
Hittanóra elején
Jó Atyánk, Istenünk, te taníts 
bennünket,
Jézus Krisztus útján vezesd a 
lelkünket,
Szentlelked ereje növelje 
hitünket. Ámen.



Aranymondás: Áldozattal különbnek tartsátok egymást 
magatoknál. 

Pál apostol levele a filippiekhez 2:3



•Hogy hívták az első testvérpárt?
•Miért „horgaztotta le” Káin a fejét?
•Szerintetek miért ölte meg Káin testvérét?
•Mit jelent számodra az aranymondás 
tartalma?



Játék!!!
v Mondj három állítást magadról, 
melyek közül egy legyen hamis! A 
többiek próbálják kitalálni, melyik állítás 
volt hamis.
Kinek hiszel a környezetedben? Miért?



v A soron követke képeken építkezéshez 
szükséges tárgyakat látsz. Alkoss velük 
mondatokat 1.szám,első szemelyben!
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Nóé és az özönvíz 1Mózes 6-8
Isten szövetséget köt Nóéval 1Móz 9

◦https://youtu.be/97HZjqYc0-s



Ének
◦ https://youtu.be/OdysxSnGd9g



Igaz vagy hamis?
1. Isten az emberek gonoszsága miatt úgy határozott, hogy 

elpusztít minden élőlényt a Földről. I    
2. Mózes kegyelmet talált az Úr előtt, ezért megkegyelmezett 

neki és házanépének.    H    
3. Isten tűzesővel pusztította el a Földet.      H     
4. A Földön 40 napig esett az eső.        I      
5. Nóé minden élőlényből csak egyet vihetett be a bárkába.   H
6. Nóé feleségével és három lányával ment be a bárkába.    H 



Egészítsd ki!

Ø.... látta az Úr, hogy az emberi gonoszság  mennyire elhatalmasodott a Földön.
Ø De  Nóé              kegyelmet talált az Úr előtt.

Ø Elhatároztam, hogy minden élőlénynek véget vetek, mert erőszakossággal telt meg 
miattuk a Föld.

Ø Készíts bárkát fenyőfából és gyékényből, kend be szurokkal!

Ø Mert én özönvizet fogok hozni, hogy elpusztítsak az ég alatt minden élőlényt.
Ø És vigyél be a bárkába minden élőlényből, mindenből kettőt.                   .



Aranymondás

„ Szivárványívemet helyezem a
felhőkre, az lesz a jele a 
szövetségnek, amelyet most a 
földdel megkötök.”  1Mózes 9:13






