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     INTERNETES HITTANVERSENY 

    7.-8. osztály 

IV. forduló 

Beküldési határidő: 2021. május 31. 

BEKÜLDÉSI ŰRLAP ITT 

EREDMÉNYED MEGTEKINTÉSE ITT 

Kérdés, kérés, probléma esetén: internetes.hittanverseny@pecs.egyhazmegye.hu 

 
IDE ÍRD A NEVED ÉS A SORSZÁMOD: …………………………………………………………………………………………… 

"Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal 

koronáztad meg. Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá 

vetettél." (Zsolt 8, 6-7) 

Versenyünk eddigi három fordulójában rácsodálkoztunk a teremtett világ szépségeire 
és értékeire, most elérkeztünk ahhoz, akinek gondjaira Isten ezt a szép világot bízta: 
az emberhez.  
Isten az embert magához hasonlónak teremtette.  Ebből a hasonlóságunkból fakad az 
is, hogy Isten minket választott a világ gondnokaivá, hogy terve és akarata szerint 
óvjuk és gondozzuk a teremtett világot. Ha elhanyagoljuk a világ gondozását, és 
főképp, ha „kifosztjuk" a Földet, azzal az utánunk következő nemzedékektől vesszük 
el azt a jót, amit Isten nekik szánt. 
 
   Az emberek egységet alkotnak a teremtett világgal. A felebaráti szeretet ebből az 
egységből fakad. Ezért ha elhanyagoljuk, vagy helytelenül használjuk a teremtett 
világot, azzal a felebaráti szereteten is csorbát ejtünk.  
 
   A hatalmas tengert apró vízcseppek alkotják. Minden kis cseppnek jelentősége van. 
Ugyanígy fontos a mi összefogásunk is. Minden ember számít, mint a tengerben a 
cseppek, vagy a játékban a kis darabok. Csak összefogva lehetünk nagy egész, amiben 
mindegyikünk tehetségének, adottságainak szerepe van.  
 

 

   

1. FELADAT:  Isten képmása 

Isten a teremtésnél megbízott mindannyiunkat, hogy az ő nevében, az ő fennhatósága alatt 
uralkodjunk a Földön. Az volt a feladatunk, hogy az erőforrásainkat, képességeinket 
hasznosítva előrébb vigyük ezt a világot. Ez a világjárvány feltárta, milyen törékeny az élet, de 
Jézus története merész reményt kínál: Ő azért jött el, hogy életével, halálával és 
feltámadásával megnyissa előttünk az emberi lét és uralkodás egy egészen új útját. 
Nézd meg a videót és válaszolj a kérdésekre! 
https://youtu.be/eC2_SdEJ4jo 

Ki jött létre Isten képmására?  
……………………………………………… 
 
Mit jelent ez arra nézve, hogy 
hogyan tekintesz önmagadra és 

https://docs.google.com/forms/d/1myKpfDX4s2MfSlKB3pCCEgIQoZk1YrfR0uzq9AypxiU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1myKpfDX4s2MfSlKB3pCCEgIQoZk1YrfR0uzq9AypxiU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1scbCUe65m_1xEI8JxdTMsUYCJdS6D_B6yBZDZyOCojU/edit?usp=sharing
https://youtu.be/eC2_SdEJ4jo
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másokra?  
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 

 
Hogyan kellene az embernek uralkodnia? 

…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Mit gondolsz, mit árul el Istenről az, hogy meghívja az embereket a vele való 
uralkodásra? 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Mi az Isten szerinti jó? 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 

 
Mit jelent az „új emberiség, melyet Isten velünk akar megteremteni”? 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 
 

Kik uralják az új világot? 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 

 
 

2.FELADAT:  Olvasd a Szentírást! 

Keresd ki a Szentírásból és olvasd el a következő szakaszokat: 
Kolosszeiekhez írt levél 1, 13-20 és  
Kolosszeiekhez írt levél 3,8–13 
 
Ezekben a szakaszokban Pál apostol Jézust „a láthatatlan Isten képmásának” nevezi, 
aki a teremtés igazi királya, aki megalázta magát, hogy meghaljon helyettünk. 
Pál azt is írja, hogy Jézus követőit „megújulnak ... a Teremtő képmására” , ami 
irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet eredményez. 
 
Mi fogott meg téged a legjobban, amikor ezeket a részleteket elolvastad? 
Miért? 
…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Mindkét szakasz hangsúlyozza Isten vágyát, hogy Jézuson keresztül 
egységet teremtsen. Szánj egy percet arra, hogy átgondold, te 
személyesen hogyan tudsz aktívan közreműködni abban, hogy egység és 
összetartás legyen a családi/iskolai/baráti/plébániai stb. közösségedben? 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3.FELADAT: Szolidaritás: mit jelent?  

Mit jelent az a kifejezés, hogy SZOLIDARITÁS? 
Keress rá 2 rokon értelmű szót! 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 
Meg tudod-e mondani, mi ennek a kifejezésnek a „keresztény megfelelője”? 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Kattints a képre vagy a linkre és oldd meg a feladatot! 
https://wordwall.net/hu/resource/15004858 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Igaz állítások  (teljes mondatokat írj!): 

1…………………………………………………………………………………………. 

2……………………………………………………………………………………….. 

3………………………………………………………………………………………… 

4……………………………………………………………………………………….. 

5………………………………………………………………………………………… 

https://wordwall.net/hu/resource/15004858
https://wordwall.net/hu/resource/15004858
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6………………………………………………………………………………………… 

 

Hamis állítások (teljes mondatokat írj!): 

1…………………………………………………………………………………………. 

2……………………………………………………………………………………….. 

3………………………………………………………………………………………… 

4……………………………………………………………………………………….. 

 
 

4. FELADAT: A közösség ereje 

Mit gondolsz, miért jobb közösségben dolgozni, mint egyedül? Írd le a gondolataidat 

egy rövid fogalmazásban! (használj fel a következő szavakból legalább hármat: 

munkamegosztás, önzés, magány, feladat, értékes)  
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5. FELADAT: Mit teszünk a Földdel? 

A képre vagy a linkre kattintva nézd meg az alábbi kisfilmet. 

Foglald össze a film üzenetét egy levélben: képzeld el, hogy te vagy a Föld Nevű 
Bolygó, aki levelet ír az Embernek!  

Hogy szólítod meg ..?/ mit mesélsz magadról…?/  beszélsz-e a Teremtő Istenről…?/ 
hogy érzed magad…?/mit üzensz neki…?/ mit kérsz tőle…?/ mire figyelmezteted…?/ 
hogy köszönsz el tőle…?  

 

https://youtu.be/CaBeko38wAA 

 

 

 

 

 

A Föld levele az Emberhez:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/CaBeko38wAA


                                   Internetes Hittanverseny 2020/21 – 7.-8. évfolyam – 4. forduló 

6 
 

6. FELADAT:  Képkirakó 

Kattints a képre vagy a linkre és rakd össze a puzzle darabjait! 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=306ba145c68a 

Nevezd meg a képen szereplő személyt és írd le, mi mindent tudsz róla! 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………..... 

Pontosan milyen eseményt hirdet a kép? (Keress utána a NEK honlapján!) 

............................................................................................................................................ 

 

7. FELADAT: Carlo Acutis  

„Isten influenszere”: a nemrég boldoggá avatott 15 évesen elhunyt olasz fiú: Carlo 

Acutis is példaként jár előttünk a szolidaritásban. Kutass az interneten (pl. NEK-

honlap) utána, hogyan gyakorolta a felebaráti szeretetet Carlo! 

 

 

 

 

 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=306ba145c68a
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=306ba145c68a
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♥♥♥♥♥♥+1 szorgalmi  feladat (+ pontért):    

Tervezz egy plakátot, amely a teremtés védelmére hívja fel a figyelmet! Bármilyen 
technikát felhasználhatsz! Illeszd be ide az alkotásodat vagy a róla készült fotót!  

 
 

 

 

 

 

 


