
DIGITÁLIS 

VALLÁSÓRA

BÉKESSÉG

ISTENTŐL!

A mai óra témája:

Isten formál bennünket

Jeremiás a fazekasnál (Jer 18,1-11) 2. rész



Kedves tanítványaim!

ISTEN HOZOTT!

Kérlek, folytassátok velem a Jeremiás 

történetének tanulmányozását! 

A digitális hittanórán szükséged lesz a 

következőkre:

• Internet kapcsolat

• Laptop, okostelefon vagy tablet

• Hangszóró vagy fülhallgató

• Üres lap vagy a füzeted és ceruza.

• A Te lelkes hozzáállásod. 

Kérlek, hogy olvasd el 

a diákon szereplő 

információkat és 

kövesd az 

utasításokat!

Állítsd be a diavetítést 

és indítsd el a PPT-t! 



Imádkozzunk!

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy.

Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod,

legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a 

földön is. 

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,

És bocsásd meg vétkeinket, minképpen mi is 

megbocsátunk 

az ellenünk vétkezőknek. 

És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a 

gonosztól, 

Mert Tiéd az ország, a hatalom, és a dicsőség

mindörökké. 

Ámen. 



Akkor kattints, ha mindent elvégeztél! 

Vegyél elő egy üres lapot és 

ceruzákat!

Hallgasd meg ezt a dalt! Miközben hallgatod, rajzolj 

valamit, amihez kedved van  a lapodra! Éld át a zenét 

és a szöveget is!

https://www.youtube.com/watch?v=HLoRiLjKZgY


„Ezt az igét mondta az Úr Jeremiásnak: 

Indulj, menj el a fazekas házába, mert ott akarom 

közölni veled igéimet. 

Elmentem tehát a fazekas házába, aki éppen a 

korongon dolgozott. 

De rosszul sikerült az edény, amelyet a fazekas 

agyagból készített a kezével. Ekkor egy másik edényt 

készített belőle a fazekas, ahogyan azt jónak látta. 

Ekkor így szólt hozzám az Úr igéje: 

Vajon nem bánhatok-e én is úgy veled, Izráel háza, mint 

ez a fazekas? – így szól az Úr. Hiszen olyanok vagytok 

a kezemben, Izráel háza, mint az agyag a fazekas 

kezében.” (Jeremiás könyve 18,1-6)

Emlékszel, 

hogy mit 

mondott Isten 

Jeremiásnak?



Pánik zóna .

Tanulási zóna 



Komfort zóna 

Hogyan 

formálódunk? 

Amikor itt vagyunk, akkor 

nagyon kényelmesen és 

kellemesen érezzük magunkat. 

Ez a megszokott a számunkra. 

Tudjuk, hogy mi, miért történik. 

A komfortzónában nincs 

fejlődés. 

A tanulási zónában már nem

mindent ismerünk. Talán

először kicsit rémítőnek is

tűnhet, de ez lehetőség a

fejlődésre. Felfedezhetünk új

tulajdonságokat, új

megoldásokat találhatunk. Új

élményeink születhetnek.

Tanulunk és fejlődünk. Ehhez

azonban változásra van

szükség és kilépésre a

megszokottból.

A pánik zóna valóban 

félelmetes a számunkra. Itt  

már nem tudjuk irányítani 

az eseményeket. Itt fejlődni 

sem tudunk.



Amit Jeremiás látott a fazekasnál, nemcsak akkor és ott volt igaz. Mindannyian

formálódunk. Te is és én is. Isten kezében vagyunk, aki formál bennünket és

segít nekünk fejlődni és olyanná válni, amilyennek Ő teremtett bennünket. Néha

ez azt is jelenti, hogy ki kell lépni a komfort zónánkból. Nem maradhatunk a

kényelmesben, a megszokottban. De bátorítson bennünket, hogy ISTEN MINDIG

VELÜNK VAN! Ezért visz a „tanulási zónába” bennünket. Néha azonban a

magunk feje után megyünk. Ilyenkor vagy a „pánik zónába” vagy a „komfort

zónába” kerülünk. De igazi fejlődés, előrelépés csak ISTENNEL van.



Gondold végig!

 Mi számodra a komfort zóna? Mit csinálsz, mit érzel akkor?

 Mi számodra a tanulási zóna? Miben és hogyan tudsz fejlődni?

 Mi lehet számodra a pánik zóna? Mitől félsz és hogyan érzed magad egy

ilyen helyzetben?

 Hogyan tapasztalhatod meg Isten jelenlétét ezekben?



Bátorításul olvasd ezt a próféciát a hétre!

„Mert csak én tudom mi a tervem veletek – így 

szól az Úr - : békességet és nem romlást 

tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek.” 

Jeremiás könyve 29,11



Békesség Istentől!

Köszönöm, hogy 

velem tartottál! 

Várlak a következő 

órára is!

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy.

Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod,

legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a 

földön is. 

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,

És bocsásd meg vétkeinket, minképpen mi is 

megbocsátunk 

az ellenünk vétkezőknek. 

És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a 

gonosztól, 

Mert Tiéd az ország, a hatalom, és a dicsőség

mindörökké. 

Ámen. 


