
Virágvasárnaptól húsvétig. A húsvét eseményei 

DIGITÁLIS 

HITTANÓRA 

 

Kedves Szülők! 

Kérjük, hogy segítsenek a gyermeküknek a 

hittanóra tananyagának az elsajátításában! 

 

A digitális hittanórán szükség 

lesz az alábbiakra: 

• Internet kapcsolat 

• Hangszóró vagy fülhallgató a hanganyaghoz 

 

• Kérem, hogy indítsák el a diavetítést!  

(A linkekre így tudnak rákattintani!) 



Áldás, békesség!  

 
Kezdd a digitális hittanórát 

az óra eleji imádsággal! 



Tudod-e, mi történt Jézussal a nagyhéten és 

húsvétkor?  

Nézd meg „A húsvéti csoda” című 

feldolgozást!  

(Kattints a címre!)  

https://www.youtube.com/watch?v=_LFP4wpxHA4&feature=youtu.be


Jézus utolsó földi hetét nagyhétnek nevezzük. 

Nézd meg, hogy mi minden történt akkor! 

1. 

Virágvasárnapon Jézus 

bevonult Jeruzsálembe. 

Királyként ünnepelték Őt 

az emberek. 



Jézus utolsó földi hetét nagyhétnek nevezzük. 

Nézd meg, hogy mi minden történt akkor! 

Nagycsütörtökön: 

 az utolsó vacsorát 

együtt töltötte a 

tanítványaival. 

 Megmosta a tanítványai 

lábát. 

 A Gecsemáné kertbe 

ment imádkozni. 

 Elfogták.  

 

2. 
3. 

4. 



Jézus utolsó földi hetét nagyhétnek nevezzük. 

Nézd meg, hogy mi minden történt akkor! 

Nagypénteken: 

• Elítélték és megkínozták. 

• Keresztre feszítették és 

meghalt.  

• Eltemették. 

• Mindezt értünk tette: 

emberekért! 

 

5. 

6. 



Jézus utolsó földi hetét nagyhétnek nevezzük. 

Nézd meg, hogy mi minden történt akkor! 

Húsvét vasárnap: 

• Jézus legyőzte a halált! 

Feltámadt! 

• Jézus él!  

7. 



Hallgasd meg ide kattintva 

a következő éneket az Internetről! 

Krisztus feltámadott!  

Krisztus feltámadott,  

Kit halál elragadott; 

Örvendezzünk, vigadjunk,  

Krisztus lett a vigaszunk, 

Alleluja! 

Ha ő fel nem támad,  

Nincs többé bűnbocsánat, 

De él, ezért szent nevét, 

Zengjük ő dicséretét, 

Alleluja! 

Alleluja! Alleluja! Alleluja! 

Örvendezzünk, vigadjunk,  

Krisztus lett a vigaszunk, 

Alleluja! 

https://soundcloud.com/reformatusegyhaz/krisztus-feltamadott


A virágvasárnaptól kezdődő nagyhét eseményei a húsvét 

vasárnapja, Jézus feltámadásának ünnepe felé vezetnek. 
  

Ezeken a napokon a következőkre emlékezünk: 

Jézus jeruzsálemi bevonulására,  

a tanítványokkal töltött utolsó vacsorára,  

a Gecsemáné kertjében elmondott imádságára,  

nagypénteki szenvedéseire és halálára,  

nagypénteki temetésére, 

húsvétvasárnap történt  feltámadására. 

Tudod-e? 



JÉZUS ÉL ÉS LEGYŐZTE A HALÁLT! 

 

Jézus szenvedéstörténete és győzelme a halál felett a 

keresztyén hit legfontosabb része.  

 Hisszük, hogy Istennek van ereje megtartani 

minket a szenvedésekben és a nehézségekben.  

 Hisszük, hogy Ő Úr a halál felett. 

 Hisszük, hogy örök életünk van az Ő országában.  

 

Tudod-e? 



 

 

 Gondold végig azt, amit most olvastál!  

Az instrukciókra kattintva végezd el az ott 

található feladatot!  

 

Keresd meg a párját! 

Melyik kép, milyen eseményt ábrázol?  

Rakd sorrendbe a nagyheti eseményeket!  

 

 

https://wordwall.net/play/1045/282/837
https://wordwall.net/play/1045/037/264
https://wordwall.net/play/1047/210/255


 

 

„De te, Uram,  

örökre megmaradsz, 

nemzedékről 

nemzedékre 

emlegetnek.”  
 

Zsoltárok könyve 

102,13 

Olvasd el Isten 

üzenetét és add 

tovább az Igét 

valakinek! 

A hittanoktatódnak 

most nem kell semmit 

sem küldened.  



A digitális hittanóra végén így imádkozz!  

Kedves Hittanos!  

Várunk a következő 

digitális hittanórára! 

 Áldás, békesség! 



„Áldjon meg téged a Sionról az Úr, 
aki az eget és a földet alkotta!” 

Zsoltárok könyve 134,3  

Kedves Szülők! 

Köszönjük a 

segítségüket! 

Isten áldását kívánjuk 

ezzel Igével! 

 Áldás, békesség! 


