
 

A mai óra témája:  

 

Készülődés a húsvétra 

Páskavacsora – utolsó vacsora - úrvacsora 

DIGITÁLIS 

HITTANÓRA 

 

ÁLDÁS, 

BÉKESSÉG! 

 



Kedves Hittanos Barátom! 

 

A digitális hittanórán 

szükséged lesz a következőkre: 

 

• Internet kapcsolat 

• Számítógép, laptop, 

okostelefon vagy tablet 

• 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!  



Áldás, békesség!  

 
Kezdd a digitális hittanórát 

az óra eleji imádsággal! 



Zefirelli: A Názáreti Jézus című filmjének 

részletei az utolsó vacsoráról szólnak.  

 Nézd meg és figyeld meg, hogy mi történt 

az utolsó vacsorán Jézussal és a 

tanítványokkal! 

 

1. Rész megnézhető itt 

2. Rész megnézhető itt   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=riMDCwz6Nbg
https://www.youtube.com/watch?v=riMDCwz6Nbg
https://www.youtube.com/watch?v=zbR0Cqvx19Y


Páskavacsora Utolsó vacsora Úrvacsora  

Nézd meg az alábbi „matematikai képletet”!  

Mit gondolsz, mit fejezhet ki? Vajon igaz ez így? 

A következő diákon kapsz hozzá segítséget! 



Jézus páskavacsorát ünnepelt a 

tanítványokkal 

Ha kíváncsi vagy, 

hogy mi kerül egy 

páskavacsorán az 

asztalra, kattints ide 

és olvasd el!  

Az Ószövetségben az egyik 

legfontosabb ünnep a páska volt. 

Ekkor emlékeztek az Egyiptomból 

való szabadulásra. 

  Ez az ünnep volt régen és ma is a 

zsidók húsvétja. 

http://www.hogyankell.hu/P%C3%A1szka_vacsor%C3%A1t_k%C3%A9sz%C3%ADteni
http://www.hogyankell.hu/P%C3%A1szka_vacsor%C3%A1t_k%C3%A9sz%C3%ADteni


Az utolsó vacsorán különleges esemény 

történt. 

 Jézus azért ment a tanítványokkal Jeruzsálembe, hogy a 

páskát, azaz a zsidók húsvétját megünnepeljék.  

 Ugyanazt az ételt készítették és ették, mint amit az egyiptomi 

szabadulás óta ilyenkor. Keserű fűvekből készíttettek fűszeres 

szószt, bárányt sütöttek és kovásztalan kenyeret ettek.  

 A vacsora alkalmával Jézus egy parancsot adott a 

tanítványainak.  

 Kenyeret és bort használt szimbólumként és azt tanította, 

hogy ezekkel emlékezzenek arra, amit Ő tesz értünk. 



Pál apostol így ír arról,  

hogy mit tanított Jézus az utolsó vacsorán 

(1Korinthus 11,23-26) 

 

Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az 

éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt 

mondotta:  

 „Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely tiérettetek megtöretik, ezt 

cselekedjétek az én emlékezetemre.”  

Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta:  

 „E pohár amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, 

valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre.”   

Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e poharat, az Úr halálát 

hirdessétek, amíg eljön.  



Úrvacsora 

 Amit az előbb olvastál, 

azt nevezzük így: „Az 

úrvacsora szereztetési 

Igéje.” 

 Kicsit bonyolultan írja 

le Pál? Lehet, hogy így 

gondolod. Miről szól? 

Az úrvacsorában 
erre emlékszünk 
és hálát adunk a 
szabadításért! 

Jézus a szabadító, aki 
minden embert (téged és 
engem is) megszabadított 

a bűnöktől. 

A páskaünnep a szabadító Istenre 
emlékeztet. Jézus ezt töltötte meg új 

tartalommal. 



Úrvacsora 

 Az úrvacsora tanít és megerősít. 

 

 Tanít és emlékeztet arra, hogy mit 

tett értünk Jézus. Annyira szeretett, 

hogy vállalta értünk a szenvedést is. 

 Megerősít. Ez azt jelenti, hogy az 

úrvacsorában megélhetjük azt, hogy 

közösségben vagyunk Krisztussal 

és a gyülekezet tagjaival is.  



Úrvacsora 

 A református gyülekezetekben a 

nagy ünnepeken mindig, de 

néhány helyen évközi 

vasárnapokon is szoktak 

úrvacsorát venni.  

 Így néz ki például az Úr asztala, 

amit úrvacsorára készítettek elő.  



Emlékszel még a matematikai képletre?  

Páskavacsora Utolsó 
vacsora 

Úrvacsora  

Valójában így 

helyes: 

Jézus utolsó vacsorája, páskavacsora volt.  

Ott szerezte az úrvacsorát. 



A Magyarországi Református Egyház 

ifjúsági találkozója a Csillagpont.  

Ezen a videón azt láthatod, ahogyan a 

fiatalok éppen úrvacsorát vesznek. 

Nézd meg és gondold végig, hogy mi 

minden történik egy úrvacsora alkalmával!  

A konfirmációd után Téged is vár a 

gyülekezeted úrvacsorai közösségre! 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=fo0K-eCsBfc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=fo0K-eCsBfc&feature=emb_logo


 

 

Nézz utána! 

Kérdezd meg a lelkészedet 

vagy a hittanoktatódat! 

 Mikor van úrvacsoravétel 

a gyülekezetben? 

 Milyen helyi szokások 

kapcsolódnak hozzá! 



 

 

„De te, Uram,  

örökre megmaradsz, 

nemzedékről 

nemzedékre 

emlegetnek.”  
 

Zsoltárok könyve 

102,13 

Olvasd el Isten 

üzenetét és add 

tovább az Igét 

valakinek! 



 Áldás, békesség! 

Kedves Hittanos!  

Várunk a következő 

digitális hittanórára! 

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,  

miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;  

és ne vígy minket kísértésbe,  

de szabadíts meg a gonosztól;  

mert tied az ország, a hatalom  

és a dicsőség, mindörökké. 

Ámen  


