
Mennybemenetel ünnepe   

DIGITÁLIS 

HITTANÓRA 

 

Kedves Szülők! 

Kérjük, hogy segítsenek a 

gyermeküknek a hittanóra 

tananyagának az 

elsajátításában! 

 

Fontos technikai 

információ: 

 

A PPT-t diavetítésben 

érdemes nézni, mert akkor 

a linkek egyszerű 

kattintásra is működnek! 

 

Áldás, békesség! 

A digitális hittanórán szükség 

lesz: 

• Stabil és folyamatos Internet 

kapcsolatra, 

• Üres lapra vagy hittanfüzetre, 

• Ceruzára és/vagy tollra, 

• Kamerás mobiltelefonra az 

írásos feladatok fotózásához! 

Javaslat: A PPT fájlok megjelenítéséhez használják 

a WPS Office ingyenes verzióját (Letölthető 

innen: WPS Office letöltések ). Az alkalmazás 

elérhető Windows-os és Android-os platformokra is! 

https://www.wps.com/download


Kezd a digitális hittanórát az óra eleji imádsággal! 

A mai digitális 

hittanórán Jézus 

Krisztus 

mennybemenete-

léről lesz szó! 



Hallgasd meg az éneket! 

 

Ide kattints az ének 

lejátszásához!  

https://www.youtube.com/watch?v=DjRBEclG6E4
https://www.youtube.com/watch?v=DjRBEclG6E4
https://www.youtube.com/watch?v=DjRBEclG6E4
https://www.youtube.com/watch?v=DjRBEclG6E4
https://www.youtube.com/watch?v=DjRBEclG6E4
https://www.youtube.com/watch?v=QLoU1WZVs-s


Gondolkozz el a kérdésen!   

• Miért lehet jó nekünk, hogy Jézus a mennyben 

van?  

• Az előbbi dián szereplő éneknek a szövegében 

találsz válaszokat. 
 

 

Írd le a füzetedbe azokat az 

állításokat, amelyek fontosak 

számodra!  



 

Hogyan történt? A következő diákon röviden elolvashatod hogyan 

kérdezgették Jézust a tanítványok, és mit vártak Tőle az emberek! 

A mennybemenetel ünnepre készülünk 



Mikor alapítod 

meg a 

királyságodat 

Mester? 

Most 

alapítod 

meg? 

Mikor 

veszed át az 

uralmat? 

Most teszed 

meg? 



Azt, hogy mikor jön el az én 

királyságom ideje, nem mondhatom 

el nektek! Csak annyit mondhatok, 

most búcsúznunk kell, én 

visszamegyek az Atyához. 

De ne búsuljatok, mert elküldöm 

magam helyett a Szentlelket, azt a 

mennyei erőt, akit Atyám ígért 

nektek! Ő mindig veletek lesz, és 

erőt ad nektek ahhoz, hogy 

elvigyétek az örömhírt az egész 

világba. 

Most pedig menjetek 

vissza Jeruzsálembe és 

várjatok Rá türelmesen! 



Azzal Jézus felemelkedett 

az égbe… 



Azzal Jézus felemelkedett 

az égbe… 

…és eltűnt a 

felhők között. 



Még feszülten figyeltek a 

tanítványok, szemüket az 

égre szegezve, amikor két 

angyal szólította meg őket: 

Miért néztek az ég felé? 

Bizony, épp így fog 

visszajönni majd, királyként, 

felhőkön! 



A tanítványok 

reménykedő szívvel 

tértek vissza a 

városba, és a 

szállásukon 

imádkozni kezdtek 

az asszonyokkal 

együtt, hogy a 

megígért vigasztaló, 

erőt adó Lélek 

megérkezzen 

hozzájuk! 

De ez már egy 

másik 

történet… 

…Az első 

pünkösd 

csodája. 

 



 

A mennybemenetel ünnepe elsősorban azért fontos, mert ahogy 

Krisztus mennybemenetelével ígérete beteljesedett, így bízhatunk 

abban, hogy a többi ígéretei is valóra válnak majd.  

Amikor Jézus a mennybemenetelről beszélt, ígéretet tett a Szentlélek 

eljöveteléről: „Én azonban az igazságot mondom nektek: jobb nektek, 

ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a Pártfogó nem jön el 

hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok.” Jn 16,7.  

Ezen az ünnepen erre az ígéretre emlékezünk. Ez az ígéret arra 

biztat, hogy Krisztus tanítványaiként éljünk, azaz tegyünk Róla 

bizonyságot:  

„tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, 

sőt a föld végső határáig.” ApCsel 1,8. 

A mennybemenetel ünnepre készülünk 

http://abibliamindenkie.hu/uj/JHN/16/
http://abibliamindenkie.hu/uj/JHN/16/
http://abibliamindenkie.hu/uj/JHN/16/
http://abibliamindenkie.hu/uj/ACT/1/


Tudod-e? 

Jézus mennybemenetele földi életének 
záróeseménye volt. 

Erre az eseményre húsvét után 40 nappal, 
pünkösd előtt 10 nappal emlékezünk.  

A protestánsok mennybemenetel ünnepének, a 
katolikusok pedig áldozócsütörtöknek nevezik ezt a 
napot. 

  Ez az ünnep idén ez 2020. 05. 21-én lesz. 

A mennybemenetel kifejezés bibliai értelme: 
Istennél lenni. A 2Kir 2,11-ben olvashatsz Illés 
próféta mennybemeneteléről! 

 

https://abibliamindenkie.hu/uj/2KI/2/?kiemel=Ill%C3%A9s
https://abibliamindenkie.hu/uj/2KI/2/?kiemel=Ill%C3%A9s
https://abibliamindenkie.hu/uj/2KI/2/?kiemel=Ill%C3%A9s
https://abibliamindenkie.hu/uj/2KI/2/?kiemel=Ill%C3%A9s
https://abibliamindenkie.hu/uj/2KI/2/?kiemel=Ill%C3%A9s


Miért fontos ez a mi 

számunkra? 

Talán még nem is hallottál 

erről az ünnepről…  

Pedig a Hitvallás 

megemlékezik róla.  

„...fölment a mennybe, ott ül 

a Mindenható Atya Isten 

jobbján.” 

Jézus fölment a mennybe, 

ami nagyon is fontos a mi 

hitünk szempontjából. 

Az Ő mennybe való 

menetele a mi hasznunkra 

van. 

A legfontosabb haszna, hogy van egy 

közbenjárónk az Atyánál. Valaki, akinek 

fontosak vagyunk és közben jár értünk.  



Jól jegyezd meg! 

Jézus mennybemenetelkor megígérte tanítványainak  

• azt, hogy eljön a Szentlélek. 

• azt, hogy helyet készít az Atyánál a mennyben. 

• azt, hogy szüntelenül közbenjár és imádkozik értünk. 

• azt, hogy visszatér hozzánk és magához veszi az övéit. 

• azt, hogy visszatértekor ítéletet tart majd az emberek felett. 

 

 Mindig bizalommal fordulhatunk Jézushoz imádságban! 

 Reménységgel várhatjuk Őt vissza! 

 Álld a szavad és tartsd meg azt, amit megígérsz! 



Tanuld meg a mai aranymondást! 

„Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a 

Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész 

Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határáig.” 

Apcsel 1,8. 



• Gondolkozz el azon, hogyan készülhetsz fel Jézus 

visszajövetelére, amit megígért?  

 

 

Mit gondolsz, könnyű vagy nehéz betartani az 

ígéreted? Mitől függ?  

Fogalmazd meg és írd le gondolataidat a 

füzetedbe! 



Énekeljük el együtt a 358. dicséretet a Református 

Énekeskönyvből! 

 

A következő dián találod az online 

feladatot!  
Lapozz! 

  

Ide kattints! 

A Krisztus mennybe felméne 

 

 

Az ének további versszakait itt találod! 

https://www.youtube.com/watch?v=W-xCOsqpm5A
https://www.youtube.com/watch?v=BRM5OgVSrz4
https://www.youtube.com/watch?v=t7m7NQmP5Yk
https://www.youtube.com/watch?v=t7m7NQmP5Yk
https://www.youtube.com/watch?v=t7m7NQmP5Yk
https://www.youtube.com/watch?v=t7m7NQmP5Yk
https://www.youtube.com/watch?v=t7m7NQmP5Yk
https://www.youtube.com/watch?v=t7m7NQmP5Yk
https://www.youtube.com/watch?v=BRM5OgVSrz4
https://www.youtube.com/watch?v=Zk9rUOyMpgU&t=99s
https://csecsy.hu/konyvek/enekeskonyv/a_krisztus_mennybe_felmene
https://csecsy.hu/konyvek/enekeskonyv/a_krisztus_mennybe_felmene


Készítsd el az online feladatot! 

 

Kis technikai segítség a feladatok kitöltéséhez: 

1. Diavetítésben nézd ezt a diát! 

2. Kattints a pirossal aláhúzott szövegre! 

3. A felugró ablakba írd be a teljes neved! (Nincs szükség 
regisztrálni!)  

4. Töltsd ki a feladatokat! 

5. Ha kész vagy, nyugodtan bezárhatod a böngészőt! (A 
rendszer automatikusan elmenti válaszaidat!) 

 

  
 

 
Ide kattints! 

 

https://wordwall.net/play/1957/869/251
https://wordwall.net/play/1957/869/251
https://wordwall.net/play/1957/869/251
https://wordwall.net/play/1957/869/251
https://wordwall.net/play/1957/869/251


Kedves Hittanos!  

Várunk a következő 

digitális hittanórára! 

A digitális 

hittanóra 

végén így 

imádkozz!  

 

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. 

(Mt 6,9-13) 



„Ellenben erőt kaptok, amikor eljön 

hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek 

Jeruzsálemben, egész Júdeában és 

Samáriában, sőt a föld végső határáig.” 

ApCsel 1,8. 

Kedves Szülők! 

Köszönjük a 

segítségüket! 

Isten áldását kívánjuk 

ezzel Igével! 

 Áldás, békesség! 

Ismételd el  az aranymondást! 

Mond el hangosan is! 


