
                     BÉKESSÉG ISTENTŐL! 
 
 

Kezdjük a vallásóránkat 
az óra eleji 
imádsággal! 



 
 

A digitális vallásórán szükséged lesz 
a következőkre: 

 
• Internet kapcsolat 

• Laptop, okostelefon vagy tablet 
• Hangszóró vagy fülhallgató 

• A füzeted és írószer 
• 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!  



 
Minden ember életében vannak mélységek 
és magasságok. 
 

Szerinted mit jelent az, hogy valakinek az élete 
mélységben van? 
 
Mit jelent az, ha valaki magasságot él meg? 
 
Szerinted hányszor változhat egy ember életében, 
hogy mélységben vagy magasságban érzi magát? 
 
 
 
 
 
 



Az élet mélységei:  
Veszekedés, baleset, sikertelenségek 

sorozata , bűn, betegség, magány , 
csalódás, haláleset stb. 

Az élet magasságai:      
jó osztályzat, siker, sportverseny győzelem, 

kirándulás, születésnap, boldog családi élet stb 

Feladat: Próbáld 
meg a füzetedbe 
elkészíteni saját 
életed 
grafikonját! 



Jézus és a magdalai Mária  

A hagyomány szerint  magdalai Mária bűnös nőként 
találkozott Jézussal. Az Úr Jézus volt az, aki kiemelte őt az 
élet mélységeiből, aki erőt és szabadítást adott számára. 
Mária, Jézus követőjeként sok mindent átélt. A Megváltó 

halála ismét egy hullámvölgyet jelentett az ő életében, de a 
hűsége, ragaszkodása ennek ellenére megmaradt.  

János evangélista azt a pontot örökíti meg, amikor Mária 
ismét egy magasságot élhetett át, amikor a felismerés 

ajándékát kapta az Úr Jézustól és ezt az ajándékot- Jézus 
feltámadásának örömhírét- nem tartotta meg saját 
magának, hanem megosztotta a tanítványokkal is.  

Erről szól a következő történetünk: -olvasd el! 



                     Jézus megjelenik a magdalai Máriának –János 20, 11-18 
Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba és látta, hogy két  angyal ül ott  
 fehérben, ahol előbb Jézus holtteste feküdt: az egyik fejtől, a másik meg lábtól. 
 Azok így szóltak hozzá:  Asszony, miért sírsz? 
Ó ezt felelte nékik: Mert elvitték az én Uramat, és nem tudom, hová tették.  
Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll,  
de nem ismerte fel, hogy Jézus az.  
Jézus így szólt hozzá: Asszony, miért sírsz? Kit keresel? 
Mária azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá:  
Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elhozom. 
Jézus nevén szólította: Mária! 
Az megfordult, és így szólt hozzá héberül:  
Rabbuni!-ami azt jelenti : Mester. 
Jézus ezt mondta neki:  
Ne érints engem, mert még nem mentem fel az Atyához, hanem menj  
az én testvéreimhez, és mondd meg nekik: Felmegyek az én Atyámhoz  
és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez.  
Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak: 
-Láttam az Urat!- és hogy ezeket mondta neki. 
 
 
 



Nézd meg ezt a 
feldolgozást!-kattints 

ide 

https://www.youtube.com/watch?v=gDKizoHRc-U
https://www.youtube.com/watch?v=gDKizoHRc-U


KI MONDTA KINEK? HÚZD ÖSSZE! 
Mária! 
Asszony, miért sírsz? 
Ne érints engem! 
Uram, ha te vitted el őt, mondd meg 

nekem. 
Rabbuni! 
Kit keresel? 
Mert elvitték az én Uramat, és nem 

tudom, hova tették. 
Láttam az Urat! 
 

 
 
                           A magdalai Mária 
                           
                          Jézus 
 
                          Angyal 



ARANYMONDÁS 
 

Másold be a  
füzetedbe! 



HALLGATHATOD! ÉNEKELHETSZ IS! 
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