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Kedves Szülők és Nagyszülők! 

 

Ezt az anyagot azért állítottuk össze, hogy segítséget nyújtsunk közelebb hozni 

gyermekeikhez Húsvét igaz történetét. 

Előtte ajánlatos elolvasni a Szentírásból azokat a részeket, amelyek leírják Jézus halálát és 

szenvedését, hogy ne csak gyermekeink, hanem mi is elmélyítsük ismereteinket. Ha nincs 

otthon Szentírás, akkor az alábbi linkek segíthetnek ebben. 

https://szentiras.hu/SZIT/Mt (a 26, 27, 28 fejezet), 

https://szentiras.hu/SZIT/Lk  (22, 23, 24 fejezet) 

https://szentiras.hu/SZIT/Jn  (18, 19, 20 fejezet). 

 

Az anyag három játékot tartalmaz, egy nagyon rövid katekézist és Jézus keresztútját. 

 

1. Activity 

 

Kellékek: a 3-5 oldalon található cetlik (kártyák), amelyeken egy-egy szó áll, kinyomtatva és 

kivágva, dobókocka. (Ha nincs nyomtató, akkor a szavakat le lehet írni egyforma nagyságú 

cetlikre.) 

Játékszabály:  

Valaki közülünk húz egy cetlit (kártyát), amelyen egy szó áll és dob a kockával. Attól 

függően mit dobott, aki a cetlit húzta: 

-körülírja a szót, ha 1 vagy 6-t, 

-lerajzolja a szót, ha 2 vagy 5-t, 

-szótlanul mutogat, ha 3 vagy 4-t dobott. 

A többiek ki kell találják, hogy milyen szó van a cetlin.  

Ezután elbeszélgetünk arról, hogy mit üzen nekünk ez a szó, vagy hol találkozunk ezzel Jézus 

életében. 

 

2. Memory 

 

Kellékek: a 3-5 oldalon levő cetlik (kártyák), amelyeken egy-egy szó áll, két példányban 

kinyomtatva és kivágva.  

(Ha nincs nyomtató, akkor kivágunk egyforma nagyságú kartonlapokat és a szavakat leírjuk 

vagy lerajzoljuk, mindegyiket kétszer, egy-egy cetlire.) 

https://szentiras.hu/SZIT/Mt
https://szentiras.hu/SZIT/Lk
https://szentiras.hu/SZIT/Jn


TEMESVÁRI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZMEGYE - CSALÁDPASZTORÁCIÓS KÖZPONT 

2 

 

Játékszabály: 

A kártyák párokat alkotnak, amelyeket a játékosoknak kell megtalálni. A cetliket (kártyákat) 

jól összekeverjük és fejjel lefelé lerakjuk az asztalra. Az első játékos két kártyát felfed. Ha 

azonosak, akkor elmondhatja, mit ábrázol és hol találkozunk ezzel Jézus életében, majd 

megtartja őket. Utána újra felfed két kártyát. Ha a kártyák nem azonosak, akkor visszafordítja 

őket és a következő játékos van soron. 

A kártyák segítségével nemcsak a gyerekek memóriája, kombinációs képességei fejlődnek, de 

sokat tanulnak a kártyán szereplő tárgyakról, személyekről is. Ha van apróság a családban, a 

Memory-val a legkissebbeket is be lehet vonni a közös játékba, viszont akkor csak a rajzos 

kártyákat használjuk. 

 

3. Tudod-e? 

 

Játékszabály: 

Az alábbi szavak közül felolvasunk egy-egy szót és aki leghamarabb tud valamit mesélni erről 

Húsvéttal kapcsolatban az kap egy pontot. 

Szavak: 

szenvedés, halál, feltámadás, 30 ezüstpénz, Pilátus, apostolok, vacsora, Veronika, bárány, 

Karióti Júdás, bűn, megváltás, Cirenei Simon, olaj, ostor, vért izzad, napfogyatkozás, sír 

(temető), böjt, lábmosás, kereszt, ima, szegek, kendo, Péter, János, Mária-Magdolna, kő, 

lándzsa, INRI, síró asszonyok, keresztút, töviskorona, Szűzanya, katona, Kaifás, kakas, 

kenyér, bor, sötétség, rabló, ecet, földrengés, Golgota, kocka, Barabás, kora reggel, olajfa, 

Arimateai József, Jeruzsálem, fehér gyolcs, szív, szivacs, Heródes, őrök (örzik a sírt), kert, 

Tamás, seb, vasárnap, angyal. 
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Hogyan tudok imádkozni? 

 

Biztos beszéltél már telefonon. Mit csinálsz ilyenkor? Meghallgatod mit mond neked az,  aki 

telefonált és te beszélsz hozzá. Az ima olyan, mint Istennel telefonálni. 

1. Az imában, Istenre hallgatok: ha becsukom a szemem és teljesen csendben maradok, 

akkor lehet, hogy meghallom a szívemben, mit akar halkan mondani Isten nekem. 

Ránézhetek a keresztre, vagy egy szentképre, a Szüzanyára és kérhetem: Segíts, hogy 

meghalljam és megértsem, amit Isten mondani akar. 

2. Az imában Istennel beszélek: mindent elmondhatok Istennek, mindent ami fáj, vagy 

aminek örülök. Elmondhatom halkan, vagy hangosan. Ő meghallgat és megért. Ha 

közösen imádkozunk vagy, ha nem tudom elmondani saját szavaimmal, amit mondani 

akarok, segítenek az imakönyvben leírt imák. Pld.-ul a Miatyánk, az Üdvözlégy, vagy 

egy ének. 

3. Az imában beszélhetünk a Szüzanyával és a szentekkel is: Isten örül, ha édesanyjával 

beszélgetünk és a szentekkel, akik Jézus barátai. Te is lehetsz az Ő barátja, ha szereted 

Őt és jót teszel. 

 

Ki a jó Isten? 

A jó Isten teremtette a világot. Nagyon szeret minket. Ő a mi mennyei Atyánk. Az Ő Fia, 

Jézus Krisztus emberré lett, hogy megváltson minket. Az Ő szeretetük, a Szentlélek tart 

életben minket. Nélküle nincs élet. 

 

Miért kellett Jézus megváltsa a világot? 

Az első ember Ádám és Éva volt. Ők először nagyon boldogok voltak. Az Édenkertben éltek. 

Később bűnt követtek el. Nem fogadtak szót Istennek, hanem a Sátánra hallgattak. Így nem 

maradhattak már az Édenkertben. Megjelent a bűn és a halál. Jézus szeretetből emberré lett, 

hogy legyőzze a bűnt és a halált. Ez kb. 2000 évvel ezelőtt történt. Jézus, Máriától született és 

Izraelben élt. Mindvégig mindenkit szeretett. Egyes emberek irigyelték, ezért megölték, 

keresztre feszítették, de Ő három napra rá föltámadt. Mindazok, akik a jó Istent szeretik, 

haláluk után a lelkük a mennybe megy és a világ végén a testük nekik is föltámad és örökké 

élni fognak. 

 

Mi a keresztút? 

Ha jó emberekkel találkozunk, megtapasztaljuk, milyen jó, ha szeretnek. Kérdezted már 
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egyszer is magadtól: honnan ez a szeretet? Mi emberek ezt a szeretetet nem találtuk, hanem 

ajándékba kaptuk. Isten önmagát ajándékozta nekünk. Jézus keresztútja és halála Isten 

irántunk való szeretetének a megvallása. Jézus szabadon vállalta, hogy mi a mennybe 

juthassunk. 

Amikor Jézust halálra ítélték, akkor egy keresztet tettek a vállára, amit fel kellett vigyen a 

Golgota hegyére, ahol aztán felfeszítették erre a keresztre és meghalt. Ez nagyon szörnyű 

halál volt. 

Amikor a keresztutat imádkozzuk, ezt az utat járjuk végig Jézussal és megemlékezünk az Ő 

nagy-nagy szeretetéről. 

 

A keresztút 

A keresztutat végezhetjük otthon is. Ha házban lakunk és van kertünk vagy udvarunk, a 

rajzokat kinyomtathatjuk és kitehetjük egymástól távolabb cölöpökre, fákra, stb. és így is 

végigjárhatjuk. Egy nagyobb gyermek égő gyertyát vihet, egy másik egy keresztet. Minden 

állomás elején térdet hajtunk, így fejezzük ki tiszteletünket. Ha a keresztutat bent a lakásban 

végezzük, akkor a képeket kivetíthetjük, vagy kitehetjük az imasarokba. 

A keresztútnak sokfajta ábrázolása van. Két linket adunk meg, ahonnan letölthetők képek a 

keresztúthoz. Az első kifestő és ki lehet nyomtatni, a másodikat ki lehet vetíteni. 

http://www.plebaniahivatal.roszkenet.hu/hittan/tanulok/sorozat_2.htm 

https://www.slideserve.com/enye/kereszt-t 

 

Kezdő ima 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.  

Jézus, a Te keresztutadat akarjuk végigjárni. Segíts, hogy elcsendesedjünk és rád figyeljünk. 

Szívünk lelkünk most kitárjuk, utad Jézus Veled járjuk. 

Kérünk mélyen belevéssed szíveinkbe szenvedésed. 

 

1. Állomás: Pilátus halálra ítéli Jézust 

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged. 

Mert szent kereszted által megváltottad a világot. 

 

Jézus sok jót tett, de a nép vezetői a halálát akarják, ezért elfogják és Pilátushoz viszik, hogy 

halálra ítélje. Pilátus helytartó, akit a császár azzal bízott meg, hogy gondoskodjon a rendről. 

A nép vezetői egy csomó rosszat mondanak Jézusra. Pilátus kihalgatja Jézust. Nem találja 

http://www.plebaniahivatal.roszkenet.hu/hittan/tanulok/sorozat_2.htm
https://www.slideserve.com/enye/kereszt-t
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bűnösnek, de neki fontosabb mit mondanak a többiek róla, mint az igazság. Gyáva, félti a 

hatalmát. Jézust halálra ítéli. 

 

Jézus, egy csomó rosszat mondtak rád, ami nem volt igaz. Elítéltek igazságtalanul. Segíts, 

hogy ne ítéljek el senkit és ne mondjak senkiről olyat, ami nem igaz. Ha valaki igazságtalan 

velem szemben, add, hogy meg tudjak neki bocsátani. Miatyánk... 

 

2. Állomás: Jézus vállára veszi a keresztet 

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged. 

Mert szent kereszted által megváltottad a világot. 

 

Pilátus kiszolgáltatja Jézust a nép vezetőinek. Keresztet tesznek a vállára. Ez fából volt és 

nagyon nehéz. Jézus elindul a kereszttel Jeruzsálem utcáin keresztül a Golgota-hegyére, ahol 

keresztre feszítik. 

 

Jézus, nagyon nehéz volt a kereszt, amit hordoztál, de még jobban fájt és nyomták a válladat 

az emberek bűnei. Mégse volt bosszú a szívedben. Tudtad, hogy szeret az Atyád és, hogy csak 

szeretettel fogod megváltani a világot. Segíts nekem, hogy ne legyek bosszúálló, ha valaki 

igazságtalan velem szemben és, ha fáj valami, akkor gondoljak rád, hogy Te velem hordod a 

keresztet. Üdvözlégy... 

 

3. Állomás: Jézus először esik el a kereszttel 

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged. 

Mert szent kereszted által megváltottad a világot. 

 

Az út köves. A kereszt nagyon nehéz. Jézus nagyon gyenge, mert már előtte nagyon 

megverték. A katonák ide-oda lökdösik, csúfolják. Jézus megbotlik és elesik. Nagyon megüti 

magát, de feláll és tovább megy. 

 

Jézus, néha mi is egymást lökdössük, csúfoljuk. Ezzel neked is fájdalmat okozunk. Bocsáss 

meg nekünk és segíts, hogy ne bántsuk egymást. Miatyánk... 
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4. Állomás: Jézus édesanyjával találkozik 

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged. 

Mert szent kereszted által megváltottad a világot. 

 

Jézus, ahogy a Golgota felé halad, útközben édesanyjával találkozik. Nem igazán engedik a 

katonák hozzá, de Mária vele akar lenni, látni, érinteni akarja a fiát. Sikerül röviden hozzá 

futni. Jézussal együtt szenved. 

 

Jézus, milyen jó volt tudni azt, hogy édesanyád melletted van. Ő nem hagyott el Téged. Ő nem 

csak melletted van, hanem mellettem is. Engem se hagy el soha, mert szeret. 

Jézus, szüleimért akarok imádkozni. Segíts meg anyát és apát. Üdvözlégy... 

 

5. Állomás: Cirenei Simon segít vinni Jézus keresztjét 

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged. 

Mert szent kereszted által megváltottad a világot. 

 

Jézus teste tele van sebekkel. Vérzik. Alig tud tovább menni. A katonák meglátnak egy Simon 

nevű embert. Kényszerítik, hogy segítsen Jézusnak a keresztet vinni. Simon először 

vonakodik, de utána szívesen segít Jézusnak. 

 

Jézus, milyen jó volt, hogy Simon segített neked. Kérlek, add meg, hogy én is mindig szívesen 

segítsek mindenkinek, aki bajban van, vagy szüksége van segítségre. Miatyánk... 

 

6. Állomás: Veronika kendőt nyújt Jézusnak 

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged. 

Mert szent kereszted által megváltottad a világot. 

 

Jézus arca tele van porral, piszokkal, vérrel és izadsággal. Veronika meglátja Jézust. Bátran 

átfúrja magát a tömegen és sikerül Jézushoz futnia. A kendőjével gyorsan letörli Jézus arcát. 

Jézus hálából a kendőn hagyja arca vonásait. 

 

Jézus, Veronika bátran kiállt melletted. Add, hogy én is bátran kiálljak melletted, még akkor 

is, ha ez nehéz, vagy mások kinevetnek. Add, hogy kiálljak az igazság mellett és ne hazudjak. 

Üdvözlégy... 
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7. Állomás: Jézus másodszor esik el a kereszttel 

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged. 

Mert szent kereszted által megváltottad a világot. 

 

Jézus újra megbotlik és elesik a kereszttel. Nagyon megüti magát. Mindene fáj. A katonák 

ütik-verik. Ő erőt vesz magán, feláll és tovább megy. 

 

Jézus, neked nagyon fájt, amikor elestél. De még jobban fáj neked, ha rosszat teszünk. Segíts, 

hogy ne engedjünk a kísértésnek és kitartsunk a jóban. Ha mégis elesünk és rosszat teszünk, 

addj erőt, hogy bocsánatot kérjünk és újra a jóra törekedjünk. Miatyánk... 

 

8. Állomás: Jézus megvigasztalja a síró asszonyokat 

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged. 

Mert szent kereszted által megváltottad a világot. 

 

Jézus az úton megy a Golgota felé és asszonyokkal találkozik. Az asszonyok meglátják Jézust 

és hangosan sírni kezdenek. Jézus feléjük fordul és azt mondja nekik, hogy ne őt sirassák, 

hanem mindazokat, akik bűnben élnek és rosszat tesznek. 

 

Jézus, sok ember szenved a világon a bűn és a rossz miatt. Segíts, hogy ne okozzak soha 

senkinek fájdalmat. Ha valaki szenved mellettem, vigasztaljam meg és imádkozzak érte. 

Üdvözlégy... 

 

9. Állomás: Jézus harmadszor esik el a kereszttel 

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged. 

Mert szent kereszted által megváltottad a világot. 

 

Jézus a Golgota-hegy lábához érkezik. Az út nagyon gödrös. Újra elesik. Szegénynek már 

semmi ereje nincs. Tiszta kék-zöld, sebekkel tele. Mindene fáj. Alig tud felállni, de ránk 

gondol, a mi üdvösségünkre. Utolsó erejét is összeszedi. Feláll és elindul a hegyre fel. 

 

Jézus, Te vállaltad értem azt is, ami nehéz. Néha nehéz jónak lenni, segíteni másoknak. Segíts, 

hogy vállalni tudjam érted. Miatyánk... 

 



TEMESVÁRI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZMEGYE - CSALÁDPASZTORÁCIÓS KÖZPONT 

11 

 

10. Állomás: Jézust megfosztják ruháitól 

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged. 

Mert szent kereszted által megváltottad a világot. 

 

Jézus felér a hegyre. A durva katonák leveszik a válláról a keresztet és letépik róla a ruhát. 

Szegényt teljesen megszégyenítik. Ott áll ruha nélkül. Mindenét elvették. Már semmije sincs. 

A katonák a ruhájára sorsot vetnek. 

 

Jézus, bocsáss meg, ha durvák voltunk valakivel szemben, vagy kinevettünk valakit. Segíts, 

hogy tiszteljük egymást és jót mondjunk egymásról. Üdvözlégy... 

 

11. Állomás: Jézust keresztre szegezik 

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged. 

Mert szent kereszted által megváltottad a világot. 

 

A katonák Jézust a keresztre fektetik és rászegezik. Kezeit és lábait a fához szegezik és utána 

a keresztet felállítják. Jézus már nem tud mozogni. De a szíve ekkor is szeret. 

 

Jézus, segíts, hogy kitartsunk Veled a szeretetben. Add, hogy szeretettel legyünk egymás iránt. 

Miatyánk... 

 

12. Állomás: Jézus meghal a kereszten 

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged. 

Mert szent kereszted által megváltottad a világot. 

 

Jézus keresztjénél ott áll Mária, édesanyja és János apostol. A keresztje mellett jobb és bal 

oldalt két másik kereszt is áll. Ezekre két rablót kötöttek fel. A katonák is ott vannak. Egyesek 

csúfolják, mások vele együtt szenvednek. Jézus ellenségeiért imádkozik: „Atyám, bocsáss 

meg nekik, hisz nem tudják, mit tesznek.”.(Lk.23,34) Végül hangosan felkiált: „Atyám, 

kezedbe ajánlom lelkemet.” (Lk.23,46) és kileheli a lelkét. 

 

Jézus, Te ellenségeidért imádkoztál, mielőtt meghaltál. Segíts, hogy ne tartsak haragot a 

szívemben azokkal szemben, akik megbántottak, hanem imádkozzak értük. Miatyánk..., 

Üdvözlégy... 
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13. Állomás: Jézus testét édesanyja karjaiba teszik  

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged. 

Mert szent kereszted által megváltottad a világot. 

 

Jézus testét leveszik a keresztről. Mária karjaiba teszik. Mária szíve tele van fájdalommal. 

Nagyon szenved, de nincs benne keserűség. 

 

Jézus imádkozni akarok azokért, akik gyászolnak, akiknek a családjukban meghalt valaki, akit 

nagyon szerettek. Adj nekik erőt. Vigasztald meg őket. Segíts nekik, hogy ne veszítsék el 

hitüket. Miatyánk... 

 

14. Állomás: Jézust a sírba helyezik 

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged. 

Mert szent kereszted által megváltottad a világot. 

 

Régen nem földbe temették az embereket, hanem barlangokba. A Golgota mellett volt egy 

kert, amelyben egy üres sír állt. Ide temetik el Jézust. Arimateai József, egy gazdag ember, aki 

szerette Jézust, elmegy Pilátushoz és elkéri Jézus holttestét, hogy eltemesse. Fehér gyolcsba 

göngyöli Jézust és így fekteti sírba. A sír elé egy nagy követ tesz. A zsidók, hogy el ne lopják 

Jézus holttestét, őröket állítanak a sírhoz. 

 

Jézus, a halállal nem ér véget az életünk. Imádkozni akarok minden lélekért, aki meghalt, 

főleg a tisztítótűzben szenvedő lelkekért. Üdvözlégy... 

 

15. Állomás: Jézus feltámad 

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged. 

Mert szent kereszted által megváltottad a világot. 

 

Régen, amikor valakit eltemettek, illatszerekkel bebalzsamozták. Az asszonyok, köztük 

Mária-Magdolna be akarták balzsamozni Jézus testét. „A hét első napján kora reggel, 

napkeltekor kimentek a sírhoz. Egymás közt így beszélgettek: „Ki fogja elhengeríteni a követ 

a sír bejárata elől?” De amikor odanéztek, látták, hogy a kő el van hengerítve, jóllehet igen 

nagy volt. Amint bementek a sírba, jobbról egy fehér ruhába öltözött ifjút láttak, amint ott ült. 

Megrémültek. De az megszólította őket: „Ne féljetek! Ti a keresztre feszített názáreti Jézust 
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keresitek. Feltámadt, nincs itt!” (Mk.16,2-6) 

 

Jézus, Te feltámadtál és egyszer mi is fel fogunk támadni az örök életre. Mi hisszük, hogy itt a 

földön nem ér véget az élet. Te örök életet és boldogságot ajándékozol nekünk. Segíts, hogy 

higgyünk és kitartsunk melletted. Vasárnap támadtál fel. Add, hogy ezt a napot mindig 

megünnepeljük. 

 

Befejező ima 

Köszönjük Jézus nagy szeretetedet, hogy életedet adtad értünk. Szeretni akarunk Téged. 

Édes Jézus, ó ne fájjon az a sok bűn a világon. 

S ha a sok bűn rosszul esnék, tekintsd szívünk hű szerelmét. Amen. 

 

Ádj meg minket Jézus, áld meg családunkat és az egész világot. 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. 


