
A kereszt titka 6.-7.-8.-9. 
 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! 

Mindörökké.... 

 

Ima: Kérlek imádkozz el egy Miatyánk imádságot, hogy könnyebben rá tudj hangolódni a mai 

hittan leckére.  

 

Köszönöm, hogy a hittan leckét sem hanyagoltad el, becsülettel elkészítetted a házi 

feladatokat. 

 

Új lecke: 

Vasárnap elkezdődik a nagyhét, amikor megváltásunk nagy-nagy eseményeiről emlékezünk meg.  

Ismétlés képpen old meg a következő rejtvényt! 

 

https://www.proprofs.com/games/crossword/nagyht/  

 

Olvasni: 

A mai hittanórán, mely egy kicsit ismétlős óra lesz,  Jézus keresztútjával fogunk foglalkozni. 

Mi is az a keresztút? A keresztút az a kb. 1km hosszú útszakasz Jeruzsálemben, melyen Jézus végig 

hordozta a keresztjét. Poncius Pilátus helytartóságától (Antónia vára), ahol Jézust halálra ítélték, a 

Golgota (Koponyák) hegyéig tart, ahol Jézust keresztre feszítették. Bizonyára már te is hallottál 

róla, hogy a templomban keresztutat imádkoznak. A hagyomány szerint Szűz Mária és az első 

keresztény közösségek is többször  végig járták azt az útszakaszt, melyen Jézus végighordozta a 

keresztjét. Későbbiekben a ferences szerzetesek őrizték meg a keresztútjárás hagyományát.  

A keresztút 14 állomásból áll. Az állomások bizonyos eseményekhez kötődnek pl. ahol Jézus elesett 

a kereszttel.., ahol Veronika letörölte Jézus arcát...stb. De, hogyan jutott el a keresztúti ájtatosság 

hagyománya templomainkba?  A zarándokok, akik jártak a Szentföldön, Jeruzsálemben, 

megismerkedtek a keresztút járás hagyományával. Hazatérve szerették volna, ha minél többen 

megismernék és imádkoznák a keresztutat, ha azok a hívek is, akik nem juthatnak el Jeruzsálembe, 

mégis csak lélekben végigjárhatnák Jézus keresztútját. Eleinte külső helyszíneken, dombokon, 

állítottak fel keresztúti állomásokat. Ezek száma idővel módosult a jelenlegi 14 állomásra (stációra). 

Az 1700-as évektől már a templombelsőkben is helyeztek el keresztutakat, képek vagy 

domborművek formájában, melyek az egyes stációk eseményeit ábrázolták. Kereszt nélkül nincs 

keresztút, ezért minden egyes ábrázolás felett van egy kis kereszt.  

Hogyan imádkozzuk a keresztutat? Elsősorban odafigyelve! Ez egy szemlélődő imádság. Minden 

állomás előtt megállunk, elhangzik az adott stáció eseménye, pl. 1. állomás – Poncius Pilátus halálra 

ítéli Jézust. Majd imádság következik, közben térdet hajtunk: Imádunk téged Krisztus és áldunk 

téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Ezt egy rövid történet követi, mely 

https://www.proprofs.com/games/crossword/nagyht/


elmondja, hogy az adott állomáson mi is történt Jézussal, Ő hogyan viselkedett adott helyzetben. 

Ezt követi egy rövid elmélkedés- milyen az én magatartásom? Végül könyörgés jön: Könyörülj 

rajtunk Uram! Könyörülj rajtunk! 

 

Feladat:  

 

Kérlek nyisd meg az alábbi linket, itt egy keresztúti imádságot fogsz látni. Figyelmesen nézd meg, 

olvasd el az egyes állomások megnevezéseit, figyeld meg Jézus magatartását és gondolkodj el 

rajtuk. A kereszthordozás által, minél inkább krisztusivá válunk. 

Ne feledd, az Úr Jézus szeretetből vállalta el értünk a kereszt hordozását. A kereszt, az élet 

nehézségei bennünket sem kerülnek el. Kérd minden nap Jézustól, hogy segítsen neked a kereszt 

hordozásában.  

 

https://lookaside.fbsbx.com/file/Kereszt%C3%BAt%20gyerekeknek.pdf?token=AWyU1IC-

d3PuebuQ7sd5st38Ket8eEE3VHxSIkLZgMa03ac0c6yXcu1mpQGpAht4gMQ9rmk6AXewum_zUf

HZ5KLZD4NIaDckBMcpPeP1E5lSFfl5jgKjWRtO7zicN-

bsg4Ej9Y3ed3L9S6bgJ9ba5tJztHFvS8Xczuh3F-kaLhjROg  

 

 

Jézus a te bűneidet is magára vette, felvitte a keresztre.  

Most szükséged lesz egy A4-es lapra. A következő kisfilm segítségével készíts egy keresztet! 

 

 

 

https://www.facebook.com/download/503244200369601/video-

1527865287.mp4?av=100001777184787&eav=AfbaCR6GUFunTVbdc3n_6qeiGJ9ISBzEZGGc5ks

D64pjcwO62iNhFApFTvKyOxthvYE&hash=AcrEpVI5dbr07w6f 

 

A fecebook oldalad segítségével tudod majd megnyitni. 

 

A megadott linkeket letöltve a csoportba is feltöltöm, mivel nem minden esetben 

sikerül azokat megnyitni. 
 

 

Kérlek, amennyiben lehetőséged van rá, az elkészített feladatot (kereszt) fotózd le és küld el nekem. 

Megtalálsz a facebookon, messengeren, hajnalka.torma1@gmail.com  email címen. 

 

Ha nincs rá lehetőséged, semmi baj, majd személyesen ellenőrzöm a legközelebbi tanórán a suliban. 

 

Szentmise – bár szentmisére nem mehetünk, vasárnap online megtekinthető szentmisén ,,részt 

tudunk venni!,,  

 

 

Köszönöm, hogy munkádat becsülettel és szorgalommal végzed! Üdvözlettel Hajnalka néni 
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