
kreatív húsvét
• Megélni az ünnepet
• Részt venni a szent misztériumban 
• Megmerítkezni a tradícióban 
... a karantén idején is.



Kreatív Húsvét

Kedves Testvérek!
A Szent Három Nap hitünk középpontja. Idén kényszerűségből sokan nem 
jutnak el majd a templomba, de Istent ez semmiben sem akadályozza. Ő 
akkor is (mindig) velünk van. Virágvasárnap bevonul otthonunk Jeruzsá-
lemébe, nagycsütörtökön a mi otthonunk lesz az utolsó vacsora terme, 
nagypénteken az otthoni keresztünk előtt hódolhatunk a Megváltónak, 
nagyszombat vigíliáján pedig a saját szobánk sötétjét töri meg a feltámadás 
húsvéti gyertyájának a fénye. 
A következőkben a nagyhét megünneplésének az aktív előkészítésére hívjuk 
meg Önöket is. A nagyhét liturgiáit a Főapátság csatornáin a szokásos módon 
fogjuk közvetíteni, de lehet, hogy Önök közül többen a közvetítésen túl, ott-
hon aktívabban szeretnék megélni, megünnepelni a húsvéti misztériumot. Ezt 
szeretnénk ötletekkel, otthon ünnepelhető liturgikus részletekkel, a közvetített 
liturgiákba való bekapcsolódási lehetőségekkel segíteni.

Életfa-kereszt

 
Bevezető gondolatok

Krisztus keresztje a legfontosabb keresztény szimbólum. Megtaláljuk a 
templomok tornyán, nagyon sok keresztény háznál ott található a hitvesi 
ágy felett, a falon, de számos családnál ott függ a családi asztal közelében 
vagy az előszobában. A köztereken is gyakran elmegyünk mellette: falu 
határában, fordulókban, főtereken. A szentmisében is találkozunk vele: 
keresztet vetünk magunkra, kihelyezzük az oltár közepére, magunkkal 
visszük a körmenetre, vagy kiállítjuk az oltár közelében egy hosszú rúdra 
erősítve. A ministránsok nyakában is kereszt van. Nagypénteken csókkal 
vagy leborulással tiszteljük.
A kereszt hitünk szép jele, mert Megváltónk, Jézus, a kereszten váltotta 
meg a világot. Magával vitte a keresztútra, segített neki Simon, aki Sán-
dor és Rúfusz apja volt. Aztán rászegezték Jézus testét a keresztre, és jól 
tudjuk, hogy amikor levették róla és édesanyja ölébe helyezték, akkor 
már elő volt készítve az a sír, ahonnan feltámadt az új életre. Megváltónk 



a kereszten halt meg és azon szerezte meg nekünk az üdvösséget, az új és 
örök életet. Ezért mondjuk azt, hogy a kereszt egyik oldala „vérrel ázta-
tott” oldal, a másik pedig virágokkal teli életfa, amelyen új élet fakad. 
Ezért díszítjük azt virágokkal, amelyek az életnek a jelképei. A virágok a 
kereszt hátán ezt az új életet jelképezik.
A kreatív játék, amit készítettünk nektek éppen ezt az örömhírt akarja 
nektek közvetíteni: Jézus keresztje a szenvedésnek és az új életre való 
feltámadásnak is az eszköze. Izgalmas játékra hívunk benneteket. Ezt a 
feladatot nem egy szuszra kell elkészíteni, hanem be kell osztani az elkö-
vetkezendő napokra: nagycsütörtökre, nagypéntekre, nagyszombatra és 
Húsvétvasárnapra. Ebben segítünk most neked. 

• Nagycsütörtök – anyagbeszerzés, előkészület
• Nagypéntek – festés, színezés, préselés
• Nagyszombat – dekorálás
• Húsvétvasárnap – kihelyezés és tapasztalatszerzés

 

Készítsd el saját életfa-kereszted  
 és fogd munkára magad. Alkoss!

Indulj anyagbeszerzésre!

• Újságpapír vagy fatábla, amin dolgozni fogsz, 
• Ragasztó (lehetőleg tekerős és nem folyékony), 
• Műanyag vagy fémvonalzó,
• Olló vagy tapétavágó kés.

Készítsd elő a munkaterületet!

• Legyen körülötted elég fény, friss levegő!
• Dolgozz szabadban vagy egy olyan helyen, ahol szólhat a zene.
• Keress egy sima asztal-felületet, amin dolgozol majd!
• Moss kezet a munka előtt!

Kezdődhet a munka!
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 1. lépés: Vágd ki a mellékletben található keresztet óvatosan  
 a vonal mentén! (1. ábra)

• Használhatsz ollót vagy tapétavágó kést. 
• A tapétavágó kést a vonalzó mentén óvatosan húzd! Ne szaladjon túl! 
• Vigyázz saját magad és mások épségére! 
• Ne vágj közvetlenül az asztallapon, tégy alá táblát,  

vagy kemény kartont!

2. lépés: Keress a háztartásban egy 1-2 mm vastag kartont (cipős doboz) 
és ragaszd rá kenős ragasztóval a kivágott keresztet!

3. lépés: Száradás után újra vedd kézbe a vonalzót és a tapétavágót és vágd 
körbe a keresztet a vastagabb kartonnal együtt.

• Szerencsés, ha sima kartont használsz, amelyen nincs díszítés. Ha 
díszített a kartonod, megeshet, hogy átüt a kivágott kereszten a rajta 
lévő szöveg vagy ábra.

4. lépés: Vágd ki a mellékletben található INRI-táblát és a töviskoronát! 
(2-3. ábra)

5. lépés: Vágd ki óvatosan a virágokat, és a faleveleket (amelyekkel fel-
dísztjük a kereszt másik oldalát) a vonal mentén, de úgy, hogy ne szakad-
janak le a szirmokai. Ha nem akarsz bíbelődni a szirmokkal, akkor a virá-
gokat a kör vonala mentén vágd ki! (4. ábra)



• Mivel apró darabokat vágsz ki, légy óvatos, vigyázz, nehogy megvágd 
magad!

6. lépés: Préseld le nehéz könyvekkel a kivágott részeket és kövesd az 
utasítást a holnapi napon!

• Semmiképpen se tedd présbe az apró darabokat, amíg teljesen meg 
nem száradnak. Ellenkező esetben hozzátapadnak a préshez és meg-
sérülnek, amit gondosan előkészítettél.

Az alábbi képen látható a kereszt előlapja és a hátlapja. 
Ezt fogjuk a következő napokban elkészíteni.
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4. ábra
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