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2.1. Sámuel meghívása 

Kisebbeknek 

1. Mire szerette volna Riska és Puszedli kérni Csibét? 

2. Hogy hívták Sámuel szüleit? 

3. Miért volt szomorú Hanna? 

4. Mit jelent az a név, hogy Sámuel? 

5. Hány éves volt Sámuel, amikor a szülei elvitték Élihez, hogy Istennek szolgáljon? 

6. Mit tudunk Éli főpap fiairól? 

7. Hogyan szólította Isten Sámuelt? Mi volt a fiú válasza Neki? 

8. Mi volt az üzenet, amit az Úr Sámuelre bízott? 

9. Miért fontos, hogy mi is nyitva tartsuk a fülünket és a szívünket? 

Nagyobbaknak 

1. Miért tett Csibe úgy, mintha nem hallaná Riskát és Puszedlit? 

2. Hol éltek, és miért voltak annyira nagyon szomorúak Sámuel szülei? 

3. Mit kért Hanna az imában, és mit ígért? 

4. Mit gondolt Éli, a főpap Hannáról, miközben ő imádkozott a Jóistenhez? 

5. Miért nem szerették az emberek Éli főpap két fiát? 

6. Mit tanácsolt Éli Sámuelnek, amikor megértette, hogy az Úr szólítja a fiút? 

7. Miért volt nehéz elmondania Sámuelnek Isten üzenetét Éli számára? 

8. Hogy hívjuk azokat az embereket, akiket a Jóisten kiválasztott, hogy továbbítsák az üzenetét 

az embereknek? 

+ Legyél figyelmes te is, és ne késlekedj, ha valaki segítséget kér tőled!  
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2.2. Jónás a hal gyomrában 

Kisebbeknek 

1. Hogyan mentette meg Riska Csibét csónakázás közben? 

2. Mire kérte Isten Jónás prófétát?  

3. Hová menekült Jónás? 

4. Mi történt vele a hajóúton, ahol kiderült a turpissága? 

5. Mennyi időt töltött Jónás a hal gyomrában, és mi történt vele utána? 

6. Mi történt Ninivében? 

7. Miért könyörült meg Isten Ninivén? 

8. Miért türelmes velünk is a Jóisten? 

Nagyobbaknak 

1. Hogyan jutott eszébe Kálmán atyának Jónás próféta története? 

2. Mire kérte Isten Jónás prófétát?  

3. Hová kellett volna mennie Jónásnak, és ehelyett hová ment? Miért nem akarta teljesíteni 

Isten kérését? 

4. Mire jött rá Jónás a viharban? 

5. Mi történt Jónással, miután tengerbe vetették? 

6. Mit tettek a niniveiek, miután meghallották Jónás prófétálását?  

7. Miért háborodott fel ezen Jónás? Vajon igaza volt? 

8. Miért türelmes velünk is a Jóisten? 

+ Tegyél meg egy olyan otthoni házimunkát (pl. mosogatás, polcpakolás, takarítás vagy 

rendrakás a szobádban), amit már régóta halogatsz! Ha nincs ilyen, kérdezd meg 

anyukádat vagy apukádat, hogy miben segíts! 
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2.3. Szent Balázs püspök 

Kisebbeknek 

1. Hogyan mentette meg Riska Döncit? 

2. Hogy hívják a várost, ahonnan Balázs püspök származik?  

3. Mit keresett Balázs püspök egy barlangban? 

4. Azután miért került börtönbe? 

5. Miért kereste fel a börtönben egy anya és gyermeke? Hogyan segített Balázs püspök?? 

6. Mi az a Balázs-áldás? 

7. Kiknek a védőszentje Szent Balázs? 

Nagyobbaknak 

1. Mi történt Döncivel evés közben? 

2. Miért kellett Balázs püspöknek menekülnie a városából?  

3. Hol talált menedéket Balázs és kik segítettek neki ebben? 

4. Hogy tudott Balázs segíteni a barlangból az embereknek? 

5. Miért vetették börtönbe? 

6. Milyen csodát tett Balázs püspök egy anyával és a gyermekével a börtönben? 

7. Miért lett Szent Balázs vértanú? 

8. Hogyan kérjük Szent Balázs közbenjárását február 3-án, az emléknapján (és az azt követő 

vasárnap) a mise után?  

9. Kiknek a védőszentje Szent Balázs? 

+ Vegyetek részt valamelyik vagy mindkét szülőtökkel (esetleg nagyszülőtökkel) egy olyan 

szentmisén, ahol Balázs-áldást osztanak! 
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2.4. Péter anyósa 

Kisebbeknek 

1. Hová hívták meg Riskát levélben? 

2. És mit értettek félre Puszedliék? 

3. Miért járt Jézus Kafarnaumban, Péter lakhelyén? 

4. Miért nem tudta Péter anyósa megvendégelni őket? 

5. Mit tett Jézus, és mi történt ezután? 

6. Később miért vonult külön Jézus? 

7. Miért szeretett volna Jézus minél több helyen gyógyítani? 

8. Mi nekünk, keresztényeknek a feladatunk a világban? 

Nagyobbaknak 

1. Hogyan keletkezett a pletyka Riska levelével kapcsolatban? 

2. Miért jár gyorsan a jó hír szerintetek? 

3. Miért tódult a nép Jézushoz, mikor egy-egy falut meglátogatott? 

4. Mi történt Péter anyósával? 

5. Mire kérte Péter Jézust? És mit tett Jézus a kérésére? 

6. Hogyan volt ereje Jézusnak ennyi emberen segíteni? 

7. Mi az örömhír, amit Jézus minden embernek el szeretne mondani? 

8. Jézus mennybemenetele óta kik hirdetik az evangéliumot, vagyis az örömhírt? 

+ Látogassátok meg vagy hívjátok fel egy beteg rokonotokat, ismerősötöket, és próbáljátok 

meg felvidítani, vagy csak beszélgessetek vele egy kicsit!  
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2.5. A nagyböjt 

Kisebbeknek 

1. Mit szeretnének játszani Riskáék? 

2. Mi történik hamvazószerdán? 

3. Hány napból áll a nagyböjt? 

4. Mit jelent a böjt? 

5. Mi az igazi böjt, amit Isten szeret, mit mondd erről Jézus? 

6. Mit mond Jézus arról, hogyan imádkozzunk? 

7. Mi az alamizsna? 

8. Mi is az a 4 dolog, amivel közelebb kerülhetünk Istenhez? 

Nagyobbaknak 

1. Miért öltöztek jelmezbe Csibéék? 

2. Mikor kezdődik a nagyböjt? 

3. Hogyan hamvazkodunk? 

4. Minek a jele a hamu? 

5. Hogyan készülnek a keresztények húsvétra nagyböjtben? 

6. Mit jelent a böjt? 

7. Mit mondott Jézus arról, hogyan NE böjtöljünk? 

8. Mi az igazi böjt, amit Isten szeret? 

9. Mindennek alapja azonban az ima. Hogyan imádkozzunk? 

10.  Mi az az alamizsna, és miért fontos, hogy adjunk a magunkéból?  

11.  Mi is az a 4 dolog, amivel közelebb kerülhetünk Istenhez? 

+ A nagyböjtben próbálj meg minden nap találni valamit, amiről lemondasz! (Olyan 

dologról, amit szeretsz.) 

 



2. DVD – A bűnbeesés Beszélgetésre indító kérdések 
 

riskababfilm.hu 

video.riskababfilm.hu 
 
 

2.6. A bűnbeesés 

Kisebbeknek 

1. Szerintetek, miért nyitotta ki Csibe és Puszedli azt a dobozt, amire rá volt írva, hogy 

„TILOS KINYITNI”? 

2. Mi történt végül a dobozzal? 

3. Ki volt Ádám és Éva? 

4. Mi állt a paradicsom közepén? 

5. Hogyan tudta a kígyó Évát rávenni, hogy egyen a fa gyümölcséből? 

6. Mi a kísértés? 

7. Mi a bűn? 

8. Mi történt a bűnbeesés után?  

9. Ki az „Út, az Igazság és az Élet” számunkra? 

Nagyobbaknak 

1. Mi köze Riska dobozának a bűnbeesés történetéhez? 

2. Hol kezdődött a bűnbeesés története?  

3. Miért mondta a Jóisten, hogy ne egyenek a Paradicsom közepén álló fának a gyümölcséből? 

4. Mire próbálta a kígyó rávenni Évát? Sikerült neki? 

5. Hogyan győzte meg Éva Ádámot, hogy egyen ő is a gyümölcsből? 

6. Tehát mi is volt az ősbűn, azaz az első bűn? 

7. Mi a kísértés? 

8. Mi történt a bűnbeesés után?  

9. Mi volt a büntetése a kígyónak? És mi Ádámnak és Évának? 

10. Mi az az út, amit Isten mutat nekünk, hogy rajta járva eljuthassunk Isten országába? 

+ Ha valamire kísértést éreztek, amiről tudjátok, hogy nem jó, ott és akkor gyorsan mondjatok 

el egy imát, és mondjatok ellene Jézus segítségével!  
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2.7. Jézus színeváltozása 

Kisebbeknek 

1. Hová készül Riska és Csibe?  

2. Milyen fontos esemény történt egy hegyen, imádkozás közben Jézussal? 

3. Kik voltak azok a tanítványai, akik vele voltak a hegyen? 

4. Mit kért az édesapa, aki a beteg gyermekét hozta oda a lent maradt apostoloknak? 

5. Kikkel beszélgetett Jézus a hegyen? 

6. Végül ki gyógyította meg az epilepsziás kisfiút? 

7. Mit tegyünk, hogy növekedjék bennünk a hit? 

Nagyobbaknak 

1. Miért volt fontos hely a hegy Jézus életében? 

2. Kikkel ment föl Jézus erre a magas hegyre? 

3. Mi tett Jézus miközben az apostolok aludtak? 

4. Ki kereste meg ezalatt a többi apostolt, akik nem mentek Jézussal? Mit kért tőlük? 

5. Mit láttak az apostolok a hegyen, miután felébredtek? 

6. Miről beszélgethetett Jézus velük Lukács evangélista írása alapján? 

7. Mit mondott Péter Jézusnak? Szerinted miért? 

8. Milyen szózat hallatszott ezután a felhőből? 

9. A tanítványoknak miért nem sikerült még meggyógyítani az epilepsziás kisfiút? 

10. Mit tegyünk, hogy növekedjék bennünk a hit? 

+ A héten válassz ki egy fél órát arra, hogy a szobádban vagy valami csendes helyen 

imádságban beszélgess a Mennyei Atyával! 

 


	kerdesek_0201ep.pdf
	kerdesek_0202ep.pdf
	kerdesek_0203ep.pdf
	kerdesek_0204ep.pdf
	kerdesek_0205ep.pdf
	kerdesek_0206ep.pdf
	kerdesek_0207ep.pdf

