2. DVD – A bűnbeesés

Beszélgetésre indító kérdések

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.)
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2. DVD – A bűnbeesés

Beszélgetésre indító kérdések

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!
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