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3.1. Jézus megkísértése 

Kisebbeknek 

1. Hová készülődtek Riskáék?  

2. Jézus hány napra vonult el a pusztába böjtölni a nyilvános működése előtt? 

3. Mi történt Jézussal a 40. napon? 

4. Hogyan kísértette meg Jézust először a sátán?  

5. Mi volt a második kísérlete a sátánnak? És mi volt Jézus válasza? 

6. Harmadszorra mit szeretett volna elérni a sátán? 

7. A gyerekek hogyan böjtölhetnek? Mit mond erről Kálmán atya? 

Nagyobbaknak 

1. Miért olyan éhes Csibe?  

2. Mit jelent a kísértés? 

3. Mit gondoltok, miért épp ezzel a három dologgal próbálta a Sátán Jézust megkísérteni? 

4. A Sátán ezek után feladta-e a kísértést? 

5. Mi az, amire a figyelmünket irányítanunk kell, hogy a böjtünk eredményes legyen? 

+ Te ellen tudsz állni a kísértésnek? Ezen a héten figyelj oda, hogy észrevedd a kísértést, és a 

jó utat válaszd! 
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3.2. A szívtelen szolga 

Kisebbeknek 

1. Mi történt Riska új autójával?  

2. Mi lett azzal a homokvárral, amit Csibe épített?  

3. Mit mondott Jézus Péternek a bocsánatkérésről, hányszor kell megbocsájtani? 

4. A példabeszédben a király miért irgalmazott meg a hatalmas vagyonnal tartozó szolgának? 

5. Mit tett ezután ez a szolga azzal, aki neki csak 100 dénárral tartozott? 

6. A király mit tett, miután meghallotta hogyan viselkedett ez a hálátlan szolga? 

7. Mit tett Csibe, miután rájött, hogy csúnyán viselkedett Hápival? 

8. Hogyan lehet bocsánatot kérni, ha valakit megbántottunk? Te mikor és kitől szoktál 

bocsánatot kérni? 

Nagyobbaknak 

1. Mi esett rosszul Riskának Csibe viselkedésében? 

2. Csibe mit mondott Hápi bocsánatkérésére, amikor az véletlenül lerombolta a homokvárát? 

3. Mikor kell bocsánatot kérni? 

4. Jézus mit akart mondani azzal, hogy „hetvenszer hétszer kell megbocsájtani”? 

5. A példabeszédben a király hogyan fogadta a szolga bocsánatkérését? 

6. És a szolga a szolgatársa bocsánatkérését? 

7. Mi lett a sorsa a szívtelen szolgának? 

8. Miben hasonlít a megbocsájtás az adósság elengedéséhez? 

9. Mit tett Csibe, miután felismerte, hogy csúnyán viselkedett Hápival? 

10. Neked melyik nehezebb: bocsánatot kérni valamiért vagy őszintén megbocsájtani valakinek, 

aki bántott? 

+ Gondold végig tettél-e valami olyant valakivel ezen a héten, amiért neheztelt rád (akkor is, 

ha nem akarattal tetted)? Kérj tőle bocsánatot! 
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3.3. A vakon született meggyógyítása 

Kisebbeknek 

1. Milyen állattal találkozott Csibe? Elhitték neki a többiek, amikor elmesélte? Miért? 

2. Mit mondott Jézus Péternek, miért született vakon az ember, akivel találkoztak? 

3. Hová küldte Jézus a vakot, hogy mosakodjon meg?  

4. Miket kérdezett a többi ember a vakon születettől, amikor gyógyultan látták? 

5. A farizeusok mi kifogást találtak benne? 

6. Mit műveltek ezzel a vakon született férfival, aki tanúságot tett Jézusról? 

7. Jézus valami nagyon fontosat mondott a vakon születettnek, amikor újra találkoztak.  

Mi volt az? 

8. Történt már veled is olyan, hogy igazat mondtál és mégsem hittek neked? Miben bízhatunk 

ilyenkor? 

Nagyobbaknak 

1. Szerinted miért nem hittek Csibének? 

2. Ki volt a hibás abban, hogy ez az ember vakon született? 

3. Mit jelent a Siloé héber szó magyarul? 

4. Miért nem örültek a vak emberrel a többiek, mikor az elmesélte, hogyan nyerte vissza 

látását? 

5. Miért nem mertek a fiú szülei nyíltan beszélni a farizeusokkal? 

6. Szerinted mitől féltek a farizeusok? 

7. Miért fontos, amit Jézus mondott a vakon született embernek, amikor újra találkoztak? 

8. Amikor az igazat mondjuk, miért ne aggódjunk, mire bátorít bennünket Jézus? 

+ Mondd el a Hiszekegyet, vagy saját szavaiddal imában fejezd ki a Jóistennek, hogy mennyire 

hálás vagy az ő szeretetéért, amit mindig megmutat! 
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3.4. Lázár feltámasztása 

Kisebbeknek 

1. Mi történt Riskával fogócskázás közben?  

2. Ki fog Riskán segíteni? 

3. Lázár testvérei miért hívták Jézust? 

4. Mit mondott Jézus, amikor meghallotta a hírvivőtől, hogy Lázár beteg? 

5. Márta Jézus elé sietett, mikor meghallotta, hogy jön. Miről beszélgettek? 

6. Milyen szavakkal hívta Jézus a halott Lázárt újra életre? 

7. Ki az, aki a halált is le tudja győzni? 

Nagyobbaknak 

1. Mi történt Riska lábával? Miért nem tudott Kutyus rögtön jönni, hogy segítsen rajta? 

2. Milyen viszonyban volt Jézus Lázárral és a nővéreivel? 

3. Hogyhogy Jézus nem indult el azonnal Lázárékhoz, holott tudjuk, mennyire szerette őket? 

4. Mit mondott Tamás apostol, amikor Jézussal végül elindultak Betániába? 

5. Miért volt nagy bátorság odamenniük? 

6. Miért sírt Jézus, annak ellenére, hogy tudta, az Atya fel fogja támasztani Lázárt? 

7. Mennyi ideje feküdt Lázár a sírban, mikor Jézus odaért? 

8. Szerinted miért fontos, hogy sokan látták, amikor a halott Lázár Jézus szavára feltámadt? 

+ Ha van olyan ismerősöd, aki beteg, imádkozzál érte ezen a héten minden este. Ha nincs ilyen 

ismerősöd, imádkozz azokért az emberekért, akik most kórházban vannak. 
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3.5. Virágvasárnap, bevonulás Jeruzsálembe 

Kisebbeknek 

1. Mit szedett Csibe a tóparton? 

2. Mikor van Virágvasárnap és mit történik akkor a barkákkal? 

3. Hol töltötték a zsidók a húsvétot szokás szerint? 

4. Mire kérte Jézus az apostolokat Jeruzsálembe vonulása előtt? 

5. Hogyan vonult be Jézus Jeruzsálembe? És hogyan fogadta őt a nép? 

6. Mit jelent az, hogy „Hozsanna”?  

7. Ki segített Jézus ellenségeinek? Mit kapott cserébe? 

8. Miért nem menekült el Jézus, mikor tudta, hogy mire készülnek a főpapok? 

Nagyobbaknak 

1. Mi történik Virágvasárnap a barkákkal? 

2. Szerintetek miért hívják másik országokban „pálmák vasárnapjának” virágvasárnapot? 

3. Miért ment Jézus Jeruzsálembe? 

4. Miért fontosak azok a részletek, amelyek a szamárcsikóra vonatkoznak? 

5. Hogyan fogadta Jézust a nép bevonulásakor? Tudod, hogy kinek járt az ókorban az ilyen 

fogadtatás? 

6. Júdás árulásában mi volt a legszomorúbb? 

7. Jeruzsálembe vonulása után nem sokkal Jézust keresztre feszítették. Ki adta ki a parancsot, 

hogy elfogják? 

8. Hogyhogy nem menekült el Jézus, mikor tudta, hogy mire készülnek a főpapok? Miért 

vállalta a szenvedést és halált? 

+ Gondold végig van-e olyan nehézség, amit neked is vállalnod kell, hogy megmutasd a 

szereteted valaki iránt. 
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3.6. A húsvéti bárány 

Kisebbeknek 

1. Mivel foglalatoskodik Puszedli és miért kell igyekeznie? 

2. Milyen gúnyában van Kálmán atya? Tudod-e, hogy hívják más néven a papokat és 

lelkészeket? 

3. Milyen különös dologra lett figyelmes Mózes, miközben a nyájat legeltette? Ki szólította 

meg őt és mit kért tőle? 

4. Mire kérte Mózes és Áron a fáraót? Mit válaszolt kérésükre a fáraó? 

5. Mi történt ezután Egyiptomban?  

6. Mi volt a végső csapás? Hogyan menekültek meg ettől Izrael fiai? 

7. Kit hívunk az „Isten bárányának”? 

Nagyobbaknak 

1. Ti hogyan szoktatok készülődni a húsvétra? 

2. Szerinted miért hívják lelkipásztoroknak is a papokat, lelkészeket? 

3. Mit jelképez a piros tojás? 

4. Mivel bízta meg Isten Mózest? 

5. Ki volt Áron? Hogyan segített Mózesnek? 

6. Miért nem engedte el Mózest és népét a fáraó? 

7. Milyen csapásokkal sújtotta Isten Egyiptomot a fáraó keménységéért? (A nagyobbak 

utánanézhetnek a Szentírásban is!)  

8. A kivonulás előtt mi volt az utolsó csapás? Mit kellett tennie Izrael népének, hogy elkerülje 

ezt a csapást? 

9. Miért hívjuk Jézust az „Isten bárányának”? 

+ Segíts te is a húsvéti előkészületekben, akár úgy, hogy a tojásokat megfested (mint Puszedli), 

akár úgy, hogy segítesz a takarításban és a lakás díszítésében! Az ügyesebbek még a sütés-

főzésben is részt vehetnek! 
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3.7. Szent György 

Kisebbeknek 

1. Mit játszanak Riskáék? 

2. Szent György melyik város lakóit mentette meg a gonosz sárkánytól a legenda szerint? 

3. Hogyan egyeztek meg a városlakók félelemből ezzel a sárkánnyal? Hogyan határozott a 

király, miután a birkák elfogytak? 

4. Hogyan mentette meg Szent György a királylányt? 

5. Mit kért cserébe György a sárkány megöléséért? 

6. Hogyan lehet legyőzni a gonoszt? Ki segít ebben, aki Györgynek is segített? 

Nagyobbaknak 

1. Mikor élt Szent György? 

2. Mi volt az a legendás esemény, ami nevéhez fűződik? 

3. A valóságban a sárkányt nem létezett. Mit testesít meg? 

4. Mit tudunk Szent Györgyről, ami a valóságos életét illeti? 

5. Hogyan lehet legyőzni a gonoszt? Ki segít ebben, aki Györgynek is segített? 

+ Van-e olyan helyzet, amit a Te bátorságod menthet meg? Imádkozz előtte és tedd meg! 
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