4. DVD – Jézus feltámadása

Beszélgetésre indító kérdések

4.1. Istenes Szent János
Kisebbeknek
1. Mi történt Kutyussal, Döncivel és Puszedlivel?
2. Miért épp Istenes Szent János jutott Kálmán atya eszébe?
3. Hogyan élt, mielőtt rátalált a hivatására, azaz arra, hogy milyen feladatra hívja őt a Jóisten?
4. Hová zárták ez után?
5. Hogyan segített a betegeken?
6. Mi történt egyszer, amikor egy kórház kigyulladt?
Nagyobbaknak
1. Hogyan segített Riska és Csibe Kutyusnak, Döncinek és Puszedlinek?
2. Milyen rendet alapított Istenes Szent János?
3. Mikor élt?
4. Ki volt az, akinek a hatására rájött a hivatására?
5. Miért zárták bolondokházába?
6. Mire határozta el magát?
7. Hogy hívjuk Istenes Szent János mai követőit?
+ Imában kérjétek Isten kegyelmét előre ahhoz, hogy majd Ti is felismerjétek, mire hív!
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4. DVD – Jézus feltámadása

Beszélgetésre indító kérdések

4.2. Szent Kristóf
Kisebbeknek
1. Hogy mentette meg Riska Csibét?
2. Kiknek a védőszentje Szent Kristóf?
3. Kit akart szolgálni Kristóf?
4. Kitől fél az ördög?
5. Hogyan találta meg Jézust Kristóf?
6. Hogyan bizonyosodott meg róla, hogy valóban Jézussal találkozott?
7. Mit jelent Kristóf neve?
Nagyobbaknak
1. Miért volt veszélyes az, amire Csibe készült?
2. A legenda szerint ki volt Szent Kristóf?
3. Kinek szolgált először Kristóf?
4. Kinek szolgált másodszor?
5. Mit jelentett Kristófnak, amit az ördög mondott?
6. Ki segített Kristófnak megtalálni Jézust a tanácsával?
7. Milyen feladatot vállalt Kristóf, ahol használhatta erejét?
8. Mi az, amit biztosan tudunk Kristóf életéről?
+ Ezen a héten segíts egyik kisebb testvérednek (vagy egy barátod kisebb testvérének) egy
olyan feladatban, amit ő egyedül nem tud megtenni!
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4. DVD – Jézus feltámadása

Beszélgetésre indító kérdések

4.3. Az utolsó vacsora
Kisebbeknek
1. Mi történt, miután Riska kiment egy hegyezőért?
2. Miért érthette meg Jézus Csibét?
3. Mi történt az utolsó vacsorán?
4. Hova ment Jézus az utolsó vacsora után?
5. Hogyan árulta el Júdás Jézust?
6. Hányszor tagadta meg Péter Jézust mielőtt megszólalt a kakas?
7. Megbocsájtott-e Jézus Péternek?
Nagyobbaknak
1. Hogyan nevezzük azt, amit Puszedli tett Csibe ellen?
2. Mikor történt Jézus elárulása?
3. Miért nem menekült el Jézus, hiszen tudta, hogy elárulták?
4. Mire gondolt Jézus, amikor a teli kelyhet említette?
5. Hogyan történt Jézus elfogatása?
6. Mi történt Péterrel ezen az éjszakán?
7. Az utolsó vacsora mondataival hol találkozhatunk?
+ A legközelebbi szentmisén, mikor a pap felemeli az ostyát, és elmondja Jézus szavait,
gondoljatok azokra, akik megbántottak ezen a héten, és ajánljátok őket az Atya irgalmába!
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4. DVD – Jézus feltámadása

Beszélgetésre indító kérdések

4.4. Jézus keresztútja
Kisebbeknek
1. Mi történt Puszedli nyúllal?
2. Hogyan fogadta Jézus a töviskoronát, amit a katonák a fejébe nyomtak? (Mit mondott róla
Riska?)
3. Ki volt Pilátus?
4. Pilátus először szabadon akarta bocsátani Jézust. Kit engedett végül szabadon helyette?
5. Kik segítettek Jézusnak a Keresztúton?
6. Mik voltak Jézus utolsó szavai a kereszten?
7. Ki kérte el Jézus testét Pilátustól, hogy eltemesse? Hová temették?
8. Mikor emlékezünk meg Jézus keresztútjáról és szenvedéséről?
Nagyobbaknak
1. Hogyan fogadta a nép Jézust, mikor húsvét közeledtével Jeruzsálembe ment?
2. Hogyan került Jézus Pilátus elé? Ki volt Pilátus?
3. Miért akarták a főpapok, hogy Pilátus elítélje Jézust? Mi volt az indok?
4. Mit gondolt Pilátus Jézusról? Szerinted miért egyezett bele mégis a halálos ítéletbe?
5. Miért tűrte Jézus némán a szenvedéseket?
6. Kik segítettek Jézusnak a Keresztúton?
7. Mit mondott a százados, miután látta Jézust meghalni a kereszten?
8. Hogyan bizonyosodtak meg a katonák afelől, hogy Jézus meghalt-e?
9. Hogyan szoktunk megemlékezni Jézus keresztútjáról és szenvedéséről?
+ Gondolj arra, hogy Jézus annyira szeret, hogy teérted is hordozta a keresztet. Ezért, ha
valami fáj, vagy valami szenvedés ér, tudd, hogy ő ott van veled.
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4. DVD – Jézus feltámadása

Beszélgetésre indító kérdések

4.5. Jézus feltámadása
Kisebbeknek
1. Mi történt a festett tojásokkal, miközben Riska és Csibe elmentek egy kicsit?
2. Minek a jelképe a húsvéti tojás?
3. Mi történt Jézussal szombaton, a keresztre feszítés után?
4. Kik voltak tanúi először Jézus feltámadásának vasárnap hajnalban?
5. Kinek jelent meg először Jézus?
6. Mit tegyünk, amíg mi is találkozunk Jézussal?
7. Miért tört össze a szépen festett tojás?
Nagyobbaknak
1. Hová helyezték el a keresztről levéve Jézus testét?
2. Miért mentek Mária Magdolnáék vasárnap hajnalban a sírhoz?
3. Ki mondta el az asszonyoknak, hogy mi történt?
4. Hogyan fogadták a tanítványok, amikor az asszonyok hírül vitték nekik Jézus feltámadását?
5. Hogyan találta Péter és János Jézus kendőjét, amikor elmentek a sírhoz?
6. Mit mondott Jézus Mária Magdolnának, amikor megjelent neki?
7. Milyen testben támadt fel Jézus?
8. Te kinek viszed hírül az örömhírt?
+ Ezen a héten, vigasztaljatok meg valakit, aki sír vagy el van keseredve!
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4. DVD – Jézus feltámadása

Beszélgetésre indító kérdések

4.6. Jézus megjelenik a tanítványoknak
Kisebbeknek
1. Miért nem hitte el Riskának Csibe, amit Dönciről mesélt?
2. Mit mondott Csibe?
3. Hol jelent meg először Jézus az apostoloknak?
4. Mit mond Jézus a Szentlélekről?
5. Miért nem féltek már az apostolok?
6. Mit mondott Tamás, mikor az apostoloktól megtudta, hogy találkoztak a feltámadott
Jézussal?
7. És mit akkor, amikor az ő jelenlétében is megjelent Jézus? Mit válaszolt erre Jézus?
8. Hogyan van jelen közöttünk Jézus?
Nagyobbaknak
1. Mit gondolt Csibe Dönciről, mikor látta, hogy nem ügyes a fociban?
2. Miben hasonlít Csibe és Tamás apostol története?
3. Mi történt húsvét napjának estéjén, miután az asszonyok reggel már meghozták a feltámadás
örömhírét?
4. Mi tette az apostolokat képessé arra, hogy hirdessék Jézus örömhírét? Mit hagyott rájuk
Jézus?
5. Szent Tamás apostol, aki nem volt jelen ezen a találkozáson, hogyan kapta meg szintén a
Szentlelket?
6. Szerinted „hitetlenebb” volt Tamás, mint a többi apostol?
7. Hogyan van jelen közöttünk Jézus?
+ Taníts meg egyik testvérednek vagy egyik barátodnak, osztálytársadnak valamit, amit Te jól
tudsz!
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4. DVD – Jézus feltámadása

Beszélgetésre indító kérdések

4.7. A bűnbocsánat szentsége
Kisebbeknek
1. Miért lett Csibe sáros?
2. Mi az a lelki tükör?
3. Mi történt, amikor egy béna embert hoztak Jézus elé, hogy gyógyítsa meg?
4. Miért nem elég, ha csak magunkban bánjuk meg a bűneinket?
5. Mi történt húsvétvasárnap este, amikor együtt voltak a tanítványok?
6. Amíg nem gyónhatunk, mit tegyünk helyette?
Nagyobbaknak
1. Miért csak félig vallotta be Kálmán atyának Csibe, hogy mitől sáros?
2. Mire jó a lelki tükör?
3. Mit mondott Jézus a béna embernek?
4. Milyen szavakkal bízta rá Jézus az apostolokra a bűnök megbocsátását?
5. Hogyan gyónjuk meg bűneinket?
6. Mi az a gyónási titok?
+ Kérj a szüleidtől vagy a hitoktatódtól egy gyerekeknek szóló „lelki tükröt”, és olvasd át!
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