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7.1. Az aranyborjú 

Kisebbeknek 

1. Miért nem tudja Riska Csibét elhívni a misére?  

2. Hol és mikor történt az aranyborjú esete? 

3. Mit jelent az, amit Isten ígért Izrael népének a Sínai-hegyen, hogy „papi királysága és szent 

népe lesznek”? 

4. Hogyan jelent meg ezután Isten a nép előtt? 

5. Hogyan hívjuk azokat a parancsokat, amiket Isten Áronon és Mózesen keresztül adott Izrael 

népének? 

6. Isten milyen szövetséget kötött az emberekkel? 

7. Hogyan szegte meg a nép a szövetséget Áron segítségével? Mit készített Áron? 

8. Isten mit tett Mózes közbenjárására az ellene szegülő néppel? 

Nagyobbaknak 

1. Mi a rossz abban, ahogyan Csibe játszik? 

2. Hogy hívják azt a hegyet, ahol az Úr kinyilatkoztatta a törvényeket Mózesnek?  

3. Mit ígért az Úr Mózesnek Izrael népe számára, ha hűek a szövetséghez? 

4. El tudod mondani fejből a Tízparancsolatot, amit Isten Áronon és Mózesen keresztül adott 

Izrael népének? 

5. Mi az Ószövetség? És mi az Újszövetség jele? 

6. Mi az a bűn, amit a nép elkövetett, míg Mózesre várakozott, és Mózes mit tett ezután? 

7. Miért mondja Csibe, hogy neki a távirányítós autó volt a bálványa? 

8. Mi volt a legfontosabb szerinted az aranyborjú történetében? 

+ Milyen bálványaik vannak mostanában az embereknek? Hogyan lehet kordában tartani 

ezeket a dolgokat, hogy ne foglalják el Isten helyét a szívünkben? Beszélgessetek erről!  



7. DVD – Jézus a vízen jár Beszélgetésre indító kérdések 
 

riskababfilm.hu 

video.riskababfilm.hu 
 
 

7.2. Jézus és Nikodémus 

Kisebbeknek 

1. Hová igyekszik Riska és Csibe? 

2. Mi történt Mózes első kőtáblájával?  

3. Mi volt az első kőtáblán? 

4. Kitől tudjuk, hogy Isten irgalmas mindenkihez, aki a bocsánatát kéri? 

5. Miért küldte el Isten saját fiát később a népéhez? 

6. Ki kereste fel Jézust egyszer éjszaka, hogy Jézus küldetéséről beszélgessen? 

7. Miért küldte Jézust az Atya a világba? 

8. Mit jelent az: üdvözülni? 

Nagyobbaknak 

1. Melyik két szentírási történet fog elhangozni a misén, amire Riska és Csibe igyekszik? 

2. Hová hívta Isten Mózest a két új kőtáblával? 

3. Mi volt az első kőtáblán? 

4. Miért adta Isten a Tízparancsolatot? 

5. Hogyan kért Mózes bocsánatot Izrael népe nevében? 

6. Mit tudunk Isten irgalmáról és könyörületességéről? 

7. Miért küldte el Isten saját fiát később a népéhez? 

8. Ki volt Nikodémus? 

9. Jézus miért Isten megbocsájtásának a jele és eszköze?  

10. Hogyan üdvözülhetünk? 

+ Amikor vasárnap szentmisére mész, figyelj oda az olvasmányokra. Szüleiddel beszéljétek 

meg mise után, hogy mi az, amire emlékszel belőlük. Mondd el azt is, ha valamit nem értettél.  
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7.3. Az Oltáriszentség 

Kisebbeknek 

1. Miért dől ki Riska focizás közben? 

2. Te hogyan viselkedsz, ha éhes vagy? 

3. A lelkünknek milyen eledelre van szüksége, mit mond erről Jézus? 

4. Hogy hívták azt az eledelt, amit Isten Izrael népének adott a pusztai vándorlás folyamán? 

5. Mi lesz azzal, aki eszi Jézus testét, és issza az ő vérét, mit mondott erről Jézus? 

6. Hogyan adja nekünk Jézus saját testét és vérét? 

7. Ki veheti magához Krisztus testét, azaz ki áldozhat? 

Nagyobbaknak 

1. Miért olyan fáradt Riska? 

2. Veled volt már olyan, hogy nagyon éhes voltál, és ezért hamar elfáradtál, vagy nem tudtál 

odafigyelni az iskolában? 

3. A lelkünknek milyen eledelre van szüksége, mit mond erről Jézus? 

4. Jézus mit nevez „a mennyből alászállott élő kenyérnek, aki életet ad a világnak”? 

5. Mit jelent a misztérium? 

6. Mi történik a szentmisén az ostyával és a borral? 

7. Ki veheti magához Krisztus testét, azaz ki áldozhat? Miért fontos Jézus testének és vérének 

a vétele? 

8. Hol történik az áldozás? 

9. Mi az Oltáriszentség másik neve? 

10. Miért táplál minket Krisztus saját testével és vérével? 

+ Legyél te is olyan segítőkész, mint Csibe, és a héten te készíts valamelyik családtagodnak 

reggelit, vagy segíts szüleidnek az ebédfőzésben!  
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7.4. Péter a börtönben 

Kisebbeknek 

1. Hogyan lett Riska Csibe „mentőangyala”? 

2. Hogyan fogták el Pétert a katonák? 

3. Mit mond Jézus az utolsó vacsorán Péternek? 

4. Hogyan menti ki az angyal Pétert? 

5. Miért nem nyitják ki az ajtót egyből, mikor Péter kopog? 

6. Miért hasonlítja Kálmán atya a barátokat az angyalokhoz? 

Nagyobbaknak 

1. Mikor történt Péter letartóztatása? 

2. Miért akarta Heródes Agrippa börtönbe vetni Péter apostolt? 

3. Mi történt Jakab apostollal? 

4. Mit értett Jézus az alatt, hogy „nem nagyobb a szolga az Uránál”? 

5. Hogyan menti ki az angyal Pétert? 

6. Ki is ez a Heródes Agrippa? 

7. Mit tehetünk a legreménytelenebb helyzetben? 

+ Biztos ismeritek az „őrangyalos játékot”! Legyetek ezen a héten egy találomra kiválasztott 

barátotok „őrangyalai”, anélkül persze, hogy megmondanátok neki!  
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7.5. Jézus a vízen jár 

Kisebbeknek 

1.  Mitől féltette Riska Csibét? 

2.  Mit kért Jézus a tanítványaitól a csodálatos kenyérszaporítás után? 

3. Csibével mi történt út közben? 

4.  Jézus mire használta az időt, miután elküldte a tanítványokat? 

5.  Mit mondott Jézus Péternek, mikor kérte, hogy ő is járhasson a vízen? 

6.  És mi történt Péterrel ezután? 

7.  Mit tett Jézus, mikor Péter süllyedni kezdett? 

8.  Mit mondtak a tanítványok, mikor mindezt látták? 

9.  Mit jelent az, hogy „összecsapnak a fejünk felett a hullámok”? 

10.  Mit tehetünk, ha ez történik? 

Nagyobbaknak 

1. Szerintetek miért nem várta meg Riskát Csibe? 

2. Hová küldte Jézus a tanítványokat? Miért akart egyedül maradni? 

3. Miben hasonlít Csibe és a tanítványok helyzete? 

4. Mit mondott Jézus a tanítványoknak, mikor feléjük közeledett? Szerinted miért? 

5.  Mit mondott Jézus Péternek, mikor kérte, hogy ő is járhasson a vízen? 

6. Péter járt a vízen. Meddig? 

7. Mit ismertek el a tanítványok? 

8. Mi segít, amikor „összecsapnak a fejünk felett a hullámok”? 

9. Veled történt már ilyen? 
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7.6. Az elrejtett kincs 

Kisebbeknek 

1. Mire cserélné el Puszedli a szuper pattogós labdáját Csibével? 

2. Mihez hasonlította Jézus először a mennyek országát? 

3. Mit tett a szántóvető, miután kincset talált a földben? 

4. Mi volt a második példabeszédben? 

5. Mit mondott Jézus Péternek, mikor felismerte és megvallotta először, hogy Jézus a 

Megváltó? 

6. Kié lesz a Mennyek Országa, mit mond Csibe? 

Nagyobbaknak 

1. Szerintetek miért van ilyen nagy ára Puszedli labdájának? 

2. Miért volt fontos, hogy az Isten országáról szóló tanításait Jézus példabeszédekben mondja? 

3. Mit tett a szántóvető, miután kincset talált a földben? 

4. És a kereskedő mit adott az igazgyöngyért, amire rátalált? 

5. Csibe mihez hasonlítja a mennyek országát a saját életében? 

6. Kire bízta Jézus a „mennyek országa kulcsait”? 

7. Milyen az igazi szeretet? 

+  Gondolkozz el! Volt már olyan, hogy le kellett mondanod valami dologról, amit nagyon 

szerettél, ahhoz, hogy egy másik dolog a tiéd legyen? Milyen érzés volt? Szerinted milyen 

lehet a Mennyek Országa, amiért minden másról érdemes lemondani? 
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7.7. Aki utánam akar jönni 

Kisebbeknek 

1. Hogy mondja el Riskának Csibe azt, hogy megszúrta a rózsa tövise? 

2. Mit mond Jézus a tanítványainak előre a saját haláláról? 

3. Miket súg a sátán Péter fülébe? 

4. Mit mond erre Jézus Péternek? 

5. Mit jelent az, hogy valaki „fölveszi a keresztjét”? 

6. Milyen „keresztekkel” találkozik Riska és Csibe? Te is tudsz néhányat mondani a saját 

környezetedből? 

7. Miért van szenvedés, mit mond erről Kálmán atya? 

8. Mit ne tegyünk, amikor egy barátunk szenved? 

9. Mit tegyünk, amikor mi szenvedünk? 

Nagyobbaknak 

1. Miért szólalkozik össze Riska és Csibe? 

2. Min akadt fenn Péter, mikor Jézus a szenvedéséről beszélt? 

3. Péter saját kételyét erősítve, mit sugdos a sátán a fülébe? 

4. Miért akarta megakadályozni a sátán Jézus szenvedését? 

5. Mit mond Jézus, mit jelent Őt követni? 

6. Milyen „keresztekkel” találkozik Riska és Csibe? Te is tudsz néhányat mondani a saját 

környezetedből? 

7. Mi a szenvedés értelme? 

8. Mi értelme volt Jézus szenvedésének? 

9. Hogyan tudunk mi is közösséget vállalni Jézussal, hogy elvezessen az örök életre? 

+ Gondolkozz és fogalmazd meg magadban, hogy szerinted neked most mi a kereszted. Le is 

írhatod, a vasárnapi misén pedig imádkozz Jézushoz azért, hogy segítsen neked hordozni! 

Beszélgess róla egy olyan felnőttel, akiben megbízol! 
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