
Felsős, tanteremtől távoli lelkinap 2020. március 18. 

Bevezetőnek hallgasd meg ezt: Bizakodjatok, jó az Úr! 

1. Olvasd el és gondolkozz el Szent Ferenc imádságán! Válaszd ki a kedvencedet a gondolatok 

közül! 

2. Most pedig, nézd meg az Igazi csoda című filmet. Itt találod: https://videa.hu/videok/film-

animacio/az-igazi-csoda-2017-csaladi-drama-GObiwREQbWAWygXc 

3. A film megtekintése után próbáld megfogalmazni néhány mondatban, hogy mi is volt ebben a 

történetben az igazi csoda? Mi az, ami megtörtént, pedig nem volt várható? Az sem baj, ha több 

dolog is eszedbe jut. Írd le magadnak! 

Most tarts 20 perc szünetet, nyisd ki az ablakod vagy ha tudsz, menj ki a kertbe egy keveset. 

Egyél egy kicsit, igyál egy kis vizet és úgy folytasd! 

4. Válaszold meg magadnak a következő kérdéseket: 

• Melyik szereplő volt a kedvenced, kivel tudtál legjobban azonosulni, melyik került hozzád a 
legközelebb? 

• A te osztályodban hogyan fogadnátok egy olyan fiút, mint Auggie? 

• Te mit szólnál hozzá, ha valamelyik reggel egy fiú jönne be hozzátok? Légy őszinte, nem kell 

elküldeni a válaszodat!       

• Kis átgondolás után, te végül barátkoznál vele? 

• Melyik jelenet tetszik a legjobban a filmben? 

• Mi az, amit te biztosan másként oldottál volna meg? 

• Vajon miért mondta Jack Will az osztálytársainak, hogy ha így nézne ki (mint Auggie), akkor 
kinyírná magát? Így gondolta? Miért mondta? (45:25-nél) 

• Van olyan osztálytársad, akit sokan nem szeretnek? Őszintén gondolkozz el azon, hogy 
milyen értékei lehetnek? 

• Volt arra példa, hogy megszóltál egy osztálytársadat? Vagy, hogy kipécéztetek valakit és a 
hibát kerestétek vagy kigúnyoltátok benne? 

• Milyen olyan dolgok vannak benned, amit esetleg mások nem szerethetnek? 

• Milyen értékeid vannak, amit szívesen megmutatnál másoknak? 

• Ki az, akit legjobban bírsz az osztályodban? 

Most is tarts 15 perc szünetet, levegőzzél, egyél, igyál, majd folytathatod! 

5. Hallgasd meg egyesével a keresztút állomásairól szóló zenés elmélkedést! (A szerző Sillye Jenő.) 

1. állomás: Pilátus halálra ítéli Jézust 

2. állomás: Jézus vállára veszi a keresztet 

3. állomás: Jézus először esik el a kereszttel 

4. állomás: Jézus édesanyjával találkozik 

5. állomás: Cirenei Simon segít Jézusnak 

6. állomás: Veronika letörli Jézus arcát 

7. állomás: Jézus másodszor esik el a kereszttel 

8. állomás: Jézus síró asszonyokkal találkozik 

9. állomás: Jézus harmadszor esik el 

10. állomás: Jézust megfosztják ruháitól 

11. állomás: Jézust keresztre szegezik 
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12. állomás: Jézus meghal a kereszten 

13. állomás: Jézust leveszik a keresztről 

14. állomás: Jézust sírba teszik 

6. Mondj el egy imát azokért az emberekért, akik jelenleg betegséggel küzdenek a világban! 

Végeztünk. Jó étvágyat az ebédhez! :) Délutánra keress magadnak hasznos olvasnivalót vagy 

más hasznos elfoglaltságot! 
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