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1.1. Ádventi várakozás 

Kisebbeknek 

1. Mire kell a koszorú, amit Riska hozott? 

2. Az ádventben mit, vagyis kit várunk? Mennyi idő az ádvent? 

3. Mit mondott Jézus a második eljöveteléről? 

4. A példabeszédben mit kért a szolgáktól a ház ura? Mit kér tőlünk Jézus? 

5. Mit jelent a virrasztás? 

6. Mi köze van a lila színnek az ádventhez? Mit fejez ki ez a szín? 

7. Mikor gyújtjuk meg a gyertyákat az ádventi koszorún? 

8. Ti hogyan készültök Jézus születésének ünnepére? 

Nagyobbaknak 

1. Mire kell a koszorú, amit Riska hozott Csibének? 

2. Az ádventnek, az Úrjövetnek két jelentése is van. Mik ezek? 

3. Mikorra várható Jézus második eljövetele? 

4. A példabeszédben mit kért a szolgáktól a ház ura, amit Jézus tőlünk is kér? 

5. Mi hogyan fejezhetjük ki, hogy várunk Jézusra? 

6. Mit jelképez a lila szín? 

7. Minek a szimbóluma a négy gyertya? 

8. Ti hogyan készültök Jézus születésének ünnepére? 

+ „Legyetek éberek!” – mondja Jézus. Ezen a héten vedd észre, ha valaki segítségre szorul, és 

ajánld fel neki a segítségedet! 
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1.2. Szent Miklós püspök 

Kisebbeknek 

1. Miért bújt el Riska és Puszedli majd Csibe is? Kit várnak? 

2. Hogyan lett Miklósból Mira városának püspöke?  

3. Mit üzent az angyal az egyik püspöknek? 

4. Miért szerették az emberek nagyon Miklós püspököt? 

5. Hogyan segített Miklós a három eladósorban levő lányon? 

6. Milyen csoda történt Miklós idején Mirában, amikor egyszer nagy éhínség pusztított? 

7. Mire adott nekünk példát Szent Miklós? Hogyan jó segíteni? 

Nagyobbaknak 

1. Mi a szokás a gyerekeknél Szent Miklós ünnepén? 

2. Melyik városban élt Miklós? 

3. Szent Miklós idején hogyan zajlott egy püspökválasztás? 

4. Mitől volt különleges az ő püspökké választása? 

5. Milyen csodákat tudsz felidézni, amik Szent Miklós nevéhez fűződnek? 

6. Mi volt az a csoda, ami egy éhínség alkalmával történt Mírában? 

7. Mire adott nekünk példát Szent Miklós? 

+ Lepd meg te is valamelyik családtagodat vagy barátodat valamilyen aprósággal, aminek 

tudod, hogy örülni fog! (Nem kell, hogy tárgy legyen!) 
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1.3. Az Ígéret földje 

Kisebbeknek 

1. Milyen volt Riska, Csibe és Puszedli alakítása zenekarként? 

2. Mikor történt Jerikó falainak leomlása? 

3. Mi történt Mózessel, mielőtt az Ígéret földjére jutottak volna? 

4. Ki vezette be a népet az Ígéret Földjére? 

5. Hová küldte Józsue a két hírnököt? 

6. Hogyan menekültek meg a hírnökök a helyiek elől? 

7. Miért kapta Rácháb a piros zsinórt? 

Nagyobbaknak 

8. Mi is volt az Ígéret Földje? 

9. Mit jelentett az, hogy az Úr azt mondta Mózesnek: „Nem mégy át ezen a Jordánon!?” 

10. Hogyan hívta meg az Úr Józsuét? 

11. Kik mehettek be az Ígéret Földjére? 

+ Ha valami nehezebb és bonyolultabb feladat áll előtted, keress egy olyan embert, aki tud 

segíteni, még ha nem is barátod. Imádkozz érte! 
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1.4. Jerikó eleste 

Kisebbeknek 

1. Hogy megy a zenélés Riskának, Csibének és Puszedlinek egy kis gyakorlás után? 

2. A választott nép 40 évi pusztai bolyongás után ért Jerikó városához, ami az Ígéret földjének 

kapuja számukra. Miről számoltak be a hírvivők Józsuénak Jerikóról? 

3. Mi történt, amikor a nép átkelt a Jordán folyón? Mit vittek magukkal a papok? 

4. Kivel találkozott Józsué, miután letáboroztak? 

5. Mit tettek az izraeliták 7 napon keresztül? Mi történt a hetedik napon? 

6. Számunkra mi lehet az ígéret földje, ahová Isten hív minket? Ki beszélt erről az országról? 

Nagyobbaknak 

1. Ugye megállapíthatjuk, hogy a szép zenéléshez jó sok gyakorlás is kell ? 

2. Hol van Jerikó, és miért volt fontos ez az izraeliták számára? 

3. Mit parancsolt Józsué a Jordánon való átkeléskor? Mit tartottak a Szövetség Ládájában? 

4. Mi történt, amikor a papok a folyóba léptek? Ez a csodás esemény miért volt fontos a 

későbbiekben? 

5. Milyen látomása volt Józsuénak, mikor letáboroztak? 

6. Hogyan omlottak le Jerikó falai? 

7. Számunkra mi lehet az ígéret földje, ahová Isten hív minket? Miért segít nekünk, hogy 

odaérjünk? 

+ Legyen erre a hétre egy imaszándékod, amiért hét napon keresztül imádkozol a reggeli és 

esti imádban! 
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1.5. Jézus születése 

Kisebbeknek 

1. Hogyan készülődik Riska és Csibe a Szentestére? 

2. Miért kellett Máriának és Józsefnek Betlehembe mennie? 

3. Hol találtak végül szállást? 

4. Mit láttak a pásztorok, akik Betlehem környékén legeltették nyájaikat? 

5. Mit mondott az Angyal a pásztoroknak? 

6. Miért küldött az Atya sok angyalt a Megváltó születésének bejelentéséhez? 

7. Mi a legfontosabb karácsonykor? 

Nagyobbaknak 

1. Ki rendelte el a népszámlálást Jézus születésekor? Hogyan zajlott a népszámlálás? 

2. Hogyan keresett József és Mária szállást Betlehemben?  

3. Miért fontos, hogy Jézus, aki a világ Megváltója istállóban született? 

4. Kik értesültek először a Kisjézus születéséről? Szerinted miért ők? 

5. Miért küldött az Atya sok angyalt a Megváltó születésének bejelentéséhez? 

6. Mi a legfontosabb karácsonykor? 

7. Te hogyan készülsz karácsonyra? 

+ Karácsony Jézus születésnapja. Szerinted Ő milyen ajándéknak örülne? Annak biztosan, ha 

valami aprósággal meglepnél egy olyan embert, akiről tudod, hogy magányosan tölti a 

karácsonyt! 
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1.6. A 12 éves Jézus  

Kisebbeknek 

1. Miért aggódott annyira Riska miatt Csibe? 

2. Mikor és hol történt Jézussal hasonló eset? 

3. Mit ünnepelnek a zsidók húsvétkor?  

4. Mikor vette észre József és Mária, hogy Jézus nem jött el velük Jeruzsálemből? 

5. Hány napig keresték Jézust, és hol találták végül meg? 

6. Mit mondott Jézus, mikor rátaláltak szülei?  

7. Mihozzánk hogyan jut el az Atya üzenete? 

Nagyobbaknak 

1. Szerinted Riska mit felejtett el, ami miatt Csibe jogosan aggódott?  

2. Mikor és hol történt Jézussal hasonló eset? 

3. Miért volt fontos, hogy Jézus 12 éves volt? 

4. Mit ünnepelnek a zsidók húsvétkor? Milyen szokások kapcsolódtak akkoriban ehhez az 

ünnephez? 

5. Mit értett azon Jézus, mikor megtalálták, hogy „Atyám dolgaiban kell lennem”? 

6. Mihozzánk hogyan jut el az Atya üzenete? 

+  Játssz együtt a héten 1-2 órát kistestvéreddel vagy egy ismerős kisebb gyerekkel, és vigyázz 

rá úgy egy kicsit, mint a szülei! 
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1.7. Szűz Mária, Isten anyja 

Kisebbeknek 

1. Mire kéri meg Tyúkanyó Riskát? 

2. Kit ünneplünk ezen a napon, amikor Csibe épp beteg? 

3. Kik voltak szűz Mária szülei? 

4. Hogyan szólította Gábriel arkangyal Máriát, amikor megvitte neki a jóhírt? 

5. Milyen fájdalmas események történtek később Máriával? 

6. Hogyan szoktuk szólítani még másképpen Máriát? 

Nagyobbaknak 

1. Kit ünneplünk a naptári év első napján? 

2. Miért nevezzük Máriát szeplőtelennek? 

3. Mit tudunk Mária szüleiről? 

4. Mit adott hírül Gábriel angyal Máriának? 

5. Milyen fájdalmas események történtek később Máriával? 

6. Mit tudunk a hagyomány alapján Mária haláláról? 

7. Miért nevezzük Máriát az Egyház anyjának? 

8. Hányféleképp szólíthatjuk Máriát? (Sorolj fel legalább 3-at!) 

+ Imádkozzátok el ti is együtt Riskával és Csibével a legnépszerűbb 

Mária-imát, amit Mária közbenjárásáért mondunk! Ajánljátok fel valakiért! 


