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5.1. Az emmauszi tanítványok 

Kisebbeknek 

1. Miért volt csalódott Riska és Csibe? 

2. Miről beszélgetett a két tanítvány útban Emmausz felé? 

3. Kivel találkoztak útközben? 

4. Milyen meglepő dolgokat mondott az idegen nekik, amitől fellelkesültek? 

5. Miről ismerték fel biztosan, hogy az idegen maga Jézus? 

6. Mit tettek a tanítványok ezután? 

7. Mi volt a hír, amivel fogadták őket a többiek Jeruzsálemben? 

8. Ha csalódunk a terveinkben, Isten gyakran egy sokkal nagyobb ajándékot tartogat 

számunkra. Tapasztaltatok már ilyet? 

Nagyobbaknak 

1. Miért tévedett Riska és Csibe, amikor ki akarták találni Kutyus gondolatait? 

2. Mi volt az Emmausz felé tartó két tanítvány csalódásának oka? 

3. Mi volt a hozzájuk szegődött idegen válasza mindezekre? 

4. Miért marasztalták őt a tanítványok? 

5. Miről ismerték fel biztosan, hogy az idegen maga Jézus? 

6. Mi is történt valójában azokban a napokban Jeruzsálemben, mi az a csodálatos hír? 

7. Mit tegyünk és mire emlékezzünk, ha a saját elképzelésünkben vagy tervünkben csalódunk, 

mert nem sikerült? 

+ Készíts egy meglepetésprogramot Te is testvéreidnek vagy barátaidnak ezen a héten. Arról 

azért bizonyosodj meg, hogy olyan dolog lesz, aminek örülnek! (Biztos, ami biztos anyukádat, 

apukádat vagy egy olyan felnőttet vonj be szervezésbe, akinek jó ötletei vannak.)! 
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5.2. Vándorlás a pusztában 

Kisebbeknek 

1. Milyen ötlete van Riskának és Csibének arra, hogy hogyan jussanak el a tó túlsó partjára? 

2. Miért hangzik annyira lehetetlennek, ahogy az izraeliek megmenekültek Egyiptomból? 

3. Mit mond Mózes az izraelitáknak, mielőtt kettéválik a tenger? 

4. Mi történt azután a pusztában? 

5. Hogyan menti meg Isten újra és újra Izrael népét? 

6. Hogy hívták a kenyeret, amit Isten adott a pusztában népének? 

7. Isten hogyan táplál és vezet ma bennünket, mit mond Kálmán atya? 

Nagyobbaknak 

1. Hogyan emlékeztetik Kálmán atyát Riska és Csibe ötletei az izraeliek Egyiptomból való 

kivonulására? 

2. Emlékeztek mi történt Egyiptomban Izrael népének kivonulása előtt? 

3. Mit mond Mózes az izraelitáknak, mielőtt kettéválik a tenger? 

4. Mit tesz a nép, miután nehézségekbe ütközik a pusztában való vándorláskor? 

5. Milyen csodákat tett Isten a népéért a pusztában?  

6. Ma hogyan gondoskodik Isten rólunk, népéről, és hogyan véd meg minket az ellenségtől? 

+ Ha van egy nehéz feladat, először is imádkozz és bízd rá magad a Jóisten segítségére! Aztán 

kérj meg valakit, aki tud segíteni, és készítsetek egy tervet, hogy milyen lépéseket tegyél. Majd 

tedd meg!  
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5.3. A szerpapok kiválasztása 

Kisebbeknek 

1. Kiknek segített Csibe és mi történt közben? 

2. Mikor született az Egyház? 

3. Mit ajánlottak az apostolok a jogosan panaszkodóknak? 

4. Kik a diakónusok? 

5. Sorolj fel néhányat a papok feladatából! 

6. A tanuláson kívül még mi fontos, hogy valakiből pap legyen? 

Nagyobbaknak 

1. Miért volt elkeseredve Csibe, amikor Riska találkozott vele? 

2. Miben hasonlított ez az apostolok helyzetére, az egyház megszületése után? 

3. Milyen megoldást találtak? 

4. Mi lett ezután a feladata az apostoloknak és mi a szerpapoknak? 

5. Hogyan nevezzük az egyházi rend 3 fokozatát?  

6. Sorold fel a papi szolgálat főbb feladatait! 

7. Mikor bízta rá Jézus az apostolokra a bűnbocsánat szentségét? 

8. Hogyan történik egy papszentelés? 

+ Ezen a héten egyik nap mondj el egy tized rózsafüzért (azaz 10x az „Üdvözlégy Mária”- 

imát) azokért a papokért, akiket ismersz, hogy a Jóisten segítse és erősítse meg őket 

hivatásukban! 

Gondolkozz el azon is, hogy te mit tudnál segíteni a plébániádon! 
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5.4. Dávid és Góliát 

Kisebbeknek 

1. Mire volt büszke Riska? 

2. Mivel bátorította Csibét Kálmán atya, és kiknek a történetét hozta példának? 

3. Hogy hívták a népet, aki Izraelt megtámadta? 

4. Mit mondott Góliát a félelemtől reszkető izraeli katonáknak, hogyan szeretne megküzdeni? 

5. Mit szólt Saul király Dávidhoz? 

6. Milyen fegyverrel állt ki Dávid a behemót Góliát ellen? 

7. Mi/ki volt Dávid legnagyobb fegyvere? 

Nagyobbaknak 

1. Miért ment el a kedve Csibének a célbadobástól? 

2. Kinek a királysága alatt játszódott Dávid és Góliát története? 

3. Hogyan kerül Dávid a képbe? 

4. Miért olyan elszánt Dávid, hogy még Sault is megdöbbenti? 

5. Hogyan sikerült legyőznie Dávidnak Góliátot? 

6. Mire ad nekünk Dávid győzelme bíztatást? 

+ Meséld el Te Dávid és Góliát történetét valakinek, aki fél valamitől, vagy olyannak, aki még 

nem ismeri! 
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5.5. Urunk mennybemenetele 

Kisebbeknek 

1. Mire gondolt Riska, mikor meglátta Csibe ruháját és távcsövét? Mit csinál igazából Csibe? 

2. Mi az a mondat, amiről Riskának az apostolok jutnak eszébe? 

3. Miről beszélt sokat Jézus a feltámadása után az apostoloknak? 

4. Mi történt, miután Jézus elbúcsúzott a tanítványaitól? 

5. Kik szólították meg az apostolokat, miután Jézus felemelkedett a mennybe? 

6. Mikor áradt ki a Szentlélek az apostolokra? 

7. A szentmisében hogyan van jelen Jézus, mit mondott erről az utolsó vacsorán? 

Nagyobbaknak 

1. Miért van Csibénél távcső, és miért öltözött terepruhába? 

2. Hol olvashatunk a Szentírásban Jézus mennybemeneteléről? 

3. Mit mondott Jézus az apostoloknak mennybemenetele előtt, emlékeztek rá? 

4. Mire bíztatták az angyalok az apostolokat? 

5. Mi történt a Szentlélek kiáradása után? 

6. Hogyan lehetett az apostolokkal (és hogyan lehet velünk) Jézus minden nap, ha egyszer 

fölment a mennybe?  

7. Mi a mi dolgunk, ahelyett, hogy azon töprengenénk, mikor és hogyan jön el Jézus újra? 

8. A pelikán kinek a jelképe? 

+ Ezen a héten próbáld meg észrevenni, hogy hogyan van veled Jézus minden nap! Segít, ha 

minden este átgondolod az aznapi eseményeket. 
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5.6. Xavéri Szent Ferenc I. 

Kisebbeknek 

1. Mit kell vinni egy felfedezőútra? 

2. Melyik országban van Navarra, ahonnan Xavéri Szent Ferenc származik? 

3. Mit csinált Francisco Párizsban? 

4. Hová szerettek volna elzarándokolni? 

5. Hogy hívják a szerzetesrendet, amit alapítottak Loyolai Szent Ignáccal? 

6. Hová vezetett Xavéri Szent Ferenc első missziós útja?  

7. Mennyi ideig tartott a hajóútja? Mivel foglalkozott a hosszú úton? 

8. Mit üzent haza Indiából Ignácnak?  

9. Hová utazott ezután? 

10. Ki ad erőt nekünk is, hogy ne csak beszéljünk Jézus tanításáról, de meg is tegyük? 

Nagyobbaknak 

1. Mit jelent a „misszió” szó? 

2. Mi köze van a misszióhoz Xavéri Szent Ferencnek? 

3. Honnan származik Xavéri Szent Ferenc?  

4. Hová indult tanulni Francisco? Kivel találkozott ott, aki nagy hatással volt az életére? 

5. Hová akartak elzarándokolni? Az eredeti terv ellenére hol kötöttek ki? 

6. Hogy hívják a szerzetesrendet, amit alapítottak? Mit jelent a szerzetesrend neve? 

7. Mit tett első missziós útján Xavéri Szent Ferenc?  

8. Mit sugallt neki a Szentlélek Tamás apostol sírjánál ima közben?  

9. Miért fontos, hogy ne csak szavakkal, de tettekkel is hirdessük Jézust? 

+ Ha van a környezetedben más vallású, származású, vagy nem vallásos ismerősöd próbálj 

vele ezen a héten együtt játszani vagy beszélgetni! 
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5.7. A magvető, Xavéri Szent Ferenc II. 

Kisebbeknek 

1. Mivel foglalatoskodik Csibe? Te tudsz valamit hajtogatni papírból? 

2. Ki volt az, aki először hirdette Japánban Jézus tanítását? 

3. Hogyan hívták azt a japán fiatalembert, akivel Ferenc találkozott Malakkában? 

4. A filmben Jézus melyik példabeszédét mondja el Ferenc? 

5. Milyen helyekre hullottak a magok Jézus példabeszédében? Mi történt velük? 

6. Kihez mentek először, mikor megérkeztek Japánba? 

7. Mivel kezdték a munkájukat Japánban, miután engedélyt kaptak az evangélium hirdetésére? 

8. Elfogadták a japánok a keresztény tanítást?  

9. Mi mit tehetünk, hogy Jézus örömhírét megismerjék az emberek? 

Nagyobbaknak 

1. Mit jelent az „origami” szó? Milyen nyelven? Te mit tudsz hajtogatni papírból? 

2. Ki járt először keresztény misszionáriusként Japánban? 

3. Melyik szerzetesrend tagja volt Xavéri Szent Ferenc? 

4. Hogyan került Ferenc Japánba? 

5. A filmben Jézus melyik példabeszédét mondja el Ferenc Jadzsirónak? 

6. Milyen helyekre hullottak a magok Jézus példabeszédében? Mi történt velük? (Olvassátok el 

a példabeszédet részletesebben a Szentírásból! Mt 13,1-23)  

7. Szerinted miért egy tartományfőhöz mentek először, amikor megérkeztek Japánba? 

8. Elfogadták a japánok a keresztény tanítást? Sikeres volt-e a misszió Japánban? 

9. Hová szeretett volna még Ferenc elutazni? 

10. Neked mire lehet példa Xavéri Szent Ferenc élete? 

+ Tanulj meg papírból szívet hajtogatni, vagy madarat, mint Csibe! Van olyan barátod vagy 

ismerősöd, aki nem ismeri Jézus tanítását? Ajándékozd neki, amit hajtogattál! 
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