
8. DVD – Szent Benedek regulája Beszélgetésre indító kérdések 
 

riskababfilm.hu 

video.riskababfilm.hu 
 
 

8.1. A mustármag 

Kisebbeknek 

1. Mit vetett Csibe a földbe?  

2. Miért csodálkozik Riska, hogy Csibe meg akarja várni, hogy kibújjon a növény a földből? 

3. Mihez hasonlította Jézus Isten országát? 

4. Min múlik, hogy milyen lesz a termés? 

5. Ki élvezik majd annak az áldásait, ha fát ültetünk?  

6. Hozzánk hogyan jut el Isten igéje? 

7. Mit mondott Jézus, mikor jön el az Isten országa? És hol? 

8. Hogyan tudjuk elérni, hogy növekedjen bennünk Isten országa? 

 

Nagyobbaknak 

1. Mit csinált Csibe? Min csodálkozott Riska? 

2. Milyen példabeszéddel szemléltette Jézus Isten országát?  

3. Min múlik, hogy milyen lesz a termés? 

4. Kik élvezik majd annak az áldásait, ha fát ültetünk? És kiknek lesz rossz, ha nem vigyázunk 

a fákra és a környezetünk többi részére? 

5. Nézz körül a lakóhelyeden! Tudod kik ültették a fákat? Mikor? 

6. Mikor jön el az Isten országa? 

7. Szerinted mit jelent az, hogy „Isten országa köztetek van”? Te mit tudsz tenni azért, hogy 

növekedjen? 

+ Ültess te is néhány magot (pl. borsót, babot, búzát)! Gondozd, és figyeld, hogyan növekszik! 

+ „Isten országa köztetek van.” – mondja Jézus. Ezen a héten nyisd ki jól a szemed, és próbáld 

meg megtalálni Isten országát ott, amerre jársz! Készíts listát, írd fel, ha találtál valamit!   
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8.2. A vihar lecsendesítése 

Kisebbeknek 

1. Mi harapott rá Csibe horgára?  

2. Mire figyelmeztette Riska Csibét és Puszedlit? Megfogadták Riska tanácsát?  

3. Miért eveztek át a tanítványok Jézussal a tó túlsó partjára?  

4. Mit csinált Jézus a bárkában?  

5. Mi történt a tó közepén?  

6. Miért ébresztették fel a tanítványok Jézust? Mit tett ekkor Jézus?  

7. Te kihez fordulhatsz, ha bajba kerülsz? Szoktál imádkozni ilyenkor? 

Nagyobbaknak 

1. Miért nem hallgatott Puszedli Riskára? 

2. Miért aludt el Jézus annak ellenére, hogy tudta, hogy jön a vihar? 

3. Mi történt a tó közepén? 

4. Mit tett Jézus, miután a tanítványok felébresztették? 

5. Mit gondolt Péter, kicsoda Jézus?  

6. Félt-e Puszedli a viharban? Szabad-e félni? 

7. Te kihez fordulhatsz, ha bajba kerülsz? Szoktál imádkozni ilyenkor?  

+ Emlékezz vissza, mikor volt veled utoljára, hogy valami miatt nagyon kétségbeestél? Hogyan 

oldódott meg a helyzet? A héten különösen is figyelj oda a körülötted lévőkre, vedd észre, ha 

valaki bajban van! Segíts neki, vagy segíts neki segítséget kérni! 
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8.3. Jairus leánya 

Kisebbeknek 

1. Mi történt Csibével és Döncivel? Mit csináltak szorult helyzetükben?  

2. Mit olvasott Kálmán atya? 

3. Miért kért segítséget Jairus Jézustól?  

4. Útközben kin segített még Jézus? Hogyan történt? 

5. Miért sírtak az asszonyok, amikor Jézus odaért Jairus házához?  

6. Mit mondott Jézus a kislánynak?  

7. Mi hogyan mondhatjuk el kéréseinket Jézusnak? 

8. Hogyan találta meg Riska és Puszedli a bajba jutottakat? 

Nagyobbaknak 

1. Mi történt Csibével és Döncivel? Mit csináltak szorult helyzetükben?  

2. Kinek van hatalma a halál fölött? 

3. Mit kért Jairus Jézustól? 

4. Miért mondta Jézus a vérfolyásos asszonynak, hogy hited meggyógyított téged?  

5. Szerinted mire gondolhatott Jairus, amikor látta, hogy a 12 éve beteg asszony meggyógyult? 

6. Hogyan támasztotta fel Jézus a kislányt? 

7. Mi hogyan mondhatjuk el kéréseinket Jézusnak? 

8. Ha Döncin múlik, megtalálta-e volna őket Riska és Puszedli? 

+ Ne add fel a reményt! Ha valami teljesen reménytelennek látszik, jusson eszedbe Jairus 

története (vagy Csibe és Dönci)!  
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8.4. Mária és Erzsébet találkozása 

Kisebbeknek 

1. Miért sietett Nagyapó a kórházba? Milyen munka folyik eközben a tanyán? 

2. Mit ünneplünk Sarlós Boldogasszonykor?  

3. Miért volt szomorú Erzsébet és Zakariás? 

4. Mit mondott Gábriel angyal Zakariásnak a templomban? Mi történt Zakariással, mert nem 

hitt az angyalnak?  

5. Kinek az érkezését adta hírül Máriának Gábriel angyal Názáretben? Mit mondott neki 

rokonáról, Erzsébetről? 

6. Hogyan fogadta Erzsébet Máriát, amikor meglátogatta őt?  

7. Milyen nevet adtak Zakariás és Erzsébet a kisbabájuknak? Miért csodálkoztak ezen az 

emberek? 

8. Ki lett ő? 

Nagyobbaknak 

1. Hová sietett Nagyapó és miért?  

2. Mit ünneplünk Sarlós Boldogasszonykor? Mit gondolsz, miért ez a neve az ünnepnek? 

3. Ki volt Zakariás? Mi volt aznap a feladata a templomban, amikor látomása volt? 

4. Milyen hírt hozott neki az angyal? Hogy fogadta a hírt Zakariás? 

5. Kinek az érkezését adta hírül Máriának Gábriel angyal Názáretben? Mit mondott neki 

rokonáról, Erzsébetről? 

6. Hogyan fogadta Mária azt, amit az angyal mondott neki? 

7. Szerinted miért szerette volna Isten, hogy Jézus igazi családban nőjön fel?  

8. Milyen szavakkal köszöntötte Erzsébet Máriát? Honnan lehetnek ismerősek ezek a szavak? 

9. Mi lett a neve Zakariás és Erzsébet fiának? Miért csodálkoztak ezen az emberek? 

10. Ki lett ő felnőttként? Milyen feladatott bízott rá Isten? 

+ Nézegessetek régi családi fotókat! Van rólad kép abból az időből, mikor még nem születtél 

meg? Keressetek kisbabakori képet testvéreidről, szüleidről, nagyszüleidről! Ma esti 

imádságodban adj hálát értük és / vagy ajánld föl értük az imádságot! 



8. DVD – Szent Benedek regulája Beszélgetésre indító kérdések 
 

riskababfilm.hu 

video.riskababfilm.hu 
 
 

8.5. Szent Benedek regulája 

Kisebbeknek 

1. Mit dolgozott Riska és Csibe a kertben? Puszedli mit csinált eközben? 

2. Miért háborodott föl Csibe, amikor eperszüretből tértek haza Riskával?  

3. Mi a szerzetesek regulája?  

4. Miért ment Benedek Rómába?  

5. Mit csinált, amikor a barátai mulatni hívták?  

6. Hova ment Benedek miután otthagyta a nyüzsgő várost?  

7. Mit alapított később és ott kikkel lakott együtt?  

8. Mit jelent az "Ora et labora" felirat a kolostor falán?  

9. Te milyen munkákban segítesz otthon? Mikor szoktál imádkozni? 

Nagyobbaknak 

1. Hogyan viselkedett Puszedli Riskával és Csibével? Miért háborodott fel Csibe? 

2. Milyen céllal ment Benedek Rómába? Később miért hagyta ott mégis a várost? 

3. Milyen helyen próbált ezután közelebb kerülni Istenhez? 

4. Mit jelent az "Ora et labora" felirat a Benedek által alapított kolostor falán? Milyen nyelven 

van? 

5. Mit a szerzetesek regulája? 

6. Hogyan lehet a munka is imádság?  

7. Mit jelent Benedek neve? 

8. Neked hogyan alakul a napirended hétköznap és hétvégén? Mikor van benne helye az 

imádságnak? 

9. Milyen munkákban veszel részt otthon? 

+ Magyarországon ma is több településen élnek bencés szerzetesek. Nézz utána, hogy hol! 

Mivel foglalkoznak a bencés szerzetesek napjainkban? Ha tehetitek, szüleiddel látogassatok 

meg egy ilyen helyet! 
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8.6. A tanítványok küldetése és visszatérése  

Kisebbeknek 

1. Hová indultak Csibe? Szerinted miért kérte meg Riskát, hogy elkísérje őt?  

2. Hányasával küldte el Jézus az apostolokat és milyen céllal?  

3. Mit jelent az apostol szó?  

4. Mit vittek magukkal a tanítványok az útra? És mit nem? 

5. Mit mondott Jézus a tanítványoknak, mit tegyenek, ha nem fogadják be őket valahol?  

6. Hogyan számoltak be a tanítványok Jézusnak a csodákról, melyeket az ő nevében tettek?  

7. Továbbadták-e feladatukat a tanítványok valakinek? 

Nagyobbaknak 

1. Hová indultak Csibe? Szerinted miért kérte meg Riskát, hogy elkísérje őt?  

2. Mit jelent az apostol szó?  

3. Mit vittek magukkal a tanítványok az útra? És mit nem? 

4. Szerinted Jézus miért küldte kettesével az apostolokat? 

5. „A munkás ugyanis megérdemli a bérét.” Mit jelent ez? 

6. Mit tapasztaltak meg a tanítványok az útjuk során? Milyen csodákat tettek Jézus nevében? 

7. Mi volt a fontos küldetésük amellett, hogy betegeket gyógyítottak és ördögöket űztek ki? 

8. Kitől kapta Jézus a hatalmát?  

9. Kiknek adták tovább az evangélium hirdetésének feladatát az apostolok? 

+  Gondolkozz! Te kihez vihetnéd el Jézus örömhírét? Van-e társad, aki veled tartana? 
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8.7. Loyolai Szent Ignác 

Kisebbeknek 

1. Mi volt Szent Ignác jelmondata?  

2. Melyik szerzetesrendet alapította Szent Ignác? 

3. Mi történt Ignáccal, ami sokáig ágyhoz kötötte? 

4. Milyen könyveket olvasott Ignác, amíg sérüléséből lábadozott? 

5. Milyen könyvek változtatták meg Ignác életét? 

6. Elkeseredett-e Ignác, mikor jeruzsálemi zarándokútja után börtönbe vetették? 

7. Milyen látomása volt úton Rómába, La Storta templomában? 

8. Ki az első jezsuita pápa?  

Nagyobbaknak 

1. Mi volt Szent Ignác jelmondata? (Ha még latinul is megjegyezted, nagyon ügyes vagy!)  

2. Melyik szerzetesrendet alapította Szent Ignác? 

3. Mivel foglalkozott Ignác fiatal korában? Mi történt vele, ami véget vetett ennek? 

4. Milyen könyvek változtatták meg Ignác életét?  

5. Hová vonult el Ignác elmélkedni, mielőtt tisztázódott a hivatása? Mi az a lelkigyakorlat? 

6. Mit fogadott meg Ignác néhány társával együtt Párizsban, tanulmányai végeztével? 

7. Mit jelent a jezsuita testvérek neve mögött az SJ rövidítés? 

8. Hogyan válhat a munkánk imádsággá? 

9. Hogyan halt meg Ignác? 

10. Ki az első jezsuita pápa? Mit tudtok a jezsuita rendről, mivel foglalkoznak ma a jezsuita 

szerzetesek? (Nézzetek utána!) 

+ „Mindent Isten nagyobb dicsőségére!” Próbáld meg ezen a héten így végezni a 

tevékenységeidet: az imádságot, a tanulást, a házimunkát, még a játékot is! 


