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9.1. A mennyei kenyér 

Kisebbeknek 

1. Sikerült-e Kálmán atyának megennie a szendvicsét? Miért? 

2. Mekkora tömeg követte Jézust? 

3. Volt-e elég kenyere a tanítványoknak, hogy enni adjanak az embereknek? 

4. Mennyi ennivalót hozott a fiú? 

5. Mit tett Jézus a kenyérrel és a hallal? Mire kérte ezután tanítványait? 

6. Jutott-e mindenkinek étel? Emlékszel, hogy mennyi maradékot szedtek össze? 

7. Mit mond Jézus, milyen eledelért érdemes fáradoznunk? Ki adja nekünk ezt az eledelt? 

8. Ki az Élet Kenyere? 

Nagyobbaknak 

1. Miben hasonlít Kálmán atya szendvicse a csodálatos kenyérszaporításhoz? És miben nem? 

2. Miért követte a tömeg Jézust? Hányan voltak? 

3. Tudtak-e volna a tanítványok enni adni az embereknek? Mennyi ételt hozott a fiú? 

4. Mit tett Jézus a kenyérrel és a hallal, mielőtt arra kérte volna a tanítványait, hogy osszák ki 

az embereknek? 

5. Szerinted miért fontos, hogy Jézus a fiútól kapott halat és kenyeret használta fel ahhoz, hogy 

csodát tegyen? 

6. Mennyi maradékot szedtek össze? 

7. Miért keresték másnap az emberek Jézust? 

8. Mit mond Jézus, milyen eledelért érdemes fáradoznunk? Ki adja nekünk ezt az eledelt? 

9. Ki az Élet Kenyere? 

10. Mit vesz magához a szentmisén a kenyér színe alatt az, aki szentáldozáshoz járul? 
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9.2. Szent Domonkos 

Kisebbeknek 

1. Ki jutott eszébe Kálmán atyának Bolognáról?  

2. Melyik szerzetesrend alapítója Szent Domonkos?  

3. Ki tanította Domonkosnak a templomi szolgálatot?  

4. Hogyan segített Domonkos Kasztíliában az éhezőkön?  

5. Hol szállt meg Domonkos és hogyan tértek meg hatására szállásadói?  

6. Mi történt, amikor rablókkal találkozott? 

7. Mit láttak rendtársai Domonkos halálakor?  

Nagyobbaknak 

1. Mit csinálnak a prédikátorok? 

2. Kivel és miért ment a pápához Domonkos? Hova küldte őket a pápa misszióba?  

3. Hogyan készült Domonkos a misszióra? 

4. Hogyan viszonyult Domonkos a bűnös emberekhez? 

5. Miért volt fontos Domonkos számára a szegénység? 

6. Minek szentelték teljesen az életüket Domonkos és szerzetestársai, miután lemondtak a rend 

földjeiről, vagyonáról?  

7. Milyen hármas örökséget hagyott Domonkos társaira halála előtt?  

8. Mit jelentenek az OP betűk a szerzetesek neve után? 

 

+  Egyik híres magyar szentünk is domonkos rendi szerzetes volt. Ki ő? Ha nem tudod, nézz 

utána! (Segítségül: szerzetesnővérről van szó.) 
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9.3. Szent István király 

Kisebbeknek 

1. Mit épít Riska és Csibe? 

2. Kit nézett ki Géza fejedelem a fiának feleségül? 

3. Géza fejedelem halála után elfogadta-e Koppány vezér, hogy István legyen a király?  

4. Mi lett a vége a vitának? Mi lett Koppány sorsa?  

5. Emlékszel rá, hogy hány falunak kellett közösen templomot építenie? 

6. Ki maradhatott el a miséről? 

7. Mi történt a földművessel, aki vasárnap dolgozott? Mi lett az ökrével? 

8. István nem csak Magyarországot építette, hanem egy másik országot is. Melyiket?  

Nagyobbaknak 

1. Miért küldött Géza fejedelem követet a bajor herceghez?  

2. Milyen hivatásra készült Gizella, mielőtt megkérték a kezét? Miért döntött mégis a házasság 

mellett? 

3. Géza fejedelem halála után elfogadták-e az emberek Istvánt királynak?  

4. Koppány milyen jogon akarta magának a hatalmat? 

5. Mi lett a vége a vitának? Mi lett Koppány sorsa?  

6. Milyen intézkedéseket hozott István királyként?  

7. Miért építtetett templomokat, kolostorokat? 

8. A törvény szerint ki maradhatott el a miséről? 

9. Mi történt a földművessel, aki vasárnap dolgozott? Mi lett az ökrével? 

10. Szent István, Magyarország első királya egy évezreddel ezelőtt élt. Mégis van, amiben mi is 

követhetjük az ő példáját. Szerinted miben? 

+  Te milyen templomot építenél? Rajzold le, vagy építsd meg fakockából / legóból / homokból! 
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9.4. A házasságról 

 

1. Mire készül Csibe? Szerinted miért nehéz eldöntenie, hogy mit vegyen fel? 

2. Mi a lényege az esküvőnek?  

3. Hogyan teremtette Isten az embert az ószövetségi Szentírás szerint?  

4. Mit tett az ember a föld állataival és az ég madaraival, miután Isten megalkotta őket? 

5. Talált-e hozzá illő segítőtársat Ádám az Édenkertben?  

6. Hogyan alkotott Isten társat Ádámnak?  

7. Mit írt Pál apostol a keresztény családokról levelében? Mire hívja fel az asszonyok, és mire 

a férjek figyelmét?  

8. Mit ígérnek meg egymásnak a férj és feleség a házasságkötéskor?  

9. Minek a jele a stóla, amivel a pap átköti a házastársak kezét?  

10. Isten szándéka szerint honnan tanulhatják meg leginkább a gyerekek Jézus tanítását? 

11. Te voltál már esküvőn? Hol tartották?  

12. Mit gondolsz, mi a különbség egy egyházi és egy polgári esküvő között?  

+  Ezen a héten imádkozz minden nap szüleidért! 
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9.5. A farizeusok hagyománya 

 

1. Hogyan szerette volna ünnepelni Csibe Dönci születésnapját? Mi volt ezzel a probléma? 

2. Milyen hagyományt szegtek meg a tanítványok?  

3. Mi az, ami még a hagyományoknál is lényegesebb Jézus szerint? 

4. Miért mondta Jézus a farizeusokra, hogy képmutatók? Mit jelenthet az, hogy „ez a nép 

ajkával tisztel engem, ám a szíve távol van tőlem”? (Segített-e egyikük az édesapjának?)  

5. Mi a 4. parancs Isten Tízparancsolatában? 

6. Becsaphatjuk-e Istent? 

7. Mi tesz bennünket igazán tisztátalanná? 

8. Ma már tudjuk, hogy miért szükséges kezet mosni. Ugye te is tudod? És mi az, ami még a 

tiszta kéznél is fontosabb?  

9. Segíthetnek-e bennünket a hagyományok? Mikor nem? 

10. Hogyan tudjuk „megmosni” a szívünket, ha valami rosszaság beszennyezte?  

 

+  Ezen a héten kézmosáskor jusson eszedbe neked is, amit Csibe mondott: Fontos a tiszta kéz, 

de a tiszta szív még ennél is fontosabb! 
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9.6. A süketnéma meggyógyítása 

 

1. Értette-e Puszedli, amit Csibe kért tőle? Miért? 

2. Ismersz olyan embert, aki nem hall jól? Miért lehet neki nehezebb, mint annak, akinek jó a 

hallása? 

3. Hogyan jövendölt Izaiás próféta a Messiásról?  

4. Hogyan segített Jézus a süketnémán?  

5. Kiknek köszönhette a süketnéma, hogy találkozott Jézussal?  

6. Mire kérte Jézus az érintetteket a csodatétel után?  

7. Betartották a kérését? Szerinted miért? 

8. Miért nem akarta Jézus, hogy hirdessék a csodatételét?  

+  Sok idős embernek rossz a hallása, de ettől még szívesen beszélgetnének. Légy velük 

türelmes, és beszélj úgy, hogy ők is hallják, megértsék.  

Ha van lehetőséged, próbáld ki, milyen lehet nekik: kérj egy füldugót a szüleidtől, és próbáld 

meg azzal együtt tenni a dolgaidat a lakásban, kommunikálni a családdal. Milyen érzés?  

(A „kísérlet” előtt mindenképpen figyelmeztesd a többieket, és semmiképpen ne menj ki az 

utcára füldugóval, mert veszélyes lehet!) 
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9.7. Te vagy a Messiás! 

Kisebbeknek 

1. Mit játszott Csibe és Riska?  

2. Mit kérdezett Jézus a tanítványoktól?  

3. Kinek tartották az emberek Jézust?  

4. Mit mondott Péter, kinek tartja ő Jézust?  

5. Mit jelent a Messiás szó?  

6. Mit mondott Jézus a közelgő szenvedéséről és haláláról?  

7. Mit sutyorgott a sátán Péter fülébe és miért?  

8. Mit mondott Jézus arról, hogy hogyan kövessék őt az emberek?  

Nagyobbaknak 

1. Miért kérdezte meg Jézus a tanítványait, hogy kinek tartják őt?  

2. Az emberek mit gondoltak Jézusról? 

3. Honnan ismerte fel Péter, hogy Jézus a Messiás? (Jézus válaszában benne van!) 

4. Mit jelent a Messiás szó?  

5. Miért várták (várják) a zsidók a Messiást? 

6. Mi volt az Atya terve, amiért Jézus az emberek közé született? 

7. Mit mondott Jézus a közelgő szenvedéséről és haláláról?  

8. Miért mondta Jézus, hogy „Távozz tőlem sátán!” 

9. Mit jelent az, hogy veszítsük el életünket Jézusért és vegyük fel keresztünket? 

 

+ Játsszatok ti is úgy, mint Riska és Csibe! Egyikőtök utánozzon valakit, a többiek meg 

próbálják kitalálni. (Figyeljetek, hogy játék közben ne bántsatok meg senkit.) 
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