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10.6. A két testvér 

Kisebbeknek 

1. Miért hagyta abba Csibe és Kutyus a játékot? 

2. Ki javasolta, hogy traktorozás előtt rakjanak rendet? Kutyusnak mi volt a véleménye? 

3. Ennek ellenére mit csinált Csibe? Végül ki pakolt el? 

4. Te el szoktad pakolni magad után a játékokat? Jó-e, ha későbbre halasztjuk a pakolást? 

5. Kikről szól a példabeszéd, amit Jézus mondott? Kiknek mondta? 

6. Mit kért a két fiútól az apjuk?  

7. Ki volt az, aki nem akart menni dolgozni, és ki ígérte meg, hogy megy? Ki ment el végül? 

8. Miben hasonlított Csibe viselkedése az első fiúéhoz?  

9. Miben vehetünk példát Kutyusról és Csibéről? 

Nagyobbaknak 

1. Miért hagyta abba Csibe és Kutyus a játékot?  

2. Mi volt az álláspontjuk a pakolással kapcsolatban? Végül ki pakolt el? 

3. Te el szoktad pakolni magad után a játékokat? Jó-e, ha későbbre halasztjuk a pakolást? 

4. Mi volt a célja azoknak az írástudóknak, akik Jézust kérdezgették? Milyen példabeszédet 

mondott nekik Jézus válaszul? 

5. Miért mondta az első fiú, hogy nem megy dolgozni, és miért gondolta meg később magát? 

6. Szerinted miért mondta a másik fiú rögtön, hogy indul a szőlőbe? Miért nem ment mégsem? 

7. Melyik fiú volt őszinte az apjával? 

8. Miért feddte meg Jézus az írástudókat? Miért hasonlította őket a példabeszédbeli fiúhoz? 

9. Miben hasonlít Csibe és Kutyus története a példabeszédhez? 

10. Kire mondják, hogy megbízhatatlan? Szerinted miért jó annak, aki megtartja, amit megígér? 

11. Szerinted mit jelenthet, amit Kálmán atya mondott a film végén: „Tartsatok rendet, és a rend 

megtart titeket a jóban”? 

+ Ezen a héten szerezz örömet a szüleidnek azzal, hogy rögtön elpakolod magad után a 

dolgaidat, anélkül, hogy valaki kérné! Pl. visszateszed a helyére a játékaidat, amivel 

játszottál; szépen teszed le a cipődet, amikor bemész a lakásba; fürdéskor a szennyesbe 

teszed a ruháidat… 


