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10.1. Kis Szent Teréz 1. 

 

1. Mit szeretett volna játszani Riska és Csibe? Mi akadályozta meg őket ebben? 

2. Kálmán atya szerint is akadály, hogy esik odakint az eső?  

3. Miért említi példaként Kis Szent Terézt? 

4. Melyik franciaországi településen élt Teréz? 

5. Hány éves volt, amikor először kolostorba akart vonulni? 

6. Mi történt a kislánnyal nem sokkal később?  

7. Kinek a közbenjárásáért imádkoztak a nővérei, hogy Teréz meggyógyuljon? Mit látott Teréz 

eközben? 

8. Hány éves volt Teréz, amikor édesapja is beleegyezett, hogy belépjen a Kármelbe, azaz 

kármelita szerzetesnővér legyen? 

9. Kikhez fordult Teréz segítségért, miután a kolostor elöljárója továbbra is visszautasította a 

kolostorba lépését? 

10. Milyen választ kapott a római pápától? 

11. Római zarándokútja során milyen hivatást talált? Kikért kezdett imádkozni? 

+ Ezen a héten imádkozz minden nap a plébánosodért vagy a hitoktatódért! 
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10.2. Kis Szent Teréz 2. 

 

1. Mit tett Csibe, amiről Riskának Kis Szent Teréz jutott eszébe? 

2. Mit gondolt Csibe, mi kell ahhoz, hogy valakit szentté avassanak? 

3. Mi volt Kis Szent Teréz legfőbb célja? 

4. Ehhez képest milyennek érezte sokszor magát? 

5. Miért jó Teréz szerint kicsinek lenni? 

6. Mit írt Szent Pál apostol az első korintusi levélben, ami annyira megragadta Terézt? 

7. Milyen feladatot választott magának Teréz? 

8. Hogyan gondolkodott Teréz mások hibáiról? 

9. Hogyan gyakorolta a kolostorban a szeretetet? 

10. Ki az, akit „meglátott” az emberekben? 

11. Mi a „Kis út”, amiről Teréz beszélt és írt is? 

12. Mit ígért Teréz, akkorra, amikor már a mennyországban lesz? 

13. Minek a védőszentje Kis Szent Teréz? Mit gondolsz, miért lett az? 

14. Mivé nyilvánította Terézt II. János Pál pápa? 

+ Gyakorold te is a szeretetet úgy, mint Kis Szent Teréz a lisieux-i kolostorban! Ezen a héten 

válaszd ki egy ismerősödet (pl. osztálytársadat) akit kevésbé kedvelsz, vagy akivel nem vagy 

olyan jóban. Most ahelyett, hogy elkerülnéd őt, próbálj vele kedvesen viselkedni!  
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10.3. A rézkígyó – A Szent Kereszt 

Kisebbeknek 

1. Mitől ijedt meg Csibe? Ki segített neki visszaszerezni az alvós takaróját? 

2. Mit evett Mózes és a nép, amíg a pusztában vándoroltak? 

3. Miért zúgolódtak az emberek? 

4. Milyen állatok támadtak rájuk ezután? 

5. Mire kérték Mózest? 

6. Kinek az utasítása szerint készítette el Mózes a rézkígyót? Mi történt azzal, aki fölnézett a 

rézkígyóra? És azzal, aki nem? 

7. Ki látogatott Jézushoz éjszaka? Mit mondott neki Jézus az újjászületésről? 

8. Miért adta oda Isten egyszülött Fiát a világért? 

9. Mit mond Kálmán atya, mit tesz a bűn a lelkünkkel?  

10. Hogyan tudunk „feltekinteni” a keresztfán függő Jézusra? 

Nagyobbaknak 

1. Mit evett Mózes és a nép, amíg a pusztában vándoroltak? 

2. Miért zúgolódtak az emberek, és mi történt velük ezután? 

3. Mire kérték Mózest? Mit gondoltak, miért érte őket ez a csapás? 

4. Válaszul mire utasította az Úr Mózest? 

5. Ki látogatott Jézushoz és melyik napszakban? Miért éppen akkor? 

6. Mit mond Jézus az újjászületésről? 

7. Miben hasonlít Jézus keresztje a Mózes által készített rézkígyóhoz? 

8. Miért adta oda Isten egyszülött Fiát a világért? 

9. Mit mond Kálmán atya, mit tesz a bűn a lelkünkkel?  

10. Hogyan tudunk „feltekinteni” a keresztfán függő Jézusra? 

+ „A bűn olyan a lelkünknek, mint a kígyómarás. Megmérgezi azt.” – halljuk a filmben. Ne 

hagyd! Ha valami rosszat tettél, mielőbb kérj bocsánatot és „nézz fel a keresztre!” Kérd 

Jézust, hogy legközelebb segítsen neked elkerülni a rosszat! 
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10.4. A szőlősgazda 

Kisebbeknek 

1. Hogyan segített Csibe Riskának? És Dönci? 

2. Miért reklamált Csibe? 

3. Kikről szólt a példabeszéd, amit Jézus mondott? 

4. Mikor hívta a gazda a munkásokat a szőlőjébe dolgozni? 

5. Miért zúgolódtak a munkások? 

6. Mire volt elég az az egy dénár, amit a munkások kerestek? 

7. Miben hasonlít a szőlősgazda a Mennyei Atyához? 

8. Eljuthatunk saját erőnkből a mennyországba? Akkor mégis hogyan? 

9. Szerinted a történet végére megbékélt Csibe is a helyzettel? 

Nagyobbaknak 

1. Mi volt Csibe viselkedésében, ami pozitív volt, és mi volt, ami nem? 

2. Miért vitt Riska Döncinek is ugyanannyi fagyit? Szerinted jól tette? 

3. Jézus példabeszédében mikor hívta a gazda a munkásokat a szőlőjébe dolgozni? 

4. Miért zúgolódtak a reggel óta dolgozó munkások? 

5. Mivel indokolta a gazda, hogy a később jövőknek is ugyanannyi bért fizetett? 

6. Miért mondta Jézus ezt a példabeszédet? (Miben hasonlít a szőlősgazda a Mennyei 

Atyához?) 

7. Eljuthatunk saját erőnkből a mennyországba? Akkor mégis hogyan? 

8. Te melyik szereplő lennél szívesen Riskáék történetben? Miért? Van-e amit másképp 

csinálnál? 

9. Szerinted jó-e annak, aki folyton másokra irigykedik? 

+ Vannak emberek, akik jobb körülmények között élnek, mint te, de olyanok is vannak, akiknek 

nehezebb a sorsa. Ezen a héten figyelj rá, hogy ne mással foglalkozz, hanem gondold át, 

hogy te mit köszönhetsz meg, miért adhatsz hálát a Mennyei Atyának? 
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10.5. Kalkuttai Teréz anya 

Kisebbeknek 

1. Miért sajnálta meg Riska Dönci malacot? Miért sértődött meg először Csibe? 

2. Melyik országban született Teréz – ahol még Ágnesnek hívták? 

3. Miután belépett az angolkisasszonyok rendjébe, milyen munkája volt először Indiában ? 

4. Ki jelent meg Teréz látomásában, amikor vonaton Darjeelingbe utazott? Mire kérte Terézt? 

5. Miután hazaérkezett a lelkigyakorlatról, hogyan kezdett neki a munkának? Kitől kapott rá 

engedélyt? 

6. Mi a neve a szerzetesrendnek, amit Teréz anya alapított? 

7. Milyen rangos elismerést kapott (többek között) Teréz anya? 

8. Teréz anya szerint hol kezdődik a szeretet? Hogyan fogadta meg Csibe Teréz anya tanácsát? 

Nagyobbaknak 

1. Mi volt az, ami miatt Csibe megsértődött Riskára? Igazából miért akart Riska Döncinek adni 

a sütiből? 

2. Milyen nemzetiségű volt Teréz anya? 

3. Milyen szerzetesrendhez csatlakozott? 

4. Mivel foglalkozott Teréz anya, mielőtt megtalálta volna az igazi hivatását? 

5. Mi történt Terézzel, amikor vonattal Darjeelingbe utazott egy lelkigyakorlatra? 

6. Mire hívta őt a látomásban Jézus? 

7. Hogyan akart Teréz eleget tenni Jézus kérésének? Kik voltak a legfontosabbak számára? 

8. Mi a neve a szerzetesrendnek, amit Teréz anya alapított? 

9. Milyen rangos elismerést kapott (többek között) Teréz anya? 

10. Teréz anya szerint hol kezdődik a szeretet? Hogyan fogadta meg Csibe Teréz anya tanácsát? 

+ Gondold végig, hogy családodban vagy barátaid között kinek van most legnagyobb szüksége 

szeretetre, törődésre! Te hogyan tudnál segíteni, örömet szerezni neki? Tedd meg! (Akár 

valaki mást is beavathatsz a tervedbe.) 
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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… 
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10.7. A királyi menyegző 

Kisebbeknek 

1. Mire készült Csibe nagy lelkesedéssel? Miért szomorodott el utána olyan hamar? 

2. Kiről szól a példabeszéd, amit Kálmán atya vigasztalásképpen mesélt? 

3. Milyen ünnepséget rendezett a király? 

4. Hova küldte a szolgákat? Mit tettek a meghívottak? 

5. Kiket hívott a király a menyegzőre, amikor megtudta, hogy a meghívottakra nem számíthat?  

6. Te voltál már esküvőn, lakodalomban? Milyen ruhát szokás ilyenkor felvenni? 

7. Miért haragudott meg a király az egyik emberre? 

8. Miért mondta Jézus ezt a példabeszédet? Ki valójában a példabeszédbeli király? Mi a 

menyegző és mi a menyegzős ruha?  

9. Szerinted miért jöttek el mégis Csibe barátai a bulira? 

Nagyobbaknak 

1. Miért volt szomorú Csibe, amikor Kálmán atya megérkezett? 

2. Kiről szól a példabeszéd, amit Kálmán atya vigasztalásképpen mesélt? 

3. Mit gondolsz, miért jutott Kálmán atya eszébe ez a példabeszéd? 

4. Milyen ünnepséget rendezett a király? Mit tettek a meghívottak? 

5. Mit tett a király, amikor megtudta, hogy a meghívottakra nem számíthat?  

6. Te voltál már esküvőn, lakodalomban? Hogyan szokás ilyen alkalommal viselkedni, milyen 

ruhába öltözünk ilyenkor? Szerinted miért? 

7. Miért haragudott meg a király arra az emberre, aki nem volt menyegzős ruhában? (Mi volt a 

szokás Jézus korában a menyegzős ruhákkal kapcsolatban?) 

8. Miért mondta Jézus ezt a példabeszédet? Ki valójában a király, és mi a menyegző? 

9. Mi hogyan kaphatunk „menyegzős ruhát”? 

10. Szerinted miért jöttek el mégis Csibe barátai a bulira? 

+ Gondolkodj rajta: A király hiába küldte a szolgáit a meghívottakért, azok nem akartak 

menni a menyegzőre. Te vajon mindig mész, ha a Mennyei Atya hív valamire? Vagy 

előfordul, hogy akad valami „fontosabb” teendőd? 
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