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11.1. A tanítványok vetélkedése 

 

1. Mit játszottak az állatok? Mi történt, amikor Dönci malac is be szeretett volna állni a 

játékba? 

2. Min vitatkoztak az állatok evés közben? 

3. Mit gondolsz, milyen érzés lehetett Döncink azt hallgatni, mikor arról beszéltek az állatok, 

hogy ki miben a legjobb? 

4. Értették-e a tanítványok, amit Jézus elmondott nekik? Miért nem kérték Jézustól, hogy 

magyarázza el? 

5. Miről vitatkoztak aztán útközben? 

6. Elmondták-e utólag Jézusnak, hogy miről folyt a vita? 

7. Mit kért Jézus a tanítványoktól, mivel tűnjenek ki a többiek közül? 

8. Szerinted mi a különbség aközött, hogy büszkék vagyunk valamire, és aközött hogy 

dicsekszünk?  

9. Ki fogadta el Döncit igazán és bánt vele szeretettel? 

+ Beszélgessetek arról, hogy ki miben jó, miben ügyes. Mindenkinek találjatok valamilyen 

„erősséget”! 
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11.2. Angyalok 

Kisebbeknek 

1. Miben segített Csibének az őrangyala?  

2. Elhitte-e Puszedli, hogy az őrangyala segített Csibének?  

3. Miért szaladt el sírva Csibe?  

4. Melyik angyal köszöntötte Máriát?  

5. Minek a védelmezője Rafael angyal?  

6. Melyik angyal az angyali seregek vezére? Mit jelent a neve?  

7. Mivel búcsúzott el Jézus a tanítványaitól?  

8. A Jelenések könyve szerint mi lesz a sorsa a gonosznak az idők végén? 

9. Mi az őrangyalok dolga?  

10. Bocsánatot kértek-e Riska és Puszedli Csibétől? 

Nagyobbaknak 

1. Mit tett Puszedli? Miért volt ez helytelen? 

2. Szerinted Riskának mit kellett volna tennie?  

3. Voltál már ilyen helyzetben, amikor ki kellett (volna) állnod egy barátodért? Szerinted Riska 

miért nem tette? 

4. Mit ír az idők végéről a Jelenések könyve? 

5. Te kitől, és hogyan szoktál bocsánatot kérni? 

6. Puszedli azt mondja, hogy bocsánatot kérni nehéz. Szerinted is? Miért? 

+ Ezen a héten esténként, mielőtt elalszol, köszönd meg az őrangyalodnak, hogy ma is 

melletted volt! 
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11.3. Szent Jeromos 

Kisebbeknek 

1. Milyen állat üldözte Puszedlit?  

2. Hogy hívták ezt az állatot? Miért szomorkodott?  

3. Kiknek a védőszentje Szent Jeromos?  

4. Miért került Jeromos Rómába? 

5. Hány évesen keresztelkedett meg? 

6. Milyen feladatot kapott a római pápa titkáraként?  

7. Mit csinált Betlehemben?  

8. Hogyan találkozott Jeromos egy oroszlánnal? Mit történt ekkor? 

Nagyobbaknak 

1. Hol tanult Jeromos? Elégedett volt az életével?  

2. Hogyan változtattak életükön barátjával?  

3. Mit jelent a „katekumen” szó? 

4. Milyen nyelveket tanult meg Rómában, majd később a Szentföldön? 

5. Milyen feladatot kapott a római pápa titkáraként?  

6. Miért volt fontos ez a feladat? 

7. Mi által került Jeromos egyre közelebb Istenhez? 

+ Jeromos rengeteget olvasott és életének nagy részét a Biblia tanulmányozásával töltötte. 

Olvassatok el közösen egy részletet az Újszövetségi Szentírásból (ha valamelyikteknek van 

kedvenc része, válasszátok azt) és beszélgessetek róla! 
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11.4. A gazdag ifjú 

 

1. Mit játszott Riska, Csibe és Puszedli? Mire bukkantak eközben?  

2. Emlékszel, hogy mit akartak venni a kincsek árából?  

3. Milyen veszélyt rejt magában, ha sok pénzünk van?  

4. Mit szeretne tudni a történetbeli ifjú, amikor Jézushoz megy? 

5. Fontos dolog Isten parancsainak megtartása? 

6. Mit javasol Jézus a történetben a gazdag ifjúnak, mit tegyen?  

7. Megteszi-e ezt a gazdag ifjú?  

8. A parancsok megtartásán túl mi az, ami még nagyon fontos?  

9. Aki szegény, annak elég csak a parancsokat megtartani? 

10. Üdvözülhetünk-e a saját erőnkből?  

11. Segíthetnek-e bennünket a földi kincsek az üdvösség elérésében? Ha igen, hogyan? 

12. Mi lett a sorsa végül Riskáék kincsesládájának? 

 

+ Neked milyen „kincseid” vannak, amit a többi ember javára tudnál fordítani? 

Beszélgessetek róla a hittancsoportban, osztályban vagy otthon! Segíts te is megtalálni 

másoknak a „kincseit”! 
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11.5. Avilai Szent Teréz 

Kisebbeknek 

1. Mit keresett Csibe az erdőben egyedül?  

2. Hogyan menekült meg a farkastól?  

3. Kinek az élettörténete jutott Kálmán atya eszébe a szökés kapcsán?  

4. Mit jelent az, hogy valaki vértanú lesz? 

5. Hogyan szokás még nevezni Avilai Szent Terézt? 

6. Beleegyezett-e édesapja, hogy Teréz belépjen a Kármelbe az apácák közé?  

7. Miből látszott, hogy Teréz szívét összhangba tudta hozni Krisztus szívével?  

8. Milyen nevet vett fel Teréz, mikor belevágott a kármelita rend megújításába? 

9. Kinek a pártfogásába ajánlották az első kolostort? 

10. Végül hány kolostort sikerült Teréznek az új rend számára alapítania? Mi lett a neve ennek 

az új rendnek? 

11. Szerinted miért mondta Teréz, hogy „Isten őrizzen a szomorú arcú szentektől”? 

Nagyobbaknak 

12. Milyen tervről győzte meg a bátyját Avilai Szent Teréz kislány korában?  

13. Mivel indokolta Teréz, hogy kolostorba akar vonulni? 

14. Hogyan hagyta el Teréz végül a szülői házat? Milyen érzés volt ez neki? 

15. Miért nem volt elégedett Teréz 18 kolostorban eltöltött év után? 

16. Teréz szerint miben van a tökéletesség legmagasabb foka? 

17. Hogyan viszonyultak Avilában az új kolostor építéséhez és Teréz újításaihoz? 

+ „Ha Isten a tiéd, semmid nem hiányzik: egyedül Isten elég!” – mondta Avilai Szent Teréz. 

Gondolkozz rajta: Mit jelenthet ez nekünk a mindennapokban? Ismersz olyan embert, aki e 

szerint él? 
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11.6. A vak Bartimeus 

 

1. Hová készültek Riskáék?  

2. Mivel hencegett Puszedli? Mit gondolt erről Csibe?  

3. Betalált-e Puszedli az istállóba bekötött szemmel?  

4. Mi jutott Riska eszébe az esetről?  

5. Ki volt Bartimeus? Melyik városban élt, és mivel töltötte a napjait?  

6. Mit gondolt, amikor meghallotta, hogy Jézus a városba jön? 

7. Mit tett Jézus érkezésekor, ami a többi embernek nem nagyon tetszett? 

8. Mit gondolsz, a másik koldus is szeretett volna meggyógyulni? Mi volt a különbség 

Bartimeus és a másik koldus viselkedése között? 

9. Mit kért Bartimeus Jézustól, amikor a Mester magához szólította őt?  

10. Hitt-e abban Bartimeus, hogy Jézus meg tudja őt gyógyítani?  

11. Megérte-e Bartimeusnak annyira kiabálni?  

12. Mit határozott el Bartimeus a csodatétel után? 

13. Történt már veled olyan, hogy valamit nagyon szerettél volna megtenni, de a többiek azt 

mondogatták, hogy úgysem fog sikerülni? Mi lett a vége? 

 

+ Ezen a héten figyelj oda a körülötted élő emberekre, és vedd észre, ha valaki segítségre 

szorul! Sokszor már a biztatás is segítség lehet! 
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11.7. Borromeo Szent Károly 

Kisebbeknek 

1. Honnan kapott levelet Kálmán atya?  

2. Mi az a szeminárium?  

3. Ki hozta létre az első papnevelő intézetet?  

4. Milyen nemzetiségű volt Károly?  

5. Milyen rokonságban állt Károly IV. Pius pápával? 

6. Melyik város érseke lett Károly?  

7. Miért hívta össze a tartomány püspökeit egy tanácskozásra?  

8. Emlékszel, milyen példát mondott Károly, arra, hogy min kell változtatni? 

9. Mi az a pestis? 

10. Milyen volt Milánóban a helyzet a pestisjárvány idején? Mit tett a helytartó? 

11. Hogyan viselkedett Károly a járvány idején? 

Nagyobbaknak 

12. Miben kérte a pápa a fiatal Károly segítségét?  

13. Mi történik egy zsinaton? Nézz utána! 

14. Mikor vége lett a trienti zsinatnak, Károly Milánóba ment és összehívta tartomány püspökeit 

egy tanácskozásra. Mit mondott nekik, kiknek kell először megújulni, hogy azután a hívők is 

kövessék a példát? 

15. Szerinted mi késztette arra Károlyt, hogy a pestisjárvány idején ottmaradjon Milánóban, és 

ne meneküljön el, mint a többi vezető? 

+ Borromeo Szent Károly példát mutatott abban, hogy a megújulást mindenkinek saját 

magával kell kezdenie. Gondolkodj: a mi életünkben mit jelenthet a megújulás? 
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