
 

VEZETETTSÉG – óravázlat az A Punya, egy falat kenyér digitális képregény alapján 

Az óravázlatot összeállította: A Punya, egy falat kenyér munkacsoport tagjai 

A képregény alapjául szolgáló mese szerzője: Versegi Beáta nővér (Nyolc Boldogság Közösség) 

Képregény internetes elérhetősége: www.punya.hu 

Javasolt korosztály: 11–14 

 

Vörössel és félkövérrel kiemelve találhatók a diákok feladatai. 

 

1. Cinka az első epizódban felfigyel egy fényes csillagra, majd egy különös megérzés hatására 

elindul, hogy segítségére legyen Máriának és Józsefnek az újszülött körül. Ugyanez a csillag 

vezeti Betlehembe azon az estén a három királyokat is, hogy megtalálják az Úr Jézust. 

Lapozzunk vissza a képregényben ehhez a részhez. 

 

Akárcsak Cinkát és a napkeleti bölcseket a csillag, Isten bennünket is folyamatosan vezet 

életünkben a Szentlélek által, ám előfordul, hogy nem értjük, vagy nem akarjuk megérteni 

azt, amire minket hív. 

 

2. a)  

Érezted már azt, mintha a szíved mélyéről egy jóra hívó sugallat hívna, kérne valamire?  

És az előfordult már veled, hogy érezted, valamit meg kellene tenned, mégsem úgy 

cselekedtél? Vagy épp ellenkezőleg: úgy érezted a szíved mélyén, hogy nem volna jó 

megtenni, mégis megtetted?  

● Gondolj vissza egy ilyen élményedre, amikor nem követted a jóra vezető sugallatot! 

 

● Ha ez megvan, akkor emlékezz vissza, hogyan érezted magad azt követően, hogy 

elmulasztottál valami jót megtenni/valami rosszat elutasítani, amire lehetőséged volt, 

és amire hívást kaptál! 

 

● Gondold át azt is, mi tartott vissza abban, hogy meghalld a jóra hívó szót? Az alábbiak 

közül ki is választhatod a megfelelő indokot. (akár többet is egyszerre) 

 

• Egyszerűbb, könnyebb, kényelmesebb volt nem megtenni a jót vagy megtenni a 

rosszat. 

• Épp haragudtam arra, akivel jót tehettem volna. 

• Nem gondoltam, hogy valóban az én dolgom lenne abban a helyzetben bármi jót is 

tenni.  

• Nekem sem segített a másik ember korábban, akkor én miért tegyek vele jót? 

 

Most, hogy végiggondoltad, miért mulasztottad el megtenni a jót vagy elutasítani a rosszat, 

láthatod, hogy a legtöbb esetben milyen siralmas kifogásokat, milyen „indokokat” talál 

nekünk, talál bennünk a jó elmulasztására a gonosz.  

Ehelyett, ha a Szentlélek hívó szavára hallgatunk, számos nagyszerű érdemmel, csodálatos 

kegyelmekkel gazdagodhatunk mi magunk, és az életünk is.  

 



 

  



 

b) 

Gondold végig újra az iménti emlékedet! 

Most pedig képzeld el azt, hogy minden másként történik. Mi lett volna akkor, ha mégis 

hallgatsz a Szentlélek belső hívására, és megcselekszed a jót vagy elutasítod a rosszat? 

Válaszd ki, és jelöld be, mi történt volna ebben az esetben! (akár többet is egyszerre) 

 

• Átélhetem, hogy képes vagyok szeretetet adni tetteimen, szavaimon keresztül. 

• Megtapasztalhatom, hogy képes vagyok Istent képviselni a földön, az emberek 

között. 

• Megtapasztalhatom, hogy én is képes vagyok megajándékozni Istent: egy jó 

cselekedettel, vagy egy eltiport gonosz szándékkal.  

• Kifejezhetem, megmutathatom, hogy valójában milyen nagyvonalú, nagylelkű is 

tudok lenni. 

• Megtapasztalhatom, hogy Isten erősebbnek teremtett, mint gondolom. 

• Átélhetem, hogy mások támaszkodhatnak rám, bízhatnak bennem, én pedig képes 

vagyok életüknek egy apróbb vagy nagyobb kihívásában segíteni nekik.  

• Bebizonyíthatom, hogy le tudok mondani valamiről, ami talán nem is olyan fontos, 

vagy nem tesz jót nekem. 

• Megtapasztalhatom azt, hogy igazából milyen figyelmes, segítőkész vagyok. 

 

Hasonlítsd össze az a) és a b) feladatrészben bejelölt szempontjaidat.  

 

3. „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik!” 

 

Miután Keresztelő Szent János megkeresztelte, Jézus feljön a vízből, látja megnyílni az eget, 

és a Szentlélek galamb képében rászáll. Hallani a mennyei Atya szavait is: „Ez az én szeretett 

Fiam, akiben kedvem telik.” 

 

A történet szerint Cinka is hallotta Isten szavát, ám a Szentírásból nem egyértelmű, hogy ki 

az, aki látta a galamb képében leszálló Szentlelket és hallotta az égi szózatot: csak maga 

Jézus, a Keresztelő vagy a jelen levő többi ember is? Lehet, hogy a legtöbb ember esetleg fel 

sem ismerte őt.  

 

Jézus pedig itt és most, a mindennapjainkban is közöttünk van, de vajon mi felismerjük-e Őt? 

Gondold végig, mikor embertársaidra nézel, mikor családtagjaidra, ismerőseidre gondolsz: 

képes vagy-e felfedezni bennük is Isten Fiát, a Megváltót? És önmagadban? 

Érdemes kapcsolatainkban is arra törekednünk, hogy ha embertársainkra vagy 

önmagunkra tekintünk, meghalljuk az Atya szeretetteljes szavait: „Ez az én szeretett Fiam, 

akiben kedvem telik!”  

 

4. Hogyan törekedhetünk a jobb „belső hallásra”?  

 

Isten szeret bennünket, eljött közénk és velünk van, ám nem igaz, hogy így nekünk már nem 

is kell semmilyen erőfeszítést tennünk vagy együttműködnünk vele.  

Istenkapcsolatunk erősítése, ápolása a mi feladatunk.  

 

Boldog, aki követi útmutatásait, s aki egész szívével keresi őt. (Zsolt 119, 2) 

 



 

Ha ezt jól és rendszeresen végezzük, a „belső hallásunk” is kifinomul, és így a Szentlélek jóra 

vezető útmutatását is gyakrabban érthetjük, hallhatjuk meg, sőt, a bátorságunk is 

megnövekszik, hogy ezt az útirányt követni tudjuk.  

 

Gondold végig az alábbi kérdéseket, majd fogalmazz meg rövid válaszokat írásban! 

 

● Hogyan növekedhetnék hitben, akármilyen kevés is legyen belőle most?  

● Hogyan alakíthatok ki olyan környezetet magam körül, ahol hitem egyre erősödhet? Mi 

az, amire feltétlenül szükségem van? 

● Kik azok, akik ebben segítségemre lehetnek? Kikkel tudok a hitemről, Istenről 

beszélgetni? Kihez fordulhatnék a kérdéseimmel? 

● Mi az, ami védi, erősítheti hitemet? Mi lehet a legeredményesebb? 

 

5. Imádság – lezárás 

 


