Szeressük egymást! – ne úgy, mint Kain…
„Hogy lehetsz ilyen önző? Mindig te akarsz első lenni! Mindig te kapod a
legjobb játékot! Mindig mindennek úgy kell lennie, ahogy te akarod! Mindig
te, soha én!...” Nálunk gyakran hallani ilyen és ehhez hasonló megjegyzéseket kiszűrődni a gyerekszobából. Sokszor csak legyintünk rá, hiszen a testvérek között így szokott ez lenni, civakodnak, kibékülnek, ez természetes.
Tényleg természetes?

Ige-harmat

Boros Emília

Amikor Isten megteremtette a világot, csupa öröm és béke volt mindenütt. Az emberek elégedettek voltak, boldogok és gondtalanok. De a Sátán
hamar becsapta őket és attól a pillanattól kezdve megszűnt ez az idilli állapot. A testvérek között sem volt többé szeretet, beköltözött a szívekbe a féltékenység, irigység, s ennek szörnyű következményei lettek. A következő sorozatban bemutatunk neked néhány bibliai testvérpárt, hogy az ő pozitív
vagy éppen negatív példájukból tanulhassatok.
El tudom képzelni, milyen boldog lehetett Ádám és Éva, amikor első gyermekük, Kain megszületett. Hiszen addig sohasem láttak még ilyen parányi
emberkét, apró kezeket, piciny talpakat, gőgicsélő ajkakat. Talán arra gondoltak, hogy ez a gyermek éppolyan tiszta, mint ők voltak, mielőtt bűnbe estek volna. Amikor cseperedett, biztosan sokat meséltek neki arról a csodálatos állapotról, amikor még Isten közvetlen közelében élhettek. Később testvérkéje született, akit Ábelnek neveztek el. A Biblia nem beszél arról, hogyan játszottak együtt, miről beszélgettek, vitatkoztak-e vagy sem, viszont
tudjuk, hogy különböztek egymástól. Kain földművelő lett, Ábel pedig a juhokat őrizte. Az áldozatuk is különbözött, amit Isten elé vittek, Ábel a legszebb báránykáját vitte az oltárra, Kain pedig a föld gyümölcsét. Mindketten bemutatták az áldozatot, s várták Isten válaszát. Isten pedig a szívüket nézte elsősorban, s a Biblia szerint az Úr rátekintett
Ábelra és áldozatára, de Kainra és áldozatára nem tekintett (1Mózes 4,4).
Gondolkodtál-e már azon, mit érezhetett ekkor Kain? Te mit érzel, amikor a testvéred szebb
ajándékot kap, mint te? Őt megdicsérik a szüleid, téged nem? Róla csupa jókat mondanak, s téged figyelmen kívül hagynak? Talán megjelenik egy gombóc a torkodban, amit alig tudsz lenyelni, esetleg bemész a szobádba és igyekszel nem gondolni a történtekre. Az Ige szerint Kain
nagy haragra gerjedt. Fejét lehorgasztotta, szemöldökét összeráncolta, s gonosz terveket kezdett csiholni. ,,Ezt nem hagyhatom annyiban! Ez így nem mehet tovább! Ez igazságtalanság!” –
gondolhatta.
Isten ismerte a gondolatait és időben figyelmeztette: ,,Kain, a bűn az ajtó előtt leselkedik
és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta.” Uralkodni érzéseinken, gondolatainkon, indulatainkon… ez nem sikerült Kainnak. A lehető legrosszabb utat választotta: megölte
a testvérét. Talán arra gondolsz, hogy erre sohasem lennél képes, bármennyire haragudnál is rá, bántani soha nem tudnád. Ha így gondolod,
hadd idézzem neked a Biblia szavait: ,,aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos”(1János 3,15)
A te szíved milyen? A Biblia szerint mindnyájan bűnös szívvel születünk, s ha nem adjuk át Istennek, hogy Ő megtisztítsa, hasonló
gonoszságokhoz vezethet a szívünkben megbújó irigység, féltékenység. Hiszen Kain esetében sem a gyilkosság volt az első, talán minden egy kevés irigységgel kezdődött.
Ne járd azt az utat, amit Kain járt! Isten arra kér, hogy szeresd
a testvéredet szívből és igazán! Örülj vele együtt a sikereinek, adj
hálát, ha ajándékokat, jó jegyeket kap és vigasztald meg, amikor
szomorú. Hidd el, ez a legjobb gyógyszer a féltékenység és az
irigység ellen. Ráadásul ezért Isten majd téged megjutalmaz.
S hogy hogyan lehetsz erre képes? Csakis Jézus Krisztus által, hiszen Benne mindenre van erőd!
Légy mától kezdve egy szerető, megbocsátó, nagylelkű testvér! Nem fogod megbánni!
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A „nagy lány” vallomása

C

supán másfél évig élvezhettem szüleim osztatlan figyelmét, szeretetét. Másfél éves koromban ugyanis kisöcsét kaptam. Attól kezdve osztoznom kellett szüleim szeretetén a kisöcsémmel, majd
két év múlva kishúgommal is. Hatodik születésnapom után megszületett a második kisöcsém is. Így
aztán a szülői szeretet nálunk négy fele oszlott.
Bár szüleink igyekeztek egyformán törődni velünk, mégis úgy éreztem, hogy nálunk a kisebb, a
„kis aranyos” mindig az első, és én valahogy már
nem is vagyok fontos. Nem beszélve arról, hogy a
„nagy lány” mindig megértő kell legyen, szívélyes, segítőkész... Így történt, hogy szinte észrevétlen a féltékenység bűne kezdett hatalmába keríteni. Sokszor
úgy éreztem, hogy szüleim mellőznek.

A Bibliából ismertem Kain és Ábel, József és
testvérei történetét, ahol nyilvánvaló a testvérféltékenység bűne. Ezeket olvasva rádöbbentem,
hogy milyen súlyos következménye lehet annak, Vad Johanna,
Kémer
ha féltékeny vagyok a testvéremre. Isten rámutatott arra, hogy csak úgy győzhetek a testvérféltékenység bűne felett, ha maradéktalanul átadom életem minden területét Neki, hogy Ő irányítsa gondolataimat, érzéseimet, tetteimet, egész lényemet.
Ha látom az Úr Jézus áldozatát, hogy nekem mennyi mindent adott, akkor már nem az a fontos, hogy a testvérem többet kapott, hanem az, hogy szeretni tudjam testvéremet.
Kívánom, hogy add át szívedet az Úr Jézusnak, mert csak
így tudod igazán szeretni testvéredet!

Gyülekezetbe, vasárnapi iskolába szerettem járni,
ahol azt hallottam, hogy Jézus szeret engem és meghalt értem a kereszten. A szívemet 11 évesen átadtam Neki.

Értékes pillanatok
– játékötletek testvéreknek,
az egész családnak…
vagy akár barátoknak

Csoportos
játékok

Sziluett-interjú
Az előkészületek párban történnek. A falra helyezett kép elé leül az egyikük, társa pedig körülrajzolja
az árnyékát egy lámpa fényében. Ezután cserélnek:
aki modell volt, az rajzol, és aki rajzolt, az most modellt ül. Ki-ki „végső formába önti” a róla készült sziluettet: kivágja, és kartonra ragasztja, díszíti, színezi
kedvére.
Mikor elkészültek a végleges formával a családtagok (testvérek, barátok) egymás között kicserélik az
alkotásaikat, és meginterjúvolják egymást. Öt percig
az egyik kérdez, és a szerinte jellemző jegyeket ráírja
a másik sziluettjére, oda, ahol helyet talál. Majd cserélnek, és öt percig a másik teszi ugyanezt.
A párok megbeszélik az egymásról írt jellemzőket,
majd közösen elhelyeznek három-három kiegészítőt
(csatt, sapka, sál, kendő, írószer, játék…) a sziluettjeiken. Minden résztvevő portréja kikerül a falra.
Eszközök: írásvetítő, szék, csomagolópapír, karton, színes papír, rajzlap, ragasztó, filctoll, zsírkréta.

Jóságos testvér
Minden családtag felírja a nevét egy cédulára, amit összehajt. Egy dobozban keverjék össze a cédulákat, aztán mindenki húzzon magának egyet! Senkinél sem maradhat a saját neve, és senkinek sem szabad elárulnia, hogy őhozzá kinek a neve jutott! (Az olvasni nem tudó gyerekekkel játszhatjuk képekkel: autó – apa, virág – anya, baba - …, természetesen jól ismerje mindenki, a képek megfeleltetését.)
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Mindenki jóságos örömszerzője lesz annak a családtagnak, akinek a nevét kihúzta. Ez azt jelenti, hogy például egy hét leforgása alatt valami kedvezőt kell cselekednie, de anélkül, hogy ez a cselekedete feltűnő lenne.
Hogy ki kinek volt a jóságos örömszerzője, azt majd a játék lezárta után áruljuk el. Feltétel, hogy a dolog ne kerüljön pénzbe. Játék indulása előtt gyűjtsünk minél több ilyen ötletet!
Eszközök: papír, ceruza.
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Levelek
A 2011. november-decemberi lapszám rejtvényének megfejtése: Mert egy gyermek születik nékünk,
fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen,
és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének! (Ésaiás 9,6)
Helyes megfejtők: Balla Noémi – Szilágyperecsen, Debre Elizabeth – Szilágyperecsen, Kis-Juhász Kata – Szamosújvár, Koncsárd Tünde – Koltó, Molnár Nóra – Marosvásárhely, Oláh Tamás –
Kalotaszentkirály, Sallai Csaba – Várasfenes

Riport: Harag helyet szeretet
„A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem
irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a
maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel
a gonoszt, Nem örül a hamisságnak, de együtt
örül az igazsággal; Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr” (1Korinthus 13,4-7).
Ezekkel az igeversekkel indultunk ebben az
évben a kémeri tinicsoportban. Elsősorban otthon a családban szeretnénk ezzel a szeretettel
élni és utána környezetünkben is.
Hányan vagytok testvérek?
Szabó Amália – Mi ketten vagyunk testvérek, én és a húgom Ruthi.
Gondolom, mint minden testvér között
nálatok is megesik, hogy összekaptok. Miért szoktatok a legtöbbet veszekedni?
Amália – Hát igen. Annak ellenére, hogy nagyon szeretjük egymást és sokat beszélgetünk, játszunk együtt mégis megesik, hogy
összekapunk. A veszekedésünknek általában nincs különleges oka. Van, hogy egy
tárgyon veszünk össze, mert hát a húgomnak az kell ami az én kezemben van, de a
veszekedésünk nem tart sokáig, a végén
mindig, kibékülünk.
Szerinted, ha a testvéred fiú lenne,
kevesebbet veszekednétek?
Amália – Én még nem találkoztam
olyan testvérekkel, akik nem veszekedtek
volna. Lehet, hogy ha a testvérem fiú lenne, kicsivel kevesebbet veszekednénk, de
nem tudhatom mivel nincs. Hálás vagyok
az Úrnak, hogy van testvérem és mivel az
Úr lánytestvért adott nekem, érte vagyok
hálás és nagyon szeretem.
Hány testvéred van?
János Napsugár – Nekem két aranyos
testvérem van. Az öcsém Patrik és a húgom Angyalka.
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Jutalomban részesülnek: Koncsárd Tünde, Oláh
Tamás. Gartulálunk! Jutalmatok postán érkezik!
Réka

Testvéreid közül melyikkel egyezel jobban? Miért?
Napsugár – Én nagyon szeretem mindkettőjüket. Öcsémmel és húgommal is nagyon jól egyezem. Sokat játszunk
együtt és segítünk egymásnak (sokszor pedig fedezzük egymást). Van mikor nem értünk egyet, veszekedünk, de ezek rövid ideig tartanak. Kibékülünk, és aztán jókat nevetünk. Remélem, hogy ez a testvéri szeretet soha nem fog elmúlni.
Hányan vagytok testvérek?
Dobozi Márk – Hárman vagyunk a családban testvérek:
– Teofil, Barna és én.
Te, mint a legidősebb fiú a testvérek közül, tudsz játszani a kisebbekkel, szoktál engedni nekik? Miben
szoktál engedni?
Márk – Bár engedni nem nagyon tudok, de játszani nagyon sokat szoktunk együtt. Sokat számítógépezünk, römizünk, és néha fogócskázunk, bújócskázunk. Télen pedig szánkózunk, hógolyózunk és csúszkálunk. Szeretünk nagyon ugrálni és abban néha engedek nekik. Hálás vagyok, hogy két
olyan öcsém van, mint Teofil és Barna.
A riportot Pardi Matild készítette

Ábrahám és Izsák

Áldozatok a Bibliában
Kainról és Ábelről írja a
Biblia először, hogy áldozatot mutattak be Istennek. Az Úr azért csak
Ábel áldozatára tekintett,
mert Kain szíve állapota
nem volt Isten szerinti
(1Móz 4,3-4).

Az Egyiptomból való kivonuláskor
minden Izraeli családnak egy bárányt
kellett levágjon, és az ajtófélfát megkenje a bárány vérével. Azon az éjszakán a pusztító angyal végigvonult
Egyiptomon és minden elsőszülöttet
megölt, azokban a házakban, ahol
nem volt a bárány vére az ajtófélfán
(2Móz 12,1-13).

Az özönvíz után Noé hálaáldozatot mutatott be
az Úrnak a tiszta állatokból és madarakból
(1Móz 8,20).

Az Úr próbára tette Ábrahám hitét és kérte,
hogy áldozza fel Izsákot, a szeretett fiát egy hegyen. Amikor azonban látta, hogy Ábrahám istenfélő és nem kíméli az egyetlen fiát sem, az
Úr rendelt számára egy kost, amit feláldozhatott
a fia helyett (1Móz 22,1-14).

A fontosabb mózesi áldozatok:
Égőáldozat:
- kifejezi Isten imádatát, az Úrnak való odaszánást, kiengeszteli, kibékíti Istent a bűnök miatt
- bika, kos, hím bárány, bak, gerlice vagy galambfióka
- az áldozatot teljesen el kell égetni, ami a hívő teljes életének odaszánását fejezi ki
- Izráel népe minden nap, minden reggel és este
kellett égessen egy bárányt.

Illés és a Baal prófétái egy-egy oltárt
építettek a Karmel-hegyen. Mindkét
oltárra egy bikát vágtak le, de tüzet
nem gyújtottak. Majd imádkoztak: a
Baal-próféták Baalhoz, Illés pedig Istenhez, hogy küldjön tüzet az égből.
Illés még vizet is öntött az oltárra.
Baal nem válaszolt, de az élő Isten
tűzzel felelt Illés imájára és fölemésztette az égőáldozatot (1Kir 18,20-40).

Ételáldozat:
- hálaadás Isten adományaiért
- finomliszt, olívaolaj, gabona, kovász nélkül sült lepények, lángosok
- az égőáldozat és békeáldozatot
kísérője
- az ételnek csak egy részét égették el, többi részé a papoké maradt.

Italáldozat:
- az oltárra kiöntött bor
- az égőáldozat és békeáldozatot kísérője

Békeáldozat:
- kifejezi az Istennel való kibékülést
- egy hibátlan állat
- az áldozat vérét az oltárra öntötték, a kövérjét
elégették
- a szegye és combja a papé maradt, a hús többi részét az áldozatbemutató és családja ette
meg a szent helyen.

Jóvátételi áldozat:
- olyan esetben ha valaki úgy vétkezik, hogy utána jóvátételt kell fizessen
az okozott kárért, vagy vétkéért
- egy kos vagy bárány
- hasonlóképpen mutatták be, mint a
vétekáldozatot

Illés a Karmel-hegyen

Vétekáldozat:
- nem szándékos vagy megbánt
bűnökért való áldozat
- bikaborjú, ha a pap vétkezik,
- kecskebak, ha vezető ember
vétkezik
- nőstény kecske vagy bárány, ha
közember vétkezik
- a szegények két gerlicét, két galambfiókát, vagy ha arra sem telt,
egytized véka finomlisztet mutathattak be
- az áldozat vérét az oltárra hintették vagy öntötték, és a kövérjével
együtt elégették
- az állat többi részért vagy elégették a táboron kívül, vagy a
papok fogyasztották el

Hogyan és miért kellett áldozni?
Mindig Istennek kellet áldozni, azt adni neki, ami a legjobb.
Istennek az Ószövetségben is bárki bemutathatott áldozatot, nem csak a papok – a Szentírásban le volt írva, és bárki tudhatta, hogyan kell áldozni.
Az áldozatok célja: Isten imádata, hálaadás, az Úrnak való
odaszánás kimutatása, vagy a bűnbocsánat megszerzése.
Aki áldozott, csak akkor kapott bűnbocsánatot, ha vétkét meg
is bánta. Bűnbánat nélkül semmilyen áldozat nem hozhat bűnbocsánatot.
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