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Dávidok és testvéreik

H

a a Bibliai Dávidról hallotok, eszetekbe jut,
hogy pásztorfiú volt. Megvédte a bárányokat a
medvétől is, legyőzte az óriás Góliátot, a király lányát
feleségül vehette, majd később ő lett Izrael királya. De
tudjátok-e azt is, hogy nagy családban nőtt fel. A testvérei között, ő volt a legkisebb. Hét bátyja, jó megjelenésű, magas növésűek voltak. Ti is lányok, szeretitek
ha jó alakotok, fiúk pedig, ha sportos megjelenésetek
van. Ezért legyetek hálásak Istennek. De a jó kinézetnél fontosabb a jó jellem. Mi azt nézzük, ami a szemünk
előtt van, „de az Úr azt nézi ami a szívben van”. Fontosabb az aki vagy mint az, ahogy kinézel. Dávid ilyen fiú
volt: „Isten szíve szerint való”. Amikor Sámuel próféta,
Isai fiai közül kereste, hogy kit kenjen királlyá a nagyobbak hiába voltak szépek és jól néztek ki, nem választotta egyiket sem az Úr, csak Dávidot. De nem
azért, mert pirospozsgás arcú, szép szemű, jó megjelenésű volt, hanem mert Isten szíve szerinti volt. Mit is
jelent ez? Azt, hogy úgy viselkedett, hogy kedves
volt Istennek.
Gyermekkorában, ifjú korában engedelmeskedett
szüleinek. Amikor apja elküldte a harcmezőre, hogy
meglátogassa testvéreit és vigyen ennivalót, korán reggel felkelt, rábízta a bárányokat a bojtárlegényre és sietett teljesíteni apja parancsát. Te engedelmeskedsz-e
szüleidnek? Megteszed-e azt, amit mondanak rögtön és
pont úgy, ahogy kérik? Ha igen, ez kedves az Úrnak.
Dávid, idejében meg is érkezett a helyszínre és megkérdezte testvéreit, hogy jól vannak-e, majd az emberekkel beszélgetett. Eliáb bátyjának nem tetszett, hogy
ő az emberekkel beszélget és mérgesen rászólt. Rosszat
gondolt felőle és elővette: „Minek jöttél ide, és kire bíztad azt a néhány juhot a pusztában? Tudom, hogy vakmerő vagy és rosszban töröd a fejed. Csatát akarsz te
látni, azért jöttél te ide.” Dávid nem kapta fel a vizet,
hanem szépen felelt bátyjának és tovább-állt.
Ti is így tesztek mint Dávid, ugye? Ha nem veszekedsz, szépen beszélsz, türelmes vagy a testvéredhez,
nem mondasz hazugságot róla, nem nézed le, nem vagy
irigy rá, ez kedves az Úrnak.
A mi családunkban, Dávidnak két testvére van. Az
öccsével sokat játszott, birkózott, ami később veszekedéssé és verekedéssé fajult. Az egyik nap hiába cukkol-
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ta az öccse, ő nem ütött vissza, újból kapott egy ütést és ő nem viszonozta. Ez
meglepte öccsét és megkérdezte: Mi van veled? Nem akarok többet rosszat tenni, mert
átadtam a szívem az Úr Jézusnak, hogy ő
irányítson, felelte Dávid. A sok rosszért, amit
tettem bocsánatot kértem és az Úr Jézus
megbocsájtott és az ő kereszten kifojt vére eltörölte bűneimet. Most segít nekem jól viselkedni, ha imában kérem és engedelmeskedek
annak amit a Bibliában olvasok.
Kedves gyermekek, ugye ti is úgy akartok
viselkedni, hogy kedves legyen Istennek?!
Fogadjátok be az Úr Jézust a szívetekben és
ő megsegít. Mert „aki segítségül hívja az Úr
nevét üdvözül” (Róma 10,13).

Az idegen

A

tikkasztó nyári meleg Kerek-erdőt sem kerülte el. Bár a fák lombjai árnyékot adtak,
az állatcsemeték mégis leginkább a patakban szerettek játszadozni. A rókakölykök kedvenc időtöltése is az úszkálás volt. Ödönt, a legkisebbet sosem vitték magukkal, neki a kezébe nyomták a
kosarat, és elküldték az erdőbe áfonyát, gombát
gyűjtögetni. A nagyobbak a patakban hűsöltek,
vagy futóversenyt rendeztek a többi állatokkal, s
majd lepihentek szunyókálni a fák árnyékába.
Ezalatt Ödön az erdőt járta, bokorról-bokorra járt,
és gyűjtögetett. Mindig magával vitte a fűzfa-furulyáját, amit nagyapó faragott neki. Amikor tele
lett a kosara leült és olyan szépen furulyált, hogy
a tücskök-bogarak mind ott termettek körülötte.
Így volt azon a nyári reggelen is, amikor Kerekerdőbe furcsa dolgok kezdtek történni: eltűntek a
szárítókötélen lógó ruhák, eltűntek a tojások a fészekből, még Uhu bácsi napszemüvege is eltűnt,
és az ösvényeken idegen állat nyomait lehetett
látni. Az állatok kezdtek megijedni mindezektől a
furcsaságoktól, de ami a legnagyobb ijedséget
okozta, hogy eltűnt az egész pocokcsalád.
Összegyűltek a Nagy-tisztásra az állatok, hogy
tanácsot tartsanak.
– A nyomok egyértelműen arra utalnak, hogy
egy idegen van az erdőben – állapította meg Rőt
Róka.
– De nem tudjuk, hogy hol rejtőzik, mert a nyomok mindenhova és össze-vissza vezetnek, mintha
állandóan futkosna az idegen – folytatta Fric Farkas.
– Meg kell találnunk, még mielőtt mások is el-

Mesesarok ovisoknak
– színezovel
tűnnének – mondta végül Uhu bácsi hunyorogva,
mert a napszemüvege nélkül nappal semmit sem
látott.
Mindenki egyetértett Uhu bácsival, és már csak
azt kellett kitalálják, hogy hogyan jussanak az
idegen nyomára.
Őrséget állítottak bokorba, fára, útelágazásra
egész Kerek-erdőben. Reggeltől-estig, estétől-reggelig felváltva őrködtek, de senki nem vette észre
az idegent.
– Jaj! Jaj! Jaaaaaaaaaaaaaaj! – jött sírva egyik
reggel Nyúl-mama, mert az egyik nyulacskája eltűnt.
Másnap reggelre az egyik cinegefióka tűnt el.
Az állatok már ki se merték engedni kicsinyeiket
az erdőbe.
– Ó, mi mindent megtettünk, még sem tudunk
tenni semmit – mondta szomorúan Rudolf Róka.
– Valakitől elfelejtettünk segítséget kérni. – állapította meg szomorúan Uhu bácsi, és szégyenkezve lehajtotta a fejét.
Ekkor az állatok csendesen mind letérdeltek a
Nagy-tisztáson, és kérni kezdték a Nagy Király,
hogy segítsen nekik, majd mindenki csendben hazament. Vártak.
Másnap hajnalban Hermelin-papa izgatottan
kopogtatott Uhu bácsi odújának ajtaján.
– Azt hiszem, tudom, hogy milyen állat ólálkodik az erdőben. Csak a kicsi testű állatok tűnnek
el az erdőből. A nyomok alapján is azt gyanítom,
hogy egy Vadászmenyét jött az erdőbe. Mi sosem
barátkozunk velük, mert alattomosak, és megeszik a kicsi testű állatok kicsinyeit. Magányosan
élnek. Viszont elkerüli a rókákat, meg a baglyokat, mert nagyon fél tőlük – mondta egy szuszra
Hermelin Andor.
– Mit tegyünk? – kérdezte Uhu bácsi.
– A rókák vonuljanak keresztül Kerekerdőn, és nézzenek be minden bokorba.
A rókáknak jó a szaglásuk, és megtalálják.
Úgy is tettek, ahogy Hermelin
Andor tanácsolta. Minden róka, a
felnőttek és a nagyobb rókakölykök
elindultak a menyétvadászatra.
Ödönt a testvérei nem engedték a
vadászatra, hanem hazazavarták,
amikor már épp indulni akartak.
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– Te vagy az idegen, aki annyi rosszat
tettél mostanában Kerek-erdőben? – kérdezte Ödön.
– Igen – válaszolta szégyenkezve és szomorúan a Menyét.
– Rossz dolgokat tettél, mindenki téged
keres. Nem csoda, ha nincsenek barátaid.
Nem félsz tőlem? – kérdezte Ödön.
– Nem. Már régóta figyellek, és látom,
hogy rendes rókakölyök vagy, és ugyanúgy
egyedül vagy, mint én – válaszolta barátságosan Menyus Menyét.

Ödön szomorúan kullogott hazafelé, majd az
egyik útelágazásnál más irányba vette az útját.
Gondolta, elmegy a kedvenc helyére, ahol meg
szokott pihenni. Egy nagy öreg farönk állt ki a
földből magányosan, a mogyoróbokrok között. Leült rá Ödön, és elővette a furulyáját. Olyan szépen játszott rajta, de olyan szomorú éneket, hogy
még az öreg rönk is sírt volna, ha tudott volna.
Úgy belemélyült a furulyázásba, hogy észre se
vette, hogy valaki ott áll mellette. Csak akkor
vette észre, amikor befejezte az éneket. Ijedtében
felugrott a farönkről, mert még sosem látott ilyen
állatot. De az idegen is megijedt tőle, és azonnal
beszaladt az egyik bokorba.
– Várj! Ne menj el! Nem bántalak! Mondd meg,
ki vagy? – mondta Ödön, de válasz nem érkezett,
hiába szólongatta kitartóan.
Visszaült a farönkre és furulyázni kezdett. Az
idegen újra előjött a bokorból, nem tudott ellenállni a szép zenének, és olyan keservesen sírt,
mint egy kisgyermek.
– Miért sírsz? – kérdezte Ödön.
– Ó, én olyan magányos vagyok. A kicsi állatok
félnek tőlem, a nagyok meg üldöznek, nincsen egy
barátom sem – panaszolta az idegen.

– Nem vagyok egyedül, még akkor sem,
ha a testvéreim elzavarnak maguktól. Bárhova megyek a Nagy Király mindig velem van.
– És ki az a Nagy Király? – érdeklődött Menyus.
Ödön elkezdett beszélni a Nagy Királyról. A
Menyét döbbenten hallgatta, mert még sosem hallott a Nagy Királyról.
– Vajon engem is szeret, aki ennyi rosszat tettem?
– Igen, téged is szeret, és megbocsájt, ha bánod,
amit tettél, és bocsánatot kérsz.
A Menyét bánta minden tettét, és bocsánatot
kért a Nagy Királytól.
Pár napig még rejtőzködött Ödön tanácsa szerint, amíg a rókakölyök elmondott mindent Kerekerdő lakóinak. Nem mindenki akart megbocsájtani a Menyétnek. De Uhu bácsi szavai meggyőzte
az állatokat, hogy a Nagy Király azt várja el tőlük,
hogy bocsássanak meg, szeressék, és fogadják be
maguk közé.
Így is történt.
Nem minden nap történik ilyen csoda, hogy
nyulak, hermelinek, madarak, pockok
együtt éljenek békességben egy vadászmenyéttel.

– Ki vagy te?

Kiss Adina

– Menyus Menyét a nevem.
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A mese rajzait készítette: Balla Dóra, Székelyhíd
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20 év és egy elmaradt szkanderverseny (naplórészlet)
Volt egy család, ahol nyolc testvér volt. Mind fiúk, szép szál
legények, akik után megfordultak a lányok az utcán. És bátrak is voltak, kiváló harcosok. A legkisebb közülük emellett a
szavakkal is jól bánt, izgalmas naplót irt hétköznapjairól...
ebből közlünk most nektek részleteket!
2736. év, (Kr. e. 1025), szabbath

S

üt a nap, annyira, hogy árnyékban is csorog rólam a
víz. Nincs kedvem edzeni, nincs kedvem juhokat figyelni, nincs kedvem enni. Nincs kedvem zenélni se most,
nem tudok odafigyelni arra, amit játszok. Gondolataim folyton hazaszállnak. Nincs honvágyam, csak megtudtam, hogy
a többiek mind otthon vannak és A Prófétával ebédelnek.
Apám és hét bátyám most valószínűleg a hűvös házban
isszák híres vendégünkkel a bort, miközben én itt olvadok.
Kicsinek lenni nem mindig mulatságos dolog... Miért nem
születtem egy hónappal hamarabb? Ha már 12 éves lennek,
meglett volna a beavatásom, (bar-mizvah), én is ott ülhetnék
a férfiak között!
De jó most nekik! Abbahagyom az írást, mert úgy latom,
apám egy szolgája keres, és nem tudja, hol vagyok. Nem akarom, hogy irkálva lásson. Majd folytatom.
A hét első napja
Meg mindig nem tudom elhinni, ami történt. Sámuel próféta felkent királlyá!!! Engem választott ki az Úr a testvéreim közül. A próféta azt mondta, csak az Úr tudja, mikor fog
ez megtörténni, apám pedig azt, hogy hallgassunk arról, ami
történt. Saul király a prófétát is
képes lenne megöletni, ha ez kiderülne, nem csak engem.
„Öcsiből király lesz” – remélem, nem fognak mindig
ezzel ugratni, ha valamit
csinálok.

Persze nem panaszkodom, mert jóban
vagyunk a bátyáimmal, sőt büszke vagyok rajuk... a három nagyobb tesóm
már háborúban is volt, vitézségük híre
pedig megelőzte őket. Szóval klassz
srácok, jó velük lenni. Kisebb koromban
mindig azt játszottam, hogy én vagyok
Eliáb és mindenkit legyőzök :-D egy
ideje edzek a juhok mellett, hogy végre
legyőzhessem a szkanderben. Még mindig nem sikerült :(
2738 (Kr. e. 1023)

M

ióta Sámuel próféta nálunk járt
és megtette AZT, megváltozott
minden – és nem változott semmi. Még
mindig én vigyázok a juhokra (volt néhány komoly helyzetem. egyszer oroszlánt öltem, és egyszer medve támadta
meg a nyájat, nálam meg csak egy bot
volt. Én megúsztam, de a medve nem :)
A felkenésről nem szoktunk beszelni
a bátyáimmal, sem apámmal, de néha
elkapom őket, amint különös tekintettel
figyelnek engem. Mintha vizsgáztatnának, vagy ilyesmi.
Mostanában többet zenélek és dalokat is szoktam írni. Amikor nekifogtam
hárfázni tanulni sokszor bosszantottak
miatta, de valahogy nem tudták elvenni
a kedvem. A zene egyszerűen bennem
van, nem tudok meglenni nélküle. Most,
hogy már egész elfogadhatóan játszok
és énekelek, rájöttem, hogy vannak ennek előnyei... nincs ünnep nélkülem, és
a lányok is hamar körülvesznek (persze
nem ezért csinálom).
A zene megnyugtat, és segít kifejezni
az érzéseimet. Néha egész közel érzem
magamhoz Istent, mikor énekelek. A
szavak csak úgy jönnek...
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Tiniknek
Elképzelni sem tudom, hogy mi lesz ezután. Egyetlen gondolat
nyugtat meg: az Úr az én pásztorom... ő majd oda vezet, ahova
kell.
ÚÚÚ, micsoda nap! A király szolgája azzal állított be apámhoz, hogy Isainak azt a fiát keresi, amelyik szépen hárfázik. El
akar vinni a palotába, hogy zenéljek a királynak amikor a gonosz lélek bántja. Apám nem szívesen enged el, látom rajta, de
nem tehet mást. Holnap este már ott leszek a király előtt.
ELKEZDŐDÖTT, érzem, a királlyá való félkészítésem. Bevallom, félek. Jó lenne, ha nem egyedül kéne menjek az idegen
helyre. Borzasztó ideges vagyok.
Egy hónapja a palotában lakom, egész jól kiismerem magam.
Már nemcsak zenélek, hanem kineveztek a király fegyverhordozójának! Ami azt illeti, lóti-futi munka. Azt hiszem, a király hallott valami pletykát a „Sámuel akciójáról”, mert folyton ellenőriz, azt akarja, hogy a szeme előtt legyek. Egyszer zenéltem neki, amikor megszállta a gonosz lélek. Félelmetes. Az Úr az én
pásztorom dallamát játszottam, hogy erőt merítsek hitemből, és
őt is ez a dal nyugtatta meg. Nagy erejű Izráel Istene!
2756 (Kr. e. 1005)

2741 (Kr. e. 1020)

E

liáb, Abinádáb és Sammá a király hadseregeben vannak, én meg ismét itthon, a juhok mellett. Egy hónapja semmi hír, se a harcról, se a bátyáimról. Mi lehet velük? Apám nagyon aggódik. Talán elenged, hogy megkeressem őket a harcterén. Folyton az jár az eszemben, hogy lehet, egyszer királyként én is háborúkban fogom vezetni népemet... ha a király engedné, én már most is velük mennék,
de tizenhét évesen a király fegyverhordozójaként még nincs
rá engedélyem.
Összebalhéztunk a bátyáimmal. Örültek nekem meg a
csomagnak, amit apám küldött, de amikor kérdezősködtem a
többi katonánál, hogy mi az ábra, és mit ígér a király annak,
aki legyőzi Góliátot, rám szóltak, hogy tűnjek haza. Én persze védekeztem, hogy „nem csináltam semmit, csak beszélgettem”, de ők már ismernek, hogy szeretném megmutatni a
harcban is ügyességemet. Eliáb azt mondta, hogy el vagyok
szállva magamtól, olyan büszke vagyok. Nagyon tevéd! Nem
vagyok büszke, de szégyellem, hogy egész Izráelben egy ember sincs, aki elhallgattatná ezt a Góliátot. Naponta átkozza
Istenünket és csúfolja népünket, ők meg csak hallgatják és reszketnek. Egyre
erősebb bennem a vágy,
hogy kiálljak ellene. Valakinek meg kell tennie, és
ha más nincs, én megyek.

M

a szabbath van, pihen a csapat.
Én is félrehúzódtam, s hirtelen
belém hasított a felismerés: kb. 20 éve annak, hogy Sámuel próféta eljött apám házába, Betlehembe és az Úr parancsára királlyá kent. Mennyire másként képzeltem
akkor a jövőmet!!!
Micsoda évek vannak mögöttem... Góliát
legyőzése után egy rövid ideig még nyugodt életem volt, de hol van az már! Míkal
szerelme, Jónátán barátsága, a parancsnokság, a háborúból visszajövő csapatomat
köszöntő körtánc, Saul király őrült féltékenysége és a felém dobott dárda... a szökésem, mintha csak tegnap történt volna
mindez.
Ma imámban azért adtam hálát, hogy
legalább apám és családom itt lehetnek
velem... Nagyon bánt, hogy miattam kellett ők is bujdosókká legyenek. Nem tehetek róla, mégis... Eliáb nagyon rendes,
mondta, hogy ne vádoljam magam miatta.
Azért nagyszerű tudni, hogy a családod,
a tesóid mögötted állnak. Megváltozott a
helyzet gyerekkorom óta nagyon. Most én
vagyok a parancsnok, rangban a nagyobb,
de mindketten tudjuk, hogy ami igazan
fontos, a köztünk levő szeretet, nem változott. Ő volt a példaképem... és meglehet,
hogy majd a gyerekének meg én leszek az.
Befejezem az írást, mert kezdek nosztalgikus lenni. Veszem inkább a hárfát és énekelek egyet. Az Úr pedig helyere teszi közben a szívem és minden kusza gondolatom.
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Dávid

Kis pásztorfiú Dávid,
Egy kő a fegyvere,
De bátorsága elég,
Mellette Istene.

Félelem nélkül indult neki,
Azt mondta, hogy:
Csak Istent féli,
Néki szolgál mindenkor.

Szomorú volt Isai,
Hisz harcba menetek fiai.
Mikor a táborba megérkeztek
Megijedtek és remegtek.

Hatalmas Góliát
Csúfolja Istenét,
Ezért elindulni nem fél.
Megnyeri a csatát.

----------------

Hajrá Dávid!
Ne félj, ne rettegj,
Nincs veszve semmi,
Veled van Istened.

Dávid pásztorfiú volt
Apja neve Isai volt.
Tömérdek oroszlánnal küzdött,
Parittyájával győzött.

Míg mások félnek
Te indulj, és győzhetsz.
Bátorságot ad
Az erős hited!

Dávid fia csoport
– Kolozsvári missziókerület

Dávid küldetése

Imádkozó fiú csoport
– Székelyföldi missziókerület

Megláttak egy óriást,
kinek neve Góliát:
Ő hatalmas termetű ember volt
Kinek kemény szíve volt.
Mondá Isai Dávidnak
Hogy vigyen ételt bátyainak.
Dávid elvitte az ételt,
És látta, hogy Góliát fenyegeti a népet.

Oroszlánok – Kolozsvári missziókerület

----------------

Dávid és Góliát

Pásztorfiú volt a réten,
Figyelme mindig résen.
Vadállat ha jött,
Szembeszállt és győzött!
Egyszer majd hívatták,
Sok ifjú közül őt választották.
Elhívásához hitet kapott,
Istene bátorságot adott.
---------------

Van mersze szembeszállni Góliáttal,
A legnagyobb, legerősebb filiszteussal.
Nem fél, nem szalad el előle,
Istenben bízva szembeszáll vele.
-------------

----------------

Elég neked a parittyád,
az Úr neve,
és őt sima kő a kezedbe.
A győzelem a tied az Úr nevében.

Indulj a harctérre,
Isten veled lesz.
Nem kel neked,
kard pajzs, páncél,
védd meg Izráelt,
legyen erős a hited.

--------------

Dávid csoport
– Kolozsvári missziókerület

Göndör hajú,
kedves tekintetű,
hárfát pengető,
te hívő éneket költő,
felkentje Istennek.

Dávid, te bátor
piros arcú fiú,
maradj boldog,
mert szégyentől nem pirulsz,
segítséged Istentől.

Biztatás Dávidnak a harc előtt

Dávid biztatása

Ti írtátok…
a pályázatra

Dávid, Dávid a nagy sztár,
Ki legyőzi a nagy óriást!
Bátorság és hűség jellemzi őt,
Isten megsegíti őt.

Dávid, aki várt az Úrra

Dávid csoport
– Kolozsvári missziókerület

Gyerünk Dávid, harcoljál,
A parittyáddal célozzál.
Nagynak néz ki a teste
De Isten nincsen vele.

Gyerünk Dávid, harcoljál,
A gonosztól ne hátráljál.
Az Istened megsegít,
Hozzá fordulj, benne higgy.

Gyerünk Dávid, ne féljél,
A gonosztól ne rettegjél.
Gyenge az, csak hinni kell,
Az Istenben bízni kell

Csipet-csapat – Zilahi missziókerület

Dávid, tudom, győzni fogsz,
Ezt hirdetem, nem titok.
Kirántottad a kardját,
Levágtad a koponyáját.

Dávid csapat csoport
– Kolozsvári missziókerület

Nem volt ez neked nehéz,
Isten megsegített és így voltál merész.
Góliát csúfolta az Atyát
És most megkapta a jussát
Bizony megbánta Góliát,
Hogy csúfolta az Atyát!

Dávid bátran a követ eldobta,
Éppen Góliát fejét elkapta.
– Brávó, Dávid legyőzted!
– Az óriást már megölted.

Imádkozó fiú csoport
– Székelyföldi missziókerület

A nép biztatta Dávidot:
– Legyőzheted Góliátot!
– Hajrá Dávid, ügyes vagy!
– Isten neked erőt ad.

Izrael népe csak neked szurkol,
Ne félj, csak légy bátor!
Isten mindig veled van,
Mindig megvéd a bajban!
------------Góliát felszerelkezve áll a csatatérre,
Dávid pedig egy parittyával szerényen.
De Dávidnak bárminél nagyobb előnye
van:
Isten az, aki mindig vele van.
A filiszteusok lenézik Dávidot,
Azt hiszik nem győzi le Góliátot.
Bár biztos, hogy legyőzi őt,
Bátorságot kap Istentől!
Oroszlánok
– Kolozsvári missziókerület

Dávid, most rajtad a sor.
Indulj hát, és harcolj!
Ha Isten veled,
kicsoda lehet ellened?

Örülj, Dávid, meg ne rettegj,
Mert az Úr most veled lészen.
Bármily erős Góliát,
Nem nyerheti meg e csatát.
Gepárd csoport
– Székelyföldi missziókerület

Bár kicsiny vagy, de nagy a hited,
Isten ezért megáld téged.
Fegyverzeted igen gyenge,
megerősít Isten szelleme.
Hajrá Dávid, neked szurkolunk,
Isten erejével győztesek vagyunk!
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Győztes csapat csoport – Nagyváradi missziókerület
Dávid csoport – Kolozsvári missziókerület

Összeállította:
Szilágyi Emilia

Áldást jelentenek neked a hasonlóságok a
testvéred és közted?

Ádám és Árpi

Fogarasi Ádám (10 éves): Focizni szeretek a
legjobban a bátyámmal, és mivel ő is szereti ez áldást jelent, hogy hasonlítunk ebben mert megtanulunk együtt csapatban játszani, amit felhasználhatunk a mindennapi életben is.
Szilágyi Richárd (12 éves): Nekem is áldást
jelentenek a hasonlóságok. A nővérem és én sok
mindenben hasonlítunk, így ő megért engem és
hozzá mehetek, hogy elmondjam mi bánt.
Szűcs Eduárd (12 éves): Biztosan köztünk is
áldást jelentek majd a hasonlóságok, de ezt még
nem tudhatom mert az én testvérem még csak 1 és
fél éves, de már így is szoros a kapcsolat köztünk.
Kellemetlenségek jelentenek e a különbségek?
Boncidai Mónika (14 éves): Az egyik különbség köztünk az, hogy nem ugyanazokat a dolgokat
szeretjük ,így sokszor nincs közös témánk. Ilyenkor
sajnos kellemetlenséget jelentenek a különbségek,
viszont más dolgokban áldást.
Mit jelent számodra a testvér?
Szűcs Eduárd (12 éves): Nagy áldást jelent
számomra, hogy testvérem van, mert sok időt vártam rá, és mostmár értem mit jelent, hogy legyen
testvéred, akivel meg kell osszam a dolgaimat. Meg
kellett tanuljam azt, hogy már nem minden csak
az enyém, beleértve a szüleimet is.
Szilágyi Richárd (12 éves): Testvérként élni
számomra azt jelenti, hogy egymásnak segítünk és
ott vagyunk egymásnak jóban-rosszban.
Szilágyi Beatrix (13 éves): Egy testvér számomra az akihez mindig mehetek, ha bajom van,
vagy ha boldog vagyok. Nekem a testvérem bizalmat jelent és szeretetet.
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Szilágyi Beatrix (13 éves): Igen, számomra
áldást jelentenek a hasonlóságok, hiszen a nővéremnek és nekem hasonló a ruha- és a cipőméretünk ezért kisegíthetjük egymást és így közelebb
kerülünk egymáshoz. Az öcsémmel viszont együtt
szeretünk állatokkal játszani és kutyát sétáltatni,
ami kompromisszumokhoz és megegyezéshez vezet.

Hányadik testvér vagy? Milyen érzés ...-nak/nek lenni?
Fogarasi Árpi (14 éves): Én első testvér vagyok és jó érzés
annak lenni, mert ott lehetek a kisebbik testvéremnek, aki
megbízhat bennem, és számíthat rám, és jó érzés tudni, hogy
szüksége van rám.
Szilágyi Beatrix (13 éves): Én is második testvér vagyok,
de van nálam kisebb és nagyobb testvérem is, aminek én nagyon örülök, mert ha segítség kell, fordulhatok a nővéremhez,
viszont én is segíthetek a kisebbik testvéremnek, és így én is
továbbadhatom azt, amit én kapok.
Fogarasi Ádám (10 éves): Én második testvér vagyok és
egyben a legkisebb is. Jó dolog kicsinek lenni, mert tudhatom
azt, hogy ott van a nagyobb testvérem ,aki megvéd engem akkor amikor valaki bántani akar.
Boncidai Mónika (14 éves): Én is a második testvér helyét foglalom el a családban, ami néha jó, viszont néha rossz is
lehet. A jó benne az, hogy kisebb létemre, engem többször védenek meg, viszont a rossz oldala az, hogy a bátyám néha kihasználja, hogy ő a nagyobb.
Szekrényes Anita (10 éves): Én a legnagyobb testvér vagyok és ez nagyon jó érzés, mert én vagyok az, aki segíthet és
megvédheti a kisebbeket. Mivel én vagyok a nagyobb, több
mindent bízhatnak rám.
Szűcs Eduárd (12 éves): Első gyerek vagyok, ami egy jó
dolog, mert rám számíthatnak jobban a szüleim, és majd idővel a kisöcsém is. Néha nem örülök annak, hogy én vagyok a
nagyobb, mert így a kicsivel többet foglalkoznak, mint velem,
de amikor ez eszembe jut, akkor rögtön az is eszembe jut, hogy
velem is ennyit foglalkoztak, mikor én is akkora voltam ☺.
Következtetésképpen minden gyerek örül, hogy van testvére
és egyben ő is testvér. Becsüljétek meg egymást, és örüljetek
egymásnak mert a testvér egy nagyon nagy KINCS!

Edu

Levelek

A 2012. május-júniusi lapszám rejtvényének megfejtése: Eszter. Habár akadt egy kis
kavarodás a kiírásban, mégis sikerült többeknek helyes megfejtést beküldeni.
Megfejtők: Borzási Emil – Magyarlóna,

Bea és Ricsi

Anita

Benedek Rákhel – Magyarlóna, Horváth Roland és Patrik –
Bihardiószeg, Mátyás Dániel – Magyarlápos.
Jutalomban részesülnek: Horváth Roland és Patrik.
Gratulálunk! Jutalmatok postán érkezik.
Réka
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