Каин и Авел
Минават се препятствията така, че всеки има един опит и след това е другия. Ако не успее
при първия опит, има втори, но е ред на другия. За да се премине към следващото изпитание,
играчът трябва да е приключил предното.
В началото трябва да им каже да бързат.
Задачи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Кофа с една топка (Разстояние 5 крачки).
Да се вкара молив в бутилката с помощта на водицата. (Трябва да успеят за 1 минута)
Хващане на топчето в кутийката.
Пренасяне на топката без ръце.
Ядене на вафла без ръце.
Скачане на въже 15 пъти без спиране
Рисуване на темата от катехизиса (Каин и Авел) и да го подарят на аниматор.

На края аниматорът ще им каже, че всичките си имаме различни дарби, с които можем да сме
полезни на другите. Някой е добър в някои неща повече от другия. Но не трябва да е
горделив, защото Бог оценява смиреността. Заради това, няма да оценяваме бързина на
изпълнението на задачите, а старанието да направим хубава картинка. Значи, аниматорът ще
оценява картинката и старанието. (Може да стане, че последния ще стане първи).
Припомни, че Каин завиждал на Авел, че Бог го благословил, и не искал да чака също и него
да го благослови. Жертвата на Бог разбирал като начин на придобиване на благослов, без да
се сетил за това, че благослов идва от Господа и Той не е задължен, да го дава. Нямал
търпение да чака и завистта стигнала до такова ниво, че убил брат си. Авел много обичал
Господ, и за това Господ му дал благословията си и така Каин не разбрал, че за да спечели
Божията благословия, не трябва да прави жертва, а да обича само Господ. И ние можем да
получим много дарби, но също можем да забравим за Този, който ни е надарил. Искаме все
по-вече и по-вече и ставаме алчни. Алчността може да стигне до ниво, когато не можем да
понасяме ближния си.

