Mesesarok ovisoknak
– színezovel

A szőlőtő

G

yorsan jött a nyár, de lassan akart eltávozni. Mikor már mindenki azt gondolta
Kerek-erdőben, hogy itt az ősz, meglepte őket
még egy forró nap.
Rőtt Róka örült ennek a legjobban, mert így
féltve őrzött szőlője finom édesre érhetett. Volt
a kertjében néhány tő szőlő, ezt még a dédnagyapja hagyta rá. Ez volt a legféltettebb kincse.
Télen is körbetekerte ruhákkal, hogy megóvja
a nagy fagyoktól. Tavasszal megmetszette, kapálgatta, és öntözte, és alig várta, hogy megjelenjenek az apró fürtök a szőlőtőn. Ettől kezdve
még inkább vigyázott rájuk. ősszel leszüretelte
a finom szőlőfürtöket, amiből finom szőlőlevet
készített. Télen volt mit kortyolgasson a hideg
napokon. Így ment ez évről-évre. Mindenki, aki
arra járt, megcsodálta a különlegesen szép szőlőtőkéket, s rajta a kívánatos fürtöket.
– Ó, bárcsak ehetnék róla pár szem szőlőt! –
mondta Tapsi Nyuszi, amint a kerítésen át bekukucskált a kertbe és megpillantotta a csodás
fürtöket.
– Kérjünk tőle egy fürtöt – mondta Bori Borz.
– Gondolod, hogy adna? – kérdezte Tapsi.
– Megpróbálhatjuk – biztatta Tapsit és magát is Bori Borz.
Ahogy így tanakodtak a kerítés mellett, meglátták a kiskertben Rőtt Rókát, s odaszóltak neki.
– Milyen szépek ezek a szőlők – kezdte hízelgő hangon Bori Borz.

– Biztosan nagyon finomak is – folytatta
Tapsi.
A Rőtt Róka már jól ismerte ezt az észjárást, és rögtön meg is kérdezte tőlük.
– Mit szeretnétek, gyerekek?
– Hát, mi nagyon szeretnénk megkóstolni
a finom szőlőt – mondta határozottan Tapsi.
– Ej, hát tudtam én, hogy ezen jár az eszetek. De még nincs itt a szüret ideje. Jól meg
kell érniük, és még akkor sem igen jutna belőle, mert kevés van, és ebből finom szőlőlevet készítek télire. Jobb lesz, ha elmentek
dolgotokra – mondta Rőtt Róka, és felemelt
mancsával az út felé mutatott.
A két kis állat szomorúan somfordált el, s
közben arról motyogtak maguk között, hogy
milyen fösvény ez a Rőtt Róka.
Pár nap múlva hatalmas vihar kerekedett. Reggel még hét-ágra sütött a nap, s délre olyan sötét viharfelhők gyűltek az égre,
hogy az állatok el is bújtak. Erős szél rángatta, cibálta a fák ágait, egy-egy kisebb bokrot
ki is tépett a helyéből. Dörgött és villámlott.
Rőtt Róka a kis háza ablakából leste, hogy a
vihar hogyan tépi szét a féltve őrzött szőlőit.
Nagy könnycseppek gördültek le az arcán, és
arra gondolt, hogy hiába volt minden fáradozása. Már azt is bánta, hogy sajnált a kicsiknek adni a szőlőből.
Elállt a vihar, minden elcsendesedett. A
vihar tornádóként söpört végig Kerek-erdőn.
Rőtt Róka is kimerészkedett a házából, egyenesen a kiskertbe ment. Sírva rogyott térdeire az elpusztult szőlőtőkék mellé. Se
levél, se szőlőfürt, de még egy kicsi
venyige sem maradt rajta. Könnyes
szemmel a földből kiálló szőlőtöveket
nézte.
Teltek a napok, hetek, és az ősz
még tartogatott pár meleg napot. Egy
melegebb nap délutánján Rőtt Róka
amint kilépett a házból, tekintete ismét a földből kiálló szőlőtőkre esett.
Valami különlegeset látott, mintha
egy pici hajtás lenne az egyik szőlőtőn. Közelebb ment, hogy jobban
megnézze, amikor Uhu bácsi
köszörülte meg a torkát, je-
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Őszi szúdoku
– játék hat elemmel

Galagonya

Ősszel csupa levélszőnyeg terül el a lábunk
alatt. Felismered az előbbi rácsban található leveleket?
Egy játékra hívlak. Egy üres A4-es méretű lapra (kartonra) készíts el egy méreteiben a lapban
található nagy leveles rácséval megegyező négyzethalót. A nagy leveleket tartalmazó rácsot ragaszd fel egy erősebb kartonra (tartósság céljá-

ból) majd vágd szét a vonalak mentén.
Válassz egy induló táblát a három kisebb rács közül. Rakd ki az alapot a minta
szerint, majd próbáld a megmaradt levelekkel kitölteni a táblát.
Úgy kell kirakni a 6x6-os táblát, hogy
minden sorban, oszlopban és minden 2x3as kisebb téglalapban is, minden elem csak
egyszer szerepelhet. Vigyázz arra, hogy
egyidejűleg teljesüljenek a feltételek!!!
Jó szórakozást!
Harmatcseppek - 2011. szeptember-október

A legnagyobb gyümölcsök egyike a sütőtök. 2010-ben a
legnagyobb sütőtök az Egyesült Államokban termett és
821 kg súlyú.
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Az Úr Jézus szavai szerint: „Ha jó a fa, jó a gyümölcse is,
ha rossz a fa, rossz a gyümölcse is. Mert gyümölcséről lehet megismerni a fát” (Mt 12,33). Tehát a mi életünket is a
gyümölcseiről ismerik meg.

A szolo a Bibliában
Egyetlen más növényt sem említ a Biblia többször
mint a szőlőt és termékeit. Izráel földje különösen alkalmas a szőlőtermesztésre, a szőlő a fügével és olajfával együtt Izrael jelképe.
A Bibliában feljegyzett első termesztett növény az
özönvíz után a szőlő, maga Nóé ültette (1Móz 9,20).

Amikor Mózes kémeket küldött, hogy kikémleljék Kánaán földjét, a kémek egy hatalmas szőlőfürttel tértek
vissza, amelyet ketten
vittek egy rúdon
(4Móz 13,23).

A szőlő másik tulajdonsága, hogy rendszeresen
metszeni gondozni kell, hogy jó gyümölcsöt teremjen, (Ézs 5,6 Jn 15,2).
Ezékiel próféta könyvében az Úr a szőlőtőkéről azt mondja, hogy semmi másra
nem jó mint arra, hogy gyümölcsöt teremjen. A szőlőtőke fájából nem készítenek
tárgyakat, még cöveknek sem használják. Éppen így tőlünk is Isten azt várja el,
hogy gyümölcsöt teremjen. Ha gyümölcsöt nem termünk, semmi más jóra nem vagyunk alkalmasak (Ez 15).

Szőlőpréselés Izráelben

Az ókori szőlőprés egy
nagyméretű medence
volt. A férfiak lábbal taposták a szőlőt, míg kötelekbe kapaszkodtak. Izráel területén nagyon
sok ókori szőlőprést találtak.

A szőlőskertet gyakran kerítéssel kerítették el, és őrtoronnyal is ellátták. Onnan figyelve őrizték az rókáktól és sakáloktól, amelyek sok kárt tettek a szőlőben, de a tolvajoktól, ellenségtől is.

Több bibliakutató szerint a Bibliában található „bor” szó nem csak a szeszes italt, hanem
az alkoholt nem tartalmazó szőlőlevet, mustot is jelentette, illetve szőlőből készített szörpöt, melyet vízzel vegyíttettek. Az ókorban is ismertek számos módszert a szőlőlé alkoholmentes tartósítására.
Amikor pl. az Úr Jézus a vizet
borrá változtatta, lehet, hogy
nem borra, hanem szőlőlére kell
gondolnunk.
Lehet, hogy az utolsó vacsoránál
is szőlőlevet fogyasztottak és
nem bort, ugyanis az evangéliumokban az Úr Jézus szavai így
vannak feljegyezve: „nem iszom
többé a szőlőtő terméséből”.

„Az utolsó vacsora” – Pascal Dagnan-Bouveret (1852-1929) festménye

Őrtorony

Ovis korosztály

Csoportos
játékok

Kóstolgatós (bármely bibliai történet, melyben ételről vagy italról van szó)
Kis műanyag poharakba innivalókat vagy kis tányérokra gyümölcsöket, zöldségeket
vagy ételeket (pl. só, szőlő, páska, olaj, füge, hal, víz, gránátalma, stb.) teszünk úgy,
hogy a tanítandó történetben szereplő étel vagy ital is köztük legyen. Egy valakinek bekötjük a szemét, ő bekötött szemmel, kóstolás alapján fel kell ismerje őket. Ezután
megkóstoltatjuk a többi gyerekkel is. Ezt a bevezetést kapcsoljuk a bibliai történethez
úgy, hogy rákérdezünk arra, hogy a megkóstolt ételek és italok közül melyik szerepel a
Bibliában, és melyik történetben. Ezután áttérünk a bibliai történetre.

Kakukktojás (bármely bibliai történetnél alkalmazható)
Körben ülünk. Sorban haladva minden játékos mond egy egy szót,
ami az adott bibliai történetben szerepel. Ha valaki egy nem odaillő
szót mond (véletlenül, vagy esetleg a tanító szándékosan), akkor a
többieknek fel kell ismerniük és azt kiáltaniuk, hogy „Kakukktojás!”
( pl. Dávid és Góliát történeténél lehet a „Fáraó”).

Mintha játék
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A játékosok körbe körbe sétálnak. A játékvezető utasításokat ad nekik, (Pl. „járj
úgy, mintha szőlőt szüretelnél.” Vagy „járj úgy, mintha szőlőt vinnél a hátadon.”
vagy „Járj úgy, mintha szőlőt préselnél.”) A játékosoknak az utasítások szerint
kell sétálniuk. Nagyon jó bemelegítő, illetve feszültséglevezető gyakorlat.

Iskolás korosztály
Keresd az igét! (bármely témakörnél alkalmazható)

Képpárok
A padlóra leteszünk bibliai témájú képpárokat (pl.:olyan
történetek, ahol szőlő szerepel, a lényeg az, hogy minden
képből kettő legyen), lefelé fordítva. A játékosok elkezdenek sétálni a teremben úgy, hogy ne lépjenek rá a kártyákra. A játékvezető jelzésére (pl. taps) mindenki felkap egy
kártyát, megnézi, de nem mutathatja meg másnak. Ezután
újabb jelzésre tovább sétálnak képpel a kezükben, és kérdéseket tesznek fel társaiknak. (Pl.: Merre jártál? Volt-e ott
ünnepség? Hát kővedrek?...stb.) Feladatuk, hogy a náluk levő kép párját megtalálják. Ha sikerült, párjukkal együtt egy
kijelölt helyre állnak. Akkor van vége a játéknak, ha mindenki megtalálta párját.

Kiválasztunk egy játékost, akit kiküldünk a teremből. A
többi játékos megállapodik egy egyszerűbb igeversben (pl.
„Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlősgazda”
– János 15,1), aminek a szavait kiosztják egymás között. Ezután behívják a kiküldött játékost, aki kérdéseket tesz fel társainak, nekik pedig úgy kell válaszolniuk, hogy a rájuk kiosztott szó benne legyen a mondatban (a lehető legkevesebb
feltűnéssel). A kérdező feladata, hogy kitalálja a kiválasztott
igeverset.

Beküldte: Gellén Ibolya, Nagyvárad.
Felhasznált anyag: Reménység Magjai Alapítvány: Drámagyakorlatok a bibliatanításban

Levelek
A 2011. július-augusztusi lapszám rejtvényének megfejtése: Jó
Pásztor.
Helyes megfejtők: Kabai Henrik – Szilágynagyfalu, Kis-Juhász Kata - Szamosújvár, Molnár Nóra – Marosvásárhely, Debre
Elizabeth – Szilágyperecsen.
Jutalomban részesül: Molnár Nóra. Gratulálunk! Jutalmatok
postán érkezik!
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Tábori beszámoló
Diószegi Renáta, Nagyvárad

I

sten kegyelméből felejthetetlen élményben
volt részünk az idei nyári gyerektáborozásban, ahol több gyülekezetekből, közel 50 gyermek
vett részt. Egy hetet tölthettünk el az Erdélyi-szigethegységben elhelyezkedő Bondoraszó festői tájain. Együtt szórakozhattunk, játszhattunk, nevethettünk a gyerekekkel. De volt alkalom együtt sírni, imádkozni, bűntvallani, megszabadulni is.
Íme egy pár gondolat a táborban résztvevő gyerekektől és tanítóktól.
„A tábori idő alatt Pál életével foglalkoztunk ami nekem nagyon tetszett. Különösen megragadott Pálban az,
hogy kitartóan és buzgón élte a hívő életet. Bátran hirdette az igét mindenkinek akinek csak tudta, sokszor még az
életének az árán is. A hét végén az volt az imakérésem,
hogy Isten segítsen olyan életet élni mint Pál.” Drimba
Benjámin
„Nagyon tetszett, ahogy a vezetők megszervezték a
programokat. Jól éreztem magam úgy a játékidő, mint a
tanításidő alatt. Az esti alkalmakon a mottónkra MINDENT vagy SEMMIT, alapozott dolgokat tanulhattunk.
Isten kegyelméből a hét közepén együtt mehettünk el kirándulni és szalonnát sütni, ahol jól éreztük magunkat.
Nagyon örülök, hogy elmehettem hiszen nagyon áldásos
hét volt.” Drimba Marián
„Minden reggel, reggeli után kimentünk a rétre ahol
egy órán keresztül Awana játékokat játszottunk amit nagyon élveztem, de persze a délutáni patakozás sem maradhatott ki a szórakozásból. A szabadidőben kézimunkát is lehetett készíteni szülőknek, barátoknak. Szabó
Amanda
„A kedvenc napom az volt, amikor vizes Awana játékot
játszottunk, és ebéd után a vezetők elkészítették a vízicsúszdát, amin kedvünkre csúszkáltunk.” Drimbó Noémi
„A szabadidőben különféle játékokat és bajnokságokat szerveztek. Az én kedvencem a focibajnokság
volt, amikor a csapatom a „Manchester United” játszott a „Barcelona” ellen és megverte 4:1-re.” Barcsa Gergő
„Az utolsó este, a tábortűz előtt néhányan az örömért, a boldogságért, a felszabadulásért sírva fakadtunk és kértük Isten bocsánatát és irgalmát. A
tábortűznél áhítatos szívvel énekeltünk Isten dicsérő énekeket magasztalva az Ő hatalmas nevét
mindazért amit az életünkben végzett.” Juhász
Dávid

„A legszebb pillanatok akkor voltak mikor a
gyerekekhez szólt az Úr. Fiúkkal voltam egy szobában, és nagyon nehezen lehetett velük bírni, de
akkor este mikor az Úr szólt, a fiúk elhallgattak,
és sírtak, mert érezték, hogy bűnösek, és hogy
meg kell vallják bűneiket az Úrnak. Felmentem
a szobámba és láttam, hogy a fiúk nem rosszalkodnak, hanem sírnak. Hála volt a szívembe,
hogy Isten munkája látszott az életükben. Aztán
mondtam, hogy ha szeretnének imádkozni, akkor
van rá lehetőség. Mindenki, aki a szobába volt,
sírva elmondta az Úrnak azt, ami a szívén volt.
Jó volt megtapasztalni ezeket és remélem, hogy
az Úr ad még olyan gyerektáborokat, ahol tud
szólni a gyerekekhez.” Szekrényes Norbert, vezető
„Hálás vagyok Istennek azért, hogy az Ő kegyelméből én is részt vehettem ebben a táborban
az elmúlt nyáron, ahol megújulhattam úgy testileg, mint lelkileg, az Isten igéje, és a gyerekek
buzgósága által. A legjobb mégis az volt, amikor
az utolsó este láttam összetörni a „legvagányabb”
fiúkat is, akik addig próbálták keményen tartani
magukat, akkor viszont mégis összetörtek. Hiszem, hogy az Isten igéje nem hullott a porba, és
az elvetett mag meghozza gyümölcsét, ha eljön
majd az ideje.” Pintér Dávid, vezető
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