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1. TöRTéNET: Ruth
Ez a történet arról szól, hogy: bízzunk Istenben. Olvasd el:

Ruth 1.

Egyszer régen élt egy család Betlehemben.
Az apát Elimeleknek hívták, az
anyát Naominak. Két fiuk volt.
Egyszer nem volt mit enni Bet -
le hem ben és az egész család
elment egy másik országba,
hogy ott lakjanak. Ennek az
országnak Moáb volt a neve.

Töltsd ki a hiányzó betűket!
1. A fiúk édesanyjának

N __ __ __ __    volt a neve.

2. Amikor nem volt élelem
Betlehemben,  M __ __ __ földjére mentek lakni.

Nemsokára Elimelek meghalt. Ez nagyon fájt Naominak. Később a fiúk
felnőttek és megházasodtak. A feleségeiket Orpának és Ruthnak hívták.
Nem sokkal később mindkét fiú beteg lett és meghalt. Naomi magára
maradt a két menyével, Orpával és Ruthtal. Elhatározta, hogy visszatér
Betlehembe. Ruth mindvégig vele maradt az úton. Ezt mondta Naominak:

„ahová te mégy, oda megyek”
Színezd ki a betűket!

Végül mindketten megérkeztek Betlehembe. Ruth számára minden új
volt és idegen. Még nem tudta, hogy Isten milyen nagy dolgokat tervez
az életében! Ő téged is szeret és azt akarja, 
hogy amint Ruth, úgy te is bízz Őbenne.

Színezd ki a képet!
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2. TöRTéNET: Ruth és Boáz
Ez a történet arról szól, hogy: Istennek terve volt Ruthtal. Olvasd el:

Ruth 2., 3. és 4.

Nem sokkal azután, hogy Ruth megérkezett Betlehembe eljött az aratás ideje. Ruth
egy gazdag embernek, Boáznak a földjén kezdett el dolgozni. Bár Ruth idegennek
számított, Boáz mégis nagyon kedves volt vele és segítette a munkájában.

Tegyél pipát (4) azok a mondatok után, amelyek IGAZAK, keresztet (8)
azok után, amelyek HAMISAK!
1. Ruth lusta volt és kerülte a munkát.

2. Boázé voltak azok a földek, amelyeken Ruth dolgozott.

3. Boáz nagyon megnehezítette Ruth munkáját.

Nem sokkal később Boáz elvette feleségül Ruthot. Nagyon boldogok voltak.

Színezd ki a betűket és a képet!

„Elvette tehát   Boáz Ruthot,
és az a   felesége lett.”

Isten gyermeket adott Boáznak és Ruth-
nak, egy fiút, akit Óbédnek nevez tek el.
Naomi, aki elég idős volt már, nagyon
szerette a kisfiút és szívesen dédelgette.
Ő is boldog volt! 

Amikor Óbéd felnőtt fontos ember lett.
Később az ő unokája lett a híres Dávid
király.

Isten jó volt Ruthhoz. Mivel Ruth Istenbe
vetette a bizalmát, ezért megsegítette őt.
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3. TöRTéNET: Anna Istenhez imádkozik
Ez a történet arról szól, hogy: Isten válaszol az imákra. Olvasd el:

1. Sámuel 1.

Elkánának két felesége volt. Az egyiknek Anna volt a neve, a másiknak Peninná.
Peninnának sok gyereke volt, és gyakran kigúnyolta Annát vagy csúnyán viselkedett
vele, mert neki nem volt gyermeke.

Elkána és családja minden évben elment Silóba, hogy ott imádják a Istent.

Egyik útjuk során Anna
nagyon szomorú volt azért,
mert Peninná csúfolta őt. 
Az étkezés után Anna el -
ment a templomba, hogy
Isten hez imádkozzon. 

Amíg Anna imádkozott, éli,
a pap ott ült az ajtónál és
figyelte őt. Anna sírt, mi köz -
ben elmondta az Úrnak a
szíve fájdalmát. Azt kérte
Istentől, hogy szülesssen
egy fia. Megígérte, hogy a
gyermek az Urat fogja
szolgálni egész életében.

Ki figyelte Annát imádkozás közben? é__ __ .

Bár Anna szája mozgott, éli nem hallott egy szót se. Azt hitte, hogy az asszony
részeg. Pedig csak Istenhez szólt a szívében!

Anna elmondta élinek, hogy nem részeg, csak nagyon szomorú. Elmondta, hogyan
imádkozott az Úrhoz. éli ezt válaszolta neki:

„Menj el békességgel! Izrael Istene

teljesítse kérésedet,
amit kértél Tőle!”

Színezd ki a betűket és a képet!

Valamivel később Annának született egy fia.
Isten válaszolt az imádságára.

Színezd ki a képet!
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Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. TÖRTÉNET:

2. TÖRTÉNET:

3. TÖRTÉNET:

4. TÖRTÉNET:

Összesen:

Eddigi összes pontod:

4. TöRTéNET: Isten szólítja Sámuelt
Ez a történet arról szól, hogy: Isten szól hozzánk. Olvasd el:

1. Sámuel 2-3.

Sámuel még nagyon kicsi volt, amikor édesanyja elvitte élihez, a pap -
hoz, Silóba, az Úr házába. Anna emlékeztette élit a korábbi látogatá sá -
ra és Istenhez való imájára.

Anna most hálát adott Istennek. Megtartotta ígéretét Istennek, és ott -
hagy ta Sámuelt élinél, hogy Istent szolgája legyen.

Sohasem szabad elfelejtenünk hálát adni Istennek, amikor válaszol az
imáinkra.

Egyik este, amikor éli
és Sámuel aludt, az Úr
nevén szólította Sá -
mu elt. Először Sámuel
azt hitte, hogy éli hívja
őt, ezért hozzá sza -
ladt. Később éli rájött,
hogy az Úr szólította
Sámuelt már harmad -
szor. Ekkor éli azt
mondta Sámuelnek,
hogy ha újból hallja,
hogy valaki nevén
szólítja, mondja azt:

Színezd ki a betűket és a képet!

„Szólj Uram,
mert hallja a Te szolgád!”

Amikor negyedik alkalommal szólította Isten Sámuelt, akkor már fel volt
készülve és válaszolt Neki. Isten rábízott Sámuelre egy fontos üzenetet,
amit ő másnap reggel elmondott élinek. Amikor Sámuel felnőtt, Isten
még több üzenetet bízott rá, hogy elmondja Izráel népének. 
Mindenki tudta, hogy Sámuel az Úr prófétája és
Isten vele van.

Rajzold Sámuelt a képre, 
az ágyában fekve!


