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1. töRtéNEt: Ruth
Kulcsvers:

Ruth 1:16-17

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
Ruth 1

A történet egy jól ismert bibliai városban kezdődik.

K: Írd le az ábrák kezdőbetűjét, hogy kiderüljön a város neve!

Ebben a városban élt Elimélek, a felesége, Naomi és a két fiúk, Mahlón és
Kiljón. Szörnyű éhínség kezdődött, ezért Elimélek elhatározta, hogy feleségével
és két fiával elmegy egy másik országba, amelyet Moábnak hívtak.

K: Írd rá az útjelző táblára annak az országnak a nevét, ahová mentek!

Sajnos, nem sokkal azután, hogy megérkeztek Moáb földjére, Elimélek meghalt.
A fiúk felcseperedtek, azután úgy döntöttek, hogy megnősülnek. 
Mahlón egy Ruth nevű lányt vett feleségül, Kiljón pedig Orpát.
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öSSzESEN:

2. oldal

K: Írd be a férjek mellé a feleségek neveit!

Mahlón és  __ __ __ __ Kiljón és  __ __ __ __

Mindkét asszony a pogány Moáb néphez tartozott. teljesen ellenkezett Isten törvényével, hogy
az Izráel népéből való emberek idegen népből valókkal házasodjanak. Később egymás után
Mahlón is és Kiljón is meghalt. Most már csak Naomi és a két menye élt.

K: Írd a négyzetekbe az elhunytak nevét!

Naomi ezután jó híreket hallott. Az éhínségnek vége lett! Bár több, mint tíz évet élt Moáb földjén,
most mégis vissza akart menni Betlehembe. Elindult hát, Orpa és Ruth is vele ment. Naomi
próbálta rábeszélni őket, hogy maradjanak Moáb földjén. Orpá végül engedett a kérlelésnek és
visszatért a saját népéhez. Ruth viszont elhatározta, hogy Naomival megy és ebben
tántoríthatatlan volt. Azt mondta Naominak:

K: Színezd ki a betűket!

„Mert ahová te mégy, oda megyek... 

Istened az én
Istenem.”

Ruth 1:16

Így hát ketten érkeztek meg Betlehembe.

K: Kik érkeztek Betlehembe?           N __ __ __ __ és    R __ __ __

Ruth ekkor még nem tudta, hogy Istennek
milyen hatalmas terve van az ő életével! Fontos
személy lett. Azáltal, hogy bízott az élő, igaz
Istenben, megtette az első lépést afelé, hogy
beteljesítse Isten tervét. Számíthatott Istenre,
abban, hogy Ő megmutatja a megfelelő időben,
hogy mi a következő lépés.
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2. töRtéNEt: Ruth és Boáz
Kulcsvers:
Ruth 4:13

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
Ruth 2-4

éppen az aratás ideje volt,
amikor Naomi és Ruth
megérkeztek Betlehembe. 

Ruth dolgozni akart, ezért
kiment a földekre, hogy ahol
engedik, árpakalászt szede -
ges sen abból, amit az
aratók maguk után hagytak.

Egész nap dolgozott, alig állt
meg pihenni. Estére össze -
gyűlt neki egy véka (kb.
10 kg) árpa, amit hazavitt az
anyósának.

K: töltsd ki a hiányzó betűket!

Mikor érkezett meg Naomi és Ruth Betlehembe?

A __ __ __ __ s     i __ __ __ __ n

Mi termett azon a földön, ahol Ruth dolgozott?

á __ __ a

A föld tulajdonosa egy Boáz nevű férfi volt. Nagyon kedves volt Ruthhoz és segített neki,
hogy az étkezéskor ehessen és ihasson azokból, amiket az aratók hoztak magukkal.

K: tegyél pipát (4) az IGAz, és keresztet (8) a HAMIS mondatok után!

1. Boázé volt az a föld, amelyen Ruth dolgozott.

2. Elzavarta Ruthot, mert idegen népből való volt.

3. Barátságos volt Ruthhoz és segített neki. /6
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öSSzESEN:

4. oldal

Boáz gazdag volt, és sok földdel rendelkezett Betlehem
környékén, míg Ruth, a fiatal özvegy a távoli Moáb
földjéről való volt és szegény. Ennek ellenére egyre köze -
lebb kerültek egymáshoz, és nemsokára össze is
házasodtak!

Így Ruth új örömben részesült, ahogy Isten terve egy
lépéssel továbbvezette az életét.

K: Színezd ki a szavakat!

„Elvette tehát  Boáz Ruth -ot

és az a felesége lett.”

Ruth 4:13

Istennek terve van mindannyiunkkal! Alá kell rendelnünk az
életünket az Úr Jézusnak, és meg kell próbálnunk minden
nap az Ő tetszése szerint cselekedni. Amikor így élünk, Ő
lépésről lépésre véghez viszi a tervét az életünkben. 

Később született egy fiuk, Óbéd. Mindenki örült, de leginkább
Naomi, aki dajkálhatta az unokáját.

Óbéd felnövekedett és évekkel később Izráel legnagyobb
királyának, dávidnak a nagyapja lett! Így Ruth, a Moáb
földjéről való idegen lett dávid király dédanyja. Micsoda
csodálatos terve volt Istennek Ruth életével!

K: tedd a neveket a megfelelő helyre!

Ruth          dávid          Óbéd

1. Ruthnak és Boáznak volt egy  __ __ __ __  nevű gyermeke.

2. Amikor Óbéd megöregedett, született egy  __ __ __ __ __  nevű unokája.

3. dávid dédanyja  __ __ __ __  volt.
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3. töRtéNEt: Anna Istenhez imádkozik
Kulcsvers:
Lukács 11:9

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
1. Sámuel 1:1-20

A bibliai időkben néha előfordult, hogy egy férfinak két
felesége volt. Ez nem Isten terve szerint volt és sokszor
vezetett veszekedéshez és boldogtalansághoz is. 

Elkánának két felesége volt. Egyiket Annának hívták, a
másikat Peninnának. Peninná, akinek sok gyereke volt,
sokszor csúfolta Annát azért, mert neki nem volt gyereke.

K: Satírozd be a kőrnek azt a felét, amelyik oldalon a helyes válasz van!

Isten terve az, hogy egy férfinak  egy felesége több felesége  legyen.

Elkánának  két felesége egy felesége volt.

Peninná csúfolta Annát, mert annak  voltak nem voltak  gyerekei.

Elkána és a családja minden évben elment Silóba, hogy
az Urat imádják. Silóban volt az a hely, ahol éli és a fiai
Istent szolgálták és áldozatokat mutattak be neki. Ez a
hely az „Úr háza”-ként volt ismert. 

Egyik silói látogatásuk alkalmával Anna fel volt dúlva
szívé ben, mert Peninná megint csúfolta őt. Miután ettek,
Anna elhatározta, hogy elmegy imádkozni Istenhez.

K: tedd a megfelelő kifejezéseket a megfelelő mondat végére!

imádkozik Istenhez.     áldozatokat mutattak be.      imádja az Urat.

1. Elkána elment Silóba, hogy  _________________________________ .

2. éli és fiai _______________________________ .

3. Anna elhatározta, hogy ___________________________ . /3
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öSSzESEN:

6. oldal

Amikor Anna imádkozott, éli főpap ott ült a közelben és figyelte őt. Anna sírt,
miközben az Úr elé tárta a problémáját. Azt kérte Istentől, hogy adjon neki
fiúgyermeket, majd ígéretet tett arra, hogy a fiú az Urat fogja szolgálni. 

Bár a szája mozgott, hang mégsem hagyta el az ajkát, ezért éli azt hitte,
hogy részeg! Pedig Istennel beszélt a szívében!

K: válaszolj az alábbi kérdésekre!

1. Mit kért Anna Istentől?

2. Mire tett ígéretet az Úrnak?

3. Mit gondolt éli Annáról?

Anna rögtön elmondta élinek, hogy nem részeg, csak nagyon szomorú és feldúlt a szívében.
Elmondta, hogyan imádkozott az Úrhoz. éli erre ezt válaszolta neki: Menj el békességgel, és
Isten teljesítse kérésedet. Nem sokkal később Annának fiúgyermeke született.

K: Írd le az alábbi tárgyak kezdőbetűjét és a betűket összeolvasva megkapod a gyermek
nevét!

Milyen csodálatos megtapasztalása volt Annának, hogy az Úr teljesítette amit imában kért!
Isten azt akarja, hogy imában szóljunk Őhozzá. Nagyon fontos, hogy minden nap időt szakít -
sunk arra, hogy imádkozzunk az Úrhoz. Az Úr Jézus nagyon sok időt töltött imádkozással és
gyakran beszélt a barátainak az imádkozásról. Egyszer azt mondta nekik: 

K: Színezd ki a betűket!

„Kérjetek, és adatik nektek

keressetek, és találtok.”

Máté 7:7

A legfontosabb dolog, amit az Úr Jézustól kérhetünk az, hogy bocsássa meg a vétkeinket és
költözzön a szívünkbe, hogy Urunk és Megváltónk legyen. te már megtetted ezt?
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4. töRtéNEt: Isten szólítja Sámuelt
Kulcsvers:

1 Sámuel 3:9

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
1. Sámuel 1:21-

3:21

Amikor Sámuel még nagyon fiatal volt, édesanyja elvitte
Silóba, az Úr Házába azért, hogy találkozzanak élivel, a
főpappal. Anna emlékeztette élit a korábbi látogatására.
Anna megtartotta ígéretét, és Isten felé való hálájaként,
amiért válaszolt az imádságára, élinél hagyta Sámuelt,
hogy Istent szolgálja! 

Sohasem szabad elfelejtenünk hálát adni, amikor Isten
válaszol az imádságainkra!

K: töltsd ki a keresztrejtvényt a kérdések megválaszolásával!

Függőleges
1. Mi az, amit nem szabad 

soha elfelejtenünk? (két szó)

2. Melyik az a település, ahol
az Úr Háza volt?

vízszintes
2. Hogy hívták a kisfiút, aki Istent szolgálta?

3. Hogy hívták a főpapot?

4. Ki imádkozott Istenhez?

Sámuel szívesen végezte a munkáját az Úr Házában. Istenről tanult folyamatosan és
növekedett az Ő szeretetében. édesanyja, amikor évente Silóban járt, vitt neki egy palástot.
Mindenki kedvelte Sámuelt és minden, amit tett, kedves volt az Úr előtt.
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Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. TÖRTÉNET:

2. TÖRTÉNET:

3. TÖRTÉNET:

4. TÖRTÉNET:

Összesen:

Eddigi összes pontod:

K: Igaz vagy hamis?

Sámuel szerette Istent.

Sámuel segített élinek.

Sámuelt minden hónapban meglátogatták szülei.

Egyik este, miközben éli és Sámuel aludt, az Úr a nevén szólította Sámuelt. 
Ő azonnal felkelt és élihez futott, és azt mondta: „Itt vagyok”, mert azt hitte, hogy
az ő hívta. éli mondta neki, hogy feküdjön vissza, mert nem hívta. 

Az Úr ezután még kétszer szólította Sámuelt, aki minden alkalommal élihez
ment. A harmadik alkalom után élinek eszébe jutott, hogy Isten szólhat a fiúnak,
ezért azt mondta Sámuelnek, hogy ha hallja, hogy szólítják, mondja azt: „Szólj
Uram, mert hallja a te szolgád!” Amikor negyedik alkalommal szólította meg
Isten, Sámuel már felkészült volt és válaszolt az Úrnak.

K: Karikázd be, hogy hányszor

ment Sámuel élihez? 1   2   3   4

szólította Isten Sámuelt? 4   3   2   1

A Biblia azt mondja, hogy amikor
Isten megszólította Sámuelt, akkor ő
még nem ismerte az Urat. Sámuel -
nek voltak ismeretei Istenről, de
szemé lyesen nem ismerte őt. Lehet,
hogy ez ránk is igaz. Esetleg
mindent tudunk az Úr Jézusról, de
vajon úgy ismered-e Őt, mint a te
személyes Uradat és Megváltódat? 

Azon az éjszakán Isten egy nagyon fontos üzenetet bízott Sámuelre, amelyet ő
reggel elmondott élinek. Ahogy Sámuel növekedett, Isten még több üzenettel
bízta meg őt Izráel népe számára. Mindenki tudta, hogy Sámuel az Úr prófétája
és Isten van vele.

/8

/2

Minden alkalommal, amikor szülei Silóba mentek,
Sámuel kapott egy palástot.


