
Kedves szülők és gyerekek! 
Folytatjuk utunkat Izráel népével a pusztában. 



Vajon hogy alakul a 
választott nép sorsa? 

Vajon mit tesz az Úr? 



Izráel népe tovább 
vándorolt a 
pusztában, az Úr 
parancsa szerint.

Így jutottak 
Refidímbe, és ott 
tábort ütöttek.



A népnek ismét 
elfogyott a vize és 
perlekedni kezdett 
Mózessel.

Azt mondták neki:

- Adj nekünk vizet, 
hogy ihassunk! Azért 
hoztál ki minket 
Egyiptomból, hogy itt 
halljunk meg?



Ekkor Mózes
segítségért kiáltott
az Úrhoz.



„Mit csináljak ezzel a 
néppel? Kis híja, hogy 
meg nem köveznek!”



Az Úr így szólt: „Vedd kezedbe botodat, amellyel a 
Nílusra ütöttél, és menj! Én majd ott állok előtted a 
sziklán a Hóreben.  Üss a sziklára! Víz fakad belőle, 
és ihat a nép.”

Mózes így cselekedett Izráel vénei előtt.



Az Úr türelmes. 

Nem büntette meg a népet, hanem csodás módon megadta 
azt, amit kértek.



A kősziklából víz fakadt.



Mózes elnevezte azt a helyet Masszának és Meríbának, Izrael fiainak 
perlekedése miatt.



Refidímben
voltak, amikor 
Amálék, a 
pusztában lakó 
ellenséges nép 
megtámadta 
Izráel népét.



Az izraeliták nem 
tudtak harcolni, 
addig sosem  
harcoltak még. 

Most viszont 
támadás éri őket.

Vajon 
megmenekül-e 
Izráel Amálék 
kezéből?



Mózes Józsuéhoz 
fordult és azt mondta 
neki: 

Válassz ki férfiakat 
közülünk, vonulj ki, és 
ütközz meg Amálékkal!

Én pedig odaállok 
holnap a halom 
tetejére és Isten botja 
a kezemben lesz.



Józsué ment és megütközött 
Amálékkal. 

Mózes, Áron és Húr pedig 
fölment a halom tetejére.



Valahányszor Mózes felemelte a kezét, Izráel volt az erősebb, 
amikor pedig leeresztette a kezét Amálék volt az erősebb.



De Mózes kezei 
elfáradtak.

Ezért fogtak egy követ, 
arra ült Mózes.

Áron és Húr pedig 
napnyugtáig tartották 
Mózes kezét.



Így győzte le Józsué 
fegyverrel Amálékot.



Az Úr csodálatosan 
megszabadította 
népét a 
veszedelemtől.



Az Úr így szólt 
Mózeshez:

„Írd meg ezt a dolgot 
emlékezetül egy 
könyvben, és vésd 
Józsué emlékezetébe, 
hogy Amáléknak még 
az emlékét is eltörlöm 
az ég alól !”



Mózes oltárt 
épített ott az 
Úrnak.



Aranymondás

„Kegyelmes és irgalmas az Úr, türelme hosszú, szeretete 
nagy.”

Zsolt 145, 8



Hallgassátok meg ezt 
az éneket!

➢https://www.youtube.com/watch?v=dDgUn
rzLZQQ

https://www.youtube.com/watch?v=dDgUnrzLZQQ


Áldás, békesség! 


