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1. törtéNEt: Mózes születése
Ez a történet arról szól, hogy: Isten gondoskodik rólunk. Olvasd el:

2. Mózes 2:1-10

Volt már újszülött kistestvéred? Ha volt, talán segítettél
már a szüleidnek vigyázni rá.

Mózes egy héber családban született
Egyiptom földjén. Abban az időben 
a Faraó, Egyiptom királya elrendelte,
hogy minden újszülött héber kisfiút a
Nílus folyóba kell dobni.

Mózes édesanyja egy különleges
kosarat készített a kisbabája számá -
ra, és abba tette őt. A Nílus partmenti
növényei közé rejtette a kosarat.
Bízott Istenben, hogy Ő meg fogja
őrizni a kisbabát biztonságban.

A Faraó lánya lejött a palotából a
folyó hoz, és megtalálta a kisbabát. A
kisbaba édesanyját bízta meg, hogy
vigyázzon rá, amíg szoptatni kell.
Utána magához vette és saját fiaként
nevelte.

MÓZES-nek nevezte el, ami azt jelenti: „a vízből húztam ki”.

Egész idő alatt ki gondoskodott Mózesről? I __ __ __ __

Isten rólunk is gondoskodni akar!

Isten gondoskodik
rólam is.

Színezd ki a betűket!

Színezd ki a képet!
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2. törtéNEt: Mózes nagy hibája
Ez a történet arról szól, hogy: mi történik, ha azt tesszük, amit jónak gondolunk. Olvasd el:

2. Mózes 2:11-15

Néha azt gondoljuk, hogy mi mindent
jobban tudunk, mint bárki más.
Ilyenkor buta hibákat csinálunk és
rossz dolgokat teszünk.

Egy nap, amikor Mózes már felnőtt
volt, látta, hogy egy héber szolgát ver
egy egyiptomi ember. 

Körülnézett. Senki sem látta őket,
ezért agyonütötte az egyiptomit, a
testét pedig elrejtette a homokba. 

Mózes elfelejtkezett arról, hogy van
Valaki, aki mindig látja, hogy mit
teszünk!

Kösd ösze a pontokat!

Isten mindent lát.
Mózes azt tette, amit jónak gondolt, de ez hiba volt! El kellett menekülnie otthonról
és elrejtőznie, mert a dolgot megtudta a Faraó is, aki nagyon mérges lett rá.

Isten általában nem azt akarja, hogy azt tegyünk, amit mi jónak gondolunk.

Írd be a betűket a megfelelő helyekre!

d     j     ú     t

Is_en   _ t ja   min_ ig  a   leg_obb.

Színezd ki a képet!
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3. törtéNEt: Mózes lát egy égő bokrot
Ez a történet arról szól, hogy: figyeljünk oda, hogy mit mond Isten. Olvasd el:

2. Mózes 3:1-22

Amikor valakinek valamit csinálunk, ő általában nagyon pontosan elmondja nekünk,
hogy mit is kell tennünk.

Istennek egy különleges megbízatása volt Mózes számára, aki Midián földjén
pásztorkodott. Ez volt az a hely, ahova korábban elmenekült. Mivel tehát Mózes
küldetése nagyon különleges volt, Isten egy égő bokorból szólt hozzá.

tűz volt a bokorban, de a bokor nem égett el!

Ez egy csoda volt.

Színezd ki a betűket!

Mózes megijedt, de Isten szólt hozzá, és megmondta neki, hogy egy nagyon különle -
ges feladattal bízza meg. Ő fogja Isten népét, a Hébereket kivezetni Egyiptomból.
Isten tudta, hogy a Faraó nagyon durván bánik velük, és most eljött az ideje, hogy
elhagy ják Egyiptomot.

Ki beszélt Mózeshez?  I __ __ __ __.

Melyik országból kellett Mózesnek kivezetni a Hébereket?
E __ __ __ __ __ __ __ .

te kész vagy figyelni arra, amit Isten mond és megtenni azt,
amire Ő kér?

Színezd ki a képet!
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4. törtéNEt: Mózes elviszi Isten üzenetét
Ez a történet arról szól, hogy: legyünk készek Isten munkáját végezni. Olvasd el:

2. Mózes 4:1-23

Isten azt mondta Mózesnek, hogy menjen el a Faraóhoz. Azt kellett mond -
ja a Faraónak, hogy engedje szabadon elmenni a héber szolgá kat. Mózes
nem akart visszamenni Egyiptomba. Különböző kifogásokat keresett.

Isten mindegyikre válaszolt, és megígérte neki, hogy vele lesz és
megsegíti. Azt is megígérte, hogy elküldi Mózes testvérét Áront, hogy
beszéljen helyet te a Faraóval.

Isten, hogy bebizonyítsa Mózesnek, hogy vele lesz, azt mondta neki,
hogy dobja a botját a földre. A botból kígyó lett! Amikor Mózes megfogta
a kígyót, az újból bot lett.

Mózes és Áron tehát elmentek, hogy elvigyék Isten üzenetét a Faraónak.

Egészítsd ki a hiányzó betűket!

Mózes csodákat fog tenni a  b __ __ __ __val.

Áron fog  b__ __ __ __ __ __ __  a Faraóval Mózes helyett.

Nem voltak egyedül, mert Isten megígérte nekik, hogy „én veletek leszek”.
Isten veled is veled lesz, ha bízol benne és engedelmeskedsz neki.

Írd be a neved a keretbe!

Isten mindig mellett lesz!

Nem fognakhinni nekem.

Nem tudok

jól beszélni.

Kérlek küldjvalaki mást!
Nem tudom

a nevedet.

Színezd ki a képet!


