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bibliai felfedező
Bibliaismereti Feladatlap

Írd ide az adataidat!
Neved:
Korod: Születésnapod:
Címed:

telefonszámod:
e-mail címed:
Aki javítani szokta:

1. törtéNEt: mózes 
Az első csapás Kulcsvers:

2. mózes 7:16

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
2. mózes 7:1-24

A Faraó, Egyiptom királya döntött. NEm
fogja engedni, hogy a héber szolgái szaba -
don elmenjenek az országából.

mózes többször is kérte ezt, de a király
vála sza mindig ugyanaz volt: „Nem”. Oda
sem akart figyelni arra, amit Isten mondott
neki a szolgáján, mózesen keresztül.

K: Hogy hívták Egyiptom királyát?

F __ __ __ __

Hogy hívták Isten szolgáját?

m __ __ __ __

Isten megadta a képességet mózesnek és Áronnak arra,
hogy csodákat tegyenek. Áron botja kígyóvá változott –
majd visszaváltozott bottá! Ez bizonyíték volt a Faraó
számára, hogy Isten mindenható, és hogy Ő küldte
mózest és Áront hozzá.

Ám a király csak nem akart hallgatni Istenre. A szíve
kemény és makacs lett.
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öSSzESEN:

K: Írd le az alábbi tárgyak első betűit, hogy kiderüljön, kinek nem akart engedelmes ked ni a
Faraó.

A Faraó engedetlensége miatt Isten szörnyű büntetést
küldött rá és a népére. Ezt nevezzük az „Első csapás”-
nak – amit még további kilenc követett.

A hatalmas Nílus folyó vize, ami Egyiptom közepén
folyik keresztül, vérré változott. Az összes hal elpusz -
tult, borzalmas bűz terjengett! A legrosszabb az volt,
hogy az embereknek nem volt mit inniuk. mindenhol
vér volt Egyiptom területén egy héten keresztül.

K: Húzd át a nem oda illő szavakat a mondatokban!

Egyiptom folyójának a neve  Nílus / Duna / Amazonas volt.

Az összes  kígyó / madár / hal elpusztult az első csapásban.

Az egyiptomiaknak nem volt mit  enniük / inniuk /az állatoknak adniuk.

Figyeljünk, hogy mindig azt tegyük, amit Isten mond az Ő Igéjében, a Bibliában!

K: Színezd ki a szavakat!

„Jobb az
engedelmesség
az áldozatnál.”

1. Sámuel 15:22
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bibliai felfedező
Bibliaismereti Feladatlap  2. szint

NEVED:B10

2. törtéNEt: mózes 
Az utolsó csapás Kulcsvers:

2. mózes 12:13

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
2. mózes 11:1-10

és 12: 1-13

A Faraó visszautasította, hogy elengedje a szolgaságból a hébereket. Isten különböző
„csapásokban” mutatta meg a hatalmát. Ettől függetlenül a Faraó nem akart hallgatni
Istenre, aki mózesen és Áronon keresztül szólt hozzá.

K: Válaszold meg a kérdéseket EGY szóval!

Ki volt Egyiptom királya?  F__ __ __ __

Ki küldte a csapásokat?  I __ __ __ __

Ki ment mózessel a királyhoz?  Á__ __ __

Isten megmondta mózesnek, hogy egy utolsó, szörnyű csapás következik. Egyiptom
minden családjában a legidősebb fiú (más kifejezéssel az elsőszülött) meg fog halni egy
éjszaka alatt. Ez a leggazdagabbtól a legszegényebbig minden családot érinteni fog!

még elgondolni is nehéz azt a sok könnyet és bánatot, amit ez az egész országban okozni
fog.

K: Bogozd ki a betűket és írd be a szavakat a helyükre!

Az utolsó  ácspas __ __ __ __ __ __  az volt, hogy az 

eklelőnösszütt __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

minden  bacsádlan __ __ __ __ __ __ __ __ __  meg kellett halnia.

miért akarta Isten ezt tenni? Azért, mert a Faraó nem volt hajlandó engedelmeskedni Isten -
nek! Ez számunkra is figyelmeztetés lehet. Amikor Isten szól hozzánk, figyelnünk kell rá, és
engedelmeskednünk kell neki.
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öSSzESEN:

Isten azt is megmondta mózesnek, hogy a héberek (vagy izráeliták) hogyan menekülhetnek
meg attól, hogy ők is meghaljanak a csapásban. minden családnak vennie kellett egy egyéves
bárányt, le kellett vágnia, és be kellett kennie az ajtófélfát oldalt és felül is a bárány vérével.
Ezután reggelig a házukban kellett maradniuk.
Isten meg ígér te nekik, hogy ha az ajtón belül
maradnak akkor nem éri bántódás őket. Azt mond -
ta, hogy „meglátom a vért és elmegyek mellet te -
tek” (2. mózes 12:13, ami a kulcsvers.)

K: Színezd be pirossal az ajtófélfákon azt a
részt, ahova a bárány vérét kenni kellett!

Isten, mint ahogyan máskor is, most is hű volt az
ígéretéhez. Azon az éjszakán meghalt min den
egyip tomi elsőszülött fiú, de az izráeliták első -
szülöttei életben maradtak. A zsidó csalá dok ban a
bárány halt meg a legidősebb fiú helyett, és azért,
mert a bárány meghalt, a fiú életben maradhatott.

Ez a történet segít megérteni, hogy azért, mert az
Úr Jézus meghalt, ha hiszünk Őbenne, mi örökké
élhetünk majd vele a mennyben.

A Biblia azt mondja:

K: Színezd ki a szavakat!

„mikor még
bűnösök voltunk,
Krisztus érettünk

meghalt.”
róma 5:8

Az izráeliták számára véget ért az évszázadokig tartó hosszú szolgaság. Hatalmas lakomát
tartottak sült bárányból és egyéb ételekből. Készen álltak, hogy elhagyják Egyiptomot abban a
percben, amikor mózes szól nekik. Az utolsó csapás hatalmas gyászt jelentett az egyip tomi ak -
nak, de ugyanilyen hatalmas öröm volt az izráeliták számára.
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bibliai felfedező
Bibliaismereti Feladatlap  2. szint

NEVED:B10

3. törtéNEt: mózes 
Szabadulás Egyiptomból Kulcsvers:

2. mózes 14:30

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
2. mózes 12:31-39

és 14:1-31

A Faraó még aznap éjjel, amikor az egyiptomi elsőszülött fiúk meghaltak, hivatta mózest és
Áront. Azt mondta nekik, hogy vigyék a népet, az állataikkal (jószágaikkal) együtt és
azonnal hagyják el Egyiptomot.

A Faraó tehát végül engedelmeskedett Istennek! mennyi szenvedéstől menekülhetett volna
meg, ha már elsőre ezt teszi!

K: Írd az alábbi mondatok mögé, hogy IGAz vagy HAmIS!

A Faraó másnap reggel hivatta mózest és Áront.

Felszólította őket, hogy azonnal hagyják el Egyiptomot.

Azt mondta, hogy az izráelitáknak ott kell hagyniuk az állataikat.

Nemsokára az izráeliták már úton is voltak. Ezrek és ezrek,
férfiak, nők és gyerekek indultak el a Vörös-tenger irányába
(a Károli Bibliában veres tengerként találod meg).

Nem jutottak azonban túl messzire, amikor a Faraó meg -
gondolta magát. Úgy döntött, hogy a hadserege segítsé gé -
vel mégis visszahozza őket. 

Az izráeliták boldogsága pillanatok alatt félelemre változott,
amikor meglátták az egyiptomi harci szekereket és lova so -
kat utánuk jönni.

K: töltsd ki a hiányzó betűket az alábbi mondatokban!

A menekülő szolgákat   i z __ __ e l __ __ __ __ n __ __ hívták.

A   V __ __ __ s - t __ __ __ e __   felé indultak.

A Faraó   m __ __ g __ __ __ __ __ __ a magát.

A   F __ __ __ __ utánuk ment a teljes hadseregével.
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öSSzESEN:

Az izráeliták nagyon megrémültek. Biztosak voltak benne, hogy csapdába kerültek, mert előttük
a tenger volt, mögöttük pedig jöttek az egyiptomiak. Csak Isten tudja őket megmenteni! mózes
nyugtatta őket, és azt mondta, hogy „maradjanak nyugton és figyeljék, hogyan szabadítja meg
őket Isten.” Ő arra célzott, hogy Isten a hatalmas erejével gondoskodni fog róluk és
megszabadítja őket az egyiptomiaktól.

Hogyan tette ezt Isten? Utat nyitott a Vörös-tenger kellős közepén! Egész éjszaka erős keleti
szél fújt. A víz visszahúzódott és a tenger helyén egy száraz út keletkezett. Semmit sem kellett
tenniük az izráelitáknak, csak bízni Istenben, és átsétálni a tengerfenéken.

K: töltsd ki az alábbi Szórácsot!

1. Isten a szelet használta, hogy 

ilyenné váljon a tenger.

2. Ezt hajtotta vissza a szél.

3. A szél egész ...... fújt.

4. Ilyen irányú szél fújt.

Az egyiptomiak azt gondolták, hogy simán követhetik az izráelitákat! Behajtottak a lovaikkal és
a harci kocsijaikkal a tengerfenékre, de a víz hatalmas erővel visszatért a helyére és mind -
annyian belefulladtak. micsoda hatalmas szabadulás volt ez az izráeliták számára!

K: Színezd ki a Kulcsverset!

„És megszabadítá
az Úr azon a
napon Izráelt”

2. mózes 14:30

Isten mindannyiunkat meg akar szabadítani a bűneinkből. Ezért adta az Úr Jézust, hogy meghaljon
a kereszten érettünk. Ahogyan az izráeliták tették, nekünk is bíznunk kell benne, hogy elmond has -
suk: „Az Úr szabadított meg ENGEm!”
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bibliai felfedező
Bibliaismereti Feladatlap  2. szint

NEVED:B10

4. törtéNEt: mózes 
Izráel népe hálát ad Istennek Kulcsvers:

zsoltárok 106:1

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
2. mózes 15:1-22

reggelre az izráeliták valamennyien biztonság -
ban átjutottak a Vörös-tenger másik oldalára.
Soha nem lesznek már rabszolgák Egyiptom -
ban! A tenger mélyén és partján ott feküdtek a
megfulladt egyiptomiak.

A történtek után az izráeliták nagyon hálásak
voltak az Úrnak, és persze az Ő szol gá já nak,
mózes nek is. tudták, hogy Isten volt az, aki
meg men tet te őket.

K: Írd be a válaszokat a helyére!

A tenger neve, amin átkelt a nép.

Az ország neve, ahonnét kivonultak.

A szolgaságból megszabadult nép neve.

A nép vezetőjének a neve.

Ha valaki segít nekünk, akkor azt illik megköszönni.
Az izráeliták meg akarták köszönni Istennek, hogy
meg szabadította őket az egyiptomiaktól, így imát
énekeltek az Úrnak.

Az énekük egy része így szólt: „Erősségem az Úr és
énekem, szabadítómmá lett nekem; ez az én
Istenem”

Az éneklők között ott volt mózes nővére, mirjam is. 
(Nézd meg a 20. verset!)
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Írásos értékelés / üzenet:

Ide küldd vissza a kitöltött lapot:

2. szint
Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. TÖRTÉNET:

2. TÖRTÉNET:

3. TÖRTÉNET:

4. TÖRTÉNET:

Összesen:

Eddigi összes pontod:

öSSzESEN:

2. SzINt  B10
2018.  Károli

Bibliai Felfedező  •  Károli Bibliafordítású változat •  Kabai Csaba  • tel: 0743879588  • bibliaifelfedezo@gmail.com
© Bible Educational Services  • www.bife.hu  • registered Charity UK 1096157

K: töltsd ki a Szórejtvény a meghatározások segítségével!
1. miriám mózes  ................  volt .
2. Neki énekelték a hálaadó éneket.
3. Azt énekelték, hogy „......... az Úr és énekem”.
4. Ha valaki segít valamiben, akkor ezt illik mondani.

A kulcsvers elmondja, hogy miért kell hálásnak lennünk Istennek.

K: Színezd ki a betűket!

„magasztaljátok az

Urat, mert jó.”
zsoltárok 106:1

Gondolkozz azon, hogy milyen jó veled Isten!

K: tedd az alábbi szavakat a megfelelő helyére!

virágokat        vizet        megváltót        ennivalót

Isten adott  __ __ __ __ __ __ __ __ __  a számunkra, hogy ehessük.

teremtett csodálatos növényeket és  __ __ __ __ __ __ __ __ __ .

Gondoskodott számunkra innivalóról, ezért adott  __ __ __ __ __ .

mindezek felett adta az Úr Jézust, a  __ __ __ __ __ __ __ __ __ .

Szoktál hálát adni Istennek az Ő ajándékaiért? mutasd ki azt, hogy valóban hálás
vagy Neki úgy, hogy elfogadod az Úr Jézust az életed személyes megváltójának!
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