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Bibliaismereti Feladatlap

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

telefonszámod:
e-mail címed:
Aki javítani szokta:

1. töRtéNEt: Mózes születése
Kulcsvers:

Zsidók 11:23

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
2. Mózes 1. és

2.fejezet

Az izráeliták (vagy héberek)
József és test vé reinek leszár -
mazottai voltak. 

Már több száz éve éltek
Egyip tomban, amikor egy
olyan új király került Egyip -
tom trónjára, aki nem örült,
hogy ezek az idegenek az
ország ban lak nak ezért
rabszolga sorba ve tet te őket,
és az izráeliták nak városokat
kellett épí te ni ük.

K: Mik lettek az izráeliták?

R _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

A Faraó, Egyiptom királya attól félt, hogy az izráeliták létszámban meg haladják
az egyiptomi a kat, ezért hozott egy olyan törvényt, hogy az újszülött izráelita
kisfiúkat a Nílus folyóba kellett dobni.

Mózes ebben az időben született. Gyönyörű kisbaba volt, és a szülei hittek
abban, hogy Isten meg tudja őt őrizni a Faraó katonáitól.

Három hónapig rejtegették a szülei a házukban, de utána már túl veszélyes lett
volna. Az édesanyja készített egy vízálló kosarat gyékényből, beletette a
kisbabát, és elrejtette a kosarat a nád között a folyópart mellett.
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Színezd ki a képet!



öSSZESEN:

K: Mi volt a folyó neve? Satírozd be az X-eket, hogy megkapd a választ!

Mirjam, a kisbaba nővére úgy döntött, hogy ott
marad és figyeli, mi történik a kosárral és
benne a kisbabával.

A kosarat a Faraó lánya találta meg, aki
fürdeni jött a folyóra. Amikor meglátta a kis -
baba sírt, és a Faraó lányának megesett rajta
a szíve. Rögtön rájött, hogy héber kis fiúról van
szó.

Mirjam felajánlotta, hogy keres neki szoptató
dajkát, majd elment és a saját édesanyját hoz -
ta oda, akire a Faraó lánya rábízta a babát.

Pár év múlva azután a Faraó lánya magához
vette Mózest a palotába, mint a saját fiát.

K: Írd az alábbi mondatok mögé, hogy IGEN vagy NEM!

1. A Faraó találta meg a kisbabát.

2. Mirjam felajánlotta, hogy keres egy dajkát.

3. A kisbaba szülei négy hónapig rejtegették őt az otthonukban.

4. A kisbaba szülei hittek Istenben.

Isten végig vigyázott Mózesre. Őt is, mint az összes többi kisfiút a folyóba kellett volna dobni,
de az ő szülei hittek Istenben. Bíztak Istenben, hogy vigyázni fog rá.

Isten ránk is vigyáz, ha hiszünk Benne!

K: Színezd ki a szavakat a Márk 11:22-ből!

„Legyen hitetek
Istenben.”
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2. töRtéNEt: Mózes nagy hibája
Kulcsvers:

4. Mózes 32:23

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
2. Mózes 2:11-15

Mózes felnőtt. Már közel 40 éves és már
évek óta a Faraó palotájában lakik. Ne fe -
lejt sük el azonban, hogy kiskorában a saját
édesanyja nevelte. Ő beszélt Mózesnek az
igaz Istenről, és a népéről, a héberekről.

Egyik nap Mózes elment, hogy meglátogas -
sa a népét. Azt látta, hogy egyiküket egy
egyiptomi ember bántalmazza. Mózes kö rül -
nézett, és látta, hogy senki sincs a kör nyé -
ken, így megölte az egyiptomit.

K: tedd az alábbi szavakat a megfelelő helyére a mondatban, hogy kiderüljön, mit is
csinált Mózes!

homokba    egyiptomit    elásta

Megölte az   e __ __ __ __ __ __ __ __ __   és  

e __ __ __ __ __   a   h __ __ __ __ __ __.

Másnap újból elment, és azt látta, hogy két héber veszekszik egymással. Megpróbálta
lecsitítani őket, mire az egyik ezt mondta neki:

K: Fejtsd meg a keresztrejtvényt!

Vízszintes
2. Őket látta veszekedni másnap 

Mózes. Két ...
3. Ezt tette Mózes az egyipomival.

Függőleges
1. Őróla is beszélt Mózesnek kiskorában

az édesanyja.
2. Ide ásta el Mózes az egyiptomit.
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Kicsoda tett téged 
fő emberré és bíróvá mi rajtunk?

talán engem is meg akarsz ölni, mint
megölted az egyiptomit?

1

2 B

t
3 L

O



öSSZESEN:

Mózes azt hitte, titokban maradhat, amit tett. Ám valaki meglátta! Mi is sokszor gondoljuk, hogy
megússzuk a gonosz tetteink következményeit. A Biblia azonban azt mondja:

„a ti bűnötöknek
büntetése utólér

benneteket!”
K: Színezd ki a kulcsverset! (4. Mózes 32:23)

Amikor a Faraó is megtudta, hogy mit tett Mózes, meg akarta
őt öletni. Így Mózes elmenekült Midián földjére.

Ahelyett, hogy a Faraó palotájában lakott volna, Mózesnek a
egy sivatagos pusztában kellett laknia. Pásztorként dolgozott
egy embernek, akit Jethrónak hívtak.

K: Satírozd be a karikának azt az oldalát, amelyiken a
helyes válasz van!

Mózes elmenekült  Midián Edóm földjére.

Mózes katonaként pásztorként dolgozott.

Nem csak a Faraó tudta, hogy mit tett Mózes! Isten is tudta! Ő lát
és tud mindent, amit teszünk. Semmit sem tudunk elrejteni Őelőle.

Ez feltétlenül el kell, hogy gondolkoztasson téged is, hogy bármit
teszel, mondasz vagy gondolsz, Isten látja azt!
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3. töRtéNEt: Mózes lát egy égő bokrot
Kulcsvers:

2. Mózes 3:12

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
2. Mózes 3:1-22

Mózes körülbelül 40 évig élt a puszátban. Megnősült, Jethró lányát vette el feleségül.
Egy nap, amikor Jethró juhait legeltette, egy nagyon különös dolgot látott.

K: Írd le a tárgyak első betűjét, hogy kiderüljön, mi is volt ez a különleges esemény!

Egy égő bokor elég általános dolog volt a pusztában abban az időben.
de ez különleges volt! Lángolt, de nem égett el!

K: Színezd ki a képet!

Mózes kíváncsi volt, tehát közelebb ment, hogy jobban megnézhesse. Isten megszólította
őt a bokorból: „Mózes, Mózes!”

Isten azt mondta Mózesnek, hogy vegye le a saruját. Elmagyarázta neki, hogy ahol áll, az
szent föld. Ez azt jelenti, hogy nagyon különleges hely volt, mert Isten volt ott.

/4

/3



öSSZESEN:

Isten nem feledkezett el Mózesről, még ha évekkel korábban Mózes komoly hibát követett is el
Egyiptomban. Az Úr kész volt megbocsátani neki, és most egy nagyon különleges feladattal
akarta megbízni.

K: tedd az alábbi szavakat a megfelelő helyére, hogy kiderüljön, mit mondott Isten Mózes -
nek!

Egyiptomból        Faraóhoz        Izráel

_

Mózes úgy érezte, hogy nem éppen ő lenne az, aki ezt a nagyon fontos feladatot végre tudná
hajtani. Mindenféle kifogásokat kezdett keresni. Isten azonban így válaszolt Mózes kifogásaira:

„Én veled
leszek.”

K: Színezd ki a betűket a kulcsversből!

Mózes végül beleegyezett, hogy elmegy a Faraóhoz és megmondja neki, hogy engedje el az
izráelitákat. Isten elküldte Áront Mózessel együtt, hogy a segítségére legyen. Áron Mózes
testvére volt.

K: Húzd alá Mózes bátyjának a nevét!

Ádám        Áron        András        Ábrahám

Habár Mózes korábban megölt egy embert, Isten mégis használni akarta őt. Isten mindig kész
megbocsátani nekünk, ha bocsánatot kérünk tőle. Ilyenkor fog adni nekünk feladatokat is.
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Menj el a  F __ __ __ __ __ __ __,  és hozd ki  I __ __ __ __ __ 
népét  E __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ !

Nem fognakhinni nekem.

Nem tudok

jól beszélni.

Kérlek küldjvalaki mást!
Nem tudom

a nevedet.
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4. töRtéNEt: Mózes elviszi Isten üzenetét
Kulcsvers:

2. Mózes 4:15

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
2. Mózes 4:1-23

Isten megbízta Mózest, hogy hajtson végre egy nagyon komoly feladatot. Áron vele ment,
hogy segítségére legyen a beszédben. Isten hatalmat is adott még Mózesnek arra, hogy
különleges dolgokat tudjon tenni.

K: Bogozd ki a szavakat, és írd be a helyére őket!

Amikor Mózes a földre dobta a botját, 

abból gíkóy __ __ __ __ __  lett.

Amikor Mózes bedugta a etékz __ __ __ __ __  a ruhájába és

kihúzta onnan, akkor egy borzalmas betegség látszott rajta,

amit leprának hívtak. Amikor újra visszatette és kihúzta, akkor

ugyanolyan volt, mint korábban.

Mózes visszament az apósához, Jethróhoz, és azt mondta neki: „Hadd menjek és térjek
vissza az én atyám fiaihoz égyiptomba.”

Jethró azt válaszolta: „Eredj el békességgel.”

Isten azt mondta Mózesnek: „Meghaltak mindazok a férfiak, akik téged halálra kerestek.”

K: Írd a szövegek mellé, hogy ki mondta!!
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„Eredj el
békességgel.”

„Meghaltak mindazok a
férfiak, akik téged halálra

kerestek.”

„Hadd menjek és térjek
vissza az én atyám -
fiaihoz égyiptomba.”
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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:
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Mózes tehát kész volt visszatérni Egyiptomba. Nem tűnt egyszerűnek a feladata,
de Isten ígéreteket adott neki mellé.

K: Színezd ki az ígéretet, amit Isten ad mindenkinek, aki hisz benne és
engedelmeskedik neki!

„Nem hagylak el
sem el nem távozom tőled;

Zsidók 13: 5

Mózes a feleségével és két fiával elindult Egyiptomba. Szamárháton utaztak.
Mózes ügyelt arra, hogy az a különleges botja is vele legyen, amire Isten azt
mondta, hogy használja.

K: tegyél pipát vagy x-et az alábbi mondatok mellé, annak megfelelően, hogy
helyesek vagy sem!

Mózes Midián földjén hagyta a családját.

Mózes tevén utazott.

Mózes egy különleges botot vitt magával.

Mózesnek három fia volt.

Ahogyan Mózes életét Isten irányította
születésétől fogva, úgy a mi életünket is
irányítja. Ha megvalljuk bűneinket, és
hiszünk az Úr Jézusban, akkor mindenkor
velünk marad, és megmutatja nekünk, hogy
mit vár el tőlünk, hogy megtegyük - Neki.
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