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Bibliatanulmányozó Feladatlap 

bibliai felfedező

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

telefonszámod:
e-mail címed:
Aki javítani szokta:

1. történEt: Mózes
Gyermek a kosárban Kulcsvers:

zsidók 11:23

Olvasd el:
2. Mózes 1:6-14,

1:22, 2:1-10

József történetének a végén a családjá ból hetve nen
– köztük apja, Jákob is – lementek Egyiptom ba, ahol
le is telepedtek. Az idő múltával egyre többen let tek
és nemsokára egy külön népcsoportot alkottak,
akiket úgy hívtak, hogy héberek vagy izráeliták. Az
események, amivel ez a bibliai szakasz kezdődik,
több mint 300 évvel azután történnek, hogy az
Izráeliták először megérkeztek Egyiptomba. Ekkor
egy új király - faraó - került hatalomra.

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

A faraó nem csak azt akarta egyszerűen, hogy amennyire csak lehet megnehezítse az
izráeliták életét, hanem meg akarta akadályozni, hogy számban növekedjenek.

K: Írd le a SAJát SzAvAIddAl azt a kegyetlen rendeletet, amit hozott! (22. vers)

Úgy tűnt, hogy minden az izráeliták ellen van, de Isten nem feledkezett meg róluk.

K: Ki volt az, akinek Isten már korábban kijelentette, hogy mindezek meg fognak
történni? (1. Mózes 15:12-14.)

Az új király 
emlékezett Józsefre és mindarra

a jóra, amit Egyiptomért tett.
semmit sem tudott
Józsefről.

Az izráeliták két várost három várost 

Az izráelitáknak emellett 
keményen kellett dolgozniuk

a gyárakban a mezőkön.

építettek kényszermunkában.
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öSSzESEn:

Isten azt is megígérte, hogy el fogják hagyni Egyiptomot!

A Mózes 2. könyvének ennek az ígéretnek a beteljesedése, az izráelitáknak Egyiptomból való kimenetele
a tárgya. Ez az Isten által, a népéért véghez vitt szabadításának a története. legelőször Isten kiválasztott
egy veze tőt erre a nagy eseményre. Az Exodus - ahogyan Mózes 2. könyvét még nevezik - jelentése:
Kivonulás.

K: töltsd ki a keresztrejtvényt a megszületett gyermekről a 2. Mózes 2. része alapján!
vízszintes
1. Ilyen kosarat (ládácskát) készített az anyja.
3. Ezt tették három hónapig a babával.
4. Ennek a partján tették a kosarat 

a sás közé
Függőleges
2. Ebből a házból (törzséből) 

származtak a szülők.
4. Ez a hozzátartozója maradt ott, 

hogy megtudja, mi fog történni. (4. vers)

K: tedd megfelelő sorrendbe az alábbi mondatokat számozással (1-6) hogy kiderüljön, mi történt
ezután! (2:5-10)

A gyermek nővére felajánlotta, hogy keres egy dajkát a gyermeknek.

A faraó lánya észrevette a kosarat, és odaküldte a szolgálóleányát, hogy kihozza a sásból.

A gyermek elkezdett sírni, a faraó lánya pedig megsajnálta.

A faraó lánya lement a vízhez, hogy megfürödjön.

A gyermek anyját megkérték, hogy szoptassa a babát.

A faraó lánya kinyitotta a kosarat és egy gyermeket látott benne.

A faraó lánya ahelyett, hogy támogatta volna apjának a kegyetlen rendeletét, amit az izráelita újszülött fiúk
ellen hozott, inkább Isten tervét segítette, hogy ezt az egyet megmentse! Megengedték, hogy a saját
ottho nában növekedjen fel bármilyen veszély nélkül. Amikor a gyermek elég idős lett, elhagyta a szülői
házat.

K: töltsd ki az új életével kapcsolatos adatokat!
(2. Mózes 2:10)

Isten ezekben is irányította Mózes életét, és felkészí tette a
jövő beli feladataira. Amit a gyermek szülei tettek, nagy
kocká zatot rejtett magában. A kulcsversben azt olvashatjuk,
hogy az Istenbe vetett hitük, bizal muk indította őket arra, hogy megmentsék a gyermeküket.

K: Írd ide a kulcsverset!

Az efféle hit kedves Isten előtt. Mi is rábízhatjuk magunkat Istenre minden szituációban, tudva, hogy ő
felügyeli a mi életünket.
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neve: ...................................

Anyja: ..................................

lakik: ..................................
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2. történEt: Mózes
A nagy hiba Kulcsvers:

4. Mózes 32:23

Olvasd el:
2. Mózes 2:11-22

Egyik nap Bea anyukája megkérte őt, hogy menjen el a boltba. Bár nem engedték meg neki, hogy a
bátyja új kerékpárját használja, most mégis alkalmat talált arra, hogy tekerjen egyet, amíg ő nincs
otthon. „nem fogja megtudni senki”, gondolta Bea. Már majdnem otthon volt, amikor hirtelen az első
kerék irányíthatatlan lett, beleütközött a járdaszegélybe, és Bea leesett a bicikliről. Szeren csére nem
sérült meg. Felállította a biciklit és átnézte, hogy talál-e valami sérülést rajta. talált! Az első kerék
küllői egy kicsit meghajoltak. Amikor hazaérkezett, jó hosszú ideig próbálkozott rendbe rakni a küllő -
ket. Majdnem sikerült! Abban reménykedett, hogy sohasem fog kitudódni.

K: Bogozd ki a betűket a válaszokban!
Mit tett rosszul Bea? (Elegtnened) E _ _ _ _ _ _ _ _ _ volt az édesanyjának.
Mit csinál ahelyett, hogy megvallotta volna a tettét?

Próbálta (ltetnikiol) e _ _ _ _ _ _ _ _ _,  hogy mi történt.

végül mégis kitudódott, hogy mi történt. 
Ebben a leckében azt láthatjuk, hogy Beához nagyon hasonlóan cselekedett Mózes. Mózes már
felnevekedett és ott lakott a faraó palotájában. Egyik nap elment megnézni, az izráelitákat amikor
dolgoztak.

K: Illeszd be az alábbi szavakat a hiányzó részekhez! Ebből megtudhatjuk, hogy mit tett Mózes.

izráelita      homokban      egyiptomi      figyeli      megölte

Egy __________________ férfi ütött egy _________________ férfit.

Mózes látta, hogy senki sem _______________ és _________________ az egyiptomi férfit.

A holttestet elrejtette a __________________.

K: Húzd alá, melyik bűnt követte el Mózes!

lopás      Harag      Hazugság      Gyilkosság

Másnap Mózes látott két izráelitát amint veszekedtek. Megpróbálta kideríteni, hogy miért.

K: Írd ki azokat a SzAvAKAt ebből a bibliaszakaszból, amelyekből kiderül, hogy az egyik
izráelita tudta, hogy Mózes mit tett az előtte lévő napon!

K: Melyik igeversben találhatóak ezek? vers.
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öSSzESEn:

Mózes nagyon megijedt. Kitudódott a tette!

K: Az izráeli férfin kívül ki tudott még erről?

Mózeshez és a bevezető történetben lévő Beához hasonlóan mi is megpróbálhatjuk elrejteni a bűneinket.
lehet, hogy el is tudjuk rejteni mások elől, de Isten elől nem, mert ő lát mindent és tud mindenről. Isten
azt akarja, hogy megvalljuk neki a bűneinket és ezáltal elnyerjük a megbocsátását.

Mózes ráeszmélt arra, hogy amilyen gyorsan csak lehet el kell menekülnie Egyiptomból.

K: Egészítsd ki a mondatokat a hiányzó részekkel, majd keresd meg és karikázd be őket a
Szókeresőben! A szavak vízszintesen, függőlegesen, és átlósan, előre vagy visszafelé is lehetnek.
(2. Mózes 2:15-22)

1. Mózes: ______________ földjére menekült.

2. leült egy ________________.

3. Egy pap _________ lánya jött arra.

4. A lányok az apjuk _______________ akarták 

megitatni.

5. Az apjuknak elmondták, hogy találkoztak egy

egyiptomi _______________________.

6. Mózes feleségének ______________ volt a neve.

K: Kezd el a Szókereső bal felső sarkától kiírni sorról-sorra azokat a betűket, amelyeket nem használtál
fel! Egy fontos tanítást fogsz kapni a Bibliából - ami a kulcsversben található meg.

„Gondoljátok meg, hogy a ti

______________________________________________________________________!“

4. Mózes 32:23
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3. történEt: Mózes
Az égő csipkebokor Kulcsvers:

2. Mózes 15:11

Olvasd el:
2. Mózes 2:23-25

3:1-10

Mennyire más lett Mózes élete, ahhoz képest, amikor a faraó palotájában élt! Most csendes és
magányos élete volt. évek teltek el anélkül, hogy valami rendkívüli dolog történt volna. Egyiptom ban
eközben nem lett jobb az izráeliták rabszolgaélete. Megfeledkezett Isten róluk? Még mindig fel akar -
ja használni a tervéhez Mózest, aki már lasssan 80 éves, hogy kivezesse az Ő népét Egyiptomból?

K: A 2. Mózes 2:24 vers segítségével töltsd ki a hiányzó szavakat! Ebből megtudhatjuk, hogy
Isten nem feledkezett meg a népéről.

Isten   _ _ _ _ _ _ _ _ a fohászkodásukat

és   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a szövetségéről (ígéretéről).

Aztán az egyik napon Mózesnek különös élményben volt része.

K: Írd be a szövegben a négyzetekbe az oda illő dolgok betűjelét!

A B C d

Mózes az apósa -ait legeltette. Egyszer eljutott Isten -hez. Hirtelen észrevett 

egy -ot. Amikor közelebb ment Isten szólt Mózeshez a bokorból, és azt mondta neki, 

hogy ne menjen közelebb, hanem vegye le a  -ját.

K: Miért volt különleges az a hely, ahol Mózes állt?

Ez egy ünnepélyes, csodálatos pillanat volt. Isten, aki hatalmas és bűntelen, és akitől távolság
választ el bennünket, közvetlenül beszélt Mózessel. Mózes azzal, hogy levette a saruját (szandál -
ját), kimutatta a tiszteletét Isten felé. Egyszerre volt elámulva és megrémülve!

Isten azt akarta, hogy Mózes pontosan tudja, kicsoda Ő.

K: Bogozd ki a betűket, hogy megkapd a neveket!

HBáMArá __ __ __ __ __ __ __, 

záKIS __ __ __ __ __ és

KáBÓJ __ __ __ __ __     Istene
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öSSzESEn:

Ezután Isten elmagyarázta a tervét, hogyan akarja megmenteni az izráelitákat.

K: Melyik versben találod meg, hogy melyik földre szeretné Isten bevinni őket?

K: Melyik versből derül ki, hogy mi volt Mózes feladata?

K: Írd le a SAJát SzAvAIddAl a fenti vers alapján, hogy mi volt Isten utasítása Mózesnek!

Mózes sokat tanult Istenről az égő csipkebokornál.

K: Karikázd be azokat a tulajdonságokat, amelyeket Istenről megtudott Mózes!

erőteljes      feledékeny      hatalmas      kegyetlen

mindent hall és lát      szent      gyenge      gondoskodó

nekünk is emlékeznünk kell arra, hogy Isten szent. Ő fontosabb mindenkinél, akivel csak találkozhatunk.
Elvárja tőlünk, hogy különös tisztelettel legyünk Őfelé. Sohasem használhatjuk hiábavalóan az Ő nevét.

K: Írd ide a kulcsverset!

Bár Isten sokkal hatalmasabb,
mint mi vagyunk, mégis van egy
jó hír. Ő készített egy utat
nekünk, hogy közel kerüljünk
hozzá, a bűnösségünk ellenére.
Ha hisszük azt, hogy az Úr
Jézus meghalt a bűneinkért,
megbocsátást nyerünk, és
visszakerülünk Őhozzá.

/2

/1

/1

/1

/5

MI ISTEN
B
Ű
N

MI ISTEN



nEvEd:bibliai felfedező
Bibliatanulmányozó Feladatlap  3. szint

B9

4. történEt: Mózes
Isten üzenetének küldöttje Kulcsvers:

zsidók 10:31

Olvasd el:
2. Mózes 5:1-9,
22-23 és 6:1-9

volt már olyan, hogy megkértek valamire, amit nem akartál megtenni? valószínűleg kifogásokat
keres tél és valaki mást ajánlottál magad helyett. éppen ezt tette Mózes is, amikor megkérte Isten,
hogy menjen a faraó elé és beszéljen vele! végül Mózes elvállalta, hogy elmegy, de csak akkor, ha
test vére, áron fog beszélni. nem tűnt egyszerűnek a faraót rávenni arra, hogy elengedje az
izráelitákat.

K: Melyek azok a versek az 5. részben, melyekben a faraó kifogásokat mond?

Ahelyett, hogy a faraó megtette volna, amit Mózes és áron kért, még inkább megnehezí tet te az
izráelita rabszolgák életét.

K: Egészítsd ki a mondatokat, melyekből megtudjuk, hogy miket rendelt el a faraó!

Menjenek el ők maguk és szedjenek maguknak  .......................... (5:7), de vessenek 

ki rájuk  ....................................... vályogot (téglát), amit eddig kellett készíteniük! (5:8)

Az izráelitákat megbüntették, mert nem tudták ezt teljesíteni. 
Ők pedig hamarosan elkezdték Mózest és áront szídni ezért.

K: Mit kezdett Mózes ezzel a problémával? Húzd alá a helyes választ!

Azt mondta az izráelitáknak,        Morgolódott.         Az Úrhoz imádkozott.
hogy menjenek haza.

Mózesnek szüksége volt arra, hogy megbizonyosodjon afelől, hogy még mindig Isten irányít mindent.
Isten emlékeztette Mózest az Ő hatalmas erejére, amellyel képes a faraót rávenni arra, hogy elen -
gedje a népét. Isten nEM feledkezett meg az ígéretéről.

K: Kösd össze az alábbi, összetartozó mondatrészeket, melyek Isten ígéreteit tartalmazzák! 
(6:6-8)

Ki foglak hozni titeket melyet megígértem ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak.

ti az én népem lesztek, Egyiptomból.

Beviszlek titeket arra a földre, én pedig Istenetek leszek.
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nem ismerem az
Urat, miért kellene neki
engedelmeskednem?

....... vers

Ez elvonná az
embereket a munkától.

....... vers
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Isten azt akarta, hogy Mózes és az izráeliták felismerjék, hogy ki is Ő. Háromszor is
emlékeztette Mózest ezekkel a szavakkal: „én vAGyOK Az Úr”.

K: Keresd meg a 6. fejezetben azt a három verset, ahol ez megtalálható!

Mivel Mózes tudta, hogy kicsoda Isten, segítenie kellett volna az izráelitáknak, hogy
higgyenek Isten erejében és ígéretében.

K: Hallgattak-e az izráeliták arra, amit Mózes mondott nekik Isten ígéreteiről?
Húzd át a helytelen választ! (9. vers)

IGEn  /  nEM

Isten azt akarja, hogy higgyünk az ígéreteiben, amiket az Ő Igéjében, a Bibliában
adott nekünk. Isten nem csak azt akarta, hogy az Ő népe meglássa a hatalmát és
nagy ságát, hanem azt is, hogy a faraó is tanúja legyen mindezeknek. Isten tíz bün te -
tést, azaz csapást küldött, mielőtt a faraó elengedte volna izráel népét. Ezek a csapá -
sok a 7-11. fejezetekben vannak leírva.

K: Keresd ki a hivatkozásokat, és írd melléjük, hogy melyik csapásról van ott szó!
Ezeket a csapásokat írd be a keresztrejtvénybe is a megfelelő helyre! 
Csak egy megoldás van!

2. Mózes 8:24 _________________ (7)

2. Mózes 9:9 _________________ (6)

2. Mózes 9:23 _________________ (6)

2. Mózes 10:14 _________________ (6)

2. Mózes 10: 22 _________________ (8)

A faraó ellenállt Isten Izráellel kapcsolatos tervének, ezért Isten büntetése, vagy más
néven ítélete alá került.

K: A kulcsvers figyelmeztetés mindannyiunk számára. Írd ide!

vers vers vers
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