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Bibliatanulmányozó Feladatlap 

bibliai felfedező

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

Telefonszámod:
e-mail címed:
Aki javítani szokta:

B91. résZ: Mózes
A Herceg Kulcsvers:

Zsidók 11:23

Olvasd el:
2. Mózes 1:5-22,

2:1-25Ajánlott további olvasásra:  •  4. Mózes 26:58-59
•  Apostolok Cselekedetei 7: 17-29

Mózes a központi figurája Mózes 2. könyvének, a Kivonulás könyvének, amit Exodusnak
is hívnak. Az Exodus „elindulást” jelent, és ahogy haladunk majd a könyv tanulmányo -
zá sában, látni fogjuk, hogy miért kapta a könyv ezt a címet. Mózes szülei mindketten
zsidók (izráeliták) voltak, és Lévi családjából vagy más néven Lévi törzséből származ -
tak. Lévi Jákób tizenkét fiának egyike volt. Jákóbnak Isten adta az Izráel nevet.

K: Nézd meg a 4. Mózes 26:59 verset, és írd ide Mózes családtagjainak neveit!

Apja: __________ Anyja: ___________ Bátyja: ________ Nővére: __________

Mózes születésekor az izráeliták az egyiptomiak rabszolgái voltak.

K: Írd ide a két város nevét, amelyeket az izráeliták építettek az Egyiptomiaknak. 

K: Milyen feladatokat kellett még elvégezniük?

A Faraó, Egyiptom királya aggódott amiatt, hogy az izráeliták népe nagyobb és erősebb
lesz mint ők, ezért utasította a zsidó bábákat – akik a szüléseknél segítettek – hogy a fiú
babákat születésükkor öljék meg.

K: Miért nem engedelmeskedtek a bábák?

Ezek a bábák tudták, hogy amit a Faraó parancsolt az nem volt helyes, és ők inkább
Isten törvényének engedelmeskedtek a Faraó parancsa helyett, bár tudták, hogy a
Faraó megbüntetheti őket emiatt. A Faraó azonban elfogadta a kifogásu kat, és Isten
megáldotta a bábákat.

K: Mi volt a következő utasítás, amit a Faraó kiadott?
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ÖssZEsEN:

Ez abban az időben történt, amikor Amrámnak és Jókebednek megszületett a fia, Mózes.

K: Mit tett a gyermek édesanyja, hogy megmentse a fia életét?

K: Írd ide azt a szót, amit a kulcsversben találsz,
hogy miért rejtegették a gyermeket!

Ahogyan a történet folytatódik, egyértelművé válik, hogy Isten óvta Mózes életét. Miriám, Mózes nővére
biztosan nagyon aggódott, amikor a hercegnő (a Faraó lánya) felfedezte a kistestvérét a kosárban.
Amikor megértette, hogy a Faraó lánya nem akarja Mózest a Nílusba ölni, gyorsan előjött a rejtek -
helyéről, és felajánlotta, hogy hoz egy zsidó asszonyt, aki szoptatja a babát.

K: Ki fizetett a baba szoptatásáért?

Amikor Mózes elég idős lett, elvitték a palotába. A Faraó unokájaként nőtt fel, és megtanították Egyiptom
minden bölcsességére (ld. Ap. Csel. 7:22). Biztosak lehetünk azonban abban, hogy a „dajkája” (aki
valójában az édesanyja volt) szintén tanította őt a népéről, a zsidó népről és annak Istenéről – az egy
igaz Istenről. Negyven éves korában Mózes úgy döntött, hogy meglátogatja a népét, az izráelitákat.
Nagyon mérges lett, amikor azt látta, hogy az egyik egyiptomi bántalmaz egy zsidót.

K: Mi volt az a két dolog, amit Mózes tett?

Történetesen másnap rájött, hogy kitudódott, mit tett. Néha teszünk dolgokat, amikről tudjuk, hogy nem
jó, de azt reméljük, hogy senki nem fogja megtudni. Ezeknek a dolgoknak van egy olyan szokásuk, hogy
egyszer csak nyilvánosságra kerülnek, és általában a legrosszabb pillanatban! Azonban még ha meg is
menekülünk attól, hogy mások rájöjjenek, ez nem jelenti azt, hogy Istennél ez észrevétlen marad.

K: Nézd meg a Zsidók 4:13-at, és írd le a sAJÁT sZAVAIDDAL, hogy mire tanít bennünket!

K: Mit várt Mózes a zsidó néptől, hogy fogadjanak el tőle? (Ap. Csel. 7:25)

Isten egyértelműen kijelentette Mózesnek, hogy őt választotta ki arra, hogy megszabadítsa a zsidókat az
egyiptomi szolgaságból. Mózes saját kezébe vette az ügy intézését, és ezzel elég nagy bűnt követett el.
Isten azonban továbbra is rajta tartotta kezét Mózes életén, még ha Mózes erről nem is tudott. A Faraó
tudomást szerzett arról, amit Mózes tett, és elhatározta, hogy megöli, ezért Mózes elmenekült Egyiptomból.

K: Hova ment Mózes?

Hol ismerkedett meg a feleségével?

Mózes valószínűleg azt gondolta, hogy többé már nem fog tudni segíteni Isten népének, de nem így tör -
tént. Isten terve kezdett összeállni. A zsidók imádkoztak, és Isten meghallgatta az imájukat. Isten nem
felejtette el az ígéretét, hogy megszabadítja őket, és elvezeti őket a saját földjükre. Isten ígéretei felénk
sem merülnek feledésbe. számolhatunk velük! Isten meg akar szabadítani bennünket a bűn rabságából
és a mennybe akar vinni bennünket. Bízzál benne, hogy meg is teszi veled!
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NEVED:bibliai felfedező
Bibliatanulmányozó Feladatlap  4. szint

B9

2. résZ: Mózes
A Pásztor Kulcsvers:

Ap. Csel. 7:35

Olvasd el:
2. Mózes 3:1-16,

4:1-17
Ajánlott további olvasásra: • Apostolok Cselekedetei 7:29-36

Újabb negyven év telt el azóta, hogy Mózes elmenekült Egyiptomból, amikor az égő csipkebokor
törté netéről olvasunk. Mózes tehát ekkor nyolcvan éves volt.

K: sZórÁCs (Olvasd el: 2. Mózes 3:1-6 és 4:14!)

Meghatározások

1. Milyen bokor égett?

2. Mi volt Mózes apósának a neve?

3. Mi volt Mózes bátyjának a neve?

4. Ki szólt Mózeshez csipkebokorból?

5. Honnét jött a hang? A bokor ...

6. Miért takarta el Mózes az arcát?

7. Ezt mondta Isten: „Oldd le ... a lábadról!”

K: Nézd meg a szót, ami megjelent vízszintesen a szórácsban!
Miért nevezte ilyen különleges módon azt a helyet Isten?

K: Amikor Isten megszólította a csipkebokorból, mit válaszolt Mózes? 

K: Milyen különleges feladatot adott Isten Mózesnek?

Amikor Mózes meghallotta, hogy mit kell tennie, nem volt biztos benne, hogy ezt ő meg is akarja
tenni.

K: Mi volt az a két dolog, amit Isten ígért Mózesnek, hogy bátorítsa őt a rábízott feladat végrehaj -
tá sá ban? (Nézd meg a 12. verset!)
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ÖssZEsEN:

Mózes még mindig nem volt biztos a dolgában. Különböző kifogásokat hozott.

K: Írd le, hogy Isten miket válaszolt Mózes kifogásaira!

K: Milyen szerepet töltött be Áron abban a feladatban, amit Isten adott Mózesnek?

K: Nézd meg a Kulcsverset, és írd ide, hogy milyen két céllal küldte vissza Isten Mózest Egyiptomba!

Isten ma is hív el embereket. Hallottad már Istent szólni hozzád miközben olvasod a Bibliát vagy ezeket
a feladatlapokat? Engedelmeskedsz annak, amit Isten mond neked?

Isten először azt várja mindenkitől, hogy kövesse Őt – bánja meg bűneit és fogadja el Jézus Krisztust,
mint Urát és Megváltóját. Ez tesz téged keresztyénné, ami azt jelenti, hogy „Krisztus követője”.

Ha keresztyének vagyunk, akkor készeknek kell lennünk arra, hogy engedelmeskedjünk Istennek
abban, amit Ő akar tőlünk. Isten megígérte, hogy velünk lesz (Máté 28:20), és megadja nekünk, hogy
mit mondjunk (Lukács 12:12), ugyanúgy, ahogyan megígérte ezt Mózesnek is.
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Izráel fiai azt fogják
kérdezni, hogy „Mi az

Isten neve?” (3:13)

Izráel fiai azt fogják
mondani: „Nem hiszünk

neked, ... Isten nem jelent
meg neked.” (4:1)

Nem tudok jól
beszélni. (4:10)
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3. résZ: Mózes
A vezető Kulcsvers:

Példabeszédek
29:1

Olvasd el:
2. Mózes 7:1-25

Ajánlott további olvasásra:  •  Zsoltárok 95:6-8 és 105:26-35
•  ézsaiás 55:6-7

Amikor Mózes visszatért Egyiptomba és találkozott a bátyjával Áronnal, Isten folytatta az utasításait,
hogy mit tegyenek és mit mondjanak a Faraó előtt. Isten azt is megmondta nekik, hogy pontosan
tudja, mi fog történni, és hogyan fog a Faraó és Egyiptom népe reagálni.

K: Olvasd el a 3. és 4. verseket újból és írd le a sAJÁT sZAVAIDDAL hogy mit mondott Isten,
mik fognak történni!

K: Mit kellett megtanulniuk Egyiptom népének a csapásokból, amiket Isten küldött rájuk?

Kétségtelen, hogy a csapásokat Isten küldte büntetésként a Faraóra, amiért ellenkezett Vele.

K: Minek a megtételét utasította vissza a Faraó?

Ha engedetlenek vagyunk Istennek, a szívünk megkeményedik, és megmakacsoljuk magunkat.

K: Irj ki egy verset az olvasott szakaszból, ami azt bizonyítja, hogy ez igaz volt a Faraó esetében
is!

Figyeljük meg, hogy a Faraóval ellentétben miket olvasunk Mózes és Áron engedelmességéről!

K: Nézd meg a 6, 10. és 20. verseket! Mire tanít bennünket az, amiket olvashatunk ezek ből az
igékből?

Az a tény, hogy ez három alkalommal is megismétlődik ebben a fejezetben azt bizonyítja, hogy
mennyire fontos is ez. Ha engedelmeskedünk Istennek, akkor Ő megáld bennünket.

K: Hogyan mutatta meg Isten, hogy az Ő hatalma nagyobb volt, mint a varázslóké?
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ÖssZEsEN:

Folytatva Isten hatalmának jeleit, a tíz csapásból az első megtörtént – a Nílus folyó vize vérré változott.

K: Mi volt a három következménye ennek a csapásnak? (21. vers)

K: Olvasd el a 2. Mózes 8:15-öt és írd le, hogy mit mondtak a varázslók a Faraónak az újabb csapá -
sok kal kapcsolatban!

A varázslók felismerték a Mózes és Áron által végrehajtott csodák hátterét.

Nagyon valószínű, hogy a Faraó is felismerte, de ő továbbra is elutasította, hogy figyeljen rájuk, és elen -
ged je Izráel népét. Vigyáznunk kell, hogy nehogy hasonlóan cselekedjünk – hogy elutasítsuk azt, hogy
Istenre figyeljünk, és szándékosan a saját fejünk után menjünk – mert ez katasztrófához vezethet.

K: Írd ide a Kulcsverset!

K: KErEsZTrEJTVéNY

Vízszintes
2. Ennyi napig tartott az első csapás (25. vers)
5. Ebben a napszakban találkozott Mózes 

a Faraóval. (15. vers)
7. Az ország, ahol az izráeliták rabszolgák voltak.
9. Ez változott kígyóvá.
10. Ennyi éves volt Mózes, amikor 

a Faraóval beszélt.

Függőleges
1. Az Úr az ő Istenükként mutatja be magát. (16. vers)
3. Itt kellett a népnek szolgálniuk Istennek. (16. vers)
4. Mózes bátyjának a neve.
6. Ilyen maradt a Faraó szíve. (13. vers)
8. A folyó neve.

További csapások követték az elsőt. Néha a Faraó beismerte a bűnét, és beleegyezett hogy elengedje
Izráel népét. Kérte Mózest, hogy járjon közbe az Istenénél, hogy megszűnjön az a csapás. Azonban,
ahogy megszűnt a csapás azonnal visszavonta a szavát.

sajnos manapság is nagyon sokan kezelik így Istent. Hozzá fordulnak, amikor bajban vannak és szüksé -
gük van a segítségére, de elfelejtkeznek róla, amikor a soruk jobbra fordul.
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4. résZ: Mózes
A szabadító Kulcsvers:

János 1:29
1. Korinthus 5:7

Olvasd el:
2. Mózes 11:1-10,

12:1-13, 21-42

Ajánlott további olvasásra:  •  Zsoltárok 105: 36-38 •  Zsidók 11: 28  •  1. Péter 1: 18-19

A tizedik és egyben utolsó csapás (büntetés), ami az olvasandó igeszakaszban van leírva a leg -
rosszabb és a legpusztítóbb volt a csapások közül – az egyiptomiak számára. Az izráeliták közül
azonban azok számára, akik maradéktalanul végrehajtották azt, amit Isten mondott nekik, a szolga -
ságból való megszabadulást jelentette és a vándorlásuk kezdetét az Ígéret Földjére. számunkra is
hatalmas jelentősége lehet, mert Isten egy ilyen képben mutatta be nekünk, hogy mit tett az Úr
Jézus Krisztus értünk.

K: Nézd meg a kulcsverseket. Hogyan mutatják be Krisztust?

János 1:29

1. Korinthus 5:7

K: Melyik versben találjuk a 12. fejezetben a páska-áldozat kifejezést?

Látjuk tehát, hogy az Ige Jézus Krisztust úgy mutatja be, mint a Bárányt, mégpedig mint a meg -
áldozott húsvéti Bárányt. Ugyanúgy, ahogyan a húsvéti báránynak épnek kellett lennie, minden hiba
nélkül, úgy az Úr Jézus is bűntelen volt. A bárányt megölték. A vérét fogták és felkenték az ajtó-
félfára minden izráeli háznál. Isten megígérte, hogy megvédi az összes ilyen otthont az öldöklő
angyaltól. Hasonlóan Krisztus is feláldozta az életét a kereszten, és kiontották a vérét. El kell
fogadjuk ezt az életünkre, elfogadva Őt személyes megváltónkul. Isten megígérte, hogy megvédi az
ítélettől azokat, akik elfogadják Krisztust, mint Megváltójukat.

K: Olvasd el az 1. Péter 1:18-19 verseket, és írd ide, mit mond Péter arról, hogy milyen ár lett
fizetve a mi megmentésünkért és szabadságunkért!

K: sok számot találunk a 2. Mózes 12. fejezetében. Írd le mivel összefüggésben találjuk meg az
alábbi számokat a fejezetben!
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4. szint
Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. RÉSZ:

2. RÉSZ:

3. RÉSZ:

4. RÉSZ:

Összesen:

Eddigi összes pontod:

4. sZINT  B9
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: Egészítsd ki a következő mondatokat!

Mózes összehívta Izráel .

A vérből a két és a szemöldökfára kellett
kenni.

A tüzön sütött húst  kenyérrel kellett
megenni.

A még éjszaka hívatta Mózest és .

Izráel fiai ezüst és arany  kértek az
Egyiptomiaktól.

K: A nyolc kiemelt betűből megfelelően összeállítva egy szó alakul ki az első
elolvasandó igeszakaszból. Mi ez a szó?

K: Írd le, milyen eseménnyel kapcsolatban fordul elő ez a szó a történetben!

K: A 2. Mózes 12:28-ban azt olvassuk, hogy elment a nép és úgy cselekedett,
ahogyan Mózes és Áron meghagyta nekik. Mit csináltak előtte?

Izráel fiai nemcsak Isten ítéletétől menekültek meg az ajtófélfára kent vér által, hanem
megszabadultak az egyiptomi rabszolgaságból is. Ha mi is bízunk Őbenne, aki meghalt
értünk, és engedjük, hogy átvegye az irányítást az életünkön, akkor Ő is szabadságra
és egy új életre vezet bennünket. 

Ismered az Úr Jézust, mint személyes Megváltódat? Hiszel benne? Elfogadtad az érted
vállalt áldozatát? Megmenekültél már Isten ítélete alól, a bűneidből és szabaddá lettél a
bűn rabságából örökre?
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