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1. törtéNEt: Mózes és az első csapás
Ez a történet arról szól, hogy: engedelmeskedjünk Istennek. Olvasd el:

2. Mózes 7:1-24

Mózes és Áron már többször is mondta a Fáraónak, Egyiptom királyá -
nak, hogy engedje szabadon a héber szolgáit. Ám a Fáraó nem akart
rájuk hallgatni, nem akart engedelmeskedni Istennek.

Írd ide a király nevét!

F __ r __ __

Írd ide az ország nevét!

E __ __ __ p __ __ __

Annyira engedetlen volt, hogy Isten
borzalmas büntetéseket, „csapáso kat”
küldött rá és a népére.

Egyiptom folyóját Nílusnak hívják.
Amikor az első csapás jött, a folyó vize
vérré változott. A halak elpusz tul tak és
rettenetes szaguk volt. A legrosszabb
azonban az volt, hogy az emberek
nem tudtak mit inni. Mindez azért tör -
tént, mert a Fáraó nem engedel mes -
kedett Isten nek.

Mindig az a legjobb, ha figyelünk Istenre, hogy mit mond, és engedel -
mes kedünk neki.

Színezd ki a betűket!

„Jobb az engedelmesség”
1. Sámuel 15:22

Színezd ki képet!
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2. törtéNEt: Mózes és az utolsó csapás
Ez a történet arról szól, hogy: milyen terve volt Istennek a héberek megmentésére. Olvasd el:

2. Mózes 11:1-10
és 12:1-13

Az utolsó csapás még borzalmasabb volt, mint az első
kilenc. A Fáraó még mindig nem akart engedelmesked ni
Istennek, ezért egy borzalmas dolog volt várható.
Egyiptom összes családjában egy éjszaka alatt a
legidősebb fiú meg fog halni!

Ki nem akart engedelmeskedni Istennek?

F __ __ __ __

Kinek kellett meghalnia az utolsó csapásban?

Minden  cs __ __ __ __ __ __ __    a
l __ __ __ __ __ __ __ __ __   fiúnak.

A hébereknek Isten adott egy megoldást,
hogy ez elől a szörnyű csapás elől meg -
meneküljenek.

Minden héber családban be kellett kenni
egy bárány vérével a bejárati ajtófélfa két
oldalát és a tetejét. Ezután be kellett
menniük a házukba és bent kellett
maradniuk egész éjszaka.

Isten megígérte: „Ha meglátom a vért,
elkerüllek benneteket.” Ez azt jelentette,
hogy teljesen biztonságban voltak a csa -
pás elől azon az éjszakán.

A legidősebb fiú a házban azért menekült
meg a haláltól, mert a bárány meghalt
helyette.

tudod-e, hogy a Biblia Jézust „az Isten
Bárányának” nevezi? Ő mindannyiunkért
meghalt. és mivel ő megtette ezt, ha mi
hiszünk Őbenne, akkor örök ké élhetünk
majd vele a mennyben.

Színezd ki a képet! 
Színezd pirosra a vért az ajtófélfán!
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3. törtéNEt: Mózes és a szabadulás Egyiptomból
Ez a történet arról szól, hogy: milyen csodálatos Isten ereje. Olvasd el:

2. Mózes 12:31-39
és 14:1-31

Azon az éjszakán, amikor olyan sokan meg -
hal tak Egyiptomban, a Fáraó hivatta Mózest
és Áront.

„Vigyétek az egész népet, és menjetek el az
országomból!” – mondta.

rövidesen izráeliták ezrei voltak úton a Vörös
tenger felé.

Egészítsd ki a hiányzó szavakat!

A király azt mondta: „Vigyétek az
egész n_ _ _ _ és menjetek el az
o_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ !
Az izráeliták elindultak a V_ _ _ _
t_ _ _ _ _ irányába.

Nemsokára a Fáraó meggondolta magát.
Elindult hatalmas seregével, lovaival és harci
szekereivel, hogy visszahozza az izráelitákat.

Az izráeliták megijedtek. Előttük volt a Vörös tenger, mögöttük pedig az egyiptomi
hadsereg. Úgy nézett ki, hogy csapdába kerültek!

Mózes azt mondta nekik, hogy ne féljenek, mert Isten meg fogja menteni őket.

„Ne féljetek!”, mondta Mózes, „és meglátjátok, hogyan 

szabadít meg ma az Úr.”
Kösd össze a betűket!

tudod mit csinált Isten? Küldött egy nagyon erős szelet. Egész éjszaka nagyon erősen
fújt, és szétválasztotta a vizet! Isten utat csinált az izráeliták számára a tengerben! Nekik
csak át kellett menniük rajta. Az egyiptomi hadsereg is megpróbált utánuk menni, de a
víz hirtelen összezáródott. reggel az összes egyiptomi belefulladt a Vörös ten ger be.

Isten ereje megmentette az izráelitákat. Most már valóban szabadok voltak!

Színezd ki a képet!
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Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. TÖRTÉNET:

2. TÖRTÉNET:

3. TÖRTÉNET:

4. TÖRTÉNET:

Összesen:

Eddigi összes pontod:

4. törtéNEt: Mózes hálát ad Istennek
Ez a történet arról szól, hogy: hogyan imádták Istent. Olvasd el:

2 Mózes 15:1-22

Ha valaki segít nekünk, akkor mindig helyes, ha
megköszönjük. Isten megmentette az izráeli -
tákat és már soha többé nem kell Egyiptom
szolgái legyenek.

Meg akarták köszönni Neki, így imát énekel tek
az Úrnak. Isten mindig örül, ha valaki nem
felejti el megköszöni, amikor Ő segít neki.

Válaszolj a kérdésekre!

1. Mit illik mondani, ha valaki segít
nekünk? „K_ _ _ _ _ _ _ sz_ _ _ _”
2. Miért énekeltek imát az izráeliták
Istennek?
Mert m_ _sz_ _ _d_ _ _ _ _ _ őket.

Itt van egy mondat abból, amit énekeltek:

Színezd ki a szavakat és a képet!

„Az Úr megsza -
badított engem.”
tudták, hogy saját erejükből sohasem lettek volna képesek meg szaba -
dul ni az egyiptomiaktól. Isten lett a megmentőjük, ezért hálát adtak neki
és imádták őt!

A Biblia azt tanítja, hogy nekünk is meg kell szabadulnunk a bűneink től.
Ahogy az izráeliták, mi sem vagyunk képesek magunkat megszabadí ta ni. 
Bíznunk kell az Úr Jézusban, aki a mi bűneinkért is 
halt meg a kereszten, amiért hálásak lehetünk Neki!

rajzolj boldog arcot
Mirjámnak!


