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1. TöRTéNET: Isten eledelt ad
Ez a történet arról szól, hogy: Isten ételt ad az izráelitáknak. Olvasd el:

2. Mózes 
16:1-32

Még csak néhány hete
indultak útnak az izrá -
eliták, de máris el kezd -
tek panasz kod ni. Na -
gyon mérgesek voltak
és elég durva dolgokat
mondtak a vezetőiknek,
Mózes nek és Áronnak.

„Inkább maradtunk volna Egyiptomban” – mondták – „Ott volt bőven
ennivalónk, de itt éhen fogunk halni!”
Színezd ki azokat a négyzeteket, amikben „X” van, a maradék
betűkből összeolvashatod a vezetők neveit!

Isten azonban jó volt hozzájuk. Különleges ételt küldött nekik a Menny -
ből. Minden reggel mintha pici fehér pelyhek lettek volna a földön. Nekik
csak annyit kellett tenniük, hogy össze kellett gyűjteni és meg sütni.
Nagyon finom volt, olyan íze volt, mint egy mézes nápolyinak.
Az izráeliták nevet is adtak neki. Úgy hívták, hogy:

MANNA
Színezd ki a betűket!

A vándorlás évei alatt Isten különleges kenyere mindenhol
ott volt a pusztában. Mennyire jóságos Isten! Ő a mai napig
nagyon sok ajándékot ad nekünk minden nap!
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Írd ide az adataidat!
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Korod: Születésnapod:
Címed:
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Színezd ki a képet!
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2. TöRTéNET: Isten győzelmet ad
Ez a történet arról szól, hogy: Isten segít azoknak, akik bíznak benne. Olvasd el:

2. Mózes 
17:8-15

Egyik nap harcosok támadták meg az izráelitákat, akiket Amálekitáknak hívtak.
Mózes szolgája Józsué gyorsan összeszedett egy hadsereget a népből és elkezdtek
harcolni az ellenséggel. Nemsokára komoly csata alakult ki.

Ki állította össze az izráeliták hadseregét?

J __ __ __ u __ .

Mózes fogta a botját, és felmászott egy közeli hegyre. Áron és Húr vele ment. Amikor
Mózes felemelte a botját az izráeliták győztek, amikor letette, akkor az Amálekiták.

Egy idő múlva Mózes karja
elfáradt. Áron és Húr leül -
tette őt egy nagy kőre.
Odaálltak mellé és tartották a
karját.

Isten tudta, hogy az izráeliták
bíznak abban, hogy Ő segí -
teni fog nekik. Egész nap
folyt a csata, és estére sike -
rült legyőzniük az ellenséget.

Mi is számíthatunk arra,
hogy Isten segít nekünk, ha
valóban bízunk benne.

Rajzold meg a botot
Mózes kezében, majd
színezd ki a képet, ami
Mózest, Áront és Húrt
ábrázolja. Utána egé -
szítsd ki a neveket a
hiány zó betűkkel!

Á __ o __   és   H __ r.
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3. TöRTéNET: Isten törvényeket ad
Ez a történet arról szól, hogy: Istennek vannak szabályai. Olvasd el:

2 Mózes 19 és
20. fejezet

Az izráeliták egy hatalmas hegy
lábához érkeztek, amit Sinai
hegy nek hívnak. Mózes felment a
hegyre. Mennydörgés, villámlás,
vastag felhő meg tűz volt a
hegyen és környékén. Ez nagyon
rémisz tő volt.

Írd a hegyre a nevét!

A legcsodálatosabb dolog azonban az volt, hogy ISTEN talál -
ko zott Mózessel a hegyen és átadta neki a törvényeket. A
törvé nyek arra szolgáltak, hogy segítsenek az izráelitáknak
megérteni, hogy Isten hogyan akarja, hogy éljenek. Sokszor
úgy is hívjuk ezeket a törvényeket, hogy a „Tízparancsolat”.

Isten felírta két nagy kőre
a parancsait és odaadta
Mó zes nek.

Isten törvényei azt írták
elő, hogy Istent kell
szeretni mindennél job -
ban, és hogy egy mást is
szeretni kell.

Senki sem képes arra, hogy maradéktalanul betartsa Isten törvényeit. Mindannyian
elbuktunk és bűnösök vagyunk Isten szemében. Ő azonban szeret bennünket, és
oda adta a Fiát, az Úr Jézust, hogy meghaljon értünk. Az Úr Jézus nem szegte meg
Istennek egyetlen törvényét sem. Ha hiszünk benne, és elfogadjuk Őt, mint Meg -
váltón kat, akkor Isten megbocsátja nekünk, hogy megszegtük az Ő törvényét.

Színezd ki a betűket! 

„Mindenki vétkezett”
Róma 3:23

S _ _ _ _

1. Ne legyen más
iste ned rajtam
kívül!

2. Ne készíts 
bálványo kat!

3. Ne használd
Isten nevét
feleslegesen!

4. Tartsd meg a 
szom batot!

5. Tiszteld apádat
és anyádat!

6. Ne ölj!

7. Ne legyél hűtlen!

8. Ne lopj!

9. Ne hazudjál!

10. Ne kívánd másnak 
a dolgait!

A Tízparancsolat
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Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. TÖRTÉNET:

2. TÖRTÉNET:

3. TÖRTÉNET:

4. TÖRTÉNET:

Összesen:

Eddigi összes pontod:

4. TöRTéNET: Isten megmentést ad
Ez a történet arról szól, hogyan menti meg Isten embert a haláltól. Olvasd el:

4. Mózes 21:4-9

Egyik nap az izráeliták elkezdtek panaszkodni: „Miért hoztál ki
bennünket Egyiptomból, hogy meghaljunk itt a sivatagban? Nincs
megfelelő ételünk, vizünk, és már utáljuk ezt a mannát!” – mondták
Mózesnek.

Isten mérges kígyókat küldött rájuk, hogy megtámadják őket! Rövid időn
belül nagyon sok izráelitát megmartak, akik meghaltak. Mekkora hiba
volt morogni és panaszkodni Isten ajándékára!

Tegyél pipát (4) a helyes, keresztet (8) a hibás mondatok után!

Az izráeliták hálásak voltak Istennek az ajándékaiért. 

A kígyók nem bántottak senkit.

Nagyon sok izráelita meghalt a kígyómarástól.

Az emberek odamentek Mózeshez, hogy elmond -
ják, mennyire bánják, azt amiket mondtak. Arra kér -
ték, imádkozzon Istenhez, hogy vegye el a kígyókat.

Isten azt mondta Mózesnek, hogy készítsen fémből
egy kígyót. Ezt azután egy nagy faoszlopra tette.
Azt mondta, hogy akit megmart a kígyó, annak fel
kell néznie arra, mert Isten megígérte, hogy aki
csak felnéz a kígyóra, rögtön meggyógyul.

és aki úgy tett, ahogyan Isten mondta meggyógyult!

Mi is megmenekülhetünk a bűneinktől, ha hiszünk
az Úr Jézusban, aki vállalta a keresztfán a halált.

Színezd ki a képet és kösd össze a pontokat!

NÉZZ ÉS ÉLJ!


