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Bibliaismereti Feladatlap

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

Telefonszámod:
e-mail címed:
Aki javítani szokta:

1. TörTéNET: Isten ételt ad az 
izráelitáknak Kulcsvers:

János 6:35

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
2. Mózes 16:1-32

Mennyire jó is volt Isten az izráeli -
tákhoz! Nehéz elhinni, hogy nagyon
rövid időn belül elkezdtek morgolódni.
Az összes ennivalót, amit magukkal
hoztak már megették, ezért panasz -
kodtak Mózesnek. Azt mondták neki,
hogy nem éheznének, ha Egyip tom -
ban maradtak volna. Milyen szomorú,
hogy nem bíztak abban, hogy Isten
segíteni tud rajtuk! Neki egy nagyon különleges terve volt azzal kapcsolatban,
hogy a népének mindig legyen mit ennie.

K: Tegyél pipát (4) vagy keresztet (8) az alábbi mondatok mögé, annak meg -
fele lően, hogy igaz vagy hamis!

A nép bízott Istenben, hogy fog adni nekik eledelt.

Inkább Egyiptomban szerettek volna lenni.

Panaszkodtak Mózesnek.

Isten elmagyarázta Mózesnek, hogyan fog kenyeret küldeni a mennyből. 
A népnek csak össze kellett szednie minden reggel, az aznapra valót.

A hét hatodik napján kétszer annyit
kellett szedni, hogy egy adagot el te -
gye nek a Szabbatra, az Úr külön le -
ges napjára. Esténként pedig Isten
húst is adott nekik (lásd: 13. vers).
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öSSzESEN:

2. oldal

Másnap reggel a nép csodálkozott azon, amit látott. A
darához hasonlító fehér pelyhek borították be a földet. Mózes
elmagyarázta nekik, hogy ez egy különleges kenyér, ami a
mennyből hullott. Mindenkinek annyit kellett összegyűjtenie,
amennyire szüksége volt a családjának, akik vele együtt lak -
tak egy sátorban. Másnapra nem szabadott belőle hagyni.
Sajnos néhányan nem tartották be, amit Isten parancsolt.
Azok, akik hagytak belőle másnapra, megrohadva találták azt.

Nagyon finom lehetett, mert a Biblia úgy beszél róla, hogy
olyan íze volt, mint a méznek! Az izráeliták egész vándorlása
alatt Isten végig adta nekik ezt a mennyei kenyeret.

K: A meghatározások segítenek abban, hogy megtaláld az alábbi rejtvényben elrejtett szót!

1. Ez hullott reggel a táborra (13.v)

2. Ehhez hasonlítottak az apró szemcsék

3. Innét jött a kenyér.

4. Ekkorra nem szabadott hagyni belőle.

5. Hányadik napon kellett dupla
mennyiséget szedni?

K: Írd ide fentről lefelé sorban azokat a betűket, amiket a sötét kockákban találsz! Ez volt
annak az érdekes kenyérnek a neve:

évszázadokkal ez az esemény után Jézus elmagyarázta, hogy Ő az élet
Kenyere, aki a Mennyből jött. A manna tartotta életben az izráelitákat
amíg vándoroltak a pusztában. Az Úr Jézus pedig lejött a Mennyből,
hogy meghaljon a bűneinkért, és így nekünk örök életünk legyen. Ha
bízunk benne, akkor biztosak lehetünk abban, hogy Ő gondos kodni fog
mindenről, amire szükségünk van.

K: Színezd ki a kulcsverset! Jézus mondta:

„Én vagyok az
élet kenyere.”

János 6:35
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2. TörTéNET: Isten győzelmet ad a harcban
Kulcsvers:

2. Mózes 17:15

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
2. Mózes 17:8-15

Az izráelitáknak nemsokára újabb problé -
má juk akadt. Egy ellenséges had se reg,
akiket amálekitáknak hívtak meg támad ta
őket. Az izráelitáknak fel kellett venniük a
küzdelmet velük, így Mózes szólt a segítőjé -
nek, Józsuénak, hogy állítson össze a nép -
ből egy hadsereget. Mózes, Áron és Húr
felmen tek egy hegy tetejére, hogy figyel hes -
sék a harcmezőt. Mózes magával vitte Isten
botját, amit a kezében tartott. Ez annak a
kifejezésére szolgált, hogy az izráeliták
bíztak Istenben, hogy segíteni fogja őket a
győzelemben.

Egészen addig, amíg Mózes kezei fel voltak
emelve, az izráeliták győztek, de amikor
leengedte a kezeit, akkor az ellenség volt az
erősebb. Ha megpróbálod sokáig tartani a
két kezedet a fejed fölött, akkor rájössz,
hogy hamar elfáradnak!

Ez történt Mózessel is, de Áron és Húr leültette Mózest egy nagy kőre, majd segítettek neki,
hogy felemelve tudja tartani a karjait naplementéig. Addigra pedig az izráeliták győztek az
ellenségük felett!

Mózesé volt a legfontosabb feladat a harcban – fontosabb, mint Józsué vagy a katonáké. 
A csatát azért nyerték meg, mert Mózes Istenhez emelte a kezeit, és Isten segítségétől
függtek. Isten azért adott győzelmet az izráelitáknak, mert bíztak benne.

K: Válaszold meg a kérdéseket!

Ki állította össze a hadsereget?

Ki tartotta magasba Isten botját?

Kik tartották Mózes karjait? és

Ki volt az ellenség?

Ki adott győzelmet az izráelitáknak? /12

Színezd ki a képet!



öSSzESEN:

4. oldal

K: Írd a helyes mondatot a megfelelő kép alá!

Az izráeliták győztek.
Az izráeliták gyengébbek voltak.

A keresztyéneknek is van egy ellenségük – a Sátán. A Biblia azonban azt mondja, hogy az Úr
Jézus sokkal erőseb, mint a Sátán. Isten azt akarja, hogy bízzunk abban, hogy Ő győzelemre
tud segíteni bennünket a Sátán felett. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy imádkozunk Istenhez és
elhisszük, hogy Ő meg fog segíteni és védeni bennünket. A történet végén Mózes oltárt épített
az Úrnak a győzelemért.

K: Hogyan nevezte Mózes az oltárt? Keresd meg a nevet, úgy, hogy kihagyod az X és a Q
betűket az alábbiakból! Írd a megfejtést a kép alá!

XQAXzQÚrXQAXzQéXNQHQAXdQIJQXQELXVQXéXQNQXYXXEQMX

__ __     __ __     __ __     __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __.
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3. TörTéNET: Isten törvényt ad
Kulcsvers:

2. Mózes 20:1

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
2. Mózes 19 
és 20. fejezet

Nemsokára a nép egy magas hegy lábához
érkezett, amit Sínai hegynek hívtak. Itt le tábo roz -
tak. Ez volt az a hely, ahol Isten találkozni akart
Mózessel, hogy átadja a törvényt az izráelitáknak
- aminek része volt a Tízparancsolat -, hogy az
alapján éljenek.

Isten elmagyarázta, hogy sűrű füstfelhőben fog lejönni a
hegy tetejére. Mózesnek egy határt kellett kijelölnie a
hegy lábánál, ameddig a nép közel jöhetett. Habár az
egész nép megmosakodott és megszentelte magát,
senki sem jöhetett közel Istenhez, mivel Ő szent és
bűntelen.

Három nap múlva a nép a hegy lábánál állt. Félelmetes
látvány volt, amikor a hegy megrázkódott és füst szállt
fel belőle. Isten megmutatta a népnek, hogy milyen
hatal mas Ő.

Ezután Isten szólt Mózesnek, hogy menjen fel. Újból
figyelmeztette Mózest, hogy ellenőrizze, hogy a népből
senki sem próbált meg felmenni a hegyre. A népnek a
bűnei miatt egy bizonyos távolságot kellett tartania
Istentől. A mi bűneink is távol tartanak bennünket Istentől.

K: Kösd össze a dobozokat a megfelelő állításokkal!

Később Mózes felment a hegyre, hogy átvegye Istentől a törvényt. Ebből tanulhatta meg a
nép, hogyan viszonyuljon Istenhez, és hogyan viselkedjenek egymással.
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A nép
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a hegy lábánál áll

szent

a hegy tetején van
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6. oldal

K: Hány parancsolat volt?

Hányadik szól arról, hogy ne lopj? 

Hányadik szól arról, hogyan kell viselkednem a szüleimmel?

A nép képtelen volt arra, hogy megtartsa Isten
parancsolatait. Mi is mindnyájan bűnösök
vagyunk, és megszegtük Isten parancsait. Nincs
jelentősége annak, hogy mennyire próbálkozunk,
továbbra is követünk el bűnöket és nem tudunk
Isten törvényeinek megfelelni.

Az Úr Jézus az egyetlen Személy, aki tökéletes
tudott lenni az életében itt a Földön. Ezért lehet Ő
a mi Megmentőnk. Ő meghalt, és magára vette a
mi bűneink büntetését is, így Isten megbocsáthat
nekünk, és békességünk lehet Vele.

K: Meg tudták tartani az izráeliták a parancsolatokat?

Te képes vagy betartani Isten parancsolatait?

Az Úr Jézus betartotta Isten összes parancsát?
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1. Ne legyen más
istened rajtam kívül!

2. Ne csinálj semmiféle
istenszobrot.

3. Ne mondd ki hiába
Iste nednek, az
Úrnak a nevét!

4. Emlékezzél meg a
nyugalom napjáról! 

5. Tiszteld apádat és
anyádat!

6. Ne ölj!

7. Ne legyél hűtlen!

8. Ne lopj!

9. Ne hazudj!

10.Ne kívánd azt, ami
másoké!

Tízparancsolat
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4. TörTéNET: Isten megmentést ad
Kulcsvers:
János 3:14

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
4. Mózes 21:4-9

Az izráeliták hosszú időn keresztül vándoroltak a sivatagban. Sajnos vándorlásuk során
állan dó an morgolódtak.

Isten továbbra is adta nekik a mannát. Ők viszont mennyire hálátlanok voltak! Isten
megharagudott azért amiket mondtak, és úgy döntött, hogy megbünteti őket.

Nemsokára mérges kígyók lepték el a tábort, és megmarták az embereket, akik közül sokan
meghaltak. A nép rájött, hogy ez a hibájuk büntetése, így odamentek Mózeshez.
„Vétkeztünk Isten ellen” mondták, „imádkozz Istenhez, hogy vegye el rólunk a kígyókat!”

Mózes imádkozott Istenhez. Isten egy elég különös dolgot mondott Mózesnek. Kellett
csináljon egy kígyót rézből, és fel kellett tűzze egy oszlopra a táborban.

K: Tedd az alábbi mondatokat a történetből az idő rend nek
megfelelően sorba úgy, hogy számozd meg őket 1-től
5-ig!

Sokan meghaltak.

Az izráeliták morogtak az étel és a víz miatt.

Isten azt mondta Mózesnek, hogy készítsen egy
rézkígyót és tűzze egy oszlopra.

Isten mérges kígyókat küldött a táborba.

A nép kérte Mózest, hogy imádkozzon értük Istenhez.

1
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Meg fogunk
halni ebben a
sivatagban!

Nincs vizünk
és megfelelő

élelmünk.

Egyiptomban
sokkal jobb

dolgunk volt.
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Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. TÖRTÉNET:

2. TÖRTÉNET:

3. TÖRTÉNET:

4. TÖRTÉNET:

Összesen:

Eddigi összes pontod:

Isten megígérte, hogy ha valakit megmar egy kígyó, és felnéz az oszlopon lévő
rézkígyóra az nem hal meg. Aki hitt ebben, és így tett, az életben maradt. Milyen
egyszerűen meg lehetett meneküni a haláltól!

K: Kösd össze a pontokat a képen, majd egé szítsd
ki az alábbi mondatot!

Az az izráelita, aki   f __ __ n __ __ __ __ __   az
oszlopon lévő kígyóra, megmenekült a haláltól.

évszázadokkal később az Úr Jézus elmagyarázta,
hogy mit is tanít ez a történet a számunkra. Ahogyan
az izráeliták, úgy mi is vétkeztünk Isten ellen. Isten
azonban készített egy megoldást arra, hogyan mene -
kül hetünk meg a bűneink büntetése alól. Az Úr Jézust
„felemelték”, hogy meghaljon értünk. Ha elhisszük és
elfogadjuk ezt, Isten örök életet ad nekünk, és
megmenekülünk a haláltól.

K: Színezd ki azonos színnel azokat
a négyszögeket, ame lyek ben
pon tot találsz, hogy meg kapd,
hova emelték fel az Úr Jézust!

K: Tedd a hiányzó szavakat a helyére a Kulcsversben! 
(Jézus sokszor beszélt úgy magáról, mint az „Emberfiáról”.)

kígyót           pusztában           felemeltetnie

„Ahogyan Mózes felemelte a __________ a ______________, 

úgy kell az Emberfiának is ________________ .”

János 3:14
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