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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
A Páska bárány. Kulcsvers:

2. Mózes 12:13

Olvasd el:
2. Mózes 12:1-14;

29-36 és 50-51

Az izráeliták még mindig Egyiptomban voltak. Isten már kilenc szörnyű büntetést mért
Egyiptomra. A Fáraó többször is megígérte, hogy szabadon elengedi a rabszolgaként
dolgozó népet, de ahogy Isten megszüntette a csapást, mindig meggondolta magát.
Isten most egy végső csapást fog rájuk mérni. Az egyiptomiak számára ez lesz a csapá -
sok közül a legszörnyűbb, de az izráeliták számára ez fogja meghozni a szabadulást.

Isten fontos utasításokat adott az izráelitáknak, annak érdekében, hogy megvédje őket
az utolsó csapástól.

K: Karikázd be a naptáron azt a napot,
amikor a bárányt ki kellett választani! 

Húzd át X-el azt, amikor le kellett vágni!

K: Olvasd el az 5. verset, és írd ide, hogy milyen bárányt kellett választaniuk!

K: Jelöld „X”-el a helyeket, ahova vért kellett kenni az
ajtón!

K: Írd ki a Kulcsversből azt a részt, hogy mit mon dott
Isten, mi fog történni ha a vér ott lesz az ajtón!
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öSSZESEN:

2. oldal

Ezzel a tettel azok, akik a házon belül voltak, teljes biztonságba kerültek. 
Ezután meg kellett enniük a Páska bárányt, és készen kellet állniuk az indulásra.

K: Töltsd ki az étlapot és írd le az eszközök neveit, ami náluk kellett legyen a Páska bárány
elfogyasztása közben! (Lásd: 8. és 11. versek!)

Isten ítélete lesújtott Egyiptomra, pontosan úgy, ahogyan megígérte.

K: rajzold be az órán azt az időpontot, amikor az egyiptomi első -
szülöttek meghaltak!

Ez érintett minden családot Egyiptomban, még a Fáraó családját is a
palotájában, de akik felkenték a bárány vérét az ajtófélfájukra, azok
sértet lenek maradtak.

K: Mit mondott a Fáraó ezután a szörnyű csapás után Mózesnek? (31. vers)

Az izráeliták nem vesztegették az időt, hogy elhagyják Egyiptomot. Több ezren indultak el az Ígéret Föld -
jé re, amit Isten megígért nekik, és vitték magukkal az ajándékokat, amiket az egyiptomiaktól kaptak.

K: Bogozd ki a betűket, hogy kiderüljön, mi volt az a három dolog, amit az izráeliták kértek az egyip -
tomi ak tól!

r  a  n  a  y t  z  e  s  ü a  r  h  u

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Az, ahogyan Isten megszabadította az izráelitákat, nagyon pontos bemutatása Isten megváltó tervének,
ahogyan bennünket akar megmenteni.

K: Keresd meg az 1. János 1:7-et és töltsd ki a három üres helyet az alábbi táblázatban!

A Biblia elmagyarázza, hogy az Úr Jézus az „Isten Báránya”, akit arra választott ki, hogy elvegye a
bűneinket. Az ő vérének nagy jelentősége van a számunkra, ha elfogadjuk Őt mint Megváltónkat, mert
csak ez tud megtisztítani bennünket a bűneinktől és ez tesz bennünket méltóvá a mennyhez.
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éTLAP

1) ..........................................................

2) ..........................................................

3) ..........................................................

náluk: .............................

rajtuk: .............................

ISTEN IZrÁELITÁK

megmentette őket Egyiptomból

meghalt helyettük __ __ __ __ __ __

MI

__ __ __ __ __ __

__ __    __    __ __ __
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2. TörTéNET: Mózes
A Vörös-tenger Kulcsvers:

2. Mózes 14:14

Olvasd el:
2. Mózes 13:20-22;
14:5-14 és 19-31

Ha egy hosszabb útra indulunk autóval valahova, amit nem ismerünk jól, a sofőrnek valószínűleg
szüksége lesz segítségre, hogy odataláljon.

K: Írd a képek mellé a tárgyak neveit, amik hasznosak lehetnek!

Isten kihozta az izráelitákat Egyiptomból, és az új hazájuk felé vezette őket, az Ígéret Földjére.

K: Írd a képek mellé, hogy mit használt fel Isten, hogy vezesse őket az útjukon!

Időközben Egyiptomban a Fáraó rádöbbent, hogy az izráeliták valóban elmentek. 
Hirtelen megbánta, hogy elengedte őket.

K: Miért gondolta meg magát?

Úgy döntött, hogy utánuk megy és visszahozza őket.

K: Keress 3 dolgot a 9. versből, amiket a Fáraó magával vitt!

K: Írd be a mondatok alá a megfelelő jellemzőket, hogy mit éreztek az izráeliták!

Boldogság  /  félelem  /  méreg  /  biztonság

3.2.1.

Nappal

__________

oszlop

Éjszaka

__________ 

oszlop
/2
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/1

Amikor elindultak Egyiptomból

és

Amikor észrevették, hogy a Fáraó üldözi őket

és



öSSZESEN:

4. oldal

Mózesnek elég nehéz feladata volt: le kellett csillapítsa a népet. A helyzet teljesen reménytelennek tűnt a
Vörös-tengerrel előttük és a Fáraó seregével a hátukban. Mózes semmit sem tehetett, hogy megmentse
a népet, de emlékeztetni tudta őket az Egyetlenre, aki képes volt erre.

K: Írd ide a kulcsverset!

K: Írd be a mondatból hiányzó szavakat, majd keresd meg a Szókeresőben, és satírozd be őket!
(14:21-22 versek.) A szavak vízszintesen, függőlegesen, és átlósan, előre vagy visszafelé vannak
elrejtve. 

1. Isten azt mondta Mózesnek, hogy nyújtsa ki
a  ....................  a tenger felé.

2. Isten erős .......................... szelet küldött.

3. Az izráeliták szárazon mentek be a ...................... közepébe.

4. A víz ketté vált és falként állt ................ és .............. oldalon.

K: A megmaradt betűket olvasd össze sorban lefelé, hogy kiderüljön, mi tette lehetővé ezt a csodálatos
eseményt!

__ __ __ __ __       __ __ __ __ __

K: Mi történt azután, hogy az izráeliták átértek? Nézd meg a 14:23-28. verseket!
Tedd az alábbi történéseket időrendi sorba! Számozd be őket 1-4-ig!

A Fáraó és a serege a tengerbe fulladt.

Isten szólt Mózesnek, hogy nyújtsa ki a kezét, hogy a víz visszatérjen a helyére.

A Fáraó követte őket a seregével.

Isten akadályozta az egyiptomi harci kocsik haladását.

K: Melyik vers beszél arról, hogy mivel látták Isten hatalmas erejének megnyilvánulását, ez segítette
az izráelitákat abban, hogy még jobban bízzanak Istenben?

Amennyiben az övéi vagyunk, Isten azt akarja, hogy megtapasztaljuk,
Ő használni fogja az erejét annak érdekében, hogy segítsen nekünk.
Nem kell félnünk, mert amikor bajban vagyunk számíthatunk a jelen -
létére és segítségére!

„Az Úr megszabadította őket nevéért, hogy megismertesse hatalmát.
Megdorgálta a Vörös-tengert, és az kiszáradt, 
átvezette őket a mély vizen, akár a pusztában.
Megszabadította őket gyűlölőik kezéből, 
megváltotta az ellenség kezéből.
Üldözőiket víz borította el, egy sem maradt meg közülük.”

vers
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3. TörTéNET: Mózes
A pusztai vándorlás Kulcsvers:

1. Péter 5:7

Olvasd el:
2. Mózes 17:1-16

Izráel népének rögtön az útjuk elején egy csodálatos megtapasztalásban volt része. Bebizonyo -
sodott, hogy hatalmas Istenük van, aki nem hagyja el őket a nehézségek idején.

K: Egészítsd ki a térképen a helyek neveit, ahol a nép már járt!

K: Az olvasott igeszakaszban két problémát találunk, amivel az izráelitáknak szembe kellett
nézniük útjukon. Láthatjuk azt is, hogyan oldották meg ezeket. Azt is láthatjuk, hogy valóban
megtanultak-e Istenben bízni.

1. PrOBLéMA    (töltsd ki a hiányzó szavakat)

Az izráeliták reakciója nagyon elszomorító volt. Nemcsak panaszkodtak Mózesnek, de nem hittek
Isten jelenlétében és segítő erejében sem. Amikor vizet kértek, feltettek egy másik kérdést is, ami
Istennel volt kapcsolatos.

K: Keresd meg ezt a kérdést a 7. versben, és írd ki ide!

Isten azt mondta
Mózesnek,

hogy ..........................

vízre a ......................... .

Ismét

.......................... .

Nem volt

.......................... .

MegoldásMit tettek?Oka?
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V__ __ __ __ - t __ __ __ __ __

E __ __ __ __ __ __ __
__ __ __ __

pusztája

r __ __ __ __ __ m



öSSZESEN:

6. oldal

2. PrOBLéMA    (Töltsd ki a hiányzó szavakat!)

K: Melyik versben találjuk meg, hogy Józsué a végén megnyerte az ütközetet?

K: Mit épített Mózes hálája jeléül Istennek?

Isten azt akarja tőlünk, hogy MINDIG bízzunk benne!

Azzal tudjuk megmutatni Istennek hitünket, hogyha beszélünk vele imádságainkban a problémáinkról,
amikkel szembesülünk. A kulcsvers elmondja, hogyan tehetjük ezt meg.

K: Írd ide a kulcsverset!

Nézd meg az alábbi
képet, és húzd át

a hibás válaszokat!

Az izráeliták ekkor:

voltak.

Írd ide azt a 
két nevet, akik

segítettek Mózesnek!

__ __ __ __

__ __ __

..............................
volt felelős a harc

vezetéséért.

Mózes felment egy

..............................
tetejére.

A .........................
felemelése azt

jelképezte, hogy
Istentől függenek.Egy ellenséges nép, az

....................................

megtámadta 

Izráel fiait.

MegoldásMit tettek?Oka?

vers 
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4. TörTéNET: Mózes
A rézkígyó Kulcsvers:

János 3:14

Olvasd el:
4. Mózes 21: 4-9;

János 3:1-2, 14-16

Majdnem negyven évvel később a nép még mindig a pusztában vándorolt. Amikor az első alkalom -
mal az Ígéret Földje közelébe értek, nem hitték el, hogy Isten be tudja vinni őket oda, így Isten bünte -
tésül visszaküldte őket a pusztába. Mostanra felnőtt egy új generáció Izráel népének gyermekeiből.
Sajnos ők is lázadtak Isten ellen.

K: Egészítsd ki a mondatokat, hogyan panaszkodtak!

Isten megharagudott!

K: Kösd össze a mondatok elejét a végével, hogy pontos képet kapjunk a további események ről!

Isten megmarták a kígyók.

Az embereket Mózeshez fordult.

Sok izráelita mérges kígyókat küldött.

A nép imádkozott Istenhez.

Mózes meghalt a kígyómarástól.

K: Mit ismert be a nép, amikor Mózeshez mentek?

Istennek tetszett, amikor a nép megvallotta, hogy
rosszat tettek. Isten azt várja tőlünk, hogy mi is
megvalljuk neki, ha rosszat (bűnt) cselekszünk.

K: rajzold a póznára, amit Isten utasítá sá ra
Mózesnek fel kellett tűznie rá!
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Miért hoztatok ki 
E _ _ _ _ _ _ _ -ból

bennünket?

Utáljuk ezt a 
__ __ __ __ __ __ __

eledelt!Nincs elegendő 
__ __ __ __ __ __

és  __ __ __!
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Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. TÖRTÉNET:

2. TÖRTÉNET:

3. TÖRTÉNET:

4. TÖRTÉNET:

Összesen:

Eddigi összes pontod:

K: Miből készült a kígyó? Karikázd be a helyes választ!

arany       vas       fa       réz       bronz

K: Írd ide amit a népnek tennie kellett, utána pedig azt, hogy mi lett annak az
eredménye!

és 

évszázadokkal később az Úr Jézus beszélt valakinek erről a történetről.

K: Nézd meg a János 3:1-2 verseket! Húzd alá a helyes válaszokat!

Az ember neve   Zákeus / Nikodémus / János   volt.

Jézussal    délben / reggel / éjszaka  beszélt.

Az Úr Jézus elmagyarázta, hogy aho -
gyan Mózesnek kellett felemelnie a
kígyót a póznán, úgy kell neki is felemel -
tet nie valamin.

K: Satírozd be a pöttyözött területet,
hogy megkapd, min kellett az Úr
Jézus nak felemeltetnie, majd írd
ide a választ!

Az Úr Jézus tudta, hogy Ő ezért jött a Földre. Vétkeztünk Isten ellen, de az Úr Jézus
halála által Isten készített egy utat, amin keresztül megmenekülhetünk bűneink követ -
kez ményeitől.

K: Írd be a hiányzó szavakat!

A póznán lévő kígyóra tekintve az izráeliták megmenekültek a ________________.

Ha elhisszük, hogy az Úr Jézus halála elegendő ahhoz, hogy megmentsen bennün -

ket, akkor _________   ___________ kapunk.

K: Írd ide a kulcsverset!
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