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

Telefonszámod:
e-mail címed:
Aki javítani szokta:

1. RÉSZ: Mózes a vezető
Átkelés a Vörös-tengeren Kulcsvers:

2. Mózes 14:13

Olvasd el:
2. Mózes 13:17-22

14:1-31Ajánlott további olvasásra:  •  2. Mózes 15:1-21
•  Zsoltárok 106:7-9  •  Zsidók 11:24-29

Az izráeliták pontosan 430 évig éltek Egyiptom földjén (2. Mózes 12:40-41). Mózes a
Páska éjszakáján kivezette őket Egyiptomból, de nem ez volt a történet vége. Valójában
ez egy új korszak kezdete volt az izráeliták életében, és a nehezén nem voltak még túl.
Megmenekültek az egyiptomi szolgaságból, de a régi munkafelügyelőik nem könnyen
engedték el őket.

Hasonló ehhez, amikor keresztyénekké leszünk. Új életet kezdünk egy új Mester, az Úr
Jézus ellenőrzése alatt. A Sátán azonban nem adja fel egykönnyen. Vissza akar húzni
bennünket a régi életmódunkhoz, de Isten segítségével miénk lehet a győzelem. Isten
nem a legrövidebb úton vezette az izráelitákat az Ígéret Földjére, mivel az ellenséges
népek területén vezetett volna keresztül.

K: Hogy hívták ezt a népet?

K: A 14. fejezet melyik versében mondja Isten, hogy az egyiptomiak abból fogják
megtudni, hogy Ő az Úr, amit tenni fog? 

K: Írd be a válaszokat, majd keresd meg és karikázd be őket a Szókeresőben!

Mózes az ő csontjait vitte magával 
Egyiptomból: ...................................

Az első táborhelyük neve: ..............................

Nappal az Úr .................-oszlopban járt előttük,
éjjel pedig ......................-oszlopban. (13:21-22)

Isten ................................. is járt előttük (14:19)

Három helyszínt említ a Biblia, aminek a
környékén tábort ütöttek a ...................... tenger
mellett. Ezek:.....................,  ..............................,
és .............................................. (13:20 és 14:2)
(A szókeresőben kötőjel nélkül keresd őket!)
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ÖSSZESEN:

2. oldal

K: Írd le a SAJÁT SZAVAIDDAL, miért döntött úgy a Fáraó, hogy üldözőbe veszi őket!

Az izráeliták nagy hibát követtek el, amikor
bepánikoltak, és nem bíztak abban az Úrban,
aki vezette őket. Rémülettel nézték a roha -
mosan közeledő egyiptomi harci kocsikat és
lovasokat. Elfelejtették mindazt, amit Isten
addig tett értük. Biztosak voltak abban, hogy
mindannyian meg fognak halni. Mózesre
támad tak, és őt okolták azért a veszélyért,
amibe kerültek.

Milyen gyakran követjük el mi is ezt a hibát,
amikor kételkedünk az Úr gondviselésében és
elfelejtkezünk mindarról, amit eddig is tett
értünk! Úgy gondoljuk, hogy nincs kiút az
éppen aktuális nehézségünkből, bajunkból, és
keresünk valakit, akit okolhatunk miatta.

K: A kulcsversben mit mond Mózes a népnek, mit tegyenek?

K: Mit mondott Isten Mózesnek, hogy tegyen meg? (Lásd: 14:15-16)

Mózes azt mondta a népnek, hogy Isten fog harcolni értük.

K: Melyik versben vehették észre az egyiptomiak, hogy ez igaz?

A fejezet végére az összes egyiptomi, aki az izráeliták után ment meghalt, Izráel népe pedig szerencsé -
sen átjutott a Vörös-tengeren.

K: Amikor ez megtörtént, milyen hatással volt ez az izráelitákra?

Isten azt akarja, hogy észrevegyük, hogy ha az Övéi vagyunk, akkor Ő használni fogja az erejét arra,
hogy segítsen nekünk ha bajban vagyunk. Nem kell féljünk, mert számíthatunk a jelenlétére és a segít -
ségére.
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2. RÉSZ: Mózes a vezető
A Sínai-hegynél Kulcsvers:

2. Mózes 19:5
és 20:20

Olvasd el:
2. Mózes 19:1-13,

16-25, 20:1-21

Ajánlott további olvasásra: •  Ézsaiás 6:1-8 • Máté 22:35-40 • Róma 3:19-20
• Jakab 2:8-13

Az izráeliták első három hónapja a kivonulás után elég mozgalmas volt. Először ott volt a csodálatos
átkelés a Vörös-tengeren, és az egyiptomi hadsereg pusztulása. Ezután Mózes és a nép hálaadó és
dicsőítő éneket énekelt az Úrnak, mielőtt továbbindultak volna. Három napon keresztül nem találtak
vizet, és amikor megérkeztek Márába a víz keserű volt, ihatatlan. Isten egy újabb csodát mutatott be
Mózesen keresztül, amikor a víz édessé vált. Isten ételt is adott nekik a sivatagban, a mannát. Ezek
után az amálekiták támadták meg őket, de Isten segítségével le tudták győzni őket (2. Mózes 17).

Egy nagyon fontos mozzanatához érkeztünk a vándorlásuknak, amikor megérkeztek a Sínai-hegyhez,
ahol Isten a Tízparancsolatot adta a népnek.

K: Az alábbiakban megtalálod a parancsolatokat. Írd be őket a táblába a megfelelő sorrendben!

Ne lopj!       Ne ölj!       Ne legyen más istened!       Ne csinálj magadnak istenszobrot!

Ne paráználkodj!       Ne mondd ki hiába az Úr nevét!       Ne kívánd…!       Ne tanúskodj hamisan!

Emlékezzél meg a nyugalom napjáról       Tiszteld apádat és anyádat!

K: Nézd meg a Máté 22:37-40-et és írd ide, hogy melyiket tartotta az Úr Jézus a legnagyobb
parancsolatnak!

Az első Kulcsversben Isten azt mondja, hogy Izráel népe az Ő tulajdona és választott népe lesz
minden nép közül.

K: Mit kellett nekik tenniük?

1. ..........................................

2. ..........................................

3. ..........................................

4. ..........................................

5. ..........................................

6. ..........................................

7. ..........................................

8. ..........................................

9. ..........................................

10. ........................................
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ÖSSZESEN:

4. oldal

K: Mi volt a nép válasza Isten kérésére?

K: SZÓLÉTRA

Függőleges
1. Az olvasott szakaszban szereplő madár. (19:4)
2. Az Úr ebben szállt le a hegyre.
3. Ez volt annak a helynek a neve, ahol legutoljára 

táboroztak, mielőtt a pusztába értek.
4. Ez volt a pusztának és a hegynek is a neve.
5. Egy hangszer neve, ami a 16. versben van 

megemlítve.
6. Ezt tette Mózes a nép véneivel.
7. Isten azt mondta, hogy ilyen nép lesz Izráel. (19:6)
8. Ebben jött az Úr Mózeshez: sűrű ....
9. Ezzel kellett lelőni azokat, akik érintették a hegyet.

K: A szólétrában vízszintesen megtalálod, milyen helynek mondta Isten a Sínai-hegyet. Írd ide, majd
azt is, hogy miért nevezte ilyennek!

Mózesnek fel kellett készítenie a népet egy három nap múlva bekövetkező nagyon különleges
eseményre. Az Úr le fog jönni a nép szeme láttára a Sínai-hegyre. Senki sem érinthette meg a hegyet.
Aki megtette, az meghalt. A hegy szentnek lett nyilvánítva, mert az Úr fog leszállni rá. A hegy Isten
személyes jelenléte miatt lett szent.

A harmadik nap reggelén olyan hatalmas és döbbenetes esemény tanúi lehettek, hogy valóságosan
remegtek a félelemtől.

K: Mit mondott nekik Mózes a második kulcsversben?

Az „Isten félelme” itt Isten tiszteletét jelenti a szentsége és hatalma miatt. Mi is könnyen megfeledkezünk
arról, hogy kicsoda is Isten valójában. Isten nem változott! Egy nap be fogja mutatni a hatalmát, az erejét
és a szentségét az egész világnak és mindenki térdet fog hajtani előtte (Filippi 2:10). Isten azonban azt
szeretné, ha már most engedelmeskednénk neki és imádnánk Őt. Akkor tudunk engedelmeskedni Neki
és Neki tetsző életet élni, ha bízunk az Úr Jézusban, mint megváltónkban.
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3. RÉSZ: Mózes a vezető
Az aranyborjú Kulcsvers:

2. Mózes 
32:26 és 33

Olvasd el:
2. Mózes 
32:1-35Ajánlott további olvasásra: 1. Mózes 3:1-19 • Ap. Csel. 5:1-11

• 1 Thesszalonika 1: 9-10 • 1 János 5:21

A 2. Mózes 24-ben az Úr arra kéri Mózest, hogy menjen fel hozzá a hegyre, hogy át tudja adni a
kőtáblákat, amikre a törvényt felírta. Mózes tehát elindult Józsuéval, a népet pedig Áronra, Húrra és
a többi vezetőre bízta. Amikor Mózes felment a hegyre, felhő takarta be azt, és az Úr dicsősége
leszállt a Sínai-hegyre. Az Úr a felhőből szólt Mózeshez. Mózes negyven nap és negyven éjjel
maradt a hegyen. Ez a lent várakozó nép számára nagyon hosszú időnek tűnt.

K: Írd az alábbi állítások mögé, hogy IGAZ vagy HAMIS!

A nép azt mondta, hogy nem tudják mi történt Mózessel.

Áron azt kérte tőlük, hogy legyenek türelemmel.

A nép azt mondta, hogy csatlakozni akarnak Mózeshez.

Áron azt mondta, hogy adják neki az arany függőket.

Áron egy arany borjút készített.

K: KERESZTREJTVÉNY

Vízszintes
1. Ezt épített Áron a bálvány elé.
4. Ebből készült a bálványszobor.
6. Mózes ezt kérte Istentől: „....... meg vétküket!”
8. A népből ez a törzs gyűlt Mózeshez a felszólításra.
9. Isten azt ígérte Mózesnek, hogy ez fog előtte

menni.

Függőleges
2. Mózes azt látta, hogy a nép ... a borjú körül.
3. Ezt kellett felkötniük azoknak, akik Mózesssel

tartottak.
5. Ehhez hasonlította ígéretében Isten Ábrahám

utódainak számát.
7. Isten azt mondta a népről, hogy kemény ... .

Isten látta és pontosan tudta, hogy mi folyik az izráeliták táborában, még aközben is, amikor Mózes -
sel beszélt. Istennek nincsenek olyan korlátai mint nekünk. Mindent tud és mindenütt ott van.

K: Isten nagyon szomorú volt azért, hogy a nép a hegy lábánál máris megszegte a törvényt. 
Mit mondott először Isten, hogy mit tesz velük?
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ÖSSZESEN:

6. oldal

Mózes azonban közbenjárt a népért és meggyőzte Istent, hogy kímélje meg a népet.

K: Írd le a SAJÁT SZAVAIDDAL a két fő érvet, amit Mózes Istennek mondott annak érdekében, hogy
megkegyelmezzen a népnek! (11-13. vers)

K: Melyik versben olvassuk, hogy Mózes érvelése nem maradt válasz nélkül?

K: Amikor Mózes számon kérte Áront a történtekért, milyen hazugsággal védekezett Áron?

Ez egy jó alkalom volt arra, hogy minden ember eldöntse, hogy kinek az oldalán áll: az Úrén vagy a
lázadók oldalán. Mózes kérdése ma is érvényes: „Ki van az Úr oldalán?”

K: Karikázd be annak a törzsnek a nevét, aki Mózes mellé állt!

Issakár        Júda        Dán        Lévi        Benjámin

K: Mit tett Mózes a két kőtáblával, amit lehozott a hegyről?

K: Pipáld ki a megfelelő leírást, ami Mózes tettét indokolta!

1. Elcsúszott lefelé jövet a hegyről.

2. Túl nehezek voltak a kőtáblák, amiket hozott.

3. Azt akarta jelezni a népnek, hogy megszegték Isten törvényét.

4. Úgy gondolta, hogy nincs a tábláknak igazán értékük.

A törvény megszegésének mindig BÜNTETÉS a következménye.

K: Írd ide az egyik büntetést, amit kaptak az izráeliták a törvény megszegéséért!

Mi is megszegtük Isten törvényét, és ezért büntetést érdemlünk. A jó hír azonban az, hogy az Úr Jézus
átvállalta a büntetést helyettünk! Ő a mi bűneinkért halt meg. Isten megtérésre hív bennünket, és arra
kér, hogy bízzunk Benne.
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4. RÉSZ: Mózes a vezető
Vándorlás a pusztában Kulcsvers:

János 3:14-15

Olvasd el:
4. Mózes 21:1-9

Ajánlott további olvasásra:  •  János 3:14-16 • Filippi 2:1-16 • 1 János 3:4-8 és 14-16

Mózes 4. könyve azt a közel negyven évet írja le, amikor Izráel népe elindult a Sínai-hegytől
egészen addig, amíg el nem érte az Isten által megígért terület keleti határát. Feljegyzi, hogy milyen
gyakran féltek és keseredtek el amikor a nehézségek jöttek, és milyen gyakran lázadtak Isten és
Mózes ellen. Kiemeli Isten hűségét, folyamatos gondoskodását a népéről, a gyengeségeik és
engedetlenségeik ellenére. Bemutatja Mózes odaadó szolgálatát Isten és a nép felé.

K: Nyolc személy illetve hely nevét rejtettük el a
Szókeresőben az olvasott igeszakaszból.
A szavak vízszintesen, függőlegesen, és átlósan,
előre vagy visszafelé vannak elrejtve. Keresd
meg és karikázd be őket majd írd ide a kipon to -
zott részre.

1. A ............................... 5. H..............  h................

2. K ............................... 6. E ...................................

3. I ................................ 7. M ...................................

4. H ............................... 8. E ....................................

Miután győzelmet arattak a Kánaániakon, Izráel népe folytatta az útját. Úgy gondolhatod, hogy
elégedettek és boldogok voltak, de sajnos az ilyen érzések nem tartanak sokáig.

K: Hogyan viselkedtek, amikor Hór hegyéhez értek?

K: Isten és Mózes ellen szóltak. Miket mondtak?

Az izráeliták rendszeresen morogtak és panaszkodtak.

K: Nézd meg a Filippi 2:14-et, és írd ide, hogy milyennek kellene lenni a keresztyének gondol -
kodá sának!
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Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. RÉSZ:

2. RÉSZ:

3. RÉSZ:

4. RÉSZ:

Összesen:

Eddigi összes pontod:

Isten minden alkalommal megadta Izráel népének azt, amire szükségük volt, mind amel -
lett, hogy nem tetszett neki, ahogyan morogtak és panaszkodtak. Így tulajdon kép pen
sem mi okuk nem lett volna arra, hogy morogjanak vagy panaszkodjanak, mégis folya -
ma tosan azon siránkoztak, hogy Isten nem olyan dolgokat adott nekik, ami nekik tetszett.

K: Milyen módon büntette meg Isten az izráelitákat ezért?

Nemsokára a nép rádöbbent a bűnére, és Mózeshez mentek.

K: Mit mondott a nép Mózesnek?

Amikor Mózes az Úrhoz imádkozott emiatt, Ő megmondta neki, hogy mit kell tennie.

K: Írd le a SAJÁT SZAVAIDDAL mit mondott Isten, mit kell Mózesnek tennie, és mit
kell a népnek tenni!

Most nézd meg a kulcsverset! Ebben a versben azt olvassuk, hogy ahogyan a kígyót fel -
emel ték a pusztában, hogy az izráeliták megmenekülhessenek, ugyanúgy kellett valaki
másnak is „felemeltetnie”, hogy mi megmenekülhessünk.

K: Ki lett „felemeltetve” azért, hogy mi megmenekülhessünk?

K: Írd ki azt a verset a kulcsversből, amelyikben ezt olvashatjuk!

Ha az izráeliták meg akartak gyógyulni a kígyómarásból, csak egy lehetőségük volt:
Isten útját választani. Ha mi meg akarunk „gyógyulni” a bűneinkből és örök életet szeret -
nénk, akkor csak egy lehetőségünk van nekünk is: Isten útját választani. Ez az, hogy
hiszünk az Úr Jézusban, aki értünk halt meg a kereszten.

Mózes:

a nép:
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