
9.  Íme  egy  izraelita  család,  akik  útra  készen  állnak.  Színezd  ki  a
rajzot! 2. EGY FELEJTHETETLEN ÉJSZAKA

2Mózes 12. fejezet

1. Hova tartott Mózes, miután elhagyta a fáraó palotáját? Kövesd a
vonalakat, és írd be az alsó, üres négyzetekbe!

E S D Ó L F G R Ö N E J É

2. Mikor egyezett bele a fáraó abba, hogy elengedje az izraelitákat?
Írd le a vonalra a válaszodat! Azt is írd le, hogy miért nem akarta
őket elengedni! 
…...................................................................................................................

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

3. Keresd meg a két fáraó közötti különbséget!



4. Mit üzent Isten a zsidó népnek? Húzd át a mondatba nem illő szót!

Jól / Ne figyeljetek, és mindent betartsatok, amit mondok nektek! Minden

férfinek / családnak ki kell választania egy hibátlan egy éves malacot /

bárányt. Négy / Öt nap múlva, naplementekor, minden családban az apa /

anya ölje  meg az állatot,  és  húsának /  vérének egy részét  gyűjtse  egy

edénybe / korsóba. Majd mártson a vérbe egy olajfaágat / izsópágat és

hintse meg azzal az ablak / ajtófélfa felső-, jobb- és bal részét. Miután ez

megtörtént, senkinek sem szabad a szobából / házból kimennie vagy oda

bemennie másnap reggelig.

5. Színezd ki pirossal az ajtófélfát! 

6.  Mit  mondott  Mózes  nekik,  hogy  ki  fog  átvonulni  Egyiptomon?
Húzd alá a helyes választ!

a) a fáraó a lovaival

b) az Úr angyala

c) Mózes és Áron

7. Milyen feladatokat kellett elvégezniük a zsidóknak? Számozd meg
időrendben Isten utasításait!

8. Mire gondoltak ekkor a zsidók? 

a) Menjünk, együnk bárányt!

b) Maradjunk inkább Egyiptomban.

c) Felszabadított minket az Úr!

Ne tartsatok meg semmit belőle. 
Ha nem tudjátok mind megenni,
társulhatok egy másik családhoz. 

Vigyétek a levágott bárányt a házba
 és készítsétek el eledelre.

Egyétek meg azt keserű füvekkel,
 és kovásztalan kenyérrel.

Ami megmarad belőle, 
égessétek el.

De az ajtófélfa vérrel való 
meghintését minden háznál
 külön-külön el kell végezni.


