
12. Hova kellett a nemzetségeknek a vesszőket helyezniük? 
….....................................................................

13. Kinek a botja virágzott ki? …..........................................

14. Milyen bot volt ez? Rajzold le a termését!

7. Istené a választás
4Mózes 16. és 17. fejezet

1. Ki volt az, aki Mózessel szembeszállt? Fejtsd meg a rejtvényt!

Nem bent vagyok, hanem ….

Ószövetségi írások vannak rajta

Zöldséget termelhetünk benne

Sivatagi állat ékezettel :)

2. Matekozd ki, hogy hány ember állt mellé!

(10 + 10) * 5 / 2 = ________________

3. Ki mondta kinek?
Mit? Ki? Kinek?

Elegünk van belőletek!

Majd  reggel  tudtul  adja  az  ÚR,
hogy ki az övé!

Miért  emelitek  magatokat  az  ÚR
gyülekezete fölé?!

Váljatok külön ettől a közösségtől,
hadd  semmisítsem meg  őket  egy
pillanat alatt!

4. Tudod-e? Válaszolj a kérdésre!
Ki volt ekkor a főpap? …......................................

Kit bízott meg Isten a népe vezetésével? …......................................

Milyen származású volt Kóré? ….................................



5.  Mi  zavarta  legjobban  Kórét  Mózessel  kapcsolatban?  Néhány
mondatban  foglald  össze  a  gondolatodat  a  történet  alapján!  Igaza
volt-e?

…...................................................................................................................

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

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

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

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

6. Keresd ki és olvasd el a Bibliádból 4Mózes 16,6-8. verseit! Majd
rajzold le, hogy mit kellett tennie Kóré csoportjának!

7.  Ki  csatlakozott  még  Kóréhoz  később,  akik  szintén  fellázadtak
Mózes ellen? Minden betű egy számot ér! Kik voltak ők?

0 = A, 1 = Á, 2 = D, 3 = T, 4 = R, 5 = M, 6 = N, 7 = I, 8 = B, 
21316         187415 

…..........................................................

8) Igazából ki ellen lázadtak fel?
…..................................................................

9. Igaz, vagy hamis? Írd a vonalra!

• Mózes maga akart lenni a zsidók vezetője. …..........
• 250 ember lázadt fel Isten ellen. …...............
• Kóré és társai magukat akarták vezetőknek. …........
• Szembehelyezkedtek Isten törvényével. …...........
• Kóré és társai lettek az új vezetők. …...........
• Kóré és társai meghaltak lázadásuk miatt. …..........

10. Kóré alatt kettévált a föld. Mi nem volt Kóré idejében? Karikázd
be a rajzon!

11. Mit tettek ezután még mindig Izrael fiai? Színezd ki a megfelelő
mondatot!
 


