
8. Színezd ki a képet!

9. Válaszolj a kérdésekre a Biblia alapján!
a) Hányszor ütött rá Mózes a botjával a sziklára? …..........................
b) Ki mindenki ivott a vízből? …...........................................................
c) Milyen következménye lett Mózes tettének? Miért? ........................
…...................................................................................................................
.......................................................................................................................
.....................................................................................................................
 

A víz a sziklából fakad
4Mózes 20:1-13 

1. Hova érkeztek meg Izrael fiai? Fejtsd meg a keresztrejtvényt!
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1. Jézus sok ilyet tett. Többes számban írd le!
2. Megkövezték, és meghalt Istenért. 
3. Ebbe a városba kellett elmennie Jónásnak.
4. Jó..., aki utánamegy az elveszett báránynak. 
5. Zöld, finom zöldség. 
6. A legerősebb férfi a Bibliában.
7. Felmászott egy fára, mert kicsi termetű volt.
8. Vörös-............. .
9. Egyik földrészre való.
10. Előkelő, kapernaumi ember. Meghalt a lánya.
11. Asszíriába való ember. :)

2. Ki halt meg Kádésban? …...................................

3. Miért kezdett el újra háborogni a nép? Mi nem volt nekik? Rajzold
át a megfelelő felhőt!

ÉTEL VÍZ CSOKI



4. A nép perelni, vitatkozni kezdett Mózessel, és ezt mondták nekik: 

„Bárcsak  elpusztultunk  volna,  amikor  testvéreink  elpusztultak  az  ÚR

színe előtt! Miért hoztátok el az ÚR gyülekezetét ebbe a pusztába? Azért,

hogy itt haljunk meg állatainkkal együtt?! Miért hoztatok el  bennünket

Egyiptomból, és miért vezettetek bennünket erre a rossz helyre, ahol nincs

hely  vetésre,  és  nincs  füge,  sem  szőlő,  sem  gránátalma,  még  ivóvíz

sincs?” (4Mózes 20,4-5)

a) Mi mindenre vágyakoztak a legjobban a lázadók? Rajzold le az ige
alapján!

b) Írd át úgy ezeket a mondatokat, hogy hálás vagy Mózesnek azért,
mert kihozott Egyiptom földjéről!
…...................................................................................................................

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

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

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

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

5. Mit tett Mózes és Áron, amikor a kijelentés sátrához mentek? 
Színezd ki a helyes mondatot!

6. Mit mondott Isten, hogy mit vigyen magával Mózes? Színezd ki!

7. Mit mondott Mózes és Áron a szikla előtt a gyülekezetnek? Pótold 
ki a hiányzó magánhangzókat, és írd le a szaggatott vonalra!

A=, E =, I =, Ó =  Ő  = , Á = , O =  

Hllgsstk     d,   t lzdk!
…........................................................................................................

Fksszunk-   vzt    nktk     bbl   
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