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Ez a könyvecske 

______________________  tulajdona.
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Kedves Szülő!

Minden jó szülőre jellemző a 
gondoskodás, mert igyek-
szik biztosítani, hogy gyer-

mekei megfelelő ételeket kapjanak, 
jó ruhákban járjanak, és védettségben 
éljenek. A megfelelő nevelés fontos része, hogy szem előtt tartsa 
gyermekei fizikai szükségleteit. 

De mi a helyzet a gyermekek lelki szükségleteivel? Ez a könyvecske 
segítheti a gyermekek lelki növekedését, Istennel való kapcsolatuk 
ápolását, hiszen a napi csendesség megtartására ösztönzi őket. A 
tanítás nem valamely egyháztól, vagy felekezettől származik, ha-
nem Isten szavából, a Bibliából. 

Miközben a gyermekek használják a könyvecskét, egyre jobban 
megismerhetik Istent. Ez arra buzdíthatja őket, hogy Istennek tet-
sző életet éljenek. Erősödhet a vágy a szívükben, hogy szófoga- 
dóak, tisztelettudóak, kedvesek legyenek, és szeretettel viszonyul-
janak másokhoz. Olyan jellemvonásokról elmélkedhetnek, mint 
bátorság, háládatosság vagy megelégedettség. Azt is megtanul-
hatják, hogy miként állhatnak ellen, ha rosszra csábítják őket, vagy 
hogyan bocsáthatnak meg másoknak.   

A napi áhítatok egyszerű, érthető nyelven íródtak, és szórakoztató 
feladatokat is tartalmaznak. Így, remélhetőleg, a napi csendesség 
örömforrás lesz a gyermekeknek, sőt, ha együtt olvassák az áhíta-
tokat, Önöknek is! 

Biztassák gyermekeiket arra, hogy mindennap töltsenek egy kis 
időt Istennel! Ezáltal olyan szokásokat alakíthatnak ki bennük, 
amelyek jó hatással lehetnek egész további életükre.

Isten azt akarja, hogy mindennap tölts vele egy kis 
időt. Ezt nevezzük csendességnek. Úgy tarthatsz 
csendességet, hogy olvasod a Bibliát és imádkozol. 
Ehhez használhatod ezt a könyvecskét. 

Hagyd abba, amit éppen csinálsz! Vedd elő a 
könyvecskét! Ha van Bibliád, azt is! Legyen nálad 
toll vagy ceruza!

Vonulj el egy csendes zugba, ha tudsz! Kérd 
Istent, hogy segítsen figyelned és megértened, 
amit olvasol. 

Olvasd el a soron következő részt! Kezdd az 
első áhítattal! Először olvasd el a bal oldal tetején 
található bibliai idézetet, amelyet igének vagy 
igeszakasznak is nevezünk. Utána oldd meg a 
feladatokat! 

Gondolkozz el azon, amit olvastál! Van–e va-
lami, amit Isten szeretne tőled? Van–e valami, 
amit megköszönhetnél Istennek?

Imádkozz! Kérd Istent, hogy adjon erőt enge-
delmeskedned akaratának. A jobb oldal alján 
található imádság segítség ehhez.  

Jó így együtt lenni Istennel!

Ugye ma is szánsz időt rá? 
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Útmutató gyermekeknek

Hogyan használd 
a könyvecskét?



Imádkozhatsz így:

1.

Isten bármit meg tud tenni! 

Ezután Isten megteremtette a világosságot. A világosságot 
„nappalnak” nevezte el, a sötétséget pedig „éjszakának”. 
Ez volt az első nap. A második napon Isten szétválasztotta a 
vizeket. Az üres teret, amely a vizek között keletkezett, „ég-
nek” nevezte el.” 

Válaszolj a kérdésekre a pirossal írt szavak megfelelő 
alakjával!

1. Ki alkotta a mennyet és a földet?  __________________ .

2. Minek nevezte el Isten a világosságot?  _____________ .

3. Mit teremtett Isten a második napon? Az  ___________ .

1Mózes 1,1–2:
„Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. A föld 

még kietlen és puszta volt, a mélység 
fölött sötétség volt, de Isten Lelke lebe-
gett a vizek fölött.”

Isten 
megteremti 
a világot

Istenem, köszönöm, hogy megteremtetted 
a világot. Köszönöm, hogy gondomat viseled. 
Örülök, hogy bármit meg tudsz tenni. Jézus 
nevében. Ámen.

Karikázd be a felsorolt szavakat a rejtvény-
ben! A betűk mehetnek vízszintes, illetve 
függőleges irányban.

Az az Isten, akiről a Bibliában olvashatsz, az egye-
düli igaz Isten. Ő teremtette az egész világot 
a semmiből. Ő alkotta a nappalt és az éjszakát. 
Melyiket szereted jobban?

Isten szeret téged. Szeretne gondoskodni rólad. 
Megvan a hatalma ahhoz, hogy segítsen neked. 
Adj hálát az Úrnak az Ő nagy hatalmáért!

I Z T U Y N G F H U A
C A É J S Z A K A S E
Ű O R L D G K L T Á Ó
V O B E R H B D A K Y
I V H N A P P A L S A
L I M D U Y C R O R É
Á Ő F P K D Í U M Ó Ű
G O N D O S K O D Á S

ÉJSZAKA

NAPPAL

HATALOM

GONDOSKODÁS

VILÁG
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Imádkozhatsz így:

2.

Isten megteremtette a növényeket és a fákat. Így telt el a 
harmadik nap.

A negyedik napon Isten megteremtette a napot, a holdat és 
a csillagokat, hogy fényt adjanak a földnek.

Karikázd be, amit Isten a negyedik napon teremtett! 

1Mózes 1,9–10
„Azután ezt mondta Isten: Gyűljenek össze az ég alatt 

lévő vizek egy helyre, hogy láthatóvá váljék a száraz. És úgy 
történt. Azután elnevezte Isten a szárazat földnek, az össze-

gyűlt vizeket pedig tengernek nevezte. És látta 
Isten, hogy ez jó.”

Isten még több 
dolgot teremt

nap
növények

hold
óceán

fák
csillagok föld

magok
Istenem, köszönöm, hogy teremtettél növé-
nyeket, így van mit ennem. Jól gondoskodsz 
rólam. Jézus nevében. Ámen.

Kösd össze a pontokat! 
Kezdd az 1-essel! A vé-
gén rajzolj gyümölcsö-
ket is a fára!

Gondolj a kedvenc ételedre! Meg szoktad kö-
szönni Istennek az ételt? Isten úgy teremtet-
te a világot, hogy minden növekedhessen. 
Ez az egyik módja annak, ahogyan Isten a 

gondodat viseli. A Bibliában ez áll: „napról 
napra gondot visel rólunk” (Zsoltárok 68,20). 



Imádkozhatsz így:

Isten az ötödik napon megteremtette a víziállatokat és a ma-
darakat. A hatodik napon azokat az állatokat teremtette meg, 
amelyek a szárazföldön élnek. 

Húzd alá a megfelelő szót! 

Melyek azok az állatokat, amelyeket Isten azért teremtett, 
hogy az óceánokban éljenek? 

 Az oroszlánok. A halak. A madarak.

Mik azok, amiket szintén Isten teremtett, és tudnak repülni? 

 Tehenek. Madarak. Teknősök.

Mit mondott Isten, mit csináljanak a madarak és az egyéb 
állatok?

 Legyenek utódaik! Énekeljenek! Harcoljanak!

1Mózes 1,21–22:
„És megteremtette Isten a nagy víziállatokat, a vizekben nyüzs-

gő különféle fajta úszó élőlényeket, és a különféle fajta ma-
darakat. És látta Isten, hogy ez jó. Azután 

megáldotta őket Isten: Szaporodjatok, 
sokasodjatok, és töltsétek meg a tenger 
vizét; a madár is sokasodjék a földön!”

Isten 
megteremti 
az állatokat

3.

Istenem, csodálatos vagy! (Mondd el neki, miért 
szereted azt az állatot, amelyet lerajzoltál.) Hatal-
mas Isten vagy. Jézus nevében. Ámen.

Rajzold le 
a kedvenc 
állatodat!

Nézz ki az ablakon, és számold meg, hányféle 
madarat és más állatot látsz! Ugye milyen 
csodálatos világot teremtett Isten! 

Mennyi különböző dolgot alkotott!

Találj ki egy éneket Istennek! 
Mondd el neki, milyen csodálatos!



           
A D E É G I K L N O S T

Utoljára Isten megteremtette az embert. Látta, hogy min-
den, amit alkotott, nagyon jó. Isten elvégezte a munkáját. 
A hetedik napon megpihent.

Kösd össze az egybetartozó mondatrészeket! 

Minden, amit Isten 
alkotott, megpihent.

Amikor Isten elvégezte 
a munkáját,

a maga 
hasonlatosságára.

Isten megteremtette 
az embert nagyon jó volt.

1Mózes 1,26–27:
„Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, 

hozzánk hasonlóvá: uralkodjék a tenger halain, az ég mada-
rain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön 

csúszik-mászik. Megteremtette Isten az embert a maga 
képmására, Isten képmására teremtet-

te, férfivá és nővé teremtette őket.”

Isten 
megteremti 
az embert

4. Isten legkülönlegesebb teremtménye az 
ember volt. A te családod hány emberből 
áll? Isten mindegyiket egyedinek teremtette. Isten 
téged is egyedinek teremtett. Mondj egy valamit 
magadról, ami szerinted különleges! 

Köszönd meg Istennek, hogy olyannak teremtett, amilyen 
vagy!

Istenem, köszönöm, hogy megalkottad az em-
bereket. Segíts, hogy meglássam, mitől külön-
legesek, akik körülöttem élnek. Jézus nevében. 
Ámen.

Imádkozhatsz így:

Fejtsd meg a kódot!

— — — — — — — — — —
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Imádkozhatsz így:

A férfi, akit Isten teremtett, Ádám volt. Egy gyönyörű kert-
ben élt. Isten nem akarta, hogy Ádám egyedül éljen. Ezért 
Isten teremtett neki egy feleséget. Ádám az asszonyt Évá-
nak nevezte el. Éva lett Ádám segítőtársa.

Karikázd be a helyes választ!

1  Ádámnak kellett a kertet művelnie. Igen. Nem.

2  Ádám az összes fa gyümölcséből ehetett. Igen. Nem.

3  Éva Ádám segítőtársa volt. Igen. Nem.

1Mózes 2,15–17: 
„És fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, 

hogy azt művelje és őrizze. Ezt parancsolta az Úristen az em-
bernek: A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a 
rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg 

kell halnod.” 

Ádám társa5. Isten tudta, hogy Ádámnak mire volt szüksége. Neked mire 
van szükséged? Mondd el Istennek!

A Biblia ezt mondja: „Minden gondotokat őreá vessétek, mert 
neki gondja van rátok” (1Péter 5,7). Ugye milyen jó, hogy Isten 
figyel rád, és meg tudja adni, amire igazán szükséged van?

Istenem, köszönöm, hogy érdekel, mire van 
szükségem. Kérlek, hogy … (mondd el Istennek, 
mit szeretnél). Jézus nevében. Ámen.

Találd meg 

az Édenkertbe 

vezető utat!

start



A szaggatott vonalak-

ra írd le a mondatot!Isten azt mondta Ádámnak és Évának, hogy csak egyetlen 
fának a gyümölcséből nem ehetnek. Ám ők nem hallgattak 
Istenre. Ettek a fáról és bűnösökké váltak. Mivel tudták, hogy 
rosszat tettek, el akartak rejtőzni Isten elől. 

Miért evett Éva a gyümölcsből? Tegyél egy x-et a jó válasz 
mellé!

__  Rossz ízűnek nézett ki.  __  Azt gondolta, okossá teszi.

__  Jó volt ránézni.   __  Isten mondta, hogy egyen 
belőle.

__  Finomnak tűnt.  __  Éhes volt.

1Mózes 3,6–7:
„Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert 

csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz: 
szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a vele levő fér-
jének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és 

észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fü-
gefaleveleket fűztek össze, és ágyék-
kötőket készítettek maguknak.”

Rossz 
választás 6. Isten tudja, mi a legjobb neked. Ezért akarja, 

hogy engedelmeskedj neki.

Sajnos, nem tudsz engedelmeskedni Isten-
nek. Örökölted Ádám és Éva bűnös termé-
szetét. Ezért gondolsz, mondasz és teszel 
rossz dolgokat. Tudsz mondani néhányat?

Istenem, örülök annak, hogy te tudod, mi ne-
kem a legjobb. Szeretném most elmondani ne-
ked, hogy (mondd el Istennek néhány bűnödet). 
Jézus nevében. Ámen.

Imádkozhatsz így:

Válogasd szét az összekeveredett betűket! 

dondM

tödűe!bnle
neknseIt

áhéynn
_ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ !

bűn



Imádkozhatsz így:

Az egy igaz Isten tökéletes. Meg kell büntetnie a bűnt. Ádám 
és Éva vétkezett. Ezért el kellett hagyniuk az Édenkertet. 
Tudták, hogy egy nap a testüknek meg kell halnia. 

Egészítsd ki az alábbi mondatokat a pirossal írt szavakkal! 

1. Isten ____________ . Azt mondta, nem szabad enni 
az egyik fáról.  

2. Ádám és Éva ________________ , mert evett a fáról.

3. Ezért __________________________  az Édenkertet.

4. Istennek meg kell büntetnie a  ___________.

1Mózes 3,17: 
„Az embernek pedig ezt mondta: Mivel hallgattál feleséged 

szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt pa-
rancsoltam, hogy ne egyél, legyen a 
föld átkozott miattad, fáradsággal élj 

belőle egész életedben!”

Isten 
megbünteti 
a bűnt

7.

Istenem, tudom, hogy gyűlölöd a bűnt. Köszö-
nöm, hogy szeretsz, pedig bűnös vagyok. Jé-
zus nevében. Ámen.

A bűn miatt teszünk olyan dolgokat, amelyek Isten szemében 
rosszak. Isten gyűlöli a bűnt. A Biblia ezt mondja: „Minden-
ki vétkezett” (Róma 3,23). Ebbe te is beletartozol! Biztosan 
tudnál olyan bűnöket mondani, amilyeneket gyermekek is 
el szoktak követni. Isten tökéletes. A bűnt meg kell büntetnie. 
Mégis kigondolta, hogyan bocsáthatna meg neked. Elküldte 
Fiát, Jézust, aki átvállalta a te büntetésedet, és meghalt he-
lyetted, majd a harmadik napon feltámadt.

Karikázd be a felsorolt szavakat a rejtvény-
ben! A betűk mehetnek vízszintes, illetve 
függőleges irányban.

BŰN
MEGBÜNTET

TÖKÉLETES
ROSSZ
ISTEN

MEGBOCSÁT

M E G B Ü N T E T
E H O Ű U I T Ő Ö
G T R N Í D N Ü K
B R G F I A X R É
O O I S T E N S L
C N V C H R V M E
S V R O S S Z H T
Á K L U Z B V T E
T I M K T G F R S



Imádkozhatsz így:

Nemsokára már sok ember élt a földön. Ők is bűnösök voltak. 
Nem törődtek Istennel. Istennek a bűnt meg kellett büntet-
nie. Úgy döntött, özönvizet küld a földre. 

Nóé azonban engedelmeskedett Istennek, mert hitt benne. Is-
ten azt mondta Nóénak, hogy készítsen egy óriási hajót, mert 
ő és a családja megmenekül. Az összes állatfaj is megmenekül.

Rakd helyes sorrendbe a zárójelben álló betűket!

Mit akart Isten elpusztítani? _______________ (eAtdlöf.)

Hogyan akarta Isten elpusztítani a világot? ___________

(zÖlezínvöz.)

1Mózes 6,12–14:
„És Isten látta, hogy mennyire megromlott a föld, mert 

mindenki rossz útra tért a földön. Ezt mondta Isten Nóénak: 
Elhatároztam, hogy minden élőnek véget vetek, mert erősza-
kossággal telt meg miattuk a föld. Ezért elpusztítom őket a 

földdel együtt. Csinálj bárkát góferfából, ké-
szíts rekeszeket a bárkában, és vond be 
kívül-belül szurokkal.”

Jön 
az özönvíz! 8.

(Ezt az imádságot csak akkor mondd el, ha szívből hiszed is!)

Istenem, tudom, hogy meg kell büntetned 
a bűnt. Köszönöm, hogy pontosan eltervezted, 
hogyan bocsáthatsz meg nekem. Jézus nevé-
ben. Ámen.

Kösd össze a pontokat, 
hogy felépülhessen a bárka! 
Kezdd az 1-essel! 

Az özönvíz a bűn büntetése volt. Isten ma is megbünteti 
a bűnt. A büntetés az, hogy a bűnösnek örökre távol kell 
élnie Istentől – hacsak nem kap bocsánatot a bűneire. 

Most menj ki, és csukd be az ajtót! Az ajtó elválaszt min-
dentől, ami a másik felén van. Az ajtó a bűnre emlékez-
tet. A bűn elválaszt Istentől. Ezen csak Isten tud változ-
tatni. 
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Imádkozhatsz így:

A bárka sok évig épült. Amikor elkészült, Isten azt mondta 
Nóénak, hogy menjenek be. Nóé ennivalót is vitt be az 
embereknek és az állatoknak. Ezután elkezdett esni az eső. 
Esett negyven nap és negyven éjjel. Egyszer csak a bárka 
elkezdett úszni a vízen. Eljött az özönvíz!

Kösd össze az egybetartozó mondatrészeket!

 Nóé mindent úgy tett, egy bárkát.

 Nóé épített 40 nap és 40 éjjel esett.

 Az eső ahogyan Isten megmondta.

1Mózes 7,5.7–9:
„Nóé meg is tett mindent úgy, ahogyan az Úr megparancsol-

ta neki… Bement tehát Nóé fiaival, feleségével és fiainak fele-
ségeivel a bárkába az özönvíz elől. A tiszta állatok közül is,… 

a madarak és mindenféle csúszómászók 
közül kettő-kettő ment be Nóéhoz 
a bárkába: hím és nőstény, ahogyan 

megparancsolta Isten Nóénak.”

Nóé engedel-
meskedik 
Istennek

9.

(Ezt az imádságot csak akkor mondd el, ha szívből hiszed is!)

Istenem, megértettem, hogy bűnös vagyok. 
Köszönöm, hogy Jézus értem is meghalt. Kö-
szönöm, hogy hihetek benne, és megmene-
külhetek. Jézus nevében. Ámen.

Színezd ki a képet a megadott 
számok segítségével! A szá-
mok egy-egy színt jelölnek. 

1=zöld

2=barna

3=szürke 

Nóének és családjának a bárka volt az egyetlen lehetőség a meg-
menekülésre. Te is csak egyféleképpen menekülhetsz meg. Ha hiszel 
Jézus Krisztusban, Isten Fiában. Ő vállalta magára a te büntetésedet. 

A Biblia ezt mondja: „Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz” (Apostolok 
cselekedetei 16,31). Hogyan hihetsz? Mondd el Istennek imádságban, 
hogy bűnös vagy, és szomorú vagy a bűneid miatt. Azt is mondd el, 
hogy hiszed, Jézus érted halt meg. Ha így hiszel, Isten Jézusért meg-
szabadít. Nem kapod meg a büntetést. Ezt jelenti üdvözülni. 
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Imádkozhatsz így:

A föld felszáradt. Mindenki előjöhetett a bárkából. Isten meg-
mentette őket! Az Úr egy szivárványt helyezett az égre. Ez azt 
jelentette, hogy soha többé nem küld özönvizet a földre. 

Karikázd be a helyes választ!

1. Milyen magasra emelkedett a víz?

 A hegyek tetejéig. Magasabbra, mint a hegyek teteje.

2. Kik nem haltak nem az áradásban?

 Nóé és családja. Más emberek és az állatok.

1Mózes 7,20.23:
„Tizenöt könyöknyit áradt a víz azután, hogy elborította 

a hegyeket… Eltörölt Isten minden élőt, amely a föld színén 
volt, embert és állatot, csúszómászót és égi madarat. Mindent 
eltörölt a földről, csak Nóé maradt meg és azok, akik vele vol-

tak a bárkában.”

Az özönvíz10.

(Ezt az imádságot csak akkor mondd el, ha szívből hiszed,  
hogy már megtörtént!)

Istenem, köszönöm, hogy megmentettél. Se-
gíts, hogy ma is tudjak engedelmeskedni ne-
ked. Jézus nevében. Ámen.

Fejtsd meg a kódot, és megtudod, hogyan 
segített Isten Nóén és családján.

1=e 2=g 3=k 4=m 5=n 6=t 7=ő

Nóé és családja engedelmeskedett Istennek. Te vajon enge-
delmeskedsz-e neki? Az engedelmesség a háládat mutatja. 
Sokféleképpen jelezheted Istennek, hogy hálás vagy jósá- 
gáért. Íme, néhány ötlet. 
• Segíts egy családtagodnak a házimunkájában! 
• Amikor megkérnek valamire, mosolyogjál, 

és tedd meg, amire kérnek.
• Mondj valamit kedveset ma valakinek! 
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Isten 
azt ígéri, 
ha hiszek 
Jézusban, 

velem marad, 
és elveszi 

a félelmeimet.

Imádkozhatsz így:

Abrám megtette, amit Isten kért. Elindult egy új, távoli vi-
dékre. A felesége és az unokaöccse is vele ment. Isten azt 
ígérte, hogy az új földet Abrámnak és utódainak adja.

Karikázd be a helyes választ!

1.  Isten azt mondta Abrámnak, hogy hagyja el apja házát.

  Igen.  Nem.

2.  Abrám tudta, hová megy.

  Igen.  Nem.

3.  Abrám bízott Istenben, és engedelmeskedett neki.

  Igen.  Nem.

1Mózes 12,1–2:
„Az Úr ezt mondta Abrámnak: Menj el földedről, rokonságod 
közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked! 
Nagy néppé teszlek, és megáldalak, naggyá teszem nevedet, 
és áldás leszel.”

Ideje elindulni11.

Istenem, köszönöm, hogy te adod az erőt a ne-
héz feladatokhoz. Boldog vagyok, hogy velem 
vagy. Jézus nevében. Ámen.

Isten ígéretéhez a labirintuson át juthatsz el.

Isten nehéz dolgot kért Abrámtól. De Abrám bízott Istenben. 
Megtette, amit Isten mondott neki. Kért már Isten tőled is vala-
mi nehezet? Talán nektek is el kellett költöznötök. Talán a csa-
ládodban egyedül te szereted Istent.

A Biblia ezt mondja: „Velem van az Úr, nem félek” (Zsidók 13,6). 
Mindent meg tudsz tenni, amire Isten kér. Ő adja neked az erőt 
a nehéz feladatokhoz, ha te már benne bízol.



Imádkozhatsz így:

Ábrahám és Sára nagyon öreg volt már. Nem volt gyerme-
kük. De Isten szövetségre lépett velük, vagyis a barátságába 
fogadta őket, és megígérte, hogy Sárának fiúgyermeket ad. 
Nagy családjuk lesz. Ők lesznek Isten saját népe. 

Kösd össze az egybetartozó mondatrészeket! 

Isten Abrám nevét Isten népe lesz.

Isten megígérte, hogy 
Ábrahámnak Ábrahámra változtatta.

Ábrahám családja sok utódot ad.

Ábrahám és Sára nagyon öreg volt már.

1Mózes 17,5–7: 
„Nem neveznek többé Abrámnak, hanem Ábrahám lesz a 

neved, mert sok nép atyjává teszlek. Nagyon megszaporítom 
utódaidat, népeket támasztok belőled, királyok származnak 
tőled. Szövetségre lépek veled, sőt utódaiddal is, örök szövet-

ségre minden nemzedékükkel. Mert Istened leszek, és 
utódaidnak is.” 

Isten ígéretei12.

Istenem, örülök, hogy bízhatom benned. Se-
gíts emlékeznem ígéreteidre, amelyeket a Bib-
liában adsz. Jézus nevében. Ámen.

Megtörtént már veled, hogy valaki ígért valamit, amit aztán 
nem tartott meg? Isten mindig megtartja minden ígéretét. 
Minden igaz, amit a Bibliában mond. 

Isten azt ígéri azoknak, akikkel szövetségre lépett már, hogy 
„meghallja kiáltásukat, és megsegíti őket” (Zsoltárok 145,19). 
Tanuld meg kívülről ezt az igeverset!

B I B L I A S
Í S U I G J R

Z T B R A L O
I E Y U Z D M

K N S P U O I
T S U R T G S
Í G É R E T F

ÍGÉRET
BIBLIA

BÍZIK
ISTEN

IGAZ

Karikázd be a felsorolt szavakat a rejtvényben! 
A betűk mehetnek vízszintes,illetve 
függőleges irányban.



Ábrahám és Sára úgy gondolta, túl öregek már ahhoz, hogy 
gyermekük szülessen. De ennek nincs jelentősége. Egy évvel 
később kisfiuk született. Isten megtartotta, amit ígért. Nincs 
semmi, ami Istennek túl nehéz lenne!

Rajzolj mosolygó arcot az elé az ígéret elé, amelyik a leg-
jobban tetszik! 

____ „Istened leszek és utódaidnak is” (1Mózes 17,7).

____ „Velem van az Úr” (Zsidók 13,6).

____ „Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged” 
(Zsidók 13,5).

1Mózes 18,10.13–14:
„Egyikük azt mondta: Egy esztendő múlva visszatérek hoz-

zád, és akkor már a feleségednek, Sárának fia lesz! Sára meg 
ott hallgatódzott a háta mögött a sátor bejáratánál… De 
az Úr megkérdezte Ábrahámot: Miért nevetett Sára, és miért 

mondta: Ugyan, hogy szülhetnék öreg létemre? Van-e va-
lami lehetetlen az Úr számára? Egy esz-

tendő múlva visszatérek hozzád, és fia 
lesz Sárának.”

Isten megtartja 
a szavát13.

Imádkozhatsz így:

Satírozd be azokat a téglalapocskákat, 

amelyekben 0 jelzést látsz, és megtudod, 

mi túl nehéz Istennek.

Istenem, szeretném elmondani, mi nehéz most 
nekem (mondd el pontosan, miben várod Isten 
megoldását). Úgy örülök, hogy neked nincs sem-
mi, ami túl nehéz lenne. Jézus nevében. Ámen.

Istennek nincs semmi, ami túl nehéz lenne. Minden problé-
mádra van megoldása. Azt is tudja, mi neked a legjobb. Isten 
akkor is tud segíteni, amikor rossz dolgok történnek veled. Írj 
le egy gondodat, amelyben várod Isten megoldását! 

__________________________________________________

__________________________________________________
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A D E É G I K L M N T V Y Z

Jákób Józsefet szerette a legjobban. Ezért egy különleges kön-
tössel ajándékozta meg. József testvérei féltékenyek voltak rá. 
József elmondta nekik, hogy miket álmodott. Álmaiban magas 
beosztású vezető volt. Bátyjai ezért még jobban gyűlölték.

Egészítsd ki a mondatokat a pirossal írt szavak megfelelő 
alakjával! 

Jákób jobban szerette ___________  , mint a többi fiát. 

Józsefnek egy  ____________  ruhadarabot ajándékozott.

Testvérei ezért még jobban _____________  Józsefet.

Sok év telt el. Ábrahámnak fia született, akit Izsáknak neveztek 
el. Később Izsáknak is született egy Jákób nevű fia. Jákóbnak 
sok fia volt. Az egyiket Józsefnek hívták.

1Mózes 37,3–4:
„De Izráel [Jákób] Józsefet minden fiánál jobban szerette, 

mert öregkorában született fia volt, s ezért tarka ruhát csinál-
tatott neki. Amikor testvérei látták, hogy apjuk 

jobban szereti őt minden testvérénél, 
úgy meggyűlölték, hogy egy jó szót 
sem tudtak hozzá szólni.”

Féltékeny 
testvérek14.

Imádkozhatsz így:

Érezted már, hogy féltékeny, vagy irigy vagy másokra? Szoktál ha-
ragot érezni, amikor valakinek valamiből több van, mint neked? 
Vagy amikor valakivel kedvesebben bánnak, mint veled? Vagy 
amikor valaki ügyesebb nálad valamiben? 

Isten ezt mondja a Bibliában: „Érjétek be azzal, amitek van” (Zsidók 
13,5). Vannak barátaid? Van családod? Otthonod? Van mit enned? 
Mindent Istentől kaptál. Adj neki hálát mindenért!

Istenem, megvallom, szoktam irigykedni má-
sokra. Kérlek, juttasd eszembe, hogy minde-
nért neked adjak hálát. Jézus nevében. Ámen.

Fejtsd meg a kódot, és megtudod, 

mit akar Isten!

— — — — — — — — — — — -
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kedvességA testvérek nem ölték meg Józsefet, hanem eladták rabszol-
gának. Jákóbbal elhitették, hogy fia meghalt. József Egyip-
tomba került. Isten végig vele volt. Ő adott Józsefnek erőt 
ahhoz, hogy mindig mindent helyesen tegyen. 

Mit gondolsz, hogyan éreztek ezek az emberek? Karikázd 
be a megfelelő választ! 

A testvérek féltek. haragudtak. szomorkodtak.

Jákób izgatott volt. szomorkodott. örült.

József örült. haragudott. szomorkodott.

1Mózes 37,14.18–20:
„Apja azt mondta neki: Menj és nézd meg, hogy jól vannak–e 

testvéreid és a nyáj! Azután számolj be nekem! Elküldte tehát 
Hebrón völgyéből, és ő elment Sikembe… Amikor [testvérei] 
távolról meglátták, még mielőtt a közelükbe ért, összebeszél-
tek, hogy megölik. Ezt mondták egymásnak: Nézzétek, ott jön 

az álomlátó! Gyertek, öljük meg, dobjuk bele egy kútba, 
és mondjuk azt, hogy vadállat ette meg. 

Majd meglátjuk, mi lesz az álmaiból!”

A terv15.

Imádkozhatsz így:

Van valaki, aki nem szeret téged? Tett, vagy mondott is vala-
mit, amivel bántott? Isten mindig veled van, ha te már hozzá 
tartozól. Szeret téged, és segíteni akar. Beszélj neki arról, aki 
bánt téged! Kérd az Ő erejét, hogy tehess valami kedveset az 
illetővel ezen a héten! Írd ide, mi lesz az! 

_________________________________________________

Istenem, annyira örülök, hogy velem vagy, 
amikor minden olyan nehéz. Segíts, hogy tud-
jak kedves lenni (mondd ki az illető nevét). Jézus 
nevében. Ámen.

Találj el a kedvesség 
szóhoz a labirintusban!



A gazda felesége azt akarta, hogy József bűnt kövessen el 
vele. De József nem akart vétkezni Isten ellen. Ezért elfutott, 
de az asszonynál maradt a köntöse. Az asszony kitalált egy 
hazugságot Józsefről, amiért Józsefet börtönbe vetették. Is-
ten ott is vele volt. 

Kösd össze a személy nevét és azt, amit az illető tett! 

 József börtönbe záratta Józsefet.

 A gazda felesége elfutott.

 A gazda hazudott Józsefről.

József rabszolga volt Egyiptomban.

1Mózes 39,7–8.10:
„Ezek után az történt, hogy Józsefre szemet vetett urának fe-

lesége, és ezt mondta: Hálj velem! Ő azonban vonakodott, és 
azt felelte ura feleségének: Nézd, az én uramnak semmi gondja 
sincs mellettem háza dolgaira, és rám bízta egész vagyonát… 

Bár az asszony nap mint nap ezt mondogatta Józsefnek, 
ő mégsem hallgatott rá, hogy mellé fe-

küdjék, és vele legyen.”

József 
kísértésben 16.

Imádkozhatsz így:

Veled is megtörténhet, hogy valaki bűnbe akar vinni. Ezt neve-
zik kísértésnek. Nem kell engedned! A Biblia azt mondja Istenről, 
hogy „a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is” 
(1Korinthus 10,13).

Mi a kísértésből való szabadulás útja? Az imádkozás. Imádságban 
kérd az Úr erejét, hogy nemet tudjál mondani a bűnre! Hagyd 
ott azt az embert, aki arra akar rávenni, hogy bűnt kövessél el! 

Istenem, gyakran jön a kísértés, hogy rosszat 
tegyek. Add az erődet, hogy ellen tudjak állni! 
Jézus nevében. Ámen.

Bogozd ki az összekeveredett 
betűket!

zádkImoz
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Az ország királya, a fáraó két emberét börtönbe csukatta. 
Mindketten álmot láttak. Isten megmondta Józsefnek az ál-
mok megfejtését. Az egyik ember visszakerült a palotába. 
Egy idő múlva a fáraó furcsát álmodott. Nem tudta, mi lehet 
az álom jelentése. Akkor az embernek eszébe jutott József.

Igaz (I) vagy hamis (H)? Írd az állítások elé a megfelelő 
betűt!

___ Isten nem volt Józseffel a börtönben.

___ József a rabok felügyelője lett. 

___ A fáraó emberei álmot láttak.

___ Isten elmondta Józsefnek az álmok jelentését. 

1Mózes 39,20–22:
„Fogta Józsefet az ura, és abba a börtönbe vetette, ahol a 

király foglyait tartották fogva; ott volt börtönben. De az Úr Jó-
zseffel volt, hűséges maradt hozzá, és kedveltté tette a börtön-

parancsnok előtt. A börtönparancsnok Józsefre 
bízta mindazokat a foglyokat, akik a 
börtönben voltak, és ő dolgoztatta 
mindazokat, akik ott dolgoztak.”

A börtönben17.

Istenem, köszönöm, hogy adsz erőt engedel-
meskednem neked. Segíts, hogy a felette- 
seimnek is tudjak engedelmeskedni! Jézus ne-
vében. Ámen.

Rajzolj le egy olyan helyzetet, 
amikor nehéz engedelmeskedni!

Nem mindig könnyű engedelmeskedni. Talán azért nem, mert nem 
jó a viszonyod azzal, akinek szót kell fogadnod. Isten mégis azt akar-
ja, hogy engedelmeskedj azoknak, akiket föléd helyezett. Istennek 
engedelmeskedsz, ha szót fogadsz azoknak, akik fölötted állnak.  

A Biblia ezt mondja: „Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatal-
maknak” (Róma 13,1). Tanuld meg ezt az igét kívülről! Mondd el ma-
gadban, amikor nem akarsz engedelmeskedni!

Imádkozhatsz így:



A fáraó álma azt jelentette, hogy lesz hét esztendő, amikor 
bőven lesz mit enni. Azután jön újabb hét év, amikor nem lesz 
elég élelem. A fáraónak szüksége volt valakire, aki megszer-
vezi, hogy az első hét évben elég élelmet raktározzanak el. 
Úgy tervezték, hogy a hét nehéz évben pedig eladják a felhal-
mozott élelmiszert.  

Írd a válasz elé a hozzá tartozó kérdés számát! 

1. Ki tudta megfejteni az álmok jelentését?

2. Hány jó év következett?

3. Hol volt József, mielőtt a fáraó hívatta?

____ Börtönben.  ____ Isten.  ____ Hét.

1Mózes 41,14–16: 
„Akkor a fáraó hívatta Józsefet, és sietve kihozták a tömlöc-

ből. Ő megborotválkozott, ruhát váltott, és bement a fáraó-
hoz. A fáraó ezt mondta Józsefnek: Álmot álmodtam, de senki 
sem tudja megfejteni. Rólad azt hallottam, hogy ha meghal-

lod az álmot, meg tudod fejteni. József így felelt 
a fáraónak: Nem én, hanem Isten ad 
választ a fáraó javára.”

A fáraó álma18.

Imádkozhatsz így:

Istenem, olyan jó, hogy ennyire bölcs vagy! 
Köszönöm, hogy meg tudod oldani minden 
problémámat. Jézus nevében. Ámen.

Volt már neked igazán nagy problémád? Olyan, amelyen talán 
egy felnőtt sem tudott segíteni? Istennél mindenre van megol-
dás! Ő végtelenül bölcs: minden kérdésre tudja a választ. 

Menj ki, és keress egy apró kavicsot! Tedd olyan helyre, ahol jól 
láthatod mindennap! Ez a kavics a nehézségekre em-

lékeztet. Amikor rápillantasz, kérd Istent, hogy ad-
jon megoldást minden nehézségedre! 

H T Ő I B Z S U
V I D R Ö C B M
P R O B L É M A
V F E R C T G N
C S Y I S T E N
S E G Í T M F Ú

M E G O L D Á S

PROBLÉMA
MEGOLDÁS

ISTEN
BÖLCS
SEGÍT

Karikázd be a felsorolt szavakat a rejtvényben! 
A betűk mehetnek vízszintes, illetve 
függőleges irányban.



A fáraó nagyon fontos feladattal bízta meg Józsefet. Neki 
kellett megszerveznie a jó évek alatt az élelmiszerek elraktá-
rozását. A hét szűk esztendőben pedig ő irányította az élel-
miszer-eladást. Így senki nem éhezett. 

Tegyél x-et ahhoz, amit a fáraó mondott Józsefnek!

___ Isten mondta neked ezeket a dolgokat.

___ Bölcsebb vagy bárkinél.

___ Visszaküldelek a börtönbe.

___ Te leszel Egyiptom felügyelője.

1Mózes 41,39–41: 
„Józsefnek pedig ezt mondta a fáraó: Miután Isten mindezt 

neked adta tudtul, nincs hozzád hasonló értelmes és bölcs 
ember. Te leszel házam gondviselője, és egész népem a te sza-
vadnak engedelmeskedik. Csak a trón tesz engem nagyobbá 

nálad. Azután ezt mondta a fáraó Józsefnek: 
Nézd, én téged egész Egyiptom fel-
ügyelőjévé teszlek!”

Egy álom 
jelentése19.

Imádkozhatsz így:

Istennek terve volt József életével. A te életeddel is jó terve van. 
A Biblia ezt mondja: „Mert csak én tudom, mi a tervem veletek” (Je-
remiás 29,11). Isten tudja, mi neked a legjobb. Biztos lehet benne, 
hogy Isten meg is valósítja tervét. 

Menj ki éjszaka a szabadba, és nézz fel a csillagokra! Isten előre 
kigondolt terv szerint helyezett minden egyes csillagot az ég-
boltra. Arra emlékeztetnek, hogy Isten pontosan tudja, hová he-
lyezett téged. Terve van veled is. 

Istenem, tudom, hogy velem is van egy terved. 
Segíts benned bíznom mindennap! Jézus ne-
vében. Ámen.

Rajzolj csillagokat az égre!
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D E G I Í L M N Ö Ő R T V

Fejtsd meg a kódot, és megtudod, mit ígér 

Isten azoknak, akik hozzá tartoznak.
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Egyiptom volt az egyetlen hely, ahol élelmet lehetett 
kapni. Ezért az embereknek oda kellett menniük. Mindenki 
Józseftől vette az élelmet. Ez is Isten terve volt.

Kösd össze az egybetartozó mondatrészeket! 

 Az első hét évben nem volt elég ennivaló. 

 A második hét évben éheztek.

 Az emberek az egész világon Józseftől.

 Élelmet kellett venniük gazdag termés volt.

A fáraó álma valóra vált. Minden úgy történt, ahogyan József 
mondta.

1Mózes 41,53–54.57:
„Azután eltelt a bőség hét esztendeje Egyiptomban, és meg-

kezdődött az éhínség hét esztendeje, ahogyan megmondta Jó-
zsef. Éhínség lett minden országban, de egész Egyiptomban volt 

kenyér. És az egész földről Egyiptomba mentek 
Józsefhez gabonát vásárolni, mert sú-
lyos volt az éhínség az egész földön.”

Élelemre van 
szükségünk!20.

Imádkozhatsz így:

Nehéz időszak volt ez Egyiptomban. Vajon amikor a te életedben van 
nehéz időszakod, Isten figyel-e rád? Igen! A Biblia ezt mondja: „Vesd 
az Úrra terhedet, és ő gondot visel rád!” (Zsoltárok 55,23).

Írd le egy papírra, hogy éppen most mi miatt szoktál aggódni. Aztán 
mondd el Istennek is! Add át neki a gondjaidat (ezt jelenti a „vesd az 
Úrra” kifejezés)! Végül gyűrd össze a papírt, és dobd a szemétbe! 

Istenem, örülök, hogy gondomat viseled. Se-
gíts, hogy át tudjam neked adni a gondjaimat! 
Jézus nevében. Ámen.

M



Amikor a testvérek Egyiptomba érkeztek, József felismerte 
őket. A testvérek azonban nem ismerték fel őt. József sok 
kérdést tett fel nekik, hogy biztosan tudja, ők azok, majd 
meghívta őket a házába.

Húzd alá a helyes választ!

1. Hol kaphattak az embe-
rek gabonát? Egyiptomban. Otthon.

2.  Hány testvér ment el 
élelemért? Öt. Tíz.

3. Felismerték-e testvérei 
Józsefet? Igen. Nem.

József apjának és testvéreinek elfogyott az ennivalójuk.

1Mózes 42,1–3:
„Jákób látta, hogy Egyiptomban van gabona és ezt mondta 

Jákób a fiainak: Mit néztek egymásra? Majd ezt mondta: Hal-
lottam, hogy Egyiptomban van gabona, menjetek el, és vásá-

roljatok ott gabonát, hogy életben marad-
junk, és ne haljunk meg! Elment tehát 
József tíz bátyja, hogy gabonát vásá-
roljanak Egyiptomban.”

Élelem 
Egyiptomból21.

Imádkozhatsz így:

Istenem, (beszélj neki arról a valakiről, aki csú-
nyán bánt veled). Adj erőt, hogy tehessek vala-
mi jót vele! Jézus nevében. Ámen.

Kösd össze a pontokat, és meglátod, hogyan 
vitték haza József testvérei az élelmiszereket.

Józsefnek nem lehetett könnyű szeretettel bánnia testvéreivel. 
A testvérek sok-sok évvel korábban nagy gonoszságot követtek 
el vele szemben. Van-e valaki, aki veled viselkedett nagyon csú-
nyán? Te is megmutathatod annak a valakinek Isten szeretetét. 

Hogyan teheted ezt meg? Például adhatsz neki valamit, ami a tiéd. 
Mondhatsz neki valami kedveset. Elhívhatod játszani. Döntsd el, 
hogy ezen a héten teszel vele valami jót. 
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József bántotta a testvéreit? Nem. Megbocsátott nekik. Jó-
zsef tudta, hogy ami történt, az Isten terve volt. Az egész 
család Egyiptomba költözött. József gondoskodott róluk.

Egészítsd ki a mondatokat a pirossal írt szavakkal! 

1. József  ________________  testvéreinek.

2. József tudta, hogy Isten  _____________  volt mindent, 
ami történt.

3. József  ________________ családtagjairól. 

A testvérek sok-sok évvel korábban rabszolgának adták el 
Józsefet. Most Ő volt az ország második legfontosabb embere! 

1Mózes 45,3–5:
„Majd ezt mondta József a testvéreinek: Én vagyok József! 

Él-e még az én apám? De a testvérek nem tudtak válaszolni, 
mert megrémültek tőle. József ezt mondta testvéreinek: Jöjjetek 
közelebb hozzám! Ők közelebb mentek. Ekkor így szólt: Én va-
gyok József, a testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba! De most 

ne bánkódjatok, és ne keseregjetek amiatt, 
hogy engem ide eladtatok, mert azért 
küldött el engem Isten előttetek, hogy 
életben maradjatok.”

Én vagyok 
József!22.

Imádkozhatsz így:

Nem könnyű megbocsátani valakinek, aki csúnyán bánik veled. 
Csak Istennel tudod megtenni. A Biblia ezt mondja: „Legyetek egy-
máshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, aho-
gyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban” (Efezus 4,32).

Tanuld meg ezt az igeverset kívülről! Mondd el magadban, ha eszed-
be jut, hogy valaki csúnyán viselkedett veled! Bocsáss meg az illető-
nek, mert Isten is megbocsátott neked, ha már hittél az Úr Jézusban. 

(Ezt az imádságot csak akkor mondd el, ha szívből hiszed, hogy 
már megtörtént!)
Istenem, köszönöm, hogy megbocsátottál nekem 
az Úr Jézusért. Add a te erődet, hogy én is meg 
tudjak bocsátani (mondd el Istennek, kinek akarsz 
megbocsátani, és miért). Jézus nevében. Ámen.

Bogozd ki az összekeveredett betűket, hogy 
elolvashasd ezt a fontos mondatot!

A ___________

____ ________

__________.



Imádkozhatsz így:

Isten népe egyre csak nőtt Egyiptomban. Ők voltak a zsidók. 
Már nagyon sokan lettek. Az új egyiptomi király elkezdett 
félni tőlük. Rabszolgasorba hajtotta őket. Keményen kellett 
dolgozniuk. Végül a király megparancsolta, hogy az összes 
újszülött zsidó kisfiút öljék meg. 

Kösd össze a személyeket azzal, amit tettek!

József megparancsolta, hogy az újszülött zsidó 
kisfiúkat öljék meg. 

Isten népét megöregedett és meghalt.
A király rabszolgasorba hajtotta az új király.

2Mózes 1,6–8: 
„Azután meghalt József és valamennyi testvére, meg az az 

egész nemzedék. Izráel fiai pedig szaporodtak, gyarapodtak, 
megsokasodtak, nagyon megerősödtek, és megtelt velük az 
ország. Új király került azonban Egyiptom élére, aki már nem 

ismerte Józsefet.” 

Rabszolgák!23.

Istenem, olyan jó, hogy mindenről tudsz, ami 
velem történik. Segíts bíznom benned, és tedd 
azt, ami nekem a legjobb. Jézus nevében. 
Ámen.

Rajzolj le egy helyzetet, amikor szükséged 
van Isten erejére!

Isten mindent tud! Ismeri a rossz és a jó dolgokat is az életed-
ben. Még a jövődet is ismeri. Bízhatsz benne, hogy Isten tudja, 
mi neked a legjobb.
Tegyél néhány kavicsot egy pohárba! Ezek a te életedben zajló 
eseményekre emlékeztetnek. Most öntsél vizet a pohárba! A 
víz ellepi a kavicsokat. Ez arra emlékeztet, hogy Isten veled van 
minden körülmények között, ha te már hozzá tartozol. 



A király lánya megtalálta a kisbabát. Úgy döntött, megtart-
ja. Mózesnek nevezte el. Mózes nővérkéje látta, hogy a her-
cegnő megtalálja Mózest. Szólt a hercegnőnek, hogy tud 
valakit, aki szoptatni tudja a babát. Elment, és odahívta az 
anyukáját. Így néhány hónapig Mózes még otthon maradt. 
Később a hercegnővel élt. Amikor felnőtt, egy távoli vidékre 
költözött.

Húzd alá a helyes választ!
1.  Miért tette Mózest az édesanyja a folyóra?

Mert nem szerette. Azért, hogy a gyermek 
megmeneküljön. 

2.  Kivel élt Mózes gyermekként?
A nagymamájával. Egy hercegnővel.

Egy elrejtett 
kisbaba 

A király azt akarta, hogy az összes újszülött zsidó kisfiút öljék meg.

2Mózes 2,1–3: 
„Egy Lévi házából való férfi elment, és feleségül vette Lévi egyik 

lányutódját. Az asszony teherbe esett, és fiút szült. Amikor lát-
ta, hogy milyen szép, három hónapig rejtegette. De amikor már 

nem tudta tovább rejtegetni, fogott egy gyékénykosarat, 
bekente szurokkal és gyantával, majd 

beletette a gyermeket, és kitette a Nílus 
partján a sás közé.”

24. Soha nem tudhatod, Isten hogyan küld neked segítséget. Egy biztos: 
Isten mindent a kezében tart. Mindig képes arra, hogy az események 
menetét jó irányba fordítsa. A Bibliában ezt mondja azoknak, akik 
hozzá tartoznak már: „Megerősítlek, meg is segítlek” (Ézsaiás 41,10).

A következő héten figyelj arra, hogy milyen segítséget küld neked 
Isten. Például embereket használ, vagy erőt ad egy nehéz helyzet-
ben. Adj hálát Istennek, és mondd el valakinek, milyen segítséget 
kaptál Istentől!

Istenem, köszönöm, hogy azt ígéred, megerő-
sítesz. Jó, hogy te irányítod a dolgokat. Jézus 
nevében. Ámen.

Imádkozhatsz így:

Kösd össze a pontokat, hogy a kép 
teljes legyen! 
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Amikor Isten az égő csipkebokorból megszólította Mózest, 
ezt mondta neki: 
– Menj vissza Egyiptomba! Népemnek segítség kell. Meg kell 
őket szabadítani. Én majd megmentem őket általad.
Mózes félt a nagy feladattól! Nem nagyon akart engedelmes-
kedni Istennek! 
Tedd a mondatokat helyes sorrendbe!

___ Isten azt mondta, hogy népének segítségre van szüksége.

___ Mózes látott egy égő bokrot.

___ Isten megszólította Mózest a bokorból.

___ A bokor nem égett el.

2Mózes 3,2–4: 
„Ott megjelent neki az Úr angyala tűz lángjában egy csip-

kebokor közepéből. Látta ugyanis, hogy a csipkebokor tűzben 
ég, de mégsem ég el a csipkebokor. Akkor ezt mondta Mózes: 
Odamegyek, és megnézem ezt a nagy csodát: miért nem ég el 

a csipkebokor? Amikor az Úr látta, hogy odamegy 
megnézni, kiáltott neki Isten a csipkebo-
kor közepéből, és ezt mondta: Mózes! 
Mózes! Ő pedig így felelt: Itt vagyok!”

Egy égő bokor25. Te is szoktál félni attól, amit Isten kér tőled? Talán amikor azt 
akarja, hogy beszélj egy barátodnak az Úr Jézusról. Vagy amikor 
azt várja, hogy légy kedves valakihez, akit a többiek nem nagyon 
kedvelnek.  

Mi az, amire Isten kér, de te nem mered megtenni? Kérj erőt Is-
tentől, hogy még ezen a héten megtehesd azt, amit Ő akar. Ne 
feledd, ha te már hittél az Úr Jézusban, Isten veled van. Segít ne-
ked, ezért nem kell félned.

Istenem, félek (mondd el, mitől félsz). Adj erőt 
megtennem, amire kérsz! Jézus nevében. 
Ámen.

Imádkozhatsz így:

Írd le a mondatot, miután rendbe tetted 
a szavakat!

MEG ISTEN Ő TUDOM AMIT 
TENNI, AKAR. EREJÉVEL

_____ ________

___ _____ ___-

__, ____ _ ____.Ő



Mózes félt a fáraótól, és félt az emberektől. Fognak-e rá hall-
gatni? Isten bebizonyította, hogy valóban Ő küldte Mózest. 
Így az emberek hallgattak rá. A bátyja, Áron is melléje állt. 

Kösd össze az egybetartozó mondatrészeket!

 Mózes beszélt Istennel.

 Mózes félt a segítségére sietett.

 Isten megígérte, beszélni a fáraóval.

 Mózes testvére hogy vele lesz. 

Isten azt akarta, hogy Mózes legyen népe vezetője és segítője. 

2Mózes 3,11–12: 
„Mózes azt felelte erre az Istennek: Ki vagyok én, hogy a fá-

raóhoz menjek, és kihozzam Izráel fiait Egyiptomból? De Isten 
azt mondta: Bizony, én veled leszek. Ez lesz annak a jele, hogy 

én küldelek: Amikor kivezeted a népet Egyiptom-
ból, ennél a hegynél fogjátok tisztelni 

az Istent.”

Segítség 
Istentől26. Isten adott erőt Mózesnek, hogy elmondja Isten üzenetét. Ha te 

már hozzá tartozol, neked is ad erőt, hogy beszélj róla mások-
nak. Mondd el, hogy Isten szereti őket. Mondd el azt is, hogy Jé-
zus meghalt a bűneikért, majd feltámadt a halálból. Isten egye-
dül azoknak ad bűnbocsánatot, akik hisznek Jézusban. 

Kinek tudnál ezen a héten beszélni Jézusról? Kérj Istentől erőt 
ehhez! 

Istenem, adj erőt, hogy beszélhessek valakinek 
Jézusról ezen a héten! Előre is köszönöm. Jézus 
nevében. Ámen.

Imádkozhatsz így:

Karikázd be a felsorolt szavakat a rejtvényben! 
A betűk mehetnek vízszintes, illetve 
függőleges irányban.
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Imádkozhatsz így:

A fáraó nem akarta elengedni Isten népét. Nem akarta elve-
szíteni a dolgozó rabszolgákat. Isten ezért csapásokat küldött 
Egyiptomra. A folyók vérré váltak. Békák és rovarok lepték el 
a földet. Az állatok elpusztultak. Jégeső verte el a termést. A 
nap eltűnt, és sötétségbe borult az ország. Végül az elsőszü-
lött gyermekek is meghaltak. Isten a saját népét minden csa-
pástól megvédte. Végül a fáraó elengedte Isten népét.

Húzd át azt, amit Isten nem tett Egyiptomban!

Lángba borította 
a házakat.

Rovarokat küldött. A vizeket vérré 
változtatta.

Elpusztította az 
állatokat.

Jégesőt küldött A csillagokat le-
dobta az égről. 

Engedd el 
népemet!

2Mózes 5,1–2: 
„Azután bement Mózes és Áron a fáraóhoz, és ezt mondták 

neki: Így szól az Úr, Izráel Istene: Bocsásd el népemet, hogy 
ünnepet szentelhessen nekem a pusztában! A fáraó azon-

ban ezt felelte: Kicsoda az az Úr, hogy hallgassak a 
szavára és elbocsássam Izráelt? Nem 
ismerem az Urat, és nem bocsátom 
el Izráelt.”

27.

Istenem, olyan jó, hogy te létezel. Segíts, hogy 
értsem, amit mondasz nekem a Bibliában! 
Adj erőt engedelmeskednem! Jézus nevében. 
Ámen.

új 
haza

Vannak emberek, akik nem hiszik, hogy Isten valóban létezik. 
Vannak olyanok is, akik kifigurázzák Istent. Mások egyszerűen 
nem törődnek vele. Pedig Isten létezik. Fontos, hogy figyelj rá.  

A Biblia ezt mondja: „Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hall-
gatói” (Jakab 1,22). Amikor a Bibliát olvasod, figyelj arra, amit Isten 
mond neked. Kérd, hogy adjon erőt engedelmeskedned neki! 

Vezesd ki Isten népét Egyiptomból 
a sivatagon át!



Imádkozhatsz így:

             

D E É G I J K L M N R S T Z

Isten azt mondta népének, hogy jó életük lesz, ha megtartják 
Isten törvényeit. Isten azt akarta, hogy népe csak Őt tisztelje. 

Tedd helyes sorrendbe a betűket!

Ne legyenek más _____________ (nesitdei) rajtam kívül!

Ne csinálj magadnak semmiféle _________________  

(netsiboszrot) azoknak a képmására!

Ne  ____________  (dámdi) azokat!

Isten törvényeket adott népének, hogy azok szerint éljen. 

2Mózes 20,2–5: 
„Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom föld-

jéről, a szolgaság házából. Ne legyen más istened rajtam kívül! 
Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot azoknak a kép-
mására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a 
vízben vannak. Ne imádd, és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, 

a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok! 
Megbüntetem az atyák bűnéért a fia-
kat is harmad- és negyedízig, ha gyű-
lölnek engem.”

Isten 
törvényei28.

Istenem, köszönöm a törvényeidet. Segíts, 
hogy tudjalak szeretni, és tudjak neked enge-
delmeskedni! Jézus nevében. Ámen.

A Biblia Istene az egyedüli igaz Isten. Ő tudja, hogy mi neked 
a legjobb. Ezért várja tőled is, hogy megtartsd a törvényeket: 
„Hallgasd meg, Izráel, tartsd meg és teljesítsd ezeket, hogy jó dol-
god legyen, és igen megsokasodj a tejjel és mézzel folyó földön, 
ahogyan megígérte neked atyáid Istene, az Úr” (5Mózes 6,3).

Fejtsd meg a kódot, és megismered 

a legfontosabb törvényt!

— — — — — — — — — — — — — ,
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Imádkozhatsz így:

Isten megszentelte a hetedik napot. Elvárta, hogy ezen a 
napon pihenjenek, és Istenről gondolkodjanak. Azt is kérte 
tőlük, hogy tiszteljék szüleiket.

Egészítsd ki a mondatokat a pirossal írt szavak 
megfelelő alakjával!

1. Isten a  ____________  napot pihenőnapnak jelölte ki.

2. Azt akarja, hogy ezen a napon pihenjünk, és _____  
gondolkodjunk.  

3. Isten elvárja, hogy   ___________________  szüleidet.

2Mózes 20,8–10.12:
„Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt! 

Hat napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat! De a 
hetedik nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalomnapja. Sem-
miféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se leányod, se szol-

gád, se szolgálód, se állatod, se a kapudon belül tartózkodó 
jövevény… Tiszteld apádat és anyádat, 

hogy hosszú ideig élhess azon a föl-
dön, amelyet Istened, az Úr ad neked.”

Tiszteld 
szüleidet!29.

Istenem, köszönöm neked a szüleimet. Adj 
erőt és ötletet ahhoz, hogy mindennap kimu-
tathassam nekik a tiszteletemet! Jézus nevé-
ben. Ámen.

Isten segítőknek adta melléd a szüleidet. Elvárja, hogy tiszteld 
őket. Légy hozzájuk kedves! Hallgass rájuk, és tedd meg, amit 
mondanak! Isten örül, amikor látja, hogy így teszel.

Mondd el a szüleidnek, hogy szeretnéd tisztelni őket. Kérd meg, 
hogy jelezzék, amikor ez sikerül, de akkor is szóljanak, amikor 
nem sikerül. Mindennap igyekezz valamilyen formában kimu-
tatnod nekik tiszteletedet.

Bogozd ki az összekeveredett szavakat, 
hogy elolvashasd a mondatot! 

EDITSZTL TEDÜLSZEI
INPDENMNA
_ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ !



Isten sok törvényt adott népének. Tudta, mi nekik a jó, és 
mi segíti az életüket. Csak úgy élhettek együtt békében és 
biztonságban, ha a törvényeket megtartották.

Kösd össze a mondatpárokat! 
Ne hazudj! Légy hűséges a házastársadhoz! 
Ne lopj! Elégedj meg azzal, amid van! 
Ne ölj! Csak azt vedd el, ami a tiéd!
Ne legyél féltékeny! Hagyj élni másokat! 
Ne paráználkodj! Mondd meg az igazat!

2Mózes 20,13–17: 
„Ne ölj! Ne paráználkodj! Ne lopj! Ne tanúskodj hamisan fele-

barátod ellen! Ne kívánd felebarátod házát! Ne kívánd feleba-
rátod feleségét, se szolgáját, se szolgálóját, se ökrét, se szama-

rát, és semmit, ami a felebarátodé!”

Engedelmes-
kedj Isten 
törvényeinek!

30.

Imádkozhatsz így:
Istenem, segíts, hogy engedelmeskedhessem 
neked. Az életemmel szeretném megmutat-
ni másoknak, hogy szeretlek. Jézus nevében. 
Ámen.

Rajzold le ma-
gadat, amint 
megtartod 
azt a törvényt, 
amelyet nehéz-
nek találsz!

Isten törvényei nagyon fontosak. Az emberek együttélését segí-
tik. Istennek örömet okozol azzal, ha engedelmeskedsz neki. Jé-
zus mondta ezt: „Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet” 
(János 14,23).

Az emberek abból látják, hogy szereted Istent, ha engedelmeskedsz 
neki. Válassz ki egy parancsot, amelyet nehéznek tartasz! Írd le, és 
olvasd el mindennap! Kérd Isten, hogy adjon erőt az előtted álló hé-
ten is engedelmeskedned.



Az egyedüli igaz Isten tökéletes. Végtelen a hatalma. Ő 
teremtette a világot. Téged is Ő alkotott. Nagyon szeret 
téged! Azt akarja, hogy egy nap vele éljél a mennyor-
szágban.

Ennek van egy nagy akadálya! Úgy születtél, hogy meg-
van benned a vágy a rosszra. Ez a bűn miatt van. A benned 
lévő bűn miatt bánsz sokszor csúnyán a másik emberrel, 
vagy hazudsz, vagy parancsolgatsz. Ettől Isten nemcsak 
szomorú, hanem nagyon haragszik is a bűnre. A Biblia ezt 
mondja: „Mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicső-
ségének” (Róma 3,23). A mondat második fele azt jelenti, 
hogy nem lehetsz Istennel. Ez a bűn büntetése. 
Isten azonban előre eltervezte, hogyan adhat neked 
mégis bűnbocsánatot. Elküldte Fiát a földre. Jézus kis-
babaként született meg Karácsonykor. Olyan emberi 
életet élt, mint te vagy én. Egyben volt csak más. Benne 
nem volt bűn! Ezért tudta egy nap magára venni a te bű- 
neidet. Aznap Isten Őt büntette meg helyetted. Jézust 
felszögezték egy keresztre. Kifolyt a vére, és meghalt. 
Ezt a megoldást gondolta ki Isten a te megmentésedre. 

Jézust eltemették. De a harmadik napon Isten egy cso-
dával jelezte, hogy elfogadta Jézus áldozatát. Visszahoz-
ta Jézust az életbe. A Biblia ezt mondja: „Krisztus meg-
halt a mi bűneinkért… és feltámadt a harmadik napon” 
(1Korinthus 15,3–4). Jézus ma a mennyországban él.

ISTEN

Tudod-e már 
ezeket Istenről? Jézus érted halt meg. 

Egyedül ezért kaphatsz bűnbocsánatot.
Ha egyetértesz azzal, hogy bűnös vagy, mondd el 
Istennek imádságban! Mondd el neki, hogy szomo-
rú vagy, amiért sokszor gondoltál, mondtál és tettél 
olyat, ami Istent sértette, elszomorította. Mondd el, 
hogy Isten útján akarsz ezentúl járni. Ez a bűnbánat. 

Isten azt is hallani akarja, mit gondolsz Jézusról. Ha 
elhiszed, amit olvastál, mondd el Istennek, hiszed, 
hogy Jézus érted halt meg. Hiszed, hogy Ő kapta 
meg a te bűneidért járó büntetést. A Biblia ezt mond-
ja: „Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz” (Apostolok 
cselekedetei 16,31). Ha őszintén hiszed, amit Istennek 
imádságban elmondasz, Isten bűnbocsánatot ad, és 
nem kapsz büntetést

Téged is vár Isten! Mondhatod neki ezt: „Istenem, bű-
nös vagyok. Sajnálom, hogy sokszor megbántottalak 
a csúnya gondolataimmal, szavaimmal, tetteimmel. 
Hiszem, hogy Jézus a kereszten az én bűneimért ka-
pott büntetést. Hiszem, hogy meghalt, és feltámadt. 
Szeretnék ezentúl a te utadon járni. Jézus nevében. 
Ámen.”

Ha beszéltél most minderről Istennel, és bűnbocsánatot 
kaptál, írd ide a mai dátumot, hogy mindig emlékezhess 
erre a napra! 

H

I

T

A mai dátum:



? ?Szeretnéd a 2. kötetet 
is megkapni

Ez a könyvecske 
______________________  tulajdona.

Mindennap
2.

kötet

Fontos, hogy folyamatosan tanulj igeverseket a Bibliából! Pipáld 
ki ( ✔) azt az igeverset, amelyet már biztosan tudsz kívülről! 
(Zárójelbe utána írhatod, hány nap alatt tanultad meg. Rendsze-
resen ellenőrizd, tudod-e még azokat, amelyeket megtanultál!) 

 1Mózes 1,1: „Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a 
földet.”

 1 Péter 5,7: „Minden gondotokat őreá vessétek, mert 
neki gondja van rátok.”

 Róma 5,8: „Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a 
szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, ami-
kor bűnösök voltunk.”

 Zsoltárok 23,1: „Az Úr az én pásztorom, nem szűkölkö-
döm.”

 Róma 13,1: „Minden lélek engedelmeskedjék a felettes 
hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, 
ami hatalom pedig van, az az Istentől rendeltetett.”

 Efezus 4,32: „Legyetek egymáshoz, jóságosak, irgalma-
sak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is meg-
bocsátott nektek a Krisztusban.”

 János 14,23: „Ha valaki szeret engem, az megtartja az én 
igémet.”

 Kolossé 3,20: „Ti gyermekek, engedelmeskedjetek szü-
leiteknek minden tekintetben, mert ez ked-
ves az Úrban.”
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