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Amikor Isten kiszabadította az 
izraelitákat Egyiptomból, Mózes 
Isten dicséretére ösztökélte a 
népet. Egy dicsőítő éneket is 
szerzett. "Én meg akarom énekelni 
az Örökkévalót, mert ő dicsőséggel 
győzedelmeskedett." Mózes 
mindazokért a nagy dolgokért 
énekelt, amelyeket Isten 
tett Izráelért. 



A pusztában töltött három nap 
után a kiszomjazott nép egy 
tavacskához ért, de nem tudtak 
belőle inni, mert a vize keserű 
volt. Imádkozás helyett a nép 

zúgolódni kezdett. 

De Isten jó volt 
hozzájuk. A vizet 
ivóvízzé varázsolta.



Úgy
tűnik, a

nép mindenre csak
panaszkodott. "Egyiptomban

volt mit ennünk. A pusztában éhen
fogunk halni" – kiáltozták. Még aznap este Isten 

madarakat küldött nekik, amelyeket fürjeknek 
hívtak. A nép könnyen meg tudta őket fogni.



A következő reggel Isten
mannával látta el őket. Ez

olyasmi volt, mint a kenyér,
csak a mézes lepény ízével.

A manna minden reggel
a földön hevert,

csak össze
kellett szedni.
Ilyeténképpen
táplálta Isten

a Népét a
pusztában.



Az embereknek nap mint nap Istenre kellett bízni, 
hogy lássa el őket ennivalóval. Egyesek azonban túl 
sok mannát találtak fölszedni a földről, jóllehet 
Isten figyelmeztette őket, hogy a felesleg meg 
fog romlani az éjszaka 
folyamán.



Biztos volt, hogy az előző napi manna másnapra tele 
lesz kukaccal, kivéve a szombati napot. Ugyanis ez 
volt az a sajátos hetedik nap, amikor a nép pihent 
és az előző napi mannát ette.



Isten 
vigyázott az 
izraelitákra a 
pusztában. Vízzel 
és élelemmel látta 
el őket és megvédte 
őket az ellenségeiktől.

Amikor az amálekiták rájuk 
támadtak, Izráel mindaddig 

győzedelmeskedett,
amíg Mózes

feltartotta a
botját Isten

nevében.



Isten azt mondta az izraelitáknak : 
"Ha az Én hangomra hallgattok, a választott népem 
lesztek. – Mindent megteszünk, amit Isten mond" – 
felelték az emberek Mózesnek. A Sinai-hegy 
lábához mentek és ott várakoztak, míg 
Mózes elment, hogy találkozzék Istennel.



Mózes negyven 
napig maradt
az Istennel a

hegyen. Isten
két kőtáblára 

véste fel a Tíz 
Parancsolatot. 

Elmondta 
Mózesnek,

hogyan
akarja, hogy
a nép éljen.



1. Ne legyen 
neked rajtam 
kívül más istened !

2. Ne borulj 
le festett 
bálványok előtt !

3. Ne vedd az 
Örökkévaló 
nevét hiába a 
szádra !

4. Ne felejtkezz 
meg a szombati 
napról és az 
legyen szent 
előtted !

5. Tiszteld apádat 
és anyádat !



6. Ne ölj !

7. Ne légy 
házasságtörő !

8. Ne lopj !

9. Ne hazudj ! 

10. Ne kívánd 
meg, ami a másé !



Amíg Mózes a Sínai- 
hegyen volt Istennel, 
az izraeliták valami 
retteneteset csináltak. 
Megparancsolták 
Áronnak, hogy 
csináltasson egy 
aranyborjút és Isten 
helyett hozzá kezdtek 
imádkozni. Isten 
haragra gerjedt. 
Mózes úgy szintén.



Amikor Mózes 
meglátta, hogy a nép 
az aranyborjú előtt 
táncol, a földhöz 
vágta a kőtáblákat, 
és azok összetörtek. 
Aztán lerombolta 
az aranybálványt. 
Megölte azokat 
a becstelen 
embereket, akik 
ezt a bálványt 
imádták.



Isten pótolta a 
kőtáblákat. Azt mondta 
Mózesnek, hogy építsen egy 
Tabernákulumot - egy nagy 
sátort, kerítéssel körülvéve –
ahol Isten a népével lehet. 
Itt kell majd az Istenhez 
imádkozniuk. Felhő-
és lángoszlop mutatta, 
hogy Isten ott 
van köztük.



Amikor Kánaánhoz közeledtek, Mózes tizenkét 
kémet küldött előre, hogy kifürkésszék azt a 
területet, amit Isten ígért a népnek. A kémek 
egyöntetüleg azt mondták, hogy a föld pompás !



De csak ketten voltak, Józsua és Káleb, akik 
hittek is abban, hogy Isten segítségével meg 
tudják hódítani ezt az országot.



A többi tíz kém megijedt az 
erődökkel ellátott városok és 
a terület óriásainak a láttán. 
"Mi ezt a földet nem fogjuk 
tudni meghódítani " – 
mormolták. 
Elfelejtkeztek 
azokról a nagy 

dolgokról, 
amelyeket Isten 
azért tett, hogy 
kiszabadítsa őket 
Egyiptomból.



A nép a tíz hitetlen kémet követte. Kiabáltak 
és készülődni kezdtek az Egyiptomba való 
visszatéréshez. Sőt igyekeztek 
Mózest is megölni.



Isten megmentette Mózes életét. Aztán így 
szólt a néphez : "Negyven éven keresztül fogtok 
bolyongani a pusztában. Csak Káleb, Józsua és 
a ti gyermekeitek fogják megérni, 
hogy arra a területre 

lépjenek, amit ti 
megvetettetek."



Negyven év

Isten Igéjéből, a Bibliából 

vett történet :

Exodus 15 - Számok 14

"Megvilágít engem a te szavaidnak 
megismerése." Zsoltárok könyve 119 : 130 



Vége



Ez a biblia történet a mi csodálatos Istenünkről szól, aki 
bennünket is teremtett és aki azt akarja, hogy megismerjük.

Isten tudja, hogy mi mindig követtünk el rossz cselekedeteket, 
amelyeket ő bűnnek nevez.  A bűneinkért a büntetés a halál, de 
Isten annyira szeret bennünket, hogy a Fiát, Jézust küldte a 

keresztre, hogy meghaljon és bűnhödjön a bűneinkért.  De aztán 
Jézus feltámadt és felment a Mennybe !  Ha te hiszel Jézusban 

és arra kéred, hogy bocsássa meg  a bűneidet, Ő meg fogja 
tenni !  El fog jönni, hogy benned éljen, és te örökké

Vele fogsz élni.

Ha te meg akarsz szabadulni a bűneidtől, így szólhatsz 
Istenhez : Drága Istenem, én hiszem, hogy Jézus érettem 
halt meg és hogy ma is él.  Kérlek, lépj be az életembe és 
bocsásd meg a bűneimet, hogy új életet kezdhessek, és 
hogy egy napon örökre viszontlássalak.  Segíts nekem, 

hogy érted éljek, mint a Te gyermeked.  Ámen

Olvasd a Bibliát és beszélj az Istenhez 
minden nap !  János 3 : 16


