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Bibliatanulmányozó Feladatlap 

bibliai felfedező

Írd ide az adataidat!
neved:
Korod: Születésnapod:
Címed:

Telefonszámod:
e-mail címed:
Aki javítani szokta:

Új osztályba, új isko lá ba
kerülni vagy elköl töz ni
nagyon izgalmas dolog,
de egyúttal ijesz tő is
lehet, mert soha nem
tud hat juk bizto san,
hogy mi fog tör tén ni az
új hely zetben. ezt élte
át Izráel új ve ze tője is.

K: Töltsd ki az 
adat  lapot!

K: Miért volt szüksége új vezetőre az izráelitáknak?

Isten egy országot ígért az új vezetőnek, ahova be kellett vezetnie a népet.

K: Írd be a megfelelő szavakat, hogy megtudd, hol volt ez az ország! (1:4)

eufrátesz            pusztától            Jordán            Libánontól

„Az egész nép átkel a ..................... folyón,

és belép arra a földre, amelyet én adok Izráel fiainak. 

A ....................... és a ................................... a nagy folyamig, az

............................. folyamig a ti területetek lesz.”
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A D A T

Mi volt a neve?

L A P

Ki volt az apja?

Milyen feladatot
kapott elsőnek? (2. v)

1. TörTéneT: Józsué 
A nép vezetése Kulcsvers:

Józsué 1:9

Olvasd el:
Józsué 1:1-11



öSSzeSen:

K: Írd le az alábbi tárgyak kezdőbetűit, és megtudod az új ország nevét!
(Válaszodat leellenőrizheted az 5. Mózes 32:49-ben.)

Isten egy másik ígéretet is adott Józsuénak, amitől sokkal magabiztosabb lett a rá váró feladat elvég zé -
sé hez, mint korábban.

K: Fejezd be az 5. versben található ígéretet!

egy parancsot is adott Isten Józsuénak, amikor arra készült, hogy bemegy az új földre. Azt mondta neki,
hogy a törvénykönyvet kell útmutatójának tekintenie. Amikor keresztyénként az Úr Jézust követjük, és
azon az úton járunk, amit Ő akar, akkor mindig engednünk kell, hogy Isten az Ő Igéje, a Biblia által
vezessen bennünket. Amit Isten mondott Józsuénak az Ő törvényéről, ugyanaz, mint amit a keresztyé -
nek nek mond a Bibliáról.
K: Bogozd ki a betűket, és

megtudod, mit kellett ten -
nie Józsuénak a tör vény -
könyvvel! Írd be a vers -
számokat is!

Isten azt a hatalmas feladatot
adta Józsuénak, hogy vezes se
be a népet az új hazájukba.
Hogy bátorítsa őt, meg is mé tel -
te számára ígéreteit.

K: Írd ide a kulcsverset, és megtudod, mi volt ez az ígéret!

Sok keresztyén ember tartja jelmondatának ezeket a szavakat, és gyakran ismételgetik segítségként a
nehéz időkben.  Megtanulod és kipróbálod te is?

Józsué most parancsokat ad a bevonulással kapcsolatban.

K: Karikázd be a napok számát, miután átkelnek a Jordán folyón!

13                 30                 3                23

Veled leszek,  .............................................................................

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

................................................................................................
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nIAAOLVS _ _ _ _ _ _ _ _ kellett. (..... vers)

Gondolkoznia kellett róla JéJeL és PnALAP

_ _ _ _ _ és   _ _ _ _ _ _. (..... vers)

eIDenGeDneLMeSKe

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ kellett. 
(..... vers)
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2. TörTéneT: Józsué 
Az ország kikémlelése Kulcsvers:

zsidók 11:31

Olvasd el:
Józsué 2:1-24

Józsué már maga is volt kém. Közel negyven évvel ezelőtt
kémlelte ki Kánaán földjét, és most szeretett volna egy friss
jelentést az ottani helyzetről. Amikor Józsué kém volt, tizen -
egy társa volt.

K: Húzd alá, hogy hány kémet küldött ki Józsué!

12                 3                 10                 2

K: Húzd át a nem odaillő szavakat!

A kémeket  JerUzSÁLeMBe / BeTHLeHeMBe / JerIKÓBA küldték, akik 

rÁKHeL / rÁHÁB / rUTH házában szálltak meg. 

Jerikó  renDŐrSéGe / TISzTVISeLŐJe / KIrÁLYA meghallotta, hogy megérkeztek,  

és azt mondta  rÁKHeLneK / rÁHÁBnAK / rUTHnAK,  hogy adja ki őket. De ő azt mondta,

hogy a kémek már  KOrA reGGeL / eSTe / DéLUTÁn elhagyták a várost.

K: Karikázd be a válaszokat az alábbi szókeresőben! A szavak vízszintesen, függőlegesen és
átlósan, előre vagy visszafelé is lehetnek.

1. Itt rejtette el ráháb a kémeket.
2. eközé bújtatta el őket.
3. ennek a folyónak a gázlói felé vették 

üldözőbe a katonák a kémeket.
4. ezt zárták be éjszakára Jerikóban.
5-6. ráháb azt mondta a kémeknek: 

„....... hogy az Úr néktek adta ezt a .......”
7. ráháb azt is mondta, hogy hallották, hogyan 

szárította ki az Úr  ........  a Vörös-tenger vizét, 
amikor kijöttek egyiptomból.

K: Balról jobbra haladva olvasd össze a megmaradt betűket, hogy megtudd, hogyan nevezte
ráháb Istent! 
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öSSzeSen:

K: Olvasd el figyelmesen a 12. és 13. verseket, és írd le SAJÁT SzAVAIDDAL, mit ígértetett meg
ráháb a kémekkel!

K: Írd be a válaszokat a megfelelő helyre!

1. Mit mondtak a kémek, hogy mit csináljon ráháb a kötéllel?
2. Hogyan menekültek el a kémek?
3. Hova mentek a kémek és mennyi időre bújtak el?

ráháb azért cselekedett így, mert hitt az igaz Istenben, és tudta,
hogy milyen nagy és hatalmas Ő.

K: Írd ide a kulcsverset, és megérted, hogy mije volt ráhábnak, és miért mentette meg őt Isten!

nekünk is ilyennek kell lennünk. nem menekülhetünk meg Isten büntetésétől a bűneink miatt, amíg nem
bízunk úgy Istenben, mint ahogy ráháb bízott.

3.  Hova?

Mennyi időre?

Isten arra hív bennünket, hogy higgyünk az Úr Jézusban, aki elhordozta helyettünk a büntetést.

1.

2.
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3. TörTéneT: Józsué 
Átkelés a folyón Kulcsvers:

Józsué 3:5

Olvasd el:
Józsué 3:1-17 

Mielőtt Józsué serege megtámadta volna a várost, egy másik akadályt is le kellett küzdeniük. 

K: Írd be a megfelelő szavakat a térképbe, és KArIKÁzD be az akadály nevét!

K: Mit mondtak az embereknek, hogy mire figyeljenek amikor az elöljárók vagy vezetők
végigmentek a táboron? Pipáld ki a helyes választ!

Józsué tart egy kardot. �
A szövetség ládáját viszik a papok. �
A kémek egy zászlót tartanak. �
A szövetség ládája (frigyláda) különleges láda volt, ebben tartották a kőtáblákat, amiken rajta volt a
Tízparancsolat. Amikor az izráeliták látták a ládát, ez magára Istenre és az Ő ígéreteire emlékeztette
őket. nem csoda, hogy a láda ennyire fontos volt, amikor bementek az „Ígéret földjére”.

K: Keresd ki az alábbi verseket, válaszd ki és írd be a helyes szavakat a megfelelő helyre!

utat           figyelnie           vezette           mindenestül

4. Amíg át nem kelt ...........................

a nép, a szövetségládát vivő papok

ott álltak a száraz mederben. 

(17. vers)

2. A népnek ................................. és

követnie kellett a ládát. 

(3. vers)

3. A láda ment elől, és ......................

csinált a népnek, hogy átkelhes -

sen. (13. vers)

1. A láda ............................... őket az

ismeretlen területen. 

(3-4. vers)

A város neve: (ld. 2:1) A folyó neve: (ld. 3:1)

ebből a városból
indultak el: (ld. 3:1)A terület neve: (5. Mózes 32:49)

/5

/1

/4



öSSzeSen:

K: KereSzTreJTVénY

Vízszintes
1. A férfiakat Izráel ...................-eiből kellett kiválasztani. (12. vers)
6. Ilyen volt a Jordán medre, amíg a papok ott álltak szilárdan. (17. vers) 
7. Az elsőként említett ellenség, akiket Isten ki fog űzni előlük az országból. (10. vers)
8. Az év melyik időszakában történt ez? (15. vers)

Függőleges
2. Amikor a folyóhoz értek, a papoknak ezt kellett tenniük. (8. vers)
3. Józsué mondta, hogy ilyen Isten van közöttük. (10. vers)
4. Hány embert kellett Józsuénak kiválasztania? (12. vers)
5. Ő volt Józsué előtt a nép vezetője, akivel Isten is vele volt. (7. vers)

Izráel tehát csodálatos módon kelt át a Jordánon. engedelmeskedtek Isten utasításainak, és a problémát
jelentő akadály elhárult. Ők semmit sem tettek – Isten tett mindent!

Mi is bízhatunk Istenben, hogy segít, ha nehézségekkel kell szembenéznünk. Talán nem fogja mindig
elhárítani az akadályokat, de át fog segíteni rajtuk.

K: Írd ide a kulcsverset, ami emlékeztet az Isten hatalmáról szóló ígéretre, amit Józsué mondott el a
népnek!
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4. TörTéneT: Józsué 
engedelmeskedni az Úrnak Kulcsvers:

zsidók 11:30

Olvasd el:
Józsué 6:1-25

A kémek jelentése és a Jordánon való átkelés után az izráeliták készen álltak arra, hogy meg -
támadják Jerikót. nem juthattak messzire az Isten által megígért földön, amíg el nem foglalják ezt a
várost.

K: Írd az alábbi állítások mögé, hogy IGAz vagy HAMIS!

Jerikó népe elmenekült a városból.

A városkapuk be voltak zárva egy esetleges támadás miatt.

Jerikó serege kijött a városból és megtámadta az izráelitákat.

Az Úr azt mondta, hogy Józsué és az izráeliták fogják megnyerni a csatát.

K: Tedd az alábbi szavakat a helyükre!

hét           egyszer           hétszer           mind           hetedik           hat

Azért járjátok körül a várost ................. ti hadakozó emberek, 

megkerülvén ................. a várost. Így cselekedjél ............ napon át. és ............ pap 

hordozzon hét kos-szarvból való kürtöt a láda előtt; a .................... napon azonban 

.................... kerüljétek meg a várost, a papok pedig kürtöljenek a kürtökkel.

Úgy tűnt, hogy ez lesz a világ legszokatlanabb csatája! Isten nem magyarázta el, hogyan fognak
leomlani a falak! Józsué megtehette volna, hogy nem engedelmeskedik az utasításoknak, vagy vár
valamennyit, mielőtt végrehajtja, de ő azonnal kiadta a parancsot a népnek.

K: Mit mondott nekik, mit tegyenek? (7. vers)

K: Kösd össze az összetartozó mondatrészeket!

Józsué azt mondta, hogy fújniuk kellett a kürtöket.

A népnek ne kiáltsanak, a hangjukat se lehessen hallani.

A papoknak csendben kellett maradnia.

egy teljes héten keresztül minden nap körbekerülték a várost, ahogy Isten parancsolta nekik.

K: nézd meg figyelmesen a 14. és 15. verseket, és karikázd be azt a számot, ahányszor az
izráelitáknak összesen meg kellett kerülniük a várost!

7                12                13                20
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1. TÖRTÉNET:

2. TÖRTÉNET:

3. TÖRTÉNET:

4. TÖRTÉNET:
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K: Minden kép mellé írj egy mondatot, és magyarázd meg, mi történt, amikor Izráel
győztesen bevette Jerikót!

(16. vers)

(20. vers)

(20. vers)

(21. vers)

K: Írd ide a kulcsverset!

A kulcsversből megtudjuk, hogy Józsuénak az élő Istenbe vetett hite adott győzelmet
Izráelnek, ahogyan ez a hit mentette meg ráhábot is.

Mi is hihetünk az Úr Jézusban és mindenkor bízhatunk Benne! és akkor számíthatunk
arra is, hogy Isten győzelmet ad nekünk olyan „ellenségek” felett, mint az önzés, az
irigység, a rossz természet vagy bármilyen más bűn.
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