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Bibliatanulmányozó Feladatlap 

bibliai felfedező

Írd ide az adataidat!
Neved:
Korod: születésnapod:
Címed:

Telefonszámod:
e-mail címed:
Aki javítani szokta:

C81. résZ: Józsué
Az új vezető Kulcsvers:

Józsué 1:9

Olvasd el:
Józsué 1:1-9,

1:16-18
Ajánlott további olvasásra:  •  Zsoltárok 1
•  Példabeszédek  3:5-6  •  Jakab 1:22-25

Izráel népe történelmének egy fontos állomásához érkezett. Már negyven éve vándorol -
tak a pusztában azután, hogy elhagyták Egyiptomot. Most az „Ígéret földjének” határá -
nál voltak, és készek voltak hogy bemenjenek oda. Ekkor adott nekik Isten új vezetőt.

K: Írd be a neveket!

1) A vezető, aki meghalt:

2) Az új vezető 

Az új vezető feladata egyáltalán nem volt könnyű. 
Először is át kellett vezetnie a népet egy nagy folyón.

K: Írd ide a folyó nevét!

Ezután meg kellett szerveznie a seregét, hogy harcoljon Kánaán, az „Ígéret földjének”
lakosai ellen. Józsué nagy valószínűséggel ideges volt és félt ettől a feladattól. Azt
kérdezhette magától, hogyan tudja ezeket a hatalmas dolgokat megtenni? Isten a
segítségére sietett, amikor csodálatos ígéreteket adott neki.

K: Néhány ígéret megtalálható az 5. versben. Olvasd el a verset figyelmesen, és írd
ki ide!

Isten ígéretei teljesen megbízhatóak! Csak igazat mond, és soha nem vonja vissza a
szavát. Józsuéhoz hasonlóan talán te is nehéz jövő elé nézel: szembe kell nézned
„ellenségekkel” és „harcokkal”. Isten azt akarja, hogy Tőle függj, és Ő megígéri, hogy
segít neked, ha bízol Benne.
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ÖssZEsEN:

A Példabeszédek 3:5-6 versei elmagyarázzák, hogy a keresztyének hogyan kaphatják Isten vezetését.
Ő azt ígéri, hogy egyengeti ösvényeinket, és megmutatja a helyes utat, ha megteszünk három dolgot.

K: Mi ez a három dolog?

Isten elmondta Józsuénak, hogyan válhat belőle ErŐs VEZETŐ. Nem a nagy sereg és a jó fegyverek
voltak ebben a legfontosabbak!

K: Húzd alá a helyes válaszokat, hogy kiderüljön, mit mondott az Úr Józsuénak!

Isten a törvényét  JÁKÓBON / NÓéN / MÓZEsEN keresztül adta Izráelnek.

Józsuénak  ELFELEJTENIE / ENGEDELMEsKEDNIE / ELHANYAGOLNIA kellett 

Isten törvényének.  MINDIG / NéHA / sOHA gondolkodnia kellett róla. 

Ha így tesz, akkor lesz belőle  GYENGE / sIKErEs / FéLéNK vezető. 

Az új feladat kezdetén Istennek Józsuéhoz szóló üzenete összegződik a kulcsversben.

K: Írd ide a kulcsverset!

Van itt valami, amit mindenkinek meg kell tanulnia! Ha erős és boldog keresztyének akarunk lenni,
bíznunk kell Isten ígéreteiben, és engedelmeskednünk kell az Ő törvényének. Először is úgy leszünk
keresztyének, hogy elfogadjuk az Úr Jézust Megváltónknak, és úgy növekszünk a hitben, hogy bízunk
Benne és engedelmeskedünk Neki. Az engedelmesség MINDIG fontos.

K: Írd be a válaszokat a vonalra, és karikázd is be őket az ábrában! A szavak vízszintesen,
függőlegesen és átlósan, előre vagy visszafelé is lehetnek.

Ő volt a vezető: _________________

Akinek Isten a törvényeket adta: _________________

Józsué apja: _________________

Ezután mindig nappal következik: _________________

A folyó, amin át kellett kelniük: _________________

A nép azt mondta, hogy:

„_________________ mindenhová, ahová csak küldesz.”

1.

2.

3.
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NEVED:bibliai felfedező
Bibliatanulmányozó Feladatlap  4. szint

C8

2. résZ: Józsué 
A kémek kiküldése Kulcsvers:

Zsidók 11:31

Olvasd el:
Józsué 2:1-24

Ajánlott további olvasásra: • róma 5:5-8  • Efézus  2:6-8  • Jakab 2:25-26

Kémnek lenni nagyon izgalmas de veszélyes foglalkozás! Ez a rész azzal kezdődik, hogy Józsué
kémeket küld az első városba, amit az izráeliták meg fognak támadni, miután átkelnek a Jordán
folyón.

K: Írd be a válaszokat az alábbi kérdésekre!

Hány kémet küldtek ki?

Melyik városba küldték őket?

Hogy hívták azt az asszonyt, aki befogadta őket? 

Hová rejtette el őket az asszony?

Biztosak lehetünk benne, hogy a kémek nagyon féltek, amikor hallották, hogy a király emberei róluk
kérdezősködnek ráhábnál! Később, amikor ráháb a kémekkel beszélt, kiderült, hogy ő maga is
nagyon aggódott.

K: Olvasd el figyelmesen a 8-11. verseket, és írj egy mondatot arról, hogy mi miatt félt ráháb!

ráháb félelme mögött az állt, hogy bűnös pogány asszony létére elkezdett hinni Izráel Istenében,
az egyetlen Istenben, és elhitte, hogy Ő meg fogja ítélni azt a gonosz várost, amiben ráháb is élt.
Tudta, hogy Jerikó hamis istenei nem tudják megmenteni őt vagy a városát a bekövetkező ítélettől.
Emiatt nagyon aggódott saját és családja jövőbeli biztonságáért.

Könnyen megérthetjük ezt mi is, hiszen Isten szemszögéből mi is bűnösök vagyunk, nekünk is
szükségünk van arra, hogy megmeneküljünk Isten büntetése elől.

K: Írd le a róma 6:23-at, és gondold át az első felét!
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ÖssZEsEN:

A kémek nagyon barátságosan válaszoltak ráháb segélykérésére, és gyorsan kidolgoztak egy tervet,
ami biztonságot jelent számára, ha majd megtámadják a várost.

K: Olvasd el ezt a tervet a 12-20. versben, és töltsd ki a szórácsot!

1. Őrá kellett esküdnie a kémeknek.
2. Ennyi napig kellett rejtőzködniük a kémeknek a hegyekben.
3. Ettől akart megmenekülni az asszony.
4. Az asszony háza itt állt.
5. Ezen keresztül menekültek a kémek.

Vízszintesen kialakult egy név. Írd ide: ..............................

Isten számunkra is készített egy tervet, hogy megmentsen bennünket a bűneinktől. Ennek a tervnek a
következménye az Úr Jézus halála a kereszten. Ő ott vette magára a büntetést, amit mi érdemeltünk
meg. Istennek a mi megszabadításunkra vonatkozó nagyszerű terve a róma 5:6-ban olvasható.

K: Ez alapján az igevers alapján töltsd ki a hiányzó szavakat!

Mert Krisztus, mikor még  .....................................  valánk, 

a maga  .....................................  meghalt a  .....................................   .

ráháb bölcsen elfogadta a kémek tervét (lásd 21.
vers). A piros kötelet az ablakára kötötte, és
családjával együtt benn a házban várta, amíg az
izráeli sereg elkezdi a nagy támadást a város
ellen.

Ez mutatja be nekünk a HITéT: először is
Istenben, aztán pedig abban, amit a kémek
mondtak neki. Istenben hinni azt jelenti, hogy
BÍZUNK Benne, és teljesen függünk attól, amit Ő
mondott.

K: Olvasd el, hogy mit mond az Efézus 2:8 arról, hogy meg vagyunk mentve! Írd ide!

Amikor a negyedik bibliai történethez érünk, meg fogjuk látni, hogy minden ráháb javára vált. életben
maradt, amikor sokan mások meghaltak, de nem azért, mert jobb volt másoknál. Az Istenbe vetett hite
eredményezte azt, hogy megmenekült, és hogy nevezetes személy lett Izráelben (lásd Máté 1:5-6).

K: A kulcsvers foglalja össze ráháb történetét. Írd ide!
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NEVED:bibliai felfedező
Bibliatanulmányozó Feladatlap  4. szint

C8

3. résZ: Józsué 
Átkelés a Jordánon Kulcsvers:

Józsué 4:24

Olvasd el:
Józsué 3:1-17

és 4:1-24

Ajánlott további olvasásra: •  Zsoltárok 114  •  Filippi  4:13  •  Zsidók 9:4

Izráel népét már csak a Jordán folyó választotta el attól a földtől, amit Isten ígért nekik. 
Ez a rész arról szól, hogyan keltek át ezen a folyón.

K: Húzd alá a MEGFELELŐ szavakat a mondatokban!

A folyó felé tartó menet elején haladt
Mózes vesszője / egy póznára tűzött kígyó / a frigyláda / a szövetség sátra.

Ezt rabszolgák / hercegek / papok vitték.

A nép elől / hátramaradva / e köré zsúfolódva haladt.

Amikor a menet elején haladók a folyóhoz értek, beleléptek a folyóba és
megálltak / elkezdtek úszni / leültek.

Isten hatalmas ereje hatására a Jordán vize 
jéggé fagyott / megállt / áradni kezdett.

Minden izráelita / Néhány fiatal / Az élen haladó hét pap 
biztonságban átért a túlsó partra.

Milyen különleges bemutatása volt ez Isten hatalmának! Csak Ő tud ilyen csodát tenni! Ne felejtsük
el, hogy Ő ma is ugyanaz az Isten! Meg akarja mutatni hatalmát a mi életünkben is, amikor
BENNÜNK és ÁLTALUNK munkálkodik. Készek vagyunk életünket az Ő rendelkezésére bocsátani,
bízva Benne életutunk minden egyes állomásánál?

K: Keresd ki a Filippi 4:13-at, és olvasd el, mit mondott Pál Krisztus hatalmáról az ő életében! 
Írd le ide a verset!

A láda, amiről ebben a leckében olvasunk, Isten jelenlétének szimbóluma vagy jele volt a népének,
az izráelitáknak az életében. Ebben a ládában volt néhány különleges dolog.

K: Olvasd el figyelmesen a Zsidók 9:4-et, és írj le KéT dolgot, amit a ládában tartottak!

1.

2.
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ÖssZEsEN:

sokszor szívesen állítunk emléket, hogy megjelöljük azokat a helyeket, ahol valamilyen fontos esemény
történt. Ez alkalommal az izráeliták KéT emléket állítottak, egymáshoz nagyon hasonlót.

K: Mik voltak ezek?

K: Válaszolj az emlékekkel kapcsolatos kérdésekre!

1. ÖssZEsEN hány követ használtak fel? (lásd 4:9 és 4:20 verseket) ................................

2. Mit mondott Isten, Józsué hány embert válasszon erre a feladatra? ................................

3. Mit képviseltek ezek az emberek? ................................

4. A 4:5 vers mit sugall a kövek MérETérŐL? ................................

5. Hova építették a második emléket? (lásd 4:20 vers) ................................

K: Mi volt az emlékek állításának a célja? (lásd 4:6-7. vers)

Az ezután következő időkben izráeliták ezrei
állhattak meg ezek mellett az emlékek mellett, és
tudakolhatták a jelentésüket. Így tanulhattak a
hatalmas Istenről, aki ilyen sokat tett értük.

Mi sem felejthetjük el soha, hogy Isten megmutatta
szabadító hatalmát felénk, amikor az egyetlen Fiát,
az Úr Jézust adta, hogy meghaljon értünk.

K: Olvasd el újra a róma 5:8-ban, hogy mit tett Ő! Írd le ide a verset!

Amikor mindenki biztonságosan átért, a folyó a szokott módján újra folyni kezdett (lásd 4:18).
Felejthetetlen nap volt! Mivel bíztak Istenben, jobban megismerhették Őt, mint valaha. Mi is ugyanígy
növekedhetünk Isten megismerésében, ha Tőle függünk életünk minden lépésénél.

K: Írd ide a kulcsverset!
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NEVED:bibliai felfedező
Bibliatanulmányozó Feladatlap  4. szint

C8

4. résZ: Józsué 
Győzelem és vereség Kulcsvers:

Zsidók 11:30

Olvasd el:
Józsué 6:1-27

7:1-26

Ajánlott további olvasásra:  •  Jakab 1:12-16  •  1. János 5:3-5

Ez a lecke arról a két városról szól, amelyeket az izráeliták megtámadtak, miután átkeltek a
Jordánon. Az első városban nagy győzelmet arattak, a másodiknál nagy vereséget szenvedtek.

K: Mi volt a két város neve?

K: Írd be a válaszokat a vonalra, majd keresd meg és karikázd be őket az ábrában. A szavak
vízszintesen, függőlegesen és átlósan, előre vagy visszafelé is lehetnek.

1. Az a város, ahol Izráel győzelmet aratott. ____________

2. Ide tértek vissza minden este. _____________

3. Hangszer, amelyet a papok vittek magukkal. ____________

4. Az izráeli sereg vezetője. ____________

5. Ennyiszer kellett az utolsó nap megkerülni a várost.

___________________

6. Ez omlott le, amikor a nép elkezdett kiáltozni. ____________

7. Ő adta az izraelitáknak a megtámadott várost. ____________

Jerikó pusztulása nagy győzelem volt. Nem a katonák bátorsága vagy a jobb fegyvereik, hanem
Istenbe vetett HITÜK és ENGEDELMEsséGÜK adta a győzelmet. Erről szól a kulcsvers.

K: Írd ki ide a kulcsverset!

A 6:22-23 és 25. versekben találjuk a 2. részben feldolgozott ráháb történetének végét.

K: Írd le egy mondatban, milyen jutalma lett az Istenbe vetett hitének (vagy bizalmának), amikor
elesett Jerikó!

1. 2.
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Írásos értékelés / üzenet:

Ide küldd vissza a kitöltött lapot:

ÖssZEsEN:

4. szint
Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. RÉSZ:

2. RÉSZ:

3. RÉSZ:

4. RÉSZ:

Összesen:

Eddigi összes pontod:
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A 6. fejezetnek számunkra ez az üzenete: győzhetünk a rossz tetteink és a sátán felett,
ha készek vagyunk BÍZNI Istenben és ENGEDELMEsKEDNI Neki.
A 7. fejezet az Ainál történt vereséget és annak okát beszéli el.

K: Ha figyelmesen elolvastad a fejezetet, húzd alá a mondatba illő szavakat!

ÁKÁNNAK / MÓZEsNEK / JÓZsUéNAK hívták a katonát, 
aki nem engedelmeskedett a parancsnak.

Ai első ostrománál kb. 3000 / 36 / 360 izráelitát öltek meg.

Amikor Józsué meghallotta a rossz híreket, VIssZATérT A JOrDÁN TÚLPArTJÁrA
/ ÖNGYILKOssÁGOT KÖVETETT EL / IsTENHEZ IMÁDKOZOTT.

Isten Józsúé tudtára adta, hogy a vereség oka az volt, hogy Izráel 
HArCI TAPAsZTALAT HÍJÁN VOLT / KEVés FEGYVErrEL rENDELKEZETT /

VéTKEZETT IsTEN ELLEN.

Ezután nagyon szomorú események következtek. 
Ákán bevallotta, hogy ellopott néhány dolgot.

K: Nevezz meg ezek közül KETTŐT!

K: Hogyan halt meg Ákán?

A vétkek és az engedetlenség mindig boldogtalansághoz vezet. Gyengévé tesznek
bennünket, és kudarcot szenvedünk miattuk. Olvasd el, mit mond Jakab 1:15 arról, hogy
egy rossz lépés hogyan vezet a következő rossz lépéshez, és végül még komolyabb
következményekhez.

K: Írd ide a Jakab 1:15-öt!

Ákán halála után újabb emléket állítottak (lásd 26. vers). Teljesen más üzenete volt
ennek, mint amiről a 3. történetben olvastunk! Ez egy komoly figyelmeztetés volt
mindenki számára, aki látta, hogy mennyire súlyos dolog, ha nem engedelmeskedünk
Isten szavának, ahogyan Ákán is tette.
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