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1. törtéNet: Józsué lesz az új vezető
ez a történet arról szól, hogy: tudjuk, hogy Isten velünk van. Olvasd el:

Józsué 1:1-9

Isten népének, Izráelnek eddig Mózes volt
a vezetője, de ő most meghalt. Isten azt
mondta Józsuénak, hogy ő lesz az új
vezető. Neki kell bevinnie Izráelt Kánaán
földjére, arra a földre, amit Isten ígért nekik.

Ki volt az új vezető?  
J __ __ __ __ __

Mi volt a neve az ígéret földjének?
K __ __ __ __ __

Józsué sok-sok éven át volt Mózes segítő -
je, de most nagyon bizonytalan volt a jövőt
illetően. Isten viszont egy nagy ígéretet tett
neki.

Színezd ki az ígéretet és a képet!

„Veled leszek
nem hagylak el”

Józsué 1:5

Ha bízunk az Úr Jézusban, és kérjük, hogy jöjjön a szívünk -
be, akkor Ő nekünk is megígéri, hogy velünk lesz, és soha
nem hagy el minket! Micsoda nagyszerű ígéret ez!
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2. törtéNet: Józsué és az új ország
ez a történet arról szól, hogy: higgyünk Isten nagyságában! Olvasd el:

Józsué 2:1-24

Józsué elküldött két kémet Kánaánba, hogy nézzék
meg az országot. A kémek Jerikóba mentek, és
ráháb házában szálltak meg. Jerikót falak vették
körül, és ráháb a várfal mellett lakott. 

Jerikó királya meghallotta, hogy kémek jöttek a
városba, és katonákat küldött ráháb házába.

Írd be a szavakat a helyükre!

ráháb       királya       kémet

Két  k __ __ __ __  küldtek Jerikóba. 

Ők  r __ __ __ __  házában szálltak meg. 

Jerikó  k __ __ __ __ __ __  katonákat

küldött ráháb házába.

ráháb elrejtette a kémeket a háza tetején, és el -
küldte a király katonáit. ezután segített a kémeknek
elmenekülni az ablakából lelógatott kötélen.

Azt mondta nekik, hogy azért segít nekik, mert
hiszi, hogy az ő Istenük

„az Isten fönn a
mennyben.” 

Józsué 2:11

Színezd ki a betűket és a képet!

A kémek megígérték, hogy megmentik ráháb és családja életét, mert
segített nekik, és mert hitt az igaz Istenben. 
te hiszel ebben a csodálatos Istenben?
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3. törtéNet: Józsué és a Jordán
ez a történet arról szól, hogy: milyen nagy Isten hatalma Olvasd el:

Józsué 3:1-17

Józsué gondban volt. Nem tudta bevinni az izráelitákat az új országba, Kánaánba,
amíg át nem kelnek a Jordán folyón. A Jordán viszont éppen áradt, és híd sem volt
rajta. Isten jött a szabadításukra!

Vinniük kellett egy különleges ládát, amelyet a szövetség ládájának neveztek. 

rajzold oda a ládát a rúdra, amit visznek, majd színezd ki a képet!

Isten azt mondta Józsuénak, hogy szóljon a papoknak, akik a ládát vitték, hogy
menjenek és álljanak bele a folyóba. Ahogy elérték a partot, a víz megállt, és az
emberek a száraz mederben kelhettek át. ez egy hatalmas csoda volt!

tegyél pipát (4) vagy keresztet (8) a mondatok mögé, annak megfelelő -
en hogy igaz vagy hamis az állítás!

Józsuénak át kellett vinnie az izráelitákat a Nílus folyón. 

A papoknak kellett először beleállniuk a folyóba. 

Isten hatalmas csodát tett.

Isten megint megmutatta, hogy milyen hatalmas Ő. Ha bízunk az Úr
Jézusban, mint Megváltónkban, olyannak ismerhetjük meg Őt, akinek
van hatalma segíteni nekünk életünk minden napján.
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Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. TÖRTÉNET:

2. TÖRTÉNET:

3. TÖRTÉNET:

4. TÖRTÉNET:

Összesen:

Eddigi összes pontod:

4. törtéNet: Józsué és Jerikó
ez a történet arról szól, hogy: Isten adja a győzelmet. Olvasd el:

Józsué 6:1-25

eljött az ideje Jerikó megtámadásának. A sereg készen állt, Jerikó népe
pedig félt, hogy mi fog velük történni. Istennek különleges terve volt,
hogy ezáltal mindenki megtudja, ki adja a győzelmet valójában.

A népnek körbe kellett kerülnie Jerikót naponta egyszer, hat napon
keresztül. A hét papnak fújnia kellett a kürtöket, de a népnek csendben
kellett maradnia.

Az utolsó napon hétszer kellett körbekerülni a várost, és a hetedik
végén az embereknek kiabálniuk kellett.

Írd be a helyes számokat!

Körbe kellett kerülniük a várost naponta egyszer,  __ __ __

napon keresztül.  __ __ __  papnak kellett ott lennie. Az utolsó

napon  __ __ __-szer kellett körbekerülniük a várost.

Amikor az emberek kiáltoztak, leomlottak a falak! A sereg berontott
Jerikóba, és ráháb családja kivételével mindenkit elpusztítottak. Isten
nagy győzelmet adott Józsué seregének az ellenségek felett!

Ha hiszünk az Úr Jézusban, Ő győzelmet ad nekünk ellen -
sé günk, az ördög felett. és abban is segít, hogy azt tegyük,
ami helyes és jó.

Színezd ki a képet!


