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1. történet: Józsué lesz az új vezető
Kulcsvers:
Józsué 1:9

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
Józsué 1:1-18

Mózes sok-sok éven keresztül vezette Isten népét,
Izráelt. Miután meghalt, új vezetőre volt szükség, aki
beviszi az izráelitákat a megígért földre, Kánaánba. Isten
azt mondta Józsuénak, hogy ő lesz ez az új vezető.

K: Ki volt az a vezető, aki meghalt? 

__ ó __ __ __

Ki lett az új vezető? 

__ ó __ __ __ __

Mi volt a neve az ígéret földjének?

K __ __ __ __ __

Józsué korábban már Mózes segítője volt, de most nagyon bizonytalan volt a
jövőt illetően. Isten azonban hatalmas ígéretet adott neki.

K: Színezd ki az ígéretet, amit Isten mondott Józsuénak!

„Veled leszek ...

nem hagylak el.”
Józsué 1:5
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2. oldal

Ha bízunk az Úr Jézusban, és kérjük, hogy lépjen be az életünkbe, akkor Ő is megígéri, hogy
velünk lesz, és sohasem hagy el minket.

Isten nem csak ezt a nagyon fontos ígéretet adta Józsuénak. Azt is mondta neki, hogy mindig
engedelmeskednie kell a törvénykönyvnek. ez magában foglalta a parancsolatokat, és más
utasításokat Izráel számára. Isten azt mondta Józsuénak, hogy olvasnia és gondolkoznia kell
róla éjjel és nappal.

K: Írd be a hiányzó szavakat! Az egyik szó kétszer is szerepel.

engedelmeskednie          törvény          nappal          éjjel

Józsuénak a   __ __ __ __ __ __ __-t kellett olvasnia és gondolkoznia róla

__ __ __ __ __   és   __ __ __ __ __ __ .  Isten azt mondta neki, hogy mindig

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   kell a   __ __ __ __ __ __ __-könyvnek.

Józsué korában még nem volt meg a teljes Biblia, amit mi ismerünk, de tudta, hogy milyen
fontos Isten szava. nekünk is ilyen fontos a Biblia, mert segít megtanulnunk, hogyan éljük Isten
szerint az életünket.

Józsuénak át kellett kelnie egy folyón, hogy eljusson Kánaánba.

K: Írd le az alábbi tárgyak kezdőbetűit, és megtudod a folyó nevét!

Szóltak az embereknek, hogy készüljenek fel arra, hogy három nap múlva átkelnek a folyón.
Mindenki Józsué szavaira figyelt, amelyeket Istentől kapott. Azt mondták, hogy mindent
megtesznek, amit Józsué mond nekik, és elmennek bárhová, ahová küldi őket. Bármikor
olvassuk vagy halljuk Isten Igéjét a Bibliából, nekünk is engedelmeskednünk kell neki!
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2. történet: Józsué és az új ország
Kulcsvers:
Józsué 2:24

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
Józsué 2:1-24

Józsué elküldött két kémet Kánaánba, hogy nézzék meg
az országot. A kémek Jerikóba mentek, és ráháb házá -
ban szálltak meg. 

Jerikót falak vették körül, és ráháb a várfal mellett lakott.
Jerikó királya meghallotta, hogy kémek jöttek a városba,
és értük küldött ráháb házába. 

ráháb felvitte a kémeket a háztetőre, és elbújtatta őket.
Azután azt mondta a király hírnökeinek, hogy a kémek
már elhagyták a várost.

K: töltsd ki a keresztrejtvényt!

Függőleges

1. Ő adja Józsuénak és az izraelitáknak 
a földet.

2. Ő bújtatta el a két embert a házában.
3. ezeket küldött Józsué Kánaánba.

Vízszintes

4. ennek a folyónak a gázlói felé vették 
indultak az üldözők.

5. Itt rejtette el a férfiakat az asszony.

Amikor a király hírnökei elmentek, ráháb elmond -
ta a kémeknek, hogy minden jerikói fél. Ő tudta,
hogy az Úr Izráelnek adta az országot. Azt kérte,
hogy legyenek majd jók hozzá, hiszen meg -
mentette az életüket. A kémek megígérték, hogy
jól fognak bánni vele és családjával.

ezután a kémek lemász tak az ablakból lelógatott
kötélen és elmenekültek.
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öSSzeSen:

4. oldal

K: Írd a mondatok mögé, hogy IGAz vagy HAMIS!

Azt mondták ráhábnak, hogy neki is meg kell halnia.

A kémek a ráháb ablakából lelógatott kötélen szöktek meg.

ráháb tudta, hogy az Úr Izráelnek fogja adni az országot.

Jerikó népe várta Izráel jövetelét.

A kémek azt mondták ráhábnak, hogy tegyen egy
piros kötelet az ablakába, és tartsa a házban az
egész családját. rajtuk kívül másnak nem szaba -
dott beszélnie a titkos tervről. Így viszont mindenki
meg fog menekülni, aki a házában lesz.

ráháb mindent úgy tett, ahogyan a kémek
mondták neki. ebből láthatjuk, hogy ő hitt: először
is Istenben, aztán pedig abban, amit a kémek
mondtak neki. 

K: Színezd ki a képet! A kötelet színezd a
megfelelő színűre!

Istenben hinni azt jelenti, hogy megbízunk Benne,
és teljesen elfogadunk mindent, amit Ő mond.

K: A kémek a következő hírrel tértek vissza Józsuéhoz:  (Színezd ki a betűket!)

„Kezünkbe adta 
az Úr azt az 

egész földet.”
Józsué 2:24

Isten mindig megtartja az ígéreteit!  te hogy vagy ezzel?
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3. történet: Józsué és a Jordán
Kulcsvers:
Józsué 3:5

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
Józsué 3:1-17 

és 4:1-24

Volt valaha olyan gondod, ami
nyugtalanított téged, mert nem tud -
tad, hogyan lehetne megol da ni?

Józsué ilyen gondban volt. Hogyan
vigye át az egész népet a Jordán
folyón? nem volt rajta híd, ráadá -
sul a folyó éppen áradt.

Isten tudta a választ! Utasításokat
adott Józsuénak. A papoknak ma -
guk kal kellett vinni a szövetség

ládá ját. Amikor a víz szélét érintette a lábuk, a folyó megállt! ezután Izráel népe átkelhetett
a másik partra, mialatt a papok benne álltak a mederben.

K: Válaszd ki a kérdésekre adandó helyes válaszokat!

Isten          papok          Jordán          láda

1. Melyik folyón kellett átkelniük?      __ __ __ __ __ __
2. Kinél volt a válasz a problémára?       __ __ __ __ __
3. Kinek kellett először belelépnie a folyóba?      __ __ __ __ __
4. Mit vittek a papok?      __ __ __ __

K: Kösd össze a pontokat, hogy megtudd, mit ígért Józsué a népnek:

„Holnap

csodákat tesz
köztetek az Úr”

Józsué 3:5 /4
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6. oldal

Isten megtartotta ígéretét, és egész Izráel száraz lábbal tudott átkelni a folyón.

A papok addig álltak a folyóban, amíg mindenki át nem kelt. Azután Isten azt mondta Józsué -
nak, hogy parancsolja meg a papoknak, hogy jöjjenek ki a folyóból. Amint ezt megtették, a folyó
újra elkezdett folyni, és a partig áradt.

ez ismét Isten csodája volt, hasonló ahhoz, amilyet korábban az egyiptomból való szabadulás
és a Vörös tengeren való átkelés alkalmával éltek át.

K: tedd sorrendbe az alábbi betűket, és válaszolj a kérdésekre!

Mit tett Isten, amikor elhagyták egyiptomot? (aodcs) __ __ __ __ __

Min keltek akkor át? (öörsv gretne) __ __ __ __ __    __ __ __ __ __ __

Józsué azt mondta az embereknek, hogy az Úr tette ezeket a dolgokat, hogy a föld minden
népe megtudja, milyen hatalmas az Úr keze.

K: Írd be a hiányzó ’a’ és ’e’ betűket, hogy megtudd, pontosan mit mondott Józsué a népnek!

Isten újra megmutatta, hogy milyen hatalmas Ő.

Ha bízunk az Úr Jézusban, mint Megváltónkban,
olyan nak ismerhetjük meg Őt, mint akinek van hatalma
segíteni nekünk életünk minden napján.
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4. történet: Józsué és Jerikó
Kulcsvers:

zsidók 11:30

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
Józsué 6:1-25

Jerikó népe félt az izráeliták seregétől. Bezárták a
kapukat, és senki sem mehetett se ki, se be.

Isten utasításokat adott Józsuénak. Körbe kellett
kerülniük Jerikót naponta egyszer, hat napon
keresztül. A hét papnak a kürtökkel a szövetség ládája
előtt kellett vonulnia. 

Józsué megmondta a népnek, hogy pontosan azt
tegye, amit Isten mondott, még ha ez szokatlan harci
módszernek is tűnik.

K: Húzd alá a helyes válaszokat!

Ki adta Józsuénak a parancsokat?

a nép              Mózes              Isten

Kinek kellett vinnie a kürtöket?

a zenekarnak       a papoknak       a katonáknak

Melyik várost kellett körbekerülniük?

Jordán                 Jeruzsálem           Jerikó

Az egész népnek a láda mögött kellett nagy menetben
vonulnia. A papoknak fújniuk kellett a kürtöket, de a népnek
csendben kellett maradnia.

A hetedik napon korán kellett felkelniük, és ez alkalommal
hétszer kellett körbekerülniük a várost.

K: Satírozd be azt a számot, ahányszor körbe kellett kerülniük a várost a hetedik napon!
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Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. TÖRTÉNET:

2. TÖRTÉNET:

3. TÖRTÉNET:

4. TÖRTÉNET:

Összesen:

Eddigi összes pontod:

K: Kösd össze az összetartozó mondatrészeket!

A papoknak csendben kellett maradnia.

A népnek fújniuk kellett a kürtöket.

Amikor hetedszer is megkerülték aznap a várost, Józsué ezt parancsolta az
embereknek: „Kiáltozzatok, mert nektek adja az Úr a várost! Mindent meg kell
semmisíteni, csak ráháb és családja maradjon életben!”

A kürt szavára az emberek hangosan kiáltozni kezdtek, és Jerikó falai leom lot -
tak! Az Úr nekik adta a várost.

K: Írd be a szórácsba a szavakat!

1. __ __ __ __ __ __   azt mondta az 
embereknek, hogy kiáltozzanak.

2. A hét pap haladt   __ __ __ __ .

3 __ __ __ __ __   és a családja 
maradt csak életben.

4. __ __ __ __ __ __ fiai miatt maradtak
zárva Jerikó kapui.

5. A papok folyamatosan fújták a 
__ __ __ __ __ __-et.

Így végződött Izráel egyik legnagyszerűbb csatája. Isten győzelmet adott nekik.

Isten győzelmet ad nekünk is a bűn felett az életünkben, ha hiszünk az Úr
Jézusban, mint Megváltónkban! Ha nem hiszünk benne, mint Megváltónkban,
„vereséggel” és Isten büntetésével kell szembenéznünk.
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