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2. hét

2. hét, 6. kérdés*
Isten maga harcol érted
Isten többször is indokolja azzal a „Ne féljetek”
felszólítást, hogy ő maga harcol a népéért. Ezzel
bátorítja Mózes is a zsidókat, amikor a fáraó és
hadserege üldözőbe veszi őket. Helytállásra buzdítja a
népet, ugyanakkor azt is elmondja, hogy Isten menti majd meg őket. Mi a száma annak a versnek a
2Móz 14-ben, amelyben ez szerepel: „Az Úr harcol értetek”?          (A szám
betűkkel írva 9 betű. Ennek a 4. betűjét írd be a Betűszalag 6. négyzetébe.)

2. hét, 7. kérdés
Támaszkodj Isten hűségére
Isten gyakran bátorítja népét azzal, hogy bízzanak hűségében, mert ő mindig megtartja ígéreteit. Az
ígéret földjének határán mégis annyira megijednek az ott élő emberektől, hogy semmibe veszik Isten
korábban többször megismételt ígéreteit, és azt, hogy már számtalanszor megmutatta nekik hatalmát,
hűségét és szeretetét. A 4Móz 14-ben Káléb és       így biztatja a népet: „Csak az Úr
ellen ne lázadjatok, és ne féljetek a föld népétől, mert a fél fogunkra sem elegek! Tőlük eltávozott
oltalmuk, de velünk van az Úr! Ne féljetek tőlük!” (A 6-betűs szó 4. betűjét írd be a Betűszalag 7.
négyzetébe.)

2. hét, 8. kérdés
Emlékezz vissza, hogy korábban is átsegített nehézségeken
Isten sokszor azzal biztatja a zsidó népet, hogy idézzék fel korábbi tetteit. Az 5Móz 7-ben például ezt
mondja: „Ne félj tőlük, hanem emlékezz vissza arra, mit tett Istened, az Úr a fáraóval és egész
Egyiptommal, a nagy próbatételekre, amelyeket saját szemeddel láttál, a jelekre és csodákra, az erős
kézre és a kinyújtott karra, amellyel 

       téged Istened, az Úr.” (A 8-betűs

szó 3. betűjét írd be a Betűszalag 8. négyzetébe.)
__________
* A választ megkeresheted
• a Bibliában (Revideált új fordítás, RÚF 2014), vagy a
• https://abibliamindenkie.hu/
• http://szentiras.hu/kereses/search?textToSearch=&book=all&translation=6&grouping=chapter
oldalakon.

2. hét, 9. kérdés
Isten másokon keresztül is bátorít
Isten gyakran bíz meg azzal embereket, hogy bátorítsák népét. Amikor például a zsidók túlerővel álltak
szemben, Isten az 5Móz 20 szerint rendelt valakit, akinek a következő mondatokkal kellett bátorítania
Izráelt: „Arra készültök most, hogy megütközzetek ellenségeitekkel. Ne lágyuljon meg a szívetek, ne
féljetek, ne rettegjetek, és ne rémüljetek meg tőlük! Mert Istenetek, az Úr veletek megy, harcol értetek
ellenségeitek ellen, és megsegít benneteket”. Mi volt a hivatása ennek az embernek?    (A 3betűs szó 2. betűjét írd be a Betűszalag 9. négyzetébe.)

2. hét, 10. kérdés
Isten újra és újra biztat
A Józsuénak szóló bátorítás többször megismétlődik. Hányszor
szerepel összesen a „Légy erős, és (igen) bátor” a Józs 1-ben?

        (A 8-betűs szó 2. betűjét írd be a
Betűszalag 10. négyzetébe.)

