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Lekcja 1: Jozue zostaje nowym przywódc¹
Tê historiê mo¿esz
znaleŸæ w swojej Biblii.

Jozue
1,1-18

Jozue 1,9
Z³oty wiersz

Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz.

Moj¿esz prowadzi³ Bo¿y lud, Izrael, przez wiele lat. Gdy umar³,
potrzebny by³ nowy przywódca, aby wprowadziæ Izraelitów do ziemi
obiecanej - do Kanaanu. Bóg powiedzia³ Jozuemu, ¿e to on bêdzie tym
nowym przywódc¹.
Kto by³ przywódc¹ Izraela, który umar³? __ o __ __ __ __ __ .
Kto zosta³ nowym przywódc¹? __ o __ __ __ .
Jak nazywa³a siê ziemia obiecana? K __ __ __ __ __ .

6

Jozue by³ pomocnikiem Moj¿esza przez wiele lat. Mimo to odczuwa³
strach, gdy myœla³ o przysz³oœci. Jednak¿e Bóg da³ mu wielk¹
obietnicê.
Pokoloruj s³owa obietnicy.

5

M C8/1

Kiedy zaufamy Panu Jezusowi i zaprosimy Go do
naszego ¿ycia, to wtedy On równie¿ nam da obietnicê,
¿e bêdzie z nam i nigdy nas nie pozostawi.
Bóg nie tylko da³ Jozuemu t¹ wa¿n¹ obietnicê.
Powiedzia³ mu tak¿e, ¿e musi byæ zawsze pos³uszny
Ksiêdze Zakonu (Prawa). To obejmowa³o Przykazania
i wiele innych i poleceñ dla Izraela. Bóg powiedzia³
Jozuemu, ¿e musi czytaæ tê Ksiêgê i rozmyœlaæ o niej
w dzieñ i w nocy.
Wpisz brakuj¹ce s³owa.
pos³uszny

Zakonu

dzieñ

nocy

Jozue mia³ czytaæ i rozmyœlaæ na temat __ __ __ __ __ __ w
5

__ __ __ __ __ i w __ __ __ __ . Bóg powiedzia³, ¿e Jozue
musi byæ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Ksiêdze __ __ __ __ __ __ .

Jozue nie mia³ ca³ej Bibli - tak jak my - ale wiedzia³, jak wa¿ne jest Bo¿e S³owo. Biblia
jest jest dla nas bardzo wa¿na, poniewa¿ pomaga nam uczyæ siê, jak ¿yæ w Bo¿y sposób.
Jozue musia³ przejœæ przez rzekê, aby wejœæ do Kanaanu.
Wpisz pod rysunkiem pierwsz¹ literê jego nazwy, aby odkryæ nazwê tej rzeki.

4

Jozue powiedzia³ ludowi, ¿e maj¹ byæ gotowi, by za trzy dni przekroczyæ rzekê.
Wszyscy s³uchali s³ów Jozuego, które otrzyma³ od Boga. Powiedzieli, ¿e zrobi¹
wszystko, co Jozue im poleci³ i pójd¹ wszêdzie, gdzie ich poœle.
Zawsze, gdy czytamy lub s³yszymy Bo¿e S³owo z Biblii, powinniœmy byæ mu
pos³uszni!
Uwagi prowadz¹cego

Razem
20
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Czas na Bibliê

Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 2:
Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

Jozue i nowa ziemia
Jozue
2,1-24

Jozue 2,24
Z³oty wiersz:

Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Jozue pos³a³ dwóch szpiegów do Kanaanu, aby
zobaczyli, co siê tam dzieje. Poszli oni do Jerycha
i weszli do domu Rachab. Jerycho by³o otoczone
murami i Rachab mieszka³a w domu wbudowanym
w mur. Król Jerycha us³ysza³, ¿e szpiedzy przyszli
do Jerycha i pos³a³ po nich do domu Rachab. Ale
ona zaprowadzi³a tych ludzi na dach i ukry³a ich pod
³odygami lnu. Potem powiedzia³a pos³añcom
królewskim, ¿e oni opuœcili ju¿ miasto.
Wpisz w uk³adankê odpowiedzi na poni¿sze has³a.
1. Kogo Jozue pos³a³?

4
1

2. W czyim domu siê ukryli?
3. Gdzie ukry³a ich w³aœcicielka?
Na ..............................?

3
2

4. Jak nazywa³o siê to miasto?
5. Co otacza³o miasto?

5

10

Kiedy królewscy pos³añcy odeszli, Rachab
powiedzia³a szpiegom, ¿e wszyscy mieszkañcy
Jerycha s¹ przestraszeni. Ona wiedzia³a, ¿e Pan
da³ tê ziemiê Izraelowi. Prosi³a ich, aby okazali jej
¿yczliwoœæ, poniewa¿ ona uratowa³a im ¿ycie.
Szpiedzy obiecali jej, ¿e ona i jej rodzina bêd¹
bezpieczni. Potem uciekli, spuszczaj¹c siê po linie
na dó³ z jej okna.

M C8/2

Odpowiedz PRAWDA lub NIEPRAWDA.
Szpiedzy powiedzieli Rachab, ¿e ona i jej rodzina zgin¹.

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

Szpiedzy uciekli po linie z okna Rachab.

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

Rachab uwierzy³a, ¿e Pan da³ tê ziemiê Izraelowi.

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

Ludzie z Jerycha wygl¹dali nadejœcia Izraela.

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

4

Szpiedzy powiedzieli Rachab, aby zawi¹za³a
czerwon¹ linê w oknie i aby ca³a jej rodzina by³a
razem z ni¹ w jej domu. Nie wolno jej by³o
powiedzieæ nikomu o tym sekretnym planie.
Wtedy wszyscy zostan¹ uratowani.

Rachab zrobi³a wszystko, co powiedzieli szpiedzy.
To pokazuje nam jej wiarê - po pierwsze w Boga a
potem w to, co powiedzieli jej szpiedzy. Mieæ wiarê
w Boga znaczy ufaæ Mu i przyjmowaæ wszystko, co
On powiedzia³.
Szpiedzy powrócili do Jozuego z takimi nowinami:

Pokoloruj s³owa.
Bóg zawsze dotrzymuje swoich obietnic! A my?
6

Uwagi prowadz¹cego

Razem
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Czas na Bibliê

Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 3:

Jozue i Jordan

Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

Jozue
3,1-17 i
4,1-24

Jozue 3,5
Z³oty wiersz:

Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Czy mia³eœ kiedyœ problem, który ciê bardzo
niepokoi³, poniewa¿ nie wiedzia³eœ, jak go
rozwi¹zaæ? Jozue mia³ wielki problem: Jak
przeprawiæ ca³y lud przez rzekê Jordan? Nie
by³o ¿adnego mostu a na rzece by³a powódŸ.
Bóg jednak mia³ rozwi¹zanie tego problemu.
Da³ Jozuemu polecenia. Kap³ani mieli nieœæ
specjaln¹ skrzyniê zwan¹ Skrzyni¹
Przymierza. Gdy ich stopy stanê³y w
wodzie, rzeka przesta³a p³yn¹æ. Wtedy ca³y
lud izraelski przeszed³ na drug¹ stronê,
podczas gdy kap³ani wci¹¿ stali na dnie
rzeki.
Z poni¿szych s³ów wybierz w³aœciwe odpowiedzi na pytania.
Bóg

kap³ani

Jordan

Skrzyniê

1. Jak¹ rzekê musieli przekroczyæ?

__ __ __ __ __ __

2. Kto mia³ rozwi¹zanie tego problemu?

__ __ __

3. Kto pierwszy mia³ wejœæ do rzeki?

__ __ __ __ __ __ __

4. Co nieœli kap³ani?

__ __ __ __ __ __ __ __

Jozue obieca³ ludowi: Jutro Pan

8

Pokoloruj litery.
4
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Bóg dotrzyma³ swojej obietnicy i ca³y Izrael by³
w stanie przekroczyæ rzekê po suchym dnie.
Kap³ani stali w rzece dot¹d a¿ wszyscy przeszli.
Wtedy Bóg powiedzia³ Jozuemu, aby kap³ani
wyszli z rzeki. Gdy to uczynili, rzeka zaczê³a
znowu p³yn¹æ i zala³a brzegi.
Bóg uczyni³ dla nich równie¿ inny wielki cud,
kiedy opuszczali Egipt i przekraczali Morze
Czerwone po suchym dnie.

Uporz¹dkuj litery w poni¿szych s³owach, aby znaleŸæ odpowiedzi na pytania.
Co uczyni³ Bóg, kiedy Izrael opuszcza³ Egipt?
(ucd) __ __ __
Co wtedy przekraczali?
(zoMer wrzeneoC) __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __

4

Jozue powiedzia³ ludowi, ¿e Pan uczyni³ to wszystko, aby wszyscy mieszkañcy ziemi
mogli poznaæ, ¿e rêka Pana jest mocna.
Wstaw litery „a” i „o”, aby dokoñczyæ przestanie Jozuego do ludu.

P __ n uczyni³ t __ wszystk __, __ by wszyscy
mieszk __ ñcy ziemi m __ gli p __ zn __ æ,
¿e rêk __ P __ n __ jest m __ cn __.
4

Jeszcze raz Bóg pokaza³ jaki jest potê¿ny. Gdy zaufamy Panu
Jezusowi jako Zbawicielowi, mo¿emy poznaæ Go jako Tego, który
ma moc, aby pomagaæ nam ka¿dego dnia w naszym ¿yciu.
Uwagi prowadz¹cego

Razem
20
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Czas na Bibliê

Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 4:
Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

Jozue i Jerycho
Jozue
6,1-25

Hebrajczyków 11,30
Z³oty wiersz:

Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Mieszkañcy Jerycha bali siê armii izraelskiej.
Zamknêli bramy i nikt nie móg³ wejœæ ani wyjœæ z
miasta.
Wtedy Bóg da³ rozkazy Jozuemu. Mieli obchodziæ
Jerycho dooko³a raz dziennie przez szeœæ dni.
Siedmiu kap³anów ze swoimi tr¹bami mia³o iœæ
przed Skrzyni¹ Przymierza.
Jozue powiedzia³ ludowi, co maj¹ robiæ - dok³adnie
to, co Bóg mu powiedzia³, choæ wydawa³o siê, ¿e
jest to najbardziej niezwyk³y sposób prowadzenia
walki.
Podkreœl prawid³owe odpowiedzi na pytania.
Kto da³ Jozuemu rozkazy?

lud

Kto mia³ nieœæ tr¹by? kapela

Moj¿esz
kap³ani

Które z miast obchodzili dooko³a? Jordan

Bóg
¿o³nierze
Jeruzalem

Jerycho
6

Ca³y lud obchodzi³ miasto dooko³a w wielkim
pochodzie. Kap³ani tr¹bili na tr¹bach ale lud
zachowywa³ milczenie.

Siódmego dnia wstali bardzo wczeœnie i obeszli miasto siedem razy.
Zacieniuj w³aœciw¹ liczbê, która pokazuje ile razy
obeszli miasto siódmego dnia.

7 1 6

2
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Narysuj linie, aby uzupe³niæ zdania.
Kap³ani

zachowywa³ milczenie.

Lud

tr¹bili na tr¹bach.

4

Wtem Jozue rozkaza³ ludowi: Wznieœcie okrzyk bojowy, bo Pan da³ wam to miasto.
Wszystko ma byæ zniszczone. Tylko Rachab i jej rodzina bêd¹ uratowani.

Przy g³osie tr¹b lud wyda³ okrzyk bojowy i œciany Jerycha rozpad³y siê. Pan wyda³
Izraelowi to miasto.
Wstaw s³owa brakuj¹ce w has³ach do Uk³adanki.

1

1. Jozue powiedzia³ ludowi, aby wydali .........................
2

2. Tylko .................... i jej rodzina zostali uratowani.
3. ................. wyda³ im to miasto.

3
4

4. Na dŸwiêk tr¹by ..................... rozpad³y siê.
8

Skoñczy³a siê jedna z najwiêkszych bitew w dziejach Izraela. Bóg da³ im
zwyciêstwo. Bóg daje nam „zwyciêstwo” nad grzechem w naszym ¿yciu, kiedy ufamy
Panu Jezusowi jako Zbawicielowi. Jeœli nie wierzymy Mu jako Zbawicielowi, spotykaj¹
nas „pora¿ki” i Bo¿a kara.

Uwagi prowadz¹cego

Razem
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