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Ksiêdze
Jozuego

Suma

Ogó³em .....................

Nazwisko prowadz¹cego grupê................................................................

Lekcja 1:
Przeczytaj

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

Jozue – Prowadz¹c lud
Z³oty wiersz

Jozue 1,1-11

Gdy zmieniamy klasê, szko³ê czy
przeprowadzamy, to jesteœmy
tym bardzo przejêci, lecz
jednoczeœnie odczuwamy strach,
poniewa¿ nie wiemy dok³adnie,
co wydarzy siê w tej nowej
sytuacji. Tak w³aœnie czu³ siê
nowy przywódca Izraela.

Dane

Jozue 1,9

osobowe

Jak mia³ na imiê?

Kto by³ jego ojcem?

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

........................................
Jakie by³o jego pierwsze
zadanie? (Wiersz 2)
........................................

Uzupe³nij Dane osobowe.

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

3
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Dlaczego Izrael potrzebowa³ nowego przywódcy?

1
Bóg da³ obietnice nowemu przywódcy dotycz¹ce ziemi, do której prowadzi³ swój lud.
Wstaw brakuj¹ce s³owa, aby odkryæ, gdzie to by³o.
Eufrat / Pustyni / Jordan / Libanu

Ca³y lud przekroczy rzekê ................... i wejdzie do ziemi, któr¹ Ja dam
synom izraelskim. Rozci¹gaæ siê bêdzie ona od ........................... i od
........................ a¿ do wielkiej rzeki, rzeki ................................ .

1
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Wpisz pierwsze litery ka¿dego z obrazków, aby znaleŸæ nazwê tej ziemi.
(SprawdŸ swoj¹ odpowiedŸ
w 5 Moj¿eszowej 32,49)
____

____

____

____

____

1

____

Bóg da³ Jozuemu tak¿e inn¹ obietnicê, która sprawia³a, ¿e czu³ siê o wiele lepiej, gdy myœla³ o tym,
co mia³ uczyniæ.
Dokoñcz wpisywanie do dymku obietnicy z wiersza 5 z fragmentu
do przeczytania.
Jak by³em z

2
Bóg da³ przykazanie, gdy Jozue przygotowywa³ siê, aby wyruszyæ do nowej ziemi. Powiedzia³ mu,
aby ta Ksiêga zakonu (prawa) by³a zawsze jego przewodnikiem. Gdy jako wierz¹cy, naœladujemy
Pana Jezusa, i idziemy drog¹ wyznaczon¹ przez Niego, to musimy pozwoliæ Bogu, aby zawsze nas
prowadzi³ przez swoje S³owo, Bibliê. Dok³adnie to samo co Bóg powiedzia³ do Jozuego o swoim
Prawie, mówi teraz do nas, wierz¹cych, o
Biblii.
Musia³ j¹ TCAZÆY ................. (Wiersz ...)
Uporz¹dkuj litery, aby odkryæ trzy rzeczy,
Musia³ rozmyœlaæ o niej w ÑZEID i CNO
które Jozue musia³ zrobiæ. Podaj numuery
.................... i ........... .
(Wiersz .....)
wierszy, gdzie te s³owa siê pojawiaj¹.
Bóg da³ Jozuemu wspania³e zadanie
wprowadzenia ludu do nowej ziemi. Aby
zachêciæ go, Bóg powtórzy³ mu swoje
obietnice.

Musia³ byæ SPNZO£SUY .........................
(Wiersz .....)

Wpisz z³oty wiersz, aby zobaczyæ, jakie to
by³y obietnice.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

Wielu wierz¹cych przyjmuje te s³owa jako „motto” i czêsto powtarza je jako pomoc w trudnych
czasach. Dlaczego nie mia³byœ spróbowaæ nauczyæ siê ich na pamiêæ?
Jozue wyda³ teraz rozkaz wymarszu .
Zakreœl w³aœciw¹ liczbê, która pokazuje za ile dni mieli przekroczyæ Jordan.
13

Uwagi prowadz¹cego
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Wydzia³ Starszego Wieku Szkolnego - Seria C8
Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 2: Jozue – Szpieguj¹c kraj
Przeczytaj

Hebrajczyków 11,31

Z³oty wiersz:

Jozue 2,1-24

Jozue sam by³ pewnego razu szpiegiem. Blisko czterdzieœci lat temu przeszed³ przez ziemiê
kanaanejsk¹ i teraz chcia³ uaktualniæ swoje wiadomoœci na temat panuj¹cej tam sytuacji. Kiedy
Jozue by³ szpiegiem, mia³ 11 towarzyszy.
Podkreœl w³aœciw¹ liczbê szpiegów, którzy zostali wys³ani teraz.
12
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Przekreœl niew³aœciwe s³owa w poni¿szym fragmencie.
Szpiedzy poszli do JERUZALEM /
BETLEJEM / JERYCHA, i zatrzymali siê
w domu RACHELI / RACHAB / RUT.
POLICJA / GUBERNATOR / KRÓL
Jerycha odkry³ ich przybycie, i powiedzia³, aby
RACHELA / RACHAB / RUT wyda³a
ich. Ona powiedzia³a, ¿e opuœcili miasto
WCZESNYM RANKIEM / WIECZOREM
/ PO PO£UDNIU.

1
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ROZSYPANKA
Zakreœl odpowiedzi na
poni¿sze has³a w rozsypance
literowej.

S¹ one ukryte we wszystkich mo¿liwych
kierunkach.
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1. Tam Rachab zabra³a szpiegów.
5,6. Rachab powiedzia³a: ................... , ¿e
2. Ukry³a ich pod badylami .....................
Pan da³ wam tê .........................
3. ¯o³nierze pobiegli w kierunku
7,8. Rachab powiedzia³a równie¿, ¿e s³ysza³a,
..........................
jak Pan .................... przed nimi wodê,
4. Szpiedzy wyszli z Jerycha przez ............
gdy wychodzili z ..............................
Pozosta³e litery czytane od lewej do prawej podadz¹ tytu³, jakim Rachab nazwa³a Boga.

1
9

S C 8/2

Przeczytaj uwa¿nie wiersze 12 i 13 i napisz W£ASNYMI S£OWAMI, co Rachab chcia³a, aby
obiecali jej szpiedzy.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2
Wpisz swoje odpowiedzi na poni¿sze pytania we w³aœciwych miejscach na obrazku.
1. Co szpiedzy kazali zrobiæ Rachab z lin¹?
2. W jaki sposób szpiedzy uciekli?
3. Gdzie pobiegli szpiedzy i jak d³ugo siê ukrywali?
Rachab zrobi³a to wszystko, poniewa¿ uwierzy³a w prawdziwego Boga i pozna³a jaki jest potê¿ny.

1
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1
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Gdzie?
----------------------------------------------Jak d³ugo?

Wpisz z³oty wiersz, aby zrozumieæ, co Rachab posiada³a i dlaczego Bóg j¹ uratowa³.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Musimy byæ tacy sami. Nie mo¿emy byæ zbawieni od Bo¿ej kary za nasze grzechy, dopóki nie
zaufamy Bogu tak jak to zrobi³a Rachab .
Bóg wzywa nas, abyœmy z³o¿yli nasz¹ ufnoœæ w Panu Jezusie, który poniós³ karê za nas.
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Czas na Bibliê

Wydzia³ Starszego Wieku Szkolnego - Seria C8
Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 3: Jozue – Przekraczaj¹c Jordan
Przeczytaj

Jozue 3,5

Z³oty wiersz:

Jozue 3,1-17

Zanim armia Jozuego mog³a zaatakowaæ miasto, musieli pokonaæ przeszkodê.

Miasto

Rzeka

Ziemia

Izrael opuszcza miasto

Wpisz w³aœciwe s³owa na mapie i ZAKREŒL nazwê przeszkody.
Kiedy prze³o¿eni przeszli przez obóz, co powiedzieli ludowi, na co maj¹ zwróciæ
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uwagê. Co to by³o? Zaznacz poprawn¹ odpowiedŸ.
Jozue trzymaj¹cy swój miecz.
Skrzynia Przymierza niesiona przez kap³anów
Szpiedzy nios¹cy flagê.

q
q
q
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Skrzynia Przymierza to specjalna skrzynia zawieraj¹ca kamienne tablice, na których napisane by³o
Dziesiêæ Przykazañ. Kiedy Izraelici widzieli Skrzyniê Przymierza, przypomina³a im ona o Bogu i
Jego obietnicach dla nich Nic dziwnego, ¿e Skrzynia by³a tak wa¿na, gdy wkraczali do Ziemi
Obiecanej.
Przyjrzyj siê wierszom i wybierz w³aœciwe s³owa, aby wpisaæ je w ramkach poni¿ej.
drogê

ujrza³

prowadziæ

bezpiecznie

1. Skrzynia mia³a ich ......................

3. Skrzynia mia³a pierwsza wejœæ do

By³o to nieznane terytorium.
(Wiersze 3 i 4)

wody, aby zrobiæ ................. dla ludu,
by móg³ przejœæ.
(Wiersz 13)

2. Gdy lud ............... , ¿e Skrzynia

4.Gdy przechodzili przez rzekê,

ruszy³a mieli iœæ za ni¹.
(Wiersz 3)

kap³ani trzymaj¹cy Skrzyniê stali na
suchym dnie rzeki dot¹d, a¿ wszyscy
......................... przeszli. (Wiersz 17)
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Krzy¿ówka
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1.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pan powiedzia³, ¿e bêdzie z Jozuem tak jak by³ z .........................................
Jozue powiedzia³ kap³anom, aby ................................ siê, gdy wejd¹ do rzeki.
Jozue powiedzia³: Po tym poznacie, ¿e Bóg ............... jest poœród was (wiersz 10).
Pierwszy z wrogich narodów, które mia³y byæ wypêdzone z kraju ............................. (wiersz 10).
Tylu mê¿ów mia³ wybraæ Jozue ............................. (wiersz 12).
Ci mê¿owie mieli pochodziæ z ka¿dego ......................... Izraela (wiersz 12).
8
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By³ to w³aœnie okres ........................... (wiersz 15).
Kap³ani stali w œrodku Jordanu na suchym ........................... (wiersz 17).

Tak wiêc Izrael przekroczy³ Jordan w cudowny sposób. Naród by³ pos³uszny Bo¿ym poleceniom i
przeszkoda, która mog³a byæ takim problemem, zosta³a usuniêta. Nic nie zrobili - Bóg zrobi³
wszystko!
My tak¿e mo¿emy zaufaæ Bogu, ¿e pomo¿e nam, kiedy zmagamy siê z trudnoœciami. On nie zawsze
usuwa trudnoœci ale pomo¿e nam przejœæ przez nie.
Wpisz z³oty wiersz, który bêdzie przypominam ci obietnicê Bo¿ej mocy, któr¹ Jozue da³
swojemu ludowi.

2
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Wydzia³ Starszego Wieku Szkolnego - Seria C8
Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 4: Jozue – W pos³uszeñstwie Panu
Przeczytaj

Z³oty wiersz:

Jozue 6,1-25

Hebrajczyków 11,30

Po raporcie szpiegów i przekroczeniu Jordanu Izraelici byli gotowi teraz zaatakowaæ Jerycho. Nie
mogli wejœæ w g³¹b ziemi obiecanej im przez Boga dopóki nie podbili tego miasta.
Odpowiedz PRAWDA lub NIEPRAWDA przy poni¿szych stwierdzeniach.
Wszyscy mieszkañcy Jerycha uciekli z miasta.

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

Bramy miasta by³y zamkniête na wypadek ataku.

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

Armia z Jerycha wysz³a z miasta i zaatakowa³a Izraelitów.

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

Pan powiedzia³, ¿e Jozue i Izraelici odnios¹ zwyciêstwo.

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

1
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Wstaw poni¿sze s³owa we w³aœciwe miejsca w tym fragmencie.
siedem

jeden

siódmego

wszyscy

siedmiu

szeœæ

Pan powiedzia³ do Jozuego: „Obejdziecie miasto ................... raz, wy, .................... wojownicy.
Bêdziecie tak robiæ przez ................. dni. ............... kap³anów niech niesie tr¹by z rogów baranich
przed Skrzyni¹ Przymierza. ..................... dnia obejdziecie miasto ...................... razy.
To by³a z pewnoœci¹ najdziwniejsza bitwa. Bóg nie wyjaœni³ nawet w jaki sposób mury miasta
upadn¹.
Jozue móg³ byæ niepos³uszny instrukcjom lub czekaæ zanim by je wype³ni³, ale on natychmiast
wyda³ ludowi odpowiednie polecenia.
Co poleci³ im zrobiæ? (Wiersz 7)

1
Narysuj proste linie do poprawnych odpowiedzi.
Jozue powiedzia³:

tr¹bili na swoich tr¹bach.

Lud

„Nie wznoœcie okrzyku bojowego”.

Kap³ani

milcza³.

3
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Przez ca³y tydzieñ codziennie obchodzili miasto dooko³a zgodnie z Bo¿¹ instrukcj¹.
Spójrz uwa¿nie na wiersze 14 i 15 i zakreœl w³aœciw¹ liczbê okreœlaj¹c¹ ile razy w sumie
Izraelici obeszli Jerycho.
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(SprawdŸ w wierszach 3 i 4)
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Obok ka¿dego z obrazków wpisz zdanie, aby wyjaœniæ, co mia³o miejsce,
gdy Izrael odnosi³ zwyciêstwo nad Jerychem.

(Zobacz wiersz 16)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Zobacz wiersz 20)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Zobacz wiersz 20)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Zobacz wiersz 21)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wpisz z³oty wiersz.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ten z³oty wiersz wyjaœnia, ¿e to wiara Jozuego w ¿ywego Boga da³a Izraelowi zwyciêstwo - tak jak
wiara uratowa³a Rachab. My tak¿e mo¿emy z³o¿yæ swoj¹ wiarê w Panu Jezusie i ufaæ Mu w
ka¿dym czasie. Mo¿emy wtedy liczyæ na Boga, ¿e da nam zwyciêstwo nad takimi „wrogami” jak
samolubstwo, zazdroœæ, z³y charakter i wszystkimi innymi rodzajami grzechu.
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