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Lekcja 1: Jozue –
Nowy przywódca
Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Psalm 1

Przypowieœci 3,5 i 6

Jakub 1,22-25

Przeczytaj

Z³oty wiersz

Jozue 1,1-9

Jozue 1,9

Lud izraelski stan¹³ na progu wa¿nej i nowej czêœci
swojej historii. Przez czterdzieœci lat, po opuszczeniu
Egiptu, wêdrowali po pustyni. Teraz stali na granicy
Ziemi obiecanej i byli gotowi, aby wejœæ do niej.
Wtedy Bóg da³ im nowego przywódcê.
Wpisz w ramkach:
1) Imiê przywódcy, który w³aœnie umar³.

1

2) Imiê nowego przywódcy.

1

Zadanie nowego przywódcy nie by³o proste. Na pocz¹tek musia³ przeprowadziæ lud przez rzekê.
Wpisz nazwê rzeki.

1

Musia³ zatem zorganizowaæ armiê, która bêdzie walczy³a przeciwko mieszkañcom
KANAANU - tak nazywa³a siê Ziemia obiecana. Jozue móg³ odczuwaæ strach i
niepokój. Byæ mo¿e pyta³ siebie: Jak mogê wykonaæ to wielkie zadanie?
Bóg przyszed³ mu z pomoc¹ daj¹c mu wspania³e obietnice.
Niektóre z nich znajdujemy w wierszu 5.
Przeczytaj te wiersze uwa¿nie, a potem je wpisz w dymek.

2
Bo¿e obietnice s¹ ca³kowicie niezawodne. On mówi tylko prawdê i On nigdy nie z³amie swojego
s³owa. Byæ mo¿e, tak jak Jozue, stoisz przed trudn¹ przysz³oœci¹; mo¿e musisz stawiaæ czo³o
„wrogom” i walczyæ z nimi. Bóg chce, abyœ polega³ na Nim a On obieca³, ¿e pomo¿e ci, jeœli Mu
zaufasz.

G C8/1

Przypowieœci 3,5 i 6 wyjaœniaj¹ nam, sk¹d wierz¹cy mog¹ mieæ prowadzenie w swoim ¿yciu. Bóg
obieca³, ¿e wyprostuje nasze œcie¿ki i poka¿e nam w³aœciw¹ drogê, gdy zrobimy TRZY RZECZY.
Co musimy zrobiæ?

1.
2.
3.

3

Bóg wyjaœni³ Jozuemu, jak mo¿e staæ siê SILNYM PRZYWÓDC¥. Wielka armia i dobra broñ to nie
by³y najwa¿niejsze rzeczy.
Podkreœl w³aœciwe odpowiedzi w nawiasach, aby pokazaæ, co Pan powiedzia³ Jozuemu.
Bóg da³ Izraelowi swoje prawa przez (JAKUBA / NOEGO / MOJ¯ESZA). Jozue mia³
(ZAPOMNIEÆ o Bo¿ym prawie / byæ POS£USZNY Bo¿emu prawu / LEKCEWA¯YÆ Bo¿e
prawo). Mia³ je przechowywaæ w swoim umyœle (ZAWSZE / CZASAMI / NIGDY). Jeœli bêdzie tak
robi³, stanie siê (S£ABYM/ ZWYCIÊSKIM / PRZESTRASZONYM) przywódc¹.
4
Bo¿e przes³anie dla Jozuego na pocz¹tku nowego zadania jest podsumowane w z³otym wierszu.
Wpisz ten wiersz poni¿ej.

2
Z tej historii wynika lekcja dla wszystkich. Jeœli chcemy byæ mocnymi i szczêœliwymi wierz¹cymi,
musimy ufaæ Bo¿ym obietnicom i byæ pos³uszni Bo¿emu prawu. Stajemy siê chrzeœcijanami, gdy
zaufamy Panu Jezusowi jako Zbawicielowi i wzrastamy jako wierz¹cy, gdy w dalszym ci¹gu ufamy
Mu i jesteœmy Mu pos³uszni. Pos³uszeñstwo jest ZAWSZE wa¿ne.
Aby zakoñczyæ t¹ lekcjê, wpisz odpowiedzi na poni¿sze has³a w przygotowanych miejscach,
a potem zakreœl w rozsypance. S¹ one ukryte we wszystkich mo¿liwych kierunkach.
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Rozsypanka
Ten cz³owiek przyj¹³ obowi¹zki przywódcy ............................
Cz³owiek, któremu Bóg da³ Swoje prawo ................................
Ojciec Jozuego ....................
Zwykle nastêpuje po dniu .....................
Rzeka, któr¹ mieli przekroczyæ ..........................
Lud powiedzia³: dok¹dkolwiek nas poœlesz, .............................

6

Uwagi prowadz¹cego

Razem
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Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 2: Jozue –
Wys³anie szpiegów

Przeczytaj

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Rzymian 5,5-8

Efezjan 2,6-8

Jakub 2,25 i 26

Z³oty wiersz

Jozue 2,1-24

Hebr. 11,31

Byæ szpiegiem to bardzo przejmuj¹ca i niebezpieczna
praca. Ta lekcja rozpoczyna siê, gdy Jozue wysy³a
szpiegów do pierwszego miasta, które Izraelici mieli
zaatakowaæ, gdy tylko przekrocz¹ Jordan.
Wpisz odpowiedzi na pytania do ramek.
Ilu szpiegów wys³a³ Jozue?
Do jakiego miasta poszli?
Jak nazywa³a siê kobieta, która
przyjê³a ich do swojego domu?
Gdzie ich ukry³a?

4

Mo¿emy byæ pewni, ¿e szpiedzy wystraszyli siê, kiedy us³yszeli, ¿e s³udzy królewscy pytaj¹ Rachab
o nich. PóŸniej, gdy Rachab rozmawia³a ze szpiegami okaza³o siê, ¿e ona równie¿ jest zaniepokojona
i przestraszona.
Przeczytaj wiersze 8-11 bardzo uwa¿nie i wpisz JEDNO zdanie o tym, czego Rachab siê ba³a.

2

ród³em jej strachu by³ fakt, ¿e ona, grzeszna poganka, uwierzy³a, ¿e Bóg Izraela jest jedynym
prawdziwym Bogiem i ¿e Jego kara spadnie na bezbo¿ne miasto, w którym mieszka³a. Wiedzia³a, ¿e
fa³szywe bo¿ki z Jerycha nie uratuj¹ ani jej, ani jej miasta od zguby, która spadnie na nich. W³aœnie
dlatego by³a zainteresowana bezpieczn¹ przysz³oœci¹ dla siebie i swojej rodziny.
My tak¿e powinniœmy rozumieæ, ¿e poniewa¿ jesteœmy grzesznikami w oczach Boga, musimy zostaæ
uratowani (zbawieni) od Bo¿ej kary za nasz grzech.
Wpisz poni¿ej Rzymian 6,23 i pomyœl o pierwszej czêœci tego wiersza.

2

G C8/2

Szpiedzy bardzo ¿yczliwie odpowiedzieli na wo³anie Rachab o pomoc i szybko opracowali plan
zapewniaj¹cy jej bezpieczeñstwo w czasie nadchodz¹cego ataku na miasto.
Przeczytaj o tym planie w wierszach 12-20 i uzupe³nij
Uk³adankê.

Uk³adanka
6
1

1. Np. Jerycho, Warszawa, Poznañ ................................

4

3
2
5

2.
3.
4.
5.

Wys³a³ szpiegów na drug¹ stronê Jordanu ...................
Dom, gdzie siê ukryli, by³ wbudowany w ...................
Szpiedzy uciekli przez ...............................
Imiê kobiety z Jerycha ................................

6. Kobieta ta chcia³a ocaliæ siebie i swoj¹
6

rodzinê od ............................
Czy zrozumia³eœ, ¿e Sam Bóg przygotowa³ plan, aby zbawiæ (uratowaæ) nas od naszych grzechów.
Jego plan wymaga³ œmierci Pana Jezusa na krzy¿u. Tam poniós³ karê, na któr¹ myœmy zas³u¿yli.
Wielki Bo¿y plan uratowania nas jest przedstawiony w Rzymian 5,6.
Wpisz ten wiersz poni¿ej.

2
Rachab post¹pi³a m¹drze i zgodzi³a siê na plan szpiegów (zobacz wiersz 21).
Zawi¹za³a czerwon¹ linê w oknie a ona i jej rodzina czekali w jej domu, a¿ Izraelici
rozpoczn¹ wielki atak na miasto.
To pokazuje nam jej WIARÊ - najpierw w Boga a potem w to, co szpiedzy jej
powiedzieli. Mieæ wiarê w Boga to oznacza ZAUFAÆ Mu, polegaj¹c ca³kowicie na
tym, co On powiedzia³.
Przeczytaj co mówi Efezjan 2,8 o tym, jak mo¿emy byæ zbawieni i wpisz poni¿ej.

2
Kiedy przejdziemy do Lekcji 4 zobaczymy, jak wszystko wspó³dzia³a³o dla dobra Rachab. Prze¿y³a,
kiedy wielu innych umar³o, nie dlatego, ¿e by³a lepsza od nich. To jej wiara w Boga sprawi³a, ¿e zosta³a
uratowana i sta³a siê kimœ wa¿nym w Izraelu. (Zobacz Mateusz 1,5 i 6).
Z³oty wiersz podsumowuje jej historiê. Wpisz go poni¿ej.

2
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Lekcja 3: Jozue –
Przekroczenie Jordanu

Przeczytaj

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Psalm 114

Filipian 4,13

Hebrajczyków 9,4

Z³oty wiersz

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

Tylko rzeka Jordan oddziela³a lud izraelski od ziemi, któr¹ Bóg mu obieca³. Ta lekcja bêdzie mówi³a
o przekraczaniu tej rzeki.

Podkreœl W£AŒCIWE s³owa w poni¿szych zdaniach.
Na przedzie pochodu id¹cego w kierunku rzeki by³a
Laska Moj¿esza / W¹¿ na drzewcu / Skrzynia Przymierza / Arka Przymierza.
By³a ona niesiona przez
niewolników / ksi¹¿¹t / kap³anów.
Reszta ludu
sz³a z przodu / trzyma³a siê z ty³u / t³oczy³a siê dooko³a.
Kiedy prowadz¹cy pochód przyszli nad rzekê, weszli do wody
i stali w milczeniu / zaczêli p³ywaæ / usiedli.
Dziêki wielkiej mocy Bo¿ej wody Jordanu
zamarz³y / zatrzyma³y siê / przemieni³y siê w powódŸ.
Kiedy to siê zdarzy³o,
wszyscy Izraelici / paru m³odych ludzi / tylko kap³ani
bezpiecznie przeszli na drugi brzeg.
6
To by³ wspania³y pokaz Bo¿ej mocy. Tylko On móg³ dokonaæ takiego cudu. Pamiêtajmy, ¿e On jest
wci¹¿ tym samym Bogiem. I dzisiaj chce pokazaæ Swoj¹ moc w naszym ¿yciu, gdy dzia³a w nas
i PRZEZ nas. Czy jesteœmy chêtni, by oddaæ nasze ¿ycie do Jego dyspozycji ufaj¹c Mu na ka¿dym
etapie naszej ¿yciowej wêdrówki?
Przeczytaj i wpisz poni¿ej Filipian 4,13 - to co Pawe³ powiedzia³ o mocy Chrystusa w jego ¿yciu.

2
Arka lub Skrzynia - o których czytamy w naszej historii - by³a znakiem lub symbolem Bo¿ej obecnoœci
wœród Jego ludu izraelskiego. To by³a wielka „szkatu³a”, która zawiera³a kilka szczególnych rzeczy.
Przeczytaj uwa¿nie Hebrajczyków 9,4 a potem wymieñ DWIE dowolne rzeczy, które by³y w Skrzyni.

1.

2.

2

G C8/3

Lubimy budowaæ ró¿ne rodzaje pomników, aby zaznaczyæ miejsca, gdzie zdarzy³o siê coœ wa¿nego.
Izraelici przy tej okazji równie¿ wystawili dwa monumenty - oba bardzo podobne.
Co to by³o?
1
Odpowiedz teraz na pytania dotycz¹ce tych pomników.
1.
2.
3.
4.
5.

Ile kamieni w sumie zosta³o u¿ytych? (Zobacz 4,9 i 20)
Ilu ludzi Bóg kaza³ wyznaczyæ Jozuemu do tego zadania?
Kogo reprezentowa³ ka¿dy z wyznaczonych ludzi?
Co rozdzia³ 4,5 sugeruje o WIELKOŒCI kamieni?
Gdzie zosta³ zbudowany drugi pomnik? (Zobacz 4,20)

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

5

Jaki by³ cel budowy tych pomników? (Zobacz 4,6 i 7)

1
Po wielu latach tysi¹ce Izraelitów mog³o zatrzymaæ siê i zapytaæ,
co oznacza³y te pomniki.
Nam równie¿ nie wolno zapomnieæ o tym, jak Bóg pokaza³
Swoj¹ uwalniaj¹c¹ moc w stosunku do nas daj¹c nam jedynego
Syna, Pana Jezusa, aby za nas umar³.

Przeczytaj jeszcze raz w Rzymian 5,8, co On uczyni³. Wpisz ten wiersz poni¿ej.

2
Kiedy wszyscy byli bezpieczni na drugim brzegu, wody rozla³y siê ponownie (zobacz 4,18). To by³
niezapomniany dzieñ. Poniewa¿ zaufali Bogu, poznali Go lepiej, ni¿ dot¹d.
Tak samo i my wzrastamy w poznawaniu Boga, gdy polegamy na Nim na ka¿dym etapie naszej
¿yciowej podró¿y.
Wpisz z³oty wiersz.

1
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Lekcja 4: Jozue –
Zwyciêstwo i pora¿ka

Przeczytaj

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Jakub 1,12-16

Z³oty wiersz

1 Jana 5,3-5

Jozue 6,1-27
7,1-26
Hebr. 11,30

Ta lekcja mówiæ bêdzie o ataku Izraelitów na dwa pierwsze miasta po przekroczeniu Jordanu.
W pierwszym miejscu odnieœli wielkie zwyciêstwo a w drugim ponieœli wielk¹ pora¿kê.
Jak nazywa³y siê te dwa miasta?

2.

1.

2

Rozsypanka
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Wpisz odpowiedzi na poni¿sze has³a w przygotowane
miejsca, a potem zakreœl je w Rozsypance. Mog¹ byæ
umieszczone we wszystkich kierunkach.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nazwa miasta, gdzie Izrael odniós³ zwyciêstwo.
Tam wraca³ lud po okr¹¿eniu miasta.
Instrumenty muzyczne, które nieœli kap³ani.
Przywódca armii izraelskiej.
Tyle razy okr¹¿yli miasto ostatniego dnia.
Wszyscy mieli wydaæ ........................... bojowy, gdy
Jozue da rozkaz.
7. Tyle razy okr¹¿yli miasto pierwszego dnia.
7

Zdobycie Jerycha by³o wielkim zwyciêstwem. To by³o zwyciêstwo dokonane nie przez odwagê
¿o³nierzy ani przez ich wspania³¹ broñ. To ich WIARA w Boga i ich pos³uszeñstwo Jemu da³a im
zwyciêstwo. Tego w³aœnie uczy nas z³oty wiersz.
Wpisz ten wiersz poni¿ej.

2
W rozdziale 6,22.23 i 25 opisana jest koñcowa czêœæ historii Rachab z lekcji 2.
Napisz jednym zdaniem, jak jej wiara (ufnoœæ) w Boga zosta³a nagrodzona po upadku Jerycha.

2

G C8/4

Ca³y rozdzia³ 6 ma przes³anie dla nas dzisiaj: zwyciêstwo nad z³ymi uczynkami i nad szatanem jest
mo¿liwe wtedy, gdy jesteœmy gotowi UFAÆ Bogu i byæ Mu POS£USZNI.
Rozdzia³ 7 mówi nam historiê pora¿ki pod Aj i jej przyczyny.
Kiedy przeczytasz ten rozdzia³ uwa¿nie, podkreœl w³aœciwe s³owa w nawiasach.
¯o³nierz, który by³ niepos³uszny rozkazom, nazywa³ siê (ACHAN / MOJ¯ESZ / AKAN / JOZUE).
W pierwszym ataku na Aj zosta³o zabitych oko³o (3000 / 36 / 360) Izraelitów.
Kiedy Jozue us³ysza³ te z³e nowiny
(WYCOFA£ SIÊ POZA JORDAN / POPE£NI£ SAMOBÓJSTWO / MODLI£ SIÊ DO BOGA).
Bóg pokaza³ mu, ¿e przyczyn¹ pora¿ki by³
(BRAK DOŒWIADCZENIA W WALCE / NIEDOBÓR BRONI / GRZECH PRZECIWKO BOGU).
2

Wydarzenia, które nast¹pi³y potem, by³y bardzo smutne. Achan wyzna³, ¿e ukrad³ kilka rzeczy.
Wymieñ DWIE z nich.

2.

1.

2

W jaki sposób zosta³ pozbawiony ¿ycia?
1
Rezultatem z³ych uczynków i niepos³uszeñstwa zawsze jest nieszczêœcie. Sprawiaj¹ one, ¿e jesteœmy
s³abi i ponosimy pora¿ki w naszym ¿yciu. Przeczytaj, co Jakub pisze w rozdziale 1,15 o tym, jak jeden
z³y krok prowadzi do nastêpnego z³ego kroku, którego konsekwencje s¹ coraz powa¿niejsze.
Wpisz wiersz z Listu Jakuba 1,15.

2
Po œmierci Achana powsta³ inny pomnik (zobacz wiersz 26). Mia³ on inne przes³anie od tamtych
dwóch, o których uczyliœmy siê w Lekcji 3. Ten by³ wielkim ostrze¿eniem dla wszystkich, którzy go
widzieli, ¿e niepos³uszeñstwo Bo¿emu S³owu jest powa¿n¹ spraw¹ - Achan jest tego przyk³adem.
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