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Wstęp 

Księga Jozuego to nie tylko zapis historycznych wydarzeń, które 
miały miejsce, kiedy Izraelici wkroczyli do obiecanej ziemi. Mówi 
również o objawieniu Boga narodowi hebrajskiemu. Opowiada, jak Bóg 
postępował ze swoim ludem w tym ważnym historycznym momencie. 

Ten, który działał w taki cudowny sposób dla swojego Ludu 3400 Jat 
temu, może dzisiaj zbawić, podtrzymywać, prowadzić i umocnić 
chłopców i dziewczynki. Naszą modlitwą jest, aby poprzez te lekcje 
dzieci nawiązały osobistą wię_:ź z Panem i doświadczyły Jego działania 
w swoim życiu. 

Cykl tych lekcji nie ma jedynie charakteru ewangelizacyjnego, 
(chociaż ewangelia jest wspomniana w wielu miejscach), dlatego też 
potrzebę zbawienia możesz zaakcentować w innych częściach spotkania 
- na przykład w pieśniach, w opowiadaniu misyjnym Lub też możesz 
zrobić krótką specjalną lekcję ewangelizacyjną. Jest to bardzo ważne, 
aby nie zbawione dzieci wiedziały, że będziesz gotów im pomóc, jeśli 
będą miały duchowe problemy, a przede wszystkim wtedy, gdy będą 
pragnęły przyjąć Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela. W 
każdej chwili spotkania lub też podczas samej lekcji biblijnej, zależnie 
od tego jak poprowadzi cię Duch Święty, możesz powiedzieć: 

"Jeśli jeszcze nie poprosiłeś Chrystusa, aby stał się twoim 
Zbawicielem i martwisz się swoim grzechem, to zwróć się dziś do 
Chrystusa, a otrzymasz od Niego dar przebaczenia i życia wiecznego. 
Możesz uczynić to teraz, tam gdzie siedzisz Lub przy swoim łóżku, kiedy 
wrócisz do domu. Gdybyś jednak chciał porozmawiać o tym ze mną, 
będę szczęśliwy, że mogę ci pomóc i pokazać ci, jak możesz stać się 
dzisiaj dzieckiem Bożym. Kiedy wszyscy wyjdą, zostań na swoim 
miejscu. Usiądę z Tobą i opowiem ci więcej o tym, jak możesz stać się 
prawdziwym chrześcijaninem". 

W taki sam sposób powinieneś być dostępny dla dzieci wierzących, 
które mogą mieć jakieś pytanie lub jakiś problem w swoim 
chrześcijańskim życiu. Pomóż im ze Słowa Bożego i módl się z nimi. 

Na koń.cu tego podręcznika znajdziesz pomoc, jak przyprowadzić 
dziecko do Chrystusa. 
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GŁówna Prawda każdej l.ekcji 

Każda lekcja zawiera Główną Prawdę_ (GP). Jako nauczyciel, 
powinieneś mieć ją na uwadze prowadząc lekcje. Nie zadowalaj się 
tylko opowiadaniem historii biblijnych! W konspekcie każdej lekcji 
znajdziesz określoną GP, chociaż równie dobrze Duch Święty może 
poprowadzić cię do zaakcentowania innej ważnej prawdy z danego 
11-agrnentu Biblii. W konspektach lekcji użyte są następujące skróty: 

GPN - Główna Prawda w zastosowaniu dla dzieci Niezbawionych. 
GPZ - Główna Prawda w zastosowaniu dla dzieci Zbawionych. 

Lekcja 1 

Jozue zostaje Bożym przywódcą 

Fragment Bib1ii: 4 Mojżeszowa 27, 15-23, 5 Mojżeszowa 3 1  ,7; 
34,9,Jozue 1,1-18 

Główna prawda: Bóg umacnia Swoje dzieci. 

Zastosowanie: 

dla niezbawionych: Nie pozwól, aby strach przed tym, że nie 
potrafisz zyc chrześcijańskim życiem, 
powstrzymał cię przed zaufaniem Chrystusowi. 

dla zbawionych: Pamię_taj, że Bóg jest z tobą i w tobie. 

Plan lekcji: 

Wstęp: Pani Kwiatkowska odchodzi. 
Następstwo wydarzeń: 

Mojżesz prosi Boga o następcę. 
Bóg mówi, że jest nim Jozue. GPN 

Mojżesz przyprowadza J ozuego przed lud. 
Mojżesz mówi. Jozuemu: "Bądź mocny". GPZ 

Mojżesz umiera. 
Bóg mówi do Jozuego: "Bądź mocny". GPZ 

Jozue nakazuje przełożonym, aby się przygotowali. 
Jozue rozmawia z niektórymi 
Lud zachęca Jozuego: "Bądź mocny". 

Zloty wiersz: "Bądź mocny i mężny. Nie bój się i nie lękaj się, 
bo Pan, Bóg twój będzie z tobą wszędzie, 
dokądkolwiek pójdziesz'' (Joz. l :9). 

Pornoce wizualne: Napis "Jozue" . Główna Prawda napisana na 
planszy, którą nauczyciel pokazuje za każdym 
razem, gdy mówi o jakimś aspekcie GP. Złoty 
wiersz napisany na . planszy. 
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Wstęp: 

- Mamo, wiesz? Pani Kwiatkowska odchodzi ze szkoły. -
powiedziała Magda mamie. 

- Szkoda! Będziesz za nią bardzo tęsknić. Była taką dobrą 
nauczycielką - odpowiedziała mama. 

- Była bardzo sympatyczna. Nikt nie chce, żeby odchodziła - ciągnęla 
Magda. 

- Ciekawe kto ją zastąpi? - powiedziała mama. 

- Nie wiem, ale jestem pewna, że nikt nie będzie jej lubił. Nikt nie 
może zastąpić pani Kwiatkowskiej - stwierdziła Magda. 

Być może wielu Izraelitów czuło się, tak jak Magda i jej koledzy z 
klasy. Mojżesz był ich przywódcą od kiedy tylko pamiętali, a teraz 
dowiedzieli się, że dalej nie będzie ich już prowadził. Niektórzy pewnie 
tak między sobą mówili: 

- Przecież to Mojżesz wyprowadził nas z Egiptu, nie poradzimy sobie 
bez niego. 

- Mój ojciec często opowiadał mi o cudach, jakie czynił Mojżesz w 
Bożej mocy. 

- Nikt nie zna Boga tak, jak zna Go Mojżesz. - Któż inny mógłby 
zająć jego miejsce? 

Scena l a i l b Jozue zostaje wybrany, aby zająć miejsce Mojżesza 
(2 Mojżeszowa 27, 15-23; 5 Mojżeszowa 31,7.8; 34,9) 

Tło: pustynia z górami w oddali i częścią przybytku (szablon 
przybytku na s. 23), obrazki 1-4. 

Nikomu nie byłoby łatwo zastąpić Mojżesza i poprowadzić Boży lud. 
Kto mógłby zostać wybrany? Dlatego Mojżesz zapytał o to swojego 
Pana (umieść figurę !). Modlił się: "Panie, proszę wyznacz człowieka, 
który poprowadzi Twój lud

". 

Pan odpowiedział Mojżeszowi: 

"Weź Jozuego (umieść na tablicy napis JOZUE) i uczyń go 
przywódcą nad całym ludem. Przyprowadź go przed kapłana Eleazara i 
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przed cały lud i ogłoś przed wszystkimi, że Jozue jest ich nowym 
przywódcą". 

Czy Jozue mógt poprowadzić 2 miliony ludzi? Wszyscy ci ludzie 
będą potrzebować jedzenia i wody. Będą potrzebować miejsca na 
nocleg. Żołnierze będą musieli być gotowi do walki, bo przecież wielu 
było nieprzyjaciół w ziemi, którą obiecał im dać Bóg. Czy Jozue był 
jakimś Supem1anem? Nie. Ale Bóg wybrał go do tego ważnego zadania 
i Bóg pomoże mu, tak samo jak pomagał Mojżeszowi. 

Bóg nigdy nie zostawia nas bez Swojej pomocy gdy prosi nas, 
żebyśmy coś zrobili. Kiedy stajesz si.ę dzieckiem Bożym i ufasz 
Jezusowi Chrystusowi jako swojemu Zbawicielowi, Bóg oczekuje, że 
będziesz żył w taki sposób, aby się Mu podobać. Ofiaruje ci w tym 
wszelką pomoc. Bóg, Duch Święty wchodzi do twojego życia i pomaga 
ci być grzecznym i uczciwym. Pornaga ci się modlić. Pornaga ci również 
w opowiadaniu innym o tym, że jesteś chrześcijaninem. Może jest tu 
dzisiaj ktoś, kto pragnie stać si.ę ch.rześcijaninem i dzieckiem Bożym. 
Ale może jedna rzecz powstrzymuje cię od zaufania Chrystusowi - boisz 
się, że nie będziesz umiał prowadzić chrześcijańskiego życia. Parniętaj 
jednak, że Bóg uczyni .cię mocnym, żebyś mógł dla Niego żyć. 
Oczywiście nie jest to możliwe, jeśli nie stałeś się prawdziwym 
chrześcijaninem przez zaufanie Chrystusowi jako swojemu 
Zbawicielowi. Ale kiedy to uczynisz, Duch Święty zamieszka w tobie, i 
pomoże ci żyć dla Boga. Czytamy w Biblii, że Duch Święty żył również 
w Jozuem. (Usuń obrazek I). 

Mojżesz pośpieszył uczynić to, co nakazał mu Bóg. Znał dobrze 
Jozuego. Przez wiele lat Jozue był jego wiernym pomocnikiem. Mojżesz 
ogłosił więc w całym obozie, że wszyscy mają si� razem zgromadzić. 
Mojżesz przyprowadził Jozuego do Eleazara (umieść obrazek 2), któty 
stał na przedzie (umieść obrazki 3 i 4), położył dłonie na jego głowie i 
powiedział do ludu: 

"Oto wasz nowy przywódca, słuchajcie się go". 
Jak Jozue musiał się czuć, gdy popatrzył na ten wielki tłum ludzi? 

Wkrótce będą przekraczać rzekę Jordan. Nie było tam ani mostów, ani 
żadnych łodzi. Wrogowie zamieszkujący . ziemię, do której zmierzali 
wejść, byli bardzo źli i okrutni. Jozue na pewno czuł się bardzo, bardzo 
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mały, ale Mojżesz powiedział do niego: 
"

Jozue, bądź mocny i odważny, 
kiedy będziesz wprowadzać Lud do nowej ziemi. Sam Pan pójdzie przed 
tobą i będzie z tobą. On nigdy cię nie opuści. Nie bój się i nie zniechęcaj 
się!" 

Dla jednego Jozuego to zadanie musiało być bardzo trudne, ale nie 
było trudne dla Boga. Bóg pomoże mu być silnym i odważnym. Jozue 
nigdy nie będzie sam, gdyż Bóg będzie zawsze z nim. Jozue mógł być 
silny, wiedząc, że Bóg go nigdy nie opuści. 

Wierzący chłopcze i dziewczynko, pamiętaj, że Bóg obiecał: ,,9-.{fe 
porzucę cię ani cię nie opuszczę" (:Jie6r, 13S). Czyż to nie jest pomocne, 
abyś był mocny i odważny? 

Być może wiesz, jak Jozue się czuł. Zaufałeś Jezusowi Chrystusowi 
i wiesz, że On zabrał wszelki twój grzech, i że jesteś Jego dzieckiem, ale 
tak TRUDNO jest ci robić to, co podoba się Bogu. W szkole wszyscy 
należą do jakichś gangów, a ty wiesz, że onj często robią złe rzeczy, 
śmieją się z żartów, które nie są czyste czy miłe, nie są posłuszni 
nauczycielowi. Trudno jest nie robić tego, co oni. Wydaje ci się, że 
niemożliwe jest, aby być tak odważnym i powiedzieć wszystkim, że 
jesteś chrześcijaninem. Bóg chce ci jednak powiedzieć to, co powiedział 

Jozuemu: "rJ)q.d.ź nwcny i mężny. 9\[ie 6ój się, gayż Pan, twój r.Bóg 6ędżie z 
to6qgdżieRp[wiel(pójdżiesz" (Jo.z. 1:9). Bóg Jest z tobą w szkole. Pomoże 

ci być posłusznym nawet wtedy, kiedy nikt inny oprócz ciebie nie jest 
posłuszny. Poproś Go więc o pomoc i staraj się czynić to, co jest 
właściwe. Sam się przekonasz w swoim życiu, że Bóg wzmacnia swoje 
dzieci. 

Jozue też to odkryje. 

Scena 2 Jozue powolany przez Pana (Jozue 1, 1-9) 

Tło -jak w scenie l. Obrazek 3 

Izraelici przeżywali wielki smutek. Mojżesz, bowiem wszedł na górę 
i już nie powrócił (umieść obrazek 3); tam umarł. Jozue też musiał czuć 
się samotnie. Już nigdy nie będzie mógł zapytać Mojżesza o radę. 

Bóg jest jednak dobry i kochający i przemówił do Jozuego: 
"Mojżesz, mój sługa umarł. Teraz ty i cały lud musicie się przygotować, 
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aby przekroczyć rzekę Jordan i wejść do ziemi, którą wam dam. Każdy 
kawałek ziemi, na którym staniecie, będzi.e należał do was. Tak jak 
byłem z Mojżeszem, tak i będę z tobą. Nigdy cię nie opuszczę. Bądż 
mocny i mężny". 

Jak wspaniale było usłyszeć te słowa od samego Boga. Tak, Bóg 
naprawdę wzmacnia swoje dzieci - będąc z nimi i w nich. To nie 
oznacza, że będą mieli silne mięśnie, albo będą najszybszymi 
biegaczami w klasie! Oznacza to, że Boże dzieci mogą żyć dla niego 
nawet wtedy, kiedy jest to bardzo trudne. Jozue wiedział, że to co ma 
zrobić będzie trudne, dlatego Bóg chciał mu coś jeszcze powiedzieć: 
"Jozue, słuchaj Mnie, czytaj księgę zakonu i rozmyślaj o niej we dnie i 
w nocy i bądź jej posh1szny". 

Księga zakonu to pięć ksiąg Mojżeszowych. Czy wiesz, co to są za 
księgi? Bóg użył Mojżesza do napisania ich, a teraz nakazywał 
Jozuemu, aby je czytał i przestrzegał i.ch. To pomoże mu być mocnym. 

Jeśli jesteś Bożym dzieckiem, znajdź czas na czytanie fragmentu 
Słowa Bożego każdego dnia. Staraj się zapamiętywać to, co czytasz. 
Kjedy Bóg mówi ci, żebyś coś zrobił, poproś Go, aby pomógł ci być 
posłusznym. Bóg użyje tego, aby uczynić cię mocnym chrześcijaninem. 

Jozue też musiał czytać, zapamiętywać i być posłusznym tej części 
Bib li i, którą posiadał. Musiał również dbać o to, aby księga zakonu była 
bezpieczna podczas tego najbardziej fascynującego odcinka ich 
podróży. 

Scena 3 Jozue przyjmuje rozkaz (Jozue 1,10-18) 

Tlo: jak w poprzednich scenach. Obrazki 6, 7,8. 

(Umieść obrazek 6) Jozue musiał być bardzo przejęty. Nareszcie szli 
do ziemi Kanaanu. Czterdzieści lat temu, Jozue był tutaj jako 
\\rywiadowca i pamiętał, że było to piękne miejsce. Wkrótce już będzie 
mógł tutaj zamieszkać. 

(Umieść obrazki 7 i 8) Zebrał więc swoich przełożonych i dał im 
takie polecenie: "Tdźcie do ludu i powiedzcie im: Przygotujcie sobie 
żywność. Za trzy dni przeprawici.e się przez Jordan i zajmiecie ziemię, 
którą Bóg wasz daje wam". 
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Wiadomość szybko się. rozeszła i wkrótce wszyscy już byli gotowi. 
Jozue dał niektórym z ludu kilka szczególnych po leceń, a oni słuchali z 
uwagą, tak jak niegdyś słuchali Mojżesza i obiecali być posłuszni. A 
potem sami zachęcili swojego przywódcę. Zgadnijcie, co mu 
powiedzieli . "Bądź mocny i mężny!" To były słowa, które Jozue 
usłyszał już od Boga i od Mojżesza. Teraz usłyszał je po raz trzeci. W 
ten sposób Bóg llŻY'vał tych ludzi, aby pomóc Jozuemu być mocnym. 

Bóg często używa innych chrześcijan, żeby wzmacniać swoje dzieci. 

Tak było w przypadku Karoliny. Była chrześcijanką, ale mama 

zabronila jej chodzić na szkółkę niedzielną i do Klubu Dobrej Nowiny. 
Mogła jednak odwiedzać rodzinę Misiaków, którzy byli chrześcijanami. 
Kiedy Karolina miała jakieś pytanie lub problem, mówiła o tym pani 
Misiak, a ona pomagała jej znal.eźć w Biblii odpowiedzi na jej pytania i 
modliła się z nią. Te spotkania naprawdę pomogły Karolinie stać się 
mocną chrześcijanką. 

Jeśli jesteś chrześcijaninem, tak jak Karolina i chcesz o czymś 
porozmawiać i pomodlić się, zostań po lekcji. Będę szczęśliwy, że będę 
mógł cię wysłuchać i pomóc ci znaleźć rozwiązanie w Bożym Słowie. 
Bóg używa innych, aby nam pomóc, tak samo jak zachęcił Jozuego 

przez swój Lud. 
Jozue naprawdę potrzebował zachęty, kiedy myślał o tym wielkim 

zadaniu, które na niego czekało: przekroczenie rzeki Jordan, zdobycie 
miast i gór. Jozue wiedział, że jest z nim Bóg, który nie zawiedzie go. 

Każdy chrześcijanin może być tego pewien. Zaufąj, że Bóg cię 
wzmocni i pamiętaj o tych wspaniałych słowach: "'Bqaz mocny i mężny! 
'l{ie 6ój się i nie f{K._aj się, 6o Pan, 'Bóg twój 6ędzie z 'Ió6q wszęckie 
aol(qa/(ą{wiel(pójiziesz" {Joz. 1,9). 

Pytania powtórkowe: 

l .  Kto został wybrany przez Boga, aby zajął miejsce Mojżesza? 
Odp: Jozue 

2. Gdzie miał Jozue zaprowadzić lud? 
Odp: do Kanaanu. 
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3. Dlaczego Jozue mógł być mocny i mężny? 

Odp: Pan był z nim. 

4. W jaki sposób Bóg wzmacnia swoje dzieci? 
Odp: Bo jest z nimi, a Duch Święty w nich. 
5. Od kogo Jozue usłyszał te słowa: "Bądż mocny!"? 

Odp: Od Mojżesza, Boga i od ludu. 
6. Bóg powiedział Jozuemu coś, co miał czynić, żeby być 

mocnym. Co to było? 
Odp: Miał czytać i być postusznym księdze zakonu. 

7. Jak możesz stać się dzieckiem Bożym? 
Odp: Musisz zaufać Chrystusowi jako swojemu Zbawicielowi. 

8. Jaką rzekę mieli przekroczyć Izrael i ci? 
Odp: Jordan. 

9. Gdzie umarł Mojżesz? 
Odp: Na górze. 

10. Dokończ ten wiersz: "'Bqcfź mocny t mężny! 'l{ie 6ój się i nie [ęl(aj 
się, .. ... , ....... ........... ". 

Odp: " ... 6o Pan, 'Bóg twój 6ę-ckie z to6q. wszęckie aol(q.a/(ą{wiel( 
pójckiesz" (Joz. 1,9). 
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lekcja 2 

Czerwony sznur w oknie 

Fragment Biblii: Jozue 2 : 1 -24 

Główna prawda: Bóg dba o bezpieczeństwo swoich dzieci. 

Zastosowanie: 

dla nie zba·nionych: Zaufaj Chrystusowi, a będziesz bezpieczny. 
dJa zbawionych: Nie bój się. 

Plan lekcji: 

Wstęp: Kto to jest szpieg? 
Następstwo wydarzeń: 

Jozue wysyła wywiadowców do Kaoaaou. G PZ 
Wywiadowcy docierają do Jerycha. 
Wywiadowcy pozostają u Rachab. 
Posłańcy króla przychodzą do domu Racbab. GPZ  
Rachab ukrywa wywiadowców. 
Rachab okłamuje posłańców 
Racbab prosi o zapewnienie bezpieczeństwa. 

Punkt kulminacyjny: 

Wywiadowcy uciekają po czerwonym sznurze. GPZ  
Zakończenie: 

Wywiadowcy powracają do Jozucgo. G PZN 

Zloty wiersz: " Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla 
tych, którzy są w Chrystusie Jezusie" 
(Rzym. 8,1) .  

Pornoce wizualne: Słowo "S ZPIEG". 
Główna Prawda napisana na pl anszy, którą 
nauczyciel pokazuje za każdym razem, gdy 
mówi o jakimś aspekcie G P. 
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Wstęp 

(Umieść słowo "SZPTEG" na tablicy). 

Co oznacza słowo "szpieg"? Czy jest to: 
a. Mucha, która ma świetny wzrok? 
b. Ktoś, kto .nosi specjalne okulary, żeby mógł widzieć z daleka? 
c. Ktoś, kto potajemnie dowiaduje się infom1acji o innym kraju? 
d. Choroba oka? 

Oczywiście jest to C. 
Może czytałeś jakąś historię o wywiadowcach, lub też może 

widziałeś jakiś szpiegowski film? 

Scena l Dwaj l1JllViadowcy zostają wysiani (Joz. 2,1) 

Tło: pustynia z gÓT'ami w oddali. Obrazki: Jozue (6) i dwaj 
szpiedzy (9,10). 

Dzisiaj spotkamy dwóch szpiegów, którzy zostali wybrani przez 
Jozuego (umieść obrazki 6, 9, 10). Powierzył im fascynujące i 
ryzykowne zactank Powiedział im: 

"Tdźcie, obejrzyjcie ziemię Kanaanu, a przede wszystkim obejrzyjcie 
Jerycho". 

Jerycho było dużym miastem za rzeką Jordan. Było to pierwsze 
miasto, do którego mieli wejść w ziemi, którą dał im Bóg jako ich dom. 
Zdobycie Jerycha było więc bardzo ważne. 

Dwaj wywiadowcy cicho opuścili obóz izraelski i skierowali się w 
kierunku rzeki Jordan. Biblia nie mówi nam, jak przez nią przeszli -
najprawdopodobni�j przekroczyli w nocy w bród. Kiedy postawili 
swoje stopy w Ziemi Obiecanej, było to zarówno wspaniale jak i 
przerażające. Było tam przecież mnóstwo ludzi, którzy chcieliby ich 
złapać i zabić. Musieli więc poruszać się bardzo ostrożnie. Czy będą w 
stanie dowiedzieć się wszystkiego, o co prosił ich Jozue? Czy zdołają 
się wydostać z tej nieznanej ziemi, która była tak niebezpieczna? 
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Jednak żadna zła rzecz nie mogła im się_ zdarzyć, żaden wróg nie 
mógł ich tknąć, gdyby Bóg na to nie pozwolił. Należeli bowiem do ludu 
Bożego a Bóg chroni Swój lud. 

1 dzisiaj jest tak samo dla każdego Bożego dziecka. Posłuchaj 
uważnie tych wspaniałych stów z Biblii: ,/l(Jo ufa Pan.u, ten. jest 
6ezpieczny" (Przyp. 29,256). Jeśli wiesz, że Jezus Chrystus zgładził twój 
grzech, należysz do Boga i On się o ciebie troszczy i ochrania. Może jest 
coś w twoim życiu, czegoś się boisz, choć inni myślą, że jest to ghtpie. 

W Biblii widzimy, że Bóg wiele razy mówi do swojego ludu: "Nie 
bójcie się". Boże Słowo obiecuje, że ci, którzy ufają Panu będą 
bezpieczni. Bóg ochrania swoje dzieci w każdej chwili dnia i nocy. To 
nie znaczy, że chrześcijanin nigdy nie złamie nogi, nigdy nie zachoruje, 
albo nigdy nie zostanie pobity. Oznacza to, że może się to stać tylko 
wtedy, gdy pozwoli na to Bóg. Bóg jest wielkim i wszechpotężnym 
Niebiańskim Ojcem, który patrzy na swoje dzieci i ochrania je. 

Dbał o tych dwóch wywiadowców. A oni przecież tak bardzo 
potrzebowali Go w tej obcej ziemi. 

Scen a 2 Raclwb ula·ywa dwóch szpiegów (2,2-7) 

Tlo: Dach domu z łodygami lnu. Obrazki: szpiedzy (12, 13) ukryc i  
pod lne m  (9, 1 l) Rachab (14). Ro zetn ij łodygę po kropkowanej linii 
i u mieść tam obrazek !3. 

Kiedy wywiadowcy doszli do Jetycha, zobaczyli wielki, \\)'Soki i 
gruby mur wokół miasta. Ściany muru były tak szerokie, że niektórzy 
ludzie mjeJ i nawet w nich domy. Wielka, żelazna brama była zamykana 
co noc, tak aby żaden wróg nie mógł się dostać do środka. Wywiadowcy 
jednak jakoś - Biblia nie mówi nan1 dokładuje jak - weszli do miasta. 
Jednak nikt nje mógł się dowiedzieć, kim oni byli i dlaczego przyszli. 
Potąjemnie więc wywiadowcy dowiedzieli się wszystkiego tego, co 
chcieli. Wieczorem jednak odkryli, że brama miasta została zamknięta. 
Bóg więc zaprowadził ich tam, gdzie mieli przenocować. Potajemnje, 
(tak im się przynajmniej zdawało) dwaj wywiadowcy przedostali się do 
jednego z domów, znajdujących się w murze. Kobieta, która tam 
mieszkała, nazywała się Rachab (umieść obrazek l 4). Słyszała 
wcześniej o Izraelitach i ich Bogu. Wpuściła ich do swojego domu i 
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pozwoliła im tam przenocować, chociaż mogło to być dla niej bardzo 
niebezpieczne. 

Ani Rachab, ani ci mężowie nie wiedzieli, że ktoś widział ich w 
mieście. Do króla Jerycha doszła taka wiadomość: "Dwóch Izraelitów 
jest w mieście na zwiadach". Król rozkazał więc, żeby ich natychmiast 
odnaleziono. Szybko wyśledzono wywiadowców w domu Rachab i po 
chwili posłańcy króla znaleźli się przed jej drzwiami. 

-Wydaj mężów, którzy są tutaj -zawołali - są to bowiem szpiedzy z 
Izraela. 

Rachab pośpieszyła z odpowiedzią: 

- Owszem, ci mężowie byli u mnie, ale nie wiedziałam kim są. 
Wyszli, kiedy zaczęło się ściemniać i kiedy bramy miasta miały zostać 
zamknięte. Nie wiem gdzie poszli. Gońcie ich, a może uda się wam ich 
złapać. 

Racbab skłamała, uczyniła to po to, aby ochronić wywiadowców. 
Bóg jednak nie potrzebował tego kłamstwa, aby ich ochronić. Nawet 
gdyby jej dom został przeszukany, Bóg byłby w stanie ich ochronić. 
Kłamstwo nie jest dobrą rzeczą. Chociaż to wiemy, to i tak często 
kłamiemy. Nie jesteśmy Bogu posłuszni w tym i w innych rzeczach i 
dlatego zasługujemy na karę za nasze grzechy. Ale Rachab była poganką 
i nie znała Bożego prawa. 

Posłańcy króla ruszyli w pościg za zwiadowcami, którzy ciągle 
ukrywali się pod łodygami lnu na dachu. Byli bezpieczni Pan ochronił 
ich w mieście, gdzie byli otoczeni przez nieprzyjaciół. 

Jeśli jesteś Bożym dzieckiem, to również masz potężnego 
nieprzyjaciela. Jest nim szatan, który nie chce, żebyś kochał Pana Jezusa 
i.był Mu posłuszny. Chce on zrobić wszystko, aby koledzy w klasie 
wyśmiewali się z ciebie, dlatego że jesteś chrześcijaninem. Chce 
sprawić, żebyś przestał się modlić i nie przychodził do Klubu Dobrej 
Nowiny. Szatan chce odciągnąć cię od Boga na zawsze. Czy on może to 
zrobić? Posłucbaj, co Pan Jezus mówi o tych, którzy są Jego dziećmi: 
l/Ojciec, KJóry mi je aaf, jest wtę/(szy n.aa wszyst/(tdi i n.ik:f n.ie może uJyirzeć 
icfr. z rę/(j mojej" {Jan 10,29}. Jeśli Jesteś naprawdę Bożym dzieckiem, 
nigdy nie będziesz wyrwany z rąk twojego niebieskiego Ojca. On 
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zachowuje swoje dzieci przed wrogiem, tak jak zachował tych dwóch 
zwiadowców w Jerychu. 

Scena 3 Szpiedzy dają obietnicę Rachab (2,8- l 4) 

Tlo: jak w scenie 2. Obrazki: dwaj stojący wywiadowcy (9, lO) 
Rachab (14). Umieść obrazki 9, 10, 14 

Kiedy posłańcy byli już poza zasięgiem wzroku, Rachab wyszła na 
dach, żeby porozmawiać z wywiadowcami. Powiedziała do nich: 
"Wiem, że Pan dał wam tę ziemię. Wszyscy boją się was i waszego 
Boga. Słyszeliśmy, jak wasz Bóg przeprowadził was przez Morze 
Czerwone i jak pomógł wam zwalczyć waszych nieprzyjaciół. Wszyscy 
boją si� was, bo wiemy, że Pan, Bóg wasz jest Bogiem nieba i ziemi". 
Rachab poprosiła ich o wielką przychylność. Powiedziała: . 

- Okazałam wam łaskę, więc okażcie teraz łaskę mnie i mojej 
rodzinie, kiedy b�dziecie zdobywać to miasto. 

Wywiadowcy zgodzili się. 

-Stanie się tak jak prosiłaś. Kiedy Pan da nam to miasto, okażemy ci 
łask� i życzliwość. 

Scena 4 Wywiadowcy uciekają po czenvonym sznurze (2, 15-22) 

Tło: dom W murze miasta, okno w - domu. Obrazki: Rac/w b (l 5). 
(Rozetnij po kropkowanej linii i wswi czerwony sznurek, przywiąż go z 

tylu). wy\viadowcy (16 i 17) 

Wywiadowcy musieli szybko wydostać się z Jerycha i powrócić do 
Jozucgo. Byłoby to bardzo ryzykowne, gdyby wyszli na ulice miasta. 
Rachab wpadła więc na pewien pomysł. Wzięta czerwony sznur i 
przywiązaJa go do -belki w. domu, potem wyrzuciła go przez okno 
(umieść karton i obrazki l 5,1 6,1 7). Potem powiedziała do nich: 

- Musicie spuścić sil(. po sznurze i ukrywać się w górach przez trzy 
dni, abyście nie natknęli się na tych, którzy was ścigają. 

Dwaj wywiadowcy spuścili si� więc po czerwonym sznurze, aż 
znaleźli się na zewnątrz miasta. Cóż to była za wspaniała ucieczka! Bóg 
troszczył si� o nich przez cały czas. 

Ten czerwony sznur przypomina nam, jak Bóg chroni swoje dzieci 
przed największym niebezpieczeństwem - wieczną karą za grzech, 
Zasługujemy na t� kar�Q ale Bóg zesłał na świat Swojego jedynego Syna, 
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Pana Jezusa Chrystusa, który umarł na krzy:Gu za nasz grzech. On nie 
zasługiwał na śmierć, gdyż wiódł doskonałe życic Kiedy umierał, Jego 
cenna krew przelała się, aby zmazać nasz grzech. To był jedyny ratunek 
dla nas, abyśmy zostali uwolnicni od wiecznej kary. Kiedy ufasz 
Jezusowi Chrystusowi jako swojemu Zbawicielowi, jesteś zbawiony -
bezpieczny. Nigdy nie będziesz wysłany do piekła, ponieważ twój 
Zbawiciel przelał za ciebie Swoją świętą krew. Biblia mówi nam: "Kto 
wierzy w niego nie będzie osądzony ... " (Jan 3, 18). Ucieczka od kary, na 
którą zasługujemy, jest jeszcze wspanialsza od ucieczki tych dwóch. 
zwiadowców. 

Kiedy tylko wywiadowcy dotknęli ziemi zawołali do Rachab: 

-Kiedy przyjdziemy, aby zająć to miasto, przywiąż ten sam sznur do 
swojego okna. Tak rozpoznamy twój dom i wszyscy, którzy będą sLę tu 
znajdować będą bezpieczni. My tego dopilnujemy. 

Potem uciekli szybko w ciemność i skierowali się ku górom, gdzie 
uk1ywali się przez trzy dni. 

Scena 5 Wywia dowcy powracają dolozuego (2,23-24) 

T/o: jak w scenie l. Obrazki: jak w scenie l. 

Nasi dwaj wywiadowcy dotarli bezpiecznic do rzeki Jordan. Jeszcze 
raz przeprawili się przez nią w bród i pośpieszyli do izraelskiego obozu, 
aby opowiedzieć Jozuemu o ich fascynującej pr.cygodzie (umieść 
obrazki 6,9,10). Powiedzieli mu tak: 

- Pan dał nam tę ziemię, a także wszyscy jej mieszkańcy drżą przed 
nami. Wywiadowcy byli pewni, że mogą ufać Bogu. Czyż nie ochraniał 
ich w każdej chwili ich wyprawy? 

Jeśli wiesz, że jesteś Bożym dzieckiem, możesz też być pewien, że 
Bóg cię będzie ochraniał przed niebezpieczeństwem, przed szatanem i 
przed karą za twój grzech. Jakże wspaniale jest być Jego dzieckiem! 

Czy jest tu dzisiaj ktoś, kto wie, że spotka go Boża kara za grzech? 
Wiesz, że zasługujesz na t� kar<(_, ale chcesz całym serccm być od niej 
uwolniony. Jeśli żah1jesz swojego grzechu i wiesz, że Jezus Chrystus 
umarł za ciebie, przelał za ciebie Swoją cenną krew i zgładził twój 
grzech, dlaczego miałbyś nic zaufać Mu dzisiaj? Możesz cicho 



powiedzieć do Niego: .,Panie Jezu, żałuję swojego grzechu. Ufam Ci, że 
zgładziłeś mój grzech. Dziękuję Ci za to, że umarłeś za mnie i przelałeś 
za mnie Swoją świętą krew". Kiedy zaufasz Jezusowi Chtystusowi, 
stajesz się Bożym dzieckiem i jesteś bezpieczny w Jego rękach. On 
obiecuje: "Kto wierzy w niego nie będzie osądzony ... " (Jan 3, 18). 

Czy Rachab będzie bezpieczna? Musiała uwierzyć w to, co 
powiedzieli jej wywiadowcy. Na pewno miała ten czerwony sznur cały 
czas przywiązany do okna. Od tego przecież zależało jej 
bezpieczeństwo. 

Musisz przyjść na następną lekcję, żeby usłyszeć, co się stało 
później, kiedy Tzraelici przyszli do Jerycha. 

Pytania powtórkowe: 

t. Dlaczego Jozue wysłał dwóch wywiadowców? 

Odp: Żeby obejrzeli ziemię i miasto. 

2. Co zobaczyli, kiedy doszli do Jerycha? 

Odp: Wysoki, szeroki mur i potężną bramę zamykaną n.a noc. 

3. Dlaczego byli bezpieczni przez cały ten czas, mimo iż byli 
daleko od izraelskiego obozu? 

Odp: Bóg ochraniał ich. 

4. Kogo ochrania Bóg? 

Odp: Swoje dzieci. 

5 .  Kim jest Boży nieprzyjaciel, który chce przeszkodzić 
wierzącym, aby kochali Boga i byli Mu posłuszni? 

Odp: Szatan 

6. Gdzie wywiadowcy zatrzymali się w Jerychu? 

Odp: W domu Rachab 

7. Gdzie Rachab ukryła ich, kiedy przyszli wysłannicy króla? 

Odp: Na dachu, pod łodygami lnu. 

8. Co złego zrobiła Rachab, gdy przyszli wysłannicy? 

Odp: Skłamała. 
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9. W jaki sposób wywiadowcy uciekli z Jerycha? 
Odp: Zsunęli się po czerwonym sznurze z okna Rachab. 

l O. Co przypomina nam ten czerwony sznur? 

Odp: Krew Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, aby uratować nas 
od grzechu.i od kary. 
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lekcja 3 

Upadek Jerycha 

Fragment Biblii: Jozue 5 , 13- 6,27 

Główna prawda: Bóg daje zwycięstwo swoim dzieciom 

Zastosowanie: 

dla zba·wionych: Zaufaj, że Bóg da ci zwycięstwo nad grzechem. 

Plan lekcji: 

Wstęp: Przekroczenie rzeki Jordan 

Następstwo wydarzeń: 

Jozue i lud oglądają Jerycho. 
Pan ukazuje się Jozuemu. GPZ 

Pan wydaje rozkazy. GPZ 

Jozue ze swoim ludem obchodzą Jerycho dookoła. 

Siódmego dnia obchodzą miasto dookoła siedem razy. 

Wielki okrzyk bojowy. 
Punkt kulminacyjny: 

Mury Jerycha rozpadają się. GPZ 

Tzraelici zdobywają miasto. 

Rachab i jej rodzina uratowani, GPZ 

Zakończenie: 

Jerycho zniszczone. 

Złoty wiersz: Jeśli nau czasz całego cyklu lekcji o Jozuem, 
pro ponujemy ci zrobienie powtórzenia złotych 
wierszy z lekcji 1-2. Jeśli jednak przedsta wiasz 
to jako osobn ą lekcję, proponujemy ci wiersz z 
Hebra jcz yków 2, 18. 

Pornoc wizualna: Polącz razem obrazki 18ai I8b. Tak samo zrób z 
obrazkami l 9a i 19b. Robiąc tło umieść obrazek 
18 na obrazek 19. W scenie 3 zdejm ij obrazek 
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18. Przygotuj planszę z napisaną GP i ui;ywaj jej 
za każdym razem, kiedy nauczasz GP. 

Krótka lekcja ewangelizacyjna: 

Ta lekcja nie zawiera przestania dla niezbawionych dzieci, możesz 
więc włączyć do twojego programu następującą punkt: 

Pokaż dzieciom urodzinową kartkę i porozmawiaj z nimi, o tym co 
ona znaczy. Co to są urodziny? To dzień, w którym stajemy się 
członkami swojej rodziny. Dobrze jest do niej należeć, prawda? Ale 
jeszcze Lepiej jest być częścią rodziny Bożej. 

Kiedy stajemy się Bożymi dziećmi? (Pozwól dzieciom da ć jakieś 
propozycje). 

- kiedy się rodzimy; 

- kiedy i.dziemy pierwszy raz do kościoła; 

- kiedy przychodzimy na szkółkę niedzielną. 

Żadna z tych odpowiedzi nie jest poprawna. Gdzie możemy jednak 
znaleźć dobrą odpowiedź? W Biblii. Mamy ją w Jana 1 , 1 2  (przeczytaj 
na głos). Ci wszyscy, którzy przyjęli Pana Jezusa są dziećmi Bożymi. 
Jeśli naprawdę chcesz należeć do Bożej rodziny, możesz dzisiaj Go 
przyjąć. Powiedz Mu, że chcesz, aby zamieszkał w twoim życiu, i żeby 
zabrał wszystkie twoje grzechy. Właśnie tak możesz przyjąć Go do 
swojego serca. Jeśli to zrobisz, będziesz wiedział, że jesteś dzieckiem 
Bożym. Może masz na ten temat jakieś pytania? Pragniesz być Bożym 
dzieckiem, ale nie wiesz, jak może się to stać w twoim życiu. Zostań po 
tej lekcji i porozmawiaj o tym ze mną. Będę szczęśliwy, że będę mógł 
to wyjaśnić ci z Biblii. 

Wstęp: 

Wszyscy w obozie znali tę wspaniałą historię o tym, jak Bóg 
rozdzielił wody Morza CzetWonego przed Swoim ludem. Była to jedna 
z ich ulubionych opowieści, z tych które zaczynają się od słów "Dawno, 
dawno temu ... ". Teraz mogli doświadczać tego samego. Przechodzili 
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przez rzekę Jordan, a woda nie zalewała ich. Widzieli, jak w górze rzeki 
woda tworzyła wysoki wal Dopiero wtedy, gdy wszyscy przeprawili się 
bezpiecznie na drugi brzeg, wody rzeki opadły i płynęły dalej. 

Lud na pewno wielbił Boga za ten wspaniały cud. Drżeli z radości, 
gdy postawili swoje nogi w Ziemi Obiecanej. 

Scena l Wódz wojska Pana ukazuje się Jazuemu (5,13-15) 

Tło: Poza murami Jerycha z Jetychem widocznym w oddali. 
Obrazl.:i: ściany Jefycha (18, l 8a, 19.19a), Jozue (2/a), Wódz 
(20), Jozue leżący twarzą do ziemi (21). 

Czekały na nich jeszcze bitwy i miasta do zdobycia, (umidć obrazki 
18, 18a, 19, 19a). Tuż przed nimi wznosiły się wysokie i wielkie mury 
Jerycha. Było to pielwsze miasto, które mieli zdobyć. Alejak mogli tego 
dokonać? Ludzie w mieście zamknęli bramy tak, aby nikt nie mógł tam 
wejść ani ·wyjść. 

Kiedy Jozue myślał o Jerychu na pewno przypomniał sobie o Bożych 
obietnicach: obietrucy, że Bóg da im tę ziemię, oraz obietnicy 
zwycięstwa nad nieprzyjacielem. Bóg nigdy nie łamk Swoich obietnic, 
więc Izraelici mogli być pewni zwycięstwa. 

Ci, któr.cy kochają Jezusa Chrystusa i należą do Niego, muszą 
również walczyć. Oczywiście nie musimy zdobywać żadnych miast, ale 
w naszym życiu są złe rzeczy i pokusy, z którymi musimy walczyć i 
przezwyciężać je. Może jesteś chrześcijaninem, który ma problem z 
brakiem opanowania? Może czasem krzyczysz, wrzeszczysz, tupiesz 
nogami - a potem jest ci wstyd? Może Lenistwo, mówienie brzydkich 
stów lub pycha są twoim problemem? Są to rzeczy, które musimy 
przezwyciężać. 

Posłucbajmy kilku obietnic, które daje nam Bóg (Poproś kogoś, żeby 
przeczytał Rzym. 6,14). Ten wiersz mówi, że grzech już nie jest twoim 
panem i nie musisz być mu posłuszny (Popro.� następne dziecko, żeby 
przeczytało Hebr. 2, 18). Ten wiersz mówi, że Pao Jezus wie, co to 
znaczy być kuszonym do złego i może ci pomóc, wtedy kiedy ty nasz 
ten problem (Poproś kogoś innego, żeby przeczytal Kor, 13,1 O). Te 
słowa mówią nam, że żadna twoja pokusa nie będzie nigdy tak wielka, 
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abyś nie mógł sięjej oprzeć. Widzisz, Bóg obiecał dać Swoim dzieciom 
zwycięstwo, tak jak obiecał to Izraelitom. 

Nagle Jozue zorientował się, że nie jest sam (umieść obrazek 20). 
Popalrzył w górę_ i ujrzał naprzeciw siebie męża, trzymającego w ręku 
miecz. Jozue, nie wiedząc kim on jest, spytał się: 

- Czy jesteś z nami czy z naszymi nieprzyjaciółmi? Tamten 
odpowiedział: 

- Jestem wodzem wojsk Pana. Wtedy Jozue poznał, że jest to sam 
Pan, który ukazał mu się, aby go wzmocnić. Zapytał więc: 

- Co chce Pan powiedzieć słudze Swemu? Pan odpowiedział: 

- Zdejmij z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz jest 
święte. 

Jozue szybko rozwiązał swoje sandały, zdjął je (zamień obrazek 21  a 
na obrazek 21), i skłonił się nisko przed Panem. 

Czyż nie było to wspaniałe, że Bóg dał jasno do zrozumienja 
Jozuemu, że jest z nim i z Izraelitami! Dlatego mogli zdobyć potężne 
Jerycho. Teb Bóg, Wszechpotężny Święty Bóg był z nimi. Czy 
jakiekolwiek wojsko lub jakiś król mógł być silniejszy od Niego? NIE! 

Może i ty staczasz teraz jakiś bój? Czy starasz się przezwyciężyć 
samolubstwo, złość, lenistwo, wulgarny język? Pamiętaj, że nie jesteś 
sam, jest z tobą Bóg. Tak naprawdę, On mi.eszka w tobie cały czas przez 
Ducha Świętego. Jest większy i potężniejszy od tych wszystkich rzeczy, 
z którymi walczysz. Wię.c .i ty możesz zwyciężyć tak jak Jozue. 

Pan dał Jozuemu bardzo dziwne polecerue co do sposobu, w jaki on 
i jego lud mieli zdobyć Jerycho. Były tak dziwne, że musiałyby 
wydawać się głupie innym ludziom. Ale Jozue wiedział, że jeżcli chcą 
zwyciężyć, muszą zrobić dokładnie to, co kazał im Pan. 

Scena 2 Lud izraelski obchodzi Jerycho dookoła (6,8-15) 

Tło: Widoczne mury miasta. Obrazki: uzbrojeni mężowie (23), 
kaplani ze Skrzynią (22), maszerujący lud (24), Jozue wydający 
rozkazy (5). 

Jozue zwołał cały lud i powiedział im, co mają robić: 
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- Niech zbrojny lud idzie przodem przed siedmioma kapłanami, 
trąbiącymi na trąbach i przed Skrzy11ią Pana. Potem za skrzynią, niech 

idzie cały lud. Ruszajcie! 

Zbrojni mężowie ruszyli więc przodem przed siedmioma kapłanami. 
Za nimi szła Skrzynia Pana i cały lud. Kapłani trąbili na 

trąbach, a cały lud zachO\\'Ywał całkowitą ciszę. Obeszli tak całe 
Jerycho i powrócili do obozu izraelskiego, Tak samo uczynili drugiego, 
trzeciego, czwartego, piątego i szóstego dnia. Tak było przez sześć dni. 

Być może niektórzy narzekali, mówiąc: 

- W  taki sposób nigdy nie zdobędziemy tego miasta. 

Ludzie w mi.eście musieli być też bardzo zdziwieni widząc ten długi 
pochód, który obserwowali każdego dnia. Myślel i,  co też się może 
dziać? 

Scena 3 Upadek Jerycha (6, 15-21) 

Tło: jak w poprzedniej scenie, tylko bez obrazka 18. Reszta 
obrazków tak jak poprzednio. 

W siódmym dniu Bóg miał jednak inny plan. W ten dzie6 Jozue 
powiedział ludowi, żeby obeszli miasto siedem razy. Raz, dwa razy, trzy, 
cztery, pięć, sześć . . .  tak samo jak w poprzednich dniach: kapłani trąbili 

na trąbach, a wszyscy inni zachowywali ciszę. Wreszcie obeszli miasto 

po raz siódmy. Wtedy Jozue wydał rozkaz: 

- Wznieście okrzyk, gdyż Pan daje wam to miasto! 

Kapłani zatrąbili, a cały lud wzniósł okrzyk. Wtedy stało się! 

Wysokie, wielkie mury Jerycha runęły. Nikt nawet nie dotknął muru, a 
on rozpadł si<( na kawałeczki. Izraelici byli zadziwieni, a ludzie w 
Jetychu przerażeni. Uczynił to Bóg, dał zwycięstwo Swojemu ludowi. 
Wszyscy Izraelici wiedzieli, że było to zwycięstwo Pana. Mieszkańcy 
Kanaanu również musieli zdać sobie sprawę z tego, jak wielkim Bogiem 
był Bóg Izraelitów. 

On jest także twoim Bogiem, jeśli Jezus Chrystus jest twoim 

Zbawicielem. Chce dać ci zwycięstwo w twoich zmaganiach. Czy 

możesz powiedzieć z czym wierzący chłopiec Lub dziewczynka. musi 
się często walczyć? 
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Pozwólcie, że opowiem wam o Robercie. Robert nie umiał poradzić 
sobie z używaniem brzydkich słów. Jego rodzice często używali 
przekleństw, szczególnie wtedy, gdy byli rozgniewani. Robert wię.c 
szybko się tego od nich nauczył. Kiedy miał 10 Lat, Robert stał się 
chrześcijaninem i od tej pory chciał podobać się Panu Jezusowi. 

Pewnego dnia przeczytał w Biblii: 

"Ale teraz odrzućcie i wy to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, 
bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych" (Kol. 3,8). 
Wyrażenie: "nieprzyzwoite słowa" utkwiło w jego głowie. Pomyślał o 
słowach, jakich używał, i zrozumiał, że nie podobały się one Bogu. 
Modlił się: ,,Panie, pomóż mi  nie używać nieprzyzwoitych słów". Nie 

przestał używać ich od razu, ale zwracał na nie uwagę i było mu wstyd 
za każdym razem, kiedy ich użył. Powiedział o tym swojemu 
przyjacielowi, Tomkowi, młodemu chrześcijaninowi i Tomek też modlił 

się o niego. Coraz rzadziej Robert używał brzydkich słów. Pewnego 
dnia usłyszał, jak jego tata mówił do mamy: 

- Robert zmienił się, od kiedy stał się chrześcijaninem, prawda? Nie 
słyszę już, że przeklina albo używa brzydkich wyra zów. Potem 
wymamrotał pod nosem: 

- Powinniśmy uczyć się tego od niego. Robert był bardzo szczęśliwy 
i wdzi�czny Bogu, że zwyciężył w tej walce - a raczej to Bóg dał mu to 
zwycięstwo. 

Jeśli jesteś ehrześcijarunem, też możesz zwyciężać jak Izraelici. 

Kiedy mury runęły, każdy Izraelita -mógł z łatwością wkroczyć do 
miasta. Miasto Jerycho było tak złe, że Bóg kazał Jozuemu zniszczyć 

wszystko i wszystkich, którzy się tam znajdowali. Nie wolno było 
nikomu z ludu izraelskiego wzią� czegokolwiek dla siebie. Wszystko 
srebro, złoto oraz przedmioty z brązu miały być oddane Panu i włożone 
do skarbca Pana. Wiedzieli o tym wszyscy Izraelici, kiedy wchodzili do 
Jerycha. 

Scena 4 Rachab żjej rodzina uratowani (6, 19-27) 

Tło: ruiny muru w oddali (19). Obrazki: dwóch zwiadowców (9, 

10), Rachab żjej rodzina (14,25,26), Jozue (6). 
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(Umieść obrazek !9). Ludzie w Jerychu nie mieli dokąd uciec. Tylko 
niektórzy w mieście wiedzieLi, że będą bezpieczni, nie próbując nawet 
uciekać. Pamiętasz kim oni byli? Tak, Rachab i jej rodzina. Dlaczego 
byli bezpieczni? Ponieważ uwierzyli w to, co powiedzieli wywiadowcy 
i wywiesili czerwony sznur z okna. 

Jozue (umieść obrazek 6) rozkazał zwiadowcom (umieść obrazki 9, 
10), żeby poszli i poszukali Rachab i jej rodzinę. Szybko odnaleźli dom 
z czerwonym sznurem wiszącym z okna. W środku czekała Rachab z 
rodziną. Jak bardzo zazdrościli im inni mieszkańcy Jerycha, kiedy 
prowadzono ich w bezpieczne miejsce poza miastem (umieść obrazki 
14, 25, 26). Rachab musiała być bardzo zadowolona, że uwierzyła w 
Boga Tzrael.itów i wywiesiła ten czerwony sznur. 

Pamiętasz, jak mówiliśmy, że czerwony sznur przypomina nam o 
drogocennej krwi Pana Jezusa? Jest tak dlatego, ponieważ On umarł, 
aby wszystkie dzieci Boże były zachowane od kary za grzech To przez 
Jego śmierć Bóg także daje Swoim dzieciom zwycięstwo. Zanim 
staniesz się chrześcijaninem, w twoim życiu rządzi grzech. Dlatego tak 
łatwo jest ci wtedy czynić zło. Kiedy jednak Jezus Chrystus staje się 
twoim Zbawicielem, staje się też twoim nowym Paoem. Może to 
uczynić, bo kiedy umarł i powstał z martwych, odniósł wielkie 
zwycięstwo nad. grzechem i nad szatanem. Kiedy więc staczasz bój ze 
złem, poproś Go o pomoc. On zwyciężył największą walkę, kiedy umarł 
i zmartwychwstał, więc na pewno też pomoże ci zwyciężyć. 

Będziemy się teraz modlić. Jeśli kochasz Pana Jezusa i jesteś Jego 
dzieckiem powiedz Mu, z czym walczysz i poproś Go o pomoc (Daj 
chwilę czasu na cichą modlitwę, potem pomódl się gfośno). 

Rachab była szczęśliwa. że była po stronie zwycięzców. Ze swojego 
bezpiecznego schronienia w pobliżu izraelskiego obozu, razem z 
rodziną patrzyl i na pewno w stronę Jerycha. Lud Boży również widział, 
jak ogień i dym unosił się z miasta. Jozue i cały lud radowali się 
wspaniałym zwycięstwem, jakie dał im Bóg. 

Pytania powtórkowe: 

Wypełnij puste miejsca. 
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I .  Bóg .... . .. ... . ..  rzeki Jordan, żeby lud mógł przejść suchą nogą. 

Odp: rozdzielił wody 

2. Naokoło Jerycha były i XXXXX mury. 

Odp: wysokie i gmbe 

3.  Każdy chrześcijanin stacza bój z XXXXX 

Odp: grzechem 

4. XXXXX przyszedł do Jozuego i powiedział mu, jak ma zdobyć 
Jerycho. 

Odp: Pan 

5. Izraelici obchodzi li miasto dookoła przez XXXXX dni 

Odp: sześć 

6. W siódmym dniu obeszl i miasto XXXXX razy i dopiero wtedy 
wzni.eśl .i wielki okrzyk. 

Odp: siedem . 

7. Mury Jerycha XXXX:X 

Odp: mnę_ły. 
8. Bóg obiecuje Swoim dzieciom, że żadna pokusa nie b�dzie dla 

nich zbyt XXXXX 

Odp: wielka. 

9.  Zanim staniesz st� chrześcijaninem twoim szefem jest 
XX XXX 

Odp: grzech 

10. Spośród mieszkańców Jerycha uratowała się XXXXX i jej 
rodzina. 

Odp: Rachab 
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lekcja 4 

Qrzech Achana 

Fragment Biblii: J ozue 7, 1 -26 

Główna prawda: Bóg nakazuje swoim dzieciom, aby były święte. 

Zastosowanie: 

dla nie zbawionych: Kiedy zaufasz Chrystusowi, że oczyści ci� przed 
Bogiem, wtedy zaczniesz żyć świę_tym życiem. 

dla zbawionych: 

Plan lekcji: 

Bądź posłuszny Bożym przykazani.om i pokaż, 
że do Niego należysz. 

Wstęp: Acban wchodzi do miasta przez zwalony mur 

Następstwo wydarzeń: 

Achan znajduje łup. GP 

Achan zabiera go. 

Ukrywa go 

Izraelici idą zdobyć miasto Aj. 

Porażka Izraelitów pod Aj. GPZN 

Jozue się modli. 

Bóg naka�je Jozuemu odnaleźć winnego, GPZ 

Cały lud staje przed Jozuem. 

Wykrycie Achana. GPZ 

Łup zostaje odnaleziony w namiocie Achana. 

Achan zostaje ukamienowany. GPZN 

Zakończenie: 

Aj zostaje zdobyte 

Zloty wiersz: "Świętymi bądźcie bo Ja jestem Świ�ty" 
(l Piotra l ,  l 6) 
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Pornoc wizualna: Przygotuj namiot (zobacz szablon na s. 23) 
Zapisz słowa GP na planszy i używaj jej za 
każdym razem, kiedy nauczasz GP. 

Wstęp: 

Scena l Grzech Achana (7, 1.21) 

Tlo: sam namiot (zobacz szablon). Obrazek 27. 

Achan wszedł do miasta przez zwalony mur. Jego zadaniem, tak jak 
i wszystkich innych, było zrobić wszystko, aby nikt nie uci.ekł z miasta. 
Nagle jego oczy zabłysły w zachwycie i chciwości. Zobaczył piękny 
płaszcz. Był on znacznie piękniejszy od tych wszystkich ubrań, które 
posiadał. Oprócz płaszcza zobaczył jeszcze złoto i srebro. 

- Muszę mieć trochę tego łupu -pomyślał Achan - jest tego tyle, że 
nikomu nie zabraknie. Ukryję je w swoim namiocie. 

Dlaczego Izraelitom nie wolno było złupić Jerycha i wzbogacić się? 
Czy wiesz dlaczego? (Pozwól dzieciom odpowiedzieć). Bóg nakazał 
ludowi, aby nie brali nic dla siebie; chciał, aby wszystko złoto, srebro i 
miedź byty złożone do skarbca Pana. Bóg chciał, aby Jego lud różnił się 
od innych. Chciał, aby prowadzili dobre życie w posłuszeństwie Jemu. 
Dał im wiele przykazań, aby pomóc im żyć tak, aby się Jemu podobać. 
Lud Boży wiedział, że Bóg był święty i że oni mieli też być święci. Bóg 
nakazał im przecież być świętymi (l Piotra l ,  16). 

Boży plan jest taki sam dla wszystkich Jego dzieci. Bóg nakazuje 
nam, abyśmy byli święci, i aby nasze życie pokazywało, że należymy do 
Niego. Bóg pokazuje nam w Biblii., jak mamy żyć, tak samo, jak mówił 
to Swojemu ludowi dawno temu. 

Achan musiał wiedzieć, że jeśli weźmie ten piękny płaszcz, srebro i 
złoto, złamie Boży nakaz. Ale Achan rozejrzawszy się, czy nikt nie 
widzi, zabrał szybko płaszcz, sztabkę złota i. 200 sykli srebra. Nie 
wi.emy, jak udało mu si� przenieść to wszystko do swojego namiotu, ale 
to zrobił. Kiedy już był w swoim namiocie wykopał dół, wrzucił tam 
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najpierw srebro, potem złoto i płaszcz i zasypał go ziemią. Wszystko 
było już schowane. 

- Nikt nie b�dzie mógł tego znaleźć - pomyślał Achan - teraz to 
wszystko należy do mnie. 

Scena 2 Porażka pod Aj (7,2-5) 

Tło: na zewnątrz. Figury 28-31 

Oczywiście Jozue nic o tym nie wiedział Nie wiedział o grL:echu 
nieposłuszeństwa Achana wobec Bożego nakazu. Jozue myślał o 
zdobyciu następnego miasta -Aj. Aj było mniejsze niż Jerycho więc nie 
powinno być trudne do zdobycia Po zwycięstwie nad Jerychem Bóg z 
pewnością da Mu zwyci�stwo nad Aj. 

Jozue znowu wysłał wywiadowców do miasta. Wrócili z bardzo 
zach�cającą wiadomością. 

- Nie ma potrzeby wysyłać wielkiej armii - donieśli - gdyż w Aj jest 
niewielu ludzi. Wystarczy wysłać dwa Lub trzy tysiące wojowników. 

Trzy tysiące ludzi wyruszyło więc z izraelskiego obozu na podbój Ąj. 
Nie była to jednak łatwa bitwa (umieść obrazki 29-3 !). Żołnierze z Aj 
walczyli bardzo zaciekle i zabili 36 Izraelitów. Armia Jozuego uciekła w 
przerażeniu. Zostal i pokonani. Wszyscy byli wystraszeni i zaszokowani .  
Wielu pewnie pytało: 

"Dlaczego tak si� stało?" 
Czy umiałbyś odpowiedzieć na to pytanie? (Pozwól dzieciom znaleźć 

odpowiedź). Stało się tak, ponieważ w obozie był grzech. Bóg widział to 
i bardzo Mu się to nie podobało. Bóg jest święty. On jest dob1y, czysty 
i kocha prawość. Dał Swojemu ludowi przykazanie. Achan jednak byt 
temu .nieposłuszny. Musimy pamiętać o tym, że Bóg jest święty i .  nic 
podoba Mu się grzech. Jeśli nie jesteś dzieckiem Bożym, twoje życie 
jest pełne grzechu i nie możesz żyć z Bogiem, gdyż grzech nie może być 
tam, gdzie jest Bóg. Potrzcbujcsz, aby Jezus zabrał twój grzech, a wtedy 
twoje życie będzie czyste w oczach Bożych i będziesz należeć do Niego, 
jako Jego dziecko. 

Jeśli zdajesz sobie sprawę z tego, że twoje życie jest grzeszne i 
pragniesz z całego serca być w porządku z Bogiem, ale nie wiesz, jak 
może się to stać w twoim życiu, będę szczęśliwy pokazując ci to w 
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Biblii. Proszę zostań po zajęciach na swoim miejscu. Będę wtedy 
wiedział, że chcesz ze mną porozmawiać. 

Kiedy jesteś w Bożej rodzinie, Bóg nakazuje ci, abyś był świ�ty, tak 
samo jak On jest święty. Oznacza to, że będziesz pragnął czynić to, co 
właściwe i dobre i będziesz się trzymał z daleka od tego, co złe. Powiedz 
o tym Niebiańskiemu Ojcu i poproś Go o przebaczenie. Nie wolno nam 
myśleć, że grzech jest małą rzeczą, która nie ma znaczenia. Grzech 
nigdy nie podoba się Bogu. Właśnie dlatego lzraelici wpadli w takie 
kłopoty. 

Scena 3 Modlitwa Jozuego (7, 6-15) 

Tło: Pustynia z widocznym przybytkiem. Figury: 7,8,21 

Jozue byt otoczony przez przerażony lud (umieść obrazki 7 i 8) Co 
miał zrobić? Uczynił coś bardzo mądrego: upadł na twarz i w modlitwie 
zwrócił się Boga (umieść obrazek 21). 

- O, Panie Boże, - zawołał. -Czemu przeprowadziłeś nas przez 
Jordan? Czy po to, aby nas teraz wydać na zagładę? Wszystkie narody 
w tej ziemi usłyszą o naszej porażce, zaatakują nas i wyt�pi.ą nas. Nie 
usłysząjuż o Twoim Wielkim Imieniu! 

Bóg szybko odpowiedział Jozuemu. 
- Wstań! Czemu Leżysz twarzą do ziemi? Izrael zgrzeszył i naruszył 

mój nakaz. Wzięli rzeczy, których zabroniłem brać. Nie będ� mógł 
pozostać z wami, jeżeli nie usuniecie tego spośród siebie. 

To pokazuje nam, jak święty i czysty jest nasz Bóg. Wśród nich był 
grzech i dlatego Bóg nie mógł być z nimi dłużej. Bóg nie może 
przebywać razem z grzechem. Wierzący chłopcze i dziewczynko, On 
jest też twoim Bogiem i Niebiańskim Ojcem i nakazuje ci, abyś był tak 
święty , jak On jest Święty (3 Mojż. l i  ,44). Boże dzieci muszą czynić 
to, co jest dobre i prawe. 

Jak możesz być święty, 
- w domu, kiedy podczas bójki z bratem stłuczesz wazon? 
- gdy ktoś inny zwycięży wyścig, o którym myślałeś, że zwyciężysz? 
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- gdy starszy kolega w szkole pobije ci�. bo nie chciałeś z nim grać 
w piłkę? 

Bóg w Biblii pokazuje nam jak żyć, aby Mu si� podobać. Kiedy nie 
wiesz co jest właściwe, spytaj się samego siebie: 

- Co Pan Jezus zrobiłby na twoim miejscu? Wtedy zrób to, co myślisz 
że Pan Jezus by uczynił. W ten sposób będziesz posłuszny Jego 
przykazaniu. Kiedy Boże dzieci nie są święte, Bóg nie jest zadowolony, 
tak jak nie był zadowolony wtedy kiedy zgrzeszył Achan. 

Scena 4 Jozue rozmawia z Achanem (7, 16-21) 

Tlo: zewn ątrz. Figury: 21 a, 32-34 

Następnego dnia Jozue wstał wcześnie rano, aby zrobić to, co 
nakazał mu Bóg. Jozue wiedział, co trzeba uczynić z człowiekiem, który 
zgrzeszył. Najpierw musi go wykryć. 

Cały lud mjał wystąpić przed Jozuem według plemion (umieść 
obrazki 2 1  a,32-34); było ich dwanaście. Los padł na plemię Judy -
winny człowiek należał do tego plemienia. Potem rodzina za rodziną z 
pl.emienia Judy wystąpiła przed Jozuem (uswi obrazek32). Los padł na 
rodzinę Zeracha, co oznaczało, że winny należał do tej rodziny. Z 
rodziny Zeracha los padł na Achana (usuń obra zek34) - to on był winny. 
Cóż to byt za okropny moment dla niego! 

Jozue powiedział do Achana: 

- Synu mój, oddaj Panu, Bogu Izraela chwałę, i powiedz mi to, co 
uczyniłeś. Niczego przede mną nie ukrywaj.  

Achan odpowiedział na to: 

- Zaiste, to .ja zgrzeszyłem przeciwko Panu. Uczyniłem bowiem tak. 
Kiedy zobaczyłem płaszcz i złoto i srebro, zapragnąłem mieć je dla 
siebie, zabrałem je i zakopałem w swoim namiocie. 

Czy Achan nie wiedział, że nic nie może ukryć się przed Bogiem? 
Przecież Bóg wie wszystko i widzi wszystko! 

Może jest wśród nas wierzący chłopiec albo dziewczynka, którzy 
chcą ukryć jakiś grzech przed Bogiem, tak jak Acban? Może myślisz 
teraz o tym, że coś ukradłeś i złamałeś przykazanie Boże .,Nie kradnij"? 
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Trzymasz tę rzecz w swoim pokoju. Nikt inny oprócz ciebie i Boga o 
niej nie wie. AJe Bogu to się nie podoba. Jeśl.i jest to możliwe, 
powinieneś oddać to dzisiaj i poprosić Boga o przebaczenie. Nie staraj 
się ukrywać grzechu. Nie możesz ukryć tego grzechu przed Bogiem! 
Grzech Achana został ujawniony. Cóż to musiał być za wstyd dla niego, 
kiedy stał przed całym ludem izraelskim! 

Scena 5 Odnalezienie skradzionych rzeczy (7,22-23) 

Tlo: sam namiot. Obrazek: 35 

Jozue wysłał posłańców do namiotu Achana, aby sprawdzili, czy 
Achan powiedział prawdę. Posłańcy pobiegli, a wszyscy czekali razem 
z Achanem. Kiedy posłańcy otworzyli namiot, zobaczyli w środku 
miejsce, gdzie ziemia była świeżo wykopana. Szybko odkopali dół i 
znaleźli płaszcz, srebro i złoto. 

Biblia mówi nam: "Wiedzcie, że spotka was kara za wasz grzech" (4 
Mojż. 32,23). Achana również spotkała kara. 

Posłańcy przynieśli wszystkie te rzeczy do Jozuego i położyli je 
przed Panem na oczach • całego ludu 

Scena 6 Ś'mierć A chana (7,24-26) 

Tło: Pustynia. Obrazek:36 

Kiedy Jozue upewnił się, że to Achan był przyczyną porażki Izraela 
pod Aj, zaprowadził Achana do pobliskiej doliny. On i cały lud zabrali 
Achana, skradzione rzeczy, jego rodzinę i wszystko to, co posiadał: jego 
bydło, owce, i nawet Jego namiot, (Jego rodzina z pewnością wiedziała 
o tym, że Achan ukrywał skradzione rzeczy. Musiała więc to 
akceptować). 

Jozue rzekł do Achana: 

- Tak jak sprowadziłeś na nas nieszczęście, tak i dzisiaj Pan 
sprowadzi nieszczęście na ciebie. 

Potem cały lud ukami.enował Achana i całąjego rodzinę. Następnie 
spalili wszystko i wznieśli tam wielki stos kamieni (umidć obrazek 36) . 
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Wszystko, co miało związek z Achanem i jego grzechem, musiało 
być usunięte z Izraela. Bóg Izraela był ś·więty, dlatego też Jego lud 
musiał być święty. 

Bóg jest tak bardzo święty, że musi ukarać każdy grzech - każde 
kłamstwo, każde nieposłuszeństwo, każdą złą myśl, całą pychę. 

Boże dzieci, czyli ci, którzy zaufali Chrystusowi jako swojemu 
Zbawicielowi, wiedzą, że Jezus Chrystus, kiedy umarł na krzyżu, 
poniósł karę, na którą oni sami zasługiwali .  Ci, którzy nie zaufali 
Jezusowi Chrystusowi, muszą zostać ukarani na wieki. Albo Chrystus, 
albo my sami poniesiemy tę karę, gdy-.l grzech nie może się znależć w 
niebie, bo Bógjest święty. 

Czy Jesteś Bożym dzieckiem? Jeśli nie, proszę zastanów się nad tym, 
jak święty jest Bóg. Pomyśl o swoim grzechu, który odgradza cię od 
Boga, i który musi zostać ukarany. "Kto wierzy w niego, nie będzie 
sądzony .. " - mówi nam Boże Słowo (Jan 3, 1 8), Czy nie chcesz dzisiaj 
zaufać Chrystusowi, aby zabrał twój grzech i oczyścił cię przed 
Bogiem? Wtedy będziesz wiedział, że jesteś Bożym dzieckiem i 
zaczniesz żyć świętym życiem. Bowiem ci, którzy są Jego dziećmi, 
muszą wypełniać Jego przykazanie: "Świętymj bądźcie, bo Ja jestem 
święty". 

Izraelici też musieli prowadzić święte życie. Za każdym razem, gdy 
przychodzil i do tej doliny i widzieli stos kamieni przypominali sobie o 
Achanie i ich świętym Bogu. 

Po tym, jak Jozue odnalazł i ukarał winnego Achana, Bóg znowu 
błogosła\vił jemu i Swojemu ludowi. Jozue jeszcze raz wysłał ludzi do 
Aj, i tym razem odnieśli zwycięstwo. 

Pytan.ia powtórkowe: 

l .  Jakie byto przykazanie Pana dotyczące łupów z Jerycna? 
Odp: Srebro, złoto i cenne kamienie miały trafić do skarbca Pana, a 

reszta miała być zniszczona. 

2. Dlaczego Bóg dał Swojemu ludowi wiele przykazań? 
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Odp: Żeby różnili się od innych ludów i żeby pokazywali, że należą 
do Boga. 

3. Co oznacza "święty''? 

Odp: Inny, czysty, prawy 

4. Co Achan zabrał dla siebie? 

Odp: Srebro, złoto i plaszcz. 

5. Gdzie to ukrył? 

Odp: W swoim namiocie. 

6. Kto widział, jak Achan ukrywał swoje zdobycze? 

Odp: Bóg 

7. Jeśli Bóg musi ukarać każdy grzech, jak możemy uniknąć tej 
kary? 

Odp: Tylko ci, którzy zaufają Chrystusowi są bezpieczni, ponieważ 
On został ukarany zamiast nich . 

8. Co spowodował grzech Achana? 

Odp: Izrael został pokonany pod Aj. 

9. Co zrobił Jozue, gdy dowiedział się o porażce pod Aj? 

Odp: Modlił się. 

1 0. Co się stało z Achanem? 

Odp: Został ukamienowany. 
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lekcja 5 

Historia (jibeonitów 

Fragment Biblii: Jozue 9, 1 - 1 0,27 

Główna prawda: Bóg chce, aby Jego dzieci na Nim polegaty. 

Zastosowanie: 

dla zbawionych: Polegaj na Bogu, kiedy kusi cię szatan, gdy 
stoisz przed trudnym wyborem lub musisz 
zrobić coś trudnego. 

Plan lekcji: 

Wstęp: Oszukany za pomocą kawałka starego chleba, 

Następstwo wydarzeń: 

Gibeonici si.ę boją. 

Gibeonici planują podstęp. 

Spotykają się z Jozuem. GPZ 

Gibeonici zawierają przymierze z Jozuem. GPZ 

Jozue odkrywa prawdę. GPZ 

Pięciu królów wyrusza przeciwko Gibeonitom. 

Gibeonici proszą J ozuego o pomoc. 

Pan rozprasza wątpliwości Jozuego. 

Izraelici wymszają do bitwy. GPZ 

Nieprzyjaciele uciekają. 

Jozue rozkazuje słońcu, aby się zatrzymało. 

Punkt kulminacyjny: 

Słońce zatrzymuje się. GPZ 

Zakończenie: 

Nieprzyjaciel rozgromjony a pięciu królów zabitych. 

Zloty wiersz: "Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie 
polegaj na własnym rozumie!" (Przyp. 3,5). 
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Pornoc wizualna: Napisz słowa Głównej Prawdy na planszy i 
używaj jej za każdym razem, gdy nauczasz 
jakiegoś aspektu GP. 

Wstęp 

Ta lekcja jest przeznaczona głównie dla dzieci zbawionych. Możesz 
użyć następującego opowiadania, aby powiedzieć niezba11lionym 
dzieciom o tym, że, aby dojść do Boga, potrzebują Ch1ystusa. 

Maty, smutny chłopiec siedział sobie na chodniku przed pałacem. 
Nikt jednak go nie zauważał. W końcu pewien pan zatrzymał się 
spytał: 

- Dlaczego płaczesz? 

- Chcę zobaczyć króla, ale nikt nie chce mnie wpuścić do pałacu -
zapłakał chłopiec. 

- Chodź ze mną - powiedział mężczyzna, biorąc chłopca za rękę. 
Minęli straż i weszli do pałacu. Przeszli długimi korytarzami, aż doszli 
do komnaty króla. 

- Witaj - powiedział król do chłopca. 

To było niesamowite. Chłopiec był bardzo zaskoczony. Czemu było 
to takie proste dla tego człowieka? Mężczyzna zobaczył zdziwioną minę 
chłopca i powiedział: 

- Ja jestem synem króla. 

Bóg jest większym królem, do którego mogą przyjść jedynie ci, 
których przyprowadzi Jego Syn. Pan Jezus Chrystus umarł właśnie po 
to, aby ludzie mogli przyjść do Boga. ,Jjd!fŻ i Cfuystus raz za grzecfzy 
cierpia� sprawied(iwy za niesprawiedfi:wgcfi, a6y was przywieść rfo r.Boga" 
(1 Piotra 3,18}. On umarł, abyś ty mógł przyjść do Boga. Musisz 

poprosić Go, aby stał się twoim Zbawicielem. Inaczej nie możesz 
zbliżyć się do Boga. Jeśli zaufasz Mu, to kiedy umrzesz pójdziesz do 
nieba: lecz nie tylko to - możesz także każdego dni.a przychodzić do 
Niego w modlitwie i rozmawiać z Nim jak ze swoim Niebiańskim 
Ojcem. 

(Pokaż teraz kawalek starego chleba). 
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Pewnego dnia Jozue zoslaJ oszukany za pomocą takiego kawałka 
chleba. Jak to się_ stało? 

Scena l Gibeonici przed'itawiają się Jozuemu (9, 1-15) 

Tfo: Obóz w Gilgal (Jozue 9,6). Obrazki: 6, 7, 37-39 

Wielki strach padł na wszystkie ludy Kanaanu. Zapewne tak 
rozmawiali między sobą: 

- Słyszałeś o tym nowo przybyłym narodzie? 

- Tak, wydaje się, że zwyciężają każdą bitwę. 

- A  słyszałeś, jak mury Jerycha runęły, a oni zdobyli to miasto, które 
teraz leży doszczętnie spalone? 

- Zdobyli też Aj! 

- Co się stanie z nami? 

- Boję się, że też zostaniemy podbici. 

Mieszkańcy Gibeonu też musieli. się bać Izraelitów, którzy rozbiJi 
obóz niedaleko - w GilgaL 

- Nigdy przecież nie zdołamy ich pobić - mówili. 

- Nasząjedyną nadziejąjest użycie podstępu. 

Gibeonici tak postanowili zrobić. Niektórzy z nich przebrali się w 
stare, zniszczone ubrania, założyli na swoje nogi zdarte sandały, włożyli 
w swoje worki stary, suchy chleb i tak wyruszyli na spotkanie z Jozuem 
(umieść obrazki 6, 7,37-39). Kiedy przyszli do Jozuego, przywódcy ludu 
Bożego, rzekli do niego zmęczonym głosem: 

- Przybyliśmy z dalekiego kraju, zawrzyjcie więc z nami przymierze. 

Czy mówili prawdę? Nic, chcieli oszukać Jozucgo. 

Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, jest ktoś, kto próbuje cię oszukiwać. 
To Boży wróg, szatan. Będzie próbował, na przykład, przekonać cię, że 
czytanie Biblii nie jest ważne. Będzie podsuwał ci takie myśli: 

"Jesteś dzisiaj bardzo zmęczony. Nie czytaj już, nie męcz się". A 
może czujesz się źle oglądając tilm, którzy twoi koledzy mają. Wiesz, 
że Pan Jezus nie chciałby, żebyś go . oglądał, ale szatan podsuwa ci 
myśl, że przecież i tak wszyscy to oglądają. Kiedy szatan chce cię 
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oszukać, polegaj na Panu, a On ci pomoże. Pokaże ci, co jest dobre. 
Wtedy nie dasz się oszukać kłamstwami szatana. 

Ci wędrowcy wyglądali na bardzo zmęczonych, więc Jozue spytał: 

- Kim jesteście i skąd przybywacie? 

Udając wielkie zmęczenie odpowiedzieli: 

- Jesteśmy twoimi sługami i przychodzimy z dalekiej ziemi 
Słyszeliśmy o waszym wielkim Bogu i chcemy zawrzeć z wami pokój 
przymierze. 

Jozue spojrzał na ich zniszczone ubrania. Nawet ich sandały były 
zdarte od długiej wędrówki. 

- Spójrz - powiedzieli, wyciągając suchy chleb ze swoich worków 
ten chleb był świeży kiedy wyruszal iśmy. 

Jozue pomyślał: "Tak długo już podróżują, że nawet ich chleb się 
zestarzał i spleśniał". 

Czy powinien zawierać z nimi przymierze? Była to trudna decyzja. 
Jak myślicie, co Jozue powinien zrobić, przed podjęciem takiej decyzji? 
Tak, powinien się pomodlić. 

Bóg chce, abyśmy polegali na Nim, kiedy musimy podjąć trudne 
decy�je. 

W Biblii czytamy: ,,Zaufaj Panu z cafego swojego serca i nie pofegaj na  
wfasnym rozumie!" (Pr.Z!JP. SaL 3S}. Oznacza to, że Bóg chce, abyśmy 
Jego prosili o pomoc, a nie starali się robić wszystko na własną rękę. 
Jeśli jesteśmy dziećmi Bożymi powinniśmy pami�tać o tym, kiedy 
stajemy przed wyborem, czy pójść na zajęcia z gimnastyki czy na 
spotkanie Klubu Dobrej Nowiny, które rozpoczyna się o tej samej porze. 
Albo wtedy, gdy nic wiesz, czy powinieneś ofiarować swoje pieniądze 
dzieciom, które nie mają co jeść, czy też kupić sobie nowy model statku, 
na który tak długo zbierałeś. Poproś Boga, aby pomógł ci dokonywać 
właściwych wyborów. 

Spodziewałeś się, że Jozue się pomodli, prawda? Ale on tego nie 
uczynił. Biblia nam mówi, że Jozue nie spytał Pana o to, co powinien 
zrobić. Spojrzał na tych wędrowców i uwierzył im. Zgodził się zawrzeć 
z nimi przymierze, że nie zostaną zabici. Bóg powiedzia:ł Swojemu 
ludowi, aby nie zawierali żadnego przymierza z narodami żyjącymi w 
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Kanaanie. Ale Jozue uwierzył, że ci zmęczeni podróżni nie mogli 
mieszkać w Kanaanie. Myślał, że przybyli z bardzo daleka. 

Scena 2 Gibeonici stają się sługami Jozuego(9, 16-27) 

Tlo: jak w scenie l. Obrazki: o, 40-43 

Trzy dni później Jozue (umieść obrazek 5) odktył jednak swój błąd. 
Ci "zmęczeni podróżni" okazal i się ich bliskimi sąsiadami. Byli to 
przecież Gibeonici.. Jozue został oszukany, ponieważ nie poprosił Pana 
o pomoc w podjęciu takiej decyzji.. Boże dzieci zawsze powinni prosić 
Pana o radę. Inaczej mogą popełnić błąd, tak jak Jozue. Teraz Izraelici 
nie mogli złamać przymierza i nie mogli wybić Gibeonitów, ani zdobyć 
ich miasta Niektórzy Izraelici narzekali mówiąc: 

- Dlaczego nie są naszymi sługami? Mogliby rąbać za nas drzewo i 
nosić za nas wodę. 

Jozue wysłuchał narzekań swojego ludu i. spytał się Gibeonitów: 

- Dlaczego oszukaliście nas? Odpowiedzieli mu: 

- Bardzo się was baliśmy. 

Jozue musiał zastanawiać się nad tym problemem. Postanowił, że 
Gibeonici zostaną sługami Izraelitów. (Umieść obrazki 40-43). Na 
pewno też żałował, że popełnił taki błąd. 

Pozwólcie, że opowiem wam o Łukaszu, który też popełnił błąd. 
Powiem wam, co się wydarzyło, a wy zgadnijcie, na czym polegał jego 
błąd. 

Nauczyciel Łukasza mówił na lekcji w szkole, że wszystkie 
zwierzęta, ptaki i ludzie stopniowo przez wieki stawały się takie, jakie 
są teraz. Mówił, że wszyscy mieli ten sam początek i rozwijali się przez 
wiele milionów lat. Łukasz pomyślał: "Przecież nie tak mówi Biblia. 
Pokażę klasie, że nauczyciel nie ma racji". Pewny siebie wstał i chciał 
to wyjaśnić, ale nagle zapomniał, co chciał powiedzieć. Jego twarz 
zrobiła się czerwona, wymamrotał coś i usiadł·. Usłyszał za sobą chichot 
kolegów, a nauczyciel dalej prowadził zajęcia. 

(Zaznacz, że Łukasz miał rację, bo chciał powiedzieć o Bogu i o tym, 
że On stworzył cały świat. Jego błędem było jednak to, że nie poprosił 
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Boga o pomoc. Był zbyt pewny siebie, i zanim wstał nie pomyślał 
dokladnie nad tym, co chciał powiedzieć). 

Jeśl i kochasz Pana Jezusa, polegaj na Nim, a On c i  pomoże. "Zaufaj 
Panu z całego swojego serca". Jozue zbyt późno zdał sobie sprawę z 
tego, że tego nie uczynił. Ale Bóg ciągle się o niego troszczył i pomógł 
mu się przez to czegoś nauczyć. 

Scena 3 Pięcżu królów wyrusza przeciwko Jazuemu (TO, 1-6) 

Tlo: pustynia. Obrazek: 44 

Wokół Gibeonu byty jeszcze inne potężne miasta. Rządzili tam 
królowie. (Umidć na tablicy postać króla). Byli to wielcy i potężni 
władcy, ale teraz bardzo się bali. Słyszel i o wspaniałym Bogu Izraela. 
Słyszeli o tym, jak runęły mury Jerycha i o tym, jak zdobyte zostało 
miasto Aj. Wiedzieli także o tym, że mieszkańcy Gibeonu zawarl i z 
Izraelem przymierze. 

Jeden z tych król ów był tak przerażony, że wysłał taką wiadomość do 
pozostałych władców: Przybądźcie do mnie . i pomóżcie mi,  tak abyśmy 
razem mogli zaatakować Gibeon gdyż mieszkańcy Gibeonu zawarli 
pokój z Izraelem. Królowie spotkali się więc razem, a ich całe armie 
rozłożyły się w pobliżu Gibeonu gotowe do ataku. 

Kiedy Gibeonici usłyszeli o niebezpieczeństwie, wysłali wiadomość 
do Jozuego, prosząc go: 

- Prosimy, przybądź do nas i uratuj nas, gdyż królowie zebrali się, 
aby nas zaatakować. 

Scena 4 Jozue rozkazuje słońcu, aby się zatrzymało (10,7-27) 

Tło: pole bitwy. Obrazki: 5, 46-47. 

Polącz obrazki 45a i 45b z obrazkiem 45 i umieść je w tle. 

Być może Jozue (umidć obrazek 5) kiedy usłyszał o tych królach i 
ich armii przygotowującej się do walki z nim, był kuszony, żeby się bać. 
Ale Pan przemówił do .Tozuego zachęcając go. Powiedział tak: "Nie bój 
się ich, gdyż wydam ich w twoje ręce. Zwyciężysz tę binvę, a nikt cię 
nie zwycięży". 
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Teraz Jozue mógł iść na wojnę. z prawdziwym przekonaniem. 
Dlaczego miałby obawiać się tych królów, jeśli miał po swojej stronie 
największego Króla królów? Bóg powiedział Jozuemu, że wydał już 
jego nieprzyjaciół w jego ręce. Jozue ufał Bogu z całego swojego serca. 

To jest również twój Bóg, wierzący chłopcze i dziewczynko! Jest 
wszechmogący, troszczy się o ciebie i nigdy cię nie zawiedzie. Ludzie, 
nawet przyjaciele mogą was zawieść, ale Bóg nigdy. Kiedy musisz 
podjąć jakąś trudną decyzję, albo zrobić coś ttudnego, polegaj na Panu, 
tak jak Jozue, kiedy szykował się do tej bitwy. 

Izrael ici wyszli, aby spotkać nieprzyjaciela i wielu żołnierzy z armii 
wroga zostało zabitych. Nieprzyjaciel uciekał w popłochu przed 
ścigającym go Izraelem. Nagle z nieba zaczęty spadać ogromne 
kamienie, które zabiły Jeszcze więcej żołnierzy wroga. 

Ale czas szybko uciekał. Izraelici potrzebowali  więcej czasu, żeby 
całkowicie pokonać tych potężnych królów i ich armie. Jozue więc 
powiedział: "Słońce i księżycu, zatrzymajcie się". Cóż za dziwny 
rozkaz! Bóg to usłyszał i po raz pietwszy i jedyny w historii świata, 
słońce zatrzymało się na swoim miejscu. Dzień stał się dłuższy i 

Izrael ici mogli pokonać wroga i wygrać bitwę. 

Jozue był bardzo szczęśliwy, że mógł zaufać Bogu. Bóg był tak 
wielki i wspaniały, On zawsze pomagał Swojemu ludowi. 

Jeśli jesteś dzieckiem Bożym i musisz zrobić coś trudnego, On może 
zawsze tobie pomóc. Kiedy, na przykład musisz powiedzieć swojemu 
przyjacielowi, że jesteś chrześcijaninem, albo kiedy musisz zostać ze 
swoją najmłodszą siostrą, ponieważ rodzice wychodzą z domu. Polegaj 
wtedy na Bogu. On zawsze może ci pomóc. On nawet zatrzymał słońce 
po to, aby pomóc swojemu ludowi. 

Królowie, którzy rozpoczęli bitwę, zobaczyl i, że nie zdołają wygrać. 
Uciekli więc i schowati się w jaskini. Jozue jednak rozkazał, aby 
zamknięto wejście do jaskini, i aby jej pilnowano. Później po 
zakończeniu bitwy, królowie zostali z niej wyprowadzeni i zabici. 

Wszyscy Izraelici wiedzieli, że zwyciężyli tylko dlatego, że Bóg był 
z nimi. Czyż nie jest to wspaniałe, że Bóg chce pomóc tym, którzy znają 
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Pana Jezusa? Kiedy szatan próbuje cię oszukać, lub gdy musisz zrobić 
coś trudnego, polegaj na Bogu. 

,,Zaufaj Panu z cafego swojego serca i nie po{egaj na wfasnym rozumie! 
(Przyp. 3,5). 

Pytania powtórkowe: 

l .  Dlaczego Gibeonici chcieli zawrzeć przymierze z Izraelem? 

Odp: Słyszeli o zdobyciu Jerycha i Aj. 

2. Jak się przebrali i dlaczego? 

Odp: Założyli stare ubrania, żeby móc wyglądać na przybyszów z 
bardzo daleka. 

3. Dlaczego Jozue został oszukany? 

Odp: Dlatego, że nie pytał się Pana o to, co ma zrobić. 

4. Kto chce oszukać chrześcijan? 

Odp: Szatan. 

5. Dokończ ten wiersz: "Zaufaj Panu z całego swojego serca ..... ". 

Odp: " . . .  i nie polegaj na własnym rozumie". (Przyp. Sal. 3,5). 

6. Dlaczego Boże dzieci mogą na Nim polegać? 

Odp: On jest potężny i nigdy nie ich zawiedzie. 

7. Kto był zły, że Gibeonici zawarl i pokój z Izraelitami? 

Odp: Pięciu królów. 

8. Jak Bóg zachęcił Jozuego przed bitwą? 

Odp: Przemówił do niego i obiecał mu zwycięstwo. 

9. Co było najdziwniejszą rzeczą, która zdarzyła się podczas 
bitwy? 

Odp: Zatrzymało się słońce. 

l O. Jak wiele razy stało się tak w historii świata? 

Odp: Tylko raz. 
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lekcja 6 

Jozue żegna się ze swoim ludem 

Fragment Biblii: 4. Mojż. 13 , 17-33, Jozue 14, 1 - 1 5; 23,1 -24,26 

Główna prawda: W tej lekcji powtórz wszystkie GP 
przedstawione w lekcjach 1 -5 .  Zakończ Prawdą: 

Plan lekcji: 

Bóg zabierze Swoje dzieci do nieba. (W 
konspekcie GP z lekcji 1 oznaczona jest jako 
GP l ,  etc.). 

Wstęp: Wstaw brakujące imię. 

Następstwo wydarzeń: 

Kaleb i Jozue idą na zwiady do Kanaanu. 

Wierzą, że Bóg da im tę ziemię. GPZ5 

Lud się boi. 

Czterdzieści Lat później Kaleb i Jozue wkraczają do 

Kanaanu. GPZ2 

Kaleb prosi o góry. 

Jozue daje mu je. 

Kalcb wypędza nieprzyjaciół. GPZ3 

Jozue przemawia do ludzi. GPZ4 

Jozue wzywa lud, żeby dokonali wyboru - wezwanie dla 

niezbawionych. 

Jozue zawiera przymi.erze. 

Jozue umiera. "Bóg zabierze swoje dzieci do nieba". 

Złoty wiersz: Powtórz: l Piotra L ,  16; Przyp. 3,5 

Pornoc wizualna: Podziel tablicę 11anelową na cztery części 
dwoma kawałkami sznurka. Umieść każdą 
scenę na jednej z części, i jeśli to możliwe, 
umieść odpowiedni planszę poszczególnymi GP 
w tle każdej sceny. Przygotuj szóstą planszę z 
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GP6: ,,Bóg zabierze Swoje dzieci do nieba" do 
przedstawienia na końcu Lekcji. 

Wstęp: 

(Użyj takie pary imion, które dzieci będą znały). 

Powiem imię znanej postaci, która ma powiązania z inną postacią. 
Spróbuj zgadnąć drugie imię do każdej pary. Na przykład: 

Jaś i ............ Odpowiedź: Małgosia. 

Fl ip i ........... (Flap) 

Bolek L. . .... .... (Lolek) 

Dawid i ......... (Goliat) 

Jozue i ....... .. (Kaleb) 

Scena l Wywiadowcy wracają do Mojżesza (Jozue 14, 7-9; 4 Mojż. 
13,1 7-33) 

Obrazki: użyj małych obrazków A - E. 

Tak, Kaleb i Jozue wyruszyli na tę wspaniałą zwiadowczą misję do 
Kanaanu. Znaleźli tam cudowne źródła wody i wspaniałe owoce -
granaty, figi i olbrzymie winogrona. Ale zobaczy l i tam również, że 
mieszkali tam ludzie, którzy byli więksi od nich, a których nazywano 
olbrzymami. 

Po czterdziestu dniach przeszukiwania ziemi Jozue i Kaleb i 
dziesięciu innych wywiadowców powróciło do Mojżesza i do Ludu, 
który czekał na ich wieści. 

Wywiadowcy donieśli, że ziemia ta jest bogata w pożywienie. Dodali 
również: ,.Są tam potężne miasta a ziemię tę zamieszkują olbrzymi." 

Cały lud bardzo się wystraszył i narzekał, że nigdy nie b((dzie w stanie 
pokonać olbrzymów. 

Ale Kaleb powiedział: 

- Wyruszmy i zdobądźmy tę ziemię, gdyżjesteśmy w stanie to zrobić. 

Kaleb wiedział, że Bóg obiecał im tę ziemię. Zarówno on jak i Jozue 
wiedzieli, że mogą polegać na Bogu. To jest to, czego uczyliśmy się na 
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ostatniej Lekcji: "Bóg chce, aby Jego dzieci na Nim polegały". Jeśli 

jesteś Bożym dzieckiem, nie musisz się bać. Może teraz się czym 

martwisz. Powiedz o tym Bogu i poproś Go o pomoc. On nie może cię 

zawieść. Kaleb i Jozue byli tego pewni nawet wtedy, gdy inni 

wywiadowcy mówili: "Nie możemy wyruszyć na ten lud, ponieważ 

widzieliśmy tam olbrzymów. Jesteśmy przy nich jak koniki polne". 

Pomimo tego, co czterdzieści lat temu mówili ci przestraszeni i 

wątpiący mężowie, nieprzyjaciele zamieszkujący Kanaan nie 

skrzywdzili Bożego ludu. Bóg zachował Swoje dzieci od wszystkich 

niebezpieczeństw. On zawsze ochrania Swoje dzieci czy to od 

niebezpieczeństw, czy też przed mocą i planami szatana, jak i od kary za 

grzech. Czy pamiętasz ten wiersz, któty mówi nam, że ci, którzy należą 

do Pana Jezusa nie będą nigdy potępieni za swoje grzechy? Tak mówi 

Rzym. 8, 1 .  Powtórzmy go razem. 

Scena 2 Kaleb rozmawia z Jozuem (14,6-16) 

Jozue i Kaleb byli najstarsi. pośród Tzraelitów. Reszta ludu to dzieci 

tych, którzy narzekali na pustyni. Pewnego dni.a Kaleb przyszedł do 

Jozuego i powiedział: 

"Jozue, chcę przypomnieć ci o obietnicy, jaką dał mi Mojżesz 

czterdzieści pięć lat temu. Pami.ętasz? Kiedy przyszl iśmy tu jako 

wywiadowcy, Mojżesz obiecał mj dać ziemię na tej górze. Od tego 

czasu, chodziłem wiernie z Panem. T teraz, chociaż mam już 

osiemdziesiąt pięć lat, jestem silny i zdrowy. Wiem, że mieszkają tam 

wrogowie, ale wierzę, że z Bożą pomocą wypędzimy ich." 

Jozue więc dał ziemię, która była obiecana Kalebowi. Nie minęło 

wiele czasu, a wszyscy nieprzyjaciele zostal i wypędzeni z tej ziemi a 

Kaleb zwyciężył wszystkie bitwy. 

"Bóg daje Swoim dzieciom zwycięstwo." Czy możesz wymienić 

kilka rzeczy, z którymi musi walczyć Boże dziecko? Duma, 

samolubstwo, złość, używanie przekleństw, lenistwo, złe nawyki. Każdy 

walczy z czymś innym, ale dla Pana żadna z nich nie jest zbyt trudna. 

Może od czasu, kiedy uczyliśmy się o tym, ktoś z was przezwyciężył 

z Bożą pomocą jakąś rzecz i chciałby opowiedzieć nam o tym? (Daj 
szansę dzieciom powiedzieć o tym.) 
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Kaleb wi.ele razy w swoim życiu zwyciężał z pomocą Bożą, Teraz, 

razem ze swoją rodziną mógł szczęśliwie zamieszkać na swojej ziemi. I 
pokój zapanował nad całą ziemią Kanaanu. 

Scena 3 Ostatnie słowa Jozuego do ludu (23, 1-24, 15) 

Obraz/ci: 49, 7,32 

Wiele lat minęło. Jozue miał już sto dziesięć lat. Wiedział, że już 

niedługo umrze i odejdzie, by na zawsze być z Bogiem. Ale zanim 

odejdzie, chciał przekazać ludowi swoje ostatnie stówa. 

Gdy zebral i się razem przełożeni ludu, powiedział do nich: 

,,Widzieliście to wszystko, co uczynił Pan. Walczył za was. Wszyscy 

nieprzyjaciele, którzy pozostaLi, zostaną vvypędzeni. Jednak wy musicie 

być mocni i odważni, aby przestrzegać tego, co jest napisane w księdze 

zakonu. Nie oddawajcie chwały fałszywym bogom narodów, które 

mieszkały w tej ziemi. Jeśli będziecie nieposłuszni Bogu i odwrócicie 

się od Niego, będziecie cierpieć straszliwą karę". Jozue przypominał im, 

że muszą żyć inaczej niż wszystkie ludy wokoło. Nakazywał im, aby 

by l i święci . 

Dlaczego dzieci. Boże powinny być święte? Ponieważ Bóg, ich 

Ojciec, jest święty i On nakazuje im, aby byli święci. 

Jeśl.i jesteś chrześcijaninem, twoje życie powinno pokazywać, że 

chcesz czynić to, co jest dobre i prawe. Często będzie to oznaczać, że 

będziesz inny niż wszyscy. Może im się to nie podobać, ale Bóg będzie 

z tego zadowolony. Jozue bardzo pragnął, żeby w nowej ziemi jego lud 
żył w posłuszeństwie Bogu. 

Scena 4 Jozue zawiera przymierze z ludem (24, 16-31) 

Obrazki: 50, 51, 52, 7, 32 

Jozue powiedział ludowi, że muszą zdecydować o czymś bardzo, 

bardzo ważnym. Musieli zdecydować, czy będą służyl.i fałszywym 
bogom, czy jedynemu, prawdziwemu Bogu, który wywiódł ich z Egiptu 

i dał im tę wspaniałą nową ziemię jako ich nowy dom. 
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Wezwanie brzmiało tak: "Musicie wybrać dzisiaj,  komu będziecie 
służyć. Lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu". 

Nie wystarczyło, żeby lud tylko słuchał Jozuego, musieli też dokonać 
wyboru. 

To samo dzisiaj dotyczy dzieci, które biorą udział w spotkaniach 
Klubu Dobrej Nowiny: dużo słyszałeś o tym, co to znaczy być 
dzieckiem Bożym. Słuchałeś, ale może jeszcze nie zaufałeś. 
Chrystusowi jako swojemu Zbawicielowi. Bóg mówi do ciebie: 
"Wybierz dzisiaj t" Jeśli jesteś pewien, że chcesz być dzieckiem Bożym, 
zaufaj Mu teraz. Bóg obiecuje: 

"Tym, którzy Go przyjęli ,  dał prawo stać się dziećmi Bożymi" (Jan 
1 , 1 2). Powiedz Mu dzisiaj: 

"Panie Jezu, proszę przebacz mój grzech. Wiem, że umarłeś za mnie 
i. chcę być Twoim dzieckiem. Chcę służyć Panu". 

Jozue powiedział: 

- Ja będę służył Panu. 

Lud odpowiedział: 

- My również będziemy służyl.i Panu, gdyż jest On naszym Bogiem. 

Potem Jozue zawarł przymierze z ludem Zapisał słowa w księdze 
zakonu Bożego. Wziął też wi.elki kamień i położył go pod pobliskim 
dębem Ten kamień miał przypominać Ludowi o obietnicy i przymierzu, 
jakie zawarli .  

Jozue wkrótce umarł. Bóg był z Jozuem przez cafe jego życie 
Uczynił go mocnym i dał mu wiele zwycięstw. Teraz już wszystkie 
bitwy były zakończone i Jozue odszedł do Pana, aby żyć z Nim na 
zawsze. Nie tylko wielcy przywódcy biblijni i.dą do Boga. Bóg zabierze 
wszystkie Swoje dzieci do nieba. Tam nie będzie już śmierci, ani smutku 
ani bólu. Niebo jest miejscem, gdzie jest radość i szczęście. Jeśli jesteś 
Bożym dzieckiem, również tam będziesz. Będziesz żył z Bogiem na 
wieki, z Panem Jezusem Ch1ystusem i ze wszystkimi Jego dziećmi. 
Będzie też tam Jozue, którego poznawaliśmy, przez te kilka tygodni t 
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