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Vyplň následující údaje

Věk:

Datum narození:

Jméno:

Adresa:

Vedoucí skupiny:

C8

Poznejbibli
biblické příběhy pro děti

Mojžíš vedl boží lid, Izrael, mnoho let. Nyní zemřel a
bylo třeba zvolit nového vůdce, aby dovedl Izraelity
do zaslíbené země – Kanaánu. Jozuovi řekl bůh, že
tímto novým vůdcem bude on.

O: Který vůdce zemřel?

__ o __ __ __ __

Kdo byl nový vůdce?

__ o __ __ __

Jak se nazývala zaslíbená země?

K __ __ __ __ __

Jozue byl po mnoho let Mojžíšovým pomocníkem, ale
ohledně budoucnosti se cítil velmi nejistě. bůh mu
však dal velké zaslíbení.

O: Vybarvi zaslíbení z Jozue 1,5:

„Nenechám tě samotného 
a neopustím tě.”

1.Příběh Jozue se stává novým vůdcem
Přečti si:

Jozue 1,1-18

Klíčový verš:
Jozue 1,9

Požádej někoho, aby
Ti pomohl verš najít.
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poznejbibli
I nám Pán Ježíš slibuje, že bude s námi a nikdy nás neopustí, když v něj uvěříme a požádáme
ho, aby vstoupil do našich životů. 

bůh dal Jozuovi tento slib, ale také příkaz, aby vždy dodržoval Zákon. To zahrnovalo Desatero 
a mnohé další směrnice pro Izrael. Jozuovi bylo řečeno, že ho musí číst a přemýšlet o něm 
ve dne v noci.

O: Doplň chybějící slova ve správném tvaru (jedno slovo použij dvakrát):

dodržovat           Zákon           den           noc

Jozue měl číst a přemýšlet o __ __ __ __ __ __ ve __ __ __ v __ __ __ __. bůh mu sdělil, 

že musí vždy __ __ __ __ __ __ __ __ __, co je v knize __ __ __ __ __ __.

Jozue neměl celou bibli jako máme my, ale věděl, jak důležité boží Slovo je. bible je zrovna tak
důležitá i pro nás, protože nás učí, jak žít naše životy božím způsobem. 

Jozue musel překročit řeku, aby se dostal do Kanaánu.

O: Vypiš první písmena obrázků a objevíš jméno této řeky:

Lidu bylo oznámeno, aby se připravil na překročení řeky, jež proběhne za tři dny. Všichni
naslouchali Jozuovým slovům, která obdržel od boha. řekli, že udělají všechno, co jim Jozue
přikáže, a půjdou, kamkoliv je pošle. I my bychom měli poslechnout, kdykoliv si čteme nebo
slyšíme boží Slovo - bibli!

CELKEM:
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JMÉNO:C8poznejbibli
biblické příběhy pro děti

Jozue nyní vyslal do Kanaánu dva špehy, aby propátrali zem. 
Šli do Jericha a zůstali v domě Rachab. Jericho bylo obklopeno
hradbou a Rachab bydlela v domě, který byl na hradbě. 
Král Jericha uslyšel, že do Jericha přišli zvědi, a tak pro ně 
do domu Rachab poslal. Rachab je však schovala na střechu 
a ukryla je pod snopky lnu (druh obiloviny). Potom řekla
královským poslům, že už opustili město.

O: Doplň správná slova do slovní doplňovačky:

1. Do jakého města šli? Do ... .

2. Koho Jozue vyslal? (8. verš)

3. U koho se schovali?

4. Co bylo okolo města? 

5. Čím se vstupuje do města s hradbami? (5. verš)

Když královští poslové odešli, Rachab řekla
špehům, že se celé Jericho bojí. Věděla, že
hospodin dal zemi Izraelcům. Žádala je, aby
vůči ní projevili laskavost, protože zachránila
jejich životy. Zvědové jí slíbili, že ona a její
rodina bude ušetřena. Potom uprchli po laně
spuštěném z jejího okna.

2.Příběh Jozue a nová země
Přečti si:

Jozue 2,1-24

Klíčový verš:
Jozue 2,24

Požádej někoho, aby
Ti pomohl verš najít.
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poznejbibli

CELKEM:

O: Označ následující věty jako P (pravdivé) nebo N (nepravdivé):

Zvědové řekli Rachab, že ona a její rodina budou zničeni.

Zvědové unikli po laně spuštěném z Rachabina okna.

Rachab věřila, že hospodin dá zemi Izraeli.

Lidé z Jericha se těšili na příchod Izraelců.

Zvědové řekli Rachab, aby uvázala červenou
šňůru do svého okna. Nesmí nikomu cizímu
tajný plán prozradit. Potom budou všichni
zachráněni.

Rachab udělala všechno, co zvědové řekli. 
To dokazuje její víru – nejprve v boha a potom
také v to, co zvědové řekli. Věřit v boha
znamená skutečně mu důvěřovat a zcela
přijímat to, co řekl.

O: Zvědové se k Jozuovi vrátili s novinou, že (vybarvi slova):

„Opravdu! Hospodin dal celou
tu zem do našich rukou."  

Jozue 2,24

Bůh své sliby vždy dodrží! A co my?

/ 6

/ 4

-4-



JMÉNO:C8poznejbibli
biblické příběhy pro děti

Už jsi někdy měl/a
problém, který Tě trápil,
protože nebylo snadné 
ho vyřešit?

Jozue měl jeden velký
problém. Jak dostat
všechny ty lidi přes řeku
Jordán? Nebyl tam žádný
most a řeka byla
rozvodněná.

Ale bůh měl odpověď! Dal Jozuovi příkazy. Kněží měli nést zvláštní skříňku zvanou Truhla
smlouvy. Až se jejich chodidla dotknou říčního toku, voda přestane téct. Potom, zatímco
kněží zůstanou stát, celý národ přejde na druhou stranu. 

O: Doplň následující slova na správná místa:

bůh           kněží          Jordán          truhla

1. Kterou řeku museli přejít? __ __ __ __ __ __

2. Kdo měl řešení velkého problému? __ __ __

3. Kdo měl vstoupit do řeky první?__ __ __ __ __  

4. Co nesli kněží? __ __ __ __ __ __

O: Vybarvi písmena:

Jozue slíbil lidu:   „Zítra mezi vámi 

Jozue 3,5

3. Příběh Jozue a Jordán
Přečti si:

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

Klíčový verš:
Jozue 3,5

Požádej někoho, aby
Ti pomohl verš najít.
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CELKEM:

bůh dodržel svůj slib a Izrael mohl přejít na druhý břeh suchou nohou.

Kněží stáli uprostřed řeky a ostatní přecházeli. Když byli všichni na břehu, přikázal bůh Jozuovi,
ať kněží vyjdou z řeky. Jakmile tak učinili, řeka začala znovu téct a zaplavila břeh.

byl to další ohromný zázrak! Podobal se vyjití z Egypta, kdy pro ně bůh vysušil cestu přes Rudé
moře.

O: Přeskládej písmena, abys našel/la odpovědi na otázky:

Co bůh udělal, když opouštěli Egypt a když chtěli přejít Jordán? 

(krazzá) __ __ __ __ __ __  

Co přešli?  

(édRu    řemo) __ __ __ __    __ __ __ __

Jozue řekl lidu, že hospodin udělal tyto věci, aby všichni lidé na zemi poznali, že hospodinova
ruka je mocná.

O: Doplň písmena „o“, „a“ nebo „á“. Dokončíš tak zprávu, kterou Jozue sdělil lidu:

bůh znovu ukázal, jak je mocný. Když uvěříme 
v Pána Ježíše jako svého Spasitele, můžeme ho
poznat jako toho Jediného, který má moc nám
pomáhat v každodenním životě.

/ 4

/ 4h __ sp __ din uděl__l tyto věci, __by všichni lidé na zemi poznali, že

h__sp__din__v__ ruka je mocn__.
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biblické příběhy pro děti

Lidé žijící v Jerichu byli z izraelské armády strachy 
bez sebe. Zavřeli městské brány a nikdo nemohl
vcházet ani vycházet.

Potom dal bůh Jozuovi následující rozkazy. Po šest dní
měli jednou denně obejít hradby Jericha. Sedm kněží
s troubami mělo kráčet před Truhlou smlouvy. 

Jozue řekl izraelskému lidu, že mají udělat přesně to,
co bůh rozkázal, i když se zdálo, že je to ten
nejneobvyklejší způsob, jak proti někomu válčit.

O: Podtrhni správné odpovědi na otázky:

Kdo dal Jozuovi příkazy?

lid       Mojžíš       bůh

Kdo měl nést trouby?

hudební skupina        kněží      vojáci

Kolem kterého města pochodovali?

Jordán        Jeruzalém       Jericho

Všichni lidé měli obcházet hradby ve velikém zástupu. Kněží měli troubit, ale všichni
ostatní museli být zticha. 

Sedmého dne měli vstát brzy ráno a tentokrát obejít
město sedmkrát. 

O: Vybarvi správnou číslici – kolikrát měli obejít město sedmého dne?

7   1   6

4. Příběh Jozue a Jericho
Přečti si:

Jozue 6,1-25

Klíčový verš:
Židům 11,30

Požádej někoho, aby
Ti pomohl verš najít.
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body (vyplní vedoucí skupiny)

1. příběh:

2. příběh:

3. příběh:

4. příběh:

Celkem:

Celkový součet:

O: Spoj čarou správné části vět:

Kněží měli být zticha. 

Lidé měli troubit na trouby.

Potom Jozue přikázal lidu: „Křičte! hospodin vám dal toto město. Všechno
bude zničeno. bude zachráněna jen Rachab a její rodina.“

Do zvuku trub začal lid hlasitě křičet a hradby Jericha se zřítily k zemi!
hospodin jim vydal město.

O: Doplň chybějící písmena do slovní doplňovačky:

1. Kdo vedl Izrael do bitvy o Jericho? 
2. Kněží troubili na trouby vyrobené z rohů. 

Jakých?
3. Za zvuku trub se zřítily … . 
4. Jozue řekl lidu: „…!“
5. Jen … a její rodina byli zachráněni.
6. … jim vydal město.

Tak skončila jedna z nejslavnějších izraelských bitev. bůh jim dal vítězství. bůh
dává vítězství i nám. Nad čím? Nad hříchem v našich životech, pokud věříme 
v Pána Ježíše jako svého Spasitele. Jestliže v něj nevěříme, čeká nás porážka
a boží trest.

úroveň 2
CELKEM:
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