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Vyplň následující údaje.

Věk:

Datum narození:

Jméno:

Adresa:

Vedoucí skupiny:
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biblické příběhy pro nejmenší 

Do této chvíle vedl boží lid Mojžíš. 
Ten však zemřel a bůh řekl Jozuovi, že nyní
bude novým vůdcem on. Jeho úkolem bude
vyvést izraelský lid z pouště do země Kanaán,
kterou jim bůh slíbil.

Jak se jmenoval nový vůdce?

J __ Z __ E

Jak se jmenovala zaslíbená země?

K __ N __ __ N

Jozue byl po mnoho let Mojžíšovým
pomocníkem. Teď se cítil velmi nejistý
ohledně toho, co je v budoucnu čeká.
bůh mu však slíbil něco obrovského.

Vybarvi slova božího slibu:

„Neopustím tě.”Jozue 1,5

Když věříme v pána Ježíše a pozvali jsme ho do svého života, on
splní svůj slib, že bude vždycky s námi a nikdy nás neopustí. 

Jaký máme od boha úžasný slib! 

1. příběh Jozue se stává novým vůdcem
O čem je příběh: Víme, že bůh je s námi

Přečti si:
Jozue 1,1-9
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Jozue vyslal dva zvědy, aby obhlédli novou zem -
Kanaán. Když dorazili do Jericha, ubytovali se v domě
ženy jménem Rachab. Jericho bylo obklopeno vysokou
zdí a Rachabin dům byl postaven v této zdi.

Král Jericha se dozvěděl, že přišli špehové, a proto 
k Rachab poslal posly se zprávou.

Dej slova na správné místo:

Rachab       král       zvědové

Do Jericha byli vysláni dva __ __ __ __ __ __ __.

Ubytovali se v domě R __ ____ __ __.

K __ __ __ Jericha poslal k Rachab posly.

Rachab schovala zvědy na střeše a královy posly
poslala pryč. potom špehům pomohla spustit se 
po provaze z okna.

řekla jim, že jim pomohla, protože věří, že jejich 

„bůh je bohem
nahoře na nebi.”Jozue 2,11

Vybarvi slova.

Zvědové slíbili, že život Rachab a její rodiny bude zachráněn. Ušetří je, protože jim
pomohla a věřila v pravého boha.

Také věříš v tohoto úžasného boha?

2. příběh Jozue a nová země
O čem je příběh: Věříme, že bůh je velký Přečti si:

Jozue 2,1-24
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Jozue narazil na problém. Nemohl zavést Izraelce do jejich nové země Kanaán, protože by
museli překročit řeku Jordán. Ta byla v tuhle dobu pěkně rozvodněná. Široko daleko nebyl
ani žádný most. A tak přišel na pomoc bůh!

Izraelci s sebou všude nosili zvláštní skříňku zvanou Truhla smlouvy. 

Dokresli na obrázek Truhlu smlouvy a celý ho vybarvi.

bůh řekl Jozuovi, aby si kněží, kteří ji nesli, stoupli do řeky. Jakmile do ní vstoupili, voda se
zastavila a lidé mohli přejít po suché zemi. To byl veliký zázrak!

Správné věty označ fajfkou a nesprávné křížkem:

Jozue měl převést izraelský lid přes řeku Nil. ❏

Kněží museli stát v řece. ❏

bůh udělal úžasný zázrak. ❏

bůh znovu ukázal, jak je mocný. Když věříme v pána Ježíše jako svého Spasitele, 
poznáme, že má moc pomáhat nám každý den našeho života.

3. příběh Jozue a Jordán
O čem je příběh: boží moc Přečti si:

Jozue 3,1-17
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body (vyplní vedoucí skupiny)

1. příběh:

2. příběh:

3. příběh:

4. příběh:

Celkem:

Celkový součet:

C8

Nyní přišla ta správná chvíle k dobytí Jericha. Vojsko bylo připravené a lidé
z Jericha se třásli strachy, co s nimi bude. bůh měl zvláštní plán, aby každý
poznal, kdo je tady skutečný vítěz.

Izraelci měli za úkol každý den jednou obejít Jericho, a to po dobu šesti dnů.
Sedm kněží mělo troubit na trouby, ale ostatní lidé museli být úplně potichu.

Sedmý den měl zástup obejít Jericho sedmkrát a lidé měli pořádně křičet!

Doplň správná čísla:

Jednou denně obcházeli Jericho ____ dní.

Na trouby troubilo _____ kněží.

Sedmý den obešli Jericho ____ krát.

Jak lidé křičeli, zdi okolo Jericha se zhroutily. Vojsko vtrhlo do města a všichni
byli zahubeni, kromě Rachab a její rodiny. bůh dal Jozuovu vojsku velké
vítězství nad jejich nepřáteli!

Když věříme v pána Ježíše, dává nám zvítězit nad naším nepřítelem – ďáblem.
Také nám pomáhá dělat, co je správné a dobré.

úroveň 1

4. příběh Jozue a Jericho
O čem je příběh: bůh dává vítězství Přečti si:

Jozue 6,1-25
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Vybarvi obrázek.
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