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Mojżesz umarł.  Jozue  
wiedział, że Bóg wybrał go na  
nowego przywódcę Izraela.   
Zanim Jozue zaczął zbierać  
armię, musiał najpierw sam  
przygotować się do tego  
zadania.  Bóg obiecał  
Jozuemu zwycięstwo  
i powodzenie w  
Ziemi Obiecanej,  
pod warunkiem,  
że lud będzie  
posłuszny  
Bożemu Słowu. 



Izraelici obiecali posłuszeństwo  
Jozuemu oraz Słowu Bożemu.   

Sprytny nowy 
 przywódca wysłał 

 wywiadowców 
 do Kanaanu, aby 
 przeprowadzili 

 rozeznanie 
 obronnych 

 miejsc potężnego 
 miasta Jerycho. 

  Tam bowiem 
 miała stoczyć się 

 pierwsza bitwa 
                                                          Izraela. 



Ktoś doniósł Królowi Jerycho, że w mieście znajdują 
się szpiedzy.  Miasto zaczęto przeszukiwać od domu 
Rachab, gdzie zatrzymali się mężczyźni.  Żołnierze 
głośno dobijali się do jej drzwi.  Rachab w  
pośpiechu ukryła mężczyzn pod łodygami lnu. 



Kiedy żołnierze 
odeszli, Rachab 
spuściła mężczyzn  
po linie z czerwonej  
nici przez okno  
poza mury miasta.   
Dlaczego pomogła 
wywiadowcom?  
Wiedziała, że Bóg  
był z nimi.  Pragnęła, 
aby Bóg ocalił jej 
życie.  Wywiadowcy 
złożyli obietnicę, że 
oszczędzą Rachab 
wraz z jej rodziną. 



Aby dotrzeć do Jerycha, Izraelici musieli najpierw 
przedostać się przez rzekę Jordan do Kanaanu, czyli 
do Ziemi Obiecanej.  Ale nie było tam mostu!  Jak 
mieli przeprawić się na drugi brzeg? 



Bóg nakazał Jozuemu, aby kapłani poprowadzili 
żołnierzy i lud, niosąc arkę, która zawierała 
Dziesięcioro Przykazań.  Kiedy stopy kapłanów 
przekroczyły brzeg rzeki, Bóg dokonał cudu.  Bóg 
uczynił suche przejście poprzez wody rzeki. 



Kiedy cały lud przeprawił 
się bezpiecznie na drugi 
brzeg, ustawiono dwanaście 
wielkich kamieni w korycie 
rzeki, a kolejne dwanaście 
nad brzegiem rzeki po 
stronie Kanaanu.  Kamienie 
te miały przypominać 
następnym pokoleniom o 
wielkiej mocy i miłości 
Bożej. 



Mury Jerycha były potężne 
i bardzo grube.  Kiedy 

Jozue planował atak, Bóg 
posłał do niego Wodza 

wojska Pana z Nieba, aby 
przypomnieć nowemu 

przywódcy Izraela, 
 że to Bóg wygrywa 

 bitwy dla Swego 
 ludu.  



Bóg powiedział Jozuemu w jaki sposób zaatakować 
Jerycho.  Był to bardzo dziwny plan.  Lud Boży miał 
maszerować wokół miasta raz dziennie przez sześć 
dni, a siedem razy w siódmym dniu.  Następnie mieli 
zadąć w trąby i krzyczeć, a mury miasta  
miały się rozpaść! 



Jozue i jego armia postąpili dokładnie tak, jak kazał 
im Bóg.  Być może mieszkańcy Jerycho naśmiewali 
się z nich.  Ale później, czyli siódmego  
dnia po siódmym okrążeniu, kapłan zadął  
w trąbę z baraniego rogu.  I tak jak Bóg  
                  obiecał… POTĘŻNE MURY  
                        JERYCHA ROZPADŁY  
                              SIĘ W MIEJSCU! 



Tylko dom Rachab nie został 
zniszczony.  Za oknem zwiesiła 
sznur z czerwonej nici.  Ludzie 
Jozuego zachowali przy  
życiu Rachab i jej rodzinę.  
Następnie zniszczyli całe 
Jerycho, tak jak kazał im Bóg. 



Jozue uroczyście  
poświęcił całe złoto, srebro  
i skarby Jerycha na służbę dla  
Boga.  Potem objął klątwą każdego, kto 
próbowałby odbudować te grzeszne miasto.  
Wkrótce potem wszyscy w Kanaanie  
usłyszeli jak Jozue pokonał Jerycho.   
Poznali, że Bóg był ze Swoim ludem. 
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 Opowieść z Bożego Słowa, Biblii  
 

na podstawie  
 

Joz. 1-6 

„Wykład słów Twoich oświeca.” 
Psalm 119:30 



60 13 

Koniec 



Ta biblijna historia mówi o naszym cudownym Bogu.  On nas 
stworzył i pragnie, abyśmy Go poznawali. 

 
Bóg wie, że robimy złe rzeczy i nazywa je grzechem.   

Karą za grzech jest śmierć, ale Bóg ukochał nas tak bardzo, że 
posłał Swojego Syna, Jezusa, na śmierć na krzyżu, żeby został 

ukarany za nasze grzechy.  Potem Jezus powrócił do życia i 
wrócił do domu do Nieba!  Jeśli uwierzysz w Jezusa i poprosisz 
Go o przebaczenie twoich grzechów, On to zrobi!  Przyjdzie i 
zamieszka w tobie teraz, a ty będziesz żył z Nim na zawsze.  

 
Jeżeli chcesz odwrócić się od swoich grzechów,  

powiedz Bogu tak:  
Drogi Boże, wierzę, że Jezus umarł za mnie, a teraz znowu 
żyje.  Proszę, przyjdź do mojego życia, przebacz mi moje 
grzechy, tak żebym mógł mieć teraz nowe życie, i żebym 

pewnego dnia mógł iść do Ciebie i być z Tobą na zawsze.  Pomóż 
mi żyć dla Ciebie jako Twoje dziecko.  Amen. 

 
Codziennie czytaj Biblię i rozmawiaj z Bogiem!    Jan 3:16 
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