
Ehud Tuomarina – Rauhan Jumalan soturi 

 

Tavoite:  

Etsijä saa heittää syntinsä Jeesukselle ja saa rauhan Jumalan kanssa 

Uskova rukoilee huolensa Jumalalle ja saa kokea ymmärrystä ylempää rauhaa 

Johdanto: (Mitä Jumala on tehnyt aikaisemmin? Israelilaisille? Meille? 

I Mitä synti on ja mitä siitä seuraa? 

II Rauha Jumalan kanssa 

III Rakkauden ja rauhan Jumalan taistelijana 

Juoni: 

- Joosua muistuttaa ennen kuolemaansa ihmeistä ja käskee valita ketä kansa 

haluaa palvella. Pystytetään iso kivi muistuttamaan tapauksesta. Joos 24:27 

- Israelilaiset eivät totelleet eivätkä muistaneet niitä tekoja, joita Jumala oli 

tehnyt  

- eivät ajaneet kanaanilaisia pois 

- alkoivat palvella heidän jumaliaan 

- seurauksena vieraat kansat ahdistivat (suuri ahdinko) 

- israelilaiset rukoilivat, Jumala sääli ja lähetti tuomarin. 

- Israelilaiset Joutuvat maksamaan veroja 18 vuotta Mooabin kuninkaalle 

- He huutavat Herraa avuksi 

- Jumala lähettää vasenkätisen miehen, joka surmaa johtajan kaksiteräisellä 

miekalla.  

- Mooab jäi Israelin vallan alle ja seurasi 80 vuotta rauhaa. 

 

Johdanto: Viimeksi kerrottiin Joosuasta. Israelilaiset olivat nähneet ja eläneet monta 

Jumalan ihmettä. Joosua halusi kansan muistavan ne hänen kuolemansa jälkeenkin. 

Mahdattekohan muistaa niitä? Annan vaihtoehtokysymyksiä 

a) sormi ylös 

b) sormi eteen 

c) sormi alas 

d) sormi sivulle 

1. kysymys  



Jumala sai _____________  jakautumaan niin, että Mooses ja Israelilaiset 

pääsivät ylittämään sen 

a) Sinisen meren 

b) Punaisen meren 

c) Valtameren 

d) Kuolleen meren 

 

2. Kysymys 

 

Israelilaiset ylittivät kuivaa maata pitkin myös 

 

a) Jordan virran 

b) Suuren virran 

c) Kuolleen virran 

d) Porvoon joen 

 

3. Kysymys 

Israelilaiset kiersivät Jerikon muurit seitsemän kertaa. Silloin 

a) kaikki Jerikolaiset alkoivat laulaa 

b) Jerikolaiset sytyttivät kaupungin palamaan. 

c) Kaikki Jerikon talot romahtivat. 

d) Jerikon muurit sortuivat 

 

Joosua kertasi ennen kuolemaansa ihmeelliset asiat, joita Jumala oli heille tehnyt. 

Kaikki kansa lupasi palvella Herraa. Ihmetekoja ja lupausta kuulemassa oli Joosuan 

pystyttämä iso kivi. Mitä meidän kivemme kuulee? Mitä hyvää Jumala on tehnyt 

meille?  (Voidaan listata seinälle esim: Jumala on luonut meidät, antanut perheen, 

antanut Jeesuksen jne..) 

 

I Mitä synti on? Mitä synnistä seuraa? 

Kansa lupasi palvella Herraa. Kuinka kävi? 

 
 

12 Israelilaiset rikkoivat jälleen Herraa vastaan 
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Miten Israelilaiset rikkoivat Jumalaa vastaan? 

Tuom 2:10 Kun Joosuan sukupolvi oli otettu isiensä luo ja tilalle oli noussut toinen sukupolvi, 
israelilaiset eivät enää totelleet Herraa eivätkä pitäneet mielessään niitä tekoja, jotka 
Herra oli heidän hyväkseen tehnyt. 11 Israelilaiset rikkoivat Herraa vastaan ja alkoivat 
palvella baaleja*. 12 He hylkäsivät Herran, isiensä Jumalan, joka oli tuonut heidät pois 
Egyptistä, ja kääntyivät kumartamaan muita jumalia, joita heidän ympärillään asuvat 
kansat palvoivat. Näin he herättivät Herran vihan.  
 

a) eivät totelleet Jumalaa 

b) unohtivat sen hyvän, mitä Jumala on tehnyt 

c) palvoivat epäjumalia 

d) hylkäsivät Jumalan 

 

Mitä epäjumalan palvominen tarkoittaa? (Pitää jotain Jumalaa tärkeämpänä) 

Israelilaiset joutuivat tappiolle ja ”suureen ahdistukseen” viholliskansan vallan alle 

tottelemattomuuden seurauksena.  

Israelilaiset rikkoivat jälleen Herraa vastaan, ja sen tähden Herra antoi Eglonin, Moabin 
kuninkaan, nousta Israelia mahtavammaksi. 13 Eglon liittoutui ammonilaisten ja 
amalekilaisten kanssa, voitti Israelin ja otti haltuunsa Palmukaupungin. 14 Israelilaiset 
olivat Moabin kuninkaan Eglonin vallan alla kahdeksantoista vuotta.  
 

Mitä Israelilaisille seurasi siitä, että he olivat rikkoneet Jumalaa vastaan? 

(He hävisivät taistelussa vihollisille ja joutuivat heidän alamaisikseen) 
 
 

Mitä meille seuraa siitä, jos hylkäämme Jumalan? 

Jes 59 

:2 teidän rikkomuksenne erottavat teidät 

Jumalastanne. 

Synti erottaa Jumalasta tässä elämässä ja ikuisesti 

:8 He astelevat mutkaisia polkuja -- joka niitä kulkee, ei saavuta rauhaa. 

Huono omatunto, synti vie rauhan ja tuo levottomuuden. 

Israelilaisista kerrotaan, että he rikkoivat jälleen Herraa vastaan. Rauhan aika loppui . 

 

II Rauha Jumalan kanssa 

 

15 Israelilaiset huusivat Herraa avukseen, ja Herra lähetti heille vapauttajaksi 
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Mitä Israelilaiset tekivät? (huusivat Herraa avukseen) 

Mitä Herran huutaminen tarkoittaa?  (He rukoilivat, turvautuivat Jumalaan ei 

epäjumaliin. 

Kuinka monta vuotta viholliset ehtivät hallita israelilaisia ennen kuin he 

nöyrtyivät pyytämään apua Jumalalta (18 vuotta) 

Napsauttaessa diaan tulee lisää tekstiä… 

Mitä Jumala silloin teki? (lähetti vapauttajan) 

Jumala lähetti Israelilaisille ihmisen, joka auttaisi heitä hänen koko elämänsä ajan. Entä sen 

jälkeen?  Sama kierre alkaa taas 

Israelilaiset rikkovat Jumalaa vastaan ->viholliset voittavat Israelin -> Israelilaiset katuvat ja 

rukoilevat Jumalaa avuksi -> Jumala lähettää pelastajan 

Israelilaiset halusivat rauhaa vihollisilta. Mitkä asiat ovat meidän 

vihollisiamme?  (murehtiminen, riidat…) 

Miten me voimme saada rauhan Jumalan kanssa?  (Jeesuksen ansiosta. Jumala on 

lähettänyt meillekin vapauttajan. Kun pyydämme että Jumala puhdistaa meidät kaikesta 

väärydestä, Jumala tekee sen. Hän tekee meistä vanhurskaita= taivasta varten puhdistettu)  

Room 5:1 Kun nyt Jumala on tehnyt meidät, jotka uskomme, vanhurskaiksi, meillä on Herramme 

Jeesuksen Kristuksen ansiosta rauha Jumalan kanssa 

 

III ymmärrystä ylempi rauha varjelee sydämen 

Tuom 3:15 ja Herra lähetti heille vapauttajaksi Benjaminin heimoon kuuluvan Ehudin, Geran pojan, 

joka oli vasenkätinen. 

Minkä nimisen vapauttajan Jumala lähettää? EHUD 

Mikä erityisominaisuus hänellä on? (vasenkätinen) 

Siihen aikaan vasenkätisyys oli haitta, ei ollut erikseen vasenkätisten työkaluja. 

Jumalan kanssa, Jumalan omana heikkouksista tulee vahvuuksia. Kohta selviää 

miten. 

Voit miettiä hiljaa mielessäsi: Onko sinulla joku asia, joka on 

mielestäsi puute tai haitta tai epäonnistuminen? Ajattele, että Jumala 

voi käyttää sitäkin vahvuutena (oma esimerkki) 

Tuom: 3:15-16 Kun israelilaiset lähettivät Ehudin viemään pakkoveroa Eglonille, Moabin 

kuninkaalle, hän takoi itselleen lyhyen, kaksiteräisen miekan ja ripusti sen piiloon viittansa alle 

oikealle sivulleen. 
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Mikä Ehudilla oli aseena? 

(Itse tehty lyhyt kaksiteräinen miekka, jossa ei ollut poikkirautaa.) 
Mihin hän laittoi sen? 

(Piiloon oikealle sivulle viitan alle) 
Miksi Eglonin kuninkaan vartijat eivät ehkä huomaisi sitä? 

Miekka oli yleensä vasemmalla puolella. Kokeillaan: Kuvitellaan, että sinulla on miekka 
jommallakummalla sivulla. Kummasta se on helpompi ottaa? (oikeakätisen vasemmalta ja 
vasenkätisen oikealta) Vartijat olettivat kaikkien olevan oikeakätisiä ja vain vasen puoli 
tarkistettiin..) Näin vasenkätisyys muuttui Ehudin vahvuudeksi. 
 
Hepr 4:12 Jumalan sana on elävä ja väkevä. Se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen 
miekka, se iskee syvään ja viiltää halki sielun ja hengen, nivelet ja luiden ytimet, se 
paljastaa sisimmät aikeemme ja ajatuksemme.  
 
Mikä meille on paras ase?  

(Jumalan sana) Eglonilla oli kaksiteräinen itsetehty miekka. Meitä ei ole kutsuttu tekemään 
ja käyttämään miekkoja tai pyssyjä taistelussa pahaa vastaan. Jumala on antanut meille 
jotain mikä on vielä parempaa ja tehoaa useampaan viholliseen. 
 
Jumalan sana ei vanhene niin kuin uutiset, se on elävää ja voimakasta, väkevää. Kun sen 
mukaan toimii se muuttaa ihmisiä, kyliä, kaupunkeja ja valtioita. 
 

Miekka oli Ehudin aikaa paras ase, Mitä sillä voi tehdä? 

(iskeä syvään, viiltää halki asioita, taistella) 
Terävällä miekalla voi iskeä syvälle.  Joskus Jumalan sana iskee syvälle ja kertoo meille 
sellaista, mitä ei halua kuulla. Se paljastaa, ettemme ole täydellisen hyviä olemme syntisiä 
ja se voi sattua yhtä paljon kuin miekan isku syvälle. Miekalla voi leikata ja erotella / viiltää 
halki asioita.  Jumalan sana paljastaa sisimmät aikomukset ja ajatukset ja näyttää, mikä on 
hyvää ja mikä on pahaa.  Kun Jeesusta kiusattiin Jeesus iski kiusauksia Jumalan sanalla. 
Sinäkin voit tehdä niin, kun opettelet Jumalan sanaa niin sinulla on miekka käytössä 
sodassa pahaa vastaan. Esimerkiksi jos sinun tekee mieli ottaa jotain, mikä ei ole sinun, 
Mitä Raamattu sanoo asiasta?  (älä varasta) Jos sinua pyydetään viemään roskat ja 
haluaisit käyttää koko illan valittamiseen kuinka sinulla on liikaa tekemistä, hyvä ase voisi 
olla Fil 4: 12 Tehkää kaikki nurisematta 
 
Katsotaan kuinka Ehudin ja Israelin kävi. 
 
Ehud vei veron Moabin kuninkaalle Eglonille, joka oli hyvin lihava mies. 18 Vietyään veron 
perille hän saattoi kantajina olleita miehiä 19 Gilgalin kivipatsaille asti, mutta palasi itse 
Eglonin luo. Hän sanoi Eglonille: "Kuningas, minulla on sinulle salaista asiaa." Silloin 
kuningas sanoi palvelijoilleen: "Poistukaa!" Kaikki poistuivat paikalta. 20 Kuninkaan jäätyä 
istumaan vilpoiseen kattohuoneeseensa Ehud astui lähemmäksi ja sanoi: "Minulla on 
sinulle viesti Jumalalta." Eglon nousi istuimeltaan, 21 ja silloin Ehud tarttui vasemmalla 
kädellään miekkaan, joka riippui hänen oikealla sivullaan, ja työnsi sen Eglonin vatsaan. 22 
Terä painui sisään koko pituudeltaan, ja kahvakin upposi rasvaan, niin ettei Ehud saanut 
vedetyksi miekkaansa pois. Sitten Ehud meni kattohuoneen ovelle, 23 veti ovet kiinni, 
lukitsi ne sisäpuolelta ja poistui ikkunan kautta.  



24 Ehudin lähdettyä palvelijat palasivat ja huomasivat kattohuoneen ovien olevan lukossa. 
Silloin he sanoivat: "Kuningas on varmaankin tarpeillaan vilpoisessa kattohuoneessa." 25 
Kun kukaan ei tullut ulos, he viimein väsyivät odottamaan, hakivat avaimen, avasivat oven 
ja näkivät herransa makaavan kuolleena lattialla.  
26 Palvelijoiden viivytellessä Ehud oli päässyt pakoon. Hän oli jo ehtinyt kivipatsaiden ohi ja 
pakeni Seiraan Efraimin vuorille. 27 Saavuttuaan sinne hän puhalsi torveen ja kokosi 
israelilaiset. He laskeutuivat vuorilta hänen johtaminaan. 28 Hän sanoi heille: "Seuratkaa 
minua. Nyt Herra antaa teidän kukistaa vihollisenne Moabin." 29 He löivät Moabin joukot, 
noin kymmenentuhatta miestä, kaikki voimakkaita ja urheita sotureita, eikä yksikään 
päässyt pakoon. 30 Sinä päivänä Moab taipui Israelin vallan alle, ja Israel sai elää rauhassa 
kahdeksankymmentä vuotta.  
 

Emme ihaile kylmäveristä murhaa, mutta ihailemme Ehudin rohkeutta. Ehud vaaransi henkensä 

pelastaakseen israelilaiset.  Hänen toimintansa seurauksena Israel sai rauhan. 

Kuka muistaa, miten saamme rauhan Jumalan kanssa? (Jeesuksen ansioista) Jumala on rakkauden 

ja rauhan Jumala (2 Kor 13:11). Hän haluaa, että meillä on rauha Jumalan ja ihmisten kanssa (1 

Tess 5:18). 

Yksi vihollisemme on murehtiminen. Jonkun penkin alta pitäisi löytyä miekka, jolla sen saa 

puhkaistua..  Esim kertakäyttölakana, harso, jossa täynnä lasten huolia( ilmaston lämpeneminen, 

kokeet, vanhempien riidat, yksin jääminen koulussa, yksinäinen kesäloma, ukin sairaus) 

Miekassa Fil 4:6-7 Älkää olko mistään huolissanne vaan saattakaa aina se mitä tarvitsette rukoillen, 

anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen varjelee 

teidän sydämenne ja ajatuksenne niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. 

Opetellaan jae toistamalla sitä yhdessä tai erikseen uudestaan, vaikka seuraavissa dioissa puuttuu 

sanoja. 
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