
Joosuan valinta (5.Ms11:1-9) 

 

PT: Herran on seuraaminen 

 

Johdanto (aluksi: kapteeni käskee, lopuksi peli: numeroiden sanominen 

järjestyksessä lattialla maaten) 

Ketä kunnioitat? Ketä on pakko kunnioittaa? Ope, poliisi, isä, aikuinen 

- totteleminen ja kuunteleminen 

 

1. Mooses oli vanha mies 

- Kansa oli tullut pitkän matkan Luvatun maan rajalle (Israel tänään) 

- Mooses ei pääsisi luvattuun maahan, koska hän ei totellut Jumalaa 

> Isku kallioon. Onko vähän pieni asia? Yksi kielletty hedelmä. Synti on vakava 

juttu. 

- Piti valita johtaja. ? Kuka olisi hyvä? 

> Se joka tottelee Herraa. 

 

2. Herra kertoi, että Joosuasta tulee johtaja 

? Miltä sinusta tuntuisi saada tietää olevasi johtaja? Lapsikuningas? 

- Mooses ilmoitti kansalle ja kansan suostui.  

? Olisiko helppo suostua? 

 

3. Herran kirkkaus ilmestyi Joosualle ja Moosekselle 

- Herra vahvistaa kutsunsa. Joos.1: 7. Ole vain rohkea ja ole luja. Noudata tarkoin 

sitä lakia, jonka palvelijani Mooses sinulle antoi. Älä poikkea siitä oikealle äläkä 

vasemmalle. Silloin menestyt kaikessa mihin ryhdyt.  

 

4. Joosuan näytönpaikka 

- Johtajan täytyy osoittautua luottamuksen arvoiseksi 

- Joosua johti kansan yli Jordanin 

> Vesi pysähtyi. Herra näytti, että Joosua on johtaja!! 

* Ketä me seuraamme? Raamattu on Totuus! Kun joku pysyy totuudessa, häntä 

voimme seurata! 

 

5. Jumala ei kutsumistaan kadu 

- Jumala haluaa, että tottelemme ja KUUNTELEMME (peli) Häntä 

- Hän on Luoja, Elämän antaja, Pyhä 

- Joosua totteli Herraa 

Ps.94:9.      Hän, joka on luonut korvan - hänkö ei kuule? Hän, joka on tehnyt 

silmän - hänkö ei näe? 

- Jumala haluaa, että kaikki ihmiset seuraavat Jeesusta. Taivaaseen asti. 

- Rukoile, lue Raamattua, käy seurakunnassa 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

OHJEET 
1.2.3..Pääkohdat 

? Esitä kysymys  

> ”Siitä seuraa” 

* Sovellus elämään 

PT:Toista päätotuus 

Kerro opetuksessa: 

       Olemme kaikki 

syntisiä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolmiyhteinen 

Jumala 

 

† Jeesus nousi 

kuolleista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rm.3:23 Kaikki synt. 



 

Joosuan valinta (Joos) 

 

Mitä Herra teki? Valitsi kansalle johtajan, vei heidät luvattuun maahan. 

 

Mitä tämä osoittaa hänestä? Hän on uskollinen, pitää lupaukset ja tutkii sydämet. 

 

Mitä voimme oppia päähenkilöstä? Hän oli Herralle kuuliainen. 

 

Mitä voimme oppia synnistä ja sen seurauksista? 

Jumala suhtautuu syntiin äärimmäisen vakavasti. Ei se teko, vaan tahto. 

 

Onko kertomuksessa vaikea kohta joka pitäisi selittää? 

 

Totuuksia 

PT: Kuuliaisuus Herralle. Herralla on valta. Hän näkee sydämet. 

 

4.Ms.27 

15. Mooses sanoi Herralle:  

16. "Oi Herra, Jumala, sinä jonka käsissä on kaikkien elollisten henki, valitse israelilaisille päämies,  

17. joka pystyy käskemään heitä ja johtamaan heitä kaikessa, mitä he tekevät. Muuten Herran kansa on kuin 

lammaslauma, jolla ei ole paimenta."  

18. Herra sanoi Moosekselle: "Kutsu luoksesi Joosua, Nunin poika, jossa on oikea henki ja mieli, ja siunaa hänet 

panemalla kätesi hänen päänsä päälle.  

19. Vie hänet pappi Eleasarin ja kansan eteen ja aseta hänet tehtäväänsä kaikkien nähden.  

20. Siirrä häneen omaa voimaasi ja kunniaasi, niin Israelin kansa tottelee häntä.  

21. Hän saa astua pappi Eleasarin eteen, ja Eleasarin tulee kysyä urimin* avulla hänelle neuvoa Herralta. Tätä 

neuvoa Joosuan ja israelilaisten tulee noudattaa kaikessa, mitä he tekevät."  

22. Mooses teki niin kuin Herra oli käskenyt. Hän kutsui luokseen Joosuan, vei hänet pappi Eleasarin ja kansan 

eteen,  

23. pani kätensä hänen päälleen ja asetti hänet tehtäväänsä Herran antamien ohjeiden mukaisesti. 

 

 

5:Ms.31 

 

7. Mooses kutsui luokseen Joosuan ja sanoi hänelle kaikkien israelilaisten ollessa läsnä: "Ole vahva ja rohkea. Sinä 

viet tämän kansan siihen maahan, jonka Herra esi-isillemme vannomallaan valalla sille lupasi, ja sinä jaat sen 

maan israelilaisille perinnöksi.  

8. Herra itse kulkee sinun edelläsi. Hän on sinun kanssasi, hän ei jätä sinua yksin eikä hylkää sinua. Älä 

lannistu, älä pelkää." 

 

 

Joos.3 

5. Joosua sanoi kansalle: "Pyhittäytykää, sillä huomenna Herra tekee teidän keskellänne ihmetekoja."  

6. Papeille hän sanoi: "Ottakaa liitonarkku ja kantakaa sitä kansan edellä." Papit tekivät Joosuan käskyn mukaan.  

7. Herra sanoi Joosualle: "Tänä päivänä minä vahvistan sinun asemasi israelilaisten johtajana. He saavat nähdä, että 

minä olen sinun kanssasi, niin kuin olin Mooseksen kanssa.  

8. Sano liitonarkkua kantaville papeille, että heidän on Jordanille tultuaan astuttava rantaveteen ja jäätävä siihen 

seisomaan."  

9. Joosua sanoi israelilaisille: "Tulkaa tänne kuulemaan Herran, Jumalanne, sanat."  

10. Sitten hän sanoi: "Elävä Jumala on teidän keskellänne. Tämän te tiedätte siitä, että hän hävittää teidän tieltänne 

kanaanilaiset, heettiläiset, hivviläiset, perissiläiset, girgasilaiset, amorilaiset ja jebusilaiset.  

11. Herran, koko maan valtiaan, liitonarkku kulkee Jordanin yli teidän edellänne.  

12. Valitkaa nyt Israelin heimoista kaksitoista miestä, yksi kustakin heimosta.  



13. Niin pian kuin papit, jotka kantavat Herran, koko maan valtiaan, liitonarkkua, ovat astuneet Jordanin veteen, joki 

lakkaa virtaamasta ja sen yläjuoksulta tulevat vedet pysähtyvät paikoilleen kuin muuriksi."  

14. Kansa purki leirinsä ja lähti liikkeelle mennäkseen Jordanin yli, ja papit kulkivat liitonarkkua kantaen kansan 

edellä.  

15. Oli elonkorjuuaika, ja Jordan tulvi kaikkialla yli äyräittensä. Kun arkkua kantavat papit saapuivat Jordanille ja 

heidän jalkansa painuivat rantaveteen,  

16. yläjuoksulta virtaava vesi pysähtyi ja patoutui kuin muuriksi kaukana Adamin kaupungin luona, lähellä 

Saretania. Alajuoksun vedet laskivat Kuolleeseenmereen, Suolamereen, ja katosivat kokonaan näkyvistä. Näin kansa 

kulki Jordanin yli Jerikon kohdalta.  

17. Papit, jotka kantoivat Herran liitonarkkua, seisoivat kuivalla maalla keskellä Jordanin uomaa Israelin kansan 

kulkiessa joen yli kuivaa maata myöten, eivätkä he liikkuneet paikoiltaan, ennen kuin viimeinenkin israelilainen oli 

päässyt Jordanin yli.

 

Joos.1 

Joosuasta tulee kansan johtaja  

Palvelijansa Mooseksen kuoltua Herra sanoi Joosualle, Nunin pojalle, Mooseksen apulaiselle:  

2. "Palvelijani Mooses on kuollut. Sinun on nyt vietävä Israelin kansa Jordanin yli siihen maahan, jonka minä sille 

annan.  

3. Jokaisen paikan, jonne jalallanne astutte, minä annan teille, kuten olen Moosekselle luvannut.  

4. Teidän maanne on ulottuva eteläisestä autiomaasta Libanoniin ja Suureenmereen*, johon aurinko laskee. Se 

käsittää myös koko heettiläisten maan suureen Eufratvirtaan saakka.  

5. Koko elinaikanasi ei kukaan voi sinua vastustaa. Minä olen sinun kanssasi, niin kuin olin Mooseksen kanssa. Minä 

en jätä enkä hylkää sinua.  

6. Ole rohkea ja luja. Sinä saat jakaa israelilaisille tuon maan: minä olen luvannut sen heidän omakseen valalla, jonka 

vannoin heidän esi-isilleen.  

7. Ole vain rohkea ja ole luja. Noudata tarkoin sitä lakia, jonka palvelijani Mooses sinulle antoi. Älä poikkea siitä 

oikealle äläkä vasemmalle. Silloin menestyt kaikessa mihin ryhdyt.  

8. Pidä tämän lainkirjan sanat aina huulillasi. Tutki lakia päivin ja öin, niin pystyt tarkoin noudattamaan kaikkea, 

mitä siihen on kirjoitettu. Silloin sinä menestyt ja onnistut kaikissa toimissasi.  

9. "Muista, että olen sanonut sinulle: 'Ole rohkea ja luja, älä pelkää äläkä lannistu. Herra, sinun Jumalasi, on sinun 

kanssasi kaikilla teilläsi.'" 


