
Joosua: Herran sotajoukon päällikkö (Joos.5) 

 

PT: Herrani, mitä haluat minun tekevän? 

 

Johdanto: Jalkapallojoukkue rukoilee, että voittaisi. Auttaako Jumala? Entä, jos 

maa on sodassa, kumpaa Herra auttaa? 

 

1. Israelin kansa oli tuotu luvattuun maahan 

- Jumala oli pitänyt lupauksensa. 

- Israelin kansalta vaaditaan uskoa, kun he kohtaavat vastuksia. 

- Kansa on odottamassa, että mitä tapahtuu seuraavaksi. PT 

 

2. Joosua kohtaa ulkona tuntemattoman sotilaan miekka kädessä 

- Joosua kohtaa sotilaan miekka kädessä: meikäläisiä vai vihollisia? Ei kumpikaan 

* Miten herkästi mietimmekään, onko Jumala minun puolella vai ei? 

 

3. Sotilas esittäytyy Herran sotajoukon päälliköksi, joka on juuri saapunut. 

- Herran sotajoukon päällikkö oli juuri saapunut paikalle, Israelin avuksi. 

- Dan.9:23 Heti kun aloit rukoilla, lähti liikkeelle sana 

* Kuuleva Jumala on myös meidän apumme!  

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

 

4. Joosuan reaktio: polvilleen! 

- Jumala ei ole ”kummankaan” puolella, Hän toivoo, että me olisimme Hänen 

puolellaan. Ja Hänen suunnitelmissaan!!  PT 

* Jeesus on meidän apumme (enkeli ei olisi antanut kumartaa, Jeesus antaa) 

> Kerran jokaisen polven on kumarruttava Jeesuksen edessä. 

- Joosua kumartuu: Herrani, mitä haluat minun tekevän? 

* Oikea reaktio Herran edessä on nöyrtyä Hänen tahtoonsa. KUNNIOITUS! 

? Mitä se tarkoittaa, kun on Jumala?  

? Miten huomioit erilaisia asioita? Lahjan? Rehtorin? Poliisin? Jumalan? 

 

5. Herran sotajoukon Päällikkö käskee riisua kengät jalasta 

- Yksi tapa osoittaa kunnioitusta on riisua kengät. 

? Miksi kengät riisutaan pois jalasta? Ettei lika pääsisi ”sisälle”. 

* Synti on kuin tahra, joka likaa meidän valkoisen(kaste) vaatteen 

* Kasteessa sinut on otettu Jumalan lapseksi. Jollet halua olla siinä, voit mennä! :( 

> Tule Jeesuksen luokse ja heitä kaikki se likainen pois, mikä sinussa on! 

- Jumala kulkee tuonne ja synnin tekijä askel kerrallaan erisuuntaan 

* Hän on luvannut antaa meille rauhan sisimpäämme. 

 

6. Joosua saa ohjeet mitä tehdä tulevaisuudessa 

- Israelin kansa kiertää Jerikon 6 päivänä 1 ja 7.päivänä 7 kertaa. Muurit sortuvat. 

* Meillekin Jumala on antanut ohjeet, kuinka toimia.  

Raamattu on Hänen rakkauskirjeensä meille! Lue sitä rukoillen! 

 

KERTAUS ja sovellus: Jumala toivoo, että olemme Hänen puolellaan ja Hänen 

kanssaan matkalla Jumalan taivaaseen! 

 

HAASTE: Mieti, mitä Jumala haluaisi sinun tekevän?Loppupeli:  

OHJEET 
1.2.3..Pääkohdat 

? Esitä kysymys  

> ”Siitä seuraa” 

* Sovellus elämään 

PT:Toista päätotuus 

Kerro opetuksessa: 
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       Olemme kaikki 

syntisiä. 

 

 

 

 

† Jeesus nousi 
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Rm.3:23 Kaikki synt. 



Jerikon valloitus (Joos.5) 

Mitä Herra teki? Lähetti sotajoukon päällikön (Jeesus, suostui kumarrettavaksi) neuvomaan 

Mitä tämä osoittaa hänestä? Hän on huolehtii ja haluaa olla Jumalamme 

Mitä voimme oppia päähenkilöstä? Hän nöyrtyi Herran edessä 

Mitä voimme oppia synnistä ja sen seurauksista? Synnistä seuraa rangaistus. 

Onko kertomuksessa vaikea kohta joka pitäisi selittää? Enkeli 

Totuuksia :  
PT: Herrani, mitä tahdot minun tekevän? 

 

Joos.5 

13. Jerikon lähellä ollessaan Joosua näki eräänä päivänä edessään miehen, jolla oli paljastettu miekka kädessään. 

Joosua meni miehen luo ja kysyi häneltä: "Oletko meikäläisiä vai vihollisiamme?"  14. Mies vastasi: "En 

kumpaakaan. Olen Herran sotajoukon päällikkö ja olen juuri saapunut tänne." Silloin Joosua lankesi polvilleen, 

kumartui maahan saakka ja sanoi: "Herrani, mitä tahdot minun tekevän?"  15. Herran sotajoukon päällikkö sanoi 

Joosualle: "Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä." Ja Joosua teki niin  


