Messikysymykset
Viikko 49/2017
Joosuan menestystarina 1.

MENTORIN MATKASSA
Miten Raamattu suhtautuu mielestäsi menestykseen?
Miten ajallinen menestys ja hengellinen menestys korreloivat mielestäsi keskenään?
Jarmo opetti lauantaina Joosuan menestystarinasta ja puhui odottamisen merkityksestä
hengellisessä kasvussa. Miten tässä ajassa suhtaudutaan odottamiseen?
Miten kristillisessä maailmassa suhtaudutaan nykyään odottamiseen?
Mooses sai Jumalalta kehotuksen mentoroida Joosuaa. Miksi?
"Vala häneen rohkeutta” 5Ms 1:38
"Rohkaise ja vahvista häntä” 5Ms 3:28
Mistä Mooseksen piti erityisellä tavalla pitää huolta mentoroidessaan Joosuaa?
Miksi rohkaiseminen on tärkeää?
Onko joku rohkaissut Sinua viimeisen viikon aikana?
Ketä Sinä olet rohkaissut viimeisen viikon aikana?
1. RUKOUS JA SIUNAUS?
Refidimissä kävivät amalekilaiset israelilaisten kimppuun. Mooses sanoi Joosualle:
"Valitse miehiä mukaasi ja lähde taistelemaan amalekilaisia vastaan. Huomenna
minä asetun kukkulan laelle Herran sauva kädessäni." Joosua teki niin kuin Mooses
oli käskenyt ja ryhtyi taisteluun amalekilaisia vastaan, kun taas Mooses, Aaron ja
Hur nousivat kukkulan laelle. Niin kauan kuin Mooseksen kädet olivat koholla, olivat
israelilaiset voitolla, mutta kun hän päästi kätensä vaipumaan, olivat amalekilaiset
voitolla. Kun Mooseksen kädet väsyivät, Aaron ja Hur ottivat kiven hänen
istuimekseen. Sitten he kannattelivat hänen käsiään kummaltakin puolen, niin että
hän jaksoi pitää niitä ylhäällä auringonlaskuun saakka. Näin Joosua voitti
amalekilaiset ja heidän sotajoukkonsa. Herra sanoi Moosekselle: "Kirjoita tämä
kirjaan, ettei se unohdu, ja teroita se Joosuan mieleen: 'Minä pyyhin pois maan
päältä amalekilaiset ja heidän muistonsakin.’" 2Ms 17:8-14 ja pyrkien säilyttämään
hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä: yksi ruumis ja yksi henki, niinkuin te olette
kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte; yksi
Herra, yksi usko, yksi kaste; yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja
kaikkien kautta ja kaikissa. Ef 4:3-6
Minkä ikäinen Joosua oli näihin aikoihin?
Mikä oli Joosuan ammatti?
Miksi Mooses asetti Joosuan armeijan johtoon?
Miksi Mooses ei itse käynyt taistelemaan?
Minne Mooses meni?
Miksi juuri kukkulalle?
Mitä Mooses meni sinne tekemään ja miksi?
Ketkä näkivät Mooseksen ylhäällä kukkulalla?
Miksi Mooses tarvitsi apuja rukoillessaan?
Mitä se opettaa rukouksesta?
Minkä periaatteen Joosua oppi tästä taistelusta?

Mitä me opimme tästä tapahtumasta rukouksen suhteen?
2. JUMALASUHDE JA SIUNAUS
Herra sanoi Moosekselle: "Nouse tälle vuorelle minun luokseni ja odota täällä. Minä
annan sinulle kivitaulut, joihin olen kirjoittanut lain ja käskyt, että voisit opettaa ne
kansalle.” Mooses lähti palvelijansa Joosuan kanssa nousemaan Jumalan vuorelle.
Vanhimmille hän sanoi: "Pysykää täällä, kunnes palaamme luoksenne. Ovathan
Aaron ja Hur täällä teidän luonanne. Jos jollakulla on kysyttävää, kääntyköön heidän
puoleensa.” Sitten Mooses nousi vuorelle, ja vuori peittyi pilveen. 2Ms 24:12-15
Mikä oli Joosuan tehtävä Mooseksen seurassa?
Miten helppoa hänen oli alistua Mooseksen palvelijaksi? Perustele…
Millainen oli Mooseksen asema suhteessa Jumalaan?
Ja Herra puhui Moosekselle kasvoista kasvoihin, niin kuin ihminen puhuu toiselle
ihmiselle. Sitten Mooses palasi leiriin, mutta hänen palvelijansa, nuori Joosua,
Nunin poika, ei milloinkaan poistunut teltan läheisyydestä. 2Ms 33:11
Mitä kaikkea Joosua näkin Jumalan tempelin, ilmestysmajan, läheisyydessä ollessaan?
Miten usein Mooses kävi teltassa?
Mitä Moosekselle siellä tapahtui?
Miten ajattelet Joosuan tähän suhtautuneen?
Mitä Joosua oppi Mooseksen jumalasuhteesta?
Keneltä Sinä olet oppinut hoitamaan omaa jumalasuhdettasi?
Miten olet sitä häneltä oppinut?
Mikä on esimerkin merkitys tässä?
Jos saisit valita, kenen hengellistä elämää Sinä mielelläsi seuraisit vierestä?
3. ÄLÄ PROVOSOIDU!
Mooses lähti laskeutumaan vuorelta kantaen kahta liitontaulua, joihin oli kirjoitettu
molemmin puolin. Taulut olivat Jumalan tekemät, ja niihin kaiverrettu kirjoitus oli
Jumalan kirjoittama. Kun Joosua kuuli kansan meluavan, hän sanoi Moosekselle:
"Leiristä kuuluu taistelun pauhu.” Mutta Mooses vastasi: -- Ei sieltä kaiu
voitonhuuto, ei siellä valiteta tappiota, laulua minä sieltä kuulen. Kun Mooses
saapui leiriin ja näki sonnin ja villin karkeloinnin, hänen vihansa syttyi ja hän
paiskasi taulut murskaksi vuoren juurelle. 2Ms 32:15-19
Miten Joosua tulkitsi alhaalta israelilaisten leiristä kantautuvia ääniä?
Miksi hän tulkitsi näin?
Mistä Mooses tiesi äänien olevan ’biletysääniä’?
Mitkä asiat Moosesta tässä tilanteessa erityisesti ottivat päähän?
Mitne Mooses ilmaisi turhautumisensa?
Oliko se oikeutettua, hyväksyttävää, yliampuvaa tai peräti väärin?
Mitä se puhui Joosualle Mooseksesta?
Mitä ajattelet Joosuan tuumanneen, kun hän katsoi vierestä Mooseksen raivoavan ja
heittävän Jumalan taulut rikki maahan?
Mitä ajattelet sanonnasta: ”Ei pidä provosoitua, kun provosoidaan!”?
Miten meidän tulisi suhtautua lapseliseen ja hyökkäävään käyttäytymiseen?
Miten tulisi suhtautuva kiukuttelevaan lapseen?

Suhtaudummeko me niinkuin lapsi - lapsi, vai niinkuin vanhempi - lapsi, vai niinkuin
aikuinen-lapsi?
Miksi me lähdemme helposti mukaan taistelemaan samalla tasolla toisen kanssa?
Miten Mooseksen olisi pitänyt harmituksensa purkaa?
Mitä Mooses joutui maksamaan provosoitumisestaan?
4. USKO JA SIUNAUS
Kaikki israelilaiset nurisivat Moosesta ja Aaronia vastaan ja sanoivat heille: "Kunpa
olisimme saaneet kuolla Egyptissä! Kunpa edes saisimme kuolla täällä
autiomaassa! Miksi Herra vie meidät tuohon maahan? Me kaadumme taistelussa, ja
naisemme ja lapsemme joutuvat vihollisen saaliiksi! Parempi meidän olisi palata
Egyptiin.” He sanoivat toisilleen: "Valitaan uusi johtaja ja palataan Egyptiin!” Silloin
Mooses ja Aaron painoivat kasvonsa maahan yhteen kokoontuneiden israelilaisten
edessä. Mutta Joosua, Nunin poika, ja Kaleb, Jefunnen poika, jotka myös olivat
olleet mukana tiedusteluretkellä, repäisivät vaatteensa ja sanoivat israelilaisille:
"Maa, jota kävimme tutkimassa, on hyvä ja ihana maa. Jos Herra on meille
suosiollinen, hän vie meidät tuohon maahan, joka tulvii maitoa ja hunajaa, ja antaa
sen meille. Te ette saa kapinoida Herraa vastaan! Älkää myöskään pelätkö sen maan
asukkaita, meille he ovat pelkkä suupala. Heidän jumalansa ovat hylänneet heidät,
mutta meidän kanssamme on Herra. Älkää siis pelätkö heitä!
Kansa uhkasi kivittää Joosuan ja Kalebin hengiltä, mutta silloin Herran kirkkaus
ilmestyi pyhäkköteltassa, niin että kaikki sen näkivät. 4Ms 14:2-10
Mitä oli tapahtunut juuri ennen tätä tilannetta?
Montako vakoojaa oli lähetetty?
Miksi kymmenen heistä vastustivat Kanaanin maahan tunkeutumista?
Miksi Joosua ja Kaaleb kannattivat sitä?
Olisiko näillä kaikilla vakoojilla ollut samanlaiset mahdollisuudet päätyä yhtä rohkeaan
johtopäätökseen, kuin nämä kaksi?
Mikä erotti Joosuan ja Kaalebin noista kymmenestä?
Miksi toiset kokevat elämässään enemmän Jumalan koreettista apua ja ihmeitä kuin
toiset?
Miten kansa suhtautui Kalebiin ja Joosuaan?
Miten Jumala suhtautui Kalebin ja Joosuan rohkeuteen?
Jos sinä olisit ollut noiden kahdentoista vakoojan joukossa, miten olisit toiminut?
Mistä se johtuu?
Mooses sanoi Herralle: "Oi Herra, Jumala, sinä jonka käsissä on kaikkien elollisten
henki, valitse israelilaisille päämies, joka pystyy käskemään heitä ja johtamaan heitä
kaikessa, mitä he tekevät. Muuten Herran kansa on kuin lammaslauma, jolla ei ole
paimenta."Herra sanoi Moosekselle: "Kutsu luoksesi Joosua, Nunin poika, jossa on
oikea henki ja mieli, ja siunaa hänet panemalla kätesi hänen päänsä päälle. Vie
hänet pappi Eleasarin ja kansan eteen ja aseta hänet tehtäväänsä kaikkien nähden.
Siirrä häneen omaa voimaasi ja kunniaasi, niin Israelin kansa tottelee häntä. 4M3
27:15-20
Minkä ikäinen Joosua oli näihin aikoihin?
Miten monta vuotta hän oli ollut Mooseksen palvelijana?
Miten monta vuotta hän johti Israelin kansaa?
Miten Jumala kehui Moosekselle Joosua?
Mikä oli se oikea henki ja mieli Joosuassa?

Mitä tämä Joosuan asenne puhuu Sinulle?
Mikä oli Joosuan menestuyksen salaisuus?
Millainen merkitys Mooseksen mentoroinnilla oli Joosuan kasvussa johtajaksi?
Onko Sinulla joku, jolta voisit oppia?
Onko Sinulla joku, jolle voisit jakaa sitä, jota Jumala on Sinulle opettanut?

