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ISRAELS BARN MÅSTE SVARA INFÖR GUD  
� Den nya manliga generationen som fötts i vildmarken hade inte blivit 

omskurna och Gudslydnad krävde att detta måste göras. Josua 5:1-9 
� Folket fick inte längre manna och de började nu äta av det som landet kunde 

ge. versar 10-12 
 
SEDAN UPPENBARADE SIG JESUS FÖR JOSUA  
Precis som Jesus hade visat sig för Moses i den brinnande busken, 
uppenbarade han sig nu som Konungarnas Konung. versar 13-15 
 
KONKLUSION 
� Gud förde in dem i löfteslandet med hjälp av sin kraft och sina mirakler, men 

det var folkets lott att behålla landet. Detta lät sig inte göras genom mirakler,  
utan genom lydnad.  

� Jesus dog på korset och uppstod på den tredje dagen, då han betalade för 
våra synder och sedan alltsedan dess för han in oss i sitt rike. Kol 1:9-14 

� Det är upp till varje troende i Kristus att göra valet att  leva i lydnad inför Gud 
och att arbeta på sin frälsning med “fruktan och bävan” (helgelse). Fil. 2:9-16 

� Den kristne måste vilja vara lydig, och när det händer förser Gud med kraft att 
utföra hans verk! Men det kan inte bli någon kraft utan att det finns lydnad 
först. Joh. 15:1-10 

� Om du inte behåller ett nära personligt förhållande till Gud dagligen, kommer 
din andliga kraft att torka inne och du kommer att sakta sjunka ner i en 
depression som leder till en andlig utbrändhet.  

� Det finns 1 500 amerikanska pastorer som lämnar sin tjänst varje månad på 
grund av moraliska felsteg, andlig utbrändhet, eller stridigheter inom 
församlingarna. Kyrkomedlemmar är inte heller immuna för dessa Djävulens 
och hans horder av demoners andliga attacker! Om Du inte håller dig nära 
Herden, tar vargarna dig! Ef. 6:10-18 

 
Har du öron till att höra med? 


