
Joosua: Jerikon vakoojat (Joos.2) 

 

PT: Synnin palkka on kuolema, Jumalan armolahja on iankaikkinen pelastus. 

 

Johdanto: Olin postimerkki-varas ja jäin heti kiinni, mutta valehtelin vielä. Äiti ei 

rankaissut, vaan antoi armon. 

 

1. Joosua kohtaa tuntemattoman sotilaan miekka kädessä 

- Israelilaiset odottavat esteen kohdattuaan mitä tapahtuu seuraavaksi 

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

 

2. Sotilas esittäytyy Herran sotajoukon päälliköksi. 

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

* Jumala haluaa, että kuljemme Hänen suunnitelmissaan > Hän on apumme! 

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

- Joosua kumartuu ja heittää kengät: Herrani, mitä haluat minun tekevän? 

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

 

3. Joosua saa ohjeet kiertää Jerikoa 

- 6 päivänä kerran ja 7. päivänä seitsemän kertaa 

- Herran liiton arkku kulkee kulkueessa ja papit puhaltava pasuunoihin 

- Kansa on hiljaa > Pystytkö sinä olemaan hiljaa Jumalan edessä? 

 

4. Herran arkku kulki mukana kulkueessa 

- Arkku kertoi siitä, että Jumala itse oli mukana 

? Mistä me tänään tiedämme, että Jumala on mukana? > LUPAUKSET! 

 

5. Seitsemäntenä päivänä Jeriko kierrettiin 7 kertaa 

- Lopulta pasuuna soi ja Joosua käski kohottaa sotahuudon 

 ? Millainen on sotahuuto? Anna kuulua. 

 

6. Muurit sortuivat alas 

- Jokainen hyökkäsi siltä paikaltaan missä oli 

* Jokaiselle on oma paikka Jumalan suunnitelmissa 

 

7. Kaupunki tuhottiin 

- Jumala määräsi kaupungin tuhottavaksi 

5.Ms.20:10 "Kun lähdette sotaan ja aiotte vallata jonkin kaupungin, 

tarjotkaa sille ensin rauhaa ja kehottakaa sitä antautumaan. 

* Kaikelle synnille on raja, Jumala tulee kerran tuomitsemaan (Apt.17:30) 

 

8. Rahabin perhe pelastetaan 

- Vakoojat pitivät lupauksensa ja hakivat Rahabin perheen ja omaiset turvaan 

* Kaikki, jotka luottavat Jeesukseen, Hän hakee turvaan taivaan kotiin 

 

KERTAUS ja sovellus: Ei ole mitään salassa tapahtuvaa juttua. 

 

HAASTE 

 

Loppupeli: Numeroiden laskeminen selällään maaten, Jeriko / Jerusaleme -

kumarruspeli 

 

OHJEET 
1.2.3..Pääkohdat 

? Esitä kysymys  

> ”Siitä seuraa” 

* Sovellus elämään 

PT:Toista päätotuus 

Kerro opetuksessa: 

 

 

 

 

 

 

Kolmiyhteinen 

Jumala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Olemme kaikki 

syntisiä. 

 

 

 

 

† Jeesus nousi 

kuolleista 

 

 

 

 

 

 

Rm.3:23 Kaikki synt. 



 



Jerikon valloitus (Joos.5) 

Mitä Herra teki? Lähetti sotajoukon päällikön (Jeesus, suostui kumarrettavaksi), auttoi omiaan, tuhosi 

syntiset, pelasti Häneen turvautuvat 

Mitä tämä osoittaa hänestä? Hän on oikeudenmukainen, pyhä ja rakastava 

Mitä voimme oppia päähenkilöstä? Hän ja koko kansa luotti Herraan. Kuten myös Rahab. 

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

Onko kertomuksessa vaikea kohta joka pitäisi selittää? Liiton arkku 

Totuuksia : Synnistä seuraa rangaistus, Jumala sotii puolestamme,  
PT: S 

 

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.  1.Jerikon portit olivat 

tiukasti lukitut israelilaisten takia. Kukaan ei päässyt kaupungista ulos eikä ketään päästetty sisään.  2. Herra sanoi 

Joosualle: "Minä annan sinun käsiisi Jerikon, sen kuninkaan ja kaikki sen sotilaat.  3. Sotajoukkonne tulee kulkea 

kaupungin ympäri, kiertää se kerran päivässä kuutena peräkkäisenä päivänä.  4. Seitsemän papin tulee kantaa 

seitsemää oinaansarvista torvea liitonarkun edellä. Seitsemäntenä päivänä teidän on kierrettävä kaupunki seitsemän 

kertaa, ja pappien on puhallettava torviin.  5. Kun torviin puhalletaan ja te kuulette niiden äänen, koko kansan on 

kohotettava sotahuuto. Silloin kaupungin muurit sortuvat ja joukkonne voivat hyökätä kaupunkiin, joka mies siitä 

paikasta, missä sattuu seisomaan."  6. Joosua, Nunin poika, kutsui papit luokseen ja sanoi heille: "Teidän on 

kannettava liitonarkkua, ja seitsemän papin on kuljettava seitsemää oinaansarvitorvea kantaen Herran arkun edellä."  

7. Kansalle hän sanoi: "Lähtekää liikkeelle ja kiertäkää kaupungin ympäri. Etujoukon miesten on kuljettava 

taisteluvalmiina Herran arkun edellä."  8. Kun Joosua oli puhunut kansalle, seitsemän pappia lähti seitsemää 

oinaansarvitorvea kantaen kulkemaan Herran liitonarkun edellä. He puhalsivat torviin, ja Herran arkku seurasi 

heidän jäljessään.  9. Taisteluvalmis etujoukko marssi torviin puhaltavien pappien edellä, ja jälkijoukko tuli arkun 

perässä puhaltaen torviin.  10. Joosua oli sanonut israelilaisille: "Älkää kohottako sotahuutoa älkääkä muutenkaan 

melutko. Sanaakaan ette saa päästää suustanne, ennen kuin minä käsken teidän kohottaa sotahuudon. Silloin teidän 

on huudettava."  11. Herran arkkua kannettiin näin kaupungin ympäri yhden kerran. Sitten arkku vietiin yöksi leiriin.  

12. Heti seuraavana aamuna Joosua lähetti papit taas kantamaan Herran liitonarkkua.  13. Ne seitsemän pappia, jotka 

kantoivat seitsemää oinaansarvitorvea Herran arkun edellä, puhalsivat kulkiessaan jatkuvasti torviinsa. Etujoukon 

miehet marssivat heidän edellään, ja jälkijoukko tuli Herran arkun perässä herkeämättä torviinsa puhaltaen.  14. 

Myös toisena päivänä he kiersivät kaupungin yhden kerran ja palasivat sitten leiriin. Näin he tekivät kaikkiaan 

kuutena päivänä.  15. Seitsemäntenä päivänä he lähtivät liikkeelle jo aamun sarastaessa ja kiersivät kaupungin 

samalla tavoin, mutta nyt seitsemän kertaa. Vain sinä päivänä he kiersivät kaupungin seitsemän kertaa.  16. Kun 

papit seitsemännen kierroksen jälkeen puhalsivat torviinsa, Joosua antoi israelilaisille käskyn: "Kohottakaa 

sotahuuto! Herra antaa kaupungin teidän käsiinne.  17. Koko kaupunki ja kaikki, mitä siellä on, julistetaan Herralle 

kuuluvaksi uhriksi ja tuhotaan. Vain portto Rahab ja kaikki ne, jotka ovat hänen talossaan, saavat jäädä henkiin, sillä 

hän piilotti tiedustelijat, jotka olimme lähettäneet.  18. Varokaa ryöstämästä itsellenne sellaista, mikä on julistettu 

Herralle kuuluvaksi uhriksi, ettette saattaisi Herran kiroukseen koko Israelin leiriä ja syöksisi sitä tuhoon.  19. Kaikki 

hopea ja kulta sekä kaikki pronssi- ja rautaesineet on pyhitettävä Herralle ja vietävä Herran aarteiden joukkoon."  20. 

Kansa kohotti sotahuudon, kun papit puhalsivat torviinsa. Heti torvien äänen kuultuaan kansa kohotti sotahuudon. 

Silloin Jerikon muurit sortuivat, ja joukot hyökkäsivät kaupunkiin, joka mies siitä paikasta missä seisoi. Näin 

israelilaiset valtasivat kaupungin.  21. He olivat julistaneet Herralle kuuluvaksi uhriksi kaiken, mitä kaupungissa oli, 

ja niin he surmasivat miehet ja naiset, nuoret ja vanhat, härät, lampaat, vuohet ja aasit.  22. Mutta niille kahdelle 

miehelle, jotka olivat olleet vakoilemassa maata, Joosua sanoi: "Menkää portto Rahabin taloon ja tuokaa tänne hänet 

ja kaikki hänen omaisensa, niin kuin valalla vannoen hänelle lupasitte."  23. Miehet, jotka olivat olleet vakoojina, 

kävivät hakemassa Rahabin sekä hänen vanhempansa, veljensä ja muut omaisensa ja toivat heidät Israelin leirin 

ulkopuolelle.  24. Mutta itse kaupungin ja kaiken, mitä siellä oli, israelilaiset polttivat poroksi. Vain hopean ja kullan 

sekä pronssi- ja rautaesineet he antoivat Herran pyhäkön omaisuudeksi.  25. Joosua jätti henkiin portto Rahabin, 

hänen isänsä suvun ja kaikki muutkin hänen omaisensa, koska Rahab oli piilottanut tiedustelijat, jotka Joosua lähetti 

vakoilemaan Jerikoa. Rahabin suku elää israelilaisten keskuudessa vielä tänäkin päivänä.  26. Kun Jeriko oli 

hävitetty, Joosua julisti kansalle tämän varoituksen: "Herran kirous kohtaa sitä, joka uudelleen rakentaa Jerikon 

kaupungin. Kaupungin perustusten laskeminen maksaa hänen esikoisensa hengen ja porttien pystyttäminen hänen 

nuorimman poikansa hengen."  27. Herra oli Joosuan kanssa, ja Joosuan maine levisi yli koko maan.  


