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Mooses oli kuollut.  Joosua  
tiesi, että Jumala oli valinnut  
hänet israelilaisten johtajaksi.  
Joosuan piti ensin valmistautua 
itse, ennen kuin hän voi 
valmistaa sotajoukkonsa.  
Jumala lupasi Joosualle  
voiton ja vaurautta  
luvatussa maassa,  
jos kansa aina  
olisi Jumalan  
Sanalle  
kuuliainen. 



Israelilaiset lupasivat seurata Joosuaa  
ja olla kuuliaisia Jumalan Sanalle.   

Viisaasti uusi 
 johtaja lähetti 
 tiedustelijoita 

 Kanaaninmaahan 
 tutkimaan suuren 

 Jerikon kaupungin 
 puolustusvalmiutta. 
  Siellä Israel kävisi 

 ensimmäisen 
 taistelunsa. 



Joku kertoi Jerikon kuninkaalle, että kaupungissa 
oli tiedustelijoita.  Hän lähetti sotilaansa etsimään 
heitä.  He aloittivat Rahabin talosta, missä miehet 
olivat olleet yötä.  Sotilaat hakkasivat nyrkeillä 
Rahabin kodin ovea.  Hän piilotti miehet  
nopeasti pellavakimppujen alle. 



Kun sotilaat lähtivät, 
Rahab laski miehet 
köydellä turvallisesti 
kaupungin muurin 
ulkopuolelle.  Miksi 
hän auttoi näitä 
vakoojia?  Koska hän 
tiesi, että Jumala oli 
heidän kanssaan.  Hän 
halusi, että Jumala 
säästäisi hänen 
henkensä.  
Tiedustelijat lupasivat 
pelastaa Rahabin ja 
hänen perheensä. 



Ennen Jerikoon saapumista israelilaisten piti  
ylittää Jordan–niminen joki Kanaaninmaahan, 
luvattuun maahan.  Mutta siellä ei ollut siltaa!   
Miten ihmiset pääsisivät siitä yli? 



Jumala sanoi Joosualle, että pappien tulisi johtaa 
sotilaita ja kansaa, ja kantaa arkkua, missä oli 
kymmenen käskyä sisältävät taulut.  Kun pappien 
jalat astuivat joen rantaveteen, Jumala teki  
ihmeen.  Jumala teki kuivan tien joen halki. 



Kun kaikki olivat ylittäneet 
joen turvallisesti, he asettivat 
joen pohjalle kaksitoista 
suurta kiveä, ja toiset 
kaksitoista kiveä Kanaanin 
puoleiselle rannalle.  Ne  
olivat muistuttamassa  
ihmisiä siitä, että he 
kertoisivat lapsilleen  
Jumalan suuresta  
voimasta ja  
rakkaudesta. 



Jerikolla oli vahvat 
paksut muurit.  Kun 
Joosua suunnitteli 
hyökkäystään, 
Jumala lähetti 
sotajoukkojensa 
kapteenin  
taivaasta 
muistuttamaan 
Israelin uutta 
johtajaa siitä,  
että Jumala tuo 
omilleen voiton 
taisteluissa. 



Jumala neuvoi Joosuaa, miten Jerikoon tulisi 
hyökätä.  Se oli hyvin erikoinen suunnitelma.  
Jumalan kansan tuli marssia kaupungin ympäri 
kerran päivässä kuuden päivän ajan, ja seitsemän 
kertaa seitsemäntenä päivänä.  Sitten heidän piti 
puhaltaa torviinsa ja kohottaa sotahuuto, ja 
kaupungin muurit sortuisivat maan tasalle! 



Joosua ja hänen armeijansa teki  
juuri niin kuin Jumala oli käskenyt.  Voi  
olla, että jerikolaiset nauroivat heille.   
Mutta seitsemännen marssin jälkeen 
seitsemäntenä päivänä pappi puhalsi  
              torveen.  Ja Jumalan lupauksen  
                          mukaisesti . . . . .  
                          JERIKON PAKSUT  
                          MUURIT SORTUIVAT! 



Vain Rahabin talo muurin  
vierellä oli ehjänä.  Hän oli jättänyt 
köyden riippumaan ikkunasta. Äkkiä 
Joosuan miehet pelastivat  
Rahabin ja hänen perheensä.   
Sitten Jeriko tuhottiin  
Jumalan käskyn mukaisesti. 



Juhlallisesti Joosua  
pyhitti Jerikon kullan, hopean  
ja aarteet Jumalan palvelukseen.   
Sitten hän kirosi kaikki, jotka 
yrittäisivät rakentaa tuota  
pahaa kaupunkia uudelleen. 



Pian kaikki 
Kanaaninmaassa olivat 
kuulleet, miten Joosua 
hävitti Jerikon.  He 
tiesivät, että Jumala  
oli omiensa kanssa. 



Joosua johtaa kansaa 
 

 Tämä kertomus löytyy Raamatusta, 
 

Joos. 1-6 

“Kun sinun sanasi avautuu, se valaisee.”  
Ps. 119:130 



Loppu 



Tässä Raamatun kertomuksessa kerrotaan Jumalasta, joka 
on meidät luonut ja joka  haluaa sinun tuntevan Hänet. 
Jumala tietää, että olemme tehneet pahaa, mitä Hän 
kutsuu synniksi.  Synnin rangaistus on kuolema, mutta 

Jumala rakastaa sinua niin paljon, että Hän lähetti ainoan 
poikansa, Jeesuksen, kuolemaan ristillä ja kärsimään 
rangaistuksen synneistämme.  Sitten Jeesus nousi 
kuolleista ja palasi kotiin taivaaseen!  Jos uskot 

Jeesukseen ja pyydät Häneltä syntejäsi anteeksi, Hän 
tekee sen!  Hän tulee elämääsi nyt, ja sinä saat elää Hänen 

kanssaan ikuisesti. 
Jos uskot, että tämä on totta, sano Jumalalle näin: Rakas 
Jeesus.  Uskon että sinä olet Jumala ja tulit ihmiseksi, 

kuolit syntieni tähden ja nousit kuolleista. Tule elämääni ja 
anna minulle synnit anteeksi, jotta saisin uuden elämän nyt 
ja saisin elää kanssasi iankaikkisesti.  Auta minua olemaan 

Sinulle kuuliainen ja elämään Sinun lapsenasi.  Aamen 
Lue Raamattua ja puhu Jumalalle joka päivä! Joh.3:16 
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