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RAAHAB

1. Kertomuksen taustatietoja
a) Kertomuksen tapahtumapaikka

Jerikon kaupungissa, joka sijaitsi Jordan-virran länsipuolella 14 km Kuolleesta 
merestä luoteeseen. Kaupunki oli ympäröity paksulla kivimuurilla. Jeriko on 
maailman vanhin tunnettu kaupunki.

b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin
Oli kulunut 40 vuotta siitä, kun ensimmäiset vakoojat oli lähetetty Kanaanin
maahan. Moosesta vastaan niskuroinut sukupolvi oli kuollut ja nyt heidän 
lapsensa olivat Joosuan johdolla menossa valloittamaan luvattua maata. Ta-
pahtumat ajoittuvat aikaan n. 1400 vuotta ennen Kristusta.
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c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt
Joosua – uusi kansan johtaja, jonka Mooses oli asettanut virkaan
Raahab, Jerikossa asunut (syntinen) nainen, joka oli kuullut Jumalasta ja niistä 
suurista teoista, joita Jumala oli kansalleen tehnyt.
Kaksi miestä, vakoilijaa, joiden nimiä ei mainita.

d) Outoja termejä
Portto, prostituoitu nainen, joka ei ole naimisissa, mutta elää aviorikoksessa 
eri miesten kanssa (maksusta).

2. Itse kertomus Raamatusta
Joos. 1. luvusta

Herran palvelijan Mooseksen kuoltua sanoi Herra Joosualle, Mooseksen pal-
velijalle, näin: "Minun palvelijani Mooses on kuollut; nouse siis ja mene tämän 
Jordanin yli, sinä ja kaikki tämä kansa, siihen maahan, jonka minä annan heil-
le, israelilaisille. Jokaisen paikan, johon te jalkanne astutte, minä annan teille, 
niin kuin olen Moosekselle puhunut. Maa erämaasta ja tuolta Libanonista aina 
suureen virtaan, Eufrat-virtaan, saakka - koko heettiläisten maa - ja aina Suu-
reen mereen asti, auringonlaskuun päin, on oleva teidän aluettanne. Ei ku-
kaan kestä sinun edessäsi kaikkena elinaikanasi. Niin kuin minä olin Moosek-
sen kanssa, niin minä olen sinunkin kanssasi; minä en jätä sinua enkä hylkää 
sinua. Ole luja ja rohkea; sillä sinä jaat tälle kansalle perinnöksi sen maan, jon-
ka minä heidän isillensä vannotulla valalla olen luvannut antaa heille. Ole 
vain luja ja aivan rohkea ja noudata tarkoin kaikessa sitä lakia, jonka minun 
palvelijani Mooses on sinulle antanut; älä poikkea siitä oikealle äläkä vasem-
malle, että menestyisit, missä ikinä kuljetkin. Älköön tämä lain kirja sinun 
suustasi poistuko, vaan tutkiskele sitä päivät ja yöt, että tarkoin noudattaisit 
kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu, sillä silloin sinä onnistut teilläsi ja silloin si-
nä menestyt. Olenhan minä sinua käskenyt: Ole luja ja rohkea; älä säikähdy 
äläkä arkaile, sillä Herra, sinun Jumalasi, on sinun kanssasi, missä ikinä kul-
jetkin." 

Silloin Joosua käski kansan päällysmiehiä sanoen: "Kulkekaa halki leirin ja 
käskekää kansaa sanoen: 'Valmistakaa itsellenne evästä, sillä kolmen päivän 
kuluttua te kuljette tämän Jordanin yli mennäksenne ottamaan omaksenne 
sen maan, jonka Herra, teidän Jumalanne, teidän omaksenne antaa'." …
Niin he vastasivat Joosualle sanoen: "Kaiken, minkä olet meidän käskenyt 
tehdä, me teemme, ja mihin ikinä meidät lähetät, sinne me menemme. Niin
kuin me olemme kaikessa totelleet Moosesta, niin me tottelemme sinuakin. 
Olkoon vain Herra, sinun Jumalasi, sinun kanssasi, niin kuin hän oli Moosek-
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sen kanssa. Jokainen, joka niskoittelee sinun käskyäsi vastaan eikä tottele sa-
nojasi kaikessa, mitä hänelle käsket, surmattakoon. Ole vain luja ja rohkea." 

Kaksi vakoojaa lähetetään Jerikoon (Joos. 2. luvusta)
Niin Joosua lähetti salaa Sittimistä kaksi vakoojaa, sanoen: "Menkää, katselkaa 
maata ja Jerikoa." He menivät ja tulivat Raahab nimisen porton taloon ja las-
keutuivat siellä levolle. Mutta Jerikon kuninkaalle kerrottiin näin: "Katso, tän-
ne on yöllä tullut miehiä israelilaisten joukosta vakoilemaan maata." Silloin Je-
rikon kuningas lähetti sanan Raahabille: "Tuo ulos ne miehet, jotka ovat tul-
leet luoksesi, jotka ovat tulleet sinun taloosi, sillä he ovat tulleet koko maata 
vakoilemaan." Mutta Raahab otti molemmat miehet, piilotti heidät ja sanoi: 
"Miehet kyllä tulivat minun luokseni, mutta en tiennyt, mistä he olivat. Kun 
kaupungin portti pimeän tullen oli suljettava, niin miehet lähtivät ulos. En 
tiedä, minne miehet menivät; ajakaa nopeasti heitä takaa, niin te saavutatte 
heidät." 

Mutta hän oli vienyt heidät katolle ja kätkenyt heidät pellavanvarsien alle, joi-
ta oli asetellut katolle. Niin miehet ajoivat heitä takaa Jordanin tietä kahlaus-
paikoille saakka, ja kaupungin portti suljettiin, niin pian kuin heidän takaa-
ajajansa olivat menneet. 

Mutta ennen kuin he olivat laskeutuneet levolle, nousi Raahab heidän luok-
sensa katolle ja sanoi miehille: "Minä tiedän, että Herra antaa teille tämän 
maan ja että kauhu teitä kohtaan on vallannut meidät ja että kaikki maan 
asukkaat menehtyvät pelkoon teidän edessänne. Sillä me olemme kuulleet, 
kuinka Herra kuivasi Kaislameren vedet teidän tieltänne, kun lähditte Egyp-
tistä, ja mitä te teitte niille kahdelle amorilaisten kuninkaalle tuolla puolella 
Jordanin, Siihonille ja Oogille, jotka te vihitte tuhon omiksi. Kun me sen kuu-
limme, raukesi meidän sydämemme, eikä kenessäkään ole enää rohkeutta 
asettua teitä vastaan; sillä Herra, teidän Jumalanne, on Jumala ylhäällä tai-
vaassa ja alhaalla maan päällä. Niin vannokaa nyt minulle Herran kautta, että 
niin kuin minä olen tehnyt teille laupeuden, tekin teette laupeuden minun 
isäni perheelle; ja antakaa minulle varma merkki siitä, että jätätte eloon minun 
isäni, äitini, veljeni, sisareni ja kaikki heidän omaisensa ja pelastatte meidät 
kuolemasta." Niin miehet sanoivat hänelle: "Me vastaamme hengellämme tei-
dän hengestänne, jos vain ette ilmaise tätä meidän asiaamme. Kun Herra an-
taa meille tämän maan, niin me osoitamme sinulle laupeutta ja uskollisuutta." 

Raahab laski heidät köydellä alas ikkunasta, sillä hänen talonsa oli kiinni kau-
pungin muurissa, niin että hän asui muurissa kiinni. Raahab sanoi heille: 
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"Menkää vuoristoon, etteivät takaa-ajajat kohtaisi teitä, ja olkaa siellä piilossa 
kolme päivää, kunnes takaa-ajajat ovat palanneet; sitten voitte lähteä mat-
kaanne." Niin miehet sanoivat hänelle: "Me olemme vapaat siitä valasta, jonka 
meillä vannotit, jollet sinä, kun me tulemme tähän maahan, sido tätä punaista 
nauhaa siihen ikkunaan, josta laskit meidät alas, ja kokoa isääsi, äitiäsi, veljiäsi 
ja isäsi koko perhettä luoksesi taloon. Kuka vain menee talosi ovesta ulos, sen 
veri tulkoon hänen oman päänsä päälle, ja me olemme vastuusta vapaat; mut-
ta kuka vain on sinun kanssasi talossa, sen veri tulkoon meidän päämme pääl-
le, jos kenen käsi sattuu häneen. Mutta jos sinä ilmaiset tämän meidän asiam-
me, niin me olemme vapaat valasta, jonka meillä vannotit." Raahab sanoi: 
"Olkoon, niin kuin sanotte", ja päästi heidät menemään, ja he lähtivät. Raahab
sitoi sen punaisen nauhan ikkunaan. 

Niin he lähtivät ja tulivat vuoristoon ja viipyivät siellä kolme päivää, kunnes 
takaa-ajajat olivat palanneet. Takaa-ajajat etsivät heitä kaikkialta tien varrelta, 
mutta eivät löytäneet. Sitten nuo kaksi miestä kääntyivät paluumatkalle. He 
laskeutuivat alas vuoristosta, menivät virran yli ja tulivat Joosuan luo ja ker-
toivat hänelle kaikki, mitä heille oli tapahtunut. He sanoivat Joosualle: "Herra 
on antanut koko maan meidän käsiimme, ja kaikki maan asukkaat menehty-
vät pelkoon meidän edessämme."

3. Kertomuksen keskeinen opetus
Mitä Joosuan piti tehdä? Kaksi tärkeää asiaa: 
1. Noudattaa tarkkaan ja kaikessa Jumalan antamia lakeja ja säädöksiä. 

”Noudata tarkoin kaikessa sitä lakia, jonka minun palvelijani Mooses on 
sinulle antanut; älä poikkea siitä oikealle äläkä vasemmalle, että menestyi-
sit, missä ikinä kuljetkin.”

2. Luottaa Jumalaan ja hänen apuunsa vähääkään epäilemättä. ”Ole luja ja 
rohkea; älä säikähdy äläkä arkaile, sillä Herra, sinun Jumalasi, on sinun 
kanssasi, missä ikinä kuljetkin.”

Vertaa: Luther aloittaa kakkien käskyjen selitykset sanoilla: Meidän tulee yli 
kaiken pelätä ja rakastaa Jumalaa niin…

Uskon kautta pelastui portto Raahab joutumasta perikatoon yhdessä uppinis-
kaisten kanssa, kun oli, rauha mielessään, ottanut vakoojat luoksensa. Hepr. 
11: 31. Eikö samoin myös portto Raahab tullut vanhurskaaksi teoista, kun hän 
otti lähettiläät luokseen ja päästi heidät toista tietä pois? Sillä niin kuin ruumis 
ilman henkeä on kuollut, niin myös usko ilman tekoja on kuollut. Jaak. 2: 25 –
26.
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4. Muita vastaavia kertomuksia Raamatussa
Kuulemme ensi vuonna, kuinka kuningas Saulin tytär, Miikal, auttoi Daavidia 
pakenemaan Saulin vihaa.

5. Opeteltava Raamatun lause
Osoita ihmeellinen armosi, sinä, joka pelastat vihamiesten vallasta ne, jotka 
turvaavat sinun oikeaan käteesi. Varjele minua niin kuin silmäterää, kätke 
minut siipiesi suojaan. Ps. 17: 7 – 8.

6. Lauluehdotus SK 474 (UVK 552)
Mua siipeis suojaan kätke, oi Jeesus, Herrani.
Suojassas suo mun olla, jos kuinka kävisi.
Sä kaikeks tule mulle valollas, neuvoillas.
Suo joka päivä elää mun yksin armostas.

Suo anteeks kaikki synnit. Puhdista verelläs.
Luo minuun uusi mieli. Pyhitä Hengelläs.
Ja meidät suuret, pienet sun sulje suojahas.
Yö rauhainen suo meille, oi Jeesus, laupias.
sanat Lina Sandell, sävel ruotsalainen kansansävelmä

7. Tehtäviä / kysymyksiä

8. Muuta huomioitavaa
Raamatussa mainitaan Raahab-niminen nainen myös Marian ja Joosefin suku-
luettelossa. Hän oli Salmon vaimo ja Booaan äiti ja Booashan otti vaimokseen 
Ruutin. Ruut -> Oobed -> Iisai -> kuningas Daavid. On todennäköistä, että ky-
seessä on sama Raahab. Jerikon valtauksen yhteydessä mainitaan Raahabin 
jääneen asumaan Israelin keskuuteen.
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