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AAKANIN  VARKAUS

1. Kertomuksen taustatietoja
Tämä kertomus tapahtui Jerikon ja Ain kaupungin välillä Jerikon muurien 
sorruttua. Joosua oli määrännyt: ”Kaupunki ja kaikki, mitä siinä on, 
vihittäköön tuhon omaksi Herran kunniaksi. Mutta karttakaa tuhon omaksi 
vihittyä, ettette vihi jotakin tuhon omaksi ja kuitenkin ota tuhon omaksi 
vihittyä ja niin tule vihkineiksi Israelin leiriä tuhon omaksi ja syökse sitä 
onnettomuuteen.”

a) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt
Aakan, Karmin poika, Juudan sukukuntaa.
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b) Outoja termejä
Vaatteiden repäiseminen oli tapa, jolla ilmaistiin suurta hämmästymistä
jonkin pahan asian tähden.

2. Itse kertomus Raamatusta
Joos. 7. luku
Aakan ottaa itselleen tuhon omaksi vihittyä tavaraa

Mutta israelilaiset menettelivät uskottomasti anastamalla itselleen tuhon 
omaksi vihittyä; sillä Aakan, Karmin poika, joka oli Sabdin poika, joka Serahin 
poika, Juudan sukukuntaa, otti itselleen tuhon omaksi vihittyä. Silloin syttyi 
Herran viha israelilaisia kohtaan. 

Ain taistelu, jota ei voitettukaan
Joosua lähetti miehiä Jerikosta Aihin, joka on lähellä Beet-Aavenia, itään päin 
Beetelistä, ja sanoi heille näin: "Menkää vakoilemaan maata." Niin miehet 
menivät ja vakoilivat Aita. Kun he palasivat Joosuan luo, sanoivat he hänelle: 
"Älköön koko kansa menkö, vaan menköön noin kaksi tai kolme tuhatta 
miestä Aita valloittamaan; älä vaivaa koko kansaa sinne, sillä niitä on vähän." 
Niin meni sinne kansasta noin kolme tuhatta miestä, mutta he kääntyivät 
pakoon Ain miesten edestä. Ain miehet löivät heitä kuoliaaksi noin 
kolmekymmentäkuusi miestä, ajoivat heitä takaa kaupungin portilta 
Sebarimiin asti ja voittivat heidät rinteessä. Silloin kansan sydän raukesi ja tuli 
kuin vedeksi. Niin Joosua repäisi vaatteensa ja lankesi kasvoilleen maahan 
Herran arkin eteen ja oli siinä iltaan saakka, hän ja Israelin vanhimmat; ja he 
heittivät tomua päänsä päälle. 

Joosua sanoi: "Voi, Herra, Herra, minkä tähden toit tämän kansan Jordanin yli 
antaaksesi meidät amorilaisten käsiin ja tuhotaksesi meidät? Oi, jospa 
olisimme päättäneet jäädä tuolle puolelle Jordanin!  Oi, Herra, mitä 
sanoisinkaan, kun Israel on kääntynyt pakoon vihollistensa edestä! Kun 
kanaanilaiset ja kaikki muut maan asukkaat sen kuulevat, niin he saartavat 
meidät ja hävittävät meidän nimemme maan päältä. Mitä aiot tehdä suuren 
nimesi puolesta?" Mutta Herra sanoi Joosualle: "Nouse! Miksi makaat 
kasvoillasi? Israel on tehnyt syntiä, he ovat rikkoneet minun liittoni, jonka 
minä olen heille säätänyt; he ovat ottaneet sitä, mikä oli vihitty tuhon omaksi, 
he ovat varastaneet ja valehdelleet, he ovat panneet sen omien tavaroidensa
joukkoon. Sen tähden israelilaiset eivät voi kestää vihollistensa edessä, vaan 
heidän täytyy kääntyä pakoon vihollistensa edestä, sillä he itse ovat vihityt 
tuhon omiksi. En minä enää ole teidän kanssanne, ellette hävitä 
keskuudestanne tuhon omaksi vihittyä. Nouse, pyhitä kansa ja sano: 
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Pyhittäytykää huomiseksi, sillä näin sanoo Herra, Israelin Jumala: Sinun 
keskuudessasi, Israel, on jotakin tuhon omaksi vihittyä; sinä et voi kestää 
vihollistesi edessä, ennen kuin olette poistaneet keskuudestanne tuhon 
omaksi vihityn. Astukaa siis huomenaamuna sukukunnittain esiin, ja se 
sukukunta, johon Herran arpa osuu, astukoon esiin suvuittain, ja se suku, 
johon Herran arpa osuu, astukoon esiin perhekunnittain, ja se perhekunta, 
johon Herran arpa osuu, astukoon esiin mies mieheltä. Mutta se, jolta tavataan 
tuhon omaksi vihittyä, poltettakoon tulessa, hän ja kaikki, mitä hänellä on, 
sillä hän on rikkonut Herran liiton ja tehnyt häpeällisen teon Israelissa." 

Niin Joosua antoi varhain seuraavana aamuna Israelin sukukunnittain astua 
esiin; ja arpa osui Juudan sukukuntaan. Silloin Joosua antoi Juudan 
sukukunnan astua esiin, ja arpa osui serahilaisten sukuun. Sitten hän antoi 
serahilaisten suvun astua esiin mies mieheltä, ja arpa osui Sabdiin. Niin 
Joosua antoi hänen perhekuntansa mies mieheltä astua esiin, ja arpa osui 
Aakaniin, Karmin poikaan, joka oli Sabdin poika, joka Serahin poika, Juudan 
sukukuntaa. Silloin Joosua sanoi Aakanille: "Poikani, anna Herralle, Israelin 
Jumalalle, kunnia ja anna hänelle ylistys: tunnusta minulle, mitä olet tehnyt, 
äläkä salaa sitä minulta." 

Aakan tunnustaa syntinsä
Niin Aakan vastasi Joosualle ja sanoi: "Minä todella olen tehnyt syntiä Herraa, 
Israelin Jumalaa, vastaan, sillä näin minä tein: kun minä näin saaliin joukossa 
kauniin sinearilaisen vaipan, kaksisataa sekeliä hopeata ja kultalevyn, 
viidenkymmenen sekelin painoisen niin minussa syttyi niihin himo, ja minä 
otin ne; ne ovat kätkettyinä maahan keskelle minun telttaani, hopea 
alimpana." Niin Joosua lähetti miehiä ottamaan selkoa, ja ne juoksivat telttaan. 
Siellä oli kätkö hänen teltassaan, hopea alimpana. He ottivat ne teltasta, veivät 
ne Joosuan ja kaikkien israelilaisten luo ja panivat Herran eteen. 

Aakan saa rangaistuksen
Niin Joosua yhdessä koko Israelin kanssa otti Aakanin, Serahin pojan, ja 
hopean, vaipan ja kultalevyn, sekä hänen poikansa, tyttärensä, härkänsä, 
aasinsa, lampaansa, telttansa ynnä kaikki, mitä hänellä oli, ja he veivät ne 
Aakorin laaksoon. Joosua sanoi: "Miksi olet syössyt meidät onnettomuuteen? 
Herra syöksee sinut onnettomuuteen tänä päivänä." Silloin koko Israel kivitti 
hänet kuoliaaksi. He polttivat heidät tulessa ja kivittivät heidät. He kasasivat 
hänen päällensä suuren kiviroukkion, joka vielä tänäkin päivänä on olemassa; 
ja niin Herra lauhtui vihansa hehkusta. Sen tähden kutsutaan sitä paikkaa 
vielä tänäkin päivänä Aakorin laaksoksi.
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3. Kertomuksen keskeinen opetus
Kertomuksesta käy ilmi, miten tarkoin Jumalan määräyksiä on noudatettava
ja se, että Jumala näkee ja tietää kaiken. ”Sillä ei mikään ole salattua muuta 
varten, kuin että se tulisi ilmi, eikä kätkettynä muuta varten, kuin tullakseen 
julki.” Mark. 4: 22.

Aakan tunnusti syntinsä. Jos hän myös katui sitä (se ei selviä kertomuksesta), 
niin Jumala antoi sen hänelle anteeksi ja Aakan pääsi iankaikkiseen iloon, 
taivaaseen. Jumala rakasti Aakania, muttei hänen tekoaan. Jumala vihaa 
syntiä. Oikeaan katumukseen kuuluu se, että tunnustaa tekonsa, on 
pahoillaan siitä, haluaa korjata tekonsa aiheuttamat vahingot ja ennen kaikkea 
uskoo siihen, että Jeesus on sovittanut tämänkin synnin. 

Jumala antaa meille anteeksi: ”Jos me tunnustamme syntimme, on hän 
uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja 
puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.” 1 Joh.1: 9. Mutta synnillä on 
seuraukset. Jos on erehtynyt vaikkapa varastamaan, saattaa siitä saada
vankilatuomion, jonka joutuu kärsimään maallisten lakien mukaan, vaikka 
kuinka katuisi. Kaikki Jumalan toimet tarkoittavat aina meidän iankaikkista 
parastamme.

Meillä ei ole Uudessa liitossa oikeutta tappaa ketään, vaikka hän olisi tehnyt 
kuinka väärin. ”Älkää itse kostako, rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan 
vihalle, sillä kirjoitettu on: "Minun on kosto, minä olen maksava, sanoo 
Herra." Room. 12:19. Vanhan Testamentin aikana  oli toinen järjestys, jonka 
Jeesus kumosi. Maallisella esivallalla (lait, tuomarit, oikeusistuimet) on omat 
oikeutensa. ”Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän 
on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan 
asettamat. Sen tähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan 
säätämystä vastaan; mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä 
tuomion. Sillä hallitusmiehet eivät ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, 
vaan niiden, jotka tekevät pahaa. Jos siis tahdot olla esivaltaa pelkäämättä, 
niin tee sitä, mikä hyvää on, ja sinä saat siltä kiitoksen; sillä se on Jumalan 
palvelija, sinulle hyväksi. Mutta jos pahaa teet, niin pelkää; sillä se ei miekkaa 
turhaan kanna, koska se on Jumalan palvelija, kostaja sen rankaisemiseksi, 
joka pahaa tekee. Siksi tulee olla alamainen, ei ainoastaan rangaistuksen 
tähden, vaan myös omantunnon tähden. Sen tähdenhän te verojakin 
maksatte. Sillä he ovat Jumalan palvelusmiehiä, ahkeroiden virassansa juuri 
sitä varten. Antakaa kaikille, mitä annettava on: kenelle vero, sille vero, 
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kenelle tulli, sille tulli, kenelle pelko, sille pelko, kenelle kunnia, sille kunnia.” 
Room. 13: 1 – 7.

4. Muita vastaavia kertomuksia Raamatussa
Ananias ja Safiira (aviopari) kaatuivat kumpikin kuolleina maahan, kun he 
olivat valehdelleet alkuseurakunnalle lahjoittamansa summan ja pitäneet siitä 
osan itsellään.

Usko Jeesukseen herätti Sakkeuksessa halun hyvittää/korjata väärät tekonsa.

5. Opeteltava Raamatun lause
"Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri; sitä haluten monet ovat eksyneet 
pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla.” 1 Tim. 6: 10.

6. Lauluehdotus

Älä käsi pieni tartu mihin vain. Älä käsi pieni tartu mihin vain. 
Sillä Isä taivainen näkee lapsen sydämen. Älä käsi pieni tartu mihin vain.

Älä sydän pieni kiinny mihin vain. Älä sydän pieni kiinny mihin vain. 
Sillä Isä taivainen näkee lapsen sydämen. Älä sydän pieni kiinny mihin vain.

7. Tehtäviä / kysymyksiä

8. Muuta huomioitavaa
Israel valloitti Ain tämän jälkeen.



Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 6(6)
Luterilainen Kirkko 3. vuosi nro VT2 _18/28
www.pyhäkoulu.fi
lapsille@luterilainen.com 30.3.2014
________________________________________________________________________________


