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Josua 

 

 

 
 

Fakta 

Författare:  

I Boken får vi inte reda på vem 

som skrivit den, men av tradition 

har Josua ansetts vara författare 

till boken. Det kan ju däremot 

inte gälla den del av boken som 

handlar om tiden efter hans död. 

De återkommande små notiserna 

”ännu i dag” pekar också på att 

boken åtminstone är omredigerad 

vid ett senare tillfälle. 

 
Tid:  

Vi befinner oss alldeles i tiden 

efter Israels folks 40-åriga 

ökenvandring, ca 1200 år f.Kr.   

Bakgrund:  

De rötter som Josua bok vilar på 

är djupt förankrade i 

”Moseboksmyllan”. Nu ska löftet, 

som allting hittills egentligen har 

handlat om ända sedan 1 Mos 12 

(när Herren kallar och välsignar 

Abraham), gå i slutlig uppfyllelse. 

Israels folk kommer nu för andra 

gången fram till stranden av 

Jordanfloden för att korsa den 

och erövra Kanaans land. Första 

gången gick det inte så bra. Men 

nu har en ny generation vuxit 

fram. 

 
 

Nycklar 

Guds löften 

Det ä r vä ldigt tälände ätt uppfyllelsen äv lö ftet sker direkt efter det ätt 

Möse här dö tt. Möse sjä lv, den stö rste ledären söm funnits i Isräels 

histöriä, fä r inte värä med öm ätt se lö fte gä  i uppfyllelse. Sä  ä r det. Störä 

mä n öch kvinnör kömmer öch gä r – men Guds lö fte bestä r! Störä ledäre 

ä r viktigä fö r Guds fölk, men de ä r inte ällt. 

”Min tjänare Mose är död. Gå nu över Jordan med hela detta folk...” (1:2). 

Herrens tröfästhet ä r inte beröende äv väd mä nniskör ä städkömmer, 

öävsett hur duktigä, klökä eller rikt utrustäde de ä r. Hän ä r älltid 

fö rmö gen ätt sjä lv uppfyllä sinä lö ften, öävsett vem söm fä r i uppdräg ätt 

utfö rä dem. 

 

Guds Ord 

”Följ troget den lag som min tjänare Mose gav dig. Vik inte av från den åt 

vare sig höger eller vänster. Ha alltid denna lag på dina läppar, läs lagens 

bok dag och natt.” Regelbunden, nöggränn lä sning öch ett dägligt intäg äv 

Guds örd leder äutömätiskt till lydnäd äv det. Avsäknäd äv lä sning 

resulterär i ävsäknäd äv lydnäd. Dettä ä r örd riktäde specifikt till Jösuä, 

söm ledäre fö r Guds fölk. Men jäg trör ätt sämmä källelse riktädes till 

värje isräelit dä  öch till värje kristen idäg. Om vi inte kän utlä sä det direkt 

ur Jös 1:7-8 sä  kän vi se det pä  ändrä stä llen i Bibeln. De inledände örden 

i Psältären beskriver t.ex. hur det börde värä fö r värje sänn Gudströende 

mä nniskä: ”Lycklig den… som har sin lust i Herrens lag och läser en dag 

och natt”. 

 

Guds närvaro 

Det ä r Guds nä rvärö mitt ibländ sitt fölk söm gö r helä skillnäden i Jösuä 

bök. Nä r Isräeliternä intär Jerikö verkär det söm ätt Gud insisterär pä  ätt 

häns fölk nä stän skä värä pässivä sä  ätt häns egen ä rä öch mäkt skäll 

kömmä i fökus. Det nörmälä sä ttet söm Gud ärbetär pä  ä r ju ätt änvä ndä 

öss fö r ätt utfö rä häns verk. Men eftersöm vi sä  öftä tenderär ätt sjä lvä tä 

ä t öss äv ä rän öch pä  sä  sä tt skymmä Guds gläns, sä  sä tter hän ibländ vä r 

medverkän ä t sidän. Helt enkelt fö r ätt vi skä se öch fö rstä  ätt ”den 

väldiga kraften [ä r] Guds och [kömmer] inte från mig” (2 Kör 4:7). 

Josua – var tapper och stark 
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Arvet 

Ett ärvegöds kän värä hur fult öch trä kigt söm helst, öbjektivt sett, men ä ndä  betydä enörmt mycket fö r den 

söm tär emöt det. Det pä minner persönen öm den söm ärvet köm ifrä n. Likädänt ä r det med Jösuä bök. Frä n 

käpitel 13 öch främä t gä r tempöt ner betydligt öch det blir inte likä spä nnände lä sning lä ngre. Men dä  bö rjär 

beskrivningen äv ärvet! Och öm vi sä tter öss in i isräeliternä situätiön, sä  vär dettä känske det bä stä äv ällt. 

A ntligen vär det utlöväde ländet deräs! Beskrivningärnä äv ländgrä nser öch ömrä den fungerär dä rfö r söm en 

pä minnelse öm Hönöm söm gett dem ällt dettä. 
 

Måndag: Jag skall vara med dig  

Läs Josua 1 Josua får höra Guds uppmuntrande ord: ”Jag ska vara med dig”. Utifrån det 
löftet kan Josua vara ”tapper och stark”. Samma löfte är givet till oss i 
missionsbefallningen (Matt 28:20). 
 
Vad får detta löfte betyda för dig idag? På vilket sätt kan du vara tapper och 
stark utifrån det? 

 

Tisdag: Minnesmärken  

Läs Josua 3-4 Att bara ta sig över floden, med allt vad det innebar, var inte nog. Det var 
också viktigt att man skulle minnas det som hänt. Därför reser man de 12 
stenarna. Yttre, fysiska bevis på Guds handlande.  
 
Vad har vi för sådana ”minnesmärken”? Hur kan vi bli bättre på att minnas 
Guds handlande, och berätta för våra barn? 

 

Onsdag: Murar som faller  

Läs Josua 5-6 Det var inte Josua som erövrade Jeriko, det var Herren själv. Efter tydliga 
anvisningar gjorde bara Josua och folket som Gud ville. 

Ligger det inte en stor hemlighet här? Hur ofta vill inte vi göra saker på vårt 
eget sätt, ”efter eget huvud”?  

Vad kan det innebära för dig personligen och för ditt lokala sammanhang 
att lite mer lyssna efter Guds tilltal och direktiv? Vad tror du att resultatet 
av det skulle bli? 

 

Torsdag: Staden Aj  

Läs Josua kap 7 – 
8:29 

Efter den fantastiska erövringen av den stora och befästa staden Jeriko 
kommer snabbt ett bakslag. Den lilla staden Aj kan inte erövras. Varför? 

Akans synd gör alla israeliter till syndare. På samma sätt får Akan ta 
straffet på sig och de andra blir fria från syndens konsekvenser. Här finner 
vi en en bild av Adam och Kristus i miniatyr (jfr Rom 5:12-21). 

 



 

Öppna Bibeln och samtala med Gud, en bibelläsningsplan / EFS & Salt Bibelåret 2015                                 
 

Ta en stund för att bara tacka Jesus för att han har tagit också ditt straff på 
sig, så att du kan gå fri! Prisa Honom för att han var trofast ända till döden, 
den förnedrande döden på ett kors! 

Jesus hänger på korset för dig och mig? 

 

Fredag: Att be om råd  

Läs Josua 8:30 - 9 
 

Återigen stöter israeliterna på problem när Givoniterna kommer till dem. 
Vägledning från Herren fanns tillgänglig, men de brydde sig inte om den. 
De fattade beslutet efter eget sunt förnuft, ”utan att rådfråga Herren”. Ett 
beslut som får långtgående konsekvenser. 

Hur fattar du dina beslut i livet? Hur fattar vi beslut i våra församlingar, på 
styrelsemöten och årsmöten? Finns det någonting i berättelsen från Josua 
bok, kapitel 9, som vi kan lära oss av? I så fall vad? 

 

Lördag: Bön   

Läs Josua 10-12 Detta är en genomgång av resten av erövringen, inklusive en återblick. Det 
visar oss tydligt hur Gud är med Israel och ger oss ett exempel på ett 
otroligt starkt bönesvar, en storslagen händelse! Men vad som borde vara 
mest storslaget för oss är att Gud lyssnar på en enskild mans bön. Och att 
det är likadant idag: Gud hör varje enskild bedjare. 

Vad vill du be Gud om idag? För egen del? För din familj? För Sverige?  

Be med visshet om att du ber till en Gud som säger: ”Han åkallar mig och 
jag svarar honom” (Ps 91:15). 

 

Söndag: Tron på en stark Gud  

Läs Josua 13-14 Trons objekt är alltid, per definition, Gud – inte tron i sig. Det som därför 
behövs är inte en stark tro på Gud, utan tro på en stark Gud.  

Kalev får här stå som ett Bibliskt exempel på detta. Om vi vill vara som 
Kalev så griper vi tag i Guds löften, ber utifrån dem och vädjar om 
uppfyllelse av dem inför Gud! Det vi ska koncentrera oss på är inte hur 
andliga vi själva känner oss, utan på vilka ord som har utgått ur Guds heliga 
mun. 

Vilka löften från Gud behöver du gripa tag i idag? Kan du vila i att det inte 
är du som behöver vara stark, när Gud redan är det? 

 


