
Josuas bok
Förbundet uppfyllt
Josuas bok har fått sitt namn efter dess huvudperson: Josua.
Boken berättar om hur Gud uppfyllde sitt förbund med Israels
barn och gav dem Kanaan, det land han hade lovat dem.

På hebreiska betyder ”Josua” ”Herren är frälsning”. Den gre-
kiska formen av namnet översatt till svenska är ”Jesus”. Detta
namn har en tänkvärd symbolik, för Josuas bok är uppteck-
ningen av hur Josua för Israels barn in i deras utlovade land,
och Jesus Kristus för oss in i det eviga livets ”utlovade land”.

Bok om krig
I Josua finns många redogörelser för hur Israels barn uppfyllde
Herrens förbund genom att besegra sina fiender i krig. Vi kan-
ske undrar över hur Gud kan säga till ett folk: ”Du skall inte
döda”, och sedan befaller samma folk att förgöra hela befolk-
ningen i vissa städer. Även om vi inte till fullo förstår Guds
tänkesätt, vet vi följande:

1. Händelserna i Josua inträffade vid en tidpunkt när natio-
ner stred i sin guds namn. När israeliterna med hjälp av
Herrens kraft besegrade kananeerna, var deras seger ett
vittnesbörd om att han är den sanne och levande Guden.
Du kommer att märka att nästan varje redogörelse i Josua
och Domarboken visar hur israeliterna vann striderna
på ett mirakulöst sätt, vilket hjälpte både israeliterna och
deras fiender att förstå att Herren Gud hade vunnit striden
och ingen människa eller strategi. Dessutom tillät inte
Herren att Israel blev rikt genom att lägga beslag på det
folks ägodelar som de hade besegrat (det kommer du att
läsa om i Josua 7).

Herren påminde ofta israeliterna om att landet tillhörde
honom och att de hade fått det för att bruka det som hans
folk. Förgörelsen av Kanaans ogudaktiga och avgudiska
nationer är en läxa för alla människor att detta är ett sätt
som Gud kan straffa de ogudaktiga på, och den påminner
oss om den stora förgörelsen av de ogudaktiga som kom-
mer att inträffa vid tiden för domen.

2. Profeten Nephi lärde oss att Herren ”gör intet, som icke är
till nytta för världen” (2 Nephi 26:24). Profeten Hesekiel
upptecknade att Herren inte finner någon glädje i de
ogudaktigas död (se Hes 18:32; 33:11). När därför Herren
befallde israeliterna att driva ut eller förgöra kananeerna,
utgick han från rådande förhållanden och gjorde det som
var fördelaktigast för alla inblandade.

3. Kananéernas ogudaktighet hade nått sin kulmen (se 3 Mos
18:3, 24–25; 5 Mos 18:10–12; 1 Nephi 17:32–35). Detta inne-
bär att de var villiga att döda profeterna och de heliga
(se 2 Nephi 26:3). Även om de heliga i alla tider förväntas
leva på ett sätt som skiljer sig från världen omkring dem,
skulle det i detta fall ha varit ytterst svårt för israeliterna
att sida vid sida med kananéernas stora ogudaktighet leva
det rättfärdiga liv som Herren krävde av dem. När ett
samhälles ogudaktighet är så stor att det uppväxande släk-
tet inte har någon möjlighet att leva rättfärdigt, då förintar
Gud i sin barmhärtighet detta samhälle från jorden för
framtida släktens skull. Vi lär detta från berättelsen om
Noa och floden.

4. Guds vägar är inte våra vägar (se Jes 55:8–9). När vi tänker
på att det är hans verk att ”åvägabringa odödlighet och
evigt liv för människan” (Mos 1:39) och att han är Skapa-
ren och har makt över sina skapelser, vilket innefattar
förmågan att frälsa dem, då kan vi ha tro på att Guds
handlande bidrar till att uppfylla hans verk. Eftersom vi är
begränsade i vårt förstånd, kan vi inte se saker och ting
ur Guds synvinkel.

Förberedelser inför studierna av Josua
Ett ledmotiv i Josua är att vi noggrant ska följa Herrens före-
skrifter. När Israels här var lydig hade den framgång. När den
inte lydde, misslyckades den. Följderna av deras lydnad hjälpte
israeliterna inse att det var Herrens hjälp som gav dem segern.

Josuas bok kan delas in i tre huvuddelar:

• Erövringen av Kanaan

• Josuas indelning av landet

• Josuas sista föreskrifter och vittnesbörd

Tänk på hur otillräcklig och ödmjuk Josua kan ha känt sig
när han kallades att leda Israels barn efter Mose – en av
de största profeterna i historien. När du läser Josua 1, sök då
efter vad Herren sade till Josua för att uppmuntra honom
i hans nya kall. Tänk på hur du kan tillämpa detta råd i de
kall Herren ger dig och i det som händer i ditt liv.

Förstå skrifterna

Josua 1

Studera skrifterna 
Gör två av följande uppgifter (A–C) medan du studerar Josua 1.

Var stark och frimodig

1. Finn verserna där Herren sade till Josua att denne skulle
vara stark och frimodig. Markera dem gärna i dina skrifter.

2. Skriv något om hur du kan bli stark och frimodig.

Inte vara skild från din
mun (v 8) – Alltid vara i dina
tankar

Stå dig emot (v 5) – Besegra
eller ersätta

Josua 1

”Var stark och frimodig”
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Nyckelskriftställe: Vikten av att lita
på skrifterna

Rita en affisch i din anteckningsbok som du tror bäst återger
budskapet i Josua 1:8. Förvissa dig om att din affisch säger
vad vi bör göra med skrifterna (lagboken) och vilka välsig-
nelser vi är lovade om vi gör det.

Hur skulle du känna dig?

1. Hur viktigt är det för en profet att hans folk stöder
honom?

2. Om du fick tala en liten stund med kyrkans nuvarande
profet, vad skulle du då säga till honom att du gjorde för
att stödja honom?

Alma lärde att tro är att sätta
sin lit till Gud (se Alma
36:3). Medan du läser Josua
2, ta då reda på hur män-
niskor i detta kapitel visar
sin tro.

Förstå skrifterna

Josua 2

Josua 2:1 – Varför stannade spejarna hos
en sköka?
När vi läser något i Bibeln som tycks obegripligt, måste vi tänka
på vad vi känner till om Herren och hans lära. Han har till
exempel bett oss att vara rena och undvika situationer och män-
niskor som kan få oss vara okyska. Eftersom vi vet detta kan
vi vara säkra på att ”sköka” här betyder något annat än det vi
normalt tror eller att denna sköka hade omvänt sig. Det som
hände i denna berättelse får oss att tro att hon var en god
kvinna som trodde på Gud. Vi bör också ta spejarnas situation
i betraktande. Människor lägger troligtvis mindre märke till
främlingar som går in i en skökas hus än till främlingar som går
in i någon annans hus.

Dennes blod komma över
vårt huvud (v 19) – Vi
kommer att hållas ansvariga
för hans död.

Sköka (v 1) – Prostituerad
Hans blod komma över hans
eget huvud (v 19) – Han
kommer att hållas ansvarig
för sin egen död.

Josua 2

Spejare i Jeriko

Studera skrifterna
Gör uppgift A eller B medan du studerar Josua 2.

Den goda Rahab

Efter att ha läst Josua 2; Hebreerbrevet 11:30–31; Jakobsbrevet
2:24–25, föreställ dig då att du vore en av spejarna och skriv
en förklaring som bevisar att Rahab hade tro. Förklara varför
du tycker att israeliterna borde rädda henne när de erövrar
Jeriko.

Ett rött snöre

Vad tror du det röda snöret kunde representera? Vad gjorde
israeliterna när de var i Egypten som påminde om denna
röda tråd? (Se 2 Mos 12:7, 13.)

Vad hjälper dig att tro och förtrösta på våra levande profeter
och apostlar? Varför är det viktigt att tro och förtrösta på
dem? Josua 3–4 handlar om vad Herren gjorde som bevisade
för dem som ville få bekräftat att han var med Josua på
samma sätt som han hade varit med Mose.

Studera skrifterna 
Gör två av följande uppgifter (A–C) medan du studerar
Josua 3–4.

Skriv i dagboken

Föreställ dig att du ser leviterna bära förbundsarken. 
Skriv in i din dagbok vad som hände den dag som beskrivs
i Josua 3–4.

Josua 3–4

Israels folk går över Jordan
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Hur sker detta i dag?

På vilka sätt kan Herren hjälpa oss att få bekräftelse i dag på
att kyrkans president är en Guds profet?

En minnessten

I Josua 4 befallde Herren Josua att sätta upp minnesstenar.
Skriv ner i din anteckningsbok vad du tror det skulle kunna
tänkas stå på en minnestavla vid stenarna.

Josua 5 återger några händelser som ägde rum när Israels
läger befann sig i det utlovade landet på västra sidan om
Jordanfloden. Israeliterna visade sin hängivenhet för Herren,
och han visade dem att han fortfarande var med dem när de
stod inför sin nästa stora uppgift – att erövra Kanaans land.

Studera skrifterna 

Hövitsman över Herrens här

1. Det är inte klart vem som är ”befälhavaren över Herrens
här” i Josua 5:13–15, men vers 14 säger att Josua ”föll ner
till jorden på sitt ansikte, tillbad”. Andra människor i skrif-
terna har reagerat på samma sätt som Josua gjorde: Korne-
lius, när han mötte Petrus (se Apg 10:25–26), Johannes,
när han fick besök av en ängel (se Upp 19:10; 22:9) och
Nephis bröder gentemot Nephi (se 1 Nephi 17:55). Läs
också 2 Mosebok 3:1–6 där Mose såg Herren. Hur kan det
som hände vid dessa tillfällen jämföras med det som
hände Josua och ”befälhavaren”? Vad kan vi lära av detta
om vem som besökte Josua?

2. Varför tror du det var viktigt för Josua att få uppleva detta
vid den här tidpunkten?

Frivillig uppgift

Skriv och berätta om ett tillfälle då Herren gav dig ytterligare
styrka när du stod inför en svårighet.

Josua 5

En särskild gäst

I Josua 2 läser vi om hur två israeliter spionerade på Jeriko,
beskyddades av Rahab och sedan rapporterade tillbaka till
Josua. Josua 6 berättar om hur israeliternas här besegrade
staden och om hur Rahab räddades som spejarna hade lovat.

Förstå skrifterna

Josua 6

Josua 6 – Sju
Lägg märke till hur många gånger antalet sju återkommer
i denna berättelse. På hebreiska betyder sju (sheva) ”hel,
fullständig eller fullkomlig”. Genom att använda antalet sju
betonade Herren att om Israel helt och hållet höll hans bud
och sitt förbund med honom skulle de ha framgång.

Studera skrifterna 

Beskriv striden om Jeriko

Beskriv kortfattat striden om Jeriko. Se till att du använder
följande ord: omkring, basun, sju, ark och Rahab.

Hur kände de sig? Vad trodde de?

Skriv något om vad du tror att var och en av följande perso-
ner trodde eller kände som en följd av erövringen av Jeriko:
en israelitisk präst med en basun, en soldat i hären, en kusin
till Rahab och en invånare i Jeriko. Jeriko var den första stad
som Israels här kämpade mot efter att ha gått in i Kanaans
land. Vad tycker du Israels barn borde ha lärt sig av sättet de
vann denna strid på som kunde vara till hjälp under den
fortsatta erövringen av det utlovade landet?

Ges till spillo (v 17–18) – Fullständigt förgöras

Josua 6

Murarna föll
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Vad händer när vi syndar och försöker skyla över våra
synder? (Se L&F 121:37.) Även om andra människor kanske
inte vet att vi skyler över våra synder, så är det en som vet
det – vem? Vad händer med vår andliga utveckling när vi
försöker skyla över våra synder? Josua 7 handlar om hur
Israels barn lärde sig en mycket viktig och eftertrycklig läxa
om betydelsen av att lyda och om den inverkan vår lydnad
har på andra. De lärde sig också att vi inte kan dölja vår olyd-
nad för Herren. 

Förstå skrifterna

Josua 7

Josua 7:22–26 – Dödades Akans familj tillsammans
med honom?
Det framgår inte entydigt av Josua 7 om Akans familj dödades
tillsammans med honom eller om de behövde se på medan
han dödades och det byte som hade fördömts blev uppbränt.
Det är möjligt att de dödades, i synnerhet om de hjälpte Akan
att gömma det som han hade tagit. Hela lägret blev befallt att
inte ta något från staden.

Studera skrifterna

Syndens följder

1. Äldste Dean L Larsen sade: ”Det finns ingenting som heter
privata synder” (Nordstjärnan, okt 1983, s 63). Hur bevisar
berättelsen om Akan detta? Vilken inverkan hade till
exempel Akans synd på trettiosex israeliter och deras
familjer? Ta med den inverkan hans synd hade på hela
Israels läger, däribland Josua, och hur den påverkade
Akans familj.

2. Fundera över och skriv om ett nutida exempel där något
som verkar vara en persons ”privata synd” i själva verket
kan påverka många andra.

Siklar (v 21) – Viktmått
(se ”Vikter” i Bibelns sakupp-
lysning)

Tillspillogivna (v 1, 11–13, 15)
– Det som Gud hade befallt
skulle förgöras
Helga (v 13) – Göra ren och
helig

Josua 7

Erövringen av staden Ai

Josua 8 beskriver hur Herren befallde Josua att återvända och
förgöra Ai efter att ha löst de problem som Akans synd hade
orsakat.

Vid tiden för händelserna i Josua 9 spred sig ryktet om israe-
literna över hela landet. Invånarna i Gibeon bestämde sig
för att lura israeliterna att sluta fredsfördrag med dem. Israe-
literna slöt det utan att fråga Herren om han godkände för-
draget. De blev upprörda när de fann att gibeoniterna hade
lurat dem, men de höll ändå sin del av överenskommelsen.
Folket ansåg det vara viktigt att hålla ett löfte. Händelsen
lärde israeliterna att oftare rådgöra med Herren i sina före-
havanden (se också Alma 37:37). 

Nyheterna om vad israeliterna gjorde i landet fortsatte sprida
sig. Josua 10 handlar om vad flera olika folkgrupper gjorde för
att hindra Herrens folk. Vi läser också om vad Herren gjorde
för att hjälpa sitt folk att besegra sina fiender. Medan du
läser, tänk då på vilka ”fiender” du har som försöker hindra
dig från att uppnå evigt liv. Hur kan du följa Josuas exem-
pel? Vilka likheter finns det mellan det Herren gjorde för
Josua och det Herren kan göra för dig?

Josua 10

Solen och månen står stilla

Josua 9

Bedragna av gibeoniterna

Josua 8

Erövringen av Ai
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Förstå skrifterna

Josua 10

Studera skrifterna

Ytterligare hjälp från Herren

1. Vilka två ovanliga åtgärder vidtog Herren för att hjälpa
israeliterna att bekämpa sina fiender?

2. Vilken hjälp får vi i dag att stå emot frestelser och ogudak-
tighet? (Läs gärna 1 Nephi 14:12–14 för förslag.)

Tillämpa skrifterna på dig själv

1. Läs Josua 10:24–25 och jämför det du läser med vad
Herren sade i 1 Korintierbrevet 15:21–26; Läran och
förbunden 76:58–62, 101–106; 103:5–8. Beskriv vad Josua
befallde befälhavarna att göra och hur det symboliserar
vad Jesus kommer att göra för sitt folk.

2 Hur kan vi förbereda oss för att bli värdiga Herrens hjälp
och beskydd?

Sidon Berget Hermon

Medelhavet

Hasor

MeromAksaf

Berget Karmel

Berget Gilboa Berget
Tabor

Simron

Gilgal
JerikoBet-Horon

Gezer Gibeon
Asdod Jerusalem

Berget NeboLibna Mackeda

Gat
Eglon

Lakish
Hebron

Debir

Josuas militära erövringar

Drag inte din hand från dina tjänare (v 6) – 
Sluta inte hjälpa oss

Josua 11 beskriver fler strider som Josua och israeliterna
vann. Kapitel 11 nämner också att israeliterna ”under lång
tid” förde krig med några av kungarna. Vi vet inte varför det
tog längre tid för israeliterna att erövra just dessa städer än
det tog för dem att erövra några av de första städerna som de
stred mot. Josua 12 innehåller en förteckning över de städer
och kungar som israeliterna tillintetgjorde. Josua 13:1–14
innehåller en förteckning över några av de städer och kungar
som inte förgjordes eller fördrevs. Vi vet inte varför dessa
grupper inte förgjordes eller fördrevs.

Vi kan läsa om hur landet fördelades mellan Israels tolv
stammar i Josua 13–21.

Innan Mose förvandlades gav han landet på östra sidan om
Jordan till Rubens och Gads stammar och till hälften av
Manasses stam, på villkor att dessa hjälpte de andra stam-
marna att ta landet på västra sidan om Jordan i besittning.
Detta genomfördes vid tiden för händelserna i Josua 22. 

Josua 22 berättar om hur dessa två och en halv stammar
går tillbaka för att få sin arvedel på östra sidan om Jordan.
De andra stammarna uppfattade något dessa gjorde på vägen
som att de bröt mot Moselagen och detta ledde nästan till
krig. Men stammarnas ledare kom samman och löste proble-
met på fredlig väg. Liksom detta forntida folk bör även vi
ta reda på vad som verkligen har hänt innan vi dömer andra.

Josua 22

Bosättningen öster om Jordan

Josua 11–21

Striden om Kanaan fortsätter
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Domarboken återger Israels historia från det att Josua dog till
dess Samuel utvaldes som profet. Även om Domarboken inne-
håller berättelser ur israeliternas historia, kommer berättelserna
inte nödvändigtvis i kronologisk ordning, och de utgör ingen
fullständig redogörelse för israeliternas historia. Domarboken
innehåller berättelser om avgudadyrkan och laglöshet som
har paralleller i vårt nutida samhälle. En del av berättelserna är
besynnerliga och tragiska och innehåller avskyvärda detaljer
som får oss att undra hur israeliterna kunde vara så ogudak-
tiga. Men vi ser också Herrens hand när han hjälpte Israel –
trots att det till stor del var ett andlig svagt folk under denna
tid. Domarboken är ett vittnesbörd om att Herren kan hjälpa
oss i vår svaghet, om vi vänder oss till honom.

Vilka var dessa ”domare”?
”Domare” syftar på ledare i Israels stammar som Gud eller fol-
ket utvalde till att befria israeliterna från sina fiender. Domarna
var mer militära ledare än domare som har hand om rättsliga
frågor. Folket gjorde dem till hjältar, även om de rättfärdiga

domarna försökte lära dem att Herren är Israels verklige ledare
(se Dom 8:23; 11:27).

Huvudtema
Efter att Herren hade lett israeliterna in i deras utlovade land
med mirakulös kraft, fortsatte de inte att gå framåt i tro och

Vem? Vad gjorde de?

Ehud Dödade fiendens kung

Debora En profetissa som inspirerade Israels här

Gideon Förlitade sig på att Herren skulle leda Israel till seger med
en mycket liten här

Jefta Utvald av folket att leda Israel till seger men gav ett dåraktigt
löfte

Simson Förutordinerad till ett stort verk men förslösade sina gåvor
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Domarboken

Som ung man hade Josua kommit ut ur Egypten och blivit
tjänare åt Mose. Han blev vittne till plågorna i Egypten,
underverken i öknen och israeliternas knotande och uppro-
riskhet. Slutligen ledde han Israels här i deras mirakulösa
segrar över städer och kungar i Kanaan. Josua 23–24 återger
denne store (och nu ålderstigne) ledares sista predikan.
Efter att nu ha läst något om Josuas liv och upplevelser, vad
tror du var det viktigaste budskapet i hans tal?

Förstå skrifterna

Josua 23

Josua 24

Förelade dem lag och rätt
(v 25) – Gav dem lagar som de
skulle få genom förbund

Floden (v 2–3, 14–15) –
Jordanfloden
Jag sände panik framför er
(v 12) – Jag tillät att ryktet om
er skrämde andra

Gissel för era sidor (v 13) –
Sår, som av piskrapp

Återstoden av dessa folk
(v 12) – De överlevande
i Kanaans land

Josua 23–24

”Välj i dag”

Studera skrifterna 

Gör en översikt av de råd Josua gav 

Gör två tabeller i din anteckningsbok enligt nedanstående
och återge vad Josua sade till israeliterna i Josua 23. Under
”Åtgärder” i första tabellen skriver du vad Josua befallde
Israel att göra. Under rubriken ”Följder” skriver du sedan de
utlovade välsignelserna. I den andra tabellen skriver du
under ”Åtgärder” vad Josua sade att Israel inte skulle göra,
och sedan under ”Följder” vad som skulle hända på grund
av deras olydnad.

Nyckelskriftställe – Josua 24:15

1. Skriv upp de olika sätt som Herren enligt Josua 24:1–13
hade välsignat israeliterna på.

2. Vad bad Josua dem göra i verserna 14–15 som tack för allt
som Herren hade gjort för Israels barn.

3. Hur skulle Josuas råd i vers 15 kunna bli till välsignelse för
dig i dag?

Åtgärder
Josua 23:6–8, 11

Åtgärder
Josua 23:12, 16

Följder
Josua 23:9–10

Följder
Josua 23:15–16


