
Parasha 54 Haftarah 

Kapittel 1 

1 Etter at Moshe, YHVHs tjener, var død, skjedde det at YHVH talte til Josva, Nuns sønn og 

Moshes medhjelper, og sa: 2 «Min tjener Moshe er død. Derfor skal du nå bryte opp og gå 

over denne Jordanelven, du og hele dette folket, til det landet som Jeg gir dem, Israels barn. 
3 Hvert sted dere setter foten på, gir Jeg dere, slik Jeg sa til Moshe. 4 Fra ørkenen og fra 

Libanon helt til den store elven, elven Eufrat, hele landet til hetittene, og helt til Storhavet 

mot solnedgangen skal landområdet deres være. 5 Ikke noe menneske skal være i stand til å 

stå seg mot deg alle dine levedager. På samme måten som Jeg var med Moshe, slik skal Jeg 

være med deg. Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. 

6 Vær sterk og modig, for det landet som Jeg sverget for deres fedre at Jeg ville gi dem, skal 

du skifte ut som arv til dette folket. 7 Vær bare sterk og overmåte modig, så du tar deg i 

vare så du gjør etter hele den loven som Min tjener Moshe bød deg. Vik ikke fra den, 

verken til høyre eller venstre, for at du kan ferdes viselig overalt hvor du går. 8 Denne 

Lovboken skal ikke vike fra din munn, men du skal grunne på den dag og natt, så du tar deg 

i vare så du gjør etter alt det som er skrevet i den. For da skal du ha framgang på din vei, og 

da skal du ferdes viselig. 9 Har Jeg ikke befalt deg? Vær sterk og modig! Vær ikke redd og bli 

ikke forferdet, for YHVH din Gud skal være med deg overalt hvor du går.» 

10 Så befalte Josva oppsynsmennene over folket og sa: 11 «Gå gjennom leiren, befal folket og 

si: Gjør klar forsyninger for dere, for om tre dager skal dere gå over denne Jordanelven for å 

dra inn og innta det landet som YHVH deres Gud gir dere til eiendom.» 

12 Til rubenittene, gadittene og halvparten av Manasses stamme talte Josva og sa: 13 «Husk 

på det ordet som YHVHs tjener, Moshe, befalte dere og sa: YHVH deres Gud skal gi dere 

hvile, og Han skal gi dere dette landet. 14 Deres koner, deres små barn og deres buskap skal 

bli igjen i landet som Moshe ga dere på denne siden av Jordan. Men dere skal dra væpnet 

over foran deres brødre, alle de mektige krigerne deres, og hjelpe dem 15 inntil YHVH har 

gitt deres brødre hvile, slik Han ga det til dere, og til de også har tatt i eie det landet som 

YHVH deres Gud skal gi dem. Da skal dere vende tilbake til landet som er deres eiendom, og 

dere skal eie det, det som YHVHs tjener Moshe ga dere på denne siden av Jordan, mot 

soloppgangen.» 

16 Så svarte de Josva og sa: «Alt det du har befalt oss, vil vi gjøre, og hvor du enn sender oss, 

vil vi gå. 17 På samme måten som vi var lydige mot Moshe i alle ting, vil vi også være lydige 

mot deg. Må bare YHVH din Gud være med deg, slik Han var med Moshe. 18 Hver den som 

setter seg opp imot det du sier og ikke lyder dine ord i alt det du befaler ham, han skal dø. 

Vær bare sterk og modig!» 

 

 



 

 


