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Når Moses døde, tok den yngre Josva hans plass som leder for israelittene. 40 år etter 
Moses hadde stått ved grensen til Kaanan, men feilet i å komme inn i landet, var det nå 
Josvas tur å lede folket inn i landet som var lovet dem. Den første utfordringen var å 
forsere elven Jordan, som på den tiden av året gikk over alle sine bredder. Det var ingen 
vadesteder, men Gud sa at du skulle gå ut i elven. Denne gangen stolte de på Gud, og i 
det de satte føttene ut i elven, så skilte elven seg som om en usynlig demning stoppet 
vannet. Gud var med dem. Som et minne om dette miraklet, befalte Gud dem å sette 
opp et minnesmerke. 
 
STEINENE PÅ LAND 
 
De skulle ta tolv steiner fra bunnen av Jordan, bære dem opp land og sette dem opp 
(Jos 4,1-3). Tallet på steinene representerte antallet israelittiske stammer. 
 

1. Minne om det Gud har gjort 
For det første skulle steinene være et minnesmerke (Jos 4,6-7). I vår tid setter vi 
også opp minnesmerker for å huske viktige hendelser. Men man har også noen 
monumenter i sitt eget liv, sterke minner og hendelser som har formet oss. 
Kanskje har man også noen sanne monumenter over hva Gud har gjort i våre 
egne liv. 
 

2. Et grunnlag for å dele historien om hva Gud hadde gjort 
Når kommende generasjoner spurte om dette minnesmerket, så skulle de fortelle 
historien om hva Gud hadde gjort (Jos 4,21-22). Det ble derfor et grunnlag for å 
fortelle om Guds gjerninger. Gud vil også at vi skal fortelle andre mennesker om 
de tingene Gud har gjort for oss (se eks. Luk 8,39). 
 

3. Et tegn for alle mennesker 
Gud har alltid hatt en plan om at alle mennesker skal kjenne Ham, derfor skulle 
disse steinene være til tegn for alle folk, ikke bare israelittene (Jos 4,24). Gud har 
gode nyheter til alle mennesker, fordi alle kan bli frelst ved troen på Jesus. 
 

STEINENE I ELVEN 
 
Josva satte også opp tolv steiner i midten av elven (Jos 4,9), et minnesmerke som ingen 
kom til å se eller spørre om. Ofte i Bibelen brukes vann som en symbol på dom, som da 
Gud brukte Rødehavet til å utslette de egyptiske krigerne som skulle ta israelittene til 
fange. Hvis steinene på land er et minne over de Gud reddet, så er steinene i elven en 
advarsel til de som ikke stoler på Gud. Israelittene hadde tillitt til at Gud ville hjelpe dem, 
derfor ble de «båret» opp av vannet, opp av hjelpesløshet og mørke, og inn i livet (her: 
det lovede land), slik Jesus redder oss. Livet har to utganger, og steinene i elven 
representerer døden. 
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Det er to monumenter i denne historien, men det er håpets monument om hvordan Gud 
hjalp menneskene som blir stående synlig for alle. Dette er historien Gud vil at vi skal 
huske. 
 
Steinene på land hadde også en annen egenskap. De skilte seg fra de andre steinene 
på land, fordi de hadde blitt slipt og formet runde av vannet. De hadde blitt «renset». 
Dette er som dåpen, som symboliserer at vannet renser oss og vi begraver det gamle 
livet. De kantete og uslipte steinene kastes til bunnen av elven, mens runde og slipte 
steiner blir tatt opp. 

En misforståelse omkring hva det betyr å være en kristen, er at man skal prøve å 
leve moralsk gode liv, så kanskje man kommer til himmelen. Men billetten til himmelen 
er allerede betalt av Jesus for de som tror på Ham, og de gode gjerningene kommer av 
det Gud gjør i oss mennesker ved Den hellige ånd.  

Steinene slipte ikke seg selv runde, det var vannet som slipte dem. På samme 
måte skaper ikke kristne kjærlighet i seg selv til å gjøre gode gjerninger, men det er Gud 
som former oss. Og i en verden full av kantete steiner, så kan du bli et monument over 
hvem Gud er og hva Han har gjort for deg. 
 
 
 
SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE: 
 

• Hvilke «monumenter» eller «minnesmerker» har du ditt liv over det Gud har gjort 
for deg? Bruk litt tid på å reflektere over dette. 
 

• Våre «minnesmerker» er kanskje ikke alltid synlig for andre, men vi er likevel kalt 
til å fortelle andre om hva Gud har gjort for oss. Har du noen ganger vitnet om 
hva Gud har gjort for deg? Hva var foranledningen? Hvordan reagerte de som 
hørte det? 
 

• Det er et alvor i minnesmerket som ble plassert på bunnen av elven som sier noe 
sant om menneskers forhold til Gud. Hva skal til å for å ikke bli en av de steinene 
på bunnen av elven? 

 
 
 

 
	  


