
Bohaterowie Starego Testamentu (5)

Jozue – drugi Mojżesz i typ Chrystusa

• Księga Jozuego – 6. księga ST (należy do tzw. ksiąg historycznych; Bib. Hebr: do proroków 
wcześniejszych = Joz, Sdz, 1-2Sm, 1-2Krl) kontynuująca losy Narodu Wybranego po śmierci 
Mojżesza

- tło historyczne narracji: podbój Kanaanu (Ziemi Obiecanej)

• postać wiodąca:  Jozue (hebr. Jehoszua = JHWH zbawia; gr. VIhsou/j [Jesus]– podczas 
wędrówki przez pustynię dowodził wojskiem izraelskim (Wj 17,8-14), był pomocnikiem 
Mojżesza (Wj 24,13; 32,17; Jozue, syn Nuna, który od młodości swojej był w służbie 
Mojżesza – Lb 11,28), pilnował Namiotu, gdzie Bóg rozmawiał z Mojżeszem (Wj 33,11); 
pierwotnie nazywał się Ozeasz (hebr. Hoszea), nowe imię nadał mu Mojżesz (Lb 13,16); 
należał do zwiadowców mających zbadać kraj Kanaan i jako jedyny razem z Kalebem nie 
stracił wówczas wiary w możliwość zajęcia kraju (Lb 13-14); tylko tych dwóch dożyło wejścia
do Kanaanu (Lb 26,65; 32,12) – pozostali przedstawiciele niewiernego pokolenia zmarli na 
pustyni

• misja Jozuego: Jozue, syn Nuna, który ci służy, on tam wejdzie. Jemu dodaj odwagi, gdyż on 
wprowadzi Izraela w posiadanie tej ziemi.(Pwt 1,38; por. Pwt 3,28; 31,3.7.23)

→ główny wątek Księgi Jozuego (por. J 1,1-5)

• Jozue jako drugi Mojżesz:

- wysłał szpiegów, by wybadać kraj (Joz 2)
- poprowadził lud, by w cudowny sposób przeszedł przez Jordan po suchej ziemi (Joz 3)
- „wódz zastępów Pańskich” nakazał mu zdjąć buty na ziemi świętej (Joz 5,15; por. Wj 3,5)
- czynił cuda jak Mojżesz (wymodlił przedłużenie dnia, by pokonać Amorytów Joz 10,12-14)
→ dla chrześcijan: tak jak Jozue zastąpił Mojżesza, tak Jezus zastąpił „starą” religię Mojżesza

• Nierządnica Rahab (Joz 2) - prostytutka jako bohaterka („Szerokość”, czerwony sznur, 
genealogia Chrystusa w Mt 1,5-6; 1 List Klemensa 12,7-8: „w tej kobiecie była nie tylko 
wiara, ale też proroctwo” → obraz Kościoła?)

• cudowne przejście przez Jordan (Joz 3)

• pierwsza Pascha w Ziemi Obiecanej (na stepach Jerycha – Joz 5,10-12)

• zdobycie Jerycha (uratowanie Rachab; odkrycia archeologiczne – Joz 6)

• prawo cheremu (klątwy) i klęska pod Aj (Joz 7-8)

• podział Ziemi Obiecanej między pokolenia izraelskie (Joz 13-21)

• przymierze w Sychem (Joz 24) – początek „normalnego” życia w Ziemi Obiecanej; decyzja 
narodu i narracyjne przygotowanie dalszych, niełatwych dziejów


