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JOZUE � JEZUS.
BIBLIJNA TYPOLOGIA ZBAWICIELA

Ks. Antoni Tronina

Najnowszy dokument Papieskiej Komisji Biblijnej1

zwraca uwagê na typologiê jako na wa¿n¹ zasadê interpre-
tacji Starego Testamentu w Nowym. Jednocze�nie nowy
Katechizm Ko�cio³a Katolickiego wyja�nia, ¿e pod tym
pojêciem kryje siê jedno�æ planu Bo¿ego w dwu Testamen-
tach. �Typologia oznacza dynamizm zmierzaj¹cy do wy-
pe³nienia planu Bo¿ego, gdy Bóg bêdzie wszystkim we
wszystkich (1Kor 15,28). Tak wiêc na przyk³ad powo³anie
patriarchów i Wyj�cie z Egiptu nie trac¹ w³asnej warto�ci
w planie Bo¿ym, poniewa¿ s¹ równocze�nie jego  po�red-
nimi etapami� (KKK 130).

Niniejsza refleksja jest propozycj¹ takiej w³a�nie �ty-
pologicznej� lektury Ksiêgi Jozuego. Wyjdziemy od upo-
rz¹dkowania tradycji Starego Testamentu, dotycz¹cych
charyzmatycznego przywódcy Izraela, aby nastêpnie przed-
stawiæ go jako zapowied� Zbawiciela �wiata, Jezusa Chry-
stusa, w Nowym Testamencie i w pismach Ojców Ko�cio³a.
W ten sposób zbawcze dzie³o Chrystusa uka¿e siê nie jako
�statyczny� przedmiot wiary chrze�cijañskiej, lecz jako
dynamiczna prawda o Bogu ¿ywym. �Albowiem Bóg nie
pos³a³ swego Syna na �wiat po to, aby �wiat potêpi³, ale po
to, by �wiat zosta³ przez Niego zbawiony� (J 3,17).

1 Interpretacja Biblii w Ko�ciele. Dokument Papieskiej Komisji
Biblijnej z komentarzem biblistów polskich, przek³ad i red. ks. R. Ru-
binkiewicz, Warszawa [1999].

Verbum vitae
   1 (2002), 41-56
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1. JOZUE SYN NUNA W TRADYCJACH LITERACKICH STAREGO

TESTAMENTU

Imiê Jozuego, syna Nuna z pokolenia Efraima, przewi-
ja siê w Biblii ponad 200 razy. Oczywi�cie, zdecydowan¹
przewagê maj¹ tu opowiadania Ksiêgi Jozuego, gdzie imiê
g³ównego bohatera wystêpuje a¿ 167 razy. Pe³na forma
hebrajska tego imienia brzmi Jehoszua, ale czasami bywa
skrócona jako Jeszua. Biblia grecka u¿ywa zawsze formy
hellenistycznej Iesous, a ³aciñska Vulgata � Jesus. Starsze
tradycje zaznaczaj¹, ¿e pierwotnie syn Nuna nosi³ imiê
Hoszea, a dopiero Moj¿esz zmieni³ je na Jehoszua, �Jahwe
zbawia� (Lb 13,8.16; Pwt 32,44).  Z punktu widzenia teo-
logii zmiana imienia Ozeasz na Jozue by³a symbolicznym
wyznaniem wiary w Jahwe i w Jego zbawcz¹ moc, okaza-
n¹ podczas wyj�cia Izraela z Egiptu. Charakterystyczne, ¿e
poza moabick¹ stel¹ króla Meszy (IX w. przed Chr.), rdzeñ
s³owny jasza� znany jest wy³¹cznie w jêzyku hebrajskim
i wyra¿a relacjê pomiêdzy Jahwe a Izraelem. Nawet pó�-
niejsze zastosowanie biblijne tego czasownika potwierdza
jego religijny charakter: Jahwe jest jedynym wybawc¹ swe-
go ludu. W czasach hellenistycznych imiê Jozue by³o po-
pularne w�ród ¿ydów diaspory w greckiej formie Jason2.
Odpowiada³o ono dok³adnie hebrajskiemu Jozue nie tylko
fonetycznie ale i znaczeniowo, jako imies³ów czasownika
iaomai, �uzdrawiam, ocalam�.

Zanim przejdziemy do tre�ci Ksiêgi Jozuego, nale¿y chro-
nologicznie uporz¹dkowaæ do�æ liczne (25 razy) wzmianki
o �Jozuem, s³udze Moj¿esza� w Piêcioksiêgu (Wj, Lb i Pwt).
Otó¿ starsze tradycje (tzw. �jahwista� i �elohista�) ukazuj¹
Jozuego jako zwyciêzcê nad Amalekiem (Wj 17,8-16), towa-
rzysz¹cego nastêpnie Moj¿eszowi na górze Synaj (Wj 24,13;
32,17) i strzeg¹cego Namiotu Spotkania (Wj 33,11). Te
wszystkie teksty akcentuj¹ �zbawcz¹� i opiekuñcz¹ rolê

2 Ksiêgi 1 i 2 Mch znaj¹ cztery osoby o tym imieniu; zob. nadto Dz
17,5-9; Rz 16,21. Szerzej piszê o etymologii imienia Jezus w art. �Zba-
wienie/odkupienie� w �wietle onomastyki hebrajskiej, w: Biblia o Od-
kupieniu, (red. R. Rubinkiewicz), Lublin 2000, 41-51.
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Jozuego wobec Izraela. Tytu³ �s³ugi� (meszaret), nadawany
zwykle dworzanom królewskim (1 Krn 27,1; 28,1), a nawet
anio³om (Ps 103,21; 104,4), przys³uguje Jozuemu ze wzglê-
du na jego szczególn¹ s³u¿bê przy Moj¿eszu, którego auto-
rytetu stara siê broniæ przed uszczupleniem (Lb 11,28).

Teksty tradycji kap³añskiej w Ksiêdze Liczb akcentuj¹
rolê tego �m³odzieñca� (na�ar) podczas wêdrówki Izraela
na pustyni. Momentem prze³omowym w jego ¿yciu jest
zmiana imienia Ozeasz na Jozue (Lb 13,16). Dokona³o siê to
podczas wyznaczenia przez Moj¿esza przedstawicieli dwu-
nastu pokoleñ Izraela �celem rozpoznania kraju� Kanaan
(w.17). Od tej chwili Jozue reprezentuje pokolenie Efraima
jako jego przywódca (nasi�). Po powrocie zwiadowców oka-
zuje siê, ¿e tylko raport Jozuego (i Kaleba z pokolenia Judy)
wyra¿a ufno�æ w potêgê Jahwe (Lb 14,6-9). Jego wiara udzieli
siê Izraelowi i pozwoli mu w przysz³o�ci zdobyæ Ziemiê
Obiecan¹ (Lb 14,30.38; 26,65; 32,12). Moj¿esz, �wiadom,
¿e sam tam nie wejdzie, ustanawia Jozuego swoim nastêpc¹
(Lb 27,18-23;  32,28; 34,17) i daje mu do pomocy kap³ana
Eleazara.

Najpe³niejszy obraz misji Jozuego przekaza³a tradycja
deuteronomistyczna. W jej �wietle Jozue objawia siê jako
wódz Izraela, który wprowadza naród wybrany do Ziemi
Obiecanej. Na wyra�ne polecenie Boga, Moj¿esz przelewa
na niego w³asny charyzmat (Pwt 1,38; 3,21.28). Umocnio-
ny zachêt¹ Prawodawcy (Pwt 31,1-8), Jozue przej¹³ testa-
ment Moj¿esza wraz z Ksiêg¹ Prawa z³o¿on¹ w Arce (Pwt
31,14-25; 32,44). Piêcioksi¹g koñczy siê wzmiank¹ o �mier-
ci Moj¿esza i krótk¹ charakterystyk¹ jego nastêpcy: �Jo-
zue, syn Nuna, pe³en by³ ducha m¹dro�ci, gdy¿ Moj¿esz
w³o¿y³ na niego rêce. S³uchali go synowie Izraela i czynili
jak im rozkaza³ Pan przez Moj¿esza� (Pwt 34,9). S³owa te
wprowadzaj¹ ju¿ w tre�æ Ksiêgi Jozuego, która stanowi
kontynuacjê wielkiego dzie³a deuteronomisty3.

�Po �mierci Moj¿esza, s³ugi Pañskiego, przemówi³ Pan
do Jozuego, syna Nuna, pomocnika Moj¿esza� (Joz 1,1).

3 Zob. A. Boudart, Josue, art. w: La Bible de A a Z, 3. Personnages,
Brepols 1989, 142-144 (bibliogr.)
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Odt¹d wiêc Jozue jest po�rednikiem objawienia i prowadzi
Izraela do Ziemi Obiecanej. Tre�æ Ksiêgi Jozuego ³atwo
podzieliæ na trzy czê�ci: zdobycie kraju (1-12), jego po-
dzia³ (13-21) i ostatnie polecenia Jozuego (22-24). Rola
nastêpcy Moj¿esza zosta³a najpe³niej ukazana w czê�ci
pierwszej. Od pocz¹tku Bóg towarzyszy mu swoj¹ obec-
no�ci¹, wzywaj¹c go do wierno�ci Prawu (1,6-9). Po do-
konaniu rozeznania w Jerychu (Joz 2), Jozue decyduje siê
na przekroczenie Jordanu. Izrael jest wówczas �wiadkiem
odnowienia cudów dokonanych nad Morzem Czerwonym
(Wj 14,5-31). Arka Przymierza, niesiona przez kap³anów,
powstrzyma wody Jordanu, aby lud móg³ przej�æ such¹ nog¹
do kraju obietnic (Joz 3). Dwana�cie kamieni, wydobytych
z ³o¿yska rzeki, u³o¿ono w Gilgal jako znak upamiêtniaj¹cy
to niezwyk³e wydarzenie (Joz 4). Nastêpny rozdzia³ opo-
wiada o dope³nieniu przymierza z Bogiem poprzez obrze-
zanie synów Izraela, zrodzonych podczas wêdrówki na
pustyni. Do Ziemi Obiecanej wchodzi nowe pokolenie,
oczyszczone z grzechów, jakie pope³nili przodkowie w zie-
mi niewoli. Znakiem odnowionego przymierza jest uroczy-
sty obchód pierwszej Paschy w kraju obiecanym Izraelowi
jako dziedzictwo (5,10-12). �Wódz zastêpów Pañskich�
oznajmia Jozuemu, ¿e miejsce to jest �wiête (5,15); tak
spe³nia siê zapowied� dana niegdy� Moj¿eszowi (Wj 3,3).

Zdobycie Ziemi �wiêtej wymagaæ wiêc bêdzie �wiêtej
wojny. Pierwszym miastem, które zagradza drogê do tego
celu, jest warowne Jerycho. Jego potê¿ne mury upadn¹ bez
u¿ycia broni, od samego d�wiêku kap³añskich tr¹b. Arka
Przymierza stanowi i tym razem znak zbawczej obecno�ci
Boga oraz gwarancjê zwyciêstwa. Kl¹twa rzucona na mia-
sto jest wyrazem absolutnej w³adzy Jahwe, który sam wyda³
mieszkañców w rêce Jozuego. Ocala³a jedynie nierz¹dnica
Rachab ze swymi najbli¿szymi. �Zamieszka³a ona w�ród
Izraela a¿ po dzieñ dzisiejszy � mówi narrator � poniewa¿
ukry³a wywiadowców, których wys³a³ Jozue� (6,25).

Niepowodzenie w kolejnej bitwie jest kar¹ za grzech Aka-
na, który naruszy³ prawo kl¹twy. Po wykryciu sprawcy nie-
szczê�cia i dope³nieniu prawa cheremu (Joz 7), droga do Ziemi
Obiecanej stoi otworem. Zdobycie miasta Aj potwierdza
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na nowo, ¿e Bóg nie odmawia pomocy ludowi, je�li ten do-
chowuje Mu wierno�ci (8,1-29). Przypieczêtowaniem przy-
mierza jest o³tarz wzniesiony na górze Ebal i z³o¿enie tam
ofiar dla Jahwe. �Jozue sporz¹dzi³ tam na kamieniach od-
pis Prawa, które Moj¿esz spisa³ dla synów Izraela� (8,32).
Ca³e to opowiadanie ilustruje przewodni¹ my�l Ksiêgi:
dzie³a Jozuego to ustawiczna aktualizacja przymierza sy-
najskiego. Przymierze to otwarte jest równie¿ na dawnych
mieszkañców Kanaanu, je�li poddadz¹ siê Jozuemu. W ten
sposób mieszkañcy Gibeonu ocalili swe ¿ycie, szukaj¹c
ucieczki w przymierzu z Izraelem (Joz 9). Koalicja królów
amoryckich przeciwko Gibeonowi zakoñczy³a siê natomiast
ich ca³kowit¹ klêsk¹. �Wszystkich tych królów i ziemie ich
zdoby³ Jozue jedn¹ wypraw¹, poniewa¿ Bóg Izraela, Jahwe,
walczy³ wraz z Izraelem� (10,42). Koñcowe rozdzia³y tej
czê�ci Ksiêgi (Joz 11-12) ukazuj¹ w panoramicznym skró-
cie wynik dalszych walk Jozuego: od po³udnia na pó³noc, od
wschodu na zachód, ziemia Kanaanu sta³a siê dziedzictwem
Izraela. �Jozue zaw³adn¹³ ca³ym krajem wed³ug polecenia
Jahwe, danego Moj¿eszowi. Nastêpnie odda³ go Jozue w po-
siadanie Izraelowi, dziel¹c odpowiednio do ich podzia³u na
pokolenia. I kraj zazna³ pokoju od wojny� (Joz 11,23).

Dar Bo¿y jest jednocze�nie zadaniem. Druga czê�æ
Ksiêgi mówi wiêc o realizacji tego zadania przez poszcze-
gólne pokolenia Izraela (Joz 13-21). Jozue jest ju¿ stary
i nie mo¿e osobi�cie przewodziæ akcji zasiedlania zdoby-
tych terytoriów. Jego imiê pojawia siê coraz rzadziej w nar-
racji; jego rolê przejmuj¹ przywódcy pokoleñ, którym
przydzieli³ on dziedzictwo do zamieszkania. Sam Jozue
zajmie miasto Timnat-Serach w górach Efraima, w cen-
tralnej czê�ci Ziemi Obiecanej (Joz 19,50). Jego dzia³al-
no�æ koñczy siê zwo³aniem wielkiego zgromadzenia
wszystkich pokoleñ w Sychem. Odnowi tam przymierze
z Bogiem ��wiêtym i zazdrosnym� (24,19), wzywaj¹c do
usuniêcia bogów obcych i zwrócenia serc ku Bogu Izra-
ela. Sanktuarium w Sychem by³o miejscem upamiêtniaj¹-
cym odrzucenie bóstw pogañskich przez patriarchê Jakuba
(Rdz 35,4). Jozue spisa³ tam s³owa przymierza �w ksiê-
dze Prawa Bo¿ego�, a na pami¹tkê tych wydarzeñ ustawi³
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stelê (24,25-27). Ksiêga koñczy siê wzmiank¹ o �mierci
Jozuego w wieku 110 lat (24,29), a tak¿e o z³o¿eniu ko�ci
Józefa w Sychem (24,32). W ten sposób redaktor deutero-
nomistyczny powi¹za³ dzieje Jozuego z histori¹ Patriar-
chów4. Dalsze ksiêgi tej wielkiej tradycji historycznej nie
interesuj¹ siê ju¿ postaci¹ nastêpcy Moj¿esza (por. Sdz 1,1;
2,6-8.21.23). Jedynie 1 Krl 16,34 dostrzega w kl¹twie rzuco-
nej na Jerycho (Joz 6,26) proroctwo, które mia³o siê spe³niæ
za rz¹dów Achaba.

W tradycji kronikarskiej jedynym �ladem zaintereso-
wania osob¹ Jozuego jest jego rodowód, skompilowany
z ró¿nych danych Piêcioksiêgu (1 Krn 7,25-27). Dopiero
w Ksiêdze Syracydesa znajdziemy piêkn¹ pochwa³ê Jozu-
ego (Syr 46,1-6). Jej tekst, zachowany równie¿ w�ród rê-
kopisów hebrajskich z genizy kairskiej, �wiadczy o tym, ¿e
w pocz¹tkach II wieku przed Chr. Ksiêga Jozuego uznawa-
na by³a za normatywn¹ dla judaizmu palestyñskiego. Do
niej bowiem g³ównie odwo³uje siê autor, ukazuj¹c �nastêpcê
Moj¿esza na urzêdzie prorockim (diadochos Moyse en pro-
feteias)�. Po raz pierwszy te¿ widaæ tu zainteresowanie ety-
mologi¹ jego imienia: �sta³ siê, stosownie do swego imienia,
wielkim przez to, ¿e ocali³ (megas epi soteria) Jego wybra-
nych� (w.1). Dalszy ci¹g pochwa³y Jozuego (Syr 46,7-10)
³¹czy go z postaci¹ Kaleba, akcentuj¹c u obydwu wys³an-
ników Moj¿esza �pos³uszeñstwo Panu�.

Po raz ostatni wspomniany jest Jozue w deuterokano-
nicznych Ksiêgach Machabejskich. Testament Matatiasza
(1Mch 2,55) wymienia go znowu ³¹cznie z Kalebem: �Jozue
za zachowanie Bo¿ego polecenia zosta³ sêdzi¹ (krites) Izra-
ela�. Wreszcie modlitwa ¿o³nierzy Judy przywo³uje �wiel-
kiego W³adcê �wiata, który bez taranów i oblê¿niczych
machin wywróci³ Jerycho za czasów Jozuego� (2 Mch 12,15).

4 Zwiêz³e omówienie teologii Joz zob. np. S. de Dietrich, Bo¿y plan
zbawienia, Warszawa 1967, 60n. Jedyny polski komentarz do tej ksiêgi
da³ S. Gacek, Ksiêga Jozuego, Tarnów 1993.
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2. JOZUE W LITERATURZE �MIÊDZYTESTAMENTALNEJ�

Aby dostrzec oryginalno�æ chrze�cijañskiego spojrze-
nia na typologiê Jozuego, nale¿y choæby pokrótce przed-
stawiæ rozwój refleksji teologicznej nad t¹ postaci¹
w literaturze judaistycznej pomiêdzy II wiekiem przed Chr.
a koñcem I wieku ery chrze�cijañskiej. Podstawowym �ró-
d³em s¹ tu dla nas apokryfy, czyli pisma judaistyczne od-
rzucone przez synagogê, a przechowane w tradycji
chrze�cijañskiej. Zauwa¿amy w tych pismach brak wiêk-
szego zainteresowania postaci¹ Jozuego. Baruch syryjski
wspomina go mimochodem (59,1), obok Moj¿esza i Aaro-
na. Nieco wcze�niejsza ³aciñska Ksiêga Ezdrasza przed-
stawia Jozuego jako wzór modlitwy wstawienniczej �za
Izraela, za dni Akana� (4 Ezd 7,107). Czê�ciej wymienia
go Testament Moj¿esza, który Ojcowie Ko�cio³a nazywaj¹
te¿ Wniebowziêciem Moj¿esza (AssMos 1,6.9; 10,11.15;
11,1.3; 12,1.3.8). Pod wzglêdem tre�ci jest to apokaliptyczne
rozwiniêcie ostatnich rozdzia³ów Pwt. Moj¿esz przed �mier-
ci¹ przekazuje Jozuemu Ksiêgê Przymierza i zapowiada
dalsze dzieje �wiata a¿ do epoki rzymskiej5. Fragmenty
ostatnich s³ów Moj¿esza z Qumran (1Q 22) wskazuj¹, ¿e
ten apokryf, zachowany w rêkopisie ³aciñskim z VI w., da-
tuje siê na I w. przed Chr. Jego esseñskie pochodzenie po-
twierdza te¿ s³ownictwo, pokrewne z Dokumentem
Damasceñskim (CD) oraz Hymnami Mistrza Sprawiedli-
wo�ci (1QH). Emmanuel Tov6, g³ówny wydawca tekstów
qumrañskich zak³ada istnienie obszernego Apokryfu Jozu-
ego (którego czê�ciami mog¹ byæ fragmenty 4Q 378-379;
4Q 522; 5Q 9 i Mas 11). Znane z tego apokryfu Psalmy
Jozuego cytuje tak¿e zbiór �Testimoniów� w czwartej gro-
ty (4QTest 175,21nn). Chodzi o s³awne przekleñstwo, Ja-
kie rzuci³ Jozue na tego, kto odbuduje Jerycho (Joz 6,26).

5 Zob. S. Mêdala, Wprowadzenie do literatury miêdzytestamental-
nej, Kraków 1994, 218n.

6 The Rewritten Book of Joshua as Found at Qumran and Masada,
w: E. Chazon, M. E. Stone (eds), Biblical Perspectives, Leiden 1997,
233-256.



48

Wed³ug cz³onków sekty z Qumran, cz³owiekiem tym jest
który� z w³adców hasmonejskich. �Testimonia� qumrañskie
przytaczaj¹ s³owa Jozuego jako proroctwo, co �wiadczy
o wielkim autorytecie mê¿a Bo¿ego w gminie esseñskiej.
Ciekawe jest te¿ �wiadectwo Dokumentu Damasceñskiego,
powsta³ego ju¿ po �mierci Mistrza Sprawiedliwo�ci, a wiêc
na prze³omie II i I wieku przed Chr. W jego pierwszej czê-
�ci zawarte s¹ upomnienia, z jakimi Bóg zwraca siê do Izra-
ela z powodu ³amania Prawa. W tym kontek�cie pojawia
siê usprawiedliwienie czynów króla Dawida, niezgodnych
z nakazami Prawa Moj¿eszowego: �Jednak¿e Dawid nie
czyta³ opieczêtowanej Ksiêgi Prawa, która by³a w Arce
Przymierza, gdy¿ nie by³a otwierana w Izraelu od dnia
�mierci Eleazara i Jozuego, oraz starszych, którzy s³u¿yli
asztartom. By³a ona ukryta i zosta³a ujawniona dopiero gdy
nasta³ Sadok� (CD 5,2-5). Tradycja esseñska stwierdza
wiêc, ¿e po �mierci kap³ana Eleazara i Jozuego, w okresie
apostazji Izraela, Ksiêga Prawa pozostawa³a w ukryciu.
Dopiero Sadok (przypuszczalnie chodzi o Mistrza Sprawie-
dliwo�ci, pochodz¹cego z rodu Sadoka) objawi³ jej tre�æ
na nowo. Jozue by³ zatem, zgodnie z t¹ star¹ tradycj¹, je-
dynie stra¿nikiem Prawa, ale nie prorokiem jak w nieco
pó�niejszych �Testimoniach� 4Q175.

Faktycznie, w Biblii hebrajskiej (ani w jej greckim prze-
k³adzie) Jozue nie nosi nigdy tytu³u proroka, jak Abraham
(Rdz 20,7) czy Moj¿esz (Pwt 34,10). A jednak obietnica
Bo¿a dana Moj¿eszowi (Pwt 18,15-20) mówi o przysz³ym
proroku czasów ostatecznych: �Wzbudzê im proroka spo-
�ród ich braci, takiego jak ty, i w³o¿ê w jego usta moje
s³owa�. Sam Jozue rozpoczyna swe po¿egnalne przemó-
wienie w Sychem formu³¹ prorock¹: �Tak mówi Pan� (Joz
24,2). Wydaje siê, ¿e Septuaginta bardziej akcentuje rolê
Jozuego ni¿ tekst hebrajski7.

Filon z Aleksandrii, choæ komentuje tylko tekst Piê-
cioksiêgu Moj¿esza, uwydatnia równie¿ znaczenie Jozu-
ego, jego s³ugi. Zmiana imienia z Ozeasz (�Zbawiony�) na

7 Zob. J. Moatti-Fine, La Bible d�Alexandrie. 6. Jesus (Josue), Pa-
ris 1996, 25n.
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Jozue (�Zbawienie Pana�) ma wyra¿aæ cechê wieczn¹
i doskona³¹, przewy¿szaj¹c¹ �miertelnego cz³owieka (Mu-
tat. 121n). Podobnie Józef Flawiusz, koñcz¹c opis dziejów
podboju Kanaanu (Staro¿. V, 117-119), kre�li obraz Jozu-
ego jako dzielnego dowódcy, który równie¿ w czasach po-
koju by³ �rz¹dc¹ niezwykle zrêcznym�8. Zupe³nie inny jego
wizerunek przedstawia Liber Antiquitatum Biblicarum
Pseudo-Filona (koniec I wieku po Chr.). Jozue jest tu ukaza-
ny jako natchniony duchem proroczym nastêpca Moj¿esza.

W tradycji rabinackiej jest on wiernym uczniem, któ-
rego Moj¿esz opatrzy³ imieniem Boga, dodanym do jego
imienia: �Niech JH [=PAN] zachowa ciê od spisku wys³an-
ników� (bSota 34b). Jako Efraimita, Jozue jest potomkiem
Józefa zrodzonym z prozelitki Asenet (NumR 8,4); wyja-
�nia to jego mi³osiern¹ postawê wobec mieszkañców Gi-
beonu. Tradycja dodaje tak¿e (Meg 14b), i¿ Jozue po�lubi³
ocalon¹ Rachab, gdy przyjê³a ona wiarê Izraela. W ten spo-
sób postawa Jozuego stanowi zapowied� uniwersalizmu
zbawczego. Talmud wyra¿a wiê� pomiêdzy Moj¿eszem
a Jozuem za pomoc¹ obrazu s³oñca i ksiê¿yca (bBabaBatra
75b): Jozue przekaza³ tylko naukê Moj¿esza. Podobnie jak
blask ksiê¿yca objawia siê dopiero po zachodzie s³oñca,
tak i Jozue sta³ siê po�rednikiem s³owa Bo¿ego dopiero po
�mierci mistrza. Ale jak niezrównany jest blask Moj¿esza,
tak te¿ Jozue nie ma równego sobie w dziele przekazu Ob-
jawienia. Porównanie to zdaje siê byæ ju¿ reakcj¹ na typo-
logiê chrze�cijañsk¹, w której Jozue, w przeciwieñstwie
do Moj¿esza, sta³ siê figur¹ Jezusa Chrystusa.

3. JOZUE FIGUR¥ ZBAWICIELA

Jean Daniélou jest jednym z pierwszych, którzy w po-
³owie XX w. podjêli zarzucon¹ przez wieki w Ko�ciele typo-

8 Ciekawa jest jego interpretacja nazwy pierwszego miejsca postoju
na Ziemi Obiecanej: �Gilgal [Galgala], tzn. wolno�æ; przeprawiwszy siê
bowiem przez rzekê, Hebrajczycy czuli siê odt¹d wolni zarówno od prze-
mocy Egipcjan, jak i od nêdznego ¿ycia na pustyni� (Staro¿. V, 36).
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logiczn¹ egzegezê Starego Testamentu. W swej klasycznej
ju¿ pracy Sacramentum Futuri dowodzi on, ¿e w przypad-
ku Jozuego pisarze chrze�cijañscy odst¹pili od tradycyjnej
�typologii Starego Testamentu i judaizmu�9. Aby zweryfi-
kowaæ jego tezê, nale¿y wyj�æ od faktu, ¿e typologia Jozu-
ego pojawi³a siê stosunkowo pó�no, gdy trwa³ ju¿ konflikt
chrze�cijañstwa z judaizmem. W Nowym Testamencie Pra-
wo Moj¿esza traci sw¹ dotychczasow¹ pozycjê. Wed³ug
�w. Paw³a historia Moj¿esza i wydarzenia na pustyni by³y
�zapowiedzi¹ rzeczy przysz³ych�, a spisane zosta³y �ku po-
uczeniu nas, których dosiêga kres czasów� (1Kor 10,11). To
samo dotyczy roli Jozuego; w kazaniu Szczepana jest on
wspomniany tylko mimochodem (Dz 7,45). Dzieje nastêpcy
Moj¿esza s¹ zapisane tak¿e dla nas, aby ukazaæ moc wiary.
�Przez wiarê upad³y mury Jerycha, gdy je obchodzili doko-
³a w ci¹gu siedmiu dni. Przez wiarê nierz¹dnica Rachab
nie zginê³a razem z niewierz¹cymi, bo przyjê³a go�cinnie
wys³anych na zwiady� (Hbr 11,30n). List do Hebrajczy-
ków jest jedynym tekstem Nowego Testamentu, który szki-
cuje antytezê Jozue � Jezus (4,8.14): Jozue nie wprowadzi³
Izraelitów do �odpoczynku�; Jezus, syn Bo¿y, �dotar³ do
niebios�10. Zauwa¿amy, ¿e akcent zosta³ tu przesuniêty na
pozytywny wymiar zbawienia: �odpoczynek� (katapausis).
W greckim tek�cie Ksiêgi Jozuego idea odpoczynku poja-
wia siê tylko w formie czasownikowej (katapauo: Joz
1,1,13.15; 3,13; 10,20; 11,23; 21,44; 22,4; 23,1); List do
Hebrajczyków przez o�miokrotne u¿ycie terminu katapau-
sis w tej jednej perykopie (Hbr 3,11-4,11) zwraca uwagê
na kluczowe znaczenie tego tematu11.

9 J. Daniélou, Sacramentum Futuri. Etudes sur les origines de la
typologie biblique, Paris 1950, 203.

10 Poprzednia perykopa (Hbr 3,1-6) wskazuje na wy¿szo�æ Jezusa
nad Moj¿eszem; por. A. Paciorek, List do Hebrajczyków, Lublin 1998,
43-46.

11 Por. J. Frankowski, Requies. Bonum promissum populi dei in VT
et in Judaismo (Hebr 3,7-4,11), Verbum Domini 43(1965)124-149.225-
240; O. Hofius, Katapausis. Die Vorstellung vom endzeitliches Ruheort
im Hebr., Tübingen 1970. Hofius wskazuje na ciekaw¹ paralelê juda-
istyczn¹ w apokryfie Józef i Asenet (8,9), gdzie �odpoczynek� oznacza
wej�cie do spo³eczno�ci zbawionych.
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Poza Listem do Hebrajczyków trudno dopatrzyæ siê
w Nowym Testamencie �ladów typologii Jozue � Jezus.
W�ród ewangelistów synoptycznych pewne jej elementy
mo¿na znale�æ u �w. Mateusza12. Ewangelista ten, wplataj¹c
w rodowód imiê Rachab nierz¹dnicy (Mt 1,5), chcia³ przy-
puszczalnie podkre�liæ uniwersalizm zbawienia, które zapo-
wiada ju¿ imiê Jezus (Mt 1,21). Apokalipsa �w. Jana
wykorzystuje motywy Ksiêgi Jozuego, zw³. w centralnej sek-
cji siedmiu tr¹b (8,6-15,8). Ca³¹ jej strukturê teologiczn¹
mo¿na oprzeæ na motywie �wojny �wiêtej�13. Brak w niej
jednak rozwiniêcia paralel pomiêdzy Jezusem a Jozuem, któ-
rego imiê nie wystêpuje nawet w tek�cie. £atwiej dostrzec
strukturê typologiczn¹ czwartej Ewangelii, choæ i tam nie
pojawia siê imiê Jozuego. Luterañski egzegeta Harald Sah-
lin14 zwróci³ uwagê na powi¹zanie miêdzy chrztem Jezusa
w Jordanie a wej�ciem Jozuego do Ziemi Obiecanej. Co
wiêcej, w oparciu o tê typologiê (po�wiadczon¹ ju¿ u Ory-
genesa w komentarzu do Janowej Ewangelii), podkre�la
on jeszcze inny epizod symbolicznej Ewangelii �w. Jana.
Chodzi o scenê wskrzeszenia £azarza (J 11). Scena ta za-
czyna siê uwag¹, ¿e Jezus �uda³ siê za Jordan, na miejsce,
gdzie Jan poprzednio udziela³ chrztu� (10,40). Na wiado-
mo�æ o chorobie przyjaciela, Jezus trzy dni zwleka z przyj-
�ciem na pomoc, a na koniec stwierdza, ¿e idzie go obudziæ.
Kiedy uczniowie zrozumieli, ¿e mówi³ o �mierci, Tomasz
Didymos zachêca wspó³uczniów: �Chod�my tak¿e i my,
aby razem z Nim umrzeæ� (J 11,16). Otó¿ Sahlin dostrzega
tu nie tylko typologiê Jezusa jako nowego Jozuego, lecz
tak¿e symbolikê chrztu chrze�cijan. Przej�cie Jordanu pod

12 Oryginaln¹ próbê rozwiniêcia tego tematu podj¹³ A. Kowalczyk,
Wp³yw typologii oraz tekstów Starego Testamentu na redakcjê Ewange-
lii �w. Mateusza, Gdañsk 1993; Typologia Moj¿esza i struktura Tory w
tekstach qumrañskich i w Nowym Testamencie, w: S³owo Twoje jest Praw-
d¹ (red. W. Chrostowski), Warszawa 2000, 183-211. Uwa¿a on ostatni¹
czê�æ tej Ewangelii (Mt 19-27) za now¹ Ksiêgê Jozuego!

13 Czyni to ostatnio Ch. H. Giblin, The Book of Revelation, Colle-
geville Mi., 1991 (t³. w³. Apocalisse, Bologna 1993).

14 Zob. H. Sahlin, Zur Typologie des Johannesevangeliums, Up-
psala 1950, 39-41.
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wodz¹ Jozuego stanowi figurê zarówno zmartwychwsta-
nia £azarza, jak i sakramentu chrztu15.

Interpretacja ta znajduje mocne uzasadnienie w tra-
dycji patrystycznej. Tu tak¿e symbolika imienia Jozue �
Jezus odgrywa istotn¹ rolê w rozwijaniu typologii. Na-
wi¹zuj¹ do niej ju¿ najstarsze komentarze patrystyczne.
Pierwszym �wiadectwem jest apokryficzny List Barnaby
(ok. 130 r.), który wykorzystuje judaistyczn¹ tradycjê
o zmianie imienia Ozeasz na Jozue. �Mówi wiêc Moj¿esz
do Jezusa syna Nawe, nadaj¹c mu to imiê w chwili, gdy
posy³a go dla zbawienia kraju: We� w rêce ksiêgê i na-
pisz, co mówi Pan: u kresu dni Syn Bo¿y wyrwie z korze-
niami ca³y dom Amaleka. Oto znowu objawiony w cielesnej
zapowiedzi Jezus, nie syn cz³owieka, ale Syn Boga�16.
Ca³y ten fragment (XII 8-9) stanowi parafrazê opisu wal-
ki Jozuego z Amalekitami (Wj 17), którzy ju¿ w ówcze-
snym judaizmie symbolizuj¹ moce diabelskie. Jozue syn
Nuna jest wiêc zapowiedzi¹ prawdziwego Zbawiciela,
Syna Bo¿ego, który �zbawi swój lud od jego grzechów�
(Mt 1,21).

�w. Justyn w Dialogu z Tryfonem wielokrotnie nawi¹-
zuje do tego imienia, którego pierwsze litery zapo¿yczy³
Moj¿esz z imienia Jahwe. Warto przytoczyæ tu fragment
dyskusji chrze�cijañsko-¿ydowskiej. �Jezusa, jak ju¿ czê-
sto powtarza³em, tego samego, który nazywa³ siê Auses
(Ozeasz), a którego razem z Kalebem wys³ano do Kanaan
na zbadanie tej ziemi, Moj¿esz nazwa³ Jezusem. Ty za� nie
pytasz o to, dlaczego tak uczyni³ (...)! A zatem o Chrystu-
sie nic nie wiesz, a je�li czytasz, nie rozumiesz (...). A nie
tylko imiê jego zosta³o zmienione, ale ponadto sta³ siê na-
stêpc¹ Moj¿esza i sam jeden spo�ród wszystkich swych ró-
wie�ników, co wyszli z Egiptu, wprowadzi³ do ziemi �wiêtej
lud, który pozosta³. I jak do ziemi �wiêtej lud wprowadzi³

15 My�l tê rozwin¹³ J. Daniélou w innej ksi¹¿ce, po�wiêconej sym-
bolice sakramentów inicjacji chrze�cijañskiej: L�entrée dans l�histoire
du Salut. Bapt�me et confirmation, Paris 1967, 112-117.

16 T³. Anna �widerkówna, Pierwsi  �wiadkowie. Wybór najstarszych
pism chrze�cijañskich, [Kraków] 1988, 238 (Ojcowie ¿ywi 8).
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w³a�nie on, a nie Moj¿esz, i jak on tê ziemiê losem roz-
dzieli³ miêdzy tych, którzy z nim razem do niej weszli, tak
Jezus Chrystus naród rozproszony z powrotem przywie-
dzie i ka¿demu dobr¹ przydzieli ziemiê, tylko nie w ten
sam sposób. Tamten bowiem da³ im dziedzictwo chwilo-
we, jako ¿e nie by³ Chrystusem � Bogiem, ani Synem Bo-
¿ym. Ten natomiast, po �wiêtym zmartwychwstaniu da nam
posiad³o�æ wiekuist¹� (113,1-4)17.

Pierwszym, który wyda³ pe³ny komentarz do Ksiêgi Jo-
zuego (zachowany tylko w przek³adzie ³aciñskim) by³ Ory-
genes18. Od pierwszej strony swego dzie³a stwierdza on, ¿e
�ksiêga ta nie tyle opowiada o czynach syna Nawego, co
raczej maluje nam tajemnice dotycz¹ce Pana mojego, Je-
zusa. To On bowiem po �mierci Moj¿esza przej¹³ w³adzê,
to On dowodzi wojskiem  i walczy przeciwko Amalekowi,
oraz � co symbolizowa³y wyci¹gniête rêce na górze � mówi
nam o tym, ¿e zawiesi³ na swym krzy¿u w tryumfie Zwierzch-
no�ci i W³adze w sobie samym (Kol 2,14n)� (I,3). �Jezus
zaj¹³ miejsce Moj¿esza i otrzyma³ zwierzchnictwo � i to
nie Jezus syn Nawego, lecz Jezus, Syn Bo¿y� (II,1). Ca³a
wiêc Ksiêga Jozuego staje siê odt¹d prefiguracj¹ zbawcze-
go dzie³a Chrystusa. Prawo Moj¿eszowe musi ust¹piæ wo-
bec krzy¿a naszego Pana Jezusa.

Danielou stwierdza w cytowanej ju¿ ksi¹¿ce na temat
metody egzegetycznej, przyjêtej przez Orygenesa: �Jest to
szczególna forma typologii, mocno akcentowana w sporze
pierwotnego chrze�cijañstwa z judaizmem. Ju¿ Stary Te-
stament zapowiada substytucjê: tak Jakub zast¹pi³ Ezawa
a Izaak � Izmaela. Substytucja Moj¿esza przez Jozuego
nale¿y do tego samego typu�19. Metoda ta zostanie rozwi-
niêta zw³aszcza we wschodniej tradycji patrystycznej. Nie
mamy tu miejsca na jej omówienie. Natomiast charaktery-
styczne jest ca³kowite pomijanie postaci Jozuego w refleksji

17 T³. A. Lisiecki, w: POK 4, Kraków 1926, 300.
18 In librum Iesu Nave hom. (GCS 29; SCh 71); pol. przek³ad

S. Kalinkowski (PSP 34,2).
19 Sacramentum Futuri, 204.
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rabinackiej, podczas gdy nierz¹dnica Rachab staje siê sym-
bolem uniwersalizmu zarówno Ko�cio³a jak i synagogi20.

Dzisiejsze badania kanonicznej struktury Biblii w pe-
³ni potwierdzi³y intuicje sprzed pó³ wieku, kiedy to egze-
geci (nie tylko katoliccy) zwrócili siê do zaniedbanej przez
ostatnie wieki interpretacji typologicznej Starego Testamen-
tu. Istotnym momentem w tworzeniu siê kanonu by³o do³¹-
czenie (w pocz¹tkach II w. przed Chr.) zbioru Proroków do
wcze�niejszej Tory Moj¿eszowej. Wyra¿a³o to przekona-
nie, ¿e Bóg objawi³ siê nie tylko Prawie danym Moj¿eszo-
wi, ale tak¿e przez czyny i s³owa proroków. Ksiêga Jozuego
zaczyna siê wskazaniem na spisan¹ Torê, któr¹ Jozue mia³
ju¿ w rêkach, i której zawdziêcza³ swe zwyciêstwa: �Niech
ta Ksiêga Prawa bêdzie zawsze na twoich ustach; rozwa¿aj
j¹ w dzieñ i w nocy, aby� �ci�le spe³nia³ wszystko, co w niej
jest zapisane...� (Joz 1,8). Tora Moj¿eszowa, któr¹ Jozue
winien studiowaæ nieustannie, zawiera w sobie równie¿ dru-
g¹ czê�æ, nazwan¹ Prorokami (Nebiim). Tekst wi¹¿¹cy
w tradycji deuteronomistycznej oba zbiory, stwierdza  wy-
¿szo�æ Prawa nad Prorokami: �Nie powsta³ wiêcej w Izra-
elu prorok podobny do Moj¿esza� (Pwt 34,10). Dziêki temu
po³¹czeniu (którego �wiadkiem jest Syrach) dokona³a siê
jednak istotna zmiana perspektywy. Skoro Moj¿esz jest naj-
wiêkszym prorokiem Izraela, to jego Prawo nale¿y czytaæ
jako proroctwo!

Otó¿ to nowe spojrzenie na Bibliê Izraela jako na proroc-
two stanowi punkt wyj�cia autorów Nowego Testamentu.
�Wielokrotnie i na ró¿ne sposoby przemawia³ niegdy� Bóg do
ojców przez proroków� (Hbr 1,1; por. Rz 1,2; Mt 2,23). Chrze-
�cijañska recepcja Biblii Izraela jako Starego Testamentu nie
polega bynajmniej na chrystianizacji tych Pism, ani na ich
odciêciu od korzeni. Chrze�cijañstwo, tworz¹c w³asny ka-
non pism Nowego Testamentu, chcia³ zachowaæ nienaru-
szon¹ Bibliê Izraela jako Pismo �wiête w swoim Starym

20 �L�importance considerable de Raab dans la typologie de l�Eglise
ancienne semble tenir � la place qu�elle tenait d�ja dans le juda�sme et
� la typologie universaliste qui s�ebouchait� (J. Daniélou, Sacramentum
Futuri, 217).
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Testamencie21. Wynika st¹d wa¿na zasada hermeneutycz-
na, ¿e Nowy Testament nale¿y czytaæ w �wietle Starego.
Dopiero po doj�ciu od Tory, poprzez Proroków i Pisma, do
Ewangelii, rozpoczyna siê drugi kierunek czytania: od No-
wego Testamentu do chrze�cijañskiej lektury Starego.
Wyrazi³ to jasno �w. Hieronim w znanym adagium: igno-
ratio Scripturarum ignoratio Christi est.(PL 24,17).

Konsekwencj¹ uznania ca³ej Biblii Izraela za w³asn¹ jest
w chrze�cijañstwie sta³e poszukiwanie jej g³êbszego sensu.
Upraszczaj¹c, staro¿ytnej szkole antiocheñskiej przypisuje siê
typologiê, a aleksandryjskiej � alegorezê22. Oba kierunki ba-
dañ nie s¹ jednak przeciwstawne. Dzi� wiemy lepiej, ¿e usta-
lenie biblijnego typu dokonuje siê poprzez antytyp. £atwiej
nam wiêc zrozumieæ tych, którzy my�leli w sposób typolo-
giczny. Chodzi³o im o to, aby wykazaæ historyczn¹ ci¹g³o�æ
pomiêdzy Starym a Nowym Testamentem. Skoro jednak ce-
lem odkrywania takiej typologii jest g³êbsze rozumienie zbaw-
czych wydarzeñ Nowego Testamentu, to nale¿y pamiêtaæ, ¿e
typ starotestamentalny, odkrywany poprzez antytyp w Nowym
Testamencie, jest ju¿ nowym, chrze�cijañskim sensem tekstu.
Widaæ to zw³aszcza w sztuce chrze�cijañskiej, gdzie typolo-
gia zostawi³a bogate �lady. Ju¿ od IV w. motyw zgodno�ci
Starego i Nowego Testamentu znajdowa³ wyraz w typologicz-
nie u³o¿onych scenach figuralnych23. Pokrywa siê to z obser-
wacj¹, ¿e w staro¿ytno�ci tak w³a�nie czytano Bibliê
w Ko�ciele, poprzez sens wyrazowy dochodz¹c do g³êbsze-
go, proroczego znaczenia historii zbawczej24.

21 Mocno podkre�la to jeden z redaktorów Instrukcji PKB o inter-
pretacji Biblii w Ko�ciele, Ch. Dohmen w pracy Hermeneutik der Jüdi-
scher Bibel und des Alten Testaments, Stuttgart 1996, 144-154.

22 Szeroko omawia historiê egzegezy patrystycznej M. Simonetti,
Miêdzy dos³owno�ci¹ a alegori¹, Kraków 2000.

23 Typologiê Jozue � Jezus omawia szczegó³owo np. L. Reau, Ico-
nographie de l�art chrétien. T.II. Iconographie de la Bible. 1. Ancien
Testament, Paris 1956, 219-227.

24 Eteria notuje np., jak wygl¹da³a katecheza chrzcielna w Jerozoli-
mie w IV w.: �Rozpoczynaj¹c od Ksiêgi Rodzaju, (biskup) wyk³ada
wszystkie Pisma, najpierw ich znaczenie literalne, a potem duchowe�
(46,2).
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Katechizm Ko�cio³a Katolickiego (129) przypomina tê
star¹ zasadê hermeneutyczn¹ w prostych s³owach: �Chrze-
�cijanie czytaj¹ wiêc Stary Testament w �wietle Chrystusa,
który umar³ i zmartwychwsta³. Ta lektura typologiczna uka-
zuje niewyczerpan¹ tre�æ Starego Testamentu. Nie pozwa-
la ona zapomnieæ, ¿e Stary Testament zachowuje w³asn¹
warto�æ Objawienia, potwierdzonego na nowo przez same-
go naszego Pana. Zreszt¹ tak¿e Nowy Testament wymaga,
aby by³ czytany w �wietle Starego. Czyni³a to nieustannie
pierwotna katecheza chrze�cijañska. Wed³ug staro¿ytnego
powiedzenia, Nowy Testament jest ukryty w Starym, nato-
miast Stary znajduje wyja�nienie w Nowym� (�w. Augu-
styn, In Hept. 3,27).

RIASSUNTO

L�autore del saggio propone una lettura tipologica dei
testi biblici riguardanti Giosue. La prima parte mostra una
visione panoramica del grande personaggio nelle tradizio-
ni letterali dell�Antico Testamento. Continuando questo
tema, la parte seconda (cosidetti �testi intertestamentali�)
contiene una prova dell�approfondire il ruolo di Giosue nella
storia di salvezza. Nella parte ultima (Giosue come figura
del Salvatore) vogliamo dimostrare la riflessione sul valo-
re tipologico della persona e dell�opera di Giosue nei scrit-
ti del Nuovo Testamento e nella tradizione della Chiesa.
I cristiani leggono il Libro di Giosue come prefigurazione
dell�opera salvifica di Gesù Cristo, compiuta sulla Croce.
Come Giosue sostituisce il Legislatore Mose, cos� l�ordine
di grazia in Gesù Salvatore sostituisce l�antico ordine della
Legge.
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