
 
 

Pierwsze czytanie  -  z ksiegi Jozuego  24,1-2a ; 15-18b 

Jozue zgromadził w Sychem wszystkie pokolenia Izraela. Wezwał też starszych 
Izraela, jego książąt, sędziów i zwierzchników, którzy się stawili przed Bogiem. Jozue 
przemówił wtedy do całego narodu: «Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Po drugiej stronie 
Rzeki mieszkali wasi przodkowie od starodawnych czasów: Terach, ojciec Abrahama 
i Nachora, którzy służyli bogom cudzym, Gdyby jednak wam się nie podobało służyć 
Panu, rozstrzygnijcie dziś, komu służyć chcecie, czy bóstwom, którym służyli wasi 
przodkowie po drugiej stronie Rzeki, czy też bóstwom Amorytów, w których kraju 
zamieszkaliście. Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu». Naród wówczas odrzekł tymi 
słowami: «Dalekie jest to od nas, abyśmy mieli opuścić Pana, a służyć bóstwom 
obcym! Czyż to nie Pan, Bóg nasz, wyprowadził nas i przodków naszych z ziemi 
egipskiej, z domu niewoli? Czyż nie On przed oczyma naszymi uczynił wielkie znaki i 
ochraniał nas przez całą drogę, którą szliśmy, i wśród wszystkich ludów, pomiędzy 
którymi przechodziliśmy? Pan ponadto wypędził przed nami wszystkie te ludy wraz z 
Amorytami, którzy mieszkali w tym kraju. My również chcemy służyć Panu, bo On jest 
naszym Bogiem».  

- Ksiega Jozuego jest rzadko cytowana w czytaniach mszalnych.  

O Jozuym wspomina juz ksiega Wyjscia (w 17 rozdziale), ukazujac go jako bardzo 
bliskiego Mojzeszowi – jako jego « duchowego syna ». Mojzesz krotko przed 
smiercia, wezwal go i w obecnosci tlumow, wyznaczyl na swego nastepce :  

• « Zawołał potem Mojżesz Jozuego i rzekł mu na oczach całego Izraela: «Bądź 
mężny i mocny, bo ty wkroczysz z tym narodem do ziemi, którą poprzysiągł Pan 
dać ich przodkom, i wprowadzisz ich w jej posiadanie. Sam Pan, który pójdzie 



przed tobą, On będzie z tobą, nie opuści cię i nie porzuci. Nie lękaj się i nie 
drżyj!» (Pwt 31, 7-8) 

 

- Jozue dostapil zaszczytu wprowadzenia narodu wybranego do ziemi obiecanej. 
Jego ksiega opisuje pierwsze wydarzenia zwiazane z osiedleniem sie na ziemi 
kanaejskiej. Czytany dzis fragment opisuje ostatni etap jego misji : umierajac 
powoluje wielkie zebranie przedstawicieli dwunastu pokolen Izraela i sprawia, ze 
wszyscy jednocza sie w imie Przymierza zawartego na Synaju.   

 

« Jozue zgromadził w Sychem wszystkie pokolenia » 

- Sychem stalo sie symbolem podejmowania decyzji – symbolem waznych 
wyborow, a to na pamiatke Jakuba, ktory w czasie swego pielgrzymowania, 
wlasnie tam podjal wazna decyzje i przekonal cala swoja rodzine do 
zaprzestania balwochwalstwa, po czym zakopal wszystkie ich amulety i 
statuetki bozkow.  

• « Pójdziemy bowiem do Betel i tam zbuduję ołtarz Bogu, który wysłuchał mnie w 
czasie mej niedoli i wspomagał mnie, gdziekolwiek byłem». Oddali więc Jakubowi 
wszystkie [wizerunki] obcych bogów, jakie posiadali, oraz kolczyki, które nosili w 
uszach, i Jakub zakopał je pod terebintem w pobliżu Sychem. » (Rdz 35, 3-4) 

- Nieco pozniej, w okolicach Sychem, Jezus – « nowy Jozue »- proponuje 
zbawienie Samarytance…  

 

“Gdyby jednak wam się nie podobało służyć Panu, rozstrzygnijcie dziś, komu służyć 
chcecie, czy bóstwom, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie Rzeki, 
czy też bóstwom Amorytów, w których kraju zamieszkaliście. Ja sam i mój dom 
służyć chcemy Panu».  

• “Strzeżcie się, by serce wasze nie pozwoliło się omamić, abyście nie odeszli 
i nie służyli obcym bogom i nie oddawali im pokłonu, bo zapaliłby się gniew 
Pana na was, i zamknąłby niebo, aby nie padał deszcz, ziemia nie wydałaby 
plonów, i prędko zginęlibyście w tej pięknej ziemi, którą wam daje Pan. “ (Pwt 11, 
16-17) 

• “Eliasz zaś im rozkazał: «Chwytajcie proroków Baala! Niech nikt z nich nie 
ujdzie!» Zaraz więc ich schwytali. Eliasz zaś sprowadził ich do potoku Kiszon i 
tam ich wytracił. “ (1 Krl 18, 40 

 

Jaka role odegral Jozue w historii narodu wybranego? 

1. Wprowadzil narod wybrany do ziemi obiecanej.  

2. I pozniej przyczynil sie do jego zjednoczenia, w imie Przymierza. 

 

Jozue, biblijny syn Nuna, wywodził się z plemienia Efraima. Na świat przyszedł w 
Egipcie, a jego pierwsze imię brzmiało Ozeasz. Imię Jozue (oznacza z hebrajskiego: 
„Bóg jest Zbawieniem”), nadał mu Mojżesz. 



•  “Oto imiona mężów, których Mojżesz posłał celem 
rozpoznania kraju. Ozeaszowi, synowi Nuna, dał [później] 
Mojżesz imię Jozue. » (Lb 13, 16) 

 

Rola Jozuego w historii zbawienia jest niezwykle istotna. Podczas ucieczki z Kraju 
Faraona był on najbardziej oddanym i wiernym pomocnikiem Mojżesza. Należał do 
grona dwunastu posłańców, którzy mieli przyjrzeć się Ziemi Obiecanej. Zwiadowcy po 
powrocie oznajmili wędrującym Izraelitom, że tereny te zamieszkane są przez 
potężnych ludzi, czym wywołali wielką panikę. Tylko dwóch spośród nich – Jozue i 
Kaleb – próbowało uspokoić podróżujących i skłonić ich do tego, by powierzyli swój 
los Bogu. Zasiany przez wątpiących ferment zaowocował tym, że wielu ludzi odwróciło 
się od prawdziwego Wybawiciela i zaczęło oddawać cześć rozmaitym bożkom.  

Jozue wykazał się wieloma talentami i niezłomną wiarą. Gdy uchodzący z niewoli 
egipskiej Żydzi znaleźli się w niewielkiej odległości od Ziemi Obiecanej, Jozue nakazał 
rozbić obóz i przeprowadzić zwiad. Okazało się, że po drugiej stronie rzeki Jordan, 
znajdowało się niezwykle potężne i dobrze ufortyfikowane miasto – Jerycho. Izraelici 
nie mieli zbyt dużych szans na zdobycie tej twierdzy, ale czegoż nie można zdziałać z 
Bożą pomocą? Jahwe przedstawił swemu namiestnikowi niezwykle osobliwy plan – 
jego ludzie zamiast walczyć, mieli zdobyć Jerycho chwaląc imię Boże. 

Przez sześć dni okrążali oni mury miasta, grając na trąbach, krzycząc i chrzęszcząc 
orężem. Siódmego dnia Jozue nakazał obejść Jerycho aż siedem razy. Kiedy mury 
padły, w środku ocalała tylko jedna rodzina – ta, do której należała Rachab (ocaliła ona 
zwiadowców wysłanych przez Jozuego). Po zdobyciu Jerycha, lud Jozuego 
systematycznie podbijał kolejne narody, zamieszkujące ziemię obiecaną mu przez 
Boga. Nowy przywódca Izraelitów postąpił dokładnie tak, jak nakazał mu Mojżesz – 
zniszczył wszystko to, co pozostało po ludach uprzednio zamieszkujących Kanaan. 
Uczynił tak, by zapobiec problemom, jakie mogło spowodować przenikanie się kultur. 
Jozue przeżył 110 lat, a po jego śmierci naród wybrany czekały niezwykle trudne 
czasy. 

Jak już zostało wspomniane – imię Jozue oznacza „Bóg jest Zbawieniem”. Następca 
Mojżesza poprowadził naród wybrany do Kanaan i dzięki pomocy Boga, zamieszkali 
oni w Ziemi Obiecanej.  

W Kościele katolickim Jozuego wspomina się 1 września. Jego historia może być 
szczególnie inspirująca dla dzisiejszych chrześcijan (i nie tylko), którzy żyją w świecie 
coraz większego upadku wartości i zasad moralnych. Następca Mojżesza, chociaż 
znalazł się w niezwykle trudnej sytuacji, zaufał Bogu i chociaż porady Stwórcy mogły 
czasem wydawać się nietypowe (np. zdobywanie miasta modlitwą), nigdy nie zwątpił 
w wolę swego Pana, co ostatecznie przyniosło mu zwycięstwo. 

 

 

 

 

 



Psalm 34, 2-3; 16-17; 20-23 

Chcę błogosławić Pana w każdym czasie,  
na ustach moich zawsze Jego chwała.  

Dusza moja będzie się chlubiła w Panu,  
niech słyszą pokorni i niech się weselą! 

Oczy Pana [zwrócone są] ku sprawiedliwym,  
a Jego uszy na ich wołanie.  

Wołali, a Pan ich wysłuchał  
i uwolnił od wszystkich przeciwności.  

Wiele nieszczęść [spada na] sprawiedliwego;  
lecz ze wszystkich Pan go wybawia.  

Strzeże On wszystkich jego kości:  
ani jedna z nich nie ulegnie złamaniu.  

Zło sprowadza śmierć na przewrotnego,  
wrogów sprawiedliwego spotka kara.  

Pan uwalnia dusze sług swoich,  
nie dozna kary, kto się doń ucieka.  

 

- W poprzednie dwie niedziele spiewalismy inne zwrotki tego psalmu. 

 W ubiegla niedziele mowa byla o cierpieniu i o tym, ze niczego nie zabraknie 
 temu, kto szuka Boga i ufa Mu. Dzisiaj psalmista przypomina nam, ze: 

« Oczy Pana [zwrócone są] ku sprawiedliwym, a Jego uszy na ich 
wołanie. Wołali, a Pan ich wysłuchał i uwolnił od wszystkich przeciwności. Wiele 
nieszczęść [spada na] sprawiedliwego; lecz ze wszystkich Pan go 
wybawia. Strzeże On wszystkich jego kości: ani jedna z nich nie ulegnie 
złamaniu. «  

- Czy nalezy rozumiec te slowa doslownie ?  

Czyz Maryja nie byla « sprawiedliwa » ? A przeciez mimo to cierpiala….Jezus 
tez cierpial mimo, ze byl doskonale sprawiedliwy…. 

- Jedyna dobra postawa wobec cierpienia jest postawa calkowitej, « szalonej » 
ufnosci… na przekór wszystkiemu i nawet wtedy, gdy pozornie wydaje sie, ze 
Bog « nas opuscil »… 

 

« Oczy Pana [zwrócone są] ku sprawiedliwym, a Jego uszy na ich wołanie. «  

• « Pan mówił: «Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego 
w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na 
ciemięzców, znam więc jego uciemiężenie. Zstąpiłem, 
aby go wyrwać z ręki Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do 
ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko 
i miód… » (Wyj 3,7-8) 



-  Bog nie usuwa « magicznie » wszystkich cierpien i trudnosci z zycia czlowieka 
ale zawsze jest obecny, zawsze jest blisko tych, ktorzy ciepia. 

• « Anioł Boży, który szedł na przedzie wojsk izraelskich, 
zmienił miejsce i szedł na ich tyłach. Słup obłoku również 
przeszedł z przodu i zajął ich tyły, stając między wojskiem 
egipskim a wojskiem izraelskim. I tam był obłok ciem-
nością, tu zaś oświecał noc. I nie zbliżyli się jedni do 
drugich przez całą noc. Mojżesz wyciągnął rękę nad 
morze, a Pan cofnął wody gwałtownym wiatrem wschod-
nim, który wiał przez całą noc, i uczynił morze suchą 
ziemią. Wody się rozstąpiły, a Izraelici szli przez środek 
morza po suchej ziemi, mając mur z wód po prawej i po 
lewej stronie. » (Wyj 14, 19-22) 

 

• «  I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; 
szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy 
bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a 
kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was, ojców, syn 
poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy 
zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy 
poda mu skorpiona ? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, 
umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej 
Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą». 
(Lk 11, 9-13) 

 

« Strzeże On wszystkich jego kości: ani jedna z nich nie ulegnie złamaniu. »  

• « Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, 
nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią 
przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświ-
adczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest 
prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. 
Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: Kość 
jego nie będzie złamana. » (J 19,33-36) 

 

• « Pan powiedział do Mojżesza i Aarona: «Takie będzie 
prawo dotyczące Paschy: Żaden cudzoziemiec nie może 
jej spożywać. Jednak niewolnik, nabyty za pieniądze, 
któregoś poddał obrzezaniu, może ją spożywać. Obcokra-
jowiec i najemnik nie mogą jej spożywać. W jednym i tym 
samym domu winna być spożyta. Nie można wynieść z 
tego domu żadnego kawałka mięsa na zewnątrz. Kości z 
niego łamać nie będziecie. » (Wyj 12, 43-46) 
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