• Etimologia: Nom del successor de Moisès
que féu entrar les tribus a la Terra Promesa.
A Nm 13,16 es revela com Moisès canvià el
seu nom original Oixea ("salvació") pel de
Jehoixua ("el Senyor salva").

Composició
• Data: s. VI a.C. Els capítols 2-11 són més antics.
• Lloc: Variats, probablement finalitzat a Canaan
• Idioma original: Hebreu
• Autor(s): Variats, d’almenys 3 tradicions diferents: un Dtr

Js

(autor deuteronomista) que escrigué els cap. 2-12 compactes
amb el Pentateuc (anterior) i els Jutges (posterior), després J
(autor jahvista) afegiria el capítol 24, i finalment un P (autor
sacerdotal) afegiria la resta.

Estructura
•

Gèneres literaris dominants

Js 1-5: JOSUÈ LIDERA EL POBLE VERS LA TERRA PROMESA

o
o
o
o

1: Josuè exhorta el poble, com Moisès, a ser fidel a YHWH
2: Josuè envia espies a Canaan: Jericó i la prostituta Rahab
3-4: Josuè lidera els israelites a través del Jordà a peu eixut
5: Mirada al passat i al futur

Idees principals

• Josuè és el nou Moisès, que fa entrar el poble
d'Israel a la Terra Promesa:
Futur: s'apareix a Josuè el cap de l'exèrcit d'YHWH (=és
o Js 1,1-9 = Dt 28 (Obeir Déu és el fonament de tot)
el Senyor qui lluitarà a Canaan, recordeu-ho!)
o Js 2,1 = Nm 13 (Envia espies a Canaan)
o Js 3-4 = Ex 14 (El poble travessa el riu/mar a peu eixut)
Js 6-12: CONQUESTA DEL PAÍS DE CANAAN
•
La
conquesta
de la terra és obra del Senyor, no
o 6: Conquesta de Jericó. Relat litúrgic, executen pla d' YHWH
per força humana (7,2-5, càlculs humans fallen).
o 7-8: Conquesta d'Ai. Només obeint Déu guanyen (no com Acan)
• L'extermini per purificar no pot ser llegit
o 9: Gabaonites reconeixen YHWH i són protegits
literalment, són relats llegendaris per subratllar
o 10-11: Batalles amb els reis de Canaan. YHWH salva Israel.
que YHWH no vol que el seu poble es torni com
o 12: Llistat de victòries. Transjordània (Moisès) i Cisjordània (Josuè)
altres (corrupció moral, sacrificis de nens...).
•
Rahab, gabaonites... per la seva fe en YHWH són
Js 13-22: REPARTIMENT DEL PAÍS
salvats. Això "rebenta" el sentit de l'extermini.
Passat: es renova l'Aliança (circumcisió, Pasqua)

•

•

o
o
o
o

•

13-19: Repartiment de territori per tribus (YHWH ha complert!)
20: Les ciutats refugi
21: Les ciutats levítiques
22: Retorn de les tribus de la Transjordània

Js 23-24: ÚLTIMES PARAULES DE JOSUÈ

o

Testament i mort de Josuè: seguiu fidels a YHWH!

Destinataris
El poble d’Israel, que davant la destrucció de Jerusalem i
l’exili a Babilònia (587 aC) necessita comprendre que allò
que ha originat tanta desgràcia —la rebel·lió a la Llei de
Déu— ja ve des del principi de l’Aliança.

• (...) [Josuè] tot alçant els ulls va veure un home dret al seu davant amb l’espasa a la mà. Josuè se li va acostar i li digué:
—Ets amic o enemic? Ell li va respondre: —Jo sóc el cap de l’exèrcit del Senyor. Ara mateix he arribat. Josuè es
prosternà amb el front a terra i li digué: —Què mana el meu senyor al seu servent? El cap de l’exèrcit del Senyor li va
respondre: —Treu-te les sandàlies, que el lloc que trepitges és sagrat. I Josuè es va descalçar. (Js 5,13-15)
• Llavors, al toc dels corns, el poble va llançar el crit de guerra amb tota la força. Les muralles es van desplomar i el
poble corregué a l’assalt de Jericó, cadascú des del lloc on es trobava. Així es van apoderar de la ciutat. (Js 6,20)
• El dia que el Senyor va fer caure els amorreus davant els israelites, Josuè s’adreçà al Senyor i, en presència del poble,
va cridar: —Sol, detura’t a Gabaon! I tu, lluna, a la vall d’Aialon! I el sol es deturà, i la lluna es va parar, mentre el
poble castigava els enemics. Així ho diu el Llibre del just. (Js 10,12-13)

