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Abstract: Joshua, son of Nun was an important figure of The Old Testament. First, we 
have to discover him through literary analysis, in the way he is portrayed in biblical 
literature. But, this image is just the starting point for what is more important. The 
approach begins with reading the Bible, but, for understanding the Word of God 
correctly, modern methods of biblical study are insufficient. For a full understanding of 
Joshua’s character it is necessary to follow the example of the Holy Fathers. His 
personality can be described two-dimensionally: both historically and typologically. This 
type of understanding the biblical stories needs a re-reading of the Bible, from multiple 
hermeneutic perspective, but, most essential, an approaching through faith.  
Keywords: Joshua, Typological Interpretation, Spiritual Interpretation, Jericho, Rahav. 
 

1. Preliminarii 

Cucerirea Canaanului s-a realizat prin trei campanii militare (centrală, de sud şi de 
nord). Prima campanie a avut scopul de a dezbina şi de a cuceri şi a fost alcătuită 
din două mari bătălii: asupra cetăţilor Ierihon şi Ai (MacDonald 2002, p. 220). 
Cucerirea pământului făgăduinţei este imaginea unei alte cuceriri, a sufletului şi a 
Împărăţiei Cerurilor, condusă de Însuşi Hristos, Împăratul noului Israel; duşmanii 
sunt puterile demonice care vor să stăpânească sufletul şi să fure pământul; 
Ierihonul este cetatea răului, lumea care se năruie înaintea cuvintelor lui Dumnezeu 
şi a învăţăturii Sfinţilor Apostoli (Cârstoiu 2007, p. 87). Peste ani, prin vadul prin 
care, odinioară, a trecut poporul israelit, întors din robia egipteană, sub conducerea 
lui Iosua, Iisus va trece Iordanul, pentru a ajunge la Ierihon (Keller 2009, p. 310), 
pentru a elibera şi a câştiga sufletele oamenilor. 

                                             
* The Conquest of Jericho (A Spiritual Exegesis) 
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2. Dumnezeu îi încredinţează lui Iosua strategia luptei (Ios. 6:1-7) 

2.1. Cetatea Ierihonului şi semnificaţia ei tipică 

Deşi Ierihonul era o cetate fortificată1, zidurile ei n-au reuşit decât să-i ţină pe locu-
itorii ei înăuntru, pentru a putea fi supuşi judecăţii, iar pe israeliţi n-a putut să-i ţină 
afară. Topografic, cetatea avea o elevaţie joasă (243 de metri, sub nivelul mării), însă 
pe plan moral, se afla la un nivel şi mai jos. Ierihonul era o cetate sortită pierzării 
pentru că se afla pe teritoriul Domnului şi locuitorii ei de drept veniseră să-şi ia în 
primire proprietatea. Asemenea Ierihonului, multe lucruri din viaţa noastră ne 
împiedică înaintarea spre însuşirea moştenirii noastre, însă nu trebuie să fim 
descurajaţi de volumul şi intensitatea încercărilor care ne împresoară, ci trebuie să 
declarăm şi să ne însuşim biruinţa pe care ne-o dăruieşte Domnul şi să înaintăm, 
prin credinţă (MacDonald 2002, p. 220).  

Deşi Scriptura susţine că Ierihonul, punct strategic redutabil, a fost cucerit de 
Iosua în şapte zile, de mai bine de cincizeci de ani în jurul acestei cetăţi continuă să 
se dea o luptă în care cercetătorii folosesc lopeţi, târnăcoape şi tabele cronologice ca 
arme. Săpăturile arheologice efectuate în satul Eriha, în apropierea vechiului 
Ierihon, azi o oază la marginea unui pustiu de calcar, unde urmele vechii „Cetăţi a 
palmierilor”, vegetaţia plină de verdeaţă alimentată de izvorul Ain es-Sultan şi o 
movilă de pământ păstrează tainic rămăşiţele uneia din cele mai importante desco-
periri arheologice (Keller 2009, p. 146). 

Profesorii Ernst Sellin şi Karl Watzinger, dezgropând zidurile Ierihonului au 
arătat că acestea erau în formă de două cercuri concentrice, la o distanţă de 3-4 
metri, o capodoperă a apărării militare, construită din cărămizi uscate la soare. Dacă 
zidul interior înconjura creasta dealului şi era deosebit de masiv, cu o grosime de 3,6 
metri, zidul exterior, cu temelii bine clădite, aflat la poalele dealului, avea o grosime 
de 3 metri şi o înălţime de 8-10 metri. Tot pe baza descoperirilor, profesorul John 
Garstang a putut susţine că spaţiul dintre cele două ziduri, care este plin de dărâ-
mături (bucăţi compacte de cărămidă înnegrită, pietre sfărâmate, lemn carbonizat şi 
cenuşă), constituie urme evidente ale unui incendiu violent: de-a lungul zidurilor 
casele au ars până la temelii, iar acoperişurile s-au prăbuşit deasupra lor. Examinând 
zidurile măcinate, pline de crăpături, s-a observat că pietrele din zidul exterior 
căzuseră la vale, în timp ce zidul interior, cel de la poalele dealului, se prăbuşise 
înăuntru, îngropând astfel clădirile pe care le apăra, şi s-a concluzionat că a fost 
vorba de un cutremur (Keller 2009, p. 146-148). Pentru exegeza alegorică, Ierihonul 
este „poarta speranţei, semnul clar al împlinirii promisiunilor făcute de Dumnezeu 
patriarhilor” (Chirilă 2003, p. 83). Iosif Flaviu consacră un larg spaţiu relatării 
surpării zidurilor cetăţii Ierihon, furnizându-ne totodată şi câteva detalii interesante: 

                                             
1 Pentru zidurile Ierihonului, textul masoretic foloseşte o figură etimologică pe care 

Septuaginta a tradus-o prin termenii: „ferecat” şi „întărit”. Cel de-al doilea termen, o*curov" 
provine din terminologia militară şi are sensul ‘fortificat’ (S2 2004, p. 38). 
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după ce au trecut, miraculos, Iordanul, israeliţii „au înaintat cincizeci de stadii, 
aşezându-şi tabăra la zece stadii distanţă de Ierihon (ANT., p. 239). Origen a 
interpretat pe larg căderea Ierihonului (omiliile VI-VII). Ierihonul este simbolul 
„lumii pământeşti” (Luc. 10:30), care va fi distrusă în cele din urmă. Această 
distrugere prevesteşte sfârşitul lumii acesteia şi instaurarea Împărăţiei lui Dumnezeu, 
care, de asemenea, va fi anunţată prin sunet de trompete (HOM. JO. 2002, p. 72). 

2.2. Odihna sabatului 

Legea referitoare la observarea sabatului a fost primită de la Dumnezeu, prin Moise, 
drept care, în mozaism, aceasta este obligatorie. Însă, conform acestui text scriptu-
ristic, acest precept n-avea o valoare eternă sau spirituală, ci una temporală, de 
aceea, într-o zi, va înceta. Nu este vorba aici despre o excepţie (dispensă) de a lucra 
în a şaptea zi, şi nici nu în aceasta consta serbarea sabatului, ci Iosua, pur şi simplu, 
în intenţia de a cuceri Ierihonul, afirmă că a primit de la Dumnezeu instrucţiunea ca 
preoţii să înconjoare zidurile Ierihonului cu Chivotul Legii lui Dumnezeu, timp de 
şapte zile. Această poruncă divină ne arată că, în cele şapte zile consecutive în care 
ea trebuia îndeplinită, în succesiunea firească a zilelor, a intervenit cel puţin o zi de 
sabat2. În cea de-a şaptea zi, nu numai că preoţii au muncit, mărşăluind în jurul 
zidurilor Ierihonului cu Chivotul, ci Ierihonul împreună cu locuitorii săi, trebuiau 
măcelăriţi de către toţi israeliţii. Astfel, porunca pe care o primeşte Iosua de la 
Dumnezeu, de a înconjura Ierihonul, împreună cu poporul şi preoţii, timp de şapte 
zile, demonstrează că interdicţia de a lucra în ziua de sabat nu era un precept etern 
(HOM. JO. 2002, p. 72). 

Teodoret al Cirului foloseşte acest text („[...] în ziua a şaptea s-au sculat dis-de-
dimineaţă şi-n ziua aceea au înconjurat cetatea de şapte ori”, cf. Ios. 6:15) drept 
exemplu al unei acţiuni poruncite în ziua sabatului, pentru a arăta că legislatorul 
însuşi prescrie încălcarea poruncilor Legii, care n-au fost date decât din pricina 
slăbiciunii poporului (S2 2004, p. 40). 

Înconjurând Iosua Ierihonul „cu mii de bărbaţi înarmaţi şi voind să cucerească 
cetatea, a dat leviţilor poruncă să poarte Chivotul Legii [...] în toate cele şase zile, iar 
în a şaptea, adică sâmbăta, a poruncit mulţimii [...] să sune din trâmbiţe. Şi astfel, [...] 
au intrat înlăuntrul cetăţii [...] nerespectând odihna, nepotrivită atunci, a sâmbetei, 
nici ferindu-se să lupte în chip biruitor, din pricina Legii care îi oprea, nici 
împotrivindu-se lui Iosua, căpeteniei ostăşeşti de atunci, ascultând fără cârtire”. 
Aceste evenimente sunt prefigurări, „sunt în chip”, căci „la plinirea vremii” va veni 
Adevărul, Hristos, „ca să dărâme şi să distrugă zidul stricăciunii”, făcând bine, 
vindecând într-o zi de sâmbătă (COM. IOAN, p. 172). 

                                             
2 Iosif Flaviu susţine că ziua în care a început asediul, şi implicit şi înconjuratul zidurilor 

Ierihonului, a fost una de sabat. „Iesus s-a hotărât să-i asedieze. În prima zi a sărbătorii, 
preoţii au purtat pe umeri Chivotul” (ANT., p. 240). 
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2.3. Armura nevăzută a poporului ales 

Preoţii, deşi „aveau în preajma lor o escortă de oameni bine înarmaţi” şi „îndemnau 
oastea la luptă”, au înconjurat cetatea şi au purtat pe umeri Chivotul, în sunetul 
trâmbiţelor de corn de berbec, „spre a îndemna oastea la asalt”, au cucerit Ierihonul 
fără „să fi recurs la maşini de război sau la altă dovadă a puterii lor” (ANT., p. 240).  

Deci, când porunceşte Hristos, prin glasul conducătorilor, să pornim împotriva 
duşmanilor, suntem „sub privirea Domnului, îmbrăcaţi în toată armura dumne-
zeiască şi spirituală”, suntem „războinicii [...] îmbrăcaţi în armele strălucitoare ale 
dreptăţii” (DUH., p. 148). 

Dumnezeu le impune israeliţilor o strategie care nu are nimic de-a face cu logica 
militară, ci, mai degrabă, cu un ritual religios (Usca 2004, p. 41). 

Asemenea unei armuri invizibile, puterea şi prezenţa lui Dumnezeu în luptă sunt 
cele mai sigure arme. Deşi dăm impresia că nu suntem înarmaţi trupeşte, cu 
siguranţă purtăm arme cu care, chiar în vremuri de pace, ne luptăm duhovniceşte 
împotriva duşmanului nevăzut. În astfel de lupte avem nevoie de ajutorul lui 
Dumnezeu, fără de care suntem asemenea unui soldat fără armură sau scut; dar, 
alături de Dumnezeu, armura noastră capătă forţă, putere, tărie. Uşor putem observa 
că cei din cetatea înconjurată de ziduri măreţe, dar fără Dumnezeu, n-au fost la fel 
de bine protejaţi precum cei păziţi de puterea şi iubirea divină, deşi nu aveau o 
cetate cu ziduri. Iosua nu a cucerit Ierihonul printr-o acţiune militară, ci prin 
ajutorul lui Dumnezeu, care, printr-o acţiune simbolică, sacră, de purificare, i-a 
făcut învingători, nefiind nevoie ca ei să-şi folosească armele, ci doar le-au arătat, 
ameninţător, n-a fost nevoie de violenţă, iar armele n-au răsunat (au tăcut). Datorită 
puterii numărului şapte şi sunetului impresionant al trompetelor preoţilor, care 
imitau lumina fulgerătoare a mâniei divine, zidurile au reţinut inamicul înăuntru, 
captiv (Paulinus of Nola 1975, p. 257-258). 

3. Mărşăluind în jurul cetăţii Ierihon (Ios. 6:8-14)  

3.1. „Şapte preoţi care suflă în şapte trâmbiţe”3 – imaginea predicii divine 
(Ios. 6:8) 

Zidurile Ierihonului au căzut la auzul sunetului trompetelor4 preoţilor deoarece 
adăposteau un popor păcătos. Niciun berbec n-a străpuns porţile cetăţii, niciun car 

                                             
3 Cu toate că termenul savlpi" ‘trompetă’, după forma dreaptă pe care o are acest instrument 

muzical, corespunde mai bine termenului הצוצרה (Num. 10:2), în cartea Iosua el echivalează 
atât termenul ebraic קרן  היובל ‘corn de berbec’, cât şi pe שופפ ‘corn de berbec în care se 
suflă’ (S2 2004, p. 39). 

4 Dacă în Septuaginta găsim formularea: salpivshte th'/ savlpiggi = „veţi suna din trâmbiţă”, 
în Textul Masoretic exprimarea este mult mai detaliată: במשך בקרו היובל כשמעכם את־קול השופר 
= „şi când va tărăgăna sunetul cornului de berbec, de îndată ce veţi auzi glasul trâmbiţei” 
(S2 2004, p. 39).  
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de luptă nu a asaltat zidurile, ci sunetul preoţilor le-a dărâmat. Zidurile care s-au 
dovedit impenetrabile şi au rezistat chiar şi armelor de fier au căzut la auzul 
sunetelor sacre ale trompetelor. Un lucru uimitor s-a întâmplat: la auzul sunetului, 
pietrele se sfarmă în bucăţi, fundaţiile sunt spulberate şi totul se prăbuşeşte, deşi 
cuceritorii nu sunt nevoiţi să-şi folosească forţa. Deşi nimeni n-a atins aceste ziduri, 
ele au fost cucerite din afară de către sunetul credincioşilor, în timp ce păcătoşii 
locuiau înăuntrul lor. Aceste ziduri drepţilor le-au deschis o potecă, iar celor 
necredincioşi le-au refuzat protecţia. Maximus consideră că, după cum inimile pot fi 
înmuiate mult mai uşor decât pietrele la auzul sunetelor preoţilor, şi păcatele pot fi 
iertate într-un timp mai scurt decât acela în care pietrele au fost despicate în bucăţi 
(SERM., p. 216).  

O astfel de putere invincibilă precum a vocilor preoţilor din timpul lui Iosua va 
fi desăvârşită în Cuvântul lui Hristos, care este auzit în Biserică până azi. 

Zidurile Ierihonului au fost risipite datorită trompetelor preoţilor. Acestea, deşi 
au fost evenimente istorice, au şi o valoare simbolică: trompetele preoţilor de atunci 
prefigurau predica preoţilor creştini, care nu renunţă să-L propovăduiască pe 
Hristos, cu un sunet înspăimântător, aspru, dur, strident pentru păcătoşi, pentru a 
zdrobi urechile celor care fac rău. Puterea Cuvântului se vădeşte în această imagine, 
căci, asemenea zidurilor de piatră ale Ierihonului, cei cu inima împietrită nu se pot 
împotrivi la infinit, căci nici fortificaţia de piatră n-a putut rezista sunetului trompe-
telor suflat de preoţi. Predica preoţilor penetrează până la cele mai intime locuri ale 
sufletului, căci, atunci când sunetul cuvântului sfânt răsună, loveşte asemenea unui 
tunet şi distruge, rupe în bucăţi cătuşele păcatului şi-i eliberează de nechibzuinţă, 
aroganţă, de gândirea cea rea, de superstiţii (SERM., p. 216-217). 

Între versetele 6-12, Chivotul Domnului5 este menţionat de şapte ori (MacDonald 
2002, p. 221); împreună cu trâmbiţele, aceste menţiuni simbolizează cunoştinţa 
tainelor dumnezeieşti şi virtuţile care cuceresc şi dărâmă veacul sensibil, lumea 
(AMBIG., p. 118).  

În textul masoretic întâlnim expresia לפני יהוה = „în faţa Domnului”, însă în alt 
manuscris ebraic: לפני ארון יהוה = „în faţa chivotului Domnului”, iar în Vulgata: „ante 
arcam foederis Domini”, „în faţa chivotului legământului Domnului”. Cercetătorii 
consideră că este vorba de o interpolare determinată de doi factori: analogia cu 
fragmentul următor şi evitarea antropomorfizării şi a concretizării lui Dumnezeu, 
sugerând că nu poţi trece în faţa lui Dumnezeu pentru că este infinit, însă poţi să 
treci în faţa chivotului Lui (Loria-Rivel, în MLD 2004, p. 200-201). 

                                             
5 În Septuaginta se foloseşte expresia: hJ kibwtoV" th''" diaqhvkh" Kurivou, „Chivotul 

Legământului Domnului”, iar în Textul Masoretic: ארון ברית יהוה „Chivotul Legământului 
lui Iahve” (Ios. 6:8) sau simplu: ארון יהוה „Chivotul lui Iahve” (Ios. 6:11, 13). 
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4. Zidurile Ierihonului se prăbuşesc (Ios. 6:15-21) 

4.1. A şaptea zi a marşului simbolizează sfârşitul lumii (Ios. 6:15-16) 

Ceea ce s-a înfăptuit, în vechime, cetăţii Ierihonului a fost un simbol, iar azi lucruri 
asemănătoare se întâmplă în realitate. Atunci, preoţii au înconjurat, timp de şapte 
zile, cetatea menţionată, şi, ceea ce o armată de oameni n-ar fi reuşit, zidurile s-au 
prăbuşit la sunetul trompetelor. La adăpostul zidurilor, locuitorilor Ierihonului nu 
le-a fost frică de armele israeliţilor, cu atât mai puţin de trompetele preoţilor, însă, 
după şapte zile, zidurile au cedat. Precum, în a şaptea zi, Dumnezeu a terminat de 
zidit lumea, Ierihonul va fi distrus, în a şaptea zi, ca o imagine a distrugerii lumii 
acesteia pământeşti. Cursul celor şapte zile indică perioada de timp de 7000 de ani, 
de-a lungul căreia „trompetele” prin care preoţii predică anunţă distrugerea lumii şi 
apropierea judecăţii6. 

4.2. Obiectele închinate lui Dumnezeu (Ios. 6:18-19) 

Caracterul excepţional al acestei prime cuceriri este subliniat prin folosirea terme-
nului a*navqema ‘anatemă, jertfă consacrată lui Dumnezeu’. În acest sens, înţelegem 
că locuitorii şi bogăţiile Ierihonului trebuiau „închinate, ca anatemă, prin ascuţişul 
sabiei” (S2 2004, p. 38). 

Aurul, argintul, arama şi fierul erau închinate lui Dumnezeu, şi nimic din ele nu 
putea fi reţinut. Se considera că aceste materiale sunt dintre cele mai lăudate ale 
lumii, deci era normal, pentru cei ce şi-au „retras cugetul de la plăcerile lumeşti şi de 
la împrăştierile în lumea aceasta”, care „s-au hotărât ca prin armele dreptăţii să 
câştige buna plăcere a lui Dumnezeu”, că nu mai trebuie să dorească bogăţie, slavă, 
putere sau înălţime, „nici dogmele necredincioase ale înţelepciunii elineşti”. Dacă 
„argintul e chipul (tipul) strălucirii demnităţilor şi treptelor înalte, căci materia e 
strălucitoare”, aurul este al bogăţiei, fierul, fiind foarte dur şi biruind toată materia, 
este al tăriei şi al puterii, iar arama „înseamnă sunetul frumos al limbii înţelepţilor 
din lume”. Cel care vrea să se împărtăşească de acestea „jigneşte pe Dumnezeu”, 
supără pe Susţinătorul şi Sprijinitorul său şi va cădea sub urgia Lui (DUH., p. 148-149). 

Interdicţia primită de israeliţi, de a lua pradă de război, păzirea „de tot ce este 
dat blestemului”, pentru a nu cădea „sub blestem”, însuşirea unui lucru „din cele 
date spre nimicire” atrag blestemul şi aduc „pieire întregii adunări a Domnului”. 
Pentru Origen, înţelesul acestei interdicţii este următorul:  

 
Vedeţi să nu păstraţi, în voi, nimic ce este al veacului, obiceiurile, viciile, ezitările care 
aparţin vremelniciei, şi blestemate să vă fie toate legăturile pe care le veţi avea cu 
veacul acesta, voi şi toată adunarea voastră. Nu amestecaţi lucrurile lui Dumnezeu cu 

                                             
6 Existenţa lumii, de la crearea ei, până la distrugere, este simbolizată în elementele căderii 

zidurilor Ierihonului. Distrugerea cetăţii prefigurează sfârşitul veacurilor (SERM., p. 218). 
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cele ale lumii; nu lăsaţi să intre preocupările în lăcaşul Sfânt al Bisericii. (COM. MT., p. 
250-251)  

 
Acelaşi îndemn îl primim şi de la apostolul şi evanghelistul Ioan („Nu iubiţi 

lumea, nici cele ce sunt în lume”, cf. 1Ioan 2:15) şi de la apostolul Pavel („Să nu vă 
potriviţi cu acest veac”, cf. Rom. 12:2).  

Traducerea în limba română: „Cetatea îi va fi afierosită Domnului” îndulceşte 
textul literal: „Cetatea îi va fi anatema Domnului”. Substantivul a*navqema are o dublă 
semnificaţie: atât sensul de ofrandă, ceea ce se alegea din toate şi se închina 
Domnului (COM. IOAN, p. 148-149), adusă Divinităţii ca urmare a unei făgăduinţe, 
cât şi sensul de blestem. Din această cauză, în funcţie de context, expresiile „a 
anatematiza” sau „a da anatemei” pot fi traduse atât prin „a oferi în dar”, „a afie-
rosi”, cât şi prin „a nimici”, „a da pierzării”. Această dublă valenţă a termenul se 
pierde când este vorba despre un om anatematizat sau dat anatemei, în acest caz, 
sensul este doar negativ, un astfel de om este blestemat să piară. Potrivit legii 
mozaice, prada de război, atât bunuri, cât şi oameni, Îi era făgăduită, în întregime, 
lui Dumnezeu. Neavând oamenii dreptul să-şi însuşească absolut nimic, dar şi 
pentru a nu fi ispitiţi s-o facă, prada era distrusă în întregime (Anania, în BSS 2011, 
p. 358). 

În limba ebraică, termenul folosit este הרם şi desemnează ceea ce trebuie 
„separat” de uzul profan, interzis omului şi consacrat în totalitate lui Dumnezeu. 
Termenul este aplicat în domeniul cultic (Lev. 27:28-29) şi în cel militar (Deut. 
13:16-18; 1Reg. 15:3 ş.u.), unde semnifică nimicirea cetăţilor idolatre, cucerite în 
război, inclusiv a locuitorilor, situaţii în care prada de război, fiind consacrată lui 
Iahve, nu putea fi însuşită de poporul ales (cel care încălca prescripţia devenea ana-
tema) şi era distrusă. Pentru echivalarea termenului ebraic, traducătorii greci au ales 
din limba clasică termenul a*navqema (‘ofrandă’), de la verbul avnativqhmi (‘a pune sus’, 
‘a consacra în templu’). În acest context, verbul avnaqemativzw poate fi tradus prin: 
„a declara un obiect anatema”, interzis, consacrat lui Dumnezeu (M. Harl, apud S2 
2004, p. 40). 

Iosua arată că prima cetate cucerită trebuie oferită Domnului, după cum şi pârga 
roadelor, conform legii mozaice (Deut. 18:4), i se cuvine lui Iahve (THEODORET, p. 
281). 

Prin această pildă, Dumnezeu arată „celor ce-I urmează Lui” că „veacul sensibil” 
este „uşor de cucerit şi de dărâmat şi neavând între bunătăţile lui nimic în stare să 
facă plăcere iubitorilor de cele dumnezeieşti, fiind împreunat cu moartea şi cu 
stricăciunea şi pricinuitor de mânie dumnezeiască (THEODORET, p. 281). 

4.3. Căderea zidurilor Ierihonului (Ios. 6:20) 

Sfântul Ambrozie susţine că nu prin forţă au căzut zidurile Ierihonului (EXPOS., p. 
478), căci, fără puterea şi ajutorul lui Dumnezeu, toate mijloacele noastre de apărare 
sunt nefolositoare. Vigoarea giganţilor, puterea faraonilor, măreţia Ierihonului nu 
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le-au fost de niciun folos, ba, mai mult, îngâmfarea lor a fost cauza distrugerii lor. 
Puterea lui Dumnezeu i-a doborât nu prin forţa eroilor, ci prin cea a celor slabi 
(PAULINUS DE NOLA, p. 129). 

Cercetările arheologice au constatat că vechiul Ierihon avea două rânduri de 
ziduri, exterior şi interior, şi, într-adevăr, ele s-au prăbuşit pe propriile lor temelii. 
Cei ce exclud intervenţia lui Dumnezeu consideră că a fost vorba despre un cutre-
mur, alţii consideră că a fost vorba despre un fenomen de rezonanţă care s-a datorat 
sunetelor puternice, multiple şi simultane ale strigătelor şi trompetelor israeliţilor 
(Anania, în BSS 2011, p. 359. 

Căderea zidurilor Ierihonului după ce au fost înconjurate de şapte ori de către 
israeliţii care purtau Chivotul serveşte drept mărturie miraculoasă despre legea 
mozaică. Înconjurarea cetăţii simbolizează distrugerea zidurilor vieţii pământeşti prin 
cele şapte daruri ale Duhului Sfânt. Înconjurarea zidurilor7 simbolizează venirea 
Împărăţiei Cerurilor, când toate zidurile lumii materiale, toate credinţele acestei 
lumi, care sunt opuse credinţei lumii viitoare, vor fi distruse de cele şapte daruri ale 
Duhului Sfânt (LET., p. 269). 

Cele şapte zile de asediere a cetăţii sunt un semn al îndelungii răbdări divine, căci 
El este „iute la zidit” (a făcut lumea în şase zile), iar „când a fost vorba să dărâme o 
cetate, S-a aflat zăbavnic, din pricina bunătăţii lui”. A acţionat astfel, nu fiindcă I-a 
slăbit puterea, ci deoarece iubirea Sa „îndelung rabdă”. Aşa cum i-a dat trei zile 
răgaz cetăţii Ninive, i-a dat şi cetăţii Ierihon şapte zile, „poate va primi predica de 
pocăinţă şi se va mântui”8. 

Sub comanda lui Dumnezeu, sunetele muzicii au eliberat puteri extraordinare. 
Scriptura ne atenţionează că zidurile Ierihonului s-au prăbuşit, deodată, datorită vuie-
tului trompetelor. Nu există, deci, niciun dubiu că sunetele muzicii, la porunca divină 
sau prin îngăduinţa lui Dumnezeu, au declanşat o puternică forţă (PSALM., p. 295). 

Vocea puternică a preoţilor, care a distrus zidurile de piatră, este, de fapt, 
Cuvântul, Logosul divin. Asemenea căderii Ierihonului, sfârşitul lumii va avea loc 
deodată, brusc, subit, pe neaşteptate, prin strigătul de bucurie al armatelor cereşti şi 
prin sunet puternic de trompetă. Odată cu venirea Domnului, a cărui sosire a 
preînchipuit-o Iosua, diferitele opinii ale filosofilor şi cele mai remarcabile învăţături 
ale şcolilor lor, adevărate metereze nebiruite, se vor prăbuşi. Preoţii cărora Iosua 

                                             
7 Unii consideră că aceste zile făceau parte din „războiul psihologic, menit să sporească, 

până la paroxism, spaima celor ce priveau nişte procesiuni aparent neagresive, fără să ştie 
ce se poate întâmpla” (Anania, în BSS 2011, p. 359). Alţii, însă, consideră că locuitorii 
Ierihonului erau lipsiţi de orice curaj încă de la aflarea despre trecerea minunată a 
Iordanului de către israeliţi, iar aceste zile care au precedat cucerirea Ierihonului trebuie 
înţelese ca un „exerciţiu ascetic, iar în strigarea poporului [...] o ilustrare a puterii rugăciunii 
colective” (Usca 2004, p. 46). 

8 „Cum, Doamne, ai făcut lumea toată în şase zile, şi o cetate o dărâmi în şapte zile? Ce pune 
piedică puterii Tale? Pentru ce nu o dărâmi dintr-o dată? […] Poţi, Doamne, să muţi 
munţii şi să-i arunci în mare şi nu vrei să dărâmi un oraş care Ţi se împotriveşte, ci dai 
răgaz de şapte zile pentru dărâmarea lui? Pentru ce?” (OMIL., p. 56). 
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le-a cerut să înconjoare cetatea şi să sufle în trâmbiţe simbolizează pe Apostoli, ale 
căror trâmbiţe sunt învăţătura măreaţă şi cerească a propovăduirii lor. Epistolele 
aghiografilor sunt trâmbiţe prin care lovesc împotriva idolatriei şi a opiniilor greşite 
ale filosofilor (COM. MT., p. 247).  

Sfântul Apostol Pavel, dascălul căruia i s-a împărtăşit explicarea tainelor lui Hristos 
prin aplicarea sensului tipic supra cărţilor Vechiului Testament, ne arată că, dacă la 
sosirea lui Iosua zidurile Ierihonului s-a prăbuşit, la venirea lui Iisus Hristos, 
Domnul, lumea va fi cucerită (COM. MT., p. 250). 

Frica i-a determinat pe locuitorii Ierihonului să se baricadeze în cetate, de unde, 
timp de şase zile, i-au urmărit pe israeliţi, cu groază, cum aceştia mărşăluiesc în jurul 
cetăţii, o dată pe zi, iar seara retrăgându-se la Ghilgal. În a şaptea zi, au înconjurat 
cetatea de şapte ori, iar când preoţii au suflat în trompete (coarne de berbec), toţi 
israeliţii au strigat, iar zidurile cetăţii s-au prăbuşit, datorită credinţei poporului lui 
Dumnezeu (Evr. 11:30), permiţându-le acestora să pătrundă în cetate (MacDonald 
2002, p. 220-221). 

Ierihonul a fost capturat fără ca vreo sabie să fie ridicată sau vreo suliţă să fie 
aruncată, fără ca berbecii (armă utilizată pentru spargerea porţilor unei cetăţi) să fie 
puşi pe poziţii de luptă; doar trompetele preoţilor au fost folosite şi, prin sunetul 
lor, zidurile s-au prăbuşit. Adesea, Ierihonul este înfăţişat în paginile Sfintei Scripturi 
ca un simbol (o figură) al acestei lumi (Luc. 10:30; Mat. 20:29-30); astfel, prăbuşirea 
cetăţii semnifică sfârşitul existenţei pământeşti. Atunci, Iisus Hristos, Mântuitorul 
nostru, va cuceri Ierihonul în sunet puternic de trompete (HOM. JO. 2002, p. 71-72). 

În timpul lui Iosua, cel „care preînchipuia pe Domnul”, zidurile Ierihonului au 
căzut numai la sunetul trâmbiţelor, ca mai apoi, în vremea Mântuitorului, „Iisus 
numai zicând: nu va rămâne aici piatră pe piatră (Mat. 24:2), s-a dărâmat templul 
iudeilor” (CATEH., p. 137). 

Asemenea lui David, care l-a înfruntat pe uriaş fără arme, dar prin mâna căruia 
Dumnezeu a condus piatra şi „însăşi puterea divină l-a ucis” pe Goliat, aducând 
victoria, Iosua a venit la Ierihon, „l-a împresurat, dar şapte zile n-a putut face nimic 
cu puterea sa”, însă, „când a poruncit Dumnezeu, zidurile au căzut de la sine” 
(OMIL. DUH., p. 281). 

Toate lucrurile din Ierihon erau ale Domnului („anatema”), trebuiau nimicite 
(asemenea roadelor dintâi ale Canaanului). Nimeni nu avea voie să-şi însuşească 
niciun lucru pentru uzul propriu: locuitorii (cu excepţia lui Rahav) şi vitele trebuiau 
distruse, în schimb, argintul, aurul, bronzul şi fierul trebuiau depuse în vistieria 
Domnului. Din cauza perversităţii morale a canaaniţilor, Dumnezeu porunceşte 
distrugerea totală a vieţii în interiorul cetăţii, administrând asupra celor răi judecata 
pe care o meritau, dar prin Harul Său a păstrat în viaţă pe Rahav şi familia ei 
(MacDonald 2002, p. 221). 
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5. Distrugerea Ierihonului (Ios. 6: 22-27) 

5.1. Doar Rahav (cea pioasă) a fost salvată (Ios. 6: 22-25) 

Pentru locuitorii Ierihonului, Dumnezeu l-a trimis pe „predicatorul pocăinţei”, un 
„profet”, un „binevestitor”, pe „cineva între ei care să le arate care le este folosul”, 
„un dascăl al pocăinţei, pe minunata Rahav”, care a fost mântuită „prin pocăinţă”, 
care „era şi ea din acelaşi aluat ca şi ei; dar pentru că nu era de acelaşi gând cu ei, n-a 
luat parte la păcatul lor, de vreme ce nu luase parte nici la necredinţa lor” (OMIL., p. 
56-57). 

Porunca iubirii de oameni, dată nouă de Dumnezeu, pare neobişnuită, pentru că 
într-un loc se spune: „Să nu faci desfrânare” (Ieş. 20:14), iar acum: „Rahav, desfrâ-
nata, să trăiască”. Datorită iubirii Sale de oameni, Dumnezeu „schimbă”, împlineşte 
cuvântul Legii vechi, prin „acel Isus, fiul lui Navi, care [...] a fost icoana Domnului 
Iisus, Care a zis: Desfrânatele şi vameşii merg înaintea voastră în împărăţia 
cerurilor” (Mat. 21:31). Rahav nu poate să fie şi prostituată9 şi să trăiască, textul 
scripturistic prezintă cele două aspecte pentru a sublinia schimbarea stării ei de mai 
înainte şi a ne face să ne minunăm de schimbarea de pe urmă. Rahav nu şi-a câştigat 
mântuirea pentru că „a primit iscoadele cu pace [...]. Asta face şi o hangiţă!”, ea n-a 
cules mântuirea „numai de pe urma vorbelor ei, ci, înainte de asta, de pe urma 
credinţei ei covârşitoare”. Astfel, ea se afla în „casa de desfrâu, ca mărgăritarul 
aruncat în noroi, ca aurul aruncat în mocirlă, ca o floare a credinţei înăbuşită de 
spini! Un suflet pios era închis într-un loc al necredinţei”. Primind iscoadele, Rahav 
L-a primit pe Dumnezeu, pe Care Israel L-a trădat în pustie, „pe acesta L-a predicat 
Rahav în casa de desfrâu”10. 

Aventurile celor două iscoade care au interacţionat cu Rahav se termină aici, deşi 
ele se vor perpetua în seminţia acestei femei uşuratice11, care, deşi o străină, va trăi 
printre israeliţi, va fi adăugată la poporul ales, asemenea unei ramuri de măslin 
sălbatic, care va fi altoită (Rom. 11:17), va ajunge prototip al creştinului 
(THEODORET, p. 281, 283). 

                                             
9 În altă parte, Rahav este numită: „curtezană” (Jaubert în HOM. JO. 1960, p. 44) sau 

„hangiţă” (Fredo 2013, https://www.biblicalarchaeology.org/daily/people-cultures-in-
the-bible/people-in-the-bible/rahab-the-harlot/, accesat la 07.07.2017). 

10 Prostituatei Rahav i se acordă iertarea şi îşi salvează viaţa datorită dispoziţiei sale înaintea 
lui Dumnezeu, fiind dată ca exemplu pentru pietate (evlavie) şi credinţă. „Rahav este 
icoană a Bisericii” celei întinate altădată de demoni, dar care primeşte „iscoadele lui Hristos, 
nu iscoadele trimise de Isus Navi, ci pe Apostolii trimişi de Iisus”. Mărturia ei („Am aflat 
că Dumnezeul vostru este în cer, sus, şi pe pământ jos, şi afară de El nu este alt 
dumnezeu”, Ios. 2:11) ne indică vrednicia ei; Rahav este de toată lauda, ea îi întrece pe 
iudei, care au primit Revelaţia, dar n-au păzit-o; ea este icoana Bisericii, care a auzit 
mesajul Revelaţiei (chiar şi pe cel al Vechiului Legământ) şi l-a păzit (OMIL., p. 57-58). 

11 Numele Rahav apare în forma Rahad (Miron/ Lüder în MLD 2004, p. 200-201). 
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Sfânta Scriptură ne spune că femeia Rahav trăieşte în casa lui Israel până în ziua 
de azi. Acest lucru este posibil deoarece, fiind o „mamă a generaţiilor următoare”, 
„ea rămâne în înnoirea descendenţilor ei”. Unirea dintre Rahav şi casa lui Israel 
durează, se va perpetua, asemenea unirii oricărui credincios care a fost altoit la 
credinţa lui Avraam, a lui Isaac şi Iacov, trăind acum în mijlocul adevăratului Israel, 
asemenea creştinilor, care s-au adăugat poporului ales asemenea „crengilor de măslin 
sălbatic care altădată trăiau în depravare, cinstind piatra şi lemnul în locul adevă-
ratului Dumnezeu” (COM. MT., p. 251-252). 

După cum doar casa lui Rahav a fost cruţată la căderea Ierihonului, adevărata 
comuniune şi mântuirea pot fi dobândite într-o singură casă, Biserica. Precum la 
Potop nimeni din afara arcei lui Noe n-a supravieţuit, şi în cazul căderii Ierihonului 
doar casa prostituatei Rahav a fost cruţată (JER. HOM., p. 237). 

Credinţa a fost cea care a făcut să se prăbuşească zidurile (Evr. 9:30) şi cea care a 
scos-o pe Rahav şi pe rudele ei (Evr. 11:31) afară din cetate, înainte ca aceasta să fie 
arsă. Harul lui Dumnezeu a fost Cel care nu numai că a păstrat-o în siguranţă pe ea 
şi familia ei, ci, în plus, a ridicat-o la un loc de mare cinste12, plasând-o, prin spiţa lui 
David, în aceea a Domnului Iisus Hristos (Mat. 1:5-6). 

Ca mireasă a lui Hristos, Rahav devine o „fecioară” printr-o lucrare divină, 
sfinţitoare. La a doua venire, Hristos va veni pe Pământ, în sunet de trompete, şi va 
distruge lumea aceasta. Vor fi salvaţi însă cei care primesc, cu credinţă şi smerenie, 
pe „spionii” Săi, pe Apostoli, atunci va primi şi va uni pe prostituată cu casa lui 
Israel. Lui Rahav nu trebuie să i se amintească sau să fie învinovăţită pentru păcatele 
sale din trecut, pentru că, deşi odată a fost o prostituată, acum este „o fecioară 
neprihănită, a unui singur bărbat” (2Cor. 9:2), căci s-a unit cu Hristos. Cuvintele 
Sfântului Apostol Pavel: „[...] desfrânaţii [...] nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu 
[...] Şi aşa eraţi unii dintre voi. Dar v-aţi spălat [...] v-aţi sfinţit, [...] v-aţi îndreptat în 
numele Domnului Iisus Hristos” (1Cor. 7:9-11) ne arată cum este posibil ca o 
prostituată să nu mai fie, în viitor, prostituată (HOM. JO. 2002, p. 72-73). 

5.2. Iosua blestemă pe oricine va reconstrui Ierihonul (Ios. 6:26) 

Iosua rosteşte un blestem asupra oricui va căuta să rezidească Ierihonul ca 
fortăreaţă, profeţind că fiul cel mai mare al acelui om va muri când se va aşeza 
temelia ei, iar fiul cel mai mic va muri când i se vor ridica porţile (relatarea 
blestemului împlinit: 1Reg. 16:34). Acest blestem s-a împlinit în secolul al IX-lea 
î.Hr., când Hilel din Betel a încercat să rezidească Ierihonul (Anania, în BSS 2011, p. 
359). 

                                             
12 Credinţa este mâna cu care apucăm Harul, care nu numai că ne salvează de la pierzare, ci 

ne şi garantează înălţarea (Rom. 8:29-30) (MacDonald 2002, p. 221). 
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Blestemul profetic al lui Iosua asupra Ierihonului distrus şi reconstruit simbo-
lizează condamnarea acelora care renunţă la păcat prin baia botezului, dar apoi, se 
reîntorc la vechile lor păcate13. 

Iosua a blestemat Ierihonul şi izvoarele lui şi acestea s-au stricat, însă, prin simbolul 
lui Iisus, ele vor fi binecuvântate, căci s-a aruncat în ele sare şi s-au făcut sănătoase „şi s-
a făcut apa curată”, „şi nu va mai pricinui nici vătămare, nici moarte, nici nerodire” 
(4Reg. 2:20-22). Efrem Sirul observă aici un simbol al Sării dulci ieşite din Maria, care 
s-a amestecat cu apa şi a oprit puroiul bubelor noastre (apud Usca 2004, p. 51). 

6. Concluzii 

Interpretarea Sfintei Scripturi, în zilele noastre, tinde să fie acaparată de abordări 
ştiinţifice, istorice, sociale, culturale, lingvistice, filosofice. În general, acestea sunt 
benefice, dar pot fi şi inutile dacă nesocotesc aspectele teologice ale unei exegeze 
spirituale, singura care se raportează la Scriptură corect, care „propune [...] o mutare 
a accentului [...] de pe istoricitate pe spiritual” (Chirilă 2012, p. 29). Dacă înlăturăm 
din Scriptură caracterul ei divin, conţinutul ei revelat de Divinitate, aspectul ei 
inspirat, ceea ce rămâne nu mai este demn de urmat, căci avem de-a face cu nişte 
compilaţii anonime omeneşti. Odată retraşi de pe frontul autenticităţii şi al isto-
ricităţii Scripturii, se pierde orice urmă de respect faţă de naraţiunile biblice, în 
special faţă de cele din Vechiul Testament.  

O modalitate prin care canonul Sfintei Scripturi, pentru un creştin, nu este aban-
donat şi supus unei intervenţii chirurgicale („raţionale”) ar putea consta în orien-
tarea cititorului către metodele originale şi originare de exegeză (Hristos, Sfântul 
Apostol Pavel, Sfinţii Părinţi), care-L caută pe Dumnezeu pretutindeni, în textul 
Scripturii. Numai în acest fel Vechiul Testament mai este util pentru creştinul de azi 
şi-i poate oferi, pe de o parte, modele de urmat în personajele istorice vechitesta-
mentare şi, pe de altă parte, relatări care-i zidesc convingerile noutestamentare, toate 
în vederea mântuirii sale. 

Dacă rolul Vechiului Testament a fost acela de a-L anunţa pe Mesia şi de a 
pregăti poporul pentru timpul Întrupării Sale, pentru creştinul de azi, limba ebraică 
biblică, numită „moartă” de omul post-modern, limba în care Dumnezeu a hotărât 
să-Şi „acomodeze” Cuvântul Său divin, încă mai glăsuieşte, însă pentru a o percepe 
trebuie comutată frecvenţa. Prin organele duhovniceşti omul îl mai poate auzi pe 
Dumnezeu, Care vorbeşte prin Scriptură, prin sensul ei duhovnicesc.  

                                             
13 Acţiunea lui Hilel (al cărui nume poate fi tradus: „trăind pentru Dumnezeu”) din Betel 

(etimologic: „casa Domnului”) de a reconstrui Ierihonul a fost blestemată de Iosua, 
deoarece constituie imaginea celor care, deşi şi-au asumat un rol în viaţa Bisericii, se 
rezumă să trăiască în păcat şi în minciună (BEDA, p. 116). 
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