
Prin trei campanii militare importante, poporul Israel învață o lecție 
de căpătâi sub conducerea lui Iosua:  
       - victoria este rezultatul încrederii în Dumnezeu și al ascultării 

de Cuvântul Său și nu rezultatul numărului mare de soldați sau al 
iscusinței militare. 

Tema este subliniată de însuși titlul cărții, care este unul emblematic.  
Numele Iosua înseamnă ”Yahve este mântuirea”, ceea ce conduce la 
ideea că, deși Iosua este liderul lui Israel în timpul campaniei de 
cucerire, Cuceritorul real este Domnul. 

Iosua, prima dintre cele 12 cărți 
istorice, face legătura dintre 
Pentateuh și cealaltă parte a 

istoriei evreilor. 

- Cucerirea Canaanului -  



IOSUA, PRIVIRE DE ANSAMBLU 
AUTOR: Iosua; DATA SCRIERII: aprox. 1407-1383 î.Hr.;  
DESTINATAR: Poporul Israel 

SCOPUL: Cartea Iosua descrie modul în care poporul Israel a cucerit 
Țara Promisă TEMA PRINCIPALĂ: Cartea Iosua descrie cucerirea și 

împărțirea Țării Promise CUVÂNT-CHEIE: Stăpânire 

LECȚII PRINCIPALE:  
Dumnezeu Își va îndeplini cu siguranță promisiunile: 
(1) Invazia israeliților a împlinit promisiunea judecății lui Dumnezeu 
asupra groaznicelor păcate ale canaaniților;  
(2) Invazia israeliților a împlinit și promisiunea lui Dumnezeu făcută lui 
Avraam că familia lui va moșteni Țara Promisă.  
Dumnezeu îl încurajează pe Iosua să împlinească Legea și să fie tare în 
credință (Ios.1:1-9);  
Iosua încurajează poporul să trăiască  împlinind Legea și rămânând tare 
în credință (Ios.23:1-16) 



Invadarea Țării Promise 
Cucerirea Ierihonului 
Bătălia pentru Ai; Israel la Ebal și Garizim 
Cucerirea părții de sud a Țării Promise 
Cucerirea părții de nord a Țării Promise 
Împărțirea Țării 
Discursul de rămas bun și moartea lui Iosua 

   REZUMATUL  
CĂRȚII IOSUA 

PERSONAJE PRINCIP.: Iosua, Rahav, cele două iscoade, Acan, Caleb, Eleazar 

Cartea Iosua se împarte foarte bine în două secțiuni principale: 

Cap.1-12 relatează perioada de cucerire 
Cap. 13-24 descriu teritoriile care au revenit fiecărui trib 

Acțiunea de cucerire a Canaanului începe la est de Iordan, când Iosua i-a succedat 
lui Moise, iar Israelul a trecut pe pământ uscat și începe pregătirea de război. 
Ca general iscusit, Iosua a folosit strategia împarte-și-cucerește. 
Campania condusă de el începe din Canaanul de mijloc (c.6-8), prevenind o 
coaliție canaanită împotriva Israelului. Ulterior Iosua își mută forțele armate spre 
sudul Canaanului (c.9-10), iar apoi spre nord (c. 11-12). 

PASAJUL – CHEIE: Textul din cap. 1:8-11 îl încurajează pe Iosua să 
mediteze la Legea lui Dumnezeu și să fie tare și curajos 



Deși nu există profeții mesianice directe în carte, este 
evident că Iosua este o prefigurare a lui Cristos. Numele 
său, Ieșua (Iahve este mântuirea) este echivalentul 
ebraic al numelui Isus.  
Prin rolul său de conducere triumfală a poporului spre 
luarea în posesie a teritoriului promis, Iosua Îl 
prevestește pe Acela, care îi va aduce pe mulți fii la 
slavă. (Ev. 2:10). 
Frânghia stacojie, care i-a oferit siguranță lui Rahav și 
casei ei (Ios.2:17-21) este o imagine a siguranței pe 
care o găsim în sângele lui Isus (Ev. 9:19:22). În mod 
uimitor, această femeie dintre ne-evrei este regăsită în 
genealogia lui Isus Cristos (Mt. 1:5). 


