
CARTEA IOSUA  DINTR-O PRIVIRE 
  

                                                               VICTORIILE LUI IOSUA 
Sub conducerea lui Iosua, poporul Israel a intrat în Canaan în aproximativ anul  1405 
î.Cr., pentru a-i izgoni pe canaaniţi şi pentru a revendica Ţara Promisă. Un studiu  atent 
al campaniilor militare descrise în cartea Iosua arată că Iosua a folosit o strategie  de 
cucerire foarte bine pusă la punct. El i-a aşezat la început pe israeliţi în mijlocul ţării 
Canaan, apoi a întreprins campanii militare în sudul şi nordul ţării, cu scopul de a  duce 
la bun sfârşit preluarea posesiei teritoriului. Deşi aceste campanii sunt descrise pe  
scurt în Iosua 1-11, ele au durat probabil vreo şapte ani, din 1405 până în 1398 î.Cr. La  
vremea morţii lui Iosua (24:29), israeliţii îi izgoniseră pe cei mai mulţi dintre canaaniţi  
din Palestina şi împărţiseră teritoriul între cele 12 seminţii ale lui Israel. 
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Canaan Două triburi şi jumătate la est de Iordan;  
Nouă triburi şi jumătate la vest de Iordan 
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Din tabăra militară aşezată la Ghilgal, Iosua a 
iniţiat două campanii, cucerind astfel  centrul 
şi sudul Canaanului . 

După ce a cucerit centrul şi sudul Canaanului, 
Iosua şi-a condus trupele spre nord,  la Haţor. 



După cucerirea Ţării Promise, sub 
conducerea lui Iosua, teritoriul populat de  
canaaniţi a fost dat urmaşilor copiilor lui 
Iacov (13-2 1). În sens restrâns, teritoriul se  
întindea între Iordan, la est, şi Marea cea 
Mare (Mediterana), la vest. Ruben, Gad şi  
Manase au moştenit în cele din urmă teritorii 
la est de Iordan. De la nord la sud, ţara 
deţinea teritoriul dintre peninsula Sinai şi 
vechiul popor fenician de pe coasta mării.  
Teritoriul a fost împărţit tuturor descenden- 
ţilor copiilor lui Iacov, cu excepţia lui Levi  
(13:33). Teritoriul care trebuia să le revină 
leviţilor a fost împărţit celor doi fii ai lui  Iosif- 
Manase şi Efraim (14:3-4). Leviţii au fost puşi 
deoparte pentru slujba preoţească; 
moştenirea lor trebuia să fie însuşi 
Dumnezeu (Num. 18:20). Totuşi Dumnezeu a  
desemnat 48 de cetăţi din întreg teritoriul 
Palestinei pentru !eviţi (Ios. 21: 1-42). 


