
Intrarea în Canaan  

Centru: Ghilgal (Prăvălire) – tăierea împrejur a noii generaţii; sărbătorirea Paştelor 

cu azimi şi boabe de grâu - încetarea MANEI; cap.5 

Ierihon – cap. 6, păcatul lui Acan (7:1;11) cetatea Ai-cap.8; reînnoirea Legământului 

pe muntele Ebal  (8:30-35);Gabaon –cap.10; 

La Sitim - 2 iscoade cercetează ţara, mai ales, Ierihonul (2:1) 

Rahav – ascunde iscoadele şi scapă toată casa ei de pedeapsa lui Israel; funia cărămizie 

(2:4-21) 

Trecerea Iordanului – sfinţire (Ios.3:5), chivot (v11), oprirea apelor (15-17), pietre de 

aducere aminte (4:6; 21) 

Sud: Macheda –Libna (10:29); Lachis v.31; Eglon –v.34; Hebron – v.36; Debir – 38; Gaza 

– 10:41   

Nord (11:1-15): Haţor –Libna (11:10); apele Merom -v.5; au fost 

înfrânţi împăraţii Madonului (v1), Şimronului –v.1, Acşafului – v.1,  

care s-au aliat împotriva lui Israel de la Chineret şi toată Valea Miţpei 



Ios.12:1-24 = 31 împăraţi 

Ios.13:1-6 = toate ţinuturile filistenilor,  

tot ţinutul gheşuriţilor,  

toată ţara canaaniţilor şi Meara, care este a sidoniţilor,  

ţara ghibliţilor, tot Libanul, toţi sidoniţii 

Şase cetăţi de scăpare (20:1-9) 

Alegerea cetăţilor leviţilor (21:1-42) 

Finalizarea aşezărilor lui Israel 21: 43-45 
 

Altarul mărturiei (22:1-34) 

Binecuvântările lui Dumnezeu, numai prin ascultare (23 şi 24:1-28) 

Moartea lui Iosua şi Eleazar24: 29-33 



Pe teritoriul Israelului din 

Vechiul Testament au fost 

desemnate şase cetăţi de  

scăpare pentru a oferi 

adăpost celor care ar fi 

omorât pe cineva accidental.  

O astfel  de protecţie era 

necesară din cauza 

„răzbunătorului sângelui", 

ruda care considera că este 

de datoria ei să-l răpună pe 

ucigaş. Eligibilitatea 

refugiului era determinată 

de un judecător. Pentru 

proximitate, trei dintre 

cetăţi erau situate pe o 

parte a Iordanului şi  trei, pe 

cealaltă parte. 
 

Chedeş: cunoscută şi sub numele de 
Chedeş-Neftali, această localitate era 
localizată în Galileea, în munţii lui 
Neftali (Ios.20:7) 

Sihem: Se afla în munţii lui 
Efraim şi e cetatea unde 
Dumnezeu i s-a arătat lui 
Avraam când i-a promis 
Canaanul  

Golan; Aflată în zona 
munţilor Basan, Golan e la 
27km est de Marea 
Galileii. Şi azi e numită 
Înălţimile Golan. 

Ramot numită şi 
Ramot-Galaad, e o 
cetate împrejmuită cu 
ziduri, pe teritoriul lui 
Gad, la o distanţă de 
40km est de Iordan, 
aproape de Siria 
(Dt.4:43);  

Beţer: Aflată în 
podişul Moabului, 
Beţer era o cetate 
împrejmuită cu 
ziduri, pe teritoriul 
lui Ruben  
(Dt.4:43) 

Hebron; cea mai sudică 
dintre cele 6 cetăţi. E 
cunoscută şi sub numele 
Chiriat-Arba şi se află la 
32km de Ierusalim(Ios.20:7) 
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Discursurile de rămas bun pe care le-a ţinut Iosua, capitolele 23 şi 24, oferă o  

încheiere adecvată a cărţii ca întreg. O comparaţie a celor două capitole evidenţiază  

faptul că discursul din capitolul 23 a fost adresat în mod special liderilor lui Israel  

(23:2), iar cel din capitolul 24 a fost adresat întregului popor (24:1). 

În capitolul 23, Iosua reiterează faptele măreţe făcute de Dumnezeu pentru Israel, 

dându-le Ţara Promisă, şi îi sfătuieşte pe conducătorii poporului să-şi păstreze  

credincioşia pe mai departe. Capitolul 24 constituie o ceremonie de reînnoire a 

legământului, prin care Israel se dedica slujirii Domnului şi se angaja să respingă orice  

închinare la vreun dumnezeu fals. Forma legământului de aici, la fel ca aceea din Deu  

teronom, a fost recunoscută ca având la bază o veche şi populară formulă de contract. 

Modelul acesta conţine un preambul  (,,Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui Israel "), 

un prolog istoric (v. 2-13), stipulările şi cerinţele legământului (v. 14-15), avertismente  

cu privire la neascultarea de legământ (v. 19-20), martorii (v. 22) şi depozitarea docu  

mentului care conţinea legământul (v. 26). 

Cele 12 seminţii ale lui Israel erau: (1) Ruben; (2) Simeon; (3) Levi; (4) Iuda; 

(5) Dan; (6) Neftali; (7) Gad; (8) Aşer; (9) Isahar; (10) Zabulon; (11) Iosif (Efraim şi  

Manase);(12) Beniamin. 

Descendenţii faimoşi ai acestor seminţii au fost: Levi -Aaron, Moise, Eli, Ezra, 

Ioan Botezătorul; Iuda - Caleb, David, Solomon, Isaia (?), Isus Cristos;Dan - Samson;  

Neftal i -Barac, Ilie (?);Aşer -Ana;Iosif (Efraim şi Manase) -Iosua, Ghedeon, Samuel;  

Beniamin -Saul, Estera, Saul din Tars (Pavel). 


