
Coarnele** lui sunt cum sunt coarnele
bivolului;
Cu ele va împunge� pe toate popoa-

rele,
Pânã la marginile pãmântului:
Ele sunt zecile de mii�� ale lui

Efraim,
Ele sunt miile lui Manase.�

*1 Cron. 5.1. **Num. 23.22. Ps. 92.10. �1 Împ. 22.11.
Ps. 44.5. ��Gen. 48.19.

18. Despre Zabulon a zis:
�Bucurã-te*, Zabuloane, de alergãrile

tale,
ªi tu, Isahar, de corturile tale!

*Gen. 49.13-15.

19. Ei vor chema* popoarele pe
munte;
Acolo, vor** aduce jertfe de dreptate,
Cãci vor suge bogãþia mãrii,
ªi comorile ascunse în nisip.�

*Isa. 2.3. **Ps. 4.5.

20. Despre Gad a zis:
�Binecuvântat sã fie cine lãrgeºte* pe

Gad:
Gad se odihneºte ca un leu 
ªi sfâºie la braþe ºi capete.

*Ios. 13.10, etc. 1 Cron. 12.8, etc.

21. El a ales* cea dintâi parte a þãrii,
Cãci acolo stã ascunsã moºtenirea

legiuitorului;
El a mers cu fruntaºii** poporului,
A adus la îndeplinire dreptatea

Domnului
ªi poruncile Lui faþã de Israel.�

*Num. 32.16,17, etc. **Ios. 4.12.

22. Despre Dan a zis:
�Dan este un pui de leu,
Care s-aruncã* din Basan.�

*Ios. 19.47. Judc. 18.27.

23. Despre Neftali a zis:
�Neftali, sãtul* de bunãvoinþã 
ªi copleºit cu binecuvântãri de la

Domnul,
Ia în stãpânire partea de** apus ºi

miazãzi!� *Gen. 49.21. **Ios. 19.32, etc.

24. Despre Aºer a zis:
�Binecuvântat* sã fie Aºer între

copiii lui Israel!
Plãcut sã fie fraþilor lui 
ªi sã-ºi moaie** piciorul în untde-

lemn! *Gen. 49.20. **Iov 29.6.

25. Zãvoarele tale sã fie de fier ºi de
aramã*,
ªi puterea ta sã þinã cât zilele tale!

*Cap. 8.9.

26. Nimeni* nu este ca Dumnezeul
lui Israel**,
El trece pe ceruri ca sã-þi vinã în

ajutor,

Trece� cu mãreþie pe nori.
*Exod 15.11. Ps. 86.8. Ier. 10.6. **Cap. 32.15.

�Ps. 68.4,33,34; 104.3. Hab. 3.8.

27. Dumnezeul cel Veºnic este un loc
de adãpost*,
ªi sub braþele Lui cele veºnice este

un loc de scãpare.
El a izgonit** pe vrãjmaº dinaintea ta 
ªi a zis: �Nimiceºte-l.�

*Ps. 90.1. **Cap. 9.3-5.

28. Israel* este fãrã fricã în locuinþa
lui,
Izvorul** lui Iacov este deoparte
Într-o þarã plinã de grâu ºi de must,
ªi cerul� lui picurã roua.

*Num. 23.9. Ier. 23.6; 33.16. **Cap. 8.7,8. �Gen. 27.28.
Cap. 11.11.

29. Ferice* de tine, Israele! Cine**
este ca tine,
Un popor mântuit de Domnul,
Scutul� care îþi dã ajutor 
ªi sabia care te face slãvit?
Vrãjmaºii tãi vor face pe prietenii��

înaintea ta,
ªi tu vei*� cãlca peste înãlþimile lor.�
*Ps. 144.15. **2 Sam. 7.23. �Ps. 115.9-11. ��2 Sam. 22.45.

Ps. 18.44; 66.3; 81.15. *�Cap. 32.13.

Moartea lui Moise

341. Moise s-a suit din câmpia
Moabului pe* muntele Nebo, pe

vârful muntelui Pisga, în faþa Ieriho-
nului. ªi Domnul i-a arãtat** toatã
þara: de la Galaad pânã� la Dan,

*Num. 27.12; 33.47. Cap. 32.49. **Cap. 3.27. �Gen. 14.14.

2. tot þinutul lui Neftali, þara lui
Efraim ºi Manase, toatã þara lui Iuda
pânã la marea* de apus, *Cap. 11.24.

3. partea de miazãzi, împrejurimile
Iordanului, valea Ierihonului, cetatea*
finicilor, pânã la Þoar.

*Judc. 1.16; 3.13. 2 Cron 28.15.

4. Domnul i-a zis: �Aceasta* este þara
pe care am jurat cã o voi da lui
Avraam, lui Isaac ºi lui Iacov zicând:
�O voi da seminþei tale.� Þi-am arãtat**
ca s-o vezi cu ochii tãi; dar nu vei
intra în ea.�

*Gen. 12.7; 13.15; 15.18; 26.3; 28.13. **Cap. 3.27; 32.52.

5. Moise*, robul Domnului, a murit
acolo, în þara Moabului, dupã porunca
Domnului. *Cap. 32.50. Ios. 1.1,2.

6. ªi Domnul l-a îngropat în vale, în
þara Moabului, faþã în faþã cu Bet-Peor.
Nimeni* nu i-a cunoscut mormântul
pânã în ziua de azi. *Iuda 9.

7. Moise* era în vârstã de o sutã
douãzeci de ani când a murit; vederea**
nu-i slãbise, ºi puterea nu-i trecuse.

*Cap. 31.2. **Gen. 27.1; 48.10. Ios. 14.10,11.
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Iosua în fruntea poporului

11. Dupã moartea lui Moise, robul
Domnului, Domnul a zis lui Iosua,

fiul lui Nun, slujitorul* lui Moise:
*Exod 24.13. Deut. 1.38.

2. �Robul Meu Moise* a murit: acum,
scoalã-te, treci Iordanul acesta, tu ºi
tot poporul acesta, ºi intraþi în þara pe
care o dau copiilor lui Israel. *Deut. 34.5.

3. Orice loc* pe care-l va cãlca talpa
piciorului vostru vi-l dau, cum am
spus lui Moise. *Deut. 11.24. Cap. 14.9.

4. Þinutul vostru* se va întinde de la
pustiu ºi Liban pânã la râul cel mare,
râul Eufrat, toatã þara hetiþilor, ºi pânã
la Marea cea Mare, spre apusul soarelui.

*Gen. 15.18. Exod 23.31. Num. 34.3-12.

5. Nimeni* nu va putea sã stea împo-
triva ta, cât vei trãi. Eu voi fi** cu tine,
cum am� fost cu Moise; nu te�� voi
lãsa, nici nu te voi pãrãsi.

*Deut. 7.24. **Exod 3.12. �Deut. 31.8,23. Vers. 9,17.
Cap. 3.7; 6.27. Isa. 43.2,5. ��Deut. 31.6,8. Evr. 13.5.

6. Întãreºte-te* ºi îmbãrbãteazã-te,
cãci tu vei da în stãpânire poporului
acestuia þara pe care am jurat pãrinþilor
lor cã le-o voi da. *Deut. 31.7,23.

7. Întãreºte-te numai ºi îmbãrbãteazã-te,
lucrând cu credincioºie dupã toatã
Legea* pe care þi-a dat-o robul Meu
Moise; nu** te abate de la ea nici la
dreapta, nici la stânga, ca sã izbuteºti
în tot ce vei face.

*Num. 27.23. Deut. 31.7. Cap. 11.15. **Deut. 5.32; 28.14.

8. Cartea aceasta a Legii sã nu se*

depãrteze de gura ta; cugetã** asupra
ei zi ºi noapte, cãutând sã faci tot ce
este scris în ea; cãci atunci vei izbândi
în toate lucrãrile tale ºi atunci vei
lucra cu înþelepciune.

*Deut. 17.18,19. **Ps. 1.2.

9. Nu* þi-am dat Eu oare porunca
aceasta: �Întãreºte-te ºi îmbãrbãteazã-te�?
Nu** te înspãimânta ºi nu te îngrozi,
cãci Domnul Dumnezeul tãu este cu
tine în tot ce vei face.�

*Deut. 31.7,8,23. **Ps. 27.1. Ier. 1.8.

Poporul fãgãduieºte ascultare
10. Iosua a dat cãpeteniilor oºtirii

poporului urmãtoarea poruncã:
11. �Treceþi prin tabãrã ºi iatã ce

sã porunciþi poporului: �Pregãtiþi-vã
merinde, cãci peste trei* zile veþi
trece Iordanul acesta ca sã mergeþi sã
cuceriþi þara pe care v-o dã în stã-
pânire Domnul Dumnezeul vostru.�

*Deut. 9.1; 11.31. Cap. 3.2. 

12. Iosua a zis rubeniþilor, gadiþilor ºi
jumãtãþii din seminþia lui Manase:
13. �Aduceþi-vã aminte* ce v-a

poruncit Moise, robul Domnului, când
a zis: �Domnul Dumnezeul vostru v-a
dat odihnã ºi v-a dat þara aceasta.

*Num. 32.20-28. Cap. 22.2-4.

14. Nevestele voastre, pruncii voºtri
ºi vitele voastre sã rãmânã în þara pe
care v-a dat-o Moise dincoace de
Iordan; dar voi toþi bãrbaþii voinici sã
treceþi înarmaþi înaintea fraþilor voºtri
ºi sã-i ajutaþi,

IOSUA
SAU ISUS NAVI

(Psalmul 111.6. 1 Timotei 6.12. Evrei 4.1-11.)

CUCERIREA ÞÃRII CANAANULUI
(Capitolele 1-12.)

8. Copiii lui Israel au plâns pe Moise
treizeci* de zile, în câmpia Moabului;
ºi zilele acelea de plâns ºi de jale pentru
Moise s-au sfârºit. *Gen. 50.3,10. Num. 20.29.

9. Iosua, fiul lui Nun, era plin* de
duhul înþelepciunii, cãci Moise** îºi
pusese mâinile peste el. Copiii lui
Israel au ascultat de el ºi au fãcut
potrivit cu poruncile pe care le dãduse
lui Moise, Domnul.

*Isa. 11.2. Dan. 6.3. **Num. 27.18,23.

10. În Israel nu s-a mai ridicat* pro-

roc ca Moise, pe care** Domnul sã-l fi
cunoscut faþã în faþã.

*Cap. 18.15,18. **Exod 33.11. Num. 12.6,8. Cap. 5.4.

11. Nici unul nu poate fi pus alãturi
de el, în ce priveºte toate* semnele ºi
minunile, pe care l-a trimis Dumnezeu
sã le facã în þara Egiptului împotriva
lui faraon, împotriva supuºilor lui ºi
împotriva întregii þãri, *Cap. 4.34; 7.19.

12. ºi în ce priveºte toate semnele
înfricoºãtoare pe care le-a fãcut Moise
cu mânã tare înaintea întregului Israel.
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15. pânã ce Domnul va da odihnã
fraþilor voºtri, ca ºi vouã, ºi pânã ce
vor fi ºi ei în stãpânirea þãrii pe care
le-o dã Domnul Dumnezeul vostru.
Apoi* sã vã întoarceþi sã stãpâniþi þara
care este moºia voastrã ºi pe care v-a
dat-o Moise, robul Domnului, dincoace
de Iordan, spre rãsãritul soarelui.�

*Cap. 22.4, etc.

16. Ei au rãspuns lui Iosua ºi au zis:
�Vom face tot ce ne-ai poruncit ºi ne
vom duce oriunde ne vei trimite.
17. Te vom asculta în totul, cum am

ascultat pe Moise. Numai Domnul
Dumnezeul tãu sã fie* cu tine, cum a
fost cu Moise! *Vers. 5. 1 Sam. 20.13. 1 Împ. 1.37.

18. Orice om care se va rãzvrãti
împotriva poruncii tale ºi care nu va
asculta de tot ce-i vei porunci sã fie
pedepsit cu moartea! Întãreºte-te numai
ºi îmbãrbãteazã-te!�

Cele douã iscoade la Ierihon

21. Iosua, fiul lui Nun, a trimis în
ascuns din* Sitim doi oameni, ca

iscoade, zicându-le: �Duceþi-vã de
cercetaþi þara ºi mai ales Ierihonul.�
Cei doi oameni au plecat ºi au ajuns**

în casa unei curve, care se chema
Rahav�, ºi s-au culcat acolo.

*Num. 25.1. **Evr. 11.31. Iac. 2.25. �Mat. 1.5.

2. S-a dat* de ºtire împãratului din
Ierihon ºi i-au spus: �Iatã cã niºte
oameni dintre copiii lui Israel au venit
aici astã-noapte ca sã iscodeascã þara.�

*Ps. 127.1. Prov. 21.30.

3. Împãratul Ierihonului a trimis la
Rahav sã-i spunã: �Scoate afarã pe
bãrbaþii care au venit la tine ºi care au
intrat în casa ta; cãci au venit sã
iscodeascã þara.�
4. Femeia* a luat pe cei doi bãrbaþi

ºi i-a ascuns; ºi a zis: �Este adevãrat
cã bãrbaþii aceºtia au venit la mine, dar
nu ºtiam de unde sunt; *2 Sam. 17.19,20.
5. ºi, fiindcã poarta a trebuit sã se

închidã noaptea, bãrbaþii aceºtia au ieºit
afarã; nu ºtiu unde s-au dus: grãbiþi-vã
de-i urmãriþi ºi-i veþi ajunge.�
6. Ea îi suise* pe acoperiº ºi-i

ascunsese sub niºte mãnunchiuri de in,
pe care-l întinsese pe acoperiº.

*Exod 1.17. 2 Sam. 17.19.

7. Oamenii aceia i-au urmãrit pe
drumul care duce la vadul Iordanului,
ºi dupã ce au ieºit ei, s-a închis poarta.
8. Înainte de a se culca iscoadele,

Rahav s-a suit la ei pe acoperiº
9. ºi le-a zis: �ªtiu cã Domnul v-a

dat þara aceasta, cãci ne-a apucat
groaza* de voi, ºi toþi locuitorii þãrii
tremurã înaintea voastrã.

*Gen. 35.5. Exod 23.27. Deut. 2.25; 11.25.

10. Fiindcã am auzit cum, la ieºirea
voastrã din Egipt, Domnul a secat*
înaintea voastrã apele Mãrii Roºii ºi
am auzit ce aþi fãcut** celor doi împãraþi
ai amoriþilor dincolo de Iordan, lui
Sihon ºi Og, pe care i-aþi nimicit cu
desãvârºire.

*Exod 14.21. Cap. 4.23. **Num. 21.24,34,35.

11. De când am* auzit lucrul acesta,
ni s-a tãiat inima** ºi toþi ne-am
pierdut nãdejdea înaintea voastrã;
cãci Domnul� Dumnezeul vostru  este
Dumnezeu sus în ceruri ºi jos pe pã-
mânt.

*Exod 15.14,15. **Cap. 5.1; 7.5. Isa. 13.7. �Deut. 4.39.

12. ªi acum, vã rog, juraþi-mi* pe
Domnul cã veþi avea faþã de casa**
tatãlui meu aceeaºi bunãvoinþã pe care
am avut-o eu faþã de voi. Daþi-mi un
semn� de încredinþare

*1 Sam. 20.14,15,17. **1 Tim. 5.8. �Vers. 18.

13. cã veþi lãsa cu viaþã pe tatãl
meu, pe mama mea, pe fraþii mei, pe
surorile mele ºi pe toþi ai lor ºi cã ne
veþi scãpa de la moarte.�
14. Bãrbaþii aceia i-au rãspuns: �Sun-

tem gata sã murim pentru voi, dacã nu
ne daþi pe faþã; ºi când Domnul ne va
da þara aceasta, ne vom purta cu tine
cu bunãvoinþã* ºi credincioºie.�

*Judc. 1.24. Mat. 5.7.

15. Ea i-a coborât* cu o funie pe
fereastrã, cãci casa în care locuia era
lângã zidul cetãþii. *Fapt. 9.25.

16. ªi le-a zis: �Duceþi-vã spre
munte, ca sã nu vã întâlneascã cei ce
vã urmãresc; ascundeþi-vã acolo trei
zile, pânã se vor întoarce; dupã aceea,
sã vã vedeþi de drum.�
17. Bãrbaþii aceia i-au zis: �Iatã cum

vom fi dezlegaþi* de jurãmântul pe
care ne-ai pus sã-l facem. *Exod 20.7.

18. La intrarea* noastrã în þarã, leagã
funia aceasta de fir cãrãmiziu la
fereastra prin care ne-ai coborât ºi
strânge** la tine în casã pe tatãl tãu,
pe mama ta, pe fraþii tãi ºi pe toatã
familia tatãlui tãu. *Vers. 12. **Cap. 6.23.

19. Dacã vreunul din ei va ieºi pe
poarta casei tale, ca sã meargã afarã pe
uliþã, sângele* lui va cãdea asupra
capului lui, ºi noi vom fi nevinovaþi:
dar dacã va pune cineva mâna pe vreu-
nul din cei ce vor fi cu tine în casã,
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sângele lui va cãdea asupra capului
nostru. *Mat. 27.25.

20. ªi dacã ne vei da pe faþã, vom fi
dezlegaþi de jurãmântul pe care ne-ai
pus sã-l facem.�
21. Ea a rãspuns: �Fie dupã cuvintele

voastre.� ªi-a luat rãmas bun de la ei,
ºi ei au plecat. Ea a legat funia cãrã-
mizie la fereastrã.
22. Ei au plecat ºi au ajuns la munte,

unde au rãmas trei zile, pânã s-au
întors cei care-i urmãreau. Cei care-i
urmãreau i-au cãutat pe tot drumul,
dar nu i-au gãsit.
23. Cei doi oameni s-au întors, s-au

coborât din munte ºi au trecut Iordanul.
Au venit la Iosua, fiul lui Nun, ºi i-au
istorisit tot ce li se întâmplase.
24. Ei au zis lui Iosua: �Cu adevãrat,

Domnul* a dat toatã þara în mâinile
noastre, ºi toþi locuitorii þãrii tremurã
înaintea noastrã.� *Exod 23.31. Cap. 6.2; 21.44.

Trecerea Iordanului

31. Iosua, sculându-se dis-de-dimi-
neaþã, a pornit din Sitim* cu toþi

copiii lui Israel. Au ajuns la Iordan; ºi
au rãmas acolo peste noapte, înainte
de a trece. *Cap. 2.1.

2. Dupã trei* zile, cãpeteniile oastei
au trecut prin tabãrã *Cap. 1.10,11.

3. ºi au dat poporului urmãtoarea
poruncã: �Când* veþi vedea chivotul
legãmântului Domnului Dumnezeului
vostru dus de preoþi**, care sunt din
neamul Leviþilor, sã plecaþi din locul
în care sunteþi ºi sã porniþi dupã el.

*Num. 10.33. **Deut. 31.9,25.

4. Dar* între voi ºi el sã fie o
depãrtare de aproape douã mii de
coþi: sã nu vã apropiaþi de el. El vã va
arãta drumul pe care trebuie sã-l
urmaþi, cãci n-aþi mai trecut pe drumul
acesta.� *Exod 19.12.

5. Iosua a zis poporului: �Sfinþiþi-vã*,
cãci mâine Domnul va face lucruri
minunate în mijlocul vostru.�

*Exod 19.10,14,15. Lev. 20.7. Num. 11.8. Cap. 7.13.
1 Sam. 16.5. Ioel 2.16.

6. ªi Iosua a zis preoþilor: �Luaþi*
chivotul legãmântului ºi treceþi înaintea
poporului.� Ei au luat chivotul legã-
mântului ºi au pornit înaintea poporului.

*Num. 4.15.

7. Domnul a zis lui Iosua: �Astãzi voi
începe sã te înalþ* înaintea întregului

Israel, ca sã ºtie cã voi fi cu tine cum**
am fost cu Moise.

*Cap. 4.14. 1 Cron. 29.25. 2 Cron. 1.1. **Cap. 1.5.

8. Sã dai urmãtoarea poruncã preo-
þilor* care duc chivotul legãmântului:
�Când veþi ajunge la marginea apelor
Iordanului, sã vã** opriþi în Iordan.�

*Vers. 3. **Vers. 17.

9. Iosua a zis copiilor lui Israel:
�Apropiaþi-vã ºi ascultaþi cuvintele
Domnului, Dumnezeului vostru.�
10. Iosua a zis: �Prin aceasta veþi

cunoaºte cã Dumnezeul* cel Viu este
în mijlocul vostru ºi cã va izgoni**
dinaintea voastrã pe canaaniþi, pe hetiþi,
pe heviþi, pe fereziþi, pe ghirgasiþi, pe
amoriþi ºi pe iebusiþi:

*Deut. 5.26. 1 Sam. 17.26. 2 Împ. 19.4. Osea 1.10.
Mat. 16.16. 1 Tes. 1.9. **Exod 33.2. Deut. 7.1. Ps. 44.2.

11. Iatã, chivotul legãmântului Dom-
nului* întregului pãmânt va trece
înaintea voastrã în Iordan.

*Vers. 13. Mica 4.13. Zah. 4.14; 6.5.

12. Acum, luaþi* doisprezece bãrbaþi
din seminþiile lui Israel, câte un bãrbat
de fiecare seminþie. *Cap. 4.2.

13. ªi de îndatã* ce preoþii care duc
chivotul Domnului** Dumnezeului  în-
tregului pãmânt vor pune talpa
piciorului în apele Iordanului, apele
Iordanului se vor despica în douã, ºi
anume apele care se coboarã din sus se
vor opri� grãmadã.�

*Vers. 15,16. **Vers. 11. �Ps. 78.13; 114.3.

14. Poporul a ieºit din corturi, ca sã
treacã Iordanul, ºi preoþii care duceau
chivotul* legãmântului au pornit îna-
intea poporului. *Fapt. 7.45.

15. Când preoþii care duceau chivotul
au ajuns la Iordan ºi când li s-au
înmuiat picioarele* în marginea apei �
cãci** Iordanul se varsã peste toate
malurile lui în� tot timpul seceriºului � 
*Vers. 13. **1 Cron. 12.15. Ier. 12.5; 49.19. �Cap. 4.18; 5.10,12.

16. apele care se coboarã din sus 
s-au oprit ºi s-au înãlþat grãmadã, la o
foarte mare depãrtare de lângã cetatea
Adam, care este lângã Þartan*; iar cele
ce se coborau spre** marea câmpiei,
care este Marea� Sãratã, s-au scurs de
tot. Poporul a trecut în faþa Ieriho-
nului.

*1 Împ. 4.12; 7.46. **Deut. 3.17. �Gen. 14.3. Num. 34.3.

17. Preoþii care duceau chivotul
legãmântului Domnului s-au oprit pe
uscat, în mijlocul Iordanului, în timp
ce tot Israelul* trecea pe uscat, pânã a
isprãvit tot poporul de trecut Iordanul.

*Exod 14.29.
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Pietre de aducere aminte

41. Dupã ce a isprãvit tot poporul de
trecut* Iordanul, Domnul a zis lui

Iosua: *Deut. 27.2. Cap. 3.17.

2. �Ia* doisprezece bãrbaþi din popor,
câte un bãrbat din fiecare seminþie.

*Cap. 3.12.

3. Dã-le porunca urmãtoare: �Luaþi
de aici, din mijlocul Iordanului, din
locul unde s-au oprit* preoþii, douã-
sprezece pietre, pe care sã le duceþi cu
voi ºi sã le puneþi în locul** unde veþi
petrece noaptea aceasta.�

*Cap. 3.13. **Vers. 19,20.

4. Iosua a chemat pe cei doisprezece
bãrbaþi, pe care i-a ales dintre copiii
lui Israel, câte un bãrbat de fiecare
seminþie,
5. ºi le-a zis: �Treceþi înaintea chivo-

tului Domnului Dumnezeului vostru,
în mijlocul Iordanului, ºi fiecare din
voi sã ia o piatrã pe umãr, dupã numãrul
seminþiilor copiilor lui Israel,
6. pentru ca acesta sã fie un semn de

aducere aminte în mijlocul vostru.
Când* vor întreba copiii voºtri într-o
zi: �Ce înseamnã pietrele acestea pentru
voi?�

*Vers. 21. Exod 12.26; 13.14. Deut. 6.20. Ps. 44.1; 78.3-6.

7. Sã le spuneþi: �Apele Iordanului* 
s-au despicat în douã înaintea chivo-
tului legãmântului Domnului; când a
trecut chivotul Iordanul, apele Iorda-
nului s-au despicat în douã, ºi pietrele
acestea sã fie întotdeauna o aducere
aminte** pentru copiii lui Israel.�

*Cap. 3.13,16. **Exod 12.14. Num. 16.40.

8. Copiii lui Israel au fãcut aºa cum
le poruncise Iosua. Au luat douãspre-
zece pietre din mijlocul Iordanului,
cum spusese lui Iosua, Domnul, dupã
numãrul seminþiilor copiilor lui Israel,
le-au luat cu ei ºi le-au pus în locul
unde aveau sã rãmânã peste noapte.
9. Iosua a ridicat ºi el douãsprezece

pietre în mijlocul Iordanului, în locul
unde se opriserã picioarele preoþilor
care duceau chivotul legãmântului; ºi
ele au rãmas acolo pânã în ziua de azi.
10. Preoþii care duceau chivotul au

stat în mijlocul Iordanului pânã la
deplina împlinire a celor ce poruncise
lui Iosua, Domnul, sã spunã poporului,
potrivit cu tot ce poruncise Moise lui
Iosua. ªi poporul s-a grãbit sã treacã.
11. Dupã ce a isprãvit de trecut tot

poporul, chivotul Domnului ºi preoþii
au trecut înaintea poporului.

12. Fiii lui Ruben, fiii lui Gad ºi
jumãtate din seminþia lui Manase, au
trecut* înarmaþi înaintea copiilor lui
Israel, cum le spusese Moise.

*Num. 32.20,27,28.

13. Aproape patruzeci de mii de bãr-
baþi, pregãtiþi de rãzboi, au trecut gata
de luptã înaintea Domnului în câmpia
Ierihonului.
14. În ziua aceea, Domnul a înãlþat*

pe Iosua înaintea întregului Israel; ºi
s-au temut de el, cum se temuserã de
Moise, în toate zilele vieþii lui. *Cap. 3.7.

15. Domnul a zis lui Iosua:
16. �Porunceºte preoþilor care duc*

chivotul mãrturiei sã iasã din Iordan.�
*Exod 25.16,22.

17. ªi Iosua a poruncit preoþilor:
�Ieºiþi din Iordan!�
18. Când au ieºit preoþii care duceau

chivotul legãmântului Domnului din
mijlocul Iordanului ºi când au cãlcat
cu talpa picioarelor pe uscat, apele
Iordanului s-au întors la locul lor ºi 
s-au revãrsat* ca mai înainte peste
toate malurile lui. *Cap. 3.15.

19. Poporul a ieºit din Iordan în ziua
a zecea a lunii întâi ºi a tãbãrât la
Ghilgal*, la marginea de rãsãrit a Ieri-
honului. *Cap. 5.9.

20. Iosua a ridicat la Ghilgal cele*
douãsprezece pietre pe care le luaserã
din Iordan. *Vers. 3.

21. El a zis copiilor lui Israel: �Când
vor* întreba copiii voºtri într-o zi pe
pãrinþii lor: �Ce înseamnã pietrele
acestea?� *Vers. 6.

22. Sã învãþaþi pe copiii voºtri ºi sã le
spuneþi: �Israel* a trecut Iordanul
acesta pe uscat. *Cap. 3.17.

23. Cãci Domnul Dumnezeul vostru a
secat înaintea voastrã apele Iordanului
pânã ce aþi trecut, dupã cum fãcuse
Domnul Dumnezeul vostru la Marea
Roºie, pe care a secat-o* înaintea noastrã
pânã am trecut, *Exod 14.21.

24. pentru ca* toate popoarele pãmân-
tului sã ºtie cã mâna Domnului este**
puternicã, ºi sã vã� temeþi întotdeauna
de Domnul Dumnezeul vostru.�

*1 Împ. 8.42,43. 2 Împ. 19.19. Ps. 106.8. **Exod 15.16. 1 Cron.
29.12. Ps. 89.13. �Exod 14.31. Deut. 6.2. Ps. 89.7. Ier. 10.7.

Tãierea împrejur

51. Când au auzit* toþi împãraþii
amoriþilor de la apusul Iordanului,

ºi toþi împãraþii canaaniþilor de lângã**
mare cã Domnul secase apele Iorda-

IOSUA 4, 5236

nului înaintea copiilor lui Israel pânã
am trecut, li s-a tãiat� inima ºi au
rãmas îngroziþi înaintea copiilor lui
Israel. *Exod 15.14,15. **Num. 13.29. 
Cap. 2.9-11. Ps. 48.6. Ezec. 21.7. �1 Împ. 10.5.

2. În vremea aceea, Domnul a zis lui
Iosua: �Fã-þi niºte cuþite* de piatrã ºi
taie împrejur pe copiii lui Israel, a
doua oarã.� *Exod 4.25.

3. Iosua ºi-a fãcut niºte cuþite de
piatrã ºi a tãiat împrejur pe copiii lui
Israel pe dealul Aralot.
4. Iatã pricina pentru care i-a tãiat

Iosua împrejur. Tot* poporul ieºit din
Egipt, bãrbaþii, toþi oamenii de luptã
muriserã în pustiu, pe drum, dupã
ieºirea lor din Egipt.

*Num. 14.29; 26.64,65. Deut. 2.16.

5. Tot poporul acela ieºit din Egipt
era tãiat împrejur; dar tot poporul
nãscut în pustiu, pe drum, dupã ieºirea
din Egipt, nu fusese tãiat împrejur.
6. Cãci copiii lui Israel umblaserã

patruzeci* de ani prin pustiu pânã la
nimicirea întregului neam de oameni
de rãzboi care ieºiserã din Egipt ºi care
nu ascultaserã de glasul Domnului.
Domnul le-a jurat cã nu-i** va lãsa sã
vadã þara pe care jurase pãrinþilor lor
cã ne-o va da, þarã� în care curge lapte
ºi miere. *Num. 14.33. Deut. 1.3; 2.7,14. 
Ps. 95.10. **Num. 14.23. Ps. 95.11. Evr. 3.11. �Exod 3.8.

7. În locul lor a ridicat pe* copiii lor;
ºi Iosua i-a tãiat împrejur, cãci erau
netãiaþi împrejur, pentru cã nu-i
tãiaserã împrejur pe drum.

*Num. 14.31. Deut. 1.39.

8. Dupã ce a isprãvit de tãiat împrejur
pe tot poporul, au rãmas pe loc în
tabãrã pânã la vindecare*. *Gen. 34.25.

Prãznuirea 
Paºtilor � Mana înceteazã

9. Domnul a zis lui Iosua: �Astãzi,
am ridicat ocara* Egiptului de deasupra
voastrã.� ªi locului aceluia i-au pus
numele** Ghilgal (Prãvãlire) pânã în
ziua de azi. *Gen. 34.14. 1 Sam. 14.6. 
Lev. 18.3. Cap. 24.14. Ezec. 20.7; 23.3,8. **Cap. 4.19.

10. Copiii lui Israel au tãbãrât la
Ghilgal; ºi au prãznuit Paºtile în a
paisprezecea* zi a lunii, spre searã, în
câmpia Ierihonului. *Exod 12.6. Num. 9.5.

11. A doua zi de Paºti au mâncat din
grâul þãrii, azime ºi boabe prãjite;
chiar în ziua aceea au mâncat.
12. Mana* a încetat a doua zi de

Paºti, când au mâncat din grâul
þãrii. Copiii lui Israel n-au mai avut

manã, ci au mâncat din roadele þãrii
Canaanului în anul acela. *Exod 16.35.

Descoperirea dumnezeiascã
13. Pe când Iosua era lângã Ierihon, a

ridicat ochii ºi s-a uitat. ªi iatã cã un
om* stãtea în picioare înaintea lui, cu
sabia scoasã** din teacã în mânã.
Iosua s-a dus spre el ºi i-a zis: �Eºti
dintre ai noºtri sau dintre vrãjmaºii
noºtri?� *Gen. 18.2; 32.24. 
Exod 23.23. Zah. 1.8. Fapt. 1.10. **Num. 22.23.

14. El a rãspuns: �Nu, ci Eu sunt
Cãpetenia oºtirii Domnului, ºi acum
am venit.� Iosua s-a* aruncat cu faþa
la pãmânt, s-a închinat ºi I-a zis: �Ce
spune Domnul meu robului Sãu?�

*Gen. 17.3.

15. ªi Cãpetenia oºtirii Domnului a
zis lui Iosua: �Scoate-þi* încãlþãmintea
din picioare, cãci locul pe care stai este
sfânt.� ªi Iosua a fãcut aºa.

*Exod 3.5. Fapt. 7.33.

Luarea Ierihonului � Nelegiuirea ºi
pedepsirea lui Acan

61. Ierihonul era închis ºi întãrit de
teama copiilor lui Israel. Nimeni nu

ieºea din el ºi nimeni nu intra în el.
2. Domnul a zis lui Iosua: �Iatã, dau*

în mâinile tale Ierihonul ºi pe împã-
ratul** lui, pe vitejii lui ostaºi.

*Cap. 2.9,24; 8.1. **Deut. 7.24.

3. Înconjuraþi cetatea, voi toþi bãrbaþii
de rãzboi, dând ocol cetãþii o datã. Aºa
sã faci ºase zile.
4. ªapte preoþi sã poarte înaintea

chivotului ºapte trâmbiþe de corn de
berbec; în ziua a ºaptea, sã înconjuraþi
cetatea de ºapte ori, ºi preoþii* sã sune
din trâmbiþe. *Num. 10.8.

5. Când vor suna lung din cornul de
berbec ºi când veþi auzi sunetul
trâmbiþei, tot poporul sã scoatã mari
strigãte. Atunci zidul cetãþii se va
prãbuºi, ºi poporul sã se suie, fiecare
drept înainte.�
6. Iosua, fiul lui Nun, a chemat pe

preoþi ºi le-a zis: �Luaþi chivotul
legãmântului, ºi ºapte preoþi sã poarte
cele ºapte trâmbiþe de corn de berbec
înaintea chivotului Domnului.�
7. ªi a zis poporului: �Porniþi, încon-

juraþi cetatea, ºi bãrbaþii înarmaþi sã
treacã înaintea chivotului Domnului.�
8. Dupã ce a vorbit Iosua poporului,

cei ºapte preoþi care purtau înaintea
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Domnului cele ºapte trâmbiþe de corn
de berbec au pornit ºi au sunat din
trâmbiþe. Chivotul legãmântului Dom-
nului mergea în urma lor.
9. Bãrbaþii înarmaþi mergeau înaintea

preoþilor care sunau din trâmbiþe, ºi
coada* oºtirii mergea dupã chivot; în
timpul mersului, preoþii sunau din
trâmbiþe. *Num. 10.25.

10. Iosua dãduse porunca aceasta
poporului: �Voi sã nu strigaþi, sã nu vi
se audã glasul ºi sã nu vã iasã o vorbã
din gurã, pânã în ziua când vã voi
spune: �Strigaþi!� Atunci sã strigaþi.�
11. Chivotul Domnului a înconjurat

cetatea ºi i-a dat ocol o datã; apoi au
intrat în tabãrã ºi au rãmas în tabãrã
peste noapte.
12. Iosua s-a sculat cu noaptea în cap,

ºi preoþii* au luat chivotul Domnului.
*Deut. 31.25.

13. Cei ºapte preoþi, care purtau cele
ºapte trâmbiþe de corn de berbec îna-
intea chivotului Domnului, au pornit
ºi au sunat din trâmbiþe. Bãrbaþii înar-
maþi mergeau înaintea lor, ºi coada
oºtirii venea dupã chivotul Domnului;
în timpul mersului, preoþii sunau din
trâmbiþe.
14. Au înconjurat cetatea o datã, a

doua zi; apoi s-au întors în tabãrã. Au
fãcut acelaºi lucru timp de ºase zile.
15. În ziua a ºaptea, s-au sculat în

zorii zilei ºi au înconjurat în acelaºi
fel cetatea de ºapte ori; aceasta a fost
singura zi când au înconjurat cetatea
de ºapte ori.
16. A ºaptea oarã, pe când preoþii sunau

din trâmbiþe, Iosua a zis poporului:
�Strigaþi, cãci Domnul v-a dat cetatea
în mânã!
17. Cetatea sã fie datã Domnului spre

nimicire, ea ºi tot ce se aflã în ea; dar
sã lãsaþi cu viaþã pe curva Rahav ºi pe
toþi cei ce vor fi cu ea în casã, pentru
cã a ascuns* pe solii pe care-i trimise-
serãm noi. *Cap. 2.4.
18. Feriþi-vã numai de ceea ce va fi

dat spre nimicire; cãci dacã veþi lua
ceva din ceea ce va fi dat spre
nimicire, veþi face ca tabãra lui Israel
sã fie datã spre nimicire ºi o veþi**
nenoroci. *Deut. 7.26; 13.17. 
Cap. 7.1,11,12. **Cap. 7.25. 1 Împ. 18.17,18. Iona 1.12.

19. Tot argintul ºi tot aurul, toate
lucrurile de aramã ºi de fier sã fie
închinate Domnului ºi sã intre în
vistieria Domnului.�
20. Poporul a scos strigãte, ºi preoþii

au sunat din trâmbiþe. Când a auzit
poporul sunetul trâmbiþei, a strigat tare,
ºi zidul* s-a prãbuºit; poporul s-a suit
în cetate, fiecare drept înainte. Au pus
mâna pe cetate *Vers. 5. Evr. 11.30.

21. ºi au nimicit-o* cu desãvârºire,
trecând prin ascuþiºul sabiei tot ce era
în cetate, bãrbaþi ºi femei, copii ºi bãtrâni,
pânã la boi, oi ºi mãgari. *Deut. 7.2.

22. Iosua a zis celor doi bãrbaþi care
iscodiserã þara: �Intraþi în casa curvei ºi
scoateþi din ea pe femeia aceea ºi pe toþi
ai ei, cum* i-aþi jurat.� *Cap. 2.14. Evr. 11.31.

23. Tinerii, iscoadele, au intrat ºi au
scos pe Rahav, pe tatãl* ei, pe mama
ei, pe fraþii ei ºi pe toþi ai ei; au scos
afarã pe toþi cei din familia ei ºi i-au
aºezat afarã din tabãra lui Israel.

*Cap. 2.13.

24. Cetatea au ars-o împreunã cu tot
ce se afla în ea; numai argintul*, aurul
ºi toate lucrurile de aramã ºi de fier
le-au pus în vistieria Casei Domnului.

*Vers. 19.

25. Iosua a lãsat cu viaþã pe curva
Rahav, casa tatãlui ei ºi pe toþi ai ei; ea
a locuit* în mijlocul lui Israel pânã în
ziua de azi, pentru cã ascunsese solii
pe care-i trimisese Iosua sã iscodeascã
Ierihonul. *Mat. 1.5.

Blestemul lui Iosua asupra Ierihonului
26. Atunci a jurat Iosua ºi a zis:

�Blestemat* sã fie înaintea Domnului
omul care se va scula sã zideascã din
nou cetatea aceasta a Ierihonului! Cu
preþul întâiului sãu nãscut îi va pune
temeliile ºi cu preþul celui mai tânãr
fiu al lui îi va aºeza porþile!�

*1 Împ. 16.34.

27. Domnul* a fost cu Iosua ºi i s-a
dus vestea** în toatã þara.

*Cap. 1.5. **Cap. 9.1,3.

Nelegiuirea lui Acan

71. Copiii lui Israel au pãcãtuit cu
privire la lucrurile date spre nimi-

cire. Acan*, fiul lui Carmi, fiul lui
Zabdi, fiul lui Zerah, din seminþia lui
Iuda, a luat din lucrurile date spre
nimicire. ªi Domnul S-a aprins de
mânie împotriva copiilor lui Israel.

*Cap. 22.20.

2. Iosua a trimis din Ierihon niºte
bãrbaþi la Ai, care este lângã Bet-Aven,
la rãsãrit de Betel. ªi le-a zis: �Suiþi-vã
ºi iscodiþi þara.� ªi oamenii aceia s-au
suit ºi au iscodit cetatea Ai.
3. S-au întors la Iosua ºi i-au spus:
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�Degeaba mai faci sã meargã tot
poporul; douã sau trei mii de oameni
vor ajunge ca sã baþi cetatea Ai; nu
osteni tot poporul; cãci oamenii aceia
sunt puþini la numãr.�
4. Aproape trei mii de oameni au

pornit, dar au luat-o la* fugã dinaintea
oamenilor din Ai. *Lev. 26.17. Deut. 28.25.

5. Oamenii din Ai le-au omorât aproape
treizeci ºi ºase de oameni; i-au urmãrit
de la poartã pânã la ªebarim ºi i-au
bãtut la vale. Poporul a rãmas încremenit
ºi cu inima moale* ca apa.

*Cap. 2.9,11. Lev. 26.36. Ps. 22.14.

Mâhnirea ºi rugãciunea lui Iosua
6. Iosua ºi-a sfâºiat* hainele ºi s-a

aruncat cu faþa la pãmânt pânã seara
înaintea chivotului Domnului, el ºi
bãtrânii lui Israel, ºi ºi-au** presãrat
capul cu þãrânã. *Gen. 37.29,34. 
**1 Sam. 4.12. 2 Sam. 1.2; 13.19. Neem. 9.1. Iov 2.12.

7. Iosua a zis: �Ah! Doamne Dum-
nezeule*, pentru ce ai trecut pe poporul
acesta Iordanul, ca sã ne dai în mâinile
amoriþilor ºi sã ne prãpãdeºti? De am
fi ºtiut sã rãmânem de cealaltã parte a
Iordanului! *Exod 5.22. 2 Împ. 3.10.

8. Dar, Doamne, ce voi zice, dupã ce
Israel a dat dosul înaintea vrãjmaºilor
lui?
9. Canaaniþii ºi toþi locuitorii þãrii vor

afla; ne vor înconjura ºi ne vor ºterge*
numele de pe pãmânt. ªi ce vei face
Tu** Numelui Tãu celui mare?�

*Ps. 83.4. **Exod 32.12. Num. 14.13.

Descoperirea ºi pedepsirea lui Acan
10. Domnul a zis lui Iosua: �Scoalã-te!

Pentru ce stai culcat astfel pe faþa ta?
11. Israel* a pãcãtuit; au cãlcat legã-

mântul Meu pe care li l-am dat, au luat
din lucrurile** date spre nimicire, le-au
furat ºi au minþit� ºi le-au ascuns
printre lucrurile lor.

*Vers. 1. **Cap. 6.17,18. �Fapt. 5.1,2.

12. De aceea* copiii lui Israel nu pot
sã þinã piept vrãjmaºilor lor: vor da
dosul în faþa vrãjmaºilor lor, cãci sunt
daþi** spre nimicire; Eu nu voi mai fi
cu voi, dacã nu nimiciþi ce este dat
spre nimicire din mijlocul vostru.

*Num. 14.45. Judc. 2.14. **Deut. 7.26. Cap. 6.18.

13. Scoalã-te, sfinþeºte* poporul.
Spune-le: �Sfinþiþi-vã** pentru mâine.
Cãci aºa zice Domnul Dumnezeul lui
Israel: �În mijlocul tãu este un lucru
dat spre nimicire, Israele; nu vei putea
sã þii piept vrãjmaºilor tãi, pânã nu

veþi scoate lucrul dat spre nimicire din
mijlocul vostru. *Exod 19.10. **Cap. 3.5.

14. Sã vã apropiaþi mâine dimineaþã
dupã seminþiile voastre; ºi seminþia pe
care o va arãta Domnul* prin sorþi se
va apropia pe familii, ºi familia pe
care o va arãta Domnul prin sorþi se va
apropia pe case, ºi casa pe care o va
arãta Domnul prin sorþi se va apropia
pe bãrbaþi. *Prov. 16.33.

15. Cine* va fi arãtat prin sorþi cã a
luat din ce era dat spre nimicire va fi
ars în foc, el ºi tot ce este al lui, pentru
cã a cãlcat** legãmântul Domnului ºi
a fãcut o� miºelie în Israel.�

*1 Sam. 14.38,39. **Vers. 11. �Gen. 34.7. Judc. 20.6.

16. Iosua s-a sculat dis-de-dimineaþã
ºi a apropiat pe Israel, dupã seminþiile
lui, ºi a fost arãtatã prin sorþi seminþia
lui Iuda.
17. A apropiat familiile lui Iuda, ºi a

fost arãtatã prin sorþi familia lui
Zerah. A apropiat familia lui Zerah pe
case, ºi a fost arãtatã prin sorþi casa lui
Zabdi.
18. A apropiat casa lui Zabdi pe bãrbaþi

ºi a fost arãtat prin sorþi Acan*, fiul
lui Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerah,
din seminþia lui Iuda. *1 Sam. 14.42.

19. Iosua a zis lui Acan: �Fiule*, dã
slavã Domnului Dumnezeului lui
Israel, mãrturiseºte** ºi spune-mi� ce
ai fãcut, nu-mi ascunde nimic.�

*1 Sam. 6.5. Ier. 13.16. Ioan 9.24. **Num. 5.6,7. 2 Cron.
30.22. Ps. 51.3. Dan. 9.4. �1 Sam. 14.43.

20. Acan a rãspuns lui Iosua ºi a zis:
�Este adevãrat cã am pãcãtuit împotriva
Domnului Dumnezeului lui Israel ºi
iatã ce am fãcut:
21. am vãzut în pradã o manta

frumoasã de ªinear, douã sute de sicli
de argint ºi o placã de aur în greutate
de cincizeci de sicli; le-am poftit ºi
le-am luat; iatã, sunt ascunse în pãmânt
în mijlocul cortului meu, ºi argintul
este pus sub ele.�
22. Iosua a trimis niºte oameni, care

au alergat în cort; ºi iatã cã lucrurile
erau ascunse în cortul lui Acan, ºi
argintul era sub ele.
23. Le-au luat din mijlocul cortului,

le-au adus lui Iosua ºi tuturor copiilor
lui Israel ºi le-au pus înaintea Dom-
nului.
24. Iosua ºi tot Israelul împreunã cu

el au luat pe Acan, fiul lui Zerah,
argintul, mantaua, placa de aur, pe fiii
ºi fiicele lui Acan, boii lui, mãgarii,
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oile, cortul lui ºi tot ce era al lui; ºi 
i-au suit în valea Acor*. *Vers. 26. Cap. 15.7.

25. Iosua a zis: �Pentru ce ne-ai*
nenorocit? ªi pe tine te va nenoroci
Domnul azi.� ªi tot Israelul** i-a ucis
cu pietre. I-au ars în foc, i-au ucis cu
pietre *Cap. 6.18. 1 Cron. 2.7. **Deut. 17.5.

26. ºi au ridicat* peste Acan un
morman mare de pietre, care se vede
pânã în ziua de azi. ªi Domnul** S-a
întors din iuþimea mâniei Lui. Din
pricina acestei întâmplãri s-a dat pânã
în ziua de azi locului aceluia numele
de valea Acor� (Tulburare).

*Cap. 8.29. 2 Sam. 18.17. Plân. 3.53. **Deut. 13.17. 2 Sam.
21.14. �Vers. 24. Gal. 5.12. Isa. 65.10. Osea 2.15.

Luarea cetãþii Ai

81. Domnul a zis lui Iosua: �Nu* te
teme ºi nu te înspãimânta! Ia cu tine

pe toþi oamenii de rãzboi, scoalã-te,
suie-te împotriva cetãþii Ai. Iatã** cã
îþi dau în mâinile tale pe împãratul din
Ai ºi pe poporul lui, cetatea lui ºi þara
lui. *Deut. 1.21; 7.18; 31.8. Cap. 1.9. **Cap. 6.2.

2. Sã faci cetãþii Ai cum ai fãcut*
Ierihonului ºi împãratului lui: sã
pãstraþi pentru voi numai** prada de
rãzboi ºi vitele. Pune niºte oameni la
pândã înapoia cetãþii.�

*Cap. 6.21. **Deut. 20.14.

3. Iosua s-a sculat cu toþi oamenii de
rãzboi ca sã se suie împotriva cetãþii
Ai. A ales treizeci de mii de bãrbaþi
viteji pe care i-a pornit noaptea 
4. ºi le-a dat urmãtoarea poruncã:

�Ascultaþi! Sã* vã puneþi la pândã
înapoia cetãþii; sã nu vã depãrtaþi mult
de cetate ºi toþi sã fiþi gata.

*Judc. 20.29.

5. Iar eu ºi tot poporul care este cu
mine ne vom apropia de cetate. ªi
când vor ieºi înaintea noastrã, ca întâia
datã, noi o s-o luãm la fugã* dinaintea
lor. *Judc. 20.32.

6. Ei ne vor urmãri pânã când îi vom
trage departe de cetate, cãci vor zice:
�Fug dinaintea noastrã, ca întâia datã!�
ªi vom fugi dinaintea lor.
7. Voi sã ieºiþi atunci de la pândã ºi sã

puneþi mâna pe cetate, ºi Domnul
Dumnezeul vostru o va da în mâinile
voastre.
8. Dupã ce veþi lua cetatea, sã-i puneþi

foc, sã faceþi cum a zis Domnul:
aceasta este porunca* pe care v-o dau.�

*2 Sam. 13.28.

9. Iosua i-a pornit, ºi s-au dus de s-au

aºezat la pândã între Betel ºi Ai, la apus
de Ai. Iar Iosua a petrecut noaptea
aceea în mijlocul poporului.
10. Iosua s-a sculat dis-de-dimineaþã,

a cercetat poporul ºi a pornit împotriva
cetãþii Ai, în fruntea poporului, el ºi
bãtrânii lui Israel.
11. Toþi* oamenii de rãzboi care erau

cu el s-au suit ºi s-au apropiat de
cetate; când au ajuns în faþa cetãþii, au
tãbãrât la miazãnoapte de Ai, de care
erau despãrþiþi prin vale. *Vers. 5.

12. Iosua a luat aproape cinci mii de
oameni ºi i-a pus la pândã între Betel
ºi Ai, la apus de cetate.
13. Dupã ce s-a aºezat toatã tabãra la

miazãnoapte de cetate, ºi cei de pândã
la apus de cetate, Iosua a înaintat în
noaptea aceea în mijlocul vãii.
14. Când a vãzut împãratul cetãþii Ai

lucrul acesta, oamenii din Ai s-au
sculat în grabã dis-de-dimineaþã ºi au
ieºit înaintea lui Israel, ca sã-l batã.
Împãratul s-a îndreptat, cu tot poporul
lui, spre un loc hotãrât, înspre câmpie,
ºi nu ºtia* cã înapoia cetãþii o mânã de
oameni stãteau la pândã împotriva lui.

*Judc. 20.34. Ecl. 9.12.

15. Iosua ºi tot Israelul s-au prefãcut*
cã sunt bãtuþi ºi au fugit pe drumul
dinspre pustiu. *Judc. 20.36, etc.

16. Atunci tot poporul care era în
cetate s-a strâns ca sã-i urmãreascã.
Au urmãrit pe Iosua ºi au fost traºi
departe din cetate.
17. N-a rãmas nici un om în Ai ºi în

Betel care sã nu fi ieºit împotriva lui
Israel. Au lãsat cetatea deschisã ºi au
urmãrit pe Israel.
18. Domnul a zis lui Iosua: �Întinde

spre Ai suliþa pe care o ai în mânã,
cãci am s-o dau în mâna ta!� ªi Iosua
a întins spre cetate suliþa pe care o
avea în mânã.
19. De îndatã ce ºi-a întins mâna,

bãrbaþii care stãteau la pândã au ieºit
repede din locul unde erau; au pãtruns
în cetate, au luat-o ºi s-au grãbit de 
i-au pus foc.
20. Oamenii din Ai, uitându-se îna-

poi, au vãzut fumul cetãþii suindu-se
spre cer ºi n-au mai putut sã scape în
nici o parte. Poporul care fugea spre
pustiu s-a întors împotriva celor ce-l
urmãreau;
21. cãci Iosua ºi tot Israelul, vãzând

cetatea luatã de cei ce stãteau la pândã,
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ºi fumul cetãþii suindu-se în sus, s-au
întors ºi au bãtut pe oamenii din Ai.
22. Ceilalþi, de asemenea, le-au ieºit

înainte din cetate, ºi oamenii din Ai au
fost înconjuraþi de Israel din toate pãr-
þile. Israel i-a bãtut, fãrã sã lase unul cu
viaþã*, nici vreun fugar; *Deut. 7.2.

23. pe împãratul din Ai l-au prins viu
ºi l-au adus la Iosua.
24. Dupã ce a isprãvit Israel de ucis

pe toþi locuitorii din Ai, în câmp ºi în
pustiu unde îi urmãriserã ei, ºi dupã ce
toþi au fost trecuþi în totul prin ascu-
þiºul sabiei, tot Israelul s-a întors la Ai
ºi a trecut cetatea prin ascuþiºul sabiei.
25. În totul au fost douãsprezece mii

de inºi uciºi în ziua aceea, bãrbaþi ºi
femei, toþi oameni din Ai.
26. Iosua nu ºi-a tras mâna pe care o

þinea întinsã cu suliþa, pânã ce toþi
locuitorii au fost nimiciþi cu desãvâr-
ºire.
27. Israel* a pãstrat pentru sine doar

vitele ºi prada din cetatea aceasta,
dupã porunca** pe care o dãduse lui
Iosua, Domnul. *Num. 31.22,26. **Vers. 2.

28. Iosua a ars cetatea Ai ºi a fãcut*
din ea pentru totdeauna un morman de
dãrâmãturi, care se vede pânã în ziua
de azi. *Deut. 13.16.

29. A spânzurat* de un lemn pe
împãratul din Ai ºi l-a lãsat pe lemn
pânã seara. La apusul** soarelui,
Iosua a poruncit sã i se coboare trupul
de pe lemn; l-au aruncat la intrarea
porþii cetãþii ºi au ridicat� pe el o mare
grãmadã de pietre, care este pânã în
ziua de azi. *Cap. 10.26. Ps. 107.40; 
110.5. **Deut. 21.23. Cap. 10.27. �Cap. 7.26; 10.27.

Altarul de pe muntele Ebal
30. Atunci Iosua a zidit un altar

Domnului Dumnezeului lui Israel pe
muntele Ebal*, *Deut. 27.4,5.

31. cum poruncise copiilor lui Israel
Moise, robul Domnului, ºi cum este
scris în cartea* Legii lui Moise: era un
altar de pietre necioplite, peste care nu
trecuse fierul. Pe altarul acesta au adus
Domnului arderi de tot ºi jertfe** de
mulþumiri. *Exod 20.25. Deut. 27.5,6. **Exod 20.24.

32. ªi acolo Iosua a scris* pe pietre o
copie a Legii pe care o scrisese Moise
înaintea copiilor lui Israel. *Deut. 27.2,8.

33. Tot Israelul, bãtrânii, mai marii
oastei ºi judecãtorii lui, stãteau de
amândouã pãrþile chivotului, înaintea

preoþilor din neamul leviþilor care*
duceau chivotul legãmântului Dom-
nului; erau de faþã atât strãinii**, cât
ºi copiii lui Israel, jumãtate în dreptul
muntelui Garizim ºi jumãtate în dreptul
muntelui Ebal, dupã� porunca pe care
o dãduse mai înainte Moise, robul
Domnului, ca sã binecuvânteze pe
poporul lui Israel.

*Deut. 31.9,25. **Deut. 31.12. �Deut. 11.29; 27.12.

34. Iosua a citit* apoi toate cuvintele
Legii, binecuvântãrile** ºi blestemele,
dupã cum este scris în cartea Legii.
*Deut. 31.11. Neem. 8.3. **Deut. 28.2,15,45; 29.20,21; 30.19.

35. N-a rãmas nimic din tot ce porun-
cise Moise, pe care sã nu-l fi citit Iosua
în faþa întregii adunãri a lui Israel, în
faþa femeilor*, copiilor ºi strãinilor**
care mergeau în mijlocul lor.

*Deut. 31.12. **Vers. 33.

Împãraþii þãrii se unesc

91. La auzul acestor lucruri, toþi
împãraþii care erau dincoace de

Iordan, în munte ºi în vale, ºi pe toatã
coasta* Mãrii celei Mari, pânã lângã
Liban, hetiþii**, amoriþii, canaaniþii,
fereziþii, heviþii ºi iebusiþii,

*Num. 34.6. **Exod 3.17; 23.23.

2. s-au unit* împreunã într-o înþele-
gere ca sã lupte împotriva lui Iosua ºi
împotriva lui Israel. *Ps. 83.3,5.

Viclenia gabaoniþilor
3. Locuitorii* din Gabaon**, de partea

lor, când au auzit ce fãcuse Iosua
Ierihonului ºi cetãþii Ai,

*Cap. 10.2. 2 Sam. 21.1,2. **Cap. 6.27.

4. au întrebuinþat un vicleºug ºi au
pornit la drum cu merinde pentru
cãlãtorie. Au luat niºte saci vechi pe
mãgarii lor ºi niºte burdufuri vechi
pentru vin, rupte ºi cârpite,
5. iar în picioare purtau încãlþãminte

veche ºi cârpitã, ºi erau îmbrãcaþi cu
niºte haine vechi pe ei; iar toatã
pâinea pe care o aveau pentru hranã
era uscatã ºi mucegãise.
6. S-au dus la Iosua în* tabãrã la

Ghilgal ºi i-au zis lui ºi tuturor celor
din Israel: �Noi venim dintr-o þarã
depãrtatã, acum deci faceþi legãmânt
cu noi.� *Cap. 5.10.

7. Bãrbaþii lui Israel au rãspuns  hevi-
þilor* acestora: �Poate cã voi locuiþi în
mijlocul nostru, cum sã** facem noi
legãmânt cu voi?�

*Cap. 11.19. **Exod 23.32. Deut. 7.2; 20.16. Judc. 2.2.
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8. Ei au zis lui Iosua: �Noi* suntem
robii tãi.� ªi Iosua le-a zis: �Cine sunteþi
voi ºi de unde veniþi?� *Deut. 20.11. 2 Împ. 10.5.

9. Ei i-au rãspuns: �Robii tãi vin
dintr-o þarã foarte* depãrtatã, pentru
faima Domnului Dumnezeului tãu;
cãci am auzit** vorbindu-se de El, de
tot ce a fãcut în Egipt 

*Deut. 20.15. **Exod 15.14. Ios. 2.10.

10. ºi de ce a* fãcut celor doi împãraþi
ai amoriþilor dincolo de Iordan, lui
Sihon, împãratul Hesbonului, ºi lui
Og, împãratul Basanului, care era la
Aºtarot. *Num. 21.24,33.

11. ªi bãtrânii noºtri ºi toþi locuitorii
din þara noastrã ne-au zis: �Luaþi cu
voi merinde pentru cãlãtorie, duceþi-vã
înaintea lor ºi spuneþi-le: �Noi suntem
robii voºtri; acum deci faceþi legãmânt
cu noi.�
12. Iatã pâinea noastrã: era caldã

când am luat-o ca merinde de acasã, în
ziua când am plecat sã venim la voi, ºi
acum s-a uscat ºi s-a mucegãit.
13. Burdufurile acestea de vin, când 

le-am umplut, erau noi de tot ºi iatã-le
s-au rupt; hainele ºi încãlþãmintea
noastrã s-au învechit de lungimea prea
mare a drumului.�
14. Bãrbaþii lui Israel au luat din

merindea lor ºi n-au* întrebat pe
Domnul. *Num. 27.21. Judc. 1.1. 1 Sam. 22.10;
23.10,11; 30.8. 2 Sam. 2.1; 5.19. Isa. 30.1,2.

15. Iosua a fãcut pace* cu ei ºi a
încheiat un legãmânt prin care trebuia 
sã-i lase cu viaþã, ºi cãpeteniile adunãrii
le-au jurat lucrul acesta.

*Cap. 11.19. 2 Sam. 21.2.

16. La trei zile dupã încheierea acestui
legãmânt, copiii lui Israel au aflat cã
erau vecini cu ei ºi cã locuiau în
mijlocul lor.
17. Cãci copiii lui Israel au plecat ºi

a treia zi au ajuns la cetãþile lor;
cetãþile lor erau* Gabaon, Chefira,
Beerot ºi Chiriat-Iearim.

*Cap. 18.25,26,28. Ezra 2.25.

18. Dar nu i-au bãtut, pentru cã*
fruntaºii adunãrii le juraserã pe Dom-
nul Dumnezeul lui Israel cã-i vor lãsa
cu viaþã. 
ªi toatã adunarea a cârtit împotriva

cãpeteniilor. *Ps. 15.4. Ecl. 5.2.

19. Toate cãpeteniile au zis întregii
adunãri: �Le-am jurat pe Domnul
Dumnezeul lui Israel, ºi acum nu
putem sã ne atingem de ei.
20. Iatã ce le vom face: îi vom lãsa 

cu viaþã, ca sã n-aducem peste* noi
mânia Domnului, din pricina jurãmân-
tului pe care li l-am fãcut.�
*2 Sam. 21.1,2,6. Ezec. 17.13,15,18,19. Zah. 5.3,4. Mal. 3.5.

21. �Sã trãiascã�, le-au zis cãpeteniile.
Dar au fost întrebuinþaþi la tãiat lemne*
ºi la scos apã pentru toatã adunarea,
cum** le spuseserã cãpeteniile.

*Deut. 29.11. **Vers. 15.

22. Iosua i-a chemat ºi le-a vorbit
astfel: �Pentru ce ne-aþi înºelat zicând:
�Suntem* foarte departe de voi�, când
voi** locuiþi în mijlocul nostru?

*Vers. 6,9. **Vers. 16.

23. Acum sunteþi blestemaþi* ºi nu
veþi înceta sã fiþi în robie, sã tãiaþi**
lemne ºi sã scoateþi apã pentru Casa
Dumnezeului meu.� *Gen. 9.25. **Vers. 21,27.

24. Ei au rãspuns lui Iosua ºi au zis:
�Robii tãi au auzit de poruncile* date
de Domnul Dumnezeul tãu robului
Sãu Moise, ca sã vã dea în mânã toatã
þara ºi sã nimiceascã dinaintea voastrã
pe toþi locuitorii ei; ºi venirea voastrã
a bãgat mare fricã** în noi cu privire
la viaþa noastrã: iatã de ce am lucrat
aºa. *Exod 23.32. Deut. 7.1,2. **Exod 15.14.

25. ªi acum iatã-ne în mâinile* tale;
fã cu noi ce vei crede cã este bine ºi
drept sã faci.� *Gen. 16.6.

26. Iosua le-a fãcut aºa cum hotãrâse; 
i-a izbãvit din mâna copiilor lui Israel,
care nu i-au omorât;
27. dar din ziua aceea i-a pus sã taie

lemn* ºi sã scoatã apã pentru adunare
ºi pentru altarul Domnului în locul pe
care l-ar alege Domnul: ceea ce fac
pânã în ziua** de azi.

*Vers. 21,23. **Deut. 12.5.

Marea luptã de la Gabaon

10 1. Adoni-Þedec, împãratul Ieru-
salimului, a aflat cã Iosua*

pusese mâna pe Ai ºi o nimicise cu
desãvârºire, cã fãcuse cetãþii Ai** ºi
împãratului ei cum fãcuse Ierihonului
ºi împãratului lui, ºi cã locuitorii�
Gabaonului fãcuserã pace cu Israel ºi
erau în mijlocul lor.

*Cap. 6.21. **Cap. 8.22,26,28. �Cap. 9.15.

2. Atunci i-a fost foarte mare* fricã;
fiindcã Gabaon era o cetate mare ca
una din cetãþile împãrãteºti, mai mare
chiar decât Ai, ºi toþi bãrbaþii ei erau
viteji. *Exod 15.14-16. Deut. 11.25.

3. Adoni-Þedec, împãratul Ierusali-
mului, a trimis sã spunã lui Hoham,
împãratul Hebronului, lui Piream,
împãratul Iarmutului, lui Iafia, împã-
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ratul Lachisului, ºi lui Debir, împãratul
Eglonului:
4. �Suiþi-vã la mine ºi ajutaþi-mã, ca

sã batem Gabaonul, cãci a fãcut pace*
cu Iosua ºi cu copiii lui Israel.�

*Vers. 1. Cap. 9.15.

5. Cei cinci împãraþi ai amoriþilor:
împãratul Ierusalimului, împãratul
Hebronului, împãratul Iarmutului,
împãratul Lachisului ºi împãratul
Eglonului s-au adunat* astfel ºi s-au
suit împreunã cu toate oºtile lor; au
venit ºi au tãbãrât lângã Gabaon ºi au
început sã lupte împotriva lui. *Cap. 9.2.

6. Oamenii din Gabaon au trimis sã
spunã lui Iosua, în tabãra* din Ghilgal:
�Nu pãrãsi pe robii tãi, suie-te la noi
în grabã, izbãveºte-ne, dã-ne ajutor;
cãci toþi împãraþii amoriþilor care
locuiesc pe munte s-au strâns împotriva
noastrã.� *Cap. 5.10; 9.6.

7. Iosua s-a suit din Ghilgal, el ºi toþi
oamenii de rãzboi* cu el, ºi toþi cei
viteji. *Cap. 8.1.

8. Domnul a zis lui Iosua: �Nu te
teme* de ei, cãci îi dau în mâinile tale,
ºi nici unul** din ei nu va putea sã stea
împotriva ta.� *Cap. 11.6. Judc. 4.14. **Cap. 1.5.

9. Iosua a venit fãrã veste peste ei, dupã
ce a mers toatã noaptea de la Ghilgal.
10. Domnul i-a pus* în învãlmãºealã

dinaintea lui Israel; ºi Israel le-a pricinuit
o mare înfrângere la Gabaon, i-a urmãrit
pe drumul care suie la Bet-Horon** ºi
i-a bãtut pânã la Azeca� ºi pânã la
Macheda. *Judc. 4.15. 1 Sam. 7.10,12. 
Ps. 18.14. Isa. 28.21. **Cap. 16.3,5. �Cap. 15.35.

11. Pe când fugeau ei dinaintea lui
Israel ºi se coborau din Bet-Horon,
Domnul* a fãcut sã cadã din cer peste
ei niºte pietre mari pânã la Azeca, ºi
au pierit; cei ce au murit de pietrele
grindinei au fost mai mulþi decât cei
uciºi cu sabia de copiii lui Israel.

*Ps. 18.13,14; 77.17. Isa. 30.30. Apoc. 16.21.

Soarele ºi luna se opresc
12. Atunci Iosua a vorbit Domnului,

în ziua când a dat Domnul pe amoriþi
în mâinile copiilor lui Israel, ºi a zis în
faþa lui Israel:
�Opreºte-te, soare*, asupra Gaba-

onului,
ªi tu, lunã, asupra vãii** Aialo-

nului!� *Isa. 28.21. Hab. 3.11. **Judc. 12.12.
13. ªi soarele s-a oprit, ºi luna ºi-a

întrerupt mersul,
Pânã ce poporul ºi-a rãzbunat pe

vrãjmaºii lui.

Lucrul acesta nu* este scris oare în
Cartea Dreptului?
Soarele s-a oprit în mijlocul cerului

ºi nu s-a grãbit sã apunã, aproape o zi
întreagã. *2 Sam. 1.18.

14. N-a mai* fost nici o zi ca aceea,
nici înainte, nici dupã aceea, când
Domnul sã fi ascultat glasul unui om;
cãci Domnul** lupta pentru Israel.

*Isa. 38.8. **Deut. 1.30. Vers. 42. Cap. 23.3.

15. ªi Iosua* ºi tot Israelul împreunã
cu el s-a întors în tabãrã la Ghilgal.

*Vers. 43.

Uciderea celor cinci împãraþi
16. Cei cinci împãraþi au fugit ºi s-au

ascuns într-o peºterã la Macheda.
17. S-a spus lucrul acesta lui Iosua,

zicând: �Cei cinci împãraþi se aflã
ascunºi într-o peºterã la Macheda.�
18. Iosua a zis: �Prãvãliþi niºte pietre

mari la intrarea peºterii ºi puneþi niºte
oameni sã-i pãzeascã.
19. ªi voi nu vã opriþi, ci urmãriþi pe

vrãjmaºii voºtri ºi bateþi-i pe dinapoi;
nu-i lãsaþi sã intre în cetãþile lor, cãci
Domnul Dumnezeul vostru i-a dat în
mâinile voastre.�
20. Dupã ce Iosua ºi copiii lui Israel 

le-au pricinuit o foarte mare înfrân-
gere ºi i-au bãtut cu desãvârºire, cei ce
au putut scãpa au intrat în cetãþile
întãrite,
21. ºi tot poporul s-a întors liniºtit în

tabãrã la Iosua în Macheda, fãrã ca
cineva sã fi crâcnit* cu limba lui
împotriva copiilor lui Israel. *Exod 11.7.

22. Iosua a zis atunci: �Deschideþi
intrarea peºterii, scoateþi afarã din ea pe
cei cinci împãraþi ºi aduceþi-i la mine.�
23. Ei au fãcut aºa ºi au adus la el pe

cei cinci împãraþi, pe care-i scoseserã
din peºterã: pe împãratul Ierusalimului,
pe împãratul Hebronului, pe împãratul
Iarmutului, pe împãratul Lachisului ºi
pe împãratul Eglonului.
24. Dupã ce au adus pe aceºti împãraþi

înaintea lui Iosua, Iosua a chemat pe
toþi bãrbaþii lui Israel ºi a zis
cãpeteniilor oamenilor de rãzboi care
merseserã cu el: �Apropiaþi-vã ºi
puneþi-vã picioarele* pe grumajii
împãraþilor acestora.� Ei s-au apropiat
ºi au pus picioarele pe grumajii lor.

*Ps. 107.40; 110.5; 149.8,9. Isa. 26.5,6. Mal. 4.3.

25. Iosua le-a zis: �Nu vã temeþi*
ºi nu vã înspãimântaþi, ci întãriþi-vã ºi
îmbãrbãtaþi-vã, cãci aºa** va face
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Domnul tuturor vrãjmaºilor voºtri
împotriva cãrora vã veþi lupta.�

*Deut. 31.6,8. Cap. 1.9. **Deut. 3.21; 7.19.

26. Dupã aceea, Iosua i-a lovit ºi i-a
omorât; i-a spânzurat de cinci copaci
ºi au rãmas spânzuraþi* de copaci pânã
seara. *Cap. 8.29.

27. Pe la apusul soarelui, Iosua a
poruncit sã-i coboare* din copaci, i-au
aruncat în peºtera în care se ascunseserã
ºi au pus la intrarea peºterii niºte pietre
mari, care au rãmas acolo pânã în ziua
de azi. *Deut. 21.23. Cap. 8.29.

Alte izbânzi ale lui Iosua
28. Iosua a luat Macheda chiar în

ziua aceea ºi a trecut-o prin ascuþiºul
sabiei; a nimicit cu desãvârºire pe
împãrat, cetatea ºi pe toþi cei ce se
aflau în ea; n-a lãsat sã scape nici
unul, ºi împãratului din Macheda i-a
fãcut cum* fãcuse împãratului Ieriho-
nului. *Cap. 6.21.

29. Iosua ºi tot Israelul împreunã cu
el a trecut din Macheda la Libna ºi a
dat luptã împotriva Libnei.
30. Domnul a dat-o ºi pe ea împreunã

cu împãratul ei în mâinile lui Israel ºi
a trecut-o prin ascuþiºul sabiei, pe ea
ºi pe toþi cei ce se gãseau în ea; n-a
lãsat sã scape nici unul ºi a fãcut
împãratului ei cum fãcuse împãratului
Ierihonului.
31. Iosua ºi tot Israelul împreunã cu

el a trecut din Libna în Lachis, a
tãbãrât înaintea ei ºi a început lupta
împotriva ei.
32. Domnul a dat cetatea Lachis în

mâinile lui Israel, care a luat-o a doua
zi ºi a trecut-o prin ascuþiºul sabiei, pe
ea ºi pe toþi cei ce se aflau în ea, cum
fãcuse cu Libna.
33. Atunci Horam, împãratul Gheze-

rului, s-a suit ca sã dea ajutor Lachi-
sului. Iosua l-a bãtut, pe el ºi pe poporul
lui, fãrã sã lase pe cineva sã scape.
34. Iosua ºi tot Israelul împreunã cu

el a trecut din Lachis la Eglon; au
tãbãrât înaintea ei ºi au început lupta.
35. Au luat-o în aceeaºi zi ºi au

trecut-o prin ascuþiºul sabiei, pe ea ºi
pe toþi cei ce se aflau în ea; Iosua a
nimicit-o cu desãvârºire chiar în ziua
aceea, cum fãcuse cu Lachis.
36. Iosua ºi tot Israelul împreunã cu

el s-a suit din Eglon la Hebron* ºi au
început lupta împotriva lui.

*Cap. 14.13; 15.13. Judc. 1.10.

37. L-au luat ºi l-au trecut prin ascu-

þiºul sabiei, pe el, pe împãratul lui,
toate cetãþile care þineau de el ºi pe toþi
cei ce se aflau în el; Iosua n-a lãsat pe
nici unul sã scape, cum fãcuse cu
Eglonul, ºi l-a nimicit cu desãvârºire
împreunã cu toþi cei ce se aflau în el.
38. Iosua ºi tot Israelul împreunã cu

el s-a îndreptat împotriva Debirului*
ºi a început lupta împotriva lui.

*Cap. 15.15. Judc. 1.11.

39. L-a luat, pe el, pe împãratul lui
ºi toate cetãþile care þineau de el;
le-au trecut prin ascuþiºul sabiei ºi
au nimicit cu desãvârºire pe toþi cei ce
se aflau în ele, fãrã sã lase sã scape
vreunul; Iosua a fãcut Debirului ºi
împãratului lui cum fãcuse Hebronului
ºi cum fãcuse Libnei ºi împãratului ei.
40. Iosua a bãtut astfel toatã þara,

muntele, partea de miazãzi, câmpia ºi
costiºele, ºi a bãtut pe toþi împãraþii;
n-a lãsat sã scape nimeni ºi a nimicit
cu desãvârºire tot ce avea suflare, cum
poruncise* Domnul Dumnezeul lui
Israel. *Deut. 20.16,17.

41. Iosua i-a bãtut de la Cades-
Barnea pânã la Gaza*, a bãtut toatã**
þara Gosen pânã la Gabaon.

*Gen. 10.19. **Cap. 11.16.

42. Iosua a luat în acelaºi timp pe
toþi împãraþii aceia ºi þara lor, cãci
Domnul* Dumnezeul lui Israel lupta
pentru Israel. *Vers. 14.

43. ªi Iosua ºi tot Israelul împreunã
cu el s-a întors în tabãrã la Ghilgal.

Mare bãtãlie la apele Merom

111. Iabin, împãratul Haþorului,
auzind de aceste lucruri, a trimis*

soli la Iobab, împãratul Madonului, la
împãratul ªimronului**, la împãratul
Acºafului, *Cap. 10.3. **Cap. 19.15.

2. la împãraþii care erau la miazã-
noapte de munte, în câmpia de la
miazãzi de Chineret*, în vale ºi pe
înãlþimile Dorului** la apus,

*Num. 34.11. **Cap. 17.11. Judc. 1.27. 1 Împ. 4.11.

3. canaaniþilor de la rãsãrit ºi de la
apus, amoriþilor, hetiþilor, fereziþilor,
iebusiþilor în munte ºi heviþilor* la
poalele Hermonului** în þara� Miþpa.

*Judc. 3.3. **Cap. 13.11. �Gen. 31.49.

4. Au ieºit ei ºi toate oºtirile lor
împreunã cu ei, alcãtuind un popor
fãrã numãr, ca nisipul* care este pe
marginea mãrii, ºi având cai ºi care în
foarte mare numãr.

*Gen. 22.17; 32.12. Judc. 7.12. 1 Sam. 13.5.
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5. Toþi împãraþii aceºtia au hotãrât un
loc de întâlnire ºi au venit de au
tãbãrât împreunã la apele Merom, ca
sã lupte împotriva lui Israel.
6. Domnul a zis lui Iosua: �Nu te*

teme de ei, cãci mâine, pe vremea
aceasta, îi voi da bãtuþi pe toþi înaintea
lui Israel. Cailor** sã le tai vinele
picioarelor, iar carele lor sã le arzi în
foc.� *Cap. 10.8. **2 Sam. 8.4.

7. Iosua cu toþi oamenii lui de rãzboi
au venit pe neaºteptate peste ei la apele
Merom ºi s-au nãpustit în mijlocul lor.
8. Domnul i-a dat în mâinile lui

Israel; ei i-au bãtut ºi i-au urmãrit
pânã la Sidonul cel mare, pânã la
Misrefot-Maim* ºi pânã în valea
Miþpa la rãsãrit; i-au bãtut, fãrã sã lase
sã scape vreunul. *Cap. 13.6.

9. Iosua le-a fãcut cum* îi spusese
Domnul: cailor le-a tãiat vinele picioa-
relor, iar carele lor le-a ars în foc.

*Vers. 6.

Cuceriri fãcute la miazãnoapte ºi în
cealaltã parte a þãrii

10. La întoarcere, ºi în acelaºi timp,
Iosua a luat Haþorul ºi a trecut prin
sabie pe împãratul lui. Haþorul era mai
înainte capitala tuturor acestor împã-
rãþii.
11. Au trecut prin ascuþiºul sabiei ºi

au nimicit cu desãvârºire pe toþi cei ce
se gãseau în el: n-a rãmas nimic din ce
avea suflare de viaþã ºi au pus foc
Haþorului.
12. Iosua a luat, de asemenea, toate

cetãþile împãraþilor acelora, ºi pe toþi
împãraþii lor i-a trecut prin ascuþiºul
sabiei ºi i-a nimicit cu desãvârºire,
cum* poruncise Moise, robul Domnului.

*Num. 33.52. Deut. 7.2; 20.16,17.

13. Dar Israel n-a ars nici una din
cetãþile aºezate pe dealuri, afarã numai
de Haþor, care a fost ars de Iosua.
14. Copiii lui Israel au pãstrat pentru

ei toatã prada cetãþilor acelora ºi vitele;
dar au trecut prin ascuþiºul sabiei pe
toþi oamenii, pânã i-au nimicit, fãrã sã
lase ceva din ce are suflare de viaþã.
15. Iosua* a împlinit poruncile date

de Domnul robului Sãu** Moise ºi de
Moise lui� Iosua; n-a lãsat nimic
neîmplinit din tot ce poruncise lui
Moise, Domnul.

*Exod 34.11,12. **Deut. 7.2. �Cap. 1.7.

16. Astfel Iosua a luat toatã þara
aceasta, muntele*, toatã partea de

miazãzi, toatã** þara Gosen, valea,
câmpia, muntele lui Israel ºi vãile lui,

*Cap. 12.8. **Cap. 10.41.

17. de la muntele cel* pleºuv care se
înalþã spre Seir pânã la Baal-Gad, în
valea Libanului, la poalele muntelui
Hermon. A luat pe toþi împãraþii** lor, 
i-a bãtut ºi i-a omorât.

*Cap. 12.7. **Deut. 7.24. Cap. 12.7.

18. Rãzboiul pe care l-a purtat Iosua
împotriva tuturor acestor împãraþi a
þinut multã vreme.
19. N-a rãmas nici o cetate, care sã fi

fãcut pace cu copiii lui Israel, afarã de
heviþi*, care locuiau în Gabaon; pe
toate le-au luat prin luptã. *Cap. 9.3,7.

20. Cãci Domnul* a îngãduit ca
popoarele acelea sã-ºi împietreascã
inima ºi sã lupte împotriva lui Israel,
pentru ca Israel sã le nimiceascã cu
desãvârºire, fãrã sã aibã milã de ele, ºi
sã le nimiceascã, dupã cum** poruncise
lui Moise, Domnul.
*Deut. 2.30. Judc. 14.4. 1 Sam. 2.25. 1 Împ. 12.15. Rom. 9.18.
**Deut. 20.16,17.

21. În acelaºi timp, Iosua a pornit ºi
a nimicit pe anachimi* din muntele
Hebronului, din Debir, din Anab, din
tot muntele lui Iuda ºi din tot muntele
lui Israel; Iosua i-a nimicit cu desã-
vârºire, împreunã cu cetãþile lor.

*Num. 13.22,33. Deut. 1.28. Cap. 15.13,14.

22. N-au rãmas deloc anachimi în þara
copiilor lui Israel; n-au rãmas decât la
Gaza, la Gat* ºi la** Asdod.

*1 Sam. 17.4. **Cap. 15.46.

23. Iosua a pus stãpânire deci pe toatã
þara, potrivit* cu tot ce spusese lui
Moise, Domnul. ªi Iosua a dat-o de
moºtenire lui Israel, fiecãruia i-a dat
partea lui**, dupã seminþiile lor. Apoi
þara� s-a odihnit de rãzboi. *Num. 34.2, etc. 
**Num. 26.53. Cap. 14-19. �Cap. 14.15; 21.44; 22.4; 23.1.

Împãraþii biruiþi

121. Iatã împãraþii pe care i-au
bãtut copiii lui Israel ºi a cãror

þarã au luat-o în stãpânire de cealaltã
parte a Iordanului, spre rãsãritul soa-
relui, de la pârâul Arnon* pânã la**
muntele Hermonului, cu toatã câmpia
de la rãsãrit: *Num. 21.24. **Deut. 3.8,9.

2. pe Sihon*, împãratul amoriþilor,
care locuia la Hesbon. Stãpânirea lui
se întindea de la Aroer, care este pe
malul pârâului Arnon, ºi, de la mijlocul
pârâului, peste jumãtate din Galaad,
pânã la pârâul Iaboc, hotarul copiilor
lui Amon; *Num. 21.24. Deut. 2.33,36; 3.6,16.
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Cele ºase cetãþi de scãpare

20 1. Domnul a vorbit lui Iosua ºi
a zis:

2. �Vorbeºte copiilor lui Israel ºi
spune-le: �Hotãrâþi-vã*, cum v-am
poruncit prin Moise, cetãþi de scãpare,

*Exod 21.13. Num. 35.6,11,14. Deut. 19.2,9.

3. unde sã poatã fugi ucigaºul care va
omorî pe cineva fãrã voie, fãrã sã aibã
de gând sã-l omoare; ele sã vã fie un
loc de scãpare împotriva rãzbunãtorului
sângelui.
4. Ucigaºul sã fugã într-una din

aceste cetãþi, sã se opreascã la intrarea
porþii cetãþii* ºi sã spunã întâmplarea
lui bãtrânilor cetãþii aceleia; ei sã-l
primeascã la ei în cetate ºi sã-i dea o
locuinþã, ca sã locuiascã împreunã cu
ei. *Rut 4.1,2.
5. Dacã* rãzbunãtorul sângelui îl va

urmãri, ei sã nu dea pe ucigaº în
mâinile lui; cãci fãrã sã vrea a omorât
pe aproapele lui ºi fãrã sã-i fi fost
vrãjmaº mai înainte. *Num. 35.12.
6. El sã rãmânã în cetatea aceasta

pânã* se va înfãþiºa înaintea adunãrii ca
sã fie judecat, pânã la moartea marelui
preot care va fi atunci în slujbã.
Atunci, ucigaºul sã se întoarcã ºi sã
intre iarãºi în cetatea ºi în casa lui, în
cetatea de unde fugise.� *Num. 35.12,25.
7. Ei au pus deoparte Chedeºul*,

în Galileea, în muntele lui Neftali;
Sihemul**, în muntele lui Efraim; ºi
Chiriat-Arba�, sau Hebronul, în mun-
tele�� lui Iuda. *Cap. 21.32. 1 Cron. 6.76. **Cap.

21.21. 2 Cron. 10.1. �Cap. 14.15; 21.11,13. ��Luca 1.39.

8. ªi de cealaltã parte a Iordanului, la
rãsãritul Ierihonului, a ales Beþerul*,
în pustiu, în câmpie, în seminþia lui
Ruben; Ramot**, în Galaad, în seminþia
lui Gad; ºi Golan�, în Basan, în
seminþia lui Manase. *Deut. 4.43. Cap. 21.36. 
1 Cron. 6.78. **Cap. 21.38. 1 Împ. 22.33. �Cap. 21.27.

9. Acestea* au fost cetãþile hotãrâte
pentru toþi copiii lui Israel ºi pentru
strãinul care locuieºte în mijlocul lor,
pentru ca cel ce va ucide pe cineva
fãrã voie sã poatã fugi în ele ºi sã nu
moarã ucis de mâna rãzbunãtorului
sângelui, înainte** de a se înfãþiºa
înaintea adunãrii. *Num. 35.15. **Vers. 6.

Cetãþile leviþilor

211. Cãpeteniile de familie ale levi-
þilor s-au apropiat de preotul

Eleazar*, de Iosua, fiul lui Nun, ºi de
cãpeteniile de familie ale seminþiilor
copiilor lui Israel. *Cap. 14.1; 17.4.

2. Le-au vorbit la Silo*, în þara
Canaanului, ºi au zis: �Domnul** a
poruncit prin Moise ca sã ni se dea
cetãþi de locuit, cu împrejurimile lor
pentru vitele noastre.�

*Cap. 18.1. **Num. 35.2.

3. Copiii lui Israel au dat atunci  levi-
þilor, din moºtenirea lor, cetãþile urmã-
toare ºi împrejurimile lor, dupã
porunca Domnului.
4. Au tras la sorþi pentru familiile

chehatiþilor; ºi leviþii, fiii preotului
Aaron, au avut* prin sorþi treisprezece
cetãþi din seminþia lui** Iuda, din
seminþia lui Simeon ºi din seminþia lui
Beniamin; *Vers. 8,19. **Cap. 24.33.

5. ceilalþi fii* ai lui Chehat au avut
prin sorþi zece cetãþi ale familiilor din
seminþia lui Efraim, din seminþia lui
Dan ºi din jumãtate din seminþia lui
Manase. *Vers. 20, etc.

6. Fiii* lui Gherºon au avut prin sorþi
treisprezece cetãþi ale familiilor din
seminþia lui Isahar, din seminþia lui
Aºer, din seminþia lui Neftali ºi din
jumãtate din seminþia lui Manase, în
Basan. *Vers. 27, etc.

7. Fiii* lui Merari, dupã familiile lor,
au avut douãsprezece cetãþi din seminþia
lui Ruben, din seminþia lui Gad ºi din
seminþia lui Zabulon. *Vers. 34, etc.

8. Copiii* lui Israel au dat leviþilor
prin sorþi aceste cetãþi ºi împrejuri-
mile lor, cum** poruncise lui Moise,
Domnul. *Vers. 3. **Num. 35.2.

9. Au dat din seminþia fiilor lui Iuda
ºi din seminþia fiilor lui Simeon urmã-
toarele cetãþi numite pe nume 
10. ºi care au fost ale fiilor lui Aaron*

dintre familiile chehatiþilor ºi ale fiilor
lui Levi, cãci ei au ieºit cei dintâi la sorþi.

*Vers. 4.

11. Le-au dat* Chiriat-Arba, sau He-
bronul, în muntele** lui Iuda, ºi locul
dimprejur: Arba era tatãl lui� Anac.

*1 Cron. 6.55. **Cap. 15.13,14. �Cap. 20.7. Luca 1.39.

12. Câmpia* cetãþii ºi satele ei au
fost date în stãpânire lui Caleb, fiul lui
Iefune. *Cap 14.14. 1 Cron. 6.56.

13. Au dat deci* fiilor preotului
Aaron: cetatea de scãpare pentru
ucigaºi, Hebronul** ºi împrejurimile
lui, Libna� ºi împrejurimile ei,

*1 Cron. 6.57, etc. **Cap. 15.54; 20.7. �Cap. 15.42.

14. Iatirul* ºi împrejurimile lui,
Eºtemoa** ºi împrejurimile ei,

*Cap. 15.48. **Cap. 15.50.
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15. Holonul* ºi împrejurimile lui,
Debirul** ºi împrejurimile lui,

*1 Cron. 6.58. **Cap. 15.49.

16. Ainul* ºi împrejurimile lui, Iuta**
ºi împrejurimile ei ºi Bet-ªemeºul� ºi
împrejurimile lui; nouã cetãþi din
aceste douã seminþii;

*1 Cron. 6.59. **Cap. 15.55. �Cap. 10.

17. ºi din seminþia lui Beniamin:
Gabaonul* ºi împrejurimile lui, Gheba**
ºi împrejurimile ei, *Cap. 18.25. **Cap. 18.24.

18. Anatot ºi împrejurimile lui ºi
Almonul* ºi împrejurimile lui; patru
cetãþi. *1 Cron. 6.60.

19. Toate cetãþile preoþilor, fiii lui
Aaron, au fost treisprezece cetãþi ºi
împrejurimile lor.
20. Leviþii* din familiile celorlalþi fii

ai lui Chehat au avut prin sorþi cetãþi
din seminþia lui Efraim.

*Vers. 5. 1 Cron. 6.66.

21. Le-au dat cetatea de scãpare pentru
ucigaºi, Sihemul* ºi împrejurimile lui,
în muntele lui Efraim, Ghezerul ºi
împrejurimile lui, *Cap. 20.7.

22. Chibþaim ºi împrejurimile lui ºi
Bet-Horon ºi împrejurimile lui; patru
cetãþi;
23. din seminþia lui Dan: Elteche ºi

împrejurimile ei, Ghibeton ºi împreju-
rimile lui,
24. Aialon ºi împrejurimile lui ºi Gat-

Rimon ºi împrejurimile lui; patru cetãþi;
25. ºi din jumãtate din seminþia lui

Manase: Taanac ºi împrejurimile lui ºi
Gat-Rimon ºi împrejurimile lui; douã
cetãþi.
26. Toate cetãþile erau zece ºi împre-

jurimile lor, pentru familiile celorlalþi
fii ai lui Chehat.
27. Au dat fiilor* lui Gherºon, dintre

familiile leviþilor: din cealaltã jumãtate
a seminþiei lui Manase, cetatea de
scãpare pentru ucigaºi, Golan** din
Basan ºi împrejurimile ei ºi Beeºtra ºi
împrejurimile ei; douã cetãþi;

*Vers. 6. 1 Cron. 6.71. **Cap. 20.8.

28. din seminþia lui Isahar: Chiºion ºi
împrejurimile lui, Dabrat ºi împrejuri-
mile lui,
29. Iarmutul ºi împrejurimile lui ºi

En-Ganim ºi împrejurimile lui; patru
cetãþi;
30. din seminþia lui Aºer: Miºeal ºi

împrejurimile lui, Abdonul ºi împreju-
rimile lui,
31. Helcat ºi împrejurimile lui ºi Rehob

ºi împrejurimile lui; patru cetãþi;

32. ºi din seminþia lui Neftali: cetatea
de scãpare pentru ucigaºi, Chedeº* din
Galileea ºi împrejurimile ei, Hamot-
Dor ºi împrejurimile lui ºi Cartanul ºi
împrejurimile lui; trei cetãþi. *Cap. 20.7.

33. Toate cetãþile gherºoniþilor, dupã
familiile lor, erau treisprezece cetãþi ºi
împrejurimile lor.
34. Celorlalþi* leviþi, care fãceau

parte din familiile fiilor lui Merari, 
le-au dat: din seminþia lui Zabulon:
Iocneamul ºi împrejurimile lui, Carta
ºi împrejurimile ei, *Vers. 7. 1 Cron. 6.77.

35. Dimna ºi împrejurimile ei ºi
Nahalal ºi împrejurimile lui; patru
cetãþi;
36. din seminþia lui Ruben: Beþerul*

ºi împrejurimile lui, Iahþa ºi împreju-
rimile ei, *Cap. 20.8.

37. Chedemot ºi împrejurimile lui ºi
Mefaat ºi împrejurimile lui; patru
cetãþi;
38. ºi din seminþia lui Gad: cetatea

de scãpare pentru ucigaºi, Ramot* din
Galaad ºi împrejurimile lui, Mahanaim
ºi împrejurimile lui, *Cap. 20.8.

39. Hesbonul ºi împrejurimile lui ºi
Iaezerul ºi împrejurimile lui; de toate,
patru cetãþi.
40. Toate cetãþile care au cãzut la

sorþi fiilor lui Merari, dupã familiile
lor, alcãtuind celelalte familii ale
leviþilor, erau douãsprezece cetãþi.
41. Toate* cetãþile leviþilor din mij-

locul moºiilor copiilor lui Israel erau
patruzeci ºi opt de cetãþi ºi împre-
jurimile lor. *Num. 35.7.

42. Fiecare din aceste cetãþi îºi avea
împrejurimile ei de jur împrejur; aºa
erau toate cetãþile acestea.

Fãgãduinþa împlinitã
43. Astfel, Domnul a dat lui Israel

toatã þara* pe care jurase cã o va da
pãrinþilor lor; ei au luat-o în stãpânire
ºi s-au aºezat în ea.

*Gen. 13.15; 15.18; 26.3; 28.4,13.

44. Domnul* le-a dat odihnã de jur
împrejur, cum jurase pãrinþilor lor;
nici unul** din vrãjmaºii lor nu putuse
sã le stea împotrivã, ºi Domnul i-a dat
pe toþi în mâinile lor.

*Cap. 11.23; 22.4. **Deut. 7.24.

45. Din toate vorbele bune pe care le
spusese casei lui Israel, Domnul, nici
una n-a rãmas* neîmplinitã: toate s-au
împlinit. *Cap. 23.14.
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Trimiterea celor douã seminþii ºi
jumãtate acasã

221. Atunci Iosua a chemat pe
rubeniþi, pe gadiþi ºi jumãtate din

seminþia lui Manase.
2. ªi le-a zis: �Voi aþi pãzit tot* ce 

v-a poruncit Moise, robul Domnului,
ºi** aþi ascultat de glasul meu în tot ce
v-am poruncit.

*Num. 32.20. Deut. 3.18. **Cap. 1.16,17.

3. N-aþi pãrãsit pe fraþii voºtri, de o
bunã bucatã de vreme pânã în ziua de
azi; ºi aþi pãzit rânduielile ºi poruncile
Domnului Dumnezeului vostru.
4. Acum, când Domnul Dumnezeul

vostru a dat odihnã fraþilor voºtri, cum
le spusese, întoarceþi-vã ºi duceþi-vã
la corturile voastre, în þara datã în
stãpânirea voastrã, pe* care v-a dat-o
Moise, robul Domnului, dincolo de
Iordan. *Num. 32.33. Deut. 29.8. Cap. 13.8.

5. Aveþi grijã numai* sã pãziþi ºi sã
împliniþi poruncile ºi legile pe care vi
le-a dat Moise, robul Domnului: sã**
iubiþi pe Domnul Dumnezeul vostru,
sã umblaþi în toate cãile Lui, sã þineþi
poruncile Lui, sã vã alipiþi de El ºi sã-I
slujiþi din toatã inima voastrã ºi din tot
sufletul vostru.�

*Deut. 6.6,17; 11.22. **Deut. 10.12.

6. ªi Iosua i-a binecuvântat* ºi le-a
dat drumul; ºi ei au plecat la corturile lor.

*Gen. 47.7. Exod 39.43. Cap. 14.13. 2 Sam. 6.18. Luca 24.50.

7. Moise dãduse unei jumãtãþi din
seminþia lui Manase o moºtenire în
Basan, ºi Iosua a dat celeilalte*
jumãtãþi o moºtenire lângã fraþii lor,
dincoace de Iordan, la apus. *Cap. 17.5.

8. Când i-a trimis Iosua la corturile
lor, i-a binecuvântat ºi le-a zis: �Voi
vã întoarceþi la corturile voastre cu
mari bogãþii, cu foarte multe turme ºi
cu o mare mulþime de argint, de aur,
de aramã, de fier ºi de îmbrãcãminte.
Împãrþiþi* cu fraþii voºtri prada luatã
de la vrãjmaºii voºtri.�

*Num. 31.27. 1 Sam. 30.24.

9. Fiii lui Ruben, fiii lui Gad ºi
jumãtate din seminþia lui Manase s-au
întors acasã, lãsând pe copiii lui Israel
la Silo, în þara Canaanului, ca sã se
ducã în þara Galaadului*, care era moºia
lor ºi unde se aºezaserã, cum poruncise
lui Moise, Domnul. *Num. 32.1,26,29.

Ei zidesc un alt altar
10. Când au ajuns pe malurile Iorda-

nului, care fac parte din þara Canaa-

nului, fiii lui Ruben, fiii lui Gad ºi
jumãtate din seminþia lui Manase au
zidit acolo un altar lângã Iordan, un
altar a cãrui mãrime izbea privirile.
11. Copiii lui Israel au auzit* zicân-

du-se: �Iatã cã fiii lui Ruben, fiii lui
Gad ºi jumãtate din seminþia lui
Manase au zidit un altar în faþa þãrii
Canaanului, pe malurile Iordanului, în
pãrþile copiilor lui Israel.�

*Deut. 13.12, etc. Judc. 20.12.

12. Când au auzit copiii lui Israel
lucrul acesta, toatã adunarea* copiilor
lui Israel s-a strâns la Silo ca sã se
suie împotriva lor ºi sã se batã cu ei.

*Judc. 20.1.

13. Copiii lui Israel au trimis* la fiii
lui Ruben, la fiii lui Gad ºi la jumãtate
din seminþia lui Manase, în þara
Galaadului, pe Fineas**, fiul preotului
Eleazar,

*Deut. 13.14. Judc. 20.12. **Exod 6.25. Num. 25.7.

14. ºi zece cãpetenii cu el, câte o
cãpetenie de fiecare casã pãrinteascã
pentru fiecare din seminþiile lui Israel;
toþi erau cãpetenii* de casã pãrinteascã
între miile lui Israel. *Num. 1.4.

15. Ei au venit la fiii lui Ruben, la fiii
lui Gad ºi la jumãtate din seminþia lui
Manase, în þara Galaadului, ºi le-au
vorbit astfel:
16. �Aºa vorbeºte toatã adunarea Dom-

nului: �Ce înseamnã pãcatul acesta pe
care l-aþi sãvârºit faþã de Dumnezeul
lui Israel, ºi pentru ce vã abateþi acum
de la Domnul, zidindu-vã un altar ca
sã vã rãzvrãtiþi* azi împotriva Dom-
nului? *Lev. 17.8,9. Deut. 12.13,14.

17. Privim oare ca o nimica nele-
giuirea lui Peor*, a cãrui patã n-am
ridicat-o pânã acum de peste noi, cu
toatã urgia pe care a adus-o ea asupra
adunãrii Domnului? *Num. 25.3,4. Deut. 4.3.

18. ªi voi vã abateþi astãzi de la
Domnul! Dacã vã rãzvrãtiþi azi împo-
triva Domnului, mâine El Se va
mânia* împotriva întregii adunãri a lui
Israel. *Num. 16.22.

19. Dacã priviþi ca necuratã þara care
este moºia voastrã, treceþi în þara care
este moºia Domnului, unde este aºezatã
locuinþa* Domnului, ºi aºezaþi-vã în
mijlocul nostru; dar nu vã rãzvrãtiþi
împotriva Domnului ºi nu vã despãrþiþi
de noi, zidindu-vã un altar, afarã de
altarul Domnului Dumnezeului nostru!

*Cap. 18.1.

20. Acan*, fiul lui Zerah, n-a sãvârºit
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oare un pãcat cu privire la lucrurile
date spre nimicire ºi nu S-a aprins
de mânie Domnul împotriva întregii
adunãrii a lui Israel? ªi el n-a fost
singurul care a pierit din pricina nele-
giuirii lui.� *Cap. 7.1,5.

Apãrarea lor
21. Fiii lui Ruben, fiii lui Gad ºi

jumãtate din seminþia lui Manase au
rãspuns astfel cãpeteniilor peste miile
lui Israel:
22. �Domnul Dumnezeu cel Atotpu-

ternic, Domnul Dumnezeu* cel Atot-
puternic ºtie**, ºi Israel însuºi sã ºtie
lucrul acesta! Dacã din rãzvrãtire ºi
pãcãtuire împotriva Domnului am
fãcut lucrul acesta, sã nu ne vinã în
ajutor Domnul în ziua aceasta!

*Deut. 10.17. **1 Împ. 8.39. Iov 10.7; 23.10. Ps. 44.21;
139.1,2. Ier. 12.3. 2 Cor. 11.11,31.

23. Dacã ne-am zidit un altar ca sã ne
abatem de la Domnul, ca sã aducem pe
el arderi de tot ºi daruri de mâncare ºi
ca sã aducem pe el jertfe de mulþumiri,
Domnul sã ne cearã* socotealã de
aceasta! *Deut. 18.19. 1 Sam. 20.16.

24. Am fãcut lucrul acesta mai
degrabã de fricã, gândindu-ne cã într-o
zi s-ar putea ca fiii voºtri sã zicã fiilor
noºtri: �Ce legãturã este între voi ºi
Domnul Dumnezeul lui Israel?
25. Domnul a pus Iordanul hotar între

noi ºi voi, fii ai lui Ruben ºi fii ai lui
Gad: voi n-aveþi parte de Domnul!� �
ªi fiii voºtri ar face astfel ca fiii noºtri
sã nu se mai teamã de Domnul.
26. De aceea am zis: �Sã ne zidim

deci un altar nu pentru arderi de tot ºi
pentru jertfe:
27. ci ca o* mãrturie între noi ºi voi,

între urmaºii noºtri ºi ai voºtri, cã
voim sã slujim** Domnului, înaintea
feþei Lui, prin arderile noastre de tot ºi
prin jertfele noastre de ispãºire ºi de
mulþumiri, ca sã nu zicã fiii voºtri
într-o zi fiilor noºtri: �Voi n-aveþi parte
de Domnul!� *Gen. 31.48. Vers. 34. Cap. 24.27. 
**Deut. 12.5,6,11,12,17,18,26,27.

28. Noi am zis: �Dacã mai târziu ne
vor vorbi astfel nouã sau urmaºilor
noºtri, vom rãspunde: �Priviþi chipul
altarului Domnului pe care l-au fãcut
pãrinþii noºtri nu pentru arderi de tot ºi
pentru jertfe, ci ca mãrturie între noi ºi
voi.
29. Departe de noi gândul sã ne

rãzvrãtim împotriva Domnului ºi sã ne

abatem astãzi de la Domnul, zidind*
un altar pentru arderi de tot, pentru
daruri de mâncare ºi pentru jertfe, afarã
de altarul Domnului Dumnezeului
nostru care este înaintea Locaºului
Lui!� *Deut. 12.13,14.

30. Când au auzit preotul Fineas ºi
cãpeteniile adunãrii, cãpeteniile peste
miile lui Israel, care erau cu el,
cuvintele pe care le-au rostit fiii lui
Ruben, fiii lui Gad ºi fiii lui Manase,
au rãmas mulþumiþi.
31. ªi Fineas, fiul preotului Eleazar, a

zis fiilor lui Ruben, fiilor lui Gad ºi
fiilor lui Manase: �Cunoaºtem acum
cã Domnul este în mijlocul* nostru,
fiindcã n-aþi sãvârºit pãcatul acesta
împotriva Domnului; ºi aþi izbãvit
astfel pe copiii lui Israel din mâna
Domnului.� *Lev. 26.11,12. 2 Cron. 15.2.

32. Fineas, fiul preotului Eleazar, ºi
cãpeteniile au pãrãsit pe fiii lui Ruben
ºi pe fiii lui Gad ºi s-au întors din þara
Galaadului în þara Canaanului, la copiii
lui Israel, cãrora le-au fãcut o dare de
seamã.
33. Copiii lui Israel au rãmas mul-

þumiþi; au binecuvântat* pe Dumnezeu
ºi n-au mai vorbit sã se suie înarmaþi
ca sã pustiascã þara pe care o locuiau
fiii lui Ruben ºi fiii lui Gad.

*1 Cron. 29.20. Neem. 8.6. Dan. 2.19. Luca 2.28.

34. Fiii lui Ruben ºi fiii lui Gad au
numit altarul acela Ed (Martor) �cãci�,
au zis ei, �el este martor între noi cã
Domnul este Dumnezeu.�

Adunarea lui Israel � Sfaturile lui Iosua

231. De multã vreme Domnul
dãduse* odihnã lui Israel, izbã-

vindu-l de toþi vrãjmaºii care-l încon-
jurau. Iosua era bãtrân**, înaintat în
vârstã. *Cap. 21.44; 22.4. **Cap. 13.1.

2. Atunci Iosua a chemat* pe tot
Israelul, pe bãtrânii lui, pe cãpeteniile
lui, pe judecãtorii lui ºi pe cãpeteniile
oastei. ªi le-a zis: 
�Eu sunt bãtrân, înaintat în vârstã.

*Deut. 31.28. Cap. 24.1. 1 Cron. 28.1.

3. Aþi vãzut tot ce a fãcut Domnul
Dumnezeul* vostru tuturor neamurilor
acelora dinaintea voastrã; cãci Domnul
Dumnezeul vostru a luptat pentru voi.

*Exod 14.14. Cap. 10.14,42.

4. Vedeþi, v-am* dat ca moºtenire prin
sorþi, dupã seminþiile voastre, neamurile
acestea care au rãmas, începând de la
Iordan, ºi toate neamurile pe care le-am
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nimicit, pânã la Marea cea Mare spre
apusul soarelui. *Cap. 13.2,6; 18.10.

5. Domnul Dumnezeul* vostru le va
izgoni dinaintea voastrã ºi le va
alunga dinaintea voastrã; ºi voi le veþi
stãpâni þara, cum** a spus Domnul,
Dumnezeul vostru.

*Exod 23.30; 33.2; 34.11. Deut. 11.23. Cap. 13.6.
**Num. 33.53.

6. Puneþi-vã toatã puterea* ca sã
pãziþi ºi sã împliniþi tot ce este scris în
cartea Legii lui Moise, fãrã sã vã**
abateþi nici la dreapta, nici la stânga.

*Cap. 1.7. **Deut. 5.32; 28.14.

7. Sã nu* vã amestecaþi cu neamurile
acestea care au rãmas printre voi; sã
nu rostiþi** numele dumnezeilor lor
ºi sã nu-l întrebuinþaþi în jurãmânt;
sã nu le slujiþi ºi sã nu vã închinaþi
înaintea lor. *Exod 23.33. Deut. 7.2,3. Prov. 4.14. 
Efes. 5.11. **Exod 23.13. Ps. 16.4. Ier. 5.7. Þef. 1.5. Num. 32.38.

8. Ci alipiþi-vã* de Domnul Dum-
nezeul vostru, cum aþi fãcut pânã în
ziua aceasta. *Deut. 10.20; 11.22; 13.4. Cap. 22.5.

9. Domnul* a izgonit dinaintea
voastrã neamuri mari ºi puternice; ºi
nimeni**, pânã în ziua aceasta, n-a
putut sã vã stea împotrivã.

*Deut. 11.23. **Cap. 1.5.

10. Unul* singur dintre voi urmãrea o
mie din ei, cãci Domnul Dumnezeul
vostru lupta pentru voi, cum** v-a
spus. *Lev. 26.8. Deut. 32.30. Judc. 3.31; 
15.15. 2 Sam. 23.8. **Exod 14.14; 23.27. Deut. 3.22.

11. Vegheaþi*, dar, cu luare aminte
asupra sufletelor voastre, ca sã iubiþi pe
Domnul, Dumnezeul vostru. *Cap. 22.5.

12. Dacã vã veþi* abate ºi vã veþi
alipi de neamurile acestea care au
rãmas printre voi, dacã vã veþi uni cu
ele** prin cãsãtorii ºi dacã veþi intra
în legãturi cu ele,

*Evr. 10.38,39. 2 Pet. 2.20,21. **Deut. 7.3.

13. sã fiþi încredinþaþi cã Domnul*
Dumnezeul vostru nu va mai izgoni
aceste neamuri dinaintea voastrã; ci**
ele vã vor fi o cursã ºi un laþ, un bici
în coaste ºi niºte spini în ochi, pânã
veþi pieri de pe faþa acestei þãri bune,
pe care v-a dat-o Domnul Dumnezeul
vostru.
*Judc. 2.3. **Exod 23.33. Num. 33.55. Deut. 7.16. 1 Împ. 11.4.

14. Iatã cã astãzi eu mã duc* pe calea
pe care merge tot ce este pãmântesc.
Recunoaºteþi, dar, din toatã inima
voastrã ºi din tot sufletul vostru, cã
nici unul din toate cuvintele bune ros-
tite asupra voastrã de Domnul Dum-
nezeul vostru n-a rãmas** neîmplinit;

toate vi s-au împlinit, nici unul n-a
rãmas neîmplinit.

*1 Împ. 2.2. Evr. 9.27. **Cap. 21.45. Luca 21.33.

15. ªi dupã* cum toate cuvintele bune
pe care vi le spusese Domnul Dum-
nezeul vostru s-au împlinit pentru voi,
tot aºa Domnul va împlini faþã de voi
toate cuvintele rele**, pânã vã va nimici
de pe faþa acestei þãri bune pe care v-a
dat-o Domnul Dumnezeul vostru.

*Deut. 28.63. **Lev. 26.16. Deut. 28.15,16, etc.

16. Dacã veþi cãlca legãmântul pe
care vi l-a dat Domnul, Dumnezeul
vostru ºi dacã vã veþi duce sã slujiþi
altor dumnezei ºi sã vã închinaþi îna-
intea lor, Domnul Se va aprinde de
mânie împotriva voastrã ºi veþi pieri
degrabã din þara cea bunã pe care v-a
dat-o El.�

Cea din urmã adunare

24 1. Iosua a adunat toate semin-
þiile lui Israel la Sihem* ºi a

chemat** pe bãtrânii lui Israel, pe
cãpeteniile lui, pe judecãtorii lui ºi pe
cãpeteniile oastei. Ei s-au înfãþiºat�
înaintea lui Dumnezeu.

*Gen. 35.4. **Cap. 23.2. �1 Sam. 10.19.

2. Iosua a zis întregului popor:
�Aºa vorbeºte Domnul Dumnezeul

lui Israel: �Pãrinþii voºtri, Terah, tatãl
lui Avraam ºi tatãl lui Nahor, locuiau
în vechime de cealaltã parte a Râului*
(Eufrat) ºi slujeau** altor dumnezei.

*Gen. 11.26,31. **Gen. 31.53.

3. Eu am* luat pe tatãl vostru
Avraam din cealaltã parte a Râului ºi
l-am purtat prin toatã þara Canaanului;
i-am înmulþit sãmânþa ºi i-am** dat
pe Isaac. *Gen. 12.1. Fapt. 7.2,3. **Gen. 21.2,3.

Ps. 127.3.

4. Lui Isaac i-am dat pe Iacov* ºi pe
Esau: lui Esau** i-am dat în stãpânire
muntele Seir, iar Iacov� ºi fiii lui s-au
coborât în Egipt. *Gen. 25.24-26. 
**Gen. 36.8. Deut. 2.5. �Gen. 46.1,6. Fapt. 7.15.

5. Am trimis* pe Moise ºi pe Aaron
ºi am lovit** Egiptul cu minunile pe
care le-am fãcut în mijlocul lui; apoi
v-am scos afarã din el.

*Exod 3.10. **Exod 7-10,12.

6. Am scos* pe pãrinþii voºtri din
Egipt, ºi aþi ajuns** la mare. Egiptenii�
au urmãrit pe pãrinþii voºtri pânã la
Marea Roºie, cu care ºi cãlãreþi.

*Exod 12.37,51. **Exod 14.2. �Exod 14.9.

7. Pãrinþii voºtri au strigat* cãtre
Domnul. ªi Domnul a pus** întuneric
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între voi ºi egipteni, a adus� marea
înapoi peste ei ºi i-a acoperit. Aþi vãzut
cu ochii�� voºtri ce am fãcut egip-
tenilor. ªi aþi rãmas multã vreme*� în
pustiu. *Exod 14.10. **Exod 14.20. 
�Exod 14.27,28. ��Deut. 4.34; 29.2. *�Cap. 5.6.

8. V-am adus în þara amoriþilor, care
locuiau dincolo de Iordan, ºi ei au
luptat* împotriva voastrã. I-am dat în
mâinile voastre; aþi pus stãpânire pe
þara lor, ºi i-am nimicit dinaintea
voastrã. *Num. 21.21,33. Deut. 2.32; 3.1.

9. Balac*, fiul lui Þipor, împãratul
Moabului, s-a sculat ºi a pornit la
luptã împotriva lui Israel. A chemat**
pe Balaam, fiul lui Beor, ca sã vã
blesteme. *Judc. 11.25. **Num. 22.5. Deut. 23.4.

10. Dar n-am vrut* sã ascult pe
Balaam: el v-a** binecuvântat, ºi v-
am izbãvit din mâna lui Balac.

*Deut. 23.5. **Num. 23.11,20; 24.10.

11. Aþi trecut* Iordanul ºi aþi ajuns
la Ierihon. Locuitorii Ierihonului au
luptat** împotriva voastrã: amoriþii,
fereziþii, canaaniþii, hetiþii, ghirgasiþii,
heviþii ºi Iebusiþii. I-am dat în mâinile
voastre,

*Cap. 3.14,17; 4.10-12. **Cap. 6.1; 10.1; 11.1.

12. am trimis* înaintea voastrã viespe
bondãreascã, ºi i-a izgonit dinaintea
voastrã, ca pe cei doi împãraþi ai
amoriþilor: nu cu sabia**, nici cu arcul
tãu. *Exod 23.28. Deut. 7.20. **Ps. 44.3,6.

13. V-am dat o þarã pe care n-o
munciserãþi, cetãþi* pe care nu le
zidiserãþi, dar pe care le locuiþi, vii ºi
mãslini pe care nu-i sãdiserãþi, dar care
vã slujesc ca hranã. *Deut. 6.10,11. Cap. 11.13.

Fãgãduinþele poporului
14. Acum, temeþi-vã* de Domnul

ºi slujiþi-I cu scumpãtate** ºi credin-
cioºie. Depãrtaþi� dumnezeii cãrora
le-au slujit pãrinþii voºtri dincolo de
Râu ºi în�� Egipt ºi slujiþi Domnului.

*Deut. 10.12. 1 Sam. 12.24. **Gen. 17.1; 26.5. Deut. 18.13. 
Ps. 119.1. 2 Cor. 1.12. Efes. 6.24. �Lev. 17.7.Vers. 2,23. 
Ezec. 20.18. ��Ezec. 20.7,8; 23.3.

15. ªi dacã nu gãsiþi cu cale sã slujiþi
Domnului, alegeþi* astãzi cui vreþi sã
slujiþi: sau dumnezeilor** cãrora le
slujeau pãrinþii voºtri dincolo de Râu,
sau dumnezeilor� amoriþilor în a cãror
þarã locuiþi. Cât�� despre mine, eu ºi
casa mea vom sluji Domnului.�

*Rut 1.15. 1 Împ. 18.21. Ezec. 20.39. Ioan 6.67. **Vers. 14.
�Exod 23.24,32,33; 34.15. Deut. 13.7; 29.18. Judc. 6.10.
��Gen. 18.19.

16. Poporul a rãspuns ºi a zis:
�Departe de noi gândul sã pãrãsim pe

Domnul ºi sã slujim altor dumnezei.
17. Cãci Domnul este Dumnezeul

nostru. El ne-a scos din þara Egiptului,
din casa robiei, pe noi ºi pe pãrinþii
noºtri; El a fãcut înaintea ochilor
noºtri acele minuni mari ºi ne-a pãzit
în tot timpul drumului pe care l-am
urmat ºi în mijlocul tuturor popoarelor
pe la care am trecut.
18. El a izgonit dinaintea noastrã pe

toate popoarele ºi pe amoriþii care
locuiau þara aceasta. ªi noi vom sluji
Domnului, cãci El este Dumnezeul
nostru.�
19. Iosua a zis poporului: �Voi nu*

veþi putea sã slujiþi Domnului, cãci este
un Dumnezeu** sfânt, un Dumnezeu�
gelos; El nu�� vã va ierta fãrã-delegile
ºi pãcatele.      

*Mat. 6.24. **Lev. 19.2. 1 Sam. 6.20. Ps. 99.5,9. Isa. 5.16.
�Exod 20.5. ��Exod 23.21.

20. Când* veþi pãrãsi pe Domnul ºi
veþi sluji unor dumnezei strãini, El
Se va** întoarce ºi vã va face rãu ºi
vã va nimici, dupã ce v-a fãcut
bine.� *1 Cron. 28.9. 2 Cron. 15.2. Ezra 8.22. Isa. 1.28; 
65.11,12. Ier. 17.13. **Cap. 23.15. Isa. 63.10. Fapt. 7.42.

21. Poporul a zis lui Iosua: �Nu! Cãci
vom sluji Domnului.�
22. Iosua a zis poporului: �Voi sunteþi

martori împotriva voastrã înºivã cã aþi
ales* pe Domnul, ca sã-I slujiþi.� 
Ei au rãspuns: �Suntem martori!�

*Ps. 119.173.

23. �Scoateþi*, dar, dumnezeii strãini
care sunt în mijlocul vostru ºi întoar-
ceþi-vã inima spre Domnul, Dumne-
zeul lui Israel.�

*Gen. 35.2. Vers. 14. Judc. 10.16. 1 Sam. 7.3.

24. ªi poporul a zis lui Iosua: �Noi
vom sluji Domnului Dumnezeului
nostru ºi vom asculta glasul Lui.�
25. Iosua a fãcut în ziua aceea un*

legãmânt cu poporul ºi i-a dat legi ºi
porunci, la** Sihem.

*Exod 15.25. 2 Împ. 11.17. **Vers. 26.

26. Iosua a scris* aceste lucruri în
cartea Legii lui Dumnezeu. A luat o**
piatrã mare ºi a ridicat-o� acolo sub��
stejarul care era în locul închinat
Domnului.
*Deut. 31.24. **Judc. 9.6. �Gen. 28.18. Cap. 4.3. ��Gen. 35.4.

27. ªi Iosua a zis întregului popor:
�Iatã piatra aceasta va fi martorã*
împotriva noastrã, cãci a auzit** toate
cuvintele pe care ni le-a spus Domnul,
ea va fi martorã împotriva voastrã, ca
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sã nu fiþi necredincioºi Dumnezeului
vostru.�

*Gen. 31.48,52. Deut. 31.19,21,26. Cap. 22.27,28,34.
**Deut. 32.1.

28. Apoi Iosua* a dat drumul popo-
rului, ºi s-a dus fiecare în moºtenirea
lui. *Judc. 2.6.

Moartea lui Iosua
29. Dupã aceste* lucruri, Iosua, fiul

lui Nun, robul Domnului, a murit în
vârstã de o sutã zece ani. *Judc. 2.8.

30. L-au înmormântat în þinutul care-i
cãzuse la împãrþire, la Timnat-Serah*,
în muntele lui Efraim, la miazãnoapte
de muntele Gaaº. *Cap. 19.50. Judc. 2.9.

31. Israel* a slujit Domnului în tot

timpul vieþii lui Iosua ºi în tot timpul
vieþii bãtrânilor care au trãit dupã
Iosua ºi care cunoºteau** tot ce fãcuse
Domnul pentru Israel.

*Judc. 2.7. **Deut. 11.2; 31.13.

32. Oasele* lui Iosif, pe care le
aduseserã copiii lui Israel din Egipt,
au fost îngropate la Sihem, în partea
þarinii pe care o cumpãrase** Iacov de
la fiii lui Hamor, tatãl lui Sihem, cu
o sutã de chesita, ºi care a ajuns
moºtenirea fiilor lui Iosif.

*Gen. 50.25. Exod 13.19. **Gen. 33.19.

34. Eleazar, fiul lui Aaron, a murit ºi
a fost îngropat la Ghibeat-Fineas, care
fusese dat fiului sãu Fineas, în muntele*
lui Efraim. *Exod 6.25. Judc. 20.28.
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Iuda bate pe canaaniþi ºi fereziþi

11. Dupã moartea lui Iosua, copiii lui
Israel au întrebat* pe Domnul ºi au

zis: �Cine dintre noi sã se suie întâi
împotriva canaaniþilor ca sã porneascã
lupta cu ei?� *Num. 27.21. Cap. 20.18.

2. Domnul a rãspuns: �Iuda* sã se
suie; iatã cã am dat þara în mâinile
lui.� *Gen. 49.8.

3. ªi Iuda a zis fratelui sãu Simeon:
�Suie-te împreunã cu mine în þara care
mi-a cãzut la sorþi ºi sã luptãm împo-
triva canaaniþilor; ºi voi merge* ºi eu
cu tine în þara care þi-a cãzut la sorþi.�
ªi Simeon s-a dus cu el. *Vers. 17.

4. Iuda s-a suit, ºi Domnul a dat pe
canaaniþi ºi pe fereziþi în mâinile lor;
au ucis zece mii de oameni la Bezec*.

*1 Sam. 11.8.

5. Au gãsit pe Adoni-Bezec la Bezec;
au pornit lupta împotriva lui ºi au
bãtut pe canaaniþi ºi fereziþi.
6. Adoni-Bezec a luat fuga; dar ei 

l-au urmãrit ºi l-au prins ºi i-au tãiat
degetele cele mari de la mâini ºi de la
picioare.
7. Adoni-Bezec a zis: �ªaptezeci de

împãraþi, cu degetele cele mari de la
mâini ºi de la picioare tãiate, strângeau
mâncare sub masa mea; Dumnezeu
îmi rãsplãteºte ºi mie* cum am fãcut.�
L-au dus la Ierusalim ºi a murit acolo.

*Lev. 24.19. 1 Sam. 15.33. Iac. 2.13.

8. Fiii* lui Iuda au pornit lupta împo-

triva Ierusalimului ºi l-au luat; l-au
trecut prin ascuþiºul sabiei ºi au dat
foc cetãþii. *Ios. 15.63.

9. Fiii* lui Iuda s-au coborât apoi ca
sã batã pe canaaniþi, care locuiau
muntele, þinutul de miazãzi ºi câmpia.

* Ios. 10.36; 11.21; 15.13.

10. Iuda a pornit împotriva canaani-
þilor care locuiau la Hebron, numit
mai înainte Chiriat-Arba*; ºi a bãtut
pe ªeºai, pe Ahiman ºi Talmai.

*Ios. 14.15; 15.13,14.

11. De acolo* a pornit împotriva locui-
torilor Debirului: Debirul se numea
mai înainte Chiriat-Sefer. *Ios. 15.15.

12. Caleb* a zis: �Voi da pe fiica mea,
Acsa, de nevastã cui va bate Chiriat-
Seferul ºi-l va lua.� *Ios. 15.16,17.

13. Otniel, fiul lui Chenaz, fratele cel
mai* mic al lui Caleb, a pus mâna pe
cetate; ºi Caleb i-a dat de nevastã pe
fiica sa Acsa. *Cap. 3.9.

14. Când* a intrat ea la Otniel, l-a
îndemnat sã cearã un ogor de la tatãl
ei. Ea s-a coborât de pe mãgar; ºi Caleb
i-a zis: �Ce vrei?� *Ios. 15.18,19.

15. Ea i-a rãspuns: �Dã-mi un dar*,
cãci mi-ai dat un pãmânt secetos; 
dã-mi ºi izvoare de apã.� ªi Caleb i-a
dat Izvoarele de sus ºi iIzvoarele de
jos. *Gen. 33.11.

16. Fiii* chenitului, socrul lui Moise,
s-au suit din Cetatea Finicilor**, îm-
preunã cu fiii lui Iuda, în pustiul lui
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Iuda, la miazãzi de Arad�, ºi s-au
dus�� de s-au aºezat între popor.

*Cap. 4.11,17. 1 Sam. 15.6. 1 Cron. 2.55. Ier. 35.2.
**Deut. 34.3. �Num. 21.1. ��Num. 10.32.

17. Iuda* a pornit cu fratele sãu
Simeon ºi au bãtut pe canaaniþii care
locuiau la Þefat; au nimicit cetatea cu
desãvârºire ºi au numit-o Horma**
(Nimicire). *Vers. 3. **Num. 21.3. Ios. 19.4.

18. Iuda a mai pus mâna pe Gaza* ºi
pe þinutul ei, pe Ascalon ºi pe þinutul
lui ºi pe Ecron ºi pe þinutul lui.

*Ios. 11.22.

19. Domnul* a fost cu Iuda; ºi Iuda a
pus stãpânire pe munte, dar n-a putut
sã izgoneascã pe locuitorii din câmpie,
pentru cã aveau care** de fier.

*Vers. 2. 2 Împ. 18.7. **Ios. 17.16,18.

20. Au dat* Hebronul lui Caleb, cum
spusese Moise; ºi el a izgonit de acolo
pe cei trei fii ai lui Anac.

*Num. 14.24. Deut. 1.36. Ios. 14.9,13; 15.13,14.

Cruþarea canaaniþilor
21. Fiii* lui Beniamin n-au izgonit pe

iebusiþii care locuiau la Ierusalim; ºi
iebusiþii au locuit în Ierusalim cu fiii
lui Beniamin pânã în ziua de azi.

*Ios. 15.63; 18.28.

22. Casa lui Iosif s-a suit ºi ea
împotriva Betelului, ºi Domnul* a fost
cu ei. *Vers. 19.

23. Cei din casa lui Iosif au iscodit*
Betelul, care mai înainte se chema
Luz**. *Ios. 2.1; 7.2. Cap. 18.2. **Gen. 28.19.

24. Strãjerii au vãzut pe un om ieºind
din cetate ºi i-au zis: �Aratã-ne pe
unde putem intra în cetate, ºi vom
avea milã* de tine.� *Ios. 2.12,14.

25. El le-a arãtat pe unde ar putea sã
intre în cetate. ªi au trecut cetatea prin
ascuþiºul sabiei; dar pe omul acela l-au
lãsat sã plece cu toatã familia lui.
26. Omul acela s-a dus în þara

hetiþilor; a zidit o cetate ºi i-a pus
numele Luz, nume pe care l-a purtat
pânã în ziua de azi.
27. Manase* n-a izgonit nici el pe

locuitorii din Bet-ªean ºi din satele
dimprejurul lui, din Taanac ºi satele
lui, din Dor ºi satele dimprejurul lui,
din Iibleam ºi satele dimprejurul lui,
din Meghido ºi satele dimprejurul lui;
aºa încât canaaniþii au izbutit sã
rãmânã în þara aceasta. *Ios. 17.11,12,13.

28. Când Israel a fost destul de tare, a
supus pe canaaniþi la un bir, dar nu 
i-a izgonit.

29. Efraim* n-a izgonit pe canaaniþii
care locuiau la Ghezer, ºi canaaniþii au
locuit în mijlocul lui Efraim la
Ghezer. *Ios. 16.10. 1 Împ. 9.16.

30. Zabulon n-a izgonit nici el pe
locuitorii din Chitron, nici pe locui-
torii din Nahalol*; ºi canaaniþii au
locuit în mijlocul lui Zabulon, dar au
fost supuºi la un bir. *Ios. 19.15.

31. Nici Aºer* n-a izgonit pe locui-
torii din Aco, nici pe locuitorii din
Sidon, nici pe cei din Ahlab, din
Aczib, din Helba, din Afic ºi din
Rehob; *Ios. 19.24-30.

32. ºi aºeriþii* au locuit în mijlocul
canaaniþilor, locuitorii þãrii, cãci nu 
i-au izgonit. *Ps. 106.34,35.

33. Neftali* n-a izgonit pe locuitorii
din Bet-ªemeº, nici pe locuitorii din
Bet-Anat ºi a locuit** în mijlocul
canaaniþilor, locuitorii þãrii; dar locu-
itorii din Bet-ªemeº ºi din Bet-Anat
au fost supuºi la un bir�.

*Ios. 19.38. **Vers. 32. �Vers. 30.

34. Amoriþii au dat înapoi în munte
pe fiii lui Dan ºi nu i-au lãsat sã se
coboare în câmpie.
35. Amoriþii au izbutit sã rãmânã la

Har-Heres, la Aialon* ºi la ªaalbim;
dar mâna casei lui Iosif a apãsat
asupra lor ºi au fost supuºi la un bir.

*Ios. 19.42.

36. Þinutul amoriþilor se întindea de
la suiºul* Acrabim, de la Sela ºi în
sus. *Num. 34.4. Ios. 15.3.

Îngerul Domnului mustrã

21. Îngerul Domnului S-a suit din
Ghilgal la Bochim* ºi a zis: �Eu 

v-am scos din Egipt ºi v-am adus în
þara pe care am jurat pãrinþilor voºtri
cã v-o voi da. Am zis**: �Niciodatã
nu voi rupe legãmântul Meu cu voi;

*Vers. 5. **Gen. 17.7.

2. ºi voi* sã nu încheiaþi legãmânt
cu locuitorii din þara aceasta, ci sã
le surpaþi** altarele.� Dar voi� n-aþi
ascultat de glasul Meu. Pentru ce aþi
fãcut lucrul acesta?

*Deut. 7.2. **Deut. 12.3. �Vers. 20. Ps. 106.34.

3. Am zis atunci: �Nu-i voi izgoni
dinaintea voastrã; ci vã vor sta în
coaste*, ºi dumnezeii** lor vã vor fi
o� cursã.� *Ios. 23.13. **Cap. 3.6. 
�Exod 23.33; 34.12. Deut. 7.16. Ps. 106.36.

4. Dupã ce a spus Îngerul Domnului
aceste vorbe tuturor copiilor lui Israel,
poporul a ridicat glasul ºi a plâns.
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