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યહો ુઆ
લેખક
યહો ુઆ ું ુસ્તક તેના લેખક ું નામ ચો સપણે દશાર્વ ુ નથી.

તદ્દન શ છે કે ૂનનો દ કરો યહો ુઆ કે જે ૂસા પછ ઇઝરાયલ પર
આગેવાન થયો તેણે મોટા ભાગ ું ુસ્તક લ ું હશે. ુસ્તકનો પાછળનો
ભાગ યહો ુઆના ૃત્ ુ બાદઓછામાં ઓછ બીજીએક ક્ત દ્વારા
લખાયો હતો. યહો ુઆના ૃત્ ુ બાદ કેટલાક વભાગોને સંપા દત કે
સંક લત કરવામાં આ ા હોય તે પણ શ છે. આ ુસ્તક ૂસાના
ૃત્ ુથી લઈને યહો ુઆની આગેવાની નીચે વચનના દેશ પર વજય
ુધીનો સમયગાળો આવરે છે.
લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ. ૂ. 1405 થી 1385 વચ્ચેનો છે.
લખાણ ું સંભ વતસજન કનાન દેશમાં થ ું કે ાં યહો ુઆએ દેશ

પર વજય પ્રાપ્ત કય હતો.
વાંચકવગર્
યહો ુઆ ું ુસ્તક ઇઝરાયલી લોકોને તથા બાઇબલના ભ વષ્યના

બધા જ વાંચકો માટે લખા ું હ ુ.ં
હે ુ
યહો ુઆ ું ુસ્તક ઈ રે વચન આપેલા ૂ મ વસ્તાર પર જીત

પામવાની લશ્કર ચડાઇઓની ઝાંખી ૂર પાડે છે. મસરના નગર્મન
બાદ અને ત્યાર પછ ના અરણ્યના ચાલીસ વષ ના ભ્રમણ બાદ, ન ું

ા પત થયે ું રા હવે વચનના દેશમાં પ્રવેશવા, ત્યાંના રહેવાસીઓને
જીતવા તથા પ્રદેશમાં વસવાટ કરવા તૈયાર છે. યહો ુઆ ું ુસ્તક એ
બતાવવા ું ચા ુ રાખે છે કે કેવી ર તે કરાર દ્વારા પસંદ કરાયેલા લોકો
કરાર પ્રમાણેના વચનના દેશમાં ા પત થયા. અહ યહોવાહના ૂવર્જો
સાથે કરેલા પોતાના કરારો પ્રત્યેના તથા સનાઈ પવર્ત પાસે રા ને
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પ્રથમ આપેલા કરાર પ્રત્યેના વ ા ુપણા ું ૃતાંત જોવા મળે છે. આ
શા ઈ રના લોકોને કરાર અ ુરૂપ વફાદાર ,એકતા તથા ભ વષ્યની
પેઢ ઓમાં પ્રબળ જુસ્સો પ્રેરવા અને દોરવા માટે છે.

ુદ્રાલેખ
વજય

રૂપરેખા
1. વચનના દેશમાં પ્રવેશ— 1:1-5:12
2. દેશ પર વજય— 5:13-12:24
3. દેશના વભાગો પાડવા— 13:1-21:45
4. કુળોની એકતા અને પ્ર ુ પ્રત્યે વફાદાર — 22:1-24:33

ઈ ર યહો ુઆને કનાન જીતી લેવા આદેશઆપે છે
1હવે યહોવાહનાં સેવક ૂસાના મરણપછ એમથ ું કે, ૂનનો દ કરો

યહો ુઆ જે ૂસાનો સહાયકાર હતો તેને યહોવાહે ક ું; 2 “મારો
સેવક, ૂસા મરણપામ્યો છે. તેથી હવે ું તથાઆસવર્ લોકઊઠ ને યદન
પાર કર ને તે દેશમાં જાઓ કે જે તમને એટલે કે ઇઝરાયલના લોકોને હુ
આ ું છુ. 3 ૂસાને જે પ્રમાણે મેં વચન આપ્ ું તે પ્રમાણે, ચાલતા જે જે
જગ્યા તમારા પગ નીચે આવશે તે સવર્ મેં તમને આપી છે.

4અરણ્ય તથા લબાનોનથી, દૂર મોટ નદ , ફ્રાત ુધી, હ ીઓના
આખા દેશથી, ૂમધ્ય સ ુદ્ર ુધી, પ મ દશાએ તમાર સરહદ થશે.
5તારા જીવનના સવર્ દવસો દરમ્યાન કોઈ પણ તારો સામનો કર શકશે
ન હ. જમે હુ ૂસા સાથે હતો તેમ હુ તાર સાથે રહ શ; હુ તને તજીશ
કે ૂક દઈશ ન હ.

6 બળવાન તથા હમતવાન થા. આ લોકોને જે દેશનો વારસો
આપવા ું યહોવાહે તેમના ૂવર્જોને વચનઆપ્ ું હ ું તે યહોવાહ તેઓને
આપશે. 7બળવાન તથા ઘણો હમતવાન થા. મારા સેવક ૂસાએ જે
સઘળાં નયમની તનેઆજ્ઞાઆપી છે તે પાળવાને કાળજી રાખ. તેનાથી
જમણી કે ડાબી બાજુ ફરતો ના, કે જથેી ાં કઈ ું જાય ત્યાં તને
સફળતા મળે.
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8આ નયમશા તારા ુખમાં રાખ. ું રાત દવસ તે ું મનન કર કે
જથેી તેમાં જે બ ું લખે ું છે તે ું કાળજીથી પાળ શકે. કારણ કે તો
જ ું સ ૃદ્ધ અને સફળ થઈશ. 9 ું મેં તને આજ્ઞા કર નથી? બળવાન
તથા હમતવાન થા! ડર ન હ. નરાશ ન થા.” ાં કઈ ું જશે ત્યાં
યહોવાહ તારા પ્ર ુ તાર સાથે છે.”

યહો ુઆ લોકોને આજ્ઞા આપે છે
10 પછ યહો ુઆએ લોકોના આગેવાનોને આજ્ઞા આપી, 11 “તમે

છાવણીમાં જાઓ અને લોકોને આજ્ઞા કરો, ‘તમે પોતાને માટે
ખાદ્યસામગ્રી તૈયાર કરો. ત્રણ દવસોમાં તમે આ યદન પાર કર ને તેમાં
જવાના છો. જે દેશ યહોવાહ તમારા પ્ર ુ તમને વતન તર કેઆપે છે તે
દેશ ું વતન તમે પામો.’ ”

12રુબેનીઓન,ે ગાદ ઓને અને મનાશ્શાના અધર્કુળને, યહો ુઆએ
ક ું, યહોવાહનાં સેવક ૂસાએ તમને જે બાબત કહ હતી કે,
13 ‘યહોવાહ તમારા પ્ર ુ તમને વસામો આપે છે અને તમને આ દેશ
આપે છે તે વચન યાદ રાખો.’ ”

14 તમાર પત્નીઓ, તમારાં નાનાં બાળકો અને તમારાં ઢોરઢાંક યદન
પાર જે દેશ ૂસાએ તમને આપ્યો તેમાં રહે. પણ તમારા લડવૈયા
માણસો તમારા ભાઈઓની આગળ પેલે પાર જાય અને તેઓને મદદ
કરે. 15 યહોવાહ જમે તમને વસામો આપ્યો તેમ તે તમારા ભાઈઓને
પણઆપે અને જે દેશ યહોવાહ તમારા પ્ર ુ તેઓને આપે છે તે ું વતન
તેઓ પણ પામશે. પછ તમે પોતાના દેશ પાછા જશો અને યહોવાહનાં
સેવક ૂસાએ યદન પાર, ૂવર્ દશાએ જે દેશ તમને આપ્યો છે તેના
મા લક થશો. 16 અને તેઓએ યહો ુઆને ઉ ર આપતા ક ું, “જે
સઘ ું કરવાની આજ્ઞા તેં અમને આપી છે તે અમે કર ું અને ાં કઈ
ું અમને મોકલશે ત્યાં અમે જઈ ુ.ં 17જમેઅમે ૂસા ું માનતા હતા તેમ

તારુ પણ માની ુ.ં યહોવાહ તારા પ્ર ુ જમે ૂસા સાથે હતા તેમ તાર
સાથે રહો. 18જે કોઈ તાર આજ્ઞા વરુદ્ધ બળવો કરે અને તારુ કહે ું
ન માને તે માર નંખાય. માત્ર એટ ું જ કે ું બળવાન અને હમતવાન
થા.”
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યહો ુઆ યર ખોમાં જા ૂસો મોકલે છે

1પછ ૂનના ુત્ર યહો ુઆએ શટ્ટ મની છાવણીમાંથી બે માણસોને
જા ૂસો તર કે છૂપી ર તે મોકલ્યા. તેણે ક ું, “જાઓ, દેશની તથા
યર ખોની મા હતી મેળવો.” તેઓ ત્યાંથી ગયા અને એક ગ ણકા કે
જે ું નામ રાહાબ હ ું તેના ઘરે આ ા અને ત્યાં ર ા. 2 યર ખોના
રાજાનેજાણથઈ કે, દેશનીજા ૂસી કરવાને ઇઝરાયલના માણસોઅહ
આ ા છે. 3 યર ખોના રાજાએ રાહાબને કહેવડાવી મોકલ્ ું કે, “જે
માણસો તારે ઘરે આવીને તારા ઘરમાં પ્રવેશ્યા છે તેઓને બહાર કાઢ,
કેમ કે તેઓઆખા દેશની જા ૂસી કરવા માટે આ ા છે.”

4 પણ તે ીએ તે બે માણસને સંતાડ્યા. અને રાજાને ક ું, “હા,
એ માણસો માર પાસે આ ા હતા ખરા પણ તેઓ ાંના હતા તે હુ
જાણતી નથી. 5જયારે સાંજ થઈ ત્યારે નગરનો દરવાજો બંધ કરવાના
સમયે તેઓ અહ થી ગયા. હુ જાણતી નથી કે તે માણસો ાં ગયા.
જો તમે તેઓની પાછળ ઉતાવળે જશો તો તેઓને પકડ પાડશો.”

6 પણ તેણે તો તેમને અગાશી પર લાવીને ત્યાં ૂકેલી શણની
સરાંઠ ઓમાં છુપા ા હતા. 7 તેથી તે માણસોએ યદન તરફ જવાના
રસ્તે તેઓનો પીછો કય . પીછો કરનારા બહાર ગયા ત્યારે લોકોએ
દરવાજો બંધ કર દ ધો.

રાહાબ વેશ્યાને આપે ું વચન
8 તે માણસો ૂઈ જાય તે પહેલાં રાહાબ તેઓની પાસે અગાશી પર

આવી. 9 તેણે ક ુ,ં “હુ જાણું છુ કે યહોવાહે આ દેશ તમને આપ્યો
છે અને તમારો અમને ભય લાગે છે. દેશના રહેવાસીઓ તમારાથી
થરથર કાંપે છે. 10 તમે મસરમાંથી બહાર આ ા ત્યારે યહોવાહે
કેવી ર તે લાલ સ ુદ્રનાં પાણી ૂકવી ના ાં હતાં તે અમે સાંભ ું છે.
અને યદનની બીજી બાજુના અમોર ઓના બે રાજા સીહોન તથાઓગ,
જઓેનો તમે સં ૂણર્ નાશ કય હતો, તેઓની તમે શી દશા કર હતી તે
અમે સાંભ ું છે. 11 ારે એ સાંભ ું ત્યારે અમે ૂબ જ ડર ગયા
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અને કોઈનામાં હમત રહ ન હ કેમ કે યહોવાહ તમારા પ્ર ુ તે જ ઉપર
આકાશના અને નીચે ૃથ્વીના યહોવાહ છે.

12માટે હવે, યહોવાહનાં સમઆપીને હુ તમને વનંતી કરુ છુ કે,જમે
મેં તમારા પર દયા કર તેમ તમે પણ મારા પતાના ઘર પર દયા કરો. મને
સ્પ નશાની આપો 13અને તમે મારા પતા, માતા, ભાઈઓ, બહેનો
અને તેઓનાં કુટુબોના સવર્સ્વને બચાવશોઅને અમારાજીવઉગારશો.”

14તે માણસોએતેને ક ું, “જો તમે અમારા વષે કોઈને ક ું ન હ કહ
દો તો તમારા બદલે અમારા જીવ જાઓ. અને જયારે યહોવાહ અમને
આ દેશઆપશે ત્યારે અમે તમારા પ્રત્યે દયા ુ અને વ ા ુ રહ ુ.ં”

15 ત્યારે તેણે દોરડાનો ઉપયોગ કર ને તેઓને બાર માંથી નીચે
ઉતાયાર્; કારણ કે તે જે ઘરમાં રહેતી હતી તે નગરકોટની ઉપર બંધાયે ું
હ ુ.ં 16અને તેણે તેઓને ક ુ,ં “તમે જઈને પવર્તમાં સંતાઈ રહો, ન હ
તો પીછો કરનારાઓ તમને પકડ લેશે. તેઓ પાછા વળે ત્યાં ુધી
ત્રણ દવસ સંતાઈ રહેજો. પછ તમારા રસ્તે આગળ જજો.” 17 તે
માણસોએ તેને ક ું,આજે પ્ર તજ્ઞા તેં અમાર પાસે લેવડાવી છે તે વષે
અમે એ પ્રમાણે નદ ષ રહ ુ.ં

18 જયારે અમે આ દેશની અંદર આવીએ ત્યારે જે બાર માંથી તેં
અમને નીચે ઉતાયાર્, ત્યાં ું આ લાલ રગની દોર બાંધજ,ે તારા પતાને,
માતાને, ભાઈઓને તથા તારા ઘરનાં સવર્ને તારા ઘરમાં ભેગાં કર
રાખજ.ે 19એમ થશે કે જે કોઈ તારા ઘરના બારણાની બહાર નગરમાં
જશે તેઓ ું રક્ત તેઓના પોતાના માથે પણ અમે તે સંબંધી નદ ષ
રહ ું. પણ જે કોઈ તાર સાથે તારા ઘરમાં હશે તેના પર જો કોઈનો
હાથ પડે તો તે ું રક્ત અમારે માથે.

20 પણ જો ું અમાર આ વાત વષે કહ દે તો પછ જે વચનના
સમ તેં અમનેઆપ્યાં તે સમ વષે અમે નદ ષ રહ ુ.ં” 21 ત્યારે રાહાબે
ક ું, તમારા ક ા પ્રમાણે થાઓ. તેણે તેઓને વદાય કયાર્ અને તેઓ
ચાલ્યા ગયા,અને તેણે લાલ રગની દોર બાર એ બાંધી.

22 તેઓ પવર્ત પર પહોંચ્યા અને તેઓની પાછળ પડનારાઓ પાછા
વ ાએ દર મયાન ત્રણ દવસો ુધી ત્યાં જ ર ા. પીછો કરનારાઓએ
આખા રસ્તે તેઓને શોધ્યા કયાર્ પણ તેઓ મ ા ન હ.
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23અને તે બે માણસો પવર્ત પરથી પાછા ઊતયાર્ અને નદ ઓળંગીને
ૂનના દ કરા યહો ુઆ પાસે પાછા આ ા, તેઓને જે અ ુભવ થયા

હતા તે બધી મા હતી તેને કહ સંભળાવી. 24તેઓએ યહો ુઆને ક ું
કે, “ ન ે યહોવાહેઆખો દેશઆપણનેઆપ્યો છે; વળ તે દેશના સવર્
રહેવાસીઓઆપણીઆગળ ૂબ જ ડર ગયા છે અને ઠડા પડ ગયા
છે.”

3
યદનઓળંગીને પાર જ ું

1 અને યહો ુઆ વહેલી સવારે ઊઠયો, તે અને ઇઝરાયલના સવર્
લોકો શટ્ટ મમાંથી નીકળ યદનઆ ા, નદ ઓળંગતાં પહેલાં તેઓએ
ત્યાં છાવણી કર .

2 અને ત્રણ દવસ પછ , એમ થ ું કે આગેવાનો છાવણીમાં ફયાર્;
3 તેઓએ લોકોને આજ્ઞા કર , “જયારે તમે તમારા યહોવાહ પ્ર ુના
કરારકોશને તથા તેને ઊંચકનાર લેવી યાજકોને જુઓ, ત્યારે તમે તે ળ
છોડ ને તેની પાછળજજો. 4તમાર અને તેની વચ્ચે લગભગ બે હજાર
હાથ ું અંતર રહે; તેની નજીક જશો ન હ, જથેી જે માગ તમારે જ ું
જોઈએ તે તમે જાણશો, કારણ કે આ માગ અગાઉ તમે ગયા નથી.”

5 અને યહો ુઆએ લોકોને ક ું, “તમે પોતાને પ વત્ર કરો, કેમ
કે કાલે યહોવાહ તમાર મધ્યે આ યર્કારક કૃત્યો કરશે.” 6 ત્યાર
પછ યહો ુઆએ યાજકોને ક ું, “કરારકોશઊંચક ને લોકોનીઆગળ
જાઓ.” તેથી તેઓ કરારકોશ ઊંચક ને લોકોની આગળ ગયા.

7 અને યહોવાહે યહો ુઆને ક ું, “આજ હુ તને ઇઝરાયલની
નજરમાં મોટો માણસ બનાવીશ. એ સારુ કે તેઓ જાણે કે જમે હુ
ૂસા સાથે હતો તેમ તાર સાથે પણ હોઈશ. 8જે યાજકોએ કરારકોશ

ઊંચ ો છે તેઓનેઆજ્ઞા કર, કે યદનને કનારેઆવો ત્યારે યદનનદ માં
જ ઊભા રહેજો.”

9 અને યહો ુઆએ ઇઝરાયલનાં લોકોને ક ું, “અહ આવો અને
પ્ર ુ તમારા યહોવાહનાં વચન સાંભળો.” 10 અને યહો ુઆએ ક ું,
“આનાથી તમેજાણશો કેજીવતા ઈ ર તમાર મધ્યે છે, તે કનાનીઓને,
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હ ીઓન,ે હવ્વીઓન,ે પ રઝ ઓને, ગગાર્શીઓને,અમોર ઓને તથા
ય ૂસીઓને ન ે તમાર આગળથી દૂર કરશે. 11 જુઓ! આખી
ૃથ્વીના પ્ર ુનો કરારકોશ તમાર આગળ યદન ઊતરે છે.
12 હવે તમે ઇઝરાયલના દરેક કુળમાંથી એક પ્રમાણે બાર માણસ

પસંદ કરો. 13 જયારે આખી ૃથ્વીના પ્ર ,ુ યહોવાહનો કરારકોશ
ઊંચકનારા યાજકોના પગ યદનનાં પાણીમાં ુકાશે ત્યારે યદન ું પાણી
ઉપરથી નીચે તરફ વહે છે તેના ભાગ પડ જશે અને તે ઢગલો થઈને

ર થઈ જશે.” 14તેથી જયારે લોકો યદન પાર કરવાને નીક ા ત્યારે
કરારકોશને ઊંચકનારા યાજકો લોકોની આગળ ચાલતા હતા. 15 કરાર
કોશને ઊંચકનારા યાજકો જયારે યદન પાસે આ ા અને તેઓના પગ
પાણીમાં પડ્યા યદન કાપણીની ૂર ઋ ુ દર મયાન તેના બ ે કનારે
છલકાતી હતી 16 ત્યારે ઉપલી તરફથી વહેનાર પાણી ઠર ગ ું અને
ઘણે દૂર ુધી, એટલે સારેથાન પાસેના આદમ નગર ુધી, ઢગલો થઈ
ગ ુ.ં અને અરાબાના સ ુદ્ર એટલે ખારા સ ુદ્રની તરફ જે વહે ું હ ું તે
વહ ગ ું અને લોક યર ખોની સામે પેલે પાર ઊતયાર્. 17 ઇઝરાયલના
સઘળાં લોકો કોર જમીન પર ચાલીને પાર ઊતયાર્ ત્યાં ુધી યહોવાહનો
કરારકોશ ઊંચકનારા યાજકો યદનની મધ્યમાં કોર જમીન પર ઊભા
ર ા.

4
બાર સ્મારક પથ્થરો ઊભા કયાર્

1જયારે બધા લોકો યદન પાર કર ર ા ત્યારે યહોવાહે યહો ુઆને
ક ું, 2 “તમે તમારે માટે દરેક કુળમાંથી એક માણસ પ્રમાણે બાર માણસ
પસંદ કરો. 3અને તેઓને આજ્ઞા આપો કે, ાં યાજકો કોર જમીન
પર ઊભા છે ત્યાંથી એટલે યદનની મધ્યેથી તેઓબાર પથ્થર ઉપાડ લે,
એ પથ્થર તેઓ પોતાની સાથે પેલી બાજુ લઈ જાય અને આજે ાં
તમે રા ત્ર ુકામ કરો ત્યાં તેઓને ૂકો.”

4 પછ યહો ુઆએ જઓેને ઇઝરાયલના, દરેક કુળમાંથી એકને
પસંદ કયાર્ હતા તે બાર માણસને બોલા ા. 5યહો ુઆએતેઓને ક ું,
“તમારા યહોવાહ, પ્ર ુના કરારકોશની આગળ યદન નદ ની મધ્યમાં
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જાઓ, તમારામાંનો દરેક પોતાના ખભા પર ઇઝરાયલના લોકોના કુળની
સં ા પ્રમાણે એક એક પથ્થર ઊંચક લો.

6જયારે આવનાર દવસોમાં તમારાં બાળકો ૂછે કે, આ પથ્થરોનો
અથર્ શો છે? ત્યારે તમાર વચમાં તમારા માટે આ નશાનીરૂપ થશે.
7 પછ તમે તેઓને કહેશો કે, ‘યહોવાહનાં કરારકોશની આગળ યદનના
પાણીના ભાગ થઈ ગયા હતા. જયારે તે યદન પાર ઊતરતો હતો ત્યારે
યદનના પાણીના ભાગ થઈ ગયા. એ પથ્થરો ઇઝરાયલના લોકોના
સ્મરણાથ હમેશા રહેશે.”

8ઇઝરાયલના લોકોને યહો ુઆએજે પ્રમાણે આજ્ઞાઆપી હતી તે
પ્રમાણે ક ુ અને યહોવાહે યહો ુઆને જે પ્રમાણે ક ું હ ું તેમ, તેઓએ
યદનની મધ્યેથી બાર પથ્થર લીધાં અને તેઓએ ઇઝરાયલના લોકોના
કુળની સં ા પ્રમાણે ગોઠ ા. તેઓએ તેને ઊંચક ને તે જગ્યા કે ાં
તેઓ રાત વતાવવાના હતા ત્યાં ૂ ા. 9 પછ યહો ુઆએ યદનની
મધ્યમા,ં ાં યાજકો કરારકોશ ઊંચક ને ઊભા ર ા હતા તે ળે
બાર પથ્થર ા પત કયાર્. અને તે યાદગીર આજ ુધી ત્યાં છે.

10 જે આજ્ઞા ૂસાએ યહો ુઆને આપી હતી અને જે આજ્ઞા
યહોવાહે યહો ુઆને આપી હતી તે ું સં ૂણર્ પાલન થાય ત્યાં ુધી
યાજકો યદનની મધ્યમાં કરારકોશઊંચક ને ઊભા ર ા. લોકો ઉતાવળ
કર ને પાર ઊતર ગયા. 11 જયારે બધા લોકો પાર ઊતયાર્ પછ
યહોવાહનો કરારકોશ અને યાજકો લોકોના દેખતાં પાર ઊતયાર્.

12 રુબેની ું કુળ, ગાદ ું કુળ અને મનાશ્શા ું અધર્ કુળ, ૂસાના
ફરમા ા પ્રમાણ,ે શ સજીને સૈન્યના રૂપમાં ઇઝરાયલના લોકોની
આગળ ગયા. 13 લગભગ ચાળ સ હજાર માણસો યહોવાહની
આગળ યર ખોના મેદાન પર ુદ્ધ માટે સજ્જ થયા. 14 તે જ દવસે
યહોવાહ યહો ુઆને સવર્ ઇઝરાયલની નજરમાં મોટો મના ો, જમે
તેઓ ૂસાનો આદર કરતા હતા, તેમ તેઓએ તેના સવર્ દવસોમાં તેનો
આદર કય .

15 પછ યહોવાહે યહો ુઆને ક ું, 16 “કરારકોશ ઊંચકનાર
યાજકોને યદનમાંથી બહાર આવવાની આજ્ઞા આપ.”
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17 તેથી યહો ુઆએ યાજકોને આજ્ઞા કર , “યદનમાંથી બહાર
આવો.” 18યાજકો યહોવાહનાં કરારકોશને ઊંચક ને યદનમાંથી બહાર
આ ા. યાજકોના પગ કોર જમીન પર પડ્યા ત્યાર પછ યદન ું
પાણી તેની અસલજગ્યાએ પાછુઆ ું અને તે અગાઉની માફક કનારે
ભર ૂર થઈને વહેવા લાગ્ ુ.ં

19 લોકો પહેલા મ હનાને દસમે દવસે યદનમાંથી બહાર આ ા,
તેઓએ યર ખોની ૂવર્ દશાએ ગલ્ગાલમાં ુકામ કય . 20 જે
બાર પથ્થર તેઓ યદનમાંથી બહાર લા ા હતા, તેને યહો ુઆએ
ગલ્ગાલમાં ા પત કયાર્. 21 અને તેણે ઇઝરાયલના લોકોને ક ું,
“આવનાર સમયમાં જયારે તમારા વંશજો પોતાના પતાને ૂછે કે,
‘આ પથ્થરો ું દશાર્વે છે?’ 22 ત્યારે ‘તમારાં બાળકોને કહેજો કે ત્યાં
ઇઝરાયલે કોર ૂ મ પર ચાલીને યદન પાર કર હતી.’ 23 વળ તેમને
કહેજો કે જમે આપણા યહોવાહ પ્ર ુએ ૂફ સ ુદ્રને ક ુ, એટલે અમે
પાર ઊતર ર ા ત્યાં ુધી તેમણે તેને અમાર આગળ ૂકવી ના ો
હતો, તેમઆપણા યહોવાહ પ્ર ુએ અમે યદનની પાર ઊતર ર ા ત્યાં
ુધી અમાર આગળ તેના પાણી ૂકવી ના ાં હતા.ં 24 યહોવાહે આ

એટલા માટે ક ુ કે ૃથ્વીના સવર્ લોકો જાણે કે યહોવાહ સવર્સમથર્ પ્ર ુ
છે,અને તમે હમેશા યહોવાહ તમારા પ્ર ુની આરાધના કરો.”

5
1 જયારે યદનની પ મમાં રહેનાર અમોર ઓના સવર્ રાજાઓએ

અને સ ુદ્ર કનારે રહેનાર કનાનીઓના રાજાઓએ સાંભ ું કે,
ઇઝરાયલના લોકો ાં ુધી યદન નદ પસાર કર ર ા ત્યાં ુધી
યહોવાહે યદનના પાણી ૂકવી દ ધા,ં ત્યારે તેઓનાં હૃદય પીગળ ગયાં
અને ઇઝરાયલી લોકોને લીધે તેઓ અ તશય ગભરાઈ ગયા.

ગલ્ગાલ ળે ુ ત વ ધ
2 તે સમયે યહોવાહે યહો ુઆને ક ું, “ચકમક પથ્થરની છર ઓ

બનાવ અને ઇઝરાયલના બધા ુરુષોની ફર થી ુ ત કર.” 3 પછ
યહો ુઆએ પોતે ચકમક પથ્થરની છર ઓ બનાવી. ઇઝરાયલના



યહો ુઆ 5:4 x યહો ુઆ 5:12

ુરુષોની ુ ત કર . જે જગ્યાએ ુ તનો વ ધ કરાઈ તેને ‘અગ્રચમર્ની
ટેકર ’ કહેવામાં આવી.

4 અને યહો ુઆએ તેઓની ુ ત કર તે ું કારણ આ હ ું કે, જે
ુરુષો મસરમાંથી બહાર આ ા હતા ત્યારે જઓેની ુ ત કરાયેલી

હતી તેઓ એટલે કે ુદ્ધ કરનારા બધા ુરુષો અરણ્યના રસ્તે મરણ
પામ્યા હતા. 5 જોકે મસરમાંથી નીકળેલા ુરુષોની ુ ત કરવામાં
આવી હતી, પર ુ મસરમાંથી બહાર નીકળ અરણ્યના માગર્માં જે
છોકરાઓ જનમ્યાં હતા તેઓની ુ ત હજી ુધી કરાઈ ન હતી.

6 મસરમાંથી નીકળેલા યોધ્ધાઓ, કે જે અરણ્યમાં મર ગયા, ત્યાં
ુધી ઇઝરાયલના લોકો ચાળ સ વષર્ ુધી અરણ્યમાં ફરતા ર ા, કેમ

કે, તેઓએ યહોવાહની આજ્ઞાઓ પાળ ન હતી. જે દૂધ તથા મધથી
રેલછેલવાળો* દેશ તેઓને આપવાનો યહોવાહે તેઓના ૂવર્જો સાથે
કરાર કય હતો તે દેશ તેઓને જોવા દેવો ન હ તેવા સમ યહોવાહે તેઓ
વષે ખાધા હતા. 7 તેઓને ાને યહોવાહે તેઓના દ કરાઓને ઊભા
કયાર્ હતા, યહો ુઆએ તેઓની ુ ત કર , કેમ કે માગર્માં તેઓની
ુ ત કરાઈ ન હતી.
8 અને સવર્ ુરુષોની ુ ત થઈ ગયા પછ , તેઓને રૂઝ આવી

ત્યાં તેઓ છાવણીમાં ર ા. 9 અને યહોવાહે યહો ુઆને ક ું, “આ
દવસથી હુ તારા પરથી મસર ું કલંક દૂર કર શ. “માટે, તે જગ્યા ું નામ
ગલ્ગાલ† રા ું જે આજ ુધી તે નામ ઓળખાય છે.
10 અને ઇઝરાયલીઓએ ગલ્ગાલમાં છાવણી કર . અને તેઓએ

તે મ હનાને ચૌદમાં દવસે સાંજે યર ખોના મેદાનમાં પાસ્ખાપવર્ પા ુ.ં
11 પાસ્ખાપવર્ના બીજે દવસે તેઓએ તે દેશની પેદાશમાંથી બનાવેલી
બેખમીર રોટલી અને શેકે ું અનાજ ખા ુ.ં

12 અને ત્યાર બાદ તે દવસથી મા ા પડ ું બંધ થ ુ.ં અને હવે
ઇઝરાયલ લોકોને મા ા મળવા ું બંધ થ ું, તેઓએ કનાન દેશની
પેદાશમાંથી ખાવા ું શરુ ક .ુ

યહો ુઆ અને તાણેલી તલવારધાર દ ક્ત

* 5:6 5:6 ફળદ્રપ † 5:9 5:9 દૂર વળે ું
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13 અને યહો ુઆ યર ખો પાસે હતો, તેણે પોતાની આંખો ઊંચી
કર ને જો ું, તો જુઓ, તેની સામે એક ુરુષ ઊભો રહેલો હતો, અને
તેના હાથમાં તાણેલી તલવાર હતી. યહો ુઆએ તેની પાસે જઈને તેને
ૂ ું, “ ું ું અમારા પક્ષનો છે કે અમારા શ ુઓના પક્ષનો છે?”
14તેણે ક ું, “એમતો ન હ, પણ હુ યહોવાહનાં સૈન્યનો સરદાર છુ.”

અને યહો ુઆએ ૂ મ પર પડ ને તે ું ભજન કર ને ક ું, “મને મા લકનો
આદેશ ફરમાવો.” 15 ત્યારે યહોવાહનાં સૈન્યના સરદારે યહો ુઆને
ક ું કે “તારા પગમાંથી તારા ચંપલ ઉતાર. કેમ કે જે જગ્યાએ ું ઊભો
છે તે પ વત્ર છે.” અને યહો ુઆએ તેના ક ા પ્રમાણે ક ુ.

6
યર ખો ું પતન

1 હવે ઇઝરાયલના સૈ નકોને કારણે યર ખોના બધા દરવાજા બંધ
કરાયા હતા. કોઈ બહાર જઈ શક ું નહો ું અને કોઈ પણ અંદર આવી
શક ું નહો ુ.ં 2 યહોવાહે યહો ુઆને ક ું, “જો, મેં યર ખોને, તેના
રાજાને અને તેના ૂરવીર સૈ નકોને તારા હાથમાં સોંપ્યા છે.

3તમારે નગરની ચોતરફ પ્રદ ક્ષણા કરવી, સવર્ યોધ્ધાઓએ દવસમાં
એકવાર નગરની પ્રદ ક્ષણા કરવી. આમ છ દવસ ુધી તમારે કર ું.
4 સાત યાજકો કરારકોશ આગળ ઘેટાંના શગનાં બનાવેલા સાત
રણ શગડા ઊંચકે. સાતમા દવસ,ે તમારે સાત વાર નગરની પ્રદ ક્ષણા
કરવી અને યાજકોએ મોટા અવાજે રણ શગડાં વગાડ્યાં.

5 મોટા અવાજ સાથે શગ વગાડે અને જયારે તેનો અવાજ તમે
સાંભળો ત્યારે સઘળાં લોકો મોટો અવાજ કરે. તેથી નગરનો કોટ ૂટ
પડશે. ત્યારે દરેક ક્તએ સીધા નગરમાં ધસી જ ુ.ં”

6 પછ ૂનના દ કરા, યહો ુઆએ યાજકોને બોલાવીને ક ું કે,
“કરારકોશ ઊંચકો અને સાત યાજકો યહોવાહનાં કરારકોશની આગળ
સાત રણ શગડાં લઈને ચાલે. 7 અને તેણે લોકોને ક ું, “આગળ
જાઓ અને ચોતરફ નગરની પ્રદ ક્ષણા કરો અને હ થયારબંધ ુરુષો
યહોવાહનાં કરારકોશ આગળજાય.”
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8 જમે યહો ુઆએ લોકોને ક ું તેમ, સાત યાજકોએ યહોવાહની
આગળ સાત રણ શગડાં ઊચ ાં અને તેઓ આગળ ચાલ્યા અને
તેઓએ રણ શગડાં વગાડ ને મોટો અવાજ કય અને યહોવાહનો
કરારકોશ તેઓની પાછળ ચાલ્યો. 9સશ ુરુષો યાજકોની આગળ
ચાલતા હતા, તેઓ તેમનાં રણ શગડાં મોટેથી વગાડતા હતા, પણ
પાછળના સૈ નકો કરારકોશની પછવાડે ચાલતા હતા. યાજકો તેમનાં
રણ શગડા સતત વગાડતા હતા.

10 પણ યહો ુઆએ લોકોને આજ્ઞા કર ને ક ું કે,” હોકારા પાડશો
ન હ. હુ તમને હોકારો પાડવા ુ કહુ ન હ તે દવસ ુધી તમારા ુખમાંથી
તમે અવાજ કાઢશો ન હ.” 11 તેણે યહોવાહનાં કરારકોશને તે દવસે
નગરની ચોતરફ એકવાર ફેર ો. પછ તેઓએ છાવણીમાં પ્રવેશ કય
અને તે રાતે તેઓ છાવણીમાં જ ર ા.

12 અને યહો ુઆ વહેલી સવારે ઊઠ્યો. યાજકોએ યહોવાહનો
કરારકોશ ઊંચક લીધો. 13 સાત યાજકોએ યહોવાહનાં કરારકોશની
આગળ સાત રણ શગડાં લીધાં અને તેઓ તેને મોટા અવાજથી
વગાડતા વગાડતા ચાલ્યા. સશ ુરુષો તેઓની આગળ ચાલતા
હતા. પણ પાછળની ટુકડ યહોવાહનાં કોશની પછવાડે ચાલી ત્યારે
રણ શગડામાંથી સતત મોટો અવાજ થતો ર ો. 14 બીજે દવસે
તેઓએ નગરની ચોતરફ એકવાર પ્રદ ક્ષણા કર અને પાછા છાવણીમાં
આ ા. આમ તેઓએ છ દવસ ક .ુ

15 સાતમા દવસે તેઓ પ્રભાતે વહેલા ઊઠ્યા અને તેઓની ર ત
પ્રમાણે આ વખતે સાત વાર નગરની પ્રદ ક્ષણા કર . 16 સાતમે દવસે
જયારે યાજકો જોરથી રણ શગડા વગાડતા હતા ત્યારે યહો ુઆએ
લોકોને આજ્ઞા કર કે, “મોટેથી વગાડો. કેમ કે યહોવાહે આ નગર તમને
આપ્ ું છે.

17આ નગર તથા તેમાં ું સવર્ યહોવાહને સમ પત કરવામાં આવશે.
કેવળ રાહાબ ગ ણકા અને તેની સાથે તેના ઘરનાં સવર્ જીવતાં રહેશે.
કેમ કે જે માણસોને આપણે મોકલ્યા હતા તેઓને તેણે સંતાડ્યા હતા.
18 પણ તમે પોતાના માટે, તમામ એવી નાશવંત વસ્ ુ લેવા વષે સાવધ
રહો. રખેને તે વસ્ ુઓને શા પત માન્ય પછ તેમાંથી ક ું લો. અને તેમ
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કરવાથી તમે ઇઝરાયલની છાવણીનો નાશ થાય એ ું કરો અને તેના પર
સંકટ લાવો. 19 સવર્ ચાંદ , સો ું અને પ ળનાં તથા લોખંડનાં પાત્રો
યહોવાહને સારુ પ વત્ર છે. તે બ ું યહોવાહનાં ભંડારમાં લાવ ુ.ં

20 તેથી લોકોએ હોંકારો કય અને યાજકોએ રણ શગડાં વગાડયાં.
જયારે લોકોને રણ શગડાનો સાદ સંભળાયો ત્યારે તેઓએ મોટો
અવાજ કય અને કોટ ૂટ પડ્યો તેથી લોકોમાંનો દરેક ુરુષ સીધો
નગરમાં દોડ ગયો અને તેઓએ નગરને પોતાને કબજે ક ુ. 21 અને
નગરમાં જે સઘ ું હ ું તે બ ું એટલે ુરુષ અને ી, જુવાન અને ૃદ્ધ,
ઢોર, ઘેટાં અને ગધેડાં એ બધાનો તલવારથી વનાશ કય .

22જે બે માણસોએ દેશની જા ૂસી કર હતી તેઓને યહો ુઆએ
ક ું કે, “ગ ણકાના ઘરમાં જાઓ. તેની સાથે તમે સમ ખાધા હતા તે
પ્રમાણે તેને અને તેના સવર્ને ત્યાંથી બહાર લાવો.

23તેથી જુવાન ઘરમાં ગયા અને રાહાબને બહાર લઈઆ ા. તેઓ
તેના પતાન,ે તેની માન,ે તેના ભાઈઓને અને તેના સવર્સ્વને બહાર
લા ા. વળ તેનાં સઘળાં સગાંને પણ તેઓ બહાર લા ા. તેઓ
તેમને ઇઝરાયલની છાવણી બહારની જગ્યામાં લઈઆ ા. 24તેઓએ
નગરને અને જે કઈ હ ું તે બ ું અ થી બાળ ના ુ;ં કેવળ ચાંદ ,
સો ું, પ ળનાં અને લોખંડનાં પાત્રો લાવીને તેઓએ યહોવાહનાં ઘરના
ભંડારમાં ૂ ા.ં

25 પણ રાહાબ ગ ણકાને, તેના પતાના કુટુબને અને તેના સવર્સ્વને
યહો ુઆએ બચાવી લીધાં. તે આજ દવસ ુધી ઇઝરાયલમાં રહ
કારણ કે યહો ુઆએ યર ખોમાં જે જા ૂસોને મોકલ્યા હતા તેઓને
તેણે સંતાડ ને રક્ષણઆપ્ ું હ ુ.ં

26પછ તે વખતે યહો ુઆએ તેઓને સમઆપીને ક ું કે, “જે કોઈ
ઊઠ ને ફર થી યર ખો નગર બાંધે તે યહોવાહની નજરઆગળ શા પત
થાય. તેના જયે ુત્રના જીવનના બદલામાં તે પાયો નાખશે અને તેના
સૌથી નાના ુત્રના જીવના બદલામાં તેના દરવાજા ર કરશે.” 27આ
ર તે યહોવાહ યહો ુઆ સાથે ર ા હતા. તેની ક ત આખા દેશમાં
ફેલાઈ ગઈ.
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7
આખાન ું પાપ

1 પણ ઇઝરાયલના લોકો શા પત વસ્ ુ વષે અપરાધ કર ને તે પ્રત્યે
અ વ ા ુ સા બત થયા. કેમ કે યહૂદાના કુળના ઝેરાહના ુત્ર ઝા ના
ુત્ર કામ ના ુત્રઆખાને શા પત વસ્ ુઓમાંથી કેટલીક લઈલીધી. તેથી

યહોવાહનો કોપ ઇઝરાયલના લોકો પર સળગી ઊઠ્યો. 2બેથ-આવેન
પાસે, બેથેલની ૂવર્ તરફ આય નગર છે, ત્યાં યહો ુઆએ યર ખોથી
માણસોને મોકલ્યા અને તેણે તેઓને ક ું કે, “તમે જઈને તે દેશની
જા ૂસી કરો.” તેથી માણસોએ જઈને આયની જા ૂસી કર . 3 તેઓ
યહો ુઆ પાસે પાછા આ ા અને તેઓએ તેને ક ું કે, “સવર્ લોકોને
આયમાં મોકલવા ન હ. માત્ર બે કે ત્રણ હજાર ુરુષોને મોકલ કે તેઓ
જઈને આય પર હુમલો કરે. બધા લોકોને લડાઈમાં જવાની તકલીફ
આપીશ ન હ. કારણ કે તેઓ સં ામાં બહુ ઓછા છે.”

4 માટે લોકોમાંથી લગભગ ત્રણ હજાર ુરુષો ગયા, પણ આયના
માણસોએ તેઓને નસાડ્યા. 5 અને આયના માણસોએ તેઓમાંથી
આશરે છત્રીસ માણસોને માયાર્, ભાગળ આગળથી શબાર મ ુધી
તેઓની પાછળ દોડ ને પવર્ત ઊતરવાની જગ્યા આગળ તેઓને માયાર્.
તેથી લોકોનાં હૃદય ભયભીત થયાં અને તેઓ ના હમત થયા.

6 પછ યહો ુઆએ પોતાનાં વ ફાડયા,ં તેણે અને ઇઝરાયલના
વડ લોએ પોતાના માથા પર ૂળ નાખી અને સાંજ ુધી તેઓ
યહોવાહનાં કોશ આગળ, ૂ મ પર પડ ર ા.ં 7 ત્યારે યહો ુઆ
બોલ્યો, ‘અરે! હે પ્ર ુ યહોવાહ, અમને અમોર ઓના હાથમાં સોંપીને
અમારો નાશ કરવા સારુ તમે આ લોકોને યદન પાર કેમ લા ા? અમે
યદનની પેલે પાર રહેવાનો નણર્ય કય હોત તો કે ું સારુ!

8 હે પ્ર ,ુ ઇઝરાયલે પોતાના શ ુ સામે પીઠ ફેરવી દ ધી છે, હવે હુ ું
બો ુ?ં 9માટે કનાનીઓઅને દેશના સવર્ રહેવાસીઓતે વષે સાંભળશ.ે
તેઓઅમને ચારેબાજુથી ઘેર લેશે અને ૃથ્વી પરથી અમારો નાશ થશે.
પછ તમે તમારા મહાન નામ વષે ું કરશો?”
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10 યહોવાહે યહો ુઆને ક ું કે,ઊઠ! એમ શા માટે નીચે પડ ર ો
છે? 11 ઇઝરાયલે પાપ ક ુ છે. તેઓએ જે કરાર મેં તેઓને ફરમા ો
હતો તે ું ઉલ્લંઘન ક ુ છે. શા પત વસ્ ુમાંથી કેટલીક લઈ પણ લીધી છે
અને ચોર તથા બંડ પણ ક ુ છે. વળ પોતાના સામાનની મધ્યે તેઓએ
તે સંતા ું છે. 12 એ કારણથી, ઇઝરાયલના લોકો પોતાના શ ુઓ
આગળ ટક શ ા નહ , તેઓએ પોતાના શ ુઓ સામે પીઠ ફેરવી છે,
તેથી તેઓ શા પત થયા છે. જે શા પત વસ્ ુ હજુ ુધી તમાર પાસે છે,
તેનો જો તમે નાશ ન હ કરો તો હુ તમાર સાથે કદ રહ શ નહ .

13ઊઠ! લોકોને ુદ્ધ કર અને કહે, આવતીકાલને માટે તમે પોતાને
ુદ્ધ કરો. કારણ કે ઇઝરાયલનો પ્ર ુ યહોવાહ કહે છે, હે ઇઝરાયલ,

તાર મધ્યે એક શા પત વસ્ ુ કાઢ ન હ નાખ,ે ત્યાં ુધી ું તારા શ ુ
આગળ ટક શકનાર નથી.

14 તેથી સવારમાં, પોતપોતાનાં કુળ પ્રમાણે તમે પોતાને રજૂ કરો.
પછ એમથશે કે,જે કુળને યહોવાહ ચઠ્ઠ થી પકડ,ે તે કુટુબવારઆગળ
આવે. તેમાંથી યહોવાહ જે કુટુબને પકડે તે ું પ્રત્યેક ઘર આગળઆવે.
જે ઘરનાંને યહોવાહ પકડે તે ઘરનાં ુરુષોએક પછ એકઆગળઆવે.
15એમ થાય કે જે વસ્ ુ શા પત છે તે જનેી પાસેથી પકડાશે તે ુરુષને
તથા તેના સવર્સ્વને બાળ નાંખવામાંઆવશ.ે કારણ કે તેણે યહોવાહનો
કરાર તોડયો છે અને ઇઝરાયલમાં શરમજનક ૂખાર્ઈ કર છે.’ ”

16અને સવારે વહેલા ઊઠ ને યહો ુઆએઇઝરાયલન,ે તેઓના કુળ
પ્રમાણે ક્રમવાર રજૂ કયાર્ ત્યારે યહૂદા ું કુળ પકડા ું. 17 તે યહૂદાના
કુળને આગળ લા ો, તેમાંથી ઝેરાહ ઓ ું કુટુબ પકડા ુ.ં પછ તે
ઝેરાહ ઓનાં કુટુબમાંથી એક પછ એક ક્તને આગળ લા ો ત્યારે
તેમાંથી ઝા પકડાયો. 18 તેના ઘરનાં ુરુષોને ક્રમવાર આગળ
બોલાવાયા ત્યારે યહૂદાના કુળમાંથી ઝેરાહના ુત્ર,ઝા ના ુત્ર કામ નો
ુત્ર આખાન પકડાયો.
19 ત્યારે યહો ુઆએ આખાનને ક ું, “મારા દ કરા, ઇઝરાયલના

પ્ર ુ યહોવાહની આગળ સા ું બોલ અને તેમની સ્ ુ ત* કર. તેં જે ક ુ

* 7:19 7:19 પાપને ક ૂલ કર
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છે તે હવે મને કહે. મારાથી ક ું છા ું રાખીશ નહ .” 20અને આખાને
યહો ુઆને ઉ ર આપ્યો, “ખરેખર, ઇઝરાયલના પ્ર ુ, યહોવાહની
વરુદ્ધ મેં પાપ ક ુ છે. મેં જે ક ુ તે આ છે: 21 ૂંટમાંથી એક સારો
શનઆર જામો, 2 કલો 300 ગ્રામ ચાંદ , 575 ગ્રામ વજનવા ું
સોના ું એક પા ું લેવાની લાલચ મને થઈ. આ બ ું મેં મારા તં ુની
મધ્યે જમીનમાં સંતાડે ું છે; ચાંદ સૌથી નીચે છુપાવી છે.”

22 યહો ુઆએ સંદેશાવાહક મોકલ્યા, તેઓ તં ુએ ગયા. તેઓએ
જો ું તો બ ું તં ુમાં સંતાડાયે ું હ ું અને ચાંદ સૌથી નીચે હતી.”
23 અને તેઓ તં ુમાંથી એ બધી વસ્ ુઓ યહો ુઆની તથા સવર્
ઇઝરાયલ લોકોની પાસે લા ા. તેઓએ તે બ ું યહોવાહની આગળ
ૂ ુ.ં
24અને યહો ુઆતથા સવર્ ઇઝરાયલ, ઝેરાહના ુત્રઆખાનને તથા

ચાંદ , જામો, સોના ું પા ુ,ં આખાનના દ કરા અને દ કર ઓ, બળદો,
ગધેડા,ં ઘેટા,ં તં ુ,અને તેના સવર્સ્વન,ેઆખોરની ખીણમાં લઈ ગયા.

25 પછ યહો ુઆએ ક ું, “તેં અમને કેમ હેરાન કયાર્ છે? આજે
યહોવાહ તને હેરાન કરશે.” અને સવર્ ઇઝરાયલીઓએ તેને પથ્થરે
માય . તેઓએ બધાંને અ માં બા ાં અને પથ્થરથી માયા. 26અને
તેઓએ તેના પર પથ્થરનો મોટો ઢગલો કય જે આજ ુધી છે. ત્યારે
યહોવાહ પોતાના ક્રોધનો જુસ્સો શાંત કય . તે માટે તે ળ ું નામ
‘આખોર†ની ખીણ’એ ું પડ ું જે આજ ુધી છે.

8
આય ું પતન અને કબજો

1અને યહોવાહે યહો ુઆને ક ું, “બીશ ન હ, હમત હાર શ ન હ.
તાર સાથે સવર્ લડવૈયાઓને લે અને આય જા. જો, મેં આયનો રાજા,
તેના લોક, તે ું નગર અને તેનો દેશ તારા હાથમાં આપ્યાં છે. 2જમે તેં
યર ખો અને તેના રાજાને ક ુ તેમ આયને અને તેના રાજાને કર, તેનો
† 7:26 7:26 ુશ્કેલી
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માલ અને પ ુઓ તમારા પોતાને માટે ૂંટ લેજો. ું નગરની પાછળ
માણસોને છુપાવી રાખજ.ે”

3 તેથી યહો ુઆ આય પર ચઢાઈ કરવા માટે તૈયાર થયો. સવર્
લડવૈયાને સાથે લીધાં. યહો ુઆએ ત્રીસ હજાર માણસોને પસંદ કયાર્,
તેઓ બળવાન તથા હમતવાન ુરુષો હતા. તેણે તેઓને રાત્રે બહાર
મોકલ્યા. 4 તેઓને આજ્ઞા કર કે, “જુઓ, નગર જીતી લેવા માટે તમે
તેની પાછળ સંતાઈ રહેજો. નગરથી બહુ દૂર જશો ન હ, પણ તમે સવર્
તૈયાર રહેજો.

5 હુ ને માર સાથેના સવર્ માણસો નગર પાસે પહોંચી ુ.ં અને
જયારે તેઓ અમારા પર હુમલો કરવાને બહાર આવશે ત્યારે પહેલાંની
જમે અમે તેઓની આગળથી નાસી ુ.ં 6 તેઓ અમાર પાછળ બહાર
આવશ.ે પછ અમે તેઓને નગરથી દૂર ખેંચી જઈ ુ.ં તેઓ માનશે કે,
‘પહેલાંની જમે તેઓઆપણાથી દૂર ભાગી ર ા છે.’ માટે અમે તેઓથી
દૂર નાસી ુ.ં 7 પછ તમે તમાર સંતાવાની જગ્યાએથી ઊઠ ને બહાર
નીકળ આવજો અને તમે નગરને કબજે કર લેજો. યહોવાહ તમારા
પ્ર ુ નગરને તમારા હાથમાં આપશ.ે

8 નગર કબજે કયાર્ પછ તમારે નગરને સળગાવી દે ુ.ં યહોવાહનાં
વચન પ્રમાણે તમારે કર ુ.ં સાંભળો, મેં તમને આ આજ્ઞા આપી છે.”
9 યહો ુઆએ તેઓને બહાર મોકલ્યા અને તેઓ હુમલો કરવાની
જગ્યાએ ગયા. તેઓ બેથેલ તથા આય વચ્ચે એટલે કે પ મ તરફ
આયની વચ્ચે સંતાયા. પણ તે રાતે યહો ુઆ લોકોની વચ્ચે ર ો.

10 યહો ુઆ સવારે વહેલો ઊઠયો અને તેણે સૈ નકોને તૈયાર કયાર્.
યહો ુઆ અને ઇઝરાયલના વડ લોએ આયના લોકો પર હુમલો કય .
11સવર્ લડવૈયા ુરુષો કે જે તેની સાથે હતા તેઓ ઉપર ગયા અને નગર
પાસે પહોંચ્યા. તેઓએ નગરની નજીક જઈને આયની ઉ ર બાજુએ
છાવણી કર . ત્યાં આયઅને તેઓની વચ્ચે ખીણ હતી. 12તેણેઆશરે
પાંચ હજાર ુરુષોને પસંદ કર ને બેથેલ તથાઆયનગરની વચ્ચે પ મ
બાજુએ છાપો મારવા માટે તેઓને ગોઠ ા.
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13 તેઓએ સવર્ સૈ નકોની આ પ્રમાણે ૂહરચના કર . ુ સૈન્ય
નગરની ઉ રે અને પાછળના સૈ નકો નગરની પ મ બાજુએ હતા.
યહો ુઆએ તે રાત ખીણમાં વતાવી. 14 જયારે આયના રાજાએ તે
જો ું ત્યારે એમ બન્ ું કે, તે અને તેના સૈ નકો વહેલા ઊઠયા અને
યદન નદ ની ખીણ તરફ ઇઝરાયલ પર હુમલો કરવાને ધસી આ ા.
તેને ખબર ન હતી કે છાપો મારનારાઓ પાછળથી હુમલો કરવાને માટે
નગરમાં લાગ જોઈ ર ા છે.

15 તેઓની સામે યહો ુઆ અને સવર્ ઇઝરાયલે પોતે હાર જવાનો
ઢોંગ કય , તેઓઅરણ્યતરફ નાસી ગયા. 16તેઓની પાછળપડવા માટે
જે બધા લોકો નગરમાં રહેતા હતા તેઓને બોલાવીને એકઠા કરવામાં
આ ા. તેઓ યહો ુઆની પાછળ ગયા અને તેઓને નગરથી દૂર લઈ
જવામાં આ ા. 17 હવે આય અને બેથેલમાં ઇઝરાયલની પાછળ
બહાર ગયો ન હોય એવો કોઈ ુરુષ ર ો ન હતો. નગરને નરા શ્રત
ૂક ને તથા તેના દરવાજા ુલ્લાં ૂક ને તેઓ ઇઝરાયલની પાછળ

પડયા.
18 યહોવાહે યહો ુઆને ક ું, “તારા હાથમાંનો ભાલો આય તરફ

લાંબો કર. કેમ કે હુ આયને તારા હાથમાં સોંપીશ.” યહો ુઆએ
પોતાના હાથમાં જે ભાલો હતો તે નગર તરફ લાંબો કય . 19 જયારે
તેણે પોતાનો હાથ લાંબો કય ત્યારે સંતાઈ રહેલા સૈ નકો ઝડપથી તેમની
જગ્યાએથી બહાર ધસી આ ા. તેઓએ દોડ ને નગરમાં પ્રવેશ કય
અને તેને કબજે ક .ુ તેઓએ ઝડપથી નગરને આગ લગાડ .

20 આયના માણસો પાછા વ ા. અને તેઓએ જો ું કે નગરનો
ુમાડો આકાશ પર ચઢતો હતો. તેઓને માટે બચવાનો કોઈ માગર્

ર ો ન હ. કેમ કે જે સૈ નકો અરણ્ય તરફ નાસી ગયા હતા તેઓ
હવે તેમની પાછળ પડનારાઓનો સામનો કરવા પાછા આ ા હતા.
21 જયારે યહો ુઆએ અને સવર્ ઇઝરાયલે જો ું કે, હુમલો કરનાર
ટુકડ ઓએનગરને કબજે કર ને સળગા ું છે ત્યારે તેઓ પાછાઆ ા
અને તેઓએઆયના માણસોને માર ના ાં.

22ઇઝરાયલના બીજાસૈ નકો જઓે નગરમાં હતા તેઓ પણ હુમલો
કરવાને બહાર નીકળ આ ા. તેથી આયના માણસો, કેટલાક આ
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બાજુ અને કેટલાક પેલી બાજુ એમ ઇઝરાયલની સેના વચ્ચે સપડાયા.
ઇઝરાયલે તેમની પર હુમલો કય અને તેઓમાંના કોઈને પણ બચી કે
નાસી જવા દ ધા ન હ. 23 તેઓએ આયના રાજાને પકડયો અને તેને
જીવતો રહેવા દઈને યહો ુઆ પાસે લા ા.

24 એમ થ ું કે, અરણ્યની નજીકની જગ્યામાં ાં તેઓ તેમની
પાછળ પડયા હતા ત્યાં ઇઝરાયલીઓએપાછા ફર ને તેઓમાંના સવર્ને,
એટલ,ેઆયના સઘળાં રહેવાસીઓને માર ના ા. તેઓનો તલવારની
ધારથી નાશ કય . 25 તે દવસે આયના સવર્ લોકો ુરુષો અને ીઓ
થઈને બાર હજાર માણસો મરણ પામ્યા. 26 યહો ુઆએ ાં ુધી
આયના સવર્ લોકોનો સં ૂણર્ નાશ ન થયો ત્યાં ુધી જે હાથથી તેણે
ભાલો લાંબો કર રા ો હતો, તેને પાછો ખેંચી લીધો ન હ.

27 જે આજ્ઞા યહોવાહે યહો ુઆને આપી હતી, તે પ્રમાણે માત્ર
ઇઝરાયલીઓએ પોતાના માટે નગરનાં પ ુઓ અને માલ મલકતની
ૂંટ કર . 28અને યહો ુઆએ આયને બાળ નાખીને તેનો સદાને માટે
વનાશનો ઢગ કર દ ધો. તે ાન આજ દવસ ુધી વેરાન રહે ું છે.
29તેણે આયના રાજાને સાંજ ુધી ઝાડ પર લટકાવી રા ો. જયારે
ૂયર્ આથમતો હતો ત્યારે યહો ુઆએ તેઓને આજ્ઞા આપી. તેથી

તેઓ રાજા ું શબ ઝાડ ઉપરથી ઉતાર લા ા અને નગરના દરવાજાની
આગળ ના ું. તેના ઉપર તેઓએ પથ્થરનો મોટો ઢગલો કય . તેઆજ
દવસ ુધી છે.

એબાલ પવર્ત આગળ નયમશાસ્ ત્ર ું વાચન
30 ત્યારે યહો ુઆએ એબાલ પવર્ત ઉપર ઇઝરાયલના પ્ર ુ,

યહોવાહને સારુ વેદ બાંધી, 31 જમે યહોવાહનાં સેવક ૂસાએ
ઇઝરાયલના લોકોને આજ્ઞા આપી, જમે ૂસાના નયમશા લખે ું છે
તે પ્રમાણ,ે “તે પથ્થરથી કોતરેલી ન હ એવી અને જનેા પર કોઈએ કદ
લોખંડ ું સાધન ચલા ું ના હોય એવી વેદ હતી.” અને તેના પર તેણે
યહોવાહને સારુ દહનીયાપર્ણ અને શાંત્યપર્ણના યજ્ઞ કયાર્. 32અને ત્યાં
ઇઝરાયલના લોકોની હાજર મા,ં તેણે પથ્થરો પર ૂસાના નયમની નકલ
ઉતાર .
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33અને સવર્ ઇઝરાયલ, તેઓના વડ લો,અ ધકાર ઓ,અને તેઓના
ન્યાયાધીશો, પરદેશી તેમ જ ત્યાંના વતનીઓ પણ, લેવીઓ અને
યાજકો જમેણે યહોવાહનો કરારકોશ ઊંચ ો હતો તે કોશની આગળ
બ ે બાજુ ઊભા ર ા, તેઓમાંના અડધા ગર ઝ મ પવર્તની સામે;
અને અડધા એબાલ પવર્તની સામે યહોવાહનાં સેવક ૂસાએ અગાઉ
ઇઝરાયલ લોકોને આશીવાર્દ આપવા તેઓને આજ્ઞા આપી હતી તે
પ્રમાણે ઊભા ર ા.

34 ત્યાર પછ યહો ુઆએ નયમનાં સવર્ વચનો, આશીવાર્દો અને
શાપો, જે નયમશા માં લખેલાં હતા,ં તે સવર્ વાંચી સંભળા ાં.
35 ઇઝરાયલ આગળ તથા ીઓ, નાના બાળકો તથા પરદેશીઓ
જે તેઓની મધ્યે રહેતા હતા તેઓની સભા સમક્ષ ૂસાએ ફરમાવેલી
આજ્ઞાઓમાંથી એક પણ એવી ન હ હોય કે જે યહો ુઆએ તેઓની
સમક્ષ વાંચી સંભળાવી ના હોય.

9
ગબ્યોનના લોકોની છેતર પડ

1 પછ જે રાજાઓ યદન નદ ની પેલી પાર પ મમાં હતા તેઓ
પવર્તોમાં અને નીચાણવાળા પ્રદેશોમાં અને લબાનોન તરફ સ ુદ્રતટે
રહેનાર હ ીઓ, અમોર ઓ, કનાની, પ રઝ , હવ્વીઓ તથા
ય ૂસીઓના બધા જ રાજાઓ 2એક મતે યહો ુઆ અને ઇઝરાયલ
વરુદ્ધ લડાઈ કરવા એકત્ર થયા.
3 યહો ુઆએ યર ખો અને આયના જે હાલહવાલ કયાર્ હતા તે

જયારે ગબ્યોનના રહેવાસીઓએ સાંભ ું, 4 ત્યારે તેઓએ ષડ્યંત્ર
રચ્ ું અને એલચીઓ* જવેા તૈયાર થઈને પોતાનાં ગધેડાં પર જૂની
ૂણપાટો, દ્રાક્ષારસની જૂની, ફાટેલી અને થીંગડાં મારેલી મશકો લાદ .

5તેઓએ જૂનાં અને થીંગડાં મારેલા પગરખાં પોતાનાં પગમાં પહેયાર્ અને
જીણર્ થયેલાં વ ો પહેયાર્. તેઓને ભોજનમાં ૂરુ પાડવામાં આવેલી
રોટલી ૂક અને ગાઈ ગયેલી હતી.

* 9:4 9:4 ભા ું તૈયાર કર ને
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6 પછ તેઓ ગલ્ગાલની છાવણીમાં યહો ુઆ પાસે ગયા અને તેને
અને ઇઝરાયલના માણસોને ક ુ,ં “અમે બહુ દૂર દેશથી આ ા છ એ,
તેથી હવે અમાર સાથે ુલેહથી વત .” 7 ઇઝરાયલના માણસોએ
હવ્વીઓને ક ું, “કદાચ તમે અમારા દેશમાં રહેતા હો. તો અમે કેવી
ર તે તમાર સાથે ુલેહ કર એ?” 8 તેઓએ યહો ુઆને ક ું, “અમે
તમારા દાસો છ એ.” યહો ુઆએ તેઓને ક ું, “તમે કોણ છો? તમે
ાંથી આ ા છો?”
9તેઓએતેને ક ું, “તારા પ્ર ુ યહોવાહનાં નામ,ે તારા દાસો ઘણે દૂર

દેશથી અહ આ ા છ એ. જે સવર્ તેમણે મસરમાં ક ુ તેના વષેનો
અહેવાલ અમે સાંભ ો છે. 10અને યદનની પેલે પારના અમોર ઓના
બે રાજા,એટલે હેશ્બોનના રાજા સીહોનન,ેઅને આશ્તારોથમાં રહેનાર
બાશાનના રાજાઓગને તેમણે જે સવર્ ક ુ તે પણ અમે સાંભ ું છે.

11અમારા વડ લો તથા અમારા દેશના રહેવાસીઓએ અમને ક ું,
‘ ુસાફર માં ખાવાને સારુ તમારા હાથમાં ભા ું લઈને જાઓ. તેઓને
મળવાને જાઓઅને તેઓને કહો, “અમે તમારા સેવકો છ એ. અમાર
સાથે ુલેહ કરો.” 12 જે દવસે અમે અહ આવવાને નીક ા ત્યારે
અમે જે રોટલી અમારા ઘરેથી લીધી તે ગરમ હતી પણઅત્યારે, જુઓ,
તે ુકાઈ ગઈ છે અને તેને ગ ચઢ ગઈ છે. 13 દ્રાક્ષારસની મશકો
જયારે અમે ભર ત્યારે નવી હતી, જુઓ, હવે તે ફાટ ગઈ છે. ઘણી
દૂરની ુસાફર થી અમારા વ ો અને અમારા પગરખાં ઘસાઈને જૂના
થઈ ગયાં છે.

14 ઇઝરાયલીઓએ તેઓના ખોરાકમાંથી કઈક લી ું, પણ તેઓએ
યહોવાહની સલાહ લીધી ન હ. 15 અને તેઓને જીવતા રહેવા દેવા
માટે યહો ુઆએ તેઓની સાથે સલાહ કર , તેઓની સાથે કરાર કય .
લોકોના સ ુદાયના આગેવાનોએ તેઓની આગળ પ્ર તજ્ઞા કર .

16 અને તેઓની સાથે કરાર કયાર્ પછ ત્રીજે દવસે એમ થ ું કે,
તેઓએસાંભ ું કે તેઓઅમારા પડોશી અને અમાર મધ્યે જ રહેનારા
છે. 17 ત્યારે ઇઝરાયલના લોકો બહાર આ ા અને ત્રીજા દવસે
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તેઓના નગરોમાં પહોંચી ગયા. તેઓનાં નગરો ગબ્યોન, કફ રા, બેરોથ
અને કયાર્થ-યાર મ હતાં.

18 ઇઝરાયલના લોકોએ તેઓની ઉપર હુમલો કય કે માર ના ા
ન હ કેમ કે તેઓના આગેવાનોએ ઇઝરાયલના પ્ર ુ, યહોવાહ આગળ
તેઓ વષે સમ લીધાં હતા. તેથી બધા ઇઝરાયલીઓએ પોતાના
આગેવાનો વરુદ્ધ કચકચ કર . 19 પણ સવર્ આગેવાનોએ લોકોના
સ ુદાયને ક ું, “ઇઝરાયલના પ્ર ુ, યહોવાહનાં સમ તેઓને લક્ષમાં
રાખીને લીધાં છે અને હવે અમે તેઓને આંગળ પણ અડકાડ શક એ
ન હ.

20અમે તેઓની સાથે જે કર ું તે આ છેઆપણે તેઓના સમ લીધાં
છે તેના કારણેઆપણી પરઆવનાર કોપથી દૂર રહેવા,આપણે તેઓને
જીવતા રહેવા દઈ ું.” 21આગેવાનોએ તેમના લોકોને ક ું, “એક શરતે
તેઓને જીવતા રહેવા દો.” જથેી જમે આગેવાનોએ તેઓના વષે ક ું
હ ું તેમ, ગબ્યોનીઓ ઇઝરાયલીઓ માટે લાકડાં કાપનારા અને પાણી
ભરનારા થાય.”

22 યહો ુઆએ તેઓને બોલાવીને ક ું કે, જયારે તમે અહ યાં
અમાર વચ્ચે રહો છો તેમ છતાં ‘અમે તમારાથી ઘણાં દૂર છ એ’ કહ ને
તમે અમને કેમ છેતયાર્? 23 હવે, આ કારણથી, તમે શા પત થયા છો
અને તમારામાંના કેટલાક,જઓે મારા યહોવાહનાં ઘર માટે લાકડાં કાપે
છે અને પાણી ભરે છે તેઓ સદાને માટે ુલામ થશ.ે”

24 તેઓએ યહો ુઆને ઉ ર આપ્યો અને ક ું, “યહોવાહ, તમારા
પ્ર ુએ ૂસાને આજ્ઞા આપી કે તને આખો દેશ આપીશ અને તાર
આગળથી સવર્ રહેવાસીઓનો નાશ કર શ. તેથી તમારા કારણે અમારા
જીવન વષે અમે ઘણાં ભયભીત થયા હતા. તે કારણથી અમે આ કૃત્ય
ક ુ. 25હવે, જો, તેં અમને તારા બળથી પકડયા છે. અમાર સાથે તને
જે કરવા ું સારુ તથા ખરુ લાગે, તે કર.”

26 તેથી યહો ુઆએ તેમના માટે આ પ્રમાણે ક ુ: તેણે ઇઝરાયલના
હાથમાંથી તેઓને છોડા ાં અને ઇઝરાયલીઓએ તેઓને માર ના ા
ન હ. 27 તે દવસથી આજ દવસ ુધી, યહો ુઆએ સ ુદાયને
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સારુ તથા જે જગ્યા યહોવાહ પસંદ કરે ત્યા,ં યહોવાહની વેદ ને સારુ
ગબ્યોનીઓને લાકડાં કાપનારા તથા પાણી ભરનારા તર કે નીમ્યા.

10
અમોર ઓની હાર

1 હવે, યરુશાલેમના રાજા અદોની-સેદેકે સાંભ ું કે, યહો ુઆએ
જમે યર ખો અને તેના રાજા સાથે ક ુ હ ું તે જ પ્રમાણે તેણે આયને
કબજે કર ને તેનો સં ૂણર્ નાશ કય છે. અને તેણે સાંભ ું કે, કેવી ર તે
ગબ્યોનના લોકોએ ઇઝરાયલ સાથે ુલેહ કય અને તેઓની મધ્યે રહે
છે. 2 તેથી યરુશાલેમના લોકો ભયભીત થયા કારણ કે ગબ્યોન એક
મોટુ રાજવંશી શહેરોમાં ું એક હ ુ.ં તે આય કરતા ઘણું મોટુ હ ું અને
તેના સવર્ માણસો શ ક્તશાળ લડવૈયાઓ હતા.

3 તેથી યરુશાલેમના રાજા અદોની-સેદેકે હેબ્રોનના રાજા હોહામને,
યા ૂર્થના રાજા પરામને, લાખીશના રાજા યાફ આને અને એગ્લોનના
રાજા દબીરને એવો સંદેશો મોકલ્યો કે 4 “અહ માર પાસે આવો અને
મને સહાય કરો. આપણે ગબ્યોન પર હુમલો કર એ કેમ કે તેણે
યહો ુઆ અને ઇઝરાયલના લોકોની સાથે ુલેહ કર છે.

5 તેથી યરુશાલેમનો રાજા, હેબ્રોનનો રાજા, યા ૂર્થનો રાજા,
લાખીશનો રાજા અને એગ્લોનનો રાજા એ પાંચ અમોર ઓના
રાજાઓએ સંપ કય , તેઓ અને તેઓ ું સૈન્ય ચઢ આ ા. તેઓએ
ગબ્યોનની વરુદ્ધઆયોજન કર ને તેના પર હુમલો કય .
6 ગબ્યોનના લોકોએ યહો ુઆઅને તેના સૈન્યને ગલ્ગાલમાં સંદેશ

મોકલ્યો. તેઓએ ક ું કે, “જલ્દ કરો! ું તારા દાસોથી તારા હાથ
પાછા રાખીશ ન હ. અમાર પાસે જલ્દ આવીને અમારો બચાવ કર.
કેમ કે અમોર ઓના સવર્ રાજાઓજઓે પહાડ દેશમાં રહે છે તેઓએ
અમાર પર હુમલો કય છે.” 7તેથી યહો ુઆઅને તેની સાથેના ુદ્ધના
સવર્ માણસો અને સવર્ લડવૈયા ગલ્ગાલ ગયા.

8 યહોવાહે યહો ુઆને ક ું, “તેઓથી બીશ ન હ. મેં તેઓને તારા
હાથમાં સોંપ્યા છે; તેઓમાંનો એક પણ તમારા આક્રમણ સામે ટક
શકનાર નથી.”



યહો ુઆ 10:9 xxiv યહો ુઆ 10:19

9 ગલ્ગાલથી આખી રાત કૂચ કર ન,ે યહો ુઆએ અચાનક જ
તેઓના પર આક્રમણ ક ુ. 10 અને યહોવાહે ઇઝરાયલની આગળ
તેના વૈર ઓને વખેર ના ા. તેમણે ગબ્યોનમાં તેઓનો સંહાર કય ,
બેથ-હોરોનના ઘાટના માગ તેઓની પાછળ પડ ને તેઓએઅઝેકા અને
મા ેદાના માગર્ ુધી તેઓને મારતા ગયા.

11અને તેઓ ઇઝરાયલનીઆગળથી નાચતાં નાચતાં બેથ-હોરોનના
ઢોળાવ આગળ આ ા, ત્યારે એમ થ ું કે, અઝેકા ુધી યહોવાહ
તેઓ ઉપરઆકાશમાંથી મોટા કરા વરસા ા, તેઓ સવર્ મરણ પામ્યા.
જઓેને ઇઝરાયલી લોકોએ તલવારથી માયાર્ હતા તેમના કરતાં જઓે
કરાથી માયાર્ ગયા તેઓની સં ા વધારે હતી.

12 પછ યહોવાહે ઇઝરાયલને અમોર ઓ ઉપર જે દવસે વજય
અપા ો હતો તે દવસે યહો ુઆએ યહોવાહ સાથે વાત કર , તેણે
ઇઝરાયલના દેખતાં યહોવાહની સમક્ષ ક ું, “ ૂયર્, ું ગબ્યોન ઉપર

ર રહે;અને ચંદ્ર, ું આયાલોનની ઉપર ર રહે.”
13 લોકોએ પોતાના દશુ્મનો ઉપર વેર વા ું ત્યાં ુધી ૂયર્ ર ર ો

અને ચંદ્ર થંભી ગયો.
આબ ું ‘યાશારના’ ુસ્તકમાં લખે ું નથી ું?’
અને આકાશની વચ્ચે ૂયર્ થંભી ર ો અને લગભગ એક આખા

દવસ માટે તે આથમ્યો ન હ.’ 14એ પહેલાં કે પછ તે દવસના જવેો
દવસ થયો નથી કે, જયારે યહોવાહે માણસની વાણી માની હોય. કેમ
કે ઇઝરાયલ તરફથી યહોવાહ લડાઈ કર હતી.

15 યહો ુઆ અને તેની સાથે સવર્ ઇઝરાયલ ગલ્ગાલ તરફ
છાવણીમાં પાછા આ ા.

અમોર ઓના પાંચ રાજાઓને કેદ પકડ્યા
16 પેલા પાંચ રાજાઓ નાસી જઈને પોતે મા ેદાની ુફામાં સંતાઈ

ગયા. 17યહો ુઆને કેહવામાં આ ુ કે, “જે પાંચ રાજાઓ મા ેદાની
ુફામાં સંતાયેલા હતા, તેઓ મળ આ ા છે!”
18 યહો ુઆએ ક ું, “ ુફાના ુખ આગળ મોટો પથ્થર ગબડાવી

દો અને તે જગ્યાએ સૈ નકોને તેમની ચોક કરવાને બેસાડો. 19 તમે
પોતાને પાછા ના રાખો. તમારા શ ુઓને શોધી અને પાછળથી તેમના
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પર હુમલો કરો. તેઓને તેમના નગરમાં પ્રવેશવા દેશો ન હ. કેમ કે તમારા
પ્ર ુ યહોવાહે તેઓને તમારા હાથમાં આપ્યાં છે.”

20જયારે યહો ુઆઅને ઇઝરાયલ ુત્રોએભારે કતલ કર ને તેઓનો
સંહાર કય ાં ુધી તેઓ સં ૂણર્ ર તે નાશ થયા. અને તેઓમાંના
જઓે બચીને ભાગ્યા તેઓ કોટવાળાં નગરોમાં પહોંચી ગયા. 21આ ું
સૈન્ય મા ેદાની છાવણીમાં યહો ુઆ પાસે શાં તથી પાછુ આ ુ.
અને ઇઝરાયલના લોકોમાંના કોઈની વરુદ્ધ એક પણ શ બોલવાની
કોઈએ હમત કર નહ . 22 ત્યારે યહો ુઆએ ક ું, “ ુફા ુ ુખ
ખોલીને તેમાં છુપાયેલા પાંચ રાજાઓને તેમાંથી બહાર કાઢ ને માર
પાસે લાવો.” 23 તેના ક ા પ્રમાણે તેઓએ ક .ુ તેઓ આ પાંચ
રાજાઓ એટલે યરુશાલેમના રાજાન,ે હેબ્રોનના રાજાન,ે યા ૂર્થના
રાજાન,ે લાખીશના રાજાને અને એગ્લોનના રાજાને યહો ુઆની પાસે
લા ા.

24 અને જયારે તેઓ તે રાજાઓને યહો ુઆ પાસે લા ા ત્યારે
તેણે ઇઝરાયલના સવર્ માણસોને બોલા ા, અને સૈ નકોના સરદારો
જઓે તેની સાથે ુદ્ધમાં ગયા હતા તેઓને ક ું, “તમારા પગ તેઓની
ગરદનો પર ૂકો.” તેઓએ આવીને પોતાના પગ તેમની ગરદનો પર
ૂ ા. 25 ત્યારે તેણે તેઓને ક ું, બીશો ન હઅને ના હમત થશો ન હ.

પણ બળવાન થાઓ અને હમત રાખો. તમે લડાઈ કરવા જશો ત્યારે
યહોવાહ તમારા શ ુઓ સાથે આ પ્રમાણે કરશે.”

26 પછ યહો ુઆએ રાજાઓ પર હુમલો કર ને તેમને માર ના ા.
તેણે તેમને પાંચ ઝાડ પર લટકા ા. અને સાંજ ુધી તેઓ ઝાડ પર
ટગાયેલા ર ા. 27 જયારે ૂયાર્સ્ત થયો, ત્યારે યહો ુઆએ હુકમ
આપ્યો અને તેઓએ તેમને ઝાડ ઉપરથી ઉતાર ને જે ુફામાં તેઓ
સંતાયા હતા તેમાં તેઓને ના ા. તેઓએ ુફાના ુખ પર મોટા પથ્થરો
ૂ ા, તે આજ દન ુધી છે.
યહો ુઆ અમોર ઓનો વ ુ પ્રદેશ જીતી લે છે

28 તે ર તે, તે દવસે યહો ુઆએ મા ેદા કબજે ક ુ અને ત્યાં રાજા
સ હત દરેકને તલવારથી માર ના ા. તેણે તેઓનો અને ત્યાંના સવર્
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પ્રાણીઓનો સં ૂણર્પણે નાશ કય . તેણે કોઈને પણજીવતા રહેવા દ ધાં
ન હ. જમે તેણે યર ખોના રાજાને ક ુ હ ું તેમ તેણે મા ેદાના રાજાને
ક ુ.

29યહો ુઆ તથા સવર્ ઇઝરાયલ મા ેદાથી લબ્નાહમાં ગયા. અને
તેઓએ લબ્નાહની સામે ુદ્ધ ક ુ. 30 યહોવાહે તેને પણ તેના રાજા
સ હત ઇઝરાયલના હાથમાંઆપ્ ુ.ં યહો ુઆએતેમાંના સવર્ પ્રાણીઓ
પર તલવારથી હુમલો કય . તેમાંના કોઈને તેણે જીવતાં છોડ્યા ન હ.
અને જમે તેણે યર ખોના રાજાને ક ુ હ ું તેમ તેણે તે રાજાને ક .ુ

31 પછ યહો ુઆ અને સવર્ ઇઝરાયલ લબ્નાહથી લાખીશ ગયા.
ત્યાં છાવણી કર અને તેની સામે ુદ્ધ ક .ુ 32 યહોવાહે લાખીશને
ઇઝરાયલના હાથમાં સોંપ્ ુ.ં યહો ુઆએ બીજે દવસે તેને કબજે
ક ુ. અને તેણે લબ્નાહને જે ું ક ુ હ ુ,ં તે પ્રમાણે તેમાંના સવર્ જીવંત
પ્રાણીઓને તલવારથી માર ના ા.ં

33 પછ ગેઝેરનો રાજા, હોરામ, લાખીશની સહાય કરવાને આ ો.
યહો ુઆએ તેને તથા તેના લોકોને એવા માયાર્ કે તેઓમાં ું કોઈ પણ
બચ્ ું નહ .

34 પછ યહો ુઆ તથા સવર્ ઇઝરાયલ લાખીશથી એગ્લોન ગયા.
તેઓએ ત્યાં છાવણી કર અને તેની સામે ુદ્ધ ક ,ુ 35 તે જ દવસે
તેઓએ તેને કબજે ક .ુ જમે યહો ુઆએ લાખીશને ક ુ હ ું તે જ
પ્રમાણે તેઓએ તેમાંના દરેક પર તલવારથી હુમલો કર તેઓને માર
ના ાં.

36 પછ યહો ુઆ તથા સવર્ ઇઝરાયલ એગ્લોનથી હેબ્રોન આ ા.
તેઓએ તેની સામે ુદ્ધ ક .ુ 37 તેઓએ તેના પર હુમલો કર ને તેને
કબજે ક ુ અને રાજા તથા તેના આસપાસના સવર્ નગરોમાંના સવર્ને
તલવારથી માયાર્. તેઓએતેમાંના સવર્ પ્રાણીઓને માર ના ાં,જે તેણે
એગ્લોનને ક ુ હ ુ,ં તે પ્રમાણે તેણે કોઈનેજીવતા રહેવા દ ધાં ન હ. પણ
તેણે તેનો તથા તેમાંના સવર્ પ્રાણીઓનો સં ૂણર્પણે સંહાર કય .

38 પછ યહો ુઆ તથા તેની સાથે ઇઝરાયલ ું સૈન્ય પાછુ આ ું.
દબીરમાં પણ તેઓની સાથે ુદ્ધ ક ુ. 39 તેણે તેને, તેના રાજાને તથા
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નજીકના નગરોને કબજે કયા. તેઓએ તેમના પર તલવારથી હુમલો
કય અને તેમાંના દરેક પ્રાણીનો સં ૂણર્ર તે નાશ કય . યહો ુઆએ
કોઈને જીવતા રહેવા દ ધા ન હ, જમે તેણે હેબ્રોનને, લબ્નાહને અને
તેના રાજાને ક ુ હ ું તે ું ક ુ.

40 એમ યહો ુઆએ, આખા દેશને જીતી લીધો. પવર્તીય પ્રદેશ,
નેગેબ, નીચાણવાળો પ્રદેશ અને તળેટ ઓમાંના સવર્ રાજાઓમાંથી
કોઈને પણ જીવતા રહેવા દ ધા ન હ. પણ જમે ઇઝરાયલના પ્ર ુ,
યહોવાહેઆજ્ઞાઆપી હતી તે પ્રમાણે તેણે દરેક સજીવોનો સં ૂણર્ નાશ
કય . 41 કાદેશ બાનઆથી ગાઝા ુધી અને ગોશેનના આખા દેશથી
ગબ્યોન ુધી યહો ુઆએ તેઓને તલવારથી માયાર્.
42યહો ુઆએઆસવર્ રાજાઓનેઅને તેઓના દેશને એક વખતમાં

જ કબજે કયાર્ કેમ કે ઇઝરાયલના યહોવાહ ઇઝરાયલ માટે લડ્યા
હતા. 43 પછ યહો ુઆ અને તેની સાથે આ ું ઇઝરાયલ ગલ્ગાલની
છાવણીમાં પાછાં આ ાં.

11
યહો ુઆ યાબીન અને એના સહાયક રાજાઓને હરાવે છે

1જયારે હાસોરના રાજા, યાબીને આ સાંભ ું, ત્યારે તેણે માદોનના
રાજા યોબાબન,ે શમ્રોનના રાજાને તથા આખ્શાફના રાજાને 2 અને
જઓે ઉ રે પવર્તીય દેશમા,ં ક ેરેથની દ ક્ષણે યદન નદ ની ખીણમાં,
નીચાણવાળા દેશોમાં અને પ મે દોરના પવર્ત પર હતા તે રાજાઓને
સંદેશો મોકલ્યો. 3 તેણે ૂવર્ અને પ મના કનાનીઓ, અમોર ઓ,
હ ીઓ, પ રઝ ઓ, પવર્તીય દેશના ય ૂસીઓને તથા મસ્પાના દેશમાં
હેમ ન પવર્તથી હવ્વીઓને પણ સંદેશ મોકલ્યો.

4 તેઓની સાથે તેઓનાં સવર્ સૈન્ય, સૈ નકોની મોટ સં ા, સ ુદ્ર
કાંઠા પરની રેતી સમાન સં ામાં બહાર આ ા. તેઓની પાસે વ ુલ
પ્રમાણમાં ઘોડા અને રથો હતા. 5 આ બધા રાજાઓ ઠરાવેલા સમયે
મ ા અને ઇઝરાયલ સાથે ુદ્ધ કરવાને તેઓએ મેરોમ સરોવર પાસે
છાવણી કર .
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6 યહોવાહે યહો ુઆને ક ું, “તેઓથી બીશ ન હ. કેમ કે આવતી
કાલ,ે હુ ઇઝરાયલને તેઓ સવર્ને ૃત અવ ામાં સોંપીશ. તમે તેઓના
ઘોડાઓનાં જાંઘની નસો કાપશો અને તેઓના રથ અ થી બાળશો.”
7 યહો ુઆ અને ુદ્ધ કરનારા મેરોમ સરોવર પાસે તેઓ પર ઓ ચતા
આવીને ૂટ પડ્યા.

8 યહોવાહે શ ુઓને ઇઝરાયલના હાથમાં સોંપ્યા, તેઓએ
તલવારથી તેઓને માયાર્. તેઓ સદોન, મસ્રેફોથ-માઇમ, ૂવર્ તરફ
મસ્પાની ખીણ ુધી તેઓની પાછળ પડયા. તેઓએ તેમને તલવારથી
એવા માયાર્ કે તેઓમાંનો એક પણ જીવતો ર ો ન હ. 9 યહોવાહે
યહો ુઆને ક ું હ ું તે પ્રમાણે તેણે તેઓની સાથે ક .ુ તેણે તેઓના
ઘોડાઓનાંજાંઘની નસો કાપીઅને તેઓના રથોઅ થી બાળ ના ા.

10 તે સમયે યહો ુઆએ પાછા ફર ને હાસોર કબજે ક ુ. તેણે
તલવારથી તેના રાજાને માર ના ો. હાસોર આ બધા રા ોમાં ુ
હ ુ.ં 11 ત્યાંના તમામ સજીવ પ્રાણીઓને તેઓએ માર ના ાં. કોઈ
પણ પ્રાણીને જી વત રહેવા દેવામાં આ ું ન હ. પછ તેણે હાસોરને
બાળ ૂ ુ.ં

12 યહો ુઆએ આ બધા રાજાઓના નગરોને કબજે કયાર્. તેણે
તે બધા રાજાઓને પણ તાબે કયાર્. યહોવાહનાં સેવક ૂસાએ આજ્ઞા
આપી હતી તે પ્રમાણે તેણે તેઓનો તલવારથી સં ૂણર્પણે નાશ કય .
13તે સવાયના પવર્ત પર બાંધેલા કોઈ નગરોને ઇઝરાયલ બા ાં ન હ.
યહો ુઆએ એકલા હાસોરને જ બા ું.

14 ઇઝરાયલના સૈન્યએ પોતાના માટે આ નગરોમાંથી જાનવરો
સ હત બ ું ૂંટ લી ુ.ં તેઓએ તલવારથી દરેક માણસને માર ના ાં.
તેઓએ કોઈને જી વત રહેવા દ ધાં ન હ. 15 યહોવાહે પોતાના સેવક
ૂસાને આજ્ઞા આપી હતી તે જ પ્રમાણે ૂસાએ યહો ુઆને આજ્ઞા

આપી હતી. અને યહોવાહ ૂસાને જે કરવાની આજ્ઞા આપી હતી તે
સઘળામાંથી યહો ુઆએ કોઈ પણ કામ કરવામાં કચાશ રાખી ન હ.

યહો ુઆએ કબજે લીધેલો પ્રદેશ
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16 યહો ુઆએ તે સવર્ દેશ, પવર્તીય દેશ, આખો નેગેબ, આખો
ગોશેન દેશ, નીચાણની ટેકર ઓ, યદન નદ ની ખીણ, ઇઝરાયલનો
પવર્તીય દેશ અને નીચાણવાળો દેશ કબજે કય . 17 સેઈર પાસેના
હાલાક પવર્તથી, તે હેમ ન પવર્તની તળેટ ના લબાનોનની નજીકની
ખીણમાં બાલ-ગાદ જટેલા દૂર ુધી ઉ રે જતા, તેણે તેના સવર્
રાજાઓને પકડ ને તેઓને માર ના ા.

18 યહો ુઆએ તે સવર્ રાજાઓ સાથે લાંબા સમય ુધી ુદ્ધ ક ુ.
19 હવ્વીઓ કે જે ગબ્યોનમાં રહેતા હતા તેમના સવાય ઇઝરાયલ
સાથે એકેય નગરે સં ધ કર ન હ. ઇઝરાયલે બાક નાં બધાં નગરોને
ુદ્ધમાં કબજે કયા. 20 કેમ કે યહોવાહ તેઓનાં હૃદયોને કઠણ કયા હતાં

કે જથેી તેઓ આવે અને ઇઝરાયલ વરુદ્ધ ુદ્ધ કરે જથેી તે તેઓનો
સં ૂણર્ નાશ કરે. તેમની દયાની અરજ સાંભળવામાં આવે ન હ. અને
ૂસાને યહોવાહ જે આજ્ઞા આપી હતી તે પ્રમાણે તેઓનો સં ૂણર્ નાશ

કરવામાં આવ.ે
21અને તે વખતે યહો ુઆએજઈને પહાડ પ્રદેશમાંના, હેબ્રોનમાંના,

દબીરમાંના, અનાબમાંના, યહૂ દયાના આખા પહાડ પ્રદેશમાંના અને
ઇઝરાયલના આખા પહાડ પ્રદેશમાંના અનાક ઓનો સંહાર કય .
યહો ુઆએ તેઓનો તથા તેઓના નગરોનો સં ૂણર્ સંહાર કય .
22 કેવળ ગાઝા, ગાથઅનેઆશ્દોદમાં કેટલાકજીવતા ર ા. ઇઝરાયલ
દેશમાં એક પણઅનાક ને રહેવા દ ધો ન હ. 23જમે યહોવાહે ૂસાને જે
ક ું હ ું તે પ્રમાણે યહો ુઆએ આખો દેશ કબજે કય . યહો ુઆએ
ઇઝરાયલને તેઓનાં કુળો પ્રમાણે તે વારસામાં આપ્યો. પછ દેશમાં
ુદ્ધને બદલે શાં ત પ્રસરેલી રહ .

12
જીતેલા રાજાઓની યાદ : ૂસાએ જીતેલા

1હવેઆ દેશના રાજાઓજમેના પર ઇઝરાયલના માણસોએ વજય
મેળ ો. યદન નદ ની પેલે પાર ાંથી ૂય દય થાય છે,આન ન નદ ની
ખીણથી હેમ ન પવર્ત તથા ૂવર્ તરફનો સઘળો અરાબા ુધીનો સઘળો
દેશ કબજે કર લીધો. 2 સીહોન જે અમોર ઓનો રાજા હેશ્બોનમાં
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રહેતો હતો. તેણે આન ન ખીણની સરહદ પર આવેલા અરોએરથી
ખીણની મધ્યેના શહેર અને અધર્ ગલ્યાદથી તે આમ્મોનીઓની સરહદ
ઉપરની યાબ્બોક નદ ુધી રાજ ક .ુ 3સીહોને ૂવર્ તરફ ક ેરેથ સ ુદ્ર
ુધી અરાબા ુધી તથા ૂવર્ તરફ અરાબાના સ ુદ્ર ખારા સ ુદ્ર ુધી,

બેથ-યશીમોથને રસ્તે અને દ ક્ષણ તરફ, પસ્ગાહ પવર્તની તળેટ ુધી
રાજ ક ુ હ ુ.ં 4 રફાઈઓનાબાક રહેલામાંનો બાશાનનો રાજાઓગ, કે
જેઆશ્તારોથ તથાએડ્રઇેમાં રહેતો હતો. 5તેણે હેમ ન પવર્ત,સાલખા,
આખા બાશાન, ગ ૂરના લોકોની અને માખાથીઓની હદ ુધી અને
અધર્ ગલ્યાદ, હેશ્બોનના રાજા સીહોનની હદ ુધી, રાજ ક ુ.

6 યહોવાહનાં સેવક ૂસાએ અને ઇઝરાયલના લોકોએ તેઓને
હરા ા. યહોવાહનાં સેવકે ૂસાએ રુબેનીઓન,ે ગાદ ઓને અને
મનાશ્શાના અધર્કુળને તે દેશ વતન તર કે આપ્યો.

યહો ુઆએજીતેલા રાજાઓ
7યહો ુઆએતથા ઇઝરાયલના લોકોએજે રાજાઓને માર ના ા

તેઓનો દેશ યદનની પ મ બાજુએ, લબાનોનની ખીણમાંના બાલ-
ગાદથી અદોમની પાસેના હાલાક પવર્ત ુધી હતો. યહો ુઆએ
ઇઝરાયલનાં કુળોને તે દેશ તેમના હસ્સા પ્રમાણે વતન તર કે
આપ્યો. 8આ વસ્તારમાં પહાડ પ્રદેશ, નીચાણવાળો પ્રદેશ, અરાબા,
પવર્તોના ઢોળાવનો પ્રદેશ, અરણ્ય અને નેગેબનો સમાવેશ થતો હતો.
તેમાં હ ીઓ, અમોર ઓ, કનાનીઓ, પ રઝ ઓ, હવ્વીઓ અને
ય ૂસીઓનો વસવાટ હતો.

9 માર નંખાયેલા રાજાઓમાં યર ખોનો રાજા, બેથેલની પાસેના
આયનો રાજા, 10 યરુશાલેમનો રાજા, હેબ્રોનનો રાજા, 11 યા ૂર્થનો
રાજા, લાખીશનો રાજા, 12એગ્લોનનો રાજા, ગેઝેરનો રાજા.

13 દબીરનો રાજા, ગદેરનો રાજા, 14 હોમાર્નો રાજા,અરાદનો રાજા,
15 લબ્નાહનો રાજા,અદલુ્લામનો રાજા, 16મા ેદાનો રાજા, બેથેલનો
રાજા.

17તા ૂઆનો રાજા, હેફેરનો રાજા, 18અફેકનો રાજા, લાશ્શારોનનો
રાજા, 19 માદોનનો રાજા, હાસોરનો રાજા, 20 શમ્રોન-મરોનનો રાજા,
આખ્શાફનો રાજા.
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21 તાનાખનો રાજા, મ ગદ્દોનો રાજા, 22 કેદેશનો રાજા, કામલમાંના
યોકનામનો રાજા, 23 દોરના પવર્ત પરના દોરનો રાજા, ગલ્ગાલમાંના
ગોઈમનો રાજા, 24 અને તસાર્નો રાજા હતો. એ મળ ને રાજાઓની
કુલ સં ા એકત્રીસ હતી.

13
હજીજીતવાના બાક પ્રદેશો

1 હવે યહો ુઆ ઘણો વયો ૃદ્ધ થયો, ત્યારે યહોવાહ તેને ક ું, “ ું
વયો ૃદ્ધ થયો છે, પણ વતન કર લેવાની ઘણી ૂ મ હજી બાક છે.

2 જે પ્રદેશો હજી બાક ર ા છે તે આ છે: પ લસ્તીઓનો
અને ગ ૂર ઓનો આખો વસ્તાર. 3 જે મસરની ૂવર્માં શહોરથી,
ઉ રે એક્રોનની સરહદ ુધી. તે કનાનીઓની સંપ ગણાય છે;
પ લસ્તીઓના પાંચ શાસકો ગાઝ ઓ, આશ્દોદ ઓ, આશ્કેલોનીઓ,
ગ ીઓઅને એક્રોનીઓનો જે આવ્વીઓના પ્રદેશ છે.
4 દ ક્ષણમાં, આવ્વીઓનો પ્રદેશ, કનાનીઓનો આખો પ્રદેશ અને

સદોનીઓના મારા અને અફેક ુધી એટલે અમોર ઓની સરહદ
ુધી; 5 ગબાલીઓનો દેશ, ૂવર્ તરફ લબાનોન એટલે હેમ ન પવર્તની

તળેટ માંના બાલ-ગાદથી હમાથ ુધી.
6 લબાનોનથી તે દૂર ુધી મસ્રેફોથ-માઇમ ુધી પવર્તીય દેશના

સઘળાં રહેવાસીઓ એટલે સદોનના સઘળાં લોકો સ હત તેઓને હુ
ઇઝરાયલના સૈન્યની આગળથી કાઢ ૂક શ. પણ યાદ રાખ કે મેં જમે
તને આજ્ઞા આપી છે તેમ તે દેશ ઇઝરાયલીઓને વારસા તર કે તેમનાં
કુળ પ્રમાણે વહેંચીઆપ. 7 નવ કુળોને તથા મનાશ્શાના અધર્ કુળને આ
દેશ વારસામાં ફાળવી આપ.”

પ્રદેશની વહેંચણી: ૂવર્કાંઠાનો વસ્તાર
8 મનાશ્શાના બીજા અધર્ કુળ સાથે રુબેનીઓને તથા ગાદ ઓને

તેમનો વારસો મ ો. ૂસાએ તેઓને યદનની ૂવર્ બાજુએ તે હસ્સો
આપ્યો. 9તેઆન નની ખીણની સરહદ પરનાઅરોએરથીઅને જે નગર
ખીણની મધ્યે છે ત્યાંથી, મેદબાનો આખો સપાટ પ્રદેશ, દ બોન ુધી.
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10 સીહોનનાં બધાં નગરો, અમોર ઓનો રાજા, જે હેશ્બોનમાં
રાજ કરતો હતો તેના સઘળાં નગરો, આમ્મોનીઓની સરહદ ુધી;
11 ગલ્યાદ, ગ ૂર ઓનો તથા માખાથીઓનો વસ્તાર, આખો હેમ ન
પવર્ત અને આખા બાશાનથી સાલખા ુધી; 12 બાશાનના ઓગ ું
આ ું રા , જે આશ્તારોથ અને એડ્રઇેમાં રાજ કરતો હતો આ જે
રફાઈઓમાંના બાક રહેલા હતા તેઓને ૂસાએતલવારથી માર ને હાંક
કાઢ્યાં હતા.

13 પણ ઇઝરાયલના લોકોએ ગ ૂર ઓને કે માખાથીઓને કાઢ
ૂ ા ન હ. તેના બદલ,ે ગ ૂર ઓ અને માખાથીઓ આજ દન ુધી

ઇઝરાયલ મધ્યે ર ા.
14 કેવળ લેવીના કુળને ૂસાએ વારસો આપ્યો ન હ. જમે યહોવાહ
ૂસા*ને ક ું હ ું તેમ “ઇઝરાયલના પ્ર ,ુ યહોવાહને અપાયેલા અપર્ણો

જે અ થી કરવામાં આવે છે,” તે જ તેઓનો વારસો છે.

રુબેનના કુળને મળેલો પ્રદેશ
15 ૂસાએ રુબેનીઓનાઆખા કુળનાં કુટુબો પ્રમાણે તેઓને વારસો

આપ્યો. 16તેઓની હદઆન નની ખીણની સરહદ પર ું અરોએર તથા
જે શહેર તે ખીણની મધ્યે છે, ત્યાંથી મેદબા પાસેના આખા સપાટ પ્રદેશ
ુધી હતી.
17 રુબેનીઓને આ પણ પ્રાપ્ત થ ું એટલ,ે હેશ્બોન તથા પવર્તીય

પ્રદેશમાંનાં તેના સવર્ નગરો, દ બોન, બામોથ-બાલ તથા બેથ-
બાલમેઓન, 18 યાહસા, કદેમોથ તથા મેફાથ, 19 કયાર્થાઈમ,
સબ્માહ, ખીણના પવર્ત પર ું સેરેથ-શાહાર.
20 બેથ-પેઓર, પસ્ગાહના ઢોળાવ, બેથ-યશીમોથ, 21 સપાટ

પ્રદેશનાં સવર્ નગરો, અમોર ઓના રાજા સીહોન ું આ ું રા ; તે
હેશ્બોનમાં રાજ કરતો હતો જનેે ૂસાએ માય હતો. અને તે દેશમાં
રહેનારા મદ્યાનનાઆગેવાનો સાથે,અવી, રેકેમ, ૂર, હૂર, તથા રેબાના
શાસકોને અને સીહોનના રાજકુમારોને માયાર્ હતા.

* 13:14 13:14 તેઓને
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22 જઓેને ઇઝરાયલી લોકોએ માયાર્, તેઓમાં બેઓરના દ કરા
બલામ શકુન જોનારને પણ તેઓએ તલવારથી માર ના ો. 23 યદન
નદ તથા તેનો કાંઠો એ રુબેનીઓના કુળની સરહદ હતી; આ
રુબેનીઓના વતનનાં નગરો તથા ગામો તેઓનાં કુટુબ પ્રમાણે એ છે.

ગાદના કુળને મળેલો પ્રદેશ
24અનેઆ ૂસાએગાદનાં કુળને એટલે ગાદ ુત્રોને તેના કુટુબ પ્રમાણે

આપ્યો હતો. 25આતેમનો વસ્તાર હતો એટલે યાઝેર તથા ગલ્યાદના
સઘળાં નગરો તથા આમ્મોનીઓનો અડધો દેશ, જે અરોએર ુધી
રાબ્બાની ૂવર્માં છે. 26અને હેશ્બોનથી તે રામાથ મસ્પા અને બટોનીમ
ુધી, માહનાઇમથી તે દબીરના પ્રદેશ ુધી.
27 અને ખીણમા,ં બેથ-હારામ તથા બેથ- નમ્રાહ, ુ ોથ, અને

સાફોન, એટલે હેશ્બોનના રાજા સીહોન ું બાક રહે ું રા , યદનનો
કનારો, યદન પાર ૂવર્માં ક ેરેથ સ ુદ્રના છેડા ુધી ૂસાએ તેઓને
આપ્યા.ં 28ગાદ ુત્રોના વતનનાં નગરો તથા ગામો તેઓના કુટુબો પ્રમાણે
એ છે.

મનાશ્શાના અધર્કુળને મળેલો પ્રદેશ
29 ૂસાએ મનાશ્શાના અડધા કુળને વારસો આપ્યો. તે મનાશ્શાના

લોકોના અડધા કુળન,ે એક એકને તેમના કુળ પ્રમાણે વારસો આપ્યો.
30 તેઓનો પ્રદેશ માહનાઇમથી હતો,એટલે આખો બાશાન, બાશાનના
રાજાઓગ ું આ ું રા અને બાશાનમાં યાઈરનાં સવર્ નગરો,એટલે
સાઠ નગરો, 31અડધો ગલ્યાદ તથાઆશ્તારોથ તથાએડ્રઇે,બાશાનમાં
ઓગનાં ભ નગરો. એ મનાશ્શાના ુત્ર માખીરના ુત્રોને માટે એટલે
તેઓનાં કુટુબો પ્રમાણે માખીરના ુત્રોના અડધા ભાગને માટે હતા.ં

32 યર ખોની ૂવર્ દશાએ યદન પાર, મોઆબના પ્રદેશમાં ૂસાએ
વારસા તર કે સોંપ્યાં તે એ છે. 33પણલેવીના કુળને ૂસાએ કઈ વારસો
આપ્યો ન હ. તેણે તેઓને ક ું કે, તેઓનો વારસો ઇઝરાયલના પ્ર ુ,
યહોવાહ, છે.
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14
પ્રદેશની વહેંચણી ચા :ુ

1 ઇઝરાયલના લોકોએ કનાન દેશના ભાગોને વારસા તર કે પ્રાપ્ત
કયાર્, એલાઝાર યાજકે, ૂનના દ કરા યહો ુઆએ અને તેઓના
પ ૃઓના કુળના આગેવાનોએ ઇઝરાયલના કુટુબનાં લોકોને વારસા
તર કે વહેંચી આપ્યા.ં

2યહોવાહ ૂસાની હસ્તક નવ કુળોઅનેઅડધા કુળ વષે જમેઆજ્ઞા
આપી હતી, તેમ તેઓને વારસા પ્રમાણે ફાળવીઆપ્યા.ં 3 કેમ કે ૂસાએ
બે કુળને તથા અડધા કુળને યદન પાર વારસો આપ્યો, પણ લેવીઓને
તેણે કોઈ વારસો આપ્યો નહ . 4 ૂસફનાં ખરેખર બે કુળ હતા,ં એટલે
મનાશ્શા તથાએફ્રાઇમ. પણતેઓને રહેવાને માટેઅ ુક નગરો,જાનવર
તથા તેઓની માલ મલકતઅને તે સવાય તેઓએ દેશમાં લેવીઓને કઈ
ભાગ વારસા તર કે આપ્યો ન હ. 5જમે યહોવાહ ૂસાને આજ્ઞાઆપી
હતી તેમ ઇઝરાયલના લોકોએ તે દેશ વહેંચી લીધો.

કાલેબ અને એના વંશજોને હેબ્રોન મ ું
6 પછ યહૂદા ું કુળ યહો ુઆ પાસે ગલ્ગાલમાં આ ું. ક નઝ

ય ેના દ કરા, કાલેબે તેને ક ું, “કાદેશ બાનઆમાં ઈ રભક્ત ૂસાએ
તારા અને મારા વષે જે ક ું હ ું તે ું જાણે છે. 7જયારે યહોવાહનાં
સેવક ૂસાએ દેશનીજા ૂસી કરવા માટે કાદેશ બાનઆથી મને મોકલ્યો
ત્યારે હુ ચાળ સ વષર્નો હતો. મારા મનમાં જે વાતની ખાતર થઈ તે
પ્રમાણે હુ ૂસાની પાસે અહેવાલ લઈને પાછો આ ો હતો.

8પણ મારા ભાઈઓજઓેમાર સાથેઆ ા હતા તેઓએલોકોનાં
હૃદય બીકથી ગભરાવી ના ા.ં પણ હુ તો સં ૂણર્ર તે યહોવાહ મારા
પ્ર ુને અ ુસય . 9 ૂસાએ તે દવસે પ્ર તજ્ઞા કર કે, ‘ ન ે જે ૂ મ પર
તારા પગ ફયાર્ છે તે તારાં અને તારાં સંતાનોને માટે સદાકાળનો વારસો
થશે, કેમ કે ું સં ૂણર્ર તે મારા પ્ર ુ યહોવાહને અ ુસય છે.

10 હવ,ે જો! યહોવાહ મને તેના ક ા પ્રમાણે આ પસ્તાળ સ વષર્
પયત જીવતો રા ો છે, એટલે ઇઝરાયલ અરણ્યમાં ચાલતા હતા, તે
સમયે યહોવાહ આ વચન ૂસાને ક ું હ ું ત્યારથી. અને આજ હુ
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પંચ્યાસી વષર્નો થયો છુ. 11 ૂસાએ જે દવસે મને બહાર મોકલ્યો હતો
તે દવસે જવેો હુ મજ ૂત હતો તેવો જ હજી આજે પણ મજ ૂત છુ.
ત્યારે મારામાં જટે ું બળ હ ું તેટ ું જ બળઆજે ુદ્ધ કરવા માટે અને
જવા આવવાને માટે મારામાં છે.

12 તેથી હવે આ પવર્તીય પ્રદેશ કે જે વષે યહોવાહ તે દવસે મને
વચન આપ્ ુ હ ુ,ં તે મને આપ. કેમ કે તે દવસે તેં સાંભ ું કે ત્યાં
અનાક અને તેમના મોટાં કોટવાળાં નગરો છે. યહોવાહ માર સાથે હશે
અને યહોવાહના ક ા પ્રમાણે હુ તેઓને અહ થી દૂર કાઢ ૂક શ.”

13 પછ યહો ુઆએ તેને આશીવાર્દ આપ્યો અને તેણે ય ેના ુત્ર
કાલેબને હેબ્રોન વારસા તર કે આપ્ ું. 14એ માટે આજ ુધી ક નઝ
ય ેના દ કરા કાલેબનો વારસો હેબ્રોન છે. કેમ કે તે ઇઝરાયલના પ્ર ુ,
યહોવાહને સં ૂણર્ર તે અ ુસય હતો. 15 હવે હેબ્રોન ું નામ અગાઉ
કયાર્થ-આબાર્ હ ુ.ં આબાર્ તો અનાક ઓ મધ્યે સૌથી મોટો ુરુષ હતો
અનાક ઓ મધ્યે સૌથી મોટો ુરુષ હતો. પછ દેશમાં ુદ્ધ બંધ થયાં.
શાં તનો પ્રસાર થયો.

15
યહૂદાના કુળને મળેલો પ્રદેશ

1 યહૂદા ુત્રોના કુળને, તેઓનાં કુટુબો પ્રમાણ,ે જે વારસો સોંપવામાં
આવેલો હતો તે દ ક્ષણે અદોમની સરહદ ુધી વસ્તરેલો હતો. એટલે
દ ક્ષણ તરફ સીનના અરણ્ય સાથ,ેજે સરહદનો છેવાડો ભાગ હતો ત્યાં
ુધી. 2 તેની સીમા દ ક્ષણના ખારા સ ુદ્રના છેડાથી, એટલે દ ક્ષણના

અખાતથી શરુ થતી હતી.
3 ત્યાંથી સરહદ આક્રાબ્બીમના ઘાટની દ ક્ષણે થઈને આગળ સીન
ુધી ગઈ. અને કાદેશ બાનઆની દ ક્ષણે થઈને ઉપર ગઈ. ત્યાંથી

હેસ્રોન થઈને આદ્દારથી ચકરાવો ખાઈને કાકાર્ ુધી ગઈ. 4 ત્યાંથી
આસ્મોન ુધી ગઈ. ત્યાંથી મસરના ઝરણાંથી પસાર થઈને તેનો છેડો
સ ુદ્ર આગળઆ ો. આતેમની દ ક્ષણ તરફની સરહદ હતી.

5 યદનના છેડા તરફ, ખારો સ ુદ્ર ૂવર્ તરફની સરહદ હતી. યદનના
છેડા તરફ સ ુદ્રની ખાડ થી ઉ ર તરફની સરહદથી શરુ થતી હતી.
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6 તે સરહદ બેથ-હોગ્લા અને બેથ-અરાબાની ઉ ર તરફ પસાર થઈને
આગળ ગઈ. પછ તે સરહદ બોહાનની શલા, રુબેનના દ કરા ુધી
ગઈ.

7 પછ તે સરહદઆખોરની ખીણથી દબીર ુધી ગઈ, તે જ પ્રમાણે
ઉ ર તરફ ગલ્ગાલના વળાંક ુધી, કે જે નદ ની દ ક્ષણ બાજુ પર,
અદમુ્મીમના ઘાટની સામે છે ત્યાં ુધી ગઈ. પછ તે સરહદ એન-
શેમેશનાં ઝરણાંથી પસાર થઈ અને એન-રોગેલ આગળ ૂર થઈ.
8 પછ તે સરહદ હ ોમના ુત્રની ખીણ પાસે થઈને ય ૂસીઓના
નગરની દ ક્ષણ તરફ એટલે યરુશાલેમ ુધી ગઈ. પછ તે હ ોમની
ખીણની સામે પ મે આવેલા પવર્તના શખર પર, જે રફાઈમની
ખીણના ઉ રના છેડા ુધી તે સરહદ ગઈ.

9પછ તે સરહદ પવર્તના શખરથી તે નેફતોઆના ઝરણાં ુધી ગઈ,
ત્યાંથી એફ્રોન પવર્તનાં નગરો ુધી ગઈ. પછ તે સરહદ બાલાહ એટલે
કયાર્થ-યાર મ ુધી અંકાયેલી હતી. 10 પછ તે સરહદ ત્યાંથી વળ ને
પ મ તરફ બાલાહથી સેઈર પવર્ત ુધી ગઈ, પછ આગળ વધીને
ઉ ર તરફ યાર મ પવર્તની એટલે કસાલોન ની બાજુથી પસાર થઈઅને
બેથ-શેમેશ ુધી નીચે થઈને તમ્નાથી પસાર થઈને આગળ વધી.

11 તે સરહદ ઉ ર તરફ એક્રોનની બાજુએ ગઈ, પછ શ રોનથી
વળ ન,ે બાલાહ પવર્તથી પસાર થઈને યાબ્નએલ ુધી ગઈ. તે
સરહદનો અંત સ ુદ્ર પાસે આ ો. 12 પ મી સરહદ મોટા સ ુદ્ર
તથા તેના કનારા ુધી હતી. આયહૂદાના કુળની તેમનાં કુટુબો પ્રમાણે
ચારેબાજુની સરહદ હતી.

કાલેબે હેબ્રોન અને દબીરને જીતી લીધાં
13યહો ુઆએયહોવાહનીઆજ્ઞા ું પાલન ક ,ુ તેણે ય ેના દ કરા

કાલેબને યહૂદા કુળની વચ્ચે જમીન સોંપી, કયાર્થ-આબાર્,જે હેબ્રોન છે
તે આપ્ ુ,ંઆબાર્ અનાકનો પતા હતો. 14અને કાલેબે અનાકના વંશનાં
ત્રણ કુળોને એટલે શેશાય, અહ માન તથા તાલ્માય જે અનાકના ુત્રો
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હતા તેઓને ત્યાંથી કાઢ ૂ ા. 15 તેણે ત્યાંથી દબીરના રહેવાસીઓ
પર ચઢાઈ કર . દબીર ું નામ તો ૂવ કયાર્થ-સેફેર હ ું.

16 કાલેબે ક ું, “જે કોઈ માણસ કયાર્થ-સેફેર પર હુમલો કરશે અને
તેને કબજે કરશે, તેને હુ માર દ કર આખ્સાહ સાથે પરણાવીશ.”
17 કાલેબના ભાઈ કનાઝના દ કરા ઓથ્નીએલે કયાર્થ-સેફેર જીતી
લી ું. તેથી કાલેબે તેની દ કર આખ્સાહનાં લ તેની સાથે કરા ા.ં

18જયારેઆખ્સાહઓથ્નીએલપાસેઆવી, ત્યારે એમથ ું કે, તેણે
તેને તેના પતા પાસેથી ખેતર માગવાની વનંતી કર . અને આખ્સા તેના
ગધેડા પરથી ઊતર . અને કાલેબે તેને ક ું કે, “તારે ું જોઈએ છે?”

19આખ્સાહએ ઉ ર આપ્યો, “મારા પર વશેષ કર ને કૃપા કર. તેં
મને નેગેબની જમીન તો આપી જ છે, પાણીના થોડા ઝરા પણ મને
આપ.” અને કાલેબે તેને ઉપરના ભાગના અને નીચાણના ભાગના ઝરા
આપ્યા.ં

યહૂદાના તાબાનાં નગરોની યાદ
20આયહૂદા ુત્રોના કુળ ું વતન તેઓનાં કુટુબો પ્રમાણે આ છે.
21 અને નેગેબમાં અદોમની સરહદની તરફ યહૂદા ુત્રોના કુળનાં

છેવાડાં નગરો કાબ્સએલ,એદેર તથા યા ૂર, 22 કના, દ મોના,આદાદા,
23 કેદેશ, હાસોર, ઈથનાન, 24 ઝ ફ, ટેલેમ, બેઆલોથ; 25 હાસોર-
હદા ા, કર યોથ હેસ્રોન એટલે હાસોર, 26 અમામ, શેમા, મોલાદા,
27 હસાર-ગાદ્દાહ, હેશ્મોન, બેથ-પેલેટ, 28 હસાર- ૂઆલ, બેરશેબા,
બઝયોથ્યા.
29 બાલાહ, લીમતથા એસેમ, 30 એલ્તોલાદ, કસીલ તથા હોમાર્,

31 સકલાગ, માદમા ા તથા સાન્સા ા, 32 લબાઓથ, શલ્હ મ,
આઈન અને રમ્મોન. તેઓના તાબાના ગામો સ હત કુલ ઓગણત્રીસ
નગરો હતા.ં

33પ મ તરફના નીચાણના પવર્તીય પ્રદેશમાં,એશ્તાઓલ, સોરાહ
તથા આશના; 34 ઝાનોઆ, એન-ગા ીમ, તા ૂઆ તથા એનામ,
35 યા ૂર્થ, અદલુ્લામ, સોખો તથા અઝેકા, 36 શારાઈમ, અદ થાઈમ,
ગદેરા ગદરોથાઈમ; તેઓનાં તાબાના ગામો સ હત આ કુલ ચૌદ નગરો
હતા.ં
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37 સનાન, હદાશા તથા મગ્દાલ-ગાદ, 38 દલાન, મસ્પા તથા
યોક્તએલ, 39લાખીશ, બોસ્કાથ તથા એગ્લોન.

40 કાબ્બોન, લાહમામ તથા કથ્લીશ. 41 ગદેરોથ, બેથ-દાગોન,
નાઅમાહ તથા મા ેદા. તેઓનાં તાબાના ગામો સ હત આ કુલ સોળ
નગરો હતા.ં

42 લબ્નાહ,એથેર તથા આશાન, 43 યફતા,આશના તથા નસીબ,
44 કઈલા, આખ્ઝ બ તથા મારેશા, તેઓનાં તાબાના ગામો સ હત આ
કુલ નવ નગરો હતા.

45 એક્રોન, તેનાં નગરો અને ગામો સ હત; 46 એટલે એક્રોનથી તે
મહાસ ુદ્ર ુધી આશ્દોદની નજીક જે સવર્ નગરો હતા તે તેઓનાં ગામો
સ હત.

47આશ્દોદની,આસપાસના નગરો તથા ગામો; ગાઝા,આસપાસનાં
નગરો તથા ગામો; મસર ું ના ું તથા મહાસ ુદ્ર તેનો દ રયા કનારો ત્યાં
ુધીનાં.
48પહાડ પ્રદેશમાં શામીર, યા ીર તથા સોખો, 49દા ા તથા કયાર્થ-

સા ા,એટલે દબીર, 50અનાબ,એશ્તમોઆ તથા આનીમ, 51ગોશેન,
હોલોન તથા ગીલોહ. તેઓના તાબાના ગામો સ હત કુલઆઅ ગયાર
નગરો હતા.

52અરાબ, દૂમા તથાએશાન, 53યાનીમ,બેથ-તા ૂઆ તથાઅફેકા,
54 હુમ્ટા, કયાર્થ-આબાર્ એટલે હેબ્રોન તથા સીઓર. તેઓના તાબાના
ગામો સ હત કુલઆ નવ નગરો હતા.ં

55 માઓન, કામલ, ઝ ફ, ૂટા, 56 યઝ્રએલ, યોકદામ, ઝાનોઆ,
57 કાઈન, ગબયા તથા તમ્ના તેઓના ગામો સ હતઆ દસ નગરો.

58હાલ્હૂલ,બેથ- ૂર, ગદોર, 59મારાથ,બેથ-અનોથ તથાએલ્તકોન
તેઓનાં ગામો સ હતઆ છ નગરો.

60 કયાર્થ-બાલ એટલે કયાર્થ-યાર મ તથા રાબ્બા, તેઓનાં ગામો
સ હતઆ બે નગરો.

61 અરણ્યમાં બેથ-અરાબા, મદ્દ ન તથા સખાખા, 62 નબ્શાન,
ખારા ું નગર તથા એન-ગેદ ; તેઓનાં ગામો સ હતઆ છ નગરો.
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63 પણ યરુશાલેમના રહેવાસી ય ૂસીઓને યહૂદા કુળના લોકો
કાઢ શ ા ન હ; તેથી ય ૂસીઓ આજ ુધી યહૂદા કુળની સાથે
યરુશાલેમમાં રહે છે.

16
એફ્રાઇમ અને અધાર્ મનાશ્ શાના કુળને મળેલો પ્રદેશ

1 ૂસફના કુળ માટે જમીનની ભાગ થઈએટલે યદનથી યર ખો તરફ,
યર ખોની ૂવર્ના ઝરાથી અરણ્યમા,ં યર ખોથી ઉપર તરફ બેથેલના
પવર્તીય દેશ ુધી. 2 પછ તે સરહદ બેથેલથી ૂઝ ુધી, અટારોથથી
પસાર થઈને આક ઓના પ્રદેશ ુધી ગઈ.

3પછ પ મતરફ નીચે યાફલેટ ઓના પ્રદેશથી, દૂર ુધી નીચાણમાં
બેથ-હોરોનના પ્રદેશ ુધીઅને ગેઝેર ુધી તે સ ુદ્ર પાસે ૂર થઈ. 4આ
ર તે ૂસફનાં બે કુળ, મનાશ્શા અને એફ્રાઇમનાં કુળોને વારસો પ્રાપ્ત
થયો.

એફ્રાઇમ કુળને મળેલો પ્રદેશ
5 એફ્રાઇમનાં કુળને તેનાં કુટુબો પ્રમાણે આ ર તે પ્રદેશની સોંપણી

થઈ: ૂવર્ તરફ તેઓની સરહદ અટારોથઆદ્દારથી ઉપરના બેથ-હોરોન
ુધી હતી 6અને ત્યાંથી તે સ ુદ્ર તરફ ગઈ. મખ્મથાથની ઉ ર પરથી

વળ ને ૂવર્ તરફ તાનાથ-શીલો ુધી અને દૂર યાનોઆની ૂવર્ તરફ ગઈ.
7પછ યાનોઆથી નીચે અટારોથ ુધી, નારા ુધીઅને પછ યર ખોથી,
યદનના છેડા ુધી પહોંચી.

8 તે સરહદ તા ૂઆથી પ મ તરફ કાનાના નાળાં અને સ ુદ્રના
છેડા ુધી ગઈ. એફ્રાઇમ કુળનાં કુટુબો પ્રમાણે તેઓનો વારસો આ છે.
9તે સાથે મનાશ્શાના કુળના વારસાના ભાગ વચ્ચે જે નગરો એફ્રાઇમનાં
કુળને સારુ પસંદ કરાયેલા હતા,ં એ સવર્ નગરો તેઓનાં ગામો સ હત
તેઓને મ ાં.

10તેઓ કનાનીઓને કે જઓે ગેઝેરમાં રહેતા હતા તેઓને કાઢ ૂક
શ ા ન હ તેથી કનાનીઓ એફ્રાઇમ મધ્યે આજ પયત રહે છે, પણ
તેઓ એફ્રાઇમનાં કુટુબીઓના ુલામ થઈને રહેલા છે.
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મનાશ્શાને પ મનો વભાગ

1 મનાશ્શા ૂસફનો વડો ુત્ર હતો, તેના કુળને માટે જમીનનો ભાગ
આ પ્રમાણે હતી: જે મનાશ્શાનો પ્રથમ ુત્ર, માખીર ગલ્યાદનો પતા
લડવૈયો હતો તેને ગલ્યાદ તથા બાશાનનો પ્રદેશ આપવામાં આ ો
હતો. 2 મનાશ્શાના બાક ના ુત્રોને પણ તેઓના કુટુબ પ્રમાણે ભાગ
આપવામાં આ ો. એટલે અબીએઝેરના, હેલેકના, આસ્રીએલના,
શખેમના, હેફેરના અને શમીદાના ુત્રોને ૂસફનાં દ કરા મનાશ્શાના એ
ુરુષ વંશજો હતા. તેઓને કુટુબો પ્રમાણે હસ્સો આપવામાં આ ો

હતો.
3 હવે મનાશ્શાના દ કરા માખીરના દ કરા ગલ્યાદના દ કરા હેફેરના

દ કરા સલોફહાદને દ કરા ન હતા, પણ દ કર ઓ જ હતી. આ તેની
દ કર ઓનાં નામ હતા:ં માહલા, ૂહ, હોગ્લાહ, મલ્કા અને તસાર્.
4 તેઓ એલાઝાર યાજક તથા ૂનના ુત્ર યહો ુઆ અને આગેવાનો
પાસે આવી અને તેઓને ક ું કે, “યહોવાહે ૂસાને આજ્ઞા કર હતી
કે, “અમને અમારા ભાઈઓ સાથે વારસો આપવામાં આવે.” તેથી,
યહોવાહની આજ્ઞા અ ુસાર, તેણે તેઓને તેઓના પતાના ભાઈઓ
મધ્યે વારસો આપ્યો.

5 મનાશ્શાને ગલ્યાદ અને બાશાન ઉપરાંત યદનને ૂવર્ પેલે પાર
જમીનનાં દસ ભાગ આપવામાં આ ા હતા. 6 કેમ કે મનાશ્શાની
દ કર ઓને તેના દ કરાઓમધ્યે વારસો મ ો હતો. મનાશ્શાના બાક ના
કુળને ગલ્યાદનો પ્રદેશ સોંપવામાં આ ો.

7 મનાશ્શાના પ્રદેશની સરહદ આશેરથી મખ્મથાથ ુધી શખેમની
ૂવર્માં હતી. પછ તે સીમા દ ક્ષણ તરફ એન-તા ૂઆના ઝરા ુધી

ગઈ. 8 તા ૂઆનો વસ્તાર મનાશ્શાનો હતો, પણ મનાશ્શાની સરહદ
ઉપર ું તા ૂઆ એફ્રાઇમનાં કુળ ું હ ુ.ં

9 તે સીમા ઊતર ને કાનાના નાળાં ુધી એટલે નદ ની દ ક્ષણે ગઈ.
એફ્રાઇમનાં આ નગરો મનાશ્શાના નગરો મધ્યે આવેલા છે. મનાશ્શાની
સીમા નદ ની ઉ ર બાજુએ હતી અને તેનો છેડો ૂમધ્ય સ ુદ્ર ું પાસે
હતો. 10 દ ક્ષણ ભાગ એફ્રાઇમનો અને ઉ ર ભાગ મનાશ્શાનો હતો,
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જનેી સરહદ ૂમધ્ય સ ુદ્ર ું પાસે હતી. તેની ઉ ર તરફઆશેરનો અને
ૂવર્ તરફ ઇસ્સાખારનો ભાગ હતો.
11ઇસ્સાખાર તથાઆશેરના ભાગમા,ંબેથ-શેઆનઅને તેનાં ગામો,

યબ્લામઅને તેનાં ગામો, દોર તથા તેનાં ગામોના રહેવાસીઓ,એન-દોર
તથા તેનાં ગામોના રહેવાસીઓ, તાનાખ તથા તેના ગામોના રહેવાસીઓ,
મ ગદ્દોના તથા તેના ગામોના રહેવાસીઓ; એટલે ત્રણ ઉચ્ચ પ્રદેશ
મનાશ્શાને મ ા. 12પણ હજી ુધી મનાશ્શાના ુત્રો તે નગરોને કબજે
કર શ ા ન હ અને ૂળ રહેવાસીઓને કાઢ ૂક શકયા ન હ એટલે
કનાનીઓઆ દેશમાં ર ા.

13 જયારે ઇઝરાયલના લોકો મજ ૂત થતાં ગયા, તેઓએ
કનાનીઓને પાસે ભારે મજૂર કરાવી, પણ તેઓને દૂર કર શકયા ન હ.

વ ુ પ્રદેશ માટે એફ્રાઇમ અને પ મ મનાશ્શાની માગણી
14 પછ ૂસફના વંશજોએ યહો ુઆને ક ું, “યહોવાહનો

આશીવાર્દના કારણે અમે વસ્તીમાં વશેષ ૃ દ્ધ પામ્યા છ એ. તેમ
છતાં તમે અમને વારસામાં ફક્ત એક જ દેશ અને એક જ ભાગ કેમ
સોંપ્યો છે?” 15 યહો ુઆએ તેઓને ક ું, “જો તમે વસ્તીમાં વશાળ
પ્રજા છો, તો તમે પોતે પોતાની ર તે ઉપર તરફ વનમાં જાઓ અને ત્યાં
પ રઝ ઓના અને રફાઈઓના દેશમાં પોતાને માટે જમીન તૈયાર કરો.
કેમ કે એફ્રાઇમનો પહાડ પ્રદેશ તમારા માટે ઘણો સાંકડો છે.

16 ૂસફના વંશજોએ ક ું, “પહાડ પ્રદેશ અમારે માટે ૂરતો નથી
અને સવર્ કનાનીઓ જઓે ખીણના પ્રદેશમાં રહે છે, તેઓની પાસે
જે બેથ-શેઆન અને તેનાં ગામડાંઓમાં અને યઝ્રએલની ખીણમાં
રહેનારાઓની પાસે તો લોખંડના રથો છે.” 17 ત્યારે યહો ુઆએ
ૂસફના ુત્રો એફ્રાઇમને તથા મનાશ્શાને ક ું, “તમે એક મોટ પ્રજા

ઘણાં પરાક્રમી છો. તેથી તને માત્ર દેશનો એક જ ભાગ મળશે એ ું
નથી. 18 પર ુ પહાડ પ્રદેશ પણ તારો થશે. તે જગલ છે છતાં ું તેને
કાપી નાખશે અને તેની દૂરની સરહદો ુધી કબજો કરશ.ે જઓેની પાસે
લોખંડના રથો છે એ કનાનીઓ બળવાન છે એ ખરુ તો પણ ું તેઓને
કાઢ ૂક શક શ.”
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બાક ના પ્રદેશની વહેંચણી
1 પછ શીલોહમાં સમગ્ર ઇઝરાયલ લોકો ભેગા મ ા ને ત્યાં

તેઓએ ુલાકાતમંડપ ઊભો કય . અને તેઓએ આખો દેશ જીત્યો.
2ઇઝરાયલ લોકોમાં હજી વારસો પામ્યા વગરનાં સાત કુળો હતા.ં

3યહો ુઆએ ઇઝરાયલના લોકોને ક ું, “જે દેશ તમારા પ ૃઓના
પ્ર ,ુ યહોવાહે તમને આપ્યો છે તેનો કબજો લેવા જવાને તમે ાં
ુધી ઢ લ કરશો?” 4 તમારા પોતાના માટે દરેક કુળમાંથી ત્રણ ુરુષોને
નમણુંક કરો અને હુ તેઓને બહાર મોકલીશ. તેઓ જઈને દેશના
રહેવાસીઓની મા હતી મેળવશ.ે તેમના વારસાનો વગતવાર અહેવાલ
તૈયાર કરે પછ તેઓ માર પાસે આવ.ે

5 તેઓ તેના સાત વભાગ કરે. યહૂદા દ ક્ષણમાં પોતાના પ્રદેશની
અંદર રહે, ૂસફના ુત્રો ઉ રમાં પોતાના પ્રદેશની અંદર રહેવા ું ચા ુ
રાખે. 6 તમે સાત ભાગો ું વણર્ન કરો અને તે કરે ું વણર્ન અહ માર
પાસે લાવો. પછ આપણા પ્ર ુ યહોવાહની આગળ હુ અહ તમારે
સારુ ચઠ્ઠ ઓ નાખીને ભાગ પાડ આપીશ.

7 લેવીઓને તમાર મધ્યે ભાગ મળવાનો નથી, કેમ કે યહોવાહ ું
યાજકપદ એ જ તેઓનો વારસો છે. યદનની પાર ગાદ, રુબેન તથા
મનાશ્શાના અધર્કુળને ૂસાએ વારસોઆપેલો છે; તે તેઓએપ્રાપ્ત કય
છે.”

8પછ તે માણસોઊઠ ને ગયા. જઓે દેશ ું વણર્ન કરવાને જતા હતા
તેઓને યહો ુઆએ એવી આજ્ઞા આપી હતી કે, “જઈને દેશમાં સવર્ત્ર
ફર ને તે ું વણર્ન કરો અને માર પાસે પાછા આવો. પછ શીલોહમાં હુ
યહોવાહની આગળ તમારે સારુ ચઠ્ઠ ઓ નાખીને ભાગ પાડ શ.” 9 તે
માણસો જઈને દેશમાં બધી જગ્યાએ ફર ને નગરો પ્રમાણે સાત ભાગે
યાદ માં તેઓ ું વણર્ન ક ુ, દરેક ભાગ પાડ ને નગરોની યાદ બનાવી.
પછ તેઓ શીલોહની છાવણીમાં યહો ુઆ પાસે પાછા આ ા.
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10 પછ યહો ુઆએ તેઓને સારુ શીલોહમાં યહોવાહની આગળ
ચઠ્ઠ ઓ નાખી. ત્યાં યહો ુઆએ ઇઝરાયલના લોકોને-તેઓના ભાગ
પ્રમાણે વહેંચી આપ્યો.

બન્યામીનના કુળને મળેલો પ્રદેશ
11 બન્યામીનના કુળને તેઓના કુટુબો પ્રમાણે તેમને તે દેશ ભાગ

કરવામાં આ ો હતો. એટલે જે પ્રદેશ તેમને આપવામાં આ ો હતો તે
યહૂદાના વંશજો અને ૂસફના વંશજોની વચ્ચે આવેલો હતો. 12 ઉ ર
ભાગે તેઓની સીમા યદન હતી. તે સીમા યદનથી યર ખોની ઉ ર
બાજુએ ગઈ, પછ પ મ તરફ પહાડ પ્રદેશમાં તે ગઈ. ત્યાં તે બેથ-
આવેનના રણ ુધી પહોંચી.

13 ત્યાંથી આગળ ૂઝ એટલે બેથેલ ની દ ક્ષણ બાજુએ તે સરહદ
પસાર થઈ. નીચેના બેથ-હોરોનની દ ક્ષણમાં જે પવર્ત છે તેની પાસે
થઈને અટારોથ-આદ્દાર ુધી ઊતર . 14એ પવર્ત બેથ-હોરોનની સામે
દ ક્ષણ બાજુ પર આવેલો છે. ત્યાંથી તે સીમાનો છેડો યહૂદાના કુળના
નગર કયાર્થ-બાલએટલ,ે કયાર્થ-યાર મઆગળઆવેલો છે. આતેની
પ મ બાજુ હતી.

15 દ ક્ષણ ભાગ કયાર્થ-યાર મની બહારની બાજુએથી શરૂ થયો.
તેની સરહદ ત્યાંથી એફ્રોન, નેફતોઆના પાણીના ઝરા ુધી ગઈ. 16 તે
સરહદ પછ નીચે હ ોમના દ કરાની ખીણની સામેના પવર્તની સરહદ
ુધી, જે રફાઈઓની ખીણની અંતે ઉ ર તરફ છે. પછ તે નીચે
હ ોમની ખીણથી, ય ૂસીઓના દ ક્ષણ તરફના ઢાળથી, નીચે એન-
રોગેલ ુધી ગઈ.

17 તે ઉ રથી વળ ન,ે એન-શેમેશની દશામાં અને ત્યાંથી ગલીલોથ
તરફ ગઈ, તે અદમુ્મીમના ઘાટની સામે છે. પછ તે નીચે બોહાનની શલા
તે રુબેનનો ુત્ર હતો ુધી ગઈ. 18 તે સરહદ બેથ અરાબાના ઉ રના
ઢાળથી પસાર થઈને નીચે અરાબા ુધી ગઈ.

19 તે સરહદ બેથ-હોગ્લાના ઉ ર ઢાળ પરથી પસાર થઈ. તે
સરહદનો છેડો ખારા સ ુદ્રની ઉ ર ખાડ તરફ, યદનની દ ક્ષણેઆવેલો
છે. આદ ક્ષણની સરહદ હતી. 20 ૂવર્ બાજુએ યદન તેની સરહદ હતી.
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તે બન્યામીનના કુળનો વારસો હતો, તેઓના દરેકના કુટુબો પ્રમાણે,
ચોતરફની, સરહદ એ હતી.

21 હવે બન્યામીનના કુળનાં નગરો તેઓના કુટુબો પ્રમાણે આ
હતા: એટલે યર ખો, બેથ-હોગ્લા, એમેક-કસીસ, 22 બેથ-અરાબા,
સમારાઈમ, બેથેલ, 23 આવ્વીમ, પારા, ઓફ્રા, 24 કફાર-આમ્મોની,
ઓફની તથા ગેબા. તેઓના ગામો સ હત કુલ બાર નગરો હતા.ં

25 ત્યાં આ નગરો પણ હતા,ં એટલ,ે ગબ્યોન, રામા, બેરોથ,
26 મસ્પા, કફ રા, મોસા, 27 રેકેમ, યપલ, તારલા, 28 સેલા, હાલેફ,
ય ૂસી એટલે યરુશાલેમ, ગબયા, કયાર્થ. તેઓના ગામો સ હત કુલ
ચૌદ નગરો હતા.ં બન્યામીનના કુળના કુટુબો માટે એ વારસો હતો.

19
શમયોનના કુળને મળેલો પ્રદેશ

1બીજી ચઠ્ઠ શમયોનના નામની નીકળ ,એટલે શમયોનના કુળને
તેઓના કુટુબ પ્રમાણેજમીનસોંપવામાંઆવી. તેઓનો વારસો યહૂદાના
કુળના વારસા મધ્યે હતો.

2 તેઓને તેમનો વારસો મ ો, એટલ,ે બેરશેબા અથવા શેબા,
મોલાદા, 3 હસાર- ૂઆલ, બાલાહ, એસેમ, 4એલ્તોલાદ, બ ૂલ અને
હોમાર્.

5 શમયોન જે સકલાગ પાસે હ ુ,ં બેથ-માકાર્બોથ, હસાર- ૂસા,
6બેથ-લબાઓથ, શારુહેન. તેઓના ગામો સ હત આ કુલ તેર નગરો
હતા.ં 7 સમયોન પાસે આઈન, રમ્મોન, એથેર, તથા આશાન હતા.ં
તેઓના ગામો સ હતઆ કુલ ચાર નગરો હતા.ં

8આનગરોની ચારેતરફનાં જે સવર્ ગામો સ હત,બાલાથ-બેરએટલ,ે
વારસો, તેઓનાં કુટુબોને આપવામાં આ ો હતો. 9 શમયોનના કુળનો
આ વારસો યહૂદાના કુળના વસ્તારમાંથી તેઓને મ ો હતો. કેમ કે
યહૂદાના કુળને જરૂર કરતાં વધારે જમીનનો ભાગ સોંપાયો હતો. માટે
તેઓના વારસા મધ્યે શમયોનના કુળને ભાગ મ ો હતો.

ઝ ુલોનના કુળને મળેલો પ્રદેશ
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10ત્રીજી ચઠ્ઠ ઝ ુલોનના કુળના નામની નીકળ . અને તેઓના કુટુબ
પ્રમાણે તેઓને જમીન આપવામાં આવી. તેઓના વારસાની સરહદ
સાર દથી શરુ થતી હતી. 11તેઓની સરહદ પ મ દશા તરફ મારાલા
અને દાબ્બેશેથ ુધી પહોંચી; તે યોકનામ સામેના નાળાં ુધી વસ્તરેલી
હતી.

12સાર દથી ૂવર્ દશાએ વળ ને ૂવર્ તરફ કસ્લોથ તાબોરની સરહદ
ુધી ગઈ. ત્યાંથી નીકળ ને તે દાબરાથ અને પછ યાફ આ ુધી ગઈ.

13 ત્યાંથી આગળ વધીને ગાથ-હેફેરની ૂવર્ તરફ પસાર થઈને એથ-
કાસીન ુધી ગઈ; પછ ત્યાંથી વળ ને રમ્મોન થઈને નેઆ ુધી લંબાઈ
હતી.

14 તે સરહદ ચકરાવો ખાઈને ઉ રે હા ાથોન ુધી ગઈ; અને
તેનો છેડો યફતાએલની ખીણ આગળ આ ો. 15 કાટ્ટાથ, નાહલાલ,
શમ્રોન, યદલા, તથા બેથલેહેમ નગરોનો આ પ્રદેશમાં સમાવેશ થાય
છે. તેઓનાં ગામો સ હતઆ કુલ બાર નગરો હતા.ં 16આઝ ુલોનના
કુળનો વારસો, જે તેના કુટુબોને તેમનાં નગરો અને ગામો સ હત
આપવામાં આ ો હતો તે છે.

ઇસ્સાખારના કુળને મળેલો પ્રદેશ
17 ચોથી ચઠ્ઠ ઇસ્સાખારના નામની નીકળ તે પ્રમાણે તેઓના

કુટુબોને જમીન આપવામાં આવી હતી. 18 તેઓના પ્રદેશમાં યઝ્રએલ,
ક ુલ્લોથ તથા ૂનેમ. 19હફારાઈમ, શીઓન તથા અનાહરાથ.

20 રાબ્બીથ, કશ્યોન, એબેસ, 21 રેમેથ, એન-ગા ીમ, એન-હાદ્દા
તથા બેથ-પાસ્સેસ. 22 તેઓની સીમા તાબોર, શાહ ુમા, બેથ-શેમેશ
થઈને યદન ુધી પહોંચી. તેઓનાં ગામો સ હત આ કુલ સોળ નગરો
હતા.ં

23ઇસ્સાખારના કુળનોઆવારસો તેઓના કુટુબને તેમનાં ગામોઅને
નગરો સ હતઆપવામાં આ ો હતો.

આશેરના કુળને મળેલો પ્રદેશ
24 પાંચમી ચઠ્ઠ આશેરના કુળની હતી. તે પ્રમાણે તેઓના કુટુબને

જમીનઆપવામાંઆવી. 25તેઓના પ્રદેશમાં હેલ્કાથ, હલી,બેટેન તથા
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આખ્શાફ 26અલ્લામેલેખ, આમાદ તથા મશાલ. તે સીમા પ મમાં
કામલ તથા શીહોર- લબ્નાથ ુધી વસ્તરેલી હતી.

27 પછ તે ૂવર્ દશાએથી વળ ને બેથ-દાગોન અને ઝ ુલોન ુધી
ગઈ, યફતાએલની ખીણની ઉ રે બેથ-એમેક તથા નેઈએલ ુધી
પહોંચી, પછ તે ત્યાંથી ઉ ર તરફ કા ૂલ ુધી પહોંચી. 28 પછ તે
એબ્રોન, રહોબ, હામ્મોન, કાના એટલે મોટા સદોન ુધી ગઈ.

29 તે સરહદ પાછ વળ ને રામા અને કોટવાળા નગર ૂર ુધી ગઈ.
પછ તે સીમા વળ ને હોસામાં ગઈઅને તેનો છેડોઆખ્ઝ બના પ્રદેશની
પાસે, સ ુદ્ર ુધી આ ો, 30 ઉમ્મા,અફેક તથા રહોબ. તેઓનાં ગામો
સ હતઆ કુલ બાવીસ નગરો હતા.ં

31 આ આશેર કુળનો વારસો હતો, તે તેઓના કુળને તેમનાં ગામો
અને નગરો સ હતઆપવામાં આ ો હતો.

નફતાલીના કુળને મળેલો પ્રદેશ
32છઠ્ઠ ચઠ્ઠ નફતાલીના કુળની હતીઅને તે પ્રમાણે તેઓના કુટુબોને

જમીનઆપવામાં આવી હતી. 33તેઓની સીમા હેલેફ, સાના ીમમાંના
એલોન ૃક્ષની બાજુથી, અદામી-નેકેબ, યાબ્નએલ, ત્યાંથી લા ૂમ
ુધી ગઈ; યદન આગળ તેની સીમાનો અંત આ ો. 34 તે સીમા

પ મ તરફ વળ નેઆઝનોથ-તાબોરઅને હુ ોક ુધી ગઈ; દ ક્ષણમાં
ઝ ુલોન, પ મમાં આશેર, ૂવર્માં યદન પાસે યહૂદા ુધી પહોંચી.

35 તેઓનાં કોટવાળા નગરો આ હતા;ં સદ્દ મ, સેર, હામ્માથ,
રા ાથ, ક ેરેથ, 36 અદામા, રામા, હાસોર, 37 કેદેશ, એડ્રઇે, એન-
હાસોર.

38ઈરોન, મગ્દાલેલ, હોરેમ, બેથ-અનાથ તથા બેથ-શેમેશ. તેઓનાં
ગામો સ હતઆ કુલઓગણીસ નગરો હતા.ં 39આનફતાલીના કુળનો
વારસો હતો, તે તેમના કુટુબોને નગરો અને ગામો સ હત આપવામાં
આ ો હતો.

દાનના કુળને મળેલો પ્રદેશ
40 સાતમી ચઠ્ઠ દાનના કુળના નામની નીકળ . અને તે

પ્રમાણે તેઓના કુટુબોને જમીન આપવામાં આવી. 41 તેઓના
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વારસાના વસ્તારમાં સોરાહ,એશ્તાઓલ, ઈર-શેમેશ, 42શાલાબ્બીન,
આયાલોન તથા યથ્લાનો સમાવેશ થતો હતો.

43ઉપરાંતએલોન, તમ્ના,એક્રોન, 44એલ્તકે, ગબ્બથોન,બાલાથ,
45 યેહૂદ, બની-બરાક, ગાથ- રમ્મોન, 46 મ-ેયાક ન તથા યાફાથી પારના
રા ોન સ હત સમગ્ર વસ્તારનો સમાવેશ થતો હતો.

47 દાનના કુળે તેઓનો વસ્તાર વધાય . દાને લેશેમ પર હુમલો કર ને
ુદ્ધ ક .ુ ત્યાંના દરેક જણને તલવારથી માયાર્, તેનો કબજો લીધો અને

તેમાં વસ્યા. તેઓએ લેશેમ ું નામ બદલીને તેઓના ૂવર્જોના નામ
પરથી તે ું નામ દાન પા ુ.ં 48 આ દાનના કુળનો વારસો હતો અને
તેઓના કુટુબો પ્રમાણે નગરોઅને તેઓનાં ગામો સ હતતેમનેઆપવામાં
આ ો હતો.

પ્રદેશ-વહેંચણીના કાયર્ની સમા પ્ત
49જયારે તેઓ દેશના વારસા પ્રમાણે જમીનની વહેંચણી ૂર કર

ર ા ત્યારે ઇઝરાયલના લોકોએ ૂનના દ કરા, યહો ુઆને તેઓની મધ્યે
વારસો આપ્યો. 50 યહોવાહની આજ્ઞાથી તેઓએ યહો ુઆને તેની
માંગણી ુજબ ું નગર તમ્નાથ-સેરા આપ્ ું. તે એફ્રાઇમનાં પહાડ
પ્રદેશમાં આવે ું હ ુ.ં તેનો જીણ દ્ધાર કર ને તે તેમાં ર ો.

51 એલાઝાર યાજક તથા ૂનના ુત્ર યહો ુઆએ અને ઇઝરાયલ
લોકોનાં કુળોના ૂવર્જોનાં કુટુબોના આગેવાનોએ શીલોહ તરફ
ુલાકાતમંડપને પ્રવેશદ્વારે, યહોવાહની આગળ ચઠ્ઠ ઓ નાખીને, જે

વારસો વહેંચી આપ્યો તે આ છે.
આમ તેઓએ જમીનની વહેંચણી કરવા ું કામ ૂરુ ક .ુ

20
આશ્રયનગરો

1 પછ યહોવાહે યહો ુઆને ક ું, 2 “ઇઝરાયલના લોકોની સાથે
વાત કર ને કહે કે, ‘ ૂસાની મારફતે જે વષે મેં તમને ક ું હ ું તે પ્રમાણે
આશ્રયનાં નગરો ઠરાવો. 3 કેમ કે કોઈ માણસ કે જણેે અજાણતા કોઈ

ક્તને માર ના ો હોય તે આશ્રયનગરમાં નાસી જઈ શકે. આ



યહો ુઆ 20:4 xlviii યહો ુઆ 21:2

નગરો કોઈ એક જે માર નંખાયેલા ક્તના ૂનનો બદલો લેવા તેને
શોધનારથી રક્ષણ અને આશ્રયને માટે થશે.

4 તે માણસ તેમાંના કોઈ એક નગરમાં નાસી જશે, તે નગરના
દરવાજાના પ્રવેશદ્વાર પર તે ઊભો રહેશે અને તે નગરોના વડ લોને તેની
બાબત જણાવશ.ે પછ તેઓ તેને તે નગરમાં સ્વીકારશે અને તેઓની
વચ્ચે રહેવા માટે તેને જગ્યા આપશ.ે

5અને માર નંખાયેલી ક્તના ૂનનો બદલો લેવા જો કોઈ પ્રયત્ન
કરતો હોય તો પછ નગરના લોકોએ આ મ ુષ્યઘાતકને તેના હાથમાં
સોંપવો ન હ. તેઓએ આ કર ું ન હ, કેમ કે તેણે તેના પડોશીને
અજાણતાંથી માર ના ો હતો, ન હ કે અગાઉથી તેને તેના પર દ્વષે
હતો. 6 તે દવસોમાં જે ુ યાજક તર કેની સેવા આપતો હોય તેના
મરણ ુધી, તે ન્યાયને સારુ સભા આગળ ઊભો રહે ત્યાં ુધી, તે તેં
જ નગરમાં રહે. પછ એ મ ુષ્યઘાતક તેના પોતાના ઘરે અથવા તેના
પોતાના નગરમાં કે ાંથી તે નાસી ગયો હતો ત્યાં પાછો જાય.”

7 તેથી ઇઝરાયલીઓએ આશ્રયનગર તર કે ગાલીલમાં નફતાલીના
પવર્તીય પ્રદેશમાંનાં કેદેશ, એફ્રાઇમનાં પવર્તીય પ્રદેશમાંનાં શખેમ,
યહૂ દયાના પવર્તીય પ્રદેશમાંનાં કયાર્થ-આબાર્ એટલે હેબ્રોન, 8 ૂવર્માં
યર ખો પાસે યદનને પેલે પાર તેઓએ રુબેનના કુળમાંથી સપાટ પ્રદેશ
પરના અરણ્યમાં બેસેર, ગાદ કુળમાંથી રામોથ ગલ્યાદ, મનાશ્શાના
કુળમાંથી બાશાનમાં ગોલાન પસંદ કયાર્.

9એ નગરો સવર્ ઇઝરાયલના લોકોને સારુ અને તેઓ મધ્યે પ્રવાસ
કરનારા પરદેશીને સારુ ઠરાવેલા હતા કે, જે કોઈ જાણતા અજાણતાં
કોઈ ક્ત ું ૂન કરે, ાં ુધી તે ૂનનો બદલો લેનારના હાથથી તે
માય જાય ન હ, ત્યાં ુધી નાસી જઈને સભા આગળ ઉપ ત થાય.

21
લેવીઓનાં નગરો

1 પછ લેવીઓના કુટુબોના વડ લો એલાઝાર યાજક પાસે, ૂનના
ુત્ર યહો ુઆ અને ઇઝરાયલના ૂવર્જોના આગેવાનો પાસે આ ા.

2 તેઓએ કનાન દેશના શીલોહ આગળ તેમને ક ું, “યહોવાહે ૂસાની



યહો ુઆ 21:3 xlix યહો ુઆ 21:13

મારફતે તેઓને આજ્ઞા આપી કે અમને રહેવા સારુ નગરો અને અમારા
જાનવરોને માટે ઘાસવાળ જમીન આપવી.”

3 તેથી ઇઝરાયલી લોકોએ યહોવાહની આજ્ઞા પ્રમાણ,ે પોતાના
વારસામાંથી નગરો અને ગૌચરો લેવીઓને આપ્યા.ં

4 કહાથીઓના કુટુબોને માટે જે ચઠ્ઠ પસંદ થઈ તેની આ પ્રમાણે
કાયર્વાહ થઈ. લેવીઓમાંના હારુન યાજકોના વંશજોએ યહૂદાના
કુળમાંથી, શમયોનના કુળમાંથી અને બન્યામીનના કુળમાંથી તેર નગરો
પ્રાપ્ત કયાર્.

5 કહાથીઓના બાક નાં કુટુબોને માટે ચઠ્ઠ ઓ નાખતાં તેઓને
એફ્રાઇમનાં કુળના કુટુબોમાંથી, દાનના કુળમાંથી અને મનાશ્શાના
અધર્કુળમાંથી દસ નગરો પ્રાપ્ત થયાં.

6 ગેશ ન ુત્રોને માટે ચઠ્ઠ ઓ નાખતા તેમને ઇસ્સાખાર કુળના
કુટુબોમાંથી,આશેરના કુળમાંથી, નફતાલીના કુળમાંથી અને બાશાનમાં
મનાશ્શાના અધર્કુળમાંથી તેર નગરો આપવામાં આ ા.

7 મરાર ના વંશજોના જે લોકો હતા તેઓને રુબેનના, ગાદ અને
ઝ ુલોનના કુળમાંથી બાર નગરો પ્રાપ્ત થયા.

8 તેથી યહોવાહે ૂસાની મારફતે જે આજ્ઞા આપી હતી, તેમ
ઇઝરાયલ લોકોએ ચઠ્ઠ ઓ નાખીને આ નગરો તેઓનાં ગૌચરો સ હત
લેવીઓને આપ્યાં. 9 અને તેઓના નામની યાદ પ્રમાણે યહૂદાના
કુળમાંથી, શમયોનના કુળમાંથી, ઉપર દશાર્ ાં પ્રમાણેનાં નગરોના
ભાગ તેઓને સોંપવામાં આ ા. 10 હારુનના વંશજો જે લેવીઓના
કુળમાંથી પાછા ફયાર્ હતા અને કહાથીઓના કુટુબો મધ્યે હતા, તેમને
આ નગરો આપવામાં આ ાં હતા.ં કેમ કે પહેલી ચઠ્ઠ તેઓના નામની
નીકળ હતી.

11 ઇઝરાયલીઓએ તેઓને યહૂ દયાના પહાડ પ્રદેશમાં ું કયાર્થ-
આબાર્ અનાકના પતા ું નગર, એટલે હેબ્રોન તેની આસપાસનાં ગૌચર
સ હત આપ્યા.ં 12 પણ નગરનાં ખેતરો અને તેનાં ગામો ય ેના ુત્ર
કાલેબને અગાઉથી જ ુપ્રત કરાયા હતા.ં

13 તેઓએ હારુન યાજકના વંશજોને મ ુષ્યઘાતક માટેના આશ્રય ું
નગર તે, હેબ્રોન તેનાં ગૌચર સ હત તથા લબ્નાહ તેનાં ગૌચર સ હત
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અને 14 યા ીર તેનાં ગૌચર સ હત, એશ્તમોઆ તેનાં ગૌચર સ હત.
15 હોલોન પણ તેનાં ગૌચર સ હત, દબીર તેનાં ગૌચર સ હત આપ્યાં,
16આઈન તેનાં ગૌચર સ હત, ૂટ્ટા તેનાં ગૌચર સ હત અને બેથ-શેમેશ
તેનાં ગૌચર સ હત. એ નવ નગરો આ બે કુળને આપવામાં આ ાં.

17 બન્યામીનના કુળમાંથી ગબ્યોન તેનાં ગૌચર સ હત, ગેબા તેનાં
ગૌચર સ હત, 18 અનાથોથ તેનાં ગૌચર સ હત તથા આલ્મોન તેનાં
ગૌચર સ હત એ ચાર નગરો. 19 હારુનના વંશજોના યાજકોન,ે બધાં
મળ ને કુલ તેર નગરો તેનાં ગૌચર સ હતઆપવામાં આ ાં હતાં.

20 કહાથના કુટુબનાં જે લેવી ુત્રો હતા તેઓને માટે ચઠ્ઠ ઓ નાખતાં
તે પ્રમાણે એફ્રાઇમનાં કુળમાંથી તેઓને નગરો આપવામાં આ ાં.
21 તેઓને એફ્રાઇમનાં પહાડ પ્રદેશમાં ું મ ુષ્યઘાતક ું આશ્રયનગર
શખેમ તેનાં ગૌચર સ હત તથા ગેઝેર તેનાં ગૌચર સ હત આપવામાં
આ ાં હતાં, 22 કબ્સાઈમ તેનાં ગૌચર સ હત તથા બેથ-હોરોન તેનાં
ગૌચર સ હત. એ ચાર નગરો તેઓને આપ્યા.ં

23 દાનના કુળમાંથી કહાથના કુટુબોને એલ્તકે તેનાં ગૌચર સ હત,
ગબ્બથોન તેનાં ગૌચર સ હત આપ્યાં હતા,ં 24આયાલોન તેનાં ગૌચર
સ હત, ગાથ- રમ્મોન તેનાં ગૌચર સ હત. ચાર નગરો આપવામાં
આ ાં.

25 કહાથના કુટુબનાં મનાશ્શાના અધર્કુળમાંથી, તાનાખ તેનાં ગૌચર
સ હત તથા ગાથ- રમ્મોન તેનાં ગૌચર સ હત એ બે નગરો આપવામાં
આ ાં. 26 કહાથના બાક ના કુટુબોના સવર્ મળ ને દસ નગરો તેનાં
ગૌચર સ હતઆપવામાં આ ાં.

27મનાશ્શાનાઅધર્કુળમાંથી બાશાનમાં ું ગોલાન તેનાં ગૌચર સ હત,
બેશ્તરા તેનાં ગૌચર સ હત. એ બે નગરો લેવીઓના કુટુબોમાંના
ગેશ નના ુત્રોને આપવામાં આ ાં.

28 ગેશ નના કુટુબોથી ઇસ્સાખારના કુળમાંથી કશ્યોન તેનાં ગૌચર
સ હત, દાબરાથ તેનાં ગૌચર સ હત, 29યા ૂર્થ તેનાં ગૌચર સ હતએન-
ગા ીમ તેનાં ગૌચર સ હત ચાર નગરોઆપવામાં આ ાં. 30આશેરના
કુળમાંથી મશાલઅને તેના ગૌચર સ હત,આ ોન તેના ગૌચર સ હત,
31 હેલ્કાથ તેના ગૌચર સ હત અને રહોબ તેનાં ગૌચર સ હત એ ચાર
નગરો આપવામાં આ ાં.
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32 નફતાલીના કુળમાંથી ગાલીલમાં ું મ ુષ્યઘાતક ું આશ્રયનગર
કેદેશ તેનાં ગૌચર સ હત, હામ્મોથ-દોર તેનાં ગૌચર સ હત તથા કાતાર્ન
તેનાં ગૌચર સ હતએ ત્રણ નગરોઆપ્યા.ં 33ગેશ નીઓનાં કુટુબો માટે,
તેનાં ગૌચરો સ હત બધાં મળ ને તેર નગરોનો સમાવેશ થતો હતો.

34 બાક રહેલા લેવીઓને એટલે મરાર ના કુટુબોને ઝ ુલોનના
કુળમાંથી યોકનામ તેનાં ગૌચર સ હત, કાતાર્ તેનાં ગૌચર સ હત,
35 દમ્ના તેનાં ગૌચર સ હત, નાહલાલ તેનાં ગૌચર સ હત. એ ચાર
નગરો આપવામાં આ ાં.

36 રુબેનના કુળમાંથી મરાર ના કુટુબોને બેસેર તેનાં ગૌચરો સ હત,
યાહસા તેનાં ગૌચરો સ હત, 37 કદેમોથ તેનાં ગૌચરો સ હત તથા મેફાથ
તેનાં ગૌચરો સ હત એ ચાર નગરો આપવામાં આ ાં. 38 તેઓએ
ગાદના કુળમાંથી ગલ્યાદમાં ું મ ુષ્યઘાતક માટે ું આશ્રયનગર રામોથ
તેનાં ગૌચરો સ હત તથા માહનાઇમ તેનાં ગૌચરો સ હત.

39 હેશ્બોન તેનાં ગૌચરો સ હત તથા યાઝેર તેનાં ગૌચરો સ હત
બધાં મળ ને કુલ ચાર નગરો. 40 આ બધાં નગરો, મરાર ુત્રોના
અનેક કુટુબોના નગરો હતા,ં જે લેવીના કુળથી ચઠ્ઠ નાખવાથી તેઓને
આપવામાં આ ાં હતા.ં

41 ઇઝરાયલના લોકોએ કબજે કરેલી જમીનની મધ્યેથી લેવીઓએ
અડતાળ સ નગરો તેનાં ગૌચર સ હત મેળ ા.ં 42આનગરોમાં પ્રત્યેક
નગરની આસપાસ તેનાં ગૌચરો હતા.ં એ જ પ્રમાણે એ સવર્ નગરો ું
હ ુ.ં

ઇઝરાયલ દેશનો કબજો લે છે
43 તે પ્રમાણે તેમણે ઇઝરાયલને તે સઘળો દેશ આપ્યો.

યહોવાહે ઇઝરાયલના ૂવર્જોને જે દેશ આપવાની પ્ર તજ્ઞા કર હતી.
ઇઝરાયલીઓએ તેનો કબજો લીધો અને ત્યાં વસવાટ કય . 44 પછ
યહોવાહે તેઓને બધી બાજુએથી શાં ત આપી કે જનેી તેમણે તેઓના
ૂવર્જો સાથે પ્ર તજ્ઞા કર હતી. તેઓના સવર્ શ ુમાંથી કોઈ તેઓને

હરાવી શ ું ન હ. યહોવાહ તેઓના સવર્ શ ુઓને તેઓના હાથમાં
સોંપ્યા. 45 યહોવાહે ઇઝરાયલના ઘરનાઓને જે કઈ વચન આપ્ ું હ ું
તે સવર્માંથી એકેય ૂરુ થયા વના ર ું ન હ. તેમાંના તમામ વચનો
પ ર ૂણર્ થયાં.
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22
ૂવર્કાંઠાંનાં કુળો પાછાં વતનમાં

1 તે સમયે યહો ુઆએ રુબેનીઓન,ે ગાદ ઓને તથા મનાશ્શાના
અધર્કુળને બોલા ા,ં 2 તેણે તેઓને ક ું, “યહોવાહનાં સેવક ૂસાએ
જે આજ્ઞા તમને આપી હતી, તે સવર્ તમે પાળ છે; જે સવર્ આજ્ઞા મેં
તમને આપી, તે તમે પાળ છે. 3 ઘણાં દવસોથી આજ દન ુધી તમે
તમારા ભાઈઓને તજયા નથી. પણ તેને બદલ,ે તમે તમારા યહોવાહ,
પ્ર ુની આજ્ઞાઓ કાળજીથી ૂરે ૂર પાળ છે.

4હવે તમારા યહોવાહ, પ્ર ુએ તમારા ભાઈઓને પ્ર તજ્ઞાઆપી હતી
તે પ્રમાણ,ે તેમણે તેઓને વસામો આપ્યો છે. તે માટે તમે પાછા વળ ને
તમારા તં ુઓમાં તથા તમારો પોતાનો પ્રદેશ, જે યહોવાહનાં સેવક
ૂસાએ તમને યદનની પેલી બાજુ પર આપ્યો હતો, તેમાં જાઓ. 5 હવે

જેઆજ્ઞા તથા નયમ યહોવાહનાં સેવક ૂસાએ તમનેઆપ્યા હતા તેને,
એટલે કે પોતાના યહોવાહ, પ્ર ુ પર પ્રેમ કરવો, તેમના સવર્ માગ માં
ચાલ ું, તેમની આજ્ઞાઓ પાળવી, તેમને વળગી રહે ું, પોતાના સં ૂણર્
હૃદયથી અને પોતાના સં ૂણર્ જીવથી તેમની સેવા કરવી, તે સવર્ તમે
કાળજી ૂવર્ક ધ્યાનથી પાળો.” 6 પછ યહો ુઆએ તેઓને આશીવાર્દ
આપીને વદાય કયાર્ અને તેઓ પોતાના તં ુઓમાં પાછા ગયા.

7હવે મનાશ્શાના અધર્કુળને ૂસાએ બાશાનમાં વારસોઆપ્યો હતો,
પણ તેના બીજા અધર્ કુળને યહો ુઆએ તેઓના ભાઈઓની પાસે
પ મમાં યદન પાર વારસો આપ્યો. વળ જયારે યહો ુઆએ તેઓને
તેઓના તં ુમાં મોકલી દ ધા ત્યારે તેણે તેઓને આશીવાર્દ આપ્યો.
8અને તેઓને ક ું, “ઘણી સંપ સાથ,ે ુષ્કળ પ ુધન સાથ,ે ચાંદ ,
સો ું, કાં ,ુ લોખંડ અ ત ઘણાં વ ો એ બ ું સાથે લઈને તમારા
તં ુઓમાં પાછા જાઓ. તમારા ભાઈઓ સાથે તમારા શ ુઓની ૂંટ
વહેંચી લો.”

યદન કાંઠે વેદ
9તેથી કનાન દેશમાંના શીલોહમાં ઇઝરાયલ લોકોને છોડ ને રુબેનના

વંશજો, ગાદના વંશજો અને મનાશ્શા ું અધર્કુળ ઘરે પાછા ફયાર્.
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યહોવાહે ૂસાની મારફતે જે આજ્ઞા આપી હતી તે ું પાલન કર ને તેઓ
ગલ્યાદ પ્રદેશ એટલે તેમના પોતાના દેશમાં જનેો તેઓએ કબજો કય
હતો તેમાં ગયા.

10જયારે તેઓયદન નદ ના પ મભાગમાંઆ ાજે કનાન દેશમાં
છે ત્યા,ં ત્યાં રુબેનીઓએ, ગાદ ઓએ અને મનાશ્શાના અધર્કુળે યદન
નદ પાસે દૂરથી દેખાય એવી ઘણી મોટ વેદ બાંધી. 11 ઇઝરાયલના
લોકોએ આ વષે સાંભ ું અને ક ું, “જુઓ! રુબેનના લોકોએ,
ગાદ અને મનાશ્શાના અધર્કુળે યદન પાસેના ગેલીલોથના કનાન દેશની
આગળ, જે ઇઝરાયલના લોકોની બાજુએ છે ત્યાં વેદ બાંધી છે.”

12 જયારે ઇઝરાયલના લોકોએ તે સાંભ ુ,ં ત્યારે ઇઝરાયલના
તમામ લોકો તેમની સામે ુદ્ધ કરવા સારુ શીલોહમાં એકત્ર થયાં.

13 પછ ઇઝરાયલના લોકોએ ગલ્યાદ દેશમાં રુબેનીઓ, ગાદ ઓ
અને મનાશ્શાના અધર્કુળ પાસે એલાઝાર યાજકના ુત્ર ફ નહાસને
મોકલ્યો, 14અને તેની સાથે ઇઝરાયલના સવર્ કુટુબોમાંથી પ્રત્યેક ુ
કુટુબ દ ઠ આગેવાન, એવા દસ આગેવાનો મોકલ્યા. અને તેઓમાંના
બધાં ઇઝરાયલનાં કુટુબોમાં પોતપોતાના પ ૃઓનાં ઘરોના વડ લો હતા.

15 તેઓ ગલ્યાદ દેશમાં રુબેનીઓ, ગાદ ઓ અને મનાશ્શાના
અધર્કુળની પાસેઆ ા અને તેઓને ક ું: 16 “યહોવાહની સમગ્ર પ્રજા
એમ કહે છે કે, ‘તમે ઇઝરાયલના પ્ર ુની વરુદ્ધઆ કેવો અપરાધ કય
છે? આજે તમે યહોવાહનાં અ ુસરણથી પાછા વળ જઈને પોતાને
સારુ વેદ બાંધીને યહોવાહની વરુદ્ધ બળવો કય છે.

17 ું પેઓર* ુ પાપઆપણા માટે બસ નથી? તેનાથીઆપણે હજી
ુધી પણ પોતાને ુદ્ધ કયાર્ નથી. તે પાપને લીધે યહોવાહનાં લોકો ઉપર

ત્યાં મરક આવી હતી. 18 ું તમે યહોવાહનાં અ ુસરણથીઆજે પાછા
ફર ગયા છો? જો તમે પણઆજે યહોવાહની વરુદ્ધ બળવો કરો છો,
માટે કાલે ઇઝરાયલના સમગ્ર લોકો ઉપર તે કોપાયમાન થશ.ે

19 જો તમારા વતનનો પ્રદેશ અપ વત્ર હોય, તો તમે એ દેશમાં કે
ાં યહોવાહનો મંડપ ઊભો છે ત્યાં અમાર મધ્યે પોતાને માટે વારસો

લો. પણ યહોવાહની વરુદ્ધ દ્રોહ કરશો ન હ, બીજી વેદ બાંધીને

* 22:17 22:17 જુઓ ગણ. 25:1 - 9, ગી. 106:28
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યહોવાહ અમારા પ્ર ુની વરુદ્ધ દ્રોહ અને અમાર વરુદ્ધ દ્રોહ કરશો
ન હ. 20 ઝેરાહના દ કરા આખાને શા પત વસ્ ુઓની બાબતે યહોવાહે
કરેલીઆજ્ઞા ું ઉલ્લંઘન કર તેમનો વ ાસ તોડયો નથી ુ?ં અને તેથી
ઇઝરાયલના બધા લોકો પર કોપ આ ો હતો કે ન હ?† તે માણસ
એકલો જ પોતાના અપરાધમાં નાશ પામ્યો એ ું નથી.’ ”

21 ત્યારે રુબેનના કુળે, ગાદના કુળે તથા મનાશ્શાના અધર્કુળે
ઇઝરાયલના કુટુબનાં આગેવાનોને જવાબ આપતા ક ું: 22 “પરાક્રમી,
ઈ ર, યહોવાહ! પરાક્રમી, ઈ ર, યહોવાહ! એ જાણે છે. અને
ઇઝરાયલ પોતે પણ જાણશે કે યહોવાહની વરુદ્ધ બળવો અથવા
વ ાસ ું ઉલ્લંઘન કરવાથી તે અમારો બચાવ કરશે ન હ, 23જો અમે
યહોવાહનાં અ ુસરણથી પાછા ફર જવા સારુ વેદ બાંધી હોય અને
જો તે પર દહનીયાપર્ણ, ખાદ્યાપર્ણ કે શાંત્યપર્ણના યજ્ઞો કરવા સારુ
બાંધી હોય, તો યહોવાહ પોતે અમાર પાસેથી તેનો જવાબ માગો.

24 અમે વચાર ૂવર્ક એવા હે ુથી આ કામ ક ુ છે કે ભ વષ્યમાં
તમારા દ કરાઓ અમારા દ કરાઓને એમ કહે કે ઇઝરાયલના પ્ર ુ,
યહોવાહ સાથે તમારો શો લાગભાગ છે?

25 કેમ કે યહોવાહે યદનને તમાર અને અમાર વચ્ચે સરહદ બનાવી
છે. તેથી રુબેનના લોકો અને ગાદના લોકો તમારે યહોવાહ સાથે કશો
લાગભાગ નથી.’ એ ું કહ ને તમારા દ કરાઓ અમારા દ કરાઓને
યહોવાહની આરાધના કરતાં અટકાવ.ે

26 માટે અમે ક ું કે હવે આપણે વેદ બાંધીએ તે દહનીયાપર્ણને
સારુ ન હ કે કોઈ બ લદાનને સારુ ન હ, 27 પણ અમાર તથા તમાર
વચ્ચે અને આપણી પાછળઆપણા સંતાનો વચ્ચે એ સાક્ષીરૂપ થાય કે
અમારાં દહનીયાપર્ણોથી, બ લદાનોથી અને શાંત્યપર્ણથી યહોવાહની
સેવા કરવાનો અમને પણ હક છે, કે જથેી ભ વષ્યમાં તમારા સંતાનો
અમારા સંતાનોને એ ું ન કહે કે, “તમને યહોવાહની સાથે કશો લાગભાગ
નથી.’ ”

28 માટે અમે ક ુ,ં ‘જો આ તેઓ ભ વષ્યમાં અમને કે અમારા
વંશજોને એમ કહે, ત્યારે અમે એ ું કહ ું કે, “જુઓ! આયહોવાહની

† 22:20 22:20 યહો. 7:1,26
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વેદ નો ન ૂનો! તે અમારા ૂવર્જોએ ાપી છે. તે દહનીયાપર્ણ કે
બ લદાનને સારુ ન હ પણએ તો અમાર ને તમાર વચ્ચે સાક્ષીરૂપ થવા
માટે છે.” 29અમારા પ્ર ુ યહોવાહનાં મંડપની સામે તેમની જે વેદ છે,
તે સવાય અમે દહનીયાપર્ણની વેદ , ખાદ્યાપર્ણને સારુ કે બ લદાનને
સારુ બીજી કોઈ વેદ બાંધીને યહોવાહનો દ્રોહ કર એ તથા યહોવાહનાં
અ ુસરણથી પાછા વળ જઈએ,એ ું અમારાથી કદ ન થાઓ.’ ”

30 જયારે તેઓની સાથેના ફ નહાસ યાજકે લોકોના આગેવાનોએ
અને ઇઝરાયલના કુટુબનાં વડાઓએ રુબેનીઓ, ગાદ ઓ તથા
મનાશ્શાએ જે વચનો ક ાં તે સાંભ ાં ત્યારે તેઓને સારુ લાગ્ ુ.ં
31એલાઝાર યાજકના દ કરા ફ નહાસે રુબેનના ુત્રોન,ે ગાદના ુત્રોને
તથા મનાશ્શાના ુત્રોને ક ું, “આજે અમે સમ ા છ એ કે યહોવાહ
આપણી મધ્યે છે, કેમ કે તમે આ બાબતે યહોવાહની વરુદ્ધ ઉલ્લંઘન
ક ુ નથી. હવે તો તમે ઇઝરાયલના લોકોને યહોવાહનાં હાથમાંથી
છોડા ાં છે.

32એલાઝાર યાજકના ુત્ર ફ નહાસે અને આગેવાનોએ રુબેનીઓ
અને ગાદ ઓ પાસેથી, ગલ્યાદના પ્રદેશમાંથી, કનાન દેશમાં
ઇઝરાયલના લોકો પાસે પાછા આવીને તેઓને ખબર આપી. 33 તે
સાંભળ ને ઇઝરાયલના લોકોને સંતોષ થયો. તેઓએ યહોવાહની
સ્ ુ ત કર . અને જે દેશમાં રુબેનીઓ અને ગાદ ઓ રહેતા હતા, તે
દેશનો નાશ કરવાની અને તેઓની વરુદ્ધ ુદ્ધ કરવાની વાત ફર કદ
કર ન હ.

34 રુબેનીઓ અને ગાદ ઓએ તે વેદ ું નામ “એદ‡” પાડ ુ,ં કેમ કે
તેઓએ ક ું કે, “તે આપણી વચ્ચે સાક્ષીરૂપ છે કે યહોવાહ એ જ પ્ર ુ
છે.”

23
યહો ુઆનાં વદાયવચનો

1 અને ઘણાં દવસો પછ , યહોવાહે જયારે ઇઝરાયલને તેઓના
ચારેબાજુના સવર્ શ ુઓથી સલામતી બક્ષી, ત્યારે યહો ુઆ ઘણો ૃદ્ધ

‡ 22:34 22:34 સાક્ષી
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થયો હતો. 2 યહો ુઆએ સવર્ ઇઝરાયલ, તેઓના વડ લો, તેઓના
આગેવાનો, તેઓના ન્યાયાધીશો અને અ ધકાર ઓને બોલા ા અને
તેઓને ક ું, “હુ ઘણો ૃદ્ધ થયો છુ. 3 આ સવર્ દેશજા તઓ સાથે
યહોવાહ, તમારા પ્ર ુએ તમારે માટે જે ક ,ુ તે સવર્ તમે જો ું છે, કેમ
કે યહોવાહ, તમારા પ્ર ુએ, પોતે જ તમારે માટે ુદ્ધ ક ુ છે.

4 જુઓજે દેશો તમારાં કુળો માટે જીતવામાં આ ા છે અને યદનથી
પ મમાં મોટા સ ુદ્ર ુધી જે દેશોનો અને દેશજા તઓનો મેં અગાઉથી
જ નાશ કય હતો, તે મેં તમને વારસા તર કે આપ્યાં છે. 5 યહોવાહ
તમારા પ્ર ુ એ દેશજા તઓને તમાર આગળથી કાઢ ૂકશ.ે તે તેઓ ું
પતન કરશે. તેમની જમીનને જપ્ત કરશે અને જમે યહોવાહ તમારા
પ્ર ુએ તમને વચનઆપ્ ુ હ ું તેમ, તમે તેમનો દેશ કબજે કરશો.

6 તેથી ૂસાના નયમશા ના ુસ્તકમાં જે લ ું છે, તે સઘ ું
પાળવાને તથા અમલ કરવાને માટે તમે ઘણાં બળવાન તથા હમતવાન
થાઓ કે તેમાંથી જમણે કે ડાબે હાથે ફરો ન હ. 7 તમાર મધ્યે આ જે
દેશજા તઓ રહેલી છે, તેઓ સાથે ભળ જશો ન હ, કે તેઓના દેવોના
નામોનો ઉચ્ચાર કરશો ન હ કે તેઓના સોગન ખાશો ન હ, તેઓની ૂજા
પણ કરશો ન હ, તેઓને પગે લાગશો ન હ. 8 પર ુ તેને બદલ,ે જમે
આજ દન ુધી તમે કરતા આ ા છો તેમ, પોતાના યહોવાહ, પ્ર ુ
સાથે દ્રઢ સંબંધમાં રહો.

9 કેમ કે યહોવાહે તમાર આગળથી મોટ અને પરાક્રમી
દેશજા તઓને નસાડ ૂક છે. તમારા માટે, તમાર સામે આજ દન
ુધી કોઈ ટકવાને સમથર્ ર ું નથી. 10તમારામાંનો એક માણસહજારને

ભારે પડતો હતો. કેમ કે તમારા યહોવાહ, પ્ર ુએ, જમે તમને વચન
આપ્ ુ હ ું તેમ, તે પોતે તમારે સારુ ુદ્ધ કરે છે. 11માટે તમારા યહોવાહ,
પ્ર ુ પર પ્રેમ રાખવા માટે વશેષ ધ્યાન રાખો.

12 કેમ કેજો તમે કોઈ ર તે પાછા હઠશો, તમાર પાસે જે દેશજા તઓ
બાક રહેલી છે તેઓની સાથે વહાર રાખશો અને તેઓની સાથે
લ સંબંધ બાંધીને ભળ જશો, 13 તો પછ ન ે જાણજો કે, તમારા
યહોવાહ પ્ર ુ હવે પછ આ દેશજા તઓને તમાર આગળથી દૂર કરશે
ન હ. આ સાર જમીન કે જે તમારા યહોવાહ, પ્ર ુએ તમને આપી છે
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તેમાંથી તમારો નાશ થઈ જાય ત્યાં ુધી એ લોકો તમારા માટે જાળ
અને ફાંદારૂપ તથા, તમાર પીઠ પર ફટકારૂપ અનેઆંખોમાં કાંટારૂપ થઈ
પડશે.

14અને હવે, હુ ૃથ્વીના સવર્ લોકો માટે ઠરાવેલા માગજાઉં છુ, તમારા
અંતઃકરણમાં તથા આત્મામાં તમે ન ે જાણો છો કે, જે સારાં વચનો
તમારા યહોવાહ પ્ર ુએ તમારા વષે ક ાં તેમાં ું એકેય વચન નષ્ફળ
ગ ું નથી. પણ એ વચનો ૂણર્ થયાં છે. 15 પણ જમે તમારા યહોવાહ
પ્ર ુએ તમને આપેલા સવર્ સારાં વચન તમારા પ્રત્યે ફળ ૂત થયાં, તેમ,
આજેસાર જમીન તમારા યહોવાહ પ્ર ુએ તમનેઆપી છે, તેના પરથી
તમારો નાશ થતાં ુધી યહોવાહ તમારા પર સવર્ વપ ઓ લાવે એ ું
પણ બનશ.ે

16 તમારા યહોવાહ પ્ર ુએ જે કરાર,જેઆજ્ઞા તમને આપી છે, તે ું
જો તમે પાલન ન હ કરો અને બીજા દેવોની ૂજા કરશો, તેઓને પગે
લાગશો, તો પછ તમારા ઉપર યહોવાહનો કોપ ભ ૂક ઊઠશે. અને
જે સારો દેશ તેમણે તમને આપ્યો છે, તેમાંથી તમે ન થઈ જશો.”

24
ઇઝરાયલને યહો ુઆની ચેતવણી અને વનવણી

1 યહો ુઆએ ઇઝરાયલના સવર્ કુળોને શખેમમાં ભેગાં કયાર્.
ઇઝરાયલના વડ લોન,ે તેઓના આગેવાનોને, વડાઓને, ન્યાયાધીશોને,
તેઓના અ ધકાર ઓને બોલા ા અને તેઓ યહોવાહની સમક્ષ
ઉપ ત થયા. 2 યહો ુઆએ સવર્ લોકોને ક ું, “ઇઝરાયલના
યહોવાહ, કહે છે કે, ‘ ૂવર્કાળે તમારા ૂવર્જ ઇબ્રા હમના પતા તથા
નાહોરના પતા તેરાહ ફ્રાત નદ ને પેલે પાર વસેલા હતા. તેઓ અન્ય
દેવોની ૂજાભ ક્ત કરતા હતા.

3 પણ હુ તમારા પતા ઇબ્રા હમને ફ્રાત નદ ની પેલી પારથી કનાન
દેશમાં દોર લા ો અને તેના દ કરા ઇસહાક દ્વારા મેં તેને ઘણાં સંતાનો
આપ્યા.ં 4 મેં ઇસહાકને બે દ કરા યાકૂબ તથા એસાવ આપ્યા.ં મેં
વતન તર કે એસાવને સેઈર પવર્તનો પ્રદેશ આપ્યો, પણ યાકૂબ અને
તેના દ કરાઓ મસરમાં જઈને ર ા.



યહો ુઆ 24:5 lviii યહો ુઆ 24:13

5 પછ મેં ૂસાને તથા હારુનને મોકલ્યા અને મરક થી મસર ઓને
મેં પી ડત કયાર્. ત્યાર પછ હુ તમને ત્યાંથી બહાર કાઢ લા ો. 6 હુ
તમારા પ ૃઓને મસરમાંથી બહાર લા ો. ચાલતા ચાલતા તમે સ ુદ્ર
ુધીઆવી પહોંચ્યા. ત્યારે મસર ઓ રથો તથા ઘોડસેવારો સાથે લાલ

સ ુદ્ર ુધી તમારા પ ૃઓની પાછળ ચડ આ ા.
7 ત્યારે તમારા ૂવર્જોએ યહોવાહને પોકાર કય , એટલે યહોવાહે

તમાર તથા મસર ઓની વચ્ચે અંધારપટ કય . યહોવાહે તેઓ પર
સ ુદ્રનાં પાણી લાવીને તેઓને ડુબાવી દ ધા. મેં મસરમાં જે ક ુ તે તમે
તમાર સગીઆંખોએજો ું છે. પછ તમે ઘણાં દવસો ુધી અરણ્યમાં
ર ા.

8જે અમોર ઓ યદનની પેલી બાજુ વસેલા હતા, તેઓના દેશમાં હુ
તમને લા ો. તેઓએ તમાર સાથે ુદ્ધ ક ુ. અને મેં તેઓને તમારા
હાથમાં સોંપી દ ધા. તમે તેઓના દેશ કબજે કર લીધો. અને મેં તમાર
આગળ તેઓનો સંહાર કય .

9 પછ મોઆબના રાજા સ પોરના દ કરા બાલાકે ઊઠ ને
ઇઝરાયલની સાથે ુદ્ધ ક .ુ તેણે તમને શાપ દેવા સારુ બેઓરના દ કરા
બલામને બોલાવી મંગા ો. 10 પણ મેં બલામ ું સાંભ ું ન હ. તેથી
તેણે તમને આશીવાર્દ આપ્યો હતો. આ ર તે મેં તમને તેના હાથમાંથી
છોડા ા.ં

11 પછ તમે યદનથી પાર ઊતર ને યર ખો પાસે આ ા. ત્યારે
યર ખોના આગેવાનો,અમોર , પ રઝ , કનાની, હ ી, ગગાર્શી, હવ્વી
અને ય ૂસી લોકોએ તમાર સાથે ુદ્ધ ક .ુ મેં તમને તેઓના પર વજય
આપ્યો અને તેઓને તમારા નયંત્રણમાં સોંપી દ ધા. 12 વળ મેં તમાર
આગળ ભમર *ઓ મોકલી, તેઓએ અમોર ઓના બે રાજાઓને
તમાર આગળથી નસાડ ૂ ા. આ બ ું કઈ તમાર તલવારથી કે
તમારા ધ ુષ્યથી થ ું નહો ું!

13જે દેશ માટે તમે શ્રમ કય નહોતોઅને જે નગરો તમે બાંધ્યા નહોતાં
તે મેં તમને આપ્યાં છે, હવે તમે તેમાં રહો છો. જે દ્રાક્ષવાડ ઓ તથા
જૈ ૂનવાડ ઓ તમે રોપી નહોતી તેઓનાં ફળ તમે ખાઓ છો.’ ”

* 24:12 24:12 ત્રાસદાયક વસ્ ુઓ, નગર્. 23:28
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14 તો હવે યહોવાહ ું ભય રાખો અને સં ૂણર્ પ્રામા ણકતાથી અને
સત્યતાથી તેમની આરાધના કરો; ફ્રાત નદ ની પેલી બાજુ અને મસરમાં
તમારા ૂવર્જો જે દેવોની ૂજાભ ક્ત કરતા હતા તે દેવોથી છુટકારો
મેળવીને, યહોવાહનીઆરાધના કરો. 15જો તમાર દ્ર માં યહોવાહની
આરાધના કરવી એઅયોગ્ય લાગ ું હોય, તોઆજે તમે પોતે ન કરો
કે તમે કોની સેવા કરશો? ફ્રાત નદ ની પેલી પાર રહેતા તમારા ૂવર્જોના
દેવોની અથવા જે અમોર ઓના દેશમાં તમે રહો છો તેઓના દેવોની તમે
ૂજાભ ક્ત કરશો? પણ હુ અને મારુ કુટુબ તો યહોવાહની જ સેવા

કર ું.

કરારનો ુન:એકરાર
16 લોકોએ જવાબ આપીને ક ું, “અન્ય દેવોની સેવાને માટે અમે

યહોવાહને તજી દઈએ એ ું પ્ર ુ કદ ય થવા ન દો. 17 કેમ કે જે
પ્ર ુ યહોવાહ અમને અને અમારા ૂવર્જોને મસર દેશમાંથી, ુલામીના
ઘરમાંથી બહાર કાઢ લા ા,જમેણે અમારા દેખતાં અદ્દ ુત ચમત્કારો
કયાર્, અમે જે રસ્તે ચાલ્યા તેમાં તથા જે સવર્ દેશોમાં થઈને અમે
પસાર થયા ત્યાં અમારુ રક્ષણ ક ુ તે જ યહોવાહ અમારા પ્ર ુ છે.
18 યહોવાહે તે દેશમાં રહેનારા સવર્ અમોર લોકોને અમાર આગળથી
કાઢ ૂ ા છે. તેથી અમે પણ યહોવાહની સેવા કર ું, કેમ કે તે જ
અમારા યહોવાહ છે.”

19પણ યહો ુઆએલોકોને ક ું, “તમે યહોવાહની સેવા કર શકશો
ન હ, કેમ કે તે પ વત્ર ઈ ર છે; તે આવેશી યહોવાહ છે; તે તમારાં
ઉલ્લંઘનો અને તમારા પાપોની ક્ષમા કરશે ન હ. 20 જો તમે તમારા
યહોવાહને ત્યજીને વદેશીઓના દેવોની ઉપાસના કરશો, તો તેઓ
તમારુસારુ કયાર્ પછ , તમાર વરુદ્ધથઈને તમારુઅ હત કરશ.ે તમને
ન કર નાખશે.”

21 પણ લોકોએ યહો ુઆને ક ું, “એ ું ન હ બન.ે અમે તો
યહોવાહની જ આરાધના કર ું.” 22 પછ યહો ુઆએ લોકોને ક ું,
“તમે પોત પોતાના માટે સાક્ષી છો કે તમે જાતે યહોવાહની આરાધના
કરવાને સારુ તેમને પસંદ કયાર્ છે.” તેઓએ ક ું, “અમે સાક્ષી છ એ.”
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23 યહો ુઆએ ક ું, “તો હવે તમાર સાથે જે અન્ય દેવો છે તેને દૂર
કરો,અને તમારુ હૃદય ઇઝરાયલના પ્ર ુ યહોવાહ તરફ વાળો.”

24 લોકોએ યહો ુઆને ક ું, “આપણા પ્ર ુ યહોવાહની જ સેવા
અમે કર ું. તેમની જ વાણી અમે સાંભળ ુ.ં” 25 તે દવસે
યહો ુઆએલોકો સાથે કરાર કય . તેણે શખેમમાં તેઓને માટે વ ધઓ
અને નયમો નયત કયાર્. 26 પછ યહો ુઆએ આ વાતો યહોવાહનાં
નયમશા ના ુસ્તકમાં લખી. તેણે મોટો પથ્થર લીધોઅને યહોવાહનાં
પ વત્ર ાનની બાજુમાં એલોન ૃક્ષની નીચે તેને ા પત કય .

27યહો ુઆએ સવર્ લોકોને ક ું, “જુઓ,આપથ્થરઆપણી મધ્યે
સાક્ષી થશે. કેમ કે યહોવાહે જે વાતો આપણને કહ તે સવર્ તેણે
સાંભળ છે. માટે તે તમાર વરુદ્ધ સાક્ષી થશે, રખેને તમે તમારા
યહોવાહનો ઇનકાર કરો. 28 પછ યહો ુઆએ પ્રત્યેક માણસને,
તેઓના વારસાના વતનમાં મોકલી દ ધા.

યહો ુઆ ું ૃત્ ુ
29આ બનાઓ બન્યા પછ , ૂનનો ુત્ર યહો ુઆ જે યહોવાહનો

સેવક હતો તે એકસો દસ વષર્ની વયે મરણ પામ્યો. 30 તેઓએ તેના
વતનની હદમા,ં ગાઆશ પવર્તની ઉ રે,એફ્રાઇમનાં પહાડ પ્રદેશમાં,જે
તમ્નાથ-સેરા છે, તેમાં તેને દફ્ના ો.
31 તે સવર્ દવસોમાં જે વડ લો યહો ુઆની આખી જદગી ુધી

અને તેના પછ જીવતા ર ા હતા અને યહોવાહે ઇઝરાયલ માટે જે સવર્
ક ુ હ ું તેનો અ ુભવ કય , તેઓનાજીવન પયત ઇઝરાયલે યહોવાહની
સેવા કર .

ૂસફનાં હાડકાં શખેમમાં દાટ્યાં
32 ૂસફના જે અ ઇઝરાયલના લોકો મસરમાંથી બહાર લા ા

હતા તેને તેઓએ શખેમમા,ં જમીનનો જે ટુકડો યાકૂબે ચાંદ ના સો
સ ાની કમત આપીને શખેમના પતા હમોરના દ કરાઓ પાસેથી
વેચાતો લીધો હતો તેમાં દફના ા.ં અને તે ૂસફના વંશજો ું વતન
થ ું. 33 હારુનનો ુત્ર એલાઝાર પણ મરણ પામ્યો. તેઓએ તેના ુત્ર
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ફ નહાસને એફ્રાઇમનાં પહાડ પ્રદેશમાં જે ગબ્યા નગર અપાયે ું હ ું
તેમાં દફ્ના ો.
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