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యెహోషువా
గంథకర
యెహోషువ గంథంలో దాని రచయిత పేరు సప్షట్ంగా

పసాత్ వించినటుట్ కనిపించదు. అయితేమోషే తదనంతరం ఇశాయేల్
నాయకుడుగా అయిన నూను కుమారుడు యెహోషువ ఈ

పుసత్కం రాసి ఉండవచుచ్. గంథంలో చివర భాగం యెహోషువ
మరణానంతరం వేరొక వయ్కి రాసి ఉంటాడు. యెహోషువ
చనిపోయాక చాలా భాగాలు ఎడిట్ చేయడం, రాసి ఉండటం
జరిగి ఉంటుంది. ఈగంథంలోమోషేమరణం తరువాతయెహోషువ
నాయకతవ్ంలో వాగాద్ నదేశానిన్ సావ్ధీనపరుచుకునన్ కాలం వివరాలు
ఉనాన్యి.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. పూ. 1400 - 1176
యెహోషువ కనానును సావ్ధీనం చేసుకునన్ సందరభ్ంలో అకక్డే

గంథరచన జరిగింది.
సీవ్కర
ఇశాయేల్ పజానీకం, తరువాత కాలంలో బిల్ పాఠకులందరి

కోసంయెహోషువ గంథ రచన జరిగింది.
పయోజనం
దేవుడు వాగాద్ నం చేసిన భూభాగానిన్ సావ్ధీనం చేసుకోవడానికి

చేసిన నిక దాడుల సూథ్ లవివరాలను యెహోషువ గంథం
అందిసుత్ నన్ది. ఈజిపుట్ నిరగ్మనం, 40 సంవతస్రాల అరణయ్
పయాణాల తరువాత కొతత్గా ఏరప్డిన జాతి ఇపుప్డు వాగాద్ నదేశంలో
పవేశించటానికి, అకక్డి జాతులను ఓడించి ఆ పదేశాలను
ఆకమించుకోవటానికి సిదధ్ంగా ఉంది. నిబంధన కింద ఉనన్ ఈ
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ఎనిన్ న జాతి వాగాద్ నదేశంలో ఏవిధంగా సిథ్రపడాడ్ రో యెహోషువ
గంథం వరిణ్సుత్ నన్ది. పితరులకు తాను చేసిన నిబంధన పటల్
యెహోవాకు ఉనన్ నిబదధ్త, సీనాయి వదద్ మొదట తాను చేసిన
ఆ నిబంధనకు ఆయన కటుట్ బడి ఉండడం ఇకక్డ సప్షట్ంగా
కనిపిసుత్ నన్ది. నిబంధన పటల్ అంకిత భావం, ఐకయ్త, రానునన్
తరాలోల్ ఉనన్త తిక విలువలు ఆ పజలోల్ నెలకొని ఉండేలా ఈ
లేఖనభాగం వారికి పేరణగా ఉంటుంది.

ముఖాయ్ంశం
ఆకమణ

విభాగాలు
1. వాగాద్ న దేశ పవేశం— 1:1-5:12
2. దేశానిన్ సావ్ధీనం చేసుకోవడం— 5:13-12:24
3. దేశానిన్ పంచుకోవడం— 13:1-21:45
4. గోతాల ఐకయ్త,యెహోవాపటల్ సావ్మిభకి— 22:1-24:33

యెహోషువకుయెహోవాఆదేశాలు
1యెహోవా తన సేవకుడు మోషే చనిపోయిన తరువాత, నూను

కుమారుడు,మోషేపరిచారకుడు అయినయెహోషువకు ఈ విధంగా
ఆజాఞ్ పించాడు. “నా సేవకుడు మోషే చనిపోయాడు. 2 కాబటిట్
నీవు లేచి, నీవూ ఈ పజలందరూ ఈ యొరాద్ ను నది దాటి నేను
ఇశాయేలీయులకు ఇసుత్ నన్ దేశానికి వెళళ్ండి. 3 నేను మోషేతో
చెపిప్నటుట్ మీరు అడుగుపెటేట్ పతి సథ్లానీన్ మీకు ఇచాచ్ను.

4ఈ అరణయ్ం, లెబానోను నుండి యూఫటీసు మహానది వరకూ,
హితీత్యుల దేశమంతా, పడమట మహాసముదం వరకూ మీకు
సరిహదుద్ . 5 నీవు జీవించే రోజులనిన్టిలో ఎవవ్రూ నీ ముందు
నిలవలేరు, నేనుమోషేకు తోడుగా ఉనన్టుట్ నీకూ తోడుగా ఉంటాను.
నినున్ విడిచి పెటట్ను, వదిలెయయ్ను. 6 నిబబ్రంగా, రయ్ంగా ఉండు.
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వారికిసాత్ నని నేను వారి పితరులతో పమాణం చేసిన ఈ దేశానిన్
కచిచ్తంగా నీవుఈ పజలసావ్ధీనం చేసాత్ వు.

7అయితే నీవు నిబబ్రంగా, రయ్ంగా, అతిజాగతత్గా నా సేవకుడు
మోషే నీకు ఆజాఞ్ పించిన ధరమ్శాసమంతా శదధ్గా పాటించాలి. నీవు
వెళేళ్ పతి చోటా విజయం సాధించేలా నీవు దాని నుండి కుడికి గాని
ఎడమకుగానితొలగకూడదు. 8ఈధరమ్శాస గంథానిన్ నీవుఎపుప్డూ
బోధిసూత్ ఉండాలి. దానిలో రాసి ఉనన్ వాటనిన్టినీ చేయడానికి నీవు
జాగతత్ పడేలా రాతీ పగలూ దానిన్ ధాయ్నించినటల్యితే నీ మారాగ్ నిన్
వరిధ్లల్జేసుకుని చకక్గా పవరిసాత్ వు. 9 నేను ఆజఞ్ ఇచాచ్ను గదా,
నిబబ్రం కలిగి రయ్ంగా ఉండు, దిగులు పడకు, భయపడకు. నీవు
నడిచేమారగ్మంతా నీ దేవు నయెహోవానీకు తోడుగా ఉంటాడు.”

10అపుప్డు యెహోషువ పజల నాయకులకు ఇలా ఆజాఞ్ పించాడు
“మీరు శిబిరంలోకి వెళిల్ పజలతో ఈ మాట చెపప్ండి, 11 ‘మీరు
సవ్ంతం చేసుకోడానికి మీ దేవు న యెహోవా మీకిసుత్ నన్ దేశానిన్
సావ్ధీనపరచుకోడానికిమూడురోజులోల్ పుఈయొరాద్ ను నదిదాటాలి.
కాబటిట్ ఆహారం సిదధ్పరచుకోండి.’ ”

12 రూబేనీయులకు గాదీయులకు మనషేష్ అరథ్గోతపువారికి
యెహోషువ ఇలా ఆజాఞ్ పించాడు, 13 “యెహోవా సేవకుడు మోషేమీ
కు ఆజాఞ్ పించిన సంగతిజాఞ్ పకం చేసుకోండి. అదేమంటే,మీదేవు న
యెహోవా మీకు విశాంతి కలిగించబోతునాన్డు, ఆయన ఈ దేశానిన్
మీకిసాత్ డు. 14మీ భారయ్లూ మీ పిలల్లూ మీ పశువులూ యొరాద్ ను
అవతల మోషే మీకిచిచ్న దేశంలో నివసించాలి. అయితే పరాకమ
వంతులు, శూరు న మీరంతా యుదధ్సనన్దుధ్ మీ సహోదరులకు
ముందుగా 15 నది దాటి, యెహోవా మీకు దయచేసినటుల్ మీ
సహోదరులకూ విశాంతి దయచేసే వరకూ, అంటే మీ దేవు న
యెహోవా వారికిచేచ్ దేశానిన్ సావ్ధీనపరచుకొనే వరకూ మీరూ
సహాయం చేయాలి. ఆ తరువాతే తూరుప్న యొరాద్ ను ఇవతల
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యెహోవాసేవకుడుమోషేమీకిచిచ్నమీసావ్సథ్ న దేశంలోకిమీరు
తిరిగి వచిచ్ దానిన్ సవ్ంతం చేసుకుంటారు.”

16 దానికి వారు “నీవు మా కాజాఞ్ పించినదంతా చేసాత్ ం. నువువ్
మమమ్లిన్ ఎకక్డికి పంపినా అకక్డికి వెళాత్ ం. 17మోషే చెపిప్న పతి
మాటా మేము వినన్టుట్ నీ మాటా వింటాం. నీ దేవు న యెహోవా
మోషేకు తోడుగా ఉనన్టుట్ నీకూ తో ఉంటాడు గాక. 18 నీమీద
తిరగబడి నీవు ఆజాఞ్ పించే పతి విషయంలో నీమాట విననివారంతా
మరణశికష్ పొందుతారు, నీవు నిబబ్రంగా రయ్ంగా ఉండు” అని
యెహోషువతో చెపాప్రు.

2
రాహాబు, ఇదద్రు గూఢచారులు

1 నూను కుమారుడు యెహోషువ ఇదద్రు గూఢచారులను పిలిచి
“మీరు వెళిళ్ ఆ దేశానిన్,మరిముఖయ్ంగాయెరికోపటట్ణం చూడండి”
అని వారితో చెపిప్, షితీత్ము నుండి వారిని రహసయ్ంగా పంపాడు.
వారు వెళిల్ రాహాబు అనే ఒక వేశయ్ ఇంటికి వెళిళ్ అకక్డ బస చేశారు.

2 దేశానిన్ వేగుచూడటానికి ఇశాయేలీయుల దగగ్ర నుండి ఎవరో
రాతివేళ ఇకక్డికి వచాచ్రని యెరికో రాజుకు సమాచారం వచిచ్ంది.
3 అతడు తన మనుషులను పంపి “నీ దగగ్రికి వచిచ్ నీ ఇంటోల్
పవేశించిన ఆ మనుషులను బయటికి తీసుకురా, వారు ఈ దేశానిన్
వేగు చూడటానికి వచాచ్రు” అని రాహాబుకు కబురు పంపాడు.

4 ఆ సీ ఆ ఇదద్రు మనుషులను తీసుకెళిళ్ దాచిపెటిట్ , ఆ వచిచ్న
వారితో “మనుషులు నా దగగ్రికి వచిచ్న మాట నిజమే, 5వాళెళ్కక్డ
నుండి వచాచ్రో నాకు తెలీదు, చీకటి పడేటపుప్డు కోట తలుపులు
మూసే వేళ వాళ ళ్ బయటికి వెళిల్పోయారు, వాళెళ్కక్డికి వెళాళ్రో
నాకు తెలీదు, మీరు వాళళ్ను తొందరగా తరిమితే పటుట్ కుంటారు”
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అని చెపిప్ంది. 6అంతకుముందు ఆమె ఆ ఇదద్రినీ తన మిదెద్ మీదికి
ఎకిక్ంచిదానిమీదరాశివేసిఉనన్ జనపకటట్లోల్ వాళళ్నిదాచిపెటిట్ంది.

7రాజుపంపిన ఆమనుషులుయొరాద్ ను నదిదాటే రేవుల వెంబడి
వాళళ్ను పటుట్ కోవడానికి వెళాల్ రు. తరమడానికి వెళిళ్న మనుషులు
బయటికి వెళళ్గానే కోట తలుపులు మూసేశారు.

8 ఆ గూఢచారులు పడుకొనే ముందు, ఆమె వాళ ళ్నన్ మిదెద్
ఎకిక్ వాళళ్తో ఇలా అంది, 9 “యెహోవాఈ దేశానిన్ మీకిసుత్ నాన్డనీ,
మీవలల్ మాకు భయం కలుగ్ తుందనీ నాకు తెలుసు. మీ భయం
వలల్ ఈ దేశ నివాసులందరూ హడలి పోతారు. 10 మీరు ఐగుపు
దేశంలోనుండి వచేచ్టపుప్డుమీఎదుటయెహోవాఎర సముదజలం
ఎలా ఆరిపోయేలా చేశాడో, యొరాద్ ను తీరాన ఉనన్ సీహోను, ఓగు
అనే ఇదద్రు అమోరీయ రాజులకు మీరేమి చేశారో, అంటే మీరు
వాళళ్ని ఎలా నిరూమ్లం చేశారో ఆ సంగతులనీన్ మేము వినాన్ం.
11 వినగానే మా గుండెలు కరిగిపోయాయి. మీ దేవు న యెహోవా
న ఆకాశంలో, కింద భూమి మీదా దేవుడే. మీ ముందు ఎలాంటి
మనుషుల నా రయ్ం ఏమాతం ఉండదు.

12కాబటిట్ ఇపుప్డుదయచేసియెహోవాతోడనిపమాణంచేయండి.
నేను మీకు ఉపకారం చేసినటేట్ మీరూ నా తండి కుటుంబానికి
ఉపకారం చేయండి. 13నా తలిల్దండుల, అనన్దముమ్ల, అకక్చెలెల్ళళ్
కుటుంబాలనిన్టినీ చావు నుండి ర సాత్ మని నాకు కచిచ్త న ఒక
ఆనవాలు ఇవవ్ండి” అంది.

14అందుకు వారు ఆమెతో “నీవుమా సంగతి వెలల్డి చేయకపోతే
మీరు చావకుండా ఉండేలామీపాణాలకు బదులుమాపాణాలిసాత్ ం,
యెహోవాఈదేశానిన్మాకిచేచ్టపుప్డునిజంగామేమునీకుఉపకారం
చేసాత్ ం” అనాన్రు.

15 ఆమె ఇలుల్ పటట్ణ పాకారం మీద ఉంది, ఆమె పాకారం మీద
నివాసంఉంటునన్దికాబటిట్ తాడువేసి కిటికీ గుండావాళళ్నిదింపింది.
16 ఆమె “మిమమ్లిన్ తరమడానికి వెళిళ్నవాళ ళ్ మీకెదురొసాత్ రేమో,
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వారు తిరిగి వచేచ్వరకూమీరు కొండలకు వెళిల్ మూడురోజులు అకక్డ
దాకుక్నిఉండండి,తరువాతమీదారినమీరు వెళళ్ండి”అనివారితో
చెపిప్ంది.

17 ఆ మనుషులు ఆమెతో “మేము ఈ దేశానికి వచేచ్వాళళ్ం
కాబటిట్ నీవు మా చేత చేయించిన ఈ పమాణం విషయంలో మేము
నిరోద్ షులమయేయ్లా 18మమమ్లిన్దించినఈకిటికీకిఈఎరతాడు కటిట్ ,
నీతండినీనీతలిల్నీనీఅనన్దముమ్లనూనీతండికుటుంబంమొతాత్ నీన్
నీ ఇంటికి తెచుచ్కో. 19 నీ ఇంటోల్ నుండి ఎవరనాన్ బయటికి వసేత్
మాతం తన పాణానికి తానే బాధుయ్డు, మేము నిరోద్ షులం. అయితే
నీ దగగ్ర నీ ఇంటోల్ ఉనన్ వాళళ్లోల్ ఎవరి నా ఏ అపాయ నా కలిగితే
దానికి మేమే జవాబుదారులం. 20 నీవు మా సంగతి వెలల్డి చేసేత్
నీవు మా చేత చేయించిన ఈ పమాణం విషయంలో మాకు దోషం
ఉండదు” అనాన్రు.

21 అందుకు ఆమె “మీ మాట పకారం జరుగుతుంది” అని
చెపిప్ వాళళ్ను పంపివేసింది. వాళ ళ్ వెళిళ్న తరువాత ఆమె
ఆ ఎర తాడును కిటికీకి కటిట్ంది. 22 వారు వెళిల్ కొండలు ఎకిక్
తమను తరిమేవారు తిరిగి వచేచ్వరకూ మూడు రోజులు అకక్డే
ఉండిపోయారు. తరిమేవారు ఆ మారగ్మంతా వారిని వెదికారు గానీ
వారు కనబడలేదు.

23 ఆ ఇదద్రు మనుషులు కొండలు దిగి యొరాద్ ను నది దాటి
నూను కుమారుడు యెహోషువ దగగ్రికి వచిచ్ తమకు జరిగిందంతా
అతనితో వివరంగా చెపాప్రు. 24 వారు “ఆ దేశమంతా యెహోవా
మన చేతికి కచిచ్తంగా ఇచేచ్శాడు. మన గురించిన భయంతో ఆ
దేశనివాసులందరికీ రయ్ం చెడింది” అనియెహోషువతో చెపాప్రు.

3
యొరాద్ ను దాటడం
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1యెహోషువ వేకువనే లేచిఅతడూ ఇశాయేలీయులంతాషితీత్ము
నుండి బయలుదేరి యొరాద్ నుకు వచిచ్ దానిన్ దాటే ముందు అకక్డ
బస చేశారు.

2 మూడు రోజుల తరువాత నాయకులు శిబిరంలో తిరుగుతూ
పజలకు ఇలా ఆజాఞ్ పించారు, 3 “మీరు మీ యెహోవా దేవుని
నిబంధన మందసానిన్ యాజకులుగా ఉనన్ లేవీయులు మోసుకుని
వెళత్ నన్పుప్డు మీరునన్ సథ్లం లో నుండి బయలుదేరి దాని వెంటే
వెళాళ్లి. 4 మీకూ దానికీ దాదాపు రెండువేల మూరల* దూరం
ఉండాలి. ఆ మందసానికి సమీపంగా మీరు నడవకూడదు.
ఎందుకంటే మీరు వెళేళ్ దారి మీరింతకు ముందు వెళిళ్ంది కాదు,
మీరు ఆ దారి గురుపటాట్ లి.”

5 యెహోషువ పజలతో “రేపు యెహోవా మీ మధయ్
అదుభ్త కారాయ్లు చేయబోతునాన్డు కాబటిట్ మిమమ్లిన్ మీరు
పరిశుదధ్పరచుకోండి” అనాన్డు. 6 అతడు యాజకులతో “మీరు
నిబంధన మందసానిన్ ఎతుత్ కుని పజల ముందు నడవండి” అని
చెపాప్డు.
వారు నిబంధన మందసానిన్ ఎతుత్ కుని పజల ముందు నడిచారు.

7 అపుప్డు యెహోవా యెహోషువతో ఇలా చెపాప్డు. “నేను
మోషేకు తో ఉనన్టుట్ నీకూ తో ఉంటానని ఇశాయేలీయులందరూ
తెలుసుకొనేలా ఈ రోజు వారి కళళ్ ముందు నినున్ గొపప్ వాడిగా
చేసాత్ ను. 8 మీరు యొరాద్ ను నది దగగ్రికి వచిచ్ యొరాద్ ను
నీళళ్లో నిలబడండని నిబంధన మందసానిన్ మోసే యాజకులకు
ఆజాఞ్ పించు.”

9 కాబటిట్ యెహోషువ “మీరు ఇకక్డికి వచిచ్ మీ దేవు న
యెహోవా మాటలు వినండి” అని ఇశాయేలీయులకు ఆజాఞ్ పించి,
10వారితో ఇలా చెపాప్డు. “సరవ్లోక నాధుని నిబంధన మందసం
మీకు ముందుగా యొరాద్ నుని దాటబోతుంది కాబటిట్ 11 జీవం గల

* 3:4 3:4 రెండువేల మూరల ఒక కిలోమీటరు



యెహోషువా 3:12 viii యెహోషువా 4:3

దేవుడు మీ మధయ్ ఉనాన్డనీ, ఆయన కచిచ్తంగా మీ దగగ్రనుండి
కనానీయులనూ హితీత్యులనూ హివీవ్యులనూ పెరిజీజ్యులనూ
గిరాగ్ షీయులనూ అమోరీయులనూ యెబూసీయులనూ
వెళళ్గొడతాడని దీని వలల్ మీరు తెలుసుకుంటారు.

12 కాబటిట్ గోతానికి ఒక మనిషి చొపుప్న ఇశాయేలీయుల
గోతాలోల్ నుండి పనెన్ండుమంది మనుషులను ఏరప్రచుకోండి.
13 సరవ్లోకనాధు న యెహోవా నిబంధన మందసానిన్ మోసే
యాజకుల అరికాళల్ యొరాద్ ను నీళల్ను తాకగానే యొరాద్ ను నీళల్ ,
అంటే నుండి పారే నీళల్ ఆగి ఏకరాశిగా నిలిచిపోతాయి.”

14 కోతకాలమంతా యొరాద్ ను దాని గటల్నిన్టి మీదా పొరిల్
పారుతుంది. నిబంధన మందసానిన్ మోసే యాజకులు పజలకు
ముందు వెళల్గాయొరాద్ ను దాటడానికి పజలు తమ గుడారాలోల్ నుండి
బయలుదేరారు. 15 అపుప్డు ఆ మందసానిన్ మోసే యాజకులు
యొరాద్ నులో దిగిన తరువాత వారి కాళల్ నీటి అంచున మునగగానే
16 నుండి పారే నీళల్ చాలా దూరంగా సారెతాను దగగ్ర ఉనన్
ఆదాము అనే పటట్ణం దగగ్ర ఏకరాశిగా నిలిచిపోయాయి. ఉపుప్
సముదం అనే అరాబా సముదానికి పవహించే నీళ ళ్ పూరిగా
ఆగిపోయాయి. పజలు యెరికో దగగ్ర ఆవలి తీరం చేరారు.
17 ఇశాయేలీయులందరూ ఆరిన నేల మీద యొరాద్ ను దాటడం
అయేయ్ వరకూ యెహోవా నిబంధన మందసానిన్ మోసే యాజకులు
యొరాద్ ను నది మధయ్లో ఆరిన నేలమీద నిలబడాడ్ రు.

4
1 పజలందరూ యొరాద్ నును నది దాటిన తరువాత యెహోవా

యెహోషువతో ఇలా చెపాప్డు. 2 “పతి గోతానికి ఒకరు చొపుప్న
పనెన్ండు మందిని ఏరప్రచి 3 యాజకుల కాళల్ నిలిచిన సథ్లం లో
యొరాద్ నుమధయ్నుండిపనెన్ండురాళల్ను తీసివాటినిబయటికితెచిచ్,
మీరుఈరాతిబసచేసేచోటవాటినినిలబెటట్మనివారికాజాఞ్ పించు.”
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4 కాబటిట్ యెహోషువ ఇశాయేలీయులోల్ సిదధ్పరచిన పనెన్ండు
మందిని, అంటే పతి గోతానికి ఒకొక్కక్రిని పిలిపించి, 5వారితో ఇలా
అనాన్డు. “యొరాద్ ను మధయ్ ఉనన్ మీ దేవు నయెహోవామందసం
ఎదుట నుండి, ఇశాయేలీయుల గోతాల లెకక్ చొపుప్న పతివాడూ
ఒకొక్కక్ రాతిని తన భుజం మీద పెటుట్ కుని తేవాలి. 6 ఇక మీదట
మీ సంతానం ఈ రాళ ళ్ ఎందుకని అడిగినపుప్డు మీరు, ‘యెహోవా
మందసం ముందు యొరాద్ ను నీళల్ ఏకరాశిగా ఆగిపోయాయి.
7యొరాద్ నును దాటుతుండగాయొరాద్ ను నీళల్ ఆగిపోయాయికాబటిట్
ఈ రాళల్ చిరకాలం ఇశాయేలీయులకు జాఞ్ పకారధ్ంగా ఉంటాయి’ అని
వారితో చెపాప్లి.”

8 యెహోషువ ఆజాఞ్ పించినటుట్ ఇశాయేలీయులు చేశారు.
యెహోవా యెహోషువతో చెపిప్నటుట్ వారు ఇశాయేలీయుల గోతాల
లెకక్ చొపుప్నయొరాద్ ను మధయ్ నుండి పనెన్ండు రాళల్ను తీసి తాము
బసచేసిన చోటికి తెచిచ్ అకక్డ నిలబెటాట్ రు. 9అపుప్డు యెహోషువ
నిబంధన మందసానిన్ మోసే యాజకుల కాళల్ యొరాద్ ను మధయ్
నిలిచిన చోట పనెన్ండు రాళల్ను నిలబెటిట్ంచాడు. నేటి వరకూ అవి
అకక్డ ఉనాన్యి.

10 పజలతో చెపాప్లని యెహోవా యెహోషువకు
ఆజాఞ్ పించినదంతా, అంటే మోషే యెహోషువకు ఆజాఞ్ పించినదంతా
నెరవేరే వరకూ యాజకులు మందసానిన్ మోసూత్ యొరాద్ ను మధయ్
నిలబడగా పజలు తవ్రపడి దాటారు. 11 పజలందరూ దాటిన
తరువాతవారు చూసుత్ ండగాయెహోవామందసంమోసేయాజకులు
దాటారు.

12 ఇశాయేలీయులు చూసుత్ ండగా రూబేనీయులూ గాదీయులూ
మనషేష్ అరథ్గోతపు వారూ మోషే వారితో చెపిప్నటుట్ యుదధ్సనన్దుధ్
దాటారు. 13సేనలో ఇంచుమించు నల వేలమందియుదధ్సనన్దుధ్
యుదధ్ం చేయడానికియెహోవాసమకష్ంలోదాటియెరికో దానాలకు
వచాచ్రు. 14 ఆ రోజున యెహోవా ఇశాయేలీయులందరి ముందు
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యెహోషువను గొపప్ చేసినందువలల్ వారు మోషేను గౌరవించినటుట్
యెహోషువా జీవించినంత కాలం అతనిన్ గౌరవించారు.

15 యెహోవా “సాకష్ పు మందసానిన్ మోసే యాజకులను
యొరాద్ నులో నుండి ఇవతలికి రమమ్ని ఆజాఞ్ పించు” 16 అని
యెహోషువతో చెపిప్నపుప్డు 17 యెహోషువ “యొరాద్ నులో నుండి
ఎకిక్ రండి” అని యాజకులకు ఆజాఞ్ పించాడు. 18 యెహోవా
నిబంధన మందసానిన్ మోసే యాజకులు యొరాద్ ను మధయ్లో
నుండి ఎకిక్ వచిచ్నపుప్డు ఆ యాజకుల అరికాళల్ పొడి నేల
మీద నిలబడగానే యొరాద్ ను నీళల్ వాటి చోటికి ఎపప్టిలాగే తమ
చోటికిమళిళ్ దాని గటల్నిన్టి మీదాపొరిల్ పవహించాయి.

19 మొదటి నెల పదో తేదీన పజలు యొరాద్ ను నదిలో నుండి
వచిచ్యెరికోతూరుప్పాంతంలోనిగిలాగ్ లులోదిగగానే 20యొరాద్ నులో
నుండి వారు తెచిచ్న పనెన్ండు రాళల్ను యెహోషువ గిలాగ్ లులో
నిలబెటిట్ంచి 21ఇశాయేలీయులతో ఇలాఅనాన్డు “రాబోయేకాలంలో
మీ సంతానం ‘ఈ రాళ ళ్ ఎందుకు’ అని వారి తండులను అడిగితే,
22అపుప్డు మీరు, ‘ఇశాయేలీయులు ఆరిన నేలమీద ఈయొరాద్ ను
నదిని దాటారు’ అని చెపాప్లి.

23 యెహోవా బాహ వు బల నదని భూపజలందరూ
తెలుసుకోడానికీ 24 మీరు ఎపుప్డూ మీ దేవుడు యెహోవా పటల్
భయభకులు కలిగి ఉండడానికీ, మేము దాటేవరకూ మీ దేవుడు
యెహోవా తానే మన ముందు ఎర సముదానిన్ ఎలా తే ఎండి
పోయేలాచేశాడోఅలాగేమీరుదాటే వరకూయొరాద్ ను నీళళ్ను కూడా
ఎండిపోయేలాచేశాడని చెపిప్ ఈ సంగతి వారికి తెలియపరచాలి.”

5
1వారు యొరాద్ నును దాటినంతసేపూ యెహోవా ఇశాయేలీయుల

ముందు ఉండి ఆ నదిలో నీళల్ను ఆరిపోయేలా చేసిన సంగతి
యొరాద్ నుకు పశిచ్మానఉనన్అమోరీయులరాజులూ,మహాసముదం
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తీరాన ఉనన్ కనానీయుల రాజులూ వినన్పుప్డు, వారి గుండెలు
అదిరిపోయాయి. ఇశాయేలీయుల భయంతోవారు అ రయ్పడాడ్ రు.

గిలాగ్ లు దాటడం, సునన్తి పొందడం
2 ఆ సమయంలో యెహోవా “రాతికతుత్ లు చేయించి మళీల్

ఇశాయేలీయులకు సునన్తి చేయించు” అని యెహోషువకు
ఆజాఞ్ పించాడు. 3 యెహోషువ రాతి కతుత్ లు చేయించి “గిబియత్
హరాలోత్*” అనే సథ్లం దగగ్ర ఇశాయేలీయులకు సునన్తి
చేయించాడు.

4 యెహోషువ సునన్తి చేయించటానికి కారణం, ఐగుపులో
నుండి బయలుదేరిన వారందరిలో యుదధ్సనన్దుధ్ న వారందరూ
ఐగుపు మారగ్ంలో అరణయ్ంలోనే చనిపోయారు. 5 బయలుదేరిన
పురుషులందరూ సునన్తి పొందినవారే కాని ఐగుపులో నుండి
బయలుదేరిన తరువాత అరణయ్మారగ్ంలో పుటిట్న వారిలో ఎవవ్రూ
సునన్తి పొందలేదు.

6యెహోవామాట వినకపోవడం వలల్ వారికి ఏ దేశానిన్ ఇసాత్ నని
వారి పితరులతో యెహోవా పమాణం చేశాడో, ఆ పాలు తేనెలు
పవహించే† దేశానిన్ తాను వారికి ఇంక చూపించనని పమాణం
చేసినందువలల్ ఐగుపులో నుండి వచిచ్న ఆ యోధులందరూ నశించే
వరకూఇశాయేలీయులునల సంవతస్రాలుఅరణయ్ంలోసంచరిసూత్
ఉండిపోయారు. 7 ఆయన వారికి సాథ్ నంలో పుటిట్ంచిన వారి
కుమారులు సునన్తి పొందలేదు కాబటిట్ వారికి ఇపుప్డు సునన్తి
చేయించాడు, ఎందుకంటేమారగ్ంలోవారికి సునన్తి జరగలేదు.

8 కాబటిట్ పజలందరికీ సునన్తి చేయించిన తరువాత వారు
బాగుపడే వరకూ శిబిరంలోనేఉండిపోయారు. 9అపుప్డుయెహోవా
“ఈ రోజు నేను ఐగుపు అవమానానిన్ మీ మీద నుండి దొరిల్ంచి

* 5:3 5:3 గిబియత్హరాలోత్ సునన్తి కొండ † 5:6 5:6పాలు తేనెలు పవహించే
సారవంత న భూమి, నిరగ్మ 3:8 చూడండి
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వేశాను” అనియెహోషువతో అనాన్డు. అపప్టినుండి నేటివరకూ ఆ
సథ్లానికి “గిలాగ్ లు‡” అని పేరు.

10 ఇశాయేలీయులు గిలాగ్ లులో దిగి ఆ నెల పదాన్లుగో రోజు
సాయంకాలం యెరికో దానంలో పసాక్ పండగ ఆచరించారు.
11 పసాక్ పండగ అయిన ఉదయమే వారు ఆ దేశపు పంటను
తినాన్రు. ఆ రోజే వారు పొంగని రొటెట్లనూ, వేయించిన ధానాయ్లనూ
తినాన్రు. 12 ఆ రోజు వారు ఆ దేశపు పంటను తినన్ తరువాత
మనాన్ ఆగిపోయింది, అపప్టినుండి ఇశాయేలీయులకు ఇక మనాన్
దొరకలేదు. ఆ సంవతస్రం వారు కనాను దేశపు పంటను తినాన్రు.

యెరికో పతనం
13 యెహోషువ యెరికో పాంతం దగగ్రలో ఉండి కనున్లెతిత్

చూసినపుప్డు కతిత్ దూసి చేతిలో పటుట్ కునన్ ఒక వయ్కి అతని
ఎదుట నిలబడి ఉనాన్డు. యెహోషువ అతని దగగ్రికి వెళిల్ “నీవు
మా పకష్ంగా ఉనాన్వా లేక మా విరోధుల పకష్ంగా ఉనాన్వా” అని
అడిగాడు. 14 అతడు “కాదు, యెహోవా నాయ్నికి సేనాధిపతిగా
నేను వచాచ్ను” అనాన్డు.
యెహోషువనేలకుసాగిలపడినమసాక్రంచేసి “నాయేలినవాడు

తన దాసునికి ఏమి సెలవిసాత్ డు” అని అడిగాడు. 15 అందుకు
యెహోవా సేనాధిపతి “నీవు నిలబడి ఉనన్ ఈ సథ్లం పరిశుదధ్ నది,
నీ చెపుప్లు తీసేయి” అని చెపప్గానేయెహోషువ అలా చేశాడు.

6
1 ఆ రోజులోల్ ఇశాయేలీయుల భయం వలల్ ఎవవ్రూ బయటికి

వెళళ్కుండా, లోపలికి రాకుండా యెరికో పటట్ణ దావ్రం గటిట్గా
మూసివేశారు.

2 అపుప్డు యెహోవా యెహోషువతో ఇలా అనాన్డు. “చూడూ,
నేను యెరికోను దాని రాజును అందులోని పరాకమశాలురను నీ
చేతికి అపప్గిసుత్ నాన్ను. 3మీరంతాయుదధ్సనన్దుధ్ పటట్ణం చుటూట్

‡ 5:9 5:9 గిలాగ్ లు దొరిల్ంచే
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ఒకసారి తిరగాలి. 4 అలా ఆరు రోజులు చేయాలి. ఏడుగురు
యాజకులు పొటేట్లు కొముమ్ బూరలు పటుట్ కుని ముందుగా నడవాలి.
ఏడవ రోజున మీరు ఏడుసారుల్ పటట్ణం చుటూట్ తిరుగుతునన్పుప్డు
ఆ యాజకులు బూరలు ఊదాలి. 5 మానక ఆ కొముమ్లతో
వారు ధవ్ని చేసూత్ ండగా మీరు ఆ బూరల ధవ్ని వినన్పుప్డు
పజలందరూ ఆరాభ్టంగా కేకలు వేయాలి, అపుప్డు ఆ పటట్ణ
పాకారం కూలిపోతుంది. యోధులు పతి ఒకక్రూ ఎవరి ముందు
వారు చకక్గా ఎకుక్తూ దానిమీదదాడి చెయాయ్లి” అనాన్డు.

6నూను కుమారుడుయెహోషువయాజకులను పిలిపించి “మీరు
నిబంధన మందసానిన్ ఎతుత్ కుని మోయండి. ఏడుగురుయాజకులు
యెహోవా మందసానికి ముందుగా ఏడు పొటేట్లు కొముమ్ బూరలు
పటుట్ కుని నడవాలి” అని వారితో చెపాప్డు. 7 తరువాత అతడు
“మీరు ముందుకు వెళిళ్ పటట్ణం చుటూట్ ముటట్డి వేయండి,
యోధులు యెహోవా మందసానికి ముందుగా నడవండి” అని
పజలతో చెపాప్డు.

8 యెహోషువ పజలకాజాఞ్ పించిన తరువాత ఏడుగురు
యాజకులు, ఏడు పొటేట్లు కొముమ్ బూరలు యెహోవా సనిన్ధిని
పటుట్ కుని ముందుకు వెళత్ , ఆ బూరలు ఊదుతుండగా యెహోవా
నిబంధన మందసం కూడా వారి వెంట నడిచింది. 9 యోధులు
బూరలు ఊదుతునన్ యాజకులకు ముందుగా నడిచారు. నయ్ం
వెనక భాగం మందసం వెంట వచిచ్ంది. యాజకులు వెళత్ బూరలు
ఊదుతునాన్రు.

10యెహోషువ “మీరు కేకలు వేయండిఅనినేనుమీతోచెపేప్ రోజు
వరకూ మీరు కేకలు వేయవదుద్ . మీ కంఠధవ్ని వినబడనీయవదుద్ ,
మీనోటి నుండి ఏ శబద్మూ రాకూడదు. నేను చెపిప్నపుప్డుమాతమే
మీరు కేకలు వేయాలి” అని పజలకి ఆజఞ్ ఇచాచ్డు. 11 ఆ విధంగా
యెహోవా మందసం ఆ పటట్ణం చుటూట్ ఒకసారి తిరిగిన తరువాత
వారు శిబిరంలోకి వెళిళ్ రాతి గడిపారు.
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12యెహోషువ ఉదయానేన్ లేచిన వెంటనేయాజకులు యెహోవా
మందసానిన్ ఎతిత్కుని మోశారు. 13 ఏడుగురు యాజకులు ఏడు
పొటేట్లుకొముమ్ బూరలు పటుట్ కుని,ఆపకుండాయెహోవామందసానికి
ముందుగా నడుసూత్ బూరలు ఊదుతూ వచాచ్రు. యోధులు వారికి
ముందు నడిచారు. వెనక ఉనన్ నికులు యెహోవా మందసానిన్
వెంబడిసూత్ వచాచ్రు. యాజకులు వెళత్ మానకుండా బూరలు
ఊదుతూ వచాచ్రు. 14 ఆ విధంగా రెండవ రోజు వారు ఒకసారి
పటట్ణం చుటూట్ తిరిగి వారి శిబిరానికి మరలి వచాచ్రు. ఆరు రోజులు
వారు ఆ విధంగా చేసూత్ వచాచ్రు.

15 ఏడవ రోజున వారు ఉదయాన చీకటితోనే లేచి ఏడుసారుల్ ఆ
పకారంగానే పటట్ణం చుటూట్ తిరిగారు. ఆ రోజు మాతమే వారు
ఏడుసారుల్ పటట్ణం చుటూట్ తిరిగారు. 16 ఏడవసారి యాజకులు
బూరలు ఊదగానే యెహోషువ పజలకి ఇలా ఆజాఞ్ పించాడు “కేకలు
వేయండి,యెహోవాఈపటట్ణానిన్ మీకు అపప్గించాడు.”

17“ఈపటట్ణానీన్, దీనిలోఉనన్వాటనిన్టినీయెహోవాశపించాడు.
రాహాబు అనే వేశయ్ మనం పంపిన వేగులవారిని దాచిపెటిట్ంది కాబటిట్
ఆమె, ఆ ఇంటోల్ ఉనన్ వారందరుమాతమే బదుకుతారు. 18శాపానికి
గు న దానిలో కొంచె నా మీరు తీసికొంటే మీరు శాపగసుత్
ఇశాయేలీయుల శిబిరానికి శాపం తెపిప్ంచి దానికి బాధ కలిగించిన
వారవుతారు కాబటిట్ శపించిన దానిన్ మీరు ముటుట్ కోకూడదు.
19 వెండి, బంగారు, ఇతత్డి పాతలు, ఇనుప పాతలు యెహోవాకు
పతిషిఠ్తాలవుతాయి. వాటినియెహోవాధనాగారంలో ఉంచాలి.”

20 యాజకులు బూరలు ఊదగానే పజలు కేకలు వేశారు. ఆ
బూరల శబద్ం వినన్పుప్డు పజలు ఆరాభ్టంగా కేకలు వేసినపుడు ఆ
పాకారం కూలిపోయింది. పజలంతా నేరుగా చకక్గా ఆ పాకారం
ఎకిక్ పటట్ణానిన్ పటుట్ కునాన్రు. 21వారు పురుషులనూ సీలనూ చినన్
పెదద్లనందరినీ యెదుద్ లనూ గొరెలనూ గాడిదలనూ ఆ పటట్ణంలోని
సమసాత్ నీన్ కతిత్తో చంపి వేశారు.
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22 అయితే యెహోషువ “ఆ వేశయ్ ఇంటికి వెళిళ్, మీరు ఆమెతో
పమాణం చేసిన విధంగా ఆమెను, ఆమెకు కలిగిన వారినందరినీ
అకక్డ నుండి తీసుకు రండి” అని ఆ దేశానిన్ వేగు చూసిన ఆ
ఇదద్రు మనుషులతో చెపాప్డు. 23 వారు వెళిళ్ రాహాబును, ఆమె
తండిని, ఆమె తలిల్ని, ఆమెసోదరులను, ఆమె బంధువులందరిననీ
బయటికి తోడుకుని వచాచ్రు. వారందరినీ తెచిచ్ ఇశాయేలీయుల
శిబిరం బయట వారికి నివాసం ఏరాప్టు చేశారు. 24 తరువాత
వారు ఆ పటట్ణానిన్, దానిలో ఉనన్వాటనిన్టినీ అగిన్తో కాలిచ్వేశారు.
వెండి, బంగారు, ఇతత్డి పాతలు, ఇనపపాతలనుమాతమేయెహోవా
మందిర ధనాగారంలో ఉంచారు.

25 రాహాబు అనే వేశయ్ యెరికోను వేగు చూడాడ్ నికి యెహోషువ
పంపిన గూఢచారులను దాచిపెటిట్ంది కాబటిట్ అతడు ఆమెను, ఆమె
తండి ఇంటివారిని, ఆమెకు కలిగిన వారినందరినీ బతకనిచాచ్డు.
ఆమె ఇపప్టికీ ఇశాయేలీయులమధయ్లోనే నివసిసూత్ ఉంది.

26 అపుప్డు యెహోషువ పజల చేత పతిజఞ్ చేయించి
వారికిలా ఆజాఞ్ పించాడు “ఎవడు యెరికో పటట్ణానిన్ కటిట్ంచడానికి
పూనుకుంటాడో వాడు యెహోవా దృషిట్కి శాపగసుత్ డు. దాని
పునాది వేసిన వాడి పెదద్కొడుకు చనిపోతాడు. దాని తలుపులు
నిలబెటిట్నపుడు వాడి చినన్కొడుకు మరణిసాత్ డు.” 27 యెహోవా
యెహోషువకు తో ఉండడం వలన అతని కీరి ఆ కనాను
దేశమంతటావాయ్పించింది.

7
ఆకాను పాపం

1శాపానికిగు నదానిన్నాశనంచేసేవిషయంలోఇశాయేలీయులు
అపనమమ్కంగా పవరించారు. యూదాగోతంలో జెరహ
మునిమనుమడు, జబిద్ మనుమడు, కరీమ్ కుమారుడు, ఆకాను
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నాశనం చేయాలిస్న వసుత్ వులోల్ కొనిన్టిని సొంతానికి తీసుకునాన్డు.
కాబటిట్ యెహోవా ఇశాయేలీయులమీద కోపగించాడు.

2 యెహోషువ “మీరు వెళిల్ దేశానిన్ వేగు చూడండి” అని చెపిప్
బేతేలుకు తూరుప్న బేతావెను దగగ్ర ఉనన్ హాయి అనే పటట్ణానికి
యెరికో నుండి గూఢచారులను పంపాడు. 3 వారు వెళిల్, హాయి
పటట్ణానిన్ వేగు చూసియెహోషువ దగగ్రికి తిరిగి వచిచ్ “పజలందరినీ
పంపించకు, రెండు మూడు వేలమంది వెళిల్ హాయిని పటుట్ కోవచుచ్,
అందరూ పయాసపడి అకక్డికి వెళల్నకక్రలేదు, హాయి పజలు
కొదిద్మందే ఉనాన్రు” అనాన్రు.

4కాబటిట్ సుమారు మూడు వేలమంది నికులు అకక్డికి వెళాళ్రు
గాని వారు హాయి పజల ముందు నిలవలేక పారిపోయారు. 5హాయి
పజలు వారిలో ము ఆరుగురిని చంపేశారు. అదీ కాకుండా వారి
పటట్ణ దావ్రం దగగ్ర నుండి షేబారీము* వరకూ తరిమిమోరాదులో
వారిని చంపేశారు.
కాబటిట్ ఇశాయేలీయుల గుండెలు కరిగి నీ పోయాయి.

6యెహోషువతనబటట్లు చింపుకునాన్డు. అతడూ ఇశాయేలీయుల
పెదద్లూ సాయంకాలం వరకూయెహోవామందసంముందు నేలమీద
ముఖాలు మోపి తలల మీద దుమెమ్తిత్ పోసుకొంటూ 7 “అయోయ్,
పభూ, యెహోవా, మమమ్లిన్ నాశనం చేయడానికీ అమోరీయుల
చేతికి అపప్గించడానికీ ఈ పజలను యొరాద్ ను నదిని ఎందుకు
దాటించావు? మేము యొరాద్ ను అవతల నివసించడమే మేలు
కదా. 8 పభూ, కనికరించు, ఇశాయేలీయులు తమ శతువులను
ఎదురోక్లేక వెనున్ చూపినందుకు నేనేమి చెపాప్లి? 9 కనానీయులు,
ఈ దేశ పజలంతా ఇది విని, మమమ్లిన్ చుటుట్ ముటిట్ మా పేరు భూమి
మీద ఉండకుండాా తుడిచి పెటేట్సాత్ రు. అపుప్డు ఘన న నీ నామం
కోసం నువువ్ ఏం చేసాత్ వు” అనిపారిథ్ంచారు.

* 7:5 7:5 షేబారీము రాళ ళ్ కావ్రీ



యెహోషువా 7:10 xvii యెహోషువా 7:18

10అపుప్డుయెహోవాయెహోషువతోఇలాఅనాన్డు “లే,ఎందుకు
ఇకక్డ నేల మీద ముఖం మోపుకునాన్వు? 11 ఇశాయేలీయులు
పాపం చేశారు. నేను వారితో చేసిన నిబంధనను ఉలల్ంఘించారు.
శపిత న దానిన్ కొంత దొంగిలించి, తమ సామానులో దానిన్
పెటుట్ కునాన్రు. ఆ పాపానిన్ కపిప్పుచాచ్రు. 12 కాబటిట్
ఇశాయేలీయులు తమ శతువుల ముందు నిలవలేరు. వారు
తమకు తామే నాశనానికి గురయాయ్రు కాబటిట్ తమ శతువులకు
వెనున్చూపించారు. శాపగసత్ న వాటిని మీ మధయ్ ఉండకుండాా
నిరూమ్లం చేసేత్ తపప్ నేను మీతో ఉండను.

13 నీవు వెళిల్ వారితో ఇలా చెపుప్, ‘రేపు ఉదయం మిమమ్లిన్
మీరు పరిశుదధ్పరచుకోండి, ఇశాయేలీయుల దేవుడు యెహోవా
చెపేప్దేమంటే, ఇశాయేలీయులారా, మీ మధయ్ శాపగసత్ నదొకటి
ఉంది, మీరు దానిన్ మీ మధయ్ ఉండకుండా నిరూమ్లం చేసేవరకూ
మీ శతువుల ముందు మీరు నిలబడలేరు.’ 14 ఉదయాన
యెహోవా సూచించిన పకారం మీ గోతాలు, వంశాలు, కుటుంబాల
వారీగా పురుషులు ఒకొక్కక్రు వరుసగా యెహోవా దగగ్రికి రావాలి.
15 అపుప్డు శాపానికి గు నది ఎవరి దగగ్ర దొరుకుతుందో అతనీన్
అతని వాళళ్ందరినీ అగిన్తో కాలిచ్వేయాలి. ఎందుకంటే అతడు
యెహోవా నిబంధన మీరి ఇశాయేలులో దుషాక్రయ్ం చేశాడు” అని
చెపాప్డు.

16 కాబటిట్ యెహోషువ ఉదయానేన్ లేచి ఇశాయేలీయులను వారి
గోతాల వరుసలో రపిప్ంచినపుప్డు యూదాగోతం పటుట్ బడింది.
17 యూదా వంశానిన్ రపిప్ంచినపుప్డు జెరహీయుల వంశం
పటుట్ బడింది. జెరహీయుల వంశానిన్ ఒకొక్కక్రిని రపిప్ంచినపుప్డు
జబిద్ దొరికాడు. 18 అతడినీ అతని ఇంటివారిని పురుషుల
వరుస పకారం రపిప్ంచినపుప్డు యూదా గోతంలో జెరహ
మునిమనుమడూ జబిద్ మనుమడూ కరీమ్ కుమారుడూ అయిన
ఆకాను దొరికాడు.



యెహోషువా 7:19 xviii యెహోషువా 7:26

19 అపుప్డు యెహోషువ ఆకానుతో “నా కుమారా, ఇశాయేలు
దేవుడు యెహోవాకు మహిమ కలిగేలా, ఆయన ముందు ఏదీ
దాచకుండా ఒపుప్కో, నీవు చేసినదానిన్ నాకు చెపుప్” అని అనాన్డు.
20 అందుకు ఆకాను యెహోషువతో “ఇశాయేలీయుల దేవుడు
యెహోవాకు విరోధంగా నేను పాపం చేసింది నిజమే. 21 దోపుడు
సొముమ్లో ఒక మంచి షీనారు వసానీన్, రెండువందల తులాల
వెండినీ,యా తులాల బరు న ఒక బంగారు కమీమ్నీ చూసి ఆశపడి
వాటిని తీసుకునాన్ను. అదిగో, వాటిని నా డేరా మధయ్ నేలలో
పాతిపెటాట్ ను. ఆ వెండి కూడా దాని కింద ఉంది” అని తాను చేసిన
దానిన్ ఒపుప్కునాన్డు.

22 అపుప్డు యెహోషువ దూతలను పంపినపుప్డు వారు అతని
డేరా దగగ్రికి పరుగెతిత్ చూశారు. వారు ఆ వసుత్ వులనూ వాటి కింద
ఆ వెండినీ కనుకుక్నాన్రు. 23 కాబటిట్ వారు డేరా మధయ్ నుండి
వాటిని తీసుకుయెహోషువ దగగ్రకూ ఇశాయేలీయుల దగగ్రకూ తెచిచ్
యెహోవాసనిన్ధిలోపోశారు.

24 తరువాత యెహోషువ, ఇశాయేలీయులు అందరూ జెరహ
కుమారుడు ఆకానునూ, ఆ వెండినీ వసానీన్, బంగారు కమీమ్నీ,
ఆకాను కుమారులనూ, కుమారెలనూ, ఎదుద్ లనూ, గాడిదలనూ,
మందనూ, డేరానూ, అతనికి కలిగిన సమసాత్ నీన్ పటుట్ కుని ఆకోరు
లోయలోకి తీసుకొచాచ్రు.

25అపుప్డు యెహోషువ “నీవెందుకు మమమ్లిన్ బాధపెటాట్ వు? ఈ
రోజు యెహోవా నినున్ బాధిసాత్ డు” అనగానే ఇశాయేలీయులంతా
అతణిణ్ రాళల్తో చావగొటాట్ రు. 26 తరువాత ఆ వసుత్ వులనూ రాళళ్తో
కొటిట్ అగిన్తో కాలిచ్ వాటి మీద రాళల్ను పెదద్ కుపప్గా వేశారు. అది
ఈ రోజు వరకూ ఉంది. అపుప్డు యెహోవా తన కోపోదేకానిన్
విడిచిపెటాట్ డు. అందుచేతఇపప్టివరకూఆచోటికి “ఆకోరులోయ†”
అని పేరు.
† 7:26 7:26 ఆకోరు లోయభాదలలోయ
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8
హాయినగరం నాశనం

1కాబటిట్ యెహోవాయెహోషువతో ఇలా అనాన్డు. “భయపడకు,
జడియకు, యుదధ్సనన్దుధ్ న వారినందరినీ తీసుకుని హాయి మీదికి
వెళ ళ్. చూడూ, నేను హాయి రాజునూ, అతని పజలనూ, అతని
పటట్ణానీన్, అతని దేశానీన్ నీ చేతికపప్గించాను. 2 నీవు యెరికోకూ,
దాని రాజుకూ, ఏమి చేశావో అదే హాయికీ, దాని రాజుకూ చేసాత్ వు,
అయితే దోపుడు సొముమ్నీ పశువులనూ మీరు బాగా దోచుకోవాలి.
పటట్ణపు పడమటి పు మాటుగాళళ్ను ఉంచు.” 3యెహోషువ,
హాయి మీదికి వెళళ్డానికి పరాకమవంతు న ము వేల మంది
శూరులను ఏరప్రచుకుని రాతివేళ వారిని పంపాడు.

4 అతడు వారికిలా ఆజాఞ్ పించాడు. “ఈ పటట్ణానికి పడమటి
పున దానిన్ పటుట్ కోడానికి మీరు పొంచి ఉండాలి, పటట్ణానికి
బాగా దూరం వెళిళ్పోకుండా మీరు సిదధ్ంగా ఉండాలి. 5 నేనూ,
నాతో కూడా ఉనన్ పజలంతా పటట్ణానికి చేరుకుంటాం, వారు
ఇంతకు ముందులాగా మమమ్లిన్ ఎదురోక్డానికి రాగానే మేము
పారిపోతాం. 6 ఇంతకు ముందులాగానే ‘వారు మన ముందు
నిలవలేక పారిపోతునాన్రు’ అనుకుని, వారు మా వెంటబడతారు,
పటట్ణం నుండి వారు బయటికి రాగానే 7మీరు పొంచి ఉనన్ సథ్లం
నుండి లేచి పటట్ణానిన్ పటుట్ కోండి, మీ దేవుడు యెహోవా దానిన్ మీ
చేతికిఅపప్గిసాత్ డు. 8మీరు ఆ పటట్ణానిన్ పటుట్ కొనన్పుప్డుయెహోవా
మాట పకారం దానిన్ తగలబెటాట్ లి. ఇదే నేను మీకాజాఞ్ పిసుత్ నాన్ను.”

9యెహోషువ వారిని పంపగా, వారు పొంచి ఉండటానికి హాయికి
పడమటి దికుక్న బేతేలుకు, హాయికి మధయ్ ఉనన్ సథ్లానికి వెళాళ్రు.
ఆ రాతి యెహోషువ పజల మధయ్ బస చేశాడు. 10 ఉదయమే
యెహోషువ లేచి పజలను వూయ్హంగా సమకూరిచ్ తానూ,
ఇశాయేలీయుల పెదద్లూ, పజలకు ముందుగా పడమరగా ఉనన్
హాయి మీదికి వెళాళ్రు. 11 అతని దగగ్రునన్ యోధులందరు ఆ
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పటట్ణం సమీపించి హాయికి ఉతత్రాన దిగారు. ఇపుప్డు వారికి,
హాయికి మధయ్ ఒక లోయ ఉంది. 12 అతడు ఇంచుమించు ఐదు
వేలమందిని పటట్ణానికి పడమటి పున బేతేలుకు, హాయికి మధయ్
పొంచి ఉండటానికి నియమించాడు. 13 వారిని అలా ఉంచిన
తరువాతయెహోషువ ఆ రాతిలోయలోదిగి అకక్డ బస చేశాడు.

14 హాయి రాజు దానిన్ చూసి అతడూ, అతని పజలంతా,
తవ్రపడి పెందలకడే లేచి దానం ఎదురుగా ఇశాయేలీయులను
ఎదురొక్ని, తాము అంతకు ముందు నిరణ్యించుకొనన్ సథ్లం లో
యుదధ్ం చేయడానికి బయలుదేరారు. తనను పటుట్ కోడానికి
వారు పటట్ణానికి పడమటి పున పొంచి ఉనన్ సంగతి అతడు
తెలుసుకోలేక పోయాడు.

15యెహోషువ, ఇశాయేలీయులందరూ వారి ముందు నిలవలేక
ఓడిపోయినటుట్ అరణయ్మారగ్ం పు పారిపోతుండగా 16 వారిని
ఆతుతగా తరమడానికి హాయిలో ఉనన్ వారందరూ పో
యెహోషువను తరుముతూ పటట్ణానికి దూరంగా వెళిల్పోయారు.
17 ఇశాయేలీయులను తరమడానికి వెళల్నివారు హాయిలో
గాని, బేతేలులో గాని ఒకక్రూ మిగలేల్దు. వారు దావ్రం
మూయకుండానే పటట్ణానిన్ విడిచిపెటిట్ ఇశాయేలీయులను
తరమడానికి వెళిళ్పోయారు.

18 అపుప్డు యెహోవా యెహోషువతో ఇలా అనాన్డు. “నీవు
చేతిలో పటుట్ కొనన్ ఈటెను హాయి పు చాపు, పటట్ణానిన్ నీ చేతికి
అపప్గిసాత్ ను.” అపుప్డు యెహోషువ తన చేతిలో ఉనన్ ఈటెను
ఆ పటట్ణం పు చాపాడు. 19 అతడు తన చెయియ్ చాపగా
పొంచి ఉనన్వారు మాటు వేసిన చోటనుండి తవ్రగా లేచి పరుగెతిత్
పటట్ణంలోకి చొచుచ్కుపోయి దానిన్ పటుట్ కుని వెంటనే అపప్టికపుప్డే
తగులబెటేట్శారు.

20 హాయివారు వెనకిక్ తిరిగి చూసేటపప్టికి ఆ పటట్ణం పొగ
ఆకాశానికి ఎకుక్తూ ఉంది. అపుప్డు అరణాయ్నికి పారిపోయిన
ఇశాయేలు యోధులు వెనకిక్ తిరిగి తమను తరుముతునన్
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వారిమీద దాడిచేసేటపప్టికి ఈ పు గానీ, ఆ పు గానీ, ఎటూ
పారిపోవడానికి వారికి వీలు లేకపోయింది. 21 పొంచి ఉనన్వారు
పటట్ణానిన్ పటుట్ కోవడం, పటట్ణంలో పొగ కి రావడం యెహోషువ,
ఇశాయేలీయులంతా చూసినపుప్డు వారు హాయి వారిని హతం
చేశారు.

22 తకిక్న వారు పటట్ణంలో నుండి బయలుదేరి వారికి ఎదురుగా
వచాచ్రు. అలాఈ పుకొందరుఆ పుకొందరుఉండగాహాయివారు
మధయ్లో చికుక్కుపోవడం వలల్ ఇశాయేలీయులు వారిని హతం
చేశారు. వారిలో ఒకక్డూమిగలేల్దు, ఒకక్డూ తపిప్ంచుకోలేదు.

23వారు హాయి రాజును పాణంతో పటుట్ కుని యెహోషువ దగగ్రికి
తీసుకువచాచ్రు. 24 ఎడారిలోను, పొలంలోను హాయి నివాసులను
తరిమిన ఇశాయేలీయులు కతిత్వాత హతం కాకుండా మిగిలిన
వాడొకక్డు కూడాలేకపోవడంతోచంపడంచాలించిఅందరూహాయికి
తిరిగి వచాచ్రు,హాయినిపూరిగా కతిత్తో నిరూమ్లం చేశారు.

25 ఆ దినానన్ చనిపోయిన సీ పురుషులందరు మొతత్ం
పనెన్ండు వేలమంది. 26 యెహోషువ హాయి నివాసులనందరినీ
నిరూమ్లం చేసేవరకూ ఈటెను పటుట్ కుని చాచిన తన చేతిని తిరిగి
ముడుచుకోలేదు. 27యెహోవా యెహోషువకు ఆజాఞ్ పించిన మాట
పకారం ఇశాయేలీయులు ఆ పటట్ణంలోని పశువులనూ సొముమ్నీ
తమ కోసంపూరిగా దోచుకునాన్రు.

28 అలా యెహోషువ, హాయి ఎపప్టికీ పాడు దిబబ్గా ఉండాలని
దానిన్ కాలిచ్వేశాడు, ఇపప్టికీ అది అలాగే ఉంది. 29 యెహోషువ
హాయిరాజునుసాయంకాలం వరకూఉరికొయయ్మీదవేలాడదీశాడు.
పొదుద్ గుంకుతునన్పుప్డు యెహోషువ ఆజఞ్తో పజలు అతని శవానిన్
మానుమీద నుండి దించి ఆ పటట్ణ దావ్రం ముందు దానిన్ విసిరేసి
దానిమీద పెదద్ రాళల్కుపప్ వేశారు. అది నేటి వరకూ ఉంది.

ఏబాలు కొండమీద బలిపీఠానిన్ తిరిగి సిథ్రపరచడం
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30 మోషే ధరమ్శాసగంథంలో రాసిన పకారం 31 యెహోవా
సేవకుడు మోషే, ఇశాయేలీయులకు ఆజాఞ్ పించినటుట్ యెహోషువ
ఇశాయేలీయుల దేవుడు యెహోవా నామాన బలిపీఠానిన్ ఇనుప
పనిముటుల్ తగలని కారు రాళల్తో ఏబాలు కొండ మీద కటిట్ంచాడు.
దానిమీదవారుయెహోవాకుదహనబలులనూసమాధానబలులనూ
అరిప్ంచారు. 32మోషేఇశాయేలీయులకురాసిఇచిచ్నధరమ్శాసగంథం
పతిని అతడు అకక్డ ఇశాయేలీయుల సమకష్ంలో ఆ రాళల్ మీద
రాయించాడు.

33 అపుప్డు ఇశాయేలీయులను దీవించడానికి యెహోవా
సేవకు న మోషే పూరవ్ం ఆజాఞ్ పించినటుట్ జరగాలని,
ఇశాయేలీయులంతా వారి పెదద్లూ వారి నాయకులూ వారిలో
పుటిట్నవారూ, పరదేశులూ, వారి నాయ్యాధిపతులూ యెహోవా
నిబంధన మందసానిన్ మోసే యాజకు న లేవీయుల ఎదుట ఆ
మందసానికి ఈ పున, ఆ పున నిలబడాడ్ రు. వారిలో సగం
మంది గెరిజీము కొండ ముందూ సగం మంది ఏబాలు కొండ ముందూ
నిలబడాడ్ రు.

34యెహోషువ ఆ ధరమ్శాస గంథంలో రాసి ఉనన్ వాటనిన్టిని బటిట్
ఆ ధరమ్శాసవాకాయ్లనిన్టినీ అంటేదాని దీవెన వచనాలనూదానిశాప
వచనాలనూ చదివి వినిపించాడు. సీలూ పిలల్లూ వారి మధయ్ ఉనన్
పరదేశులూ వింటూ ఉండగా 35యెహోషువ సరవ్సమాజం ముందు
మోషే ఆజాఞ్ పించిన వాటనిన్టిలో చదవకుండా విడిచిపెటిట్న మాట
ఒకక్టి కూడా లేదు.

9
కుయుకిపరు న గిబియోను పజలు

1 యొరాద్ ను అవతల ఉనన్ కొండ పాంతంలో, లోయ పాంతాలోల్ ,
లెబానోను ముందు ఉనన్ మహా సముద తీర పాంతమంతా
ఉనన్ హితీత్యులూ అమోరీయులూ కనానీయులూ పెరిజీజ్యులూ
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హివీవ్యులూయెబూసీయులూమొద నరాజులంతాజరిగినదానిన్
వినన్పుప్డు 2 వారు యెహోషువతో, ఇశాయేలీయులతో యుదధ్ం
చేయడానికి వచాచ్రు.

3 యెహోషువ యెరికోకి, హాయికీ చేసినదానిన్ గిబియోను
పజలు వినన్పుప్డు 4 వారు కుయుకితో, రాయబారులాల్ గా వేషం
వేసికొని బయలుదేరి, తమ గాడిదలకు పాత గోనెసంచులు కటిట్ ,
పాతగిలిమాసికలు వేసిన దా రసం తితుత్ లు తీసుకుని, 5పాతబడి
పిగిలిపోయిన చెపుప్లు తొడుకుక్ని, పాతబటట్లు కటుట్ కుని వచాచ్రు.
వారు ఆహారంగాతెచుచ్కొనన్ రొటెట్లనీన్ ఎండినముకక్లాల్ గాఉనాన్యి.

6 వారు గిలాగ్ లులో శిబిరంలో ఉనన్ యెహోషువ దగగ్రికి వచిచ్
“మేము దూర దేశం నుండి వచాచ్ం,మాతోఒక ఒపప్ందం చేయండి”
అని అతనితోనూ ఇశాయేలీయులతోనూ అనాన్రు. 7 అపుప్డు
ఇశాయేలీయులు “మీరు మా మధయ్ నివసిసుత్ నన్ వారేనేమో, మేము
మీతో ఎలా ఒపప్ందం చేసాత్ ం?” అని ఆ హివీవ్యులతో అనాన్రు.
8 వారు “మేము నీ దాసులం” అని యెహోషువతో చెపాప్రు.
యెహోషువ “మీరు ఎవరు? ఎకక్డనుండి వచాచ్రు?” అని వారిని
అడిగాడు.

9 వారు “నీ దేవు న యెహోవా నామానిన్బటిట్ నీ దాసుల న
మేము బహ దూరం నుండి వచాచ్ం. దానికి కారణం ఆయన కీరినీ,
ఆయన ఐగుపులో చేసిన సమసాత్ నీన్, 10 యొరాద్ ను తీరంలో ఉనన్
హెషోబ్ను రా న సీహోను, అషారోతులో ఉనన్ బాషాను రా న ఓగు
అనే ఇదద్రు అమోరీయుల రాజులకు ఆయన చేసినదంతా మేము
వినాన్ం. 11 అపుప్డు మా పెదద్లూ మా దేశ పజలంతా మాతో,
మీరు పయాణం కోసం ఆహారం తీసుకుని వారికి ఎదురు వెళిల్ వారితో
‘మేము మీ దాసులం కాబటిట్ మాతో ఒక ఒపప్ందం చేయండి’ అని
మీతో చెపప్మనాన్రు. 12మీ దగగ్రికి రావాలని బయలుదేరిన రోజు
మేము సిదధ్ం చేసుకుని మా ఇళళ్నుండి తెచుచ్కొనన్ వేడి ఆహార
పదారాధ్ లు ఇవే, ఇపప్టికి అవియెండిపోయిముకక్లయాయ్యి. 13ఈ



యెహోషువా 9:14 xxiv యెహోషువా 9:23

దా రసపుతితుత్ లు మేము నింపినపుప్డు అవి కొతత్వే, ఇపుప్డు అవి
చినిగిపోయాయి. బహ దూర పయాణం చేయడం వలల్ మా బటట్లు,
చెపుప్లు పాత పోయాయి” అని అతనితో చెపాప్రు.

14 ఇశాయేలీయులు యెహోవా దగగ్ర అనుమతి తీసుకోకుండానే
వారి ఆహారంలో కొంత తీసుకునాన్రు. 15 యెహోషువ ఆ వచిచ్న
వారితో సంధి చేసి వారు చావకుండేలా వారితో ఒపప్ందం చేశాడు.
సమాజ పధానులు కూడా వారితో పమాణం చేశారు. 16 అయితే
వారితో ఒపప్ందం చేసి మూడు రోజు న తరువాత, వారు తమకు
పొరుగు వారేననీ, తమ మధయ్ నివసించే వారేననీ ఇశాయేలీయులు
తెలుసుకునాన్రు.

17 ఇశాయేలీయులు ముందుకు సాగి మూడవరోజు వారి
పటట్ణాలకు వచాచ్రు. గిబియోనీయుల పటట్ణాలు గిబియోను,
కెఫీరా, బెయేరోతు, కిరయ్తాయ్రీము. 18 ఇశాయేలీయులు వారిని
చంపలేదు. ఎందుకంటే వారి నాయకులు ఇశాయేలీయుల దేవు న
యెహోవాతోడనివారితో పమాణం చేశారు. అయితే, సమాజమంతా
నాయకులకు వయ్తిరేకంగా సణగడంమొదలుపెటాట్ రు.

19 దానికి ఆ సమాజ పధానులంతా పజలతో ఇలా అనాన్రు.
“మనం ఇశాయేలీయుల దేవు న యెహోవా తోడు అని వారితో
పమాణం చేశాం కాబటిట్ మనం వారికి హాని చేయకూడదు. 20మనం
వారితోచేసినపమాణంవలల్ మనమీదికిఉగతరాకుండ ఆ పమాణం
గురించి వారిని బతకనియాయ్లి” అని చెపాప్రు. 21 నాయకులు
“వారిని బతకనియయ్ండి” అని చెపిప్నందుకు గిబియోనీయులు
ఇశాయేలు సమాజమంతటికీ కటెట్లు కొటేట్వారుగా, నీళల్ తోడేవారుగా
అయాయ్రు.

22 యెహోషువ వారిని పిలిపించి ఇలా చెపాప్డు. “మీరు మా
మధయ్ నివసించేవారే అయినా చాలా దూరం నుండి వచాచ్మని
మీరెందుకు మమమ్లిన్ మోసం చేశారు? 23 ఆ కారణం వలల్ మీరు
శాపగసుత్ లౌతారు, నా దేవుని ఆలయానికి కటెట్లు నరకడానికీ నీళల్
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తోడడానికీ మీలో కొంతమంది ఎపప్టికీ బానిసలుగానే ఉంటారు”
అనాన్డు.

24అందుకు వారుయెహోషువను చూసి “నీ దేవుడుయెహోవాఈ
దేశానన్ంతా మీకిచిచ్, మీముందు నిలవకుండా ఈ దేశ పజలందరినీ
నాశనం చేయమని తన సేవకుడు మోషేకు ఆజాఞ్ పించాడని నీ
దాసుల న మాకు రూఢిగా తెలిసింది. కాబటిట్ మేము మా పాణాల
గురించి చాలా భయపడి ఈ విధంగా చేశాం. 25 కాబటిట్ మేము నీ
వశంలోఉనాన్ం,నీదృషిట్కి ఏదినాయ్యమో,ఏదిమంచిదో,అదేమాకు
చెయియ్” అనియెహోషువకు జవాబిచాచ్రు.

26 కాబటిట్ యెహోషువా ఇశాయేలీయులు గిబియోనీయులను
చంపకుండావారి చేతులోల్ నుండి విడిపించాడు. 27అయితేసమాజం
కోసమూ యెహోవా నిరణ్యించిన చోట ఉండే బలిపీఠం కోసమూ
కటెట్లు నరికే వారుగా నీళల్ తోడేవారుగా యెహోషువ ఆ రోజే వారిని
నియమించాడు. ఇపప్టివరకూ వారు ఆ పని చేసూత్ నే ఉనాన్రు.

10
నిలిచిపోయిన సూరుయ్డు

1 యెహోషువ యెరికోనూ, దాని రాజునూ నిరూమ్లం చేసినటుట్
హాయినీ దాని రాజునూ నిరూమ్లం చేసిన సంగతీ గిబియోను
నివాసులు ఇశాయేలీయులతో సంధి చేసుకుని వారితో కలిసిపోయిన
సంగతీయెరూషలేం రా న అదోనీసెదెకు వినన్పుప్డు అతడూ అతని
పజలూ చాలా భయపడాడ్ రు. 2 ఎందుకంటే గిబియోనును నాటి
రాజధానులోల్ పధాన పటట్ణంగా ఎంచేవారు. అది హాయి కంటే
పెదద్ది, అకక్డి పజలందరూ శూరులు. కాబటిట్ యెరూషలేము రా న
అదోనీసెదెకు “గిబియోనీయులు యెహోషువతో ఇశాయేలీయులతో
సంధి చేసుకునాన్రు. మీరు నా దగగ్రికి వచిచ్ నాకు సహాయం
చేసేత్ మనం వారి పటట్ణానిన్ నాశనం చేదాద్ ం” అని 3 హెబోను
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రాజు హోహాముకూ యరూమ్తు రాజు పిరాముకూ 4 లాకీషురాజు
యాఫీయకూ ఎగోల్ను రాజు దెబీరుకూ వార పంపాడు.

5కాబటిట్ అమోరీయుల ఐదుగురు రాజులూ కలిసి, తమ సేనలతో
బయలుదేరి, గిబియోను ముందు దిగి, గిబియోనీయులతో యుదధ్ం
చేశారు. 6 అపుప్డు “గిబియోనీయుల కొండ పాంతాలోల్ నివసించే
అమోరీయులరాజులందరూ ఏక మా కి దండెతిత్ వచాచ్రు,కాబటిట్
నీ దాసుల చెయియ్ విడిచిపెటట్క తవ్రగా వచిచ్ మాకు సహాయం చేసి
మమమ్లిన్ ర ంచు” అని గిలాగ్ లులో శిబిరంలో ఉనన్ యెహోషువకు
వార పంపారు.

7 వెంటనే యెహోషువ, అతని దగగ్రునన్ యోధులూ,
పరాకమవంతు న శూరులూ అందరూ గిలాగ్ లు నుండి
బయలుదేరారు. 8అపుప్డుయెహోవా “వారికిభయపడవదుద్ ,వారిని
నీ చేతికి అపప్గించాను, వారిలో ఎవరూ నీ ముందు నిలబడలేరు”
అనియెహోషువతో చెపప్గానే, 9యెహోషువ గిలాగ్ లు నుండి ఆ రాతి
అంతా నడచివారిమీదహఠాతుత్ గా దాడి చేశాడు.

10 అపుప్డు యెహోవా ఇశాయేలు పజల ముందు వారిని
గందరగోళానికి గురి చెయయ్గానే యెహోషువ గిబియోను ముందే
మహా ఘోరంగా వారిని హతం చేశాడు. బేత్ హోరోనుకు కి వెళేళ్
మారగ్ంలో అజేకా వరకూ, మకేక్దా వరకూ, యోధులు వారిని
తరిమి హతం చేసూత్ నే ఉనాన్రు. 11 వారు ఇశాయేలీయుల
నుండి బేత్ హోరోనుకు దిగిపోయే తోవలో పారిపోతుండగా, వారు
అజేకాకు వచేచ్ వరకూ యెహోవా ఆకాశం నుండి గొపప్ వడగళళ్ను
వారి మీద కురిపించాడు. కాబటిట్ వారు దాని వలల్ చనిపోయారు.
ఇశాయేలీయులు కతిత్తో చంపిన వారికంటే ఆ వడగండల్ వలన
చచిచ్నవారు ఎకుక్వమంది అయాయ్రు.

12యెహోవాఇశాయేలీయులకు అమోరీయులను అపప్గించిన ఆ
రోజున, ఇశాయేలీయులు వింటుండగా యెహోషువ యెహోవాకు ఈ
విధంగాపారథ్న చేశాడు,
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“సూరుయ్డా, నీవు గిబియోనులో నిలిచిపో.
చందుడా, నీవు అయాయ్లోను లోయలోనిలిచిపో.”
13 “పజలు తమ శతువుల మీద పగ తీరుచ్కొనే వరకూ సూరుయ్డు

నిలిచిపోయాడు,
చందుడు ఆగిపోయాడు”అనేమాటయాషారు గంథంలోరాసిఉంది

కదా.
సూరుయ్డు ఆకాశం మధయ్లో నిలిచిపోయి
ఇంచుమించు ఒక రోజంతా అసత్మించ లేదు.

14యెహోవాఒక నరుని మనవి వినన్ ఆ రోజులాంటి మరొక రోజు,
దాని ముందు గానీ దాని తరువాత గానీ లేదు, ఆ రోజు యెహోవా,
ఇశాయేలీయుల పకష్ంగాయుదధ్ం చేశాడు. 15అపుప్డు యెహోషువ,
అతనితో కూడా ఉనన్ ఇశాయేలీయులంతా గిలాగ్ లులోని శిబిరానికి
తిరిగి వచాచ్రు.

అమోరీయు రాజులు ఐదు గురూ చనిపోవడం
16 ఆ రాజులు ఐదు గురూ పారిపోయి మకేక్దాలో ఉనన్ గుహలో

దాకుక్నాన్రు. 17మకేక్దా గుహలో దాకుక్నన్ ఐదుగురు ఆ రాజులు
దొరికారని యెహోషువకు తెలిసినపుప్డు, 18యెహోషువ “ఆ గుహ
దావ్రానికి అడడ్ంగా పెదద్ రాళ ళ్ దొరిల్ంచి వారిని కాపలా కాయడానికి
మనుషులను ఉంచండి. 19మీరు అకక్డే ఆగిపోకండి. మీ దేవుడు
యెహోవా మీ శతువులను మీ చేతికి అపప్గించాడు కాబటిట్ వారిని
తమ పటట్ణాలోల్ కి తిరిగి వెళల్నీయకుండా వారిని తరిమి, వెనుక ఉనన్
వారిని కూలచ్ండి” అని చెపాప్డు.

20వారు పూరిగా నశించే వరకూ యెహోషువ, ఇశాయేలీయులు
గొపప్ జనసంహారం చేసి వారిని వధించిన తరువాత వారిలో
తపిప్ంచుకొనన్ కొదిద్మంది, పాకారాలు ఉనన్ పటట్ణాలోల్ కి
చొరబడిపోయారు. 21 పజలందరూ మకేక్దాలో శిబిరంలో ఉనన్
యెహోషువ దగగ్రికి సుర తంగా తిరిగి వచాచ్రు. ఇశాయేలీయులకు
వయ్తిరేకంగా ఒకక్ మా నా మాటాల్ డటానికి ఎవరికీ గుండెలేల్క
పోయాయి.
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22 యెహోషువ “ఆ గుహకు అడద్ం తీసివేసి గుహలో నుండి
ఆ ఐదుగురు రాజులను నాదగగ్రికి తీసుకు రండి” అని చెపప్గానే,
23వారు అలా చేసి,యెరూషలేము రాజు,హెబోను రాజు,యరూమ్తు
రాజు,లాకీషు రాజు, ఎగోల్ను రాజు-ఈ ఐదుగురినీ ఆ గుహలో నుండి
అతని దగగ్రికి తీసుకువచాచ్రు. 24వారు ఆ రాజులను యెహోషువ
దగగ్రికి తీసుకు వచిచ్నపుప్డు యెహోషువ ఇశాయేలీయులందరిని
పిలిపించి, తనతో యుదాధ్ నికి వెళిల్ వచిచ్న యోధుల అధిపతులతో
“మీరు దగగ్రికి రండి,ఈరాజులమెడల మీపాదాలను ఉంచండి”
అని చెపప్గా, వారు దగగ్రికి వచిచ్ వారి మెడల తమ పాదాలను
ఉంచారు.

25 అపుప్డు యెహోషువ వారితో “మీరు భయపడవదుద్ ,
జడియవదుద్ , ధీరతవ్ంతో రయ్ంగా ఉండండి,మీరు ఎవరితోయుదధ్ం
చేసాత్ రో ఆ శతువులందరికీ యెహోవా వీరికి చేసినటుట్ చేసాత్ డు”
అనాన్డు. 26 తరువాత యెహోషువ వారిని కొటిట్ చంపి ఐదు చెటల్
మీద వారిని ఉరితీశాడు, వారి శవాలు సాయంకాలం వరకూ ఆ
చెటల్ మీద వేలాడుతూనే ఉనాన్యి. 27 పొదుద్ గుంకే సమయంలో
యెహోషువ అనుమతి ఇయయ్గా పజలు చెటల్ మీద నుండి వారిని
దించి, వారు దాగిన గుహలోనే ఆ శవాలను పడేసి ఆ గుహ దావ్రం
దగగ్ర పెదద్ రాళల్ను వేశారు. ఆ రాళల్ ఈ రోజు వరకూ ఉనాన్యి.

ద ణ నగరాలు సావ్ధీనం
28ఆ రోజుయెహోషువ మకేక్దాను వశం చేసుకుని దాని రాజుతో

సహా అందులోని వారందరినీ కతిత్తో చంపేశాడు. అతడు దానిలో
ఎవరినీ పాణాలతో వదలకుండా నిరూమ్లం చేసాడు. యెరికో రాజుకు
చేసినటుట్ మకేక్దా రాజుకూ చేశాడు.

29 యెహోషువ, అతనితో కూడా ఇశాయేలీయులంతా మకేక్దా
నుండి లిబాన్కు వచిచ్ లిబాన్వారితో యుదధ్ం చేశారు. 30యెహోవా
దానినీ, దాని రాజునూ, ఇశాయేలీయులకు అపప్గించగా వారు
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ఎవవ్రూ మిగలకుండా దానీన్, దానిలో పాణాలతో ఉనన్వారందరినీ
కతిత్తో చంపేశారు. అతడు యెరికో రాజుకు చేసినటుట్ దాని రాజుకూ
చేశారు.

31 తరువాత యెహోషువ, ఇశాయేలీయులందరితో లిబాన్ నుండి
లాకీషుకు వచిచ్ అకక్డ దిగి లాకీషు వారితో యుదద్ం చేయగా
32యెహోవాలాకీషుని ఇశాయేలీయుల చేతికి అపప్గించాడు. వారు
రెండవ రోజు దానిన్ ఆకమించుకుని తాము లిబాన్కు చేసినటేట్ దానీన్,
దానిలోఉనన్ వారందరినీ కతిత్తో చంపేశారు.

33లాకీషుకు సహాయం చేయడానికి గెజెరు రా నహోరాము రాగా
యెహోషువ అతనీన్ అతని పజలనూ హతం చేశాడు.

34 తరువాత యెహోషువ, అతనితో కూడా ఇశాయేలు
పజలందరూ లాకీషు నుండి ఎగోల్నుకు వచిచ్ దాని ముందు దిగి
దాని నివాసులతో యుదధ్ం చేసి 35 ఆ రోజు దానిన్ ఆకమించుకుని,
కతిత్తో వారిని హతం చేశారు. అతడు లాకీషుకు చేసినటేట్ వారు
దానిలో ఉనన్వారందరినీ ఆ రోజు నిరూమ్లం చేశారు.

36అపుప్డు యెహోషువ, అతనితో కూడా ఇశాయేలీయులందరూ
ఎగోల్ను నుండి హెబోను మీదికి పోయి దాని పజలతో యుదధ్ం
చేసి 37 దానిన్ సావ్ధీనం చేసుకుని దానీన్ దాని రాజునూ దాని
పటట్ణాలనిన్టినీ దానిలో ఉనన్ వారందరినీ కతిత్తో హతం చేశారు.
అతడు ఎగోల్ నుకు చేసినటేట్ దానీన్ దానిలో ఉనన్ వారందరినీ నిరూమ్లం
చేశారు.

38 అకక్డి నుండి యెహోషువ, అతనితో కూడ
ఇశాయేలీయులందరు దెబీరు పు తిరిగి దానితో యుదధ్ం చేసి
39 దానినీ దాని రాజునూ దాని సమసత్ పటట్ణాలనూ పటుట్ కుని కతిత్
చేత హతం చేసి దానిలో ఉనన్ వారినందరినీ నిరూమ్లం చేశారు.
అతడు హెబోనుకూ లిబాన్కూ దాని రాజుకూ చేసినటుల్ , దెబీరుకూ
దాని రాజుకూ చేశాడు.
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40 తరువాత యెహోషువ పరవ్త పాంతాలనూ, ద ణ పదేశానీన్
షెఫేలా పదేశానీన్ చరియల పదేశానీన్ వాటి రాజులందరినీ
జయించాడు. ఇశాయేలీయుల దేవు న యెహోవా ఆజాఞ్ పించిన
విధంగా అతడు ఏదీ మిగలకుండా ఊపిరిగల సమసాత్ నీన్ నిరూమ్లం
చేశాడు.

41 కాదేషు బరేన్య మొదలు గాజా వరకూ గిబియోను వరకూ
గోషేను దేశమంతటినీ యెహోషువ జయించాడు. 42 ఇశాయేలు
దేవు న యెహోవా ఇశాయేలీయుల పకష్ంగా యుదధ్ం చేసుత్ నాన్డు
కాబటిట్ ఆ సమసత్ రాజులనూ వారి దేశాలనూ యెహోషువ ఒక
దెబబ్తోనే పటుట్ కునాన్డు. 43తరువాతయెహోషువ, అతనితో కూడా
ఇశాయేలీయులంతా గిలాగ్ లులోని శిబిరానికి తిరిగి వచాచ్రు.

11
ఉతత్ర రాజులు ఓడిపోవడం

1హాసోరు రాజు యాబీను జరిగిన ఇశాయేలీయులు విజయాలు
గూరిచ్ వినిమాదోను రాజుయోబాబుకూ, షిమోను రాజుకూ, అ పు
రాజుకూ, 2 ఉతత్రం పున ఉనన్ మనయ్దేశంలో కినెన్రెతు ద ణం
పున ఉనన్ అరాబాలో షెఫేలాలో పడమట ఉనన్ దోరు కొండ
పాంతంలో ఉనన్ రాజులకూ, 3 తూరుప్ పడమటి దికుక్లోల్ ఉనన్
కనానీయులకూ, అమోరీయులకూ, హితీత్యులకూ, పెరిజీజ్యులకూ,
కొండపాంతంలోఉనన్యెబూసీయులకూ,మిసాప్దేశంలోనిహెరోమ్ను
దిగువన ఉనన్ హివీవ్యులకూ కబురు పంపించాడు.

4 వారంతా సముదతీరంలోని ఇసుక రేణువులంత విసాత్ రంగా
ఉనన్ తమ నికులనందరినీ సమకూరుచ్కుని, లెకక్లేననిన్ గురాలతో
రథాలతో బయలుదేరారు. 5ఆ రాజులంతా కలిసి ఇశాయేలీయులతో
యుదధ్ం చేయడానికిమేరోము నీళల్ దగగ్ర దిగారు.

6 అపుప్డు యెహోవా “వారికి భయపడవదుద్ . రేపు ఈ
సమయానికి నేను వారినందరినీ ఇశాయేలు పజల చేతిలో
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చచిచ్నవారుగా అపప్గిసాత్ ను. నీవు వారి గురాల గుదికాలి నరాలు
తెగగోసి వారి రథాలను అగిన్తో కాలిచ్వేసాత్ వు” అని యెహోషువతో
చెపాప్డు.

7 కాబటిట్ యెహోషువ, అతనితో ఉనన్ యోధులంతా హఠాతుత్ గా
మేరోము నీళల్ దగగ్రికి వచిచ్ వారి దాడి చేశారు. 8 యెహోవా,
ఇశాయేలీయుల చేతికి వారిని అపప్గించాడు. ఇశాయేలీయులు
వారిని హతం చేసి మహా సీదోను వరకూ మిశేపొతామ్యిము వరకూ
తూరుప్ పు మిసాప్ లోయ వరకూ వారిని తరిమి ఒకక్డు కూడా
మిగలకుండా చంపారు.

9 యెహోవా యెహోషువతో చెపిప్నటుట్ అతడు వారికి చేశాడు.
అతడు వారి గురాల గుదికాలి నరాలుని తెగగొటిట్ వారి రథాలను
అగిన్తో కాలిచ్వేశాడు. 10 ఆ సమయంలోనే యెహోషువ వెనుకకు
తిరిగి హాసోరును పటుట్ కుని దాని రాజును కతిత్తో హతం చేశాడు.
గతంలో హాసోరు ఆ రాజాయ్లనిన్టికీ అధిపతి. 11 ఇశాయేలు
పజలు దానిలో ఉనన్ పతి ఒకక్రినీ కతిత్తో హతం చేశారు. ఎవవ్రూ
తపిప్ంచుకోకుండా యెహోషువ వారందరినీ నిరూమ్లం చేశాడు.
తరువాత అతడు హాసోరును అగిన్తో కాలిచ్వేశాడు.

12 యెహోషువ ఆ రాజులందరినీ హతం చేసి వారి పటట్ణాలను
వశం చేసుకుని వాటిని నాశనం చేశాడు. యెహోవా సేవకుడు మోషే
ఆజాఞ్ పించినటుట్ అతడు వారిని నిరూమ్లం చేశాడు. 13 అయితే
యెహోషువ హాసోరుని కాలిచ్నటుట్ మటిట్ దిబబ్ల మీద కటిట్న
పటట్ణాలను ఇశాయేలు పజలు కాలచ్లేదు. 14 ఆ పటట్ణాలకు
సంబంధించిన కొలల్సొముమ్నూ పశువులనూ ఇశాయేలీయులు
దోచుకునాన్రు. మనుషులోల్ ఒకక్రీన్ విడిచిపెటట్కుండా అందరీన్
నాశనం చేసే వరకూ కతిత్తో హతం చేశారు.

15 యెహోవా తన సేవకుడు మోషేకు ఆజాఞ్ పించినటుట్ మోషే
యెహోషువకు ఆజాఞ్ పించాడు, యెహోషువ ఆపకారమే చేశాడు.



యెహోషువా 11:16 xxxii యెహోషువా 11:23

యెహోవామోషేకు ఆజాఞ్ పించిన వాటనిన్టిలో ఒకక్టి కూడా అతడు
చేయకుండా విడిచిపెటట్లేదు.

16 యెహోషువ శేయీరుకు పోయే హాలాకు కొండ నుండి
17 లెబానోను లోయలో హెరోమ్ను కొండ దిగువన ఉనన్ బయలాగ్ దు
వరకూ ఆ దేశమంతటినీ అంటే కొండ పాంతానీన్, ద ణ
దేశమంతటినీ,గోషేను దేశమంతటినీ,షెఫేలాపదేశానీన్, దానానీన్,
ఇశాయేలుకొండలనూవాటిలోయలనూవాటిరాజులందరీన్ పటుట్ కుని
వారిని కొటిట్ చంపాడు.

18చాలారోజులుయెహోషువ ఆరాజులందరితోయుదధ్ం చేసాడు.
గిబియోను పజలూ హివీవ్యులూ కాకుండా 19 ఇశాయేలు పజలతో
సంధి చేసిన పటట్ణం ఇంకేదీ లేదు. ఆ పటట్ణాలనిన్టినీ వారు
యుదధ్ంలో తమ వశం చేసుకునాన్రు. 20 “వారిని నిరూమ్లం
చేయండి”అనియెహోవామోషేకుఆజాఞ్ పించినటుట్ ఇశాయేలుపజలు
కనికరంలేకుండావారినినాశనంచేయడానివీలుగా,వారుఇశాయేలు
పజలతోయుదధ్ం చేయటానికి వచేచ్లాయెహోవావారిహృదయాలను
కఠినపరిచాడు.

21 ఆ సమయంలో యెహోషువ వచిచ్ పరవ్త పాంత దేశంలో
అంటే హెబోనులో, దెబీరులో, అనాబులో, యూదా పరవ్త
పాంతాలనిన్టిలో, ఇశాయేలు పజల పరవ్త పాంతాలనిన్టిలోనూ
ఉనన్ అనాకీయులను నాశనం చేశాడు. యెహోషువ వారిని వారి
పటట్ణాలనూ నిరూమ్లం చేశాడు. 22 ఇశాయేలు పజల దేశంలో
అనాకీయులోల్ ఎవడూ మిగలేల్దు. గాజా, గాతు, అషోడ్ దులోమాతమే
కొందరు మిగిలారు.

23యెహోవామోషేతోచెపిప్నటుట్ ,యెహోషువదేశానన్ంతటినీవశం
చేసుకునాన్డు. యెహోషువ వారి గోతాల పకారం ఇశాయేలు పజలకి
సావ్సథ్ ంగా దానిన్ అపప్గించాడు. అపుప్డు దేశం యుదధ్ం లేకుండా
శాంతిగా ఉంది.
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12
ఓడిపోయినరాజులు

1ఇశాయేలీయులుయొరాద్ నుకు తూరుప్గా అవతల ఉనన్ అరోన్ను
లోయనుండిహెరోమ్ను కొండ వరకూ తూరుప్ దానమంతటిలోఉనన్
వారిని ఓడించి వారి దేశాలను ఆకమించుకొనన్ రాజులు ఎవరంటే,
2 అమోరీయుల రాజు సీహోను. అతడు హెషోబ్నులో నివసిసూత్
అరోన్ను నదీతీరంలోనిఅరోయేరు నుండి,అంటేఆనదీలోయమధయ్
నుండి గిలాదు అరథ్భాగమూ అమోమ్నీయులకు సరిహదుద్ గా ఉనన్
యబోబ్కు నది లోయ వరకూ 3 తూరుప్ దికుక్న కినెన్రెతు సముదం
వరకూ తూరుప్ దికుక్న బెతేయ్షీమోతు మారగ్ంలో ఉపుప్ సముదంగా
నునన్ అరాబా సముదం వరకూ ద ణం పున పిసాగ్ కొండ చరియల
కింద ఉనన్ దానం వరకూ పరిపాలించాడు. 4 ఇశాయేలీయులు
బాషాను రా న ఓగును పటుట్ కునాన్రు. అతడు రెఫాయీయులోల్
మిగిలిన వారిలో ఒకడు. అతడు అషారోతులో ఎదెయిలో నివసించి
గెషూరీయుల,మాయకాతీయులసరిహదుద్ వరకూబాషానుఅంతటా
సలాక్, 5 హెరోమ్ను, హెషోబ్ను రా న సీహోను సరిహదుద్ వరకూ
గిలాదు అరథ్భాగంలోపాలించినవాడు.

6 యెహోవా సేవకుడు మోషే, ఇశాయేలీయులూ వారిని
ఓడించారు. యెహోవాసేవకుడుమోషే,ఆభూమినిరూబేనీయులకూ
గాదీయులకూ మనషేష్ అరథ్గోతపు వారికీ సావ్సథ్ ంగా ఇచాచ్డు.
7 యొరాద్ నుకు అవతల, అంటే పడమరగా లెబానోను లోయలో
ఉనన్ బయలాగ్ దు నుండి శేయీరు వరకూ వాయ్పించిన హాలాకు
కొండవరకూ ఉనన్ దేశాల రాజులను యెహోషువ, ఇశాయేలీయులు
జయించారు. యెహోషువ దానిన్ ఇశాయేలీయులకు వారి
గోతాల పకారం సావ్సథ్ ంగా ఇచాచ్డు. 8 కొండ పాంతాలోల్ ,
లోయలో షెఫేలా పదేశంలో చరియల పదేశాలోల్ అరణయ్ంలో
ద ణ దేశంలో ఉనన్ హితీత్యులూ అమోరీయులూ కనానీయులూ
పెరిజీజ్యులూ హివీవ్యులూ యెబూసీయులూ అనేవారి రాజులను
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ఇశాయేలీయులు పటుట్ కునాన్రు. 9 వారెవరంటే, యెరికో రాజు,
బేతేలు పకక్న ఉనన్ హాయిరాజు, యెరూషలేము రాజు, 10హెబోను
రాజు, యరూమ్తు రాజు, 11లాకీషు రాజు, ఎగోల్ను రాజు, 12 గెజెరు
రాజు, దెబీరు రాజు, 13 గెదెరు రాజు,హోరామ్ రాజు, 14అరాదు రాజు,
లిబాన్ రాజు, 15అదులాల్ ము రాజు, మకేక్దా రాజు, 16బేతేలు రాజు,
తపూప్యరాజు, 17హెపెరు రాజు, ఆఫెకు రాజు, 18లషాష్ రోను రాజు,
మాదోను రాజు, 19హాసోరు రాజు, షిమోనెమ్రోను రాజు, 20 అ పు
రాజు, తానాకు రాజు, 21మెగిదోద్ రాజు, కెదెషు రాజు. 22 కరెమ్లులో
యొకెన్యాము రాజు, దోరు మెరక పాంతాలోల్ ఉనన్ దోరు రాజు,
23 గిలాగ్ లులో గోయీయుల రాజు, తిరాస్ రాజు. 24వారంతా కలిసి
ము ఒకక్ మంది రాజులు.

13
ఇంకా జయించవలసిన భూభాగం

1యెహోషువ వయసు మళిళ్న వృదుధ్ డు అయాయ్డు. యెహోవా
అతనితో ఇలా చెపాప్డు. “నీవు బాగా వృదుధ్ డివయాయ్వు. సావ్ధీనం
చేసుకోడానికి ఇంకా అతి విసాత్ ర న దేశం మిగిలి ఉంది.

2 ఆ పాంతాలేవంటే, ఫిలిషీయుల పదేశాలనీన్ గెషూరీయుల
దేశమంతా ఐగుపుకు తూరుప్న ఉనన్ షీహోరు నుండి
3 కనానీయుల న ఉతత్ర దికుక్న ఎకోనీయుల సరిహదుద్ వరకూ,
ఫిలిషీయుల ఐదుగురు సరాద్ రులకు సంబంధించిన గాజీయుల,
అషోడ్ దీయుల, అషెక్లోనీయుల, గాతీయుల, ఎకోనీయుల దేశాలూ
4 ద ణ దికుక్న ఆవీయుల దేశమూ కనానీయుల దేశమంతా
సీదోనీయుల మేరా నుండి ఆఫెకు వరకూ ఉనన్ అమోరీయుల
సరిహదుద్ వరకూ 5 గిబీల్యుల దేశమూ హెరోమ్ను కొండ దిగువన ఉనన్
బయలాగ్ దు నుండి హమాతుకు పోయే మారగ్ం వరకూ లెబానోను
పదేశమంతాలెబానోను నుండిమిశేపొతామ్యిము వరకూ దేశం ఇంకా
మిగిలి ఉంది.
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6 సీదోను పజలతో సహా పరవ్త పాంతం పజలందరినీ నేను
ఇశాయేలీయుల ముందు నుండి వెళల్గొడతాను. కాబటిట్ నేను
ఆజాఞ్ పించిన విధంగా నీవు ఇశాయేలీయులకు దానిన్ సావ్సథ్ ంగా
పంచిపెటాట్ లి. 7తొమిమ్ది గోతాలకు, మనషేష్ అరథ్ గోతానికి ఈ దేశానిన్
సావ్సథ్ ంగా పంచిపెటుట్ .”

యొరాద్ ను తూరుప్ భూభాగం విభజన
8యెహోవా సేవకుడు మోషే వారికిచిచ్న విధంగా రూబేనీయులూ

గాదీయులూ తూరుప్దికుక్న, అంటే యొరాద్ ను అవతల సావ్సథ్ ం
పొందారు. 9 అదేమంటే, అరోన్ను ఏటిలోయ దగగ్ర ఉనన్
అరోయేరు మొదలు ఆ లోయమధయ్ ఉనన్ పటట్ణం నుండి దీబోను
వరకూ మేదెబా దానమంతా, అమోమ్నీయుల సరిహదుద్ వరకూ
10హెషోబ్నులో పాలిసుత్ నన్ అమోరీయుల రా న సీహోనుకు చెందిన
సమసత్ పటట్ణాలు, 11 గిలాదూ గెషూరీయుల, మాయకాతీయుల
దేశమూ హెరోమ్ను మనయ్మంతా సలాక్వరకూ బాషాను దేశమంతా
12 రెఫాయీయులోల్ మిగిలి ఉనన్వారిలో అషారోతులో ఎదెయీలో
పరిపాలిసుత్ నన్ ఓగు రాజయ్మంతామిగిలి ఉంది. మోషే ఆ రాజులను
జయించివారి దేశానిన్ పటుట్ కునాన్డు.

13 కానీ ఇశాయేలీయులు గెషూరీయుల దేశానిన్ గానీ
మాయకాతీయుల దేశానిన్ గానీ పటుట్ కోలేదు కాబటిట్ గెషూరీయులు
మాయకాతీయులు ఇపప్టి వరకూ ఇశాయేలీయుల మధయ్లో
నివసిసుత్ నాన్రు.

14 లేవి గోతానికే అతడు సావ్సథ్ ం ఇవవ్లేదు. ఇశాయేలీయుల
దేవుడు యెహోవా మోషేతో చెపిప్నటుట్ “పజలు ఆయనకు అరిప్ంచే
దహన బలులే”వారికి సావ్సథ్ ం.

15వారి వంశాలను బటిట్ మోషే రూబేనీయులకు సావ్సథ్ మిచాచ్డు.
16 వారి సరిహదుద్ ఏదంటే, అరోన్ను నది లోయ పకక్న ఉనన్
అరోయేరు మొదలు ఆ లోయలోని పటట్ణం నుండి మేదెబా దగగ్ర
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దానమంతా. 17 ఇది గాక రూబేను గోతికులు హెషోబ్ను,
దాని దానంలోని పటట్ణాలనీన్, దీబోను, బామోతబ్యలు,
బేతబ్యలెమ్యోను, 18 యాహసు, కెదేమోతు, మేఫాతు,
19 కిరయ్తాయిము, సిబామ్లోయ లోని కొండ మీది శెరెతష్హరు
పాంతాలు దకిక్ంచుకునాన్రు. 20 అంతేకాక, బేతప్యోరు, పిసాగ్
కొండచరియలు, బెతేయ్షీమోతు, 21 దానంలోని పటట్ణాలు అనీన్,
ఇంకా ఎవీరేకెము, సూరు, హోరు, రేబ, అనే మిదాయ్ను రాజుల
దేశానీన్ అమోరీయుల రా న సీహోను రాజయ్మంతటినీ వారికిమోషే
సావ్సథ్ ంగా ఇచాచ్డు. ఇవి హెషోబ్నులో పరిపాలించే సీహోను
అధికారం కింద ఉనన్ పాంతాలు. ఇతనిన్మోషే ఓడించాడు.

22 ఇశాయేలీయులు బెయోరు కుమారుడు, సోదెగాడు అయిన
బిలామును తాము చంపిన తకిక్న వారితో పాటు ఖడగ్ ంతో చంపారు.
23 యొరాద్ ను పదేశమంతా రూబేనీయులకు సరిహదుద్ . అదీ,
దానిలోని పటట్ణాలూ, గామాలూ రూబేనీయుల వంశాల పకారం
వారికి కలిగిన సావ్సథ్ ం.

24మోషేగాదు గోతానికి,అంటేగాదీయులకువారి వంశాలపకారం
సావ్సథ్ మిచాచ్డు. 25వారి సరిహదుద్ యాజెరు, గిలాదు పటట్ణాలనీన్,
రబాబ్కు ఎదురుగా ఉనన్ అరోయేరు వరకూ అమోమ్నీయుల దేశంలో
సగభాగం. 26హెషోబ్ను మొదలు రామతిమ్జెబ్తు బెతోనిము వరకూ,
మహనయీము మొదలు దెబీరు సరిహదుద్ వరకూ. 27 లోయలో
బేతారాము బేతిన్మా, సుకోక్తు, సాపోను, అంటే హెషోబ్ను రా న
సీహోను రాజయ్శేషం, తూరుప్ దికుక్న యొరాద్ ను అవతల కినెన్రెతు
సముదతీరం వరకూ ఉనన్యొరాద్ ను పదేశం. 28 ఇవీ, వారి వంశాల
పకారం గాదీయులకు సావ్సథ్ న పటట్ణాలు,గామాలు.

29మోషేమనషేష్ అరథ్గోతానికిసావ్సథ్ మిచాచ్డు. అదివారివంశాల
పకారం మనషీష్యుల అరథ్గోతానికి సావ్సథ్ ం. 30 వారి సరిహదుద్
మహనయీము మొదలు బాషాను అంతా, బాషాను రా న ఓగు
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రాజయ్మంతా, బాషానులోని యాయీరు పురాలు అయిన అర
పటట్ణాలు, 31గిలాదులోసగం,అషారోతు,ఎదెయిఅనేబాషానులోని
ఓగు రాజయ్ పటట్ణాలు. ఇవనీన్ మనషేష్ కుమారుడు మాకీరు, అనగా
మాకీరీయులోల్ సగంమందికివారివంశాలపకారం కలిగాయి. 32ఇవీ,
యెరికో దగగ్ర తూరుప్ దికుక్న యొరాద్ ను అవతల ఉనన్ మోయాబు
దానంలోమోషే పంచి పెటిట్న సావ్సాథ్ య్లు.
33 లేవీ గోతానికి మోషే సావ్సథ్ ం పంచిపెటట్ లేదు, ఎందుకంటే

ఇశాయేలీయుల దేవు న యెహోవా వారితో చెపిప్నటుట్ గా ఆయనే
వారికి సావ్సథ్ ం.

14
యొరాద్ ను ఉతత్ర భూభాగం విభజన

1 ఇశాయేలీయులు కనాను దేశంలో పొందిన సావ్సాథ్ య్లు ఇవి.
2 మోషే దావ్రా యెహోవా ఆజాఞ్ పించిన విధంగా యాజకుడు
ఎలియాజరూ నూను కుమారుడు యెహోషువ ఇశాయేలు గోతాల
పితరుల కుటుంబాల పెదద్లూ చీటుల్ వేసి, తొమిమ్ది గోతాల వారికి
అరథ్గోతపు వారికి ఆ సావ్సాథ్ య్లను పంచిపెటాట్ రు. 3 మోషే రెండు
గోతాలకూ అరథ్గోతానికీ యొరాద్ ను అవతలి పున సావ్సాథ్ య్లను
ఇచాచ్డు. అతడు వారిలో లేవీయులకు ఏ సావ్సథ్ మూ ఇవవ్లేదు
4యోసేపు వంశసుత్ న మనషేష్ , ఎఫాయిములను రెండు గోతాలుగా
పరిగణించారు. లేవీయులకు నివసించడానికి పటట్ణాలు, వారి
పశువులకు, మందలకు వాటి సమీప భూములు తపప్ ఆ దేశంలో
సావ్సథ్ మేమీ ఇవవ్లేదు. 5యెహోవామోషేకు ఆజాఞ్ పించిన విధంగా
చేసి ఇశాయేలీయులు ఆ దేశానిన్ పంచుకునాన్రు.

కాలేబుకు హెబోను కేటాయించిన



యెహోషువా 14:6 xxxviii యెహోషువా 14:14

6యూదావంశసుథ్ లు గిలాగ్ లులోయెహోషువదగగ్రికి వచిచ్నపుప్డు
కెనెజీయు న యెఫునెన్ కుమారుడు కాలేబు అతనితో ఇలా మనవి
చేశాడు. “కాదేషు బరేన్యలో వజనుడు మోషేతో యెహోవా
ననున్ గూరీచ్ నినున్ గూరీచ్ చెపిప్న మాట నీకు తెలుసు. 7 దేశానిన్
వేగుచూడడానికియెహోవాసేవకుడుమోషేకాదేషుబరేన్యలోనుండి
ననున్ పంపినపుప్డు నాకు నల సంవతస్రాల వయసు. ఎవరికీ
భయపడకుండా నేను చూసింది చూసినటేట్ అతనికి సమాచారం
తెచాచ్ను.

8నాతోవచిచ్ననాసోదరులు పజలహృదయాలుహడలిపోయేలా
చేసినా నేను మాతం నా దేవు న యెహోవాను నిండు మనసుస్తో
అనుసరించాను. 9 ఆ రోజు మోషే నాతో పమాణపూరవ్కంగా ‘నీవు
నా దేవు నయెహోవాను నిండు మనసుస్తో అనుసరించావు కాబటిట్
నీవుఅడుగుపెటిట్నభూమినిశచ్యంగానీకూనీసంతానానికీఎపప్టికీ
సావ్సథ్ ంగా ఉంటుంది’ అనాన్డు.

10 యెహోవా మోషేకు ఆ మాట సెలవిచిచ్నపప్టి నుండి
ఇశాయేలీయులు అరణయ్ంలో నడిచిన ఈ నల ఐదు సంవతస్రాలు
ఆయన చెపిప్నటేట్ ననున్ సజీవంగా కాపాడాడు. ఇదిగో, నాకిపుప్డు
ఎన ఐదు సంవతస్రాలు. 11 మోషే ననున్ యుదధ్ం చేయడానికీ
పంపినపుప్డు నాకెంత బలముందో ఈ రోజు కూడా అంత బలం
ఉంది. యుదధ్ం చేయడానికీరావడానికీపోవడానికీనాకు ఎపప్టిలాగా
బలముంది. 12కాబటిట్ ఆ రోజు యెహోవా వాగాద్ నం చేసిన ఈ కొండ
పదేశానిన్ నాకు ఇవువ్. పాకారాలు గల గొపప్ పటట్ణాలోల్ అకక్డ
అనాకీయులు ఉనన్ సంగతి నీవు వినాన్వు. యెహోవా నాకు
తో ఉంటాడు కాబటిట్ ఆయన చెపిప్నటుట్ వారి దేశానిన్ సావ్ధీనం
చేసుకుంటాను.”

13యెహోషువ యెఫునెన్ కుమారుడు కాలేబును దీవించి అతనికి
హెబోనును సావ్సథ్ ంగా ఇచాచ్డు. 14 ఇశాయేలీయుల దేవు న
యెహోవాను నిండు మనసుస్తో అనుసరించాడు కాబటిట్ హెబోను



యెహోషువా 14:15 xxxix యెహోషువా 15:8

కాలేబుకు నేటివరకూ సావ్సథ్ ంగా ఉంది. 15పూరవ్ం హెబోను పేరు
కిరయ్తరాబ్. అరాబ్ అనేవాడు అనాకీయులోల్ గొపప్వాడు. అపుప్డు
దేశంయుదధ్ం లేకుండా పశాంతంగా ఉండేది.

15
యూదాకు కేటాయించిన సరిహదుద్ లు
15:15-19;నాయ్యా 1:11-15

1 యూదాగోతం వారికి వారి వంశాల పకారం చీటల్ వలల్ వచిచ్న
వంతు, ఎదోం దేశ సరిహదుద్ వరకూ అంటే ద ణ దికుక్న సీను ఎడారి
చిటట్చివరి ద ణ భాగం వరకూ ఉంది. 2 వారి ద ణ సరిహదుద్ ,
ఉపుప్ సముదపు* ఒడుడ్ నుండి అంటే ద ణంగా ఉనన్ అఖాతం
నుండి వాయ్పించింది. 3వారి సరిహదుద్ అకబీబ్ము కొండకు ద ణంగా
ఎకిక్, సీను వరకూపోయికాదేషు బరేన్యకు ద ణంగాఎకిక్హెసోను
మీదుగాఅదాద్ రు ఎకిక్ కరాక్యు పుతిరిగి 4అసోమ్ను గుండాఐగుపు
వాగు పకక్గా వెళిళ్ంది. ఇది సముదం ఒడుడ్ వరకూ ఉంది. ఇది వారి
ద ణ సరిహదుద్ . 5దాని తూరుప్ సరిహదుద్ యొరాద్ ను చివరివరకూ
ఉనన్ ఉపుప్ సముదం. ఉతత్రదికుక్ సరిహదుద్ యొరాద్ ను చివర ఉనన్
సముదాఖాతంమొదలుకొనివాయ్పించింది. 6ఆ సరిహదుద్ బేత్ హోగాల్
వరకూ వెళిల్ బేత్అరాబాకు ఉతత్రంగావాయ్పించింది. అకక్డనుండిఆ
సరిహదుద్ రూబేనీయు న బోహను రాయివరకూ వాయ్పించింది.

7 ఆ సరిహదుద్ ఆకోరు లోయ నుండి దెబీరు వరకూ వాగుకి
ద ణ తీరాన ఉనన్ అదుమీమ్ము కొండ ఎదురుగా ఉనన్ గిలాగ్ లుకు
ఉతత్రంగా వాయ్పించింది. ఆ సరిహదుద్ ఏన్ షేమెషు నీళల్వరకూ
వాయ్పించింది. దాని కొన ఏన్ రోగేలు దగగ్ర ఉంది. 8 ఆ సరిహదుద్
పడమట బెన్ హినోన్ము లోయ గుండా ద ణాన యెబూసీయుల
పటట్ణం వరకూ, అంటే యెరూషలేం వరకూ వెళిళ్ంది. ఆ సరిహదుద్

* 15:2 15:2 ఉపుప్ సముదపుమృత సముదం
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పడమట హినోన్ము లోయకు ఎదురుగా ఉనన్ కొండ శిఖరం వరకూ
వాయ్పించింది. అది ఉతత్ర దికుక్న రెఫాయీయుల లోయ చివర
ఉంది. 9 ఆ సరిహదుద్ ఆ కొండ శిఖరం నుండి నెఫోత్ య నీళల్ ఊట
వరకూ వెళిళ్ంది. అకక్డ నుండి ఏఫోనుకొండ పటట్ణాల వరకూ
వాయ్పించింది. ఆ సరిహదుద్ కిరయ్తాయ్రీం అనే బాలా వరకూ వెళిళ్ంది.
10 ఆ సరిహదుద్ పడమరగా బాలా నుండి శేయీరు కొండకు వంపుగా
సాగి కెసాలోను అనేయారీము కొండ ఉతత్రపు పు దాటి బేతెష్మెషు
వరకూ దిగి తిమాన్ పుకు వాయ్పించింది. 11 ఆ సరిహదుద్ ఎకోనుకు
ఉతత్రంగా సాగింది. అకక్డ నుండి షికోనుకు చుటిట్ వెళిల్ బాలా
కొండ దాటి యబెన్యేలుకు వెళిళ్ంది. ఆ సరిహదుద్ సముదం వరకూ
వాయ్పించింది. 12 పడమటి సరిహదుద్ మహాసముదం. వారి వారి
వంశాల పకారంయూదా గోతంవారి సరిహదుద్ లివి.

13యెహోవా యెహోషువకు ఇచిచ్న ఆజఞ్ పకారం యూదా గోతం
సరిహదుద్ లోపల యెఫునెన్ కుమారుడు కాలేబుకు ఒక వంతు, అంటే
అనాకీయుల వంశకర అరాబ్ పటట్ణానిన్ ఇచాచ్డు. అది హెబోను.
14 షెషయి అహీమాను తలమ్యి అనే అనాకు ముగుగ్ రు సంతతి
వాళళ్ను కాలేబు అకక్డనుండి వెళళ్గొటాట్ డు. 15 అకక్డనుండి
అతడు దెబీరు నివాసుల మీదికి వెళాళ్డు. అంతకుముందు
దెబీరు పేరు కిరయ్త్ సేఫరు. 16 కిరయ్తేస్ఫెరును పటుట్ కుని దానిన్
కొలల్పెటిట్న వాడికి నా కుమారె అకాస్తో పెళిల్ చేసాత్ ను అని కాలేబు
చెబితే 17 కాలేబు సోదరుడు కనజు కుమారుడు ఒతీన్యేలు దాని
పటుట్ కునాన్డు కాబటిట్ అతడు తన కుమారె అకాస్ను అతనికి
భారయ్గా ఇచాచ్డు. 18 ఆమె తన దగగ్రికి వచిచ్నపుప్డు తన
తండిని కొంత భూమి అడగమని అతనిని పేరేపించింది. ఆమె
గాడిదె దిగగానే కాలేబు ఆమెతో “నీకేం కావాలి” అని అడిగాడు.
19 “నాకు అనుగహం చూపండి. నీవు నాకు నెగెబు పాంతానిన్
ఇచాచ్వు. నీటి మడుగులు కూడా ఇవవ్ండి” అంది. కాలేబు
ఆమెకు ఎగువనునన్ మడుగులూ పలల్పు మడుగులూ ఇచాచ్డు.
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20యూదావంశసుథ్ ల గోతానికివారి వంశాల పకారం వచిచ్నసావ్సథ్ ం
ఇది. 21 యూదా గోతం వారికి ద ణంగా ఎదోం దేశ సరిహదుద్
పు వచిచ్న పటట్ణాలు: కబెస్యేలు, ఏదెరు, యాగూరు, 22 కీనా,
దిమోనా, అదాదా, 23 కెదెషు, హాసోరు, ఇతాన్ను, 24జీఫు, తెలెము,
బెయాలోతు, 25 హాసోరు, హదతాత్ , కెరీయోతు, హెసోను అనే
హాసోరు, 26అమాము, షేమ, మోలాదా, 27హసర్ గదాద్ , హెషోమ్ను,
బేతెప్లెతు, 28హసర్ షువలు, బెయేరెష్బా, బిజియోతియా, 29బాలా,
ఈయెయ్, ఎజెము, 30ఎలోత్ లదు, కెసీలు,హోరామ్, 31సికల్గు,మదమ్నాన్,
సనస్నాన్, 32లెబాయోతు,షిలిహ్ము,అయీను, రిమోమ్నుఅనేవి. వాటి
పలెల్లు పోగా ఈ పటాట్ ణాలనీన్ ఇర తొమిమ్ది. 33 దానం లో
పడమరగా, ఎషాయోలు, జొరాయ్, అషాన్, 34జానోహ ఏన్ గనీన్ము,
తపూప్య, ఏనాము, 35 యరూమ్తు, అదులాల్ ము, శోకో, అజేకా,
36 షరాయిము, అదీతాయిము, గెదెరోతాయిము అనే గెదేరా అనేవి.
వాటి పలెల్లు పోగా పదాన్లుగు పటట్ణాలు. 37 సెనాను, హదాషా,
మిగోద్లాగ్ దు, 38 దిలాను, మిజాప్, యొకయేలు, 39లాకీషు, బొసక్తు,
ఎగోల్ను, 40 కబోబ్ను, లహామ్సు, కితిల్షు, 41 గెదెరోతు, బేత్ దాగోను,
నయమా, మకేక్దా అనేవి. వాటి పలెల్లు పోగా పదహారు పటట్ణాలు.
42 లిబాన్, ఎతెరు, ఆషాను, 43 ఇపాత్ , అషాన్, నెసీబు, 44 కెయీలా,
అకీజ్బు,మారేషాఅనేవీవాటి పలెల్లు పోగాతొమిమ్ది పటట్ణాలు.

45ఎకోను దాని పటట్ణాలు పలెల్లు, ఎకోనుమొదలుకుని సముదం
వరకూ అషోడ్ దు పాంతమంతా, 46దాని పటట్ణాలు పలెల్లు, ఐగుపు
వాగు వరకూ మహా సముదం వరకూ, అషోడ్ దు వాటి పలెల్లు.
47 గాజా పాంతం వరకూ, వాటి పటట్ణాలు పలెల్లు, 48 మనయ్
పదేశంలో షామీరు, యతీత్రు, శోకో, 49 దనాన్, దెబీర్ అనే కిరయ్త్
సనాన్, 50 అనాబు, ఎషెట్మో, ఆనీము, 51 గోషెను, హోలోను గిలో
అనేవి. వాటి పలెల్లు పోగా పదకొండు పటట్ణాలు. 52 ఆరాబు,
దూమా, ఎషాను, 53యానీము, బేత్ తపూయ, అఫెకా, 54హ మా,
కిరయ్తరాబ్ అనే హెబోను, సీయోరు అనేవి. వాటి పలెల్లు పోగా
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తొమిమ్ది పటట్ణాలు. 55 మాయోను, కరెమ్లు, జీఫు, యుటాట్ ,
56 యెజెయేలు, యొకెద్యాము, జానోహ, 57 కయీను, గిబియా,
తిమాన్ అనేవి. వాటి పలెల్లు పోగా పది పటట్ణాలు. 58హలూహ్ లు,
బేతూస్రు, గెదోరు, 59 మారాతు, బేత్ అనోతు, ఎలెత్కోను అనేవి.
వాటి పలెల్లు పోగా ఆరు పటట్ణాలు. 60 కిరయ్తాయ్రీం అంటే కిరయ్త్
బయలు, రబాబ్ అనేవి. వాటి పలెల్లు పోగా రెండు పటట్ణాలు.
61 అరణయ్ంలో బేత్ అరాబా మిదీద్ను సెకాకా 62 ఉపుప్ పటట్ణం
నిబాష్ ను, ఈలెమ్లహ ఏనెగ్దీ అనేవి. వాటి పలెల్లు పోగా ఆరు
పటట్ణాలు. 63 యెరూషలేములో నివసించిన యెబూసీయులను
యూదా వంశసుథ్ లు తోలివేయలేకపోయారు కాబటిట్ యెబూసీయులు
ఈనాటికీయెరూషలేములోయూదావారితో కలిసి నివసిసుత్ నాన్రు.

16
మనషేష్ , ఎఫాయిం

1యోసేపు సంతతి వారికి వచిచ్న వంతు యెరికో దగగ్రయొరాద్ ను
నుండి 2తూరుప్న ఉనన్యెరికో నీటిఊటలు వరకూ,యెరికో నుండి
బేతేలు కొండ సీమ వరకూ ఉంది. 3 అది బేతేలు నుండి లూజు
వరకూ పోయి అతారోతు అరీక్యుల సరిహదుద్ వరకూ సాగి కింద
బేత్ హోరోను వరకూ గెజెరు వరకూ పడమటి పుగా యపేల్తీయుల
సరిహదుద్ వరకూ వాయ్పించింది. దాని సరిహదుద్ సముదం దగగ్ర
అంతం అయింది.

4 అకక్డ యోసేపు కుమారులు, మనషేష్ ఎఫాయిం సంతతి వారు
సావ్సాథ్ య్నిన్ పొందారు. 5 ఎఫాయిమీయుల సరిహదుద్ , అంటే వారి
వంశాల పకారం వారికి ఏరప్డిన సరిహదుద్ అతారోతు అదాద్ రు నుండి
ఎగువ బేత్ హోరోను వరకూ తూరుప్గా వాయ్పించింది. 6 వారి
సరిహదుద్ మికెమ్తాతు దగగ్ర ఉనన్ సముదం వరకూ పశిచ్మోతత్రంగా
వాయ్పించి ఆ సరిహదుద్ తానాత్ షిలోహ వరకూ తూరుప్ పుగా
చుటూట్ తిరిగి యానోహా వరకూ తూరుప్న దాని దాటి 7 యానోహా
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నుండి అతారోతు వరకూ, నారా వరకూ యెరికోకు తగిలి యొరాద్ ను
దగగ్ర అంతమయింది. 8 తపూప్య మొదలు ఆ సరిహదుద్ కానా
వాగు వరకూ పశిచ్మంగా వాయ్పించింది. అది వారి వంశాల పకారం
ఎఫాయిమీయుల గోతసావ్సథ్ ం.

9 ఎఫాయిమీయులకు అకక్డకక్డ ఇవవ్బడిన పటట్ణాలు పోతే
ఆ పటట్ణాలనీన్ వాటి పలెల్లు మనషీష్యుల సావ్సథ్ ంలో ఉనాన్యి.
10 అయితే గెజెరులో నివసించిన కనానీయులను వారు వెళళ్గొటట్
లేదు. ఇపప్టి వరకూ ఆ కనానీయులు ఎఫాయిమీయుల మధయ్
నివసిసూత్ వారికి దాసయ్ం చేసూత్ ఉనాన్రు.

17
1 మనషేష్ యోసేపు పెదద్ కుమారుడు కాబటిట్ అతని గోతానికి,

అంటేమనషేష్ పెదద్ కుమారుడు గిలాదు దేశాధిపతి అయినమాకీరుకు
చీటల్ వలన వంతు వచిచ్ంది. అతడు యుదధ్వీరుడు కాబటిట్ అతనికి
గిలాదు బాషాను వచాచ్యి. 2 మనషీష్యులోల్ మిగిలిన వారికి,
అంటే అబీయెజెరీయులకూ హెలకీయులకూ అశీయేలీయులకూ
షెకెమీయులకూహెపెరీయులకూ షెమీదీయులకూవారివారి వంశాల
పకారం వంతు వచిచ్ంది. వారి వంశాలను బటిట్ యోసేపు కుమారుడు
మనషేష్ మగ సంతానమది.

3 మనషేష్ మునిమనుమడూ మాకీరు ఇనుమనుమడూ గిలాదు
మనుమడూ హెపెరు కుమారుడూ అయిన సెలోపెహాదుకు కూతురేల్
గాని కుమారులు పుటట్లేదు. అతని కూతురల్ పేరుల్ మహలా, నోయా,
హొగాల్ , మిలాక్, తిరాస్. 4వారు యాజకు న ఎలియాజరు, నూను
కుమారుడు యెహోషువ, పధానుల దగగ్రికి వచిచ్ “మా సోదరుల
మధయ్ మాకు సావ్సథ్ మివావ్లని యెహోవామోషేకు ఆజాఞ్ పించాడు”
అని చెపాప్రు. కాబటిట్ , యెహోషువయెహోవా సెలవిచిచ్నటుట్ గా వారి
తండి సోదరులతోబాటు వారికి సావ్సథ్ ం ఇచాచ్డు.
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5 కాబటిట్ యొరాద్ ను అవతల ఉనన్ గిలాదు బాషానులు కాక
మనషీష్యులకు పదివంతులు హెచుచ్గా వచాచ్యి. 6 ఎందుకంటే
మనషీష్యుల సీ సంతానం వారి పురుష సంతానం సావ్సథ్ ం
పొందాయి. గిలాదు దేశం మిగతా మనషీష్యులకు సావ్సథ్ ం
అయింది.

7మనషీష్యుల సరిహదుద్ ఆషేరు నుండి షెకెముకు తూరుప్గా ఉనన్
మికెమ్తావరకూ ద ణాన ఏనత్పూప్యనివాసుల పుకు వాయ్పించింది.
8 తపూప్య భూభాగం మనషీష్యులది. అయితే మనషీష్యుల
సరిహదుద్ లోని తపూప్య పటట్ణం ఎఫాయిమీయులది అయింది.

9 ఆ సరిహదుద్ కానా వాగు వరకూ ఆ వాగుకు వాయ్పించింది.
వాగుకు ద ణాన ఉనన్ మనషీష్యుల పటట్ణాలు దగగ్రి పాంతం
ఎఫాయిమీయులకుసంకమించింది. అయితేమనషీష్యులసరిహదుద్
ఆ వాగుకు ఉతత్రంగా సముదం వరకూ వాయ్పించింది. 10 ద ణ
భూమి ఎఫాయిమీయులకు ఉతత్రభూమి మనషీష్యులకు వచిచ్ంది.
సముదం వారి సరిహదుద్ . ఉతత్రం పున అది ఆషేరీయుల
సరిహదుద్ కు, తూరుప్ పున ఇశాశ్ఖారీయుల సరిహదుద్ కు అనుకుని
ఉంది.

11 ఇశాశ్ఖారీయుల పదేశంలో ఆషేరీయుల పదేశంలో బేత్
షెయాను, దాని గామాలూ ఇబెల్యాము, దాని గామాలూ దోరు
నివాసులు, దాని గామాలూ ఏనోద్ రు నివాసులు, దాని గామాలూ
తానాకు నివాసులు, దాని గామాలూ మెగిదోద్ నివాసులు, దాని
గామాలూ అంటే మూడు కొండల పదేశం మనషీష్యులకు వచిచ్ంది.
12 కనానీయులు ఆ దేశంలో నివసించాలని గటిట్గా పయతిన్ంచారు
కాబటిట్ మనషీష్యులు ఆ పటట్ణాలనుసావ్ధీనపరచుకోలేకపోయారు.
13 ఇశాయేలీయులు బలవంతు న తరువాత వారు కనానీయులతో
వెటిట్చాకిరి చేయించుకునాన్రు కాని వారి దేశానిన్ మాతం పూరిగా
సావ్ధీనపరచుకోలేదు.
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14 అపుప్డు యోసేపు వంశంవారు యెహోషువతో “మాకు ఒకక్
చీటితోఒకక్ వంతేసావ్సథ్ ంగా ఇచాచ్వేంటి? మేము గొపప్ జనం గదా?
ఇంతవరకూ యెహోవా మమమ్లిన్ దీవించాడు” అని మనవి చేశారు.
15యెహోషువ వారితో “మీరు గొపప్ జనం కాబటిట్ ఎఫాయిమీయుల
కొండ పాంతం మీకు ఇరుకుగా ఉంటే మీరు అడవికి పోయి అకక్డ
పెరిజీజ్యులు రెఫాయీయులు ఉనన్ పదేశానికి వెళిల్ అడవి నరుకొక్ని
అకక్డ ఉండండి” అనాన్డు.

16 అందుకు యోసేపు వంశం వారు “ఆ కొండ పాంతం మాకు
చాలదు, లోయపాంతంలో ఉంటునన్ కనానీయులందరికీ అంటే బేత్
షెయానులో, దాని గామాలోల్ యెజెయేలు లోయలో ఉనన్ వాళల్కు
ఇనుప రథాలు ఉనాన్యి” అనాన్రు. 17 అపప్డు యెహోషువ
యోసేపు సంతతి వా న ఎఫాయిమీయులను, మనషీష్యులను
చూసి “మీరు ఒక గొపప్ జనం, 18మీది గొపప్ బలం. మీకు ఒకక్
వాటా మాతమే ఉండకూడదు. ఆ కొండ మీదే, అది అడవి కాబటిట్
మీరు దానిన్ నరికి సావ్ధీనం చేసుకోవాలి. కనానీయులకు ఇనుప
రథాలునాన్, వాళ ళ్ బలవంతు నా మీరు వారిని వెళళ్గొటట్గలరు”
అనాన్డు.

18
మిగిలిన భూభాగాల పంపకం

1 ఇశాయేలీయులు ఆ దేశానిన్ సావ్ధీనపరచుకునన్ తరువాత
వారంతా షిలోహ లో సమావేశ అకక్డ పతయ్కష్పు గుడారం
వేశారు. 2 ఇశాయేలీయులోల్ సావ్సథ్ ం యింకా దొరకని ఏడు గోతాలు
మిగిలాయి. 3కాబటిట్ యెహోషువ ఇశాయేలీయులతో ఇలాఅనాన్డు.
“మీ పూరీవ్కుల దేవు న యెహోవా మీకిచిచ్న దేశానిన్ సావ్ధీనం
చేసుకోడానికి వెళల్కుండా ఎంతకాలం వయ్రథ్ంగా గడుపుతారు?
4 ఒకొక్కక్ గోతానికి ముగుగ్ రిన్ మీరు నియమించుకుంటే నేను వారిని
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పంపిసాత్ ను. వారు బయలుదేరి దేశం అంతటాతిరుగుతూ వివిధ
సావ్సాథ్ య్ల పకారం దాని వివరాలను రాసి నా దగగ్రికి తీసుకురావాలి.

5వాళ ళ్ దానిన్ ఏడు భాగాలుగా చేయాలి. యూదావారు ద ణం
పు వారి భూభాగంలో ఉండిపోవాలి. యోసేపు వంశం వాళ ళ్
ఉతత్రం పు తమ భూభాగంలో ఉండిపోవాలి. 6 మీరు ఏడు
వంతులుగా దేశ వివరానిన్ రాసి నా దగగ్రికి తీసుకురావాలి. నేనికక్డ
మన దేవు నయెహోవాసమకష్ంలోమీకోసం చీటుల్ వేసాత్ ను.

7 లేవీయులకు మీ మధయ్ ఏ వాటా ఉండదు. యెహోవాకు
యాజకతవ్ం చేయడమే వారి సావ్సథ్ ం. గాదు, రూబేను, మనషేష్
అరథ్గోతం,యొరాద్ ను అవతల తూరుప్ పునసావ్సాథ్ య్నిన్ పొందారు.”

8 ఆ మనుషులు బయలుదేరి వెళిళ్పోయారు. దేశ వివరాలు
రాయడానికి వెళత్ నన్ వారితో యెహోషువ “మీరు వెళిల్ దేశమంతా
తిరిగి దాని వివరం రాసి నా దగగ్రికి తిరిగి రండి, అపుప్డు నేను
షిలోహ లోయెహోవా సమకష్ంలోమీకోసం చీటుల్ వేసాత్ ను” అనాన్డు.
9 వారు వెళిల్ దేశమంతా తిరిగి ఏడు భాగాలుగా, పటట్ణాల పకారం
వివరాలను పుసత్కంలో రాసి షిలోహ శిబిరంలో ఉనన్ యెహోషువ
దగగ్రికి వచాచ్రు.

10 వారి కోసం యెహోషువ షిలోహ లో యెహోవా సమకష్ంలో
చీటుల్ వేశాడు. వారి వాటాల పకారం ఇశాయేలీయులకు ఆ దేశానిన్
పంచిపెటాట్ డు.

బెనాయ్మీనీయులకు వచిచ్న భూభాగం
11 బెనాయ్మీనీయుల గోతానికి వారి వంశాల పకారం, వాటా

వచిచ్ంది. వారి వాటా సరిహదుద్ యూదా వంశసుథ్ ల సరిహదుద్ కు,
యోసేపు వంశసుథ్ ల సరిహదుద్ కు మధయ్ ఉంది. 12 ఉతత్రంగా వారి
సరిహదుద్ యొరాద్ ను మొదలు యెరికోకు ఉతత్రంగా పోయి పడమటి
పుకు కొండసీమ మీదుగా వెళిల్ బేతావెను అరణయ్ం దగగ్ర అంతం
అయింది.
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13 అకక్డనుండి ఆ సరిహదుద్ లూజు పున, అంటే బేతేలు అనే
లూజు ద ణంగా సాగి కింది బెత్ హోరోనుకు ద ణంగా కొండమీది
అతారోతు అదాద్ రు వరకూ వెళిళ్ంది.

14 అకక్డ నుండి దాని సరిహదుద్ ద ణంగా బేత్ హోరోనుకు
ఎదురుగా ఉనన్ కొండనుండి పడమరగా తిరిగి అకక్డ నుండి
ద ణం పున యూదా వంశసుథ్ ల పటట్ణ న కిరాయ్తాబ్లు అనే
కిరయ్తాయ్రీము వరకూ వెళిళ్ంది, అది పడమటి సరిహదుద్ . 15 ద ణం
పు కిరయ్తాయ్రీము కొననుండి దాని సరిహదుద్ పడమరగా నెఫోత్ య
నీళల్ ఊటవరకూసాగి 16ఉతత్రం పు రెఫాయీయులలోయలోఉనన్
బెన్ హినోన్ము లోయ ఎదురుగా ఉనన్ కొండపకక్నుండి ద ణంగా
బెన్ హినోన్ము లోయ గుండా యెబూసీయుల పదేశం వరకూ సాగి
ఏన్ రోగేలు వరకూ వెళిళ్ంది.

17 అది ఉతత్రంగా ఏన్ షేమెషు వరకూ వాయ్పించి అదుమీమ్ముకు
ఎకుక్చోటికి ఎదురుగా ఉనన్ గెలీలోతు వరకూ సాగి రూబేనీయు న
బోహను రాతి దగగ్ర దిగింది. 18 అది ఉతత్రం పు దానానికి
ఎదురుగా వాయ్పించి అరాబావరకూ దిగి అకక్డనుండి ఆ సరిహదుద్
ఉతత్రంగా బేత్ హోగాల్ వరకూ వెళిళ్ంది. 19 అకక్డనుండి ఆ
సరిహదుద్ యొరాద్ ను ద ణంగాఉపుప్ సముదం ఉతత్ర అఖాతం దగగ్ర
అంతమయింది. ఇది ద ణ సరిహదుద్ .

20 తూరుప్ పున యొరాద్ ను దానికి సరిహదుద్ . దాని చుటూట్
ఉనన్ సరిహదుద్ ల పకారం బెనాయ్మీను పజలకు వారి వంశాల పకారం
సంకమించినసావ్సథ్ ం ఇది.

21 బెనాయ్మీనీయుల గోతానికి వారి వంశాల పకారం కలిగిన
పటట్ణాలు ఏవంటే యెరికో, బేత్ హోగాల్ , యెమెకెక్సీసు, 22 బేత్
అరాబా, సెమరాయిము, 23బేతేలు, ఆవీము,పారా, ఒఫా, 24 కెఫార్
అమోమ్ని, ఒపిన్, గెబా అనేవి,వాటి పలెల్లు కాక పనెన్ండు పటట్ణాలు.

25 గిబియోను, రామా, బెయేరోతు, మిసేప్, 26 కెఫీరా, మోసా,
రేకెము, ఇరెప్యేలు, తరలా, 27 సేలా, ఎలెపు, యెరూషలేము అనే
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ఎబూసు, గిబియా, కిరయ్తు అనేవి. వాటి పలెల్లు పోతే పదాన్లుగు
పటట్ణాలు.

28 వారి వంశాల పకారం ఇది బెనాయ్మీను పజలకు కలిగిన
సావ్సథ్ ం.

19
షిమోయ్నుకు గోతం వారికి వచిచ్న భూభాగం

1రెండవ చీటి షిమోయ్నుకు,అంటేవారి వంశాల పకారం షిమోయ్ను
గోతికులకు వచిచ్ంది. వారి సావ్సథ్ ం యూదా వంశసుథ్ ల సావ్సథ్ ం
మధయ్ ఉంది.

2 వారి సావ్సథ్ ం ఏమిటంటే, బెయేరెష్బా, షెబ, మోలాదా,
3 హజరుష్ వలు, బాలా, ఎజెము, ఎలోత్ లదు, బేతూలు, హోరామ్,
4 సికల్గు, బేత్, మారాక్బోదు, హజరూస్సా, 5 బేతల్బాయోతు,
షారూహెను అనేవి, 6వాటి పలెల్లు కాకుండా పదమూడు పటట్ణాలు.

7 అయీను, రిమోమ్ను, ఎతెరు, ఆషాను, అనేవి. వాటి పలెల్లు
కాకుండానాలుగు పటట్ణాలు.

8 ద ణంగా రామతు అనే బాలతెబ్యేరు వరకూ ఆ పటట్ణాల
చుటూట్ ఉనన్ పలెల్లనీన్. ఇవి షిమోయ్ను గోతం వారి వంశాల
పకారం కలిగిన సావ్సథ్ ం. 9 షిమోయ్ను వారి సావ్సథ్ ం యూదా
వారి పదేశంలోనే ఉంది. ఎందుకంటే యూదా వారి భాగం వారికి
ఎకుక్వయింది కాబటిట్ వారి సావ్సథ్ ంలోనే షిమోయ్ను గోతం వారికి
కూడాసావ్సథ్ ం వచిచ్ంది.

జెబూలూను గోతం వారికి వచిచ్న భూభాగం
10మూడవ చీటి వారి వంశం పకారం జెబూలూను గోతం వారికి

వచిచ్ంది. వారి సావ్సథ్ ం సరిహదుద్ శారీదు వరకూ వెళిళ్ంది. 11వారి
సరిహదుద్ పడమటి పు మళీల్ వరకూ, దబాబ్షతు వరకూ సాగి
యొకెన్యాముకు ఎదురుగా ఉనన్ వాగు వరకూ వాయ్పించి 12శారీదు
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నుండి తూరుప్గా కిసోల్ తాత్ బోరు సరిహదుద్ వరకూ, దాబెరతు నుండి
యాఫీయకు ఎకిక్ంది. 13 అకక్డ నుండి తూరుప్గా గితత్హెపెరుకు,
ఇతాక్చీను వరకూ సాగి రిమోమ్ను వరకూ వెళిల్ నేయా పుతిరిగింది.
14 దాని సరిహదుద్ హనాన్తోను వరకూ ఉతత్రం పు చుటుట్ కుని
అకక్డనుండి ఇపాత్ యేలు లోయలోఅంతమయింది. 15వాటి పలెల్లు
కాక కటాట్ తు, నహలాలు, షిమోను, ఇదలా, బేతెల్హేము అనే పనెన్ండు
పటట్ణాలు. 16 ఆ పటట్ణాలు వాటి పలెల్లు వారి వంశాల పకారం
జెబూలూను గోతం వారికి కలిగిన సావ్సథ్ ం.

ఇశాశ్ఖారు గోతం వారికి వచిచ్న భూభాగం
17 నాలుగవ చీటి వారి వంశం పకారం ఇశాశ్ఖారు గోతం వారికి

వచిచ్ంది. 18 వారి సరిహదుద్ యెజెయేలు, కెసులోల్ తు, షూనేము,
హపరాయిము, షీయోను, అనహరాతు, రబీబ్తు, కిషోయ్ను,
19 అబెసు, రెమెతు, ఏనగ్నీన్ము, 20 ఏన్ హదాద్ , బేతప్సెస్సు, అనే
పదేశాల వరకూ 21 వెళిల్ తాబోరు, షహచీమా, బేతెష్మెషు 22 చేరి
యొరాద్ ను దగగ్ర అంతమయింది. 23వాటి పలెల్లు గాక పదుమూడు
పటట్ణాలు వారికి వచాచ్యి. అవి వాటి పలెల్లతో కూడ వారి వంశాల
పకారం ఇశాశ్ఖారు గోతానికి కలిగిన సావ్సథ్ ం.

ఆషేరు గోతం వారికి వచిచ్న భూభాగం
24 అయిదవ చీటి వారి వంశం పకారం ఆషేరు గోతం వారికి

వచిచ్ంది. 25 వారి సరిహదుద్ హెలక్తు, హలి, బెతెను, అ పు,
26 అలమేమ్లెకు, అమాదు, మిషెయలు. పడమటగా అది కరెమ్లు,
షీహోరిల్బాన్తు వరకూ వెళిల్ 27 తూరుప్ పు బేత్ దాగోను వరకూ
తిరిగి జెబూలూను పదేశానిన్ యిపాత్ యేలు లోయ దాటి బేతేమెకుకు
నెయీయేలుకుఉతత్రంగావెళత్ 28ఎడమ పుఅదికాబూలు వరకూ
హెబోను రెహోబు హమోమ్ను కానా పెదద్ సీదోనుల వరకూ వెళిళ్ంది.
29అకక్డ నుండి ఆ సరిహదుద్ రామా పుతిరిగి, తూరు అనేపాకార
పటట్ణం వరకూ వెళిళ్ంది. అకక్డ నుండి హోసాకు మళిళ్ సముద
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తీరానఉనన్ అకీజ్బు దగగ్ర అంతమయింది. 30ఉమామ్ఆఫెకు రెహోబు
వాటి పలెల్లతో కూడ అవియిర రెండు పటట్ణాలు. 31వాటిపలెల్లతో
కూడ ఆ పటట్ణాలు వారి వంశాల పకారం ఆషేరు గోతం వారికి కలిగిన
సావ్సథ్ ం.

నఫాత్ లి గోతం వారికి వచిచ్న భూభాగం
32ఆరవ చీటి వారి వంశం పకారం నఫాత్ లి గోతం వారికి వచిచ్ంది.

33వారి సరిహదుద్ హెలెపు, జయననీన్ము దగగ్ర ఉనన్ సింధూర వృకష్ం
నుండి అదామినికెబుక్, యబేన్లు వెళిల్ లకూక్ము వరకూ సాగింది.
34 అకక్డనుండి పడమరగా అజనోతాత్ బోరుకు వెళిల్ అకక్డనుండి
హ కోక్కు వరకూ సాగింది. ద ణం పు జెబూలూను, పడమట
ఆషేరు దాటి తూరుప్న యొరాద్ ను నది దగగ్ర యూదా సరిహదుద్
తాకింది. 35 పాకారాలునన్ పటట్ణాలు ఏవంటే జిదీద్ము, జేరు,
హమమ్తు, రకక్తు, కినెన్రెతు, 36 అదామా, రామా, హాసోరు,
37 కెదెషు, ఎదెయీ, ఏన్ హాసోరు, 38 ఇరోను, మిగద్లేలు, హొరేము,
బేతాన్తు, బేతెష్మెషు అనేవి. వాటి పలెల్లు గాక పంతొమిమ్ది
పటట్ణాలు. 39ఆపటట్ణాలువాటిపలెల్లువారివంశాలపకారంనఫాత్ లి
గోతానికి కలిగిన సావ్సథ్ ం.

దాను గోతం వారికి వచిచ్న భూభాగం
40 ఏడవ చీటి వారి వంశం పకారం దాను గోతం వారికి వచిచ్ంది.

41 వారి సావ్సథ్ ం సరిహదుద్ జొరాయ్, 42 ఎషాయోలు, ఇరెష్మెషు,
షెయలీబ్ను, 43 అయాయ్లోను, యెతా, ఏలోను, 44 తిమాన్, ఎకోను,
ఎతెత్కే, గిబెబ్తోను, 45 బాలాతా, యెహ దు, బెనేబెరకు, 46 గాత్
రిమోమ్ను, మేయరోక్ను, రకోక్ను, యాపో ముందునన్ పాంతం.
47 దాను గోతం వారి భూభాగం ఈ సరిహదుద్ ల నుండి అవతలకు
వాయ్పించింది. దాను గోతంవారు బయలుదేరి లెషెము మీద
యుదధ్ం చేసి దానిన్ జయించి కతిత్తో దాని నివాసులను చంపి దానిన్
సావ్ధీనంచేసుకునిదానిలోనివసించితమపూరీవ్కుడుదాను పేరుతో
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లెషెముకుదానుఅనేపేరుపెటాట్ రు. 48వాటిపలెల్లుగాకఈపటట్ణాలు
వారి వంశాల పకారం దాను గోతానికి కలిగిన సావ్సథ్ ం.

యెహోషువకు వచిచ్న భూభాగం
49 సరిహదుద్ ల పకారం ఆ దేశానిన్ సావ్సథ్ ంగా పంచి పెటట్డం

ముగించిన తరువాత ఇశాయేలీయులు నూను కుమారుడు
యెహోషువకు సావ్సథ్ ం ఇచాచ్రు. 50యెహోవాఆజఞ్ను అనుసరించి
అతడు అడిగిన పటట్ణానిన్, అంటే ఎఫాయిము కొండ పదేశంలోఉనన్
తిమన్తెస్రహ ను వారు అతనికి ఇచాచ్రు. అతడు ఆ పటట్ణానిన్
కటిట్ంచి దానిలో నివసించాడు.

51 యాజకు న ఎలియాజరు, నూను కుమారుడు యెహోషువ
ఇశాయేలు గోతాలపూరీవ్కుల కుటుంబాలోల్ ముఖుయ్లను షిలోహ లో
ఉనన్ పతయ్కష్పు గుడారం దగగ్ర యెహోవా సమకష్ంలో చీటల్ వేసి
పంపకం చేసిన సావ్సాథ్ య్లివి. అపుప్డు వాళ ళ్ దేశానిన్ పంచిపెటట్డం
ముగించారు.

20
శరణారుథ్ ల నగరాలు

1 యెహోవా యెహోషువతో ఇలా చెపాప్డు, 2 “నీవు
ఇశాయేలీయులతో ఈ విధంగా చెపాప్లి, తెలియక పొరపాటున
ఎవరి నా చంపిన హంతకుడు పారిపోడానికి నేను మోషే దావ్రా
మీతో పలికించిన ఆశయ పటట్ణాలు మీరు ఏరప్రచుకోవాలి. 3హతయ్
విషయ పతిహతయ్ చేసేవాడు రాకుండా అవి మీకు ఆశయ
పటట్ణాలవుతాయి. 4 ఒకడు ఆ పటట్ణాలోల్ ఒక దానికి పారిపోయి
ఆ పటట్ణ దావ్రం దగగ్ర నిలబడి, ఆ పటట్ణపు పెదద్లు వినేలా తన
సంగతి చెపిప్న తరువాత, వారు పటట్ణంలోకి అతనిని చేరుచ్కుని
తమ దగగ్ర నివసించడానికి సథ్లమివావ్లి.
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5 హతయ్ విషయంలో పతి హతయ్ చేసేవాడు అతనిని తరిమితే
అతని చేతికి ఆ నరహంతకుని అపప్గించకూడదు. ఎందుకంటే
అతడు పొరపాటున తన పొరుగువాని చంపాడు గాని అంతకు
మునుపు వాని మీద పగపటట్లేదు. 6 అతడు సమాజం ముందు
విచారణకు నిలబడే వరకూ, ఆ రోజులోల్ ఉనన్యాజకుడు చనిపోయే
వరకూ ఆ పటట్ణంలోనే నివసించాలి. తరువాత ఆ నరహంతకుడు
ఏ పటట్ణం నుండి పారిపోయాడో ఆ పటట్ణంలోని తన ఇంటికి తిరిగి
రావాలి.”

7 అపుప్డు వాళ ళ్ గలిలీలోని నఫాత్ లి కొండ పదేశంలో ఉనన్
కెదెషు, ఎఫాయిం కొండ పదేశంలోని షెకెం,యూదాకొండ పదేశంలోని
హెబోను అనే కిరయ్తరాబ్ను పతిషిఠ్ ంచారు. 8 తూరుప్ పున
యొరాద్ ను అవతల యెరికో దగగ్ర రూబేను గోతం నుండి దానం
మీద ఉనన్ అరణయ్ంలోని బేసెరు, గాదు గోతం నుండి గిలాదు
లోని రామోతు, మనషేష్ గోతం నుండి బాషానులోని గోలానులను
నియమించారు. 9 పొరపాటున ఒకడి చంపినవాడు అకక్డికి
పారిపోయి హతయ్విషయ పతిహతయ్ చేసేవాడు చంపకుండా
ఉండేలా సమాజం ముందు నిలబడే వరకూ ఇశాయేలీయులందరికీ
వారిమధయ్ నివసించే పరదేశులకూ నియమించిన పటట్ణాలు ఇవి.

21
లేవీయుల పటట్ణాలు

1 లేవీయుల వంశపు పెదద్లు యాజకుడు ఎలియాజరు దగగ్రికీ
నూను కుమారుడు యెహోషువ దగగ్రికీ ఇశాయేలీయుల గోతాల,
కుటుంబాల పెదద్ల దగగ్రికీ వచాచ్రు. 2 అపుప్డు వారు కనాను
దేశంలోని షిలోహ లో వారిని కలిసి “మేము నివసించడానికి
పటట్ణాలనూ మా పశువులకు పచిచ్క దానాలనూ ఇవావ్లని
యెహోవామోషేదావ్రా ఆజాఞ్ పించాడు” అనాన్రు.

3 ఇశాయేలీయులు యెహోవా మాట పకారం తమ సావ్సథ్ ంలో
ఈ పటట్ణాలను, వాటి పచిచ్క దానాలను లేవీయులకు ఇచాచ్రు.
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4 కహాతీయుల వంశాల చీటి వచిచ్ంది. లేవీయులోల్ యాజకు న
అహరోను వంశం వారికి యూదా, షిమోయ్ను, బెనాయ్మీను, గోతాల
సావ్సాథ్ య్ల నుండి చీటల్ వలన పదమూడు పటట్ణాలు వచాచ్యి.

5మిగిలిన కహాతీయులకు ఎఫాయిము, దాను, మనషేష్ అరథ్ గోత
కుటుంబాల నుండి చీటల్ వలన పది పటట్ణాలు వచాచ్యి.

6 గెరోష్ నీయులకు ఇశాశ్ఖారు, ఆషేరు, నఫాత్ లి, బాషానులో ఉనన్
మనషేష్ అరథ్ గోతకుటుంబాలనుండిచీటల్ వలనపదమూడుపటట్ణాలు
వచాచ్యి.

7 మెరారీయులకు రూబేను, గాదు, జెబూలూను గోతాల నుండి
పనెన్ండుపటట్ణాలువచాచ్యి. 8యెహోవామోషేదావ్రాఆజాఞ్ పించిన
పకారం ఇశాయేలీయులు చీటుల్ వేసి ఆ పటట్ణాలను, పచిచ్క
దానాలను లేవీయులకు ఇచాచ్రు.
9 యూదా, షిమోయ్ను గోతాలోల్ ఈ కింద చెపిప్న పటట్ణాలను

వారికిచాచ్రు. 10 వాటిని లేవీయు న అహరోను వంశంలోని
కహాతీయుల కుటుంబాలకు ఇచాచ్రు,ఎందుకంటేమొదటపడినచీటి
పకారం వంతు వారిది. 11యూదా కొండసీమలో వారికి కిరయ్తరాబ్,
అంటే హెబోను (అరాబ్ అనాకు తండి) దాని చుటూట్ ఉనన్ పచిచ్క
దానాలు ఇచాచ్రు. 12 అయితే ఆ పటట్ణ పొలాలూ దాని పలెల్లు

యెఫునెన్ కుమారుడు కాలేబుకు ఆసిత్గా ఇచాచ్రు. 13 హతయ్చేసిన
వారికి ఆశయ పటట్ణంగా ఉనన్ హెబోను, దాని పచిచ్క దానాలు
యాజకు న అహరోను సంతానపు వారికి ఇచాచ్రు. 14 లిబాన్,
దాని పచిచ్క దానాలనూ యతీత్రు, దాని పచిచ్క దానాలనూ
ఎషేట్మోయ, దాని పచిచ్క దానాలనూ హోలోను, దాని పచిచ్క
దానాలనూ 15 దెబీరు, దాని పచిచ్క దానాలనూ ఆయిని,

దాని పచిచ్క దానాలనూ యుటట్యు, దాని పచిచ్క దానాలనూ
బేతెష్మెషు, దాని పచిచ్క దానాలనూ 16 అంటే ఆ రెండు గోతాల
నుండి తొమిమ్ది పటట్ణాలనూ ఇచాచ్రు.
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17 బెనాయ్మీను గోతం నుండి నాలుగు పటట్ణాలను, అంటే
గిబియోను, దాని పచిచ్క దానాలనూ గెబను, దాని పచిచ్క
దానాలనూ 18 అనాతోతు, దాని పచిచ్క దానాలనూ అలోమ్ను,

దాని పచిచ్క దానాలనూ ఇచాచ్రు. 19 యాజకు న అహరోను
వంశం వారి పటట్ణాలనీన్ వాటి పచిచ్క దానాలు పోతే పదమూడు
పటట్ణాలు.

20 కహాతీయుల వంశపువా న లేవీయులకు, అంటే కహాతు
వంశాలోల్ మిగిలినవారికి చీటల్ దావ్రా ఎఫాయిం గోతం నుండి
పటట్ణాలు వచాచ్యి. 21 నాలుగు పటట్ణాలను, అంటే
ఎఫాయిమీయుల కొండ పాంతంలో అనాలోచితంగా హతయ్చేసిన
వారికి ఆశయ పటట్ణంగా ఉనన్ షెకెం, దాని పచిచ్క దానాలనూ
గెజెరు, దాని పచిచ్క దానాలనూ 22 కిబాస్యిం, దాని పచిచ్క
దానాలనూ బేత్ హోరోను, దాని పచిచ్క దానాలనూ

వారికిచాచ్రు. 23 దాను గోతం నుండి నాలుగు పటట్ణాలను,
అంటే ఎతెత్కేను, దాని పచిచ్క దానాలనూ గిబెబ్తోను, దాని
పచిచ్క దానాలనూ 24 అయాయ్లోను, దాని పచిచ్క దానాలనూ
గతిమోమ్ను, దాని పచిచ్క దానాలనూ వారికిచాచ్రు. 25 రెండు
పటట్ణాలు, అంటే మనషేష్ అరథ్గోత కుటుంబాల నుండి తానాకు,
దాని పచిచ్క దానాలనూ గతిమోమ్ను, దాని పచిచ్క దానాలనూ
ఇచాచ్రు. 26 వాటి పచిచ్క దానాలు గాక కహాతు సంబంధులోల్
మిగిలినవారికి వచిచ్న పటట్ణాలనీన్ పది.

27 లేవీయుల వంశాలోల్ గెరోష్ నీయులకు రెండు పటట్ణాలను,
అంటే అనాలోచితంగా హతయ్చేసిన వారికి ఆశయ పటట్ణంగా ఉనన్
బాషానులోని గోలాను, దాని పచిచ్క దానాలనూ బెయెషెట్రా, దాని
పచిచ్క దానాలనూ ఇచాచ్రు. 28 ఇశాశ్ఖారు గోతం నుండి నాలుగు
పటట్ణాలను, అంటే కిషోయ్ను, దాని పచిచ్క దానాలనూ దాబెరతు,
దాని పచిచ్క దానాలనూ యరూమ్తు, దాని పచిచ్క దానాలనూ
29 ఏనగ్నీన్ము, దాని పచిచ్క దానాలనూ ఇచాచ్రు. 30 ఆషేరు
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గోతం నుండి నాలుగు పటట్ణాలను, అంటే మిషెయలు, దాని పచిచ్క
దానాలనూఅబోద్ ను,దానిపచిచ్క దానాలనూ 31హెలక్తు,దాని

పచిచ్క దానాలనూ రెహోబు, దాని పచిచ్క దానాలనూ ఇచాచ్రు.
32 నఫాత్ లి గోతం నుండి మూడు పటట్ణాలను, అంటే అనాలోచితంగా
హతయ్చేసిన వారికి ఆశయ పటట్ణంగా ఉనన్ గలిలయలోని కెదెషు,
దాని పచిచ్క దానాలనూ హమోమ్తోద్ రు, దాని పచిచ్క దానాలనూ
కరాను, దాని పచిచ్క దానాలనూ ఇచాచ్రు. 33 వారి వంశాల
పకారంగెరోష్ నీయులపటట్ణాలనీన్వాటిపచిచ్క దానాలు కలుపుకుని
పదమూడు పటట్ణాలు.

34 లేవీయులోల్ మిగిలిన మెరారీయుల వంశాలకు జెబూలూను
గోతాల నుండి నాలుగు పటట్ణాలను, అంటే యొకెన్యాము, దాని
పచిచ్క దానాలనూ 35 కరా, దాని పచిచ్క దానాలనూ దిమాన్,
దాని పచిచ్క దానాలనూ నహలాలు, దాని పచిచ్క దానాలనూ
ఇచాచ్రు. 36 రూబేను గోతం నుండి నాలుగు పటట్ణాలను,
అంటే బేసెరు, దాని పచిచ్క దానాలనూ యాహసు, దాని పచిచ్క
దానాలనూ 37 కెదెమోతు, దాని పచిచ్క దానాలనూ మేఫాతు,

దాని పచిచ్క దానాలనూ ఇచాచ్రు. 38గాదు గోతం నుండి నాలుగు
పటట్ణాలను, అంటే హతయ్చేసిన వారికి ఆశయ పటట్ణంగా ఉనన్
గిలాదులోని రామోతు, దాని పచిచ్క దానాలనూ మహనయీము,
దాని పచిచ్క దానాలనూ 39హెషోబ్ను, దాని పచిచ్క దానాలనూ
యాజెరు, దాని పచిచ్క దానాలనూ ఇచాచ్రు. 40 వారి వారి
వంశాల పకారం, అంటే లేవీయుల మిగిలిన వంశాల పకారం
అవనీన్ మెరారీయులకు వచిచ్న పటట్ణాలు. చీటి దావ్రా వారికి
వచిచ్న పటట్ణాలు పనెన్ండు. 41 ఇశాయేలీయుల సావ్సథ్ ంలో
వాటి పలెల్లుగాక లేవీయుల పటట్ణాలనీన్ నల ఎనిమిది. 42 ఆ
పటట్ణాలనిన్ంటికీ పచిచ్క దానాలు ఉనాన్యి. ఆ పటట్ణాలనీన్
అలాగే ఉనాన్యి.

43యెహోవా పమాణం చేసి ఇశాయేలీయుల పూరీవ్కులకిసాత్ నని
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చెపిప్నదేశమంతాఆయనఇశాయేలీయులకు అపప్గించాడు. వాళ ళ్
దాని సావ్ధీనపరచుకుని దానిలో నివసించారు. 44 యెహోవా
వారి పూరీవ్కులతో పమాణం చేసిన వాటనిన్టి పకారం అనిన్ పులా
వారికి విశాంతి కలగచేశాడు. యెహోవా వారి శతువులందరిని
వారికి అపప్గించాడు కాబటిట్ వాళళ్లో ఒకక్డు కూడా ఇశాయేలీయుల
ముందు నిలబడలేకపోయారు. 45 యెహోవా ఇశాయేలీయులకు
ఇచిచ్నమాటలనిన్టిలో ఏదీ తపప్లేదు, అనీన్ నెరవేరాయి.

22

తూరుప్ గోతికులు సవ్సథ్లానికి తిరిగి రావడం
1యెహోషువ రూబేనీయులను,గాదీయులను,మనషేష్ అరథ్గోతపు

వారిని పిలిపించి వారితో ఇలా అనాన్డు, 2 “యెహోవా సేవకు న
మోషేమీకు ఆజాఞ్ పించినదంతామీరు చేశారు. నేనుమీకాజాఞ్ పించిన
వాటనిన్టి విషయంలో నా మాట వినాన్రు. 3 ఇనిన్రోజులనుండి
ఇపప్టి వరకూ మీరు మీ సోదరులను విడిచిపెటట్కుండా మీ దేవు న
యెహోవా ఆజాఞ్ పించిన పకారం చేశారు. 4 ఇపుప్డు మీ దేవు న
యెహోవా మీ సోదరులకు వాగాద్ నం చేసిన పకారం వారికి నెమమ్ది
కలగజేశాడు. కాబటిట్ మీరిపుప్డు యెహోవా సేవకుడు మోషే,
యొరాద్ ను అవతల మీకు సావ్సథ్ ంగా ఇచిచ్న పాంతంలోని మీ
నివాసాలకు తిరిగి వెళళ్ండి. 5 అయితే మీ పూరణ్హృదయంతో
మీ పూరాణ్ తమ్తో మీ దేవు న యెహోవాను పేమిసూత్ , ఆయన
మారాగ్ లనిన్టిలో నడుసూత్ , ఆయన ఆజఞ్లను పాటిసూత్ , ఆయనను
హతుత్ కుని సేవిసూత్ , యెహోవా సేవకు న మోషే మీకు ఆజాఞ్ పించిన
ఆజఞ్లను ధరమ్శాసానిన్ అనుసరించి నడుచుకోండి.” 6అతడిలా చెపిప్
వారిని దీవించి పంపివేశాడు. తరువాత వారు తమ నివాసాలకు
వెళిళ్పోయారు.
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7మోషే బాషానులో మనషేష్ అరథ్గోతానికీ యెహోషువ పడమరగా
యొరాద్ ను ఇవతల వారి సోదరులోల్ మిగిలిన అరథ్గోతానికీ సావ్సథ్ ం
ఇచాచ్రు. యెహోషువవారినివాసాలకువారినిపంపినపుప్డుఅతడు
వారిని దీవించి వారితో ఇలా అనాన్డు, 8 “మీరు చాలా ధనంతో
అతి విసాత్ ర న పశువులూ వెండి, బంగారం, ఇతత్డి, ఇనుము,
అతి విసాత్ ర న వసాలతో మీ నివాసాలకు తిరిగి వెళత్ నాన్రు. మీ
శతువుల దగగ్ర దోచుకునన్ సొముమ్ను మీరు, మీ సోదరులు కలిసి
పంచుకోండి.”

9 కాబటిట్ రూబేనీయులు, గాదీయులు, మనషేష్ అరథ్ గోతపువారు
యెహోవా మోషేదావ్రా సెలవిచిచ్న మాట పకారం తాము
సావ్ధీనపరచుకునన్ సావ్సథ్ భూమి అయిన గిలాదుకు వెళల్డానికి
కనాను పాంతంలోని షిలోహ లోని ఇశాయేలీయుల దగగ్ర నుండి
బయలుదేరారు. కనాను పాంతంలో ఉనన్ యొరాద్ ను పదేశానికి
వచిచ్నపుప్డు 10 రూబేనీయులు, గాదీయులు, మనషేష్ అరథ్ గోతపు
వారు అకక్డ యొరాద్ ను నది దగగ్ర ఒక బలిపీఠం కటాట్ రు. అది
చూడడానికి గొపప్ బలిపీఠమే.

11 అపుప్డు రూబేనీయులు, గాదీయులు, మనషేష్ అరథ్గోతపు
వారు ఇశాయేలీయుల సరిహదుద్ దగగ్ర యొరాద్ ను పదేశంలో కనాను
పాంతం ఎదురుగా బలిపీఠం కటాట్ రని ఇశాయేలీయులకు సమాచారం
వచిచ్ంది. 12 ఇశాయేలీయులు ఆమాట వినన్పుప్డు సమాజమంతా
వారితోయుధధ్ం చేయడానికి షిలోహ లోపోగయాయ్రు.

13ఇశాయేలీయులు గిలాదులోఉనన్ రూబేనీయులు,గాదీయులు,
మనషేష్ అరథ్ గోతపువారి దగగ్రికి యాజకుడు ఎలియాజరు
కుమారుడు ఫీనెహాసును పంపించారు. 14అతనితో ఇశాయేలీయుల
గోతాలనిన్టిలో పతిదానికీ ఒకరి చొపుప్న పదిమంది పముఖులను
పంపించారు. వారంతా ఇశాయేలీయులకు పతినిధులు, తమ
పూరీవ్కుల కుటుంబాలకు నాయకులు.
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15 వారు గిలాదు పాంతంలో ఉనన్ రూబేను, గాదు, మనషేష్
అరథ్ గోతం వారితో ఇలా అనాన్రు, 16 “యెహోవా సరవ్సమాజం
వారు ఇలా అంటునాన్రు, ‘ఈ రోజు యెహోవాను అనుసరించడం
మాని, మీ కోసం బలిపీఠం కటుట్ కుని ఇశాయేలీయుల దేవుని మీద
మీరెందుకు తిరుగుబాటు చేసుత్ నాన్రు? 17 పెయోరు పరవ్తంలో
మనం చేసిన దోషం మనకు సరిపోదా?* దానివలల్ యెహోవా
సమాజంలో తెగులు పుటిట్ంది. ఇంకా మనం దానినుండి శుదుధ్ లం
కాలేదు. 18 ఈ రోజు మీరు కూడా యెహోవాను అనుసరించడం
మానివేసాత్ రా? మీరు కూడా ఈ రోజు యెహోవా మీద తిరుగుబాటు
చేసేత్ రేపు ఆయన ఇశాయేలు సమాజమంతటి మీదా కోపిసాత్ డు.
19 మీ సావ్ధీన న పదేశం అపవిత నది అయితే యెహోవా
పతయ్కష్పు గుడారం ఉండే పదేశానికి వచిచ్ మా మధయ్ సావ్సథ్ ం
తీసుకోండి. మన దేవు న యెహోవా బలిపీఠం గాక వేరొక బలిపీఠం
కటిట్ యెహోవా మీదా, మామీదా తిరగబడవదుద్ . 20 జెరహ
కుమారుడు ఆకాను పతిషిఠ్త న దానివిషయంలోదోహం చేసినందు
వలన ఇశాయేలీయుల సమాజమంతటిమీదికి ఉగతరాలేదా?† తన
దోషానికి అతడొకక్డే నాశనం కాలేదు కదా.’ ”

21 అపుప్డు రూబేను, గాదు, మనషేష్ అరథ్గోతం వారు
ఇశాయేలీయుల కుటుంబాల నాయకులకు ఇలా జవాబిచాచ్రు,
22 “యెహోవాయే గొపప్ దేవుడు! యెహోవాయే గొపప్ దేవుడు! ఆ
సంగతి ఆయనకు తెలుసు, ఇశాయేలీయులు కూడా తెలుసుకోవాలి.
దోహం చేతగానీ యెహోవా మీద తిరుగుబాటు చేతగానీ మేము ఈ
పనిచేసిఉంటేఈరోజునమమమ్లిన్ బతకనివవ్వదుద్ . 23యెహోవాను
అనుసరించకుండా దహనబలిగానీ వేదయ్ం గానీ సమాధానబలులు
గానీ దానిమీద అరిప్ంచడానికి మేము ఈ బలిపీఠానిన్ కటిట్ ఉంటే
యెహోవాయే మమమ్లిన్ శి సాత్ డు గాక! 24 రాబోయే కాలంలో మీ

* 22:17 22:17 సంఖయ్ 25:1-9, కీరన 106:28 చూడండి † 22:20 22:20
7:1-26 చూడండి



యెహోషువా 22:25 lix యెహోషువా 22:31

పిలల్లు మా పిలల్లతో, ‘ఇశాయేలీయుల దేవు న యెహోవాతో
మీకేమి సంబంధం? 25 మీకు మాకు మధయ్ యెహోవా యొరాద్ ను
నదిని సరిహదుద్ గా చేశాడు. రూబేనీయులారా, గాదీయులారా, మీకు
యెహోవాతో సంబంధం లేదు’ అంటారేమో అని భయపడి మేమిలా
చేశాం. మీ పిలల్లు మా పిలల్లను యెహోవాను సేవించకుండా
చేసాత్ రేమో. 26 కాబటిట్ మేము, ‘మనం బలిపీఠం కటుట్ కుందాం.
అది దహనబలులకూ మరి ఎలాటి బలులకూ కాదు. 27 మన
దహనబలులూ బలులతో సమాధాన బలులతో మనం యెహోవాకు
సేవచేయాలనీ,యెహోవాదగగ్రమీకుపాలు ఏదీ లేదు అనేమాటమీ
పిలల్లు మా పిలల్లతో ఎనన్డూ చెపప్కుండా అది మాకు మీకు, మన
తరవాతి తరాలవారిమధయ్ సా గా ఉంటుంది’ అనుకునాన్ము.”

28 “కాబటిట్ ఇక మీదట వారు మాతో గాని మా సంతానంతో గాని
అలా అంటే, మేము ‘మన పూరీవ్కులు చేసిన బలిపీఠపు ఆకారం
చూడండి,ఇదిదహనబలులూ,బలిఅరప్ణలూఅరిప్ంచడానికికాదు,
మాకుమీకుమధయ్సా గాఉండడానికే’అనిచెపాప్లనిఅనుకునాన్ం.
29 మన దేవు న యెహోవా పతయ్కష్పు గుడారం ఎదురుగా ఉనన్
ఆయన బలిపీఠం తపప్ దహనబలులకు గానీ వేదాయ్లకు గానీ
బలులకు గానీ వేరొక బలిపీఠానిన్ కటిట్ , ఈ రోజు యెహోవాను
అనుసరించకుండా తొలగిపోయి ఆయన మీద తిరగబడడం మాకు
దూరమవుతుంది గాక.”

30 రూబేనీయులు, గాదీయులు, మనషీష్యులు చెపిప్న మాటలు
యాజకు న ఫీనెహాసు, పజల నాయకులు, అంటే అతనితో
ఉనన్ ఇశాయేలీయుల పెదద్లు విని సంతోషించారు. 31 అపుప్డు
యాజకు న ఎలియాజరు కుమారుడు ఫీనెహాసు, రూబేనీయులతో
గాదీయులతో మనషీష్యులతో “మీరు యెహోవాకు విరోధంగా ఈ
దోహం చేయలేదు కాబటిట్ యెహోవా మన మధయ్ ఉనాన్డని ఈ
రోజు తెలుసుకునాన్ం. ఇపుప్డు మీరు యెహోవా చేతిలో నుండి
ఇశాయేలీయులను విడిపించారు” అని చెపాప్డు.
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32 అపుప్డు యాజకు న ఎలియాజరు కుమారుడు ఫీనెహాసు,
ఆ నాయకులూ గిలాదులోని రూబేను, గాదు గోతాల నుండి
ఇశాయేలీయుల దగగ్రికి తిరిగి వచిచ్ పజలకు ఆ మాట
తెలియచేశారు. 33 అది విని ఇశాయేలీయులు సంతోషించారు.
అపుప్డు ఇశాయేలీయులు దేవుని సుత్ తించి, రూబేనీయులు
గాదీయులు నివసించే పదేశానిన్ పాడు చేయకుండా వారి మీద
యుధధ్ం చేయడం ఆపేశారు. 34 రూబేనీయులు, గాదీయులు
“యెహోవాయే దేవుడు అనడానికి ఆ బలిపీఠం మన మధయ్ సా ”
అని చెపిప్ దానికి “సా ‡” అనే పేరు పెటాట్ రు.

23
యెహోషువ చివరి ఉపదేశం

1చుటూట్ ఉనన్ వారి శతువుల నుండియెహోవాఇశాయేలీయులకు
నెమమ్ది కలుగ చేసిన తరువాత చాలా రోజులకు యెహోషువ
ముసలివా పోయాడు. 2 యెహోషువ ఇశాయేలీయులందరినీ
వారి పెదద్లనూ వారి నాయకులనూ వారి నాయ్యాధిపతులనూ
వారి అధికారులనూ పిలిపించి వారితో ఇలా అనాన్డు, “నేను
ముసలివాడి పోయాను. 3 మీ దేవు న యెహోవా మీ కోసం
ఈ రాజాయ్లనిన్టికీ చేసినదంతా మీరు చూశారు. మీ తరఫున
యుదధ్ం చేసింది మీ దేవుడు యెహోవాయే! 4 చూడండి, యొరాద్ ను
నుండి పడమరగా మహాసముదం వరకూ నేను నాశనం చేసిన అనిన్
రాజాయ్లతో పాటు, మీ గోతాల సావ్సథ్ ం మధయ్ మిగిలి ఉనన్ ఈ
రాజాయ్నిన్మీకు చీటుల్ వేసి పంచిపెటాట్ ను. 5మీదేవు నయెహోవాయే
వారిని వెళళ్గొడతాడు. ఆయనే వాళళ్ను పారదోలతాడు. మీ
దేవు న యెహోవా మీకు వాగాద్ నం చేసిన పకారం మీరు వారి
దేశానిన్ సావ్ధీన పరచుకుంటారు. 6 కాబటిట్ మీరు నిలకడగా ఉండి
మోషే ధరమ్శాసగంథంలో రాసినదానన్ంతా పాటిసూత్ దాని పకారం

‡ 22:34 22:34సా ఎద



యెహోషువా 23:7 lxi యెహోషువా 23:16

పవరించండి. మనసుస్ దృఢం చేసుకుని, దానినుండి ఎడమకు గాని
కుడికి గాని తొలగిపోవదుద్ . 7మీ దగగ్ర మిగిలి ఉనన్ ఈ రాజాయ్లతో
కలిసిపోవదుద్ . వారి దేవుళళ్ పేరులు ఎతత్వదుద్ ,వాటితోడని పమాణం
చేయవదుద్ , వాటిని పూజించవదుద్ . వాటికి నమసక్రించవదుద్ .
8 దానికి బదులు, మీరు యిపప్టి వరకూ ఉనన్టుట్ మీ దేవు న
యెహోవాను హతుత్ కుని ఉండండి. 9 బలీయ న గొపప్ రాజాయ్లను
యెహోవా మీ ముందు పారదోలాడు. ఇపప్టివరకూ మీముందు
ఎవరూ నిలబడలేకపోతునాన్రు. 10మీదేవు నయెహోవామీకిచిచ్న
మాటపకారం తానే మీ తరఫున యుదధ్ం చేసేవాడు కాబటిట్ మీలో
ఒకక్డు వెయియ్మందిని తరుముతాడు. 11కాబటిట్ మీరుమీ దేవు న
యెహోవాను పేమిసూత్ ఉండడానికి శదధ్ వహించండి. 12 అయితే
మీరు వెనకిక్ తగిగ్ మీమధయ్ మిగిలి ఉనన్ ఈ రాజాయ్ల పజలతో
ఏక పోయి వాళళ్తో వియయ్మందుకుని, పరసప్ర సంబంధాలు
కలిగించుకుంటే 13 మీ దేవు న యెహోవా మీ దగగ్రనుండి ఈ
రాజాయ్లను వెళళ్గొటట్డం మానుకుంటాడని మీరు తెలుసుకోవాలి.
దానికి బదులు మీ దేవు న యెహోవా మీకిచిచ్న యీ మంచి
పదేశంలో ఉండకుండా మీరు నాశనమయేయ్ వరకూ వారు మీకు
ఉరిగా బోనుగా మీపకక్లో కొరడాలాగా మీ కళళ్లో ముళల్ లాగా
ఉంటారు.

14 ఇపుప్డు మనుషులందరిలాగే నేనూ పోతునాన్ను. మీ
దేవు న యెహోవా మీ విషయంలో చేసిన వాగాద్ నాలోల్ ఒకక్టికూడా
తపిప్పోలేదని మీ అందరి హృదయాలకూ మనసులకూ తెలుసు.
అవనీన్ మీకు జరిగాయి. వాటిలో ఒకక్టికూడా తపిప్పోలేదు.
15 అయితే మీ దేవు న యెహోవా మీకు చేసిన వాగాద్ నాలనీన్ మీకు
నెరవేరినటుట్ గామీదేవు నయెహోవామీకిచిచ్నఈమంచిపదేశంలో
ఉండకుండా ఆయన మిమమ్లిన్ నశింపచేసే వరకూ యెహోవా మీ
మీదికి కీడులనీన్ రపిప్సాత్ డు. 16మీరు మీ దేవు నయెహోవామీకు
నియమించిన ఆయన నిబంధననుమీరి, ఇతర దేవుళళ్నుపూజించి
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వాటికి నమసక్రిసేత్ యెహోవా కోపం మీ మీద రగులుకుంటుంది.
ఆయన మీకిచిచ్న ఈ మంచి పదేశంలో ఉండకుండాా మీరు తవ్రగా
నాశనమవుతారు.”

24
షెకెంలో ఒడంబడికను తిరిగి సాథ్ పించడం

1యెహోషువ ఇశాయేలీయుల గోతాలనిన్టినీ షెకెంలో పోగుచేసి,
వారి పెదద్లనూ అధికారులనూ నాయ్యాధిపతులనూ నాయకులనూ
పిలిపించినపుడు వారు దేవుని సనిన్ధిలో హాజరయాయ్రు.
2 యెహోషువ పజలందరితో ఇలా అనాన్డు “ఇశాయేలీయుల
దేవుడు యెహోవా ఇలా చెబుతునాన్డు, మునుపు మీ పూరీవ్కులు,
అబాహాము నాహోరుల తండి తెరహ , యూఫటీసు నది అవతల
నివసించి, ఇతర దేవుళళ్నుపూజించేవారు.

3అయితేనేనునదిఅవతలనుండిమీపూరీవ్కుడుఅబాహామును
కనాను దేశానికి తీసుకొచిచ్, ఇసాస్కు దావ్రా అతని సంతానానిన్
విసత్రింపజేశాను. 4 ఇసాస్కుకు నేను యాకోబునూ ఏశావునూ
ఇచాచ్ను. శేయీరు కొండపాంతాలను సావ్ధీనపరచుకొనేలా
ఏశావుకిచాచ్ను. అయితేయాకోబు అతని కుమారులు దిగువనునన్
ఐగుపుకు వెళాళ్రు.

5 తరువాత నేను మోషే అహరోనులను పంపి, ఐగుపీత్యులను
తెగుళళ్తో బాధపెటిట్ మిమమ్లిన్ వెలుపలికి రపిప్ంచాను. 6 నేను
ఐగుపులోనుండి మీపూరీవ్కులను రపిప్ంచినపుప్డు మీరు సముదం
దగగ్రికి వచాచ్రు. ఐగుపీత్యులు రథాలతో రౌతులతో వారిని
ఎరసముదం వరకూ తరిమారు.

7 మీ పూరీవ్కులు యెహోవాకు మొరపెడితే ఆయన మీకూ
ఐగుపీత్యులకూమధయ్ చీకటి కలిగించాడు. సముదంవారిమీద పడి
వారిని ముంచి వేసేలా చేశాడు. ఐగుపు దేశంలో నేను చేసిన దానిన్
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మీరు కళాళ్రా చూశారు. తరువాత మీరు చాలా కాలం ఎడారిలో
నివసించారు.

8యొరాద్ ను అవతల ఉండే అమోరీయుల దేశానికి నేను మిమమ్లిన్
తీసుకువచాచ్ను. వారు మీతోయుదధ్ం చేశారు గానీ నేను వారిని మీ
చేతికి అపప్గించాను. మీరు వారి దేశానిన్ సావ్ధీనపరచుకునాన్రు.
వారినిమీముందే నాశనం చేశాను.

9 తరువాత సిపోప్రు కొడుకూ మోయాబు రాజు బాలాకూ
బయలుదేరి ఇశాయేలీయులతో యుదధ్ం చేశాడు. మిమమ్లిన్
శపించడానికి బెయోరు కుమారుడు బిలామును పిలిపిసేత్ 10 నేను
బిలాము మాట వినలేదు. అయితే అతడు మిమమ్లిన్ దీవించాడు.
అతని చేతినుండి నేనే మిమమ్లిన్ విడిపించాను. 11మీరుయొరాద్ ను
దాటి యెరికో దగగ్రికి వచాచ్రు. అమోరీయులూ పెరిజీజ్యులూ
కనానీయులూ హీతీత్యులూ గిరాగ్ షీయులూ హివీవ్యులూ
యెబూసీయులతో కలిసి యెరికో అధికారులు మీతో యుదధ్ం చేసేత్
నేను వారినిమీ చేతికపప్గించాను.

12 నేను మీకు ముందుగా కందిరీగలను* పంపాను. నీ కతిత్
వలల్ నీ విలుల్ వలల్ కాదు గాని అవే అమోరీయుల రాజుల నిదద్రిని
తోలివేశాయి. 13 మీరు సేదయ్ం చేయని దేశానీన్ మీరు కటట్ని
పటట్ణాలనూ మీకిచాచ్ను. మీరు వాటిలో నివసిసుత్ నాన్రు. మీరు
నాటనిదాకష్తోటల పండల్నూ ఒలీవ తోటల పండల్నూ తింటునాన్రు.

14 కాబటిట్ మీరు యెహోవా పటల్ భయభకులు కలిగి, ఆయనిన్
నిషక్పటంగా నమమ్కంగా సేవించండి. యూఫటీసు నది అవతల
ఐగుపులో మీ పూరీవ్కులు పూజించిన దేవుళళ్ను విడిచిపెటిట్
యెహోవానే సేవించండి. 15 యెహోవాను సేవించడం మీ దృషిట్కి
చెడుగా ఉంటే మీరు ఎవరిన్ సేవిసాత్ రో, నది అవతల మీపూరీవ్కులు
సేవించిన దేవుళళ్ను సేవిసాత్ రో, మీరు నివసిసుత్ నన్అమోరీయుల

* 24:12 24:12 కందిరీగలను బెదరు, నిరగ్ 23:28 చూడండి
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ఈ దేశంలోని దేవుళళ్ను సేవిసాత్ రో ఈ రోజే కోరుకోండి. నేనూ నా
ఇంటివాళ ళ్యెహోవానే సేవిసాత్ ం” అనాన్డు.

16అందుకు పజలు ఇలా జవాబిచాచ్రు. “యెహోవాను విసరిజ్ంచి
ఇతర దేవుళళ్ను ఎనన్డూ సేవించం. 17 ఐగుపుదేశం నుండి,
బానిసతవ్పు ఇంటోల్ నుండి మమమ్లిన్, మా పూరీవ్కులను రపిప్ంచి,
మా కళళ్ముందు ఆ గొపప్ సూచక కియలను చేసి, మేము చేసిన
పయాణమంతా, మేము వచిచ్న పాంతాల పజలందరి మధయ్
మమమ్లిన్ కాపాడిన యెహోవాయే మా దేవుడు. 18 యెహోవా
యీదేశంలో నివసించిన అమోరీయులూ మిగతా పజలందరినీమా
దగగ్రనుండి వెళళ్గొటాట్ డు. ఆయనేమాదేవుడు కాబటిట్ మేము కూడా
యెహోవానే సేవిసాత్ ం.”

19 అయితే యెహోషువ పజలతో ఇలా చెపాప్డు. “యెహోవా
పరిశుదధ్ దేవుడు, రోషం గల దేవుడు, ఆయన మీ అపరాధాలనూ
మీ పాపాలనూ కష్మించడు. మీరాయనిన్ సేవించలేరు. 20 మీరు
యెహోవాను విసరిజ్ంచి అనయ్దేవుళళ్ను సేవిసేత్ ఆయన తన మనసుస్
తిపుప్కునిమిమమ్లిన్ శి సాత్ డు. ఆయనమీకుమేలు చేసిన తరువాత
మిమమ్లిన్ నాశనం చేసాత్ డు.”

21 అపుప్డు పజలు “అలా కాదు, మేము యెహోవానే సేవిసాత్ ం”
అని యెహోషువతో అనాన్రు. 22 అపుప్డు యెహోషువ “మీరు
యెహోవానే సేవిసాత్ మని ఆయనిన్ కోరుకునన్ందుకు మీ గురించి
మీరే సాకష్ులు” అనాన్డు. వారు “మేమే సాకష్ులం” అనాన్రు.
23 అందుకతడు “అలా తే మీ మధయ్ ఉనన్ అనయ్దేవుళళ్ను
పారవేయండి. ఇశాయేలీయుల దేవు న యెహోవా పు మీ
హృదయాలను తిపుప్కోండి” అనాన్డు.

24 పజలు “మన దేవు న యెహోవానే సేవిసాత్ ం, ఆయన మాటే
వింటాం” అని యెహోషువతో చెపాప్రు. 25 యెహోషువ ఆ రోజు
పజలతో నిబంధన చేసి వారికి షెకెంలో కటట్డలనూ విధులనూ
నియమించాడు. 26దేవుని ధరమ్శాసగంథంలోఈమాటలు రాయించి
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పెదద్ రాతిని తెపిప్ంచి యెహోషువ పరిశుదధ్సథ్లం లో ఉనన్ సింధూర
వృకష్ం కింద దానిన్ నిలబెటాట్ డు.

27యెహోషువపజలందరితో “గమనించండి,యెహోషువమనతో
చెపిప్న మాటలనీన్ ఈ రాయి వినన్ది. కాబటిట్ అది మనమీద సా గా
ఉంటుంది. మీరు మీ దేవుని విసరిజ్సేత్ అది మీ మీద సా గా
ఉంటుంది” అనాన్డు. 28 అపుప్డు యెహోషువ పజలను ఎవరి
సావ్సాథ్ య్నికి వారిని పంపివేశాడు.

యెహోషువమరణం
29ఈసంగతులు జరిగినతరువాతనూను కుమారుడు,యెహోవా

సేవకుడు అయిన యెహోషువ 110 సంవతస్రాల వయసులో
చనిపోయాడు. 30 అతడు సావ్సథ్ ంగా పొందిన పాంతపు భూమి,
తిమన్తెస్రహ లో వారతనిన్ పాతిపెటాట్ రు. అది ఎఫాయిమీయుల
కొండపాంతంలోని గాయషు కొండకు ఉతత్రంగా ఉంది.

31 యెహోషువ బతికిన కాలమంతా, యెహోషువ తరువాత
యింకా బతికి యెహోవా ఇశాయేలీయుల కోసం చేసిన పనులనీన్
ఎరిగిన పెదద్ల కాలమంతా ఇశాయేలీయులు యెహోవాను సేవిసూత్
వచాచ్రు.

32 ఇశాయేలీయులు ఐగుపులోనుండి తెచిచ్న యోసేపు
ఎముకలను షెకెంలో, అంటే యాకోబు వంద వెండి నాణేలిచిచ్ షెకెం
తండి హమోరు కుమారుల దగగ్ర కొనన్ భూభాగంలో పాతిపెటాట్ రు.
అదియోసేపు సంతానానికి సావ్సథ్ ం అయింది.

33 అహరోను కుమారుడు ఎలియాజరు చనిపోయినపుప్డు
ఎఫాయీమీయుల కొండపాంతంలో అతని కుమారుడు ఫీనెహాసుకు
ఇచిచ్న గిబియాలోవారతనిన్ పాతిపెటాట్ రు.
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