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Josue

1Nahitabo kini human sa kamatayon ni Moises
nga alagad ni Yahweh, nagsulti si Yahweh kang
Josue nga anak nga lalaki ni Nun, pangulo nga
kaabag ni Moises, nga nag-ingon, 2 “Si Moises,
nga akong alagad, patay na. Busa karon, barog,
latas niini nga Jordan, ikaw ug kining tanan
nga katawhan, ngadto sa yuta nga akong ihatag
kanila—ngadto sa katawhan sa Israel. 3 Gihatag
ko kaninyo ang tanang dapit kutob sa malaktan
sa lapalapa sa inyong mga tiil. Gihatag ko kini
kaninyo, ingon sa akong gisaad kang Moises.
4 Gikan sa kamingawan ug sa Lebanon, paingon
sa dako nga suba, nga Eufrates, ang tanan nga
yuta sa mga Hetihanon, ug ngadto sa Dako
nga Dagat, diin mosalop ang adlaw, mahimong
inyong yuta. 5Walay bisan usa nga makaasdang
kanimo sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi.
Mag-uban ako kanimo ingon nga ako nag-uban
kang Moises. Dili ko ikaw talikdan ni biyaan.
6 Pagmalig-on ug pagmaisogon. Himoon mo
kining katawhan nga makapanunod sa yuta nga
akong gisaad sa ilang mga katigulangan nga
ihatag ko kanila. 7 Pagmalig-on ug pagmaisogon
gayod. Pag-amping sa pagtuman sa tanang
balaod nga gimando kanimo ni Moises nga akong
alagad. Ayaw pagliko gikan niini ngadto sa
tuo o sa wala, aron nga ikaw magmalamposon
bisan asa ka moadto. 8 Magasulti ka kanunay
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mahitungod niini nga basahon sa balaod. Maga-
pamalandong ka niini sa adlaw ug sa gabii aron
nga matuman mo ang tanan nga nahisulat niini.
Unya magmauswagon ka ug magmalamposon.
9 Wala ba ako nagmando kanimo? Pagmalig-on
ug pagmaisogon! Ayaw kahadlok. Ayaw kaluya.
Kay si Yahweh nga imong Dios mag-uban kanimo
bisan asa ka moadto.” 10 Unya gimandoan ni Jo-
sue ang mga pangulo sa Israel, 11 “Adto ngadto sa
kampo ug mandoi ang katawhan, 'Andama ang
mga gikinahanglan alang sa inyong kaugalingon.
Sulod sa tulo ka adlaw maglatas kamo niini
nga Jordan ug mosulod ug ilogon ang yuta nga
gihatag ni Yahweh nga inyong Dios kaninyo aron
panag-iyahon.'” 12Ngadto sa mga Reubenhanon,
mga Gadihanon ug katunga sa tribo ni Manases,
miingon si Josue, 13 “Hinumdomi ang pulong
ni Moises nga alagad ni Yahweh, nagmando
kaninyo sa dihang siya miingon, 'Si Yahweh nga
inyong Dios maghatag kaninyo ug kapahulayan,
ug ihatag kini nga yuta alang kanimo.' 14 Ang
inyong mga asawa, ang gagmay ninyo nga mga
anak, ug ang inyong binuhing mananap magapa-
bilin sa yuta nga gihatag ni Moises kaninyo lapas
sa Jordan. Apan ang inyong manggugubat nga
kalalakin-an maga-uban sa inyong mga igsoon
nga lalaki ug motabang kanila 15 hangtod nga
hatagan ni Yahweh ug kapahulayan ang inyong
mga igsoon nga lalaki ingon nga gihatag niya
kini kaninyo. Ug mapanag-iya usab nila ang
yuta nga gihatag ni Yahweh kanila nga inyong
Dios. Unya magabalik kamo sa inyong yuta ug
manag-iya niini, lapas sa Jordan ang yuta nga



Josue 1:16 iii Josue 2:5

gihatag kaninyo ni Moises nga alagad ni Yahweh,
diin mosubang ang adlaw.” 16 Ug mitubag sila
kang Josue, nga nag-ingon, “Tumanon namo ang
tanan nga imong gimando kanamo, ug bisan asa
nimo kami ipadala moadto kami. 17Magatuman
kami kanimo ingon nga nagtuman kami kang
Moises. Hinaot nga si Yahweh lamang nga imong
Dios ang mag-uban kanimo, ingon nga siya nag-
uban kang Moises kaniadto. 18 Si bisan kinsa
nga mosupak batok sa imong mga mando ug
dili motuman sa imong mga pulong pagapatyon.
Pagmalig-on lamang ug pagmaisogon.”

2
1 Unya si Josue nga anak ni Nun hilom nga

nagpadala ug duha ka lalaki gikan sa Sitim ingon
nga mga tigpaniid. Miingon siya, “Lakaw, panid-
i ang tibuok yuta, ilabina ang Jerico.” Milakaw
sila ug miabot sa balay sa babaye nga nagbaligya
ug dungog nga ginganlan ug Rahab, ug mipahu-
lay sila didto. 2 Gibalita kini ngadto sa hari sa
Jerico, “Tan-awa, ang mga lalaki sa Israel mianhi
dinhi aron sa pagpaniid sa yuta.” 3 Nagpadala
ug pulong ang hari sa Jerico ngadto kang Rahab
ug miingon, “Dad-a sa gawas ang mga lalaki nga
miabot kanimo nga misulod sa imong balay, kay
mianhi sila aron sa pagpaniid sa tibuok yuta.”
4 Apan gidala sa babaye ang duha ka lalaki ug
gipatago sila. Ug miingon siya, “Oo, miabot
ang mga lalaki dinhi kanako, apan wala ako
masayod kung asa sila gikan. 5 Mibiya sila sa
dihang kilumkilum pa, sa dihang panahon kini
sa pagsira sa ganghaan. Wala ako masayod kung
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asa sila paingon. “Tingalig madakpan pa ninyo
sila kung magdali kamo.” 6Apan gidala niya sila
ngadto sa atop ug gitabonan sila ug mga tikog
nga iyang gipahimutang ngadto sa atop. 7 Busa
gigukod sila sa mga lalaki sa dalan nga nagtultol
kanila ngadto sa mabaw nga bahin sa Jordan.
Ug ang mga ganghaan gisirado sa diha nga ang
naggukod nakagawas na. 8 Ang mga lalaki wala
pa naghigda sa kagabhion, sa dihang miadto
siya kanila ngadto sa atop. 9 Miingon siya,
“Nasayod ako nga gihatag ni Yahweh kaninyo
ang yuta ug ang kahadlok diha kaninyo miabot
dinhi kanamo. Ang tanan nga mipuyo sa yuta
mangatunaw diha kaninyo. 10 Nadunggan namo
nga gipamala ni Yahweh ang tubig sa Dagat nga
Kabugangan alang kaninyo sa dihang migawas
kamo sa Ehipto. Ug nadunggan namo kung
unsa ang inyong gibuhat sa duha ka hari sa
Amorihanon sa pikas bahin sa Jordan—si Sihon
ug si Og—nga inyong gilaglag sa hingpit. 11 Sa
dihang nadunggan namo kini, nangatunaw ang
among mga kasingkasing ug wala nay kaisog
nga nahibilin sa matag usa—kay si Yahweh nga
inyong Dios, siya ang Dios sa kahitas-an sa langit
ug sa kinahiladman sa kalibotan. 12 Unya karon,
palihog pagsaad kanako pinaagi sa ngalan ni
Yahweh nga, ingon nga nagmanggiluluy-on ako
kaninyo, magmanggiluluy-on usab kamo uban
sa panimalay sa akong amahan. Hatagi ako ug
sigurado nga timaan 13 nga inyong pagaluwason
ang kinabuhi sa akong amahan, inahan, mga
igsoon nga lalaki, ug babaye ug ang tanan
nila nga mga pamilya, ug pagaluwason ninyo



Josue 2:14 v Josue 2:21

kami gikan sa kamatayon.” 14 Miingon ang
mga lalaki kaniya, “Ang among kinabuhi alang
kanimo, bisan paman sa kamatayon! Kung dili
nimo ipanulti ang among mga buluhaton, unya,
sa dihang ihatag na ni Yahweh kining yutaa
kanamo magmaluluy-on kami ug magmatinud-
anon kanimo.” 15 Busa gitunton niya sila
gawas sa bintana gamit ang pisi. Ang balay
nga iyang gipuy-an natukod ngadto sa paril sa
siyudad. 16 Miingon siya kanila, “Lakaw ngadto
sa kabungtoran ug pagtago o basin makaplagan
kamo sa nagagukod kaninyo. Pagtago didto
sulod sa tulo ka adlaw hangtod nga makabalik
na ang naggukod kaninyo. Unya lakaw sa inyong
dalan.” 17 Ang mga lalaki miingon kaniya,
“Dili kami mahiktan sa mga saad sa panumpa
nga imong gisaad kanamo, kung dili nimo kini
pagabuhaton. 18 Sa dihang makaabot kami
ngadto sa yuta, kinahanglan nga ihikot nimo
kining pula nga pisi sa bintana diin imo kaming
gipanaog, ug magtigom kamo ngadto sa balay
ang imong amahan ug inahan, ang imong mga
igsoon nga lalaki ug ang tanan nga sakop sa
panimalay sa imong amahan. 19 Si bisan kinsa
nga mogawas sa mga pultahan sa inyong balay
ngadto sa kadalanan, ang ilang dugo maana sa
ilang kaugalingon nga mga ulo ug dili kami sad-
an. Apan kung modapat ang kamot ni bisan
kinsa nga kauban kanimo diha sa balay, ang
iyang dugo maana sa among ulo. 20 Apan kung
ipanulti mo ang among mga buluhaton, maga-
wasnon kami gikan sa among saad nga imong
gipasaad kanamo.” 21Mitubag si Rahab, “Hinaot
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nga mahitabo ang inyong gisulti.” Gipalakaw
niya sila ug mipahawa sila. Unya gihigot niya
ang pula nga pisi ngadto sa bintana. 22 Mibiya
sila ug mitungas sa kabungtoran ug nagpabilin
sila didto sulod sa tulo ka adlaw hangtod nga
mibalik na ang mga naggukod kanila. Gisusi
sa mga naggukod ang tanang bahin sa dalan ug
walay nakaplagan. 23 Miuli ang duha ka lalaki
ug milatas ug mibalik ngadto kang Josue nga
anak nga lalaki ni Nun, ug gisuginlan nila siya
mahitungod sa tanan nga mga nahitabo kanila.
24 Ug miingon sila kang Josue, “Tinuod gayod
nga gihatag ni Yahweh kining yutaa kanato. Ang
tanan nga nagpuyo sa yuta nagakatunaw tungod
kanato.

3
1 Mibangon si Josue sayo sa kabuntagon, ug

mipahawa sila gikan sa Sitim. Miabot sila sa
Jordan, siya ug ang tanan nga katawhan sa
Israel, ug nagkampo sila didto sa wala pa sila
molatas. 2 Human sa tulo ka adlaw, miadto ang
mga kadagkoan taliwala sa kampo; 3 gimandoan
nila ang katawhan, “Kung makita ninyo ang
sagradong sudlanan sa kasabotan ni Yahweh
nga inyong Dios, ug ang mga pari nga gikan
sa mga Levita nga nagpas-an niini, kinahanglan
nga biyaan ninyo kining dapita ug mosunod
niini. 4 Kinahanglan nga adunay gilay-on tali-
wala kaninyo nga mokabat ug 2, 000 ka mga
kubiko. Ayaw kamo pagpaduol niini, aron nga
makita ninyo kung asa nga dalanmoadto, tungod
kay wala pa kamo makaagi niini nga dalan
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kaniadto.” 5 Miingon si Josue sa katawhan,
“Balaana ang inyong mga kaugalingon ugma,
kay maghimo si Yahweh ug kahibulongan diha
kaninyo.” 6 Unya miingon si Josue sa mga pari,
“Pas-ana ang sagradong sudlanan sa kasabotan,
ug iagi atubangan sa katawhan.” Busa gikuha
nila ang sagradong sudlanan sa kasabotan ug
miagi atubangan sa katawhan. 7 Miingon si
Yahweh kang Josue, “Karong adlawa himoon
ko ikaw nga bantogan sa mga mata sa tanang
Israelita. Mahibaloan nila ingon nga ako uban
kang Moises kaniadto, maga-uban ako kanimo.
8 Pagamandoan nimo ang mga pari nga nagpas-
an sa sagradong sudlanan sa kasabotan, 'Kung
makaabot kamo sa daplin sa katubigan sa Jor-
dan, kinahanglan nga magpabilin kamo nga
motindog sa Suba sa Jordan.'” 9 Unya miingon
si Josue sa katawhan sa Israel, “Umari kamo,
ug paminawa ang mga pulong ni Yahweh nga
inyong Dios. 10 Pinaagi niini mahibaloan ninyo
nga ang buhi nga Dios anaa taliwala kaninyo
ug papahawaon ninyo ang mga Canaanhon, ang
mga Hitihanon, ang mga Hibihanon, ang mga
Perizihanon, ang mga Girgasihanon, ang mga
Amorihanon, ug ang mga Jebusihanon. 11 Tan-
awa! Ang sagradong sudlanan sa kasabotan sa
Ginoo sa tibuok kalibotan mitabok una kaninyo
ngadto sa Jordan. 12 Karon pagpili ug napulo
ug duha ka mga lalaki nga gikan sa tribo sa
Israel, usa ka lalaki gikan niini. 13 Sa dihang ang
lapalapa samga pari nga nagpas-an sa sagradong
sudlanan sa kasabotan ni Yahweh, ang Ginoo
sa tibuok kalibotan, matuslob sa katubigan
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sa Jordan, ang katubigan sa Jordan matunga,
ug bisan pa ang katubigan nga nagdagayday
gikan sa ibabaw mohunong ang pagdagayday
ug mapundo kini sa usa ka dapit.” 14 Busa
sa dihang andam na ang katawhan aron sa
pagtabok sa Jordan, ang mga pari nga nagpas-
an sa sagradong sudlanan sa kasabotan nag-
una sa katawhan. 15 Sa dihang miabot na
kadtong nagpas-an sa sagradong sudlanan sa
kasabotan ngadto sa Jordan, ug ang mga tiil
niadtong nagpas-an sa sagradong sudlanan sa
kasabotan nakatuslob na ngadto sa kilid sa suba
(karon nag-awas-awas ang Jordan sa tanang
mga bahin sa kilid niini panahon kadto sa ting-
ani), 16 ang katubigan nga nagdagayday gikan sa
taas napundo sa usa ka dapit. Mihunong ang
pagdagayday sa tubig gikan sa halayo nga bahin.
Mihunong ang pagdagayday sa tubig nga gikan
sa Adam, ang siyudad nga tapad sa Zaretan,
paubos sa kadagatan sa Negev, ang Dagat nga
Asin. Ug ang katawhan nakatabok duol sa Jerico.
17 Ang mga pari nga nagpas-an sa sagradong
sudlanan sa kasabotan ni Yahweh mitindog sa
mala nga yuta sa taliwala sa Jordan hangtod
nga ang tanang katawhan sa Israel nakatabok sa
mala nga yuta.

4
1 Sa dihang nakatabok na ang tanang

katawhan sa Jordan, miingon si Yahweh kang
Josue, 2 “Pagpili ug napulo ug duha ka kalalakin-
an alang sa imong kaugalingon gikan sa taliwala
sa katawhan, usa ka lalaki gikan sa matag tribo.
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3 Ihatag kini kanila nga mando: 'Dad-a ang
napulo ug duha ka mga bato gikan sa taliwala
sa Jordan diin nagtindog ang mga pari sa mala
nga yuta, ug dad-on kini diha kanimo ug ibutang
kini sa dapit diin kamo magpahulay karong
gabhiona.'” 4 Unya gitawag ni Josue ang napulo
ug duha ka kalalakin-an nga iyang gipili gikan
sa katribohan sa Israel, usa gikan sa matag
tribo. 5Miingon si Josue kanila, “Adto ngadto sa
taliwala sa Jordan sa atubangan sa sagradong
sudlanan sa kasabotan ni Yahweh nga inyong
Dios. Ang matag usa kaninyo magpas-an ug bato,
sumala sa gidaghanon sa mga tribo sa katawhan
sa Israel. 6 Mao kini ang timaan alang kaninyo
diha sa inyong taliwala sa dihang mangutana
ang inyong mga anak sa umaabot nga mga
adlaw, 'Unsa man ang buot pasabot niining mga
batoha alang kaninyo?' 7 Unya mosulti kamo
ngadto kanila, 'Natunga ang katubigan sa Jordan
atubangan sa sagradong sudlanan sa kasabotan
ni Yahweh. Ang katubigan sa Jordan natunga,
sa dihang gitabok na kini sa Jordan. Busa kining
mga batoha mahimong handomanan ngadto sa
katawhan sa Israel hangtod sa kahangtoran.'”
8 Gituman sa katawhan sa Israel ang gimando ni
Josue, unya mikuha sila ug napulo ug duha ka
mga bato gikan sa taliwala sa Jordan, sama sa
giingon ni Yahweh ngadto kang Josue, nagtapok
sila sa samang gidaghanon ingon nga katribohan
sa katawhan sa Israel. Gipas-an nila kini ngadto
sa dapit diin sila nagpahulay sa kagabhion ug
gitapok nila kini didto. 9 Unya gitapok ni Josue
ang napulo ug duha ka mga bato sa taliwala
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sa Jordan, sa dapit diin nagbarog ang mga
tiil sa mga pari nga nagpas-an sa sagradong
sudlanan sa kasabotan. Ug ang handoman anaa
pa didto hangtod niining adlawa. 10 Ang mga
pari nga nagpas-an sa sagradong sudlanan
sa kasabotan nagbarog taliwala sa Jordan
hangtod nga nahuman ang tanan nga gimando
ni Yahweh ngadto kang Josue sa pagsulti sa
katawhan, sumala sa tanan nga mga mando
ni Moises ngadto kang Josue. Nagdali ang
katawhan ug nitabok sila. 11 Sa dihang ang
tanan nga katawhan nahuman na sa pagtabok,
ang sagradong sudlanan sa kasabotan ni Yahweh
ug ang mga pari mitabok nga naglantaw ang
katawhan. 12 Ang tribo ni Reuben, ang tribo
ni Gad, ug ang katunga sa tribo ni Manases
miagi sa atubangan sa katawhan sa Israel nga
han-ay ingon nga mga sundalo, sama sa giingon
ni Moises kanila. 13 Mokabat ug 40, 000 ka
kalalakin-an nga nabansay alang sa gubat ang
milabang sa atubangan ni Yahweh, alang sa
gubat sa kapatagan sa Jerico. 14Nianang adlawa
gihimo ni Yahweh si Josue nga bantogan sa
mga mata sa tanang Israelita. Gitahod nila
siya—ingon nga gitahod nila si Moises—sa tanan
niyang mga adlaw. 15 Unya nakigsulti si Yahweh
kang Josue, 16 “Mandoi ang mga pari nga nagpas-
an sa sudlanan sa pagpamatuod nga mopahawa
na gikan sa Jordan.” 17Busa, gimandoan ni Josue
angmga pari, “Pahawa na gikan sa Jordan.” 18 Sa
dihang angmga pari nga nagpas-an sa sagradong
sudlanan sa kasabotan ni Yahweh mipahawa sa
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taliwala sa Jordan, ug ang ilang mga tiil mitikang
sa mala nga yuta, unya ang katubigan sa Jordan
nabalik sa nahimutangan niini ug miawas sa
matag kilid niini, sama sa nahitabo sa milabay
nga upat ka adlaw. 19 Mipahawa ang katawhan
sa Jordan sa ikanapulo nga adlaw sa unang
bulan. Nagpabilin sila sa Gilgal, ang sidlakan
sa Jerico. 20 Ang napulo ug duha ka mga bato
nga ilang gikuha gawas sa Jordan, gitapok ni
Josue sa Gilgal. 21 Miingon siya sa katawhan
sa Israel, “Sa dihang mangutana ang inyong
mga kaliwat sa ilang mga amahan sa moabot
nga panahon, 'Unsa man kining mga batoha?'
22 Sultihi ang inyong mga anak, 'Dinhi mitabok
ang mga Israelita sa mala nga yuta sa Jordan.'
23 Gipamala ni Yahweh nga inyong Dios ang
katubigan sa Jordan alang kaninyo, hangtod nga
makatabok kamo, sama sa gibuhat ni Yahweh
nga inyong Dios sa Dagat nga Kabugangan,
nga iyang gipamala alang kanato hangtod nga
kita nakalatas, 24 aron nga masayod ang tanan
nga katawhan sa kalibotan nga ang kamot
ni Yahweh gamhanan, ug tungod niana inyong
pasidunggan si Yahweh nga inyong Dios hangtod
sa kahangtoran.”

5
1 Sa dihang nadungog sa tanang mga hari sa

mga Amorihanon nga atua sa kasadpang bahin
sa Jordan, ug sa tanang mga hari sa mga Canaan-
hon, nga atua duol sa baybayon sa Dakong Dagat,
nga gipahubas ni Yahweh ang katubigan sa
Jordan hangtod nga nakatabok ang katawhan sa
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Israel, nangatunaw ang ilang mga kasingkasing,
ug wala nay espiritu sa kaisog diha kanila tungod
sa mga tawo sa Israel. 2 Nianang panahona
miingon si Yahweh kang Josue, “Paghimo ug
santik nga mga kutsilyo ug sa makausa pa tulia
ang tanangmga lalaki sa Israel.” 3Unya naghimo
si Josue sa iyang kaugalingon ug santik nga mga
kutsilyo ug gituli niya ang tanang mga lalaki
sa Israel didto sa Gibeat Haaralot. 4 Ug mao
kini ang hinungdan nga gituli sila ni Josue: ang
tanang mga lalaki nga nanggula gikan sa Ehipto,
lakip na ang tanang manggugubat nga kalalakin-
an, nangamatay sa dalan didto sa kamingawan,
human sila nakagula gikan sa Ehipto. 5 Bisan
tuod ang tanang kalalakin-an nga nanggula sa
Ehipto nangatuli na, sa gihapon, wala pay natuli
nga bata nga mga lalaki nga natawo didto sa
kamingawan sa ilang dalan paggawas sa Ehipto.
6 Kay ang mga tawo sa Israel nanglakaw man
sulod sa 40 ka tuig sa kamingawan hangtod
nga ang tanang katawhan, nga mao, ang tanang
kalalakin-an nga manggugubat nga nanggula sa
Ehipto, nangamatay, tungod kay wala man sila
mituman sa tingog ni Yahweh. Nanumpa si
Yahweh kanila nga dili niya sila tugotan nga
makakita sa yuta nga iyang gisaad sa ilang mga
katigulangan nga iyang ihatag kanato, ang yuta
nga nagadagayday ang gatas ug dugos. 7 Ang
ilang mga anak nga giamuma ni Yahweh puli
kanila mao ang gituli ni Josue, tungod kay wala
man sila natuli didto sa dalan. 8 Sa dihang
natuli na silang tanan, nagpabilin sila didto sa
ilang gipuy-an nga kampo hangtod nangaayo



Josue 5:9 xiii Josue 5:15

sila. 9Ugmiingon si Yahweh kang Josue, “Niining
adlawa gikuha ko na ang pagpakaulaw sa Ehipto
diha kaninyo.” Busa, ang ngalan niana nga
dapit gitawag ug Gilgal hangtod niining adlawa.
10 Ang mga tawo sa Israel nagkampo didto sa
Gilgal. Nagsaulog sila sa Pagsaylo sa ikanapulo
ug upat nga adlaw sa bulan, sa kagabhion, didto
sa kapatagan sa Jerico. 11 Ug sa adlaw human
ang Pagsaylo, niana gayod nga adlaw, nangaon
sila sa pipila sa abot sa yuta, tinapay nga walay
igpapatubo, ug sinanlag nga trigo. 12 Sa adlaw
human sila nangaon sa abot sa yuta mihunong
ang mana. Wala na gayoy mana alang sa
katawhan sa Israel, apan nangaon sila sa abot sa
yuta sa Canaan niana nga tuig. 13 Sa dihang atua
si Josue duol sa Jerico, giyahat niya ang iyang
mga mata ug mitan-aw, ug tan-awa, adunay
tawo nga nagtindog diha sa iyang atubangan;
gihulbot niya ang iyang espada ug anaa kini
sa iyang kamot. Miadto si Josue kaniya ug
miingon, “Dapig ka ba kanamo o sa among mga
kaaway?” 14Miingon siya, “Wala niana. Kay ako
ang pangulo sa kasundalohan ni Yahweh. Karon
mianhi ako.” Unya mihapa si Josue sa yuta aron
sa pagsimba ug miingon kaniya, “Unsa man ang
isulti sa akong agalon sa iyang alagad?” 15 Ang
pangulo sa kasundalohan ni Yahweh miingon
kang Josue, “Huboa ang imong sandalyas gikan
sa imong mga tiil, tungod kay ang dapit nga
imong gitindogan balaan.” Ug gibuhat kini ni
Josue.
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6
1Karon gisirad-an na ang tanangmga pultahan

sa Jerico tungod sa kasundalohan sa Israel.
Wala nay nakagawas ug wala nay nakasulod.
2 Miingon si Yahweh kang Josue, “Tan-awa,
gitugyan na nako ang Jerico sa imong kamot,
ang hari niini, ug ang mga hanas nga kasun-
dalohan niini. 3 Kinahanglan nga manglakaw
kamo libot sa siyudad, ang tanang mga lalaki
nga manggugubat magalibot ug kausa sa siyu-
dad. Kinahanglan buhaton ninyo kini sulod
sa unom ka adlaw. 4 Kinahanglan nga ang
pito ka pari magdala ug pito ka budyong nga
mga sungay sa laking karnero nga mag-una sa
sagradong sudlanan sa kasabotan. Sa ikapito
nga adlaw, kinahanglan nga manglakaw kamo
libot sa siyudad sa makapito ka higayon, ug
kinahanglan nga patingogon sa makusog sa mga
pari ang mga budyong. 5 Unya kinahanglan
nga patingogon nila ug maayo ang sungay sa
laking karnero, ug sa dihang madungog ninyo
ang tingog sa budyong ang tanang katawhan
kinahanglan mosinggit uban sa makusog nga
panagsinggit, ug ang paril sa siyudad malumpag
gayod. Kinahanglan nga mosulong ang kasun-
dalohan, ang matag usa moabante sa unahan.”
6 Unya gitawag ni Josue nga anak ni Nun, ang
mga pari ug giingnan sila, “Alsaha ang sagradong
sudlanan sa kasabotan, ug tugoti ang pito ka pari
nga magdala ug pito ka budyong nga mga sungay
sa laking karnero sa atubangan sa sagradong
sudlanan sa kasabotan ni Yahweh.” 7Ugmiingon
siya sa katawhan, “Padayon kamo ug lakaw libot
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sa siyudad, ug paunaha sa sagradong sudlanan
sa kasabotan ni Yahweh ang mga lalaki nga
sangkap sa hinagiban.” 8 Sama sa giingon ni
Josue sa katawhan, ang pito ka pari nagdala
ug pito ka budyong nga mga sungay sa laking
karnero sa atubangan ni Yahweh. Samtang
mipadayon sila, gipatingog nila sa makusog ang
mga budyong. Ang sudlanan sa kasabotan ni
Yahweh misunod kanila. 9 Naglakaw ug una
sa mga pari ang mga lalaki nga sangkap sa
hinagiban, ug gipatingog nila sa makusog ang
ilang mga budyong, apan ang tigbantay sa likod
nagsunod sa sagradong sudlanan sa kasabotan,
ug nagpadayon ang mga pari sa pagpatingog sa
ilang mga budyong. 10 Apan gimandoan ni Josue
ang mga tawo, nga nag-ingon, “Ayaw pagsinggit.
Kinahanglan nga walay tingog nga mogawas sa
inyong baba hangtod sa adlaw nga mosulti ako
kaninyo sa pagsinggit. Unya diha pa lamang
kamo mosinggit.” 11 Busa gipalibot niya ug
kausa ang sagradong sudlanan sa kasabotan sa
siyudad nianang adlawa. Unya misulod sila sa
ilang kampo, ug nagpabilin sila didto sa kampo
sa pagkagabii. 12 Unya mibangon si Josue sa
sayo sa kabuntagon, ug gialsa sa mga pari ang
sagradong sudlanan sa kasabotan ni Yahweh.
13 Ang pito ka mga pari nga nagdala sa pito ka
budyong nga mga sungay sa laking karnero sa
atubangan sa sagradong sudlanan sa kasabotan,
ug nagpadayon sa paglakaw, gipatingog nila sa
makusog ang mga budyong. Ang kasundalohan
nga sangkap sa hinagiban naglakaw diha sa ilang
atubangan. Apan sa dihang naglakaw sunod sa
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sagradong sudlanan sa kasabotan ang tigbantay
sa likod, unya nagpadayon sila sa pagpatingog
sa mga budyong. 14 Nanglakaw sila libot sa
siyudad sa makausa sa ikaduha nga adlaw ug
mibalik ngadto sa kampo. Gibuhat nila kini
sulod sa unom ka adlaw. 15 Mao kadto ang
ikapito nga adlaw nga mibangon sila ug sayo sa
banagbanag, ug nanglakaw sila libot sa siyudad
sa sama gihapon nga pamaagi, niining higayona
sa makapito ka higayon. Mao kini nga adlaw nga
nanglakaw sila libot sa siyudad sa makapito ka
higayon. 16 Ikapito kadto nga adlaw sa dihang
gipatingog sa makusog sa mga pari ang mga
budyong, nga gimandoan ni Josue ang katawhan,
“Singgit! Kay gihatag na ni Yahweh kaninyo ang
siyudad. 17Ang siyudad ug ang tanang anaa niini
gigahin kang Yahweh aron laglagon. Si Rahab
lamang ang babaye nga nagabaligya ug dungog
ang mabuhi—siya ug ang tanan nga kauban
niya sa iyang panimalay— tungod kay gitagoan
man niya ang mga lalaki nga atong gipadala.
18 Apan alang kaninyo, pagbantay mahitungod
sa pagkuha sa gilain nga mga butang alang sa
paglaglag, aron nga human ninyo kini mabu-
tangan ug timailhan alang sa paglaglag, dili
na dayon kamo mokuha ug bisan unsa niini.
Kung buhaton ninyo kini, himoon ninyo ang
kampo sa Israel nga kinahanglan laglagon ug
magdala kamo ug kasamok niini. 19 Ang tanang
plata, bulawan, ug ang mga butang nga hinimo
sa tumbaga ug puthaw nga gilain alang kang
Yahweh. Kinahanglan nga moadto kini ngadto
sa tipiganan sa bahandi ni Yahweh.” 20 Busa
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naninggit ang mga tawo, ug nagpatingog sila sa
mga budyong. Nahitabo kadto nga sa dihang
nadungog sa mga tawo ang tingog sa budyong,
naninggit sila uban sa makusog nga tingog, ug
nalumpag nga nahapla ang paril busa nanungas
ang mga tawo ngadto sa siyudad, ang matag usa
nagdiritso sa unahan. Ug giilog nila ang siyudad.
21Gipukan gayod nila sa hingpit ang tanang anaa
sa siyudad pinaagi sa sulab sa espada—lalaki
ug babaye, batan-on ug tigulang, torong baka,
karnero ug mga asno. 22 Unya giingnan ni Josue
ang duha ka lalaki nga naniid sa yuta, “Adto
ngadto sa balay sa babaye nga nagbaligya sa
iyang dungog. Pagawsa ang babaye ug ang tanan
nga uban kaniya, sumala sa inyong gipanumpa
kaniya.” 23 Busa ang batan-on nga mga lalaki
nga naniid misulod ug gidala si Rahab pagawas.
Gipagawas usab nila ang iyang amahan, inahan,
mga igsoon nga lalaki, ug ang tanang kaparyen-
tihan nga uban niya. Gidala nila sila ngadto
sa dapit sa gawas sa kampo sa Israel. 24 Ug
gisunog nila ang siyudad ug ang tanan nga anaa
niini. Ang plata lamang, bulawan, ug mga
sudlanan nga tumbaga ug puthaw ang gibutang
sa tipiganan sa bahandi sa balay ni Yahweh.
25 Apan gitugotan ni Josue si Rahab ang babaye
nga nagbaligya ug dungog, ang panimalay sa
iyang amahan, ug ang tanan nga uban kaniya
nga mabuhi. Nagpuyo siya sa Israel hangtod
niining adlawa tungod kay gitagoan man niya
ang mga lalaki nga gipadala ni Josue aron sa
pagpaniid sa Jerico. 26 Unya gimandoan sila ni
Josue niadtong panahona uban sa pagpanumpa,
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ug miingon siya, “Matinunglo sa atubangan ni
Yahweh ang tawo nga motukod pag-usab niini
nga siyudad sa Jerico. Ang kinabuhi sa iyang
kamagulangan nga anak nga lalaki mao ang
bayad, kung ipahiluna niya ang patukoranan, ug
ang kinabuhi sa iyang kamanghoran nga anak
nga lalaki mao ang bayad, kung tukoron niya
ang mga ganghaan niini.” 27 Busa nagauban si
Yahweh kang Josue, ug ang iyang kabantogan
mikaylap sa tibuok yuta.

7
1 Apan ang katawhan sa Israel wala nagmat-

inumanon bahin sa mga butang nga gilain aron
laglagon. Si Acan nga anak nga lalaki ni Carmi
nga anak nga lalaki ni Zabdi nga anak nga lalaki
ni Zera, gikan sa tribo ni Juda, mikuha sa mga
butang nga gilain aron laglagon, ug misilaob
ang kasuko ni Yahweh batok sa katawhan sa
Israel. 2 Nagpadala si Josue ug mga lalaki gikan
sa Jerico ngadto sa Ai, nga duol sa Bet Aven,
sa sidlakan nga bahin sa Betel. Miingon siya
kanila, “Panungas kamo ug panid-i ang yuta.”
Busa nanungas ang mga lalaki ug naniid sa Ai.
3Sa dihang nakabalik na sila kang Josue, miingon
sila kaniya, “Ayaw ipadala ang tanang katawhan
ngadto sa Ai. Pagpadala lamang ug duha o tulo
ka libo ka mga kalalakin-an nga manungas ug
mosulong sa Ai. Ayaw hagoa ang tanang tawo sa
pagpakiggubat, kay diyutay lamang sila.” 4 Busa
mikabat lamang ug 3, 000 ka mga kalalakin-
an ang mitungas gikan sa kasundalohan, apan
nanagan kini gikan sa mga kalalakin-an sa Ai.
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5Mikabat ug 36 ka mga kalalakin-an ang napatay
sa mga kalalakin-an sa Ai samtang gigukod nila
sila gikan sa ganghaan sa siyudad hangtod sa
kabatoan, ug gipatay nila sila samtangmilugsong
sila sa bungtod. Ug nangahadlok ang mga
kasingkasing sa mga tawo ug nawad-an sila sa
kaisog. 6Unya gigisi ni Josue ang iyang mga bisti.
Siya ug ang mga kadagkoan sa Israel nagbutang
ug abog sa ilang mga ulo ug mihapa sa yuta
atubangan sa sagradong sudlanan sa kasabotan
ni Yahweh, ug nagpabilin didto hangtod sa
gabii. 7 Unya miingon si Josue, “Oh, Yahweh
nga Ginoo, nganong gipadala man nimo kining
mga tawhana tabok sa Jordan? Aron itugyan
lang ba kami sa mga kamot sa mga Amori-
hanon aron malaglag kami? Kung nakahimo
lamang unta kami ug lahi nga paghukom ug
nagpabilin nalang kami sa pikas bahin sa Jor-
dan! 8 Ginoo, unsa man ang akong ikaingon,
human mitalikod ang Israel sa atubangan sa
ilang mga kaaway? 9 Kay ang mga Canaanhon
ug ang tanang namuyo sa yuta makadungog
niini. Palibotan nila kami ug himoon ang mga
tawo sa kalibotan nga mahikalimot sa among
ngalan. Ug unsa man ang imong buhaton alang
sa imong bantogan nga ngalan?” 10 Miingon si
Yahweh kang Josue, “Tindog! Nganong naghapa
kaman diha? 11Nakasala ang Israel. Gilapas nila
ang akong kasabotan nga akong gimando kanila.
Gikawat nila ang pipila sa mga butang nga gilain.
Gikawat nila ug unya gitago usab ang ilang sala
pinaagi sa pagbutang sa mga gipangkuha nila
ngadto sa ilang mga gipanag-iyahan. 12 Tungod
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niini, ang mga tawo sa Israel dili na makabarog
sa atubangan sa ilang mga kaaway. Mitalikod
sila gikan sa ilang mga kaaway tungod kay
sila mismo gilain aron laglagon. Dili na gayod
ako mouban kaninyo gawas kung daoton ninyo
ang mga butang nga angay nga laglagon, apan
anaa pa gihapon sa inyong taliwala. 13 Tindog!
Balaana ang katawhan nganhi kanako ug in-
gna sila, 'Balaana ang inyong mga kaugalingon
alang ugmang adlawa. Kay si Yahweh, nga
Dios sa Israel miingon, “Adunay mga butang
nga gilain aron laglagon nga anaa pa gihapon
kaninyo, Israel. Dili kamo makabarog batok sa
inyong mga kaaway hangtod nga inyong kuhaon
gikan kaninyo ang tanang butang nga gilain
aron laglagon.” 14 Sa pagkabuntag, kinahanglan
nga inyong ipaila ang inyong mga kaugalingon
pinaagi sa inyong mga tribo. Ang tribo nga
pilion ni Yahweh moduol sumala sa ilang mga
banay. Ang banay nga pilion ni Yahweh kina-
hanglan nga moduol sa matag panimalay. Ang
panimalay nga pilion ni Yahweh kinahanglan
nga moduol sa tinagsa. 15 Mahitabo kini nga
siya nga gipili ug adunay mga butang nga gilain
aron laglagon, pagasunogon siya, siya ug ang
tanan nga anaa kaniya, tungod kay gilapas man
niya ang kasabotan ni Yahweh ug tungod kay
nakahimo man siya ug makauulaw nga butang
sa Israel.'” 16 Busa, mibangon si Josue sa sayo sa
kabuntagon ug gidala paduol ang Israel, tribo sa
tribo, ug ang tribo ni Juda ang napili. 17Gipaduol
ni Josue ang mga banay sa Juda, ug ang mga
banay sa mga Zerahanon ang napili. Gipaduol
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niya ang banay sa mga Zerahanon tawo sa tawo,
ug si Zabdi ang napili. 18 Gipaduol niya ang
panimalay ni Zabdi, tawo sa tawo, ug si Acan nga
anak nga lalaki ni Carmi, nga anak nga lalaki
ni Zabdi, nga anak nga lalaki ni Zera, gikan sa
tribo ni Juda, ang napili. 19Unyamiingon si Josue
kang Acan, “Akong anak, isulti ang kamatuoran
sa atubangan ni Yahweh, ang Dios sa Israel, ug
isugid ang imong sala kaniya. Palihog sultihi ako
kung unsa ang imong nabuhat. Ayaw kini ililong
kanako. 20 Mitubag si Acan kang Josue, “Sa
pagkatinuod, nakasala ako batok kang Yahweh,
ang Dios sa Israel. Mao kini ang akong nabuhat:
21 Sa dihang nakita ko taliwala sa inilog nga mga
butang ang maanindot nga kupo nga gikan sa
Babilonia, 200 ka shekels sa plata, ug usa ka
bareta nga bulawan nga 50 shekels ang gibug-
aton, nagtinguha ako niini ug gikuha ko kini.
Natago kini sa yuta sa tungatunga sa akong tolda,
ug ang plata anaa sa ilalom niini.” 22 Misugo ug
mga mensahero si Josue, nga midagan ngadto sa
tolda ug atua didto ang mga butang. Sa dihang
mitan-aw sila, nakaplagan nila kini nga nakatago
sa iyang kaugalingon nga tolda, ug ang plata
anaa sa ilalom niini. 23 Gikuha nila ang mga
butang gikan sa taliwala sa tolda ug gidala kini
ngadto kang Josue ug sa tanang katawhan sa
Israel. Giyabo nila kini sa atubangan ni Yahweh.
24 Unya si Josue, ug ang tibuok Israel nga uban
kaniya, nagkuha kang Acan nga anak ni Zera,
ug ang plata, ang kupo, ang bareta sa bulawan,
ang iyang anak nga mga lalaki ug mga babaye,
ang iyang mga torong baka, ang iyang mga asno,
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ang iyang mga karnero, ang iyang tolda, ug ang
tanan nga anaa kaniya, ug gidala nila kini ngadto
sa walog sa Acor. 25 Unya miingon si Josue,
“Nganong gisamokmoman kami? Pagasamokon
ka ni Yahweh karong adlawa.” Gibato siya sa
tibuok Israel. Ug gisunog nila silang tanan,
ug gibato nila sila. 26 Gitabonan nila siya ug
daghang gipatongpatong nga mga bato nga ania
gihapon hangtod karong adlawa. Giwala na ni
Yahweh ang iyang nagdilaab nga kasuko. Busa
ginganlan ang maong dapit ug walog sa Acor
hangtod karong adlawa.

8
1 Miingon si Yahweh kang Josue, “Ayaw ka-

hadlok ug ayaw kaluya. Dad-a uban kanimo
ang tanang katawhan nga mangugubat. Tungas
ngadto sa Ai. Tan-awa, gihatag ko na sa imong
kamot ang hari sa Ai, ang iyang katawhan, ang
iyang siyudad, ug ang iyang yuta. 2 Buhaton
mo ngadto sa Ai ug sa iyang hari ingon sa
imong gibuhat sa Jerico ug sa iyang hari, gawas
lamang kung kuhaon ninyo ang mga inilog nga
mga butang ug ang mga baka alang sa inyong
kaugalingon. Banhigi ang luyo sa siyudad.”
3 Busa mibangon si Josue ug gidala ang tanang
mga kalalakin-an nga manggugubat tungas sa Ai.
Unya mipili si Josue ug 30, 000 ka kalalakin-an—
kusgan, maisog nga kalalakin-an—ug gipalakaw
sila sa kagabhion. 4 Gimandoan niya sila, “Tan-
awa, mohupo kamo sa banhiganan batok sa
siyudad, sa likod niini. Ayaw kaayo pagpalayo
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gikan sa siyudad, apan pagmainandamon ka-
mong tanan. 5 Ako ug ang tanang kalalakin-an
nga uban kanako magpaduol sa siyudad. Ug sa
dihang manggula sila aron pagsulong kanamo,
managan kami palayo gikan kanila sama kani-
adto. 6 Gukdon nila kami hangtod nga madala
namo sila palayo sa siyudad. Moingon sila,
'Nanagan sila gikan kanato sama sa ilang gibuhat
sa unang higayon.' Busa managan kami gikan
kanila 7 Unya manggula kamo gikan sa inyong
dapit nga gitagoan, ug ilogon ninyo ang siyudad.
Si Yahweh nga inyong Dios ang mohatag niini
sa inyong kamot. 8 Sa dihang mailog na ninyo
ang siyudad, sunogon ninyo kini. Buhaton
ninyo kini sa dihang tumanon ninyo ang mando
nga gihatag sa pulong ni Yahweh. Tan-awa,
gimandoan ko kamo.” 9 Gipalakaw sila ni Josue,
ug miadto sila sa dapit nga banhiganan, ug
mitago sila taliwala sa Betel ug sa Ai didto sa
kasadpang bahin sa Ai. Apan natulog si Josue
nianang gabhiona uban sa katawhan. 10 Busa
sayo sa kabuntagon mibangon si Josue ug gi-
andam ang iyang kasundalohan, si Josue ug
ang mga kadagkoan sa Israel, ug gisulong nila
ang katawhan sa Ai. 11 Nanungas ang tanang
manggugubat nga uban kaniya ug mipaduol sa
siyudad. Mipaduol sila sa siyudad ug nagkampo
sa amihanan nga bahin sa Ai. Karon adunay
walog taliwala kanila ug sa Ai. 12Gidala niya ang
kalalakin-an nga mikabat ug 5000 ug giandam
sila sa pagbanhig ngadto sa kasadpan nga bahin
sa siyudad taliwala sa Betel ug Ai. 13 Gipahiluna
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nila ang tanang kasundalohan, ang kadaghanan
sa kasundalohan atua sa amihanan nga bahin sa
siyudad, ug ang tigbantay sa likod atua sa kasad-
pan nga bahin sa siyudad. Nagpahulay si Josue
nianang gabhiona didto sa walog. 14 Nahitabo
kini sa pagkakita sa hari sa Ai niini, siya ug
ang iyang kasundalohan misayo pagbangon ug
nagdalidali aron sa pagsulong sa Israel sa dapit
nga nag-atubang ngadto sa walog sa Suba sa
Jordan. Wala siya masayod nga ang banhig
naghulat aron sa pagsulong gikan sa likod sa
siyudad. 15Gitugotan ni Josue ug sa tibuok Israel
nga mabuntog ang ilang kaugalingon sa ilang
atubangan, ug mikalagiw sila ngadto sa kamin-
gawan. 16 Gipatawag ang tanang katawhan nga
atua sa siyudad aron sa paggukod kanila, ug
misunod sila kang Josue ug nagpahilayo na sila
sa siyudad. 17Walay bisan usa ka lalaki nga nahi-
bilin sa Ai ug sa Betel nga wala migukod sa Israel.
Gitalikdan nila ang siyudad ug gibiyaan kini nga
abli samtang migukod sila sa Israel. 18 Miingon
si Yahweh kang Josue, “Itumong ang imong
bangkaw nga anaa sa imong kamot ngadto sa Ai,
kay akong ihatag ang Ai diha sa imong kamot.”
Gipataas niya ang bangkaw nga anaa sa iyang
kamot ngadto sa siyudad. 19 Ang kasundalohan
nga nanago sa banhiganan nanggula dayon sa
ilang dapit samtang giisa niya ang iyang kamot.
Nanagan sila ug misulod sa siyudad ug giilog
kini. Gisunog dayon nila ang siyudad. 20 Ang
kalalakin-an sa Ai mibalik ug milingi. Nakita
nila ang aso nga naggikan sa siyudad nga miutbo
ngadto sa kawanangan, ug dili na sila maka-
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ikyas niini nga dalan o niana. Kay ang ka-
sundalohan sa Israelita nga mikalagiw ngadto
sa kamingawan mibalik karon aron sa pag-
atubang niadtong migukod kanila. 21 Sa dihang
nakita ni Josue ug sa tibuok Israel ang banhig
nga miilog sa siyudad uban sa miutbo nga aso,
mibalik sila ug gipangpatay nila ang kalalakin-
an sa Ai. 22 Ug ang ubang kasundalohan sa
Israel, kadtong misulod didto sa siyudad, migula
aron sa pagsulong kanila. Busa ang kalalakin-
an sa Ai nadakpan taliwala sa kasundalohan sa
Israel, ang pipila dinhi nga bahin ug ang pipila
didto sa pikas bahin. Gisulong sa Israel ang
kalalakin-an sa Ai; walay usa kanila nga naluwas
o nakaikyas. 23 Gibilin nila ang hari sa Ai, nga
gidakop nila nga buhi, ug gidala nila siya ngadto
kang Josue. 24Nahitabo kini sa dihang nahuman
na ug patay sa Israel ang tanang nagpuyo sa
Ai didto sa uma nga duol sa kamingawan diin
sila gigukod, ug sa dihang silang tanan, hangtod
sa kinaulahian, nangahagba pinaagi sa sulab sa
espada, ang tibuok Israel mibalik sa Ai. Gisulong
nila kini pinaagi sa sulab sa espada. 25 Ang
tanan nga nahagba nianang adlawa, lalaki ug
babaye, mga 12, 000, ang tanang katawhan sa
Ai. 26 Wala gipaubos ni Josue ang iyang kamot
nga diin iyang giisa samtang naggunit sa iyang
bangkaw, hangtod nga nahingpit niya ug laglag
ang tanang katawhan sa Ai. 27 Gikuha lamang
sa Israel ang binuhi nga mga mananap ug ang
inilog nga mga butang nga gikan sa siyudad
alang sa ilang kaugalingon, sama sa gimando ni
Yahweh kang Josue. 28 Gisunog ni Josue ang Ai



Josue 8:29 xxvi Josue 8:33

ug gihimo kining tinapok sa pagkalaglag hangtod
sa kahangtoran. Biniyaan kini nga dapit hangtod
niining adlawa. 29 Gibitay niya ang Hari sa
Ai didto sa kahoy hangtod sa pagkakilomkilom.
Sa pagsalop sa adlaw, nagmando si Josue ug
gikuha nila ang lawas sa hari nga gikan sa
kahoy ug giitsa kini sa mga ganghaan sa siyudad.
Gitabonan nila didto ug daghang tapok sa bato
ang ibabaw niini. Kana nga tapok sa bato nag-
pabilin didto hangtod niining adlawa. 30 Unya
nagtukod ug halaran si Josue alang kang Yahweh,
ang Dios sa Israel, didto sa Bukid sa Ebal,
31 Sumala sa gimando ni Moises nga sulugoon ni
Yahweh ngadto sa katawhan sa Israel, ingon nga
nahisulat kini sa libro sa balaod ni Moises: “Ang
halaran gikan sa wala giputol nga mga bato,
nga wala pa gigamitan ug puthaw nga himan.”
Ug naghalad siya sa ibabaw niining mga halad
sinunog ngadto kang Yahweh, ug naghalad sila
ug halad sa kalinaw. 32 Ug didto sa presensya sa
katawhan sa Israel, misulat siya sa mga bato ug
usa ka kopya sa balaod ni Moises. 33 Ang tibuok
Israel, ang ilang mga kadagkoan, mga opisyales,
ug ang ilang mga maghuhukom mibarog sa
matag kilid sa sagradong sudlanan sa kasabotan
sa atubangan sa mga pari ug mga Levita nga
nagdala sa sagradong sudlanan sa kasabotan
ni Yahweh—ang langyaw ingon man usab ang
natawo nga lumad—mibarog ang katunga kanila
sa atubangan sa Bukid sa Geresim ug ang laing
katunga mibarog sa atubangan sa Bukid sa Ebal.
Gipanalanginan nila ang katawhan sa Israel,
sumala sa gimando ni Moises nga sulugoon ni
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Yahweh ngadto kanila sukad pa sa sinugdanan.
34 Pagkahuman, gibasa ni Josue ang tanang
pulong sa balaod, ang mga panalangin ug ang
mga tunglo, ingon nga nahisulat kini sa libro
sa balaod. 35 Walay usa ka pulong nga gikan
sa tanang gimando ni Moises nga wala nabasa
ni Josue sa atubangan sa panagtigom sa Israel,
lakip na ang mga kababayen-an, gagmay nga
kabataan, ug ang mga langyaw nga nagpuyo
taliwala kanila.

9
1 Unya ang tanang mga hari nga nagpuyo

layo sa Jordan didto sa kabungtoran, ug sa mga
anaa sa kapatagan daplin sa baybayon sa Dako
nga Dagat atubangan sa Lebanon—ang mga Hi-
tihanon, Amorihanon, Canaanhon, Perizihanon,
Hebihanon, ug mga Jebusihanon— 2 nagkahiusa
kining tanan ilalom sa usa ka mando, aron nga
makiggubat batok kang Josue ug sa Israel. 3 Sa
dihang nadungog sa mga lumolupyo sa Gibeon
ang mahitungod sa gibuhat ni Josue ngadto sa
Jerico ug sa Ai, 4 nakahimo sila ug plano sa
pagpanglimbong. Miadto sila ingon nga mga
mensahero. Nagkuha sila ug mga dunot nga mga
sako ug gibutang nila kini sa ilang mga asno.
Nagkuha usab sila ug daan nga mga sudlanan
sa bino nga dunot, nangagisi, ug tinahian na.
5 Nagsul-ob sila ug mga daan ug tinapakan nga
mga sandalyas, ug nagbisti ug mga daan, ug
gisigisi nga mga sapot. Ang tanang pagkaon
nila nga tinapay gahi ug gipang-agop-op na.
6 Unya miadto sila kang Josue didto sa kampo sa
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Gilgal ug miingon kaniya ug sa mga kalalakin-
an sa Israel, “Nagpanaw kami gikan sa halayo
kaayo nga nasod, busa karon paghimo ug kasab-
otan nganhi kanamo.” 7 Ang mga kalalakin-
an sa Israel miingon sa mga Hebihanon, “Basin
nagpuyo lamang kamo duol kanamo. Unsaon
man namo paghimo ug kasabotan kaninyo?”
8 Miingon sila kang Josue, “Imo kaming mga
sulugoon.” Miingon si Josue kanila, “Kinsa man
kamo? Diin man kamo gikan?” 9 Miingon sila
kaniya, “Mianhi ang imong mga sulugoon dinhi
gikan pa sa halayong dapit, tungod sa ngalan ni
Yahweh nga imong Dios. Among nadunggan ang
mahitungod kaniya ug ang mahitungod sa tanan
niyang gihimo sa Ehipto— 10ug ang tanan niyang
gihimo sa duha ka mga hari sa mga Amorihanon
sa pikas bahin sa Jordan—ngadto kang Sihon
nga hari sa Hesbon, ug ngadto kang Og nga
hari sa Basan nga kaniadto anaa sa Astarot.
11Ang amongmga kadagkoan ug ang tanangmga
lumolupyo sa among nasod miingon kanamo,
'Pagdala kamo sa inyong mga gikinahanglan
nganha sa inyong kamot alang sa inyong panaw.
Panlakaw kamo aron makigkita kanila ug sultihi
sila, “Inyo kaming mga sulugoon. Pakigsabot
kanamo.” 12 Mao kini ang among tinapay, init
pa kini sa dihang gikuha namo kini sa among
mga panimalay sa adlaw nga miggikan na kami
padulong kaninyo. Apan karon, tan-awa, gahi
na kini ug giagop-op na. 13 Kining mga panit
nga sudlanan sa bino, bag-o pa kini sa dihang
amo kining gipuno sa bino, ug karon, tan-awa
nagisi na kini. Ang among mga bisti ug ang
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among mga sandalyas nangadunot na gumikan
sa layo kaayo nga panaw.'” 14 Busa gikuha
sa mga Israelita ang uban sa ilang mga dala,
apan wala sila mangayo ug giya kang Yahweh.
15 Nakighigala si Josue kanila ug naghimo ug
kasabotan tali kanila, nga dili sila pamatyon.
Nakigsaad usab kanila ang mga pangulo sa
katawhan. 16 Tulo ka adlaw human nakigsabot
ang mga Israelita kanila, nasayran nila nga
sila ilang mga silingan, ug nga nagpuyo sila
duol kanila. 17 Busa mipanaw ang katawhan
sa Israel ug sa ikatulo nga adlaw miabot sila
sa ilang mga siyudad. Ang ilang mga siyudad
mao ang Gibeon, Chefira, Beerot, ug ang Keriat
Jearim. 18Wala sila sulonga sa mga katawhan sa
Israel tungod kay nakasaad man ang ilang mga
pangulo kanila ngadto sa atubangan ni Yahweh,
nga Dios sa Israel. Nagbagulbol ang tanang mga
Israelita ngadto sa ilang mga pangulo. 19 Apan
miingon ang tanang mga pangulo ngadto sa
tanang katawhan, “Nagsaad kami ngadto kanila
pinaagi kang Yahweh, nga Dios sa Israel, busa
karon dili kami makasakit kanila. 20 Mao kini
ang atong buhaton kanila: aron makalikay kita
sa kasuko nga moabot kanato tungod sa saad
nga atong gipanaad kanila, tugotan nato sila nga
mabuhi.” 21Miingon ang mga pangulo ngadto sa
ilang katawhan, “Tugoti sila nga mabuhi.” Busa,
nahimong mga tigbugha ug kahoy ug tigsag-
ob ug tubig ang katawhan sa Gibeon alang sa
tanang mga Israelita, sama sa giingon sa mga
pangulo mahitungod kanila. 22 Gitawag sila ni
Josue ug giingnan, “Nganong inyo man kaming
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gilimbongan sa dihang miingon kamo, 'Layo
kaayo kami gikan kaninyo', nga nagpuyo man
lamang diay kamo duol kanamo? 23 Karon, tun-
god niini, tinunglo kamo ug ang pipila kaninyo
mahimong ulipon hangtod sa hangtod, kadtong
mga tigbugha ug kahoy ug tigsag-ob ug tubig
alang sa balay sa akong Dios.” 24 Mitubag sila
kang Josue ug miingon, “Tungod kay giingon
man nganhi sa imong mga sulugoon nga si
Yahweh nga inyong Dios nagsugo sa iyang alagad
nga si Moises sa paghatag sa tibuok yuta diha
kaninyo ug sa paglaglag sa tanan nga mga
nagpuyo niining yutaa—busa nangahadlok kami
pag-ayo alang sa among mga kinabuhi tungod
kaninyo. Maong nabuhat namo kini. 25 Karon,
tan-awa, gigamhan na ninyo kami. Bisan unsa
man ang anaa sa inyong hunahuna nga maayo
ug husto nga buhaton nganhi kanamo, buhata
kini.” 26 Busa gihimo kini ni Josue alang kanila:
iya silang gitanggal gikan sa pagdumala sa mga
Israelita, ug wala sila pamatya sa mga Israelita.
27 Nianang adlawa gihimo ni Josue nga mga
tigbugha ug kahoy ug tigsag-ob ug tubig ang
katawhan sa Gibeon alang sa mga lumolupyo,
ug alang sa halaran ni Yahweh, hangtod karong
adlawa, didto sa dapit nga gipili ni Yahweh.

10
1 Karon si Adonizedek, nga hari sa Jerusalem,

nakadungog nga nailog ni Josue ang Ai ug
nalaglag gayod kini sa hingpit, sama sa iyang
gibuhat sa Jerico ug sa hari niini. Ug nakadungog
siya kung giunsa pagpakighigala sa katawhan
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sa Gibeon ngadto sa Israel ug namuyo uban
kanila. 2 Nangahadlok pag-ayo ang katawhan
sa Jerusalem tungod kay ang Gibeon usa man
ka dako nga siyudad kaniadto, sama sa usa sa
harianon nga mga siyudad. Mas dako pa kini
kay sa Ai, ug ang tanan nga mga kalalakin-an
niini mga kusgan gayod nga mga manggugubat.
3 Busa nagpadala ug mensahe si Adonizedek,
nga hari sa Jerusalem, ngadto kang Hoham,
nga hari sa Hebron, kang Piram, nga hari sa
Jarmut, kang Jafia, nga hari sa Lakis, ug kang
Dabir, nga hari sa Eglon: 4 “Tungas kamo nganhi
kanako ug tabangi ako. Sulongon nato ang
Gibeon kay nakighigala man sila kang Josue ug
sa katawhan sa Israel.” 5 Ang lima ka mga hari
sa mga Amorihanon; ang hari sa Jerusalem, sa
Hebron, sa Jarmut, sa Lakis, ug ang hari sa
Eglon, nanungas sila uban ang tanan nilang mga
kasundalohan. Gilibotan nila ang Gibeon, ug
gisulong nila kini. 6 Nagpadala ug mensahe ang
katawhan sa Gibeon ngadto kang Josue ug sa
mga kasundalohan nga anaa sa Gilgal. Miingon
sila, “Pagdali! Ayaw ninyo kuhaa ang inyong
mga kamot nganhi sa inyong mga sulugoon.
Tungas dayon kamo dinhi kanamo ug luwasa
kami. Tabangi kami, kay ang tanang hari sa
mga Amorihanon nga nagpuyo sa kabungtoran
nagkahiusa sa pagsulong kanamo.” 7 Mitungas
si Josue gikan sa Gilgal uban ang tanan niyang
mga kasundalohan, ug ang tanang kalalakin-an
nga mga manggugubat. 8 Miingon si Yahweh
kang Josue, “Ayaw kahadlok kanila. Gihatag ko
na sila sa imong kamot. Walay ni bisan usa
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kanila ang makahimo sa pagpugong sa inyong
pagsulong.” 9 Miabot dayon si Josue kanila, nga
nagpanaw tibuok gabii gikan sa Gilgal. 10 Unya
gilibog ni Yahweh ang mga kaaway sa Israel—
nga nipatay kanila sa hilabihan nga kamatay
didto sa Gibeon, ug gigukod nila sila patungas sa
Bet Horon, ug gipamatay usab nila ang anaa sa
dalan paingon sa Azeka ug Makeda. 11 Samtang
nang-ikyas sila gikan sa Israel, palugsong sa
bungtod gikan sa Bet Horon, nagpaulan ug
dagkong mga bato si Yahweh gikan sa langit
paingon sa Azeka, ug nangamatay sila. Mas
daghan pa ang nangamatay tungod sa ulan nga
bato kaysa nangamatay pinaagi sa espada sa
mga kalalakin-an sa Israel. 12 Unya nakigsulti
si Josue kang Yahweh sa adlaw nga gihatag
ni Yahweh ang kadaogan sa Israel batok sa
mga Amorihanon. Mao kini ang gisulti ni
Josue ngadto kang Yahweh atubangan sa Israel,
“Adlaw, ayaw ug salop sa Gibeon, ug ikaw bulan,
sa walog sa Ajalon.” 13 Mipundo ang adlaw,
ug miundang ang paglihok sa bulan hangtod
nga nakapanimalos na ang nasod sa ilang mga
kaaway. Wala ba kini nahisulat Sa Libro ni
Jasar? Ang adlaw nagpundo sa tungatunga sa
kawanangan; wala kini misalop tibuok adlaw.
14 Wala na gayoy sama niining adlawa kaniadto
o human niini, sa dihang gituman ni Yahweh
ang tingog sa usa ka tawo. Kay si Yahweh man
ang nakiggubat alang sa Israel. 15 Mibalik si
Josue ug ang tibuok Israel ngadto sa kampo sa
Gilgal. 16Karon nakaikyas ug mitago ang lima ka
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mga hari ngadto sa langob sa Makeda. 17 Gisulti
kini kang Josue, “Nakit-an na sila! —ang lima
ka mga hari nga mitago sa langob sa Makeda!”
18 Miingon si Josue, “Paligiri ug dagkong mga
bato ang baba sa langob ug pagbutang ug mga
sundalo aron mobantay kanila. 19 Ayaw kamo
pagpundo dinhi. Gukda ang inyong mga kaaway
ug sulonga sila gikan sa likod. Ayaw sila tugoti
nga makasulod sa ilang mga siyudad, tungod kay
gihatag naman sila ni Yahweh sa inyong kamot.”
20 Daghan na kaayo ug napatay si Josue ug ang
mga anak nga lalaki sa Israel, hangtod nga hapit
na sila malaglag sa hingpit; diyutay lang sa mga
nakaikyas ang nakaabot sa ilang mga siyudad.
21 Unya namalik nga malinawon ang tibuok
kasundalohan ngadto kang Josue nga anaa sa
kampo sa Makeda. Ug wala gayoy misulay sa
pagsulti ug pulong batok sa katawhan sa Israel.
22 Unya miingon si Josue, “Ablihi ang baba sa
langob ug gikan sa langob dad-a kanako kining
lima ka mga hari.” 23 Gihimo nila ang iyang
giingon. Gidala nila kaniya ang lima ka mga hari
gikan sa langob—ang hari sa Jerusalem, ang hari
sa Hebron, ang hari sa Jarmut, ang hari sa Lakis,
ug ang hari sa Eglon. 24 Ug sa dihang gidala
na nila ang mga hari ngadto kang Josue, gisugo
niya ang matag lalaki sa Israel, ug miingon
siya sa mga pangulo sa mga kasundalohan nga
miuban kaniya sa pagpakiggubat, “tumbi ang
ilang mga liog.” Busa miduol sila ug gitumban
nila ang ilang mga liog. 25 Unya miingon siya
kanila, “Ayaw kamo kahadlok ug ayaw kamo
kaluya. Pagmaisogon ug pagmadasigon. Mao
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kini ang buhaton ni Yahweh sa tanan ninyong
mga kaaway nga inyong pakigbatokan.” 26 Unya
gisulong ug gipatay ni Josue ang mga hari.
Gibitay niya sila sa lima ka mga kahoy. Nagbitay
sila sa mga kahoy hangtod sa gabii. 27 Sa
dihang misalop na ang adlaw, naghatag ug mga
mando si Josue ug ila kining ginaog gikan sa mga
kahoy ug gilabay kini sa langob diin sila mitago.
Gitakloban nila ug dagko nga mga bato ang baba
sa langob. Nagpabilin gihapon didto kadto nga
mga bato hangtod karon. 28 Niini nga paagi,
gisakop ni Josue ang Makeda niadtong adlawa
ug gipamatay ang tanan nga atua didto pinaagi
sa espada, lakip na ang hari niini. Gilaglag
niya sila sa hingpit uban ang tanang mga buhing
binuhat nga atua didto. Wala gayod siyay gibilin
nga mga buhi. Gibuhat niya sa hari sa Makeda
ang gibuhat niya sa hari sa Jerico. 29 Milatas
si Josue ug ang tibuok Israel gikan sa Makeda
hangtod sa Libna. Nakig-away siya batok sa
Libna. 30 Gihatag usab kini ni Yahweh sa kamot
sa Israel—uban sa ilang hari. Gipatay ni Josue
ang matag buhing binuhat pinaagi sa espada.
Wala siya magbilin ug bisan unsa nga buhi.
Gibuhat niya sa hari ang gibuhat niya ngadto sa
hari sa Jerico. 31 Unya milabay si Josue ug ang
tibuok Israel gikan sa Libna paingon sa Lakis.
Nagkampo sila didto ug nagkiggubat batok niini.
32 Gihatag ni Yahweh ang Lakis ngadto sa kamot
sa Israel. Nasakop kini ni Josue sa ikaduha nga
adlaw. Gipamatay niya pinaagi sa espada ang
tanang buhing binuhat nga anaa niini, sama sa
iyang gibuhat ngadto sa Libna. 33 Unya miabot
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ang hari sa Gezer nga si Horam, aron tabangan
ang Lakis. Gipatay siya ni Josue ug ang iyang
kasundalohan hangtod nga wala na gayoy bisan
usa kanila ang nahibilin nga buhi. 34 Unya
milatas si Josue ug ang tibuok Israel gikan sa
Lakis hangtod sa Eglon. Nagkampo sila didto
ug nagkiggubat batok niini, 35 ug nailog nila kini
niana usab nga adlaw. Gitigbas nila kini pinaagi
sa espada ug hingpit gayod ang pagkalaglag sa
tanan nga anaa niini, sama sa gibuhat ni Josue
ngadto sa Lakis. 36 Unya milatas si Josue ug ang
tibuok Israel gikan sa Eglon hangtod sa Hebron.
Nakiggubat sila batok kanila. 37 Giilog nila kini
ug gitigbas pinaagi sa espada ang tanan nga
anaa niini, lakip na ang hari ug ang kasikbit
nga mga baryo niini. Gilaglag gayod nila sa
hingpit ang tanang buhing binuhat nga anaa
niini, wala gayod silay gibilin nga buhi, sama
sa gibuhat ni Josue ngadto sa Eglon. Gilaglag
niya kini sa hingpit, lakip na ang tanan nga
mga buhing binuhat nga anaa niini. 38 Unya
mibalik si Josue, uban ang tanang kasundalohan
sa Israel, ug milabay sila sa Debir ug nakiggubat
batok niini. 39 Gisakop niya kini lakip na ang
hari niini, ug ang tanang kasikbit nga mga baryo
niini. Gitigbas nila sila pinaagi sa espada ug
hingpit nga gilaglag ang tanang buhing binuhat
nga anaa niini. Wala gayoy gibilin nga buhi si
Josue, sama sa iyang gibuhat ngadto sa Hebron
ug sa hari niini, ug sama sa iyang gibuhat
sa Libna ug sa hari niini. 40 Gipildi ni Josue
ang tibuok yuta, ang anaa sa kabungtoran, ang
Negeb, ang anaa sa kapatagan, ug ang anaa
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sa tiilan sa mga bungtod. Sa tanan nga mga
hari wala gayod siyay gibilin nga buhi. Gilaglag
gayod niya sa hingpit ang matag buhing butang,
sama sa gimando ni Yahweh, nga Dios sa Israel.
41 Gitigbas sila ni Josue pinaagi sa espada gikan
sa Kades Barnea ngadto sa Gaza, ug ang tibuok
nasod sa Gosen ngadto sa Gibeon. 42 Nasakop ni
Josue kining tanan nga mga hari ug ang ilang
yuta sa usa lamang ka higayon tungod kay si
Yahweh, nga Dios sa Israel, maoy nakigbatok
alang sa Israel. 43 Unya mipauli si Josue, uban
ang tibuok Israel ngadto sa kampo sa Gilgal.

11
1 Sa dihang nadungog kini ni Jabin, nga hari

sa Asor, nagpadala siya ug mensahe ngadto
kang Jobab, nga hari sa Madon, ngadto sa
hari sa Simron, ug ngadto sa hari sa Acsaf.
2Nagpadala usab siya ugmensahe ngadto sa mga
hari nga anaa sa mga kabungtoran nga anaa sa
amihanan, ngadto sa walog sa Suba sa Jordan
sa habagatang bahin sa Cinerot, ngadto sa mga
kapatagan, ug sa mga kabungtoran sa Dor nga
anaa sa kasadpan. 3 Nagpadala usab siya ug
mensahe ngadto sa mga Canaanhon nga anaa
sa sidlakan ug kasadpan, sa mga Amorihanon,
sa mga Hitihanon, sa mga Perisihanon, sa mga
Jebusihanon nga anaa sa kabungtoran, ug sa
mga Hebihanon sa Bukid sa Hermon sa yuta
sa Mispa. 4 Nagkatigom ang tanan nilang mga
kasundalohan uban kanila, daghan kaayo nga
mga kasundalohan, sama sa gidaghanon sa balas
sa baybayon. Daghan kaayo sila ug mga kabayo
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ug mga karwahe. 5 Sa gitakda nga panahon
nagtagbo kini nga mga hari, ug nagkampo sila
daplin sa katubigan sa Merom aron makiggubat
sa Israel. 6 Si Yahwehmiingon kang Josue, “Ayaw
kahadlok sa ilang presensiya, tungod kay ugma
sa sama niining taknaa ihatag ko silang tanan sa
Israel ingon nga mga patay. Imong pungkolan
ang ilang mga kabayo, ug imong sunogon ang
ilang mga karwahe.” 7 Miabot si Josue ug
ang tanan nga mga kalalakin-ang manggugubat.
Kalit sila nga miabot ngadto sa mga katubigan
sa Merom, ug gisulong ang kaaway. 8 Gihatag
ni Yahweh ang mga kaaway ngadto sa kamot
sa Israel, ug gitigbas nila sila pinaagi sa ilang
mga espada ug gigukod nila sila hangtod sa
Sidon, Misrefot Maim, ug hangtod sa walog sa
Mispa nga anaa sa sidlakan. Gipanigbas nila sila
hangtod nga wala nay nabilin. 9Gibuhat ni Josue
kanila ang giingon ni Yahweh kaniya. Giputlan
niya ug tiil ang mga kabayo ug gisunog ang mga
karwahe. 10Mibalik si Josue niana nga takna ug
gisakop ang Hasor. Iyang gitigbas ang hari niini
pinaagi sa espada. (Ang Hasor maoy labaw niini
nga mga gingharian.) 11 Gitigbas nila pinaagi sa
espada ang tanangmga buhing binuhat nga anaa
didto, ug gigahin niya sila aron laglagon, busa
wala gayoy buhing binuhat nga nahibilin. Unya
iyang gisunog ang Hazor. 12 Nailog ni Josue ang
tanang mga siyudad niini nga mga hari. Gidakop
usab niya ang tanan nilang mga hari ug gitigbas
sila pinaagi sa espada. Gilaglag gayod niya sila
sa hingpit pinaagi sa espada, sama sa gimando
ni Moises nga sulugoon ni Yahweh. 13 Wala
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gisunog sa Israel ang mga siyudad nga natukod
sa mga bungtod, gawas lamang sa Hasor. Kadto
lamang ang gisunog ni Josue. 14 Gipanguha
sa mga kasundalohan sa Israel alang sa ilang
mga kaugalingon ang tanan nga inilog nga mga
butang gikan niini nga mga siyudad uban sa
mga kahayopan. Gipamatay nila ang tanang
katawhan pinaagi sa espada hangtod nga ang
tanan nangamatay. Wala silay gibilin nga buhing
binuhat. 15 Sama nga gimandoan ni Yahweh
ang iyang sulugoon nga si Moises, gimandoan
usab ni Moises si Josue. Busa wala gayoy
bulohaton nga wala gitapos ni Josue gikan sa
tanan nga gimando ni Yahweh kang Moises nga
buhaton. 16 Giilog ni Josue kadtong tanan nga
mga yuta, ang kabungtoran, ang tanan sa Negeb,
ang yuta sa Gosen, ang tiilan sa mga bungtod,
ang walog sa Suba sa Jordan, ang kabungtoran
sa Israel, ug ang mga kapatagan. 17 Gikan sa
Bukid sa Halak nga duol sa Edomea, ug ngadto
sa amihanan paingon sa Baal Gad sa walog nga
duol sa Lebanon ubos sa Bukid sa Hermon,
iyang gisakop ug gipamatay ang tanan nilang
mga hari. 18 Nakiggubat si Josue sa dugay nga
panahon uban sa tanan nga mga hari. 19 Wala
gayoy siyudad nga nakighigala sa kasundalohan
sa Israel gawas lamang sa mga Hebihanon nga
nagpuyo sa Gibeon. Giilog sa Israel ang tanang
mga siyudad diha sa gubat. 20 Kay si Yahweh
man ang mipagahi sa ilang mga kasingkasing
aron nga mosulong ug makiggubat sila batok sa
Israel, aron nga malaglag niya sila sa hingpit, ug
aron nga dili sila kaluy-an sama sa iyang gisugo
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kang Moises. 21 Unya miabot si Josue niana nga
takna ug gilaglag niya ang Anakim. Gibuhat
niya kini sa kabungtoran, diha sa Hebron, Debir,
Anab, ug sa tanan nga kabungtoran sa Juda, ug
sa tanan nga kabungtoran sa Israel. Gilaglag
gayod sila ni Josue lakip na ang ilang mga
siyudad. 22 Wala gayoy kaliwat ni Anak nga
nahibilin sa yuta sa Israel gawas lamang sa
anaa sa Gaza, Gat, ug Asdod. 23 Busa nasakop
ni Josue ang tibuok yuta, sama sa giingon ni
Yahweh kang Moises. Gihatag kini ni Josue ingon
nga panulondon sa Israel, nga gigahin sa matag
tribo. Unya, mipahulay na ang yuta gikan sa mga
panaggubat.

12
1 Karon mao kini ang mga hari sa yuta, nga

nabuntog sa mga kalalakin-an sa Israel. Giilog
sa mga Israelita ang yuta sa sidlakang bahin sa
Jordan diin didto mosubang ang adlaw, gikan
sa walog sa Suba sa Arnon paingon sa Bukid sa
Hermon, ug sa tibuok Araba ngadto sa sidlakan.
2 Nagpuyo didto sa Hesbon si Sihon, nga hari sa
mga Amorihanon. Siya ang nagdumala gikan sa
Aroer, nga anaa didto sa utlanan sa pangpang
sa Arnon gikan sa taliwala sa walog, ug ang
katunga sa Gilead palugsong sa Suba sa Jabbok sa
utlanan sa mga Amonihanon. 3 Si Sihon usab ang
nagdumala sa Araba ngadto sa Dagat sa Cineret,
ngadto sa sidlakan, paingon sa Dagat sa Araba
(ang Dagat nga Asin) paingon sa sidlakan nga
bahin, ang tanan nga paingon sa Bet Jesimot
ug paingon sa habagatan nga bahin, ngadto sa
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tiilan sa mga bakilid sa Bukid sa Pisga. 4 Si Og,
ang hari sa Basan, usa sa nahibiling buhi nga
kaliwat sa Refaim, nga nagpuyo sa Astarot ug sa
Edrei. 5Gidumalahan niya ang Bukid sa Hermon,
Saleca, ug ang tibuok Basan, ngadto sa utlanan
sa katawhan sa Gesuri ug sa Maacatihanon, ug
katunga sa Gilead, ngadto sa utlanan ni Sihon,
ang hari sa Hesbon. 6 Si Moises nga alagad
ni Yahweh, ug ang mga katawhan sa Israel
nagbuntog kanila, ug gihatag ni Moises nga
alagad ni Yahweh, ang yuta ingon nga mapanag-
iya sa mga Reubenhanon, sa mga Gadihanon, ug
ang katunga sa tribo ni Manases. 7 Mao kini
ang mga hari sa yuta nga gibuntog ni Josue ug
sa katawhan sa Israel sa kasadpang bahin sa
Jordan, gikan sa Baal Gad sa walog nga duol sa
Lebanon padulong sa Bukid sa Halak nga duol
sa Edomea. Gihatag ni Josue ang yuta ngadto
sa mga tribo sa Israel aron ilang panag-iyahon.
8 Gihatag niya kanila ang kabungtoran, ang kap-
atagan, ang Araba, ang daplin sa mga kabukiran,
ang kamingawan, ug ang Negeb—ang yuta sa
mga Hitihanon, Amorihanon, Canaanhon, Perisi-
hanon, Hibihanon, ug mga Jebusihanon. 9 Lakip
niini ang mga hari ang hari sa Jerico, ang hari
sa Ai nga didto sa daplin sa Betel, 10 ang hari
sa Jerusalem, ang hari sa Enaim, 11 ang hari sa
Jarmut, ang hari sa Lakis, 12 ang hari sa Eglon,
ang hari sa Gezer, 13 ang hari sa Dabir, ang hari
sa Geder, 14 ang hari sa Horma, ang hari sa Arad,
15 ang hari sa Libna, ang hari sa Adulam, 16 ang
hari sa Makeda, ang hari sa Betel, 17 Ang hari
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sa Tapua, ang hari sa Heper, 18 ang hari sa Afec,
ang hari sa Lasaron, 19 ang hari sa Madon, ang
hari sa Hazor, 20 ang hari sa Simron Meron, ang
hari sa Acsaf, 21 ang hari sa Taanac, 22 ang hari sa
Megido, ang hari sa Cades, ang hari sa Jokneam
sa Carmel, 23 ang hari sa Dor sa Nafat Dor, ang
hari sa Goyim sa Gilgal, 24 ug ang hari sa Tirsa.
Adunay 31 tanan ka mga hari.

13
1Karon tigulang ka na kaayo si Josue sa dihang

miingon si Yahweh kaniya, “Tigulang na kaayo
ka, apan daghan pa kaayo ang yuta nga ilogon.
2Mao kini ang yuta nga nahibilin pa: ang tanang
rehiyon sa mga Filistihanon, ug ang tanan nga
didto sa Gesurihanon, 3 (gikan sa Sihor, nga sid-
lakang bahin sa Ehipto, ug sa Amihanan ngadto
sa utlanan sa Ekron, nga diin gipanag-iyahan sa
mga Canaanhon; ang lima ka mga magmamando
sa mga Filistihanon, niadtong anaa sa Gaza,
Asdod, Ascalon, Gat, ug sa Ekron—ang yuta
nga gipanag-iyahan sa mga Abihanon. 4 Sa
habagatan nga bahin, aduna pay nahibilin nga
mga yuta sa mga Canaanhon, ug ang Maara nga
gipanag-iyahan sa mga Sidonihanon, paingon sa
Apek, ngadto sa utlanan sa mga Amorihanon;
5 ang yuta sa mga Gebalihanon, ang tibuok
Lebanon padulong sa sidlakang bahin, gikan sa
Baal Gad paubos sa Bukid sa Hermon paingon sa
Lebo Hamat. 6 Usab, ang tanang lumolupyo sa
kabungtoran gikan sa Lebanon paingon sa Mis-
refot Maim, lakip ang tanang katawhan sa Sidon.
Papahawaon ko sila atubangan sa kasundalohan
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sa Israel. Siguroha nga mabahinbahin ang yuta
ngadto sa Israel ingon nga panulondon sumala
sa akong gisugo kanimo. 7 Bahinbahina kini nga
yuta ingon nga panulondon sa siyam ka tribo
ug sa katunga sa tribo ni Manases.” 8 Uban sa
katunga sa tribo ni Manases, ang Reubenhanon
ug ang Gadihanon nakadawat sa ilang panulon-
don nga gihatag ni Moises kanila sa sidlakang
bahin sa Jordan, 9 gikan sa Aroer, nga anaa sa
tumoy sa pangpang sa suba sa Arnon (lakip na
ang siyudad nga anaa sa taliwala sa pangpang),
ngadto sa tanang patag sa Medeba paingon sa
Dibon; 10 ang tanang mga siyudad ni Sihon, hari
sa mga Amorihanon, nga nagdumala sa Hesbon,
padulong na sa utlanan sa mga Amonihanon;
11 ang Gilead, ug ang rehiyon sa Gesurihanon ug
sa Maacatihanon, ang tanang bukid sa Hermon,
ang tibuok Basan paingon sa Saleca; 12 ang
tanang gingharian ni Og nga anaa sa Basan, nga
naghari sa Astarot ug sa Edrei—mao kini ang
mga salin sa nahibilin sa mga Refaim—gibuntog
sila ni Moises ug gipapahawa sila. 13 Apan
wala gipapahawa sa katawhan sa Israel ang
Gesurihanon o sa mga Maacatihanon. Hinuon,
mipuyo uban sa mga Israelita ang katawhan sa
Gesur ug ang Maacat niining adlawa. 14Ang mga
tribo lamang ni Levi ang wala hatagi ni Moises
ug panulondon. Ang mga halad kang Yahweh,
ang Dios sa Israel, nga sinunog sa kalayo, mao
ang ilang panulondon, sumala sa giingon sa Dios
kang Moises. 15 Gihatag ni Moises ang panulon-
don sa tribo ni Reuben, banay sa banay. 16Gikan
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sa Aroer ang yuta nga ilang gisakopan, nga anaa
sa tumoy sa pangpang sa Suba sa Arnon, ug ang
siyudad nga anaa sa taliwala sa walog, ug ang
tanang patag sa Medeba. 17 Nadawat usab ni
Reuben ang Hesbon, ug ang tanang siyudad nga
anaa sa kapatagan, sa Dibon, ug ang Bamot Baal,
ug ang Bet Baalmeon, 18 ug ang Jahas, ug ang
Kedemot, ug ang Mefaat, 19 ug ang Kiriataim,
ug ang Sebma, ug ang Seretsahar nga anaa sa
bungtod sa walog. 20 Nadawat usab ni Reuben
ang Bet Peor, ang mga bakilid sa Pisga, ang
Bet Jesimot, 21 ang tanang siyudad sa kapatagan,
ug ang tanang gingharian ni Sihon nga hari sa
mga Amorihanon, nga naghari sa Hesbon, nga
nabuntog ni Moises kauban sa mga pangulo sa
Midian, sa Evi, sa Rekem, sa Zur, sa Hur ug sa
Reba, ang mga prinsipe sa Sihon, nga nagpuyo
didto sa yuta. 22 Gipatay usab sa katawhan sa
Israel pinaagi sa espada si Balaam nga anak nga
lalaki ni Beor, nga nagapanagna, uban niadtong
ilang gipatay. 23 Ang utlanan sa tribo ni Reuben
mao ang Suba sa Jordan; mao kini ang ilang
utlanan. Mao kini ang panulondon sa tribo ni
Reuben, nga gihatag sa ilang mga banay, uban sa
ilang mga siyudad ug sa mga baryo niini. 24Mao
kini ang gihatag ni Moises ngadto sa tribo ni Gad,
banay sa banay: 25 Ang ilang yutang gipanag-
iyahan mao ang Jazer, ang tanang mga siyudad
sa Gilead ug katunga sa yuta sa mga Amoni-
hanon, ngadto sa Aroer, sa sidlakang bahin sa
Raba, 26 gikan sa Hesbon paingon sa Rama Mispe
ug sa Betonim, gikan sa Mahanaim paingon sa
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yutang gisakopan sa Debir. 27 Ngadto sa walog,
gihatag ni Moises kanila ang Bet Haram, ang Bet
Nimra, ang Sucot, ug ang Sapon, ang uban pa nga
gingharian ni Sihon nga hari sa Hesbon, ug ang
Jordan ingon nga utlanan, ngadto sa kataposang
bahin sa Dagat sa Cineret paingon sa sidlakang
bahin sa Jordan. 28 Mao kini ang panulondon
sa tribo ni Gad, banay sa banay, uban sa mga
siyudad ug mga baryo niini. 29 Gihatagan ni
Moises ug panulondon ang katunga sa tribo ni
Manases. Gihatagan ug bahin ang katunga sa
tribo sa katawhan ni Manases, sumala sa ilang
mga banay. 30 Ang ilang yutang gisakopan gikan
sa Mahanaim, ang tibuok Basan, ang tibuok ging-
harian ni Og ang hari sa Basan, ug ang tibuok
lungsod sa Jair, nga anaa sa Basan, nga 60 ka mga
siyudad; 31 ang katunga sa Gilead, ug ang Astarot
ug ang Edrei (ang harianong mga siyudad ni
Og sa Basan). Gigahin kini ngadto sa banay
ni Maquir nga anak nga lalaki ni Manases—
katunga sa mga katawhan ni Maquir, nga gihatag
sa ilang matag pamilya. 32 Mao kini ang mga
panulondon nga gigahin ni Moises ngadto kanila
didto sa kapatagan sa Moab, unahan sa Jordan sa
silangan nga bahin sa Jerico. 33 Wala gihatagan
si Moises ug panulondon ang mga tribo ni Levi.
Si Yahweh, ang Dios sa Israel, mao ang ilang
panulondon, sumala sa iyang giingon kanila.

14
1Mao kini ang mga dapit sa yuta nga nadawat

sa katawhan sa Israel ingon nga ilang panu-
lundon sa yuta sa Canaan, nga gigahin ngadto
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kanila ni Eleazar nga pari, ni Josue nga anak
nga lalaki ni Nun, ug sa mga pangulo sa tribo sa
mga pamilya sa ilang mga katigulangan diha sa
katawhan sa Israel. 2Ang ilang mga panulondon
gipili pinaagi sa pagripa sa siyam ug katunga
sa mga tribo, sumala sa gimando ni Yahweh
pinaagi kang Moises. 3 Kay gihatag na man ni
Moises ang panulondon sa duha ug sa katunga
sa mga tribo ang unahan sa Jordan, apan wala
siya mihatag ug panulondon sa mga Levita. 4 Sa
pagkatinuod duha ka tribo ang tribo ni Jose,
ang Manases ug Efraim. Ug wala gayoy yutang
panulondon nga gihatag ngadto sa mga Levita,
apan mga siyudad lamang nga ilang kapuy-an,
uban ang sibsibanan sa ilang binuhing mananap
ug alang sa ilang kaugalingong mga kahimanan
sa panginabuhi. 5 Gibuhat sa katawhan sa Israel
sumala sa gimando ni Yahweh kang Moises, busa
gibahinbahin nila ang yuta. 6 Unya miadto ang
tribo ni Juda kang Josue didto sa Gigal. Si Caleb
nga anak nga lalaki ni Jefone nga Kenisihanon,
miingon kaniya, “Nasayod ka kung unsa ang
gisulti ni Yahweh kang Moises ang tawo sa
Dios nga adunay kahangawa kanimo ug kanako
ngadto sa Kades Barnea. 740 anyos ako sa dihang
gipadala ako ni Moises nga alagad ni Yahweh
gikan sa Kades Barnea aron sa pagpaniid sa
yuta. Nagpahibalo ako kaniya pag-usab sumala
sa giingon sa akong kasingkasing. 8 Apan ang
akong mga igsoon nga lalaki nga miadto uban
kanako nagpatunaw sa kasingkasing sa mga
tawo tungod sa kahadlok. Apan hingpit ko nga
gisunod si Yahweh nga akong Dios. 9 Nanumpa
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si Moises nianang adlawa, nga nag-ingon, 'Sigu-
rado gayod nga ang yuta nga gilaktan sa imong
mga tiil mahimong panunlondon alang kanimo
ug sa imong mga anak hangtod sa kahangtoran,
tungod kay hingpit mo man nga gisunod si
Yahweh nga akong Dios.' 10 Karon, tan-awa!
Gibuhi pa gihapon ako ni Yahweh niining 45 ka
tuig, sama sa iyang giingon—gikan sa panahon
nga nagsulti si Yahweh niini nga pulong kang
Moises, samtang nagpanaw ang mga Israelita
sa kamingawan. Karon, tan-awa! 85 na ako
ka tuig. 11 Kusgan pa gihapon ako hangtod
niining adlawa sama sa panahon nga gipadala
ako ni Moises kaniadto. Ang akong kusog karon
sama sa akong kusog kaniadto, alang sa gubat
ug sa mahitabo ug sa umaabot. 12 Busa karon
ihatag kanako kining kabungtoran, nga gisaad ni
Yahweh kanako niadtong adlawa. Kay nadungog
nimo nianang adlawa nga ang mga kaliwat ni
Anakim atoa didto uban sa bantogan ug lig-
on nga mga siyudad. Mahimo nga mouban si
Yahweh kanako ug papahawaon ko sila, sumala
sa giingon ni Yahweh.” 13 Unya gipanalanginan
siya ni Josue ug gihatag kaniya ang Hebron
ingon nga panulundon ni Caleb nga anak nga
lalaki ni Jefone. 14 Busa ang Hebron nahimong
panulondon ni Caleb nga anak nga lalaki ni
Jefone nga Kenisihanon hangtod niining adlawa,
tungod kay mituman man gayod siya kang Yah-
weh, nga Dios sa Israel. 15 Karon ang ngalan sa
Hebron kaniadto mao ang Kiriat-Arba. (Si Arba
ang nahimong labing bantogan nga kaliwat ni
Anakim.) Unya nagmalinawon ang yuta gikan
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sa panaggubat.

15
1 Ang gigahin nga yuta alang sa tribo sa

katawhan ni Juda, gihatag ngadto sa ilang ka-
banayan, gikan sa habagatan ngadto sa utlanan
sa Edomea, uban sa kamingawan sa Sin nga
labing halayo nga bahin sa habagatan. 2 Ang
ilang utlanan sa habagatan nagsugod gikan sa
kataposan sa Dagat nga Asin, gikan sa baybayon
nga nag-atubang sa habagatan. 3Ang ilang sunod
nga utlanan paingon ngadto sa habagatan nga
bungtod sa Akrabim ug mipadayon paingon sa
Sin, ug patungas sa habagatan sa Kades Barnea,
agi sa Esron, ug hangtod sa Adar, diin miliko
sa Karka. 4 Mipadayon kini ngadto sa Asmon,
misubay sa sapa sa Ehipto, ug misangko kini sa
dagat. Mao kini ang ilang utlanan sa habagatan.
5 Ang utlanan sa sidlakan mao ang Dagat nga
Asin, nga anaa sa baba sa Jordan. Ang utlanan
sa amihan nagsugod gikan sa baybayon sa dagat
nga anaa sa baba sa Jordan. 6 Patungas kini
ngadto sa Bet Hogla ug mipadayon sa amihan sa
Bet Araba. Unya patungas kini ngadto sa Bato ni
Bohan nga anak ni Reuben. 7 Unya ang utlanan
patungas ngadto sa Debir gikan sa walog sa Acor,
ug paingon sa amihanan, liko ngadto sa Gilgal,
nga atbang sa bungtod sa Adumim, nga anaa sa
habagatan nga bahin sa walog. Unya mipadayon
ang utlanan paingon sa mga tuboran sa En
Semes ug paingon sa En Rogel. 8 Unya mitungas
ang utlanan sa walog sa Ben Hinnom ngadto sa
habagatan nga bahin sa siyudad sa Jebusihanon
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(nga mao ang Jerusalem). Unya mitungas kini
ngadto sa tumoy sa bungtod nga nagsumpay sa
walog sa Hinom, sa kasadpan, nga anaa tumoy sa
amihanan sa walog sa Refaim. 9 Unya misibog
ang utlanan gikan sa tumoy sa kabungtoran
ngadto sa tuboran sa Neptoa, ug mipadayon pa
gayod gikan didto ngadto sa mga siyudad sa
Bukid sa Efron. Unya ang utlanan miliko palibot
sa Baala (o Kiriat Jarim). 10 Unya ang utlanan
milibot sa habagatan sa Baala ngadto sa Bukid
sa Seir, ug mipadayon ngadto sa pikas bahin sa
Bukid sa Jarim nga anaa sa amihan (o Keslon),
palugsong ngadto sa Bet Semes, ug saylo ngadto
sa Timna. 11 Ang utlanan mipadayon tapad sa
amihanang bungtod sa Ekron, unya miliko kini
palibot sa Sikron ug mipadayon ngadto sa Bukid
sa Baala, gikan didto mipaingon kini ngadto sa
Jebnel. Ang utlanan natapos sa dagat. 12 Ang ut-
lanan sa kasadpanmao ang Dakong Dagat ug ang
baybayon niini. Mao kini ang utlanan palibot sa
tribo ni Juda, banay sa banay. 13 Sa pagtuman
sa mando ni Yahweh ngadto kang Josue, gihatag
ni Josue ngadto kang Caleb nga anak ni Jefone
ang gigahin nga yuta taliwala sa tribo ni Juda,
ang Kiriat Arba, nga mao ang, Hebron (si Arba
mao ang amahan ni Anak). 14 Gipapahawa ni
Caleb gikan didto ang tulo ka mga anak nga
lalaki ni Anak: si Sesai, si Ahiman ug si Talmai,
ang mga kaliwat ni Anak. 15 Mitungas siya
gikan didto batok sa mga lumolupyo sa Dabir
(Ang Dabir gitawag kaniadto ug Kiriat Seper).
16 Miingon si Caleb, “Ang tawo nga mosulong sa
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Kiriat Seper ug mobuntog niini, ngadto kaniya
ihatag ko ang akong anak nga babaye nga si Acsa
ingon nga asawa.” 17 Sa dihang si Otniel nga
anak nga lalaki ni Kenas, nga igsoong lalaki ni
Caleb, mibuntog niini, gihatag ni Caleb kaniya
si Acsa nga iyang anak nga babaye ingon nga
asawa. 18 Pagkahuman dayon niana, miadto
si Acsa kang Otniel ug giawhag niya siya nga
hangyoon ang iyang amahan alang sa usa ka
uma. Ug sa dihang mikanaog siya sa iyang
asno, miingon si Caleb kaniya, “Unsa man ang
imong gusto?” 19 Mitubag si Acsa, “Mohangyo
ako. Sanglit gihatag mo na man kanako ang
yuta sa Negeb, hatagi usab ako ug pipila ka mga
tuboran sa tubig.” Ug gihatag ni Caleb kaniya
ang taas nga bahin nga mga tuboran ug ubos
nga bahin nga mga tuboran. 20 Mao kini ang
panulondon sa tribo ni Juda, nga gihatag ngadto
sa ilang kabanayan. 21 Ang mga siyudad nga
sakop sa tribo ni Juda nga anaa sa halayong
habagatan, atubangan sa utlanan sa Edomea,
mao ang Kabseel, Eder, Jagur, 22 Kina, Dimona,
Adada, 23 Kedes, Hazor, Itnan, 24 Sip, Telem,
Bealot. 25 Hasor Hadata, Kiriot Hezron (gitawag
usab kini ug Hazor), 26 Amam, Shema, Molada,
27 Hazar Gada, Hesmon, Bet Pelet, 28 Hazar Sual,
Berseba, Bisiotia. 29 Baala, Iyim, Esem, 30 Eltolad,
Chesil, Horma, 31 Ziklag, Madmana, Sansana,
32 Lebaot, Silim, Ain, ug Rimon. Sa kinatibuk-
an, 29 kini ka mga siyudad lakip ang kabaryohan
niini. 33 Sa ubos nga bahin sa kabungtoran sa
kasadpan, anaa ang Estaol, Zora, Asna, 34 Zanoa,
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En Ganim, Tapua, Enam, 35 Jarmut, Adulam,
Soco, Aseka, 36 Saaraim, Aditaim, ug Gedera (nga
mao ang, Gederotaim). Napulo ug upat ang
gidaghanon niini nga mga siyudad, lakip ang
kabaryohan niini. 37 Sanan, Hadasa, Migdalgad,
38 Dilean, Mispa, Joctel, 39 Lakis, Boscat, Eglon.
40 Kabon, Lamam, Kitlis, 41 Gederot, Bet Dagon,
Naama, Makeda. 16 kini ka mga siyudad
ang gidaghanon, lakip ang kabaryohan niini.
42 Libna, Eter, Asan, 43 Ifta, Asna, Nesib, 44 Kela,
Acsib, Maresa. Siyam kini ka mga siyudad,
lakip ang kabaryohan niini. 45 Ekron, uban sa
nakapalibot nga mga lungsod ug kabaryohan
niini; 46 Gikan sa Ekron ngadto sa Dakong
Dagat, tanan nga kabaryohan nga duol sa Asdod,
lakip ang mga kabaryohan niini. 47 Asdod, ang
nakapalibot nga mga lungsod ug kabaryohan
niini; Gasa, ang nakapalibot nga mga lungsod ug
kabaryohan niini; ngadto sa sapa sa Ehipto, ug
ngadto sa Dakong Dagat uban sa kabaybayonan
niini. 48 Sa kabungtoran, Samir, Jatir, Soco,
49 Dana, Kiriat Sana (nga mao ang, Dabir),
50 Anab, Estemo, Anim, 51 Gosen, Holon, ug
Gilo. Napulo ug usa kini ka mga siyudad, lakip
ang kabaryohan niini. 52 Arab, Duma, Esan,
53 Janim, Bet Tapua, Afeka, 54Humta, Kiriat Arba
(nga mao ang, Hebron), ug Sior. Siyam kini ka
mga siyudad, lakip ang mga kabaryohan niini.
55 Maon, Carmel, Sip, Juta, 56 Jezrel, Jokdem,
Sanoa, 57 Cain, Gibea, ug Timna. Napulo kini ka
mga siyudad, lakip ang mga kabaryohan niini.
58 Halol, Bet Sur, Gedor, 59 Maarat, Bet Anot,
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ug Eltecon. Unom kini ka mga siyudad, lakip
ang mga kabaryohan niini. 60 Kiriat Baal (nga
mao ang, Kiriat Tiarim), ug Raba. Duha kini ka
mga siyudad, lakip ang mga kabaryohan niini.
61 Sa kamingawan, anaa ang Bet Araba, Medin,
Secaca, 62 Nibsan, ang Siyudad sa Asin, ug ang
En Gedi. Unom kini ka mga siyudad, lakip ang
mga kabaryohan niini. 63 Apan alang sa mga
Jebusihanon, nga mga lumolupyo sa Jerusalem,
ang tribo ni Juda wala makapahawa kanila, busa
ang mga Jebusihanon nagpuyo didto uban sa
tribo ni Juda hangtod karong mga adlawa.

16
1 Ang gigahin nga yuta alang sa tribo ni Jose

nagsugod gikan sa Jordan paingon sa Jerico,
sidlakan nga bahin sa mga tuboran sa Jerico,
ngadto sa kamingawan, patungas gikan sa Jerico
latas sa kabungtoran sa Betel. 2 Unya gikan
sa Betel paingon ngadto sa Luz ug mipadayon
ngadto sa Atarot, nga yutang gipanag-iyahan
sa Arkihanon. 3 Unya palugsong kini paingon
sa kasadpan sa yutang gipanag-iyahan sa Japli-
tanon, hangtod sa yutang gipanag-iyahan sa ubos
nga bahin sa Bet Horon, ug unya ngadto sa
Geser; dagat ang kataposan niini. 4 Sa niini
nga paagi ang mga tribo ni Jose, Manases ug
Efraim nakadawat sa ilang panulondon. 5 Ang
yuta nga gipanag-iyahan sa tribo ni Efraim nga
gigahin ngadto sa ilang kabanayan mao ang mga
mosunod: ang utlanan sa ilang panulondon sa
sidlakan gikan sa Atarot Adar ingon kalayo sa
Ibabaw nga Bahin sa Bet Horon, 6 ug gikan
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didto mipadayon kini ngadto sa dagat. Gikan
sa Micmetat sa amihanang bahin miliko kini sa
sidlakan atubangan sa Taanat Silo ug mipadayon
lapas pa niini ngadto sa sidlakan sa Janoa. 7Unya
milugsong kini gikan sa Janoa paingon sa Atarot
ug sa Naara, ug unya sangko sa Jerico, Jordan ang
kataposan niini. 8 Gikan sa Tapua ang utlanan
paingon sa kasadpang bahin ngadto sa sapa sa
Kana ug dagat ang kataposan niini. Mao kini ang
panulondon sa tribo ni Efraim, gigahin ngadto
sa ilang kabanayan, 9 uban sa mga siyudad
nga gipili alang sa tribo ni Efraim sulod sa
panulondon sa tribo ni Manases—ang tanan nga
siyudad, ingon man usab ang kabaryohan niini.
10Wala nila napahawa ang mga Canaanhon nga
nagpuyo sa Geser, mao nga ang mga Canaan-
hon nagpuyo sulod ni Efraim hangtod karong
adlawa, apan kining mga tawhana gipugos sa
pagtrabaho.

17
1 Mao kini ang gigahin nga yuta alang sa

tribo ni Manases (nga kamagulangan nga anak
ni Jose) — nga, alang kang Maquir, nga kam-
agulangan nga anak ni Manases nga sa iyang
kaugalingon mao ang amahan ni Gilead. Gigahin
ang yuta sa Gilead ug Basan sa mga kaliwat ni
Maquir, tungod kay si Maquir usa ka tawo nga
manggugubat. 2 Gigahin ang yuta sa nahabilin
nga tribo ni Manases, gihatag ngadto sa ilang
kabanayan—si Abi Eser, si Helek, si Asriel, si
Siquem, si Heper, ug si Semida. Mao kini
ang kalalakin-an nga mga kaliwat ni Manases
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nga anak nga lalaki ni Jose, gipaila sa ilang
kabanayan. 3 Karon si Selofehad nga anak nga
lalaki ni Heper nga anak nga lalaki ni Gilead nga
anak nga lalaki ni Maquir nga anak nga lalaki ni
Manases walay anak nga mga lalaki, apan mga
babaye lamang. Ang mga ngalan sa iyang mga
anak nga babaye mao si Maala, si Noa, si Hegla,
si Milca, ug si Tersa. 4 Giduol nila si Eleazar
nga pari, si Josue nga anak nga lalaki ni Nun,
ug ang mga pangulo, ug miingon sila, “Nagsugo
si Yahweh kang Moises nga ihatag kanamo ang
panulondon uban sa among kaigsoonan nga mga
lalaki.” Busa, sa pagtuman sa sugo ni Yahweh,
gihatagan niya kadtong mga babaye ug panu-
london taliwala sa mga igsoong lalaki sa ilang
amahan. 5 Napulo ka bahin sa yuta ang gigahin
kang Manases nga anaa sa Gilead ug Basan,
diin atua sa pikas bahin sa Jordan, 6 tungod
kay nakadawat ug panulondon uban sa iyang
mga anak nga lalaki ang mga anak nga babaye
ni Manases. Gigahin ang yuta sa Gilead sa
nahabilin nga tribo ni Manases. 7 Ang yuta nga
gipanag-iyahan ni Manases misangko gikan sa
Aser ngadto sa Micmetat, nga anaa sa sidlakang
bahin sa Siquem. Unya ang utlanan mipaingon
sa habagatang bahin niadtong namuyo duol
sa tuboran sa Tapua. 8 (Ang yuta sa Tapua
gipanag-iyahan ni Manases, apan ang lungsod sa
Tapua nga anaa sa utlanan ni Manases gipanag-
iyahan sa tribo ni Efraim.) 9 Ang utlanan
palugsong paingon ngadto sa sapa sa Kana. Kini
nga mga siyudad sa habagatang bahin sa sapa
taliwala sa mga lungsod ni Manases gipanag-
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iyahan ni Efraim. Ang utlanan ni Manases
anaa sa amihanang bahin sa sapa, ug dagat
ang kataposan niini. 10 Ang yuta nga paingon
sa habagatan gipanag-iyahan ni Efraim, ug ang
yuta nga paingon sa amihan kang Manases;
dagat ang utlanan niini. Sa amihanang bahin
makita kang Aser, ug sa sidlakan, kang Isacar.
11 Kang Isacar ug kang Aser usab, naangkon ni
Manases ang Bet San ug ang kabaryohan niini,
ang Iblem ug ang kabaryohan niini, ang mga
lumolupyo sa Dor ug ang kabaryohan niini, ang
mga lumolupyo sa Endor ug ang kabaryohan
niini, ang mga lumolupyo sa Taanac ug ang
kabaryohan niini, ug ang mga lumolupyo sa
Megido ug ang kabaryohan niini (ug ang ikatulo
nga siyudad mao ang Nafet). 12 Apan ang tribo
ni Manases wala makaangkon niadtong mga
siyudara, kay ang mga Canaanhon nagpadayon
man sa pagpuyo niining yutaa. 13 Sa diha
nga milig-on ang katawhan sa Israel, gipugos
nila sa pagpatrabaho ang mga Canaanhon, apan
wala gayod sila makapahawa kanila. 14 Unya
ang mga kaliwat ni Jose nagsulti kang Josue,
nga nag-ingon, “Nganong gihatagan mo man
lamang kami ug usa ka gigahin nga yuta ug
usa ka bahin ingon nga panulundon, sanglit
daghan man kaayo kami nga katawhan, ug
sa kinatibuk-an gipanalanginan man kami ni
Yahweh?” 15 Miingon si Josue kanila, “Kung
daghan kamo nga katawhan, tungas kamo sa
inyong mga kaugalingon ngadto sa kalasangan
ug didto hawani ninyo ang yuta alang sa inyong
mga kaugalingon didto sa yuta nga anaa sa
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mga Perisihanon ug sa Refaihanon. Buhata
kini, sanglit ang kabungtoran ni Efraim gamay
lamang kaayo alang kaninyo.” 16 Ang mga
kaliwat ni Jose miingon, “Ang kabungtoran dili
pa paigo alang kanamo. Apan ang tanan nga
Canaanhon nga nagpuyo sa walog adunay mga
puthaw nga karwahe, niadtong anaa sa Bet San
ug sa kabaryohan niini, ug niadtong anaa sa
walog sa Jesrel.” 17Unyamiingon si Josue sa pan-
imalay ni Jose—kang Efraim ug kang Manases,
“Daghan kamo nga katawhan, ug aduna kamoy
dako nga kagahom. Kinahanglan dili lamang usa
ka bahin nga yuta ang igahin kaninyo. 18 Ang
kabungtoran mainyo usab. Bisan ug kalasangan
kini, hawanan ninyo kini ug panag-iyahon ninyo
paingon sa mga utlanan niini. Mapahawa ninyo
ang mga Canaanhon, bisan tuod ug aduna silay
mga puthaw nga karwahe, ug bisan tuod kusgan
sila.”

18
1 Unya nanagtigom ang tibuok katawhan sa

Israel didto sa Shilo. Gitukod nila ang tolda nga
tagboanan didto ug gibuntog nila ang yuta nga
anaa sa ilang atubangan. 2 May pito pa gihapon
ka mga tribo taliwala sa katawhan sa Israel ang
wala pa nahatagan ug panulondon. 3Miingon si
Josue sa katawhan sa Israel, “Hangtod kanus-a
paman kamo maglangay sa pag-adto sa yuta nga
gihatag ni Yahweh kaninyo, ang Dios sa inyong
mga katigulangan? 4 Pagpili kamo ug tulo ka
tawo sa matag tribo alang kaninyo, ug ipadala ko
sila. Moadto sila ug magsusi sa kayutaan sa taas
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ug sa ubos nga bahin. Magsulat sila ug paghulag-
way sa ilang mga panulondon, ug unya mobalik
sila kanako. 5 Bahinon nila kini sa pito ka
bahin. Magpabilin ang Juda sa ilang ginsakopan
didto sa habagatan, ug ang panimalay ni Jose
magpadayon sa ilang ginsakopan sa amihanan.
6 Ihulagway ninyo ang yuta sa pito ka bahin ug
dad-a ang paghulagway dinhi kanako. Magripa
ako alang kaninyo dinhi sa atubangan ni Yahweh
nga atong Dios. 7 Walay bahin ang mga Levita
diha kaninyo, kay ang pagkapari alang kang
Yahweh mao ang ilang panulondon. Si Gad, si
Reuben, ug ang katunga sa tribo ni Manases
nakadawat na sa ilang panulondon, tabok sa
Jordan. Mao kini ang panulondon nga gihatag
kanila ni Moises nga alagad ni Yahweh.” 8 Busa
nanindog ang mga kalalakin-an ug nanglakaw.
Gimandoan ni Josue ang mga nanglakaw sa
pagsulat ug paghulagway sa yuta, nga nag-
ingon, “Tungas ug lugsong ngadto sa yuta ug
pagsulat ug hulagway niini ug balik kanako.
Magripa ako alang kaninyo dinhi sa atubangan
ni Yahweh sa Shilo.” 9 Mibiya ang kalalakin-
an ug milakaw patungas ug palugsong didto sa
yuta ug nagsulat ug paghulagway niini didto sa
linukot nga basahon sa mga siyudad sa pito ka
bahin, gilista ang mga siyudad sa matag bahin.
Unya namalik sila kang Josue didto sa kampo
sa Shilo. 10 Unya nagripa si Josue alang kanila
didto sa Shilo atubangan ni Yahweh. Ug didto
gibahin ni Josue ang yuta ngadto sa katawhan sa
Israel—nahatagan ang matag usa sa iyang bahin
sa yuta. 11 Ang gitagana nga yuta alang sa tribo
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ni Benjamin gihatag ngadto sa matag usa sa ilang
banay. Ang ginsakopan sa gihatag kanila nga
yuta makita sa taliwala sa mga kaliwat ni Juda
ug sa mga kaliwat ni Jose. 12 Sa amihanang
bahin, nagsugod ang ilang utlanan sa Jordan.
Ang utlanan miabot sa amihang dapit sa Jerico,
ug unya paingon sa kabungtoran sa kasadpang
bahin. Didto nakaabot kini sa kamingawan sa
Bet Aven. 13 Gikan didto miabot ang utlanan
sa habagatan didto sa Luz (ang samang dapit
sa Betel). Unya mipaubos ang utlanan ngadto
sa Atarot Adar, didto sa bukid nga anaa sa
habagatan sa Bet Horon. 14 Mipadayon ang
utlanan sa laing direksyon: sa kasadpang bahin
miabot kini sa habagatan, paingon sa bukid
gikan sa Bet Horon. Kining utlanan misangko
sa Kiriat Baal (mao kini ang Kiriat Jearim), ang
siyudad nga nahisakop sa tribo ni Juda. Mao
kini ang porma sa utlanan sa kasadpang bahin.
15 Ang habagatang bahin nagsugod sa gawas sa
Kiriat Jearim. Miabot ang utlanan gikan didto
paingon sa Efron, ngadto sa tuboran sa katubi-
gan sa Neftoa. 16 Miabot ang utlanan hangtod
sa utlanan sa kabukiran nga atbang sa walog
sa Ben Hinom, nga anaa sa kataposang bahin
sa amihanan nga walog sa Refaim. Ug miabot
kini ngadto sa walog sa Hinom, habagatan sa
bakilid nga bahin sa Jebusnon, ug miabot pa
gayod sa En Rogel. 17 Miabot kini ngadto sa
amihanan, padulong sa En Shemes, ug gikan
didto miabot ang utlanan sa Gelilot, nga atbang
sa tungason sa Adumim. Unya miabot kini
ngadto sa Bato ni Bohan ang anak nga lalaki ni
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Reuben. 18 Milapas kini sa amihanang dapit sa
Bet Araba ug paubos ngadto sa Araba. 19Milapas
ang utlanan ngadto sa amihan nga abaga sa
Bet Hogla. Natapos ang utlanan sa amihanang
baybayon sa Dagat nga Asin, didto sa kataposang
bahin sa habagatan sa Jordan. Mao kini ang
utlanan sa habagatan. 20 Nahimong utlanan
ang Jordan sa sidlakang bahin. Mao kini ang
panulondon sa tribo ni Benjamin ug gihatag kini
sa matag usa sa ilang banay, sa matag utlanan, sa
matag palibot. 21Karon ang mga siyudad sa tribo
ni Benjamin sumala sa ilang mga banay mao
ang Jerico, Bet Hogla, Emek Keziz, 22 Bet Araba,
Zemaraim, Betel, 23 Avim, Para, Ofra, 24 Kefar
Amoni, Ofni, ug Geba. Adunay napulog duha
ka mga siyudad, lakip na ang ilang mga baryo.
25 Adunay mga siyudad usab sa Gibeon, Rama,
Beerot, 26 Mizpa, Kefira, Moza, 27 Rekem, Irpeel,
Tarala, 28Zela, Haelef, Jebus (sama sa Jerusalem),
Gibea, ug Kiriat. Adunay napulog upat ka mga
siyudad, lakip na ang mga baryo. Mao kini ang
mga panulondon ni Benjamin alang sa ilang mga
banay.

19
1Ang ikaduha nga pagripa sa yuta napadulong

kang Simeon ug gigahin kini ngadto sa matag usa
sa ilang mga kabanay. Ang ilang panulondon
anaa sa tungatunga sa panulondon nga nasakop
sa tribo ni Juda. 2 Lakip sa ilang panulondon ang
Beersheba, Sheba, Molada, 3 Hazar Shual, Bala,
Ezem, 4 Eltolad, Betul, ug ang Horma. 5 Nakuha
usab ni Simeon ang Ziklag, Bet Marcabot, Hazar
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Susa, 6 Bet Lebaot, ug ang Sharuhen. Kini
napulog duha ka mga siyudad, lakip ang ilang
mga baryo. 7 Nakuha usab ni Simeon ang Ain,
Rimon, Eter, ug ang Ashan. Upat kini ka mga
siyudad, lakip ang ilang mga baryo. 8 Lakip usab
niinang mga baryo nga nakapalibot niini nga
mga siyudad hangtod sa Baalat Beer (sama sa
Rama didto sa Negev.) Mao kini ang panulondon
sa tribo ni Simeon, nga ihatag ngadto sa ilang
mga kabanay. 9 Lakip sa panulondon sa tribo
ni Simeon ang pipila ka bahin sa nasakopan sa
tribo ni Juda. Tungod kay ang bahin sa yuta
nga gigahin ngadto sa tribo ni Juda luag kaayo
alang kanila, nakadawat ang tribo ni Simeon sa
ilang panulondon gikan sa tungatunga sa ilang
nasakopan. 10Ang ikatulo nga pagparipa sa yuta
napadulong sa tribo ni Zebulun, ug gihatag kini
sa ilang mga kabanay. Ang utlanan sa ilang
panulondon nagsugod didto sa Sarid. 11 Ang
utlanan sa ilang panulondon mitungas padulong
sa Marala ug nalakbitan ang Dabeshet; unya
nadugangan kini ngadto sa sapa nga atbang sa
Jokneam. 12 Gikan sa Sarid ang utlanan niini
miliko padulong sa sidlakan ug miabot ngadto sa
utlanan sa Kislot Tabor. Gikan didto mipadulong
kini ngadto sa Daberat ug unya patungas ngadto
sa Jafia. 13 Gikan didto mitabok kini padulong
sa sidlakan ngadto sa Gat Hefer, ug unya ngadto
sa Etkazin; sunod miabot kini sa Rimon ug
miliko kini padulong sa Nea. 14 Miliko ang
utlanan niini ngadto sa amihan sa Hanaton ug
nahuman didto sa walog sa Ifta El. 15 Lakip
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niini nga mga rehiyon ang mga siyudad sa
Katat, Nahalal, Shimron, Idala, ug ang Betlehem.
Adunay napulog duha ka mga siyudad, lakip ang
ilang mga baryo. 16 Mao kini ang panulondon
sa tribo ni Zebulun, nga gihatag ngadto sa ilang
mga banay—ang mga siyudad, lakip ang ilang
mga baryo. 17 Ang ikaupat nga pagripa sa
yuta napadulong kang Isacar, ug gihatag kini
ngadto sa ilang mga kabanay. 18 Lakip sa
ilang nasakopan ang Jezreel, Kesulot, Shunem,
19 Hafaraim, Sion, ug ang Anaharat. 20 Lakip
usab niini ang Rabit, Kision, Ebez, 21 Remet,
Enganim, Enhada, ug ang Betpazez. 22 Ang ilang
utlanan usab nakaabot sa Tabor, Shahazuma,
ug sa Be Shemes, ug nahuman didto sa Jordan.
Adunay 16 ka mga siyudad, lakip ang ilang mga
baryo. 23 Mao kini ang panulondon sa tribo ni
Isacar, ug gihatag kini sa ilang mga kabanay—
ang mga siyudad, lakip ang ilang mga baryo.
24 Ang ikalima nga pagripa sa yuta napadulong
sa tribo ni Asher, ug gihatag kini ngadto sa ilang
mga kabanay. 25 Lakip sa ilang nasakopan ang
Helkat, Hali, Beten, Aksaf, 26 Alamelek, Amad,
ug ang Mishal. Sa kasadpan miabot pa gayod
ang utlanan ngadto sa Carmel ug sa Sihor Libnat.
27 Unya miliko kini sa sidlakang bahin padulong
sa Bet Dagon ug miabot hangtod sa Zebulun,
ug unya ngadto sa walog sa Iftahel, ug sa ami-
hanang bahin padulong sa Betemek ug sa Neiel.
Unya milahos kini ngadto sa Cabul padulong sa
amihan. 28 Unya miabot kini sa Ebron, Rehob,
Hamon, ug sa Kana, hangtod sa Bantogang Sidon.
29Mibalik ang utlanan ngadto sa Rama, ug unya
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ngadto sa lig-on nga siyudad sa Tiro. Unyamiliko
ang utlanan ngadto sa Hosa ug nahuman kini
didto sa dagat, sa rehiyon sa Akzib, 30 Uma,
Afek, ug sa Rehob. Adunay 22 ka mga siyudad,
lakip ang ilang mga baryo. 31 Mao kini ang
panulondon sa tribo ni Asher, ug gihatag kini
ngadto sa ilang mga kabanay—ang mga siyudad,
lakip ang ilang mga baryo. 32 Ang ikaunom nga
pagripa sa yuta napadulong sa tribo ni Neftali,
ug gihatag kini ngadto sa ilang mga kabanay.
33Miabot ang ilang utlanan gikan sa Helef, gikan
sa kakahoyan didto sa Zaananim, ngadto sa
Adaminekeb ug sa Jabneel, hangtod sa Lakum;
nahuman kini didto sa Jordan. 34 Miliko ang
utlanan padulong sa kasadpang bahin ngadto
sa Aznot Tabor ug miabot ngadto sa Hukok;
miabot kini sa Zebulun ngadto sa habagatang
bahin, ug miabot ngadto sa Asher padulong
sa kasadpang bahin ug sa Juda padulong sa
sidlakang bahin didto sa Suba sa Jordan. 35 Ang
lig-on nga mga siyudad mao ang Zidim, Zer,
Hamat, Rakat, Kineret, 36 Adama, Rama, Hazor,
37Kedes, Edrei, ug ang En Hazor. 38Aduna Yiron,
Migdalel, Horem, Bet Anat, ug Bet Shemes usab.
Adunay 19 ka mga siyudad, lakip ang ilang mga
baryo. 39 Mao kini ang panulondon sa tribo
ni Neftali, ug gihatag kini ngadto sa ilang mga
kabanay—ang mga siyudad, lakip ang ilang mga
baryo. 40 Ang ikapito nga pagripa napadulong
sa tribo ni Dan, ug gihatag kini sa ilang mga
kabanay. 41 Ang ginsakopan sa panulondon
niini naglangkob sa Zora, Estaol, Ir Shemes,
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42 Shaalabin, Ayalon, ug sa Itla. 43 Gilangkoban
usab niini ang Elon, Timna, Ekron, 44 Elteke,
Gibeton, Baalat, 45 Jehud, Bene Berak, Gat Rimon,
46 Me Jarkon, ug ang Rakon uban sa nasakopan
nga tabok gikan sa Jopa. 47 Sa dihang ang
nasakopan sa tribo ni Dan nawala gikan kanila,
gisulong ni Dan ang Leshem, nakig-away siya
kanila, ug gikuha kini pagbalik. Gipamatay nila
ang tanan pinaagi sa espada, ug gipanag-iyahan
nila kini, ug mipahimutang dinhi. Gipulihan
nila ang Leshem, ginganlan ug gitawag kini ug
Dan sunod sa ilang katigulangan. 48 Mao kini
ang panulondon sa tribo ni Dan, ug gihatag kini
sa ilang mga kabanay—ang mga siyudad, lakip
ang ilang mga baryo. 49 Sa dihang nahuman
na sila sa pagbahinbahin sa yuta ingon nga
panulondon, ang mga tawo sa Israel naghatag
ug panulondon gikan sa ilang mga kaugalingon
ngadto kang Josue nga anak nga lalaki ni Nun.
50 Pinaagi sa mando ni Yahweh gihatagan nila
siya ug siyudad nga iyang gipangayo, ang Timnat
Sera didto sa kabungtoran sa Efraim. Nagtukod
siya ug siyudad ug nagpuyo didto. 51 Mao kini
ang mga panulondon nga gibilin nila Eleazar nga
pari, Josue ang anak nga lalaki ni Nun, ug sa
mga pangulo sa matag tribo sa pamilya sa ilang
mga katigulangan ngadto sa katawhan sa Israel
pinaagi sa pagripa didto sa Silo, sa atubangan
ni Yahweh, didto sa agianan sa tolda nga tag-
boanan. Busa nahuman nila ang pagbahinbahin
sa yuta.
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20
1 Unya miingon si Yahweh kang Josue,

2 “Sultihi ang katawhan sa Israel, 'Nga magpili ug
mga siyudad nga dalangpanan diin akong gisulti
kanimo pinaagi sa kamot ni Moises. 3Buhata kini
aron nga ang usa nga nakapatay nga wala tuyo-
a makaadto didto. Kini nga mga siyudad mahi-
mong dapit nga dalangpanan gikan sa tanan
nga nagapangita sa pagpanimalos sa dugo sa
usa ka tawo nga gipatay. 4 Modagan siya sa
usa niadtong mga siyudara ug mobarog didto sa
pultahan sa ganghaan sa siyudad, ug ipasabot
ang iyang sala ngadto sa mga kadagkoan niana
nga siyudad. Unya dalhon nila siya ngadto
sa siyudad ug hatagan ug dapit aron magpuyo
uban kanila. 5 Ug kung adunay moabot aron
sa pagpanimalos sa dugo sa tawo nga gipatay,
dili kinahanglan itugyan sa mga tawo niana
nga siyudad ngadto sa mga panggamhanan ang
tawo nga nakapatay kaniya. Kinahanglan dili
nila kini buhaton, tungod kay wala niya gituyo
ang pagpatay sa iyang silingan ug wala man
siyay kasuko kaniya sa wala pa kini nahitabo.
6 Kinahanglan magpabilin siya niana nga siyu-
dad hangtod nga moatubang siya sa panagtigom
alang sa paghukom, hangtod sa kamatayon sa
tawo nga nagbarog ingon nga labawng pari niad-
tong mga adlawa. Unya ang tawo nga nakapatay
nga wala gituyo mamahimo na nga mobalik
sa iyang kaugalingon nga lungsod ug sa iyang
kaugalingong panimalay, ngadto sa lungsod nga
iyang gibiyaan. 7 Busa gipili sa mga Israelita ang
Kedes sa Galilea didto sa kabungtoran sa Neftali,
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ang Siquem didto sa kabungtoran sa Efraim,
ug ang Kiriat Arba (sama sa Hebron) didto sa
kabungtoran sa Juda. 8 Unahan sa Jordan sid-
lakang bahin sa Jerico, gipili nila ang Bezer didto
sa kamingawan ngadto sa kapatagan gikan sa
tribo ni Reuben; ang Ramot Gilead, gikan sa tribo
ni Gad; ug ang Golan sa Bashan, gikan sa tribo ni
Manases. 9 Mao kini ang mga siyudad nga gipili
alang sa tanan nga katawhan sa Israel ug sa mga
langyaw nga nagpuyo uban kanila, aron nga ang
tanan nga nakapatay ug tawo nga wala gituyo
makadangop kanila nga layo sa kadaot. Kini nga
tawo dili mamatay pinaagi sa kamot sa tawo nga
gusto manimalos sa dugo nga naula, hangtod nga
ang gipasanginlan nga tawomobarog na pag-una
sa atubangan sa panagtigom.

21
1 Unya miadto ang mga pangulo sa mga ka-

banay sa Levita ngadto sa pari nga si Eleazar,
ngadto kang Josue nga anak nga lalaki ni Nun,
ug sa mga pangulo sa pamilya sa ilang mga
katigulangan taliwala sa katawhan sa Israel.
2 Miingon sila kanila didto sa Shilo sa yuta sa
Canaan, “Gimandoan kamo ni Yahweh pinaagi
sa kamot ni Moises nga hatagan kami ug mga
siyudad aron puy-an, lakip ang sibsibanan alang
sa among mga binuhing hayop.” 3 Busa pinaagi
sa sugo ni Yahweh, gihatag sa katawhan sa Israel
ngadto sa mga Levita ang ilang panulondon sa
mosunod nga mga siyudad, lakip na ang ilang
mga sibsibanan. 4 Ang pagripa alang sa mga
kabanay ug kaliwat ni Kohat mihatag niini nga
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sangpotan: ang mga pari—ang mga kaliwat ni
Aaron nga gikan sa mga Levita—nakadawat ug
napulog tulo ka mga siyudad nga gihatag gikan
sa tribo ni Juda, gikan sa tribo ni Simeon, ug
gikan sa tribo ni Benjamin. 5 Ang nahibilin
nga mga banay sa kaliwat ni Kohat nakadawat
pinaagi sa pagripa sa napulo ka mga siyudad
gikan sa mga kabanay sa tribo ni Efraim, Dan,
ug gikan sa katunga sa tribo ni Manases. 6 Ug
ang katawhan nga gikan sa kaliwat ni Gerson
diin gihatagan ug napulog tulo ka mga siyudad
pinaagi sa pagripa gikan sa mga banay sa tribo
ni Isacar, Asher, Neftali, ug katunga sa tribo ni
Manases didto sa Basan. 7 Ang katawhan nga
mga kaliwat ni Merari nakadawat ug napulog
duha ka mga siyudad gikan sa mga tribo ni
Reuben, Gad, ug ni Zebulun. 8 Busa gihatag sa
katawhan sa Israel kining mga siyudara, lakip
na ang ilang sibsibanan, ngadto sa mga Levita
pinaagi sa pagripa, sama sa gisugo ni Yahweh
pinaagi sa kamot ni Moises. 9Gikan sa mga tribo
ni Juda ug ni Simeon, gihatag nila ang mosunod
nga mga siyudad, gisulat dinhi pinaagi sa ngalan.
10 Gihatag kining mga siyudara ngadto sa mga
kaliwat ni Aaron, kabahin sa mga banay sa mga
kaliwat ni Kohat, nga gikan ra usab sa tribo ni
Levi. Kay ang unang pagripa napaingon man
kanila. 11 Gihatag sa mga Israelita ngadto kanila
ang Kirat Arba (Si Arba ang amahan ni Anak),
ang samang dapit sa Hebron, sa kabungtoran sa
Juda, lakip ang sibsibanan palibot niini. 12 Apan
ang kaumahan sa siyudad ug ang matag baryo
niini nahatag na ngadto kang Caleb ang anak nga
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lalaki ni Jefune, ingon nga iyang gipanag-iyahan.
13 Gihatag nila ngadto sa mga kaliwat sa pari
nga si Aaron ang Hebron lakip ang sibsibanan—
nga mao ang siyudad nga dalangpanan alang ni
bisan kinsa nga nakapatay sa usa ka tawo nga
wala tuyo-a—ug ang Libna lakip ang sibsibanan,
14 Jatir lakip ang matag sibsibanan, ug Estemoa
lakip ang sibsibanan niini. 15 Gihatag usab
nila ang Holon lakip ang sibsibanan, ang Debir
lakip ang sibsibanan niini, 16 ang Ain lakip ang
sibsibanan niini, ang Juta lakip ang sibsibanan
niini, ug ang Bet Shemes lakip ang sibsibanan
niini. Adunay siyam ka mga siyudad nga gihatag
gikan niining duha ka mga tribo. 17 Gikan sa
tribo ni Benjamin gihatag kang Gibeon lakip ang
sibsibanan niini, ang Geba lakip ang sibsibanan
niini, 18 ang Anatot lakip ang sibsibanan niini,
ug ang Almon lakip ang sibsibanan niini—upat
ka siyudad. 19 Gihatag ang mga siyudad ngadto
sa mga pari, ang mga kaliwat ni Aaron, diin
ang tanan napulog tulo ka siyudad, lakip na
ang ilang sibsibanan niini. 20 Alang sa nahibilin
sa pamilya ni Kohat—kadtong mga Levita nga
nahisakop sa pamilya ni Kohat—naangkon nila
ang mga siyudad nga gihatag kanila gikan sa
tribo ni Efraim pinaagi sa pagripa. 21 Gihatag
ngadto kanila ang Siquem lakip ang sibsibanan
sa kabungtoran sa Efraim—usa ka siyudad nga
dalangpanan alang ni bisan kinsa nga nakapatay
ug tawo nga wala tuyo-a—ang Gezer lakip na
ang sibsibanan niini, 22 ang Kibzaim lakip ang
sibsibanan niini, ug Bet Horon lakip na ang
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sibsibanan niini—upat kini ka siyudad tanan.
23Gikan sa tribo ni Dan, gihatag ngadto sa banay
ni Kohat ang Elteke lakip na ang sibsibanan niini,
ug Gibeton lakip ang sibsibanan niini, 24 Ayalon
lakip ang sibsibanan, ug ang Gatrimon lakip ang
sibsibanan niini—upat kini ka siyudad tanan.
25 Gikan usab sa katunga sa tribo ni Manases,
gihatag ngadto sa banay ni Kohat ang Taanac
lakip na ang sibsibanan ug ang Gatrimon lakip
na ang sibsibanan niini—duha kini ka siyudad.
26Adunay napulo tanan ka mga siyudad alang sa
nabilin nga mga banay sa mga kaliwat ni Kohat,
lakip na ang ilang mga sibsibanan. 27 Gikan sa
katunga sa tribo ni Manases, ngadto sa kabanay
ni Gerson, mao kini ang laing kabanay sa mga
Levita, ug gihatag kanila ang Golan didto sa
Bashan lakip na ang sibsibanan niini—usa ka
siyudad nga dalangpanan alang sa tanan nga
nakapatay ug laing tawo nga wala tuyo-a, uban
sa Beeshtera lakip ang sibsibanan niini—duha
kini ka siyudad tanan. 28 Gihatag usab sa banay
ni Gerson ang Kishion gikan sa tribo ni Isacar,
lakip ang sibsibanan niini, ang Daberat lakip
ang sibsibanan niini, 29 ang Jarmut lakip na ang
sibsibanan niini, ug ang Enganim lakip ang sib-
sibanan niini—upat kini ka siyudad. 30 Gikan sa
tribo ni Asher, gihatag nila ang Mishal lakip ang
sibsibanan niini, ang Abdon lakip ang sibsibanan
niini, 31 ang Helkat lakip ang sibsibanan niini,
ug ang Rehob lakip ang sibsibanan niini—upat
kini ka siyudad tanan. 32 Ug gikan sa tribo
ni Neftali, gihatag nila sa banay ni Gerson ang
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Kedes sa Galilea lakip ang sibsibanan niini—usa
ka siyudad nga dalangpanan alang ni bisan kinsa
nga nakapatay ug laing tawo nga wala tuyo-
a; ang Hamotdor lakip ang sibsibanan niini, ug
ang Kartan lakip ang sibsibanan niini—tulo kini
ka siyudad tanan. 33 Adunay napulog tulo ka
mga siyudad tanan, gikan sa banay ni Gerson,
lakip na ang ilang sibsibanan. 34 Ngadto sa
nahibilin nga mga Levita—ang mga kabanay ni
Merari— gihatagan sila gikan sa tribo ni Zebu-
lun: Jokneam lakip ang sibsibanan niini, ang
Karta lakip ang sibsibanan niini, 35 ang Dimna
lakip ang sibsibanan niini, ug ang Nahalal lakip
ang sibsibanan niini—upat ka siyudad tanan.
36 Gihatag kini ngadto sa kabanay ni Merari
gikan sa tribo ni Reuben: Bezer lakip ang sibsi-
banan niini, ang Jahaz lakip ang sibsibanan niini,
37 Kedemot lakip ang sibsibanan niini, ug ang
Mefat lakip ang sibsibanan niini—upat kini nga
siyudad. 38 Gikan sa tribo ni Gad gihatag kanila
ang Ramot sa Gilead lakip ang sibsibanan niini—
usa ka siyudad nga dalangpanan ni bisan kinsa
nga nakapatay ug tawo nga wala tuyo-a—ug ang
Mahanaim lakip ang sibsibanan niini. 39Gihatag
usab ngadto sa banay sa Merari ang Hesbon
lakip ang sibsibanan niini, ug ang Jazer lakip ang
sibsibanan niini. Adunay upat ka siyudad tanan.
40 Kining tanan mao ang mga siyudad sa pipila
ka mga kabanay ni Merari, nga gikan sa tribo
ni Levi—napulog duha ka mga siyudad tanan
ang gihatag kanila pinaagi sa pagripa. 41 Ang
mga siyudad sa mga Levita nga gikuha gikan
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sa tungatunga sa yuta nga gipanag-iyahan sa
katawhan sa Israel kay 48 ka siyudad, lakip ang
ilang mga dapit nga sibsibanan. 42 Ang matag
siyudad niini gipalibotan sa mga sibsibanan.
Mao kining mga pamaagi sa tanan niining mga
siyudad. 43 Busa gihatag ni Yahweh sa Israel
ang tanang yuta nga gisaad niya nga ihatag
ngadto sa ilang mga katigulangan. Gipanag-
iyahan kini sa mga Israelita ug nagpahiluna
didto. 44 Unya gihatag ni Yahweh kanila ang
matag bahin, sama sa iyang gisaad sa ilang mga
katigulangan. Walay usa sa ilang mga kaaway
ang nakabuntog kanila. Gitugyan ni Yahweh
ang tanan nilang kaaway sa ilang mga kamot.
45 Walay usa ka butang sa tanang maayong mga
saad nga gisulti ni Yahweh ngadto sa balay sa
Israel ang napakyas. Natuman ang tanan.

22
1Niadtong panahona gitawag ni Josue ang mga

kaliwat ni Reuben, ang mga kaliwat ni Gad, ug
ang katunga sa tribo ni Manases. 2 Miingon
siya kanila, “Gibuhat ninyo ang tanan nga gisugo
kaninyo ni Moises nga alagad ni Yahweh. Gi-
tuman ninyo ang akong tingog sa tanan nga
akong gisugo kaninyo. 3 Wala ninyo biyai ang
inyong mga kaigsoonan niining daghang mga
adlaw, ug hangtod karong adlawa. Ug natuman
ninyo ang mga buluhaton nga gikinahanglan
pinaagi sa kasugoan ni Yahweh nga inyong Dios.
4Karon gihatagan ni Yahweh nga inyong Dios ug
kapahulayan ang inyong mga kaigsoonan, sama
sa iyang gisaad kanila. Busa balik kamo ngadto
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sa inyong mga tolda sa yuta nga inyong gipanag-
iyahan, nga gihatag kaninyo ni Moises nga ala-
gad ni Yahweh sa tabok sa Jordan. 5 Pagbantay
lamang gayod sa pagtuman sa mga kasugoan
ug balaod nga gisugo kaninyo ni Moises nga
alagad ni Yahweh, sa paghigugma kang Yahweh
nga inyong Dios, sa paglakaw diha sa iyang
mga dalan, sa pagtipig sa iyang mga kasugoan,
sa pagpakighiusa ug pagsimba kaniya sa bug-
os ninyong kasingkasing ug sa tibuok ninyong
kalag.” 6 Busa gipanalanginan sila ni Josue
ug gipalakaw sila, ug unya namalik sila sa
ilang mga tolda. 7 Karon ngadto sa katunga sa
tribo ni Manases, gihatagan sila ni Moises ug
panulondon sa Basan, apan ngadto sa katunga,
gihatagan sila ni Josue ug panulondon tapad sa
ilang mga kaigsoonan sa yuta sa kasadpan sa
Jordan. Gipauli sila ni Josue ngadto sa ilang
mga tolda; gipanalanginan niya sila 8ug miingon
kanila, “Balik sa inyong mga tolda uban sa
daghan kaayo nga salapi, ug sa daghan mga
binuhing mananap, ug uban sa plata ug bu-
lawan, ug uban sa tumbaga ug puthaw, ug uban
sa daghang mga bisti. Bahina uban sa inyong
mga kaigsoonan ang mga inilog ninyo gikan sa
inyong mga kaaway.” 9 Busa ang mga kaliwat ni
Reuben, mga kaliwat ni Gad, ug katunga sa tribo
ni Manases namauli sa ilang mga panimalay,
gibiyaan ang katawhan sa Israel didto sa Shilo,
nga anaa sa yuta sa Canaan. Mibiya sila aron
moadto sa rehiyon sa Gilead, ngadto sa ilang
kaugalingong yuta, nga ilang gipanag-iyahan,
ingon nga pagtuman sa kasugoan ni Yahweh,
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pinaagi sa kamot ni Moises. 10 Sa dihang miabot
sila sa Jordan nga anaa sa yuta sa Canaan, ang
mga kaliwat ni Reuben ug ang kaliwat ni Gad
ug ang katunga sa tribo ni Manases nagtukod ug
halaran tapad sa Jordan, usa ka dako kaayo ug
inila nga halaran. 11Nadungog kini sa katawhan
sa Israel ug miingon, “Tan-awa! Ang katawhan
ni Reuben, Gad, ug ang katunga sa tribo ni
Manases nagtukod ug halaran atubangan sa yuta
sa Canaan, didto sa Gelilot, sa rehiyon duol sa
Jordan, sa dapit nga nahisakop sa katawhan sa
Israel.” 12 Sa dihang nadungog kini sa katawhan
sa Israel, nagtigom ang tibuok katawhan sa
Israel didto sa Shilo aron sa pagtungas ug sa
pagpakiggubat kanila. 13 Unya nagpadala ug
mensahero ang katawhan sa Israel ngadto sa
mga kaliwat ni Reuben, sa kaliwat ni Gad, ug sa
katunga sa tribo ni Manases, sa yuta sa Gilead.
Gipadala usab nila si Pinehas ang anak nga
lalaki ni Eleazar nga pari, 14 ug uban kaniya ang
napulo ka mga pangulo, usa ka tawo gikan sa
kaliwat nga mga pamilya sa Israel, ug ang matag-
usa kanila mao ang pangulo sa banay taliwala
sa katawhan sa Israel. 15 Miadto sila sa mga
katawhan ni Reuben, ni Gad, ug sa katunga sa
tribo ni Manases, sa yuta sa Gilead, ug misulti
sila ngadto kanila: 16 “Miingon ang tibuok
panagtigom ni Yahweh niini, 'Unsa man kining
dili pagkamatinud-anon nga inyong gibuhat ba-
tok sa Dios sa Israel, sa pagtalikod karong adlawa
sa pagsunod kang Yahweh pinaagi sa pagtukod
ug halaran alang sa inyong kaugalingon ingon
nga pagsupak batok kang Yahweh? 17 Dili pa ba
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igo alang kanato ang atong sala didto sa Peor?
Ug karon wala pa gani nato nahinloan ang atong
mga kaugalingon gikan niini. Kay tungod niadto
nga sala miabot ang hampak sa panagtigom ni
Yahweh. 18 Kinahanglan ba nga motalikod usab
kamo sa pagsunod kang Yahweh karong adlawa?
Kung mosupak usab kamo kang Yahweh karong
adlawa, masuko siya sa tibuok panagtigom sa
Israel ugma. 19 Kung mahugawan ang yuta nga
inyong gipanag-iyahan, kinahanglan mosaylo
kamo sa yuta nga gitukoran sa tabernakulo ni
Yahweh ug pagkuha alang sa inyong kaugalingon
ug kabahinan nga among gipanag-iyahan. Ayaw
lamang pagsupak kang Yahweh, o pagsupak
batok kanamo pinaagi sa pagtukod ug halaran
alang sa inyong kaugalingon gawas sa halaran
ni Yahweh nga atong Dios. 20 Dili ba si Acan
nga anak nga lalaki ni Zera, miguba man sa
pagtuo mahitungod sa mga butang nga gigahin
alang sa Dios? Ug dili ba kapungot ang miabot
sa katawhan sa Israel? Kanang tawhana wala
namatay nga nag-inusara alang sa iyang sala.'”
21 Unya ang mga tribo ni Reuben, ni Gad, ug
ang katunga sa tribo ni Manases mitubag sa
mga pangulo sa kabanayan sa Israel: 22 “Ang
Makagagahom, ang Dios, nga si Yahweh! Ang
Makagagahom, ang Dios, si Yahweh! —Nasayod
siya, ug tugoti nga masayod usab ang Israel!
Kung pagsupak kini o pagsalikway sa pagtuo
batok kang Yahweh, ayaw kamig palingkawasa
karong adlawa 23 tungod sa pagtukod ug halaran
aron sa pagtalikod gikan sa pagsunod kang Yah-
weh. Kung gitukod namo kana nga halaran aron
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sa paghalad niini ug halad nga sinunog, mga
halad nga trigo, o halad sa pakigdait, hinaot nga
pabayron kami ni Yahweh alang niini. 24 Wala!
Gibuhat namo kini tungod sa kahadlok nga sa
umaabot nga panahon tingalig moingon ang
inyong mga anak sa among mga anak, 'Unsa
may labot ninyo kang Yahweh, nga Dios sa
Israel? 25 Kay gihimo ni Yahweh nga utlanan
ang Jordan taliwala kaninyo ug kanamo. Kamo
nga mga katawhan ni Reuben ug katawhan ni
Gad, wala kamoy labot kang Yahweh.' Kay
tingalig paundangon sa inyong mga anak ang
among mga anak sa pagsimba kang Yahweh.
26Busamiingon kami, 'Magtukod kita ug halaran,
dili alang sa mga halad sinunog o alang sa
mga sakripisyo, 27 apan aron mahimong saksi
taliwala kaninyo ug kanamo, ug taliwala sa atong
mga kaliwatan, nga among buhaton ang pag-
alagad kang Yahweh sa iyang atubangan, uban
sa among mga halad sinunog ug sa among mga
sakripisyo ug sa among mga halad sa pakigdait,
aron ang inyong mga anak dili moingon sa
among mga anak sa umaabot nga panahon,
“Wala kamoy bahin kang Yahweh.”' 28 Busa
miingon kami, “Kungmao kini ang isulti kanamo
o sa among mga kaliwatan sa umaabot nga
panahon, moingon kami, “Tan-awa! Mao kini
ang kopya sa halaran ni Yahweh, nga gihimo
sa among mga katigulangan, dili alang sa mga
halad sinunog, ni alang sa mga sakripisyo, apan
ingon nga saksi taliwala kaninyo ug kanamo.”
29 Hinaot nga mahilayo gikan kanamo nga mo-
supak kami kang Yahweh, ug motalikod gikan
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sa pagsunod kaniya karong adlawa pinaagi sa
pagtukod ug halaran alang sa halad nga sinunog,
alang sa halad nga trigo, o alang sa sakripisyo,
gawas sa halaran ni Yahweh nga atong Dios
nga anaa sa atubangan sa iyang tabernakulo.'”
30 Sa dihang nadungog ni Pinehas nga pari ug
sa mga pangulo sa katawhan, nga mao ang
mga pangulo sa kabanayan sa Israel nga uban
kaniya, ang mga pulong nga gisulti sa katawhan
ni Reuben, ni Gad, ug ni Manases, nga maayo
kini sa ilang panan-aw. 31 Miingon si Pinehas
nga anak ni Eleazar nga pari ngadto sa katawhan
ni Reuben, ni Gad, ug ni Manases, “Karong
adlawa nasayod kami nga anaa si Yahweh sa
atong taliwala, tungod kay wala ninyo gibuhat
ang pagsalikway sa pagtuo batok kaniya. Karon
giluwas ninyo ang katawhan sa Israel gikan sa
kamot ni Yahweh.” 32 Unya si Pinehas nga anak
ni Eleazar nga pari, ug ang mga pangulo mibalik
gikan sa mga kaliwat ni Reuben ug kaliwat ni
Gad, gikan sa yuta sa Gilead, balik ngadto sa
yuta sa Canaan, ngadto sa katawhan sa Israel, ug
misulti ngadto kanila. 33 Ang ilang balita maayo
sa panan-aw sa katawhan sa Israel. Gidayeg sa
katawhan sa Israel ang Dios ug wala na magsulti
mahitungod sa pagpakiggubat sa mga kaliwat ni
Reuben ug sa kaliwat ni Gad, aron sa pagguba sa
yuta nga ilang nahimutangan. 34 Ginganlan sa
mga kaliwat ni Reuben ug sa mga kaliwat ni Gad
ang halaran ug “Saksi,” kay miingon sila, “Mao
kini ang saksi tali kanato nga si Yahweh mao ang
Dios.”
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23
1 Ug human sa daghang mga adlaw, sa dihang

gipapahulay na ni Yahweh ang Israel gikan
sa tanang kaaway nga nagpalibot kanila, tigu-
lang na kaayo si Josue. 2 Gipatawag ni Josue
ang tanang Israelita—ang ilang mga katigulan-
gan, ang ilang mga pangulo, ang ilang mga
maghuhukom, ug ang ilang mga opisyal—ug
miingon kanila, “Tigulang na kaayo ako. 3Nakita
ninyo ang tanang butang nga gibuhat ni Yahweh
nga inyong Dios ngadto sa tanang kanasoran
alang sa inyong kaayohan, kay si Yahweh nga in-
yong Dios ang nakig-away alang kaninyo. 4 Tan-
awa! Gibahinbahin ko na kaninyo ang mga
nasod nga nahibilin aron buntogon ingon nga
panulondon alang sa inyong mga tribo, uban
sa tanang kanasoran nga ako nang gilaglag,
gikan sa Jordan paingon sa Dakong Dagat sa
kasadpan. 5 Papahawaon sila ni Yahweh nga
inyong Dios. Ipahilayo niya sila gikan kaninyo.
Ilogon niya ang ilang yuta, ug panag-iyahan
ninyo ang ilang yuta, sumala sa gisaad kaninyo
ni Yahweh nga inyong Dios. 6 Busa pagmalig-
on, aron inyong matipigan ug matuman ang
tanan nga gisulat sa libro sa balaod ni Moses,
nga dili motipas sa tuo ni sa wala niini, 7 aron
dili kamo makasagol niining mga nasod nga
nahibilin uban kaninyo o molitok sa mga ngalan
sa ilang mga dios, o manumpa pinaagi kanila,
o magsimba o magyukbo kanila. 8 Hinuon,
kinahanglan mokupot kamo kang Yahweh nga
inyong Dios sama sa inyong gibuhat hangtod
karong adlawa. 9 Kay gipapahawa ni Yahweh sa
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inyong atubangan ang dako ug kusgan nga mga
nasod. Apan alang kaninyo, walay makabarog
sa inyong atubangan hangtod karong adlawa.
10 Bisan ang usa ka tawo taliwala sa inyong
kadaghanon makahimo sa pagpadagan sa usa
ka libo, kay si Yahweh nga inyong Dios, mao
ang makig-away alang kaninyo, sumala sa iyang
gisaad kaninyo. 11 Hatagi gayod ug pinasahi
nga pagtagad, aron higugmaon ninyo si Yahweh
nga inyong Dios. 12 Apan kung motalikod
kamo ug mogunit sa mga nahibilin nga tawo
niini nga mga nasod nga nagpabilin taliwala
kaninyo, o kung makigminyo kamo kanila, o
kung makigtipon kamo kanila ug sila makig-
uban kaninyo, 13 hibaloi nga si Yahweh nga
inyong Dios dili na gayod mopapahawa niining
mga nasora gikan kaninyo. Hinuon, mahimo
silang bitik o lit-ag alang kaninyo, mga latos sa
inyong mga likod ug mga tunok sa inyong mga
mata, hangtod mamatay kamo niining maayo
nga yuta nga gihatag ni Yahweh nga inyong Dios
kaninyo. 14 Ug karon moadto ako sa dalan sa
tibuok kalibotan, ug nasayod kamo sa inyong
bug-os nga mga kasingkasing ug mga kalag nga
walay bisan usa ka pulong ang wala natinuod
sa tanang maayong mga butang nga gisaad ni
Yahweh nga inyong Dios kaninyo. Miabot ang
tanang butang alang kaninyo. Walay bisan usa
niini ang napakyas. 15 Apan sama nga matuman
ang matag pulong nga gisaad ni Yahweh nga
inyong Dios kaninyo, magdala usab si Yahweh
kaninyo sa tanang daotang mga butang hangtod
malaglag niya kamo gikan niining maayong yuta
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nga gihatag ni Yahweh nga inyong Dios diha
kaninyo. 16 Himoon niya kini kung supakon
ninyo ang kasabotan ni Yahweh nga inyong Dios,
nga iyang gisugo nga tipigan. Kung moadto ug
mosimba kamo sa laing mga dios ug moyukbo
kanila, ang kasuko ni Yahweh mosilaob batok
kaninyo, ug dali niya kamong wagtangon gikan
sa maayong yuta nga iyang gihatag kaninyo.”

24
1 Unya gitigom ni Josue ang tanang tribo sa

Israel ngadto sa Siquem ug gipatawag ang tanang
katigulangan sa Israel, ang ilang mga pangulo,
ang ilang mga maghuhukom, ug ang ilang mga
opisyal, ug unya gitugyan nila ang ilang mga
kaugalingon atubangan sa Dios. 2 Miingon si
Josue sa tanang katawhan, “Mao kini ang giingon
ni Yahweh, ang Dios sa Israel, 'Nagpuyo ang
inyong mga katigulangan kaniadto tabok sa Suba
sa Eufrates—si Tera, ang amahan ni Abraham ug
ang amahan ni Nahor—ug unya misimba silag
laing mga dios. 3 Apan gikuha ko ang inyong
amahan gikan sa tabok sa Eufrates ug gigiyahan
siya ngadto sa yuta sa Canaan, ug gihatagan ko
siya ug daghang mga kaliwat pinaagi sa iyang
anak nga lalaki nga si Isaac. 4 Ug kang Isaac
gihatag ko si Jacob ug si Esau. Gihatag ko kang
Esau ang kabungtoran sa nasod sa Seir aron
inyong angkonon, apan si Jacob ug ang iyang
mga anak milugsong sa Ehipto. 5 Gipadala ko
si Moises ug si Aaron, ug gisakit ko ang mga
Ehiptohanon pinaagi sa mga hampak. Human
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niana, gipagawas ko kamo. 6 Gidala ko ang iny-
ong mga katigulangan pagawas gikan sa Ehipto,
ug miabot kamo sa dagat. Gigukod kamo sa
mga Ehiptohanon nga gamit ang mga karwahe
ug mga tawong nagkabayo hangtod sa Dagat sa
Kabugangan. 7 Sa dihang mitawag ang inyong
katigulangan kang Yahweh, gibutang niya ang
kangitngit taliwala kaninyo ug sa mga Ehipto-
hanon. Gidala niya ang dagat aron mopaduol ug
magtabon kanila. Nakita ninyo kung unsa ang
akong gibuhat sa Ehipto. Unya mipuyo kamo sa
kamingawan sa dugay nga panahon. 8 Gidala ko
kamo sa yuta sa mga Amorihanon, nga nagpuyo
sa pikas bahin sa Jordan. Nakig-away sila
kaninyo, ug gihatag ko sila sa inyong kamot.
Gipanag-iyahan ninyo ang ilang kayutaan, ug
gilaglag ko sila sa inyong atubangan. 9 Unya si
Balak nga anak nga lalaki ni Zipor, hari sa Moab,
mitindog ug misulong sa Israel. Gipadala niya
ug gipatawag si Balaam ang anak nga lalaki ni
Beor, aron sa pagtunglo kaninyo. 10 Apan wala
ako maminaw kang Balaam. Sa pagkatinuod,
gipanalanginan niya kamo. Busa giluwas ko
kamo gikan sa iyang kamot. 11 Mitabok kamo
sa Jordan ug miabot sa Jerico. Nakig-away
batok kaninyo ang mga pangulo sa Jerico, uban
sa mga Amorihanon, sa mga Perizihanon, sa
mga Canaanhon, sa mga Hitihanon, sa mga
Girgasihanon, sa mga Hibihanon, ug sa mga
Jebusihanon. Gihatagan ko kamo ug kadaogan
batok kanila ug gitugyan ko sila ilalom sa inyong
pagmando. 12 Gipadala ko ang tambuboan sa in-
yong atubangan, nga maoy nagpapahawa kanila
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ug sa duha kamga hari sa Amorihanon sa inyong
atubangan. Wala kini nahitabo pinaagi sa inyong
mga espada o sa inyong mga pana. 13 Gihatagan
ko kamo ug yuta nga wala ninyo gihagoan ug
mga siyudad nga wala ninyo gitukod, ug karon
nagpuyo kamo niini. Mikaon kamo sa bunga
sa kaparasan ug tanaman sa olibo nga wala
ninyo gitanom.' 14 Karon kahadloki si Yahweh
ug simbaha siya uban sa tibuok pagkamatarong
ug pagkamatinud-anon; isalikway ang mga dios
nga gisimba sa inyong mga katigulangan tabok
sa Eufrates ug sa Ehipto, ug simbaha si Yah-
weh. 15 Kung sayop alang sa inyong panan-
aw ang pagsimba kang Yahweh, pagpili sa in-
yong kaugalingon karong adlawa kung kinsa
ang inyong alagaran, kung ang mga dios ba sa
inyong mga katigulangan tabok sa Eufrates, o
mga dios sa Amorihanon, nga mao ang yuta
nga inyong gipuy-an. Apan alang kanako ug sa
akong panimalay, among simbahon si Yahweh.”
16Mitubag ang katawhan ugmiingon, “Dili gayod
namo isalikway si Yahweh aron mag-alagad sa
laing mga dios, 17 kay si Yahweh nga among
Dios maoy nagdala kanamo ug sa among mga
katigulangan pagawas gikan sa yuta sa Ehipto,
gawas sa balay sa pagkaulipon, ug mibuhat niad-
tong mga dagkong timaan sa among panan-aw,
ug nagbantay kanamo sa tanang mga nasod nga
among giagian, ug taliwala sa tanang kanasoran
nga among nalabyan. 18 Ug gipapahawa ni
Yahweh ang tanang mga katawhan sa among
atubangan, ang mga Amorihanon nga nagpuyo
niining yutaa. Busa simbahon usab namo si
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Yahweh, kay siya ang among Dios.” 19 Apan
miingon si Josue ngadto sa katawhan, “Dili kamo
makaalagad kang Yahweh, kay balaan siya nga
Dios; abughoan siya nga Dios; dili niya pasayloon
ang inyong mga kalapasan ug mga kasal-anan.
20 Kung isalikway ninyo si Yahweh ug mosimba
sa mga langyaw nga dios, motalikod siya ug
maghimo ug daotan diha kaninyo. Laglagon
niya kamo, human siya nagbuhat ug maayo
diha kaninyo. 21 Apan miingon ang katawhan
kang Josue, “Dili, simbahon namo si Yahweh.”
22 Unya miingon si Josue sa katawhan, “Mga
saksi kamo batok sa inyong mga kaugalingon
nga inyong gipili alang sa inyong kaugalingon
si Yahweh, aron mag-alagad kaniya.” Miingon
sila, “Mga saksi kami.” 23 “Karon isalikway
ang mga langyaw nga dios nga anaa kaninyo,
ug ihatag ang inyong mga kasingkasing kang
Yahweh, nga Dios sa Israel.” 24 Miingon ang
katawhan ngadto kang Josue, “Simbahon namo
si Yahweh nga among Dios. Maminaw kami sa
iyang tingog.” 25 Naghimo si Josue ug kasabotan
sa mga tawo niadtong adlawa. Nagbutang siya
ug mga kasugoan ug mga balaod sa Siquem.
26Gisulat ni Josue kining mga pulonga sa libro sa
balaod sa Dios. Nagkuha siya ug dako nga bato
ug gipahimutang kini didto ibabaw sa tugas nga
kahoy nga tapad sa sagradong dapit ni Yahweh.
27Miingon si Josue sa tanang katawhan, “Timan-
i, kini nga bato magpamatuod batok kanato.
Nadungog niini ang tanang mga pulong nga
gisulti ni Yahweh kanato. Busa mahimo kining
saksi batok kanato, kung inyo man ugaling
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ilimod ang inyong Dios.” 28 Busa gipapauli ni
Josue ang katawhan, ang tagsatagsa ka tawo
ngadto sa iyang panulondon. 29 Human niining
mga butanga si Josue nga anak nga lalaki ni
Nun, nga alagad ni Yahweh, namatay, sa 110
nga pangidaron. 30 Gilubong nila siya sulod
sa utlanan sa iyang kaugalingong panulondon,
sa Timnat Sera, nga atua sa kabungtoran sa
Efraim, amihanan sa Bukid sa Gaas. 31 Gisimba
sa Israel si Yahweh sa tanan nga mga adlaw
sa kinabuhi ni Josue, ug sa tanang mga adlaw
sa mga katigulangan nga nagsunod kang Josue,
kadtong nakasinati sa tanang butang nga gibuhat
ni Yahweh alang sa Israel. 32 Ang mga bukog ni
Jose, nga gidala sa katawhan sa Israel pagawas
sa Ehipto—gilubong nila sa Siquem, sa bahin
sa yuta nga gipalit ni Jacob gikan sa mga anak
nga lalaki ni Hamor, nga amahan ni Siquem.
Gipalit niya kini sa 100 kabuok nga plata, ug
nahimo kining panulondon sa mga kaliwat ni
Jose. 33 Namatay usab si Eleazar nga anak nga
lalaki ni Aaron. Gilubong nila siya sa Gibea,
ang siyudad ni Pinehas nga iyang anak nga
lalaki, nga gihatag kaniya. Nahimutang kini sa
kabungtoran sa Efraim.
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