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Joshua
ਯਹੋਸ਼ੁਆ

ਭੂਿਮਕਾ
ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਉਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੀ
ਅਗਵਾਈ ਿਵੱਚ ਕਨਾਨ ਦੇਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ । ਇਸ ਪੁਸਤਕ
ਿਵੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਹਨ: ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਨੂੰ
ਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਯਰੀਹੋ ਦੀ ਹਾਰ, ਏ ਦਾ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇਮ । ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਾਗਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ : “ਅੱਜ
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਓ ਿਜਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ
ਘਰਾਣਾ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਾਂਗ”ੇ (24:15)
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ:
ਕਨਾਨ ਦੇਸ ਤੇ ਿਜੱਤ 1:1 – 12:24
ਦੇਸ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ 13:1 – 21:45
ਯਰਦਨ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਦਾ ਭਾਗ 13:1-33
ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਦਾ ਭਾਗ 14:1-19:51
ਸ਼ਰਣ ਨਗਰ 20:1-9
ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਨਗਰ 21:1-45
ਪੂਰਬ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਸੇ ਗੋਤਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸੀ 22:1-34
ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦਾ ਅੰਿਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ 23:1-16
ਸ਼ਕੇਮ ਿਵੱਚ ਨੇਮ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ 24:1 – 33
ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਿਗਆ
੧ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸੇਵਕ
ਨੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ੨ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ । ਹੁਣ
ਤੂੰ ਠ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਲੰਘ,
ਉਸ ਦੇਸ ਨੂੰ ਜਾ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ
। ੩ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਿਜੱਥੇ ਤੇਰਾ ਪੈਰ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਭ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ
ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ੪ ਉਜਾੜ ਅਤੇ ਉਸ ਲਬਾਨੋਨ ਤੋਂ ਲੈ
ਕੇ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਤੱਕ ਜੋ ਫ਼ਰਾਤ ਦੀ ਨਦੀ ਹੈ, ਿਹੱਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ, ਸੂਰਜ ਦੇ
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ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਹੋਵੇਗੀ । ੫ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਿਜੰਦਗੀ
ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਠਿਹਰ ਸਕੇਗਾ । ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ
ਿਰਹਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀ ਛੱਡਾਂਗਾ ਅਤੇ ਨਾ
ਤੈਨੂੰ ਿਤਆਗਾਂਗਾ । ੬ ਤਕੜਾ ਹੋ ਅਤੇ ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖ ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਜਸ ਦੇਸ ਨੂੰ ਦੇਣ
ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ
ਦੇਸ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ । ੭ ਤੂੰ ਤਕੜਾ ਹੋ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖ, ਮੇਰੇ ਦਾਸ
ਮੂਸਾ ਨੇ ਜੋ ਿਬਵਸਥਾ ਤੈਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ,
ਉਸ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਨਾ ਮੁੜੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਿਜੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂ ਤੂੰ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਂਗਾ । ੮ ਇਹ
ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੱਖਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਿਦਨ ਰਾਤ ਇਸ
ਤੇ ਿਧਆਨ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੱਲੇਂ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਵੇਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੂੰ
ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਂਗਾ । ੯ ਕੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ? ਤਕੜਾ ਹੋ ਅਤੇ
ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖ, ਨਾ ਕੰਬ ਅਤੇ ਨਾ ਘਾਬਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜੱਥੇ
ਤੂੰ ਜਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੈ ।
ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈ
੧੦ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ, ੧੧ ਡੇਿਰਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਦੀ ਲੰਘੋ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਿਦਓ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਿਤਆਰ
ਕਰੋ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਲੰਘੋਗੇ ਤਾਂ
ਜੋ ਉਸ ਦੇਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਅਿਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ।
੧੨ ਰਊਬੇਨੀਆਂ, ਗਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਅੱਧੇ ਗੋਤ ਨੂੰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ੧੩ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਜਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਵੀ ਅਤੇ ਇਹ
ਦੇਸ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ । ੧੪ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੰਗਰ ਇਸ
ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਵੱਸਣਗੇ, ਿਜਹੜੀ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਿਜੰਨ੍ਹੇ ਸੂਰਬੀਰ ਹੋ ਸ਼ਸਤਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਪਿਣਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਪਾਰ ਲੰਘੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ । ੧੫ ਜਦ ਤੱਕ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਾ ਦੇਵੇ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇਸ
ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ
ਕਰ ਲੈਣ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ ਵੱਲ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਿਵਰਾਸਤ ਹੈ ਮੁੜ ਆਇਓ,
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ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ
ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਿਲਓ । ੧੬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ
ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ ਅਸੀਂ ਥੇ ਹੀ ਜਾਂਵਾਂਗੇ । ੧੭ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ
ਮੂਸਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਾਂਗੇ । ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਸੀ ਉਸੇ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਵੀ ਰਹੇ, ੧੮ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰੇ
ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣੇ ਿਜਸ ਦੀ ਤੂੰ
ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਗਆ ਦੇਵੇਂ ਉਹ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ । ਤੂੰ ਿਨਰਾ ਤਕੜਾ ਹੋ ਅਤੇ ਹੌਂਸਲਾ
ਰੱਖ ।
੨
ਯਰੀਹੋ ਦਾ ਭੇਤ ਲੈਣਾ
੧ ਤਦ ਨੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਦੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ
ਿਵੱਚ ਭੇਤ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ । ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇਸ ਯਰੀਹੋ
ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹ ਝੱਟ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਠਿਹਰੇ ਿਜਸ
ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਹਾਬ ਸੀ । ੨ ਤਦ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਿਕ ਵੇਖੋ,
ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਦੇਸ ਦਾ ਭੇਦ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ
ਹੋਏ ਹਨ । ੩ ਤਦ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਰਾਹਾਬ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਉਹਨਾਂ
ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਿਲਆ ਿਜਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਠਿਹਰੇ ਹਨ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਦਾ ਭੇਤ ਲੈਣ ਆਏ ਹਨ । ੪ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਮਨੁੱਖਾਂ
ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ
ਸਨ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਥੋਂ ਦੇ ਸਨ । ੫ ਜਦ ਹਨੇਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ
ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਨੱਕਲ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਿਕ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਕੱਥੇ ਚੱਲੇ ਗਏ । ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ
ਕਰੋ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ । ੬ ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤ ਤੇ
ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਲਕੜਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਜੋ ਛੱਤ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਲੁਕਾ
ਿਦੱਤਾ । ੭ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਯਰਦਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੱਤਣ ਤੱਕ ਗਏ ਅਤੇ ਿਜਸ
ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਟਕ
ਬੰਦ ਕਰ ਿਲਆ ।
੮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੱਤ ਤੇ ਗਈ । ੯ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਦੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ
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ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆ ਿਪਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ ਦੇ ਵਸਨੀਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਏ ਹਨ । ੧੦ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕ ਿਜਸ ਵੇਲੇ
ਤੁਸੀਂ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲੇ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ
ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਸੁਕਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਿਜਆਂ ਨਾਲ
ਅਰਥਾਤ ਸੀਹੋਨ ਅਤੇ ਓਗ ਨਾਲ ਿਜਹੜੇ ਯਰਦਨ ਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸਨ ਿਕਵੇਂ
ਵਰਤਾਵ ਕੀਤਾ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ । ੧੧ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੁਿਣਆ ਤਾਂ
ਸਾਡੇ ਮਨ ਿਪਘਲ ਗਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਿਵੱਚ ਿਹੰਮਤ ਨਹੀਂ
ਰਹੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਉਹੀ ਇਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ । ੧੨ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਸਹੁੰ ਖਾਓ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦਯਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ
ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਦਯਾ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਿਦਓ । ੧੩ ਿਕ ਮੇਰੇ
ਿਪਤਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ
ਜੀਉਂਦਾ ਰੱਖੋਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਓਗੇ । ੧੪ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ
ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ
ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਹ ਦੇਸ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਯਾ ਅਤੇ ਸੱਿਚਆਈ ਨਾਲ
ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ।
੧੫ ਉਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਿਖੜਕੀ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦੀ ਉਤਾਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਦਾ ਘਰ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਚਾਰ-ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ । ੧੬ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਪਹਾੜ ਵੱਲ ਚਲੇ
ਜਾਓ ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲ ਪੈਣ । ਇਸ
ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਿਤੰਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਛੱਡੋ ਜਦ ਤੱਕ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਨਾ ਮੁੜਨ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਚਲੇ ਜਾਇਓ । ੧੭ ਉਹਨਾਂ
ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਸ ਸਹੁੰ ਤੋਂ ਿਜਹੜੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਆਈ ਹੈ ਅਸੀਂ
ਬਰੀ ਹੋਵਾਂਗੇ । ੧੮ ਵੇਖ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਲ ਸੂਤ
ਦੀ ਡੋਰੀ ਇਸ ਿਖੜਕੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੀ ਿਜਹ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਤਾਿਰਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ, ਆਪਿਣਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕਿਠਆ ਕਰੀਂ । ੧੯ ਤਦ ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜੋ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਿਵੱਚੋਂ ਗਲੀ ਿਵੱਚ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ
ਉਸ ਦਾ ਖੂਨ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ
ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਜੇ ਿਕਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਠੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ
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ਖੂਨ ਸਾਡੇ ਿਸਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ । ੨੦ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵੇਂਗੀ ਤਾਂ
ਉਸ ਸਹੁੰ ਤੋਂ ਿਜਹੜੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਆਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਰੀ ਹੋਵਾਂਗੇ । ੨੧ ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ । ਸੋ ਉਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ
ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਲਾਲ ਸੂਤ ਦੀ ਡੋਰੀ ਿਖੜਕੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਿਦੱਤੀ ।
੨੨ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰ ਕੇ ਪਹਾੜ ਵੱਲ ਗਏ ਅਤੇ ਥੇ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਰਹੇ ਜਦ ਤੱਕ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਲੱਿਭਆ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਲੱਭੇ । ੨੩ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਮੁੜੇ
ਅਤੇ ਪਹਾੜੋਂ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਪਾਰ ਲੰਘ ਕੇ ਨੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ । ੨੪ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ
ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ
ਘਬਰਾ ਗਏ ਹਨ ।
੩
ਇਸਰਾਏਲੀ ਯਰਦਨ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ
੧ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਿਠਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ
ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਯਰਦਨ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਥੇ ਠਿਹਰ ਗਏ ੨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਿਤੰਨ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਅਿਧਕਾਰੀ
ਡੇਰੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਦੀ ਲੰਘੇ । ੩ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਿਜਸ
ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਵੀ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ
ਚੁੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਿਪਛੇ
ਿਪਛੇ ਚੱਿਲਓ । ੪ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਮਣਤੀ ਦੇ ਦੋ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ
ਹੱਥ ਦਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਇਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਾਹ ਨੂੰ
ਿਜੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਜਾਣੋ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਉਸ ਰਾਹ
ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇ । ੫ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰੋ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਕੱਲ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਅਦਭੁੱਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ।
੬ ਿਫਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਪਾਰ ਲੰਘੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਚੁੱਿਕਆ ਅਤੇ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ ।
੭ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਮੈਂ ਸਾਰੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਵੇਖਿਦਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਡਆਈ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ
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ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਜਾਣਨ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ ਿਤਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਵੀ ਹਾਂ
। ੮ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਹੁਕਮ ਕਰ ਿਕ
ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਰਦਨ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ।
੯ ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਧਰ ਆਓ ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ ੧੦ ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਆਿਖਆ
ਿਕ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੋਗੇ ਿਕ ਿਜਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਹ ਕਨਾਨੀਆਂ, ਿਹੱਤੀਆਂ, ਿਹੱਵੀਆਂ, ਫਿਰਜ਼ੀਆਂ, ਿਗਰਗਾਸੀਆਂ, ਅਮੋਰੀਆਂ
ਅਤੇ ਯਬੂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ
। ੧੧ ਵੇਖ,ੋ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਯਰਦਨ ਦੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ । ੧੨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਾਂ ਜਣੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀਆਂ ਗੋਤਾਂ ਿਵੱਚੋ
ਇੱਕ-ਇੱਕ ਗੋਤ ਿਪੱਛੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਓ । ੧੩ ਅਤੇ ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ
ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਯਰਦਨ
ਦੇ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਿਜਹੜੇ ਤੋਂ ਵਗਦੇ ਹਨ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ
ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਢੇਰ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ।
੧੪ ਤਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਲੋਕ ਆਪਿਣਆਂ ਤੰਬੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਿਕ
ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਅਤੇ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ
ਨੂੰ ਚੁੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ੧੫ ਜਦ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਯਰਦਨ
ਤੱਕ ਆਏ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਕੰਢੇ
ਦੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਡੁੱਬੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਰਦਨ ਦਾ ਦਿਰਆ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ
ਿਵੱਚ ਆਪਿਣਆਂ ਸਾਿਰਆਂ ਕੰਿਢਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ੧੬ ਤਾਂ ਤੋਂ ਵਗਣ
ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਆਦਾਮ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਕੋਲ ਿਜਹੜਾ ਸਾਰਥਾਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ
ਠਿਹਰ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਢੇਰ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਿਜਹੜੇ ਅਰਾਬਾਹ
ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਅਰਥਾਤ ਖਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਵਿਹੰਦੇ ਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਡ ਹੋ
ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਪਾਰ ਲੰਘੇ । ੧੭ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਜਕ ਿਜਹੜੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ ਯਰਦਨ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ
ਤੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਖਲੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੋਂ ਦੀ
ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਲੰਘ ਨਾ ਚੁੱਕੀ ।
੪
ਯਾਦਿਗਰੀ ਦੇ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਪੱਥਰ
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੧ ਜਦ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ, ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ ੨ ਿਕ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਾਰਾਂ ਮਨੁੱਖ ਚੁਣ ਲਵੋ,ਹਰੇਕ ਗੋਤ
ਿਵਚੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ੩ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦਓ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਯਰਦਨ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰੋਂ
ਥੋਂ ਿਜੱਥੇ ਜਾਜਕ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਾਰਾਂ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ
ਲਵੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਿਵੱਚ ਰੱਖੋ ਿਜੱਥੇ ਅੱਜ
ਿਦਨ ਰਾਤ ਵਸੇਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ । ੪ ਤਦ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ
ਸੱਿਦਆ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਇੱਕ
ਗੋਤ ਿਪੱਛੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ । ੫ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਯਰਦਨ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਓ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੱਥਰ
ਆਪਣੇ ਮੋਿਢਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਵੇ । ੬ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨੀ
ਹੋਵੇ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਪੁੱਛੇ ਿਕ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਕੀ
ਮਤਲਬ ਹੈ ? ੭ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੱਖ-ੋ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ! ਜਦ ਉਹ ਯਰਦਨ ਤੋਂ ਪਾਰ
ਲੰਿਘਆ ਤਾ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੱਥਰ ਸਦਾ
ਲਈ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਲਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਈ ਹੋਣਗੇ ।
੮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ ਸੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਯਰਦਨ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਬਾਰਾਂ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਲਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਥੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ । ੯ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਯਰਦਨ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਿਟਕੇ
ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ ਬਾਰਾਂ ਪੱਥਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ
ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਥੇ ਹਨ । ੧੦ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਜਕ ਿਜਹੜੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ
ਸਨ ਯਰਦਨ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਖੜੇ ਰਹੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋ ਿਗਆ ਿਜਵੇਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਰਥਾਤ
ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਹੜੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਸਨ
ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਏ । ੧੧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ
ਜਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਾਰ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰ ਲੰਘੇ । ੧੨ ਿਫਰ ਰਊਬੇਨੀ, ਗਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦਾ ਅੱਧਾ ਗੋਤ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਆਖਣ ਅਨੁਸਾਰ
ਪਾਰ ਲੰਘੇ । ੧੩ ਤਦ ਚਾਲੀ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਯੁੱਧ ਲਈ ਸ਼ਸਤਰ
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ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਲੜਾਈ ਲਈ ਪਾਰ ਲੰਘੇ । ੧੪ ਉਸ ਿਦਨ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਵਿਡਆਈ ਿਦੱਤੀ
ਤਾਂ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਮੂਸਾ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਡਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਿਤਵੇਂ ਉਸ
ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸਨ ।
੧੫ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ੧੬ ਉਹਨਾਂ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ
ਸਾਖੀ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਹੁਕਮ ਕਰ ਿਕ ਉਹ ਯਰਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ।
੧੭ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਯਰਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਆਓ । ੧੮ ਤਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਜਾਜਕ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਯਰਦਨ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ
ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਟਕੀਆਂ ਤਾਂ ਯਰਦਨ ਦੇ
ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਆਏ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਂਗੂੰ ਆਪਿਣਆਂ ਸਾਿਰਆਂ
ਕੰਿਢਆ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ । ੧੯ ਤਦ ਲੋਕ ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਤਰੀਕ ਨੂੰ
ਯਰਦਨ ਤੋਂ ਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਯਰੀਹੋ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਿਗਲਗਾਲ ਿਵੱਚ
ਡੇਰੇ ਲਾਏ । ੨੦ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਰਦਨ
ਿਵੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਿਲਆਏ ਸਨ ਿਗਲਗਾਲ ਿਵੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ । ੨੧ ਤਦ ਉਸ ਨੇ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ
ਆਪਿਣਆਂ ਿਪਉਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਿਕ ਇਹ ਪੱਥਰ ਇੱਥੇ ਿਕਉਂ ਹਨ । ੨੨ ਤਦ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਓ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਇਸ ਯਰਦਨ ਤੋਂ ਸੁੱਕੀ
ਭੂਮੀ ਤੇ ਪਾਰ ਲੰਿਘਆ ਸੀ । ੨੩ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਿਦੱਤਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਨਾ
ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦ
ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਨਾ ਲੰਘੇ । ੨੪ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਿਕ ਉਹ ਬਲਵੰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੱਕ ਡਰਦੇ ਿਰਹਾ ਕਰੋ ।
੫
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਪਸਾਹ ਮਨਾਉਣਾ
੧ ਜਦ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਿਜਆਂ ਨੇ ਿਜਹੜੇ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਸਨ ਅਤੇ
ਕਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਿਜਆਂ ਨੇ ਿਜਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਨ ਸੁਿਣਆ ਿਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਿਦੱਤਾ
ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪਾਰ ਨਾ ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਘਬਰਾ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਹੰਮਤ ਨਾ ਰਹੀ ।
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੨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚਕਮਕ
ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਛੁਰੀਆਂ ਬਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕਰਾ
। ੩ ਤਦ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਚਕਮਕ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ
ਖਲੜੀਆਂ ਦੇ ਿਟੱਬੇ ਕੋਲ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕਰਾਈ । ੪ ਯਹੋਸ਼ੁਆ
ਨੇ ਜੋ ਸੁੰਨਤ ਕਰਾਈ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਿਮਸਰ
ਤੋਂ ਿਨੱਕਲੇ ਸਨ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਨਰ ਿਜਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜੋਧੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਮਸਰੋਂ
ਿਨੱਕਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਉਜਾੜ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਮਰ ਗਏ ਸਨ । ੫ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ
ਿਜਹੜੇ ਿਮਸਰ ਿਵਚੋਂ ਿਨੱਕਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਹੋ ਚੁਕੀ ਸੀ ਪਰ ਿਜੰਨ੍ਹੇ
ਲੋਕ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲਣ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਉਜਾੜ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਜੰਮੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੰਨਤ
ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ । ੬ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲੀ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਿਫਰਦੇ
ਰਹੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜੋਧੇ ਿਜਹੜੇ ਿਮਸਰੋਂ ਿਨੱਕਲੇ ਸਨ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋ ਗਏ,
ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਿਣਆ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਿਵਖਾਲੇਗਾ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਿਜਹ ਦੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੁੰ
ਖਾਧੀ ਸੀ ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਿਜਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਦ ਵਗਦਾ ਹੈ ।
੭ ਿਜਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਠੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕਰਾਈ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਅਸੁੰਨਤੀ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਰਾਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੰਨਤ
ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਸੀ । ੮ ਜਦ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਚੰਗੇ
ਨਾ ਹੋਏ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਰਹੇ । ੯ ਿਫਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਿਮਸਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦੂਰ ਕਰ
ਿਦੱਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਥਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਿਗਲਗਾਲ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ
।
੧੦ ਿਫਰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਿਗਲਗਾਲ ਿਵੱਚ ਡੇਰੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਰੀਹੋ
ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚੌਧਵੀਂ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਸਾਹ ਦਾ
ਪਰਬ ਮਨਾਇਆ । ੧੧ ਪਸਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਿਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇਸ ਦੀ
ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਦਾਣੇ ਅਤੇ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਸੇ ਿਦਨ ਖਾਧੀ । ੧੨ ਜਦ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਖਾਧਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਮੰਨਾ ਬੰਦ ਹੋ
ਿਗਆ । ਿਫਰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਾ ਕਦੀ ਨਾ ਿਮਿਲਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਉਸ ਸਾਲ ਕਨਾਨ ਦੇਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਖਾਧਾ ।
ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ
੧੩ ਜਦ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ
ਉਤਾਹਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਲਈ
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ਉਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਵੱਲ ਹੈਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਵੱਲ?” ੧੪ ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ
ਹਾਂ ਤਦ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਪਰਨੇ ਿਡੱਿਗਆ ਅਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ? ੧੫ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਂ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾਹ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਜੱਥੇ ਤੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈਂ ਉਹ ਥਾਂ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਹੀ ਕੀਤਾ ।
੬
ਯਰੀਹੋ ਦਾ ਪਤਨ
੧ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਟਕ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਸੀ । ੨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਵੇਖ ਮੈਂ ਯਰੀਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਰਾਜੇ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ । ੩ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ
ਸਾਰੇ ਜੋਧੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ
ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਛੇਆਂ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰਨਾ । ੪ ਸਭ ਜਾਜਕ
ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਢੇ ਦੇ ਿਸੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਤੁਰ੍ਹੀਆਂ ਲੈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਵੇਂ
ਿਦਨ ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਣਾ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਤੁਰ੍ਹੀਆਂ
ਵਜਾਉਣ । ੫ ਜਦ ਉਹ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੇਢੇ ਦੇ ਿਸੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਰ੍ਹੀਆਂ ਵਜਾਉਣ
ਅਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ੍ਹੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜੈ ਜੈ
ਕਾਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਚਾਰ-ਪਨਾਹ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਿਡੱਗ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਰਜਾ
ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਸੱਧਾ ਉਤਾਹਾਂ ਜਾਵੇਗਾ । ੬ ਇਸ ਲਈ
ਨੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਤੁਸੀਂ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਓ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਸੱਤ ਤੁਰ੍ਹੀਆਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੂਕ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣ । ੭ ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਲੰਘੋ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ
ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਓ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ।
੮ ਜਦ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਤਾਂ ਸੱਤ ਜਾਜਕ ਸੱਤ ਤੁਰ੍ਹੀਆਂ ਲੈ ਕੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰ੍ਹੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਨੇਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ । ੯ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ
ਿਜਹੜੇ ਤੁਰ੍ਹੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਿਪੱਛਲੇ ਸੰਦੂਕ
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ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜਦ ਉਹ ਜਾਂਦ-ੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਰ੍ਹੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ
। ੧੦ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜੈਕਾਰਾ ਨਾ ਗਜਾਉਣਾ ਅਤੇ
ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਿਨੱਕਲੇ
ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਉਣ ਨੂੰ ਨਾ ਆਖਾਂ, ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਜੈਕਾਰਾ
ਗਜਾਇਓ । ੧੧ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ
ਵਾਰੀ ਘੁੰਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਮੁੜ ਆਏ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਰਾਤ ਰਹੇ ।
੧੨ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਤੜਕੇ ਿਠਆ ਅਤੇ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਚੁੱਕ
ਿਲਆ । ੧੩ ਸੱਤ ਜਾਜਕ ਸੱਤ ਤੁਰ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਅੱਗੇਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤੁਰ੍ਹੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਿਪੱਛਲੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਮਗਰ
ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰ੍ਹੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ੧੪ ਉਹ ਦੂਜੇ
ਿਦਨ ਿਫਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਿਫਰੇ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਮੁੜ ਆਏ ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ।
੧੫ ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਉਹ ਤੜਕੇ ਹੀ ਿਦਨ ਚੜਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਠੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ
ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸੱਤ ਵਾਰ ਘੁੰਮੇ । ਿਸਰਫ਼ ਉਸੇ ਿਦਨ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ
ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਘੁੰਮੇ । ੧੬ ਜਦ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਜਾਜਕਾਂ
ਨੇ ਤੁਰ੍ਹੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਓ
! ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ! ੧੭ ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ
ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਸਮਰਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਿਸਰਫ਼
ਰਾਹਾਬ ਵੇਸਵਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹਨ ਜੀਉਂਦੇ ਰਿਹਣਗੇ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਸੀ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਿਜਆ ਸੀ ।
੧੮ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਜਤਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ
ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਿਖਓ ਿਕਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਲਓ ਅਤੇ ਇਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਡੇਰੇ
ਨੂੰ ਸਰਾਪੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਦਓ । ੧੯ ਸਾਰੀ ਚਾਂਦੀ, ਸੋਨਾ, ਿਪੱਤਲ
ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ । ੨੦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਇਆ ਅਤੇ ਜਾਜਕਾਂ
ਨੇ ਤੁਰ੍ਹੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਰ੍ਹੀਆਂ
ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਗੱਜ ਕੇ ਜੈਕਾਰਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਚਾਰ-ਦੀਵਾਰੀ
ਿਡੱਗ ਗਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਸੱਧਾ ਸ਼ਿਹਰ
ਿਵੱਚ ਜਾ ਵਿੜਆ ਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਿਲਆ । ੨੧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ
ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਕੀ ਮਨੁੱਖ, ਕੀ ਇਸਤਰੀ, ਕੀ ਜੁਆਨ ਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗ,
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ਕੀ ਬਲ਼ਦ, ਕੀ ਭੇਡ, ਕੀ ਗਧਾ, ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ।
੨੨ ਪਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇਸ ਦੀ ਖ਼ੋਜ
ਕੱਢਣ ਗਏ ਸਨ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਸ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ
ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਓ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ
ਸੀ । ੨੩ ਤਦ ਉਹ ਜੁਆਨ ਖੋਜੀ ਅੰਦਰ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਹਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ,
ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਨੱਕੜ ਸੁੱਕੜ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਏ, ਨਾਲੇ
ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ
ਡੇਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਿਖਆ । ੨੪ ਿਫਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ
ਿਵੱਚ ਸੀ ਸਾੜ ਸੁੱਿਟਆ ਪਰ ਚਾਂਦੀ, ਸੋਨਾ, ਿਪੱਤਲ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦੱਤੇ । ੨੫ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਰਾਹਾਬ ਵੇਸਵਾ ਦੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪਉ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਸਣੇ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਸਨ ਜਾਨ
ਬਚਾ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਇਸ ਲਈ
ਿਕ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਖੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਯਰੀਹੋ ਦੀ ਖ਼ੋਜ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਸੀ
ਉਸ ਨੇ ਲੁਕਾਇਆ ਸੀ ।
੨੬ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਿਕ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਠ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ
ਯਰੀਹੋ ਨੂੰ ਿਫਰ ਬਣਾਏ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰਾਪੀ ਹੋਵੇ । ਜਦ ਉਹ ਇਸ ਦੀ
ਨੀਂਹ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜੇਠਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਦਾ ਬੂਹਾ ਲਾਵੇਗਾ
ਤਦ ਉਸਦਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰੇਗਾ ! ੨੭ ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੁੰਮ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਪੈ ਗਈ ।
੭
ਅਕਾਨ ਦਾ ਪਾਪ
੧ ਪਰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਿਵਖੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਜਰਹ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ, ਜ਼ਬਦੀ ਦੇ ਪੋਤੇ ਅਤੇ ਕਰਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਕਾਨ ਨੇ
ਿਜਹੜਾ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਗੋਤ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਿਲਆ ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਤੇ ਭੜਿਕਆ ।
੨ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਯਰੀਹੋ ਤੋਂ ਅਈ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀ ਬੈਤ-ਆਵਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਤ-ਏਲ
ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਵੱਲ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਉਤਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ
ਦੇਸ ਦੀ ਖ਼ੋਜ ਕੱਢ ਿਲਆਓ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਗਏ ਅਤੇ ਅਈ ਦੀ
ਖ਼ੋਜ ਕੱਢੀ । ੩ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਕੋਲ ਵਾਿਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਤਾਹਾਂ ਨਾ ਜਾਣ ਪਰ ਕੇਵਲ ਦੋ ਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਮਨੁੱਖ ਉਤਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ
ਅਈ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਲੈਣ । ਸਾਿਰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਾ ਕਰੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
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ਥੋੜੇ ਹੀ ਹਨ । ੪ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋ ਿਤੰਨ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਧਰ ਉਤਾਹਾਂ ਗਏ
ਅਤੇ ਅਈ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਨੱਠ ਆਏ । ੫ ਅਤੇ ਅਈ ਵਾਿਲਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਛੱਤੀ ਮਨੁੱਖ ਮਾਰ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਬਾਰੀਮ
ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਠਾੜ ਿਵੱਚ ਮਾਿਰਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਮਨ ਢਲ ਗਏ ਅਤੇ ਪਾਣੀਓ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਏ ।
੬ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਮਾਂ
ਤੱਕ ਮੂੰਹ ਭਾਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਪਆ ਿਰਹਾ, ਉਹ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਿਣਆਂ ਿਸਰਾਂ ਿਵੱਚ ਧੂੜ ਪਾ ਲਈ । ੭ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਹਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ, ਕੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਯਰਦਨ ਤੋਂ ਪਾਰ
ਿਲਆਇਆ ਹੈਂ ਿਕ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸੱਿਤਆਨਾਸ
ਕਰਾਏਂ ? ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਯਰਦਨ ਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ
ਹੀ ਵੱਸੇ ਰਿਹੰਦੇ । ੮ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਆਖਾਂ ਜਦ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਿਪੱਠ ਿਵਖਾਈ ਹੈ ? ੯ ਕਨਾਨੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇਸ ਦੇ
ਵਸਨੀਕ ਸੁਣਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਧਰਤੀ
ਤੋਂ ਿਮਟਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ ?
੧੦ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਠ ਖਲੋ ! ਿਕਉਂ ਮੂੰਹ
ਪਰਨੇ ਿਪਆ ਹੈਂ ? ੧੧ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੇਮ
ਦਾ ਿਜਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਧੋਖਾ
ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਿਵੱਚ ਰਲਾ ਲਈਆਂ ਹਨ । ੧੨ ਇਸੇ ਲਈ
ਇਸਰਾਏਲੀ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਸਗੋਂ ਵੈਰੀਆਂ
ਦੇ ਅੱਗੋ ਿਪੱਠ ਿਵਖਾਈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਰਾਪੇ ਗਏ ਸਨ । ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚੋ
ਨਾਸ ਨਾ ਕਰ ਸੁੱਟੋ । ੧੩ ਠ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਖ ਿਕ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਲ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠਿਹਰ ਨਾ ਸਕੋਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੜ੍ਹਾਵੇ
ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚੋ ਕੱਢ ਨਾ ਿਦਓ । ੧੪ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ
ਵੇਲੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਗੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਿਕ ਉਹ ਗੋਤ ਿਜਹ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਫੜੇਗਾ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇੜੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਿਜਸ
ਮੂੰਹੀ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਫੜੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇੜੇ ਆਵੇ ਅਤੇ
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ਿਜਸ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਫੜੇਗਾ ਉਹ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨੇੜੇ ਆਵੇ । ੧੫ ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜੋ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਫਿੜਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਭ
ਕੁਝ ਸਮੇਤ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸਾਿੜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨੇਮ ਦਾ
ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
੧੬ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਿਠਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਗੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਨੇੜੇ ਿਲਆਇਆ ਤਾਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਗੋਤ ਫਿੜਆ ਿਗਆ । ੧੭ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਿਲਆਂਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾਹੀਆਂ ਦਾ ਕਬੀਲਾ ਫਿੜਆ ਿਗਆ ।
ਜ਼ਰਾਹੀ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਰਕੇ ਨੇੜੇ ਿਲਆਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਬਦੀ
ਫਿੜਆ ਿਗਆ । ੧੮ ਉਸ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਕਰਕੇ ਨੇੜੇ ਿਲਆਇਆ
ਤਾਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਗੋਤ ਦਾ ਜ਼ਰਹ ਦਾ ਪੜਪੋਤਾ ਜ਼ਬਦੀ ਦਾ ਪੋਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮੀ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਕਾਨ ਫਿੜਆ ਿਗਆ । ੧੯ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਆਕਾਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਕਰ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਵਿਡਆਈ ਦੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਿਕ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ
ਲੁਕਾ । ੨੦ ਆਕਾਨ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਮੈਂ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
੨੧ ਮੈਂ ਲੁੱਟ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਸ਼ਨਆਰ ਦੇਸ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਚੋਗਾ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਦੋ ਸੌ
ਰੁਪਏ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਤੋਲਾ ਤੋਲ ਿਵੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਟ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚ
ਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਿਲਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਤੰਬੂ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ
ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਉਸ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ ।
੨੨ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਖੋਜੀ ਭੇਜੇ । ਉਹ ਤੰਬੂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਤੰਬੂ
ਿਵੱਚ ਦੱਿਬਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਉਸ ਦੇ ਹੇਠ ਸੀ । ੨੩ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਤੰਬੂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਏ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ । ੨੪ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਸਾਰੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਸਣੇ ਜ਼ਰਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਕਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ, ਚੋਗਾ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ
ਇੱਟ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ, ਉਹ ਦੇ ਬਲ਼ਦ, ਖੋਤੇ, ਉਹ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ, ਉਹ
ਦਾ ਤੰਬੂ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਲੈ ਿਲਆ ਅਤੇ ਆਕੋਰ ਦੀ ਖੱਡ ਿਵੱਚ ਪਰ
ਲੈ ਆਏ । ੨੫ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਿਕਉਂ ਦੁੱਖ ਿਦੱਤਾ ? ਯਹੋਵਾਹ
ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪਥਰਾਓ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਥਰਾਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨੂੰ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸਾੜ ਸੁੱਿਟਆ । ੨੬ ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਢੇਰ ਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਜਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ
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ਹੈ; ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਿਗਆ । ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ
ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਕੋਰ ਦੀ ਖੱਡ ਹੈ ।
੮
ਏ ਨਗਰ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਕਰ ਲੈਣਾ
੧ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਨਾ ਡਰ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਾ
ਘਬਰਾਵੇ । ਸਾਰੇ ਯੋਿਧਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਅਤੇ ਅਈ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ
। ਵੇਖ, ਮੈਂ ਅਈ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਦੇਸ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ । ੨ ਤੂੰ ਅਈ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਂ ਜੋ ਤੂੰ ਯਰੀਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਥੇ ਦੀ
ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਡੰਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖੋਹ ਲਵੋ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਘਾਤ ਲਾ
ਿਲਓ ।
੩ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੋਧੇ ਅਈ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਏ
। ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਸੂਰਬੀਰ ਚੁਣੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ।
੪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਘਾਤ ਿਵੱਚ ਿਪੱਛੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ
। ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੇ ਿਤਆਰ ਰਿਹਣਾ ।
੫ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨੱਕਲਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਭੱਜਾਂਗੇ । ੬ ਉਹ ਸਾਡੇ ਿਪੱਛੇ ਆਉਣਗੇ ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਵਾਂਗੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਿਕ ਇਹ ਸਾਡੇ
ਅੱਗੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਭੱਜਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਭੱਜਾਂਗੇ
। ੭ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਘਾਤ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ । ੮ ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਸ਼ਿਹਰ ਕਾਬੂ ਿਵੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਅੱਗ ਲਾ
ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਆਿਗਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਓ । ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ
ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ! ੯ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਤਾਂ ਉਹ ਘਾਤ ਿਵੱਚ ਬੈਠ ਗਏ
ਅਤੇ ਬੈਤ-ਏਲ ਅਤੇ ਅਈ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਅਈ ਦੇ ਲਿਹੰਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਬੈਠੇ ਪਰ
ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ ।
੧੦ ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਈ ਵੱਲ ਚਿੜ੍ਹਆ । ੧੧ ਅਤੇ
ਸਾਰੇ ਜੋਧੇ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਉਤਾਹਾਂ ਗਏ, ਨੇੜੇ ਅੱਪੜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ
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ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਅਈ ਦੇ ਤਰ ਵੱਲ ਡੇਰੇ ਲਾਏ । ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਅਈ
ਦੀ ਿਵੱਚਕਾਰ ਇੱਕ ਖੱਡ ਸੀ । ੧੨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਮਨੁੱਖ ਲਏ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਤ-ਏਲ ਅਤੇ ਅਈ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਸ਼ਿਹਰੋਂ ਲਿਹੰਦੀ ਵੱਲ ਘਾਤ ਿਵੱਚ
ਿਬਠਾਇਆ । ੧੩ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਸਾਰੇ ਦਲ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਿਹਰੋਂ
ਉਤਰ ਵੱਲ ਸਨ ਅਤੇ ਘਾਤ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰੋਂ ਲਿਹੰਦੀ ਵੱਲ ਿਬਠਾਇਆ ਤਾਂ
ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਉਸ ਰਾਤ ਖੱਡ ਿਵੱਚ ਿਗਆ । ੧੪ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ
ਅਈ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਠੇ
ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਸਮੇਂ
ਤੇ ਅਰਾਬਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲੇ ਪਰ
ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਜਾਿਣਆ ਿਕ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਘਾਤ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ
ਹਨ । ੧੫ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਉਜਾੜ ਵੱਲ ਇਉਂ
ਨੱਿਸਆ ਿਜਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਮਾਰੇ ਕੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ੧੬ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਠੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦਾ ਅਿਜਹਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ । ੧੭ ਉਸ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਈ ਅਤੇ ਬੈਤ-ਏਲ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬਾਕੀ ਨਾ ਿਰਹਾ ਿਜਹੜਾ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਿਨੱਕਿਲਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹਾ
ਛੱਡ ਕੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਭੱਜ ਪਏ ।
੧੮ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਬਰਛੇ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਹੈ ਅਈ ਵੱਲ ਵਧਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਿਦਆਂਗਾ ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ
ਬਰਛੇ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸੀ ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ । ਜਦ ਉਹ
ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ । ੧੯ ਤਾਂ ਘਾਤ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ
ਠ ਕੇ ਨੱਠੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਵੜੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਕਬਜੇ ਿਵੱਚ ਿਲਆ ਿਫਰ
ਉਹਨਾਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਿਦੱਤੀ । ੨੦ ਜਦ ਅਈ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ
ਿਪੱਛੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਅਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਠ ਿਰਹਾ
ਸੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਧਰ- ਧਰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ
ਿਜਹੜੇ ਉਜਾੜ ਵੱਲ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਤੇ ਉਲਟ ਪਏ
। ੨੧ ਜਦ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਘਾਤ ਵਾਿਲਆਂ ਨੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਧੂੰਆਂ ਠ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ
ਕੇ ਅਈ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ । ੨੨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੋ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅਰਥਾਤ ਕੁਝ
ਇਸਰਾਏਲੀ ਏਧਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਓਧਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ
ਮਾਿਰਆ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਨਾ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਰਿਹਣ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਭੱਜਣ
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ਿਦੱਤਾ । ੨੩ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਈ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦਾ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਕੋਲ
ਲੈ ਆਂਦਾ ।
੨੪ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਇਸਰਾਏਲ ਉਸ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੋਂ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਜਦ
ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢੇ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਕ
ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਅਈ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ
ਨਾਲ ਉਹ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ । ੨੫ ਇਉਂ ਉਸ ਿਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ
ਅਤੇ ਤੀਵੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਸਨ ਅਰਥਾਤ ਅਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ । ੨੬ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਿਜਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਬਰਛਾ ਫਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਪੱਛੇ ਨਾ
ਹਟਾਇਆ ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਅਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਸੱਿਤਆਨਾਸ
ਨਾ ਕਰ ਿਲਆ ੨੭ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਕੇਵਲ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦਾ
ਮਾਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖੋਹ ਿਲਆ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ
ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ । ੨੮ ਸੋ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਅਈ ਨੂੰ ਸਾੜ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਸਦਾ
ਲਈ ਇੱਕ ਖੰਡਰ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਉਜਾੜ ਹੈ । ੨੯ ਿਫਰ
ਅਈ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਰੁੱਖ ਤੇ ਟੰਗ ਿਦੱਤਾ, ਜਦ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਿਗਆ
ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੀ ਲੋਥ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਉਤਾਿਰਆ
ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਆ ਸੁੱਿਟਆ । ਉਸ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ
ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਢੇਰ ਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਜਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਹੈ ।
ਏਬਾਲ ਪਹਾੜ ਤੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦਾ ਪਾਠ
੩੦ ਿਫਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਇੱਕ
ਜਗਵੇਦੀ ਏਬਾਲ ਪਹਾੜ ਿਵੱਚ ਬਣਾਈ । ੩੧ ਿਜਵੇਂ ਮੂਸਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ
ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਤਰਾਸ਼ੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ । ਿਜਸ
ਤੇ ਿਕਸੇ ਨੇ ਸੰਦ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ
ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਕੀਤੇ । ੩੨ ਉਸ
ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਨਕਲ ਨੂੰ ਿਲਿਖਆ ਿਜਹ ਨੂੰ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਿਖਆ ਸੀ । ੩੩ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਨਆਈ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਇਸ
ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੇਵੀ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨੇਮ ਦਾ
ਸੰਦੂਕ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ ਖਲੋਤੇ ਸਨ, ਨਾਲੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨਾਲੇ ਘਰ ਜੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਅੱਧ ਗਿਰੱਜ਼ੀਮ ਪਹਾੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਅੱਧ ਏਬਾਲ ਪਹਾੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
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ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣ
ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਿਹਲਾਂ ਿਦੱਤਾ ਸੀ । ੩੪ ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਪੜ ਕੇ ਬਰਕਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਾਪ ਦੋਵੇਂ ਸੁਣਾਏ ਿਜਵੇਂ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ
ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਸਨ । ੩੫ ਜੋ ਕੁਝ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ
ਵੀ ਅਿਜਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਜਹ ਨੂੰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ
ਨਾਲੇ ਤੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਿਨਆਿਣਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਿਜਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਨ ਨਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ।
੯
ਿਗਬਓਨੀਆਂ ਦਾ ਧੋਖਾ
੧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਿਹੱਤੀਆਂ, ਅਮੋਰੀਆਂ, ਕਨਾਨੀਆਂ,
ਫਿਰੱਜ਼ੀਆਂ, ਿਹੱਵੀਆਂ ਅਤੇ ਯਬੂਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਿਜਆਂ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਜਹੜੇ
ਯਰਦਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹਾੜ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਹਠਾੜ ਤੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਕੰਿਢਆਂ ਤੇ ਲਬਾਨੋਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ । ੨ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠਾ
ਕੀਤਾ ।
੩ ਿਗਬਓਨ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਜੋ ਕੁਝ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਯਰੀਹੋ ਅਤੇ
ਅਈ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ । ੪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਛਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆ
ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲਕਾਰੇ ਬਣਾ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਗੂਣਾਂ ਆਪਣੇ ਖੋਿਤਆਂ ਲਈ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੰਢ
ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਧ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ । ੫ ਅਤੇ ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੁੱਤੇ
ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਪਾ ਲਏ ਅਤੇ ਹੰਢੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਦੀ ਰਸਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰੋਟੀ ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ । ੬ ਉਹ
ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੇ ਕੋਲ ਿਗਲਗਾਲ ਦੇ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਦੇਸ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇਮ ਬੰਨ੍ਹੋ । ੭ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਿਹੱਵੀਆਂ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਵੱਸਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇਮ
ਿਕਵੇਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਏ ? ੮ ਿਫਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਹਾਂ ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਅਤੇ ਿਕੱਥੋਂ
ਆਏ ਹੋ ? ੯ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹਨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੀ ਧੁੰਮ ਸੁਣੀ ਹੈ
ਨਾਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਨੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ । ੧੦ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋਹਾਂ
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ਰਾਿਜਆਂ ਨਾਲ ਿਜਹੜੇ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਸਨ ਕੀਤਾ ਅਰਥਾਤ ਸੀਹੋਨ ਹਸ਼ਬੋਨ
ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਓਗ ਬਾਸ਼ਾਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਿਜਹੜੇ ਅਸ਼ਤਾਰੋਥ ਿਵੱਚ ਸਨ ।
੧੧ ਤਦ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਿਖਆ
ਿਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਰਸਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਮਲਣ ਲਈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਆਖੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਹਾਂ ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੇਮ ਬੰਨ੍ਹੋ । ੧੨ ਇਹ
ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਲਈ ਆਪਿਣਆਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਗਰਮ ਗਰਮ ਲਈ
ਸੀ ਿਜਸ ਿਦਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲਈ ਿਨੱਕਲੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਉਹ
ਸੁੱਕੀ ਅਤੇ ਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ । ੧੩ ਅਤੇ ਇਹ ਮਧ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਅਸੀਂ ਭਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਉਹ ਪਾਟ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ
ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਜੁੱਤੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਨਾਲ ਹੰਢ ਗਏ ਹਨ । ੧੪ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ
ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਤ ਤੋਂ ਿਲਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾ
ਲਈ । ੧੫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨੇਮ ਬੰਿਨ੍ਹਆ ਅਤੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ
ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ।
੧੬ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਮ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੇ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਮਗਰੋਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੀ
ਵੱਸਦੇ ਹਨ । ੧੭ ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਗਬਓਨ, ਕਫ਼ੀਰਾਹ, ਬਏਰੋਥ ਅਤੇ
ਿਕਰਯਥ-ਯਾਰੀਮ ਸਨ । ੧੮ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਿਰਆ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੁੜ-ਬੁੜਾਉਣ ਲੱਗ
ਪਈ । ੧੯ ਪਰ ਸਾਿਰਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ । ੨੦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦੇ ਰਿਹਣ ਦੇਈਏ ਮਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਸਹੁੰ ਦੇ ਨਾਲ
ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਪਵੇ ਿਜਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਹੈ । ੨੧ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦੇ ਰਿਹਣ ਿਦਓ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਭਾ
ਲਈ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾੜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਿਜਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ।
੨੨ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖ
ਕੇ ਧੋਖਾ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਥੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੇਸ ਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ
ਿਵੱਚ ਹੀ ਵੱਸਦੇ ਹੋ । ੨੩ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਪੀ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋ ਕੋਈ ਵੀ
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ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਿਜਹੜਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਅਰਥਾਤ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰ ਲਈ
ਲੱਕੜਾਂ ਪਾੜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ । ੨੪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ
ਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਦੇਣ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਡਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ
ਕੰਮ ਕੀਤਾ । ੨੫ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹਾਂ, ਜੋ ਵਰਤਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀ
ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੋ । ੨੬ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ
ਉਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਿਦੱਤਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੱਿਢਆ । ੨੭ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਸੇ ਿਦਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾੜਨ
ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭਾ ਲਈ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਲਈ ਉਸੇ
ਥਾਂ ਤੇ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਚੁਣੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ।
੧੦
ਅਮੋਰੀਆਂ ਤੇ ਿਜੱਤ
੧ ਜਦ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਦੋਨੀ ਸਦਕ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਿਕਵੇਂ
ਅਈ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਿਲਆ, ਉਹ ਦਾ ਸੱਿਤਆਨਾਸ ਕਰ ਸੁੱਿਟਆ ਹੈ । ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ
ਯਰੀਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਅਈ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਿਕਵੇਂ ਿਗਬਓਨ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ
ਮੇਲ ਕਰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ । ੨ ਤਦ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਰੇ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਗਬਓਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਹਰ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਹ ਅਈ
ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਸੂਰਮੇ ਸਨ । ੩ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਰਾਜੇ
ਅਦੋਨੀ ਸਦਕ ਨੇ ਹਬਰੋਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੋਹਾਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਯਰਮੂਥ ਦੇ ਰਾਜੇ ਿਫ਼ਰਾਮ ਨੂੰ
ਅਤੇ ਲਾਕੀਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਯਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਗਲੋਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਬੀਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ
ਭੇਿਜਆ ੪ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਿਗਬਓਨ
ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਈਏ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ
ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ । ੫ ਤਾਂ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਰਾਿਜਆਂ ਅਰਥਾਤ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ
ਰਾਜੇ, ਹਬਰੋਨ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਯਰਮੂਥ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਲਾਕੀਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਅਗਲੋਨ ਦੇ
ਰਾਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੇ ਚੜਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਿਗਬਓਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ।
੬ ਿਗਬਓਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਕੋਲ ਿਜਹੜਾ ਿਗਲਗਾਲ ਦੇ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ
ਸੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟਾਵੀਂ । ਛੇਤੀ
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ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਿਜਹੜੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇਕੱਠੇ
ਹੋਏ ਹਨ । ੭ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜੋਧੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਰਬੀਰ ਿਗਲਗਾਲ ਤੋਂ
ਚੜ੍ਹੇ । ੮ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ
ਖੜ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ । ੯ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਿਗਲਗਾਲ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੁਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ
ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ । ੧੦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਘਬਰਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਗਬਓਨ ਿਵੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰ
ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਬੈਤ-ਹੋਰੋਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ੇਕਾਹ ਅਤੇ ਮੱਕੇਦਾਹ ਤੱਕ ਮਾਰਦਾ ਿਗਆ । ੧੧ ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਬੈਤ-ਹੋਰੋਨ
ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੋਲ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਕਾਸ਼ੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਅਜ਼ੇਕਾਹ
ਤੱਕ ਇਉਂ ਸੁੱਟੇ ਿਕ ਉਹ ਮਰ ਗਏ । ਿਜਹੜੇ ਗਿੜਆਂ ਨਾਲ ਮਰੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ
ਵੱਧ ਸਨ, ਿਜਹੜੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢੇ ਗਏ ।
੧੨ ਉਸ ਿਦਨ ਜਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਮੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਵੇਖਿਦਆਂ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਹੇ ਸੂਰਜ, ਿਗਬਓਨ ਤੇ, ਅਤੇ ਹੇ ਚੰਦਰਮਾ,
ਅੱਯਾਲੋਨ ਦੀ ਖੱਡ ਿਵੱਚ ਠਿਹਿਰਆ ਰਿਹ”
੧੩ ਤਦ ਸੂਰਜ ਠਿਹਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਿਰਹਾ,
ਜਦ ਤੱਕ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਨਾ ਿਲਆ ।
ਕੀ ਇਹ ਯਾਸ਼ਰ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ? ਸੋ ਸੂਰਜ ਅਕਾਸ਼
ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਿਦਹਾੜੀ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਛੇਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ।
੧੪ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਿਪੱਛੇ ਅਿਜਹਾ ਿਦਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਲਈ ਲਿੜਆ ।
੧੫ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਿਗਲਗਾਲ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ
ਮੁੜੇ ।
ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣਾ
੧੬ ਪਰ ਇਹ ਪੰਜ ਰਾਜੇ ਨੱਸ ਗਏ ਅਤੇ ਮੱਕੇਦਾਹ ਦੀ ਗੁਫ਼ਾ ਿਵੱਚ ਜਾ ਲੁਕੇ
। ੧੭ ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਿਕ ਉਹ ਪੰਜ ਰਾਜੇ ਲੱਭ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ
ਮੱਕੇਦਾਹ ਦੀ ਗੁਫ਼ਾ ਿਵੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ । ੧੮ ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ
ਗੁਫ਼ਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੱਡ-ੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਿਦਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ
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ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਿਦਓ । ੧੯ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਇਓ, ਆਪਣੇ
ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਿਪੱਛੇ ਰਿਹ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਮਾਰੋ । ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਵੜਨ ਨਾ ਿਦਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ । ੨੦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰ
ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਕਾ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਜਹੜੇ ਿਪੱਛੇ ਰਿਹ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ
ਗੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾ ਵਡੇ । ੨੧ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਕੋਲ ਮੱਕੇਦਾਹ ਦੇ
ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਸੁਲਾਹ ਨਾਲ ਮੁੜ ਪਏ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਿਕਸੇ ਇਸਰਾਏਲੀ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਨਾ ਖੋਿਲ੍ਹਆ ।
੨੨ ਿਫਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਗੁਫ਼ਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਗੁਫ਼ਾ ਿਵੱਚੋਂ
ਇਹ ਪੰਜੇ ਰਾਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਓ । ੨੩ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਗੁਫ਼ਾ ਿਵੱਚੋਂ ਇਹ ਪੰਜੇ ਰਾਜੇ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ ਅਰਥਾਤ ਯਰੁਸ਼ਲਮ
ਦਾ ਰਾਜਾ, ਹਬਰੋਨ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਯਰਮੂਥ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਲਾਕੀਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ
ਅਗਲੋਨ ਦਾ ਰਾਜਾ । ੨੪ ਿਫਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਉਹਨਾਂ
ਰਾਿਜਆਂ ਨੂੰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਅਤੇ ਯੋਿਧਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ
ਸਨ ਆਿਖਆ, ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਿਜਆਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ
ਤੇ ਰੱਖੋ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਤੇ
ਰੱਖੇ । ੨੫ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਨਾ ਡਰੋ ਅਤੇ ਨਾ ਘਾਬਰੋ । ਤਕੜੇ
ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹੋ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ । ੨੬ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਹੋਸ਼ੁਆ
ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਟੰਗ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਟੰਗੇ ਰਹੇ । ੨੭ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ
ਿਕ ਜਦ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ ਤਦ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਗੁਫ਼ਾ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਲੁਕੇ ਸਨ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਗੁਫ਼ਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੱਡ-ੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਿਦੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ
ਤੱਕ ਵੀ ਹਨ ।
ਅਮੋਰੀ ਰਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ ਿਜੱਤ
੨੮ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਸੇ ਿਦਨ ਮੱਕੇਦਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ । ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੱਿਤਆਨਾਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ । ਉਸ ਨੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਕੀ
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ਨਾ ਛੱਿਡਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੱਕੇਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਿਤਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਯਰੀਹੋ
ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
੨੯ ਿਫਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਕੇਦਾਹ ਤੋਂ
ਿਲਬਨਾਹ ਨੂੰ ਗਏ ਅਤੇ ਿਲਬਨਾਹ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ । ੩੦ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ ।
ਉਹ ਨੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਬਾਕੀ ਨਾ ਛੱਿਡਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਉਸੇ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
੩੧ ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਿਲਬਨਾਹ ਤੋਂ ਲਾਕੀਸ਼
ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ । ੩੨ ਤਾਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਲਾਕੀਸ਼ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਦੂਜੇ
ਿਦਨ ਉਹ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ
ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਨੇ ਿਲਬਨਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
੩੩ ਤਦ ਗਜ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਰਾਮ ਉਤਾਹਾਂ ਲਾਕੀਸ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ
ਆਇਆ ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਮਾਿਰਆ ਿਕ
ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਨਾ ਿਰਹਾ ।
੩੪ ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਕੀਸ਼ ਤੋਂ ਅਗਲੋਨ
ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ । ੩੫ ਅਤੇ
ਉਸੇ ਿਦਨ ਉਹ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ
ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਿਦਨ ਉਹ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੱਿਤਆਨਾਸ ਕਰ ਸੁੱਿਟਆ
ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਲਾਕੀਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
੩੬ ਿਫਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਅਗਲੋਨ ਤੋਂ
ਹਬਰੋਨ ਨੂੰ ਉਤਾਹਾਂ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ । ੩੭ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਿਜੱਤ ਿਲਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਬਾਕੀ
ਨਾ ਛੱਿਡਆ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਅਗਲੋਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਹ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੱਿਤਆਨਾਸ ਕਰ ਸੁੱਿਟਆ ।
੩੮ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦਬੀਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ
ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ । ੩੯ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੱਿਤਆਨਾਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਬਾਕੀ
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ਨਾ ਛੱਿਡਆ । ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਹਬਰੋਨ ਅਤੇ ਿਲਬਨਾਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ
ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦਬੀਰ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ।
੪੦ ਇਉਂ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ, ਦੱਖਣ, ਬੇਟ,
ਢਾਲਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਿਜਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁਿਟਆ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਬਾਕੀ
ਨਾ ਛੱਿਡਆ ਸਗੋਂ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੱਿਤਆਨਾਸ ਕਰ ਸੁੱਿਟਆ
ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ । ੪੧ ਯਹੋਸ਼ੁਆ
ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਦੇਸ ਬਰਨੇਆ ਤੋਂ ਅੱਜ਼ਾਹ ਤੱਕ ਅਤੇ ਗੋਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਨੂੰ
ਿਗਬਓਨ ਤੱਕ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ । ੪੨ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਿਜਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਇਸ ਕਾਰਨ ਿਜੱਤ ਿਲਆ ਿਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸਰਾਏਲ ਲਈ ਲਿੜਆ । ੪੩ ਿਫਰ
ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਗਲਗਾਲ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ।
੧੧
ਰਾਜਾ ਯਬੀਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੁਆਰਾ ਹਰਾਇਆ
ਜਾਣਾ
੧ ਜਦ ਹਸੋਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਯਬੀਨ ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਤਾ ਉਸ ਨੇ ਮਾਦੋਨ ਦੇ ਰਾਜੇ
ਯੋਬਾਬ ਅਤੇ ਿਸ਼ਮਰੋਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਆਕਸ਼ਾਫ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ
। ੨ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਿਜਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਉਤਰ ਵੱਲ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਅਤੇ
ਿਕੰਨਰੋਥ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਬੇਟ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਲਿਹੰਦੇ ਵੱਲ ਦੋਰ
ਦੀਆਂ ਉਿਚਆਈਆਂ ਿਵੱਚ ਸਨ । ੩ ਨਾਲੇ ਕਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਪੂਰਬ ਅਤੇ
ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਸਨ ਅਤੇ ਅਮੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਿਹੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫਿਰੱਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਯਬੂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਪਹਾੜ ਿਵੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਿਹੱਵੀਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਹਰਮੋਨ ਦੇ
ਹੇਠ ਿਮਸਫ਼ਾਹ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਸਨ । ੪ ਅਤੇ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਸੈਨਾਂ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲੀਆਂ । ਉਹ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ
ਦੀ ਰੇਤ ਵਾਂਗੂੰ ਸਨ ਨਾਲੇ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਰੱਥ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨ । ੫ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ
ਰਾਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੋਮ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਕੋਲ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਤਾਂ
ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ।
੬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ
ਨਾ ਡਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਭਲਕੇ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਵੱਸ
ਿਵੱਚ ਕਰਕੇ ਮਰਵਾ ਿਦਆਂਗਾ ! ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋਿੜਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਵੱਢੇਂਗਾ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜੇਂਗਾ । ੭ ਸੋ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜੋਧੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਮੇਰੋਮ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਕੋਲ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ
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ਤੇ ਆਣ ਪਏ । ੮ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ
ਿਦੱਤਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਿਸਦੋਨ ਤੱਕ ਅਤੇ ਿਮਸਰਫ਼ੋਥਮਇਮ ਅਤੇ ਿਮਸਫਾਹ ਦੀ ਦੂਣ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਮਾਿਰਆ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਛੱਿਡਆ ।
੯ ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ ਸੀ । ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਿਦਆਂ ਘੋਿੜਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁਿਟਆ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ ।
੧੦ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਮੁੜ ਆਇਆ ਅਤੇ ਹਾਸੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਿਲਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਹਾਸੋਰ ਪਿਹਲੇ ਸਿਮਆਂ
ਿਵੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਰਾਿਜਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ । ੧੧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ
ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸਨ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ
ਦਾ ਸੱਿਤਆਨਾਸ ਕਰ ਸੁੱਿਟਆ । ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬਾਕੀ ਨਾ ਛੱਿਡਆ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਹਾਸੋਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜ ਸੁੱਿਟਆ । ੧੨ ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ
ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਫੜ ਲਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਕੇ ਸੱਿਤਆਨਾਸ ਕਰ ਸੁੱਿਟਆ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ । ੧੩ ਇਕੱਲੇ ਹਸੋਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਿਜਹ ਨੂੰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ
ਨੇ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ
ਵੱਸੇ ਹੋਏ ਸਨ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਨਾ ਸਾਿੜਆ । ੧੪ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਦੀ
ਸਾਰੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਡੰਗਰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖੋਹ ਲਏ ਪਰ ਸਾਰੇ
ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਨਾਸ ਨਾ ਕਰ ਿਲਆ । ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬਾਕੀ ਨਾ ਛੱਿਡਆ । ੧੫ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ
ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਕੀਤਾ । ਜੋ ਕੁਝ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਨਾ ਛੱਡੀ ।
ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੁਆਰਾ ਿਜੱਤੇ ਗਏ ਦੇਸ
੧੬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ ਲੈ ਿਲਆ ਅਰਥਾਤ ਇਹ
ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ, ਸਾਰਾ ਦੱਖਣ, ਗੋਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ, ਬੇਟ, ਮੈਦਾਨ, ਇਸਰਾਏਲ
ਦਾ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬੇਟ । ੧੭ ਹਾਲਾਕ ਨਾਮੀ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਿਜਹੜਾ
ਸੇਈਰ ਵੱਲ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਬਆਲ-ਗਾਦ ਤੱਕ ਿਜਹੜਾ ਲਬਾਨੋਨ ਦੀ ਦੂਣ ਿਵੱਚ
ਹਰਮੋਨ ਪਰਬਤ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਿਜਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਿਲਆ ਅਤੇ
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ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ । ੧੮ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਰਾਿਜਆਂ
ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ । ੧੯ ਿਹੱਵੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਿਜਹੜੇ ਿਗਬਓਨ ਦੇ ਵਸਨੀਕ
ਸਨ ਕੋਈ ਸ਼ਿਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਜਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ
ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਿਜੱਤ ਿਲਆ । ੨੦ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ
ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਕਠੋਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ
ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਿਤਆਨਾਸ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ
ਦਯਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਨਾਸ ਕਰੇ ।
੨੧ ਿਫਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਅਨਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ
ਿਵੱਚੋਂ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ ਅਰਥਾਤ ਹਬਰੋਨ, ਦਬੀਰ, ਅਨਾਬ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ ਤੋਂ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਦਾ ਸੱਿਤਆਨਾਸ ਕਰ ਸੁੱਿਟਆ । ੨੨ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਅਨਾਕੀ ਬਾਕੀ ਨਾ ਿਰਹਾ, ਕੇਵਲ ਅੱਜ਼ਾਹ, ਗਥ ਅਤੇ
ਅਸ਼ਦੋਦ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਰਿਹ ਗਏ । ੨੩ ਸੋ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ
ਲੈ ਿਲਆ ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ ਸੀ ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਹ
ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਿਹੱਿਸਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਿਮਲਖ ਿਵੱਚ ਦੇ
ਿਦੱਤਾ । ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇਸ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਅਰਾਮ ਿਮਿਲਆ ।
੧੨
ਮੂਸਾ ਦੁਆਰਾ ਹਰਾਏ ਗਏ ਰਾਜੇ
੧ ਇਹ ਉਹ ਦੇਸ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹਨ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਮਾਿਰਆ
ਅਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ ਤੇ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਕਬਜ਼ਾ
ਕਰ ਿਲਆ ਅਰਥਾਤ ਅਰਨੋਨ ਦੀ ਵਾਦੀ ਤੋਂ ਹਰਮੋਨ ਦੇ ਪਰਬਤ ਤੱਕ ਅਤੇ
ਸਾਰਾ ਮੈਦਾਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ । ੨ ਸੀਹੋਨ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਿਜਹੜਾ
ਹਸ਼ਬੋਨ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਰੋਏਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਅਰਨੋਨ
ਦੀ ਵਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਿਗਲਆਦ ਤੋਂ ਅੱਧ
ਯਬੋਕ ਨਦੀ ਤੱਕ ਿਜਹੜੀ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ । ੩ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਿਕੰਨਰੋਥ
ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਅਤੇ ਅਰਾਬਾਹ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਿਜਹੜਾ
ਖਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਬੈਤ-ਯਿਸ਼ਮੋਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਿਵੱਚ
ਿਪਸਗਾਹ ਦੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਹੇਠ ੪ ਅਤੇ ਬਾਸ਼ਾਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਓਗ ਦੀ ਹੱਦ ਿਜਹੜਾ
ਰਫਾਈਆਂ ਦੇ ਬਕੀਏ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਸ਼ਤਾਰੋਥ ਅਤੇ ਅਦਰਈ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ
ਸੀ । ੫ ਹਰਮੋਨ ਪਰਬਤ ਤੇ ਅਤੇ ਸਲਕਾਹ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਸ਼ਾਨ ਿਵੱਚ
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ਗਸ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਆਕਾਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾਲੇ ਿਗਲਆਦ
ਦਾ ਅੱਧ ਿਜਹੜਾ ਹਸ਼ਬੋਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀਹੋਨ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ । ੬ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦਾਸ
ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦਾਸ
ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਰਊਬੇਨੀਆਂ, ਗਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਨਸ਼ਹ ਦੇ ਅੱਧੇ ਗੋਤ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ।
ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੁਆਰਾ ਹਰਾਏ ਗਏ ਰਾਜੇ
੭ ਇਹ ਉਸ ਦੇਸ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਨੇ ਯਰਦਨ ਪਾਰ ਲਿਹੰਦੇ ਪਾਸੇ ਬਆਲ ਗਾਦ ਤੋਂ ਿਜਹੜਾ ਲਬਾਨੋਨ ਦੀ ਦੂਣ
ਿਵੱਚ ਹੈ, ਹਾਲਾਕ ਪਰਬਤ ਤੱਕ ਿਜਹੜਾ ਸੇਈਰ ਵੱਲ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਮਾਿਰਆ ।
ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀਆਂ ਗੋਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਹੱਿਸਆਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਿਦੱਤਾ । ੮ ਪਹਾੜ ਿਵੱਚ, ਬੇਟ ਿਵੱਚ, ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ,
ਢਾਲਾਂ ਿਵੱਚ, ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਿਵੱਚ, ਿਹੱਤੀ, ਅਮੋਰੀ, ਕਨਾਨੀ, ਫ਼ਿਰੱਜੀ,
ਿਹੱਵੀ ਅਤੇ ਯਬੂਸੀ । ੯ ਯਰੀਹੋ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੱਕ, ਅਈ ਦਾ ਿਜਹੜਾ ਬੈਤ-ਏਲ
ਕੋਲ ਹੈ ਰਾਜਾ ਇੱਕ, ੧੦ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੱਕ, ਹਬਰੋਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੱਕ
੧੧ ਯਰਮੂਥ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੱਕ, ਲਾਕੀਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ੧੨ ਅਗਲੋਨ ਦਾ ਰਾਜਾ
ਇੱਕ, ਗਜ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ੧੩ ਦਬੀਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੱਕ, ਗਦਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੱਕ
੧੪ ਹਾਰਮਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੱਕ, ਅਗਦ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ੧੫ ਿਲਬਨਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ
ਇੱਕ, ਅਦੁੱਲਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ੧੬ ਮੱਕੇਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੱਕ, ਬੈਤ-ਏਲ ਦਾ
ਰਾਜਾ ਇੱਕ ੧੭ ਤੱਪੂਆਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੱਕ, ਹੇਫ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ੧੮ ਅਫ਼ੋਕ ਦਾ
ਰਾਜਾ ਇੱਕ, ਲੱਸ਼ਾਰੋਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ੧੯ ਮਾਦੋਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੱਕ, ਹਾਸੋਰ ਦਾ
ਰਾਜਾ ਇੱਕ ੨੦ ਿਸ਼ਮਰੋਨ ਮਰੋਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੱਕ, ਅਕਸ਼ਾਫ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੱਕ
੨੧ ਿਤਆਨਾਕ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੱਕ, ਮਿਗੱਦੋ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ੨੨ ਕਦਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ
ਇੱਕ, ਕਰਮਲ ਿਵੱਚ ਯਾਕਨਆਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ੨੩ ਦੋਰ ਦੀ ਿਚਆਈ ਿਵੱਚ
ਦੋਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੱਕ, ਿਗਲਗਾਲ ਿਵੱਚ ਗੋਿਯਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ੨੪ ਿਤਰਸਾਹ
ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੱਕ । ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਇਕੱਤੀ ਸਨ ।
੧੩
ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਿਜੱਤੇ ਗਏ ਰਾਜ
੧ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕੀ ਹੈ । ੨ ਬਾਕੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇਹ ਹੈ,
ਫ਼ਲੀਸਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਗਸ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ੩ ਸੀਹੋਰ ਤੋਂ ਿਜਹੜਾ
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ਿਮਸਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਕਰੋਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਰ ਵੱਲ ਿਜਹੜਾ ਕਨਾਨੀਆਂ ਦਾ
ਭਾਗ ਿਗਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਫ਼ਲੀਸਤੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਰਦਾਰ ਅਰਥਾਤ ਅੱਜ਼ੀਆਂ,
ਅਸ਼ਦੋਦੀਆਂ, ਅਸਕਲੋਨੀਆਂ, ਿਗੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਰੋਨੀਆਂ ਦੇ, ਨਾਲੇ ਅੱਵੀਆਂ
ਦੇ ੪ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਕਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ ਅਤੇ ਮਆਰਾਹ ਿਜਹੜਾ
ਿਸਦੋਨੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਅਫੇਕਾਹ ਤੱਕ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ । ੫ ਅਤੇ ਿਗਬਲੀਆਂ
ਦਾ ਦੇਸ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਲਬਾਨੋਨ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਵੱਲ ਬਆਲ-ਗਾਦ ਤੋਂ ਿਜਹੜਾ
ਹਬਰੋਨ ਦੇ ਪਰਬਤ ਹੇਠ ਹੈ ਹਮਾਥ ਦੇ ਰਾਹ ਤੱਕ । ੬ ਪਹਾੜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕ
ਲਬਾਨੋਨ ਤੋਂ ਿਮਸਰਫੋਥ ਮਿਯਮ ਤੱਕ ਅਰਥਾਤ ਸਾਰੇ ਿਸਦੋਨੀ । ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕੱਢ ਿਦਆਂਗਾ । ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਲਈ
ਿਮਲਖ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ । ੭ ਹੁਣ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਨੌਂ ਗੋਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਅੱਧੇ ਗੋਤ ਲਈ ਿਮਲਖ ਿਵੱਚ ਵੰਡ ਦੇਵੀਂ ।
ਯਰਦਨ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਗ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ
੮ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਊਬੇਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਿਮਲਖ ਿਜਹੜੀ
ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਰਦਨ ਪਾਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਵੱਲ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਿਜਵੇਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ । ੯ ਅਰੋਏਰ ਤੋਂ ਿਜਹੜਾ
ਅਰਨੋਨ ਦੀ ਵਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਿਜਹੜਾ ਵਾਦੀ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ
ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਦਬਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੈਦਾਨ ਦੀਬੋਨ ਤੱਕ ੧੦ ਅਤੇ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ
ਸੀਹੋਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਜਹੜਾ ਹਸ਼ਬੋਨ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੀ
ਹੱਦ ਤੱਕ ੧੧ ਅਤੇ ਿਗਲਆਦ ਅਤੇ ਗਸ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਆਕਾਥੀਆਂ ਦੀ ਹਦ ਅਤੇ
ਸਾਰਾ ਹਰਮੋਨ ਪਰਬਤ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਬਾਸ਼ਾਨ ਸਲਕਾਹ ਤੱਕ ੧੨ ਬਾਸ਼ਾਨ ਿਵੱਚ
ਓਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਿਜਹੜਾ ਅਸ਼ਤਾਰੋਥ ਅਤੇ ਅਦਰਈ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ
। ਉਹ ਰਫ਼ਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਲਾ ਬਚ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ
ਕੇ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ੧੩ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਗਸ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਆਕਾਥੀਆਂ
ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਿਢਆ ਪਰ ਗਸ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਮਆਕਾਥੀ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਇਸਰਾਏਲ
ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ । ੧੪ ਕੇਵਲ ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਗੋਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਿਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ
। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਉਹ ਦਾ ਭਾਗ
ਹਨ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਿਲਆ ਸੀ ।
ਰਊਬੇਨ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਿਹੱਸਾ
੧੫ ਮੂਸਾ ਨੇ ਰਊਬੇਨੀਆਂ ਦੇ ਗੋਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡ
ਿਦੱਤਾ । ੧੬ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਅਰੋਏਰ ਤੋਂ ਿਜਹੜਾ ਅਰਨੋਨ ਦੀ ਵਾਦੀ ਦੇ
ਕੰਡੇ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਿਜਹੜਾ ਵਾਦੀ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਦਬਾ ਤੱਕ
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ਸਾਰਾ ਮੈਦਾਨ ੧੭ ਹਸ਼ਬੋਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਜਹੜੇ ਉਪਰਲੇ ਮੈਦਾਨ
ਿਵੱਚ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਦੀਬੋਨ ਅਤੇ ਬਾਮੋਥ-ਬਆਲ ਅਤੇ ਬੈਤ-ਬਆਲ ਮਓਨ
੧੮ ਅਤੇ ਯਹਸਾਹ ਅਤੇ ਕਦੇਮੋਥ ਅਤੇ ਮੇਫਾਅਥ ੧੯ ਅਤੇ ਿਕਰਯਾਥਇਮ ਅਤੇ
ਿਸਬਮਾਹ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਸ਼ਿਹਰ ਿਜਹੜਾ ਪਹਾੜ ਦੀ ਖੱਡ ਿਵੱਚ ਹੈ । ੨੦ ਅਤੇ ਬੈਤ
ਪਓਰ ਅਤੇ ਿਪਸਗਾਹ ਦੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬੈਤ-ਯਿਸ਼ਮੋਥ ੨੧ ਅਤੇ ਉਪਰਲੇ
ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀਹੋਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ
ਿਜਹੜਾ ਹਸ਼ਬੋਨ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਹ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਿਮਦਯਾਨ,
ਅੱਵੀ, ਰਕਮ, ਸੂਰ, ਹੂਰ ਅਤੇ ਰਬਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਜਹੜੇ ਸੀਹੋਨ ਦੇ
ਸਜ਼ਾਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਨ ਮਾਿਰਆ ਸੀ । ੨੨ ਉਸ
ਫ਼ਾਲ ਪੌਣ ਵਾਲੇ ਬਓਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਬਲਆਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ
ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਢੇ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਵੱਿਢਆ । ੨੩ ਰਊਬੇਨੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ
ਯਰਦਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਹੱਦ ਸੀ । ਰਊਬੇਨੀਆਂ ਦੀ ਿਮਲਖ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਿਣਆਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪੰਡਾਂ ਸਣੇ ਸੀ ।
ਗਾਦ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਿਹੱਸਾ
੨੪ ਮੂਸਾ ਨੇ ਗਾਦ ਦੇ ਗੋਤ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਗਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਗ ਦੇ ਿਦੱਤਾ । ੨੫ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਯਜ਼ੇਰ ਸੀ ਅਤੇ ਿਗਲਆਦ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਦੇਸ ਅਰੋਏਰ ਤੱਕ ਿਜਹੜਾ ਰੱਬਾਹ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ । ੨੬ ਅਤੇ ਹਸ਼ਬੋਨ ਤੋਂ ਰਾਮਥ ਿਮਸਪਹ ਅਤੇ ਬਟੋਨੀਮ ਤੱਕ ਅਤੇ
ਮਹਨਇਮ ਤੋਂ ਦਬੀਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ । ੨੭ ਅਤੇ ਖੱਡ ਿਵੱਚ ਬੈਤ ਹਾਰਾਮ ਅਤੇ ਬੈਤ
ਿਨਮਰਾਹ ਅਤੇ ਸੁੱਕੋਥ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ੋਨ ਅਰਥਾਤ ਹਸ਼ਬੋਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀਹੋਨ ਦਾ
ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਿਜਹ ਦੀ ਹੱਦ ਯਰਦਨ ਸੀ ਿਕੰਨਰਥ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਿਸਰੇ ਤੱਕ ਯਰਦਨ
ਪਾਰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ੨੮ ਇਹ ਗਾਦੀਆਂ ਦੀ ਿਮਲਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ, ਸ਼ਿਹਰਾਂ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪੰਡਾਂ ਸਣੇ ਸੀ ।
ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਅੱਧੇ ਗੋਤ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਭਾਗ
੨੯ ਮੂਸਾ ਨੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਅੱਧੇ ਗੋਤ ਨੂੰ ਵੀ ਿਮਲਖ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ
ਮਨੱਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਗੋਤ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ ।
੩੦ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਮਹਨਇਮ ਤੋਂ ਸੀ ਅਰਥਾਤ ਸਾਰਾ ਬਾਸ਼ਾਨ, ਬਾਸ਼ਾਨ
ਦੇ ਰਾਜੇ ਓਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਯਾਈਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਿਜਹੜੇ ਬਾਸ਼ਾਨ ਿਵੱਚ
ਸਨ ਸੱਠ ਸ਼ਿਹਰ ਸਨ । ੩੧ ਅਤੇ ਿਗਲਆਦ ਦਾ ਅੱਧ ਅਤੇ ਅਸ਼ਤਾਰੋਥ ਅਤੇ
ਅਦਰਈ ਬਾਸ਼ਾਨ ਿਵੱਚ ਓਗ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਕੀਰ
ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਸਨ ਅਰਥਾਤ ਮਾਕੀਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅੱਧ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ । ੩੨ ਇਹ ਉਹ ਿਮਲਖਾਂ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਮੋਆਬ
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ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਿਵੱਚ ਯਰਦਨ ਪਾਰ ਯਰੀਹੋ ਕੋਲ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵੰਡੀਆਂ । ੩੩ ਪਰ
ਲੇਵੀ ਦੇ ਗੋਤ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕੋਈ ਭਾਗ ਨਹੀ ਿਦੱਤਾ । ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਿਲਆ ਸੀ ।
੧੪
ਯਰਦਨ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਗ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ
੧ ਇਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਮਲਖਾਂ ਕਨਾਨ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਜਾਜਕ, ਨੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ
ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਿਮਲਖ ਿਵੱਚ ਵੰਡੀਆਂ । ੨ ਅਤੇ ਗੁਿਣਆਂ ਨਾਲ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਮਲਖ ਿਦੱਤੀ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਗੋਤਾਂ ਨੂੰ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ । ੩ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਢਾਈ ਗੋਤਾਂ ਨੂੰ ਿਮਲਖ
ਿਦੱਤੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਮਲਖ ਨਾ ਿਦੱਤੀ । ੪ ਯੂਸੁਫ਼
ਦੀ ਅੰਸ ਦੇ ਦੋ ਗੋਤ ਸਨ, ਮਨੱਸ਼ਹ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਵੀਆਂ
ਨੂੰ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਕੇਵਲ ਵੱਸਣ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਿਦੱਤੀ । ੫ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਿਲਆ
।
ਹਬਰੋਨ ਕਾਲੇਬ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ
੬ ਤਦ ਯਹੂਦੀ ਿਗਲਗਾਲ ਿਵੱਚ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਯਫੁੰਨਾਹ ਕਿਨੱਜ਼ੀ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਲੇਬ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਜਹੜੀ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਾਦੇਸ ਬਰਨੇਆ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਿਵਖੇ ਅਤੇ
ਤੇਰੇ ਿਵਖੇ ਆਿਖਆ ਸੀ । ੭ ਮੈਂ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦਾਸ
ਮੂਸਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਦੇਸ ਬਰਨੇਆ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇਸ ਦਾ ਖ਼ੋਜ ਕੱਢਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ
ਿਜਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹ ਖ਼ਬਰ ਉਹ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ । ੮ ਤਦ ਵੀ ਮੇਰੇ
ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਤਾਹਾਂ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਦਲਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗਾ ਿਰਹਾ । ੯ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਸੇ
ਿਦਨ ਇਹ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਿਜੱਥੋਂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ
ਤੇਰੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਦਾ ਦੀ ਭਾਗ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ
ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗਾ ਿਰਹਾਂ ਹੈਂ । ੧੦ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ
ਪੰਤਾਲੀ ਸਾਲ ਜੀਉਂਦਾ ਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਬੋਿਲਆ ਸੀ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਵੇਲੇ
ਤੋਂ ਜਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉਜਾੜ ਦੇ
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ਿਵੱਚ ਦੀ ਤੁਿਰਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਚਾਸੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਾਂ
। ੧੧ ਮੈਂ ਅੱਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਬਲਵੰਤ ਹਾਂ ਿਜੰਨਾ ਉਸ ਿਦਨ ਸੀ ਜਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਭੇਿਜਆ ਸੀ । ਿਜਵੇਂ ਮੇਰਾ ਬਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਬਲ ਲੜਾਈ
ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ । ੧੨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਹਾੜੀ
ਦੇਸ ਦੇ ਿਜਹ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਿਦਨ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਉਸੇ ਿਦਨ
ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਅਨਾਕੀ ਥੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ !
ਸ਼ਾਇਦ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਾਂ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
੧੩ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਯਫੁੰਨਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਲੇਬ ਨੂੰ
ਹਬਰੋਨ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ । ੧੪ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਹਬਰੋਨ ਯਫੁੰਨਾਹ
ਕਿਨੱਜ਼ੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਲੇਬ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰਦਾ ਿਰਹਾ । ੧੫ ਅਤੇ ਹਬਰੋਨ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ
ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਿਕਰਯਥ-ਅਰਬਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਰਬਾ ਅਨਾਕੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ
ਆਦਮੀ ਸੀ । ਿਫਰ ਦੇਸ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਅਰਾਮ ਿਮਿਲਆ ।
੧੫
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਗੋਤ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਿਹੱਸਾ
੧ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਗੋਤ ਦਾ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦੋਮ
ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀ ਅਰਥਾਤ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਸੀਨ ਦੇ ਉਜਾੜ ਤੱਕ ਿਜਹੜੀ ਦੱਖਣ
ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੇ ਹੈ । ੨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਹੱਦ ਖਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਸੀ
ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਿਜਹੜੀ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਮੁੜਦੀ ਹੈ । ੩ ਉਹ ਦੱਖਣ ਵੱਲ
ਅਕਰਾਬੀਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ
ਕਾਦੇਸ ਬਰਨੇਆ ਦੇ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਉਤਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹਸ਼ਰੋਨ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਅੱਦਾਰ
ਵੱਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਕਾ ਵੱਲ ਮੁੜਦੀ ਸੀ । ੪ ਅਸਮੋਨ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਕੇ
ਿਮਸਰ ਦੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਦ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਸੀ ।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੱਖਣੀ ਹੱਦ ਇਹੀ ਰਹੇਗੀ । ੫ ਪੂਰਬੀ ਹੱਦ ਖਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਯਰਦਨ
ਦੇ ਿਸਰੇ ਤੱਕ ਸੀ ਅਤੇ ਤਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹੱਦ ਯਰਦਨ ਦੇ ਿਸਰੇ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰ
ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਸੀ । ੬ ਉਹ ਹੱਦ ਬੈਤ ਹਗਲਾਹ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਬਾ ਦੇ ਉਤਰ ਦੇ
ਪਾਸੇ ਦੀ ਲੰਘੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੱਦ ਰਊਬੇਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬੋਹਨ ਦੇ ਪੱਥਰ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹੀ
। ੭ ਿਫਰ ਉਹ ਹੱਦ ਆਕੋਰ ਦੀ ਖੱਡ ਤੋਂ ਦਬੀਰ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਅਤੇ ਉਤਰ ਵੱਲ
ਿਗਲਗਾਲ ਨੂੰ ਮੁੜੀ ਿਜਹੜਾ ਅਦੋਮੀਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੋ ਨਦੀ ਦੇ
ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੱਦ ਏਨ-ਸਮਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੱਕ ਲੰਘੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ
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ਫੈਲਾਓ ਏਨ ਰੋਗੇਲ ਤੱਕ ਸੀ । ੮ ਤਾਂ ਿਫਰ ਉਹ ਹੱਦ ਬਨ ਿਹੰਨੋਮ ਦੀ ਵਾਦੀ ਥਾਣੀ
ਯਬੂਸੀਆਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤੱਕ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਹੈ
ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਦ ਉਸ ਪਹਾੜ ਦੀ ਟੀਸੀ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹੀ ਿਜਹੜੀ ਲਿਹੰਦੇ ਵੱਲ ਿਹੰਨੋਮ ਦੀ
ਵਾਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਰਫ਼ਾਈਮ ਦੀ ਖੱਡ ਦੇ ਿਸਰੇ ਤੇ ਤਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੈ
। ੯ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਦ ਪਹਾੜ ਦੀ ਟੀਸੀ ਤੋਂ ਨਫ਼ਤੋਆ ਦੇ ਸੋਤੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾ
ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਅਫਰੋਨ ਪਰਬਤ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਤੱਕ ਗਈ ਿਫਰ ਉਹ ਹੱਦ ਬਆਲਾਹ
ਤੱਕ ਿਜਹੜਾ ਿਕਰਯਥ ਯਾਰੀਮ ਹੈ ਪਹੁੰਚੀ । ੧੦ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਦ ਬਆਲਾਹ ਤੋਂ
ਲਿਹੰਦੇ ਵੱਲ ਸੇਈਰ ਪਰਬਤ ਤੱਕ ਮੁੜੀ ਅਤੇ ਯਾਰੀਮ ਪਰਬਤ ਦੀ ਉਿਚਆਈ
ਤੱਕ ਉਤਰ ਵੱਲ ਲੰਘੀ ਿਜਹੜਾ ਕਸਾਲੋਨ ਹੈ । ਿਫਰ ਬੈਤ-ਸਮਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਰ ਕੇ
ਿਤਮਨਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘੀ । ੧੧ ਿਫਰ ਉਹ ਹੱਦ ਅਕਰੋਨ ਦੀ ਉਿਚਆਈ ਤੱਕ
ਉਤਰ ਵੱਲ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੱਦ ਿਸਕਰੋਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਬਆਲਾਹ ਪਰਬਤ
ਥਾਣੀ ਲੰਘ ਕੇ ਯਬਨੇਲ ਕੋਲ ਜਾ ਿਨੱਕਲੀ । ਉਸ ਹੱਦ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਸਮੁੰਦਰ
ਤੱਕ ਸੀ । ੧੨ ਲਿਹੰਦੀ ਹੱਦ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੱਕ ਸੀ । ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਹੱਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ।
ਕਾਲੇਬ ਦੀ ਹਬਰੋਨ ਅਤੇ ਦਬੀਰ ਤੇ ਿਜੱਤ
(ਿਨਆਂਈਆਂ 1:11-15)
੧੩ ਯਫ਼ੁੰਨਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਲੇਬ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਭਾਗ ਿਦੱਤਾ ਅਰਥਾਤ
ਿਕਰਯਥ-ਅਰਬਾ ਿਜਹੜਾ ਹਬਰੋਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਬਾ ਅਨਾਕ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ ।
੧੪ ਤਾਂ ਕਾਲੇਬ ਨੇ ਥੋਂ ਅਨਾਕ ਦੇ ਿਤੰਨਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਅਰਥਾਤ ਸੇਸੈ,
ਅਹੀਮਾਨ ਅਤੇ ਤਲਮੈ ਅਨਾਕ ਦੀ ਅੰਸ ਨੂੰ ੧੫ ਥੋਂ ਉਹ ਨੇ ਦਿਬਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ
ਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਬੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਹਲਾਂ ਿਕਰਯਥ ਸੇਫਰ ਸੀ
। ੧੬ ਤਦ ਕਾਲੇਬ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਜੋ ਕੋਈ ਿਕਰਯਥ ਸੇਫਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਿਜੱਤ
ਲਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਅਕਸਾਹ ਿਵਆਹ ਿਦਆਂਗਾ । ੧੭ ਕਾਲੇਬ ਦੇ
ਭਰਾ ਕਨਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਥਨੀਏਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਿਲਆ ਸੋ ਉਹ ਨੇ ਅਕਸਾਹ
ਆਪਣੀ ਧੀ ਉਸ ਨੂੰ ਿਵਆਹ ਿਦੱਤੀ । ੧੮ ਿਫਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਉਹ
ਥੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਿਕ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੈਲੀ
ਮੰਗੇ । ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੋਤੇ ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਤਾਂ ਕਾਲੇਬ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਕੀ
ਮੰਗਦੀ ਹੈਂ ? ੧੯ ਤਾਂ ਉਸ ਆਿਖਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਖਣੀ
ਦੇਸ ਦਾਨ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ । ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਤੇ ਵੀ ਦੇ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ
ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪਰਲੇ ਸੋਤੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਸੋਤੇ ਵੀ ਦੇ ਿਦੱਤੇ ।
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ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਗੋਤ ਦੇ ਨਗਰ
੨੦ ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਗੋਤ ਦੀ ਿਮਲਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਹੈ ।
੨੧ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਗੋਤ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਅਦੋਮ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਕੋਲ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਇਹ
ਹਨ-ਕਬਸਏਲ ਅਤੇ ਏਦਰ ਅਤੇ ਯਾਗੂਰ ੨੨ ਅਤੇ ਕੀਨਾਹ ਅਤੇ ਦੀਮੋਨਾਹ
ਅਤੇ ਅਦਾਦਾਹ ੨੩ ਅਤੇ ਕਦਸ਼ ਅਤੇ ਹਸੋਰ ਅਤੇ ਿਯਥਨਾਨ ੨੪ ਜ਼ੀਫ਼ ਅਤੇ
ਤਲਮ ਅਤੇ ਬਆਲੋਥ ੨੫ ਅਤੇ ਹਾਸੋਰ ਹੱਦਤਾਹ ਅਤੇ ਕਰੀਯੋਥ ਹਸਰੋਨ ਿਜਹੜਾ
ਹਾਸੋਰ ਹੈ ੨੬ ਅਮਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਮਾ ਅਤੇ ਮੋਲਾਦਾਹ ੨੭ ਅਤੇ ਹਸਰ ਗੱਦਾਹ
ਅਤੇ ਹਸ਼ਮੋਨ ਅਤੇ ਬੈਤ ਪਾਲਟ ੨੮ ਅਤੇ ਹਸਰ-ਸੂਆਲ ਅਤੇ ਬਏਰ-ਸ਼ਬਾ
ਅਤੇ ਿਬਜ਼ਯੋਥਯਾਹ ੨੯ ਬਆਲਾਹ ਅਤੇ ਇੱਯੀਮ ਅਤੇ ਆਸਮ ੩੦ ਅਤੇ
ਅਲਤੋਲਦ ਅਤੇ ਕਸੀਲ ਅਤੇ ਹਾਰਮਾਹ ੩੧ ਅਤੇ ਿਸਕਲਾਗ ਅਤੇ ਮਦਮੰਨਾਹ
ਅਤੇ ਸਨਸੰਨਾਹ ੩੨ ਅਤੇ ਲਬਾਓਥ ਅਤੇ ਿਸ਼ਲਹੀਮ ਅਤੇ ਅਿਯਨ ਅਤੇ ਿਰੰਮੋਨ
। ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਉਨੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪੰਡਾਂ ।
੩੩ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਅਸ਼ਤਾਓਲ ਅਤੇ ਸਾਰਾਹ ਅਤੇ ਅਸਨਾਹ ੩੪ ਅਤੇ
ਜਾਨੋਅਹ ਅਤੇ ਏਨ ਗੱਨੀਮ, ਤੱਪੂਅਹ ਅਤੇ ਏਨਾਮ ੩੫ ਯਰਮੂਥ ਅਤੇ
ਅੱਦੁਲਾਮ, ਸੋਕੋਹ ਅਤੇ ਅਜ਼ੇਕਾਹ ੩੬ ਅਤੇ ਸ਼ਅਰਿਯਮ ਅਤੇ ਅਦੀਯਿਮਥ ਅਤੇ
ਗਦੇਰਾਹ ਅਤੇ ਗਦੇਰੋਥਿਯਮ । ਚੌਦਾਂ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪੰਡ ।
੩੭ ਸਨਾਨ ਅਤੇ ਹਾਦਾਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਿਮਗਦਲ ਗਾਦ ੩੮ ਅਤੇ ਿਦਲਾਨ ਅਤੇ
ਿਮਸਪਹ ਅਤੇ ਯਾਕਥਏਲ ੩੯ ਲਾਕੀਸ਼ ਅਤੇ ਬਾਸਕਥ ਅਤੇ ਅਗਲੋਨ ੪੦ ਅਤੇ
ਕੱਬੋਨ ਲਹਮਾਸ ਅਤੇ ਿਕਥਲੀਸ਼ ੪੧ ਅਤੇ ਗਦੇਰੋਥ, ਬੈਤ ਦਾਗੋਨ ਅਤੇ ਨਅਮਾਹ
ਅਤੇ ਮੱਕੇਦਾਹ । ਸੋਲਾਂ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪੰਡ ।
੪੨ ਿਲਬਨਾਹ ਅਤੇ ਅਥਰ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾਨ ੪੩ ਅਤੇ ਿਯਫਤਾਹ ਅਤੇ
ਅਸ਼ਨਾਹ ਅਤੇ ਨਸੀਬ ੪੪ ਅਤੇ ਕਈਲਾਹ ਅਤੇ ਅਕਜ਼ੀਬ ਅਤੇ ਮਾਰੇਸ਼ਾਹ
। ਨੌਂ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪੰਡ ।
੪੫ ਅਕਰੋਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਿਪੰਡ ੪੬ ਅਕਰੋਨ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ
ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਅਸ਼ਦੋਦ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਨ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪੰਡ ।
੪੭ ਅਸ਼ਦੋਦ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਿਪੰਡ । ਅੱਜ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਿਪੰਡ ਿਮਸਰ ਦੀ ਨਦੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ
ਤੱਕ ।
੪੮ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮੀਰ ਅਤੇ ਯੱਤੀਰ ਅਤੇ ਸੋਕੋਹ ੪੯ ਅਤੇ
ਦੰਨਾਹ ਅਤੇ ਿਕਰਯਥ ਸੰਨਾਹ ਿਜਹੜਾ ਦਬੀਰ ਹੈ । ੫੦ ਅਤੇ ਅਨਾਬ ਅਤੇ
ਅਸ਼ਤਮੋਹ ਅਤੇ ਅਨੀਮ ੫੧ ਅਤੇ ਗੋਸ਼ੋਨ ਅਤੇ ਹੋਲੋਨ ਅਤੇ ਿਗਲੋਹ ਿਗਆਰਾਂ
ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪੰਡ ।
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੫੨ ਅਰਾਬ ਅਤੇ ਦੂਮਾਹ ਅਸ਼ਾਨ ੫੩ ਅਤੇ ਯਾਨੀਮ ਅਤੇ ਬੈਤ ਤੱਪੂਅਹ ਅਤੇ
ਅਫੇਕਾਹ ੫੪ ਅਤੇ ਹੁਮਤਾਹ ਅਤੇ ਿਕਰਯਥ-ਅਰਬਾ ਿਜਹੜਾ ਹਬਰੋਨ ਹੈ ਅਤੇ
ਸੀਓਰ । ਨੌਂ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪੰਡ ।
੫੫ ਮਾਓਨ ਕਰਮਲ ਅਤੇ ਜ਼ੀਂਫ ਅਤੇ ਯੂਟਾਹ ੫੬ ਅਤੇ ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਅਤੇ
ਯਾਕਦਾਮ ਅਤੇ ਜ਼ਾਨੋਅਹ ੫੭ ਕਿਯਨ ਿਗਬਾਹ ਅਤੇ ਿਤਮਨਾਹ । ਦਸ਼ ਸ਼ਿਹਰ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪੰਡ ।
੫੮ ਹਲਹੂਲ ਬੈਤਸੂਰ ਅਤੇ ਗਦੋਰ ੫੯ ਅਤੇ ਮਅਰਾਥ ਅਤੇ ਬੈਤਅਨੋਥ ਅਤੇ
ਅਲਤਕੋਨ । ਛੇ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪੰਡ ।
੬੦ ਿਕਰਯਥ-ਬਆਲ ਿਜਹੜਾ ਿਕਰਯਥ-ਯਾਰੀਮ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਬਾਹ । ਦੋ ਸ਼ਿਹਰ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪੰਡ ।
੬੧ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਬੈਤ ਅਰਾਬਾਹ ਿਮੱਦੀਨ ਅਤੇ ਸਕਾਕਾਹ ੬੨ ਅਤੇ ਿਨਬਸ਼ਾਨ
ਅਤੇ ਲੂਣ ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਏਨ ਗੱਦੀ । ਛੇ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪੰਡ ।
੬੩ ਪਰ ਿਜਹੜੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਯਬੂਸੀ ਵੱਸਦੇ ਸਨ ਯਹੂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ
ਕੱਢ ਸੱਕੇ ਅਤੇ ਯਬੂਸੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ
ਵੱਸਦੇ ਹਨ ।
੧੬
ਅਫਰਾਈਮ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਿਹੱਸਾ
੧ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਪਆ ਿਕ ਉਹ ਯਰਦਨ ਤੋਂ
ਯਰੀਹੋ ਕੋਲ ਅਰਥਾਤ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਉਜਾੜ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਦੀ ਯਰੀਹੋ ਤੋਂ ਬੈਤ-ਏਲ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ । ੨ ਿਫਰ ਬੈਤ-ਏਲ ਤੋਂ
ਲੂਜ਼ ਨੂੰ ਗਈ ਅਤੇ ਅਰਕੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਲੰਘ ਕੇ ਅਟਰੋਥ ਨੂੰ ਗਈ । ੩ ਿਫਰ
ਲਿਹੰਦੇ ਵੱਲ ਯਫਲੇਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਕੋਲੋਂ ਹੇਠਲੇ ਬੈਤ ਹੋਰੋਨ ਦੀ ਹੱਦ ਅਤੇ ਗਜ਼ਰ
ਤੱਕ ਉਤਰੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਸੀ । ੪ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਸੁਫ਼
ਦੀ ਅੰਸ ਨੇ ਅਰਥਾਤ ਮਨੱਸ਼ਹ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਿਮਲਖ ਲੈ
ਲਈ ।
ਅਫਰਾਈਮ ਦਾ ਿਹੱਸਾ
੫ ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਦੀ ਅੰਸ ਦੀ ਹੱਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੀ
। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਮਲਖ ਦੀ ਹੱਦ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਅਟਰੋਥ ਅੱਦਾਰ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਬੈਤਹੋਰੋਨ ਤੱਕ ਸੀ । ੬ ਅਤੇ ਉਹ ਹੱਦ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਿਮਕਮਥਾਥ ਦੇ ਉਤਰ ਨੂੰ ਗਈ
ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਤਅਨਥ ਸ਼ੀਲੋਹ ਨੂੰ ਮੁੜੀ ਅਤੇ ਯਾਨੋਹਾਹ ਦੀ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਉਹ
ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੀ ਲੰਘੀ । ੭ ਅਤੇ ਯਾਨੋਹਾਹ ਤੋਂ ਅਟਾਰੋਥ ਅਤੇ ਨਆਰਾਥ ਵੱਲ
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ਉਤਰੀ ਅਤੇ ਯਰੀਹੋ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਯਰਦਨ ਨੂੰ ਗਈ । ੮ ਅਤੇ ਉਹ ਹੱਦ ਲਿਹੰਦੀ
ਵੱਲ ਤੱਪੂਆਹ ਤੋਂ ਕਾਨਾਹ ਦੀ ਵਾਦੀ ਨੂੰ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ
ਸੀ । ਅਫ਼ਰਈਮ ਦੀ ਅੰਸ ਦੇ ਗੋਤ ਦੀ ਿਮਲਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਇਹ ਸੀ । ੯ ਅਫ਼ਰਈਮ ਦੀ ਅੰਸ ਲਈ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੀ ਅੰਸ ਦੀ ਿਮਲਖ ਿਵੱਚ
ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸ਼ਿਹਰ ਸਨ ਅਰਥਾਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪੰਡ । ੧੦ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਗਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਨ ਨਾ ਕੱਿਢਆ ਪਰ
ਉਹ ਕਨਾਨੀ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਅਫ਼ਰਾਈਮੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ
ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਲਾਮ ਸਨ ।
੧੭
ਪੱਛਮ ਿਵੱਚ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦਾ ਿਹੱਸਾ
੧ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਗੋਤ ਦਾ ਭਾਗ ਇਹ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ ਜੇਠਾ
ਸੀ, ਮਾਕੀਰ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦਾ ਜੇਠਾ ਅਤੇ ਿਗਲਆਦ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ ਜੋਧਾ
ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਿਗਲਆਦ ਅਤੇ ਬਾਸ਼ਾਨ ਿਮਲੇ । ੨ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੀ ਬਾਕੀ ਅੰਸ ਦਾ
ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ ਅਰਥਾਤ ਅਬੀ ਅਜ਼ਰ ਦੀ
ਅੰਸ, ਹੇਲਕ ਦੀ ਅੰਸ, ਅਸਰੀਏਲ ਦੀ ਅੰਸ, ਸ਼ਕਮ ਦੀ ਅੰਸ, ਹੇਫ਼ਰ ਦੀ ਅੰਸ
ਅਤੇ ਸ਼ਮੀਦਾ ਦੀ ਅੰਸ ਲਈ । ਇਹ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨ । ੩ ਪਰ ਸਲਾਫ਼ਹਾਦ ਦੇ ਿਜਸ ਦਾ ਿਪਤਾ ਹੇਫ਼ਰ,
ਦਾਦਾ ਿਗਲਆਦ, ਪੜਦਾਦਾ ਮਾਕੀਰ ਅਤੇ ਨਕੜ ਦਾਦਾ ਮਨੱਸ਼ਹ ਸੀ ਪੁੱਤਰ
ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਧੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਹ ਸਨ ਮਹਲਾਹ,
ਨੋਆਹ, ਹਾਗਲਾਹ, ਿਮਲਕਾਹ ਅਤੇ ਿਤਰਸਾਹ । ੪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਆਜ਼ਾਰ
ਜਾਜਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਨੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ
ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਿਮਲੇ ਸੋ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਚਾਿਚਆਂ ਤਾਇਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਿਦੱਤਾ । ੫ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ
ਨੂੰ ਦਸ ਿਹੱਸੇ ਿਗਲਆਦ ਅਤੇ ਬਾਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਿਜਹੜੇ ਯਰਦਨ ਤੋਂ ਪਾਰ
ਸਨ ਿਮਲੇ । ੬ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਗੁਣਾ
ਿਲਆ ਅਤੇ ਿਗਲਆਦ ਦਾ ਦੇਸ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸੀ ।
੭ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੀ ਹੱਦ ਆਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਿਮਕਮਥਾਥ ਤੱਕ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਸ਼ਕਮ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਦ ਸੱਜੇ ਪਾਿਸਓਂ ਤੱਪੂਆਹ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੱਕ ਲੰਘੀ
। ੮ ਤੱਪੂਆਹ ਦਾ ਦੇਸ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਤੱਪੂਆਹ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੀ ਹੱਦ ਕੋਲ
ਅਫ਼ਰਾਈਮੀਆਂ ਦਾ ਸੀ । ੯ ਿਫਰ ਉਹ ਹੱਦ ਕਾਨਾਹ ਦੀ ਵਾਦੀ ਨੂੰ ਉਤਰੀ ਅਤੇ
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ਵਾਦੀ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਉਤਰੀ । ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ
ਿਵੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੀ ਹੱਦ ਵਾਦੀ ਦੇ ਉਤਰ ਵੱਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫੈਲਾਓ
ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਸੀ । ੧੦ ਤਾਂ ਦੱਖਣ ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਤਰ ਮਨੱਸ਼ਹ
ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਦ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਤਰ ਵੱਲ ਆਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਅਤੇ
ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾ ਿਮਲੀਆਂ । ੧੧ ਮਨੱਸ਼ਹ ਲਈ ਿਯੱਸਾਕਾਰ
ਿਵੱਚ ਆਸ਼ੇਰ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸੀ, ਬੈਤ ਸ਼ਾਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਿਯਬਲਆਮ
ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ, ਦੋਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ, ਏਨ ਦੋਰ ਦੇ
ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ, ਤਆਨਾਕ ਦੇ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ
ਬਸਤੀਆਂ, ਮੱਿਗਦੋ ਦੇ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਿਤੰਨੇ
ਉਿਚਆਈਆਂ । ੧੨ ਪਰ ਮਨੱਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਨਾ ਸਕੇ
ਅਤੇ ਕਨਾਨੀ ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਵੱਸੇ ਰਹੇ । ੧੩ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ
ਜਦ ਇਸਰਾਏਲੀ ਤਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਨਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵਗਾਰ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕੱਿਢਆ ।
ਅਫਰਾਈਮ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਵੱਧ ਭੂਮੀ ਦੀ ਮੰਗ
੧੪ ਤਦ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ
ਿਕਉਂ ਿਮਲਖ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਿਹੱਸਾ ਿਦੱਤਾ ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ਹੈ । ੧੫ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਕੱਟੋ
ਅਤੇ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰੱਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਰਫਾਈਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ
ਥਾਂ ਬਣਾਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਦਾ ਪਹਾੜ ਤੰਗ ਹੈ । ੧੬ ਯੂਸੁਫ਼
ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਪਹਾੜ ਸਾਡੇ ਵੱਸਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਕਨਾਨੀਆਂ ਕੋਲ ਿਜਹੜੇ ਨੀਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਲੋਹੇ ਦੇ ਰੱਥ ਹਨ, ਨਾਲੇ
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਿਜਹੜੇ ਬੈਤ ਸ਼ਆਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਹਨ ਨਾਲੇ
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਿਜਹੜੇ ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਦੀ ਨੀਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਹਨ । ੧੭ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ
ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬਲਵੰਤ ਹੋ । ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਗ
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ੧੮ ਪਰ ਪਹਾੜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਜੰਗਲ ਹੈ
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਵੱਢੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਕਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਿਦਓਗੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਥ ਲੋਹੇ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤਕੜੇ ਵੀ
ਹਨ ।
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੧੮
ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਦੇਸ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ
੧ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਸ਼ੀਲੋਹ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਥੇ
ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਧੀਨ ਹੋ
ਿਗਆ । ੨ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸੱਤ ਗੋਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਿਵਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਗਈ । ੩ ਸੋ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਿਡਆਂ ਿਪਉਦਾਿਦਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਰ ਕਰੋਂਗੇ ?
੪ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹਰ ਗੋਤ ਤੋਂ ਿਤੰਨ ਮਨੁੱਖ ਠਿਹਰਾਓ । ਿਫਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਠ ਕੇ ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਿਫਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਮਲਖ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਨੂੰ
ਦੱਸਣ, ਿਫਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ । ੫ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾਂ ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵੱਚ ਵੰਡਣ ।
ਯਹੂਦਾਹ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਕੋਲ ਦੱਖਣ ਿਵੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ ਘਰਾਣਾ
ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਕੋਲ ਉਤਰ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹੇ । ੬ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾਂ
ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵੱਚ ਿਲਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਲਆਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਐਥੇ ਿਹੱਸਾ ਪਾਵਾਂਗਾ । ੭ ਪਰ ਲੇਵੀਆਂ
ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਜਾਜਕਾਈ ਉਹਨਾਂ
ਦੀ ਿਮਲਖ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਦ ਅਤੇ ਰਊਬੇਨ, ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਅੱਧੇ ਗੋਤ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਿਮਲਖ ਨੂੰ ਯਰਦਨ ਪਾਰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਲੈ ਿਲਆ ਹੈ ਿਜਹ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦਾਸ
ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ।
੮ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣ ਵਾਿਲਆਂ
ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਿਫਰੋ ਅਤੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਿਫਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਆਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਥੇ ਸ਼ੀਲੋਹ ਿਵੱਚ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਾਗ ਪਾਵਾਂਗਾ । ੯ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਾ ਕੇ ਉਸ
ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤਾਂ ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵੱਚ
ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਤਾਂ ਉਹ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਕੋਲ ਸ਼ੀਲੋਹ ਦੇ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ
ਮੁੜ ਆਏ । ੧੦ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੀਲੋਹ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਪਰਚੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੋ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਥੇ ਉਸ ਦੇਸ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਲਈ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਹੱਿਸਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡ ਿਦੱਤਾ ।
ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਗੋਤ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਿਹੱਸਾ
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੧੧ ਿਬਨਯਾਮੀਨੀਆਂ ਦੇ ਗੋਤ ਦਾ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਿਪਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਦੀ ਹੱਦ ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੀ ਅੰਸ ਦੇ
ਿਵੱਚਕਾਰ ਿਨੱਕਲੀ । ੧੨ ਉਤਰ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਯਰਦਨ ਤੋਂ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਹ ਹੱਦ ਉਤਰ ਵੱਲ ਯਰੀਹੋ ਦੀ ਉਿਚਆਈ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲੋਂ ਪਹਾੜੀ
ਦੇਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਬੈਤ ਆਵਨ ਦੀ ਉਜਾੜ ਤੱਕ
ਸੀ । ੧੩ ਥੋਂ ਉਹ ਹੱਦ ਲੂਜ਼ ਵੱਲ ਲੂਜ਼ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤੱਕ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਗਈ
ਿਜਹੜਾ ਬੈਤ-ਏਲ ਹੈ, ਿਫਰ ਉਹ ਹੱਦ ਅਤਰੋਥ ਅੱਦਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਤੋਂ
ਦੀ ਉਤਰੀ ਿਜਹੜਾ ਹੇਠਲੇ ਬੈਤ ਹੋਰੋਨ ਦੇ ਦੱਖਣ ਦੀ ਵੱਲ ਹੈ । ੧੪ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਦ
ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲਿਹੰਦੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਮੁੜੀ ਿਜਹੜਾ ਬੈਤ ਹੋਰੋਨ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਿਕਰਯਥ ਬਆਲ ਤੱਕ ਸੀ ਿਜਹੜਾ
ਿਕਰਯਥ-ਯਾਰੀਮ ਵੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ ਹੈ । ਇਹ ਪੱਛਮ ਦਾ
ਪਾਸਾ ਸੀ । ੧੫ ਦੱਖਣ ਦਾ ਪਾਸਾ ਿਕਰਯਥ-ਯਾਰੀਮ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਹ ਹੱਦ ਲਿਹੰਦੀ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਨਫ਼ਤੋਆਹ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੋਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ।
੧੬ ਿਫਰ ਉਹ ਹੱਦ ਉਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਿਸਰੇ ਤੱਕ ਿਜਹੜਾ ਬਨ ਿਹੰਨੋਮ ਦੀ ਵਾਦੀ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਉਤਰ ਵੱਲ ਰਫ਼ਾਈਮ ਦੀ ਖੱਡ ਿਵੱਚ ਹੈ ਉਤਰੀ ਅਤੇ ਉਹ
ਿਹੰਨੋਮ ਦੀ ਵਾਦੀ ਤੋਂ ਯਬੂਸੀਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤੱਕ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਉਤਰੀ ਤਾਂ ਏਨ
ਰੋਗੇਲ ਨੂੰ ਉਤਰੀ । ੧੭ ਿਫਰ ਉਹ ਉਤਰ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਏਨ ਸ਼ਮਸ਼ ਕੋਲ ਿਨੱਕਲੀ
ਅਤੇ ਗਲੀਲੋਥ ਤੱਕ ਿਨੱਕਲੀ ਿਜਹੜਾ ਅੱਦੁਮੀਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ
ਅਤੇ ਰਊਬੇਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬੋਹਨ ਦੇ ਪੱਥਰ ਤੱਕ ਉਤਰੀ । ੧੮ ਉਹ ਅਰਾਬਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਚੜ੍ਹਾਈ ਤੱਕ ਉਤਰ ਵੱਲ ਲੰਘੀ ਤਾਂ ਅਰਾਬਾਹ ਨੂੰ ਉਤਰੀ । ੧੯ ਿਫਰ ਉਹ ਹੱਦ
ਬੈਤ ਹਾਗਲਾਹ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤੱਕ ਉਤਰ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਉਸ ਹੱਦ ਦਾ ਫੈਲਾਓ
ਖਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਉਤਰ ਵੱਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੱਕ ਅਰਥਾਤ ਯਰਦਨ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਿਸਰੇ
ਤੱਕ ਸੀ । ਇਹ ਦੱਖਣ ਦੀ ਹੱਦ ਸੀ । ੨੦ ਪੂਰਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਦੀ ਹੱਦ ਯਰਦਨ
ਸੀ । ਇਹ ਿਬਨਯਾਮੀਨੀਆਂ ਦੀ ਿਮਲਖ ਦੀਆਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨ ।
੨੧ ਿਬਨਯਾਮੀਨੀਆਂ ਦੇ ਗੋਤ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਇਹ ਸਨ, ਯਰੀਹੋ ਅਤੇ ਬੈਤ ਹਾਗਲਾਹ ਅਤੇ ਏਮਕ ਕਸੀਸ ੨੨ ਅਤੇ ਬੈਤ
ਅਰਾਬਾਹ ਅਤੇ ਸਮਾਰਿਯਮ ਅਤੇ ਬੈਤ-ਏਲ ੨੩ ਅਤੇ ਅੱਵੀਮ ਅਤੇ ਪਾਰਾਹ
ਅਤੇ ਅਫ਼ਰਾਹ ੨੪ ਅਤੇ ਕਫ਼ਰਅੱਮੋਨੀ ਅਤੇ ਆਫ਼ਨੀ ਅਤੇ ਗਾਬਾ । ਬਾਰਾਂ
ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪੰਡ ੨੫ ਿਗਬਓਨ ਅਤੇ ਰਾਮਾਹ ਅਤੇ ਬਏਰੋਥ ੨੬ ਅਤੇ
ਿਮਸਪਹ ਅਤੇ ਕਫ਼ੀਰਾਹ ਅਤੇ ਮੋਸਾਹ ੨੭ ਅਤੇ ਰਕਮ ਅਤੇ ਿਯਰਪਏਲ ਅਤੇ
ਤਰਲਾਹ ੨੮ ਅਤੇ ਸੇਲਾ ਅਲਫ ਅਤੇ ਯਬੂਸੀ ਿਜਹੜਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਹੈ ਅਤੇ
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ਿਗਬਬ ਿਕਰਯਥ । ਚੌਦਾਂ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪੰਡ । ਇਹ ਿਬਨਯਾਮੀਨੀਆਂ
ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ ।
੧੯
ਿਸ਼ਮਓਨ ਦੇ ਗੋਤ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਭਾਗ
੧ ਦੂਜੀ ਪਰਚੀ ਿਸ਼ਮਓਨ ਲਈ ਅਰਥਾਤ ਿਸ਼ਮਓਨੀਆਂ ਦੇ ਗੋਤ ਲਈ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਿਨੱਕਲੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਵਰਾਸਤ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ
ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਸੀ । ੨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਾ ਇਹ ਸੀ, ਬਏਰ ਸ਼ਬਾ, ਸ਼ਬਾ ਅਤੇ
ਮੋਲਾਦਾਹ ੩ ਅਤੇ ਹਸਰ ਸੂਆਲ ਅਤੇ ਬਾਲਾਹ ਅਤੇ ਆਸਮ ੪ ਅਲਤੋਲਦ ਅਤੇ
ਬਥੂਲ ਅਤੇ ਹਾਰਮਾਹ ੫ ਿਸਕਲਗ ਅਤੇ ਬੈਤ ਮਰਕਾਬੋਥ ਅਤੇ ਹਸਰ ਸੂਸਾਹ
੬ ਬੈਤ ਲਬਾਓਥ ਅਤੇ ਸਾਰੂਹਨ, ਇਹ ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪੰਡ ।
੭ ਏਨ ਿਰੰਮੋਨ ਅਤੇ ਅਥਰ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾਨ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਿਪੰਡ ੮ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਿਪੰਡ ਿਜਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਨ ।
ਬਆਲਥ-ਬਏਰ ਦੱਖਣੀ ਰਾਮਥ ਤੱਕ, ਇਹ ਿਸ਼ਮਓਨੀਆਂ ਦੇ ਗੋਤ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਿਮਲਖ ਸੀ । ੯ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਸ਼ਮਓਨੀਆਂ
ਦੀ ਿਮਲਖ ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਸੀ । ਇਸ
ਕਾਰਨ ਿਸ਼ਮਓਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਿਮਲਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਮਲਖ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਲਈ ।
ਜ਼ਬੂਲਨ ਦੇ ਗੋਤ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਿਹੱਸਾ
੧੦ ਤੀਜੀ ਪਰਚੀ ਜਬੂਲੁਨੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਿਨੱਕਲੀ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਮਲਖ ਦੀ ਹੱਦ ਸਰੀਦ ਤੱਕ ਸੀ । ੧੧ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਲਿਹੰਦੇ
ਵੱਲ ਮਰਾਲਾਹ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਦੱਬਾਸਥ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਵਾਦੀ ਨੂੰ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ
ਿਜਹੜੀ ਯਾਕਨੁਆਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ । ੧੨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਦ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਸੂਰਜ
ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਵੱਲ ਿਕਸਲਥ ਤਾਬੋਰ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਮੁੜੀ ਅਤੇ ਥੋਂ ਦਾਬਰਥ ਨੂੰ
ਜਾ ਕੇ ਯਾਫੀਆ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹੀ ੧੩ ਅਤੇ ਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਵੱਲ ਿਗੱਤਾ
ਹੇਫਰ ਅਤੇ ਇੱਤਾਕਾਸੀਨ ਵੱਲ ਗਈ ਅਤੇ ਿਰੰਮੋਨ ਿਜਹੜਾ ਨੇਆਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ
ਹੈ ਗਈ । ੧੪ ਉਹ ਹੱਦ ਉਹ ਦੇ ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹਨਾਥੋਨ ਕੋਲੋਂ ਮੁੜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ
ਫੈਲਾਓ ਿਯੱਫਤਹ-ਏਲ ਦੀ ਵਾਦੀ ਤੱਕ ਸੀ । ੧੫ ਕੱਟਾਥ ਅਤੇ ਨਹਲਾਲ ਅਤੇ
ਿਸ਼ਮਰੋਨ ਿਯਦਲਾਹ ਅਤੇ ਬੈਤਲਹਮ, ਬਾਰਾਂ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪੰਡ ੧੬ ਇਹ
ਜ਼ਬੂਲੁਨੀਆਂ ਦੀ ਿਮਲਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪੰਡ ।
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ਿਯੱਸਾਕਰ ਦੇ ਗੋਤ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਿਹੱਸਾ
੧੭ ਚੌਥੀ ਪਰਚੀ ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਲਈ ਿਨੱਕਲੀ ਅਰਥਾਤ ਿਯੱਸਾਕਾਰੀਆਂ ਲਈ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ੧੮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਿਯਜ਼ਰਾਏਲ ਅਤੇ
ਕਸੂਲੋਥ ਅਤੇ ਸ਼ੂਨੇਮ ਤੱਕ ਸੀ । ੧੯ ਹਫਾਰਇਮ ਅਤੇ ਸ਼ੀਓਨ ਅਤੇ ਅਨਾਹਰਾਥ
੨੦ ਰੰਬੀਥ ਅਤੇ ਿਕਸ਼ਯੋਨ ਅਤੇ ਆਬਸ ੨੧ ਅਤੇ ਰਮਥ ਅਤੇ ਏਨ-ਗਨੀਮ ਅਤੇ
ਏਨ-ਹੱਦਦ ਅਤੇ ਬੈਤ-ਪੱਸੇਸ ਤੱਕ ਸੀ ੨੨ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਦ ਤਾਬੋਰ ਅਤੇ ਸਾਹਸੀਮਾਹ
ਅਤੇ ਬੈਤ ਸ਼ਮਸ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਢੁੱਕੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਯਰਦਨ ਤੱਕ
ਸੀ, ਸੋਲਾਂ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪੰਡ ੨੩ ਉਹ ਿਯੱਸਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੋਤ ਦੀ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਿਮਲਖ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤੇ ਿਪੰਡ
ਇਹ ਸਨ ।
ਆਸ਼ੇਰ ਦੇ ਗੋਤ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਿਹੱਸਾ
੨੪ ਪੰਜਵੀ ਪਰਚੀ ਆਸ਼ੇਰੀਆਂ ਦੇ ਗੋਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਿਨੱਕਲੀ ੨੫ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਇਹ ਸੀ, ਹਲਕਥ ਅਤੇ ਹਲੀ ਅਤੇ ਬਟਨ ਅਤੇ
ਅਕਸ਼ਾਫ ੨੬ ਅਤੇ ਅਲਮੰਲਕ ਅਤੇ ਅਮਾਦ ਅਤੇ ਿਮਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ
ਕਰਮਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ੀਹੋਰ ਿਲਬਨਾਥ ਨੂੰ ਜਾ ਢੁੱਕੀ ੨੭ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਉਹ
ਬੈਤ ਦਾਗੋਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਿਯੱਫਤਾਏਲ ਦੀ ਵਾਦੀ ਨੂੰ ਉਤਰ ਵੱਲ
ਬੈਤ ਏਮਕ ਅਤੇ ਨਈਏਲ ਤੱਕ ਜਾ ਢੁੱਕੀ, ਿਫਰ ਉਹ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕਬੂਲ ਨੂੰ ਿਨੱਕਲੀ
੨੮ ਨਾਲੇ ਅਬਰੋਨ ਅਤੇ ਰਹੋਬ ਅਤੇ ਹੰਮੋਨ ਅਤੇ ਕਾਨਾਹ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੀਦੋਨ ਤੱਕ
੨੯ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਦ ਰਾਮਾਹ ਅਤੇ ਿਮਬਸਰ-ਸੋਰ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਮੁੜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੱਦ
ਹੋਸਾਹ ਨੂੰ ਮੁੜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਸਮੁੰਦਰ ਕੋਲ ਹੇਬਲ ਤੋਂ ਅਕਜ਼ੀਬ ਤੱਕ ਸੀ
੩੦ ਨਾਲੇ ਮਾਹ ਅਤੇ ਅਫੇਕ ਅਤੇ ਰਹੋਬ, ਬਾਈ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪੰਡ
੩੧ ਇਹ ਆਸ਼ੇਰੀਆਂ ਦੇ ਗੋਤ ਦੀ ਿਮਲਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ
ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿਪੰਡ ।
ਨਫਤਾਲੀ ਦੇ ਗੋਤ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਭਾਗ
੩੨ ਛੇਵੀਂ ਪਰਚੀ ਨਫ਼ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਿਨੱਕਲੀ ਅਰਥਾਤ ਨਫ਼ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ
ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ੩੩ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਹਲਫ ਤੋਂ ਸਆਨੰਨੀਮ
ਦੇ ਬਲੂਤ ਤੋਂ ਅਤੇ ਅਦਾਮੀ ਨਕਬ, ਯਬਨਏਲ ਤੋਂ ਲੱਕੂਮ ਤੱਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ
ਫੈਲਾਓ ਯਰਦਨ ਤੱਕ ਸੀ ੩੪ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਦ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਅਜ਼ਨੋਥ ਤਾਬੋਰ ਨੂੰ ਮੁੜੀ
ਅਤੇ ਥੋਂ ਹੁੱਕੋਕ ਨੂੰ ਜਾ ਿਨੱਕਲੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਨੂੰ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ
ਲਿਹੰਦੀ ਵੱਲ ਆਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਯਰਦਨ ਕੋਲ ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ
ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ੩੫ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰ ਇਹ ਸਨ, ਿਸੱਦੀਮ, ਸੇਰ ਅਤੇ ਹੰਮਥ,
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ਰੱਕਥ ਅਤੇ ਿਕੰਨਾਰਥ ੩੬ ਅਤੇ ਅਦਾਮਾਹ ਅਤੇ ਰਾਮਾਹ ਅਤੇ ਹਾਸੋਰ ੩੭ ਅਤੇ
ਕਦਸ਼ ਅਤੇ ਅਦਰਈ ਅਤੇ ਏਨ ਹਾਸੋਰ ੩੮ ਅਤੇ ਿਯਰੋਨ ਅਤੇ ਿਮਗਦਲ-ਏਲ,
ਹਾਰੇਮ ਅਤੇ ਬੈਤ ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਬੈਤ ਸ਼ਮਸ਼, ਨੀ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪੰਡ
੩੯ ਇਹ ਨਫ਼ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਗੋਤ ਦੀ ਿਮਲਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ
ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪੰਡ ।
ਦਾਨ ਦੇ ਗੋਤ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਭਾਗ
੪੦ ਸੱਤਵੀਂ ਪਰਚੀ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਗੋਤ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਿਨੱਕਲੀ ੪੧ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਮਲਖ ਦੀ ਹੱਦ ਇਹ ਸੀ, ਸਾਰਾਹ ਅਤੇ
ਅਸ਼ਤਾਓਲ ਅਤੇ ਇਰ ਸ਼ਮਸ਼ ੪੨ ਅਤੇ ਸ਼ਆਲੱਬੀਨ ਅਤੇ ਅਯਾਲੋਨ ਅਤੇ
ਿਯਥਲਾਹ ੪੩ ਅਤੇ ਏਲੋਨ ਅਤੇ ਿਤਮਨਾਥਾਹ ਅਤੇ ਅਕਰੋਨ ੪੪ ਅਤੇ
ਅਲਤਕੇਹ ਅਤੇ ਿਗਬਥੋਨ ਅਤੇ ਬਆਲਾਥ ੪੫ ਅਤੇ ਿਯਹੁਦ ਅਤੇ ਬਨੇ-ਬਰਕ
ਅਤੇ ਗਾਥ-ਿਰੰਮੋਨ ੪੬ ਅਤੇ ਮੇ-ਯਰਕੋਨ ਅਤੇ ਰੱਕੋਨ ਨਾਲੇ ਯਾਫੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਦੀ ਹੱਦ ੪੭ ਅਤੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਇਸ ਲਈ ਿਨੱਕਲੀ ਿਕ
ਦਾਨੀਆਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਕੇ ਲਸ਼ਮ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਵੱਿਢਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਵਸੇਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਸ਼ਮ ਨੂੰ ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਿਖਆ
੪੮ ਇਹ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਗੋਤ ਦੀ ਿਮਲਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ
ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪੰਡ ।
ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਵੀ ਭੂਮੀ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਿਮਲਣਾ
੪੯ ਤਦ ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਨੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚ ਿਮਲਖ ਿਦੱਤੀ
। ੫੦ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਿਜਹ ਨੂੰ ਉਹ
ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਅਰਥਾਤ ਿਤਮਨਥ-ਸਰਹ ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪਹਾੜ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਥੇ ਵਾਸ ਕੀਤਾ ।
੫੧ ਇਹ ਉਹ ਿਮਲਖਾਂ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆਂ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਨੂਨ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਲੋਹ ਿਵੱਚ
ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਵੰਡ
ਿਦੱਤੀਆਂ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਚੁੱਕੇ ।
੨੦
ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਨਗਰ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣਾ
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੧ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ੨ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਨਾਹ ਨਗਰ ਠਿਹਰਾਓ ਿਜਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ ੩ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਖੂਨੀ ਭੱਜ ਜਾਵੇ ਿਜਸ ਨੇ ਅਣਜਾਣੇ ਜਾਂ
ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਨਾਹ ਲਈ ਹੋਣਗੇ । ੪ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਗਰਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਗਰ ਦੀ ਿਡਉੜ੍ਹੀ ਦੇ ਫਾਟਕ ਤੇ ਜਾ ਖਲੋਵੇ
ਅਤੇ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ
ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣ ਿਕ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਵੱਸ ਜਾਵੇ । ੫ ਜੇ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ
ਖ਼ੂਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਨਾ ਦੇਣ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਗਲਤੀ
ਨਾਲ ਮਾਿਰਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਹਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ । ੬ ਤਾਂ ਉਹ
ਉਸ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਵੱਿਸਆ ਰਹੇ ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਿਨਆਂ ਲਈ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਨਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਿਜਹੜਾ
ਉਹਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੂਨੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ
ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਿਜੱਥੋਂ ਉਸ ਨੱਿਸਆ ਸੀ ਜਾਵੇ ।
੭ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਗਲੀਲ ਿਵੱਚ ਕਦਸ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪਹਾੜ ਿਵੱਚ ਸ਼ਕਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਹਾੜ ਿਵੱਚ ਿਕਰਯਥ
ਅਰਬਾ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਹਬਰੋਨ ਹੈ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ । ੮ ਅਤੇ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਯਰੀਹੋ
ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸਰ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਰਊਬੇਨ ਦੇ ਗੋਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਉਜਾੜ
ਿਵੱਚ ਹੈ ਠਿਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਰਾਮੋਥ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਿਗਲਆਦ ਿਵੱਚ ਗਾਦ ਦੇ ਗੋਤ
ਿਵੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਸ਼ਾਨ ਿਵੱਚ ਗੋਲਨ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚ ਸੀ
। ੯ ਇਹ ਨਗਰ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਲਈ ਿਜਹੜੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਨ ਠਿਹਰਾਏ ਗਏ ਿਜੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਭੱਜ ਜਾਵੇ ਿਜਹੜਾ
ਿਕਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣੇ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ
ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਿਰਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇ ।
੨੧
ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਦੇਣਾ
੧ ਤਦ ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਜਾਜਕ ਅਤੇ
ਨੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਕੋਲ
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ਆਏ । ੨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੀਲੋਹ ਿਵੱਚ ਕਨਾਨ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਗੱਲ
ਕੀਤੀ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਵੱਸਣ ਲਈ
ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਾਡੇ ਡੰਗਰਾਂ ਲਈ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ।
੩ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਮਲਖ ਿਵੱਚੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ।
੪ ਕਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦਾ ਭਾਗ ਿਨੱਕਿਲਆ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਜਾਜਕ ਦੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਲੇਵੀ ਸਨ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਅਤੇ ਿਸ਼ਮਓਨੀਆਂ ਦੇ
ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਗੁਣੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾਂ ਸ਼ਿਹਰ ਿਮਲੇ ।
੫ ਬਾਕੀ ਕਹਾਥੀਆਂ ਲਈ ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਗੋਤ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਅਤੇ
ਦਾਨ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਅੱਧੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਗੁਣੇ ਨਾਲ ਦਸ ਸ਼ਿਹਰ
ਿਮਲੇ ।
੬ ਗੇਰਸ਼ੋਨੀਆਂ ਲਈ ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਦੇ ਗੋਤ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ੇਰ
ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਅਤੇ ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਅਤੇ ਮੱਨਸ਼ਹ ਦੇ ਅੱਧੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ
ਬਾਸ਼ਾਨ ਿਵੱਚ ਗੁਣੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾਂ ਸ਼ਿਹਰ ਿਮਲੇ ।
੭ ਮਰਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਊਬੇਨ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ
ਅਤੇ ਗਾਦ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਰਾਂ ਸ਼ਿਹਰ ਿਮਲੇ ।
੮ ਸੋ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਗੁਣੇ ਨਾਲ ਿਦੱਤੀਆਂ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ । ੯ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਅਤੇ ਿਸ਼ਮਓਨੀਆਂ ਦੇ ਗੋਤ
ਿਵੱਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਿਦੱਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਗਏ । ੧੦ ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਰੂਨ ਦੀ
ਅੰਸ ਲਈ ਸਨ ਜੋ ਕਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਤੋਂ ਸਨ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਪਿਹਲਾ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ । ੧੧ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਿਕਰਯਥ ਅਰਬਾ ਿਜਹੜਾ ਅਨੋਕ ਦਾ ਿਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਹਾੜ
ਿਵੱਚ ਹਬਰੋਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਿਦੱਤੀ । ੧੨ ਪਰ
ਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਫ਼ੁੰਨਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਲੇਬ
ਨੂੰ ਜਗੀਰ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ।
੧੩ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਜਾਜਕ ਦੀ ਅੰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਬਰੋਨ ਿਜਹੜਾ ਖ਼ੂਨੀਆਂ
ਲਈ ਪਨਾਹ ਨਗਰ ਸੀ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ ਿਦੱਤਾ ਨਾਲੇ ਿਲਬਨਾਹ ਉਹ ਦੀ
ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ । ੧੪ ਅਤੇ ਯੱਿਤਰ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ ਅਤੇ ਅਸ਼ਤਮੋਆ
ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ । ੧੫ ਅਤੇ ਹੋਲੋਨ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ ਅਤੇ ਦਬੀਰ
ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ । ੧੬ ਅਤੇ ਆਇਨ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ ਅਤੇ
ਯੁੱਤਾਹ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ ਅਤੇ ਬੈਤ ਸ਼ਮਸ਼ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ
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ਅਰਥਾਤ ਨੌ ਸ਼ਿਹਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਗੋਤਾਂ ਿਵੱਚੋ ੧੭ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਗੋਤ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਗਬਓਨ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ ਅਤੇ ਗਬਾ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ ।
੧੮ ਅਨਾਰੋਥ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ ਅਤੇ ਅਲਮੋਨ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ
ਅਰਥਾਤ ਚਾਰ ਸ਼ਿਹਰ । ੧੯ ਸੋ ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਅੰਸ ਦੇ ਿਜਹੜੇ ਜਾਜਕ ਸਨ ਸਾਰੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਤੇਰਾਂ ਸ਼ਿਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਨਾਲ ਸਨ ।
੨੦ ਕਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਲੇਵੀ ਸਨ ਅਰਥਾਤ ਬਾਕੀ
ਕਹਾਥੀਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣੇ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਸਨ
। ੨੧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਮ ਿਜਹੜਾ ਖ਼ੂਨੀਆਂ ਲਈ ਪਨਾਹ ਨਗਰ ਸੀ
ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪਹਾੜ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਗਜ਼ਰ ਉਹ
ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ । ੨੨ ਅਤੇ ਿਕਬਸੈਮ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ ਅਤੇ ਬੈਤ
ਹੋਰੋਨ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ ਅਰਥਾਤ ਚਾਰ ਸ਼ਿਹਰ । ੨੩ ਅਤੇ ਦਾਨ ਦੇ ਗੋਤ
ਿਵੱਚੋਂ ਅਲਤਕੇ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ, ਿਗਬਥੋਨ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ,
੨੪ ਅੱਯਾਲੋਨ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ ਅਤੇ ਗਥ-ਿਰੰਮੋਨ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ
ਸਣੇ ਅਰਥਾਤ ਚਾਰ ਸ਼ਿਹਰ । ੨੫ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਅੱਧੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਤਾਨਾਕ ਉਹ
ਦੀ ਸ਼ਾਮਾਲਤ ਸਣੇ ਅਤੇ ਗਥ-ਿਰੰਮੋਨ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ ਅਰਥਾਤ ਦੋ
ਸ਼ਿਹਰ । ੨੬ ਬਾਕੀ ਕਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦਸ ਉਹਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਨਾਲ ਸਨ ।
੨੭ ਗੇਰਸ਼ੋਨੀਆਂ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਲੇਵੀ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸਨ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ
ਅੱਧੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਗੋਲਨ ਬਾਸ਼ਾਨ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਖ਼ੂਨੀਆਂ ਲਈ ਪਨਾਹ ਨਗਰ ਸੀ
ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ ਅਤੇ ਬਅਸ਼ਤਰਾਹ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ ਅਰਥਾਤ
ਦੋ ਸ਼ਿਹਰ । ੨੮ ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸ਼ਯੋਨ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ,
ਦਾਬਰਥ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ, ੨੯ ਯਰਮੂਥ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ ਅਤੇ
ਏਨ ਗੱਨੀਮ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ ਅਰਥਾਤ ਚਾਰ ਸ਼ਿਹਰ । ੩੦ ਅਤੇ ਆਸ਼ੇਰ
ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਿਮਸ਼ਾਲ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ, ਅਬਦੋਨ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ
ਸਣੇ, ੩੧ ਹਲਕਾਥ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਥ ਸਣੇ ਅਤੇ ਰਹੋਬ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ
ਸਣੇ ਅਰਥਾਤ ਚਾਰ ਸ਼ਿਹਰ । ੩੨ ਅਤੇ ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਕਦਸ਼ ਿਜਹੜਾ
ਖ਼ੂਨੀਆਂ ਲਈ ਪਨਾਹ ਨਗਰ ਸੀ ਗਲੀਲ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ ਅਤੇ
ਹੱਮੋਥ ਦੋਰ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ ਅਤੇ ਕਰਤਾਨ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਾਲਤ ਸਣੇ
ਅਰਥਾਤ ਿਤੰਨ ਸ਼ਿਹਰ । ੩੩ ਗੇਰਸ਼ੋਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਰਾਂ ਸ਼ਿਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਨਾਲ ਸਨ ।
੩੪ ਮਰਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੇਵੀ ਸਨ ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਦੇ
ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਯਾਕਨਆਮ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ, ਕਰਤਾਹ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ
ਸਣੇ, ੩੫ ਿਦਮਨਾਹ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ ਅਤੇ ਨਹਲਾਲ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ
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ਸਣੇ ਅਰਥਾਤ ਚਾਰ ਸ਼ਿਹਰ ੩੬ ਅਤੇ ਰਊਬੇਨ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਬਸਰ ਉਹ ਦੀ
ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ ਅਤੇ ਯਾਹਸਾਹ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ ੩੭ ਕਦੇਮੋਥ ਉਹ ਦੀ
ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ ਅਤੇ ਮੇਪਅਥ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ ਅਰਥਾਤ ਚਾਰ ਸ਼ਿਹਰ
੩੮ ਅਤੇ ਗਾਦ ਦੀ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਰਾਮੋਥ ਿਗਲਆਦ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਖੂਨੀਆਂ ਲਈ
ਪਨਾਹ ਨਗਰ ਸੀ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ, ਅਤੇ ਮਹਨਇਮ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ
ਸਣੇ, ੩੯ ਹਸ਼ਬੋਨ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਣੇ ਅਤੇ ਯਆਜ਼ੇਰ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ
ਸਣੇ ਅਰਥਾਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਚਾਰ ਸਨ ੪੦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਮਰਾਰੀਆਂ ਦੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਘਰਾਿਣਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣੇ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਸ਼ਿਹਰ ਸਨ ।
੪੧ ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਜਹੜੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਿਮਲਖ ਿਵੱਚ ਸਨ
ਅਠੱਤਾਲੀ ਸ਼ਿਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਨਾਲ ਸਨ । ੪੨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ
ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਉਂ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀ ।
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦਾ ਕਨਾਨ ਦੇਸ ਤੇ ਪੂਰਨ ਅਿਧਕਾਰ
੪੩ ਸੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ ਿਦੱਤਾ ਿਜਹ ਦੇ ਦੇਣ
ਦੀ ਸਹੁੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ
ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਵਾਸ ਕੀਤਾ । ੪੪ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਿਦੱਤਾ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਖੜ੍ਹਾ ਿਰਹਾ
। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ।
੪੫ ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਚੰਿਗਆਂ ਬਚਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵੀ ਰਿਹ ਨਾ ਿਗਆ, ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ।
੨੨
ਪੂਰਬ ਿਵੱਚ ਵੱਸੇ ਗੋਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ
੧ ਤਦ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਰਊਬੇਨੀਆਂ, ਗਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਅੱਧੇ ਗੋਤ ਨੂੰ
ਸੱਿਦਆ । ੨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕੀਤੀ
ਿਜਹੜਾ ਹੁਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਨੇ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ
ਆਿਗਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਿਨਆਂ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ । ੩ ਤੁਸੀਂ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਿਡਆ ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕੀਤੀ ।
੪ ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ
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ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ
ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਿਮਲਖ ਦੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਜਾਓ । ੫ ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਅਤੇ
ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਿਮਹਨਤ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਿਰਓ ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨ
ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ । ੬ ਤਦ ਯਹੋਸ਼ੁਆ
ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਵਿਦਆ ਕੀਤਾ, ਿਫਰ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਤੰਬੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਏ ।
੭ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਅੱਧੇ ਗੋਤ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਬਾਸ਼ਾਨ ਿਵੱਚ ਿਮਲਖ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਨੂੰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਰਦਨ ਪਾਰ ਪੱਛਮ
ਵੱਲ ਿਮਲਖ ਿਦੱਤੀ ਤਾਂ ਿਫਰ ਜਦ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂਆਂ
ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ । ੮ ਉਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ
ਵੱਡੇ ਧਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚੌਣੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ, ਸੋਨੇ, ਿਪੱਤਲ, ਲੋਹੇ ਅਤੇ
ਬਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਢੇਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ
ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਲਓ । ੯ ਰਊਬੇਨੀ, ਗਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ
ਦਾ ਅੱਧਾ ਗੋਤ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਸ਼ੀਲੋਹ ਤੋਂ ਮੁੜ ਤੁਿਰਆ ਿਜਹੜਾ ਕਨਾਨ
ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗੀਰ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਿਜੱਥੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ
ਸੀ ।
ਯਰਦਨ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਵੇਦੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
੧੦ ਜਦ ਉਹ ਯਰਦਨ ਦੇ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵੱਚ ਆਏ ਿਜਹੜੇ ਕਨਾਨ ਦੇਸ ਿਵੱਚ
ਹਨ ਤਾਂ ਰਊਬੇਨੀਆਂ, ਗਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਅੱਧੇ ਗੋਤ ਨੇ ਥੇ ਇੱਕ
ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ ਅਰਥਾਤ ਯਰਦਨ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਿਜਹੜੀ ਵੇਖਣ
ਿਵੱਚ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਲੱਗੇ । ੧੧ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਵੇਖੋ ਰਊਬੇਨੀਆਂ,
ਗਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਅੱਧੇ ਗੋਤ ਨੇ ਕਨਾਨ ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯਰਦਨ ਦੇ
ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਬਣਾ ਲਈ
ਹੈ । ੧੨ ਜਦ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆਂ ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ
ਮੰਡਲੀ ਸ਼ੀਲੋਹ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਚੜ੍ਹਾਈ
ਕਰਨ ।
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੧੩ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਰਊਬੇਨੀਆਂ, ਗਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਅੱਧੇ ਗੋਤ
ਕੋਲ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਜਾਜਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਫ਼ੀਨਹਾਸ ਨੂੰ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ
ਭੇਿਜਆ । ੧੪ ਦਸ ਪਰਧਾਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ
ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਕੁਲ ਗੋਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ
ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ
। ੧੫ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਊਬੇਨੀਆਂ, ਗਾਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਅੱਧੇ ਗੋਤ ਕੋਲ
ਿਗਲਆਦ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ । ੧੬ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਾਰੀ
ਮੰਡਲੀ ਇਉਂ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ
ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਮੁੜ ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋ ਜਾਓ ? ੧੭ ਕੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਓਰ
ਦੀ ਬੁਿਰਆਈ ਛੋਟੀ ਹੈ ਿਜਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪਿਵੱਤਰ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਭਾਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਿਵੱਚ ਬਵਾ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ? ੧੮ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ
ਦੇ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ? ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਿਪੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਵੋਂਗੇ ਤਾਂ ਕਲ ਉਹ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ੧੯ ਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ
ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਮਲਖ ਦੇ ਦੇਸ
ਨੂੰ ਲੰਘੋ ਿਜੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਡੇਰਾ ਿਟਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਿਮਲਖ
ਲੈ ਲਓ ਪਰ ਨਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਿਪੱਛੇ ਹਟੋ ਅਤੇ ਨਾ ਸਾਥੋਂ ਿਪੱਛੇ ਹਟੋ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਲਈ
ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾ ਲਓ । ੨੦ ਕੀ ਜ਼ਰਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਕਾਨ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੀਆਂ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ
ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਿਪਆ ? ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕਲਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੁਿਰਆਈ
ਿਵੱਚ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ! ।
੨੧ ਤਦ ਰਊਬੇਨੀਆਂ, ਗਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਅੱਧੇ ਗੋਤ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ । ੨੨ ਯਹੋਵਾਹ
ਸਮਰਥ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਹਾਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਸਮਰਥ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲੀ ਵੀ ਜਾਣੇਗਾ ਿਕ ਜੇ ਕਦੀ ਿਪੱਛੇ ਹੱਟਣ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ ।
੨੩ ਿਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ
ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਮੁੜ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਦੇ ਤੇ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਜਾਂ ਮੈਦੇ ਦੀਆਂ
ਭੇਟਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈਏ ਜਾਂ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਲੇਖਾ

ਯਹੋਸ਼ੁਆ ੨੨:੨੪

48

ਯਹੋਸ਼ੁਆ ੨੨:੩੩

ਲਵੇ । ੨੪ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਕ ਆਉਣ
ਵਾਿਲਆਂ ਸਿਮਆਂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣਗੇ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ? ੨੫ ਹੇ ਰਊਬੇਨੀਓ ਅਤੇ
ਗਾਦੀਓ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਯਰਦਨ ਹੱਦ ਠਿਹਰਾਈ ਹੈ
ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਭਾਗ ਨਹੀਂ । ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਮੁਕਰਾ ਦੇਣ । ੨੬ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਮ
ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਬਲੀਆਂ ਲਈ ਹੈ । ੨੭ ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ
ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਲੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਾਈਏ ਤਾਂ
ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਸਿਮਆਂ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਖਣ
ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਭਾਗ ਨਹੀਂ । ੨੮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਿਖਆ
ਿਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਆਖਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗ,ੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦਾ
ਨਮੂਨਾ ਵੇਖੋ ਿਜਹੜੀ ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਲਈ
ਨਾ ਬਲੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਇੱਕ
ਗਵਾਹੀ ਹੈ । ੨੯ ਇਹ ਸਾਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆਕੀ ਹੋ ਕੇ
ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਮੁੜ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ
ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਦੇ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਬਲੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾ ਲਈਏ
ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਤੋਂ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਡੇਹਰੇ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ।
੩੦ ਜਦ ਫੀਨਹਾਸ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ
ਿਜਹੜੀਆਂ ਰਊਬੇਨੀਆਂ, ਗਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ੩੧ ਅਤੇ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਜਾਜਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਫੀਨਹਾਸ
ਨੇ ਰਊਬੇਨੀਆਂ, ਗਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹਾਂ ਿਕ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾ ਿਲਆ ਹੈ । ੩੨ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਜਾਜਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫੀਨਹਾਸ ਅਤੇ ਉਹ
ਪਰਧਾਨ ਰਊਬੇਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕਨਾਨ ਦੇਸ
ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਕੋਲ ਮੁੜ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਿਦੱਤੀ ੩੩ ਤਦ
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ਇਹ ਗੱਲ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ
ਮੁਬਾਰਕ ਆਿਖਆ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਯੁੱਧ ਲਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ ਨੂੰ ਿਜੱਥੇ ਰਊਬੇਨੀ ਅਤੇ ਗਾਦੀ ਵੱਸਦੇ ਸਨ ਨਾਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਿਦੱਤੀਆਂ ੩੪ ਤਦ ਰਊਬੇਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ
'' ਗਵਾਹੀ '' ਆਿਖਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ।
੨੩
ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼
੧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਇਸਰਾਏਲ
ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਬੁੱਢਾ ਅਤੇ
ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋ ਿਗਆ । ੨ ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜੁਰਗਾਂ,
ਸਰਦਾਰਾਂ, ਿਨਆਈਆਂ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ
ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹਾਂ । ੩ ਜੋ ਕੁਝ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਿਲਆ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਿੜਆ ਹੈ । ੪ ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਿਮਲਖ ਿਵੱਚ
ਵੰਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਯਰਦਨ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਦੇ ਲਿਹੰਦੇ ਪਾਸੇ
ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਸਣੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਵੱਢ ਛੱਡੀਆਂ ਸਨ ੫ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਦੇਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓਗੇ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ੬ ਸੋ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ
ਪੋਥੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਿਲਖਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ ਪਾਲਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸੱਜੇ
ਖੱਬੇ ਨਾ ਮੁੜੋ ੭ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਨਾ ਵੜੋ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਬਾਕੀ ਰਿਹ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦਾ ਨਾਮ
ਵੀ ਜੁਬਾਨ ਤੇ ਨਾ ਿਲਆਓ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਦੇਵ,ੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ
ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ । ੮ ਸਗੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨਾਲ ਜੁੜ੍ਹੇ ਰਹੋ ਿਜਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ । ੯ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਅੱਗੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਛੱਿਡਆ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਖੇ ਇਹ ਹੈ
ਿਕ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਠਿਹਰ ਨਹੀਂ ਸਿਕਆ ੧੦ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਭਜਾਵੇਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
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ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੜਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ੧੧ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰੋ । ੧੨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਤਰਾਂ ਿਪਛੇ ਹੱਟ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ
ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਇਆਂ ਨਾਲ ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਗਈਆਂ ਹਨ ਿਚੰਬੜੋ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਵੜੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚ ਵੜਨ ੧੩ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੋਰ ਤੇ ਜਾਣ ਰੱਖੋ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਇਹਨਾਂ ਕੋਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋ ਿਫਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਹੀ
ਅਤੇ ਜਾਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੱਖੀਆਂ ਿਵੱਚ ਕੋਰੜੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਿਵੱਚ
ਕੰਡੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ ।
੧੪ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨਾਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹੋ
ਿਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਚੰਿਗਆਂ ਬਚਨਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵੀ ਨਾ ਰਿਹ ਿਗਆ
ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਖੇ ਬੋਿਲਆ । ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਪੂਰੇ ਹੋਏ । ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਏ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਿਰਹਾ ।
੧੫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੇ ਿਜਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਈਆਂ
ਹਨ ਿਜਹੜੀਆਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਖੇ ਬੋਿਲਆ ਸੀ ਉਸੇ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਿਲਆਵੇਗਾ ਜਦ
ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਸ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ । ੧੬ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੋਗੇ ਿਜਹ ਦਾ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਮੱਥਾ ਟੇਕੋਗੇ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭੜਕ ਠੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਚੰਗੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੋਂ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਨਾਸ
ਹੋ ਜਾਓਗੇ ।
੨੪
ਸ਼ਕੇਮ ਿਵੱਚ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦਾ ਅੰਿਤਮ ਹੁਕਮ
੧ ਤਦ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਗੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਮ ਿਵੱਚ
ਇੱਕਿਠਆਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਜੁਰਗਾਂ, ਸਰਦਾਰਾਂ, ਿਨਆਈਆਂ ਅਤੇ
ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ
ਹੋ ਗਏ । ੨ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ
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ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਿਹਿਲਆਂ ਸਿਮਆਂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਉਦਾਦੇ ਦਿਰਆ ਦੇ ਪਾਰ ਵੱਸਦੇ ਸਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਰਹ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਨਾਹੋਰ
ਦਾ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ । ੩ ਪਰ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਦਿਰਆ ਦੇ ਪਾਰੋਂ ਕਨਾਨ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੈ
ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਅੰਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਹਾਕ ਿਦੱਤਾ
। ੪ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਇਸਾਓ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸਾਓ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਈਰ
ਪਰਬਤ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਪਰ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਅੰਸ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ
ਉਤਰ ਗਈ । ੫ ਿਫਰ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਵਾਂ
ਨਾਲ ਮਾਿਰਆ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਪੱਛੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ
। ੬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਕੱਿਢਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਆਏ ਤਾਂ
ਿਮਸਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਦਾ ਰੱਥਾਂ ਅਤੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਲ
ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ । ੭ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ
ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਿਮਸਰੀਆਂ ਿਵੱਚ ਅਨ੍ਹੇਰ ਘੁੱਪ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਿਜਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਿਲਆ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ
ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਂ ਅੱਖੀਂ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ
ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਰਹੇ । ੮ ਿਫਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੇ ਯਰਦਨ
ਪਾਰ ਵੱਸਦੇ ਸਨ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਿਲਆ
ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾਸ ਕਰ ਸੁੱਿਟਆ । ੯ ਤਾਂ ਿਫਰ ਮੋਆਬ ਦੇ
ਰਾਜੇ ਿਸਫ਼ੋਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਲਾਕ ਉਠੱ ਕੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਲਿੜਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਬਓਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਬਲਆਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ ।
੧੦ ਪਰ ਮੈਂ ਿਬਲਆਮ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਨਾ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ
ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾ ਿਲਆ । ੧੧ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ
ਯਰੀਹੋ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਵਾਸੀ ਅਰਥਾਤ ਅਮੋਰੀ, ਫ਼ਿਰੱਜ਼ੀ, ਕਨਾਨੀ,
ਿਹੱਤੀ, ਿਗਰਗਾਸੀ, ਿਹੱਵੀ ਅਤੇ ਯਬੂਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ । ੧੨ ਤਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਿਬਮਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਿਜਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ
ਤਲਵਾਰ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਧਣੁਖ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ । ੧੩ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ
ਿਦੱਤਾ ਿਜਹ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਮਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਜਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ
ਉਸਾਰੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਵੱਸ ਗਏ । ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜੈਤੁਨੀ
ਬਾਗਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਿਜਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ।
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੧੪ ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਡਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਿਸਿਧਆਈ ਅਤੇ
ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੂੰ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਪਉ-ਦਾਦੇ ਦਿਰਆ ਪਾਰ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕੱਢ ਿਦਓ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਹੀ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ । ੧੫ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਉਪਾਸਨਾ ਬੁਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਓ ਿਜਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਤੁਸੀਂ
ਕਰੋਗੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਓ ਦਾਦੇ ਜਦ ਉਹ ਦਿਰਆ ਪਾਰ
ਸਨ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ
ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਸਦੇ ਹੋ ਪਰ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਹੀ ਉਪਾਸਨਾ
ਕਰਾਂਗੇ ।
੧੬ ਤਦ ਪਰਜਾ ਨੇ ਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੀਏ ! ੧੭ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਤੋਂ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ
ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੇਖਿਦਆਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਿਵਖਾਏ
ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੰਘੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਿਖਆ । ੧੮ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ
ਅੱਗੋਂ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ । ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ! ।
੧੯ ਤਦ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਣਖੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਵੀ ਹੈ । ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ । ੨੦ ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਿਤਆਗ ਕੇ ਓਪਰੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ
ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਿਰਆਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦੇਵੇਗਾ । ਇਸ ਦੇ
ਿਪੱਛੋਂ ਿਕ ਉਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਿਲਆਈ ਕੀਤੀ । ੨੧ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ! ੨੨ ਿਫਰ
ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਲਈ ਗਵਾਹ ਬਣਦੇ
ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋਗੇ
ਤਾਂ ਪਰਜਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਅਸੀਂ ਗਵਾਹ ਹਾਂ । ੨੩ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਓਪਰੇ ਦੇਵਿਤਆਂ
ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹਨ ਕੱਢ ਿਦਓ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ
ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਾ ਲਓ । ੨੪ ਪਰਜਾ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਅਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ
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ਸੁਣਾਂਗੇ ! । ੨੫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਿਦਨ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਪਰਜਾ ਨਾਲ ਇੱਕ
ਨੇਮ ਬੰਿਨ੍ਹਆ ਅਤੇ ਸ਼ਕਮ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਬਧੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਠਿਹਰਾਇਆ
।
੨੬ ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ
ਿਵੱਚ ਿਲਖ ਿਲਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਥੇ ਬਲੂਤ ਦੇ ਹੇਠ ਿਜਹੜਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ । ੨੭ ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ੁਆ
ਨੇ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ,ੋ ਇਹ ਪੱਥਰ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਹੈ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਸ
ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਅਿਜਹਾ
ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਓ । ੨੮ ਿਫਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ
ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਮਲਖ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ।
ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਅਲੀਅਜ਼ਰ ਦੀ ਮੌਤ
੨੯ ਤਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਨੂਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦਾਸ ਮਰ ਿਗਆ । ਉਹ ਇੱਕ ਸੌ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ
ਸੀ । ੩੦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਿਮਲਖ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਿਤਮਨਹ ਸਰਹ
ਿਵੱਚ ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਗਆਸ਼ ਨਾਮੀ ਪਰਬਤ ਦੇ ਤਰ ਵੱਲ
ਦਫ਼ਨਾ ਿਦੱਤਾ ।
੩੧ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਵੀ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੇ
ਿਪੱਛੋਂ ਿਜਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਲਈ ਕੀਤਾ ।
੩੨ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਇਸਰਾਏਲੀ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਿਲਆਏ ਸਨ
ਸ਼ਕਮ ਿਵੱਚ ਉਸ ਪੈਲੀ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਸ਼ਕਮ ਦੇ ਿਪਤਾ ਹਮੋਰ
ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੌ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਿਲਆ ਸੀ ਦਫ਼ਨਾ ਿਦੱਤਾ, ਸੋ ਉਹ ਯੂਸੁਫ਼
ਦੀ ਅੰਸ ਦੀ ਿਮਲਖ ਿਵੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ।
੩੩ ਹਾਰੂਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਵੀ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਫ਼ੀਨਹਾਸ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਿਜਹੜਾ ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਨੂੰ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਦਫ਼ਨਾ ਿਦੱਤਾ ।
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