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1:1 యెహోవా సేవకుడైన మోషే మృతినొందిన తరువాత, యెహోవా నూను కుమారుడును

మోషే పరిచారకుడునైన యెహోషువకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నా సేవకుడైన మోషే

మృతినొందెను.

1:2 కాబటిట్ నీవు లేచి, నీవును ఈ జనులందరును ఈ యొరాద్ను నది దాటి నేను

ఇశార్యేలీయుల కిచుచ్చునన్ దేశమునకు వెళుల్డి.

1:3 నేను మోషేతో చెపిప్నటుల్ మీరు అడుగుపెటుట్ పర్తి సథ్లమును మీకిచుచ్చునాన్ను.
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1:4 అరణయ్మును ఈ లెబానోను మొదలుకొని మహానదియైన యూఫర్టీసు నది వరకును

హితీత్యుల దేశమంతయు పడమట మహా సముదర్మువరకును మీకు సరిహదుద్.

1:5 నీవు బర్దుకు దినములనిన్టను ఏ మనుషుయ్డును నీ యెదుట నిలువలేక యుండును;

నేను మోషేకు తోడైయుండినటుల్ నీకును తోడైయుందును.

1:6 నినున్ విడువను నినున్ ఎడబాయను, నిబబ్రము గలిగి ధైరయ్ముగా నుండుము.

వారికిచెచ్దనని నేను వారి పితరులతో పర్మాణము చేసిన యీ దేశమును నిశచ్యముగా

నీవు ఈ పర్జల సావ్ధీనము చేసెదవు.
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1:7 అయితే నీవు నిబబ్రము గలిగి జాగర్తత్పడి బహు ధైరయ్ముగానుండి, నా సేవకుడైన మోషే

నీకు ఆజాఞ్పించిన ధరమ్శాసత్రమంతటి చొపుప్న చేయవలెను. నీవు నడుచు పర్తి మారగ్మున

చకక్గా పర్వరిత్ంచునటుల్ నీవు దానినుండి కుడికి గాని యెడమకు గాని తొలగకూడదు.

1:8 ఈ ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును నీవు బోధింపక తపిప్పోకూడదు. దానిలో వార్యబడిన

వాటనిన్టి పర్కారము చేయుటకు నీవు జాగర్తత్పడునటుల్ దివారాతర్ము దాని ధాయ్నించిన

యెడల నీ మారగ్మును వరిధ్లల్జేసికొని చకక్గా పర్వరిత్ంచెదవు.



అధాయ్యము 1

1:9 నేను నీకాజఞ్ యిచిచ్యునాన్ను గదా, నిబబ్రము గలిగి ధైరయ్ముగా నుండుము, దిగులు

పడకుము జడియకుము. నీవు నడుచు మారగ్మంతటిలో నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు

తోడైయుండును.

1:10 కాగా యెహోషువ పర్జల నాయకులకు ఈలాగు ఆజాఞ్పించెను మీరు పాళెములోనికి

పోయి జనులతో ఈ మాట చెపుప్డి

1:11 మీరు సావ్ధీనపరచుకొనుటకు మీ దేవుడైన యెహోవా మీకిచుచ్చునన్ దేశమును

సావ్ధీనపరచుకొనబోవుటకై మూడు దినములలోగా మీరు ఈ యొరాద్నును దాటవలెను.

గనుక ఆహారమును సిదధ్పరచుకొనుడి.
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1:12 మరియు రూబేనీయులకును గాదీయులకును మనషేష్ అరధ్గోతర్పు వారికిని యెహోషువ

యీలాగు ఆజాఞ్పించెను.

1:13 యెహోవా సేవకుడైన మోషే మీ కాజాఞ్పించిన సంగతి జాఞ్పకము చేసికొనుడి, ఎటల్నగా

మీ దేవుడైన యెహోవా మీకు విశార్ంతి కలుగజేయుచునాన్డు; ఆయన ఈ దేశమును

మీకిచుచ్ను.

1:14 మీ భారయ్లును మీ పిలల్లును మీ ఆసిత్యు యొరాద్ను అవతల మోషే మీకిచిచ్న యీ

దేశమున నివసింపవలెను గాని, పరాకర్మవంతులును శూరులునైన మీరందరు

యుదధ్సనన్దుధ్లై మీ సహోదరులకు ముందుగా
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1:15 నది దాటి, యెహోవా మీకు దయచేసినటుల్ మీ సహోదరులకును విశార్ంతి

దయచేయువరకు, అనగా మీ దేవుడైన యెహోవా వారికిచుచ్ దేశమును

సావ్ధీనపరచుకొనువరకు మీరును సహాయము చేయవలెను. అపుప్డు తూరుప్న యొరాద్ను

ఇవతల యెహోవా సేవకుడైన మోషే మీకిచిచ్న మీ సావ్సథ్య్మైన దేశమునకు మీరు

తిరిగివచిచ్ దాని సావ్ధీనపరచుకొందురు.

1:16 అందుకు వారు నీవు మా కాజాఞ్పించినదంతయు మేము చేసెదము, నీవు మముమ్

నెకక్డికి పంపుదువో అకక్డికి పోదుము;
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1:17 మోషే చెపిప్న పర్తి మాట మేము వినినటుల్ నీ మాట విందుము; నీ దేవుడైన యెహోవా

మోషేకు తోడైయుండినటుల్ నీకును తోడైయుండును గాక.

1:18 నీమీద తిరుగబడి నీవు వారికి ఆజాఞ్పించు పర్తి విషయములో నీ మాట వినని

వారందరు మరణశిక్ష నొందుదురు; నీవు నిబబ్రము గలిగి ధైరయ్ము తెచుచ్కొనవలెనని

యెహోషువకు ఉతత్రమిచిచ్రి.
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2:1 నూను కుమారుడైన యెహోషువ వేగులవారైన యిదద్రు మనుషుయ్లను పిలిపించి మీరు

పోయి ఆ దేశమును ముఖయ్ముగా యెరికోను చూడుడని వారితో చెపిప్, షితీత్మునొదద్నుండి

వారిని రహసయ్ముగా పంపెను. వారు వెళిల్ రాహాబను నొక వేశయ్ యింట చేరి అకక్డ దిగగా

2:2 దేశమును వేగు చూచుటకు ఇశార్యేలీయుల యొదద్నుండి మనుషుయ్లు రాతిర్వేళ

ఇకక్డికి వచిచ్రని యెరికో రాజునకు వరత్మానము వచెచ్ను.
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2:3 అతడు నీయొదద్కు వచిచ్ నీ యింట చేరిన ఆ మనుషుయ్లను వెలుపలికి తీసికొనిరముమ్;

వారు ఈ దేశమంతటిని వేగు చూచుటకై వచిచ్రని చెపుప్టకు రాహాబు నొదద్కు

మనుషుయ్లను పంపగా

2:4 ఆ సతరీ ఆ యిదద్రు మనుషుయ్లను తోడుకొని వారిని దాచిపెటిట్ మనుషుయ్లు నాయొదద్కు

వచిచ్న మాట నిజమే,

2:5 వారెకక్డనుండి వచిచ్రో నేనెరుగను; చీకటి పడుచుండగా గవిని వేయబడు వేళను ఆ

మనుషుయ్లు వెలుపలికి వెళిల్రి, వారెకక్డికి పోయిరో నేనెరుగను; మీరు వారిని శీఘర్ముగా

తరిమితిరా పటుట్కొందురు
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2:6 అని చెపిప్ తన మిదెద్మీదికి ఆ యిదద్రిని ఎకిక్ంచి దానిమీద రాశి వేసియునన్ జనుపకటెట్లో

వారిని దాచిపెటెట్ను.

2:7 ఆ మనుషుయ్లు యొరాద్ను దాటు రేవుల మారగ్ముగా వారిని తరిమిరి; తరుమపోయిన

మనుషుయ్లు బయలువెళిల్న తోడనే గవిని వేయబడెను.

2:8 ఆ వేగులవారు పండుకొనక మునుపు, ఆమె వారునన్ మిదెద్మీదికెకిక్ వారితో ఇటల్నెను.

2:9 యెహోవా ఈ దేశమును మీకిచుచ్చునాన్డనియు, మీవలన మాకు భయము

పుటుట్ననియు, మీ భయమువలన ఈ దేశనివాసులందరికి ధైరయ్ము చెడుననియు

నేనెరుగుదును.
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2:10 మీరు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వచిచ్నపుప్డు మీ యెదుట యెహోవా యెఱఱ్సముదర్పు

నీరును ఏలాగు ఆరిపోచేసెనో, యొరాద్ను తీరముననునన్ అమోరీయుల యిదద్రు రాజులైన

సీహోనుకును ఓగుకును మీరేమి చేసితిరో, అనగా మీరు వారిని ఏలాగు నిరూమ్లము

చేసితిరో ఆ సంగతి మేము వింటిమి.

2:11 మేము వినినపుప్డు మా గుండెలు కరిగిపోయెను. మీ దేవుడైన యెహోవా పైన

ఆకాశమందును కిర్ంద భూమియందును దేవుడే. మీ యెదుట ఎటిట్ మనుషుయ్లకైనను

ధైరయ్మేమాతర్ము ఉండదు.
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2:12 నేను మీకు ఉపకారము చేసితిని గనుక మీరును నా తండిర్ యింటికి ఉపకారము చేసి

నాకు నిజమైన ఆనవాలును ఇచిచ్

2:13 నా తండిర్యు నా తలిల్యు నా అనన్దముమ్లును నా అకక్చెలెల్ండుర్ను వారికి కలిగి

యునన్వారందరును చావకుండ బర్దుకనిచిచ్ రకిష్ంచునటుల్గా దయచేసి యెహోవా తోడని

పర్మాణము చేయుడనెను.

2:14 అందుకు ఆ మనుషుయ్లు ఆమెతో నీవు మా సంగతి వెలల్డి చేయనియెడల మీరు

చావకుండునటుల్ మీ పార్ణములకు బదులుగా మా పార్ణమిచెచ్దము, యెహోవా ఈ

దేశమును మాకిచుచ్నపుప్డు నిజముగా మేము నీకు ఉపకారము చేసెదమనిరి.
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2:15 ఆమె యిలుల్ పటట్ణపు పార్కారముమీద నుండెను, ఆమె పార్కారము మీద నివసించునది

గనుక తార్డువేసి కిటికి దావ్రా వారిని దింపెను.

2:16 ఆమె మిముమ్ను తరుమబోయినవారు మీకెదురుగా వచెచ్దరేమో, మీరు కొండలకు వెళిల్

తరుమబోయిన వారు తిరిగి వచుచ్వరకు మూడుదినములు అచచ్ట దాగియుండుడి,

తరువాత మీ తోర్వను వెళుల్డని వారితో అనగా

2:17 ఆ మనుషుయ్లు ఆమెతో ఇటల్నిరి యిదిగో మేము ఈ దేశమునకు వచుచ్వారము గనుక

నీవు మాచేత చేయించిన యీ పర్మాణము విషయమై మేము నిరోద్షులమగునటుల్
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2:18 నీవు మముమ్ను దించిన ఈ కిటికీకి ఈ ఎఱఱ్ని దారమును కటిట్, నీ తండిర్ని నీ తలిల్ని నీ

అనన్దముమ్లను నీ తండిర్ యింటివారినందరిని నీయింట చేరుచ్కొనుము.

2:19 నీ యింటి దావ్రములలోనుండి వెలుపలికి వచుచ్వాడు తన పార్ణమునకు తానే

ఉతత్రవాది, మేము నిరోద్షులమగుదుము. అయితే నీయొదద్ నీ యింటనునన్ యెవనికే గాని

యే అపాయమైనను తగిలినయెడల దానికి మేమే ఉతత్రవాదులము.

2:20 నీవు మా సంగతి వెలల్డి చేసినయెడల నీవు మాచేత చేయించిన యీ పర్మాణము

విషయములో మేము దోషులము కామనిరి.
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2:21 అందుకు ఆమె మీ మాటచొపుప్న జరుగును గాక అని చెపిప్ వారిని వెళల్నంపెను. వారు

వెళిల్న తరువాత ఆమె ఆ తొగరుదారమును కిటికీకి కటెట్ను.

2:22 వారు వెళిల్ కొండలను చేరి తరుమువారు తిరిగి వచుచ్వరకు మూడు దినములు అకక్డ

నివసించిరి. తరుమువారు ఆ మారగ్మందంతటను వారిని వెదకిరి గాని వారు కనబడలేదు.

2:23 ఆ యిదద్రు మనుషుయ్లు తిరిగి కొండలనుండి దిగి నది దాటి నూను కుమారుడైన

యెహోషువ యొదద్కు వచిచ్ తమకు సంభవించినదంతయు అతనితో వివరించి చెపిప్రి.
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2:24 మరియు వారు ఆ దేశమంతయు యెహోవా మన చేతికి అపప్గించుచునాన్డు, మన

భయముచేత ఆ దేశనివాసులందరికి ధైరయ్ము చెడియునన్దని యెహోషువతో ననిరి.



యెహోషువ
అధాయ్యము 3

పరిశుదధ్ గర్ంధము

www.TeluguBibleStudy.com



అధాయ్యము 3

3:1 యెహోషువ వేకువను లేచినపుప్డు అతడును ఇశార్యేలీయులందరును షితీత్మునుండి

బయలుదేరి యొరాద్నుకు వచిచ్ దానిని దాటకమునుపు అకక్డ నిలిచిరి.

3:2 మూడు దినములైన తరువాత నాయకులు పాళెములో తిరుగుచు జనులకు ఈలాగున

ఆజాఞ్పించిరి

3:3 మీరు మీ దేవుడైన యెహోవా నిబంధన మందసమును యాజకులైన లేవీయులు

మోసికొనిపోవుట చూచునపుప్డు మీరునన్ సథ్లములోనుండి బయలుదేరి దాని వెంబడి

వెళల్వలెను.
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3:4 మీకును దానికిని దాదాపు రెండువేల కొలమూరల యెడముండవలెను. మీరు వెళుల్ తోర్వ

మీరింతకు ముందుగా వెళిల్నది కాదు, మీరు దానిని గురుతుపటట్వలెను గనుక ఆ

మందసమునకు సమీపముగా మీరు నడవరాదు.

3:5 మరియు యెహోషువ రేపు యెహోవా మీ మధయ్ అదుభ్తకారయ్ములను చేయును గనుక

మిముమ్ను మీరు పరిశుదధ్పరచుకొనుడని జనులకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను.

3:6 మీరు నిబంధన మందసమును ఎతిత్కొని పర్జల ముందర నడువుడని యాజకులకు

అతడు సెలవియయ్గా వారు నిబంధన మందసమును ఎతిత్కొని పర్జల ముందర నడచిరి.
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3:7 అపుప్డు యెహోవా యెహోషువతో ఇటల్నెను నేను మోషేకు తోడైయుండినటుల్ నీకును

తోడైయుందునని ఇశార్యేలీయులందరు ఎరుగునటుల్ నేడు వారి కనున్లయెదుట నినున్

గొపప్చేయ మొదలుపెటెట్దను.

3:8 మీరు యొరాద్ను నీళల్దరికి వచిచ్ యొరాద్నులో నిలువుడని నిబంధన మందసమును

మోయు యాజకులకు ఆజాఞ్పించుము.

3:9 కాబటిట్ యెహోషువ మీరు ఇకక్డికి వచిచ్ మీ దేవుడైన యెహోవా మాటలు వినుడని

ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించి
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3:10 వారితో యిటల్నెను సరవ్లోకనాధుని నిబంధన మందసము మీకు ముందుగా

యొరాద్నును దాటబోవుచునన్ది గనుక

3:11 జీవముగల దేవుడు మీ మధయ్ నునాన్డనియు, ఆయన నిశచ్యముగా మీ

యెదుటనుండి కనానీయులను హితీత్యులను హివీవ్యులను పెరిజీజ్యులను

గెరేగ్షీయులను అమోరీయులను యెబూసీయులను వెళల్గొటుట్ననియు దీనివలన మీరు

తెలిసికొందురు.
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3:12 కాబటిట్ పర్తి గోతర్మునకు ఒకొక్క మనుషుయ్ని ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములలోనుండి

పనిన్దద్రు మనుషుయ్లను ఏరప్రచుకొనుడి.

3:13 సరవ్లోకనాధుడగు యెహోవా నిబంధన మందసమును మోయు యాజకుల అరకాళుల్

యొరాద్ను నీళల్ను ముటట్గానే యొరాద్ను నీళుల్, అనగా ఎగువనుండి పారు నీళుల్ ఆపబడి

యేకరాశిగా నిలుచును.

3:14 కోత కాలమంతయు యొరాద్ను దాని గటల్నిన్టిమీద పొరిల్ పారును; నిబంధన

మందసమును మోయు యాజకులు జనులకు ముందు వెళల్గా యొరాద్నును దాటుటకై

జనులు తమ గుడారములలోనుండి బయలుదేరిరి.
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3:15 అపుప్డు ఆ మందసమును మోయువారు యొరాద్నులో దిగిన తరువాత మందసమును

మోయు యాజకుల కాళుల్ నీటి అంచున మునగగానే

3:16 పైనుండి పారు నీళుల్ బహు దూరమున సారెతానునొదద్నునన్ ఆదామను పురమునకు

దగగ్ర ఏక రాశిగా నిలిచెను. లవణసముదర్మను అరాబా సముదర్మునకు పారునవి

బొతిత్గా ఆపబడెను.

3:17 జనులు యెరికో యెదుటను దాటగా యెహోవా నిబంధన మందసమును మోయు

యాజకులు యొరాద్నుమధయ్ ఆరిన నేలను సిథ్రముగా నిలిచిరి. జనులందరు యొరాద్నును

దాటుట తుదముటుట్వరకు ఇశార్యేలీయులందరు ఆరిన నేలమీద దాటుచు వచిచ్రి.
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4:1 జనులందరు యొరాద్నును దాటుట తుదముటిట్న తరువాత యెహోవా యెహోషువతో

నీలాగు సెలవిచెచ్ను

4:2 పర్తి గోతర్మునకు ఒకొక్క మనుషుయ్ని చొపుప్న పనిన్దద్రు మనుషుయ్లను ఏరప్రచి

4:3 యాజకుల కాళుల్ నిలిచిన సథ్లమున యొరాద్ను నడుమనుండి పండెర్ండు రాళల్ను తీసి

వాటిని ఇవతలకు తెచిచ్, మీరు ఈ రాతిర్ బసచేయు చోట వాటిని నిలువబెటుట్డని

వారికాజాఞ్పించుము
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4:4 కావున యెహోషువ ఇశార్యేలీయులలో సిదధ్పరచిన పనిన్దద్రు మనుషుయ్లను, అనగా

పర్తి గోతర్మునకు ఒకొక్కక్ మనుషుయ్ని పిలిపించి

4:5 వారితో ఇటల్నెను యొరాద్ను నడుమనునన్ మీ దేవుడైన యెహోవా మందసము నెదుట

దాటిపోయి, ఇశార్యేలీయుల గోతర్ముల లెకక్ చొపుప్న పర్తివాడును ఒకొక్క రాతిని తన

భుజముమీద పెటుట్కొని తేవలెను.

4:6 ఇకమీదట మీ కుమారులు ఈ రాళెల్ందుకని అడుగునపుప్డు మీరు యెహోవా

మందసము నెదుట యొరాద్ను నీళుల్ ఏకరాశిగా ఆపబడెను.
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4:7 అది యొరాద్నును దాటుచుండగా యొరాద్ను నీళుల్ ఆపబడెను గనుక యీ రాళుల్

చిరకాలము వరకు ఇశార్యేలీయులకు జాఞ్పకారథ్ముగా నుండునని వారితో చెపప్వలెను.

అది మీకు ఆనవాలై యుండును,

4:8 అందుకే దీని చేయవలెను. యెహోషువ ఆజాఞ్పించినటుల్ ఇశార్యేలీయులు చేసిరి.

యెహోవా యెహోషువతో చెపిప్నటుల్ వారు ఇశార్యేలీయుల గోతర్ముల లెకక్చొపుప్న

యొరాద్ను నడుమనుండి పండెర్ండు రాళల్ను తీసి తాము బసచేసిన చోటికి తెచిచ్ అకక్డ

నిలువబెటిట్రి.
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4:9 అపుప్డు యెహోషువ నిబంధన మందసమును మోయు యాజకుల కాళుల్ యొరాద్ను

నడుమ నిలిచిన చోట పండెర్ండు రాళల్ను నిలువబెటిట్ంచెను. నేటివరకు అవి అకక్డ

నునన్వి.

4:10 పర్జలతో చెపప్వలెనని యెహోవా యెహోషువకు ఆజాఞ్పించినదంతయు, అనగా మోషే

యెహోషువకు ఆజాఞ్పించినదంతయు, నెరవేరువరకు యాజకులు మందసమును

మోయుచు యొరాద్ను నడుమ నిలుచుండగా జనులు తవ్రపడి దాటిరి.
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4:11 జనులందరు దాటిన తరువాత వారు చూచుచుండగా యెహోవా మందసము మోయు

యాజకులు దాటిరి.

4:12 మరియు ఇశార్యేలీయులు చూచుచుండగా రూబేనీయులును గాదీయులును మనషేష్

అరధ్గోతర్పు వారును మోషే వారితో చెపిప్నటుల్ యుదధ్సనన్దుధ్లై దాటిరి.

4:13 సేనలో ఇంచుమించు నలువది వేలమంది యుదధ్సనన్దుధ్లై యుదధ్ము చేయుటకు

యెహోవా సనిన్ధిని యెరికో మైదానములకు దాటివచిచ్రి.
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4:14 ఆ దినమున యెహోవా ఇశార్యేలీయులందరి యెదుట యెహోషువను గొపప్ చేసెను

గనుక వారు మోషేను గౌరవపరచినటుల్ అతని బర్దుకు దినములనిన్టను అతని

గౌరవపరచిరి.

4:15 యెహోవా సాక్షయ్పు మందసమును మోయు యాజకులకు యొరాద్నులోనుండి

యివతలికి రండని

4:16 ఆజాఞ్పించుమని యెహోషువతో సెలవియయ్గా
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4:17 యెహోషువ యొరాద్నులోనుండి యెకిక్ రండని ఆ యాజకుల కాజాఞ్పించెను.

4:18 యెహోవా నిబంధన మందసమును మోయు యాజకులు యొరాద్ను నడుమనుండి

యెకిక్ వచిచ్నపుప్డు ఆ యాజకుల అరకాళుల్ పొడినేలను నిలువగానే యొరాద్ను నీళుల్

వాటిచోటికి ఎపప్టివలెనే మరలి దాని గటల్నిన్టి మీద పొరిల్ పారెను.

4:19 మొదటి నెల పదియవ తేదిని జనులు యొరాద్నులో నుండి యెకిక్ వచిచ్ యెరికో తూరుప్

పార్ంతమందలి గిలాగ్లులో దిగగా
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4:20 వారు యొరాద్నులో నుండి తెచిచ్న పండెర్ండు రాళల్ను యెహోషువ గిలాగ్లులో

నిలువబెటిట్ంచి

4:21 ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నెను రాబోవు కాలమున మీ సంతతివారు ఈ రాళెల్ందుకని

తమ తండుర్లను అడుగుదురు గదా;

4:22 అపుప్డు మీరు ఇశార్యేలీయులు ఆరిన నేలమీద ఈ యొరాద్నును దాటిరి.

4:23 ఎటల్నగా యెహోవా బాహువు బలమైనదని భూనివాసులందరు తెలిసికొనుటకును,
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4:24 మీరు ఎలల్పుప్డును మీ దేవుడైన యెహోవాయందు భయభకుత్లు నిలుపుటకును, మేము

దాటువరకు మీ దేవుడైన యెహోవా తానే మాయెదుట ఎఱఱ్సముదర్మును ఎండచేసినటుల్

మీరు దాటువరకు మీ యెదుట యొరాద్ను నీళళ్ను ఎండచేసెనని చెపిప్ యీ సంగతి వారికి

తెలియపరచవలెను.



యెహోషువ
అధాయ్యము 5

పరిశుదధ్ గర్ంధము

www.TeluguBibleStudy.com



అధాయ్యము 5

5:1 వారు దాటుచుండగా ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి యెహోవా యొరాద్ను నీళల్ను

ఎండచేసిన సంగతి యొరాద్నుకు పడమటి దికుక్ననునన్ అమోరీయుల రాజులందరును

సముదర్మునొదద్నునన్ కనానీయుల రాజులందరును వినినపుప్డు వారి గుండెలు

చెదరిపోయెను. ఇశార్యేలీయుల భయముచేత వారికిక ధైరయ్మేమియు లేకపోయెను.

5:2 ఆ సమయమున యెహోవా రాతికతుత్లు చేయించుకొని మరల ఇశార్యేలీయులకు

సునన్తి చేయించుమని యెహోషువకు ఆజాఞ్పింపగా
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5:3 యెహోషువ రాతికతుత్లు చేయించుకొని సునన్తిగిరి అను సథ్లము దగగ్ర

ఇశార్యేలీయులకు సునన్తి చేయించెను.

5:4 యెహోషువ సునన్తి చేయించుటకు హేతువేమనగా, ఐగుపుత్లోనుండి బయలుదేరిన

వారందరిలో యుదధ్సనన్దుధ్లైన పురుషులందరు ఐగుపుత్ మారగ్మున అరణయ్ములో

చనిపోయిరి.

5:5 బయలుదేరిన పురుషులందరు సునన్తి పొందినవారే కాని ఐగుపుత్లోనుండి

బయలుదేరిన తరువాత అరణయ్మారగ్మందు పుటిట్న వారిలో ఎవరును సునన్తి

పొందియుండలేదు.
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5:6 యెహోవా మనకు ఏ దేశమును ఇచెచ్దనని వారి పితరులతో పర్మాణము చేసెనో, పాలు

తేనెలు పర్వహించు ఆ దేశమును తాను వారికి చూపింపనని యెహోవా పర్మాణము

చేసియుండెను గనుక ఐగుపుత్లోనుండి వచిచ్న ఆ యోధులందరు యెహోవా మాట

వినకపోయినందున వారు నశించువరకు ఇశార్యేలీయులు నలువది సంవతస్రములు

అరణయ్ములో సంచరించుచు వచిచ్రి.

5:7 ఆయన వారికి పర్తిగా పుటిట్ంచిన వారి కుమారులు సునన్తి పొందియుండలేదు గనుక

వారికి సునన్తి చేయించెను; ఏలయనగా మారగ్మున వారికి సునన్తి జరుగలేదు.
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5:8 కాబటిట్ ఆ సమసత్ జనము సునన్తి పొందుట తీరిన తరువాత తాము బాగుపడువరకు

పాళెములోని తమ చోటల్ నిలిచిరి.

5:9 అపుప్డు యెహోవా నేడు నేను ఐగుపుత్ అవమానము మీ మీద నుండకుండ దొరలించివేసి

యునాన్నని యెహోషువతో ననెను. అందుచేత నేటివరకు ఆ చోటికి గిలాగ్లను పేరు.

5:10 ఇశార్యేలీయులు గిలాగ్లులో దిగి ఆ నెల పదునాలుగవ తేదిని సాయంకాలమున

యెరికో మైదానములో పసాక్ పండుగను ఆచరించిరి.
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5:11 పసాక్ పోయిన మరునాడు వారు ఈ దేశపు పంటను తినిరి. ఆ దినమందే వారు పొంగకయు

వేచబడియునునన్ భక్షయ్ములను తినిరి.

5:12 మరునాడు వారు ఈ దేశపు పంటను తినుచుండగా మనాన్ మానిపోయెను; అటుతరువాత

ఇశార్యేలీయులకు మనాన్ దొరకకపోయెను. ఆ సంవతస్రమున వారు కనానుదేశపు పంటను

తినిరి.

5:13 యెహోషువ యెరికో పార్ంతమున నునన్పుప్డు అతడు కనున్లెతిత్ చూడగా, దూసిన కతిత్చేత

పటుట్కొనియునన్ ఒకడు అతని యెదుట నిలిచియుండెను; యెహోషువ అతని యొదద్కు వెళిల్ నీవు

మా పక్షముగా నునన్వాడవా, మా విరోధుల పక్షముగా నునన్వాడవా? అని అడుగగా
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5:14 అతడు కాదు, యెహోవా సేనాధిపతిగా నేను వచిచ్యునాన్ననెను. యెహోషువ

నేలమటుట్కు సాగిలపడి నమసాక్రము చేసి నా యేలినవాడు తన దాసునికి

సెలవిచుచ్నదేమని అడిగెను.

5:15 అందుకు యెహోవా సేనాధిపతి నీవు నిలిచియునన్ యీ సథ్లము పరిశుదధ్మైనది, నీ

పాదరక్షలను తీసివేయుమని యెహోషువతో చెపప్గా యెహోషువ ఆలాగు చేసెను.
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6:1 ఆ కాలమున ఇశార్యేలీయుల భయముచేత ఎవడును వెలుపలికి పోకుండను లోపలికి

రాకుండను యెరికో పటట్ణదావ్రము గటిట్గా మూసివేయబడెను.

6:2 అపుప్డు యెహోవా యెహోషువతో ఇటల్నెను చూడుము; నేను యెరికోను దాని రాజును

పరాకర్మముగల శూరులను నీచేతికి అపప్గించుచునాన్ను.

6:3 మీరందరు యుదధ్సనన్దుధ్లై పటట్ణమును ఆవరించి యొకమారు దాని చుటుట్

తిరుగవలెను.
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6:4 ఆలాగు ఆరు దినములు చేయుచు రావలెను. ఏడుగురు యాజకులు పొటే ట్లుకొముమ్

బూరలను పటుట్కొని ముందుగా నడువవలెను. ఏడవ దినమున మీరు ఏడు మారులు

పటట్ణము చుటుట్ తిరుగుచుండగా ఆ యాజకులు బూరల నూదవలెను.

6:5 మానక ఆ కొముమ్లతో వారు ధవ్ని చేయుచుండగా మీరు బూరలధవ్ని వినునపుప్డు

జనులందరు ఆరాభ్టముగా కేకలు వేయవలెను, అపుప్డు ఆ పటట్ణ పార్కారము కూలును

గనుక జనులు తమ యెదుటికి చకక్గా ఎకుక్దురు అనెను.
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6:6 నూను కుమారుడైన యెహోషువ యాజకులను పిలిపించి మీరు నిబంధన మందసమును

ఎతిత్కొని మోయుడి; ఏడుగురు యాజకులు యెహోవా మందసమునకు ముందుగా

పొటే ట్లుకొముమ్ బూరలను ఏడు పటుట్కొని నడువవలెనని వారితో చెపెప్ను.

6:7 మరియు అతడు మీరు సాగి పటట్ణమును చుటుట్కొనుడనియు, యోధులు యెహోవా

మందసమునకు ముందుగా నడవవలెననియు పర్జలతో చెపెప్ను.

6:8 యెహోషువ పర్జల కాజాఞ్పించిన తరువాత ఏడుగురు యాజకులు పొటే ట్లుకొముమ్

బూరలను ఏడు యెహోవా సనిన్ధిని పటుట్కొని సాగుచు, ఆ బూరలను ఊదుచుండగా

యెహోవా నిబంధన మందసమును వారివెంట నడిచెను.
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6:9 యోధులు బూరల నూదుచునన్ యాజకులకు ముందుగా నడిచిరి, దండు వెనుకటి

భాగము మందసము వెంబడి వచెచ్ను, యాజకులు వెళుల్చు బూరలను ఊదుచుండిరి.

6:10 మరియు యెహోషువ మీరు కేకలు వేయుడని నేను మీతో చెపుప్ దినము వరకు మీరు

కేకలు వేయవదుద్. మీ కంఠధవ్ని వినబడనీయవదుద్, మీ నోటనుండి యే ధవ్నియు

రావలదు, నేను చెపుప్నపుప్డే మీరు కేకలు వేయవలెనని జనులకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను.

6:11 అటుల్ యెహోవా మందసము ఆ పటట్ణమును చుటుట్కొని యొకమారు దానిచుటుట్

తిరిగిన తరువాత వారు పాళెములో చొచిచ్ రాతిర్ పాళెములో గడిపిరి.
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6:12 ఉదయమున యెహోషువ లేవగా యాజకులు యెహోవా మందసమును ఎతిత్కొని

మోసిరి.

6:13 ఏడుగురు యాజకులు పొటే ట్లుకొముమ్ బూరలను ఏడు పటుట్కొని, నిలువక యెహోవా

మందసమునకు ముందుగా నడుచుచు బూరలు ఊదుచు వచిచ్రి, యోధులు వారికి

ముందుగా నడిచిరి, దండు వెనుకటి భాగము యెహోవా మందసము వెంబడి వచెచ్ను,

యాజకులు వెళుల్చు బూరలు ఊదుచు వచిచ్రి.
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6:14 అటుల్ రెండవ దినమున వారొకమారు పటట్ణము చుటుట్ తిరిగి పాళెమునకు మరల

వచిచ్రి. ఆరు దినములు వారు ఆలాగు చేయుచు వచిచ్రి.

6:15 ఏడవ దినమున వారు ఉదయమున చీకటితోనే లేచి యేడు మారులు ఆ పర్కారముగానే

పటట్ణము చుటుట్ తిరిగిరి; ఆ దినమున మాతర్మే వారు ఏడు మారులు పటట్ణము చుటుట్

తిరిగిరి

6:16 ఏడవమారు యాజకులు బూరలు ఊదగా యెహోషువ జనులకు ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను

కేకలు వేయుడి, యెహోవా ఈ పటట్ణమును మీకు అపప్గించుచునాన్డు.
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6:17 ఈ పటట్ణమును దీనిలో నునన్ది యావతుత్ను యెహోవా వలన శపింపబడెను. రాహాబు

అను వేశయ్ మనము పంపిన దూతలను దాచిపెటెట్ను గనుక ఆమెయు ఆ యింటనునన్

వారందరును మాతర్మే బర్దుకుదురు.

6:18 శపింపబడిన దానిలో కొంచెమైనను మీరు తీసికొనినయెడల మీరు శాపగర్సుత్లై

ఇశార్యేలీయుల పాళెమునకు శాపము తెపిప్ంచి దానికి బాధ కలుగజేయుదురు గనుక

శపింపబడిన దానిని మీరు ముటట్కూడదు.
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6:19 వెండియు బంగారును ఇతత్డి పాతర్లును ఇనుప పాతర్లును యెహోవాకు

పర్తిషి ఠ్తములగును; వాటిని యెహోవా ధనాగారములో నుంచవలెను.

6:20 యాజకులు బూరలు ఊదగా పర్జలు కేకలు వేసిరి. ఆ బూరల ధవ్ని వినినపుప్డు

పర్జలు ఆరాభ్టముగా కేకలు వేయగా పార్కారము కూలెను; పర్జలందరు తమ యెదుటికి

చకక్గా పటట్ణ పార్కారము ఎకిక్ పటట్ణమును పటుట్కొనిరి.

6:21 వారు పురుషులనేమి సతరీలనేమి చినన్ పెదద్లనందరిని యెదుద్లను గొఱఱ్లను గాడిదలను

ఆ పటట్ణములోని సమసత్మును కతిత్వాత సంహరించిరి.
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6:22 అయితే యెహోషువ ఆ వేశయ్ యింటికి వెళిల్ మీరు ఆమెతో పర్మాణము చేసినటుల్

ఆమెను ఆమెకు కలిగిన వారినందరిని అకక్డనుండి తోడుకొని రండని దేశమును వేగు

చూచిన యిదద్రు మనుషుయ్లతో చెపప్గా

6:23 వేగులవారైన ఆ మనుషుయ్లు పోయి రాహాబును ఆమె తండిర్ని ఆమె తలిల్ని ఆమె

సహోదరులను ఆమెకు కలిగిన వారినందరిని వెలుపలికి తోడుకొని వచిచ్రి; ఆమె

యింటివారి నందరిని వారు వెలుపలికి తోడుకొని ఇశార్యేలీయుల పాళెము వెలుపట

వారిని నివసింపజేసిరి.
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6:24 అపుప్డు వారు ఆ పటట్ణమును దానిలోని సమసత్మును అగిన్చేత కాలిచ్వేసిరి; వెండిని

బంగారును ఇతత్డి పాతర్లను ఇనుప పాతర్లను మాతర్మే యెహోవా మందిర

ధనాగారములో నుంచిరి.

6:25 రాహాబను వేశయ్ యెరికోను వేగు చూచుటకు యెహోషువ పంపిన దూతలను

దాచిపెటిట్యుండెను గనుక అతడు ఆమెను ఆమె తండిర్ యింటివారిని ఆమెకు కలిగిన

వారినందరిని బర్దుకనిచెచ్ను. ఆమె నేటివరకు ఇశార్యేలీయుల మధయ్ నివసించుచునన్ది.
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6:26 ఆ కాలమున యెహోషువ జనులచేత శపథము చేయించి వారికీలాగు ఆజాఞ్పించెను

ఎవడు యెరికో పటట్ణమును కటిట్ంచ పూనుకొనునో వాడు యెహోవా దృషిట్కి

శాపగర్సుత్డగును; వాడు దాని పునాది వేయగా వాని జేయ్షఠ్కుమారుడు చచుచ్ను; దాని

తలుపులను నిలువనెతత్గా వాని కనిషఠ్కుమారుడు చచుచ్ను;

6:27 యెహోవా యెహోషువకు తోడైయుండెను గనుక అతని కీరిత్ దేశమందంతటను

వాయ్పించెను.
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7:1 శపితమైన దాని విషయములో ఇశార్యేలీయులు తిరుగుబాటు చేసిరి. ఎటల్నగా యూదా

గోతర్ములో జెరహు మునిమనుమడును జబి ద్ మనుమడును కరీమ్ కుమారుడునైన ఆకాను

శపితము చేయబడినదానిలో కొంత తీసికొనెను గనుక యెహోవా ఇశార్యేలీయులమీద

కోపించెను.

7:2 యెహోషువ మీరు వెళిల్ దేశమును వేగు చూడుడని చెపిప్ బేతేలు తూరుప్ దికుక్న బేతావెను

దగగ్రనునన్ హాయి అను పురమునకు యెరికోనుండి వేగులవారిని పంపగా వారు వెళిల్
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7:3 హాయి పురమును వేగుచూచి యెహోషువ యొదద్కు తిరిగి వచిచ్ జనులందరిని

వెళల్నీయకుము, రెండు మూడు వేలమంది వెళిల్ హాయిని పటుట్కొనవచుచ్ను, జనులందరు

పర్యాసపడి అకక్డికి వెళల్నేల? హాయి వారు కొదిద్గానునాన్రు గదా అనిరి.

7:4 కాబటిట్ జనులలో ఇంచుమించు మూడు వేలమంది అకక్డికి వెళిల్రి గాని వారు

హాయివారి యెదుట నిలువలేక పారిపోయిరి.

7:5 అపుప్డు హాయివారు వారిలో ముపప్ది ఆరుగురు మనుషుయ్లను హతము చేసిరి.

మరియు తమ గవినియొదద్ నుండి షేబారీము వరకు వారిని తరిమి మోరాదులో వారిని

హతము చేసిరి. కాబటిట్ జనుల గుండెలు కరిగి నీరైపోయెను.
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7:6 యెహోషువ తన బటట్లు చింపుకొని, తానును ఇశార్యేలీయుల పెదద్లును

సాయంకాలమువరకు యెహోవా మందసము నెదుట నేలమీద ముఖములు మోపుకొని

తమ తలలమీద ధూళి పోసికొనుచు

7:7 అయోయ్, పర్భువా యెహోవా, మముమ్ను నశింపజేయునటుల్ అమోరీయులచేతికి

మముమ్ను అపప్గించుటకు ఈ జనులను ఈ యొరాద్ను నీ వెందుకు దాటించితివి? మేము

యొరాద్ను అవతల నివసించుట మేలు.
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7:8 పర్భువా కనికరించుము; ఇశార్యేలీయులు తమ శతుర్వుల యెదుట నిలువలేక వెనుకకు

తిరిగినందుకు నేనేమి చెపప్గలను?

7:9 కనానీయులును ఈ దేశ నివాసులందరును విని, మముమ్ను చుటుట్కొని మా పేరు

భూమిమీద ఉండకుండ తుడిచివేసినయెడల, ఘనమైన నీ నామమును గూరిచ్ నీవేమి

చేయుదువని పార్రిథ్ంపగా

7:10 యెహోవా యెహోషువతో ఇటల్నెను లెముమ్, నీ వేల యికక్డ ముఖము నేల

మోపికొందువు?
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7:11 ఇశార్యేలీయులు పాపము చేసియునాన్రు. నేను వారితో చేసిన నిబంధనను వారు

మీరియునాన్రు. శపితమైన దాని కొంత తీసికొని, దొంగిలి బొంకి తమ సామానులో దాని

ఉంచుకొనియునాన్రు.

7:12 కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులు శాపగర్సుత్లై తమ శతుర్వుల యెదుట నిలువలేక తమ

శతుర్వుల యెదుట వెనుకకు తిరిగిరి. శాపగర్సుత్లైనవారు మీ మధయ్ నుండకుండ మీరు

వారిని నిరూమ్లము చేసితేనే తపప్ నేను మీకు తోడైయుండను.



అధాయ్యము 7

7:13 నీవు లేచి జనులను పరిశుదధ్పఱచి వారితో ఈలాగు చెపుప్ము రేపటికి మిముమ్ను మీరు

పరిశుదధ్పరచుకొనుడి; ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచిచ్నదేమనగా

ఇశార్యేలీయులారా, మీ మధయ్ శాపగర్సత్మైన దొకటి కలదు; మీరు దానిని మీ మధయ్

నుండకుండ నిరూమ్లము చేయువరకు మీ శతుర్వుల యెదుట మీరు నిలువలేరు.

7:14 ఉదయమున మీ గోతర్ముల వరుసనుబటిట్ మీరు రపిప్ంపబడుదురు; అపుప్డు యెహోవా

ఏ గోతర్మును సూచించునో అది వంశముల వరుస పర్కారము దగగ్రకు రావలెను;

యెహోవా సూచించు వంశము కుటుంబముల పర్కారము దగగ్రకు రావలెను; యెహోవా

సూచించు కుటుంబము పురుషుల వరుస పర్కారము దగగ్రకు రావలెను.
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7:15 అపుప్డు శపితమైనది యెవనియొదద్ దొరుకునో వానిని వానికి కలిగిన వారినందరిని

అగిన్చేత కాలిచ్వేయవలెను, ఏలయనగా వాడు యెహోవా నిబంధనను మీరి ఇశార్యేలులో

దుషాక్రయ్ము చేసినవాడు అనెను.

7:16 కాబటిట్ యెహోషువ ఉదయమున లేచి ఇశార్యేలీయులను వారి గోతర్ముల

వరుసనుబటిట్ దగగ్రకు రపిప్ంచినపుప్డు యూదా గోతర్ము పటుట్బడెను.

7:17 యూదా వంశమును దగగ్రకు రపిప్ంచినపుప్డు జెరహీయుల వంశము పటుట్బడెను.

జెరహీయుల వంశమును పురుషుల వరుసను దగగ్రకు రపిప్ంచినపుప్డు జబి ద్ పటట్బడెను.
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7:18 అతడును అతని యింటి పురుషుల వరుసను దగగ్రకు రపిప్ంపబడినపుప్డు యూదా

గోతర్ములోని జెరహు మునిమనుమడును జబి ద్ మనుమడును కరీమ్ కుమారుడునైన ఆకాను

పటుట్బడెను.

7:19 అపుప్డు యెహోషువ ఆకానుతో నా కుమారుడా ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవాకు

మహిమను చెలిల్ంచి, ఆయన యెదుట ఒపుప్కొని, నీవు చేసినదానిని మరుగుచేయక నాకు

తెలుపుమని నినున్ వేడుకొనుచునాన్నని చెపప్గా
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7:20 ఆకాను యెహోషువతో ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు విరోధముగా నేను

పాపము చేసినది నిజము.

7:21 దోపుడు సొముమ్లో ఒక మంచి షీనారు పైవసత్రమును రెండువందల తులముల వెండిని

ఏబది తులముల యెతుత్గల ఒక బంగారు కమిమ్ని నేను చూచి వాటిని ఆశించి

తీసికొంటిని; అదిగో నా డేరామధయ్ అవి భూమిలో దాచబడియునన్వి, ఆ వెండి దాని కిర్ంద

ఉనన్దని ఉతత్రమిచిచ్ తాను చేసినదంతయు ఒపుప్కొనెను.
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7:22 అపుప్డు యెహోషువ దూతలను పంపగా వారు ఆ డేరా యొదద్కు పరుగెతిత్

చూచినపుప్డు అది డేరాలో దాచబడియుండెను, ఆ వెండి దాని కిర్ందనుండెను.

7:23 కాబటిట్ వారు డేరా మధయ్నుండి వాటిని తీసికొని యెహోషువ యొదద్కును

ఇశార్యేలీయుల యొదద్కును తెచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని ఉంచిరి.

7:24 తరువాత యెహోషువయు ఇశార్యేలీయులందరును జెరహు కుమారుడైన ఆకానును

ఆ వెండిని ఆ పైవసత్రమును ఆ బంగారు కమిమ్ని, ఆకాను కుమారులను కుమారెత్లను

ఎదుద్లను గాడిదలను మందను డేరాను వానికి కలిగిన సమసత్మును పటుట్కొని ఆకోరు

లోయలోనికి తీసికొనివచిచ్రి.
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7:25 అపుప్డు యెహోషువ నీవేల మముమ్ను బాధ పరిచితివి? నేడు యెహోవా నినున్

బాధపరచుననగా ఇశార్యేలీయులందరు వానిని రాళల్తో చావగొటిట్రి;

7:26 వారిని రాళల్తో కొటిట్న తరువాత అగిన్చేత కాలిచ్ వారిమీద రాళల్ను పెదద్ కుపప్గా వేసిరి.

అది నేటివరకు ఉనన్ది. అపుప్డు యెహోవా కోపోదేర్కము విడినవాడై మళుల్కొనెను.

అందుచేతను నేటివరకు ఆ చోటికి ఆకోరు లోయ అనిపేరు.
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8:1 మరియు యెహోవా యెహోషువతో ఇటల్నెను భయపడకుము, జడియకుము,

యుదధ్సనన్ధుధ్లైన వారినందరిని తోడుకొని హాయిమీదికి పొముమ్. చూడుము; నేను హాయి

రాజును అతని జనులను అతని పటట్ణమును అతని దేశమును నీచేతికపప్గించుచునాన్ను.

8:2 నీవు యెరికోకును దాని రాజునకును ఏమి చేసితివో అదే హాయికిని దాని రాజునకును

చేసెదవు; అయితే దాని సొముమ్ను పశువులను మీరు కొలల్గా దోచుకొనవలెను. పటట్ణపు

పడమటి వైపున మాటుగాండల్నుంచుము.
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8:3 యెహోషువయు యోధులందరును హాయిమీదికి పోవలెనని యుండగా, యెహోషువ

పరాకర్మముగల ముపప్దివేల శూరులను ఏరప్రచి రాతిర్వేళ వారిని పంపి

8:4 వారి కాజాఞ్పించినదేమనగా ఈ పటట్ణమునకు పడమటివైపున మీరు దాని పటుట్కొన

చూచుచు పొంచియుండవలెను పటట్ణమునకు బహు దూరమునకు వెళల్క మీరందరు

సిదధ్పడియుండుడి.

8:5 నేనును నాతోకూడనునన్ జనులందరును పటట్ణమునకు సమీపించెదము, వారు

మునుపటివలె మముమ్ను ఎదురొక్నుటకు బయలుదేరగా మేము వారియెదుట నిలువక

పారిపోదుము.
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8:6 మునుపటివలె వీరు మనయెదుట నిలువలేక పారిపోదురని వారనుకొని, మేము

పటట్ణమునొదద్నుండి వారిని తొలగి రాజేయువరకు వారు మా వెంబడిని బయలుదేరి

వచెచ్దరు; మేము వారియెదుట నిలువక పారిపోయినపుప్డు మీరు పొంచియుండుట మాని

8:7 లేచి పటట్ణమును పటుట్కొనుడి; మీ దేవుడైన యెహోవా మీచేతికి దాని నపప్గించును.

8:8 మీరు ఆ పటట్ణమును పటుట్కొనినపుప్డు యెహోవా మాట చొపుప్న జరిగించి దానిని

తగులబెటట్వలెను.
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8:9 ఇదిగో నేను మీ కాజాఞ్పించియునాన్నని చెపిప్ యెహోషువ వారిని పంపగా వారు

పొంచియుండుటకు పోయి హాయి పడమటి దికుక్న బేతేలునకును హాయికిని మధయ్

నిలిచిరి. ఆ రాతిర్ యెహోషువ జనులమధయ్ బసచేసెను.

8:10 ఉదయమున యెహోషువ వేకువను లేచి జనులను వూయ్హపరచి, తానును

ఇశార్యేలీయుల పెదద్లును జనులకు ముందుగా హాయిమీదికి పోయిరి.

8:11 అతని యొదద్నునన్ యోధులందరు పోయి సమీపించి ఆ పటట్ణము నెదుటికి వచిచ్

హాయికి ఉతత్రదికుక్న దిగిరి.
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8:12 వారికిని హాయికిని మధయ్ను లోయ యుండగా అతడు ఇంచుమించు అయిదు

వేలమంది మనుషుయ్లను నియమించి పటట్ణమునకు పడమటి వైపున బేతేలునకును

హాయికిని మధయ్ను పొంచియుండుటకు ఉంచెను.

8:13 వారు ఆ జనులను, అనగా పటట్ణమునకు ఉతత్ర దికుక్ననునన్ సమసత్ సైనయ్మును

పటట్ణమునకు పడమటి దికుక్న దాని వెనుకటి భాగమున నునన్వారిని, ఉంచిన తరువాత

యెహోషువ ఆ రాతిర్ లోయలోనికి దిగిపోయెను.
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8:14 హాయి రాజు దాని చూచినపుప్డు అతడును అతని జనులందరును పటట్ణసుథ్లందరును

తవ్రపడి పెందలకడ లేచి మైదానము నెదుట ఇశార్యేలీయులను ఎదురొక్ని, తాము

అంతకుముందు నిరణ్యించుకొనిన సథ్లమున యుదధ్ము చేయుటకు బయలుదేరిరి. తనున్

పటుట్కొనుటకు పొంచియునన్ వారు పటట్ణమునకు పడమటివైపున నుండిన సంగతి అతడు

తెలిసికొనలేదు.

8:15 యెహోషువయు ఇశార్యేలీయులందరును వారి యెదుట నిలువలేక

ఓడిపోయినవారైనటుట్ అరణయ్మారగ్ముతటుట్ పారిపోయినపుప్డు
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8:16 వారిని ఆతురముగా తరుముటకై హాయిలోనునన్ జనులందరు కూడుకొని

యెహోషువను తరుముచు పటట్ణమునకు దూరముగా పోయిరి.

8:17 ఇశార్యేలీయులను తరుముటకు పోనివాడొకడును హాయిలోనేగాని బేతేలులోనేగాని

మిగిలియుండలేదు. వారు గవిని వేయక పటట్ణమును విడిచి ఇశార్యేలీయులను

తరుమబోయి యుండిరి.

8:18 అపుప్డు యెహోవా యెహోషువతో ఇటల్నెను నీవు చేతపటుట్కొనిన యీటెను హాయి

వైపుగా చాపుము, పటట్ణమును నీచేతి కపప్గింతును, అంతట యెహోషువ తనచేతనునన్

యీటెను ఆ పటట్ణమువైపు చాపెను.
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8:19 అతడు తన చెయియ్ చాపగా పొంచియునన్వారు మాటులోనుండి తవ్రగా లేచి పరుగెతిత్

పటట్ణములో చొచిచ్ దాని పటుట్కొని అపుప్డే తగులబెటిట్రి.

8:20 హాయివారు వెనుకవైపు తిరిగి చూచినపుప్డు ఆ పటట్ణము యొకక్ పొగ ఆకాశమున

కెకుక్చుండెను. అపుప్డు అరణయ్మునకు పారిపోయిన జనులు తిరిగి తముమ్ను

తరుముచునన్ వారి మీద పడుచుండిరి గనుక ఈ తటట్యినను ఆ తటట్యినను

పారిపోవుటకు వారికి వీలు లేకపోయెను.
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8:21 పొంచియునన్వారు పటట్ణమును పటుట్కొనియుండుటయు పటట్ణపు పొగ

యెకుక్చుండుటయు యెహోషువయు ఇశార్యేలీయులందరును చూచినపుప్డు వారు తిరిగి

హాయివారిని హతము చేసిరి.

8:22 తకిక్న వారును పటట్ణములోనుండి బయలుదేరి వారికి ఎదురుగా వచిచ్రి. అటుల్ ఈ

తటుట్ కొందరు ఆ తటుట్ కొందరు ఉండగా హాయివారు ఇశార్యేలీయుల నడుమ

చికుక్బడిరి గనుక ఇశార్యేలీయులు వారిని హతము చేసిరి. వారిలో ఒకడును

మిగులలేదు; ఒకడును తపిప్ంచుకొనలేదు.
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8:23 వారు హాయి రాజును పార్ణముతో పటుట్కొని యెహోషువ యొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి.

8:24 బీటిలోను పొలములోను హాయి నివాసులను తరిమిన ఇశార్యేలీయులు వారిని

చంపుట చాలింపగా, కతిత్వాత కూలక మిగిలినవాడొకడును లేకపోయినపుప్డు

ఇశార్యేలీయులందరు హాయి యొదద్కు తిరిగివచిచ్ దానిని కతిత్ వాతను నిరూమ్లము చేసిరి.

8:25 ఆ దినమున పడిన సతరీ పురుషులందరు పండెర్ండు వేలమంది.
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8:26 యెహోషువ హాయి నివాసులనందరిని నిరూమ్లము చేయువరకు ఈటెను పటుట్కొని

చాచిన తనచేతిని తిరిగి ముడుచుకొనలేదు.

8:27 యెహోవా యెహోషువకు ఆజాఞ్పించిన మాటచొపుప్న ఇశార్యేలీయులు ఆ

పటట్ణములోని పశువులను సొముమ్ను తమకొరకు కొలల్గా దోచుకొనిరి.

8:28 అటుల్ యెహోషువ హాయి నితయ్ము పాడైపోవలెనని దాని కాలిచ్వేసెను; నేటివరకు అది

అటే ల్యునన్ది.
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8:29 యెహోషువ హాయి రాజును సాయంకాలము వరకు మార్నుమీద వేర్లాడదీసెను. పొర్దుద్

గుర్ంకుచునన్పుప్డు సెలవియయ్గా జనులు వాని శవమును మార్నుమీదనుండి దించి ఆ

పురదావ్రము నెదుట దాని పడవేసి దానిమీద పెదద్ రాళల్కుపప్ వేసిరి. అది నేటివరకు ఉనన్ది.

8:30 మోషే ధరమ్శాసత్రగర్ంథములో వార్యబడిన పర్కారము

8:31 యెహోవా సేవకుడైన మోషే ఇశార్యేలీయుల కాజాఞ్పించినటుల్ యెహోషువ ఇశార్యేలీయుల

దేవుడైన యెహోవా నామమున బలిపీఠమును ఇనుప పనిముటుల్ తగిలింపని కారు రాళల్తో

ఏబాలు కొండమీద కటిట్ంచెను. దానిమీద వారు యెహోవాకు దహనబలులను సమాధాన

బలులను అరిప్ంచిరి.
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8:32 మోషే ఇశార్యేలీయులకు వార్సి యిచిచ్న ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును ఒక పర్తిని అతడు

అకక్డ ఆ రాళల్మీద వార్యించెను.

8:33 అపుప్డు ఇశార్యేలీయులను దీవించుటకు యెహోవా సేవకుడైన మోషే పూరవ్ము

ఆజాఞ్పించినది జరుగవలెనని, పరదేశులేమి వారిలో పుటిట్నవారేమి

ఇశార్యేలీయులందరును వారి పెదద్లును వారి నాయకులును వారి నాయ్యాధిపతులును

యెహోవా నిబంధన మందసమును మోయు యాజకులైన లేవీయుల ముందర ఆ

మందసమునకు ఈ వైపున ఆ వైపున నిలిచిరి. వారిలో సగముమంది గెరిజీము

కొండయెదుటను సగము మంది ఏబాలు కొండయెదుటను నిలువగా యెహోషువ
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8:34 ఆ ధరమ్శాసత్రగర్ంథములో వార్యబడిన వాటనిన్టినిబటిట్ ఆ ధరమ్శాసత్ర

వాకయ్ములననిన్టిని, అనగా దాని దీవెన వచనమును దాని శాప వచనమును చదివి

వినిపించెను. సతరీలును పిలల్లును వారి మధయ్నుండు పరదేశులును వినుచుండగా

8:35 యెహోషువ సరవ్సమాజము నెదుట మోషే ఆజాఞ్పించిన వాటనిన్టిలో చదువక విడిచిన

మాటయొకక్టియు లేదు.
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9:1 యొరాద్ను అవతలనునన్ మనయ్ములోను లోయలోను లెబానోను నెదుటి మహాసముదర్

తీరమందంతటను ఉనన్ హితీత్యులు అమోరీయులు కనానీయులు పెరిజీజ్యులు

హివీవ్యులు యెబూసీయులు అను వారి రాజులందరు జరిగినదానిని వినినపుప్డు

9:2 వారు యెహోషువతోను ఇశార్యేలీయులతోను యుదధ్ము చేయుటకు కూడివచిచ్రి.

9:3 యెహోషువ యెరికోకును హాయికిని చేసినదానిని గిబియోను నివాసులు వినినపుప్డు

9:4 వారు కపటోపాయము చేసి, రాయబారులమని వేషము వేసికొని బయలుదేరి, తమ

గాడిదలకు పాత గోనెలు కటిట్ పాతగిలి చినిగి కుటట్బడియునన్ దార్కాష్రసపు సిదెద్లు తీసికొని
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9:5 పాతగిలి మాసికలు వేయబడిన చెపుప్లు పాదములకు తొడుగుకొని పాతబటట్లు

కటుట్కొని వచిచ్రి. వారు ఆహారముగా తెచుచ్కొనిన భక్షయ్ములనిన్యు ఎండిన ముకక్లుగా

నుండెను.

9:6 వారు గిలాగ్లునందలి పాళెములోనునన్ యెహోషువ యొదద్కు వచిచ్ మేము

దూరదేశమునుండి వచిచ్నవారము, మాతో నొక నిబంధన చేయుడని అతనితోను

ఇశార్యేలీయులతోను చెపప్గా
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9:7 ఇశార్యేలీయులు మీరు మా మధయ్ను నివసించుచునన్వారేమో, మేము మీతో ఏలాగు

నిబంధన చేయగలమని ఆ హివీవ్యులతో ననిరి.

9:8 వారు మేము నీ దాసులమని యెహోషువతో చెపిప్నపుప్డు యెహోషువ మీరు ఎవరు?

ఎకక్డనుండి వచిచ్తిరి? అని వారినడుగగా

9:9 వారు నీ దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్ నీ దాసులమైన మేము

బహుదూరమునుండి వచిచ్తివిు; ఏలయనగా ఆయన కీరిత్ని ఆయన ఐగుపుత్లో చేసిన

సమసత్మును యొరాద్నుకు అదద్రినునన్
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9:10 హెషోబ్ను రాజైన సీహోను, అషాత్రోతులోనునన్ బాషాను రాజైన ఓగు అను

అమోరీయుల యిదద్రు రాజులకు ఆయన చేసినదంతయు వింటిమి.

9:11 అపుప్డు మా పెదద్లును మా దేశ నివాసులందరును మాతో మీరు పర్యాణము కొరకు

ఆహారము చేతపటుట్కొని వారిని ఎదురొక్నబోయి వారితో మేము మీ దాసులము గనుక

మాతో నిబంధన చేయుడి అని చెపుప్డి అనిరి.

9:12 మీయొదద్కు రావలెనని బయలుదేరిన దినమున మేము సిదధ్పరచుకొని మా

యిండల్నుండి తెచుచ్కొనిన మా వేడి భక్షయ్ములు ఇవే, యిపప్టికి అవి యెండి

ముకక్లాయెను.
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9:13 ఈ దార్కాష్రసపు సిదెద్లను మేము నింపినపుప్డు అవి కొర్తత్వే, యిపప్టికి అవి

చినిగిపోయెను. బహుదూరమైన పర్యాణము చేసినందున ఈ మా బటట్లును చెపుప్లును

పాతగిలిపోయెనని అతనితో చెపిప్రి.

9:14 ఇశార్యేలీయులు యెహోవాచేత సెలవుపొందకయే వారి ఆహారములో కొంత

పుచుచ్కొనగా

9:15 యెహోషువ ఆ వచిచ్నవారితో సమాధానపడి వారిని బర్దుకనిచుచ్టకు వారితో

నిబంధన చేసెను. మరియు సమాజపర్ధానులు వారితో పర్మాణము చేసిరి.
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9:16 అయితే వారితో నిబంధన చేసి మూడు దినములైన తరువాత, వారు తమకు

పొరుగువారు, తమ నడుమను నివసించువారే యని తెలిసికొనిరి.

9:17 ఇశార్యేలీయులు సాగి మూడవనాడు వారి పటట్ణములకు వచిచ్రి; వారి పటట్ణములు

గిబియోను కెఫీరా బెయే రోతు కిరయ్తాయ్రీము అనునవి.

9:18 సమాజ పర్ధానులు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాతోడని వారితో పర్మాణము

చేసియుండిరి గనుక ఇశార్యేలీయులు వారిని హతము చేయలేదు. కాగా

సమాజమంతయు పర్ధానులకు విరోధముగా మొఱఱ్పెటిట్రి.
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9:19 అందుకు సమాజ పర్ధానులందరు సరవ్సమాజముతో ఇటల్నిరి మనము

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాతోడని వారితో పర్మాణము చేసితివిు గనుక మనము

వారికి హాని చేయకూడదు.

9:20 మనము వారితో చేసిన పర్మాణము వలన మనమీదికి కోపము రాకపోవునటుల్ ఆ

పర్మాణమునుబటిట్ వారిని బర్దుకనియయ్వలెనని చెపిప్

9:21 వారిని బర్దుకనియుయ్డని సెలవిచిచ్రి గనుక పర్ధానులు తమతో చెపిప్నటుల్ వారు

సరవ్సమాజమునకును కటెట్లు నరుకువారుగాను నీళుల్ చేదువారుగాను ఏరప్డిరి.
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9:22 మరియు యెహోషువ వారిని పిలిపించి యిటల్నెను మీరు మా మధయ్ను నివసించువారై

యుండియు మేము మీకు బహు దూరముగా నునన్వారమని చెపిప్ మముమ్ నేల మోసపుచిచ్తిరి?

9:23 ఆ హేతువు చేతను మీరు శాపగర్సుత్లగుదురు, దాసయ్ము మీకెనన్డును మానదు, నా దేవుని

ఆలయమునకు మీరు కటెట్లు నరుకువారును నీళుల్ చేదువారునై యుండకమానరు.

9:24 అందుకు వారు యెహోషువను చూచి నీ దేవుడైన యెహోవా ఈ సమసత్ దేశమును మీకిచిచ్,

మీ యెదుట నిలువకుండ ఈ దేశ నివాసులనందరిని నశింపజేయునటుల్ తన సేవకుడైన మోషేకు

ఆజాఞ్పించెనని నీ దాసులకు రూఢిగా తెలుపబడెను గనుక మేము మా పార్ణముల విషయములో

నీవలన మికిక్లి భయపడి యీలాగు చేసితివిు.
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9:25 కాబటిట్ మేము నీ వశమున నునాన్ము; మాకేమి చేయుట నీ దృషిట్కి నాయ్యమో యేది

మంచిదో అదే చేయుమని యెహోషువకు ఉతత్రమిచిచ్రి.

9:26 కాగా అతడు ఆలాగు చేసి ఇశార్యేలీయులు గిబియోనీయులను చంపకుండ వారి

చేతులలోనుండి విడిపించెను.

9:27 అయితే సమాజము కొరకును యెహోవా ఏరప్రచుకొను చోటుననుండు బలిపీఠము

కొరకును కటెట్లు నరుకువారుగాను నీళుల్ చేదువారుగాను యెహోషువ ఆ దినమందే వారిని

నియమించెను. నేటివరకు వారు ఆ పని చేయువారై యునాన్రు.
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10:1 యెహోషువ హాయిని పటుట్కొనిన సంగతియు; అతడు యెరికోను దాని రాజును
నిరూమ్లముచేసినటుట్ హాయిని దాని రాజును నిరూమ్లముచేసిన సంగతియు, గిబియోను
నివాసులు ఇశార్యేలీయులతో సంధిచేసికొని వారితో కలిసికొనిన సంగతియు యెరూషలేము
రాజైన అదోనీసెదకు వినినపుప్డు అతడును అతని జనులును మిగుల భయపడిరి.

10:2 ఏలయనగా గిబియోను గొపప్ పటట్ణమై రాజధానులలో ఎంచబడినది; అది హాయికంటె
గొపప్ది, అకక్డి జనులందరు శూరులు. అంతట యెరూషలేము రాజైన అదోనీసెదెకు
గిబియోనీయులు యెహోషువతోను ఇశార్యేలీయులతోను సంధి చేసియునాన్రు. మీరు
నాయొదద్కు వచిచ్ నాకు సహాయము చేసినయెడల మనము వారి పటట్ణమును నాశనము
చేయుదమని
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10:3 హెబోర్ను రాజైన హోహాము నొదద్కును, యరూమ్తు రాజైన పిరాము నొదద్కును,

10:4 లాకీషు రాజైన యాఫీయ యొదద్కును ఎగోల్ను రాజైన దెబీరు నొదద్కును వరత్మానము

పంపెను.

10:5 కాబటిట్ అమోరీయుల అయిదుగురు రాజులను, అనగా యెరూషలేము రాజును

హెబోర్ను రాజును యరూమ్తు రాజును లాకీషు రాజును ఎగోల్ను రాజును కూడుకొని,

తామును తమ సేనలనిన్యు బయలుదేరి, గిబియోను ముందర దిగి, గిబియోనీయులతో

యుదధ్ము చేసిరి.
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10:6 గిబియోనీయులు మనయ్ములలో నివసించు అమోరీయుల రాజులందరు కూడి మా

మీదికి దండెతిత్ వచిచ్యునాన్రు గనుక, నీ దాసులను చెయియ్ విడువక తవ్రగా మాయొదద్కు

వచిచ్ మాకు సహాయముచేసి మముమ్ను రకిష్ంచుమని గిలాగ్లులో దిగియునన్ పాళెములో

యెహోషువకు వరత్మానము పంపగా

10:7 యెహోషువయును అతని యొదద్నునన్ యోధులందరును పరాకర్మముగల

శూరులందరును గిలాగ్లునుండి బయలుదేరిరి.
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10:8 అపుప్డు యెహోవా వారికి భయపడకుము, నీ చేతికి వారిని అపప్గించియునాన్ను,

వారిలో ఎవడును నీ యెదుట నిలువడని యెహోషువతో సెలవియయ్గా

10:9 యెహోషువ గిలాగ్లునుండి ఆ రాతిర్ అంతయు నడచి వారిమీద హఠాతుత్గా పడెను.

10:10 అపుప్డు యెహోవా ఇశార్యేలీయుల యెదుట వారిని కలవరపరచగా యెహోషువ

గిబియోను నెదుట మహా ఘోరముగా వారిని హతము చేసెను. బేత హోరోనుకు పైకిపోవు

మారగ్మున అజేకా వరకును మకేక్దా వరకును యోధులు వారిని తరిమి హతము

చేయుచు వచిచ్రి.
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10:11 మరియు వారు ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి బేత హోరోనుకు దిగిపోవు తోర్వను
పారిపోవుచుండగా, వారు అజేకాకు వచుచ్వరకు యెహోవా ఆకాశమునుండి గొపప్ వడగండల్ను
వారిమీద పడవేసెను గనుక వారు దానిచేత చనిపోయిరి. ఇశార్యేలీయులు కతిత్వాత చంపిన
వారికంటె ఆ వడగండల్చేత చచిచ్నవారు ఎకుక్వ మందియయిరి.

10:12 యెహోవా ఇశార్యేలీయుల యెదుట అమోరీయులను అపప్గించిన దినమున,
ఇశార్యేలీయులు వినుచుండగా యెహోషువ యెహోవాకు పార్రథ్న చేసెను సూరుయ్డా, నీవు
గిబియోనులో నిలువుము. చందుర్డా, నీవు అయాయ్లోను లోయలో నిలువుము. జనులు తమ
శతుర్వులమీద పగతీరుచ్కొనువరకు సూరుయ్డు నిలిచెను చందుర్డు ఆగెను. అను మాట యాషారు
గర్ంథములో వార్యబడియునన్ది గదా.
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10:13 సూరుయ్డు ఆకాశమధయ్మున నిలిచి యించుమించు ఒక నాడెలల్ అసత్మింప

తవ్రపడలేదు.

10:14 యెహోవా ఒక నరుని మనవి వినిన ఆ దినమువంటి దినము దానికి ముందేగాని

దానికి తరువాతనేగాని యుండలేదు; నాడు యెహోవా ఇశార్యేలీయుల పక్షముగా

యుదధ్ము చేసెను.

10:15 అపుప్డు యెహోషువయు అతనితోకూడ ఇశార్యేలీయులందరును గిలాగ్లులోనునన్

పాళెములోనికి తిరిగి వచిచ్రి.
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10:16 ఆ రాజులయిదుగురు పారిపోయి మకేక్దాయందలి గుహలో దాగియుండిరి.

10:17 మకేక్దాయందలి గుహలో దాగియునన్ ఆ రాజులయిదుగురు దొరికిరని

యెహోషువకు తెలుపబడినపుప్డు

10:18 యెహోషువ ఆ గుహ దావ్రమున కడ డ్ముగా గొపప్ రాళల్ను దొరిల్ంచి వారిని కాచుటకు

మనుషుయ్లను ఉంచుడి.

10:19 మీ దేవుడైన యెహోవా మీ శతుర్వులను మీచేతికి అపప్గించియునాన్డు గనుక వారిని

తమ పటట్ణములలోనికి మరల వెళల్నీయకుండ మీరు నిలువక వారిని తరిమి వారి

వెనుకటివారిని కొటిట్వేయుడనెను.
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10:20 వారు బొతిత్గా నశించువరకు యెహోషువయు ఇశార్యేలీయులును బహు

జనసంహారము చేయుట కడతేరిచ్న తరువాత వారిలో మిగిలియునన్వారు పార్కారముగల

పటట్ణములలో చొచిచ్రి.

10:21 జనులందరు మకేక్దాయందలి పాళెములోనునన్ యెహోషువ యొదద్కు

సురకిష్తముగా తిరిగివచిచ్రి. ఇశార్యేలీయులకు విరోధముగా ఒక మాటయైన ఆడుటకు

ఎవనికిని గుండె చాలకపోయెను.
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10:22 యెహోషువ ఆ గుహకు అడడ్ము తీసివేసి గుహలోనుండి ఆ అయిదుగురు రాజులను
నాయొదద్కు తీసికొనిరండని చెపప్గా

10:23 వారు ఆలాగు చేసి, యెరూషలేము రాజును హెబోర్ను రాజును యరూమ్తు రాజును లాకీషు
రాజును ఎగోల్ను రాజును ఆ రాజుల నయిదుగురిని ఆ గుహలోనుండి అతని యొదద్కు
తీసికొనివచిచ్రి.

10:24 వారు ఆ రాజులను వెలుపలికి రపిప్ంచి యెహోషువ యొదద్కు తీసికొని వచిచ్నపుప్డు
యెహోషువ ఇశార్యేలీయులనందరిని పిలిపించి, తనతో యుదధ్మునకు వెళిల్వచిచ్న యోధుల
అధిపతులతోమీరు దగగ్రకు రండి; ఈ రాజుల మెడలమీద మీ పాదముల నుంచుడని చెపప్గా
వారు దగగ్రకు వచిచ్ వారి మెడలమీద తమ పాదములనుంచిరి.
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10:25 అపుప్డు యెహోషువ వారితో మీరు భయపడకుడి, జడియకుడి, దృఢతవ్ము వహించి

ధైరయ్ముగా నుండుడి; మీరు ఎవరితో యుదధ్ము చేయుదురో ఆ శతుర్వులకందరికి

యెహోవా వీరికి చేసినటుట్ చేయుననెను.

10:26 తరువాత యెహోషువ వారిని కొటిట్ చంపి అయిదు చెటల్మీద వారిని ఉరిదీసెను; వారి

శవములు సాయంకాలము వరకు ఆ చెటల్మీద వేర్లాడుచుండెను.

10:27 పొర్దుద్ గుర్ంకు సమయమున యెహోషువ సెలవియయ్గా జనులు చెటల్మీదనుండి

వారిని దించి, వారు దాగిన గుహలోనే ఆ శవములను పడవేసి ఆ గుహదావ్రమున గొపప్

రాళల్ను వేసిరి. ఆ రాళుల్ నేటివరకునన్వి.
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10:28 ఆ దినమున యెహోషువ మకేక్దాను పటుట్కొని దానిని దాని రాజును కతిత్వాతను

హతము చేసెను. అతడు వారిని దానిలోనునన్ వారినందరిని నిరూమ్లము చేసెను; యెరికో

రాజునకు చేసినటుల్ మకేక్దా రాజునకు చేసెను.

10:29 యెహోషువయు అతనితో కూడ ఇశార్యేలీయులందరును మకేక్దానుండి లిబాన్కు

వచిచ్ లిబాన్ వారితో యుదధ్ము చేసిరి.

10:30 యెహోవా దానిని దాని రాజును ఇశార్యేలీయులకు అపప్గింపగా వారు నిశేశ్షముగా

దానిని దానిలోనునన్ వారినందరిని కతిత్వాతను హతము చేసిరి. అతడు యెరికో రాజునకు

చేసినటుల్ దాని రాజునకును చేసెను.
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10:31 అంతట యెహోషువయు అతనితో కూడ ఇశార్యేలీయులందరును లిబాన్నుండి

లాకీషుకు వచిచ్ దాని దగగ్ర దిగి లాకీషు వారితో యుదధ్ము చేయగా

10:32 యెహోవా లాకీషును ఇశార్యేలీయుల చేతికి అపప్గించెను. వారు రెండవ దినమున

దానిని పటుట్కొని తాము లిబాన్కు చేసినటే ల్ దానిని దానిలోనునన్ వారినందరిని కతిత్వాత

హతము చేసిరి.

10:33 లాకీషుకు సహాయము చేయుటకు గెజెరు రాజైన హోరాము రాగా యెహోషువ

నిశేశ్షముగా అతనిని అతని జనులను హతము చేసెను.
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10:34 అపుప్డు యెహోషువయు అతనితో కూడ ఇశార్యేలీయులందరును లాకీషునుండి

ఎగోల్నునకును వచిచ్ దాని యెదుట దిగి దాని నివాసులతో యుదధ్ము చేసి

10:35 ఆ దినమున దానిని పటుట్కొని కతిత్వాతను వారిని హతము చేసిరి. అతడు లాకీషుకు

చేసినటే ల్ దానిలోనునన్ వారినందరిని ఆ దినము నిరూమ్లము చేసెను.

10:36 అపుప్డు యెహోషువయు అతనితో కూడ ఇశార్యేలీయులందరును ఎగోల్నునుండి

హెబోర్ను మీదికి పోయి దాని జనులతో యుదధ్ము చేసి
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10:37 దానిని పటుట్కొని దానిని దాని రాజును దాని సమసత్ పురములను దానిలోనునన్

వారినందరిని కతిత్వాతను హతము చేసిరి. అతడు ఎగోల్నుకు చేసినటే ల్ దానిని దానిలోనునన్

వారినందరిని నిరూమ్లము చేసెను.

10:38 అపుప్డు యెహోషువయు అతనితో కూడ ఇశార్యేలీయులందరు దెబీరువైపు తిరిగి

దాని జనులతో యుదధ్ము చేసి

10:39 దానిని దాని రాజును దాని సమసత్ పురములను పటుట్కొని కతిత్వాతను హతము చేసి

దానిలోనునన్ వారినందరిని నిరూమ్లము చేసిరి. అతడు హెబోర్నుకు చేసినటుల్, లిబాన్కును

దాని రాజునకును చేసినటుల్, అతడు దెబీరుకును దాని రాజునకును చేసెను.
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10:40 అపుప్డు యెహోషువ మనయ్పర్దేశమును దకిష్ణ పర్దేశమును షెఫేలా పర్దేశమును

చరియల పర్దేశమును వాటి రాజులనందరిని జయించెను. ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన

యెహోవా ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు శేషమేమియు లేకుండ ఊపిరిగల సమసత్మును

నిరూమ్లము చేసెను.

10:41 కాదేషు బరేన్య మొదలుకొని గాజావరకు గిబియోను వరకు గోషేను దేశమంతటిని

యెహోషువ జయించెను.
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10:42 ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా ఇశార్యేలీయుల పక్షముగా యుదధ్ము

చేయుచుండెను గనుక ఆ సమసత్ రాజులనందరిని వారి దేశములను యెహోషువ ఒక

దెబబ్తోనే పటుట్కొనెను.

10:43 తరువాత యెహోషువయు అతనితోకూడ ఇశార్యేలీయులందరును గిలాగ్లులోని

పాళెమునకు తిరిగివచిచ్రి.
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11:1 హాసోరు రాజైన యాబీను జరిగినవాటిని గూరిచ్ విని మాదోను రాజైన యోబాబుకును

షిమోర్ను రాజుకును అకాష్పు రాజుకును

11:2 ఉతత్రదికుక్ననునన్ మనయ్దేశములోను కినెన్రెతు దకిష్ణదికుక్ననునన్ అరాబాలోను

షెఫేలాలోను పడమటనునన్ దోరు మనయ్ములోను ఉనన్ రాజులకును

11:3 తూరుప్ పడమటి దికుక్లయందలి కనానీయులకును అమోరీయులకును

హితీత్యులకును పెరిజీజ్యులకును మనయ్ములోనునన్ యెబూసీయులకును మిసాప్

దేశమందలి హెరోమ్ను దిగువనుండు హివీవ్యులకును వరత్మానము పంపగా



అధాయ్యము 11

11:4 వారు సముదర్తీరమందలి యిసుకరేణువులంత విసాత్రముగానునన్ తమ సైనికులనందరిని

సమకూరుచ్కొని, విసాత్రమైన గుఱఱ్ములతోను రథములతోను బయలుదేరిరి.

11:5 ఆ రాజులందరు కూడుకొని ఇశార్యేలీయులతో యుదధ్ము చేయుటకు మేరోము నీళల్యొదద్కు

వచిచ్ దిగగా

11:6 యెహోవా వారికి భయపడకుము, రేపు ఈ వేళకు ఇశార్యేలీయులచేత సంహరింపబడిన

వారినిగా నేను వారినందరిని అపప్గించెదను. నీవు వారి గుఱఱ్ముల గుదికాలి నరమును తెగకోసి

వారి రథములను అగిన్చేత కాలుచ్దువని యెహోషువతో సెలవిచెచ్ను.
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11:7 కాబటిట్ యెహోషువయు అతనితో కూడనునన్ యోధులందరును హఠాతుత్గా మేరోము

నీళల్ యొదద్కు వారి మీదికి వచిచ్ వారిమీద పడగా

11:8 యెహోవా ఇశార్యేలీయుల చేతికి వారిని అపప్గించెను. వీరు వారిని హతము చేసి

మహాసీదోను వరకును మిశేర్పొతామ్యిము వరకును తూరుప్వైపున మిసేప్ లోయవరకును

వారిని తరిమి నిశేశ్షముగా చంపిరి.

11:9 యెహోవా యెహోషువతో సెలవిచిచ్నటుల్ అతడు వారికి చేసెను. అతడు వారి గుఱఱ్ముల

గుదికాలి నరమును తెగకోసి వారి రథములను అగిన్తో కాలిచ్వేసెను.
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11:10 ఆ కాలమున యెహోషువ వెనుకకు తిరిగి హాసోరును పటుట్కొని దాని రాజును

కతిత్వాతను హతము చేసెను. పూరవ్ము హాసోరు ఆ సమసత్ రాజయ్ములకు పర్ధానము.

11:11 ఇశార్యేలీయులు దానిలోనునన్ పర్తి వానిని కతిత్వాతను హతము చేసిరి. ఎవరును

తపిప్ంచుకొనకుండ యెహోషువ వారినందరిని నిరూమ్లము చేసెను. అతడు హాసోరును

అగిన్తో కాలిచ్వేసెను.

11:12 యెహోషువ ఆ రాజులనందరిని హతము చేసి వారి పటట్ణములను పటుట్కొని

కొలల్బెటెట్ను; యెహోవా సేవకుడైన మోషే ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు వారిని నిరూమ్లము

చేసెను.
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11:13 అయితే యెహోషువ హాసోరును కాలిచ్వేసెను గాని మెటట్లమీద కటట్బడియునన్

పటట్ణములను ఇశార్యేలీయులు కాలిచ్వేయలేదు.

11:14 ఆ పటట్ణముల సంబంధమైన కొలల్సొముమ్ను పశువులను ఇశార్యేలీయులు

దోచుకొనిరి. నరులలో ఒకనిని విడువకుండ అందరిని నశింపజేయువరకు కతిత్వాతను

హతము చేయుచు వచిచ్రి.

11:15 యెహోవా తన సేవకుడైన మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ మోషే యెహోషువకు

ఆజాఞ్పించెను, యెహోషువ ఆలాగే చేసెను. యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించిన వాటనిన్టిలో

నొకటియు అతడు చేయక విడువలేదు.
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11:16 యెహోషువ శేయీరుకు పోవు హాలాకు కొండ మొదలుకొని

11:17 లెబానోను లోయలో హెరోమ్ను కొండ దిగువనునన్ బయలాగ్దు వరకు ఆ

దేశమంతటిని, అనగా మనయ్మును దకిష్ణదేశమంతటిని గోషేను దేశమంతటిని షెఫేలా

పర్దేశమును మైదానమును ఇశార్యేలు కొండలను వాటి లోయలను వాటి

రాజులనందరిని పటుట్కొని వారిని కొటిట్ చంపెను.

11:18 బహుదినములు యెహోషువ ఆ రాజులందరితో యుదధ్ము చేసెను. గిబియోను

నివాసులైన హివీవ్యులుగాక
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11:19 ఇశార్యేలీయులతో సంధిచేసిన పటట్ణము మరి ఏదియు లేదు. ఆ పటట్ణములనిన్టిని వారు

యుదధ్ములో పటుట్కొనిరి.

11:20 వారిని నిరూమ్లము చేయుడని యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ ఇశార్యేలీయులు

కనికరింపక వారిని నాశనము చేయు నిమితత్ము వారు ఇశార్యేలీయులతో యుదధ్ము

చేయుటకు వచుచ్నటుల్ యెహోవా వారి హృదయములను కఠినపరచియుండెను.

11:21 ఆ కాలమున యెహోషువ వచిచ్ మనయ్దేశములోను, అనగా హెబోర్నులోను దెబీరులోను

అనాబులోను యూదా మనయ్ములనిన్టిలోను ఇశార్యేలీయుల మనయ్ పర్దేశములనిన్టిలోను ఉనన్

అనాకీయులను నాశనము చేసెను. యెహోషువ వారిని వారి పటట్ణములను నిరూమ్లము చేసెను.
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11:22 ఇశార్యేలీయుల దేశమందు అనాకీయులలో ఎవడును మిగిలియుండలేదు;

గాజాలోను గాతులోను అషోడ్దులోను మాతర్మే కొందరు మిగిలియుండిరి.

11:23 యెహోవా మోషేతో చెపిప్నటుల్ యెహోషువ దేశమంతటిని పటుట్కొనెను. యెహోషువ

వారి గోతర్ముల చొపుప్న ఇశార్యేలీయులకు సావ్సథ్య్ముగా దాని నపప్గించెను. అపుప్డు

యుదధ్ము లేకుండ దేశము సుభిక్షముగా నుండెను.
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12:1 ఇశార్యేలీయులు యొరాద్నుకు తూరుప్గా అవతలనునన్ అరోన్ను లోయ మొదలుకొని

హెరోమ్ను కొండ వరకు తూరుప్నందలి మైదానమంతటిలో హతము చేసి వారి దేశములను

సావ్ధీనపరచుకొనిన రాజులు ఎవరనగా

12:2 అమోరీయుల రాజైన సీహోను అతడు హెషోబ్నులో నివసించి, అరోన్ను ఏటి

తీరమునందలి అరోయేరు నుండి, అనగా ఆ యేటిలోయ నడుమనుండి గిలాదు

అరధ్భాగమును అమోమ్నీయులకు సరిహదుద్గానునన్ యబోబ్కు ఏటి లోయ వరకును,

తూరుప్ దికుక్న కినెన్రెతు సముదర్ము వరకును, తూరుప్ దికుక్న బెతేయ్షిమోతు మారగ్మున

ఉపుప్ సముదర్ముగా నునన్
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12:3 అరాబా సముదర్ము వరకును, దకిష్ణదికుక్న పిసాగ్ కొండచరియల దిగువనునన్

మైదానము వరకును ఏలినవాడు.

12:4 ఇశార్యేలీయులు బాషాను రాజైన ఓగుదేశమును పటుట్కొనిరి. అతడు రెఫాయీయుల

శేషములో నొకడు. అతడు అషాత్రోతులోను ఎదెర్యిలోను నివసించి గెషూరీయుల

యొకక్యు మాయకాతీయుల యొకక్యు సరిహదుద్వరకు బాషాను అంతటిలోను

సలాక్లోను
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12:5 హెరోమ్నులోను హెషోబ్ను రాజైన సీహోను సరిహదుద్ వరకు గిలాదు అరద్భాగములోను
రాజయ్మేలినవాడు.

12:6 యెహోవా సేవకుడైన మోషేయు ఇశార్యేలీయులును వారిని హతము చేసి, యెహోవా
సేవకుడైన మోషే రూబేనీయులకును గాదీయులకును మనషేష్ అరధ్గోతర్పు వారికిని సావ్సథ్య్ముగా
దాని నిచెచ్ను.

12:7 యొరాద్నుకు అవతల, అనగా పడమటిదికుక్న లెబానోను లోయలోని బయలాగ్దు మొదలుకొని
శేయీరు వరకు నుండు హాలాకు కొండ వరకు యెహోషువయు ఇశార్యేలీయులును జయించిన
దేశపు రాజులు వీరు. యెహోషువ దానిని ఇశార్యేలీయులకు వారి గోతర్ముల వారి చొపుప్న
సావ్సథ్య్ముగా ఇచెచ్ను.
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12:8 మనయ్ములోను లోయలోను షెఫేలా పర్దేశములోను చరియల పర్దేశములలోను

అరణయ్ములోను దకిష్ణ దేశములోను ఉండిన హితీత్యులు అమోరీయులు కనానీయులు

పెరిజీజ్యులు హివీవ్యులు యెబూసీయులను వారి రాజులను ఇశార్యేలీయులు

పటుట్కొనిరి. వారెవరనగా యెరికో రాజు

12:9 బేతేలునొదద్నునన్ హాయి రాజు, యెరూషలేము రాజు,

12:10 హెబోర్ను రాజు, యరూమ్తు రాజు,
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12:11 లాకీషు రాజు, ఎగోల్ను రాజు,

12:12 గెజెరు రాజు, దెబీరు రాజు,

12:13 గెదెరు రాజు, హోరామ్ రాజు,

12:14 అరాదు రాజు, లిబాన్ రాజు,

12:15 అదులాల్ము రాజు, మకేక్దా రాజు,

12:16 బేతేలు రాజు, తపూప్య రాజు,
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12:17 హెపెరు రాజు, ఆఫెకు రాజు,

12:18 లషాష్రోను రాజు, మాదోను రాజు,

12:19 హాసోరు రాజు, షిమోర్నెమ్రోను రాజు,

12:20 అకాష్పు రాజు, తానాకు రాజు,

12:21 మెగిదోద్ రాజు, కెదెషు రాజు.

12:22 కరెమ్లులొ యొకెన్యాము రాజు, దోరు మెటట్లలో దోరు రాజు,
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12:23 గిలాగ్లులోని గోయీయుల రాజు, తిరాస్ రాజు,

12:24 ఆ రాజులందరి సంఖయ్ ముపప్ది యొకటి.
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13:1 యెహోషువ బహుదినములు గడచిన వృదుధ్డు కాగా యెహోవా అతనికి ఈలాగు సెలవిచెచ్ను

నీవు బహు దినములు గడచిన వృదుధ్డవు. సావ్ధీనపరచుకొనుటకు అతివిసాత్రమైన దేశము ఇంక

మిగిలియునన్ది.

13:2 మిగిలిన దేశము ఏదనగా, ఫిలిషీత్యుల పర్దేశములనిన్యు, గెషూరీయుల దేశమంతయు,

ఐగుపుత్నకు తూరుప్ననునన్ షీహోరు మొదలుకొని

13:3 కనానీయులవని యెంచబడిన ఉతత్రదికుక్న ఎకోర్నీయుల సరిహదుద్వరకును ఫిలిషీత్యుల

అయిదుగురు సరాద్రులకు చేరిన గాజీయుల యొకక్యు అషోడ్దీయుల యొకక్యు

అషెక్లోనీయుల యొకక్యు గాతీయుల యొకక్యు ఎకోర్నీయుల యొకక్యు దేశమును
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13:4 దకిష్ణదికుక్న ఆవీయుల దేశమును కనానీయుల దేశమంతయు, సీదోనీయులదైన

మేరా మొదలుకొని ఆఫెకు వరకునన్ అమోరీయుల సరిహదుద్ వరకును

13:5 గిబీ ల్యుల దేశమును, హెరోమ్ను కొండ దిగువనునన్ బయలాగ్దు మొదలుకొని

హమాతునకు పోవు మారగ్ము వరకు లెబానోను పర్దేశమంతయు, లెబానోను మొదలుకొని

మిశేర్పొతామ్యిము వరకును దేశము మిగిలియునన్ది.

13:6 మనయ్పు నివాసులనందరిని సీదోనీయులనందరిని నేను ఇశార్యేలీయుల

యెదుటనుండి వెళల్గొటెట్దను. కావున నేను నీ కాజాఞ్పించినటుల్ నీవు ఇశార్యేలీయులకు

సావ్సథ్య్ముగా దాని పంచిపెటట్వలెను.
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13:7 తొమిమ్ది గోతర్ములకును మనషేష్ అరధ్ గోతర్మునకును ఈ దేశమును సావ్సథ్య్ముగా

పంచిపెటుట్ము. యెహోవా సేవకుడైన మోషే వారికిచిచ్నటుల్

13:8 రూబేనీయులు గాదీయులు తూరుప్దికుక్న యొరాద్ను అవతల మోషే వారికిచిచ్న

సావ్సథ్య్మును పొందిరి.

13:9 అది ఏదనగా అరోన్ను ఏటిలోయ దరినునన్ అరోయేరు మొదలుకొని ఆ

లోయమధయ్నునన్ పటట్ణమునుండి దీబోను వరకు మేదెబా మైదానమంతయు,

అమోమ్నీయుల సరిహదుద్ వరకు హెషోబ్నులో ఏలికయు
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13:10 అమోరీయుల రాజునైన సీహోనుయొకక్ సమసత్ పురములును

13:11 గిలాదును, గెషూరీయుల యొకక్యు మాయకాతీయుల యొకక్యు దేశము,

హెరోమ్ను మనయ్మంతయు, సలాక్వరకు బాషాను దేశమంతయు

13:12 రెఫాయీయుల శేషములో అషాత్రోతులోను ఎదెర్యీలోను ఏలికయైన

ఓగురాజయ్మంతయు మిగిలియునన్ది. మోషే ఆ రాజులను జయించి వారి దేశమును

పటుట్కొనెను.
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13:13 అయితే ఇశార్యేలీయులు గెషూరీయుల దేశమునైనను మాయకాతీయుల

దేశమునైనను పటుట్కొనలేదు గనుక గెషూరీయులును మాయకాతీయులును నేటివరకు

ఇశార్యేలీయుల మధయ్ను నివసించుచునాన్రు.

13:14 లేవి గోతర్మునకే అతడు సావ్సథ్య్ము ఇయయ్లేదు. ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా

వారితో సెలవిచిచ్నటుల్ ఆయనకు అరిప్ంపబడు హోమములే వారికి సావ్సథ్య్ము.

13:15 వారి వంశములను బటిట్ మోషే రూబేనీయులకు సావ్సథ్య్మిచెచ్ను.
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13:16 వారి సరిహదుద్ ఏదనగా, అరోన్ను ఏటిలోయ దరినునన్ అరోయేరు మొదలుకొని ఆ

లోయలోనునన్ పటట్ణమునుండి మేదెబా యొదద్నునన్ మైదానమంతయు

13:17 హెషోబ్నును మైదానములోని పటట్ణములనిన్యు, దీబోను బామోతబ్యలు

బేతబ్యలెమ్యోను

13:18 యాహసు కెదేమోతు మేఫాతు

13:19 కిరయ్తాయిము సిబామ్లోయలోని కొండమీది శెరెతష్హరు బెతప్యోరు పిసాగ్

కొండచరియలు
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13:20 బెతేయ్షిమోతు అను పటట్ణములును మైదానములోని పటట్ణములనిన్యు, హెషోబ్నులో

ఏలికయు,

13:21 మోషే జయించినవాడునైన సీహోను వశముననునన్ ఎవీ రేకెము సూరు హోరు రేబ

అను మిదాయ్నురాజుల దేశమును అమోరీయుల రాజైన సీహోను రాజయ్మంతయు వారికి

సావ్సథ్య్ ముగా ఇచెచ్ను.

13:22 ఇశార్యేలీయులు బెయోరు కుమారుడును సోదెగాడునైన బిలామును తాము చంపిన

తకిక్నవారితో పాటు ఖడగ్ముతో చంపిరి.
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13:23 యొరాద్ను పర్దేశమంతయు రూబేనీయులకు సరిహదుద్; అదియు దానిలోని

పటట్ణములును గార్మములును రూబేనీయుల వంశముల లెకక్చొపుప్న వారికి కలిగిన

సావ్సథ్య్ము.

13:24 మోషే గాదు గోతర్మునకు, అనగా గాదీయులకు వారి వంశముల చొపుప్న

సావ్సథ్య్మిచెచ్ను.

13:25 వారి సరిహదుద్ యాజెరును గిలాదు పటట్ణములనిన్యు, రబాబ్కు ఎదురుగానునన్

అరోయేరువరకు అమోమ్నీయుల దేశములో సగమును
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13:26 హెషోబ్ను మొదలుకొని రామతిమ్జెప్ బెటొనీము వరకును మహనయీము

మొదలుకొని దెబీరు సరిహదుద్ వరకును

13:27 లోయలో బేతారాము బేతిన్మార్ సుకోక్తు సాపోను, అనగా హెషోబ్ను రాజైన సీహోను

రాజయ్శేషమును తూరుప్ దికుక్న యొరాద్ను అవతల కినెన్రెతు సముదర్తీరము వరకునునన్

యొరాద్ను పర్దేశమును.

13:28 వారి వంశముల చొపుప్న గాదీయులకు సావ్సథ్య్మైన పటట్ణములును గార్మములును

ఇవి.
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13:29 మోషే మనషేష్ అరథ్గోతర్మునకు సావ్సథ్య్మిచెచ్ను. అది వారి వంశములచొపుప్న

మనషీ ష్యుల అరథ్గోతర్మునకు సావ్సథ్య్ము.

13:30 వారి సరిహదుద్ మహనయీము మొదలుకొని బాషాను యావతుత్ను, బాషాను రాజైన

ఓగు సరవ్ రాజయ్మును, బాషానులోని యాయీరు పురములైన బాషానులోని అరువది

పటట్ణములును.

13:31 గిలాదులో సగమును, అషాత్రోతు ఎదర్యియునను బాషానులో ఓగు రాజయ్

పటట్ణములును మనషేష్ కుమారుడైన మాకీరు, అనగా మాకీరీయులలో సగముమందికి

వారి వంశములచొపుప్న కలిగినవి.
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13:32 యెరికోయొదద్ తూరుప్దికుక్న యొరాద్ను అవతలనునన్ మోయాబు మైదానములో

మోషే పంచి పెటిట్న సావ్సథ్య్ములు ఇవి.

13:33 లేవీ గోతర్మునకు మోషే సావ్సథ్య్ము పంచిపెటట్లేదు; ఏలయనగా ఇశార్యేలీయుల

దేవుడైన యెహోవా వారితో సెలవిచిచ్నటుల్ ఆయనే వారికి సావ్సథ్య్ము.
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14:1 ఇశార్యేలీయులు కనాను దేశమున పొందిన సావ్సథ్య్ములు ఇవి.

14:2 మోషే దావ్రా యెహోవా ఆజాఞ్పించినటుల్ యాజకుడైన ఎలియాజరును నూను

కుమారుడైన యెహోషువయు ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములయొకక్ పితరుల కుటుంబముల

పర్ధానులును చీటుల్ వేసి, తొమిమ్ది గోతర్ములవారికిని అరధ్గోతర్పు వారికిని ఆ

సావ్సథ్య్ములను పంచిపెటిట్రి.

14:3 మోషే రెండు గోతర్ములకును అరధ్గోతర్మునకును యొరాద్ను అవతలి సావ్సథ్య్ముల

నిచిచ్యుండెను. అతడు వారిలో లేవీయులకు ఏ సావ్సథ్య్ము ఇయయ్లేదు
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14:4 యోసేపు వంశకులగు మనషేష్ ఎఫార్యిములను రెండు గోతర్ములవారు నివసించుటకు

పటట్ణములును వారి పశువులకును వారి మందలకును పటట్ణముల సమీపభూములను

మాతర్మేకాక లేవీయులకు ఆ దేశమున ఏ సావ్సథ్య్ము ఇయయ్లేదు.

14:5 యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ ఇశార్యేలీయులు చేసి దేశమును పంచుకొనిరి.

14:6 యూదా వంశసుథ్లు గిలాగ్లులో యెహోషువ యొదద్కు రాగా కెనెజీయుడగు యెఫునెన్

కుమారుడైన కాలేబు అతనితో ఈలాగు మనవిచేసెను కాదేషు బరేన్యలో దైవజనుడైన

మోషేతో యెహోవా ననున్గూరిచ్యు నినున్గూరిచ్యు చెపిప్నమాట నీ వెరుగుదువు.
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14:7 దేశమును వేగుచూచుటకు యెహోవా సేవకుడైన మోషే కాదేషు బరేన్యలోనుండి

ననున్ పంపినపుప్డు నేను నలువది ఏండల్వాడను; ఎవరికిని భయపడక నేను చూచినది

చూచినటే ట్ అతనికి వరత్మానము తెచిచ్తిని.

14:8 నాతోకూడ బయలుదేరి వచిచ్న నా సహోదరులు జనుల హృదయములను

కరుగచేయగా నేను నా దేవుడైన యెహోవాను నిండు మనసుస్తో అనుసరించితిని.

14:9 ఆ దినమున మోషే పర్మాణము చేసి నీవు నా దేవుడైన యెహోవాను నిండు మనసుస్తో

అనుసరించితివి గనుక నీవు అడుగుపెటిట్న భూమి నిశచ్యముగా నీకును నీ

సంతానమునకును ఎలల్పుప్డును సావ్సథ్య్ముగా ఉండుననెను.
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14:10 యెహోవా చెపిప్నటుల్ యెహోవా మోషేకు ఆ మాట సెలవిచిచ్నపప్టి నుండి ఇశార్యేలీయులు
అరణయ్ములో నడచిన యీ నలువది ఐదు ఏండుల్ ఆయన ననున్ సజీవునిగా కాపాడియునాన్డు;

ఇదిగో నేనిపుప్డు ఎనబదియయిదేండల్ వాడను.

14:11 మోషే ననున్ పంపిననాడు నాకెంత బలమో నేటివరకు నాకంత బలము. యుదధ్ము
చేయుటకు గాని వచుచ్చు పోవుచునుండుటకు గాని నాకెపప్టియటుల్ బలమునన్ది.

14:12 కాబటిట్ ఆ దినమున యెహోవా సెలవిచిచ్న యీ కొండ పర్దేశమును నాకు దయచేయుము;

అనాకీయులును పార్కారముగల గొపప్ పటట్ణములును అకక్డ ఉనన్ సంగతి ఆ దినమున నీకు
వినబడెను. యెహోవా నాకు తోడైయుండినయెడల యెహోవా సెలవిచిచ్నటుల్ వారి దేశమును
సావ్ధీనపరచుకొందును.
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14:13 యెఫునెన్ కుమారుడైన కాలేబు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను నిండు

మనసుస్తో అనుసరించువాడు గనుక యెహోషువ అతని దీవించి అతనికి హెబోర్నును

సావ్సథ్య్ముగా ఇచెచ్ను.

14:14 కాబటిట్ హెబోర్ను యెఫునెన్ అను కెనెజీయుని కుమారుడైన కాలేబునకు నేటివరకు

సావ్సథ్య్ముగా నునన్ది.

14:15 పూరవ్ము హెబోర్ను పేరు కిరయ్తరాబ్. అరాబ్ అనాకీయులలో గొపప్వాడు అపుప్డు

దేశము యుదధ్ము లేకుండ నెమమ్దిగా ఉండెను.
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15:1 యూదా వంశసుథ్ల గోతర్మునకు వారి వంశముల చొపుప్న చీటల్వలన వచిచ్న వంతు

ఎదోము సరిహదుద్ వరకును, అనగా దకిష్ణదికుక్న సీను అరణయ్పు దకిష్ణ దిగంతము

వరకును ఉండెను.

15:2 దకిష్ణమున వారి సరిహదుద్ ఉపుప్ సముదర్తీరమున దకిష్ణదిశ చూచుచునన్ అఖాతము

మొదలుకొని వాయ్పించెను.

15:3 అది అకర్బీబ్ము నెకుక్ చోటికి దకిష్ణముగా బయలుదేరి సీనువరకు పోయి కాదేషు

బరేన్యకు దకిష్ణముగా ఎకిక్ హెసోర్నువరకు సాగి అదాద్రు ఎకిక్ కరాక్యువైపు తిరిగి
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15:4 అసోమ్నువరకు సాగి ఐగుపుత్ ఏటివరకు వాయ్పించెను. ఆ తటుట్ సరిహదుద్

సముదర్మువరకు వాయ్పించెను, అది మీకు దకిష్ణపు సరిహదుద్.

15:5 దాని తూరుప్ సరిహదుద్ యొరాద్ను తుదవరకు నునన్ ఉపుప్ సముదర్ము. ఉతత్రదికుక్

సరిహదుద్ యొరాద్ను తుదనునన్ సముదార్ఖాతము మొదలుకొని వాయ్పించెను.

15:6 ఆ సరిహదుద్ బేత హోగాల్వరకు సాగి బేతరాబా ఉతత్ర దికుక్వరకు వాయ్పించెను.

అకక్డనుండి ఆ సరిహదుద్ రూబేనీయుడైన బోహను రాతివరకు వాయ్పించెను.
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15:7 ఆ సరిహదుద్ ఆకోరులోయనుండి దెబీరు వరకును ఏటికి దకిష్ణతీరముననునన్

అదుమీమ్ము నెకుక్చోటికి ఎదురుగా నునన్ గిలాగ్లునకు అభిముఖముగా ఉతత్రదికుక్

వైపునకును వాయ్పించెను. ఆ సరిహదుద్ ఏన షేమెషు నీళల్వరకు వాయ్పించెను. దాని కొన

ఏన రోగేలునొదద్ నుండెను.

15:8 ఆ సరిహదుద్ పడమట బెన హినోన్ము లోయ మారగ్ముగా దకిష్ణదికుక్న యెబూసీయుల

దేశమువరకు, అనగా యెరూషలేమువరకు నెకెక్ను. ఆ సరిహదుద్ పడమట హినోన్ము

లోయకు ఎదురుగానునన్ కొండ నడికొపుప్వరకు వాయ్పించెను. అది ఉతత్ర దికుక్న

రెఫాయీయుల లోయ తుదనునన్ది.
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15:9 ఆ సరిహదుద్ ఆ కొండ నడికొపుప్నుండియు నెఫోత్య నీళల్యూట యొదద్నుండియు

ఏఫోర్నుకొండ పురములవరకు వాయ్పించెను. ఆ సరిహదుద్ కిరయ్తాయ్రీమను బాలావరకు

సాగెను.

15:10 ఆ సరిహదుద్ పడమరగా బాలానుండి శేయీరు కొండకు వంపుగా సాగి కెసాలోనను

యారీముకొండ యొకక్ ఉతత్రపు వైపునకు దాటి బేతెష్మెషువరకు దిగి తిమాన్వైపునకు

వాయ్పించెను.
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15:11 ఉతత్రదికుక్న ఆ సరిహదుద్ ఎకోర్నువరకు సాగి అకక్డనుండిన సరిహదుద్ షికోర్ను

వరకును పోయి బాలాకొండను దాటి యబెన్యేలు వరకును ఆ సరిహదుద్ సముదర్ము

వరకును వాయ్పించెను.

15:12 పడమటి సరిహదుద్ గొపప్ సముదర్పు సరిహదుద్వరకు వాయ్పించెను. యూదా

సంతతివారి వంశముల చొపుప్న వారి సరిహదుద్ ఇదే.

15:13 యెహోవా యెహోషువకు ఇచిచ్న ఆజఞ్చొపుప్న యూదా వంశసుథ్ల మధయ్ను యెఫునెన్

కుమారుడైన కాలేబునకు ఒక వంతును, అనగా అనాకీయుల వంశకరత్యైన అరాబ్యొకక్

పటట్ణమును ఇచెచ్ను, అది హెబోర్ను.
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15:14 అకక్డనుండి కాలేబు అనాకుయొకక్ ముగుగ్రు కుమారులైన షెషయి అహీమాను

తలమ్యి అను అనాకీయుల వంశీయులను వెళల్గొటిట్ వారిదేశమును సావ్ధీనపరచుకొనెను.

15:15 అకక్డనుండి అతడు దెబీరు నివాసులమీదికి పోయెను. అంతకుముందు దెబీరు పేరు

కిరయ్తేస్ఫెరు.

15:16 కాలేబు కిరయ్తేస్ఫెరును పటుట్కొని దానిని కొలల్పెటిట్న వానికి నా కుమారెత్యైన అకాస్ను

ఇచిచ్ పెండిల్చేసెదనని చెపప్గా
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15:17 కాలేబు సహోదరుడును కనజు కుమారుడునైన ఒతీన్యేలు దాని పటుట్కొనెను గనుక

అతడు తన కుమారెత్యైన అకాస్ను అతనికిచిచ్ పెండిల్చేసెను.

15:18 మరియు ఆమె తన పెనిమిటి యింటికి వచిచ్నపుప్డు తన తండిర్ని ఒక పొలము

అడుగుమని అతనిని పేర్రేపించెను. ఆమె గాడిదను దిగగా కాలేబు ఆమెను చూచి నీకేమి

కావలెనని ఆమె నడిగెను.

15:19 అందుకామె నాకు దీవెన దయచేయుము; నీవు నాకు దకిష్ణభూమి యిచిచ్యునాన్వు

గనుక నీటి మడుగులను నాకు దయచేయుమనగా అతడు ఆమెకు మెరక మడుగులను

పలల్పు మడుగులను ఇచెచ్ను.
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15:20 యూదా వంశసుథ్ల గోతర్మునకు వారి వంశముల చొపుప్న కలిగిన సావ్సథ్య్మిది.

15:21 దకిష్ణదికుక్న ఎదోము సరిహదుద్వరకు యూదా వంశసుథ్ల గోతర్ముయొకక్

పటట్ణములు ఏవేవనగా కబెస్యేలు

15:22 ఏదెరు యాగూరు కీనాది

15:23 మోనా అదాదా కెదెషు

15:24 హాసోరు యితాన్ను జీఫు
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15:25 తెలెము బెయాలోతు కొర్తత్

15:26 హాసోరు కెరీయోతు హెసోర్ను

15:27 అనబడిన హాసోరు అమాము

15:28 షేమ మోలాదా హసరగ్దాద్ హెషోమ్ను

15:29 బేతెప్లెతు హసరుష్వలు బెయేరెష్బా

15:30 బిజోయ్తాయ్బాలా ఈయెయ్ ఎజెము
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15:31 ఎలోత్లదు కెసీలు హోరామ్ సికల్గు మదమ్నాన్

15:32 సనస్నాన్ లెబాయోతు షిలి హ్ము అయీను రిమోమ్ను అనునవి, వాటి పలెల్లు పోగా ఈ

పటట్ణములనిన్యు ఇరువది తొమిమ్ది.

15:33 మైదానములో ఏవనగా ఎషాత్యోలు జొరాయ్ అషాన్

15:34 జానోహ ఏనగ్నీన్ము తపూప్య ఏనాము

15:35 యరూమ్తు అదులాల్ము శోకో అజేకా
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15:36 షరాయిము అదీతాయిము గెదేరా గెదెరోతాయిము అనునవి. వాటి పలెల్లు పోగా

పదునాలుగు పటట్ణములు.

15:37 సెనాను హదాషా మిగోద్లాగ్దు

15:38 దిలాను మిసేప్ యొకత్యేలు

15:39 లాకీషు బొసక్తు ఎగోల్ను

15:40 కబోబ్ను లహామ్సు కితిల్షు గెదెరోతు
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15:41 బేతాద్గోను నయమా మకేక్దా అనునవి, వాటి పలెల్లు పోగా పదియారు పటట్ణములు.

15:42 లిబాన్ ఎతెరు ఆషాను యిపాత్ అషాన్నెసీబు

15:43 కెయీలా అకీజ్బు మారేషా అనునవి,

15:44 వాటి పలెల్లు పోగా తొమిమ్ది పటట్ణములు. ఎకోర్ను దాని గార్మములును పలెల్లును,

15:45 ఎకోర్ను మొదలుకొని సముదర్మువరకు అషోడ్దు పార్ంతమంతయు,

15:46 దాని పటట్ణములును గార్మములును, ఐగుపుత్ ఏటివరకు పెదద్ సముదర్ము వరకును

అషోడ్దును,
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15:47 గాజాను వాటి పార్ంతము వరకును వాటి గార్మములును పలెల్లును,

15:48 మనయ్ పర్దేశమందు షామీరు యతీత్రు

15:49 శోకో దనాన్ కిరయ్తస్నాన్

15:50 అను దెబీరు అనాబు ఎషెట్మో

15:51 ఆనీము గోషెను హోలోను గిలో అనునవి,

15:52 వాటి గార్మములు పోగా పదకొండు పటట్ణములు.
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15:53 ఆరాబు దూమా ఎషాను

15:54 యానీము బేతత్పూయ అఫెకా హుమాత్ కిరయ్తరాబ్ అను హెబోర్ను సీయోరు అనునవి,

వాటి పలెల్లు పోగా తొమిమ్ది పటట్ణములు.

15:55 మాయోను కరెమ్లు జీఫు యుటట్యెజెర్యేలు

15:56 యొకెద్ యాము జానోహ

15:57 కయీను గిబియా తిమాన్ అనునవి, వాటి పలెల్లు పోగా పది పటట్ణములు.
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15:58 హలూహ్లు బేతూస్రు గెదోరు మారాతు

15:59 బేతనోతు ఎలెత్కోననునవి, వాటి పలెల్లు పోగా ఆరు పటట్ణములు.

15:60 కిరయ్తాయ్రీమనగా కిరయ్తబ్యలు రబాబ్ అనునవి, వాటి పలెల్లు పోగా రెండు

పటట్ణములు.

15:61 అరణయ్మున బేతరాబా మిదీద్ను సెకాకా నిబాష్ను యీలెమ్లహు ఎనెగ్దీ అనునవి,

15:62 వాటి పలెల్లు పోగా ఆరు పటట్ణములు.
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15:63 యెరూషలేములో నివసించిన యెబూసీయులను యూదా వంశసుథ్లు

తోలివేయలేకపోయిరి గనుక యెబూసీయులు నేటివరకు యెరూషలేములో యూదా

వంశసుథ్లయొదద్ నివసించుచునాన్రు.
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16:1 యోసేపు పుతుర్లకు చీటివలన వచిచ్న వంతు యెరికో యెదుట యొరాద్ను

దరినుండెను,

16:2 తూరుప్ననునన్ ఆ యెరికో యేటివెంబడిగా యెరికోనుండి బేతేలు మనయ్ దేశమువరకు

అరణయ్ము వాయ్పించును.

16:3 అది బేతేలు నుండి లూజువరకు పోయి అతారోతు అరీక్యుల సరిహదుద్వరకు సాగి

కిర్ంది బేత హోరోను వరకును గెజెరు వరకును పడమటివైపుగా యపేల్తీయుల

సరిహదుద్వరకు వాయ్పించెను. దాని సరిహదుద్ సముదర్మువరకు సాగెను.
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16:4 అకక్డ యోసేపు పుతుర్లైన మనషేష్ ఎఫార్యిములు సావ్సథ్య్మును పొందిరి.

16:5 ఎఫార్యిమీయుల సరిహదుద్, అనగా వారి వంశముల చొపుప్న వారికి ఏరప్డిన

సరిహదుద్ అతారోతు అదాద్రు నుండి మీది బేత హోరోనువరకు తూరుప్గా వాయ్పించెను.

16:6 వారి సరిహదుద్ మికెమ్తాతు నొదద్నునన్ సముదర్మువరకు పశిచ్మోతత్రముగా వాయ్పించి

ఆ సరిహదుద్ తానాతీష్లోనువరకు తూరుప్వైపుగా చుటుట్ తిరిగి యానోహావరకు తూరుప్న

దాని దాటి
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16:7 యానోహానుండి అతారోతు వరకును నారాతా వరకును యెరికోకు తగిలి యొరాద్ను

నొదద్ తుదముటెట్ను.

16:8 తపూప్య మొదలుకొని ఆ సరిహదుద్ కానా యేటివరకు పశిచ్మముగా వాయ్పించును.

అది వారి వంశములచొపుప్న ఎఫార్యిమీయుల గోతర్ సావ్సథ్య్ము.

16:9 ఎఫార్యిమీయులకు అచచ్టచచ్ట ఇయయ్బడిన పటట్ణములు పోగా ఆ

పటట్ణములనిన్యు వాటి గార్మములును మనషీ ష్యుల సావ్సథ్య్ములో నుండెను.
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16:10 అయితే గెజెరులో నివసించిన కనానీయుల దేశమును వారు సావ్ధీనపరుచుకొనలేదు.

నేటివరకు ఆ కనానీయులు ఎఫార్యిమీయులమధయ్ నివసించుచు పనున్కటుట్

దాసులైయునాన్రు.



యెహోషువ
అధాయ్యము 17

పరిశుదధ్ గర్ంధము

www.TeluguBibleStudy.com



అధాయ్యము 17

17:1 మనషేష్ యోసేపు పెదద్కుమారుడు గనుక అతని గోతర్మునకు, అనగా మనషేష్ పెదద్

కుమారుడును గిలాదు దేశాధిపతియునైన మాకీరునకు చీటల్వలన వంతువచెచ్ను. అతడు

యుదధ్వీరుడైనందున అతనికి గిలాదును బాషానును వచెచ్ను.

17:2 మనషీ ష్యులలో మిగిలినవారికి, అనగా అబియెజెరీయులకును హెలకీయులకును

అశీర్యేలీయులకును షెకెమీయులకును హెపెరీయులకును షెమీదీయులకును వారి వారి

వంశములచొపుప్న వంతువచెచ్ను. వారి వంశములనుబటిట్ యోసేపు కుమారుడైన మనషేష్

యొకక్ మగ సంతానమది.
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17:3 మనషేష్ మునిమనుమడును మాకీరు ఇనుమనుమడును గిలాదు మనుమడును హెపెరు

కుమారుడునైన సెలోపెహాదుకు కుమారెత్లేగాని కుమారులు పుటట్లేదు. అతని కుమారెత్ల

పేరులు మహలా నోయా హొగాల్ మిలాక్ తిరాస్ అనునవి.

17:4 వారు యాజకుడైన ఎలియాజరు ఎదుటికిని నూను కుమారుడైన యెహోషువ

యెదుటికిని పర్ధానుల యెదుటికిని వచిచ్ మా సహోదరులమధయ్ మాకు

సావ్సథ్య్మియయ్వలెనని యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించెనని మనవి చేయగా యెహోషువ

యెహోవా సెలవిచిచ్నటుట్ వారి తండిర్ యొకక్ సహోదరులమధయ్ వారికి సావ్సథ్య్ములిచెచ్ను.
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17:5 కాబటిట్ యొరాద్ను అదద్రినునన్ గిలాదు బాషానులుగాక మనషీ ష్యులకు పదివంతులు

హెచుచ్గా వచెచ్ను.

17:6 ఏలయనగా మనషీ ష్యుల సతరీ సంతానమును వారి పురుష సంతానమును సావ్సథ్య్ములు

పొందెను. గిలాదుదేశము తకిక్న మనషీ ష్యులకు సావ్సథ్య్మాయెను.

17:7 మనషీ ష్యుల సరిహదుద్ ఆషేరునుండి షెకెమునకు తూరుప్గానునన్ మికెమ్తావరకును

దకిష్ణమున ఏనత్పూప్య నివాసులవైపునకు వాయ్పించెను.
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17:8 తపూప్యదేశము మనషీ ష్యులదాయెను; అయితే మనషీ ష్యుల సరిహదుద్లోని

తపూప్య ఎఫార్యిమీయులదాయెను.

17:9 ఆ సరిహదుద్ కానా యేటి దకిష్ణదికుక్న ఆ యేటివరకు వాయ్పించెను. మనషీ ష్యుల

ఊళల్లో ఆ ఊళుల్ ఎఫార్యిమీయులకు కలిగెను; అయితే మనషీ ష్యుల సరిహదుద్ ఆ యేటికి

ఉతత్రముగా సముదర్మువరకు వాయ్పించెను. దకిష్ణ భూమి ఎఫార్యిమీయులకును

ఉతత్రభూమి మనషీ ష్యులకును కలిగెను.
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17:10 సముదర్ము వారి సరిహదుద్; ఉతత్రదికుక్న అది ఆషేరీయుల సరిహదుద్కును,

తూరుప్దికుక్న ఇశాశ్ఖారీయుల సరిహదుద్కును నడిచెను.

17:11 ఇశాశ్ఖారీయుల పర్దేశములోను ఆషేరీయుల పర్దేశములోను బేతెష్యాను దాని

పురములును ఇబెల్యామును దాని పురములును దోరు నివాసులును దాని పురములును

ఏనోద్రు నివాసులును దాని పురములును తానాకు నివాసులును దాని పురములును మెగిదోద్

నివాసులును దాని పురములును, అనగా మూడు కొండల పర్దేశము మనషీ ష్యులకు

కలిగియునన్ది.
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17:12 కనానీయులు ఆ దేశములో నివసింపవలెనని గటిట్పటుట్ పటిట్యుండిరి గనుక

మనషీ ష్యులు ఆ పురములను సావ్ధీనపరచుకొనలేక పోయిరి.

17:13 ఇశార్యేలీయులు బలవంతులైన తరువాత వారు కనానీయులచేత వెటిట్పనులు

చేయించుకొనిరి కాని వారి దేశమును పూరిత్గా సావ్ధీనపరచుకొనలేదు.

17:14 అపుప్డు యోసేపు పుతుర్లు యెహోషువతో మా కేల ఒకక్ చీటితో ఒకక్ వంతునే

సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్తివి? మేము ఒక గొపప్ జనమే గదా? ఇదివరకు యెహోవా మముమ్ను

దీవించెనని మనవిచేయగా
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17:15 యెహోషువ మీరు గొపప్ జనము గనుక ఎఫార్యిమీయులయొకక్ మనయ్ము మీకు

ఇరుకుగా నునన్యెడల మీరు అడవికిపోయి అకక్డ పెరిజీజ్యుల దేశములోను

రెఫాయీయుల దేశములోను మీకు మీరే చెటుల్ నరకుకొనుడని వారితో చెపెప్ను.

17:16 అందుకు యోసేపు పుతుర్లుఆ మనయ్ము మాకు చాలదు; అదియుగాక పలల్పుచోటున

నివసించు కనానీయుల కందరికి, అనగా బేతెష్యానులోని వారికిని దాని పురములలోని

వారికిని యెజెర్యేలు లోయలోని వారికిని ఇనుప రథములునన్వనిరి.
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17:17 అపప్డు యెహోషువ యోసేపు పుతుర్లైన ఎఫార్యిమీయులను మనషీ ష్యులను చూచి

మీరు ఒక విసాత్రజనము,

17:18 మీకు అధికబలము గలదు, మీకు ఒకక్వంతు చీటియే కాదు; ఆ కొండ మీదే, అది

అరణయ్ము గనుక మీరు దానిని నరకుడి, అపుప్డు ఆ పర్దేశము మీదగును; కనానీయులకు

ఇనుపరథములుండినను వారు బలవంతులైయుండినను మీరు వారి దేశమును

సావ్ధీనపరచుకొనగలరనెను.
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18:1 ఇశార్యేలీయులు ఆ దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనిన తరువాత వారందరు

షిలోహునకు కూడి వచిచ్ అకక్డ పర్తయ్క్షపు గుడారము వేసిరి.

18:2 ఇశార్యేలీయులలో సావ్సథ్య్ములు ఇంక పొందని యేడు గోతర్ములు ఉండెను.

18:3 కావున యెహోషువ ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నెను మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా

మీకిచిచ్న దేశమును సావ్ధీనపరచుకొన వెళల్కుండ మీరెనాన్ళుల్ తడవుచేసెదరు?

18:4 పర్తి గోతర్మునుండి ముగుగ్రేసి మనుషుయ్లను నాయొదద్కు రపిప్ంచినయెడల నేను

వారిని పంపెదను; వారు లేచి దేశ సంచారము చేయుచు ఆ యా సావ్సథ్య్ములచొపుప్న

దాని వివరమును వార్సి నాయొదద్కు తీసికొనివచెచ్దరు.
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18:5 వారు ఏడు వంతులుగా దాని పంచుకొందురు. యూదా వంశసుథ్లు దకిష్ణదికుక్న తమ

సరిహదుద్ లోపల నిలిచియుండవలెను. యోసేపు పుతుర్లు ఉతత్ర దికుక్న తమ సరిహదుద్ లోపల

నిలిచియుండవలెను.

18:6 మీరు ఏడు వంతులుగా దేశ వివరమును వార్సి నాయొదద్కు తీసికొనిరావలెను. నేను ఇకక్డ

మన దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని మీ నిమితత్ము వంతుచీటుల్ వేసెదను.

18:7 లేవీయులకు మీ మధయ్ ఏ వంతును కలుగదు, యెహోవాకు యాజకధరమ్ము చేయుటే వారికి

సావ్సథ్య్ము. గాదీయులును రూబేనీయులును మనషేష్ అరధ్గోతర్పువారును యొరాద్ను అవతల

తూరుప్దికుక్న యెహోవా సేవకుడైన మోషే వారికిచిచ్న సావ్సథ్య్ములను పొందియునాన్రు.
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18:8 ఆ మనుషుయ్లు లేచి పర్యాణము కాగా యెహోషువ దేశ వివరమును వార్యుటకు

వెళల్బోవు వారితో మీరు ఆ దేశములో బడి నడుచుచు దాని వివరమును వార్సి నాయొదద్కు

తిరిగిరండి; అపుప్డు నేను షిలోహులో మీకొరకు యెహోవా సనిన్ధిని వంతుచీటుల్

వేయించెదననగా

18:9 ఆ మనుషుయ్లు వెళిల్ దేశసంచారము చేయుచు ఏడు వంతులుగా, గార్మములచొపుప్న,

దాని వివరమును పుసత్కములో వార్సి షిలోహులోని పాళెములోనునన్ యెహోషువ యొదద్కు

వచిచ్రి.
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18:10 వారికొరకు యెహోషువ షిలోహులో యెహోవా సనిన్ధిని వంతుచీటుల్ వేసి వారి వారి

వంతులచొపుప్న ఇశార్యేలీయులకు దేశమును పంచిపెటెట్ను.

18:11 బెనాయ్మీనీయుల గోతర్మునకు వారి వంశములచొపుప్న, వంతుచీటి వచెచ్ను; వారి

చీటివలన కలిగిన సరిహదుద్ యూదా వంశసుథ్ల సరిహదుద్కును యోసేపు పుతుర్ల

సరిహదుద్కును మధయ్నుండెను.

18:12 ఉతత్రదికుక్న వారి సరిహదుద్ యొరాద్ను మొదలుకొని యెరికోకు ఉతత్రదికుక్న పోయి

పడమరగా కొండల దేశమువరకు వాయ్పించెను, దాని సరిహదుద్ బేతావెను

అరణయ్మువరకు సాగెను.
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18:13 అకక్డనుండి ఆ సరిహదుద్ లూజు వైపున, అనగా బేతేలను లూజు దకిష్ణమువరకు

సాగి కిర్ంది బెత హోరోనుకు దకిష్ణముననునన్ కొండమీది అతారోతు అదాద్రువరకు

వాయ్పించెను.

18:14 అకక్డనుండి దాని సరిహదుద్ దకిష్ణమున బెత హోరోనుకును ఎదురుగానునన్

కొండనుండి పడమరగా దకిష్ణమునకు తిరిగి అకక్డనుండి యూదా వంశసుథ్ల పటట్ణమైన

కిరాయ్తాబ్లు అనగా కిరయ్తాయ్రీమువరకు వాయ్పించెను, అది పడమటిదికుక్.
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18:15 దకిష్ణదికుక్న కిరయ్తాయ్రీము కొననుండి దాని సరిహదుద్ పడమటిదికుక్న నెఫోత్య నీళల్

యూటవరకు సాగి

18:16 ఉతత్రదికుక్న రెఫాయీయుల లోయలోనునన్ బెన హినోన్ము లోయ యెదుటనునన్

కొండపర్కక్ననుండి దకిష్ణదికుక్న బెన హినోన్ము లోయ మారగ్మున యెబూసీయుల

పర్దేశమువరకు సాగి ఏన రోగేలువరకు వాయ్పించెను.

18:17 అది ఉతత్ర దికుక్నుండి ఏన షెమెషువరకు వాయ్పించి అదుమీమ్మునకు ఎకుక్చోటికి

ఎదురుగానునన్ గెలీలోతువరకు సాగి రూబేనీయుడైన బోహను రాతియొదద్కు దిగెను.
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18:18 అది ఉతత్రదికుక్న మైదానమునకు ఎదురుగా వాయ్పించి అరాబావరకు దిగి

అకక్డనుండి ఆ సరిహదుద్ ఉతత్ర దికుక్న బేత హోగాల్వరకు సాగెను.

18:19 అకక్డనుండి ఆ సరిహదుద్ యొరాద్ను దకిష్ణదికుక్న ఉపుప్ సముదర్ము యొకక్

ఉతత్రాఖాతమువరకు వాయ్పించెను. అది దకిష్ణదికుక్న దానికి సరిహదుద్.

18:20 తూరుప్దికుక్న యొరాద్ను దానికి సరిహదుద్. దాని చుటుట్నునన్ సరిహదుద్ల పర్కారము

బెనాయ్మీనీయులకు వారి వంశములచొపుప్న కలిగిన సావ్సథ్య్ము ఇది.



అధాయ్యము 18

18:21 బెనాయ్మీనీయుల గోతర్మునకు వారి వంశముల చొపుప్న కలిగిన పటట్ణములు

ఏవేవనగా యెరికో బేత హోగాల్ యెమెకెక్సీసు

18:22 బేతరాబా సెమరాయిము బేతేలు ఆవీము పారా ఒఫార్

18:23 కెపరమోమ్ని ఒపిన్ గెబా అనునవి,

18:24 వాటి పలెల్లు పోగా పండెర్ండు పటట్ణములు.

18:25 గిబియోను రామా బెయేరోతు మిసేప్
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18:26 కెఫీరా మోసా రేకెము ఇరెప్యేలు తరలా

18:27 సేలా ఎలెపు యెరూషలేము అనబడిన ఎబూసీ గిబియా కిరయ్తు అనునవి; వాటి

పలెల్లు పోగా పదునాలుగు పటట్ణములు.

18:28 వారి వంశముల చొపుప్న ఇది బెనాయ్మీనీయులకు కలిగిన సావ్సథ్య్ము.



యెహోషువ
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19:1 రెండవ వంతు చీటి షిమోయ్నీయుల పక్షముగా, అనగా వారి వంశములచొపుప్న

షిమోయ్నీయుల గోతర్ పక్షముగా వచెచ్ను. వారి సావ్సథ్య్ము యూదా వంశసుథ్ల సావ్సథ్య్ము

మధయ్నుండెను.

19:2 వారికి కలిగిన సావ్సథ్య్మేదనగా బెయేరెష్బా షెబ మోలాదా

19:3 హజరుష్వలు బాలా ఎజెము ఎలోత్లదు బేతూలు హోరామ్

19:4 సికల్గు బేతమ్రాక్బోదు హజరూస్సా
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19:5 బేతెల్బాయోతు షారూ హెను అనునవి,

19:6 వాటి పలెల్లు పోగా పదమూడు పటట్ణములు.

19:7 అయీను రిమోమ్ను ఎతెరు ఆషానును అనునవి; వాటి పలెల్లు పోగా నాలుగు

పటట్ణములు.

19:8 దకిష్ణమున రామతను బాలతెబ్యేరువరకు ఆ పటట్ణముల చుటుట్నునన్ పలెల్లనిన్యు

ఇవి షిమోయ్నీయుల గోతర్మునకు వారి వంశములచొపుప్న కలిగిన సావ్సథ్య్ము.
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19:9 షిమోయ్నీయుల సావ్సథ్య్ము యూదా వంశసుథ్ల వంతులోని భాగము; ఏలయనగా

యూదా వంశసుథ్ల భాగము వారికి ఎకుక్వ గనుక వారి సావ్సథ్య్ము నడుమను

షిమోయ్నీయులు సావ్సథ్య్ము పొందిరి.

19:10 మూడవవంతు చీటి వారి వంశముచొపుప్న జెబూలూనీయుల పక్షముగా వచెచ్ను.

వారి సావ్సథ్య్పు సరిహదుద్ శారీదువరకు సాగెను.

19:11 వారి సరిహదుద్ పడమటివైపుగా మరలా వరకును దబాబ్షతు వరకును సాగి

యొకెన్యామునకు ఎదురుగానునన్ యేటివరకు వాయ్పించి
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19:12 శారీదునుండి సూరోయ్దయ దికుక్న కిసో ల్తాత్బోరు సరిహదుద్వరకు దాబెరతునుండి

యాఫీయకు ఎకిక్

19:13 అకక్డనుండి తూరుప్ తటుట్ గితత్హెపెరువరకును ఇతాక్ చీను వరకును సాగి

నేయావరకు వాయ్పించు రిమోమ్నుదనుక పోయెను.

19:14 దాని సరిహదుద్ హనాన్తోనువరకు ఉతత్రదికుక్న చుటుట్కొని అకక్డనుండి

యిపాత్యేలు లోయలో నిలిచెను.
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19:15 కటా ట్తు నహలాలు షిమోర్ను ఇదలా బేతెల్హేము అను పండెర్ండు పటట్ణములును

వాటి పలెల్లును.

19:16 ఆ పటట్ణములును వాటి పలెల్లును వారి వంశములచొపుప్న జెబూలూనీయులకు

కలిగిన సావ్సథ్య్ము.

19:17 నాలుగవ వంతు చీటి వారి వంశములచొపుప్న ఇశాశ్ఖారీయుల పక్షముగా వచెచ్ను.

19:18 వారి సరిహదుద్ యెజెర్యేలు కెసులోల్తు షూనేము హపరాయిము షీయోను

అనహరాతు రబీబ్తు కిషోయ్ను
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19:19 అబెసు రెమెతు ఏనగ్నీన్ము

19:20 ఏన హదాద్ బేతప్సెస్సు అను సథ్లములవరకు

19:21 సాగి తాబోరు షహచీమా బేతెష్మెషు

19:22 అను సథ్లములను దాటి యొరాద్ను వరకు వాయ్పించెను.

19:23 వాటి పలెల్లు గాక పదుమూడు పటట్ణములు వారికాయెను. అవి వాటి పలెల్లతో కూడ

వారి వంశముల చొపుప్న ఇశాశ్ఖారీయుల గోతర్మునకు కలిగిన సావ్సథ్య్ము.
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19:24 అయిదవ వంతు చీటి వారి వంశములచొపుప్న ఆషేరీయుల పక్షముగా వచెచ్ను.

19:25 వారి సరిహదుద్ హెలక్ తుహలి బెతెను అకాష్పు

19:26 అలమేమ్లెకు అమాదు మిషెయలు. పడమట అది కరెమ్లు వరకును షీహోరిల్బాన్తు

వరకును సాగి

19:27 తూరుప్దికుక్న బేతాద్గోనువరకు తిరిగి జెబూలూను భాగమును యిపాత్యేలు

లోయను దాటి బేతేమెకునకును నెయీయేలునకును ఉతత్ర దికుక్న పోవుచు
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19:28 ఎడమవైపున అది కాబూలు వరకును హెబోర్ను రెహోబు హమోమ్ను కానా పెదద్

సీదోనుల వరకును వాయ్పించెను.

19:29 అకక్డనుండి ఆ సరిహదుద్ రామా వరకును కోటగల సోరను పటట్ణము వరకును

వాయ్పించి అకక్డనుండి తిరిగి హోసా వరకు సాగి అకక్డనుండి అకీజ్బు సరిహదుద్ను పటిట్

సముదర్మువరకు సాగెను.

19:30 ఉమామ్ ఆఫెకు రెహోబు వాటి పలెల్లతో కూడ అవి యిరువదిరెండు పటట్ణములు.
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19:31 వాటి పలెల్లతో కూడ ఆ పటట్ణములు వారి వంశములచొపుప్న ఆషేరీయుల

గోతర్మునకు కలిగిన సావ్సథ్య్ము.

19:32 ఆరవ వంతు చీటి వారి వంశములచొపుప్న నఫాత్లీయుల పక్షమున వచెచ్ను.

19:33 వారి సరిహదుద్ హెలెపును జయననీన్ములోని సిందూరవనమును అదామియను

కనుమను యబెన్యేలును మొదలుకొని లకూక్ము వరకు సాగి

19:34 అకక్డనుండి పడమరగా అజనోతాత్బోరు వరకు వాయ్పించి అకక్డనుండి

హుకోక్కువరకు దకిష్ణదికుక్న జెబూలూనును, పడమట ఆషేరును దాటి తూరుప్న

యొరాద్ను నొదద్ యూదా వరకును వాయ్పించెను.
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19:35 కోటగల పటట్ణములేవనగా జిదీద్ము జేరు హమమ్తు రకక్తు కినెన్రెతు

19:36 అదామా రామా హాసోరు

19:37 కెదెషు ఎదెర్యీ ఏన హాసోరు

19:38 ఇరోను మిగద్లేలు హొరేము బేతనాతు బేతెష్మెషు అనునవి; వాటి పలెల్లు గాక

పందొమిమ్ది పటట్ణములు.

19:39 ఆ పటట్ణములును వాటి పలెల్లును వారి వంశములచొపుప్న నఫాత్లీయుల

గోతర్మునకు కలిగిన సావ్సథ్య్ము.
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19:40 ఏడవ వంతు చీటి వారి వంశములచొపుప్న దానీయుల పక్షముగా వచెచ్ను.

19:41 వారి సావ్సథ్య్పు సరిహదుద్ జొరాయ్

19:42 ఎషాత్యోలు ఇరెష్మెషు షెయలీబ్ను

19:43 అయాయ్లోను యెతా ఏలోను

19:44 తిమాన్ ఎకోర్ను ఎతెత్కే గిబెబ్తోను

19:45 బాలాతా యెహుదు బెనేబెరకు
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19:46 గతిర్మోమ్ను మేయరోక్ను రకోక్ను యాపో అను సథ్లములకు వాయ్పించెను.

19:47 దానీయుల సరిహదుద్ వారియొదద్నుండి అవతలకు వాయ్పించెను. దానీయులు

బయలుదేరి లెషెముమీద యుదధ్ముచేసి దాని పటుట్కొని కొలల్పెటిట్ సావ్ధీనపరచుకొని

దానిలో నివసించి తమ పితరుడైన దాను పేరునుబటిట్ ఆ లెషెమునకు దానను పేరు పెటిట్రి.

19:48 వాటి పలెల్లుగాక యీ పటట్ణములు వారి వంశములచొపుప్న దానీయుల

గోతర్మునకు కలిగిన సావ్సథ్య్ము.
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19:49 సరిహదుద్లనుబటిట్ ఆ దేశమును సావ్సథ్య్ములుగా పంచిపెటుట్ట ముగించిన తరావ్త
ఇశార్యేలీయులు నూను కుమారుడైన యెహోషువకు సావ్సథ్య్మిచిచ్రి.

19:50 యెహోవా సెలవిచిచ్న దానినిబటిట్ వారు అతడు అడిగిన పటట్ణమును, అనగా
ఎఫార్యిమీయుల మనయ్పర్దేశములోనునన్ తిమన్తెస్రహును అతనికిచిచ్రి. అతడు ఆ
పటట్ణమును కటిట్ంచి దానిలో నివసించెను.

19:51 యాజకుడైన ఎలియాజరును నూను కుమారుడైన యెహోషువయు ఇశార్యేలీయుల
గోతర్ములయొకక్ పితరుల కుటుంబములలోని ముఖుయ్లును షిలోహులోనునన్ పర్తయ్క్షపు
గుడారము నొదద్ యెహోవా సనిన్ధిని చీటల్వలన పంపకము చేసిన సావ్సథ్య్ములు ఇవి. అపుప్డు
వారు దేశమును పంచిపెటుట్ట ముగించిరి.
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20:1 మరియు యెహోవా యెహోషువకు సెలవిచిచ్నదేమనగా

20:2 నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము తెలియకయే పొరబాటున ఒకని చంపిన

నరహంతకుడు పారిపోవుటకు నేను మోషేనోట మీతో పలికించిన ఆశర్యపురములను

మీరు ఏరప్రచుకొనవలెను.

20:3 హతయ్ విషయమై పర్తిహతయ్ చేయువాడు రాకపోవునటుల్ అవి మీకు

ఆశర్యపురములగును.
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20:4 ఒకడు ఆ పురములలో ఒకదానికి పారిపోయి ఆ పురదావ్రమునొదద్ నిలిచి, ఆ పురము

యొకక్ పెదద్లు వినునటుల్ తన సంగతి చెపిప్న తరువాత, వారు పురములోనికి వానిని

చేరుచ్కొని తమయొదద్ నివసించుటకు వానికి సథ్లమియయ్వలెను.

20:5 హతయ్ విషయములో పర్తిహతయ్ చేయువాడు వానిని తరిమినయెడల వానిచేతికి ఆ

సరహంతుకుని అపప్గింపకూడదు; ఏలయనగా అతడు పొరబాటున తన పొరుగువాని

చంపెనుగాని అంతకు మునుపు వానియందు పగపటట్లేదు.
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20:6 అతడు తీరుప్ నొందుటకై సమాజము నెదుట నిలుచువరకును, తరువాత ఆ

దినములోనునన్ యాజకుడు మరణము నొందువరకును ఆ పురములోనే నివసింపవలెను.

తరువాత ఆ నరహంతకుడు ఏ పటట్ణమునుండి పారిపోయెనో ఆ పటట్ణమునకును తన

యింటికిని తిరిగిరావలెను.

20:7 అపుప్డు వారు నఫాత్లీయుల మనయ్ములోని గలిలయలో కెదెషును, ఎఫార్యిమీయుల

మనయ్మందలి షెకెమును, యూదా వంశసుథ్ల మనయ్మందలి హెబోర్నను కిరయ్తరాబ్ను

పర్తిషఠ్పరచిరి.
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20:8 తూరుప్దికుక్న యొరాద్ను అవతల యెరికోనొదద్ రూబేనీయుల గోతర్ములోనుండి

మైదానము మీదనునన్ అరణయ్ములోని బేసెరును, గాదీయుల గోతర్ములోనుండి

గిలాదులోని రామోతును, మనషీ ష్యుల గోతర్ములోనుండి బాషానులోని గోలానును

నియమించిరి.

20:9 పొరబాటున ఒకని చంపినవాడు సమాజము ఎదుట నిలువకమునుపు అకక్డికి

పారిపోయి హతయ్విషయమై పర్తిహతయ్ చేయువానిచేత చంపబడక యుండునటుల్

ఇశార్యేలీయులకందరికిని వారిమధయ్ నివసించు పరదేశులకును నియమింపబడిన

పురములు ఇవి.
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21:1 లేవీయుల పితరుల కుటుంబముల పర్ధానులు కనాను దేశమందలి షిలోహులో

యాజకుడైన ఎలియాజరు నొదద్కును, నూను కుమారుడైన యెహోషువ యొదద్కును,

ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములయొకక్ పితరుల కుటుంబముల పర్ధానుల యొదద్కును వచిచ్

21:2 మేము నివసించుటకు పురములను మా పశువులకు పొలములను ఇయయ్వలెనని

యెహోవా మోషేదావ్రా ఆజాఞ్పించెననగా

21:3 ఇశార్యేలీయులు యెహోవా మాటచొపుప్న తమ సావ్సథ్య్ములలో ఈ పటట్ణములను

వాటి పొలములను లేవీయులకిచిచ్రి.
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21:4 వంతుచీటి కహాతీయుల వంశముల పక్షముగా వచెచ్ను. లేవీయులలో యాజకుడైన

అహరోను వంశకుల పక్షముగా యూదా గోతిర్కులనుండియు, షిమోయ్ను

గోతిర్కులనుండియు, బెనాయ్మీను గోతిర్కులనుండియు చీటల్వలన వచిచ్నవి పదమూడు

పటట్ణములు.

21:5 కహాతీయులలో మిగిలిన వంశకుల పక్షముగా ఎఫార్యిము గోతిర్కులనుండియు,

దాను గోతిర్కులనుండియు, మనషేష్ అరధ్గోతర్పువారినుండియు వంతుచీటల్వలన వచిచ్నవి

పది పటట్ణములు.
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21:6 ఇశాశ్ఖారు గోతిర్కులనుండియు, ఆషేరు గోతిర్కులనుండియు, నఫాత్లి

గోతిర్కులనుండియు, బాషానులోనునన్ మనషేష్ అరధ్గోతర్పువారినుండియు చీటల్వలన

గెరోష్నీయులకు కలిగినవి పదమూడు పటట్ణములు.

21:7 రూబేను గోతిర్కులనుండియు, గాదు గోతిర్కులనుండియు, జెబూలూను

గోతిర్కులనుండియు, వారి వంశములచొపుప్న మెరారీయులకు కలిగినవి పండెర్ండు

పటట్ణములు.
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21:8 యెహోవా మోషే దావ్రా ఆజాఞ్పించినటుల్ ఇశార్యేలీయులు వంతు చీటల్వలన ఆ

పటట్ణములను వాటి పొలములను లేవీయులకిచిచ్రి.

21:9 వారు యూదా వంశసుథ్ల గోతర్ములోను షిమోయ్నీయుల గోతర్ములోను చెపప్బడిన

పేరులు గల యీ పటట్ణములను ఇచిచ్రి.

21:10 అవి లేవీయులైన కహాతీయుల వంశములలో అహరోను వంశకులకు కలిగినవి,

ఏలయనగా మొదట చేతికివచిచ్న వంతుచీటి వారిది.
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21:11 యూదా వంశసుథ్ల మనయ్ములో వారికి కిరయ్తరాబ్, అనగా హెబోర్ను నిచిచ్రి. ఆ అరాబ్

అనాకు తండిర్ దాని చుటుట్నునన్ పొలమును వారికిచిచ్రి.

21:12 అయితే ఆ పటట్ణముయొకక్ పొలములను దాని గార్మములను యెఫునెన్ కుమారుడైన

కాలేబునకు సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్రి.

21:13 యాజకుడైన అహరోను సంతానపువారికి వారు నరహంతకునికి ఆశర్యపటట్ణమైన

హెబోర్నును
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21:14 దాని పొలమును లిబాన్ను దాని పొలమును యతీత్రును దాని పొలమును

ఎషెట్మోయను దాని పొలమును హోలోనును దాని పొలమును

21:15 దెబీరును దాని పొలమును ఆయినిని దాని పొలమును యుటట్యును దాని పొలమును

బేతెష్మెషును దాని పొలమును,

21:16 అనగా ఆ రెండు గోతర్ములవారినుండి తొమిమ్ది పటట్ణములను ఇచిచ్రి.

21:17 బెనాయ్మీను గోతర్మునుండి నాలుగు పటట్ణములను అనగా గిబియోనును దాని

పొలమును గెబను దాని పొలమును
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21:18 అనాతోతును దాని పొలమును అలోమ్నును దాని పొలమును ఇచిచ్రి.

21:19 యాజకులైన అహరోను వంశకుల పటట్ణములనిన్యు వాటి పొలములు పోగా

పదమూడు పటట్ణములు.

21:20 కహాతీయుల వంశపువారైన లేవీయులకు, అనగా కహాతు సంబంధులలో

మిగిలినవారికి వంతుచీటల్వలన కలిగిన పటట్ణములు ఎఫార్యిము గోతర్మునుండి

వారికియయ్బడెను.
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21:21 నాలుగు పటట్ణములను, అనగా ఎఫార్యిమీయుల మనయ్దేశములో

నరహంతకునికొరకు ఆశర్యపటట్ణమైన షెకెమును దాని పొలమును గెజెరును దాని

పొలమును

21:22 కిబాస్యిమును దాని పొలమును బేత హోరోనును దాని పొలమును వారికిచిచ్రి.

21:23 దాను గోతిర్కులనుండి నాలుగు పటట్ణములను, అనగా ఎతెత్కేను దాని పొలమును

గిబెబ్తోనును దాని పొలమును



అధాయ్యము 21

21:24 అయాయ్లోనును దాని పొలమును గతిర్మోమ్నును దాని పొలమును వారికిచిచ్రి.

21:25 రెండు పటట్ణములును, అనగా మనషేష్ అరధ్గోతిర్కులనుండి తానాకును దాని

పొలమును గతిర్మోమ్నును దాని పొలమును ఇచిచ్రి.

21:26 వాటి పొలములు గాక కహాతు సంబంధులలో మిగిలినవారికి కలిగిన

పటట్ణములనిన్యు పది.

21:27 లేవీయుల వంశములలో గెరోష్నీయులకు రెండు పటట్ణములను, అనగా

నరహంతకునికొరకు ఆశర్యపటట్ణమగు బాషానులోని గోలానును దాని పొలమును

బెయెషెట్రాను దాని పొలమును ఇచిచ్రి.
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21:28 ఇశాశ్ఖారు గోతిర్కులనుండి నాలుగు పటట్ణములను, అనగా కిషోయ్నును దాని

పొలమును దాబెరతును దాని పొలమును యరూమ్తును దాని పొలమును

21:29 ఏనగ్నీన్మును దాని పొలమును ఇచిచ్రి.

21:30 ఆషేరు గోతిర్కులనుండి నాలుగు పటట్ణములను, అనగా మిషెయలును దాని

పొలమును అబోద్నును దాని పొలమును

21:31 హెలక్తును దాని పొలమును రెహోబును దాని పొలమును ఇచిచ్రి.
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21:32 నఫాత్లి గోతిర్కులనుండి మూడు పటట్ణములను, అనగా నరహంతుకునికొరకు

ఆశర్యపటట్ణమగు గలిలయలోని కెదెషును దాని పొలమును హమోమ్తోద్రును దాని

పొలమును కరాత్నును దాని పొలమును ఇచిచ్రి.

21:33 వారి వంశములచొపుప్న గెరోష్నీయుల పటట్ణములనిన్యు వాటి పొలములుగాక

పదమూడు పటట్ణములు.

21:34 లేవీయులలో మిగిలిన మెరారీయుల వంశములకు జెబూలూను గోతర్ములనుండి

నాలుగు పటట్ణములను, అనగా యొకెన్యాము దాని పొలమును
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21:35 కరాత్ను దాని పొలమును దిమాన్ను దాని పొలమును నహలాలును దాని పొలమును

ఇచిచ్రి.

21:36 రూబేను గోతిర్కులనుండి నాలుగు పటట్ణములను, అనగా బేసెరును దాని పొలమును

యాహసును దాని పొలమును

21:37 కెదెమోతును దాని పొలమును మేఫాతును దాని పొలమును ఇచిచ్రి.

21:38 గాదు గోతిర్కులనుండి నాలుగు పటట్ణములును, అనగా నరహంతకునికొరకు

ఆశర్యపటట్ణమగు గిలాదులోని రామోతును దాని పొలమును మహనయీమును దాని

పొలమును
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21:39 హెషోబ్నును దాని పొలమును యాజెరును దాని పొలమును ఇచిచ్రి.

21:40 వారి వారి వంశములచొపుప్న, అనగా లేవీయుల మిగిలిన వంశములచొపుప్న

అవనిన్యు మెరారీయులకు కలిగిన పటట్ణములు. వంతుచీటివలన వారికి కలిగిన

పటట్ణములు పండెర్ండు.

21:41 ఇశార్యేలీయుల సావ్సథ్య్ములో వాటి పలెల్లుగాక లేవీయుల పటట్ణములనిన్యు

నలువది యెనిమిది.
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21:42 ఆ పటట్ణములనిన్టికి పొలములుండెను. ఆ పటట్ణములనిన్యు అటే ల్యుండెను.

21:43 యెహోవా పర్మాణము చేసి వారి పితరుల కిచెచ్దనని చెపిప్న దేశమంతయు ఆయన

ఇశార్యేలీయుల కపప్గించెను. వారు దాని సావ్ధీనపరచుకొని దానిలో నివసించిరి.

21:44 యెహోవా వారి పితరులతో పర్మాణముచేసిన వాటనిన్టి పర్కారము

అనిన్దికుక్లయందు వారికి విశార్ంతి కలుగజేసెను. యెహోవా వారి శతుర్వులనందరిని

వారిచేతి కపప్గించియుండెను గనుక వారిలో నొకడును ఇశార్యేలీయులయెదుట

నిలువలేకపోయెను. యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు సెలవిచిచ్న మాటలనిన్టిలో ఏదియు

తపిప్యుండలేదు, అంతయు నెరవేరెను.
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21:45 యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు సెలవిచిచ్న మాటలనిన్టిలో ఏదియు

తపిప్యుండలేదు, అంతయు నెరవేరెను.
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22:1 యెహోషువ రూబేనీయులను గాదీయులను మనషేష్ అరధ్గోతర్పువారిని పిలిపించి

వారితో ఇటల్నెను

22:2 యెహోవా సేవకుడైన మోషే మీకాజాఞ్పించినదంతయు మీరు చేసియునాన్రు. మరియు

నేను మీ కాజాఞ్పించిన వాటనిన్టి విషయములో నా మాట వినియునాన్రు.

22:3 బహుదినములనుండి నేటివరకు మీరు మీ సహోదరులను విడువక మీ దేవుడైన

యెహోవా ఆజఞ్ననుసరించి నడిచియునాన్రు.
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22:4 ఇపుప్డు మీ దేవుడైన యెహోవా మీ సహోదరులతో చెపిప్నటుల్ వారికి నెమమ్ది

కలుగజేసియునాన్డు. కాబటిట్ మీరిపుప్డు యెహోవా సేవకుడైన మోషే యొరాద్ను అవతల

మీకు సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్న దేశములో మీ నివాసములకు తిరిగివెళుల్డి.

22:5 అయితే మీ పూరణ్హృదయముతోను మీ పూరా ణ్తమ్తోను మీ దేవుడైన యెహోవాను

పేర్మించుచు, ఆయన మారగ్ములనిన్టిలో నడుచుకొనుచు, ఆయన ఆజఞ్లను గైకొనుచు,

ఆయనను హతుత్కొని ఆయనను సేవించుచు, యెహోవా సేవకుడైన మోషే మీకాజాఞ్పించిన

ధరమ్మును ధరమ్శాసత్రమును అనుసరించి నడుచుకొనుడి.
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22:6 అతడీలాగు చెపిప్న తరువాత వారిని దీవించి వెళల్నంపగా వారు తమ నివాసములకు

పోయిరి.

22:7 మోషే బాషానులో మనషేష్ అరధ్గోతర్మునకును, యెహోషువ పడమటిదికుక్న యొరాద్ను

అదద్రిని వారి సహోదరులలో మిగిలిన అరధ్గోతర్మునకును సావ్సథ్య్ములిచిచ్రి. మరియు

యెహోషువ వారి నివాసములకు వారిని వెళల్నంపినపుప్డు అతడు వారిని దీవించి వారితో

ఇటల్నెను
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22:8 మీరు మికిక్లి కలిమి గలవారై అతి విసాత్రమైన పశువులతోను వెండితోను

బంగారుతోను ఇతత్డితోను ఇనుముతోను అతివిసాత్రమైన వసత్రములతోను తిరిగి మీ

నివాసములకు వెళుల్చునాన్రు. మీ శతుర్వుల దోపుడు సొముమ్ను మీరును మీ

సహోదరులును కలిసి పంచుకొనుడి.

22:9 కాబటిట్ రూబేనీయులును గాదీయులును మనషేష్ అరధ్గోతర్పువారును యెహోవా

మోషేదావ్రా సెలవిచిచ్న మాటచొపుప్న తాము సావ్ధీనపరచుకొనిన సావ్సథ్య్భూమియైన

గిలాదులోనికి వెళుల్టకు కనాను దేశమందలి షిలోహులోనునన్ ఇశార్యేలీయుల

యొదద్నుండి బయలుదేరిరి. కనానుదేశమందునన్ యొరాద్ను పర్దేశమునకు వచిచ్నపుప్డు
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22:10 రూబేనీయులును గాదీయులును మనషేష్ అరథ్గోతర్పువారును అకక్డ యొరాద్ను దగగ్ర

ఒక బలిపీఠమును కటిట్రి. అది చూపునకు గొపప్ బలిపీఠమే.

22:11 అపుప్డు రూబేనీయులును గాదీయులును మనషేష్ అరధ్గోతర్పువారును

ఇశార్యేలీయుల యెదుటివైపున యొరాద్ను పర్దేశములో కనానుదేశము నెదుట

బలిపీఠమును కటిట్రని ఇశార్యేలీయులకు వరత్మానము వచెచ్ను.

22:12 ఇశార్యేలీయులు ఆ మాట వినినపుప్డు సమాజమంతయు వారితో యుదధ్ము

చేయుటకు షిలోహులో కూడి
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22:13 ఇశార్యేలీయులు గిలాదులోనునన్ రూబేనీయుల యొదద్కును గాదీయుల యొదద్కును

మనషేష్ అరధ్గోతర్పువారి యొదద్కును యాజకుడగు ఎలియాజరు కుమారుడైన ఫీనెహాసును

పంపిరి.

22:14 ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములనిన్టిలో పర్తిదాని పితరుల కుటుంబపు పర్ధానుని, అనగా

పదిమంది పర్ధానులను అతనితో కూడ పంపిరి, వారందరు ఇశార్యేలీయుల

సమూహములలో తమ తమ పితరుల కుటుంబములకు పర్ధానులు.



అధాయ్యము 22

22:15 వారు గిలాదుదేశములోనునన్ రూబేనీయుల యొదద్కును గాదీయుల యొదద్కును

మనషేష్ అరధ్గోతర్పువారి యొదద్కును పోయి వారితో ఇటల్నిరి

22:16 యెహోవా సరవ్ సమాజపువారు చెపుప్చునన్దేమనగా నేడు బలిపీఠమును కటుట్కొని

నేడే యెహోవాను అనుసరించుట మాని, ఇశార్యేలీయుల దేవుని మీద మీరేల

తిరుగుబాటు చేయుచునాన్రు?

22:17 పెయోరు విషయములో మనము చేసిన దోషము మనకు చాలదా? అందుచేత

యెహోవా సమాజములో తెగులు పుటెట్ను గదా నేటివరకు మనము దానినుండి

పవితర్పరచుకొనకయునాన్ము.
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22:18 మీరు ఈ దినమున యెహోవా వెంబడినుండి తొలగిపోవునటుట్ నేడు యెహోవా మీద

తిరుగబడి దోర్హము చేసెదరేమి? ఆలాగైతె ఆయన ఇకమీదట ఇశార్యేలీయుల

సరవ్సమాజముమీద కోపపడును గదా?

22:19 మీ సావ్సథ్య్మైన దేశము అపవితర్ముగా నుండినయెడల యెహోవా మందిరముండు

యెహోవా సావ్ధీనదేశమునకు మీరు వచిచ్ మా మధయ్ను సావ్సథ్య్ము తీసికొనుడి, మన

దేవుడైన యెహోవా బలిపీఠము గాక వేరొక బలిపీఠమును కటుట్కొని యెహోవా మీద

తిరుగబడకుడి, మా మీద తిరుగబడకుడి,
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22:20 జెరహు కుమారుడైన ఆకాను పర్తిషి ఠ్తమైన దాని విషయములో తిరుగబడినపుప్డు

ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజము మీదికి కోపము రాలేదా? తన దోషమువలన ఆ

మనుషుయ్డొకడే మరణమాయెనా?

22:21 అందుకు రూబేనీయులును గాదీయులును మనషేష్ అరధ్గోతర్పువారును

ఇశార్యేలీయుల పర్ధానులతో ఇచిచ్న ఉతత్రమేమనగా

22:22 దేవుళల్లో యెహోవా దేవుడు, దేవుళల్లో యెహోవాయే దేవుడు; సంగతి ఆయనకు

తెలియును, ఇశార్యేలీయులు తెలిసికొందురు, దోర్హము చేతనైనను యెహోవామీద

తిరుగుబాటు చేతనైనను మేము ఈ పని చేసినయెడల నేడు మముమ్ బర్దుకనియయ్కుడి.
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22:23 యెహోవాను అనుసరింపక తొలగిపోయి, దహనబలినైనను నైవేదయ్మునైనను

దానిమీద అరిప్ంచుటకే గాని సమాధాన బలులను దానిమీద అరిప్ంచుటకే గాని మేము ఈ

బలిపీఠమును కటిట్నయెడల యెహోవా తానే విమరశ్ చేయునుగాక. వేరొక హేతువుచేతనే

ఈ బలిపీఠమును కటిట్తివిు.

22:24 ఏమనగా రాబోవు కాలమున మీ సంతానపువారు మా సంతానపువారితో

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాతో మీకేమి సంబంధము?
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22:25 రూబేనీయులారా గాదీయులారా, మీకును మాకును మధయ్ యెహోవా యొరాద్నును

సరిహదుద్గా నియమించెను గదా యెహోవాయందు మీకు పాలేదియు లేదని చెపుప్టవలన

మీ సంతానపువారు మా సంతానపువారిని యెహోవా విషయములో భయభకుత్లులేని

వారగునటుల్ చేయుదురేమో అని భయపడి ఆ హేతువు చేతనే దీని చేసితివిు.

22:26 కాబటిట్ మేము మనము బలిపీఠమును కటుట్టకు సిదధ్పరచుదము రండని

చెపుప్కొంటిమి; అది దహనబలుల నరిప్ంచుటకైనను బలి నరిప్ంచుటకైనను కాదు.
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22:27 మన దహనబలుల విషయములోను బలుల విషయములోను సమాధానబలుల
విషయములోను మనము యెహోవా సనిన్ధిని ఆయన సేవచేయవలయు ననుటకు
యెహోవాయందు మీకు పాలు ఏదియు లేదను మాట మీ సంతతివారు మా సంతతివారికి
చెపప్జాలకుండునటుల్ అది మాకును మీకును మన తరువాత మన మన తరములవారికిని మధయ్
సాకిష్యైయుండును.

22:28 అందుకు మేము ఇకమీదట వారు మాతోనే గాని మా తరముల వారితోనే గాని అటుల్
చెపిప్నయెడల మేము మన పితరులు చేసిన బలిపీఠపు ఆకారమును చూడుడి; యిది దహనబలి
నరిప్ంచుటకు కాదు బలినరిప్ంచుటకు కాదుగాని, మాకును మీకును మధయ్ సాకిష్యై యుండుటకే
యని చెపుప్దమని అనుకొంటిమి.
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22:29 ఆయన మందిరము నెదుటనునన్ మన దేవుడైన యెహోవా బలిపీఠము తపప్ దహన

బలులకైనను నైవేదయ్ములకైనను బలులకైనను వేరొక బలిపీఠమును కటుట్నటుల్ నేడు

యెహోవాను అనుసరింపక తొలగిపోయినయెడల నేమి యెహోవామీద దోర్హము

చేసినయెడల నేమి మేము శాపగర్సుత్లమగుదుము గాక.

22:30 ఫీనెహాసను యాజకుడును సమాజ పర్ధానులును, అనగా అతనితో ఉండిన

ఇశార్యేలీయుల పర్ధానులును రూబేనీయులును గాదీయులును మనషీ ష్యులును చెపిప్న

మాటలను విని సంతోషించిరి.
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22:31 అపుప్డు యాజకుడైన ఎలియాజరు కుమారుడగు ఫీనెహాసు రూబేనీయులతోను

గాదీయులతోను మనషీ ష్యులతోను మీరు యెహోవాకు విరోధముగా ఈ దోర్హము

చేయలేదు గనుక యెహోవా మన మధయ్నునాన్డని నేడు ఎరుగుదుము; ఇపుప్డు మీరు

యెహోవా చేతిలోనుండి ఇశార్యేలీయులను విడిపించియునాన్రని చెపెప్ను.

22:32 యాజకుడైన ఎలియాజరు కుమారుడగు ఫీనెహాసును పర్ధానులును గిలాదులోని

రూబేనీయుల యొదద్నుండియు, గాదీయుల యొదద్నుండియు ఇశార్యేలీయుల యొదద్కు

తిరిగివచిచ్ జనులకు ఆ మాట తెలియచెపప్గా
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22:33 ఇశార్యేలీయులు విని సంతోషించిరి. అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు దేవుని సుత్తించి,

రూబేనీయులును గాదీయులును నివసించు దేశమును పాడుచేయుటకు వారిమీద

యుదధ్ము చేయుట మానిరి.

22:34 రూబేనీయులును గాదీయులును యెహోవాయే దేవుడనుటకు ఇది మనమధయ్ను

సాకిష్యగునని దానికి ఏద అను పేరు పెటిట్రి.
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23:1 చుటుట్నునన్ వారి శతుర్వులలో ఎవరును వారిమీదికి రాకుండ యెహోవా

ఇశార్యేలీయులకు నెమమ్ది కలుగజేసినమీదట అనేక దినములైన తరువాత యెహోషువ

బహు సంవతస్రములుగల వృదుధ్డాయెను.

23:2 అపుప్డతడు ఇశార్యేలీయులనందరిని వారి పెదద్లను వారి ముఖుయ్లను వారి

నాయ్యాధిపతులను వారి నాయకులను పిలిపించి వారితో ఇటల్నెను నేను బహు

సంవతస్రములు గడచిన ముసలివాడను.
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23:3 మీ దేవుడైన యెహోవా మీ నిమితత్ము సమసత్జనములకు చేసినదంతయు మీరు

చూచితిరి. మీ నిమితత్ము యుదధ్ము చేసినవాడు మీ దేవుడైన యెహోవాయే.

23:4 చూడుడి, యొరాద్ను మొదలుకొని తూరుప్ దికుక్న మహాసముదర్ము వరకు నేను

నిరూమ్లము చేసిన సమసత్ జనముల దేశమును, మీ గోతర్ముల సావ్సథ్య్ముమధయ్

మిగిలియునన్ యీ జనముల దేశమును మీకు వంతుచీటల్వలన పంచిపెటిట్తిని.

23:5 మీ దేవుడైన యెహోవాయే వారిని మీ యెదుట నిలువకుండ వెళల్గొటిట్న తరువాత మీ

దేవుడైన యెహోవా మీతో సెలవిచిచ్నటుల్ మీరు వారి దేశమును సావ్ధీనపరచుకొందురు.



అధాయ్యము 23

23:6 కాబటిట్ మీరు మోషే ధరమ్శాసత్రగర్ంథములో వార్యబడినదంతటిని గైకొని

అనుసరించుటకు మనసుస్ దృఢము చేసికొని, యెడమకు గాని కుడికి గాని దానినుండి

తొలగిపోక

23:7 మీయొదద్ మిగిలియునన్ యీ జనుల సహవాసము చేయక వారి దేవతల పేళల్ను ఎతత్క

వాటి తోడని పర్మాణము చేయక వాటిని పూజింపక వాటికి నమసక్రింపక

23:8 మీరు నేటివరకు చేసినటుల్ మీ దేవుడైన యెహోవాను హతుత్కొని యుండవలెను.
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23:9 యెహోవా బలముగల గొపప్ జనములను మీ యెదుటనుండి కొటిట్వేసియునాన్డు, మీ

యెదుట నేటివరకును ఏ మనుషుయ్డును నిలిచియుండలేదు.

23:10 మీ దేవుడైన యెహోవా మీకిచిచ్న మాటచొపుప్న తానే మీకొరకు యుదధ్ము

చేయువాడు గనుక మీలో ఒకడు వేయిమందిని తరుమును

23:11 కాబటిట్ మీరు బహు జాగర్తత్పడి మీ దేవుడైన యెహోవాను పేర్మింపవలెను.

23:12 అయితే మీరు వెనుకకు తొలగి మీయొదద్ మిగిలియునన్ యీ జనములను హతుత్కొని

వారితో వియయ్మంది, వారితో మీరును మీతో వారును సాంగతయ్ము చేసినయెడల
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23:13 మీ దేవుడైన యెహోవా మీ యెదుటనుండి యీ జనములను కొటిట్వేయుట మానును.

మీ దేవుడైన యెహోవా మీకిచిచ్న యీ మంచి దేశములో ఉండకుండ మీరు నశించువరకు

వారు మీకు ఉరిగాను బోనుగాను మీ పర్కక్లమీద కొరడాలుగాను మీ కనున్లలో

ముళుల్గాను ఉందురు.

23:14 ఇదిగో నేడు నేను సరవ్లోకుల మారగ్మున వెళుల్చునాన్ను. మీ దేవుడైన యెహోవా మీ

విషయమై సెలవిచిచ్న మంచి మాటలనిన్టిలో ఒకక్టియైనను తపిప్యుండలేదని మీరు

అనుభవపూరవ్కముగా ఎరుగుదురు; అవి అనిన్యు మీకు కలిగెను, వాటిలో

ఒకక్టియైనను తపిప్యుండలేదు.
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23:15 అయితే మీ దేవుడైన యెహోవా మీతో చెపిప్న మేలంతయు మీకు కలిగిన పర్కారము

మీ దేవుడైన యెహోవా మీ కిచిచ్న యీ మంచి దేశములో ఉండకుండ ఆయన మిముమ్

నశింపజేయువరకు యెహోవా మీ మీదికి కీడంతయు రాజేయును.

23:16 మీరు మీ దేవుడైన యెహోవా మీకు నియమించిన ఆయన నిబంధనను మీరి యితర

దేవతలను పూజించి వాటికి నమసక్రించినయెడల యెహోవా కోపము మీ మీద మండును

గనుక ఆయన మీకిచిచ్న యీ మంచి దేశములో నుండకుండ మీరు శీఘర్ముగా

నశించిపోవుదురు.
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24:1 యెహోషువ ఇశార్యేలీయుల గోతర్ముల వారినందరిని షెకెములో పోగుచేసి, వారి

పెదద్లను వారి పర్ధానులను వారి నాయ్యాధిపతులను వారి నాయకులను పిలిపింపగా

వారు వచిచ్ దేవుని సనిన్ధిని నిలిచిరి.

24:2 యెహోషువ జనులందరితో ఇటల్నెను ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా

చెపుప్నదేమనగా ఆదికాలమునుండి మీ పితరులు, అనగా అబార్హాముకును నాహోరుకును

తండిర్యైన తెరహు కుటుంబికులు నది (యూఫర్టీసు) అదద్రిని నివసించి యితర

దేవతలను పూజించిరి.
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24:3 అయితే నేను నది అదద్రినుండి మీ పితరుడైన అబార్హామును తోడుకొని వచిచ్ కనాను

దేశమందంతట సంచరింపజేసి, అతనికి సంతానమును విసత్రింపజేసి, అతనికి ఇసాస్కును

ఇచిచ్తిని.

24:4 ఇసాస్కునకు నేను యాకోబు ఏశావుల నిచిచ్తిని. శేయీరు మనయ్ములను

సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ వాటిని ఏశావు కిచిచ్తిని. యాకోబును అతని కుమారులును

ఐగుపుత్లోనికి దిగిపోయిరి.
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24:5 తరువాత నేను మోషే అహరోనులను పంపి, దాని మధయ్ను నేను చేసిన కిర్యలవలన

ఐగుపీత్యులను హతముచేసి మిముమ్ను వెలుపలికి రపిప్ంచితిని.

24:6 నేను ఐగుపుత్లోనుండి మీ తండుర్లను రపిప్ంచినపుప్డు మీరు సముదర్మునొదద్కు రాగా

ఐగుపీత్యులు రథములతోను రౌతులతోను మీ తండుర్లను ఎఱఱ్సముదర్మువరకు తరిమిరి.

24:7 వారు యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్నపుప్డు ఆయన మీకును ఐగుపీత్యులకును మధయ్ చీకటి

కలిప్ంచి సముదర్మును వారిమీదికి రపిప్ంచి వారిని ముంచివేసెను. ఐగుపుత్ దేశములో

నేను చేసినదానిని మీరు కనున్లార చూచితిరి. అటుతరువాత మీరు బహు దినములు

అరణయ్ములో నివసించితిరి.
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24:8 యొరాద్ను అదద్రిని నివసించిన అమోరీయుల దేశమునకు నేను మిముమ్ను

రపిప్ంచినపుప్డు వారు మీతో యుదధ్ము చేయగా నేను మీచేతికి వారిని అపప్గించితిని,

మీరు వారి దేశమును సావ్ధీనపరచుకొంటిరి, వారు మీ యెదుట నిలువకుండ వారిని

నశింపజేసితిని.

24:9 తరువాత మోయాబు రాజును సిపోప్రు కుమారుడునైన బాలాకు లేచి

ఇశార్యేలీయులతో యుదధ్ముచేసి మిముమ్ శపించుటకు బెయోరు కుమారుడైన బిలామును

పిలువనంపగా
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24:10 నేను బిలాము మనవి విననొలల్నైతిని గనుక అతడు మిముమ్ను దీవించుచునే వచెచ్ను.

అతని చేతినుండి నేనే మిముమ్ను విడిపించితిని.

24:11 మీరు యొరాద్ను దాటి యెరికో దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు యెరికోకు యజమానులగు

అమోరీయులు పెరిజీజ్యులు కనానీయులు హీతీత్యులు గిరాగ్షీయులు హివీవ్యులు

యెబూసీయులనువారు మీతో యుదధ్ము చేయగా నేను వారిని మీచేతికపప్గించితిని.

24:12 మరియు నేను మీకు ముందుగా కందిరీగలను పంపితిని; నీ ఖడగ్ము కాదు నీ విలుల్

కాదు గాని అవే అమోరీయుల రాజుల నిదద్రిని తోలివేసెను. మీరు సేదయ్ము చేయని

దేశమును
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24:13 మీరు కటట్ని పటట్ణములను మీకిచిచ్యునాన్ను. మీరు వాటిలో నివసించుచునాన్రు. మీరు
నాటని దార్క్షతోటల పండల్ను ఒలీవతోటల పండల్ను తినుచునాన్రు.

24:14 కాబటిట్ మీరు యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారై, ఆయనను నిషక్పటముగాను
సతయ్ముగాను సేవించుచు, మీ పితరులు నది అదద్రిని ఐగుపుత్లోను సేవించిన దేవతలను
తొలగదోర్సి యెహోవానే సేవించుడి.

24:15 యెహోవాను సేవించుట మీ దృషి ట్కి కీడని తోచినయెడల మీరు ఎవని సేవించెదరో, నది
అదద్రిని మీ పితరులు సేవించిన దేవతలను సేవించెదరో, అమోరీయుల దేశమున మీరు
నివసించుచునాన్రే వారి దేవతలను సేవించెదరో నేడు మీరు కోరుకొనుడి; మీరెవరిని సేవింప
కోరుకొనినను నేనును నా యింటివారును యెహోవాను సేవించెదము అనెను.
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24:16 అందుకు పర్జలు యెహోవాను విసరిజ్ంచి యితర దేవతలను సేవించినయెడల మేము

శాపగర్సుత్ల మగుదుము గాక.

24:17 ఐగుపుత్దేశమను దాసుల గృహములోనుండి మనలను మన తండుర్లను రపిప్ంచి,

మన కనున్లయెదుట ఆ గొపప్ సూచకకిర్యలను చేసి, మనము నడిచిన

మారగ్ములనిన్టిలోను, మనము వెళిల్న పర్జలందరిమధయ్ను మనలను కాపాడిన

యెహోవాయే మన దేవుడు.
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24:18 యెహోవా ఆ దేశములో నివసించిన అమోరీయులు మొదలైన పర్జలందరు

మనయెదుట నిలువకుండ వారిని తోలివేసినవాడు; యెహోవానే సేవించెదము; ఆయనయే

మా దేవుడని పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి.

24:19 అందుకు యెహోషువ యెహోవా పరిశుదధ్ దేవుడు, రోషముగల దేవుడు, ఆయన మీ

అపరాధములను మీ పాపములను పరిహరింపనివాడు, మీరాయనను సేవింపలేరు.

24:20 మీరు యెహోవాను విసరిజ్ంచి అనయ్దేవతలను సేవించినయెడల ఆయన మీకు మేలు

చేయువాడైనను మనసుస్ తిర్పుప్కొని మీకు కీడుచేసి మిముమ్ను కీష్ణింపజేయుననగా
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24:21 జనులు అటుల్ కాదు, మేము యెహోవానే సేవించెదమని యెహోషువతో చెపిప్రి.

24:22 అపుప్డు యెహోషువ మీరు యెహోవానే సేవించెదమని ఆయనను కోరుకొనన్ందుకు

మిముమ్నుగూరిచ్ మీరే సాకుష్లై యునాన్రనగా వారు మేము సాకుష్లమే అనిరి.

24:23 అందుకతడు ఆలాగైతే మీ మధయ్నునన్ అనయ్దేవతలను తొలగదోర్సి, ఇశార్యేలీయుల

దేవుడైన యెహోవాతటుట్ మీ హృదయమును తిర్పుప్కొనుడని చెపెప్ను.

24:24 అందుకు జనులు మన దేవుడైన యెహోవానే సేవించెదము, ఆయన మాటయే

విందుమని యెహోషువతో చెపిప్రి.
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24:25 అటుల్ యెహోషువ ఆ దినమున పర్జలతో నిబంధన చేసి వారికి షెకెములో కటట్డను

విధిని నియమించి

24:26 దేవుని ధరమ్శాసత్రగర్ంథములో ఆ వాకయ్ములను వార్యించి పెదద్ రాతిని తెపిప్ంచి

యెహోవా పరిశుదధ్సథ్లములోనునన్ సిందూర వృక్షముకిర్ంద దాని నిలువబెటిట్

24:27 జనులందరితో ఇటల్నెను ఆలోచించుడి, యెహోవా మనతో చెపిప్న మాటలనిన్యు ఈ

రాతికి వినబడెను గనుక అది మనమీద సాకిష్గా ఉండును. మీరు మీ దేవుని

విసరిజ్ంచినయెడల అది మీమీద సాకిష్గా ఉండును.
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24:28 అపుప్డు యెహోషువ పర్జలను తమ సావ్సథ్య్ములకు వెళల్నంపెను.

24:29 ఈ సంగతులు జరిగిన తరువాత నూను కుమారుడును యెహోవా దాసుడునైన

యెహోషువ నూటపది సంవతస్రముల వయసుస్ గలవాడై మృతినొందెను.

24:30 అతని సావ్సథ్య్పు సరిహదుద్లోనునన్ తిమన్తెస్రహులో అతడు పాతిపెటట్బడెను. అది

ఎఫార్యిమీయుల మనయ్ములోని గాయషు కొండకు ఉతత్ర దికుక్న నునన్ది.

24:31 యెహోషువ దినములనిన్టను యెహోషువ తరువాత ఇంక బర్తికి యెహోవా

ఇశార్యేలీయులకొరకు చేసిన కిర్యలనిన్టిని ఎరిగిన పెదద్ల దినములనిన్టను

ఇశార్యేలీయులు యెహోవాను సేవించుచు వచిచ్రి.
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24:32 ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్లోనుండి తెచిచ్న యోసేపు ఎముకలను షెకెములో, అనగా

యాకోబు నూరు వరహాలకు షెకెము తండిర్యైన హమోరు కుమారులయొదద్ కొనిన చేని

భాగములో వారు పాతిపెటిట్రి. అవి యోసేపు పుతుర్లకు ఒక సావ్సథ్య్ముగా ఉండెను.

24:33 మరియు అహరోను కుమారుడైన ఎలియాజరు మృతినొందినపుప్డు

ఎఫార్యీమీయుల మనయ్పర్దేశములో అతని కుమారుడైన ఫీనెహాసునకు ఇయయ్బడిన

ఫీనెహాసుగిరిలో జనులు అతని పాతిపెటిట్రి.
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