หน้ า 448
โยชู
วา
โยชู วาได้รบั หน้าทีใหม่
อยู่ มาเมื อ โมเสสผู้ รั บใช้ ของ
พระเยโฮวาห์ สิ นชี วิ ตแล้ ว
พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโยชู วาบุ ตร
ชายนู นผู้ รับใช้ ของโมเสสว่ า
2"โมเสสผู้ รั บใช้ ของเราสิ นชี วิต
แล้ ว
ฉะนั นบั ดนี จงลุ กขึ น
ยกข้ ามแม่ นาจอร์
ํ
แดนนี ทั ง
เจ้ าและชนชาติ นี ทั งหมดไปยั ง
แผ่ นดิ น ซึ งเรายกให้ แก่ เ ขาทั ง
หลาย คือแก่ คนอิสราเอล
3ทุ กๆตําบลถิ นที ฝ่ าเท้ าของเจ้ า
ทั งหลายจะเหยี ยบลง เราได้ ยก
ให้ แก่ เจ้ าทั งหลาย ดั งที เราได้
ตรัสไว้ กับโมเสส
4ตั งแต่ ถิ นทุ รกั นดารและภู เขา
เลบานอนนี ไกลไปจนถึ งแม่ นาํ
ใหญ่ คื อแม่ นายู
ํ เฟรติ ส แผ่ น
ดิ นทั งหมดของคนฮิ ตไทต์ ถึ ง
ทะเลใหญ่ ทางทิ ศตะวั นตก จะ
เป็ นอาณาเขตของเจ้ า
5 ไม่ มี ผ้ ู ใดจะยื น หยั ด ต่ อ หน้ า
เจ้ าได้ ตลอดชี วิตของเจ้ า เราอยู่
กับโมเสสมาแล้ วฉันใด เราจะอยู่
กั บเจ้ าฉั นนั น เราจะไม่ ละเลย
หรือละทิงเจ้ าเสีย
6 จงเข้ มแข็ ง และกล้ าหาญเถิ ด
เพราะเจ้ าจะกระทํา ให้ ชนชาติ นี
แบ่ งมรดกในแผ่ นดิ นนั น ซึ ง
เราปฏิญาณไว้ กับบรรพบุรุ ษของ
เขาทังหลายว่ าจะยกให้ เขา
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7 เพี ย งแต่ จ งเข้ มแข็ ง และกล้ า
หาญยิ งเถิ ด ระวั งที จะกระทํา
ตามพระราชบั ญญั ติ ทั งหมดซึ ง
โมเสสผู้ รั บใช้ ของเราได้ บั ญชา
เจ้ าไว้ นั น อย่ าหลีกเลี ยงจากพระ
ราชบั ญญั ติ นั นไปทางขวามื อ
หรือทางซ้ าย เพื อว่ าเจ้ าจะไปใน
ถิ นฐานใด เจ้ าจะได้ รับความสําเร็จอย่ างดี
8 อย่ า ให้ หนั ง สื อ พระราชบั ญญั ติ นี ห่ างเหิ น ไปจากปากของ
เจ้ า แต่ เจ้ าจงตรึกตรองตามนั น
ทั งกลางวั นและกลางคื น เพื อ
เจ้ าจะได้ ระวังทีจะกระทําตามข้ อ
ความที เขี ยนไว้ นั นทุ กประการ
แล้ วเจ้ าจะมี ความจํา เริ ญ และ
เจ้ าจะสําเร็จผลเป็ นอย่ างดี
9 เราสั งเจ้ าไว้ แล้ วมิ ใ ช่ หรื อ ว่ า
จงเข้ มแข็ ง และกล้ าหาญเถิ ด
อย่ าตกใจหรื อคร้ ามกลั วเลย
เพราะว่ าเจ้ าไปในถิ นฐานใด
พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของเจ้ า
ทรงสถิตกับเจ้ า"
โยชู วาเตรี ยมประชาชน
ทีจะข้ามแม่ น าํ จอร์แดน
10 แล้ วโยชู วาบั ญชาเจ้ าหน้ าที
ทังปวงของประชาชนว่ า
11 "จงไปในค่ ายสั งประชาชนว่ า
จงเตรียมเสบียงอาหารไว้ เพราะ
ว่ า ภายในสามวั น ท่ านทั งหลาย
จะต้ องยกข้ ามแม่ นาจอร์
ํ
แดนนี

(H) อพย JK:HM; กดว HM:HO (J) กดว HJ:P (M) พบญ HH:JK (K) ปฐก HQ:HR
(Q) อพย M:HJ; พบญ P:JK (O) พบญ MH:P, JM (P) กดว JP:JM; พบญ Q:MJ; MH:P
(R) พบญ HP:HR-HT; JT:T; MH:JK (T) พบญ MH:P; สดด JP:H (HH) พบญ T:H
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หน้ า 449
โยชู วา H, J
เพื อเข้ าไปยึ ดครองแผ่ นดิน ซึ ง 16 เขาทั งหลายจึงตอบโยชู วาว่ า
พระเยโฮวาห์ พ ระเจ้ าของท่ า น "สิ งสารพัดซึ งท่านบัญชาแก่ พวก
ประทานแก่ ท่านให้ ยึดครอง"
เรา เราจะกระทําตาม ท่านจะให้
12 แล้ วโยชู วาพู ด กั บคนรู เ บน พวกเราไปในทีใดๆ เราจะไป
คนกาด และคนตระกู ลมนัสเสห์ 17 เราเชื อฟั งโมเสสในเรื องทั ง
ครึ งหนึ งว่ า
ปวงอย่ างไร เราจะเชื อฟั งท่ าน
13 "จงจําคําที โมเสสผู้ รั บใช้ ของ อย่ างนั น ขอเพี ยงว่ าพระเยโฮพระเยโฮวาห์ บั ญชาท่ านทั ง วาห์ พระเจ้ าของท่ า นทรงสถิ ต
หลายไว้ ว่า พระเยโฮวาห์ พระเจ้ า กั บท่ าน ดั งที พระองค์ ได้ สถิ ต
ของท่ า นทั งหลายจั ด ที พั ก ให้ กับโมเสสก็แล้ วกัน
ท่าน และประทานแผ่ นดินนี แก่ 18 ผู้ ใดที ขั ด ขื น คํา บั ญชาของ
ท่าน
ท่ าน และไม่ เชื อฟั งถ้ อยคําของ
14 จงให้ ภรรยาของท่ านทั ง ท่ าน ไม่ ว่ าท่ านจะบั ญชาเขา
หลาย ลูกเล็กของท่าน และฝูง อย่ างไร ผู้ นั นจะต้ องถึงตาย ขอ
สั ตว์ ของท่ านอยู่ ในแผ่ นดิ น เพี ยงให้ เข้ มแข็ ง และกล้ าหาญ
ซึ งโมเสสยกให้ ที ฟากแม่ นํา เถิด"
จอร์ แดนข้ างนี แต่ ผ้ ู ชายที ชาํ นางราหับช่ วยผู ส้ อดแนม
นาญศึ กทั งหลายในพวกท่ าน
ต่ อมา โยชู วาบุ ตรชายนู น
ต้ องถืออาวุ ธข้ ามไปเป็ นทัพหน้ า
ได้ ใช้ ชายสองคนจากเมื อ ง
เพื อช่ วยพี น้องของตน
ชิ ทธิ มเป็ นการลั บให้ ไปสอด
15 จนกว่ าพระเยโฮวาห์ จะประ- แนม กล่ าวว่ า "จงไปตรวจดู
ทานที พั กให้ แก่ พี น้ อ งของท่ าน แผ่ นดิ นนั น และเมื องเยรี โค
ดั งที ประทานแก่ ท่ าน ทั งให้ เขา ด้ วย" คนทังสองก็ไป เข้ าไปใน
ได้ ยึ ดครองแผ่ นดิ นซึ งพระเย- เรื อ นของหญิ ง โสเภณี ค นหนึ ง
โฮวาห์ พระเจ้ าของท่ านประทาน ชื อราหั บ และพักอยู่ ทีนั น
แก่ เขา แล้ วท่านจึงจะกลับไปยัง 2มี คนทู ลกษั ตริ ย์เมื องเยรี โคว่ า
แผ่ นดิ นที ท่ า นยึ ด ครองและถื อ "ดู เถิ ด มี ชายอิ สราเอลบางคน
ไว้ เป็ นกรรมสิทธิV คือแผ่ นดินซึ ง เข้ ามาคื นนี เพื อจะสอดแนมดู
โมเสสผู้ รั บใช้ ของพระเยโฮวาห์ แผ่ นดิน"
ได้ ให้ แก่ พวกท่ านฟากแม่ นํา 3ฝ่ ายกษั ตริ ย์ เมื อ งเยรี โคจึ งใช้
จอร์แดนข้ างนี ทางดวงอาทิตย์ คนไปสั งราหั บว่ า "จงส่ งคน
ขึ น"
เหล่ านั นซึ งมาหาเจ้ าในบ้ านของ

2

(HM) กดว MJ:JW-JR (HQ) ยชว JJ:H-K (HP) H ซมอ JW:HM; H พกษ H:MP
(H) กดว JQ:H; ยชว M:H; มธ H:Q; ฮบ HH:MH; ยก J:JQ
(J) ยชว J:JJ
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โยชู วา J
หน้ า 450
เจ้ าออกมาให้ เรา เพราะเขามา เมื อท่ านออกจากอี ยิ ปต์ และ
เพื อจะสอดแนมดู ทั วแผ่ นดิ น เรื องการที ท่ านได้ กระทํา แก่
ของเรา"
กษั ตริ ย์ทั งสองของคนอาโมไรต์
4แต่ หญิ งนั นได้ ซ่อนชายทังสอง ซึ งอยู่ ฟากแม่ นํา จอร์ แดนข้ าง
เสี ยแล้ วจึ งกล่ าวว่ า "มี ผ้ ู ชาย โน้ น คื อกษั ตริ ย์ สิ โหนและโอก
มาหาข้ าพเจ้ าจริง แต่ เขามาจาก ผู้ ซึ งท่ านทั งหลายได้ ทํา ลาย
ไหนข้ าพเจ้ าไม่ ทราบ
เสียสิ น
5ต่ อมา เมื อจะปิ ดประตู เมื อง 11 เพราะเรื องท่านนี แหละ พอ
ในเวลาพลบคํา คนเหล่ านั นก็ เราได้ ยินข่ าวนี จิ ตใจของเราก็
ออกไปแล้ ว เขาไปทางไหน ละลายไป ไม่ มี ความกล้ าหาญ
ข้ าพเจ้ าไม่ ทราบ จงรี บตามเขา เหลื ออยู่ ในสั กคนหนึ งเลย
ไปเถิด คงทันเขา"
เพราะพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ
6 แต่ ห ญิ ง นั นได้ พาคนทั งสอง ท่ านเป็ นพระเจ้ าของสวรรค์
ขึ นบนหลั งคาแล้ วซ่ อนตั วเขาไว้ เบื องบนและโลกเบื องล่ าง
ใต้ ต้ นป่ านซึ งวางลําดั บตากไว้ ที 12 ฉะนั นบัดนี ขอท่านปฏิญาณ
ดาดฟ้ าบนหลังคานั น
ให้ ดิ ฉั น ในพระนามพระเยโฮ7 เขาทั งหลายก็ ไ ล่ ตามคนทั ง วาห์ ว่า เมื อดิฉันได้ สาํ แดงความ
สองไปทางแม่ นาจอร์
ํ แดนจนถึ ง เมตตาต่ อท่ านแล้ ว ท่ านจะ
ท่าข้ าม พอคนทีไล่ ตามนั นออก แสดงความเมตตาต่ อเรื อนบิ ดา
ไปแล้ วเขาก็ปิดประตูเมือง
ของดิ ฉั นและให้ มี หมายสํา คั ญ
8เมื อชายทั งสองคนยั งไม่ นอน อันแน่ นอนต่ อกัน
หญิ งนั นก็ขึ นไปหาเขาบนหลั ง- 13 และขอไว้ ชี วิ ต บิ ดามารดา
คา
พี น้ องชายหญิ ง และทุ กคนที
9กล่ าวแก่ ชายนั นว่ า "ดิ ฉั น เป็ นของวงศ์ ญาติ นี ให้ ชี วิตเรา
ทราบแล้ วว่ า
พระเยโฮวาห์ รอดจากตาย"
ประทานแผ่ นดิ น นี แก่ พวกท่ าน 14 ชายนั นจึ งตอบนางว่ า "ชี วิต
ความคร้ ามกลัวต่ อท่านได้ ตกอยู่ ของเราเพื อชี วิ ตของเจ้ าน่ ะหรื อ
บนเราทั งหลาย และบรรดาชาว ถ้ าเจ้ าไม่ แพร่ งพรายเรื องนี แก่
แผ่ นดินก็ครั นคร้ ามต่ อท่าน
ผู้ ใด เราจะมี ความเมตตาและ
10 เพราะเราทั งหลายได้ ยิ น จริ งใจต่ อเจ้ า เมื อพระเยโฮวาห์
เรื องที พระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา ประทานแผ่ นดินนี แก่ เรา"
ให้ ทะเลแดงแห้ งไปต่ อหน้ าท่ าน 15 แล้ วนางจึ ง เอาเชื อ กหย่ อ น
(K) J ซมอ HP:HT-JW (O) อพย H:HP; J ซมอ HP:HT (T) ปฐก MQ:Q; อพย HQ:HQ
(HW) อพย HK:JH; กดว JH:JH (HH) อพย HQ:HK-HQ (HJ) ยชว J:HR; H ซมอ JW:HK
(HM) ยชว O:JM-JQ (HK) ปฐก KP:JT; วนฉ H:JK; มธ Q:P (HQ) กจ T:JQ
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หน้ า 451
โยชู วา J, M
เขาทั งสองลงทางหน้ าต่ าง ส่ งคนทั งสองนั นไป เขาก็ไป
เพราะบ้ านของนางตั งอยู่ ที กาํ - นางจึงเอาด้ ายแดงผูกไว้ ที หน้ าแพงเมื อง นางอาศั ยอยู่ ในกํา- ต่ าง
แพง
22 คนทั งสองออกไปแล้ วปี น
16 นางจึ งบอกเขาว่ า "จงขึ นไป ขึ นไปบนภู เ ขาพั กอยู่ ที นั น สาม
บนภูเขา ด้ วยเกรงว่ าผู้ ทีไล่ ตาม วัน จนผู้ ทีไล่ ตามกลับ เพราะผู้
จะพบเข้ า จงซ่ อนตั วอยู่ สามวั น ที ไล่ ตามนั นได้ ค้ นหาอยู่ ต ลอด
จนกว่ าผู้ ที ไล่ ตามจะกลั บ แล้ ว ทางก็ไม่ พบ
จึงค่ อยออกเดินต่ อไป"
23 ชายทั งสองก็ลงจากภู เขาอี ก
17 ชายนั นจึ งพู ดกั บนางว่ า และข้ ามไปหาโยชู วาบุตรชายนู น
"ฝ่ ายเราจะไม่ ให้ ผิ ดคํา ปฏิญาณ แล้ วเล่ าเหตุ การณ์ทั งสิ นซึ งเกิ ด
ซึ งเจ้ าได้ ให้ เราปฏิญาณนั น
แก่ ตนให้ ฟัง
18 ดู เถิ ด เมื อเรายกเข้ ามาใน 24 และเขากล่ าวแก่ โยชู วาว่ า
แผ่ นดิ นนี เจ้ าจงเอาด้ ายแดงนี "พระเยโฮวาห์ ทรงมอบแผ่ นดิ น
ผู กไว้ ที หน้ าต่ างซึ งเจ้ าหย่ อนเรา นั นทั งหมดไว้ ในมื อเราแน่ นอน
ลงไปนั น และเจ้ าจงรวบรวม แล้ ว และยิ งกว่ านั นอี กบรรดา
บิ ดามารดา พี น้ อง และครั ว ชาวบ้ านชาวเมื อ งในแผ่ นดิ น นี
เรื อนของบิ ดาทั งสิ นเข้ ามาไว้ ใน ก็มี ใจครั นคร้ ามไป เพราะเรา
บ้ าน
เป็ นเหตุ"
19 ถ้ ามี ผ้ ู ใดออกไปที ถนนนอก
คนอิ สราเอลข้าม
ประตูบ้าน ให้ โลหิ ตของผู้ นั นตก
แม่ น าํ จอร์แดน
บนศี รษะของผู้ นั นเอง ฝ่ ายเรา
ฝ่ ายโยชู วาก็ตื นแต่ เช้ า เขา
ไม่ มี ความผิ ด แต่ ถ้ ามี คนหนึ ง
ทั งหลายยกออกจากชิ ท ธิ ม
คนใดยกมื อขึ นทําร้ ายผู้ ใดที อยู่ มาถึงแม่ นาจอร์
ํ แดน ทังตัวท่าน
กับเจ้ าในเรือน ให้ โลหิ ตของคน และคนอิสราเอลทังหมด เขาพัก
นั นตกบนศีรษะของเราเถิด
อยู่ ทีนั นก่ อนจะข้ ามไป
20 แต่ ถ้ าเจ้ าแพร่ ง พรายเรื อง 2ครั นล่ วงมาได้ สามวั น พวก
ของเราแก่ ผ้ ู ใด เราก็พ้นจากคํา เจ้ าหน้ าทีกไ็ ปทัวค่ าย
ปฏิญาณซึ งเจ้ าให้ เราปฏิญาณไว้ 3แล้ วบั ญชาประชาชนว่ า "เมื อ
นั น"
ท่ านเห็ น หี บพั นธสั ญญาแห่ ง
21 นางจึ งกล่ าวว่ า "ให้ เป็ นไป พระเยโฮวาห์ พ ระเจ้ าของท่ า น
ตามคําของท่านเถิด" แล้ วนางก็ และเห็ น คนเลวี ซึ งเป็ นปุ โรหิ ต

3

(HP) อพย JW:P (HR) ยชว J:HJ; O:JM
(HT) H พกษ J:MJ; มธ JP:JQ (JK) อพย JM:MH; ยชว O:J; JH:KK
(H) ยชว J:H (J) ยชว H:HW-HH (M) กดว HW:MM; พบญ MH:T, JQ
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โยชู วา M
หน้ า 452
หามไป ก็ให้ ยกออกจากที ของ 10 และโยชู วากล่ าวว่ า "โดยเหตุ
ท่านตามหี บนั นไป
นี ท่ า นทั งหลายจะได้ ทราบว่ า
4 ทิ งระยะของท่ านไว้ ให้ ห่ าง พระเจ้ าผู้ ทรงพระชนม์ ได้ ประจากหี บประมาณสองพั นศอก ทั บอยู่ ท่ ามกลางท่ า นทั งหลาย
อย่ าเข้ าไปใกล้ หีบนั น เพื อท่ าน และว่ าพระองค์ จะทรงขั บไล่ คน
ทั งหลายจะได้ รู้ จั กทางที จะไป คานาอัน คนฮิตไทต์ คนฮี ไวต์
เพราะท่ านยั ง ไม่ เ คยผ่ านทางนี คนเปริสซี คนเกอร์กาชี คนอามาก่ อน"
โมไรต์ และคนเยบุสให้ พ้นหน้ า
5 ฝ่ ายโยชู วาจึ งกล่ าวแก่ ประชา ท่านทังหลายอย่ างแน่ นอน
ชนว่ า "จงชําระตัวให้ บริสุทธิV เถิด 11 ดู เถิ ด หี บพั นธสั ญญาแห่ ง
เพราะว่ าพรุ่ งนี พระเยโฮวาห์ จะ องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า ปิ นสากลพิ ทรงกระทํา การมหั ศจรรย์ ท่ าม- ภพจะข้ ามไปข้ างหน้ าท่ านลงไป
กลางท่าน"
ในแม่ นาจอร์
ํ แดน
6 โยชู วาสั งพวกปุ โรหิ ตว่ า 12 ฉะนั นบั ด นี จงเลื อ กคนสิ บ
"จงยกหี บพันธสั ญญาข้ ามไปข้ าง สองคนออกจากตระกู ล อิ ส ราหน้ าประชาชนทังปวง" เขาก็ เอลตระกู ลละคน
ยกหี บพั น ธสั ญ ญาเดิ นไปข้ าง 13 และต่ อมาทันที ที เมื อฝ่ าเท้ า
หน้ าประชาชน
ของปุ โรหิ ต ผู้ หามหี บแห่ งพระ
7พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโยชู วาว่ า เยโฮวาห์ องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าแห่ ง
"วั นนี เราจะเริ มยกย่ องเจ้ าท่าม- แผ่ นดิ นโลกทั งสิ น จะลงไปยื น
กลางสายตาของบรรดาอิสราเอล อยู่ ในแม่ นาจอร์
ํ แดน นําในแม่
เพื อเขาจะทราบว่ า เราอยู่ กั บ นําจอร์ แดนจะถู กตั ดขาดจากนํา
โมเสสมาแล้ วอย่ างไร เราจะอยู่ ที ไหลมาจากข้ างบน นํานั นจะ
กับเจ้ าอย่ างนั น
หยุดตั งขึ นเป็ นกองเดียว"
8และเจ้ าจงสั งปุ โรหิ ตผู้ หามหี บ 14 ดั ง นั นเมื อประชาชนยกจาก
พั นธสั ญญาว่ า `เมื อท่ านทั ง เต็นท์ ของเขาทั งหลาย เพื อจะ
หลายมาริ ม แม่ นํา จอร์ แ ดนจง ข้ ามแม่ นาจอร์
ํ
แดน พร้ อมกั บ
หยุดยืนอยู่ ในแม่ นาจอร์
ํ แดน'"
ปุ โรหิ ต หามหี บพั น ธสั ญญาไป
9และโยชู วากล่ าวแก่ คนอิ สรา- ข้ างหน้ าประชาชน
เอลว่ า "จงมาที นี เถิ ด และฟั ง 15 เมื อ คนหามหี บมาถึ ง แม่ นาํ
พระดํารั สของพระเยโฮวาห์ พระ จอร์ แดนและเท้ าของปุ โรหิ ต
เจ้ าของท่าน"
ผู้ หามหี บก้ าวลงในริ ม แม่ นํา
(K) อพย HT:HJ (Q) อพย HT:HW, HK-HQ (O) กดว K:HQ (P) ยชว H:Q, T; K:HK
(R) ยชว M:M, HP (HW) อพย MM:J; พบญ Q:JO (HH) ยชว M:HM (HJ) ยชว K:J, K
(HM) ยชว M:HH, HQ-HO; สดด PR:HM (HK) สดด HMJ:R; กจ P:KK-KQ (HQ) ยชว M:HM
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หน้ า 453
โยชู วา M, K
แล้ ว (แม่ นาจอร์
ํ แดนขึ นท่ วม คน ซึ งท่านจัดตั งจากประชาชน
ฝั งตลอดฤดูเกี ยวข้ าวเสมอ)
อิสราเอลตระกู ลละคน
16 นํา ที ไหลมาจากข้ างบนก็ 5โยชู วาจึ งสั งเขาว่ า "จงผ่ านไป
หยุ ด ตั งขึ นและนู นขึ นเป็ นกอง ข้ างหน้ าหี บแห่ งพระเยโฮวาห์
ไกลออกไปยิ งนั ก ตั งแต่ เมื อ ง พระเจ้ าของท่ า นลงไปกลางแม่
อาดั ม ซึ งเป็ นเมื องอยู่ ข้ างๆ นําจอร์แดน แล้ วแบกศิลามาคน
เมื องศาเรธาน และนําที ไหลลง ละก้ อนตามจํา นวนตระกู ลคน
สู่ ทะเลแห่ งที ราบ
คื อทะเล อิสราเอล
เค็มนั นก็ขาดกันสิ น แล้ วประชา 6เพื อว่ าสิ งนี จะเป็ นหมายสํา ชนก็ ข้ ามไปที ฝั งตรงข้ ามเมื อ ง คัญในหมู่ พวกท่านทังหลาย ใน
เยรีโค
เมื อลู กหลานของท่ า นจะถาม
17 และปุ โรหิ ตผู้ หามหี บพั นธ- บิดาในเวลาต่ อไปว่ า `ศิลาเหล่ า
สั ญญาของพระเยโฮวาห์ ยื น นี มีความหมายอะไร'
มั นอยู่ บนดิ น แห้ งกลางแม่ นํา 7 แล้ วท่ านจงตอบพวกเขาว่ า
จอร์แดน คนอิสราเอลทังหมดก็ `นํา ที จอร์ แดนขาดจากกั น ต่ อ
เดินข้ ามไปบนดินแห้ ง จนประ- หน้ าหี บพันธสัญญาแห่ งพระเยชาชนข้ ามแม่ นํา จอร์ แดนไป โฮวาห์ เมื อหี บนั นข้ ามแม่ นาํ
หมด
จอร์แดน นําในแม่ นาจอร์
ํ แดนก็
ทีระลึกทีทําด้วยศิ ลาสองแห่ ง
ขาดจากกัน ศิลาเหล่ านี จะเป็ นที
ต่ อมาเมื อประชาชนนั นได้ รํา ลึ กแก่ ลู กหลานอิ สราเอลเป็ น
ข้ ามแม่ นํา จอร์ แ ดนเสร็ จ นิตย์'"
หมดแล้ ว พระเยโฮวาห์ ตรั สสั ง 8คนอิ สราเอลเหล่ านั นก็กระทํา
ตามที โยชู วาบั ญชา และขนหิ น
โยชู วาว่ า
2 "จงเลื อ กชายสิ บสองคนจาก สิ บสองก้ อนมาจากกลางจอร์ แดน ตามจํานวนตระกู ลคนอิสประชาชนตระกู ลละคน
3และบั ญชาเขาว่ า `จงไปเอา ราเอล ดังทีพระเยโฮวาห์ ตรัสสั ง
ศิ ลาสิ บสองก้ อนจากที นี ที กลาง โยชู วา และเขาก็แบกมายังที ซึ ง
แม่ นาจอร์
ํ แดน ตรงทีซึ งเท้ าของ เขาพักอยู่ วางไว้ ทีนั น
ปุ โรหิ ตยื นมั นอยู่ นั น ขนมา 9 และโยชู วาได้ ตั งศิ ล าสิ บสอง
ํ แดน ตรง
วางไว้ ในที ซึ งท่ า นทั งหลายจะ ก้ อนไว้ กลางแม่ นาจอร์
ที ที เท้ าของปุ โรหิ ตผู้ หามหี บ
นอนในคืนวันนี '"
4แล้ วโยชู วาก็เลื อกชายสิ บสอง พันธสัญญายืนอยู่ และศิลาเหล่ า

4

(HO) ปฐก HK:M; กดว MK:M; พบญ M:HP; H พกษ K:HJ; P:KO (HP) อพย HK:JH-JJ, JT
(H) พบญ JP:J; ยชว M:HP (J) ยชว M:HJ (M) ยชว M:HM; K:HT-JW
(O) อพย HJ:JO; HM:HK; พบญ O:JW; JP:J (P) อพย HJ:HK; กดว HO:KW; ยชว M:HM
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โยชู วา K
หน้ า 454
นั นก็ยังอยู่ จนทุ กวันนี
17 โยชู วาจึ งบั ญชาแก่ ปุโรหิ ตว่ า
10 เพราะว่ าปุ โ รหิ ต ผู้ หามหี บ "จงขึ นมาจากจอร์แดนเถิด"
นั นได้ ยื น อยู่ ที กลางจอร์ แ ดน 18 ต่ อมาเมื อปุ โรหิ ตผู้ หามหี บ
กว่ าสิ งสารพั ดจะสําเร็จ ตามซึ ง พันธสัญญาแห่ งพระเยโฮวาห์ ขึน
พระเยโฮวาห์ บั ญ ชาโยชู วาให้ มาจากกลางจอร์ แดน เมื อฝ่ า
บอกประชาชน ตามซึ งโมเสสได้ เท้ าของปุ โรหิ ตยกขึ นเหยี ย บ
บั ญชาไว้ กั บโยชู วาทุ ก ประการ แผ่ นดิ นแห้ ง นําในจอร์ แดนก็
แล้ วประชาชนก็รีบข้ ามไป
กลั บมายั งที เก่ า ไหลท่ วมฝั ง
11 ต่ อ มาเมื อประชาชนข้ ามไป อย่ างเดิม
หมดแล้ ว หี บแห่ งพระเยโฮวาห์
กิลกาลคือค่ ายแห่ งแรก
และปุ โรหิ ตก็ ข้ ามไปต่ อหน้ า
ในคานาอัน
ประชาชน
19 ประชาชนได้ ขึ นจากจอร์ 12 คนรู เบน คนกาด และคน แดนในวันทีสิบเดือนทีหนึ ง ไป
มนั สเสห์ ครึ งตระกู ลถื ออาวุ ธนํา ตั งค่ ายอยู่ ทีกิลกาล ริมเขตเมือง
หน้ าคนอิ สราเอลข้ ามไปตามที เยรีโคข้ างทิศตะวันออก
โมเสสได้ สั งเขาไว้
20 และศิ ลาสิ บสองก้ อนซึ งเขา
13 มี คนถื ออาวุ ธ ไว้ พร้ อมที จ ะ นําออกมาจากจอร์แดนนั น โยเข้ า สงครามประมาณสี หมื นคน ชู วาก็ได้ ตั งไว้ ทีกิลกาล
ได้ ข้ามไปต่ อพระพั กตร์ พระเย- 21 ท่ านจึ งกล่ าวแก่ คนอิ สราเอล
โฮวาห์ เพื อทําศึ ก ไปถึ งที ราบ ว่ า "เวลาภายหน้ าเมื อลู กหลาน
เขตเมืองเยรีโค
จะถามบิดาของเขาว่ า `ศิลาเหล่ า
14 ในวั น นั นพระเยโฮวาห์ ท รง นี มีความหมายอะไร'
ยกย่ องโยชู วาท่ า มกลางสายตา 22 แล้ วท่ านจงตอบแก่ ลูกหลาน
ของคนอิสราเอลทั งปวง เขาทั ง ให้ ทราบว่ า `อิ สราเอลได้ ข้ าม
หลายก็ยาํ เกรงท่าน ดังทีเขาเคย จอร์แดนนี บนดินแห้ ง'
ยํา เกรงโมเสสตลอดชี วิ ตของ 23 เพราะว่ า พระเยโฮวาห์ พระ
ท่าน
เจ้ าของท่ านทั งหลายกระทํา ให้
15 พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโยชู วา แม่ นาจอร์
ํ
แดนแห้ งไปเพื อท่ าน
ว่ า
จนท่ านข้ ามไปได้ หมด ดั งที
16 "จงบั ญชาปุ โรหิ ตผู้ หามหี บ พระเยโฮวาห์ พ ระเจ้ าของท่ า น
พระโอวาทให้ ขึ นมาจากจอร์ - กระทําแก่ ทะเลแดง ทรงกระทํา
แดน"
ให้ แห้ งเพื อเราทั งหลาย จนเรา
(HH) ยชว M:HH; O:HH (HJ) กดว MJ:HP, JW (HK) ยชว M:P; H พศด JT:JQ
(HO) อพย JQ:HO, JJ (HR) ยชว M:HQ (HT) ยชว Q:T (JW) พบญ HH:MW; ยชว K:M; Q:T
(JH) ยชว K:O (JJ) อพย HJ:JO-JP (JM) อพย HK:JH
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หน้ า 455
โยชู วา K, Q
ข้ ามไปหมด
5แม้ ว่าประชาชนผู้ ออกมาเหล่ า
24 เพื อชนชาติ ทั งหลายทั วพิ - นั นได้ เข้ าสุ หนั ตหมดทุ กคนแล้ ว
ภพจะได้ ทราบว่ า พระหั ตถ์พระ แต่ ประชาชนทุ กคนที เกิ ดมา
เยโฮวาห์ นั นทรงฤทธิV เพื อท่ าน ใหม่ ตามทางที ในถิ นทุ รกั นดาร
ทั งหลายจะยําเกรงพระเยโฮวาห์ หลั งจากที ออกมาจากอี ยิปต์ นั น
พระเจ้ าของท่านเป็ นนิตย์"
ยังไม่ ได้ เข้ าสุหนัต
ต่ อมา เมื อบรรดากษั ตริ ย์ 6เพราะว่ าคนอิ สราเอลเดิ นทาง
ของคนอาโมไรต์ ซึ งอยู่ ฟาก สี สิ บปี อยู่ ในถิ นทุ ร กั น ดารจน
จอร์แดนข้ างตะวันตก และบรร- ประชาชนทังสิ น คือทหารทีออก
ดากษั ตริ ย์ของคนคานาอั น ซึ ง มาจากอี ยิ ปต์ สิ นชี วิ ต เสี ยหมด
อยู่ ใกล้ ทะเล ได้ ยินว่ าพระเยโฮ- เพราะเขามิ ไ ด้ เชื อฟั ง พระสุ ร วาห์ ทรงบั นดาลให้ นําในจอร์ - เสียงของพระเยโฮวาห์ ผู้ ซึ งพระ
แดนแห้ งไปต่ อหน้ าคนอิ สราเอล เยโฮวาห์ ท รงปฏิ ญาณกั บเขาว่ า
ให้ เราข้ ามฟากไปได้ หมดแล้ ว พระองค์ จ ะไม่ ทรงยอมให้ เขา
จิ ตใจของเขาก็ละลายไป ไม่ มี เห็นแผ่ นดิน ซึ งพระเยโฮวาห์ ได้
กํา ลั งใจในตั วอี กต่ อไป เหตุ ปฏิ ญาณแก่ บรรพบุ รุ ษว่ า จะ
เพราะคนอิสราเอล
ประทานแก่ เราทั งหลาย เป็ น
คนอิ สราเอลรุ่ นใหม่ เข้าสุหนัต
แผ่ นดินที มีนานมและนํ
ํ
าผึ งไหล
บริ
บ
ู
ร
ณ์
2คราวนั น พระเยโฮวาห์ ตรั ส
กั บโยชู วาว่ า "จงทํา มี ดด้ วย 7 แต่ บุ ตรของเขาซึ งพระองค์
หิ น คมและให้ คนอิ ส ราเอลเข้ า ทรงให้ แทนเขานั น โยชู วาก็ได้
ให้ เข้ าสุหนัต เพราะว่ าเขายั งไม่
สุหนัตเป็ นครั งทีสอง"
3 โยชู วาจึ งทํา มี ดด้ วยหิ นคม เข้ าสุหนัต เพราะว่ าเขาไม่ เคยได้
และให้ คนอิ สราเอลเข้ าสุ หนั ตที เข้ าสุหนัตเมื อมาตามทาง
เนิ นเขาแห่ งหนั งหุ้ มปลายองค- 8ต่ อมาเมื อได้ ให้ ประชาชนเข้ า
สุ หนั ตเสร็จหมดแล้ ว เขาก็พั ก
ชาต
4 นี แหละเป็ นเหตุ ซึ งโยชู วาให้ อยู่ ในที อาศั ยในค่ า ยจนกว่ าจะ
เขาเข้ าสุ หนั ต ในบรรดาประชา หายเป็ นปกติ
ชนผู้ ออกมาจากอี ยิ ปต์ พวกผู้ 9พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโยชู วาว่ า
ชาย คื อทหารทั งหมดสิ นชี วิ ต "วั นนี เราได้ กลิ งความอดสู
เสี ย ตามทางในถิ นทุ รกั นดาร เพราะอี ยิ ปต์ ไปให้ พ้ น เจ้ าแล้ ว"
จึ ง เรี ยกชื อตํา บลนั นว่ ากิ ล กาล
หลังจากทีออกจากอียิปต์

5

(JK) อพย HK:MH; HQ:HO (H) อพย HQ:HK-HQ; กดว HM:JT; ยชว J:HW-HH; T:T
(J) อพย K:JQ (K) กดว HK:JT; JO:OK-OQ; พบญ J:HK-HO (O) อพย M:R; กดว HK:JM
(P) กดว HK:MH (R) ปฐก MK:JQ (T) ปฐก MK:HK; ยชว K:HT
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โยชู วา Q, O
หน้ า 456
จนทุ กวันนี
รองเท้ าออกจากเท้ าของเจ้ าเสี ย
10 ฝ่ ายคนอิสราเอลได้ ตั งค่ ายที เพราะว่ าที ซึ งเจ้ ายื นอยู่ นี เป็ นที
กิลกาล เขาถือเทศกาลปั สกาใน บริสุทธิV " โยชู วาก็กระทําตาม
วั นที สิ บสี ของเดื อนนั นเวลาเย็น
พระเจ้าทรงชนะเมืองเยรี โค
ณ ทีราบเมืองเยรีโค
เพราะเหตุ คนอิ สราเอล
มานาขาดไป
เมื อ งเยรี โคต้ องถู กปิ ดไว้
11 วั นรุ่ งขึ นหลั งวั นเทศกาล ไม่ มีคนเข้ าออกได้ เลย
ปั สกา วั นนั นเองเขาก็รั บประ- 2พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโยชู วาว่ า
ทานผลอั นเกิดจากแผ่ นดิ น คือ "ดู แน่ ะ เราได้ มอบเมื องเยรี โค
ขนมไร้ เชื อและข้ าวคั ว
ไว้ ในมือเจ้ าแล้ ว ทังกษัตริย์และ
12 ตั งแต่ วั น รุ่ งขึ นมานาก็ ขาด ทแกล้ วทหาร
ไป คือเมื อเขาได้ รับประทานผล 3เจ้ าทั งหลายจงเดิ นขบวนรอบ
จากแผ่ นดิ น คนอิ สราเอลไม่ มี เมือง คือให้ บรรดาทหารไปรอบ
มานาอีกเลย ในปี นั นเขารับประ เมื องครั งหนึ ง เจ้ าจงทํา เช่ นนี
ทานผลจากแผ่ นดินคานาอัน
หกวัน
จอมพลโยธาของพระเยโฮวาห์ 4 ให้ ปุ โรหิ ต เจ็ ด คนถื อแตรเขา
แกะตัวผู้ เจ็ดคันนําหน้ าหี บ และ
ปรากฏแก่ โยชู วา
13 ต่ อมาเมื อโยชู วาอยู่ ข้างเมื อง ในวั น ที เจ็ ด นั นเจ้ าทั งหลายจง
เยรี โค ท่ านก็เงยหน้ าขึ นมองดู เดิ นรอบเมืองเจ็ดครั ง ให้ ปุโรและดูเถิด มีชายคนหนึ งชั กดาบ หิ ตเป่ าแตรไปด้ วย
ออกมาถื อยื นอยู่ ตรงหน้ าท่ า น 5และต่ อ มาเมื อเขาเป่ าเขาแกะ
โยชู วาเข้ าไปหาชายนั น กล่ าวแก่ ตัวผู้ เป็ นเสียงยาว พอเจ้ าได้ ยิน
เขาว่ า "ท่ านอยู่ ฝ่ ายเราหรื ออยู่ เสี ยงแตรนั น ก็ให้ ประชาชนทั ง
ปวงโห่ ร้ องขึ นด้ วยเสี ยงอั นดั ง
ฝ่ ายศัตรู"
14 ผู้ นั นจึ งตอบว่ า "มิ ใช่ ที กํา แพงเมื อ งนั นก็ จ ะพั งลงราบ
เรามานี ก็ ม าเป็ นจอมพลโยธา และประชาชนจะขึ นไปทุ กคน
ของพระเยโฮวาห์ " ฝ่ ายโยชู วาก็ ต่ างตรงไปข้ างหน้ าตน"
กราบลงถึ งดิ นนมั สการแล้ วถาม 6 ฝ่ ายโยชู วาบุ ตรชายนู นจึ ง
ว่ า "เจ้ านายของข้ าพเจ้ า ท่านจะ เรี ยกปุ โรหิ ตมาสั งว่ า "จงยก
หี บพั นธสั ญญาขึ นหามไป ให้
ให้ ผ้ ู รับใช้ ของท่านกระทําอะไร"
15 และจอมพลโยธาของพระ ปุโรหิ ตเจ็ดคนถือแตรเขาแกะตัว
เยโฮวาห์ จึงสั งโยชู วาว่ า "จงถอด ผู้ เจ็ ด คั น เดิ นนํา หน้ าหี บแห่ ง

6

(HW) อพย HJ:O; กดว T:Q (HJ) อพย HO:MQ (HM) ปฐก HR:H-J; MJ:JK, MW
(HK) ปฐก HP:M; อพย MK:R; กดว JW:O (HQ) อพย M:Q; กจ P:MM (H) ยชว J:H
(J) พบญ P:JK; ยชว J:T, JK; R:H (K) ลนต JQ:T; กดว HW:R; วนฉ P:HO, JJ
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หน้ า 457
โยชู วา O
พระเยโฮวาห์ "
เขาแกะตั วผู้ เจ็ดคั นเดิ นนําหน้ า
7และท่ านสั งประชาชนว่ า "จง หี บแห่ งพระเยโฮวาห์ เรื อยไป
ออกเดินรอบเมืองนั น ให้ ทหาร และเป่ าแตรไปด้ วย และทหาร
ถื อ อาวุ ธ เดิ น ข้ างหน้ าหี บแห่ ง ถื อ อาวุ ธ ก็ เ ดิ น อยู่ ข้ างหน้ าเขา
พระเยโฮวาห์ "
และกองหลั งก็ เ ดิ นอยู่ ข้ างหลั ง
8ต่ อมา เมื อโยชู วาบั ญชาแก่ หี บแห่ งพระเยโฮวาห์ ฝ่ ายปุโรประชาชนแล้ ว ปุ โรหิ ตเจ็ดคน หิ ตนั นก็เดินเป่ าแตรไปเรื อยๆ
ที ถื อเขาแกะตั วผู้ เจ็ด คั น ก็เดิ น 14 และในวั นที สองเขาก็ เ ดิ น
ผ่ า นไปข้ างหน้ าต่ อ พระพั ก ตร์ รอบเมื องนั นครั งหนึ งแล้ วกลั บ
พระเยโฮวาห์ และเป่ าแตรไป เข้ าค่ ายอี ก เขาทําเช่ นนี อยู่ หก
ด้ วย และมี หี บพั นธสั ญญาแห่ ง วัน
พระเยโฮวาห์ ตามเขามา
15 ต่ อมา ในวันที เจ็ดเขาลุกขึ น
9และทหารถืออาวุธเดินอยู่ หน้ า แต่ เช้ าตรู่ เดิ นกระบวนรอบ
ปุโรหิ ตผู้ เป่ าแตร และกองระวัง เมื องอย่ างเคยเจ็ดครั ง เฉพาะ
หลั งก็เดิ นตามหี บ ฝ่ ายปุ โรหิ ต วั นเดี ยวนั นเขาได้ เดิ น กระบวน
นั นก็เดินเรื อยไปเป่ าแตรอยู่
รอบเมืองเจ็ดครั ง
10 แต่ โยชู วาบั ญชาประชาชนว่ า 16 อยู่ มาในครั งที เจ็ด เมื อ
"ท่ านอย่ าโห่ ร้อง อย่ าให้ ใครได้ ปุ โรหิ ตเป่ าแตร โยชู วาบอกแก่
ยินเสียงของท่าน อย่ าให้ ถ้อยคํา ประชาชนว่ า "จงโห่ ร้ องขึ นเถิ ด
หลุ ดจากปากของท่ า นทั งหลาย เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงมอบ
เลย จนกว่ าจะถึ งวั นที ข้ าพเจ้ า เมืองให้ แก่ ท่านแล้ ว
บอกให้ ท่ านโห่ ร้ อง ท่ านจึ งโห่ 17 เมืองนั นและสารพัดในเมื อง
ร้ องกัน"
นั นจะถู กสาปแช่ งต่ อพระเยโฮ11 หี บแห่ งพระเยโฮวาห์ จึ ง วาห์ เว้ นแต่ ราหั บหญิ งโสเภณี
เวี ยนรอบเมื องดั งนี แหละ คื อ กับคนทั งหลายทีอยู่ ในเรือนของ
เวี ยนรอบหนึ งเที ยว เขาก็กลั บ นางจะรอดชี วิต เพราะว่ านางได้
เข้ าค่ าย นอนค้ างคื นอยู่ ในค่ าย ซ่ อนผู้ สื อสารทีพวกเราใช้ ไป
นั น
18 แต่ ส่วนท่านทังหลาย จงห่ าง
12 โยชู วาตื นขึ นแต่ เช้ าและ ไกลจากของที ถู กสาปแช่ งนั น
ปุ โรหิ ตก็ ยกหี บแห่ ง พระเยโฮ- เกรงว่ าเมื อท่ านทั งหลายจะเก็บ
วาห์ ขึนหาม
สิ ง ที ถู ก สาปแช่ งแล้ วนั นไว้ บ้ าง
13 และปุ โรหิ ต เจ็ ด คนถื อ แตร ท่ านเองจะต้ องถู กสาปแช่ ง ทั ง
(T) กดว HW:JQ (HH) ยชว K:HH (HJ) พบญ MH:JQ
(HP) พบญ HM:HP; ยชว J:H, K, O; P:H; มธ H:Q
(HR) พบญ P:JO; ยชว P:H, HJ, JQ; H พกษ HR:HP; ยน H:HJ
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โยชู วา O, P
หน้ า 458
จะทํา ให้ ค่ ายของคนอิ ส ราเอล 24 ส่ วนเมื องนั นเขาก็จุ ดไฟเผา
เป็ นสิ งที ถู กสาปแช่ ง และนํา เสี ยทั งสารพั ดที อยู่ ในเมื องนั น
ความทุ กข์ลาํ บากมาสู่
นอกจากเงินและทองและเครื อง
19 แต่ บรรดาเงิ นและทอง และ ใช้ ทีทาํ ด้ วยทองสัมฤทธิV และด้ วย
เครื องใช้ ที ทาํ ด้ วยทองสั มฤทธิV เหล็กนั น เขานํามาไว้ ในคลั งใน
และเหล็กเป็ นของถวายแด่ พระ พระนิเวศของพระเยโฮวาห์
เยโฮวาห์ ให้ นาํ เข้ าไปไว้ ในคลั ง 25 ส่ วนราหั บหญิ งโสเภณี และ
ของพระเยโฮวาห์ "
ครอบครั วบิ ดาของนาง และ
20 เหตุ ฉะนั นประชาชนก็ โ ห่ สารพัดที เป็ นของนาง โยชู วาได้
ร้ องเมื อปุ โรหิ ตเป่ าแตร ดั งนั น ไว้ ชี วิ ต และนางก็อาศั ยอยู่ ใน
พอประชาชนได้ ยิ นเสี ยงแตร อิ สราเอลจนทุ กวั นนี เพราะว่ า
เขาก็ โห่ ร้ องดั งและกํา แพงก็พั ง นางซ่ อนผู้ สื อสาร ซึ งโยชู วาส่ ง
ลงราบ ประชาชนจึ งขึ นไปใน ไปสอดแนมเมืองเยรีโค
เมื องทุ กคนต่ างตรงไปข้ างหน้ า 26 ในคราวนั นโยชู วาให้ คนทั ง
ตนและเข้ ายึดเมืองนั น
หลายปฏิญาณว่ า "ผู้ ใดทีลุ กขึ น
21 แล้ วเขาก็ทาํ ลายสารพัดที อยู่ สร้ างเมืองนี ใหม่ คือเมืองเยรีในเมื องนั นเสี ยสิ นด้ วยคมดาบ โค ก็ให้ ผ้ ู นั นได้ รับคําสาปแช่ ง
ทั งชายและหญิ ง หนุ่ มและแก่ เฉพาะพระพั กตร์ พระเยโฮวาห์
ทังวัว แกะและลา
ผู้ ใดวางรากลงก็ ใ ห้ ผู้ นั นเสี ย
22 แต่ โยชู วาได้ สั งชายสองคนผู้ บุตรหั วปี ผู้ ใดตั งประตูเมืองขึ น
ทีไปสอดแนมแผ่ นดินนั นว่ า "จง ก็ให้ เสียบุตรสุดท้ อง"
เข้ าไปในเรื อนของหญิ ง โสเภณี 27 ดั ง นั นแหละพระเยโฮวาห์
และนํา หญิ ง นั นกั บสารพั ด ซึ ง ทรงสถิ ตอยู่ กั บโยชู วา และชื อ
หญิ งนั นมี อยู่ ออกมาดั งที
เสี ยงของท่ านเลื องลื อไปตลอด
ท่านได้ ปฏิญาณแก่ นางไว้ "
แผ่ นดิน
23 ดั งนั นชายหนุ่ มที เป็ นผู้ สอด
อาคานถู กประหารชี วิต
แนมก็ เ ข้ าไปนํา ราหั บออกมา
เพราะบาปของเขา
กั บ บิ ด ามารดาและพี น้ องและ
แต่ ค นอิ ส ราเอลได้ ละเมิ ด
สารพั ดซึ งเป็ นของนาง และเขา
ในเรื องของที ถู ก สาปแช่ ง
นํา ญาติ พี น้ องทั งหมดของนาง นั น เพราะอาคานบุตรชายคารมี
ออกมาให้ ไปพั ก อยู่ นอกค่ าย ผู้ เป็ นบุ ตรชายศับดี ผู้ เป็ นบุ ตร
ของอิสราเอล
ชายเศ-ราห์ ตระกู ลยู ดาห์ ได้

7

(JW) ฮบ HH:MW (JH) พบญ P:J; JW:HO-HP
(JJ) ยชว J:HJ-HT; ฮบ HH:MH (JM) ยชว J:HM
(JQ) มธ H:Q (JO) H พกษ HO:MK (H) ยชว O:HP-HT; P:JW-JH; JJ:JW
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หน้ า 459
โยชู วา P
นําของที ถู กสาปแช่ งบางส่ วนไป ราเอล ต่ างก็เอาผงคลี ดิ นใส่
เป็ นของตน และพระพิ โรธของ ศีรษะของตน
พระเยโฮวาห์ ก ็ พลุ่ งขึ นต่ อคน 7โยชู วากราบทู ลว่ า "โอ ข้ าแต่
อิสราเอล
องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า
2ฝ่ ายโยชู วาให้ คนออกจากเย- อนิ จจา เอ๋ย เป็ นไฉนพระองค์
รี โคไปยั งเมื องอั ย ซึ งอยู่ ใกล้ จึ ง ทรงนํา ชนชาติ นี ข้ ามแม่ นาํ
เบธาเวน ข้ างทิศตะวันออกของ จอร์ แดนมาเพื อจะมอบเราทั ง
เมืองเบธเอล บอกเขาว่ า "จงขึ น หลายไว้ ในมื อของคนอาโมไรต์
ไปและสอดแนมดูเมืองนั น" คน ให้ ทาํ ลายเสีย พวกข้ าพระองค์มี
เหล่ านั นก็ขึ นไปและสอดแนมดู ความเสียดายทีไม่ พอใจอยู่ เพียง
ทีเมืองอัย
ฟากแม่ นาจอร์
ํ แดนข้ างโน้ น
3และเขากลั บมารายงานแก่ โย- 8โอ ข้ าแต่ องค์พระผู้ เป็ นเจ้ า ข้ า
ชู วาว่ า "ไม่ ต้ องให้ ประชาชนทั ง พระองค์ จะทู ลประการใดได้ เล่ า
หมดขึ นไป ให้ สั กสองสามพั น เมื ออิ สราเอลหั นหลั งหนี ให้ พ้ น
คนขึ นไปตีเมืองอัยก็พอ ไม่ ต้อง หน้ าศัตรูเสียแล้ ว
ให้ ประชาชนทั งหมดลํา บากที 9 เพราะว่ า คนคานาอั น กั บผู้ ที
นั นเลย เพราะเขามีคนน้ อย"
อาศั ยอยู่ ในแผ่ นดิ นนั นคงจะได้
4เพราะฉะนั นจึ งมี ประชาชนขึ น ยิน แล้ วคงจะยกมาตั งล้ อมพวก
ไปที นั นเพี ยงสามพั นคน แต่ ข้ าพระองค์ และตัดชื อของบรรต้ องแตกหนี ให้ พ้ นหน้ าชาว ดาข้ าพระองค์ เสี ยจากแผ่ น ดิ น
เมืองอัย
โลก และพระองค์ จะทรงกระทํา
5 ฝ่ ายชาวเมื อ งอั ยก็ ฆ่ าฟั น คน ประการใดต่ อพระนามอั น ยิ ง
เหล่ า นั นตายประมาณสามสิ บ ใหญ่ ของพระองค์"
หกคน โดยขั บไล่ คนเหล่ านั น 10 ฝ่ ายพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ
จากตรงหน้ าประตู เ มื อ งไปยั ง โยชู วาว่ า "จงลุกขึ นเถิด ไฉนเจ้ า
เชบาริ มฟั นเขาตามทางลง และ จึงซบหน้ าลงดังนี เล่ า
จิ ตใจของประชาชนก็ล ะลายไป 11 คนอิ ส ราเอลได้ กระทํา บาป
อย่ างนํา
เขาได้ ละเมิ ดพั นธสั ญญาซึ งเรา
6ฝ่ ายโยชู วาก็ฉี กเสื อผ้ าของตน ได้ บั ญชาเขาไว้ เขาได้ ยั กยอก
ซบหน้ าลงถึ ง ดิ น หน้ าหี บ แห่ ง ของที ถู กสาปแช่ ง เขาได้ ขโมย
พระเยโฮวาห์ จนถึงเวลาเย็น ทัง และปิ ดบัง และได้ เอาของรวมไว้
ท่ านกั บพวกผู้ ใหญ่ ของคนอิ ส- กับข้ าวของของตน
(K) ลนต JO:HP; พบญ JR:JQ (Q) ลนต JO:MO; ยชว J:T, HH
(O) ปฐก MP:JT, MK (P) อพย HP:M; กดว JH:Q
(T) อพย MJ:HJ; กดว HK:HM; พบญ MJ:JO (HH) ยชว O:HP-HT; กจ Q:H-J
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12 เพราะฉะนั นคนอิ สราเอลจึ ง ในอิสราเอล"
ยื นหยั ดต่ อสู้ ศั ตรู ของตนไม่ ไ ด้ 16 โยชู วาจึ งลุ กขึ นแต่ เช้ าตรู่
ได้ หั นหลั งหนี ต่ อหน้ าศั ตรู และนํา คนอิ สราเอลเข้ ามาที ล ะ
เพราะเขากลายเป็ นสิ งที ถู กสาป ตระกู ล และตระกู ลยู ดาห์ ทรง
แช่ ง เราจะไม่ อยู่ กับเจ้ าทังหลาย ถู กเลือก
อี กต่ อไป เว้ นแต่ เจ้ าจะทํา ลาย 17 จึ ง นํา ครอบครั ว ของยู ด าห์
สิ งของที ถู ก สาปแช่ งเหล่ านั น เข้ ามา และทรงเลื อกครอบครั ว
เสียจากท่ามกลางพวกเจ้ า
เศ-ราห์ และนําครอบครั วเศ13 จงลุ กขึ นชํา ระประชาชนให้ ราห์ มาทีละคน และศับดีทรงถู ก
บริสุทธิV และกล่ าวว่ า `จงชําระตัว เลือก
เสี ยเพื อวั นพรุ่ งนี เพราะพระ 18 และนําครัวเรือนของท่ านเข้ า
เยโฮวาห์ พระเจ้ าของคนอิ สรา- มาที ละคน และคนที ทรงถู ก
เอลกล่ าวเช่ นนี ว่ า "โอ อิสราเอล เลื อ กคื อ อาคานบุ ตรชายคารมี
เอ๋ ย มี สิ งของที ถู กสาปแช่ งอยู่ ผู้ เป็ นบุ ตรชายศับดี ผู้ เป็ นบุ ตร
ในหมู่ พวกเจ้ า เจ้ าจะยืนหยัดต่ อ ชายเศ-ราห์ ตระกู ลยูดาห์
สู้ ศัตรูของเจ้ าไม่ ได้ จนกว่ าเจ้ าจะ 19 ฝ่ ายโยชู วาจึ ง กล่ า วแก่ อานํา สิ งของที ถู กสาปแช่ งนั นออก คานว่ า "ลูกเอ๋ย จงถวายสง่ าราศี
เสียจากหมู่ พวกเจ้ า"'
แด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ
14 พอรุ่ งเช้ าเจ้ าทั งหลายจงเข้ า อิ สราเอล และจงสารภาพต่ อ
มาทีละตระกู ล ตระกู ลใดทีพระ พระองค์ จงบอกข้ ามาว่ าเจ้ าได้
เยโฮวาห์ ทรงเลื อ กจั บไว้ ก็ ต้ อง กระทําอะไรไป อย่ าปิ ดบังไว้ จาก
เข้ ามาทีละครอบครัว ครอบครัว ข้ าเลย"
ใดที พระเยโฮวาห์ ท รงเลื อ กจั บ 20 และอาคานตอบโยชู วาว่ า
ไว้ กใ็ ห้ เข้ ามาทีละครัวเรือน ครัว "เป็ นความจริ งแล้ วที ข้ าพเจ้ าได้
เรื อนใดที พระเยโฮวาห์ ทรง กระทําบาปต่ อพระเยโฮวาห์ พระ
เลือกจับไว้ ก็ให้ เข้ ามาทีละคน
เจ้ าของอิ สราเอล ข้ าพเจ้ าได้
15 ผู้ ใดถู กจั บว่ ามี ของที ถู กสาป กระทําดังนี
แช่ งนั น ก็ต้องถู กเผาเสียด้ วยไฟ 21 ในหมู่ ของที ริบมาข้ าพเจ้ าได้
ทั งตั วเขาและสารพั ดที เป็ นของ เห็ น เสื อคลุ ม งามตั วหนึ งของ
เขา เพราะเขาได้ ละเมิ ดพั นธ- เมื องบาบิ โลน กั บเงิ นสองร้ อย
สั ญญาของพระเยโฮวาห์ และ เชเขล และทองคําแท่งหนึ งหนัก
เพราะเขาได้ กระทําความโง่ เขลา ห้ าสิบเชเขล ข้ าพเจ้ าก็โลภอยาก
(HJ) กดว HK:MT, KQ; พบญ P:JO (HM) อพย HT:HW; ยชว M:Q (HK) สภษ HO:MM
(HQ) ปฐก MK:P; ยชว P:HH; วนฉ JW:O; H ซมอ HK:MR-MT (HR) H ซมอ HK:KJ
(HT) กดว Q:O-P; H ซมอ O:Q; HK:KM; J พศด MW:JJ (JW) กดว JJ:MK; H ซมอ HQ:JK
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ได้ ของเหล่ านั น ข้ าพเจ้ าจึ งเอา พระองค์ เพราะฉะนั นจนถึ งทุ ก
มา ดูเถิด ของเหล่ านั นซ่ อนอยู่ วั นนี เขายั ง เรี ยกที นั นว่ าหุ บเขา
ใต้ ดิ นในเต็นท์ของข้ าพเจ้ า เงิน อาโคร์
นั นอยู่ ข้างล่ าง"
คนอิ สราเอลชนะ
22 ฝ่ ายโยชู วาก็ให้ ผ้ ู สื อสารออก
และเผาเมืองอัย
ไปและเขาทั งหลายก็ วิ งไปที
พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโยชู วา
เต็นท์ ดูเถิด ของนั นซ่ อนอยู่ ใน
ว่ า "อย่ ากลั วหรื อขยาดเลย
เต็นท์ของเขา มีเงินอยู่ ข้างล่ าง
จงนําทหารทังหมดไปกับเจ้ า ลุก
23 เขาก็ เ อาออกมาจากกลาง ขึ นไปยังเมืองอัยเถิด ดูเถิด เรา
เต็ น ท์ นํา ไปให้ โยชู วาและคน ได้ มอบกษัตริย์เมื องอั ยไว้ ในมื อ
อิ สราเอลทั งปวง แล้ วเขาก็วาง เจ้ าแล้ ว พร้ อมทังประชาชนของ
ของเหล่ านั นลงต่ อ พระพั ก ตร์ เขา เมื องของเขาและแผ่ นดิ น
พระเยโฮวาห์
ของเขาด้ วย
24 และโยชู วากั บบรรดาคนอิ ส- 2 เจ้ าจงกระทํา แก่ เมื อ งอั ยและ
ราเอลจึ งพาอาคานบุ ตรชายเศ- กษั ต ริ ย์ ของเมื องนั นเช่ นเดี ยว
ราห์ พร้ อมกับเงิน เสื อคลุมตัว กั บที เ จ้ ากระทํา กั บเมื องเยรี โค
นั น และทองแท่ งนั น ทั งบุ ตร และกษั ตริ ย์ ของเมื องนั น แต่
ชายหญิงของเขา ทังวัว ลา แพะ ข้ าวของและสัตว์ทีริบมานั น ตก
แกะ และเต็นท์ของเขา ทุ กสิ งที เป็ นของเจ้ าได้ จงตั งซุ่ มไว้ ทีข้าง
เขามี อยู่ และนําคนกั บของทั ง หลังเมือง"
หมดไปยังหุ บเขาอาโคร์
3 โยชู วาจึ งลุ กขึ นพร้ อมกั บ
25 และโยชู วากล่ าวว่ า "ทํา ไม บรรดาทหารไปยั งเมื องอั ย
เจ้ าจึ งนํา ความยากร้ ายมาให้ เรา และโยชู วาได้ คั ด ทแกล้ วทหาร
พระเยโฮวาห์ จะทรงนําความยาก ส า ม ห มื น ค น ใ ห้ ย ก ไ ป ใ น
ร้ ายมาถึงเจ้ าในวันนี " และบรร- เวลากลางคืน
ดาคนอิสราเอลก็เอาหิ นขว้ างเขา 4และท่ านบั ญชาเขาว่ า "ดู เถิ ด
ให้ ตาย เผาเขาทั งหลายด้ วยไฟ ท่านจงซุ่ มอยู่ ข้างหลังเมือง อย่ า
เมื อขว้ างเขาด้ วยก้ อนหิ นแล้ ว
ให้ ห่างไกลจากเมืองนัก และให้
26 แล้ วเอาหิ นถมกองทั บเขาไว้ เตรียมตัวไว้ พร้ อมทุ กคน
เป็ นกองใหญ่ ยั งอยู่ จนทุ กวั นนี 5 ส่ วนตั วเราและประชาชนทั ง
และพระเยโฮวาห์ ก ็ทรงหั นกลั บ หมดที อยู่ กั บเราจะเข้ าไปถึ งตั ว
จากพระพิ โรธอั น แรงกล้ าของ เมือง และต่ อมาเมื อเขาออกมา

8

(JK) กดว HO:MJ-MM; ยชว P:JO (JQ) พบญ HP:Q; ยชว O:HR; H พศด J:P; กท Q:HJ
(JO) พบญ HM:HP; ยชว P:JK; R:JT; J ซมอ HR:HP (H) พบญ H:JH; P:HR; MH:R
(J) พบญ JW:HK; ยชว O:JH; R:JP (K) วนฉ JW:JT (Q) ยชว P:Q; JW:MJ
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ต่ อสู้ เราอย่ างคราวก่ อน เราก็จะ 12 และท่ า นจั ดคนประมาณห้ า
ถอยหนีให้ พ้นหน้ าเขา
พั นคน ให้ เขาแอบซุ่ มอยู่ ระ6(เขาจะตามเราออกมา) จน หว่ างเมื อ งเบธเอลกั บเมื องอั ย
เราจะได้ ลวงเขาให้ ออกมาห่ า ง ทางทิศตะวันตกของตัวเมือง
จากตัวเมือง เพราะเขาจะพูดว่ า 13 ดั งนั นเขาทั งหลายก็วางกํา `เขาทั งหลายกํา ลั ง หนี จ ากเรา ลั งรบให้ กองหลวงอยู่ ด้ านเหนื อ
อย่ างคราวก่ อน' ฉะนี เราจะหนี ของเมือง และกองระวังหลังอยู่
ให้ พ้นหน้ าเขาเรื อยมา
ด้ านตะวั นตกของเมื อง ในคื น
7แล้ วท่ านทั งหลายจงลุ กจากที วันนั นโยชู วานอนอยู่ ในหุ บเขา
ซุ่ มซ่ อนเข้ ายึ ดเมืองนั นไว้ เพราะ 14 ต่ อมา เมื อกษั ตริ ย์เมื องอั ย
พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่านจะ เห็นดังนั น ชาวเมื องก็รีบลุกขึ น
ทรงมอบเมืองนั นไว้ ในมือท่าน
แต่ เช้ าตรู่ ออกไปสู้ รบกั บอิ สรา8 และเมื อท่ านทั งหลายเข้ ายึ ด เอล ณ ที ปะทะกั นหน้ าที ราบ
เมื องได้ แล้ ว ท่ านจงจุ ดไฟเผา ทั งท่ า นและประชาชนทั งหมด
เมื องเสี ย จงกระทํา ตามที พระ ของท่ าน แต่ ท่ านไม่ ทราบว่ ามี
เยโฮวาห์ ตรัสสั ง ดูเถิด ข้ าพเจ้ า กองซุ่ มคอยอยู่ ต่ อสู้ ท่ า นข้ าง
ได้ บัญชาท่านไว้ แล้ ว"
หลังเมือง
9แล้ วโยชู วาก็ให้ เขาไป เขาก็ 15 โยชู วากับอิ สราเอลทั งปวงจึง
ออกไปยั งที ซุ่ มอยู่ ระหว่ างเบธ- แสร้ งทําเป็ นแพ้ ฝีมื อต่ อหน้ าเขา
เอลกั บเมื องอั ย ทางทิ ศตะวั น แล้ ว หนี ตรงไปยั งทางถิ นทุ รตกของเมื องอั ย แต่ คื นวั นนั น กันดาร
โยชู วานอนค้ างอยู่ กับประชาชน
16 คนในเมื อ งอั ยทั งหมดก็ถู ก
10 โยชู วาตื นขึ นแต่ เช้ าตรู่ ก็ เรี ยกให้ ตามออกไป เมื อเขาไล่
ออกตรวจประชาชน แล้ วขึ นไป ตามโยชู วาไปนั น เขาก็ออกห่ าง
พร้ อมกับพวกผู้ ใหญ่ ของอิ สรา- จากเมืองไปทุ กที
เอลนําหน้ าประชาชนไปเมืองอัย 17 ไม่ มี ช ายสั กคนหนึ งที เหลื อ
11 และบรรดาประชาชน คื อ อยู่ ในเมื องอั ยหรื อเมื องเบธเอล
ทหารที อยู่ กั บท่ านทุ กคน ก็ขึ น ที มิ ไ ด้ ออกไปไล่ ตามอิ ส ราเอล
ไปแล้ วรุ กใกล้ ตรงหน้ าตั วเมื อง เขาปล่ อยให้ เมืองเปิ ดอยู่ ไล่ ตาม
เข้ าไป และตั งค่ ายอยู่ ด้านเหนือ อิสราเอลไป
ของเมื องอั ย มี หุ บเขาคั นระ- 18 แล้ วพระเยโฮวาห์ ตรัสสั งโยหว่ างเขากับเมืองอัย
ชู วาว่ า "จงยื นหอกซึ งอยู่ ในมื อ
(R) J ซมอ HM:JR (HH) ยชว R:Q
(HK) วนฉ JW:MK; ปญจ T:HJ
(HQ) วนฉ JW:MO
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ของเจ้ าออกตรงไปยั ง เมื อ งอั ย ชาวเมื อ งอั ย ทั งหมดในทุ่ งใน
เพราะเราจะมอบเมื องนั นไว้ ใน ถิ นทุ รกั นดารที เขาไล่ ตามไปนั น
มื อของเจ้ า" แล้ วโยชู วาก็ยื น และคนเหล่ านั นล้ มตายหมด
หอกซึ งอยู่ ในมื อออกไปยั งเมื อง ด้ วยคมดาบจนคนสุดท้ าย บรรนั น
ดาคนอิ สราเอลก็ กลั บเข้ า เมื อง
19 ทหารที ซุ่ มอยู่ ก ็ลุ กออกจาก อัยโจมตีคนในเมืองด้ วยคมดาบ
ที ซ่ อนอย่ างรวดเร็ว พอโยชู วา 25 คนที ล้ มตายทั งหมดวั น นั น
ยื นมื อของท่ านออก ทหารก็วิ ง ทั งชายและหญิ ง จํา นวนหมื น
ตรงเข้ า ไปในเมื องและยึ ดเมื อง สองพั นคน คื อชาวเมื องอั ยทั ง
ไว้ แล้ วเขาก็รีบจุ ดไฟเผาเมือง
หมด
20 เมื อชาวเมื องอั ยเหลี ยวหลั ง 26 เพราะโยชู วามิ ไ ด้ หดมื อ ที
มาดู ดูเถิด ควันไฟทีไหม้ เมือง ถื อหอกยื นอยู่ นั น จนกว่ าจะได้
พลุ่ งขึ นไปยังท้ องฟ้ า เขาก็หมด ผลาญชาวเมืองอัยพินาศสิ น
กํา ลั ง ที จะหนี ไ ปทางนี หรื อทาง 27 แต่ คนอิ สราเอลได้ ริ บเอาฝู ง
นั น เพราะว่ าประชาชนที หนี ไป สั ต ว์ และข้ าวของของเมื อ งนั น
ทางถิ นทุ รกั นดารหั นกลั บมาต่ อ เป็ นของตน ตามพระวจนะของ
สู้ กับผู้ ทีไล่ ตาม
พระเยโฮวาห์ ซึ งทรงบั ญชาไว้
21 และเมื อโยชู วากั บบรรดา กับโยชู วา
อิ สราเอลเห็นว่ ากองซุ่ มยึ ดเมื อง 28 ดั งนี แหละโยชู วาจึ งเผาเมื อง
ได้ แล้ ว และควันไฟทีไหม้ เมือง อั ยเสี ย กระทํา ให้ เป็ นกองซาก
พลุ่ งขึ น เขาก็หั นกลั บมาโจมตี ปรักหั กพังอยู่ เป็ นนิตย์ คือเป็ น
ชาวเมืองอัย
ทีรกร้ างอยู่ จนถึงทุ กวันนี
22 คนอื นๆก็ออกมาจากเมื องสู้ 29 และท่ านแขวนกษั ตริ ย์ เมื อง
รบกั บเขา กระทําให้ เขาอยู่ ระ- อั ยไว้ ที ต้ นไม้ จนถึ งเวลาเย็ น
หว่ างกลางอิสราเอล ผู้ อยู่ ข้างนี เมื อดวงอาทิ ตย์ ตก โยชู วาจึ ง
บ้ างข้ างโน้ นบ้ าง และคนอิสรา- บั ญชาและเขาก็ ปลดศพลงจาก
เอลก็ โ จมตี เขาจนไม่ มี สั ก คน ต้ นไม้ นาํ ไปทิงไว้ ที ทางเข้ าประตู
หนึ งรอดชี วิตหรือหนีไปได้
เมื อง แล้ วเอาหิ นถมทับไว้ เป็ น
23 แต่ ก ษั ต ริ ย์ เ มื อ งอั ยยั งเป็ น กองใหญ่ ซึ งยังอยู่ จนทุ กวันนี
อยู่ ได้ ถู กจั บและคุ มตั วมาหา พระพรและการสาปแช่ งต่ างๆ
โยชู วา
30 แล้ วโยชู วาได้ สร้ างแท่ นบู ชา
24 ต่ อมาเมื ออิสราเอลไล่ ฆ่าฟั น ในภู เขาเอบาลถวายแด่ พระเย(JJ) พบญ P:J (JO) ยชว O:JH (JP) กดว MH:JJ, JO; ยชว R:J
(JR) พบญ HM:HO (JT) พบญ JH:JJ-JM; ยชว P:JO; HW:JO-JP
(MW) พบญ JP:K-R
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โฮวาห์ พระเจ้ าของอิสราเอล
บัญญัติทุกประการ
31 ดั ง ที โมเสสผู้ รั บใช้ ของพระ 35 ไม่ มี คาํ ซึ งโมเสสได้ บัญชาไว้
เยโฮวาห์ บัญชาประชาชนอิ สรา- สั กคํา เดี ยวที โยชู วามิ ได้ อ่ านต่ อ
เอล ตามที จารึ กไว้ ในหนั งสื อ หน้ าบรรดาชุ มชนอิ สราเอล
พระราชบั ญญั ติ ของโมเสสว่ า พร้ อมกั บผู้ หญิ งกั บเด็กๆ และ
"แท่ นบู ช าทํา ด้ วยหิ นมิ ไ ด้ ตก คนต่ างด้ าวซึ งอยู่ ในหมู่ พวกเขา
แต่ ง ซึ งไม่ มีผ้ ู ใดใช้ เครื องมือ
ชาวกิเบโอนหลอกลวง
เหล็กถู กต้ องเลย" แล้ วเขาก็
คนอิ สราเอล
ถวายเครื องเผาบู ชาแด่ พระเยต่ อมาเมื อกษั ตริ ย์ ทั งหลาย
โฮวาห์ บนแท่ นนั นและถวาย
ที อยู่ ฟากแม่ นํา จอร์ แดน
สันติบูชา
ข้ างนี คือทีอยู่ ในแดนเทือกเขา
32 ณ ที นั นท่ านคั ดลอกพระ และในหุ บเขาและตามฝั งทะเล
ราชบัญญัติของโมเสสบนหิ น ซึ ง ใหญ่ ไปทั วจนถึ งภูเขาเลบานอน
ท่ า นได้ เขี ยนไว้ ต่ อ หน้ าประชา เป็ นคนฮิ ตไทต์ คนอาโมไรต์
ชนอิสราเอล
คนคานาอั น คนเปริ สซี คน
33 คนอิ สราเอลทังหมด ทั งคน ฮีไวต์ และคนเยบุสได้ ยินข่ าวนี
ต่ างด้ าวและคนที เกิ ดในอิ สรา- 2 จึ ง พร้ อมใจร่ วมกํา ลั ง กั น จะ
เอล พร้ อมทั งพวกผู้ ใหญ่ เจ้ า ต่ อสู้ โยชู วาและอิสราเอล
หน้ าที และผู้ พิพากษา ยืนอยู่ ทัง 3แต่ เมื อชาวกิ เบโอนได้ ยิ นข่ าว
สองข้ างของหี บต่ อหน้ าคนเลวีที การซึ งโยชู วากระทําแก่ เมื องเยเป็ นปุ โรหิ ต
ผู้ ที หามหี บ รีโคและเมืองอัย
พั น ธสั ญ ญาของพระเยโฮวาห์ 4ฝ่ ายเขาจึ งทําอย่ างฉลาด ทํา
ครึ งหนึ งยื น อยู่ ข้ างหน้ าภู เ ขา เป็ นทู ต เอากระสอบทีเก่ าบรรเกริซิม อีกครึ งหนึ งข้ างหน้ า ทุ ก บนลาของเขากั บถุ ง หนั ง ที
ภูเขาเอบาล ดั งที โมเสสผู้ รั บใช้ เก่ าขาดและปะไว้ บรรจุ นาองุ
ํ ่น
ของพระเยโฮวาห์ ได้ บัญชาไว้ ใน 5สวมรองเท้ าเก่ าและปะไว้ และ
ครั งแรกให้ เขาทั งหลายอวยพร สวมเสื อผ้ าเก่ า ส่ วนเสบี ยงอาแก่ คนอิสราเอล
หารทังสิ นก็แห้ งมีราขึ น
34 ภายหลั งท่ านจึ ง อ่ านบรรดา 6เขาเดิ นทางมาหาโยชู วาที ค่ าย
ถ้ อยคําในพระราชบั ญญั ติ เป็ น ณ เมื องกิ ลกาล กล่ าวแก่ ท่ าน
คําอวยพรและคําสาปแช่ ง ตามที และคนอิสราเอลว่ า "พวกข้ าพมี จารึ กไว้ ในหนั งสื อพระราช เจ้ ามาจากประเทศที ห่ างไกล

9

(MH) อพย JW:JK-JQ; พบญ JP:Q-O (MJ) พบญ JP:J-M, R (MM) พบญ HH:JT; JP:HJ
(MK) พบญ JR:J, HQ, KQ (MQ) อพย HJ:MR; พบญ MH:HJ (H) อพย M:HP; JM:JM
(J) ยชว HW:Q; สดด RM:M, Q (M) ยชว O:JP; T:HP, JJ; HW:J; JH:HP (O) ยชว Q:HW
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ฉะนั นบัดนี ขอทําพันธสั ญญากั บ พวกข้ าพเจ้ าเถิด"'
พวกข้ าพเจ้ าเถิด"
12 ขนมปั ง ของพวกข้ าพเจ้ านี
7 แต่ ค นอิ ส ราเอลกล่ า วแก่ คน ในวั น ที ข้ าพเจ้ าออกมาหาท่ า น
ฮี ไวต์ เหล่ านั นว่ า "ชะรอยเจ้ า ข้ าพเจ้ าเอาออกจากบ้ านเมื อยั ง
อาศัยอยู่ ในหมู่ พวกเรา เราจะทํา ร้ อนๆอยู่ เ พื อ ใช้ เป็ นอาหารรั บ
พันธสัญญากับเจ้ าได้ อย่ างไร"
ประทานตามทาง แต่ บั ดนี ดู
8เขากล่ าวแก่ โยชู วาว่ า "ข้ าพ- เถิด แห้ งและราขึ นแล้ ว
เจ้ าทั งหลายเป็ นผู้ รั บใช้ ของ 13 ถุ งนี เมื อข้ าพเจ้ าเติ มนําองุ่ น
ท่าน" และโยชู วากล่ าวแก่ เขาว่ า ก็ยังใหม่ อยู่ แต่ ดูเถิด มันขาด
"พวกเจ้ าเป็ นใครกัน และมาจาก ออก เสื อผ้ าและรองเท้ าของ
ทีไหน"
ข้ าพเจ้ าก็เก่ า เพราะหนทางไกล
9เขาตอบท่ านว่ า "เนื องด้ วย มาก"
พระนามอุโฆษแห่ งพระเยโฮวาห์ 14 ฝ่ ายคนเหล่ านั นก็รั บเสบี ยง
พระเจ้ าของท่ าน ผู้ รั บใช้ ของ ของเขาบ้ าง แต่ หาได้ ทูลขอการ
ท่ า นมาจากประเทศที ไกลมาก แนะนํา จากพระโอษฐ์ ของพระ
เราได้ ยิ นถึ งกิ ตติ ศั พท์ ของพระ เยโฮวาห์ ไม่
องค์ และถึงบรรดาพระราชกิจที 15 และโยชู วาก็ ก ระทํา สั ญญา
พระองค์ทรงกระทําในอียิปต์
สั นติ ภาพกั บเขา และทํา พั นธ10 และได้ ท ราบถึ งบรรดาสิ งที สัญญากับเขา ให้ ไว้ ชีวิตพวกเขา
พระองค์ ทรงกระทํา ต่ อกษั ตริ ย์ และพวกประมุ ขของชุ มนุ มชนก็
คนอาโมไรต์ ทั งสองพระองค์ ผ้ ู ปฏิญาณต่ อเขา
อยู่ ทางฟากแม่ นาจอร์
ํ
แดนข้ าง 16 ต่ อมา เมื อได้ กระทําพั นธโน้ น คื อสิ โหนกษั ตริ ย์ เมื อง สั ญญากั บเขาล่ วงมาได้ สามวั น
เฮชโบน และโอกกษั ตริ ย์ เมื อง ก็ได้ ยิ นว่ าพวกเหล่ านั นเป็ นชาว
บาชานผู้ อยู่ ทีอัชทาโรท
เมืองอยู่ ในหมู่ พวกตน
11 เหตุ ฉะนี พวกผู้ ใหญ่ และชาว 17 และคนอิ สราเอลก็อ อกเดิ น
เมื องทั งหลายของเมื องข้ าพเจ้ า ไปถึ ง เมื องของเขาในวั นที สาม
ได้ กล่ าวแก่ พวกข้ าพเจ้ าว่ า `จง เมื องของเขานั นคื อ เมื องกิ เ บเอาเสบี ยงสําหรั บเดิ นทางไปหา โอน เคฟี ราห์ เบเอโรท และ
พวกเขาเรียนเขาว่ า "พวกข้ าพ- คีริยาทเยอาริม
เจ้ าทังหลายเป็ นผู้ รั บใช้ ของท่าน 18 แต่ คนอิ สราเอลไม่ ได้ ฆ่ าเขา
ฉะนั นบัดนี ขอทําพันธสั ญญากั บ เพราะว่ าพวกประมุ ขของชุ มนุ ม
(P) อพย JM:MJ; พบญ P:J (R) พบญ JW:HH; J พกษ HW:Q
(T) อพย HQ:HK; พบญ JW:HQ (HW) กดว JH:JK, MM (HK) กดว JP:JH; อสย MW:H
(HQ) J ซมอ JH:J (HP) ยชว HR:JQ (HR) สดด HQ:K
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ชนได้ ปฏิญาณต่ อเขาในพระนาม 24 เขาทั งหลายตอบโยชู วาว่ า
พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของอิ สรา- "เพราะเขาได้ บอกผู้ รั บใช้ ของ
เอลแล้ ว บรรดาชุ มนุ มชนก็บ่น ท่านอย่ างแน่ นอนว่ า พระเยโฮต่ อว่ าพวกประมุ ข
วาห์ พระเจ้ าของท่ า นได้ บั ญชา
19 แต่ บรรดาประมุ ขได้ กล่ าว โมเสสผู้ รั บใช้ ของพระองค์ ใ ห้
แก่ ชุ มนุ มชนทั งปวงว่ า "เราได้ มอบแผ่ นดิ นนี ทั งหมดแก่ ท่ าน
ปฏิ ญาณต่ อเขาในพระนามพระ และให้ ทาํ ลายชาวแผ่ นดินให้ พ้น
เยโฮวาห์ พระเจ้ าของอิ สราเอล หน้ าท่าน เหตุ ฉะนั นข้ าพเจ้ าทัง
ฉะนั นบั ดนี เราจะแตะต้ องเขาไม่ หลายก็วิตกกลัวท่านทังหลายจะ
ได้
ทํา อั นตรายแก่ ชี วิ ตของข้ าพเจ้ า
20 เราต้ องกระทํา แก่ เ ขาอย่ า ง พวกข้ าพเจ้ าจึงกระทําอย่ างนี
นั นโดยให้ เขามี ชีวิตอยู่ ได้ เกรง 25 ดูเถิด บัดนี ข้ าพเจ้ าทังหลาย
ว่ า พระพิ โรธจะตกลงเหนื อ เรา อยู่ ในกํา มื อของท่ าน จงกระทํา
ตามคําปฏิญาณ ซึ งเราได้ ปฏิ- แก่ ข้ า พเจ้ าทั งหลายตามที ท่ าน
ญาณแก่ เขานั น"
เห็นชอบเห็นควรเถิด"
21 และพวกประมุ ขก็ ก ล่ า วแก่ 26 โยชู วาจึ งกระทําเช่ นนั น คื อ
เขาทังหลายว่ า "ให้ เขามีชีวิตอยู่ ให้ เขารอดจากมื อ คนอิ ส ราเอล
เถิ ด แต่ ให้ เขาเป็ นคนตั ดฟื น ไม่ ให้ ประหารชี วิตเขาเสีย
และเป็ นคนตั กนําให้ บรรดาชุ ม 27 ในวั นนั นโยชู วาได้ ตั งเขาให้
นุ มชน" ดั งที พวกประมุ ขได้ เป็ นคนตั ดฟื น และคนตั กนํา
สัญญาไว้ กับเขาแล้ ว
สํา หรั บชุ มนุ มชน และสํา หรั บ
22 โยชู วาจึ ง เรี ยกคนเหล่ า นั น แท่นบูชาของพระเยโฮวาห์ สืบมา
มาและท่านกล่ าวแก่ เขาว่ า "เหตุ จนทุ กวั นนี ซึ งอยู่ ในสถานที ซึ ง
ไฉนเจ้ าทังหลายจึงหลอกลวงเรา พระองค์ทรงเลือก
โดยกล่ าวว่ า `ข้ าพเจ้ าทั งหลาย
การได้ชยั ชนะทีเมืองกิเบโอน
อยู่ ห่ างไกลจากท่ านมาก' ใน
ต่ อมาเมื ออาโดนี เซเดก
เมื อเจ้ าทังหลายอยู่ ท่ามกลางเรา
กษั ตริ ย์ เมื องเยรู ซาเล็ม
23 ฉะนั นบั ดนี เจ้ าทั งหลายต้ อง ได้ ยิ นว่ า โยชู วาได้ ยึ ดเมื องอั ย
รั บคําสาปแช่ งและพวกเจ้ าจะไม่ และทําลายเมื องนั นเสี ยอย่ างสิ น
ขาดที ต้ องเป็ นทาสอยู่ เป็ นคน เชิ งแล้ ว ท่านได้ กระทําต่ อเมือง
ตั ดฟื นและเป็ นคนตั กนําสําหรั บ อั ยและกษั ตริ ย์ของเมื องนี อย่ าง
พระนิเวศของพระเจ้ าของเรา"
เดี ยวกั บที ได้ กระทําต่ อเมืองเย-

10

(JW) J ซมอ JH:H-J, O; อสค HP:HM, HQ (JH) พบญ JT:HH; ยชว T:HQ
(JJ) ยชว T:O, T, HO (JM) ปฐก T:JQ (JK) อพย HQ:HK; JM:MJ; พบญ P:H-J
(JQ) ปฐก HO:O (JP) พบญ HJ:Q; ยชว T:JH, JM (H) ยชว O:JH; R:H, JJ, JO, JR; T:H
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รี โ คและกษั ต ริ ย์ ของเมื อ งนั น กล่ าวว่ า "ขอท่ านอย่ าได้ หย่ อน
และทราบด้ วยว่ า ชาวเมืองกิเบ- มื อจากผู้ รั บใช้ ของท่ านเลย ขอ
โอนได้ กระทํา สั นติ ภาพกั บอิ ส- เร่ งขึ นมาช่ วยข้ าพเจ้ าให้ รอด
ราเอลและอยู่ ท่ ามกลางพวกเขา และช่ วยข้ าพเจ้ าทังหลาย เพราะ
แล้ ว
ว่ าบรรดากษั ตริ ย์ ของคนอาโม2ท่ านก็ค ร้ า มกลั วเป็ นอย่ า งยิ ง ไรต์ ซึ งอยู่ ในแดนเทือกเขา ได้
เพราะว่ ากิ เบโอนเป็ นเมื องใหญ่ รวมกํา ลั ง กั น ต่ อสู้ ข้ าพเจ้ าทั ง
เสมอเมื อ งหลวงและใหญ่ กว่ า หลาย"
เมื องอั ย และบุ รุ ษชาวเมื องนั น 7 ฝ่ ายโยชู วาจึ ง ขึ นไปจากกิ ล ก็ล้วนแต่ ฉกรรจ์
กาล ทั งท่ านและบรรดาพลรบ
3เหตุ ฉะนี อาโดนี เซเดกกษั ตริ ย์ ด้ วย และทแกล้ วทหารทังหมด
เมืองเยรูซาเล็มจึงให้ ไปหาโฮฮัม 8พระเยโฮวาห์ ตรั สแก่ โยชู วาว่ า
กษั ตริ ย์ เมื องเฮโบรนและปิ ราม "อย่ ากลั วเขาเลย เพราะเราได้
กษัตริย์เมืองยารมู ท และยาเฟี ย มอบเขาไว้ ในมือเจ้ าแล้ ว จะไม่ มี
กษั ตริ ย์ เมื องลาคี ช และเดบี ร์ ผู้ ใดในพวกเขาสั กคนเดี ยวที จะ
กษัตริย์เมืองเอกโลน เรียนว่ า
ยืนหยัดต่ อสู้ เจ้ าได้ "
4"ขอเชิ ญท่านมาหาข้ าพเจ้ าและ 9เหตุ ฉะนั นโยชู วายกเข้ าโจมตี
ช่ วยข้ าพเจ้ าตี เมื องกิ เบโอนเถิ ด พวกนั นทั น ที โดยขึ นไปตลอด
เพราะว่ าเมื องนั นได้ กระทํา คืนจากกิลกาล
สั นติ ภาพกั บโยชู วาและคนอิ ส- 10 พระเยโฮวาห์ ท รงกระทํา ให้
ราเอล"
เขาสะดุ้ งแตกตื นต่ อ หน้ าพวก
5 ฝ่ ายกษั ต ริ ย์ ของอาโมไรต์ ทั ง อิสราเอล พระองค์ได้ ทรงฆ่ าเขา
ห้ าองค์ คือ กษัตริ ย์เมืองเยรู- เสี ยมากมายที กิ เบโอน และไล่
ซาเล็ม กษั ตริ ย์เมื องเฮโบรน ติ ดตามเขาไปในทางที ขึ นไปถึ ง
กษั ตริ ย์ เมื องยารมู ท กษั ตริ ย์ เบธโฮโรน และตามฆ่ าเขาจนถึง
เมื องลาคี ช และกษั ตริ ย์ เมื อง เมืองอาเซคาห์ และเมืองมักเคเอกโลน ได้ รวบรวมกํา ลั งของ ดาห์
ตน และยกขึ นไปพร้ อมกับกอง
ดวงอาทิตย์หยุดนิง
ทัพทั งหลาย ตั งค่ ายต่ อสู้ เมื อง 11 ต่ อมาขณะเมื อเขาหนี ไปข้ าง
กิเบโอน
หน้ าพวกอิสราเอลลงไปตามทาง
6ฝ่ ายชาวเมืองกิ เบโอนจึ งใช้ คน เบธโฮโรนนั น พระเยโฮวาห์ ทรง
ไปหาโยชู วาที ค่ ายในกิ ลกาล โยนลู กเห็ บใหญ่ ๆลงมาจากฟ้ า
(J) อพย HQ:HK-HO; พบญ HH:JQ; H พศด HK:HP; ฮบ HW:JP (K) ยชว T:HQ; HW:H
(Q) กดว HM:JT; ยชว T:J (O) ยชว Q:HW; T:O (P) ยชว R:H
(R) ยชว H:Q, T; K:HK; HH:O (HW) ยชว HQ:MQ; HO:M, Q (HH) อสย MW:MW; วว HO:JH
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ตลอดถึ งเมื องอาเซคาห์ เขาทั ง ถําทีมักเคดาห์ "
หลายก็ตาย ผู้ ทีตายด้ วยลูกเห็บ 18 โยชู วาจึ งกล่ าวว่ า "จงกลิ ง
นั นก็มากกว่ าผู้ ทีคนอิสราเอลฆ่ า ก้ อนหิ นใหญ่ ปิดปากถําเสีย และ
เสียด้ วยดาบ
วางยามให้ เฝ้ ารักษาไว้
12 แล้ วโยชู วาก็ ก ราบทู ลพระ 19 แต่ ท่ านทั งหลายอย่ าคอยอยู่
เยโฮวาห์ ใ นวั น ที พระเยโฮวาห์ เลย จงติดตามศัตรูของท่านเถิด
ทรงมอบคนอาโมไรต์ ต่ อ หน้ า จงเข้ าโจมตี กองระวั งหลั ง อย่ า
คนอิ สราเอลนั น และท่ านได้ ให้ กลั บเข้ าในเมื อ งของเขาได้
กล่ าวท่ า มกลางสายตาของคน เพราะว่ า พระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
อิ สราเอลว่ า "ดวงอาทิ ตย์ เอ๋ ย ของท่ านได้ มอบเขาทั งหลายไว้
เจ้ าจงหยุ ดนิ งตรงเมื องกิ เบโอน ในมือของท่านแล้ ว"
และดวงจั นทร์ เอ๋ ย เจ้ าจงหยุ ด 20 ต่ อมาเมื อโยชู วากั บคนอิ สอยู่ ตรงหุ บเขาอัยยาโลน"
ราเอลฆ่ าพวกเหล่ า นั นเสี ยเป็ น
13 ดวงอาทิ ตย์ ก ็หยุ ดนิ ง และ อั นมากจนหมดแล้ ว ส่ วนผู้ ที
ดวงจั นทร์ ก ็ตั งเฉยอยู่ จนประ- เหลื ออยู่ ก็ ห นี กลั บเข้ าไปใน
ชาชนได้ แก้ แค้ นศั ตรู ข องเขา เมืองทีมีกาํ แพงล้ อม
เสร็จ เรื องนี มิ ได้ จารึ กไว้ ใน 21 ประชาชนทั งปวงก็ ก ลั บมา
หนั งสื อยาชาร์ ดอกหรื อ ดวง หาโยชู วา ณ ค่ ายที มั กเคดาห์
อาทิ ตย์ หยุ ดนิ งอยู่ กลางท้ องฟ้ า โดยสั นติ ภาพทุ กคน หามี ผ้ ู ใด
หาได้ รี บตกไปตามเวลาประ- กล้ ากระดิ กลิ นถึ ง คนอิ สราเอล
มาณวันหนึ งไม่
ต่ อไปไม่
14 วั น ที พระเยโฮวาห์ ทรงสดั บ 22 แล้ วโยชู วาจึงว่ า "จงเปิ ดปาก
ฟั งเสี ยงของมนุ ษย์ อย่ างกั บวั น ถําคุ มกษั ตริ ย์ทั งห้ านั นออกจาก
นั นทั งในสมั ยก่ อนหรื อในสมั ย ถํามาหาเรา"
ต่ อมาไม่ มีอีกแล้ ว เพราะว่ าพระ 23 เขาก็กระทําตาม
จึ งคุ ม
เยโฮวาห์ ทรงต่ อสู้ เพื ออิสราเอล
กษั ต ริ ย์ ทั งห้ าออกจากถํามาหา
15 แล้ วโยชู วากับบรรดาคนอิ ส- ท่ าน มี กษั ตริ ย์เมื องเยรู ซาเล็ม
ราเอลก็กลับมาสู่ ค่ายทีกิลกาล
กษั ตริ ย์ เมื องเฮโบรน กษั ตริ ย์
16 กษั ตริ ย์ทั งห้ านั นหนี ไปซ่ อน เมืองยารมู ท กษัตริย์เมืองลาคีช
ตัวอยู่ ในถํามักเคดาห์
และกษัตริย์เมืองเอกโลน
17 มีคนไปบอกโยชู วาว่ า "มีคน 24 ต่ อมา เมื อเขาพากษั ตริ ย์
พบกษั ตริ ย์ ทั งห้ าซ่ อนตั วอยู่ ใน เหล่ านั นมายั งโยชู วา โยชู วาจึ ง
(HJ) วนฉ HJ:HJ; อสย JR:JH; ฮบ M:HH (HM) J ซมอ H:HR
(HK) อพย HK:HK; พบญ H:MW; JW:K; JM:M; ยชว HW:KJ; อสย MR:P-R
(HQ) ยชว HW:KM (JH) อพย HH:P (JK) สดด HWP:KW; อสย JO:Q-O; มลค K:M

06_jos.pub
page 21

Saturday, February 27, 2016 22:24

หน้ า 469
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เรี ยกบรรดาคนอิ สราเอลมาและ มั กเคดาห์ อย่ างที ท่ านได้ กระทํา
สั งหั วหน้ าของทหารผู้ ที ออกไป แก่ กษัตริย์เมืองเยรีโค
รบพร้ อมกั บท่ านว่ า "จงเข้ ามา 29 แล้ วโยชู วาและบรรดาคน
ใกล้ เถิ ด เอาเท้ าเหยี ยบคอ อิ สราเอลก็ยกกองทั พจากเมื อง
กษัตริย์เหล่ านี " แล้ วเขาก็เข้ ามา มักเคดาห์ มาถึงลิบนาห์ และเข้ า
ใกล้ และเอาเท้ าเหยียบทีคอ
สู้ รบกับเมืองลิบนาห์
25 และโยชู วากล่ าวแก่ เขาว่ า 30 พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงมอบ
"อย่ ากลั วหรื อขยาดเลย จงเข้ ม เมืองนั นและกษั ตริย์ของเมืองไว้
แข็งและกล้ าหาญเถิด เพราะว่ า ในมือคนอิ สราเอล และท่ านได้
พระเยโฮวาห์ จ ะทรงกระทํา แก่ ประหารเมื อ งนั นด้ วยคมดาบ
บรรดาศัตรู ของท่ านซึ งท่านสู้ รบ และทุ กคนทีอยู่ ในเมืองนั น ท่าน
อย่ างนี แหละ"
ไม่ ให้ เหลื อสั กคนเดี ยวในเมื อง
26 ภายหลั งโยชู วาก็ได้ ประหาร นั น
และท่ านได้ กระทํา ต่ อ
ชี วิ ตกษั ตริ ย์ ทั งห้ าเสี ย แล้ ว กษัตริย์ของเมืองนั นอย่ างที ท่าน
แขวนไว้ ที ต้ นไม้ ห้ าต้ น และ ได้ กระทําต่ อกษัตริย์เมืองเยรีโค
แขวนอยู่ บนต้ นไม้ เช่ นนั นจน 31 และโยชู วาออกจากเมื อง
เวลาเย็น
ลิ บนาห์ พร้ อมกั บอิ ส ราเอลทั ง
27 ต่ อมา เมื อถึ งเวลาดวงอา- หมดไปยั งลาคีช แล้ วล้ อมเมือง
ทิตย์ตก โยชู วาได้ บัญชาและเขา ไว้ และเข้ าโจมตีเมืองนั น
ก็ปลดศพลงจากต้ นไม้ และทิ งไว้ 32 และพระเยโฮวาห์ ทรงมอบ
ในถําซึ งกษัตริ ย์เหล่ านั นได้ ซ่ อน เมื องลาคี ชไว้ ในมื อคนอิ สราเอล
ตัวอยู่ และเอาหิ นใหญ่ ๆปิ ดปาก และท่านก็ได้ ยึดเมืองนั นในวันที
ถํานั นไว้ ซึ งยังอยู่ จนกระทังวัน สอง และประหารเสี ยด้ วยคม
นี
ดาบ ทุ กคนทีอยู่ ในเมืองนั น ดัง
การสู ร้ บอี กต่ อไป
ทีท่านได้ กระทําแก่ เมืองลิบนาห์
28 ในวันนั นโยชู วายึดเมื องมั ก- 33 ครั งนั นโฮรามกษั ตริ ย์ เ มื อง
เคดาห์ ได้ ได้ ประหารเมื องนั น เกเซอร์ ได้ ขึ นมาช่ วยเมื องลาคี ช
เสียด้ วยคมดาบ ทังกษัตริย์ของ และโยชู วาได้ ประหารเขาและคน
เมื องนั น ท่ านได้ ทาํ ลายเขาเสี ย ของเขาเสี ย จนไม่ เหลื อให้ เขา
อย่ างสิ นเชิ ง รวมทุ กชี วิ ตที อยู่ สักคนเดียว
ในเมื อง ไม่ มี เหลื อสั กคนเดี ยว 34 โยชู วากั บคนอิ สราเอลทั ง
และท่ า นได้ กระทํา แก่ กษั ต ริ ย์ ปวงได้ ยกออกจากลาคี ช ไปยั ง
(JQ) พบญ M:JH; P:HT; MH:O-R; ยชว H:T (JO) ยชว R:JT
(JP) พบญ JH:JJ-JM; ยชว R:JT (JR) พบญ P:J, HO; ยชว O:JH
(JT) ยชว HQ:KJ; JH:HM; J พกษ R:JJ; HT:R
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หน้ า 470
เมื องเอกโลน ได้ เข้ าล้ อมและ ของเมืองเช่ นกัน
โจมตีเมืองนั น
40 โยชู วาก็ตีแผ่ นดิ นนั นให้ พ่าย
35 และเขาก็ ตี ไ ด้ ในวั นนั นเอง แพ้ ไปหมด คือแดนเทือกเขา ใน
และฆ่ าฟั นทุ กคนเสี ยด้ วยคม ภาคใต้ ในหุ บเขา และทีลาด ทัง
ดาบ จนทําลายเขาเสียสิ นในวัน กษั ตริ ย์ ทั งหมดของเมื องเหล่ า
นั น ดังทีท่านได้ กระทําแก่ เมือง นั นด้ วย ท่านไม่ ให้ เหลื อสั กคน
ลาคีช
เดี ยว แต่ ได้ ทาํ ลายทุ กสิ งที หาย
36 โยชู วากั บคนอิ สราเอลทั ง ใจเสี ย ดั งที พระเยโฮวาห์ พระ
ปวง ก็ขึนจากเมืองเอกโลนไปยัง เจ้ าของคนอิสราเอลได้ ทรงบั ญเมืองเฮโบรน เข้ าโจมตีเมืองนั น
ชาไว้
37 ยึ ด เมื อ งนั นแล้ วก็ ประหาร 41 โยชู วาได้ กระทํา ให้ เขาพ่ า ย
กษั ต ริ ย์ และชนบททั งหมดของ แพ้ ตั งแต่ เมืองคาเดชบารเนียจน
เมืองนั น กับทุ กคนทีอยู่ ในเมือง ถึ งเมื องกาซา และทั วประเทศ
นั นเสี ยด้ วยคมดาบ ท่ านไม่ ให้ โกเชนจนถึงเมืองกิเบโอน
เหลื อสั กคนเดี ยว ดั งที ท่ านได้ 42 โยชู วาก็ ยึ ดตั วกษั ตริ ย์ เหล่ า
กระทําต่ อเมืองเอกโลน และได้ นี พร้ อมทั งพื นดิ น ของเขาทั ง
ทําลายเมืองนั น และทุ กคนทีอยู่ หมดในคราวเดี ยวกั น เพราะว่ า
ในเมืองนั นเสียสิ น
พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของคน
38 แล้ วโยชู วากั บคนอิ ส ราเอล อิ สราเอลได้ ทรงสู้ รบเพื ออิสราทังปวงกลับมายังเมืองเดบีร์ เข้ า เอล
โจมตีเมืองนั น
43 แล้ วโยชู วาพร้ อมกั บบรรดา
39 ท่ า นได้ ยึ ด เมื อ งนั นรวมทั ง คนอิ สราเอลก็ยกกลั บมายั งค่ าย
กษั ต ริ ย์ และชนบททั งหมดของ ทีกิลกาล
เมื อง และได้ ไปประหารเขาทั ง
การชนะแผ่ นดินคานาอัน
หลายเสี ยด้ วยคมดาบ และได้
ครังสุดท้าย
ทํา ลายทุ ก คนที อยู่ ในเมื อ งนั น
ต่ อมา เมื อยาบินกษัตริย์
เสี ยอย่ างสิ นเชิ ง ท่ านไม่ ให้
เมื องฮาโซร์ ได้ ยิ น ข่ าวนี
เหลือสักคนเดียว ท่านได้ กระทํา จึ งใช้ คนไปหาโยบั บกษั ตริ ย์
แก่ เมื องเฮโบรนอย่ างไร ท่ านก็ เมื อ งมาโดนและไปหากษั ตริ ย์
ได้ กระทํา แก่ เมื องเดบี ร์ และแก่ เมื องชิ มโรน และกษั ตริ ย์เมื อง
กษัตริย์ของเมืองอย่ างนั น ดังทํา อัคชาฟ
แก่ เมื องลิ บนาห์ และแก่ กษั ตริ ย์ 2 และกษั ตริ ย์ ซึ งอยู่ ในแดน

11

(MO) กดว HM:JJ; ยชว HK:HM-HQ; HQ:HM; วนฉ H:HW, JW; J ซมอ Q:H, M, Q, HM
(MR) ยชว HQ:HQ; วนฉ H:HH (KW) พบญ H:P; P:JK (KH) ปฐก HW:HT; กดว HM:JO
(KJ) ยชว HW:HK (H) ยชว HW:M; HT:HQ (J) กดว MK:HH; ยชว HP:HH; วนฉ H:JP
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เทือกเขาตอนเหนือ และทีอยู่ ใน โดนและถึงมิสเรโฟทมาอิม และ
ทีราบใต้ เมืองคินเนเรท และใน ถึ งหุ บเขามิสเปห์ ด้านตะวันออก
หุ บเขา และในบริ เวณชายแดน ได้ ประหารเขาเสียจนไม่ ให้ เหลือ
ของโดร์ทางทิศตะวันตก
สักคนเดียว
3และไปหาคนคานาอั นทางทิ ศ 9โยชู วาได้ กระทํา แก่ เ ขาตามที
ตะวั นออกและทิศตะวันตก คน พระเยโฮวาห์ ตรั สสั งไว้ คื อได้
อาโมไรต์ คนฮิตไทต์ คนเปริสซี ตั ดเอ็นน่ องม้ าและเผารถรบเสี ย
และคนเยบุ ส ในแดนเทื อ กเขา ด้ วยไฟ
และคนฮีไวต์อยู่ เชิ งเขาเฮอร์โมน 10 ขณะนั น โยชู วากลั บมายึ ด
ในแผ่ นดินมิสเปห์
เมื องฮาโซร์
และประหาร
4 กษั ตริ ย์ เ หล่ านี ก็ ย กออกมา กษั ต ริ ย์ เ มื อ งนั นเสี ยด้ วยดาบ
กั บบรรดาพลโยธาเป็ นกองทั พ เพราะว่ าแต่ ก่ อนนี ฮาโซร์ เป็ นหั ว
มหึ มา มี จาํ นวนดั งเม็ดทรายที หน้ าแห่ งราชอาณาจั กรเหล่ านั น
ชายทะเล มี ม้ าและรถรบมาก ทังหมด
มายด้ วย
11 เขาได้ ประหารบรรดาชาว
5 กษั ต ริ ย์ เ หล่ า นี ได้ ร่ วมกํา ลั ง เมื องนั นเสี ยด้ วยคมดาบ และ
กั น เข้ าและมาตั งค่ ายอยู่ ที ลํา ทําลายเสียสิ น สิ งทีหายใจได้ ไม่
ห้ วยเมโรม เพื อจะสู้ รบกั บอิ ส- มีเหลือเลย และท่านก็เผาเมือง
ราเอล
ฮาโซร์เสียด้ วยไฟ
6และพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บโย- 12 โยชู วายึ ดบรรดาหั วเมื อง
ชู วาว่ า "อย่ ากลัวเขาเลย เพราะ ของกษั ตริ ย์ เ หล่ า นั นพร้ อมกั บ
ว่ าพรุ่ งนี ในเวลาเดี ยวกั นนี เรา กษั ตริ ย์ ทั งหมด และประหาร
จะมอบเขาไว้ หมดต่ อ หน้ าอิ ส- เสี ยด้ วยคมดาบ ทํา ลายเขาสิ น
ราเอลให้ ถู กประหาร เอ็นน่ อง ดั ง ที โมเสสผู้ รั บใช้ ของพระเยม้ าของเขาให้ เจ้ าตัดเสีย และรถ โฮวาห์ ได้ บัญชาไว้
รบของเขา เจ้ าจงเผาไฟเสีย"
13 แต่ เมื องต่ า งๆที อยู่ บนเนิ น
7 ฝ่ ายโยชู วาก็ ยกพลทั งหลาย เขา อิ สราเอลมิ ได้ เผา เว้ นแต่
เข้ าโจมตี เขาทั น ที ที ห้ วยนําเม- เมื องฮาโซร์ เมื องเดี ยวที โยชู วา
โรม
เผาเสีย
8และพระเยโฮวาห์ ทรงมอบเขา 14 สิ งของต่ างๆที ริ บได้ จาก
ไว้ ในมืออิสราเอล ผู้ ประหารเขา เมืองเหล่ านี ทังฝูงสัตว์ คนอิสและไล่ ตามเขาไปจนถึ งมหาซี - ราเอลได้ ยึดเป็ นของของตน แต่
(M) ปฐก MH:KT; พบญ P:H; ยชว T:H; HH:HP (K) ปฐก JJ:HP; MJ:HJ; วนฉ P:HJ
(O) ยชว HW:R; J ซมอ R:K (R) ปฐก KT:HM; ยชว HM:O (HH) พบญ JW:HO; ยชว HW:KW
(HJ) กดว MM:QW-QJ; พบญ P:J; JW:HO (HK) พบญ JW:HK-HR
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เขาได้ ประหารมนุ ษย์ ทุ กคนเสี ย ด้ างเข้ าต่ อสู้ ทํา สงครามกั บอิ สด้ วยคมดาบ จนทําลายเสี ยสิ น ราเอล เพื อพระองค์ จะได้ ทรง
สิ งใดที หายใจได้ เขาไม่ ให้ เหลื อ ทําลายเขาเสี ยสิ น และเขาไม่ ได้
อยู่ เลย
รับความกรุณา แต่ พระองค์ต้อง
15 พระเยโฮวาห์ ทรงบั ญชาโม- ทําลายล้ างเขาเสียสิ น ดังทีพระ
เสสผู้ รั บใช้ ของพระองค์ อย่ างไร เยโฮวาห์ บัญชาไว้ กับโมเสส
โมเสสก็ บั ญชาโยชู วาอย่ า งนั น 21 คราวนั นโยชู วาได้ มาขจั ดคน
และโยชู วาก็กระทําตาม ท่านไม่ อานาคออกจากแดนเทื อ กเขา
ได้ เว้ นที จะทํา ทุ กอย่ า งซึ งพระ จากเฮโบรน จากเดบีร์ จากอาเยโฮวาห์ ทรงบัญชาโมเสสไว้
นาบ และจากทั วแดนเทื อกเขา
16 โยชู วายึ ดแผ่ น ดิ นนั นทั งสิ น แห่ งยูดาห์ และจากทั วแดนเทือก
คือแดนเทือกเขา และภาคใต้ ทัง เขาแห่ งอิ สราเอล โยชู วาได้ ทาํ
หมด และแผ่ นดิ นโกเชนทั ง ลายคนเหล่ านี เสี ยสิ น พร้ อม
หมด และในหุ บเขา ในที ราบ ทั งเมื อ งทั งหลายของพวกเขา
และแดนเทื อกเขาของอิ สราเอล ด้ วย
และในหุ บเขาของมัน
22 ไม่ มี ค นอานาคเหลื อ อยู่ ใน
17 ตั งแต่ ภู เขาฮาลั ก ที สู งเรื อย แผ่ นดิ นของประชาชนอิ สราเอล
ขึ นไปถึงเสอีร์ ไกลไปจนถึงบา- เว้ นแต่ ในกาซา กั ทและอั ชโดด
อั ลกาดในหุ บเขาเลบานอนเชิ ง ทียังมีเหลืออยู่ บ้าง
ภูเขาเฮอร์โมน ท่ านได้ จับบรร- 23 ดั งนั นแหละ โยชู วาได้ ยึ ด
ดากษั ตริ ย์แห่ งเมื องเหล่ านั นมา แผ่ นดิ นทังสิ นตามสารพัดที พระ
ประหารชี วิตเสีย
เยโฮวาห์ ได้ ตรั ส ไว้ กั บโมเสส
18 โยชู วาทํา ศึ กสงครามกั บ และโยชู วาให้ เป็ นมรดกแก่ ค น
บรรดากษั ต ริ ย์ เ หล่ า นี อยู่ เป็ น อิ ส ราเอลตามส่ วนแบ่ ง ของแต่
เวลานาน
ละตระกู ล และแผ่ นดิ นนั นก็
19 ไม่ มี สั ก เมื อ งหนึ งที กระทํา สงบจากการศึกสงคราม
สั นติ ภาพกับคนอิ สราเอล นอก
กษัตริ ยแ์ ผ่ นดินคานาอัน
จากคนฮี ไวต์ ซึ งเป็ นชาวเมื อง
พ่ ายแพ้
กิเบโอน เขาต้ องทําศึกสงคราม
ต่ อไปนี เป็ นกษั ตริ ย์
ตีมาทังนั น
แห่ งแผ่ นดิ นนั นซึ ง
20 เพราะเป็ นมาจากพระเยโฮ- ประชาชนอิ สราเอลได้ กระทําให้
วาห์ ที ทรงให้ เขามี ใ จแข็ งกระ- แพ้ ไป และได้ ยึดครองแผ่ นดิ น

12

(HQ) อพย MK:HW-HP; พบญ MH:P-R (HO) ยชว HW:KW-KH (HP) พบญ P:JK; ยชว HJ:P
(HT) ยชว T:M, P (JW) พบญ J:MW; JW:HO-HP; วนฉ HK:K (JH) กดว HM:JJ, MM
(JJ) ยชว HQ:KO; H ซมอ Q:H (JM) อพย MM:J; กดว JO:QM (H) กดว JH:JK; พบญ M:R
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หน้ า 473
โยชู วา HJ
ฟากแม่ นาจอร์
ํ แดนข้ างโน้ นทาง แผ่ น ดิ น ตอนนี ให้ แก่ ค นรู เ บน
ดวงอาทิตย์ ขึ น จากที ลุ่ มแม่ นาํ
คนกาด และคนครึ งตระกู ล
อารโนนถึ งภู เขาเฮอร์ โมน และ มนัสเสห์
ที ราบซึ งอยู่ ด้ านตะวั น ออกทั ง 7ต่ อไปนี เป็ นกษั ตริ ย์ แห่ งแผ่ น
หมด
ดิ นซึ งโยชู วากั บคนอิ สราเอลได้
2คื อสิ โหนกษั ตริ ย์ คนอาโมไรต์ ทํา ให้ พ่ ายแพ้ อยู่ ฟากแม่ นํา
ผู้ อยู่ ที เฮชโบน และปกครอง จอร์ แดนข้ างนี ทางทิ ศตะวั นตก
จากอาโรเออร์ ซึ งอยู่ ณ ริมลุ่ ม ตั งแต่ บาอั ล กาดในหุ บเขาเลแม่ นาอารโนน
ํ
และจากกลางที บานอน ถึ งภู เขาฮาลั ก ที สู ง
ลุ่ มไกลไปจนถึ ง แม่ นายั
ํ บบอก เรื อยขึ นไปถึ งเสอี ร์ ซึ งโยชู วา
เขตแดนคนอัมโมน คือครึ งหนึ ง มอบให้ แก่ ตระกู ลคนอิ สราเอล
ของกิเลอาด
ให้ ถื อ เป็ นกรรมสิ ท ธิV ตามส่ วน
3และแถบที ราบถึ งทะเลคิ นเน- แบ่ งของเขา
เรทข้ างตะวั นออก และตรงทาง 8คื อที ดิ นในแดนเทือกเขา ใน
ไปยั งเบธเยชิ โมทไปถึ งทะเล หุ บเขา ในที ราบ ในที ลาด
แห่ งทีราบ คือทะเลเค็มข้ างตะ- ในถิ นทุ ร กั น ดารและในภาคใต้
วั นออก จากด้ านใต้ มาจนถึ งที เป็ นแผ่ นดินของคนฮิตไทต์ คน
อัชโดดปิ สกาห์
อาโมไรต์ คนคานาอัน คนเป4 และเขตแดนของโอกกษั ตริ ย์ ริสซี คนฮีไวต์และคนเยบุส
เมื องบาชาน เป็ นพวกมนุ ษย์ 9 คื อ กษั ต ริ ย์ เ มื อ งเยรี โ คองค์
ยั กษ์ ที เหลื ออยู่ อยู่ ที อั ชทาโรท หนึ ง กษั ตริ ย์เมื องอั ยที อยู่ ข้าง
และเอเดรอี
เบธเอลองค์หนึ ง
5และปกครองที ภู เขาเฮอร์ โมน 10 กษั ตริ ย์เมื องเยรู ซาเล็มองค์
และสาเลคาห์ และทัวบาชาน ถึง หนึ ง กษั ตริ ย์เมืองเฮโบรนองค์
เขตแดนคนเกชู ร์ และคนมาอา- หนึ ง
คาห์ และปกครองครึ งหนึ งของ 11 กษั ตริ ย์ เมื องยารมู ทองค์
แดนกิ เลอาด ถึ งเขตแดนของ หนึ ง กษั ตริ ย์ เมื องลาคี ชองค์
สิโหนกษัตริย์เมืองเฮชโบน
หนึ ง
6 โมเสสผู้ รั บใช้ ของพระเยโฮ- 12 กษั ต ริ ย์ เ มื อ งเอกโลนองค์
วาห์ และคนอิ สราเอลได้ กระทํา หนึ ง กษั ตริ ย์เมื องเกเซอร์ องค์
ให้ เขาพ่ ายแพ้ ไป และโมเสสผู้ หนึ ง
รั บใช้ ของพระเยโฮวาห์ ไ ด้ ม อบ 13 กษั ตริ ย์เมื องเดบี ร์ องค์ หนึ ง
(J) กดว JH:JK; พบญ J:JK-JP (M) พบญ M:HP; K:KT (K) กดว JH:MM
(Q) พบญ M:R (O) กดว JH:JK, MQ (P) ปฐก HK:O; MJ:M (R) อพย M:R; JM:JM
(T) ยชว O:J; R:JT (HW) ยชว HW:JM (HJ) ยชว HW:MM (HM) ยชว HW:MR-MT
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กษัตริย์เมืองเกเดอร์องค์หนึ ง
24 กษั ตริ ย์ เมื องที ร ซาห์ องค์
14 กษั ต ริ ย์ เ มื อ งโฮรมาห์ อ งค์ หนึ ง รวมทั งหมดเป็ นกษั ตริ ย์
หนึ ง กษั ตริ ย์ เมื องอาราดองค์ สามสิบเอ็ดองค์ด้วยกัน
หนึ ง
แผ่ นดินส่ วนทียงั ไม่ ชนะ
15 กษั ตริ ย์ เมื องลิ บ นาห์ องค์
เมื อโยชู วาชราลงมี อ ายุ
หนึ ง กษั ตริ ย์เมื องอดุลลั มองค์
มากแล้ ว พระเยโฮวาห์ ก ็
หนึ ง
ตรัสกับท่านว่ า "เจ้ าชราลงมีอายุ
16 กษั ตริ ย์ เมื องมั กเคดาห์ องค์ มากแล้ ว แต่ แผ่ นดิ นที จะต้ อง
หนึ ง กษั ตริ ย์เมื องเบธเอลองค์ ยึดครองนั นยังมีอีกมาก
หนึ ง
2ต่ อไปนี เป็ นแผ่ นดินที ยังเหลื อ
17 กษั ตริ ย์ เ มื องทั ปปู วาห์ องค์ อยู่ คือท้ องถิ นฟี ลิสเตียทังหมด
หนึ ง กษั ตริ ย์เมื องเฮเฟอร์ องค์ และท้ องถิ นของคนเกชู ร์ ทั ง
หนึ ง
หมด
18 กษั ตริ ย์ เมื องอาเฟกองค์ 3ตั งแต่ ชิ โหร์ ซึ งอยู่ หน้ าอี ยิ ปต์
หนึ ง กษัตริย์เมืองลาชาโรนองค์ เหนื อขึ นไปถึ งเขตแดนเอโครน
หนึ ง
นับกันว่ าเป็ นของคนคานาอัน ผู้
19 กษั ตริ ย์ เมื องมาโดนองค์ ครอบครองฟี ลิ สเตี ยมี อยู่ ห้ าคน
หนึ ง กษั ตริ ย์ เมื องฮาโซร์ องค์ ด้ วยกัน คือ ผู้ ครอบครองเมือง
หนึ ง
กาซา เมืองอัชโดด เมืองอัชเค20 กษั ต ริ ย์ เ มื องชิ มโรนเมโรน โลน เมืองกัท และเมืองเอโครน
องค์ หนึ ง กษั ตริ ย์เมื องอั คชาฟ และเมืองของคนอิฟวาห์ ด้วย
องค์หนึ ง
4ซึ งอยู่ ทิ ศใต้ คื อแผ่ นดิ นทั งสิ น
21 กษั ตริ ย์ เมื องทาอานาคองค์ ของคนคานาอัน และเขตเมอาหนึ ง กษัตริย์เมืองเมกิดโดองค์ ราห์ ซึ งเป็ นของชาวไซดอนถึ ง
หนึ ง
เมืองอาเฟก ถึงเขตแดนของคน
22 กษัตริย์เมื องเคเดชองค์ หนึ ง อาโมไรต์
กษั ตริ ย์ เมื องโยกเนอั มในคาร- 5 และแผ่ นดิ นของชาวเกบาล
เมลองค์หนึ ง
และเลบานอนทังหมด ไปทางที
23 กษั ต ริ ย์ เมื อ งโดร์ ใ นบริ เวณ ดวงอาทิตย์ขึน จากบาอัลกาดที
ชายแดนขอ งโดร์ อ งค์ หนึ ง อยู่ เชิ งภูเขาเฮอร์โมน ถึงทางเข้ า
กษั ตริ ย์ ของประชาชาติ ต่ างๆใน เมืองฮามัท
กิลกาลองค์หนึ ง
6ชาวแดนเทื อกเขาทั งหมดจาก

13

(HQ) ยชว HW:JT-MW (HO) ยชว R:HP (HP) H พกษ K:HW (HT) ยชว HH:HW
(JW) ยชว HH:H (JJ) ยชว HT:JP (JM) ปฐก HK:H-J (JK) พบญ P:JK (H) ยชว HK:HW
(J) ยชว HM:HM (M) พบญ J:JM (K) ยชว HJ:HR (Q) ยชว HJ:P (O) ยชว HH:R; HK:H-J
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เลบานอนจนถึ งมิ สเรโฟทมาอิ ม 12 ตลอดราชอาณาจั กรของโอก
และคนไซดอนทั งหมด เราจะ ในบาชาน ผู้ ครอบครองอยู่ ใน
ขั บไล่ เขาทั งหลายออกไปให้ พ้น อั ชทาโรทและในเอเดรอี ท่ าน
หน้ าคนอิ สราเอลเอง เพี ยงแต่ เป็ นพวกมนุ ษย์ ยั กษ์ ที เหลื อ
เจ้ าจงจับสลากแบ่ งดินแดนเหล่ า อยู่ เมื องเหล่ านี โมเสสรบชนะ
นั นให้ เป็ นมรดกแก่ อิ ส ราเอล และได้ ขับไล่ ให้ ออกไป
ดังทีเราบัญชาเจ้ าไว้
13 แต่ คนอิ สราเอลยั งหาได้ ขั บ
7ฉะนั นบั ด นี จงแบ่ ง แผ่ น ดิ นนี ไล่ คนเกชู ร์ หรื อคนมาอาคาห์ ให้
ออกให้ เป็ นมรดกแก่ คนเก้ า ออกไปไม่ แต่ คนเกชู ร์ กั บคน
ตระกู ลรวมกั บคนมนั สเสห์ ครึ ง มาอาคาห์ ยั งอาศั ยอยู่ ในหมู่ คน
ตระกู ลด้ วย"
อิสราเอลจนทุ กวันนี
8 ส่ วนมนั ส เสห์ อี กครึ งตระกู ล 14 เฉพาะตระกู ลเลวี ตระกู ล
คนรูเบน และคนกาดได้ รับส่ วน เดี ยวโมเสสหาได้ มอบมรดกให้
มรดกของเขา ซึ งโมเสสได้ มอบ ไม่ ของบู ชาด้ วยไฟที ถวายแด่
ให้ ทางฟากแม่ นาจอร์
ํ
แดนข้ าง พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของอิ สราโน้ นด้ านตะวั นออก ส่ วนที โม- เอลเป็ นมรดกของเขา ดังทีพระ
เสส ผู้ รั บใช้ ของพระเยโฮวาห์ องค์ตรัสไว้ แก่ เขาแล้ ว
มอบให้ เขาคือ
15 และโมเสสได้ มอบส่ วนมร9ตั งแต่ อาโรเออร์ ซึ งอยู่ ริ มลุ่ ม ดกให้ แก่ ตระกู ลคนรู เ บนตาม
แม่ นาอารโนน
ํ
และเมื องที อยู่ ครอบครัวของเขา
กลางลุ่ มแม่ นานี
ํ และทีราบเม- 16 ดั งนั นเขตแดนของเขาจึ งตั ง
เดบาตลอดจนถึงดีโบน
แต่ อาโรเออร์ ซึ งอยู่ ริ มลุ่ มแม่ นาํ
10 และหั วเมื อ งทั งสิ นของสิ - อารโนนและเมื อ งซึ งอยู่ กลาง
โหนกษั ตริ ย์ คนอาโมไรต์ ผู้ ซึ ง ลุ่ มแม่ นํา นั นและที ราบเมื อ ง
ครอบครองอยู่ ในเฮชโบน ไกล เมเดบาทังสิ น
ออกไปจนถึ ง เขตแดนคนอั ม - 17 ทั งเมืองเฮชโบน รวมกับหั ว
โมน
เมื องทั งสิ นซึ งอยู่ บนที ร าบนั น
11 กั บเขตกิ เลอาดและท้ อ งถิ น คือดีโบน และบาโมทบาอัล และ
ของคนเกชู ร์ และคนมาอาคาห์ เบธบาอัลเมโอน
และภูเขาเฮอร์โมนทังหมด และ 18 กับยาฮาส และเคเดโมทและ
เมื อ งบาชานทั งสิ นจนถึ ง เมื อ ง เมฟาอาท
สาเลคาห์
19 และคีริยาธาอิม และสิบมาห์
(R) กดว MJ:MM (T) กดว JH:MW (HW) กดว JH:JK (HH) กดว MJ:H (HJ) กดว JH:JK
(HM) ยชว HM:HH (HK) กดว HR:JW, JM-JK (HQ) กดว MK:HK (HO) กดว JH:JR, MW
(HP) กดว JH:JR, MW (HR) กดว JH:JM (HT) กดว MJ:MP-MR
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และเศเรทชาหาร์ ซึ งอยู่ บนเนิ น 26 ตั งแต่ เมื องเฮชโบน จนถึ ง
เขาแห่ งหุ บเขา
เมื องรามั ทมิ สเปห์ และเบโทนิ ม
20 กั บเบธเปโอร์ และที อั ช- และตั งแต่ มาหะนาอิ มจนถึ งเขต
โดดปิ สกาห์ และเมืองเบธเยชิ - แดนเดบีร์
โมท
27 ในหว่ างเขา มีเมื องเบธฮา21 คื อหั วเมื องทั งสิ นซึ งอยู่ บน รัม เบธนิมราห์ สุคคทและซาที ราบ และทั งราชอาณาจั กรทั ง โฟน ราชอาณาจั กรส่ วนที เหลือ
หมดของสิ โหน กษั ตริ ย์คนอา- ของสิ โหนกษั ตริ ย์ เมื องเฮชโบน
โมไรต์ ผ้ ู ครอบครองอยู่ ในเฮช- นั น มี แม่ นาจอร์
ํ
แดนเป็ นพรม
โบนซึ งโมเสสได้ ก ระทํา ให้ พ่ าย แดน จดทะเลคิ นเนเรทตอน
แพ้ พร้ อมกั บเจ้ านายของมี เดี ยน ปลายข้ างล่ าง ด้ านตะวั นออก
คือ เอวี เรเคม ศูร์ และเฮอร์ ของแม่ นาจอร์
ํ แดนข้ างโน้ น
กั บเรบา เป็ นเจ้ านายซึ งขึ นแก่ 28 นี เป็ นมรดกของคนกาดตาม
กษั ตริ ย์ สิ โหน ผู้ พํา นั กอยู่ ใน ครอบครั วของเขา รวมทั งหั ว
แผ่ นดินนั น
เมืองและชนบทด้ วย
22 อนึ งคนอิ สราเอลได้ ฆ่ าบา- 29 อนึ งโมเสสได้ มอบมรดกให้
ลาอั ม บุ ต รชายเบโอร์ ผ้ ู เป็ นคน แก่ คนมนัสเสห์ ครึ งตระกู ล เป็ น
ทํานายเสียด้ วยดาบพร้ อมกับคน ส่ วนแบ่ ง ที ได้ กั บคนมนั ส เสห์
อื นทีเขาได้ ฆ่านั น
ครึ งตระกู ลตามครอบครั วของ
23 อาณาเขตของคนรู เบนคื อ เขา
แม่ นาจอร์
ํ แดนเป็ นพรมแดน นี 30 อาณาเขตของเขาทั งหลาย
เป็ นมรดกของคนรู เบนตาม เริ มตั งแต่ มาหะนาอิมตลอดบาครอบครั ว รวมทั งหั วเมื องและ ชานทังสิ น คือราชอาณาจักรทัง
ชนบทด้ วย
สิ นของโอกกษั ตริ ย์เมื องบาชาน
24 โมเสสได้ มอบมรดกให้ แก่ และหั วเมื องทั งหมดของยาอี ร์
ตระกู ลกาด คื อคนกาดตาม มี ห กสิ บหั วเมื อ งด้ วยกั นอยู่ ใน
ครอบครัวของเขาด้ วย
บาชาน
25 อาณาเขตของเขาคื อยาเซอร์ 31 และกิ เลอาดครึ งหนึ ง และ
และหั วเมื องกิ เ ลอาดทั งหมด เมื องอั ชทาโรทกั บเมื องเอเดรอี
และครึ งหนึ งของแผ่ นดิ นคน หั วเมื อ งของราชอาณาจั ก รโอก
อั มโมนถึ งอาโรเออร์ ซึ งอยู่ หน้ า ในบาชาน หั วเมื องเหล่ านี เป็ น
เมืองรับบาห์
ส่ วนแบ่ งของคนมาคี ร์ บุ ตรชาย
(JW) พบญ M:HP (JH) กดว JH:JK; พบญ M:HW (JJ) กดว JJ:Q; MH:R (JK) กดว MK:HK
(JQ) กดว MJ:H, MQ; พบญ M:HH (JP) ปฐก MM:HP; กดว MJ:MO (JT) กดว MK:HK
(MW) กดว MJ:KH; H พศด J:JM (MH) กดว MJ:JT, KW; ยชว T:HW; HJ:K; HM:HJ; HP:H
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มนั สเสห์ เป็ นของครึ งหนึ งของ มี สองตระกู ล คื อมนั สเสห์ และ
คนมาคีร์ ตามครอบครัวของเขา เอฟราอิ ม และพวกเลวี หาได้ มี
32 เหล่ านี เป็ นดิ นแดนต่ างๆซึ ง ส่ วนแบ่ งในแผ่ นดิ นนั นไม่ ได้
โมเสสได้ แบ่ งปั น ให้ เป็ นมรดก แต่ หัวเมืองทีจะเข้ าอาศัยอยู่ กับ
ณ ทีราบโมอับ ฟากแม่ นาจอร์
ํ - ลานทุ่ งหญ้ ารอบเมื องสําหรับฝูง
แดนข้ างโน้ นทิ ศตะวั นออกของ สั ต ว์ และทรั พย์ สิ น ของเขาเท่ า
เมืองเยรีโค
นั น
33 แต่ โมเสสมิ ได้ มอบมรดกให้ 5 คนอิ ส ราเอลได้ กระทํา ตามที
แก่ คนตระกู ลเลวี พระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์ ทรงบั ญชาไว้ กั บ
พระเจ้ าของอิ สราเอลเป็ นมรดก โมเสส เขาแบ่ งทีดินกัน
ของเขา ดังทีพระองค์ตรัสไว้ กับ 6ขณะนั นคนยู ดาห์ มาหาโยชู วา
เขา
ณ เมืองกิลกาล และคาเลบบุตร
แผ่ นดินส่ วนทีสญ
ั ญาไว้
ชายเยฟุ นเนห์ ชาวเคนัสได้ กล่ าว
แก่ ท่ านว่ า "ท่ านทราบเรื องซึ ง
แก่ คาเลบ
ต่ อไปนี เป็ นดิ นแดน พระเยโฮวาห์ ตรัสกั บโมเสสบุรุ ษ
ต่ างๆซึ งประชาชนอิ ส- ของพระเจ้ าที คาเดชบารเนี ย
ราเอลได้ รั บเป็ นมรดกในแผ่ น เกี ยวกับท่านและข้ าพเจ้ าแล้ ว
ดินคานาอัน ซึ งเอเลอาซาร์ปุโร- 7เมื อโมเสสผู้ รับใช้ ของพระเยหิ ตและโยชู วาบุตรชายนู น และ โฮวาห์ ใช้ ให้ ข้ าพเจ้ าไปจากคาหั วหน้ าบรรพบุ รุ ษของตระกู ล เดชบารเนี ย เพื อสอดแนมดู
ต่ า งๆแห่ ง คนอิ สราเอลได้ แจก แผ่ นดิ น ข้ าพเจ้ ามี อายุ สี สิ บปี
ข้ าพเจ้ าได้ นาํ ข่ าวมาแจ้ งแก่ ท่ าน
จ่ ายให้ เป็ นมรดกแก่ เขา
2 มรดกนี เขาจั บสลากแบ่ งกั น ตามความคิดเห็นของข้ าพเจ้ า
ในระหว่ างคนเก้ าตระกู ลครึ ง 8แต่ ส่ วนพี น้ องซึ งขึ นไปพร้ อม
ตามที พระเยโฮวาห์ ท รงบั ญชา กั บข้ าพเจ้ าได้ กระทํา ให้ จิ ต ใจ
ของประชาชนละลายไป แต่
ทางโมเสส
3 เพราะโมเสสได้ ให้ มรดกแก่ ข้ าพเจ้ าได้ ติ ดตามพระเยโฮวาห์
คนสองตระกู ล ครึ งทางฟากแม่ พระเจ้ าของข้ าพเจ้ าอย่ างสุดใจ
นําจอร์ แดนข้ างโน้ นแล้ ว แต่ 9ในวั นนั นโมเสสได้ ปฏิ ญาณว่ า
ท่ านหาได้ แบ่ งส่ วนมรดกให้ แก่ `แท้ จริ งแผ่ นดิ นซึ งเท้ าของท่ าน
ได้ เหยี ยบยํา ไปนั นจะตกเป็ น
พวกเลวีไม่
4 เพราะว่ าลู กหลานของโยเซฟ มรดกของท่ าน และของลู ก

14

(MM) กดว HR:JW (H) กดว MK:HO-JT (J) กดว JO:QQ; MM:QK (M) กดว MJ:MM
(K) ปฐก KH:QH; KO:JW; KR:H (Q) กดว MQ:J; ยชว JH:J (O) กดว HM:JO; HK:JK
(P) กดว HM:O; HK:O (R) กดว HM:MH-MJ; HK:JK (T) กดว HM:JJ; HK:JM-JK

06_jos.pub
page 30

Saturday, February 27, 2016 22:24

โยชู วา HK, HQ
หน้ า 478
หลานของท่ า นสื บไปเป็ นนิ ต ย์ คาเลบบุ ต รชายเยฟุ นเนห์ คน
เพราะว่ าท่ านได้ ติ ดตามพระเย- เคนั สจนทุ กวั นนี เพราะว่ าท่ าน
โฮวาห์ พระเจ้ าของข้ าพเจ้ าอย่ าง ติ ดตามพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
สุดใจ'
ของอิสราเอลอย่ างสุดใจ
10 และบัดนี ดูเถิด พระเยโฮ- 15 เมื องเฮโบรนนั น แต่ เดิ มมี
วาห์ ยังทรงให้ ข้ าพเจ้ ามี ชี วิตอยู่ ชื อว่ าคี ริ ยาทอารบา อารบาคน
ตลอดสี สิบห้ าปี นี ดังทีพระองค์ นี เป็ นคนใหญ่ โตในคนอานาค
ตรั ส ตั งแต่ พระเยโฮวาห์ ตรั ส แผ่ นดิ น จึ ง ได้ สงบจากการศึ ก
เช่ นนี แก่ โมเสส เมื อคนอิ สรา- สงคราม
เอลเดิ นทางอยู่ ในถิ นทุ รกั นดาร แผ่ นดินส่ วนของตระกู ลยู ดาห์
และบัดนี ดูเถิด วันนี ข้ าพเจ้ ามี
ที ดิ นส่ วนของตระกู ลคน
อายุแปดสิบห้ าปี แล้ ว
ยู ดาห์ ตามครอบครั ว
11 วั น นี ข้ าพเจ้ ายั งมี กาํ ลั ง แข็ ง ของเขานั น ด้ านใต้ ถึงพรมแดน
แรงเช่ นเดี ยวกั บวั น ที โมเสสใช้ เมืองเอโดม คือถึงถิ นทุ รกันดาร
ให้ ข้าพเจ้ าไป กําลังของข้ าพเจ้ า ศินเป็ นทีสุดปลายเขตด้ านใต้
ในการทํา ศึ กสงครามหรื อ ออก 2พรมแดนทางทิ ศใต้ นั นตั งแต่
ไปและเข้ ามาเดี] ยวนี ก็ เป็ น ต้ นจากปลายทะเลเค็ม คื อตั ง
เหมือนครั งนั น
แต่ อ่าวซึ งไปทางทิศใต้
12 ฉะนั นบั ดนี ขอมอบแดน 3 ยื นไปทางด้ านใต้ ของมาอาเทือกเขานี ซึ งพระเยโฮวาห์ ตรัส เลอัครับบิม ผ่ านเรื อยไปถึ งศิน
ในวั นนั นให้ แก่ ข้ าพเจ้ า เพราะ แล้ วขึ นไปทางด้ านใต้ เมื องคาท่ านได้ ยินในวั นนั นแล้ วว่ า คน เดชบารเนีย ตามทางเมืองเฮชอานาคอยู่ ที นั น มีหั วเมืองใหญ่ โรน ขึ นไปถึงเมืองอั ดดาร์เลี ยว
ที มี กาํ แพงล้ อมอย่ างเข้ มแข็ ง ไปถึงคารคา
ชะรอยพระเยโฮวาห์ จะทรงสถิ ต 4ผ่ านเรื อยไปถึ งอัสโมนยื นออก
กั บข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าก็จะขั บไล่ ไปถึ งแม่ นาอี
ํ ยิปต์ มาสิ นสุ ดลงที
เขาออกไปได้ ดังทีพระเยโฮวาห์ ทะเล ทีกล่ าวนี จะเป็ นพรมแดน
ตรัสไว้ แล้ ว"
ด้ านใต้ ของท่าน
13 แล้ วโยชู วาก็ อวยพรแก่ ท่ าน 5 พรมแดนด้ านตะวั น ออกคื อ
และยกเมื อ งเฮโบรนให้ คาเลบ ทะเลเค็ ม ขึ นไปถึ ง ปากแม่ นํา
บุตรชายเยฟุนเนห์ เป็ นมรดก
จอร์ แดน และพรมแดนด้ าน
14 เฮโบรนจึ ง ตกเป็ นมรดกแก่ เหนื อตั งแต่ อ่ าวที ทะเลตรงปาก

15

(HW) กดว HK:JK, MW, MR (HH) พบญ MH:J; MK:P (HJ) กดว HM:JR (HM) ยชว HW:MP
(HK) ยชว HK:R-T; JH:HJ (HQ) ปฐก JM:J (H) กดว MM:MO; MK:M
(J) กดว MK:M-K (M) กดว MK:K (K) กดว MK:Q (Q) ยชว HR:HQ-HT
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แม่ นาจอร์
ํ แดน
ยาอาริมด้ านเหนือ คือเคสะโลน
6 และพรมแดนนั นยื นไปถึ ง ลงไปถึ งเมื องเบธเชเมช ผ่ าน
เบธฮกลาห์ ผ่ านไปตามด้ าน เมืองทิมนาห์ ไป
เหนื อของเมื อ งเบธอาราบาห์ 11 แล้ วพรมแดนก็ ยื นออกไป
และพรมแดนยื นต่ อไปถึ งก้ อน จากทางไหล่ เ นิ นเขาด้ านเหนื อ
หิ นโบฮันบุตรชายรูเบน
ของเมื องเอโครน แล้ วก็โค้ งไป
7 และพรมแดนยื นไปถึ งเดบี ร์ หาเมื อ งชิ กเคโรนผ่ า นไปถึ ง ภู
จากหุ บเขาอาโคร์ ตรงไปทางทิศ เขาบาอาลาห์ ออกไปถึ งเมื อง
เหนือเลี ยวไปหาเมืองกิ ลกาลซึ ง ยับเนเอล และพรมแดนก็มาสิ น
อยู่ ตรงข้ ามทางข้ ามเขาที ชื ออา- สุดลงทีทะเล
ดุ มมิ ม ซึ งอยู่ ทางด้ านใต้ ของ 12 พรมแดนด้ านตะวั นตก คื อ
แม่ นาํ และพรมแดนก็ผ่ านไป ทะเลใหญ่ ตามฝั งทะเล นี เป็ น
ถึงนําพุเอนเชเมช ไปสิ นสุดลงที พรมแดนล้ อมรอบคนยูดาห์ ตาม
เอนโรเกล
ครอบครัวของเขา
8แล้ วพรมแดนก็ ยื นไปตามหุ บ 13 ตามพระดํา รั ส ของพระเยเขาบุ ตรชายของฮิ นโนมถึ งไหล่ โฮวาห์ ที ตรั สแก่ โยชู วา ท่ านยก
เขาด้ านใต้ ของเมื องคนเยบุ สคื อ ที ดิ นส่ วนหนึ งในเขตของคนยู เยรูซาเล็ม แล้ วพรมแดนก็ยื นไป ดาห์ ใ ห้ แก่ ค าเลบบุ ต รชายเยถึ ง ยอดภู เ ขาซึ งอยู่ หน้ าหุ บเขา ฟุ นเนห์ คื อเมื องอารบาที เรี ยก
ฮิ นโนมทางด้ านตะวั นตก ทีหุ บ เมื องเฮโบรน อารบาเป็ นบิ ดา
เขาแห่ งพวกมนุ ษย์ ยั กษ์ ด้ าน ของอานาค
เหนือสุด
14 และคาเลบได้ ขับไล่ บุตรชาย
9แล้ วพรมแดนก็ยื นไปจากยอด ทังสามของอานาคออกจากทีนั น
ภู เ ขาถึ ง นําพุ แห่ งลํา ห้ วยเนฟ- คือเชชั ย อาหิ มานและทัลมัย ผู้
โทอาห์ จากที นั นก็มาถึ งหั ว เป็ นบุตรของอานาค
เมื องแห่ งภู เขาเอโฟรน แล้ ว 15 และท่ านขึ นไปจากที นั นจะ
พรมแดนก็เลี ยวโค้ งไปหาเมื อง ต่ อสู้ กั บชาวเมื องเดบี ร์ เมื อง
บาอาลาห์ คื อเมื องคี ริ ยาทเย- เดบี ร์ เดิ มมี ชื อว่ า คี ริ ยาทเสอาริม
เฟอร์
10 แล้ วพรมแดนก็เลี ยวโค้ งจาก 16 และคาเลบกล่ าวว่ า "ผู้ ใด
บาอาลาห์ ไปทางทิศตะวั นตกถึ ง โจมตี เ มื องคี ริ ยาทเสเฟอร์ และ
ภูเขาเสอี ร์ ผ่ านไปตามไหล่ เขา ยึดได้ เราจะยกอัคสาห์ บุตรสาว
(O) ยชว HR:HP (P) ยชว P:JO; HM:JO (R) ยชว HQ:OM; HR:HO (T) ยชว HR:HQ
(HW) ปฐก MR:HM (HH) ยชว HT:KM (HJ) กดว MK:O-P; ยชว HQ:KP (HM) กดว HM:O
(HK) กดว HM:JJ (HQ) ยชว HW:MR; วนฉ H:HH (HO) วนฉ H:HJ
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ของเราให้ เป็ นภรรยา"
29 บาอาลาห์ อิยิม เอเซม
17 และโอทนี เอลบุ ตรชายเคนั ส 30 เอลโทลัด เคสีล โฮรมาห์
น้ องชายของคาเลบตีเมืองนั นได้ 31 ศิ กลาก มั ดมั นนาห์ สั นท่ านจึ งยกอั ค สาห์ บุ ตรสาวของ สันนาห์
ตนให้ เป็ นภรรยา
32 เลบาโอท ชิ ลฮิม อายินและ
18 อยู่ มา เมื อแต่ งงานกั นแล้ ว เมื องริ มโมน รวมทั งหมดเป็ น
นางจึ ง ชวนสามี ใ ห้ ขอที นาต่ อ ยี สิ บเก้ า หั วเมื องกั บชนบทของ
บิ ดา นางก็ลงจากหลั งลา และ เมืองนั นๆด้ วย
คาเลบถามนางว่ า "เจ้ าต้ องการ 33 ในหุ บเขามี เ มื อ งเอชทาโอล
อะไร"
โศราห์ อัชนาห์
19 นางตอบว่ า "ขอของขวัญให้ 34 ศาโนอาห์ เอนกันนิม ทัปลูกสักอย่ างหนึ งเถิด เมื อพ่ อให้ ปูวาห์ เอนาม
ลู กมาอยู่ ในแผ่ นดิ นภาคใต้ แล้ ว 35 ยารมู ท อดุลลัม โสโคห์ อาลู กขอนําพุ ด้ วย" คาเลบก็ยก เซคาห์
นําพุบนและนําพุล่างให้ แก่ นาง
36 ชาอาราอิม อดีธาอิม เกเด20 ต่ อไปนี เป็ นมรดกของตระ- ราห์ เกเดโรธาอิม รวมเป็ นสิบสี
กู ลคนยู ดาห์ ตามครอบครั วของ หั วเมื อง กั บชนบทของเมื อง
เขา
นั นๆด้ วย
21 หั วเมื อ งที เป็ นของตระกู ล 37 เมืองเศนัน ฮาดัสสาห์ มิกคนยู ดาห์ ซึ งอยู่ ทางทิ ศใต้ สุ ด ดัลกาด
ทางพรมแดนเอโดม คื อเมื อง 38 ดิเลอัน มิสเปห์ โยกเธเอล
ขับเซเอล เอเดอร์ และยากู ร
39 ลาคีช โบสคาท เอกโลน
22 คีนาห์ ดีโมนาห์ อาดาดาห์
40 คับโบน ลามัม คิทลิช
23 เคเดช ฮาโซร์ อิทนาน
41 เกเดโรท เบธดาโกน นาอา24 ศิฟ เทเลม เบอาโลท
มาห์ และเมื องมั กเคดาห์ รวม
25 ฮาโซร ฮาดัททาห์ เคริโอท เป็ นสิ บหกหั วเมื อง กั บชนบท
เฮสโรน คือเมืองฮาโซร์
ของเมืองนั นๆด้ วย
26 อามัม เชมา โมลาดาห์
42 ลิบนาห์ เอเธอร์ อาชั น
27 ฮาซารกั ดดาห์
เฮชโมน 43 ยิฟทาห์ อัชนาห์ เนซีบ
เบธเปเลท
44 เคอี ลาห์ อั คซิ บ มาเรชาห์
28 ฮาซารชู อาล เบเออร์ เชบา รวมเป็ นเก้ าหั วเมื องกั บชนบท
บิซิโอธิยาห์
ของเมืองนั นๆด้ วย
(HP) กดว M:T (HR) ปฐก JK:OK (JH) ปฐก MQ:JH (JK) H ซมอ JM:HK
(JR) ปฐก JH:MH (MW) ยชว HT:K (MH) ยชว HT:Q (MJ) วนฉ JW:KQ (MM) กดว HM:JM
(MQ) H ซมอ JJ:H (MR) J พกษ HK:P (MT) ยชว HW:M (KJ) ยชว JH:HM
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45 เอโครน กั บหั วเมื องและ 59 มาอาราท เบธาโนท และ
ชนบทของเมืองนั น
เมืองเอลเทโคน รวมเป็ นหกหั ว
46 จากกรุ งเอโครนถึ งทะเลและ เมื อง กั บชนบทของเมื องนั นๆ
บรรดาเมื องที อ ยู่ ริ มเมื อ งอั ช - ด้ วย
โดดกับชนบทของเมืองนั นๆ
60 คี ริ ยาทบาอั ล คื อเมื องคี ริ 47 อั ชโดด กั บหั วเมื องและ ยาทเยอาริ ม และรั บบาห์ รวม
ชนบทของเมื องนั น กาซา กั บ เป็ นสองหั วเมือง กับชนบทของ
หั วเมื องและชนบทของเมื องนั น เมืองนั นๆด้ วย
จนถึ งแม่ นาอี
ํ ยิ ปต์ และทะเล 61 เมืองที ในถิ นทุ รกั นดาร คื อ
ใหญ่ พร้ อมกับฝั งชายทะเล
เบธอาราบาห์ มิดดีน เสคะคาห์
48 และในแดนเทื อกเขา คื อ 62 นิ บชาน เมื องเกลื อ และ
ชามีร์ ยาททีร์ โสโคห์
เอนเกดี รวมเป็ นหกหั วเมืองกับ
49 ดานนาห์ คี ริ ยาทสั นนาห์ ชนบทของเมืองนั นๆด้ วย
คือเมืองเดบีร์
63 แต่ คนเยบุ สซึ งเป็ นชาวเมื อง
50 อานาบ เอชเทโมห์ อานิม
เยรู ซาเล็มนั น ประชาชนยู ดาห์
51 โกเชน โฮโลน กิโลห์ รวม หาได้ ขั บไล่ ไปไม่ ดั งนั นแหละ
เป็ นสิ บเอ็ดหั วเมื อง กั บชนบท คนเยบุ สจึ ง อาศั ยอยู่ กั บประชา
ของเมืองนั นๆด้ วย
ชนยู ดาห์ ทีเมืองเยรู ซาเล็มจนถึง
52 อาหรับ ดูมาห์ เอชาน
ทุ กวันนี
53 ยานิม เบธทัปปูวาห์ อาเฟแผ่ นดินส่ วนของตระกู ล
คาห์
มนัสเสห์และตระกู ลเอฟราอิ ม
54 ฮุมทาห์ คีริยาทอารบา คือ
ที ดิ น ตามสลากของลู ก
เมื องเฮโบรน และเมื องศิ โยร์
หลานโยเซฟนั นเริ มจาก
รวมเป็ นเก้ าหั วเมื อง กับชนบท แม่ นาจอร์
ํ แดนใกล้ ๆเมื องเยรี ของเมืองนั นๆด้ วย
โค ทิ ศตะวั นออกของนําแห่ ง
55 มาโอน คารเมล ศิฟ ยุทธาห์
เยรี โคเข้ าไปในถิ นทุ รกั นดารขึ น
56 ยิสเรเอล โยกเดอัม ศาโน- ไปจากเยรี โคเข้ าไปในแดนเทือก
อาห์
เขาเบธเอล
57 คาอิน กิเบอาห์ และทิมนาห์ 2 จากเมื อ งเบธเอลไปยั ง เมื อ ง
รวมเป็ นสิ บหั วเมื อง กั บชนบท ลูส ผ่ านเรื อยไปถึงเมื องอาทาของเมืองนั นๆด้ วย
โรท ยังเขตของคนอารคี
58 ฮัลฮูล เบธซูร์ เกโดร์
3แล้ วลงไปทางทิ ศตะวั น ตกถึ ง

16

(KP) กดว MK:O ยชว HQ:K (QH) ยชว HW:KH; HH:HO (QK) ยชว HK:HQ; HQ:HM
(QQ) H ซมอ MM:JK-JQ (OW) ยชว HR:HK (OJ) H ซมอ JM:JT (OM) วนฉ H:R, JH
(H) ยชว R:HQ; HR:HJ (J) ยชว HR:HM; วนฉ H:JO (M) ยชว HR:HM; JH:JH
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เขตของคนยาฟเลที ไกลไปจน ไล่ คนคานาอั น ซึ งอาศั ยอยู่ ใน
เขตเมื องเบธโฮโรนล่ างถึ งเมื อง เมื องเกเซอร์ ให้ ออกไปไม่ ดั ง
เกเซอร์ไปสิ นสุดลงทีทะเล
นั นคนคานาอั น จึ งอาศั ยอยู่ ใน
4ลู กหลานของโยเซฟ คื อคน หมู่ คนเอฟราอิมถึงทุ กวันนี แต่
มนั สเสห์ และคนเอฟราอิ ม ได้ ก็ตกเป็ นทาสถู กเกณฑ์ให้ ทาํ งาน
รับมรดกของเขา
โยธา
5 เขตของคนเอฟราอิ มตาม
แผ่ นดินส่ วนของตระกู ล
ครอบครัวของเขาเป็ นดังนี พรม
คนมนัสเสห์ทีอยู่ ฟาก
แดนมรดกของเขาด้ านตะวั น
ทิศตะวันตกของ
ออก เริ มแต่ เมืองอาทาโรทอัดแม่ น าํ จอร์แดน
ดาร์ ไกลไปจนถึงเบธโฮโรนบน
ที ดิ นตามสลากเป็ น
6 และพรมแดนยื นไปถึ ง ทะเล
อย่ า งนี ที ตกแก่ ตระกู ล
ทางทิ ศเหนื อ คื อเมื องมิ คเมธั ท มนั สเสห์ เพราะเป็ นบุ ตรหั วปี
ทางด้ านตะวันออกพรมแดนโค้ ง ของโยเซฟ ส่ วนมาคี ร์บุตรหั วปี
มาหาเมื องทาอานั ทชี โลห์ แล้ ว ของมนั สเสห์ บิ ดาของกิ เลอาด
ผ่ านพ้ นเมืองนี ไปทางตะวั นออก ได้ รั บเมื อ งกิ เ ลอาดและเมื อ ง
ของเมืองยาโนอาห์
บาชานเป็ นส่ วนแบ่ ง เพราะว่ า
7แล้ วลงไปจากยาโนอาห์ ถึ ง เขาเป็ นทหาร
เมื องอาทาโรทและเมื องนาอา- 2และที ดิ นตามสลากตกแก่ คน
ราห์ ไปจดเมืองเยรีโคสิ นสุดลง มนั สเสห์ ที เหลื อ อยู่ ตามครอบ
ทีแม่ นาจอร์
ํ แดน
ครัว คือคนอาบีเยเซอร์ คนเฮ8 จากทั ปปู วาห์ พรมแดนลงไป เลค คนอัสรีเอล คนเชเคม คน
ทางทิ ศตะวั น ตกถึ ง แม่ นาํ คา- เฮเฟอร์ และคนเชมี ดา บุคคล
นาห์ ไปสิ นสุ ดลงที ทะเล นี เป็ น เหล่ านี เป็ นบุ ตรชายของมนั สดิ นแดนมรดกของตระกู ลคน เสห์ ผู้ เป็ นบุ ตรชายของโยเซฟ
เอฟราอิมตามครอบครัวของเขา ตามครอบครัวของเขา
9รวมทั งหั วเมื องซึ งแบ่ งแยกไว้ 3 ฝ่ ายเศโลเฟหั ด บุ ต รชายของ
ให้ คนเอฟราอิ มในดิ นแดนมร- เฮเฟอร์ บุ ตรชายของกิ เลอาด
ดกของคนมนั สเสห์ คื อบรรดา บุตรชายของมาคีร์ บุตรชายของ
หั วเมื อ งเหล่ านั นกั บชนบทของ มนั สเสห์ ไม่ มี บุตรผู้ ชาย มี แต่
เมืองนั นๆด้ วย
บุ ตรสาว และต่ อไปนี เป็ นชื อ
10 ถึ งอย่ างไรก็ตามเขาหาได้ ขับ บุตรสาวของเขาคือ มาลาห์ โน-

17

(K) ยชว HP:HK (Q) ยชว HR:HM; วนฉ H:JT (O) ยชว HP:P (P) H พศด P:JR
(R) ยชว HP:R-T (T) ยชว HP:T (HW) ยชว HQ:OM; HP:HJ-HM; วนฉ H:JT; H พกษ T:HO
(H) ปฐก KH:QH; QW:JM (J) กดว JO:JT; H พศด P:HR (M) กดว JO:MM
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อาห์ ฮกลาห์ มิลคาห์ และทีร- คานาห์ หั วเมื องเหล่ านี ซึ งอยู่
ซาห์
ทางทิศใต้ แม่ นาในท่
ํ
ามกลางหั ว
4เขาเข้ ามาหาเอเลอาซาร์ ปุ โร- เมื องของมนั สเสห์ นั นเป็ นของ
หิ ต และโยชู วาบุ ต รชายนู น และ เอฟราอิ ม แล้ วพรมแดนของ
ต่ อหน้ าบรรดาประมุ ขแล้ วกล่ าว มนั สเสห์ ก ็ขึ นไปทางด้ านเหนื อ
ว่ า "พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงบั ญชา ของแม่ นาไปสิ
ํ นสุดลงทีทะเล
โมเสสไว้ ว่า ให้ ข้าพเจ้ าทังหลาย 10 แผ่ นดิ นทางด้ านใต้ เป็ นของ
รั บส่ วนมรดกในหมู่ ญาติ พี น้ อง เอฟราอิม และแผ่ นดินทางด้ าน
ของข้ าพเจ้ าทังหลายได้ " ดังนั น เหนือเป็ นของมนั สเสห์ มี ทะเล
ท่านจึงให้ มรดกแก่ คนเหล่ านี ใน เป็ นพรมแดน ทางเหนื อจดดิ น
หมู่ พี น้องของบิ ดาของเขา ตาม แดนอาเชอร์ และทางทิศตะวั น
พระบัญญัติแห่ งพระเยโฮวาห์
ออกจดอิสสาคาร์
5 ดั งนี แหละส่ วนที ตกแก่ คน 11 ในเขตอิ สสาคาร์ และในอามนัสเสห์ จึงมีสิบส่ วน นอกเหนือ เชอร์ นั น มนั สเสห์ ยั งมี เมื อง
ดิ น แดนกิ เ ลอาดและบาชานซึ ง เบธชานกั บชนบทของเมื องนั น
อยู่ ฟากแม่ นาจอร์
ํ แดนข้ างโน้ น
และเมืองอิบเลอัมกั บชนบทของ
6 เพราะว่ าบุ ต รสาวของมนั ส - เมื องนั น และชาวเมื องโดร์ กั บ
เสห์ ก ็ได้ รั บมรดกพร้ อมกั บบุ ตร ชนบทของเมื องนั น และชาว
ชายของท่านด้ วย แผ่ นดินกิเล- เมืองเอนโดร์กั บชนบทของเมือง
อาดนั นได้ ตกเป็ นส่ วนของบุ ตร นั น และชาวเมื องทาอานาคกั บ
ชายมนัสเสห์ ทีเหลืออยู่
ชนบทของเมื องนั น และชาว
7 เขตแดนของมนั ส เสห์ ตั งต้ น เมื องเมกิ ดโด กั บชนบทของ
จากอาเชอร์ จนถึ งมิ คเมธั ท ซึ ง เมืองนั น คือภูเขาทังสามยอด
อยู่ ทางทิ ศตะวั นออกของเมื อง 12 แต่ คนมนั สเสห์ ยั งขั บไล่ ชาว
เชเคมแล้ ว พรมแดนก็ยื นไป เมื องเหล่ านั นไม่ ได้
ด้ วย
ทางมื อขวา ถึ งที ของชาวเมื อง คนคานาอั น ยั ง ขื น อาศั ยอยู่ ใน
เอนทัปปูวาห์
แผ่ นดินนั น
8 แผ่ นดิ น เมื อ งทั ปปู ว าห์ เป็ น 13 ต่ อมาเมื อคนอิ ส ราเอลเข้ ม
ของมนัสเสห์ แต่ ตัวเมืองทัปปู- แข็งขึ นแล้ ว ก็ได้ เกณฑ์ คนคาวาห์ ซึ งอยู่ ที พรมแดนของมนั ส- นาอั นให้ ทํา งานโยธา และมิ ได้
เสห์ นั นเป็ นของคนเอฟราอิม
ขับไล่ ให้ เขาออกไปเสียทีเดียว
9แล้ วพรมแดนก็ลงไปถึ งแม่ นาํ
14 คนโยเซฟได้ พูดกั บโยชู วาว่ า
(K) กดว JP:J (Q) ยชว JJ:P (P) ยชว HO:O (R) ยชว HO:R (T) ยชว HO:T
(HH) วนฉ H:JP; H ซมอ MH:HW; H พกษ K:HJ; H พศด P:JT
(HJ) วนฉ H:HT, JP-JR (HM) ยชว HO:HW (HK) ปฐก KR:HT, JJ; กดว JO:MK, MP
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โยชู วา HP, HR
หน้ า 484
"เหตุ ไฉนท่ านจึ งแบ่ งให้ ข้าพเจ้ า
พลับพลาทีชีโลห์
มีแต่ ส่ วนเดียวเป็ นมรดก แม้ ว่า
ฝ่ ายชุ มนุ มชนอิ สราเอล
ข้ าพเจ้ ามีคนมากมาย เพราะว่ า
ทั งสิ นก็มาประชุ มกั นที
พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงอวยพระพร ชี โลห์ และตั งพลั บพลาแห่ งชุ ม
แก่ พวกข้ าพเจ้ ามาจนบัดนี แล้ ว"
นุ มขึ นที นั น แผ่ นดิ นนั นก็ตก
15 ฝ่ ายโยชู วาตอบเขาว่ า "ถ้ า อยู่ ในการครอบครองของเขา
เจ้ ามี คนมากมาย และถ้ าแดน
แผ่ นดินส่ วนของ
เทือกเขาของคนเอฟราอิมเป็ นที
เจ็ ดตระกู ลทีเหลือ
แคบไปสํา หรั บเจ้ า พวกเจ้ าจง 2 ยั งมี ป ระชาชนอิ สราเอลอี ก
เข้ าไปในป่ าแผ้ วถางเอาเอง ทีใน เจ็ ด ตระกู ล ที ยั ง มิ ไ ด้ รั บ มรดก
แผ่ นดิ นของคนเปริ สซี และพวก เป็ นส่ วนแบ่ ง
มนุ ษย์ยักษ์"
3ดั งนั น โยชู วาจึ งกล่ าวแก่ คน
16 คนโยเซฟพูดว่ า "แดนเทือก อิสราเอลว่ า "ท่านทังหลายจะรอ
เขานี ไม่ พอสําหรั บพวกเรา ช้ าอยู่ อี กเท่ าใด จึ งจะเข้ าไปยึ ด
บรรดาคนคานาอันซึ งอยู่ ในบริ - ครองที ดิ นซึ งพระเยโฮวาห์ พระ
เวณหุ บเขามี รถรบทํา ด้ วยเหล็ก เจ้ าของบรรพบุรุษของท่านประทั งที อยู่ ในเบธชาน กั บชนบท ทานแก่ ท่านทังหลาย
ของเมืองนั น กับทีอยู่ ในหุ บเขา 4จงเลื อกคนตระกู ลละสามคน
ยิสเรเอล"
แล้ วข้ าพเจ้ าจะใช้ คนเหล่ านั นไป
17 แล้ วโยชู วาจึ ง กล่ า วแก่ วงศ์ ท่ อ งเที ยวขึ นล่ องอยู่ ที แผ่ น ดิ น
วานโยเซฟ คื อเอฟราอิ มและ นั น ให้ เขี ยนแนวเขตที ดิ นที จะ
มนั สเสห์ ว่า "ท่ านทั งหลายเป็ น มอบเป็ นมรดก และกลั บมาหา
พวกที มี คนมากและมี กํา ลั ง ข้ าพเจ้ า
มหาศาล ท่ านจะมี ส่ วนแบ่ งแต่ 5 ให้ เขาแบ่ ง ออกเป็ นเจ็ ด ส่ วน
ส่ วนเดียวก็หามิได้
ให้ คนยู ด าห์ คงอยู่ ในดิ น แดน
18 แดนเทื อ กเขาเหล่ านั นจะ ของเขาทางภาคใต้ และวงศ์วาน
เป็ นของพวกท่าน ถึงแม้ ว่าเป็ น โยเซฟให้ คงอยู่ ในดิ นแดนของ
ป่ าดอนท่ า นจงแผ้ วถางและยึ ด เขาทางภาคเหนือ
ครองไปจนสุดเขตเถิด แม้ ว่าคน 6ให้ ท่ านทั งหลายเขี ยนแนวเขต
คานาอั นจะมี รถรบทํา ด้ วยเหล็ก ที ดิ นเป็ นเจ็ดส่ วน แล้ วนํา แนว
และเป็ นคนเข้ มแข็ง ท่ านทั ง เขตที ดิ น นั นมาให้ ข้ าพเจ้ าที นี
หลายก็จะขับไล่ เขาออกไปได้ "
และข้ าพเจ้ าจะจั บสลากให้ ท่ าน

18

(HO) ยชว HP:HR; HT:HR; วนฉ H:HT; K:M; H พกษ K:HJ (HR) พบญ JW:H
(H) ยชว HT:QH; JH:J; JJ:T; วนฉ HR:MH; H ซมอ H:M, JK; K:M-K; ยรม P:HJ
(M) วนฉ HR:T (Q) ยชว HQ:H; HO:H-HP:HR (O) ยชว HK:J; HR:HW
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หน้ า 485
โยชู วา HR
ทีนี ต่ อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ขึ นมา และอาณาเขตที เป็ นส่ วน
พระเจ้ าของเรา
ของเขาอยู่ ระหว่ างคนยู ดาห์ และ
7แต่ คนเลวี ไม่ มี ส่ วนแบ่ งในหมู่ คนโยเซฟ
พวกท่านทังหลาย ด้ วยตําแหน่ ง 12 ทางด้ านเหนื อพรมแดนของ
ปุ โ รหิ ตของพระเยโฮวาห์ เป็ น เขาเริ มต้ นที แม่ นาจอร์
ํ แดนและ
มรดกของเขาแล้ ว คนกาด และ พรมแดนก็ยื นขึ นไปถึ งไหล่ เขา
คนรู เบน กั บตระกู ลมนั สเสห์ ตอนเหนื อของเมืองเยรีโค แล้ ว
ครึ งหนึ งก็ ไ ด้ รั บมรดกของเขา ขึ นไปทางแดนเทื อกเขาทางทิ ศ
ทางฟากแม่ นาจอร์
ํ แดนข้ างโน้ น ตะวั นตก และไปสิ นสุ ดที ถิ น
ด้ านตะวันออก ซึ งโมเสสผู้ รับใช้ ทุ รกันดารเบธาเวน
ของพระเยโฮวาห์ ได้ มอบให้ แก่ 13 จากที นั นพรมแดนก็ ยื นไป
เขาทังหลายแล้ ว"
ทางทิ ศใต้ ตรงไปเมื องลู สไปยั ง
8 ฝ่ ายคนเหล่ านั นก็ ขึ นออกไป ไหล่ เขาทีเมืองลูส คือเมืองเบธเดินทาง และโยชู วากําชั บพวกที เอล แล้ วพรมแดนก็ลงไปถึงอาจะเขี ยนแนวเขตที ดิ นว่ า "จง ทาโรทอัดดาร์บนภูเขาซึ งอยู่ ทาง
เที ยวขึ นเที ยวล่ องในแผ่ นดิ น ทิศใต้ ของเมืองเบธโฮโรนล่ าง
และเขี ยนแนวเขตที ดิ นนั นแล้ ว 14 แล้ วพรมแดนก็ยื นไปอี กทิศ
กลั บมาหาข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าจะ หนึ งโค้ งไปทางทิ ศใต้ ด้ านทะเล
จั บสลากให้ ท่ านต่ อ พระพั ก ตร์ จากภู เ ขาซึ งอยู่ ทิ ศใต้ ตรงข้ าม
พระเยโฮวาห์ ทีชีโลห์ "
เมืองเบธโฮโรน และไปสิ นสุดลง
9ดั งนั นคนเหล่ านั นก็ท่ องเที ยว ที คี ริ ยาทบาอั ล คื อคี ริ ยาทเยไปมาที แผ่ นดิ น แล้ วเขี ยนเป็ น อาริ ม เป็ นเมื องที เป็ นของคน
หนั งสื อแนวเขตเมื องต่ างๆแบ่ ง ยู ดาห์ นี แหละเป็ นพรมแดน
เป็ นเจ็ดส่ วนแล้ วกลั บมาหาโย- ด้ านตะวันตก
ชู วา ณ ค่ ายทีชีโลห์
15 และด้ านใต้ นั นเริ มต้ นที ชาน
10 แล้ วโยชู วาก็จั บสลากให้ เขา เมื องคี ริ ยาทเยอาริ ม และพรม
ที ชี โลห์ ต่ อพระพักตร์ พระเยโฮ- แดนก็ ยื นจากที นั นไปยั งทาง
วาห์ โยชู วาก็ได้ จั ดแบ่ งที ดินให้ ตะวันตกถึงนําพุเนฟโทอาห์
แก่ ประชาชนอิสราเอลที นั นตาม 16 แล้ วพรมแดนก็ยื นลงไปสุ ด
ส่ วนแบ่ งของแต่ ละตระกู ล
เขตภู เขาซึ งอยู่ ตรงหน้ าหุ บเขา
11 จั บได้ สลากของตระกู ล คน แห่ งบุตรชายของฮินโนม ซึ งอยู่
เบนยามินตามครอบครั วของเขา ทางปลายเหนื อ สุ ด ของหุ บเขา
(P) กดว HR:P, JW (R) ปฐก HM:HP (HW) กดว MK:HO-JT; ยชว HT:QH; กจ HM:HT
(HH) วนฉ H:JH (HJ) ยชว HO:H (HM) ปฐก JR:HT; ยชว HO:J-M; วนฉ H:JM
(HK) ยชว HQ:T (HQ) ยชว HQ:T (HO) ยชว HQ:P-R
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โยชู วา HR, HT
หน้ า 486
แห่ งพวกมนุ ษย์ ยั กษ์ แล้ วก็ลง รวมเป็ นสิ บสองหั วเมื องกั บชน
ไปที หุ บเขาฮิ น โนมใต้ ไหล่ เ ขา บทของเมืองนั นๆด้ วย
ของคนเยบุ สแล้ วลงไปถึ งเมื อง 25 กิเบโอน รามาห์ เบเอโรท
เอนโรเกล
26 มิสเปห์ เคฟี ราห์ โมซาห์
17 แล้ วโค้ งไปทางทิศเหนื อตรง 27 เรเคม อิรเปเอล ทาระลาห์
ไปถึงเอนเชเมช จากทีนั นก็ตรง 28 เศลา เอเลฟ เยบุส คือเยรูไปยังเกลีโลท ซึ งอยู่ ตรงข้ ามกับ ซาเล็ม กิเบอัทและคีริยาท รวม
ทางข้ ามเขาชื ออดุ มมิ ม แล้ วลง เป็ นสิ บสี หั วเมื องกั บชนบทของ
ไปยั งก้ อนหิ นโบฮันบุ ตรชายของ เมืองนั นๆด้ วย นี เป็ นมรดกของ
รูเบน
คนเบนยามินตามครอบครัวของ
18 แล้ วผ่ านไปทางทิ ศเหนื อถึ ง เขา
สลากที สองออกมาเป็ น
ไหล่ เ ขาตรงข้ ามอาราบาห์ แล้ ว
ของสิ เมโอน เพื อคน
ลงไปสู่ อาราบาห์
19 แล้ วพรมแดนก็ ผ่ า นไปทาง ตระกู ล สิ เ มโอนตามครอบครั ว
ทิ ศเหนื อ ถึ ง ไหล่ เ ขาที เบธฮก- ของเขา มรดกของเขาอยู่ ท่ ามลาห์ และพรมแดนไปสิ นสุ ดลง กลางมรดกของคนยูดาห์
ที อ่ าวด้ านเหนื อของทะเลเค็มที 2มี เมื องเหล่ านี เป็ นมรดก คื อ
ปลายใต้ ของแม่ นาจอร์
ํ
แดน นี เบเออร์เชบา เชบา โมลาดาห์
3ฮาซารชู อาล บาลาห์ เอเซม
เป็ นพรมแดนด้ านใต้
20 แม่ นาจอร์
ํ
แดนกั นเป็ นพรม 4เอลโทลัด เบธูล โฮรมาห์
แดนทางตะวันออก นี เป็ นมรดก 5ศิ กลาก เบธมารคาโบท ฮาของคนเบนยามินตามครอบครั ว ซารสูสาห์
ของเขา มี พรมแดนดั งนี ล้ อม 6เบธเลบาโอท และเมื องชารุ เฮน รวมเป็ นสิบสามหั วเมืองกับ
รอบ
21 ฝ่ ายหั วเมื อ งของตระกู ล คน ชนบทของเมืองนั นๆด้ วย
เบนยามินตามครอบครั วของเขา 7อายิน ริมโมน เอเธอร์ อาชาน
คือเมืองเยรีโค เบธฮกลาห์ หุ บ รวมเป็ นสี หั วเมื องกับชนบทของ
เมืองนั นๆด้ วย
เขาเคซีส
22 เบธอาราบาห์ เศมาราอิ ม 8รวมทั งบรรดาชนบทที อยู่ รอบ
หั วเมื องเหล่ า นี ไกลออกไปจน
เบธเอล
ถึ งเมื องบาอาลั ทเบเออร์ เมื อง
23 อัฟวิม ปาราห์ โอฟราห์
24 เคฟารั มโมนี โอฟนี เกบา รามาห์ ทีภาคใต้ เหล่ านี เป็ นมร-

19

(HP) ยชว HQ:O (HR) ยชว HQ:O (HT) ยชว HQ:J, Q
(JW) ยชว HH:HT; JH:HP; H พกษ M:K-Q; ยรม MH:HQ (JR) ยชว HQ:R, OM
(H) ยชว HT:T; วนฉ H:M (J) ปฐก JH:M; H พศด K:JR (R) H ซมอ MW:JP
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โยชู วา HT
ดกของตระกู ล คนสิ เมโอนตาม ชิ มโรน อิดาลาห์ และเมืองเบธครอบครัวของเขา
เลเฮม รวมเป็ นสิบสองหั วเมือง
9มรดกของคนสิ เมโอนเป็ นดิ น กับชนบทของเมืองนั นๆด้ วย
แดนในส่ วนแบ่ ง ของคนยู ด าห์ 16 นี เป็ นมรดกของคนเศบู ลุ น
เพราะว่ า ส่ วนของคนยู ด าห์ นั น ตามครอบครั วของเขา คื อหั ว
ใหญ่ เกินไป คนสิเมโอนจึงได้ รับ เมื องต่ างๆ กับชนบทของเมื อง
มรดกอยู่ ท่ามกลางมรดกของคน นั นๆด้ วย
ยูดาห์
17 สลากที สี ออกมาเป็ นของ
10 สลากที สามขึ นมาเป็ นของ อิสสาคาร์ เพื อคนอิสสาคาร์ตาม
คนเศบู ลุ น ตามครอบครั วของ ครอบครัวของเขา
เขา และอาณาเขตที เป็ นมรดก 18 อาณาเขตของเขารวมเมื อ ง
ของเขาก็ยื นออกไปถึงสาริด
ยิสเรเอล เคสุลโลท ชู เนม
11 แล้ วพรมแดนของเขายื น 19 ฮาฟาราอิม ชิ โยน อานาหะออกไปทางด้ านทะเล เรื อยไป ราท
จนถึงมาราลาห์ และมาจดเมือง 20 รับบีท คีชิโอน เอเบส
ดับเบเชท แล้ วมาถึงแม่ นาที
ํ  อยู่ 21 เรเมท เอนกันนิม เอนหั ดตรงหน้ าโยกเนอัม
ดาห์ เบธปั สเซส
12 จากสาริ ดพรมแดนยื นไปอี ก 22 และพรมแดนยั งจดเมื อง
ทิ ศหนึ งทางด้ านตะวั นออกตรง ทาโบร์ ชาหะซุ มาห์ เบธเชเมช
ทางดวงอาทิตย์ขึน ถึงพรมแดน และพรมแดนนี ไปสิ นสุ ด ลงที
เมื องคิ สโลททาโบร์ แล้ วยื นไป แม่ นาจอร์
ํ แดน รวมเป็ นสิ บหก
ถึ งเมื องดาเบรั ท แล้ วขึ นไปถึ ง หั วเมื องกั บชนบทของเมื อง
เมืองยาเฟี ย
นั นๆด้ วย
13 จากที นั นพรมแดนผ่ า นไป 23 นี เป็ นมรดกของตระกู ลคน
ทางตะวั นออก ถึ งเมื องกั ธเฮ- อิ สสาคาร์ ตามครอบครั วของเขา
เฟอร์ และถึ งเมื องเอทคาซิ น คื อ ทั งหั ว เมื อ งและชนบทของ
เรื อยไปจนถึ ง ริ ม โมนมิ โทอาร์ เมืองนั นๆด้ วย
พรมแดนก็ไปถึงเมืองเนอาห์
24 สลากที ห้ าออกมาเป็ นของ
14 และทางทิ ศเหนื อ พรมแดน ตระกู ลคนอาเชอร์ ตามครอบ
โค้ งเข้ ามาถึงเมืองฮันนาโธนและ ครัวของเขา
สิ นสุดลงทีหุบเขายิฟทาห์ เอล
25 อาณาเขตของเขารวมเมื อ ง
15 และเมืองขัทตาท นาหะลาล เฮลขัท ฮาลี เบเทน อัคชาฟ
(T) ยชว HT:H (HH) ปฐก KT:HM; ยชว HJ:JJ
(HJ) H พศด O:PJ (HM) J พกษ HK:JQ
(JJ) ยชว HQ:HW; วนฉ H:MM (JK) วนฉ H:MH-MJ
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26 อาลัมเมเลค อามาด มิชอาล 34 แล้ วพรมแดนก็ เลี ยวไปทาง
ทางทิ ศตะวั นออก จดคารเมล ด้ านตะวั น ตกถึ ง เมื องอั ส โนทและเมืองชิ โหลิบนาท
ทาโบร์ จากที นั นไปถึ งหุ กกอก
27 แล้ วเลี ยวไปทางดวงอาทิตย์ จดเขตเศบู ลุ นทางทิ ศใต้ และ
ขึ นไปยั งเบธดาโกนจดเขตเศบู - เขตอาเชอร์ทางทิศตะวั นตกและ
ลุ นและหุ บเขายิ ฟทาห์ เอล ไป เขตยู ด าห์ ทางดวงอาทิ ต ย์ ขึ น
ทางด้ านเหนื อถึ ง เมื องเบธเอ- ทีแม่ นาจอร์
ํ แดน
เมคและเนอี เอลเรื อยไปทาง 35 เมื องที มี กาํ แพงล้ อม คื อ
ด้ านซ้ ายถึงเมืองคาบูล
เมืองศิดดิม เศอร์ ฮัมมัท รัค28 เฮโบรน เรโหบ ฮัมโมน คา- คัท คินเนเรท
นาห์ ไกลไปถึงมหาไซดอน
36 อาดามาห์ รามาห์ ฮาโซร์
29 แล้ วพรมแดนก็ เ ลี ยวไปถึ ง 37 คาเดช เอเดรอี เอนฮาโซร์
รามาห์ ไปถึ งเมื องที มี กาํ แพง 38 ยิโรน มิกดัลเอล โฮเรม เบล้ อมรอบชื อไทระ แล้ วพรมแดน ธานาท และเบธเชเมช รวมเป็ น
ก็เ ลี ยวไปถึ ง เมื อ งโฮสาห์ ไปสิ น สิ บเก้ าหั วเมื อง กั บชนบทของ
สุดลงทีทะเล จากฝั งทะเลไปถึง เมืองนั นๆด้ วย
อัคซีบ
39 นี เป็ นมรดกของตระกู ลคน
30 อุมมาห์ อาเฟก และเรโหบ นั ฟทาลี ต ามครอบครั วของเขา
รวมเป็ นยี สิ บสองหั วเมื อง กั บ ทังหั วเมือง กั บชนบทของเมือง
ชนบทของเมืองนั นๆด้ วย
นั นๆด้ วย
31 นี เป็ นมรดกของตระกู ลคน 40 สลากทีเจ็ดก็ออกมาเป็ นของ
อาเชอร์ ต ามครอบครั วของเขา ตระกู ลคนดานตามครอบครั ว
ทั งหั วเมื อ งกั บชนบทของเมื อง ของเขา
นั นๆด้ วย
41 และอาณาเขตที เป็ นมรดก
32 สลากที หกออกมาเป็ นของ ของเขา รวมเมืองโศราห์ เอชคนนัฟทาลี เพื อคนนัฟทาลีตาม ทาโอล อิรเชเมช
ครอบครัวของเขา
42 ชาอาลับบิน อัยยาโลน ยิท33 อาณาเขตของเขาเริ มจากเฮ- ลาห์
เลฟ จากอาโลนไปถึ งศานั นนิ ม 43 เอโลน ทิมนาห์ เอโครน
และอาดามี เนเขบ และยับเน- 44 เอลเทเคห์ กิ บเบโธน และ
เอล ไกลไปจนถึ งเมื องลั คคู ม บาอาลัท
และสิ นสุดลงทีแม่ นาจอร์
ํ แดน
45 เยฮุ ด เบเนเบราค กั ทริ ม(JO) H ซมอ HQ:HJ (JP) H พกษ T:HM (JR) ปฐก HW:HT (JT) วนฉ H:MH
(MJ) ยชว HT:MJ-MT; วนฉ H:MM (MK) พบญ MM:JM (MP) ยชว JW:P
(KW) ยชว HT:KW-KR (KH) ยชว HQ:MM (KJ) ยชว HW:HJ; JH:JK (KM) ยชว HQ:HH
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โมน
ชุ มนุ ม ดังนี แหละเขาทังหลายก็
46 เมยารโคน และรั คโคนและ ทําการแบ่ งปั นแผ่ นดินสําเร็จลง
พรมแดนตรงเมืองยัฟฟา
การแต่ งตังเมืองลี ภัย
47 อาณาเขตคนดานน้ อยไปสําแล้ วพระเยโฮวาห์ ตรั ส
หรั บพวกเขา คนดานจึ งขึ นไป
กับโยชู วาว่ า
สู้ รบกับเมืองเลเชม เมื อยึดได้ ก ็ 2 "จงกล่ าวแก่ คนอิ ส ราเอลว่ า
ประหารเสี ยด้ วยคมดาบ จึ งยึ ด `จงกําหนดตั งเมื องลี ภั ย ซึ งเรา
ครองที ดิ นและตั งอยู่ ที นั น ได้ พูดกับเจ้ าทั งหลายทางโมเสส
เรียกเมืองเลเชมว่ าดาน ตามชื อ แล้ วนั น
ของดานบรรพบุรุษของตน
3 เพื อว่ า ผู้ ฆ่ า คนที ได้ ฆ่ า คนใด
48 นี เป็ นมรดกของตระกู ลคน ด้ วยมิ ได้ เจตนา หรือไม่ จงใจจะ
ดานตามครอบครั วของเขา ทั ง ได้ หนีไปอยู่ ทีนั น เมืองเหล่ านี
หั วเมื อง กั บชนบทของเมื อง จะได้ เป็ นที ลี ภั ยของเจ้ าเพื อ
นั นๆด้ วย
ให้ พ้นจากผู้ อาฆาตโลหิ ต
49 เมื อได้ แบ่ งดิ นแดนส่ วน 4ให้ ผ้ ู นั นหนี ไปยั งเมื องเหล่ านี
ต่ างๆของแผ่ นดินนั นเป็ นมรดก เมื องใดเมืองหนึ ง และยื นอยู่ ที
เสร็จสิ นแล้ ว คนอิ สราเอลก็ได้ ทางเข้ าประตูเมืองนั น และอธิมอบส่ วนมรดกในหมู่ พวกเขาให้ บายเรื องของตนให้ แก่ พวกผู้
แก่ โยชู วาบุตรชายนู น
ใหญ่ ในเมืองนั นให้ ทราบ แล้ ว
50 ตามบั ญชาของพระเยโฮวาห์ เขาทั งหลายจะนําผู้ นั นเข้ าไปใน
เขาก็ได้ ยกเมื องที ท่ านขอไว้ ให้ เมื อง กําหนดที ให้ อยู่ แล้ วผู้ นั น
แก่ ท่าน คื อเมืองทิมนาทเสราห์ จะอยู่ ที นั นในหมู่ พวกเขาทั ง
ในแดนเทื อ กเขาแห่ งเอฟราอิ ม หลาย
ท่ า นก็ เ สริ ม สร้ างเมื อ งนั นเสี ย 5และถ้ าผู้ อาฆาตโลหิ ต ไล่ ต าม
ใหม่ และเข้ าอยู่ ทีนั น
เขาไป ผู้ ใหญ่ จะไม่ มอบผู้ ฆ่าคน
51 ที กล่ าวมานี เป็ นมรดกที เอ- นั นไว้ ในมื อ ของผู้ อาฆาตโลหิ ต
เลอาซาร์ ปุ โรหิ ตกั บโยชู วาบุ ตร เพราะว่ าผู้ นั นได้ ฆ่ าเพื อนบ้ าน
ชายนู น และหั วหน้ าบรรพบุ รุ ษ ของตนด้ วยไม่ มี เจตนา มิ ได้
ของตระกู ลต่ างๆแห่ งคนอิ สรา- เกลียดชั งเขาแต่ ก่อน
เอลจั บสลากแบ่ งให้ เป็ นมรดกที 6และผู้ นั นจะอาศั ยอยู่ ในเมื อง
ชี โลห์ ต่ อ พระพั กตร์ พระเยโฮ- นั นจนกว่ าเขาจะยื นต่ อ หน้ า ชุ ม
วาห์ ณ ประตู พลั บพลาแห่ ง นุ ม ชนเพื อรอรั บการพิ พากษา

20

(KP) วนฉ HR:JT (QW) กดว HM:R; ยชว JK:MW; H พศด P:JK
(QH) กดว MK:HP; ยชว HK:H; HR:H, HW (J) อพย JH:HM; กดว MQ:O-MK; พบญ HT:J, T
(Q) กดว MQ:HJ (O) กดว MQ:HJ, JK-JQ
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จนกว่ า มหาปุ โรหิ ตในเวลานั น บุตรชายนู น และหั วหน้ าบรรพสิ นชี วิต ผู้ ฆ่าคนนั นจึงจะกลับไป บุ รุ ษ ของตระกู ลต่ างๆของคน
ยั งเมื องของตน ไปบ้ านของตน อิสราเอล
ไปยังเมืองทีเขาจากมานั นได้ '"
2และเขาได้ ก ล่ าวแก่ ท่ านเหล่ า
7ดั งนั น เขาจึ งกําหนดตั งเมื อง นั นในเมืองชี โลห์ ในแผ่ นดิ นคาเคเดชในกาลิ ลี ในแดนเทื อกเขา นาอั นว่ า "พระเยโฮวาห์ ทรง
นัฟทาลี และเมืองเชเคมในแดน บัญชาโดยทางโมเสสว่ า ให้ มอบ
เทือกเขาของเอฟราอิม และคีริ- หั วเมื องแก่ เราทั งหลายเพื อ จะ
ยาทอารบา คือเฮโบรน ในแดน ได้ อาศั ยอยู่ ทั งทุ่ งหญ้ าสําหรั บ
เทือกเขายูดาห์
ฝูงสัตว์ของข้ าพเจ้ าทังหลาย"
8 และทางฟากตะวั นออกของ 3 ดั ง นั นแหละตามพระบั ญชา
แม่ นาจอร์
ํ แดนข้ างโน้ นตรงเมือง ของพระเยโฮวาห์ คนอิ สราเอล
เยรี โคนั น เขาได้ กาํ หนดเมื อง จึ งได้ มอบเมื องและทุ่ งหญ้ าต่ อ
เบเซอร์ ใ นถิ นทุ ร กั น ดารบนที ไปนี จากมรดกของเขาให้ แก่ คน
ราบจากที ดิ น คนตระกู ล รู เ บน เลวี
และเมื องราโมทในกิ เลอาดจาก 4 สลากออกมาเป็ นของครอบ
ที ดิ นคนตระกู ลกาด และเมื อง ครัวคนโคฮาท ดังนั นแหละ คน
โกลานในบาชาน จากที ดิ นคน เลวี ซึ งเป็ นลู กหลานของอาโรน
ตระกู ลมนัสเสห์
ปุ โรหิ ต ได้ รั บหั วเมื องโดยจั บ
9 หั วเมื อ งเหล่ านี เป็ นเมื อ งที สลากสิบสามหั วเมือง จากตระกํา หนดไว้ ให้ คนอิ สราเอลทั ง กู ลยูดาห์ ตระกู ลสิเมโอน และ
หมด และให้ คนต่ างด้ าวผู้ อาศัย ตระกู ลเบนยามิน
อยู่ ในหมู่ พวกเขา เพื อว่ าถ้ าผู้ ใด 5ส่ วนคนโคฮาทที เหลื ออยู่ ได้
ได้ ฆ่ า คนด้ วยมิ ไ ด้ เจตนาจะได้ รั บหั วเมื องโดยจั บสลากสิ บหั ว
หนี ไปที นั นได้ เพื อว่ าเขาจะไม่ เมือง จากครอบครัวของตระกู ล
ต้ องตายด้ วยมื อ ของผู้ อาฆาต เอฟราอิม จากตระกู ลดาน และ
โลหิ ต จนกว่ าเขาจะได้ ยื นต่ อ จากครึ งตระกู ลมนัสเสห์
หน้ าชุ มนุ มชน
6คนเกอร์ โชนได้ รับหั วเมืองโดย
เมืองต่ างๆสําหรับตระกู ลเลวี
จั บสลากสิ บ สามหั วเมื องจาก
ขณะนั นหั วหน้ าบรรพ- ครอบครั วของตระกู ลอิ สสาคาร์
บุ รุ ษของคนเลวี มาหา จากตระกู ลอาเชอร์ จากตระกู ล
เอเลอาซาร์ ปุ โ รหิ ต และโยชู วา นั ฟทาลี และจากครึ งตระกู ล

21

(P) ยชว HK:HQ; JH:HH, HM, JH, MJ (R) พบญ K:KM; ยชว JH:JP, MO, MR
(T) กดว MQ:HQ; ยชว JW:O (H) กดว MK:HO-JT; MQ:H-R; ยชว HK:H; HP:K
(J) กดว MQ:J; ยชว HR:H (K) ยชว JH:R, HT; JK:MM (Q) ยชว JH:JW (O) ยชว JH:JP
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โยชู วา JH
มนัสเสห์ ในบาชาน
เมืองเดบีร์พร้ อมทุ่ งหญ้ า
7 คนเมรารี ต ามครอบครั วของ 16 เมื อ งอายิ น พร้ อมทุ่ งหญ้ า
เขา ได้ รั บหั วเมื องสิ บสองหั ว เมื องยุ ทธาห์ พร้ อมทุ่ งหญ้ า
เมือง จากตระกู ลรูเบน ตระกู ล เมื องเบธเชเมช พร้ อมทุ่ งหญ้ า
กาด และตระกู ลเศบูลุน
รวมเป็ นเก้ าหั วเมื อง จากสอง
8 หั วเมื อ งและทุ่ งหญ้ าเหล่ า นี ตระกู ลนี
คนอิ สราเอลได้ จั บสลากให้ แก่ 17 จากตระกู ลเบนยามิ น มี
คนเลวี ดั งที พระเยโฮวาห์ ได้ เมื องกิ เบโอน พร้ อมทุ่ งหญ้ า
บัญชาโดยทางโมเสส
เมืองเกบาพร้ อมทุ่ งหญ้ า
9 เขาให้ หั วเมื อ งต่ อไปนี จาก 18 เมื องอานาโธทพร้ อมทุ่ ง
ตระกู ลยู ด าห์ และตระกู ล สิ เม- หญ้ า เมื องอั ลโมนพร้ อมทุ่ ง
โอน ตามชื อดังนี
หญ้ า รวมสี หัวเมือง
10 เมื องเหล่ านี ตกเป็ นของคน 19 หั วเมื องที เป็ นของลู กหลาน
อาโรนคื อ ครอบครั วโคฮาท อาโรนปุ โรหิ ต รวมกั นสิ บสาม
ครอบครั ว หนึ งซึ งเป็ นคนเลวี หั วเมือง พร้ อมกับทุ่ งหญ้ ารอบ
เพราะสลากตกเป็ นของเขาก่ อน
ทุ กเมือง
11 เขาทั งหลายให้ เมื องอารบา 20 ส่ วนคนโคฮาทที เหลื ออยู่ ซึ ง
แก่ เขา อารบาเป็ นบิ ดาของอา- เป็ นครอบครัวคนโคฮาทของคน
นาค คื อเมื องเฮโบรน อยู่ ใน เลวี นั น หั วเมื องที เขาได้ รับโดย
แดนเทื อกเขาของยู ดาห์ รวม สลากมาจากตระกู ลเอฟราอิม
ทังทุ่ งหญ้ ารอบเมืองนั นด้ วย
21 เมื องที เขาให้ คื อเมื องเช12 แต่ ทุ่ งนาและชนบทของ เคม เป็ นเมื องลี ภัยของผู้ ฆ่ าคน
เมื องนี ได้ ยกให้ แก่ คาเลบบุ ต ร พร้ อ มทุ่ งหญ้ าในแดนเทื อ กเขา
ชายเยฟุนเนห์ เป็ นกรรมสิทธิV
ของเอฟราอิ ม เมื องเกเซอร์
13 เขาได้ ให้ เมื องเฮโบรนแก่ ลู ก พร้ อมทุ่ งหญ้ า
หลานของอาโรนปุโรหิ ต อันเป็ น 22 เมื องขิ บซาอิมพร้ อมทุ่ งหญ้ า
เมื องลี ภั ยสําหรั บผู้ ฆ่ าคนพร้ อม เมื องเบธโฮโรน พร้ อมทุ่ งหญ้ า
ทังทุ่ งหญ้ ารอบเมือง เมืองลิบ- รวมเป็ นสี หัวเมือง
นาห์ พร้ อมทุ่ งหญ้ า
23 และจากตระกู ลดาน มี เมือง
14 เมื องยาทที ร์ พร้ อ มทุ่ ง หญ้ า เอลเทเคพร้ อมทุ่ งหญ้ า กิ บเบเมืองเอชเทโมอาพร้ อมทุ่ งหญ้ า
โธนพร้ อมทุ่ งหญ้ า
15 เมื อ งโฮโลนพร้ อมทุ่ งหญ้ า 24 อั ยยาโลน พร้ อมทุ่ งหญ้ า
(P) ยชว JH:MK (R) กดว MQ:J; ยชว JH:M (HH) ยชว HK:HQ (HJ) ยชว HK:HK
(HM) ยชว HQ:KJ, QK (HK) ยชว HQ:KR, QW (HQ) ยชว HQ:KT (HO) ยชว HQ:HW, QQ
(HP) ยชว HR:JK-JQ (HR) H พศด O:OW (JW) H พศด O:OO (JH) ยชว H:JT

06_jos.pub
page 44

Saturday, February 27, 2016 22:24

โยชู วา JH
หน้ า 492
กัทริมโมนพร้ อมทุ่ งหญ้ า รวมสี เมื องฮั มโมทโดร์ พร้ อมทุ่ งหญ้ า
หั วเมือง
และเมืองคารทานพร้ อมทุ่ งหญ้ า
25 และจากคนมนั สเสห์ ครึ ง รวมสามหั วเมือง
ตระกู ล มี เมืองทาอานาคพร้ อม 33 หั วเมืองที เป็ นของคนเกอร์ ทุ่ งหญ้ า และกั ทริ มโมนพร้ อม โชนตามครอบครั วนั น รวมกั น
ทุ่ งหญ้ า รวมเป็ นสองหั วเมือง
มี สิ บสามหั วเมื อ งพร้ อ มกั บทุ่ ง
26 หั วเมื อ งซึ งเป็ นของครอบ หญ้ ารอบทุ กเมือง
ครั วคนโคฮาทที เหลื ออยู่ นั น มี 34 เขาให้ หั วเมื อ งจากตระกู ล
สิ บหั วเมื องด้ วยกั น พร้ อมกั บ เศบูลุ น แก่ ครอบครั วคนเมรารี
ทุ่ งหญ้ ารอบทุ กเมือง
คื อคนเลวี ที เหลื ออยู่ มี เมื อง
27 เขาให้ เมื องจากคนมนั สเสห์ โยกเนอั มพร้ อมทุ่ งหญ้ า เมื อง
ครึ งตระกู ล แก่ คนเกอร์ โชน คารทาห์ พร้ อมทุ่ งหญ้ า
ครอบครั วหนึ งของคนเลวี คื อ 35 เมื องดิ มนาห์ พร้ อมทุ่ งหญ้ า
เมืองโกลานในบาชาน เป็ นเมือง เมื องนาหะลาล พร้ อมทุ่ งหญ้ า
ลี ภัยของผู้ ฆ่าคน พร้ อมทุ่ งหญ้ า รวมสี หัวเมือง
และเมื อ งเบเอชเท-ราห์ พร้ อม 36 และจากตระกู ลรู เบน มี
ทุ่ งหญ้ า รวมเป็ นสองหั วเมือง
เมื องเบเซอร์ พร้ อมทุ่ งหญ้ า
28 และจากตระกู ลอิ สสาคาร์ เมืองยาฮาสพร้ อมทุ่ งหญ้ า
มี เมื องคี ชิ โอน พร้ อมทุ่ งหญ้ า 37 เมื องเคเดโมทพร้ อมทุ่ ง
ดาเบรัทพร้ อมทุ่ งหญ้ า
หญ้ า เมื องเมฟาอั ทพร้ อมทุ่ ง
29 เมื อ งยารมู ทพร้ อมทุ่ ง หญ้ า หญ้ า รวมสี หัวเมือง
เอนกันนิมพร้ อมทุ่ งหญ้ า รวมสี 38 และจากตระกู ลกาด มีเมื อง
หั วเมือง
ราโมทในกิเลอาด เป็ นเมื องลี 30 และจากตระกู ลอาเชอร์ มี ภั ยของผู้ ฆ่ าคน พร้ อมทุ่ งหญ้ า
เมืองมิชอาลพร้ อมทุ่ งหญ้ า อับ- เมืองมาหะนาอิมพร้ อมทุ่ งหญ้ า
โดนพร้ อมทุ่ งหญ้ า
39 เมื องเฮชโบนพร้ อมทุ่ งหญ้ า
31 เมื อ งเฮลขั ท พร้ อมทุ่ งหญ้ า เมืองยาเซอร์พร้ อมทุ่ งหญ้ า รวม
เมื องเรโหบพร้ อมทุ่ งหญ้ า รวม ทังหมดเป็ นสี หัวเมือง
สี หัวเมือง
40 เมื อ งซึ งเป็ นของคนเมรารี
32 และจากตระกู ลนั ฟทาลีเมือง ตามครอบครั วซึ งเป็ นครอบ
คาเดชในกาลิ ลี เป็ นเมื องลี ภั ย ครัวคนเลวีที เหลืออยู่ นั น เมือง
ของผู้ ฆ่ าคน พร้ อมทุ่ งหญ้ า ที เป็ นส่ วนแบ่ งของเขาทั งหมดมี
(JP) ยชว JW:R; JH:O; H พศด O:PH (MJ) ยชว JW:P
(MK) ยชว JH:P; H พศด O:PP-RH (MO) พบญ K:KM; ยชว JW:R
(MR) ยชว JW:R
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สิบสองหั วเมือง
2 และกล่ าวแก่ เ ขาทั งหลายว่ า
41 หั วเมื องของคนเลวี ซึ งอยู่ "ท่ านทั งหลายได้ ทาํ ทุ กอย่ างซึ ง
ท่ามกลางกรรมสิทธิV ของคนอิส- โมเสสผู้ รั บใช้ ของพระเยโฮวาห์
ราเอลนั นรวมทั งหมดมี สี สิ บ บั ญชาท่ านไว้ และได้ เชื อฟั ง
แปดหั วเมื อง พร้ อมทุ่ งหญ้ า เสี ยงของข้ าพเจ้ าในสารพั ด ซึ ง
ประจําเมือง
ข้ าพเจ้ าได้ บัญชาท่าน
42 เมื องเหล่ านี แต่ ละเมื องมี ทุ่ ง 3นานวันแล้ วจนบัดนี ท่านมิได้
หญ้ าล้ อมรอบ ทุ กเมืองก็มีอย่ าง ทอดทิงญาติพี น้องของท่าน แต่
นี
ได้ ระมั ด ระวั ง ที จะกระทํา ตาม
43 ดั งนี แหละพระเยโฮวาห์ พระบั ญชาของพระเยโฮวาห์ พระ
ประทานแผ่ น ดิ น ทั งสิ นแก่ ค น เจ้ าของท่าน
อิ สราเอลดั งที พระองค์ ทรงปฏิ- 4บั ดนี พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ
ญาณว่ า จะให้ แก่ บรรพบุรุษของ ท่ านได้ โปรดให้ พี น้ องของท่ าน
เขา เมื อเขาทั งหลายยึ ดแล้ วก็ หยุ ดพั กแล้ ว ดังที พระองค์ทรง
เข้ าไปตั งบ้ านเมืองอยู่ ทีนั น
สัญญาไว้ กับเขา ฉะนั นบัดนี ท่าน
44 และพระเยโฮวาห์ ประทาน จงกลั บไปสู่ เต็ นท์ ของท่ านเถิ ด
ให้ เขามีความสงบอยู่ ทุกด้ าน ดัง ไปสู่ แผ่ นดิ นซึ งท่ านถื อกรรมที พระองค์ ท รงปฏิ ญาณไว้ กั บ สิ ทธิV ซึ งโมเสสผู้ รั บใช้ ของพระ
บรรพบุรุษของเขา ไม่ มีศัตรู สัก เยโฮวาห์ ยกให้ ท่ านที ฟากแม่ นาํ
คนเดียวยืนหยัดต่ อสู้ เขาได้ พระ จอร์แดนข้ างโน้ นนั น
เยโฮวาห์ ท รงมอบศั ต รู ของเขา 5แต่ จงระวั งให้ มากที จะปฏิ บั ติ
ให้ อยู่ ในกํา มื อ ของเขาทั งสิ น ตามพระบั ญญั ติ และพระราช
แล้ ว
บัญญัติซึ งโมเสสผู้ รับใช้ ของพระ
45 สรรพสิ งอั น ดี ทุ กอย่ างซึ ง เยโฮวาห์ บัญชาท่ านไว้ คื อที จะ
พระเยโฮวาห์ ทรงตรั ส กั บวงศ์ รักพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่าน
วานอิ สราเอลนั นก็ไม่ ขาดสั กสิ ง และดําเนิ นในพระมรรคาทั งสิ น
เดียว สําเร็จทังสิ น
ของพระองค์ และรั กษาพระ
การสร้างแท่ นบู ชา
บัญญัติของพระองค์ และติดพัน
อยู่ กั บพระองค์ และปรนนิ บั ติ
เป็ นทีระลึก
คราวนั นโยชู วาได้ เรี ยก พระองค์ ด้ วยสุ ดจิ ตสุ ดใจของ
คนรูเบน คนกาด คน ท่าน"
6โยชู วาจึ งได้ อวยพรเขาและส่ ง
มนัสเสห์ ครึ งตระกู ลมา

22

(KH) กดว MQ:P (KM) ปฐก HJ:P; JQ:M-K; JR:K (KK) พบญ P:JM-JK; ยชว H:HM, HQ
(KQ) กดว JM:HT; ยชว JM:HK; H พกษ R:QO (J) กดว MJ:JW-JJ; พบญ M:HR
(K) กดว MJ:MM; ยชว JH:KK (Q) พบญ O:O, HP; HW:HJ (O) ปฐก KP:P; อพย MT:KM
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เขากลั บไปยั งเต็ น ท์ ของเขาทุ ก หนึ งที ใกล้ แม่ นาจอร์
ํ แดน เป็ น
คน
แท่นขนาดมหึ มา
7 ส่ วนคนมนั สเสห์ ค รึ งตระกู ล 11 และคนอิ ส ราเอลได้ ยิ น คน
นั น โมเสสได้ มอบให้ เขาถื อ พูดกัน "ดูเถิด คนรูเบน คนกาด
กรรมสิ ทธิV ในเมื องบาชาน แต่ และคนมนั สเสห์ ครึ งตระกู ล ได้
อี กครึ งตระกู ลนั นโยชู วามอบให้ สร้ างแท่ น บู ช าที พรมแดนแผ่ น
เขามี ก รรมสิ ทธิV ข้ างเคี ยงกั บพี ดิ น คานาอั น ในท้ อ งถิ นใกล้ แม่
น้ องของเขาที ฟากแม่ นาจอร์
ํ
- นําจอร์แดนในด้ านทีเป็ นของคน
แดนข้ างด้ านตะวั นตกนี และ อิสราเอล"
เมื อโยชู วา ส่ งเขากลั บไปยั ง 12 และเมื อคนอิ ส ราเอลได้ ยิ น
เต็นท์ของตน ท่านได้ อวยพรเขา เช่ นนั น ชุ มนุ มชนอิ สราเอลทั ง
8กล่ าวแก่ เขาว่ า "จงกลั บไปยั ง หมดก็ ไ ปรวมกั น ที เมื อ งชี โลห์
เต็นท์ของท่ านทั งหลาย พร้ อม เพื อจะขึ นไปทําสงครามกับเขา
กั บทรั พย์ สมบั ติ มั งคั งมี ฝู งสั ตว์ 13 แล้ วคนอิ สราเอลจึ งใช้ ฟี เนมากมาย มี เงิ น ทองคํา ทอง หั สบุ ตรชายเอเลอาซาร์ ปุ โรหิ ต
สัมฤทธิV และเหล็ก และเสื อผ้ า ไปยังคนรูเบน คนกาด และคน
เป็ นอันมาก จงแบ่ งของที ริบมา มนั สเสห์ ครึ งตระกู ลในแผ่ นดิ น
จากศั ต รู ของท่ า นให้ แก่ พี น้ อง กิเลอาด
ของท่าน"
14 พร้ อมกับประมุ ขสิบคน คน
9คนรู เบน
คนกาดและคน หนึ งจากแต่ ละตระกู ลในอิ สรามนั สเสห์ ครึ งตระกู ลได้ แยกจาก เอล ทุ กคนเป็ นหั วหน้ าเรื อน
คนอิ สราเอลที ชี โลห์ ซึ งอยู่ ใน บรรพบุ รุ ษในคนอิ สราเอลที นั บ
แผ่ น ดิ นคานาอั น กลั บไปอยู่ ใน เป็ นพันๆ
แผ่ นดินกิเลอาด เป็ นแผ่ นดินที 15 เมื อเขามาถึ งคนรู เบน คน
เขาถือกรรมสิ ทธิV ซึ งเขาได้ เข้ าตั ง กาด และคนมนัสเสห์ ครึ งตระอยู่ ตามพระบั ญชาของพระเย- กู ลในแผ่ นดิ นกิ เลอาด เขาก็
โฮวาห์ โดยทางโมเสส
กล่ าวแก่ พวกเหล่ านั นว่ า
10 และเมื อเขาทั งหลายมาถึ ง 16 "ชุ มนุ มชนทั งสิ นของพระ
ท้ องถิ น ที ใกล้ แม่ นาจอร์
ํ
แดนที เยโฮวาห์ กล่ าวดั งนี ว่ า `ท่ านทั ง
อยู่ ในแผ่ นดินคานาอัน คนรูเบน หลายได้ กระทํา การละเมิ ดอะไร
คนกาด และคนมนั สเสห์ ครึ ง เช่ น นี ต่ อพระเจ้ าของอิ สราเอล
ตระกู ล ได้ สร้ างแท่ นบู ชาแท่ น หนอ ซึ งในวันนี ท่านทังหลายได้
(P) ยชว HP:H-HM (R) กดว MH:JP; H ซมอ MW:JK (T) กดว MJ:H, JO, JT
(HH) พบญ HM:HJ; วนฉ JW:HJ (HJ) ยชว HR:H; วนฉ JW:H
(HM) อพย O:JQ; กดว JQ:P, HH-HM (HK) กดว H:K (HO) ลนต HP:R-T; พบญ HJ:Q-HK
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หั นกลั บจากติ ดตามพระเยโฮ- ราเอลทั งสิ น เขามิ ได้ พินาศแต่
วาห์ โดยท่ านได้ สร้ างแท่ นบู ชา คนเดี ยวในเรื องความชั วช้ าของ
สําหรับตัว เป็ นการกบฏต่ อพระ เขา'"
เยโฮวาห์ ในวันนี
21 ขณะนั นคนรู เบน คนกาด
17 ความชั วช้ าซึ งเราทํา ที เมื อง และคนมนั สเสห์ ครึ งตระกู ล ได้
เปโอร์นั นยังไม่ พอเพียงหรือ ซึ ง ตอบผู้ หั วหน้ าของคนอิ สราเอล
จนกระทั งวั นนี เรายั งชํา ระตั ว ทีนับเป็ นพันๆว่ า
ของเราให้ สะอาดไม่ หมดเลย 22 "พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ
และซึ งเป็ นเหตุ ให้ ภั ยพิ บั ติ เกิ ด พระทังหลาย พระเยโฮวาห์ พระ
แก่ ชุมนุ มชนของพระเยโฮวาห์
เจ้ าของพระทั งหลาย พระองค์
18 ในวั นนี ท่ า นทั งหลายจะหั น ทรงทราบ และอิ สราเอลจะ
ไปเสี ยจากการติ ดตามพระเย- ทราบเสี ยด้ วย ถ้ าว่ าเป็ นการ
โฮวาห์ หรื อ ถ้ าท่ านทั งหลาย กบฏหรื อ ละเมิ ด ต่ อ พระเยโฮกบฏต่ อพระเยโฮวาห์ ในวั น นี วาห์ (ก็ขออย่ าไว้ ชี วิ ตพวกเรา
ในวั นพรุ่ งนี พระองค์ จะทรงกริ ว ในวันนี เลย)
ต่ อชุ มนุ มชนอิสราเอลทังหมด
23 ที ว่ าเราได้ สร้ างแท่ นบู ชานั น
19 แต่ ถ้ าแผ่ น ดิ น ที เป็ นกรรม เพื อหั น จากติ ด ตามพระเยโฮสิ ทธิV ของท่ านไม่ สะอาด จงข้ าม วาห์ หรือพวกเราได้ สร้ างไว้ เพื อ
ไปในแผ่ นดิ น ที เ ป็ นกรรมสิ ท ธิV ถวายเครื องเผาบูชา หรือธัญญของพระเยโฮวาห์ ซึ งเป็ นที ตั ง บู ชา หรื อถวายสั นติ บู ชาบน
แห่ งพลั บพลาของพระเยโฮวาห์ แท่นนั น ขอพระเยโฮวาห์ ทรงลง
และมาถื อกรรมสิ ท ธิV อยู่ ท่ า ม- โทษเถิด
กลางพวกเราเถิ ด ขอแต่ เพี ยง 24 เปล่ าเลย แต่ พวกเราได้
อย่ ากบฏต่ อพระเยโฮวาห์ หรื อ สร้ างไว้ ด้ วยเกรงว่ า ในเวลาต่ อ
กบฏต่ อเรา โดยทีท่ านทังหลาย ไปภายหน้ าลู ก หลานของท่ า น
สร้ างแท่ นบู ชาสํา หรั บตั ว นอก อาจจะกล่ าวต่ อลู กหลานของเรา
จากแท่ น บู ชาแห่ งพระเยโฮวาห์ ว่ า `เจ้ ามีส่วนเกี ยวพันอะไรกับ
พระเจ้ าของเราทังหลาย
พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของอิ สรา20 อาคานบุ ต รชายเศ-ราห์ ไ ด้ เอล
กระทํา การละเมิ ดในเรื องของที 25 เพราะว่ า พระเยโฮวาห์ ทรง
ถู กสาปแช่ งนั นไม่ ใช่ หรื อ พระ กําหนดแม่ นาจอร์
ํ แดนเป็ นพรม
พิ โรธก็ ต กเหนื อ ชุ มนุ ม ชนอิ ส- แดนระหว่ างเรากั บเจ้ าทั งหลาย
(HP) กดว JQ:H-T; พบญ K:M (HR) กดว HO:JJ (HT) ยชว HR:H (JW) ยชว P:H-JO
(JJ) พบญ K:MQ; HW:HP; H พศด R:Q-O; โยบ HW:P; JM:HW; อสย KK:R; KQ:Q; KO:T
(JM) พบญ HR:HT; H ซมอ JW:HO
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นะ คนรู เบนและคนกาดเอ๋ ย หั นจากติ ดตามพระเยโฮวาห์ เสีย
พวกเจ้ าไม่ มี ส่ วนในพระเยโฮ- ในวั นนี โดยสร้ างแท่ นอื นสํา วาห์ ' ดังนั นแหละลูกหลานของ หรั บเครื องเผาบู ชา ธั ญญบู ชา
ท่ านอาจกระทํา ให้ ลู กหลานของ เครื องสั ตวบู ชา นอกจากแท่ น
เราทั งหลายหยุ ดเกรงกลั วพระ พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของเราซึ ง
เยโฮวาห์
ตั งอยู่ ที หน้ าพลั บพลาของพระ
26 เพราะฉะนั นเราจึงว่ า `ให้ เรา องค์"
สร้ างแท่ นบั ดนี มิ ใช่ สาํ หรั บ 30 เมื อฟี เนหั สปุ โรหิ ตและ
ถวายเครื องเผาบู ชาหรื อเครื อง ประมุ ขของชุ มนุ มชน และหั ว
สัตวบูชาใดๆ
หน้ าคนอิสราเอลทีนั บเป็ นพั นๆ
27 แต่ เพื อเป็ นพยานระหว่ าง ที อยู่ ด้ วยกั นนั นได้ ยิ นถ้ อยคําที
เรากั บท่ านทั งหลาย และระ- คนรูเบน คนกาด และคนมนัสหว่ างคนชั วอายุ ต่ อจากเราว่ าเรา เสห์ กล่ าว ก็ร้ ู สึ กเป็ นที พอใจ
ทั งหลายจะกระทําการปรนนิ บัติ มาก
พระเยโฮวาห์ ต่ อพระพั กตร์ ของ 31 ฟี เนหั ส บุ ต รชายของเอเลพระองค์
ด้ วยเครื องเผา อาซาร์ ปุโรหิ ตจึ งกล่ าวแก่ คนรู บู ชาและเครื องสั ตวบู ชาและ เบน คนกาด และคนมนัสเสห์ ว่า
เครื องสันติบูชา ด้ วยเกรงว่ าลูก "วั นนี เราทราบแล้ วว่ าพระเยโฮหลานของท่ า นจะกล่ าวแก่ ลู ก วาห์ ทรงสถิ ตท่ า มกลางพวกเรา
หลานของเราในเวลาต่ อไปว่ า เพราะท่ านทั งหลายมิ ได้ กระทํา
"เจ้ าไม่ มีส่วนในพระเยโฮวาห์ "'
การละเมิ ดต่ อพระเยโฮวาห์
28 และเราคิ ดว่ า ถ้ ามี ใครพู ด ท่ านได้ ช่ วยให้ ชนอิ สราเอลพ้ น
เช่ นนี กั บเราหรื อกับเชื อสายของ จากพระหั ตถ์ของพระเยโฮวาห์ "
เราในเวลาข้ างหน้ า เราก็จะ 32 แล้ วฟี เนหั สบุ ตรชายเอเลกล่ าวว่ า `ดู เถิ ด นั นเป็ นแท่ น อาซาร์ ปุ โรหิ ต และประมุ ขทั ง
จํา ลองของแท่ น แห่ งพระเยโฮ- หลายก็กลั บจากคนรู เบน และ
วาห์ บรรพบุรุษของเรากระทําไว้ คนกาด จากแผ่ นดินกิเลอาดไป
มิ ใ ช่ เพื อถวายเครื องเผาบู ช า ยั งแผ่ นดิ นคานาอั น ไปหาคน
หรือเครื องสัตวบูชา แต่ เพื อเป็ น อิสราเอลแจ้ งข่ าวให้ เขาทราบ
พยานระหว่ างเรากับท่าน'
33 รายงานนั นเป็ นที พอใจคน
29 ขอพระเจ้ าอย่ ายอมให้ เรา อิ สราเอล และคนอิ สราเอลก็
กบฏต่ อพระเยโฮวาห์ เลย และ สรรเสริญพระเจ้ า และไม่ พูดถึง
(JP) ปฐก MH:KR; พบญ HJ:Q, HK; ยชว JJ:MK; JK:JP
(JT) พบญ HJ:HM-HK (MH) อพย JQ:R; ลนต JO:HH-HJ; J พศด HQ:J; ศคย R:JM
(MM) H พศด JT:JW; นหม R:O; ดนล J:HT; ลก J:JR
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เรื องที จะกระทํา สงครามกั บเขา ทางทิศตะวันตก
เพื อทํา ลายแผ่ นดิ นซึ งคนรู เบน 5พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่ าน
และคนกาดได้ อาศั ยอยู่ นั นอี ก จะทรงผลั กดันเขาออกไปให้ พ้น
เลย
หน้ าท่ าน และทรงขั บไล่ เขาให้
34 คนรู เบนและคนกาดเรี ย ก ออกไปพ้ นสายตาของท่าน และ
แท่นนั นว่ า แอด เพราะว่ า แท่น ท่ านจะได้ ยึ ดครองแผ่ นดิ นของ
นั นเป็ นพยานในระหว่ างเราว่ า เขา ดั งที พระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
พระเยโฮวาห์ เป็ นพระเจ้ า
ของท่านทรงสัญญาไว้ ต่อท่าน
โยชู วาผู ช้ รามาก
6เพราะฉะนั นจงมี ความกล้ าใน
การที จะรักษาและกระทําตามสิ ง
ให้คําปรึ กษาทีดี
ต่ อมาอี ก นานเมื อพระ สารพั ด ซึ งเขี ยนไว้ ในหนั ง สื อ
เยโฮวาห์ โปรดให้ อิ ส - พระราชบัญญัติ ของโมเสส เพื อ
ราเอลสงบจากการศึ ก ศั ต รู ทั ง จะไม่ ได้ หั นไปทางขวามื อ หรื อ
หลายที ล้ อมรอบ และโยชู วามี ทางซ้ ายมือ
7 เพื อว่ า ท่ า นจะมิ ไ ด้ ปะปนกั บ
อายุชราลงมาก
2โยชู วาก็เรี ยกบรรดาคนอิ สรา- ประชาชาติ เหล่ านี ซึ งเหลื ออยู่
เอล ทังพวกผู้ ใหญ่ ผู้ หัวหน้ า ผู้ ท่ามกลางท่าน หรือออกชื อพระ
พิ พากษา และเจ้ าหน้ าที และ ของเขา หรื อปฏิ ญาณในนาม
กล่ าวแก่ เขาทั งหลายว่ า "ข้ าพ- พระของเขา หรือปรนนิบัติ พระ
นั น หรื อกราบลงนมั สการพระ
เจ้ าแก่ และมีอายุมากแล้ ว
3 ท่ า นทั งหลายได้ เห็ น สารพั ด นั น
ซึ งพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่าน 8 แต่ ท่ า นจงติ ดพั น อยู่ กั บพระ
ได้ กระทํา ต่ อบรรดาประชาชาติ เยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่ านดั ง ที
เหล่ านี เพื อเห็นแก่ ท่ าน เพราะ กระทําอยู่ จนทุ กวันนี
ว่ าพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่ าน 9เพราะว่ าพระเยโฮวาห์ ทรงขั บ
ไล่ ประชาชาติ ที ใหญ่ โตและแข็ง
ได้ ทรงสู้ รบเพื อท่าน
4ดู เถิ ด ประชาชาติ ที เหลื ออยู่ แรงออกไปให้ พ้นหน้ าท่าน ส่ วน
นั น ข้ าพเจ้ าได้ จั บสลากแบ่ งให้ ท่ า นเองก็ ยั ง ไม่ มี ผ้ ู ใดต่ อต้ าน
เป็ นมรดกแก่ ต ระกู ลของท่ า น ท่านได้ จนถึงวันนี
รวมกั บประชาชาติ ทั งสิ นซึ ง 10 พวกท่ า นคนเดี ยวจะขั บไล่
ข้ าพเจ้ าได้ ขจั ดออกเสี ย ตั งแต่ หนึ งพั นคนให้ หนี ไป เพราะว่ า
แม่ นาจอร์
ํ
แดนจนถึ งทะเลใหญ่ พระเยโฮวาห์ พ ระเจ้ าของท่ า น
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(H) ยชว JH:KK; JJ:K (J) พบญ MH:JR (M) อพย HK:HK; พบญ H:MW (K) ยชว HM:J, O
(Q) อพย JM:MW; MM:J (O) พบญ Q:MJ; ยชว H:P (P) อพย JW:Q; JM:HM, MM
(R) พบญ HW:JW (T) พบญ P:JK; HH:JM; ยชว H:Q (HW) อพย HK:HK; ลนต JO:R
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ต่ อสู้ เพื อท่ านดั งที พระองค์ ทรง พระเยโฮวาห์ ก็ จะทรงนํา สิ ง
สัญญาไว้
สารพัดทีร้ ายมาถึ งท่าน จนกว่ า
11 เพราะฉะนั นจงระวั งตั วให้ ดี พระองค์ จ ะทํา ลายท่ า นเสี ยจาก
ทีจะรักพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ แผ่ นดินอันดีนี ซึ งพระเยโฮวาห์
ท่าน
พระเจ้ าของท่ านประทานแก่
12 เพราะว่ าถ้ าท่านหั นกลั บและ ท่านเช่ นเดียวกัน
เข้ าร่ วมกั บประชาชาติ เหล่ านี ที 16 ถ้ าท่ านทั งหลายละเมิ ด
เหลืออยู่ ในหมู่ พวกท่านโดยแต่ ง พั น ธสั ญญาแห่ งพระเยโฮวาห์
งานกั บเขา คื อท่ านแต่ งงานกั บ พระเจ้ าของท่ าน ซึ งพระองค์
หญิงของเขา และเขาแต่ งงานกับ ทรงบัญชาท่ านไว้ และไปปรนนิ หญิงของท่าน
บั ติ พระอื น และกราบลงนมั ส13 ท่ านจงทราบเป็ นแน่ เถิ ด ว่ า การพระนั น แล้ วพระพิ โรธของ
พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่านจะ พระเยโฮวาห์ จะพลุ่ งขึ นต่ อท่ าน
ไม่ ท รงขั บไล่ ประชาชาติ เหล่ านี แล้ วท่ า นจะพิ นาศไปอย่ า งรวด
ออกไปให้ พ้ นหน้ าท่ าน แต่ เขา เร็วจากแผ่ นดิ นที ดี ซึ งพระเยจะเป็ นบ่ วงและเป็ นกั บดั กท่ าน โฮวาห์ พระเจ้ าของท่ านประทาน
เป็ นหอกข้ างแคร่ เป็ นหนามยอก แก่ ท่าน"
ตา จนกว่ าท่ านจะพิ นาศไปจาก
โยชู วา พวกผู ใ้ หญ่และ
แผ่ นดิ นที ดี นี ซึ งพระเยโฮวาห์ บรรดาคนอิ สราเอลปฏิ ญาณว่ า
พระเจ้ าของท่ านประทานแก่
จะปรนนิบตั ิ พระเจ้า
ท่าน
แล้ วโยชู วาก็ ร วบรวม
14 ดู เถิ ด วั นนี ข้ าพเจ้ ากําลั งจะ
บรรดาตระกู ลคนอิ สเป็ นไปตามทางของโลกแล้ ว ราเอลมาทีเชเคม แล้ วเรียกพวก
ท่ านทุ กคนได้ ทราบอย่ างสุ ดจิ ต ผู้ ใหญ่ ผู้ หั วหน้ า ผู้ พิ พากษา
สุดใจของท่านแล้ วว่ า ไม่ มีสักสิ ง และเจ้ าหน้ าที ของอิ สราเอลแล้ ว
เดี ยวซึ งพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า เขาก็มาปรากฏตั วต่ อพระพั กตร์
ของท่ านตรั สเกี ยวกั บท่ า นแล้ ว พระเจ้ า
ล้ มเหลวไป สําเร็จหมดทุ กอย่ าง 2แล้ วโยชู วากล่ าวกั บประชาชน
ไม่ มีสักอย่ างเดียวทีล้มเหลว
ทังสิ นว่ า "พระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
15 สิ งสารพั ดที ดี ซึ งพระเยโฮ- ของอิ สราเอลตรั สดั งนี ว่ า `ใน
วาห์ พระเจ้ าของท่านสัญญาเกี ยว กาลดึ กดํา บรรพ์ บรรพบุ รุ ษของ
กั บท่ านได้ สาํ เร็จเพื อท่ านฉั นใด เจ้ าอยู่ ฟากแม่ นาข้
ํ างโน้ น คื อ
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(HH) ยชว JJ:Q (HJ) พบญ P:M-K; อสร T:J; นหม HM:JQ; J ปต J:JW-JH
(HM) อพย JM:MM; MK:HJ (HK) ยชว JH:KQ; H พกษ J:J (HQ) ลนต JO:HK-MT
(HO) พบญ K:JK-JR (H) ปฐก MQ:K; ยชว JM:J; H ซมอ HW:HT (J) ปฐก HH:P-MJ
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เท-ราห์ บิ ดาของอั บราฮั มและ ในถิ นทุ รกันดารช้ านาน
ของนาโฮร์ และเขาปรนนิ บั ติ 8และเราก็ นาํ เจ้ าทั งหลายมาที
พระอื น
แผ่ นดินของคนอาโมไรต์ซึ งอยู่ ที
3 แล้ วเราได้ นํา บิ ด าของเจ้ าคื อ ฟากแม่ นาจอร์
ํ แดนข้ างโน้ น เขา
อั บราฮั ม มาจากฟากแม่ นาข้
ํ าง สู้ รบกั บเจ้ าทังหลาย และเราได้
โน้ น และนํา เขามาตลอดแผ่ น มอบเขาไว้ ในมื อของเจ้ า และ
ดิ นคานาอั น กระทําให้ เชื อสาย เจ้ าทั งหลายยึ ด ครองแผ่ นดิ น
ของเขามี มากมาย เราให้ อิ สอั ค ของเขาและเราก็ ทาํ ลายเขาให้
แก่ เขา
พ้ นหน้ าเจ้ า
4 เราให้ ยาโคบและเอซาวแก่ 9คราวนั นบาลาคบุ ตรชายศิ ปอิ สอั ค และเราได้ ให้ แดนเทือก โปร์ กษั ตริ ย์เมื องโมอั บได้ ลุกขึ น
เขาเสอี ร์ แก่ เอซาวเป็ นกรรม ต่ อสู้ กั บอิ สราเอล เขาใช้ ให้ ไป
สิ ทธิV แต่ ยาโคบและลู กหลาน ตามบาลาอั มบุ ตรชายเบโอร์ มา
ของเขาได้ ลงไปในอียิปต์
ให้ แช่ งเจ้ าทังหลาย
5และเราได้ ใช้ โมเสสกั บอาโรน 10 แต่ เราไม่ ฟังบาลาอัม เพราะ
มา และเราได้ ให้ ภัยพิบัติเกิดแก่ ฉะนั นเขาจึ งอวยพรเจ้ าทั งหลาย
อี ยิปต์ ด้ วยสิ งที เรากระทํา ท่ าม- เรื อยไป ดั งนั นเราจึงช่ วยเจ้ าให้
กลางเขานั น และภายหลังเราได้ พ้ นมือของเขา
นําเจ้ าทังหลายออกมา
11 และเจ้ าทั งหลายข้ ามแม่ นาํ
6แล้ วเราก็นาํ บรรพบุ รุษของเจ้ า จอร์แดน มาทีเมืองเยรีโค และ
ออกจากอี ยิปต์ และเจ้ าทั งหลาย ชาวเมืองเยรีโคต่ อสู้ กับเจ้ า และ
มาถึงทะเล และชาวอียิปต์ได้ ไล่ คนอาโมไรต์ คนเปริสซี คนคาตามบรรพบุ รุ ษของเจ้ าทั งหลาย นาอัน คนฮิตไทต์ คนเกอร์กาชี
ด้ วยรถรบและพลม้ ามาถึ งทะเล คนฮีไวต์ และคนเยบุส และเรา
แดง
ได้ มอบเขาไว้ ในมื อของเจ้ าทั ง
7 และเมื อเขาร้ องทู ลต่ อพระ หลาย
เยโฮวาห์ พระองค์ ก ็บันดาลให้ 12 และเราได้ ใช้ ตั วต่ อไปข้ าง
ความมื ดเกิ ดขึ นระหว่ างเจ้ าทั ง หน้ าเจ้ าทั งหลาย
ซึ งขั บไล่
หลายและชาวอียิปต์ และกระทํา กษั ตริ ย์ทั งสองของชาวอาโมไรต์
ให้ ทะเลท่วมมิดเขา นัยน์ตาของ ไปเสียให้ พ้นหน้ าเจ้ า ไม่ ใช่ ด้วย
เจ้ าทังหลายได้ เห็นสิ งทีเรากระ- ดาบหรือด้ วยธนู ของเจ้ า
ทําในอียิปต์ และเจ้ าทังหลายอยู่ 13 เราได้ ยกแผ่ น ดิ น ซึ งเจ้ าไม่
(M) ปฐก HJ:H, M; JH:H-R (K) ปฐก JQ:JK-JO; MO:R (Q) อพย M:HW; P-HW
(O) อพย HJ:MP (P) อพย HK:JW; พบญ K:MK (R) กดว JH:HJ-MQ (T) กดว JJ:J-HK
(HW) กดว JM:HH, JW (HH) ยชว M:HK, HP (HJ) อพย JM:JR (HM) พบญ O:HW-HH
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ได้ เหนื อยกายบนนั น และยก นั นทรงนํา ข้ าพเจ้ าทั งหลายและ
เมื องซึ งเจ้ าทั งหลายไม่ ต้ อง บรรพบุ รุ ษ ของข้ าพเจ้ าขึ นมา
สร้ างให้ แก่ เจ้ าและเจ้ าทั งหลาย จากแผ่ นดินอียิปต์ และออกจาก
ได้ เข้ าอยู่ เจ้ าได้ กินผลของสวน เรื อนทาสนั น และเป็ นผู้ ทรง
องุ่ นและสวนมะกอกเทศซึ งเจ้ า กระทํา หมายสํา คั ญยิ งใหญ่ ทั ง
ไม่ ต้องปลูก'
หลายท่ ามกลางสายตาของพวก
14 เหตุ ฉะนั น บั ดนี จงยํา เกรง ข้ าพเจ้ า และทรงคุ้ มครองข้ าพพระเยโฮวาห์ และปรนนิ บัติ พระ เจ้ าทังหลายไว้ ตลอดทางทีข้าพองค์ ด้ วยความจริ ง ใจและด้ วย เจ้ าได้ เดิ นไป และท่ ามกลาง
ความจริง จงทิงพระเหล่ านั นซึ ง ชนชาติ ทั งหลายซึ งพวกข้ าพเจ้ า
บรรพบุ รุ ษของท่านได้ เคยปรน- ผ่ านไป
นิ บัติ ที ฟากแม่ นาข้
ํ างโน้ น และ 18 และพระเยโฮวาห์ ทรงขั บไล่
ในอียิปต์เสีย และท่านทั งหลาย ชนชาติ ทั งหลายออกไปให้ พ้ น
จงปรนนิบัติพระเยโฮวาห์
หน้ าข้ าพเจ้ า คื อคนอาโมไรต์ ผ้ ู
15 และถ้ าท่ า นไม่ เต็ ม ใจที จะ ซึ งอยู่ ในแผ่ นดินนั น เพราะฉะปรนนิ บัติพระเยโฮวาห์ ท่านทัง นั นข้ าพเจ้ าทั งหลายจะปรนนิบัติ
หลายจงเลือกเสียในวั นนี ว่ าท่ าน พระเยโฮวาห์ ด้วย เพราะว่ าพระ
จะปรนนิ บั ติ ผ้ ู ใด จะปรนนิ บั ติ องค์ทรงเป็ นพระเจ้ าของข้ าพเจ้ า
พระซึ งอยู่ ฟากแม่ นาข้
ํ างโน้ นที ทังหลาย"
บรรพบุ รุ ษของท่านได้ เคยปรน- 19 แต่ โยชู วากล่ าวแก่ ประชาชน
นิบัติ หรือพระของคนอาโมไรต์ ว่ า "ท่ านทั งหลายจะปรนนิ บั ติ
ในแผ่ นดิ นซึ งท่านอาศั ยอยู่ แต่ พระเยโฮวาห์ ไม่ ได้ ด้ วยว่ าพระ
ส่ วนข้ าพเจ้ าและครอบครั วของ องค์ ท รงเป็ นพระเจ้ าบริ สุ ทธิV
ข้ าพเจ้ า เราจะปรนนิบัติพระเย- พระองค์ ท รงเป็ นพระเจ้ าหวง
แหน พระองค์ จะไม่ ทรงอภั ย
โฮวาห์ "
16 ฝ่ ายประชาชนทั งหลายจึ ง การละเมิ ด หรื อ ความบาปของ
ตอบว่ า "ขอพระเจ้ าอย่ ายอม ท่าน
ให้ ข้ าพเจ้ าทั งหลายละทิ งพระ 20 ถ้ าท่ า นทั งหลายละทิ งพระ
เยโฮวาห์ ไปปรนนิ บั ติ พระอื น เยโฮวาห์ ไปปรนนิ บั ติ พระอื น
เลย
แล้ วพระองค์จะทรงหั นกลับและ
17 เพราะพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า กระทํา อั นตรายแก่ ท่ าน และ
ของข้ าพเจ้ าทั งหลาย พระองค์ ผลาญท่ านเสี ย หลั งจากที พระ
(HK) ปฐก HP:H; พบญ HW:HJ; HR:HM; ยชว JK:J, JM
(HQ) ปฐก HR:HT; อพย JM:JK, MJ; ยชว JK:J; นรธ H:HQ (HR) สดด HHO:HO
(HT) อพย JW:Q; JM:JH; ลนต HH:KK-KQ (JW) ยชว JM:HQ; H พศด JR:T; อสร R:JJ
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องค์ทรงกระทําดีต่อท่านแล้ ว"
จะเป็ นพยานปรักปรําเรา เพราะ
21 และประชาชนกล่ า วแก่ โย- ศิ ล านี ได้ ยิ นพระวจนะทั งสิ น
ชู วาว่ า "หามิได้ แต่ ข้าพเจ้ าทัง แห่ งพระเยโฮวาห์ ซึ งตรั สแก่ เรา
หลายจะปรนนิบัติพระเยโฮวาห์ " จึ งจะเป็ นพยานปรั ก ปรํา ท่ า น
22 แล้ วโยชู ว ากล่ าวแก่ ประชา เกลื อกว่ าท่ านจะปฏิเสธพระเจ้ า
ชนว่ า "ท่ านทั งหลายเป็ นพยาน ของท่าน"
ปรักปรําตนเองว่ า ท่านได้ เลือก 28 แล้ วโยชู วาก็ ปล่ อ ยให้ ประพระเยโฮวาห์ เพื อปรนนิบัติพระ ชาชนกลั บไปยั งที มรดกของตน
องค์นะ" และเขากล่ าวว่ า "ข้ าพ- ทุ กคน
เจ้ าทังหลายเป็ นพยาน"
ความตายและการฝั งศพ
23 ท่ านจึงกล่ าวว่ า "เพราะฉะของโยชู วา
นั น บัดนี จงทิงพระอื นซึ งอยู่ ใน 29 อยู่ มา ภายหลั งเหตุ การณ์
หมู่ พวกท่ านนั นเสี ย และโน้ ม เหล่ านี โยชู วาบุ ตรชายนู น ผู้ รั บ
จิ ตใจของท่ านเข้ าหาพระเยโฮ- ใช้ ของพระเยโฮวาห์ กส็ ิ นชี วิต มี
วาห์ พระเจ้ าของอิสราเอล"
อายุหนึ งร้ อยสิบปี
24 และประชาชนกล่ าวแก่ โยชู - 30 และเขาก็ฝั ง ท่ า นไว้ ใ นที ดิ น
วาว่ า "ข้ าพเจ้ าทังหลายจะปรน- มรดกของท่ านที เมื องทิ มนาทนิ บั ติ พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ เสราห์ ซึ งอยู่ ในแดนเทื อกเขา
ข้ าพเจ้ า และเชื อฟั งพระสุรเสียง แห่ งเอฟราอิ ม ทิ ศเหนื อของ
ของพระองค์"
ยอดเขากาอัช
25 ดั งนั น โยชู วาก็ได้ กระทํา 31 คนอิ สราเอลได้ ปรนนิ บั ติ
พั นธสั ญญากั บประชาชน และ พระเยโฮวาห์ ตลอดสมัยของโยวางกฎเกณฑ์และกฎให้ แก่ เขาใน ชู วา และตลอดสมั ยของพวกผู้
วันนั นทีเมืองเชเคม
ใหญ่ ผ้ ู มี อายุ ยื น นานกว่ า โยชู วา
26 และโยชู วาก็ จ ารึ กถ้ อยคํา ผู้ ซึ งได้ ทราบถึงบรรดาพระราชเหล่ านี ไว้ ในหนั งสื อพระราช กิ จ ซึ งพระเยโฮวาห์ ท รงกระทํา
บัญญัติของพระเจ้ า และท่านได้ เพื ออิสราเอล
เอาก้ อนหิ น ใหญ่ ตั งไว้ ที ใ ต้ ต้ น 32 กระดูกของโยเซฟซึ งชนอิ สโอ๊ กที ในสถานบริ สุ ทธิV แห่ งพระ ราเอลนํา มาจากอี ยิ ปต์ นั น เขา
เยโฮวาห์
ฝังไว้ ทีเมืองเชเคม ในส่ วนทีดิน
27 และโยชู วากล่ า วแก่ ป ระชา ซึ งยาโคบซื อไว้ จากลู กหลานของ
ชนทังปวงว่ า "ดูเถิด ศิลาก้ อนนี ฮาโมร์ บิ ด าของเชเคมเป็ นเงิ น
(JJ) สดด HHT:HPM (JM) ปฐก MQ:J; ยชว JK:HK (JK) อพย HT:R; JK:M, P
(JQ) อพย HQ:JQ; ยชว JK:H (JO) ปฐก JR:HR (JP) ปฐก MH:KR (JR) วนฉ J:O-P
(JT) วนฉ J:R (MW) ยชว HT:QW; วนฉ J:T (MH) พบญ HH:J (MJ) ปฐก MM:HT; QW:JQ
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โยชู วา JK
หน้ า 502
หนึ งร้ อยแผ่ น ทีนี ตกเป็ นมรดก ท่ านไว้ ในเนิ นเขาซึ งเป็ นของฟี ของลูกหลานโยเซฟ
เนหั สบุ ตรชายของท่ าน ซึ งได้
33 และเอเลอาซาร์ บุตรชายของ มอบไว้ ให้ เขาในแดนเทื อ กเขา
อาโรนก็สิ นชี วิต และเขาฝั งศพ เอฟราอิม

(MM) อพย O:JQ; P:JM; JR:H; กดว JW:JR; ยชว HK:H
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