หนา 448
โยชู
วา

1

โยชูวาไดรับหนาที่ ใหม
อยู มาเมื่ อ โมเสสผู รั บใช ของ
พระเยโฮวาห สิ้ นชี วิ ตแล ว
พระเยโฮวาห ตรั สกั บโยชู วาบุ ตร
ชายนูนผู รับใชของโมเสสวา
2"โมเสสผู รั บใช ของเราสิ้ นชี วิต
แล ว
ฉะนั้ นบั ดนี้ จงลุ กขึ้ น
ยกข ามแม น้ํ า จอร แดนนี้ ทั้ ง
เจ า และชนชาติ นี้ ทั้ ง หมดไปยั ง
แผ นดิ น ซึ่ งเรายกให แก เ ขาทั้ ง
หลาย คือแกคนอิสราเอล
3ทุ กๆตําบลถิ่ นที่ ฝ าเท าของเจ า
ทั้ งหลายจะเหยี ยบลง เราได ยก
ให แก เจ าทั้ งหลาย ดั งที่ เราได
ตรัสไวกับโมเสส
4ตั้ งแต ถิ่ นทุ รกั นดารและภู เขา
เลบานอนนี้ ไ กลไปจนถึ งแม น้ํ า
ใหญ คื อแม น้ํ า ยู เฟรติ ส แผ น
ดิ นทั้ งหมดของคนฮิ ตไทต ถึ ง
ทะเลใหญ ทางทิ ศตะวั นตก จะ
เปนอาณาเขตของเจา
5 ไม มี ผู ใดจะยื น หยั ด ต อ หน า
เจาไดตลอดชีวิตของเจา เราอยู
กับโมเสสมาแลวฉันใด เราจะอยู
กั บเจ าฉั นนั้ น เราจะไม ละเลย
หรือละทิ้ งเจาเสีย
6 จงเข มแข็ ง และกล า หาญเถิ ด
เพราะเจ าจะกระทําให ชนชาติ นี้
แบ งมรดกในแผ นดิ นนั้ น ซึ่ ง
เราปฏิญาณไวกับบรรพบุรุ ษของ
เขาทั้ งหลายวาจะยกใหเขา

7 เพี ย งแต จงเข ม แข็ ง และกล า
หาญยิ่ งเถิ ด ระวั งที่ จะกระทํา
ตามพระราชบั ญญั ติ ทั้ ง หมดซึ่ ง
โมเสสผู รั บใช ของเราได บั ญชา
เจาไวนั้ น อยาหลีกเลี่ ยงจากพระ
ราชบั ญญั ติ นั้ นไปทางขวามื อ
หรือทางซาย เพื่ อวาเจาจะไปใน
ถิ่ นฐานใด เจาจะไดรับความสําเร็จอยางดี
8 อย า ให ห นั ง สื อ พระราชบั ญญั ติ นี้ ห า งเหิ น ไปจากปากของ
เจา แต เจาจงตรึกตรองตามนั้ น
ทั้ งกลางวั นและกลางคื น เพื่ อ
เจาจะได ระวังที่ จะกระทําตามขอ
ความที่ เขี ยนไว นั้ นทุ กประการ
แล วเจ าจะมี ความจําเริ ญ และ
เจาจะสําเร็จผลเปนอยางดี
9 เราสั่ งเจ าไว แล วมิ ใ ช ห รื อ ว า
จงเข มแข็ งและกล าหาญเถิ ด
อย าตกใจหรื อคร ามกลั วเลย
เพราะว าเจ าไปในถิ่ นฐานใด
พระเยโฮวาห พ ระเจ า ของเจ า
ทรงสถิตกับเจา"
โยชูวาเตรียมประชาชน
ที่ จะขามแมน้ําจอรแดน
10 แล วโยชู วาบั ญชาเจ าหน าที่
ทั้ งปวงของประชาชนวา
11 "จงไปในคายสั่ งประชาชนว า
จงเตรียมเสบียงอาหารไว เพราะ
ว า ภายในสามวั น ท านทั้ งหลาย
จะต องยกข ามแม น้ํ า จอร แดนนี้

(1) อพย 24:13; กดว 13:16 (2) กดว 12:7 (3) พบญ 11:24 (4) ปฐก 15:18
(5) อพย 3:12; พบญ 7:24 (6) พบญ 31:7, 23 (7) กดว 27:23; พบญ 5:32; 31:7
(8) พบญ 17:18-19; 29:9; 31:24 (9) พบญ 31:7; สดด 27:1 (11) พบญ 9:1
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เพื่ อเขาไปยึ ดครองแผนดิน ซึ่ ง 16 เขาทั้ งหลายจึงตอบโยชู วาว า
พระเยโฮวาห พ ระเจ า ของท า น "สิ่ งสารพัดซึ่ งทานบัญชาแกพวก
ประทานแกทานใหยึดครอง"
เรา เราจะกระทําตาม ทานจะให
12 แล วโยชู วาพู ด กั บคนรู เ บน พวกเราไปในที่ ใดๆ เราจะไป
คนกาด และคนตระกูลมนัสเสห 17 เราเชื่ อฟ งโมเสสในเรื่ องทั้ ง
ครึ่ งหนึ่ งวา
ปวงอย างไร เราจะเชื่ อฟ งท าน
13 "จงจําคําที่ โมเสสผู รั บใชของ อย างนั้ น ขอเพี ยงว าพระเยโฮพระเยโฮวาห บั ญชาท านทั้ ง วาห พระเจ า ของท า นทรงสถิ ต
หลายไววา พระเยโฮวาหพระเจา กั บท าน ดั งที่ พระองค ได สถิ ต
ของท า นทั้ งหลายจั ด ที่ พั ก ให กับโมเสสก็แลวกัน
ทาน และประทานแผนดินนี้ แก 18 ผู ใดที่ ขั ด ขื น คํ า บั ญชาของ
ทาน
ท าน และไม เชื่ อฟงถ อยคําของ
14 จงให ภรรยาของท านทั้ ง ท าน ไม ว าท านจะบั ญชาเขา
หลาย ลูกเล็กของทาน และฝูง อยางไร ผู นั้ นจะตองถึงตาย ขอ
สั ตว ของท านอยู ในแผ นดิ น เพี ยงให เ ข ม แข็ ง และกล า หาญ
ซึ่ งโมเสสยกให ที่ ฟากแม น้ํ า เถิด"
จอร แดนข างนี้ แต ผู ชายที่ ชํานางราหับชวยผู สอดแนม
นาญศึ กทั้ งหลายในพวกท าน
ต อมา โยชู วาบุ ตรชายนู น
ตองถืออาวุ ธขามไปเปนทัพหนา
ได ใช ชายสองคนจากเมื อ ง
เพื่ อชวยพี่ นองของตน
ชิ ทธิ มเป นการลั บให ไปสอด
15 จนกว าพระเยโฮวาหจะประ- แนม กล าวว า "จงไปตรวจดู
ทานที่ พั กให แก พี่ น อ งของท าน แผ นดิ นนั้ น และเมื องเยรี โค
ดั งที่ ประทานแก ท าน ทั้ งใหเขา ดวย" คนทั้ งสองก็ไป เขาไปใน
ได ยึ ดครองแผ นดิ นซึ่ งพระเย- เรื อ นของหญิ ง โสเภณี ค นหนึ่ ง
โฮวาห พระเจ าของท านประทาน ชื่ อราหับ และพักอยู ที่ นั่ น
แกเขา แลวทานจึงจะกลับไปยัง 2มี คนทู ลกษั ตริ ยเมื องเยรี โคว า
แผ นดิ นที่ ท า นยึ ด ครองและถื อ "ดู เถิ ด มี ชายอิ สราเอลบางคน
ไวเปนกรรมสิทธิ์ คือแผนดินซึ่ ง เข ามาคื นนี้ เพื่ อจะสอดแนมดู
โมเสสผู รั บใช ของพระเยโฮวาห แผนดิน"
ได ให แก พวกท านฟากแม น้ํ า 3ฝ ายกษั ตริ ย เมื อ งเยรี โคจึ งใช
จอรแดนขางนี้ ทางดวงอาทิตย คนไปสั่ งราหั บว า "จงส งคน
ขึ้ น"
เหลานั้ นซึ่ งมาหาเจ าในบ านของ

2

(13) กดว 32:20-28 (15) ยชว 22:1-4 (17) 1 ซมอ 20:13; 1 พกษ 1:37
(1) กดว 25:1; ยชว 3:1; มธ 1:5; ฮบ 11:31; ยก 2:25
(2) ยชว 2:22
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เจ าออกมาให เรา เพราะเขามา เมื่ อท านออกจากอี ยิ ปต และ
เพื่ อจะสอดแนมดู ทั่ วแผ น ดิ น เรื่ องการที่ ท านได กระทํ า แก
ของเรา"
กษั ตริ ยทั้ งสองของคนอาโมไรต
4แตหญิ งนั้ นได ซอนชายทั้ งสอง ซึ่ งอยู ฟากแม น้ํ า จอร แดนข า ง
เสี ยแล วจึ งกล าวว า "มี ผู ชาย โน น คื อกษั ตริ ย สิ โหนและโอก
มาหาขาพเจาจริง แตเขามาจาก ผู ซึ่ งท านทั้ งหลายได ทํ า ลาย
ไหนขาพเจาไมทราบ
เสียสิ้ น
5ต อมา เมื่ อจะป ดประตู เมื อง 11 เพราะเรื่ องทานนี้ แหละ พอ
ในเวลาพลบค่ํา คนเหล านั้ นก็ เราได ยินข าวนี้ จิ ตใจของเราก็
ออกไปแล ว เขาไปทางไหน ละลายไป ไม มี ความกล าหาญ
ข าพเจ าไม ทราบ จงรี บตามเขา เหลื ออยู ในสั กคนหนึ่ งเลย
ไปเถิด คงทันเขา"
เพราะพระเยโฮวาห พระเจ าของ
6 แต ห ญิ ง นั้ นได พาคนทั้ งสอง ท านเป นพระเจ าของสวรรค
ขึ้ นบนหลั งคาแล วซ อนตั วเขาไว เบื้ องบนและโลกเบื้ องลาง
ใต ต นป านซึ่ งวางลําดั บตากไว ที่ 12 ฉะนั้ นบัดนี้ ขอทานปฏิญาณ
ดาดฟาบนหลังคานั้ น
ให ดิ ฉั น ในพระนามพระเยโฮ7 เขาทั้ งหลายก็ ไ ล ต ามคนทั้ ง วาหวา เมื่ อดิฉันไดสําแดงความ
สองไปทางแม น้ําจอร แดนจนถึ ง เมตตาต อท านแล ว ท านจะ
ทาขาม พอคนที่ ไลตามนั้ นออก แสดงความเมตตาต อเรื อนบิ ดา
ไปแลวเขาก็ปดประตูเมือง
ของดิ ฉั นและให มี หมายสํ า คั ญ
8เมื่ อชายทั้ ง สองคนยั งไม นอน อันแนนอนตอกัน
หญิ งนั้ นก็ ขึ้ นไปหาเขาบนหลั ง- 13 และขอไว ชี วิ ต บิ ดามารดา
คา
พี่ น องชายหญิ ง และทุ กคนที่
9กล าวแก ชายนั้ นว า "ดิ ฉั น เป นของวงศ ญาติ นี้ ให ชี วิตเรา
ทราบแล วว า
พระเยโฮวาห รอดจากตาย"
ประทานแผ นดิ น นี้ แก พวกท าน 14 ชายนั้ นจึ งตอบนางว า "ชี วิต
ความครามกลัวต อทานไดตกอยู ของเราเพื่ อชี วิ ตของเจ าน ะหรื อ
บนเราทั้ งหลาย และบรรดาชาว ถ าเจ าไม แพร งพรายธุ รกิ จนี้ แก
แผนดินก็ครั่ นครามตอทาน
ผู ใด เราจะมี ความเมตตาและ
10 เพราะเราทั้ งหลายได ยิ น จริ งใจตอเจา เมื่ อพระเยโฮวาห
เรื่ องที่ พระเยโฮวาห ทรงกระทํา ประทานแผนดินนี้ แกเรา"
ให ทะเลแดงแห งไปต อหนาท าน 15 แล วนางจึ ง เอาเชื อ กหย อ น
(4) 2 ซมอ 17:19-20 (6) อพย 1:17; 2 ซมอ 17:19 (9) ปฐก 35:5; อพย 15:15
(10) อพย 14:21; กดว 21:21 (11) อพย 15:14-15 (12) ยชว 2:18; 1 ซมอ 20:14
(13) ยชว 6:23-25 (14) ปฐก 47:29; วนฉ 1:24; มธ 5:7 (15) กจ 9:25
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เขาทั้ งสองลงทางหน าต าง ส งคนทั้ งสองนั้ นไป เขาก็ ไป
เพราะบ านของนางตั้ งอยู ที่ กํา- นางจึงเอาด ายแดงผูกไวที่ หน าแพงเมื อง นางอาศั ยอยู ในกํา- ตาง
แพง
22 คนทั้ งสองออกไปแล วป น
16 นางจึ งบอกเขาวา "จงขึ้ นไป ขึ้ นไปบนภู เ ขาพั กอยู ที่ นั่ น สาม
บนภูเขา ดวยเกรงวาผู ที่ ไลตาม วัน จนผู ที่ ไลตามกลับ เพราะผู
จะพบเขา จงซ อนตั วอยู สามวั น ที่ ไล ตามนั้ นได ค นหาอยู ต ลอด
จนกว าผู ที่ ไล ตามจะกลั บ แล ว ทางก็ไมพบ
จึงคอยออกเดินตอไป"
23 ชายทั้ งสองก็ ลงจากภู เขาอี ก
17 ชายนั้ นจึ งพู ดกั บนางว า และข ามไปหาโยชูวาบุตรชายนูน
"ฝ ายเราจะไม ให ผิ ดคําปฏิ ญาณ แล วเล าเหตุ การณ ทั้ งสิ้ นซึ่ งเกิ ด
ซึ่ งเจาไดใหเราปฏิญาณนั้ น
แกตนใหฟง
18 ดู เถิ ด เมื่ อเรายกเข ามาใน 24 และเขากล าวแก โยชู วาว า
แผ นดิ นนี้ เจ าจงเอาด ายแดงนี้ "พระเยโฮวาห ทรงมอบแผ นดิ น
ผู กไวที่ หน าต างซึ่ งเจ าหย อนเรา นั้ นทั้ งหมดไว ในมื อเราแน นอน
ลงไปนั้ น และเจ าจงรวบรวม แล ว และยิ่ งกว านั้ นอี กบรรดา
บิ ดามารดา พี่ น อง และครั ว ชาวบ านชาวเมื อ งในแผ นดิ น นี้
เรื อนของบิ ดาทั้ งสิ้ นเข ามาไว ใน ก็ มี ใจครั่ นคร ามไป เพราะเรา
บาน
เปนเหตุ"
19 ถ ามี ผู ใดออกไปที่ ถนนนอก
คนอิสราเอลขาม
ประตูบาน ใหโลหิตของผู นั้ นตก
แมน้ําจอรแดน
บนศี รษะของผู นั้ นเอง ฝ ายเรา
ฝ ายโยชู วาก็ ตื่ นแต เช า เขา
ไม มี ความผิ ด แต ถ ามี คนหนึ่ ง
ทั้ งหลายยกออกจากชิ ท ธิ ม
คนใดยกมื อขึ้ นทําร ายผู ใดที่ อยู มาถึงแมน้ําจอรแดน ทั้ งตัวทาน
กับเจาในเรือน ใหโลหิตของคน และคนอิสราเอลทั้ งหมด เขาพัก
นั้ นตกบนศีรษะของเราเถิด
อยู ที่ นั่ นกอนจะขามไป
20 แต ถ า เจ าแพร ง พรายธุ ร กิ จ 2ครั้ นล วงมาได สามวั น พวก
ของเราแก ผู ใด เราก็ พนจากคํา เจาหนาที่ ก็ไปทั่ วคาย
ปฏิ ญาณซึ่ งเจ าให เราปฏิ ญาณไว 3แล วบั ญชาประชาชนว า "เมื่ อ
นั้ น"
ท านเห็ นหี บพั นธสั ญญาแห ง
21 นางจึ งกล าวว า "ให เป นไป พระเยโฮวาห พ ระเจ า ของท า น
ตามคําของทานเถิด" แลวนางก็ และเห็ น คนเลวี ซึ่ งเป น ปุ โรหิ ต

3

(17) อพย 20:7 (18) ยชว 2:12; 6:23
(19) 1 พกษ 2:32; มธ 27:25 (24) อพย 23:31; ยชว 6:2; 21:44
(1) ยชว 2:1 (2) ยชว 1:10-11 (3) กดว 10:33; พบญ 31:9, 25
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หามไป ก็ ให ยกออกจากที่ ของ 10 และโยชูวากลาววา "โดยเหตุ
ทานตามหีบนั้ นไป
นี้ ท า นทั้ งหลายจะได ท ราบว า
4 ทิ้ งระยะของท านไว ให ห าง พระเจ าผู ทรงพระชนม ได ประจากหี บประมาณสองพั นศอก ทั บอยู ท ามกลางท า นทั้ งหลาย
อย าเข าไปใกลหีบนั้ น เพื่ อท าน และว าพระองค จะทรงขั บไล คน
ทั้ งหลายจะได รู จั กทางที่ จะไป คานาอัน คนฮิตไทต คนฮี ไวต
เพราะท า นยั ง ไม เ คยมาทางนี้ คนเปริสซี คนเกอรกาชี คนอากอน"
โมไรต และคนเยบุสใหพนหนา
5 ฝ ายโยชู วาจึ งกล าวแก ประชา ทานทั้ งหลายอยางแนนอน
ชนวา "จงชําระตัวใหบริสุทธิ์ เถิด 11 ดู เถิ ด หี บพั นธสั ญญาแห ง
เพราะว าพรุ งนี้ พระเยโฮวาห จะ องค พระผู เ ป นเจ า ป นสากลพิ ทรงกระทําการมหั ศจรรย ท าม- ภพจะข ามไปข างหน าท านลงไป
กลางทาน"
ในแมน้ําจอรแดน
6 โยชู วาสั่ งพวกปุ โรหิ ตว า 12 ฉะนั้ นบั ด นี้ จงเลื อ กคนสิ บ
"จงยกหีบพันธสั ญญาขามไปขาง สองคนออกจากตระกู ล อิ ส ราหนาประชาชนทั้ งปวง" เขาก็ เอลตระกูลละคน
ยกหี บพั น ธสั ญ ญาเดิ นไปข า ง 13 และต อมาทั นที ที่ เมื่ อฝ าเท า
หนาประชาชน
ของปุ โรหิ ต ผู หามหี บแห ง พระ
7พระเยโฮวาห ตรั สกั บโยชู วาว า เยโฮวาห องค พระผู เป นเจ าแห ง
"วั นนี้ เราจะเริ่ มยกยองเจ าทาม- แผ นดิ นโลกทั้ งสิ้ น จะลงไปยื น
กลางสายตาของบรรดาอิสราเอล อยู ในแม น้ํา จอร แดน น้ํา ในแม
เพื่ อเขาจะทราบว า เราอยู กั บ น้ําจอร แดนจะถูกตั ดขาดจากน้ํา
โมเสสมาแลวอยางไร เราจะอยู ที่ ไหลมาจากข างบน น้ํ า นั้ นจะ
กับเจาอยางนั้ น
หยุดตั้ งขึ้ นเปนกองเดียว"
8และเจ าจงสั่ งปุ โรหิ ตผู หามหี บ 14 ดั ง นั้ นเมื่ อประชาชนยกจาก
พั นธสั ญญาว า `เมื่ อท านทั้ ง เต็ นท ของเขาทั้ งหลาย เพื่ อจะ
หลายมาริ ม แม น้ํ า จอร แ ดนจง ข ามแม น้ํ า จอร แดน พร อมกั บ
หยุดยืนอยู ในแมน้ําจอรแดน'"
ปุ โรหิ ต หามหี บพั น ธสั ญญาไป
9และโยชู วากล าวแก คนอิ สรา- ขางหนาประชาชน
เอลว า "จงมาที่ นี่ เถิ ด และฟ ง 15 เมื่ อ คนหามหี บมาถึ ง แม น้ํ า
พระดํารั สของพระเยโฮวาห พระ จอร แดนและเท าของปุ โรหิ ต
เจาของทาน"
ผู หามหี บ ก าวลงในริ ม แม น้ํ า
(4) อพย 19:12 (5) อพย 19:10, 14-15 (6) กดว 4:15 (7) ยชว 1:5, 9; 4:14
(8) ยชว 3:3, 17 (10) อพย 33:2; พบญ 5:26 (11) ยชว 3:13 (12) ยชว 4:2, 4
(13) ยชว 3:11, 15-16; สดด 78:13 (14) สดด 132:8; กจ 7:44-45 (15) ยชว 3:13
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แล ว (แมน้ําจอรแดนขึ้ นท วม คน ซึ่ งทานจัดตั้ งจากประชาชน
ฝ งตลอดฤดูเกี่ ยวขาวเสมอ)
อิสราเอลตระกูลละคน
16 น้ํ า ที่ ไหลมาจากข างบนก็ 5โยชู วาจึ งสั่ งเขาว า "จงผ านไป
หยุ ด ตั้ งขึ้ น และนู นขึ้ น เป นกอง ข า งหน า หี บของพระเยโฮวาห
ไกลออกไปยิ่ งนั ก ตั้ งแต เ มื อ ง พระเจ า ของท า นลงไปกลางแม
อาดั ม ซึ่ งเป นเมื องอยู ข างๆ น้ําจอรแดน แลวแบกศิลามาคน
เมื องศาเรธาน และน้ําที่ ไหลลง ละก อ นตามจํ า นวนตระกู ล คน
สู ทะเลแห งที่ ราบ
คื อทะเล อิสราเอล
เค็มนั้ นก็ขาดกันสิ้ น แลวประชา 6เพื่ อ ว าสิ่ งนี้ จะเป นหมายสํา ชนก็ ข า มไปที่ ฝ งตรงข ามเมื อ ง คัญในหมู พวกทานทั้ งหลาย ใน
เยรีโค
เมื่ อลู กหลานของท า นจะถาม
17 และปุ โรหิ ตผู หามหี บพั นธ- บิดาในเวลาตอไปวา `ศิลาเหลา
สั ญญาของพระเยโฮวาห ยื นมั่ น นี้ มีความหมายอะไร'
อยู บนดิ น แดนแห งกลางแม น้ํ า 7 แล วท านจงตอบพวกเขาว า
จอรแดน คนอิสราเอลทั้ งหมดก็ `น้ํ า ที่ จอร แดนขาดจากกั น ต อ
เดินขามไปบนดินแหง จนประ- หนาหีบพันธสัญญาแหงพระเยชาชนข ามแม น้ํ า จอร แดนไป โฮวาห เมื่ อหี บนั้ นข ามแม น้ํา
หมด
จอรแดน น้ําในแมน้ําจอรแดนก็
ที่ ระลึกที่ ทําดวยศิลาสองแหง
ขาดจากกัน ศิลาเหลานี้ จะเปนที่
ต อมาเมื่ อประชาชนนั้ นได รําลึ กแก ลู กหลานอิ สราเอลเป น
ข า มแม น้ํ า จอร แ ดนเสร็ จ นิตย'"
หมดแล ว พระเยโฮวาห ตรั สสั่ ง 8คนอิ สราเอลเหล านั้ นก็ กระทํา
ตามที่ โยชู วาบั ญชา และขนหิ น
โยชูวาวา
2 "จงเลื อ กชายสิ บสองคนจาก สิ บสองก อนมาจากกลางจอร แดน ตามจํานวนตระกูลคนอิสประชาชนตระกูลละคน
3และบั ญชาเขาว า `จงไปเอา ราเอล ดังที่ พระเยโฮวาหตรัสสั่ ง
ศิ ลาสิ บสองก อนจากที่ นี่ ที่ กลาง โยชูวา และเขาก็แบกมายังที่ ซึ่ ง
แมน้ําจอรแดน ตรงที่ ซึ่ งเทาของ เขาพักอยู วางไวที่ นั่ น
ปุ โรหิ ตยื นมั่ นอยู นั้ น ขนมา 9 และโยชู วาได ตั้ งศิ ล าสิ บสอง
วางไว ใ นที่ ซึ่ งท า นทั้ งหลายจะ กอนไวกลางแมน้ําจอรแดน ตรง
ที่ ที่ เท า ของปุ โรหิ ต ผู หามหี บ
นอนในคืนวันนี้ '"
4แล วโยชู วาก็ เลื อกชายสิ บสอง พันธสัญญายืนอยู และศิลาเหลา

4

(16) ปฐก 14:3; กดว 34:3; พบญ 3:17; 1 พกษ 4:12; 7:46 (17) อพย 14:21-22, 29
(1) พบญ 27:2; ยชว 3:17 (2) ยชว 3:12 (3) ยชว 3:13; 4:19-20
(6) อพย 12:26; 13:14; พบญ 6:20; 27:2 (7) อพย 12:14; กดว 16:40; ยชว 3:13
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นั้ นก็ยังอยู จนทุกวันนี้
17 โยชู วาจึ งบั ญชาแก ปุโรหิ ตว า
10 เพราะว า ปุ โ รหิ ต ผู หามหี บ "จงขึ้ นมาจากจอรแดนเถิด"
นั้ นได ยื น อยู ที่ กลางจอร แ ดน 18 ต อมาเมื่ อปุ โรหิ ตผู ห ามหี บ
กว าสิ่ งสารพั ดจะสําเร็จ ตามซึ่ ง พันธสัญญาแหงพระเยโฮวาหขึ้น
พระเยโฮวาห บั ญ ชาโยชู ว าให มาจากกลางจอร แดน เมื่ อฝ า
บอกประชาชน ตามซึ่ งโมเสสได เท า ของปุ โรหิ ตยกขึ้ นเหยี ย บ
บั ญชาไว กั บโยชู วาทุ ก ประการ แผ นดิ นแห ง น้ํา ในจอร แดนก็
แลวประชาชนก็รีบขามไป
กลั บมายั งที่ เก า ไหลท วมฝ ง
11 ต อ มาเมื่ อ ประชาชนข ามไป อยางเดิม
หมดแลว หีบแห งพระเยโฮวาห
กิลกาลคือคายแหงแรก
และปุ โรหิ ตก็ ข ามไปต อหน า
ในคานาอัน
ประชาชน
19 ประชาชนได ขึ้ นจากจอร 12 คนรู เบน คนกาด และคน แดนในวันที่ สิบเดือนที่ หนึ่ ง ไป
มนั สเสห ครึ่ งตระกู ลถื ออาวุ ธนํา ตั้ งคายอยู ที่ กิลกาล ริมเขตเมือง
หน า คนอิ สราเอลข ามไปตามที่ เยรีโคขางทิศตะวันออก
โมเสสไดสั่ งเขาไว
20 และศิ ลาสิ บสองก อนซึ่ งเขา
13 มี คนถื ออาวุ ธ ไว พร อมที่ จะ นําออกมาจากจอรแดนนั้ น โยเข า สงครามประมาณสี่ หมื่ นคน ชูวาก็ไดตั้ งไวที่ กิลกาล
ได ขามไปต อพระพั กตร พระเย- 21 ท านจึ งกลาวแกคนอิ สราเอล
โฮวาห เพื่ อทําศึ ก ไปถึ งที่ ราบ ว า "เวลาภายหน าเมื่ อลู กหลาน
เขตเมืองเยรีโค
จะถามบิดาของเขาวา `ศิลาเหลา
14 ในวั น นั้ นพระเยโฮวาห ท รง นี้ มีความหมายอะไร'
ยกย องโยชู วาท า มกลางสายตา 22 แล วท านจงตอบแก ลูกหลาน
ของคนอิสราเอลทั้ งปวง เขาทั้ ง ให ทราบว า `อิ สราเอลได ข าม
หลายก็ยําเกรงทาน ดังที่ เขาเคย จอรแดนนี้ บนดินแหง'
ยํ า เกรงโมเสสตลอดชี วิ ตของ 23 เพราะว า พระเยโฮวาห พระ
ทาน
เจ าของท านทั้ ง หลายกระทําให
15 พระเยโฮวาห ตรั สกั บโยชู วา แม น้ํา จอร แดนแห งไปเพื่ อท าน
วา
จนท านข ามไปได หมด ดั งที่
16 "จงบั ญชาปุ โรหิ ตผู หามหี บ พระเยโฮวาห พ ระเจ า ของท า น
พระโอวาทให ขึ้ นมาจากจอร - กระทําแกทะเลแดง ทรงกระทํา
แดน"
ให แห งเพื่ อเราทั้ งหลาย จนเรา
(11) ยชว 3:11; 6:11 (12) กดว 32:17, 20 (14) ยชว 3:7; 1 พศด 29:25
(16) อพย 25:16, 22 (18) ยชว 3:15 (19) ยชว 5:9 (20) พบญ 11:30; ยชว 4:3; 5:9
(21) ยชว 4:6 (22) อพย 12:26-27 (23) อพย 14:21
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ขามไปหมด
5แม วาประชาชนผู ออกมาเหล า
24 เพื่ อชนชาติ ทั้ ง หลายทั่ วพิ - นั้ นได เข าสุ หนั ตหมดทุกคนแล ว
ภพจะไดทราบวา พระหัตถพระ แต ประชาชนทุ กคนที่ เกิ ดมา
เยโฮวาห นั้ นทรงฤทธิ์ เพื่ อท าน ใหม ตามทางที่ ในถิ่ นทุ รกั นดาร
ทั้ งหลายจะยําเกรงพระเยโฮวาห หลั งจากที่ ออกมาจากอี ยิปต นั้ น
พระเจาของทานเปนนิตย"
ยังไมไดเขาสุหนัต
ต อมา เมื่ อบรรดากษั ตริ ย 6เพราะว าคนอิ สราเอลเดิ นทาง
ของคนอาโมไรต ซึ่ งอยู ฟาก สี่ สิ บป อ ยู ในถิ่ นทุ ร กั น ดารจน
จอรแดนขางตะวันตก และบรร- ประชาชนทั้ งสิ้ น คือทหารที่ ออก
ดากษั ตริ ยของคนคานาอั น ซึ่ ง มาจากอี ยิ ปต สิ้ นชี วิ ต เสี ยหมด
อยู ใกลทะเล ไดยินวาพระเยโฮ- เพราะเขามิ ไ ด เ ชื่ อฟ ง พระสุ ร วาห ทรงบั นดาลให น้ํ า ในจอร - เสียงของพระเยโฮวาห ผู ซึ่ งพระ
แดนแหงไปตอหนาคนอิ สราเอล เยโฮวาห ท รงปฏิ ญาณกั บเขาว า
ให เ ราข า มฟากไปได ห มดแล ว พระองค จ ะไม ท รงยอมให เ ขา
จิ ตใจของเขาก็ ละลายไป ไม มี เห็นแผนดิน ซึ่ งพระเยโฮวาหได
กําลั งใจในตั วอี กต อไป เหตุ ปฏิ ญาณแก บรรพบุ รุ ษว า จะ
เพราะคนอิสราเอล
ประทานแก เราทั้ งหลาย เป น
คนอิสราเอลรุ นใหมเขาสุหนัต
แผ นดินที่ มีน้ํานมและน้ําผึ้ งไหล
2คราวนั้ น พระเยโฮวาห ตรั ส บริบูรณ
กั บโยชู วาว า "จงทํามี ดด วย 7 แต บุ ตรของเขาซึ่ งพระองค
หิ น คมและให ค นอิ ส ราเอลเข า ทรงให แทนเขานั้ น โยชู วาก็ ได
ใหเข าสุหนัต เพราะวาเขายั งไม
สุหนัตเปนครั้ งที่ สอง"
3 โยชู วาจึ งทํ า มี ดด วยหิ นคม เขาสุหนัต เพราะวาเขาไมเคยได
และให คนอิ สราเอลเข าสุ หนั ตที่ เขาสุหนัตเมื่ อมาตามทาง
เนิ นเขาแห งหนั งหุ มปลายองค- 8ต อมาเมื่ อได ให ประชาชนเข า
สุ หนั ตเสร็ จหมดแล ว เขาก็ พั ก
ชาต
4 นี่ แหละเป น เหตุ ซึ่ งโยชู วาให อยู ใ นที่ อาศั ยในค า ยจนกว าจะ
เขาเข าสุ หนั ต ในบรรดาประชา หายเปนปกติ
ชนผู ออกมาจากอี ยิ ปต พวกผู 9พระเยโฮวาห ตรั สกั บโยชู วาว า
ชาย คื อทหารทั้ งหมดสิ้ นชี วิ ต "วั นนี้ เราได กลิ้ งความอดสู
เสี ย ตามทางในถิ่ นทุ ร กั นดาร เพราะอี ยิ ปต ไปให พ น เจ าแล ว"
จึ ง เรี ยกชื่ อ ตํา บลนั้ นว ากิ ล กาล
หลังจากที่ ออกจากอียิปต

5

(24) อพย 14:31; 15:16 (1) อพย 15:14-15; กดว 13:29; ยชว 2:10-11; 9:9
(2) อพย 4:25 (4) กดว 14:29; 26:64-65; พบญ 2:14-16 (6) อพย 3:8; กดว 14:23
(7) กดว 14:31 (8) ปฐก 34:25 (9) ปฐก 34:14; ยชว 4:19
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โยชูวา 5, 6
หนา 456
จนทุกวันนี้
รองเท าออกจากเท าของเจ าเสี ย
10 ฝ ายคนอิสราเอลได ตั้ งคายที่ เพราะว าที่ ซึ่ งเจ ายื นอยู นี้ เป นที่
กิลกาล เขาถือเทศกาลปสกาใน บริสุทธิ์ " โยชูวาก็กระทําตาม
วั นที่ สิ บสี่ ของเดื อนนั้ นเวลาเย็ น
พระเจาทรงชนะเมืองเยรีโค
ณ ที่ ราบเมืองเยรีโค
เพราะเหตุ คนอิ สราเอล
มานาขาดไป
เมื อ งเยรี โคต อ งถู ก ป ด ไว
11 วั นรุ งขึ้ นหลั งวั นเทศกาล ไมมีคนเขาออกไดเลย
ป สกา วั นนั้ นเองเขาก็ รั บประ- 2พระเยโฮวาห ตรั สกั บโยชู วาว า
ทานผลอั นเกิดจากแผ นดิ น คือ "ดู แน ะ เราได มอบเมื องเยรี โค
ไวในมือเจาแลว ทั้ งกษัตริยและ
ขนมไรเชื้ อและขาวคั่ ว
12 ตั้ งแต วั น รุ งขึ้ นมานาก็ ขาด ทแกลวทหาร
ไป คือเมื่ อเขาไดรับประทานผล 3เจ าทั้ งหลายจงเดิ นขบวนรอบ
จากแผ นดิ น คนอิ สราเอลไม มี เมือง คือใหบรรดาทหารไปรอบ
มานาอีกเลย ในปนั้ นเขารับประ เมื องครั้ งหนึ่ ง เจ าจงทําเช นนี้
หกวัน
ทานผลจากแผนดินคานาอัน
จอมพลโยธาของพระเยโฮวาห 4 ให ปุ โรหิ ต เจ็ ด คนถื อแตรเขา
แกะตัวผู เจ็ดคันนําหนาหีบ และ
ปรากฏแกโยชูวา
13 ต อมาเมื่ อโยชูวาอยู ขางเมื อง ในวั น ที่ เจ็ ด นั้ นเจ าทั้ งหลายจง
เยรี โค ท านก็ เงยหน าขึ้ นมองดู เดิ นรอบเมืองเจ็ดครั้ ง ใหปุโรและดูเถิด มีชายคนหนึ่ งชักดาบ หิตเปาแตรไปดวย
ออกมาถื อยื นอยู ตรงหน า ท า น 5และต อ มาเมื่ อเขาเป าเขาแกะ
โยชูวาเขาไปหาชายนั้ น กลาวแก ตัวผู เปนเสียงยาว พอเจาได ยิน
เขาว า "ท านอยู ฝ ายเราหรื ออยู เสี ยงแตรนั้ น ก็ ให ประชาชนทั้ ง
ปวงโห ร อ งขึ้ นด วยเสี ยงอั นดั ง
ฝายศัตรู"
14 ผู นั้ นจึ งตอบว า "มิ ใช ที่ กํา แพงเมื อ งนั้ นก็ จะพั งลงราบ
เรามานี้ ก็ ม าเป น จอมพลโยธา และประชาชนจะขึ้ นไปทุ ก คน
ของพระเยโฮวาห" ฝ ายโยชู วาก็ ตางตรงไปขางหนาตน"
กราบลงถึ งดิ นนมั สการแล วถาม 6 ฝ ายโยชู วาบุ ตรชายนู นจึ ง
วา "เจานายของขาพเจา ทานจะ เรี ยกปุ โรหิ ตมาสั่ งว า "จงยก
หี บพั นธสั ญญาขึ้ นหามไป ให
ใหผู รับใชของทานกระทําอะไร"
15 และจอมพลโยธาของพระ ปุโรหิตเจ็ดคนถือแตรเขาแกะตัว
เยโฮวาหจึงสั่ งโยชูวาวา "จงถอด ผู เจ็ ด คั น เดิ นนํ า หน า หี บ แห ง

6

(10) อพย 12:6; กดว 9:5 (12) อพย 16:35 (13) ปฐก 18:1-2; 32:24, 30
(14) ปฐก 17:3; อพย 34:8; กดว 20:6 (15) อพย 3:5; กจ 7:33 (1) ยชว 2:1
(2) พบญ 7:24; ยชว 2:9, 24; 8:1 (4) ลนต 25:9; กดว 10:8; วนฉ 7:16, 22
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หนา 457
โยชูวา 6
พระเยโฮวาห"
เขาแกะตั วผู เจ็ ดคั นเดิ นนําหน า
7และท านสั่ งประชาชนว า "จง หี บแห ง พระเยโฮวาห เ รื่ อยไป
ออกเดินรอบเมืองนั้ น ใหทหาร และเป าแตรไปด วย และทหาร
ถื อ อาวุ ธ เดิ น ข า งหน า หี บแห ง ถื อ อาวุ ธ ก็ เ ดิ น อยู ข า งหน า เขา
พระเยโฮวาห"
และกองหลั งก็ เ ดิ นอยู ข า งหลั ง
8ต อมา เมื่ อโยชู วาบั ญชาแก หีบแหงพระเยโฮวาห ฝายปุโรประชาชนแล ว ปุ โรหิ ตเจ็ ดคน หิตนั้ นก็เดินเปาแตรไปเรื่ อยๆ
ที่ ถื อเขาแกะตั วผู เ จ็ ด คั น ก็ เดิ น 14 และในวั นที่ สองเขาก็ เดิ น
ผ า นไปข า งหน า ต อ พระพั ก ตร รอบเมื องนั้ นครั้ งหนึ่ งแล วกลั บ
พระเยโฮวาห และเป าแตรไป เข าค ายอี ก เขาทําเช นนี้ อยู หก
ด วย และมี หี บพั นธสั ญญาแห ง วัน
พระเยโฮวาหตามเขามา
15 ตอมา ในวันที่ เจ็ดเขาลุกขึ้ น
9และทหารถืออาวุธเดินอยู หนา แต เช าตรู เดิ นกระบวนรอบ
ปุโรหิตผู เปาแตร และกองระวัง เมื องอย างเคยเจ็ ดครั้ ง เฉพาะ
หลั งก็ เดิ นตามหี บ ฝ ายปุ โรหิ ต วั นเดี ยวนั้ นเขาได เดิ น กระบวน
นั้ นก็เดินเรื่ อยไปเปาแตรอยู
รอบเมืองเจ็ดครั้ ง
10 แต โยชู วาบั ญชาประชาชนว า 16 อยู มาในครั้ งที่ เจ็ ด เมื่ อ
"ท านอยาโห รอง อยาให ใครได ปุ โรหิ ตเป าแตร โยชู วาบอกแก
ยินเสียงของทาน อยาใหถอยคํา ประชาชนว า "จงโห ร องขึ้ นเถิ ด
หลุ ดจากปากของท า นทั้ งหลาย เพราะพระเยโฮวาห ทรงมอบ
เลย จนกว าจะถึ งวั นที่ ข าพเจ า เมืองใหแกทานแลว
บอกให ท านโห ร อง ท านจึ งโห 17 เมืองนั้ นและสารพัดในเมื อง
รองกัน"
นั้ นจะถู กสาปแช งต อพระเยโฮ11 หี บแห งพระเยโฮวาห จึ ง วาห เว นแต ราหั บหญิ งโสเภณี
เวี ยนรอบเมื องดั งนี้ แหละ คื อ กับคนทั้ งหลายที่ อยู ในเรือนของ
เวี ยนรอบหนึ่ งเที่ ยว เขาก็ กลั บ นางจะรอดชีวิต เพราะวานางได
เข าค าย นอนค างคื นอยู ในค าย ซอนผู สื่ อสารที่ พวกเราใชไป
นั้ น
18 แตสวนทานทั้ งหลาย จงหาง
12 โยชู วาตื่ นขึ้ นแต เช าและ ไกลจากของที่ ถู ก สาปแช ง นั้ น
ปุ โรหิ ตก็ ยกหี บแห ง พระเยโฮ- เกรงว าเมื่ อท านทั้ งหลายจะเก็ บ
วาหขึ้นหาม
สิ่ ง ที่ ถู ก สาปแช งแล วนั้ นไว บ าง
13 และปุ โรหิ ต เจ็ ด คนถื อ แตร ท านเองจะต องถู กสาปแช ง ทั้ ง
(9) กดว 10:25 (11) ยชว 4:11 (12) พบญ 31:25
(17) พบญ 13:17; ยชว 2:1, 4, 6; 7:1; มธ 1:5
(18) พบญ 7:26; ยชว 7:1, 12, 25; 1 พกษ 18:17; ยน 1:12
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โยชูวา 6, 7
หนา 458
จะทํ า ให ค า ยของคนอิ ส ราเอล 24 ส วนเมื องนั้ นเขาก็ จุ ดไฟเผา
เป นสิ่ งที่ ถู กสาปแช ง และนํา เสี ยทั้ ง สารพั ดที่ อยู ในเมื องนั้ น
ความทุกขลําบากมาสู
นอกจากเงินและทองและเครื่ อง
19 แตบรรดาเงิ นและทอง และ ใชที่ ทําดวยทองสัมฤทธิ์ และดวย
เครื่ องใช ที่ ทํา ด วยทองสั มฤทธิ์ เหล็ กนั้ น เขานํามาไวในคลั งใน
และเหล็ กเป นของถวายแด พระ พระนิเวศของพระเยโฮวาห
เยโฮวาห ให นําเข าไปไวในคลั ง 25 ส วนราหับหญิ งโสเภณี และ
ของพระเยโฮวาห"
ครอบครั วบิ ดาของนาง และ
20 เหตุ ฉะนั้ นประชาชนก็ โห สารพัดที่ เปนของนาง โยชูวาได
ร องเมื่ อปุ โรหิตเป าแตร ดั งนั้ น ไว ชี วิ ต และนางก็ อาศั ยอยู ใน
พอประชาชนได ยิ นเสี ยงแตร อิ สราเอลจนทุ กวั นนี้ เพราะว า
เขาก็ โห ร องดั งและกําแพงก็ พั ง นางซ อนผู สื่ อสาร ซึ่ งโยชู วาส ง
ลงราบ ประชาชนจึ งขึ้ นไปใน ไปสอดแนมเมืองเยรีโค
เมื องทุ กคนต างตรงไปข างหน า 26 ในคราวนั้ น โยชู วาให คนทั้ ง
ตนและเขายึดเมืองนั้ น
หลายปฏิ ญาณวา "ผู ใดที่ ลุ กขึ้ น
21 แลวเขาก็ ทําลายสารพัดที่ อยู สร างเมืองนี้ ใหม คือเมืองเยรีในเมื องนั้ นเสี ยสิ้ น ด วยคมดาบ โค ก็ใหผู นั้ นไดรับคําสาปแชง
ทั้ งชายและหญิ ง หนุ มและแก เฉพาะพระพั กตร พระเยโฮวาห
ทั้ งวัว แกะและลา
ผู ใดวางรากลงก็ ใ ห ผู นั้ นเสี ย
22 แต โยชู วาได สั่ งชายสองคนผู บุตรหัวป ผู ใดตั้ งประตูเมืองขึ้ น
ที่ ไปสอดแนมแผนดินนั้ นวา "จง ก็ใหเสียบุตรสุดทอง"
เข า ไปในเรื อนของหญิ ง โสเภณี 27 ดั ง นั้ นแหละพระเยโฮวาห
และนํ า หญิ ง นั้ นกั บสารพั ด ซึ่ ง ทรงสถิ ตอยู กั บโยชู วา และชื่ อ
หญิ งนั้ นมี อยู ออกมาดั งที่
เสี ยงของท านเลื่ องลื อไปตลอด
ทานไดปฏิญาณแกนางไว"
แผนดิน
23 ดั งนั้ นชายหนุ มที่ เป นผู สอด
อาคานถูกประหารชีวิต
แนมก็ เข าไปนํ า ราหั บออกมา
เพราะบาปของเขา
กั บ บิ ด ามารดาและพี่ น อ งและ
แต ค นอิ ส ราเอลได ล ะเมิ ด
สารพั ดซึ่ งเป นของนาง และเขา
ในเรื่ องของที่ ถู ก สาปแช ง
นํา ญาติ พี่ น องทั้ งหมดของนาง นั้ น เพราะอาคานบุตรชายคารมี
ออกมาให ไปพั ก อยู นอกค าย ผู เป นบุ ตรชายศับดี ผู เป นบุ ตร
ของอิสราเอล
ชายเศ-ราห ตระกู ลยู ดาห ได

7

(20) ฮบ 11:30 (21) พบญ 7:2; 20:16-17
(22) ยชว 2:12-19; ฮบ 11:31 (23) ยชว 2:13
(25) มธ 1:5 (26) 1 พกษ 16:34 (1) ยชว 6:17-19; 7:20-21; 22:20
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หนา 459
โยชูวา 7
นําของที่ ถู กสาปแช งบางส วนไป ราเอล ต างก็ เอาผงคลี ดิ นใส
เป นของตน และพระพิ โรธของ ศีรษะของตน
พระเยโฮวาห ก็ พลุ งขึ้ นต อ คน 7โยชู วากราบทู ลวา "โอ ข าแต
อิสราเอล
องค พระผู เป นเจ าพระเจ า
2ฝ ายโยชู วาให ค นออกจากเย- อนิ จจา เอย เปนไฉนพระองค
รี โคไปยั งเมื องอั ย ซึ่ งอยู ใกล จึ ง ทรงนํ า ชนชาติ นี้ ข า มแม น้ํ า
เบธาเวน ขางทิ ศตะวันออกของ จอร แดนมาเพื่ อจะมอบเราทั้ ง
เมืองเบธเอล บอกเขาวา "จงขึ้ น หลายไว ในมื อของคนอาโมไรต
ไปและสอดแนมดูเมืองนั้ น" คน ใหทําลายเสีย พวกขาพระองคมี
เหล านั้ นก็ ขึ้ นไปและสอดแนมดู ความเสียดายที่ ไมพอใจอยู เพียง
ที่ เมืองอัย
ฟากแมน้ําจอรแดนขางโนน
3และเขากลั บมารายงานแก โย- 8โอ ขาแตองคพระผู เปนเจา ขา
ชู วาว า "ไม ต องให ประชาชนทั้ ง พระองค จะทู ลประการใดได เล า
หมดขึ้ นไป ให สั กสองสามพั น เมื่ ออิ สราเอลหั นหลั งหนี ให พน
คนขึ้ นไปตีเมืองอัยก็พอ ไมตอง หนาศัตรูเสียแลว
ให ประชาชนทั้ งหมดลํ า บากที่ 9 เพราะว า คนคานาอั น กั บผู ที่
นั่ นเลย เพราะเขามีคนนอย"
อาศั ยอยู ในแผ นดิ นนั้ นคงจะได
4เพราะฉะนั้ นจึ งมี ประชาชนขึ้ น ยิน แลวคงจะยกมาตั้ งลอมพวก
ไปที่ นั่ นเพี ยงสามพั นคน แต ขาพระองค และตัดชื่ อของบรรต องแตกหนี ให พ นหน าชาว ดาข าพระองค เสี ยจากแผ น ดิ น
เมืองอัย
โลก และพระองค จะทรงกระทํา
5 ฝ า ยชาวเมื อ งอั ยก็ ฆ า ฟ น คน ประการใดต อ พระนามอั น ยิ่ ง
เหล า นั้ นตายประมาณสามสิ บ ใหญของพระองค"
หกคน โดยขั บไล คนเหล านั้ น 10 ฝ ายพระเยโฮวาห ตรั สกั บ
จากตรงหน า ประตู เ มื อ งไปยั ง โยชูวาวา "จงลุกขึ้ นเถิด ไฉนเจา
เชบาริ มฟนเขาตามทางลง และ จึงซบหนาลงดังนี้ เลา
จิ ตใจของประชาชนก็ ล ะลายไป 11 คนอิ ส ราเอลได ก ระทํา บาป
อยางน้ํา
เขาได ละเมิ ดพั นธสั ญญาซึ่ งเรา
6ฝ ายโยชู วาก็ ฉี กเสื้ อผ าของตน ได บั ญชาเขาไว เขาได ยั กยอก
ซบหน า ลงถึ ง ดิ น หน า หี บ แห ง ของที่ ถู กสาปแช ง เขาได ขโมย
พระเยโฮวาหจนถึงเวลาเย็น ทั้ ง และปดบัง และไดเอาของรวมไว
ท านกั บพวกผู ใหญ ของคนอิ ส- กับขาวของของตน
(4) ลนต 26:17; พบญ 28:25 (5) ลนต 26:36; ยชว 2:9, 11
(6) ปฐก 37:29, 34 (7) อพย 17:3; กดว 21:5
(9) อพย 32:12; กดว 14:13; พบญ 32:26 (11) ยชว 6:17-19; กจ 5:1-2
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12 เพราะฉะนั้ นคนอิ สราเอลจึ ง ในอิสราเอล"
ยื นหยั ดต อสู ศั ตรู ของตนไม ไ ด 16 โยชู ว าจึ งลุ กขึ้ นแต เช า ตรู
ได หั นหลั งหนี ต อหน าศั ตรู และนํา คนอิ สราเอลเข ามาที ล ะ
เพราะเขากลายเป นสิ่ งที่ ถู กสาป ตระกู ล และตระกู ลยู ดาห ถู ก
แชง เราจะไมอยู กับเจาทั้ งหลาย ทรงเลือก
อี กต อไป เว นแต เจ าจะทําลาย 17 จึ ง นํ า ครอบครั ว ของยู ด าห
สิ่ งของที่ ถู ก สาปแช ง เหล า นั้ น เข ามา และทรงเลื อกครอบครั ว
เสียจากทามกลางพวกเจา
เศ-ราห และนําครอบครั วเศ13 จงลุ กขึ้ นชํ า ระประชาชนให ราหมาทีละคน และศับดีถูกทรง
บริสุทธิ์ และกลาววา `จงชําระตัว เลือก
เสี ยเพื่ อวั นพรุ งนี้ เพราะพระ 18 และนําครัวเรือนของท านเขา
เยโฮวาห พระเจ าของคนอิ สรา- มาที ละคน และคนที่ ถู กทรง
เอลกลาวเชนนี้ วา "โอ อิสราเอล เลื อ กคื อ อาคานบุ ตรชายคารมี
เอ ย มี สิ่ งของที่ ถู กสาปแช งอยู ผู เป นบุ ตรชายศับดี ผู เป นบุ ตร
ในหมู พวกเจา เจาจะยืนหยัดตอ ชายเศ-ราห ตระกูลยูดาห
สู ศัตรูของเจาไมได จนกวาเจาจะ 19 ฝ า ยโยชู วาจึ ง กล า วแก อ านําสิ่ งของที่ ถู กสาปแช งนั้ นออก คานวา "ลูกเอย จงถวายสงาราศี
เสียจากหมู พวกเจา"'
แด พระเยโฮวาห พระเจ าของ
14 พอรุ งเช าเจ าทั้ งหลายจงเข า อิ สราเอล และจงสารภาพต อ
มาทีละตระกูล ตระกูลใดที่ พระ พระองค จงบอกข ามาว าเจ าได
เยโฮวาห ทรงเลื อ กจั บไว ก็ ต อ ง กระทําอะไรไป อยาปดบังไวจาก
เขามาทีละครอบครัว ครอบครัว ขาเลย"
ใดที่ พระเยโฮวาห ท รงเลื อ กจั บ 20 และอาคานตอบโยชู วาว า
ไวก็ใหเขามาทีละครัวเรือน ครัว "เป นความจริ งแล วที่ ข าพเจ าได
เรื อนใดที่ พระเยโฮวาห ทรง กระทําบาปต อพระเยโฮวาหพระ
เลือกจับไว ก็ใหเขามาทีละคน
เจ าของอิ สราเอล ข าพเจ าได
15 ผู ใดถู กจั บว ามี ของที่ ถู กสาป กระทําดังนี้
แชงนั้ น ก็ตองถูกเผาเสียดวยไฟ 21 ในหมู ของที่ ริบมาข าพเจาได
ทั้ งตั วเขาและสารพั ดที่ เป นของ เห็ น เสื้ อคลุ ม งามตั วหนึ่ งของ
เขา เพราะเขาได ละเมิ ดพั นธ- เมื องบาบิ โลน กั บเงิ นสองร อย
สั ญญาของพระเยโฮวาห และ เชเขล และทองคําแทงหนึ่ งหนัก
เพราะเขาได กระทําความโง เขลา หาสิบเชเขล ขาพเจาก็โลภอยาก
(12) กดว 14:39, 45; พบญ 7:26 (13) อพย 19:10; ยชว 3:5 (14) สภษ 16:33
(15) ปฐก 34:7; ยชว 7:11; วนฉ 20:6; 1 ซมอ 14:38-39 (18) 1 ซมอ 14:42
(19) กดว 5:6-7; 1 ซมอ 6:5; 14:43; 2 พศด 30:22 (20) กดว 22:34; 1 ซมอ 15:24
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ได ของเหล านั้ น ข าพเจ าจึ งเอา พระองค เพราะฉะนั้ นจนถึ งทุก
มา ดูเถิด ของเหลานั้ นซอนอยู วั นนี้ เขายั ง เรี ยกที่ นั้ นว าหุ บเขา
ใตดิ นในเต็ นทของขาพเจ า เงิน อาโคร
นั้ นอยู ขางลาง"
คนอิสราเอลชนะ
22 ฝ ายโยชูวาก็ ให ผู สื่ อสารออก
และเผาเมืองอัย
ไปและเขาทั้ งหลายก็ วิ่ งไปที่
พระเยโฮวาห ตรั สกั บโยชู วา
เต็นท ดูเถิด ของนั้ นซอนอยู ใน
ว า "อย ากลั วหรื อขยาดเลย
เต็นทของเขา มีเงินอยู ขางลาง
จงนําทหารทั้ งหมดไปกับเจา ลุก
23 เขาก็ เอาออกมาจากกลาง ขึ้ นไปยังเมืองอัยเถิด ดูเถิด เรา
เต็ นท นํ า ไปให โยชู วาและคน ได มอบกษัตริยเมื องอั ยไว ในมื อ
อิ สราเอลทั้ งปวง แล วเขาก็ วาง เจาแลว พรอมทั้ งประชาชนของ
ของเหล า นั้ นลงต อ พระพั ก ตร เขา เมื องของเขาและแผ นดิ น
พระเยโฮวาห
ของเขาดวย
24 และโยชูวากั บบรรดาคนอิ ส- 2 เจ า จงกระทํา แก เมื อ งอั ยและ
ราเอลจึ งพาอาคานบุ ตรชายเศ- กษั ต ริ ย ของเมื องนั้ นเช นเดี ยว
ราห พรอมกับเงิน เสื้ อคลุมตัว กั บที่ เ จ ากระทํา กั บเมื องเยรี โค
นั้ น และทองแท งนั้ น ทั้ งบุ ตร และกษั ตริ ย ของเมื องนั้ น แต
ชายหญิงของเขา ทั้ งวัว ลา แพะ ขาวของและสัตวที่ ริบมานั้ น ตก
แกะ และเต็นทของเขา ทุกสิ่ งที่ เปนของเจาได จงตั้ งซุ มไวที่ ขาง
เขามี อยู และนําคนกั บของทั้ ง หลังเมือง"
หมดไปยังหุบเขาอาโคร
3 โยชู วาจึ งลุ กขึ้ นพร อมกั บ
25 และโยชู วากล าวว า "ทําไม บรรดาทหารไปยั งเมื องอั ย
เจ าจึ งนําความยากร ายมาให เรา และโยชู วาได คั ด ทแกล วทหาร
พระเยโฮวาหจะทรงนําความยาก ส า ม ห มื่ น ค น ใ ห ย ก ไ ป ใ น
รายมาถึงเจาในวันนี้ " และบรร- เวลากลางคืน
ดาคนอิสราเอลก็เอาหินขวางเขา 4และท านบั ญชาเขาว า "ดู เถิ ด
ให ตาย เผาเขาทั้ งหลายด วยไฟ ทานจงซุ มอยู ขางหลังเมือง อยา
เมื่ อขวางเขาดวยกอนหินแลว
ใหหางไกลจากเมืองนัก และให
26 แล วเอาหิ นถมกองทั บเขาไว เตรียมตัวไวพรอมทุกคน
เป นกองใหญ ยั งอยู จนทุ กวั นนี้ 5 ส วนตั วเราและประชาชนทั้ ง
และพระเยโฮวาห ก็ ทรงหั นกลั บ หมดที่ อยู กั บเราจะเข าไปถึ งตั ว
จากพระพิ โรธอั น แรงกล า ของ เมือง และตอมาเมื่ อเขาออกมา

8

(24) กดว 16:32-33; ยชว 7:26 (25) พบญ 17:5; ยชว 6:18; 1 พศด 2:7; กท 5:12
(26) พบญ 13:17; ยชว 7:24; 8:29; 2 ซมอ 18:17 (1) พบญ 1:21; 7:18; 31:8
(2) พบญ 20:14; ยชว 6:21; 8:27 (4) วนฉ 20:29 (5) ยชว 7:5; 20:32
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ตอสู เราอยางคราวกอน เราก็จะ 12 และท า นจั ดคนประมาณห า
ถอยหนีใหพนหนาเขา
พั นคน ให เขาแอบซุ มอยู ระ6(เขาจะตามเราออกมา) จน หว างเมื อ งเบธเอลกั บเมื องอั ย
เราจะได ล วงเขาให ออกมาห า ง ทางทิศตะวันตกของตัวเมือง
จากตัวเมือง เพราะเขาจะพูดวา 13 ดั งนั้ นเขาทั้ งหลายก็ วางกํา`เขาทั้ งหลายกํ า ลั ง หนี จ ากเรา ลั งรบให กองหลวงอยู ด านเหนื อ
อย างคราวกอน' ฉะนี้ เราจะหนี ของเมือง และกองระวังหลังอยู
ใหพนหนาเขาเรื่ อยมา
ด านตะวั นตกของเมื อง ในคื น
7แล วท านทั้ งหลายจงลุ กจากที่ วันนั้ นโยชูวานอนอยู ในหุบเขา
ซุ มซ อนเขายึ ดเมืองนั้ นไว เพราะ 14 ต อมา เมื่ อกษั ตริ ยเมื องอั ย
พระเยโฮวาหพระเจาของทานจะ เห็นดังนั้ น ชาวเมื องก็รีบลุกขึ้ น
ทรงมอบเมืองนั้ นไวในมือทาน
แต เช าตรู ออกไปสู รบกั บอิ สรา8 และเมื่ อท านทั้ ง หลายเข า ยึ ด เอล ณ ที่ ปะทะกั นหน าที่ ราบ
เมื องได แล ว ท านจงจุ ดไฟเผา ทั้ งท า นและประชาชนทั้ งหมด
เมื องเสี ย จงกระทําตามที่ พระ ของท าน แต ท านไม ทราบว ามี
เยโฮวาหตรัสสั่ ง ดูเถิด ขาพเจา กองซุ มคอยอยู ต อ สู ท า นข า ง
ไดบัญชาทานไวแลว"
หลังเมือง
9แล วโยชู วาก็ ให เขาไป เขาก็ 15 โยชูวากับอิ สราเอลทั้ งปวงจึง
ออกไปยั งที่ ซุ มอยู ระหว างเบธ- แสรงทําเปนแพ ฝมื อต อหน าเขา
เอลกั บเมื องอั ย ทางทิ ศตะวั น แล ว หนี ตรงไปยั งทางถิ่ นทุ รตกของเมื องอั ย แต คื นวั นนั้ น กันดาร
โยชูวานอนคางอยู กับประชาชน
16 คนในเมื อ งอั ยทั้ งหมดก็ ถู ก
10 โยชู วาตื่ นขึ้ นแต เช าตรู ก็ เรี ยกให ตามออกไป เมื่ อเขาไล
ออกตรวจประชาชน แล วขึ้ นไป ตามโยชูวาไปนั้ น เขาก็ออกหาง
พร อมกับพวกผู ใหญของอิ สรา- จากเมืองไปทุกที
เอลนําหนาประชาชนไปเมืองอัย 17 ไม มี ช ายสั กคนหนึ่ งที่ เหลื อ
11 และบรรดาประชาชน คื อ อยู ในเมื องอั ยหรื อเมื องเบธเอล
ทหารที่ อยู กั บท านทุ กคน ก็ ขึ้ น ที่ มิ ไ ด อ อกไปไล ตามอิ ส ราเอล
ไปแล วรุ กใกล ตรงหน าตั วเมื อง เขาปล อยใหเมืองเป ดอยู ไลตาม
เขาไป และตั้ งคายอยู ดานเหนือ อิสราเอลไป
ของเมื องอั ย มี หุ บเขาคั่ นระ- 18 แล วพระเยโฮวาห ตรัสสั่ งโยหวางเขากับเมืองอัย
ชู วาว า "จงยื่ นหอกซึ่ งอยู ในมื อ
(8) 2 ซมอ 13:28 (11) ยชว 8:5
(14) วนฉ 20:34; ปญจ 9:12
(15) วนฉ 20:36
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ของเจ า ออกตรงไปยั ง เมื อ งอั ย ชาวเมื อ งอั ย ทั้ งหมดในทุ งใน
เพราะเราจะมอบเมื องนั้ นไว ใน ถิ่ นทุ รกั นดารที่ เขาไลตามไปนั้ น
มื อของเจ า" แล วโยชู วาก็ ยื่ น และคนเหล านั้ นล มตายหมด
หอกซึ่ งอยู ในมื อออกไปยั งเมื อง ดวยคมดาบจนคนสุดทาย บรรนั้ น
ดาคนอิ สราเอลก็ กลั บเข า เมื อง
19 ทหารที่ ซุ มอยู ก็ ลุ กออกจาก อัยโจมตีคนในเมืองดวยคมดาบ
ที่ ซ อนอย างรวดเร็ ว พอโยชู วา 25 คนที่ ล ม ตายทั้ งหมดวั น นั้ น
ยื่ นมื อของท านออก ทหารก็ วิ่ ง ทั้ งชายและหญิ ง จํ า นวนหมื่ น
ตรงเข า ไปในเมื องและยึ ดเมื อง สองพั นคน คื อชาวเมื องอั ยทั้ ง
ไว แลวเขาก็รีบจุดไฟเผาเมือง
หมด
20 เมื่ อชาวเมื องอั ยเหลี ยวหลั ง 26 เพราะโยชู วามิ ไ ด ห ดมื อ ที่
มาดู ดูเถิด ควันไฟที่ ไหมเมือง ถื อหอกยื่ นอยู นั้ น จนกว าจะได
พลุ งขึ้ นไปยังทองฟา เขาก็หมด ผลาญชาวเมืองอัยพินาศสิ้ น
กํา ลั ง ที่ จะหนี ไ ปทางนี้ หรื อทาง 27 แต คนอิ สราเอลได ริ บเอาฝู ง
นั้ น เพราะว าประชาชนที่ หนี ไป สั ต ว และข า วของของเมื อ งนั้ น
ทางถิ่ นทุ รกั นดารหั นกลั บมาต อ เป นของตน ตามพระวจนะของ
สู กับผู ที่ ไลตาม
พระเยโฮวาห ซึ่ งทรงบั ญชาไว
21 และเมื่ อโยชู วากั บบรรดา กับโยชูวา
อิ สราเอลเห็ นว ากองซุ มยึ ดเมื อง 28 ดั งนี้ แหละโยชู วาจึ งเผาเมื อง
ไดแลว และควันไฟที่ ไหมเมือง อั ยเสี ย กระทําให เป นกองซาก
พลุ งขึ้ น เขาก็ หั นกลั บมาโจมตี ปรักหักพังอยู เปนนิตย คือเปน
ชาวเมืองอัย
ที่ รกรางอยู จนถึงทุกวันนี้
22 คนอื่ นๆก็ ออกมาจากเมื องสู 29 และท านแขวนกษั ตริ ย เมื อง
รบกั บเขา กระทําให เขาอยู ระ- อั ยไว ที่ ต นไม จ นถึ งเวลาเย็ น
หวางกลางอิสราเอล ผู อยู ขางนี้ เมื่ อดวงอาทิ ตย ตก โยชู วาจึ ง
บางขางโนนบาง และคนอิสรา- บั ญชาและเขาก็ ปลดศพลงจาก
เอลก็ โ จมตี เขาจนไม มี สั ก คน ต นไม นําไปทิ้ งไวที่ ทางเข าประตู
หนึ่ งรอดชีวิตหรือหนีไปได
เมื อง แล วเอาหิ นถมทั บไว เป น
23 แต ก ษั ต ริ ย เ มื อ งอั ยยั งเป น กองใหญซึ่ งยังอยู จนทุกวันนี้
อยู ได ถู กจั บและคุ มตั วมาหา พระพรและการสาปแชงตางๆ
โยชูวา
30 แล วโยชู วาได สร างแท นบู ชา
24 ต อมาเมื่ ออิสราเอลไล ฆาฟ น ในภู เขาเอบาลถวายแด พระเย(22) พบญ 7:2 (26) ยชว 6:21 (27) กดว 31:22, 26; ยชว 8:2
(28) พบญ 13:16 (29) พบญ 21:22-23; ยชว 7:26; 10:26-27
(30) พบญ 27:4-8
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โฮวาหพระเจาของอิสราเอล
บัญญัติทุกประการ
31 ดั ง ที่ โมเสสผู รั บใช ของพระ 35 ไม มี คําซึ่ งโมเสสได บัญชาไว
เยโฮวาห บัญชาประชาชนอิ สรา- สั กคําเดี ยวที่ โยชู วามิ ได อ านต อ
เอล ตามที่ จารึ กไว ในหนั งสื อ หน าบรรดาชุ มชนอิ สราเอล
พระราชบั ญญั ติ ของโมเสสว า พร อมกั บผู หญิ งกั บเด็ กๆ และ
"แท นบู ช าทํ า ด วยหิ นมิ ไ ด ตก คนตางดาวซึ่ งอยู ในหมู พวกเขา
แตง ซึ่ งไมมีผู ใดใชเครื่ องมือ
ชาวกิเบโอนหลอกลวง
เหล็ กถู กต องเลย" แล วเขาก็
คนอิสราเอล
ถวายเครื่ องเผาบู ชาแด พระเยต อมาเมื่ อกษั ตริ ย ทั้ งหลาย
โฮวาห บนแท นนั้ นและถวาย
ที่ อยู ฟากแม น้ํ า จอร แดน
สันติบูชา
ข างนี้ คือที่ อยู ในแดนเทื อกเขา
32 ณ ที่ นั้ นท านคั ดลอกพระ และในหุ บเขาและตามฝ งทะเล
ราชบัญญัติของโมเสสบนหิน ซึ่ ง ใหญ ไปทั่ วจนถึ งภู เขาเลบานอน
ท า นได เ ขี ยนไว ต อ หน า ประชา เป นคนฮิ ตไทต คนอาโมไรต
ชนอิสราเอล
คนคานาอั น คนเปริ สซี คน
33 คนอิ สราเอลทั้ งหมด ทั้ งคน ฮีไวต และคนเยบุสไดยินขาวนี้
ต างด าวและคนที่ เกิ ดในอิ สรา- 2 จึ ง พร อ มใจร ว มกํ า ลั ง กั น จะ
เอล พร อมทั้ งพวกผู ใหญ เจ า ตอสู โยชูวาและอิสราเอล
หนาที่ และผู พิพากษา ยืนอยู ทั้ ง 3แต เมื่ อชาวกิ เบโอนได ยิ นข าว
สองขางของหีบตอหนาคนเลวีที่ การซึ่ งโยชู วากระทําแก เมื องเยเป นปุ โรหิ ต
ผู ที่ หามหี บ รีโคและเมืองอัย
พั น ธสั ญ ญาของพระเยโฮวาห 4ฝ ายเขาจึ งทําอย างฉลาด ทํา
ครึ่ งหนึ่ งยื น อยู ข า งหน า ภู เ ขา เปนทูต เอากระสอบที่ เกาบรรเกริซิม อีกครึ่ งหนึ่ งขางหนา ทุ ก บนลาของเขากั บถุ ง หนั ง ที่
ภู เขาเอบาล ดั งที่ โมเสสผู รั บใช เกาขาดและปะไวบรรจุน้ําองุ น
ของพระเยโฮวาห ได บัญชาไว ใน 5สวมรองเท าเก าและปะไว และ
ครั้ งแรกให เขาทั้ งหลายอวยพร สวมเสื้ อผาเก า ส วนเสบี ยงอาแกคนอิสราเอล
หารทั้ งสิ้ นก็แหงมีราขึ้ น
34 ภายหลั งท านจึ ง อ านบรรดา 6เขาเดิ นทางมาหาโยชู วาที่ ค าย
ถ อยคําในพระราชบั ญญั ติ เป น ณ เมื องกิ ลกาล กล าวแก ท าน
คําอวยพรและคําสาปแชง ตามที่ และคนอิสราเอลวา "พวกขาพมี จารึ กไว ในหนั งสื อพระราช เจ า มาจากประเทศที่ ห างไกล

9

(31) อพย 20:24-25; พบญ 27:5-6 (32) พบญ 27:2-3, 8 (33) พบญ 11:29; 27:12
(34) พบญ 28:2, 15, 45 (35) อพย 12:38; พบญ 31:12 (1) อพย 3:17; 23:23
(2) ยชว 10:5; สดด 83:3, 5 (3) ยชว 6:27; 9:17, 22; 10:2; 21:17 (6) ยชว 5:10
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ฉะนั้ นบัดนี้ ขอทําพันธสั ญญากั บ พวกขาพเจาเถิด"'
พวกขาพเจาเถิด"
12 ขนมป ง ของพวกข า พเจ า นี้
7 แต ค นอิ ส ราเอลกล า วแก ค น ในวั น ที่ ข า พเจ า ออกมาหาท า น
ฮี ไวต เหล านั้ นว า "ชะรอยเจ า ข าพเจ าเอาออกจากบ านเมื่ อยั ง
อาศัยอยู ในหมู พวกเรา เราจะทํา ร อนๆอยู เ พื่ อ ใช เ ป นอาหารรั บ
พันธสัญญากับเจาไดอยางไร"
ประทานตามทาง แต บั ดนี้ ดู
8เขากล าวแก โยชู วาว า "ข าพ- เถิด แหงและราขึ้ นแลว
เจ าทั้ งหลายเป น ผู รั บใช ของ 13 ถุ งนี้ เมื่ อข าพเจ าเติ มน้ําองุ น
ทาน" และโยชูวากลาวแกเขาวา ก็ยังใหมอยู แต ดูเถิด มันขาด
"พวกเจาเปนใครกัน และมาจาก ออก เสื้ อผ าและรองเท าของ
ที่ ไหน"
ขาพเจาก็เกา เพราะหนทางไกล
9เขาตอบท านว า "เนื่ องด วย มาก"
พระนามอุโฆษแห งพระเยโฮวาห 14 ฝ ายคนเหล านั้ นก็ รั บเสบี ยง
พระเจ าของท าน ผู รั บใช ของ ของเขาบ าง แต หาได ทูลขอการ
ท า นมาจากประเทศที่ ไกลมาก แนะนํ า จากพระโอษฐ ของพระ
เราได ยิ นถึ งกิ ตติ ศั พท ของพระ เยโฮวาหไม
องค และถึงบรรดาพระราชกิจที่ 15 และโยชู ว าก็ ก ระทํ า สั ญญา
พระองคทรงกระทําในอียิปต
สั นติ ภาพกั บเขา และทําพั นธ10 และได ท ราบถึ งบรรดาสิ่ งที่ สัญญากับเขา ใหไวชีวิตพวกเขา
พระองค ทรงกระทําต อกษั ตริ ย และพวกประมุ ขของชุ มนุ มชนก็
คนอาโมไรต ทั้ งสองพระองค ผู ปฏิญาณตอเขา
อยู ท างฟากแม น้ํ า จอร แดนข าง 16 ต อมา เมื่ อได กระทําพั นธโน น คื อสิ โหนกษั ตริ ย เมื อง สั ญญากั บเขาล วงมาได ส ามวั น
เฮชโบน และโอกกษั ตริ ย เมื อง ก็ ได ยิ นว าพวกเหล านั้ นเป นชาว
บาชานผู อยู ที่ อัชทาโรท
เมืองอยู ในหมู พวกตน
11 เหตุ ฉะนี้ พวกผู ใหญ และชาว 17 และคนอิ สราเอลก็ อ อกเดิ น
เมื องทั้ งหลายของเมื องข าพเจ า ไปถึ ง เมื องของเขาในวั นที่ สาม
ได กล าวแก พวกข าพเจ าว า `จง เมื องของเขานั้ น คื อ เมื องกิ เ บเอาเสบี ยงสําหรั บเดิ นทางไปหา โอน เคฟ ราห เบเอโรท และ
พวกเขาเรียนเขาวา "พวกขาพ- คีริยาทเยอาริม
เจาทั้ งหลายเปนผู รั บใชของทาน 18 แต คนอิ สราเอลไม ได ฆ าเขา
ฉะนั้ นบัดนี้ ขอทําพันธสั ญญากั บ เพราะว าพวกประมุ ขของชุ มนุ ม
(7) อพย 23:32; พบญ 7:2 (8) พบญ 20:11; 2 พกษ 10:5
(9) อพย 15:14; พบญ 20:15 (10) กดว 21:24, 33 (14) กดว 27:21; อสย 30:1
(15) 2 ซมอ 21:2 (17) ยชว 18:25 (18) สดด 15:4
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ชนไดปฏิญาณตอเขาในพระนาม 24 เขาทั้ งหลายตอบโยชู ว าว า
พระเยโฮวาหพระเจาของอิ สรา- "เพราะเขาได บอกผู รั บใช ของ
เอลแล ว บรรดาชุ มนุ มชนก็ บน ทานอยางแนนอนวา พระเยโฮตอวาพวกประมุข
วาห พระเจ า ของท า นได บั ญชา
19 แต บ รรดาประมุ ข ได กล า ว โมเสสผู รั บใช ของพระองค ใ ห
แก ชุ มนุ มชนทั้ งปวงว า "เราได มอบแผ นดิ นนี้ ทั้ งหมดแก ท าน
ปฏิ ญาณต อเขาในพระนามพระ และให ทําลายชาวแผนดินใหพน
เยโฮวาห พระเจ า ของอิ สราเอล หนาทาน เหตุ ฉะนั้ นข าพเจาทั้ ง
ฉะนั้ นบั ดนี้ เราจะแตะตองเขาไม หลายก็ วิตกกลัวทานทั้ งหลายจะ
ได
ทําอั นตรายแก ชี วิ ตของข าพเจ า
20 เราต อ งกระทํา แก เ ขาอย า ง พวกขาพเจาจึงกระทําอยางนี้
นั้ นโดยใหเขามี ชีวิตอยู ได เกรง 25 ดูเถิด บัดนี้ ขาพเจาทั้ งหลาย
ว า พระพิ โรธจะตกลงเหนื อ เรา อยู ในกํามื อของท าน จงกระทํา
ตามคําปฏิญาณ ซึ่ งเราไดปฏิ- แก ข า พเจ าทั้ งหลายตามที่ ท าน
ญาณแกเขานั้ น"
เห็นชอบเห็นควรเถิด"
21 และพวกประมุ ขก็ ก ล า วแก 26 โยชู วาจึ งกระทําเช นนั้ น คื อ
เขาทั้ งหลายวา "ใหเขามีชีวิตอยู ให เ ขารอดจากมื อ คนอิ ส ราเอล
เถิ ด แต ให เขาเป นคนตั ดฟ น ไมใหประหารชีวิตเขาเสีย
และเป นคนตั กน้ํ า ให บรรดาชุ ม 27 ในวั นนั้ นโยชู วาได ตั้ งเขาให
นุ มชน" ดั งที่ พวกประชุ มได เป นคนตั ดฟ น และคนตั กน้ํา
สัญญาไวกับเขาแลว
สําหรั บชุ มนุ มชน และสําหรั บ
22 โยชู วาจึ ง เรี ยกคนเหล า นั้ น แทนบูชาของพระเยโฮวาหสืบมา
มาและทานกลาวแกเขาวา "เหตุ จนทุกวั นนี้ ซึ่ งอยู ในสถานที่ ซึ่ ง
ไฉนเจาทั้ งหลายจึงหลอกลวงเรา พระองคทรงเลือก
โดยกล าวว า `ข าพเจ าทั้ งหลาย
การไดชัยชนะที่ เมืองกิเบโอน
อยู ห างไกลจากท านมาก' ใน
ต อมาเมื่ ออาโดนี เซเดก
เมื่ อเจาทั้ งหลายอยู ทามกลางเรา
กษั ตริ ย เมื องเยรู ซาเล็ ม
23 ฉะนั้ นบั ดนี้ เจ าทั้ งหลายต อง ได ยิ นว า โยชู วาได ยึ ดเมื องอั ย
รั บคําสาปแช งและพวกเจ าจะไม และทําลายเมื องนั้ นเสี ยอยางสิ้ น
ขาดที่ ต องเป นทาสอยู เป นคน เชิงแลว ทานได กระทําตอเมือง
ตั ดฟ นและเป นคนตั กน้ําสําหรั บ อั ยและกษั ตริ ยของเมื องนี้ อย าง
พระนิเวศของพระเจาของเรา"
เดี ยวกั บที่ ไดกระทําตอเมืองเย-

10

(20) 2 ซมอ 21:1-2, 6; อสค 17:13, 15 (21) พบญ 29:11; ยชว 9:15
(22) ยชว 9:6, 9, 16 (23) ปฐก 9:25 (24) อพย 15:14; 23:32; พบญ 7:1-2
(25) ปฐก 16:6 (27) พบญ 12:5; ยชว 9:21, 23 (1) ยชว 6:21; 8:1, 22, 26, 28; 9:1
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รี โ คและกษั ต ริ ย ของเมื อ งนั้ น กล าวว า "ขอท านอย าได หย อน
และทราบดวยวา ชาวเมืองกิเบ- มื อจากผู รั บใช ของท านเลย ขอ
โอนได กระทําสั นติ ภาพกั บอิ ส- เร ง ขึ้ นมาช วยข า พเจ า ให ร อด
ราเอลและอยู ท ามกลางพวกเขา และชวยขาพเจาทั้ งหลาย เพราะ
แลว
ว าบรรดากษั ตริ ย ของคนอาโม2ท านก็ ค ร า มกลั วเป นอย า งยิ่ ง ไรต ซึ่ งอยู ในแดนเทือกเขา ได
เพราะว ากิ เบโอนเป นเมื องใหญ รวมกํ า ลั ง กั น ต อ สู ข า พเจ า ทั้ ง
เสมอเมื อ งหลวงและใหญ ก ว า หลาย"
เมื องอั ย และบุ รุ ษชาวเมื องนั้ น 7 ฝ า ยโยชู วาจึ ง ขึ้ นไปจากกิ ล ก็ลวนแตฉกรรจ
กาล ทั้ งท านและบรรดาพลรบ
3เหตุ ฉะนี้ อาโดนี เซเดกกษั ตริ ย ดวย และทแกลวทหารทั้ งหมด
เมืองเยรูซาเล็มจึงใหไปหาโฮฮัม 8พระเยโฮวาห ตรั สแก โยชู วาว า
กษั ตริ ย เมื องเฮโบรนและป ราม "อย ากลั วเขาเลย เพราะเราได
กษัตริยเมืองยารมูท และยาเฟย มอบเขาไวในมือเจาแลว จะไมมี
กษั ตริ ย เมื องลาคี ช และเดบี ร ผู ใดในพวกเขาสั กคนเดี ยวที่ จะ
กษัตริยเมืองเอกโลน เรียนวา
ยืนหยัดตอสู เจาได"
4"ขอเชิญทานมาหาขาพเจาและ 9เหตุ ฉะนั้ นโยชู วายกเข าโจมตี
ช วยข าพเจ าตี เมื องกิ เบโอนเถิ ด พวกนั้ นทั น ที โดยขึ้ นไปตลอด
เพราะว าเมื องนั้ นได กระทํ า คืนจากกิลกาล
สั นติ ภาพกั บโยชู วาและคนอิ ส- 10 พระเยโฮวาห ท รงกระทํา ให
ราเอล"
เขาสะดุ งแตกตื่ นต อ หน า พวก
5 ฝ ายกษั ต ริ ย ของอาโมไรต ทั้ ง อิสราเอล พระองคไดทรงฆาเขา
หาองค คือ กษัตริ ยเมืองเยรู- เสี ยมากมายที่ กิ เบโอน และไล
ซาเล็ ม กษั ตริ ยเมื องเฮโบรน ติ ดตามเขาไปในทางที่ ขึ้ นไปถึ ง
กษั ตริ ย เมื องยารมู ท กษั ตริ ย เบธโฮโรน และตามฆาเขาจนถึง
เมื องลาคี ช และกษั ตริ ย เมื อง เมืองอาเซคาห และเมืองมักเคเอกโลน ได รวบรวมกําลั งของ ดาห
ตน และยกขึ้ นไปพรอมกับกอง
ดวงอาทิตยหยุดนิ่ ง
ทั พทั้ งหลาย ตั้ งค ายต อสู เมื อง 11 ต อมาขณะเมื่ อเขาหนี ไปข าง
กิเบโอน
หนาพวกอิสราเอลลงไปตามทาง
6ฝ ายชาวเมืองกิ เบโอนจึ งใช คน เบธโฮโรนนั้ น พระเยโฮวาหทรง
ไปหาโยชู วาที่ ค ายในกิ ลกาล โยนลู กเห็ บใหญ ๆลงมาจากฟ า
(2) อพย 15:14-16; พบญ 11:25; 1 พศด 14:17; ฮบ 10:27 (4) ยชว 9:15; 10:1
(5) กดว 13:29; ยชว 9:2 (6) ยชว 5:10; 9:6 (7) ยชว 8:1
(8) ยชว 1:5, 9; 4:14; 11:6 (10) ยชว 15:35; 16:3, 5 (11) อสย 30:30; วว 16:21
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ตลอดถึ งเมื องอาเซคาห เขาทั้ ง ถ้ําที่ มักเคดาห"
หลายก็ตาย ผู ที่ ตายดวยลูกเห็บ 18 โยชู วาจึ งกล าวว า "จงกลิ้ ง
นั้ นก็ มากกวาผู ที่ คนอิสราเอลฆา กอนหินใหญปดปากถ้ําเสีย และ
เสียดวยดาบ
วางยามใหเฝารักษาไว
12 แล ว โยชู วาก็ ก ราบทู ลพระ 19 แต ท านทั้ งหลายอย าคอยอยู
เยโฮวาห ใ นวั น ที่ พระเยโฮวาห เลย จงติดตามศัตรูของทานเถิด
ทรงมอบคนอาโมไรต ต อ หน า จงเข าโจมตี กองระวั งหลั ง อย า
คนอิ สราเอลนั้ น และท านได ให ก ลั บเข า ในเมื อ งของเขาได
กล า วท า มกลางสายตาของคน เพราะว า พระเยโฮวาห พระเจ า
อิ สราเอลว า "ดวงอาทิ ตย เอ ย ของท านได มอบเขาทั้ งหลายไว
เจ าจงหยุ ดนิ่ งตรงเมื องกิ เบโอน ในมือของทานแลว"
และดวงจั นทร เอ ย เจ าจงหยุ ด 20 ต อมาเมื่ อโยชู วากั บคนอิ สอยู ตรงหุบเขาอัยยาโลน"
ราเอลฆ าพวกเหล า นั้ นเสี ยเป น
13 ดวงอาทิ ตย ก็ หยุ ดนิ่ ง และ อั นมากจนหมดแล ว ส วนผู ที่
ดวงจั นทร ก็ ตั้ งเฉยอยู จนประ- เหลื ออยู ก็ หนี กลั บเข าไปใน
ชาชนได แ ก แค นศั ตรู ข องเขา เมืองที่ มีกําแพงลอม
เสร็ จ เรื่ องนี้ มิ ได จารึ กไว ใน 21 ประชาชนทั้ งปวงก็ ก ลั บมา
หนั งสื อยาชาร ดอกหรื อ ดวง หาโยชู วา ณ ค ายที่ มั กเคดาห
อาทิ ตย หยุ ดนิ่ งอยู กลางท องฟ า โดยสั นติ ภาพทุ กคน หามี ผู ใด
หาได รี บตกไปตามเวลาประ- กล ากระดิ กลิ้ นถึ ง คนอิ สราเอล
มาณวันหนึ่ งไม
ตอไปไม
14 วั น ที่ พระเยโฮวาห ทรงสดั บ 22 แลวโยชูวาจึงวา "จงเปดปาก
ฟ งเสี ยงของมนุ ษย อย างกั บวั น ถ้ําคุ มกษั ตริ ยทั้ งห านั้ นออกจาก
นั้ นทั้ งในสมั ยก อนหรื อในสมั ย ถ้ํามาหาเรา"
ตอมาไมมีอีกแลว เพราะวาพระ 23 เขาก็ กระทําตาม
จึ งคุ ม
เยโฮวาหทรงตอสู เพื่ ออิสราเอล
กษั ต ริ ย ทั้ งห าออกจากถ้ํ า มาหา
15 แลวโยชูวากับบรรดาคนอิ ส- ท าน มี กษั ตริ ยเมื องเยรู ซาเล็ ม
ราเอลก็กลับมาสู คายที่ กิลกาล
กษั ตริ ย เมื องเฮโบรน กษั ตริ ย
16 กษั ตริ ยทั้ งห านั้ นหนี ไปซ อน เมืองยารมูท กษัตริยเมืองลาคีช
ตัวอยู ในถ้ํามักเคดาห
และกษัตริยเมืองเอกโลน
17 มีคนไปบอกโยชูวาวา "มีคน 24 ต อมา เมื่ อเขาพากษั ตริ ย
พบกษั ตริ ย ทั้ งห าซ อนตั วอยู ใน เหล านั้ นมายั งโยชู วา โยชู วาจึ ง
(12) วนฉ 12:12; อสย 28:21; ฮบ 3:11 (13) 2 ซมอ 1:18
(14) อพย 14:14; พบญ 1:30; 20:4; 23:3; ยชว 10:42; อสย 38:7-8
(15) ยชว 10:43 (21) อพย 11:7 (24) สดด 107:40; อสย 26:5-6; มลค 4:3
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เรี ยกบรรดาคนอิ สราเอลมาและ มั กเคดาห อย างที่ ท านได กระทํา
สั่ งหั วหน าของทหารผู ที่ ออกไป แกกษัตริยเมืองเยรีโค
รบพร อมกั บท านว า "จงเข ามา 29 แล วโยชู วาและบรรดาคน
ใกล เถิ ด เอาเท าเหยี ยบคอ อิ สราเอลก็ ยกกองทั พจากเมื อง
กษัตริยเหลานี้ " แลวเขาก็เขามา มักเคดาหมาถึงลิบนาห และเขา
ใกลและเอาเทาเหยียบที่ คอ
สู รบกับเมืองลิบนาห
25 และโยชู วากล าวแก เขาว า 30 พระเยโฮวาห ได ทรงมอบ
"อย ากลั วหรื อขยาดเลย จงเข ม เมืองนั้ นและกษั ตริยของเมืองไว
แข็ งและกล าหาญเถิด เพราะวา ในมือคนอิ สราเอล และท านได
พระเยโฮวาห จะทรงกระทํ า แก ประหารเมื อ งนั้ นด วยคมดาบ
บรรดาศัตรู ของท านซึ่ งทานสู รบ และทุกคนที่ อยู ในเมืองนั้ น ทาน
อยางนี้ แหละ"
ไม ให เหลื อสั กคนเดี ยวในเมื อง
26 ภายหลั งโยชู วาก็ ได ประหาร นั้ น
และท านได กระทําต อ
ชี วิ ตกษั ตริ ย ทั้ งห าเสี ย แล ว กษัตริยของเมืองนั้ นอย างที่ ทาน
แขวนไว ที่ ต นไม ห าต น และ ไดกระทําตอกษัตริยเมืองเยรีโค
แขวนอยู บนต น ไม เ ช น นั้ นจน 31 และโยชู วาออกจากเมื อง
เวลาเย็น
ลิ บนาห พร อมกั บอิ ส ราเอลทั้ ง
27 ต อมา เมื่ อถึ งเวลาดวงอา- หมดไปยั งลาคีช แลวล อมเมือง
ทิตยตก โยชูวาไดบัญชาและเขา ไวและเขาโจมตีเมืองนั้ น
ก็ปลดศพลงจากตนไม และทิ้ งไว 32 และพระเยโฮวาห ท รงมอบ
ในถ้ําซึ่ งกษัตริ ยเหลานั้ นไดซ อน เมื องลาคี ชไว ในมื อคนอิ สราเอล
ตัวอยู และเอาหินใหญๆปดปาก และทานก็ไดยึดเมืองนั้ นในวันที่
ถ้ํานั้ นไว ซึ่ งยังอยู จนกระทั่ งวัน สอง และประหารเสี ยด วยคม
นี้
ดาบ ทุกคนที่ อยู ในเมืองนั้ น ดัง
การสู รบอีกตอไป
ที่ ทานไดกระทําแกเมืองลิบนาห
28 ในวันนั้ นโยชูวายึดเมื องมั ก- 33 ครั้ งนั้ นโฮรามกษั ตริ ย เ มื อง
เคดาห ได ได ประหารเมื องนั้ น เกเซอร ได ขึ้ นมาช วยเมื องลาคี ช
เสียดวยคมดาบ ทั้ งกษัตริยของ และโยชูวาไดประหารเขาและคน
เมื องนั้ น ท านได ทําลายเขาเสี ย ของเขาเสี ย จนไม เหลื อให เขา
อย างสิ้ นเชิ ง รวมทุ กชี วิ ตที่ อยู สักคนเดียว
ในเมื อง ไม มี เหลื อสั กคนเดี ยว 34 โยชู วากั บคนอิ สราเอลทั้ ง
และท า นได ก ระทํ า แก ก ษั ต ริ ย ปวงได ยกออกจากลาคี ช ไปยั ง
(25) พบญ 3:21; 7:19; 31:6-8; ยชว 1:9 (26) ยชว 8:29
(27) พบญ 21:22-23; ยชว 8:29 (28) พบญ 7:2, 16; ยชว 6:21
(29) ยชว 15:42; 21:13; 2 พกษ 8:22; 19:8
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เมื องเอกโลน ได เข าล อมและ ของเมืองเชนกัน
โจมตีเมืองนั้ น
40 โยชูวาก็ ตีแผ นดิ นนั้ นใหพาย
35 และเขาก็ ตี ไ ด ในวั นนั้ นเอง แพไปหมด คือแดนเทือกเขา ใน
และฆ า ฟ นทุ กคนเสี ยด ว ยคม ภาคใต ในหุบเขา และที่ ลาด ทั้ ง
ดาบ จนทําลายเขาเสียสิ้ นในวัน กษั ตริ ย ทั้ งหมดของเมื องเหล า
นั้ น ดังที่ ทานไดกระทําแกเมือง นั้ นดวย ทานไมให เหลื อสั กคน
ลาคีช
เดี ยว แตไดทําลายทุ กสิ่ งที่ หาย
36 โยชู วากั บคนอิ สราเอลทั้ ง ใจเสี ย ดั งที่ พระเยโฮวาห พระ
ปวง ก็ขึ้นจากเมืองเอกโลนไปยัง เจ าของคนอิสราเอลได ทรงบั ญเมืองเฮโบรน เขาโจมตีเมืองนั้ น
ชาไว
37 ยึ ด เมื อ งนั้ นแล วก็ ประหาร 41 โยชู วาได ก ระทํ า ให เขาพ า ย
กษั ต ริ ย และชนบททั้ ง หมดของ แพตั้ งแตเมืองคาเดชบารเนียจน
เมืองนั้ น กับทุกคนที่ อยู ในเมือง ถึ งเมื องกาซา และทั่ วประเทศ
นั้ นเสี ยด วยคมดาบ ท านไม ให โกเชนจนถึงเมืองกิเบโอน
เหลื อสั กคนเดี ยว ดั งที่ ท านได 42 โยชู วาก็ ยึ ดตั วกษั ตริ ย เหล า
กระทําตอเมืองเอกโลน และได นี้ พร อ มทั้ งพื้ นดิ น ของเขาทั้ ง
ทําลายเมืองนั้ น และทุกคนที่ อยู หมดในคราวเดี ยวกั น เพราะว า
ในเมืองนั้ นเสียสิ้ น
พระเยโฮวาห พระเจ าของคน
38 แล วโยชู วากั บคนอิ ส ราเอล อิ สราเอลได ทรงสู รบเพื่ ออิสราทั้ งปวงกลับมายังเมืองเดบีร เขา เอล
โจมตีเมืองนั้ น
43 แล วโยชู วาพร อมกั บบรรดา
39 ท า นได ยึ ด เมื อ งนั้ นรวมทั้ ง คนอิ สราเอลก็ ยกกลั บมายั งค าย
กษั ต ริ ย และชนบททั้ ง หมดของ ที่ กิลกาล
เมื อง และได ไปประหารเขาทั้ ง
การชนะแผนดินคานาอัน
หลายเสี ยด วยคมดาบ และได
ครั้ งสุดทาย
ทํา ลายทุ ก คนที่ อยู ในเมื อ งนั้ น
ตอมา เมื่ อยาบินกษัตริย
เสี ยอย างสิ้ นเชิ ง ท านไม ให
เมื องฮาโซร ได ยิ น ข าวนี้
เหลือสักคนเดียว ทานไดกระทํา จึ งใช คนไปหาโยบั บกษั ตริ ย
แก เมื องเฮโบรนอย างไร ท านก็ เมื อ งมาโดนและไปหากษั ตริ ย
ได กระทํา แก เมื องเดบี ร และแก เมื องชิ มโรน และกษั ตริ ยเมื อง
กษัตริยของเมืองอยางนั้ น ดังทํา อัคชาฟ
แก เมื องลิ บนาห และแก กษั ตริ ย 2 และกษั ตริ ย ซึ่ งอยู ในแดน
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(36) กดว 13:22; ยชว 14:13-15; 15:13; วนฉ 1:10, 20; 2 ซมอ 5:1, 3, 5, 13
(38) ยชว 15:15; วนฉ 1:11 (40) พบญ 1:7; 7:24 (41) ปฐก 10:19; กดว 13:26
(42) ยชว 10:14 (1) ยชว 10:3; 19:15 (2) กดว 34:11; ยชว 17:11; วนฉ 1:27
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เทือกเขาตอนเหนือ และที่ อยู ใน โดนและถึงมิสเรโฟทมาอิม และ
ที่ ราบใตเมืองคินเนเรท และใน ถึงหุ บเขามิสปาหดานตะวั นออก
หุ บเขา และในบริ เวณชายแดน ไดประหารเขาเสียจนไมใหเหลือ
ของโดรทางทิศตะวันตก
สักคนเดียว
3และไปหาคนคานาอั นทางทิ ศ 9โยชู วาได กระทํา แก เ ขาตามที่
ตะวั นออกและทิศตะวันตก คน พระเยโฮวาห ตรั สสั่ งไว คื อได
อาโมไรต คนฮิตไทต คนเปริสซี ตั ดเอ็ นน องม าและเผารถรบเสี ย
และคนเยบุ ส ในแดนเทื อ กเขา ดวยไฟ
และคนฮีไวตอยู เชิงเขาเฮอรโมน 10 ขณะนั้ น โยชู วากลั บมายึ ด
ในแผนดินมิสปาห
เมื องฮาโซร
และประหาร
4 กษั ตริ ย เ หล านี้ ก็ ย กออกมา กษั ต ริ ย เ มื อ งนั้ นเสี ยด วยดาบ
กั บบรรดาพลโยธาเป น กองทั พ เพราะวาแตก อนนี้ ฮาโซร เปนหัว
มหึ มา มี จํานวนดั งเม็ ดทรายที่ หน าแห งราชอาณาจั กรเหล านั้ น
ชายทะเล มี ม าและรถรบมาก ทั้ งหมด
มายดวย
11 เขาได ประหารบรรดาชาว
5 กษั ต ริ ย เ หล า นี้ ได ร วมกํ า ลั ง เมื องนั้ นเสี ยด วยคมดาบ และ
กั น เข า และมาตั้ งค า ยอยู ที่ ลํา ทําลายเสียสิ้ น สิ่ งที่ หายใจไดไม
ห วยเมโรม เพื่ อจะสู รบกั บอิ ส- มีเหลือเลย และทานก็เผาเมือง
ราเอล
ฮาโซรเสียดวยไฟ
6และพระเยโฮวาห ตรั สกั บโย- 12 โยชู วายึ ดบรรดาหั วเมื อง
ชูวาวา "อยากลัวเขาเลย เพราะ ของกษั ตริ ย เ หล า นั้ น พร อ มกั บ
ว าพรุ งนี้ ในเวลาเดี ยวกั นนี้ เรา กษั ตริ ย ทั้ งหมด และประหาร
จะมอบเขาไว หมดต อ หน าอิ ส- เสี ยด วยคมดาบ ทําลายเขาสิ้ น
ราเอลให ถู กประหาร เอ็ นน อง ดั ง ที่ โมเสสผู รั บใช ของพระเยมาของเขาใหเจาตัดเสีย และรถ โฮวาหไดบัญชาไว
รบของเขา เจาจงเผาไฟเสีย"
13 แต เมื องต า งๆที่ อยู บนเนิ น
7 ฝ า ยโยชู วาก็ ยกพลทั้ งหลาย เขา อิ สราเอลมิ ได เผา เว นแต
เข าโจมตี เขาทั น ที ที่ ห วยน้ํ า เม- เมื องฮาโซร เมื องเดี ยวที่ โยชู วา
โรม
เผาเสีย
8และพระเยโฮวาห ทรงมอบเขา 14 สิ่ งของต างๆที่ ริ บได จาก
ไวในมืออิสราเอล ผู ประหารเขา เมืองเหลานี้ ทั้ งฝูงสัตว คนอิสและไล ตามเขาไปจนถึ งมหาซี - ราเอลไดยึดเปนของของตน แต
(3) ปฐก 31:49; พบญ 7:1; ยชว 9:1; 11:17 (4) ปฐก 22:17; 32:12; วนฉ 7:12
(6) ยชว 10:8; 2 ซมอ 8:4 (8) ปฐก 49:13; ยชว 13:6 (11) พบญ 20:16; ยชว 10:40
(12) กดว 33:50-52; พบญ 7:2; 20:16 (14) พบญ 20:14-18
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เขาได ประหารมนุ ษย ทุ กคนเสี ย ด างเข าต อสู ทําสงครามกั บอิ สด วยคมดาบ จนทําลายเสี ยสิ้ น ราเอล เพื่ อพระองค จะได ทรง
สิ่ งใดที่ หายใจได เขาไม ให เหลื อ ทําลายเขาเสี ยสิ้ น และเขาไม ได
อยู เลย
รับความกรุณา แตพระองคตอง
15 พระเยโฮวาห ทรงบั ญชาโม- ทําลายล างเขาเสียสิ้ น ดังที่ พระ
เสสผู รั บใช ของพระองค อย างไร เยโฮวาหบัญชาไวกับโมเสส
โมเสสก็ บั ญชาโยชู วาอย า งนั้ น 21 คราวนั้ นโยชู วาได มาขจั ดคน
และโยชูวาก็กระทําตาม ทานไม อานาคออกจากแดนเทื อ กเขา
ได เ ว น ที่ จะทํ า ทุ กอย า งซึ่ งพระ จากเฮโบรน จากเดบีร จากอาเยโฮวาหทรงบัญชาโมเสสไว
นาบ และจากทั่ วแดนเทื อกเขา
16 โยชู วายึ ดแผ น ดิ นนั้ นทั้ งสิ้ น แห งยูดาห และจากทั่ วแดนเทื อก
คือแดนเทือกเขา และภาคใตทั้ ง เขาแห งอิ สราเอล โยชู วาได ทํา
หมด และแผ นดิ นโกเชนทั้ ง ลายคนเหล านี้ เสี ยสิ้ น พร อม
หมด และในหุ บเขา ในที่ ราบ ทั้ งเมื อ งทั้ งหลายของพวกเขา
และแดนเทื อกเขาของอิ สราเอล ดวย
และในหุบเขาของมัน
22 ไม มี ค นอานาคเหลื อ อยู ใน
17 ตั้ งแต ภู เขาฮาลั ก ที่ สู งเรื่ อย แผ นดิ นของประชาชนอิ สราเอล
ขึ้ นไปถึงเสอีร ไกลไปจนถึงบา- เว นแต ในกาซา กั ทและอั ชโดด
อั ลกาดในหุ บเขาเลบานอนเชิ ง ที่ ยังมีเหลืออยู บาง
ภูเขาเฮอรโมน ท านไดจับบรร- 23 ดั งนั้ นแหละ โยชู วาได ยึ ด
ดากษั ตริ ยแห งเมื องเหล านั้ นมา แผนดิ นทั้ งสิ้ นตามสารพัดที่ พระ
ประหารชีวิตเสีย
เยโฮวาห ได ตรั ส ไว กั บโมเสส
18 โยชู วาทํ า ศึ กสงครามกั บ และโยชู วาให เ ป น มรดกแก ค น
บรรดากษั ต ริ ย เ หล า นี้ อยู เป น อิ ส ราเอลตามส วนแบ ง ของแต
เวลานาน
ละตระกู ล และแผ นดิ นนั้ นก็
19 ไม มี สั ก เมื อ งหนึ่ งที่ กระทํา สงบจากการศึกสงคราม
สั นติ ภาพกับคนอิ สราเอล นอก
กษัตริยแผนดินคานาอัน
จากคนฮี ไวต ซึ่ งเป นชาวเมื อง
พายแพ
กิเบโอน เขาตองทําศึกสงคราม
ต อไปนี้ เป นกษั ตริ ย
ตีมาทั้ งนั้ น
แห งแผ นดิ นนั้ นซึ่ ง
20 เพราะเป นมาจากพระเยโฮ- ประชาชนอิ สราเอลได กระทําให
วาห ที่ ทรงให เขามี ใ จแข็ งกระ- แพ ไป และได ยึดครองแผ นดิ น
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(15) อพย 34:10-17; พบญ 31:7-8 (16) ยชว 10:40-41 (17) พบญ 7:24; ยชว 12:7
(19) ยชว 9:3, 7 (20) พบญ 2:30; 20:16-17; วนฉ 14:4 (21) กดว 13:22, 33
(22) ยชว 15:46; 1 ซมอ 5:1 (23) อพย 33:2; กดว 26:53 (1) กดว 21:24; พบญ 3:8
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ฟากแม น้ํา จอร แดนข างโน นทาง แผ น ดิ น ตอนนี้ ให แก ค นรู เ บน
ดวงอาทิ ตย ขึ้ น จากที่ ลุ มแม น้ํา คนกาด และคนครึ่ งตระกู ล
อารโนนถึ งภู เขาเฮอร โมน และ มนัสเสห
ที่ ราบซึ่ งอยู ด า นตะวั น ออกทั้ ง 7ต อไปนี้ เป นกษั ตริ ย แห งแผ น
หมด
ดิ นซึ่ งโยชู วากั บคนอิ สราเอลได
2คื อสิ โหนกษั ตริ ย คนอาโมไรต ทํ า ให พ ายแพ อยู ฟากแม น้ํ า
ผู อยู ที่ เฮชโบน และปกครอง จอร แดนข างนี้ ทางทิ ศตะวั นตก
จากอาโรเออร ซึ่ งอยู ณ ริมลุ ม ตั้ งแต บาอั ล กาดในหุ บเขาเลแม น้ํา อารโนน และจากกลางที่ บานอน ถึ งภู เขาฮาลั ก ที่ สู ง
ลุ มไกลไปจนถึ ง แม น้ํ า ยั บบอก เรื่ อยขึ้ นไปถึ งเสอี ร ซึ่ งโยชู วา
เขตแดนคนอัมโมน คือครึ่ งหนึ่ ง มอบให แก ตระกู ลคนอิ สราเอล
ของกิเลอาด
ให ถื อ เป น กรรมสิ ท ธิ์ ตามส วน
3และแถบที่ ราบถึ งทะเลคิ นเน- แบงของเขา
เรทขางตะวั นออก และตรงทาง 8คื อที่ ดิ นในแดนเทื อกเขา ใน
ไปยั งเบธเยชิ โมทไปถึ งทะเล หุ บเขา ในที่ ราบ ในที่ ลาด
แหงที่ ราบ คือทะเลเค็มขางตะ- ในถิ่ นทุ ร กั น ดารและในภาคใต
วั นออก จากด านใต มาจนถึ งที่ เปนแผนดินของคนฮิตไทต คน
อัชโดดปสกาห
อาโมไรต คนคานาอัน คนเป4 และเขตแดนของโอกกษั ตริ ย ริสซี คนฮีไวตและคนเยบุส
เมื องบาชาน เป นพวกมนุ ษย 9 คื อ กษั ต ริ ย เ มื อ งเยรี โ คองค
ยั กษ ที่ เหลื ออยู อยู ที่ อั ชทาโรท หนึ่ ง กษั ตริ ยเมื องอั ยที่ อยู ขาง
และเอเดรอี
เบธเอลองคหนึ่ ง
5และปกครองที่ ภู เขาเฮอร โมน 10 กษั ตริ ยเมื องเยรู ซาเล็ มองค
และสาเลคาห และทั่ วบาชาน ถึง หนึ่ ง กษั ตริ ยเมืองเฮโบรนองค
เขตแดนคนเกชู ร และคนมาอา- หนึ่ ง
คาห และปกครองครึ่ งหนึ่ งของ 11 กษั ตริ ย เมื องยารมู ทองค
แดนกิ เลอาด ถึ งเขตแดนของ หนึ่ ง กษั ตริ ย เมื องลาคี ชองค
สิโหนกษัตริยเมืองเฮชโบน
หนึ่ ง
6 โมเสสผู รั บใช ของพระเยโฮ- 12 กษั ต ริ ย เ มื อ งเอกโลนองค
วาห และคนอิ สราเอลได กระทํา หนึ่ ง กษั ตริ ยเมื องเกเซอร องค
ให เขาพ ายแพ ไป และโมเสสผู หนึ่ ง
รั บใช ของพระเยโฮวาห ไ ด ม อบ 13 กษั ตริ ยเมื องเดบี ร องค หนึ่ ง
(2) กดว 21:24; พบญ 2:24-27 (3) พบญ 3:17; 4:49 (4) กดว 21:33
(5) พบญ 3:8 (6) กดว 21:24, 35 (7) ปฐก 14:6; 32:3 (8) อพย 3:8; 23:23
(9) ยชว 6:2; 8:29 (10) ยชว 10:23 (12) ยชว 10:33 (13) ยชว 10:38-39
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กษัตริยเมืองเกเดอรองคหนึ่ ง
24 กษั ตริ ย เมื องที รซาห องค
14 กษั ต ริ ย เ มื อ งโฮรมาห อ งค หนึ่ ง รวมทั้ งหมดเป นกษั ตริ ย
หนึ่ ง กษั ตริ ย เมื องอาราดองค สามสิบเอ็ดองคดวยกัน
หนึ่ ง
แผนดินสวนที่ ยังไมชนะ
15 กษั ตริ ย เมื องลิ บ นาห อ งค
เมื่ อ โยชู วาชราลงมี อ ายุ
หนึ่ ง กษั ตริ ยเมื องอดุลลั มองค
มากแลว พระเยโฮวาหก็
หนึ่ ง
ตรัสกับทานวา "เจาชราลงมีอายุ
16 กษั ตริ ย เมื องมั กเคดาห องค มากแล ว แต แผ นดิ นที่ จะต อง
หนึ่ ง กษั ตริ ยเมื องเบธเอลองค ยึดครองนั้ นยังมีอีกมาก
หนึ่ ง
2ต อไปนี้ เปนแผนดินที่ ยังเหลื อ
17 กษั ตริ ย เ มื องทั ปปู วาห องค อยู คือทองถิ่ นฟลิสเตียทั้ งหมด
หนึ่ ง กษั ตริ ยเมื องเฮเฟอร องค และท องถิ่ นของคนเกชู ร ทั้ ง
หนึ่ ง
หมด
18 กษั ตริ ย เมื องอาเฟกองค 3ตั้ งแต ชิ โหร ซึ่ งอยู หน าอี ยิ ปต
หนึ่ ง กษัตริยเมืองลาชาโรนองค เหนื อขึ้ นไปถึ งเขตแดนเอโครน
หนึ่ ง
นับกันวาเปนของคนคานาอัน ผู
19 กษั ตริ ย เมื องมาโดนองค ครอบครองฟ ลิ สเตี ยมี อยู ห าคน
หนึ่ ง กษั ตริ ย เมื องฮาโซร องค ดวยกัน คือ ผู ครอบครองเมือง
หนึ่ ง
กาซา เมืองอัชโดด เมืองอัชเค20 กษั ต ริ ย เ มื องชิ มโรนเมโรน โลน เมืองกัท และเมืองเอโครน
องค หนึ่ ง กษั ตริ ยเมื องอั คชาฟ และเมืองของคนอิฟวาหดวย
องคหนึ่ ง
4ซึ่ งอยู ทิ ศใต คื อแผ นดิ นทั้ งสิ้ น
21 กษั ตริ ย เมื องทาอานาคองค ของคนคานาอัน และเขตเมอาหนึ่ ง กษัตริยเมืองเมกิดโดองค ราห ซึ่ งเป นของชาวไซดอนถึ ง
หนึ่ ง
เมืองอาเฟก ถึงเขตแดนของคน
22 กษัตริยเมื องเคเดชองค หนึ่ ง อาโมไรต
กษั ตริ ย เมื องโยกเนอั มในคาร- 5 และแผ นดิ นของชาวเกบาล
เมลองคหนึ่ ง
และเลบานอนทั้ งหมด ไปทางที่
23 กษั ต ริ ย เมื อ งโดร ในบริ เวณ ดวงอาทิตยขึ้น จากบาอัลกาดที่
ชายแดนขอ งโดร อ งค หนึ่ ง อยู เชิงภูเขาเฮอรโมน ถึงทางเขา
กษั ตริ ย ของประชาชาติ ต างๆใน เมืองฮามัท
กิลกาลองคหนึ่ ง
6ชาวแดนเทื อกเขาทั้ งหมดจาก

13

(15) ยชว 10:29-30 (16) ยชว 8:17 (17) 1 พกษ 4:10 (19) ยชว 11:10
(20) ยชว 11:1 (22) ยชว 19:27 (23) ปฐก 14:1-2 (24) พบญ 7:24 (1) ยชว 14:10
(2) ยชว 13:13 (3) พบญ 2:23 (4) ยชว 12:18 (5) ยชว 12:7 (6) ยชว 11:8; 14:1-2
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เลบานอนจนถึ งมิ สเรโฟทมาอิ ม 12 ตลอดราชอาณาจั กรของโอก
และคนไซดอนทั้ งหมด เราจะ ในบาชาน ผู ครอบครองอยู ใน
ขั บไล เขาทั้ งหลายออกไปให พน อั ชทาโรทและในเอเดรอี ท าน
หน าคนอิ สราเอลเอง เพี ยงแต เป นพวกมนุ ษย ยั กษ ที่ เหลื อ
เจาจงจับสลากแบงดินแดนเหลา อยู เมื องเหล านี้ โมเสสรบชนะ
นั้ นให เ ป น มรดกแก อิ ส ราเอล และไดขับไลใหออกไป
ดังที่ เราบัญชาเจาไว
13 แต คนอิ สราเอลยั งหาได ขั บ
7ฉะนั้ นบั ด นี้ จงแบ ง แผ น ดิ นนี้ ไล คนเกชู ร หรื อคนมาอาคาห ให
ออกให เป นมรดกแก คนเก า ออกไปไม แต คนเกชู ร กั บคน
ตระกู ลรวมกั บคนมนั สเสห ครึ่ ง มาอาคาห ยั งอาศั ยอยู ในหมู คน
ตระกูลดวย"
อิสราเอลจนทุกวันนี้
8 ส วนมนั ส เสห อี กครึ่ งตระกู ล 14 เฉพาะตระกู ลเลวี ตระกู ล
คนรูเบน และคนกาดไดรับสวน เดี ยวโมเสสหาได มอบมรดกให
มรดกของเขา ซึ่ งโมเสสได มอบ ไม ของบู ชาด วยไฟที่ ถวายแด
ให ทางฟากแม น้ํ า จอร แดนข า ง พระเยโฮวาหพระเจาของอิ สราโน นด านตะวั นออก ส วนที่ โม- เอลเปนมรดกของเขา ดังที่ พระ
เสส ผู รั บใช ของพระเยโฮวาห องคตรัสไวแกเขาแลว
มอบใหเขาคือ
15 และโมเสสได ม อบส วนมร9ตั้ งแตอาโรเออร ซึ่ งอยู ริ มลุ ม ดกให แก ต ระกู ล คนรู เ บนตาม
แม น้ํ า อารโนน และเมื องที่ อยู ครอบครัวของเขา
กลางลุ มแมน้ํานี้ และที่ ราบเม- 16 ดั งนั้ นเขตแดนของเขาจึ งตั้ ง
เดบาตลอดจนถึงดีโบน
แต อาโรเออร ซึ่ งอยู ริ มลุ มแม น้ํา
10 และหั วเมื อ งทั้ งสิ้ นของสิ - อารโนนและเมื อ งซึ่ งอยู กลาง
โหนกษั ตริ ย คนอาโมไรต ผู ซึ่ ง ลุ มแม น้ํ า นั้ นและที่ ราบเมื อ ง
ครอบครองอยู ในเฮชโบน ไกล เมเดบาทั้ งสิ้ น
ออกไปจนถึ ง เขตแดนคนอั ม - 17 ทั้ งเมืองเฮชโบน รวมกับหัว
โมน
เมื องทั้ ง สิ้ น ซึ่ งอยู บนที่ ร าบนั้ น
11 กั บเขตกิ เลอาดและท อ งถิ่ น คือดีโบน และบาโมทบาอัล และ
ของคนเกชู ร และคนมาอาคาห เบธบาอัลเมโอน
และภูเขาเฮอรโมนทั้ งหมด และ 18 กับยาฮาส และเคเดโมทและ
เมื อ งบาชานทั้ งสิ้ นจนถึ ง เมื อ ง เมฟาอาท
สาเลคาห
19 และคีริยาธาอิม และสิบมาห
(8) กดว 32:33 (9) กดว 21:30 (10) กดว 21:24 (11) กดว 32:1 (12) กดว 21:24
(13) ยชว 13:11 (14) กดว 18:20, 23-24 (15) กดว 34:14 (16) กดว 21:28, 30
(17) กดว 21:28, 30 (18) กดว 21:23 (19) กดว 32:37-38
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และเศเรทชาหาร ซึ่ งอยู บนเนิ น 26 ตั้ งแต เมื องเฮชโบน จนถึ ง
เขาแหงหุบเขา
เมื องรามั ทมิ สเปห และเบโทนิ ม
20 กั บเบธเปโอร และที่ อั ช- และตั้ งแต มาหะนาอิ มจนถึ งเขต
โดดปสกาห และเมืองเบธเยชิ- แดนเดบีร
โมท
27 ในหว างเขา มีเมื องเบธฮา21 คื อหั วเมื องทั้ งสิ้ นซึ่ งอยู บน รัม เบธนิมราห สุคคทและซาที่ ราบ และทั้ งราชอาณาจั กรทั้ ง โฟน ราชอาณาจั กรส วนที่ เหลือ
หมดของสิ โหน กษั ตริ ยคนอา- ของสิ โหนกษั ตริ ย เมื องเฮชโบน
โมไรต ผู ครอบครองอยู ในเฮช- นั้ น มี แม น้ํ า จอร แดนเป นพรม
โบนซึ่ งโมเสสได ก ระทํา ให พ าย แดน จดทะเลคิ นเนเรทตอน
แพ พร อมกั บเจ านายของมี เดี ยน ปลายข างล าง ด านตะวั นออก
คือ เอวี เรเคม ศูร และเฮอร ของแมน้ําจอรแดนขางโนน
กั บเรบา เป นเจ านายซึ่ งขึ้ นแก 28 นี่ เป นมรดกของคนกาดตาม
กษั ตริ ย สิ โหน ผู พํานั กอยู ใน ครอบครั วของเขา รวมทั้ งหั ว
แผนดินนั้ น
เมืองและชนบทดวย
22 อนึ่ งคนอิ สราเอลได ฆ าบา- 29 อนึ่ งโมเสสได มอบมรดกให
ลาอั ม บุ ตรชายเบโอร ผู เป นคน แกคนมนัสเสหครึ่ งตระกูล เปน
ทํานายเสียดวยดาบพรอมกับคน ส วนแบ ง ที่ ได กั บคนมนั ส เสห
อื่ นที่ เขาไดฆานั้ น
ครึ่ งตระกู ลตามครอบครั วของ
23 อาณาเขตของคนรู เบนคื อ เขา
แมน้ําจอรแดนเปนพรมแดน นี่ 30 อาณาเขตของเขาทั้ งหลาย
เป นมรดกของคนรู เบนตาม เริ่ มตั้ งแตมาหะนาอิมตลอดบาครอบครั ว รวมทั้ งหั วเมื องและ ชานทั้ งสิ้ น คือราชอาณาจักรทั้ ง
ชนบทดวย
สิ้ นของโอกกษั ตริ ยเมื องบาชาน
24 โมเสสได ม อบมรดกให แ ก และหั วเมื องทั้ งหมดของยาอี ร
ตระกู ลกาด คื อคนกาดตาม มี ห กสิ บหั วเมื อ งด วยกั นอยู ใ น
ครอบครัวของเขาดวย
บาชาน
25 อาณาเขตของเขาคื อยาเซอร 31 และกิ เลอาดครึ่ งหนึ่ ง และ
และหั ว เมื องกิ เ ลอาดทั้ งหมด เมื องอั ชทาโรทกั บเมื องเอเดรอี
และครึ่ งหนึ่ งของแผ น ดิ นคน หั วเมื อ งของราชอาณาจั ก รโอก
อั มโมนถึ งอาโรเออร ซึ่ งอยู หน า ในบาชาน หั วเมื องเหล านี้ เป น
เมืองรับบาห
ส วนแบ งของคนมาคี ร บุ ตรชาย
(20) พบญ 3:17 (21) กดว 21:24; พบญ 3:10 (22) กดว 22:5; 31:8 (24) กดว 34:14
(25) กดว 32:1, 35; พบญ 3:11 (27) ปฐก 33:17; กดว 32:36 (29) กดว 34:14
(30) กดว 32:41; 1 พศด 2:23 (31) กดว 32:29, 40; ยชว 9:10; 12:4; 13:12; 17:1
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มนั สเสห เปนของครึ่ งหนึ่ งของ มี สองตระกู ล คื อมนั สเสห และ
คนมาคีร ตามครอบครัวของเขา เอฟราอิ ม และพวกเลวี หาได มี
32 เหล านี้ เป นดิ นแดนต างๆซึ่ ง ส วนแบ งในแผ นดิ นนั้ นไม ได
โมเสสได แบ งป น ให เป นมรดก แตหัวเมืองที่ จะเขาอาศัยอยู กับ
ณ ที่ ราบโมอับ ฟากแมน้ําจอร- ลานทุ งหญารอบเมื องสําหรับฝูง
แดนข างโน นทิ ศตะวั นออกของ สั ต ว และทรั พย สิ น ของเขาเท า
เมืองเยรีโค
นั้ น
33 แต โมเสสมิ ได มอบมรดกให 5 คนอิ ส ราเอลได กระทํา ตามที่
แกคนตระกูลเลวี พระเยโฮวาห พระเยโฮวาห ท รงบั ญชาไว กั บ
พระเจ าของอิ สราเอลเป นมรดก โมเสส เขาแบงที่ ดินกัน
ของเขา ดังที่ พระองคตรัสไวกับ 6ขณะนั้ นคนยู ดาห มาหาโยชู วา
เขา
ณ เมืองกิลกาล และคาเลบบุตร
แผนดินสวนที่ สัญญาไว
ชายเยฟุ นเนห ชาวเคนัสได กล าว
แก ท านว า "ท านทราบเรื่ องซึ่ ง
แกคาเลบ
ต อไปนี้ เป นดิ นแดน พระเยโฮวาหตรัสกั บโมเสสบุรุ ษ
ต างๆซึ่ งประชาชนอิ ส- ของพระเจ าที่ คาเดชบารเนี ย
ราเอลได รั บเป น มรดกในแผ น เกี่ ยวกับทานและขาพเจาแลว
ดินคานาอัน ซึ่ งเอเลอาซารปุโร- 7เมื่ อโมเสสผู รับใช ของพระเยหิ ตและโยชู วาบุตรชายนู น และ โฮวาห ใช ให ข าพเจ าไปจากคาหั วหน า บรรพบุ รุ ษของตระกู ล เดชบารเนี ย เพื่ อสอดแนมดู
ต า งๆแห ง คนอิ สราเอลได แจก แผ นดิ น ข าพเจ ามี อายุ สี่ สิ บป
ข าพเจ าได นําข าวมาแจ งแก ท าน
จายใหเปนมรดกแกเขา
2 มรดกนี้ เขาจั บสลากแบ ง กั น ตามความคิดเห็นของขาพเจา
ในระหว า งคนเก า ตระกู ล ครึ่ ง 8แต ส วนพี่ น องซึ่ งขึ้ นไปพร อม
ตามที่ พระเยโฮวาห ท รงบั ญชา กั บข า พเจ า ได ก ระทํ า ให จิ ต ใจ
ของประชาชนละลายไป แต
ทางโมเสส
3 เพราะโมเสสได ใ ห ม รดกแก ข าพเจ าได ติ ดตามพระเยโฮวาห
คนสองตระกู ล ครึ่ งทางฟากแม พระเจาของขาพเจาอยางสุดใจ
น้ํ า จอร แดนข างโน นแล ว แต 9ในวั นนั้ นโมเสสได ปฏิ ญาณว า
ท านหาได แบ งส วนมรดกให แก `แท จริ งแผ นดิ นซึ่ งเท าของท าน
ได เ หยี ยบย่ํ า ไปนั้ นจะตกเป น
พวกเลวีไม
4 เพราะว าลู กหลานของโยเซฟ มรดกของท าน และของลู ก

14

(33) กดว 18:20 (1) กดว 34:16-29 (2) กดว 26:55; 33:54 (3) กดว 32:33
(4) ปฐก 41:51; 46:20; 48:1 (5) กดว 35:2; ยชว 21:2 (6) กดว 13:26; 14:24
(7) กดว 13:6; 14:6 (8) กดว 13:31-32; 14:24 (9) กดว 13:22; 14:23-24
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หลานของท า นสื บไปเป น นิ ต ย คาเลบบุ ต รชายเยฟุ นเนห คน
เพราะว าท านได ติ ดตามพระเย- เคนั สจนทุกวั นนี้ เพราะวาท าน
โฮวาห พระเจ าของข าพเจ าอย าง ติ ดตามพระเยโฮวาห พระเจ า
สุดใจ'
ของอิสราเอลอยางสุดใจ
10 และบัดนี้ ดูเถิด พระเยโฮ- 15 เมื องเฮโบรนนั้ น แต เดิ มมี
วาห ยังทรงให ข าพเจ ามี ชี วิตอยู ชื่ อว าคี ริ ยาทอารบา อารบาคน
ตลอดสี่ สิบหาปนี้ ดังที่ พระองค นี้ เป น คนใหญ โ ตในคนอานาค
ตรั ส ตั้ งแต พระเยโฮวาห ตรั ส แผ น ดิ น จึ ง ได ส งบจากการศึ ก
เช นนี้ แก โมเสส เมื่ อคนอิ สรา- สงคราม
เอลเดิ นทางอยู ในถิ่ นทุ รกั นดาร แผนดินสวนของตระกูลยูดาห
และบัดนี้ ดูเถิด วันนี้ ขาพเจามี
ที่ ดิ นส วนของตระกู ลคน
อายุแปดสิบหาปแลว
ยู ดาห ตามครอบครั ว
11 วั น นี้ ข า พเจ ายั งมี กํา ลั ง แข็ ง ของเขานั้ น ดานใตถึงพรมแดน
แรงเช นเดี ยวกั บวั น ที่ โมเสสใช เมืองเอโดม คือถึงถิ่ นทุรกันดาร
ใหขาพเจาไป กําลังของขาพเจา ศินเปนที่ สุดปลายเขตดานใต
ในการทํา ศึ กสงครามหรื อ ออก 2พรมแดนทางทิ ศใต นั้ นตั้ งแต
ไปและเข ามาเดี๋ ยวนี้ ก็ เป น ต นจากปลายทะเลเค็ ม คื อตั้ ง
เหมือนครั้ งนั้ น
แตอาวซึ่ งไปทางทิศใต
12 ฉะนั้ นบั ดนี้ ขอมอบแดน 3 ยื่ นไปทางด า นใต ของมาอาเทือกเขานี้ ซึ่ งพระเยโฮวาหตรัส เลอัครับบิม ผานเรื่ อยไปถึ งศิน
ในวั นนั้ นให แก ข าพเจ า เพราะ แล วขึ้ นไปทางด านใต เมื องคาท านได ยินในวั นนั้ นแล วว า คน เดชบารเนีย ตามทางเมืองเฮชอานาคอยู ที่ นั่ น มีหั วเมืองใหญ โรน ขึ้ นไปถึงเมืองอั ดดารเลี้ ยว
ที่ มี กํ า แพงล อ มอย า งเข ม แข็ ง ไปถึงคารคา
ชะรอยพระเยโฮวาห จะทรงสถิ ต 4ผ านเรื่ อยไปถึ งอัสโมนยื่ นออก
กั บข าพเจ า ข าพเจ าก็ จะขั บไล ไปถึ งแมน้ํา อียิปต มาสิ้ นสุ ดลงที่
เขาออกไปได ดังที่ พระเยโฮวาห ทะเล ที่ กลาวนี้ จะเปนพรมแดน
ตรัสไวแลว"
ดานใตของทาน
13 แล วโยชู วาก็ อวยพรแก ท าน 5 พรมแดนด า นตะวั น ออกคื อ
และยกเมื อ งเฮโบรนให คาเลบ ทะเลเค็ มขึ้ นไปถึ ง ปากแม น้ํ า
บุตรชายเยฟุนเนหเปนมรดก
จอร แดน และพรมแดนด าน
14 เฮโบรนจึ ง ตกเป นมรดกแก เหนื อตั้ งแต อ าวที่ ทะเลตรงปาก

15

(10) กดว 14:24, 30, 38 (11) พบญ 31:2; 34:7 (12) กดว 13:28 (13) ยชว 10:37
(14) ยชว 14:8-9; 21:12 (15) ปฐก 23:2 (1) กดว 33:36; 34:3
(2) กดว 34:3-4 (3) กดว 34:4 (4) กดว 34:5 (5) ยชว 18:15-19
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แมน้ําจอรแดน
ยาอาริมดานเหนือ คือเคสะโลน
6 และพรมแดนนั้ นยื่ นไปถึ ง ลงไปถึ งเมื องเบธเชเมช ผ าน
เบธฮกลาห ผ านไปตามด าน เมืองทิมนาหไป
เหนื อของเมื อ งเบธอาราบาห 11 แล ว พรมแดนก็ ยื่ นออกไป
และพรมแดนยื่ นต อไปถึ งก อน จากทางไหล เ นิ นเขาด านเหนื อ
หินโบฮันบุตรชายรูเบน
ของเมื องเอโครน แล วก็ โค งไป
7 และพรมแดนยื่ นไปถึ งเดบี ร หาเมื อ งชิ ก เคโรนผ า นไปถึ ง ภู
จากหุบเขาอาโคร ตรงไปทางทิศ เขาบาอาลาห ออกไปถึ งเมื อง
เหนือเลี้ ยวไปหาเมืองกิ ลกาลซึ่ ง ยับเนเอล และพรมแดนก็มาสิ้ น
อยู ตรงข ามทางข ามเขาที่ ชื่ ออา- สุดลงที่ ทะเล
ดุ มมิ ม ซึ่ งอยู ทางด านใต ของ 12 พรมแดนด านตะวั นตก คื อ
แม น้ํา และพรมแดนก็ ผ านไป ทะเลใหญ ตามฝ งทะเล นี่ เป น
ถึงน้ําพุเอนเชเมช ไปสิ้ นสุดลงที่ พรมแดนลอมรอบคนยูดาหตาม
เอนโรเกล
ครอบครัวของเขา
8แล วพรมแดนก็ ยื่ นไปตามหุ บ 13 ตามพระดํ า รั ส ของพระเยเขาบุ ตรชายของฮิ นโนมถึ งไหล โฮวาห ที่ ตรั สแก โยชู วา ท านยก
เขาด านใต ของเมื องคนเยบุ สคื อ ที่ ดิ นส วนหนึ่ งในเขตของคนยู เยรูซาเล็ม แลวพรมแดนก็ยื่นไป ดาห ใ ห แก ค าเลบบุ ต รชายเยถึ ง ยอดภู เ ขาซึ่ งอยู หน า หุ บเขา ฟุ นเนห คื อเมื องอารบาที่ เรี ยก
ฮิ นโนมทางดานตะวั นตก ที่ หุ บ เมื องเฮโบรน อารบาเป นบิ ดา
เขาแห งพวกมนุ ษย ยั กษ ด าน ของอานาค
เหนือสุด
14 และคาเลบได ขับไล บุตรชาย
9แล วพรมแดนก็ ยื่ นไปจากยอด ทั้ งสามของอานาคออกจากที่ นั่ น
ภู เ ขาถึ ง น้ํ า พุ แห งลํ า ห วยเนฟ- คือเชชัย อาหิมานและทัลมัย ผู
โทอาห จากที่ นั่ นก็ มาถึ งหั ว เปนบุตรของอานาค
เมื องแห งภู เขาเอโฟรน แล ว 15 และท านขึ้ นไปจากที่ นั่ นจะ
พรมแดนก็ เลี้ ยวโค งไปหาเมื อง ต อสู กั บชาวเมื องเดบี ร เมื อง
บาอาลาห คื อเมื องคี ริ ยาทเย- เดบี ร เดิ มมี ชื่ อว า คี ริ ยาทเสอาริม
เฟอร
10 แลวพรมแดนก็ เลี้ ยวโค งจาก 16 และคาเลบกล าวว า "ผู ใด
บาอาลาห ไปทางทิ ศตะวั นตกถึ ง โจมตี เ มื องคี ริ ยาทเสเฟอร และ
ภู เขาเสอี ร ผ านไปตามไหล เขา ยึดได เราจะยกอัคสาหบุตรสาว
(6) ยชว 18:17 (7) ยชว 7:26; 13:26 (8) ยชว 15:63; 18:16 (9) ยชว 18:15
(10) ปฐก 38:13 (11) ยชว 19:43 (12) กดว 34:6-7; ยชว 15:47 (13) กดว 13:6
(14) กดว 13:22 (15) ยชว 10:38; วนฉ 1:11 (16) วนฉ 1:12
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ของเราใหเปนภรรยา"
29 บาอาลาห อิยิม เอเซม
17 และโอทนี เอลบุ ตรชายเคนั ส 30 เอลโทลัด เคสีล โฮรมาห
นองชายของคาเลบตีเมืองนั้ นได 31 ศิ กลาก มั ดมั นนาห สั นท านจึ งยกอั ค สาห บุ ตรสาวของ สันนาห
ตนใหเปนภรรยา
32 เลบาโอท ชิลฮิม อายินและ
18 อยู มา เมื่ อแต งงานกั นแล ว เมื องริ มโมน รวมทั้ งหมดเป น
นางจึ ง ชวนสามี ใ ห ขอที่ นาต อ ยี่ สิ บเก า หั วเมื องกั บชนบทของ
บิ ดา นางก็ ลงจากหลั งลา และ เมืองนั้ นๆดวย
คาเลบถามนางว า "เจ าต องการ 33 ในหุ บเขามี เ มื อ งเอชทาโอล
อะไร"
โศราห อัชนาห
19 นางตอบว า "ขอของขวัญให 34 ศาโนอาห เอนกันนิม ทัปลูกสักอยางหนึ่ งเถิด เมื่ อพอให ปูวาห เอนาม
ลู กมาอยู ในแผ นดิ นภาคใต แล ว 35 ยารมูท อดุลลัม โสโคห อาลู กขอน้ํ า พุ ด วย" คาเลบก็ ยก เซคาห
น้ําพุบนและน้ําพุลางใหแกนาง
36 ชาอาราอิม อดีธาอิม เกเด20 ต อไปนี้ เป นมรดกของตระ- ราห เกเดโรธาอิม รวมเปนสิบสี่
กู ลคนยู ดาห ตามครอบครั วของ หั วเมื อง กั บชนบทของเมื อง
เขา
นั้ นๆดวย
21 หั วเมื อ งที่ เป น ของตระกู ล 37 เมืองเศนัน ฮาดัสสาห มิกคนยู ดาห ซึ่ งอยู ทางทิ ศใต สุ ด ดัลกาด
ทางพรมแดนเอโดม คื อเมื อง 38 ดิเลอัน มิสเปห โยกเธเอล
ขับเซเอล เอเดอร และยากูร
39 ลาคีช โบสคาท เอกโลน
22 คีนาห ดีโมนาห อาดาดาห
40 คับโบน ลามัม คิทลิช
23 เคเดช ฮาโซร อิทนาน
41 เกเดโรท เบธดาโกน นาอา24 ศิฟ เทเลม เบอาโลท
มาห และเมื องมั กเคดาห รวม
25 ฮาโซร ฮาดัททาห เคริโอท เป นสิ บหกหั วเมื อง กั บชนบท
เฮสโรน คือเมืองฮาโซร
ของเมืองนั้ นๆดวย
26 อามัม เชมา โมลาดาห
42 ลิบนาห เอเธอร อาชัน
27 ฮาซารกั ดดาห
เฮชโมน 43 ยิฟทาห อัชนาห เนซีบ
เบธเปเลท
44 เคอี ลาห อั คซิ บ มาเรชาห
28 ฮาซารชู อาล เบเออร เชบา รวมเป น เก าหั วเมื องกั บชนบท
บิซิโอธิยาห
ของเมืองนั้ นๆดวย
(17) กดว 3:9 (18) ปฐก 24:64 (21) ปฐก 35:21 (24) 1 ซมอ 23:14
(28) ปฐก 21:31 (30) ยชว 19:4 (31) ยชว 19:5 (32) วนฉ 20:45 (33) กดว 13:23
(35) 1 ซมอ 22:1 (38) 2 พกษ 14:7 (39) ยชว 10:3 (42) ยชว 21:13
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45 เอโครน กั บหั วเมื องและ 59 มาอาราท เบธาโนท และ
ชนบทของเมืองนั้ น
เมืองเอลเทโคน รวมเปนหกหัว
46 จากกรุ งเอโครนถึ งทะเลและ เมื อง กั บชนบทของเมื องนั้ นๆ
บรรดาเมื องที่ อ ยู ริ มเมื อ งอั ช - ดวย
โดดกับชนบทของเมืองนั้ นๆ
60 คี ริ ยาทบาอั ล คื อเมื องคี ริ 47 อั ชโดด กั บหั วเมื องและ ยาทเยอาริ ม และรั บบาห รวม
ชนบทของเมื องนั้ น กาซา กั บ เปนสองหัวเมือง กับชนบทของ
หั วเมื องและชนบทของเมื องนั้ น เมืองนั้ นๆดวย
จนถึ งแม น้ํ า อี ยิ ปต และทะเล 61 เมืองที่ ในถิ่ นทุ รกั นดาร คื อ
ใหญพรอมกับฝ งชายทะเล
เบธอาราบาห มิดดีน เสคะคาห
48 และในแดนเทื อกเขา คื อ 62 นิ บชาน เมื องเกลื อ และ
ชามีร ยาททีร โสโคห
เอนเกดี รวมเปนหกหัวเมืองกับ
49 ดานนาห คี ริ ยาทสั นนาห ชนบทของเมืองนั้ นๆดวย
คือเมืองเดบีร
63 แต คนเยบุ สซึ่ งเป นชาวเมื อง
50 อานาบ เอชเทโมห อานิม
เยรู ซาเล็ มนั้ น ประชาชนยู ดาห
51 โกเชน โฮโลน กิโลห รวม หาได ขั บไล ไปไม ดั งนั้ นแหละ
เป นสิ บเอ็ ดหั วเมื อง กั บชนบท คนเยบุ สจึ ง อาศั ยอยู กั บประชา
ของเมืองนั้ นๆดวย
ชนยู ดาหที่ เมืองเยรู ซาเล็มจนถึง
52 อาหรับ ดูมาห เอชาน
ทุกวันนี้
53 ยานิม เบธทัปปูวาห อาเฟแผนดินสวนของตระกูล
คาห
มนัสเสหและตระกูลเอฟราอิม
54 ฮุมทาห คีริยาทอารบา คือ
ที่ ดิ น ตามสลากของลู ก
เมื องเฮโบรน และเมื องศิ โยร
หลานโยเซฟนั้ นเริ่ มจาก
รวมเป นเก าหัวเมื อง กับชนบท แม น้ํา จอร แดนใกล ๆเมื องเยรี ของเมืองนั้ นๆดวย
โค ทิ ศตะวั นออกของน้ํ า แห ง
55 มาโอน คารเมล ศิฟ ยุทธาห เยรี โคเข าไปในถิ่ นทุ รกั นดารขึ้ น
56 ยิสเรเอล โยกเดอัม ศาโน- ไปจากเยรี โคเข าไปในแดนเทื อก
อาห
เขาเบธเอล
57 คาอิน กิเบอาห และทิมนาห 2 จากเมื อ งเบธเอลไปยั ง เมื อ ง
รวมเป นสิ บหั วเมื อง กั บชนบท ลูส ผานเรื่ อยไปถึงเมื องอาทาของเมืองนั้ นๆดวย
โรท ยังเขตของคนอารคี
58 ฮัลฮูล เบธซูร เกโดร
3แล วลงไปทางทิ ศตะวั น ตกถึ ง

16

(47) กดว 34:6 ยชว 15:4 (51) ยชว 10:41; 11:16 (54) ยชว 14:15; 15:13
(55) 1 ซมอ 33:24-25 (60) ยชว 18:14 (62) 1 ซมอ 23:29 (63) วนฉ 1:8, 21
(1) ยชว 8:15; 18:12 (2) ยชว 18:13; วนฉ 1:26 (3) ยชว 18:13; 21:21
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เขตของคนยาฟเลที ไกลไปจน ไล ค นคานาอั น ซึ่ งอาศั ยอยู ใน
เขตเมื องเบธโฮโรนล างถึ งเมื อง เมื องเกเซอร ให ออกไปไม ดั ง
เกเซอรไปสิ้ นสุดลงที่ ทะเล
นั้ นคนคานาอั น จึ งอาศั ยอยู ใน
4ลู กหลานของโยเซฟ คื อคน หมู คนเอฟราอิมถึงทุกวันนี้ แต
มนั สเสห และคนเอฟราอิ ม ได ก็ตกเปนทาสถูกเกณฑใหทํางาน
รับมรดกของเขา
โยธา
5 เขตของคนเอฟราอิ มตาม
แผนดินสวนของตระกูล
ครอบครัวของเขาเปนดังนี้ พรม
คนมนัสเสหที่อยู ฟาก
แดนมรดกของเขาด านตะวั น
ทิศตะวันตกของ
ออก เริ่ มแตเมืองอาทาโรทอัดแมน้ําจอรแดน
ดาร ไกลไปจนถึงเบธโฮโรนบน
ที่ ดิ นตามสลากเป น
6 และพรมแดนยื่ นไปถึ ง ทะเล
อย า งนี้ ที่ ตกแก ตระกู ล
ทางทิ ศเหนื อ คื อเมื องมิ คเมธั ท มนั สเสห เพราะเป นบุ ตรหั วป
ทางดานตะวันออกพรมแดนโคง ของโยเซฟ สวนมาคี รบุตรหั วป
มาหาเมื องทาอานั ทชี โลห แล ว ของมนั สเสห บิ ดาของกิ เลอาด
ผานพ นเมืองนี้ ไปทางตะวั นออก ได รั บเมื อ งกิ เ ลอาดและเมื อ ง
ของเมืองยาโนอาห
บาชานเป นส วนแบ ง เพราะว า
7แล วลงไปจากยาโนอาห ถึ ง เขาเปนทหาร
เมื องอาทาโรทและเมื องนาอา- 2และที่ ดิ นตามสลากตกแก คน
ราห ไปจดเมืองเยรีโคสิ้ นสุดลง มนั สเสห ที่ เหลื อ อยู ตามครอบ
ที่ แมน้ําจอรแดน
ครัว คือคนอาบีเยเซอร คนเฮ8 จากทั ปปู วาห พ รมแดนลงไป เลค คนอัสรีเอล คนเชเคม คน
ทางทิ ศตะวั น ตกถึ ง แม น้ํ า คา- เฮเฟอร และคนเชมี ดา บุคคล
นาห ไปสิ้ นสุ ดลงที่ ทะเล นี่ เป น เหล านี้ เ ป นบุ ตรชายของมนั สดิ นแดนมรดกของตระกู ลคน เสห ผู เป นบุ ตรชายของโยเซฟ
เอฟราอิมตามครอบครัวของเขา ตามครอบครัวของเขา
9รวมทั้ งหั วเมื องซึ่ งแบ งแยกไว 3 ฝ า ยเศโลเฟหั ด บุ ต รชายของ
ให คนเอฟราอิ มในดิ นแดนมร- เฮเฟอร บุ ตรชายของกิ เลอาด
ดกของคนมนั สเสห คื อบรรดา บุตรชายของมาคีร บุตรชายของ
หั วเมื อ งเหล านั้ นกั บชนบทของ มนั สเสห ไม มี บุตรผู ชาย มี แต
เมืองนั้ นๆดวย
บุ ตรสาว และต อไปนี้ เป นชื่ อ
10 ถึ งอย างไรก็ ตามเขาหาไดขับ บุตรสาวของเขาคือ มาลาห โน-

17

(4) ยชว 17:14 (5) ยชว 18:13; วนฉ 1:29 (6) ยชว 17:7 (7) 1 พศด 7:28
(8) ยชว 17:8-9 (9) ยชว 17:9 (10) ยชว 15:63; 17:12-13; วนฉ 1:29; 1 พกษ 9:16
(1) ปฐก 41:51; 50:23 (2) กดว 26:29; 1 พศด 7:18 (3) กดว 26:33
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อาห ฮกลาห มิลคาห และทีร- คานาห หั วเมื องเหล านี้ ซึ่ งอยู
ซาห
ทางทิ ศใต แม น้ํา ในทามกลางหั ว
4เขาเข ามาหาเอเลอาซาร ปุ โร- เมื องของมนั สเสห นั้ นเป นของ
หิ ต และโยชู วาบุ ต รชายนู น และ เอฟราอิ ม แล วพรมแดนของ
ต อหน าบรรดาประมุ ขแล วกล าว มนั สเสห ก็ ขึ้ นไปทางด านเหนื อ
ว า "พระเยโฮวาห ได ทรงบั ญชา ของแมน้ําไปสิ้ นสุดลงที่ ทะเล
โมเสสไววา ใหขาพเจาทั้ งหลาย 10 แผ นดิ นทางด านใต เป นของ
รั บส วนมรดกในหมู ญาติ พี่ น อง เอฟราอิม และแผนดินทางดาน
ของขาพเจาทั้ งหลายได" ดังนั้ น เหนือเป นของมนั สเสห มี ทะเล
ทานจึงให มรดกแกคนเหลานี้ ใน เป นพรมแดน ทางเหนื อจดดิ น
หมู พี่นองของบิ ดาของเขา ตาม แดนอาเชอร และทางทิ ศตะวั น
พระบัญญัติแหงพระเยโฮวาห
ออกจดอิสสาคาร
5 ดั งนี้ แหละส วนที่ ตกแก คน 11 ในเขตอิ สสาคาร และในอามนัสเสหจึงมีสิบสวน นอกเหนือ เชอร นั้ น มนั สเสห ยั งมี เมื อง
ดิ น แดนกิ เ ลอาดและบาชานซึ่ ง เบธชานกั บชนบทของเมื องนั้ น
อยู ฟากแมน้ําจอรแดนขางโนน
และเมืองอิบเลอัมกั บชนบทของ
6 เพราะว า บุ ต รสาวของมนั ส - เมื องนั้ น และชาวเมื องโดร กั บ
เสห ก็ ได รั บมรดกพร อมกั บบุ ตร ชนบทของเมื องนั้ น และชาว
ชายของทานด วย แผนดินกิเล- เมืองเอนโดรกั บชนบทของเมือง
อาดนั้ นได ตกเป นส วนของบุ ตร นั้ น และชาวเมื องทาอานาคกั บ
ชายมนัสเสหที่ เหลืออยู
ชนบทของเมื องนั้ น และชาว
7 เขตแดนของมนั ส เสห ตั้ งต น เมื องเมกิ ดโด กั บชนบทของ
จากอาเชอร จนถึ งมิ คเมธั ท ซึ่ ง เมืองนั้ น คือภูเขาทั้ งสามยอด
อยู ทางทิ ศตะวั นออกของเมื อง 12 แต คนมนั สเสห ยั งขั บไล ชาว
เชเคมแล ว พรมแดนก็ ยื่ นไป เมื องเหล านั้ นไม ได
ด วย
ทางมื อขวา ถึ งที่ ของชาวเมื อง คนคานาอั น ยั ง ขื น อาศั ยอยู ใน
เอนทัปปูวาห
แผนดินนั้ น
8 แผ น ดิ น เมื อ งทั ปปู ว าห เ ป น 13 ต อมาเมื่ อ คนอิ ส ราเอลเข ม
ของมนัสเสห แตตัวเมืองทัปปู- แข็ งขึ้ นแล ว ก็ ได เกณฑ คนคาวาห ซึ่ งอยู ที่ พรมแดนของมนั ส- นาอั นให ทํางานโยธา และมิ ได
เสหนั้ นเปนของคนเอฟราอิม
ขับไลใหเขาออกไปเสียทีเดียว
9แล วพรมแดนก็ ลงไปถึ งแม น้ํา 14 คนโยเซฟได พูดกั บโยชู วาว า
(4) กดว 27:2 (5) ยชว 22:7 (7) ยชว 16:6 (8) ยชว 16:8 (9) ยชว 16:9
(11) วนฉ 1:27; 1 ซมอ 31:10; 1 พกษ 4:12; 1 พศด 7:29
(12) วนฉ 1:19, 27-28 (13) ยชว 16:10 (14) ปฐก 48:19, 22; กดว 26:34, 37

06_jos.pub
page 36

Friday, December 09, 2005 12:19

โยชูวา 17, 18
หนา 484
"เหตุ ไฉนท านจึ งแบ งให ขาพเจ า
พลับพลาที่ ชีโลห
มีแตส วนเดียวเปนมรดก แมวา
ฝ า ยชุ มนุ มชนอิ สราเอล
ข าพเจามีคนมากมาย เพราะว า
ทั้ ง สิ้ นก็ มาประชุ มกั นที่
พระเยโฮวาห ได ทรงอวยพระพร ชี โลห และตั้ งพลั บพลาแห งชุ ม
แกพวกขาพเจามาจนบัดนี้ แลว"
นุ มขึ้ นที่ นั่ น แผ นดิ นนั้ นก็ ตก
15 ฝ ายโยชู วาตอบเขาว า "ถ า อยู ในครอบครองของเขา
เจ ามี คนมากมาย และถ าแดน
แผนดินสวนของ
เทือกเขาของคนเอฟราอิมเป นที่
เจ็ดตระกูลที่ เหลือ
แคบไปสําหรั บเจ า พวกเจ าจง 2 ยั งมี ป ระชาชนอิ สราเอลอี ก
เขาไปในปาแผวถางเอาเอง ที่ ใน เจ็ ด ตระกู ล ที่ ยั ง มิ ไ ด รั บ มรดก
แผ นดิ นของคนเปริ สซี และพวก เปนสวนแบง
มนุษยยักษ"
3ดั งนั้ น โยชู วาจึ งกล าวแก คน
16 คนโยเซฟพูดวา "แดนเทือก อิสราเอลวา "ทานทั้ งหลายจะรอ
เขานี้ ไม พอสําหรั บพวกเรา ช าอยู อี กเท าใด จึ งจะเข าไปยึ ด
บรรดาคนคานาอันซึ่ งอยู ในบริ - ครองที่ ดิ นซึ่ งพระเยโฮวาห พระ
เวณหุ บเขามี รถรบทําด วยเหล็ ก เจาของบรรพบุรุษของทานประทั้ งที่ อยู ในเบธชาน กั บชนบท ทานแกทานทั้ งหลาย
ของเมืองนั้ น กับที่ อยู ในหุบเขา 4จงเลื อกคนตระกู ลละสามคน
ยิสเรเอล"
แล วข าพเจาจะใชคนเหลานั้ นไป
17 แล วโยชู วาจึ ง กล า วแก วงศ ท อ งเที่ ยวขึ้ นล องอยู ที่ แผ น ดิ น
วานโยเซฟ คื อเอฟราอิ มและ นั้ น ให เขี ยนแนวเขตที่ ดิ นที่ จะ
มนั สเสห วา "ท านทั้ งหลายเป น มอบเป นมรดก และกลั บมาหา
พวกที่ มี คนมากและมี กํ า ลั ง ขาพเจา
มหาศาล ท านจะมี ส วนแบ งแต 5 ให เ ขาแบ ง ออกเป น เจ็ ด ส วน
สวนเดียวก็หามิได
ให ค นยู ด าห ค งอยู ในดิ น แดน
18 แดนเทื อกเขาเหล านั้ นจะ ของเขาทางภาคใต และวงศวาน
เป นของพวกทาน ถึงแมวาเป น โยเซฟให คงอยู ในดิ นแดนของ
ป า ดอนท า นจงแผ วถางและยึ ด เขาทางภาคเหนือ
ครองไปจนสุดเขตเถิด แมวาคน 6ให ท านทั้ งหลายเขี ยนแนวเขต
คานาอั นจะมี รถรบทําด วยเหล็ ก ที่ ดิ นเป นเจ็ ดส วน แล วนําแนว
และเป นคนเข มแข็ ง ท านทั้ ง เขตที่ ดิ น นั้ นมาให ข าพเจ า ที่ นี่
หลายก็จะขับไลเขาออกไปได"
และข าพเจ าจะจั บสลากให ท าน

18

(16) ยชว 17:18; 19:18; วนฉ 1:19; 4:3; 1 พกษ 4:12 (18) พบญ 20:1
(1) ยชว 19:51; 21:2; 22:9; วนฉ 18:31; 1 ซมอ 1:3, 24; 4:3-4; ยรม 7:12
(3) วนฉ 18:9 (5) ยชว 15:1; 16:1-17:18 (6) ยชว 14:2; 18:10
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ที่ นี่ ตอพระพักตรพระเยโฮวาห ขึ้ นมา และอาณาเขตที่ เปนส วน
พระเจาของเรา
ของเขาอยู ระหว างคนยู ดาหและ
7แต คนเลวี ไม มี ส วนแบ งในหมู คนโยเซฟ
พวกทานทั้ งหลาย ดวยตําแหนง 12 ทางด านเหนื อพรมแดนของ
ปุ โ รหิ ต ของพระเยโฮวาห เ ป น เขาเริ่ มต นที่ แม น้ําจอร แดนและ
มรดกของเขาแลว คนกาด และ พรมแดนก็ ยื่ นขึ้ นไปถึ งไหล เขา
คนรู เบน กั บตระกู ลมนั สเสห ตอนเหนื อของเมืองเยรีโค แลว
ครึ่ งหนึ่ งก็ ไ ด รั บมรดกของเขา ขึ้ นไปทางแดนเทื อกเขาทางทิ ศ
ทางฟากแม น้ําจอร แดนข างโน น ตะวั นตก และไปสิ้ นสุ ดที่ ถิ่ น
ดานตะวันออก ซึ่ งโมเสสผู รับใช ทุรกันดารเบธาเวน
ของพระเยโฮวาห ได มอบให แก 13 จากที่ นั่ นพรมแดนก็ ยื่ นไป
เขาทั้ งหลายแลว"
ทางทิ ศใต ตรงไปเมื องลู สไปยั ง
8 ฝ ายคนเหล านั้ นก็ ขึ้ น ออกไป ไหลเขาที่ เมืองลูส คือเมืองเบธเดินทาง และโยชูวากําชับพวกที่ เอล แลวพรมแดนก็ลงไปถึงอาจะเขี ยนแนวเขตที่ ดิ นว า "จง ทาโรทอัดดารบนภู เขาซึ่ งอยู ทาง
เที่ ยวขึ้ นเที่ ยวล อ งในแผ น ดิ น ทิศใตของเมืองเบธโฮโรนลาง
และเขี ยนแนวเขตที่ ดิ นนั้ น แล ว 14 แล วพรมแดนก็ ยื่ นไปอี กทิ ศ
กลั บมาหาข าพเจ า ข าพเจ าจะ หนึ่ งโค งไปทางทิ ศใต ด านทะเล
จั บสลากให ท านต อ พระพั ก ตร จากภู เ ขาซึ่ งอยู ทิ ศใต ต รงข า ม
พระเยโฮวาหที่ ชีโลห"
เมืองเบธโฮโรน และไปสิ้ นสุดลง
9ดั งนั้ นคนเหล านั้ นก็ ท องเที่ ยว ที่ คี ริ ยาทบาอั ล คื อคี ริ ยาทเยไปมาที่ แผ นดิ น แล วเขี ยนเป น อาริ ม เป นเมื องที่ เป นของคน
หนั งสื อแนวเขตเมื องต างๆแบ ง ยู ดาห นี่ แหละเป นพรมแดน
เป นเจ็ ดส วนแล วกลั บมาหาโย- ดานตะวันตก
ชูวา ณ คายที่ ชีโลห
15 และด านใต นั้ นเริ่ มต นที่ ชาน
10 แล วโยชู วาก็ จั บสลากให เขา เมื องคี ริ ยาทเยอาริ ม และพรม
ที่ ชี โลห ต อพระพักตร พระเยโฮ- แดนก็ ยื่ นจากที่ นั่ นไปยั งทาง
วาห โยชู วาก็ ไดจั ดแบ งที่ ดินให ตะวันตกถึงน้ําพุเนฟโทอาห
แก ประชาชนอิสราเอลที่ นั่ นตาม 16 แล วพรมแดนก็ ยื่ นลงไปสุ ด
สวนแบงของแตละตระกูล
เขตภู เขาซึ่ ง อยู ต รงหน าหุ บเขา
11 จั บได ส ลากของตระกู ล คน แหงบุตรชายของฮินโนม ซึ่ งอยู
เบนยามินตามครอบครั วของเขา ทางปลายเหนื อ สุ ดของหุ บเขา
(7) กดว 18:7, 20 (8) ปฐก 13:17 (10) กดว 34:16-29; ยชว 19:51; กจ 13:19
(11) วนฉ 1:21 (12) ยชว 16:1 (13) ปฐก 28:19; ยชว 16:2-3; วนฉ 1:23
(14) ยชว 15:9 (15) ยชว 15:9 (16) ยชว 15:7-8
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แห งพวกมนุ ษย ยั กษ แล วก็ ลง รวมเป นสิ บสองหั วเมื องกั บชน
ไปที่ หุ บเขาฮิ น โนมใต ไ หล เ ขา บทของเมืองนั้ นๆดวย
ของคนเยบุ สแล วลงไปถึ งเมื อง 25 กิเบโอน รามาห เบเอโรท
เอนโรเกล
26 มิสเปห เคฟราห โมซาห
17 แล วโค งไปทางทิ ศเหนื อตรง 27 เรเคม อิรเปเอล ทาระลาห
ไปถึงเอนเชเมช จากที่ นั่ นก็ตรง 28 เศลา เอเลฟ เยบุส คือเยรูไปยังเกลีโลท ซึ่ งอยู ตรงขามกับ ซาเล็ม กิเบอาหและคีริยาท รวม
ทางข ามเขาชื่ ออดุ มมิ ม แล วลง เป นสิ บสี่ หั วเมื องกั บชนบทของ
ไปยั งกอนหินโบฮันบุ ตรชายของ เมืองนั้ นๆดวย นี่ เปนมรดกของ
รูเบน
คนเบนยามินตามครอบครัวของ
18 แล วผ านไปทางทิ ศเหนื อถึ ง เขา
สลากที่ สองออกมาเป น
ไหล เ ขาตรงข า มอาราบาห แล ว
ของสิ เมโอน เพื่ อคน
ลงไปสู อาราบาห
19 แล วพรมแดนก็ ผ า นไปทาง ตระกู ล สิ เ มโอนตามครอบครั ว
ทิ ศเหนื อ ถึ ง ไหล เ ขาที่ เบธฮก- ของเขา มรดกของเขาอยู ท ามลาห และพรมแดนไปสิ้ นสุ ดลง กลางมรดกของคนยูดาห
ที่ อ าวด านเหนื อของทะเลเค็ มที่ 2มี เมื องเหล านี้ เป นมรดก คื อ
ปลายใต ของแม น้ํา จอร แดน นี่ เบเออรเชบา เชบา โมลาดาห
3ฮาซารชูอาล บาลาห เอเซม
เปนพรมแดนดานใต
20 แม น้ํ า จอร แดนกั้ น เป นพรม 4เอลโทลัด เบธูล โฮรมาห
แดนทางตะวันออก นี่ เปนมรดก 5ศิ กลาก เบธมารคาโบท ฮาของคนเบนยามินตามครอบครั ว ซารสูสาห
ของเขา มี พรมแดนดั งนี้ ล อม 6เบธเลบาโอท และเมื องชารุ เฮน รวมเปนสิบสามหัวเมืองกับ
รอบ
21 ฝ ายหั วเมื อ งของตระกู ล คน ชนบทของเมืองนั้ นๆดวย
เบนยามินตามครอบครั วของเขา 7อายิน ริมโมน เอเธอร อาชาน
คือเมืองเยรีโค เบธฮกลาห หุบ รวมเปนสี่ หั วเมื องกับชนบทของ
เมืองนั้ นๆดวย
เขาเคซีส
22 เบธอาราบาห เศมาราอิ ม 8รวมทั้ งบรรดาชนบทที่ อยู รอบ
หั วเมื องเหล า นี้ ไกลออกไปจน
เบธเอล
ถึ งเมื องบาอาลั ทเบเออร เมื อง
23 อัฟวิม ปาราห โอฟราห
24 เคฟารั มโมนี โอฟนี เกบา รามาหที่ ภาคใต เหลานี้ เปนมร-

19

(17) ยชว 15:6 (18) ยชว 15:6 (19) ยชว 15:2, 5
(20) ยชว 11:19; 21:17; 1 พกษ 3:4-5; ยรม 31:15 (28) ยชว 15:8, 63
(1) ยชว 19:9; วนฉ 1:3 (2) ปฐก 21:3; 1 พศด 4:28 (8) 1 ซมอ 30:27
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ดกของตระกู ล คนสิ เมโอนตาม ชิมโรน อิดาลาห และเมืองเบธครอบครัวของเขา
เลเฮม รวมเปนสิบสองหั วเมือง
9มรดกของคนสิ เมโอนเป นดิ น กับชนบทของเมืองนั้ นๆดวย
แดนในส วนแบ ง ของคนยู ด าห 16 นี่ เ ป นมรดกของคนเศบู ลุ น
เพราะว า ส วนของคนยู ด าห นั้ น ตามครอบครั วของเขา คื อหั ว
ใหญเกินไป คนสิเมโอนจึงไดรับ เมื องต างๆ กับชนบทของเมื อง
มรดกอยู ทามกลางมรดกของคน นั้ นๆดวย
ยูดาห
17 สลากที่ สี่ ออกมาเป นของ
10 สลากที่ สามขึ้ นมาเป น ของ อิสสาคาร เพื่ อคนอิสสาคารตาม
คนเศบู ลุ น ตามครอบครั วของ ครอบครัวของเขา
เขา และอาณาเขตที่ เป นมรดก 18 อาณาเขตของเขารวมเมื อ ง
ของเขาก็ยื่นออกไปถึงสาริด
ยิสเรเอล เคสุลโลท ชูเนม
11 แล วพรมแดนของเขายื่ น 19 ฮาฟาราอิม ชิโยน อานาหะออกไปทางด านทะเล เรื่ อยไป ราท
จนถึงมาราลาห และมาจดเมือง 20 รับบีท คีชิโอน เอเบส
ดับเบเชท แลวมาถึงแมน้ําที่ อยู 21 เรเมท เอนกันนิม เอนหัดตรงหนาโยกเนอัม
ดาห เบธปสเซส
12 จากสาริ ดพรมแดนยื่ นไปอี ก 22 และพรมแดนยั งจดเมื อง
ทิ ศหนึ่ งทางด านตะวั นออกตรง ทาโบร ชาหะซุ มาห เบธเชเมช
ทางดวงอาทิตยขึ้น ถึงพรมแดน และพรมแดนนี้ ไปสิ้ นสุ ด ลงที่
เมื องคิ สโลททาโบร แล วยื่ นไป แม น้ํา จอร แดน รวมเป นสิ บหก
ถึ งเมื องดาเบรั ท แล วขึ้ นไปถึ ง หั วเมื องกั บชนบทของเมื อง
เมืองยาเฟย
นั้ นๆดวย
13 จากที่ นั่ นพรมแดนผ า นไป 23 นี่ เป น มรดกของตระกู ลคน
ทางตะวั นออก ถึ งเมื องกั ธเฮ- อิ สสาคาร ตามครอบครั วของเขา
เฟอร และถึ งเมื องเอทคาซิ น คื อ ทั้ งหั ว เมื อ งและชนบทของ
เรื่ อยไปจนถึ งริมโมน พรมแดน เมืองนั้ นๆดวย
ก็โคงเขาหาเมืองเนอาห
24 สลากที่ ห า ออกมาเป น ของ
14 และทางทิ ศเหนื อ พรมแดน ตระกู ลคนอาเชอร ตามครอบ
โคงเขามาถึงเมืองฮันนาโธนและ ครัวของเขา
สิ้ นสุดลงที่ หุบเขายิฟทาหเอล
25 อาณาเขตของเขารวมเมื อ ง
15 และเมืองขัทตาท นาหะลาล เฮลขัท ฮาลี เบเทน อัคชาฟ
(9) ยชว 19:1 (11) ปฐก 49:13; ยชว 12:22
(12) 1 พศด 6:72 (13) 2 พกษ 14:25
(22) ยชว 15:10; วนฉ 1:33 (24) วนฉ 1:31-32
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26 อาลัมเมเลค อามาด มิชอาล 34 แล วพรมแดนก็ เลี้ ยวไปทาง
ทางทิ ศตะวั นออก จดคารเมล ด านตะวั น ตกถึ ง เมื องอั ส โนทและเมืองชิโหลิบนาท
ทาโบร จากที่ นั่ นไปถึ งหุ กกอก
27 แล วเลี้ ยวไปทางดวงอาทิ ตย จดเขตเศบู ลุ นทางทิ ศใต และ
ขึ้ นไปยั งเบธดาโกนจดเขตเศบู - เขตอาเชอรทางทิ ศตะวั นตกและ
ลุ นและหุ บเขายิ ฟทาห เอล ไป เขตยู ด าห ท างดวงอาทิ ต ย ขึ้ น
ทางด า นเหนื อถึ ง เมื องเบธเอ- ที่ แมน้ําจอรแดน
เมคและเนอี เอลเรื่ อยไปทาง 35 เมื องที่ มี กําแพงล อม คื อ
ดานซายถึงเมืองคาบูล
เมืองศิดดิม เศอร ฮัมมัท รัค28 เฮโบรน เรโหบ ฮัมโมน คา- คัท คินเนเรท
นาห ไกลไปถึงมหาไซดอน
36 อาดามาห รามาห ฮาโซร
29 แล วพรมแดนก็ เ ลี้ ยวไปถึ ง 37 คาเดช เอเดรอี เอนฮาโซร
รามาห ไปถึ งเมื องที่ มี กําแพง 38 ยิโรน มิกดัลเอล โฮเรม เบลอมรอบชื่ อไทระ แลวพรมแดน ธานาท และเบธเชเมช รวมเปน
ก็ เ ลี้ ยวไปถึ ง เมื อ งโฮสาห ไปสิ้ น สิ บเก าหั วเมื อง กั บชนบทของ
สุดลงที่ ทะเล จากฝ งทะเลไปถึง เมืองนั้ นๆดวย
อัคซีบ
39 นี่ เป น มรดกของตระกู ลคน
30 อุมมาห อาเฟก และเรโหบ นั ฟทาลี ตามครอบครั วของเขา
รวมเป นยี่ สิ บสองหั วเมื อง กั บ ทั้ งหั วเมือง กั บชนบทของเมือง
ชนบทของเมืองนั้ นๆดวย
นั้ นๆดวย
31 นี่ เป น มรดกของตระกู ลคน 40 สลากที่ เจ็ ดก็ออกมาเป นของ
อาเชอร ต ามครอบครั วของเขา ตระกู ล คนดานตามครอบครั ว
ทั้ งหั วเมื อ งกั บชนบทของเมื อง ของเขา
นั้ นๆดวย
41 และอาณาเขตที่ เป น มรดก
32 สลากที่ หกออกมาเป น ของ ของเขา รวมเมืองโศราห เอชคนนัฟทาลี เพื่ อคนนัฟทาลีตาม ทาโอล อิรเชเมช
ครอบครัวของเขา
42 ชาอาลับบิน อัยยาโลน ยิท33 อาณาเขตของเขาเริ่ มจากเฮ- ลาห
เลฟ จากอาโลนไปถึ งศานั นนิ ม 43 เอโลน ทิมนาห เอโครน
และอาดามี เนเขบ และยับเน- 44 เอลเทเคห กิ บเบโธน และ
เอล ไกลไปจนถึ งเมื องลั คคู ม บาอาลัท
และสิ้ นสุดลงที่ แมน้ําจอรแดน
45 เยฮุ ด เบเนเบราค กั ทริ ม(26) 1 ซมอ 15:12 (27) 1 พกษ 9:13 (28) ปฐก 10:19 (29) วนฉ 1:31
(32) ยชว 19:32-39; วนฉ 1:33 (34) พบญ 33:23 (37) ยชว 20:7
(40) ยชว 19:40-48 (41) ยชว 15:33 (42) ยชว 10:12; 21:24 (43) ยชว 15:11
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ชุมนุม ดังนี้ แหละเขาทั้ งหลายก็
46 เมยารโคน และรั คโคนและ ทําการแบงปนแผนดินสําเร็จลง
พรมแดนตรงเมืองยัฟฟา
การแตงตั้ งเมืองลี้ ภัย
47 อาณาเขตคนดานนอยไปสําแล วพระเยโฮวาห ตรั ส
หรั บพวกเขา คนดานจึ งขึ้ นไป
กับโยชูวาวา
สู รบกับเมืองเลเชม เมื่ อยึดไดก็ 2 "จงกล า วแก ค นอิ ส ราเอลว า
ประหารเสี ยด วยคมดาบ จึ งยึ ด `จงกําหนดตั้ งเมื องลี้ ภั ย ซึ่ งเรา
ครองที่ ดิ นและตั้ งอยู ที่ นั่ น ได พูดกับเจาทั้ งหลายทางโมเสส
เรียกเมืองเลเชมวาดาน ตามชื่ อ แลวนั้ น
ของดานบรรพบุรุษของตน
3 เพื่ อว า ผู ฆ า คนที่ ได ฆ า คนใด
48 นี่ เป น มรดกของตระกู ลคน ดวยมิ ไดเจตนา หรือไมจงใจจะ
ดานตามครอบครั วของเขา ทั้ ง ไดหนีไปอยู ที่ นั่ น เมืองเหลานี้
หั วเมื อง กั บชนบทของเมื อง จะได เ ป น ที่ ลี้ ภั ยของเจ า เพื่ อ
นั้ นๆดวย
ใหพนจากผู อาฆาตโลหิต
49 เมื่ อได แบ งดิ นแดนส วน 4ให ผู นั้ นหนี ไปยั งเมื องเหล านี้
ต างๆของแผ นดินนั้ นเปนมรดก เมื องใดเมืองหนึ่ ง และยื นอยู ที่
เสร็ จสิ้ นแล ว คนอิ สราเอลก็ ได ทางเขาประตูเมืองนั้ น และอธิมอบสวนมรดกในหมู พวกเขาให บายเรื่ องของตนให แ ก พวกผู
แกโยชูวาบุตรชายนูน
ใหญในเมืองนั้ นใหทราบ แลว
50 ตามบั ญชาของพระเยโฮวาห เขาทั้ งหลายจะนําผู นั้ นเข าไปใน
เขาก็ ได ยกเมื องที่ ท านขอไว ให เมื อง กําหนดที่ ให อยู แลวผู นั้ น
แกทาน คื อเมืองทิมนาทเสราห จะอยู ที่ นั่ นในหมู พวกเขาทั้ ง
ในแดนเทื อ กเขาแห งเอฟราอิ ม หลาย
ท า นก็ เ สริ ม สร า งเมื อ งนั้ นเสี ย 5และถ าผู อ าฆาตโลหิ ต ไล ต าม
ใหมและเขาอยู ที่ นั่ น
เขาไป ผู ใหญจะไมมอบผู ฆาคน
51 ที่ กล าวมานี้ เป นมรดกที่ เอ- นั้ นไว ในมื อ ของผู อาฆาตโลหิ ต
เลอาซาร ปุ โรหิ ตกั บโยชู วาบุ ตร เพราะว าผู นั้ นได ฆ าเพื่ อนบ าน
ชายนู น และหั วหน าบรรพบุ รุ ษ ของตนด วยไม มี เจตนา มิ ได
ของตระกู ลตางๆแห งคนอิ สรา- เกลียดชังเขาแตกอน
เอลจั บสลากแบงให เป นมรดกที่ 6และผู นั้ นจะอาศั ยอยู ในเมื อง
ชี โลห ต อ พระพั กตร พระเยโฮ- นั้ นจนกว าเขาจะยื นต อ หน า ชุ ม
วาห ณ ประตู พลั บพลาแห ง นุ ม ชนเพื่ อรอรั บการพิ พากษา

20

(47) วนฉ 18:29 (50) กดว 13:8; ยชว 24:30; 1 พศด 7:24
(51) กดว 34:17; ยชว 14:1; 18:1, 10 (2) อพย 21:13; กดว 35:6-34; พบญ 19:2, 9
(5) กดว 35:12 (6) กดว 35:12, 24-25
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จนกว า มหาปุ โรหิ ตในเวลานั้ น บุตรชายนูน และหัวหนาบรรพสิ้ นชีวิต ผู ฆาคนนั้ นจึงจะกลับไป บุ รุ ษ ของตระกู ล ต า งๆของคน
ยั งเมื องของตน ไปบ านของตน อิสราเอล
ไปยังเมืองที่ เขาจากมานั้ นได'"
2และเขาได ก ล าวแก ท านเหล า
7ดั งนั้ น เขาจึ งกําหนดตั้ งเมื อง นั้ นในเมืองชีโลหในแผนดิ นคาเคเดชในกาลิ ลี ในแดนเทื อกเขา นาอั นว า "พระเยโฮวาห ทรง
นัฟทาลี และเมืองเชเคมในแดน บัญชาโดยทางโมเสสวา ใหมอบ
เทือกเขาของเอฟราอิม และคีริ- หั วเมื องแก เราทั้ งหลายเพื่ อ จะ
ยาทอารบา คือเฮโบรน ในแดน ได อาศั ยอยู ทั้ งทุ งหญ าสําหรั บ
เทือกเขายูดาห
ฝูงสัตวของขาพเจาทั้ งหลาย"
8 และทางฟากตะวั นออกของ 3 ดั ง นั้ นแหละตามพระบั ญชา
แมน้ําจอรแดนขางโนนตรงเมือง ของพระเยโฮวาห คนอิ สราเอล
เยรี โคนั้ น เขาได กําหนดเมื อง จึ งได มอบเมื องและทุ งหญ าต อ
เบเซอร ใ นถิ่ นทุ ร กั น ดารบนที่ ไปนี้ จากมรดกของเขาให แก คน
ราบจากที่ ดิ น คนตระกู ล รู เ บน เลวี
และเมื องราโมทในกิ เลอาดจาก 4 สลากออกมาเป น ของครอบ
ที่ ดิ นคนตระกู ลกาด และเมื อง ครัวคนโคฮาท ดังนั้ นแหละ คน
โกลานในบาชาน จากที่ ดิ นคน เลวี ซึ่ ง เป นลู กหลานของอาโรน
ตระกูลมนัสเสห
ปุ โรหิ ต ได รั บหั วเมื องโดยจั บ
9 หั ว เมื อ งเหล า นี้ เป น เมื อ งที่ สลากสิบสามหัวเมือง จากตระกํ า หนดไว ใ ห คนอิ สราเอลทั้ ง กูลยูดาห ตระกูลสิเมโอน และ
หมด และใหคนตางดาวผู อาศัย ตระกูลเบนยามิน
อยู ในหมู พวกเขา เพื่ อวาถาผู ใด 5ส วนคนโคฮาทที่ เหลื ออยู ได
ได ฆ า คนด วยมิ ไ ด เ จตนาจะได รั บหั วเมื องโดยจั บสลากสิ บหั ว
หนี ไปที่ นั่ นได เพื่ อว าเขาจะไม เมือง จากครอบครัวของตระกูล
ต อ งตายด วยมื อ ของผู อาฆาต เอฟราอิม จากตระกูลดาน และ
โลหิ ต จนกว าเขาจะได ยื นต อ จากครึ่ งตระกูลมนัสเสห
หนาชุมนุมชน
6คนเกอร โชนไดรับหัวเมืองโดย
เมืองตางๆสําหรับตระกูลเลวี
จั บสลากสิ บ สามหั ว เมื องจาก
ขณะนั้ นหั วหน าบรรพ- ครอบครั วของตระกู ลอิ สสาคาร
บุ รุ ษของคนเลวี มาหา จากตระกู ลอาเชอร จากตระกูล
เอเลอาซาร ปุ โ รหิ ต และโยชู วา นั ฟทาลี และจากครึ่ งตระกู ล

21

(7) ยชว 14:15; 21:11, 13, 21, 32 (8) พบญ 4:43; ยชว 21:27, 36, 38
(9) กดว 35:15; ยชว 20:6 (1) กดว 34:16-29; 35:1-8; ยชว 14:1; 17:4
(2) กดว 35:2; ยชว 18:1 (4) ยชว 21:8, 19; 24:33 (5) ยชว 21:20 (6) ยชว 21:27
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มนัสเสหในบาชาน
เมืองเดบีรพรอมทุ งหญา
7 คนเมรารี ต ามครอบครั วของ 16 เมื อ งอายิ น พร อ มทุ งหญ า
เขา ได รั บหั วเมื องสิ บสองหั ว เมื องยุ ทธาห พร อมทุ งหญ า
เมือง จากตระกูลรูเบน ตระกูล เมื องเบธเชเมช พร อมทุ งหญ า
กาด และตระกูลเศบูลุน
รวมเป นเก าหั วเมื อง จากสอง
8 หั วเมื อ งและทุ งหญ า เหล า นี้ ตระกูลนี้
คนอิ สราเอลได จั บสลากให แก 17 จากตระกู ลเบนยามิ น มี
คนเลวี ดั งที่ พระเยโฮวาห ได เมื องกิ เบโอน พร อมทุ งหญ า
บัญชาโดยทางโมเสส
เมืองเกบาพรอมทุ งหญา
9 เขาให หั วเมื อ งต อไปนี้ จาก 18 เมื องอานาโธทพร อมทุ ง
ตระกู ลยู ด าห และตระกู ล สิ เม- หญ า เมื องอั ลโมนพร อมทุ ง
โอน ตามชื่ อดังนี้
หญา รวมสี่ หัวเมือง
10 เมื องเหล านี้ ตกเป นของคน 19 หั วเมื องที่ เป นของลู กหลาน
อาโรนคื อ ครอบครั วโคฮาท อาโรนปุ โรหิ ต รวมกั นสิ บสาม
ครอบครั ว หนึ่ งซึ่ งเป น คนเลวี หัวเมือง พร อมกับทุ งหญ ารอบ
เพราะสลากตกเปนของเขากอน
ทุกเมือง
11 เขาทั้ งหลายให เมื องอารบา 20 ส วนคนโคฮาทที่ เหลื ออยู ซึ่ ง
แก เขา อารบาเป นบิ ดาของอา- เป นครอบครัวคนโคฮาทของคน
นาค คื อเมื องเฮโบรน อยู ใน เลวี นั้ น หั วเมื องที่ เขาไดรับโดย
แดนเทื อกเขาของยู ดาห รวม สลากมาจากตระกูลเอฟราอิม
ทั้ งทุ งหญารอบเมืองนั้ นดวย
21 เมื องที่ เขาให คื อเมื องเช12 แต ทุ งนาและชนบทของ เคม เปนเมื องลี้ ภัยของผู ฆ าคน
เมื องนี้ ไ ด ยกให แก คาเลบบุ ต ร พร อ มทุ งหญ าในแดนเทื อ กเขา
ชายเยฟุนเนหเปนกรรมสิทธิ์
ของเอฟราอิ ม เมื องเกเซอร
13 เขาได ให เมื องเฮโบรนแก ลู ก พรอมทุ งหญา
หลานของอาโรนปุโรหิต อันเปน 22 เมื องขิ บซาอิมพร อมทุ งหญา
เมื องลี้ ภั ยสําหรั บผู ฆ าคนพร อม เมื องเบธโฮโรน พร อมทุ งหญ า
ทั้ งทุ งหญารอบเมือง เมืองลิบ- รวมเปนสี่ หัวเมือง
นาหพรอมทุ งหญา
23 และจากตระกูลดาน มี เมือง
14 เมื องยาทที ร พร อ มทุ ง หญ า เอลเทเคพร อมทุ งหญา กิ บเบเมืองเอชเทโมอาพรอมทุ งหญา
โธนพรอมทุ งหญา
15 เมื อ งโฮโลนพร อ มทุ งหญ า 24 อั ยยาโลน พร อมทุ งหญ า
(7) ยชว 21:34 (8) กดว 35:2; ยชว 21:3 (11) ยชว 14:15 (12) ยชว 14:14
(13) ยชว 15:42, 54 (14) ยชว 15:48, 50 (15) ยชว 15:49 (16) ยชว 15:10, 55
(17) ยชว 18:24-25 (18) 1 พศด 6:60 (20) 1 พศด 6:66 (21) ยชว 1:29
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กัทริมโมนพรอมทุ งหญา รวมสี่ เมื องฮั มโมทโดร พร อมทุ งหญ า
หัวเมือง
และเมืองคารทานพร อมทุ งหญา
25 และจากคนมนั สเสห ครึ่ ง รวมสามหัวเมือง
ตระกูล มี เมืองทาอานาคพรอม 33 หั วเมืองที่ เป นของคนเกอร ทุ งหญ า และกั ทริ มโมนพร อม โชนตามครอบครั วนั้ น รวมกั น
ทุ งหญา รวมเปนสองหัวเมือง
มี สิ บสามหั วเมื อ งพร อ มกั บทุ ง
26 หั ว เมื อ งซึ่ งเป น ของครอบ หญารอบทุกเมือง
ครั วคนโคฮาทที่ เหลื ออยู นั้ น มี 34 เขาให หั วเมื อ งจากตระกู ล
สิ บหั วเมื องด วยกั น พร อมกั บ เศบูลุ น แก ครอบครั วคนเมรารี
ทุ งหญารอบทุกเมือง
คื อคนเลวี ที่ เหลื ออยู มี เมื อง
27 เขาให เมื องจากคนมนั สเสห โยกเนอั มพร อมทุ งหญ า เมื อง
ครึ่ งตระกู ล แก คนเกอร โชน คารทาหพรอมทุ งหญา
ครอบครั วหนึ่ งของคนเลวี คื อ 35 เมื องดิ มนาห พร อมทุ งหญ า
เมืองโกลานในบาชาน เปนเมือง เมื องนาหะลาล พร อมทุ งหญ า
ลี้ ภัยของผู ฆาคน พรอมทุ งหญา รวมสี่ หัวเมือง
และเมื อ งเบเอชเท-ราห พร อม 36 และจากตระกู ลรู เบน มี
ทุ งหญา รวมเปนสองหัวเมือง
เมื องเบเซอร พร อมทุ งหญ า
28 และจากตระกู ล อิ สสาคาร เมืองยาฮาสพรอมทุ งหญา
มี เมื องคี ชิ โอน พร อมทุ งหญ า 37 เมื องเคเดโมทพร อมทุ ง
ดาเบรัทพรอมทุ งหญา
หญ า เมื องเมฟาอั ทพร อมทุ ง
29 เมื อ งยารมู ทพร อมทุ ง หญ า หญา รวมสี่ หัวเมือง
เอนกันนิมพรอมทุ งหญา รวมสี่ 38 และจากตระกูลกาด มีเมื อง
หัวเมือง
ราโมทในกิเลอาด เป นเมื องลี้ 30 และจากตระกู ลอาเชอร มี ภั ยของผู ฆ าคน พร อมทุ งหญ า
เมืองมิชอาลพรอมทุ งหญา อับ- เมืองมาหะนาอิมพรอมทุ งหญา
โดนพรอมทุ งหญา
39 เมื องเฮชโบนพร อมทุ งหญ า
31 เมื อ งเฮลขั ท พร อมทุ งหญ า เมืองยาเซอรพรอมทุ งหญา รวม
เมื องเรโหบพร อมทุ งหญา รวม ทั้ งหมดเปนสี่ หัวเมือง
สี่ หัวเมือง
40 เมื อ งซึ่ งเป น ของคนเมรารี
32 และจากตระกูลนั ฟทาลีเมือง ตามครอบครั วซึ่ งเป นครอบ
คาเดชในกาลิ ลี เป นเมื องลี้ ภั ย ครัวคนเลวีที่ เหลืออยู นั้ น เมือง
ของผู ฆ าคน พร อมทุ งหญ า ที่ เป นสวนแบ งของเขาทั้ งหมดมี
(27) ยชว 20:8; 21:6; 1 พศด 6:71 (32) ยชว 20:7
(34) ยชว 21:7; 1 พศด 6:77-81 (36) พบญ 4:43; ยชว 20:8
(38) ยชว 20:8
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สิบสองหัวเมือง
2 และกล า วแก เ ขาทั้ งหลายว า
41 หั วเมื องของคนเลวี ซึ่ งอยู "ท านทั้ งหลายได ทําทุ กอย างซึ่ ง
ทามกลางกรรมสิทธิ์ ของคนอิส- โมเสสผู รั บใช ของพระเยโฮวาห
ราเอลนั้ นรวมทั้ งหมดมี สี่ สิ บ บั ญชาท านไว และได เชื่ อฟ ง
แปดหั วเมื อง พร อมทุ งหญ า เสี ยงของข าพเจ า ในสารพั ด ซึ่ ง
ประจําเมือง
ขาพเจาไดบัญชาทาน
42 เมื องเหล านี้ แต ละเมื องมี ทุ ง 3นานวันแลวจนบัดนี้ ทานมิได
หญาลอมรอบ ทุกเมืองก็มีอยาง ทอดทิ้ งญาติพี่นองของทาน แต
นี้
ได ร ะมั ด ระวั ง ที่ จะกระทํ า ตาม
43 ดั งนี้ แหละพระเยโฮวาห พระบั ญชาของพระเยโฮวาหพระ
ประทานแผ น ดิ น ทั้ งสิ้ นแก ค น เจาของทาน
อิ สราเอลดั งที่ พระองค ทรงปฏิ - 4บั ดนี้ พระเยโฮวาห พระเจ าของ
ญาณวา จะใหแกบรรพบุรุษของ ท านได โปรดให พี่ น องของท าน
เขา เมื่ อเขาทั้ งหลายยึ ดแล วก็ หยุ ดพั กแล ว ดังที่ พระองคทรง
เขาไปตั้ งบานเมืองอยู ที่ นั่ น
สัญญาไวกับเขา ฉะนั้ นบัดนี้ ทาน
44 และพระเยโฮวาห ประทาน จงกลั บไปสู เ ต็ นท ของท านเถิ ด
ใหเขามีความสงบอยู ทุกดาน ดัง ไปสู แผ นดิ นซึ่ งท านถื อกรรมที่ พระองค ท รงปฏิ ญาณไว กั บ สิ ทธิ์ ซึ่ งโมเสสผู รั บใช ของพระ
บรรพบุรุษของเขา ไม มีศัตรู สัก เยโฮวาห ยกให ท านที่ ฟากแม น้ํา
คนเดียวยืนหยัดตอสู เขาได พระ จอรแดนขางโนนนั้ น
เยโฮวาห ท รงมอบศั ต รู ของเขา 5แต จงระวั งให มากที่ จะปฏิ บั ติ
ให อ ยู ในกํ า มื อ ของเขาทั้ งสิ้ น ตามพระบั ญญั ติ และพระราช
แลว
บัญญัติซึ่ งโมเสสผู รับใชของพระ
45 สรรพสิ่ งอั น ดี ทุ ก อย า งซึ่ ง เยโฮวาห บัญชาท านไว คื อที่ จะ
พระเยโฮวาห ท รงตรั ส กั บวงศ รักพระเยโฮวาห พระเจาของทาน
วานอิ สราเอลนั้ นก็ ไม ขาดสั กสิ่ ง และดําเนิ นในพระมรรคาทั้ งสิ้ น
เดียว สําเร็จทั้ งสิ้ น
ของพระองค และรั กษาพระ
การสรางแทนบูชา
บัญญัติของพระองค และติดพัน
อยู กั บพระองค และปรนนิ บั ติ
เปนที่ ระลึก
คราวนั้ นโยชู วาได เรี ยก พระองค ด วยสุ ดจิ ตสุ ดใจของ
คนรูเบน คนกาด คน ทาน"
6โยชู วาจึ งได อวยพรเขาและส ง
มนัสเสหครึ่ งตระกูลมา

22

(41) กดว 35:7 (43) ปฐก 12:7; 25:3-4; 28:4 (44) พบญ 7:23-24; ยชว 1:13, 15
(45) กดว 23:19; ยชว 23:14; 1 พกษ 8:56 (2) กดว 32:20-22; พบญ 3:18
(4) กดว 32:33; ยชว 21:44 (5) พบญ 6:6, 17; 10:12 (6) ปฐก 47:7; อพย 39:43

06_jos.pub
page 46

Friday, December 09, 2005 12:19

โยชูวา 22
หนา 494
เขากลั บไปยั งเต็ น ท ของเขาทุ ก หนึ่ งที่ ใกล แม น้ําจอร แดน เป น
คน
แทนขนาดมหึมา
7 ส วนคนมนั สเสห ค รึ่ งตระกู ล 11 และคนอิ ส ราเอลได ยิ น คน
นั้ น โมเสสได มอบให เขาถื อ พูดกัน "ดูเถิด คนรูเบน คนกาด
กรรมสิ ทธิ์ ในเมื องบาชาน แต และคนมนั สเสห ครึ่ งตระกู ล ได
อี กครึ่ งตระกู ลนั้ นโยชู วามอบให สร า งแท น บู ช าที่ พรมแดนแผ น
เขามี ก รรมสิ ทธิ์ ข างเคี ยงกั บพี่ ดิ น คานาอั น ในท อ งถิ่ นใกล แม
น อ งของเขาที่ ฟากแม น้ํ า จอร - น้ําจอรแดนในด านที่ เปนของคน
แดนข างด านตะวั นตกนี้ และ อิสราเอล"
เมื่ อโยชู วา ส งเขากลั บไปยั ง 12 และเมื่ อ คนอิ ส ราเอลได ยิ น
เต็นทของตน ทานไดอวยพรเขา เช นนั้ น ชุ มนุ มชนอิ สราเอลทั้ ง
8กล าวแก เขาว า "จงกลั บไปยั ง หมดก็ ไ ปรวมกั น ที่ เมื อ งชี โลห
เต็ นท ของท านทั้ งหลาย พร อม เพื่ อจะขึ้ นไปทําสงครามกับเขา
กั บทรั พย สมบั ติ มั่ งคั่ งมี ฝู งสั ตว 13 แล วคนอิ สราเอลจึ งใช ฟ เนมากมาย มี เงิ น ทองคํา ทอง หั สบุ ตรชายเอเลอาซาร ปุ โรหิ ต
สัมฤทธิ์ และเหล็ก และเสื้ อผา ไปยังคนรูเบน คนกาด และคน
เปนอันมาก จงแบงของที่ ริบมา มนั สเสห ครึ่ งตระกู ลในแผ นดิ น
จากศั ต รู ของท า นให แก พี่ น อ ง กิเลอาด
ของทาน"
14 พรอมกับประมุขสิบคน คน
9คนรู เบน
คนกาดและคน หนึ่ งจากแต ละตระกู ลในอิ สรามนั สเสห ครึ่ งตระกู ลได แยกจาก เอล ทุ กคนเป นหั วหน าเรื อน
คนอิ สราเอลที่ ชี โลห ซึ่ งอยู ใน บรรพบุ รุ ษในคนอิ สราเอลที่ นั บ
แผ น ดิ นคานาอั น กลั บไปอยู ใน เปนพันๆ
แผนดินกิเลอาด เปนแผนดินที่ 15 เมื่ อเขามาถึ งคนรู เบน คน
เขาถือกรรมสิ ทธิ์ ซึ่ งเขาได เขาตั้ ง กาด และคนมนัสเสหครึ่ งตระอยู ต ามพระบั ญชาของพระเย- กู ลในแผ นดิ นกิ เลอาด เขาก็
โฮวาหโดยทางโมเสส
กลาวแกพวกเหลานั้ นวา
10 และเมื่ อเขาทั้ งหลายมาถึ ง 16 "ชุ มนุ มชนทั้ งสิ้ นของพระ
ท องถิ่ น ที่ ใกล แม น้ํ า จอร แดนที่ เยโฮวาห กล าวดั งนี้ วา `ท านทั้ ง
อยู ในแผนดินคานาอัน คนรูเบน หลายได กระทําการละเมิ ดอะไร
คนกาด และคนมนั สเสห ครึ่ ง เช น นี้ ต อพระเจ า ของอิ สราเอล
ตระกู ล ได สร างแท นบู ชาแท น หนอ ซึ่ งในวันนี้ ทานทั้ งหลายได
(7) ยชว 17:1-13 (8) กดว 31:27; 1 ซมอ 30:24 (9) กดว 32:1, 26, 29
(11) พบญ 13:12; วนฉ 20:12 (12) ยชว 18:1; วนฉ 20:1
(13) อพย 6:25; กดว 25:7, 11-13 (14) กดว 1:4 (16) ลนต 17:8-9; พบญ 12:5-14
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หั นกลั บจากติ ดตามพระเยโฮ- ราเอลทั้ งสิ้ น เขามิ ได พินาศแต
วาห โดยท านได สร างแท นบู ชา คนเดี ยวในเรื่ องความชั่ วช าของ
สําหรับตัว เปนการกบฏตอพระ เขา'"
เยโฮวาหในวันนี้
21 ขณะนั้ นคนรู เบน คนกาด
17 ความชั่ วช าซึ่ งเราทํา ที่ เมื อง และคนมนั สเสห ครึ่ งตระกู ล ได
เปโอรนั้ นยังไมพอเพียงหรือ ซึ่ ง ตอบผู หั วหน าของคนอิ สราเอล
จนกระทั่ งวั นนี้ เรายั งชําระตั ว ที่ นับเปนพันๆวา
ของเราให สะอาดไม หมดเลย 22 "พระเยโฮวาห พระเจ า ของ
และซึ่ งเป นเหตุ ให ภั ยพิ บั ติ เกิ ด พระทั้ งหลาย พระเยโฮวาหพระ
แกชุมนุมชนของพระเยโฮวาห
เจ าของพระทั้ งหลาย พระองค
18 ในวั นนี้ ท า นทั้ ง หลายจะหั น ทรงทราบ และอิ สราเอลจะ
ไปเสี ยจากการติ ดตามพระเย- ทราบเสี ยด วย ถ าว าเป นการ
โฮวาห หรื อ ถ าท านทั้ งหลาย กบฏหรื อ ละเมิ ด ต อ พระเยโฮกบฏต อ พระเยโฮวาห ใ นวั น นี้ วาห (ก็ ขออย าไว ชี วิ ตพวกเรา
ในวั นพรุ งนี้ พระองค จะทรงกริ้ ว ในวันนี้ เลย)
ตอชุมนุมชนอิสราเอลทั้ งหมด
23 ที่ ว าเราได สร างแท นบู ชานั้ น
19 แต ถ า แผ น ดิ น ที่ เป น กรรม เพื่ อหั น จากติ ด ตามพระเยโฮสิ ทธิ์ ของท านไม สะอาด จงข าม วาห หรือพวกเราไดสรางไวเพื่ อ
ไปในแผ นดิ น ที่ เ ป นกรรมสิ ท ธิ์ ถวายเครื่ องเผาบูชา หรือธัญญของพระเยโฮวาห ซึ่ งเป น ที่ ตั้ ง บู ชา หรื อถวายสั นติ บู ชาบน
แห งพลั บพลาของพระเยโฮวาห แทนนั้ น ขอพระเยโฮวาหทรงลง
และมาถื อกรรมสิ ท ธิ์ อยู ท า ม- โทษเถิด
กลางพวกเราเถิ ด ขอแต เพี ยง 24 เปล าเลย แต พวกเราได
อย ากบฏต อพระเยโฮวาห หรื อ สร างไว ด วยเกรงว า ในเวลาต อ
กบฏต อเรา โดยที่ ท านทั้ งหลาย ไปภายหน า ลู ก หลานของท า น
สร างแท นบู ชาสําหรั บตั ว นอก อาจจะกล าวต อลู กหลานของเรา
จากแท น บู ชาแห งพระเยโฮวาห วา `เจามีสวนเกี่ ยวพันอะไรกับ
พระเจาของเราทั้ งหลาย
พระเยโฮวาหพระเจาของอิ สรา20 อาคานบุ ต รชายเศ-ราห ไ ด เอล
กระทําการละเมิ ดในเรื่ องของที่ 25 เพราะว า พระเยโฮวาห ท รง
ถู กสาปแช งนั้ นไม ใช หรื อ พระ กําหนดแม น้ํา จอร แดนเป นพรม
พิ โรธก็ ต กเหนื อ ชุ มนุ ม ชนอิ ส- แดนระหว างเรากั บเจ าทั้ งหลาย
(17) กดว 25:1-9; พบญ 4:3 (18) กดว 16:22 (19) ยชว 18:1 (20) ยชว 7:1-26
(22) พบญ 4:35; 10:17; 1 พศด 8:5-6; โยบ 10:7; 23:10; อสย 44:8; 45:5; 46:9
(23) พบญ 18:19; 1 ซมอ 20:16
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นะ คนรู เบนและคนกาดเอ ย หันจากติ ดตามพระเยโฮวาหเสีย
พวกเจ าไม มี ส วนในพระเยโฮ- ในวั นนี้ โดยสร างแท นอื่ นสําวาห ' ดังนั้ นแหละลูกหลานของ หรั บเครื่ องเผาบู ชา ธั ญญบู ชา
ท านอาจกระทําให ลู กหลานของ เครื่ องสั ตวบู ชา นอกจากแท น
เราทั้ งหลายหยุ ดเกรงกลั วพระ พระเยโฮวาห พระเจ าของเราซึ่ ง
เยโฮวาห
ตั้ งอยู ที่ หน าพลั บพลาของพระ
26 เพราะฉะนั้ นเราจึงวา `ใหเรา องค"
สร างแท นบั ดนี้ มิ ใช สําหรั บ 30 เมื่ อฟ เนหั สปุ โรหิ ตและ
ถวายเครื่ องเผาบู ชาหรื อเครื่ อง ประมุ ขของชุ มนุ มชน และหั ว
สัตวบูชาใดๆ
หน าคนอิสราเอลที่ นั บเป นพั นๆ
27 แต เ พื่ อเป น พยานระหว า ง ที่ อยู ด วยกั นนั้ นได ยิ นถ อยคําที่
เรากั บท านทั้ งหลาย และระ- คนรูเบน คนกาด และคนมนัสหว างคนชั่ วอายุ ต อจากเราว าเรา เสห กล าว ก็ รู สึ กเป นที่ พอใจ
ทั้ งหลายจะกระทําการปรนนิ บัติ มาก
พระเยโฮวาห ต อพระพั กตร ของ 31 ฟ เ นหั ส บุ ต รชายของเอเลพระองค
ด วยเครื่ องเผา อาซาร ปุโรหิ ตจึ งกล าวแก คนรู บู ชาและเครื่ องสั ตวบู ชาและ เบน คนกาด และคนมนัสเสหวา
เครื่ องสันติบูชา ดวยเกรงว าลูก "วั นนี้ เราทราบแล วว าพระเยโฮหลานของท า นจะกล า วแก ลู ก วาห ทรงสถิ ตท า มกลางพวกเรา
หลานของเราในเวลาต อ ไปว า เพราะท านทั้ ง หลายมิ ได กระทํา
"เจาไมมีสวนในพระเยโฮวาห"'
การละเมิ ดต อพระเยโฮวาห
28 และเราคิ ดว า ถ ามี ใครพู ด ท านได ช วยให ชนอิ สราเอลพ น
เช นนี้ กั บเราหรื อกับเชื้ อสายของ จากพระหัตถของพระเยโฮวาห"
เราในเวลาข างหน า เราก็ จะ 32 แล วฟ เ นหั สบุ ตรชายเอเลกล าวว า `ดู เถิ ด นั่ นเป นแท น อาซาร ปุ โรหิ ต และประมุ ขทั้ ง
จํา ลองของแท น แห งพระเยโฮ- หลายก็ กลั บจากคนรู เบน และ
วาห บรรพบุรุษของเรากระทําไว คนกาด จากแผนดินกิเลอาดไป
มิ ใ ช เ พื่ อถวายเครื่ องเผาบู ช า ยั งแผ นดิ นคานาอั น ไปหาคน
หรือเครื่ องสัตวบูชา แตเพื่ อเปน อิสราเอลแจงขาวใหเขาทราบ
พยานระหวางเรากับทาน'
33 รายงานนั้ นเป น ที่ พอใจคน
29 ขอพระเจ า อย า ยอมให เ รา อิ สราเอล และคนอิ สราเอลก็
กบฏต อพระเยโฮวาห เลย และ สรรเสริญพระเจา และไมพูดถึง
(27) ปฐก 31:48; พบญ 12:5, 14; ยชว 22:34; 24:27
(29) พบญ 12:13-14 (31) อพย 25:8; ลนต 26:11-12; 2 พศด 15:2; ศคย 8:23
(33) 1 พศด 29:20; นหม 8:6; ดนล 2:19; ลก 2:28
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เรื่ องที่ จะกระทําสงครามกั บเขา ทางทิศตะวันตก
เพื่ อทําลายแผ นดิ นซึ่ งคนรู เบน 5พระเยโฮวาห พระเจ าของท าน
และคนกาดได อาศั ยอยู นั้ นอี ก จะทรงผลั กดันเขาออกไปให พน
เลย
หน าท าน และทรงขั บไล เขาให
34 คนรู เบนและคนกาดเรี ย ก ออกไปพนสายตาของทาน และ
แทนนั้ นวา แอด เพราะวา แทน ท านจะได ยึ ดครองแผ นดิ นของ
นั้ นเป น พยานในระหว างเราว า เขา ดั งที่ พระเยโฮวาห พระเจ า
พระเยโฮวาหเปนพระเจา
ของทานทรงสัญญาไวตอทาน
โยชูวาผู ชรามาก
6เพราะฉะนั้ นจงมี ความกล าใน
การที่ จะรักษาและกระทําตามสิ่ ง
ใหคําปรึกษาที่ ดี
ต อมาอี ก นานเมื่ อพระ สารพั ด ซึ่ งเขี ยนไว ในหนั ง สื อ
เยโฮวาห โปรดให อิ ส - พระราชบัญญัติ ของโมเสส เพื่ อ
ราเอลสงบจากการศึ ก ศั ต รู ทั้ ง จะไม ได หั นไปทางขวามื อ หรื อ
หลายที่ ล อมรอบ และโยชู วามี ทางซายมือ
7 เพื่ อว า ท า นจะมิ ไ ด ปะปนกั บ
อายุชราลงมาก
2โยชู วาก็เรี ยกบรรดาคนอิ สรา- ประชาชาติ เหล านี้ ซึ่ งเหลื ออยู
เอล ทั้ งพวกผู ใหญ ผู หัวหนา ผู ทามกลางทาน หรือออกชื่ อพระ
พิ พากษา และเจ าหน าที่ และ ของเขา หรื อปฏิ ญาณในนาม
กล าวแกเขาทั้ งหลายว า "ข าพ- พระของเขา หรือปรนนิบัติ พระ
นั้ น หรื อกราบลงนมั สการพระ
เจาแกและมีอายุมากแลว
3 ท า นทั้ งหลายได เ ห็ น สารพั ด นั้ น
ซึ่ งพระเยโฮวาหพระเจ าของทาน 8 แต ท า นจงติ ดพั น อยู กั บพระ
ได กระทําต อบรรดาประชาชาติ เยโฮวาห พระเจ าของท านดั ง ที่
เหล านี้ เพื่ อเห็ นแก ท าน เพราะ กระทําอยู จนทุกวันนี้
ว าพระเยโฮวาหพระเจ าของท าน 9เพราะว าพระเยโฮวาห ทรงขั บ
ไล ประชาชาติ ที่ ใหญ โตและแข็ ง
ไดทรงสู รบเพื่ อทาน
4ดู เถิ ด ประชาชาติ ที่ เหลื ออยู แรงออกไปใหพนหนาทาน สวน
นั้ น ข าพเจ าได จั บสลากแบ งให ท า นเองก็ ยั ง ไม มี ผู ใดต อ ต า น
เป น มรดกแก ต ระกู ล ของท า น ทานไดจนถึงวันนี้
รวมกั บประชาชาติ ทั้ งสิ้ นซึ่ ง 10 พวกท า นคนเดี ยวจะขั บไล
ข าพเจ าได ขจั ดออกเสี ย ตั้ งแต หนึ่ งพั นคนให หนี ไป เพราะว า
แม น้ํ า จอร แดนจนถึ งทะเลใหญ พระเยโฮวาห พ ระเจ า ของท า น

23

(1) ยชว 21:44; 22:4 (2) พบญ 31:28 (3) อพย 14:14; พบญ 1:30 (4) ยชว 13:2, 6
(5) อพย 23:30; 33:2 (6) พบญ 5:32; ยชว 1:7 (7) อพย 20:5; 23:13, 33
(8) พบญ 10:20 (9) พบญ 7:24; 11:23; ยชว 1:5 (10) อพย 14:14; ลนต 26:8
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ต อสู เพื่ อท านดั งที่ พระองค ทรง พระเยโฮวาห ก็ จะทรงนํ า สิ่ ง
สัญญาไว
สารพัดที่ ร ายมาถึ งทาน จนกว า
11 เพราะฉะนั้ นจงระวั งตั วให ดี พระองค จะทํา ลายท า นเสี ยจาก
ที่ จะรักพระเยโฮวาหพระเจ าของ แผนดินอันดีนี้ ซึ่ งพระเยโฮวาห
ทาน
พระเจ าของท านประทานแก
12 เพราะว าถ าทานหั นกลั บและ ทานเชนเดียวกัน
เข าร วมกั บประชาชาติ เหล านี้ ที่ 16 ถ าท านทั้ งหลายละเมิ ด
เหลืออยู ในหมู พวกทานโดยแตง พั น ธสั ญญาแห ง พระเยโฮวาห
งานกั บเขา คื อท านแต งงานกั บ พระเจ าของท าน ซึ่ งพระองค
หญิงของเขา และเขาแตงงานกับ ทรงบัญชาท านไวและไปปรนนิ หญิงของทาน
บั ติ พระอื่ น และกราบลงนมั ส13 ท านจงทราบเป นแน เถิ ด ว า การพระนั้ น แล วพระพิ โรธของ
พระเยโฮวาหพระเจาของทานจะ พระเยโฮวาห จะพลุ งขึ้ นต อท าน
ไม ท รงขั บไล ประชาชาติ เหล านี้ แล วท า นจะพิ นาศไปอย า งรวด
ออกไปให พ นหน าท าน แต เขา เร็ วจากแผ นดิ นที่ ดี ซึ่ งพระเยจะเป นบ วงและเป นกั บดั กท าน โฮวาห พระเจ าของท านประทาน
เป นหอกขางแคร เปนหนามยอก แกทาน"
ตา จนกว าท านจะพิ นาศไปจาก
โยชูวา พวกผู ใหญและ
แผ นดิ นที่ ดี นี้ ซึ่ งพระเยโฮวาห บรรดาคนอิสราเอลปฏิญาณวา
พระเจ าของท านประทานแก
จะปรนนิบัติพระเจา
ทาน
แล ว โยชู ว าก็ รวบรวม
14 ดู เถิ ด วั นนี้ ขาพเจ ากําลั งจะ
บรรดาตระกู ลคนอิ สเป นไปตามทางของโลกแล ว ราเอลมาที่ เชเคม แลวเรียกพวก
ท านทุ กคนได ทราบอย างสุ ดจิ ต ผู ใหญ ผู หั วหน า ผู พิ พากษา
สุดใจของทานแลววา ไมมีสักสิ่ ง และเจ าหน าที่ ของอิ สราเอลแล ว
เดี ยวซึ่ งพระเยโฮวาห พระเจ า เขาก็ มาปรากฏตั วต อพระพั กตร
ของท านตรั สเกี่ ยวกั บท า นแล ว พระเจา
ลมเหลวไป สําเร็จหมดทุกอยาง 2แล วโยชู วากล าวกั บประชาชน
ไมมีสักอยางเดียวที่ ลมเหลว
ทั้ งสิ้ นวา "พระเยโฮวาหพระเจา
15 สิ่ งสารพั ดที่ ดี ซึ่ งพระเยโฮ- ของอิ สราเอลตรั สดั งนี้ ว า `ใน
วาหพระเจาของทานสัญญาเกี่ ยว กาลดึ กดําบรรพ บรรพบุ รุ ษของ
กั บท านได สําเร็ จเพื่ อท านฉั นใด เจ าอยู ฟากแม น้ํ า ข างโน น คื อ

24

(11) ยชว 22:5 (12) พบญ 7:3-4; อสร 9:2; นหม 13:25; 2 ปต 2:20-21
(13) อพย 23:33; 34:12 (14) ยชว 21:45; 1 พกษ 2:2 (15) ลนต 26:14-39
(16) พบญ 4:24-28 (1) ปฐก 35:4; ยชว 23:2; 1 ซมอ 10:19 (2) ปฐก 11:7-32
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เท-ราห บิ ดาของอั บราฮั มและ ในถิ่ นทุรกันดารชานาน
ของนาโฮร และเขาปรนนิ บั ติ 8และเราก็ นํา เจ าทั้ งหลายมาที่
พระอื่ น
แผนดินของคนอาโมไรตซึ่ งอยู ที่
3 แล วเราได นํา บิ ดาของเจ า คื อ ฟากแมน้ําจอรแดนขางโนน เขา
อั บราฮั ม มาจากฟากแม น้ํ า ข า ง สู รบกั บเจาทั้ งหลาย และเราได
โน น และนําเขามาตลอดแผ น มอบเขาไว ในมื อของเจ า และ
ดิ นคานาอั น กระทําให เชื้ อสาย เจ า ทั้ งหลายยึ ด ครองแผ น ดิ น
ของเขามี มากมาย เราใหอิ สอั ค ของเขาและเราก็ ทํ า ลายเขาให
แกเขา
พนหนาเจา
4 เราให ยาโคบและเอซาวแก 9คราวนั้ นบาลาคบุ ตรชายศิ ปอิ สอั ค และเราได ให แดนเทื อก โปร กษั ตริ ยเมื องโมอั บได ลุกขึ้ น
เขาเสอี ร แก เอซาวเป นกรรม ต อสู กั บอิ สราเอล เขาใช ให ไป
สิ ทธิ์ แต ยาโคบและลู กหลาน ตามบาลาอั มบุ ตรชายเบโอร มา
ของเขาไดลงไปในอียิปต
ใหแชงเจาทั้ งหลาย
5และเราได ใช โมเสสกั บอาโรน 10 แตเราไมฟงบาลาอัม เพราะ
มา และเราไดใหภัยพิบัติเกิดแก ฉะนั้ นเขาจึ งอวยพรเจ าทั้ งหลาย
อี ยิปต ด วยสิ่ งที่ เรากระทําท าม- เรื่ อยไป ดั งนั้ นเราจึงชวยเจาให
กลางเขานั้ น และภายหลังเราได พนมือของเขา
นําเจาทั้ งหลายออกมา
11 และเจ าทั้ งหลายข า มแม น้ํ า
6แลวเราก็ นําบรรพบุ รุษของเจ า จอรแดน มาที่ เมืองเยรีโค และ
ออกจากอี ยิปต และเจ าทั้ งหลาย ชาวเมืองเยรีโคตอสู กับเจา และ
มาถึงทะเล และชาวอียิปตไดไล คนอาโมไรต คนเปริสซี คนคาตามบรรพบุ รุ ษของเจ าทั้ งหลาย นาอัน คนฮิตไทต คนเกอรกาชี
ด วยรถรบและพลม ามาถึ งทะเล คนฮีไวต และคนเยบุส และเรา
แดง
ได ม อบเขาไว ใ นมื อของเจ า ทั้ ง
7 และเมื่ อเขาร องทู ลต อพระ หลาย
เยโฮวาห พระองค ก็ บันดาลให 12 และเราได ใ ช ตั วต อ ไปข า ง
ความมื ดเกิ ดขึ้ นระหว างเจ าทั้ ง หน าเจ าทั้ งหลาย
ซึ่ งขั บไล
หลายและชาวอียิปต และกระทํา กษั ตริ ยทั้ งสองของชาวอาโมไรต
ใหทะเลทวมมิดเขา นัยนตาของ ไปเสียใหพนหนาเจา ไมใชดวย
เจาทั้ งหลายไดเห็นสิ่ งที่ เรากระ- ดาบหรือดวยธนูของเจา
ทําในอียิปต และเจาทั้ งหลายอยู 13 เราได ยกแผ น ดิ น ซึ่ งเจ า ไม
(3) ปฐก 12:1, 3; 21:1-8 (4) ปฐก 25:24-26; 36:8 (5) อพย 3:10; 7-10
(6) อพย 12:37 (7) อพย 14:20; พบญ 4:34 (8) กดว 21:12-35 (9) กดว 22:2-14
(10) กดว 23:11, 20 (11) ยชว 3:14, 17 (12) อพย 23:28 (13) พบญ 6:10-11
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ได เหนื่ อยกายบนนั้ น และยก นั้ นทรงนําข าพเจ าทั้ งหลายและ
เมื องซึ่ งเจ าทั้ งหลายไม ต อง บรรพบุ รุ ษ ของข า พเจ า ขึ้ นมา
สร างให แก เจ าและเจ าทั้ งหลาย จากแผนดินอียิปต และออกจาก
ได เขาอยู เจ าได กินผลของสวน เรื อนทาสนั้ น และเป นผู ทรง
องุ นและสวนมะกอกเทศซึ่ งเจ า กระทํา หมายสํ า คั ญยิ่ งใหญ ทั้ ง
ไมตองปลูก'
หลายท ามกลางสายตาของพวก
14 เหตุ ฉะนั้ น บั ดนี้ จงยําเกรง ขาพเจา และทรงคุ มครองขาพพระเยโฮวาห และปรนนิ บัติ พระ เจาทั้ งหลายไว ตลอดทางที่ ขาพองค ด วยความจริ ง ใจและด วย เจ าได เดิ นไป และท ามกลาง
ความจริง จงทิ้ งพระเหลานั้ นซึ่ ง ชนชาติ ทั้ งหลายซึ่ งพวกข าพเจ า
บรรพบุ รุ ษของทานได เคยปรน- ผานไป
นิ บัติ ที่ ฟากแม น้ํา ข างโน น และ 18 และพระเยโฮวาห ทรงขั บไล
ในอียิปตเสีย และทานทั้ งหลาย ชนชาติ ทั้ งหลายออกไปให พ น
จงปรนนิบัติพระเยโฮวาห
หน าข าพเจ า คื อคนอาโมไรต ผู
15 และถ า ท า นไม เ ต็ ม ใจที่ จะ ซึ่ งอยู ในแผนดินนั้ น เพราะฉะปรนนิ บัติพระเยโฮวาห ทานทั้ ง นั้ นข าพเจาทั้ งหลายจะปรนนิบัติ
หลายจงเลือกเสียในวั นนี้ วาท าน พระเยโฮวาหดวย เพราะวาพระ
จะปรนนิ บั ติ ผู ใด จะปรนนิ บั ติ องคทรงเปนพระเจาของขาพเจา
พระซึ่ งอยู ฟากแม น้ํ า ข างโน นที่ ทั้ งหลาย"
บรรพบุ รุ ษของทานได เคยปรน- 19 แต โยชู วากล าวแก ประชาชน
นิบัติ หรือพระของคนอาโมไรต ว า "ท านทั้ งหลายจะปรนนิ บั ติ
ในแผนดิ นซึ่ งทานอาศั ยอยู แต พระเยโฮวาห ไม ได ด วยว าพระ
ส วนข าพเจ าและครอบครั วของ องค ท รงเป นพระเจ าบริ สุ ทธิ์
ขาพเจา เราจะปรนนิบัติพระเย- พระองค ท รงเป น พระเจ า หวง
โฮวาห"
แหน พระองค จะไม ทรงอภั ย
16 ฝ า ยประชาชนทั้ งหลายจึ ง การละเมิ ด หรื อ ความบาปของ
ตอบว า "ขอพระเจ าอย ายอม ทาน
ให ข า พเจ า ทั้ งหลายละทิ้ งพระ 20 ถ า ท า นทั้ งหลายละทิ้ งพระ
เยโฮวาห ไ ปปรนนิ บั ติ พระอื่ น เยโฮวาห ไ ปปรนนิ บั ติ พระอื่ น
เลย
แล วพระองคจะทรงหั นกลับและ
17 เพราะพระเยโฮวาห พระเจ า กระทําอั นตรายแก ท าน และ
ของข าพเจ าทั้ งหลาย พระองค ผลาญท านเสี ย หลั งจากที่ พระ
(14) ปฐก 17:1; พบญ 10:12; 18:13; ยชว 24:2, 23
(15) ปฐก 18:19; อพย 23:24, 32; ยชว 24:2; นรธ 1:15 (18) สดด 116:16
(19) อพย 20:5; 23:21; ลนต 11:44-45 (20) ยชว 23:15; 1 พศด 28:9; อสร 8:22
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องคทรงกระทําดีตอทานแลว"
จะเปนพยานปรักปรําเรา เพราะ
21 และประชาชนกล า วแก โย- ศิ ล านี้ ได ยิ นพระวจนะทั้ งสิ้ น
ชูวาวา "หามิได แตขาพเจาทั้ ง แห งพระเยโฮวาห ซึ่ งตรั สแก เรา
หลายจะปรนนิบัติพระเยโฮวาห" จึ งจะเป นพยานปรั ก ปรํ า ท า น
22 แล วโยชู ว ากล า วแก ประชา เกลื อกว าท านจะปฏิ เสธพระเจ า
ชนว า "ท านทั้ งหลายเป นพยาน ของทาน"
ปรักปรําตนเองวา ทานไดเลือก 28 แล วโยชู วาก็ ปล อ ยให ประพระเยโฮวาห เพื่ อปรนนิบัติพระ ชาชนกลั บไปยั งที่ มรดกของตน
องคนะ" และเขากลาววา "ขาพ- ทุกคน
เจาทั้ งหลายเปนพยาน"
ความตายและการฝงศพ
23 ท านจึงกลาวว า "เพราะฉะของโยชูวา
นั้ น บัดนี้ จงทิ้ งพระอื่ นซึ่ งอยู ใน 29 อยู มา ภายหลั งเหตุ การณ
หมู พวกท านนั้ นเสี ย และโน ม เหล านี้ โยชู วาบุ ตรชายนู น ผู รั บ
จิ ตใจของท านเข าหาพระเยโฮ- ใชของพระเยโฮวาหก็สิ้ นชีวิต มี
วาหพระเจาของอิสราเอล"
อายุหนึ่ งรอยสิบป
24 และประชาชนกล าวแก โยชู - 30 และเขาก็ ฝ ง ท า นไว ใ นที่ ดิ น
วาวา "ขาพเจาทั้ งหลายจะปรน- มรดกของท านที่ เมื องทิ มนาทนิ บั ติ พระเยโฮวาห พระเจ าของ เสราห ซึ่ งอยู ในแดนเทื อกเขา
ขาพเจา และเชื่ อฟงพระสุรเสียง แห งเอฟราอิ ม ทิ ศเหนื อของ
ของพระองค"
ยอดเขากาอัช
25 ดั งนั้ น โยชู วาก็ ได กระทํา 31 คนอิ สราเอลได ปรนนิ บั ติ
พั นธสั ญญากั บประชาชน และ พระเยโฮวาหตลอดสมัยของโยวางกฎเกณฑและกฎใหแกเขาใน ชู วา และตลอดสมั ยของพวกผู
วันนั้ นที่ เมืองเชเคม
ใหญ ผู มี อายุ ยื น นานกว า โยชู วา
26 และโยชู วาก็ จารึ กถ อยคํา ผู ซึ่ งไดทราบถึงบรรดาพระราชเหล านี้ ไว ในหนั งสื อพระราช กิ จซึ่ งพระเยโฮวาห ท รงกระทํา
บัญญัติของพระเจา และทานได เพื่ ออิสราเอล
เอาก อนหิ น ใหญ ตั้ ง ไว ที่ ใ ต ต น 32 กระดูกของโยเซฟซึ่ งชนอิ สโอ กที่ ในสถานบริ สุ ทธิ์ แห งพระ ราเอลนํามาจากอี ยิ ปต นั้ น เขา
เยโฮวาห
ฝงไวที่ เมืองเชเคม ในสวนที่ ดิน
27 และโยชู ว ากล า วแก ป ระชา ซึ่ งยาโคบซื้ อไวจากลู กหลานของ
ชนทั้ งปวงวา "ดูเถิด ศิลากอนนี้ ฮาโมร บิ ด าของเชเคมเป น เงิ น
(22) สดด 119:173 (23) ปฐก 35:2; ยชว 24:14 (24) อพย 19:8; 24:3, 7
(25) อพย 15:25; ยชว 24:1 (26) ปฐก 28:18 (27) ปฐก 31:48 (28) วนฉ 2:6-7
(29) วนฉ 2:8 (30) ยชว 19:50; วนฉ 2:9 (31) พบญ 11:2 (32) ปฐก 33:19; 50:25
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หนึ่ งรอยแผน ที่ นี้ ตกเปนมรดก ท านไว ในเนิ นเขาซึ่ งเป นของฟ ของลูกหลานโยเซฟ
เนหั สบุ ตรชายของท าน ซึ่ งได
33 และเอเลอาซาร บุตรชายของ มอบไว ใ ห เ ขาในแดนเทื อ กเขา
อาโรนก็ สิ้ นชี วิต และเขาฝ งศพ เอฟราอิม

(33) อพย 6:25; 7:23; 28:1; กดว 20:28; ยชว 14:1
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