
หนา 448โยชูวา
โยชูวาไดรับหนาท่ีใหม

1อยู มาเมื่ อโมเสสผู รับใชของ
พระเยโฮวาห สิ้ นชี วิ ตแล ว

พระเยโฮวาหตรัสกับโยชูวาบุตร
ชายนูนผูรับใชของโมเสสวา
2"โมเสสผู รับใชของเราสิ้นชีวิต
แลว ฉะนั้นบัดนี้ จงลุกข้ึน
ยกขามแมน้ําจอรแดนนี้ ทั้ ง
เจาและชนชาตินี้ ทั้ งหมดไปยัง
แผนดินซึ่ งเรายกใหแก เขาทั้ ง
หลาย คือแกคนอิสราเอล
3ทุกๆตําบลถิ่นที่ฝาเทาของเจา
ทั้งหลายจะเหยียบลง เราไดยก
ใหแกเจาทั้ งหลาย ดังที่ เราได
ตรัสไวกับโมเสส
4ตั้ งแตถิ่ นทุรกันดารและภูเขา
เลบานอนนี้ ไกลไปจนถึงแมน้ํา
ใหญ คือแมน้ํายูเฟรติส แผน
ดินทั้ งหมดของคนฮิตไทต ถึง
ทะเลใหญทางทิศตะวันตก จะ
เปนอาณาเขตของเจา
5 ไม มี ผู ใดจะยืนหยัดตอหน า
เจาไดตลอดชีวิตของเจา เราอยู
กับโมเสสมาแลวฉันใด เราจะอยู
กับเจาฉันนั้น เราจะไมละเลย
หรือละทิ้งเจาเสีย
6จงเขมแข็งและกล าหาญเถิด
เพราะเจาจะกระทําใหชนชาตินี้
แบงมรดกในแผนดินนั้น ซึ่ ง
เราปฏิญาณไวกับบรรพบุรุษของ
เขาทั้งหลายวาจะยกใหเขา

7 เพียงแตจงเข มแข็งและกล า
หาญย่ิงเถิด ระวังที่ จะกระทํา
ตามพระราชบัญญัติทั้ งหมดซึ่ ง
โมเสสผู รับใชของเราได บัญชา
เจาไวนั้น อยาหลีกเลี่ยงจากพระ
ราชบัญญัติ นั้ นไปทางขวามื อ
หรือทางซาย เพ่ือวาเจาจะไปใน
ถิ่นฐานใด เจาจะไดรับความสํา-
เร็จอยางดี
8อยาใหหนั งสือพระราชบัญ-
ญัติ นี้ ห างเหินไปจากปากของ
เจา แตเจาจงตรึกตรองตามนั้น
ทั้ งกลางวันและกลางคืน เพ่ือ
เจาจะไดระวังที่จะกระทําตามขอ
ความที่ เขียนไวนั้ นทุกประการ
แลวเจาจะมีความจําเริญ และ
เจาจะสําเร็จผลเปนอยางดี
9 เราสั่ งเจ าไวแล วมิ ใชหรือว า
จงเข มแข็ งและกล าหาญเถิ ด
อย าตกใจหรื อคร ามกลั วเลย
เพราะว าเจ าไปในถิ่ นฐานใด
พระเยโฮวาหพระเจ าของเจ า
ทรงสถิตกับเจา"

โยชูวาเตรียมประชาชน
ท่ีจะขามแมนํ้าจอรแดน

10 แลวโยชูวาบัญชาเจาหนาที่
ทั้งปวงของประชาชนวา
11 "จงไปในคายสั่ งประชาชนวา
จงเตรียมเสบียงอาหารไว เพราะ
วาภายในสามวันท านทั้ งหลาย
จะตองยกขามแมน้ําจอรแดนนี้

(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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หนา 449
เพ่ือเขาไปยึดครองแผนดิน ซึ่ง
พระเยโฮวาหพระเจ าของท าน
ประทานแกทานใหยึดครอง"
12 แลวโยชู วาพูดกับคนรู เบน
คนกาด และคนตระกูลมนัสเสห
ครึ่งหนึ่งวา
13 "จงจําคําที่โมเสสผู รับใชของ
พระเยโฮวาห บั ญชาท านทั้ ง
หลายไววา พระเยโฮวาหพระเจา
ของท านทั้ งหลายจั ดที่ พั กให
ทาน และประทานแผนดินนี้แก
ทาน
14 จงให ภรรยาของท านทั้ ง
หลาย ลูกเล็กของทาน และฝูง
สั ตว ของท านอยู ในแผ นดิ น
ซึ่ ง โมเสสยกให ที่ ฟากแม น้ํ า
จอรแดนขางนี้ แตผูชายที่ชํา-
นาญศึกทั้ งหลายในพวกท าน
ตองถืออาวุธขามไปเปนทัพหนา
เพ่ือชวยพ่ีนองของตน
15 จนกวาพระเยโฮวาหจะประ-
ทานที่ พักใหแกพ่ีนองของทาน
ดังที่ประทานแกทาน ทั้งใหเขา
ได ยึดครองแผนดินซึ่ งพระเย-
โฮวาหพระเจาของทานประทาน
แกเขา แลวทานจึงจะกลับไปยัง
แผนดินที่ ทานยึดครองและถือ
ไวเปนกรรมสิทธิ์ คือแผนดินซึ่ง
โมเสสผู รับใชของพระเยโฮวาห
ได ให แก พวกท านฟากแมน้ํา
จอรแดนขางนี้ ทางดวงอาทิตย
ข้ึน"

16 เขาทั้งหลายจึงตอบโยชูวาวา
"สิ่งสารพัดซึ่งทานบัญชาแกพวก
เรา เราจะกระทําตาม ทานจะให
พวกเราไปในที่ใดๆ เราจะไป
17 เราเชื่ อฟงโมเสสในเร่ืองทั้ ง
ปวงอยางไร เราจะเชื่ อฟงทาน
อยางนั้น ขอเพียงวาพระเยโฮ-
วาหพระเจ าของท านทรงสถิต
กับทาน ดังที่พระองคไดสถิต
กับโมเสสก็แลวกัน
18 ผู ใดที่ ขั ดขืนคําบัญชาของ
ทาน และไมเชื่อฟงถอยคําของ
ทาน ไมวาทานจะบัญชาเขา
อยางไร ผูนั้นจะตองถึงตาย ขอ
เพียงให เขมแข็งและกล าหาญ
เถิด"

นางราหับชวยผูสอดแนม

2ตอมา โยชูวาบุตรชายนูน
ไดใช ชายสองคนจากเมือง

ชิ ทธิ มเป นการลั บให ไปสอด
แนม กลาววา "จงไปตรวจดู
แผนดินนั้น และเมืองเยรีโค
ดวย" คนทั้งสองก็ไป เขาไปใน
เรือนของหญิงโสเภณีคนหนึ่ ง
ชื่อราหับ และพักอยูที่นั่น
2มีคนทูลกษัตริยเมืองเยรีโควา
"ดูเถิด มีชายอิสราเอลบางคน
เขามาคืนนี้ เพ่ือจะสอดแนมดู
แผนดิน"
3ฝายกษัตริย เมืองเยรีโคจึงใช
คนไปสั่ งราหับวา "จงสงคน
เหลานั้นซึ่งมาหาเจาในบานของ

โยชูวา 1, 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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หนา 450
เจาออกมาใหเรา เพราะเขามา
เพ่ื อจะสอดแนมดูทั่ วแผ นดิน
ของเรา"
4แตหญิงนั้นไดซอนชายทั้งสอง
เสียแลวจึงกลาววา "มีผู ชาย
มาหาขาพเจาจริง แตเขามาจาก
ไหนขาพเจาไมทราบ
5ตอมา เมื่ อจะปดประตูเมือง
ในเวลาพลบค่ํา คนเหลานั้ นก็
ออกไปแลว เขาไปทางไหน
ขาพเจาไมทราบ จงรีบตามเขา
ไปเถิด คงทันเขา"
6แตหญิงนั้ นไดพาคนทั้ งสอง
ข้ึนบนหลังคาแลวซอนตัวเขาไว
ใตตนปานซึ่ งวางลําดับตากไวที่
ดาดฟาบนหลังคานั้น
7 เขาทั้ งหลายก็ ไล ตามคนทั้ ง
สองไปทางแมน้ําจอรแดนจนถึง
ทาขาม พอคนที่ไลตามนั้นออก
ไปแลวเขาก็ปดประตูเมือง
8 เมื่ อชายทั้ งสองคนยังไมนอน
หญิงนั้นก็ ข้ึนไปหาเขาบนหลัง-
คา
9กลาวแกชายนั้นวา "ดิฉัน
ทราบแลววา พระเยโฮวาห
ประทานแผนดินนี้ แกพวกทาน
ความครามกลัวตอทานไดตกอยู
บนเราทั้งหลาย และบรรดาชาว
แผนดินก็ครั่นครามตอทาน
10 เพราะเราทั้ งหลายได ยิ น
เร่ืองที่พระเยโฮวาหทรงกระทํา
ใหทะเลแดงแหงไปตอหนาทาน

เมื่ อทานออกจากอียิปต และ
เร่ื องการที่ ท านได กระทําแก
กษัตริยทั้ งสองของคนอาโมไรต
ซึ่ งอยู ฟากแมน้ําจอรแดนข าง
โนน คือกษัตริยสิโหนและโอก
ผู ซึ่ งท านทั้ งหลายได ทําลาย
เสียสิ้น
11 เพราะเรื่องทานนี้แหละ พอ
เราไดยินขาวนี้ จิตใจของเราก็
ละลายไป ไมมีความกลาหาญ
เหลื ออยู ในสั กคนหนึ่ ง เลย
เพราะพระเยโฮวาหพระเจาของ
ท านเป นพระเจ าของสวรรค
เบ้ืองบนและโลกเบื้องลาง
12 ฉะนั้นบัดนี้ ขอทานปฏิญาณ
ใหดิ ฉันในพระนามพระเยโฮ-
วาหวา เมื่อดิฉันไดสําแดงความ
เมตตาตอทานแลว ทานจะ
แสดงความเมตตาตอเรือนบิดา
ของดิ ฉันและใหมีหมายสําคัญ
อันแนนอนตอกัน
13 และขอไว ชี วิ ตบิ ดามารดา
พ่ีนองชายหญิง และทุกคนที่
เปนของวงศญาตินี้ ใหชี วิตเรา
รอดจากตาย"
14 ชายนั้นจึงตอบนางวา "ชีวิต
ของเราเพ่ือชีวิตของเจานะหรือ
ถาเจาไมแพรงพรายธุรกิจนี้แก
ผู ใด เราจะมีความเมตตาและ
จริงใจตอเจา เมื่อพระเยโฮวาห
ประทานแผนดินนี้แกเรา"
15 แลวนางจึ งเอาเชือกหยอน

โยชูวา 2

(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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หนา 451
เขาทั้ งสองลงทางหน าต า ง
เพราะบานของนางตั้ งอยูที่ กํา-
แพงเมือง นางอาศัยอยูในกํา-
แพง
16 นางจึงบอกเขาวา "จงข้ึนไป
บนภูเขา ดวยเกรงวาผูที่ไลตาม
จะพบเขา จงซอนตัวอยูสามวัน
จนกวาผูที่ ไลตามจะกลับ แลว
จึงคอยออกเดินตอไป"
17 ชายนั้ นจึ ง พู ดกั บนางว า
"ฝายเราจะไมใหผิดคําปฏิญาณ
ซึ่งเจาไดใหเราปฏิญาณนั้น
18 ดูเถิด เมื่ อเรายกเขามาใน
แผนดินนี้ เจาจงเอาดายแดงนี้
ผูกไวที่หนาตางซึ่ งเจาหยอนเรา
ลงไปนั้น และเจาจงรวบรวม
บิดามารดา พ่ีนอง และครัว
เรือนของบิดาทั้ งสิ้นเขามาไวใน
บาน
19 ถามีผู ใดออกไปที่ ถนนนอก
ประตูบาน ใหโลหิตของผูนั้นตก
บนศีรษะของผูนั้นเอง ฝายเรา
ไมมีความผิด แตถามีคนหนึ่ ง
คนใดยกมือข้ึนทํารายผู ใดที่อยู
กับเจาในเรือน ใหโลหิตของคน
นั้นตกบนศีรษะของเราเถิด
20 แตถาเจ าแพรงพรายธุรกิจ
ของเราแกผูใด เราก็พนจากคํา
ปฏิญาณซึ่งเจาใหเราปฏิญาณไว
นั้น"
21 นางจึงกลาววา "ใหเปนไป
ตามคําของทานเถิด" แลวนางก็

สงคนทั้ งสองนั้นไป เขาก็ไป
นางจึงเอาดายแดงผูกไวที่หนา-
ตาง
22 คนทั้ งสองออกไปแล วป น
ข้ึนไปบนภูเขาพักอยู ที่ นั่ นสาม
วัน จนผูที่ไลตามกลับ  เพราะผู
ที่ ไลตามนั้นไดคนหาอยูตลอด
ทางก็ไมพบ
23 ชายทั้ งสองก็ลงจากภูเขาอีก
และขามไปหาโยชูวาบุตรชายนูน
แลวเลาเหตุการณทั้ งสิ้นซึ่ งเกิด
แกตนใหฟง
24 และเขากล าวแก โยชู วาว า
"พระเยโฮวาหทรงมอบแผนดิน
นั้นทั้ งหมดไวในมือเราแนนอน
แลว และย่ิงกวานั้ นอีกบรรดา
ชาวบานชาวเมืองในแผนดินนี้
ก็มีใจครั่ นครามไป เพราะเรา
เปนเหตุ"

คนอิสราเอลขาม
แมนํ้าจอรแดน

3ฝายโยชูวาก็ตื่ นแตเชา เขา
ทั้ งหลายยกออกจากชิทธิม

มาถึงแมน้ําจอรแดน ทั้งตัวทาน
และคนอิสราเอลทั้งหมด เขาพัก
อยูที่นั่นกอนจะขามไป
2ครั้นลวงมาไดสามวัน พวก
เจาหนาที่ก็ไปทั่วคาย
3แลวบัญชาประชาชนวา "เมื่อ
ท านเห็ นหี บพั นธสั ญญาแห ง
พระเยโฮวาหพระเจ าของท าน
และเห็นคนเลวีซึ่ งเปนปุโรหิต

โยชูวา 2, 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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หนา 452
หามไป ก็ใหยกออกจากที่ ของ
ทานตามหีบนั้นไป
4ทิ้ งระยะของท านไว ให ห าง
จากหี บประมาณสองพั นศอก
อยาเขาไปใกลหีบนั้น เพ่ือทาน
ทั้ งหลายจะได รู จักทางที่ จะไป
เพราะท านยั งไม เคยมาทางนี้
กอน"
5ฝายโยชูวาจึงกลาวแกประชา
ชนวา "จงชําระตัวใหบริสุทธิ์เถิด
เพราะวาพรุ งนี้ พระเยโฮวาหจะ
ทรงกระทําการมหัศจรรยทาม-
กลางทาน"
6 โยชู วาสั่ งพวกปุ โรหิ ตว า
"จงยกหีบพันธสัญญาขามไปขาง
หนาประชาชนทั้งปวง"   เขาก็
ยกหี บพันธสัญญาเดิ นไปข าง
หนาประชาชน
7พระเยโฮวาหตรัสกับโยชูวาวา
"วันนี้ เราจะเริ่มยกยองเจาทาม-
กลางสายตาของบรรดาอิสราเอล
เพ่ือเขาจะทราบวา เราอยูกับ
โมเสสมาแลวอยางไร เราจะอยู
กับเจาอยางนั้น
8และเจาจงสั่งปุโรหิตผูหามหีบ
พันธสัญญาวา `เมื่ อทานทั้ ง
หลายมาริมแมน้ํ าจอร แดนจง
หยุดยืนอยูในแมน้ําจอรแดน'"
9และโยชูวากลาวแกคนอิสรา-
เอลวา "จงมาที่นี่ เถิด และฟง
พระดํารัสของพระเยโฮวาหพระ
เจาของทาน"

10 และโยชูวากลาววา "โดยเหตุ
นี้ ท านทั้ งหลายจะได ทราบว า
พระเจาผูทรงพระชนมไดประ-
ทับอยู ท ามกลางทานทั้ งหลาย
และวาพระองคจะทรงขับไลคน
คานาอัน คนฮิตไทต คนฮีไวต
คนเปริสซี คนเกอรกาชี คนอา-
โมไรต และคนเยบุสใหพนหนา
ทานทั้งหลายอยางแนนอน
11 ดูเถิด หีบพันธสัญญาแหง
องคพระผู เปนเจาป นสากลพิ-
ภพจะขามไปขางหนาทานลงไป
ในแมน้ําจอรแดน
12 ฉะนั้ นบัดนี้ จงเลือกคนสิบ
สองคนออกจากตระกูลอิสรา-
เอลตระกูลละคน
13 และตอมาทันทีที่ เมื่อฝาเทา
ของปุโรหิตผู หามหีบแห งพระ
เยโฮวาหองคพระผู เปนเจาแหง
แผนดินโลกทั้ งสิ้น จะลงไปยืน
อยูในแมน้ําจอรแดน น้ําในแม
น้ําจอรแดนจะถูกตัดขาดจากน้ํา
ที่ ไหลมาจากขางบน น้ํานั้ นจะ
หยุดตั้งข้ึนเปนกองเดียว"
14 ดังนั้ นเมื่ อประชาชนยกจาก
เต็นทของเขาทั้ งหลาย เพ่ือจะ
ขามแมน้ําจอรแดน พรอมกับ
ปุโรหิตหามหีบพันธสัญญาไป
ขางหนาประชาชน
15 เมื่ อคนหามหีบมาถึงแมน้ํา
จอร แดนและเท าของปุ โรหิ ต
ผู หามหีบก าวลงในริ มแม น้ํา

โยชูวา 3

(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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หนา 453
แลว  (แมน้ําจอรแดนข้ึนทวม
ฝงตลอดฤดูเกี่ยวขาวเสมอ)
16 น้ํ า ที่ ไหลมาจากข างบนก็
หยุดตั้ งข้ึ นและนูนข้ึนเปนกอง
ไกลออกไปย่ิ งนั กตั้ งแต เมื อง
อาดัม ซึ่ งเปนเมืองอยู ขางๆ
เมืองศาเรธาน และน้ําที่ไหลลง
สูทะเลแหงที่ ราบ คือทะเล
เค็มนั้นก็ขาดกันสิ้น แลวประชา
ชนก็ขามไปที่ ฝ งตรงขามเมือง
เยรีโค
17 และปุโรหิตผูหามหีบพันธ-
สัญญาของพระเยโฮวาห ยืนมั่ น
อยู บนดินแดนแหงกลางแมน้ํา
จอรแดน คนอิสราเอลทั้งหมดก็
เดินขามไปบนดินแหง จนประ-
ชาชนข ามแม น้ํ า จอร แดนไป
หมด
ท่ีระลึกท่ีทําดวยศิลาสองแหง

4ตอมาเมื่ อประชาชนนั้ นได
ข ามแมน้ํ าจอร แดนเสร็ จ

หมดแลว พระเยโฮวาหตรัสสั่ ง
โยชูวาวา
2 "จงเลื อกชายสิบสองคนจาก
ประชาชนตระกูลละคน
3และบัญชาเขาวา `จงไปเอา
ศิลาสิบสองกอนจากที่นี่ที่กลาง
แมน้ําจอรแดน ตรงที่ซึ่งเทาของ
ปุโรหิตยืนมั่นอยูนั้ น ขนมา
วางไว ในที่ ซึ่ งท านทั้ งหลายจะ
นอนในคืนวันนี้'"
4แลวโยชูวาก็เลือกชายสิบสอง

คน ซึ่งทานจัดตั้งจากประชาชน
อิสราเอลตระกูลละคน
5โยชูวาจึงสั่งเขาวา "จงผานไป
ข างหน าหี บของพระเยโฮวาห
พระเจาของทานลงไปกลางแม
น้ําจอรแดน แลวแบกศิลามาคน
ละก อนตามจํานวนตระกู ลคน
อิสราเอล
6 เพ่ื อวาสิ่ งนี้ จะเปนหมายสํา-
คัญในหมูพวกทานทั้งหลาย ใน
เมื่ อลู กหลานของท านจะถาม
บิดาในเวลาตอไปวา `ศิลาเหลา
นี้มีความหมายอะไร'
7แล วท านจงตอบพวกเขาว า
`น้ํ าที่ จอรแดนขาดจากกันต อ
หนาหีบพันธสัญญาแหงพระเย-
โฮวาห เมื่ อหีบนั้นขามแมน้ํา
จอรแดน น้ําในแมน้ําจอรแดนก็
ขาดจากกัน ศิลาเหลานี้จะเปนที่
รําลึกแกลูกหลานอิสราเอลเปน
นิตย'"
8คนอิสราเอลเหลานั้นก็กระทํา
ตามที่ โยชูวาบัญชา และขนหิน
สิบสองกอนมาจากกลางจอร-
แดน ตามจํานวนตระกูลคนอิส-
ราเอล ดังที่พระเยโฮวาหตรัสสั่ง
โยชูวา และเขาก็แบกมายังที่ซึ่ง
เขาพักอยู วางไวที่นั่น
9และโยชู วาไดตั้ งศิลาสิบสอง
กอนไวกลางแมน้ําจอรแดน ตรง
ที่ ที่ เท าของปุ โรหิ ตผู หามหีบ
พันธสัญญายืนอยู และศิลาเหลา

โยชูวา 3, 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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หนา 454
นั้นก็ยังอยูจนทุกวันนี้
10 เพราะว าปุ โรหิตผู หามหีบ
นั้ นได ยืนอยู ที่ กลางจอร แดน
กวาสิ่งสารพัดจะสําเร็จ ตามซึ่ง
พระเยโฮวาห บัญชาโยชู วาให
บอกประชาชน ตามซึ่งโมเสสได
บัญชาไวกับโยชู วาทุกประการ
แลวประชาชนก็รีบขามไป
11 ตอมาเมื่ อประชาชนขามไป
หมดแลว หีบแหงพระเยโฮวาห
และปุ โรหิ ตก็ ข ามไปต อหน า
ประชาชน
12 คนรูเบน คนกาด และคน
มนัสเสหครึ่งตระกูลถืออาวุธนํา
หนาคนอิสราเอลขามไปตามที่
โมเสสไดสั่งเขาไว
13 มีคนถืออาวุธไวพรอมที่ จะ
เขาสงครามประมาณสี่หมื่ นคน
ไดขามไปตอพระพักตรพระเย-
โฮวาหเพ่ือทําศึก ไปถึงที่ ราบ
เขตเมืองเยรีโค
14 ในวันนั้ นพระเยโฮวาหทรง
ยกยองโยชู วาทามกลางสายตา
ของคนอิสราเอลทั้งปวง เขาทั้ง
หลายก็ยําเกรงทาน ดังที่เขาเคย
ยําเกรงโมเสสตลอดชี วิ ตของ
ทาน
15 พระเยโฮวาหตรัสกับโยชูวา
วา
16 "จงบัญชาปุโรหิตผู หามหีบ
พระโอวาทให ข้ึ นมาจากจอร-
แดน"

17 โยชูวาจึงบัญชาแกปุโรหิตวา
"จงข้ึนมาจากจอรแดนเถิด"
18 ตอมาเมื่ อปุโรหิตผูหามหีบ
พันธสัญญาแหงพระเยโฮวาหข้ึน
มาจากกลางจอรแดน เมื่ อฝา
เท าของปุ โรหิ ตยกข้ึ นเหยียบ
แผนดินแหง น้ําในจอรแดนก็
กลับมายังที่ เกา ไหลทวมฝ ง
อยางเดิม

กิลกาลคือคายแหงแรก
ในคานาอัน

19 ประชาชนได ข้ึ นจากจอร-
แดนในวันที่สิบเดือนที่หนึ่ง ไป
ตั้งคายอยูที่กิลกาล ริมเขตเมือง
เยรีโคขางทิศตะวันออก
20 และศิลาสิบสองกอนซึ่ งเขา
นําออกมาจากจอรแดนนั้น โย-
ชูวาก็ไดตั้งไวที่กิลกาล
21 ทานจึงกลาวแกคนอิสราเอล
วา "เวลาภายหนาเมื่อลูกหลาน
จะถามบิดาของเขาวา `ศิลาเหลา
นี้มีความหมายอะไร'
22 แลวทานจงตอบแกลูกหลาน
ใหทราบวา `อิสราเอลไดขาม
จอรแดนนี้บนดินแหง'
23 เพราะว าพระเยโฮวาหพระ
เจาของทานทั้ งหลายกระทําให
แมน้ําจอรแดนแหงไปเพ่ือทาน
จนทานขามไปไดหมด ดังที่
พระเยโฮวาหพระเจ าของท าน
กระทําแกทะเลแดง ทรงกระทํา
ใหแหงเพ่ือเราทั้งหลาย จนเรา

โยชูวา 4

(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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หนา 455
ขามไปหมด
24 เพ่ื อชนชาติทั้ งหลายทั่ วพิ-
ภพจะไดทราบวา พระหัตถพระ
เยโฮวาหนั้นทรงฤทธิ์ เพ่ือทาน
ทั้งหลายจะยําเกรงพระเยโฮวาห
พระเจาของทานเปนนิตย"

5ตอมา เมื่ อบรรดากษัตริย
ของคนอาโมไรตซึ่ งอยู ฟาก

จอรแดนขางตะวันตก และบรร-
ดากษัตริยของคนคานาอัน ซึ่ ง
อยูใกลทะเล ไดยินวาพระเยโฮ-
วาหทรงบันดาลใหน้ําในจอร-
แดนแหงไปตอหนาคนอิสราเอล
ให เราข ามฟากไปไดหมดแลว
จิตใจของเขาก็ละลายไป ไมมี
กําลังใจในตัวอีกตอไป เหตุ
เพราะคนอิสราเอล
คนอิสราเอลรุนใหมเขาสุหนัต
2คราวนั้น พระเยโฮวาหตรัส
กับโยชูวาวา "จงทํามีดดวย
หินคมและใหคนอิสราเอลเข า
สุหนัตเปนครั้งที่สอง"
3 โยชู วาจึ งทํามี ดด วยหิ นคม
และใหคนอิสราเอลเขาสุหนัตที่
เนินเขาแหงหนังหุมปลายองค-
ชาต
4นี่ แหละเปนเหตุซึ่ งโยชูวาให
เขาเขาสุหนัต ในบรรดาประชา
ชนผู ออกมาจากอี ยิปตพวกผู
ชาย คือทหารทั้ งหมดสิ้นชีวิต
เสี ยตามทางในถิ่ นทุ รกั นดาร
หลังจากที่ออกจากอียิปต

5แมวาประชาชนผูออกมาเหลา
นั้นไดเขาสุหนัตหมดทุกคนแลว
แต ประชาชนทุ กคนที่ เกิ ดมา
ใหมตามทางที่ ในถิ่นทุรกันดาร
หลังจากที่ออกมาจากอียิปตนั้น
ยังไมไดเขาสุหนัต
6 เพราะวาคนอิสราเอลเดินทาง
สี่ สิ บปอยู ในถิ่ นทุ รกันดารจน
ประชาชนทั้งสิ้น คือทหารที่ออก
มาจากอี ยิปตสิ้ นชี วิตเสียหมด
เพราะเขามิได เชื่ อฟงพระสุร-
เสียงของพระเยโฮวาห ผูซึ่งพระ
เยโฮวาหทรงปฏิญาณกับเขาวา
พระองค จะไม ทรงยอมให เขา
เห็นแผนดิน ซึ่งพระเยโฮวาหได
ปฏิญาณแกบรรพบุรุษวา จะ
ประทานแกเราทั้ งหลาย เปน
แผนดินที่มีน้ํานมและน้ําผ้ึงไหล
บริบูรณ
7แต บุ ตรของเขาซึ่ งพระองค
ทรงใหแทนเขานั้น โยชูวาก็ได
ใหเขาสุหนัต เพราะวาเขายังไม
เขาสุหนัต เพราะวาเขาไมเคยได
เขาสุหนัตเมื่อมาตามทาง
8ตอมาเมื่ อไดใหประชาชนเขา
สุหนัตเสร็จหมดแลว เขาก็พัก
อยู ในที่ อาศัยในคายจนกวาจะ
หายเปนปกติ
9พระเยโฮวาหตรัสกับโยชูวาวา
"วันนี้ เราไดกลิ้ งความอดสู
เพราะอียิปตไปใหพนเจาแลว"
จึงเรียกชื่ อตําบลนั้ นว ากิลกาล

โยชูวา 4, 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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จนทุกวันนี้
10 ฝายคนอิสราเอลไดตั้งคายที่
กิลกาล เขาถือเทศกาลปสกาใน
วันที่สิบสี่ของเดือนนั้นเวลาเย็น
ณ ที่ราบเมืองเยรีโค

มานาขาดไป
11 วั นรุ ง ข้ึ นหลั งวั นเทศกาล
ปสกา วันนั้นเองเขาก็รับประ-
ทานผลอันเกิดจากแผนดิน คือ
ขนมไรเชื้อและขาวคั่ว
12 ตั้ งแต วันรุ งข้ึ นมานาก็ขาด
ไป คือเมื่อเขาไดรับประทานผล
จากแผนดิน คนอิสราเอลไมมี
มานาอีกเลย ในปนั้นเขารับประ
ทานผลจากแผนดินคานาอัน
จอมพลโยธาของพระเยโฮวาห

ปรากฏแกโยชูวา
13 ตอมาเมื่อโยชูวาอยูขางเมือง
เยรีโค ทานก็เงยหนาข้ึนมองดู
และดูเถิด มีชายคนหนึ่งชักดาบ
ออกมาถือยืนอยู ตรงหนาทาน
โยชูวาเขาไปหาชายนั้น กลาวแก
เขาวา "ทานอยูฝายเราหรืออยู
ฝายศัตรู"
14 ผูนั้ นจึงตอบวา "มิใช ที่
เรามานี้ ก็ มาเปนจอมพลโยธา
ของพระเยโฮวาห" ฝายโยชูวาก็
กราบลงถึงดินนมัสการแลวถาม
วา "เจานายของขาพเจา ทานจะ
ใหผูรับใชของทานกระทําอะไร"
15 และจอมพลโยธาของพระ
เยโฮวาหจึงสั่งโยชูวาวา "จงถอด

รองเทาออกจากเทาของเจาเสีย
เพราะวาที่ซึ่ งเจายืนอยูนี้ เปนที่
บริสุทธิ์" โยชูวาก็กระทําตาม
พระเจาทรงชนะเมืองเยรีโค

6เพราะ เหตุ คนอิ สราเอล
เมื องเยรี โคต องถู กป ดไว

ไมมีคนเขาออกไดเลย
2พระเยโฮวาหตรัสกับโยชูวาวา
"ดูแนะ เราไดมอบเมืองเยรีโค
ไวในมือเจาแลว ทั้งกษัตริยและ
ทแกลวทหาร
3 เจาทั้ งหลายจงเดินขบวนรอบ
เมือง คือใหบรรดาทหารไปรอบ
เมืองครั้ งหนึ่ ง เจาจงทําเชนนี้
หกวัน
4 ให ปุโรหิตเจ็ดคนถือแตรเขา
แกะตัวผูเจ็ดคันนําหนาหีบ และ
ในวันที่ เจ็ดนั้ นเจ าทั้ งหลายจง
เดินรอบเมืองเจ็ดครั้ง ใหปุโร-
หิตเปาแตรไปดวย
5และตอมาเมื่ อเขาเปาเขาแกะ
ตัวผู เปนเสียงยาว พอเจาไดยิน
เสียงแตรนั้น ก็ใหประชาชนทั้ง
ปวงโห รองข้ึ นด วยเสียงอันดั ง
กําแพงเมืองนั้ นก็จะพังลงราบ
และประชาชนจะขึ้ นไปทุ กคน
ตางตรงไปขางหนาตน"
6 ฝ ายโยชู วาบุ ตรชายนู นจึ ง
เรียกปุโรหิตมาสั่ งวา "จงยก
หีบพันธสัญญาข้ึนหามไป ให
ปุโรหิตเจ็ดคนถือแตรเขาแกะตัว
ผู เจ็ ดคั นเดิ นนําหน าหี บแห ง

โยชูวา 5, 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
พระเยโฮวาห"
7และทานสั่ งประชาชนวา "จง
ออกเดินรอบเมืองนั้น ใหทหาร
ถื ออาวุธเดินข างหน าหี บแห ง
พระเยโฮวาห"
8ตอมา เมื่ อโยชูวาบัญชาแก
ประชาชนแลว ปุโรหิตเจ็ดคน
ที่ ถือเขาแกะตัวผู เจ็ดคันก็เดิน
ผ านไปข างหน าตอพระพักตร
พระเยโฮวาห และเป าแตรไป
ดวย และมีหีบพันธสัญญาแหง
พระเยโฮวาหตามเขามา
9และทหารถืออาวุธเดินอยูหนา
ปุโรหิตผูเปาแตร และกองระวัง
หลังก็เดินตามหีบ ฝายปุโรหิต
นั้นก็เดินเรื่อยไปเปาแตรอยู
10 แตโยชูวาบัญชาประชาชนวา
"ทานอยาโหรอง อยาใหใครได
ยินเสียงของทาน อยาใหถอยคํา
หลุดจากปากของทานทั้ งหลาย
เลย จนกวาจะถึงวันที่ ขาพเจา
บอกใหทานโหรอง ทานจึงโห
รองกัน"
11 หี บแห งพระเยโฮวาห จึ ง
เวียนรอบเมืองดังนี้ แหละ คือ
เวียนรอบหนึ่ งเที่ยว เขาก็กลับ
เขาคาย นอนคางคืนอยูในคาย
นั้น
12 โยชู วาตื่ น ข้ึ นแต เช าและ
ปุโรหิตก็ยกหีบแหงพระเยโฮ-
วาหข้ึนหาม
13 และปุ โรหิตเจ็ดคนถือแตร

เขาแกะตัวผู เจ็ดคันเดินนําหนา
หี บแห งพระเยโฮวาห เร่ื อยไป
และเปาแตรไปดวย และทหาร
ถืออาวุ ธก็ เดินอยู ข างหน าเขา
และกองหลังก็ เดินอยู ขางหลัง
หีบแหงพระเยโฮวาห ฝายปุโร-
หิตนั้นก็เดินเปาแตรไปเรื่อยๆ
14 และในวั นที่ สองเขาก็ เดิ น
รอบเมืองนั้นครั้ งหนึ่ งแลวกลับ
เขาคายอีก เขาทําเชนนี้ อยูหก
วัน
15 ตอมา ในวันที่ เจ็ดเขาลุกข้ึน
แตเชาตรู เดินกระบวนรอบ
เมืองอยางเคยเจ็ดครั้ ง เฉพาะ
วันเดียวนั้ นเขาได เดินกระบวน
รอบเมืองเจ็ดครั้ง
16 อยูมาในครั้ งที่ เจ็ด เมื่ อ
ปุโรหิตเปาแตร โยชูวาบอกแก
ประชาชนวา "จงโหรองข้ึนเถิด
เพราะพระเยโฮวาห ทรงมอบ
เมืองใหแกทานแลว
17 เมืองนั้นและสารพัดในเมือง
นั้นจะถูกสาปแชงตอพระเยโฮ-
วาห เวนแตราหับหญิงโสเภณี
กับคนทั้งหลายที่อยูในเรือนของ
นางจะรอดชีวิต เพราะวานางได
ซอนผูสื่อสารที่พวกเราใชไป
18 แตสวนทานทั้งหลาย จงหาง
ไกลจากของที่ ถู กสาปแช งนั้ น
เกรงวาเมื่อทานทั้ งหลายจะเก็บ
สิ่ งที่ ถูกสาปแชงแลวนั้ นไวบาง
ทานเองจะตองถูกสาปแชง ทั้ ง

โยชูวา 6

(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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หนา 458
จะทําให ค ายของคนอิ สราเอล
เปนสิ่ งที่ ถูกสาปแชง และนํา
ความทุกขลําบากมาสู
19 แตบรรดาเงินและทอง และ
เครื่ องใชที่ ทําดวยทองสัมฤทธิ์
และเหล็กเปนของถวายแดพระ
เยโฮวาห ใหนําเขาไปไวในคลัง
ของพระเยโฮวาห"
20 เหตุ ฉะนั้ นประชาชนก็ โห
รองเมื่อปุโรหิตเปาแตร ดังนั้น
พอประชาชนได ยิ นเสี ยงแตร
เขาก็โหรองดังและกําแพงก็พัง
ลงราบ ประชาชนจึงข้ึนไปใน
เมืองทุกคนตางตรงไปขางหนา
ตนและเขายึดเมืองนั้น
21 แลวเขาก็ทําลายสารพัดที่อยู
ในเมืองนั้ นเสียสิ้ นดวยคมดาบ
ทั้ งชายและหญิง หนุมและแก
ทั้งวัว แกะและลา
22 แตโยชูวาไดสั่ งชายสองคนผู
ที่ไปสอดแนมแผนดินนั้นวา "จง
เขาไปในเรือนของหญิงโสเภณี
และนําหญิงนั้ นกั บสารพัดซึ่ ง
หญิ งนั้ นมี อ ยู ออกมาดั งที่
ทานไดปฏิญาณแกนางไว"
23 ดังนั้นชายหนุมที่ เปนผูสอด
แนมก็ เข าไปนําราหั บออกมา
กับบิดามารดาและพ่ี นองและ
สารพัดซึ่งเปนของนาง และเขา
นําญาติ พ่ีนองทั้ งหมดของนาง
ออกมาให ไปพักอยู นอกค าย
ของอิสราเอล

24 สวนเมืองนั้นเขาก็จุดไฟเผา
เสียทั้ งสารพัดที่ อยู ในเมืองนั้น
นอกจากเงินและทองและเครื่อง
ใชที่ทําดวยทองสัมฤทธิ์และดวย
เหล็กนั้น เขานํามาไวในคลังใน
พระนิเวศของพระเยโฮวาห
25 สวนราหับหญิงโสเภณี และ
ครอบครัวบิดาของนาง และ
สารพัดที่ เปนของนาง โยชูวาได
ไวชี วิต และนางก็อาศัยอยู ใน
อิสราเอลจนทุกวันนี้ เพราะวา
นางซอนผูสื่อสาร ซึ่ งโยชูวาสง
ไปสอดแนมเมืองเยรีโค
26 ในคราวนั้ นโยชูวาใหคนทั้ ง
หลายปฏิญาณวา "ผูใดที่ลุกข้ึน
สรางเมืองนี้ใหม คือเมืองเยรี-
โค  ก็ใหผูนั้นไดรับคําสาปแชง
เฉพาะพระพักตรพระเยโฮวาห
ผู ใดวางรากลงก็ ให ผู นั้ นเสี ย
บุตรหัวป ผูใดตั้งประตูเมืองข้ึน
ก็ใหเสียบุตรสุดทอง"
27 ดั งนั้ นแหละพระเยโฮวาห
ทรงสถิตอยูกับโยชูวา และชื่ อ
เสียงของทานเลื่ องลือไปตลอด
แผนดิน

อาคานถูกประหารชีวิต
เพราะบาปของเขา

7แตคนอิ สราเอลได ละเมิด
ในเรื่ องของที่ ถูกสาปแช ง

นั้น เพราะอาคานบุตรชายคารมี
ผูเปนบุตรชายศับดี ผูเปนบุตร
ชายเศ-ราห ตระกูลยูดาห ได

โยชูวา 6, 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
นําของที่ถูกสาปแชงบางสวนไป
เปนของตน และพระพิโรธของ
พระเยโฮวาหก็พลุ งข้ึ นต อคน
อิสราเอล
2ฝายโยชูวาใหคนออกจากเย-
รีโคไปยังเมืองอัย ซึ่ งอยู ใกล
เบธาเวน ขางทิศตะวันออกของ
เมืองเบธเอล บอกเขาวา "จงข้ึน
ไปและสอดแนมดูเมืองนั้น" คน
เหลานั้นก็ ข้ึนไปและสอดแนมดู
ที่เมืองอัย
3และเขากลับมารายงานแกโย-
ชูวาวา "ไมตองใหประชาชนทั้ง
หมดข้ึนไป ใหสักสองสามพัน
คนข้ึนไปตีเมืองอัยก็พอ ไมตอง
ให ประชาชนทั้ งหมดลําบากที่
นั่นเลย เพราะเขามีคนนอย"
4 เพราะฉะนั้นจึงมีประชาชนขึ้น
ไปที่นั่ นเพียงสามพันคน แต
ต องแตกหนี ให พ นหน าชาว
เมืองอัย
5ฝ ายชาวเมืองอัยก็ฆ าฟนคน
เหล านั้ นตายประมาณสามสิบ
หกคน โดยขับไลคนเหลานั้ น
จากตรงหน าประตู เมืองไปยั ง
เชบาริมฟนเขาตามทางลง และ
จิตใจของประชาชนก็ละลายไป
อยางน้ํา
6ฝายโยชูวาก็ฉีกเสื้ อผาของตน
ซบหน าลงถึ งดินหน าหีบแห ง
พระเยโฮวาหจนถึงเวลาเย็น ทั้ง
ทานกับพวกผู ใหญของคนอิส-

ราเอล ตางก็เอาผงคลีดินใส
ศีรษะของตน
7โยชูวากราบทูลวา "โอ ขาแต
องค พระผู เป นเจ าพระเจ า
อนิจจา เอย เปนไฉนพระองค
จึ งทรงนําชนชาตินี้ ข ามแมน้ํา
จอรแดนมาเพ่ื อจะมอบเราทั้ ง
หลายไวในมือของคนอาโมไรต
ใหทําลายเสีย พวกขาพระองคมี
ความเสียดายที่ไมพอใจอยูเพียง
ฟากแมน้ําจอรแดนขางโนน
8โอ ขาแตองคพระผูเปนเจา ขา
พระองคจะทูลประการใดไดเลา
เมื่ออิสราเอลหันหลังหนีใหพน
หนาศัตรูเสียแลว
9 เพราะว าคนคานาอันกับผู ที่
อาศัยอยูในแผนดินนั้นคงจะได
ยิน แลวคงจะยกมาตั้งลอมพวก
ขาพระองค และตัดชื่อของบรร-
ดาข าพระองค เสียจากแผนดิน
โลก และพระองคจะทรงกระทํา
ประการใดต อพระนามอันย่ิ ง
ใหญของพระองค"
10 ฝ ายพระเยโฮวาห ตรั สกั บ
โยชูวาวา "จงลุกข้ึนเถิด ไฉนเจา
จึงซบหนาลงดังนี้เลา
11 คนอิสราเอลไดกระทําบาป
เขาไดละเมิดพันธสัญญาซึ่ งเรา
ไดบัญชาเขาไว เขาไดยักยอก
ของที่ ถูกสาปแชง เขาไดขโมย
และปดบัง และไดเอาของรวมไว
กับขาวของของตน

โยชูวา 7

(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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หนา 460
12 เพราะฉะนั้นคนอิสราเอลจึง
ยืนหยัดตอสู ศัตรูของตนไมได
ได หั นหลั งหนี ต อหน าศั ตรู
เพราะเขากลายเปนสิ่ งที่ถูกสาป
แชง เราจะไมอยูกับเจาทั้งหลาย
อีกตอไป เวนแตเจาจะทําลาย
สิ่ งของที่ ถูกสาปแช งเหล านั้ น
เสียจากทามกลางพวกเจา
13 จงลุกข้ึ นชําระประชาชนให
บริสุทธิ์และกลาววา `จงชําระตัว
เสียเพ่ือวันพรุ งนี้ เพราะพระ
เยโฮวาหพระเจาของคนอิสรา-
เอลกลาวเชนนี้วา "โอ อิสราเอล
เอย มีสิ่ งของที่ถูกสาปแชงอยู
ในหมูพวกเจา เจาจะยืนหยัดตอ
สูศัตรูของเจาไมไดจนกวาเจาจะ
นําสิ่ งของที่ถูกสาปแชงนั้ นออก
เสียจากหมูพวกเจา"'
14 พอรุงเชาเจาทั้ งหลายจงเขา
มาทีละตระกูล ตระกูลใดที่พระ
เยโฮวาหทรงเลือกจับไวก็ตอง
เขามาทีละครอบครัว ครอบครัว
ใดที่ พระเยโฮวาหทรงเลือกจับ
ไวก็ใหเขามาทีละครัวเรือน ครัว
เ รื อนใดที่ พระเยโฮวาห ทรง
เลือกจับไว ก็ใหเขามาทีละคน
15 ผู ใดถูกจับวามีของที่ถูกสาป
แชงนั้น ก็ตองถูกเผาเสียดวยไฟ
ทั้ งตัวเขาและสารพัดที่ เปนของ
เขา เพราะเขาไดละเมิดพันธ-
สัญญาของพระเยโฮวาห และ
เพราะเขาไดกระทําความโงเขลา

ในอิสราเอล"
16 โยชู วาจึ งลุ กข้ึ นแต เช าตรู
และนําคนอิสราเอลเขามาทีละ
ตระกูล และตระกูลยูดาหถูก
ทรงเลือก
17 จึ งนําครอบครั วของยูดาห
เขามา และทรงเลือกครอบครัว
เศ-ราห และนําครอบครัวเศ-
ราหมาทีละคน และศับดีถูกทรง
เลือก
18 และนําครัวเรือนของทานเขา
มาทีละคน และคนที่ ถูกทรง
เลือกคืออาคานบุตรชายคารมี
ผูเปนบุตรชายศับดี ผูเปนบุตร
ชายเศ-ราห ตระกูลยูดาห
19 ฝ ายโยชู วาจึ งกล าวแก อา-
คานวา "ลูกเอย จงถวายสงาราศี
แด พระเยโฮวาห พระเจ าของ
อิสราเอล และจงสารภาพตอ
พระองค จงบอกขามาวาเจาได
กระทําอะไรไป อยาปดบังไวจาก
ขาเลย"
20 และอาคานตอบโยชู วาว า
"เปนความจริงแลวที่ขาพเจาได
กระทําบาปตอพระเยโฮวาหพระ
เจาของอิสราเอล ขาพเจาได
กระทําดังนี้
21 ในหมูของที่ ริบมาขาพเจาได
เห็ นเสื้ อคลุ มงามตั วหนึ่ งของ
เมืองบาบิโลน กับเงินสองรอย
เชเขล และทองคําแทงหนึ่งหนัก
หาสิบเชเขล ขาพเจาก็โลภอยาก

โยชูวา 7

(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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หนา 461
ไดของเหลานั้น ขาพเจาจึงเอา
มา ดูเถิด ของเหลานั้นซอนอยู
ใตดินในเต็นทของขาพเจา เงิน
นั้นอยูขางลาง"
22 ฝายโยชูวาก็ใหผูสื่อสารออก
ไปและเขาทั้ งหลายก็ ว่ิ งไปที่
เต็นท ดูเถิด ของนั้นซอนอยูใน
เต็นทของเขา มีเงินอยูขางลาง
23 เขาก็ เอาออกมาจากกลาง
เต็ นท นําไปให โยชู วาและคน
อิสราเอลทั้ งปวง แลวเขาก็วาง
ของเหล านั้ นลงตอพระพักตร
พระเยโฮวาห
24 และโยชูวากับบรรดาคนอิส-
ราเอลจึงพาอาคานบุตรชายเศ-
ราห พรอมกับเงิน เสื้อคลุมตัว
นั้น และทองแทงนั้น ทั้ งบุตร
ชายหญิงของเขา ทั้งวัว ลา แพะ
แกะ และเต็นทของเขา ทุกสิ่งที่
เขามีอยู และนําคนกับของทั้ ง
หมดไปยังหุบเขาอาโคร
25 และโยชูวากลาววา "ทําไม
เจาจึงนําความยากรายมาใหเรา
พระเยโฮวาหจะทรงนําความยาก
รายมาถึงเจาในวันนี้" และบรร-
ดาคนอิสราเอลก็เอาหินขวางเขา
ใหตาย เผาเขาทั้งหลายดวยไฟ
เมื่อขวางเขาดวยกอนหินแลว
26 แลวเอาหินถมกองทับเขาไว
เปนกองใหญยังอยู จนทุกวันนี้
และพระเยโฮวาหก็ทรงหันกลับ
จากพระพิโรธอันแรงกล าของ

พระองค เพราะฉะนั้นจนถึงทุก
วันนี้ เขายังเรียกที่ นั้ นวาหุบเขา
อาโคร

คนอิสราเอลชนะ
และเผาเมืองอัย

8พระเยโฮวาหตรัสกับโยชูวา
วา "อยากลัวหรือขยาดเลย

จงนําทหารทั้งหมดไปกับเจา ลุก
ข้ึนไปยังเมืองอัยเถิด ดูเถิด เรา
ไดมอบกษัตริยเมืองอัยไวในมือ
เจาแลว พรอมทั้งประชาชนของ
เขา เมืองของเขาและแผนดิน
ของเขาดวย
2 เจาจงกระทําแก เมืองอัยและ
กษัตริยของเมืองนั้ นเชนเดียว
กับที่ เจากระทํากับเมืองเยรี โค
และกษัตริยของเมืองนั้น แต
ขาวของและสัตวที่ริบมานั้น ตก
เปนของเจาได จงตั้งซุมไวที่ขาง
หลังเมือง"
3 โยชู วาจึ งลุ ก ข้ึ นพร อมกั บ
บรรดาทหารไปยั ง เมื องอั ย
และโยชูวาได คัดทแกลวทหาร
ส า ม ห มื่ น ค น ใ ห ย ก ไ ป ใ น
เวลากลางคืน
4และทานบัญชาเขาวา "ดูเถิด
ทานจงซุมอยูขางหลังเมือง อยา
ใหหางไกลจากเมืองนัก และให
เตรียมตัวไวพรอมทุกคน
5ส วนตัวเราและประชาชนทั้ ง
หมดที่ อยู กับเราจะเขาไปถึงตัว
เมือง และตอมาเมื่อเขาออกมา

โยชูวา 7, 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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หนา 462
ตอสูเราอยางคราวกอน เราก็จะ
ถอยหนีใหพนหนาเขา
6(เขาจะตามเราออกมา) จน
เราจะไดลวงเขาใหออกมาหาง
จากตัวเมือง เพราะเขาจะพูดวา
`เขาทั้ งหลายกําลั งหนีจากเรา
อยางคราวกอน' ฉะนี้เราจะหนี
ใหพนหนาเขาเรื่อยมา
7แลวทานทั้ งหลายจงลุกจากที่
ซุมซอนเขายึดเมืองนั้นไวเพราะ
พระเยโฮวาหพระเจาของทานจะ
ทรงมอบเมืองนั้นไวในมือทาน
8และเมื่ อท านทั้ งหลายเขายึด
เมืองไดแลว ทานจงจุดไฟเผา
เมืองเสีย จงกระทําตามที่พระ
เยโฮวาหตรัสสั่ง ดูเถิด ขาพเจา
ไดบัญชาทานไวแลว"
9แลวโยชูวาก็ใหเขาไป เขาก็
ออกไปยังที่ซุมอยูระหวางเบธ-
เอลกับเมืองอัย ทางทิศตะวัน
ตกของเมืองอัย แตคืนวันนั้น
โยชูวานอนคางอยูกับประชาชน
10 โยชู วาตื่ นข้ึ นแต เช าตรู ก็
ออกตรวจประชาชน แลวข้ึนไป
พรอมกับพวกผูใหญของอิสรา-
เอลนําหนาประชาชนไปเมืองอัย
11 และบรรดาประชาชน คือ
ทหารที่อยูกับทานทุกคน ก็ข้ึน
ไปแลวรุกใกลตรงหนาตัวเมือง
เขาไป และตั้งคายอยูดานเหนือ
ของเมืองอัย มีหุบเขาคั่นระ-
หวางเขากับเมืองอัย

12 และทานจัดคนประมาณหา
พันคน ใหเขาแอบซุมอยู ระ-
หวางเมืองเบธเอลกับเมืองอัย
ทางทิศตะวันตกของตัวเมือง
13 ดังนั้นเขาทั้ งหลายก็วางกํา-
ลังรบใหกองหลวงอยูดานเหนือ
ของเมือง และกองระวังหลังอยู
ดานตะวันตกของเมือง ในคืน
วันนั้นโยชูวานอนอยูในหุบเขา
14 ตอมา เมื่อกษัตริยเมืองอัย
เห็นดังนั้น ชาวเมืองก็รีบลุกข้ึน
แตเชาตรูออกไปสูรบกับอิสรา-
เอล ณ ที่ปะทะกันหนาที่ ราบ
ทั้ งท านและประชาชนทั้ งหมด
ของทาน แตทานไมทราบวามี
กองซุ มคอยอยู ต อสู ท านข าง
หลังเมือง
15 โยชูวากับอิสราเอลทั้งปวงจึง
แสรงทําเปนแพฝมือตอหนาเขา
แลว หนีตรงไปยังทางถิ่นทุร-
กันดาร
16 คนในเมืองอัยทั้ งหมดก็ถูก
เรียกใหตามออกไป เมื่อเขาไล
ตามโยชูวาไปนั้น เขาก็ออกหาง
จากเมืองไปทุกที
17 ไมมีชายสักคนหนึ่ งที่ เหลือ
อยู ในเมืองอัยหรือเมืองเบธเอล
ที่ มิ ไดออกไปไลตามอิสราเอล
เขาปลอยใหเมืองเปดอยูไลตาม
อิสราเอลไป
18 แลวพระเยโฮวาหตรัสสั่งโย-
ชูวาวา "จงย่ืนหอกซึ่ งอยูในมือ

โยชูวา 8

(8) 2 ซมอ 13:28 (11) ยชว 8:5
(14) วนฉ 20:34; ปญจ 9:12
(15) วนฉ 20:36
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หนา 463
ของเจาออกตรงไปยังเมืองอัย
เพราะเราจะมอบเมืองนั้นไวใน
มือของเจา" แลวโยชูวาก็ ย่ืน
หอกซึ่งอยูในมือออกไปยังเมือง
นั้น
19 ทหารที่ ซุ มอยูก็ลุกออกจาก
ที่ ซอนอยางรวดเร็ว พอโยชูวา
ย่ืนมือของทานออก ทหารก็ว่ิง
ตรงเขาไปในเมืองและยึดเมือง
ไว แลวเขาก็รีบจุดไฟเผาเมือง
20 เมื่อชาวเมืองอัยเหลียวหลัง
มาดู ดูเถิด ควันไฟที่ไหมเมือง
พลุงข้ึนไปยังทองฟา เขาก็หมด
กําลังที่ จะหนีไปทางนี้ หรือทาง
นั้น เพราะวาประชาชนที่หนีไป
ทางถิ่นทุรกันดารหันกลับมาตอ
สูกับผูที่ไลตาม
21 และเมื่ อโยชู วากั บบรรดา
อิสราเอลเห็นวากองซุมยึดเมือง
ไดแลว  และควันไฟที่ไหมเมือง
พลุ งข้ึน เขาก็หันกลับมาโจมตี
ชาวเมืองอัย
22 คนอื่นๆก็ออกมาจากเมืองสู
รบกับเขา กระทําใหเขาอยูระ-
หวางกลางอิสราเอล ผูอยูขางนี้
บางขางโนนบาง และคนอิสรา-
เอลก็ โจมตี เขาจนไม มี สั กคน
หนึ่งรอดชีวิตหรือหนีไปได
23 แตกษัตริย เมืองอัยยังเปน
อยู ไดถูกจับและคุมตัวมาหา
โยชูวา
24 ตอมาเมื่ออิสราเอลไลฆาฟน

ชาวเมื องอั ยทั้ งหมดในทุ งใน
ถิ่นทุรกันดารที่ เขาไลตามไปนั้น
และคนเหล านั้ นล มตายหมด
ดวยคมดาบจนคนสุดทาย บรร-
ดาคนอิสราเอลก็กลับเขาเมือง
อัยโจมตีคนในเมืองดวยคมดาบ
25 คนที่ ลมตายทั้ งหมดวันนั้ น
ทั้ งชายและหญิงจํานวนหมื่ น
สองพันคน คือชาวเมืองอัยทั้ ง
หมด
26 เพราะโยชู วามิ ได หดมื อที่
ถือหอกย่ืนอยูนั้น จนกวาจะได
ผลาญชาวเมืองอัยพินาศสิ้น
27 แตคนอิสราเอลไดริบเอาฝูง
สัตวและข าวของของเมืองนั้ น
เปนของตน ตามพระวจนะของ
พระเยโฮวาห ซึ่ งทรงบัญชาไว
กับโยชูวา
28 ดังนี้แหละโยชูวาจึงเผาเมือง
อัยเสีย กระทําใหเปนกองซาก
ปรักหักพังอยูเปนนิตย คือเปน
ที่รกรางอยูจนถึงทุกวันนี้
29 และทานแขวนกษัตริยเมือง
อั ยไว ที่ ต นไม จนถึ งเวลาเย็ น
เมื่ อดวงอาทิตยตก โยชูวาจึง
บัญชาและเขาก็ปลดศพลงจาก
ตนไมนําไปทิ้งไวที่ทางเขาประตู
เมือง แลวเอาหินถมทับไวเปน
กองใหญซึ่งยังอยูจนทุกวันนี้
พระพรและการสาปแชงตางๆ
30 แลวโยชูวาไดสรางแทนบูชา
ในภูเขาเอบาลถวายแดพระเย-

โยชูวา 8

(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

 06_jos.pub 
 page 16

 Friday, December 09, 2005 12:19 



หนา 464
โฮวาหพระเจาของอิสราเอล
31 ดังที่ โมเสสผู รับใชของพระ
เยโฮวาหบัญชาประชาชนอิสรา-
เอล ตามที่ จารึกไวในหนังสือ
พระราชบัญญัติ ของโมเสสว า
"แท นบูชาทําด วยหิ นมิ ได ตก
แตง  ซึ่งไมมีผูใดใชเครื่องมือ
เหล็กถูกตองเลย" แลวเขาก็
ถวายเครื่ องเผาบูชาแดพระเย-
โฮวาห บนแท นนั้ นและถวาย
สันติบูชา
32ณ ที่นั้ นทานคัดลอกพระ
ราชบัญญัติของโมเสสบนหิน ซึ่ง
ท านได เขียนไวตอหนาประชา
ชนอิสราเอล
33 คนอิสราเอลทั้งหมด ทั้งคน
ตางดาวและคนที่ เกิดในอิสรา-
เอล พรอมทั้ งพวกผู ใหญ เจา
หนาที่ และผูพิพากษา ยืนอยูทั้ง
สองขางของหีบตอหนาคนเลวีที่
เปนปุโรหิต ผูที่ หามหีบ
พันธสัญญาของพระเยโฮวาห
ครึ่ งหนึ่ งยืนอยู ข างหน าภู เขา
เกริซิม   อีกครึ่งหนึ่งขางหนา
ภูเขาเอบาล ดังที่โมเสสผู รับใช
ของพระเยโฮวาหไดบัญชาไวใน
ครั้ งแรกให เขาทั้ งหลายอวยพร
แกคนอิสราเอล
34 ภายหลังทานจึงอานบรรดา
ถอยคําในพระราชบัญญัติ เปน
คําอวยพรและคําสาปแชง ตามที่
มี จารึ กไว ในหนั งสื อพระราช

บัญญัติทุกประการ
35 ไมมีคําซึ่ งโมเสสไดบัญชาไว
สักคําเดียวที่ โยชูวามิไดอานตอ
หน าบรรดาชุ มชนอิ สราเอล
พรอมกับผูหญิงกับเด็กๆ และ
คนตางดาวซึ่งอยูในหมูพวกเขา

ชาวกิเบโอนหลอกลวง
คนอิสราเอล

9ตอมาเมื่อกษัตริยทั้ งหลาย
ที่ อยู ฟากแมน้ํ าจอร แดน

ขางนี้ คือที่อยูในแดนเทือกเขา
และในหุบเขาและตามฝ งทะเล
ใหญไปทั่วจนถึงภูเขาเลบานอน
เปนคนฮิตไทต คนอาโมไรต
คนคานาอัน คนเปริสซี คน
ฮีไวต และคนเยบุสไดยินขาวนี้
2 จึ งพร อมใจร วมกําลั งกั นจะ
ตอสูโยชูวาและอิสราเอล
3แตเมื่ อชาวกิเบโอนไดยินขาว
การซึ่งโยชูวากระทําแกเมืองเย-
รีโคและเมืองอัย
4ฝายเขาจึงทําอยางฉลาด ทํา
เปนทูต เอากระสอบที่เกาบรร-
ทุกบนลาของเขากั บถุ งหนั งที่
เกาขาดและปะไวบรรจุน้ําองุน
5สวมรองเทาเกาและปะไวและ
สวมเสื้อผาเกา สวนเสบียงอา-
หารทั้งสิ้นก็แหงมีราข้ึน
6 เขาเดินทางมาหาโยชูวาที่ คาย
ณ เมืองกิลกาล กลาวแกทาน
และคนอิสราเอลวา "พวกขาพ-
เจ ามาจากประเทศที่ ห างไกล

โยชูวา 8, 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

 06_jos.pub 
 page 17

 Friday, December 09, 2005 12:19 



หนา 465
ฉะนั้นบัดนี้ขอทําพันธสัญญากับ
พวกขาพเจาเถิด"
7แตคนอิสราเอลกล าวแก คน
ฮีไวตเหลานั้นวา "ชะรอยเจา
อาศัยอยูในหมูพวกเรา เราจะทํา
พันธสัญญากับเจาไดอยางไร"
8 เขากลาวแกโยชูวาวา "ขาพ-
เจ าทั้ งหลายเป นผู รั บใช ของ
ทาน" และโยชูวากลาวแกเขาวา
"พวกเจาเปนใครกัน และมาจาก
ที่ไหน"
9 เขาตอบทานวา "เนื่ องดวย
พระนามอุโฆษแหงพระเยโฮวาห
พระเจาของทาน ผู รับใชของ
ท านมาจากประเทศที่ ไกลมาก
เราได ยินถึงกิตติศัพทของพระ
องค และถึงบรรดาพระราชกิจที่
พระองคทรงกระทําในอียิปต
10 และไดทราบถึงบรรดาสิ่ งที่
พระองคทรงกระทําตอกษัตริย
คนอาโมไรตทั้ งสองพระองค ผู
อยู ทางฟากแมน้ําจอรแดนขาง
โนน คือสิโหนกษัตริยเมือง
เฮชโบน และโอกกษัตริยเมือง
บาชานผูอยูที่อัชทาโรท
11 เหตุฉะนี้พวกผู ใหญและชาว
เมืองทั้ งหลายของเมืองขาพเจา
ไดกลาวแกพวกขาพเจาวา `จง
เอาเสบียงสําหรับเดินทางไปหา
พวกเขาเรียนเขาวา "พวกขาพ-
เจาทั้งหลายเปนผูรับใชของทาน
ฉะนั้นบัดนี้ขอทําพันธสัญญากับ

พวกขาพเจาเถิด"'
12 ขนมป งของพวกข าพเจ านี้
ในวันที่ ข าพเจาออกมาหาทาน
ขาพเจาเอาออกจากบานเมื่อยัง
รอนๆอยู เพ่ือใชเปนอาหารรับ
ประทานตามทาง แตบัดนี้ ดู
เถิด แหงและราข้ึนแลว
13 ถุงนี้ เมื่อขาพเจาเติมน้ําองุน
ก็ยังใหมอยู แต ดูเถิด มันขาด
ออก เสื้ อผาและรองเทาของ
ขาพเจาก็เกา เพราะหนทางไกล
มาก"
14 ฝายคนเหลานั้นก็รับเสบียง
ของเขาบาง แตหาไดทูลขอการ
แนะนําจากพระโอษฐ ของพระ
เยโฮวาหไม
15 และโยชู วาก็ กระทําสัญญา
สันติภาพกับเขา และทําพันธ-
สัญญากับเขา ใหไวชีวิตพวกเขา
และพวกประมุขของชุมนุมชนก็
ปฏิญาณตอเขา
16 ตอมา เมื่อไดกระทําพันธ-
สัญญากับเขาลวงมาไดสามวัน
ก็ไดยินวาพวกเหลานั้นเปนชาว
เมืองอยูในหมูพวกตน
17 และคนอิสราเอลก็ออกเดิน
ไปถึงเมืองของเขาในวันที่ สาม
เมืองของเขานั้ นคือเมืองกิเบ-
โอน เคฟราห เบเอโรท และ
คีริยาทเยอาริม
18 แตคนอิสราเอลไมไดฆาเขา
เพราะวาพวกประมุขของชุมนุม

โยชูวา 9

(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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หนา 466
ชนไดปฏิญาณตอเขาในพระนาม
พระเยโฮวาหพระเจาของอิสรา-
เอลแลว บรรดาชุมนุมชนก็บน
ตอวาพวกประมุข
19 แตบรรดาประมุ ขได กล าว
แกชุมนุมชนทั้ งปวงวา "เราได
ปฏิญาณตอเขาในพระนามพระ
เยโฮวาหพระเจาของอิสราเอล
ฉะนั้นบัดนี้ เราจะแตะตองเขาไม
ได
20 เราตองกระทําแก เขาอย าง
นั้นโดยใหเขามีชีวิตอยูได เกรง
ว าพระพิโรธจะตกลงเหนือเรา
ตามคําปฏิญาณ  ซึ่งเราไดปฏิ-
ญาณแกเขานั้น"
21 และพวกประมุขก็กล าวแก
เขาทั้งหลายวา "ใหเขามีชีวิตอยู
เถิด แตใหเขาเปนคนตัดฟน
และเปนคนตักน้ําใหบรรดาชุม
นุมชน" ดังที่พวกประชุมได
สัญญาไวกับเขาแลว
22 โยชู วาจึ งเรียกคนเหล านั้ น
มาและทานกลาวแกเขาวา "เหตุ
ไฉนเจาทั้งหลายจึงหลอกลวงเรา
โดยกลาววา `ขาพเจาทั้ งหลาย
อยูหางไกลจากทานมาก' ใน
เมื่อเจาทั้งหลายอยูทามกลางเรา
23 ฉะนั้นบัดนี้ เจาทั้ งหลายตอง
รับคําสาปแชงและพวกเจาจะไม
ขาดที่ ตองเปนทาสอยู เปนคน
ตัดฟนและเปนคนตักน้ําสําหรับ
พระนิเวศของพระเจาของเรา"

24 เขาทั้ งหลายตอบโยชู วาว า
"เพราะเขาไดบอกผู รับใชของ
ทานอยางแนนอนวา พระเยโฮ-
วาหพระเจ าของท านได บัญชา
โมเสสผู รับใชของพระองค ให
มอบแผนดินนี้ ทั้ งหมดแกทาน
และใหทําลายชาวแผนดินใหพน
หนาทาน เหตุฉะนั้นขาพเจาทั้ง
หลายก็วิตกกลัวทานทั้งหลายจะ
ทําอันตรายแกชี วิตของขาพเจา
พวกขาพเจาจึงกระทําอยางนี้
25 ดูเถิด บัดนี้ขาพเจาทั้งหลาย
อยูในกํามือของทาน จงกระทํา
แกขาพเจาทั้ งหลายตามที่ ทาน
เห็นชอบเห็นควรเถิด"
26 โยชูวาจึงกระทําเชนนั้น คือ
ให เขารอดจากมือคนอิสราเอล
ไมใหประหารชีวิตเขาเสีย
27 ในวันนั้นโยชูวาไดตั้ งเขาให
เปนคนตัดฟน และคนตักน้ํา
สําหรับชุมนุมชน และสําหรับ
แทนบูชาของพระเยโฮวาหสืบมา
จนทุกวันนี้ ซึ่งอยูในสถานที่ซึ่ง
พระองคทรงเลือก
การไดชัยชนะท่ีเมืองกิเบโอน

10ตอมาเมื่ออาโดนีเซเดก
กษัตริยเมืองเยรูซาเล็ม

ไดยินวา โยชูวาไดยึดเมืองอัย
และทําลายเมืองนั้นเสียอยางสิ้น
เชิงแลว ทานไดกระทําตอเมือง
อัยและกษัตริยของเมืองนี้อยาง
เดียวกับที่ไดกระทําตอเมืองเย-

โยชูวา 9, 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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หนา 467
รี โคและกษัตริ ย ของเมื องนั้ น
และทราบดวยวา ชาวเมืองกิเบ-
โอนไดกระทําสันติภาพกับอิส-
ราเอลและอยูทามกลางพวกเขา
แลว
2ทานก็ครามกลัวเปนอยางย่ิ ง
เพราะวากิเบโอนเปนเมืองใหญ
เสมอเมืองหลวงและใหญกว า
เมืองอัย และบุรุษชาวเมืองนั้น
ก็ลวนแตฉกรรจ
3 เหตุฉะนี้อาโดนีเซเดกกษัตริย
เมืองเยรูซาเล็มจึงใหไปหาโฮฮัม
กษัตริย เมืองเฮโบรนและปราม
กษัตริยเมืองยารมูท และยาเฟย
กษัตริยเมืองลาคีช และเดบีร
กษัตริยเมืองเอกโลน เรียนวา
4"ขอเชิญทานมาหาขาพเจาและ
ชวยขาพเจาตีเมืองกิเบโอนเถิด
เพราะว าเมื องนั้ นได กระทํา
สันติภาพกับโยชูวาและคนอิส-
ราเอล"
5ฝายกษัตริยของอาโมไรตทั้ ง
หาองค คือ กษัตริยเมืองเยรู-
ซาเล็ม กษัตริยเมืองเฮโบรน
กษัตริยเมืองยารมูท กษัตริย
เมืองลาคีช และกษัตริยเมือง
เอกโลน ไดรวบรวมกําลังของ
ตน และยกข้ึนไปพรอมกับกอง
ทัพทั้ งหลาย ตั้ งคายตอสู เมือง
กิเบโอน
6ฝายชาวเมืองกิเบโอนจึงใชคน
ไปหาโยชู วาที่ ค ายในกิ ลกาล

กลาววา "ขอทานอยาไดหยอน
มือจากผู รับใชของทานเลย ขอ
เร งข้ึ นมาช วยข าพเจ าให รอด
และชวยขาพเจาทั้งหลาย เพราะ
วาบรรดากษัตริยของคนอาโม-
ไรต ซึ่งอยูในแดนเทือกเขา ได
รวมกําลั งกั นต อสู ข าพเจ าทั้ ง
หลาย"
7ฝ ายโยชู วาจึ งข้ึ นไปจากกิล-
กาล ทั้ งทานและบรรดาพลรบ
ดวย และทแกลวทหารทั้งหมด
8พระเยโฮวาหตรัสแกโยชูวาวา
"อยากลัวเขาเลย เพราะเราได
มอบเขาไวในมือเจาแลว จะไมมี
ผู ใดในพวกเขาสักคนเดียวที่ จะ
ยืนหยัดตอสูเจาได"
9 เหตุฉะนั้นโยชูวายกเขาโจมตี
พวกนั้ นทั นที โดยขึ้ นไปตลอด
คืนจากกิลกาล
10 พระเยโฮวาหทรงกระทําให
เขาสะดุ งแตกตื่ นตอหน าพวก
อิสราเอล พระองคไดทรงฆาเขา
เสียมากมายที่ กิเบโอน และไล
ติดตามเขาไปในทางที่ ข้ึนไปถึง
เบธโฮโรน และตามฆาเขาจนถึง
เมืองอาเซคาห และเมืองมักเค-
ดาห

ดวงอาทิตยหยุดน่ิง
11 ตอมาขณะเมื่อเขาหนีไปขาง
หนาพวกอิสราเอลลงไปตามทาง
เบธโฮโรนนั้น พระเยโฮวาหทรง
โยนลูกเห็บใหญๆลงมาจากฟา

โยชูวา 10

(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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หนา 468
ตลอดถึงเมืองอาเซคาห เขาทั้ง
หลายก็ตาย ผูที่ตายดวยลูกเห็บ
นั้นก็มากกวาผูที่คนอิสราเอลฆา
เสียดวยดาบ
12 แล วโยชู วาก็ กราบทู ลพระ
เยโฮวาห ในวันที่ พระเยโฮวาห
ทรงมอบคนอาโมไรต ตอหน า
คนอิสราเอลนั้น และทานได
กล าวท ามกลางสายตาของคน
อิสราเอลวา "ดวงอาทิตยเอย
เจาจงหยุดนิ่ งตรงเมืองกิเบโอน
และดวงจันทรเอย เจาจงหยุด
อยูตรงหุบเขาอัยยาโลน"
13 ดวงอาทิตยก็หยุดนิ่ ง และ
ดวงจันทรก็ตั้ งเฉยอยู จนประ-
ชาชนได แก แค นศั ตรู ของเขา
เสร็จ เร่ืองนี้มิไดจารึกไวใน
หนังสือยาชารดอกหรือ ดวง
อาทิตยหยุดนิ่ งอยูกลางทองฟา
หาได รี บตกไปตามเวลาประ-
มาณวันหนึ่งไม
14 วันที่ พระเยโฮวาหทรงสดับ
ฟงเสียงของมนุษยอยางกับวัน
นั้ นทั้ งในสมัยกอนหรือในสมัย
ตอมาไมมีอีกแลว เพราะวาพระ
เยโฮวาหทรงตอสูเพ่ืออิสราเอล
15 แลวโยชูวากับบรรดาคนอิส-
ราเอลก็กลับมาสูคายที่กิลกาล
16 กษัตริยทั้ งหานั้นหนีไปซอน
ตัวอยูในถ้ํามักเคดาห
17 มีคนไปบอกโยชูวาวา "มีคน
พบกษัตริยทั้ งหาซอนตัวอยู ใน

ถ้ําที่มักเคดาห"
18 โยชูวาจึงกลาววา "จงกลิ้ ง
กอนหินใหญปดปากถ้ําเสีย และ
วางยามใหเฝารักษาไว
19 แตทานทั้ งหลายอยาคอยอยู
เลย จงติดตามศัตรูของทานเถิด
จงเขาโจมตีกองระวังหลัง อยา
ใหกลั บเข าในเมืองของเขาได
เพราะว าพระเยโฮวาหพระเจ า
ของทานไดมอบเขาทั้ งหลายไว
ในมือของทานแลว"
20 ตอมาเมื่ อโยชูวากับคนอิส-
ราเอลฆาพวกเหลานั้ นเสียเปน
อันมากจนหมดแลว สวนผูที่
เหลื ออยู ก็ หนี กลั บเข าไปใน
เมืองที่มีกําแพงลอม
21 ประชาชนทั้ งปวงก็กลั บมา
หาโยชูวา ณ คายที่มักเคดาห
โดยสันติภาพทุกคน หามีผู ใด
กลากระดิกลิ้ นถึงคนอิสราเอล
ตอไปไม
22 แลวโยชูวาจึงวา "จงเปดปาก
ถ้ําคุมกษัตริยทั้งหานั้นออกจาก
ถ้ํามาหาเรา"
23 เขาก็กระทําตาม จึงคุม
กษัตริยทั้ งหาออกจากถ้ํามาหา
ทาน มีกษัตริยเมืองเยรูซาเล็ม
กษัตริยเมืองเฮโบรน กษัตริย
เมืองยารมูท กษัตริยเมืองลาคีช
และกษัตริยเมืองเอกโลน
24 ตอมา เมื่ อเขาพากษัตริย
เหลานั้ นมายังโยชูวา โยชูวาจึง

โยชูวา 10

(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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หนา 469
เรียกบรรดาคนอิสราเอลมาและ
สั่ งหัวหนาของทหารผูที่ออกไป
รบพรอมกับทานวา "จงเขามา
ใกลเถิด เอาเทาเหยียบคอ
กษัตริยเหลานี้" แลวเขาก็เขามา
ใกลและเอาเทาเหยียบที่คอ
25 และโยชู วากล าวแก เขาว า
"อยากลัวหรือขยาดเลย จงเขม
แข็งและกลาหาญเถิด เพราะวา
พระเยโฮวาหจะทรงกระทําแก
บรรดาศัตรูของทานซึ่งทานสูรบ
อยางนี้แหละ"
26 ภายหลังโยชูวาก็ไดประหาร
ชีวิตกษัตริยทั้ งหาเสีย แลว
แขวนไวที่ ตนไมหาตน และ
แขวนอยู บนตนไม เช นนั้ นจน
เวลาเย็น
27 ตอมา เมื่ อถึงเวลาดวงอา-
ทิตยตก โยชูวาไดบัญชาและเขา
ก็ปลดศพลงจากตนไมและทิ้งไว
ในถ้ําซึ่งกษัตริยเหลานั้นไดซอน
ตัวอยู และเอาหินใหญๆปดปาก
ถ้ํานั้นไว ซึ่งยังอยูจนกระทั่งวัน
นี้

การสูรบอีกตอไป
28 ในวันนั้นโยชูวายึดเมืองมัก-
เคดาหได ไดประหารเมืองนั้น
เสียดวยคมดาบ ทั้งกษัตริยของ
เมืองนั้น ทานไดทําลายเขาเสีย
อยางสิ้ นเชิง รวมทุกชีวิตที่ อยู
ในเมือง ไมมีเหลือสักคนเดียว
และท านได กระทําแก กษัตริ ย

มักเคดาหอยางที่ทานไดกระทํา
แกกษัตริยเมืองเยรีโค
29 แล วโยชู วาและบรรดาคน
อิสราเอลก็ยกกองทัพจากเมือง
มักเคดาหมาถึงลิบนาห และเขา
สูรบกับเมืองลิบนาห
30 พระเยโฮวาห ได ทรงมอบ
เมืองนั้นและกษัตริยของเมืองไว
ในมือคนอิสราเอล และทานได
ประหารเมื องนั้ นด วยคมดาบ
และทุกคนที่อยูในเมืองนั้น ทาน
ไมใหเหลือสักคนเดียวในเมือง
นั้น และทานไดกระทําตอ
กษัตริยของเมืองนั้นอยางที่ทาน
ไดกระทําตอกษัตริยเมืองเยรีโค
31 และโยชู วาออกจากเมื อง
ลิบนาหพรอมกับอิสราเอลทั้ ง
หมดไปยังลาคีช แลวลอมเมือง
ไวและเขาโจมตีเมืองนั้น
32 และพระเยโฮวาห ทรงมอบ
เมืองลาคีชไวในมือคนอิสราเอล
และทานก็ไดยึดเมืองนั้นในวันที่
สอง และประหารเสียดวยคม
ดาบ ทุกคนที่อยูในเมืองนั้น ดัง
ที่ทานไดกระทําแกเมืองลิบนาห
33 ครั้ งนั้ นโฮรามกษัตริยเมือง
เกเซอรไดข้ึนมาชวยเมืองลาคีช
และโยชูวาไดประหารเขาและคน
ของเขาเสีย จนไมเหลือใหเขา
สักคนเดียว
34 โยชู วากั บคนอิ สราเอลทั้ ง
ปวงได ยกออกจากลาคี ชไปยัง

โยชูวา 10

(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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หนา 470
เมืองเอกโลน ไดเขาลอมและ
โจมตีเมืองนั้น
35 และเขาก็ตีได ในวันนั้ นเอง
และฆ าฟ นทุ กคนเสี ยด วยคม
ดาบ จนทําลายเขาเสียสิ้นในวัน
นั้น ดังที่ทานไดกระทําแกเมือง
ลาคีช
36 โยชู วากั บคนอิ สราเอลทั้ ง
ปวง ก็ข้ึนจากเมืองเอกโลนไปยัง
เมืองเฮโบรน เขาโจมตีเมืองนั้น
37 ยึดเมืองนั้ นแล วก็ประหาร
กษัตริยและชนบททั้ งหมดของ
เมืองนั้น กับทุกคนที่อยูในเมือง
นั้นเสียดวยคมดาบ ทานไมให
เหลือสักคนเดียว ดังที่ ทานได
กระทําตอเมืองเอกโลน และได
ทําลายเมืองนั้น และทุกคนที่อยู
ในเมืองนั้นเสียสิ้น
38 แลวโยชูวากับคนอิสราเอล
ทั้งปวงกลับมายังเมืองเดบีร เขา
โจมตีเมืองนั้น
39 ทานได ยึดเมืองนั้ นรวมทั้ ง
กษัตริยและชนบททั้ งหมดของ
เมือง และไดไปประหารเขาทั้ ง
หลายเสียดวยคมดาบ และได
ทําลายทุกคนที่ อยู ในเมืองนั้ น
เสียอยางสิ้ นเชิง ทานไมให
เหลือสักคนเดียว ทานไดกระทํา
แกเมืองเฮโบรนอยางไร ทานก็
ไดกระทําแกเมืองเดบีรและแก
กษัตริยของเมืองอยางนั้น ดังทํา
แกเมืองลิบนาหและแกกษัตริย

ของเมืองเชนกัน
40 โยชูวาก็ตีแผนดินนั้นใหพาย
แพไปหมด คือแดนเทือกเขา ใน
ภาคใต ในหุบเขา และที่ลาด ทั้ง
กษัตริยทั้ งหมดของเมืองเหลา
นั้นดวย ทานไมใหเหลือสักคน
เดียว แตไดทําลายทุกสิ่งที่หาย
ใจเสีย ดังที่พระเยโฮวาหพระ
เจาของคนอิสราเอลไดทรงบัญ-
ชาไว
41 โยชู วาไดกระทําให เขาพาย
แพตั้งแตเมืองคาเดชบารเนียจน
ถึงเมืองกาซา และทั่ วประเทศ
โกเชนจนถึงเมืองกิเบโอน
42 โยชูวาก็ ยึดตัวกษัตริย เหลา
นี้ พรอมทั้ งพ้ื นดิ นของเขาทั้ ง
หมดในคราวเดียวกัน เพราะวา
พระเยโฮวาห พระเจ าของคน
อิสราเอลไดทรงสูรบเพ่ืออิสรา-
เอล
43 แลวโยชูวาพรอมกับบรรดา
คนอิสราเอลก็ยกกลับมายังคาย
ที่กิลกาล

การชนะแผนดินคานาอัน
ครั้งสุดทาย

11ตอมา เมื่อยาบินกษัตริย
เมืองฮาโซร ได ยินข าวนี้

จึ งใช คนไปหาโยบั บกษั ตริ ย
เมืองมาโดนและไปหากษัตริย
เมืองชิมโรน และกษัตริยเมือง
อัคชาฟ
2 และกษั ตริ ย ซึ่ งอยู ในแดน

โยชูวา 10, 11

(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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หนา 471
เทือกเขาตอนเหนือ และที่อยูใน
ที่ราบใตเมืองคินเนเรท และใน
หุบเขา และในบริเวณชายแดน
ของโดรทางทิศตะวันตก
3และไปหาคนคานาอันทางทิศ
ตะวันออกและทิศตะวันตก คน
อาโมไรต คนฮิตไทต คนเปริสซี
และคนเยบุ สในแดนเทื อกเขา
และคนฮีไวตอยูเชิงเขาเฮอรโมน
ในแผนดินมิสปาห
4กษัตริ ย เหล านี้ ก็ ยกออกมา
กับบรรดาพลโยธาเปนกองทัพ
มหึมา มีจํานวนดังเม็ดทรายที่
ชายทะเล มีมาและรถรบมาก
มายดวย
5กษัตริย เหล านี้ ได ร วมกําลั ง
กั นเข าและมาตั้ งค ายอยู ที่ ลํา
หวยเมโรม เพ่ือจะสูรบกับอิส-
ราเอล
6และพระเยโฮวาหตรัสกับโย-
ชูวาวา "อยากลัวเขาเลย เพราะ
วาพรุงนี้ ในเวลาเดียวกันนี้ เรา
จะมอบเขาไวหมดตอหนาอิส-
ราเอลใหถูกประหาร เอ็นนอง
มาของเขาใหเจาตัดเสีย และรถ
รบของเขา เจาจงเผาไฟเสีย"
7ฝ ายโยชู วาก็ ยกพลทั้ งหลาย
เขาโจมตีเขาทันทีที่หวยน้ําเม-
โรม
8และพระเยโฮวาหทรงมอบเขา
ไวในมืออิสราเอล ผูประหารเขา
และไลตามเขาไปจนถึงมหาซี-

โดนและถึงมิสเรโฟทมาอิม และ
ถึงหุบเขามิสปาหดานตะวันออก
ไดประหารเขาเสียจนไมใหเหลือ
สักคนเดียว
9 โยชูวาไดกระทําแก เขาตามที่
พระเยโฮวาหตรัสสั่ งไว คือได
ตัดเอ็นนองมาและเผารถรบเสีย
ดวยไฟ
10 ขณะนั้น โยชูวากลับมายึด
เมืองฮาโซร และประหาร
กษัตริย เมืองนั้ นเสี ยด วยดาบ
เพราะวาแตกอนนี้ฮาโซรเปนหัว
หนาแหงราชอาณาจักรเหลานั้น
ทั้งหมด
11 เขาได ประหารบรรดาชาว
เมืองนั้นเสียดวยคมดาบ และ
ทําลายเสียสิ้น สิ่งที่หายใจไดไม
มีเหลือเลย และทานก็เผาเมือง
ฮาโซรเสียดวยไฟ
12 โยชู วายึ ดบรรดาหั วเมื อง
ของกษัตริย เหลานั้ นพรอมกับ
กษัตริยทั้ งหมด และประหาร
เสียดวยคมดาบ ทําลายเขาสิ้ น
ดังที่ โมเสสผู รับใชของพระเย-
โฮวาหไดบัญชาไว
13 แตเมืองตางๆที่ อยู บนเนิน
เขา อิสราเอลมิไดเผา เวนแต
เมืองฮาโซร เมืองเดียวที่ โยชูวา
เผาเสีย
14 สิ่ งของต างๆที่ ริ บได จาก
เมืองเหลานี้ ทั้งฝูงสัตว คนอิส-
ราเอลไดยึดเปนของของตน แต

โยชูวา 11

(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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เขาไดประหารมนุษยทุกคนเสีย
ดวยคมดาบ จนทําลายเสียสิ้ น
สิ่ งใดที่หายใจไดเขาไมใหเหลือ
อยูเลย
15 พระเยโฮวาหทรงบัญชาโม-
เสสผู รับใชของพระองคอยางไร
โมเสสก็ บัญชาโยชู วาอย างนั้ น
และโยชูวาก็กระทําตาม ทานไม
ได เวนที่ จะทําทุกอย างซึ่ งพระ
เยโฮวาหทรงบัญชาโมเสสไว
16 โยชูวายึดแผนดินนั้นทั้ งสิ้ น
คือแดนเทือกเขา และภาคใตทั้ง
หมด และแผนดินโกเชนทั้ ง
หมด และในหุบเขา ในที่ ราบ
และแดนเทือกเขาของอิสราเอล
และในหุบเขาของมัน
17 ตั้ งแตภู เขาฮาลักที่ สูงเร่ื อย
ข้ึนไปถึงเสอีร ไกลไปจนถึงบา-
อัลกาดในหุบเขาเลบานอนเชิง
ภูเขาเฮอรโมน ทานไดจับบรร-
ดากษัตริยแหงเมืองเหลานั้นมา
ประหารชีวิตเสีย
18 โยชู วาทําศึ กสงครามกั บ
บรรดากษัตริ ย เหล านี้ อยู เปน
เวลานาน
19 ไมมีสักเมืองหนึ่ งที่ กระทํา
สันติภาพกับคนอิสราเอล นอก
จากคนฮีไวต ซึ่ งเปนชาวเมือง
กิเบโอน เขาตองทําศึกสงคราม
ตีมาทั้งนั้น
20 เพราะเปนมาจากพระเยโฮ-
วาหที่ ทรงให เขามีใจแข็งกระ-

ดางเขาตอสูทําสงครามกับอิส-
ราเอล เพ่ือพระองคจะไดทรง
ทําลายเขาเสียสิ้น และเขาไมได
รับความกรุณา แตพระองคตอง
ทําลายลางเขาเสียสิ้น ดังที่พระ
เยโฮวาหบัญชาไวกับโมเสส
21 คราวนั้นโยชูวาไดมาขจัดคน
อานาคออกจากแดนเทือกเขา
จากเฮโบรน จากเดบีร จากอา-
นาบ และจากทั่วแดนเทือกเขา
แหงยูดาหและจากทั่วแดนเทือก
เขาแหงอิสราเอล โยชูวาไดทํา
ลายคนเหลานี้ เสียสิ้ น พรอม
ทั้ งเมื องทั้ งหลายของพวกเขา
ดวย
22 ไมมีคนอานาคเหลืออยู ใน
แผนดินของประชาชนอิสราเอล
เวนแตในกาซา กัทและอัชโดด
ที่ยังมีเหลืออยูบาง
23 ดังนั้ นแหละ โยชูวาไดยึด
แผนดินทั้งสิ้นตามสารพัดที่พระ
เยโฮวาห ได ตรั สไว กั บโมเสส
และโยชูวาให เปนมรดกแกคน
อิสราเอลตามสวนแบ งของแต
ละตระกูล และแผนดินนั้นก็
สงบจากการศึกสงคราม

กษัตริยแผนดินคานาอัน
พายแพ

12ต อไปนี้ เป นกษั ตริ ย
แห งแผ นดิ นนั้ นซึ่ ง

ประชาชนอิสราเอลไดกระทําให
แพไป และไดยึดครองแผนดิน

โยชูวา 11, 12

(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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ฟากแมน้ําจอรแดนขางโนนทาง
ดวงอาทิตยข้ึน จากที่ลุมแมน้ํา
อารโนนถึงภูเขาเฮอรโมน และ
ที่ ราบซึ่ งอยู ดานตะวันออกทั้ ง
หมด
2 คือสิโหนกษัตริยคนอาโมไรต
ผู อยูที่ เฮชโบน และปกครอง
จากอาโรเออร ซึ่งอยู ณ ริมลุม
แมน้ําอารโนน และจากกลางที่
ลุ มไกลไปจนถึงแมน้ํายับบอก
เขตแดนคนอัมโมน คือครึ่งหนึ่ง
ของกิเลอาด
3และแถบที่ราบถึงทะเลคินเน-
เรทขางตะวันออก และตรงทาง
ไปยั งเบธเยชิ โมทไปถึ งทะเล
แหงที่ราบ คือทะเลเค็มขางตะ-
วันออก จากดานใตมาจนถึงที่
อัชโดดปสกาห
4และเขตแดนของโอกกษัตริย
เมืองบาชาน เปนพวกมนุษย
ยักษที่ เหลืออยู อยูที่อัชทาโรท
และเอเดรอี
5และปกครองที่ภูเขาเฮอรโมน
และสาเลคาห และทั่วบาชาน ถึง
เขตแดนคนเกชูรและคนมาอา-
คาห และปกครองครึ่งหนึ่งของ
แดนกิเลอาด ถึงเขตแดนของ
สิโหนกษัตริยเมืองเฮชโบน
6 โมเสสผู รับใชของพระเยโฮ-
วาหและคนอิสราเอลไดกระทํา
ใหเขาพายแพไป และโมเสสผู
รับใชของพระเยโฮวาหไดมอบ

แผนดินตอนนี้ ใหแกคนรู เบน
คนกาด และคนครึ่ งตระกูล
มนัสเสห
7ตอไปนี้ เปนกษัตริยแหงแผน
ดินซึ่ งโยชูวากับคนอิสราเอลได
ทําให พ ายแพ อยู ฟากแม น้ํ า
จอรแดนขางนี้ ทางทิศตะวันตก
ตั้ งแตบาอัลกาดในหุบเขาเล-
บานอน ถึงภูเขาฮาลัก ที่ สูง
เร่ือยข้ึนไปถึงเสอีร ซึ่ งโยชูวา
มอบใหแกตระกูลคนอิสราเอล
ใหถือเปนกรรมสิทธิ์ ตามส วน
แบงของเขา
8 คือที่ดินในแดนเทือกเขา ใน
หุบเขา ในที่ราบ ในที่ ลาด
ในถิ่ นทุรกันดารและในภาคใต
เปนแผนดินของคนฮิตไทต คน
อาโมไรต คนคานาอัน คนเป-
ริสซี คนฮีไวตและคนเยบุส
9 คื อกษัตริ ย เมื องเยรี โคองค
หนึ่ ง กษัตริยเมืองอัยที่อยูขาง
เบธเอลองคหนึ่ง
10 กษัตริยเมืองเยรูซาเล็มองค
หนึ่ ง กษัตริยเมืองเฮโบรนองค
หนึ่ง
11 กษั ตริ ย เมื องยารมู ทองค
หนึ่ ง กษัตริยเมืองลาคีชองค
หนึ่ง
12 กษัตริ ย เมื องเอกโลนองค
หนึ่ง กษัตริยเมืองเกเซอรองค
หนึ่ง
13 กษัตริยเมืองเดบีรองคหนึ่ ง

โยชูวา 12

(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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กษัตริยเมืองเกเดอรองคหนึ่ง
14 กษัตริ ย เมื องโฮรมาหองค
หนึ่ ง กษัตริยเมืองอาราดองค
หนึ่ง
15 กษัตริ ย เมื องลิ บนาห องค
หนึ่ง กษัตริยเมืองอดุลลัมองค
หนึ่ง
16 กษัตริยเมืองมักเคดาหองค
หนึ่ง กษัตริยเมืองเบธเอลองค
หนึ่ง
17 กษัตริย เมืองทัปปูวาหองค
หนึ่ ง กษัตริยเมืองเฮเฟอรองค
หนึ่ง
18 กษั ตริ ย เมื องอาเฟกองค
หนึ่ง กษัตริยเมืองลาชาโรนองค
หนึ่ง
19 กษั ตริ ย เมื องมาโดนองค
หนึ่ ง กษัตริยเมืองฮาโซรองค
หนึ่ง
20 กษัตริย เมืองชิมโรนเมโรน
องคหนึ่ ง กษัตริยเมืองอัคชาฟ
องคหนึ่ง
21 กษัตริย เมืองทาอานาคองค
หนึ่ง กษัตริยเมืองเมกิดโดองค
หนึ่ง
22 กษัตริยเมืองเคเดชองคหนึ่ง
กษัตริยเมืองโยกเนอัมในคาร-
เมลองคหนึ่ง
23 กษัตริย เมืองโดรในบริ เวณ
ชายแดนของโดร อ งค หนึ่ ง
กษัตริยของประชาชาติตางๆใน
กิลกาลองคหนึ่ง

24 กษัตริ ย เมื องที รซาห องค
หนึ่ ง รวมทั้ งหมดเปนกษัตริย
สามสิบเอ็ดองคดวยกัน

แผนดินสวนท่ียังไมชนะ

13เมื่ อโยชู วาชราลงมีอายุ
มากแลว พระเยโฮวาหก็

ตรัสกับทานวา "เจาชราลงมีอายุ
มากแลว แตแผนดินที่ จะตอง
ยึดครองนั้นยังมีอีกมาก
2ตอไปนี้เปนแผนดินที่ ยังเหลือ
อยู คือทองถิ่นฟลิสเตียทั้งหมด
และท องถิ่ นของคนเกชู ร ทั้ ง
หมด
3ตั้ งแตชิโหรซึ่ งอยูหนาอียิปต
เหนือข้ึนไปถึงเขตแดนเอโครน
นับกันวาเปนของคนคานาอัน ผู
ครอบครองฟลิสเตียมีอยูหาคน
ดวยกัน คือ ผูครอบครองเมือง
กาซา เมืองอัชโดด เมืองอัชเค-
โลน เมืองกัท และเมืองเอโครน
และเมืองของคนอิฟวาหดวย
4ซึ่งอยูทิศใตคือแผนดินทั้ งสิ้น
ของคนคานาอัน และเขตเมอา-
ราห ซึ่ งเปนของชาวไซดอนถึง
เมืองอาเฟก ถึงเขตแดนของคน
อาโมไรต
5และแผ นดิ นของชาวเกบาล
และเลบานอนทั้งหมด ไปทางที่
ดวงอาทิตยข้ึน จากบาอัลกาดที่
อยูเชิงภูเขาเฮอรโมน ถึงทางเขา
เมืองฮามัท
6ชาวแดนเทือกเขาทั้ งหมดจาก

โยชูวา 12, 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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เลบานอนจนถึงมิสเรโฟทมาอิม
และคนไซดอนทั้ งหมด เราจะ
ขับไลเขาทั้ งหลายออกไปใหพน
หนาคนอิสราเอลเอง เพียงแต
เจาจงจับสลากแบงดินแดนเหลา
นั้ นให เปนมรดกแก อิสราเอล
ดังที่เราบัญชาเจาไว
7ฉะนั้ นบัดนี้ จงแบงแผนดินนี้
ออกให เป นมรดกแก คนเก า
ตระกูลรวมกับคนมนัสเสหครึ่ ง
ตระกูลดวย"
8สวนมนัสเสหอีกครึ่ งตระกูล
คนรูเบน และคนกาดไดรับสวน
มรดกของเขา ซึ่งโมเสสไดมอบ
ใหทางฟากแมน้ําจอรแดนขาง
โนนดานตะวันออก สวนที่ โม-
เสส ผู รับใชของพระเยโฮวาห
มอบใหเขาคือ
9ตั้งแตอาโรเออร ซึ่งอยูริมลุม
แมน้ําอารโนน และเมืองที่ อยู
กลางลุมแมน้ํานี้ และที่ราบเม-
เดบาตลอดจนถึงดีโบน
10 และหัวเมืองทั้ งสิ้ นของสิ-
โหนกษัตริยคนอาโมไรต ผู ซึ่ ง
ครอบครองอยูในเฮชโบน ไกล
ออกไปจนถึ งเขตแดนคนอัม-
โมน
11 กับเขตกิเลอาดและทองถิ่ น
ของคนเกชู รและคนมาอาคาห
และภูเขาเฮอรโมนทั้งหมด และ
เมืองบาชานทั้ งสิ้ นจนถึงเมือง
สาเลคาห

12 ตลอดราชอาณาจักรของโอก
ในบาชาน ผูครอบครองอยู ใน
อัชทาโรทและในเอเดรอี ทาน
เป นพวกมนุ ษย ยั กษ ที่ เหลื อ
อยู เมืองเหลานี้ โมเสสรบชนะ
และไดขับไลใหออกไป
13 แตคนอิสราเอลยังหาได ขับ
ไลคนเกชูรหรือคนมาอาคาหให
ออกไปไม แตคนเกชูรกับคน
มาอาคาหยังอาศัยอยู ในหมูคน
อิสราเอลจนทุกวันนี้
14 เฉพาะตระกู ลเลวี ตระกู ล
เดียวโมเสสหาไดมอบมรดกให
ไม ของบูชาดวยไฟที่ ถวายแด
พระเยโฮวาหพระเจาของอิสรา-
เอลเปนมรดกของเขา ดังที่พระ
องคตรัสไวแกเขาแลว
15 และโมเสสไดมอบสวนมร-
ดกใหแก ตระกู ลคนรู เบนตาม
ครอบครัวของเขา
16 ดังนั้นเขตแดนของเขาจึงตั้ ง
แตอาโรเออรซึ่ งอยู ริมลุมแมน้ํา
อารโนนและเมืองซึ่ งอยู กลาง
ลุ มแม น้ํ านั้ นและที่ ราบเมื อง
เมเดบาทั้งสิ้น
17 ทั้งเมืองเฮชโบน รวมกับหัว
เมืองทั้ งสิ้ นซึ่ งอยู บนที่ ราบนั้ น
คือดีโบน และบาโมทบาอัล และ
เบธบาอัลเมโอน
18 กับยาฮาส และเคเดโมทและ
เมฟาอาท
19 และคีริยาธาอิม และสิบมาห

โยชูวา 13

(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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และเศเรทชาหารซึ่ งอยูบนเนิน
เขาแหงหุบเขา
20 กับเบธเปโอร และที่ อัช-
โดดปสกาห และเมืองเบธเยชิ-
โมท
21 คือหัวเมืองทั้ งสิ้ นซึ่ งอยูบน
ที่ราบ และทั้งราชอาณาจักรทั้ง
หมดของสิโหน กษัตริยคนอา-
โมไรตผูครอบครองอยูในเฮช-
โบนซึ่ งโมเสสไดกระทําใหพาย
แพพรอมกับเจานายของมีเดียน
คือ เอวี เรเคม ศูร และเฮอร
กับเรบา เปนเจานายซึ่ งข้ึนแก
กษัตริยสิโหน ผู พํานักอยู ใน
แผนดินนั้น
22 อนึ่ งคนอิสราเอลไดฆาบา-
ลาอัมบุตรชายเบโอร ผู เปนคน
ทํานายเสียดวยดาบพรอมกับคน
อื่นที่เขาไดฆานั้น
23 อาณาเขตของคนรู เบนคื อ
แมน้ําจอรแดนเปนพรมแดน นี่
เป นมรดกของคนรู เบนตาม
ครอบครัว รวมทั้งหัวเมืองและ
ชนบทดวย
24 โมเสสได มอบมรดกใหแก
ตระกูลกาด คือคนกาดตาม
ครอบครัวของเขาดวย
25 อาณาเขตของเขาคือยาเซอร
และหั วเมื องกิ เลอาดทั้ งหมด
และครึ่ งหนึ่ งของแผนดิ นคน
อัมโมนถึงอาโรเออรซึ่ งอยูหนา
เมืองรับบาห

26 ตั้ งแตเมืองเฮชโบน จนถึง
เมืองรามัทมิสเปหและเบโทนิม
และตั้ งแตมาหะนาอิมจนถึงเขต
แดนเดบีร
27 ในหวางเขา มีเมืองเบธฮา-
รัม เบธนิมราห สุคคทและซา-
โฟน ราชอาณาจักรสวนที่ เหลือ
ของสิโหนกษัตริยเมืองเฮชโบน
นั้น มีแมน้ําจอรแดนเปนพรม
แดน จดทะเลคินเนเรทตอน
ปลายขางลาง ดานตะวันออก
ของแมน้ําจอรแดนขางโนน
28 นี่เปนมรดกของคนกาดตาม
ครอบครัวของเขา รวมทั้ งหัว
เมืองและชนบทดวย
29 อนึ่ งโมเสสไดมอบมรดกให
แกคนมนัสเสหครึ่งตระกูล เปน
ส วนแบ งที่ ไดกั บคนมนั สเสห
ครึ่ งตระกูลตามครอบครัวของ
เขา
30 อาณาเขตของเขาทั้ งหลาย
เร่ิมตั้งแตมาหะนาอิมตลอดบา-
ชานทั้งสิ้น คือราชอาณาจักรทั้ง
สิ้นของโอกกษัตริยเมืองบาชาน
และหัวเมืองทั้ งหมดของยาอีร
มีหกสิบหัวเมืองดวยกันอยู ใน
บาชาน
31 และกิเลอาดครึ่ งหนึ่ ง และ
เมืองอัชทาโรทกับเมืองเอเดรอี
หัวเมืองของราชอาณาจักรโอก
ในบาชาน หัวเมืองเหลานี้ เปน
สวนแบงของคนมาคีรบุตรชาย

โยชูวา 13

(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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มนัสเสห เปนของครึ่งหนึ่งของ
คนมาคีร ตามครอบครัวของเขา
32 เหลานี้ เปนดินแดนตางๆซึ่ ง
โมเสสไดแบ งปนให เปนมรดก
ณ ที่ราบโมอับ ฟากแมน้ําจอร-
แดนขางโนนทิศตะวันออกของ
เมืองเยรีโค
33 แตโมเสสมิไดมอบมรดกให
แกคนตระกูลเลวี พระเยโฮวาห
พระเจาของอิสราเอลเปนมรดก
ของเขา ดังที่พระองคตรัสไวกับ
เขา

แผนดินสวนท่ีสัญญาไว
แกคาเลบ

14ต อไปนี้ เป นดิ นแดน
ตางๆซึ่ งประชาชนอิส-

ราเอลได รับเปนมรดกในแผน
ดินคานาอัน ซึ่งเอเลอาซารปุโร-
หิตและโยชูวาบุตรชายนูน และ
หัวหน าบรรพบุ รุษของตระกูล
ตางๆแหงคนอิสราเอลไดแจก
จายใหเปนมรดกแกเขา
2มรดกนี้ เขาจับสลากแบ งกัน
ในระหว างคนเก าตระกู ลครึ่ ง
ตามที่ พระเยโฮวาหทรงบัญชา
ทางโมเสส
3 เพราะโมเสสได ให มรดกแก
คนสองตระกูลครึ่ งทางฟากแม
น้ําจอรแดนขางโนนแลว แต
ทานหาไดแบงสวนมรดกใหแก
พวกเลวีไม
4 เพราะวาลูกหลานของโยเซฟ

มีสองตระกูล คือมนัสเสหและ
เอฟราอิม และพวกเลวีหาไดมี
สวนแบงในแผนดินนั้นไม ได
แตหัวเมืองที่จะเขาอาศัยอยู กับ
ลานทุงหญารอบเมืองสําหรับฝูง
สัตวและทรัพย สินของเขาเท า
นั้น
5คนอิสราเอลไดกระทําตามที่
พระเยโฮวาห ทรงบัญชาไว กับ
โมเสส เขาแบงที่ดินกัน
6ขณะนั้นคนยูดาหมาหาโยชูวา
ณ เมืองกิลกาล และคาเลบบุตร
ชายเยฟุนเนหชาวเคนัสไดกลาว
แกทานวา "ทานทราบเรื่ องซึ่ ง
พระเยโฮวาหตรัสกับโมเสสบุรุษ
ของพระเจ าที่ คาเดชบารเนี ย
เกี่ยวกับทานและขาพเจาแลว
7 เมื่อโมเสสผู รับใชของพระเย-
โฮวาหใชใหขาพเจาไปจากคา-
เดชบารเนีย เพ่ือสอดแนมดู
แผนดิน ขาพเจามีอายุสี่ สิบป
ขาพเจาไดนําขาวมาแจงแกทาน
ตามความคิดเห็นของขาพเจา
8แตสวนพ่ีนองซึ่ งข้ึนไปพรอม
กับข าพเจ าได กระทําให จิตใจ
ของประชาชนละลายไป แต
ขาพเจาไดติดตามพระเยโฮวาห
พระเจาของขาพเจาอยางสุดใจ
9ในวันนั้นโมเสสไดปฏิญาณวา
`แทจริงแผนดินซึ่ งเทาของทาน
ได เหยียบยํ่าไปนั้ นจะตกเป น
มรดกของทาน และของลูก

โยชูวา 13, 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 านสืบไปเปนนิตย
เพราะวาทานไดติดตามพระเย-
โฮวาหพระเจาของขาพเจาอยาง
สุดใจ'
10 และบัดนี้ ดูเถิด พระเยโฮ-
วาหยังทรงใหขาพเจามีชี วิตอยู
ตลอดสี่สิบหาปนี้ ดังที่พระองค
ตรัส ตั้ งแตพระเยโฮวาหตรัส
เชนนี้แกโมเสส เมื่อคนอิสรา-
เอลเดินทางอยูในถิ่นทุรกันดาร
และบัดนี้ ดูเถิด วันนี้ขาพเจามี
อายุแปดสิบหาปแลว
11 วันนี้ ข าพเจายังมีกําลังแข็ง
แรงเชนเดียวกับวันที่ โมเสสใช
ใหขาพเจาไป กําลังของขาพเจา
ในการทําศึกสงครามหรือออก
ไปและเข ามาเดี๋ ยวนี้ ก็ เป น
เหมือนครั้งนั้น
12 ฉะนั้นบัดนี้ ขอมอบแดน
เทือกเขานี้ ซึ่งพระเยโฮวาหตรัส
ในวันนั้นใหแกขาพเจา เพราะ
ทานไดยินในวันนั้นแลววา คน
อานาคอยูที่นั่น มีหัวเมืองใหญ
ที่ มี กําแพงล อมอย างเข มแข็ ง
ชะรอยพระเยโฮวาหจะทรงสถิต
กับขาพเจา ขาพเจาก็จะขับไล
เขาออกไปได ดังที่พระเยโฮวาห
ตรัสไวแลว"
13 แลวโยชูวาก็อวยพรแกทาน
และยกเมืองเฮโบรนใหคาเลบ
บุตรชายเยฟุนเนหเปนมรดก
14 เฮโบรนจึงตกเปนมรดกแก

คาเลบบุตรชายเยฟุ นเนห คน
เคนัสจนทุกวันนี้ เพราะวาทาน
ติ ดตามพระเยโฮวาห พระเจ า
ของอิสราเอลอยางสุดใจ
15 เมืองเฮโบรนนั้น แตเดิมมี
ชื่อวาคีริยาทอารบา อารบาคน
นี้ เปนคนใหญโตในคนอานาค
แผนดิ นจึ งไดสงบจากการศึก
สงคราม
แผนดินสวนของตระกูลยูดาห

15ที่ดินสวนของตระกูลคน
ยู ดาห ตามครอบครั ว

ของเขานั้น ดานใตถึงพรมแดน
เมืองเอโดม คือถึงถิ่นทุรกันดาร
ศินเปนที่สุดปลายเขตดานใต
2พรมแดนทางทิศใตนั้ นตั้ งแต
ตนจากปลายทะเลเค็ม คือตั้ ง
แตอาวซึ่งไปทางทิศใต
3 ย่ื นไปทางดานใตของมาอา-
เลอัครับบิม ผานเรื่อยไปถึงศิน
แลวข้ึนไปทางดานใตเมืองคา-
เดชบารเนีย ตามทางเมืองเฮช-
โรน ข้ึนไปถึงเมืองอัดดารเลี้ยว
ไปถึงคารคา
4ผานเรื่อยไปถึงอัสโมนย่ืนออก
ไปถึงแมน้ําอียิปตมาสิ้นสุดลงที่
ทะเล ที่กลาวนี้จะเปนพรมแดน
ดานใตของทาน
5พรมแดนด านตะวันออกคื อ
ทะเลเค็ มข้ึ นไปถึ งปากแม น้ํา
จอรแดน และพรมแดนดาน
เหนือตั้ งแตอาวที่ ทะเลตรงปาก

โยชูวา 14, 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
6 และพรมแดนนั้ น ย่ื นไปถึ ง
เบธฮกลาห ผ านไปตามด าน
เหนื อของเมื องเบธอาราบาห
และพรมแดนย่ื นตอไปถึงกอน
หินโบฮันบุตรชายรูเบน
7และพรมแดนย่ื นไปถึ งเดบีร
จากหุบเขาอาโคร ตรงไปทางทิศ
เหนือเลี้ยวไปหาเมืองกิลกาลซึ่ง
อยูตรงขามทางขามเขาที่ชื่ออา-
ดุมมิม ซึ่ งอยูทางดานใตของ
แมน้ํา และพรมแดนก็ผานไป
ถึงน้ําพุเอนเชเมช ไปสิ้นสุดลงที่
เอนโรเกล
8แลวพรมแดนก็ ย่ืนไปตามหุบ
เขาบุตรชายของฮินโนมถึงไหล
เขาดานใตของเมืองคนเยบุสคือ
เยรูซาเล็ม แลวพรมแดนก็ย่ืนไป
ถึงยอดภูเขาซึ่ งอยู หนาหุบเขา
ฮินโนมทางดานตะวันตก ที่หุบ
เขาแหงพวกมนุษยยักษ ดาน
เหนือสุด
9แลวพรมแดนก็ย่ืนไปจากยอด
ภูเขาถึงน้ําพุแหงลําหวยเนฟ-
โทอาห จากที่นั่นก็มาถึงหัว
เมืองแหงภูเขาเอโฟรน แลว
พรมแดนก็เลี้ ยวโคงไปหาเมือง
บาอาลาห คือเมืองคีริยาทเย-
อาริม
10 แลวพรมแดนก็เลี้ยวโคงจาก
บาอาลาหไปทางทิศตะวันตกถึง
ภูเขาเสอีร ผานไปตามไหลเขา

ยาอาริมดานเหนือ คือเคสะโลน
ลงไปถึงเมืองเบธเชเมช ผาน
เมืองทิมนาหไป
11 แลวพรมแดนก็ ย่ื นออกไป
จากทางไหล เนินเขาดานเหนือ
ของเมืองเอโครน แลวก็โคงไป
หาเมืองชิ กเคโรนผ านไปถึ งภู
เขาบาอาลาห ออกไปถึงเมือง
ยับเนเอล และพรมแดนก็มาสิ้น
สุดลงที่ทะเล
12 พรมแดนดานตะวันตก คือ
ทะเลใหญตามฝ งทะเล นี่ เปน
พรมแดนลอมรอบคนยูดาหตาม
ครอบครัวของเขา
13 ตามพระดํารั สของพระเย-
โฮวาหที่ตรัสแกโยชูวา ทานยก
ที่ดินสวนหนึ่ งในเขตของคนยู-
ดาห ให แกคาเลบบุตรชายเย-
ฟุนเนห คือเมืองอารบาที่ เรียก
เมืองเฮโบรน อารบาเปนบิดา
ของอานาค
14 และคาเลบไดขับไลบุตรชาย
ทั้งสามของอานาคออกจากที่นั่น
คือเชชัย อาหิมานและทัลมัย ผู
เปนบุตรของอานาค
15 และท านข้ึ นไปจากที่ นั่ นจะ
ตอสู กับชาวเมืองเดบีร เมือง
เดบีรเดิมมีชื่อวา คีริยาทเส-
เฟอร
16 และคาเลบกลาววา "ผู ใด
โจมตี เมืองคีริยาทเสเฟอรและ
ยึดได เราจะยกอัคสาหบุตรสาว

โยชูวา 15

(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"
17 และโอทนีเอลบุตรชายเคนัส
นองชายของคาเลบตีเมืองนั้นได
ทานจึงยกอัคสาห บุตรสาวของ
ตนใหเปนภรรยา
18 อยูมา เมื่ อแตงงานกันแลว
นางจึ งชวนสามี ให ขอที่ นาต อ
บิดา นางก็ลงจากหลังลา และ
คาเลบถามนางวา "เจาตองการ
อะไร"
19 นางตอบวา "ขอของขวัญให
ลูกสักอยางหนึ่งเถิด เมื่อพอให
ลูกมาอยู ในแผนดินภาคใตแลว
ลูกขอน้ําพุดวย" คาเลบก็ยก
น้ําพุบนและน้ําพุลางใหแกนาง
20 ตอไปนี้ เปนมรดกของตระ-
กูลคนยูดาหตามครอบครัวของ
เขา
21 หั วเมื องที่ เปนของตระกู ล
คนยูดาห ซึ่ งอยูทางทิศใตสุด
ทางพรมแดนเอโดม คือเมือง
ขับเซเอล เอเดอร และยากูร
22 คีนาห ดีโมนาห อาดาดาห
23 เคเดช ฮาโซร อิทนาน
24 ศิฟ เทเลม เบอาโลท
25 ฮาโซร ฮาดัททาห เคริโอท
เฮสโรน คือเมืองฮาโซร
26 อามัม เชมา โมลาดาห
27 ฮาซารกัดดาห เฮชโมน
เบธเปเลท
28 ฮาซารชูอาล เบเออรเชบา
บิซิโอธิยาห

29บาอาลาห อิยิม เอเซม
30 เอลโทลัด เคสีล โฮรมาห
31 ศิกลาก มัดมันนาห สัน-
สันนาห
32 เลบาโอท ชิลฮิม อายินและ
เมืองริมโมน รวมทั้ งหมดเปน
ย่ีสิบเกาหัวเมืองกับชนบทของ
เมืองนั้นๆดวย
33 ในหุบเขามีเมืองเอชทาโอล
โศราห อัชนาห
34 ศาโนอาห เอนกันนิม ทัป-
ปูวาห เอนาม
35 ยารมูท อดุลลัม โสโคห อา-
เซคาห
36 ชาอาราอิม อดีธาอิม เกเด-
ราห เกเดโรธาอิม รวมเปนสิบสี่
หัวเมือง กับชนบทของเมือง
นั้นๆดวย
37 เมืองเศนัน ฮาดัสสาห มิก-
ดัลกาด
38 ดิเลอัน มิสเปห โยกเธเอล
39 ลาคีช โบสคาท เอกโลน
40 คับโบน ลามัม คิทลิช
41 เกเดโรท เบธดาโกน นาอา-
มาหและเมืองมักเคดาห รวม
เปนสิบหกหัวเมือง กับชนบท
ของเมืองนั้นๆดวย
42 ลิบนาห เอเธอร อาชัน
43 ยิฟทาห อัชนาห เนซีบ
44 เคอีลาห อัคซิบ มาเรชาห
รวมเปนเก าหั วเมืองกับชนบท
ของเมืองนั้นๆดวย

โยชูวา 15

(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

 06_jos.pub 
 page 33

 Friday, December 09, 2005 12:19 



หนา 481
45 เอโครน กับหัวเมืองและ
ชนบทของเมืองนั้น
46 จากกรุงเอโครนถึงทะเลและ
บรรดาเมืองที่ อยู ริมเมืองอัช-
โดดกับชนบทของเมืองนั้นๆ
47 อัชโดด กับหัวเมืองและ
ชนบทของเมืองนั้น กาซา กับ
หัวเมืองและชนบทของเมืองนั้น
จนถึงแมน้ําอียิปต และทะเล
ใหญพรอมกับฝงชายทะเล
48 และในแดนเทือกเขา คือ
ชามีร ยาททีร โสโคห
49 ดานนาห คีริยาทสันนาห
คือเมืองเดบีร
50 อานาบ เอชเทโมห อานิม
51 โกเชน โฮโลน กิโลห รวม
เปนสิบเอ็ดหัวเมือง กับชนบท
ของเมืองนั้นๆดวย
52 อาหรับ ดูมาห เอชาน
53 ยานิม เบธทัปปูวาห อาเฟ-
คาห
54 ฮุมทาห คีริยาทอารบา คือ
เมืองเฮโบรน และเมืองศิโยร
รวมเปนเกาหัวเมือง กับชนบท
ของเมืองนั้นๆดวย
55 มาโอน คารเมล ศิฟ ยุทธาห
56 ยิสเรเอล โยกเดอัม ศาโน-
อาห
57 คาอิน กิเบอาห และทิมนาห
รวมเปนสิบหัวเมือง กับชนบท
ของเมืองนั้นๆดวย
58 ฮัลฮูล เบธซูร เกโดร

59 มาอาราท เบธาโนท และ
เมืองเอลเทโคน รวมเปนหกหัว
เมือง กับชนบทของเมืองนั้นๆ
ดวย
60 คีริยาทบาอัล คือเมืองคีริ-
ยาทเยอาริม และรับบาห รวม
เปนสองหัวเมือง กับชนบทของ
เมืองนั้นๆดวย
61 เมืองที่ในถิ่นทุรกันดาร คือ
เบธอาราบาห มิดดีน เสคะคาห
62 นิบชาน เมืองเกลือ และ
เอนเกดี รวมเปนหกหัวเมืองกับ
ชนบทของเมืองนั้นๆดวย
63 แตคนเยบุสซึ่ งเปนชาวเมือง
เยรูซาเล็มนั้น ประชาชนยูดาห
หาไดขับไลไปไม ดังนั้ นแหละ
คนเยบุสจึงอาศัยอยู กับประชา
ชนยูดาหที่เมืองเยรูซาเล็มจนถึง
ทุกวันนี้

แผนดินสวนของตระกูล
มนัสเสหและตระกูลเอฟราอิม

16ที่ ดินตามสลากของลูก
หลานโยเซฟนั้นเริ่มจาก

แมน้ําจอรแดนใกลๆเมืองเยรี-
โค ทิศตะวันออกของน้ําแหง
เยรีโคเขาไปในถิ่นทุรกันดารขึ้น
ไปจากเยรีโคเขาไปในแดนเทือก
เขาเบธเอล
2จากเมืองเบธเอลไปยังเมือง
ลูส ผานเรื่อยไปถึงเมืองอาทา-
โรท ยังเขตของคนอารคี
3แลวลงไปทางทิศตะวันตกถึง

โยชูวา 15, 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
เขตเมืองเบธโฮโรนลางถึงเมือง
เกเซอรไปสิ้นสุดลงที่ทะเล
4ลูกหลานของโยเซฟ คือคน
มนัสเสหและคนเอฟราอิม ได
รับมรดกของเขา
5 เขตของคนเอฟราอิ มตาม
ครอบครัวของเขาเปนดังนี้ พรม
แดนมรดกของเขาด านตะวั น
ออก เร่ิมแตเมืองอาทาโรทอัด-
ดาร ไกลไปจนถึงเบธโฮโรนบน
6และพรมแดนย่ื นไปถึ งทะเล
ทางทิศเหนือคือเมืองมิคเมธัท
ทางดานตะวันออกพรมแดนโคง
มาหาเมืองทาอานัทชีโลห แลว
ผานพนเมืองนี้ไปทางตะวันออก
ของเมืองยาโนอาห
7แลวลงไปจากยาโนอาห ถึง
เมืองอาทาโรทและเมืองนาอา-
ราห ไปจดเมืองเยรีโคสิ้นสุดลง
ที่แมน้ําจอรแดน
8จากทัปปูวาหพรมแดนลงไป
ทางทิศตะวันตกถึ งแมน้ํ าคา-
นาหไปสิ้นสุดลงที่ทะเล นี่ เปน
ดิ นแดนมรดกของตระกู ลคน
เอฟราอิมตามครอบครัวของเขา
9รวมทั้ งหัวเมืองซึ่ งแบงแยกไว
ใหคนเอฟราอิมในดินแดนมร-
ดกของคนมนัสเสห คือบรรดา
หัวเมืองเหลานั้ นกับชนบทของ
เมืองนั้นๆดวย
10 ถึงอยางไรก็ตามเขาหาไดขับ

ไล คนคานาอันซึ่ งอาศัยอยู ใน
เมืองเกเซอรใหออกไปไม ดัง
นั้ นคนคานาอันจึ งอาศัยอยู ใน
หมูคนเอฟราอิมถึงทุกวันนี้ แต
ก็ตกเปนทาสถูกเกณฑใหทํางาน
โยธา

แผนดินสวนของตระกูล
คนมนัสเสหท่ีอยูฟาก
ทิศตะวันตกของ
แมนํ้าจอรแดน

17ที่ ดิ นตามสลากเป น
อยางนี้ ที่ ตกแกตระกูล

มนัสเสห เพราะเปนบุตรหัวป
ของโยเซฟ สวนมาคีรบุตรหัวป
ของมนัสเสห บิดาของกิเลอาด
ได รั บเมื องกิ เลอาดและเมื อง
บาชานเปนสวนแบง เพราะวา
เขาเปนทหาร
2และที่ ดินตามสลากตกแกคน
มนัสเสหที่ เหลืออยู ตามครอบ
ครัว คือคนอาบีเยเซอร คนเฮ-
เลค คนอัสรีเอล คนเชเคม คน
เฮเฟอร และคนเชมีดา บุคคล
เหลานี้ เปนบุตรชายของมนัส-
เสห ผู เปนบุตรชายของโยเซฟ
ตามครอบครัวของเขา
3ฝ ายเศโลเฟหัดบุตรชายของ
เฮเฟอร บุตรชายของกิเลอาด
บุตรชายของมาคีร บุตรชายของ
มนัสเสหไมมีบุตรผู ชาย มีแต
บุตรสาว และตอไปนี้ เปนชื่ อ
บุตรสาวของเขาคือ มาลาห โน-

โยชูวา 16, 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-
ซาห
4 เขาเขามาหาเอเลอาซารปุโร-
หิตและโยชูวาบุตรชายนูนและ
ตอหนาบรรดาประมุขแลวกลาว
วา "พระเยโฮวาหไดทรงบัญชา
โมเสสไววา ใหขาพเจาทั้งหลาย
รับสวนมรดกในหมูญาติพ่ีนอง
ของขาพเจาทั้งหลายได" ดังนั้น
ทานจึงใหมรดกแกคนเหลานี้ใน
หมู พ่ีนองของบิดาของเขา ตาม
พระบัญญัติแหงพระเยโฮวาห
5ดั งนี้ แหละส วนที่ ตกแก คน
มนัสเสหจึงมีสิบสวน นอกเหนือ
ดินแดนกิเลอาดและบาชานซึ่ ง
อยูฟากแมน้ําจอรแดนขางโนน
6 เพราะว าบุตรสาวของมนั ส-
เสหก็ไดรับมรดกพรอมกับบุตร
ชายของทานดวย แผนดินกิเล-
อาดนั้นไดตกเปนสวนของบุตร
ชายมนัสเสหที่เหลืออยู
7 เขตแดนของมนัสเสหตั้ งตน
จากอาเชอรจนถึงมิคเมธัท ซึ่ ง
อยู ทางทิศตะวันออกของเมือง
เชเคมแลว พรมแดนก็ย่ืนไป
ทางมือขวา ถึงที่ของชาวเมือง
เอนทัปปูวาห
8แผนดิ นเมื องทั ปปู วาห เป น
ของมนัสเสห แตตัวเมืองทัปปู-
วาหซึ่งอยูที่พรมแดนของมนัส-
เสหนั้นเปนของคนเอฟราอิม
9แลวพรมแดนก็ลงไปถึงแมน้ํา

คานาห หัวเมืองเหลานี้ ซึ่ งอยู
ทางทิศใตแมน้ําในทามกลางหัว
เมืองของมนัสเสหนั้ นเปนของ
เอฟราอิม แลวพรมแดนของ
มนัสเสหก็ ข้ึนไปทางดานเหนือ
ของแมน้ําไปสิ้นสุดลงที่ทะเล
10 แผนดินทางดานใตเปนของ
เอฟราอิม และแผนดินทางดาน
เหนือเปนของมนัสเสห มีทะเล
เปนพรมแดน ทางเหนือจดดิน
แดนอาเชอร และทางทิศตะวัน
ออกจดอิสสาคาร
11 ในเขตอิสสาคารและในอา-
เชอรนั้ น มนัสเสหยังมีเมือง
เบธชานกับชนบทของเมืองนั้ น
และเมืองอิบเลอัมกับชนบทของ
เมืองนั้น และชาวเมืองโดรกับ
ชนบทของเมืองนั้น และชาว
เมืองเอนโดรกับชนบทของเมือง
นั้น และชาวเมืองทาอานาคกับ
ชนบทของเมืองนั้น และชาว
เมืองเมกิดโด กับชนบทของ
เมืองนั้น คือภูเขาทั้งสามยอด
12 แตคนมนัสเสหยังขับไลชาว
เมืองเหลานั้นไมได ดวย
คนคานาอันยังขืนอาศัยอยู ใน
แผนดินนั้น
13 ตอมาเมื่ อคนอิสราเอลเขม
แข็งข้ึนแลว ก็ไดเกณฑคนคา-
นาอันใหทํางานโยธา และมิได
ขับไลใหเขาออกไปเสียทีเดียว
14 คนโยเซฟไดพูดกับโยชูวาวา

โยชูวา 17

(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
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"เหตุไฉนทานจึงแบงใหขาพเจา
มีแตสวนเดียวเปนมรดก แมวา
ขาพเจามีคนมากมาย เพราะวา
พระเยโฮวาหไดทรงอวยพระพร
แกพวกขาพเจามาจนบัดนี้แลว"
15 ฝายโยชูวาตอบเขาวา "ถา
เจามีคนมากมาย และถาแดน
เทือกเขาของคนเอฟราอิมเปนที่
แคบไปสําหรับเจา พวกเจาจง
เขาไปในปาแผวถางเอาเอง ที่ใน
แผนดินของคนเปริสซีและพวก
มนุษยยักษ"
16 คนโยเซฟพูดวา "แดนเทือก
เขานี้ ไมพอสําหรับพวกเรา
บรรดาคนคานาอันซึ่งอยูในบริ-
เวณหุบเขามีรถรบทําดวยเหล็ก
ทั้ งที่ อยู ในเบธชาน กับชนบท
ของเมืองนั้น กับที่อยูในหุบเขา
ยิสเรเอล"
17 แลวโยชู วาจึ งกล าวแก วงศ
วานโยเซฟ คือเอฟราอิมและ
มนัสเสหวา "ทานทั้งหลายเปน
พวกที่ มี คนมากและมี กําลั ง
มหาศาล ทานจะมีสวนแบงแต
สวนเดียวก็หามิได
18 แดนเทื อกเขาเหล านั้ นจะ
เปนของพวกทาน ถึงแมวาเปน
ปาดอนทานจงแผวถางและยึด
ครองไปจนสุดเขตเถิด แมวาคน
คานาอันจะมีรถรบทําดวยเหล็ก
และเปนคนเขมแข็ง ทานทั้ ง
หลายก็จะขับไลเขาออกไปได"

พลับพลาท่ีชีโลห

18ฝายชุมนุมชนอิสราเอล
ทั้ งสิ้ นก็มาประชุมกันที่

ชีโลห และตั้งพลับพลาแหงชุม
นุมข้ึนที่นั่ น แผนดินนั้นก็ตก
อยูในครอบครองของเขา

แผนดินสวนของ
เจ็ดตระกูลท่ีเหลือ

2 ยั งมี ประชาชนอิ สราเอลอี ก
เจ็ดตระกูลที่ ยั งมิ ได รับมรดก
เปนสวนแบง
3ดังนั้ น โยชูวาจึงกลาวแกคน
อิสราเอลวา "ทานทั้งหลายจะรอ
ชาอยูอีกเทาใด จึงจะเขาไปยึด
ครองที่ดินซึ่ งพระเยโฮวาหพระ
เจาของบรรพบุรุษของทานประ-
ทานแกทานทั้งหลาย
4จงเลือกคนตระกูลละสามคน
แลวขาพเจาจะใชคนเหลานั้นไป
ทองเที่ ยวข้ึนลองอยู ที่ แผนดิน
นั้น ใหเขียนแนวเขตที่ดินที่จะ
มอบเปนมรดก และกลับมาหา
ขาพเจา
5 ให เขาแบ งออกเปนเจ็ดส วน
ให คนยูดาห คงอยู ในดิ นแดน
ของเขาทางภาคใต และวงศวาน
โยเซฟใหคงอยู ในดินแดนของ
เขาทางภาคเหนือ
6ใหทานทั้ งหลายเขียนแนวเขต
ที่ดินเปนเจ็ดสวน แลวนําแนว
เขตที่ ดินนั้ นมาใหข าพเจาที่ นี่
และขาพเจาจะจับสลากใหทาน

โยชูวา 17, 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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ที่นี่ ตอพระพักตรพระเยโฮวาห
พระเจาของเรา
7แตคนเลวีไมมีสวนแบงในหมู
พวกทานทั้งหลาย ดวยตําแหนง
ปุ โรหิ ตของพระเยโฮวาห เป น
มรดกของเขาแลว คนกาด และ
คนรูเบน กับตระกูลมนัสเสห
ครึ่ งหนึ่ งก็ ได รับมรดกของเขา
ทางฟากแมน้ําจอรแดนขางโนน
ดานตะวันออก ซึ่งโมเสสผูรับใช
ของพระเยโฮวาหไดมอบใหแก
เขาทั้งหลายแลว"
8ฝายคนเหลานั้ นก็ ข้ึ นออกไป
เดินทาง และโยชูวากําชับพวกที่
จะเขียนแนวเขตที่ดินวา "จง
เที่ ยวข้ึ นเที่ ยวล องในแผนดิน
และเขียนแนวเขตที่ ดินนั้นแลว
กลับมาหาขาพเจา ขาพเจาจะ
จับสลากใหท านตอพระพักตร
พระเยโฮวาหที่ชีโลห"
9ดังนั้นคนเหลานั้นก็ทองเที่ยว
ไปมาที่ แผนดิน แลวเขียนเปน
หนังสือแนวเขตเมืองตางๆแบง
เปนเจ็ดสวนแลวกลับมาหาโย-
ชูวา ณ คายที่ชีโลห
10 แลวโยชูวาก็จับสลากให เขา
ที่ชีโลหตอพระพักตรพระเยโฮ-
วาห โยชูวาก็ไดจัดแบงที่ดินให
แกประชาชนอิสราเอลที่นั่นตาม
สวนแบงของแตละตระกูล
11 จับได สลากของตระกูลคน
เบนยามินตามครอบครัวของเขา

ข้ึนมา และอาณาเขตที่เปนสวน
ของเขาอยูระหวางคนยูดาหและ
คนโยเซฟ
12 ทางดานเหนือพรมแดนของ
เขาเริ่มตนที่แมน้ําจอรแดนและ
พรมแดนก็ย่ืนข้ึนไปถึงไหลเขา
ตอนเหนือของเมืองเยรีโค แลว
ข้ึนไปทางแดนเทือกเขาทางทิศ
ตะวันตก และไปสิ้นสุดที่ ถิ่ น
ทุรกันดารเบธาเวน
13 จากที่ นั่ นพรมแดนก็ ย่ื นไป
ทางทิศใตตรงไปเมืองลูสไปยัง
ไหลเขาที่เมืองลูส คือเมืองเบธ-
เอล แลวพรมแดนก็ลงไปถึงอา-
ทาโรทอัดดารบนภูเขาซึ่งอยูทาง
ทิศใตของเมืองเบธโฮโรนลาง
14 แลวพรมแดนก็ย่ืนไปอีกทิศ
หนึ่ งโคงไปทางทิศใตดานทะเล
จากภู เขาซึ่ งอยู ทิศใตตรงข าม
เมืองเบธโฮโรน และไปสิ้นสุดลง
ที่ คีริยาทบาอัล คือคีริยาทเย-
อาริม เปนเมืองที่ เปนของคน
ยูดาห นี่ แหละเปนพรมแดน
ดานตะวันตก
15 และดานใตนั้นเริ่มตนที่ชาน
เมืองคีริยาทเยอาริม และพรม
แดนก็ ย่ื นจากที่ นั่ นไปยั งทาง
ตะวันตกถึงน้ําพุเนฟโทอาห
16 แลวพรมแดนก็ย่ืนลงไปสุด
เขตภู เขาซึ่ งอยู ตรงหนาหุบเขา
แหงบุตรชายของฮินโนม ซึ่งอยู
ทางปลายเหนือสุดของหุบเขา

โยชูวา 18

(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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แหงพวกมนุษยยักษ แลวก็ลง
ไปที่ หุบเขาฮินโนมใต ไหล เขา
ของคนเยบุสแลวลงไปถึงเมือง
เอนโรเกล
17 แลวโคงไปทางทิศเหนือตรง
ไปถึงเอนเชเมช จากที่นั่นก็ตรง
ไปยังเกลีโลท ซึ่งอยูตรงขามกับ
ทางขามเขาชื่ออดุมมิม แลวลง
ไปยังกอนหินโบฮันบุตรชายของ
รูเบน
18 แลวผานไปทางทิศเหนือถึง
ไหล เขาตรงขามอาราบาหแล ว
ลงไปสูอาราบาห
19 แลวพรมแดนก็ผ านไปทาง
ทิศเหนือถึงไหล เขาที่ เบธฮก-
ลาห และพรมแดนไปสิ้นสุดลง
ที่อาวดานเหนือของทะเลเค็มที่
ปลายใตของแมน้ําจอรแดน นี่
เปนพรมแดนดานใต
20 แมน้ําจอรแดนกั้นเปนพรม
แดนทางตะวันออก นี่เปนมรดก
ของคนเบนยามินตามครอบครัว
ของเขา มีพรมแดนดังนี้ ลอม
รอบ
21 ฝายหัวเมืองของตระกูลคน
เบนยามินตามครอบครัวของเขา
คือเมืองเยรีโค เบธฮกลาห หุบ
เขาเคซีส
22 เบธอาราบาห เศมาราอิม
เบธเอล
23 อัฟวิม ปาราห โอฟราห
24 เคฟารัมโมนี โอฟนี เกบา

รวมเปนสิบสองหัวเมืองกับชน
บทของเมืองนั้นๆดวย
25 กิเบโอน รามาห เบเอโรท
26 มิสเปห เคฟราห โมซาห
27 เรเคม อิรเปเอล ทาระลาห
28 เศลา เอเลฟ เยบุส คือเยรู-
ซาเล็ม กิเบอาหและคีริยาท รวม
เปนสิบสี่หัวเมืองกับชนบทของ
เมืองนั้นๆดวย นี่เปนมรดกของ
คนเบนยามินตามครอบครัวของ
เขา

19สลากที่ สองออกมาเปน
ของสิเมโอน เพ่ือคน

ตระกูลสิ เมโอนตามครอบครั ว
ของเขา มรดกของเขาอยูทาม-
กลางมรดกของคนยูดาห
2มีเมืองเหลานี้ เปนมรดก คือ
เบเออรเชบา เชบา โมลาดาห
3ฮาซารชูอาล บาลาห เอเซม
4 เอลโทลัด เบธูล โฮรมาห
5 ศิกลาก เบธมารคาโบท ฮา-
ซารสูสาห
6 เบธเลบาโอท และเมืองชารุ-
เฮน รวมเปนสิบสามหัวเมืองกับ
ชนบทของเมืองนั้นๆดวย
7อายิน ริมโมน เอเธอร อาชาน
รวมเปนสี่หัวเมืองกับชนบทของ
เมืองนั้นๆดวย
8รวมทั้ งบรรดาชนบทที่อยูรอบ
หัวเมืองเหลานี้ ไกลออกไปจน
ถึงเมืองบาอาลัทเบเออร เมือง
รามาหที่ภาคใต เหลานี้เปนมร-

โยชูวา 18, 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

 06_jos.pub 
 page 39

 Friday, December 09, 2005 12:19 



หนา 487
ดกของตระกูลคนสิ เมโอนตาม
ครอบครัวของเขา
9มรดกของคนสิเมโอนเปนดิน
แดนในสวนแบ งของคนยูดาห
เพราะวาสวนของคนยูดาหนั้ น
ใหญเกินไป คนสิเมโอนจึงไดรับ
มรดกอยูทามกลางมรดกของคน
ยูดาห
10 สลากที่ สามข้ึ นมาเป นของ
คนเศบูลุ นตามครอบครั วของ
เขา และอาณาเขตที่ เปนมรดก
ของเขาก็ย่ืนออกไปถึงสาริด
11 แล วพรมแดนของเขายื่ น
ออกไปทางดานทะเล เร่ือยไป
จนถึงมาราลาห และมาจดเมือง
ดับเบเชท แลวมาถึงแมน้ําที่อยู
ตรงหนาโยกเนอัม
12 จากสาริดพรมแดนย่ืนไปอีก
ทิศหนึ่ งทางดานตะวันออกตรง
ทางดวงอาทิตยข้ึน ถึงพรมแดน
เมืองคิสโลททาโบร แลวย่ืนไป
ถึงเมืองดาเบรัท แลวข้ึนไปถึง
เมืองยาเฟย
13 จากที่ นั่ นพรมแดนผ านไป
ทางตะวันออก ถึงเมืองกัธเฮ-
เฟอร และถึงเมืองเอทคาซิน
เร่ือยไปจนถึงริมโมน พรมแดน
ก็โคงเขาหาเมืองเนอาห
14 และทางทิศเหนือพรมแดน
โคงเขามาถึงเมืองฮันนาโธนและ
สิ้นสุดลงที่หุบเขายิฟทาหเอล
15 และเมืองขัทตาท นาหะลาล

ชิมโรน อิดาลาห และเมืองเบธ-
เลเฮม รวมเปนสิบสองหัวเมือง
กับชนบทของเมืองนั้นๆดวย
16 นี่ เปนมรดกของคนเศบูลุน
ตามครอบครัวของเขา คือหัว
เมืองตางๆ กับชนบทของเมือง
นั้นๆดวย
17 สลากที่ สี่ ออกมาเป นของ
อิสสาคาร เพ่ือคนอิสสาคารตาม
ครอบครัวของเขา
18 อาณาเขตของเขารวมเมือง
ยิสเรเอล เคสุลโลท ชูเนม
19 ฮาฟาราอิม ชิโยน อานาหะ-
ราท
20 รับบีท คีชิโอน เอเบส
21 เรเมท เอนกันนิม เอนหัด-
ดาห เบธปสเซส
22 และพรมแดนยั งจดเมื อง
ทาโบร ชาหะซุมาห เบธเชเมช
และพรมแดนนี้ ไปสิ้ นสุ ดลงที่
แมน้ําจอรแดน รวมเปนสิบหก
หั วเมื องกั บชนบทของเมื อง
นั้นๆดวย
23 นี่ เปนมรดกของตระกูลคน
อิสสาคารตามครอบครัวของเขา
คือทั้ งหั วเมืองและชนบทของ
เมืองนั้นๆดวย
24 สลากที่ ห าออกมาเป นของ
ตระกู ลคนอาเชอร ตามครอบ
ครัวของเขา
25 อาณาเขตของเขารวมเมือง
เฮลขัท ฮาลี เบเทน อัคชาฟ

โยชูวา 19

(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
ทางทิศตะวันออก จดคารเมล
และเมืองชิโหลิบนาท
27 แลวเลี้ ยวไปทางดวงอาทิตย
ข้ึนไปยังเบธดาโกนจดเขตเศบู-
ลุนและหุบเขายิฟทาหเอล ไป
ทางดานเหนือถึงเมืองเบธเอ-
เมคและเนอี เอลเร่ื อยไปทาง
ดานซายถึงเมืองคาบูล
28 เฮโบรน เรโหบ ฮัมโมน คา-
นาห ไกลไปถึงมหาไซดอน
29 แลวพรมแดนก็ เลี้ ยวไปถึ ง
รามาห ไปถึงเมืองที่มีกําแพง
ลอมรอบชื่อไทระ แลวพรมแดน
ก็เลี้ ยวไปถึงเมืองโฮสาหไปสิ้ น
สุดลงที่ทะเล จากฝงทะเลไปถึง
อัคซีบ
30 อุมมาห อาเฟก และเรโหบ
รวมเปนย่ีสิบสองหัวเมือง กับ
ชนบทของเมืองนั้นๆดวย
31 นี่ เปนมรดกของตระกูลคน
อาเชอรตามครอบครั วของเขา
ทั้ งหัวเมืองกับชนบทของเมือง
นั้นๆดวย
32 สลากที่ หกออกมาเปนของ
คนนัฟทาลี เพ่ือคนนัฟทาลีตาม
ครอบครัวของเขา
33 อาณาเขตของเขาเริ่มจากเฮ-
เลฟ จากอาโลนไปถึงศานันนิม
และอาดามี เนเขบ และยับเน-
เอล ไกลไปจนถึงเมืองลัคคูม
และสิ้นสุดลงที่แมน้ําจอรแดน

34 แลวพรมแดนก็เลี้ ยวไปทาง
ดานตะวันตกถึงเมืองอัสโนท-
ทาโบร จากที่นั่นไปถึงหุกกอก
จดเขตเศบูลุนทางทิศใต และ
เขตอาเชอรทางทิศตะวันตกและ
เขตยูดาห ทางดวงอาทิ ตย ข้ึ น
ที่แมน้ําจอรแดน
35 เมืองที่มีกําแพงลอม คือ
เมืองศิดดิม เศอร ฮัมมัท รัค-
คัท คินเนเรท
36 อาดามาห รามาห ฮาโซร
37 คาเดช เอเดรอี เอนฮาโซร
38 ยิโรน มิกดัลเอล โฮเรม เบ-
ธานาท และเบธเชเมช รวมเปน
สิบเกาหัวเมือง กับชนบทของ
เมืองนั้นๆดวย
39 นี่ เปนมรดกของตระกูลคน
นัฟทาลีตามครอบครั วของเขา
ทั้งหัวเมือง กับชนบทของเมือง
นั้นๆดวย
40 สลากที่เจ็ดก็ออกมาเปนของ
ตระกู ลคนดานตามครอบครั ว
ของเขา
41 และอาณาเขตที่ เปนมรดก
ของเขา รวมเมืองโศราห เอช-
ทาโอล อิรเชเมช
42 ชาอาลับบิน อัยยาโลน ยิท-
ลาห
43 เอโลน ทิมนาห เอโครน
44 เอลเทเคห กิบเบโธน และ
บาอาลัท
45 เยฮุด เบเนเบราค กัทริม-

โยชูวา 19

(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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โมน
46 เมยารโคน และรัคโคนและ
พรมแดนตรงเมืองยัฟฟา
47 อาณาเขตคนดานนอยไปสํา-
หรับพวกเขา คนดานจึงข้ึนไป
สูรบกับเมืองเลเชม เมื่อยึดไดก็
ประหารเสียดวยคมดาบ จึงยึด
ครองที่ ดิ นและตั้ งอยู ที่ นั่ น
เรียกเมืองเลเชมวาดาน ตามชื่อ
ของดานบรรพบุรุษของตน
48 นี่ เปนมรดกของตระกูลคน
ดานตามครอบครัวของเขา ทั้ ง
หัวเมือง กับชนบทของเมือง
นั้นๆดวย
49 เมื่ อได แบ งดิ นแดนส วน
ตางๆของแผนดินนั้นเปนมรดก
เสร็จสิ้ นแลว คนอิสราเอลก็ได
มอบสวนมรดกในหมูพวกเขาให
แกโยชูวาบุตรชายนูน
50 ตามบัญชาของพระเยโฮวาห
เขาก็ไดยกเมืองที่ ทานขอไวให
แกทาน คือเมืองทิมนาทเสราห
ในแดนเทือกเขาแหงเอฟราอิม
ท านก็ เสริมสร างเมืองนั้ นเสีย
ใหมและเขาอยูที่นั่น
51 ที่กลาวมานี้ เปนมรดกที่ เอ-
เลอาซาร ปุโรหิตกับโยชูวาบุตร
ชายนูน และหัวหนาบรรพบุรุษ
ของตระกูลตางๆแหงคนอิสรา-
เอลจับสลากแบงใหเปนมรดกที่
ชี โลหตอพระพักตรพระเยโฮ-
วาห ณ ประตูพลับพลาแหง

ชุมนุม ดังนี้แหละเขาทั้งหลายก็
ทําการแบงปนแผนดินสําเร็จลง

การแตงตั้งเมืองลี้ภัย

20แลวพระเยโฮวาหตรัส
กับโยชูวาวา

2 "จงกล าวแก คนอิ สราเอลว า
`จงกําหนดตั้งเมืองลี้ภัย ซึ่งเรา
ไดพูดกับเจาทั้งหลายทางโมเสส
แลวนั้น
3 เพ่ื อวาผู ฆาคนที่ ไดฆาคนใด
ดวยมิไดเจตนา หรือไมจงใจจะ
ไดหนีไปอยูที่นั่น  เมืองเหลานี้
จะได เป นที่ ลี้ ภั ยของเจ าเพ่ื อ
ใหพนจากผูอาฆาตโลหิต
4ใหผูนั้นหนีไปยังเมืองเหลานี้
เมืองใดเมืองหนึ่ง และยืนอยูที่
ทางเขาประตูเมืองนั้น และอธิ-
บายเรื่ องของตนใหแกพวกผู
ใหญในเมืองนั้นใหทราบ  แลว
เขาทั้งหลายจะนําผูนั้นเขาไปใน
เมือง กําหนดที่ใหอยูแลวผูนั้น
จะอยู ที่ นั่ นในหมู พวกเขาทั้ ง
หลาย
5และถาผู อาฆาตโลหิตไลตาม
เขาไป ผูใหญจะไมมอบผูฆาคน
นั้ นไวในมือของผู อาฆาตโลหิต
เพราะวาผู นั้ นไดฆาเพ่ื อนบาน
ของตนดวยไมมีเจตนา มิได
เกลียดชังเขาแตกอน
6และผู นั้ นจะอาศัยอยู ในเมือง
นั้ นจนกวาเขาจะยืนตอหนาชุม
นุมชนเพ่ื อรอรับการพิพากษา

โยชูวา 19, 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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จนกวามหาปุโรหิตในเวลานั้ น
สิ้นชีวิต ผูฆาคนนั้นจึงจะกลับไป
ยังเมืองของตน ไปบานของตน
ไปยังเมืองที่เขาจากมานั้นได'"
7ดังนั้น เขาจึงกําหนดตั้งเมือง
เคเดชในกาลิลีในแดนเทือกเขา
นัฟทาลี และเมืองเชเคมในแดน
เทือกเขาของเอฟราอิม และคีริ-
ยาทอารบา คือเฮโบรน ในแดน
เทือกเขายูดาห
8และทางฟากตะวั นออกของ
แมน้ําจอรแดนขางโนนตรงเมือง
เยรีโคนั้น เขาไดกําหนดเมือง
เบเซอร ในถิ่ นทุ รกันดารบนที่
ราบจากที่ ดิ นคนตระกูลรู เบน
และเมืองราโมทในกิเลอาดจาก
ที่ ดินคนตระกูลกาด และเมือง
โกลานในบาชาน จากที่ ดินคน
ตระกูลมนัสเสห
9หั วเมื องเหล านี้ เป นเมื องที่
กําหนดไว ให คนอิ สราเอลทั้ ง
หมด และใหคนตางดาวผูอาศัย
อยูในหมูพวกเขา เพ่ือวาถาผูใด
ไดฆาคนดวยมิได เจตนาจะได
หนีไปที่นั่นได เพ่ือวาเขาจะไม
ต องตายด วยมือของผู อาฆาต
โลหิต จนกวาเขาจะไดยืนตอ
หนาชุมนุมชน
เมืองตางๆสําหรับตระกูลเลวี

21ขณะนั้ นหัวหนาบรรพ-
บุ รุ ษของคนเลวี มาหา

เอเลอาซาร ปุ โรหิตและโยชู วา

บุตรชายนูน และหัวหนาบรรพ-
บุ รุษของตระกู ลต างๆของคน
อิสราเอล
2และเขาไดกลาวแกทานเหลา
นั้นในเมืองชีโลหในแผนดินคา-
นาอันวา "พระเยโฮวาหทรง
บัญชาโดยทางโมเสสวา ใหมอบ
หัวเมืองแกเราทั้ งหลายเพ่ือจะ
ไดอาศัยอยู ทั้ งทุงหญาสําหรับ
ฝูงสัตวของขาพเจาทั้งหลาย"
3ดั งนั้ นแหละตามพระบัญชา
ของพระเยโฮวาห คนอิสราเอล
จึงไดมอบเมืองและทุ งหญาตอ
ไปนี้จากมรดกของเขาใหแกคน
เลวี
4สลากออกมาเป นของครอบ
ครัวคนโคฮาท ดังนั้นแหละ คน
เลวีซึ่ งเปนลูกหลานของอาโรน
ปุโรหิต ไดรับหัวเมืองโดยจับ
สลากสิบสามหัวเมือง จากตระ-
กูลยูดาห ตระกูลสิเมโอน และ
ตระกูลเบนยามิน
5สวนคนโคฮาทที่ เหลืออยู ได
รับหัวเมืองโดยจับสลากสิบหัว
เมือง จากครอบครัวของตระกูล
เอฟราอิม จากตระกูลดาน และ
จากครึ่งตระกูลมนัสเสห
6คนเกอรโชนไดรับหัวเมืองโดย
จั บสลากสิบสามหั วเมื องจาก
ครอบครัวของตระกูลอิสสาคาร
จากตระกูลอาเชอร จากตระกูล
นัฟทาลี และจากครึ่ งตระกูล

โยชูวา 20, 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
7คนเมรารีตามครอบครั วของ
เขา ไดรับหัวเมืองสิบสองหัว
เมือง จากตระกูลรูเบน ตระกูล
กาด และตระกูลเศบูลุน
8หัวเมืองและทุ งหญ าเหล านี้
คนอิสราเอลได จับสลากใหแก
คนเลวี ดังที่พระเยโฮวาหได
บัญชาโดยทางโมเสส
9 เขาให หั วเมื องต อไปนี้ จาก
ตระกูลยูดาหและตระกูลสิ เม-
โอน ตามชื่อดังนี้
10 เมืองเหลานี้ ตกเปนของคน
อาโรนคือ ครอบครัวโคฮาท
ครอบครั วหนึ่ งซึ่ งเป นคนเลวี
เพราะสลากตกเปนของเขากอน
11 เขาทั้ งหลายให เมืองอารบา
แกเขา อารบาเปนบิดาของอา-
นาค คือเมืองเฮโบรน อยู ใน
แดนเทือกเขาของยูดาห รวม
ทั้งทุงหญารอบเมืองนั้นดวย
12 แต ทุ งนาและชนบทของ
เมืองนี้ ไดยกใหแกคาเลบบุตร
ชายเยฟุนเนหเปนกรรมสิทธิ์
13 เขาไดใหเมืองเฮโบรนแกลูก
หลานของอาโรนปุโรหิต อันเปน
เมืองลี้ภัยสําหรับผูฆาคนพรอม
ทั้งทุงหญารอบเมือง เมืองลิบ-
นาหพรอมทุงหญา
14 เมืองยาททีรพรอมทุ งหญา
เมืองเอชเทโมอาพรอมทุงหญา
15 เมืองโฮโลนพรอมทุ งหญ า

เมืองเดบีรพรอมทุงหญา
16 เมื องอายินพร อมทุ งหญ า
เมืองยุทธาห พรอมทุ งหญา
เมืองเบธเชเมช พรอมทุ งหญา
รวมเปนเกาหัวเมือง จากสอง
ตระกูลนี้
17 จากตระกูลเบนยามิน มี
เมืองกิเบโอน พรอมทุ งหญา
เมืองเกบาพรอมทุงหญา
18 เมื องอานาโธทพร อมทุ ง
หญา เมืองอัลโมนพรอมทุ ง
หญา รวมสี่หัวเมือง
19 หัวเมืองที่ เปนของลูกหลาน
อาโรนปุโรหิต รวมกันสิบสาม
หัวเมือง พรอมกับทุงหญารอบ
ทุกเมือง
20 สวนคนโคฮาทที่เหลืออยูซึ่ ง
เปนครอบครัวคนโคฮาทของคน
เลวีนั้น หัวเมืองที่ เขาไดรับโดย
สลากมาจากตระกูลเอฟราอิม
21 เมืองที่ เขาให คือเมืองเช-
เคม เปนเมืองลี้ภัยของผูฆาคน
พรอมทุ งหญาในแดนเทือกเขา
ของเอฟราอิม เมืองเกเซอร
พรอมทุงหญา
22 เมืองขิบซาอิมพรอมทุงหญา
เมืองเบธโฮโรน พรอมทุ งหญา
รวมเปนสี่หัวเมือง
23 และจากตระกูลดาน มีเมือง
เอลเทเคพรอมทุงหญา กิบเบ-
โธนพรอมทุงหญา
24 อัยยาโลน พรอมทุ งหญา

โยชูวา 21

(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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กัทริมโมนพรอมทุงหญา รวมสี่
หัวเมือง
25 และจากคนมนั สเสห ครึ่ ง
ตระกูล มีเมืองทาอานาคพรอม
ทุ งหญา และกัทริมโมนพรอม
ทุงหญา รวมเปนสองหัวเมือง
26 หั วเมื องซึ่ งเป นของครอบ
ครัวคนโคฮาทที่เหลืออยูนั้น มี
สิบหัวเมืองดวยกัน พรอมกับ
ทุงหญารอบทุกเมือง
27 เขาใหเมืองจากคนมนัสเสห
ครึ่ งตระกูล แกคนเกอรโชน
ครอบครัวหนึ่ งของคนเลวี คือ
เมืองโกลานในบาชาน เปนเมือง
ลี้ภัยของผูฆาคน พรอมทุงหญา
และเมืองเบเอชเท-ราหพรอม
ทุงหญา รวมเปนสองหัวเมือง
28 และจากตระกู ลอิ สสาคาร
มีเมืองคีชิโอน พรอมทุ งหญา
ดาเบรัทพรอมทุงหญา
29 เมืองยารมูทพรอมทุ งหญา
เอนกันนิมพรอมทุงหญา รวมสี่
หัวเมือง
30 และจากตระกูลอาเชอร มี
เมืองมิชอาลพรอมทุงหญา อับ-
โดนพรอมทุงหญา
31 เมืองเฮลขัทพรอมทุ งหญา
เมืองเรโหบพรอมทุงหญา รวม
สี่หัวเมือง
32 และจากตระกูลนัฟทาลีเมือง
คาเดชในกาลิลี เปนเมืองลี้ภัย
ของผู ฆาคน พรอมทุ งหญา

เมืองฮัมโมทโดรพรอมทุ งหญา
และเมืองคารทานพรอมทุงหญา
รวมสามหัวเมือง
33หัวเมืองที่ เปนของคนเกอร-
โชนตามครอบครัวนั้น รวมกัน
มีสิบสามหัวเมืองพรอมกับทุ ง
หญารอบทุกเมือง
34 เขาใหหั วเมื องจากตระกู ล
เศบูลุน แกครอบครัวคนเมรารี
คือคนเลวีที่ เหลืออยู มีเมือง
โยกเนอัมพรอมทุ งหญา เมือง
คารทาหพรอมทุงหญา
35 เมืองดิมนาหพรอมทุ งหญา
เมืองนาหะลาล พรอมทุ งหญา
รวมสี่หัวเมือง
36 และจากตระกูลรูเบน มี
เมืองเบเซอร พรอมทุ งหญา
เมืองยาฮาสพรอมทุงหญา
37 เมื อง เคเดโมทพร อมทุ ง
หญา เมืองเมฟาอัทพรอมทุ ง
หญา รวมสี่หัวเมือง
38 และจากตระกูลกาด มีเมือง
ราโมทในกิเลอาด เปนเมืองลี้-
ภัยของผู ฆาคน พรอมทุ งหญา
เมืองมาหะนาอิมพรอมทุงหญา
39 เมืองเฮชโบนพรอมทุ งหญา
เมืองยาเซอรพรอมทุงหญา รวม
ทั้งหมดเปนสี่หัวเมือง
40 เมื องซึ่ งเป นของคนเมรารี
ตามครอบครั วซึ่ ง เป นครอบ
ครัวคนเลวีที่ เหลืออยูนั้น เมือง
ที่ เปนสวนแบงของเขาทั้งหมดมี

โยชูวา 21

(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
41 หัวเมืองของคนเลวี ซึ่ งอยู
ทามกลางกรรมสิทธิ์ของคนอิส-
ราเอลนั้ นรวมทั้ งหมดมี สี่ สิ บ
แปดหัวเมือง พรอมทุ งหญา
ประจําเมือง
42 เมืองเหลานี้แตละเมืองมีทุง
หญาลอมรอบ ทุกเมืองก็มีอยาง
นี้
43 ดั งนี้ แหละพระเยโฮวาห
ประทานแผนดินทั้ งสิ้ นแกคน
อิสราเอลดังที่พระองคทรงปฏิ-
ญาณวา จะใหแกบรรพบุรุษของ
เขา เมื่ อเขาทั้ งหลายยึดแลวก็
เขาไปตั้งบานเมืองอยูที่นั่น
44 และพระเยโฮวาหประทาน
ใหเขามีความสงบอยูทุกดาน ดัง
ที่ พระองค ทรงปฏิญาณไว กั บ
บรรพบุรุษของเขา ไมมีศัตรูสัก
คนเดียวยืนหยัดตอสูเขาได พระ
เยโฮวาหทรงมอบศัตรูของเขา
ให อยู ในกํามื อของเขาทั้ งสิ้ น
แลว
45 สรรพสิ่ งอั นดี ทุ กอย างซึ่ ง
พระเยโฮวาห ทรงตรัสกั บวงศ
วานอิสราเอลนั้นก็ไมขาดสักสิ่ ง
เดียว สําเร็จทั้งสิ้น

การสรางแทนบูชา
เปนท่ีระลึก

22คราวนั้นโยชูวาไดเรียก
คนรูเบน คนกาด คน

มนัสเสหครึ่งตระกูลมา

2และกล าวแก เขาทั้ งหลายว า
"ทานทั้ งหลายไดทําทุกอยางซึ่ ง
โมเสสผู รับใชของพระเยโฮวาห
บัญชาทานไว และไดเชื่ อฟง
เสียงของข าพเจาในสารพัดซึ่ ง
ขาพเจาไดบัญชาทาน
3นานวันแลวจนบัดนี้ ทานมิได
ทอดทิ้งญาติพ่ีนองของทาน แต
ได ระมัดระวังที่ จะกระทําตาม
พระบัญชาของพระเยโฮวาหพระ
เจาของทาน
4 บัดนี้พระเยโฮวาหพระเจาของ
ทานไดโปรดใหพ่ีนองของทาน
หยุดพักแลว ดังที่พระองคทรง
สัญญาไวกับเขา ฉะนั้นบัดนี้ทาน
จงกลับไปสู เต็นทของทานเถิด
ไปสู แผนดินซึ่ งทานถือกรรม-
สิทธิ์ ซึ่ งโมเสสผู รับใชของพระ
เยโฮวาหยกใหทานที่ฟากแมน้ํา
จอรแดนขางโนนนั้น
5แตจงระวังใหมากที่ จะปฏิบัติ
ตามพระบัญญัติ และพระราช
บัญญัติซึ่งโมเสสผูรับใชของพระ
เยโฮวาหบัญชาทานไว คือที่จะ
รักพระเยโฮวาหพระเจาของทาน
และดําเนินในพระมรรคาทั้ งสิ้น
ของพระองค และรักษาพระ
บัญญัติของพระองค และติดพัน
อยูกับพระองค และปรนนิบัติ
พระองค ดวยสุดจิตสุดใจของ
ทาน"
6 โยชูวาจึงไดอวยพรเขาและสง

โยชูวา 21, 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
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เขากลับไปยังเต็นทของเขาทุก
คน
7สวนคนมนัสเสหครึ่ งตระกูล
นั้น โมเสสไดมอบใหเขาถือ
กรรมสิทธิ์ ในเมืองบาชาน แต
อีกครึ่งตระกูลนั้นโยชูวามอบให
เขามีกรรมสิทธิ์ ข างเคียงกับพ่ี
นองของเขาที่ ฟากแมน้ําจอร-
แดนขางดานตะวันตกนี้ และ
เมื่ อโยชูวา สงเขากลับไปยัง
เต็นทของตน ทานไดอวยพรเขา
8กลาวแกเขาวา "จงกลับไปยัง
เต็นทของทานทั้ งหลาย พรอม
กับทรัพยสมบัติมั่ งค่ั งมีฝูงสัตว
มากมาย มีเงิน ทองคํา ทอง
สัมฤทธิ์ และเหล็ก และเสื้อผา
เปนอันมาก จงแบงของที่ ริบมา
จากศัตรูของทานใหแก พ่ี นอง
ของทาน"
9คนรูเบน คนกาดและคน
มนัสเสหครึ่ งตระกูลไดแยกจาก
คนอิสราเอลที่ ชีโลห ซึ่ งอยู ใน
แผนดินคานาอันกลับไปอยู ใน
แผนดินกิเลอาด เปนแผนดินที่
เขาถือกรรมสิทธิ์ซึ่งเขาไดเขาตั้ง
อยู ตามพระบัญชาของพระเย-
โฮวาหโดยทางโมเสส
10 และเมื่ อเขาทั้ งหลายมาถึ ง
ทองถิ่ นที่ ใกลแมน้ําจอรแดนที่
อยูในแผนดินคานาอัน คนรูเบน
คนกาด และคนมนัสเสหครึ่ ง
ตระกูล ไดสรางแทนบูชาแทน

หนึ่ งที่ใกลแมน้ําจอรแดน เปน
แทนขนาดมหึมา
11 และคนอิ สราเอลได ยินคน
พูดกัน "ดูเถิด คนรูเบน คนกาด
และคนมนัสเสหครึ่ งตระกูลได
สรางแทนบูชาที่ พรมแดนแผน
ดินคานาอันในทองถิ่ นใกลแม
น้ําจอรแดนในดานที่เปนของคน
อิสราเอล"
12 และเมื่ อคนอิสราเอลได ยิน
เชนนั้น ชุมนุมชนอิสราเอลทั้ ง
หมดก็ไปรวมกันที่ เมืองชีโลห
เพ่ือจะข้ึนไปทําสงครามกับเขา
13 แลวคนอิสราเอลจึงใชฟเน-
หัสบุตรชายเอเลอาซารปุโรหิต
ไปยังคนรูเบน คนกาด และคน
มนัสเสหครึ่ งตระกูลในแผนดิน
กิเลอาด
14พรอมกับประมุขสิบคน คน
หนึ่งจากแตละตระกูลในอิสรา-
เอล ทุกคนเปนหัวหนาเรือน
บรรพบุรุษในคนอิสราเอลที่นับ
เปนพันๆ
15 เมื่ อเขามาถึงคนรูเบน คน
กาด และคนมนัสเสหครึ่งตระ-
กูลในแผนดินกิเลอาด เขาก็
กลาวแกพวกเหลานั้นวา
16 "ชุ มนุ มชนทั้ งสิ้ นของพระ
เยโฮวาหกลาวดังนี้วา `ทานทั้ง
หลายไดกระทําการละเมิดอะไร
เชนนี้ ตอพระเจาของอิสราเอล
หนอ ซึ่งในวันนี้ทานทั้งหลายได

โยชูวา 22

(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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หันกลับจากติดตามพระเยโฮ-
วาห โดยทานไดสรางแทนบูชา
สําหรับตัว เปนการกบฏตอพระ
เยโฮวาหในวันนี้
17 ความชั่ วชาซึ่ งเราทําที่ เมือง
เปโอรนั้นยังไมพอเพียงหรือ ซึ่ง
จนกระทั่ งวันนี้ เรายังชําระตัว
ของเราให สะอาดไม หมดเลย
และซึ่ งเปนเหตุใหภัยพิบัติเกิด
แกชุมนุมชนของพระเยโฮวาห
18 ในวันนี้ ทานทั้ งหลายจะหัน
ไปเสียจากการติดตามพระเย-
โฮวาหหรือ ถาทานทั้ งหลาย
กบฏต อพระเยโฮวาห ในวันนี้
ในวันพรุ งนี้พระองคจะทรงกริ้ว
ตอชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมด
19 แต ถ าแผนดิ นที่ เปนกรรม
สิทธิ์ของทานไมสะอาด จงขาม
ไปในแผนดินที่ เปนกรรมสิทธิ์
ของพระเยโฮวาหซึ่ งเป นที่ ตั้ ง
แหงพลับพลาของพระเยโฮวาห
และมาถือกรรมสิทธิ์ อยู ทาม-
กลางพวกเราเถิด ขอแตเพียง
อยากบฏตอพระเยโฮวาห หรือ
กบฏตอเรา โดยที่ทานทั้งหลาย
สรางแทนบูชาสําหรับตัว นอก
จากแทนบูชาแหงพระเยโฮวาห
พระเจาของเราทั้งหลาย
20 อาคานบุตรชายเศ-ราหได
กระทําการละเมิดในเรื่ องของที่
ถูกสาปแชงนั้ นไมใชหรือ พระ
พิโรธก็ตกเหนือชุมนุมชนอิส-

ราเอลทั้งสิ้น เขามิไดพินาศแต
คนเดียวในเรื่องความชั่วชาของ
เขา'"
21 ขณะนั้นคนรูเบน คนกาด
และคนมนัสเสหครึ่ งตระกูลได
ตอบผูหัวหนาของคนอิสราเอล
ที่นับเปนพันๆวา
22 "พระเยโฮวาหพระเจ าของ
พระทั้งหลาย พระเยโฮวาหพระ
เจาของพระทั้ งหลาย พระองค
ทรงทราบ และอิสราเอลจะ
ทราบเสียดวย ถาวาเปนการ
กบฏหรือละเมิดตอพระเยโฮ-
วาห (ก็ขออยาไวชี วิตพวกเรา
ในวันนี้เลย)
23 ที่วาเราไดสรางแทนบูชานั้น
เพ่ื อหันจากติดตามพระเยโฮ-
วาห หรือพวกเราไดสรางไวเพ่ือ
ถวายเครื่องเผาบูชา หรือธัญญ-
บูชา หรือถวายสันติบูชาบน
แทนนั้น ขอพระเยโฮวาหทรงลง
โทษเถิด
24 เปลาเลย แตพวกเราได
สรางไวดวยเกรงวา ในเวลาตอ
ไปภายหน าลู กหลานของท าน
อาจจะกลาวตอลูกหลานของเรา
วา  `เจามีสวนเกี่ยวพันอะไรกับ
พระเยโฮวาหพระเจาของอิสรา-
เอล
25 เพราะว าพระเยโฮวาห ทรง
กําหนดแมน้ําจอรแดนเปนพรม
แดนระหวางเรากับเจาทั้ งหลาย

โยชูวา 22

(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 คนรูเบนและคนกาดเอย
พวกเจาไมมีสวนในพระเยโฮ-
วาห' ดังนั้นแหละลูกหลานของ
ทานอาจกระทําใหลูกหลานของ
เราทั้ งหลายหยุดเกรงกลัวพระ
เยโฮวาห
26 เพราะฉะนั้นเราจึงวา `ใหเรา
สรางแทนบัดนี้ มิใชสําหรับ
ถวายเครื่ องเผาบูชาหรือเครื่ อง
สัตวบูชาใดๆ
27 แต เพ่ื อเป นพยานระหว าง
เรากับทานทั้ งหลาย และระ-
หวางคนชั่วอายุตอจากเราวาเรา
ทั้งหลายจะกระทําการปรนนิบัติ
พระเยโฮวาหตอพระพักตรของ
พระองค ดวยเครื่ องเผา
บู ชาและเครื่ องสั ตวบู ชาและ
เครื่องสันติบูชา ดวยเกรงวาลูก
หลานของท านจะกล าวแก ลู ก
หลานของเราในเวลาต อไปว า
"เจาไมมีสวนในพระเยโฮวาห"'
28 และเราคิดวา ถามีใครพูด
เชนนี้กับเราหรือกับเชื้อสายของ
เราในเวลาขางหนา เราก็จะ
กลาววา `ดูเถิด นั่นเปนแทน
จําลองของแทนแหงพระเยโฮ-
วาห บรรพบุรุษของเรากระทําไว
มิ ใช เพ่ื อถวายเครื่ องเผาบูชา
หรือเครื่องสัตวบูชา แตเพ่ือเปน
พยานระหวางเรากับทาน'
29 ขอพระเจ าอย ายอมให เรา
กบฏตอพระเยโฮวาหเลย และ

หันจากติดตามพระเยโฮวาหเสีย
ในวันนี้ โดยสรางแทนอื่นสํา-
หรับเครื่ องเผาบูชา ธัญญบูชา
เครื่ องสัตวบูชา นอกจากแทน
พระเยโฮวาหพระเจาของเราซึ่ ง
ตั้ งอยู ที่ หนาพลับพลาของพระ
องค"
30 เมื่ อฟ เนหั สปุ โรหิ ตและ
ประมุขของชุมนุมชน และหัว
หนาคนอิสราเอลที่นับเปนพันๆ
ที่อยูดวยกันนั้นไดยินถอยคําที่
คนรูเบน คนกาด และคนมนัส-
เสหกลาว ก็รู สึกเปนที่พอใจ
มาก
31 ฟเนหัสบุตรชายของเอเล-
อาซารปุโรหิตจึงกลาวแกคนรู-
เบน คนกาด และคนมนัสเสหวา
"วันนี้ เราทราบแลววาพระเยโฮ-
วาหทรงสถิตทามกลางพวกเรา
เพราะทานทั้ งหลายมิไดกระทํา
การละเมิ ดต อพระเยโฮวาห
ทานไดชวยใหชนอิสราเอลพน
จากพระหัตถของพระเยโฮวาห"
32 แลวฟ เนหัสบุตรชายเอเล-
อาซารปุโรหิต และประมุขทั้ ง
หลายก็กลับจากคนรูเบน และ
คนกาด จากแผนดินกิเลอาดไป
ยังแผนดินคานาอัน ไปหาคน
อิสราเอลแจงขาวใหเขาทราบ
33 รายงานนั้ นเปนที่ พอใจคน
อิสราเอล และคนอิสราเอลก็
สรรเสริญพระเจา และไมพูดถึง

โยชูวา 22

(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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เร่ืองที่ จะกระทําสงครามกับเขา
เพ่ือทําลายแผนดินซึ่ งคนรูเบน
และคนกาดไดอาศัยอยู นั้ นอีก
เลย
34 คนรู เบนและคนกาดเรี ยก
แทนนั้นวา แอด เพราะวา แทน
นั้ นเปนพยานในระหว างเราวา
พระเยโฮวาหเปนพระเจา

โยชูวาผูชรามาก
ใหคําปรึกษาท่ีดี

23ตอมาอีกนานเมื่ อพระ
เยโฮวาหโปรดใหอิส-

ราเอลสงบจากการศึกศัตรู ทั้ ง
หลายที่ ลอมรอบ และโยชูวามี
อายุชราลงมาก
2โยชูวาก็เรียกบรรดาคนอิสรา-
เอล ทั้งพวกผูใหญ ผูหัวหนา ผู
พิพากษา และเจาหนาที่ และ
กลาวแกเขาทั้งหลายวา "ขาพ-
เจาแกและมีอายุมากแลว
3ท านทั้ งหลายได เห็นสารพัด
ซึ่งพระเยโฮวาหพระเจาของทาน
ไดกระทําตอบรรดาประชาชาติ
เหลานี้ เพ่ือเห็นแกทาน เพราะ
วาพระเยโฮวาหพระเจาของทาน
ไดทรงสูรบเพ่ือทาน
4ดูเถิด ประชาชาติที่ เหลืออยู
นั้น ขาพเจาไดจับสลากแบงให
เป นมรดกแกตระกู ลของท าน
รวมกั บประชาชาติ ทั้ งสิ้ นซึ่ ง
ขาพเจาไดขจัดออกเสีย ตั้ งแต
แมน้ําจอรแดนจนถึงทะเลใหญ

ทางทิศตะวันตก
5พระเยโฮวาหพระเจาของทาน
จะทรงผลักดันเขาออกไปใหพน
หนาทาน และทรงขับไลเขาให
ออกไปพนสายตาของทาน และ
ทานจะไดยึดครองแผนดินของ
เขา ดังที่พระเยโฮวาหพระเจา
ของทานทรงสัญญาไวตอทาน
6 เพราะฉะนั้นจงมีความกลาใน
การที่จะรักษาและกระทําตามสิ่ง
สารพัดซึ่ งเขี ยนไว ในหนั งสื อ
พระราชบัญญัติของโมเสส เพ่ือ
จะไมไดหันไปทางขวามือ หรือ
ทางซายมือ
7 เพ่ื อวาท านจะมิ ไดปะปนกับ
ประชาชาติเหลานี้ ซึ่ งเหลืออยู
ทามกลางทาน หรือออกชื่อพระ
ของเขา หรือปฏิญาณในนาม
พระของเขา หรือปรนนิบัติพระ
นั้น หรือกราบลงนมัสการพระ
นั้น
8แตท านจงติดพันอยู กับพระ
เยโฮวาหพระเจาของท านดังที่
กระทําอยูจนทุกวันนี้
9 เพราะวาพระเยโฮวาหทรงขับ
ไลประชาชาติที่ ใหญโตและแข็ง
แรงออกไปใหพนหนาทาน สวน
ท านเองก็ ยังไม มี ผู ใดต อต าน
ทานไดจนถึงวันนี้
10 พวกท านคนเดี ยวจะขับไล
หนึ่ งพันคนใหหนีไป เพราะวา
พระเยโฮวาหพระเจ าของท าน

โยชูวา 22, 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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ตอสู เพ่ือทานดังที่พระองคทรง
สัญญาไว
11 เพราะฉะนั้นจงระวังตัวใหดี
ที่จะรักพระเยโฮวาหพระเจาของ
ทาน
12 เพราะวาถาทานหันกลับและ
เขารวมกับประชาชาติเหลานี้ ที่
เหลืออยูในหมูพวกทานโดยแตง
งานกับเขา คือทานแตงงานกับ
หญิงของเขา และเขาแตงงานกับ
หญิงของทาน
13 ทานจงทราบเปนแน เถิดวา
พระเยโฮวาหพระเจาของทานจะ
ไมทรงขับไลประชาชาติเหลานี้
ออกไปใหพนหนาทาน แตเขา
จะเปนบวงและเปนกับดักทาน
เปนหอกขางแครเปนหนามยอก
ตา จนกวาทานจะพินาศไปจาก
แผนดินที่ดีนี้ ซึ่ งพระเยโฮวาห
พระเจ าของท านประทานแก
ทาน
14 ดูเถิด วันนี้ขาพเจากําลังจะ
เป นไปตามทางของโลกแล ว
ทานทุกคนไดทราบอยางสุดจิต
สุดใจของทานแลววา ไมมีสักสิ่ง
เดี ยวซึ่ งพระเยโฮวาหพระเจ า
ของทานตรัสเกี่ ยวกับทานแลว
ลมเหลวไป สําเร็จหมดทุกอยาง
ไมมีสักอยางเดียวที่ลมเหลว
15 สิ่ งสารพัดที่ ดีซึ่ งพระเยโฮ-
วาหพระเจาของทานสัญญาเกี่ยว
กับทานไดสําเร็จเพ่ือทานฉันใด

พระเยโฮวาห ก็ จะทรงนําสิ่ ง
สารพัดที่รายมาถึงทาน จนกวา
พระองคจะทําลายทานเสียจาก
แผนดินอันดีนี้ ซึ่งพระเยโฮวาห
พระเจ าของท านประทานแก
ทานเชนเดียวกัน
16 ถ าท านทั้ งหลายละเมิ ด
พันธสัญญาแห งพระเยโฮวาห
พระเจาของทาน ซึ่ งพระองค
ทรงบัญชาทานไวและไปปรนนิ-
บัติพระอื่น และกราบลงนมัส-
การพระนั้น แลวพระพิโรธของ
พระเยโฮวาหจะพลุ งข้ึนตอทาน
แลวท านจะพินาศไปอย างรวด
เร็วจากแผนดินที่ดี ซึ่ งพระเย-
โฮวาหพระเจาของทานประทาน
แกทาน"

โยชูวา พวกผูใหญและ
บรรดาคนอิสราเอลปฏิญาณวา

จะปรนนิบัติพระเจา

24แล วโยชู วาก็ รวบรวม
บรรดาตระกูลคนอิส-

ราเอลมาที่เชเคม แลวเรียกพวก
ผู ใหญ ผูหัวหนา ผู พิพากษา
และเจาหนาที่ของอิสราเอลแลว
เขาก็มาปรากฏตัวตอพระพักตร
พระเจา
2แลวโยชูวากลาวกับประชาชน
ทั้งสิ้นวา "พระเยโฮวาหพระเจา
ของอิสราเอลตรัสดังนี้ วา `ใน
กาลดึกดําบรรพบรรพบุรุษของ
เจาอยูฟากแมน้ําขางโนน คือ

โยชูวา 23, 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 บิดาของอับราฮัมและ
ของนาโฮร และเขาปรนนิบัติ
พระอื่น
3แลวเราไดนําบิดาของเจาคือ
อับราฮัมมาจากฟากแมน้ําขาง
โนน และนําเขามาตลอดแผน
ดินคานาอัน กระทําใหเชื้อสาย
ของเขามีมากมาย เราใหอิสอัค
แกเขา
4 เราให ยาโคบและเอซาวแก
อิสอัค และเราไดใหแดนเทือก
เขาเสอี ร แก เอซาวเป นกรรม
สิทธิ์ แตยาโคบและลูกหลาน
ของเขาไดลงไปในอียิปต
5และเราไดใชโมเสสกับอาโรน
มา และเราไดใหภัยพิบัติเกิดแก
อียิปตดวยสิ่งที่ เรากระทําทาม-
กลางเขานั้น และภายหลังเราได
นําเจาทั้งหลายออกมา
6แลวเราก็นําบรรพบุรุษของเจา
ออกจากอียิปตและเจาทั้งหลาย
มาถึงทะเล และชาวอียิปตไดไล
ตามบรรพบุรุษของเจาทั้ งหลาย
ดวยรถรบและพลมามาถึงทะเล
แดง
7และเมื่ อเขาร องทู ลต อพระ
เยโฮวาห พระองคก็บันดาลให
ความมืดเกิดข้ึนระหวางเจาทั้ ง
หลายและชาวอียิปต และกระทํา
ใหทะเลทวมมิดเขา นัยนตาของ
เจาทั้งหลายไดเห็นสิ่งที่เรากระ-
ทําในอียิปต และเจาทั้งหลายอยู

ในถิ่นทุรกันดารชานาน
8และเราก็นําเจาทั้ งหลายมาที่
แผนดินของคนอาโมไรตซึ่งอยูที่
ฟากแมน้ําจอรแดนขางโนน เขา
สูรบกับเจาทั้งหลาย และเราได
มอบเขาไวในมือของเจา และ
เจ าทั้ งหลายยึดครองแผนดิ น
ของเขาและเราก็ทําลายเขาให
พนหนาเจา
9คราวนั้นบาลาคบุตรชายศิป-
โปรกษัตริยเมืองโมอับไดลุกข้ึน
ตอสู กับอิสราเอล เขาใชใหไป
ตามบาลาอัมบุตรชายเบโอรมา
ใหแชงเจาทั้งหลาย
10 แตเราไมฟงบาลาอัม เพราะ
ฉะนั้นเขาจึงอวยพรเจาทั้งหลาย
เร่ือยไป ดังนั้นเราจึงชวยเจาให
พนมือของเขา
11 และเจาทั้ งหลายขามแมน้ํา
จอรแดน มาที่เมืองเยรีโค และ
ชาวเมืองเยรีโคตอสูกับเจา และ
คนอาโมไรต คนเปริสซี คนคา-
นาอัน คนฮิตไทต คนเกอรกาชี
คนฮีไวต และคนเยบุส และเรา
ไดมอบเขาไวในมือของเจาทั้ ง
หลาย
12 และเราได ใช ตั วต อไปข าง
หนาเจาทั้ งหลาย ซึ่ งขับไล
กษัตริยทั้งสองของชาวอาโมไรต
ไปเสียใหพนหนาเจา ไมใชดวย
ดาบหรือดวยธนูของเจา
13 เราไดยกแผนดินซึ่ งเจาไม

โยชูวา 24

(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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หนา 500
ไดเหนื่ อยกายบนนั้น และยก
เมื องซึ่ งเจ าทั้ งหลายไม ต อง
สรางใหแกเจาและเจาทั้ งหลาย
ไดเขาอยู เจาไดกินผลของสวน
องุ นและสวนมะกอกเทศซึ่ งเจา
ไมตองปลูก'
14 เหตุฉะนั้น บัดนี้ จงยําเกรง
พระเยโฮวาหและปรนนิบัติพระ
องคด วยความจริ งใจและด วย
ความจริง จงทิ้งพระเหลานั้นซึ่ง
บรรพบุรุษของทานไดเคยปรน-
นิบัติที่ฟากแมน้ําขางโนน และ
ในอียิปตเสีย และทานทั้งหลาย
จงปรนนิบัติพระเยโฮวาห
15 และถ าท านไม เต็ มใจที่ จะ
ปรนนิบัติพระเยโฮวาห ทานทั้ง
หลายจงเลือกเสียในวันนี้วาทาน
จะปรนนิบัติผู ใด จะปรนนิบัติ
พระซึ่ งอยูฟากแมน้ําขางโนนที่
บรรพบุรุษของทานไดเคยปรน-
นิบัติ หรือพระของคนอาโมไรต
ในแผนดินซึ่งทานอาศัยอยู แต
สวนขาพเจาและครอบครัวของ
ขาพเจา เราจะปรนนิบัติพระเย-
โฮวาห"
16 ฝ ายประชาชนทั้ งหลายจึ ง
ตอบวา "ขอพระเจาอยายอม
ใหขาพเจ าทั้ งหลายละทิ้ งพระ
เยโฮวาห ไปปรนนิ บัติพระอื่ น
เลย
17 เพราะพระเยโฮวาหพระเจา
ของขาพเจาทั้ งหลาย พระองค

นั้ นทรงนําขาพเจาทั้ งหลายและ
บรรพบุ รุษของข าพเจ าข้ึ นมา
จากแผนดินอียิปต และออกจาก
เรือนทาสนั้น และเปนผูทรง
กระทําหมายสําคัญย่ิ งใหญทั้ ง
หลายทามกลางสายตาของพวก
ขาพเจา และทรงคุมครองขาพ-
เจาทั้งหลายไวตลอดทางที่ขาพ-
เจาไดเดินไป และทามกลาง
ชนชาติทั้ งหลายซึ่ งพวกขาพเจา
ผานไป
18 และพระเยโฮวาหทรงขับไล
ชนชาติทั้ งหลายออกไปใหพน
หนาขาพเจา คือคนอาโมไรตผู
ซึ่งอยูในแผนดินนั้น เพราะฉะ-
นั้นขาพเจาทั้งหลายจะปรนนิบัติ
พระเยโฮวาหดวย เพราะวาพระ
องคทรงเปนพระเจาของขาพเจา
ทั้งหลาย"
19 แตโยชูวากลาวแกประชาชน
วา "ทานทั้ งหลายจะปรนนิบัติ
พระเยโฮวาหไมได ดวยวาพระ
องค ทรงเป นพระเจ าบริ สุ ทธิ์
พระองค ทรงเป นพระเจ าหวง
แหน พระองคจะไมทรงอภัย
การละเมิดหรือความบาปของ
ทาน
20 ถ าท านทั้ งหลายละทิ้ งพระ
เยโฮวาห ไปปรนนิ บัติพระอื่ น
แลวพระองคจะทรงหันกลับและ
กระทําอันตรายแกทาน และ
ผลาญทานเสีย หลังจากที่พระ

โยชูวา 24

(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"
21 และประชาชนกล าวแก โย-
ชูวาวา "หามิได แตขาพเจาทั้ง
หลายจะปรนนิบัติพระเยโฮวาห"
22 แลวโยชู วากล าวแกประชา
ชนวา "ทานทั้ งหลายเปนพยาน
ปรักปรําตนเองวา ทานไดเลือก
พระเยโฮวาห เพ่ือปรนนิบัติพระ
องคนะ" และเขากลาววา "ขาพ-
เจาทั้งหลายเปนพยาน"
23 ทานจึงกลาววา "เพราะฉะ-
นั้น บัดนี้จงทิ้งพระอื่นซึ่งอยูใน
หมูพวกทานนั้นเสีย และโนม
จิตใจของทานเขาหาพระเยโฮ-
วาหพระเจาของอิสราเอล"
24 และประชาชนกลาวแกโยชู-
วาวา "ขาพเจาทั้งหลายจะปรน-
นิบัติพระเยโฮวาหพระเจาของ
ขาพเจา และเชื่อฟงพระสุรเสียง
ของพระองค"
25 ดังนั้ น โยชูวาก็ไดกระทํา
พันธสัญญากับประชาชน และ
วางกฎเกณฑและกฎใหแกเขาใน
วันนั้นที่เมืองเชเคม
26 และโยชู วาก็ จารึ กถ อยคํา
เหล านี้ ไว ในหนั งสื อพระราช
บัญญัติของพระเจา และทานได
เอากอนหินใหญตั้ งไวที่ ใตตน
โอกที่ ในสถานบริสุทธิ์แหงพระ
เยโฮวาห
27 และโยชู วากล าวแกประชา
ชนทั้งปวงวา "ดูเถิด ศิลากอนนี้

จะเปนพยานปรักปรําเรา เพราะ
ศิลานี้ ได ยิ นพระวจนะทั้ งสิ้ น
แหงพระเยโฮวาหซึ่ งตรัสแกเรา
จึ งจะเป นพยานปรั กปรําท าน
เกลือกวาทานจะปฏิเสธพระเจา
ของทาน"
28 แลวโยชูวาก็ปลอยใหประ-
ชาชนกลับไปยังที่มรดกของตน
ทุกคน

ความตายและการฝงศพ
ของโยชูวา

29 อยูมา ภายหลังเหตุการณ
เหลานี้ โยชูวาบุตรชายนูนผู รับ
ใชของพระเยโฮวาหก็สิ้นชีวิต มี
อายุหนึ่งรอยสิบป
30 และเขาก็ฝงทานไวในที่ ดิน
มรดกของทานที่ เมืองทิมนาท-
เสราห ซึ่ งอยู ในแดนเทือกเขา
แหงเอฟราอิม ทิศเหนือของ
ยอดเขากาอัช
31 คนอิ สราเอลได ปรนนิ บั ติ
พระเยโฮวาหตลอดสมัยของโย-
ชูวา และตลอดสมัยของพวกผู
ใหญผู มีอายุยืนนานกวาโยชูวา
ผูซึ่งไดทราบถึงบรรดาพระราช-
กิจซึ่ งพระเยโฮวาหทรงกระทํา
เพ่ืออิสราเอล
32 กระดูกของโยเซฟซึ่งชนอิส-
ราเอลนํามาจากอียิปตนั้ น เขา
ฝงไวที่เมืองเชเคม ในสวนที่ดิน
ซึ่งยาโคบซื้อไวจากลูกหลานของ
ฮาโมร บิดาของเชเคมเปนเงิน

โยชูวา 24

(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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หนึ่งรอยแผน ที่นี้ตกเปนมรดก
ของลูกหลานโยเซฟ
33 และเอเลอาซารบุตรชายของ
อาโรนก็สิ้นชีวิต และเขาฝงศพ

ทานไวในเนินเขาซึ่ งเปนของฟ-
เนหัสบุตรชายของทาน ซึ่ งได
มอบไว ให เขาในแดนเทือกเขา
เอฟราอิม

โยชูวา 24

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