
หน้า 448โยชูวา
โยชูวาไดร้บัหนา้ที�ใหม่

1
อยู่มาเมื� อโมเสสผู้ รับใช้ของ
พระเยโฮวาห์ สิ น ชี วิ ตแล้ ว

พระเยโฮวาห์ตรัสกับโยชูวาบุตร
ชายนูนผู้รับใช้ของโมเสสว่า
2"โมเสสผู้รับใช้ของเราสิ นชีวิต
แล้ว ฉะนั นบัดนี จงลุกขึ น
ยกข้ามแม่นํ าจอร์แดนนี  ทั ง
เจ้าและชนชาตินี ทั งหมดไปยัง
แผ่นดินซึ� งเรายกให้แก่ เขาทั ง
หลาย คือแก่คนอิสราเอล
3ทุกๆตาํบลถิ�นที� ฝ่าเท้าของเจ้า
ทั งหลายจะเหยียบลง เราได้ยก
ให้แก่เจ้าทั งหลาย ดังที� เราได้
ตรัสไว้กับโมเสส
4ตั งแต่ถิ� นทุรกันดารและภูเขา
เลบานอนนี ไกลไปจนถึงแม่นํ า
ใหญ่ คือแม่นํ า ยูเฟรติส แผ่น
ดินทั งหมดของคนฮิตไทต์ ถึง
ทะเลใหญ่ทางทิศตะวันตก จะ
เป็นอาณาเขตของเจ้า
5 ไม่มี ผู้ ใดจะยืนหยัดต่อหน้า
เจ้าได้ตลอดชีวิตของเจ้า เราอยู่
กับโมเสสมาแล้วฉันใด เราจะอยู่
กับเจ้าฉันนั น เราจะไม่ละเลย
หรือละทิ งเจ้าเสีย
6จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด
เพราะเจ้าจะกระทาํให้ชนชาตินี 
แบ่งมรดกในแผ่นดินนั น ซึ� ง
เราปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของ
เขาทั งหลายว่าจะยกให้เขา

7 เพียงแต่จงเข้มแข็งและกล้า
หาญยิ� งเถิด ระวังที� จะกระทาํ
ตามพระราชบัญญัติทั งหมดซึ� ง
โมเสสผู้ รับใช้ของเราได้บัญชา
เจ้าไว้นั น อย่าหลีกเลี�ยงจากพระ
ราชบัญญัติ นั นไปทางขวามื อ
หรือทางซ้าย เพื�อว่าเจ้าจะไปใน
ถิ�นฐานใด เจ้าจะได้รับความสาํ-
เรจ็อย่างดี
8อย่าให้หนั งสือพระราชบัญ-
ญัติ นี ห่ างเหินไปจากปากของ
เจ้า แต่เจ้าจงตรึกตรองตามนั น
ทั งกลางวันและกลางคืน เพื� อ
เจ้าจะได้ระวังที�จะกระทาํตามข้อ
ความที� เขียนไว้นั นทุกประการ
แล้วเจ้าจะมีความจาํเริญ และ
เจ้าจะสาํเรจ็ผลเป็นอย่างดี
9 เราสั� งเจ้ าไว้แล้วมิ ใช่หรือว่า
จงเข้ มแข็ งและกล้ าหาญเถิ ด
อย่ าตกใจหรื อคร้ ามกลั วเลย
เพราะว่ าเ จ้ าไปในถิ� นฐานใด
พระเยโฮวาห์พระเจ้ าของเจ้ า
ทรงสถิตกับเจ้า"

โยชูวาเตรียมประชาชน
ที�จะขา้มแม่นํ�าจอรแ์ดน

10 แล้วโยชูวาบัญชาเจ้าหน้าที�
ทั งปวงของประชาชนว่า
11 "จงไปในค่ายสั� งประชาชนว่า
จงเตรียมเสบียงอาหารไว้ เพราะ
ว่าภายในสามวันท่ านทั งหลาย
จะต้องยกข้ามแม่นํ าจอร์แดนนี 

(H) อพย JK:HM; กดว HM:HO (J) กดว HJ:P (M) พบญ HH:JK (K) ปฐก HQ:HR
(Q) อพย M:HJ; พบญ P:JK (O) พบญ MH:P, JM (P) กดว JP:JM; พบญ Q:MJ; MH:P
(R) พบญ HP:HR-HT; JT:T; MH:JK (T) พบญ MH:P; สดด JP:H (HH) พบญ T:H
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เพื�อเข้าไปยึดครองแผ่นดิน ซึ� ง
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่ าน
ประทานแก่ท่านให้ยึดครอง"
12 แล้วโยชูวาพูดกับคนรู เบน
คนกาด และคนตระกูลมนัสเสห์
ครึ�งหนึ�งว่า
13 "จงจาํคาํที�โมเสสผู้รับใช้ของ
พระเยโฮวาห์ บั ญชาท่ านทั ง
หลายไว้ว่า พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่ านทั งหลายจัดที� พั กให้
ท่าน และประทานแผ่นดินนี แก่
ท่าน
14 จงให้ ภรรยาของท่ านทั ง
หลาย ลูกเลก็ของท่าน และฝูง
สั ตว์ ของท่ านอยู่ ในแผ่ นดิ น
ซึ� ง โมเสสยกให้ ที� ฟากแม่ นํ า
จอร์แดนข้างนี  แต่ผู้ชายที�ชาํ-
นาญศึกทั งหลายในพวกท่ าน
ต้องถืออาวุธข้ามไปเป็นทัพหน้า
เพื�อช่วยพี�น้องของตน
15 จนกว่าพระเยโฮวาห์จะประ-
ทานที� พักให้แก่พี� น้องของท่าน
ดังที�ประทานแก่ท่าน ทั งให้เขา
ได้ยึดครองแผ่นดินซึ� งพระเย-
โฮวาห์พระเจ้าของท่านประทาน
แก่เขา แล้วท่านจึงจะกลับไปยัง
แผ่นดินที� ท่านยึดครองและถือ
ไว้เป็นกรรมสิทธิV  คือแผ่นดินซึ�ง
โมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์
ได้ ให้ แก่ พวกท่ านฟากแม่นํ า
จอร์แดนข้างนี  ทางดวงอาทิตย์
ขึ น"

16 เขาทั งหลายจึงตอบโยชูวาว่า
"สิ�งสารพัดซึ�งท่านบัญชาแก่พวก
เรา เราจะกระทาํตาม ท่านจะให้
พวกเราไปในที�ใดๆ เราจะไป
17 เราเชื� อฟังโมเสสในเรื� องทั ง
ปวงอย่างไร เราจะเชื� อฟังท่าน
อย่างนั น ขอเพียงว่าพระเยโฮ-
วาห์พระเจ้าของท่ านทรงสถิต
กับท่าน ดังที�พระองค์ได้สถิต
กับโมเสสกแ็ล้วกัน
18 ผู้ ใดที� ขั ดขืนคาํ บัญชาของ
ท่าน และไม่เชื� อฟังถ้อยคาํของ
ท่าน ไม่ว่าท่านจะบัญชาเขา
อย่างไร ผู้นั นจะต้องถึงตาย ขอ
เพียงให้ เข้มแข็งและกล้าหาญ
เถิด"

นางราหบัช่วยผูส้อดแนม

2
ต่อมา โยชูวาบุตรชายนูน
ได้ใช้ชายสองคนจากเมือง

ชิ ทธิ มเป็ นการลั บให้ ไปสอด
แนม กล่าวว่า "จงไปตรวจดู
แผ่นดินนั น และเมืองเยรีโค
ด้วย" คนทั งสองกไ็ป เข้าไปใน
เรือนของหญิงโสเภณีคนหนึ� ง
ชื�อราหับ และพักอยู่ที�นั�น
2มีคนทูลกษัตริย์เมืองเยรีโคว่า
"ดูเถิด มีชายอิสราเอลบางคน
เข้ามาคืนนี  เพื� อจะสอดแนมดู
แผ่นดิน"
3 ฝ่ายกษัตริย์เมืองเยรีโคจึงใช้
คนไปสั� งราหับว่า "จงส่งคน
เหล่านั นซึ� งมาหาเจ้าในบ้านของ

โยชูวา H, J

(HM) กดว MJ:JW-JR (HQ) ยชว JJ:H-K (HP) H ซมอ JW:HM; H พกษ H:MP
(H) กดว JQ:H; ยชว M:H; มธ H:Q; ฮบ HH:MH; ยก J:JQ
(J) ยชว J:JJ
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เจ้าออกมาให้เรา เพราะเขามา
เพื� อจะสอดแนมดูทั� วแผ่นดิน
ของเรา"
4แต่หญิงนั นได้ซ่อนชายทั งสอง
เสียแล้วจึงกล่าวว่า "มี ผู้ชาย
มาหาข้าพเจ้าจริง แต่เขามาจาก
ไหนข้าพเจ้าไม่ทราบ
5ต่อมา เมื� อจะปิดประตูเมือง
ในเวลาพลบคํ�า คนเหล่านั นก็
ออกไปแล้ว เขาไปทางไหน
ข้าพเจ้าไม่ทราบ จงรีบตามเขา
ไปเถิด คงทันเขา"
6แต่หญิงนั นได้พาคนทั งสอง
ขึ นบนหลังคาแล้วซ่อนตัวเขาไว้
ใต้ต้นป่านซึ� งวางลาํดับตากไว้ที�
ดาดฟ้าบนหลังคานั น
7 เขาทั งหลายก็ไล่ ตามคนทั ง
สองไปทางแม่นํ าจอร์แดนจนถึง
ท่าข้าม พอคนที�ไล่ตามนั นออก
ไปแล้วเขากปิ็ดประตูเมือง
8 เมื� อชายทั งสองคนยังไม่นอน
หญิงนั นก็ขึ นไปหาเขาบนหลัง-
คา
9กล่าวแก่ชายนั นว่า "ดิฉัน
ทราบแล้วว่า พระเยโฮวาห์
ประทานแผ่นดินนี แก่พวกท่าน
ความคร้ามกลัวต่อท่านได้ตกอยู่
บนเราทั งหลาย และบรรดาชาว
แผ่นดินกค็รั�นคร้ามต่อท่าน
10 เพราะเราทั งหลายได้ ยิ น
เรื� องที�พระเยโฮวาห์ทรงกระทาํ
ให้ทะเลแดงแห้งไปต่อหน้าท่าน

เมื� อท่านออกจากอียิปต์ และ
เรื� องการที� ท่ านได้ กระทาํแก่
กษัตริย์ทั งสองของคนอาโมไรต์
ซึ� งอยู่ ฟากแม่นํ า จอร์แดนข้าง
โน้น คือกษัตริย์สิโหนและโอก
ผู้ ซึ� งท่ านทั งหลายได้ ทาํ ลาย
เสียสิ น
11 เพราะเรื�องท่านนี แหละ พอ
เราได้ยินข่าวนี  จิตใจของเราก็
ละลายไป ไม่มีความกล้าหาญ
เหลื ออยู่ ในสั กคนหนึ� ง เลย
เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่ านเป็ นพระเจ้ าของสวรรค์
เบื องบนและโลกเบื องล่าง
12 ฉะนั นบัดนี  ขอท่านปฏิญาณ
ให้ดิ ฉันในพระนามพระเยโฮ-
วาห์ว่า เมื�อดิฉันได้สาํแดงความ
เมตตาต่อท่านแล้ว ท่านจะ
แสดงความเมตตาต่อเรือนบิดา
ของดิ ฉันและให้มีหมายสาํคัญ
อันแน่นอนต่อกัน
13 และขอไว้ ชี วิตบิ ดามารดา
พี� น้องชายหญิง และทุกคนที�
เป็นของวงศ์ญาตินี  ให้ชีวิตเรา
รอดจากตาย"
14 ชายนั นจึงตอบนางว่า "ชีวิต
ของเราเพื�อชีวิตของเจ้าน่ะหรือ
ถ้าเจ้าไม่แพร่งพรายเรื� องนี แก่
ผู้ ใด เราจะมีความเมตตาและ
จริงใจต่อเจ้า เมื�อพระเยโฮวาห์
ประทานแผ่นดินนี แก่เรา"
15 แล้วนางจึงเอาเชือกหย่อน

โยชูวา J

(K) J ซมอ HP:HT-JW (O) อพย H:HP; J ซมอ HP:HT (T) ปฐก MQ:Q; อพย HQ:HQ
(HW) อพย HK:JH; กดว JH:JH (HH) อพย HQ:HK-HQ (HJ) ยชว J:HR; H ซมอ JW:HK
(HM) ยชว O:JM-JQ (HK) ปฐก KP:JT; วนฉ H:JK; มธ Q:P (HQ) กจ T:JQ
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เขาทั งสองลงทางหน้ า ต่ าง
เพราะบ้านของนางตั งอยู่ที� กาํ-
แพงเมือง นางอาศัยอยู่ในกาํ-
แพง
16 นางจึงบอกเขาว่า "จงขึ นไป
บนภูเขา ด้วยเกรงว่าผู้ที�ไล่ตาม
จะพบเข้า จงซ่อนตัวอยู่สามวัน
จนกว่าผู้ที� ไล่ตามจะกลับ แล้ว
จึงค่อยออกเดินต่อไป"
17 ชายนั น จึ ง พู ดกั บนางว่ า
"ฝ่ายเราจะไม่ให้ผิดคาํปฏิญาณ
ซึ�งเจ้าได้ให้เราปฏิญาณนั น
18 ดูเถิด เมื� อเรายกเข้ามาใน
แผ่นดินนี  เจ้าจงเอาด้ายแดงนี 
ผูกไว้ที�หน้าต่างซึ� งเจ้าหย่อนเรา
ลงไปนั น และเจ้าจงรวบรวม
บิดามารดา พี� น้อง และครัว
เรือนของบิดาทั งสิ นเข้ามาไว้ใน
บ้าน
19 ถ้ามีผู้ ใดออกไปที� ถนนนอก
ประตูบ้าน ให้โลหิตของผู้นั นตก
บนศีรษะของผู้นั นเอง ฝ่ายเรา
ไม่มีความผิด แต่ถ้ามีคนหนึ� ง
คนใดยกมือขึ นทาํร้ายผู้ใดที�อยู่
กับเจ้าในเรือน ให้โลหิตของคน
นั นตกบนศีรษะของเราเถิด
20 แต่ ถ้ าเจ้ าแพร่งพรายเรื� อง
ของเราแก่ผู้ใด เราก็พ้นจากคาํ
ปฏิญาณซึ� งเจ้าให้เราปฏิญาณไว้
นั น"
21 นางจึงกล่าวว่า "ให้เป็นไป
ตามคาํของท่านเถิด" แล้วนางก็

ส่งคนทั งสองนั นไป เขาก็ไป
นางจึงเอาด้ายแดงผูกไว้ที�หน้า-
ต่าง
22 คนทั งสองออกไปแล้ วปีน
ขึ นไปบนภูเขาพักอยู่ที� นั� นสาม
วัน จนผู้ที�ไล่ตามกลับ  เพราะผู้
ที� ไล่ตามนั นได้ค้นหาอยู่ตลอด
ทางกไ็ม่พบ
23 ชายทั งสองก็ลงจากภูเขาอีก
และข้ามไปหาโยชูวาบุตรชายนูน
แล้วเล่าเหตุการณ์ทั งสิ นซึ� งเกิด
แก่ตนให้ฟัง
24 และเขากล่ าวแก่ โยชู วาว่ า
"พระเยโฮวาห์ทรงมอบแผ่นดิน
นั นทั งหมดไว้ในมือเราแน่นอน
แล้ว และยิ� งกว่านั นอีกบรรดา
ชาวบ้านชาวเมืองในแผ่นดินนี 
ก ็มีใจครั� นคร้ามไป เพราะเรา
เป็นเหตุ"

คนอิสราเอลขา้ม
แม่นํ�าจอรแ์ดน

3
ฝ่ายโยชูวาก็ตื� นแต่เช้า เขา
ทั งหลายยกออกจากชิทธิม

มาถึงแม่นํ าจอร์แดน ทั งตัวท่าน
และคนอิสราเอลทั งหมด เขาพัก
อยู่ที�นั�นก่อนจะข้ามไป
2ครั นล่วงมาได้สามวัน พวก
เจ้าหน้าที�กไ็ปทั�วค่าย
3แล้วบัญชาประชาชนว่า "เมื� อ
ท่ านเห็ นหี บพันธสั ญญาแห่ ง
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่ าน
และเห็นคนเลวีซึ� งเป็นปุโรหิต

โยชูวา J, M

(HP) อพย JW:P (HR) ยชว J:HJ; O:JM
(HT) H พกษ J:MJ; มธ JP:JQ (JK) อพย JM:MH; ยชว O:J; JH:KK
(H) ยชว J:H (J) ยชว H:HW-HH (M) กดว HW:MM; พบญ MH:T, JQ
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หามไป ก็ให้ยกออกจากที� ของ
ท่านตามหีบนั นไป
4 ทิ งระยะของท่ านไว้ ให้ ห่ าง
จากหี บประมาณสองพันศอก
อย่าเข้าไปใกล้หีบนั น เพื�อท่าน
ทั งหลายจะได้ รู้ จักทางที� จะไป
เพราะท่านยังไม่เคยผ่านทางนี 
มาก่อน"
5 ฝ่ายโยชูวาจึงกล่าวแก่ประชา
ชนว่า "จงชาํระตัวให้บริสุทธิV เถิด
เพราะว่าพรุ่งนี พระเยโฮวาห์จะ
ทรงกระทาํการมหัศจรรย์ท่าม-
กลางท่าน"
6 โยชู วาสั� งพวกปุ โรหิ ต ว่ า
"จงยกหีบพันธสัญญาข้ามไปข้าง
หน้าประชาชนทั งปวง"   เขาก็
ยกหี บพันธสัญญาเดิ นไปข้ าง
หน้าประชาชน
7พระเยโฮวาห์ตรัสกับโยชูวาว่า
"วันนี เราจะเริ�มยกย่องเจ้าท่าม-
กลางสายตาของบรรดาอิสราเอล
เพื� อเขาจะทราบว่า เราอยู่กับ
โมเสสมาแล้วอย่างไร เราจะอยู่
กับเจ้าอย่างนั น
8และเจ้าจงสั� งปุโรหิตผู้หามหีบ
พันธสัญญาว่า `เมื� อท่านทั ง
หลายมาริมแม่นํ า จอร์แดนจง
หยุดยืนอยู่ในแม่นํ าจอร์แดน'"
9และโยชูวากล่าวแก่คนอิสรา-
เอลว่า "จงมาที�นี� เถิด และฟัง
พระดาํรัสของพระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของท่าน"

10 และโยชูวากล่าวว่า "โดยเหตุ
นี ท่ านทั งหลายจะได้ทราบว่ า
พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ได้ประ-
ทับอยู่ ท่ ามกลางท่านทั งหลาย
และว่าพระองค์จะทรงขับไล่คน
คานาอัน คนฮิตไทต์ คนฮีไวต์
คนเปริสซี คนเกอร์กาชี คนอา-
โมไรต์ และคนเยบุสให้พ้นหน้า
ท่านทั งหลายอย่างแน่นอน
11 ดูเถิด หีบพันธสัญญาแห่ง
องค์พระผู้ เป็นเจ้าปิ� นสากลพิ-
ภพจะข้ามไปข้างหน้าท่านลงไป
ในแม่นํ าจอร์แดน
12 ฉะนั นบัดนี จงเลือกคนสิบ
สองคนออกจากตระกูลอิสรา-
เอลตระกูลละคน
13 และต่อมาทันทีที� เมื� อฝ่าเท้า
ของปุโรหิตผู้ หามหีบแห่งพระ
เยโฮวาห์องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่ง
แผ่นดินโลกทั งสิ น จะลงไปยืน
อยู่ในแม่นํ าจอร์แดน นํ าในแม่
นํ าจอร์แดนจะถูกตัดขาดจากนํ า
ที� ไหลมาจากข้างบน นํ านั นจะ
หยุดตั งขึ นเป็นกองเดียว"
14 ดังนั นเมื� อประชาชนยกจาก
เต็นท์ของเขาทั งหลาย เพื� อจะ
ข้ามแม่นํ าจอร์แดน พร้อมกับ
ปุโรหิตหามหีบพันธสัญญาไป
ข้างหน้าประชาชน
15 เมื� อคนหามหีบมาถึงแม่นํ า
จอร์ แดนและเท้ าของปุ โรหิ ต
ผู้ หามหีบก้ าวลงในริมแม่ นํ า

โยชูวา M

(K) อพย HT:HJ (Q) อพย HT:HW, HK-HQ (O) กดว K:HQ (P) ยชว H:Q, T; K:HK
(R) ยชว M:M, HP (HW) อพย MM:J; พบญ Q:JO (HH) ยชว M:HM (HJ) ยชว K:J, K
(HM) ยชว M:HH, HQ-HO; สดด PR:HM (HK) สดด HMJ:R; กจ P:KK-KQ (HQ) ยชว M:HM
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แล้ว  (แม่นํ าจอร์แดนขึ นท่วม
ฝั�งตลอดฤดูเกี�ยวข้าวเสมอ)
16 นํ า ที� ไหลมาจากข้ างบนก็
หยุดตั งขึ นและนูนขึ นเป็นกอง
ไกลออกไปยิ� งนั กตั งแต่ เมื อง
อาดัม ซึ� งเป็นเมืองอยู่ ข้างๆ
เมืองศาเรธาน และนํ าที�ไหลลง
สู่ ทะเลแห่งที�ราบ คือทะเล
เคม็นั นกข็าดกันสิ น แล้วประชา
ชนก็ข้ามไปที� ฝั� งตรงข้ามเมือง
เยรีโค
17 และปุโรหิตผู้หามหีบพันธ-
สั ญญาของพระเยโฮวาห์ ยื น
มั� นอยู่ บนดินแห้งกลางแม่นํ า
จอร์แดน คนอิสราเอลทั งหมดก็
เดินข้ามไปบนดินแห้ง จนประ-
ชาชนข้ ามแม่ นํ า จอร์ แดนไป
หมด
ที�ระลึกที�ทําดว้ยศิลาสองแห่ง

4
ต่อมาเมื� อประชาชนนั นได้
ข้ ามแม่นํ า จอร์แดนเสร็จ

หมดแล้ว พระเยโฮวาห์ตรัสสั� ง
โยชูวาว่า
2 "จงเลื อกชายสิ บสองคนจาก
ประชาชนตระกูลละคน
3และบัญชาเขาว่า `จงไปเอา
ศิลาสิบสองก้อนจากที�นี� ที�กลาง
แม่นํ าจอร์แดน ตรงที�ซึ�งเท้าของ
ปุโรหิตยืนมั�นอยู่นั น ขนมา
วางไว้ในที� ซึ� งท่ านทั งหลายจะ
นอนในคืนวันนี '"
4แล้วโยชูวาก็เลือกชายสิบสอง

คน ซึ�งท่านจัดตั งจากประชาชน
อิสราเอลตระกูลละคน
5โยชูวาจึงสั� งเขาว่า "จงผ่านไป
ข้างหน้าหีบแห่ งพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านลงไปกลางแม่
นํ าจอร์แดน แล้วแบกศิลามาคน
ละก้ อนตามจาํนวนตระกู ลคน
อิสราเอล
6เพื� อว่าสิ� งนี จะเป็นหมายสาํ-
คัญในหมู่พวกท่านทั งหลาย ใน
เมื� อลู กหลานของท่ านจะถาม
บิดาในเวลาต่อไปว่า `ศิลาเหล่า
นี มีความหมายอะไร'
7 แล้ วท่ านจงตอบพวกเขาว่ า
`นํ า ที� จอร์แดนขาดจากกันต่อ
หน้าหีบพันธสัญญาแห่งพระเย-
โฮวาห์ เมื� อหีบนั นข้ามแม่นํ า
จอร์แดน นํ าในแม่นํ าจอร์แดนก็
ขาดจากกัน ศิลาเหล่านี จะเป็นที�
ราํลึกแก่ลูกหลานอิสราเอลเป็น
นิตย์'"
8คนอิสราเอลเหล่านั นก็กระทาํ
ตามที� โยชูวาบัญชา และขนหิน
สิบสองก้อนมาจากกลางจอร์-
แดน ตามจาํนวนตระกูลคนอิส-
ราเอล ดังที�พระเยโฮวาห์ตรัสสั�ง
โยชูวา และเขากแ็บกมายังที�ซึ� ง
เขาพักอยู่ วางไว้ที�นั�น
9และโยชูวาได้ตั งศิลาสิบสอง
ก้อนไว้กลางแม่นํ าจอร์แดน ตรง
ที� ที� เท้ าของปุ โรหิตผู้ หามหีบ
พันธสัญญายืนอยู่ และศิลาเหล่า

โยชูวา M, K

(HO) ปฐก HK:M; กดว MK:M; พบญ M:HP; H พกษ K:HJ; P:KO (HP) อพย HK:JH-JJ, JT
(H) พบญ JP:J; ยชว M:HP (J) ยชว M:HJ (M) ยชว M:HM; K:HT-JW
(O) อพย HJ:JO; HM:HK; พบญ O:JW; JP:J (P) อพย HJ:HK; กดว HO:KW; ยชว M:HM
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นั นกยั็งอยู่จนทุกวันนี 
10 เพราะว่ าปุโรหิตผู้ หามหีบ
นั นได้ ยืนอยู่ ที� กลางจอร์แดน
กว่าสิ� งสารพัดจะสาํเรจ็ ตามซึ� ง
พระเยโฮวาห์ บัญชาโยชู วาให้
บอกประชาชน ตามซึ�งโมเสสได้
บัญชาไว้กับโยชูวาทุกประการ
แล้วประชาชนกรี็บข้ามไป
11 ต่อมาเมื� อประชาชนข้ามไป
หมดแล้ว หีบแห่งพระเยโฮวาห์
และปุ โรหิ ตก็ ข้ ามไปต่ อหน้ า
ประชาชน
12 คนรูเบน คนกาด และคน
มนัสเสห์ครึ�งตระกูลถืออาวุธนาํ
หน้าคนอิสราเอลข้ามไปตามที�
โมเสสได้สั�งเขาไว้
13 มีคนถืออาวุธไว้พร้อมที� จะ
เข้าสงครามประมาณสี� หมื� นคน
ได้ข้ามไปต่อพระพักตร์พระเย-
โฮวาห์เพื� อทาํศึก ไปถึงที� ราบ
เขตเมืองเยรีโค
14 ในวันนั นพระเยโฮวาห์ทรง
ยกย่องโยชูวาท่ามกลางสายตา
ของคนอิสราเอลทั งปวง เขาทั ง
หลายกย็าํเกรงท่าน ดังที�เขาเคย
ยาํ เกรงโมเสสตลอดชี วิ ตของ
ท่าน
15 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโยชูวา
ว่า
16 "จงบัญชาปุโรหิตผู้ หามหีบ
พระโอวาทให้ ขึ นมาจากจอร์-
แดน"

17 โยชูวาจึงบัญชาแก่ปุโรหิตว่า
"จงขึ นมาจากจอร์แดนเถิด"
18 ต่อมาเมื� อปุโรหิตผู้หามหีบ
พันธสัญญาแห่งพระเยโฮวาห์ขึ น
มาจากกลางจอร์แดน เมื� อฝ่า
เท้ าของปุ โรหิ ตยกขึ นเหยียบ
แผ่นดินแห้ง นํ าในจอร์แดนก็
กลับมายังที� เก่า ไหลท่วมฝั� ง
อย่างเดิม

กิลกาลคือค่ายแห่งแรก
ในคานาอนั

19 ประชาชนได้ ขึ นจากจอร์-
แดนในวันที�สิบเดือนที�หนึ�ง ไป
ตั งค่ายอยู่ที�กิลกาล ริมเขตเมือง
เยรีโคข้างทิศตะวันออก
20 และศิลาสิบสองก้อนซึ� งเขา
นาํออกมาจากจอร์แดนนั น โย-
ชูวากไ็ด้ตั งไว้ที�กิลกาล
21 ท่านจึงกล่าวแก่คนอิสราเอล
ว่า "เวลาภายหน้าเมื�อลูกหลาน
จะถามบิดาของเขาว่า `ศิลาเหล่า
นี มีความหมายอะไร'
22 แล้วท่านจงตอบแก่ลูกหลาน
ให้ทราบว่า `อิสราเอลได้ข้าม
จอร์แดนนี บนดินแห้ง'
23 เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของท่านทั งหลายกระทาํให้
แม่นํ าจอร์แดนแห้งไปเพื� อท่าน
จนท่านข้ามไปได้หมด ดังที�
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่ าน
กระทาํแก่ทะเลแดง ทรงกระทาํ
ให้แห้งเพื�อเราทั งหลาย จนเรา

โยชูวา K

(HH) ยชว M:HH; O:HH (HJ) กดว MJ:HP, JW (HK) ยชว M:P; H พศด JT:JQ
(HO) อพย JQ:HO, JJ (HR) ยชว M:HQ (HT) ยชว Q:T (JW) พบญ HH:MW; ยชว K:M; Q:T
(JH) ยชว K:O (JJ) อพย HJ:JO-JP (JM) อพย HK:JH
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ข้ามไปหมด
24 เพื� อชนชาติทั งหลายทั� วพิ-
ภพจะได้ทราบว่า พระหัตถ์พระ
เยโฮวาห์นั นทรงฤทธิV  เพื� อท่าน
ทั งหลายจะยาํเกรงพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านเป็นนิตย์"

5
ต่อมา เมื� อบรรดากษัตริย์
ของคนอาโมไรต์ซึ� งอยู่ฟาก

จอร์แดนข้างตะวันตก และบรร-
ดากษัตริย์ของคนคานาอัน ซึ� ง
อยู่ใกล้ทะเล ได้ยินว่าพระเยโฮ-
วาห์ทรงบันดาลให้นํ า ในจอร์-
แดนแห้งไปต่อหน้าคนอิสราเอล
ให้ เราข้ามฟากไปได้หมดแล้ว
จิตใจของเขาก็ละลายไป ไม่มี
กาํลังใจในตัวอีกต่อไป เหตุ
เพราะคนอิสราเอล
คนอิสราเอลรุ่นใหม่เขา้สุหนตั
2คราวนั น พระเยโฮวาห์ตรัส
กับโยชูวาว่า "จงทาํมีดด้วย
หินคมและให้คนอิสราเอลเข้า
สุหนัตเป็นครั งที�สอง"
3 โยชู วาจึ งทาํ มี ดด้ วยหิ นคม
และให้คนอิสราเอลเข้าสุหนัตที�
เนินเขาแห่งหนังหุ้มปลายองค-
ชาต
4นี� แหละเป็นเหตุซึ� งโยชูวาให้
เขาเข้าสุหนัต ในบรรดาประชา
ชนผู้ ออกมาจากอี ยิปต์พวกผู้
ชาย คือทหารทั งหมดสิ นชีวิต
เสี ยตามทางในถิ� นทุ รกั นดาร
หลังจากที�ออกจากอียิปต์

5แม้ว่าประชาชนผู้ออกมาเหล่า
นั นได้เข้าสุหนัตหมดทุกคนแล้ว
แต่ ประชาชนทุ กคนที� เกิ ดมา
ใหม่ตามทางที� ในถิ� นทุรกันดาร
หลังจากที�ออกมาจากอียิปต์นั น
ยังไม่ได้เข้าสุหนัต
6 เพราะว่าคนอิสราเอลเดินทาง
สี� สิ บปีอยู่ ในถิ� นทุรกันดารจน
ประชาชนทั งสิ น คือทหารที�ออก
มาจากอี ยิปต์สิ นชี วิตเสียหมด
เพราะเขามิได้เชื� อฟังพระสุร-
เสียงของพระเยโฮวาห์ ผู้ซึ�งพระ
เยโฮวาห์ทรงปฏิญาณกับเขาว่า
พระองค์จะไม่ทรงยอมให้ เขา
เห็นแผ่นดิน ซึ�งพระเยโฮวาห์ได้
ปฏิญาณแก่บรรพบุรุษว่า จะ
ประทานแก่เราทั งหลาย เป็น
แผ่นดินที�มีนํ านมและนํ าผึ งไหล
บริบูรณ์
7 แต่ บุ ตรของเขาซึ� งพระองค์
ทรงให้แทนเขานั น โยชูวาก็ได้
ให้เข้าสุหนัต เพราะว่าเขายังไม่
เข้าสุหนัต เพราะว่าเขาไม่เคยได้
เข้าสุหนัตเมื�อมาตามทาง
8ต่อมาเมื� อได้ให้ประชาชนเข้า
สุหนัตเสร็จหมดแล้ว เขาก็พัก
อยู่ ในที� อาศัยในค่ายจนกว่าจะ
หายเป็นปกติ
9พระเยโฮวาห์ตรัสกับโยชูวาว่า
"วันนี  เราได้กลิ งความอดสู
เพราะอียิปต์ไปให้พ้นเจ้าแล้ว"
จึงเรียกชื� อตาํบลนั นว่ากิลกาล

โยชูวา K, Q

(JK) อพย HK:MH; HQ:HO (H) อพย HQ:HK-HQ; กดว HM:JT; ยชว J:HW-HH; T:T
(J) อพย K:JQ (K) กดว HK:JT; JO:OK-OQ; พบญ J:HK-HO (O) อพย M:R; กดว HK:JM
(P) กดว HK:MH (R) ปฐก MK:JQ (T) ปฐก MK:HK; ยชว K:HT
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จนทุกวันนี 
10 ฝ่ายคนอิสราเอลได้ตั งค่ายที�
กิลกาล เขาถือเทศกาลปัสกาใน
วันที�สิบสี�ของเดือนนั นเวลาเย็น
ณ ที�ราบเมืองเยรีโค

มานาขาดไป
11 วั นรุ่ งขึ นหลั งวั นเทศกาล
ปัสกา วันนั นเองเขาก็รับประ-
ทานผลอันเกิดจากแผ่นดิน คือ
ขนมไร้เชื อและข้าวคั�ว
12 ตั งแต่วันรุ่ งขึ นมานาก็ขาด
ไป คือเมื�อเขาได้รับประทานผล
จากแผ่นดิน คนอิสราเอลไม่มี
มานาอีกเลย ในปีนั นเขารับประ
ทานผลจากแผ่นดินคานาอัน
จอมพลโยธาของพระเยโฮวาห์

ปรากฏแก่โยชูวา
13 ต่อมาเมื�อโยชูวาอยู่ข้างเมือง
เยรีโค ท่านก็เงยหน้าขึ นมองดู
และดูเถิด มีชายคนหนึ�งชักดาบ
ออกมาถือยืนอยู่ ตรงหน้าท่าน
โยชูวาเข้าไปหาชายนั น กล่าวแก่
เขาว่า "ท่านอยู่ ฝ่ายเราหรืออยู่
ฝ่ายศัตรู"
14 ผู้นั นจึงตอบว่า "มิใช่ ที�
เรามานี ก ็มาเป็นจอมพลโยธา
ของพระเยโฮวาห์" ฝ่ายโยชูวาก็
กราบลงถึงดินนมัสการแล้วถาม
ว่า "เจ้านายของข้าพเจ้า ท่านจะ
ให้ผู้รับใช้ของท่านกระทาํอะไร"
15 และจอมพลโยธาของพระ
เยโฮวาห์จึงสั�งโยชูวาว่า "จงถอด

รองเท้าออกจากเท้าของเจ้าเสีย
เพราะว่าที�ซึ� งเจ้ายืนอยู่นี เป็นที�
บริสุทธิV " โยชูวากก็ระทาํตาม

พระเจ้าทรงชนะเมืองเยรีโค

6
เพราะ เหตุ คนอิ สราเอล
เมื องเยรี โคต้องถู กปิดไว้

ไม่มีคนเข้าออกได้เลย
2พระเยโฮวาห์ตรัสกับโยชูวาว่า
"ดูแน่ะ เราได้มอบเมืองเยรีโค
ไว้ในมือเจ้าแล้ว ทั งกษัตริย์และ
ทแกล้วทหาร
3เจ้าทั งหลายจงเดินขบวนรอบ
เมือง คือให้บรรดาทหารไปรอบ
เมืองครั งหนึ� ง เจ้าจงทาํเช่นนี 
หกวัน
4 ให้ ปุโรหิตเจ็ดคนถือแตรเขา
แกะตัวผู้เจด็คันนาํหน้าหีบ และ
ในวันที� เจ็ดนั นเจ้ าทั งหลายจง
เดินรอบเมืองเจด็ครั ง ให้ปุโร-
หิตเป่าแตรไปด้วย
5และต่อมาเมื� อเขาเป่าเขาแกะ
ตัวผู้เป็นเสียงยาว พอเจ้าได้ยิน
เสียงแตรนั น ก็ให้ประชาชนทั ง
ปวงโห่ ร้องขึ นด้วยเสียงอันดั ง
กาํแพงเมืองนั นก็จะพังลงราบ
และประชาชนจะขึ นไปทุกคน
ต่างตรงไปข้างหน้าตน"
6 ฝ่ ายโยชู วาบุ ตรชายนู นจึ ง
เรียกปุโรหิตมาสั� งว่า "จงยก
หีบพันธสัญญาขึ นหามไป ให้
ปุโรหิตเจด็คนถือแตรเขาแกะตัว
ผู้ เจ็ดคันเดิ นนาํหน้ าหีบแห่ ง

โยชูวา Q, O

(HW) อพย HJ:O; กดว T:Q (HJ) อพย HO:MQ (HM) ปฐก HR:H-J; MJ:JK, MW
(HK) ปฐก HP:M; อพย MK:R; กดว JW:O (HQ) อพย M:Q; กจ P:MM (H) ยชว J:H
(J) พบญ P:JK; ยชว J:T, JK; R:H (K) ลนต JQ:T; กดว HW:R; วนฉ P:HO, JJ
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พระเยโฮวาห์"
7และท่านสั� งประชาชนว่า "จง
ออกเดินรอบเมืองนั น ให้ทหาร
ถื ออาวุธเดินข้างหน้ าหีบแห่ ง
พระเยโฮวาห์"
8 ต่อมา เมื� อโยชูวาบัญชาแก่
ประชาชนแล้ว ปุโรหิตเจ็ดคน
ที� ถือเขาแกะตัวผู้ เจ็ดคันก็เดิน
ผ่านไปข้างหน้ าต่อพระพักตร์
พระเยโฮวาห์ และเป่ าแตรไป
ด้วย และมีหีบพันธสัญญาแห่ง
พระเยโฮวาห์ตามเขามา
9และทหารถืออาวุธเดินอยู่หน้า
ปุโรหิตผู้เป่าแตร และกองระวัง
หลังก็เดินตามหีบ ฝ่ายปุโรหิต
นั นกเ็ดินเรื�อยไปเป่าแตรอยู่
10 แต่โยชูวาบัญชาประชาชนว่า
"ท่านอย่าโห่ร้อง อย่าให้ใครได้
ยินเสียงของท่าน อย่าให้ถ้อยคาํ
หลุดจากปากของท่านทั งหลาย
เลย จนกว่าจะถึงวันที� ข้าพเจ้า
บอกให้ท่านโห่ร้อง ท่านจึงโห่
ร้องกัน"
11 หี บแห่ งพระเยโฮวาห์ จึ ง
เวียนรอบเมืองดังนี แหละ คือ
เวียนรอบหนึ� งเที�ยว เขาก็กลับ
เข้าค่าย นอนค้างคืนอยู่ในค่าย
นั น
12 โยชู วาตื� น ขึ นแต่ เช้ าและ
ปุโรหิตก็ยกหีบแห่งพระเยโฮ-
วาห์ขึ นหาม
13 และปุ โรหิตเจ็ดคนถือแตร

เขาแกะตัวผู้ เจ็ดคันเดินนาํหน้า
หีบแห่ งพระเยโฮวาห์ เรื� อยไป
และเป่าแตรไปด้วย และทหาร
ถืออาวุ ธก็เดินอยู่ ข้างหน้าเขา
และกองหลังก็เดินอยู่ ข้างหลัง
หีบแห่งพระเยโฮวาห์ ฝ่ายปุโร-
หิตนั นกเ็ดินเป่าแตรไปเรื�อยๆ
14 และในวันที� สองเขาก็ เดิ น
รอบเมืองนั นครั งหนึ� งแล้วกลับ
เข้าค่ายอีก เขาทาํเช่นนี อยู่หก
วัน
15 ต่อมา ในวันที� เจด็เขาลุกขึ น
แต่เช้าตรู่ เดินกระบวนรอบ
เมืองอย่างเคยเจ็ดครั ง เฉพาะ
วันเดียวนั นเขาได้เดินกระบวน
รอบเมืองเจด็ครั ง
16 อยู่มาในครั งที� เจ็ด เมื� อ
ปุโรหิตเป่าแตร โยชูวาบอกแก่
ประชาชนว่า "จงโห่ร้องขึ นเถิด
เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงมอบ
เมืองให้แก่ท่านแล้ว
17 เมืองนั นและสารพัดในเมือง
นั นจะถูกสาปแช่งต่อพระเยโฮ-
วาห์ เว้นแต่ราหับหญิงโสเภณี
กับคนทั งหลายที�อยู่ในเรือนของ
นางจะรอดชีวิต เพราะว่านางได้
ซ่อนผู้สื�อสารที�พวกเราใช้ไป
18 แต่ส่วนท่านทั งหลาย จงห่าง
ไกลจากของที� ถู กสาปแช่ งนั น
เกรงว่าเมื� อท่านทั งหลายจะเก็บ
สิ� งที� ถูกสาปแช่งแล้วนั นไว้บ้าง
ท่านเองจะต้องถูกสาปแช่ง ทั ง

โยชูวา O

(T) กดว HW:JQ (HH) ยชว K:HH (HJ) พบญ MH:JQ
(HP) พบญ HM:HP; ยชว J:H, K, O; P:H; มธ H:Q
(HR) พบญ P:JO; ยชว P:H, HJ, JQ; H พกษ HR:HP; ยน H:HJ
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จะทาํให้ ค่ ายของคนอิ สราเอล
เป็นสิ� งที� ถูกสาปแช่ง และนาํ
ความทุกข์ลาํบากมาสู่
19 แต่บรรดาเงินและทอง และ
เครื� องใช้ที� ทาํด้วยทองสัมฤทธิV
และเหล็กเป็นของถวายแด่พระ
เยโฮวาห์ ให้นาํเข้าไปไว้ในคลัง
ของพระเยโฮวาห์"
20 เหตุ ฉะนั นประชาชนก็ โห่
ร้องเมื�อปุโรหิตเป่าแตร ดังนั น
พอประชาชนได้ ยิ นเสี ยงแตร
เขาก็โห่ร้องดังและกาํแพงก็พัง
ลงราบ ประชาชนจึงขึ นไปใน
เมืองทุกคนต่างตรงไปข้างหน้า
ตนและเข้ายึดเมืองนั น
21 แล้วเขาก็ทาํลายสารพัดที�อยู่
ในเมืองนั นเสียสิ นด้วยคมดาบ
ทั งชายและหญิง หนุ่มและแก่
ทั งวัว แกะและลา
22 แต่โยชูวาได้สั� งชายสองคนผู้
ที�ไปสอดแนมแผ่นดินนั นว่า "จง
เข้าไปในเรือนของหญิงโสเภณี
และนาํหญิงนั นกั บสารพัดซึ� ง
หญิ งนั นมี อ ยู่ ออกมาดั งที�
ท่านได้ปฏิญาณแก่นางไว้"
23 ดังนั นชายหนุ่มที� เป็นผู้สอด
แนมก็ เข้ าไปนาํราหั บออกมา
กับบิดามารดาและพี� น้องและ
สารพัดซึ� งเป็นของนาง และเขา
นาํญาติ พี� น้องทั งหมดของนาง
ออกมาให้ ไปพักอยู่ นอกค่ าย
ของอิสราเอล

24 ส่วนเมืองนั นเขาก็จุดไฟเผา
เสียทั งสารพัดที� อยู่ ในเมืองนั น
นอกจากเงินและทองและเครื�อง
ใช้ที�ทาํด้วยทองสัมฤทธิV และด้วย
เหล็กนั น เขานาํมาไว้ในคลังใน
พระนิเวศของพระเยโฮวาห์
25 ส่วนราหับหญิงโสเภณี และ
ครอบครัวบิดาของนาง และ
สารพัดที� เป็นของนาง โยชูวาได้
ไว้ชีวิต และนางก็อาศัยอยู่ใน
อิสราเอลจนทุกวันนี  เพราะว่า
นางซ่อนผู้สื� อสาร ซึ� งโยชูวาส่ง
ไปสอดแนมเมืองเยรีโค
26 ในคราวนั นโยชูวาให้คนทั ง
หลายปฏิญาณว่า "ผู้ใดที�ลุกขึ น
สร้างเมืองนี ใหม่ คือเมืองเยรี-
โค  กใ็ห้ผู้นั นได้รับคาํสาปแช่ง
เฉพาะพระพักตร์พระเยโฮวาห์
ผู้ ใดวางรากลงก็ให้ ผู้ นั นเสี ย
บุตรหัวปี ผู้ใดตั งประตูเมืองขึ น
กใ็ห้เสียบุตรสุดท้อง"
27 ดั งนั นแหละพระเยโฮวาห์
ทรงสถิตอยู่กับโยชูวา และชื� อ
เสียงของท่านเลื� องลือไปตลอด
แผ่นดิน

อาคานถูกประหารชีวิต
เพราะบาปของเขา

7
แต่คนอิ สราเอลได้ละเมิด
ในเรื� องของที� ถู กสาปแช่ง

นั น เพราะอาคานบุตรชายคารมี
ผู้เป็นบุตรชายศับดี ผู้เป็นบุตร
ชายเศ-ราห์ ตระกูลยูดาห์ ได้

โยชูวา O, P

(JW) ฮบ HH:MW (JH) พบญ P:J; JW:HO-HP
(JJ) ยชว J:HJ-HT; ฮบ HH:MH (JM) ยชว J:HM
(JQ) มธ H:Q (JO) H พกษ HO:MK (H) ยชว O:HP-HT; P:JW-JH; JJ:JW
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นาํของที� ถูกสาปแช่งบางส่วนไป
เป็นของตน และพระพิโรธของ
พระเยโฮวาห์ก็พลุ่ งขึ นต่อคน
อิสราเอล
2ฝ่ายโยชูวาให้คนออกจากเย-
รีโคไปยังเมืองอัย ซึ� งอยู่ใกล้
เบธาเวน ข้างทิศตะวันออกของ
เมืองเบธเอล บอกเขาว่า "จงขึ น
ไปและสอดแนมดูเมืองนั น" คน
เหล่านั นก็ขึ นไปและสอดแนมดู
ที�เมืองอัย
3และเขากลับมารายงานแก่โย-
ชูวาว่า "ไม่ต้องให้ประชาชนทั ง
หมดขึ นไป ให้สักสองสามพัน
คนขึ นไปตีเมืองอัยกพ็อ ไม่ต้อง
ให้ประชาชนทั งหมดลาํบากที�
นั�นเลย เพราะเขามีคนน้อย"
4 เพราะฉะนั นจึงมีประชาชนขึ น
ไปที�นั� นเพียงสามพันคน แต่
ต้ องแตกหนี ให้ พ้ นหน้ าชาว
เมืองอัย
5 ฝ่ายชาวเมืองอัยก็ฆ่ าฟันคน
เหล่านั นตายประมาณสามสิบ
หกคน โดยขับไล่คนเหล่านั น
จากตรงหน้ าประตู เมืองไปยั ง
เชบาริมฟันเขาตามทางลง และ
จิตใจของประชาชนก็ละลายไป
อย่างนํ า
6 ฝ่ายโยชูวาก็ฉีกเสื อผ้าของตน
ซบหน้ าลงถึ งดินหน้ าหีบแห่ ง
พระเยโฮวาห์จนถึงเวลาเยน็ ทั ง
ท่านกับพวกผู้ใหญ่ของคนอิส-

ราเอล ต่างก็เอาผงคลีดินใส่
ศีรษะของตน
7โยชูวากราบทูลว่า "โอ ข้าแต่
องค์ พระ ผู้ เป็ นเ จ้ าพระ เ จ้ า
อนิจจา เอ๋ย เป็นไฉนพระองค์
จึ งทรงนาํชนชาตินี ข้ ามแม่นํ า
จอร์แดนมาเพื� อจะมอบเราทั ง
หลายไว้ในมือของคนอาโมไรต์
ให้ทาํลายเสีย พวกข้าพระองค์มี
ความเสียดายที�ไม่พอใจอยู่เพียง
ฟากแม่นํ าจอร์แดนข้างโน้น
8โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้า
พระองค์จะทูลประการใดได้เล่า
เมื� ออิสราเอลหันหลังหนีให้พ้น
หน้าศัตรูเสียแล้ว
9 เพราะว่าคนคานาอันกับผู้ ที�
อาศัยอยู่ในแผ่นดินนั นคงจะได้
ยิน แล้วคงจะยกมาตั งล้อมพวก
ข้าพระองค์ และตัดชื�อของบรร-
ดาข้าพระองค์ เสียจากแผ่นดิน
โลก และพระองค์จะทรงกระทาํ
ประการใดต่อพระนามอันยิ� ง
ใหญ่ของพระองค์"
10 ฝ่ ายพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บ
โยชูวาว่า "จงลุกขึ นเถิด ไฉนเจ้า
จึงซบหน้าลงดังนี เล่า
11 คนอิสราเอลได้กระทาํบาป
เขาได้ละเมิดพันธสัญญาซึ� งเรา
ได้บัญชาเขาไว้ เขาได้ยักยอก
ของที� ถูกสาปแช่ง เขาได้ขโมย
และปิดบัง และได้เอาของรวมไว้
กับข้าวของของตน

โยชูวา P

(K) ลนต JO:HP; พบญ JR:JQ (Q) ลนต JO:MO; ยชว J:T, HH
(O) ปฐก MP:JT, MK (P) อพย HP:M; กดว JH:Q
(T) อพย MJ:HJ; กดว HK:HM; พบญ MJ:JO (HH) ยชว O:HP-HT; กจ Q:H-J
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12 เพราะฉะนั นคนอิสราเอลจึง
ยืนหยัดต่อสู้ ศัตรูของตนไม่ได้
ได้ หั นหลั งหนี ต่ อหน้ าศั ตรู
เพราะเขากลายเป็นสิ� งที� ถูกสาป
แช่ง เราจะไม่อยู่กับเจ้าทั งหลาย
อีกต่อไป เว้นแต่เจ้าจะทาํลาย
สิ� งของที� ถู กสาปแช่งเหล่ านั น
เสียจากท่ามกลางพวกเจ้า
13 จงลุกขึ นชาํระประชาชนให้
บริสุทธิVและกล่าวว่า `จงชาํระตัว
เสียเพื� อวันพรุ่งนี  เพราะพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของคนอิสรา-
เอลกล่าวเช่นนี ว่า "โอ อิสราเอล
เอ๋ย มีสิ� งของที� ถูกสาปแช่งอยู่
ในหมู่พวกเจ้า เจ้าจะยืนหยัดต่อ
สู้ ศัตรูของเจ้าไม่ได้จนกว่าเจ้าจะ
นาํสิ� งของที� ถูกสาปแช่งนั นออก
เสียจากหมู่พวกเจ้า"'
14 พอรุ่งเช้าเจ้าทั งหลายจงเข้า
มาทีละตระกูล ตระกูลใดที�พระ
เยโฮวาห์ทรงเลือกจับไว้ก็ต้อง
เข้ามาทีละครอบครัว ครอบครัว
ใดที� พระเยโฮวาห์ทรงเลือกจับ
ไว้กใ็ห้เข้ามาทีละครัวเรือน ครัว
เ รื อนใดที� พระเยโฮวาห์ ทรง
เลือกจับไว้ กใ็ห้เข้ามาทีละคน
15 ผู้ใดถูกจับว่ามีของที� ถูกสาป
แช่งนั น กต้็องถูกเผาเสียด้วยไฟ
ทั งตัวเขาและสารพัดที� เป็นของ
เขา เพราะเขาได้ละเมิดพันธ-
สัญญาของพระเยโฮวาห์ และ
เพราะเขาได้กระทาํความโง่เขลา

ในอิสราเอล"
16 โยชู วาจึ งลุ กขึ นแต่ เช้ าตรู่
และนาํคนอิสราเอลเข้ามาทีละ
ตระกูล และตระกูลยูดาห์ทรง
ถูกเลือก
17 จึ งนาํครอบครัวของยูดาห์
เข้ามา และทรงเลือกครอบครัว
เศ-ราห์ และนาํครอบครัวเศ-
ราห์มาทีละคน และศับดีทรงถูก
เลือก
18 และนาํครัวเรือนของท่านเข้า
มาทีละคน และคนที�ทรงถูก
เลือกคืออาคานบุตรชายคารมี
ผู้เป็นบุตรชายศับดี ผู้เป็นบุตร
ชายเศ-ราห์ ตระกูลยูดาห์
19 ฝ่ ายโยชู วาจึงกล่าวแก่ อา-
คานว่า "ลูกเอ๋ย จงถวายสง่าราศี
แด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ
อิสราเอล และจงสารภาพต่อ
พระองค์ จงบอกข้ามาว่าเจ้าได้
กระทาํอะไรไป อย่าปิดบังไว้จาก
ข้าเลย"
20 และอาคานตอบโยชู วาว่ า
"เป็นความจริงแล้วที� ข้าพเจ้าได้
กระทาํบาปต่อพระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของอิสราเอล ข้าพเจ้าได้
กระทาํดังนี 
21 ในหมู่ของที� ริบมาข้าพเจ้าได้
เห็นเสื อคลุ มงามตั วหนึ� งของ
เมืองบาบิโลน กับเงินสองร้อย
เชเขล และทองคาํแท่งหนึ�งหนัก
ห้าสิบเชเขล ข้าพเจ้ากโ็ลภอยาก

โยชูวา P

(HJ) กดว HK:MT, KQ; พบญ P:JO (HM) อพย HT:HW; ยชว M:Q (HK) สภษ HO:MM
(HQ) ปฐก MK:P; ยชว P:HH; วนฉ JW:O; H ซมอ HK:MR-MT (HR) H ซมอ HK:KJ
(HT) กดว Q:O-P; H ซมอ O:Q; HK:KM; J พศด MW:JJ (JW) กดว JJ:MK; H ซมอ HQ:JK
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ได้ของเหล่านั น ข้าพเจ้าจึงเอา
มา ดูเถิด ของเหล่านั นซ่อนอยู่
ใต้ดินในเต็นท์ของข้าพเจ้า เงิน
นั นอยู่ข้างล่าง"
22 ฝ่ายโยชูวาก็ให้ผู้สื�อสารออก
ไปและเขาทั งหลายก็ วิ� งไปที�
เตน็ท์ ดูเถิด ของนั นซ่อนอยู่ใน
เตน็ท์ของเขา มีเงินอยู่ข้างล่าง
23 เขาก็ เอาออกมาจากกลาง
เต็ นท์ นาํ ไปให้ โยชู วาและคน
อิสราเอลทั งปวง แล้วเขาก็วาง
ของเหล่ านั นลงต่อพระพักตร์
พระเยโฮวาห์
24 และโยชูวากับบรรดาคนอิส-
ราเอลจึงพาอาคานบุตรชายเศ-
ราห์ พร้อมกับเงิน เสื อคลุมตัว
นั น และทองแท่งนั น ทั งบุตร
ชายหญิงของเขา ทั งวัว ลา แพะ
แกะ และเตน็ท์ของเขา ทุกสิ�งที�
เขามีอยู่ และนาํคนกับของทั ง
หมดไปยังหุบเขาอาโคร์
25 และโยชูวากล่าวว่า "ทาํไม
เจ้าจึงนาํความยากร้ายมาให้เรา
พระเยโฮวาห์จะทรงนาํความยาก
ร้ายมาถึงเจ้าในวันนี " และบรร-
ดาคนอิสราเอลกเ็อาหินขว้างเขา
ให้ตาย เผาเขาทั งหลายด้วยไฟ
เมื�อขว้างเขาด้วยก้อนหินแล้ว
26 แล้วเอาหินถมกองทับเขาไว้
เป็นกองใหญ่ยังอยู่จนทุกวันนี 
และพระเยโฮวาห์ก็ทรงหันกลับ
จากพระพิโรธอันแรงกล้าของ

พระองค์ เพราะฉะนั นจนถึงทุก
วันนี เขายังเรียกที� นั นว่าหุบเขา
อาโคร์

คนอิสราเอลชนะ
และเผาเมืองอยั

8
พระเยโฮวาห์ตรัสกับโยชูวา
ว่า "อย่ากลัวหรือขยาดเลย

จงนาํทหารทั งหมดไปกับเจ้า ลุก
ขึ นไปยังเมืองอัยเถิด ดูเถิด เรา
ได้มอบกษัตริย์เมืองอัยไว้ในมือ
เจ้าแล้ว พร้อมทั งประชาชนของ
เขา เมืองของเขาและแผ่นดิน
ของเขาด้วย
2 เจ้าจงกระทาํแก่เมืองอัยและ
กษัตริย์ของเมืองนั นเช่นเดียว
กับที� เจ้ากระทาํกับเมืองเยรีโค
และกษัตริย์ของเมืองนั น แต่
ข้าวของและสัตว์ที�ริบมานั น ตก
เป็นของเจ้าได้ จงตั งซุ่มไว้ที�ข้าง
หลังเมือง"
3 โยชู วาจึ งลุ ก ขึ นพร้ อมกั บ
บรรดาทหารไปยั ง เมื องอั ย
และโยชูวาได้ คัดทแกล้วทหาร
ส า ม ห มื� น ค น ใ ห้ ยก ไ ป ใ น
เวลากลางคืน
4และท่านบัญชาเขาว่า "ดูเถิด
ท่านจงซุ่มอยู่ข้างหลังเมือง อย่า
ให้ห่างไกลจากเมืองนัก และให้
เตรียมตัวไว้พร้อมทุกคน
5 ส่ วนตัวเราและประชาชนทั ง
หมดที� อยู่กับเราจะเข้าไปถึงตัว
เมือง และต่อมาเมื�อเขาออกมา

โยชูวา P, R

(JK) กดว HO:MJ-MM; ยชว P:JO (JQ) พบญ HP:Q; ยชว O:HR; H พศด J:P; กท Q:HJ
(JO) พบญ HM:HP; ยชว P:JK; R:JT; J ซมอ HR:HP (H) พบญ H:JH; P:HR; MH:R
(J) พบญ JW:HK; ยชว O:JH; R:JP (K) วนฉ JW:JT (Q) ยชว P:Q; JW:MJ
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ต่อสู้ เราอย่างคราวก่อน เรากจ็ะ
ถอยหนีให้พ้นหน้าเขา
6(เขาจะตามเราออกมา) จน
เราจะได้ลวงเขาให้ออกมาห่าง
จากตัวเมือง เพราะเขาจะพูดว่า
`เขาทั งหลายกาํลั งหนีจากเรา
อย่างคราวก่อน' ฉะนี เราจะหนี
ให้พ้นหน้าเขาเรื�อยมา
7แล้วท่านทั งหลายจงลุกจากที�
ซุ่มซ่อนเข้ายึดเมืองนั นไว้เพราะ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะ
ทรงมอบเมืองนั นไว้ในมือท่าน
8และเมื� อท่ านทั งหลายเข้ายึด
เมืองได้แล้ว ท่านจงจุดไฟเผา
เมืองเสีย จงกระทาํตามที�พระ
เยโฮวาห์ตรัสสั�ง ดูเถิด ข้าพเจ้า
ได้บัญชาท่านไว้แล้ว"
9แล้วโยชูวาก็ให้เขาไป เขาก็
ออกไปยังที�ซุ่ มอยู่ระหว่างเบธ-
เอลกับเมืองอัย ทางทิศตะวัน
ตกของเมืองอัย แต่คืนวันนั น
โยชูวานอนค้างอยู่กับประชาชน
10 โยชู วาตื� นขึ นแต่ เช้ าตรู่ ก็
ออกตรวจประชาชน แล้วขึ นไป
พร้อมกับพวกผู้ใหญ่ของอิสรา-
เอลนาํหน้าประชาชนไปเมืองอัย
11 และบรรดาประชาชน คือ
ทหารที�อยู่กับท่านทุกคน ก็ขึ น
ไปแล้วรุกใกล้ตรงหน้าตัวเมือง
เข้าไป และตั งค่ายอยู่ด้านเหนือ
ของเมืองอัย มีหุบเขาคั� นระ-
หว่างเขากับเมืองอัย

12 และท่านจัดคนประมาณห้า
พันคน ให้เขาแอบซุ่ มอยู่ระ-
หว่างเมืองเบธเอลกับเมืองอัย
ทางทิศตะวันตกของตัวเมือง
13 ดังนั นเขาทั งหลายก็วางกาํ-
ลังรบให้กองหลวงอยู่ด้านเหนือ
ของเมือง และกองระวังหลังอยู่
ด้านตะวันตกของเมือง ในคืน
วันนั นโยชูวานอนอยู่ในหุบเขา
14 ต่อมา เมื� อกษัตริย์เมืองอัย
เห็นดังนั น ชาวเมืองกรี็บลุกขึ น
แต่เช้าตรู่ออกไปสู้ รบกับอิสรา-
เอล ณ ที�ปะทะกันหน้าที� ราบ
ทั งท่ านและประชาชนทั งหมด
ของท่าน แต่ท่านไม่ทราบว่ามี
กองซุ่ มคอยอยู่ ต่อสู้ ท่ านข้ าง
หลังเมือง
15 โยชูวากับอิสราเอลทั งปวงจึง
แสร้งทาํเป็นแพ้ฝีมือต่อหน้าเขา
แล้ว หนีตรงไปยังทางถิ� นทุร-
กันดาร
16 คนในเมืองอัยทั งหมดก็ถูก
เรียกให้ตามออกไป เมื�อเขาไล่
ตามโยชูวาไปนั น เขากอ็อกห่าง
จากเมืองไปทุกที
17 ไม่มีชายสักคนหนึ� งที� เหลือ
อยู่ในเมืองอัยหรือเมืองเบธเอล
ที� มิ ได้ออกไปไล่ตามอิสราเอล
เขาปล่อยให้เมืองเปิดอยู่ไล่ตาม
อิสราเอลไป
18 แล้วพระเยโฮวาห์ตรัสสั�งโย-
ชูวาว่า "จงยื�นหอกซึ� งอยู่ในมือ

โยชูวา R

(R) J ซมอ HM:JR (HH) ยชว R:Q
(HK) วนฉ JW:MK; ปญจ T:HJ
(HQ) วนฉ JW:MO
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ของเจ้าออกตรงไปยังเมืองอัย
เพราะเราจะมอบเมืองนั นไว้ใน
มือของเจ้า" แล้วโยชูวาก็ยื� น
หอกซึ� งอยู่ในมือออกไปยังเมือง
นั น
19 ทหารที� ซุ่ มอยู่ก็ลุกออกจาก
ที� ซ่อนอย่างรวดเร็ว พอโยชูวา
ยื�นมือของท่านออก ทหารก็วิ� ง
ตรงเข้าไปในเมืองและยึดเมือง
ไว้ แล้วเขากรี็บจุดไฟเผาเมือง
20 เมื� อชาวเมืองอัยเหลียวหลัง
มาดู ดูเถิด ควันไฟที�ไหม้เมือง
พลุ่งขึ นไปยังท้องฟ้า เขากห็มด
กาํลังที� จะหนีไปทางนี หรือทาง
นั น เพราะว่าประชาชนที�หนีไป
ทางถิ�นทุรกันดารหันกลับมาต่อ
สู้ กับผู้ที�ไล่ตาม
21 และเมื� อโยชู วากั บบรรดา
อิสราเอลเห็นว่ากองซุ่มยึดเมือง
ได้แล้ว  และควันไฟที�ไหม้เมือง
พลุ่ งขึ น เขาก็หันกลับมาโจมตี
ชาวเมืองอัย
22 คนอื�นๆก็ออกมาจากเมืองสู้
รบกับเขา กระทาํให้เขาอยู่ระ-
หว่างกลางอิสราเอล ผู้อยู่ข้างนี 
บ้างข้างโน้นบ้าง และคนอิสรา-
เอลก็โจมตี เขาจนไม่ มี สั กคน
หนึ�งรอดชีวิตหรือหนีไปได้
23 แต่กษัตริย์ เมืองอัยยังเป็น
อยู่ ได้ถูกจับและคุมตัวมาหา
โยชูวา
24 ต่อมาเมื�ออิสราเอลไล่ฆ่าฟัน

ชาวเมื องอั ยทั งหมดในทุ่ งใน
ถิ�นทุรกันดารที� เขาไล่ตามไปนั น
และคนเหล่ านั นล้ มตายหมด
ด้วยคมดาบจนคนสุดท้าย บรร-
ดาคนอิสราเอลก็กลับเข้าเมือง
อัยโจมตีคนในเมืองด้วยคมดาบ
25 คนที� ล้มตายทั งหมดวันนั น
ทั งชายและหญิงจาํนวนหมื� น
สองพันคน คือชาวเมืองอัยทั ง
หมด
26 เพราะโยชู วามิ ได้หดมื อที�
ถือหอกยื�นอยู่นั น จนกว่าจะได้
ผลาญชาวเมืองอัยพินาศสิ น
27 แต่คนอิสราเอลได้ริบเอาฝูง
สัตว์และข้าวของของเมืองนั น
เป็นของตน ตามพระวจนะของ
พระเยโฮวาห์ ซึ� งทรงบัญชาไว้
กับโยชูวา
28 ดังนี แหละโยชูวาจึงเผาเมือง
อัยเสีย กระทาํให้เป็นกองซาก
ปรักหักพังอยู่เป็นนิตย์ คือเป็น
ที�รกร้างอยู่จนถึงทุกวันนี 
29 และท่านแขวนกษัตริย์เมือง
อั ยไว้ที� ต้ นไม้ จนถึ งเวลาเย็น
เมื� อดวงอาทิตย์ตก โยชูวาจึง
บัญชาและเขาก็ปลดศพลงจาก
ต้นไม้นาํไปทิ งไว้ที�ทางเข้าประตู
เมือง แล้วเอาหินถมทับไว้เป็น
กองใหญ่ซึ�งยังอยู่จนทุกวันนี 
พระพรและการสาปแช่งต่างๆ
30 แล้วโยชูวาได้สร้างแท่นบูชา
ในภูเขาเอบาลถวายแด่พระเย-

โยชูวา R

(JJ) พบญ P:J (JO) ยชว O:JH (JP) กดว MH:JJ, JO; ยชว R:J
(JR) พบญ HM:HO (JT) พบญ JH:JJ-JM; ยชว P:JO; HW:JO-JP
(MW) พบญ JP:K-R
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โฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอล
31 ดังที� โมเสสผู้ รับใช้ของพระ
เยโฮวาห์บัญชาประชาชนอิสรา-
เอล ตามที� จารึกไว้ในหนังสือ
พระราชบัญญัติ ของโมเสสว่ า
"แท่ นบูชาทาํ ด้ วยหิ นมิ ได้ ตก
แต่ง  ซึ� งไม่มีผู้ใดใช้เครื�องมือ
เหล็กถูกต้องเลย" แล้วเขาก็
ถวายเครื� องเผาบูชาแด่พระเย-
โฮวาห์ บนแท่ นนั นและถวาย
สันติบูชา
32 ณ ที�นั นท่านคัดลอกพระ
ราชบัญญัติของโมเสสบนหิน ซึ�ง
ท่ านได้เขียนไว้ ต่อหน้าประชา
ชนอิสราเอล
33 คนอิสราเอลทั งหมด ทั งคน
ต่างด้าวและคนที� เกิดในอิสรา-
เอล พร้อมทั งพวกผู้ใหญ่ เจ้า
หน้าที� และผู้พิพากษา ยืนอยู่ทั ง
สองข้างของหีบต่อหน้าคนเลวีที�
เป็นปุโรหิต ผู้ที�หามหีบ
พันธสัญญาของพระเยโฮวาห์
ครึ� งหนึ� งยืนอยู่ ข้ างหน้าภู เขา
เกริซิม   อีกครึ�งหนึ�งข้างหน้า
ภูเขาเอบาล ดังที�โมเสสผู้รับใช้
ของพระเยโฮวาห์ได้บัญชาไว้ใน
ครั งแรกให้เขาทั งหลายอวยพร
แก่คนอิสราเอล
34 ภายหลังท่านจึงอ่านบรรดา
ถ้อยคาํในพระราชบัญญัติ เป็น
คาํอวยพรและคาํสาปแช่ง ตามที�
มี จารึ กไว้ ในหนั งสื อพระราช

บัญญัติทุกประการ
35 ไม่มีคาํซึ� งโมเสสได้บัญชาไว้
สักคาํเดียวที� โยชูวามิได้อ่านต่อ
หน้ าบรรดาชุ มชนอิ สราเอล
พร้อมกับผู้หญิงกับเด็กๆ และ
คนต่างด้าวซึ�งอยู่ในหมู่พวกเขา

ชาวกิเบโอนหลอกลวง
คนอิสราเอล

9
ต่อมาเมื� อกษัตริย์ทั งหลาย
ที� อยู่ ฟากแม่นํ า จอร์ แดน

ข้างนี  คือที�อยู่ในแดนเทือกเขา
และในหุบเขาและตามฝั� งทะเล
ใหญ่ไปทั�วจนถึงภูเขาเลบานอน
เป็นคนฮิตไทต์ คนอาโมไรต์
คนคานาอัน คนเปริสซี คน
ฮีไวต์ และคนเยบุสได้ยินข่าวนี 
2 จึ งพร้อมใจร่ วมกาํ ลั งกั นจะ
ต่อสู้ โยชูวาและอิสราเอล
3แต่เมื� อชาวกิเบโอนได้ยินข่าว
การซึ� งโยชูวากระทาํแก่เมืองเย-
รีโคและเมืองอัย
4 ฝ่ายเขาจึงทาํอย่างฉลาด ทาํ
เป็นทูต เอากระสอบที�เก่าบรร-
ทุกบนลาของเขากั บถุ งหนั งที�
เก่าขาดและปะไว้บรรจุนํ าองุ่น
5สวมรองเท้าเก่าและปะไว้และ
สวมเสื อผ้าเก่า ส่วนเสบียงอา-
หารทั งสิ นกแ็ห้งมีราขึ น
6 เขาเดินทางมาหาโยชูวาที� ค่าย
ณ เมืองกิลกาล กล่าวแก่ท่าน
และคนอิสราเอลว่า "พวกข้าพ-
เจ้ ามาจากประเทศที� ห่ างไกล

โยชูวา R, T

(MH) อพย JW:JK-JQ; พบญ JP:Q-O (MJ) พบญ JP:J-M, R (MM) พบญ HH:JT; JP:HJ
(MK) พบญ JR:J, HQ, KQ (MQ) อพย HJ:MR; พบญ MH:HJ (H) อพย M:HP; JM:JM
(J) ยชว HW:Q; สดด RM:M, Q (M) ยชว O:JP; T:HP, JJ; HW:J; JH:HP (O) ยชว Q:HW
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ฉะนั นบัดนี ขอทาํพันธสัญญากับ
พวกข้าพเจ้าเถิด"
7แต่คนอิสราเอลกล่าวแก่คน
ฮีไวต์เหล่านั นว่า "ชะรอยเจ้า
อาศัยอยู่ในหมู่พวกเรา เราจะทาํ
พันธสัญญากับเจ้าได้อย่างไร"
8 เขากล่าวแก่โยชูวาว่า "ข้าพ-
เจ้ าทั งหลายเป็นผู้ รั บใช้ ของ
ท่าน" และโยชูวากล่าวแก่เขาว่า
"พวกเจ้าเป็นใครกัน และมาจาก
ที�ไหน"
9 เขาตอบท่านว่า "เนื� องด้วย
พระนามอุโฆษแห่งพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่าน ผู้ รับใช้ของ
ท่ านมาจากประเทศที� ไกลมาก
เราได้ยินถึงกิตติศัพท์ของพระ
องค์ และถึงบรรดาพระราชกิจที�
พระองค์ทรงกระทาํในอียิปต์
10 และได้ทราบถึงบรรดาสิ� งที�
พระองค์ทรงกระทาํต่อกษัตริย์
คนอาโมไรต์ทั งสองพระองค์ผู้
อยู่ทางฟากแม่นํ าจอร์แดนข้าง
โน้น คือสิโหนกษัตริย์เมือง
เฮชโบน และโอกกษัตริย์เมือง
บาชานผู้อยู่ที�อัชทาโรท
11 เหตุฉะนี พวกผู้ใหญ่และชาว
เมืองทั งหลายของเมืองข้าพเจ้า
ได้กล่าวแก่พวกข้าพเจ้าว่า `จง
เอาเสบียงสาํหรับเดินทางไปหา
พวกเขาเรียนเขาว่า "พวกข้าพ-
เจ้าทั งหลายเป็นผู้รับใช้ของท่าน
ฉะนั นบัดนี ขอทาํพันธสัญญากับ

พวกข้าพเจ้าเถิด"'
12 ขนมปังของพวกข้ าพเจ้านี 
ในวันที� ข้าพเจ้าออกมาหาท่าน
ข้าพเจ้าเอาออกจากบ้านเมื� อยัง
ร้อนๆอยู่ เพื� อใช้เป็นอาหารรับ
ประทานตามทาง แต่บัดนี  ดู
เถิด แห้งและราขึ นแล้ว
13 ถุงนี เมื�อข้าพเจ้าเติมนํ าองุ่น
กยั็งใหม่อยู่ แต่ ดูเถิด มันขาด
ออก เสื อผ้าและรองเท้าของ
ข้าพเจ้ากเ็ก่า เพราะหนทางไกล
มาก"
14 ฝ่ายคนเหล่านั นก็รับเสบียง
ของเขาบ้าง แต่หาได้ทูลขอการ
แนะนาํจากพระโอษฐ์ของพระ
เยโฮวาห์ไม่
15 และโยชู วาก็กระทาํ สัญญา
สันติภาพกับเขา และทาํพันธ-
สัญญากับเขา ให้ไว้ชีวิตพวกเขา
และพวกประมุขของชุมนุมชนก็
ปฏิญาณต่อเขา
16 ต่อมา เมื� อได้กระทาํพันธ-
สัญญากับเขาล่วงมาได้สามวัน
ก็ได้ยินว่าพวกเหล่านั นเป็นชาว
เมืองอยู่ในหมู่พวกตน
17 และคนอิสราเอลก็ออกเดิน
ไปถึงเมืองของเขาในวันที� สาม
เมืองของเขานั นคือเมืองกิเบ-
โอน เคฟีราห์ เบเอโรท และ
คีริยาทเยอาริม
18 แต่คนอิสราเอลไม่ได้ฆ่าเขา
เพราะว่าพวกประมุขของชุมนุม

โยชูวา T

(P) อพย JM:MJ; พบญ P:J (R) พบญ JW:HH; J พกษ HW:Q
(T) อพย HQ:HK; พบญ JW:HQ (HW) กดว JH:JK, MM (HK) กดว JP:JH; อสย MW:H
(HQ) J ซมอ JH:J (HP) ยชว HR:JQ (HR) สดด HQ:K
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ชนได้ปฏิญาณต่อเขาในพระนาม
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสรา-
เอลแล้ว บรรดาชุมนุมชนก็บ่น
ต่อว่าพวกประมุข
19 แต่บรรดาประมุ ขได้ กล่ าว
แก่ชุมนุมชนทั งปวงว่า "เราได้
ปฏิญาณต่อเขาในพระนามพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอล
ฉะนั นบัดนี เราจะแตะต้องเขาไม่
ได้
20 เราต้องกระทาํแก่ เขาอย่าง
นั นโดยให้เขามีชีวิตอยู่ได้ เกรง
ว่าพระพิโรธจะตกลงเหนือเรา
ตามคาํปฏิญาณ  ซึ�งเราได้ปฏิ-
ญาณแก่เขานั น"
21 และพวกประมุขก็กล่ าวแก่
เขาทั งหลายว่า "ให้เขามีชีวิตอยู่
เถิด แต่ให้เขาเป็นคนตัดฟืน
และเป็นคนตักนํ า ให้บรรดาชุม
นุมชน" ดังที�พวกประมุขได้
สัญญาไว้กับเขาแล้ว
22 โยชูวาจึงเรียกคนเหล่านั น
มาและท่านกล่าวแก่เขาว่า "เหตุ
ไฉนเจ้าทั งหลายจึงหลอกลวงเรา
โดยกล่าวว่า `ข้าพเจ้าทั งหลาย
อยู่ ห่างไกลจากท่านมาก' ใน
เมื�อเจ้าทั งหลายอยู่ท่ามกลางเรา
23 ฉะนั นบัดนี เจ้าทั งหลายต้อง
รับคาํสาปแช่งและพวกเจ้าจะไม่
ขาดที� ต้องเป็นทาสอยู่ เป็นคน
ตัดฟืนและเป็นคนตักนํ าสาํหรับ
พระนิเวศของพระเจ้าของเรา"

24 เขาทั งหลายตอบโยชู วาว่ า
"เพราะเขาได้บอกผู้ รับใช้ของ
ท่านอย่างแน่นอนว่า พระเยโฮ-
วาห์พระเจ้าของท่ านได้ บัญชา
โมเสสผู้ รับใช้ของพระองค์ให้
มอบแผ่นดินนี ทั งหมดแก่ท่าน
และให้ทาํลายชาวแผ่นดินให้พ้น
หน้าท่าน เหตุฉะนั นข้าพเจ้าทั ง
หลายก็วิตกกลัวท่านทั งหลายจะ
ทาํอันตรายแก่ชีวิตของข้าพเจ้า
พวกข้าพเจ้าจึงกระทาํอย่างนี 
25 ดูเถิด บัดนี ข้าพเจ้าทั งหลาย
อยู่ในกาํมือของท่าน จงกระทาํ
แก่ ข้าพเจ้าทั งหลายตามที� ท่าน
เห็นชอบเห็นควรเถิด"
26 โยชูวาจึงกระทาํเช่นนั น คือ
ให้เขารอดจากมือคนอิสราเอล
ไม่ให้ประหารชีวิตเขาเสีย
27 ในวันนั นโยชูวาได้ตั งเขาให้
เป็นคนตัดฟืน และคนตักนํ า
สาํหรับชุมนุมชน และสาํหรับ
แท่นบูชาของพระเยโฮวาห์สืบมา
จนทุกวันนี  ซึ�งอยู่ในสถานที�ซึ� ง
พระองค์ทรงเลือก
การไดช้ยัชนะที�เมืองกิเบโอน

10
ต่อมาเมื� ออาโดนีเซเดก
กษัตริย์เมืองเยรูซาเล็ม

ได้ยินว่า โยชูวาได้ยึดเมืองอัย
และทาํลายเมืองนั นเสียอย่างสิ น
เชิงแล้ว ท่านได้กระทาํต่อเมือง
อัยและกษัตริย์ของเมืองนี อย่าง
เดียวกับที�ได้กระทาํต่อเมืองเย-

โยชูวา T, HW

(JW) J ซมอ JH:H-J, O; อสค HP:HM, HQ (JH) พบญ JT:HH; ยชว T:HQ
(JJ) ยชว T:O, T, HO (JM) ปฐก T:JQ (JK) อพย HQ:HK; JM:MJ; พบญ P:H-J
(JQ) ปฐก HO:O (JP) พบญ HJ:Q; ยชว T:JH, JM (H) ยชว O:JH; R:H, JJ, JO, JR; T:H
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รี โคและกษัตริ ย์ ของเมื องนั น
และทราบด้วยว่า ชาวเมืองกิเบ-
โอนได้กระทาํสันติภาพกับอิส-
ราเอลและอยู่ท่ามกลางพวกเขา
แล้ว
2ท่านก็คร้ามกลัวเป็นอย่างยิ� ง
เพราะว่ากิเบโอนเป็นเมืองใหญ่
เสมอเมืองหลวงและใหญ่กว่า
เมืองอัย และบุรุษชาวเมืองนั น
กล้็วนแต่ฉกรรจ์
3 เหตุฉะนี อาโดนีเซเดกกษัตริย์
เมืองเยรูซาเลม็จึงให้ไปหาโฮฮัม
กษัตริย์เมืองเฮโบรนและปิราม
กษัตริย์เมืองยารมูท และยาเฟีย
กษัตริย์เมืองลาคีช และเดบีร์
กษัตริย์เมืองเอกโลน เรียนว่า
4"ขอเชิญท่านมาหาข้าพเจ้าและ
ช่วยข้าพเจ้าตีเมืองกิเบโอนเถิด
เพราะว่ าเมื องนั นได้ กระทาํ
สันติภาพกับโยชูวาและคนอิส-
ราเอล"
5 ฝ่ายกษัตริย์ของอาโมไรต์ทั ง
ห้าองค์ คือ กษัตริย์เมืองเยรู-
ซาเล็ม กษัตริย์เมืองเฮโบรน
กษัตริย์เมืองยารมูท กษัตริย์
เมืองลาคีช และกษัตริย์เมือง
เอกโลน ได้รวบรวมกาํลังของ
ตน และยกขึ นไปพร้อมกับกอง
ทัพทั งหลาย ตั งค่ายต่อสู้ เมือง
กิเบโอน
6ฝ่ายชาวเมืองกิเบโอนจึงใช้คน
ไปหาโยชู วาที� ค่ ายในกิ ลกาล

กล่าวว่า "ขอท่านอย่าได้หย่อน
มือจากผู้รับใช้ของท่านเลย ขอ
เร่ งขึ นมาช่ วยข้ าพเจ้ าให้ รอด
และช่วยข้าพเจ้าทั งหลาย เพราะ
ว่าบรรดากษัตริย์ของคนอาโม-
ไรต์ ซึ�งอยู่ในแดนเทือกเขา ได้
รวมกาํลั งกั นต่อสู้ ข้ าพเจ้ าทั ง
หลาย"
7 ฝ่ายโยชูวาจึงขึ นไปจากกิล-
กาล ทั งท่านและบรรดาพลรบ
ด้วย และทแกล้วทหารทั งหมด
8พระเยโฮวาห์ตรัสแก่โยชูวาว่า
"อย่ากลัวเขาเลย เพราะเราได้
มอบเขาไว้ในมือเจ้าแล้ว จะไม่มี
ผู้ ใดในพวกเขาสักคนเดียวที� จะ
ยืนหยัดต่อสู้ เจ้าได้"
9 เหตุฉะนั นโยชูวายกเข้าโจมตี
พวกนั นทันที โดยขึ นไปตลอด
คืนจากกิลกาล
10 พระเยโฮวาห์ทรงกระทาํให้
เขาสะดุ้ งแตกตื� นต่อหน้าพวก
อิสราเอล พระองค์ได้ทรงฆ่าเขา
เสียมากมายที� กิเบโอน และไล่
ติดตามเขาไปในทางที� ขึ นไปถึง
เบธโฮโรน และตามฆ่าเขาจนถึง
เมืองอาเซคาห์ และเมืองมักเค-
ดาห์

ดวงอาทิตยห์ยุดนิ�ง
11 ต่อมาขณะเมื�อเขาหนีไปข้าง
หน้าพวกอิสราเอลลงไปตามทาง
เบธโฮโรนนั น พระเยโฮวาห์ทรง
โยนลูกเห็บใหญ่ๆลงมาจากฟ้า

โยชูวา HW

(J) อพย HQ:HK-HO; พบญ HH:JQ; H พศด HK:HP; ฮบ HW:JP (K) ยชว T:HQ; HW:H
(Q) กดว HM:JT; ยชว T:J (O) ยชว Q:HW; T:O (P) ยชว R:H
(R) ยชว H:Q, T; K:HK; HH:O (HW) ยชว HQ:MQ; HO:M, Q (HH) อสย MW:MW; วว HO:JH
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ตลอดถึงเมืองอาเซคาห์ เขาทั ง
หลายกต็าย ผู้ที�ตายด้วยลูกเห็บ
นั นก็มากกว่าผู้ที�คนอิสราเอลฆ่า
เสียด้วยดาบ
12 แล้ วโยชู วาก็กราบทู ลพระ
เยโฮวาห์ ในวันที� พระเยโฮวาห์
ทรงมอบคนอาโมไรต์ ต่อหน้ า
คนอิสราเอลนั น และท่านได้
กล่ าวท่ ามกลางสายตาของคน
อิสราเอลว่า "ดวงอาทิตย์เอ๋ย
เจ้าจงหยุดนิ� งตรงเมืองกิเบโอน
และดวงจันทร์เอ๋ย เจ้าจงหยุด
อยู่ตรงหุบเขาอัยยาโลน"
13 ดวงอาทิตย์ก็หยุดนิ� ง และ
ดวงจันทร์ก็ตั งเฉยอยู่จนประ-
ชาชนได้แก้ แค้ นศั ตรูของเขา
เสร็จ เรื� องนี มิได้จารึกไว้ใน
หนังสือยาชาร์ดอกหรือ ดวง
อาทิตย์หยุดนิ� งอยู่กลางท้องฟ้า
หาได้ รีบตกไปตามเวลาประ-
มาณวันหนึ�งไม่
14 วันที� พระเยโฮวาห์ทรงสดับ
ฟังเสียงของมนุษย์อย่างกับวัน
นั นทั งในสมัยก่อนหรือในสมัย
ต่อมาไม่มีอีกแล้ว เพราะว่าพระ
เยโฮวาห์ทรงต่อสู้ เพื�ออิสราเอล
15 แล้วโยชูวากับบรรดาคนอิส-
ราเอลกก็ลับมาสู่ ค่ายที�กิลกาล
16 กษัตริย์ทั งห้านั นหนีไปซ่อน
ตัวอยู่ในถํ ามักเคดาห์
17 มีคนไปบอกโยชูวาว่า "มีคน
พบกษัตริย์ทั งห้าซ่อนตัวอยู่ใน

ถํ าที�มักเคดาห์"
18 โยชูวาจึงกล่าวว่า "จงกลิ ง
ก้อนหินใหญ่ปิดปากถํ าเสีย และ
วางยามให้เฝ้ารักษาไว้
19 แต่ท่านทั งหลายอย่าคอยอยู่
เลย จงติดตามศัตรูของท่านเถิด
จงเข้าโจมตีกองระวังหลัง อย่า
ให้กลั บเข้าในเมืองของเขาได้
เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านได้มอบเขาทั งหลายไว้
ในมือของท่านแล้ว"
20 ต่อมาเมื� อโยชูวากับคนอิส-
ราเอลฆ่าพวกเหล่านั นเสียเป็น
อันมากจนหมดแล้ว ส่วนผู้ที�
เหลื ออยู่ ก็หนี กลั บเ ข้ าไปใน
เมืองที�มีกาํแพงล้อม
21 ประชาชนทั งปวงก็กลั บมา
หาโยชูวา ณ ค่ายที�มักเคดาห์
โดยสันติภาพทุกคน หามีผู้ ใด
กล้ากระดิกลิ นถึงคนอิสราเอล
ต่อไปไม่
22 แล้วโยชูวาจึงว่า "จงเปิดปาก
ถํ าคุมกษัตริย์ทั งห้านั นออกจาก
ถํ ามาหาเรา"
23 เขาก็กระทาํตาม จึงคุม
กษัตริย์ทั งห้าออกจากถํ ามาหา
ท่าน มีกษัตริย์เมืองเยรูซาเล็ม
กษัตริย์เมืองเฮโบรน กษัตริย์
เมืองยารมูท กษัตริย์เมืองลาคีช
และกษัตริย์เมืองเอกโลน
24 ต่อมา เมื� อเขาพากษัตริย์
เหล่านั นมายังโยชูวา โยชูวาจึง

โยชูวา HW

(HJ) วนฉ HJ:HJ; อสย JR:JH; ฮบ M:HH (HM) J ซมอ H:HR
(HK) อพย HK:HK; พบญ H:MW; JW:K; JM:M; ยชว HW:KJ; อสย MR:P-R
(HQ) ยชว HW:KM (JH) อพย HH:P (JK) สดด HWP:KW; อสย JO:Q-O; มลค K:M
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เรียกบรรดาคนอิสราเอลมาและ
สั� งหัวหน้าของทหารผู้ที�ออกไป
รบพร้อมกับท่านว่า "จงเข้ามา
ใกล้เถิด เอาเท้าเหยียบคอ
กษัตริย์เหล่านี " แล้วเขากเ็ข้ามา
ใกล้และเอาเท้าเหยียบที�คอ
25 และโยชู วากล่ าวแก่ เขาว่ า
"อย่ากลัวหรือขยาดเลย จงเข้ม
แข็งและกล้าหาญเถิด เพราะว่า
พระเยโฮวาห์จะทรงกระทาํแก่
บรรดาศัตรูของท่านซึ� งท่านสู้ รบ
อย่างนี แหละ"
26 ภายหลังโยชูวาก็ได้ประหาร
ชีวิตกษัตริย์ทั งห้าเสีย แล้ว
แขวนไว้ที� ต้นไม้ห้าต้น และ
แขวนอยู่ บนต้นไม้ เช่ นนั นจน
เวลาเยน็
27 ต่อมา เมื� อถึงเวลาดวงอา-
ทิตย์ตก โยชูวาได้บัญชาและเขา
กป็ลดศพลงจากต้นไม้และทิ งไว้
ในถํ าซึ� งกษัตริย์เหล่านั นได้ซ่อน
ตัวอยู่ และเอาหินใหญ่ๆปิดปาก
ถํ านั นไว้ ซึ� งยังอยู่จนกระทั�งวัน
นี 

การสูร้บอีกต่อไป
28 ในวันนั นโยชูวายึดเมืองมัก-
เคดาห์ได้ ได้ประหารเมืองนั น
เสียด้วยคมดาบ ทั งกษัตริย์ของ
เมืองนั น ท่านได้ทาํลายเขาเสีย
อย่างสิ นเชิง รวมทุกชีวิตที� อยู่
ในเมือง ไม่มีเหลือสักคนเดียว
และท่ านได้กระทาํแก่ กษัตริ ย์

มักเคดาห์อย่างที�ท่านได้กระทาํ
แก่กษัตริย์เมืองเยรีโค
29 แล้ วโยชู วาและบรรดาคน
อิสราเอลก็ยกกองทัพจากเมือง
มักเคดาห์มาถึงลิบนาห์ และเข้า
สู้ รบกับเมืองลิบนาห์
30 พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงมอบ
เมืองนั นและกษัตริย์ของเมืองไว้
ในมือคนอิสราเอล และท่านได้
ประหารเมื องนั นด้ วยคมดาบ
และทุกคนที�อยู่ในเมืองนั น ท่าน
ไม่ให้เหลือสักคนเดียวในเมือง
นั น และท่านได้กระทาํต่อ
กษัตริย์ของเมืองนั นอย่างที�ท่าน
ได้กระทาํต่อกษัตริย์เมืองเยรีโค
31 และโยชู วาออกจากเมื อง
ลิบนาห์พร้อมกับอิสราเอลทั ง
หมดไปยังลาคีช แล้วล้อมเมือง
ไว้และเข้าโจมตีเมืองนั น
32 และพระเยโฮวาห์ทรงมอบ
เมืองลาคีชไว้ในมือคนอิสราเอล
และท่านกไ็ด้ยึดเมืองนั นในวันที�
สอง และประหารเสียด้วยคม
ดาบ ทุกคนที�อยู่ในเมืองนั น ดัง
ที�ท่านได้กระทาํแก่เมืองลิบนาห์
33 ครั งนั นโฮรามกษัตริย์เมือง
เกเซอร์ได้ขึ นมาช่วยเมืองลาคีช
และโยชูวาได้ประหารเขาและคน
ของเขาเสีย จนไม่เหลือให้เขา
สักคนเดียว
34 โยชู วากั บคนอิ สราเอลทั ง
ปวงได้ยกออกจากลาคีชไปยัง

โยชูวา HW

(JQ) พบญ M:JH; P:HT; MH:O-R; ยชว H:T (JO) ยชว R:JT
(JP) พบญ JH:JJ-JM; ยชว R:JT (JR) พบญ P:J, HO; ยชว O:JH
(JT) ยชว HQ:KJ; JH:HM; J พกษ R:JJ; HT:R
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เมืองเอกโลน ได้เข้าล้อมและ
โจมตีเมืองนั น
35 และเขาก็ตีได้ ในวันนั นเอง
และฆ่ าฟั นทุ กคนเสี ยด้ วยคม
ดาบ จนทาํลายเขาเสียสิ นในวัน
นั น ดังที�ท่านได้กระทาํแก่เมือง
ลาคีช
36 โยชู วากั บคนอิ สราเอลทั ง
ปวง กขึ็ นจากเมืองเอกโลนไปยัง
เมืองเฮโบรน เข้าโจมตีเมืองนั น
37 ยึดเมืองนั นแล้วก็ประหาร
กษัตริย์และชนบททั งหมดของ
เมืองนั น กับทุกคนที�อยู่ในเมือง
นั นเสียด้วยคมดาบ ท่านไม่ให้
เหลือสักคนเดียว ดังที� ท่านได้
กระทาํต่อเมืองเอกโลน และได้
ทาํลายเมืองนั น และทุกคนที�อยู่
ในเมืองนั นเสียสิ น
38 แล้วโยชูวากับคนอิสราเอล
ทั งปวงกลับมายังเมืองเดบีร์ เข้า
โจมตีเมืองนั น
39 ท่านได้ ยึดเมืองนั นรวมทั ง
กษัตริย์และชนบททั งหมดของ
เมือง และได้ไปประหารเขาทั ง
หลายเสียด้วยคมดาบ และได้
ทาํลายทุกคนที� อยู่ ในเมืองนั น
เสียอย่างสิ นเชิง ท่านไม่ให้
เหลือสักคนเดียว ท่านได้กระทาํ
แก่เมืองเฮโบรนอย่างไร ท่านก็
ได้กระทาํแก่เมืองเดบีร์และแก่
กษัตริย์ของเมืองอย่างนั น ดังทาํ
แก่เมืองลิบนาห์และแก่กษัตริย์

ของเมืองเช่นกัน
40 โยชูวาก็ตีแผ่นดินนั นให้พ่าย
แพ้ไปหมด คือแดนเทือกเขา ใน
ภาคใต้ ในหุบเขา และที�ลาด ทั ง
กษัตริย์ทั งหมดของเมืองเหล่า
นั นด้วย ท่านไม่ให้เหลือสักคน
เดียว แต่ได้ทาํลายทุกสิ� งที�หาย
ใจเสีย ดังที�พระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของคนอิสราเอลได้ทรงบัญ-
ชาไว้
41 โยชูวาได้กระทาํให้ เขาพ่าย
แพ้ตั งแต่เมืองคาเดชบารเนียจน
ถึงเมืองกาซา และทั� วประเทศ
โกเชนจนถึงเมืองกิเบโอน
42 โยชูวาก็ยึดตัวกษัตริย์เหล่า
นี พร้อมทั งพื นดิ นของเขาทั ง
หมดในคราวเดียวกัน เพราะว่า
พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของคน
อิสราเอลได้ทรงสู้ รบเพื�ออิสรา-
เอล
43 แล้วโยชูวาพร้อมกับบรรดา
คนอิสราเอลก็ยกกลับมายังค่าย
ที�กิลกาล

การชนะแผ่นดินคานาอนั
ครั� งสุดทา้ย

11
ต่อมา เมื�อยาบินกษัตริย์
เมืองฮาโซร์ได้ ยินข่าวนี 

จึ งใช้ คนไปหาโยบั บกษั ตริ ย์
เมืองมาโดนและไปหากษัตริ ย์
เมืองชิมโรน และกษัตริย์เมือง
อัคชาฟ
2 และกษั ตริ ย์ ซึ� งอยู่ ในแดน

โยชูวา HW, HH

(MO) กดว HM:JJ; ยชว HK:HM-HQ; HQ:HM; วนฉ H:HW, JW; J ซมอ Q:H, M, Q, HM
(MR) ยชว HQ:HQ; วนฉ H:HH (KW) พบญ H:P; P:JK (KH) ปฐก HW:HT; กดว HM:JO
(KJ) ยชว HW:HK (H) ยชว HW:M; HT:HQ (J) กดว MK:HH; ยชว HP:HH; วนฉ H:JP
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เทือกเขาตอนเหนือ และที�อยู่ใน
ที�ราบใต้เมืองคินเนเรท และใน
หุบเขา และในบริเวณชายแดน
ของโดร์ทางทิศตะวันตก
3และไปหาคนคานาอันทางทิศ
ตะวันออกและทิศตะวันตก คน
อาโมไรต์ คนฮิตไทต์ คนเปริสซี
และคนเยบุสในแดนเทือกเขา
และคนฮีไวต์อยู่เชิงเขาเฮอร์โมน
ในแผ่นดินมิสเปห์
4 กษัตริ ย์ เหล่ านี ก ็ยกออกมา
กับบรรดาพลโยธาเป็นกองทัพ
มหึมา มีจาํนวนดังเม็ดทรายที�
ชายทะเล มีม้าและรถรบมาก
มายด้วย
5กษัตริ ย์ เหล่านี ได้ ร่ วมกาํลั ง
กั นเข้ าและมาตั งค่ ายอยู่ ที� ลาํ
ห้วยเมโรม เพื�อจะสู้ รบกับอิส-
ราเอล
6และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโย-
ชูวาว่า "อย่ากลัวเขาเลย เพราะ
ว่าพรุ่งนี ในเวลาเดียวกันนี  เรา
จะมอบเขาไว้หมดต่อหน้าอิส-
ราเอลให้ถูกประหาร เอ็นน่อง
ม้าของเขาให้เจ้าตัดเสีย และรถ
รบของเขา เจ้าจงเผาไฟเสีย"
7 ฝ่ ายโยชู วาก็ยกพลทั งหลาย
เข้าโจมตีเขาทันทีที� ห้วยนํ า เม-
โรม
8และพระเยโฮวาห์ทรงมอบเขา
ไว้ในมืออิสราเอล ผู้ประหารเขา
และไล่ตามเขาไปจนถึงมหาซี-

โดนและถึงมิสเรโฟทมาอิม และ
ถึงหุบเขามิสเปห์ด้านตะวันออก
ได้ประหารเขาเสียจนไม่ให้เหลือ
สักคนเดียว
9โยชูวาได้กระทาํแก่เขาตามที�
พระเยโฮวาห์ตรัสสั� งไว้ คือได้
ตัดเอ็นน่องม้าและเผารถรบเสีย
ด้วยไฟ
10 ขณะนั น โยชูวากลับมายึด
เมืองฮาโซร์ และประหาร
กษัตริ ย์ เมืองนั นเสี ยด้วยดาบ
เพราะว่าแต่ก่อนนี ฮาโซร์เป็นหัว
หน้าแห่งราชอาณาจักรเหล่านั น
ทั งหมด
11 เขาได้ ประหารบรรดาชาว
เมืองนั นเสียด้วยคมดาบ และ
ทาํลายเสียสิ น สิ�งที�หายใจได้ไม่
มีเหลือเลย และท่านกเ็ผาเมือง
ฮาโซร์เสียด้วยไฟ
12 โยชู วายึ ดบรรดาหั วเมื อง
ของกษัตริย์เหล่านั นพร้อมกับ
กษัตริย์ทั งหมด และประหาร
เสียด้วยคมดาบ ทาํลายเขาสิ น
ดังที� โมเสสผู้ รับใช้ของพระเย-
โฮวาห์ได้บัญชาไว้
13 แต่เมืองต่างๆที� อยู่บนเนิน
เขา อิสราเอลมิได้เผา เว้นแต่
เมืองฮาโซร์เมืองเดียวที� โยชูวา
เผาเสีย
14 สิ� งของต่ างๆที� ริ บได้ จาก
เมืองเหล่านี  ทั งฝูงสัตว์ คนอิส-
ราเอลได้ยึดเป็นของของตน แต่

โยชูวา HH

(M) ปฐก MH:KT; พบญ P:H; ยชว T:H; HH:HP (K) ปฐก JJ:HP; MJ:HJ; วนฉ P:HJ
(O) ยชว HW:R; J ซมอ R:K (R) ปฐก KT:HM; ยชว HM:O (HH) พบญ JW:HO; ยชว HW:KW
(HJ) กดว MM:QW-QJ; พบญ P:J; JW:HO (HK) พบญ JW:HK-HR
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เขาได้ประหารมนุษย์ทุกคนเสีย
ด้วยคมดาบ จนทาํลายเสียสิ น
สิ� งใดที�หายใจได้เขาไม่ให้เหลือ
อยู่เลย
15 พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโม-
เสสผู้รับใช้ของพระองค์อย่างไร
โมเสสก็บัญชาโยชูวาอย่างนั น
และโยชูวากก็ระทาํตาม ท่านไม่
ได้เว้นที� จะทาํทุกอย่างซึ� งพระ
เยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้
16 โยชูวายึดแผ่นดินนั นทั งสิ น
คือแดนเทือกเขา และภาคใต้ทั ง
หมด และแผ่นดินโกเชนทั ง
หมด และในหุบเขา ในที� ราบ
และแดนเทือกเขาของอิสราเอล
และในหุบเขาของมัน
17 ตั งแต่ภูเขาฮาลักที� สูงเรื� อย
ขึ นไปถึงเสอีร์ ไกลไปจนถึงบา-
อัลกาดในหุบเขาเลบานอนเชิง
ภูเขาเฮอร์โมน ท่านได้จับบรร-
ดากษัตริย์แห่งเมืองเหล่านั นมา
ประหารชีวิตเสีย
18 โยชู วาทาํ ศึ กสงครามกั บ
บรรดากษัตริ ย์ เหล่านี อยู่ เป็น
เวลานาน
19 ไม่มีสักเมืองหนึ� งที� กระทาํ
สันติภาพกับคนอิสราเอล นอก
จากคนฮีไวต์ ซึ� งเป็นชาวเมือง
กิเบโอน เขาต้องทาํศึกสงคราม
ตีมาทั งนั น
20 เพราะเป็นมาจากพระเยโฮ-
วาห์ที� ทรงให้เขามีใจแข็งกระ-

ด้างเข้าต่อสู้ ทาํสงครามกับอิส-
ราเอล เพื� อพระองค์จะได้ทรง
ทาํลายเขาเสียสิ น และเขาไม่ได้
รับความกรุณา แต่พระองค์ต้อง
ทาํลายล้างเขาเสียสิ น ดังที�พระ
เยโฮวาห์บัญชาไว้กับโมเสส
21 คราวนั นโยชูวาได้มาขจัดคน
อานาคออกจากแดนเทือกเขา
จากเฮโบรน จากเดบีร์ จากอา-
นาบ และจากทั�วแดนเทือกเขา
แห่งยูดาห์และจากทั�วแดนเทือก
เขาแห่งอิสราเอล โยชูวาได้ทาํ
ลายคนเหล่านี เสียสิ น พร้อม
ทั งเมื องทั งหลายของพวกเขา
ด้วย
22 ไม่มีคนอานาคเหลืออยู่ ใน
แผ่นดินของประชาชนอิสราเอล
เว้นแต่ในกาซา กัทและอัชโดด
ที�ยังมีเหลืออยู่บ้าง
23 ดังนั นแหละ โยชูวาได้ยึด
แผ่นดินทั งสิ นตามสารพัดที�พระ
เยโฮวาห์ ได้ ตรัสไว้ กั บโมเสส
และโยชูวาให้เป็นมรดกแก่คน
อิสราเอลตามส่วนแบ่งของแต่
ละตระกูล และแผ่นดินนั นก็
สงบจากการศึกสงคราม

กษตัริยแ์ผ่นดินคานาอนั
พ่ายแพ้

12
ต่ อไปนี เ ป็ นกษั ตริ ย์
แห่ งแผ่ นดิ นนั นซึ� ง

ประชาชนอิสราเอลได้กระทาํให้
แพ้ไป และได้ยึดครองแผ่นดิน

โยชูวา HH, HJ

(HQ) อพย MK:HW-HP; พบญ MH:P-R (HO) ยชว HW:KW-KH (HP) พบญ P:JK; ยชว HJ:P
(HT) ยชว T:M, P (JW) พบญ J:MW; JW:HO-HP; วนฉ HK:K (JH) กดว HM:JJ, MM
(JJ) ยชว HQ:KO; H ซมอ Q:H (JM) อพย MM:J; กดว JO:QM (H) กดว JH:JK; พบญ M:R
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ฟากแม่นํ าจอร์แดนข้างโน้นทาง
ดวงอาทิตย์ขึ น จากที�ลุ่มแม่นํ า
อารโนนถึงภูเขาเฮอร์โมน และ
ที� ราบซึ� งอยู่ ด้านตะวันออกทั ง
หมด
2คือสิโหนกษัตริย์คนอาโมไรต์
ผู้อยู่ที� เฮชโบน และปกครอง
จากอาโรเออร์ ซึ�งอยู่ ณ ริมลุ่ม
แม่นํ าอารโนน และจากกลางที�
ลุ่ มไกลไปจนถึงแม่นํ า ยับบอก
เขตแดนคนอัมโมน คือครึ�งหนึ�ง
ของกิเลอาด
3และแถบที�ราบถึงทะเลคินเน-
เรทข้างตะวันออก และตรงทาง
ไปยั งเบธเยชิ โมทไปถึ งทะเล
แห่งที�ราบ คือทะเลเคม็ข้างตะ-
วันออก จากด้านใต้มาจนถึงที�
อัชโดดปิสกาห์
4และเขตแดนของโอกกษัตริย์
เมืองบาชาน เป็นพวกมนุษย์
ยักษ์ที� เหลืออยู่ อยู่ที�อัชทาโรท
และเอเดรอี
5และปกครองที�ภูเขาเฮอร์โมน
และสาเลคาห์ และทั�วบาชาน ถึง
เขตแดนคนเกชูร์และคนมาอา-
คาห์ และปกครองครึ�งหนึ�งของ
แดนกิเลอาด ถึงเขตแดนของ
สิโหนกษัตริย์เมืองเฮชโบน
6 โมเสสผู้ รับใช้ของพระเยโฮ-
วาห์และคนอิสราเอลได้กระทาํ
ให้เขาพ่ายแพ้ไป และโมเสสผู้
รับใช้ของพระเยโฮวาห์ได้มอบ

แผ่นดินตอนนี ให้แก่คนรู เบน
คนกาด และคนครึ� งตระกูล
มนัสเสห์
7 ต่อไปนี เป็นกษัตริย์แห่งแผ่น
ดินซึ� งโยชูวากับคนอิสราเอลได้
ทาํ ให้ พ่ ายแพ้ อยู่ ฟากแม่ นํ า
จอร์แดนข้างนี ทางทิศตะวันตก
ตั งแต่บาอัลกาดในหุบเขาเล-
บานอน ถึงภูเขาฮาลัก ที� สูง
เรื� อยขึ นไปถึงเสอีร์ ซึ� งโยชูวา
มอบให้แก่ตระกูลคนอิสราเอล
ให้ถือเป็นกรรมสิทธิV ตามส่วน
แบ่งของเขา
8 คือที�ดินในแดนเทือกเขา ใน
หุบเขา ในที�ราบ ในที� ลาด
ในถิ� นทุรกันดารและในภาคใต้
เป็นแผ่นดินของคนฮิตไทต์ คน
อาโมไรต์ คนคานาอัน คนเป-
ริสซี คนฮีไวต์และคนเยบุส
9 คือกษัตริ ย์ เมื องเยรี โคองค์
หนึ� ง กษัตริย์เมืองอัยที�อยู่ ข้าง
เบธเอลองค์หนึ�ง
10 กษัตริย์เมืองเยรูซาเล็มองค์
หนึ� ง กษัตริย์เมืองเฮโบรนองค์
หนึ�ง
11 กษั ตริ ย์ เมื องยารมู ทองค์
หนึ� ง กษัตริย์เมืองลาคีชองค์
หนึ�ง
12 กษัตริ ย์ เมื องเอกโลนองค์
หนึ� ง กษัตริย์เมืองเกเซอร์องค์
หนึ�ง
13 กษัตริย์เมืองเดบีร์องค์หนึ� ง

โยชูวา HJ

(J) กดว JH:JK; พบญ J:JK-JP (M) พบญ M:HP; K:KT (K) กดว JH:MM
(Q) พบญ M:R (O) กดว JH:JK, MQ (P) ปฐก HK:O; MJ:M (R) อพย M:R; JM:JM
(T) ยชว O:J; R:JT (HW) ยชว HW:JM (HJ) ยชว HW:MM (HM) ยชว HW:MR-MT
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กษัตริย์เมืองเกเดอร์องค์หนึ�ง
14 กษัตริ ย์ เมื องโฮรมาห์องค์
หนึ� ง กษัตริย์เมืองอาราดองค์
หนึ�ง
15 กษัตริ ย์ เมื องลิ บนาห์องค์
หนึ� ง กษัตริย์เมืองอดุลลัมองค์
หนึ�ง
16 กษัตริย์เมืองมักเคดาห์องค์
หนึ� ง กษัตริย์เมืองเบธเอลองค์
หนึ�ง
17 กษัตริย์เมืองทัปปูวาห์องค์
หนึ� ง กษัตริย์เมืองเฮเฟอร์องค์
หนึ�ง
18 กษั ตริ ย์ เมื องอาเฟกองค์
หนึ�ง กษัตริย์เมืองลาชาโรนองค์
หนึ�ง
19 กษั ตริ ย์ เมื องมาโดนองค์
หนึ� ง กษัตริย์เมืองฮาโซร์องค์
หนึ�ง
20 กษัตริ ย์เมืองชิมโรนเมโรน
องค์หนึ� ง กษัตริย์เมืองอัคชาฟ
องค์หนึ�ง
21 กษัตริย์เมืองทาอานาคองค์
หนึ� ง กษัตริย์เมืองเมกิดโดองค์
หนึ�ง
22 กษัตริย์เมืองเคเดชองค์หนึ� ง
กษัตริย์เมืองโยกเนอัมในคาร-
เมลองค์หนึ�ง
23 กษัตริย์เมืองโดร์ในบริเวณ
ชายแดนของโด ร์ อ ง ค์ หนึ� ง
กษัตริย์ของประชาชาติต่างๆใน
กิลกาลองค์หนึ�ง

24 กษัตริ ย์ เมื องที รซาห์ องค์
หนึ� ง รวมทั งหมดเป็นกษัตริย์
สามสิบเอด็องค์ด้วยกัน

แผ่นดินส่วนที�ยงัไม่ชนะ

13
เมื� อโยชูวาชราลงมีอายุ
มากแล้ว พระเยโฮวาห์ก็

ตรัสกับท่านว่า "เจ้าชราลงมีอายุ
มากแล้ว แต่แผ่นดินที� จะต้อง
ยึดครองนั นยังมีอีกมาก
2ต่อไปนี เป็นแผ่นดินที� ยังเหลือ
อยู่ คือท้องถิ�นฟีลิสเตียทั งหมด
และท้ องถิ� นของคนเกชู ร์ ทั ง
หมด
3ตั งแต่ชิโหร์ซึ� งอยู่หน้าอียิปต์
เหนือขึ นไปถึงเขตแดนเอโครน
นับกันว่าเป็นของคนคานาอัน ผู้
ครอบครองฟีลิสเตียมีอยู่ห้าคน
ด้วยกัน คือ ผู้ครอบครองเมือง
กาซา เมืองอัชโดด เมืองอัชเค-
โลน เมืองกัท และเมืองเอโครน
และเมืองของคนอิฟวาห์ด้วย
4ซึ� งอยู่ทิศใต้คือแผ่นดินทั งสิ น
ของคนคานาอัน และเขตเมอา-
ราห์ ซึ� งเป็นของชาวไซดอนถึง
เมืองอาเฟก ถึงเขตแดนของคน
อาโมไรต์
5 และแผ่ นดิ นของชาวเกบาล
และเลบานอนทั งหมด ไปทางที�
ดวงอาทิตย์ขึ น จากบาอัลกาดที�
อยู่เชิงภูเขาเฮอร์โมน ถึงทางเข้า
เมืองฮามัท
6ชาวแดนเทือกเขาทั งหมดจาก

โยชูวา HJ, HM

(HQ) ยชว HW:JT-MW (HO) ยชว R:HP (HP) H พกษ K:HW (HT) ยชว HH:HW
(JW) ยชว HH:H (JJ) ยชว HT:JP (JM) ปฐก HK:H-J (JK) พบญ P:JK (H) ยชว HK:HW
(J) ยชว HM:HM (M) พบญ J:JM (K) ยชว HJ:HR (Q) ยชว HJ:P (O) ยชว HH:R; HK:H-J
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เลบานอนจนถึงมิสเรโฟทมาอิม
และคนไซดอนทั งหมด เราจะ
ขับไล่เขาทั งหลายออกไปให้พ้น
หน้าคนอิสราเอลเอง เพียงแต่
เจ้าจงจับสลากแบ่งดินแดนเหล่า
นั นให้ เป็นมรดกแก่อิสราเอล
ดังที�เราบัญชาเจ้าไว้
7ฉะนั นบัดนี จงแบ่งแผ่นดินนี 
ออกให้ เป็ นมรดกแก่ คนเก้ า
ตระกูลรวมกับคนมนัสเสห์ครึ� ง
ตระกูลด้วย"
8 ส่วนมนัสเสห์อีกครึ� งตระกูล
คนรูเบน และคนกาดได้รับส่วน
มรดกของเขา ซึ�งโมเสสได้มอบ
ให้ทางฟากแม่นํ าจอร์แดนข้าง
โน้นด้านตะวันออก ส่วนที� โม-
เสส ผู้ รับใช้ของพระเยโฮวาห์
มอบให้เขาคือ
9ตั งแต่อาโรเออร์ ซึ� งอยู่ริมลุ่ม
แม่นํ าอารโนน และเมืองที� อยู่
กลางลุ่มแม่นํ านี  และที�ราบเม-
เดบาตลอดจนถึงดีโบน
10 และหัวเมืองทั งสิ นของสิ-
โหนกษัตริย์คนอาโมไรต์ ผู้ซึ� ง
ครอบครองอยู่ในเฮชโบน ไกล
ออกไปจนถึ งเขตแดนคนอัม-
โมน
11 กับเขตกิเลอาดและท้องถิ� น
ของคนเกชู ร์และคนมาอาคาห์
และภูเขาเฮอร์โมนทั งหมด และ
เมืองบาชานทั งสิ นจนถึงเมือง
สาเลคาห์

12 ตลอดราชอาณาจักรของโอก
ในบาชาน ผู้ครอบครองอยู่ใน
อัชทาโรทและในเอเดรอี ท่าน
เป็ นพวกมนุ ษย์ ยั กษ์ ที� เหลื อ
อยู่ เมืองเหล่านี โมเสสรบชนะ
และได้ขับไล่ให้ออกไป
13 แต่คนอิสราเอลยังหาได้ขับ
ไล่คนเกชูร์หรือคนมาอาคาห์ให้
ออกไปไม่ แต่คนเกชูร์กับคน
มาอาคาห์ยังอาศัยอยู่ในหมู่คน
อิสราเอลจนทุกวันนี 
14 เฉพาะตระกู ลเลวี ตระกู ล
เดียวโมเสสหาได้มอบมรดกให้
ไม่ ของบูชาด้วยไฟที� ถวายแด่
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสรา-
เอลเป็นมรดกของเขา ดังที�พระ
องค์ตรัสไว้แก่เขาแล้ว
15 และโมเสสได้มอบส่วนมร-
ดกให้แก่ตระกู ลคนรู เบนตาม
ครอบครัวของเขา
16 ดังนั นเขตแดนของเขาจึงตั ง
แต่อาโรเออร์ซึ� งอยู่ ริมลุ่ มแม่นํ า
อารโนนและเมืองซึ� งอยู่ กลาง
ลุ่ มแม่นํ า นั นและที� ราบเมื อง
เมเดบาทั งสิ น
17 ทั งเมืองเฮชโบน รวมกับหัว
เมืองทั งสิ นซึ� งอยู่บนที� ราบนั น
คือดีโบน และบาโมทบาอัล และ
เบธบาอัลเมโอน
18 กับยาฮาส และเคเดโมทและ
เมฟาอาท
19 และคีริยาธาอิม และสิบมาห์

โยชูวา HM

(R) กดว MJ:MM (T) กดว JH:MW (HW) กดว JH:JK (HH) กดว MJ:H (HJ) กดว JH:JK
(HM) ยชว HM:HH (HK) กดว HR:JW, JM-JK (HQ) กดว MK:HK (HO) กดว JH:JR, MW
(HP) กดว JH:JR, MW (HR) กดว JH:JM (HT) กดว MJ:MP-MR
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และเศเรทชาหาร์ซึ� งอยู่บนเนิน
เขาแห่งหุบเขา
20 กับเบธเปโอร์ และที� อัช-
โดดปิสกาห์ และเมืองเบธเยชิ-
โมท
21 คือหัวเมืองทั งสิ นซึ� งอยู่บน
ที�ราบ และทั งราชอาณาจักรทั ง
หมดของสิโหน กษัตริย์คนอา-
โมไรต์ผู้ครอบครองอยู่ในเฮช-
โบนซึ� งโมเสสได้กระทาํให้พ่าย
แพ้พร้อมกับเจ้านายของมีเดียน
คือ เอวี เรเคม ศูร์ และเฮอร์
กับเรบา เป็นเจ้านายซึ� งขึ นแก่
กษัตริย์สิโหน ผู้พาํนักอยู่ใน
แผ่นดินนั น
22 อนึ� งคนอิสราเอลได้ฆ่าบา-
ลาอัมบุตรชายเบโอร์ ผู้ เป็นคน
ทาํนายเสียด้วยดาบพร้อมกับคน
อื�นที�เขาได้ฆ่านั น
23 อาณาเขตของคนรู เบนคือ
แม่นํ าจอร์แดนเป็นพรมแดน นี�
เ ป็ นมรดกของคนรู เบนตาม
ครอบครัว รวมทั งหัวเมืองและ
ชนบทด้วย
24 โมเสสได้มอบมรดกให้แก่
ตระกูลกาด คือคนกาดตาม
ครอบครัวของเขาด้วย
25 อาณาเขตของเขาคือยาเซอร์
และหั วเมื องกิ เลอาดทั งหมด
และครึ� งหนึ� งของแผ่นดิ นคน
อัมโมนถึงอาโรเออร์ซึ� งอยู่หน้า
เมืองรับบาห์

26 ตั งแต่เมืองเฮชโบน จนถึง
เมืองรามัทมิสเปห์และเบโทนิม
และตั งแต่มาหะนาอิมจนถึงเขต
แดนเดบีร์
27 ในหว่างเขา มีเมืองเบธฮา-
รัม เบธนิมราห์ สุคคทและซา-
โฟน ราชอาณาจักรส่วนที� เหลือ
ของสิโหนกษัตริย์เมืองเฮชโบน
นั น มีแม่นํ าจอร์แดนเป็นพรม
แดน จดทะเลคินเนเรทตอน
ปลายข้างล่าง ด้านตะวันออก
ของแม่นํ าจอร์แดนข้างโน้น
28 นี� เป็นมรดกของคนกาดตาม
ครอบครัวของเขา รวมทั งหัว
เมืองและชนบทด้วย
29 อนึ� งโมเสสได้มอบมรดกให้
แก่คนมนัสเสห์ครึ�งตระกูล เป็น
ส่ วนแบ่งที� ได้กั บคนมนั สเสห์
ครึ� งตระกูลตามครอบครัวของ
เขา
30 อาณาเขตของเขาทั งหลาย
เริ�มตั งแต่มาหะนาอิมตลอดบา-
ชานทั งสิ น คือราชอาณาจักรทั ง
สิ นของโอกกษัตริย์เมืองบาชาน
และหัวเมืองทั งหมดของยาอี ร์
มีหกสิบหัวเมืองด้วยกันอยู่ ใน
บาชาน
31 และกิเลอาดครึ� งหนึ� ง และ
เมืองอัชทาโรทกับเมืองเอเดรอี
หัวเมืองของราชอาณาจักรโอก
ในบาชาน หัวเมืองเหล่านี เป็น
ส่วนแบ่งของคนมาคีร์บุตรชาย

โยชูวา HM

(JW) พบญ M:HP (JH) กดว JH:JK; พบญ M:HW (JJ) กดว JJ:Q; MH:R (JK) กดว MK:HK
(JQ) กดว MJ:H, MQ; พบญ M:HH (JP) ปฐก MM:HP; กดว MJ:MO (JT) กดว MK:HK
(MW) กดว MJ:KH; H พศด J:JM (MH) กดว MJ:JT, KW; ยชว T:HW; HJ:K; HM:HJ; HP:H

 06_jos.pub 
 page 29

 Saturday, February 27, 2016 22:24 



หน้า 477

มนัสเสห์ เป็นของครึ�งหนึ�งของ
คนมาคีร์ ตามครอบครัวของเขา
32 เหล่านี เป็นดินแดนต่างๆซึ� ง
โมเสสได้แบ่งปันให้เป็นมรดก
ณ ที�ราบโมอับ ฟากแม่นํ าจอร์-
แดนข้างโน้นทิศตะวันออกของ
เมืองเยรีโค
33 แต่โมเสสมิได้มอบมรดกให้
แก่คนตระกูลเลวี พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของอิสราเอลเป็นมรดก
ของเขา ดังที�พระองค์ตรัสไว้กับ
เขา

แผ่นดินส่วนที�สญัญาไว้
แก่คาเลบ

14
ต่ อไปนี เ ป็ นดิ นแดน
ต่างๆซึ� งประชาชนอิส-

ราเอลได้ รับเป็นมรดกในแผ่น
ดินคานาอัน ซึ�งเอเลอาซาร์ปุโร-
หิตและโยชูวาบุตรชายนูน และ
หัวหน้าบรรพบุ รุษของตระกูล
ต่างๆแห่งคนอิสราเอลได้แจก
จ่ายให้เป็นมรดกแก่เขา
2มรดกนี เขาจับสลากแบ่ งกัน
ในระหว่ างคนเก้ าตระกู ลครึ� ง
ตามที� พระเยโฮวาห์ทรงบัญชา
ทางโมเสส
3 เพราะโมเสสได้ ให้มรดกแก่
คนสองตระกูลครึ� งทางฟากแม่
นํ าจอร์แดนข้างโน้นแล้ว แต่
ท่านหาได้แบ่งส่วนมรดกให้แก่
พวกเลวีไม่
4 เพราะว่าลูกหลานของโยเซฟ

มีสองตระกูล คือมนัสเสห์และ
เอฟราอิม และพวกเลวีหาได้มี
ส่วนแบ่งในแผ่นดินนั นไม่ ได้
แต่หัวเมืองที�จะเข้าอาศัยอยู่ กับ
ลานทุ่งหญ้ารอบเมืองสาํหรับฝูง
สัตว์และทรัพย์สินของเขาเท่ า
นั น
5คนอิสราเอลได้กระทาํตามที�
พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาไว้กับ
โมเสส เขาแบ่งที�ดินกัน
6ขณะนั นคนยูดาห์มาหาโยชูวา
ณ เมืองกิลกาล และคาเลบบุตร
ชายเยฟุนเนห์ชาวเคนัสได้กล่าว
แก่ท่านว่า "ท่านทราบเรื� องซึ� ง
พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสบุรุษ
ของพระเจ้ าที� คาเดชบารเนี ย
เกี�ยวกับท่านและข้าพเจ้าแล้ว
7เมื�อโมเสสผู้รับใช้ของพระเย-
โฮวาห์ใช้ให้ข้าพเจ้าไปจากคา-
เดชบารเนีย เพื� อสอดแนมดู
แผ่นดิน ข้าพเจ้ามีอายุสี� สิบปี
ข้าพเจ้าได้นาํข่าวมาแจ้งแก่ท่าน
ตามความคิดเห็นของข้าพเจ้า
8แต่ส่วนพี� น้องซึ� งขึ นไปพร้อม
กับข้าพเจ้ าได้กระทาํให้ จิตใจ
ของประชาชนละลายไป แต่
ข้าพเจ้าได้ติดตามพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของข้าพเจ้าอย่างสุดใจ
9ในวันนั นโมเสสได้ปฏิญาณว่า
`แท้จริงแผ่นดินซึ� งเท้าของท่าน
ได้ เหยียบยํ�า ไปนั นจะตกเป็น
มรดกของท่าน และของลูก

โยชูวา HM, HK

(MM) กดว HR:JW (H) กดว MK:HO-JT (J) กดว JO:QQ; MM:QK (M) กดว MJ:MM
(K) ปฐก KH:QH; KO:JW; KR:H (Q) กดว MQ:J; ยชว JH:J (O) กดว HM:JO; HK:JK
(P) กดว HM:O; HK:O (R) กดว HM:MH-MJ; HK:JK (T) กดว HM:JJ; HK:JM-JK
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หลานของท่ านสืบไปเป็นนิตย์
เพราะว่าท่านได้ติดตามพระเย-
โฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าอย่าง
สุดใจ'
10 และบัดนี  ดูเถิด พระเยโฮ-
วาห์ยังทรงให้ข้าพเจ้ามีชี วิตอยู่
ตลอดสี�สิบห้าปีนี  ดังที�พระองค์
ตรัส ตั งแต่พระเยโฮวาห์ตรัส
เช่นนี แก่โมเสส เมื�อคนอิสรา-
เอลเดินทางอยู่ในถิ�นทุรกันดาร
และบัดนี  ดูเถิด วันนี ข้าพเจ้ามี
อายุแปดสิบห้าปีแล้ว
11 วันนี ข้าพเจ้ายังมีกาํลังแข็ง
แรงเช่นเดียวกับวันที� โมเสสใช้
ให้ข้าพเจ้าไป กาํลังของข้าพเจ้า
ในการทาํศึกสงครามหรือออก
ไปและเข้ ามาเดี] ยวนี ก ็ เ ป็ น
เหมือนครั งนั น
12 ฉะนั นบัดนี  ขอมอบแดน
เทือกเขานี  ซึ�งพระเยโฮวาห์ตรัส
ในวันนั นให้แก่ข้าพเจ้า เพราะ
ท่านได้ยินในวันนั นแล้วว่า คน
อานาคอยู่ที�นั�น มีหัวเมืองใหญ่
ที� มี กาํแพงล้อมอย่ างเข้มแข็ง
ชะรอยพระเยโฮวาห์จะทรงสถิต
กับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็จะขับไล่
เขาออกไปได้ ดังที�พระเยโฮวาห์
ตรัสไว้แล้ว"
13 แล้วโยชูวาก็อวยพรแก่ท่าน
และยกเมืองเฮโบรนให้คาเลบ
บุตรชายเยฟุนเนห์เป็นมรดก
14 เฮโบรนจึงตกเป็นมรดกแก่

คาเลบบุตรชายเยฟุนเนห์ คน
เคนัสจนทุกวันนี  เพราะว่าท่าน
ติ ดตามพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
ของอิสราเอลอย่างสุดใจ
15 เมืองเฮโบรนนั น แต่เดิมมี
ชื� อว่าคีริยาทอารบา อารบาคน
นี เป็นคนใหญ่โตในคนอานาค
แผ่นดินจึ งได้สงบจากการศึก
สงคราม
แผ่นดินส่วนของตระกูลยูดาห์

15
ที�ดินส่วนของตระกูลคน
ยู ดาห์ ตามครอบครั ว

ของเขานั น ด้านใต้ถึงพรมแดน
เมืองเอโดม คือถึงถิ�นทุรกันดาร
ศินเป็นที�สุดปลายเขตด้านใต้
2พรมแดนทางทิศใต้นั นตั งแต่
ต้นจากปลายทะเลเค็ม คือตั ง
แต่อ่าวซึ�งไปทางทิศใต้
3 ยื� นไปทางด้านใต้ของมาอา-
เลอัครับบิม ผ่านเรื�อยไปถึงศิน
แล้วขึ นไปทางด้านใต้เมืองคา-
เดชบารเนีย ตามทางเมืองเฮช-
โรน ขึ นไปถึงเมืองอัดดาร์เลี ยว
ไปถึงคารคา
4ผ่านเรื�อยไปถึงอัสโมนยื�นออก
ไปถึงแม่นํ าอียิปต์มาสิ นสุดลงที�
ทะเล ที�กล่าวนี จะเป็นพรมแดน
ด้านใต้ของท่าน
5พรมแดนด้ านตะวันออกคือ
ทะเลเค็มขึ นไปถึ งปากแม่ นํ า
จอร์แดน และพรมแดนด้าน
เหนือตั งแต่อ่าวที� ทะเลตรงปาก

โยชูวา HK, HQ

(HW) กดว HK:JK, MW, MR (HH) พบญ MH:J; MK:P (HJ) กดว HM:JR (HM) ยชว HW:MP
(HK) ยชว HK:R-T; JH:HJ (HQ) ปฐก JM:J (H) กดว MM:MO; MK:M
(J) กดว MK:M-K (M) กดว MK:K (K) กดว MK:Q (Q) ยชว HR:HQ-HT
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แม่นํ าจอร์แดน
6 และพรมแดนนั นยื� นไปถึ ง
เบธฮกลาห์ ผ่ านไปตามด้ าน
เหนื อของเมื องเบธอาราบาห์
และพรมแดนยื� นต่อไปถึงก้อน
หินโบฮันบุตรชายรูเบน
7และพรมแดนยื� นไปถึ งเดบี ร์
จากหุบเขาอาโคร์ ตรงไปทางทิศ
เหนือเลี ยวไปหาเมืองกิลกาลซึ� ง
อยู่ตรงข้ามทางข้ามเขาที� ชื� ออา-
ดุมมิม ซึ� งอยู่ทางด้านใต้ของ
แม่นํ า และพรมแดนก็ผ่านไป
ถึงนํ าพุเอนเชเมช ไปสิ นสุดลงที�
เอนโรเกล
8แล้วพรมแดนก็ยื� นไปตามหุบ
เขาบุตรชายของฮินโนมถึงไหล่
เขาด้านใต้ของเมืองคนเยบุสคือ
เยรูซาเลม็ แล้วพรมแดนกยื็�นไป
ถึงยอดภูเขาซึ� งอยู่ หน้าหุบเขา
ฮินโนมทางด้านตะวันตก ที�หุบ
เขาแห่งพวกมนุษย์ยักษ์ ด้าน
เหนือสุด
9แล้วพรมแดนก็ยื�นไปจากยอด
ภูเขาถึงนํ า พุแห่งลาํห้วยเนฟ-
โทอาห์ จากที�นั� นก็มาถึงหัว
เมืองแห่งภูเขาเอโฟรน แล้ว
พรมแดนก็เลี ยวโค้งไปหาเมือง
บาอาลาห์ คือเมืองคีริยาทเย-
อาริม
10 แล้วพรมแดนก็เลี ยวโค้งจาก
บาอาลาห์ไปทางทิศตะวันตกถึง
ภูเขาเสอีร์ ผ่านไปตามไหล่เขา

ยาอาริมด้านเหนือ คือเคสะโลน
ลงไปถึงเมืองเบธเชเมช ผ่าน
เมืองทิมนาห์ไป
11 แล้วพรมแดนก็ยื� นออกไป
จากทางไหล่เนินเขาด้านเหนือ
ของเมืองเอโครน แล้วก็โค้งไป
หาเมืองชิ กเคโรนผ่านไปถึ งภู
เขาบาอาลาห์ ออกไปถึงเมือง
ยับเนเอล และพรมแดนกม็าสิ น
สุดลงที�ทะเล
12 พรมแดนด้านตะวันตก คือ
ทะเลใหญ่ตามฝั� งทะเล นี� เป็น
พรมแดนล้อมรอบคนยูดาห์ตาม
ครอบครัวของเขา
13 ตามพระดาํ รั สของพระเย-
โฮวาห์ที�ตรัสแก่โยชูวา ท่านยก
ที�ดินส่วนหนึ� งในเขตของคนยู-
ดาห์ ให้ แก่คาเลบบุตรชายเย-
ฟุนเนห์ คือเมืองอารบาที� เรียก
เมืองเฮโบรน อารบาเป็นบิดา
ของอานาค
14 และคาเลบได้ขับไล่บุตรชาย
ทั งสามของอานาคออกจากที�นั�น
คือเชชัย อาหิมานและทัลมัย ผู้
เป็นบุตรของอานาค
15 และท่ านขึ นไปจากที� นั� นจะ
ต่อสู้ กับชาวเมืองเดบีร์ เมือง
เดบีร์เดิมมีชื� อว่า คีริยาทเส-
เฟอร์
16 และคาเลบกล่าวว่า "ผู้ ใด
โจมตี เมืองคีริยาทเสเฟอร์และ
ยึดได้ เราจะยกอัคสาห์บุตรสาว

โยชูวา HQ

(O) ยชว HR:HP (P) ยชว P:JO; HM:JO (R) ยชว HQ:OM; HR:HO (T) ยชว HR:HQ
(HW) ปฐก MR:HM (HH) ยชว HT:KM (HJ) กดว MK:O-P; ยชว HQ:KP (HM) กดว HM:O
(HK) กดว HM:JJ (HQ) ยชว HW:MR; วนฉ H:HH (HO) วนฉ H:HJ
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ของเราให้เป็นภรรยา"
17 และโอทนีเอลบุตรชายเคนัส
น้องชายของคาเลบตีเมืองนั นได้
ท่านจึงยกอัคสาห์บุตรสาวของ
ตนให้เป็นภรรยา
18 อยู่มา เมื� อแต่งงานกันแล้ว
นางจึ งชวนสามี ให้ ขอที� นาต่อ
บิดา นางก็ลงจากหลังลา และ
คาเลบถามนางว่า "เจ้าต้องการ
อะไร"
19 นางตอบว่า "ขอของขวัญให้
ลูกสักอย่างหนึ�งเถิด เมื�อพ่อให้
ลูกมาอยู่ในแผ่นดินภาคใต้แล้ว
ลูกขอนํ า พุด้วย" คาเลบก็ยก
นํ าพุบนและนํ าพุล่างให้แก่นาง
20 ต่อไปนี เป็นมรดกของตระ-
กูลคนยูดาห์ตามครอบครัวของ
เขา
21 หั วเมื องที� เป็นของตระกู ล
คนยูดาห์ ซึ� งอยู่ทางทิศใต้สุด
ทางพรมแดนเอโดม คือเมือง
ขับเซเอล เอเดอร์ และยากูร
22 คีนาห์ ดีโมนาห์ อาดาดาห์
23 เคเดช ฮาโซร์ อิทนาน
24 ศิฟ เทเลม เบอาโลท
25 ฮาโซร ฮาดัททาห์ เคริโอท
เฮสโรน คือเมืองฮาโซร์
26 อามัม เชมา โมลาดาห์
27 ฮาซารกัดดาห์ เฮชโมน
เบธเปเลท
28 ฮาซารชูอาล เบเออร์เชบา
บิซิโอธิยาห์

29 บาอาลาห์ อิยิม เอเซม
30 เอลโทลัด เคสีล โฮรมาห์
31 ศิกลาก มัดมันนาห์ สัน-
สันนาห์
32 เลบาโอท ชิลฮิม อายินและ
เมืองริมโมน รวมทั งหมดเป็น
ยี� สิบเก้าหัวเมืองกับชนบทของ
เมืองนั นๆด้วย
33 ในหุบเขามีเมืองเอชทาโอล
โศราห์ อัชนาห์
34 ศาโนอาห์ เอนกันนิม ทัป-
ปูวาห์ เอนาม
35 ยารมูท อดุลลัม โสโคห์ อา-
เซคาห์
36 ชาอาราอิม อดีธาอิม เกเด-
ราห์ เกเดโรธาอิม รวมเป็นสิบสี�
หัวเมือง กับชนบทของเมือง
นั นๆด้วย
37 เมืองเศนัน ฮาดัสสาห์ มิก-
ดัลกาด
38 ดิเลอัน มิสเปห์ โยกเธเอล
39 ลาคีช โบสคาท เอกโลน
40 คับโบน ลามัม คิทลิช
41 เกเดโรท เบธดาโกน นาอา-
มาห์และเมืองมักเคดาห์ รวม
เป็นสิบหกหัวเมือง กับชนบท
ของเมืองนั นๆด้วย
42 ลิบนาห์ เอเธอร์ อาชัน
43 ยิฟทาห์ อัชนาห์ เนซีบ
44 เคอีลาห์ อัคซิบ มาเรชาห์
รวมเป็นเก้ าหัวเมืองกับชนบท
ของเมืองนั นๆด้วย

โยชูวา HQ

(HP) กดว M:T (HR) ปฐก JK:OK (JH) ปฐก MQ:JH (JK) H ซมอ JM:HK
(JR) ปฐก JH:MH (MW) ยชว HT:K (MH) ยชว HT:Q (MJ) วนฉ JW:KQ (MM) กดว HM:JM
(MQ) H ซมอ JJ:H (MR) J พกษ HK:P (MT) ยชว HW:M (KJ) ยชว JH:HM
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45 เอโครน กับหัวเมืองและ
ชนบทของเมืองนั น
46 จากกรุงเอโครนถึงทะเลและ
บรรดาเมืองที� อยู่ ริมเมืองอัช-
โดดกับชนบทของเมืองนั นๆ
47 อัชโดด กับหัวเมืองและ
ชนบทของเมืองนั น กาซา กับ
หัวเมืองและชนบทของเมืองนั น
จนถึงแม่นํ าอียิปต์ และทะเล
ใหญ่พร้อมกับฝั�งชายทะเล
48 และในแดนเทือกเขา คือ
ชามีร์ ยาททีร์ โสโคห์
49 ดานนาห์ คีริยาทสันนาห์
คือเมืองเดบีร์
50 อานาบ เอชเทโมห์ อานิม
51 โกเชน โฮโลน กิโลห์ รวม
เป็นสิบเอ็ดหัวเมือง กับชนบท
ของเมืองนั นๆด้วย
52 อาหรับ ดูมาห์ เอชาน
53 ยานิม เบธทัปปูวาห์ อาเฟ-
คาห์
54 ฮุมทาห์ คีริยาทอารบา คือ
เมืองเฮโบรน และเมืองศิโยร์
รวมเป็นเก้าหัวเมือง กับชนบท
ของเมืองนั นๆด้วย
55 มาโอน คารเมล ศิฟ ยุทธาห์
56 ยิสเรเอล โยกเดอัม ศาโน-
อาห์
57 คาอิน กิเบอาห์ และทิมนาห์
รวมเป็นสิบหัวเมือง กับชนบท
ของเมืองนั นๆด้วย
58 ฮัลฮูล เบธซูร์ เกโดร์

59 มาอาราท เบธาโนท และ
เมืองเอลเทโคน รวมเป็นหกหัว
เมือง กับชนบทของเมืองนั นๆ
ด้วย
60 คีริยาทบาอัล คือเมืองคีริ-
ยาทเยอาริม และรับบาห์ รวม
เป็นสองหัวเมือง กับชนบทของ
เมืองนั นๆด้วย
61 เมืองที�ในถิ�นทุรกันดาร คือ
เบธอาราบาห์ มิดดีน เสคะคาห์
62 นิบชาน เมืองเกลือ และ
เอนเกดี รวมเป็นหกหัวเมืองกับ
ชนบทของเมืองนั นๆด้วย
63 แต่คนเยบุสซึ� งเป็นชาวเมือง
เยรูซาเล็มนั น ประชาชนยูดาห์
หาได้ขับไล่ไปไม่ ดังนั นแหละ
คนเยบุสจึงอาศัยอยู่ กับประชา
ชนยูดาห์ที�เมืองเยรูซาเลม็จนถึง
ทุกวันนี 

แผ่นดินส่วนของตระกูล
มนสัเสหแ์ละตระกูลเอฟราอิม

16
ที� ดินตามสลากของลูก
หลานโยเซฟนั นเริ�มจาก

แม่นํ าจอร์แดนใกล้ๆเมืองเยรี-
โค ทิศตะวันออกของนํ าแห่ง
เยรีโคเข้าไปในถิ�นทุรกันดารขึ น
ไปจากเยรีโคเข้าไปในแดนเทือก
เขาเบธเอล
2จากเมืองเบธเอลไปยังเมือง
ลูส ผ่านเรื�อยไปถึงเมืองอาทา-
โรท ยังเขตของคนอารคี
3แล้วลงไปทางทิศตะวันตกถึง

โยชูวา HQ, HO

(KP) กดว MK:O ยชว HQ:K (QH) ยชว HW:KH; HH:HO (QK) ยชว HK:HQ; HQ:HM
(QQ) H ซมอ MM:JK-JQ (OW) ยชว HR:HK (OJ) H ซมอ JM:JT (OM) วนฉ H:R, JH
(H) ยชว R:HQ; HR:HJ (J) ยชว HR:HM; วนฉ H:JO (M) ยชว HR:HM; JH:JH
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เขตของคนยาฟเลที ไกลไปจน
เขตเมืองเบธโฮโรนล่างถึงเมือง
เกเซอร์ไปสิ นสุดลงที�ทะเล
4ลูกหลานของโยเซฟ คือคน
มนัสเสห์และคนเอฟราอิม ได้
รับมรดกของเขา
5 เขตของคนเอฟราอิ มตาม
ครอบครัวของเขาเป็นดังนี  พรม
แดนมรดกของเขาด้ านตะวั น
ออก เริ�มแต่เมืองอาทาโรทอัด-
ดาร์ ไกลไปจนถึงเบธโฮโรนบน
6และพรมแดนยื� นไปถึ งทะเล
ทางทิศเหนือคือเมืองมิคเมธัท
ทางด้านตะวันออกพรมแดนโค้ง
มาหาเมืองทาอานัทชีโลห์ แล้ว
ผ่านพ้นเมืองนี ไปทางตะวันออก
ของเมืองยาโนอาห์
7แล้วลงไปจากยาโนอาห์ ถึง
เมืองอาทาโรทและเมืองนาอา-
ราห์ ไปจดเมืองเยรีโคสิ นสุดลง
ที�แม่นํ าจอร์แดน
8จากทัปปูวาห์พรมแดนลงไป
ทางทิศตะวันตกถึ งแม่นํ า คา-
นาห์ไปสิ นสุดลงที�ทะเล นี� เป็น
ดิ นแดนมรดกของตระกู ลคน
เอฟราอิมตามครอบครัวของเขา
9รวมทั งหัวเมืองซึ� งแบ่งแยกไว้
ให้คนเอฟราอิมในดินแดนมร-
ดกของคนมนัสเสห์ คือบรรดา
หัวเมืองเหล่านั นกับชนบทของ
เมืองนั นๆด้วย
10 ถึงอย่างไรก็ตามเขาหาได้ขับ

ไล่คนคานาอันซึ� งอาศัยอยู่ ใน
เมืองเกเซอร์ให้ออกไปไม่ ดัง
นั นคนคานาอันจึงอาศัยอยู่ ใน
หมู่คนเอฟราอิมถึงทุกวันนี  แต่
กต็กเป็นทาสถูกเกณฑ์ให้ทาํงาน
โยธา

แผ่นดินส่วนของตระกูล
คนมนสัเสหที์�อยู่ฟาก

ทิศตะวนัตกของ
แม่นํ�าจอรแ์ดน

17
ที� ดิ นตามสลากเ ป็ น
อย่างนี ที� ตกแก่ตระกูล

มนัสเสห์ เพราะเป็นบุตรหัวปี
ของโยเซฟ ส่วนมาคีร์บุตรหัวปี
ของมนัสเสห์ บิดาของกิเลอาด
ได้ รับเมื องกิ เลอาดและเมื อง
บาชานเป็นส่วนแบ่ง เพราะว่า
เขาเป็นทหาร
2และที� ดินตามสลากตกแก่คน
มนัสเสห์ที� เหลืออยู่ ตามครอบ
ครัว คือคนอาบีเยเซอร์ คนเฮ-
เลค คนอัสรีเอล คนเชเคม คน
เฮเฟอร์ และคนเชมีดา บุคคล
เหล่านี เป็นบุตรชายของมนัส-
เสห์ ผู้ เป็นบุตรชายของโยเซฟ
ตามครอบครัวของเขา
3 ฝ่ายเศโลเฟหัดบุตรชายของ
เฮเฟอร์ บุตรชายของกิเลอาด
บุตรชายของมาคีร์ บุตรชายของ
มนัสเสห์ไม่มีบุตรผู้ชาย มีแต่
บุตรสาว และต่อไปนี เป็นชื� อ
บุตรสาวของเขาคือ มาลาห์ โน-

โยชูวา HO, HP

(K) ยชว HP:HK (Q) ยชว HR:HM; วนฉ H:JT (O) ยชว HP:P (P) H พศด P:JR
(R) ยชว HP:R-T (T) ยชว HP:T (HW) ยชว HQ:OM; HP:HJ-HM; วนฉ H:JT; H พกษ T:HO
(H) ปฐก KH:QH; QW:JM (J) กดว JO:JT; H พศด P:HR (M) กดว JO:MM
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อาห์ ฮกลาห์ มิลคาห์ และทีร-
ซาห์
4 เขาเข้ามาหาเอเลอาซาร์ปุโร-
หิตและโยชูวาบุตรชายนูนและ
ต่อหน้าบรรดาประมุขแล้วกล่าว
ว่า "พระเยโฮวาห์ได้ทรงบัญชา
โมเสสไว้ว่า ให้ข้าพเจ้าทั งหลาย
รับส่วนมรดกในหมู่ญาติพี� น้อง
ของข้าพเจ้าทั งหลายได้" ดังนั น
ท่านจึงให้มรดกแก่คนเหล่านี ใน
หมู่พี�น้องของบิดาของเขา ตาม
พระบัญญัติแห่งพระเยโฮวาห์
5 ดั งนี แหละส่ วนที� ตกแก่ คน
มนัสเสห์จึงมีสิบส่วน นอกเหนือ
ดินแดนกิ เลอาดและบาชานซึ� ง
อยู่ฟากแม่นํ าจอร์แดนข้างโน้น
6 เพราะว่ าบุตรสาวของมนั ส-
เสห์ก็ได้รับมรดกพร้อมกับบุตร
ชายของท่านด้วย แผ่นดินกิเล-
อาดนั นได้ตกเป็นส่วนของบุตร
ชายมนัสเสห์ที�เหลืออยู่
7 เขตแดนของมนัสเสห์ตั งต้น
จากอาเชอร์จนถึงมิคเมธัท ซึ� ง
อยู่ ทางทิศตะวันออกของเมือง
เชเคมแล้ว พรมแดนก็ยื� นไป
ทางมือขวา ถึงที�ของชาวเมือง
เอนทัปปูวาห์
8 แผ่นดินเมื องทัปปู วาห์ เป็น
ของมนัสเสห์ แต่ตัวเมืองทัปปู-
วาห์ซึ� งอยู่ที�พรมแดนของมนัส-
เสห์นั นเป็นของคนเอฟราอิม
9แล้วพรมแดนก็ลงไปถึงแม่นํ า

คานาห์ หัวเมืองเหล่านี ซึ� งอยู่
ทางทิศใต้แม่นํ าในท่ามกลางหัว
เมืองของมนัสเสห์นั นเป็นของ
เอฟราอิม แล้วพรมแดนของ
มนัสเสห์ก็ขึ นไปทางด้านเหนือ
ของแม่นํ าไปสิ นสุดลงที�ทะเล
10 แผ่นดินทางด้านใต้เป็นของ
เอฟราอิม และแผ่นดินทางด้าน
เหนือเป็นของมนัสเสห์ มีทะเล
เป็นพรมแดน ทางเหนือจดดิน
แดนอาเชอร์ และทางทิศตะวัน
ออกจดอิสสาคาร์
11 ในเขตอิสสาคาร์และในอา-
เชอร์นั น มนัสเสห์ยังมีเมือง
เบธชานกับชนบทของเมืองนั น
และเมืองอิบเลอัมกับชนบทของ
เมืองนั น และชาวเมืองโดร์กับ
ชนบทของเมืองนั น และชาว
เมืองเอนโดร์กับชนบทของเมือง
นั น และชาวเมืองทาอานาคกับ
ชนบทของเมืองนั น และชาว
เมืองเมกิดโด กับชนบทของ
เมืองนั น คือภูเขาทั งสามยอด
12 แต่คนมนัสเสห์ยังขับไล่ชาว
เมืองเหล่านั นไม่ได้ ด้วย
คนคานาอันยังขืนอาศัยอยู่ ใน
แผ่นดินนั น
13 ต่อมาเมื� อคนอิสราเอลเข้ม
แข็งขึ นแล้ว ก็ได้เกณฑ์คนคา-
นาอันให้ทาํงานโยธา และมิได้
ขับไล่ให้เขาออกไปเสียทีเดียว
14 คนโยเซฟได้พูดกับโยชูวาว่า

โยชูวา HP

(K) กดว JP:J (Q) ยชว JJ:P (P) ยชว HO:O (R) ยชว HO:R (T) ยชว HO:T
(HH) วนฉ H:JP; H ซมอ MH:HW; H พกษ K:HJ; H พศด P:JT
(HJ) วนฉ H:HT, JP-JR (HM) ยชว HO:HW (HK) ปฐก KR:HT, JJ; กดว JO:MK, MP
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"เหตุไฉนท่านจึงแบ่งให้ข้าพเจ้า
มีแต่ส่วนเดียวเป็นมรดก แม้ว่า
ข้าพเจ้ามีคนมากมาย เพราะว่า
พระเยโฮวาห์ได้ทรงอวยพระพร
แก่พวกข้าพเจ้ามาจนบัดนี แล้ว"
15 ฝ่ายโยชูวาตอบเขาว่า "ถ้า
เจ้ามีคนมากมาย และถ้าแดน
เทือกเขาของคนเอฟราอิมเป็นที�
แคบไปสาํหรับเจ้า พวกเจ้าจง
เข้าไปในป่าแผ้วถางเอาเอง ที�ใน
แผ่นดินของคนเปริสซีและพวก
มนุษย์ยักษ์"
16 คนโยเซฟพูดว่า "แดนเทือก
เขานี  ไม่พอสาํหรับพวกเรา
บรรดาคนคานาอันซึ�งอยู่ในบริ-
เวณหุบเขามีรถรบทาํด้วยเหล็ก
ทั งที� อยู่ ในเบธชาน กับชนบท
ของเมืองนั น กับที�อยู่ในหุบเขา
ยิสเรเอล"
17 แล้วโยชูวาจึงกล่าวแก่วงศ์
วานโยเซฟ คือเอฟราอิมและ
มนัสเสห์ว่า "ท่านทั งหลายเป็น
พวกที� มี คนมากและมี กาํ ลั ง
มหาศาล ท่านจะมีส่วนแบ่งแต่
ส่วนเดียวกห็ามิได้
18 แดนเทื อกเขาเหล่ านั นจะ
เป็นของพวกท่าน ถึงแม้ว่าเป็น
ป่าดอนท่านจงแผ้วถางและยึด
ครองไปจนสุดเขตเถิด แม้ว่าคน
คานาอันจะมีรถรบทาํด้วยเหล็ก
และเป็นคนเข้มแข็ง ท่านทั ง
หลายกจ็ะขับไล่เขาออกไปได้"

พลบัพลาที�ชีโลห์

18
ฝ่ายชุมนุมชนอิสราเอล
ทั งสิ นก็มาประชุมกันที�

ชีโลห์ และตั งพลับพลาแห่งชุม
นุมขึ นที�นั� น แผ่นดินนั นก็ตก
อยู่ในการครอบครองของเขา

แผ่นดินส่วนของ
เจ็ดตระกูลที�เหลือ

2 ยั งมี ประชาชนอิ สราเอลอี ก
เจ็ดตระกูลที� ยั งมิ ได้ รับมรดก
เป็นส่วนแบ่ง
3ดังนั น โยชูวาจึงกล่าวแก่คน
อิสราเอลว่า "ท่านทั งหลายจะรอ
ช้าอยู่อีกเท่าใด จึงจะเข้าไปยึด
ครองที�ดินซึ� งพระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของบรรพบุรุษของท่านประ-
ทานแก่ท่านทั งหลาย
4จงเลือกคนตระกูลละสามคน
แล้วข้าพเจ้าจะใช้คนเหล่านั นไป
ท่องเที� ยวขึ นล่องอยู่ที� แผ่นดิน
นั น ให้เขียนแนวเขตที�ดินที�จะ
มอบเป็นมรดก และกลับมาหา
ข้าพเจ้า
5 ให้ เขาแบ่งออกเป็นเจ็ดส่วน
ให้คนยูดาห์คงอยู่ ในดิ นแดน
ของเขาทางภาคใต้ และวงศ์วาน
โยเซฟให้คงอยู่ ในดินแดนของ
เขาทางภาคเหนือ
6ให้ท่านทั งหลายเขียนแนวเขต
ที� ดินเป็นเจ็ดส่วน แล้วนาํแนว
เขตที� ดินนั นมาให้ ข้าพเจ้าที� นี�
และข้าพเจ้าจะจับสลากให้ท่าน

โยชูวา HP, HR

(HO) ยชว HP:HR; HT:HR; วนฉ H:HT; K:M; H พกษ K:HJ (HR) พบญ JW:H
(H) ยชว HT:QH; JH:J; JJ:T; วนฉ HR:MH; H ซมอ H:M, JK; K:M-K; ยรม P:HJ
(M) วนฉ HR:T (Q) ยชว HQ:H; HO:H-HP:HR (O) ยชว HK:J; HR:HW
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ที�นี�  ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเรา
7แต่คนเลวีไม่มีส่วนแบ่งในหมู่
พวกท่านทั งหลาย ด้วยตาํแหน่ง
ปุ โรหิตของพระเยโฮวาห์ เป็น
มรดกของเขาแล้ว คนกาด และ
คนรูเบน กับตระกูลมนัสเสห์
ครึ� งหนึ� งก็ได้ รับมรดกของเขา
ทางฟากแม่นํ าจอร์แดนข้างโน้น
ด้านตะวันออก ซึ�งโมเสสผู้รับใช้
ของพระเยโฮวาห์ได้มอบให้แก่
เขาทั งหลายแล้ว"
8 ฝ่ายคนเหล่านั นก็ขึ นออกไป
เดินทาง และโยชูวากาํชับพวกที�
จะเขียนแนวเขตที� ดินว่า "จง
เที� ยวขึ นเที� ยวล่ องในแผ่นดิน
และเขียนแนวเขตที� ดินนั นแล้ว
กลับมาหาข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะ
จับสลากให้ท่ านต่อพระพักตร์
พระเยโฮวาห์ที�ชีโลห์"
9ดังนั นคนเหล่านั นก็ท่องเที�ยว
ไปมาที� แผ่นดิน แล้วเขียนเป็น
หนังสือแนวเขตเมืองต่างๆแบ่ง
เป็นเจ็ดส่วนแล้วกลับมาหาโย-
ชูวา ณ ค่ายที�ชีโลห์
10 แล้วโยชูวาก็จับสลากให้เขา
ที� ชีโลห์ต่อพระพักตร์พระเยโฮ-
วาห์ โยชูวาก็ได้จัดแบ่งที�ดินให้
แก่ประชาชนอิสราเอลที�นั�นตาม
ส่วนแบ่งของแต่ละตระกูล
11 จับได้สลากของตระกูลคน
เบนยามินตามครอบครัวของเขา

ขึ นมา และอาณาเขตที�เป็นส่วน
ของเขาอยู่ระหว่างคนยูดาห์และ
คนโยเซฟ
12 ทางด้านเหนือพรมแดนของ
เขาเริ�มต้นที�แม่นํ าจอร์แดนและ
พรมแดนก็ยื� นขึ นไปถึงไหล่เขา
ตอนเหนือของเมืองเยรีโค แล้ว
ขึ นไปทางแดนเทือกเขาทางทิศ
ตะวันตก และไปสิ นสุดที� ถิ� น
ทุรกันดารเบธาเวน
13 จากที� นั� นพรมแดนก็ยื� นไป
ทางทิศใต้ตรงไปเมืองลูสไปยัง
ไหล่เขาที�เมืองลูส คือเมืองเบธ-
เอล แล้วพรมแดนกล็งไปถึงอา-
ทาโรทอัดดาร์บนภูเขาซึ� งอยู่ทาง
ทิศใต้ของเมืองเบธโฮโรนล่าง
14 แล้วพรมแดนก็ยื�นไปอีกทิศ
หนึ� งโค้งไปทางทิศใต้ด้านทะเล
จากภูเขาซึ� งอยู่ ทิศใต้ตรงข้าม
เมืองเบธโฮโรน และไปสิ นสุดลง
ที� คีริยาทบาอัล คือคีริยาทเย-
อาริม เป็นเมืองที� เป็นของคน
ยูดาห์ นี� แหละเป็นพรมแดน
ด้านตะวันตก
15 และด้านใต้นั นเริ�มต้นที�ชาน
เมืองคีริยาทเยอาริม และพรม
แดนก็ ยื� นจากที� นั� นไปยั งทาง
ตะวันตกถึงนํ าพุเนฟโทอาห์
16 แล้วพรมแดนก็ยื� นลงไปสุด
เขตภูเขาซึ� งอยู่ตรงหน้าหุบเขา
แห่งบุตรชายของฮินโนม ซึ�งอยู่
ทางปลายเหนือสุดของหุบเขา

โยชูวา HR

(P) กดว HR:P, JW (R) ปฐก HM:HP (HW) กดว MK:HO-JT; ยชว HT:QH; กจ HM:HT
(HH) วนฉ H:JH (HJ) ยชว HO:H (HM) ปฐก JR:HT; ยชว HO:J-M; วนฉ H:JM
(HK) ยชว HQ:T (HQ) ยชว HQ:T (HO) ยชว HQ:P-R

 06_jos.pub 
 page 38

 Saturday, February 27, 2016 22:24 



หน้า 486

แห่งพวกมนุษย์ยักษ์ แล้วก็ลง
ไปที� หุบเขาฮินโนมใต้ไหล่ เขา
ของคนเยบุสแล้วลงไปถึงเมือง
เอนโรเกล
17 แล้วโค้งไปทางทิศเหนือตรง
ไปถึงเอนเชเมช จากที�นั�นกต็รง
ไปยังเกลีโลท ซึ�งอยู่ตรงข้ามกับ
ทางข้ามเขาชื� ออดุมมิม แล้วลง
ไปยังก้อนหินโบฮันบุตรชายของ
รูเบน
18 แล้วผ่านไปทางทิศเหนือถึง
ไหล่เขาตรงข้ามอาราบาห์แล้ว
ลงไปสู่อาราบาห์
19 แล้วพรมแดนก็ผ่ านไปทาง
ทิศเหนือถึงไหล่เขาที� เบธฮก-
ลาห์ และพรมแดนไปสิ นสุดลง
ที� อ่าวด้านเหนือของทะเลเค็มที�
ปลายใต้ของแม่นํ าจอร์แดน นี�
เป็นพรมแดนด้านใต้
20 แม่นํ าจอร์แดนกั นเป็นพรม
แดนทางตะวันออก นี� เป็นมรดก
ของคนเบนยามินตามครอบครัว
ของเขา มีพรมแดนดังนี ล้อม
รอบ
21 ฝ่ายหัวเมืองของตระกูลคน
เบนยามินตามครอบครัวของเขา
คือเมืองเยรีโค เบธฮกลาห์ หุบ
เขาเคซีส
22 เบธอาราบาห์ เศมาราอิม
เบธเอล
23 อัฟวิม ปาราห์ โอฟราห์
24 เคฟารัมโมนี โอฟนี เกบา

รวมเป็นสิบสองหัวเมืองกับชน
บทของเมืองนั นๆด้วย
25 กิเบโอน รามาห์ เบเอโรท
26 มิสเปห์ เคฟีราห์ โมซาห์
27 เรเคม อิรเปเอล ทาระลาห์
28 เศลา เอเลฟ เยบุส คือเยรู-
ซาเลม็ กิเบอัทและคีริยาท รวม
เป็นสิบสี� หัวเมืองกับชนบทของ
เมืองนั นๆด้วย นี� เป็นมรดกของ
คนเบนยามินตามครอบครัวของ
เขา

19
สลากที� สองออกมาเป็น
ของสิเมโอน เพื� อคน

ตระกูลสิ เมโอนตามครอบครัว
ของเขา มรดกของเขาอยู่ท่าม-
กลางมรดกของคนยูดาห์
2มีเมืองเหล่านี เป็นมรดก คือ
เบเออร์เชบา เชบา โมลาดาห์
3ฮาซารชูอาล บาลาห์ เอเซม
4เอลโทลัด เบธูล โฮรมาห์
5ศิกลาก เบธมารคาโบท ฮา-
ซารสูสาห์
6 เบธเลบาโอท และเมืองชารุ-
เฮน รวมเป็นสิบสามหัวเมืองกับ
ชนบทของเมืองนั นๆด้วย
7อายิน ริมโมน เอเธอร์ อาชาน
รวมเป็นสี�หัวเมืองกับชนบทของ
เมืองนั นๆด้วย
8รวมทั งบรรดาชนบทที�อยู่รอบ
หัวเมืองเหล่านี ไกลออกไปจน
ถึงเมืองบาอาลัทเบเออร์ เมือง
รามาห์ที�ภาคใต้ เหล่านี เป็นมร-

โยชูวา HR, HT

(HP) ยชว HQ:O (HR) ยชว HQ:O (HT) ยชว HQ:J, Q
(JW) ยชว HH:HT; JH:HP; H พกษ M:K-Q; ยรม MH:HQ (JR) ยชว HQ:R, OM
(H) ยชว HT:T; วนฉ H:M (J) ปฐก JH:M; H พศด K:JR (R) H ซมอ MW:JP

 06_jos.pub 
 page 39

 Saturday, February 27, 2016 22:24 



หน้า 487

ดกของตระกูลคนสิ เมโอนตาม
ครอบครัวของเขา
9มรดกของคนสิเมโอนเป็นดิน
แดนในส่วนแบ่งของคนยูดาห์
เพราะว่าส่วนของคนยูดาห์นั น
ใหญ่เกินไป คนสิเมโอนจึงได้รับ
มรดกอยู่ท่ามกลางมรดกของคน
ยูดาห์
10 สลากที� สามขึ นมาเป็นของ
คนเศบูลุ นตามครอบครัวของ
เขา และอาณาเขตที� เป็นมรดก
ของเขากยื็�นออกไปถึงสาริด
11 แล้ วพรมแดนของเขายื� น
ออกไปทางด้านทะเล เรื� อยไป
จนถึงมาราลาห์ และมาจดเมือง
ดับเบเชท แล้วมาถึงแม่นํ าที�อยู่
ตรงหน้าโยกเนอัม
12 จากสาริดพรมแดนยื�นไปอีก
ทิศหนึ� งทางด้านตะวันออกตรง
ทางดวงอาทิตย์ขึ น ถึงพรมแดน
เมืองคิสโลททาโบร์ แล้วยื� นไป
ถึงเมืองดาเบรัท แล้วขึ นไปถึง
เมืองยาเฟีย
13 จากที� นั� นพรมแดนผ่านไป
ทางตะวันออก ถึงเมืองกัธเฮ-
เฟอร์ และถึงเมืองเอทคาซิน
เรื� อยไปจนถึ งริมโมนมิ โทอาร์
พรมแดนกไ็ปถึงเมืองเนอาห์
14 และทางทิศเหนือพรมแดน
โค้งเข้ามาถึงเมืองฮันนาโธนและ
สิ นสุดลงที�หุบเขายิฟทาห์เอล
15 และเมืองขัทตาท นาหะลาล

ชิมโรน อิดาลาห์ และเมืองเบธ-
เลเฮม รวมเป็นสิบสองหัวเมือง
กับชนบทของเมืองนั นๆด้วย
16 นี� เป็นมรดกของคนเศบูลุน
ตามครอบครัวของเขา คือหัว
เมืองต่างๆ กับชนบทของเมือง
นั นๆด้วย
17 สลากที� สี� ออกมาเป็ นของ
อิสสาคาร์ เพื�อคนอิสสาคาร์ตาม
ครอบครัวของเขา
18 อาณาเขตของเขารวมเมือง
ยิสเรเอล เคสุลโลท ชูเนม
19 ฮาฟาราอิม ชิโยน อานาหะ-
ราท
20 รับบีท คีชิโอน เอเบส
21 เรเมท เอนกันนิม เอนหัด-
ดาห์ เบธปัสเซส
22 และพรมแดนยั งจดเมื อง
ทาโบร์ ชาหะซุมาห์ เบธเชเมช
และพรมแดนนี ไปสิ นสุ ดลงที�
แม่นํ าจอร์แดน รวมเป็นสิบหก
หั วเมื องกั บชนบทของเมื อง
นั นๆด้วย
23 นี� เป็นมรดกของตระกูลคน
อิสสาคาร์ตามครอบครัวของเขา
คือทั งหั วเมืองและชนบทของ
เมืองนั นๆด้วย
24 สลากที� ห้ าออกมาเป็นของ
ตระกู ลคนอาเชอร์ ตามครอบ
ครัวของเขา
25 อาณาเขตของเขารวมเมือง
เฮลขัท ฮาลี เบเทน อัคชาฟ

โยชูวา HT

(T) ยชว HT:H (HH) ปฐก KT:HM; ยชว HJ:JJ
(HJ) H พศด O:PJ (HM) J พกษ HK:JQ
(JJ) ยชว HQ:HW; วนฉ H:MM (JK) วนฉ H:MH-MJ
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26 อาลัมเมเลค อามาด มิชอาล
ทางทิศตะวันออก จดคารเมล
และเมืองชิโหลิบนาท
27 แล้วเลี ยวไปทางดวงอาทิตย์
ขึ นไปยังเบธดาโกนจดเขตเศบู-
ลุนและหุบเขายิฟทาห์เอล ไป
ทางด้านเหนือถึงเมืองเบธเอ-
เมคและเนอี เอลเรื� อยไปทาง
ด้านซ้ายถึงเมืองคาบูล
28 เฮโบรน เรโหบ ฮัมโมน คา-
นาห์ ไกลไปถึงมหาไซดอน
29 แล้วพรมแดนก็เลี ยวไปถึ ง
รามาห์ ไปถึงเมืองที� มีกาํแพง
ล้อมรอบชื�อไทระ แล้วพรมแดน
ก็เลี ยวไปถึงเมืองโฮสาห์ไปสิ น
สุดลงที�ทะเล จากฝั�งทะเลไปถึง
อัคซีบ
30 อุมมาห์ อาเฟก และเรโหบ
รวมเป็นยี� สิบสองหัวเมือง กับ
ชนบทของเมืองนั นๆด้วย
31 นี� เป็นมรดกของตระกูลคน
อาเชอร์ตามครอบครัวของเขา
ทั งหัวเมืองกับชนบทของเมือง
นั นๆด้วย
32 สลากที� หกออกมาเป็นของ
คนนัฟทาลี เพื�อคนนัฟทาลีตาม
ครอบครัวของเขา
33 อาณาเขตของเขาเริ�มจากเฮ-
เลฟ จากอาโลนไปถึงศานันนิม
และอาดามี เนเขบ และยับเน-
เอล ไกลไปจนถึงเมืองลัคคูม
และสิ นสุดลงที�แม่นํ าจอร์แดน

34 แล้วพรมแดนก็เลี ยวไปทาง
ด้านตะวันตกถึงเมืองอัสโนท-
ทาโบร์ จากที�นั� นไปถึงหุกกอก
จดเขตเศบูลุนทางทิศใต้ และ
เขตอาเชอร์ทางทิศตะวันตกและ
เขตยูดาห์ทางดวงอาทิตย์ ขึ น
ที�แม่นํ าจอร์แดน
35 เมืองที�มีกาํแพงล้อม คือ
เมืองศิดดิม เศอร์ ฮัมมัท รัค-
คัท คินเนเรท
36 อาดามาห์ รามาห์ ฮาโซร์
37 คาเดช เอเดรอี เอนฮาโซร์
38 ยิโรน มิกดัลเอล โฮเรม เบ-
ธานาท และเบธเชเมช รวมเป็น
สิบเก้าหัวเมือง กับชนบทของ
เมืองนั นๆด้วย
39 นี� เป็นมรดกของตระกูลคน
นัฟทาลีตามครอบครัวของเขา
ทั งหัวเมือง กับชนบทของเมือง
นั นๆด้วย
40 สลากที�เจ็ดกอ็อกมาเป็นของ
ตระกู ลคนดานตามครอบครัว
ของเขา
41 และอาณาเขตที� เป็นมรดก
ของเขา รวมเมืองโศราห์ เอช-
ทาโอล อิรเชเมช
42 ชาอาลับบิน อัยยาโลน ยิท-
ลาห์
43 เอโลน ทิมนาห์ เอโครน
44 เอลเทเคห์ กิบเบโธน และ
บาอาลัท
45 เยฮุด เบเนเบราค กัทริม-

โยชูวา HT

(JO) H ซมอ HQ:HJ (JP) H พกษ T:HM (JR) ปฐก HW:HT (JT) วนฉ H:MH
(MJ) ยชว HT:MJ-MT; วนฉ H:MM (MK) พบญ MM:JM (MP) ยชว JW:P
(KW) ยชว HT:KW-KR (KH) ยชว HQ:MM (KJ) ยชว HW:HJ; JH:JK (KM) ยชว HQ:HH
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โมน
46 เมยารโคน และรัคโคนและ
พรมแดนตรงเมืองยัฟฟา
47 อาณาเขตคนดานน้อยไปสาํ-
หรับพวกเขา คนดานจึงขึ นไป
สู้ รบกับเมืองเลเชม เมื�อยึดได้ก็
ประหารเสียด้วยคมดาบ จึงยึด
ครองที� ดิ นและตั งอ ยู่ ที� นั� น
เรียกเมืองเลเชมว่าดาน ตามชื�อ
ของดานบรรพบุรุษของตน
48 นี� เป็นมรดกของตระกูลคน
ดานตามครอบครัวของเขา ทั ง
หัวเมือง กับชนบทของเมือง
นั นๆด้วย
49 เมื� อได้ แบ่ งดิ นแดนส่ วน
ต่างๆของแผ่นดินนั นเป็นมรดก
เสร็จสิ นแล้ว คนอิสราเอลก็ได้
มอบส่วนมรดกในหมู่พวกเขาให้
แก่โยชูวาบุตรชายนูน
50 ตามบัญชาของพระเยโฮวาห์
เขาก็ได้ยกเมืองที� ท่านขอไว้ให้
แก่ท่าน คือเมืองทิมนาทเสราห์
ในแดนเทือกเขาแห่งเอฟราอิม
ท่ านก็เสริมสร้ างเมืองนั นเสีย
ใหม่และเข้าอยู่ที�นั�น
51 ที�กล่าวมานี เป็นมรดกที� เอ-
เลอาซาร์ปุโรหิตกับโยชูวาบุตร
ชายนูน และหัวหน้าบรรพบุรุษ
ของตระกูลต่างๆแห่งคนอิสรา-
เอลจับสลากแบ่งให้เป็นมรดกที�
ชี โลห์ต่อพระพักตร์พระเยโฮ-
วาห์ ณ ประตูพลับพลาแห่ง

ชุมนุม ดังนี แหละเขาทั งหลายก็
ทาํการแบ่งปันแผ่นดินสาํเรจ็ลง

การแต่งตั� งเมืองลี� ภยั

20
แล้วพระเยโฮวาห์ตรัส
กับโยชูวาว่า

2 "จงกล่ าวแก่คนอิ สราเอลว่ า
`จงกาํหนดตั งเมืองลี ภัย ซึ� งเรา
ได้พูดกับเจ้าทั งหลายทางโมเสส
แล้วนั น
3 เพื� อว่าผู้ ฆ่าคนที� ได้ ฆ่าคนใด
ด้วยมิได้เจตนา หรือไม่จงใจจะ
ได้หนีไปอยู่ที�นั�น  เมืองเหล่านี 
จะได้ เป็นที� ลี ภั ยของเจ้ าเพื� อ
ให้พ้นจากผู้อาฆาตโลหิต
4ให้ผู้นั นหนีไปยังเมืองเหล่านี 
เมืองใดเมืองหนึ�ง และยืนอยู่ที�
ทางเข้าประตูเมืองนั น และอธิ-
บายเรื� องของตนให้แก่พวกผู้
ใหญ่ในเมืองนั นให้ทราบ  แล้ว
เขาทั งหลายจะนาํผู้นั นเข้าไปใน
เมือง กาํหนดที�ให้อยู่แล้วผู้นั น
จะอยู่ ที� นั� นในหมู่ พวกเขาทั ง
หลาย
5และถ้าผู้ อาฆาตโลหิตไล่ตาม
เขาไป ผู้ใหญ่จะไม่มอบผู้ฆ่าคน
นั นไว้ในมือของผู้อาฆาตโลหิต
เพราะว่าผู้นั นได้ฆ่าเพื� อนบ้าน
ของตนด้วยไม่มีเจตนา มิได้
เกลียดชังเขาแต่ก่อน
6และผู้นั นจะอาศัยอยู่ ในเมือง
นั นจนกว่าเขาจะยืนต่อหน้าชุม
นุมชนเพื� อรอรับการพิพากษา

โยชูวา HT, JW

(KP) วนฉ HR:JT (QW) กดว HM:R; ยชว JK:MW; H พศด P:JK
(QH) กดว MK:HP; ยชว HK:H; HR:H, HW (J) อพย JH:HM; กดว MQ:O-MK; พบญ HT:J, T
(Q) กดว MQ:HJ (O) กดว MQ:HJ, JK-JQ
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จนกว่ามหาปุโรหิตในเวลานั น
สิ นชีวิต ผู้ฆ่าคนนั นจึงจะกลับไป
ยังเมืองของตน ไปบ้านของตน
ไปยังเมืองที�เขาจากมานั นได้'"
7ดังนั น เขาจึงกาํหนดตั งเมือง
เคเดชในกาลิลีในแดนเทือกเขา
นัฟทาลี และเมืองเชเคมในแดน
เทือกเขาของเอฟราอิม และคีริ-
ยาทอารบา คือเฮโบรน ในแดน
เทือกเขายูดาห์
8 และทางฟากตะวั นออกของ
แม่นํ าจอร์แดนข้างโน้นตรงเมือง
เยรีโคนั น เขาได้กาํหนดเมือง
เบเซอร์ในถิ� นทุรกันดารบนที�
ราบจากที� ดิ นคนตระกูลรู เบน
และเมืองราโมทในกิเลอาดจาก
ที� ดินคนตระกูลกาด และเมือง
โกลานในบาชาน จากที� ดินคน
ตระกูลมนัสเสห์
9 หั วเมื องเหล่ านี เป็นเมื องที�
กาํ หนดไว้ ให้ คนอิ สราเอลทั ง
หมด และให้คนต่างด้าวผู้อาศัย
อยู่ในหมู่พวกเขา เพื�อว่าถ้าผู้ใด
ได้ ฆ่าคนด้วยมิได้ เจตนาจะได้
หนีไปที�นั� นได้ เพื�อว่าเขาจะไม่
ต้องตายด้ วยมือของผู้ อาฆาต
โลหิต จนกว่าเขาจะได้ยืนต่อ
หน้าชุมนุมชน
เมืองต่างๆสําหรบัตระกูลเลวี

21
ขณะนั นหัวหน้าบรรพ-
บุ รุ ษของคนเลวี มาหา

เอเลอาซาร์ ปุ โรหิตและโยชู วา

บุตรชายนูน และหัวหน้าบรรพ-
บุ รุษของตระกู ลต่ างๆของคน
อิสราเอล
2และเขาได้กล่าวแก่ท่านเหล่า
นั นในเมืองชีโลห์ในแผ่นดินคา-
นาอันว่า "พระเยโฮวาห์ทรง
บัญชาโดยทางโมเสสว่า ให้มอบ
หัวเมืองแก่เราทั งหลายเพื� อจะ
ได้อาศัยอยู่ ทั งทุ่งหญ้าสาํหรับ
ฝูงสัตว์ของข้าพเจ้าทั งหลาย"
3 ดั งนั นแหละตามพระบัญชา
ของพระเยโฮวาห์ คนอิสราเอล
จึงได้มอบเมืองและทุ่ งหญ้าต่อ
ไปนี จากมรดกของเขาให้แก่คน
เลวี
4 สลากออกมาเป็นของครอบ
ครัวคนโคฮาท ดังนั นแหละ คน
เลวีซึ� งเป็นลูกหลานของอาโรน
ปุโรหิต ได้รับหัวเมืองโดยจับ
สลากสิบสามหัวเมือง จากตระ-
กูลยูดาห์ ตระกูลสิเมโอน และ
ตระกูลเบนยามิน
5 ส่วนคนโคฮาทที� เหลืออยู่ ได้
รับหัวเมืองโดยจับสลากสิบหัว
เมือง จากครอบครัวของตระกูล
เอฟราอิม จากตระกูลดาน และ
จากครึ�งตระกูลมนัสเสห์
6คนเกอร์โชนได้รับหัวเมืองโดย
จั บสลากสิบสามหั วเมื องจาก
ครอบครัวของตระกูลอิสสาคาร์
จากตระกูลอาเชอร์ จากตระกูล
นัฟทาลี และจากครึ� งตระกูล

โยชูวา JW, JH

(P) ยชว HK:HQ; JH:HH, HM, JH, MJ (R) พบญ K:KM; ยชว JH:JP, MO, MR
(T) กดว MQ:HQ; ยชว JW:O (H) กดว MK:HO-JT; MQ:H-R; ยชว HK:H; HP:K
(J) กดว MQ:J; ยชว HR:H (K) ยชว JH:R, HT; JK:MM (Q) ยชว JH:JW (O) ยชว JH:JP
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มนัสเสห์ในบาชาน
7คนเมรารีตามครอบครัวของ
เขา ได้รับหัวเมืองสิบสองหัว
เมือง จากตระกูลรูเบน ตระกูล
กาด และตระกูลเศบูลุน
8 หัวเมืองและทุ่ งหญ้าเหล่านี 
คนอิสราเอลได้จับสลากให้แก่
คนเลวี ดังที�พระเยโฮวาห์ได้
บัญชาโดยทางโมเสส
9 เขาให้ หั วเมื องต่ อไปนี จาก
ตระกูลยูดาห์และตระกูลสิ เม-
โอน ตามชื�อดังนี 
10 เมืองเหล่านี ตกเป็นของคน
อาโรนคือ ครอบครัวโคฮาท
ครอบครัวหนึ� งซึ� งเป็นคนเลวี
เพราะสลากตกเป็นของเขาก่อน
11 เขาทั งหลายให้เมืองอารบา
แก่เขา อารบาเป็นบิดาของอา-
นาค คือเมืองเฮโบรน อยู่ใน
แดนเทือกเขาของยูดาห์ รวม
ทั งทุ่งหญ้ารอบเมืองนั นด้วย
12 แต่ ทุ่ งนาและชนบทของ
เมืองนี ได้ยกให้แก่คาเลบบุตร
ชายเยฟุนเนห์เป็นกรรมสิทธิV
13 เขาได้ให้เมืองเฮโบรนแก่ลูก
หลานของอาโรนปุโรหิต อันเป็น
เมืองลี ภัยสาํหรับผู้ฆ่าคนพร้อม
ทั งทุ่งหญ้ารอบเมือง เมืองลิบ-
นาห์พร้อมทุ่งหญ้า
14 เมืองยาททีร์พร้อมทุ่ งหญ้า
เมืองเอชเทโมอาพร้อมทุ่งหญ้า
15 เมืองโฮโลนพร้อมทุ่ งหญ้า

เมืองเดบีร์พร้อมทุ่งหญ้า
16 เมื องอายินพร้อมทุ่ งหญ้า
เมืองยุทธาห์ พร้อมทุ่ งหญ้า
เมืองเบธเชเมช พร้อมทุ่งหญ้า
รวมเป็นเก้าหัวเมือง จากสอง
ตระกูลนี 
17 จากตระกูลเบนยามิน มี
เมืองกิเบโอน พร้อมทุ่ งหญ้า
เมืองเกบาพร้อมทุ่งหญ้า
18 เมื องอานาโธทพร้ อมทุ่ ง
หญ้า เมืองอัลโมนพร้อมทุ่ ง
หญ้า รวมสี�หัวเมือง
19 หัวเมืองที� เป็นของลูกหลาน
อาโรนปุโรหิต รวมกันสิบสาม
หัวเมือง พร้อมกับทุ่งหญ้ารอบ
ทุกเมือง
20 ส่วนคนโคฮาทที�เหลืออยู่ซึ� ง
เป็นครอบครัวคนโคฮาทของคน
เลวีนั น หัวเมืองที� เขาได้รับโดย
สลากมาจากตระกูลเอฟราอิม
21 เมืองที� เขาให้ คือเมืองเช-
เคม เป็นเมืองลี ภัยของผู้ฆ่าคน
พร้อมทุ่ งหญ้าในแดนเทือกเขา
ของเอฟราอิม เมืองเกเซอร์
พร้อมทุ่งหญ้า
22 เมืองขิบซาอิมพร้อมทุ่งหญ้า
เมืองเบธโฮโรน พร้อมทุ่งหญ้า
รวมเป็นสี�หัวเมือง
23 และจากตระกูลดาน มีเมือง
เอลเทเคพร้อมทุ่งหญ้า กิบเบ-
โธนพร้อมทุ่งหญ้า
24 อัยยาโลน พร้อมทุ่ งหญ้า

โยชูวา JH

(P) ยชว JH:MK (R) กดว MQ:J; ยชว JH:M (HH) ยชว HK:HQ (HJ) ยชว HK:HK
(HM) ยชว HQ:KJ, QK (HK) ยชว HQ:KR, QW (HQ) ยชว HQ:KT (HO) ยชว HQ:HW, QQ
(HP) ยชว HR:JK-JQ (HR) H พศด O:OW (JW) H พศด O:OO (JH) ยชว H:JT
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กัทริมโมนพร้อมทุ่งหญ้า รวมสี�
หัวเมือง
25 และจากคนมนั สเสห์ ครึ� ง
ตระกูล มีเมืองทาอานาคพร้อม
ทุ่ งหญ้า และกัทริมโมนพร้อม
ทุ่งหญ้า รวมเป็นสองหัวเมือง
26 หั วเมื องซึ� งเป็นของครอบ
ครัวคนโคฮาทที�เหลืออยู่นั น มี
สิบหัวเมืองด้วยกัน พร้อมกับ
ทุ่งหญ้ารอบทุกเมือง
27 เขาให้เมืองจากคนมนัสเสห์
ครึ� งตระกูล แก่คนเกอร์โชน
ครอบครัวหนึ� งของคนเลวี คือ
เมืองโกลานในบาชาน เป็นเมือง
ลี ภัยของผู้ฆ่าคน พร้อมทุ่งหญ้า
และเมืองเบเอชเท-ราห์พร้อม
ทุ่งหญ้า รวมเป็นสองหัวเมือง
28 และจากตระกู ลอิ สสาคาร์
มีเมืองคีชิโอน พร้อมทุ่ งหญ้า
ดาเบรัทพร้อมทุ่งหญ้า
29 เมืองยารมูทพร้อมทุ่ งหญ้า
เอนกันนิมพร้อมทุ่งหญ้า รวมสี�
หัวเมือง
30 และจากตระกูลอาเชอร์ มี
เมืองมิชอาลพร้อมทุ่งหญ้า อับ-
โดนพร้อมทุ่งหญ้า
31 เมืองเฮลขัทพร้อมทุ่ งหญ้า
เมืองเรโหบพร้อมทุ่งหญ้า รวม
สี�หัวเมือง
32 และจากตระกูลนัฟทาลีเมือง
คาเดชในกาลิลี เป็นเมืองลี ภัย
ของผู้ ฆ่าคน พร้อมทุ่ งหญ้า

เมืองฮัมโมทโดร์พร้อมทุ่ งหญ้า
และเมืองคารทานพร้อมทุ่งหญ้า
รวมสามหัวเมือง
33 หัวเมืองที� เป็นของคนเกอร์-
โชนตามครอบครัวนั น รวมกัน
มีสิบสามหัวเมืองพร้อมกับทุ่ ง
หญ้ารอบทุกเมือง
34 เขาให้ หั วเมื องจากตระกู ล
เศบูลุน แก่ครอบครัวคนเมรารี
คือคนเลวีที� เหลืออยู่ มีเมือง
โยกเนอัมพร้อมทุ่ งหญ้า เมือง
คารทาห์พร้อมทุ่งหญ้า
35 เมืองดิมนาห์พร้อมทุ่ งหญ้า
เมืองนาหะลาล พร้อมทุ่ งหญ้า
รวมสี�หัวเมือง
36 และจากตระกูลรูเบน มี
เมืองเบเซอร์ พร้อมทุ่ งหญ้า
เมืองยาฮาสพร้อมทุ่งหญ้า
37 เมื อง เคเดโมทพร้ อมทุ่ ง
หญ้า เมืองเมฟาอัทพร้อมทุ่ ง
หญ้า รวมสี�หัวเมือง
38 และจากตระกูลกาด มีเมือง
ราโมทในกิเลอาด เป็นเมืองลี -
ภัยของผู้ ฆ่าคน พร้อมทุ่ งหญ้า
เมืองมาหะนาอิมพร้อมทุ่งหญ้า
39 เมืองเฮชโบนพร้อมทุ่งหญ้า
เมืองยาเซอร์พร้อมทุ่งหญ้า รวม
ทั งหมดเป็นสี�หัวเมือง
40 เมื องซึ� งเป็นของคนเมรารี
ตามครอบครั วซึ� ง เป็ นครอบ
ครัวคนเลวีที� เหลืออยู่นั น เมือง
ที� เป็นส่วนแบ่งของเขาทั งหมดมี

โยชูวา JH

(JP) ยชว JW:R; JH:O; H พศด O:PH (MJ) ยชว JW:P
(MK) ยชว JH:P; H พศด O:PP-RH (MO) พบญ K:KM; ยชว JW:R
(MR) ยชว JW:R
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สิบสองหัวเมือง
41 หัวเมืองของคนเลวี ซึ� งอยู่
ท่ามกลางกรรมสิทธิV ของคนอิส-
ราเอลนั นรวมทั งหมดมี สี� สิ บ
แปดหัวเมือง พร้อมทุ่ งหญ้า
ประจาํเมือง
42 เมืองเหล่านี แต่ละเมืองมีทุ่ง
หญ้าล้อมรอบ ทุกเมืองกม็ีอย่าง
นี 
43 ดั งนี แหละพระเยโฮวาห์
ประทานแผ่นดินทั งสิ นแก่คน
อิสราเอลดังที�พระองค์ทรงปฏิ-
ญาณว่า จะให้แก่บรรพบุรุษของ
เขา เมื� อเขาทั งหลายยึดแล้วก็
เข้าไปตั งบ้านเมืองอยู่ที�นั�น
44 และพระเยโฮวาห์ประทาน
ให้เขามีความสงบอยู่ทุกด้าน ดัง
ที� พระองค์ทรงปฏิญาณไว้กั บ
บรรพบุรุษของเขา ไม่มีศัตรูสัก
คนเดียวยืนหยัดต่อสู้ เขาได้ พระ
เยโฮวาห์ทรงมอบศัตรูของเขา
ให้ อยู่ ในกาํมื อของเขาทั งสิ น
แล้ว
45 สรรพสิ� งอั นดี ทุ กอย่ างซึ� ง
พระเยโฮวาห์ทรงตรัสกั บวงศ์
วานอิสราเอลนั นก็ไม่ขาดสักสิ� ง
เดียว สาํเรจ็ทั งสิ น

การสรา้งแท่นบูชา
เป็นที�ระลึก

22
คราวนั นโยชูวาได้เรียก
คนรูเบน คนกาด คน

มนัสเสห์ครึ�งตระกูลมา

2และกล่ าวแก่ เขาทั งหลายว่ า
"ท่านทั งหลายได้ทาํทุกอย่างซึ� ง
โมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์
บัญชาท่านไว้ และได้เชื� อฟัง
เสียงของข้าพเจ้าในสารพัดซึ� ง
ข้าพเจ้าได้บัญชาท่าน
3นานวันแล้วจนบัดนี  ท่านมิได้
ทอดทิ งญาติพี�น้องของท่าน แต่
ได้ ระมัดระวังที� จะกระทาํตาม
พระบัญชาของพระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของท่าน
4บัดนี พระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่านได้โปรดให้พี� น้องของท่าน
หยุดพักแล้ว ดังที�พระองค์ทรง
สัญญาไว้กับเขา ฉะนั นบัดนี ท่าน
จงกลับไปสู่ เต็นท์ของท่านเถิด
ไปสู่ แผ่นดินซึ� งท่านถือกรรม-
สิทธิV  ซึ� งโมเสสผู้รับใช้ของพระ
เยโฮวาห์ยกให้ท่านที�ฟากแม่นํ า
จอร์แดนข้างโน้นนั น
5แต่จงระวังให้มากที� จะปฏิบัติ
ตามพระบัญญัติ และพระราช
บัญญัติซึ�งโมเสสผู้รับใช้ของพระ
เยโฮวาห์บัญชาท่านไว้ คือที�จะ
รักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
และดาํเนินในพระมรรคาทั งสิ น
ของพระองค์ และรักษาพระ
บัญญัติของพระองค์ และติดพัน
อยู่กับพระองค์ และปรนนิบัติ
พระองค์ ด้วยสุดจิตสุดใจของ
ท่าน"
6โยชูวาจึงได้อวยพรเขาและส่ง

โยชูวา JH, JJ

(KH) กดว MQ:P (KM) ปฐก HJ:P; JQ:M-K; JR:K (KK) พบญ P:JM-JK; ยชว H:HM, HQ
(KQ) กดว JM:HT; ยชว JM:HK; H พกษ R:QO (J) กดว MJ:JW-JJ; พบญ M:HR
(K) กดว MJ:MM; ยชว JH:KK (Q) พบญ O:O, HP; HW:HJ (O) ปฐก KP:P; อพย MT:KM
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เขากลับไปยังเต็นท์ของเขาทุก
คน
7 ส่วนคนมนัสเสห์ครึ� งตระกูล
นั น โมเสสได้มอบให้เขาถือ
กรรมสิทธิV ในเมืองบาชาน แต่
อีกครึ�งตระกูลนั นโยชูวามอบให้
เขามีกรรมสิทธิV ข้ างเคียงกับพี�
น้องของเขาที� ฟากแม่นํ า จอร์-
แดนข้างด้านตะวันตกนี  และ
เมื� อโยชูวา ส่งเขากลับไปยัง
เตน็ท์ของตน ท่านได้อวยพรเขา
8กล่าวแก่เขาว่า "จงกลับไปยัง
เต็นท์ของท่านทั งหลาย พร้อม
กับทรัพย์สมบัติมั� งคั� งมีฝูงสัตว์
มากมาย มีเงิน ทองคาํ ทอง
สัมฤทธิV  และเหลก็ และเสื อผ้า
เป็นอันมาก จงแบ่งของที� ริบมา
จากศัตรูของท่านให้แก่พี� น้อง
ของท่าน"
9คนรูเบน คนกาดและคน
มนัสเสห์ครึ� งตระกูลได้แยกจาก
คนอิสราเอลที� ชีโลห์ ซึ� งอยู่ใน
แผ่นดินคานาอันกลับไปอยู่ ใน
แผ่นดินกิเลอาด เป็นแผ่นดินที�
เขาถือกรรมสิทธิVซึ� งเขาได้เข้าตั ง
อยู่ตามพระบัญชาของพระเย-
โฮวาห์โดยทางโมเสส
10 และเมื� อเขาทั งหลายมาถึ ง
ท้องถิ� นที� ใกล้แม่นํ าจอร์แดนที�
อยู่ในแผ่นดินคานาอัน คนรูเบน
คนกาด และคนมนัสเสห์ครึ� ง
ตระกูล ได้สร้างแท่นบูชาแท่น

หนึ� งที�ใกล้แม่นํ าจอร์แดน เป็น
แท่นขนาดมหึมา
11 และคนอิ สราเอลได้ ยินคน
พูดกัน "ดูเถิด คนรูเบน คนกาด
และคนมนัสเสห์ครึ� งตระกูลได้
สร้างแท่นบูชาที� พรมแดนแผ่น
ดินคานาอันในท้องถิ� นใกล้แม่
นํ าจอร์แดนในด้านที�เป็นของคน
อิสราเอล"
12 และเมื� อคนอิสราเอลได้ยิน
เช่นนั น ชุมนุมชนอิสราเอลทั ง
หมดก็ไปรวมกันที� เมืองชีโลห์
เพื�อจะขึ นไปทาํสงครามกับเขา
13 แล้วคนอิสราเอลจึงใช้ฟีเน-
หัสบุตรชายเอเลอาซาร์ปุโรหิต
ไปยังคนรูเบน คนกาด และคน
มนัสเสห์ครึ� งตระกูลในแผ่นดิน
กิเลอาด
14 พร้อมกับประมุขสิบคน คน
หนึ� งจากแต่ละตระกูลในอิสรา-
เอล ทุกคนเป็นหัวหน้าเรือน
บรรพบุรุษในคนอิสราเอลที�นับ
เป็นพันๆ
15 เมื� อเขามาถึงคนรูเบน คน
กาด และคนมนัสเสห์ครึ�งตระ-
กูลในแผ่นดินกิเลอาด เขาก็
กล่าวแก่พวกเหล่านั นว่า
16 "ชุ มนุ มชนทั งสิ นของพระ
เยโฮวาห์กล่าวดังนี ว่า `ท่านทั ง
หลายได้กระทาํการละเมิดอะไร
เช่นนี ต่อพระเจ้าของอิสราเอล
หนอ ซึ�งในวันนี ท่านทั งหลายได้

โยชูวา JJ

(P) ยชว HP:H-HM (R) กดว MH:JP; H ซมอ MW:JK (T) กดว MJ:H, JO, JT
(HH) พบญ HM:HJ; วนฉ JW:HJ (HJ) ยชว HR:H; วนฉ JW:H
(HM) อพย O:JQ; กดว JQ:P, HH-HM (HK) กดว H:K (HO) ลนต HP:R-T; พบญ HJ:Q-HK
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หันกลับจากติดตามพระเยโฮ-
วาห์ โดยท่านได้สร้างแท่นบูชา
สาํหรับตัว เป็นการกบฏต่อพระ
เยโฮวาห์ในวันนี 
17 ความชั� วช้าซึ� งเราทาํที� เมือง
เปโอร์นั นยังไม่พอเพียงหรือ ซึ�ง
จนกระทั� งวันนี  เรายังชาํระตัว
ของเราให้ สะอาดไม่ หมดเลย
และซึ� งเป็นเหตุให้ภัยพิบัติเกิด
แก่ชุมนุมชนของพระเยโฮวาห์
18 ในวันนี ท่านทั งหลายจะหัน
ไปเสียจากการติดตามพระเย-
โฮวาห์หรือ ถ้าท่านทั งหลาย
กบฏต่อพระเยโฮวาห์ ในวันนี 
ในวันพรุ่งนี พระองค์จะทรงกริ ว
ต่อชุมนุมชนอิสราเอลทั งหมด
19 แต่ ถ้ าแผ่นดินที� เป็นกรรม
สิทธิV ของท่านไม่สะอาด จงข้าม
ไปในแผ่นดินที� เป็นกรรมสิทธิV
ของพระเยโฮวาห์ซึ� งเป็นที� ตั ง
แห่งพลับพลาของพระเยโฮวาห์
และมาถือกรรมสิทธิV อยู่ ท่าม-
กลางพวกเราเถิด ขอแต่เพียง
อย่ากบฏต่อพระเยโฮวาห์ หรือ
กบฏต่อเรา โดยที�ท่านทั งหลาย
สร้างแท่นบูชาสาํหรับตัว นอก
จากแท่นบูชาแห่งพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเราทั งหลาย
20 อาคานบุตรชายเศ-ราห์ได้
กระทาํการละเมิดในเรื� องของที�
ถูกสาปแช่งนั นไม่ใช่หรือ พระ
พิโรธก็ตกเหนือชุมนุมชนอิส-

ราเอลทั งสิ น เขามิได้พินาศแต่
คนเดียวในเรื� องความชั� วช้าของ
เขา'"
21 ขณะนั นคนรูเบน คนกาด
และคนมนัสเสห์ครึ� งตระกูลได้
ตอบผู้ หัวหน้าของคนอิสราเอล
ที�นับเป็นพันๆว่า
22 "พระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
พระทั งหลาย พระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของพระทั งหลาย พระองค์
ทรงทราบ และอิสราเอลจะ
ทราบเสียด้วย ถ้าว่าเป็นการ
กบฏหรือละเมิดต่อพระเยโฮ-
วาห์ (ก็ขออย่าไว้ชีวิตพวกเรา
ในวันนี เลย)
23 ที� ว่าเราได้สร้างแท่นบูชานั น
เพื� อหันจากติดตามพระเยโฮ-
วาห์ หรือพวกเราได้สร้างไว้เพื�อ
ถวายเครื�องเผาบูชา หรือธัญญ-
บูชา หรือถวายสันติบูชาบน
แท่นนั น ขอพระเยโฮวาห์ทรงลง
โทษเถิด
24 เปล่าเลย แต่พวกเราได้
สร้างไว้ด้วยเกรงว่า ในเวลาต่อ
ไปภายหน้ าลู กหลานของท่ าน
อาจจะกล่าวต่อลูกหลานของเรา
ว่า  `เจ้ามีส่วนเกี�ยวพันอะไรกับ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสรา-
เอล
25 เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรง
กาํหนดแม่นํ าจอร์แดนเป็นพรม
แดนระหว่างเรากับเจ้าทั งหลาย

โยชูวา JJ

(HP) กดว JQ:H-T; พบญ K:M (HR) กดว HO:JJ (HT) ยชว HR:H (JW) ยชว P:H-JO
(JJ) พบญ K:MQ; HW:HP; H พศด R:Q-O; โยบ HW:P; JM:HW; อสย KK:R; KQ:Q; KO:T
(JM) พบญ HR:HT; H ซมอ JW:HO
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นะ คนรูเบนและคนกาดเอ๋ย
พวกเจ้าไม่มี ส่วนในพระเยโฮ-
วาห์' ดังนั นแหละลูกหลานของ
ท่านอาจกระทาํให้ลูกหลานของ
เราทั งหลายหยุดเกรงกลัวพระ
เยโฮวาห์
26 เพราะฉะนั นเราจึงว่า `ให้เรา
สร้างแท่นบัดนี  มิใช่สาํหรับ
ถวายเครื� องเผาบูชาหรือเครื� อง
สัตวบูชาใดๆ
27 แต่ เพื� อเป็นพยานระหว่ าง
เรากับท่านทั งหลาย และระ-
หว่างคนชั� วอายุต่อจากเราว่าเรา
ทั งหลายจะกระทาํการปรนนิบัติ
พระเยโฮวาห์ต่อพระพักตร์ของ
พระองค์ ด้วยเครื� องเผา
บู ชาและเครื� องสั ตวบู ชาและ
เครื�องสันติบูชา ด้วยเกรงว่าลูก
หลานของท่ านจะกล่ าวแก่ ลู ก
หลานของเราในเวลาต่อไปว่ า
"เจ้าไม่มีส่วนในพระเยโฮวาห์"'
28 และเราคิดว่า ถ้ามีใครพูด
เช่นนี กับเราหรือกับเชื อสายของ
เราในเวลาข้างหน้า เราก็จะ
กล่าวว่า `ดูเถิด นั� นเป็นแท่น
จาํลองของแท่นแห่งพระเยโฮ-
วาห์ บรรพบุรุษของเรากระทาํไว้
มิ ใช่ เพื� อถวายเครื� องเผาบูชา
หรือเครื�องสัตวบูชา แต่เพื�อเป็น
พยานระหว่างเรากับท่าน'
29 ขอพระเจ้ าอย่ ายอมให้ เรา
กบฏต่อพระเยโฮวาห์เลย และ

หันจากติดตามพระเยโฮวาห์เสีย
ในวันนี  โดยสร้างแท่นอื� นสาํ-
หรับเครื� องเผาบูชา ธัญญบูชา
เครื� องสัตวบูชา นอกจากแท่น
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราซึ� ง
ตั งอยู่ที� หน้าพลับพลาของพระ
องค์"
30 เมื� อฟี เนหั สปุ โรหิ ตและ
ประมุขของชุมนุมชน และหัว
หน้าคนอิสราเอลที�นับเป็นพันๆ
ที�อยู่ ด้วยกันนั นได้ยินถ้อยคาํที�
คนรูเบน คนกาด และคนมนัส-
เสห์กล่าว ก็รู้สึกเป็นที�พอใจ
มาก
31 ฟีเนหัสบุตรชายของเอเล-
อาซาร์ปุโรหิตจึงกล่าวแก่คนรู-
เบน คนกาด และคนมนัสเสห์ว่า
"วันนี เราทราบแล้วว่าพระเยโฮ-
วาห์ทรงสถิตท่ามกลางพวกเรา
เพราะท่านทั งหลายมิได้กระทาํ
การละเมิ ดต่ อพระเยโฮวาห์
ท่านได้ช่วยให้ชนอิสราเอลพ้น
จากพระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์"
32 แล้วฟีเนหัสบุตรชายเอเล-
อาซาร์ปุโรหิต และประมุขทั ง
หลายก็กลับจากคนรูเบน และ
คนกาด จากแผ่นดินกิเลอาดไป
ยังแผ่นดินคานาอัน ไปหาคน
อิสราเอลแจ้งข่าวให้เขาทราบ
33 รายงานนั นเป็นที� พอใจคน
อิสราเอล และคนอิสราเอลก็
สรรเสริญพระเจ้า และไม่พูดถึง

โยชูวา JJ

(JP) ปฐก MH:KR; พบญ HJ:Q, HK; ยชว JJ:MK; JK:JP
(JT) พบญ HJ:HM-HK (MH) อพย JQ:R; ลนต JO:HH-HJ; J พศด HQ:J; ศคย R:JM
(MM) H พศด JT:JW; นหม R:O; ดนล J:HT; ลก J:JR
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เรื� องที� จะกระทาํสงครามกับเขา
เพื� อทาํลายแผ่นดินซึ� งคนรูเบน
และคนกาดได้อาศัยอยู่ นั นอีก
เลย
34 คนรู เบนและคนกาดเรี ยก
แท่นนั นว่า แอด เพราะว่า แท่น
นั นเป็นพยานในระหว่างเราว่า
พระเยโฮวาห์เป็นพระเจ้า

โยชูวาผูช้รามาก
ใหคํ้าปรึกษาที�ดี

23
ต่อมาอีกนานเมื� อพระ
เยโฮวาห์โปรดให้อิส-

ราเอลสงบจากการศึกศัตรูทั ง
หลายที� ล้อมรอบ และโยชูวามี
อายุชราลงมาก
2โยชูวากเ็รียกบรรดาคนอิสรา-
เอล ทั งพวกผู้ใหญ่ ผู้หัวหน้า ผู้
พิพากษา และเจ้าหน้าที�  และ
กล่าวแก่เขาทั งหลายว่า "ข้าพ-
เจ้าแก่และมีอายุมากแล้ว
3ท่ านทั งหลายได้ เห็นสารพัด
ซึ�งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
ได้กระทาํต่อบรรดาประชาชาติ
เหล่านี เพื� อเห็นแก่ท่าน เพราะ
ว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
ได้ทรงสู้ รบเพื�อท่าน
4ดูเถิด ประชาชาติที� เหลืออยู่
นั น ข้าพเจ้าได้จับสลากแบ่งให้
เป็นมรดกแก่ตระกู ลของท่ าน
รวมกั บประชาชาติ ทั งสิ นซึ� ง
ข้าพเจ้าได้ขจัดออกเสีย ตั งแต่
แม่นํ าจอร์แดนจนถึงทะเลใหญ่

ทางทิศตะวันตก
5พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
จะทรงผลักดันเขาออกไปให้พ้น
หน้าท่าน และทรงขับไล่เขาให้
ออกไปพ้นสายตาของท่าน และ
ท่านจะได้ยึดครองแผ่นดินของ
เขา ดังที�พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านทรงสัญญาไว้ต่อท่าน
6เพราะฉะนั นจงมีความกล้าใน
การที�จะรักษาและกระทาํตามสิ�ง
สารพัดซึ� งเขี ยนไว้ ในหนั งสื อ
พระราชบัญญัติของโมเสส เพื�อ
จะไม่ได้หันไปทางขวามือ หรือ
ทางซ้ายมือ
7 เพื� อว่าท่ านจะมิ ได้ปะปนกับ
ประชาชาติเหล่านี  ซึ� งเหลืออยู่
ท่ามกลางท่าน หรือออกชื�อพระ
ของเขา หรือปฏิญาณในนาม
พระของเขา หรือปรนนิบัติพระ
นั น หรือกราบลงนมัสการพระ
นั น
8แต่ท่ านจงติดพันอยู่ กับพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่ านดังที�
กระทาํอยู่จนทุกวันนี 
9 เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงขับ
ไล่ประชาชาติที� ใหญ่โตและแข็ง
แรงออกไปให้พ้นหน้าท่าน ส่วน
ท่ านเองก็ยังไม่มี ผู้ ใดต่อต้าน
ท่านได้จนถึงวันนี 
10 พวกท่ านคนเดี ยวจะขับไล่
หนึ� งพันคนให้หนีไป เพราะว่า
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่ าน

โยชูวา JJ, JM

(H) ยชว JH:KK; JJ:K (J) พบญ MH:JR (M) อพย HK:HK; พบญ H:MW (K) ยชว HM:J, O
(Q) อพย JM:MW; MM:J (O) พบญ Q:MJ; ยชว H:P (P) อพย JW:Q; JM:HM, MM
(R) พบญ HW:JW (T) พบญ P:JK; HH:JM; ยชว H:Q (HW) อพย HK:HK; ลนต JO:R
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ต่อสู้ เพื� อท่านดังที�พระองค์ทรง
สัญญาไว้
11 เพราะฉะนั นจงระวังตัวให้ดี
ที�จะรักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่าน
12 เพราะว่าถ้าท่านหันกลับและ
เข้าร่วมกับประชาชาติเหล่านี ที�
เหลืออยู่ในหมู่พวกท่านโดยแต่ง
งานกับเขา คือท่านแต่งงานกับ
หญิงของเขา และเขาแต่งงานกับ
หญิงของท่าน
13 ท่านจงทราบเป็นแน่เถิดว่า
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะ
ไม่ทรงขับไล่ประชาชาติเหล่านี 
ออกไปให้พ้นหน้าท่าน แต่เขา
จะเป็นบ่วงและเป็นกับดักท่าน
เป็นหอกข้างแคร่เป็นหนามยอก
ตา จนกว่าท่านจะพินาศไปจาก
แผ่นดินที�ดีนี  ซึ� งพระเยโฮวาห์
พระเจ้ าของท่ านประทานแก่
ท่าน
14 ดูเถิด วันนี ข้าพเจ้ากาํลังจะ
เป็ นไปตามทางของโลกแล้ ว
ท่านทุกคนได้ทราบอย่างสุดจิต
สุดใจของท่านแล้วว่า ไม่มีสักสิ�ง
เดี ยวซึ� งพระเยโฮวาห์พระเจ้ า
ของท่านตรัสเกี� ยวกับท่านแล้ว
ล้มเหลวไป สาํเรจ็หมดทุกอย่าง
ไม่มีสักอย่างเดียวที�ล้มเหลว
15 สิ� งสารพัดที� ดีซึ� งพระเยโฮ-
วาห์พระเจ้าของท่านสัญญาเกี�ยว
กับท่านได้สาํเร็จเพื� อท่านฉันใด

พระเยโฮวาห์ ก็ จะทรงนาํ สิ� ง
สารพัดที�ร้ายมาถึงท่าน จนกว่า
พระองค์จะทาํลายท่านเสียจาก
แผ่นดินอันดีนี  ซึ�งพระเยโฮวาห์
พระเจ้ าของท่ านประทานแก่
ท่านเช่นเดียวกัน
16 ถ้ าท่ านทั งหลายละเมิ ด
พันธสัญญาแห่ งพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่าน ซึ� งพระองค์
ทรงบัญชาท่านไว้และไปปรนนิ-
บัติพระอื�น และกราบลงนมัส-
การพระนั น แล้วพระพิโรธของ
พระเยโฮวาห์จะพลุ่ งขึ นต่อท่าน
แล้วท่ านจะพินาศไปอย่างรวด
เร็วจากแผ่นดินที�ดี ซึ� งพระเย-
โฮวาห์พระเจ้าของท่านประทาน
แก่ท่าน"

โยชูวา พวกผูใ้หญ่และ
บรรดาคนอิสราเอลปฏิญาณว่า

จะปรนนิบติัพระเจ้า

24
แล้ วโยชู วาก็ รวบรวม
บรรดาตระกูลคนอิส-

ราเอลมาที�เชเคม แล้วเรียกพวก
ผู้ใหญ่ ผู้ หัวหน้า ผู้ พิพากษา
และเจ้าหน้าที�ของอิสราเอลแล้ว
เขาก็มาปรากฏตัวต่อพระพักตร์
พระเจ้า
2แล้วโยชูวากล่าวกับประชาชน
ทั งสิ นว่า "พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของอิสราเอลตรัสดังนี ว่า `ใน
กาลดึกดาํบรรพ์บรรพบุรุษของ
เจ้าอยู่ฟากแม่นํ า ข้างโน้น คือ

โยชูวา JM, JK

(HH) ยชว JJ:Q (HJ) พบญ P:M-K; อสร T:J; นหม HM:JQ; J ปต J:JW-JH
(HM) อพย JM:MM; MK:HJ (HK) ยชว JH:KQ; H พกษ J:J (HQ) ลนต JO:HK-MT
(HO) พบญ K:JK-JR (H) ปฐก MQ:K; ยชว JM:J; H ซมอ HW:HT (J) ปฐก HH:P-MJ
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เท-ราห์ บิดาของอับราฮัมและ
ของนาโฮร์ และเขาปรนนิบัติ
พระอื�น
3แล้วเราได้นาํบิดาของเจ้าคือ
อับราฮัมมาจากฟากแม่นํ า ข้าง
โน้น และนาํเขามาตลอดแผ่น
ดินคานาอัน กระทาํให้เชื อสาย
ของเขามีมากมาย เราให้อิสอัค
แก่เขา
4 เราให้ ยาโคบและเอซาวแก่
อิสอัค และเราได้ให้แดนเทือก
เขาเสอี ร์ แก่ เอซาวเป็ นกรรม
สิทธิV  แต่ยาโคบและลูกหลาน
ของเขาได้ลงไปในอียิปต์
5และเราได้ใช้โมเสสกับอาโรน
มา และเราได้ให้ภัยพิบัติเกิดแก่
อียิปต์ด้วยสิ� งที� เรากระทาํท่าม-
กลางเขานั น และภายหลังเราได้
นาํเจ้าทั งหลายออกมา
6แล้วเราก็นาํบรรพบุรุษของเจ้า
ออกจากอียิปต์และเจ้าทั งหลาย
มาถึงทะเล และชาวอียิปต์ได้ไล่
ตามบรรพบุรุษของเจ้าทั งหลาย
ด้วยรถรบและพลม้ามาถึงทะเล
แดง
7 และเมื� อเขาร้ องทู ลต่ อพระ
เยโฮวาห์ พระองค์ก็บันดาลให้
ความมืดเกิดขึ นระหว่างเจ้าทั ง
หลายและชาวอียิปต์ และกระทาํ
ให้ทะเลท่วมมิดเขา นัยน์ตาของ
เจ้าทั งหลายได้เห็นสิ�งที�เรากระ-
ทาํในอียิปต์ และเจ้าทั งหลายอยู่

ในถิ�นทุรกันดารช้านาน
8และเราก็นาํเจ้าทั งหลายมาที�
แผ่นดินของคนอาโมไรต์ซึ�งอยู่ที�
ฟากแม่นํ าจอร์แดนข้างโน้น เขา
สู้ รบกับเจ้าทั งหลาย และเราได้
มอบเขาไว้ในมือของเจ้า และ
เจ้ าทั งหลายยึดครองแผ่นดิน
ของเขาและเราก็ทาํลายเขาให้
พ้นหน้าเจ้า
9คราวนั นบาลาคบุตรชายศิป-
โปร์กษัตริย์เมืองโมอับได้ลุกขึ น
ต่อสู้ กับอิสราเอล เขาใช้ให้ไป
ตามบาลาอัมบุตรชายเบโอร์มา
ให้แช่งเจ้าทั งหลาย
10 แต่เราไม่ฟังบาลาอัม เพราะ
ฉะนั นเขาจึงอวยพรเจ้าทั งหลาย
เรื�อยไป ดังนั นเราจึงช่วยเจ้าให้
พ้นมือของเขา
11 และเจ้าทั งหลายข้ามแม่นํ า
จอร์แดน มาที�เมืองเยรีโค และ
ชาวเมืองเยรีโคต่อสู้ กับเจ้า และ
คนอาโมไรต์ คนเปริสซี คนคา-
นาอัน คนฮิตไทต์ คนเกอร์กาชี
คนฮีไวต์ และคนเยบุส และเรา
ได้มอบเขาไว้ในมือของเจ้าทั ง
หลาย
12 และเราได้ ใช้ ตั วต่ อไปข้ าง
หน้าเจ้าทั งหลาย ซึ� งขับไล่
กษัตริย์ทั งสองของชาวอาโมไรต์
ไปเสียให้พ้นหน้าเจ้า ไม่ใช่ด้วย
ดาบหรือด้วยธนูของเจ้า
13 เราได้ยกแผ่นดินซึ� งเจ้าไม่

โยชูวา JK

(M) ปฐก HJ:H, M; JH:H-R (K) ปฐก JQ:JK-JO; MO:R (Q) อพย M:HW; P-HW
(O) อพย HJ:MP (P) อพย HK:JW; พบญ K:MK (R) กดว JH:HJ-MQ (T) กดว JJ:J-HK
(HW) กดว JM:HH, JW (HH) ยชว M:HK, HP (HJ) อพย JM:JR (HM) พบญ O:HW-HH

 06_jos.pub 
 page 52

 Saturday, February 27, 2016 22:24 



หน้า 500

ได้เหนื� อยกายบนนั น และยก
เมื องซึ� งเจ้ าทั งหลายไม่ ต้ อง
สร้างให้แก่เจ้าและเจ้าทั งหลาย
ได้เข้าอยู่ เจ้าได้กินผลของสวน
องุ่ นและสวนมะกอกเทศซึ� งเจ้า
ไม่ต้องปลูก'
14 เหตุฉะนั น บัดนี จงยาํเกรง
พระเยโฮวาห์และปรนนิบัติพระ
องค์ ด้ วยความจริ งใจและด้ วย
ความจริง จงทิ งพระเหล่านั นซึ�ง
บรรพบุรุษของท่านได้เคยปรน-
นิบัติที�ฟากแม่นํ าข้างโน้น และ
ในอียิปต์เสีย และท่านทั งหลาย
จงปรนนิบัติพระเยโฮวาห์
15 และถ้ าท่ านไม่ เต็มใจที� จะ
ปรนนิบัติพระเยโฮวาห์ ท่านทั ง
หลายจงเลือกเสียในวันนี ว่าท่าน
จะปรนนิบัติ ผู้ใด จะปรนนิบัติ
พระซึ� งอยู่ฟากแม่นํ า ข้างโน้นที�
บรรพบุรุษของท่านได้เคยปรน-
นิบัติ หรือพระของคนอาโมไรต์
ในแผ่นดินซึ� งท่านอาศัยอยู่ แต่
ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของ
ข้าพเจ้า เราจะปรนนิบัติพระเย-
โฮวาห์"
16 ฝ่ ายประชาชนทั งหลายจึ ง
ตอบว่า "ขอพระเจ้าอย่ายอม
ให้ ข้าพเจ้าทั งหลายละทิ งพระ
เยโฮวาห์ ไปปรนนิ บัติพระอื� น
เลย
17 เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของข้าพเจ้าทั งหลาย พระองค์

นั นทรงนาํข้าพเจ้าทั งหลายและ
บรรพบุ รุษของข้ าพเจ้ าขึ นมา
จากแผ่นดินอียิปต์ และออกจาก
เรือนทาสนั น และเป็นผู้ทรง
กระทาํหมายสาํคัญยิ� งใหญ่ทั ง
หลายท่ามกลางสายตาของพวก
ข้าพเจ้า และทรงคุ้มครองข้าพ-
เจ้าทั งหลายไว้ตลอดทางที�ข้าพ-
เจ้าได้เดินไป และท่ามกลาง
ชนชาติทั งหลายซึ� งพวกข้าพเจ้า
ผ่านไป
18 และพระเยโฮวาห์ทรงขับไล่
ชนชาติทั งหลายออกไปให้พ้น
หน้าข้าพเจ้า คือคนอาโมไรต์ผู้
ซึ�งอยู่ในแผ่นดินนั น เพราะฉะ-
นั นข้าพเจ้าทั งหลายจะปรนนิบัติ
พระเยโฮวาห์ด้วย เพราะว่าพระ
องค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า
ทั งหลาย"
19 แต่โยชูวากล่าวแก่ประชาชน
ว่า "ท่านทั งหลายจะปรนนิบัติ
พระเยโฮวาห์ไม่ได้ ด้วยว่าพระ
องค์ทรงเป็ นพระเจ้ าบริ สุ ทธิV
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้ าหวง
แหน พระองค์จะไม่ทรงอภัย
การละเมิดหรือความบาปของ
ท่าน
20 ถ้าท่ านทั งหลายละทิ งพระ
เยโฮวาห์ ไปปรนนิ บัติพระอื� น
แล้วพระองค์จะทรงหันกลับและ
กระทาํอันตรายแก่ท่าน และ
ผลาญท่านเสีย หลังจากที�พระ

โยชูวา JK

(HK) ปฐก HP:H; พบญ HW:HJ; HR:HM; ยชว JK:J, JM
(HQ) ปฐก HR:HT; อพย JM:JK, MJ; ยชว JK:J; นรธ H:HQ (HR) สดด HHO:HO
(HT) อพย JW:Q; JM:JH; ลนต HH:KK-KQ (JW) ยชว JM:HQ; H พศด JR:T; อสร R:JJ
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องค์ทรงกระทาํดีต่อท่านแล้ว"
21 และประชาชนกล่าวแก่ โย-
ชูวาว่า "หามิได้ แต่ข้าพเจ้าทั ง
หลายจะปรนนิบัติพระเยโฮวาห์"
22 แล้วโยชูวากล่ าวแก่ประชา
ชนว่า "ท่านทั งหลายเป็นพยาน
ปรักปราํตนเองว่า ท่านได้เลือก
พระเยโฮวาห์ เพื�อปรนนิบัติพระ
องค์นะ" และเขากล่าวว่า "ข้าพ-
เจ้าทั งหลายเป็นพยาน"
23 ท่านจึงกล่าวว่า "เพราะฉะ-
นั น บัดนี จงทิ งพระอื�นซึ�งอยู่ใน
หมู่พวกท่านนั นเสีย และโน้ม
จิตใจของท่านเข้าหาพระเยโฮ-
วาห์พระเจ้าของอิสราเอล"
24 และประชาชนกล่าวแก่โยชู-
วาว่า "ข้าพเจ้าทั งหลายจะปรน-
นิบัติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ข้าพเจ้า และเชื�อฟังพระสุรเสียง
ของพระองค์"
25 ดังนั น โยชูวาก็ได้กระทาํ
พันธสัญญากับประชาชน และ
วางกฎเกณฑ์และกฎให้แก่เขาใน
วันนั นที�เมืองเชเคม
26 และโยชู วาก็จารึ กถ้ อยคาํ
เหล่ านี ไ ว้ ในหนั งสื อพระราช
บัญญัติของพระเจ้า และท่านได้
เอาก้อนหินใหญ่ตั งไว้ที� ใต้ ต้น
โอ๊กที� ในสถานบริสุทธิV แห่งพระ
เยโฮวาห์
27 และโยชู วากล่าวแก่ประชา
ชนทั งปวงว่า "ดูเถิด ศิลาก้อนนี 

จะเป็นพยานปรักปราํเรา เพราะ
ศิลานี ได้ ยิ นพระวจนะทั งสิ น
แห่งพระเยโฮวาห์ซึ� งตรัสแก่เรา
จึ งจะเป็ นพยานปรักปราํท่ าน
เกลือกว่าท่านจะปฏิเสธพระเจ้า
ของท่าน"
28 แล้วโยชูวาก็ปล่อยให้ประ-
ชาชนกลับไปยังที� มรดกของตน
ทุกคน

ความตายและการฝังศพ
ของโยชูวา

29 อยู่มา ภายหลังเหตุการณ์
เหล่านี โยชูวาบุตรชายนูนผู้ รับ
ใช้ของพระเยโฮวาห์กส็ิ นชีวิต มี
อายุหนึ�งร้อยสิบปี
30 และเขาก็ฝังท่านไว้ในที� ดิน
มรดกของท่านที� เมืองทิมนาท-
เสราห์ ซึ� งอยู่ในแดนเทือกเขา
แห่งเอฟราอิม ทิศเหนือของ
ยอดเขากาอัช
31 คนอิ สราเอลได้ ปรนนิ บั ติ
พระเยโฮวาห์ตลอดสมัยของโย-
ชูวา และตลอดสมัยของพวกผู้
ใหญ่ผู้มีอายุยืนนานกว่าโยชูวา
ผู้ซึ� งได้ทราบถึงบรรดาพระราช-
กิจซึ� งพระเยโฮวาห์ทรงกระทาํ
เพื�ออิสราเอล
32 กระดูกของโยเซฟซึ� งชนอิส-
ราเอลนาํมาจากอียิปต์นั น เขา
ฝังไว้ที�เมืองเชเคม ในส่วนที�ดิน
ซึ�งยาโคบซื อไว้จากลูกหลานของ
ฮาโมร์ บิดาของเชเคมเป็นเงิน

โยชูวา JK

(JJ) สดด HHT:HPM (JM) ปฐก MQ:J; ยชว JK:HK (JK) อพย HT:R; JK:M, P
(JQ) อพย HQ:JQ; ยชว JK:H (JO) ปฐก JR:HR (JP) ปฐก MH:KR (JR) วนฉ J:O-P
(JT) วนฉ J:R (MW) ยชว HT:QW; วนฉ J:T (MH) พบญ HH:J (MJ) ปฐก MM:HT; QW:JQ
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หนึ�งร้อยแผ่น ที�นี ตกเป็นมรดก
ของลูกหลานโยเซฟ
33 และเอเลอาซาร์บุตรชายของ
อาโรนก็สิ นชีวิต และเขาฝังศพ

ท่านไว้ในเนินเขาซึ� งเป็นของฟี-
เนหัสบุตรชายของท่าน ซึ� งได้
มอบไว้ให้ เขาในแดนเทือกเขา
เอฟราอิม

โยชูวา JK

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