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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
โยชูวา

 หน ังสือเล่ มน ้ี ได้ รบัชื่อจากผู้นําของอสิราเอล คือโยชูวา  บุ 
ตรนนู โยชูวาเป็นผู้นําของชาวอสิราเอลหลังจากท่ีโมเสส
ได้ เสียชวีติ เล่ มน ้ี เก ่ียวกับการท่ี ชนชาติ อสิราเอลได้ชนะ
แผ่นดิ นที ่พระเจ้าทรงสัญญาไว ้แก่  เขา เพื่อพระเจ้าจะทรง
ชว่ยเหลือชาวอสิราเอล  พระองค์ ต้องการสองสิง่จากพวก
เขา คือเขาต้องมีความเชื่อในพระเจ้า และเขาต้องเชื่อฟัง
พระเจ้า  แล ้วพระเยโฮวาห ์ได้  ต่อสู้ เพื่อเขา และโดยพระหตัถ์
อนัทรงฤทธิข์องพระองค์ พวกเขาได้ชนะแผ่นดินน้ัน

ตามลําดับวนั  เดือน  ปี ของอารช์บิ ชอบ  เจมส์ อาชชูร์
ระยะเวลาท่ีโยชูวาเป็นผู้นําของประเทศอสิราเอลน้ัน  คือ 26
 ปี โยชูวาเป็นผู้นําตัง้แต่ ปีก่อน  ค�ศ� 1451ตอนน้ันโยชู วาก 
ับคาเลบเป็นคนมี อายุ มากท่ีสุดในชาวอสิราเอล ทัง้สองคน
น้ี มีอายุ  ประมาณ 80  ปี 

โยชูวาได้ รบัหน้าท่ี  ใหม่ 
1  อยู ่มาเม่ือโมเสสผู้ รบัใช ้ของพระเยโฮวาห ์สิ ้นชวีติแล้ว

พระเยโฮวาห์ตรสักับโยชู วาบ ุตรชายนนูผู้ รบัใช ้ของโมเสส
วา่ 2 �โมเสสผู้ รบัใช ้ของเราสิน้ชวีติแล้ว ฉะน้ันบัดน้ีจงลุก
ขึ้น ยกข้ามแม่น้ําจอรแ์ดนน้ี ทัง้เจ้าและชนชาติ น้ี ทัง้หมดไป
ยงัแผ่นดินซ่ึงเรายกให ้แก่  เขาทัง้หลาย คือแก่คนอสิราเอล
3  ทุ กๆตําบลถิ ่นที ฝ่่าเท้าของเจ้าทัง้หลายจะเหยยีบลง เราได้
ยกให ้แก่  เจ้ าทัง้หลาย  ดังท่ี เราได้ตรสัไว้กับโมเสส 4  ตัง้แต่ 
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ถิน่ทุ รก ันดารและภูเขาเลบานอนน้ีไกลไปจนถึงแม่น้ําใหญ่
คือแม่น้ํายูเฟรติส  แผ่ นดินทัง้หมดของคนฮติไทต์ ถึงทะเล
ใหญ่ทางทิศตะวนัตก จะเป็นอาณาเขตของเจ้า 5  ไม่มี  ผู้ ใด
จะยนืหยดัต่อหน้าเจ้าได้ตลอดชวีติของเจ้า เราอยูกั่บโมเสส
มาแล้วฉันใด เราจะอยู่กับเจ้าฉันน้ัน เราจะไม่ละเลยหรอื
ละทิง้เจ้าเสีย 6 จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด เพราะเจ้าจะ
กระทําให ้ชนชาติ  น้ี  แบ ง่มรดกในแผ่นดินน้ัน ซ่ึงเราปฏิญาณ
ไว้กับบรรพบุรุษของเขาทัง้หลายวา่จะยกให ้เขา 7  เพียงแต่ 
จงเข้มแข็งและกล้าหาญยิง่เถิด ระวงัท่ีจะกระทําตามพระ
ราชบัญญั ติ ทัง้หมดซ่ึงโมเสสผู้ รบัใช ้ของเราได้บัญชาเจ้า
ไว ้น้ัน อยา่หลีกเล่ียงจากพระราชบัญญั ติ น้ันไปทางขวามือ
หรอืทางซ้าย เพื่อวา่เจ้าจะไปในถิน่ฐานใด  เจ้ าจะได้รบัความ
สําเรจ็อยา่งดี 8 อยา่ให ้หน ังสือพระราชบัญญั ติ  น้ี  หา่งเห ินไป
จากปากของเจ้า  แต่  เจ้ าจงตรกึตรองตามน้ันทัง้กลางวนั
และกลางคืน เพื่อเจ้าจะได้ระวงัท่ีจะกระทําตามข้อความท่ี 
เข ียนไวน้ั้นทุกประการ  แล ้วเจ้าจะมี ความจําเรญิ และเจ้าจะ
สําเรจ็ผลเป็นอยา่งดี 9 เราสัง่เจ้าไว ้แล ้วมิ ใช ่ หรอืวา่ จงเข้ม
แข็งและกล้าหาญเถิด อยา่ตกใจหรอืครา้มกลัวเลย เพราะ
วา่เจ้าไปในถิน่ฐานใด พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทรงสถิ 
ตก ับเจ้า�

โยชูวาเตรยีมประชาชนท่ีจะข้ามแม่น้ําจอร ์แดน 
10  แล ้วโยชู วาบ ัญชาเจ้าหน้าท่ีทัง้ปวงของประชาชนวา่

11 �จงไปในค่ายสัง่ประชาชนวา่ จงเตรยีมเสบียงอาหารไว้
เพราะวา่ภายในสามวนัท่านทัง้หลายจะต้องยกข้ามแม่น้ํา
จอรแ์ดนน้ี เพื่อ เข้าไปยดึครองแผ่นดิน ซ่ึงพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านให ้ยดึครอง � 12  แล ้วโย
ชูวาพู ดก ับคนรู เบน คนกาด และคนตระกูลมนัสเสห ์คร ึ
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่งหน่ึงวา่ 13 �จงจํา คํา ท่ี โมเสสผู้ รบั ใช ้ของพระเยโฮวาห์
บัญชาท่านทัง้หลายไว ้วา่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้
หลายจัดท่ีพักให ้ท่าน และประทานแผ่นดินน้ี แก่  ท่าน 14 จง
ให้ภรรยาของท่านทัง้หลาย ลูกเล็กของท่าน และฝูงสัตว์
ของท่านอยูใ่นแผ่นดินซ่ึงโมเสสยกให ้ท่ี ฟากแม่น้ําจอรแ์ดน
ข้างน้ี  แต่  ผู้ ชายท่ีชาํนาญศึกทัง้หลายในพวกท่านต้องถือ
อาวุธข้ามไปเป็นทัพหน้า เพื่อชว่ยพี่น้องของตน 15 จนกวา่
พระเยโฮวาห์จะประทานท่ีพักให ้แก่  พี่ น้องของท่าน  ดังท่ี 
ประทานแก่ ท่าน ทัง้ให้เขาได้ยดึครองแผ่นดินซ่ึงพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ เขา  แล ้ วท ่านจึงจะกลับไป
ยงัแผ่นดิ นที ่ท่านยดึครองและถือไวเ้ป็นกรรมสิทธิ์ คือแผ่น
ดินซ่ึงโมเสสผู้ รบัใช ้ของพระเยโฮวาห ์ได้  ให ้ แก่ พวกท่านฟาก
แม่น้ําจอรแ์ดนข้างน้ีทางดวงอาทิตย ์ขึ้น � 16 เขาทัง้หลาย
จึงตอบโยชู วาว ่า � สิ ่งสารพัดซ่ึงท่านบัญชาแก่ พวกเรา เรา
จะกระทําตาม ท่านจะใหพ้วกเราไปในท่ี ใดๆ เราจะไป 17 เรา
เชื่อฟังโมเสสในเรือ่งทัง้ปวงอยา่งไร เราจะเชื่อฟังท่านอยา่ง
น้ัน ขอเพียงวา่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงสถิ ตก ั บท 
่าน  ดังท่ี  พระองค์  ได้ สถิ ตก ับโมเสสก็ แล้วกัน 18  ผู้ ใดท่ีขัดขืน
คําบัญชาของท่าน และไม่เชื่อฟังถ้อยคําของท่าน  ไม่ วา่ท่าน
จะบัญชาเขาอยา่งไร  ผู้ น้ันจะต้องถึงตาย ขอเพียงให ้เข ้ม
แข็งและกล้าหาญเถิด�

2
นางราหบัชว่ยผู้ สอดแนม 

1 ต่อมาโยชู วาบ ุตรชายนนูได้ ใช ้ชายสองคนจากเมืองชิ
ทธิมเป็นการลับให้ไปสอดแนม  กล่าววา่ �จงไปตรวจดู แผ่ 
นดินน้ัน และเมืองเยรีโคด้วย� คนทัง้สองก็ ไป  เข ้าไปใน
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เรอืนของหญิงโสเภณีคนหน่ึงชื่อราหบั และพักอยู ่ท่ีน่ัน 2  
มี คนทูลกษั ตร ิย์เมืองเยรโีควา่ � ดู  เถิด  มี ชายอสิราเอลบาง
คนเข้ามาคืนน้ี เพื่อจะสอดแนมดู แผ่นดิน � 3 ฝ่ายกษั ตร ิ
ย์เมืองเยรโีคจึงใช้คนไปสัง่ราหบัวา่ �จงส่งคนเหล่าน้ันซ่ึง
มาหาเจ้าในบ้านของเจ้าออกมาให ้เรา เพราะเขามาเพื่อจะ
สอดแนมดูทัว่แผ่นดินของเรา� 4  แต่ หญิงน้ันได้ซ่อนชาย
ทัง้สองเสียแล้วจึงกล่าววา่ � มี  ผู้ ชายมาหาข้าพเจ้าจรงิ  
แต่ เขามาจากไหนข้าพเจ้าไม่ ทราบ 5 ต่อมาเม่ือจะปิดประตู
เมืองในเวลาพลบค่ํา คนเหล่าน้ั นก ็ออกไปแล้ว เขาไปทาง
ไหนข้าพเจ้าไม่ ทราบ จงรบีตามเขาไปเถิด คงทันเขา� 6  แต่ 
หญิงน้ันได้พาคนทัง้สองขึ้นบนหลังคาแล้วซ่อนตัวเขาไว ้ใต้ 
ต้นป่านซ่ึงวางลําดับตากไว ้ท่ี ดาดฟ้าบนหลังคาน้ัน 7 เขา
ทัง้หลายก็ ไล่ ตามคนทัง้สองไปทางแม่น้ําจอรแ์ดนจนถึง
ท่าข้าม พอคนท่ี ไล่ ตามน้ันออกไปแล้วเขาก็ ปิดประตู  เมือง 
8 เม่ือชายทัง้สองคนยงัไม่นอนหญิงน้ั นก ็ขึ้นไปหาเขาบน
หลังคา 9  กล ่าวแก่ชายน้ั นว ่า � ดิ ฉันทราบแล้ วว ่า พระเย
โฮวาห์ประทานแผ่นดินน้ี แก่ พวกท่าน ความครา้มกลัวต่อ
ท่านได้ตกอยู่บนเราทัง้หลาย และบรรดาชาวแผ่นดิ นก ็ครั ่
นคร ้ามต่อท่าน 10 เพราะเราทัง้หลายได้ยนิเรือ่งท่ีพระเย
โฮวาห์ทรงกระทําให้ทะเลแดงแหง้ไปต่อหน้าท่านเม่ือท่าน
ออกจากอยีปิต์ และเรือ่งการท่ีท่านได้กระทําแก่ กษัตรยิ ์ทัง้
สองของคนอาโมไรต์ ซ่ึงอยู่ฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้างโน้น
คือกษั ตร ิย ์สิ โหนและโอก  ผู้ ซ่ึงท่านทัง้หลายได้ทําลายเสีย
สิน้ 11 เพราะเรือ่งท่านน้ี แหละ พอเราได้ยนิข่าวน้ี  จิ ตใจ
ของเราก็ละลายไป  ไม่มี ความกล้าหาญเหลืออยู่ในสักคน
หน่ึงเลย เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเป็นพระเจ้า
ของสวรรค์เบื้องบนและโลกเบื้องล่าง 12 ฉะน้ันบัดน้ีขอท่าน
ปฏิญาณให ้ดิ ฉันในพระนามพระเยโฮวาห ์วา่ เม่ื อด ิฉันได้
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สําแดงความเมตตาต่อท่านแล้ว ท่านจะแสดงความเมตตา
ต่อเรอืนบิดาของดิฉันและให ้มี หมายสําคัญอนัแน่นอนต่ อก 
ัน 13และขอไว ้ช ีว ิตบ ดิามารดา  พี่ น้องชายหญิง และทุกคนท่ี
เป็นของวงศ์ ญาติ  น้ี  ให ้ ช ีวติเรารอดจากตาย� 14 ชายน้ันจึง
ตอบนางวา่ � ช ีวติของเราเพื่อชวีติของเจ้าน่ะหรอื ถ้าเจ้าไม่ 
แพร ่งพรายธุ รก ิ จน ้ี แก่  ผู้ใด เราจะมีความเมตตาและจรงิใจ
ต่อเจ้า เม่ือพระเยโฮวาห์ประทานแผ่นดินน้ี แก่  เรา � 15  แล 
้วนางจึงเอาเชอืกหยอ่นเขาทัง้สองลงทางหน้าต่าง เพราะ
บ้านของนางตัง้อยู ่ท่ี  กําแพงเมือง นางอาศัยอยู่ในกําแพง
16 นางจึงบอกเขาวา่ �จงขึ้นไปบนภู เขา ด้วยเกรงวา่ผู้ ท่ี  ไล่ 
ตามจะพบเข้า จงซ่อนตัวอยู่สามวนัจนกวา่ผู้ ท่ี  ไล่ ตามจะ
กลับ  แล ้วจึงค่อยออกเดินต่อไป� 17 ชายน้ันจึงพู ดก ับนาง
วา่ �ฝ่ายเราจะไม่ ให ้ผิดคําปฏิญาณซ่ึงเจ้าได้ ให ้เราปฏิญาณ
น้ัน 18  ดู  เถิด เม่ือเรายกเข้ามาในแผ่นดินน้ี  เจ้ าจงเอาด้าย
แดงน้ีผูกไว ้ท่ี  หน ้าต่างซ่ึงเจ้าหยอ่นเราลงไปน้ัน และเจ้าจง
รวบรวมบิดามารดา  พี่ น้อง และครวัเรอืนของบิดาทัง้สิน้
เข้ามาไว้ในบ้าน 19 ถ้ามี ผู้ ใดออกไปท่ีถนนนอกประตู บ้าน 
 ให ้โลหติของผู้ น้ันตกบนศีรษะของผู้ น้ันเอง ฝ่ายเราไม่ มี
ความผิด  แต่ ถ้ามีคนหน่ึงคนใดยกมือขึ้นทํารา้ยผู้ใดท่ี อยู ่
กับเจ้าในเรอืน  ให ้โลหติของคนน้ันตกบนศีรษะของเราเถิด
20  แต่ ถ้าเจ้าแพรง่พรายธุ รก ิจของเราแก่ ผู้ใด เราก็พ้นจาก
คําปฏิญาณซ่ึงเจ้าให้เราปฏิญาณไว ้น้ัน � 21 นางจึงกล่าววา่
� ให ้เป็นไปตามคําของท่านเถิด�  แล ้วนางก็ส่งคนทัง้สอง
น้ันไป เขาก็ ไป นางจึงเอาด้ายแดงผูกไว ้ท่ี  หน้าต่าง 22 คน
ทัง้สองออกไปแล้วปีนขึ้นไปบนภูเขาพักอยู ่ท่ี น่ันสามวนั จน
ผู้ ท่ี  ไล่ ตามกลับ เพราะผู้ ท่ี  ไล่ ตามน้ันได้ค้นหาอยู่ตลอดทาง
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ก็ ไม่  พบ 23 ชายทัง้สองก็ลงจากภูเขาอกี และข้ามไปหาโย
ชู วาบ ุตรชายนนู  แล ้วเล่าเหตุ การณ์ ทัง้สิน้ซ่ึงเกิดแก่ตนให ้
ฟัง 24 และเขากล่าวแก่โยชู วาว ่า �พระเยโฮวาห์ทรงมอบ
แผ่นดินน้ันทัง้หมดไว้ในมือเราแน่นอนแล้ว และยิง่กวา่น้ั 
นอ ีกบรรดาชาวบ้านชาวเมืองในแผ่นดินน้ี  ก็  มี ใจครั ่นคร ้าม
ไป เพราะเราเป็นเหตุ�

3
คนอสิราเอลข้ามแม่น้ําจอร ์แดน 

1 ฝ่ายโยชู วาก ็ต่ืนแต่ เชา้ เขาทัง้หลายยกออกจากชิทธิม
มาถึงแม่น้ําจอร ์แดน ทัง้ตั วท ่านและคนอสิราเอลทัง้หมด
เขาพักอยู ่ท่ี น่ั นก ่อนจะข้ามไป 2 ครัน้ล่วงมาได้สามวนั พวก
เจ้าหน้าท่ี ก็ ไปทัว่ค่าย 3  แล ้วบัญชาประชาชนวา่ �เม่ือท่าน
เหน็หบีพันธสัญญาแหง่พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่าน และ
เหน็คนเลวี ซ่ึง เป็นปุโรหติหามไป  ก็  ให ้ยกออกจากท่ีของ
ท่าน ตาม ห ีบน ้ัน ไป 4 ทิง้ ระยะ ของ ท่าน ไว ้ให ้หา่ง จาก หบี
ประมาณสองพันศอก อยา่เข้าไปใกล้ ห ี บน ้ัน เพื่อท่านทัง้
หลายจะได้ รู ้จักทางท่ีจะไป เพราะท่านยงัไม่เคยมาทางน้ี 
ก่อน � 5 ฝ่ายโยชูวาจึงกล่าวแก่ประชาชนวา่ �จงชาํระตัวให ้
บรสุิทธิ ์ เถิด เพราะวา่พรุง่น้ีพระเยโฮวาห์จะทรงกระทําการ
มหศัจรรย์ท่ามกลางท่าน� 6 โยชูวาสัง่พวกปุโรหติวา่ �จง
ยกหบีพันธสัญญาข้ามไปข้างหน้าประชาชนทัง้ปวง� เขา
ก็ยกหบีพันธสัญญาเดินไปข้างหน้าประชาชน 7 พระเยโฮ
วาห์ตรสักับโยชู วาว ่า � วนัน้ี เราจะเริม่ยกยอ่งเจ้าท่ามกลาง
สายตาของบรรดาอสิราเอล เพื่อเขาจะทราบวา่ เราอยู่กับ
โมเสสมาแล้วอยา่งไร เราจะอยู่กับเจ้าอยา่งน้ัน 8 และเจ้า
จงสัง่ปุโรหติผู้หามหบีพันธสัญญาวา่ �เม่ือท่านทัง้หลาย
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มารมิแม่น้ําจอรแ์ดนจงหยุดยนือยู่ในแม่น้ําจอร ์แดน � �
9 และโยชูวากล่าวแก่คนอสิราเอลวา่ �จงมาท่ี น่ี  เถิด และ
ฟังพระดํารสัของพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่าน� 10 และโย
ชูวากล่าววา่ � โดยเหตุ  น้ี ท่านทัง้หลายจะได้ทราบวา่ พระเจ้า
ผู้ทรงพระชนม์ ได้ ประทั บอย ู่ท่ามกลางท่านทัง้หลาย และวา่
พระองค์จะทรงขับไล่คนคานาอนั คนฮติไทต์ คนฮีไวต์ คน
เปรสิซี คนเกอรก์าชี คนอาโมไรต์ และคนเยบุสให้พ้นหน้า
ท่านทัง้หลายอยา่งแน่ นอน 11  ดู  เถิด  ห ีบพันธสัญญาแหง่
องค์พระผู้เป็นเจ้าป่ินสากลพิภพจะข้ามไปข้างหน้าท่านลง
ไปในแม่น้ําจอร ์แดน 12 ฉะน้ันบัดน้ีจงเลือกคนสิบสองคน
ออกจากตระกูลอสิราเอลตระกูลละคน 13 และต่อมาทั นที  ท่ี 
เม่ือฝ่าเท้าของปุโรหติผู้หามหบีแหง่พระเยโฮวาห ์องค์ พระ
ผู้เป็นเจ้าแหง่แผ่นดินโลกทัง้สิน้ จะลงไปยนือยู่ในแม่น้ํา
จอร ์แดน น้ําในแม่น้ําจอรแ์ดนจะถูกตัดขาดจากน้ําท่ีไหล
มาจากข้างบน น้ําน้ันจะหยุดตัง้ขึ้นเป็นกองเดียว� 14 ดัง
น้ันเม่ือประชาชนยกจากเต็นท์ของเขาทัง้หลาย เพื่อจะข้าม
แม่น้ําจอร ์แดน  พร ้อมกับปุโรหติหามหบีพันธสัญญาไปข้าง
หน้าประชาชน 15 เม่ือคนหามหบีมาถึงแม่น้ําจอรแ์ดนและ
เท้าของปุโรหติผู้หามห ีบก ้าวลงในรมิแม่น้ําแล้ว ( แม่น ้ํา
จอรแ์ดนขึ้นท่วมฝ่ังตลอดฤดู เก ่ียวข้าวเสมอ� 16 น้ําท่ีไหล
มาจากข้างบนก็หยุดตัง้ขึ้นและนนูขึ้นเป็นกองไกลออกไป
ยิง่นักตัง้แต่เมืองอาดัม ซ่ึงเป็นเมืองอยูข่้างๆเมืองศาเรธาน
และน้ําท่ีไหลลงสู่ทะเลแหง่ท่ี ราบ คือทะเลเค็ มน ้ั นก ็ขาดกัน
สิน้  แล ้วประชาชนก็ข้ามไปท่ีฝ่ังตรงข้ามเมืองเยร ีโค 17 และ
ปุโรหติผู้หามหบีพันธสัญญาของพระเยโฮวาหย์ ืนม ่ันอยูบ่น
ดินแดนแหง้กลางแม่น้ําจอร ์แดน คนอสิราเอลทัง้หมดก็
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เดินข้ามไปบนดินแหง้ จนประชาชนข้ามแม่น้ําจอรแ์ดนไป
หมด

4
 ท่ี ระลึกท่ีทําด้วยศิลาสองแหง่

1 ต่อ มา เม่ือ ประชาชน น้ัน ได้ ข้าม แม่น้ํา จอรแ์ดน เสรจ็
หมดแล้ว พระเยโฮวาหต์ร ัสส ่ังโยชู วาว ่า 2 �จงเลือกชาย
สิบ สอง คน จาก ประชาชน ตระกูล ละ คน 3 และ บัญชา เขา
วา่ �จงไปเอาศิลาสิบสองก้อนจากท่ี น่ี  ท่ี กลางแม่น้ําจอร ์
แดน ตรงท่ี ซ่ึงเท้าของปุโรหติย ืนม ่ันอยู ่น้ัน ขนมาวางไว้
ในท่ีซ่ึงท่านทัง้หลายจะนอนในคื นว ันน้ี� � 4  แล ้วโยชู วาก ็
เลือกชายสิบสองคน ซ่ึงท่านจัดตัง้จากประชาชนอสิราเอล
ตระกูลละคน 5 โยชูวาจึงสัง่เขาวา่ �จงผ่านไปข้างหน้าหบี
ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านลงไปกลางแม่ น้ําจอร ์
แดน  แล ้วแบกศิลามาคนละก้อนตามจํานวนตระกูลคน
อสิราเอล 6 เพื่อวา่สิง่น้ีจะเป็นหมายสําคัญในหมู่พวกท่าน
ทัง้หลาย ในเม่ือลูกหลานของท่านจะถามบิดาในเวลาต่อไป
วา่ �ศิลาเหล่าน้ี มี ความหมายอะไร� 7  แล ้ วท ่านจงตอบพวก
เขาวา่ �น้ําท่ีจอรแ์ดนขาดจากกันต่อหน้าหบีพันธสัญญา
แหง่พระเยโฮวาห์ เม่ือห ีบน ้ันข้ามแม่ น้ําจอร ์แดน น้ําใน
แม่น้ําจอรแ์ดนก็ขาดจากกัน ศิลาเหล่า น้ีจะ เป็ นที ่ราํลึก
แก่ลูกหลานอสิราเอลเป็นนิตย�์ � 8 คนอสิราเอลเหล่าน้ั 
นก ็กระทําตามท่ีโยชู วาบ ัญชา และขนหนิสิบสองก้อนมา
จากกลางจอร ์แดน ตามจํานวนตระกูลคนอสิราเอล  ดังท่ี 
พระเยโฮวาหต์ร ัสส ่ังโยชูวา และเขาก็แบกมายงัท่ี ซ่ึงเขา
พักอยู่ วางไว ้ท่ี น่ัน 9 และโยชูวาได้ตัง้ศิลาสิบสองก้อนไว้
กลางแม่น้ําจอร ์แดน ตรงท่ี ท่ี  เท ้าของปุโรหติผู้หามหบีพันธ
สัญญายนือยู่ และศิลาเหล่าน้ั นก ย็งัอยูจ่นทุกวนัน้ี 10 เพราะ
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วา่ ปุโรหติ ผู้ หาม ห ีบน ้ัน ได้ ยนื อยู ่ท่ี กลาง จอรแ์ดน กวา่ สิง่
สารพัดจะสําเรจ็ ตามซ่ึงพระเยโฮวาห์บัญชาโยชูวาให้บอก
ประชาชน ตามซ่ึงโมเสสได้บัญชาไว้กับโยชู วาท ุกประการ
 แล ้วประชาชนก็ ร ีบข้ามไป 11 ต่อมาเม่ือประชาชนข้ามไป
หมดแล้ว  ห ีบแหง่พระเยโฮวาห์และปุโรห ิตก ็ข้ามไปต่อหน้า
ประชาชน 12 คนรู เบน คนกาด และคนมนัสเสห ์คร ่ึงตระกูล
ถืออาวุธนําหน้าคนอสิราเอลข้ามไปตามท่ีโมเสสได้สัง่เขาไว้
13  มี คนถืออาวุธไว ้พร ้อมท่ี จะเข้ าสงครามประมาณส่ีหม่ืน
คนได้ข้ามไปต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์เพื่อทําศึก ไปถึงท่ี
ราบเขตเมืองเยร ีโค 14 ในวนัน้ันพระเยโฮวาหท์รงยกยอ่งโย
ชู วาท ่ามกลางสายตาของคนอสิราเอลทัง้ปวง เขาทัง้หลาย
ก็ยาํเกรงท่าน  ดัง ท่ี เขาเคยยาํเกรงโมเสสตลอดชวีติของ
ท่าน 15 พระเยโฮวาหต์รสักับโยชู วาว ่า 16 �จงบัญชาปุโรหติ
ผู้หามหบีพระโอวาทให้ขึ้นมาจากจอร ์แดน � 17 โยชูวาจึ 
งบ ัญชาแก่ ปุ โรหติวา่ �จงขึ้นมาจากจอรแ์ดนเถิด� 18 ต่อ
มาเม่ือปุโรหติผู้หามหบีพันธสัญญาแหง่พระเยโฮวาห์ขึ้น
มาจากกลางจอร ์แดน เม่ือฝ่าเท้าของปุโรหติยกขึ้นเหยยีบ
แผ่นดินแหง้ น้ําในจอรแ์ดนก็ กล ับมายงัท่ี เก ่าไหลท่วมฝ่ัง
อยา่งเดิม

กิลกาลคือค่ายแหง่แรกในคานาอนั
19 ประชาชนได้ขึ้นจากจอรแ์ดนในว ันที ่ สิ บเดือนท่ี หน่ึง 

ไปตัง้ค่ายอยู ่ท่ี กิลกาล รมิเขตเมืองเยรโีคข้างทิศตะวนัออก
20 และศิลาสิบสองก้อนซ่ึงเขานําออกมาจากจอรแ์ดนน้ัน
โยชู วาก ็ ได้ ตัง้ไว ้ท่ี กิลกาล 21 ท่านจึงกล่าวแก่คนอสิราเอลวา่
�เวลาภายหน้าเม่ือลูกหลานจะถามบิดาของเขาวา่ �ศิลา
เหล่า น้ี มี ความ หมาย อะไร� 22  แล ้ วท ่าน จง ตอบ แก่ ลูก
หลานให้ทราบวา่ �อสิราเอลได้ข้ามจอรแ์ดนน้ีบนดินแหง้�
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23 เพราะวา่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้หลายกระทํา
ให ้แม่น ้ําจอรแ์ดนแหง้ไปเพื่อท่าน จนท่านข้ามไปได้ หมด  
ดังท่ี พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่านกระทําแก่ทะเลแดง ทรง
กระทําให ้แห ้งเพื่อเราทัง้หลาย จนเราข้ามไปหมด 24 เพื่อ
ชนชาติทัง้หลายทัว่พิภพจะได้ทราบวา่พระหตัถ์พระเยโฮ
วาห์น้ันทรงฤทธิ์ เพื่อท่านทัง้หลายจะยาํเกรงพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านเป็นนิตย�์

5
1 ต่อมาเม่ือบรรดากษั ตร ิย์ของคนอาโมไรต์ซ่ึงอยู่ฟาก

จอรแ์ดนข้างตะวนัตก และบรรดากษั ตร ิย์ของคนคานาอนั
ซ่ึงอยู ่ใกล้  ทะเล  ได้ ย ินว ่าพระเยโฮวาห์ทรงบันดาลให้น้ําใน
จอรแ์ดนแหง้ไปต่อหน้าคนอสิราเอล  ให ้เราข้ามฟากไปได้
หมดแล้ว  จิ ตใจของเขาก็ละลายไป  ไม่มี กําลังใจในตั วอ ีกต่อ
ไปเหตุเพราะคนอสิราเอล

คนอสิราเอลรุน่ใหม่ เข้าสุหนัต 
2 คราวน้ัน พระเยโฮวาหต์รสักับโยชู วาว ่า �จงทํามีดด้วย

หนิคมและให้คนอสิราเอลเข้าสุ หน ัตเป็ นคร ้ังท่ี สอง � 3 โย
ชูวาจึงทํามีดด้วยหนิคมและให้คนอสิราเอลเข้าสุ หน ัตท่ี
เนินเขาแหง่หนังหุม้ปลายองคชาต 4  น่ี แหละเป็นเหตุซ่ึงโยชู
วาให้เขาเข้าสุ หน ัต ในบรรดาประชาชนผู้ออกมาจากอยีปิต์
พวกผู้ ชาย คือทหารทัง้หมดสิน้ชวีติเสียตามทางในถิน่ทุ รก 
ันดารหลังจากท่ีออกจากอยีปิต์ 5  แม้ว ่าประชาชนผู้ออกมา
เหล่าน้ันได้ เข ้าสุ หน ัตหมดทุกคนแล้ว  แต่ ประชาชนทุกคน
ท่ี เก ิดมาใหม่ตามทางท่ีในถิน่ทุ รก ันดารหลังจากท่ีออกมา
จากอยีปิต์ น้ัน ยงัไม่ ได้  เข้าสุหนัต 6 เพราะวา่คนอสิราเอล
เดินทางส่ี สิ บปี อยู ่ในถิน่ทุ รก ันดารจนประชาชนทัง้สิน้ คือ
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ทหารท่ีออกมาจากอยีปิต์ สิ ้นชวีติเสียหมด เพราะเขามิ ได้ 
เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์  ผู้ ซ่ึงพระเยโฮวาหท์รง
ปฏิญาณกับเขาวา่  พระองค์ จะไม่ทรงยอมให้เขาเหน็แผ่น
ดิน ซ่ึงพระเยโฮวาห ์ได้ ปฏิญาณแก่บรรพบุรุษวา่จะประทาน
แก่เราทัง้หลาย เป็นแผ่นดิ นที ่ มีน ้ํานมและน้ําผึ้งไหลบรบูิ 
รณ ์ 7  แต่  บุ ตรของเขาซ่ึงพระองค์ทรงให้แทนเขาน้ัน โยชู 
วาก ็ ได้  ให ้ เข้าสุหนัต เพราะวา่เขายงัไม่ เข้าสุหนัต เพราะวา่
เขาไม่เคยได้ เข ้าสุ หน ัตเม่ือมาตามทาง 8 ต่อมาเม่ือได้ ให ้
ประชาชนเข้าสุ หน ัตเสรจ็หมดแล้ว เขาก็พักอยู่ในท่ีอาศัย
ในค่ายจนกวา่จะหายเป็นปกติ 9 พระเยโฮวาห์ตรสักับโยชู 
วาว ่า � วนัน้ี เราได้ กล ้ิงความอดสูเพราะอยีปิต์ไปให้พ้นเจ้า
แล้ว� จึงเรยีกชื่อตําบลน้ั นว ่ากิลกาลจนทุกวนัน้ี 10 ฝ่ายคน
อสิราเอลได้ตัง้ค่ายท่ีกิลกาล เขาถือเทศกาลปัสกาในว ันที ่ สิ 
บส่ีของเดือนน้ันเวลาเยน็  ณ  ท่ี ราบเมืองเยร ีโค 

มานาขาดไป
11 ว ันร ุ่งขึ้นหลังวนั เทศกาลปัสกา วนั น้ันเองเขา ก็รบั

ประทานผลอนัเกิดจากแผ่นดิน คือขนมไรเ้ชื้อและข้าวคัว่
12  ตัง้แต่ ว ันร ุ่งขึ้นมานาก็ขาดไป คือเม่ือเขาได้รบัประทาน
ผลจากแผ่นดิน คนอสิราเอลไม่ มี มานาอกีเลย ในปีน้ันเขา
รบัประทานผลจากแผ่นดินคานาอนั

จอมพลโยธาของพระเยโฮวาหป์รากฏแก่โยชูวา
13 ต่อมาเม่ือโยชูวาอยู่ข้างเมืองเยร ีโค ท่านก็เงยหน้าขึ้น

มองดู และดู เถิด  มี ชายคนหน่ึงชกัดาบออกมาถือยนือยูต่รง
หน้าท่าน โยชูวาเข้าไปหาชายน้ัน  กล ่าวแก่เขาวา่ �ท่านอยู่
ฝ่ายเราหรอือยู่ฝ่ายศั ตรู � 14  ผู้ น้ันจึงตอบวา่ � มิใช ่  ท่ี เรา
มาน้ี ก็ มาเป็นจอมพลโยธาของพระเยโฮวาห�์ ฝ่ายโยชู วาก 
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็กราบลงถึ งด ินนมัสการแล้วถามวา่ � เจ้ านายของข้าพเจ้า
ท่านจะให ้ผู้รบัใช ้ของท่านกระทําอะไร� 15และจอมพลโยธา
ของพระเยโฮวาห์จึงสัง่โยชู วาว ่า �จงถอดรองเท้าออกจาก
เท้าของเจ้าเสีย เพราะวา่ท่ี ซ่ึงเจ้ายนือยู ่น้ี เป็ นที ่ บรสุิทธิ ์�
โยชู วาก ็กระทําตาม

6
พระเจ้าทรงชนะเมืองเยร ีโค 

1 เพราะเหตุคนอสิราเอลเมืองเยรีโคต้องถูกปิดไว้  ไม่มี 
คนเข้าออกได้ เลย 2 พระเยโฮวาห์ตรสั กับโยชู วาว ่า � ดู  
แน่ะ เราได้มอบเมืองเยรโีคไวใ้นมือเจ้าแล้ว ทัง้กษั ตร ิยแ์ละ
ทแกล้วทหาร 3  เจ้ าทัง้หลายจงเดินขบวนรอบเมือง คือให้
บรรดาทหารไปรอบเมืองครัง้หน่ึง  เจ้ าจงทําเชน่ น้ีหกวนั
4  ให ้ ปุ โรหติเจ็ดคนถือแตรเขาแกะตัวผู้ เจ ็ดคันนําหน้าหบี
และในว ันที ่ เจ ็ดน้ันเจ้าทัง้หลายจงเดินรอบเมืองเจ็ดครัง้  ให ้ 
ปุ โรหติเป่าแตรไปด้วย 5 และต่อมาเม่ือเขาเป่าเขาแกะตัวผู้
เป็นเสียงยาว พอเจ้าได้ยนิเสียงแตรน้ัน  ก็  ให ้ประชาชนทัง้
ปวงโห่รอ้งขึ้นด้วยเสียงอนัดัง กําแพงเมืองน้ั นก ็จะพังลง
ราบ และประชาชนจะขึ้นไปทุกคนต่างตรงไปข้างหน้าตน�
6 ฝ่ายโยชู วาบ ุตรชายนนูจึงเรยีกปุโรหติมาสัง่วา่ �จงยก
หบีพันธสัญญาขึ้นหามไป  ให ้ ปุ โรหติเจ็ดคนถือแตรเขาแกะ
ตัวผู้ เจ ็ดคันเดินนําหน้าหบีแหง่พระเยโฮวาห�์ 7 และท่าน
สัง่ประชาชนวา่ �จงออกเดินรอบเมืองน้ัน  ให ้ทหารถืออาวุธ
เดินข้างหน้าหบีแหง่พระเยโฮวาห�์ 8 ต่อมาเม่ือโยชู วาบ ัญ
ชาแก่ประชาชนแล้ว  ปุ โรหติเจ็ดคนท่ีถือเขาแกะตัวผู้ เจ ็ดคั 
นก ็เดินผ่านไปข้างหน้าต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์และเป่า
แตรไปด้วย และมี ห ีบพันธสัญญาแหง่พระเยโฮวาหต์ามเขา
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มา 9 และทหารถืออาวุธเดินอยู ่หน ้าปุโรหติผู้ เป่าแตร และ
กองระวงัหลั งก ็เดินตามหบี ฝ่ายปุโรห ิตน ้ั นก ็เดินเรือ่ยไป
เป่าแตรอยู่ 10  แต่ โยชู วาบ ัญชาประชาชนวา่ �ท่านอยา่โห ่
รอ้ง อยา่ให้ใครได้ยนิเสียงของท่าน อยา่ให้ถ้อยคําหลุดจาก
ปากของท่านทัง้หลายเลย จนกวา่จะถึงว ันที ข่้าพเจ้าบอกให้
ท่านโห ่รอ้ง ท่านจึงโห่รอ้งกัน� 11  ห ีบแหง่พระเยโฮวาห์จึง
เวยีนรอบเมืองดังน้ี แหละ คือเวยีนรอบหน่ึงเท่ียว เขาก็ กล 
ับเข้าค่าย นอนค้างคืนอยู่ในค่ายน้ัน 12 โยชูวาต่ืนขึ้นแต่เชา้
และปุโรห ิตก ย็กหบีแหง่พระเยโฮวาหข์ึ้นหาม 13และปุโรหติ
เจ็ดคนถือแตรเขาแกะตัวผู้ เจ ็ดคันเดินนําหน้าหบีแหง่พระ
เยโฮวาห์เรือ่ยไปและเป่าแตรไปด้วย และทหารถืออาวุธก็
เดินอยู่ข้างหน้าเขา และกองหลั งก ็เดินอยู่ข้างหลังหบีแหง่
พระเยโฮวาห์ ฝ่ายปุโรห ิตน ั ้นก เ็ดินเป่าแตรไปเรือ่ยๆ 14 และ
ในว ันที ่สองเขาก็เดินรอบเมืองน้ั นคร ้ังหน่ึงแล้วกลับเข้า
ค่ายอกี เขาทําเชน่น้ี อยู ่หกวนั 15 ต่อมาในว ันที ่ เจ ็ดเขาลุกขึ้น
แต่ เชา้ตรู ่เดินกระบวนรอบเมืองอยา่งเคยเจ็ดครัง้ เฉพาะ
วนัเดียวน้ันเขาได้เดินกระบวนรอบเมืองเจ็ดครัง้ 16  อยู ่มา
ในครัง้ท่ี เจ็ด เม่ือปุโรหติเป่าแตร โยชูวาบอกแก่ประชาชน
วา่ �จงโห่รอ้งขึ้นเถิด เพราะพระเยโฮวาห์ทรงมอบเมืองให ้
แก่ ท่านแล้ว 17 เมืองน้ันและสารพัดในเมืองน้ันจะถูกสาป
แชง่ต่อพระเยโฮวาห์  เวน้แต่ ราหบัหญิงโสเภณีกับคนทัง้
หลายท่ี อยู ่ในเรอืนของนางจะรอดชวีติ เพราะวา่นางได้ซ่อน
ผูส่ื้อสารท่ีพวกเราใช ้ไป 18  แต่ ส่วนท่านทัง้หลาย จงหา่งไกล
จากของท่ี ถู กสาปแชง่น้ัน เกรงวา่เม่ือท่านทัง้หลายจะเก็บ
สิง่ท่ี ถู กสาปแชง่แล้ วน ้ันไว ้บ้าง ท่านเองจะต้องถูกสาปแชง่
ทัง้จะทําให้ค่ายของคนอสิราเอลเป็นสิง่ท่ี ถู กสาปแชง่ และ
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นําความทุกข์ลําบากมาสู่ 19  แต่ บรรดาเงนิและทอง และ
เครือ่งใช ้ท่ี ทําด้วยทองสัมฤทธิ์และเหล็กเป็นของถวายแด่
พระเยโฮวาห์  ให ้นําเข้าไปไว้ในคลังของพระเยโฮวาห�์ 20  
เหตุ ฉะน้ันประชาชนก็ โห ่รอ้งเม่ือปุโรหติเป่าแตร ดังน้ันพอ
ประชาชนได้ยนิเสียงแตร เขาก็ โห ่รอ้งดังและกําแพงก็พัง
ลงราบ ประชาชนจึงขึ้นไปในเมืองทุกคนต่างตรงไปข้างหน้า
ตนและเข้ายดึเมืองน้ัน 21  แล ้วเขาก็ทําลายสารพัดท่ี อยู ่
ในเมืองน้ันเสียสิน้ด้วยคมดาบ ทัง้ชายและหญิง  หน ุ่มและ
แก่ ทัง้ววั แกะและลา 22  แต่ โยชูวาได้สัง่ชายสองคนผู้ ท่ี ไป
สอดแนมแผ่นดินน้ั นว ่า �จงเข้าไปในเรอืนของหญิงโสเภณี
และนําหญิงน้ั นก ับสารพัดซ่ึงหญิงน้ั นม ี อยู ่ออกมาดังท่ีท่าน
ได้ปฏิญาณแก่นางไว�้ 23 ดังน้ันชายหนุ่ มท ่ีเป็นผู้สอดแนม
ก็ เข ้า ไป นํา รา หบั ออก มา กับ บิดา มารดา และ พี่ น้อง และ
สารพัดซ่ึงเป็นของนาง และเขานําญาติ พี่ น้องทัง้หมดของ
นางออกมาให้ไปพักอยู่นอกค่ายของอสิราเอล 24 ส่วนเมือง
น้ันเขาก็ จุ ดไฟเผาเสียทัง้สารพัดท่ี อยู ่ในเมืองน้ัน นอกจาก
เงนิและทองและเครือ่งใช ้ท่ี ทําด้วยทองสัมฤทธิ์และด้วย
เหล็กน้ัน เขานํามาไวใ้นคลังในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์
25 ส่วนราหบัหญิงโสเภณี และครอบครวับิดาของนาง และ
สารพัดท่ีเป็นของนาง โยชูวาได้ ไว้ชวีติ และนางก็อาศัยอยู่
ในอสิราเอลจนทุกวนัน้ี เพราะวา่นางซ่อนผู้ ส่ือสาร ซ่ึงโยชู
วาส่งไปสอดแนมเมืองเยร ีโค 26 ในคราวน้ันโยชูวาใหค้นทัง้
หลายปฏิญาณวา่ � ผู้ ใดท่ี ลุ กขึ้นสรา้งเมืองน้ี ใหม่ คือเมือง
เยร ีโค  ก็  ให ้ ผู้ น้ันได้รบัคําสาปแชง่เฉพาะพระพักตรพ์ระเย
โฮวาห์  ผู้ ใดวางรากลงก็ ให ้ ผู้ น้ันเสียบุตรหวัปี  ผู้ ใดตัง้ประ
ตูเมืองขึ้ นก ็ ให ้ เสียบ ุตรสุดท้อง� 27 ดังน้ันแหละพระเยโฮ
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วาห์ทรงสถิตอยู่กับโยชูวา และชื่อเสียงของท่านเล่ืองลือไป
ตลอดแผ่นดิน

7
อาคานถูกประหารชวีติเพราะบาปของเขา

1  แต่ คนอสิราเอลได้ละเมิดในเรือ่งของท่ี ถู กสาปแชง่น้ัน
เพราะอาคานบุตรชายคารมี  ผู้ เป็นบุตรชายศั บด ี  ผู้ เป็น
บุตรชายเศ-ราห์ ตระกูลยูดาห์  ได้ นําของท่ี ถู กสาปแชง่บาง
ส่วนไปเป็นของตน และพระพิโรธของพระเยโฮวาห ์ก็  พลุ ่ง
ขึ้นต่อคนอสิราเอล 2 ฝ่ายโยชูวาให้คนออกจากเยรีโคไป
ยงัเมืองอยั ซ่ึงอยู ่ใกล้ เบธาเวน ข้างทิศตะวนัออกของเมือง
เบธเอล บอกเขาวา่ �จงขึ้นไปและสอดแนมดูเมืองน้ัน�
คนเหล่าน้ั นก ็ขึ้นไปและสอดแนมดู ท่ี เมืองอยั 3 และเขา
กลับมารายงานแก่โยชู วาว ่า � ไม่ ต้องให้ประชาชนทัง้หมด
ขึ้นไป  ให ้สักสองสามพันคนขึ้นไปตีเมืองอ ัยก ็ พอ  ไม่ ต้อง
ให้ประชาชนทัง้หมดลําบากท่ีน่ันเลย เพราะเขามีคนน้อย�
4 เพราะฉะน้ันจึ งม ีประชาชนขึ้นไปท่ีน่ันเพียงสามพันคน  
แต่ ต้องแตกหนี ให ้พ้นหน้าชาวเมืองอยั 5 ฝ่ายชาวเมืองอ ั
ยก ็ฆ่าฟันคนเหล่าน้ันตายประมาณสามสิบหกคน โดยขับ
ไล่คนเหล่า น้ันจากตรงหน้าประตู เมืองไปยงั เชบารมิฟัน
เขาตามทางลง และจิตใจของประชาชนก็ละลายไปอยา่งน้ํา
6 ฝ่ายโยชู วาก ็ฉีกเส้ือผ้าของตนซบหน้าลงถึ งด ินหน้าหบี
แหง่พระเยโฮวาหจ์นถึงเวลาเยน็ ทัง้ท่านกับพวกผู้ ใหญ่ ของ
คนอสิราเอล ต่างก็เอาผงคลี ดิ นใส่ศีรษะของตน 7 โยชูวาก
ราบทูลวา่ � โอ ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า อนิจจาเอย๋
เป็น ไฉน พระองค์ จึง ทรง นํา ชนชาติ น้ี ข้าม แม่น้ํา จอรแ์ดน
มา เพื่อจะมอบเราทัง้หลายไว้ในมือของคนอาโมไรต์ ให ้
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ทําลายเสีย พวกข้าพระองค์ มี ความเสียดายท่ี ไม่ พอใจอยู่
เพียงฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้างโน้น 8  โอ ข้าแต่ องค์  พระผู้
เป็นเจ้า ข้าพระองค์จะทูลประการใดได้เล่าเม่ื ออ ิสราเอล
หนัหลังหนี ให ้พ้นหน้าศั ตรู เสียแล้ว 9 เพราะวา่คนคานาอ ันก 
ับผู้ ท่ี อาศัยอยู่ในแผ่นดินน้ันคงจะได้ ยนิ  แล ้วคงจะยกมา
ตัง้ล้อมพวกข้าพระองค์ และตัดชื่อของบรรดาข้าพระองค์
เสียจากแผ่นดินโลก และพระองค์จะทรงกระทําประการใด
ต่อพระนามอนัยิง่ใหญ่ของพระองค์� 10 ฝ่ายพระเยโฮวาห์
ตรสักับโยชู วาว ่า �จงลุกขึ้นเถิด ไฉนเจ้าจึงซบหน้าลงดังน้ี 
เล่า 11 คนอสิราเอลได้กระทําบาป เขาได้ละเมิดพันธสัญญา
ซ่ึงเราได้บัญชาเขาไว้ เขาได้ยกัยอกของท่ี ถู กสาปแชง่ เขา
ได้ขโมยและปิดบัง และได้เอาของรวมไวกั้บข้าวของของตน
12 เพราะฉะน้ันคนอสิราเอลจึงยนืหยดัต่อสู้ ศัตรู ของตนไม่ 
ได้  ได้ หนัหลังหนีต่อหน้าศั ตรู เพราะเขากลายเป็นสิง่ท่ี ถู ก
สาปแชง่ เราจะไม่ อยู ่กับเจ้าทัง้หลายอกีต่อไป  เวน้แต่  เจ้ า
จะทําลายสิง่ของท่ี ถู กสาปแชง่เหล่าน้ันเสียจากท่ามกลาง
พวกเจ้า 13 จงลุกขึ้นชาํระประชาชนให ้บรสุิทธิ ์และกล่าววา่
�จงชาํระตัวเสียเพื่อวนัพรุง่น้ี เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของคนอสิราเอลกล่าวเชน่น้ี วา่ � โอ อสิราเอลเอย๋  มี  สิ ่งของ
ท่ี ถู กสาปแชง่อยูใ่นหมู่พวกเจ้า  เจ้ าจะยนืหยดัต่อสู้ ศัตรู ของ
เจ้าไม่ ได้ จนกวา่เจ้าจะนําสิง่ของท่ี ถู กสาปแชง่น้ันออกเสีย
จากหมู่พวกเจ้า� � 14 พอรุง่เชา้เจ้าทัง้หลายจงเข้ามาทีละ
ตระกูล ตระกูลใดท่ีพระเยโฮวาห์ทรงเลือกจับไว ้ก็ ต้องเข้า
มาทีละครอบครวั ครอบครวัใดท่ีพระเยโฮวาห์ทรงเลือกจับ
ไว ้ก็  ให ้ เข ้ามาที ละคร ัวเรอืน ครวัเรอืนใดท่ีพระเยโฮวาห์ทรง
เลือกจับไว้  ก็  ให ้ เข ้ามาทีละคน 15  ผู้ ใดถูกจับวา่มีของท่ี ถู ก
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สาปแชง่น้ัน  ก็ ต้องถูกเผาเสียด้วยไฟ ทัง้ตัวเขาและสารพัด
ท่ีเป็นของเขา เพราะเขาได้ละเมิดพันธสัญญาของพระเย
โฮวาห์ และเพราะเขาได้กระทําความโง่เขลาในอสิราเอล�
16 โยชูวาจึงลุกขึ้นแต่ เชา้ตรู ่และนําคนอสิราเอลเข้ามาทีละ
ตระกูล และตระกูลยูดาห ์ถู กทรงเลื อก 17 จึงนําครอบครวั
ของยูดาห ์เข้ามา และทรงเลือกครอบครวัเศ-ราห์ และนํา
ครอบครวัเศ-ราห์มาทีละคน และศั บด ี ถู กทรงเลื อก 18 และ
นําครวัเรอืนของท่านเข้ามาทีละคน และคนท่ี ถู กทรงเลือก
คืออาคานบุตรชายคารมี  ผู้ เป็นบุตรชายศั บด ี  ผู้ เป็นบุตร
ชายเศ-ราห์ ตระกูลยูดาห์ 19 ฝ่ายโยชูวาจึงกล่าวแก่อาคาน
วา่ �ลูกเอย๋ จงถวายสงา่ราศี แด่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
อสิราเอล และจงสารภาพต่อพระองค์ จงบอกข้ามาวา่เจ้า
ได้กระทําอะไรไป อยา่ปิดบังไว้จากข้าเลย� 20 และอาคาน
ตอบโยชู วาว ่า �เป็นความจรงิแล้ วท ่ีข้าพเจ้าได้กระทําบาป
ต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอสิราเอล ข้าพเจ้าได้กระทํา
ดังน้ี 21 ในหมู่ของท่ีรบิมาข้าพเจ้าได้ เห ็นเส้ือคลุมงามตัว
หน่ึงของเมืองบาบิ โลน กับเงนิสองรอ้ยเชเขล และทองคํา
แท่งหน่ึงหนั กห ้าสิบเชเขล ข้าพเจ้าก็โลภอยากได้ของเหล่า
น้ัน ข้าพเจ้าจึงเอามา  ดู  เถิด ของเหล่าน้ันซ่อนอยู ่ใต้  ดิ นใน
เต็นท์ของข้าพเจ้า เงนิน้ันอยู ่ข้างล่าง � 22 ฝ่ายโยชู วาก ็ ให ้ ผู้ 
ส่ือสารออกไปและเขาทัง้หลายก็วิง่ไปท่ี เต็นท์  ดู  เถิด ของน้ัน
ซ่อนอยู่ในเต็นท์ของเขา  มี เงนิอยู ่ข้างล่าง 23 เขาก็เอาออก
มาจากกลางเต็นท์นําไปให้โยชูวาและคนอสิราเอลทัง้ปวง
 แล ้วเขาก็วางของเหล่าน้ันลงต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
24 และโยชู วาก ับบรรดาคนอสิราเอลจึงพาอาคานบุตรชาย
เศ-ราห์  พร อ้มกับเงนิ เส้ือคลุมตั วน ัน้ และทองแท่งน้ัน ทั ้งบ 
ุตรชายหญิงของเขา ทัง้ววั  ลา แพะแกะ และเต็นท์ของเขา  ทุ 
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กสิง่ท่ีเขามี อยู ่และนําคนกับของทัง้หมดไปยงัหุบเขาอาโคร์
25 และโยชูวากล่าววา่ �ทําไมเจ้าจึงนําความยากรา้ยมาให ้
เรา พระเยโฮวาหจ์ะทรงนําความยากรา้ยมาถึงเจ้าในวนัน้ี�
และบรรดาคนอสิราเอลก็เอาหนิขวา้งเขาให ้ตาย เผาเขาทัง้
หลายด้วยไฟ เม่ือขวา้งเขาด้วยก้อนหนิแล้ว 26  แล ้วเอาหนิ
ถมกองทับเขาไวเ้ป็นกองใหญ่ยงัอยู่จนทุกวนัน้ี และพระเย
โฮวาห ์ก็ ทรงหนักลับจากพระพิโรธอนัแรงกล้าของพระองค์
เพราะฉะน้ันจนถึงทุกวนัน้ีเขายงัเรยีกท่ีน้ั นว ่าหุบเขาอาโคร์

8
คนอสิราเอลชนะและเผาเมืองอยั

1 พระเยโฮวาหต์รสักับโยชู วาว ่า �อยา่กลัวหรอืขยาดเลย
จงนําทหารทัง้หมดไปกับเจ้า  ลุ กขึ้นไปยงัเมืองอยัเถิด  ดู  
เถิด เราได้มอบกษั ตร ิย์เมืองอยัไว้ในมือเจ้าแล้ว  พร ้อมทัง้
ประชาชนของเขา เมืองของเขาและแผ่นดินของเขาด้วย 2  
เจ้ าจงกระทําแก่เมืองอยัและกษั ตร ิย์ของเมืองน้ันเชน่เดีย
วกั บท ่ี เจ้ ากระทํากับเมืองเยรโีคและกษั ตร ิย์ของเมืองน้ัน  
แต่ ข้าวของและสัตว ์ท่ี รบิมาน้ัน ตกเป็นของเจ้าได้ จงตัง้ซุ่ม
ไว ้ท่ี ข้างหลังเมือง� 3 โยชูวาจึงลุกขึ้นพรอ้มกับบรรดาทหาร
ไปยงัเมืองอยั และโยชูวาได้คัดทแกล้วทหารสามหม่ืนคน
ให้ยกไปในเวลากลางคืน 4 และท่านบัญชาเขาวา่ � ดู  เถิด 
ท่านจงซุ่มอยู่ข้างหลังเมือง อยา่ให้หา่งไกลจากเมืองนัก
และใหเ้ตรยีมตัวไว ้พร อ้มทุกคน 5 ส่วนตัวเราและประชาชน
ทัง้หมดท่ี อยู ่กับเราจะเข้าไปถึงตัวเมือง และต่อมาเม่ือเขา
ออกมาต่อสู้เราอยา่งคราวก่อน เราก็จะถอยหนี ให ้พ้นหน้า
เขา 6 (เขาจะตามเราออกมา� จนเราจะได้ลวงเขาให้ออก
มาหา่งจากตัวเมือง เพราะเขาจะพูดวา่ �เขาทัง้หลายกําลัง
หนีจากเราอยา่งคราวก่อน�  ฉะน้ี เราจะหนี ให ้พ้นหน้าเขา
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เรือ่ยมา 7  แล ้ วท ่านทัง้หลายจงลุกจากท่ี ซุ่มซ่อนเข้ายดึ
เมืองน้ันไว้ เพราะพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่านจะทรงมอบ
เมืองน้ันไว้ในมือท่าน 8 และเม่ือท่านทัง้หลายเข้ายดึเมือง
ได้ แล้ว ท่านจงจุดไฟเผาเมืองเสีย จงกระทําตามท่ีพระเย
โฮวาหต์ร ัสส ่ัง  ดู  เถิด ข้าพเจ้าได้บัญชาท่านไว ้แล้ว � 9  แล 
้วโยชู วาก ็ ให ้เขาไป เขาก็ออกไปยงัท่ีซุ่มอยู่ระหวา่งเบธเอ
ลกับเมืองอยั ทางทิศตะวนัตกของเมืองอยั  แต่ คื นว ันน้ัน
โยชูวานอนค้างอยู่ กับประชาชน 10 โยชูวา ต่ืนขึ้นแต่ เชา้
ตรู ่ ก็ ออกตรวจประชาชน  แล ้วขึ้นไปพรอ้มกับพวกผู้ ใหญ่ 
ของอสิราเอลนําหน้าประชาชนไปเมืองอยั 11 และบรรดา
ประชาชน คือทหารท่ี อยู ่กั บท ่านทุกคน  ก็ ขึ้นไปแล้วรุกใกล้
ตรงหน้าตัวเมืองเข้าไป และตัง้ค่ายอยู่ด้านเหนือของเมือ
งอยั  มี หุบเขาคัน่ระหวา่งเขากับเมืองอยั 12 และท่านจัดคน
ประมาณหา้พันคน  ให ้เขาแอบซุ่มอยู่ระหวา่งเมืองเบธเอ
ลกับเมืองอยั ทางทิศตะวนัตกของตัวเมือง 13 ดังน้ันเขา
ทัง้หลายก็วางกําลังรบให้กองหลวงอยู่ด้านเหนือของเมือง
และกองระวงัหลังอยูด้่านตะวนัตกของเมือง ในคื นว ันน้ันโย
ชูวานอนอยู่ในหุบเขา 14 ต่อมาเม่ือกษั ตร ิย์เมืองอยัเหน็ดัง
น้ัน ชาวเมืองก็ ร ีบลุกขึ้นแต่ เชา้ตรู ่ออกไปสู้รบกับอสิราเอล  
ณ  ท่ี ปะทะกันหน้าท่ี ราบ ทัง้ท่านและประชาชนทัง้หมดของ
ท่าน  แต่ ท่านไม่ทราบวา่มีกองซุ่มคอยอยู ่ต่อสู้ ท่านข้างหลัง
เมือง 15 โยชู วาก ับอสิราเอลทัง้ปวงจึงแสรง้ทําเป็นแพ้ ฝี มือ
ต่อหน้าเขาแล้ว  หนี ตรงไปยงัทางถิน่ทุ รก ันดาร 16 คนใน
เมืองอยัทัง้หมดก็ ถู กเรยีกใหต้ามออกไป เม่ือเขาไล่ตามโยชู
วาไปน้ัน เขาก็ออกหา่งจากเมืองไปทุกที 17  ไม่มี ชายสักคน
หน่ึงท่ี เหลืออยู ่ในเมืองอยัหรอืเมืองเบธเอล  ท่ี  มิได้ ออกไป
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ไล่ตามอสิราเอล เขาปล่อยให้เมืองเปิ ดอย ู่ ไล่ ตามอสิราเอล
ไป 18  แล ้วพระเยโฮวาหต์ร ัสส ่ังโยชู วาว ่า �จงยื่นหอกซ่ึงอยู่
ในมือของเจ้าออกตรงไปยงัเมืองอยั เพราะเราจะมอบเมือง
น้ันไวใ้นมือของเจ้า�  แล ้วโยชู วาก ็ยื่นหอกซ่ึงอยู่ในมือออก
ไปยงัเมืองน้ัน 19 ทหารท่ีซุ่มอยู ่ก็  ลุ กออกจากท่ีซ่อนอยา่ง
รวดเรว็ พอโยชู วาย ื่ นม ือของท่านออก ทหารก็วิง่ตรงเข้าไป
ในเมืองและยดึเมืองไว้  แล ้วเขาก็ ร ีบจุดไฟเผาเมือง 20 เม่ือ
ชาวเมืองอยัเหลียวหลังมาดู  ดู  เถิด ควนัไฟท่ี ไหม้ เมืองพลุ่ง
ขึ้นไปยงัท้องฟ้า เขาก็หมดกําลังท่ีจะหนีไปทางน้ีหรอืทาง
น้ัน เพราะวา่ประชาชนท่ี หนี ไปทางถิน่ทุ รก ันดารหนักลับ
มาต่อสู้ กับผู้ ท่ี  ไล่ตาม 21 และเม่ือโยชู วาก ับบรรดาอสิรา
เอลเห ็นว ่ากองซุ่มยดึเมืองได้ แล้ว และควนัไฟท่ี ไหม้ เมือง
พลุ่งขึ้น เขาก็หนักลับมาโจมตีชาวเมืองอยั 22 คนอื่นๆก็
ออกมาจากเมืองสู้รบกับเขา กระทําให้เขาอยู่ระหวา่งกลาง
อสิราเอล  ผู้  อยู ่ข้างน้ีบ้างข้างโน้นบ้าง และคนอสิราเอลก็ 
โจมตี เขาจนไม่ มี สักคนหน่ึงรอดชวีติหรอืหนีไปได้ 23  แต่  
กษัตรยิ ์เมืองอยัยงัเป็นอยู่  ได้  ถู กจับและคุมตัวมาหาโยชู
วา 24 ต่อมาเม่ื ออ ิสราเอลไล่ฆ่าฟันชาวเมืองอยัทัง้หมดใน
ทุ่งในถิน่ทุ รก ันดารท่ีเขาไล่ตามไปน้ัน และคนเหล่าน้ันล้ม
ตายหมดด้วยคมดาบจนคนสุดท้าย บรรดาคนอสิราเอลก็ 
กล ับเข้าเมืองอยัโจมตีคนในเมืองด้วยคมดาบ 25  คนที ่ล้ม
ตายทัง้หมดวนัน้ันทัง้ชายและหญิงจํานวนหม่ืนสองพันคน
คือชาวเมืองอยัทัง้หมด 26 เพราะโยชู วาม ิ ได้ หดมือท่ีถือหอก
ยื่นอยู ่น้ัน จนกวา่จะได้ผลาญชาวเมืองอยัพินาศสิน้ 27  แต่ 
คนอสิราเอลได้รบิเอาฝูงสัตวแ์ละข้าวของของเมืองน้ันเป็น
ของตน ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ซ่ึงทรงบัญชาไว้
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กับโยชูวา 28  ดังน้ี แหละโยชูวาจึงเผาเมืองอยัเสีย กระทํา
ให้เป็นกองซากปร ักห ักพังอยู ่เป็นนิตย ์คือเป็ นที ่รกรา้งอยู่
จนถึงทุกวนัน้ี 29 และท่านแขวนกษั ตร ิย์เมืองอยัไว ้ท่ี  ต้นไม้ 
จนถึงเวลาเยน็ เม่ือดวงอาทิตย์ตกโยชูวาจึ งบ ัญชาและเขา
ก็ปลดศพลงจากต้นไม้นําไปทิง้ไว ้ท่ี ทางเข้าประตู เมือง  แล ้ว
เอาหนิถมทับไวเ้ป็นกองใหญ่ซ่ึงยงัอยูจ่นทุกวนัน้ี

การกล่าวซ้ําถึงพระพรและการสาปแชง่ต่างๆ
30  แล ้วโยชูวาได้สรา้งแท่นบูชาในภูเขาเอบาลถวายแด่

พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอสิราเอล 31  ดังท่ี โมเสสผู้ รบัใช ้
ของพระเยโฮวาห์บัญชาประชาชนอสิราเอล  ตามท่ี  จาร ึก
ไว้ในหนังสือพระราชบัญญั ติ ของโมเสสวา่ �แท่นบูชาทํา
ด้วยห ินม ิ ได้  ตกแต่ง ซ่ึงไม่ มี  ผู้ ใดใช้เครือ่งมือเหล็กถูกต้อง
เลย�  แล ้วเขาก็ถวายเครือ่งเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์บน
แท่นน้ัน และถวายสันติ บูชา 32  ณ  ท่ี น้ันท่านคัดลอกพระ
ราชบัญญั ติ ของโมเสสบนหนิ ซ่ึง ท่านได้ เข ียนไว้ ต่อหน้า
ประชาชนอสิราเอล 33 คนอสิราเอลทัง้หมด ทัง้คนต่างด้าว
และคนท่ี เก ิดในอสิราเอล  พร ้อมทัง้พวกผู้ ใหญ่  เจ้าหน้าท่ี 
และผู้ พิพากษา ยนือยู่ทัง้สองข้างของหบีต่อหน้าคนเลว ีท่ี 
เป็นปุโรหติ  ผู้  ท่ี หามหบีพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์  คร ่ึง
หน่ึงยนือยูข่้างหน้าภูเขาเกร ิซิม  อ ีกครึง่หน่ึงข้างหน้าภูเขาเอ
บาล  ดังท่ี โมเสสผู้ รบัใช ้ของพระเยโฮวาห ์ได้ บัญชาไวใ้นครัง้
แรกใหเ้ขาทัง้หลายอวยพรแก่คนอสิราเอล 34ภายหลังท่าน
จึ งอ ่านบรรดาถ้อยคําในพระราชบัญญั ติ เป็นคําอวยพร
และคําสาปแชง่  ตามท่ี  มี  จาร ึกไว้ในหนังสือพระราชบัญญั 
ติ  ทุ กประการ 35  ไม่มี คําซ่ึงโมเสสได้บัญชาไวสั้กคําเดียวท่ีโย
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ชู วาม ิ ได้ อา่นต่อหน้าบรรดาชุมชนอสิราเอลพรอ้มกับผู้หญิ 
งก ับเด็กๆ และคนต่างด้าวซ่ึงอยูใ่นหมู่ พวกเขา 

9
ชาวกิเบโอนหลอกลวงคนอสิราเอล

1 ต่อมาเม่ือกษั ตร ิยทั์ง้หลายท่ี อยู ่ฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้าง
น้ี คือท่ี อยู ่ในแดนเทือกเขา และในหุบเขา และตามฝ่ังทะเล
ใหญ่ไปทัว่จนถึงภูเขาเลบานอน เป็นคนฮติไทต์ คนอาโม
ไรต์ คนคานาอนั คนเปรสิซี คนฮไีวต์ และคนเยบุสได้ยนิข่าว
น้ี 2 จึงพรอ้มใจรว่มกําลั งก ันจะต่อสู้โยชูวาและอสิราเอล 3  
แต่ เม่ือชาวกิเบโอนได้ยนิข่าวการซ่ึงโยชูวากระทําแก่เมือง
เยรโีคและเมืองอยั 4 ฝ่ายเขาจึงทําอยา่งฉลาด ทําเป็นทูต
เอากระสอบท่ี เก ่าบรรทุกบนลาของเขา กับถุงหนังท่ี เก ่าขาด
และปะไว ้บรรจุ น้ําองุน่ 5สวมรองเท้าเก่าและปะไว้ และสวม
เส้ือผ้าเก่า ส่วนเสบียงอาหารทัง้สิ ้นก ็ แห ้ งม ีราขึ้น 6 เขาเดิน
ทางมาหาโยชู วาที ่ ค่าย  ณ เมืองกิลกาล  กล ่าวแก่ท่านและ
คน อสิราเอล วา่ �พวก ข้าพเจ้า มา จาก ประเทศ ท่ี หา่ง ไกล 
ฉะน้ันบัดน้ีขอทําพันธสัญญากับพวกข้าพเจ้าเถิด� 7  แต่ คน
อสิราเอลกล่าวแก่คนฮีไวต์ เหล่ าน้ั นว ่า �ชะรอยเจ้าอาศัย
อยู่ในหมู่ พวกเรา เราจะทําพันธสัญญากับเจ้าได้ อยา่งไร �
8 เขากล่าวแก่โยชู วาว ่า �ข้าพเจ้าทัง้หลายเป็นผู้ รบัใช ้ของ
ท่าน� และโยชูวากล่าวแก่เขาวา่ �พวกเจ้าเป็นใครกัน และ
มาจากท่ี ไหน � 9 เขาตอบท่านวา่ �เน่ืองด้วยพระนามอุโฆษ
แหง่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน  ผู้รบัใช ้ของท่านมาจาก
ประเทศท่ีไกลมาก เราได้ยนิถึ งก ิตติ ศัพท์ ของพระองค์ และ
ถึงบรรดาพระราชกิจท่ี พระองค์ ทรงกระทําในอยีปิต์ 10 และ
ได้ทราบถึงบรรดาสิง่ท่ี พระองค์ ทรงกระทําต่อกษั ตร ิย์คน
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อาโมไรต์ทัง้สองพระองค์ ผู้  อยู ่ทางฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้าง
โน้น คือสิโหนกษั ตร ิย์เมืองเฮชโบน และโอกกษั ตร ิย์เมือง
บาชานผู้ อยู ่ ท่ี อชัทาโรท 11  เหตุ  ฉะน้ี พวกผู้ ใหญ่ และชาว
เมืองทัง้หลายของเมืองข้าพเจ้า ได้ กล ่าวแก่พวกข้าพเจ้า
วา่ �จงเอาเสบียงสําหรบัเดินทางไปหาพวกเขาเรยีนเขาวา่
�พวกข้าพเจ้าทัง้หลายเป็นผู้ รบัใช ้ของท่าน ฉะน้ันบัดน้ีขอ
ทําพันธสัญญากับพวกข้าพเจ้าเถิด� � 12 ขนมปังของพวก
ข้าพเจ้าน้ีในว ันที ่ข้าพเจ้าออกมาหาท่าน ข้าพเจ้าเอาออก
จากบ้านเม่ือยงัรอ้นๆ  อยู ่เพื่อใช้เป็นอาหารรบัประทานตาม
ทาง  แต่  บัดน้ี  ดู  เถิด  แห ้งและราขึ้นแล้ว 13 ถุงน้ีเม่ือข้าพเจ้า
เติ มน ้ําองุ ่นก ็ยงัใหม่ อยู ่ แต่  ดู  เถิด มันขาดออก เส้ือผ้าและ
รองเท้าของข้าพเจ้าก็ เก่า เพราะหนทางไกลมาก� 14 ฝ่าย
คนเหล่าน้ั นก ็รบั เสบียงของเขาบ้าง  แต่ หาได้ ทูลขอการ
แนะนําจากพระโอษฐ์ของพระเยโฮวาห ์ไม่ 15 และโยชู วาก ็
กระทําสัญญาสันติภาพกับเขา และทําพันธสัญญากับเขา  
ให ้ ไว ้ ช ีวติพวกเขา และพวกประมุขของชุ มน ุมชนก็ปฏิญาณ
ต่อเขา 16 ต่อมาเม่ือได้กระทําพันธสัญญากับเขาล่วงมาได้
สามวนั  ก็ได้ ย ินว ่าพวกเหล่าน้ันเป็นชาวเมืองอยู่ในหมู่พวก
ตน 17และคนอสิราเอลก็ออกเดินไปถึงเมืองของเขาในว ันที ่ 
สาม เมืองของเขาน้ันคือเมืองกิเบโอน เคฟีราห์ เบเอโรท
และคีรยิาทเยอารมิ 18  แต่ คนอสิราเอลไม่ ได้ ฆ่าเขา เพราะ
วา่พวกประมุขของชุ มน ุมชนได้ปฏิญาณต่อเขาในพระนาม
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอสิราเอลแล้ว บรรดาชุ มน ุมชนก็
บ่นต่อวา่พวกประมุข 19  แต่ บรรดาประมุขได้ กล ่าวแก่ชุ มน ุ
มชนทัง้ปวงวา่ �เราได้ปฏิญาณต่อเขาในพระนามพระเย
โฮวาห์พระเจ้าของอสิราเอล ฉะน้ันบัดน้ีเราจะแตะต้องเขา
ไม่ ได้ 20 เราต้องกระทําแก่เขาอยา่งน้ันโดยให้เขามี ช ีวติอยู ่
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ได้ เกรงวา่พระพิโรธจะตกลงเหนือเรา ตามคําปฏิญาณซ่ึง
เราได้ปฏิญาณแก่เขาน้ัน� 21 และพวกประมุขก็ กล ่าวแก่
เขาทัง้หลายวา่ � ให ้เขามี ช ีวิตอยู ่เถิด  แต่  ให ้เขาเป็นคนตัด
ฟืนและเป็นคนตักน้ําใหบ้รรดาชุ มน ุมชน�  ดังท่ี พวกประชุม
ได้สัญญาไว้กับเขาแล้ว 22 โยชูวาจึงเรยีกคนเหล่าน้ันมา
และท่านกล่าวแก่เขาวา่ � เหตุ ไฉนเจ้าทัง้หลายจึงหลอก
ลวงเราโดยกล่าววา่ �ข้าพเจ้าทัง้หลายอยู่หา่งไกลจากท่าน
มาก� ในเม่ือเจ้าทัง้หลายอยู่ท่ามกลางเรา 23 ฉะน้ันบัดน้ี เจ้ 
าทัง้หลายต้องรบัคําสาปแชง่และพวกเจ้าจะไม่ขาดท่ีต้อง
เป็นทาสอยู่ เป็นคนตัดฟืนและเป็นคนตักน้ําสําหรบัพระ
นิเวศของพระเจ้าของเรา� 24 เขาทัง้หลายตอบโยชู วาว ่า
�เพราะเขาได้บอกผู้ รบัใช ้ของท่านอยา่งแน่นอนวา่ พระเย
โฮวาห์พระเจ้าของท่านได้บัญชาโมเสสผู้ รบัใช ้ของพระองค์ 
ให ้มอบแผ่นดินน้ีทัง้หมดแก่ ท่าน และให้ทําลายชาวแผ่น
ดินให้พ้นหน้าท่าน  เหตุ ฉะน้ันข้าพเจ้าทัง้หลายก็วติกกลั วท 
่านทัง้หลายจะทําอนัตรายแก่ ช ีวติของข้าพเจ้า พวกข้าพเจ้า
จึงกระทําอยา่งน้ี 25  ดู  เถิด  บัดน้ี ข้าพเจ้าทัง้หลายอยูใ่นกํามือ
ของท่าน จงกระทําแก่ข้าพเจ้าทัง้หลายตามท่ีท่านเหน็ชอบ
เหน็ควรเถิด� 26 โยชูวาจึงกระทําเชน่น้ัน คือใหเ้ขารอดจาก
มือคนอสิราเอล  ไม่  ให ้ประหารชวีติเขาเสีย 27 ในวนัน้ันโยชู
วาได้ตัง้เขาใหเ้ป็นคนตัดฟืน และคนตักน้ําสําหรบัชุ มน ุมชน
และสําหรบัแท่นบูชาของพระเยโฮวาหสื์บมาจนทุกวนัน้ี ซ่ึง
อยูใ่นสถานท่ีซ่ึงพระองค์ทรงเลื อก 

10
การได้ชยัชนะท่ีเมืองกิเบโอน
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1 ต่อมาเม่ืออาโดนีเซเดกกษั ตร ิยเ์มืองเยรูซาเล็มได้ย ินว ่า
โยชูวาได้ยดึเมืองอยั และทําลายเมืองน้ันเสียอยา่งสิน้เชงิ
แล้ว ท่านได้กระทําต่อเมืองอยัและกษั ตร ิยข์องเมืองน้ีอยา่ง
เดียวกั บท ี่ ได้ กระทําต่อเมืองเยรโีคและกษั ตร ิยข์องเมืองน้ัน
และทราบด้วยวา่ ชาวเมืองกิเบโอนได้กระทําสันติภาพกับ
อสิราเอลและอยู่ท่ามกลางพวกเขาแล้ว 2 ท่านก็ครา้มกลัว
เป็นอยา่งยิง่ เพราะวา่ กิเบโอนเป็นเมืองใหญ่ เสมอเมือง
หลวงและใหญ่กวา่เมืองอยั และบุรุษชาวเมืองน้ั นก ็ ล้วนแต่  
ฉกรรจ์ 3  เหตุ  ฉะน้ี อาโดนีเซเดกกษั ตร ิย์เมืองเยรูซาเล็มจึง
ให้ไปหาโฮฮมักษั ตร ิย์เมืองเฮโบรนและปิรามกษั ตร ิย์เมือง
ยารมูท และยาเฟียกษั ตร ิย์เมืองลาคีช และเดบีร ์กษัตรยิ ์
เมืองเอกโลน เรยีนวา่ 4 �ขอเชญิท่านมาหาข้าพเจ้า และ
ชว่ยข้าพเจ้าตีเมืองกิเบโอนเถิด เพราะวา่เมืองน้ันได้กระทํา
สันติภาพกับโยชูวาและคนอสิราเอล� 5 ฝ่ายกษั ตร ิยข์องอา
โมไรต์ทัง้หา้องค์  คือ  กษัตรยิ ์เมืองเยรูซาเล็ม  กษัตรยิ ์เมือง
เฮโบรน  กษัตรยิ ์เมืองยารมูท  กษัตรยิ ์เมืองลาคีช และกษั ตร ิ
ยเ์มืองเอกโลน  ได้ รวบรวมกําลังของตน และยกขึ้นไปพรอ้ม
กับกองทัพทัง้หลาย ตัง้ค่ายต่อสู้เมืองกิเบโอน 6 ฝ่ายชาว
เมืองกิเบโอนจึงใช้คนไปหาโยชู วาที ่ค่ายในกิลกาล  กล่าว
วา่ �ขอท่านอยา่ได้หยอ่นมือจากผู้ รบัใช ้ของท่านเลย ขอเรง่
ขึ้นมาชว่ยข้าพเจ้าให้รอดและชว่ยข้าพเจ้าทัง้หลาย เพราะ
วา่บรรดากษั ตร ิย์ของคนอาโมไรต์ ซ่ึงอยู่ในแดนเทือกเขา  
ได้ รวมกําลั งก ันต่อสู้ข้าพเจ้าทัง้หลาย� 7 ฝ่ายโยชูวาจึงขึ้น
ไปจากกิลกาล ทัง้ท่านและบรรดาพลรบด้วย และทแกล้ว
ทหารทัง้หมด 8 พระเยโฮวาห์ตรสัแก่โยชู วาว ่า �อยา่กลัว
เขาเลย เพราะเราได้มอบเขาไวใ้นมือเจ้าแล้ว จะไม่ มี  ผู้ ใดใน
พวกเขาสักคนเดียวท่ีจะยนืหยดัต่อสู้ เจ้ าได้� 9  เหตุ ฉะน้ัน
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โยชูวายกเข้าโจมตีพวกน้ันทั นที โดยขึ้นไปตลอดคืนจากกิล
กาล 10พระเยโฮวาหท์รงกระทําใหเ้ขาสะดุ้งแตกต่ืนต่อหน้า
พวกอสิราเอล  พระองค์  ได้ ทรงฆ่าเขาเสียมากมายท่ีกิเบโอน
และไล่ ติ ดตามเขาไปในทางท่ีขึ้นไปถึงเบธโฮโรน และตาม
ฆ่าเขาจนถึงเมืองอาเซคาห์ และเมืองมักเคดาห์

 ดวงอาทิตย ์ หยุดน่ิง 
11 ต่อมาขณะเม่ือเขาหนีไปข้างหน้าพวกอสิราเอลลงไป

ตามทางเบธโฮโรนน้ัน พระเยโฮวาห์ทรงโยนลูกเหบ็ใหญ่ๆ
ลงมาจากฟ้า ตลอดถึงเมืองอาเซคาห์ เขาทัง้หลายก็ ตาย  ผู้  
ท่ี ตายด้วยลูกเห ็บน ้ั นก ็มากกวา่ผู้ ท่ี คนอสิราเอลฆ่าเสียด้วย
ดาบ 12  แล ้วโยชู วาก ็กราบทูลพระเยโฮวาหใ์นว ันที ่พระเยโฮ
วาห์ทรงมอบคนอาโมไรต์ต่อหน้าคนอสิราเอลน้ัน และท่าน
ได้ กล ่าวท่ามกลางสายตาของคนอสิราเอลวา่ � ดวงอาทิตย ์ 
เอย๋  เจ้ าจงหยุดน่ิงตรงเมืองกิเบโอน และดวงจันทร ์เอย๋  
เจ้ าจงหยุ ดอย ู่ตรงหุบเขาอยัยาโลน� 13  ดวงอาทิตย ์ ก็  หยุด
น่ิง และดวงจันทร ์ก็ ตัง้เฉยอยู่จนประชาชนได้ แก้ แค้นศั ตรู 
ของเขาเสรจ็ เรือ่งน้ี มิได้  จาร ึกไว้ในหนังสือยาชารด์อกหรอื
 ดวงอาทิตย ์หยุดน่ิงอยูก่ลางท้องฟ้า หาได้ ร ีบตกไปตามเวลา
ประมาณวนัหน่ึงไม่ 14  วนัท่ี พระเยโฮวาห์ทรงสดับฟังเสียง
ของมนษุย์อยา่งกับวนัน้ันทัง้ในสมั ยก ่อนหรอืในสมัยต่อมา
ไม่ มี  อกีแล้ว เพราะวา่พระเยโฮวาห์ทรงต่อสู้เพื่ ออ ิสราเอล
15  แล ้วโยชู วาก ับบรรดาคนอสิราเอลก็ กล ับมาสู่ค่ายท่ีกิล
กาล 16  กษัตรยิ ์ทัง้หา้น้ันหนีไปซ่อนตัวอยู่ในถ้ํามักเคดาห์
17  มี คนไปบอกโยชู วาว ่า � มี คนพบกษั ตร ิย์ทัง้หา้ซ่อนตัวอยู่
ในถ้ําท่ีมักเคดาห�์ 18 โยชูวาจึงกล่าววา่ �จงกลิ ้งก ้อนหนิ
ใหญ่ปิดปากถ้ําเสีย และวางยามให้เฝ้ารกัษาไว้ 19  แต่ ท่าน
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ทัง้หลายอยา่คอยอยู ่เลย จงติดตามศั ตรู ของท่านเถิด จง
เข้าโจมตีกองระวงัหลัง อยา่ให ้กล ับเข้าในเมืองของเขาได้
เพราะวา่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้มอบเขาทัง้หลาย
ไวใ้นมือของท่านแล้ว� 20 ต่อมาเม่ือโยชู วาก ับคนอสิราเอล
ฆ่าพวกเหล่าน้ันเสียเป็ นอ ันมากจนหมดแล้ว ส่วนผู้ ท่ี  เหลือ
อยู ่ ก็  หนี  กล ับเข้าไปในเมืองท่ี มี กําแพงล้ อม 21 ประชาชนทัง้
ปวงก็ กล ับมาหาโยชูวา  ณ ค่ายท่ีมักเคดาหโ์ดยสันติภาพทุก
คน  หาม ี ผู้ ใดกล้ากระดิ กล ้ินถึงคนอสิราเอลต่อไปไม่ 22  แล 
้วโยชูวาจึงวา่ �จงเปิดปากถ้ําคุมกษั ตร ิย์ทัง้หา้น้ันออกจาก
ถ้ํามาหาเรา� 23 เขาก็กระทําตาม จึงคุมกษั ตร ิย์ทัง้หา้ออก
จากถ้ํามาหาท่าน  มี  กษัตรยิ ์เมืองเยรูซาเล็ม  กษัตรยิ ์เมืองเฮ
โบรน  กษัตรยิ ์เมืองยารมูท  กษัตรยิ ์เมืองลาคีช และกษั ตร ิย์
เมืองเอกโลน 24 ต่อมาเม่ือเขาพากษั ตร ิย ์เหล่ าน้ันมายงัโยชู
วา โยชูวาจึงเรยีกบรรดาคนอสิราเอลมาและสัง่หวัหน้าของ
ทหารผู้ ท่ี ออกไปรบพรอ้มกั บท ่านวา่ �จงเข้ามาใกล้ เถิด เอา
เท้าเหยยีบคอกษั ตร ิย ์เหล่าน้ี �  แล ้วเขาก็ เข ้ามาใกล้และเอา
เท้าเหยยีบท่ี คอ 25และโยชูวากล่าวแก่เขาวา่ �อยา่กลัวหรอื
ขยาดเลย จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด เพราะวา่พระเยโฮ
วาหจ์ะทรงกระทําแก่บรรดาศั ตรู ของท่านซ่ึงท่านสู้รบอยา่ง
น้ี แหละ � 26 ภายหลังโยชู วาก ็ ได้ ประหารชีวติกษั ตร ิย์ทัง้หา้
เสีย  แล ้วแขวนไว ้ท่ี  ต้นไม้ หา้ต้น และแขวนอยู่บนต้นไม้เชน่
น้ันจนเวลาเยน็ 27 ต่อมาเม่ือถึงเวลาดวงอาทิตย ์ตก โยชูวา
ได้บัญชาและเขาก็ปลดศพลงจากต้นไม้และทิง้ไว้ในถ้ําซ่ึง
กษั ตร ิย ์เหล่ าน้ันได้ซ่อนตัวอยู่ และเอาหนิใหญ่ๆปิดปากถ้ํา
น้ันไว้ ซ่ึงยงัอยูจ่นกระทัง่วนัน้ี
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 การสู้ รบอกีต่อไป
28 ในวนัน้ันโยชู วาย ึดเมืองมักเคดาห ์ได้  ได้ ประหารเมือง

น้ันเสียด้วยคมดาบ ทัง้กษั ตร ิย์ของเมืองน้ัน ท่านได้ทําลาย
เขาเสียอยา่งสิน้เชงิ รวมทุกชวีติ ท่ี อยู ่ในเมือง  ไม่มี เหลือ
สักคนเดียว และท่านได้กระทําแก่ กษัตรยิ ์มักเคดาห์อยา่ง
ท่ีท่านได้กระทําแก่ กษัตรยิ ์เมืองเยร ีโค 29  แล ้วโยชูวาและ
บรรดาคนอสิราเอลก็ยกกองทัพจากเมืองมักเคดาหม์าถึงลิ
บนาห์ และเข้าสู้รบกับเมืองลิบนาห์ 30 พระเยโฮวาห ์ได้ ทรง
มอบเมืองน้ันและกษั ตร ิย์ของเมืองไว้ในมือคนอสิราเอล
และท่านได้ประหารเมืองน้ันด้วยคมดาบและทุกคนท่ี อยู ่ใน
เมืองน้ัน ท่านไม่ ให ้เหลือสักคนเดียวในเมืองน้ัน และท่าน
ได้กระทําต่อกษั ตร ิย์ของเมืองน้ันอยา่งท่ีท่านได้กระทําต่อ
กษั ตร ิย์เมืองเยร ีโค 31 และโยชูวาออกจากเมืองลิบนาห ์พร 
้อมกับอสิราเอลทัง้หมดไปยงัลาคีช  แล ้วล้อมเมืองไว้และ
เข้าโจมตีเมืองน้ัน 32 และพระเยโฮวาหท์รงมอบเมืองลาคีช
ไว้ในมือคนอสิราเอล และท่านก็ ได้ ยดึเมืองน้ันในว ันที ่ สอง 
และประหารเสียด้วยคมดาบ  ทุ กคนท่ี อยู ่ในเมืองน้ัน  ดัง
ท่ี ท่านได้กระทําแก่เมืองลิบนาห์ 33 ครัง้น้ันโฮรามกษั ตร ิย์
เมืองเกเซอร ์ได้ ขึ้นมาชว่ยเมืองลาคีช และโยชูวาได้ประหาร
เขาและคนของเขาเสีย จนไม่เหลือใหเ้ขาสักคนเดียว 34 โยชู 
วาก ับคนอสิราเอลทัง้ปวงได้ยกออกจากลาคีชไปยงัเมือง
เอกโลน  ได้  เข ้าล้อมและโจมตีเมืองน้ัน 35 และเขาก็ ตี  ได้ ใน
วนัน้ันเองและฆ่าฟันทุกคนเสียด้วยคมดาบ จนทําลายเขา
เสียสิน้ในวนัน้ัน  ดังท่ี ท่านได้กระทําแก่เมืองลาคีช 36 โยชู 
วาก ับคนอสิราเอลทัง้ปวงก็ขึ้นจากเมืองเอกโลนไปยงัเมือง
เฮโบรน  เข ้าโจมตีเมืองน้ัน 37 ยดึเมืองน้ันแล้ วก ็ประหารกษั 
ตร ิย์และชนบททัง้หมดของเมืองน้ัน กั บท ุกคนท่ี อยู ่ในเมือง
น้ันเสียด้วยคมดาบ ท่านไม่ ให ้เหลือสักคนเดียว  ดังท่ี ท่าน
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ได้กระทําต่อเมืองเอกโลน และได้ทําลายเมืองน้ัน และทุก
คนท่ี อยู ่ในเมืองน้ันเสียสิน้ 38  แล ้วโยชู วาก ับคนอสิราเอลทัง้
ปวงกลับมายงัเมืองเดบีร์  เข ้าโจมตีเมืองน้ัน 39 ท่านได้ยดึ
เมืองน้ันรวมทัง้กษั ตร ิย์และชนบททัง้หมดของเมือง และ
ได้ไปประหารเขาทัง้หลายเสียด้วยคมดาบ และได้ทําลาย
ทุกคนท่ี อยู ่ในเมืองน้ันเสียอยา่งสิน้เชงิ ท่านไม่ ให ้เหลือสัก
คนเดียว ท่านได้กระทําแก่เมืองเฮโบรนอยา่งไร ท่านก็ ได้ 
กระทําแก่เมืองเดบีรแ์ละแก่ กษัตรยิ ์ของเมืองอยา่งน้ัน ดัง
ทําแก่เมืองลิบนาห์และแก่ กษัตรยิ ์ของเมืองเช ่นก ัน 40 โยชู 
วาก ็ ตีแผ่ นดินน้ันให ้พ่ายแพ้ ไปหมด คือแดนเทือกเขา ใน
ภาคใต้ ในหุบเขา และท่ี ลาด ทัง้กษั ตร ิย์ทัง้หมดของเมือง
เหล่าน้ันด้วย ท่านไม่ ให ้เหลือสักคนเดียว  แต่  ได้ ทําลายทุก
สิง่ท่ีหายใจเสีย  ดังท่ี พระเยโฮวาห์พระเจ้าของคนอสิราเอล
ได้ทรงบัญชาไว้ 41 โยชูวาได้กระทําให้ เขาพ่ายแพ้ ตัง้แต่ 
เมืองคาเดชบารเนียจนถึงเมืองกาซา และทัว่ประเทศโก
เชนจนถึงเมืองกิเบโอน 42 โยชู วาก ็ยดึตัวกษั ตร ิย ์เหล่าน้ี  พร ้
อมทัง้พื้นดินของเขาทัง้หมดในคราวเดียวกัน เพราะวา่พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของคนอสิราเอลได้ทรงสู้รบเพื่ ออ ิสราเอล
43  แล ้วโยชูวาพรอ้มกับบรรดาคนอสิราเอลก็ยกกลับมายงั
ค่ายท่ีกิลกาล

11
การชนะแผ่นดินคานาอ ันคร ้ังสุดท้าย

1 ต่อมาเม่ือยาบินกษั ตร ิย์เมืองฮาโซร ์ได้ ยนิข่าวน้ี จึงใช้
คนไปหาโยบับกษั ตร ิย์เมืองมาโดนและไปหากษั ตร ิย์เมือง
ชมิโรน และกษั ตร ิย์เมืองอคัชาฟ 2 และกษั ตร ิย์ ซ่ึงอยู่ใน
แดนเทือกเขาตอนเหนือ และท่ี อยู ่ในท่ีราบใต้เมืองคินเน
เรท และในหุบเขา และในบรเิวณชายแดนของโดรท์างทิศ
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ตะวนัตก 3 และไปหาคนคานาอนัทางทิศตะวนัออกและ
ทิศตะวนัตก คนอาโมไรต์ คนฮติไทต์ คนเปริสซี และคน
เยบุสในแดนเทือกเขา และคนฮีไวต์ อยู ่เชงิเขาเฮอรโ์มนใน
แผ่นดิ นม ิสปาห์ 4  กษัตรยิ ์ เหล่าน้ี  ก็ ยกออกมากับบรรดาพล
โยธาเป็นกองทัพมห ึมา  มี จํานวนดังเม็ดทรายท่ี ชายทะเล 
 มี ม้าและรถรบมากมายด้วย 5  กษัตรยิ ์ เหล่าน้ี  ได้ รว่มกําลั 
งก ันเข้าและมาตัง้ค่ายอยู ่ท่ี ลําหว้ยเมโรม เพื่อจะสู้รบกับ
อสิราเอล 6 และพระเยโฮวาห์ตรสักับโยชู วาว ่า �อยา่กลัว
เขาเลย เพราะวา่พรุง่น้ีในเวลาเดียวกันน้ี เราจะมอบเขาไว้
หมดต่อหน้าอสิราเอลให ้ถู กประหาร  เอ ็นน่องม้าของเขาให ้
เจ้ าตัดเสีย และรถรบของเขา  เจ้ าจงเผาไฟเสีย� 7 ฝ่ายโยชู 
วาก ย็กพลทัง้หลายเข้าโจมตีเขาทั นที  ท่ี หว้ยน้ําเมโรม 8 และ
พระเยโฮวาห์ทรงมอบเขาไว้ในมื ออ ิสราเอล  ผู้ ประหารเขา
และไล่ตามเขาไปจนถึงมหาซีโดนและถึ งม ิสเรโฟทมาอมิ
และถึงหุบเขามิสปาห์ด้านตะวนัออก  ได้ ประหารเขาเสียจน
ไม่ ให ้เหลือสักคนเดียว 9 โยชูวาได้กระทําแก่เขาตามท่ีพระ
เยโฮวาหต์ร ัสส ่ังไว้ คือได้ตัดเอน็น่องม้าและเผารถรบเสีย
ด้วยไฟ 10 ขณะน้ันโยชูวากลับมายดึเมืองฮาโซร์ และประ
หารกษั ตร ิย์ เมืองน้ันเสียด้วยดาบ เพราะวา่แต่ก่อนน้ีฮา
โซรเ์ป็นหวัหน้าแหง่ราชอาณาจักรเหล่าน้ันทัง้หมด 11 เขา
ได้ประหารบรรดาชาวเมืองน้ันเสียด้วยคมดาบ และทําลาย
เสียสิน้  สิ ่ง ท่ีหายใจได้ ไม่มี เหลือเลย และท่านก็เผาเมือง
ฮาโซร ์เสียด ้วยไฟ 12 โยชู วาย ึดบรรดาหวัเมืองของกษั ตร ิย ์
เหล่ าน้ันพรอ้มกับกษั ตร ิย ์ทัง้หมด และประหารเสียด้วยคม
ดาบ ทําลายเขาสิน้  ดังท่ี โมเสสผู้ รบัใช ้ของพระเยโฮวาห ์ได้ 
บัญชาไว้ 13  แต่ เมืองต่างๆท่ี อยู ่บนเนินเขา อสิราเอลมิ ได้  เผา 
 เวน้แต่ เมืองฮาโซร์เมืองเดียวท่ีโยชูวาเผาเสีย 14  สิ ่งของ
ต่างๆท่ีรบิได้จากเมืองเหล่าน้ี ทัง้ฝูงสัตว์ คนอสิราเอลได้ยดึ
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เป็นของของตน  แต่ เขาได้ประหารมนษุย ์ทุ กคนเสียด้วยคม
ดาบ จนทําลายเสียสิน้  สิ ่งใดท่ีหายใจได้เขาไม่ ให ้ เหลืออยู ่ 
เลย 15 พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสผู้ รบัใช ้ของพระองค์ 
อยา่งไร โมเสสก็บัญชาโยชูวาอยา่งน้ัน และโยชู วาก ็กระทํา
ตาม ท่านไม่ ได้ เว ้นที ่จะทําทุกอยา่งซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรง
บัญชาโมเสสไว้ 16 โยชู วาย ึดแผ่นดินน้ันทัง้สิน้คือแดนเทือก
เขา และภาคใต้ ทัง้หมด และแผ่นดินโกเชนทัง้หมด และ
ในหุบเขา ในท่ี ราบ และแดนเทือกเขาของอสิราเอล และ
ในหุบเขาของมัน 17  ตัง้แต่  ภู เขาฮาลักท่ีสูงเรือ่ยขึ้นไปถึงเส
อรี์ ไกลไปจนถึงบาอลักาดในหุบเขาเลบานอนเชงิภูเขาเฮอร ์
โมน ท่านได้จับบรรดากษั ตร ิย ์แห ่งเมืองเหล่าน้ันมาประหาร
ชวีติเสีย 18 โยชูวาทําศึกสงครามกับบรรดากษั ตร ิย ์เหล่า
น้ี  อยู ่เป็นเวลานาน 19  ไม่มี สักเมืองหน่ึงท่ีกระทําสันติภาพ
กับคนอสิราเอล นอกจากคนฮไีวต์ ซ่ึงเป็นชาวเมืองกิเบโอน
เขาต้องทําศึกสงครามตีมาทัง้น้ัน 20 เพราะเป็นมาจากพระ
เยโฮวาห ์ท่ี ทรงให้เขามีใจแข็งกระด้างเข้าต่อสู้ทําสงคราม
กับอสิราเอล เพื่อพระองค์จะได้ทรงทําลายเขาเสียสิน้ และ
เขาไม่ ได้ รบัความกรุณา  แต่  พระองค์ ต้องทําลายล้างเขาเสีย
สิน้  ดังท่ี พระเยโฮวาห์บัญชาไว้กับโมเสส 21 คราวน้ันโยชู
วาได้มาขจัดคนอานาคออกจากแดนเทือกเขา จากเฮโบ
รน จากเดบีร์ จากอานาบ และจากทัว่แดนเทือกเขาแหง่
ยูดาห์ และจากทัว่แดนเทือกเขาแห ่งอ ิสราเอล โยชูวาได้
ทําลายคนเหล่าน้ีเสียสิน้พรอ้มทัง้เมืองทัง้หลายของพวก
เขาด้วย 22  ไม่มี คนอานาคเหลืออยูใ่นแผ่นดินของประชาชน
อสิราเอล  เวน้แต่ ในกาซา กัทและอชัโดด  ท่ี ย ังม ี เหลืออยู ่ 
บ้าง 23 ดังน้ันแหละ โยชูวาได้ยดึแผ่นดินทัง้สิน้ตามสารพัด
ท่ีพระเยโฮวาห ์ได้ ตรสัไวกั้บโมเสส และโยชูวาให้เป็นมรดก
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แก่คนอสิราเอลตามส่วนแบ่งของแต่ละตระกูล และแผ่น
ดินน้ั นก ็สงบจากการศึกสงคราม

12
 กษัตรยิ ์ แผ่ นดินคานาอนัพ่ายแพ้

1  ต่อ ไป น้ี เป็นก ษั ตร ิย ์แห ่ง แผ่น ดิน น้ัน ซ่ึง ประชาชน
อสิราเอลได้กระทําให ้แพ้  ไป และได้ยดึครองแผ่นดินฟาก
แม่น้ําจอรแ์ดนข้างโน้นทางดวงอาทิตย ์ขึ้น จากท่ี ลุ ่มแม่
น้ําอารโนนถึงภูเขาเฮอร ์โมน และท่ีราบซ่ึงอยู่ ด้านตะวนั
ออกทัง้หมด 2 คือสิโหนกษั ตร ิย์คนอาโมไรต์ ผู้  อยู ่ ท่ี เฮชโบน
และปกครองจากอาโรเออร์ ซ่ึงอยู่  ณ ร ิมล ุ่มแม่น้ําอารโนน
และจากกลางท่ี ลุ ่มไกลไปจนถึงแม่น้ํายบับอก เขตแดนคน
อมัโมน คือครึง่หน่ึงของกิเลอาด 3 และแถบท่ีราบถึงทะเล
คินเนเรทข้างตะวนัออก และตรงทางไปยงัเบธเยชิโมทไป
ถึงทะเลแหง่ท่ี ราบ คือทะเลเค็มข้างตะวนัออก จากด้านใต้
มาจนถึงท่ีอชัโดดปิสกาห์ 4 และเขตแดนของโอกกษั ตร ิ
ย์เมืองบาชาน เป็นพวกมนษุย ์ยกัษ์  ท่ี  เหลืออยู ่  อยู ่ ท่ี อชัทา
โรท และเอเดรอี 5 และปกครองท่ี ภู เขาเฮอร ์โมน และสาเล
คาห์ และทัว่บาชาน ถึงเขตแดนคนเกชูรแ์ละคนมาอาคาห์
และปกครองครึง่หน่ึงของแดนกิเลอาด ถึงเขตแดนของสิ
โหนกษั ตร ิย์เมืองเฮชโบน 6 โมเสสผู้ รบัใช ้ของพระเยโฮวาห์
และคนอสิราเอลได้กระทําให้เขาพ่ายแพ้ ไป และโมเสสผู้ 
รบัใช ้ของพระเยโฮวาห ์ได้ มอบแผ่นดินตอนน้ี ให ้ แก่ คนรู 
เบน คนกาด และคนครึง่ตระกูลมนัสเสห์ 7  ต่อไปน้ี เป็นก
ษั ตร ิย ์แห ่งแผ่นดินซ่ึงโยชู วาก ับคนอสิราเอลได้ ทําให ้ พ่าย
แพ้  อยู ่ฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้างน้ีทางทิศตะวนัตก  ตัง้แต่ บา
อลักาดในหุบเขาเลบานอน ถึงภูเขาฮาลัก  ท่ี สูงเรือ่ยขึ้นไป
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ถึงเสอรี์ ซ่ึงโยชูวามอบให ้แก่ ตระกูลคนอสิราเอลให้ถือเป็น
กรรมสิทธิต์ามส่วนแบ่งของเขา 8 คือท่ี ดิ นในแดนเทือกเขา
ในหุบเขา ในท่ี ราบ ในท่ี ลาด ในถิน่ทุ รก ันดารและในภาคใต้
เป็นแผ่นดินของคนฮติไทต์ คนอาโมไรต์ คนคานาอนั คน
เปรสิซี คนฮีไวต์และคนเยบุส 9 คือกษั ตร ิย์เมืองเยรโีคองค์ 
หน่ึง  กษัตรยิ ์เมืองอยัท่ี อยู ่ข้างเบธเอลองค์ หน่ึง 10  กษัตรยิ ์
เมืองเยรูซาเล็มองค์ หน่ึง  กษัตรยิ ์เมืองเฮโบรนองค์ หน่ึง 11  
กษัตรยิ ์เมืองยารมูทองค์ หน่ึง  กษัตรยิ ์เมืองลาคีชองค์ หน่ึง 
12  กษัตรยิ ์เมืองเอกโลนองค์ หน่ึง  กษัตรยิ ์เมืองเกเซอร ์องค์  
หน่ึง 13  กษัตรยิ ์เมืองเดบีร ์องค์  หน่ึง  กษัตรยิ ์เมืองเกเดอร ์
องค์  หน่ึง 14  กษัตรยิ ์เมืองโฮรมาห ์องค์  หน่ึง  กษัตรยิ ์เมือง
อาราดองค์ หน่ึง 15  กษัตรยิ ์เมืองลิบนาห ์องค์  หน่ึง  กษัตรยิ ์
เมืองอดุลลัมองค์ หน่ึง 16  กษัตรยิ ์เมืองมักเคดาห ์องค์  หน่ึง  
กษัตรยิ ์เมืองเบธเอลองค์ หน่ึง 17  กษัตรยิ ์เมืองทัปปูวาห ์องค์  
หน่ึง  กษัตรยิ ์เมืองเฮเฟอร ์องค์  หน่ึง 18  กษัตรยิ ์เมืองอาเฟ
กองค์ หน่ึง  กษัตรยิ ์เมืองลาชาโรนองค์ หน่ึง 19  กษัตรยิ ์เมือง
มาโดนองค์ หน่ึง  กษัตรยิ ์เมืองฮาโซร ์องค์  หน่ึง 20  กษัตรยิ ์
เมืองชมิโรนเมโรนองค์ หน่ึง  กษัตรยิ ์เมืองอคัชาฟองค์ หน่ึง 
21  กษัตรยิ ์เมืองทาอานาคองค์ หน่ึง  กษัตรยิ ์เมืองเมกิดโด
องค์ หน่ึง 22  กษัตรยิ ์เมืองเคเดชองค์ หน่ึง  กษัตรยิ ์เมืองโยก
เนอัมในคารเมลองค์ หน่ึง 23  กษัตรยิ ์เมืองโดร์ในบรเิวณ
ชายแดนของโดร ์องค์  หน่ึง  กษัตรยิ ์ของประชาชาติต่างๆใน
กิลกาลองค์ หน่ึง 24  กษัตรยิ ์เมืองทีรซาห ์องค์  หน่ึง รวมทัง้
หมดเป็นกษั ตร ิยส์ามสิบเอด็องค์ ด้วยกัน 

13
 แผ่ นดินส่วนท่ียงัไม่ ชนะ 

1 เม่ือโยชูวาชราลงมี อายุ มากแล้ว พระเยโฮวาห ์ก็ ตรสั
กั บท ่านวา่ � เจ้ าชราลงมี อายุ มากแล้ว  แต่  แผ่ นดิ นที ่จะ
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ต้องยดึครองน้ันย ังม ี อ ีกมาก 2  ต่อไปน้ี เป็นแผ่นดิ นที ่ยงั
เหลืออยู่  คือ ท้องถิน่ฟีลิสเตียทัง้หมด และท้องถิน่ของคน
เกชูร ์ทัง้หมด 3  ตัง้แต่  ช ิ โหร ์ซ่ึงอยู ่หน ้าอยีปิต์ เหนือขึ้นไปถึง
เขตแดนเอโครน นั บก ั นว ่าเป็นของคนคานาอนั  ผู้ ครอบ
ครองฟีลิสเตี ยม ี อยู ่หา้คนด้วยกัน  คือ  ผู้ ครอบครองเมือง
กาซา เมืองอชัโดด เมืองอชัเคโลน เมืองกัท และเมืองเอโค
รน และเมืองของคนอฟิวาห ์ด้วย 4 ซ่ึงอยู ่ทิศใต้ คือแผ่นดิน
ทัง้สิน้ของคนคานาอนั และเขตเมอาราห์ ซ่ึงเป็นของชาว
ไซดอนถึงเมืองอาเฟก ถึงเขตแดนของคนอาโมไรต์ 5 และ
แผ่นดินของชาวเกบาลและเลบานอนทัง้หมด ไปทางท่ี ดวง
อาทิตย ์ ขึ้น จากบาอลักาดท่ี อยู ่เชงิภูเขาเฮอร ์โมน ถึงทาง
เข้าเมืองฮามัท 6 ชาวแดนเทือกเขาทัง้หมดจากเลบานอน
จนถึ งม ิสเรโฟทมาอมิ และคนไซดอนทัง้หมด เราจะขับไล่
เขาทัง้หลายออกไปใหพ้้นหน้าคนอสิราเอลเอง  เพียงแต่  เจ้ า
จงจับสลากแบ่ งด ินแดนเหล่าน้ันให้เป็นมรดกแก่ อสิราเอล 
 ดังท่ี เราบัญชาเจ้าไว้

การแบ่งมรดก
7 ฉะน้ันบัดน้ีจงแบ่งแผ่นดินน้ีออกให้เป็นมรดกแก่คน

เก้าตระกูลรวมกับคนมนัสเสห ์คร ่ึงตระ กู ลด ้วย� 8 ส่วน
มนัสเสห ์อ ีกครึง่ตระกูล คนรู เบน และคนกาดได้รบั ส่วน
มรดกของเขา ซ่ึงโมเสสได้ มอบให ้ทางฟากแม่น้ําจอรแ์ดน
ข้างโน้นด้านตะวนัออก ส่วนท่ีโมเสสผู้ รบัใช ้ของพระเยโฮ
วาห ์มอบให ้เขาคือ 9  ตัง้แต่ อาโรเออร์ ซ่ึงอยู่ร ิมล ุ่มแม่น้ํา
อารโนน และเมืองท่ี อยู ่กลางลุ่มแม่น้ําน้ี และท่ีราบเมเด
บาตลอดจนถึ งด ีโบน 10 และหวัเมืองทัง้สิน้ของสิโหนกษั 
ตร ิย์คนอาโมไรต์  ผู้ ซ่ึงครอบครองอยู่ในเฮชโบน ไกลออก
ไปจนถึงเขตแดนคนอมัโมน 11 กับเขตกิเลอาดและท้อง
ถิน่ของคนเกชูร์และคนมาอาคาห์ และภูเขาเฮอร์โมนทัง้
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หมด และเมืองบาชานทัง้สิน้จนถึงเมืองสาเลคาห์ 12 ตลอด
ราชอาณาจักรของโอกในบาชาน  ผู้ ครอบครองอยู่ ในอชั
ทา โรท และ ใน เอ เด รอี ท่าน เป็น พวก มนษุย ์ยกัษ์  ท่ี  เหลือ
อยู ่ เมืองเหล่าน้ีโมเสสรบชนะ และได้ ขับไล่  ให ้ออกไป 13  
แต่ คนอสิราเอลยงัหาได้ ขับไล่ คนเกชูร์หรอืคนมาอาคาห ์
ให ้ออกไปไม่  แต่ คนเกชูร์กับคนมาอาคาห์ยงัอาศัยอยู่ใน
หมู่คนอสิราเอลจนทุกวนั น้ี 14 เฉพาะตระกูลเลวีตระกูล
เดียวโมเสสหาได้มอบมรดกให ้ไม่ ของบู ชาด ้วยไฟท่ีถวาย
แด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอสิราเอลเป็นมรดกของเขา  
ดังท่ี  พระองค์ ตรสัไว ้แก่ เขาแล้ว 15 และโมเสสได้มอบส่วน
มรดกให ้แก่ ตระกูลคนรูเบนตามครอบครวัของเขา 16 ดัง
น้ันเขตแดนของเขาจึงตัง้แต่อาโรเออรซ่ึ์งอยู่ร ิมล ุ่มแม่น้ํา
อารโนนและเมืองซ่ึงอยู่กลางลุ่มแม่น้ําน้ันและท่ีราบเมือง
เมเดบาทัง้สิน้ 17 ทัง้เมืองเฮชโบน รวมกับหวัเมืองทัง้สิน้ซ่ึง
อยู่บนท่ีราบน้ัน คื อด ีโบน และบาโมทบาอลั และเบธบาอลั
เมโอน 18 กับยาฮาส และเคเดโมท และเมฟาอาท 19 และ
คีริยาธาอมิ และสิบมาห์และเศเรทชาหาร์ซ่ึงอยู่บนเนิน
เขาแหง่หุบเขา 20 กับเบธเปโอร์ และท่ีอชัโดดปิสกาห์ และ
เมืองเบธเยชิโมท 21 คือหวัเมืองทัง้สิน้ซ่ึงอยู่บนท่ี ราบ และ
ทัง้ราชอาณาจักรทัง้หมดของสิโหนกษั ตร ิย์คนอาโมไรต์ ผู้ 
ครอบครองอยู่ ในเฮชโบน ซ่ึงโมเสสได้กระทําให ้พ่ายแพ้  
พร ้อมกับเจ้านายของมีเดียน  คือ  เอว ี เรเคม ศูร์ และเฮ
อร์ กับเรบา เป็นเจ้านายซ่ึงขึ้นแก่ กษัตรยิ ์ สิ โหนผู้พํานักอยู่
ในแผ่นดินน้ัน 22 อน่ึงคนอสิราเอลได้ฆ่าบาลาอมับุตรชาย
เบโอร ์ผู้ เป็นคนทํานายเสียด้วยดาบพรอ้มกับคนอื่ นที ่เขา
ได้ฆ่าน้ัน 23 อาณาเขตของคนรูเบนคือแม่น้ําจอรแ์ดนเป็น
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พรมแดน  น่ี เป็นมรดกของคนรูเบนตามครอบครวั รวมทัง้
หวัเมืองและชนบทด้วย 24 โมเสสได้มอบมรดกให ้แก่ ตระกูล
กาด คือคนกาดตามครอบครวัของเขาด้วย 25 อาณาเขต
ของเขาคือยาเซอร์และหวัเมืองกิเลอาดทัง้หมด และครึง่
หน่ึงของแผ่นดินคนอมัโมนถึงอาโรเออร์ซ่ึงอยู ่หน ้าเมือง
รบับาห์ 26  ตัง้แต่ เมืองเฮชโบน จนถึงเมืองรามั ทม ิสเปห์
และเบโทนิม และตัง้แต่มาหะนาอมิจนถึงเขตแดนเดบีร์
27 ในหวา่งเขา  มี เมืองเบธฮารมั เบธนิมราห์ สุคคทและซา
โฟน ราชอาณาจักรส่วนท่ีเหลือของสิโหนกษั ตร ิย์เมืองเฮช
โบนน้ัน  มี  แม่น ้ําจอรแ์ดนเป็นพรมแดน จดทะเลคินเนเรท
ตอนปลายข้างล่าง ด้านตะวนัออกของแม่น้ําจอรแ์ดนข้าง
โน้น 28  น่ี เป็นมรดกของคนกาดตามครอบครวัของเขา รวม
ทัง้หวัเมืองและชนบทด้วย 29 อน่ึงโมเสสได้มอบมรดกให ้
แก่ คนมนัสเสห ์คร ่ึงตระกูล เป็นส่วนแบ่งท่ี ได้ กับคนมนัส
เสห ์คร ่ึงตระกูลตามครอบครวัของเขา 30 อาณาเขตของเขา
ทัง้หลายเริม่ตัง้แต่มาหะนาอมิตลอดบาชานทัง้สิน้ คือราช
อาณาจักรทัง้สิน้ของโอกกษั ตร ิย์เมืองบาชาน และหวัเมือง
ทัง้หมดของยาอรี์  มี หกสิบหวัเมืองด้วยกันอยู่ ในบาชาน
31 และกิเลอาดครึง่หน่ึง และเมืองอชัทาโรทกับเมืองเอเด
รอี หวัเมืองของราชอาณาจักรโอกในบาชาน หวัเมืองเหล่า
น้ีเป็นส่วนแบ่งของคนมาคีร ์บุ ตรชายมนัสเสห์ เป็นของครึง่
หน่ึงของคนมาคีร์ ตามครอบครวัของเขา 32  เหล่าน้ี เป็นดิน
แดนต่างๆซ่ึงโมเสสได้ แบ ่งปันให้เป็นมรดก  ณ  ท่ี ราบโมอบั
ฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้างโน้นทิศตะวนัออกของเมืองเยร ีโค 
33  แต่ โมเสสมิ ได้ มอบมรดกให ้แก่ คนตระกูลเลวี พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของอสิราเอลเป็นมรดกของเขา  ดังท่ี  พระองค์ 
ตรสัไวกั้บเขา

14
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 แผ่ นดินส่วนท่ีสัญญาไว ้แก่ คาเลบ
1  ต่อไปน้ี เป็นดินแดนต่างๆซ่ึงประชาชนอสิราเอลได้รบั

เป็นมรดกในแผ่นดินคานาอนั ซ่ึงเอเลอาซาร ์ปุ โรหติและ
โยชู วาบ ุตรชายนนู และหวัหน้าบรรพบุรุษของตระกูลต่างๆ
แหง่คนอสิราเอลได้แจกจ่ายให้เป็นมรดกแก่ เขา 2 มรดก
น้ีเขาจับสลากแบ่ งก ันในระหวา่งคนเก้าตระกูลครึง่  ตาม
ท่ี พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาทางโมเสส 3 เพราะโมเสสได้ ให ้
มรดกแก่คนสองตระกูลครึง่ทางฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้าง
โน้นแล้ว  แต่ ท่านหาได้ แบ ่ง ส่วนมรดกให ้แก่ พวกเลว ีไม่ 
4 เพราะวา่ลูกหลานของโยเซฟมีสองตระกูล คือมนัสเสห์
และเอฟราอมิ และพวกเลวหีาได้ มี ส่วนแบ่งในแผ่นดินน้ัน
ไม่  ได้  แต่ หวัเมืองท่ี จะเข้ าอาศัยอยู่ กับลานทุ่งหญ้ารอบเมือง
สําหรบัฝูงสัตวแ์ละทรพัย ์สิ นของเขาเท่าน้ัน 5 คนอสิราเอล
ได้กระทําตามท่ีพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาไว้กับโมเสส เขา
แบ่งท่ี ดิ  นก ัน 6 ขณะน้ันคนยูดาห์มาหาโยชูวา  ณ เมืองกิล
กาล และคาเลบบุตรชายเยฟุนเนห์ชาวเคนัสได้ กล ่าวแก่
ท่านวา่ �ท่านทราบเรือ่งซ่ึงพระเยโฮวาหต์รสักับโมเสสบุรุษ
ของพระเจ้าท่ีคาเดชบารเนียเก่ียวกั บท ่านและข้าพเจ้าแล้ว
7 เม่ือโมเสสผู้ รบัใช ้ของพระเยโฮวาห ์ใช ้ ให ้ข้าพเจ้าไปจาก
คาเดชบารเนีย เพื่อสอดแนมดู แผ่นดิน ข้าพเจ้ามี อายุ  สี 
่ สิ บปี ข้าพเจ้าได้นําข่าวมาแจ้งแก่ท่านตามความคิดเหน็
ของข้าพเจ้า 8  แต่ ส่วนพี่น้องซ่ึงขึ้นไปพรอ้มกับข้าพเจ้าได้
กระทําให ้จิ ตใจของประชาชนละลายไป  แต่ ข้าพเจ้าได้ ติ ด
ตามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าอยา่งสุดใจ 9 ในวนั
น้ันโมเสสได้ปฏิญาณวา่ � แท้  จร ิงแผ่นดินซ่ึงเท้าของท่าน
ได้ เหย ียบยํ่า ไปน้ันจะตกเป็นมรดกของท่าน และของลูก
หลานของท่านสืบไปเป็นนิตย์ เพราะวา่ท่านได้ ติ ดตามพระ
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เยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าอยา่งสุดใจ� 10 และบัดน้ี  ดู  
เถิด พระเยโฮวาห์ยงัทรงให้ข้าพเจ้ามี ช ีวิตอยู่ตลอดส่ี สิ บ
หา้ปี น้ี  ดังท่ี  พระองค์  ตรสั  ตัง้แต่ พระเยโฮวาห์ตรสัเชน่น้ี แก่  
โมเสส เม่ือคนอสิราเอลเดินทางอยู่ในถิน่ทุ รก ันดาร และ
บัดน้ี  ดู  เถิด  วนัน้ี ข้าพเจ้ามี อายุ แปดสิบหา้ปี แล้ว 11  วนัน้ี 
ข้าพเจ้าย ังม ีกําลังแข็งแรงเชน่เดียวกับว ันที ่โมเสสใช ้ให ้
ข้าพเจ้าไป กําลังของข้าพเจ้าในการทําศึกสงครามหรอืออก
ไปและเข้ามาเดีย๋ว น้ี ก็ เป็นเหมือนครัง้ น้ัน 12 ฉะน้ันบัดน้ี
ขอมอบแดนเทือกเขาน้ี ซ่ึงพระเยโฮวาห์ตรสัในวนัน้ันให ้
แก่  ข้าพเจ้า เพราะท่านได้ยนิในวนัน้ันแล้ วว ่าคนอานาคอยู ่
ท่ีน่ัน  มี หวัเมืองใหญ่ ท่ี  มี กําแพงล้อมอยา่งเข้มแข็ง ชะรอย
พระเยโฮวาห์จะทรงสถิ ตก ับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็จะขับไล่เขา
ออกไปได้  ดังท่ี พระเยโฮวาห์ตรสัไว ้แล้ว � 13  แล ้วโยชู วาก 
็อวยพรแก่ท่านและยกเมืองเฮโบรนให้คาเลบบุตรชายเย
ฟุนเนหเ์ป็นมรดก 14 เฮโบรนจึงตกเป็นมรดกแก่คาเลบบุตร
ชายเยฟุนเนห์คนเคนัสจนทุกวนัน้ี เพราะวา่ท่านติดตาม
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอสิราเอลอยา่งสุดใจ 15 เมืองเฮ
โบรนน้ันแต่เดิมมีชื่อวา่คีรยิาทอารบา อารบาคนน้ีเป็นคน
ใหญโ่ตในคนอานาค  แผ่ นดินจึงได้สงบจากการศึกสงคราม

15
 แผ่ นดินส่วนของตระกูลยูดาห์

1  ท่ี  ดิ นส่วนของตระกูลคนยูดาห์ตามครอบครวัของเขา
น้ัน ด้านใต้ถึงพรมแดนเมืองเอโดม คือถึงถิน่ทุ รก ันดาร
ศินเป็ นที ่สุด ปลายเขตด้านใต้ 2 พรมแดนทาง ทิศ ใต้ น้ัน
ตัง้แต่ต้นจากปลายทะเลเค็ม คือตัง้แต่อา่วซ่ึงไปทางทิศใต้
3 ยื่นไปทางด้านใต้ของมาอาเลอคัรบับิม ผ่านเรือ่ยไปถึงศิน
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 แล ้วขึ้นไปทางด้านใต้เมืองคาเดชบารเนีย ตามทางเมืองเฮ
ชโรน ขึ้นไปถึงเมืองอดัดาร์เล้ียวไปถึงคารคา 4 ผ่านเรือ่ย
ไปถึ งอ ัสโมนยื่นออกไปถึงแม่น้ําอยีปิต์มาสิน้สุดลงท่ี ทะเล  
ท่ี  กล ่าวน้ีจะเป็นพรมแดนด้านใต้ของท่าน 5 พรมแดนด้าน
ตะวนัออกคือทะเลเค็มขึ้นไปถึงปากแม่น้ําจอร ์แดน และ
พรมแดนด้านเหนือตัง้แต่อา่ว ท่ีทะเลตรงปากแม่ น้ําจอร ์
แดน 6 และพรมแดนน้ันยื่นไปถึงเบธฮกลาห์ผ่านไปตาม
ด้านเหนือของเมืองเบธอาราบาห์ และพรมแดนยื่นต่อไปถึ 
งก ้อนหนิโบฮนับุตรชายรู เบน 7 และพรมแดนยื่นไปถึงเดบีร์
จากหุบเขาอาโคร์ ตรงไปทางทิศเหนือเล้ียวไปหาเมืองกิล
กาล ซ่ึงอยู่ตรงข้ามทางข้ามเขาท่ีชื่ออาดุมมิม ซ่ึงอยู่ทาง
ด้านใต้ของแม่ น้ํา และพรมแดนก็ผ่านไปถึงน้ําพุเอนเชเมช
ไปสิน้สุดลงท่ีเอนโรเกล 8  แล ้วพรมแดนก็ยื่นไปตามหุบเขา
บุตรชายของฮินโนมถึงไหล่เขาด้านใต้ของเมืองคนเยบุส
คือเยรูซาเล็ม  แล ้วพรมแดนก็ยื่นไปถึงยอดภูเขาซ่ึงอยู ่หน ้า
หุบเขาฮินโนมทางด้านตะวนัตก  ท่ี หุบเขาแหง่พวกมนษุย ์
ยกัษ์ ด้านเหนือสุด 9  แล ้วพรมแดนก็ยื่นไปจากยอดภูเขา
ถึงน้ําพุ แห ่งลําหว้ยเนฟโทอาห์ จากท่ีน่ั นก ็มาถึงหวัเมือง
แหง่ภูเขาเอโฟรน  แล ้วพรมแดนก็เล้ียวโค้งไปหาเมืองบา
อาลาห์ คือเมืองคีรยิาทเยอารมิ 10  แล ้วพรมแดนก็เล้ียวโค้ง
จากบาอาลาห์ไปทางทิศตะวนัตกถึงภูเขาเสอรี์ ผ่านไปตาม
ไหล่เขายาอาร ิมด ้านเหนือ คือเคสะโลน ลงไปถึงเมืองเบธเช
เมชผ่านเมืองทิมนาห ์ไป 11  แล ้วพรมแดนก็ยื่นออกไปจาก
ทางไหล่เนินเขาด้านเหนือของเมืองเอโครน  แล้วก็  โค ้งไปหา
เมืองชิกเคโรนผ่านไปถึงภูเขาบาอาลาห์ ออกไปถึงเมืองยบั
เนเอล และพรมแดนก็มาสิน้สุดลงท่ี ทะเล 12 พรมแดนด้าน
ตะวนัตก คือทะเลใหญ่ตามฝ่ังทะเล  น่ี เป็นพรมแดนล้อม
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รอบคนยูดาห์ตามครอบครวัของเขา 13 ตามพระดํารสัของ
พระเยโฮวาห ์ท่ี ตรสัแก่โยชูวา ท่านยกท่ี ดิ นส่วนหน่ึงในเขต
ของคนยูดาห ์ให ้ แก่ คาเลบบุตรชายเยฟุนเนห์ คือเมืองอา
รบาท่ีเรยีกเมืองเฮโบรน อารบาเป็นบิดาของอานาค 14 และ
คาเลบได้ ขับไล่  บุ ตรชายทัง้สามของอานาคออกจากท่ี น่ัน 
คือเชชยั อาหมิานและทั ลม ัย  ผู้ เป็นบุตรของอานาค 15 และ
ท่านขึ้นไปจากท่ี น่ันจะต่อสู้กับชาวเมืองเดบีร์ เมืองเดบีร์
เดิมมี ชื่อวา่ คีรยิาทเสเฟอร์ 16 และคาเลบกล่าววา่ � ผู้ ใด
โจมตีเมืองคีริยาทเสเฟอรแ์ละยดึได้ เราจะยกอคัสาห ์บุ ต
รสาวของเราให้เป็นภรรยา� 17 และโอทนีเอลบุตรชายเคนั
ส น้องชายของคาเลบตีเมืองน้ันได้ ท่านจึงยกอคัสาห ์บุ ต
รสาวของตนให้เป็นภรรยา 18  อยู ่มาเม่ือแต่งงานกันแล้ว
นางจึงชวนสามี ให ้ ขอที ่นาต่ อบ ิดา นางก็ลงจากหลังลา และ
คาเลบถามนางวา่ � เจ้ าต้องการอะไร� 19 นางตอบวา่ �ขอ
ของขวญัใหลู้กสักอยา่งหน่ึงเถิด เม่ือพ่อใหลู้กมาอยูใ่นแผ่น
ดินภาคใต้ แล้ว ลูกขอน้ําพุ ด้วย � คาเลบก็ยกน้ําพุบนและ
น้ําพุล่างให ้แก่  นาง 20  ต่อไปน้ี เป็นมรดกของตระกูลคนยู
ดาหต์ามครอบครวัของเขา 21 หวัเมืองท่ีเป็นของตระกูลคน
ยูดาห์ ซ่ึงอยู ่ทางทิศใต้ สุดทางพรมแดนเอโดม คือเมืองขับ
เซเอล เอเดอร์ และยากูร 22 คีนาห์  ดี โมนาห์ อาดาดาห์ 23 เค
เดช ฮาโซร์ อทินาน 24 ศิฟ เทเลม เบอาโลท 25 ฮาโซร ฮาดัท
ทาห์ เครโิอท เฮสโรน คือเมืองฮาโซร์ 26 อามัม เชมา โมลา
ดาห์ 27 ฮาซารกัดดาห์ เฮชโมน เบธเปเลท 28 ฮาซารชูอาล
เบเออรเ์ชบา  บิ  ซิ โอธยิาห์ 29บาอาลาห์ อ ิยมิ เอเซม 30 เอลโท
ลัด  เคส ีล โฮรมาห์ 31 ศิ กลาก มั ดม ันนาห์ สันสันนาห์ 32 เล
บาโอท  ช ิลฮมิ  อาย ินและเมืองรมิโมน รวมทัง้หมดเป็นยี ่สิ บ
เก้าหวัเมืองกับชนบทของเมืองน้ันๆด้วย 33 ในหุบเขามีเมือง
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เอชทาโอล โศราห์ อชันาห์ 34ศาโนอาห์ เอนกันนิม ทัปปูวาห์
เอนาม 35 ยารมูท  อด ุลลัม โสโคห์ อาเซคาห์ 36 ชาอาราอมิ
 อด ีธาอมิ เกเดราห์ เกเดโรธาอมิ รวมเป็นสิบส่ีหวัเมืองกับ
ชนบทของเมืองน้ันๆด้วย 37 เมืองเศนัน ฮาดัสสาห์  มิ  กด ัล
กาด 38  ดิ  เลอ ัน  มิ สเปห์ โยกเธเอล 39ลาคีช โบสคาท เอกโลน
40 คับโบน  ลาม ัม คิทลิช 41 เกเดโรท เบธดาโกน นาอามาห์
และเมืองมักเคดาห์ รวมเป็นสิบหกหวัเมืองกับชนบทของ
เมืองน้ันๆด้วย 42 ลิบนาห์ เอเธอร์ อาชนั 43 ยฟิทาห์ อชันาห์
เนซีบ 44 เคอีลาห์ อคัซิบ มาเรชาห์ รวมเป็นเก้าหวัเมืองกับ
ชนบทของเมืองน้ันๆด้วย 45 เอโครน กับหวัเมืองและชนบท
ของเมืองน้ัน 46 จากกรุงเอโครนถึงทะเล และบรรดาเมืองท่ี 
อยู ่รมิเมืองอชัโดดกับชนบทของเมืองน้ันๆ 47 อชัโดด กับหวั
เมืองและชนบทของเมืองน้ัน กาซา กับหวัเมืองและชนบท
ของเมืองน้ันจนถึงแม่น้ําอยีปิต์ และทะเลใหญ่ พร ้อมกับฝ่ัง
ชายทะเล 48 และในแดนเทือกเขา  คือ  ชาม ีร ์ ยาททีร์ โสโคห์
49 ดานนาห์ คีริยาทสันนาห์ คือเมืองเดบีร์ 50 อานาบ เอช
เทโมห์  อาน ิม 51 โกเชน โฮโลน กิโลห์ รวมเป็นสิบเอด็หวั
เมืองกับชนบทของเมืองน้ันๆด้วย 52 อาหรบั  ดู  มาห ์เอชาน
53  ยาน ิม เบธทัปปูวาห์ อาเฟคาห์ 54 ฮุมทาห์ คีรยิาทอารบา
คือเมืองเฮโบรน และเมืองศิโยร์ รวมเป็นเก้าหวัเมืองกับ
ชนบทของเมืองน้ันๆด้วย 55 มาโอน คารเมล ศิฟ  ยุ ทธาห์
56 ยสิเรเอล โยกเดอมั ศาโนอาห์ 57 คาอนิ กิเบอาห์ และ
ทิมนาห์ รวมเป็นสิบหวัเมืองกับชนบทของเมืองน้ันๆด้วย
58 ฮลัฮูล เบธซูร์ เกโดร์ 59 มาอาราท เบธาโนท และเมือง
เอลเทโคน รวมเป็นหกหวัเมืองกับชนบทของเมืองน้ันๆด้วย
60 คีรยิาทบาอลั คือเมืองคีรยิาทเยอารมิ และรบับาห์ รวม
เป็นสองหวัเมืองกับชนบทของเมืองน้ันๆด้วย 61 เมืองท่ีใน
ถิน่ทุ รก ันดาร คือเบธอาราบาห์  มิ ดดีน เสคะคาห์ 62 นิบชาน
เมืองเกลือ และเอนเกดี รวมเป็นหกหวัเมืองกับชนบทของ
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เมืองน้ันๆด้วย 63  แต่ คนเยบุสซ่ึงเป็นชาวเมืองเยรูซาเล็ มน 
ัน้ ประชาชนยูดาห์หาได้ ขับไล่ ไปไม่ ดังน้ันแหละคนเยบุสจึง
อาศัยอยู่กับประชาชนยูดาห ์ท่ี เมืองเยรูซาเล็มจนถึงทุกวนั
น้ี

16
 แผ่ นดินส่วนของตระกูลมนัสเสหแ์ละตระกูลเอฟราอมิ

1  ท่ี  ดิ นตามสลากของลูกหลานโยเซฟน้ันเริม่จากแม่น้ํา
จอรแ์ดนใกล้ๆเมืองเยร ีโค ทิศตะวนัออกของน้ําแหง่เยรโีค
เข้าไปในถิน่ทุ รก ันดารขึ้นไปจากเยรโีคเข้าไปในแดนเทือก
เขาเบธเอล 2 จากเมืองเบธเอลไปยงัเมืองลูส ผ่านเรือ่ยไป
ถึงเมืองอาทาโรท ยงัเขตของคนอารคี 3  แล ้วลงไปทางทิศ
ตะวนัตกถึงเขตของคนยาฟเลที ไกลไปจนเขตเมืองเบธโฮ
โรนล่างถึงเมืองเกเซอรไ์ปสิน้สุดลงท่ี ทะเล 4 ลูกหลานของ
โยเซฟ คือคนมนัสเสห์และคนเอฟราอมิ  ได้ รบัมรดกของ
เขา 5 เขตของคนเอฟราอมิตามครอบครวัของเขาเป็นดังน้ี
พรมแดนมรดกของเขาด้านตะวนัออก เริม่แต่เมืองอาทา
โรทอดัดาร์ ไกลไปจนถึงเบธโฮโรนบน 6และพรมแดนยื่นไป
ถึงทะเลทางทิศเหนือคือเมืองมิคเมธัท ทางด้านตะวนัออก
พรมแดนโค้งมาหาเมืองทาอานั ทช ีโลห์  แล ้วผ่านพ้นเมืองน้ี
ไปทางตะวนัออกของเมืองยาโนอาห์ 7  แล ้วลงไปจากยาโน
อาห์ ถึงเมืองอาทาโรทและเมืองนาอาราห์ ไปจดเมืองเยรี
โคสิน้สุดลงท่ี แม่น ํ้าจอร ์แดน 8จากทัปปูวาหพ์รมแดนลงไป
ทางทิศตะวนัตกถึงแม่น้ําคานาห์ไปสิน้สุดลงท่ี ทะเล  น่ี เป็น
ดินแดนมรดกของตระกูลคนเอฟราอมิตามครอบครวัของ
เขา 9 รวมทัง้หวัเมืองซ่ึงแบ่งแยกไว ้ให ้คนเอฟราอมิในดิน
แดนมรดกของคนมนัสเสห์ คือบรรดาหวัเมืองเหล่าน้ั นก ับ
ชนบทของเมืองน้ันๆด้วย 10 ถึงอยา่งไรก็ตามเขาหาได้ ขับไล่ 
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คนคานาอนัซ่ึงอาศัยอยู่ในเมืองเกเซอร ์ให ้ออกไปไม่ ดังน้ัน
คนคานาอนัจึงอาศัยอยูใ่นหมู่คนเอฟราอมิถึงทุกวนัน้ี  แต่  ก็ 
ตกเป็นทาสถูกเกณฑ์ ให ้ทํางานโยธา

17
 แผ่ นดินส่วนของตระกูลคนมนัสเสห ์ท่ีอยู ่ฟากทิศตะวนั

ตกของแม่น้ําจอร ์แดน 
1  ท่ี  ดิ นตามสลากเป็นอยา่ง น้ี ท่ี ตกแก่ตระกูลมนัสเสห์

เพราะ เป็น บุตรหวัปีของโยเซฟ ส่วนมาคีร ์บุ ตรหวัปีของ
มนัสเสห์  บิ ดาของกิเลอาด  ได้ รบัเมืองกิเลอาดและเมืองบา
ชานเป็นส่วนแบ่ง เพราะวา่เขาเป็นทหาร 2 และท่ี ดิ นตาม
สลากตกแก่คนมนัสเสห ์ท่ี  เหลืออยู ่ตามครอบครวั คือคน
อาบีเยเซอร์ คนเฮเลค คนอสัรีเอล คนเชเคม คนเฮเฟอร์
และคนเชมีดา  บุ คคลเหล่าน้ีเป็นบุตรชายของมนัสเสห์  
ผู้ เป็นบุตรชายของโยเซฟ ตามครอบครวัของเขา 3 ฝ่าย
เศโลเฟหดับุตรชายของเฮเฟอร์  บุ ตรชายของกิเลอาด  บุ 
ตรชายของมาคีร์  บุ ตรชายของมนัสเสห ์ไม่มี  บุ ตรผู้ ชาย  
มี  แต่  บุตรสาว และต่อไปน้ีเป็นชื่ อบ ุตรสาวของเขาคือ มา
ลาห์ โน อาห์ ฮ กลาห์  มิ ล คาห์ และ ทีร ซาห์ 4 เขา เข้า มา
หาเอเลอาซาร ์ปุ โรหติและโยชู วาบ ุตรชายนนูและต่อหน้า
บรรดาประมุขแล้วกล่าววา่ �พระเยโฮวาห ์ได้ ทรงบัญชา
โมเสสไว ้วา่  ให ้ข้าพเจ้าทัง้หลายรบัส่วนมรดกในหมู่ ญาติ  
พี่ น้องของข้าพเจ้าทัง้หลายได้� ดังน้ันท่านจึงให้มรดกแก่
คนเหล่าน้ีในหมู่ พี่ น้องของบิดาของเขา ตามพระบัญญั ติ  
แห ่งพระเยโฮวาห์ 5  ดังน้ี แหละส่วนท่ีตกแก่คนมนัสเสหจึ์ 
งม ี สิ บส่ วน นอกเหนื อด ินแดนกิเลอาดและบาชานซ่ึงอยู่
ฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้างโน้น 6 เพราะวา่บุตรสาวของมนัส
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เสห ์ก็ได้ รบัมรดกพรอ้มกับบุตรชายของท่านด้วย  แผ่ นดิ 
นก ิเลอาดน้ันได้ตกเป็นส่วนของบุตรชายมนัสเสห ์ท่ี  เหลือ
อยู ่7 เขตแดนของมนัสเสหตั์ง้ต้นจากอาเชอรจ์นถึ งม ิคเมธั
ท ซ่ึงอยู่ทางทิศตะวนัออกของเมืองเชเคมแล้ว พรมแดนก็
ยื่นไปทางมือขวาถึงท่ีของชาวเมืองเอนทัปปูวาห์ 8  แผ่ นดิน
เมืองทัปปูวาห์เป็นของมนัสเสห์  แต่ ตัวเมืองทัปปูวาห์ซ่ึงอยู ่
ท่ี พรมแดนของมนัสเสห์น้ันเป็นของคนเอฟราอมิ 9  แล ้ว
พรมแดนก็ลงไปถึงแม่น้ําคานาห์ หวัเมืองเหล่าน้ีซ่ึงอยู ่ทาง
ทิศใต้  แม่น ้ําในท่ามกลางหวัเมืองของมนัสเสห์น้ันเป็นของ
เอฟราอมิ  แล ้วพรมแดนของมนัสเสห ์ก็ ขึ้นไปทางด้านเหนือ
ของแม่น้ําไปสิน้สุดลงท่ี ทะเล 10  แผ่ นดินทางด้านใต้เป็น
ของเอฟราอมิ และแผ่นดินทางด้านเหนือเป็นของมนัสเสห์
 มี ทะเลเป็นพรมแดน ทางเหนือจดดินแดนอาเชอร์ และ
ทางทิศตะวนัออกจดอสิสาคาร์ 11 ในเขตอสิสาคารแ์ละใน
อาเชอร ์น้ัน  มน ัสเสหย์ ังม ีเมืองเบธชานกับชนบทของเมือง
น้ัน และเมืองอบิเลอมักับชนบทของเมืองน้ัน และชาวเมือง
โดรกั์บชนบทของเมืองน้ัน และชาวเมืองเอนโดรกั์บชนบท
ของเมืองน้ัน และชาวเมืองทาอานาคกับชนบทของเมือง
น้ัน และชาวเมืองเมกิดโดกับชนบทของเมืองน้ัน คือภูเขา
ทัง้สามยอด 12  แต่ คนมนัสเสหย์งัขับไล่ชาวเมืองเหล่าน้ันไม่ 
ได้ ด้วยคนคานาอนัยงัขืนอาศัยอยู่ในแผ่นดินน้ัน 13 ต่อมา
เม่ือคนอสิราเอลเข้มแข็งขึ้นแล้ว  ก็ได้  เกณฑ์ คนคานาอนัให้
ทํางานโยธา และมิ ได้  ขับไล่  ให ้เขาออกไปเสียที เดียว 14 คน
โยเซฟได้ พู  ดก ับโยชู วาว ่า � เหตุ ไฉนท่านจึงแบ่งใหข้้าพเจ้ามี 
แต่ ส่วนเดียวเป็นมรดก  แม้ว ่าข้าพเจ้ามีคนมากมาย เพราะ
วา่พระเยโฮวาห ์ได้ ทรงอวยพระพรแก่พวกข้าพเจ้ามาจน
บัดน้ี แล้ว � 15 ฝ่ายโยชูวาตอบเขาวา่ �ถ้าเจ้ามีคนมากมาย
และถ้าแดนเทือกเขาของคนเอฟราอมิเป็ นที ่แคบไปสําหรบั
เจ้า พวกเจ้าจงเข้าไปในป่าแผ้วถางเอาเอง  ท่ี ในแผ่นดิน
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ของคนเปริสซีและพวกมนษุย ์ยกัษ์ � 16 คนโยเซฟพูดวา่
�แดนเทือกเขาน้ี ไม่ พอสําหรบัพวกเรา บรรดาคนคานาอนั
ซ่ึงอยู่ในบรเิวณหุบเขามีรถรบทําด้วยเหล็ก  ทัง้ท่ี  อยู ่ในเบธ
ชานกับชนบทของเมืองน้ัน กั บท ่ี อยู ่ในหุบเขายสิเรเอล� 17  
แล ้วโยชูวาจึงกล่าวแก่ วงศ์ วานโยเซฟ คือเอฟราอมิและ
มนัสเสห ์วา่ �ท่านทัง้หลายเป็นพวกท่ี มี คนมากและมีกําลัง
มหาศาล ท่านจะมีส่วนแบ่งแต่ส่วนเดียวก็ หามิได้ 18 แดน
เทือกเขาเหล่าน้ันจะเป็นของพวกท่าน  ถึงแม้ วา่เป็นป่าดอน
ท่านจงแผ้วถางและยดึครองไปจนสุดเขตเถิด  แม้ว ่าคนคา
นาอนัจะมีรถรบทําด้วยเหล็กและเป็นคนเข้มแข็ง ท่านทัง้
หลายก็จะขับไล่เขาออกไปได้�

18
 พล ับพลาท่ี ช ีโลห์

1 ฝ่ายชุ มน ุมชนอสิราเอลทัง้สิ ้นก ็มาประชุมกั นที ่ ช ีโลห์
และตัง้พลับพลาแหง่ชุ มน ุมขึ้ นที ่ น่ัน  แผ่ นดินน้ั นก ็ตกอยู่ใน
ครอบครองของเขา

 แผ่ นดินส่วนของเจ็ดตระกูลท่ี เหลือ 
2 ย ังม ีประชาชน อสิราเอล อกี เจ็ด ตระ กูล ท่ี ย ังม ิ ได้ รบั

มรดกเป็นส่วนแบ่ง 3 ดังน้ันโยชูวาจึงกล่าวแก่คนอสิราเอล
วา่ �ท่าน ทัง้ หลาย จะ รอ ชา้ อยู ่อ ีก เท่าใด จึง จะ เข้าไป ยดึ
ครองท่ี ดิ นซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของบรรพบุรุษของท่าน
ประทานแก่ท่านทัง้หลาย 4 จงเลือกคนตระกูลละสามคน  
แล ้วข้าพเจ้าจะใช้คนเหล่าน้ันไปท่องเท่ียวขึ้นล่องอยู ่ท่ี  แผ่ 
นดินน้ัน  ให ้ เข ียนแนวเขตท่ี ดิ  นที ่จะมอบเป็นมรดก และ
กลับมาหาข้าพเจ้า 5  ให ้เขาแบ่งออกเป็นเจ็ดส่ วน  ให ้คนยู
ดาห ์คงอยู ่ในดินแดนของเขาทางภาคใต้ และวงศ์วานโย
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เซฟให ้คงอยู ่ในดินแดนของเขาทางภาคเหนือ 6  ให ้ท่านทัง้
หลายเขียนแนวเขตท่ี ดิ นเป็นเจ็ดส่ วน  แล ้วนําแนวเขตท่ี 
ดิ นน้ันมาให้ข้าพเจ้าท่ี น่ี และข้าพเจ้าจะจับสลากให้ท่านท่ี 
น่ี ต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา 7  แต่  คนเลว ี 
ไม่มี ส่วนแบ่งในหมู่พวกท่านทัง้หลาย ด้วยตําแหน่งปุโรหติ
ของพระเยโฮวาห์เป็นมรดกของเขาแล้ว คนกาด และคนรู 
เบน กับตระกูลมนัสเสห ์คร ่ึงหน่ึ งก ็ ได้ รบัมรดกของเขาทาง
ฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้างโน้นด้านตะวนัออก ซ่ึงโมเสสผู้ รบั
ใช ้ของพระเยโฮวาห ์ได้  มอบให ้ แก่ เขาทัง้หลายแล้ว� 8 ฝ่าย
คนเหล่าน้ั นก ็ขึ้นออกไปเดินทาง และโยชูวากําชบัพวกท่ี
จะเขียนแนวเขตท่ี ดิ  นว ่า �จงเท่ียวขึ้นเท่ียวล่องในแผ่นดิน
และเขียนแนวเขตท่ี ดิ นน้ันแล้วกลับมาหาข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
จะจับสลากใหท่้านต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห ์ท่ี  ช ีโลห�์ 9 ดัง
น้ันคนเหล่าน้ั นก ็ท่องเท่ียวไปมาท่ี แผ่นดิน  แล ้วเขียนเป็น
หนังสือแนวเขตเมืองต่างๆแบ่งเป็นเจ็ดส่วนแล้วกลับมาหา
โยชูวา  ณ ค่ายท่ี ช ีโลห์ 10  แล ้วโยชู วาก ็จับสลากให้เขาท่ี ช ี
โลห์ต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ โยชู วาก ็ ได้ จัดแบ่งท่ี ดิ นให ้
แก่ ประชาชนอสิราเอลท่ีน่ันตามส่วนแบ่งของแต่ละตระกูล
11  จับได้ สลากของตระกูลคนเบนยามินตามครอบครวัของ
เขาขึ้นมา และอาณาเขตท่ีเป็นส่วนของเขาอยู่ระหวา่งคนยู
ดาห์ และคนโยเซฟ 12 ทางด้านเหนือพรมแดนของเขาเริม่
ต้ นที ่ แม่น ้ําจอร ์แดน และพรมแดนก็ยื่นขึ้นไปถึงไหล่เขา
ตอนเหนือของเมืองเยร ีโค  แล ้วขึ้นไปทางแดนเทือกเขาทาง
ทิศตะวนัตก และไปสิน้สุดท่ีถิน่ทุ รก ันดารเบธาเวน 13จากท่ี
น่ันพรมแดนก็ยื่นไปทางทิศใต้ตรงไปเมืองลูสไปยงัไหล่เขา
ท่ีเมืองลูส คือเมืองเบธเอล  แล ้วพรมแดนก็ลงไปถึงอาทา
โรทอดัดารบ์นภูเขาซ่ึงอยู ่ทางทิศใต้ ของเมืองเบธโฮโรนล่าง
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14  แล ้วพรมแดนก็ยื่นไปอกีทิศหน่ึงโค้งไปทางทิศใต้ด้าน
ทะเล จากภูเขาซ่ึงอยู ่ทิศใต้ ตรงข้ามเมืองเบธโฮโรน และไป
สิน้สุดลงท่ีคีรยิาทบาอลั คือคีรยิาทเยอารมิ เป็นเมืองท่ีเป็น
ของคนยูดาห์  น่ี แหละเป็นพรมแดนด้านตะวนัตก 15 และ
ด้านใต้น้ันเริม่ต้ นที ่ชานเมืองคีรยิาทเยอารมิ และพรมแดน
ก็ยื่นจากท่ีน่ันไปยงัทางตะวนัตกถึงน้ําพุเนฟโทอาห์ 16  แล 
้วพรมแดนก็ยื่นลงไปสุดเขตภูเขาซ่ึงอยู่ตรงหน้าหุบเขาแห ่
งบ ุตรชายของฮินโนม ซ่ึงอยู่ทางปลายเหนือสุดของหุบเขา
แหง่พวกมนษุย ์ยกัษ์  แล้วก็ ลงไปท่ีหุบเขาฮินโนมใต้ ไหล่ เขา
ของคนเยบุสแล้วลงไปถึงเมืองเอนโรเกล 17  แล ้วโค้งไป
ทางทิศเหนือตรงไปถึงเอนเชเมช จากท่ีน่ั นก ็ตรงไปยงัเก
ลีโลท ซ่ึงอยู่ตรงข้ามกับทางข้ามเขาชื่ ออด ุมมิม  แล ้วลง
ไปย ังก ้อนหนิโบฮนับุตรชายของรู เบน 18  แล ้วผ่านไปทาง
ทิศเหนือถึงไหล่เขาตรงข้ามอาราบาห ์แล ้วลงไปสู่อาราบาห์
19  แล ้วพรมแดนก็ผ่านไปทางทิศเหนือถึงไหล่เขาท่ีเบธฮ
กลาห์ และพรมแดนไปสิน้สุดลงท่ีอา่วด้านเหนือของทะเล
เค็ มท ่ีปลายใต้ของแม่น้ําจอร ์แดน  น่ี เป็นพรมแดนด้านใต้
20  แม่น ้ําจอรแ์ดนกัน้เป็นพรมแดนทางตะวนัออก  น่ี เป็น
มรดกของคนเบนยามินตามครอบครวัของเขา  มี พรมแดน
ดังน้ี ล้อมรอบ 21 ฝ่ายหวัเมืองของตระกูลคนเบนยามินตา
มครอบครวัของเขา คือเมืองเยร ีโค เบธฮกลาห์ หุบเขาเค
ซีส 22 เบธอาราบาห์ เศมาราอมิ เบธเอล 23 อฟัวมิ ปาราห์
โอฟราห์ 24 เคฟารมัโมนี โอฟนี เกบา รวมเป็นสิบสองหวั
เมืองกับชนบทของเมืองน้ันๆด้วย 25 กิเบโอน รามาห์ เบเอ
โรท 26  มิ สเปห์ เคฟีราห์ โมซาห์ 27 เรเคม อริเปเอล ทาระ
ลาห์ 28 เศลา เอเลฟ เยบุส คือเยรูซาเล็ม กิเบอาห์และคีริ
ยาท รวมเป็นสิบส่ีหวัเมืองกับชนบทของเมืองน้ันๆด้วย  น่ี 
เป็นมรดกของคนเบนยามินตามครอบครวัของเขา
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19
1 สลากท่ีสองออกมาเป็นของสิเมโอน เพื่อคนตระกูลสิ

เมโอนตามครอบครวัของเขา มรดกของเขาอยู่ ท่ามกลาง
มรดกของคนยูดาห์ 2  มี เมืองเหล่าน้ีเป็นมรดก คือเบเออรเ์ช
บา เชบา โมลาดาห์ 3 ฮาซารชูอาล บาลาห์ เอเซม 4 เอล
โทลัด เบธูล โฮรมาห์ 5 ศิ กลาก เบธมารคาโบท ฮาซารสู
สาห์ 6 เบธเลบาโอท และเมืองชารุเฮน รวมเป็นสิบสามหวั
เมืองกับชนบทของเมืองน้ันๆด้วย 7  อาย ิน รมิโมน เอเธอ
ร์  อาชาน รวมเป็นส่ีหวัเมืองกับชนบทของเมืองน้ันๆด้วย
8 รวมทัง้บรรดาชนบทท่ี อยู ่รอบหวัเมืองเหล่าน้ีไกลออกไป
จนถึงเมืองบาอาลัทเบเออร์ เมืองรามาห ์ท่ี  ภาคใต้  เหล่า
น้ี เป็นมรดกของตระกูลคนสิเมโอนตามครอบครวัของเขา
9 มรดกของคนสิเมโอนเป็นดินแดนในส่วนแบ่งของคนยู
ดาห์ เพราะวา่ส่วนของคนยูดาหน้ั์นใหญ่ เกินไป คนสิเมโอน
จึงได้รบัมรดกอยู่ท่ามกลางมรดกของคนยูดาห์ 10 สลากท่ี
สามขึ้นมาเป็นของคนเศบู ลุ นตามครอบครวัของเขา และ
อาณาเขตท่ีเป็นมรดกของเขาก็ยื่นออกไปถึงสารดิ 11  แล ้ว
พรมแดนของเขายื่นออกไปทางด้านทะเล เรือ่ยไปจนถึงมา
ราลาห์ และมาจดเมืองดับเบเชท  แล ้วมาถึงแม่น้ําท่ี อยู ่ตรง
หน้าโยกเนอัม 12 จากสารดิพรมแดนยื่นไปอกีทิศหน่ึงทาง
ด้านตะวนัออกตรงทางดวงอาทิตย ์ขึ้น ถึงพรมแดนเมือง
คิสโลททาโบร์  แล ้วยื่นไปถึงเมืองดาเบรทั  แล ้วขึ้นไปถึง
เมืองยาเฟีย 13 จากท่ีน่ันพรมแดนผ่านไปทางตะวนัออก
ถึงเมืองกัธเฮเฟอร์ และถึงเมืองเอทคาซิน เรือ่ยไปจนถึง
รมิโมน พรมแดนก็ โค ้งเข้าหาเมืองเนอาห์ 14 และทางทิศ
เหนือพรมแดนโค้งเข้ามาถึงเมืองฮนันาโธน และสิน้สุดลง
ท่ีหุบเขายฟิทาหเ์อล 15 และเมืองขัทตาท นาหะลาล  ช ิมโรน
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อดิาลาห์ และเมืองเบธเลเฮม รวมเป็นสิบสองหวัเมืองกับ
ชนบทของเมืองน้ันๆด้วย 16  น่ี เป็นมรดกของคนเศบู ลุ นตาม
ครอบครวัของเขา คือหวัเมืองต่างๆกับชนบทของเมืองน้ันๆ
ด้วย 17 สลากท่ี สี ่ออกมาเป็นของอสิสาคาร์ เพื่อคนอสิสา
คาร์ตามครอบครวัของเขา 18 อาณาเขตของเขารวมเมือง
ยสิเรเอล  เคส ุลโลท  ชู  เนม 19 ฮาฟาราอมิ  ช ิ โยน อานาหะ
ราท 20 รบับีท คี ช ิ โอน เอเบส 21 เรเมท เอนกันนิม เอนหดั
ดาห์ เบธปัสเซส 22 และพรมแดนยงัจดเมืองทาโบร์ ชาหะซุ 
มาห ์ เบธเชเมช และพรมแดนน้ีไปสิน้สุดลงท่ี แม่น ้ําจอร ์
แดน รวมเป็นสิบหกหวัเมืองกับชนบทของเมืองน้ันๆด้วย
23  น่ี เป็นมรดกของตระกูลคนอสิสาคารต์ามครอบครวัของ
เขา คือทัง้หวัเมืองและชนบทของเมืองน้ันๆด้วย 24 สลาก
ท่ีหา้ออกมาเป็นของตระกูลคนอาเชอรต์ามครอบครวัของ
เขา 25 อาณาเขตของเขารวมเมืองเฮลขัท ฮาลี เบเทน อคั
ชาฟ 26 อาลัมเมเลค อามาด  มิ ชอาล ทางทิศตะวนัออก
จดคารเมล และเมืองช ิโหล ิบนาท 27  แล ้วเล้ียวไปทางดวง
อาทิตย์ขึ้นไปยงัเบธดาโกนจดเขตเศบู ลุ นและหุบเขายฟิ
ทาห์เอล ไปทางด้านเหนือถึงเมืองเบธเอเมคและเนอีเอล
เรือ่ยไปทางด้านซ้ายถึงเมืองคาบูล 28 เฮโบรน เรโหบ ฮมั
โมน คานาห์ ไกลไปถึงมหาไซดอน 29  แล ้วพรมแดนก็เล้ียว
ไปถึงรามาห์ ไปถึงเมืองท่ี มี กําแพงล้อมรอบชื่อไทระ  แล ้ว
พรมแดนก็เล้ียวไปถึงเมืองโฮสาห์ไปสิน้สุดลงท่ี ทะเล จาก
ฝ่ังทะเลไปถึ งอ ัคซีบ 30  อุ มมาห์ อาเฟก และเรโหบ รวม
เป็นยี ่สิ บสองหวั เมืองกับชนบทของเมือง น้ันๆด้วย 31  น่ี 
เป็นมรดกของตระกูลคนอาเชอรต์ามครอบครวัของเขา ทัง้
หวัเมืองกับชนบทของเมืองน้ันๆด้วย 32 สลากท่ีหกออกมา
เป็นของคนนัฟทาลี เพื่อคนนัฟทาลีตามครอบครวัของเขา
33 อาณาเขตของเขาเริม่จากเฮเลฟ จากอาโลนไปถึงศานัน
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นิม และอาดามี เนเขบ และยบัเนเอลไกลไปจนถึงเมืองลั 
คค ูม และสิน้สุดลงท่ี แม่น ้ําจอร ์แดน 34  แล ้วพรมแดนก็
เล้ียวไปทางด้านตะวนัตกถึงเมืองอสัโนททาโบร์ จากท่ีน่ัน
ไปถึงหุกกอกจดเขตเศบู ลุ นทางทิศใต้ และเขตอาเชอรท์าง
ทิศตะวนัตก และเขตยูดาห์ทางดวงอาทิตยข์ึ้ นที ่ แม่น ํ้าจอร ์
แดน 35 เมืองท่ี มี กําแพงล้อมคือเมืองศิดดิม เศอร์ ฮมัมัท
ร ัคค ัท คินเนเรท 36 อาดามาห์ รามาห์ ฮาโซร์ 37 คาเดช เอ
เดรอี เอนฮาโซร์ 38 ยิโรน  มิ  กด ัลเอล โฮเรม เบธานาท และ
เบธเชเมช รวมเป็นสิบเก้าหวัเมืองกับชนบทของเมืองน้ันๆ
ด้วย 39  น่ี เป็นมรดกของตระกูลคนนัฟทาลีตามครอบครวั
ของเขา ทัง้หวัเมืองกับชนบทของเมืองน้ันๆด้วย 40 สลากท่ี 
เจ ็ ดก ็ออกมาเป็นของตระกูลคนดานตามครอบครวัของเขา
41 และอาณาเขตท่ีเป็นมรดกของเขา รวมเมืองโศราห์ เอช
ทาโอล อริเชเมช 42 ชาอาลับบิน อยัยาโลน ยิทลาห์ 43 เอ
โลน ทิมนาห์ เอโครน 44 เอลเทเคห์ กิบเบโธน และบาอาลัท
45 เยฮุด เบเนเบราค กัทรมิโมน 46 เมยารโคน และรคัโคน
และพรมแดนตรงเมืองยฟัฟา 47 อาณาเขตคนดานน้อยไป
สําหรบัพวกเขา คนดานจึงขึ้นไปสู้รบกับเมืองเลเชม  เม่ือย 
ึดได้ ก็ ประหารเสียด้วยคมดาบ จึงยดึครองท่ี ดิ นและตัง้อยู ่
ท่ีน่ัน เรยีกเมืองเลเชมวา่ดาน ตามชื่อของดานบรรพบุรุษ
ของตน 48  น่ี เป็นมรดกของตระกูลคนดานตามครอบครวั
ของเขา ทัง้หวัเมืองกับชนบทของเมืองน้ันๆด้วย 49 เม่ือได้ 
แบ ่ งด ินแดนส่วนต่างๆของแผ่นดินน้ันเป็นมรดกเสรจ็สิน้
แล้ว คนอสิราเอลก็ ได้ มอบส่วนมรดกในหมู่พวกเขาให ้แก่ 
โยชู วาบ ุตรชายนนู 50 ตามบัญชาของพระเยโฮวาห์เขาก็ ได้ 
ยกเมืองท่ีท่านขอไว ้ให ้ แก่  ท่าน คือเมืองทิมนาทเสราห์ใน
แดนเทือกเขาแหง่เอฟราอมิ ท่านก็เสรมิสรา้งเมืองน้ันเสีย
ใหม่และเข้าอยู ่ท่ีน่ัน 51  ท่ี  กล ่าวมาน้ีเป็นมรดกท่ีเอเลอาซาร ์
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ปุ โรห ิตก ับโยชู วาบ ุตรชายนนู และหวัหน้าบรรพบุรุษของ
ตระกูลต่างๆแหง่คนอสิราเอลจับสลากแบ่งใหเ้ป็นมรดกท่ี ช ี
โลหต่์อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์  ณ  ประตู  พล ับพลาแหง่ชุ มน ุ
ม  ดังน้ี แหละเขาทัง้หลายก็ทําการแบ่งปันแผ่นดินสําเรจ็ลง

20
การแต่งตัง้เมืองล้ี ภัย 

1  แล ้วพระเยโฮวาห์ตรสักับโยชู วาว ่า 2 �จงกล่าวแก่คน
อสิราเอลวา่ �จงกําหนดตัง้เมืองล้ี ภัย ซ่ึงเราได้ พู  ดก ับเจ้า
ทัง้หลายทางโมเสสแล้ วน ้ัน 3 เพื่อวา่ผู้ฆ่าคนท่ี ได้ ฆ่าคนใด
ด้วยมิ ได้ เจตนาหรอืไม่จงใจจะได้ หนี ไปอยู ่ท่ีน่ัน เมืองเหล่า
น้ีจะได้เป็ นที ่ ล้ี ภัยของเจ้าเพื่อให้พ้นจากผู้อาฆาตโลหติ 4  
ให ้ ผู้ น้ันหนีไปยงัเมืองเหล่าน้ีเมืองใดเมืองหน่ึง และยนือยู ่ท่ี 
ทางเข้าประตูเมืองน้ัน และอธบิายเรือ่งของตนให ้แก่ พวกผู้ 
ใหญ่ ในเมืองน้ันให ้ทราบ  แล ้วเขาทัง้หลายจะนําผู้น้ันเข้าไป
ในเมือง กําหนดท่ี ให ้ อยู ่ แล ้วผู้น้ันจะอยู ่ท่ี น่ันในหมู่พวกเขา
ทัง้หลาย 5 และถ้าผู้อาฆาตโลหติไล่ตามเขาไป  ผู้ใหญ่ จะ
ไม่มอบผู้ฆ่าคนน้ันไว้ในมือของผู้อาฆาตโลหติ เพราะวา่ผู้
น้ันได้ฆ่าเพื่อนบ้านของตนด้วยไม่ มี  เจตนา  มิได้  เกล ียดชงั
เขาแต่ ก่อน 6 และผู้น้ันจะอาศัยอยู่ในเมืองน้ันจนกวา่เขา
จะยนืต่อหน้าชุ มน ุมชนเพื่อรอรบัการพิพากษา จนกวา่มหา
ปุโรหติในเวลาน้ันสิน้ชวีติ  ผู้ ฆ่าคนน้ันจึงจะกลับไปยงัเมือง
ของตน ไปบ้านของตน ไปยงัเมืองท่ีเขาจากมาน้ันได้� �
7 ดังน้ันเขาจึงกําหนดตัง้เมืองเคเดชในกาลิลีในแดนเทือก
เขานัฟทาลี และเมืองเชเคมในแดนเทือกเขาของเอฟราอมิ
และคีรยิาทอารบา คือเฮโบรน ในแดนเทือกเขายูดาห์ 8และ
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ทางฟากตะวนัออกของแม่น้ําจอรแ์ดนข้างโน้นตรงเมืองเย
ร ีโคน ัน้ เขาได้กําหนดเมืองเบเซอรใ์นถิน่ทุ รก ันดารบนท่ีราบ
จากท่ี ดิ นคนตระกูลรู เบน และเมืองราโมทในกิเลอาดจาก
ท่ี ดิ นคนตระกูลกาด และเมืองโกลานในบาชานจากท่ี ดิ น
คนตระกูลมนัสเสห์ 9 หวัเมืองเหล่าน้ีเป็นเมืองท่ีกําหนดไว ้
ให ้คนอสิราเอลทัง้หมด และให้คนต่างด้าวผู้อาศัยอยู่ในหมู่ 
พวกเขา เพื่อวา่ถ้าผู้ใดได้ฆ่าคนด้วยมิ ได้ เจตนาจะได้ หนี ไป
ท่ีน่ันได้ เพื่อวา่เขาจะไม่ต้องตายด้วยมือของผู้อาฆาตโลหติ
จนกวา่เขาจะได้ยนืต่อหน้าชุ มน ุมชน

21
เมืองต่างๆสําหรบัคนตระกูลเลวี

1 ขณะน้ันหวัหน้าบรรพบุรุษของคนเลวมีาหาเอเลอาซาร ์
ปุ โรหติและโยชู วาบ ุตรชายนนู และหวัหน้าบรรพบุรุษของ
ตระกูลต่างๆของคนอสิราเอล 2 และเขาได้ กล ่าวแก่ท่าน
เหล่าน้ันในเมืองชีโลห์ในแผ่นดินคานาอ ันว ่า �พระเยโฮ
วาห์ทรงบัญชาโดยทางโมเสสวา่  ให ้มอบหวั เมืองแก่ เรา
ทัง้หลายเพื่อจะได้อาศัยอยู่ ทัง้ทุ่งหญ้าสําหรบัฝูงสัตว์ของ
ข้าพเจ้าทัง้หลาย� 3 ดังน้ันแหละตามพระบัญชาของพระ
เยโฮวาห์ คนอสิราเอลจึงได้มอบเมืองและทุ่งหญ้าต่อไป
น้ีจากมรดกของเขาให ้แก่  คนเลว ี 4 สลากออกมาเป็นของ
ครอบครวัคนโคฮาท ดังน้ันแหละ  คนเลว ีซ่ึงเป็นลูกหลาน
ของอาโรนปุโรหติ  ได้ รบัหวัเมืองโดยจับสลากสิบสามหวั
เมือง จากตระกูลยูดาห์ ตระกูลสิเมโอน และตระกูลเบน
ยามิน 5 ส่วนคนโคฮาทท่ี เหลืออยู ่  ได้ รบัหวัเมืองโดยจับ
สลากสิบหวัเมือง จากครอบครวัของตระกูลเอฟราอมิ จาก
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ตระกูลดาน และจากครึง่ตระกูลมนัสเสห์ 6 คนเกอร์โชน
ได้รบัหวัเมืองโดยจับสลากสิบสามหวัเมือง จากครอบครวั
ของตระกูลอสิสาคาร์ จากตระกูลอาเชอร์ จากตระกู ลน ัฟ
ทาลี และจากครึง่ตระกูลมนัสเสห์ในบาชาน 7 คนเมรารี
ตามครอบครวัของเขา  ได้ รบัหวัเมืองสิบสองหวัเมือง จาก
ตระกูลรู เบน ตระกูลกาด และตระกูลเศบู ลุ น 8 หวัเมือง
และทุ่งหญ้าเหล่าน้ีคนอสิราเอลได้จับสลากให ้แก่  คนเลว ี 
ดังท่ี พระเยโฮวาห ์ได้ บัญชาโดยทางโมเสส 9 เขาให้หวัเมือง
ต่อไปน้ีจากตระกูลยูดาห์และตระกูลสิเมโอน ตามชื่ อด ัง
น้ี 10 เมืองเหล่า น้ีตกเป็นของคนอาโรนคือ ครอบครวัโค
ฮาทครอบครวัหน่ึงซ่ึงเป็นคนเลวีเพราะสลากตกเป็นของ
เขาก่อน 11 เขาทัง้หลายให้เมืองอารบาแก่ เขา อารบาเป็น
บิดาของอานาค คือเมืองเฮโบรน  อยู ่ในแดนเทือกเขาของ
ยูดาห์ รวมทัง้ทุ่งหญ้ารอบเมืองน้ันด้วย 12  แต่  ทุ ่งนาและ
ชนบทของเมืองน้ี ได้ ยกให ้แก่ คาเลบบุตรชายเยฟุนเนห์เป็น
กรรมสิทธิ์ 13 เขาได้ ให ้เมืองเฮโบรนแก่ลูกหลานของอาโรน
ปุโรหติ อนัเป็นเมืองล้ีภัยสําหรบัผู้ฆ่าคนพรอ้มทัง้ทุ่งหญ้า
รอบเมือง เมืองลิบนาห ์พร ้อมทุ่งหญ้า 14 เมืองยาททีร ์พร 
้ อม ทุ่งหญ้า เมืองเอชเทโมอาพรอ้ม ทุ่งหญ้า 15 เมืองโฮ
โลนพรอ้มทุ่งหญ้า เมืองเดบีร ์พร ้อมทุ่งหญ้า 16 เมืองอา
ยนิพรอ้มทุ่งหญ้า เมืองยุทธาห ์พร ้อมทุ่งหญ้า เมืองเบธเช
เมชพรอ้มทุ่งหญ้า รวมเป็นเก้าหวัเมืองจากสองตระกู ลน 
ี้ 17 จากตระกูลเบนยามิน  มี เมืองกิเบโอนพรอ้มทุ่งหญ้า
เมืองเกบาพรอ้มทุ่งหญ้า 18 เมืองอานาโธทพรอ้มทุ่งหญ้า
เมืองอลัโมนพรอ้มทุ่งหญ้า รวมส่ี หวัเมือง 19 หวัเมืองท่ีเป็น
ของลูกหลานอาโรนปุโรหติ รวมกันสิบสามหวัเมือง  พร อ้มกั 
บท ุ่งหญ้ารอบทุกเมือง 20 ส่วนคนโคฮาทท่ี เหลืออยู ่ซ่ึงเป็น
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ครอบครวัคนโคฮาทของคนเลว ีน้ัน หวัเมืองท่ีเขาได้รบัโดย
สลากมาจากตระกูลเอฟราอมิ 21 เมืองท่ีเขาให้ คือเมือง
เชเคม เป็นเมือง ล้ี ภัยของผู้ ฆ่าคนพรอ้ม ทุ่งหญ้าในแดน
เทือกเขาของเอฟราอมิ เมืองเกเซอร ์พร อ้มทุ่งหญ้า 22 เมือง
ขิบซาอมิพรอ้มทุ่งหญ้า เมืองเบธโฮโรนพรอ้มทุ่งหญ้า รวม
เป็น ส่ี หวั เมือง 23 และจากตระกูลดาน  มี เมือง เอลเทเค
พรอ้มทุ่งหญ้า กิบเบโธนพรอ้มทุ่งหญ้า 24 อยัยาโลนพรอ้ม
ทุ่งหญ้า กัทรมิโมนพรอ้มทุ่งหญ้า รวมส่ี หวัเมือง 25และจาก
คนมนัสเสห ์คร ่ึงตระกูล  มี เมืองทาอานาคพรอ้มทุ่งหญ้า
และกัทรมิโมนพร้อมทุ่งหญ้า รวมเป็นสองหวัเมือง 26 หวั
เมืองซ่ึงเป็นของครอบครวัคนโคฮาทท่ี เหลืออยู ่ น้ัน  มี  สิ บหวั
เมืองด้วยกัน  พร ้อมกั บท ุ่งหญ้ารอบทุกเมือง 27 เขาให้เมือง
จากคนมนัสเสห ์คร ่ึงตระกูลแก่คนเกอร ์โชน ครอบครวัหน่ึง
ของคนเลวี คือเมืองโกลานในบาชาน เป็นเมืองล้ีภัยของผู้
ฆ่าคน  พร อ้มทุ่งหญ้า และเมืองเบเอชเท-ราห ์พร อ้มทุ่งหญ้า
รวมเป็นสองหวัเมือง 28 และจากตระกูลอสิสาคาร์  มี เมือง
คี ช ิโอนพรอ้มทุ่งหญ้า ดาเบรทัพรอ้มทุ่งหญ้า 29 เมืองยา
รมูทพรอ้มทุ่งหญ้า เอนกันนิมพรอ้มทุ่งหญ้า รวมส่ี หวัเมือง 
30 และจากตระกูลอาเชอร์  มี เมืองมิชอาลพรอ้มทุ่งหญ้า
อบัโดนพรอ้มทุ่งหญ้า 31 เมืองเฮลขัทพรอ้มทุ่งหญ้า เมือง
เรโหบพรอ้มทุ่งหญ้า รวมส่ี หวัเมือง 32 และจากตระกู ลน ัฟ
ทาลี เมืองคาเดชในกาลิลี เป็นเมืองล้ีภัยของผูฆ่้าคน  พร อ้ม
ทุ่งหญ้า เมืองฮมัโมทโดร ์พร ้อมทุ่งหญ้า และเมืองคารทาน
พรอ้มทุ่งหญ้า รวมสามหวัเมือง 33 หวัเมืองท่ีเป็นของคน
เกอรโ์ชนตามครอบคร ัวน ัน้ รวมกั นม ี สิ บสามหวัเมืองพรอ้ม
กั บท ุ่งหญ้ารอบทุกเมือง 34 เขาให้หวัเมืองจากตระกูลเศบู ลุ 
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นแก่ครอบครวัคนเมรารี คือคนเลว ีท่ี  เหลืออยู ่ มี เมืองโยก
เนอมัพรอ้มทุ่งหญ้า เมืองคารทาห ์พร ้อมทุ่งหญ้า 35 เมืองดิ
มนาห ์พร ้อมทุ่งหญ้า เมืองนาหะลาลพรอ้มทุ่งหญ้า รวมส่ี 
หวัเมือง 36 และจากตระกูลรู เบน  มี เมืองเบเซอร ์พร ้อมทุ่ง
หญ้า เมืองยาฮาสพรอ้มทุ่งหญ้า 37 เมืองเคเดโมทพรอ้มทุ่ง
หญ้า เมืองเมฟาอทัพรอ้มทุ่งหญ้า รวมส่ี หวัเมือง 38 และ
จากตระกูลกาด  มี เมืองราโมทในกิเลอาด เป็นเมืองล้ีภัย
ของผู้ฆ่าคน  พร ้อมทุ่งหญ้า เมืองมาหะนาอมิพรอ้มทุ่งหญ้า
39 เมืองเฮชโบนพรอ้มทุ่งหญ้า เมืองยาเซอร ์พร ้อมทุ่งหญ้า
รวมทัง้หมดเป็นส่ี หวัเมือง 40 เมืองซ่ึงเป็นของคนเมรารี
ตามครอบครวั ซ่ึงเป็นครอบครวัคนเลว ีท่ี  เหลืออยู ่ น้ัน เมือง
ท่ีเป็นส่วนแบ่งของเขาทัง้หมดมี สิ บสองหวัเมือง 41 หวัเมือง
ของคนเลวี ซ่ึงอยู่ท่ามกลางกรรมสิทธิข์องคนอสิราเอลน้ัน
รวมทัง้หมดมี สี ่ สิ บแปดหวัเมืองพรอ้มทุ่งหญ้าประจําเมือง
42 เมืองเหล่าน้ี แต่ ละเมืองมี ทุ ่งหญ้าล้อมรอบ  ทุ กเมืองก็ 
มี  อยา่งน้ี 43  ดังน้ี แหละพระเยโฮวาห์ประทานแผ่นดินทัง้
สิน้แก่คนอสิราเอลดังท่ี พระองค์ ทรงปฏิญาณวา่จะให ้แก่ 
บรรพบุรุษของเขา เม่ือเขาทัง้หลายยดึแล้ วก ็ เข ้าไปตั ้งบ ้าน
เมืองอยู ่ท่ีน่ัน 44 และพระเยโฮวาห์ประทานให้เขามีความ
สงบอยู ่ทุ  กด ้าน  ดังท่ี  พระองค์ ทรงปฏิญาณไวกั้บบรรพบุรุษ
ของเขา  ไม่มี  ศัตรู สักคนเดียวยนืหยดัต่อสู้เขาได้ พระเยโฮ
วาห์ทรงมอบศั ตรู ของเขาให ้อยู ่ในกํามือของเขาทัง้สิน้แล้ว
45 สรรพสิ ่งอ ันดี ทุ กอยา่งซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงตรสักับวงศ์
วานอสิราเอลน้ั นก ็ ไม่ ขาดสักสิง่เดียว สําเรจ็ทัง้สิน้

22
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ตระกูลต่างๆท่ี อยู ่ฟากทิศตะวนัออกของแม่น้ําจอรแ์ดน
ได้สรา้งแท่นบูชาเป็ นที ่ ระลึก 

1คราวน้ันโยชูวาได้เรยีกคนรู เบน คนกาด คนมนัสเสห ์คร ึ
่งตระกูลมา 2 และกล่าวแก่เขาทัง้หลายวา่ �ท่านทัง้หลาย
ได้ทําทุกอยา่งซ่ึงโมเสสผู้ รบัใช ้ของพระเยโฮวาหบ์ัญชาท่าน
ไว้ และได้เชื่อฟังเสียงของข้าพเจ้าในสารพัดซ่ึงข้าพเจ้าได้
บัญชาท่าน 3 นานวนัแล้วจนบัดน้ี ท่านมิ ได้ ทอดทิง้ญาติ พี่ 
น้องของท่าน  แต่  ได้ ระมัดระวงัท่ีจะกระทําตามพระบัญชา
ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน 4  บัดน้ี พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านได้โปรดให ้พี่ น้องของท่านหยุดพักแล้ว  
ดังท่ี  พระองค์ ทรงสัญญาไว้กับเขา ฉะน้ันบัดน้ีท่านจงกลับ
ไปสู่ เต็นท์ ของท่านเถิด ไปสู่ แผ่ นดินซ่ึงท่านถือกรรมสิทธิ์
ซ่ึงโมเสสผู้ รบัใช ้ของพระเยโฮวาห์ยกให้ท่านท่ีฟากแม่น้ํา
จอรแ์ดนข้างโน้นน้ัน 5  แต่ จงระวงัให้มากท่ีจะปฏิบั ติ ตาม
พระบัญญั ติ และพระราชบัญญั ติ ซ่ึงโมเสสผู้ รบัใช ้ของพระ
เยโฮวาห์บัญชาท่านไว้ คือ ท่ีจะรกัพระ เยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่าน และดําเนินในพระมรรคาทัง้สิน้ของพระองค์ และ
รกัษาพระบัญญั ติ ของพระองค์ และติดพันอยู่กับพระองค์
และปรนนิบั ติ  พระองค์ ด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน� 6 โยชูวา
จึงได้อวยพรเขาและส่งเขากลับไปยงัเต็นท์ของเขาทุกคน
7 ส่วนคนมนัสเสห ์คร ่ึงตระกู ลน ้ันโมเสสได้ มอบให ้เขาถือ
กรรมสิทธิใ์นเมืองบาชาน  แต่  อ ีกครึง่ตระกู ลน ้ันโยชูวามอบ
ให้เขามี กรรมสิทธิ ์ข้างเคียงกับพี่น้องของเขาท่ีฟากแม่น้ํา
จอรแ์ดนข้างด้านตะวนัตกน้ี และเม่ือโยชูวาส่งเขากลับไป
ยงัเต็นท์ของตน ท่านได้อวยพรเขา 8  กล ่าวแก่เขาวา่ �จง
กลับไปยงัเต็นท์ของท่านทัง้หลายพรอ้มกับทรพัย ์สมบัติ มัง่
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คั ่งม ีฝูงสัตว ์มากมาย  มีเงนิ  ทองคํา  ทองสัมฤทธิ ์และเหล็ก
และเส้ือผ้าเป็ นอ ันมาก จงแบ่งของท่ีรบิมาจากศั ตรู ของ
ท่านให ้แก่  พี่ น้องของท่าน� 9 คนรู เบน คนกาดและคนมนัส
เสห ์คร ่ึงตระกูลได้แยกจากคนอสิราเอลท่ี ช ีโลห์ ซ่ึงอยู่ ใน
แผ่นดินคานาอนักลับไปอยู่ในแผ่นดิ นก ิเลอาด เป็นแผ่นดิ 
นที ่เขาถือกรรมสิทธิซ่ึ์งเขาได้ เข ้าตัง้อยู่ตามพระบัญชาของ
พระเยโฮวาห์ โดยทางโมเสส 10 และเม่ือเขาทัง้หลายมา
ถึงท้องถิ ่นที ่ ใกล้  แม่น ้ําจอรแ์ดนท่ี อยู ่ในแผ่นดินคานาอนั
คนรู เบน คน กาด และ คน มนัส เสห ์คร ่ึง ตระกูล  ได้ สรา้ง
แท่นบูชาแท่นหน่ึงท่ี ใกล้  แม่น ้ําจอร ์แดน เป็นแท่นขนาดม
ห ึมา 11 และคนอสิราเอลได้ยนิคนพู ดก ัน � ดู  เถิด คนรู เบน 
คนกาดและคนมนัสเสห ์คร ่ึงตระกูล  ได้ สรา้งแท่นบูชา ท่ี
พรมแดนแผ่นดินคานาอนัในท้องถิน่ใกล้ แม่น ํ้าจอรแ์ดนใน
ด้านท่ีเป็นของคนอสิราเอล� 12 และเม่ือคนอสิราเอลได้ยนิ
เชน่น้ัน ชุ มน ุมชนอสิราเอลทัง้หมดก็ไปรวมกั นที ่เมืองชีโลห์
เพื่อจะขึ้นไปทําสงครามกับเขา 13  แล ้วคนอสิราเอลจึงใช ้
ฟี เนห ัสบ ุตรชายเอเลอาซาร ์ปุ โรหติไปยงัคนรู เบน คนกาด
และคนมนัสเสห ์คร ่ึงตระกูลในแผ่นดิ นก ิเลอาด 14  พร ้อม
กับประมุขสิบคน คนหน่ึงจากแต่ละตระกูลในอสิราเอล  ทุ 
กคนเป็นหวัหน้าเรอืนบรรพบุรุษในคนอสิราเอลท่ีนับเป็น
พันๆ 15 เม่ือเขามาถึงคนรู เบน คนกาด และคนมนัสเสห ์
คร ่ึงตระกูลในแผ่นดิ นก ิเลอาด เขาก็ กล ่าวแก่พวกเหล่าน้ั 
นว ่า 16 �ชุ มน ุมชนทัง้สิน้ของพระเยโฮวาห ์กล ่าวดังน้ี วา่ 
�ท่านทัง้หลายได้กระทําการละเมิดอะไรเชน่น้ีต่อพระเจ้า
ของอสิราเอลหนอ ซ่ึงในวนัน้ีท่านทัง้หลายได้หนักลับจาก
ติดตามพระเยโฮวาห์ โดยท่านได้สรา้งแท่นบูชาสําหรบัตัว
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เป็นการกบฏต่อพระเยโฮวาห์ในวนัน้ี 17 ความชัว่ชา้ซ่ึงเรา
ทําท่ีเมืองเปโอร์น้ันยงัไม่พอเพียงหรอื ซ่ึงจนกระทัง่วนัน้ี
เรายงัชาํระตัวของเราใหส้ะอาดไม่หมดเลย และซ่ึงเป็นเหตุ 
ให ้ ภัยพิบัติ  เก ิดแก่ชุ มน ุมชนของพระเยโฮวาห์ 18 ในวนัน้ี
ท่านทัง้หลายจะหนัไปเสียจากการติดตามพระเยโฮวาห ์
หรอื ถ้าท่านทัง้หลายกบฏต่อพระเยโฮวาห์ในวนัน้ี ในวนั
พรุง่น้ี พระองค์ จะทรงกริว้ต่อชุ มน ุมชนอสิราเอลทัง้หมด 19  
แต่ ถ้าแผ่นดิ นที ่เป็นกรรมสิทธิ์ของท่านไม่ สะอาด จงข้าม
ไปในแผ่นดิ นที ่เป็นกรรมสิทธิ์ของพระเยโฮวาห์ ซ่ึงเป็ นที 
่ ตัง้แหง่พลับพลาของพระเยโฮวาห์ และมาถือกรรมสิทธิ ์
อยู ่ท่ามกลางพวกเราเถิด ขอแต่เพียงอยา่กบฏต่อพระเย
โฮวาห์ หรอืกบฏต่อเรา โดยท่ีท่านทัง้หลายสรา้งแท่นบูชา
สําหรบัตัว นอกจากแท่นบูชาแหง่พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของ
เราทัง้หลาย 20 อาคานบุตรชายเศ-ราห ์ได้ กระทําการละเมิด
ในเรือ่งของท่ี ถู กสาปแชง่น้ันไม่ ใช ่ หรอื พระพิโรธก็ตกเหนือ
ชุ มน ุมชนอสิราเอลทัง้สิน้ เขามิ ได้ พินาศแต่คนเดียวในเรือ่ง
ความชัว่ชา้ของเขา� � 21 ขณะน้ันคนรู เบน คนกาดและคน
มนัสเสห ์คร ่ึงตระกูลได้ตอบผู้หวัหน้าของคนอสิราเอลท่ีนับ
เป็นพันๆวา่ 22�พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของพระทัง้หลาย พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของพระทัง้หลาย  พระองค์ ทรงทราบ และ
อสิราเอลจะทราบเสียด้วย ถ้าวา่เป็นการกบฏหรอืละเมิด
ต่อพระเยโฮวาห์ ( ก็ ขออยา่ไว ้ช ีวติพวกเราในวนัน้ี เลย ) 23  
ท่ี วา่เราได้สรา้งแท่นบู ชาน ้ันเพื่อหนัจากติดตามพระเยโฮ
วาห์ หรอืพวกเราได้สรา้งไว้เพื่อถวายเครือ่งเผาบู ชา หรอื
ธญัญบูชาหรอืถวายสันติบูชาบนแท่นน้ัน ขอพระเยโฮวาห์
ทรงลงโทษเถิด 24  เปล ่าเลย  แต่ พวกเราได้สรา้งไวด้้วยเกรง
วา่ ในเวลาต่อไปภายหน้าลูกหลานของท่านอาจจะกล่าว
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ต่อลูกหลานของเราวา่ � เจ้ ามีส่วนเก่ียวพันอะไรกับพระเย
โฮวาห์พระเจ้าของอสิราเอล 25 เพราะวา่พระเยโฮวาห์ทรง
กําหนดแม่น้ําจอรแ์ดนเป็นพรมแดนระหวา่งเรากับเจ้าทัง้
หลายนะ คนรูเบนและคนกาดเอย๋ พวกเจ้าไม่ มี ส่วนในพระ
เยโฮวาห�์ ดังน้ันแหละลูกหลานของท่านอาจกระทําให้ลูก
หลานของเราทัง้หลายหยุดเกรงกลัวพระเยโฮวาห์ 26 เพราะ
ฉะน้ันเราจึงวา่ � ให ้เราสรา้งแท่นบัดน้ี  มิใช ่สําหรบัถวาย
เครือ่งเผาบูชาหรอืเครือ่งสัตวบูชาใดๆ 27  แต่ เพื่อเป็นพยาน
ระหวา่งเรากั บท ่านทัง้หลาย และระหวา่งคนชัว่อายุต่อจาก
เราวา่ เราทัง้หลายจะกระทําการปรนนิบั ติ พระเยโฮวาห์ต่อ
พระพักตรข์องพระองค์ ด้วยเครือ่งเผาบู ชา และเครือ่งสัตว
บู ชา และเครือ่งสันติ บูชา ด้วยเกรงวา่ลูกหลานของท่านจะ
กล่าวแก่ลูกหลานของเราในเวลาต่อไปวา่ � เจ้ าไม่ มี ส่วน
ในพระเยโฮวาห�์ � 28 และเราคิดวา่ ถ้ามีใครพูดเชน่น้ีกับ
เราหร ือก ับเชื้อสายของเราในเวลาข้างหน้า เราก็จะกล่าว
วา่ � ดู  เถิด น่ันเป็นแท่นจําลองของแท่นแหง่พระเยโฮวาห์
บรรพบุรุษของเรากระทําไว้  มิใช ่เพื่อถวายเครือ่งเผาบูชา
หรอืเครือ่งสัตวบู ชา  แต่ เพื่อเป็นพยานระหวา่งเรากั บท ่าน�
29 ขอพระเจ้าอยา่ยอมให้เรากบฏต่อพระเยโฮวาห ์เลย และ
หนัจากติดตามพระเยโฮวาห์เสียในวนัน้ี โดยสรา้งแท่ นอ ื่น
สําหรบัเครือ่งเผาบู ชา ธญัญบู ชา เครือ่งสัตวบู ชา นอกจาก
แท่นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราซ่ึงตัง้อยู ่ท่ี  หน ้าพลับพลา
ของพระองค์� 30 เม่ือฟีเนหสัปุโรหติและประมุขของชุ มน ุ
มชน และหวัหน้าคนอสิราเอลท่ีนับเป็นพันๆท่ี อยู ่ด้วยกันน้ัน
ได้ยนิถ้อยคําท่ีคนรู เบน คนกาด และคนมนัสเสห ์กล่าว  ก็  รู ้
สึกเป็ นที ่พอใจมาก 31  ฟี เนห ัสบ ุตรชายของเอเลอาซาร ์ปุ 
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โรหติจึงกล่าวแก่คนรู เบน คนกาด และคนมนัสเสห ์วา่ � 
วนัน้ี เราทราบแล้ วว ่าพระเยโฮวาห์ทรงสถิตท่ามกลางพวก
เรา เพราะท่านทัง้หลายมิ ได้ กระทําการละเมิดต่อพระเยโฮ
วาห์ ท่านได้ชว่ยให้ชนอสิราเอลพ้นจากพระหตัถ์ของพระ
เยโฮวาห�์ 32  แล ้วฟีเนห ัสบ ุตรชายเอเลอาซาร ์ปุ โรหติ และ
ประมุขทัง้หลายก็ กล ับจากคนรู เบน และคนกาด จากแผ่นดิ 
นก เิลอาดไปยงัแผ่นดินคานาอนั ไปหาคนอสิราเอลแจ้งข่าว
ใหเ้ขาทราบ 33 รายงานน้ันเป็ นที พ่อใจคนอสิราเอล และคน
อสิราเอลก็สรรเสรญิพระเจ้า และไม่ พู ดถึงเรือ่งท่ีจะกระทํา
สงครามกับเขา เพื่อทําลายแผ่นดินซ่ึงคนรูเบนและคนกาด
ได้อาศัยอยู่น้ั นอ ีกเลย 34 คนรูเบนและคนกาดเรยีกแท่นน้ั 
นว ่า  แอด  เพราะวา่ แท่นน้ันเป็นพยานในระหวา่งเราวา่ พระ
เยโฮวาหเ์ป็นพระเจ้า

23
โยชูวาผู้ชรามากใหคํ้าปรกึษาท่ี ดี 

1 ต่อมาอกีนานเม่ือพระเยโฮวาห์โปรดให้อสิราเอลสงบ
จาก การ ศึก ศั ตรู ทัง้ หลาย ท่ี ล้อม รอบ และ โย ชู วาม ี อายุ 
ชราลงมาก 2 โยชู วาก ็เรยีกบรรดาคนอสิราเอล ทัง้พวก
ผู้ ใหญ่  ผู้  หวัหน้า  ผู้พิพากษา และเจ้าหน้าท่ีและกล่าวแก่
เขาทัง้หลายวา่ �ข้าพเจ้าแก่และมี อายุ มากแล้ว 3 ท่านทัง้
หลายได้ เห ็นสารพัด ซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้
กระทําต่อบรรดาประชาชาติ เหล่าน้ี เพื่อเหน็แก่ ท่าน เพราะ
วา่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้ทรงสู้รบเพื่อท่าน 4  ดู  
เถิด  ประชาชาติ  ท่ี  เหลืออยู ่ น้ัน ข้าพเจ้าได้จับสลากแบ่งให้
เป็นมรดกแก่ตระกูลของท่าน รวมกับประชาชาติทัง้สิน้ซ่ึง
ข้าพเจ้าได้ขจัดออกเสีย  ตัง้แต่  แม่น ้ําจอรแ์ดนจนถึงทะเล
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ใหญ่ทางทิศตะวนัตก 5 พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะ
ทรงผลั กด ันเขาออกไปให้พ้นหน้าท่าน และทรงขับไล่เขาให้
ออกไปพ้นสายตาของท่าน และท่านจะได้ยดึครองแผ่นดิน
ของเขา  ดังท่ี พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงสัญญาไว้
ต่อท่าน 6 เพราะฉะน้ันจงมีความกล้าในการท่ีจะรกัษาและ
กระทําตามสิง่สารพัดซ่ึงเขียนไวใ้นหนังสือพระราชบัญญั ติ 
ของโมเสส เพื่อจะไม่ ได้ หนัไปทางขวามือหรอืทางซ้ายมือ
7 เพื่อวา่ท่านจะมิ ได้ ปะปนกับประชาชาติ เหล่าน้ี ซ่ึงเหลือ
อยู่ ท่ามกลางท่าน หรอืออกชื่อพระของเขา หรอืปฏิญาณ
ในนามพระของเขา หรอืปรนนิบั ติ พระ น้ัน หรอืกราบลง
นมัสการพระน้ัน 8  แต่ ท่านจงติดพันอยู่ กับพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านดังท่ีกระทําอยู่จนทุกวนัน้ี 9 เพราะวา่พระ
เยโฮวาห์ทรงขับไล่ ประชาชาติ  ท่ี  ใหญ่ โตและแข็งแรงออก
ไปให้พ้นหน้าท่าน ส่วนท่านเองก็ยงัไม่ มี  ผู้ ใดต่อต้านท่าน
ได้จนถึงวนัน้ี 10 พวกท่านคนเดียวจะขับไล่ หน ่ึงพันคนให ้
หนี  ไป เพราะวา่พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่านต่อสู้เพื่อท่าน
ดังท่ี พระองค์ ทรงสัญญาไว้ 11 เพราะฉะน้ันจงระวงัตัวให ้ดี  
ท่ี จะรกัพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน 12 เพราะวา่ถ้าท่าน
หนักลับและเข้ารว่มกับประชาชาติ เหล่าน้ี  ท่ี  เหลืออยู ่ในหมู่
พวกท่านโดยแต่งงานกับเขา คือท่านแต่งงานกับหญิงของ
เขา และเขาแต่งงานกับหญิงของท่าน 13 ท่านจงทราบเป็น
แน่เถิดวา่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะไม่ทรงขับไล่ 
ประชาชาติ  เหล่าน้ี ออกไปให้พ้นหน้าท่าน  แต่ เขาจะเป็นบ่
วงและเป็ นก ั บด ักท่าน เป็นหอกข้างแครเ่ป็นหนามยอกตา
จนกวา่ท่านจะพินาศไปจากแผ่นดิ นที ่ ดีน ้ี ซ่ึงพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านประทานแก่ ท่าน 14  ดู  เถิด  วนั น้ี ข้าพเจ้า
กําลังจะเป็นไปตามทางของโลกแล้ว ท่านทุกคนได้ทราบ
อยา่งสุดจิตสุดใจของท่านแล้ วว ่า  ไม่มี สักสิง่เดียวซ่ึงพระ
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เยโฮวาห์พระเจ้าของท่านตรสัเก่ียวกั บท ่านแล้วล้มเหลว
ไป สําเรจ็หมดทุกอยา่ง  ไม่มี สักอยา่งเดียวท่ี ล้มเหลว 15  สิ 
่งสารพัดท่ี ดี ซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านสัญญาเก่ียว
กั บท ่านได้สําเรจ็เพื่อท่านฉันใด พระเยโฮวาห ์ก็ จะทรงนํา
สิง่สารพัดท่ีรา้ยมาถึงท่าน จนกวา่พระองค์จะทําลายท่าน
เสียจากแผ่นดิ นอ ันดี น้ี ซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
ประทาน แก่ ท่าน เชน่ เดียวกัน 16 ถ้า ท่าน ทัง้ หลาย ละเมิด
พันธสัญญาแหง่พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่าน ซ่ึงพระองค์
ทรงบัญชาท่านไว้และไปปรนนิบั ติ พระอื่น และกราบลง
นมัสการพระน้ัน  แล ้วพระพิโรธของพระเยโฮวาหจ์ะพลุ่งขึ้น
ต่อท่าน  แล ้ วท ่านจะพินาศไปอยา่งรวดเรว็จากแผ่นดิ นที ่ ดี 
ซ่ึงพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของท่านประทานแก่ ท่าน �

24
โยชูวา พวกผู้ ใหญ่ และบรรดาคนอสิราเอลปฏิญาณวา่

จะปรนนิบั ติ  พระเจ้า 
1  แล ้วโยชู วาก ็รวบรวมบรรดาตระกูลคนอสิราเอลมาท่ี

เชเคม  แล ้วเรยีกพวกผู้ ใหญ่  ผู้  หวัหน้า  ผู้พิพากษา และเจ้า
หน้าท่ีของอสิราเอล  แล ้วเขาก็มาปรากฏตัวต่อพระพักตร ์
พระเจ้า 2  แล ้วโยชูวากล่าวกับประชาชนทัง้สิ ้นว ่า �พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของอสิราเอลตร ัสด ังน้ี วา่ �ในกาลดึกดําบรรพ์
บรรพบุรุษของเจ้าอยู่ฟากแม่น้ําข้างโน้น คือเทราห์  บิ ดา
ของอบัราฮมัและของนาโฮร์ และเขาปรนนิบั ติ พระอื่น 3  
แล ้วเราได้นําบิดาของเจ้าคื ออ ับราฮมัมาจากฟากแม่น้ํา
ข้างโน้น และนําเขามาตลอดแผ่นดินคานาอนั กระทําให้
เชื้อสายของเขามี มากมาย เราให้อสิอคัแก่ เขา 4 เราให้ยา
โคบและเอซาวแก่อสิอคั และเราได้ ให ้แดนเทือกเขาเสอรี ์
แก่ เอซาวเป็นกรรมสิทธิ์  แต่ ยาโคบและลูกหลานของเขาได้
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ลงไปในอยีปิต์ 5 และเราได้ ใช ้โมเสสกับอาโรนมา และเรา
ได้ ให ้ ภัยพิบัติ  เก ิดแก่ อยีปิต์ ด้วยสิง่ ท่ีเรากระทําท่ามกลาง
เขาน้ัน และภายหลังเราได้นําเจ้าทัง้หลายออกมา 6  แล ้ว
เราก็นําบรรพบุรุษของเจ้าออกจากอยีปิต์และเจ้าทัง้หลาย
มาถึงทะเล และชาวอยีปิต์ ได้  ไล่ ตามบรรพบุรุษของเจ้าทัง้
หลายด้วยรถรบและพลม้ามาถึงทะเลแดง 7 และเม่ือเขา
รอ้งทูลต่อพระเยโฮวาห์  พระองค์  ก็ บันดาลให้ความมืดเกิด
ขึ้นระหวา่งเจ้าทัง้หลายและชาวอยีปิต์ และกระทําให้ทะเล
ท่วมมิดเขา  นัยน์ ตาของเจ้าทัง้หลายได้ เห ็นสิง่ท่ีเรากระทํา
ในอยีปิต์ และเจ้าทัง้หลายอยูใ่นถิน่ทุ รก ันดารชา้นาน 8 และ
เราก็นําเจ้าทัง้หลายมาท่ี แผ่ นดินของคนอาโมไรต์ซ่ึงอยู ่ท่ี 
ฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้างโน้น เขาสู้รบกับเจ้าทัง้หลาย และ
เราได้มอบเขาไว้ในมือของเจ้า และเจ้าทัง้หลายยดึครอง
แผ่นดินของเขาและเราก็ทําลายเขาให้พ้นหน้าเจ้า 9 คราว
น้ันบาลาคบุตรชายศิปโปร ์กษัตรยิ ์เมืองโมอบัได้ ลุ กขึ้นต่อสู้
กับอสิราเอล เขาใช ้ให ้ไปตามบาลาอมับุตรชายเบโอร์มา
ให ้แช ่งเจ้าทัง้หลาย 10  แต่ เราไม่ฟังบาลาอมั เพราะฉะน้ัน
เขาจึงอวยพรเจ้าทัง้หลายเรือ่ยไป ดังน้ันเราจึงชว่ยเจ้าใหพ้้ 
นม ือของเขา 11 และเจ้าทัง้หลายข้ามแม่น้ําจอร ์แดน มาท่ี
เมืองเยร ีโค และชาวเมืองเยรโีคต่อสู้กับเจ้า และคนอาโม
ไรต์ คนเปริสซี คนคานาอนั คนฮติไทต์ คนเกอร์กาชี คน
ฮีไวต์ และคนเยบุส และเราได้มอบเขาไว้ในมือของเจ้าทัง้
หลาย 12 และเราได้ ใช ้ตัวต่อไปข้างหน้าเจ้าทัง้หลาย ซ่ึงขับ
ไล่ กษัตรยิ ์ทัง้สองของชาวอาโมไรต์ไปเสียให้พ้นหน้าเจ้า  
ไม่ใช ่ด้วยดาบหร ือด ้วยธนูของเจ้า 13 เราได้ยกแผ่นดินซ่ึง
เจ้าไม่ ได้ เหน่ือยกายบนน้ัน และยกเมืองซ่ึงเจ้าทัง้หลายไม่
ต้องสรา้งให ้แก่  เจ้ าและเจ้าทัง้หลายได้ เข ้าอยู่  เจ้ าได้กิน
ผลของสวนองุน่และสวนมะกอกเทศซ่ึงเจ้าไม่ต้องปลูก�
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14  เหตุ  ฉะน้ัน  บัดน้ี จงยาํเกรงพระเยโฮวาห์และปรนนิบั 
ติ  พระองค์ ด้วยความจรงิใจและด้วยความจรงิ จงทิง้พระ
เหล่าน้ันซ่ึงบรรพบุรุษของท่านได้เคยปรนนิบั ติ  ท่ี ฟากแม่น้ํา
ข้างโน้น และในอยีปิต์ เสีย และท่านทัง้หลายจงปรนนิบั ติ 
พระเยโฮวาห์ 15 และถ้าท่านไม่เต็มใจท่ีจะปรนนิบั ติ พระเย
โฮวาห์ ท่านทัง้หลายจงเลือกเสียในวนัน้ีวา่ท่านจะปรนนิบั ติ  
ผู้ใด จะปรนนิบั ติ พระซ่ึงอยู่ฟากแม่น้ําข้างโน้ นที ่บรรพบุรุษ
ของท่านได้เคยปรนนิบั ติ หรอืพระของคนอาโมไรต์ในแผ่น
ดิน ซ่ึง ท่าน อาศัย อยู่  แต่ ส่วน ข้าพเจ้า และ ครอบครวั ของ
ข้าพเจ้า เราจะปรนนิบั ติ พระเยโฮวาห�์ 16 ฝ่ายประชาชนทัง้
หลายจึงตอบวา่ �ขอพระเจ้าอยา่ยอมให้ข้าพเจ้าทัง้หลาย
ละทิง้พระเยโฮวาห์ไปปรนนิบั ติ พระอื่นเลย 17 เพราะพระ
เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ข้าพเจ้า ทัง้ หลาย  พระองค์ น้ัน ทรง
นําข้าพเจ้าทัง้หลายและบรรพบุรุษของข้าพเจ้าขึ้นมาจาก
แผ่นดิ นอ ียปิต์ และออกจากเรอืนทาสน้ัน และเป็นผู้ทรง
กระทําหมายสําคัญยิง่ใหญ่ทัง้หลายท่ามกลางสายตาของ
พวกข้าพเจ้า และทรง คุ้มครองข้าพเจ้า ทัง้หลายไว้ตลอด
ทางท่ีข้าพเจ้าได้เดินไป และท่ามกลางชนชาติทัง้หลายซ่ึง
พวกข้าพเจ้าผ่านไป 18 และพระเยโฮวาห์ทรงขับไล่ ชนชาติ 
ทัง้หลายออกไปให้พ้นหน้าข้าพเจ้า คือคนอาโมไรต์ ผู้ ซ่ึงอยู่
ในแผ่นดินน้ัน เพราะฉะน้ันข้าพเจ้าทัง้หลายจะปรนนิบั ติ 
พระเยโฮวาห ์ด้วย เพราะวา่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของ
ข้าพเจ้าทัง้หลาย� 19  แต่ โยชูวากล่าวแก่ประชาชนวา่ �ท่าน
ทัง้หลายจะปรนนิบั ติ พระเยโฮวาห ์ไม่ได้ ด้วยวา่พระองค์
ทรงเป็นพระเจ้าบร ิสุทธ ์ิ พระองค์ ทรงเป็นพระเจ้าหวงแหน
 พระองค์ จะไม่ทรงอภัยการละเมิดหรอืความบาปของท่าน
20 ถ้า ท่าน ทัง้ หลาย ละ ทิง้ พระ เย โฮ วาห์ ไป ปรน นิบั ติ พระ
อื่น  แล ้วพระองค์จะทรงหนักลับและกระทําอนัตรายแก่ 
ท่าน และผลาญท่านเสีย  หลังจากท่ี  พระองค์ ทรงกระทํา
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ดี ต่อ ท่าน แล้ว� 21 และ ประชาชน กล่าว แก่ โย ชู วาว ่า � 
หามิได้  แต่ ข้าพเจ้า ทัง้หลายจะปรนนิบั ติ พระเยโฮวาห�์
22  แล ้วโยชูวากล่าวแก่ประชาชนวา่ �ท่านทัง้หลายเป็น
พยานปรกัปราํตนเองวา่ ท่านได้ เลือกพระเยโฮวาห์ เพื่อ
ปรนนิบั ติ  พระองค์  นะ � และเขากล่าววา่ �ข้าพเจ้าทัง้หลาย
เป็นพยาน� 23 ท่านจึงกล่าววา่ � เพราะฉะน้ัน  บัดน้ี จงทิง้
พระอื่น ซ่ึงอยู่ ในหมู่พวกท่าน น้ันเสีย และโน้ม จิตใจของ
ท่าน เข้า หา พระ เย โฮ วาห์พระเจ้า ของ อสิราเอล� 24 และ
ประชาชนกล่าวแก่โยชู วาว ่า �ข้าพเจ้าทัง้หลายจะปรนนิบั ติ 
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้า และเชื่อฟังพระสุรเสียง
ของพระองค์� 25 ดังน้ันโยชู วาก ็ ได้ กระทําพันธสัญญากับ
ประชาชน และวางกฎเกณฑ์และกฎให ้แก่ เขาในวนัน้ั นที ่
เมืองเชเคม 26และโยชู วาก ็ จาร ึกถ้อยคําเหล่าน้ี ไว ้ในหนังสือ
พระราชบัญญั ติ ของพระเจ้า และท่านได้เอาก้อนหนิใหญตั่ง้
ไว ้ท่ี  ใต้ ต้นโอก๊ท่ีในสถานบร ิสุทธ ิ์ แห ่งพระเยโฮวาห์ 27และโย
ชูวากล่าวแก่ประชาชนทัง้ปวงวา่ � ดู  เถิด ศิ ลาก ้อนน้ีจะเป็น
พยานปรกัปราํเรา เพราะศิ ลาน ้ี ได้ ยนิพระวจนะทัง้สิน้แหง่
พระเยโฮวาห์ซ่ึงตรสัแก่ เรา จึงจะเป็นพยานปรกัปราํท่าน  
เกล ือกวา่ท่านจะปฏิเสธพระเจ้าของท่าน� 28  แล ้วโยชู วาก ็
ปล่อยใหป้ระชาชนกลับไปยงัท่ีมรดกของตนทุกคน

ความตายและการฝังศพของโยชูวา
29  อยู ่มาภายหลังเหตุ การณ์  เหล่าน้ี โยชู วาบ ุตรชายนนูผู้ 

รบัใช ้ของพระเยโฮวาห ์ก็  สิน้ชวีติ  มีอายุ  หน ึ่งรอ้ยสิบปี 30และ
เขาก็ฝังท่านไวใ้นท่ี ดิ นมรดกของท่านท่ีเมืองทิมนาทเสราห์
ซ่ึงอยู่ในแดนเทือกเขาแหง่เอฟราอมิ ทิศเหนือของยอดเขา
กาอชั 31 คนอสิราเอลได้ ปรนนิบัติ พระเยโฮวาห์ตลอดสมัย
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ของโยชูวา และตลอดสมัยของพวกผู้ ใหญ่  ผู้มีอายุ ยนืนาน
กวา่โยชูวา  ผู้ ซ่ึงได้ทราบถึงบรรดาพระราชกิจซ่ึงพระเยโฮ
วาห์ทรงกระทําเพื่ ออ ิสราเอล 32 กระดูกของโยเซฟซ่ึงชน
อสิราเอลนํามาจากอยีปิต์ น้ัน เขาฝังไว ้ท่ี เมืองเชเคม ในส่วน
ท่ี ดิ นซ่ึงยาโคบซ้ือไวจ้ากลูกหลานของฮาโมร ์บิ ดาของเชเคม
เป็นเงนิหน่ึงรอ้ยแผ่น  ท่ี  น้ี ตกเป็นมรดกของลูกหลานโยเซฟ
33 และเอเลอาซาร ์บุ ตรชายของอาโรนก็ สิน้ชวีติ และเขาฝัง
ศพท่านไว้ในเนินเขาซ่ึงเป็นของฟีเนห ัสบ ุตรชายของท่าน
ซ่ึงได้มอบไว ้ให ้เขาในแดนเทือกเขาเอฟราอมิ
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