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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

โยชูวา

หนังสือเล่มนี้ได้รับ ชื่อ จากผู้นํา ของอิสราเอล คือ โยชู วา
บุตรนูน โยชู วาเป็นผู้นําของชาวอิสราเอลหลังจากที่ โมเสส
ได้เสีย ชีวต
ิ เล่มนี้เกี่ย วกับ การ ที่ชนชาติอิสราเอล ได้ ชนะ
แผ่นดินที่ พระเจ้า ทรงสัญญาไว้แก่เขา เพื่อ พระเจ้า จะทรง
ช่วยเหลือ ชาวอิสราเอล พระองค์ต้องการสองสิง่ จากพวก
เขา คือ เขาต้องมี ความเชื่อ ในพระเจ้า และเขาต้องเชื่อ ฟัง
พระเจ้า แล้วพระเยโฮวาห์ได้ต่อสู้เพื่อเขา และโดยพระหัตถ์
อันทรงฤทธิข
์ องพระองค์ พวกเขาได้ชนะแผ่นดินนั ้น
ตาม ลําดับ วัน เดือน ปี ขอ งอาร์ช บิชอบ เจมส์ อาช ชูร ์
ระยะเวลาที่โยชูวาเป็นผู้นําของประเทศอิสราเอลนั ้น คือ 26
ปี โยชูวาเป็นผู้นําตัง้ แต่ปี ก่อน ค.ศ. 1451 ตอนนั ้นโยชูวากับ
คาเลบเป็น คนมีอายุมากที่สุด ในชาวอิสราเอล ทัง้ สองคน
นี้ มีอายุประมาณ 80 ปี
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โยชูวาได้รับหน้าที่ใหม่

อยูมาเมื
่
่ อ โมเสสผู้รับ ใช้ของพระเยโฮวาห์สิ้น ชีวต
ิ แล้ว
พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โยชูวาบุตรชายนูน ผู้รับ ใช้ของโมเสส
ว่า 2 “โมเสสผู้รับ ใช้ของเราสิน
ิ แล้ว ฉะนั ้น บัดนี้ จงลุก
้ ชีวต
ขึ้น ยกข้ามแม่น้ําจอร์แดนนี้ ทัง้ เจ้าและชนชาตินี้ ทัง้ หมดไป
ยัง แผ่น ดิน ซึ่ง เรายกให้แก่เขาทัง้ หลาย คือ แก่ คนอิสราเอล
3 ทุกๆ ตําบล ถินที
่ ่ ฝ่าเท้า ของ เจ้า ทัง้ หลาย จะ เหยียบ ลง
เรา ได้ ยก ให้แก่เจ้า ทัง้ หลาย ดัง ที่เรา ได้ ตรัส ไว้ กับ โมเสส
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ตัง้ แต่ถิน
่ ทุรกัน ดาร และ ภูเขา เลบานอน นี้ ไกล ไป จนถึง
แม่น้ํา ใหญ่ คือ แม่ น้ํา ยู เฟรติ ส แผ่นดิน ทัง้ หมดของคนฮิต
ไทต์ ถึง ทะเลใหญ่ ทางทิศ ตะวัน ตก จะเป็น อาณาเขตของ
เจ้า 5 ไม่มีผู้ใดจะยืน หยัด ต่อ หน้า เจ้า ได้ ตลอดชีวต
ิ ของเจ้า
เราอยูก
่ ับโมเสสมาแล้วฉั นใด เราจะอยูก
่ ับเจ้าฉั นนั ้น เราจะ
ไม่ ละเลยหรือ ละทิง้ เจ้า เสีย 6 จงเข้ม แข็ง และกล้า หาญเถิด
เพราะ เจ้า จะ กระทํา ให้ชนชาตินี้ แบ่ งม รดก ใน แผ่น ดิน นั ้น
ซึ่ง เรา ปฏิญาณ ไว้ กับ บรรพบุรุษ ของ เขา ทัง้ หลาย ว่า จะ ยก
ให้เขา 7 เพียงแต่จงเข้มแข็งและกล้าหาญยิง่ เถิด ระวังที่ จะ
กระทําตามพระราชบัญญัติทัง้ หมดซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของเรา
ได้ บัญชา เจ้า ไว้นั ้น อย่า หลีก เลี่ยง จาก พระ ราช บัญญัตินั ้น
ไปทางขวามือ หรือ ทางซ้าย เพื่อ ว่า เจ้า จะไปในถิน
่ ฐานใด
8
เจ้า จะ ได้ รับ ความ สําเร็จ อย่าง ดี อย่า ให้หนังสือ พระ ราช
บัญญัตินี้ ห่างเหิน ไปจากปากของเจ้า แต่เจ้าจงตรึก ตรอง
ตามนั ้น ทัง้ กลางวัน และกลางคืน เพื่อ เจ้า จะได้ ระวัง ที่ จะ
กระทํา ตาม ข้อความ ที่เขียน ไว้ นั้น ทุก ประการ แล้ว เจ้า จะ
มีความจําเริญ และเจ้าจะสําเร็จผลเป็นอย่างดี 9 เราสัง่ เจ้า
ไว้แล้วมิใช่หรือ ว่า จงเข้ม แข็ง และกล้า หาญเถิด อย่า ตกใจ
หรือ คร้ามกลัว เลย เพราะว่า เจ้า ไปในถิน
่ ฐานใด พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของเจ้าทรงสถิตกับเจ้า”
โยชูวาเตรียมประชาชนที่จะข้ามแม่น้ําจอร์แดน
10

แล้ว โย ชูวาบัญ ชา เจ้า หน้าที่ ทัง้ ปวง ของ ประชาชน ว่า
11 “จงไปในค่ายสัง
่ ประชาชนว่า จงเตรียมเสบียงอาหารไว้
เพราะว่า ภายในสามวัน ท่านทัง้ หลายจะต้องยกข้ามแม่น้ํา
จอร์แดน นี้ เพื่อ เข้าไป ยึด ครอง แผ่น ดิน ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์
พระเจ้า ของท่านประทานแก่ ท่านให้ยึด ครอง ” 12 แล้ว โยชู
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วาพูดกับคนรู เบน คนกาด และคนตระกูลมนั สเสห์ครึ่งหนึ่ ง
ว่า 13 “จงจําคําที่โมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์บัญชาท่าน
ทัง้ หลายไว้ว่า พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทัง้ หลายจัด
ที่พักให้ท่าน และประทานแผ่นดินนี้ แก่ท่าน 14 จงให้ภรรยา
ของ ท่าน ทัง้ หลาย ลูก เล็ก ของ ท่าน และ ฝูง สัตว์ ของ ท่าน
อยู่ ใน แผ่น ดิน ซึ่ง โมเสส ยก ให้ที่ฟาก แม่น้ํา จอร์แดน ข้าง นี้
แต่ผู้ชาย ที่ ชํานาญ ศึก ทัง้ หลาย ใน พวก ท่าน ต้อง ถือ อาวุธ
ข้ามไปเป็นทัพหน้า เพื่อช่วยพี่น้องของตน 15 จนกว่าพระเย
โฮวาห์ จะประทานที่พัก ให้แก่พี่น้ องของท่าน ดัง ที่ประทาน
แก่ท่าน ทัง้ ให้ เขา ได้ ยึด ครอง แผ่น ดิน ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์
พระเจ้า ของท่านประทานแก่เขา แล้วท่านจึง จะกลับ ไปยัง
แผ่นดินที่ ท่าน ยึด ครอง และ ถือ ไว้ เป็น กรรมสิทธิ์ คือ แผ่น
ดินซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์ได้ให้แก่พวกท่านฟาก
แม่น้ําจอร์แดนข้างนี้ ทางดวงอาทิตย์ขึ้น” 16 เขาทัง้ หลายจึง
ตอบโยชูวาว่า “สิ่ง สารพัด ซึ่ง ท่านบัญชาแก่พวกเรา เราจะ
กระทําตาม ท่านจะให้พวกเราไปในที่ใดๆ เราจะไป 17 เราเชื่อ
ฟังโมเสสในเรือ
่ งทัง้ ปวงอย่างไร เราจะเชื่อฟังท่านอย่างนั ้น
ขอเพียงว่า พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่า นทรงสถิตกับท่าน
ดัง ที่พระองค์ได้สถิตกับ โมเสสก็แล้ว กัน 18 ผู้ใดที่ ขัดขืน คํา
บัญชาของท่าน และไม่เชื่อฟังถ้อยคําของท่าน ไม่ว่าท่านจะ
บัญชาเขาอย่างไร ผู้นั ้น จะต้องถึง ตาย ขอเพียงให้เข้ม แข็ง
และกล้าหาญเถิด”

2

นางราหับช่วยผู้สอดแนม
ต่อ มาโยชูวาบุตรชายนูน ได้ใช้ชายสองคนจากเมืองชิ
ทธิมเป็นการลับให้ไปสอดแนม กล่าวว่า “จงไปตรวจดูแผ่น
ดินนั ้น และเมืองเยรีโคด้วย” คนทัง้ สองก็ไป เข้าไปในเรือน
1
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ของหญิง โสเภณี คนหนึ่ ง ชื่อ ราหับ และพัก อยูที
่ ่ นั่น 2 มีคน
ทูลกษั ตริย์เมืองเยรีโคว่า “ดูเถิด มีชายอิสราเอลบางคนเข้า
มาคืน นี้ เพื่อ จะสอดแนมดูแผ่น ดิน ” 3 ฝ่า ยกษั ตริย์ เมืองเย
รีโคจึง ใช้ คนไปสัง่ ราหับ ว่า “จงส่ง คนเหล่า นั ้น ซึ่ง มาหาเจ้า
ในบ้านของเจ้าออกมาให้เรา เพราะเขามาเพื่อ จะสอดแนม
ดู ทัว่ แผ่น ดิน ของเรา” 4 แต่หญิง นั ้น ได้ ซ่อนชายทัง้ สองเสีย
แล้ว จึง กล่าวว่า “มีผู้ชายมาหาข้าพเจ้า จริง แต่เขามาจาก
ไหนข้าพเจ้า ไม่ทราบ 5 ต่อ มาเมื่อ จะปิด ประตู เมืองในเวลา
พลบคํ่า คนเหล่านั ้นก็ ออกไปแล้ว เขาไปทางไหนข้าพเจ้า
ไม่ทราบ จงรีบ ตามเขาไปเถิด คงทัน เขา” 6 แต่หญิง นั ้น ได้
พา คน ทัง้ สอง ขึ้น บน หลังคา แล้ว ซ่อน ตัว เขา ไว้ใต้ต้น ป่าน
ซึ่ง วางลําดับ ตากไว้ที่ดาดฟ้า บนหลังคานั ้น 7 เขาทัง้ หลาย
ก็ไล่ตามคนทัง้ สองไปทางแม่น้ํา จอร์แดนจนถึง ท่า ข้าม พอ
คนที่ไล่ตามนั ้นออกไปแล้วเขาก็ปิดประตูเมือง 8 เมื่อชายทัง้
สองคนยังไม่ นอนหญิงนั ้นก็ข้น
ึ ไปหาเขาบนหลังคา 9 กล่าว
แก่ ชาย นั ้นว่า “ดิฉั นท ราบ แล้วว่า พระ เย โฮ วาห์ ประทาน
แผ่น ดิน นี้ แก่พวก ท่าน ความ คร้าม กลัว ต่อ ท่าน ได้ ตก อยู่
บนเราทัง้ หลาย และบรรดาชาวแผ่นดินก็ครันคร
่
้ามต่อท่าน
10 เพราะเราทัง
้ หลายได้ยน
ิ เรือ
่ งที่ พระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา
ให้ ทะเลแดง แห้ง ไป ต่อ หน้า ท่าน เมื่อ ท่าน ออก จาก อียป
ิ ต์
และเรือ
่ งการที่ ท่านได้ กระทํา แก่กษั ตริยทั
์ ง้ สองของคนอา
โมไรต์ ซึ่งอยู่ฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างโน้ น คือกษั ตริย์สิโหน
และโอก ผู้ซึ่งท่านทัง้ หลายได้ ทําลายเสีย สิน
่ ง
้ 11 เพราะเรือ
ท่านนี้ แหละ พอเราได้ยน
ิ ข่าวนี้ จิตใจของเราก็ ละลายไป
ไม่มีความกล้า หาญเหลือ อยู่ ในสัก คนหนึ่ ง เลย เพราะพระ
เยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านเป็น พระเจ้า ของสวรรค์ เบื้องบน
และโลกเบื้องล่าง 12 ฉะนั ้นบัดนี้ ขอท่านปฏิญาณให้ดิฉั นใน
พระนามพระเยโฮวาห์ว่า เมื่อดิ ฉัน ได้ สําแดงความเมตตา
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ต่อ ท่าน แล้ว ท่าน จะ แสดง ความ เมตตา ต่อ เรือนบิดา ของ
ดิฉัน และ ให้มีหมาย สําคัญ อัน แน่ นอน ต่อกัน 13 และ ขอ
ไว้ชีวิตบิ ดา มารดา พีน้
่ อง ชาย หญิง และ ทุก คน ที่ เป็น ของ
วงศ์ญาตินี้ ให้ชีวิต เรารอดจากตาย” 14 ชายนั ้น จึง ตอบนาง
ว่า “ชีวิต ของ เรา เพื่อ ชีวต
ิ ของ เจ้า น่ ะ หรือ ถ้า เจ้า ไม่แพร่ง
พรายธุรกิจนี้แก่ผูใ้ ด เราจะมีความเมตตาและจริงใจต่อเจ้า
เมื่อ พระเยโฮวาห์ประทานแผ่น ดิน นี้ แก่เรา ” 15 แล้ วนางจึง
เอาเชือกหย่อนเขาทัง้ สองลงทางหน้าต่าง เพราะบ้านของ
นางตัง้ อยูที
่ ่กําแพงเมือง นางอาศัย อยู่ ในกําแพง 16 นางจึง
บอกเขาว่า “จงขึ้นไปบนภูเขา ด้วยเกรงว่าผู้ที่ไล่ตามจะพบ
เข้า จงซ่อนตัว อยู่ สามวัน จนกว่า ผู้ที่ไล่ตามจะกลับ แล้ว จึง
ค่อยออกเดิน ต่อ ไป” 17 ชายนั ้น จึง พูดกับ นางว่า “ฝ่ายเรา
จะไม่ให้ผิดคําปฏิญาณซึ่งเจ้าได้ให้เราปฏิญาณนั ้น 18 ดูเถิด
เมื่อ เรา ยก เข้า มา ใน แผ่น ดิน นี้ เจ้า จง เอา ด้าย แดง นี้ ผูก
ไว้ที่หน้า ต่างซึ่ง เจ้า หย่อนเราลงไปนั ้น และเจ้า จงรวบรวม
บิดามารดา พี่น้อง และครัวเรือนของบิดาทัง้ สิน
้ เข้ามาไว้ใน
บ้าน 19 ถ้ามีผู้ใดออกไปที่ถนนนอกประตูบ้าน ให้โลหิตของผู้
นั ้น ตกบนศีรษะของผู้ นั้น เอง ฝ่ายเราไม่มี ความผิด แต่ถ้า
มี คน หนึ่ ง คน ใด ยกมือ ขึ้น ทําร้าย ผู้ ใด ที่อยูกั
่ บ เจ้า ใน เรือน
ให้โลหิต ของ คน นั ้น ตก บน ศีรษะ ของ เรา เถิด 20 แต่ถ้า เจ้า
แพร่ง พรายธุรกิจ ของเราแก่ผู้ ใด เราก็ พ้น จากคํา ปฏิญาณ
ซึ่ง เจ้า ให้ เราปฏิญาณไว้นั ้น ” 21 นางจึง กล่าวว่า “ให้เป็น ไป
ตามคําของท่านเถิด” แลว
้ นางก็ส่งคนทัง้ สองนั ้นไป เขาก็ไป
นาง จึง เอา ด้าย แดง ผูก ไว้ที่หน้าต่าง 22 คน ทัง้ สอง ออก ไป
แล้วปีนขึ้นไปบนภูเขาพักอยูที
่ ่นั ่นสามวัน จนผู้ที่ไล่ตามกลับ
เพราะผู้ที่ไล่ตามนั ้นได้ค้นหาอยูต
่ ลอดทางก็ไม่พบ 23 ชายทัง้
สองก็ลงจากภูเขาอีก และข้ามไปหาโยชูวาบุตรชายนูน แล้ว
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เล่าเหตุการณ์ ทัง้ สิน
้ ซึ่งเกิดแก่ตนให้ฟัง 24 และเขากล่าวแก่
โยชูวาว่า “พระเยโฮวาห์ ทรงมอบแผ่น ดิน นั ้น ทัง้ หมดไว้ใน
มือ เราแน่ นอนแล้ว และยิง่ กว่า นั ้นอี กบรรดาชาวบ้านชาว
เมืองในแผ่นดินนี้ ก็มีใจครันคร
่
้ามไป เพราะเราเป็นเหตุ”

3
คนอิสราเอลข้ามแม่น้ําจอร์แดน
ฝ่ายโยชูวาก็ ต่ืน แต่เช้า เขาทัง้ หลายยกออกจากชิ ทธิม
มาถึง แม่ น้ํา จอร์แดน ทัง้ ตัวท่านและคนอิสราเอลทัง้ หมด
เขาพักอยูที
่ ่นั ่นก่อนจะข้ามไป 2 ครัน
้ ล่วงมาได้ สามวัน พวก
3
เจ้า หน้าที่ก็ไปทัว่ ค่าย แล้ว บัญชาประชาชนว่า “เมื่อ ท่าน
เห็นหีบพันธสัญญาแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และ
เห็นคนเลวีซ่ึงเป็นปุโรหิตหามไป ก็ให้ยกออกจากที่ของท่าน
ตามหีบนัน
้ ไป 4 ทิง้ ระยะของท่านไว้ให้ห่างจากหีบ ประมาณ
สอง พัน ศอก อย่า เข้าไป ใกล้หีบนัน
้ เพื่อ ท่าน ทัง้ หลาย จะ
ได้รู จั
้ กทางที่จะไป เพราะท่านยังไม่เคยมาทางนี้ ก่อน” 5 ฝ่าย
โยชู วาจึง กล่าวแก่ ประชาชนว่า “จงชําระตัว ให้บริสุทธิเถิ
์ ด
เพราะว่า พรุ ง่ นี้ พระเยโฮวาห์ จะทรงกระทํา การมหัศจรรย์
ท่ามกลางท่าน” 6 โยชู วาสัง่ พวกปุโรหิต ว่า “จงยกหีบ พันธ
สัญญาข้ามไปข้างหน้า ประชาชนทัง้ ปวง” เขาก็ ยกหีบ พันธ
สัญญา เดิน ไป ข้าง หน้า ประชาชน 7 พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ
โยชูวาว่า “วัน นี้ เราจะเริม
่ ยกย่องเจ้า ท่ามกลางสายตาของ
บรรดา อิสราเอล เพื่อ เขา จะ ทราบ ว่า เรา อยู่ กับ โมเสส มา
แล้ว อย่างไร เรา จะ อยู่ กับ เจ้า อย่าง นั ้น 8 และ เจ้า จง สัง่
ปุโรหิต ผู้ หาม หีบ พันธ สัญญา ว่า ‘เมื่อ ท่าน ทัง้ หลาย มา ริม
แม่น้ํา จอร์แดนจงหยุด ยืน อยู่ ในแม่ น้ํา จอร์แดน ’ ” 9 และโย
1
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ชู วา กล่าว แก่ คน อิสราเอล ว่า “จง มา ที่นี่ เถิด และ ฟัง พระ
ดํารัส ของ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน” 10 และ โย ชู วา
กล่าว ว่า “โดย เหตุนี้ ท่าน ทัง้ หลาย จะ ได้ ทราบ ว่า พระเจ้า
ผู้ทรงพระชนม์ได้ประทับอยู่ท่ามกลางท่านทัง้ หลาย และว่า
พระองค์ จะทรงขับ ไล่ คนคานาอัน คนฮิต ไทต์ คนฮี ไวต์ คน
เปริ ส ซี คน เกอร์ กา ชี คน อา โม ไรต์ และ คน เย บุส ให้ พ้น
หน้า ท่าน ทัง้ หลาย อย่าง แน่ นอน 11 ดูเถิด หีบ พันธ สัญญา
แห่ง องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า ปิ่ น สากล พิภพ จะ ข้าม ไป ข้าง หน้า
ท่านลงไปในแม่ น้ํา จอร์แดน 12 ฉะนั ้น บัดนี้ จงเลือกคนสิบ
สองคนออกจากตระกูล อิสราเอลตระกูล ละคน 13 และต่อ
มาทันทีที่เมื่อ ฝ่าเท้า ของ ปุโรหิต ผู้ หาม หีบ แห่ง พระ เย โฮ
วาห์องค์พระผู้ เป็น เจ้า แห่ง แผ่น ดิน โลกทัง้ สิน
้ จะลงไปยืน
อยู่ ใน แม่ นํ้า จอร์แดน นํ้า ใน แม่น้ํา จอร์แดน จะ ถูก ตัดขาด
จากนํ้า ที่ ไหลมาจากข้างบน นํ้า นั ้น จะหยุด ตัง้ ขึ้น เป็นกอง
เดียว” 14 ดังนั ้นเมื่อประชาชนยกจากเต็นท์ของเขาทัง้ หลาย
เพื่อ จะข้ามแม่ น้ํา จอร์แดน พร้ อมกับ ปุโรหิต หามหีบ พันธ
สัญญาไปข้างหน้า ประชาชน 15 เมื่อ คนหามหีบ มาถึง แม่น้ํา
จอร์แดนและเท้า ของปุโรหิต ผู้ หามหีบก้าวลงในริม แม่น้ํา
แล้ว (แม่น้าํ จอร์แดนขึ้น ท่วมฝั่ งตลอดฤดูเกี่ยวข้าวเสมอ)
16 นํ้า ที่ ไหลมาจากข้างบนก็ หยุด ตัง
้ ขึ้น และนูน ขึ้น เป็นกอง
ไกล ออก ไป ยิง่ นั ก ตัง้ แต่ เมือ งอาดัม ซึ่ง เป็น เมือง อยู่ ข้างๆ
เมืองศาเรธาน และนํ้า ที่ ไหลลงสู่ ทะเลแห่ง ที่ราบ คือ ทะเล
เค็มนนก
ั ้ ็ ขาดกัน สิน
้ แล้ว ประชาชนก็ ข้ามไปที่ ฝั่ งตรงข้าม
เมืองเยรีโค 17 และปุโรหิตผู้หามหีบพันธสัญญาของพระเย
โฮวาห์ยนม
ื ั ่นอยู่ บนดิน แดนแห้ง กลางแม่ น้ํา จอร์แดน คน
อิสราเอลทัง้ หมดก็เดินข้ามไปบนดินแห้ง จนประชาชนข้าม
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ที่ระลึกที่ทําด้วยศิลาสองแห่ง
ต่อ มา เมื่อ ประชาชน นั ้น ได้ ข้าม แม่น้ํา จอร์แดน เสร็จ
หมดแล้ว พระเยโฮวาห์ตรัสสัง่ โยชูวาว่า 2 “จงเลือกชายสิบ
สองคนจากประชาชนตระกูลละคน 3 และบัญชาเขาว่า ‘จง
ไปเอาศิลาสิบ สองก้อนจากที่นี่ ที่กลางแม่ น้ํา จอร์แดน ตรง
ที่ ซ่ึง เท้า ของปุ โรหิต ยืนมั ่นอยูนั
่ ้น ขนมาวางไว้ในที่ ซ่ึง ท่าน
ทัง้ หลายจะนอนในคืนวัน นี้ ’ ” 4 แล้ว โยชูวาก็ เลือกชายสิบ
สองคน ซึ่งท่านจัดตัง้ จากประชาชนอิสราเอลตระกูลละคน
5 โยชู วาจึง สัง
่ เขาว่า “จงผ่านไปข้างหน้า หีบ ของพระเยโฮ
วาห์ พระเจ้า ของท่านลงไปกลางแม่ น้ํา จอร์แดน แล้ว แบก
ศิลามาคนละก้อนตามจํานวนตระกูลคนอิสราเอล 6 เพื่อว่า
สิง่ นี้ จะ เป็น หมาย สําคัญ ใน หมู่ พวก ท่าน ทัง้ หลาย ใน เมื่อ
ลูก หลานของท่านจะถามบิดาในเวลาต่อ ไปว่า ‘ศิลาเหล่า
นี้ มีความ หมาย อะไร’ 7 แล้วท่าน จง ตอบ พวก เขา ว่า ‘นํ้า ที่
จอร์แดนขาดจากกัน ต่อ หน้า หีบ พันธสัญญาแห่ง พระเยโฮ
วาห์ เมื่อ หีบนั ้ นข้าม แม่ นํ้า จอร์แดน นํ้า ใน แม่น้ํา จอร์แดน
ก็ ขาด จาก กัน ศิลา เหล่า นี้ จะ เป็นที่ รําลึก แก่ ลูก หลาน
อิสราเอลเป็นนิ ตย์’ ” 8 คนอิสราเอลเหล่านั ้นก็กระทําตามที่
โยชูวาบัญชา และขนหินสิบสองก้อนมาจากกลางจอร์แดน
ตามจํานวนตระกูล คนอิสราเอล ดัง ที่พระเยโฮวาห์ตรัสสงั ่
โยชูวา และเขาก็แบกมายังที่ซ่ึงเขาพักอยู่ วางไว้ที่นั่น 9 และ
โยชู วาได้ ตัง้ ศิลาสิบ สองก้อนไว้ กลางแม่ น้ํา จอร์แดน ตรง
ที่ที่เท้า ของปุโรหิต ผู้ หามหีบ พันธสัญญายืน อยู่ และศิลาเห
ล่านั ้นก็ ยงั อยู่ จนทุก วัน นี้ 10 เพราะว่า ปุโรหิต ผู้ หามหีบนัน
้
1
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ได้ ยน
ื อยูที
่ ่กลางจอร์แดนกว่า สิง่ สารพัด จะสําเร็จ ตามซึ่ง
พระเยโฮวาห์บัญชาโยชู วาให้บอกประชาชน ตามซึ่งโมเสส
ได้ บัญชา ไว้ กับ โย ชูวาทุก ประการ แล้ว ประชาชน ก็รีบ ข้าม
ไป 11 ต่อ มาเมื่อ ประชาชนข้ามไปหมดแล้ว หีบแห่ง พระเย
โฮ วาห์ และ ปุ โรหิตก็ ข้าม ไป ต่อ หน้า ประชาชน 12 คนรู เบน
คน กาด และ คน มนั ส เสห์ครึ่ง ตระกูล ถือ อาวุธ นํา หน้า คน
อิสราเอลข้ามไปตามที่ โมเสสได้ สัง่ เขาไว้ 13 มีคนถือ อาวุธ
ไว้พร้ อมที่จะเข้าสงครามประมาณสี่ หมื่น คนได้ ข้ามไปต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ เพื่อ ทํา ศึก ไปถึงที่ ราบเขตเมืองเย
รีโค 14 ในวัน นั ้น พระเยโฮวาห์ ทรงยกย่องโยชูวาท่า มกลาง
สายตาของคนอิสราเอลทัง้ ปวง เขาทัง้ หลายก็ ยาํ เกรงท่าน
ดัง ที่เขา เคย ยําเกรง โมเสส ตลอด ชีวต
ิ ของ ท่าน 15 พระ เย
16
โฮวาห์ ตรัส กับ โยชูวาว่า “จงบัญชาปุโรหิต ผู้ หามหีบ พระ
โอวาทให้ข้น
ึ มาจากจอร์แดน” 17 โยชูวาจึงบัญชาแก่ปุโรหิต
ว่า “จงขึ้น มาจากจอร์แดนเถิด” 18 ต่อ มาเมื่อ ปุโรหิต ผู้ หาม
หีบพันธสัญญาแห่งพระเยโฮวาห์ข้น
ึ มาจากกลางจอร์แดน
เมื่อ ฝ่าเท้า ของ ปุโรหิต ยก ขึ้น เหยียบ แผ่น ดิน แห้ง นํ้า ใน
จอร์แดนก็กลับมายังที่เก่าไหลท่วมฝั่ งอย่างเดิม
กิลกาลคือค่ายแห่งแรกในคานาอัน

19 ประชาชนได้ข้น
ึ จากจอร์แดนในวันที่สิบเดือนที่หนึ่ ง ไป

ตัง้ ค่ายอยูที
่ ่กิล กาล ริม เขตเมืองเยรี โคข้างทิศ ตะวัน ออก
20 และศิลาสิบ สองก้อนซึ่ง เขานํา ออกมาจากจอร์แดนนั ้น
โยชูวาก็ได้ตัง้ ไว้ที่กิล กาล 21 ท่าน จึง กล่าว แก่ คน อิสราเอล
ว่า “เวลา ภาย หน้า เมื่อ ลูก หลาน จะ ถาม บิดา ของ เขา ว่า
‘ศิลา เหล่า นี้ มีความ หมาย อะไร’ 22 แล้วท่าน จง ตอบ แก่ ลูก
หลานให้ ทราบว่า ‘อิสราเอลได้ ข้ามจอร์แดนนี้ บนดิน แห้ง’
23 เพราะว่า พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทัง
้ หลายกระทํา
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ให้แม่น้าํ จอร์แดน แห้ง ไป เพื่อ ท่าน จน ท่าน ข้าม ไป ได้หมด
ดังที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านกระทําแก่ทะเลแดง ทรง
กระทํา ให้แห้ง เพื่อ เราทัง้ หลาย จนเราข้ามไปหมด 24 เพื่อ
ชนชาติ ทัง้ หลายทัว่ พิภพจะได้ ทราบว่า พระหัตถ์ พระเยโฮ
วาห์นั้นทรงฤทธิ์ เพื่อท่านทัง้ หลายจะยําเกรงพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านเป็นนิ ตย์”

5

1

ต่อ มา เมื่อ บร รดากษั ตริย์ ของ คน อา โม ไรต์ ซึ่ง อยู่ ฟาก
จอร์แดนข้างตะวันตก และบรรดากษั ตริย์ของคนคานาอัน
ซึ่ง อยูใกล้
่
ทะเล ได้ยินว่า พระเยโฮวาห์ ทรงบันดาลให้ น้ํา ใน
จอร์แดนแห้ง ไปต่อ หน้า คนอิสราเอล ให้เราข้ามฟากไปได้
หมดแล้ว จิตใจของเขาก็ละลายไป ไม่มีกําลังใจในตัวอีกต่อ
ไปเหตุเพราะคนอิสราเอล
คนอิสราเอลรุ น
่ ใหม่เข้าสุหนั ต

พระเยโฮวาห์ตรัสกับโยชูวาว่า “จงทํามีดด้วย
หิน คม และ ให้ คน อิสราเอล เข้า สุหนัตเป็นครัง้ ที่สอง ” 3 โย
ชู วา จึง ทํา มีด ด้วย หิน คม และ ให้ คน อิสราเอล เข้า สุหนัต ที่
เนิ น เขา แห่ง หนั ง หุม
้ ปลาย องคชาต 4 นี่ แหละ เป็น เหตุ ซึ่ง
โยชู วาให้ เขาเข้า สุหนัต ในบรรดาประชาชนผู้ ออกมาจาก
อียป
ิ ต์ พวกผู้ชาย คือ ทหารทัง้ หมดสิน
ิ เสีย ตามทางใน
้ ชีวต
5
ถิน
ิ ต์ แม้ว่าประชาชนผู้
่ ทุรกันดารหลังจากที่ ออกจากอียป
ออกมาเหล่า นั ้น ได้เข้าสุหนัต หมดทุก คนแล้ว แต่ประชาชน
ทุก คน ที่เกิ ดมา ใหม่ ตาม ทาง ที่ ใน ถิน
่ ทุรกัน ดาร หลัง จาก
ที่ ออก มา จาก อียป
ิ ต์นั ้น ยัง ไม่ได้เข้า สุหนั ต 6 เพราะ ว่า คน
อิสราเอลเดินทางสี่สิบปีอยูในถิ
่
น
่ ทุรกันดารจนประชาชนทัง้
สิน
ิ ต์สิ้น ชีวต
ิ เสีย หมด เพราะ
้ คือ ทหาร ที่ ออก มา จาก อียป
2 คราวนั ้น
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เขามิได้เชื่อ ฟัง พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ ผู้ซึ่ง พระเย
โฮวาห์ทรงปฏิญาณกับเขาว่า พระองค์จะไม่ทรงยอมให้เขา
เห็น แผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์ได้ปฏิญาณแก่ บรรพบุรุษ ว่า
จะประทานแก่ เราทัง้ หลาย เป็น แผ่นดินที่มีน้าํ นมและนํ้า
ผึ้ง ไห ลบ ริบูรณ์ 7 แต่บุตร ของ เขา ซึ่ง พระองค์ ทรง ให้ แทน
เขานั ้น โยชูวาก็ได้ให้เข้าสุหนั ต เพราะว่าเขายังไม่เข้าสุหนั ต
เพราะ ว่า เขา ไม่ เคย ได้เข้าสุหนัต เมื่อ มา ตาม ทาง 8 ต่อ มา
เมื่อ ได้ให้ประชาชน เข้า สุหนัต เสร็จ หมด แล้ว เขา ก็ พัก อยู่
ในที่ อาศัย ในค่ายจนกว่า จะหายเป็น ปกติ 9 พระเยโฮวาห์
ตรัสกับโยชูวาว่า “วันนี้ เราได้กลงิ้ ความอดสูเพราะอียป
ิ ต์ไป
ให้ พ้น เจ้า แล้ว” จึง เรียกชื่อ ตําบลนั ้นว่ากิล กาลจนทุก วัน นี้
10 ฝ่ายคนอิสราเอลได้ ตัง
้ ค่ายที่ กิล กาล เขาถือ เทศกาลปัส
กาในวันที่สิบสี่ของเดือนนั ้นเวลาเย็น ณ ที่ราบเมืองเยรีโค
มานาขาดไป
วันรุ่ง ขึ้น หลัง วัน เท ศกาลปัส กา วัน นั ้น เอง เขา ก็ รับ
ประทานผลอัน เกิด จากแผ่น ดิน คือ ขนมไร้เชื้อ และข้าวคัว่
12 ตัง
้ แต่วันรุ่ง ขึ้น มานาก็ ขาดไป คือ เมื่อ เขาได้ รบ
ั ประทาน
ผลจากแผ่น ดิน คนอิสราเอลไม่มีมานาอีก เลย ในปี นั้น เขา
รับประทานผลจากแผ่นดินคานาอัน
11

จอมพลโยธาของพระเยโฮวาห์ปรากฏแก่โยชูวา
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ต่อ มาเมื่อ โยชู วาอยู่ข้างเมืองเยรีโค ท่านก็ เงยหน้า ขึ้น
มอง ดู และ ดูเถิด มีชาย คน หนึ่ ง ชัก ดาบ ออก มา ถือ ยืน อยู่
ตรงหน้าท่าน โยชูวาเข้าไปหาชายนั ้น กล่าวแก่เขาว่า “ท่าน
อยู่ ฝ่ายเราหรือ อยู่ ฝ่า ยศัตรู ” 14 ผู้นั ้น จึง ตอบว่า “มิใช่ ที่เรา
มานี้ ก็มาเป็น จอมพลโยธาของพระเยโฮวาห์” ฝ่ายโยชูวาก็
กราบลงถึงดิน นมัสการแล้ว ถามว่า “เจ้านายของข้าพเจ้า
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ท่านจะให้ผู้รบ
ั ใช้ของท่านกระทําอะไร” 15 และจอมพลโยธา
ของพระเยโฮวาห์จึง สัง่ โยชูวาว่า “จงถอดรองเท้า ออกจาก
เท้า ของ เจ้า เสีย เพราะ ว่าที่ ซึ่ง เจ้า ยืน อยูนี
่ ้ เป็นที่บริสุทธิ์ ”
โยชูวาก็กระทําตาม

6
พระเจ้าทรงชนะเมืองเยรีโค

1 เพราะเหตุคนอิสราเอลเมืองเยรีโคต้องถูกปิ ดไว้ ไม่มีคน

เข้า ออก ได้เลย 2 พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ โย ชูวาว่า “ดูแน่ ะ
เรา ได้ มอบ เมือง เย รี โค ไว้ ใน มือ เจ้า แล้ว ทัง้ กษั ตริย์ และ
ทแกล้ว ทหาร 3 เจ้าทัง้ หลายจงเดิน ขบวนรอบเมือง คือ ให้
บรรดา ทหาร ไป รอบ เมือง ครัง้ หนึ่ ง เจ้า จง ทํา เช่น นี้ หก วัน
4 ให้ปุโรหิต เจ็ด คนถือ แตรเขาแกะตัวผู้เจ็ด คัน นํา หน้า หีบ
และ ในวันที่เจ็ด นั ้น เจ้า ทัง้ หลาย จง เดิน รอบ เมือง เจ็ด ครัง้
ให้ปุโรหิต เป่า แตรไปด้วย 5 และต่อ มาเมื่อ เขาเป่า เขาแกะ
ตัวผูเ้ ป็นเสียงยาว พอเจ้าได้ยน
ิ เสียงแตรนั ้น ก็ให้ประชาชน
ทัง้ ปวงโห่รอ
้ งขึ้นด้วยเสียงอันดัง กําแพงเมืองนั ้นกจ
็ ะพังลง
ราบ และประชาชนจะขึ้น ไปทุก คนต่างตรงไปข้างหน้า ตน”
6 ฝ่าย โย ชูวาบุตร ชาย นูน จึง เรียก ปุโรหิต มา สัง
่ ว่า “จง ยก
หีบพันธสัญญาขึ้นหามไป ให้ปุโรหิตเจ็ดคนถือแตรเขาแกะ
ตัวผู้เจ็ด คัน เดิน นํา หน้า หีบ แห่ง พระเยโฮวาห์” 7 และท่าน
สัง่ ประชาชนว่า “จงออกเดินรอบเมืองนั ้น ให้ทหารถืออาวุธ
เดินข้างหน้าหีบแห่งพระเยโฮวาห์” 8 ต่อมาเมื่อโยชูวาบัญชา
แก่ประชาชนแล้ว ปุโรหิตเจ็ดคนที่ถือเขาแกะตัวผู้เจ็ดคันก็
เดินผ่านไปข้างหน้าต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์และเป่าแตร
ไปด้วย และมีหีบพันธสัญญาแห่ง พระเยโฮวาห์ตามเขามา
9 และทหารถือ อาวุธ เดิน อยูหน
่ ้า ปุโรหิต ผู้เป่า แตร และกอง
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ระ วัง หลังก็ เดิน ตาม หีบ ฝ่าย ปุ โรหิตนนก
ั ้ ็ เดิน เรือ
่ ย ไป เป่า
แตรอยู่ 10 แต่โยชูวาบัญ ชาประชาชนว่า “ท่านอย่า โห่ร้อง
อย่าให้ใครได้ยน
ิ เสียงของท่าน อย่าให้ถ้อยคําหลุดจากปาก
ของท่านทัง้ หลายเลย จนกว่าจะถึงวันทีข
่ ้าพเจ้าบอกให้ท่าน
โห่ร้อง ท่านจึง โห่ รอ
้ งกัน” 11 หีบแห่ง พระเยโฮวาห์ จึง เวียน
รอบเมืองดังนี้ แหละ คือ เวียนรอบหนึ่ ง เที่ยว เขาก็กลับ เข้า
ค่าย นอนค้างคืนอยู่ในค่ายนั ้น 12 โยชู วาตื่น ขึ้น แต่ เช้าและ
ปุโรหิตก็ยกหีบแห่งพระเยโฮวาห์ข้น
ึ หาม 13 และปุโรหิตเจ็ด
คนถือ แตรเขาแกะตัวผู้เจ็ด คัน เดิน นํา หน้า หีบ แห่ง พระเย
โฮ วาห์ เรือ
่ ย ไป และ เป่า แตร ไป ด้วย และ ทหาร ถือ อาวุธ ก็
เดิน อยู่ ข้างหน้า เขา และกองหลังก็ เดิน อยู่ ข้างหลัง หีบ แห่ง
พระเยโฮวาห์ ฝ่ายปุโรหิตนนก
ั ้ เ็ ดินเป่าแตรไปเรือ
่ ยๆ 14 และ
ในวันที่ สอง เขา ก็ เดิน รอบ เมือง นั ้นครงั ้ หนึ่ ง แล้วก ลับ เข้า
ค่ายอีก เขาทําเช่นนี้ อยูหกวั
่
น 15 ต่อมาในวันที่เจ็ดเขาลุกขึ้น
แต่เช้า ตรู ่ เดิน กระบวนรอบเมืองอย่างเคยเจ็ด ครัง้ เฉพาะ
วัน เดียวนั ้น เขาได้ เดิน กระบวนรอบเมืองเจ็ด ครัง้ 16 อยูมา
่
ในครัง้ ที่เจ็ด เมื่อ ปุโรหิต เป่า แตร โยชู วาบอกแก่ ประชาชน
ว่า “จงโห่ รอ
้ งขึ้น เถิด เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงมอบเมือง
ให้แก่ท่าน แล้ว 17 เมือง นั ้น และ สารพัด ใน เมือง นั ้น จะ ถูก
สาปแช่ง ต่อ พระเยโฮวาห์ เว้น แต่ราหับ หญิง โสเภณี กับ คน
ทัง้ หลายที่อยูในเรื
่
อนของนางจะรอดชีวต
ิ เพราะว่า นางได้
ซ่อน ผู้ สื่อสาร ที่ พวก เรา ใช้ไป 18 แต่ส่วน ท่าน ทัง้ หลาย จง
ห่างไกลจากของที่ถูกสาปแช่งนั ้น เกรงว่าเมื่อท่านทัง้ หลาย
จะเก็บ สิง่ ที่ถูกสาปแช่ง แล้วนัน
้ ไว้บ้าง ท่านเองจะต้องถูก
สาปแช่ง ทัง้ จะทําให้ค่ายของคนอิสราเอลเป็น สิง่ ที่ถูกสาป
แช่ง และ นํา ความ ทุกข์ ลําบาก มา สู่ 19 แต่บรรดา เงิน และ
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ทอง และเครือ
่ งใช้ที่ทํา ด้วยทองสัมฤทธิแ
์ ละเหล็ก เป็น ของ
ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ ให้นํา เข้าไปไว้ ในคลัง ของพระเยโฮ
วาห์” 20 เหตุฉะนั ้นประชาชนก็โห่ร้องเมื่อปุโรหิตเป่าแตร ดัง
นั ้นพอประชาชนได้ยน
ิ เสียงแตร เขาก็โห่ร้องดังและกําแพง
ก็ พัง ลงราบ ประชาชนจึง ขึ้น ไปในเมืองทุก คนต่างตรงไป
ข้างหน้าตนและเข้ายึดเมืองนั ้น 21 แล้วเขาก็ทําลายสารพัด
ที่อยูในเมื
่
องนั ้นเสียสิน
้ ด้วยคมดาบ ทัง้ ชายและหญิง หนุ่ม
และแก่ ทัง้ วัว แกะและลา 22 แต่โยชู วาได้ สัง่ ชายสองคน
ผู้ที่ไปสอดแนมแผ่น ดิน นั ้นว่า “จงเข้าไปในเรือนของหญิง
โสเภณี และนํา หญิง นั ้นกับ สารพัด ซึ่ง หญิง นั ้นมีอยูออกมา
่
ดัง ที่ ท่านได้ ปฏิญาณแก่ นางไว้” 23 ดัง นั ้น ชายหนุ่มที่ เป็น ผู้
สอดแนมก็เข้าไปนําราหับออกมา กับบิดามารดาและพีน
่ ้ อง
และสารพัด ซึ่ง เป็น ของนาง และเขานํา ญาติพี่น้ องทัง้ หมด
ของนางออกมาให้ ไปพัก อยู่ นอกค่ายของอิสราเอล 24 ส่วน
เมือง นั ้น เขา ก็จุด ไฟ เผา เสีย ทัง้ สารพัด ที่อยูใน
่ เมือง นั ้น
นอกจาก เงิน และ ทอง และ เครือ
่ ง ใช้ที่ทํา ด้วย ทอง สัมฤทธิ์
และด้วยเหล็ก นั ้น เขานํา มาไว้ในคลัง ในพระนิ เวศของพระ
เยโฮวาห์ 25 ส่วนราหับหญิงโสเภณี และครอบครัวบิดาของ
นาง และสารพัด ที่ เป็น ของนาง โยชู วาได้ไว้ชว
ิ และนางก็
ี ต
อาศัยอยูใ่ นอิสราเอลจนทุกวันนี้ เพราะว่านางซ่อนผู้สื่อสาร
ซึ่งโยชูวาส่งไปสอดแนมเมืองเยรีโค 26 ในคราวนั ้นโยชูวาให้
คนทัง้ หลายปฏิญาณว่า “ผู้ใดที่ลุกขึ้น สร้างเมืองนี้ ใหม่คือ
เมือง เย รีโค ก็ให้ผู้นั ้น ได้ รับคํา สาป แช่ง เฉพาะ พระ พักตร์
พระเยโฮวาห์ ผู้ใดวางรากลงก็ให้ผู้นั ้นเสียบุตรหัวปี ผู้ใดตัง้
ประตูเมืองขึ้นก็ให้เสียบุตรสุดท้อง” 27 ดังนั ้นแหละพระเยโฮ
วาห์ทรงสถิตอยู่กับโยชูวา และชื่อเสียงของท่านเลื่องลือไป
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อาคานถูกประหารชีวต
ิ เพราะบาปของเขา
แต่คนอิสราเอลได้ ละเมิด ในเรือ
่ งของที่ถูกสาปแช่ง นั ้น
เพราะอาคานบุตรชายคารมี ผู้เป็นบุตรชายศับดี ผู้เป็นบุตร
ชายเศ-ราห์ ตระกูล ยู ดาห์ ได้นํา ของที่ถูกสาปแช่ง บางส่วน
ไป เป็น ของ ตน และ พระพิโรธ ของ พระ เย โฮ วาห์ก็พลุ่ง ขึ้น
ต่อ คนอิสราเอล 2 ฝ่ายโยชู วาให้ คนออกจากเยรี โคไปยัง
เมือ งอัย ซึ่ง อยูใกล้
่
เบธา เวน ข้าง ทิศ ตะวัน ออก ของ เมือง
เบธ เอล บอก เขา ว่า “จง ขึ้น ไป และ สอดแนม ดู เมือง นั ้น”
คน เห ล่านั ้นก็ ขึ้น ไป และ สอดแนม ดูที่เมือ งอัย 3 และ เขา
กลับ มารายงานแก่ โยชูวาว่า “ไม่ต้องให้ ประชาชนทัง้ หมด
ขึ้น ไป ให้สัก สอง สาม พัน คน ขึ้น ไป ตี เมือ งอัยก็พอ ไม่ต้อง
ให้ ประชาชนทัง้ หมดลําบากที่ นั่น เลย เพราะเขามี คนน้ อย”
4 เพราะ ฉะ นั ้น จึงมี ประชาชน ขึ้น ไป ที่ นั ่น เพียง สาม พัน คน
แต่ต้องแตกหนี ให้พ้นหน้าชาวเมืองอัย 5 ฝ่ายชาวเมืองอัยก็
ฆ่า ฟัน คนเหล่า นั ้น ตายประมาณสามสิบ หกคน โดยขับ ไล่
คนเหล่า นั ้น จากตรงหน้า ประตู เมืองไปยัง เชบาริม ฟัน เขา
ตาม ทาง ลง และ จิตใจ ของ ประชาชน ก็ ละลาย ไป อย่าง นํ้า
6 ฝ่าย โย ชูวาก็ ฉี ก เสื้อผ้า ของ ตน ซบ หน้า ลงถึงดิน หน้า หีบ
แห่งพระเยโฮวาห์จนถึงเวลาเย็น ทัง้ ท่านกับพวกผู้ใหญ่ของ
คนอิสราเอล ต่างก็ เอาผงคลีดินใส่ ศีรษะของตน 7 โยชู วาก
ราบทูลว่า “โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า อนิ จจาเอ๋ย
เป็นไฉนพระองค์ จึงทรงนําชนชาตินี้ ข้ามแม่น้ําจอร์แดนมา
เพื่อ จะมอบเราทัง้ หลายไว้ในมือ ของคนอาโมไรต์ให้ทําลาย
เสีย พวก ข้า พระองค์มีความ เสียดาย ที่ไม่พอใจ อยู่ เพียง
ฟาก แม่น้ํา จอร์แดน ข้าง โน้ น 8 โอ ข้า แต่องค์พระ ผู้ เป็น
1
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เจ้า ข้า พระองค์ จะ ทูล ประการ ใด ได้ เล่า เมื่ออิส รา เอ ล หัน
หลัง หนี ให้พ้น หน้า ศัตรู เสีย แล้ว 9 เพราะว่า คนคานาอันกับ
ผู้ที่อาศัย อยู่ ในแผ่น ดิน นั ้น คงจะได้ยิน แล้ว คงจะยกมาตัง้
ล้อมพวกข้าพระองค์ และตัดชื่อของบรรดาข้าพระองค์ เสีย
จากแผ่น ดิน โลก และพระองค์ จะทรงกระทํา ประการใดต่อ
พระนามอันยิง่ ใหญ่ของพระองค์” 10 ฝ่ายพระเยโฮวาห์ตรัส
กับ โยชูวาว่า “จงลุก ขึ้น เถิด ไฉนเจ้า จึง ซบหน้า ลงดังนี้ เล่า
11 คนอิสราเอลได้ กระทํา บาป เขาได้ ละเมิด พันธสัญญาซึ่ง
เรา ได้ บัญชา เขา ไว้ เขา ได้ ยักยอก ของ ที่ถูก สาป แช่ง เขา
ได้ ขโมย และ ปิดบัง และ ได้ เอา ของ รวม ไว้ กับข้าว ของ ของ
ตน 12 เพราะฉะนั ้นคนอิสราเอลจึงยืนหยัดต่อสู้ศัตรู ของตน
ไม่ได้ ได้หันหลังหนี ต่อหน้าศัตรู เพราะเขากลายเป็นสิง่ ที่ถูก
สาปแช่ง เราจะไม่อยูกั
่ บ เจ้า ทัง้ หลายอีก ต่อ ไป เว้น แต่เจ้า
จะทําลายสิง่ ของที่ถูกสาปแช่ง เหล่า นั ้น เสีย จากท่ามกลาง
พวกเจ้า 13 จงลุก ขึ้น ชําระประชาชนให้บริสุทธิและกล่
าวว่า
์
‘จงชําระตัว เสีย เพื่อ วัน พรุ ง่ นี้ เพราะพระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของคนอิสราเอลกล่าวเช่น นี้ ว่า “โอ อิสราเอลเอ๋ย มีสิ่ง ของ
ที่ถูกสาปแช่งอยูใ่ นหมู่พวกเจ้า เจ้าจะยืนหยัดต่อสู้ศัตรู ของ
เจ้า ไม่ได้จนกว่า เจ้า จะนํา สิง่ ของที่ถูกสาปแช่ง นั ้น ออกเสีย
จากหมู่ พวกเจ้า” ’ 14 พอรุ ง่ เช้า เจ้า ทัง้ หลายจงเข้า มาที ละ
ตระกูล ตระกูล ใดที่ พระเยโฮวาห์ ทรงเลือกจับ ไว้ก็ต้องเข้า
มาที ละครอบครัว ครอบครัวใดที่ พระเยโฮวาห์ทรงเลือกจับ
ไว้ก็ให้เข้ามาทีละครัวเรือน ครัวเรือนใดที่ พระเยโฮวาห์ทรง
เลือกจับ ไว้ ก็ให้เข้า มาที ละคน 15 ผู้ใดถูก จับ ว่า มี ของที่ถูก
สาปแช่งนั ้น ก็ต้องถูกเผาเสียด้วยไฟ ทัง้ ตัวเขาและสารพัด
ที่ เป็น ของเขา เพราะเขาได้ ละเมิด พันธสัญญาของพระเย
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โฮวาห์ และเพราะเขาได้ กระทํา ความโง่เขลาในอิสราเอล”
16 โยชู วาจึง ลุก ขึ้น แต่เช้า ตรู ่ และนํา คนอิสราเอลเข้า มาที
ละตระกูล และตระกูลยูดาห์ถูกทรงเลือก 17 จึงนําครอบครัว
ของยู ดาห์เข้า มา และทรงเลือกครอบครัว เศ-ราห์ และนํา
ครอบครัว เศ-ราห์มาที ละคน และศับดีถูกทรงเลือก 18 และ
นํา ครัว เรือนของท่านเข้า มาที ละคน และคนที่ถูกทรงเลือก
คือ อาคานบุตรชายคารมี ผู้เป็น บุตรชายศับดี ผู้เป็น บุตร
ชาย เศ-ราห์ ตระกูล ยู ดาห์ 19 ฝ่าย โย ชู วา จึง กล่าว แก่ อา
คานว่า “ลูก เอ๋ย จงถวายสง่า ราศีแด่พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของอิสราเอล และจงสารภาพต่อ พระองค์ จงบอกข้า มาว่า
เจ้า ได้ กระทํา อะไร ไป อย่า ปิดบัง ไว้ จาก ข้า เลย” 20 และ อา
คานตอบโยชูวาว่า “เป็น ความจริง แล้วที่ ข้าพเจ้า ได้ กระทํา
บาป ต่อ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ อิสราเอล ข้าพเจ้า ได้
กระทํา ดังนี้ 21 ใน หมู่ ของ ที่ ริบ มา ข้าพเจ้า ได้เห็น เสื้อ คลุม
งามตัว หนึ่ ง ของเมืองบาบิโลน กับ เงิน สองร้อยเชเขล และ
ทองคํา แท่ง หนึ่ ง หนั กห้า สิบ เช เขล ข้าพเจ้า ก็ โลภ อยาก ได้
ของ เหล่า นั ้น ข้าพเจ้า จึง เอา มา ดูเถิด ของ เหล่า นั ้น ซ่อน
อยูใต้
่ ดินในเต็นท์ ของข้าพเจ้า เงิน นั ้น อยูข้
่ างล่าง ” 22 ฝ่าย
โยชูวาก็ให้ผู้สื่อสารออกไปและเขาทัง้ หลายก็ วงิ่ ไปที่เต็นท์
ดูเถิด ของ นั ้น ซ่อน อยู่ ใน เต็นท์ ของ เขา มีเงิน อยูข้
่ าง ล่าง
23 เขา ก็ เอา ออก มา จาก กลาง เต็นท์ นํา ไป ให้ โย ชู วา และ
คนอิสราเอลทัง้ ปวง แล้ว เขาก็ วางของเหล่า นั ้น ลงต่อ พระ
พักตร์พระเยโฮวาห์ 24 และโยชูวากับบรรดาคนอิสราเอลจึง
พาอาคานบุตรชายเศ-ราห์ พร้ อมกับ เงิน เสื้อ คลุม ตัวนัน
้
และทองแท่ง นั ้น ทังบ
้ ุตรชายหญิง ของเขา ทัง้ วัว ลา แพะ
แกะ และเต็นท์ ของเขา ทุกสิ่งที่ เขามีอยู่ และนําคนกับของ
ทัง้ หมดไปยัง หุบเขาอาโคร์ 25 และโยชู วากล่าวว่า “ทําไม
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เจ้า จึง นํา ความยากร้ายมาให้เรา พระเยโฮวาห์ จะทรงนํา
ความยากร้ายมาถึง เจ้า ในวัน นี้ ” และบรรดาคนอิสราเอล
ก็ เอาหิน ขว้างเขาให้ตาย เผาเขาทัง้ หลายด้วยไฟ เมื่อ ขว้าง
เขาด้วยก้อนหิน แล้ว 26 แล้ว เอาหิน ถมกองทับ เขาไว้เป็นก
องใหญ่ ยงั อยู่ จนทุก วัน นี้ และพระเยโฮวาห์ก็ทรงหัน กลับ
จากพระพิโรธอัน แรงกล้า ของพระองค์ เพราะฉะนั ้น จนถึง
ทุกวันนี้ เขายังเรียกที่นั้นว่าหุบเขาอาโคร์

8
คนอิสราเอลชนะและเผาเมืองอัย
พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ โย ชูวาว่า “อย่า กลัว หรือ ขยาด
เลย จงนํา ทหารทัง้ หมดไปกับ เจ้า ลุกขึ้น ไปยัง เมือ งอัย เถิด
ดูเถิด เราได้ มอบกษั ตริย์ เมือ งอัย ไว้ ในมือ เจ้า แล้ว พร้ อม
ทัง้ ประชาชน ของ เขา เมือง ของ เขา และ แผ่น ดิน ของ เขา
ด้วย 2 เจ้าจงกระทํา แก่ เมือ งอัย และกษั ตริย์ ของเมืองนั ้น
เช่น เดีย วกับที่เจ้า กระทํา กับ เมือง เย รี โค และ กษั ตริย์ ของ
เมืองนั ้น แต่ข้าวของและสัตว์ที่ริบ มานั ้น ตกเป็น ของเจ้า
ได้ จงตัง้ ซุ่ม ไว้ที่ข้างหลัง เมือง” 3 โยชู วาจึง ลุก ขึ้น พร้อมกับ
บรรดาทหารไปยัง เมือ งอัย และโยชู วาได้ คัด ทแกล้ว ทหาร
สาม หมื่น คน ให้ ยก ไป ใน เวลา กลาง คืน 4 และ ท่าน บัญชา
เขาว่า “ดูเถิด ท่านจงซุ่ม อยู่ ข้างหลัง เมือง อย่า ให้ หา่ งไกล
จาก เมือง นั ก และ ให้ เตรียม ตัว ไว้พร้ อม ทุก คน 5 ส่วน ตัว
เรา และ ประชาชน ทัง้ หมด ที่อยูกั
่ บ เรา จะ เข้าไป ถึง ตัว เมือง
และต่อ มาเมื่อ เขาออกมาต่อสู้ เราอย่างคราวก่อน เราก็ จะ
ถอยหนี ให้พ้น หน้า เขา 6 (เขาจะตามเราออกมา) จนเราจะ
ได้ ลวงเขาให้ ออกมาห่างจากตัว เมือง เพราะเขาจะพูด ว่า
‘เขาทัง้ หลายกําลัง หนี จากเราอย่างคราวก่อน’ ฉะนี้ เราจะ
หนี ให้พ้น หน้า เขา เรือ
่ ย มา 7 แล้วท่า นทัง้ หลาย จง ลุก จาก
1
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ที่ ซุ่ม ซ่อน เข้า ยึด เมือง นั ้น ไว้ เพ ราะ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า
ของท่านจะทรงมอบเมืองนั ้น ไว้ ในมือ ท่าน 8 และเมื่อ ท่าน
ทัง้ หลายเข้า ยึด เมืองได้แล้ว ท่านจงจุด ไฟเผาเมืองเสีย จง
กระทํา ตามที่ พระเยโฮวาห์ตรัสสงั ่ ดูเถิด ข้าพเจ้า ได้ บัญชา
ท่านไว้แล้ว” 9 แล้วโยชูวาก็ให้เขาไป เขาก็ออกไปยังที่ซุ่มอยู่
ระหว่างเบธเอลกับ เมือ งอัย ทางทิศ ตะวัน ตกของเมือ งอัย
แต่คืนวัน นั ้น โยชู วานอนค้างอยู่ กับ ประชาชน 10 โยชู วาตื่น
ขึ้นแต่เช้าตรู ก็
่ ออกตรวจประชาชน แล้วขึ้นไปพร้อมกับพวก
ผู้ใหญ่ของ อิสราเอล นํา หน้า ประชาชน ไป เมือ งอัย 11 และ
บรรดาประชาชน คือ ทหารที่อยูกั
่ บท่า นทุก คน ก็ขึ้น ไปแล้ว
รุ กใกล้ตรงหน้าตัวเมืองเข้าไป และตัง้ ค่ายอยูด
่ ้านเหนื อของ
12
เมืองอัย มีหุบเขาคัน
่ ระหว่างเขากับเมืองอัย และท่านจัด
คนประมาณห้า พัน คน ให้เขาแอบซุ่ม อยู่ ระหว่างเมืองเบธ
เอลกับ เมือ งอัย ทางทิศ ตะวัน ตกของตัว เมือง 13 ดัง นั ้น เขา
ทัง้ หลายก็ วางกําลัง รบให้กองหลวงอยู่ ด้านเหนื อ ของเมือง
และกองระวังหลังอยูด
่ ้านตะวันตกของเมือง ในคืนวันนั ้นโย
ชู วานอนอยู่ ในหุบเขา 14 ต่อ มาเมื่อ กษั ตริย์ เมือ งอัย เห็น ดัง
นั ้น ชาวเมืองก็รีบลุก ขึ้น แต่เช้า ตรู ออกไปสู
่
้ รบกับ อิสราเอล
ณ ที่ปะทะกัน หน้าที่ราบ ทัง้ ท่านและประชาชนทัง้ หมดของ
ท่าน แต่ท่านไม่ทราบว่ามีกองซุ่มคอยอยูต่
่ อสู้ท่านข้างหลัง
เมือง 15 โยชูวากับอิสราเอลทัง้ ปวงจึงแสร้งทํา เป็น แพ้ฝีมือ
ต่อ หน้า เขา แล้ว หนี ตรง ไป ยัง ทาง ถิน
่ ทุรกัน ดาร 16 คนใน
เมือ งอัย ทัง้ หมดก็ถูกเรียกให้ ตามออกไป เมื่อ เขาไล่ ตามโย
ชูวาไปนั ้น เขาก็ออกห่างจากเมืองไปทุกที 17 ไม่มีชายสักคน
หนึ่ ง ที่เหลือ อยูในเมื
่
อ งอัย หรือ เมืองเบธเอล ที่มิได้ออกไป
ไล่ ตามอิสราเอล เขาปล่อยให้ เมืองเปิดอยู่ไล่ตามอิสราเอล
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ไป 18 แล้ว พระ เย โฮ วาห์ตรัสสงั ่ โย ชูวาว่า “จง ยื่น หอก ซึ่ง
อยู่ ในมือ ของเจ้า ออกตรงไปยัง เมือ งอัย เพราะเราจะมอบ
เมือง นั ้น ไว้ ใน มือ ของ เจ้า” แล้ว โย ชูวาก็ ยื่น หอก ซึ่ง อยู่ ใน
มือ ออก ไป ยัง เมือง นั ้น 19 ทหาร ที่ ซุ่ม อยูก็
่ ลุกอ อก จาก ที่
ซ่อน อย่าง รวดเร็ว พอ โย ชูวาย่นม
ื ือ ของ ท่าน ออก ทหาร ก็
วิง่ ตรง เข้าไป ใน เมือง และ ยึด เมือง ไว้ แล้ว เขา ก็รีบ จุด ไฟ
เผา เมือง 20 เมื่อ ชาว เมือ งอัย เหลียว หลัง มา ดู ดูเถิด ควัน
ไฟ ที่ไหม้เมือง พลุ่ง ขึ้น ไป ยัง ท้องฟ้า เขา ก็ หมด กําลัง ที่ จะ
หนี ไป ทาง นี้ หรือ ทาง นั ้น เพราะ ว่า ประชาชน ที่หนี ไป ทาง
ถิน
่ ทุรกัน ดารหัน กลับ มาต่อสู้ กับ ผู้ที่ไล่ ตาม 21 และเมื่อ โย
ชูวากับ บรรดาอิส ราเอลเห็นว่า กองซุ่ม ยึด เมืองได้แล้ว และ
ควัน ไฟที่ไหม้เมืองพลุ่ง ขึ้น เขาก็ หน
ั กลับ มาโจมตี ชาวเมือ
งอัย 22 คนอื่นๆก็ออกมาจากเมืองสู้ รบกับเขา กระทําให้เขา
อยู่ระหว่างกลางอิสราเอล ผู้อยูข้
่ างนี้ บ้างข้างโน้ นบ้าง และ
คนอิสราเอลก็โจมตีเขาจนไม่มีสัก คนหนึ่ ง รอดชีวต
ิ หรือ หนี
ไปได้ 23 แต่กษั ตริยเมื
์ อ งอัย ยัง เป็น อยู่ ได้ถูกจับ และคุม ตัว
มาหาโยชู วา 24 ต่อ มาเมื่ออิส ราเอลไล่ ฆ่า ฟัน ชาวเมือ งอัย
ทัง้ หมดในทุ่ง ในถิน
่ ทุรกัน ดารที่ เขาไล่ ตามไปนั ้น และคน
เหล่านั ้นล้มตายหมดด้วยคมดาบจนคนสุดท้าย บรรดาคน
อิสราเอลก็กลับ เข้า เมือ งอัย โจมตี คนใน เมือง ด้วย คม ดาบ
25 คนที่ ล้ม ตายทัง
้ หมดวัน นั ้น ทัง้ ชายและหญิง จํานวนหมื่น
สองพันคน คือชาวเมืองอัยทัง้ หมด 26 เพราะโยชูวามิได้หด
มือ ที่ ถือ หอก ยื่น อยูนั
่ ้น จนกว่า จะ ได้ ผลาญ ชาว เมือ งอัย
พินาศสิน
ิ เอาฝูง สัตว์และข้าวของ
้ 27 แต่คนอิสราเอลได้ รบ
ของเมืองนั ้น เป็น ของตน ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์
ซึ่ง ทรงบัญชาไว้ กับ โยชู วา 28 ดังนี้ แหละโยชู วาจึง เผาเมือ
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งอัย เสีย กระทํา ให้ เป็นกองซากปรักหัก พัง อยูเป็
่ น นิ ตย์ คือ
เป็นที่ รกร้าง อยู่ จนถึง ทุก วัน นี้ 29 และ ท่าน แข วน กษั ตริย์
เมือ งอัย ไว้ที่ต้นไม้จนถึง เวลาเย็น เมื่อ ดวงอาทิตย์ ตกโยชู
วาจึงบัญชาและเขาก็ปลดศพลงจากต้นไม้นําไปทิง้ ไว้ที่ทาง
เข้า ประตูเมือง แล้ว เอาหิน ถมทับ ไว้ เป็นกองใหญ่ ซ่ึง ยัง อยู่
จนทุกวันนี้
การกล่าวซํ้าถึงพระพรและการสาปแช่งต่างๆ
30

แล้ว โย ชู วา ได้ สร้าง แท่น บูชา ใน ภูเขา เอ บาล ถวาย
แด่ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ อิสราเอล 31 ดัง ที่โมเสส
ผู้รับ ใช้ของ พระ เย โฮ วาห์ บัญชา ประชาชน อิสราเอล ตาม
ที่จารึก ไว้ ใน หนั งสือ พระ ราช บัญญัติของ โมเสส ว่า “แท่น
บูชา ทํา ด้วย หินมิได้ตกแต่ง ซึ่ง ไม่มีผู้ใด ใช้ เครือ
่ ง มือ เหล็ก
ถูก ต้อง เลย” แล้ว เขา ก็ ถวาย เครือ
่ ง เผา บูชา แด่ พระ เย โฮ
วาห์ บน แท่น นั ้น และ ถวาย สันติบูชา 32 ณ ที่นั ้น ท่าน คัด
ลอก พระ ราช บัญญัติของ โมเสส บน หิน ซึ่ง ท่าน ได้เขียน ไว้
ต่อ หน้า ประชาชนอิสราเอล 33 คนอิสราเอลทัง้ หมด ทัง้ คน
ต่างด้าวและคนที่เกิดในอิสราเอล พร้อมทัง้ พวกผู้ใหญ่ เจ้า
หน้าที่ และผู้พิพากษา ยืนอยู่ทัง้ สองข้างของหีบต่อหน้าคน
เลวีที่เป็น ปุโรหิต ผู้ที่หามหีบ พันธสัญญาของพระเยโฮวาห์
ครึ่ง หนึ่ ง ยืน อยู่ ข้างหน้า ภูเขาเกริซิม อีกครึง่ หนึ่ ง ข้างหน้า
ภูเขาเอบาล ดัง ที่โมเสสผู้รับ ใช้ของพระเยโฮวาห์ได้บัญชา
ไว้ในครัง้ แรกให้เขาทัง้ หลายอวยพรแก่คนอิสราเอล 34 ภาย
หลัง ท่านจึงอ่า นบรรดาถ้อยคํา ในพระราชบัญญัติ เป็น คํา
อวยพรและคําสาปแช่ง ตามที่มีจารึกไว้ในหนั งสือพระราช
บัญญัติทุก ประการ 35 ไม่มีคํา ซึ่ง โมเสส ได้ บัญชา ไว้ สัก คํา
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เดียวที่ โยชูวามิได้อ่านต่อหน้าบรรดาชุมชนอิสราเอลพร้อม
กับผู้หญิงกับเด็กๆ และคนต่างด้าวซึ่งอยูใ่ นหมู่พวกเขา

9

ชาวกิเบโอนหลอกลวงคนอิสราเอล

1 ต่อมาเมื่อกษั ตริย์ทัง
้ หลายที่อยูฟากแม่
่
น้ําจอร์แดนข้าง

นี้ คือที่อยูในแดนเทื
่
อกเขา และในหุบเขา และตามฝั่ งทะเล
ใหญ่ ไปทัว่ จนถึง ภูเขาเลบานอน เป็น คนฮิต ไทต์ คนอาโม
ไรต์ คนคานาอัน คนเปริสซี คนฮีไวต์ และคนเยบุสได้ยน
ิ ข่าว
นี้ 2 จึง พร้อมใจ ร่วม กําลังกัน จะ ต่อสู้ โย ชู วา และ อิสราเอล
3 แต่เมื่อชาวกิเบโอนได้ยน
ิ ข่าวการซึ่งโยชูวากระทําแก่เมือง
4
เยรีโคและเมือ งอัย ฝ่ายเขาจึง ทํา อย่างฉลาด ทํา เป็น ทูต
เอา กระสอบ ที่เก่า บรรทุก บน ลา ของ เขา กับ ถุง หนั ง ที่เก่า
ขาดและปะไว้บรรจุนํ้าองุน
่ 5 สวมรองเท้าเก่าและปะไว้ และ
สวมเสื้อผ้าเก่า ส่วนเสบียงอาหารทัง้ สินก
้ ็แห้งมีราขึ้น 6 เขา
เดิน ทางมาหาโยชูวาที่ค่าย ณ เมือ งกิล กาล กล่าวแก่ ท่าน
และคนอิสราเอลว่า “พวกข้าพเจ้ามาจากประเทศที่ห่างไกล
ฉะนั ้นบัดนี้ ขอทําพันธสัญญากับพวกข้าพเจ้าเถิด” 7 แต่คน
อิสราเอล กล่าว แก่ คน ฮี ไวต์เหล่านั ้นว่า “ชะรอย เจ้า อาศัย
อยู่ ในหมู่พวกเรา เราจะทํา พันธสัญญากับ เจ้า ได้อย่างไร ”
8 เขากล่าวแก่ โยชูวาว่า “ข้าพเจ้า ทัง
้ หลายเป็น ผู้รับ ใช้ของ
ท่าน” และโยชูวากล่าวแก่เขาว่า “พวกเจ้าเป็นใครกัน และ
มาจากที่ไหน ” 9 เขาตอบท่านว่า “เนื่ องด้วยพระนามอุโฆษ
แห่ง พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่าน ผู้รบ
ั ใช้ของท่านมาจาก
ประเทศที่ไกลมาก เราได้ยน
ิ ถึงกิตติศัพท์ของพระองค์ และ
ถึงบรรดาพระราชกิจที่พระองค์ทรงกระทําในอียป
ิ ต์ 10 และ
ได้ ทราบ ถึง บรรดา สิง่ ที่พระองค์ทรง กระ ทํา ต่อ กษั ตริย์ คน
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อาโมไรต์ ทัง้ สองพระองค์ผู้อยูทางฟากแม่
่
น้ํา จอร์แดนข้าง
โน้ น คือ สิ โหนกษั ตริย์ เมืองเฮชโบน และโอกกษั ตริย์ เมือง
บา ชาน ผู้อยูที
่ ่อัช ทา โรท 11 เหตุฉะนี้ พวก ผู้ใหญ่และ ชาว
เมือง ทัง้ หลาย ของ เมือง ข้าพเจ้า ได้กล่าว แก่ พวก ข้าพเจ้า
ว่า ‘จงเอาเสบียงสําหรับ เดิน ทางไปหาพวกเขาเรียนเขาว่า
“พวกข้าพเจ้า ทัง้ หลายเป็น ผู้รับ ใช้ของท่าน ฉะนั ้น บัดนี้ ขอ
ทํา พันธสัญญากับ พวกข้าพเจ้า เถิด” ’ 12 ขนมปัง ของพวก
ข้าพเจ้า นี้ ในวันที่ ข้าพเจ้า ออกมาหาท่าน ข้าพเจ้า เอาออก
จากบ้านเมื่อยังร้อนๆ อยูเพื
่ ่อใช้เป็นอาหารรับประทานตาม
ทาง แต่บัดนี้ ดูเถิด แห้งและราขึ้นแล้ว 13 ถุงนี้ เมื่อข้าพเจ้า
เติมน้าํ องุนก
่ ็ ยงั ใหม่อยู่ แต่ ดูเถิด มัน ขาดออก เสื้อผ้า และ
รองเท้า ของ ข้าพเจ้า ก็เก่า เพราะ หนทาง ไกล มาก” 14 ฝ่าย
คน เห ล่านั ้นก็ รับ เสบียง ของ เขา บ้าง แต่หา ได้ ทูล ขอ การ
แนะนํา จากพระโอษฐ์ ของพระเยโฮวาห์ไม่ 15 และโยชูวาก็
กระทํา สัญญาสันติภาพกับ เขา และทํา พันธสัญญากับ เขา
ให้ไว้ชีวิตพวกเขา และพวกประมุขของชุมนุมชนก็ปฏิญาณ
ต่อ เขา 16 ต่อ มา เมื่อ ได้ กระทํา พันธ สัญญา กับ เขา ล่วง มา
ได้ สามวัน ก็ได้ยินว่า พวกเหล่า นั ้น เป็น ชาวเมืองอยู่ ในหมู่
พวก ตน 17 และ คน อิสราเอล ก็ ออก เดิน ไป ถึง เมือง ของ
เขา ในวันที่สาม เมือง ของ เขา นั ้น คือ เมือ งกิเบ โอน เคฟี
ราห์ เบ เอ โรท และ คี ริ ยา ท เยอ า ริม 18 แต่คน อิสราเอล
ไม่ได้ฆ่าเขา เพราะว่าพวกประมุขของชุมนุมชนได้ ปฏิญาณ
ต่อ เขา ใน พระ นาม พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ อิสราเอล
แล้ว บรรดาชุมนุมชนก็ บ่น ต่อว่า พวกประมุข 19 แต่บรรดา
ประมุข ได้กล่าว แก่ ชุมนุม ชน ทัง้ ปวง ว่า “เรา ได้ ปฏิญาณ
ต่อ เขา ใน พระ นาม พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ อิสราเอล
ฉะนั ้น บัดนี้ เรา จะ แตะ ต้อง เขา ไม่ได้ 20 เรา ต้อง กระทํา แก่
เขา อย่าง นั ้น โดย ให้ เขา มีชีวิ ตอ ยูได้
่ เกรง ว่า พระพิโรธ จะ
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ตกลงเหนื อ เรา ตามคํา ปฏิญาณซึ่ง เราได้ ปฏิญาณแก่ เขา
นั ้น” 21 และพวกประมุข ก็กล่าวแก่ เขาทัง้ หลายว่า “ให้เขา
มีชีวิ ตอ ยูเถิ
่ ด แต่ให้เขา เป็น คน ตัด ฟืน และ เป็น คน ตัก นํ้า
ให้ บรรดา ชุมนุมชน” ดัง ที่พวก ประชุม ได้ สัญญา ไว้ กับ เขา
แล้ว 22 โย ชู วา จึง เรียก คน เหล่า นั ้น มา และ ท่าน กล่าว แก่
เขา ว่า “เหตุไฉน เจ้า ทัง้ หลาย จึง หลอก ลวง เรา โดย กล่าว
ว่า ‘ข้าพเจ้า ทัง้ หลายอยู่ หา่ งไกลจากท่านมาก’ ในเมื่อ เจ้า
ทัง้ หลาย อยู่ ท่ามกลาง เรา 23 ฉะนั ้น บัดนี้ เจ้า ทัง้ หลาย ต้อง
รับคําสาปแช่งและพวกเจ้าจะไม่ขาดที่ต้องเป็นทาสอยู่ เป็น
คนตัด ฟืน และเป็น คนตัก นํ้า สําหรับ พระนิ เวศของพระเจ้า
ของเรา” 24 เขาทัง้ หลายตอบโยชูวาว่า “เพราะเขาได้ บอก
ผู้รับ ใช้ของท่านอย่างแน่ นอนว่า พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของ
ท่านได้ บัญชาโมเสสผู้รับ ใช้ของพระองค์ให้มอบแผ่น ดิน นี้
ทัง้ หมดแก่ท่าน และให้ ทําลายชาวแผ่น ดิน ให้ พ้น หน้า ท่าน
เหตุฉะนั ้น ข้าพเจ้า ทัง้ หลายก็ วิ ตกกลัวท่า นทัง้ หลายจะทํา
อันตรายแก่ชีวิต ของข้าพเจ้า พวกข้าพเจ้า จึง กระทํา อย่าง
นี้ 25 ดูเถิด บัดนี้ ข้าพเจ้า ทัง้ หลายอยู่ ในกํา มือ ของท่าน จง
กระทํา แก่ ข้าพเจ้า ทัง้ หลาย ตาม ที่ ท่าน เห็น ชอบ เห็น ควร
เถิด” 26 โยชู วาจึง กระทํา เช่น นั ้น คือ ให้ เขารอดจากมือ คน
อิสราเอล ไม่ให้ประหารชีวต
ิ เขาเสีย 27 ในวันนั ้นโยชูวาได้ตัง้
เขาให้ เป็น คนตัด ฟืน และคนตัก นํ้า สําหรับ ชุมนุมชน และ
สําหรับ แท่น บูชาของพระเยโฮวาห์สืบ มาจนทุก วัน นี้ ซึ่ง อยู่
ในสถานที่ซ่ึงพระองค์ทรงเลือก

10
การได้ชย
ั ชนะที่เมืองกิเบโอน
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ต่อ มา เมื่อ อา โด นี เซ เดก กษั ตริย์ เมือง เยรู ซาเล็ม ได้
ยินว่า โย ชู วา ได้ ยึด เมือ งอัย และ ทําลาย เมือง นั ้น เสีย
อย่าง สิน
้ เชิง แล้ว ท่าน ได้ กระทํา ต่อ เมือ งอัย และ กษั ตริย์
ของ เมือง นี้ อย่าง เดีย วกับที่ได้กระทํา ต่อ เมือง เย รี โค และ
กษั ตริย์ ของเมืองนั ้น และทราบด้วยว่า ชาวเมือ งกิเบโอน
ได้ กระทํา สันติภาพกับ อิสราเอลและอยู่ ท่ามกลางพวกเขา
แล้ว 2 ท่าน ก็ คร้าม กลัว เป็น อย่าง ยิง่ เพ ราะ ว่า กิเบ โอน
เป็น เมืองใหญ่ เสมอเมืองหลวงและใหญ่ กว่า เมือ งอัย และ
บุรุษ ชาวเมืองนั ้นก็ล้วนแต่ฉกรรจ์ 3 เหตุฉะนี้ อาโดนี เซเดก
กษั ตริย์ เมือง เยรู ซาเล็ม จึง ให้ ไป หา โฮ ฮัม กษั ตริย์ เมือง เฮ
โบ รน และ ปิ รา มกษั ตริย์ เมือง ยา รมูท และ ยา เฟี ยกษั ตริย์
เมืองลาคีช และเดบีรกษั
์ ตริยเมื
์ องเอกโลน เรียนว่า 4 “ขอ
เชิญ ท่าน มา หา ข้าพเจ้า และ ช่วย ข้าพเจ้า ตี เมือ งกิเบ โอน
เถิด เพราะ ว่า เมือง นั ้น ได้ กระทํา สันติภาพ กับ โย ชู วา และ
คน อิสราเอล” 5 ฝ่า ยกษั ตริย์ ของ อา โม ไรต์ ทัง้ ห้า องค์ คือ
กษั ตริยเมื
์ องเยรู ซาเล็ม กษั ตริยเมื
์ องเฮโบรน กษั ตริยเมื
์ อง
ยา รมูท กษั ตริยเมื
์ อง ลา คีช และ กษั ตริย์ เมือง เอก โลน
ได้รวบรวมกําลัง ของตน และยกขึ้น ไปพร้อมกับ กองทัพ ทัง้
หลาย ตัง้ ค่ายต่อสู้เมืองกิเบโอน 6 ฝ่ายชาวเมืองกิเบโอนจึง
ใช้คนไปหาโยชูวาที่ค่ายในกิลกาล กล่าวว่า “ขอท่านอย่าได้
หย่อนมือจากผู้รับใช้ของท่านเลย ขอเร่งขึ้นมาช่วยข้าพเจ้า
ให้ รอดและช่วยข้าพเจ้า ทัง้ หลาย เพราะว่า บรรดากษั ตริย์
ของคนอาโมไรต์ ซึ่ง อยู่ ในแดนเทือกเขา ได้รวมกําลังกัน
ต่อสู้ข้าพเจ้าทัง้ หลาย” 7 ฝ่ายโยชูวาจึงขึ้นไปจากกิลกาล ทัง้
ท่านและบรรดาพลรบด้วย และทแกล้วทหารทัง้ หมด 8 พระ
เยโฮวาห์ ตรัส แก่ โยชูวาว่า “อย่า กลัว เขาเลย เพราะเราได้
มอบเขาไว้ในมือเจ้าแล้ว จะไม่มีผู้ใดในพวกเขาสักคนเดียว
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ที่ จะ ยืน หยัด ต่อสู้เจ้าได้” 9 เหตุฉะนั ้น โย ชู วา ยก เข้า โจมตี
พวกนั ้น ทันที โดยขึ้น ไปตลอดคืน จากกิล กาล 10 พระเยโฮ
วาห์ ทรงกระทํา ให้ เขาสะดุ้ง แตกตื่น ต่อ หน้า พวกอิสราเอล
พระองค์ได้ทรง ฆ่า เขา เสีย มาก มาย ที่ กิเบ โอน และ ไล่ติด
ตาม เขา ไป ใน ทาง ที่ ขึ้น ไป ถึง เบธ โฮ โรน และ ตาม ฆ่า เขา
จนถึงเมืองอาเซคาห์ และเมืองมักเคดาห์
ดวงอาทิตย์หยุดนิ่ ง
ต่อ มา ขณะ เมื่อ เขา หนี ไป ข้าง หน้า พวก อิสราเอล ลง
ไป ตาม ทาง เบธ โฮ โร น นั ้น พระ เย โฮ วาห์ ทรง โยน ลูก เห็บ
ใหญ่ๆ ลงมาจากฟ้า ตลอดถึง เมืองอาเซคาห์ เขาทัง้ หลาย
ก็ตาย ผู้ที่ตายด้วยลูก เห็บนนก
ั ้ ็ มากกว่า ผู้ที่คนอิสราเอลฆ่า
12
เสีย ด้วยดาบ แล้ว โยชูวาก็ กราบทูล พระเยโฮวาห์ ในวันที่
พระ เย โฮ วาห์ ทรง มอบ คน อา โม ไรต์ ต่อ หน้า คน อิสราเอล
นั ้น และ ท่าน ได้กล่าว ท่ามกลาง สายตา ของ คน อิสราเอล
ว่า “ดวงอาทิตย์เอ๋ย เจ้าจงหยุด นิ่ ง ตรงเมือ งกิเบโอน และ
ดวงจันทร์เอ๋ย เจ้าจงหยุดอยู่ ตรงหุบ เขาอัย ยาโลน” 13 ดวง
อาทิตย์ก็หยุด นิ่ ง และ ดวง จันทร์ก็ตัง้ เฉย อยู่ จน ประชาชน
ได้แก้แค้น ศัตรู ของเขาเสร็จ เรือ
่ งนี้ มิได้จารึก ไว้ ในหนั งสือ
ยา ชาร์ ดอก หรือ ดวง อาทิตย์หยุด นิ่ ง อยู่ กลาง ท้องฟ้า หา
ได้รีบ ตก ไป ตาม เวลา ประมาณ วัน หนึ่ ง ไม่ 14 วัน ที่พระ เย
โฮ วาห์ ทรง สดับ ฟัง เสียง ของ มนุษย์ อย่าง กับ วัน นั ้น ทัง้ ใน
สมัยก่อน หรือ ใน สมัย ต่อ มา ไม่มีอีก แล้ว เพราะ ว่า พระ เย
โฮวาห์ ทรงต่อ สู้ เพื่ออิส ราเอล 15 แล้ว โยชูวากับ บรรดาคน
อิสราเอลก็กลับมาสู่ค่ายที่กิลกาล 16 กษั ตริยทั
์ ง้ ห้านั ้นหนี ไป
17
ซ่อนตัว อยู่ ในถํ้า มัก เคดาห์ มีคนไปบอกโยชูวาว่า “มีคน
พบกษั ตริย์ ทัง้ ห้า ซ่อนตัว อยู่ ในถํ้า ที่ มัก เคดาห์” 18 โยชู วา
จึง กล่าว ว่า “จง กลิงก
้ ้อน หิน ใหญ่ ปิดปาก ถํ้า เสีย และ วาง
11
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ยาม ให้ เฝ้า รักษา ไว้ 19 แต่ท่าน ทัง้ หลาย อย่า คอย อยูเลย
่
จง ติด ตาม ศัตรู ของ ท่าน เถิด จง เข้า โจมตี กอง ระวัง หลัง
อย่า ให้กลับ เข้า ในเมืองของเขาได้ เพราะว่า พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านได้มอบเขาทัง้ หลายไว้ในมือของท่านแล้ว”
20 ต่อ มา เมื่อ โย ชูวากับ คน อิสราเอล ฆ่า พวก เหล่า นั ้น เสีย
เป็นอัน มาก จน หมด แล้ว ส่วน ผู้ที่เหลือ อยูก็
่ หนี กลับ เข้าไป
21
ใน เมือง ที่มีกํา แพง ล้อม ประชาชน ทัง้ ปวง ก็กลับ มา หา
โยชู วา ณ ค่ายที่ มัก เคดาห์ โดยสันติภาพทุก คน หามีผู้ใด
กล้า กระ ดิกลน
ิ้ ถึง คน อิสราเอล ต่อ ไป ไม่ 22 แล้ว โย ชู วา จึง
ว่า “จงเปิด ปากถํ้า คุ มกษั ตริย์ ทัง้ ห้า นั ้น ออกจากถํ้า มาหา
เรา” 23 เขาก็ กระทํา ตาม จึง คุ มกษั ตริย์ ทัง้ ห้า ออกจากถํ้า
มาหาท่าน มีกษั ตริยเมื
์ องเยรู ซาเล็ม กษั ตริยเมื
์ องเฮโบรน
กษั ตริยเมื
์ องยารมูท กษั ตริยเมื
์ องลาคีช และกษั ตริย์ เมือง
เอกโลน 24 ต่อ มาเมื่อ เขาพากษั ตริย์เหล่านั ้น มายัง โยชู วา
โย ชู วา จึง เรียก บรรดา คน อิสราเอล มา และ สัง่ หัวหน้า ของ
ทหารผู้ที่ออกไปรบพร้อมกับท่านว่า “จงเข้ามาใกล้เถิด เอา
เท้าเหยียบคอกษั ตริย์เหล่านี้ ” แล้วเขาก็เข้ามาใกล้ และเอา
เท้าเหยียบที่คอ 25 และโยชูวากล่าวแก่เขาว่า “อย่ากลัวหรือ
ขยาดเลย จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด เพราะว่าพระเยโฮ
วาห์จะทรงกระทําแก่บรรดาศัตรู ของท่านซึ่งท่านสู้รบอย่าง
นี้ แหละ ” 26 ภายหลัง โยชูวาก็ได้ประหารชี วิ ตกษั ตริย์ ทัง้ ห้า
เสีย แล้วแขวนไว้ที่ต้นไม้ห้าต้น และแขวนอยู่บนต้นไม้ เช่น
นั ้นจนเวลาเย็น 27 ต่อมาเมื่อถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก โยชู วา
ได้ บัญชาและเขาก็ ปลดศพลงจากต้นไม้ และทิง้ ไว้ในถํ้า ซึ่ง
กษั ตริย์เหล่านั ้น ได้ ซ่อนตัว อยู่ และเอาหิน ใหญ่ๆ ปิดปากถํ้า
นั ้นไว้ ซึ่งยังอยูจ
่ นกระทัง่ วันนี้
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การสู้รบอีกต่อไป
28

ในวัน นั ้น โยชูวายึด เมืองมัก เคดาห์ได้ ได้ประหารเมือง
นั ้นเสียด้วยคมดาบ ทัง้ กษั ตริย์ของเมืองนั ้น ท่านได้ทําลาย
เขา เสีย อย่าง สิน
ิ ที่อยูใน
่ เมือง ไม่มีเหลือ
้ เชิง รวม ทุก ชีวต
สัก คนเดียว และท่านได้ กระทํา แก่กษั ตริยมั
์ ก เคดาห์ อย่าง
29
ที่ ท่านได้ กระทํา แก่กษั ตริยเมื
์ องเยรีโค แล้ว โยชู วาและ
บรรดา คน อิสราเอล ก็ ยก กองทัพ จาก เมือง มัก เคด าห์ มา
ถึง ลิ บนาห์ และ เข้า สู้ รบ กับ เมือง ลิ บนาห์ 30 พระ เย โฮ
วาห์ได้ทรงมอบเมืองนั ้น และกษั ตริย์ ของเมืองไว้ ในมือ คน
อิสราเอล และ ท่าน ได้ ประหาร เมือง นั ้น ด้วย คม ดาบ และ
ทุก คนที่อยูในเมื
่
องนั ้น ท่านไม่ให้เหลือ สัก คนเดียวในเมือง
นั ้น และท่านได้ กระทํา ต่อ กษั ตริย์ ของเมืองนั ้น อย่างที่ ท่าน
ได้ กระ ทํา ต่อ กษั ตริย์ เมือง เย รีโค 31 และ โย ชู วา ออก จาก
เมือง ลิ บนาห์พร้ อม กับ อิสราเอล ทัง้ หมด ไป ยัง ลา คีช แล้ว
ล้อม เมือง ไว้ และ เข้า โจมตี เมือง นั ้น 32 และ พระ เย โฮ วาห์
ทรงมอบเมืองลาคี ช ไว้ในมือ คนอิสราเอล และท่านก็ได้ยึด
เมืองนั ้น ในวันที่สอง และประหารเสีย ด้วยคมดาบ ทุกคน
ที่อยูในเมื
่
องนั ้น ดังที่ท่านได้ กระทําแก่ เมืองลิ บนาห์ 33 ครัง้
นั ้น โฮ รา มกษั ตริย์ เมือง เก เซอร์ได้ขึ้น มา ช่วย เมือง ลา คีช
และโยชู วาได้ ประหารเขาและคนของเขาเสีย จนไม่ เหลือ
ให้ เขา สัก คน เดียว 34 โยชูวากับ คน อิสราเอล ทัง้ ปวง ได้ ยก
ออก จาก ลา คี ช ไป ยัง เมือง เอก โลน ได้เข้า ล้อม และ โจมตี
เมือง นั ้น 35 และ เขา ก็ตีได้ใน วัน นั ้น เอง และ ฆ่า ฟัน ทุก คน
เสีย ด้วยคมดาบ จนทําลายเขาเสีย สิน
้ ในวัน นั ้น ดัง ที่ท่าน
ได้ กระทํา แก่ เมืองลาคีช 36 โยชูวากับ คนอิสราเอลทัง้ ปวง
ก็ ข้น
ึ จากเมืองเอกโลนไปยัง เมืองเฮโบรน เข้า โจมตี เมือง
นั ้น 37 ยึดเมืองนั ้นแล้วก็ประหารกษั ตริย์และชนบททัง้ หมด
ของ เมือง นั ้น กับทุก คน ที่อยูใน
่ เมือง นั ้น เสีย ด้วย คม ดาบ

โยชูวา 10:38

29

โยชูวา 11:2

ท่านไม่ให้เหลือสักคนเดียว ดังที่ท่านได้ กระทําต่อเมืองเอก
โลน และ ได้ ทําลาย เมือง นั ้น และ ทุก คน ที่อยูใน
่ เมือง นั ้น
38
เสีย สิน
แล้ว โย ชูวากับ คน อิสราเอล ทัง้ ปวง กลับ มา ยัง
้
เมือง เดบีร ์ เข้า โจมตี เมือง นั ้น 39 ท่าน ได้ ยึด เมือง นั ้น รวม
ทัง้ กษั ตริย์ และชนบททัง้ หมดของเมือง และได้ ไปประหาร
เขาทัง้ หลายเสีย ด้วยคมดาบ และได้ ทําลายทุก คนที่อยูใน
่
เมืองนั ้น เสีย อย่างสิน
้ เชิง ท่านไม่ให้เหลือ สัก คนเดียว ท่าน
ได้ กระทํา แก่ เมืองเฮโบรนอย่างไร ท่านก็ได้กระทํา แก่ เมือง
เดบีร ์ และ แก่กษั ตริยของ
์
เมือง อย่าง นั ้น ดัง ทํา แก่ เมือง ลิ
บนาห์และแก่กษั ตริยของเมื
์
องเช่นกัน 40 โยชูวาก็ตีแผ่นดิน
นั ้นให้พ่ายแพ้ไปหมด คือแดนเทือกเขา ในภาคใต้ ในหุบเขา
และที่ลาด ทัง้ กษั ตริย์ ทัง้ หมดของเมืองเหล่า นั ้น ด้วย ท่าน
ไม่ให้เหลือ สัก คนเดียว แต่ได้ทําลายทุก สิง่ ที่ หายใจเสีย ดัง
ที่พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ คน อิสราเอล ได้ ทรง บัญชา ไว้
41 โย ชู วา ได้ กระทํา ให้ เขา พ่าย แพ้ตัง
้ แต่เมือง คา เดช บา ร
เนี ยจนถึงเมืองกาซา และทัว่ ประเทศโกเชนจนถึงเมืองกิเบ
โอน 42 โยชูวากย
็ ด
ึ ตัวกษั ตริย์เหล่านี้ พรอ
้ มทัง้ พื้นดินของเขา
ทัง้ หมดในคราวเดียวกัน เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
คนอิสราเอลได้ ทรงสู้ รบเพื่ออิส ราเอล 43 แล้ว โยชู วาพร้อม
กับบรรดาคนอิสราเอลก็ยกกลับมายังค่ายที่กิลกาล

11

1

การชนะแผ่นดินคานาอันครงั ้ สุดท้าย

ต่อ มา เมื่อ ยา บิ นกษั ตริย์ เมือง ฮา โซร์ได้ยิน ข่าว นี้ จึง
ใช้ คน ไป หา โย บับกษั ตริย์ เมือง มา โดน และ ไป หาก ษั ตริย์
เมือง ชิม โรน และ กษั ตริย์ เมือ งอัค ชาฟ 2 และ กษั ตริย์ ซึ่ง
อยู่ ใน แดน เทือก เขา ตอน เหนื อ และ ที่อยูใน
่ ที่ราบ ใต้ เมือง
คินเนเรท และในหุบเขา และในบริเวณชายแดนของโดร์
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ทาง ทิศ ตะวัน ตก 3 และ ไป หา คน คา นา อัน ทาง ทิศ ตะวัน
ออกและทิศ ตะวัน ตก คนอาโมไรต์ คนฮิต ไทต์ คนเปริส ซี
และคนเยบุส ในแดนเทือกเขา และคนฮี ไวต์อยูเชิ
่ ง เขาเฮ
4
อร์โมนในแผ่นดินมิส ปาห์ กษั ตริยเหล่
์
า นี้ ก็ยกออกมากับ
บรรดา พล โยธา เป็นก อง ทัพ ม หึมา มีจํานวน ดัง เม็ด ทราย
ที่ชายทะเล มีม้า และ รถ รบ มากมาย ด้วย 5 กษั ตริยเหล่
์
า
นี้ ได้ร่วมกําลังกันเข้าและมาตัง้ ค่ายอยูที
่ ่ลําห้วยเมโรม เพื่อ
จะสู้ รบกับ อิสราเอล 6 และพระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โยชูวาว่า
“อย่า กลัว เขา เลย เพราะ ว่า พรุ ง่ นี้ ใน เวลา เดียวกัน นี้ เรา
จะมอบเขาไว้หมดต่อ หน้า อิสราเอลให้ถูกประหาร เอ็น น่ อง
ม้า ของเขาให้เจ้าตัด เสีย และรถรบของเขา เจ้าจงเผาไฟ
เสีย” 7 ฝ่ายโยชูวาก็ยกพลทัง้ หลายเข้าโจมตีเขาทันทีที่ห้วย
นํ้า เม โรม 8 และ พระ เย โฮ วาห์ ทรง มอบ เขา ไว้ ในมืออิส รา
เอล ผู้ประหารเขาและไล่ ตามเขาไปจนถึง มหาซี โดนและ
ถึงมิสเรโฟ ทมาอิม และ ถึง หุบเขา มิส ปาห์ ด้าน ตะวัน ออก
ได้ประหาร เขา เสีย จน ไม่ให้เหลือ สัก คน เดียว 9 โย ชู วา ได้
กระทํา แก่ เขาตามที่ พระเยโฮวาห์ตรัสสัง่ ไว้ คือ ได้ ตัด เอ็น
น่ องม้า และเผารถรบเสีย ด้วยไฟ 10 ขณะนั ้น โยชู วากลับ มา
ยึด เมืองฮาโซร์ และประหารกษั ตริย์ เมืองนั ้น เสีย ด้วยดาบ
เพราะ ว่า แต่ ก่อน นี้ ฮา โซร์ เป็น หัวหน้า แห่ง ราช อาณาจักร
เหล่า นั ้น ทัง้ หมด 11 เขาได้ ประหารบรรดาชาวเมืองนั ้น เสีย
ด้วยคมดาบ และทําลายเสียสิน
้ สิ่งที่หายใจได้ไม่มีเหลือเลย
และท่านก็ เผาเมืองฮาโซร์เสียด้วยไฟ 12 โยชูวายึด บรรดา
หัวเมืองของกษั ตริย์เหล่านั ้นพร้อมกับกษั ตริย์ทัง้ หมด และ
ประหาร เสีย ด้วย คม ดาบ ทําลาย เขา สิน
้ ดัง ที่โมเสส ผู้รับ
13
ใช้ของ พระ เย โฮ วาห์ได้บัญชา ไว้ แต่เมือง ต่างๆ ที่อยูบน
่
เนิ น เขา อิสราเอล มิได้เผา เว้น แต่เมือง ฮา โซร์ เมือง เดียว
ที่ โย ชู วา เผา เสีย 14 สิ่ง ของ ต่างๆ ที่ ริบ ได้ จาก เมือง เหล่า
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นี้ ทัง้ ฝูง สัตว์ คน อิสราเอล ได้ ยึด เป็น ของ ของ ตน แต่เขา
ได้ ประหาร มนุษย์ทุก คน เสีย ด้วย คม ดาบ จน ทําลาย เสีย
15 พระ เย โฮ
สิน
่
้ สิ่ง ใด ที่ หายใจ ได้ เขา ไม่ให้เหลือ อยูเลย
วาห์ ทรง บัญชา โมเสส ผู้รับ ใช้ของ พระองค์อย่างไร โมเสส
ก็ บัญชา โย ชู วา อย่าง นั ้น และ โย ชูวาก็ กระทํา ตาม ท่าน
ไม่ได้เว้นที่จะทําทุกอย่างซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสส
ไว้ 16 โยชูวายึดแผ่นดินนั ้นทัง้ สิน
้ คือแดนเทือกเขา และภาค
ใต้ทัง้ หมด และ แผ่น ดิน โก เชน ทัง้ หมด และ ใน หุบเขา ใน
ที่ราบ และแดนเทือกเขาของอิสราเอล และในหุบเขาของ
มัน 17 ตัง้ แต่ภูเขาฮาลัก ที่ สูง เรือ
่ ยขึ้น ไปถึง เสอีร ์ ไกลไปจน
ถึง บา อัล กาด ใน หุบเขา เลบานอน เชิง ภูเขา เฮ อร์โมน ท่าน
ได้ จับ บรรดากษั ตริย์แห่งเมืองเหล่า นั ้น มาประหารชีวต
ิ เสีย
18 โย ชู วา ทํา ศึก สงคราม กับ บร รดากษั ตริย์เหล่า นี้ อยูเป็
่ น
19
เวลา นาน
ไม่มีสัก เมือง หนึ่ ง ที่ กระทํา สันติภาพ กับ คน
อิสราเอล นอกจากคนฮี ไวต์ ซึ่ง เป็น ชาวเมือ งกิเบโอน เขา
ต้อง ทํา ศึก สงคราม ตี มา ทัง้ นั ้น 20 เพราะ เป็น มา จาก พระ
เยโฮวาห์ที่ทรงให้ เขามี ใจแข็ง กระด้างเข้า ต่อสู้ ทํา สงคราม
กับอิสราเอล เพื่อพระองค์ จะได้ทรงทําลายเขาเสียสิน
้ และ
เขาไม่ได้รับความกรุ ณา แต่พระองค์ต้องทําลายล้างเขาเสีย
สิน
้ ดัง ที่พระ เย โฮ วาห์ บัญชา ไว้ กับ โมเสส 21 คราว นั ้น โย
ชู วา ได้ มา ขจัด คน อา นาค ออก จาก แดน เทือก เขา จาก เฮ
โบ รน จาก เดบีร ์ จาก อา นาบ และ จาก ทัว่ แดน เทือก เขา
แห่ง ยู ดาห์ และ จาก ทัว่ แดน เทือก เขา แห่งอิส รา เอล โย
ชู วา ได้ ทําลาย คน เหล่า นี้ เสีย สิน
้ พร้อม ทัง้ เมือง ทัง้ หลาย
22
ของ พวก เขา ด้วย
ไม่มีคน อา นาค เหลือ อยู่ ใน แผ่น ดิน
ของ ประชาชน อิสราเอล เว้น แต่ใน กา ซา กัท และ อัช โดด
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ที่ยังมีเหลือ อยูบ้
่ าง 23 ดัง นั ้น แหละ โยชู วาได้ ยด
ึ แผ่น ดิน ทัง้
สิน
้ ตามสารพัด ที่ พระเยโฮวาห์ได้ตรัส ไว้ กับ โมเสส และโย
ชู วาให้ เป็น มรดกแก่ คนอิสราเอลตามส่วนแบ่ง ของแต่ละ
ตระกูล และแผ่นดินนั ้นก็สงบจากการศึกสงคราม

12
กษั ตริยแผ่
์ นดินคานาอันพ่ายแพ้
1 ต่อ ไป นี้ เป็ นก ษั ตริย์แห่ง แผ่น ดิน นั ้น ซึ่ง ประชาชน
อิสราเอลได้ กระทํา ให้แพ้ไป และได้ ยึด ครองแผ่น ดิน ฟาก
แม่น้ํา จอร์แดน ข้าง โน้ น ทาง ดวง อาทิตย์ขึ้น จาก ที่ลุ่ม แม่
นํ้า อา ร โนน ถึง ภูเขา เฮ อร์โมน และ ที่ราบ ซึ่ง อยู่ ด้าน ตะวัน
ออก ทัง้ หมด 2 คือ สิ โหนก ษั ตริย์ คน อา โม ไรต์ผู้อยูที
่ ่เฮ ช
โบน และ ปกครอง จาก อา โร เอ อร์ ซึ่ง อยู่ ณ ริมลุ่ม แม่ นํ้า
อา ร โนน และ จาก กลาง ที่ลุ่ม ไกล ไป จนถึง แม่น้ํา ยับ บอก
เขตแดนคนอัม โมน คือ ครึง่ หนึ่ ง ของกิ เลอาด 3 และแถบ
ที่ราบถึง ทะเลคินเนเรทข้างตะวัน ออก และตรงทางไปยัง
เบธเยชิ โมทไปถึง ทะเลแห่ง ที่ราบ คือ ทะเลเค็ม ข้างตะวัน
ออก จากด้านใต้ มาจนถึง ที่ อช
ั โดดปิ สกาห์ 4 และเขตแดน
ของ โอ กกษั ตริย์ เมือง บา ชาน เป็น พวก มนุษย์ยักษ์ ที่เหลือ
อยู่ อยูที
่ ่อัช ทา โรท และ เอ เด รอี 5 และ ปกครอง ที่ภูเขา เฮ
อร์โมน และ สา เล คาห์ และ ทัว่ บา ชาน ถึง เขตแดน คน เก
ชูร แ
์ ละคนมาอาคาห์ และปกครองครึง่ หนึ่ ง ของแดนกิ เลอ
าด ถึง เขตแดน ของ สิ โหนก ษั ตริย์ เมือง เฮ ช โบน 6 โมเสส
ผู้รับ ใช้ของพระเยโฮวาห์ และคนอิสราเอลได้ กระทํา ให้ เขา
พ่ายแพ้ไป และโมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์ได้มอบแผ่น
ดิน ตอนนี้ ให้แก่คนรู เบน คนกาด และคนครึง่ ตระกูล มนั ส
เสห์ 7 ต่อ ไป นี้ เป็นก ษั ตริย์แห่ง แผ่น ดิน ซึ่ง โย ชูวากับ คน
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อิสราเอลได้ทําให้พ่ายแพ้อยูฟากแม่
่
น้ํา จอร์แดนข้างนี้ ทาง
ทิศ ตะวัน ตก ตัง้ แต่บาอัล กาดในหุบเขาเลบานอน ถึง ภูเขา
ฮาลัก ที่สูง เรือ
่ ยขึ้น ไปถึง เสอีร ์ ซึ่ง โยชู วามอบให้แก่ตระกูล
คน อิสราเอล ให้ ถือ เป็น กรรมสิทธิ์ ตาม ส่วน แบ่ง ของ เขา
8 คือ ที่ดิน ใน แดน เทือก เขา ใน หุบเขา ใน ที่ราบ ใน ที่ลาด
ใน ถิน
่ ทุรกัน ดาร และ ใน ภาค ใต้ เป็น แผ่น ดิน ของ คน ฮิต
ไทต์ คนอาโมไรต์ คนคานาอัน คนเปริ ส ซี คนฮี ไวต์ และ
คน เย บุส 9 คือ กษั ตริย์ เมือง เย รี โค องค์หนึ่ ง กษั ตริยเมื
์ อ
งอัย ที่อยูข้
่ าง เบธ เอ ลอง ค์หนึ่ ง 10 กษั ตริยเมื
์ อง เยรู ซาเล็ม
11
องค์หนึ่ ง กษั ตริยเมื
์ องเฮโบรนองค์หนึ่ ง กษั ตริยเมื
์ องยา
รมู ทองค์หนึ่ ง กษั ตริยเมื
์ องลาคี ชองค์หนึ่ ง 12 กษั ตริยเมื
์ อง
เอก โลน องค์หนึ่ ง กษั ตริยเมื
์ อง เก เซอร์องค์หนึ่ ง
13 กษั ตริยเมื
์ อง เดบีรองค์
์
หนึ่ ง กษั ตริยเมื
์ อง เก เด
14
อร์องค์หนึ่ ง กษั ตริยเมื
์ องโฮรมาห์องค์หนึ่ ง กษั ตริยเมื
์ อง
อา ราด องค์หนึ่ ง 15 กษั ตริยเมื
์ อง ลิ บนาห์องค์หนึ่ ง
กษั ตริยเมื
์ อ งอ ดุล ลัม องค์หนึ่ ง 16 กษั ตริยเมื
์ อง มัก เคด
าห์องค์หนึ่ ง กษั ตริยเมื
์ องเบธเอลองค์หนึ่ ง 17 กษั ตริยเมื
์ อง
ทัป ปู วาห์องค์หนึ่ ง กษั ตริยเมื
์ อง เฮ เฟอร์องค์หนึ่ ง
18 กษั ตริยเมื
์ อ งอาเฟ กอง ค์หนึ่ ง กษั ตริยเมื
์ อง ลา ชา โร
19
นอง ค์หนึ่ ง กษั ตริยเมื
์ อง มา โดน องค์หนึ่ ง กษั ตริยเมื
์ อง
ฮา โซร์องค์หนึ่ ง 20 กษั ตริยเมื
์ อง ชิม โร น เม โร นอง ค์หนึ่ ง
กษั ตริยเมื
์ อ งอัค ชา ฟอง ค์หนึ่ ง 21 กษั ตริยเมื
์ อง ทา อา นาค
องค์หนึ่ ง กษั ตริยเมื
์ อง เม กิด โด องค์หนึ่ ง 22 กษั ตริยเมื
์ อง
เค เดช องค์หนึ่ ง กษั ตริยเมื
์ อง โยก เนอั ม ใน คา ร เมล
องค์หนึ่ ง 23 กษั ตริยเมื
์ อง โดร์ ใน บริเวณ ชายแดน ของ
โดร์องค์หนึ่ ง กษั ตริยของ
์
ประชาชาติ ต่างๆ ใน กิล กาล
องค์หนึ่ ง 24 กษั ตริยเมื
์ อง ทีร ซาห์องค์หนึ่ ง รวม ทัง้ หมด
เป็นกษั ตริย์สามสิบเอ็ดองค์ด้วยกัน
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แผ่นดินส่วนที่ยงั ไม่ชนะ
เมื่อ โยชู วาชราลงมีอายุมากแล้ว พระเยโฮวาห์ก็ตรัส
กับท่า นว่า “เจ้าชราลงมีอายุมากแล้ว แต่แผ่นดินที่ จะต้อง
ยึด ครอง นั ้น ยังมีอีกมาก 2 ต่อ ไป นี้ เป็น แผ่นดินที่ ยัง เหลือ
อยู่ คือ ท้อง ถิน
่ ฟี ลิ ส เตีย ทัง้ หมด และ ท้อง ถิน
่ ของ คน เก
ชูรทั
์ ง้ หมด 3 ตัง้ แต่ชิโหร์ ซึ่ง อยูหน
่ ้า อียป
ิ ต์ เหนื อ ขึ้น ไป ถึง
เขตแดน เอ โค รน นั บกันว่า เป็น ของ คน คา นา อัน ผู้ครอบ
ครองฟีลิสเตียมีอยูห้
่ าคนด้วยกัน คือ ผู้ครอบครองเมืองกา
ซา เมือ งอัช โดด เมือ งอัชเคโลน เมือ งกัท และเมืองเอโค
รน และเมืองของคนอิฟ วาห์ด้วย 4 ซึ่ง อยูทิ
่ ศ ใต้คือ แผ่น ดิน
ทัง้ สิน
้ ของคนคานาอัน และเขตเมอาราห์ ซึ่ง เป็น ของชาว
ไซดอนถึง เมือ งอาเฟก ถึง เขตแดนของคนอาโมไรต์ 5 และ
แผ่นดินของชาวเกบาลและเลบานอนทัง้ หมด ไปทางที่ดวง
อาทิตย์ขึ้น จา กบาอัล กาด ที่อยูเชิ
่ ง ภูเขา เฮ อร์โมน ถึง ทาง
6
เข้า เมืองฮามั ท ชาวแดนเทือกเขาทัง้ หมดจากเลบานอน
จนถึงมิสเรโฟทมาอิม และคนไซดอนทัง้ หมด เราจะขับ ไล่
เขาทัง้ หลายออกไปให้พ้นหน้าคนอิสราเอลเอง เพียงแต่เจ้า
จงจับสลากแบ่งดินแดนเหล่านั ้นให้เป็นมรดกแก่อิสราเอล
ดังที่เราบัญชาเจ้าไว้
1

การแบ่งมรดก
ฉะนั ้น บัดนี้ จงแบ่ง แผ่น ดิน นี้ ออกให้ เป็น มรดกแก่ คน
เก้า ตระกูล รวม กับ คน มนั ส เสห์ครึ่ง ตระ กูลด้วย” 8 ส่วน
มนั ส เสห์อีก ครึง่ ตระกูล คนรู เบน และ คน กาด ได้ รับ ส่วน
มรดกของเขา ซึ่ง โมเสสได้มอบให้ทางฟากแม่น้ํา จอร์แดน
ข้าง โน้ น ด้าน ตะวัน ออก ส่วน ที่ โมเสส ผู้รับ ใช้ของ พระ เย
โฮ วาห์มอบ ให้เขา คือ 9 ตัง้ แต่อา โร เอ อร์ ซึ่ง อยู่ ริมลุ่ม แม่
นํ้า อารโนน และเมืองที่อยูกลางลุ
่
่ม แม่น้ํา นี้ และที่ ราบเม
7
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เดบาตลอดจนถึงดีโบน 10 และหัว เมืองทัง้ สิน
้ ของสิ โหนก
ษั ตริย์คนอาโมไรต์ ผู้ซึ่งครอบครองอยู่ในเฮชโบน ไกลออก
ไป จนถึง เขตแดน คน อัม โมน 11 กับ เข ตกิ เลอ าด และ ท้อง
ถิน
่ ของคนเกชูร ์และคนมาอาคาห์ และภูเขาเฮอร์โมนทัง้
หมด และเมืองบาชานทัง้ สิน
้ จนถึงเมืองสาเลคาห์ 12 ตลอด
ราช อาณาจักร ของ โอก ใน บา ชาน ผู้ครอบ ครอง อยู่ ใน อัช
ทาโรทและในเอเดรอี ท่านเป็น พวกมนุษย์ยักษ์ ที่เหลือ อยู่
เมืองเหล่า นี้ โมเสสรบชนะ และได้ขับ ไล่ให้ออกไป 13 แต่คน
อิสราเอล ยัง หา ได้ขับ ไล่คน เก ชูร ์ หรือ คน มา อา คาห์ให้ออก
ไป ไม่ แต่คน เก ชูร ์ กับ คน มา อา คาห์ ยงั อาศัย อยู่ ใน หมู่ คน
อิสราเอล จน ทุก วัน นี้ 14 เฉพาะ ตระ กูล เลวี ตระกูล เดียว
โมเสส หา ได้ มอบ มรดก ให้ไม่ ขอ งบูชาด้วย ไฟ ที่ ถวาย แด่
พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของอิสราเอลเป็น มรดกของเขา ดัง
ที่พระองค์ตรัส ไว้แก่เขา แล้ว 15 และ โมเสส ได้ มอบ ส่วน
มรดก ให้แก่ตระกูล คน รู เบน ตาม ครอบครัว ของ เขา 16 ดัง
นั ้น เขตแดนของเขาจึง ตัง้ แต่ อาโรเออร์ซ่ึง อยู่ รมล
ิ ุ่ม แม่ น้ํา
อารโนนและเมืองซึ่ง อยู่ กลางลุ่ม แม่น้ํา นั ้น และที่ราบเมือง
เมเดบาทัง้ สิน
้ 17 ทัง้ เมืองเฮชโบน รวมกับ หัว เมืองทัง้ สิน
้
ซึ่ง อยู่ บน ที่ราบ นั ้น คือดีโบน และ บา โม ทบาอัล และ เบธ
บา อัล เม โอน 18 กับ ยา ฮาส และ เคเด โมท และ เม ฟา อาท
19 และคี ร ย
ิ าธาอิม และสิบ มาห์และเศเรทชาหาร์ซ่ึง อยู่ บน
เนิ น เขาแห่ง หุบเขา 20 กับ เบธเปโอร์ และที่ อช
ั โดดปิ สกาห์
21
และเมืองเบธเยชิ โมท คือ หัว เมืองทัง้ สิน
้ ซึ่ง อยู่ บนที่ราบ
และ ทัง้ ราช อาณาจักร ทัง้ หมด ของ สิ โหนก ษั ตริย์ คน อา โม
ไรต์ผู้ครอบครองอยู่ ในเฮชโบน ซึ่ง โมเสสได้ กระทํา ให้พ่าย
แพ้พร้อมกับเจ้านายของมีเดียน คือ เอวี เรเคม ศูร ์ และเฮ
อร์ กับ เรบา เป็น เจ้า นายซึ่ง ขึ้น แก่กษั ตริยสิ
์ โหนผู้ พํานั ก อยู่
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ในแผ่น ดิน นั ้น 22 อนึ่ ง คนอิสราเอลได้ ฆ่า บาลาอัม บุตรชาย
เบโอร์ผู้เป็น คนทํานายเสีย ด้วยดาบพร้อมกับ คนอื่นที่ เขา
ได้ ฆ่า นั ้น 23 อาณาเขตของคนรู เบนคือ แม่น้ํา จอร์แดนเป็น
พรมแดน นี่ เป็น มรดกของคนรู เบนตามครอบครัว รวมทัง้
หัวเมืองและชนบทด้วย 24 โมเสสได้มอบมรดกให้แก่ตระกูล
กาด คือ คน กาด ตาม ครอบครัว ของ เขา ด้วย 25 อาณาเขต
ของเขาคือ ยาเซอร์และหัว เมือ งกิ เลอาดทัง้ หมด และครึง่
หนึ่ ง ของแผ่น ดิน คนอัม โมนถึง อาโรเออร์ซ่ึง อยูหน
่ ้า เมือง
26
รับ บาห์
ตัง้ แต่เมือง เฮ ช โบน จนถึง เมือง รามัทมิสเปห์
และเบโทนิ ม และตัง้ แต่ มาหะนาอิม จนถึง เขตแดนเดบีร ์
27 ใน หว่าง เขา มีเมือง เบธ ฮา รัม เบ ธนิ มราห์ สุ คคท และ
ซาโฟน ราชอาณาจักรส่วนที่ เหลือ ของสิ โหนกษั ตริย์ เมือง
เฮชโบนนั ้น มีแม่น้าํ จอร์แดนเป็น พรมแดน จดทะเลคินเน
เรทตอนปลายข้างล่าง ด้านตะวัน ออกของแม่น้ํา จอร์แดน
ข้างโน้ น 28 นี่ เป็น มรดกของคนกาดตามครอบครัว ของเขา
รวมทัง้ หัว เมืองและชนบทด้วย 29 อนึ่ ง โมเสสได้ มอบมรดก
ให้แก่คนมนั สเสห์ครึ่งตระกูล เป็นส่วนแบ่งที่ได้กับคนมนั ส
เสห์ครึ่งตระกูลตามครอบครัวของเขา 30 อาณาเขตของเขา
ทัง้ หลายเริม
่ ตัง้ แต่ มาหะนาอิม ตลอดบาชานทัง้ สิน
้ คือ ราช
อาณาจักรทัง้ สิน
้ ของโอกกษั ตริย์เมืองบาชาน และหัวเมือง
ทัง้ หมด ของ ยา อีร ์ มีหก สิบ หัว เมือง ด้วย กัน อยู่ ใน บา ชาน
31 และ กิ เลอ าด ครึง
่ หนึ่ ง และ เมือ งอัช ทา โรท กับ เมือง เอ
เด รอี หัว เมือง ของ ราช อาณาจักร โอก ใน บา ชาน หัว เมือง
เหล่า นี้ เป็น ส่วน แบ่ง ของ คน มา คีรบุ
์ ตร ชาย มนั ส เสห์ เป็น
ของครึง่ หนึ่ ง ของคนมาคีร ์ ตามครอบครัว ของเขา 32 เหล่า
นี้ เป็น ดิน แดน ต่างๆ ซึ่ง โมเสส ได้แบ่ง ปัน ให้ เป็น มรดก ณ
ที่ราบโมอับ ฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างโน้ น ทิศ ตะวัน ออกของ
เมืองเยรีโค 33 แต่โมเสสมิได้มอบมรดกให้แก่คนตระกูลเลวี
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พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของอิสราเอลเป็น มรดกของเขา ดัง
ที่พระองค์ตรัสไว้กับเขา

14

แผ่นดินส่วนที่สัญญาไว้แก่คาเลบ
1 ต่อ ไป นี้ เป็ น ดิน แดน ต่างๆ ซึ่ง ประชาชน อิสราเอล ได้
รับ เป็น มรดก ใน แผ่น ดิน คา นา อัน ซึ่ง เอ เลอ า ซาร์ปุโรหิต
และโยชูวาบุตรชายนูน และหัวหน้า บรรพบุรุษ ของตระกูล
ต่างๆ แห่ง คน อิสราเอล ได้ แจก จ่าย ให้ เป็น มรดก แก่เขา
2 มรดกนี้ เขาจับ สลากแบ่งกัน ในระหว่างคนเก้า ตระกูล ครึง
่
ตามที่พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาทางโมเสส 3 เพราะโมเสส
ได้ให้มรดกแก่ คนสองตระกูล ครึง่ ทางฟากแม่น้ํา จอร์แดน
ข้างโน้ นแล้ว แต่ท่านหาได้แบ่งส่วนมรดกให้แก่พวกเลวีไม่
4 เพราะว่า ลูก หลานของโยเซฟมี สองตระกูล คือ มนั ส เสห์
และ เอ ฟ รา อิม และ พวก เลวี หา ได้มีส่วน แบ่ง ใน แผ่น ดิน
นั ้น ไม่ ได้แต่หัว เมืองที่จะเข้าอาศัย อยู่ กับ ลานทุ่ง หญ้า รอบ
เมือง สําหรับ ฝูง สัตว์ และ ทรัพย์สินข อง เขา เท่านั ้น 5 คน
อิสราเอล ได้ กระทํา ตาม ที่ พระ เย โฮ วาห์ ทรง บัญชา ไว้ กับ
โมเสส เขา แบ่ง ที่ดินกัน 6 ขณะ นั ้น คน ยู ดาห์ มา หา โย ชู
วา ณ เมือ งกิล กาล และ คา เลบ บุตร ชาย เย ฟุน เนห์ ชาว
เคนั ส ได้กล่าว แก่ ท่าน ว่า “ท่าน ทราบ เรือ
่ ง ซึ่ง พระ เย โฮ
วาห์ ตรัส กับ โมเสสบุรุษ ของพระเจ้า ที่ คาเดชบารเนี ย เกี่ยว
กับท่าน และ ข้าพเจ้า แล้ว 7 เมื่อ โมเสส ผู้รับ ใช้ของ พระ เย
โฮ วาห์ใช้ให้ข้าพเจ้า ไป จาก คา เดช บา ร เนี ย เพื่อ สอดแนม
ดูแผ่น ดิน ข้าพเจ้า มีอายุสี่สิบปี ข้าพเจ้า ได้ นํา ข่าว มา แจ้ง
แก่ ท่าน ตาม ความ คิด เห็น ของ ข้าพเจ้า 8 แต่ส่วน พี่ น้ อง
ซึ่ง ขึ้น ไปพร้อมกับ ข้าพเจ้า ได้ กระทํา ให้จิตใจของประชาชน
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ละลายไป แต่ข้าพเจ้า ได้ติดตามพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของ
ข้าพเจ้าอย่างสุดใจ 9 ในวันนั ้นโมเสสได้ปฏิญาณว่า ‘แท้จริง
แผ่น ดิน ซึ่ง เท้า ของท่านได้เหยียบยํ่า ไปนั ้น จะตกเป็น มรดก
ของท่าน และของลูก หลานของท่านสืบไปเป็น นิ ตย์ เพราะ
ว่า ท่านได้ติดตามพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้าพเจ้า อย่าง
สุดใจ’ 10 และบัดนี้ ดูเถิด พระเยโฮวาห์ ยงั ทรงให้ ข้าพเจ้า
มีชีวิ ตอ ยู่ ตลอด สี่สิบ ห้า ปีนี้ ดัง ที่พระองค์ตรัส ตัง้ แต่พระ
เยโฮวาห์ ตรัส เช่น นี้ แก่โมเสส เมื่อ คนอิสราเอลเดิน ทางอยู่
ในถิน
่ ทุรกัน ดาร และบัดนี้ ดูเถิด วัน นี้ ข้าพเจ้า มีอายุแปด
สิบ ห้า ปีแล้ว 11 วัน นี้ ข้าพเจ้า ยังมี กําลัง แข็ง แรง เช่น เดีย
วกับวันที่ โมเสส ใช้ให้ข้าพเจ้า ไป กําลัง ของ ข้าพเจ้า ใน การ
ทํา ศึก สงครามหรือ ออกไปและเข้า มาเดีย
๋ วนี้ ก็เป็น เหมือน
ครัง้ นั ้น 12 ฉะนั ้น บัดนี้ ขอมอบแดนเทือกเขานี้ ซึ่ง พระเยโฮ
วาห์ ตรัส ในวัน นั ้น ให้แก่ข้าพเจ้า เพราะท่านได้ยน
ิ ในวัน นั ้น
แล้วว่า คน อา นาค อยูที
่ ่ นั ่น มีหัว เมือง ใหญ่ที่มีกําแพง ล้อม
อย่างเข้ม แข็ง ชะรอยพระเยโฮวาห์ จะทรงสถิตกับ ข้าพเจ้า
ข้าพเจ้า ก็ จะ ขับ ไล่ เขา ออก ไป ได้ ดัง ที่พระ เย โฮ วาห์ ตรัส
ไว้แล้ว ” 13 แล้ว โยชูวาก็ อวยพรแก่ ท่านและยกเมืองเฮโบ
รนให้คาเลบบุตรชายเยฟุนเนห์เป็นมรดก 14 เฮโบรนจึงตก
เป็น มรดกแก่ คาเลบบุตรชายเยฟุน เนห์ คนเคนั สจนทุก วัน
นี้ เพราะว่าท่านติดตามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอล
อย่างสุดใจ 15 เมืองเฮโบรนนั ้นแต่เดิมมีช่อ
ิ าทอารบา
ื ว่าคีรย
อารบาคนนี้ เป็นคนใหญ่โตในคนอานาค แผ่นดินจึงได้ สงบ
จากการศึกสงคราม
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แผ่นดินส่วนของตระกูลยูดาห์
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ที่ดินส่วนของตระกูล คนยู ดาห์ ตามครอบครัว ของเขา
นั ้น ด้าน ใต้ ถึง พรมแดน เมือง เอ โดม คือ ถึง ถิน
่ ทุรกัน ดาร
2
ศินเป็นที่ สุด ปลาย เขต ด้าน ใต้ พรมแดน ทาง ทิศ ใต้ นั ้น
ตัง้ แต่ ต้น จาก ปลาย ทะเล เค็ม คือ ตัง้ แต่ อ่าว ซึ่ง ไป ทาง ทิศ
ใต้ 3 ยื่น ไปทางด้านใต้ ของมาอาเลอั ครับ บิม ผ่านเรือ
่ ยไป
ถึง ศิน แล้ว ขึ้น ไป ทาง ด้าน ใต้ เมือง คา เดช บา ร เนี ย ตาม
ทาง เมือง เฮ ช โรน ขึ้น ไป ถึง เมือง อัด ดาร์ เลี้ยว ไป ถึง คาร
คา 4 ผ่านเรือ
่ ยไปถึงอัส โมนยื่น ออกไปถึง แม่น้ํา อียป
ิ ต์ มา
สิน
้ สุด ลง ที่ทะเล ที่กล่า วนี้ จะ เป็น พรมแดน ด้าน ใต้ ของ
ท่าน 5 พรมแดนด้านตะวัน ออกคือ ทะเลเค็ม ขึ้น ไปถึง ปาก
แม่ น้ํา จอร์แดน และพรมแดนด้านเหนื อ ตัง้ แต่ อา่ วที่ ทะเล
ตรงปากแม่ น้ํา จอร์แดน 6 และพรมแดนนั ้น ยื่น ไปถึง เบธฮ
กลาห์ ผ่าน ไป ตาม ด้าน เหนื อ ของ เมือง เบธ อา รา บาห์ และ
พรมแดน ยื่น ต่อ ไปถึงก้อน หิน โบ ฮัน บุตร ชาย รู เบน 7 และ
พรมแดนยื่น ไปถึง เดบีร ์ จากหุบเขาอาโคร์ ตรงไปทางทิศ
เหนื อ เลี้ยวไปหาเมือ งกิล กาล ซึ่ง อยู่ ตรงข้ามทางข้ามเขาที่
ชื่อ อาดุม มิม ซึ่ง อยู่ ทางด้านใต้ ของแม่นํ้า และพรมแดนก็
ผ่านไปถึง นํ้า พุ เอนเชเมช ไปสิน
้ สุด ลงที่ เอนโรเกล 8 แล้ว
พรมแดนก็ย่น
ื ไปตามหุบเขาบุตรชายของฮินโนมถึงไหล่เขา
ด้านใต้ของเมืองคนเยบุส คือเยรู ซาเล็ม แล้วพรมแดนก็ย่น
ื
ไปถึง ยอดภูเขาซึ่ง อยูหน
่ ้า หุบ เขาฮิ น โนมทางด้านตะวัน ตก
ที่หุบเขาแห่งพวกมนุษย์ยักษ์ ด้านเหนื อสุด 9 แล้วพรมแดน
ก็ย่น
ื ไปจากยอดภูเขาถึงนํ้าพุแห่งลําห้วยเนฟโทอาห์ จากที่
นั ่นก็มาถึงหัวเมืองแห่งภู เขาเอโฟรน แล้วพรมแดนก็ เลี้ยว
โค้ง ไปหาเมืองบาอาลาห์ คือ เมืองคี ร ิยาทเยอาริม 10 แล้ว
พรมแดนก็ เลี้ยวโค้ง จากบาอาลาห์ ไปทางทิศ ตะวัน ตกถึง
ภูเขาเสอีร ์ ผ่านไปตามไหล่ เขายาอาริมด้านเหนื อ คือ เคส
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ะโลน ลงไปถึง เมืองเบธเชเมชผ่านเมืองทิม นาห์ไป 11 แล้ว
พรมแดนก็ ยื่น ออกไปจากทาง ไหล่ เนิ น เขาด้าน เหนื อ ของ
เมืองเอโครน แล้วก็โค้งไปหาเมืองชิกเคโรนผ่านไปถึงภูเขา
บาอาลาห์ ออกไปถึง เมืองยับ เนเอล และพรมแดนก็ มาสิน
้
12
สุด ลงที่ทะเล พรมแดนด้านตะวัน ตก คือ ทะเลใหญ่ ตาม
ฝั่ งทะเล นี่ เป็น พรมแดนล้อมรอบคนยู ดาห์ ตามครอบครัว
ของเขา 13 ตามพระดํารัส ของพระเยโฮวาห์ที่ตรัส แก่ โยชู
วา ท่านยกที่ดินส่วนหนึ่ ง ในเขตของคนยู ดาห์ให้แก่คาเลบ
บุตร ชาย เย ฟุน เนห์ คือ เมือง อา รบา ที่ เรียก เมือง เฮ โบ รน
อารบาเป็น บิดาของอานาค 14 และคาเลบได้ขับ ไล่บุตรชาย
ทัง้ สามของอานาคออกจากที่นั ่น คือ เชชัย อาหิม านและ
ทัลมัย ผู้เป็น บุตรของอานาค 15 และท่านขึ้น ไปจากที่ นั ่น
จะต่อสู้ กับ ชาวเมืองเดบีร ์ เมืองเดบีร ์ เดิม มีชื่อ ว่า คี ริ ยาท
เสเฟอร์ 16 และคาเลบกล่า วว่า “ผู้ใดโจมตี เมืองคี ร ย
ิ าทเส
เฟอร์ และ ยึด ได้ เรา จะ ยก อัค สาห์บุต รสาว ของ เรา ให้ เป็น
ภรรยา” 17 และโอทนี เอลบุตรชายเคนั ส น้ องชายของคา
เลบตี เมืองนั ้นได้ ท่านจึงยกอัคสาห์บุตรสาวของตนให้เป็น
ภรรยา 18 อยูมาเมื
่
่ อแต่งงานกันแล้วนางจึงชวนสามีให้ขอที่
นาต่อบิดา นางก็ลงจากหลังลา และคาเลบถามนางว่า “เจ้า
ต้องการอะไร” 19 นางตอบว่า “ขอของขวัญ ให้ ลูก สัก อย่าง
หนึ่ ง เถิด เมื่อ พ่อ ให้ ลูก มาอยู่ ในแผ่น ดิน ภาคใต้แล้ว ลูก ขอ
นํ้าพุด้วย” คาเลบก็ยกนํ้าพุบนและนํ้าพุล่างให้แก่นาง 20 ต่อ
ไปนี้ เป็น มรดกของตระกูล คนยู ดาห์ ตามครอบครัว ของเขา
21 หัว เมืองที่ เป็ น ของตระกูล คนยู ดาห์ ซึ่ง อยูทางทิ
่
ศ ใต้สุด
ทาง พรมแดน เอ โดม คือ เมือง ขับ เซ เอล เอ เด อร์ และ ยา
กูร 22 คี นาห์ ดีโมนาห์ อาดาดาห์ 23 เคเดช ฮาโซร์ อิ ทนาน
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ศิฟ เทเลม เบอาโลท 25 ฮาโซร ฮาดัท ทาห์ เคริโอท เฮ
สโรน คือ เมืองฮาโซร์ 26 อามั ม เชมา โมลาดาห์ 27 ฮาซา
รกัด ดาห์ เฮชโมน เบธเปเลท 28 ฮาซารชู อาล เบเออร์เชบา
บิซิโอธิยาห์ 29 บาอาลาห์ อิยิม เอเซม 30 เอลโทลัด เคสีล โฮ
รมาห์ 31 ศิกลาก มัดมันนาห์ สันสันนาห์ 32 เลบาโอท ชิลฮิม
อายินและเมืองริมโมน รวมทัง้ หมดเป็นยีสิ
่ บเก้าหัวเมืองกับ
ชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย 33 ในหุบเขามีเมืองเอชทาโอล โศ
ราห์ อัชนาห์ 34 ศาโนอาห์ เอนกันนิ ม ทัปปูวาห์ เอนาม 35 ยา
รมูท อดุลลัม โสโคห์ อาเซคาห์ 36 ชาอาราอิม อดีธาอิม เกเด
ราห์ เกเดโรธาอิม รวมเป็นสิบสี่หว
ั เมืองกับชนบทของเมือง
นั ้นๆด้วย 37 เมืองเศนั น ฮาดัส สาห์ มิกดัล กาด 38 ดิเลอัน
มิสเปห์ โยกเธเอล 39 ลาคีช โบสคาท เอกโลน 40 คับ โบน
ลามัม คิ ทลิช 41 เกเดโรท เบธดาโกน นาอามาห์ และเมือง
มัก เคดาห์ รวมเป็น สิบ หกหัว เมืองกับ ชนบทของเมืองนั ้นๆ
ด้วย 42 ลิบนาห์ เอเธอร์ อาชัน 43 ยิฟทาห์ อัชนาห์ เนซีบ 44 เค
อี ลาห์ อัค ซิบ มาเรชาห์ รวมเป็น เก้า หัว เมืองกับ ชนบทของ
เมืองนั ้นๆด้วย 45 เอโครน กับ หัว เมืองและชนบทของเมือง
นั ้น 46 จากกรุ งเอโครนถึงทะเล และบรรดาเมืองที่อยูริ
่ มเมือ
งอัชโดดกับชนบทของเมืองนั ้นๆ 47 อัชโดด กับหัวเมืองและ
ชนบทของเมืองนั ้น กาซา กับ หัว เมืองและชนบทของเมือง
นั ้นจนถึงแม่น้ําอียป
ิ ต์ และทะเลใหญ่พร้อมกับฝั่ งชายทะเล
48 และในแดนเทือกเขา คือ ชามีร ์ ยาททีร ์ โสโคห์ 49 ดาน
นาห์ คี ร ิยาทสัน นาห์ คือ เมืองเดบีร ์ 50 อานาบ เอชเทโมห์
อานิม 51 โกเชน โฮโลน กิโลห์ รวมเป็น สิบ เอ็ด หัว เมืองกับ
ชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย 52 อาหรับ ดูมาห์ เอชาน 53 ยานิม
เบธทัปปู วาห์ อาเฟคาห์ 54 ฮุมทาห์ คี รย
ิ าทอารบา คือเมือง
เฮโบรน และเมืองศิ โยร์ รวมเป็นเก้าหัวเมืองกับชนบทของ
เมืองนั ้นๆด้วย 55 มาโอน คารเมล ศิฟ ยุทธาห์ 56 ยิสเรเอล
โยกเดอัม ศาโนอาห์ 57 คาอิน กิเบอาห์ และทิมนาห์ รวมเป็น
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สิบหัวเมืองกับชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย 58 ฮัลฮูล เบธซูร ์ เก
โดร์ 59 มาอาราท เบธาโนท และเมืองเอลเทโคน รวมเป็น
หก หัว เมือง กับ ชนบท ของ เมือง นั ้นๆ ด้วย 60 คี ริ ยา ทบาอัล
คือ เมืองคี ร ย
ิ าทเยอาริม และรับ บาห์ รวมเป็น สองหัว เมือง
กับ ชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย 61 เมืองที่ ในถิน
่ ทุรกัน ดาร คือ
62
เบธอาราบาห์ มิดดีน เสคะคาห์ นิ บชาน เมืองเกลือ และ
เอนเกดี รวมเป็น หกหัว เมืองกับ ชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย
63 แต่คนเยบุส ซึ่ง เป็ น ชาวเมืองเยรู ซาเล็มนน
ั ้ ประชาชนยู
ดาห์ หาได้ขับ ไล่ไปไม่ ดัง นั ้น แหละคนเยบุ ส จึง อาศัย อยู่ กับ
ประชาชนยูดาห์ที่เมืองเยรู ซาเล็มจนถึงทุกวันนี้

16

แผ่นดินส่วนของตระกูลมนั สเสห์และตระกูลเอฟราอิม
1 ที่ดินตามสลากของลูก หลานโยเซฟนั ้น เริม
่ จากแม่น้ํา
จอร์แดนใกล้ๆ เมืองเยรีโค ทิศ ตะวัน ออกของนํ้า แห่ง เยรีโค
เข้าไปในถิน
่ ทุรกัน ดารขึ้น ไปจากเยรีโคเข้าไปในแดนเทือก
เขาเบธเอล 2 จากเมืองเบธเอลไปยัง เมืองลูส ผ่านเรือ
่ ยไป
3
ถึง เมืองอาทาโรท ยัง เขตของคนอารคี แล้ว ลงไปทางทิศ
ตะวัน ตกถึง เขตของคนยาฟเลที ไกลไปจนเขตเมืองเบธโฮ
โรนล่างถึง เมืองเกเซอร์ไปสิน
้ สุด ลงที่ทะเล 4 ลูก หลานของ
โยเซฟ คือ คนมนั ส เสห์ และคนเอฟราอิม ได้รับ มรดกของ
เขา 5 เขตของคนเอฟราอิมตามครอบครัวของเขาเป็น ดังนี้
พรมแดนมรดกของเขาด้านตะวัน ออก เริม
่ แต่ เมืองอาทา
โรทอัดดาร์ ไกลไปจนถึงเบธโฮโรนบน 6 และพรมแดนยื่นไป
ถึงทะเลทางทิศเหนื อคือเมืองมิคเมธัท ทางด้านตะวันออก
พรมแดนโค้งมาหาเมืองทาอานั ทชีโลห์ แล้วผ่านพ้นเมืองนี้
ไปทางตะวัน ออกของเมืองยาโนอาห์ 7 แล้ว ลงไปจากยาโน
อาห์ ถึง เมืองอาทาโรทและเมืองนาอาราห์ ไปจดเมืองเยรี
โคสิน
้ สุดลงที่แม่น้าํ จอร์แดน 8 จากทัปปูวาห์พรมแดนลงไป
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ทางทิศ ตะวัน ตกถึง แม่น้ํา คานาห์ไปสิน
้ สุด ลงที่ทะเล นี่ เป็น
ดิน แดนมรดกของตระกูล คนเอฟราอิม ตามครอบครัว ของ
เขา 9 รวมทัง้ หัว เมืองซึ่ง แบ่ง แยกไว้ให้คนเอฟราอิม ในดิน
แดนมรดกของคนมนั ส เสห์ คือ บรรดาหัว เมืองเหล่านั ้นกับ
ชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย 10 ถึง อย่างไรก็ตามเขาหาได้ขับ
ไล่คนคานาอัน ซึ่ง อาศัย อยู่ ในเมืองเกเซอร์ให้ออกไปไม่ ดัง
นั ้น คนคานาอัน จึง อาศัย อยู่ ในหมู่ คนเอฟราอิม ถึง ทุก วัน นี้
แต่ก็ตกเป็นทาสถูกเกณฑ์ให้ทํางานโยธา

17
แผ่นดินส่วนของตระกูลคนมนั สเสห์ที่อยูฟากทิ
่
ศตะวัน
ตกของแม่น้ําจอร์แดน
1 ที่ดิน ตาม สลาก เป็ น อย่าง นี้ ที่ตก แก่ ตระกูล มนั ส เสห์
เพราะ เป็น บุตร หัวปี ของ โย เซฟ ส่วน มา คีรบุ
์ ตร หัวปี ของ
มนั ส เสห์ บิดาของกิ เลอาด ได้รับ เมือ งกิ เลอาดและเมือง
บา ชาน เป็น ส่วน แบ่ง เพราะ ว่า เขา เป็น ทหาร 2 และ ที่ดิน
ตามสลากตกแก่ คนมนั ส เสห์ที่เหลือ อยูตามครอบครั
่
ว คือ
คน อาบี เย เซอร์ คน เฮ เลค คน อัส รี เอล คน เชเคม คน
เฮ เฟอร์ และ คน เช มี ดา บุคคล เหล่า นี้ เป็น บุตร ชาย ของ
มนั ส เสห์ ผู้เป็น บุตร ชาย ของ โย เซฟ ตาม ครอบครัว ของ
เขา 3 ฝ่ายเศโลเฟหัด บุตรชายของเฮเฟอร์ บุตรชายของกิ
เลอาด บุตรชายของมาคีร ์ บุตรชายของมนั ส เสห์ไม่มีบุตร
ผู้ชาย มีแต่บุตร สาว และ ต่อ ไป นี้ เป็น ชื่อบุต รสาว ของ เขา
คือ มา ลาห์ โน อาห์ ฮ กลาห์ มิล คาห์ และ ทีร ซาห์ 4 เขา
เข้า มา หา เอ เลอ า ซาร์ปุโรหิต และ โย ชูวาบุตร ชาย นูน และ
ต่อ หน้า บรรดา ประมุข แล้ว กล่าว ว่า “พระ เย โฮ วาห์ได้ทรง
บัญชา โมเสส ไว้ว่า ให้ข้าพเจ้า ทัง้ หลาย รับ ส่วน มรดก ใน
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หมู่ญาติพีน้
่ อง ของ ข้าพเจ้า ทัง้ หลาย ได้” ดัง นั ้น ท่าน จึง ให้
มรดกแก่ คนเหล่า นี้ ในหมู่พี่น้ องของบิดาของเขา ตามพระ
บัญญัติแห่ง พระ เย โฮ วาห์ 5 ดังนี้ แหละ ส่วน ที่ ตก แก่ คน
มนั ส เสห์จึงมีสิบส่วน นอก เหนื อดิน แด นกิ เลอ าด และ บา
ชาน ซึ่ง อยู่ ฟาก แม่น้ํา จอร์แดน ข้าง โน้ น 6 เพราะ ว่า บุตร
สาวของมนั ส เสห์ก็ได้รับ มรดกพร้อมกับ บุตรชายของท่าน
ด้วย แผ่นดินกิ เลอาดนั ้น ได้ ตกเป็น ส่วนของบุตรชายมนั ส
เสห์ที่เหลือ อยู่ 7 เขตแดนของมนั ส เสห์ ตัง้ ต้น จากอาเชอร์
จนถึงมิค เมธั ท ซึ่ง อยู่ ทาง ทิศ ตะวัน ออก ของ เมือง เชเคม
แล้ว พรมแดนก็ย่น
ื ไปทางมือขวาถึงที่ของชาวเมืองเอนทัป
ปูวาห์ 8 แผ่นดินเมืองทัปปูวาห์เป็นของมนั สเสห์ แต่ตัวเมือง
ทัป ปู วาห์ ซ่ึง อยูที
่ ่พรมแดนของมนั ส เสห์ นั้น เป็น ของคนเอ
ฟราอิม 9 แล้ว พรมแดนก็ ลงไปถึง แม่น้ํา คานาห์ หัว เมือง
เหล่านี้ ซ่ึงอยูทางทิ
่
ศใต้แม่น้าํ ในท่ามกลางหัวเมืองของมนั ส
เสห์นั้นเป็นของเอฟราอิม แล้วพรมแดนของมนั สเสห์ก็ขึ้น
ไปทางด้านเหนื อ ของแม่น้ํา ไปสิน
้ สุด ลงที่ทะเล 10 แผ่นดิน
ทางด้านใต้ เป็น ของเอฟราอิม และแผ่น ดิน ทางด้านเหนื อ
เป็น ของ มนั ส เสห์ มีทะเล เป็น พรมแดน ทาง เหนื อ จด ดิน
แดน อา เชอ ร์ และ ทาง ทิศ ตะวัน ออก จด อิส สา คาร์ 11 ใน
เขต อิส สา คาร์ และ ใน อา เชอ ร์นั ้น มนัส เสห์ยงม
ั ี เมือง เบธ
ชาน กับ ชนบท ของ เมือง นั ้น และ เมือ งอิบ เลอั มกับ ชนบท
ของเมืองนั ้น และชาวเมืองโดร์กับชนบทของเมืองนั ้น และ
ชาวเมืองเอนโดร์กับ ชนบทของเมืองนั ้น และชาวเมืองทา
อา นาค กับ ชนบท ของ เมือง นั ้น และ ชาว เมือง เม กิด โด กับ
ชนบทของเมืองนั ้น คือภูเขาทัง้ สามยอด 12 แต่คนมนั สเสห์
ยัง ขับ ไล่ ชาว เมือง เหล่า นั ้น ไม่ได้ ด้วย คน คา นา อัน ยัง ขืน
อาศัย อยู่ ในแผ่น ดิน นั ้น 13 ต่อ มาเมื่อ คนอิสราเอลเข้ม แข็ง
ขึ้น แล้ว ก็ได้เกณฑ์คนคานาอัน ให้ทํางานโยธา และมิได้ขับ
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ไล่ให้เขาออกไปเสียทีเดียว 14 คนโยเซฟได้พูดกับ โยชูวาว่า
“เหตุไฉนท่านจึง แบ่ง ให้ ข้าพเจ้า มีแต่ส่วนเดียวเป็น มรดก
แม้ว่า ข้าพเจ้า มี คนมากมาย เพราะว่า พระเยโฮวาห์ได้ทรง
อวยพระพรแก่พวกข้าพเจ้ามาจนบัดนี้ แล้ว” 15 ฝ่ายโยชูวาต
อบเขาว่า “ถ้า เจ้า มี คนมากมาย และถ้า แดนเทือกเขาของ
คนเอฟราอิมเป็นที่ แคบไปสําหรับ เจ้า พวกเจ้า จงเข้าไปใน
ป่า แผ้ว ถางเอาเอง ที่ในแผ่น ดิน ของคนเปริ ส ซี และพวก
มนุษย์ยักษ์ ” 16 คน โย เซฟ พูด ว่า “แดน เทือก เขา นี้ ไม่พอ
สําหรับ พวกเรา บรรดาคนคานาอัน ซึ่ง อยู่ ในบริเวณหุบเขา
มีรถรบทําด้วยเหล็ก ทัง้ ที่อยูในเบธชานกั
่
บชนบทของเมือง
นั ้น กับที่อยูใน
่ หุบ เขา ยิสเร เอล” 17 แล้ว โย ชู วา จึง กล่าว
แก่วงศ์วานโยเซฟ คือ เอฟราอิม และมนั ส เสห์ว่า “ท่านทัง้
หลาย เป็น พวก ที่มีคน มาก และ มี กําลัง มหาศาล ท่าน จะ มี
ส่วนแบ่งแต่ส่วนเดียวก็หามิได้ 18 แดนเทือกเขาเหล่านั ้นจะ
เป็นของพวกท่าน ถึงแม้ว่าเป็นป่าดอนท่านจงแผ้วถางและ
ยึด ครองไปจนสุด เขตเถิด แม้ว่า คนคานาอัน จะมี รถรบทํา
ด้วยเหล็ก และเป็น คนเข้ม แข็ง ท่านทัง้ หลายก็ จะขับ ไล่ เขา
ออกไปได้”

18

พลับพลาที่ชีโลห์
ฝ่าย ชุมนุม ชน อิสราเอล ทัง้ สินก
้ ็ มา ประ ชุ มกันที่ชีโลห์
และตัง้ พลับพลาแห่งชุมนุมขึ้นที่นั ่น แผ่นดินนั ้นก็ตกอยู่ใน
ครอบครองของเขา
1

แผ่นดินส่วนของเจ็ดตระกูลที่เหลือ
ยังมี ประชาชน อิสราเอล อีก เจ็ด ตระ กูล ที่ ยังมิได้รับ
มรดกเป็นส่วนแบ่ง 3 ดังนั ้นโยชูวาจึงกล่าวแก่คนอิสราเอล
ว่า “ท่าน ทัง้ หลาย จะ รอ ช้า อยูอี
่ ก เท่าใด จึง จะ เข้าไป ยึด
2
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ครองที่ดินซึ่ง พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของบรรพบุรุษ ของท่าน
ประทานแก่ ท่านทัง้ หลาย 4 จงเลือกคนตระกูล ละสามคน
แล้วข้าพเจ้าจะใช้คนเหล่านั ้นไปท่องเที่ยวขึ้นล่องอยูที
่ ่แผ่น
ดิน นั ้น ให้เขียน แนว เขต ที่ดินที่ จะ มอบ เป็น มรดก และ
กลับ มาหาข้าพเจ้า 5 ให้เขาแบ่ง ออกเป็น เจ็ด ส่วน ให้คนยู
ดาห์คงอยูในดิ
่
น แดนของเขาทางภาคใต้ และวงศ์ วานโย
เซฟ ให้คง อยูใน
่ ดิน แดน ของ เขา ทาง ภาค เหนื อ 6 ให้ท่าน
ทัง้ หลายเขียนแนวเขตที่ดินเป็น เจ็ด ส่วน แล้ วนํา แนวเขต
ที่ดินนั ้น มาให้ ข้าพเจ้า ที่นี่ และข้าพเจ้า จะจับ สลากให้ ท่าน
ที่นี่ ต่อ พระ พักตร์ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ เรา 7 แต่คน
เลวีไม่มีส่วน แบ่ง ใน หมู่ พวก ท่าน ทัง้ หลาย ด้วย ตําแหน่ ง
ปุโรหิต ของ พระ เย โฮ วาห์ เป็น มรดก ของ เขา แล้ว คน กาด
และคนรู เบน กับตระกูลมนั สเสห์ครึ่งหนึ่ งก็ได้รับมรดกของ
เขา ทาง ฟาก แม่น้ํา จอร์แดน ข้าง โน้ น ด้าน ตะวัน ออก ซึ่ง
โมเสส ผู้รับ ใช้ของ พระ เย โฮ วาห์ได้มอบ ให้แก่เขา ทัง้ หลาย
แล้ว” 8 ฝ่ายคนเหล่านั ้นก็ ข้น
ึ ออกไปเดิน ทาง และโยชู วา
กําชับ พวก ที่ จะ เขียน แนว เขต ที่ดินว่า “จง เที่ยว ขึ้น เที่ยว
ล่อง ใน แผ่น ดิน และ เขียน แนว เขต ที่ดิน นั ้น แล้วก ลับ มา
หาข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะจับ สลากให้ ท่านต่อ พระพักตร์ พระ
เย โฮ วาห์ที่ชีโลห์” 9 ดัง นั ้น คน เห ล่านั ้นก็ ท่อง เที่ยว ไป มา
ที่แผ่น ดิน แล้ว เขียน เป็น หนั งสือ แนว เขต เมือง ต่างๆ แบ่ง
เป็น เจ็ด ส่วนแล้วกลับ มาหาโยชู วา ณ ค่ายที่ชีโลห์ 10 แล้ว
โยชูวาก็ จับ สลากให้ เขาที่ชีโลห์ ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์
โยชูวาก็ได้จัด แบ่ง ที่ดินให้แก่ประชาชนอิสราเอลที่ นั่น ตาม
ส่วนแบ่งของแต่ละตระกูล 11 จับได้สลากของตระกูลคนเบน
ยา มินตา ม ครอบครัว ของ เขา ขึ้น มา และ อาณาเขต ที่ เป็น
ส่วน ของ เขา อยู่ ระหว่าง คน ยู ดาห์ และ คน โย เซฟ 12 ทาง
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ด้าน เหนื อ พรมแดน ของ เขา เริม
่ ต้นที่แม่น้าํ จอร์แดน และ
พรมแดนก็ ย่น
ื ขึ้น ไปถึง ไหล่ เขาตอนเหนื อ ของเมืองเยรีโค
แล้ว ขึ้น ไปทางแดนเทือกเขาทางทิศ ตะวัน ตก และไปสิน
้
13
สุด ที่ ถิน
ื ไป
่ ทุรกัน ดารเบธาเวน จากที่ นั่น พรมแดนก็ ย่น
ทางทิศ ใต้ ตรงไปเมืองลูส ไปยัง ไหล่ เขาที่ เมืองลูส คือ เมือง
เบธเอล แล้ว พรมแดนก็ ลงไปถึง อาทาโรทอัด ดาร์บนภูเขา
ซึ่ง อยูทางทิ
่
ศ ใต้ของเมืองเบธโฮโรนล่าง 14 แล้ว พรมแดน
ก็ ย่น
ื ไปอีก ทิศ หนึ่ ง โค้ง ไปทางทิศ ใต้ ด้านทะเล จากภูเขาซึ่ง
อยูทิ
่ ศ ใต้ตรงข้ามเมืองเบธโฮโรน และไปสิน
ิ า
้ สุด ลงที่ คี ร ย
ทบาอัล คือ คี ร ิยาทเยอาริม เป็น เมืองที่ เป็น ของคนยู ดาห์
นี่ แหละเป็น พรมแดนด้านตะวัน ตก 15 และด้านใต้ นั้น เริม
่
ต้นที่ ชานเมืองคี ริ ยาทเยอาริม และพรมแดนก็ ยื่น จากที่
นั ่น ไปยัง ทางตะวัน ตกถึง นํ้า พุ เนฟโทอาห์ 16 แล้ว พรมแดน
ก็ ย่น
ื ลงไปสุด เขตภูเขาซึ่ง อยู่ ตรงหน้า หุบเขาแห่งบุตรชาย
ของฮิ น โนม ซึ่ง อยู่ ทางปลายเหนื อ สุด ของหุบเขาแห่ง พวก
มนุษย์ยักษ์ แล้วก็ลงไปที่หุบเขาฮินโนมใต้ไหล่เขาของคนเย
บุ สแล้วลงไปถึงเมืองเอนโรเกล 17 แล้วโค้งไปทางทิศเหนื อ
ตรงไปถึง เอนเชเมช จากที่ นั ่นก็ ตรงไปยัง เกลี โลท ซึ่ง อยู่
ตรงข้ามกับทางข้ามเขาชื่ออดุมมิม แล้วลงไปยังก้อนหินโบ
ฮันบุตรชายของรู เบน 18 แล้วผ่านไปทางทิศเหนื อถึงไหล่เขา
ตรงข้ามอาราบาห์แล้ว ลงไปสู่ อาราบาห์ 19 แล้ว พรมแดนก็
ผ่านไปทางทิศเหนื อถึงไหล่ เขาที่ เบธฮกลาห์ และพรมแดน
ไป สิน
้ สุด ลง ที่ อ่าว ด้าน เหนื อ ของ ทะเล เค็มที่ ปลาย ใต้ ของ
แม่ น้ํา จอร์แดน นี่ เป็น พรมแดนด้านใต้ 20 แม่น้าํ จอร์แดน
กัน
้ เป็นพรมแดนทางตะวันออก นี่ เป็นมรดกของคนเบนยา
มินตามครอบครัวของเขา มีพรมแดนดังนี้ ล้อมรอบ 21 ฝ่าย
หัวเมืองของตระกูลคนเบนยามินตามครอบครัวของเขา คือ
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เมืองเยรีโค เบธฮกลาห์ หุบ เขาเคซีส 22 เบธอาราบาห์ เศ
มาราอิม เบธเอล 23 อัฟ วิม ปาราห์ โอฟราห์ 24 เคฟารัม โม
นี โอฟนี เกบา รวมเป็น สิบ สองหัว เมืองกับ ชนบทของเมือง
นั ้นๆด้วย 25 กิเบโอน รามาห์ เบเอโรท 26 มิสเปห์ เคฟี ราห์
โมซาห์ 27 เรเคม อิรเปเอล ทาระลาห์ 28 เศลา เอเลฟ เยบุส
คือเยรู ซาเล็ม กิเบอาห์และคีรย
ิ าท รวมเป็นสิบสี่หว
ั เมืองกับ
ชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย นี่ เป็น มรดกของคนเบนยามินตา
มครอบครัวของเขา
1

19

สลากที่ สองออกมาเป็น ของสิ เมโอน เพื่อ คนตระกูล สิ
เมโอนตามครอบครัว ของเขา มรดกของเขาอยู่ ท่ามกลาง
มรดกของคนยูดาห์ 2 มีเมืองเหล่านี้ เป็นมรดก คือเบเออร์เช
บา เชบา โมลาดาห์ 3 ฮาซารชู อาล บาลาห์ เอเซม 4 เอล
โท ลัด เบธูล โฮ รมาห์ 5 ศิกลาก เบ ธมาร คา โบท ฮา ซา รสู
สาห์ 6 เบธเล บา โอท และ เมือง ชา รุ เฮน รวม เป็น สิบ สาม
หัว เมือง กับ ชนบท ของ เมือง นั ้นๆ ด้วย 7 อายิน ริม โมน เอ
เธอ ร์ อาชาน รวม เป็น สี่ หัว เมือง กับ ชนบท ของ เมือง นั ้นๆ
ด้วย 8 รวม ทัง้ บรรดา ชนบท ที่อยูรอบ
่
หัว เมือง เหล่า นี้ ไกล
ออกไปจนถึง เมืองบาอาลัทเบเออร์ เมืองรามาห์ที่ภาคใต้
เหล่านี้ เป็นมรดกของตระกูลคนสิเมโอนตามครอบครัวของ
เขา 9 มรดกของคนสิ เมโอนเป็น ดิน แดนในส่วนแบ่ง ของ
คน ยู ดาห์ เพราะ ว่า ส่วน ของ คน ยู ดาห์ นั้น ใหญ่เกิน ไป คน
สิ เม โอน จึง ได้ รับ มรดก อยู่ ท่ามกลาง มรดก ของ คน ยู ดาห์
10 สลากที่ สามขึ้น มาเป็ น ของคนเศบูลุนตามครอบครัว ของ
เขา และอาณาเขตที่ เป็น มรดกของเขาก็ ยื่น ออกไปถึง สา
ริด 11 แล้ว พรมแดนของเขายื่น ออกไปทางด้านทะเล เรือ
่ ย
ไป จนถึง มา รา ลาห์ และ มา จด เมือ งดับเบเชท แล้ว มา ถึง
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แม่น้ํา ที่อยูตรงหน้
่
า โยกเนอั ม 12 จากสาริด พรมแดนยื่น ไป
อีก ทิศ หนึ่ ง ทางด้านตะวัน ออกตรงทางดวงอาทิตย์ขึ้น ถึง
พรมแดนเมืองคิสโลททาโบร์ แล้ว ยื่น ไปถึง เมือ งดาเบรัท
แล้วขึ้นไปถึงเมืองยาเฟีย 13 จากที่ นั่นพรมแดนผ่านไปทาง
ตะวันออกถึงเมืองกัธเฮเฟอร์ และถึงเมืองเอทคาซิน เรือ
่ ย
ไปจนถึง ริม โมน พรมแดนก็โค้ง เข้าหาเมืองเนอาห์ 14 และ
ทางทิศ เหนื อ พรมแดนโค้ง เข้า มาถึง เมืองฮัน นาโธน และ
สิน
้ สุด ลงที่ หุบ เขายิฟ ทาห์ เอล 15 และเมืองขัท ตาท นาหะ
ลาล ชิมโรน อิดาลาห์ และเมืองเบธเลเฮม รวมเป็นสิบสอง
หัวเมืองกับชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย 16 นี่ เป็นมรดกของคน
เศบูลุนตามครอบครัว ของเขา คือ หัว เมืองต่างๆกับ ชนบท
ของเมืองนั ้นๆด้วย 17 สลากที่สี่ ออกมาเป็น ของอิส สาคาร์
เพื่อ คนอิส สาคาร์ตามครอบครัว ของเขา 18 อาณาเขตของ
เขารวมเมืองยิสเรเอล เคสุลโลท ชูเนม 19 ฮาฟาราอิม ชิโยน
อา นา หะ ราท 20 รับ บีท คีชิโอน เอ เบส 21 เร เมท เอน กัน
นิ ม เอน หัด ดาห์ เบธปัส เซส 22 และ พรมแดน ยัง จด เมือง
ทา โบร์ ชา หะซุมาห์ เบธเช เมช และ พรมแดน นี้ ไป สิน
้ สุด
ลงที่แม่น้าํ จอร์แดน รวมเป็น สิบ หกหัว เมืองกับ ชนบทของ
เมืองนั ้นๆด้วย 23 นี่ เป็นมรดกของตระกูลคนอิสสาคาร์ตาม
ครอบครัว ของเขา คือ ทัง้ หัว เมืองและชนบทของเมืองนั ้นๆ
ด้วย 24 สลากที่ หา้ ออกมาเป็น ของตระกูล คนอาเชอร์ตาม
ครอบครัว ของ เขา 25 อาณาเขต ของ เขา รวม เมือง เฮลขัท
ฮาลี เบเทน อัค ชาฟ 26 อาลัม เมเลค อามาด มิชอาล ทาง
ทิศตะวันออกจดคารเมล และเมืองชิโหลบ
ิ นาท 27 แล้วเลี้ยว
ไปทางดวงอาทิตย์ ข้น
ึ ไปยัง เบธดาโกนจดเขตเศบูลุนและ
หุบ เขา ยิฟ ทาห์ เอล ไป ทาง ด้าน เหนื อ ถึง เมือง เบธ เอ เมค
และ เนอี เอล เรือ
่ ย ไป ทาง ด้าน ซ้าย ถึง เมือง คาบูล 28 เฮ โบ
รน เรโหบ ฮัม โมน คา นาห์ ไกล ไป ถึง มหา ไซ ดอน 29 แล้ว
พรมแดน ก็ เลี้ยว ไป ถึง รา มาห์ ไป ถึง เมือง ที่มีกําแพง ล้อม
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รอบ ชื่อ ไท ระ แล้ว พรมแดน ก็ เลี้ยว ไป ถึง เมือง โฮ สาห์ ไป
สิน
้ สุด ลง ที่ทะเล จาก ฝั่ ง ทะเล ไปถึงอัค ซีบ 30 อุม มาห์ อา
เฟก และ เรโหบ รวม เป็น ยีสิ
่ บ สอง หัว เมือง กับ ชนบท ของ
31
เมืองนั ้นๆด้วย นี่ เป็น มรดกของตระกูล คนอาเชอร์ ตาม
ครอบครัว ของเขา ทัง้ หัว เมืองกับ ชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย
32 สลากที่ หกออกมาเป็ น ของคนนั ฟ ทาลี เพื่อ คนนั ฟ ทาลี
ตามครอบครัว ของเขา 33 อาณาเขตของเขาเริม
่ จากเฮเลฟ
จากอาโลนไปถึง ศานั น นิ ม และอาดามี เนเขบ และยับ เน
เอลไกลไปจนถึงเมืองลัคคูม และสิน
้ สุดลงที่แม่น้าํ จอร์แดน
34 แล้ว พรมแดน ก็ เลี้ยว ไป ทาง ด้าน ตะวัน ตก ถึง เมือง อัส
โนททาโบร์ จากที่ นั ่น ไปถึง หุ กกอกจดเขตเศบูลุนทางทิศ
ใต้ และ เขต อา เชอ ร์ ทาง ทิศ ตะวัน ตก และ เขต ยู ดาห์ ทาง
ดวงอาทิตย์ข้ึนที่แม่น้าํ จอร์แดน 35 เมืองที่มีกําแพงล้อมคือ
เมือง ศิดดิม เศ อร์ ฮัม มัท รัคคัท คินเน เรท 36 อา ดา มาห์
รา มาห์ ฮา โซร์ 37 คา เดช เอ เด รอี เอน ฮา โซร์ 38 ยิ โรน
มิกดัล เอล โฮ เรม เบธา นาท และ เบธเช เมช รวม เป็น สิบ
เก้าหัวเมืองกับชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย 39 นี่ เป็นมรดกของ
ตระกูล คนนั ฟ ทาลี ตามครอบครัว ของเขา ทัง้ หัว เมืองกับ
ชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย 40 สลากที่เจ็ดก็ ออกมาเป็น ของ
ตระกูล คนดานตามครอบครัว ของเขา 41 และอาณาเขตที่
เป็น มรดกของเขา รวมเมืองโศราห์ เอชทาโอล อิรเชเมช
42 ชาอาลับ บิน อัย ยาโลน ยิ ทลาห์ 43 เอโลน ทิม นาห์ เอโค
รน 44 เอลเทเคห์ กิบเบโธน และบาอาลัท 45 เยฮุด เบเนเบ
ราค กัทริมโมน 46 เมยารโคน และรัคโคนและพรมแดนตรง
เมืองยัฟฟา 47 อาณาเขตคนดานน้ อยไปสําหรับพวกเขา คน
ดาน จึง ขึ้น ไป สู้ รบ กับ เมือง เลเชม เมื่อยึด ได้ก็ประหาร เสีย
ด้วย คม ดาบ จึง ยึด ครอง ที่ดิน และ ตัง้ อยูที
่ ่ นั ่น เรียก เมือง
เลเชมว่า ดาน ตามชื่อ ของดานบรรพบุรุษ ของตน 48 นี่ เป็น
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มรดกของตระกูลคนดานตามครอบครัวของเขา ทัง้ หัวเมือง
กับ ชนบท ของ เมือง นั ้นๆ ด้วย 49 เมื่อ ได้แบ่งดิน แดน ส่วน
ต่างๆของแผ่น ดิน นั ้น เป็น มรดกเสร็จ สิน
้ แล้ว คนอิสราเอล
ก็ได้มอบส่วนมรดกในหมู่ พวกเขาให้แก่โยชูวาบุตรชายนูน
50 ตามบัญชาของพระเยโฮวาห์ เขาก็ได้ยกเมืองที่ ท่านขอ
ไว้ให้แก่ท่าน คือเมืองทิมนาทเสราห์ในแดนเทือกเขาแห่งเอ
ฟราอิม ท่านก็ เสริม สร้างเมืองนั ้น เสีย ใหม่ และเข้า อยูที
่ ่ นั่น
51 ที่กล่าวมานี้ เป็ นมรดกที่ เอเลอาซาร์ปุโรหิตกับโยชูวาบุตร
ชาย นูน และ หัวหน้า บรรพบุรุษ ของ ตระกูล ต่างๆ แห่ง คน
อิสราเอลจับ สลากแบ่ง ให้ เป็น มรดกที่ชีโลห์ ต่อ พระพักตร์
พระเยโฮวาห์ ณ ประตูพลับ พลาแห่ง ชุมนุม ดังนี้ แหละเขา
ทัง้ หลายก็ทําการแบ่งปันแผ่นดินสําเร็จลง

20
การแต่งตัง้ เมืองลี้ภัย
แล้ว พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โยชูวาว่า 2 “จงกล่าวแก่ คน
อิสราเอลว่า ‘จงกําหนดตัง้ เมืองลี้ภัย ซึ่งเราได้พูดกับเจ้าทัง้
หลายทางโมเสสแล้วนน
ั ้ 3 เพื่อว่าผู้ฆ่าคนที่ได้ฆ่าคนใดด้วย
มิได้เจตนาหรือ ไม่ จงใจจะได้หนี ไปอยูที
่ ่ นั่น เมืองเหล่า นี้ จะ
ได้เป็นที่ลี้ภัยของเจ้าเพื่อให้พ้นจากผูอ
้ าฆาตโลหิต 4 ให้ผู้นั ้น
หนี ไปยังเมืองเหล่านี้ เมืองใดเมืองหนึ่ ง และยืนอยูที
่ ่ทางเข้า
ประตู เมืองนั ้น และอธิบายเรือ
่ งของตนให้แก่พวกผู้ใหญ่ใน
เมือง นั ้น ให้ทราบ แล้ว เขา ทัง้ หลาย จะ นํา ผู้ นั ้น เข้าไป ใน
เมือง กําหนด ที่ให้อยูแล
่ ้ว ผู้ นั ้น จะ อยูที
่ ่นั ่น ใน หมู่ พวก เขา
ทัง้ หลาย 5 และ ถ้า ผู้ อาฆาต โลหิต ไล่ ตาม เขา ไป ผู้ใหญ่จะ
ไม่ มอบ ผู้ ฆ่า คน นั ้น ไว้ ใน มือ ของ ผู้ อาฆาต โลหิต เพราะ ว่า
1
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ผู้ นั ้น ได้ ฆ่า เพื่อน บ้าน ของ ตน ด้วย ไม่มีเจตนา มิได้เกลียด
ชัง เขา แต่ก่อน 6 และ ผู้ นั ้น จะ อาศัย อยู่ ใน เมือง นั ้น จนกว่า
เขาจะยืน ต่อ หน้า ชุมนุมชนเพื่อ รอรับ การพิพากษา จนกว่า
มหาปุโรหิต ในเวลานั ้น สิน
ิ ผู้ฆ่า คนนั ้น จึง จะกลับ ไปยัง
้ ชีวต
เมือง ของ ตน ไป บ้าน ของ ตน ไป ยัง เมือง ที่ เขา จาก มา นั ้น
ได้’ ” 7 ดัง นั ้น เขาจึง กําหนดตัง้ เมืองเคเดชในกาลิ ลี ในแดน
เทือกเขานั ฟ ทาลี และเมืองเชเคมในแดนเทือกเขาของเอ
ฟราอิม และคี ร ิยาทอารบา คือ เฮโบรน ในแดนเทือกเขา
ยู ดาห์ 8 และ ทาง ฟาก ตะวัน ออก ของ แม่น้ํา จอร์แดน ข้าง
โน้ น ตรงเมืองเยรีโคนัน
้ เขาได้ กํา หนดเมืองเบเซอร์ในถิน
่
ทุรกัน ดารบนที่ราบจากที่ดินคนตระกูล รู เบน และเมืองรา
โมทในกิ เลอาดจากที่ดินคนตระกูล กาด และเมืองโกลาน
ใน บา ชาน จาก ที่ดิน คน ตระกูล มนั ส เสห์ 9 หัว เมือง เหล่า
นี้ เป็น เมืองที่ กําหนดไว้ให้คนอิสราเอลทัง้ หมด และให้ คน
ต่างด้าวผู้ อาศัย อยู่ ในหมู่พวกเขา เพื่อ ว่า ถ้า ผู้ ใดได้ ฆ่า คน
ด้วย มิได้เจตนา จะ ได้หนี ไป ที่ นั ่น ได้ เพื่อ ว่า เขา จะ ไม่ ต้อง
ตายด้วยมือของผู้อาฆาตโลหิต จนกว่าเขาจะได้ ยน
ื ต่อหน้า
ชุมนุมชน

21

เมืองต่างๆสําหรับคนตระกูลเลวี
ขณะ นั ้น หัวหน้า บรรพบุรุษ ของ คน เลวี มา หา เอ เลอ า
ซาร์ปุโรหิต และโยชูวาบุตรชายนูน และหัวหน้า บรรพบุรุษ
ของ ตระกูล ต่างๆ ของ คน อิสราเอล 2 และ เขา ได้กล่าว แก่
ท่านเหล่า นั ้น ในเมืองชี โลห์ ในแผ่น ดิน คานาอันว่า “พระเย
โฮวาห์ ทรงบัญชาโดยทางโมเสสว่า ให้มอบหัว เมืองแก่ เรา
ทัง้ หลายเพื่อ จะได้ อาศัย อยู่ ทัง้ ทุ่ง หญ้า สําหรับ ฝูง สัตว์ของ
ข้าพเจ้า ทัง้ หลาย” 3 ดัง นั ้น แหละ ตามพ ระ บัญชา ของ พระ
1
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เย โฮ วาห์ คน อิสราเอล จึง ได้ มอบ เมือง และ ทุ่ง หญ้า ต่อ ไป
นี้ จากมรดกของเขาให้แก่คนเลวี 4 สลากออกมาเป็น ของ
ครอบครัว คนโคฮาท ดัง นั ้น แหละ คนเลวี ซ่ึง เป็น ลูก หลาน
ของ อา โรน ปุโรหิต ได้รับ หัว เมือง โดย จับ สลาก สิบ สาม หัว
เมือง จาก ตระกูล ยู ดาห์ ตระกูล สิ เม โอน และ ตระกูล เบน
ยา มิน 5 ส่วน คน โค ฮาท ที่เหลือ อยู่ ได้รับ หัว เมือง โดย จับ
สลากสิบหัวเมือง จากครอบครัวของตระกูลเอฟราอิม จาก
ตระกูล ดาน และ จาก ครึง่ ตระกูล มนั ส เสห์ 6 คน เกอร์ โชน
ได้ รบ
ั หัว เมืองโดยจับ สลากสิบ สามหัว เมือง จากครอบครัว
ของตระกูล อิส สาคาร์ จากตระกูล อาเชอร์ จากตระกูลนัฟ
ทาลี และจากครึง่ ตระกูล มนั ส เสห์ ในบาชาน 7 คนเมรารี
ตามครอบครัว ของเขา ได้รับ หัว เมืองสิบ สองหัว เมือง จาก
ตระกูล รู เบน ตระกูล กาด และ ตระ กูล เศบูลุน 8 หัว เมือง
และทุ่งหญ้าเหล่านี้ คนอิสราเอลได้จับสลากให้แก่คนเลวีดัง
ที่พระ เย โฮ วาห์ได้บัญชา โดย ทาง โมเสส 9 เขา ให้ หัว เมือง
ต่อ ไปนี้ จากตระกูล ยู ดาห์ และตระกูล สิ เมโอน ตามชื่อดัง นี้
10 เมืองเหล่า นี้ ตกเป็ น ของคนอาโรนคือ ครอบครัว โคฮาท
ครอบครัว หนึ่ ง ซึ่ง เป็น คน เลวี เพราะ สลาก ตก เป็น ของ เขา
ก่อน 11 เขาทัง้ หลายให้ เมืองอารบาแก่เขา อารบาเป็น บิดา
ของอานาค คือเมืองเฮโบรน อยูในแดนเทื
่
อกเขาของยูดาห์
12
รวมทัง้ ทุ่งหญ้ารอบเมืองนั ้นด้วย แต่ทุ่งนาและชนบทของ
เมืองนี้ ได้ยกให้แก่คาเลบบุตรชายเยฟุนเนห์เป็นกรรมสิทธิ์
13 เขาได้ให้เมืองเฮโบรนแก่ ลูก หลานของอาโรนปุโรหิต อัน
เป็น เมืองลี้ ภัย สําหรับ ผู้ ฆ่า คนพร้อมทัง้ ทุ่ง หญ้า รอบเมือง
เมืองลิ บนาห์พร้ อมทุ่ง หญ้า 14 เมืองยาททีรพร
์ ้ อมทุ่ง หญ้า
เมือง เอ ช เท โม อา พร้อม ทุ่ง หญ้า 15 เมือง โฮ โลน พร้อม ทุ่ง
หญ้า เมืองเดบีรพร
์ ้อมทุ่งหญ้า 16 เมืองอายินพร้อมทุ่งหญ้า
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เมืองยุทธาห์พร้ อมทุ่ง หญ้า เมืองเบธเชเมชพร้อมทุ่ง หญ้า
รวมเป็น เก้า หัว เมืองจากสองตระกูลนี้ 17 จากตระกูล เบน
ยามิน มีเมือ งกิเบโอนพร้อมทุ่ง หญ้า เมืองเกบาพร้อมทุ่ง
หญ้า 18 เมืองอานาโธทพร้อมทุ่ง หญ้า เมือ งอัล โมนพร้อม
ทุ่ง หญ้า รวม สี่หัว เมือง 19 หัว เมือง ที่ เป็น ของ ลูก หลาน อา
โรนปุโรหิต รวมกัน สิบ สามหัว เมือง พร้ อมกับทุ่ง หญ้า รอบ
ทุก เมือง 20 ส่วนคนโคฮาทที่เหลือ อยูซึ
่ ่ง เป็น ครอบครัว คน
โคฮาทของคนเลวีนั ้น หัว เมืองที่ เขาได้ รบ
ั โดยสลากมาจาก
ตระ กูล เอ ฟ รา อิม 21 เมือง ที่ เขา ให้ คือ เมือง เชเคม เป็น
เมืองลี้ ภัย ของผู้ ฆ่า คนพร้อมทุ่ง หญ้า ในแดนเทือกเขาของ
เอ ฟ รา อิม เมือง เก เซอร์พร้ อม ทุ่ง หญ้า 22 เมือง ขิบ ซา อิม
พร้อมทุ่งหญ้า เมืองเบธโฮโรนพร้อมทุ่งหญ้า รวมเป็นสี่หัว
เมือง 23 และจากตระกูลดาน มีเมืองเอลเทเคพร้อมทุ่งหญ้า
กิบเบโธ นพ ร้ อม ทุ่ง หญ้า 24 อัย ยา โลน พร้อม ทุ่ง หญ้า กัท
ริม โมนพร้ อมทุ่ง หญ้า รวมสี่หัว เมือง 25 และจากคนมนั ส
เสห์ครึ่ง ตระกูล มีเมือง ทา อา นาค พร้อม ทุ่ง หญ้า และ กัท
ริม โมนพร้อมทุ่ง หญ้า รวมเป็น สองหัว เมือง 26 หัว เมืองซึ่ง
เป็น ของ ครอบครัว คน โค ฮาท ที่เหลือ อยูนั
่ ้น มีสิบ หัว เมือง
ด้วยกัน พร้ อมกับทุ่ง หญ้า รอบทุก เมือง 27 เขาให้ เมืองจาก
คนมนั สเสห์ครึ่งตระกูลแก่คนเกอร์โชน ครอบครัวหนึ่ งของ
คนเลวี คือ เมืองโกลานในบาชาน เป็น เมืองลี้ ภัย ของผู้ ฆ่า
คน พร้ อมทุ่ง หญ้า และเมืองเบเอชเท-ราห์พร้ อมทุ่ง หญ้า
รวมเป็น สองหัว เมือง 28 และจากตระกูล อิส สาคาร์ มีเมือง
คีชิโอน พร้อม ทุ่ง หญ้า ดา เบรัท พร้อม ทุ่ง หญ้า 29 เมือง ยา
รมูทพร้อมทุ่งหญ้า เอนกันนิ มพร้อมทุ่งหญ้า รวมสี่หัวเมือง
30 และ จาก ตระกูล อา เชอ ร์ มีเมือ งมิช อา ล พร้อม ทุ่ง หญ้า
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อับ โดนพร้อมทุ่ง หญ้า 31 เมืองเฮลขัท พร้อมทุ่ง หญ้า เมือง
เรโหบพร้อมทุ่ง หญ้า รวมสี่หัว เมือง 32 และจากตระกูลนัฟ
ทาลี เมืองคาเดชในกาลิ ลี เป็น เมืองลี้ ภัย ของผู้ ฆ่า คน พร้
อมทุ่ง หญ้า เมืองฮัม โมทโดร์พร้ อมทุ่ง หญ้า และเมืองคาร
ทานพร้อมทุ่ง หญ้า รวมสามหัว เมือง 33 หัว เมืองที่ เป็น ของ
คน เกอร์ โชน ตาม ครอบ ครัวนัน
้ รวม กันมีสิบ สาม หัว เมือง
พร้อมกับทุ่งหญ้ารอบทุกเมือง 34 เขาให้หว
ั เมืองจากตระกูล
เศบูลุนแก่ครอบครัวคนเมรารี คือคนเลวีที่เหลืออยู่ มีเมือง
โยกเนอัมพร้อมทุ่งหญ้า เมืองคารทาห์พรอ
้ มทุ่งหญ้า 35 เมือ
งดิ มนาห์พร้อมทุ่งหญ้า เมืองนาหะลาลพร้อมทุ่งหญ้า รวม
สี่หัว เมือง 36 และจากตระกูล รู เบน มีเมืองเบเซอร์พร้ อมทุ่ง
หญ้า เมืองยาฮาสพร้อมทุ่ง หญ้า 37 เมืองเคเดโมทพร้อม
ทุ่งหญ้า เมืองเมฟาอัทพร้อมทุ่งหญ้า รวมสี่หัวเมือง 38 และ
จากตระกูล กาด มีเมืองราโมทในกิ เลอาด เป็น เมืองลี้ ภัย
ของ ผู้ ฆ่า คน พร้ อม ทุ่ง หญ้า เมือง มา หะ นา อิม พร้อม ทุ่ง
หญ้า 39 เมืองเฮชโบนพร้ อมทุ่ง หญ้า เมืองยาเซอร์พร้ อม
ทุ่ง หญ้า รวม ทัง้ หมด เป็น สี่หัว เมือง 40 เมือง ซึ่ง เป็น ของ
คน เม รา รี ตาม ครอบครัว ซึ่ง เป็น ครอบครัว คน เลวีที่เหลือ
อยูนั
่ ้น เมือง ที่ เป็น ส่วน แบ่ง ของ เขา ทัง้ หมด มีสิบ สอง หัว
เมือง 41 หัวเมืองของคนเลวี ซึ่งอยู่ท่ามกลางกรรมสิทธิข
์ อง
คนอิสราเอลนั ้น รวมทัง้ หมดมีสี่สิบแปดหัว เมืองพร้อมทุ่ง
หญ้า ประจํา เมือง 42 เมืองเหล่า นี้ แต่ละเมืองมีทุ่ง หญ้า ล้อม
รอบ ทุกเมืองก็มีอย่างนี้ 43 ดังนี้ แหละพระเยโฮวาห์ประทาน
แผ่น ดิน ทัง้ สิน
้ แก่ คนอิสราเอลดัง ที่พระองค์ทรงปฏิญาณ
ว่าจะให้แก่บรรพบุรุษของเขา เมื่อเขาทัง้ หลายยึดแล้วก็เข้า
ไป ตังบ
้ ้าน เมือง อยูที
่ ่ นั ่น 44 และ พระ เย โฮ วาห์ ประทาน ให้
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เขามีความสงบอยูทุ
่ กด้าน ดังที่พระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับ
บรรพบุรุษ ของเขา ไม่มีศัตรู สัก คนเดียวยืน หยัด ต่อสู้ เขาได้
พระเยโฮวาห์ทรงมอบศัตรู ของเขาให้อยูในกํ
่
ามือของเขาทัง้
45
สิน
้ แล้ว สรรพสิงอ
่ ันดีทุกอย่างซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงตรัส
กับวงศ์วานอิสราเอลนั ้นก็ไม่ขาดสักสิง่ เดียว สําเร็จทัง้ สิน
้

22
ตระกูลต่างๆที่อยูฟากทิ
่
ศตะวันออกของแม่น้ําจอร์แดน
ได้สร้างแท่นบูชาเป็นที่ระลึก
1

คราว นั ้น โย ชู วา ได้ เรียก คน รู เบน คน กาด คน มนั ส
เสห์ครึ่ง ตระกูล มา 2 และ กล่าว แก่ เขา ทัง้ หลาย ว่า “ท่าน
ทัง้ หลายได้ ทํา ทุก อย่างซึ่ง โมเสสผู้รับ ใช้ของพระเยโฮวาห์
บัญชาท่านไว้ และได้ เชื่อฟังเสียงของข้าพเจ้าในสารพัดซึ่ง
ข้าพเจ้า ได้ บัญชาท่าน 3 นานวัน แล้ว จนบัดนี้ ท่านมิได้ทอด
ทิง้ ญาติพี่น้ องของท่าน แต่ได้ระมัดระวัง ที่ จะกระทํา ตามพ
ระบัญชาของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน 4 บัดนี้ พระเย
โฮวาห์ พระเจ้า ของท่านได้ โปรดให้พี่น้ องของท่านหยุด พัก
แล้ว ดัง ที่พระองค์ทรง สัญญา ไว้ กับ เขา ฉะนั ้น บัดนี้ ท่าน
จง กลับ ไป สู่เต็นท์ของ ท่าน เถิด ไป สู่แผ่น ดิน ซึ่ง ท่าน ถือ
กรรมสิทธิ์ ซึ่ง โมเสสผู้รับ ใช้ของพระเยโฮวาห์ ยกให้ ท่านที่
ฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างโน้ น นั ้น 5 แต่จงระวัง ให้ มากที่ จะ
ปฏิ บัติตามพระบัญญัติและพระราชบัญญัติซึ่ง โมเสสผู้รับ
ใช้ของ พระ เย โฮ วาห์ บัญชา ท่าน ไว้ คือ ที่ จะ รัก พระ เย โฮ
วาห์ พระเจ้า ของท่าน และดําเนิ น ในพระมรรคาทัง้ สิน
้ ของ
พระองค์ และ รักษา พระ บัญญัติของ พระองค์ และ ติดพัน
อยู่กับพระองค์ และปรนนิ บัติพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจของ
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ท่าน” 6 โยชู วาจึง ได้ อวยพรเขาและส่ง เขากลับ ไปยัง เต็นท์
ของ เขา ทุก คน 7 ส่วน คน มนั ส เสห์ครึ่ง ตระ กูลนัน
้ โมเสส
ได้มอบให้เขาถือ กรรมสิทธิ์ ในเมืองบาชาน แต่อีกครึง่ ตระ
กูลนัน
้ โยชูวามอบให้เขามีกรรมสิทธิข้
์ างเคียงกับพี่น้องของ
เขาที่ ฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างด้านตะวัน ตกนี้ และเมื่อ โยชู
วาส่งเขากลับไปยังเต็นท์ของตน ท่านได้อวยพรเขา 8 กล่าว
แก่ เขา ว่า “จง กลับ ไป ยัง เต็นท์ ของ ท่าน ทัง้ หลาย พร้อม
กับทรัพย์สมบัติมัง่ คังม
่ ีฝูงสัตว์มากมาย มี เงิน ทองคํา ทอง
สัมฤทธิ์ และเหล็ก และเสื้อผ้าเป็นอันมาก จงแบ่งของที่รบ
ิ
9
มาจากศัตรู ของท่านให้แก่พี่น้ องของท่าน” คนรู เบน คน
กาดและคนมนั ส เสห์ครึ่ง ตระกูล ได้ แยกจากคนอิสราเอล
ที่ชีโลห์ ซึ่ง อยู่ ในแผ่น ดิน คานาอัน กลับ ไปอยู่ ในแผ่นดินกิ
เลอาด เป็น แผ่นดินที่ เขาถือ กรรมสิทธิ์ ซ่ึง เขาได้เข้า ตัง้ อยู่
ตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์โดยทางโมเสส 10 และเมื่อ
เขาทัง้ หลายมาถึงท้องถินที
่
น
่ ่ใกล้แม่น้าํ จอร์แดนที่อยูในแผ่
ดินคานาอัน คนรู เบน คนกาด และคนมนั สเสห์ครึ่งตระกูล
ได้สร้าง แท่น บูชา แท่น หนึ่ ง ที่ใกล้แม่น้าํ จอร์แดน เป็น แท่
นขนาดมหึมา 11 และคนอิสราเอลได้ยน
ิ คนพูดกัน “ดูเถิด
คนรู เบน คนกาดและคนมนั สเสห์ครึ่งตระกูล ได้สร้างแท่น
บูชา ที่ พรมแดน แผ่น ดิน คา นา อัน ใน ท้อง ถิน
่ ใกล้แม่น้าํ
12
จอร์แดน ใน ด้าน ที่ เป็น ของ คน อิสราเอล” และ เมื่อ คน
อิสราเอลได้ยน
ิ เช่นนั ้น ชุมนุมชนอิสราเอลทัง้ หมดก็ ไปรวม
กันที่ เมืองชี โลห์ เพื่อ จะขึ้น ไปทํา สงครามกับ เขา 13 แล้ว คน
อิสราเอลจึง ใช้ฟีเนหัสบุตรชายเอเลอาซาร์ปุโรหิต ไปยัง คน
รู เบน คนกาด และคนมนั สเสห์ครึ่งตระกูลในแผ่นดินกิเลอ
าด 14 พร้ อมกับ ประมุข สิบ คน คนหนึ่ ง จากแต่ละตระกูล ใน
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อิสราเอล ทุกคนเป็นหัวหน้าเรือนบรรพบุรุษในคนอิสราเอล
ที่ นั บ เป็น พันๆ 15 เมื่อ เขามาถึง คนรู เบน คนกาด และคน
มนั สเสห์ครึ่งตระกูลในแผ่นดินกิเลอาด เขาก็กล่าวแก่พวก
เห ล่านั ้นว่า 16 “ชุมนุม ชน ทัง้ สิน
้ ของ พระ เย โฮ วาห์กล่าว
ดังนี้ ว่า ‘ท่าน ทัง้ หลาย ได้ กระทํา การ ละเมิด อะไร เช่น นี้ ต่อ
พระเจ้า ของอิสราเอลหนอ ซึ่ง ในวัน นี้ ท่านทัง้ หลายได้ หัน
กลับ จากติด ตามพระเยโฮวาห์ โดยท่านได้ สร้างแท่น บูชา
สําหรับ ตัว เป็นการกบฏต่อ พระเยโฮวาห์ ในวัน นี้ 17 ความ
ชัว่ ช้า ซึ่ง เรา ทํา ที่ เมือง เป โอร์ นั้น ยัง ไม่ พอ เพียง หรือ ซึ่ง
จน กระทัง่ วัน นี้ เรา ยัง ชําระ ตัว ของ เรา ให้ สะอาด ไม่ หมด
เลย และ ซึ่ง เป็น เหตุให้ภัย พิบัติเกิด แก่ ชุมนุม ชน ของ พระ
เย โฮ วาห์ 18 ใน วัน นี้ ท่าน ทัง้ หลาย จะ หัน ไป เสีย จาก การ
ติด ตามพระเยโฮวาห์หรือ ถ้า ท่านทัง้ หลายกบฏต่อ พระเย
โฮ วาห์ ใน วัน นี้ ใน วัน พรุ ง่ นี้ พระองค์จะ ทรง กริว้ ต่อ ชุมนุม
ชนอิสราเอลทัง้ หมด 19 แต่ถ้า แผ่นดินที่ เป็น กรรมสิทธิข
์ อง
ท่าน ไม่สะอาด จง ข้าม ไป ใน แผ่นดินที่ เป็น กรรมสิทธิ์ ของ
พระเยโฮวาห์ ซ่ึง เป็นที่ ตัง้ แห่ง พลับพลาของพระเยโฮวาห์
และมาถือกรรมสิทธิอยู
่ ามกลางพวกเราเถิด ขอแต่ เพียง
์ ท่
อย่า กบฏ ต่อ พระ เย โฮ วาห์ หรือ กบฏ ต่อ เรา โดยที่ ท่าน
ทัง้ หลายสร้างแท่น บูชาสําหรับ ตัว นอกจากแท่น บูชาแห่ง
พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเราทัง้ หลาย 20 อาคานบุตรชาย
เศ-ราห์ได้กระทํา การ ละเมิด ใน เรือ
่ ง ของ ที่ถูก สาป แช่ง นั ้น
ไม่ใช่หรือ พระพิโรธก็ตกเหนื อชุมนุมชนอิสราเอลทัง้ สิน
้ เขา
21
มิได้พินาศแต่คนเดียวในเรือ
่ งความชัว่ ช้าของเขา’ ” ขณะ
นั ้น คน รู เบน คน กาด และ คน มนั ส เสห์ครึ่ง ตระกูล ได้ ตอบ
ผู้ หัวหน้า ของ คน อิสราเอลที่ นั บ เป็น พันๆ ว่า 22 “พระ เย โฮ
วาห์ พระเจ้า ของ พระ ทัง้ หลาย พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ
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พระ ทัง้ หลาย พระองค์ทรง ทราบ และ อิสราเอล จะ ทราบ
เสีย ด้วย ถ้าว่า เป็นการ กบฏ หรือ ละเมิด ต่อ พระ เย โฮ วาห์
(ก็ขอ อย่า ไว้ชีวิต พวก เรา ใน วัน นี้ เลย ) 23 ที่ว่า เรา ได้ สร้าง
แท่ นบูชานน
ั ้ เพื่อ หัน จาก ติด ตาม พระ เย โฮ วาห์ หรือ พวก
เราได้ สร้างไว้เพื่อ ถวายเครือ
่ งเผาบูชา หรือ ธัญ ญบูชาหรือ
ถวายสันติบูชาบนแท่นนั ้น ขอพระเยโฮวาห์ทรงลงโทษเถิด
24 เปล่า เลย แต่พวกเราได้ สร้างไว้ ด้วยเกรงว่า ในเวลาต่อ
ไปภายหน้าลูกหลานของท่านอาจจะกล่าวต่อลูกหลานของ
เรา ว่า ‘เจ้า มี ส่วน เกี่ยว พัน อะไร กับ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า
ของอิสราเอล 25 เพราะว่า พระเยโฮวาห์ ทรงกําหนดแม่น้ํา
จอร์แดนเป็น พรมแดนระหว่างเรากับ เจ้า ทัง้ หลายนะ คนรู
เบนและคนกาดเอ๋ย พวกเจ้า ไม่มีส่วนในพระเยโฮวาห์’ ดัง
นั ้น แหละลูก หลานของท่านอาจกระทํา ให้ ลูก หลานของเรา
ทัง้ หลายหยุด เกรงกลัว พระเยโฮวาห์ 26 เพราะฉะนั ้น เราจึง
ว่า ‘ให้เราสร้างแท่น บัดนี้ มิใช่สําหรับ ถวายเครือ
่ งเผาบูชา
หรือ เครือ
่ ง สัตว บูชา ใดๆ 27 แต่เพื่อ เป็น พยาน ระ หว่าง เรา
กับท่า นทัง้ หลาย และระหว่างคนชัว่ อายุ ต่อ จากเราว่า เรา
ทัง้ หลายจะกระทําการปรนนิ บัติพระเยโฮวาห์ต่อพระพักตร์
ของพระองค์ ด้วยเครือ
่ งเผาบูชา และเครือ
่ งสัตวบูชา และ
เครือ
่ งสันติบูชา ด้วยเกรงว่า ลูก หลานของท่านจะกล่าวแก่
ลูกหลานของเราในเวลาต่อไปว่า “เจ้าไม่มีส่วนในพระเยโฮ
วาห์” ’ 28 และเราคิดว่า ถ้ามีใครพูดเช่นนี้ กับเราหรือกับเชื้อ
สายของเราในเวลาข้างหน้า เราก็จะกล่าวว่า ‘ดูเถิด นั ่นเป็น
แท่น จําลองของแท่น แห่ง พระเยโฮวาห์ บรรพบุรุษ ของเรา
กระทํา ไว้ มิใช่เพื่อ ถวายเครือ
่ งเผาบูชาหรือ เครือ
่ งสัตวบูชา
29
แต่เพื่อ เป็น พยาน ระ หว่าง เรา กับท่าน’ ขอ พระเจ้า อย่า
ยอมให้ เรากบฏต่อ พระเยโฮวาห์เลย และหัน จากติด ตาม
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พระเยโฮวาห์ เสีย ในวัน นี้ โดยสร้างแท่นอ่น
ื สําหรับ เครือ
่ ง
เผาบูชา ธัญญบูชา เครือ
่ งสัตวบูชา นอกจากแท่ นพระเยโฮ
วาห์ พระเจ้า ของเราซึ่ง ตัง้ อยูที
่ ่หน้า พลับพลาของพระองค์”
30 เมื่อฟีเนหัสปุโรหิตและประมุขของชุมนุมชน และหัวหน้า
คนอิสราเอลที่ นับ เป็น พันๆที่อยูด้
่ วยกัน นั ้น ได้ยน
ิ ถ้อยคํา ที่
คนรู เบน คนกาด และคนมนั ส เสห์กล่าว ก็รู สึ
้ ก เป็นที่ พอใจ
31
มาก
ฟีเนหัสบุตร ชาย ของ เอ เลอ า ซาร์ปุโรหิต จึง กล่าว
แก่ คน รู เบน คน กาด และ คน มนั ส เสห์ว่า “วัน นี้ เรา ทราบ
แล้วว่าพระเยโฮวาห์ทรงสถิตท่ามกลางพวกเรา เพราะท่าน
ทัง้ หลาย มิได้กระทํา การ ละเมิด ต่อ พระ เย โฮ วาห์ ท่าน ได้
ช่วย ให้ ชน อิสราเอล พ้น จาก พระหัตถ์ ของ พระ เย โฮ วาห์”
32 แล้วฟีเนหัสบุตรชายเอเลอาซาร์ปุโรหิต และประมุข ทัง
้
หลายก็กลับ จากคนรู เบน และคนกาด จากแผ่นดินกิ เลอ
าด ไป ยัง แผ่น ดิน คา นา อัน ไป หา คน อิสราเอล แจ้ง ข่าว ให้
เขาทราบ 33 รายงานนั ้น เป็นที่ พอใจคนอิสราเอล และคน
อิสราเอลก็สรรเสริญพระเจ้า และไม่พูดถึงเรือ
่ งที่จะกระทํา
สงครามกับเขา เพื่อทําลายแผ่นดินซึ่งคนรูเบนและคนกาด
ได้ อาศัย อยู่ นั้นอีก เลย 34 คนรู เบนและคนกาดเรียกแท่น
นั ้นว่า แอด เพราะว่า แท่น นั ้น เป็น พยานในระหว่างเราว่า
พระเยโฮวาห์เป็นพระเจ้า

23
1

โยชูวาผู้ชรามากให้คําปรึกษาที่ดี

ต่อ มาอีก นานเมื่อ พระเยโฮวาห์ โปรดให้ อส
ิ ราเอลสงบ
จากการศึก ศัตรู ทัง้ หลายที่ล้อมรอบ และโยชูวามีอายุชรา
ลงมาก 2 โยชูวาก็ เรียกบรรดาคนอิสราเอล ทัง้ พวกผู้ใหญ่
ผู้หัวหน้า ผู้ พิพากษา และ เจ้า หน้าที่ และ กล่าว แก่ เขา ทัง้
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หลายว่า “ข้าพเจ้า แก่ และมีอายุมากแล้ว 3 ท่านทัง้ หลาย
ได้เห็น สารพัด ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านได้ กระทํา
ต่อ บรรดาประชาชาติเหล่า นี้ เพื่อ เห็น แก่ท่าน เพราะว่า พระ
เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน ได้ ทรง สู้ รบ เพื่อ ท่าน 4 ดูเถิด
ประชาชาติที่เหลือ อยูนั
่ ้น ข้าพเจ้า ได้ จับ สลาก แบ่ง ให้ เป็น
มรดก แก่ ตระกูล ของ ท่าน รวม กับ ประชาชาติ ทัง้ สิน
้ ซึ่ง
ข้าพเจ้า ได้ ขจัด ออกเสีย ตัง้ แต่แม่น้าํ จอร์แดนจนถึง ทะเล
ใหญ่ ทางทิศ ตะวัน ตก 5 พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านจะ
ทรงผลักดัน เขาออกไปให้ พ้น หน้า ท่าน และทรงขับ ไล่ เขา
ให้ ออกไปพ้น สายตาของท่าน และท่านจะได้ ยด
ึ ครองแผ่น
ดิน ของเขา ดัง ที่พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทรงสัญญา
ไว้ ต่อ ท่าน 6 เพราะฉะนั ้น จงมี ความกล้า ในการที่ จะรักษา
และ กระทํา ตาม สิง่ สารพัด ซึ่ง เขียน ไว้ ใน หนั งสือ พระ ราช
บัญญัติของโมเสส เพื่อ จะไม่ได้หัน ไปทางขวามือ หรือ ทาง
ซ้าย มือ 7 เพื่อ ว่า ท่าน จะ มิได้ปะปน กับ ประชาชาติเหล่า นี้
ซึ่ง เหลือ อยู่ ท่ามกลาง ท่าน หรือ ออก ชื่อ พระ ของ เขา หรือ
ปฏิญาณ ใน นาม พระ ของ เขา หรือ ปรน นิ บัติพระ นั ้น หรือ
กราบลงนมัสการพระนั ้น 8 แต่ท่านจงติดพัน อยู่ กับ พระเย
โฮวาห์ พระเจ้า ของท่านดัง ที่ กระทํา อยู่ จนทุก วัน นี้ 9 เพราะ
ว่าพระเยโฮวาห์ทรงขับไล่ประชาชาติที่ใหญ่โตและแข็งแรง
ออกไปให้ พ้น หน้า ท่าน ส่วนท่านเองก็ ยัง ไม่มีผู้ใดต่อ ต้าน
ท่าน ได้ จนถึง วัน นี้ 10 พวก ท่าน คน เดียว จะ ขับ ไล่หน่งึ พัน
คน ให้หนี ไป เพราะ ว่า พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน ต่อสู้
เพื่อท่านดังที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ 11 เพราะฉะนั ้นจงระวัง
ตัว ให้ดีที่จะรัก พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน 12 เพราะว่า
ถ้า ท่าน หัน กลับ และ เข้า ร่วม กับ ประชาชาติเหล่า นี้ ที่เหลือ
อยูในหมู
่
่ พวกท่านโดยแต่งงานกับ เขา คือ ท่านแต่งงานกับ
หญิง ของเขา และเขาแต่งงานกับ หญิง ของท่าน 13 ท่านจง
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ทราบเป็น แน่ เถิด ว่า พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านจะไม่
ทรงขับ ไล่ประชาชาติเหล่า นี้ ออกไปให้ พ้น หน้า ท่าน แต่เขา
จะเป็นบ่วงและเป็นกับดักท่าน เป็นหอกข้างแคร่เป็นหนาม
ยอกตา จนกว่า ท่านจะพินาศไปจากแผ่นดินที่ดีนี้ ซึ่ง พระ
เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน ประทาน แก่ท่าน 14 ดูเถิด วัน
นี้ ข้าพเจ้า กําลัง จะ เป็น ไป ตาม ทาง ของ โลก แล้ว ท่าน ทุก
คน ได้ ทราบ อย่าง สุดจิต สุดใจ ของ ท่าน แล้วว่า ไม่มีสัก สิง่
เดียว ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน ตรัส เกี่ยว กับท่าน
แล้ว ล้ม เหลว ไป สําเร็จ หมด ทุก อย่าง ไม่มีสัก อย่าง เดียว
ที่ล้ม เหลว 15 สิ่ง สารพัด ที่ดีซึ่ง พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ
ท่านสัญญาเกี่ยวกับท่านได้ สําเร็จ เพื่อ ท่านฉั นใด พระเยโฮ
วาห์ก็จะทรงนําสิง่ สารพัดที่ รา้ ยมาถึงท่าน จนกว่าพระองค์
จะ ทําลาย ท่าน เสีย จาก แผ่นดินอันดีนี้ ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์
พระเจ้า ของ ท่าน ประทาน แก่ ท่าน เช่น เดียวกัน 16 ถ้า ท่าน
ทัง้ หลายละเมิด พันธสัญญาแห่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของ
ท่าน ซึ่ง พระองค์ ทรงบัญชาท่านไว้และไปปรนนิ บัติพระอื่น
และกราบลงนมัสการพระนั ้น แล้ว พระพิโรธของพระเยโฮ
วาห์ จะพลุ่ง ขึ้น ต่อ ท่าน แล้วท่านจะพินาศไปอย่างรวดเร็ว
จากแผ่นดินที่ดี ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านประทาน
แก่ท่าน”

24

โยชู วา พวกผู้ใหญ่และบรรดาคนอิสราเอลปฏิญาณว่า
จะปรนนิ บัติพระเจ้า
1 แล้ว โย ชูวาก็ รวบรวม บรรดา ตระกูล คน อิสราเอล มา
ที่ เชเคม แล้ว เรียก พวก ผู้ใหญ่ ผู้หัวหน้า ผู้ พิพากษา และ
เจ้า หน้าที่ ของ อิสราเอล แล้ว เขา ก็ มา ปรากฏ ตัว ต่อ พระ
พักตร์พระเจ้า 2 แล้ว โย ชู วาก ล่า วกับ ประชาชน ทัง้ สินว
้ ่า
“พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ อิส รา เอลตรัสดัง นี้ ว่า ‘ใน กาล
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ดึกดําบรรพ์ บรรพบุรุษ ของ เจ้า อยู่ ฟาก แม่น้ํา ข้าง โน้ น คือ
เท ราห์ บิดา ของ อับ รา ฮัม และ ของ นา โฮร์ และ เขา ปรน
นิ บัติพระ อื่น 3 แล้ว เรา ได้ นํา บิดา ของ เจ้า คืออับ รา ฮัม มา
จากฟากแม่น้ํา ข้างโน้ น และนํา เขามาตลอดแผ่น ดิน คานา
อัน กระทําให้เชื้อสายของเขามีมากมาย เราให้อส
ิ อัคแก่เขา
4 เราให้ยาโคบและเอซาวแก่ อส
ิ อัค และเราได้ให้แดนเทือก
เขาเสอีรแก่
์ เอซาวเป็น กรรมสิทธิ์ แต่ยาโคบและลูก หลาน
ของ เขา ได้ ลง ไป ใน อียป
ิ ต์ 5 และ เรา ได้ใช้โมเสส กับ อา โร
นมา และเราได้ให้ภัยพิบัติเกิดแก่อียป
ิ ต์ด้วยสิง่ ที่เรากระทํา
ท่ามกลางเขานั ้น และภายหลัง เราได้ นํา เจ้า ทัง้ หลายออก
มา 6 แล้วเราก็นําบรรพบุรุษของเจ้าออกจากอียป
ิ ต์และเจ้า
ทัง้ หลายมาถึงทะเล และชาวอียป
ิ ต์ได้ไล่ตามบรรพบุรุษของ
เจ้า ทัง้ หลาย ด้วย รถ รบ และ พล ม้า มา ถึง ทะเลแดง 7 และ
เมื่อ เขาร้องทูล ต่อ พระเยโฮวาห์ พระองค์ก็บันดาลให้ความ
มืด เกิด ขึ้น ระหว่างเจ้า ทัง้ หลายและชาวอียป
ิ ต์ และกระทํา
ให้ ทะเล ท่วม มิด เขา นั ยน์ ตา ของ เจ้า ทัง้ หลาย ได้เห็น สิง่ ที่
เรา กระทํา ใน อียป
ิ ต์ และ เจ้า ทัง้ หลาย อยู่ ใน ถิน
่ ทุรกัน ดาร
ช้า นาน 8 และ เรา ก็ นํา เจ้า ทัง้ หลาย มา ที่แผ่น ดิน ของ คน
อาโมไรต์ ซ่ึง อยูที
่ ่ฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างโน้ น เขาสู้ รบกับ
เจ้า ทัง้ หลาย และเราได้ มอบเขาไว้ ในมือ ของเจ้า และเจ้า
ทัง้ หลายยึด ครองแผ่น ดิน ของเขาและเราก็ ทําลายเขาให้
พ้นหน้าเจ้า 9 คราวนั ้นบาลาคบุตรชายศิปโปร์กษั ตริยเมื
์ อง
โมอับ ได้ลุกขึ้น ต่อสู้ กับ อิสราเอล เขาใช้ให้ไปตามบาลาอัม
บุตร ชาย เบ โอร์ มา ให้แช่ง เจ้า ทัง้ หลาย 10 แต่เรา ไม่ ฟัง บา
ลาอัม เพราะฉะนั ้น เขาจึง อวยพรเจ้า ทัง้ หลายเรือ
่ ยไป ดัง
11
นั ้น เรา จึง ช่วย เจ้า ให้ พ้นมือ ของ เขา
และ เจ้า ทัง้ หลาย
ข้าม แม่ นํ้า จอร์แดน มา ที่ เมือง เย รีโค และ ชาว เมือง เย รี
โคต่อสู้ กับ เจ้า และคนอาโมไรต์ คนเปริ ส ซี คนคานาอัน
คนฮิต ไทต์ คนเกอร์กาชี คนฮี ไวต์ และคนเยบุส และเรา
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ได้ มอบ เขา ไว้ ใน มือ ของ เจ้า ทัง้ หลาย 12 และ เรา ได้ใช้ตัว
ต่อ ไป ข้าง หน้า เจ้า ทัง้ หลาย ซึ่ง ขับ ไล่กษั ตริยทั
์ ง้ สอง ของ
ชาวอาโมไรต์ ไปเสีย ให้ พ้น หน้า เจ้า ไม่ใช่ด้วยดาบหรือด้วย
ธนู ของ เจ้า 13 เรา ได้ ยก แผ่น ดิน ซึ่ง เจ้า ไม่ได้เหนื่ อย กาย
บนนั ้น และยกเมืองซึ่ง เจ้า ทัง้ หลายไม่ ต้องสร้างให้แก่เจ้า
และเจ้า ทัง้ หลายได้เข้า อยู่ เจ้าได้ กิน ผลของสวนองุน
่ และ
สวนมะกอกเทศซึ่งเจ้าไม่ต้องปลูก’ 14 เหตุฉะนั ้น บัดนี้ จงยํา
เกรงพระเยโฮวาห์ และปรนนิ บัติพระองค์ด้วยความจริงใจ
และ ด้วย ความ จริง จง ทิง้ พระ เหล่า นั ้น ซึ่ง บรรพบุรุษ ของ
ท่านได้เคยปรนนิ บัติที่ฟากแม่น้ําข้างโน้ น และในอียป
ิ ต์เสีย
15
และ ท่าน ทัง้ หลาย จง ปรน นิ บัติพระ เย โฮ วาห์
และ ถ้า
ท่านไม่ เต็มใจที่ จะปรนนิ บัติพระเยโฮวาห์ ท่านทัง้ หลายจง
เลือกเสีย ในวัน นี้ ว่า ท่านจะปรนนิ บัติผู้ ใด จะปรนนิ บัติพระ
ซึ่ง อยู่ ฟากแม่น้ํา ข้างโน้ นที่ บรรพบุรุษ ของท่านได้ เคยปรน
นิ บัติ หรือ พระ ของ คน อา โม ไรต์ ใน แผ่น ดิน ซึ่ง ท่าน อาศัย
อยู่ แต่ส่วนข้าพเจ้า และครอบครัว ของข้าพเจ้า เราจะปรน
นิ บัติพระ เย โฮ วาห์” 16 ฝ่าย ประชาชน ทัง้ หลาย จึง ตอบ ว่า
“ขอ พระเจ้า อย่า ยอม ให้ ข้าพเจ้า ทัง้ หลาย ละ ทิง้ พระ เย โฮ
วาห์ไปปรนนิ บัติพระอื่นเลย 17 เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของข้าพเจ้า ทัง้ หลาย พระองค์นั ้น ทรงนํา ข้าพเจ้า ทัง้ หลาย
และบรรพบุรุษ ของข้าพเจ้า ขึ้น มาจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ และ
ออกจากเรือนทาสนั ้น และเป็น ผู้ทรงกระทํา หมายสําคัญ
ยิง่ ใหญ่ ทัง้ หลาย ท่ามกลาง สายตา ของ พวก ข้าพเจ้า และ
ทรง คุ้มครอง ข้าพเจ้า ทัง้ หลาย ไว้ ตลอด ทาง ที่ ข้าพเจ้า ได้
เดินไป และท่ามกลางชนชาติ ทัง้ หลายซึ่งพวกข้าพเจ้าผ่าน
ไป 18 และ พระ เย โฮ วาห์ ทรง ขับ ไล่ชนชาติทัง้ หลาย ออก
ไป ให้ พ้น หน้า ข้าพเจ้า คือ คน อา โม ไรต์ผู้ซึ่ง อยู่ ใน แผ่น ดิน
นั ้น เพราะ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า ทัง้ หลาย จะ ปรน นิ บัติพระ เย โฮ
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วาห์ด้วย เพราะว่า พระองค์ ทรงเป็น พระเจ้า ของข้าพเจ้า ทัง้
หลาย” 19 แต่โยชูวากล่าวแก่ประชาชนว่า “ท่านทัง้ หลายจะ
ปรนนิ บัติพระเยโฮวาห์ไม่ ได้ ด้วยว่า พระองค์ ทรงเป็น พระ
เจ้า บริสุทธิ์ พระองค์ทรงเป็น พระเจ้า หวงแหน พระองค์จะ
ไม่ทรงอภัยการละเมิดหรือความบาปของท่าน 20 ถ้าท่านทัง้
หลายละทิง้ พระเยโฮวาห์ไปปรนนิ บัติพระอื่น แล้ว พระองค์
จะ ทรง หัน กลับ และ กระทํา อันตราย แก่ท่าน และ ผลาญ
ท่าน เสีย หลัง จาก ที่พระองค์ทรง กระทํา ดี ต่อ ท่าน แล้ว”
21 และ ประชาชน กล่าว แก่ โย ชูวาว่า “หามิได้ แต่ข้าพเจ้า
ทัง้ หลาย จะ ปรน นิ บัติพระ เย โฮ วาห์” 22 แล้ว โย ชู วา กล่าว
แก่ ประชาชนว่า “ท่านทัง้ หลายเป็น พยานปรักปรํา ตนเอง
ว่า ท่าน ได้ เลือก พระ เย โฮ วาห์ เพื่อ ปรน นิ บัติพระองค์นะ
” และ เขา กล่าว ว่า “ข้าพเจ้า ทัง้ หลาย เป็น พยาน” 23 ท่าน
จึง กล่าว ว่า “เพราะ ฉะนั ้น บัดนี้ จง ทิง้ พระ อื่น ซึ่ง อยู่ ใน หมู่
พวกท่านนั ้น เสีย และโน้ ม จิตใจของท่านเข้า หาพระเยโฮ
วาห์ พระเจ้า ของ อิสราเอล” 24 และ ประชาชน กล่าว แก่ โย
ชูวาว่า “ข้าพเจ้าทัง้ หลายจะปรนนิ บัติพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของ ข้าพเจ้า และ เชื่อ ฟัง พระ สุรเสียง ของ พระองค์” 25 ดัง
นั ้น โยชูวาก็ได้กระทํา พันธสัญญากับ ประชาชน และวางกฎ
เกณฑ์ และ กฎ ให้แก่เขา ใน วัน นั ้นที่ เมือง เชเคม 26 และ โย
ชูวาก็จารึก ถ้อยคํา เหล่า นี้ ไว้ในหนั งสือ พระราชบัญญัติของ
พระเจ้า และ ท่าน ได้ เอา ก้อน หิน ใหญ่ ตัง้ ไว้ที่ใต้ต้น โอ๊ก ที่
ใน สถาน บริสุทธิ์แห่ง พระ เย โฮ วาห์ 27 และ โย ชู วา กล่าว
แก่ ประชาชน ทัง้ ปวง ว่า “ดูเถิด ศิลาก้อน นี้ จะ เป็น พยาน
ปรักปรํา เรา เพราะศิลานี้ได้ยิน พระวจนะทัง้ สิน
้ แห่ง พระเย
โฮวาห์ ซ่ึง ตรัส แก่เรา จึง จะเป็น พยานปรักปรํา ท่าน เกลื อก
ว่าท่านจะปฏิเสธพระเจ้าของท่าน” 28 แล้วโยชูวาก็ปล่อยให้
ประชาชนกลับไปยังที่มรดกของตนทุกคน

โยชูวา 24:29
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โยชูวา 24:33

ความตายและการฝังศพของโยชูวา
29 อยูมา
่ ภาย หลัง เหตุการณ์ เหล่า นี้ โยชูวาบุตร ชาย นูน
ผู้รับ ใช้ของ พระ เย โฮ วาห์ก็สิน
ิ มีอายุหน่งึ ร้อย สิบ ปี
้ ชีวต
30 และ เขา ก็ ฝัง ท่าน ไว้ ใน ที่ดินม รดก ของ ท่าน ที่ เมือง ทิม
นาทเสราห์ ซึ่งอยู่ในแดนเทือกเขาแห่งเอฟราอิม ทิศเหนื อ
ของยอดเขากาอัช 31 คนอิสราเอลได้ปรนนิ บัติพระเยโฮวาห์
ตลอด สมัย ของ โย ชู วา และ ตลอด สมัย ของ พวก ผู้ใหญ่ผู้
มีอายุยืนนาน กว่า โย ชู วา ผู้ซึ่ง ได้ ทราบ ถึง บรรดา พระ ราช
กิจซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงกระทําเพื่ออิสราเอล 32 กระดูกของ
โยเซฟซึ่ง ชนอิสราเอลนํา มาจากอียป
ิ ต์นั ้น เขาฝัง ไว้ที่เมือง
เชเคม ใน ส่วน ที่ดิน ซึ่ง ยา โคบ ซื้อ ไว้ จาก ลูก หลาน ของ ฮา
โมร์บิดาของเชเคมเป็น เงิน หนึ่ ง ร้อยแผ่น ที่นี้ ตกเป็น มรดก
ของ ลูก หลาน โย เซฟ 33 และ เอ เลอ า ซาร์บุตร ชาย ของ อา
โรนก็สิน
ิ และเขาฝัง ศพท่านไว้ ในเนิ น เขาซึ่ง เป็น ของ
้ ชีวต
ฟีเนหัสบุตรชายของท่าน ซึ่ง ได้ มอบไว้ให้เขาในแดนเทือก
เขาเอฟราอิม
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