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1 โยชูวา ๑:๑๓

โยชูวา
คํานํา

หนังสือโย ชู วา หนังสือผู วินิจฉัย
หนังสือ ๑ และ ๒ ซามูเอล และหนังสือ
๑ และ ๒ พงศ กษตัริย หนังสือทัง้
หก เลมน้ีเป็นหนังสือประวัติชนชาติ
อิสราเอลที่มีเน้ือหาตอ เน่ืองกันมา ทัง้
หก เลมน้ีได รับการรวบรวมปรับปรุง
แกไขในชวงสุดทายของพวกกษตัริยยู
ดาห และในชวงที่พวกชาวยู ดาหเป็น
เชลยอยูที่บาบิโลน
หนังสือโย ชู วา เป็นเรื่องที่พระเจาใช

โย ชู วานําชาวอิสราเอลบุก ยึดและแบง
แยกแผนดินคานาอัน
บทที่ ๑-๑๒ การบุกแผนดินคานาอัน
บทที่ ๑๓-๒๒ สวนใหญเป็นเรื่องการ

แบงที่ดินใหแตละเผา
สวนบท ที่ ๒๓-๒๔ คํากําชับครัง้

สุดทายในชีวิตของโย ชู วา เพื่อใหชาว
อิสราเอลจงรักภักดีตอพระเจา
โย ชู วาไดแบงที่ดินในแผน ดินคา นา

อันทัง้หมดใหกับเผาตางๆของชนชาติ
อิสราเอล แตในชวงชีวิตของโย ชู วา
พวก เขาไม ไดเขาไปยึดที่ดินเหลา นัน้
ไวทัง้หมด หลายปีตอ มาในสมัยของ
กษตัริยดา วิด พวก เขาถึงไดยึด ครอง
แผน ดินทัง้หมด สาเหตุที่พวก เขาไม
ไดครอบครองแผน ดินทัง้หมดตามที่
พระเจาเคยสัญญาวาจะยก ใหนัน้ ไมใช
เพราะพระเจาผิดสัญญา แตเป็นเพราะ
บางเผาไม ยอมเชื่อ ฟังที่พระองคสัง่ให
พวก เขาไปสู รบกับศัตรู ศัตรูเหลา นัน้
ก็เลยยังอยูทามกลางพวก เขา และ
ไดกลายเป็นกับ ดักที่ชักชวนใหชาว
อิสราเอลไมซื่อสัตยตอพระยาหเวห

พระยาหเวหเลือกโยชูวา

๑ ๑หลัง จากที่โมเสส ผูรับ ใชของพระเจา
ตายไป พระ ยาหเวหไดพูดกับโย ชู วา

*ผูเป็นลูกชายของนูน และเป็นผู ชวยของ
โมเสสวา ๒ “โมเสสผูรับ ใชของ เราไดตายไป

แลว ตอน น้ี ใหเจาและคนพวก น้ีทัง้หมด
ลุก ขึ้น และขามแมน้ําจอรแดนเขาไปยัง
แผนดินที่เรากําลังยกใหกับพวกเขา คือชาว
อิสราเอล ๓ทุกๆที่ที่พวก เจายางกาวเขาไป
เราไดยกใหกับพวก เจาแลว ตามที่เราได
สัญญาไวกับโมเสส ๔ดิน แดนทัง้หมดน้ีจะ
เป็นของพวก เจา คือตัง้แตที่เปลาเปลี่ยว
แหงแลงและเลบานอนน้ี ไกลไปจนถึงแมน้ํา
สายใหญ คือแมน้ํายูเฟรติส รวมถึงดินแดน
ทัง้หมดของชาวฮิต ไทต และตอ ไปจนถึง
ทะเลเมดิเตอรเรเนียนทางทิศตะวัน ตก
๕ตลอดชีวิตของ เจาจะไมมีใครสามารถขัด
ขวางเจาได เราจะอยูกับ เจาเหมือนกับที่เรา
อยูกับโมเสส เราจะไมละทิง้เจาหรือจากเจา
ไป

๖ โยชูวาใหเขมแข็งและกลาหาญไว เพราะ
เจาจะเป็นผูนําคนพวกน้ีใหเขาไปครอบครอง
แผน ดินนัน้ ที่เราไดสัญญาไวกับบรรพบุรุษ
ของพวก เขา วาจะยกใหกับพวก เขา ๗ขอ
เพียงแตใหเจาเขมแข็งและกลาหาญไว และ
ใหทําตามคําสัง่ สอนทัง้หมดอยางเครงครัด
คือคํา สัง่ที่โมเสสผูรับ ใชของ เราไดสัง่เจาไว
เจาตองไมหันซายหันขวาไปจากคํา สอนนัน้
เพื่อเจาจะ ไดประสบความสําเร็จในทุก สิ่งที่
เจาทํา ๘ เจาตองไมหยุดพูดถึงกฎในหนังสือ
เลมน้ี และเจาตองไตรตรองมันทัง้วันทัง้คืน
เพื่อเจาจะ ไดทําตามสิ่งที่ไดเขียนไวในกฎ
นัน้อยางเครงครัด แลวเจาจะไดเจริญรุงเรือง
และประสบความสําเร็จ ๙อยาลืมวาเราไดสัง่
เจาใหเขมแข็งและกลาหาญไว อยาไดหวาด
กลัวหรือทอถอย เพราะเรา ยาหเวห พระเจา
ของเจา จะอยูกับเจาในทุกที่ที่เจาไป”

โยชูวาสั่งการ
๑๐แลวโย ชู วาไดสัง่พวกผูนําของ

ประชาชนวา ๑๑ “ใหเขาไปในคายและสัง่กับ
ประชาชนวา ‘เตรียมเสบียงอาหารสําหรับ
ตัว เอง เพราะในอีกสามวัน พวกเราจะขาม
แมน้ําจอรแดน เพื่อเขาไปยึดครองแผนดินที่
พระยาหเวหพระเจาของพวกเรากําลังยกให
กับเรา’”

๑๒แลวโย ชู วาพูดกับคนเผารู เบน คน
เผา กาด และคนเผามนัส เสหครึ่งหน่ึงวา
๑๓ “อยา ลืมสิ่งที่โมเสสผูรับ ใชพระ ยาหเวห

*๑:๑ โยชูวา แปลวา “พระยาหเวหชวยใหรอด”
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ไดพูดไวกับพวก ทาน ที่วา ‘พระ ยาหเวห
พระเจาของพวก ทาน จะยกแผน ดินน้ีให
เป็นที่ อยูอันสงบปลอดภัยสําหรับพวก ทาน’
๑๔พวกเมียๆและลูกๆของ ทานรวม ทัง้สัตว
เลีย้งตางๆจะอยูในดิน แดนฝ่ัง น้ีของแมน้ํา
จอรแดนที่โมเสสไดยก ใหกับ ทาน แตพวก
นักรบทัง้หมดของ ทานจะถืออาวุธพรอม มือ
เป็นทัพ หน า นําพี่ น องขามไปฝ่ัง โนน พวก
ทานตองชวยพี่ น องของทาน ๑๕ จนกวาพระ
ยาหเวหจะใหที่ อยูอันสงบปลอดภัยกับพวก
เขา เหมือนกับที่พระองคใหกับทาน และ
จนกวาพวก เขาจะไดครอบครองดิน แดนที่
พระ ยาหเวหพระเจาของทานกําลังยกใหกับ
พวกเขา เมื่อนัน้ทานถึงจะกลับไปยังดินแดน
ที่ทานไดครอบครองไวแลว คือดิน แดนที่
โมเสสผูรับ ใชของพระ ยาหเวหไดยกใหกับ
ทาน เป็นดิน แดนที่อยูอีกฝ่ังหน่ึงของแมน้ํา
จอรแดนทางทิศตะวันออก”

๑๖พวกเขาตอบโยชู วาวา “พวก เราจะทํา
ตามคํา สัง่ของทานทุก อยาง และไม วาทาน
จะใหเราไปที่ไหน เราก็จะไปที่ นัน่ ๑๗พวก
เราเคยเชื่อ ฟังโมเสสยัง ไง ก็จะเชื่อ ฟังทาน
อยาง นัน้ดวย ขอเพียงแตใหพระ ยาหเวห
พระเจาของทานอยูกับ ทานเหมือนกับที่
พระองคอยูกับโมเสส ๑๘ ใครก็ตามที่ขัดขืน
คํา สัง่ทาน และไม ยอมเชื่อ ฟังทุก สิ่งที่ทาน
สัง่ คนๆนัน้จะตองถูกฆาตาย ขอเพียงแตให
ทานเขมแข็งและกลาหาญไว”

การสอดแนมเมืองเยริโค

๒ ๑ตอมาโยชูวาลูกชายของนูน จึงแอบสง
ชายสองคน ที่เป็นชาวเมืองชิทธิม *เขา

ไปสอดแนม พรอมกําชับวา “เขาไปสํารวจ
แผนดินนัน้ใหทัว่ โดยเฉพาะเมืองเยริโค”
แลวสองคน นัน้ก็ไป และไดเขาไปในบาน

ของหญิงโสเภณีชื่อราหับ และคางคืนที่นัน่
๒มีคนไปแจงกับกษตัริยเมืองเยริโควา “มี

ชายอิสราเอลบาง คนไดเขา มาในเมืองคืน น้ี
เพื่อสอดแนมแผนดินน้ี”

๓กษตัริยเมืองเยริโคไดสงขอความน้ีไปถึง
ราหับวา “ใหสงชายพวกนัน้ที่มาหาเจาที่ อยู
บานเจาออก มา เพราะพวก มันมาสอดแนม
แผนดินน้ี”

๔แตรา หับไดพาชายสองคน นัน้เขาไปขาง
ใน และซอนพวกเขาไว นางพูดวา “ใชแลว
คะ ชายพวก นัน้ไดมาหาฉันจริง แตฉันไมรู
วาพวก เขามาจากไหน ๕และในตอนกลาง
คืนเมื่อถึงเวลาปิดประตูเมือง พวกเขาก็ออก
ไป ฉันไมรูวาชายพวก นัน้ไปไหน กัน รีบๆ
ตามพวก เขาไป เถอะ อาจ จะไปทันจับพวก
เขาก็ได” ๖ (นางไดพาชายทัง้ สองขึ้น ไปบน
ดาดฟ า และใหซอนอยูใตตนปาน †ที่นางได
ตัดเอามาตากเรียงกันไวบนดาดฟ านัน้)

๗ดัง นัน้ พวกคนของกษตัริยแหงเยริ โคก็
ไดไปไล ตามคนสอดแนมชาวอิสราเอลสอง
คน นัน้ตามถนน จนไปถึงบริเวณที่ตื้น เขิน
ของแมน้ําจอรแดนที่สามารถลุยขามไปอีก
ฝ่ังหน่ึงได เมื่อพวกคนที่ไลลาออกไป ประตู
เมืองก็ปิดลงทันที

๘กอนที่ชายชาวอิสราเอลสองคน นัน้จะ
นอน นางรา หับไดขึ้นไปหาพวก เขาที่บน
ดาดฟ า ๙นางพูดกับพวก เขาวา “ฉันรูวา
พระ ยาหเวหไดยกแผน ดินน้ีใหกับพวก ทาน
พวก เราตางก็พา กันหวาดกลัวทาน และทุก
คนที่อยูในแผน ดินตางก็ออนปวกเปียกไป
เพราะพวกทาน ๑๐ เพราะพวก เราเคยไดยิน
มาวา ตอนที่พวก ทานออกมาจากประเทศ
อียิปตนัน้ พระ ยาหเวหไดทําใหน้ําในทะเล
แดงเหือดแหงไปตอ หน าพวก ทาน ‡และ
ไดยินเรื่องที่พวก ทานไดทําตอกษตัริยสอง
องคของชาวอา โม ไรตคือ กษตัริยสิ โหน
และกษตัริยโอก ¶ที่พวก ทานไดทําลายจน
ราบคาบ ที่ฟากตะวันออกของแมน้ําจอรแดน
โนน ๑๑ เมื่อพวก เราไดยินขาวพวก น้ี พวก
เราตางก็ขวัญ หนีดีฝอ ไมมีความ กลาหลง
เหลืออยูในพวก เราเลยสัก คน เพราะพระ
ยาหเวหพระเจาของพวกทานองคน้ีน่ีแหละที่
เป็นพระเจาในสวรรคเบื้อง บนและบนแผน

*๒:๑ ชิทธิม หรือ “อาคาเซีย” เป็นเมืองทางตะวันออกของแมน้ําจอรแดน
†๒:๖ ป าน พืชชนิดหน่ึง ใชทําเป็นเสนใยลินินเพื่อผลิตเป็นเสื้อผา หรือเชือก
‡๒:๑๐ ตอนที่พวกทาน … ตอหนาพวกทาน เรื่องน้ีอานเพิ่มเติมไดจาก หนังสืออพยพ บท
ที่ ๑๔
¶๒:๑๐ เรื่องของกษตัริยสององคน้ีอานเพิ่มเติมไดจากหนังสือกันดารวิถี ๒๑:๒๑-๓๕
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ดินโลกเบื้อง ลาง ๑๒ดัง นัน้ตอน น้ีใหสาบาน
กับฉันตอหน าพระยาหเวหวา พวกทานจะมี
น้ําใจตอครอบครัวของ ฉันอยางที่ฉันมีน้ําใจ
ตอพวกทาน ขอใหปฏิญาณกับฉันวา ๑๓พวก
ทานจะไวชีวิต พอแม พี่น องทัง้หลายของฉัน
รวม ทัง้ทุก คนที่เป็นของพวก เขา และชวย
พวกเราใหรอดพนจากความตายดวย”

๑๔ชายทัง้ สองนัน้ไดตอบนางวา “ขอ ให
พระเจาฆาพวกเรา ถามีคนหน่ึงในพวกทาน
เป็นอะไรไป ถาทานไม บอกเรื่อง น้ีใหใคร
รู เราจะเมตตาและซื่อสัตยกับทานตอนที่
พระเจามอบแผนดินน้ีใหกับพวกเรา”

๑๕ดัง นัน้ นางจึงหยอนทัง้ สองลงทาง
หน าตาง เพราะบานของ นางชิดกับกําแพง
เมืองและตัวนางก็อาศัยอยูที่ตรงกําแพง
เมืองนัน้ ๑๖นางไดบอกกับพวก เขาวา “ไป
หลบอยูที่แถบเนินเขากอน เพื่อคนที่กษตัริย
สงมาคนหาพวกทานจะไดหาไม เจอ ใหซอน
อยูที่ นัน่สามวัน จนกวาพวกที่ไลลากลับเขา
มาในเมือง หลังจาก นัน้ พวก ทานถึงคอย
เดินทางตอ”

๑๗ชายทัง้ สองนัน้ไดพูดกับนางวา “เราจะ
ไมรับ ผิด ชอบตอคําสาบานที่ทานใหเราทํา น้ี
หากทานไมทําตาม น้ี คือ ๑๘ เมื่อพวกเรายก
เขา มาในเมือง ใหทานเอาเชือกแดงน้ีผูก
ไวที่หน าตางที่ทานหยอนเราลงมา และให
ทานรวบรวม พอแม พี่ น อง และครอบครัว
ทัง้หมดของ ทานมาไวในบานทาน ๑๙คนที่
ออกจากประตูบานทานไปอยูตามทองถนน
เขาตองรับ ผิด ชอบตอการ ตายของเขา เอง
พวก เราจะไมมีความ ผิดดวย แตถาใครถูก
ทํารายในบานหลัง น้ี พวกเราจะเป็นผูรับผิด
ชอบตอความ ตายของคนๆ นัน้เอง ๒๐แตถา
ทานไปบอกเรื่องของ เราใหคน อื่นรู เราก็ไม
ตองรับ ผิด ชอบตอคําสาบานที่ทานใหเราทํา
น้ี”

๒๑นางราหับพูดตอบวา “ตกลงตามที่ทาน
พูด” แลวนางก็สงพวก เขาจาก ไป และเอา
เชือกแดงผูกไวที่หน าตาง

๒๒สวนชายทัง้ สองนัน้ เมื่อออกจากบาน
ของนางรา หับแลว ก็ตรงไปยังแถบเนิน เขา
พวก เขาไดหลบ ซอนอยูที่ นัน่สามวัน ขณะ
ที่พวกไล ลาของกษตัริยคนหาพวก เขาตาม
ถนนหนทาง แตก็ไม พบ จนตองกลับเขา

เมืองไป ๒๓ชายสอง คนนัน้จึงกลับลงมาจาก
เนิน เขา และขามแมน้ําจอรแดนกลับไปหา
โย ชู วาลูกชายของนูน และไดเลาเหตุการณ
ทัง้หมดที่เกิด ขึ้นกับพวก เขาใหโย ชู วาฟัง
๒๔พวกเขาไดพูดกับโยชูวาวา “พระยาหเวห
ไดยกแผน ดินทัง้หมดนัน้ใหกับพวก เราแน
ยิ่งกวานัน้ผูคนที่อาศัยอยูบนแผน ดินน้ีลวน
หวาดกลัวพวกเราเป็นอยางมาก”

สิ่งมหัศจรรยที่แมน้ําจอรแดน

๓ ๑ เชา ตรูวันตอ มา โย ชู วา กับชาว
อิสราเอลทัง้หมดก็ลุก ขึ้น และเคลื่อน

ยายออกจากเมืองชิ ทธิ ม *มาที่แมน้ํา
จอรแดน พวก เขาไดตัง้คายอยูที่ นัน่กอนที่
จะขามไปอีก ฝ่ังของแมน้ํา ๒หลัง จากผาน
ไปสามวัน พวกผูนําก็ไปทัว่คาย ๓และสัง่
ประชาชนทัง้หมดวา “เมื่อพวกทานเห็นพวก
นักบวชชาวเลวี แบกหีบที่เก็บขอ ตกลงของ
พระยาหเวหพระเจาของพวกทาน ก็ใหพวก
ทานเคลื่อนยายออกจากที่ น่ีและติดตาม
ไป ๔ โดยใหทิง้ระยะหางของทานกับหีบ
ประมาณสอง พันศอก อยาเขาใกลหีบของ
พระเจามากไปกวา น้ี แตใหคอยติดตามไป
เพื่อจะไดรูวาจะไปทางไหน เพราะพวกทาน
ไมเคยใชเสนทางน้ีมากอน”

๕ โย ชู วาพูดกับประชาชนทัง้ หลายวา
“ชําระตัวของพวก ทานใหบริสุทธิ ์ เพราะ
พรุง น้ีพระ ยาหเวหจะทําสิ่งมหัศจรรยตางๆ
ทามกลางพวกทาน”

๖ โย ชู วาสัง่พวกนักบวชวา “ใหยกหีบที่
เก็บขอ ตกลง และเดินนําประชาชนขาม
แมน้ําไป” พวกนักบวชจึงไดยกหีบที่เก็บขอ
ตกลงนัน้ และเดินนําหน าประชาชนไป

๗พระยาหเวหพูดกับโยชูวาวา “วันน้ี เรา
จะเริ่มยกยองเจาตอ หน าสายตาของชาว
อิสราเอล เพื่อพวก เขาจะ ไดรูวา เราอยูกับ
เจาเหมือนกับที่เราอยูกับโมเสส ๘ ใหเจาสัง่
พวกนักบวชที่แบกหีบที่เก็บขอ ตกลงนัน้วา
‘เมื่อพวกทานมาถึงริม ฝ่ังแมน้ําจอรแดน ให
หยุดยืนอยูในน้ําที่ริมฝ่ังนัน้’”

๙ โยชูวาพูดกับพวกชาวอิสราเอลวา “ทาน
ทัง้ หลาย เขา มาฟังคํา พูดของพระ ยาหเวห
พระเจาของพวกทาน” ๑๐แลวโยชูวาพูดตอ
ไปอีกวา “เรื่อง น้ีจะทําใหทานทัง้ หลายรูวา

*๓:๑ ชิทธิม หรือ “อาคาเซีย” เป็นเมืองทางตะวันออกของแมน้ําจอรแดน
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พระเจาที่มี ชีวิตไดอยูทามกลางพวก ทาน
และพระองคจะขับ ไลชาวคา นา อัน ชาวฮิต
ไทต ชาวฮี ไวต ชาวเปริ สซี ชาวเกอร กา ชี
ชาวอา โม ไรต และชาวเย บุส ออกไปอยาง
แนนอน ๑๑บัดน้ี หีบที่เก็บขอตกลงขององค
เจาชีวิตแหงสากลโลก จะขามแมน้ําจอรแดน
ไปขางหน าพวกทาน ๑๒ตอนน้ี ใหคัด เลือก
ชาวอิสราเอลมาสิบ สองคนจากเผาตางๆของ
อิสราเอล เผาละหน่ึงคน ๑๓ เมื่อพวกนักบวช
ผูทํา หน าที่แบกหีบที่เก็บขอ ตกลงของพระ
ยาหเวหผูเป็นเจาของโลกทัง้หมด กาวเทา
ลงไปในแมน้ําจอรแดน น้ําในแมน้ําที่กําลัง
ไหลลงมานัน้จะถูกตัดขาดเหมือนกับมีเขื่อน
กัน้น้ําไว”

๑๔ เมื่อประชาชนเคลื่อนยายออกจากคาย
เพื่อขามแมน้ําจอรแดน พวกนักบวชที่เป็น
ผูแบกหีบที่เก็บขอ ตกลงก็เดินนํา หน าพวก
เขาไป ๑๕ (น้ําในแมน้ําจอรแดนลนตลิ่งเสมอ
ในฤดูเก็บ เกี่ยว) แตทันทีที่พวกนักบวชผูทํา
หน าที่แบกหีบนัน้มา ถึงแมน้ําจอรแดน พวก
เขาไดกาวลงไปในน้ํา ๑๖ น้ําที่ไหลลงมาจาก
ขาง บนก็หยุดไหลและกองสูงขึ้นราวกับน้ํา
ที่อยูหลังเขื่อนตรงเมืองอาดั มที่ตัง้อยูขางๆ
เมืองศาเรธาน สวนน้ําที่ไหลลงสูทะเลอา รา
บาห (ทะเลตาย) นัน้ก็ถูกตัดขาดจนเกลีย้ง
แลวประชาชนก็ขามแมน้ําจอรแดนที่อยูตรง
ขามกับเมืองเย ริ โคไป ๑๗พวกนักบวชที่ถือ
หีบที่เก็บขอตกลงของพระยาหเวห ตางก็ยืน
อยูบนพื้น แหงกลางแมน้ําจอรแดน จนชาว
อิสราเอลขามแมน้ําจอรแดนไปจนหมดสิน้

หินที่ระลึกจากแมน้ําจอรแดน

๔ ๑ เมื่อประชาชนทัง้หมดขามแมน้ํา
จอรแดนเรียบรอยแลว พระยาหเวหได

พูดกับโยชู วาวา ๒ “ใหเลือกผูชายมาสิบสอง
คน เผาละคน ๓สัง่พวกเขาวา ‘ใหพวกเจาไป
แบกกอน หินมาคนละกอนจากกลางแมน้ํา
จอรแดน ที่พวกนักบวชยืนอยู นัน้ ใหเอาขึ้น
มาวางไวในที่ที่พวกเจาจะตัง้คายพักคืนน้ี’”

๔ โย ชู วาจึงเรียกชายสิบ สองคน ที่เขาได
เลือกมาจากชาวอิสราเอลทัง้ หลาย เผาละ
คน ๕ โยชูวาสัง่พวกเขาวา “ใหพวกทานไป
ที่ดาน หน าของหีบของพระ ยาหเวหพระเจา
ของพวก ทาน ที่อยูกลางแมน้ําจอรแดนนัน้
และใหแตละ คนแบกหินมาคนละกอน ตาม
จํานวนเผาของอิสราเอล ๖ เพื่อสิ่งน้ีจะไดเป็น

เครื่องเตือน ใจในหมูพวก ทาน ในอนาคต
เมื่อลูกๆของพวกทานถามวา ‘กอนหินเหลา
น้ี มีความ หมายวาอะไร’ ๗พวก ทานจะ ได
ตอบวา ‘น้ําในแมน้ําจอรแดนถูกตัดขาดไป
ตอ หน าหีบที่เก็บขอ ตกลงของพระ ยาหเวห
เมื่อหีบใบ น้ีขามแมน้ําจอรแดน น้ําในแมน้ํา
จอรแดนก็หยุดไหล ดังนัน้กอนหินเหลาน้ีจึง
เป็นเครื่องยํ้าเตือนถึงเหตุการณน้ีสําหรับชาว
อิสราเอลตลอดไป’”

๘คนเหลานัน้ก็ทําตามที่โยชูวาสัง่ พวกเขา
ไดไปแบกกอน หินจากกลางแมน้ําจอรแดน
มาจํานวนสิบ สองกอน เทากับจํานวนเผา
ของอิสราเอล ตามที่พระ ยาหเวหไดสัง่โย ชู
วา พวกเขาแบกหินเหลานัน้ขามแมน้ํามากับ
พวกเขาไปถึงที่ตัง้คายและไดวางพวกมันไว
ที่ นัน่ ๙ (โยชูวายังไดตัง้กอนหินสิบสองกอน
ไวที่กลางแมน้ําจอรแดน ตรงที่พวกนักบวช
ผูแบกหีบที่เก็บขอตกลงยืนอยูอีกดวย กอน
หินทัง้หมดนัน้ยังอยูที่นัน่จนถึงทุกวันน้ี)

๑๐พวกนักบวชผูแบกหีบนัน้ยัง คงยืนอยูที่
กลางแมน้ําจอรแดน จน กระทัง่ทุก สิ่งทุก
อยางเสร็จสิน้ลงตามคํา สัง่ที่พระ ยาหเวหได
สัง่โย ชู วาใหบอกกับประชาชน เหมือนกับที่
โมเสสเคยสัง่โยชู วาไว ประชาชนขามแมน้ํา
กันอยางเรง รีบ ๑๑ เมื่อประชาชนขามแมน้ํา
กันหมดแลว หีบของพระ ยาหเวหและพวก
นักบวชก็ขามมา และมานําอยูดาน หน าของ
ประชาชน

๑๒ชนเผารู เบน ชนเผากาด และชนเผา
มนัส เสหครึ่งหน่ึงถืออาวุธพรอม มือ นําหน า
ชาวอิสราเอลคนอื่นๆขามไปตามที่โมเสสได
สัง่ไว ๑๓มีประมาณสี่หมื่นคนที่มีอาวุธพรอม
มือไดขามไปตอหน าพระยาหเวห ไปสูที่ราบ
ทัง้หลายของเมืองเยริโค

๑๔ ในวัน นัน้พระ ยาหเวหไดยกยองโย ชู
วาตอ หน าชาวอิสราเอลทัง้ หลาย พวก เขา
ยําเกรงโยชูวาไปจนชัว่ชีวิตของทาน เหมือน
กับที่พวกเขาเคยยําเกรงโมเสส

๑๕พระยาหเวหไดพูดกับโยชูวาวา ๑๖ “ให
สัง่พวกนักบวชผูแบกหีบที่เก็บขอ ตกลงนัน้
ขึ้นมาจากแมน้ําจอรแดนไดแลว”

๑๗ โย ชู วาจึงสัง่พวกนักบวชทัง้ หลายวา
“พวก ทานทัง้ หลาย ขึ้นจากแมน้ําจอรแดน
ไดแลว”

๑๘และเมื่อพวกนักบวชผูแบกหีบที่เก็บ
ขอ ตกลงของพระ ยาหเวห ขึ้นมาจากกลาง
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แมน้ําจอรแดน และกาวขึ้น มาบนฝ่ัง น้ําใน
แมน้ําจอรแดนก็ไหลกลับมาทวมตลิ่งเหมือน
เดิม

๑๙ประชาชนไดขึ้น มาจากแมน้ําจอรแดน
ในวันที่สิบของเดือนที่หน่ึง และไดตัง้คายอยู
ที่เมืองกิล กาลทางชายแดนดานตะวัน ออก
ของเมืองเย ริ โค ๒๐และโย ชู วาไดตัง้กอน
หินทัง้สิบ สองกอนที่พวก เขาไดนํามาจาก
แมน้ําจอรแดนไวที่กิลกาล ๒๑ โยชู วาพูดกับ
ประชาชนชาวอิสราเอลวา “ในอนาคตเมื่อ
ลูก หลานของพวกทานถามพวกพอของพวก
เขาวา ‘หินพวก น้ีหมายถึงอะไร’ ๒๒ ใหทาน
ตอบกับลูก หลานของทานวา ‘ชาวอิสราเอล
ไดขามแมน้ําจอรแดนบนพื้น แหง’ ๒๓ เพราะ
พระ ยาหเวหพระเจาของพวก ทานไดทําให
แมน้ําจอรแดนแหงลงตอ หน าพวก ทาน จน
พวก ทานขาม ไปไดเหมือนที่พระ ยาหเวห
พระเจาของพวก ทานเคยทํากับทะเลแดง
พระองคทําใหทะเลแดงนัน้แหงลงตอ หน า
พวก เรา จนพวก เราขามไปได ๒๔ เพื่อ
ประชาชนทัง้หมดบนแผน ดินจะไดรูวามือ
ของพระ ยาหเวหนัน้ทรง พลัง และเพื่อพวก
ทานจะไดยําเกรงพระ ยาหเวหพระเจาของ
พวกทานตลอดไป”

๕ ๑ เมื่อพวกกษตัริยแหงอา โม ไรตทาง
ทิศตะวัน ตกของแมน้ําจอรแดน และ

กษตัริยทัง้ หลายของชาวคา นา อันที่อยูแถบ
ทะเลเมดิเตอรเรเนียน ไดยินวาพระยาหเวห
ไดทําใหน้ําในแมน้ําจอรแดนแหงลงตอ หน า
ประชาชนชาวอิสราเอล จนพวก เขาไดขาม
ฟากไปจนหมด เพราะอิสราเอลน้ีทําใหใจ
ของกษตัริยเหลานัน้ฝอไปและหมดกําลังใจ

ชาวอิสราเอลทําพิธีขลิบ
๒ เวลา นัน้พระ ยาหเวหไดพูดกับโย ชู วาวา

“ใหเอาหินเหล็กไฟมาทําพวกมีดและทําพิธี
ขลิบใหกับชาวอิสราเอลอีกเป็นครัง้ที่สอง *”

๓ดัง นัน้โย ชู วาจึงทํามีดขึ้นหลายเลมจาก
หินเหล็กไฟ และทําพิธีขลิบใหชาวอิสราเอล
ที่กิเบอัธหะอาราโลท †

๔ เหตุผลที่โย ชู วาไดทําพิธีขลิบใหกับพวก
เขา เป็นเพราะพวกผูชายทัง้หมดในหมู
ประชาชนที่ออกมาจากประเทศอียิปต คือทุก
คนที่เป็นทหารไดนัน้ ไดตายไปหมดแลวใน
ชวงที่พวกเขาเดินทางอยูในทะเลทราย หลัง
จากที่ออกมาจากประเทศอียิปต ๕ถึงแมวา
ผูชายทัง้หมดที่ออกมาจากประเทศอียิปตได
ทําพิธีขลิบกันหมดแลว แตคนที่เกิดในทะเล
ทรายในระหวางการเดิน ทาง หลังจากออก
มาจากอียิปตแลวนัน้ ยังไมไดทําพิธีขลิบกัน
เลย ๖ชาวอิสราเอลไดเดิน ทางไปในทะเล
ทรายเป็นเวลาสี่สิบปี จนชนชาติทัง้หมด คือ
พวกทหารที่ไดออกมาจากอียิปตเสียชีวิตกัน
ไป หมด เพราะพวก เขาไม ยอมเชื่อ ฟังพระ
ยาหเวห พระองคไดสาบานกับพวก เขาวา
พระองคจะไมยอมใหพวกเขาไดเห็นแผนดิน
ที่พระองคเคยสาบานกับบรรพบุรุษ ‡ของ
พวก เขาวาจะยกใหกับพวก เรา ซึ่งเป็นแผน
ดินที่อุดมสมบูรณมาก ¶๗ดังนัน้ พระองคจึง
ไดยกพวกลูกชายของพวก เขาขึ้นมาแทนที่
และคนพวก น้ีน่ี แหละที่โย ชู วาทําพิธีขลิบ
ให เพราะพวก เขายังไม เคยเขาพิธีขลิบมา
กอนในระหวางการเดิน ทาง ๘ เมื่อพวก เขา
ทัง้หมดได รับการขลิบเรียบรอยแลว ก็กลับ
ไปที่พักของตนในคายจนกวาจะหายดี

เทศกาลปลดปลอยครัง้แรก
๙พระ ยาหเวหไดพูดกลับโย ชู วาวา “วัน

น้ีเราไดกลิง้ความอดสูที่เกิดในอียิปตพนไป
จากพวกเจาแลว” ดังนัน้ สถานที่น้ีจึงมีชื่อวา
กิลกาล §มาจนถึงทุกวันน้ี

๑๐ขณะที่ชาวอิสราเอลตัง้คายอยูที่กิลกาล
พวก เขาไดฉลองเทศกาลวันปลดปลอย ใน
เย็นวันที่สิบสี่ของเดือน ตรงที่ราบของเมือง

*๕:๒ ครัง้ที่สอง สําหรับคนๆเดียวกันไมจําเป็นตองถูกขลิบอีกครัง้ แตน่ีจะเป็นอีกครัง้หน่ึงที่
บรรดาผูชายชาวอิสราเอลจะถูกขลิบเหมือนกับที่คนรุนกอนของพวกเขาเคยถูกขลิบมา
†๕:๓ กิเบอัธหะอาราโลท ชื่อน้ีแปลวา “เนินเขาแหงหนังหุมปลายอวัยวะเพศชาย”
‡๕:๖ บรรพบุรุษ ตามตัวอักษรแลวคือ “พอ”
¶๕:๖ แผนดินที่อุดมสมบูรณมาก แปลตรงๆไดวา “แผนดินที่มีน้ํานมและน้ําเชื่อมผลไม
ไหลอยู”
§๕:๙ กิลกาล เป็นภาษาฮีบรู แปลวา “กลิง้”



โยชูวา ๕:๑๑ 6 โยชูวา ๖:๑๗

เยริ โค ๑๑ วันรุงขึ้นหลังจากเทศกาลวันปลด
ปลอย พวก เขาไดกินผลผลิตที่เกิดจากแผน
ดิน คือ ขนมปังไร เชื้อและขาว คัว่ ๑๒ ใน
วัน นัน้ที่พวก เขาไดกินผลผลิตจากแผน ดิน
มานาก็หยุดตก ตอจากนัน้มาชาวอิสราเอลก็
ไมไดกินมานาอีกเลย ในปีนัน้พวกเขาไดกิน
พืชผลที่เก็บเกี่ยวจากแผนดินคานาอัน

บุรุษผูถือดาบในนิมิตของโยชูวา
๑๓มีอยูครัง้หน่ึง เมื่อโย ชู วาอยูแถวชาน

เมืองเย ริ โค เขาไดเงยหน าขึ้นเห็นชายคน
หน่ึงที่มีดาบที่ชักออกมาแลวอยูในมือ ยืนอยู
ตอหน าทาน โยชูวาเขาไปหาชายคนนัน้และ
ถามวา “ทานอยูฝ ายเราหรือฝายศัตรู”

๑๔ชายคนนัน้ตอบวา “ไมใชทัง้นัน้ แตเรา
มาที่ น่ีในฐานะแมทัพของกองทัพแหงพระ
ยาหเวห” ดัง นัน้ โย ชู วาจึงกม หน ากับพื้น
กราบไหวชายคนนัน้ และพูดวา “เจานาย *
ของขาพเจา ทานจะสัง่ใหผูรับใชของทานทํา
อะไรครับ”

๑๕แมทัพของกองทัพแหงพระ ยาหเวห
พูดกับโย ชู วาวา “ถอดรองเทาของ เจาออก
เพราะที่ที่เจายืนอยูน้ีเป็นที่ศักดิส์ิทธิ”์ โย ชู
วาก็ทําตามนัน้

การยึดเมืองเยริโค

๖ ๑ เป็นเพราะชาวอิสราเอล ประตูเมืองเย
ริ โคจึงถูกปิด ลงและมีการป องกันอยาง

แนนหนา ไมมีใครเขาหรือออกจากเมืองเลย
๒พระยาหเวหพูดกับโยชูวาวา “ดูเถิด เรา

ไดยกเมืองเย ริ โคใหกับ เจาแลว ทัง้กษตัริย
และเหลาทหารกลาของ มันดวย ๓พวก เจา
คือกอง ทหารทัง้หมดตองเดินขบวนไปรอบๆ
เมืองหน่ึงรอบ เจาตองทําอยางน้ีหกวัน ๔ ให
นักบวชเจ็ดคนถือแตรเขาแกะคนละอัน เดิน
นําหน าหีบศักดิส์ิทธิ ์ ในวันที่ เจ็ดใหพวก เจา
เดินรอบเมืองเจ็ดรอบ และใหพวกนักบวช
เปาแตรเขา แกะไป ดวย ๕ เมื่อเขาเปาแตร
เสียงยาว เมื่อพวก เจาทัง้ หลายไดยินเสียง
แตรนัน้ ก็ใหประชาชนทัง้หมดโห รองเสียง
ดัง และกําแพงก็จะพังราบลงมา แลวทุกคน
ก็จะบุกเขาไปตรงหน า”

๖ โย ชู วาลูกชายของนูนจึงไดเรียกพวก
นักบวชมาสัง่วา “ใหยกหีบที่เก็บขอ ตกลง

ขึ้น และใหนักบวชเจ็ดคนถือแตรเขา แกะ
คนละอัน นําหน าหีบของพระยาหเวหไป”

๗ โยชู วาไดสัง่กับประชาชนวา “ใหเคลื่อน
ขบวนไปขางหน าและเดินแถวไปรอบๆเมือง
ใหทหารที่ติดอาวุธเดินนําหน าหีบแหงพระ
ยาหเวห”

๘ทุก อยางเป็นไปตามที่โย ชู วาไดสัง่
กับประชาชนคือ นักบวชเจ็ดคนที่ถือแตร
เขา แกะคนละอัน เดินนําหน าหีบของพระ
ยาหเวห และเปาแตรไป และหีบที่เก็บขอ
ตกลงของพระ ยาหเวหไดเคลื่อนตามพวก
เขาไป ๙พวกทหารเดินนําหน าพวกนักบวช
ที่กําลังเปาแตรอยู และมีกองระวังหลังเดิน
รัง้ทายหีบนัน้ และเขาแกะก็เปาตอไปเรื่อยๆ
๑๐ โย ชู วาไดสัง่ประชาชนวา “อยาไดโห รอง
หรือใหใครไดยินเสียงของ ทาน และอยาให
คําพูดหลุดออกมาจากปากทาน จนกวาจะถึง
วันที่เราจะบอกใหพวก ทานโห รอง เมื่อ นัน้
พวกทานถึงคอยโหรองออกมา”

๑๑ดังนัน้ โยชูวาใหนําหีบของพระยาหเวห
ออกไปวนรอบเมืองหน่ึงรอบ แลวพวก เขาก็
กลับเขามาในคาย และคางคืนอยูในคายนัน้

๑๒ โย ชู วาตื่นขึ้นแตเชา ตรู และพวก
นักบวชก็ยกหีบของพระ ยาหเวหขึ้นแบก
๑๓ นักบวชเจ็ดคนที่ถือแตรเขา แกะคนละอัน
เดินนําหน าหีบของพระ ยาหเวหไป และเปา
แตรไปเรื่อยๆมีทหารเดินอยูขาง หน าพวก
เขา และมีกองระวังหลังเดินรัง้ ทายอยูหลัง
หีบของพระ ยาหเวห เขา แกะก็ถูกเปาไป
เรื่อยๆ ๑๔ ในวันที่สองนัน้ พวก เขาเดินรอบ
เมืองหน่ึงรอบ แลวก็กลับเขาคาย พวก เขา
ทําอยางน้ีจนครบหกวัน

๑๕ ในวันที่ เจ็ด พวกเขาลุกขึ้นเมื่อทองฟ า
เริ่มทอแสง และไดเดินขบวนไปรอบๆเมือง
อยางเคย แตวัน น้ีเดินเจ็ดรอบ เฉพาะวัน น้ี
วัน เดียวพวก เขาเดินไปรอบเมืองเจ็ดรอบ
๑๖ เมื่อถึงรอบที่เจ็ด พวกนักบวชก็เปาแตร
เขา แกะขึ้น โย ชู วาไดพูดกับประชาชนวา
“โหรองเถิด เพราะพระยาหเวหไดยกเมืองน้ี
ใหกับพวกทานแลว ๑๗ เมืองทัง้เมืองและทุก
สิ่งทุก อยางภายในเมือง น้ีจะตองถูกทําลาย
ใหหมดสิน้เพื่อเป็นของถวายแดพระยาหเวห
เวนแตโสเภณีที่ชื่อรา หับและคนทัง้หมดที่
อยูกับนางในบานของ นางเทานัน้ที่จะรอด

*๕:๑๔ เจานาย หรือ “องคเจาชีวิต”



โยชูวา ๖:๑๘ 7 โยชูวา ๗:๕

ชีวิต เพราะนางไดใหที่หลบ ซอนแกพวกผู
สอดแนมที่เราไดสงไป ๑๘อยาไปแตะตองสิ่ง
ที่จะตองทําลายเพื่อถวายใหกับพระ ยาหเวห
นัน้ เพื่อทานจะไดไมเกิดความโลภ แลวเก็บ
สวน หน่ึงของสิ่งที่จะตองทําลายใหหมด สิน้
นัน้กลับมา ซึ่งจะทําใหคายของชาวอิสราเอล
ตองถูกทําลายไป และพวก ทานก็จะเป็นตน
เหตุของความทุกขยากนัน้ ๑๙แตบรรดาเงิน
ทอง และสิ่งของที่ทําจากทองสัมฤทธิแ์ละ
เหล็ก เป็นของศักดิส์ิทธิข์องพระยาหเวห ให
นําพวก มันไปเก็บไวในคลังสมบัติของพระ
ยาหเวห”

๒๐ดัง นัน้ประชาชนจึงโห รอง และพวก
นักบวชก็ไดเปาแตรขึ้น ทันทีที่ประชาชน
ไดยินเสียงแตร พวก เขาก็โห รองเสียงดัง
กําแพงก็พังทลายลง ทหารก็บุกตรงเขาไป
ในเมืองและยึดเมืองไวได ๒๑พวกเขาทําลาย
ทุกสิ่งทุกอยางในเมืองดวยคมดาบ ไมวาจะ
เป็นชายหรือหญิง เด็กหรือแก รวม ทัง้วัว
แกะและลา

๒๒ โยชูวาไดสัง่ชายสองคนที่เขาเคยสงเขา
มาสอดแนมวา “ใหเขาไปในบานของหญิง
โสเภณีคนนัน้ และนําตัวนางรวมทัง้คนอื่นๆ
ที่อยูกับนางออกมา ดังที่พวกทานไดเคย
สัญญาไวกับนาง”

๒๓ดัง นัน้ ชายหนุมทัง้ สองที่เคยเป็นผู
สอดแนมจึงไดเขาไปในบานของรา หับ และ
ไดนําตัวรา หับ พอ แม พี่ น อง และทุก คน
ที่อยูที่ นัน่กับนางออกมา พวก เขาไดพา
ญาติๆทัง้หมดของนางไปไวที่นอกคายของ
อิสราเอล

๒๔พวกเขาจึงไดจุดไฟเผาเมือง และทุกสิ่ง
ทุก อยางในเมือง นัน้ สวนเงิน ทอง เครื่อง
ใชที่ทําจากทองสัมฤทธิแ์ละเหล็ก พวก เขา
ไดนํามาไวในคลังสมบัติในบานของพระ
ยาหเวห ๒๕แตโย ชู วาไดไวชีวิตรา หับที่เป็น
โสเภณีและครอบครัวทัง้หมดของนาง รวม
ทัง้ทุกคนที่อยูกับนาง และพวกลูกหลานของ
นาง *ก็ไดอาศัยอยูทามกลางชาวอิสราเอลมา

จนถึงทุกวันน้ี †เพราะนางไดซอนตัวพวกคน
สงขาวที่โยชูวาไดสงเขาไปสอดแนมในเมือง
เยริโค

๒๖แลวโยชูวาไดสาบานไววา
“ขอใหใครก็ตามที่พยายามสรางเมืองเยริ โค

น้ีขึ้นมาใหม
ถูกสาปแชงตอหน าพระยาหเวห
ถาเขาวางรากฐานของเมืองน้ี
ก็ขอใหลูกชายคนแรกของเขาตาย
ถาเขาตัง้ประตูเมืองขึ้น
ก็ขอใหลูกชายคนเล็กของเขาตาย” ‡

๒๗ดังนัน้พระยาหเวหไดอยูกับโยชูวา และ
ชื่อเสียงของทานก็ไดเลื่องลือไปทัว่แผนดิน

บาปของอาคาน

๗ ๑แตชาวอิสราเอลไมเชื่อ ฟังคํา สัง่ใน
เรื่องสิ่งของที่ตองถูกทําลาย อา คาน

ลูกชายของคา รมีที่เป็นลูกชายของศับ ดีที่
เป็นลูกชายของเศราหจากเผายูดาห ไดแอบ
เอาของบาง สวนมาจากสิ่งตางๆที่ตองถูก
ทําลาย ดังนัน้ความโกรธของพระยาหเวหได
พลุงขึ้นตอคนอิสราเอล

๒ฝายโย ชู วาไดสงคนกลุมหน่ึงออกจาก
เมืองเย ริ โคไปยังเมืองอัย ¶ซึ่งอยูใกลๆกับ
เมืองเบธา เวน ทางดานตะวันออกของเมือง
เบธ เอล โย ชู วาบอกพวก เขาวา “ขึ้นไป
สอดแนมแผนดินนัน้มา” ดัง นัน้พวก เขาจึง
ขึ้นไปสอดแนมเมืองอัย

๓แลวพวก เขาไดกลับมารายงานโย ชู วา
วา “ไมจําเป็นตองใหประชาชนทัง้หมดขึ้น
ไปตอสูกับเมืองอัย ใหใชคนแคสอง สามพัน
คนขึ้น ไปตีเมืองอัยก็พอ อยาใหประชาชน
ทัง้หมดตองเสีย แรงขึ้นไปถึงที่ นัน่เลย
เพราะเมืองอัยมีประชาชนนอย”

๔ประชาชนประมาณสาม พันคนจึงไดเดิน
ทางขึ้นไปที่เมืองอัย แตพวก เขาก็ตองถูก
ชาวเมืองอัยตีจนแตกหนีกลับมา ๕และถูก
ฆาตายประมาณสามสิบหกคน และชาวเมือง
อัยยังไล ลาชาวอิสราเอลตัง้แตที่หน าประตู

*๖:๒๕ พวกลูกหลานของนาง หรือแปลตรงๆไดวา “นาง”
†๖:๒๕ จนถึงทุกวันนี้ หมายถึง เวลาที่เขียนหนังสือน้ี
‡๖:๒๖ คําสาปแชงน้ีเกิดขึ้นจริง ดูเพิ่มเติมไดจาก ๑ พงศกษตัริย ๑๖:๓๔
¶๗:๒ อัย ชื่อน้ีมีความหมายวา “ซากปรักหักพัง”
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เมืองไปจนถึงเหมืองหิน *และฆาพวก เขาที่
ทางลาดแหงนัน้
ดังนัน้ ชาวอิสราเอลจึงกลัวจนจิตใจหลอม

ละลายไปอยางน้ํา ๖ โยชู วาไดฉีกเสื้อผาของ
เขาและซบหน าลงบนพื้น ดินตอ หน าหีบของ
พระยาหเวหจนถึงเวลาเย็น พรอมๆกับพวก
ผูอาวุโสของชาวอิสราเอล พวก เขาตางก็เอา
ฝ ุนโปรยลงบนหัวตัวเอง

๗ โยชู วาพูดวา “ขา แตพระยาหเวห องค
เจาชีวิต พระองคนําประชาชนทัง้หมดขาม
แมน้ําจอรแดนมาทําไมกัน เพื่อใหชาวอา โม
ไรตทําลายลางพวกเราอยางนัน้หรือ เสียดาย
จริงๆพวก เรานาจะพอใจที่จะอยูอีกฝ่ังหน่ึง
ของแมน้ําจอรแดนมากกวา ๘พระองค
เจาขา ขาพเจาไมรูจะพูดอะไรแลว ในเมื่อ
ชาวอิสราเอลไดหัน หลังหนีจากศัตรูเสีย แลว
๙ชาวคานาอัน และบรรดาประชาชนที่อาศัย
อยูในแผนดินน้ี จะไดยินเรื่องน้ีและจะพากัน
มาปิดลอมและลบลางพวกเราไปจากแผนดิน
โลก เมื่อถึงขัน้นัน้ พระองคจะทําอะไรเพื่อกู
ชื่อเสียงอันยิ่งใหญของพระองค”

๑๐ดัง นัน้พระ ยาหเวหจึงพูดกับโย ชู วา
วา “ลุก ขึ้น เจาจะซบ หน าอยูอยาง น้ีทําไม
๑๑ชาวอิสราเอลไดทําบาป พวกเขาไดละเมิด
ขอ ตกลงที่เราไดสัง่พวก เขาไว พวก เขาได
เอาของบาง สวนที่เราสัง่ใหทําลาย พวก เขา
ไดขโมยพวก มันไปและโกหก พวก เขาได
เอาสิ่งเหลา นัน้ไปรวมไวกับของของพวก
เขา ๑๒ชาวอิสราเอลก็เลยไมสามารถยืน
หยัดตอสูศัตรูได พวก เขาวิ่ง หนีจากศัตรู
เพราะพวก เขาเองไดกลายเป็นสิ่งที่จะตอง
ถูกทําลายใหกับ เรา เราจะไม อยูกับพวก เจา
อีกตอไป นอกจากวาพวกเจาจะเอาของเหลา
นัน้ที่ตองทําลาย ออกไปเสียจากพวกเจา

๑๓ ใหไปชําระประชาชนใหบริสุทธิแ์ละพูด
วา ‘ใหชําระตัวของพวก ทานไวสําหรับวัน
พรุง น้ี เพราะน่ีคือสิ่งที่พระ ยาหเวหพระเจา
ของชาวอิสราเอลไดพูด “ชาวอิสราเอล
ทามกลางพวก เจายังมีสิ่งของที่เราไดสัง่ให
ทําลายเก็บไวอยู เจาจะไมสามารถยืน หยัด
ตอสูศัตรูได จนกวาพวก เจาจะเอาสิ่งเหลา
นัน้ที่เราไดสัง่ใหทําลายออกไปเสียจากพวก
เจา”

๑๔ ในตอน เชา ใหพวก เจาเขามาทีละเผา
และเผาที่พระ ยาหเวหเลือก ก็ใหเขามาทีละ
ตระกูล ตระกูลที่พระยาหเวหเลือก ก็ใหเขา
มาทีละครอบครัว ครอบครัวที่พระ ยาหเวห
เลือก ก็ใหเขามาทีละคน ๑๕คนใดที่ถูกจับได
วามีสิ่งเหลา นัน้ที่ตองถูกทําลาย จะตองถูก
เผาไปพรอมๆกับทุกสิ่งที่เป็นของเขา เพราะ
เขาไดละเมิดขอ ตกลงของพระ ยาหเวหและ
ไดทําสิ่งที่นาละอายในอิสราเอล’”

๑๖ดังนัน้ โยชูวาจึงตื่นขึ้นแตเชาตรู และ
ไดนําชาวอิสราเอลเขามาทีละเผา และพระ
ยาหเวหไดเลือกเผายู ดาห ๑๗ เขาใหตระกูล
ตางๆในเผายู ดาหเขามา และตระกูลของเศ
ราหถูกเลือกออกมา เขาใหแตละครอบครัว
ในตระกูลเศ ราหมา ครอบครัวของศับ ดีถูก
เลือกออกมา ๑๘ โยชูวาไดใหคนในครอบครัว
ศับ ดีเขามาทีละคน และคนที่ถูกเลือกคืออา
คานลูกชายของคา รมีที่เป็นลูกชายของศับ ดี
จากเผายูดาห

๑๙แลวโย ชู วาก็พูดกับอา คานวา “ลูก
เอย ใหเกียรติกับพระ ยาหเวหพระเจาของ
อิสราเอลและสารภาพกับพระองคเถิด ให
บอกเรามาสิวา เจาไดทําอะไรลงไป อยาได
ปิดบังอะไรจากเราเลย”

๒๐อา คานไดตอบโย ชู วาวา “ถูก แลว
ขาพเจาไดทําบาปตอพระ ยาหเวหพระเจา
ของประชาชนอิสราเอล น่ีคือสิ่งที่ขาพเจาได
ทําไป ๒๑คือในพวกสิ่งของทัง้หมดที่พวก
เรายึดมาไดนัน้ ขาพเจาไดเห็นเสื้อ คลุมตัว
งามจากบาบิ โลน เงินกวาสองกิโลกรัม และ
ทองคําแทงหน่ึงหนักประมาณหก รอยกรัม
ขาพเจาอยากไดของเหลา นัน้มาก จึงไดเอา
มันมาและซอนไวในพื้น ดินใตเต็นทของ
ขาพเจา โดยวางเงินอยูดานลาง”

๒๒ โย ชู วาจึงไดสงคนไป พวก เขาวิ่งไปที่
เต็นทหลังนัน้ และไดพบของที่ถูกซอนไวใน
เต็นทนัน้ โดยมีเงินวางอยูดานลาง ๒๓พวก
เขานําของเหลานัน้ออกมาจากเต็นท และนํา
ไปที่โยชูวาและชาวอิสราเอลทัง้หมดอยู แลว
วางของเหลานัน้ไวตอหน าพระยาหเวห

๒๔แลวโย ชู วาและชาวอิสราเอลทัง้หมดก็
ไดพาอา คานลูกชายของเศ ราห พรอมกับ
เงิน เสื้อคลุม ทองแทง พวกลูกชายลูกสาว
ของ เขา พวกวัว ลาและแกะทัง้หลาย รวม

*๗:๕ เหมืองหิน หมายถึง สถานที่ที่ประชาชนตัดหินจากกอนหินขนาดใหญ
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ทัง้เต็นทของ เขา และทุก สิ่งทุก อยางที่เป็น
ของเขา ขึ้นไปที่หุบเขาอาโคร ๒๕ โยชูวาพูด
วา “ทําไมเจาถึงไดนําความเดือดรอนน้ีมาให
กับพวก เรา วัน น้ี พระ ยาหเวหจะนําความ
เดือดรอนมาใหกับ เจา” จาก นัน้ประชาชน
ชาวอิสราเอลก็พากันเอาหินขวางใสอา คาน
กับครอบครัวของ เขาใหตาย เผาครอบครัว
ของอา คานและทรัพยสินทัง้หมดของ เขา
และขวางกอน หินใสพวก เขา ๒๖แลวชาว
อิสราเอลก็เอากอนหินมากองทับรางของ เขา
ไวและมันก็ยังอยูจนถึงทุกวันน้ี *นัน่เป็นเหตุ
ที่เขาเรียกสถานที่แหงนัน้วาหุบเขาอาโคร †
หลังจาก นัน้พระ ยาหเวหก็หายจากความ

โกรธที่แผดเผานัน้

การทําลายเมืองอัย

๘ ๑ จาก นัน้พระ ยาหเวหไดพูดกับโย ชู
วาวา “อยาไดกลัวหรือทอถอย ใหนํา

เหลานักรบทัง้หมดไปกับ เจา และขึ้นไปยัง
เมืองอัย ‡ดูเถิด เราไดมอบกษตัริยเมืองอัย
ประชาชนของเขา รวมทัง้เมืองและแผนดิน
ของ เขาไวในมือของ เจาแลว ๒ เจาจะทํากับ
เมืองอัยและกษตัริยของเมือง น้ี อยางกับที่
เจาไดทํากับเมืองเย ริ โคและกษตัริยของ เขา
มาแลว แตครัง้น้ี เจาจะไดรับอนุญาตใหเก็บ
ทรัพยสมบัติในเมืองและสัตว เลีย้งไวเป็น
ของพวก เจาได ใหจัดทหารไวซุมโจมตีจาก
ทางดานหลังของเมือง”

๓ดัง นัน้โย ชู วาจึงไดนําทหารทัง้หมดขึ้น
ไปเมืองอัย โยชู วาไดคัดทหารชัน้ เยี่ยมออก
มาสาม หมื่นคน และสงพวก เขาออก ไปใน
ตอนกลางคืน ๔ เขาไดสัง่พวกทหารกลุมน้ีวา
“ฟังให ดี ใหพวก เจาคอยดัก ซุมอยูทางดาน
หลังของเมือง อยาไปไกลจากเมืองนัก ให
พวก เจาทัง้หมดตื่น ตัวอยูตลอด ๕ เราและ
ประชาชนของเราจะเขาประชิดตัวเมือง เมื่อ
พวก เขาออกมาตอสูกับพวก เรา พวก เราก็
จะแกลงถอย หนีพวก เขาเหมือนครัง้กอน
๖พวกเขาจะไดตามเราออกมา จนกวาเราได
ลอใหพวก เขาออกหางจากตัว เมือง เพราะ
พวกเขาจะพูดวา ‘พวกนัน้กําลังหนีพวกเรา

เหมือนครัง้กอน’ ดังนัน้ พอพวกเราหนีพวก
เขาออกไปนัน้ ๗ถึงตอน นัน้ ก็ใหพวก เจา
ลุก ขึ้นจากที่ ซอน และเขายึดเมืองไว พระ
ยาหเวหพระเจาของพวก เจาก็จะมอบเมืองน้ี
ไวในมือของพวกเจา

๘ เมื่อพวก เจายึดเมืองได ใหจุด ไฟเผา
เมืองซะ พวก เจาตองทําตามที่พระ ยาหเวห
ไดสัง่ไว น่ีคือคํา สัง่ทัง้ หลายสําหรับพวก เจา
ไปลงมือไดเลย”

๙แลวโยชูวาก็ไดสงพวกเขาออกไป พวก
เขาไดไปยังที่ซอนตัวของพวกเขา พวกเขา
ไดแอบซุมอยูระหวางเมืองเบธ เอลกับเมือง
อัย ทางทิศตะวัน ตกของเมืองอัย แตในคืน
นัน้โยชูวายังอยูในคายกับประชาชน

๑๐ วันตอมา โยชู วาตื่นแตเชาตรู และได
เรียกประชาชนใหมารวมตัวกัน แลวเขา
กับพวกผูอาวุโสของอิสราเอลก็ไดนําทัพ
ประชาชนขึ้นไปที่เมืองอัย ๑๑พวกทหาร
ทัง้หมดที่อยูกับเขาก็ไดเดิน ทัพขึ้นไป และ
เขาใกลเมืองอัย จนกระทัง่พวก เขาไดมาถึง
ดานหน าของเมือง จึงไดตัง้คายอยูทางทิศ
เหนือของเมืองอัย มีหุบเขาคัน่ระหวางพวก
เขากับเมืองอัย

๑๒ โย ชู วา ไดจัดกําลังคนประมาณหา พัน
ใหแอบซุมอยูระหวางเมืองเบธ เอลกับเมือง
อัย ทางทิศตะวันตกของเมือง ๑๓พวกเขาได
วางกองกําลังไวตามที่ของ มัน คายหลักอยู
ทางทิศเหนือของเมือง และพวกที่ดัก ซุมก็
อยูทางทิศตะวันตกของเมือง ในคืนนัน้โยชู
วาไดเขาไปในหุบเขา

๑๔ เมื่อกษตัริยเมืองอัยเห็นอยางนัน้ เขา
และประชาชนในเมืองก็รีบออกมาแตเชา ตรู
เพื่อตอสูกับชาวอิสราเอล ปะทะกันที่ดาน
หน าของหุบเขาจอรแดน แตกษตัริยเมืองอัย
ไมรูวายังมีกองทหารอีกหน่ึงกองแอบซุมอยู
ทางดานหลังของเมือง

๑๕ โย ชู วาและพวกทหารแกลงทําเป็นพาย
แพและวิ่งหนีไปทางทะเลทราย ๑๖ชาวเมือง
อัยทุก คนถูกสัง่ใหไล ตามพวก นัน้ไป เมื่อ
พวกเขาไลตามโยชูวาไป พวกเขาก็ถูกลอให
ออกหางจากเมือง ๑๗ ไมมีผูชายเหลือเลยสัก

*๗:๒๖ จนถึงทุกวันนี้ หมายถึง เวลาที่เขียนหนังสือน้ี
†๗:๒๖ อาโคร คําน้ีในภาษาฮีบรู หมายถึง “ความเดือดรอน”
‡๘:๑ อัย ดูใน โยชวูา ๗:๒ ชื่อของเมืองน้ีมีความหมายวา “ซากปรักหักพัง” (เหมือน ขอ ๒๘)
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คนเดียวในเมืองอัยหรือเมืองเบธเอล เพราะ
ผูชายทุก คนไดออกไปไล ตามชาวอิสราเอล
จน หมด พวก เขาทิง้ประตูเมืองใหเปิดอยู
และไปไลตามชาวอิสราเอล

๑๘แลวพระ ยาหเวหพูดกับโย ชู วาวา “ให
ยื่นหอกที่อยูในมือของ เจาไปที่เมืองอัย
เพราะเราจะมอบเมืองอัยใหอยูในกํา มือของ
เจา” โย ชู วาจึงยื่นหอกที่อยูในมือไปที่เมือง
อัย ๑๙ทันใดนัน้ ทหารที่แอบซุมอยูก็ออกมา
จากที่ ซอนของพวก เขาอยางรวดเร็ว และ
รีบบุกไปขาง หน าทันทีที่โย ชู วายื่นมือของ
เขาออกไป พวกเขาไดเขาไปในเมืองและยึด
เมืองไว และรีบจุดไฟเผาเมือง

๒๐ เมื่อชาวเมืองอัยเหลียวหลังมาดู ก็
เห็นกลุมควันลอยออกมาจากเมืองพลุงขึ้น
สูทองฟ า แตพวก เขาก็หมดทางหนี เพราะ
ชาวอิสราเอลที่กอนหน า น้ีไดหนีไปทางทะเล
ทราย ไดหันกลับมาตอสูกับคนที่ไล ลาพวก
เขา ๒๑คือ เมื่อโยชู วากับพวกชาวอิสราเอล
เห็นวาทหารที่แอบซุมอยู ไดเขายึดเมือง
และไดเห็นควันจากในเมืองกําลังพลุงขึ้น
พวก เขาก็ไดหันกลับมาโจมตีชาวเมืองอัย
๒๒พวกทหารอิสราเอลที่เคยแอบ ซุมอยูก็วิ่ง
ออกมาจากเมืองเพื่อตอสูกับชาวเมืองอัย ดัง
นัน้ ชาวเมืองอัยจึงถูกลอมอยูในทุกๆดาน
ทามกลางชาวอิสราเอล และชาวอิสราเอลได
โจมตีพวก เขาจนไมมีใครรอดชีวิตหรือหลบ
หนีไปได ๒๓แตพวกเขาไดจับตัวกษตัริยของ
เมืองอัยไวและไดนําตัวมาใหกับโยชูวา

การตรวจผลการสูรบ
๒๔ เมื่อชาวเมืองอิสราเอลไดไลฆาชาว

เมืองอัยที่วิ่งหนีไปในทอง ทุง และในทะเล
ทรายจนหมดเกลีย้งทุกคนแลว กองทัพชาว
อิสราเอลก็กลับเขาสูเมืองอัยและโจมตีคน
ในเมืองที่ยังหลงเหลืออยู ๒๕ ในวันนัน้ พวก
เขาฆาชาวเมืองอัยทัง้ชายและหญิง ตายไป
ทัง้หมดหน่ึง หมื่นสอง พันคน ๒๖ โย ชู วาไม
ไดหดมือที่ถือหอกของ เขากลับเขา มา จน
กระทัง่ประชาชนของเมืองอัยถูกทําลายลาง
จนหมด สิน้ ๒๗แตคนอิสราเอลไดริบเอาสัตว
เลีย้งและของมี คาของเมืองไป ตามที่พระ
ยาหเวหไดสัง่โยชูวาไว

๒๘แลวโย ชู วาไดเผาเมืองอัย และทําให
มันกลายเป็นซากปรักหัก พังจนถึงทุก วัน น้ี
๒๙และไดเสียบศพของกษตัริยเมืองอัยบน
ตนไมจนกระทัง่ถึงตอน เย็น และเมื่อดวง
อาทิตยลับขอบ ฟ า โย ชู วาจึงสัง่ใหปลดศพ
ของกษตัริยลงมาจากตนไมและนําไปทิง้ไว
ที่ทางเขาประตูเมือง แลวพวก เขาไดยกเอา
กอน หินมาทับไวจนเป็นกองใหญและมันก็
ยังอยูจนถึงทุกวันน้ี

การอานคําอวยพรและคําสาปแชง
๓๐แลวโย ชู วาไดสรางแทน บูชาใหแก

พระ ยาหเวหพระเจาของชาวอิสราเอล บน
ภูเขาเอ บาล ๓๑ดังที่โมเสสผูรับ ใชของพระ
ยาหเวหไดสัง่ชาวอิสราเอลไว โย ชู วาสราง
มันขึ้นมาตามที่มีเขียนไวในหนังสือกฎของ
โมเสส ที่วา “แทนบูชาจะตองทําจากพวกหิน
ที่ไมมีการตัดแตง ไมมีการใชเครื่องมือเหล็ก
ใดๆบนแทน บูชาน้ี” พวก เขาไดเผาเครื่อง
เผาบูชาใหแกพระ ยาหเวหบนแทน บูชาน้ี
และไดถวายเครื่องสังสรรคบูชาดวย

๓๒ตรงนัน้ โยชูวาไดคัดลอกกฎของโมเสส
ลงบนหินตอ หน าชาวอิสราเอลทัง้ หลาย
๓๓ชาวอิสราเอลทัง้หมด ชาวตางชาติรวมทัง้
คนที่เกิดในอิสราเอล พวกผูนําอาวุโส พวก
เจาหน าที่ และพวกผูพิพากษาทัง้หลาย ตาง
ยืนอยูสอง ขางของหีบเก็บขอ ตกลงของพระ
ยาหเวห หันหน าไปทางพวกนักบวชชาวเลวี
ที่แบกหีบนัน้อยู ประชาชนครึ่งหน่ึงก็ยืน
อยูดานหน าภูเขาเก ริ ซิม และประชาชนอีก
ครึ่งหน่ึงก็ยืนอยูดานหน าภูเขาเอ บาล ดังที่
โมเสสผูรับ ใชของพระ ยาหเวหเคยสัง่เอาไว
กอนหน าน้ี ตอนที่ทานใหคํา สัง่เกี่ยวกับการ
อวยพรชาวอิสราเอล *

๓๔หลังจาก นัน้ โย ชู วาจึงอานถอยคํา
ทัง้หมดจากกฎขอปฏิบัตินัน้ รวม ทัง้คํา
อวยพรและคําสาป แชง ตามที่ไดเขียนไวใน
หนังสือกฎปฏิบัตินัน้ ๓๕ โย ชู วาไดอานทุกๆ
คําที่โมเสสไดสัง่ไว ตอหน าที่ชุมนุมของชาว
อิสราเอลทัง้หมด รวมทัง้ผู หญิง เด็กๆและ
คนตางชาติที่อาศัยอยูทามกลางพวกเขา

*๘:๓๓ เรื่องน้ีอานเพิ่มเติมไดจากหนังสือ เฉลยธรรมบัญญัติ บทที่ ๒๗
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ชาวกิเบโอนหลอกโยชูวา

๙ ๑ เมื่อกษตัริยทัง้หลายที่อยูฝ่ังตะวัน ตก
ของแมน้ําจอรแดน ไดยินเรื่องน้ี พวกน้ี

เป็นกษตัริยของชาวฮิต ไทต ชาวอา โม ไรต
ชาวคานาอัน ชาวเปริสซี ชาวฮีไวต และ ชาว
เย บุส ซึ่งเป็นเผาตางๆที่อาศัยอยูตามแถบ
เทือก เขา และที่ ลุมเชิง เขาดานตะวัน ตก
*ตามชายฝ่ังทะเลเมดิเตอรเรเนียน ขึ้น ไป
จนถึงเทือก เขาเลบานอน ๒พวก เขาจึงได
รวม ตัวกันขึ้นและวางแผนที่จะตอสูกับโย ชู
วาและประชาชนชาวอิสราเอล

๓แตเมื่อชาวกิเบ โอนไดยินเรื่องที่โย ชู วา
ไดทํากับเมืองเยริโคและเมืองอัยแลว ๔พวก
เขาก็ไดออกกลอุบายขึ้นมา สงกลุมทูตออก
ไป ที่มีลาแบกกระสอบขาดๆและถุง หนัง
เหลา องุนที่เกาและปะไว ๕พวก เขาสวม
รองเทาเกามีรอยปะ และใสเสื้อผาเกาๆขาดๆ
สวนขนมปังที่เตรียมไวก็แหงและมีราขึ้น

๖พวก เขาเดิน ทางไปหาโย ชู วาที่คายใน
เมืองกิล กาล และพูดกับโย ชู วาและชาว
อิสราเอลวา “พวก เรามาจากแผน ดินที่อยู
หาง ไกล ขอทําสัญญาเป็นพันธมิตรกับพวก
เราดวยเถิด”

๗แตชาวอิสราเอลพูดกับชาวฮีไวตเหลานัน้
วา “ไม แนพวก เจาอาจ จะอาศัยอยูแถวๆน้ี
ก็ได แลวพวก เราจะทําสัญญาเป็นพันธมิตร
กับพวกเจาไดยังไง”

๘ชาวฮี ไวตจึงพูดกับโย ชู วาวา “พวก เรา
เป็นผูรับใชของทาน” โยชวูาจึงถามวา “พวก
เจาเป็นใคร และมาจากไหน”

๙พวก เขาตอบวา “ชื่อ เสียงของพระ
ยาหเวหพระเจาของพวกทาน ทําใหพวกเรา
ผูรับ ใชของทาน เดินทางมาจากดินแดนอัน
ไกลโพน พวก เราไดยินเรื่อง ราวเกี่ยว กับ
พระองคและทุก สิ่งทุก อยางที่พระองคไดทํา
ในประเทศอียิปต ๑๐และไดยินถึงสิ่งตางๆที่
พระองคไดทําตอกษตัริยสอง องคของชาวอา
โมไรต ที่อยูฝ่ังตะวันออกของแมน้ําจอรแดน
คือกษตัริยสิ โหนแหงเมืองเฮ ช โบน และ
กษตัริยโอกแหงแควนบาชานที่ปกครองอยูที่
เมืองอัชทาโรท ๑๑ดังนัน้ พวกผูนําอาวุโสกับ
ชาว เมืองทัง้ หลายของประเทศของ เรา ได
พูดกับพวก เราวา ‘ใหนําเสบียงอาหารติดตัว

ไป และเดิน ทางไปหาพวก เขา’ และใหพูด
กับพวกเขาวา ‘พวกเราคือคนรับใชของทาน
ขอชวยทําขอตกลงเป็นพันธมิตรกับพวกเรา
ดวยเถิด’

๑๒ขนมปังของพวก เราน้ี พวก เราหอมัน
ตอนที่มันยังอุนๆในวัน ที่พวก เราออกจาก
บานเดินทางมาหาทาน และตอน น้ี ดูสิ มัน
แหงและขึ้นราแลว ๑๓ น่ีคือถุงหนังใหมๆของ
พวกเรา ที่พวกเราไดเติมเหลาองุนใหมลงไป
และดูสิ พวกมันขาดเสียแลว และเสื้อผา
เหลา น้ีกับรองเทาของพวก เราก็เกาลงจาก
การเดินทางอันยาวนานของพวกเรา”

๑๔ชาวอิสราเอลจึงชิมเสบียงอาหารของ
พวกเขาดู แตไมมีใครขอคําแนะนําจากพระ
ยาหเวห ๑๕และโยชู วาก็ไดทําขอตกลงเป็น
พันธมิตรกับพวก เขาวาจะไมฆาพวก เขา
และพวกผูนําของประชาชนได รับรองขอ
ตกลงนัน้ดวยคําสาบาน

๑๖หลัง จากไดทําขอ ตกลงกับชาวกิเบ โอน
แลวสามวัน ชาวอิสราเอลไดยินวา พวก
นัน้เป็นเพื่อนบานที่อาศัยอยูใกลๆพวก เขา
๑๗ดัง นัน้ ชาวอิสราเอลจึงออกเดิน ทางและ
ในวันที่สามก็ไดมาถึงเมืองตางๆของคนพวก
นัน้ คือ เมืองกิเบ โอน เมืองเคฟี ราห เบ เอ
โรท และคิริยาทเยอาริม ๑๘แตชาวอิสราเอล
ไม ไดโจมตีพวก นัน้ เพราะพวกผูนําของ
ประชาชนไดสาบานกับพวก นัน้ไวแลวตอ
หน าพระยาหเวหพระเจาของอิสราเอล
แตชาวอิสราเอลทัง้หมดตางบนตอวา

พวกผูนํา ๑๙พวกผูนําทัง้ หลายจึงพูดกับ
ประชาชนทัง้หมดวา “เราไดสาบานกับพวก
เขาโดยอางพระ ยาหเวหพระเจาของชาว
อิสราเอลไปแลว ดังนัน้ ตอนน้ีพวกเราจึงไม
สามารถแตะ ตองพวก เขาได ๒๐พวก เราจะ
ปลอยใหพวก เขามีชีวิตตอ ไป ไมอยาง นัน้
ความโกรธของพระเจาจะตกลงบนพวก เรา
ที่ไดผิดคําสาบานที่พวก เราไดใหกับพวก เขา
๒๑ปลอยใหพวก เขามีชีวิตตอ ไป แตใหมา
เป็นคนตัด ฟืนและคนตัก น้ําใหกับประชาชน
ชาวอิสราเอล” ดัง นัน้พวกผูนําก็ไดทําตามที่
ไดสาบานไว

๒๒ โย ชู วาไดเรียกพวกชาวกิเบ โอนเหลา
นัน้มาและพูดกับพวกเขาวา “ทําไมพวกเจา
ถึงไดมาหลอกเรา โดยพูดวา ‘พวก เรามา

*๙:๑ ที่ลุมเชิงเขาดานตะวันตก หรือเชเฟลาห
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จากที่หางไกลจากทานมาก’ ในเมื่อความจริง
แลว พวก เจาอาศัยอยูใกลๆพวก เราน่ีเอง
๒๓ดังนัน้ ตอนน้ี พวกเจาจะตองถูกสาปแชง
พวกเจาจะตองเป็นทาส เป็นคนตัดฟืน และ
เป็นคนตักน้ําใหกับบานของพระเจา *ของขา
ตลอดไป”

๒๔พวกเขาตอบโยชูวาวา “มีคนบอกพวก
เรา ผูรับใชของทานวา ‘พระยาหเวหพระเจา
ของทาน ไดสัง่โมเสสผูรับ ใชของพระองค
ใหมอบแผน ดินทัง้หมดน้ีใหกับทาน และให
กวาดลางประชาชนทัง้หมดที่อยูในแผนดินน้ี
ออกไปตอ หน าทาน’ พวก เรากลัววาทานจะ
ฆาพวกเรา พวกเราก็เลยทําอยางน้ี ๒๕ตอน
น้ี พวกเราก็อยูในกํามือของทานแลว ทํากับ
พวกเราตามที่ทานเห็นวาดีและถูกตองเถิด”

๒๖ โยชูวาไดทําอยางน้ีกับพวกเขาคือ ชวย
ชีวิตชาวกิเบ โอนไวจากชาวอิสราเอล และ
พวกชาวอิสราเอลก็ไม ไดฆาคนเหลา นัน้
๒๗แตในวันนัน้ โยชูวาไดทําใหพวกเขาเป็น
คนตัด ฟืนและคนตัก น้ําสําหรับชาวอิสราเอล
และสําหรับแทน บูชาของพระ ยาหเวหใน
สถานที่นัน้ที่พระ ยาหเวหจะเลือก และพวก
เขาก็ยังเป็นทาสอยูจนถึงทุกวันน้ี

วันที่ดวงอาทิตยหยุดน่ิง

๑๐ ๑ เมื่อกษตัริยอา โด นี เซ เดกแหง
เมืองเยรูซาเล็มไดขาววา โย ชู วา

ไดยึดเมืองอัยและไดทําลายถวายใหกับ
พระยาหเวห และโยชู วาทํากับเมืองอัยและ
กษตัริยของเมืองอัยอยางเดียวกับที่ไดทํากับ
เมืองเย ริ โคและกษตัริยของมัน และเขา
ยังรูอีกวาชาวเมืองกิเบ โอน ไดทําขอ ตกลง
เป็นพันธมิตรกับชาวอิสราเอล และไดอาศัย
อยูใกลๆกับชาวอิสราเอล ๒กษตัริยอา โด นี
เซ เดกและประชาชนของทานก็หวาด กลัว
มาก เพราะกิเบ โอนเป็นเมืองใหญเมืองหน่ึง
เหมือนกับเมืองหลวง †ทัง้ หลาย มีขนาด
ใหญกวาเมืองอัย และผูชายของเมืองนัน้
ก็เป็นนักรบที่ ดี ๓ดัง นัน้กษตัริยอา โด นี เซ
เดกแหงเมืองเยรูซาเล็ม จึงไดขอความชวย

เหลือไปยังกษตัริยโฮ ฮัมแหงเมืองเฮ โบ รน
กษตัริยปิ รามแหงเมืองยา รมูท กษตัริยยา
เฟียแหงเมืองลา คีช และกษตัริยเดบีรแหง
เมืองเอก โลนวา ๔ “ขึ้น มาชวยขาพเจาตี
เมืองกิเบโอนดวย เพราะเมืองนัน้ไดเขาเป็น
พันธมิตรกับโยชูวาและชาวอิสราเอลแลว”

๕ดัง นัน้ กษตัริยของอา โม ไรตทัง้หา องค
คือ กษตัริยเมืองเยรูซาเล็ม เมืองเฮ โบ รน
เมืองยารมูท เมืองลาคีช และเมืองเอกโลน
จึงไดรวบรวมกําลังพลและยกขึ้นไป และ
ไดตัง้คายอยูตรง ขามกับเมืองกิเบ โอนและ
โจมตีเมืองนัน้

๖ประชาชนเมืองกิเบ โอนจึงสง ขาวไป
ถึงโย ชู วาที่คายในกิล กาลวา “อยาไดทอด
ทิง้พวก เราเหลาผูรับ ใชของทาน รีบขึ้นมา
กูพวก เรา ชวยพวก เราดวย เพราะพวก
กษตัริยชาวอา โม ไรต ที่อาศัยอยูตามเทือก
เขา ไดรวบรวมพลมาตอสูกับพวกเรา”

๗ดังนัน้ โยชูวาจึงเดินทัพจากเมืองกิลกาล
ดวยกองทัพทัง้หมดของเขา นักรบชัน้เยี่ยม
ทุกคนก็อยูกับเขา ๘พระยาหเวหไดสัง่โยชวูา
วา “อยากลัวพวกมัน เพราะเราไดมอบพวก
มันไวในกํามือของเจาแลว จะไมมีใครสักคน
ในพวกมันที่จะตอตานเจาได”

๙หลังจากเดิน ทางตลอดทัง้ คืนจากเมือง
กิลกาล โยชูวาก็ไดเขาโจมตีทันทีไมใหพวก
นัน้รูตัว

๑๐พระ ยาหเวหไดทําใหพวก นัน้แตก
ตื่นตกใจ ตอ หน าชาวอิสราเอล ทําใหชาว
อิสราเอลได รับชัยชนะครัง้ยิ่ง ใหญที่เมือง
กิเบ โอน และพวกอิสราเอลไดไล ลาพวก นัน้
ไปตามถนนที่ขึ้นไปเบธ โฮ โรน และฆา ฟัน
พวก เขาไปตลอดทางจนถึงเมืองอา เซ คาห
และมักเคดาห ๑๑ขณะที่พวกเขาหนีอยูขาง
หน าของชาวอิสราเอลไปตามเสน ทางสูเมือง
เบธ โฮ โรนนัน้ พระเจาไดโยนลูกเห็บขนาด
ยักษลงมาจากฟ า ตลอดไปจนถึงเมืองอา เซ
คาห พวกเขาก็ตาย คนที่ตายดวยลูกเห็บยัง
มีมากกวาคนที่ถูกชาวอิสราเอลฆาดวยดาบ
เสียอีก

*๙:๒๓ บานของพระเจา คําน้ีอาจหมายถึง “ครอบครัวของพระเจา” (ชาวอิสราเอล) หรืออาจ
จะหมายถึงเต็นทศักดิส์ิทธิห์รือวิหาร
†๑๐:๒ เมืองหลวง บรรดาเมืองที่ไดรับการป องกันอยางเขมแข็งและเป็นเมืองที่คอยควบคุม
เมืองในบริเวณใกลเคียงที่มีขนาดเล็กกวา
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๑๒ ในวัน นัน้ที่พระ ยาหเวหไดมอบชาวอา
โม ไรตใหกับชาวอิสราเอล โย ชู วาไดพูดกับ
พระยาหเวหตอหน าชาวอิสราเอลวา
“ดวงอาทิตยเอย หยุดน่ิงที่เมืองกิเบโอน
และดวงจันทรเอย หยุดอยูตรงหุบเขาอัยยา

โลนเถิด”
๑๓และดวงอาทิตยก็หยุดอยูกับที่ และดวง

จันทรก็ไมเคลื่อนไหว จนประชาชนอิสราเอล
ไดชัยชนะเหนือศัตรูทัง้ หลายของพวก เขา
เรื่องน้ีไดบันทึกไวในหนังสือของยาชาร ดวง
อาทิตยหยุด น่ิงกลางทองฟ า และไม ไดตก
ไปเกือบหน่ึง วัน ๑๔ ไม เคยมีวัน ไหนเหมือน
กับวันนัน้ ไมวาจะกอนหน านัน้หรือหลังจาก
น้ี เป็นวัน ที่พระ ยาหเวหไดฟังเสียงของ
มนุษยคน หน่ึง พระ ยาหเวหไดตอสูเพื่อชาว
อิสราเอลแน

๑๕แลวโย ชู วากับชาวอิสราเอลทัง้หมดก็
กลับไปคายที่เมืองกิล กาล ๑๖กษตัริยทัง้หา
คนไดหลบ หนีไปซอน ตัวอยูในถํ้าที่มัก เคด
าห ๑๗มีคนมาบอกโยชูวาวา “พวกเราไดพบ
กษตัริยทัง้หาหลบ ซอนอยูในถํ้าที่ มัก เคด
าห” ๑๘ โยชูวาไดพูดวา “กลิง้พวกหินใหญๆ
ไปปิดปากถํ้านัน้ไว และจัดคนใหคอยเฝ า
พวกเขาไว ๑๙แตพวกทานไมตองอยูคอยที่
นัน่ ใหไลตามศัตรูของพวกทานไป ใหโจมตี
พวก เขาจากขางหลัง อยายอมใหพวก เขา
กลับเขาเมืองทัง้ หลายของพวก เขาได อีก
เพราะพระ ยาหเวหพระเจาของพวก ทานได
มอบพวกเขาไวในมือของพวกทานแลว”

๒๐ โย ชู วาและชาวอิสราเอลไดฆาทําลาย
พวก นัน้จนเกือบหมดเกลีย้ง มีไมกี่คน
ที่หนีเขาไปในเมืองของพวก เขาที่มีป อม
ปราการ ๒๑ประชาชนชาวอิสราเอลทัง้หมด
ไดกลับมาหาโยชูวาที่คายพักมักเคดาหอยาง
ปลอดภัย และไมมีใครกลากระดิกลิน้ตอวา
ชาวอิสราเอลอีกเลย

๒๒แลวโยชู วาไดพูดวา “เปิดปากถํ้า และ
นําตัวกษตัริยทัง้หาออกมาพบเรา” ๒๓พวก
เขาจึงนํากษตัริยทัง้หาออกมาจากถํ้า คือ
กษตัริยแหงเยรูซาเล็ม แหงเฮโบรน แหงยา
รมูท แหงลา คีช และแหงเอก โลน ๒๔ เมื่อ
พวก เขานําตัวกษตัริยเหลา นัน้ออกมายังโย
ชู วา โย ชู วาจึงเรียกประชุมชาวอิสราเอล
ทัง้หมด และเขาไดพูดกับพวกแมทัพที่ได
รวมออก รบกับเขาวา “มาน่ีสิ และเอาเทา
ของพวก ทานเหยียบคอกษตัริยเหลา น้ีไว”

พวก เขาจึงเขามาและเอาเทาวางไวบนคอ
ของกษตัริยทัง้หาคนนัน้

๒๕ โยชูวาพูดกับพวกเขาวา “อยากลัวหรือ
ทอแท ใหเขม แข็งและกลา หาญไว เพราะ
พระ ยาหเวหจะทําอยาง น้ีกับศัตรูทัง้ หลายที่
ทานกําลังจะสูรบดวย”

๒๖หลังจาก นัน้ โย ชู วาไดฆากษตัริยพวก
นัน้และเสียบพวก เขาไวบนเสา ไมหาตน
พวก เขาถูกเสียบอยูอยาง นัน้จนถึงเย็น
๒๗ เมื่อดวงอาทิตยตกดิน โยชูวาไดสัง่ใหเอา
ศพทัง้หาลงมา และนําไปโยนไวในถํ้าที่พวก
เขาเคยหลบซอน ตัว แลวเอาหินใหญๆปิด
ปากถํ้าไว หินพวกนัน้ยังอยูจนถึงทุกวันน้ี

๒๘ ในวัน นัน้ โย ชู วาไดยึดเมืองมัก เคด
าห และเขาไดฆาประชาชนและกษตัริย
ของเมืองนัน้ เขาไดทําลายเมืองนัน้อยาง
ราบคาบ ไมมีใครเหลือรอดชีวิตเลย เขาได
ทํากับกษตัริยเมืองมัก เคด าหอยางกับที่เขา
เคยทํากับกษตัริยเมืองเยริโค

การยึดเมืองทางใต
๒๙ โย ชู วาและชาวอิสราเอลทัง้หมดไดยก

ทัพออกจากเมืองมัก เคด าหไปถึงเมืองลิ
บนาห และไดสู รบกับเมืองลิ บนาห ๓๐พระ
ยาหเวหไดมอบเมืองและกษตัริยของเมือง น้ี
ไวในกํา มือของชาวอิสราเอล โย ชู วาไดฆา
ทุก คนที่อยูในเมือง ไมมีใครรอดชีวิตใน
เมืองนัน้เลย และเขาไดจัดการกษตัริยของ
เมือง น้ีอยางกับที่เขาเคยทํากับกษตัริยเมือง
เยริโค

๓๑แลวโย ชู วาและชาวอิสราเอลทัง้หมดก็
ไดเคลื่อนทัพตอจากเมืองลิ บนาหไปยังเมือง
ลาคีช แลวตัง้คายลอมเมืองไวและเขาโจมตี
เมืองนัน้ ๓๒พระ ยาหเวหไดมอบเมืองลา คีช
ไวในกํามือของชาวอิสราเอล แลวโยชูวายึด
เมืองไวไดในวันที่สอง เขาไดฆาทุกคนที่อยู
ในเมืองอยางกับที่เขาเคยทํากับเมืองลิบนาห
๓๓กษตัริยโฮ รามแหงเมืองเก เซอรไดขึ้นมา
ชวยเมืองลาคีช แตโยชวูาก็ไดเอาชนะเขากับ
กองทัพของเขา จนไมมีใครเหลือรอดชีวิต

๓๔ จากนัน้ โยชูวากับชาวอิสราเอลก็ยกทัพ
ตอจากเมืองลา คีชไปยังเมืองเอก โลน พวก
เขาไดตัง้คายลอมเมืองไวและโจมตีเมืองนัน้
๓๕พวกเขายึดเมืองนัน้ได ในวันนัน้พวกเขา
ไดใชดาบฆาฟันทุกคนในเมือง โยชูวาไดฆา
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ทุกคนที่อยูในเมืองนัน้ อยางกับที่เขาเคยทํา
กับเมืองลาคีช

๓๖แลวโย ชู วากับชาวอิสราเอลทัง้หมดก็
ยก ทัพออกจากเมืองเอก โลนขึ้นไปยังเมือง
เฮ โบรน และโจมตีเมืองนัน้ ๓๗พวก เขายึด
เมืองนัน้ไวได และไดฆากษตัริยและทุก คน
ที่อยูในเมืองนัน้ รวมทัง้ผูคนที่อยูในหมูบาน
ตางๆของมัน โยชูวาไมปลอยใหใครรอดชีวิต
ไปได อยางเดียวกับที่เขาเคยทํากับเมืองเอก
โลน เขาไดทําลายเมืองและทุก คนที่อาศัย
อยูในเมืองนัน้ลงอยางราบคาบ

๓๘แลวโย ชู วากับชาวอิสราเอลทัง้หมด
ก็หันกลับไปทางเมืองเดบีร และเขาโจมตี
เมืองนัน้ ๓๙ โย ชู วาไดเขายึดเมือง และจับ
ตัวกษตัริยของเมืองนัน้ไว รวม ทัง้หมูบาน
ตางๆของมัน พรอมกับฆาทุก คนที่อาศัยอยู
ที่ นัน่ ไมปลอยใหใครรอดชีวิตไปไดเลย เขา
จัดการกับชาวเมืองเดบีรและกษตัริยของ
เมืองน้ี อยางกับที่เขาเคยทํากับเมืองเฮโบรน
และทํากับเมืองลิ บนาหกับกษตัริยของเมือง
นัน้

๔๐ โยชวูาไดเอาชนะดินแดนทัง้หมด ไดแก
แถบเนิน เขา บริเวณเทือก เขาเน เกบ ที่ ลุม
เชิง เขาดานตะวัน ตก และที่ลาดเขา รวม
ทัง้กษตัริยทัง้หมดของเมืองเหลา นัน้ เขาไม
ปลอยใหมีใครรอดชีวิตเลย เขาไดทําลายทุก
สิ่งที่มีลมหายใจ ตามที่พระ ยาหเวหพระเจา
ของชาวอิสราเอลไดสัง่ไว

๔๑ โยชูวามีชัยเหนือพวกเขาตัง้แตเมืองคา
เดช บา ร เนียไปจนถึงเมืองกาซา และตัง้แต
แผน ดินทัง้หมดของเมืองโก เชนไปจนถึง
เมืองกิเบ โอน ๔๒ โย ชู วาไดปราบกษตัริย
ทัง้หมดของพวก เขาและยึดแผน ดินของ
พวก เขาทัง้หมดไวในคราวเดียวกัน เพราะ
พระ ยาหเวหพระเจาของชาวอิสราเอล ได
ตอสูเพื่อชาวอิสราเอล ๔๓แลวโยชู วากับชาว
อิสราเอลทัง้หมดก็ยกทัพกลับมายังคายที่กิล
กาล

พวกกษัตริยทางเหนือพายแพ

๑๑ ๑ เมื่อกษตัริยยา บินแหงเมืองฮา
โซรไดยินขาว น้ี ก็ไดสงขาวไปถึง

กษตัริยโยบับแหงเมืองมาโดน กษตัริยเมือง
ชิม โรน และกษตัริยเมืองอัค ชาฟ ๒และยัง

สงขาวไปถึงพวกกษตัริยที่อยูในแถบเนิน
เขาทางตอนเหนือ ในหุบเขาจอรแดนทาง
ตอนใตของเมืองคินเนเรท *ในแถบที่ลุมเชิง
เขาดานตะวันตก และในที่ราบสูงโดรทางทิศ
ตะวันตก ๓และสงขาวไปถึงชาวคานาอันที่
อยูทางทิศตะวัน ออกและตะวัน ตก ชาวอา
โมไรต ชาวฮิตไทต ชาวเปริสซี และชาวเย
บุสในแถบเนิน เขา และชาวฮี ไวตที่อาศัยอยู
ที่เชิง เขาเฮ อร โมนในแควนมิส ปาห ๔พวก
กษตัริยเหลา น้ีไดยกทัพออกมา เป็นกองทัพ
ขนาดมหึมา เหมือนเม็ดทรายที่ชายฝ่ังทะเล
พรอมกับมาและรถรบจํานวนมหาศาล

๕กษตัริยทัง้หมดมารวม ทัพกัน และตัง้
คายอยูที่ลําธารเม โรม เพื่อจะสู รบกับชาว
อิสราเอล

๖พระยาหเวหไดพูดกับโยชูวาวา “ไมตอง
กลัวพวกเขา เพราะพรุง น้ีในเวลาเดียวกันน้ี
เราจะมอบพวก เขาทัง้หมดใหชาวอิสราเอล
ฆา เจาจะ ตองตัดเอ็นที่ขามาของพวก เขา
และเผาพวกรถรบของพวกเขา”

๗ดังนัน้ โยชูวากับทหารอิสราเอลก็ยกทัพ
ขึ้นมา และโจมตีพวกเขาที่ลําธารเมโรม โดย
ไม ใหพวก นัน้ไดทันตัง้ ตัว ๘พระ ยาหเวห
ไดมอบพวก นัน้ไวในกํา มือของชาวอิสราเอล
พวกอิสราเอลไดโจมตีและไล ลาพวก นัน้ไป
ไกลถึงมหาไซดอนและมิสเรโฟทมาอิม และ
ไปทางตะวันออกเลยไปถึงหุบเขามิสปาห จน
ไม เหลือศัตรูสัก คนรอดชีวิต ๙ โย ชู วาไดทํา
กับพวกเขาตามที่พระยาหเวหไดสัง่ คือ ตัด
เสนเอ็นขาของมาของพวกเขา และเผาพวก
รถรบของพวกเขาทิง้

๑๐ ในเวลานัน้ โยชูวาไดกลับมายึดเมืองฮา
โซร และไดฆากษตัริยของเมืองนัน้ดวยดาบ
เพราะแตกอนนัน้ ฮา โซรเคยเป็นหัวหน า
ของอาณาจักรเหลา น้ีทัง้หมดที่ตอ ตานชาว
อิสราเอล ๑๑พวกเขาไดฆาทุกคนที่อาศัยอยู
ในเมืองฮา โซร และทําลายพวก เขาลงอยาง
ยอยยับ ทุก สิ่งที่มีลมหายใจไมเหลือรอด
ชีวิตเลย และโยชูวาไดเผาเมืองฮาโซรทิง้

๑๒ โย ชู วาไดยึดเมืองของกษตัริยเหลานัน้
ทัง้หมด และไดจับตัวกษตัริยของเมืองตางๆ
มาฆา เขาไดทําลายพวกนัน้ลงอยางราบคาบ
ถวายใหกับพระยาหเวห ตามที่โมเสสผูรับใช
ของพระยาหเวหไดสัง่ไว ๑๓แตพวกทหารไม

*๑๑:๒ คินเนเรท พื้นที่ที่อยูใกลทะเลสาบกาลิลี
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ไดเผาพวกเมืองตางๆที่อยูบนเนิน ยกเวน
เมืองฮา โซร ที่ถูกโย ชู วาเผาไป ๑๔สวน
สิ่งของทัง้หมดในเมืองเหลา น้ีและพวกสัตว
เลีย้ง ชาวอิสราเอลไดยึดไวเป็นของพวกเขา
แตประชาชนในเมืองถูกฆาหมดไม เหลือใคร
รอดชีวิตแมแตคน เดียว ๑๕พระ ยาหเวหได
สัง่โมเสสผูรับใชพระองคยังไง โมเสสก็สัง่โย
ชูวาอยางนัน้ และโยชูวาก็ไดทําตาม ไมมีสัก
อยางที่พระยาหเวหไดสัง่โมเสสไว แลวโยชู
วาไมไดทําตาม

๑๖ โยชูวายึดดินแดนทัง้หมดน้ีไว คือ ดิน
แดนแถบเนิน เขา เน เกบทัง้หมด แผน ดิน
โก เชนทัง้หมด ที่ ลุมเชิง เขาดานตะวัน ตก
หุบเขาจอรแดน และดิน แดนแถบเนิน เขา
ของอิสราเอล รวม ทัง้เชิง เขาของอิสราเอล
๑๗ตัง้แตภูเขาฮาลักขึ้น ไปจนถึงเสอีรไกลไป
จนถึงบา อัล กาดในหุบเขาเลบานอน ตอน
ลางของเทือก เขาเฮ อร โมน และโย ชู วาได
จับกษตัริยของเมืองเหลานัน้ทัง้หมดมาฆา
๑๘ โย ชู วาไดทําสงครามกับกษตัริยเหลานัน้
เป็นเวลานาน ๑๙ชาวอิสราเอลรบชนะพวก
นัน้ทัง้หมด ไมมีสักเมืองไดทําขอ ตกลงเป็น
พันธมิตรกับชาวอิสราเอล ยกเวนชาวฮี ไวต
ที่อาศัยอยูในเมืองกิเบ โอน ๒๐ เป็นเพราะ
พระ ยาหเวหเอง ที่ทําใหคนเหลา นัน้อยาก
จะสู รบกับชาวอิสราเอล เพื่อพวก เขาจะได
ถูกทําลายลงอยางสิน้ ซาก ไมได รับความ
เมตตา และถูกกวาดลางจนหมด สิน้ ตามที่
พระยาหเวหไดสัง่โมเสสไว

๒๑ เวลานัน้ โย ชู วาไปทําลายลางชาวอา
นาค *ที่อาศัยอยูตามดินแดนแถบเนินเขา ที่
เฮ โบ รน ที่เดบีร ที่อา นาบ พื้นที่ทัง้หมด
แถบเนิน เขาของยู ดาห และพื้นที่ทัง้หมด
แถบเนิน เขาของอิสราเอล โยชู วาไดทําลาย
ชาวอานาคและเมืองตางๆของพวกเขาทิง้ไป
๒๒ ไมมีชาวอา นาคหลง เหลืออยูในแผน ดิน
อิสราเอล มีเพียงบาง สวนที่หลง เหลืออยูใน
กาซา กัท และอัชโดด ๒๓ดังนัน้ โยชูวาจึงได
ยึดเอาดิน แดนทัง้หมดไวตามที่พระ ยาหเวห
ไดสัง่ไวกับโมเสสทุก อยาง และโย ชู วาก็
ไดมอบดิน แดนแหง นัน้ใหเป็นมรดกกับชาว
อิสราเอล ตามสัดสวนของเผาตางๆ แลวแผน
ดินก็ไดหยุดพักจากสงคราม

รายชื่อพวกกษัตริยที่พายแพ

๑๒ ๑ตอ ไป น้ีคือพวกกษตัริยของแผน
ดินที่ชาวอิสราเอลไดเอาชนะ และ

ชาวอิสราเอลไดยึดครองแผนดินของกษตัริย
เหลานัน้ที่อยูทางฝ่ังตะวัน ออกของแมน้ํา
จอรแดน จากหุบเขาลึกอา ร โนนไปถึงภูเขา
เฮ อร โมน รวมทัง้แผน ดินทัง้หมดที่อยูทาง
ทิศตะวันออกของหุบเขาจอรแดนดวย

๒คือกษตัริยสิ โหนของชาวอา โม ไรต ที่
ปกครองอยูเมืองเฮชโบน เขาปกครองตัง้แต
อา โร เอ อรซึ่งอยูริมหุบเขาลึกอา ร โนน เริ่ม
จากตรงกลางของหุบเขาและครึ่งหน่ึงของ
กิ เลอ าด ไปจนถึงแมน้ํายับ บอกซึ่งเป็น
เขตแดนของชาวอัม โมน ๓และเขาปกครอง
ดานตะวัน ออกของหุบเขาจอรแดน จาก
ทะเลสาบกาลิลีไปถึงทะเลตาย (ทะเลเกลือ)
ถึงเบธเย ชิ โมทและไปถึงทางใตจนถึงดาน
ลางของที่ลาดเขาปิสกาห

๔ชาวอิสราเอลไดยึดครองเขตแดนของ
กษตัริยโอกแหงแควนบา ชาน ที่เป็นคนเผา
เรฟาอิมที่ยังหลง เหลืออยูไมกี่คน เขาอาศัย
อยูแถบเมืองอัช ทา โรท และเอ เด รอี ๕ เขา
ปกครองพื้นที่ภูเขาเฮอรโมน สาเลคาห และ
ทัว่ทัง้บาชานจนถึงเขตแดนเมืองเกชูร และ
เมืองมา อา คาห และมากกวาครึ่งหน่ึงของกิ
เลอ าดไปจนถึงเขตแดนของกษตัริยสิ โหน
ของเมืองเฮชโบน

๖ โมเสสผูรับใชพระยาหเวหพรอมดวยชาว
อิสราเอล ไดเอาชนะพวก เขา โมเสสผูรับ
ใชพระยาหเวหไดมอบแผนดินของกษตัริยสิ
โหน และของกษตัริยโอกใหเป็นสมบัติของ
ชนเผารเูบน ชนเผากาด และชนเผามนัสเสห
ครึ่งเผา

๗ตอ ไป น้ีคือกษตัริยของเมืองตางๆที่โย ชู
วาและชาวอิสราเอลไดเอาชนะ บนฝ่ังตะวัน
ตกของแมน้ําจอรแดน ตัง้แตบา อัล กาดใน
หุบเขาเลบานอนไปจนถึงภูเขาฮา ลักที่ขึ้นไป
ถึงเสอีร (และโยชูวาไดใหแผนดินสวนน้ีแก
ชาวอิสราเอลเป็นมรดกตามสัดสวนของเผา
ตางๆ ๘คือดินแดนแถบเนินเขา ที่ลุมเชิงเขา
ดานตะวัน ตก ในหุบเขาจอรแดน ในที่ลาด
เขาทางตะวัน ออก ในถิ่นทะเล ทราย ในเน

*๑๑:๒๑ ชาวอานาค ลูกหลานของอานาค พวกเขาเป็นครอบครัวที่มีชื่อเสียงครอบครัวหน่ึง
ในเรื่องของความเป็นนักสูที่มีพลังและรูปรางสูงใหญ ดูใน กันดารวิถี ๑๓:๓๓
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เกบ แผนดินของชาวฮิตไทต ชาวอาโมไรต
ชาวคานาอัน ชาวเปริสซี ชาวฮีไวต และชาว
เยบุส)
๙กษตัริยเมืองเยริโค
กษตัริยเมืองอัยซึ่งอยูใกลเมืองเบธเอล
๑๐กษตัริยเมืองเยรูซาเล็ม
กษตัริยเมืองเฮโบรน
๑๑กษตัริยเมืองยารมูท
กษตัริยเมืองลาคีช
๑๒กษตัริยเมืองเอกโลน
กษตัริยเมืองเกเซอร
๑๓กษตัริยเมืองเดบีร
กษตัริยเมืองเกเดอร
๑๔กษตัริยเมืองโฮรมาห
กษตัริยเมืองอาราด
๑๕กษตัริยเมืองลิบนาห
กษตัริยเมืองอดุลลัม
๑๖กษตัริยเมืองมักเคดาห
กษตัริยเมืองเบธเอล
๑๗กษตัริยเมืองทัปปูวาห
กษตัริยเมืองเฮเฟอร
๑๘กษตัริยเมืองอาเฟก
กษตัริยเมืองลาชาโรน
๑๙กษตัริยเมืองมาโดน
กษตัริยเมืองฮาโซร
๒๐กษตัริยเมืองชิมโรนเมโรน
กษตัริยเมืองอัคชาฟ
๒๑กษตัริยเมืองทาอานาค
กษตัริยเมืองเมกิดโด
๒๒กษตัริยเมืองเคเดช
กษตัริยเมืองโยกเนอัมในคารเมล
๒๓กษตัริยเมืองโดรในที่ราบสูงของโดร
กษตัริยเมืองโกยิมในกิลกาล
๒๔กษตัริยเมืองทีรซาห
รวมจํานวนกษตัริยทัง้หมดสามสิบ เอ็ดองค
ดวยกัน

แผนดินที่ยังไมไดยึดครอง

๑๓ ๑ เมื่อโย ชู วาแกมากแลว พระ
ยาหเวหไดพูดกับเขาวา “เจาแก

มากแลวและยังเหลือแผน ดินอีกมากที่ยังไม
ไดยึดครอง ๒แผนดินที่ยังไมถูกยึดครองคือ
แควนฟีลิสเตียทัง้หมด และเขตแดนทัง้หมด
ของเกชูร ๓ตัง้แตแมน้ําชิโหรที่อยูทางตะวัน
ออกของประเทศอียิปต เหนือขึ้นไปจนถึง
เขตแดนของเอ โค รน (ถือเป็นเขตแดนของ

ชาวคานาอัน) เขตแดนของผูปกครองชาวฟี
ลิสเตียทัง้หาคนในเมืองกาซาม เมืองอัชโดด
เมืองอัชเค โลน เมืองกัทและเมืองเอ โค รน
รวมทัง้เขตแดนของอัฟวิม ๔สวนทางใต เจา
ยังตองยึดแผน ดินทัง้หมดของชาวคา นา อัน
จากเม อา ราหซึ่งเป็นของชาวไซ ดอน ไปถึง
เมืองอา เฟกตรงเขตแดนของชาวอา โม ไรต
๕และแผนดินของชาวเกบาล และเลบานอน
ทัง้หมด ไปทางทิศตะวันออกจากบาอัลกาด
ที่อยูเชิงเขาเฮอรโมนถึงชายแดนของฮามัท

๖สวนพวกชาวไซ ดอนที่อาศัยอยูในแถบ
เนิน เขาจากเลบานอนไปจนถึงมิส เรโฟ
ทมาอิมนัน้ เราเองจะขับ ไลพวก เขาออกไป
ตอ หน าชาวอิสราเอล อยา ลืมที่จะแบงที่ดิน
เหลา น้ีใหเป็นมรดกของชาวอิสราเอล ตามที่
เราไดสัง่เจาไว ๗และตอน น้ีใหแบงแผน ดิน
นัน้ออกใหกับคนเกาเผาและชาวมนัส เสห
ครึ่งเผาดวย”
แผนดินฝ่ังตะวันออกของแมน้ําจอรแดน

๘สวนมนัส เสหอีกครึ่งเผา ชนเผารู เบน
และชนเผา กาด ได รับสวนแบงของพวก
เขา ซึ่งโมเสสไดมอบใหทางฟากตะวัน ออก
ของแมน้ําจอรแดน สวนที่โมเสสผูรับ ใช
พระ ยาหเวหไดมอบใหพวก เขาคือ ๙ตัง้แต
อา โร เอ อรที่อยูริมหุบเขาลึกอา ร โนน และ
เมืองที่อยูกลางหุบเขาลึกนัน้ และที่ราบสูง
เม เดบาทัง้หมดไปจนถึงดี โบน ๑๐และเมือง
ตางๆของกษตัริยสิ โหนชาวอา โม ไรตผูเคย
ปกครองอยูในเมืองเฮ ช โบน ไกลออกไปจน
ถึงเขตแดนของชาวอัมโมน ๑๑และกิ เลอาด
กับพื้นที่ของชาวเกชูรกับชาวมาอาคาห พื้นที่
ทัง้หมดของภูเขาเฮอรโมน และทัง้หมดของ
บาชานถึงเมืองสาเลคาห ๑๒แผนดินทัง้หมด
ของกษตัริยโอกในบา ชานผูเคยปกครองอยู
ในเมืองอัชทาโรทและในเอเดรอี (เขาเป็นคน
เผาเรฟาอิมที่หลง เหลืออยูไมกี่คน) โมเสส
รบชนะเมืองเหลา น้ี และขับไลพวกเขาออก
ไป ๑๓แตชาวอิสราเอลไม ไดขับ ไลชาวเกชูร
และชาวมาอาคาห ทัง้สองเผายังอาศัยอยูกับ
ชาวอิสราเอลถึงทุกวันน้ี

๑๔แตสวนเผาเลวี โมเสสไม ไดแบงมรดก
ให พวกของขวัญที่ถวายใหกับพระยาหเวห
พระเจาของชาวอิสราเอลก็เป็นมรดกของ
พวกเขา อยางที่พระองคไดสัญญาไวกับพวก
เขาแลว
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๑๕ โมเสสไดมอบที่ดินน้ีใหเป็นมรดกกับ
เผารู เบน แบงตามตระกูลตางๆของพวกเขา
๑๖ เขตแดนของพวกเขาเริ่มจากอาโรเออรที่
อยูริมหุบเขาลึกอารโนน และเมืองที่อยูกลาง
หุบเขาลึกนัน้ และที่ราบสูงเม เด บาทัง้หมด
๑๗ เมืองเฮ ช โบนกับเมืองตางๆของ มันบน
ที่ราบสูง ดี โบน บาโมทบาอัล เบธบาอัลเม
โอน ๑๘ยาฮาส เคเดโมท เมฟาอาท ๑๙คิริยา
ธาอิม สิบมาห เศเรทชาหาร ที่อยูบนเนินเขา
กลางหุบเขาลึกนัน้ ๒๐ เบธเป โอร เชิง เขาปิ
สกาห และเมืองเบธเยชิโมท ๒๑ นัน่คือเมือง
ทัง้หมดบนที่ราบสูง และอาณาจักรทัง้หมด
ของกษตัริยสิ โหน ของชาวอาโมไรต ผูเคย
ปกครองอยูในเมืองเฮ ช โบน โมเสสไดเอา
ชนะเขากับพวกผูนําของมี เดีย น ที่มีชื่อวา
เอวี เรเคม ศูร เฮอร และเรบา พวกเขาเป็น
เจา ชายที่เป็นพันธมิตรกับกษตัริยสิ โหนและ
เคยอาศัยอยูแผนดินนัน้มากอน ๒๒นอกจาก
คนทัง้ หลายที่ถูกชาวอิสราเอลฆาตาย ยังมี
ผูทํานายอนาคตที่ชื่อบา ลา อัมลูกชายเบ โอร
รวมอยูดวย ๒๓ เสนเขตแดนของชนเผารเูบน
คือแมน้ําจอรแดนและชายฝ่ังของ มัน เมือง
เหลา น้ีและหมูบานตางๆของ มันเป็นมรดก
ของชนเผารูเบนตามตระกูลตางๆของเขา

๒๔ โมเสสยังไดมอบที่ดินน้ีใหเป็นมรดกกับ
ชนเผา กาด แบงตามตระกูลตางๆของพวก
เขา

๒๕อาณาเขตของเขาคือ ยาเซอรและเมือง
ตางๆทัง้หมดของกิ เลอ าดและครึ่งหน่ึงของ
แผน ดินของชาวอัม โมนไปจนถึงอา โร เอ อร
ซึ่งอยูใกลกับรับบาห ๒๖และตัง้แตเมืองเฮช
โบน ถึงรามั ทมิสเปห และเบ โท นิม และ
จากมาหะนาอิมถึงเขตแดนเดบีร ๒๗และใน
หุบเขาเบธ ฮา รัม เบ ธนิ มราห สุ คคท และ
ศา โฟน อาณาจักรสวนที่เหลือของกษตัริยสิ
โหนแหงเมืองเฮชโบน แมน้ําจอรแดน และ
ชายฝ่ังของ มัน ไปจนสุดทะเลสาบกา ลิ ลี
ทางตะวัน ออกของแมน้ําจอรแดน ๒๘ เมือง
เหลา น้ีและหมูบานของมันเป็นมรดกของชน
เผากาดตามตระกูลของพวกเขา

๒๙ โมเสสไดมอบที่ดินน้ีใหเป็นมรดกกับ
ชนเผามนัส เสหครึ่งเผา แบงตามตระกูล
ตางๆของพวกเขา

๓๐ เขตแดนของพวก เขาเริ่มจากมา หะ นา
อิม ไปตลอดทัว่ทัง้บาชาน อาณาจักรทัง้หมด
ของกษตัริยโอกแหงเมืองบาชาน และชุมชน
ยา อีรทัง้หมดหก สิบเมืองที่อยูในบา ชาน
๓๑และครึ่ง หน่ึงของแควนกิ เลอ าด เมือง
อัชทาโรท และเมืองเอ เดรอี ซึ่งสองเมืองน้ี
เป็นเมืองหลวงของกษตัริยโอกแหงบา ชาน
นัน่คือสวน แบงสําหรับลูก หลานของมา คีร
ลูกชายของมนัส เสห คือครึ่งหน่ึงของพวก
ลูกหลานของมาคีร ซึ่งแบงตามตระกูลตางๆ
ของพวกเขา

๓๒ทัง้หมดนัน้คือเขตแดนตางๆที่โมเสส
ไดแบงออกไป อยูในที่ราบโม อับ ซึ่งอยูอีก
ฟากหน่ึงของแมน้ําจอรแดน ทางทิศตะวัน
ออกของเมืองเยริโค ๓๓แตโมเสสไมไดมอบ
มรดกใหกับชนเผาเลวี พระ ยาหเวหพระเจา
ของชาวอิสราเอลก็คือมรดกของพวก เขา
อยางที่พระองคไดสัญญาไวกับพวกเขา

๑๔ ๑ตอ ไป น้ี เป็นแผน ดินในคา นา
อัน ที่นักบวชเอเลอาซารกับโยชูวา

ลูกชายของนูน และพวกหัวหน าตระกูลของ
ชนเผาตางๆของอิสราเอล ไดแจก จายให
กับชาวอิสราเอลเป็นมรดก ๒พวก เขาไดจับ
สลากแจก จายที่ดินใหกับชน เผาทัง้เกาเผา
และครึ่งเผาของมนัสเสห ตามที่พระยาหเวห
ไดสัง่ไวผานทางโมเสส ๓ เพราะโมเสสไดให
มรดกแกเผารู เบนและเผา กาด รวม ทัง้เผา
มนัส เสหครึ่งเผาไปแลวบนอีกฟากหน่ึงของ
แมน้ําจอรแดน แตเขาไม ไดแบงมรดกให
กับชนเผาเลวีเหมือนที่ใหกับเผาอื่นๆ ๔ลูก
หลานของโย เซฟไดแบงออกเป็นสองเผา
คือเผามนัส เสห และเผาเอฟรา อิม เผาเลวี
ไมมีสวน แบงในแผน ดินน้ี นอกจากเมือง
ตางๆที่ใชอาศัยอยู กับทุง หญาสําหรับเลีย้ง
ฝูงแกะและวัวของพวก เขา ๕อยาง น้ี ชาว
อิสราเอลไดแบงที่ดินกันตามที่พระ ยาหเวห
ไดสัง่โมเสสไว

คาเลบไดรับเฮโบรน
๖ชนเผายู ดาห ไดมาหาโย ชู วาที่กิล กาล

คาเลบลูกชายเยฟุนเนหจากตระกูลเคนัสได
พูดกับโย ชู วาวา “ทานก็รูวาพระ ยาหเวหได
พูดอะไรกับโมเสสคนของพระเจา *เกี่ยว กับ
ตัว ทานและตัวขาพเจา ที่คา เดช บา ร เนีย

*๑๔:๖ คนของพระเจา ตามตัวอักษรคือ “ผูรับใชของพระองค”
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๗ขาพเจามีอายุสี่ สิบปี ตอนที่โมเสสผูรับ ใช
ของพระยาหเวหไดสงขาพเจาจากคาเดชบาร
เนียมาสอดแนมแผน ดินน้ี และขาพเจาก็ได
กลับมารายงานทานตามความคิด เห็นของ
ขาพเจา ๘แตพี่น องคนอื่น ซึ่งไปดวยกันกับ
ขาพเจานัน้ ไดทําใหใจของประชาชนออน
ปวกเปียกไปดวยความ กลัว แตขาพเจายัง
คงติดตามพระ ยาหเวหพระเจาของขาพเจา
อยางสุดใจ ๙แลวในวันนัน้ โมเสสไดสาบาน
กับขาพเจาวา ‘แผน ดินที่ทานไดเขาไป
เหยียบมานัน้จะเป็นมรดกของทานและลูก
หลานของทานตลอดไปอยางแนนอน เพราะ
ทานไดติดตามพระ ยาหเวหพระเจาของ ขา
อยางสุดใจ’

๑๐ เดี๋ยว น้ี ดูสิ มันเป็นไปตามที่พระ
ยาหเวหไดสัญญาไว พระองคไดใหขาพเจา
มีชีวิตอยูตอมาอีกสี่ สิบ หาปี ตัง้แตเวลานัน้
ที่พระองคไดพูดเรื่อง น้ีกับโมเสสตอนที่
อิสราเอลเดิน ทางอยูในทะเล ทราย เดี๋ยว น้ี
ขาพเจาก็มีอายุแปด สิบ หาปีแลว ๑๑ขาพเจา
ยังคงแข็ง แรงเหมือนวันที่โมเสสไดสง
ขาพเจาออกไป ตอนน้ี ขาพเจาก็ยังแข็งแรง
พอที่จะออกไปสูรบได และยังไปทําโนนทําน่ี
ไดเหมือนเมื่อกอน ๑๒ดังนัน้ ตอนน้ี ใหมอบ
พื้นที่แถบเนินเขาน้ี ที่พระยาหเวหไดสัญญา
ไวกับขาพเจาในวัน นัน้ เพราะในวัน นัน้ ตัว
ทานเองก็ไดยินแลววา มีคนอานาค *อยูทีนั่น่
และเมืองทัง้ หลายของพวก มันนัน้ทัง้ใหญ
และมีการป องกันอยางแนน หนา แตพระ
ยาหเวหอยูกับขาพเจา ขาพเจาจะขับไลพวก
มันออกไป อยางที่พระองคไดพูดไว”

๑๓ดัง นัน้ โยชู วาจึงอวยพรคา เลบลูกชาย
เยฟุนเนห และยกเมืองเฮโบรนใหเป็นมรดก
ของ เขา ๑๔ดัง นัน้ เฮ โบ รนจึงกลายเป็น
มรดกของคา เลบลูกชายของเย ฟุน เนหชาว
เคนั สกับลูก หลานของ เขามาจนถึงทุก วัน น้ี
เพราะเขาไดติดตามพระยาหเวหพระเจาของ
ชาวอิสราเอลอยางสิน้สุดใจ ๑๕ (กอนหน านัน้
เมืองเฮโบรนมีชื่อวา คิรยิาทอารบา อารบาคน
น้ีเป็นคนที่ยิ่งใหญที่สุดในคนอานาค)
แลวแผนดินก็หยุดพักจากสงคราม

ที่ดินสําหรับชนเผายูดาห

๑๕ ๑ที่ดินที่มอบใหเผายูดาห แบงตาม
ตระกูลตางๆ ดานใตติดกับเขต

แดนของเอโดม คือไปถึงทะเลทรายศินเป็น
ที่สุด เขตดานใต ๒พรมแดนทางทิศใตนัน้
เริ่มจากตรงปลายของทะเลเกลือ จากอาวที่
หันหน าออกไปทางใต †๓ยื่นลงไปทางดาน
ใตของเสนผานทางแมงปอง และผานเรื่อย
ไปถึงศิน แลวขึ้นไปทางดานใตของเมือง
คา เดช บา ร เนีย และผานไปเมืองเฮ ส โรน
ขึ้นไปถึงเมืองอัด ดาร และเลีย้วไปถึงคาร
คา ๔พรมแดนผานเรื่อยไปถึงอัส โมน และ
ไลไปตามลําธารอียิปต จนมาสิน้ สุดที่ทะเล
เมดิเตอรเรเนียน น่ีจะเป็นพรมแดนทางใต
ของพวกยูดาห

๕พรมแดนดานตะวันออก คือติดกับทะเล
เกลือ ขึ้นไปเรื่อยจนถึงปากแมน้ําจอรแดน
พรมแดนทางเหนือ เริ่มจากอาวบริเวณปาก
แมน้ําจอรแดน ๖และพรมแดนนัน้ขึ้นไปถึง
เมืองเบธฮ กลาห เรื่อยขึ้นไปทางเหนือของ
เบธอาราบาห ขึ้นไปถึงกอนหินโบฮัน (โบฮัน
เป็นลูกชายรู เบน) ๗แลวเขตแดนทางเหนือ
ผานหุบเขาอา โครไปจนถึงเมืองเดบีร แลว
เลีย้วขึ้นทางทิศเหนือไปถึงกิล กาล ซึ่งอยู
ตรง ขามเสนผานทางอดุม มิมซึ่งอยูทางใต
ของหุบเขา แลวเสนเขตแดนก็ออมไปรอบ
พวกตาน้ําของเอนเชเมช และไปสิน้สุดที่เอน
โร เกล ๘แลวเขตแดนก็ผานหุบเขาลูกชายฮิ
นโนม ถึงไหลเขาดานใตของเมืองชาวเยบุส
(คือเมืองเยรูซาเล็ม) จากนัน้ เสนพรมแดน
ก็ขึ้นไปถึงยอดเนิน เขาซึ่งอยูทางตะวัน ตก
ของหุบเขาฮิ น โนม ซึ่งอยูทางเหนือสุดของ
หุบเขาเรฟาอิม ๙ เสนเขตแดนก็เลีย้วจากจุด
สูงสุดของเนิน เขานัน้ไปทางลําหวยแหงเนฟ
โทอาห จาก นัน้ มันก็เลาะไปตามหุบเขาจน
ไปถึงเมืองตางๆของภูเขาเอ โฟรน แลวเขต
แดนก็หันไปยังเมืองบาอาลาห (หรือเมืองคิริ
ยาท เยอ า ริมนัน่เอง) ๑๐ เขตแดนไดออมไป
ทางตะวันตกของบา อา ลาหไปถึงภูเขาเส อีร
แลวออมไปทางลาดเขาทางทิศเหนือของ
ภูเขายา อา ริม (ซึ่งก็คือเคส ะ โลน) และมัน

*๑๔:๑๒ คนอานาค ลูกหลานของอานาค พวกเขาเป็นครอบครัวที่มีชื่อเสียงครอบครัวหน่ึง
ในเรื่องของความเป็นนักสูที่มีพลังและรูปรางสูง ดูใน กันดารวิถี ๑๓:๓๓
†๑๕:๒ จากอาว … ทางใต หรือ “ทางใตของคาบสมุทร”
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ก็ลงไปทางเมืองเบธเช เมชแลวออมไปถึง
เมืองทิมนาห ๑๑พรมแดนไดทอดยาวไปตาม
หุบเขาไปถึงเมืองเอโครน แลวหันไปยังเมือง
ชิกเคโรน ผานไปถึงภูเขาบาอาลาห และตอ
ไปถึงเมืองยับเนเอล และไปสิน้สุดลงที่ทะเล
เมดิเตอรเรเนียน ๑๒พรมแดนดานตะวันตก
คือทะเลเมดิเตอรเรเนียน น่ีเป็นพรมแดน
ลอมรอบคนยูดาหตามตระกูลของเขา

๑๓พระยาหเวหไดสัง่ใหโยชูวาแบงที่ดินให
กับคาเลบลูกชายของเยฟุนเนห ซึ่งเป็นที่ดิน
สวนหน่ึงในเขตของคนยู ดาห คือ คิริ ยา
ทอา รบาหรือเมืองเฮ โบ รน (อา รบา เป็น
บรรพบุรุษของอา นาค) ๑๔และคา เลบไดขับ
ไลลูกชายทัง้สามคนของอา นาคออกไป คือ
เชชัย อาหิม าน และทัลมัยผูเป็นลูกหลาน
ของอานาค ๑๕ จากที่นัน่ คาเลบไดขึ้นไปตอสู
กับประชาชนชาวเดบีร (เมืองเดบีร เดิมชื่อวา
คิริยาทเสเฟอร) ๑๖คาเลบพูดวา “ใครตีเมือง
คิริยาทเสเฟอรและยึดมันไวได เราจะยกอัค
สาหลูกสาวของเราใหเป็นเมียคนนัน้”

๑๗ โอ ทนี เอล ลูกชายเคนั สนอง ชายของ
คา เลบยึดเมืองนัน้ได ดัง นัน้ คา เลบจึงยก
อัค สาหลูกสาวของ เขาใหเป็นเมียของโอ ทนี
เอล ๑๘ เมื่ออัค สาหมาพบโอทนี เอล นางได
รบเราใหเขา *ไปขอทีน่าแหงหน่ึงจากพอของ
นาง นางไดลงมาจากหลังลา และคา เลบได
ถามนางวา “ลูกจะเอาอะไรหรือ”

๑๙นางพูดวา “ขอของขวัญใหกับลูกหนอย
เพราะพอไดใหแผน ดินที่แหง แลงในเน เกบ
กับลูก ดัง นัน้ ขอที่มันมีพวกตาน้ํากับลูก
ดวย” ดังนัน้ คาเลบจึงยกพวกตาน้ําดานบน
และดานลางใหกับนาง

๒๐ตอ ไป น้ีเป็นมรดกของชนเผายู ดาห
ตามตระกูลตางๆของพวกเขา ๒๑ เมืองตางๆ
ทัง้หมดน้ีเป็นของคนเผายู ดาห คือใกล
บริเวณใต สุดที่ติดกับพรมแดนของเอ โดม
คือเมืองขับเซเอล เอเดอร ยากูร ๒๒คีนาห ดี
โมนาห อาดาดาห ๒๓ เคเดช ฮาโซรอิทนาน
๒๔ศีฟ เทเลม เบอาโลท ๒๕ ฮาโซรฮาดัททาห
เคริโอทเฮสโรน (คือเมืองฮาโซร) ๒๖อามัม
เชมา โมลาดาห ๒๗ ฮาซารกัดดาห เฮชโมน
เบธเปเลต ๒๘ ฮาซารชูอาล เบเออรเชบา บิซิ
โอธิยาห ๒๙บาอาลาห อิยิม เอเซม ๓๐ เอลโท
ลัด เคสิล โฮรมาห ๓๑ศิกลาก มัดมันนาห

สันสันนาห ๓๒ เลบาโอท ชิลฮิม อายิน และ
ริมโมน ทัง้หมดยี่สิบเกาเมือง กับชนบทของ
เมืองนัน้ๆดวย

๓๓ชนเผายู ดาหไดเมืองตางๆตามแถบที่
ลุมเชิง เขาดานตะวันตก ดวย คือเมืองเอ ช
ทาโอล โศราห อัชนาห ๓๔ศาโนอาห เอนกัน
นิม ทัปปูวาห เอนาม ๓๕ยารมูท อดุลลัม โส
โคห อาเซคาห ๓๖ชาอาราอิม อดีธาอิม เกเด
ราห (หรือเกเดโรธาอิม) รวมเป็นสิบสี่เมือง
กับชนบทของเมืองนัน้ๆ

๓๗ชนเผายู ดาหยังได รับเมืองเหลา น้ีดวย
คือ เศนัน ฮาดัสสาห มกิดัลกาด ๓๘ดเิลอนั มิส
ปาห โยกเธเอล ๓๙ลาคีช โบสคาท เอกโลน
๔๐คับโบน ลามัม คิทลิช ๔๑ เกเดโรท เบธดา
โกน นาอามาห และมักเคดาห รวมทัง้หมด
สิบหกเมืองกับชนบทของเมืองนัน้ๆ

๔๒ลิบนาห เอเธอร อาชัน ๔๓อิฟทาห อัช
นาห เนซีบ ๔๔ เคอลีาห อัคซีบ มาเรชาห รวม
เป็นเกาเมืองกับชนบทของเมืองนัน้ๆ

๔๕ เอ โค รนและเมืองตางๆกับชนบทของ
มัน ๔๖ทางตะวันตกของเอโครน และเมือง
ทัง้หมดที่อยูใกลกับเมืองอัช โดดและชนบท
ของ มัน ๔๗อัช โดดกับบรรดาเมืองโดยรอบ
และชนบทของมัน กาซากับเมืองตางๆโดย
รอบ และชนบทของมัน ไปจนถึงลําธาร
อียิปตและแนวฝ่ังทะเลเมดิเตอรเรเนียน

๔๘ชนเผายู ดาหได รับเมืองตางๆในแถบ
เนินเขา คือ ชามีร ยาททีร โสโคห ๔๙ดาน
นาห คิริยาทสันนาห (คือเมืองเดบีร) ๕๐อา
นาบ เอชเทโมห อา นิม ๕๑ โก เชน โฮโลน
และกิโล ห รวมเป็นสิบ เอ็ดเมืองกับชนบท
ของเมืองนัน้ๆ

๕๒อาหรับ ดูมาห เอชาน ๕๓ยานิม เบธทัป
ปูวาห อาเฟคาห ๕๔ ฮุมทาห คิริยาทอารบา
(คือเมืองเฮโบรน) และเมืองศิ โยร รวมเป็น
เกาเมืองกับชนบทของเมืองนัน้ๆ

๕๕มาโอน คารเมล ศีฟ ยุทธาห ๕๖ยิสเรเอล
โยกเดอัม ศาโนอาห ๕๗คาอิน กิเบอาห และ
ทิมนาห รวมเป็นสิบเมืองกับชนบทของเมือง
นัน้ๆ

๕๘ ฮัลฮูล เบธซูร เกโดร ๕๙มาอาราธ เบธ
อาโนท และเอลเทโคน รวมเป็นหกเมืองกับ
ชนบทของเมืองนัน้ๆ

*๑๕:๑๘ นางไดรบเราใหเขา หรือ “เขาไดรบเราใหนาง”
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๖๐คิริยาทบาอัล (คือเมืองคิริยาทเยอาริม)
และรับบาห รวมเป็นสองเมืองกับชนบทของ
เมืองนัน้ๆ

๖๑ เมืองในทะเลทรายคือ เบธอาราบาห มิด
ดีน เสคะคาห ๖๒ นิบชาน เมืองเกลือ และ
เอนเกดี รวมเป็นหกเมืองกับชนบทของเมือง
นัน้ๆ

๖๓แตประชาชนชาวยู ดาหไมสามารถขับ
ไลชาวเย บุสซึ่งอาศัยอยูในเมืองเย รู เซา เล็ม
ออกไปได ดัง นัน้ ชาวเย บุสจึงไดอาศัยอยู
รวมกับประชาชนชาวยู ดาหในเยรูซาเล็มมา
จนถึงทุกวันน้ี
ดินแดนของเอฟราอิม และมนัสเสห

๑๖ ๑ที่ดินที่ไดจับสลากแบงใหกับลูก
หลานของโย เซฟ เริ่มจากแมน้ํา

จอรแดนใกลเมืองเยริ โค ทางทิศตะวันออก
ของตาน้ําเย ริ โค เขาไปในทะเลทราย แลว
จากเมืองเย ริ โคขึ้นไปถึงแถบเนิน เขาเบธ
เอล ๒ จากเมืองเบธ เอลไปถึงลูส และขาม
ไปถึงเมืองอา ทา โรทตรงเขตแดนของชาว
อารคี ๓ จากนัน้ ก็ลงไปทางตะวันตก จนถึง
เขตแดนของชาวยา เฟล็ ท ไกลออกไปถึง
พรมแดนของเมืองเบธ โฮ โรนลางและถึง
เมืองเกเซอร และไปสิน้สุดที่ทะเล

๔ลูกหลานของโยเซฟคือ ชนเผามนัสเสห
และชนเผาเอฟ รา อิม ได รับมรดกที่ดินของ
พวกเขา

๕ เขตแดนของที่ดินที่เป็นมรดกของชน
เผาเอฟราอิมตามตระกูลตางๆของเขา เขต
แดนมรดกดานตะวันออกเริ่มจากเมืองอาทา
โรทอัดดารไกลไปถึงสวนบนของเบธ โฮ โรน
๖สวนเขตแดนดานตะวัน ตกเริ่มจากเมือง
มิค เมธั ทที่อยูทางเหนือเลีย้วไปทางเมืองทา
อานัทชิ โลห แลวออมผานไปทางตะวันออก
ของเมืองยาโนอาห ๗มันลงจากยาโนอาหไป
ถึงเมืองอา ทา โรทและเมืองนา อา ราหไปจน
ติดเมืองเย ริ โค และสิน้ สุดที่แมน้ําจอรแดน
๘ จากทัป ปู วาห เสนเขตแดนไปทางตะวัน
ตกถึงลําธารคา นาห และมาสิน้ สุดที่ทะเล
เมดิเตอรเรเนียน น่ีคือมรดกชนเผาเอ ฟ รา
อิม ตามตระกูลตางๆของพวกเขา ๙ รวมทัง้
เมืองตางๆซึ่งไดแบง แยกไวใหคนเอฟราอิม
ในดิน แดนที่เป็นมรดกของคนมนัส เสห คือ
ทัง้เมืองและชนบทของเมืองนัน้ๆ ๑๐แต
พวก เขาไม ไดขับ ไลชาวคานา อันที่อาศัยอยู

ในเมืองเก เซอรออกไป ดัง นัน้ชาวคานา อัน
จึงไดอาศัยอยูกับชนเผาเอ ฟ รา อิมมาจนถึง
ทุก วัน น้ี แตพวก เขาก็ถูกบังคับใหทํางาน
อยางทาส

๑๗ ๑แลวก็มีการแบงที่ดินใหแกชนเผา
มนัส เสห เพราะเขาเป็นลูกชายคน

แรกของโย เซฟ เมืองกิ เลอ าดและเมืองบา
ชานเป็นของชาวมา คีรอยูแลว มา คีรเป็น
ลูกชายคน แรกของมนัส เสห และเป็นพอ
ของกิ เลอ าด ชาวกิ เลอ าดเป็นนักรบผูยิ่ง
ใหญ ๒ดังนัน้ ที่ดินไดถูกแบงใหกับชาวมนัส
เสหที่เหลือ ตามตระกูลตางๆของพวก เขา
ลูกหลานของอาบี เย เซอร เฮ เลค อัส รี เอล
เชเคม เฮเฟอร และเชมดิา คนเหลาน้ีเป็นลูก
หลานผูชายของมนัสเสห ลูกชายของโยเซฟ
ตามตระกูลตางๆของเขา

๓ เศโลเฟ หัดลูกชายของเฮ เฟอร ผูเป็น
ลูกชายของกิเลอาด ซึ่งเป็นลูกชายของมาคีร
ที่เป็นลูกชายของมนัส เสหนัน้ไมมีลูกชายมี
แตลูกสาว และน่ีคือชื่อลูกสาวของเขา คือมา
ลาห โนอาห โฮกลาห มิลคาห และทีรซาห
๔พวก เขาเขามาหานักบวชเอ เลอ า ซาร โย
ชู วาลูกชายนูน และบรรดาผูนําแลวพูดวา
“พระ ยาหเวหไดสัง่โมเสสใหมอบมรดกที่ดิน
ใหกับพวก เรา พรอมๆกับญาติๆผูชายของ
พวก เรา” ดัง นัน้ โย ชู วาจึงยกที่ดินใหกับ
พวก นางพรอมๆกับพี่ น องของพอพวก นาง
ตามที่พระยาหเวหไดสัง่ไว

๕ชนเผามนัสเสหจึงไดรับสวนแบงที่ดินสิบ
สวน นอก เหนือจากดิน แดนกิ เลอ าด และ
บาชาน บนฝ่ังตะวันออกของแมน้ําจอรแดน
๖ เพราะลูก หลานที่เป็นผู หญิงของมนัส เสห
ไดรับที่ดินดวย แตแผนดินกิเลอาดเป็นของ
ลูกหลานกลุมอื่นของเผามนัสเสห

๗ เขตแดนของมนัส เสหขยายจากอา เชอ ร
ไปถึงมิค เมธั ทซึ่งอยูดานตรง ขามกับเมือง
เชเคม แลวเสนเขตแดนก็ลงไปทางทิศใต
ถึงที่อยูอาศัยของชาวเอน ทัป ปู วาห ๘แผน
ดินของทัป ปู วาหเป็นของมนัส เสห แตตัว
เมืองทัป ปู วาหตรงพรมแดนมนัส เสหเป็น
ของชาวเอ ฟ รา อิม ๙แลวเสนเขตแดนก็ลง
ไปถึงหุบเขาลึกคา นาห เมืองตางๆเหลา น้ี
ที่อยูทางตอนใตของหุบเขาลึก ทามกลาง
เมืองตางๆของเผามนัส เสห เป็นของเผาเอ
ฟ รา อิม แตพรมแดนของมนัส เสหอยูทาง
เหนือของหุบเขาลึก และไปสิน้ สุดที่ทะเล
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เมดิเตอรเรเนียน ๑๐แผนดินทางใตเป็นของ
เอฟราอิม ทางเหนือเป็นของมนัสเสห และมี
ทะเลเมดิเตอรเรเนียนเป็นพรมแดนทางทิศ
ตะวัน ตกของมนัส เสห ทางเหนือไปติดอา
เชอร และทางตะวันออกติดอิสสาคาร

๑๑มนัส เสหยังมีเมืองตางๆอยูในเขตแดน
ของอิสสาคารและอาเชอร คือเมืองเบธชาน
เมืองอิบเลอัม เมืองโดร เมืองเอนโดร เมือง
ทา อา นาค เมืองเม กิด โด และเมืองเล็กๆที่
อยูลอมรอบพวกมัน เมืองที่ สามนัน้มีอีกชื่อ
หน่ึงวา นาโฟท (โดร) ๑๒แตชนเผามนัสเสห
ไมสามารถยึด ครองเมืองเหลา น้ีได เพราะ
ชาวคา นา อันยังขืนที่จะอาศัยอยูในเขตแดน
นัน้ตอ ไป ๑๓ เมื่อชาวอิสราเอลเขม แข็งขึ้น
พวก เขาไดบังคับชาวคา นา อันใหทํางานให
กับพวกเขา แตไมไดขับไลพวกคานาอันออก
ไปจนหมด

๑๔คนเผาโยเซฟไดพูดกับโยชวูาวา “ทําไม
ทานถึงใหสวนแบงพวก เราแคสวนเดียวเป็น
มรดก ทัง้ๆที่เรามีคนเป็นจํานวนมาก เพราะ
พระ ยาหเวหไดอวยพรใหกับพวก เราตลอด
มาน้ี”

๑๕ โยชูวาตอบวา “ถาพวกเจามีคนจํานวน
มาก ก็ใหขึ้นไปที่ป าไปแผวถางปาเอา เองใน
ที่ดินของคนเปริสซี และคนเรฟาอิม เพราะที่
แถบเนินเขาของคนเอฟราอิมคับแคบเกินไป
สําหรับพวกเจา”

๑๖คนเผาโย เซฟพูดวา “แถบเนิน เขาไม
เพียงพอสําหรับพวกเรา แตในหุบเขานัน้ ก็มี
ชาวคานาอันอาศัยอยู และพวกเขาก็มีรถรบ
ที่ทําจากเหล็ก ทัง้ในเบธชานกับหมูบานของ
มัน และตามหมูบานที่คนเหลานัน้อาศัยอยู
ในหุบเขายิสเรเอล”

๑๗ดัง นัน้ โย ชู วาจึงพูดกับครอบครัวของ
โยเซฟซึ่งก็คือเผาเอฟราอิมและเผามนัสเสห
วา “พวกทานมีผูคนเป็นจํานวนมาก และมี
กําลังเขมแข็ง พวกทานจะไมไดสวนแบงแค
สวนเดียว ๑๘แตที่แถบเนิน เขาจะเป็นของ
พวกทานดวย ถึงแมมันจะเป็นปา พวกทาน
แผว ถางมันและยึดครองมันไปจนสุด เขต
เถิด พวกทานจะขับ ไลชาวคานา อันออกไป
แมวาพวก เขาจะมีรถรบทําดวยเหล็กและ
พวกเขาจะเขมแข็งก็ตาม”

การแบงแผนดินที่เหลือ

๑๘ ๑ชุมชนชาวอิสราเอลทัง้หมดมา
ประชุมกันที่ชิ โลหและตัง้เต็นท นัด

พบกันที่ นัน่ ในตอน นัน้ แผน ดินไดตกอยู
ในครอบครองของพวกเขาแลว ๒แตยังคงมี
ชาวอิสราเอลอีกเจ็ดเผา ที่ยังไมได รับมรดก
เป็นสวนแบงของพวกเขา

๓ดัง นัน้โย ชู วาจึงพูดกับชาวอิสราเอลวา
“พวกเราจะรอไปอีกนานแค ไหน กวาจะเขา
ไปยึด ครองแผน ดินที่พระ ยาหเวหพระเจา
ของบรรพบุรุษทานไดมอบใหแกพวก ทาน
๔ ใหเลือกคนมาเผา ละสามคน ขาพเจาจะ
สงพวก เขาใหเดิน ทางไปสํารวจทัว่แผน ดิน
นัน้ และจดรายละเอียดของแผน ดินนัน้มา
ตามมรดกที่แตละเผาได รับ และนํากลับมา
ใหขาพเจา ๕พวก เขาจะแบงมันออกเป็น
เจ็ดสวน ชนเผายู ดาหจะยังคงอยูในเขต
แดนของ เขาทางตอนใต และครอบครัวของ
โย เซฟจะคงอยูในเขตแดนทางเหนือ ๖ ให
พวกทานเขียนรายละเอียดของที่ดินทัง้เจ็ด
สวน และนํามันกลับมาใหขาพเจาที่ น่ี และ
ขาพเจาจะจับสลากแบงใหทานที่ น่ีตอ หน า
พระ ยาหเวหพระเจาของพวก เรา ๗แตชาว
เลวีจะไมได รับสวน แบงในหมูพวก ทานทัง้
หลาย เพราะฐานะนักบวชของพระ ยาหเวห
ก็คือมรดกของพวก เขาอยูแลว สวนชนเผา
กาด รูเบน และเผามนัสเสหครัง้หน่ึงก็ไดรับ
มรดกของพวก เขาที่อยูทางฝ่ังตะวัน ออก
ของแมน้ําจอรแดนแลว ซึ่งโมเสสผูรับ ใช
พระยาหเวหไดมอบใหพวกเขาไว”

๘ดังนัน้ คนเหลานัน้จึงออกเดินทาง โยชู
วากําชับพวก เขาใหจดรายละเอียดเกี่ยว กับ
ที่ดินวา “ใหเดิน ทางไปใหทัว่ทัง้แผน ดิน
และจดรายละเอียดของ มันและกลับมาหา
ขาพเจา ขาพเจาจะจับสลากใหกับพวกทานที่
น่ี ตอหน าพระยาหเวหที่ชิโลห”

๙ จาก นัน้ คนเหลา น้ีก็ออกเดิน ทางไปทัว่
ทัง้แผนดินนัน้ และไดจดบันทึกรายละเอียด
ของแผนดินลงในหนังสือเกี่ยวกับเมืองตางๆ
ในเจ็ดสวนนัน้ แลวพวกเขาจึงกลับมาหาโยชู
วาที่คายชิโลห ๑๐และโยชูวาก็ไดจับสลากให
กับพวก เขาที่ชิ โลหตอ หน าพระยาหเวห โย
ชู วาไดแบงที่ดินใหกับชาวอิสราเอลตามสวน
แบงของแตละเผา
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ที่ดินสําหรับชนเผาเบนยามิน
๑๑สลากอันแรกตกเป็นของเผาเบน ยา

มิน ตามตระกูลตางๆของเผา นัน้ พวก เขา
ไดที่ดินที่อยูระหวางชนเผายู ดาหและโย
เซฟ ๑๒พรมแดนทางเหนือเริ่ม ตนที่แมน้ํา
จอรแดน และขึ้นไปถึงสันเขาทางตอนเหนือ
ของเมืองเยริ โค และมันก็ขึ้นไปถึงแถบเนิน
เขาทางตะวันตก และไปสิน้สุดที่ทะเลทราย
เบธา เวน ๑๓ จากที่ นัน่พรมแดนก็ออมไปถึง
เมืองลูส ไปถึงสันเขาเมืองลูส (เรียกอีกอยาง
วาเบธ เอล) แลวเสนพรมแดนก็ลงไปจนถึง
อาทาโรทอัดดาร บนภูเขาซึ่งอยูทางใตของ
เมืองเบธโฮโรนลาง ๑๔พรมแดนก็หักโคงไป
ทางตะวัน ตก ออมลงไปทางใตจากภูเขาที่
อยูทางใตของเบธ โฮ โรน และไปสิน้ สุดที่คิริ
ยาทบาอัล (คือคิริยาทเยอาริม) เมืองน้ีเป็น
ของชนเผายู ดาห น่ีคือพรมแดนทางตะวัน
ตก

๑๕ทางดานใต เริ่มที่ชานเมืองคิริ ยาทเยอ
า ริมไปตามลําธารจนถึงตาน้ําของเนฟ โท
อาห ๑๖ลงไปถึงเชิง เขาที่อยูตรงขามหุบเขา
ลูกชายฮิ น โนม ซึ่งอยูทางเหนือของหุบเขา
เรฟาอิม และมันก็ลงไปที่หุบเขาฮินโนม ใต
สันเขาของชาวเย บุสแลวจึงลงไปที่เมืองเอน
โร เกล ๑๗ จากนัน้ มันก็หัก โคงขึ้นเหนือไป
ตามลําธารจนถึงเมืองเอน เช เมช และก็ไป
ตามลําธารจนไปออกที่เก ลี โลท ซึ่งอยูตรง
ขามกับทางขามเขาชื่ออดุมมิม แลวลงไปถึง
กอน หินของโบ ฮันซึ่งเป็นลูกชายของรู เบน
๑๘แลวเสนเขตแดนก็ออมขึ้นไปทางเหนือถึง
สันเขาที่หันหน าเขาหาหุบเขาจอรแดน แลว
ก็ลงไปที่หุบเขาจอรแดน ๑๙พรมแดนไดออม
ขึ้นไปที่สันเขาทางดานเหนือของเบธฮ กลาห
และมาสิน้ สุดที่อาวดานเหนือของทะเลเกลือ
ที่ตอนใต สุดของแมน้ําจอรแดน น่ีคือเขต
แดนทางดานใต

๒๐แมน้ําจอรแดนเป็นพรมแดนทางตะวัน
ออก น่ีคือเขตแดนที่เป็นมรดกของตระกูล
ตางๆของเผาเบน ยา มินในทุกดาน ๒๑ เมือง
ตางๆที่เป็นของชนเผาเบน ยา มินที่แบงตาม
ตระกูลตางๆของพวกเขา คือ เยริ โค เบธฮ
กลาห เอเมคเคซีส ๒๒ เบธอาราบาห เศมา
ราอิม เบธ เอล ๒๓อัฟวิม ปาราห โอฟราห
๒๔ เคฟาอัมโมนี โอฟนี เกบา รวมเป็นสิบสอง
เมือง พรอมกับชนบทรอบๆเมืองเหลานัน้

๒๕กิเบโอน รามาห เบเอโรท ๒๖มิสปาห
เคฟีราห โมซาห ๒๗ เรเคม อิรเปเอล ทาระ
ลาห

๒๘ เศลา หะ เอ เลฟ เย บุส (เยรูซาเล็ม)
กิเบอาห และคิริยาท รวมเป็นสิบสี่เมืองและ
ชนบทรอบๆเมืองเหลา นัน้ น่ีคือมรดกของ
ชนเผาเบนยามินที่แบงตามตระกูลตางๆของ
พวกเขา

ที่ดินสําหรับเผาสิเมโอน

๑๙ ๑สลากอัน ที่สองตกเป็นของเผาสิ
เมโอน สําหรับตระกูลตางๆของเผา

นัน้ มรดกของพวก เขาอยูในที่ดินของชน
เผายูดาห ๒มีเมืองเหลา น้ีเป็นมรดก คือ เบ
เออรเชบา (หรือเชบา) โมลาดาห ๓ ฮาซาร
ชูอาล บาลาห เอเซม ๔ เอลโทลัด เบธูล โฮ
รมาห ๕ศิกลาก เบธมารคาโบท ฮาซารสูสาห
๖ เบธเลบาโอท และเมืองชารุ เฮน รวมเป็น
สิบ สามเมืองกับชนบทของเมืองตางๆเหลา
นัน้

๗อายิน ริมโมน เอเธอร และอาชัน รวม
เป็นสี่เมืองและชนบทของเมืองตางๆเหลา
นัน้ ๘และยังมีหมูบานตางๆที่อยูรอบๆเมือง
เหลา น้ีไปจนถึงบา อา ลัทเบ เอ อร เมืองรา
มาหที่เน เกบ น่ีคือมรดกที่ยกใหกับตระกูล
ตางๆของเผาสิ เม โอน ๙มรดกของคนเผาสิ
เม โอนเป็นสวน หน่ึงของที่ดินของคนเผายู
ดาห เพราะสวน แบงของคนเผายู ดาหใหญ
เกิน ไปสําหรับพวก เขา ดัง นัน้ คนเผาสิ เม
โอนจึงได รับมรดกอยูทามกลางมรดกของ
คนเผายูดาห

ที่ดินสําหรับชนเผาเศบูลุน
๑๐สลากอัน ที่สามตกเป็นของเผาเศบู ลุน

สําหรับตระกูลตางๆของเผา นัน้ พรมแดน
ของที่ดินที่เป็นมรดกของพวกเขาไป ไกลถึง
สา ริด ๑๑พรมแดนขึ้นไปทางตะวัน ตกเรื่อย
ไปจนถึงมา เรอั ล มาจดเมืองดับ เบเชท จน
ถึงลําธารทางทิศตะวัน ออกของโยก เนอั ม
๑๒ จากสา ริด พรมแดนยื่นไปในฝ่ังตรงขาม
คือฝ่ังที่ดวงอาทิตยขึ้น ไปถึงพรมแดนเมือง
คิสโลททาโบร แลวตามลําธารไปถึงเมืองดา
เบรัท แลวขึ้นไปถึงเมืองยาเฟีย ๑๓ จากที่นัน่
พรมแดนออมไปทางทิศที่ดวงอาทิตยขึ้น ไป
จนถึงเมืองกัท เฮ เฟอร และเมืองเอทคาซิน
เรื่อยไปตามลําธารแหงไปจนถึงริมโมน และ
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หักโคงเขาหาเมืองเนอ าห ๑๔พรมแดนทาง
ทิศเหนือโคงเขาหาเมืองฮัน นา โธน และสิน้
สุดที่หุบเขาอิฟ ทาห เอล ๑๕ ไดรวมเมืองขัท
ตาท นาหะลาล ชิมโรน อิดาลาห และเบธเล
เฮม รวมทัง้หมดสิบ สองเมืองกับชนบทของ
เมืองตางๆเหลานัน้

๑๖ น่ีคือมรดกของเผาเศบู ลุนสําหรับ
ตระกูลตางๆของพวก เขา คือเมืองตางๆ
เหลาน้ี และชนบทของเมืองตางๆเหลาน้ี

ที่ดินสําหรับชนเผาอิสสาคาร
๑๗สลากอันที่สี่ตกเป็นของเผาอิส สา คาร

สําหรับตระกูลตางๆของเผา นัน้ ๑๘ดิน แดน
ของพวกเขารวมเมือง ยิสเรเอล เคสลุโลท ชู
เนม ๑๙ ฮาฟาราอิม ชโิยน อานาหะราท ๒๐ รับ
บีท คีชิโอน เอเบส ๒๑ เรเมท เอนกันนิม เอน
หัดดาห และเบธปัสเซส

๒๒พรมแดนยังไปติดกับเมืองทาโบร ชาหะ
ซุ มาห เบธเช เมช และไปสิน้ สุดที่แมน้ํา
จอรแดน รวมทัง้หมดสิบ หกเมืองกับชนบท
ของเมืองตางๆเหลานัน้ ๒๓ น่ีคือมรดกที่ดินที่
ใหกับเผาของอิส สา คารสําหรับตระกูลตางๆ
ของพวก เขา คือเมืองตางๆและชนบทของ
เมืองตางๆเหลานัน้

ที่ดินสําหรับชนเผาอาเชอร
๒๔สลากอันที่หาตกเป็นของเผาอา เชอ ร

สําหรับตระกูลตางๆของเผา นัน้ ๒๕ เขตแดน
ของพวกเขารวมถึงเมืองเฮลขัท ฮาลี เบเทน
อัคชาฟ ๒๖อาลัมเมเลค อามาด มิชอาล
ทางตะวันตกไปจดภูเขาคารเมลและเมือง

ชิโห ลิบนาท ๒๗แลวเลีย้วไปทางตะวันออก
จนถึงเมืองเบธดาโกน ไปจดเขตเศบูลุนและ
หุบเขาอิฟทาห เอลไปทางเหนือ ถึงเมืองเบธ
เอเมคและเนอีเอล และเรื่อยไปทางเหนือถึง
เมืองคาบูล ๒๘ เอโบรน *เรโหบ ฮัมโมน และ
คา นาหไปไกลถึงมหาไซ ดอน ๒๙พรมแดน
เลีย้วไปถึงรา มาห ไปไกลถึงเมืองไทระที่มี
กําแพงลอมรอบ แลวเสนพรมแดนก็เลีย้วไป
โฮสาหและไปสิน้สุดที่ทะเล ซึ่งรวมเมือง มา
ฮารับ อัคซีบ ๓๐อมุมาห อาเฟก และเรโหบไว
ดวย

รวมแลวมียี่สิบ สองเมือง กับชนบทของ
เมืองตางๆเหลานัน้ ๓๑ น่ีคือมรดกของเผาอา
เชอ ร สําหรับตระกูลตางๆของพวก เขา คือ
เมืองตางๆเหลา น้ีและชนบทของเมืองตางๆ
เหลาน้ี

ที่ดินสําหรับชนเผานัฟทาลี
๓๒สลากอันที่หกตกเป็นของเผานัฟ ทา ลี

สําหรับตระกูลตางๆของเผานัน้ ๓๓พรมแดน
ของ เขาเริ่มมาจากเฮ เลฟ จากตน กอใน
ศานันนิม และอาดามีเนเขบ ยับเนเอล จน
ถึงเมืองลัค คูม และสิน้ สุดที่แมน้ําจอรแดน
๓๔พรมแดนก็เลีย้วไปทางตะวัน ตกไปที่
เมืองอัสโนททาโบร และมันก็ออกจากที่ นัน่
ไปที่เมืองหุ กก อก ไปจดกับเขตเศบู ลุนทาง
ทิศใตและเขตอา เชอ รทางตะวัน ตก และ
แมน้ําจอรแดนทางทิศตะวัน ออก ๓๕บรรดา
เมืองที่มีป อมปราการ คือ ศิดดิม เศอร ฮัม
มัท รัคคัท คินเนเรท ๓๖อาดามาห รามาห ฮา
โซร ๓๗ เคเดช เอเดรอี เอนฮาโซร ๓๘ยิโรน
มิกดัลเอล โฮเรม เบธอานาท และเบธเชเมช
รวมเป็นสิบ เกาเมือง กับชนบทที่อยูรอบ
เมืองตางๆเหลานัน้

๓๙ น่ีคือมรดกของเผานัฟ ทา ลีสําหรับ
ตระกูลตางๆของพวกเขา คือเมืองตางๆและ
ชนบทของเมืองตางๆเหลานัน้

ที่ดินสําหรับชนเผาดาน
๔๐สลากอันที่เจ็ดตกเป็นของเผาดาน

สําหรับตระกูลตางๆของเผา นัน้ ๔๑ เขตแดน
ที่เป็นมรดกของพวกเขา รวมเมืองโศราห เอ
ชทาโอล อิรเชเมช ๔๒ชาอาลับบิน อัยยาโลน
ยิทลาห ๔๓ เอโลน ทิมนาห เอโครน ๔๔ เอล
เทเคห กิบเบโธน บาอาลัท ๔๕ เยฮุด เบเนเบ
ราค กัทริมโมน ๔๖ เมยารโคน รัคโคน และ
บริเวณที่อยูใกลเมืองยัฟฟา

๔๗ เมื่อชนเผาดานสูญเสียดินแดนของพวก
เขาไป พวกเขาไดลุกขึ้นสูรบกับเมืองเลเชม
†และพวก เขาก็ยึดมันไดและไดฆาชาวเมือง
นัน้ แลวยึดครองเมือง และตัง้ถิ่นฐานที่ นัน่
พวกเขาไดเปลี่ยนชื่อเมืองเป็นเมืองดานตาม
ชื่อของบรรพบุรุษของพวกเขา ๔๘ น่ีคือมรดก
ของเผาดาน สําหรับตระกูลตางๆของพวก

*๑๙:๒๘ เอโบรน หรือ “อับโดน”
†๑๙:๔๗ เลเชม หรือ “ลาอีช”
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เขา คือเมืองเหลา น้ีและชนบทของเมือง
ตางๆเหลาน้ี

ที่ดินสําหรับโยชูวา
๔๙ เมื่อไดแบงดิน แดนสวนตางๆของแผน

ดินนัน้เป็นมรดกตามเขตแดนของ มันแลว
ชาวอิสราเอลไดมอบมรดกทามกลางพวก
เขาใหกับโยชูวาลูกชายของนูน ๕๐ตามคําสัง่
ของพระยาหเวห พวกเขาไดใหเมืองกับโยชู
วาตามที่เขาไดขอไว คือ เมืองทิมนาทเสราห
*ในเขตเทือก เขาเอฟ รา อิม โยชู วาไดสราง
เมืองขึ้นใหมและตัง้ถิ่นฐานอยูที่นัน่

๕๑ นัน่คือดิน แดนที่นักบวชเอ เลอ า ซาร
โย ชู วาลูกชายของนูน และบรรดาผูนําของ
แตละตระกูลของชนเผาตางๆของอิสราเอล
ไดแจก จาย โดยการจับสลากที่เมืองชิ โลห
ตอหน าพระยาหเวห ที่ทาง เขาเต็นทนัดพบ
ดังนัน้เขาทัง้หลายก็แบงปันแผนดินจนเสร็จ
เรียบรอย

เมืองลีภ้ัย
(กดว. ๓๕:๙-๑๕; ฉธบ. ๑๙:๑-๑๓)

๒๐ ๑ จากนัน้พระยาหเวหไดพูดกับโยชู
วาวา ๒ “ใหบอกชาวอิสราเอลวา ‘ให

ตัง้เมืองลีภ้ัยขึ้น สําหรับพวกเจาทัง้หลาย ซึ่ง
เราไดบอกกับพวก เจาผานทางโมเสส ๓ เมื่อ
ใครก็ตามไดฆาคน ตายโดยอุบัติเหตุหรือไม
ไดตัง้ใจ จะไดหนีไปอยูที่ นัน่ เมืองเหลา นัน้
จะไดเป็นที่ลี้ภัยของพวกเจา เพื่อใหพนจาก
ญาติของคนตายที่มีหน าที่ลงโทษคนฆา

๔ เมื่อคนที่ไดฆาคน ตายนัน้หนีไปยังเมือง
เหลา น้ี เขาตองยืนอยูที่ทาง เขาประตูเมือง
นัน้และอธิบายเรื่องของ ตนใหกับพวกผูใหญ
ของเมืองนัน้ฟัง แลวพวก เขาก็จะรับคนผู
นัน้เขาไปและใหพักอาศัยรวมกับพวก เขา
๕แลวถามีญาติคน ตายที่จะแก แคนเขาไล
ติดตามเขามา พวกผูอาวุโสของเมืองตอง
ไมมอบตัว เขาออกไป เพราะเขาผู นัน้ไดฆา
เพื่อนบานตายโดยไม ไดตัง้ใจและไม ได
บาดหมางกันมากอน ๖คนที่ฆาคน อื่นนัน้
จะอาศัยอยูที่เมืองนัน้จนกวาเขาจะมายืน
อยูตอ หน าชุมชนเพื่อรับการตัดสิน และถา
ตัดสินวาไมตัง้ใจฆา เขาก็จะอยูที่ นัน่ตอ ไป

จนกวาคนที่เป็นนักบวชชัน้สูงสุดในเวลานัน้
ไดตายไป จาก นัน้ คนที่ฆาคน อื่นนัน้จะได
รับอนุญาตใหกลับบาน ไปยังเมืองที่เขาได
หลบหนีมา’”

๗ดัง นัน้พวก เขาจึงไดกําหนดเมืองสําหรับ
ลี้ ภัยไวดังน้ี คือ เมืองเค เดช ในกา ลิ
ลี ในแถบเนิน เขานัฟ ทา ลี เมืองเชเคม
ในแถบเนิน เขาของเอ ฟ รา อิม และคิริ ยา
ทอา รบา (หรือเฮ โบ รน) ในแถบเนิน เขา
ยู ดาห ๘และอีกฟากหน่ึงของแมน้ําจอรแดน
ซึ่งอยูทางทิศตะวันออกของเมืองเยรโิค พวก
เขาไดเลือกเมืองเบ เซอรที่อยูในทะเล ทราย
บนที่ราบสูงของชนเผารูเบน กับเมืองราโมท
ในกิ เลอาดของชนเผากาด และเมืองโกลาน
ในบาชาน ของชนเผามนัสเสห

๙ เมืองเหลา นัน้เป็นเมืองที่ไดกําหนดไว
สําหรับชาวอิสราเอลทุก คน และคนตางชาติ
ที่อาศัยอยูในหมูพวก เขา เพื่อวาหากมีใคร
ฆาคนโดยไม ไดตัง้ใจ จะ ไดหนีไปอยูที่ นัน่
และไมตองถูกฆาตายดวยมือของญาติผูตาย
ที่มีหน าที่ลงโทษคนฆา จนกวาเขาจะไดยืน
อยูตอหน าชุมชนเพื่อการตัดสินคดี

เมืองของชนเผาเลวี

๒๑ ๑ จากนัน้หัวหน าตระกูลตางๆในเผา
เลวี ไดมาพบนักบวชเอ เลอ า ซาร

โย ชู วาลูกของนูนและหัวหน าของตระกูล
ตางๆของแตละเผาของอิสราเอล ๒คนเผา
เลวีไดพูดกับคนเหลานัน้ที่เมืองชิ โลหใน
แผนดินคานาอันวา “พระยาหเวหไดสัง่ผาน
โมเสสไววา พวกเราจะไดรับเมืองหลายเมือง
เพื่ออยูอาศัยพรอมๆกับทุง หญาสําหรับสัตว
เลีย้งของพวก เราดวย” ๓ เพื่อใหเป็นไปตาม
คําสัง่ของพระยาหเวห ชาวอิสราเอลจึงไดยก
เมืองตางๆเหลา น้ีและทุงหญาของเมืองเหลา
นัน้ จากมรดกของพวกเขาใหกับชาวเลวี คือ

๔ เมื่อสลากออกมา เพื่อชีว้าใครควรจะได
รับเมืองไหน สลากอันแรกเป็นของตระกูล
ตางๆของโค ฮาท ดัง นัน้ ชาวเลวีในตระกูล
ตางๆของโคฮาทซึ่งเป็นลูกหลานของนักบวช
อา โรนได รับเมืองสิบ สามเมืองจากชนเผายู
ดาห สิเมโอน และเบนยามิน ตามสลากที่จับ
ได

*๑๙:๕๐ ทิมนาทเสราห หรือ ทิมนาท เฮเรส
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๕สวนคนโค ฮาทที่ เหลือ จับสลากไดเมือง
สิบเมืองจากตระกูลตางๆของเผาเอ ฟ รา อิม
จากเผาดานและจากครึ่งหน่ึงของเผามนัส
เสห

๖คนเกอรโชนไดรับเมืองสิบสามเมือง จาก
ตระกูลตางๆของเผาอิสสาคาร จากเผาอาเชอ
ร จากเผานัฟทาลี และจากครึ่งหน่ึงของเผา
มนัสเสหในบาชาน

๗พวกตระกูลตางๆของคนเม รา รี ได รับ
เมืองสิบสองเมืองจากเผารู เบน จากเผากาด
และจากเผาเศบูลุน

๘ชาวอิสราเอลไดจับสลาก ใหเมืองตางๆ
เหลา น้ีและทุง หญาของเมืองเหลา น้ี กับ
ชาวเลวีตามที่พระ ยาหเวหไดสัง่ไวผานทาง
โมเสส

๙ น่ีคือรายชื่อของเมืองตางๆจากเผายู ดาห
และเผาสิ เม โอน ๑๐ที่ไดยกใหกับพวกลูก
หลานของอา โรน คือตระกูลหน่ึงของชาวโค
ฮาท ซึ่งเป็นชาวเลวี เพราะวาสลากใบแรก
ตกเป็นของตระกูลน้ี ๑๑ชาวอิสราเอลให
เมืองคิริ ยาทอารบา (อารบา เป็นพอของอา
นาค) คือเมืองเฮโบรน ในแถบเนินเขาของยู
ดาหพรอมกับทุง หญาเลีย้ง สัตวรอบๆเมือง
นัน้ ๑๒แตทุง นาและชนบทของเมืองนัน้ได
ยกใหเป็นมรดกของคาเลบลูกชายของเยฟุน
เนห ๑๓สําหรับลูก หลานของนักบวชอา โรน
พวก เขาไดใหเมืองเฮ โบ รน (ซึ่งเป็นเมืองลี้
ภัยสําหรับผู ที่ได รับการกลาว หาวาฆาคน
ตาย) พรอมกับทุง หญารอบเมืองนัน้ และ
เมืองลิ บนาหพรอมทุง หญา ๑๔ เมืองยาททีร
กับทุง หญารอบเมือง เมืองเอ ช เท โม อากับ
ทุงหญารอบเมือง ๑๕ เมืองโฮโลนกับทุงหญา
รอบเมือง เมืองเดบีรกับทุง หญารอบเมือง
๑๖ เมืองอา ยินกับทุง หญารอบเมือง เมือง
ยุทธาหกับทุงหญารอบเมือง และเมืองเบธเช
เมชกับทุง หญารอบเมือง รวมเป็นเกาเมือง
จากเผาสองเผาน้ี

๑๗ชนเผาเบนยามินไดใหเมืองกิเบโอนกับ
ทุงหญารอบเมือง เมืองเกบากับทุงหญารอบ
เมือง ๑๘ เมืองอานาโธทกับทุงหญารอบเมือง
และเมืองอัล โมนกับทุง หญารอบเมือง รวม
เป็นสี่เมือง ๑๙ รวมเมืองทัง้หมดที่เป็นของ
พวกนักบวชที่เป็นลูกหลานของอาโรน มีสิบ
สามเมืองกับทุงหญารอบเมืองเหลานัน้

๒๐สวนชาวโคฮาทที่ เหลือของพวกตระกูล
โคฮาทในเผาเลวี ไดเมืองตางๆจากเผาเอฟรา

อิม โดยการจับสลาก ๒๑พวกเขาไดรับเมือง
เชเคม (เป็นเมืองหน่ึงในเมืองลี้ ภัยสําหรับผู
ที่ได รับการกลาว หาวาฆาคน ตาย) กับทุง
หญารอบเมืองในแถบเนินเขาเอฟราอิม และ
เมืองเก เซอรกับทุง หญารอบเมือง ๒๒ เมือง
ขิบซาอิมกับทุงหญารอบเมือง และเมืองเบธ
โฮโรนกับทุงหญารอบเมือง รวมเป็นสี่เมือง

๒๓ชาวโค ฮาทได รับเมืองตอ ไป น้ีจากเผา
ดาน คือ เมืองเอลเทเคหกับทุงหญารอบเมือง
เมืองกิบเบโธนกับทุงหญารอบเมือง ๒๔ เมือง
อัยยาโลนกับทุงหญารอบเมือง และเมืองกัท
ริมโมนกับทุงหญารอบเมือง รวมเป็นสี่เมือง

๒๕ชาวโค ฮาทได รับเมืองตอ ไป น้ีจากเผา
มนัส เสหครึ่งเผา คือ เมืองทา อา นาคกับ
ทุงหญารอบเมือง และเมืองกัทริมโมนกับทุง
หญารอบเมืองรวมเป็นสองเมือง

๒๖ เมืองทัง้หมดรวมเป็นสิบเมือง กับทุง
หญารอบเมืองเหลานัน้ ซึ่งมอบใหกับตระกูล
อื่นๆที่เหลือของโคฮาท

๒๗ ในพวกตระกูลตางๆของชาวเลวี คน
เกอรโชนไดรับเมืองตอไปน้ี คือ
คนเกอร โชนได รับเมืองตอ ไป น้ีจากเผา

มนัส เสหครึ่งเผา คือเมืองโก ลานในบา ชาน
(เป็นเมืองลีภ้ัยเมืองหน่ึงสําหรับผทูี่ไดรับการ
กลาวหาวาฆาคนตาย) และเมืองเบ เอช เท-
ราหกับทุงหญารอบเมือง รวมเป็นสองเมือง

๒๘คนเกอร โชนไดรับเมืองตอไปน้ีจากเผา
อิสสาคาร เมืองคีชิ โอนกับทุงหญารอบเมือง
เมืองดา เบรัทกับทุง หญารอบเมือง ๒๙ เมือง
ยา รมูทกับทุง หญารอบเมือง และเมืองเอน
กันนิมกับทุงหญารอบเมืองรวมเป็นสี่เมือง

๓๐คนเกอร โชนไดรับเมืองตอไปน้ีจากเผา
อาเชอร คือ เมืองมชิอาลกับทุงหญารอบเมือง
เมืองอับ โดนกับทุง หญารอบเมือง ๓๑ เมือง
เฮลขัทกับทุงหญารอบเมือง และเมืองเรโหบ
กับทุงหญารอบเมือง รวมเป็นสี่เมือง

๓๒คนเกอร โชนไดรับเมืองตอไปน้ีจากเผา
นัฟทาลี เมืองเคเดชในกาลิลีกับทุงหญารอบ
เมือง (หน่ึงในเมืองลี้ ภัยสําหรับผู ที่ถูกกลาว
หาวาฆาคนตาย) เมืองฮัมโมทโดรกับทุงหญา
รอบเมือง และเมืองคารทานกับทุงหญารอบ
เมือง รวมเป็นสามเมือง

๓๓พวกตระกูลเกอรโชนไดรับสิบสามเมือง
กับทุงหญารอบเมือง

๓๔พวกตระกูลเมรารี (คนเผาเลวีที่ เหลือ)
ไดเมืองตอไปน้ี คือ
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พวกตระกูลเมรา รีได รับเมืองตอ ไป น้ีจาก
เผาเศบู ลุน คือ เมืองโยก เนอั มกับทุง หญา
รอบเมือง เมืองคารทาหกับทุงหญารอบเมือง
๓๕ เมืองดิ มนาหกับทุง หญารอบเมือง และ
เมืองนาหะลาลกับทุงหญารอบเมือง รวมเป็น
สี่เมือง

๓๖พวกตระกูลเม รา รีได รับเมืองตอ ไป น้ี
จากเผารู เบน คือ เมืองเบ เซอรกับทุง หญา
รอบเมือง เมืองยา ฮาสกับทุง หญารอบเมือง
๓๗ เมืองเคเด โมทกับทุง หญารอบเมือง และ
เมืองเมฟาอัทกับทุงหญารอบเมือง รวมเป็นสี่
เมือง

๓๘พวกตระกูลเม รา รีได รับเมืองตอ ไป น้ี
จากเผากาด คือ เมืองราโมทในกเิลอาด (หน่ึง
ในเมืองลี้ ภัยสําหรับผู ที่ถูกกลาว หาวาฆาคน
ตาย) กับทุงหญารอบเมือง เมืองมาหะนาอิม
กับทุงหญารอบเมือง ๓๙ เมืองเฮชโบนกับทุง
หญารอบเมือง เมืองยา เซอรกับทุงหญารอบ
เมือง รวมเป็นสี่เมือง

๔๐ เมืองทัง้สิบ สองเมืองน้ีไดมอบใหกับ
ตระกูลตางๆของคนเม รา รีโดยการจับสลาก
พวกน้ีเป็นพวกตระกูลตางๆของคนเผาเลวีที่
เหลือ

๔๑ เมืองตางๆของเผาเลวีที่อยูในอาณาเขต
ของชาวอิสราเอลมีทัง้หมด สี่ สิบ แปดเมือง
กับทุง หญารอบๆเมืองเหลานัน้ ๔๒แตละ
เมืองมีทุงหญาลอมรอบ ทุกเมืองก็เป็นอยาง
น้ี

๔๓อยาง น้ี พระ ยาหเวหไดมอบแผน ดิน
ทัง้หมดแกชาวอิสราเอล ซึ่งพระองคได
สัญญาไวกับบรรพบุรุษของพวก เขาวาจะยก
ใหกับพวกเขา และพวกเขาก็เขาไปยึดครอง
และตัง้รกรากกันที่ นัน่ ๔๔พระยาหเวหไดให
ความสงบ สุขกับพวก เขาในทุกดาน ตามที่
พระองคใหสัญญาไวกับบรรพบุรุษของพวก
เขา ไมมีศัตรูคนใดของพวก เขาที่สามารถ
ยืนหยัดตอสูพวกเขาได เพราะพระยาหเวห
ไดมอบศัตรูทัง้ สิน้ของพวก เขาไวในกํา มือ
ของพวก เขาแลว ๔๕ ในพวกคําสัญญาที่ดีๆ
ที่พระ ยาหเวหไดใหกับครอบครัวอิสราเอล
ไมมีสักเรื่องที่ลมเหลว ทุกเรื่องสําเร็จหมด

เผาที่อยูฝ่ังตะวันออกกลับบาน

๒๒ ๑ จาก นัน้โย ชู วาก็ไดเรียกเผารู
เบน กาด และมนัส เสหครึ่งเผา

มาประชุม ๒และพูดกับพวก เขาวา “พวก

ทานทัง้ หลายไดทําตามที่โมเสสผูรับ ใชพระ
ยาหเวหไดสัง่พวก ทานไว และพวก ทานก็
เชื่อ ฟังขาพเจาในทุก สิ่งทุก อยางที่ขาพเจา
ไดสัง่พวก ทาน ๓พวก ทานไม ไดทอด ทิง้
ญาติพี่ น องของพวก ทานตลอด มาจนถึง
วัน น้ี แตทานไดรักษาคํากําชับของพระ
ยาหเวหพระเจาของพวก ทานอยางเครงครัด
๔บัดน้ีพระ ยาหเวหพระเจาของ ทานไดใหพี่
น องของทานอยูอยางสงบ สุขแลว อยางที่
พระองคไดใหสัญญาไวกับพวก เขานัน้ ดัง
นัน้ ตอนน้ี พวกทานกลับไปบานไดแลว ไปสู
แผนดินที่พวกทานเป็นเจาของซึ่งโมเสสผูรับ
ใชของพระ ยาหเวหไดมอบใหแกพวก ทานที่
อีกฝ่ังหน่ึงของแมน้ําจอรแดนนัน้ ๕แตขอให
ระวังที่จะทําตามคํา สัง่และกฎที่โมเสสผูรับ
ใชพระยาหเวหไดมอบใหแกพวกทานไว คือ
ใหรักพระ ยาหเวหพระเจาของพวก ทาน ให
เดินตามแนวทางทัง้ หลายของพระองค ให
เชื่อฟังพวกคําสัง่ของพระองค ใหใกลชิดกับ
พระองค และใหรับ ใชพระองคดวยสุดจิต
สุดใจของทาน”

๖ โยชูวาอวยพรใหกับพวกเขาและสงพวก
เขากลับบาน ๗ (โมเสสไดมอบแผน ดินใน
เมืองบา ชานใหกับคนมนัส เสหครึ่งเผา สวน
อีกครึ่งเผารวม ทัง้ญาติพี่ น องชาวอิสราเอล
ของเขา โยชูวาไดมอบที่ดินบนฝ่ังตะวันตก
ของแมน้ําจอรแดนให) เมื่อโย ชู วาสงพวก
เขากลับบาน ก็ไดอวยพรใหกับพวกเขาดวย
๘ โย ชู วาพูดวา “ใหกลับไปที่ บานของพวก
ทานพรอมความมัง่คัง่ มีสัตว เลีย้งมากมาย
มีเงิน ทอง ทองสัมฤทธิ ์ เหล็ก และมีเสื้อผา
เป็นจํานวนมาก ใหไปแบงสิ่งตางๆที่ยึดมา
ไดจากศัตรูของพวก ทานในสงครามใหกับพี่
น องของพวกทานดวย”

๙ดัง นัน้คนรู เบน กาด และมนัส เสหครึ่ง
เผา จึงแยกจากชาวอิสราเอลที่เมืองชโิลห ใน
แผน ดินคา นา อัน เพื่อกลับไปยังแผน ดินกิ
เลอ าด ซึ่งเป็นแผน ดินที่พวก เขายึดมาได
ตามที่พระยาหเวหไดสัง่ผานทางโมเสส

๑๐ เมื่อพวก เขามาถึงกิเลโลต ซึ่งอยูใกล
กับแมน้ําจอรแดน ในแผน ดินคา นา อัน
ชาวรู เบน กาด และมนัส เสหครึ่งเผา ได
สรางแทน บูชาขึ้นแทนหน่ึงใกลกับแมน้ํา
จอรแดน ซึ่งเป็นแทน บูชาขนาดใหญมาก
๑๑ชาวอิสราเอลที่ เหลือไดยินวาคนรู เบน
กาด และมนัส เสหครึ่งเผา ไดสรางแทน
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บูชาขึ้นที่พรมแดนของแผน ดินคา นา อัน ที่
กิเลโลต ใกลกับแมน้ําจอรแดนฝ่ังที่เป็นของ
ชาวอิสราเอล ๑๒ชุมชนทัง้หมดของอิสราเอล
จึงยกกัน มาที่ชิ โลห เพื่อที่จะขึ้นไปสู รบกับ
พวกนัน้

๑๓ชาวอิสราเอลสงนักบวชฟีเน หัสลูกชาย
ของเอ เลอ า ซารไปพบคนรู เบน กาด และ
มนัส เสหครึ่งเผา ในแผน ดินกิ เลอ าด
๑๔พรอมกับสงผูนําอีกสิบคน จากแตละเผา
คนเหลา น้ีเป็นหัวหน าของตระกูลตางๆของ
อิสราเอลดวย

๑๕ เมื่อพวกเขาพบคนรูเบน กาด และมนัส
เสหครึ่งเผาในแผนดินกิ เลอาด พวกเขาพูด
วา ๑๖ “ชุมชนทัง้หมดของพระ ยาหเวห พูด
อยาง น้ีวา ‘พวก ทานไมสัตย ซื่อตอพระเจา
ของอิสราเอลอยางน้ีไดยังไง วันน้ี พวกทาน
หันเหจากพระ ยาหเวหแลวไปสรางแทน บูชา
เพื่อกบฏตอพระองคอยางน้ีไดยังไง

๑๗บาปที่เมืองเป โอรยังไมเพียงพอสําหรับ
พวก เราอีกหรือ จนถึงวัน น้ี พวก เรายังไม
สามารถลางบาปนัน้ใหหมดจากตัวพวก เรา
ได แมวาจะมีโรค ระบาดลงมาในที่ชุมชน
ของพระยาหเวหก็ตาม ๑๘แลวตอน น้ี พวก
ทานยังจะหันเหไปจากพระ ยาหเวหอีกหรือ
ยังไง ถาพวกทานกบฏตอพระยาหเวหในวัน
น้ี พรุงน้ีพระองคจะโกรธชุมชนชาวอิสราเอล
ทัง้หมด

๑๙ถาแผน ดินของพวก ทานเสื่อมไป ให
ขามมายังแผน ดินของพระ ยาหเวหที่เต็นท
ของพระ ยาหเวหตัง้อยู และมาแบง ปันแผน
ดินไปจากพวก เราเถิด อยาไดเป็นกบฏตอ
พระยาหเวห หรือตอพวก เรา โดยการสราง
แทนบูชาอื่นสําหรับพวกทานเอง นอก เหนือ
ไปจากแทน บูชาของพระ ยาหเวหพระเจา
ของพวกเราเลย

๒๐ที่ความโกรธของพระ ยาหเวหไดตกอยู
กับชุมชนอิสราเอลทัง้หมด เป็นเพราะอาคาน
ลูกชายของเศ ราหไมสัตย ซื่อในเรื่องของที่
ตองทําลายเพื่ออุทิศใหกับพระยาหเวห ไมใช
หรือ ไมใชเขาคน เดียวที่ตองตายเพราะบาป
ของเขานะ’”

๒๑ดังนัน้ ชาวรูเบน ชาวกาด และชาวมนัส
เสหครึ่งเผาไดตอบผูนําตระกูลตางๆของ
อิสราเอลวา ๒๒ “พระ ยาหเวหเป็นพระเหนือ
พระทัง้ ปวง พระยาหเวหเป็นพระเหนือพระ
ทัง้ ปวง พระองครูวาทําไมเราถึงทําอยาง น้ี

และขอ ใหชาวอิสราเอลเองไดรูดวย ถาพวก
เราเป็นกบฏหรือไมสัตย ซื่อตอพระ ยาหเวห
ก็อยาปลอยพวกเราไวเลยในวันน้ี ๒๓ถาพวก
เราสรางแทน บูชาสําหรับพวก เราเองเพื่อที่
จะเลิกติดตามพระองค หรือเพื่อถวายเครื่อง
เผาบูชา หรือถวายเครื่องบูชาเมล็ดขาว หรือ
ถวายเครื่องสังสรรคบูชาบนแทนนัน้ ก็ขอ
ใหพระ ยาหเวหเองลงโทษพวก เรา ๒๔อัน ที่
จริงที่พวก เราไดทําสิ่ง น้ีไป ก็เพราะเกรงวา
สักวัน หน่ึงในอนาคต ลูก หลานของ ทานจะ
ถามลูก หลานของ เราวา ‘เจามาเกี่ยวอะไร
กับพระ ยาหเวหพระเจาของอิสราเอลดวย
๒๕พระยาหเวหไดสรางแมน้ําจอรแดนใหเป็น
พรมแดนระหวางพวก เรากับพวก เจา ชาวรู
เบน และชาวกาด พวก เจาไมมีสวนในพระ
ยาหเวห แลวถาอยาง นัน้ลูก หลานของพวก
ทานอาจทําใหลูก หลานของ เราหยุดยําเกรง
พระยาหเวห’

๒๖พวกเราก็เลยพูดกันวา ใหพวกเราสราง
แทน บูชาสําหรับพวก เราเองเถิด ไมใชเพื่อ
ถวายเครื่องเผาบูชาหรือถวายเครื่องบูชา
๒๗แตเพื่อเป็นพยานระหวางพวก ทานกับ
พวก เรา และระหวางคนรุนตอๆ ไป วาเรา
จะนมัสการพระ ยาหเวหตอ หน าพระองค
ดวยเครื่องเผาบูชา เครื่องบูชา และเครื่อง
สังสรรคบูชา แลวในอนาคต ลูก หลานของ
พวก ทานก็จะไมพูดกับลูก หลานของพวก
เราวา ‘พวก ทานไมมีสวนเกี่ยวของในพระ
ยาหเวห’ ๒๘และพวก เราก็ไดพูดวา ถา
พวก เขาพูดอยาง นัน้กับ เราหรือลูก หลาน
ของ เราในอนาคตแลว พวก เราก็จะตอบไป
วา ‘ดูแทน บูชาจําลองของพระ ยาหเวหที่
บรรพบุรุษของพวก เราไดสรางไวสิ ไมใช
สรางไวสําหรับเครื่องเผาบูชาหรือถวาย
เครื่องบูชา แตเพื่อเป็นพยานระหวางพวกเรา
กับพวกทาน’

๒๙พวก เราจะไมมีวันกบฏตอพระ ยาหเวห
หรือหันเหไปจากการติดตามพระองค ดวย
การสรางแทน บูชาอื่น สําหรับเครื่องเผาบูชา
หรือเครื่องบูชาเมล็ด ขาว หรือเครื่องบูชาอื่น
นอกจากแทน บูชาของพระ ยาหเวหพระเจา
ของพวกเราที่อยูหน าเต็นทของพระองค”

๓๐ เมื่อนักบวชฟีเนหัส และพวกผูนําชุมชน
คือพวกหัวหน าตระกูลตางๆของอิสราเอล ที่
อยูกับ เขา ไดฟังคํา พูดที่ชาวรู เบน ชาว
กาด และมนัส เสหพูดแลว ก็รูสึกพอใจมาก
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๓๑ นักบวชฟีเนหัสลูกชายของเอ เลอาซารจึง
ไดพูดกับชาวรู เบน ชาวกาด และชาวมนัส
เสหวา “ตอน น้ีพวก เราไดรูวาพระ ยาหเวห
ยังอยูในทามกลางพวกเรา เพราะทานไม ได
กบฏตอพระยาหเวหในเรื่อง น้ี ขณะ น้ี พวก
ทานไดชวย เหลือชาวอิสราเอลใหพนจากการ
ลงโทษของพระยาหเวห”

๓๒แลวนักบวชฟีเนหัสลูกชายเอ เลอ าซาร
และพวกผูนํา กลับออกมาจากชาวรู เบน
และชาวกาดในแผน ดินกิ เลอ าด กลับไปยัง
แผนดินคานาอันไปหาชาวอิสราเอลและแจง
เรื่องตางๆใหพวก เขารู ๓๓ เรื่องนัน้ทําใหชาว
อิสราเอลดีใจ พวก เขาตางสรรเสริญพระเจา
และไมพูดเรื่องการทําสงครามกับคนสองเผา
นัน้ เพื่อที่จะทําลายลางแผน ดินที่ชาวรู เบน
และชาวกาดอาศัยอยู

๓๔ชาวรู เบนและชาวกาดไดเรียกแทนบูชา
นัน้วา “แทนน้ีเป็นพยานระหวางเราวา พระ
ยาหเวหเป็นพระเจา”

คําอําลาของโยชูวาตอประชาชน

๒๓ ๑ เมื่อผานไปหลายปี และพระ
ยาหเวหไดใหชาวอิสราเอลอยูอยาง

สงบ สุข ไมมีอันตรายจากศัตรูรอบดาน
และโย ชู วาก็แกมากแลว ๒ โย ชู วาไดเรียก
ชาวอิสราเอลทัง้หมด พวกผูใหญ ผูนํา ผู
พิพากษา และเจาหน าที่ทัง้หลายใหมาชุมนุม
พรอมกัน เขาไดพูดกับพวกเขาวา “ขาพเจา
ก็แกมากแลว ๓และพวก ทานเองก็ไดเห็น
สิ่งตางๆที่พระ ยาหเวหพระเจาของพวก ทาน
ไดทํากับชนชาติทัง้หมดเหลา น้ีเพื่อพวก
ทานแลว เพราะเป็นพระ ยาหเวหพระเจา
ของพวก ทานที่ไดตอสูเพื่อพวก ทาน ๔อยา
ลืมวา ขาพเจาไดจับสลากแบงแผน ดินของ
ชนชาติที่เหลืออยู น้ีใหเป็นมรดกกับเผาตางๆ
ของพวก ทาน รวมกับแผน ดินของชนชาติ
ทัง้ หลายที่ขาพเจาเอาชนะไปแลว ตัง้แต
แมน้ําจอรแดน ไปทางทิศตะวัน ตก จนถึง
ทะเลเมดิเตอรเรเนียน ๕พระ ยาหเวหเองที่
เป็นพระเจาของพวก ทานจะขับ ไลพวก เขา
ไปจากหนทางของทาน และพระองคจะผลัก
ดันพวก เขาออกไปตอ หน าทาน และทานจะ

ไดยึด ครองดิน แดนของ เขาเหลา นัน้ตามที่
พระยาหเวหพระเจาของทานไดสัญญาไว

๖ ใหตัง้มัน่คงในการเชื่อ ฟังทุก สิ่งที่เขียน
ไวในหนังสือกฎ *ของโมเสสอยางเครงครัด
โดยไมหันซายหันขวา ๗ เพื่อวาทานจะไมไป
คบหากับชนชาติเหลา น้ีที่ยังหลง เหลืออยูใน
หมูพวก ทาน หรือไปออกชื่อบรรดาพระของ
พวก เขา หรือสาบานในนามของพระของ
พวก เขา หรือไปรับ ใชหรือกราบ ไหวพระ
เหลา นัน้ ๘ทานตองผูกพันกับพระ ยาหเวห
พระเจาของทานอยางที่ทํามาจนถึงทุกวันน้ี

๙พระ ยาหเวหไดขับ ไลพวกชนชาติที่ยิ่ง
ใหญและมีอํานาจไปตอ หน าทาน และไมมีผู
ใดสามารถตอ ตานพวก ทานไดจนถึงทุก วัน
น้ี ๑๐คน เดียวจากพวกทานสามารถเอาชนะ
ศัตรูเป็นพัน คนได เพราะพระ ยาหเวห
พระเจาของพวก ทานตอสูเพื่อทานตาม ที่
พระองคใหสัญญาไว ๑๑ดัง นัน้ใหระวังตัวให
ดีที่จะรักพระยาหเวหพระเจาของทาน

๑๒แตถาพวก ทานหันเหไปและไปผูกพัน
กับผูรอดชีวิตจากชนชาติเหลา นัน้ที่ยังหลง
เหลืออยูทามกลางพวกทาน และถาพวกทาน
ไปแตงงานกับพวก เขา หรือไปคบหาติดตอ
กัน ๑๓พวกทานควรรูวาพระยาหเวหพระเจา
ของพวก ทานจะไมขับ ไลคนเหลา นัน้ไป
จากหน าพวกทานอีกตอ ไป พวก เขาจะเป็น
เหมือนบวงและกับดักจับพวกทาน เป็นหอก
ขางแคร †และเป็นหนามยอกตาของพวก
ทาน จนกวาพวกทานพินาศไปจากแผนดินที่
ดีน้ี ซึ่งพระยาหเวหพระเจาของพวกทานได
มอบไวใหกับพวกทาน

๑๔ตอน น้ีขาพเจากําลังจะตายแลว และ
พวก ทานก็รูอยูแก ใจวาไมมีคําสัญญาดีๆอัน
ไหนที่พระ ยาหเวหพระเจาของ ทานไดให
ไวกับทาน แลวตองลม เหลวไป ทุก อยาง
สําเร็จหมด ไมมีแมแตสิ่ง เดียวที่ลม เหลว
๑๕อยางที่พระ ยาหเวหพระเจาของพวก ทาน
เคยทําใหทุก สิ่งทุก อยางที่ ดี ที่พระองคได
สัญญาไวกับทาน เกิดขึ้นจริง พระยาหเวหก็
สามารถนําเรื่องเลว รายทัง้หมดที่พระองค
ไดเตือนทานแลว ใหเกิด ขึ้นไดดวยเหมือน
กัน จนกวาพระองคจะทําลายพวก ทานไป
จากแผน ดินที่ดีน้ี ที่พระองคไดมอบใหกับ

*๒๓:๖ กฎ หรือ “คําสอน”
†๒๓:๑๓ หอกขางแคร แปลตรงๆไดวา “แสที่หวดสีขางของเจา”
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พวก ทาน ๑๖ถาทานไมรักษาขอ ตกลงของ
พระ ยาหเวหพระเจาของ ทาน ที่พระองคได
สัง่ทานไว และไปรับใชพระอื่นๆแลวไปกราบ
ไหวพระเหลานัน้ ความโกรธเกรีย้วของพระ
ยาหเวหก็จะเผา ผลาญพวก ทาน และพวก
ทานจะพินาศไปอยางรวดเร็วจากแผนดินที่ดี
ที่พระองคไดใหไวกับพวกทาน”

๒๔ ๑แลวโย ชู วาก็ไดรวบรวมชาว
อิสราเอลทุก เผามาที่เชเคม เขาได

เรียกพวกผูอาวุโส พวกผูนํา พวกผูพิพากษา
และเจา หน าที่ทัง้ หลายของอิสราเอลมา
ทัง้หมดไดมายืนอยูตอหน าพระเจา

๒ โย ชู วาไดพูดกับประชาชนทัง้หมดวา
“น่ีคือสิ่งที่พระ ยาหเวหพระเจาของชาว
อิสราเอลพูด ‘ในอดีตนานมาแลว บรรพบุรุษ
ของพวกเจา รวมทัง้เทราหพอของอับราฮัม
และนา โฮร ไดอาศัยอยูอีกฝ่ังหน่ึงของแมน้ํา
ยูเฟรติสและไดรับใชพระอื่นๆ

๓แตเราไดนําบรรพบุรุษของพวก เจาคือ
อับราฮัม มาจากฝ่ังโนนของแมน้ํายู เฟรติส
และเราไดนําเขาไปทัว่แผนดินคานาอัน และ
ใหเขามีลูก หลานมากมาย เราใหลูกชายแก
เขาคืออิส อัค ๔และเราไดใหยา โคบ และเอ
ซาวกับอิส อัค เราใหแถบเนิน เขาเสอีรกับเอ
ซาว แตยาโคบกับลูกหลานของเขาไดลงไป
ที่ประเทศอียิปต

๕ตอจาก นัน้ เราจึงสงโมเสสกับอา โรนมา
และเราไดทําใหเกิดความ ทุกขอยางใหญ
หลวงกับประชาชนอียิปต ดวยสิ่งที่เราไดทํา
ลงไปในประเทศนัน้ และหลังจาก นัน้เราได
นําพวก เจาออก มา ๖ เมื่อเรานําบรรพบุรุษ
ของเจาออกจากประเทศอียิปต พวกเจาก็มา
ถึงทะเล และชาวอียิปตไดไล ลาบรรพบุรุษ
ของพวกเจามา ดวยรถรบ และพลทหารมา
จนมาถึงทะเลแดง ๗ เมื่อบรรพบุรุษของเจา
ไดรองขอความชวย เหลือจากพระ ยาหเวห
เราจึงเอาความ มืดใสไวระหวางพวก เจา
กับชาวอียิปต และทําใหน้ํา ทะเลทวมพวก
อียิปตจนมิด และสายตาของพวก เจาก็ได
เห็นสิ่งที่เราไดทําตอชาวอียิปต แลวพวกเจา
ก็ไดอาศัยอยูในทะเล ทรายเป็นเวลานาน
๘ จากนัน้ เราไดนําพวกเจามาถึงแผนดินของ
คนอา โม ไรตซึ่งอยูฝ่ังตะวัน ออกของแมน้ํา

จอรแดน คนอาโมไรตไดตอสูกับพวกเจา แต
เราไดมอบพวกเขาไวในมือเจา เราไดทําลาย
พวกเขาไปตอหน าเจา และเจาก็ไดยึดครอง
แผนดินของพวกเขา

๙แลวกษตัริยบา ลาคลูกชายของศิป โปร
แหงเมืองโม อับไดตระ เตรียมที่จะสู รบกับ
ชาวอิสราเอล เขาใชบา ลา อัมลูกชายของเบ
โอรมาสาปแชงพวกเจา ๑๐แตเราไมฟังบาลา
อัม ดัง นัน้เขาจึงไดอวยพรพวก เจาครัง้ แลว
ครัง้ เลา เราไดชวย เหลือพวก เจาใหรอดพน
จากอํานาจของเขา

๑๑ เมื่อพวก เจาขามแมน้ําจอรแดนและมา
ถึงเมืองเยริโค ชาวเมืองเยริโคไดตอสูกับเจา
เหมือนกับคนอาโมไรต คนเปริสซี คนคานา
อัน คนฮิตไทต คนเกอรกาชี คนฮีไวต และ
คนเย บุส และเราไดมอบพวก เขาไวในมือ
ของพวก เจา ๑๒ เราไดสงตัว แตน *นําหน า
พวกเจา และพวกมันไดขับไลกษตัริยชาวอา
โม ไรตสองคนนัน้ออกไปตอ หน าเจา ที่เจา
ชนะนัน้ไมใชเป็นเพราะคม ดาบหรือธนูของ
เจาหรอก

๑๓ เราไดยกแผน ดินซึ่งเจาไม ไดแผว ถาง
และยกเมืองตางๆซึ่งเจาไม ไดสรางใหกับ
พวกเจา และใหพวกเจาไดอยูอาศัย พวกเจา
กินผล ไมจากสวน องุนและสวนมะกอก เทศ
ที่พวกเจาไมไดปลูก’

๑๔อยางนัน้ ใหยําเกรงพระ ยาหเวห และ
รับใชพระองคอยางจริงใจและสัตยซื่อ ใหทิง้
พระทัง้ หลายที่บรรพบุรุษของ เจาเคยรับ ใช
ตอนอยูอีกฝากหน่ึงของแมน้ํายู เฟ รติ สและ
ในประเทศอียิปต แลวใหหันมารับ ใชพระ
ยาหเวหแทน

๑๕ถาพวกทานไมอยากรับ ใชพระ ยาหเวห
ก็ใหเลือกเอาในวัน น้ีวา พวก ทานจะรับ ใช
ใคร จะเป็นพวกพระที่บรรพบุรุษของทาน
เคยรับ ใชตอนที่อยูอีกฝากหน่ึงของแมน้ํายู
เฟรตสิ หรือจะเป็นพวกพระของคนอาโมไรต
ที่เคยอยูในแผน ดินน้ีที่ทานกําลังอาศัยอยู
แตสวนขาพเจาและครอบครัวของขาพเจา
จะรับใชพระยาหเวห”

๑๖แลวประชาชนไดตอบไปวา “พวก เรา
จะไมมีวันละทิง้พระ ยาหเวหเพื่อไปรับ ใช
พระอื่นอยางเด็ดขาด ๑๗ เพราะพระยาหเวห

*๒๔:๑๒ ตัวแตน แมลงชนิดหน่ึงตอยไดเหมือนกับตัวตอขนาดใหญหรือผึ้ง ในที่น้ีอาจหมาย
ถึงทูตสวรรคของพระเจาหรือพลังอํานาจที่ยิ่งใหญของพระองค



โยชูวา ๒๔:๑๘ 30 โยชูวา ๒๔:๓๓

พระเจาของพวกเราคือ ผทูี่ไดนําพวกเราและ
บรรพบุรุษของเราขึ้นมาจากแผนดินอียิปตที่
เราเคยเป็นทาสนัน้ และพระองคคือ ผู ที่ได
ทําสิ่งมหัศจรรยตางๆอันยิ่ง ใหญตอสายตา
ของพวกเรา และคุมครองพวกเราตลอดทาง
ที่พวกเราไป และปกป องพวกเราจากชนชาติ
ตางๆที่พวกเราเดินผานดินแดนของพวกเขา
นัน้ ๑๘พระยาหเวหไดขับไลชนชาติทัง้หลาย
ใหพนไปตอ หน าพวก เรา รวม ทัง้ชาวอา โม
ไรตผูอาศัยอยูในแผน ดินน้ี อยางนัน้ พวก
เราก็จะรับ ใชพระ ยาหเวหเหมือนกัน เพราะ
พระองคคือพระเจาของพวกเรา”

๑๙แลวโยชู วาก็พูดกับประชาชนวา “พวก
ทานไมสามารถรับ ใชพระยาหเวหได เพราะ
พระองคเป็นพระเจาผูศักดิส์ิทธิ ์ เป็นพระเจา
ที่หึงหวง พระองคจะไมอภัยตอการกบฏของ
พวก ทานและบาปทัง้ หลายของพวก ทาน
๒๐ถาทานทัง้หลายละทิง้พระยาหเวหและไป
รับ ใชพระอื่นๆ พระองคจะหันมาและจะนํา
ความหายนะมาสูพวก ทาน และจะทําลาย
พวก ทาน แมวาพระองคเคยทําดีกับพวก
ทานมากอนก็ตาม”

๒๑ประชาชนจึงพูดกับโยชูวาวา “ไมหรอก
เราจะรับใชพระยาหเวห”

๒๒ โย ชู วาจึงพูดกับประชาชนวา “ใหพวก
ทานเป็นพยานตอตัวเองวา พวกทานไดเลือก
ที่จะรับใชพระยาหเวห”
พวกเขาก็พูดวา “เราเป็นพยาน”
๒๓ดังนัน้ โยชูวาจึงพูดวา “ถาอยางนัน้ ให

โยนพวกพระอื่นๆที่ยังอยูทามกลางพวกทาน
ทิง้ไปเดี๋ยว น้ี และใหหันจิตใจของพวก ทาน
เขาหาพระยาหเวหพระเจาของอิสราเอล”

๒๔ประชาชนพูดกับโยชูวาวา “เราจะรับใช
พระยาหเวหพระเจาของพวกเรา และเชื่อฟัง
พระองค”

๒๕ โย ชู วาจึงไดทําขอ ตกลงกับประชาชน
ในวัน นัน้ เขาไดวางกฎ เกณฑและกฎหมาย
ใหกับพวก เขาที่เมืองเชเคม ๒๖ โย ชู วาได

บันทึกขอความเหลา น้ีลงในหนังสือกฎของ
พระเจา และไดเอากอน หินขนาดใหญกอน
หน่ึงมาตัง้ไวใตตน กอ ในสถาน ที่ศักดิส์ิทธิ ์
ของพระยาหเวห

๒๗แลวโย ชู วาไดพูดกับประชาชนทัง้หมด
วา “ดูเถิด กอน หินน้ีจะเป็นพยานฟ องพวก
เรา เพราะมันไดยินทุก สิ่งที่พระ ยาหเวหได
พูดกับพวกเราน้ี ดังนัน้ มันจะเป็นพยานฟ อง
พวก ทาน ถาพวก ทานกบฏตอพระเจาของ
พวกทาน”

๒๘แลวโย ชู วาก็สงประชาชนกลับไปยังดิน
แดนที่เป็นมรดกของพวกเขาแตละคน

การตายของโยชูวา
๒๙หลังจากนัน้ โยชูวาลูกชายของนูนผูรับ

ใชของพระยาหเวหก็ตาย เขามีอายุหน่ึงรอย
สิบปี ๓๐พวก เขาไดฝังเขาไวในที่ดินที่เป็น
มรดกของเขาที่เมืองทิมนาทเสราห ซึ่งอยูใน
แถบเนินเขาเอฟราอิม ทางทิศเหนือของยอด
เขากาอัช

๓๑ชาวอิสราเอลไดรับ ใชพระ ยาหเวห
ตลอดชีวิตของโย ชู วา และตลอดสมัยของ
พวกผูอาวุโสที่มีอายุยืนยาวกวาโยชูวา พวก
ผูอาวุโสเหลา น้ีไดรู เห็นถึงผลงานทุกอยางที่
พระยาหเวหไดทําใหกับคนอิสราเอลนัน้

โยเซฟกลับบาน
๓๒กระดูกของโย เซฟที่ชาวอิสราเอลนํา

กลับมาจากอียิปตถูกฝังอยูที่เมืองเชเคม ใน
ที่ดินที่ยา โคบไดซื้อมาจากลูก หลานของฮา
โมรผูเป็นพอของเชเคม ดวยแผนเงินหน่ึง
รอยชิน้ *ที่ดินแหง นัน้ไดตกเป็นมรดกของ
ลูกหลานโยเซฟ

๓๓ เอเลอาซารลูกชายของอาโรนก็ตายและ
ถูกฝังไวที่กิเบ อาห ซึ่งเป็นเมืองในแถบเนิน
เขาเอฟราอิม เป็นเมืองที่ไดมอบไวใหแกฟีเน
หัสลูกชายของเขา

*๒๔:๓๒ แผนเงินหน่ึงรอยชิน้ ในภาษาฮีบรู เคสิ ทาหคือหนวยเงินที่แทนจํานวนที่ไมรูคา
เรื่องน้ําหนักหรือราคา
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