Giô-suê
Joshua
Mục-đích: Để cho biết lịch-sử Y-sơ-ra-ên chinhphục đất hứa
Người viết: Giô-suê, ngoại trừ phần cuối có thể do
thầy tế-lễ thượng-phẩm Phi-nê-a, người chứng-kiến
các biến-cố ghi lại
Ngày viết: Vào cuối năm 1405-1398 TC (Trước
Christ giáng-sinh)
Bối-cảnh: Ca-na-an, cũng được gọi là đất hứa, có
cùng một vùng địa-lý với nước Y-sơ-ra-ên thời nay
Câu gốc: "Hãy đi qua suốt giữa trại và ra lệnh cho
dân, rằng: 'Hãy chuẩn-bị thực-phẩm dự-trữ cho các
ngươi, vì nội trong 3 ngày các ngươi phải vượt qua
con sông Giô-đanh này, để đi vào chiếm lấy xứ mà
GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của các ngươi đang cho
các ngươi, để chiếm-hữu nó.'" (1.11)
Nhân-vật chính: Giô-suê
Chỗ chính: Giê-ri-cô, sông Giô-đanh, Ca-na-an
Nét đặc-trưng: Trong số hơn một triệu người đã rời
khỏi Ê-díp-tô(1), chỉ có Giô-suê và Ca-lép là hai
người còn lại và được vào đất hứa.
Ý chính: Hẳn quý vị, trong thuở thiếu-niên, đã từng
chơi trò làm theo người lãnh-đạo. Đại-khái là mình
bắt chước làm theo người dẫn đầu trong mọi cử-chỉ
hành-động. Là một người hùa theo thì dễ, nhưng là
người lãnh-đạo thì khó, vì phải nghĩ ra các trò chơi
để những người hùa theo bắt chước làm theo. Trong
đời sống thực-tế, rất hiếm có được các lãnh-tụ vĩđại. Thường, có các người được bầu ra hay được
chỉ-định vào địa-vị lãnh-đạo, nhưng họ thường làm
điều sai-lầm hay thường thất-bại trong hành-động.
Có người khác thì lạm-dụng quyền-lực để thỏa-mãn
cái tôi của họ, đè bẹp những người họ cai-trị và phíphạm tài-nguyên. Nhưng, khi không có các lãnh-tụ
tài giỏi, làm việc hữu-hiệu, nói và làm một cách
đứng-đắn về đạo-đức, và tâm tư trung-thành, thì
dân-chúng sẽ sớm bị tản-lạc.
Trải qua 40 năm, Y-sơ-ra-ên đã làm cuộc hành-trình
qua vùng hoang-vu, nhưng không vì họ đang theo vị
lãnh-tụ của họ. Sự thật trái ngược lại: thiếu đức-tin,
họ đã không chịu tuân-phục Đức Chúa TRỜI để
không chịu chinh-phục Ca-na-an tức khắc. Vì vậy họ
đã phải đi lang-thang. Nay, một thế-hệ mới đã sẵnsàng qua sông Giô-đanh và chiếm-hữu đất đó. Được
mọi người biết là một người có đức-tin và đầy lòng
dũng-cảm Giô-suê và Ca-lép, đã có báo cáo khác
với số đông, đã được ghi lại trong sách Dân-số
13.30-14.9; vì thế, Giô-suê đã được chọn làm người
kế-vị Môi-se.
Sách này ghi lại việc Giô-suê lãnh-đạo dân của Đức
Chúa TRỜI khi họ chấm dứt cuộc hành-trình trong
vùng hoang-vu để chinh-phục đất hứa. Giô-suê là
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Ê-díp-tô là Ai Cập

một nhà lãnh-đạo quân-sự lỗi-lạc và có một ảnhhưởng thuộc linh mạnh-mẽ. Nhưng cái chìa khóa
thành-công của ông là việc ông tuân-phục Đức
Chúa TRỜI. Khi Đức Chúa TRỜI nói, ông lắng nghe
và vâng lời. Sự vâng lời của Giô-suê được dùng làm
một gương sáng. Kết-quả là Y-sơ-ra-ên tiếp-tục
trung-tín với Đức Chúa Trời suốt đời của Giô-suê.
Sách Giô-suê được chia thành hai phần chính. Phần
thứ nhất kể lại những biến-cố quanh việc chinh-phục
Ca-na-an. Sau khi qua sông Giô-đanh trên đất khô,
dân Y-sơ-ra-ên đóng trại gần thành Giê-ri-cô hùngmạnh. Đức Chúa TRỜI ra lệnh dân-chúng chinhphục Giê-ri-cô bằng việc vừa đi bộ xung-quanh
thành đó 13 lần, vừa thổi kèn trom-pét vừa bằng
việc la to lên. Bởi vì họ theo chiến-thuật chiến-tranh
độc-nhất vô-nhị của Đức Chúa TRỜI, họ đã chiếnthắng (chương 6). Sau khi đã phá-hủy Giê-ri-cô
xong, họ ra đi đánh thành A-hi, một thành nhỏ.
Cuộc tấn-công đầu tiên của họ bị đẩy lui vì một
người Y-sơ-ra-ên (A-can) đã phạm-tội (chương 7).
Sau khi các người Y-sơ-ra-ên đã ném đá giết A-can
và gia-đình của hắn—thanh-tẩy tội khỏi cộngđồng—dân Y-sơ-ra-ên thành-công chiếm lấy A-hi
(chương 8).Trong trận kế đó chống lại dân A-mô-rít,
Đức Chúa TRỜI đã làm cho mặt trời đứng lại một
chỗ để giúp họ chiến-thắng hoàn-toàn (chương 10).
Cuối cùng, sau khi đánh bại dân Ca-na-an hỗn-hợp
do Gia-bin và các đồng-minh của vua ấy dẫn đầu
(chương 11), họ chiếm-hữu hầu hết đất đó.
Phần thứ hai của sách ghi lại việc chia đất và sự ổnđịnh cuộc sống trên lãnh-thổ đã chiếm được
(chương 13-22). Sách kết-thúc bằng sứ-điệp từ-giả
của Giô-suê và sự qua đời của ông (chương 23, 24).
Giô-suê tự buộc mình vào việc vâng lời Đức Chúa
TRỜI; và quyển sách này là sách về sự vâng lời.
Hoặc là chinh-phục các kẻ thù hoặc là chiếm-hữu
đất-đai, dân của Đức Chúa TRỜI bị đòi hỏi phải
làm điều đó theo đường-lối của Đức Chúa TRỜI.
Trong sứ-điệp cuối cùng của mình nói với dân Y-sơra-ên, Giô-suê nhấn mạnh sự quan-trọng của việc
vâng lời Đức Chúa TRỜI. "Vì vậy hãy chuyên tâm
chú ý đến chính các ngươi để thương-yêu GIA-VÊ
Đức Chúa TRỜI của các ngươi" (23.11), và "hôm
nay các ngươi hãy chọn cho các ngươi kẻ mà các
ngươi muốn phụng-sự ... nhưng về phần ta và nhà ta,
chúng ta sẽ phụng-sự Đức GIA-VÊ" (24.15).
Xin mời quý vị đọc sách Giô-suê và xin quý vị vị tự
buộc mình một lần nữa vào việc vâng lời Đức Chúa
TRỜI, bất cứ nơi nào Chúa dẫn đi và với bất cứ giá
nào phải trả.

Giô-suê 1.1-1.14
A. VÀO ĐẤT HỨA (1.1-5.12)

Joshua 1.1-1.14

1. Giô-suê dẫn-dắt dân-tộc (1.1-2.24)

A. ENTERING THE PROMISED LAND (1.15.12)
1. Joshua leads the nation (1.1-2.24)

Huấn thị của Đức Chúa TRỜI cho Giô-suê (1.1-1.9)

God's charge to Joshua (1.1-1.9)

1 1Bấy giờ xảy ra sau cái chết của Môi-se, là tôi-tớ

1 1Now it came about after the death of Moses the

Đức GIA-VÊ, Đức GIA-VÊ phán cùng Giô-suê, con
trai của Nun, tôi-tớ của Môi-se, rằng: 2"Môi-se tôitớ của Ta chết rồi; bởi vậy bây giờ hãy chỗi dậy,
vượt qua sông Giô-đanh này, ngươi và tất cả dân
này, tới xứ mà Ta đang cho chúng, cho các con trai
Y-sơ-ra-ên. 3Mọi chỗ mà lòng bàn chân của các
ngươi giẫm lên, Ta đã ban nó cho các ngươi, đúng
như Ta đã nói với Môi-se. 4Từ vùng hoang-vu và
Li-ban này, xa cả đến tận con sông cái đó, sông Ơphơ-rát, tất cả đất của dân Hê-tít, và xa đến tận Biển
Lớn hướng về chỗ mặt trời lặn, sẽ là lãnh-thổ của
các ngươi. 5Không có ai sẽ có thể (1)đứng được trước
ngươi trong tất cả các ngày của đời ngươi. Đúng như
Ta đã ở với Môi-se, Ta sẽ ở với ngươi; Ta sẽ không
phụ lòng ngươi hay bỏ ngươi. 6Hãy kiên quyết và
dũng-cảm, vì ngươi sẽ cho dân này sự chiếm-hữu
đất mà Ta đã thề cùng tổ-phụ chúng để cho chúng.
7Chỉ kiên quyết và rất dũng-cảm; hãy cẩn-thận làm
theo tất cả luật-pháp mà Môi-se tôi-tớ của Ta đã
truyền cho ngươi; chớ quay khỏi nó qua bên hữu hay
qua bên tả, ngõ hầu ngươi được thành-công bất cứ
nơi nào ngươi đi. 8Quyển sách luật-pháp này sẽ
không được rời khỏi miệng ngươi, nhưng ngươi sẽ
suy-gẫm nó ngày và đêm, ngõ hầu ngươi có thể cẩnthận làm theo mọi điều được viết trong nó; vì lúc đó
ngươi sẽ làm cho đường-lối ngươi thịnh-vượng, và
lúc đó ngươi sẽ thành-công. 9Há Ta đã chẳng truyền
cho ngươi sao? Hãy kiên quyết và dũng-cảm! Chớ
run-sợ hay mất tinh-thần, vì GIA-VÊ Chúa TRỜI
của ngươi ở với ngươi bất cứ nơi nào ngươi đi."

servant of YHWH that YHWH spoke to Joshua the
son of Nun, Moses's servant, saying, 2"Moses My
servant is dead; now therefore arise, cross this
Jordan, thou and all this people, to the land which I
am giving to them, to the sons of Israel. 3Every
place on which the sole of your foot treads, I have
given it to you, just as I spoke to Moses. 4From the
wilderness and this Lebanon, even as far as the great
river, the river Euphrates, all the land of the Hittites,
and as far as the Great Sea toward the setting of the
sun, will be your territory. 5No man will be able to
stand before thee all the days of thy life. Just as I
have been with Moses, I will be with thee; I will not
fail thee or forsake thee. 6Be strong and courageous,
for thou shalt give this people possession of the land
which I swore to their fathers to give them. 7Only be
strong and very courageous; be careful to do
according to all the law which Moses My servant
commanded thee; do not turn from it to the right or
to the left, so that thou mayest have success
wherever thou goest. 8This book of the law shall not
depart from thy mouth, but thou shalt meditate on it
day and night, so that thou mayest be careful to do
according to all that is written in it; for then thou
wilt make thy way prosperous, and then thou wilt
have success. 9Have I not commanded thee? Be
strong and courageous! Do not tremble or be
dismayed, for YHWH thy God is with thee wherever
thou goest."

Giô-suê truyền lệnh tiến vào (1.10-1.18)
10Đoạn Giô-suê ra lệnh cho các sĩ-quan của dân:
11"Hãy đi qua suốt giữa trại và ra lệnh cho dân,
rằng: 'Hãy chuẩn-bị thực-phẩm dự-trữ cho các
ngươi, vì nội trong 3 ngày các ngươi phải vượt qua
con sông Giô-đanh này, để đi vào chiếm lấy xứ mà
GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của các ngươi đang cho
các ngươi, để chiếm-hữu nó.'"

Joshua commands to go in (1.10-1.18)
10Then Joshua commanded the officers of the
people, saying, 11''Pass through the midst of the
camp and command the people, saying, 'Prepare
provisions for yourselves, for within three days ye
are to cross this Jordan, to go in to possess the land
which YHWH your God is giving you, to possess
it.'"

12Và cùng các người Ru-bên và cùng các người Gát

12And to the Reubenites and to the Gadites and to

và cùng phân nửa chi-tộc Ma-na-se, Giô-suê nói:
13"Hãy nhớ lời mà Môi-se tôi-tớ của Đức GIA-VÊ
đã truyền cho các ngươi, rằng: 'GIA-VÊ Đức Chúa
TRỜI của các ngươi cho các ngươi sự nghỉ-ngơi, và
sẽ cho các ngươi xứ này.' 14Vợ của các ngươi, con
nhỏ của các ngươi, và gia-súc của các ngươi sẽ ở lại
trong xứ mà Môi-se đã cho các ngươi vượt xa hơn
sông Giô-đanh, nhưng các ngươi sẽ vượt qua trước
mặt anh em của các ngươi trong đội hình tác chiến,
tất cả những chiến-sĩ can-đãm của các ngươi, và sẽ
giúp họ,
1

nghĩa là: không có ai không bị ngươi khuất phục

the half-tribe of Manasseh, Joshua said,
13"Remember the word which Moses the servant of
YHWH commanded you, saying, 'YHWH your God
gives you rest, and will give you this land.' 14Your
wives, your little ones, and your cattle shall remain
in the land which Moses gave you beyond the
Jordan, but ye shall cross before your brothers in
battle array, all your valiant warriors, and shall help
them,

Joshua 1.15-2.11

Giô-suê 1.15-2.11

15until YHWH gives your brothers rest, as He gives

15cho đến khi Đức GIA-VÊ cho anh em các ngươi

you, and they also possess the land which YHWH
your God is giving them. Then ye shall return to the
land of your possession, and possess it which Moses
the servant of YHWH gave you beyond the Jordan
toward the sunrise."

sự nghỉ-ngơi, như Ngài cho các ngươi, và họ cũng
chiếm-hữu xứ mà GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của các
ngươi đang cho họ. Đoạn các ngươi sẽ trở về cùng
đất sở-hữu của các ngươi, và chiếm-hữu nó mà Môise tôi-tớ của Đức GIA-VÊ đã cho các ngươi vượt xa
hơn sông Giô-đanh hướng về mặt trời mọc."
16Chúng bèn trả lời Giô-suê, nói: "Mọi điều mà ông
đã truyền cho chúng tôi, chúng tôi sẽ làm, và hễ nơi
nào ông sai chúng tôi đi, chúng tôi sẽ đi. 17Y như
chúng tôi đã vâng lời Môi-se trong mọi việc, chúng
tôi sẽ vâng lời ông như thế; chỉ xin GIA-VÊ Đức
Chúa TRỜI của ông ở với ông, như Ngài đã ở với
Môi-se. 18Kẻ nào nổi-loạn chống lại miệng của ông
và không tuân-phục các lời của ông trong mọi việc
mà ông ra lệnh cho nó, sẽ phải bị giết chết; xin chỉ
kiên quyết và dũng-cảm."

16And they answered Joshua, saying ''All that thou

hast commanded us we will do, and wherever thou
sendest us we will go. 17Just as we obeyed Moses in
all things, so we will obey thee; only may YHWH
thy God be with thee, as He was with Moses.
18Anyone who rebels against thy mouth and does
not obey thy words in all that thou commandest him,
shall be put to death; only be strong and
courageous."
Rahab protects the spies (2.1-2.14)

Ra-háp bảo-vệ các thám-tử (2.1-2.14)

2

1Then Joshua the son of Nun sent two men as

2 1Đoạn Giô-suê con trai của Nun sai 2 người làm

spies secretly from Shittim, saying. "Go, view the
land, especially Jericho." So they went and came
into the house of a harlot whose name was Rahab,
and lay down there. 2And it was told the king of
Jericho, saying, "Behold, men from the sons of
Israel have come here tonight to search out the
land." 3And the king of Jericho sent word to Rahab,
saying, "Bring out the men who have come to thee,
who have entered thine house, for they have come to
search out all the land." 4But the woman had taken
the two men and hidden them, and she said, "Yes,
the men came to me, but I did not know where they
were from. 5And it came about when it was time to
shut the gate, at dark, that the men went out; I do not
know where the men went. Pursue them quickly, for
ye will overtake them." 6But she had brought them
up to the roof and hidden them in the stalks of flax
which she had laid in order on the roof. 7So the men
pursued them on the road to the Jordan to the fords;
and as soon as those who were pursuing them had
gone out, they shut the gate.

thám-tử bí-mật đi từ Si-tim, nói: "Hãy đi, hãy xem
xét đất đó, đặc-biệt là Giê-ri-cô." Vì vậy họ đi và
đến trong nhà một gái điếm tên là Ra-háp, và nằm
xuống ở đó. 2Và vua của Giê-ri-cô được báo cho
biết, rằng: "Này, người từ các con trai Y-sơ-ra-ên đã
đến đây đêm nay để tìm-tòi lục-soát xứ này." 3Vua
Giê-ri-cô bèn nhắn lời cùng Ra-háp, rằng: "Hãy đem
các người đã đến cùng ngươi ra, các người đã vào
nhà của ngươi, vì chúng đã đến để tìm-tòi lục-soát
tất cả xứ này." 4Nhưng người đàn-bà ấy đã đem 2
người đó đi và đã giấu họ, và cô ta nói: "Đúng, các
người đó đã đến cùng tôi, nhưng tôi đã không biết
họ đã đến từ nơi nào. 5Và xảy ra khi tới giờ để đóng
cổng, lúc trời tối, các người đó đã đi ra; tôi không
biết các người đó đi đâu. Hãy đuổi theo họ nhanhchóng, vì quý ông sẽ bắt kịp họ." 6Nhưng cô ta đã
đem họ lên đến mái nhà và đã giấu họ trong những
cọng cây sợi lanh mà cô đã trải gọn gàng trên mái
nhà. 7Thế là các người ấy đuổi theo họ trên con
đường tới sông Giô-đanh đến các chỗ cạn; và vừa
khi những kẻ đang đuổi theo họ đã đi ra, người ta
đóng cổng.
8Bấy giờ trước khi họ nằm xuống, thì cô ta đi lên
đến cùng họ trên mái nhà 9và nói với các người đó:
"Tôi biết rằng Đức GIA-VÊ đã cho các ông xứ này,
và rằng sự kinh khiếp về các ông đã giáng trên
chúng tôi, và rằng tất cả cư-dân của xứ này đều đã
tan chảy trước mặt các ông. 10Vì chúng tôi đã nghe
thể nào Đức GIA-VÊ làm cạn hết nước của Biển
Sậy trước mặt các ông khi các ông đến ra khỏi Êdíp-tô, và điều các ông đã làm cho 2 vua dân A-môrít ở bên kia sông Giô-đanh, cho Si-hôn và Óc,
những người mà các ông đã hoàn-toàn hủy-diệt.
11Và khi chúng tôi đã nghe điều đó, tâm của chúng
tôi đã tan chảy(1) và không có một linh nào chỗi
dậy(2) trong một người nào nữa bởi cớ các ông; vì

8Now before they lay down, then she came up to
them on the roof, 9and said to the men, "I know that

YHWH has given you the land, and that the terror of
you has fallen on us, and that all the inhabitants of
the land have melted away before you. 10For we
have heard how YHWH dried up the water of the
Sea of Reeds before you when ye came out of
Egypt, and what ye did to the two kings of the
Amorites who were beyond the Jordan, to Sihon and
Og, whom ye utterly destroyed. 11And when we
heard it, our hearts melted and no spirit arose in any
man any longer because of you; for YHWH your
God, He is God in heaven above and on earth
beneath.

hay: đều mềm lòng
hay: không có một sự can-đảm nào còn lại
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Giô-suê 2.12-2.24

Joshua 2.12-2.24

GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của các ông, Ngài là
Đức Chúa TRỜI(3) trong trời cao kia và trên đất thấp
này. 12Bởi vậy, bây giờ, xin thề cùng tôi bởi Đức
GIA-VÊ, vì tôi đã đối-xử tử-tế với các ông, rằng các
ông cũng sẽ đối-xử tử-tế với gia-hộ của cha tôi, và
cho tôi một vật làm tin có lẽ thật, 13và xin để cha tôi
và mẹ tôi và các anh em tôi và các chị em tôi, với tất
cả những kẻ thuộc về họ sống, và giải-cứu hồn(2)
chúng tôi khỏi cái chết." 14Thế là các người này nói
với cô ấy: "Hồn của chúng tôi thay vì của các ngươi
phải chết nếu các ngươi không lộ công việc này của
chúng tôi; và sẽ xảy ra khi Đức GIA-VÊ cho chúng
tôi xứ này, chúng tôi sẽ đối-xử tử-tế và trung-thành
với cô."

12Now therefore, please swear to me by YHWH,

Lời hứa với Ra-háp (2.15-2.24)
15Đoạn cô thòng dây cho họ xuống qua cửa sổ, vì
nhà cô ở trên vách thành đặng cô sinh sống trên
vách tường đó. 16Cô bèn nói với họ: "Hãy đi tới xứ
đồi núi đó, e rằng các người đuổi theo thình-lình gặp
các ông, và hãy ẩn mình ở đó trong 3 ngày cho đến
khi những người đuổi theo đã trở lại. Đoạn các ông
có thể đi trên đường của các ông." 17Và các người
này nói với cô: "Chúng tôi sẽ thoát khỏi lời thề này
của cô mà cô đã bắt chúng tôi thề, 18trừ phi, khi
chúng tôi đến trong xứ này, cô cột sợi dây chỉ hồng
điều này vào cái cửa sổ mà cô đã thòng chúng tôi
xuống và gom lại cùng cô trong nhà này: cha cô và
mẹ cô và các anh em trai cô và tất cả gia-hộ của cha
cô. 19Và sẽ xảy ra rằng một người nào đi ra khỏi cửa
của nhà cô vào trong đường-phố, máu người đó sẽ ở
trên chính đầu người đó(3), và chúng tôi sẽ không bị
ràng buộc; nhưng một người nào ở với cô trong nhà
này, máu người đó sẽ ở trên đầu chúng tôi, nếu một
bàn tay nào đó tra trên người đó. 20Nhưng nếu cô lộ
ra việc này của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ thoát khỏi
lời thề mà cô đã bắt chúng tôi thề." 21Cô ấy nói:
"Theo lời của các ông như vậy đi." Thế là cô cho họ
đi, và họ ra đi; cô bèn cột dây màu hồng điều đó
trong cửa sổ ấy.
22Họ ra đi và đến tới xứ đồi núi, và ở lại đó 3 ngày
cho đến khi những người đuổi theo đã trở về. Bấy
giờ những người đuổi theo đã tìm họ suốt tất cả con
đường ấy, nhưng đã chẳng tìm ra. 23Đoạn 2 người
ấy trở lại và đi xuống từ xứ đồi núi và vượt qua và
đến cùng Giô-suê con trai Nun, và họ thuật lại cho
người biết mọi điều đã xảy ra cho họ. 24Và họ nói
với Giô-suê: "Chắc-chắn Đức GIA-VÊ đã cho tất cả
xứ ấy trong tay chúng ta, và hơn nữa mọi cư-dân xứ
ấy đã tan biến(4) trước mặt chúng ta."

The promise to Rahab (2.15-2.24)
15Then she let them down by a rope through the
window, for her house was on the city wall, so that
she was living on the wall. 16And she said to them,
"Go to the hill country, lest the pursuers happen
upon you, and hide yourselves there for three days
until the pursuers return. Then afterward ye may go
on your way." 17And the men said to her, "We shall
be free from this thine oath which thou hast made us
swear, 18unless, when we come into the land, thou
tiest this cord of scarlet thread in the window
through which thou didst let us down, and gather to
thyself into the house thy father and thy mother and
thy brothers and all thy father's household. 19And it
shall come about that anyone who goes out of the
doors of thy house into the street, his blood shall be
on his own head, and we shall be free; but anyone
who is with thee in the house, his blood shall be on
our head, if a hand is laid on him. 20But if thou
tellest this business of ours, then we shall be free
from the oath which thou hast made us swear."
21And she said, "According to your words, so be it."
So she sent them away, and they departed; and she
tied the scarlet cord in the window.

(1)

hay: vị Thần
hay: mạng sống; nguyên ngữ: hồn (hồn gồm có ba phần:
cảm-giác, trí tuệ, và ý-chí; cho nên hồn và mạng sống là
tương-đương)
3
hay: người đó sẽ phải chịu trách-nhiệm cho cái chết của
chính mình
4
hay: đã mềm lòng vì kinh-hãi
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since I have dealt kindly with you, that ye also will
deal kindly with my father's household, and give me
a pledge of truth, 13and let live my father and my
mother and my brothers and my sisters, with all who
belong to them, and deliver our souls from death."
14So the men said to her, "Our soul instead of yours
to die if ye do not tell this business of ours; and it
shall come about when YHWH gives us the land
that we will deal kindly and faithfully with thee."

22And they departed and came to the hill country,

and remained there for three days until the pursuers
returned. Now the pursuers had sought them through
all the road, but had not found them. 23Then the two
men returned and came down from the hill country
and crossed over and came to Joshua the son of
Nun, and they related to him all that had happened
to them. 24And they said to Joshua, "Surely YHWH
has given all the land into our hands, and all the
inhabitants of the land, moreover, have melted away
before us."

Joshua 3.1-3.15

Giô-suê 3.1-3.15

2. The people cross the Jordan (3.1-5.12)

2. Dân-chúng vượt qua sông Giô-đanh (3.1-5.12)

The people miraculously cross the Jordan (3.1-3.17)

Dân-chúng vượt qua sông Giô-đanh một cách mầunhiệm (3.1-3.17)

3 1Then Joshua rose early in the morning; and he

3

and all the sons of Israel set out from Shittim and
came to the Jordan, and they lodged there before
they crossed. 2And it came about at the end of three
days that the officers went through the midst of the
camp; 3and they commanded the people, saying,
"When ye see the ark of the covenant of YHWH
your God with the Levite priests carrying it, then ye
shall set out from your place and go after it.
4However, there shall be between you and it a
distance of about 2,000 cubits by measure. Do not
come near it, that ye may know the way by which ye
shall go, for ye have not passed this way before."
5Then Joshua said to the people, "Consecrate
yourselves, for tomorrow YHWH will do wonders
among you." 6And Joshua spoke to the priests,
saying, "Take up the ark of the covenant and cross
over ahead of the people." So they took up the ark of
the covenant and went ahead of the people.
7Now YHWH said to Joshua, "This day I will begin
to exalt thee in the sight of all Israel, that they may
know that just as I have been with Moses, I will be
with thee. 8Thou shalt, moreover, command the
priests who are carrying the ark of the covenant,
saying, 'When ye come to the edge of the waters of
the Jordan, ye shall stand still in the Jordan.'" 9Then
Joshua said to the sons of Israel, "Come here, and
hear the words of YHWH your God." 10And Joshua
said, "By this ye shall know that the living God is
among you, and that He will assuredly dispossess
from before you the Canaanite, the Hittite, the
Hivite, the Perizzite, the Girgashite, the Amorite,
and the Jebusite. 11Behold, the ark of the covenant
of the Lord of all the earth is crossing over ahead of
you into the Jordan. 12Now then, take for yourselves
twelve men from the tribes of Israel, one man for
each tribe. 13And it shall come about when the soles
of the feet of the priests who carry the ark of
YHWH, the Lord of all the earth, shall rest in the
waters of the Jordan, the waters of the Jordan shall
be cut off, and the waters which are going down
from above and they shall stand in one heap."

người và tất cả các con trai Y-sơ-ra-ên lên đường từ
Si-tim và đến tới sông Giô-đanh, và họ trọ ở đó
trước khi họ vượt qua. 2Và xảy ra vào lúc cuối 3
ngày rằng các sĩ-quan đi xuyên qua giữa trại; 3và họ
ra lệnh cho dân, nói: "Khi các ngươi thấy rương
giao-ước của GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của các
ngươi với các thầy tế-lễ dòng Lê-vi khiêng nó, thì
các ngươi sẽ lên đường từ chỗ của các ngươi và đi
theo sau nó. 4Tuy nhiên, các ngươi sẽ cách nó chừng
2 ngàn cu-bít. Chớ đến gần nó, để các ngươi biết
được con đường bởi nó các ngươi sẽ đi, vì trước đây
các ngươi đã chẳng đi qua đường này."
5Đoạn Giô-suê nói với dân: "Hãy biệt mình ra
thánh; vì ngày mai Đức GIA-VÊ sẽ làm các điều kỳdiệu giữa các ngươi." 6Và Giô-suê nói với các thầy
tế-lễ, rằng: "Hãy khiêng rương giao-ước lên và vượt
qua ở phía trước dân-chúng." Thế là họ khiêng
rương giao-ước lên và đi ở phía trước dân.
7Bấy giờ Đức GIA-VÊ phán cùng Giô-suê: "Ngày
này Ta sẽ bắt đầu nâng ngươi cao trong cái nhìn của
tất cả Y-sơ-ra-ên, để chúng được biết rằng y như Ta
đã ở cùng Môi-se, Ta sẽ ở cùng ngươi. 8Hơn nữa,
ngươi sẽ truyền cho các thầy tế-lễ đang khiêng
rương giao-ước, rằng: 'Khi các ngươi đến mé nước
sông Giô-đanh, các ngươi sẽ đứng yên trong sông
Giô-đanh.'" 9Rồi Giô-suê nói với các con trai Y-sơra-ên: "Đến đây, và nghe các lời của GIA-VÊ Đức
Chúa TRỜI các ngươi." 10Và Giô-suê nói: "Bởi điều
này các ngươi sẽ biết rằng Đức Chúa TRỜI sống
đang ở giữa các ngươi, và chắc-chắn rằng Ngài sẽ
tước quyền sở-hữu trước mặt các ngươi khỏi người
Ca-na-an, người Hê-tít, người Hê-vít, người Phê-rêsít, người Ghi-rê-ga-sít, người A-mô-rít, và người
Giê-bu. 11Kìa, rương giao-ước của Chúa của tất cả
trái đất đang vượt qua ở phía trước các ngươi vào
trong sông Giô-đanh. 12Thế thì bây giờ, chọn cho
các ngươi 12 người từ các chi-tộc Y-sơ-ra-ên, 1
người từ mỗi chi-tộc. 13Và sẽ xảy ra khi các lòng
bàn chân những thầy tế-lễ khiêng cái rương của Đức
GIA-VÊ, Chúa của tất cả trái đất, sẽ đứng yên trong
nước sông Giô-đanh, nước sông Giô-đanh sẽ bị cắt
đứt, nước đang đi xuống từ phía trên, và chúng sẽ
đứng thành một đống."
14Thế là đã xảy ra khi dân-chúng lên đường từ các
lều của họ để vượt qua sông Giô-đanh với các thầy
tế-lễ khiêng rương giao-ước trước mặt dân-chúng,
15và khi những người khiêng cái rương đi vào trong
sông Giô-đanh, và bàn chân các thầy tế-lễ khiêng cái
rương được nhúng trong mé nước (vì nước sông
Giô-đanh tràn tất cả các bờ của nó suốt các ngày có
mùa gặt),

14So it came about when the people set out from

their tents to cross the Jordan with the priests
carrying the ark of the covenant before the people,
15and when those who carried the ark came into the
Jordan, and the feet of the priests carrying the ark
were dipped in the edge of the water (for the Jordan
overflows all its banks all the days of harvest),

1Đoạn Giô-suê thức dậy sớm vào buổi sáng;

Giô-suê 3.16-4.12

Joshua 3.16-4.12

16rằng nước đang chảy từ trên xuống liền đứng và

16that the waters which were going down from

dâng lên thành một đống, một khoảng-cách rất dài
nơi A-đam, cái thành ở cạnh Xát-than; và nước đang
chảy xuống hướng về biển của vùng A-ra-ba, Biển
Muối, hoàn-toàn bị cắt đứt. Vì vậy dân-chúng vượt
qua đối diện Giê-ri-cô. 17Và các thầy tế-lễ khiêng
rương giao-ước của Đức GIA-VÊ đứng vững trên
đất khô ở chính giữa sông Giô-đanh trong khi tất cả
Y-sơ-ra-ên vượt qua trên đất khô, cho đến khi toànthể quốc-gia đã vượt qua sông Giô-đanh xong.

above stood and rose up in one heap, a great
distance away at Adam, the city that is beside
Zarethan; and those which were going down toward
the sea of the Arabah, the Salt Sea, were completely
cut off. So the people crossed opposite Jericho.
17And the priests who carried the ark of the
covenant of YHWH stood firm on dry ground in the
middle of the Jordan while all Israel crossed on dry
ground, until all the nation had finished crossing the
Jordan.

Xây đài tưởng-niệm bằng 12 hòn đá (4.1-4.18)

4

1Bấy giờ xảy ra khi toàn thể quốc-gia đã vượt

qua sông Giô-đanh xong, rằng Đức GIA-VÊ phán
cùng Giô-suê, rằng: 2"Hãy chọn cho chính các
ngươi 12 người từ dân, 1 người từ mỗi chi-tộc, 3và
hãy ra lệnh cho họ, nói: 'Hãy nhặt lên cho chính các
ngươi 12 hòn đá từ chỗ này ra từ chính giữa sông
Giô-đanh, từ chỗ các bàn chân những thầy tế-lễ đang
đứng vững, và vác chúng qua với các ngươi, và đặt
chúng xuống trong chỗ trọ nơi các ngươi sẽ trọ đêm
nay.' " 4Thế là Giô-suê gọi 12 người mà ông đã chỉđịnh từ những con trai Y-sơ-ra-ên, một người từ mỗi
chi-tộc; 5Và Giô-suê nói với họ: "Hãy vượt qua
trước rương của GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI các ngươi
vào chính giữa sông Giô-đanh, và mỗi người các
ngươi vác 1 hòn đá lên trên vai của mình, theo con
số các chi-tộc các con trai Y-sơ-ra-ên. 6Để điều này
có thể là một dấu-hiệu giữa các ngươi, ngõ hầu ngày
mai khi những đứa con các ngươi hỏi, rằng: 'Những
hòn đá đó có ý-nghĩa gì đối với quý ông?' 7thế thì
các ngươi sẽ nói với chúng: 'Vì nước sông Giô-đanh
đã bị chặt đứt trước mặt rương giao-ước của Đức
GIA-VÊ; khi nó vượt qua sông Giô-đanh, nước sông
Giô-đanh bị chặt đứt.' Vì vậy các hòn đá này sẽ trở
thành một tưởng-niệm cho những con trai Y-sơ-raên mãi mãi."
8Và như vậy các con trai Y-sơ-ra-ên đã làm, như
Giô-suê đã ra lệnh, và nhặt lên 12 hòn đá ra từ chính
giữa sông Giô-đanh, y như Đức GIA-VÊ đã phán
cùng Giô-suê, theo con số các chi-tộc các con trai Ysơ-ra-ên; và họ vác chúng qua với họ đến chỗ trọ, và
đặt chúng xuống ở đó. 9Rồi Giô-suê dựng lên 12
hòn đá giữa sông Giô-đanh ở chỗ nơi những bàn
chân của các thầy tế-lễ đã khiêng cái rương giao-ước
đã đứng; và chúng ở đó cho đến ngày nay. 10Vì các
thầy tế-lễ khiêng rương đang đứng chính giữa sông
Giô-đanh, cho đến khi mọi sự được hoàn-tất mà Đức
GIA-VÊ đã truyền cho Giô-suê nói với dân, theo
mọi điều mà Môi-se đã truyền cho Giô-suê. Và dân
chúng lật-đật và vượt qua; 11và đã xảy ra khi tất cả
dân đã vượt qua xong, rằng rương của Đức GIA-VÊ
và các thầy tế-lễ vượt qua trước mặt dân. 12Và các
con trai Ru-bên và các con trai Gát và phân nửa chitộc Ma-na-se vượt qua trong đội hình tác chiến trước
mặt các con trai Y-sơ-ra-ên, y như Môi-se đã nói với
họ;

Building a monument of twelve stones (4.1-4.18)

4

1Now it came about when all the nation had

finished crossing the Jordan, that YHWH spoke to
Joshua, saying, 2"Take for yourselves twelve men
from the people, one man from each tribe, 3and
command them, saying, 'Take up for yourselves
twelve stones from here out of the middle of the
Jordan, from the place where the priests' feet are
standing firm, and carry them over with you, and lay
them down in the lodging place where ye will lodge
tonight.'" 4So Joshua called the twelve men whom
he had appointed from the sons of Israel, one man
from each tribe; 5and Joshua said to them, "Cross
before the ark of YHWH your God into the middle
of the Jordan, and each of you take up a stone on his
shoulder, according to the number of the tribes of
the sons of Israel. 6That this may be a sign among
you, so that when your children ask tomorrow,
saying 'What do these stones mean to you?' 7then ye
shall say to them, 'Because the waters of the Jordan
were cut off before the ark of the covenant of
YHWH; when it crossed the Jordan, the waters of
the Jordan were cut off.' So these stones shall
become a memorial to the sons of Israel forever."
8And thus the sons of Israel did, as Joshua

commanded, and took up twelve stones from the
middle of the Jordan, just as YHWH spoke to
Joshua, according to the number of the tribes of the
sons of Israel; and they carried them over with them
to the lodging place, and put them down there.
9Then Joshua set up twelve stones in the middle of
the Jordan at the place where the feet of the priests
who carried the ark of the covenant were standing,
and they are there to this day. 10For the priests who
carried the ark were standing in the middle of the
Jordan until everything was completed that YHWH
had commanded Joshua to speak to the people,
according to all that Moses had commanded Joshua.
And the people hurried and crossed; 11and it came
about when all the people had finished crossing, that
the ark of YHWH and the priests crossed before the
people. 12And the sons of Reuben and the sons of
Gad and the half-tribe of Manasseh crossed over in
battle array before the sons of Israel, just as Moses
had spoken to them;

Joshua 4.13-5.4
13about 40,000, equipped for war, crossed for battle
before YHWH to the desert plains of Jericho. 14On

that day YHWH exalted Joshua in the sight of all
Israel; so that they feared him, just as they had
feared Moses all the days of his life.
15Now YHWH said to Joshua, saying, 16"Command

the priests who carry the ark of the testimony that
they come up from the Jordan." 17So Joshua
commanded the priests, saying, "Come up from the
Jordan." 18And it came about when the priests who
carried the ark of the covenant of YHWH had come
up from the middle of the Jordan, and the soles of
the priests' feet were drawn out to the dry ground,
that the waters of the Jordan returned to their place,
and went over all its banks as before.

Giô-suê 4.13-5.4
13khoảng 40 ngàn, được trang-bị để ra trận, vượt

qua sông để ra trận trước mặt Đức GIA-VÊ đến các
đồng bằng vắng vẻ của Giê-ri-cô. 14Vào ngày đó,
Đức GIA-VÊ đã nâng cao Giô-suê trong cái nhìn
của tất cả Y-sơ-ra-ên; để họ sợ ông, y như họ đã sợ
Môi-se, trong suốt những ngày của đời ông.
15Bấy giờ Đức GIA-VÊ phán cùng Giô-suê, rằng:
16"Hãy truyền cho các thầy tế-lễ khiêng rương giaoước rằng chúng đi lên khỏi sông Giô-đanh" 17Thế là
Giô-suê truyền cho các thầy tế-lễ, nói: "Hãy đi lên
khỏi sông Giô-đanh." 18Và xảy ra khi các thầy tế-lễ
khiêng rương giao-ước của Đức GIA-VÊ đã đi lên
từ giữa sông Giô-đanh, và các lòng bàn chân của các
thầy tế-lễ đó được kéo ra tới đất khô, rằng nước của
sông Giô-đanh trở lại chỗ của chúng, và chảy tràn ra
tất cả các bờ của nó như trước kia.

The people camp at Gilgal (4.19-4.24)
19Now the people came up from the Jordan on the
tenth of the first month and camped at Gilgal on the
eastern edge of Jericho. 20And these twelve stones
which they had taken from the Jordan, Joshua set up
at Gilgal. 21And he said to the sons of Israel, saying,
"When your children ask their fathers in time to
come, saying, 'What are these stones?' 22then ye
shall inform your children, saying, 'Israel crossed
this Jordan on dry ground.' 23For YHWH your God
dried up the waters of the Jordan before you until ye
had crossed, just as YHWH your God had done to
the Sea of Reeds, which He dried up before us until
we had crossed; 24that all the peoples of the earth
may know that the hand of YHWH is mighty, so that
ye may fear YHWH your God forever."

Dân-chúng đóng trại tại Ghinh-ganh (4.19-4.24)
19Bấy giờ dân-chúng đã đi lên từ sông Giô-đanh vào
ngày thứ mười của tháng thứ nhất, và cắm trại tại
Ghinh-ganh trên mép phía đông của Giê-ri-cô. 20Và
12 hòn đá này mà họ đã lấy từ sông Giô-đanh, Giôsuê dựng lên tại Ghinh-ganh. 21Ông nói với các con
trai Y-sơ-ra-ên, rằng: "Khi con cái của các ngươi hỏi
cha mẹ chúng trong thời-gian sắp tới, nói: 'Các hòn
đá này là gì?' 22thì các ngươi sẽ cho con cái của các
ngươi biết, rằng: ‘Y-sơ-ra-ên đã vượt qua sông Giôđanh trên đất khô.' 23Vì GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI
của các ngươi đã làm khô hết nước sông Giô-đanh
trước mặt các ngươi cho đến khi các ngươi đã vượt
qua, y như GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của các ngươi
đã làm đối với Biển Sậy, mà Ngài đã làm khô hết
trước mặt chúng ta cho đến khi chúng ta đã vượt
qua; 24để tất cả các dân-tộc của trái đất được biết
rằng bàn tay của Đức GIA-VÊ là phi-thường, ngõ
hầu các ngươi có thể kinh-sợ GIA-VÊ Đức Chúa
TRỜI các ngươi mãi mãi."

The nation reaffirms its commitment to God (5.15.8)

Quốc-gia xác-nhận lại sự cam kết của mình cùng
Đức Chúa TRỜI (5.1-5.8)

5

5 1Bấy giờ đã xảy ra khi tất cả các vua của dân A-

1Now it came about when all the kings of the

Amorites who were beyond the Jordan to the west,
and all the kings of the Canaanites who were by the
sea, heard how YHWH had dried up the waters of
the Jordan before the sons of Israel until they had
crossed, that their hearts melted, and there was no
spirit in them any longer, because of the sons of
Israel.
2At that time YHWH said to Yeh-ho-shoo'ah,
"Make for yourself flint knives and circumcise again
the sons of Israel the second time." 3So Joshua made
himself flint knives and circumcised the sons of
Israel on the hill of Orlah. 4And this is the reason
why Joshua circumcised them: all the people who
came out of Egypt who were males, all the men of
war, died in the wilderness along the way, after they
came out of Egypt.

mô-rít ở vượt xa hơn sông Giô-đanh về phương tây,
và tất cả các vua của dân Ca-na-an ở cạnh biển, đã
nghe thể nào Đức GIA-VÊ đã làm khô hết nước
sông Giô-đanh trước mặt các con trai Y-sơ-ra-ên
cho đến khi họ đã vượt qua, rằng tâm chúng tanchảy, và không còn có một linh nào trong chúng
nữa, bởi cớ các con trai Y-sơ-ra-ên.
2Vào lúc đó Đức GIA-VÊ phán cùng Giô-suê: "Hãy
làm cho ngươi những con dao bằng đá lửa và hãy
cắt-bì các con trai Y-sơ-ra-ên lần thứ hai." 3Vì vậy
Giô-suê làm cho mình những con dao bằng đá lửa và
cắt-bì các con trai Y-sơ-ra-ên trên đồi A-ra-lốt(1).
4Và đây là lý-do tại sao Giô-suê cắt-bì họ: hết thảy
những người đã đến ra khỏi Ê-díp-tô, là các người
nam, những người chinh chiến, đều đã chết trong
vùng hoang-vu dọc theo đường đi, sau khi họ đã đến
A-ra-lốt nghĩa là những da bao quy-đầu

1

Giô-suê 5.5-6.1

Joshua 5.5-6.1

ra khỏi Ê-díp-tô. 5Vì tất cả dân đã đi ra đều đã được

5For all the people who came out were circumcised,

cắt-bì, nhưng tất cả dân được sinh trong vùng
hoang-vu dọc đường khi họ đã đến ra khỏi Ê-díp-tô
đã chưa được cắt-bì. 6Vì các con trai Y-sơ-ra-ên đã
bước đi 40 năm trong vùng hoang-vu, cho đến khi
toàn thể quốc-gia, nghĩa là, những người chinh
chiến đã đến ra khỏi Ê-díp-tô, đã bị dứt vì họ đã
chẳng lắng nghe tiếng nói của Đức GIA-VÊ, cùng
họ Đức GIA-VÊ đã thề rằng Ngài đã chẳng muốn
cho họ thấy đất mà Đức GIA-VÊ đã thề cùng tổ-phụ
của họ để cho chúng ta, một xứ chảy sửa và mật.
7Và con cái của họ, mà Ngài đã dựng lên thế vào
chỗ họ, Giô-suê cắt-bì chúng; vì chúng chưa được
cắt-bì, bởi vì chúng đã chẳng o chỗ họ, Giô-suê cắtbì chúng; vì chúng chưa cắt-bì dọc đường. 8Bấy giờ
đã xảy ra khi người ta đã cắt-bì toàn thể quốc-gia
xong, rằng chúng ở tại chỗ của chúng trong trại cho
đến khi chúng được lành.

but all the people who were born in the wilderness
along the way as they came out of Egypt had not
been circumcised. 6For the sons of Israel walked
forty years in the wilderness, until all the nation, that
is, the men of war who came out of Egypt, were
finished because they did not listen to the voice of
YHWH, to whom YHWH had sworn that He would
not let them see the land which YHWH had sworn
to their fathers to give us, a land flowing with milk
and honey. 7And their children whom He raised up
in their place, Joshua circumcised them; for they
were uncircumcised, because khey had not
circumcised them along the way. 8Now it came
about when they had finished circumcising all the
nation, that they remained in their places in the
camp until they were healed.

Giữ Lễ Vượt-qua (5.9-5.12)
9Đức GIA-VÊ phán cùng Giô-suê: "Hôm nay Ta đã
lăn đi sự nhục-nhã về Ê-díp-tô khỏi các ngươi." Vì
vậy tên chỗ đó được gọi là Ghinh-ganh(1) cho đến
ngày này. 10Trong khi các con trai Y-sơ-ra-ên cắm
trại tại Ghinh-ganh, họ tổ-chức Lễ Vượt-qua vào
chiều tối ngày thứ mười bốn của tháng đó trên đồng
bằng vắng vẻ Giê-ri-cô. 11Và vào ngày sau Lễ
Vượt-qua, vào chính ngày đó, họ ăn chút sản-vật của
đất ấy, các bánh ngọt không men và hạt lúa được
làm khô. 12Và ma-na ngưng vào ngày sau khi họ ăn
sản-vật của đất ấy, đến nỗi các con trai Y-sơ-ra-ên
không còn có ma-na nữa, nhưng họ ăn chút sản-vật
xứ Ca-na-an trong năm đó.

Observing the Passover (5.9-5.12)
9Then YHWH said to Joshua, "Today I have rolled
away the reproach of Egypt from you." So the name
of that place is called Gilgal to this day. 10While the
sons of Israel camped at Gilgal, they observed the
Passover on the evening of the fourteenth day of the
month on the desert plains of Jericho. 11And on the
day after the Passover, on that very day, they ate
some of the produce of the land, unleavened cakes
and parched grain. 12And the manna ceased on the
day after they had eaten some of the produce of the
land, so that the sons of Israel no longer had manna,
but they ate some of the yield of the land of Canaan
during that year.

B. CHINH PHỤC ĐẤT HỨA (5.13 -12.24)

B. CONQUERING THE PROMISED LAND (5.13
-12.24)

1. Giô-suê tấn-công trung-tâm xứ ấy (5.13-8.35)
Giô-suê gặp một thiên-sứ (5.13-5.15)
13Bấy giờ xảy ra khi Giô-suê ở gần Giê-ri-cô, rằng
ông ngước mắt lên và nhìn, và kìa, một người đànông đang đứng đối diện với mình với cây gươm trần
trong tay của người, và Giô-suê đi tới người và nói
với người: "Ông vì chúng ta hay vì kẻ địch của
chúng ta?" 14Và người nói: "Không, đúng hơn là
bây giờ quả thật Ta đến với tư cách chỉ-huy-trưởng
cơ-binh của GIA-VÊ." Và Giô-suê cúi xuống và sấp
mặt mình tận mặt đất, và nói với người: "Chúa tôi có
điều gì để phán cùng tôi-tớ của chúa?" 15Và chỉhuy-trưởng cơ-binh của Đức GIA-VÊ phán cùng
Giô-suê: "Lột đôi xăn-đan của ngươi khỏi chân
ngươi, vì nơi ngươi đang đứng là thánh." Và Giôsuê làm như thế.

1. Joshua attacks the center of the land (5.13 8.35)
Joshua meets an angel (5.13-5.15)
13Now it came about when Joshua was by Jericho,
that he lifted up his eyes and looked, and behold, a
man was standing opposite him with his sword
drawn in his hand, and Joshua went to him and said
to him, "Art thou for us or for our adversaries?"
14And he said, "No, rather I indeed come now as
captain of the host of YHWH." And Joshua fell on
his face to the earth, and bowed down, and said to
him, "What has my lord to say to his servant?"
15And the captain of YHWH's host said to Joshua,
"Remove thy sandals from thy feet, for the place
where thou art standing is holy." And Joshua did so.

Tường thành Giê-ri-cô sụp đổ (6.1-6.21)

The walls of Jericho fall (6.1-6.21)

6

6 1Now Jericho was tightly shut because of to the

1Bấy giờ Giê-ri-cô được đóng chặt lại bởi cớ các

con trai Y-sơ-ra-ên; không một ai đi ra và không
một ai đi vào.
1

Ghinh-ganh nghĩa là lăn tròn

sons of Israel; no one went out and no one came in.

Joshua 6.2-6.16

Giô-suê 6.2-6.16

2And YHWH said to Joshua, "See, I have given

2Và Đức GIA-VÊ phán cùng Giô-suê: "Hãy xem, Ta

Jericho into thine hand, with its king and the valiant
warriors. 3And ye shall march around the city, all
the men of war circling the city once. Thou shalt do
so for six days. 4Also seven priests shall carry seven
trumpets of rams' horns before the ark; then on the
seventh day ye shall march around the city seven
times, and the priests shall blow the trumpets. 5And
it shall be that when they make a long blast with the
ram's horn, and when ye hear the sound of the
trumpet, all the people shall shout with a great
shout; and the wall of the city will fall down flat,
and the people will go up every man before
himself."

priests carrying the seven trumpets of rams' horns
before the ark of YHWH went on continually, and
blew the trumpets; and the armed men went before
them, and the rear guard came after the ark of
YHWH, while they continued to blow the trumpets.
14Thus the second day they marched around the city
once and returned to the camp; they did so for six
days.

đã phó Giê-ri-cô vào tay ngươi, với vua của nó và
các lính chiến dũng-cảm. 3Và các ngươi sẽ diễnhành xung-quanh thành này, tất cả các người chinh
chiến đi vòng quanh thành này 1 bận. Ngươi sẽ làm
như thế trong 6 ngày. 4Bảy thầy tế-lễ cũng sẽ cầm 7
cây kèn trom-pét bằng sừng cừu đực đi phía trước
rương giao-ước; đoạn vào ngày thứ bảy các ngươi sẽ
diễn-hành xung quanh thành này 7 lần, và các thầy
tế-lễ sẽ thổi kèn trom-pét. 5Và sẽ xảy ra rằng: khi họ
làm một tiếng còi dài bằng sừng cừu đực, và khi các
ngươi nghe tiếng thổi của kèn trom-pét, tất cả dân sẽ
la lên với một tiếng la lớn; và tường thành này sẽ đổ
sụp xuống, và dân-chúng sẽ đi lên mỗi người trước
mặt mình(1).”
6Vì vậy Giô-suê con trai Nun gọi các thầy tế-lễ và
nói với họ: "Khiêng rương giao-ước lên, và cho 7
thầy tế-lễ cầm 7 cây kèn trom-pét bằng sừng cừu
đực đi trước mặt rương Đức GIA-VÊ." 7Đoạn người
nói với dân-chúng: "Đi về phía trước, và tuần-hành
xung-quanh thành, và để các người cầm vũ-khí tiếptục đi trước mặt rương của Đức GIA-VÊ." 8Và nó
là: khi Giô-suê đã nói với dân-chúng, thì 7 thầy tế-lễ
cầm 7 cây kèn trom-pét bằng sừng cừu đực trước
mặt Đức GIA-VÊ đi tới trước, và thổi các kèn trompét; rương giao-ước của Đức GIA-VÊ theo sau họ.
9Và các người cầm vũ-khí đi trước mặt các thầy tếlễ thổi các kèn trom-pét, và hậu-binh đi sau cái
rương, trong khi họ liên-tục thổi các kèn trom-pét.
10Nhưng Giô-suê ra lệnh cho dân-chúng, rằng: "Các
ngươi sẽ không được la lên, cũng không được để
cho tiếng các ngươi được nghe đến, các ngươi cũng
không được để một lời phát ra khỏi miệng của các
ngươi, cho đến ngày ta bảo các ngươi: 'La lên!' Lúc
đó các ngươi sẽ la lên." 11Thế là người đã cho rương
của Đức GIA-VÊ đi xung-quanh thành, đi vòng
quanh nó một bận; đoạn họ đến trong trại và ngủ
đêm trong trại.
12Bấy giờ Giô-suê dậy sớm vào buổi sáng, và các
thầy tế-lễ khiêng rương giao-ước của Đức GIA-VÊ
lên. 13Và bảy thầy tế-lễ cầm 7 cây kèn trom-pét
bằng sừng cừu đực ở phía trước rương giao-ước của
Đức GIA-VÊ liên-tục đi, và thổi các kèn trom-pét;
và các người cầm vũ-khí đi trước mặt họ, và hậubinh đi sau rương Đức GIA-VÊ, trong khi họ liêntục thổi các kèn trom-pét. 14Cũng như vậy vào ngày
thứ hai họ tuần-hành quanh thành 1 bận và trở về
trại; họ làm như thế trong 6 ngày.

15Then it came about on the seventh day that they

15Rồi xảy ra vào ngày thứ bảy rằng: họ dậy sớm lúc

6So Joshua the son of Nun called the priests and said

to them, "Take up the ark of the covenant, and let
seven priests carry seven trumpets of rams' horns
before the ark of YHWH." 7Then he said to the
people, "Go forward, and march around the city, and
let the armed men go on before the ark of YHWH."
8And it was so, that when Joshua had spoken to the
people, the seven priests carrying the seven trumpets
of rams' horns before YHWH went forward and
blew the trumpets; and the ark of the covenant of
YHWH followed them. 9And the armed men went
before the priests who blew the trumpets, and the
rear guard came after the ark, while they continued
to blow the trumpets. 10But Joshua commanded the
people, saying, "Ye shall not shout nor let your
voice be heard, nor let a word proceed out of your
mouth, until the day I tell you, 'Shout!' Then ye shall
shout!" 11So he had the ark of YHWH to go around
the city, circling it once; then they came into the
camp and spent the night in the camp.

12Now Joshua rose early in the morning, and the
priests took up the ark of YHWH. 13And the seven

rose early at the Daning of the day and marched
around the city in the same manner seven times;
only on that day they marched around the city seven
times. 16And it came about at the seventh time,
when the priests blew the trumpets, Joshua said to
the people, "Shout! For YHWH has given you the
city.

rạng đông của ngày ấy, và tuần-hành quanh thành 7
lần theo cùng một cách; chỉ vào ngày đó họ tuầnhành quanh thành 7 lần. 16Và đã xảy ra vào lần thứ
bảy, khi các thầy tế-lễ thổi các kèn trom-pét, Giôsuê nói với dân: "La lên! Vì Đức GIA-VÊ đã cho
các ngươi thành này.

nghĩa là: tiến thẳng trước mặt

1

Giô-suê 6.17-7.1

Joshua 6.17-7.1

17Và thành này sẽ ở dưới lệnh cấm(1), nó và tất cả ở

17And the city shall be under the ban, it and all that

trong nó đều thuộc về Đức GIA-VÊ; chỉ Ra-háp gái
điếm, cô và mọi người ở với cô ta ở trong nhà ấy sẽ
được sống, bởi vì cô đã giấu các sứ-giả mà chúng ta
đã sai đi. 18Nhưng còn các ngươi, chỉ giữ mình
tránh các vật dưới lệnh cấm này, e rằng các ngươi
tham muốn chúng và lấy vài vật bị cấm này, thế là
các ngươi làm cho trại Y-sơ-ra-ên bị rủa-sả và đem
rắc-rối trên nó. 19Nhưng tất cả bạc và vàng và các
đồ bằng đồng và sắt đều là thánh đối với Đức GIAVÊ; chúng sẽ đi vào kho của Đức GIA-VÊ." 20Vì
vậy dân-chúng la lớn lên, và các thầy tế-lễ thổi các
kèn trom-pét; và xảy ra, khi dân nghe tiếng kèn
trom-pét, rằng dân la lên với một tiếng la rất lớn và
bức tường đổ sụp xuống, để cho dân-chúng đi lên
vào thành, mọi người đi thẳng phía trước mình, và
họ đã lấy thành. 21Và họ hoàn-toàn phá-hủy mọi vật
trong thành, cả đàn-ông lẫn đàn-bà, trẻ lẫn già, và bò
và chiên lẫn lừa, bằng lưỡi gươm.

is in it belongs to YHWH; only Rahab the harlot,
she and all who are with her in the house shall live,
because she hid the messengers whom we sent.
18But as for you, only keep yourselves from the
things under the ban, lest ye covet them and take
some of the things under the ban, so ye would make
the camp of Israel accursed and bring trouble on it.
19But all the silver and gold and articles of bronze
and iron are holy to YHWH; they shall go into the
treasury of YHWH." 20So the people shouted, and
priests blew the trumpets; and it came about, when
the people heard the sound of the trumpet, that the
people shouted with a great shout and the wall fell
down flat, so that the people went up into the city,
every man straight before himself, and they took the
city. 21And they utterly destroyed everything in the
city, both man and woman, young and old, and ox
and sheep and donkey, with the edge of the sword.

Hai người dọ-thám cứu gia-đình Ra-háp (6.22-27)
22Và Giô-suê nói với 2 người đã dọ-thám vùng đất:
"Hãy đi vào nhà của gái điếm ấy và đem người đànbà ấy ra và tất cả cô ta có ra khỏi đó, như các ngươi
đã thề cùng cô ta." 23Vì vậy các thanh-nam đã là các
thám-tử đi vào và đem ra Ra-háp với cha cô và mẹ
cô và các anh em cô và tất cả cô có; họ cũng đem ra
tất cả bà-con của cô, và để chúng ở ngoài trại của Ysơ-ra-ên. 24Và họ đốt thành ấy bằng lửa, và tất cả ở
trong nó. Chỉ bạc và vàng và các bình, chậu, lọ,
thùng bằng đồng và sắt, họ bỏ vào kho của nhà Đức
GIA-VÊ. 25Tuy nhiên, gái điếm Ra-háp và gia-hộ
của cha cô và tất cả cô có, Giô-suê để cho sống; và
cô đã sống giữa Y-sơ-ra-ên cho đến ngày nay, vì cô
đã giấu các sứ-giả mà Giô-suê đã sai đi do-thám
Giê-ri-cô.

The spies rescue Rahab’s family (6.22-6.27)
22And Joshua said to the two men who had spied
out the land, "Go into the harlot's house and bring
the woman and all she has out of there, as ye have
sworn to her." 23So the young men who were spies
went in and brought out Rahab and her father and
her mother and her brothers and all she had; they
also brought out all her relatives, and placed them
outside the camp of Israel. 24And they burned the
city with fire, and all that was in it. Only the silver
and gold and articles of bronze and iron, they put
into the treasury of the house of YHWH.
25However, Rahab the harlot and her father's
household and all she had, Joshua let live, and she
has lived in the midst of Israel to this day, for she
hid the messengers whom Joshua sent to spy out
Jericho.
26Then Joshua made them take an oath at that time,
saying, "Cursed before YHWH is the man who rises
up and builds this city Jericho; with the loss of his
first-born he shall lay its foundation, and with the
loss of his youngest son he shall set up its gates."

26Đoạn Giô-suê khiến họ lập một lời thề vào lúc đó,

nói: "Bị rủa-sả trước mặt Đức GIA-VÊ người chỗi
dậy và xây-dựng thành Giê-ri-cô này; với cái chết
của con đầu lòng của hắn, hắn sẽ đặt cái nền của nó,
và với cái chết của con trai út của hắn, hắn dựng lên
các cổng nó."
27Thế là Đức GIA-VÊ ở cùng Giô-suê; và danhtiếng của ông ở khắp xứ.

27So YHWH was with Joshua, and his fame was in

all the land.

Dân Y-sơ-ra-ên thất trận ở tại thành A-hi (7.1-7.9)

Israel is defeated at Ai (7.1-7.9)

7 1Nhưng các con trai Y-sơ-ra-ên hành-động không

7

trung-tín đối với các vật dưới lệnh cấm, vì A-can
con trai của Cạt-mi, con trai của Xáp-đi, con trai của
Xê-rách, từ chi-tộc Giu-đa, đã lấy vài vật trong số
các vật dưới lệnh cấm, cho nên cơn giận của Đức
GIA-VÊ bừng bừng chống lại các con trai Y-sơ-raên.

1

nghĩa là: sẽ được để dành cho sự hủy diệt hoàn toàn

1But the sons of Israel acted unfaithfully in
regard to the things under the ban, for Achan, the
son of Carmi, the son of Zabdi, the son of Zerah,
from the tribe of Judah, took some of the things
under the ban, therefore the anger of YHWH burned
against the sons of Israel.

Joshua 7.2-7.15

Giô-suê 7.2-7.15

2Now Joshua sent men from Jericho to Ai, which is

2Bấy giờ Giô-suê sai người từ Giê-ri-cô đến A-hi, ở

near Beth-aven, east of Bethel, and said to them "Go
up and spy out the land." So the men went up and
spied out Ai. 3And they returned to Joshua and said
to him, "Do not let all the people go up; only about
two or three thousand men need go up and smite; do
not make all the people toil up there, for they are
few." 4So about three thousand men from the people
went up there, but they fled before the men of Ai.
5And the men of Ai struck down about thirty-six of
their men, and pursued them before the gate as far as
Shebarim, and struck them down on the descent, so
the hearts of the people melted and became as water.

gần Bết-A-ven, phía đông của Bê-tên, và nói với
chúng: "Hãy đi lên do-thám xứ ấy." Vì vậy các
người ấy đi lên mà do-thám A-hi. 3Và chúng trở lại
cùng Giô-suê và nói với người: "Xin đừng cho tất cả
dân đi lên; chỉ chừng 2 hay 3 ngàn người cần đi lên
và đánh; xin chớ khiến tất cả dân làm việc khó nhọc
ở đó, vì chúng ít-ỏi." 4Thế là khoảng 3 ngàn người
từ dân đi lên đó, nhưng họ tháo chạy trước mặt các
người ở A-hi. 5Và các người ở A-hi đánh hạ chừng
36 người của họ, và truy đuổi họ trước cổng thành
xa đến tận Sê-ba-rim, và đánh hạ họ trên đường
xuống dốc, thế là tâm của dân tan chảy và trở thành
như nước.
6Lúc ấy Giô-suê xé áo-quần của ông và ngã xuống
tới đất trên mặt mình trước rương của Đức GIA-VÊ
cho đến chiều tối, cả người lẫn các trưởng-lão Y-sơra-ên; và họ rắc bụi trên đầu họ. 7Và Giô-suê nói:
"Than ôi, Chúa GIA-VÊ ôi, tại sao Chúa đã từng
đem dân này qua sông Giô-đanh làm gì, chỉ để nộp
chúng con vào tay dân A-mô-rít, để hủy-diệt chúng
con? Ước gì chúng con đã yên lòng ở phía bên kia
sông Giô-đanh! 8Chúa ôi, con có thể nói điều gì vì
Y-sơ-ra-ên đã xây cổ của họ trước mặt các kẻ thù
của họ(1)! 9Vì dân Ca-na-an và tất cả cư-dân của xứ
này sẽ nghe về điều này, và chúng sẽ bao-vây chúng
con và xóa danh chúng con khỏi trái đất. Và điều gì
Chúa sẽ làm cho danh vĩ-đại của Chúa?"

6Then Joshua tore his clothes and fell to the earth on

his face before the ark of YHWH until the evening,
both he and the elders of Israel; and they put dust on
their heads. 7And Joshua said, "Alas, O Lord
YHWH, why didst Thou ever bring this people over
the Jordan, only to deliver us into the hand of the
Amorites, to destroy us? If only we had been
willing to dwell beyond the Jordan! 8O Lord, what
can I say since Israel has turned their neck before
their enemies? 9For the Canaanites and all the
inhabitants of the land will hear of it, and they will
surround us and cut off our name from the earth.
And what wilt Thou do for Thy great name?"
Achans sin of disobedience (7.10-7.26)
10So YHWH said to Joshua, "Rise up! Why is it
that thou hast fallen on your face? 11Israel has
sinned, and they have also transgressed My
covenant which I commanded them. And they have
even taken some of the things under the ban and
have both stolen and deceived. Moreover, they have
also put them among their own things. 12Therefore
the sons of Israel cannot stand before their enemies;
they turn their necks before their enemies, for they
have become accursed. I will not be with you
anymore unless ye destroy the things under the ban
from your midst. 13Rise up! Consecrate the people
and say, 'Consecrate yourselves for tomorrow, for
thus YHWH, the God of Israel, has said, "There are
things under the ban in thy midst, O Israel. Thou
canst not stand before thine enemies until ye have
removed the things under the ban from your midst."
14In the morning then ye shall come near by your
tribes. And it shall be that the tribe which YHWH
takes by lot shall come near by families, and the
family which YHWH takes shall come near by
households, and the household which YHWH takes
shall come near man by man. 15And it shall be that
the one who is taken with the things under the ban
shall be burned with fire, he and all that belongs to
him, because he has transgressed the covenant of
YHWH, and because he has committed a disgraceful
thing in Israel.'"

Tội bất tuân của A-can (7.10-7.26)
10Đức GIA-VÊ phán cùng Giô-suê như vầy: "Đứng
dậy! Ấy là tại sao ngươi đã ngã xuống trên mặt của
ngươi? 11Y-sơ-ra-ên đã phạm tội; và chúng cũng đã
vi-phạm giao-ước Ta mà Ta đã truyền cho chúng.
Và thậm-chí chúng đã lấy vài vật trong các vật dưới
lệnh cấm và đã cả ăn-cắp lẫn lừa dối. Hơn nữa,
chúng cũng đã để vật đó giữa các của riêng của
chúng. 12Bởi vậy các con trai Y-sơ-ra-ên không có
thể đứng trước mặt các kẻ thù của chúng; chúng xây
cổ của chúng trước mặt các kẻ thù chúng, vì chúng
đã trở nên bị rủa-sả. Ta sẽ không ở với các ngươi
nữa, trừ phi các ngươi hủy-diệt các vật dưới lệnh
cấm khỏi giữa các ngươi. 13Đứng dậy! Hãy làm cho
dân nên thánh và hãy nói: 'Hãy làm cho mình nên
thánh ngày mai, vì GIA-VÊ, Chúa TRỜI của Y-sơra-ên đã phán như vầy: "Có các vật dưới lệnh cấm ở
giữa ngươi, Y-sơ-ra-ên ơi. Ngươi sẽ không thể đứng
trước mặt các kẻ thù của ngươi cho đến khi các
ngươi đã dời bỏ các vật dưới lệnh cấm khỏi giữa các
ngươi đi." 14Rồi vào buổi sáng các ngươi sẽ đến gần
bởi các chi-tộc các ngươi. Và sẽ rằng chi-tộc nào mà
GIA-VÊ bắt bởi thăm sẽ đến gần theo các gia-đình,
và gia-đình mà GIA-VÊ bắt sẽ đến gần theo các giahộ, và gia-hộ nào mà GIA-VÊ bắt sẽ đến gần từ
người này đến người nọ. 15Và sẽ rằng người bị bắt
với các vật dưới lệnh cấm sẽ bị thiêu bằng lửa, nó và
tất cả thuộc về nó, vì nó đã vi-phạm giao-ước của
GIA-VÊ, và vì nó đã phạm một điều nhục-nhã trong
nghĩa là: xoay lưng chạy trốn khỏi kẻ thù

1

Giô-suê 7.16-8.2
Y-sơ-ra-ên.'"
16Vì vậy Giô-suê thức dậy sớm vào buổi sáng và
đem Y-sơ-ra-ên đến gần bởi các chi-tộc, và chi-tộc
Giu-đa bị bắt. 17Và ông đem gia-đình Giu-đa đến
gần, và ông bắt gia-đình các người Xê-rách; và ông
đem gia-đình các người Xê-rách đến gần người này
đến người nọ, và Xáp-đi bị bắt. 18Và ông đem giahộ của người đến gần, người này đến người nọ; và
A-can con trai của Cạt-mi, con trai của Xáp-đi, con
trai của Xê-rách, từ chi-tộc Giu-đa, bị bắt. 19Đoạn
Giô-suê nói với A-can: "Hỡi con trai ta, ta nài-nỉ
con, hãy dâng vinh-quang cho Đức GIA-VÊ, Đức
Chúa TRỜI của Y-sơ-ra-ên, và hãy dâng lời ca-tụng
cho Ngài; và bây giờ hãy bảo ta điều gì con đã làm.
Chớ giấu nó với ta." 20Thế là A-can trả lời Giô-suê
và nói: "Quả thật, con đã phạm-tội chống lại Đức
GIA-VÊ, Đức Chúa TRỜI của Y-sơ-ra-ên, và như
vầy và con đã làm như vầy: 21khi con thấy giữa
chiến-lợi-phẩm một cái áo choàng đẹp-đẽ từ Si-nêa(1) và 200 siếc-lơ bạc và một nén vàng nặng 50 siếclơ, thì con ham muốn chúng và đã lấy chúng; kìa,
chúng được giấu dưới đất ở bên trong lều của con,
với bạc nằm ở dưới nó."
22Thế là Giô-suê sai các sứ-giả đi, và họ chạy đến
cái lều đó; và kìa, nó được giấu trong cái lều của hắn
với bạc nằm ở dưới nó. 23Họ bèn lấy chúng ra khỏi
bên trong lều và đem chúng cho Giô-suê và cho tất
cả các con trai Y-sơ-ra-ên; và họ đổ chúng ra trước
mặt Đức GIA-VÊ. 24Đoạn Giô-suê và tất cả Y-sơra-ên ở với ông, bắt A-can con trai Xê-rách, với bạc,
áo-choàng, nén vàng, các đứa con trai của nó, các
đứa con gái của nó, những con bò của nó, những con
lừa của nó, những chiên của nó, cái lều của nó và tất
cả thuộc về nó; và họ đem chúng lên tới thung-lũng
A-cô. 25Và Giô-suê nói: "Tại sao ngươi đã làm rắcrối chúng ta? Đức GIA-VÊ sẽ làm rắc-rối ngươi
ngày này." Và tất cả Y-sơ-ra-ên ném đá nó; và họ
đốt chúng bằng lửa sau khi họ đã ném đá chúng với
các hòn đá. 26Và họ chất trên nó một đống đá lớn nó
đứng cho đến ngày nay, và Đức GIA-VÊ bèn nguôi
đi sức mãnh-liệt của cơn giận mình. Bởi vậy tên chỗ
đó đã được gọi là thung-lũng A-cô(2) cho đến ngày
nay.

Joshua 7.16-8.2
16So Joshua arose early in the morning and brought

Israel near by tribes, and the tribe of Judah was
taken. 17And he brought the family of Judah near,
and he took the family of the Zarahites; and he
brought the family of the Zarahites near man by
man, and Zabdi was taken. 18And he brought his
household near man by man; and Achan, son of
Carmi, son of Zabdi, son of Zerah, from the tribe of
Judah, was taken. 19Then Joshua said to Achan,
"My son, I implore thee, give glory to YHWH, the
God of Israel, and give praise to Him; and tell me
now what thou hast done. Do not hide it from me."
20So Achan answered Joshua and said, "Truly, I
have sinned against YHWH, the God of Israel, and
thus and thus I did: 21when I saw among the spoil a
beautiful mantle from Shinar and two hundred
shekels of silver and a bar of gold fifty shekels in
weight, then I coveted them and took them; and
behold, they are concealed in the earth inside my
tent with the silver underneath it."

22So Joshua sent messengers, and they ran to the

tent; and behold, it was concealed in his tent with
the silver underneath it. 23And they took them from
inside the tent and brought them to Joshua and to all
the sons of Israel, and they poured them out before
YHWH. 24Then Joshua and all Israel with him, took
Achan the son of Zerah, the silver, the mantle, the
bar of gold, his sons, his daughters, his oxen, his
donkeys, his sheep, his tent and all that belonged to
him; and they brought them up to the valley of
Achor. 25And Joshua said, "Why hast thou troubled
us? YHWH will trouble thee this day." And all
Israel stoned him with stones; and they burned them
with fire after they had stoned them with stones.
26And they raised over him a great heap of stones
that stands to this day, and YHWH turned from the
fierceness of His anger. Therefore the name of that
place has been called the valley of Achor to this day.

Y-sơ-ra-ên hủy-diệt thành A-hi (8.1-8.29)

Israel destroys the city of Ai (8.1-8.29)

8 1Bấy giờ Đức GIA-VÊ phán cùng Giô-suê: "Chớ

8 1Now YHWH said to Joshua, "Do not fear or be

sợ hay chớ mất tinh-thần. Đem mọi người chinhchiến với ngươi và chỗi dậy, đi lên đến A-hi; này,
Ta đã giao vào tay ngươi vua của A-hi, dân của nó,
thành nó, và đất của nó. 2Và ngươi sẽ gây ra cho Ahi và vua của nó y như ngươi đã gây ra cho Giê-ricô và vua của nó; các ngươi sẽ chỉ lấy của cướp
được của nó và gia-súc của nó làm chiến-lợi-phẩm
cho các ngươi. Hãy mai-phục thành đó phía sau
thành."

1
2

Si-nê-a: tên của đồng-bằng Ba-bên
A-cô: nghĩa là điều rắc-rối

dismayed. Take all the people of war with thee and
arise, go up to Ai; see, I have given into thy hand the
king of Ai, his people, his city, and his land. 2And
thou shalt do to Ai and its king just as thou didst to
Jericho and its king; ye shall take only its spoil and
its cattle as plunder for yourselves. Set an ambush
for the city behind it."

Joshua 8.3-8.19
3So Joshua rose with all the people of war to go up
to Ai; and Joshua chose 30,000 men, valiant
warriors, and sent them out at night. 4And he

commanded them, saying, "See, ye are going to
ambush the city from behind the city. Do not go
very far from the city, but all of you be ready. 5Then
I and all the people who are with me will approach
the city. And it will come about when they come out
to meet us as at the first, that we will flee before
them. 6And they will come out after us until we
have drawn them away from the city, for they will
say, 'They are fleeing before us as at the first.' So we
will flee before them. 7And ye shall rise from your
ambush and take possession of the city, for YHWH
your God will deliver it into your hand. 8Then it will
be when ye have seized the city, that ye shall set the
city on fire. Ye shall do it according to the word of
YHWH. See, I have commanded you." 9So Joshua
sent them away, and they went to the place of
ambush and remained between Bethel and Ai, on the
west side of Ai; but Joshua spent that night among
the people.
10Now Joshua rose early in the morning and

mustered the people, and he went up with the elders
of Israel before the people to Ai. 11Then all the
people of war who were with him went up and drew
near and arrived in front of the city, and camped on
the north side of Ai. Now there was a valley
between him and Ai. 12And he took about 5,000 men
and set them in ambush between Bethel and Ai, on
the west side of the Ai. 13So they stationed the
people, all the army that was on the north side of the
city, and its rear guard on the west side of the city,
and Joshua spent that night in the midst of the
valley. 14And it came about when the king of Ai
saw it, that the men of the city hurried
and rose up early and went out to meet Israel in
battle, he and all his people at the appointed place
before the desert plain. But he did not know that
there was an ambush against him behind the city.
15And Joshua and all Israel pretended to be beaten
before them, and fled by the way of the wilderness.
16And all the people who were in the city were
called together to pursue them, and they pursued
Joshua, and were drawn away from the city. 17So
not a man was left in Ai or Bethel who had not gone
out after Israel, and they left the city open and
pursued Israel.
18Then YHWH said to Joshua, "Stretch out the
javelin that is in thy hand toward Ai, for I will give
it into thine hand." So Joshua stretched out the
javelin that was in his hand toward the city. 19And
the men in ambush rose quickly from their place,
and when he had stretched out his hand, they ran and
entered the city and captured it; and they quickly set
the city on fire.

Giô-suê 8.3-8.19
3Vì vậy Giô-suê chỗi dậy với mọi người chinh-chiến

để đi lên tới A-hi; Giô-suê chọn 30 ngàn người, các
chiến-sĩ dũng-cảm, và sai chúng đi ra vào ban đêm.
4Và ông truyền cho họ, nói: "Này, các ngươi sắp đi
mai-phục thành đó từ phía sau thành. Đừng đi quá
xa khỏi thành ấy, nhưng tất cả các ngươi hãy sẵnsàng. 5Lúc đó ta và tất cả dân đi với ta sẽ đến gần
thành đó. Và sẽ xảy ra khi chúng ra ngoài để đón
chúng ta như ở lần đầu tiên, rằng chúng ta sẽ tháo
chạy trước mặt chúng. 6Và chúng sẽ chạy ra ngoài
đuổi theo chúng ta cho đến khi chúng ta đã kéo
chúng xa khỏi thành ấy, vì chúng sẽ nói: 'Chúng nó
đang tháo chạy trước mặt chúng ta như lần đầu tiên.'
Vì vậy chúng ta sẽ tháo chạy trước mặt chúng. 7Và
các ngươi sẽ chỗi dậy từ nơi mai-phục và chiếm lấy
thành, vì GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI các ngươi sẽ
giao nó vào tay các ngươi. 8Rồi sẽ là khi các ngươi
đã lấy thành ấy, các ngươi sẽ phóng hỏa thành ấy.
Các ngươi phải làm theo lời Đức GIA-VÊ. Này, ta
đã truyền cho các ngươi." 9Thế là Giô-suê sai họ đi,
và họ đi đến chỗ mai-phục và ở lại giữa Bê-tên và
A-hi, ở phía tây của A-hi; nhưng Giô-suê trải qua
đêm đó giữa dân-chúng.
10Bấy giờ Giô-suê dậy sớm vào buổi sáng và tậphợp dân-chúng, ông đi lên với các trưởng-lão Y-sơra-ên trước mặt dân-chúng tới A-hi. 11Lúc ấy tất cả
dân chinh chiến đi với ông đi lên và tới gần và đến ở
phía trước thành ấy, và cắm trại ở phía bắc của A-hi.
Bấy giờ giữa ông và A-hi là một thung-lũng. 12Và
ông lấy chừng 5 ngàn người và đặt họ mai-phục giữa
Bê-tên và A-hi, giáp phía tây của A-hi. 13Thế là họ
đã đặt dân vào vị-trí, tất cả quân-đội ở phía bắc của
thành, và hậu binh của nó ở phía tây của thành, và
Giô-suê trải qua đêm đó ở chính giữa thung-lũng.
14Và xảy ra khi vua của A-hi thấy điều ấy, rằng dân
thành vội-vã và thức-dậy sớm và đi ra để đón Y-sơra-ên trong chiến trận, hắn và tất cả dân hắn ở chỗ
được chỉ-định trước mặt đồng-bằng vắng vẻ. Nhưng
hắn đã chẳng biết rằng có mai-phục chờ hắn ở phía
sau thành. 15Và Giô-suê và tất cả Y-sơ-ra-ên giả-vờ
bại trận trước mặt chúng, và tháo chạy bởi con
đường của vùng hoang-vu. 16Và tất cả dân ở trong
thành đều được nhóm lại để đuổi theo họ, và chúng
đuổi theo Giô-suê, và bị kéo xa khỏi thành. 17Vì vậy
không có một người nào được để lại trong A-hi hay
Bê-tên mà không đi ra đuổi theo Y-sơ-ra-ên; và
chúng để thành trống và đuổi theo Y-sơ-ra-ên.

18Lúc ấy Đức GIA-VÊ phán cùng Giô-suê: "Hãy

giơ cây lao trong tay ngươi ra hướng về A-hi; vì Ta
sẽ phó nó vào tay ngươi." Thế là Giô-suê giơ cây lao
trong tay ông ra hướng về thành ấy. 19Và quân maiphục chỗi dậy nhanh-chóng từ chỗ của họ, và khi
ông đã giơ tay ông ra, họ chạy và vào thành và
chiếm lấy nó; và họ nhanh-chóng đốt thành.

Giô-suê 8.20-8.33

Joshua 8.20-8.33

20Khi các người A-hi quay lại đằng sau chúng và

20When the men of Ai turned behind them and

nhìn, kìa, khói thành bốc lên tới trời, và chúng chẳng
có một chỗ nào để chạy trốn theo lối này hay lối nọ,
vì kẻ đã chạy trốn về vùng hoang-vu đã quay lại
đánh lại những kẻ rượt theo. 21Khi Giô-suê và tất cả
Y-sơ-ra-ên thấy quân mai-phục đã chiếm lấy thành
và khói thành bốc lên, họ quay lại và đánh hạ các
người A-hi. 22Và các người này tiến ra từ thành để
chạm trán chúng, đến nỗi chúng bị kẹt giữa Y-sơ-raên, các người này ở bên này và các người đó ở bên
đó; và họ đánh hạ chúng cho tới khi không còn một
kẻ nào được chừa lại từ những kẻ còn sống-sót hay
đã chạy thoát. 23Nhưng họ bắt sống vua của A-hi và
đem hắn tới Giô-suê.
24Bấy giờ xảy ra khi Y-sơ-ra-ên đã giết tất cả cưdân của A-hi trong cánh đồng trong vùng hoang-vu
nơi chúng đuổi theo họ xong, và tất cả chúng đã bị
ngã bởi lưỡi gươm cho tới khi chúng đã bị hủy-diệt,
thì tất cả Y-sơ-ra-ên trở lại A-hi, và đánh nó bằng
lưỡi gươm. 25Và tất cả đã ngã ngày đó, cả đàn-ông
lẫn đàn-bà, là 12 ngàn—mọi người của A-hi. 26Vì
Giô-suê đã chẳng rút tay của ông lại, mà ông đã giơ
cây lao ra cho đến khi ông đã hoàn-toàn hủy-diệt tất
cả cư-dân của A-hi. 27Y-sơ-ra-ên chỉ lấy gia-súc và
của cướp được của thành đó làm chiến-lợi-phẩm của
mình, theo lời của Đức GIA-VÊ mà Ngài đã truyền
cho Giô-suê. 28Thế là Giô-suê đốt A-hi và đã biến
nó thành một đống mãi mãi, một sự tan-hoang cho
đến ngày này. 29Và ông treo vua của A-hi trên cây
đến chiều tối; và vào lúc mặt trời lặn Giô-suê cho
lệnh và họ đem thây của hắn xuống khỏi cây, và
liệng nó ở nơi vào của cổng thành, và chất lên trên
nó một đống đá lớn, còn đứng cho đến ngày này.

looked, behold, the smoke of the city ascended to
the sky, and they had no place to flee this way or
that, for the people who had been fleeing to the
wilderness turned against the pursuers. 21When
Joshua and all Israel saw that the men in ambush had
captured the city and that the smoke of the city
ascended, they turned back and smote the men of Ai.
22And these came out from the city to encounter
them, so that they were trapped in the midst of
Israel, these on this side and those on that side; and
they smote them until no one was left of those who
survived or escaped 23But they took alive the king
of Ai and brought him to Joshua.
24Now it came about when Israel had finished
killing all the inhabitants of Ai in the field in the
wilderness where they pursued them, and all of them
were fallen by the edge of the sword until they were
destroyed, then all Israel returned to Ai and struck it
with the edge of the sword. 25And all who fell that
day, both men and women, were 12,000—all the men
of Ai. 26For Joshua did not withdraw his hand with
which he stretched out the javelin until he had
utterly destroyed all the inhabitants of Ai. 27Israel
took only the cattle and the spoil of that city as
plunder for themselves, according to the word of
YHWH which He had commanded Joshua. 28So
Joshua burned Ai and made it a heap forever, a
desolation until this day. 29And he hanged the king
of Ai on a tree until evening; and at sunset Joshua
gave command and they took his body down from
the tree, and threw it at the entrance of the city gate,
and raised over it a great heap of stones that stands
to this day.

Giô-suê đọc luật-pháp cho toàn quốc nghe (8.308.35)
30Đoạn Giô-suê xây một bàn-thờ cho Đức GIA -VÊ,
Đức Chúa TRỜI của Y-sơ-ra-ên, trong núi Ê-banh,
31y như Môi-se tôi-tớ Đức GIA-VÊ đã truyền cho
các con trai Y-sơ-ra-ên, như được viết trong sách
luật- pháp Môi-se: một bàn-thờ bằng các hòn đá
không bị đẽo, trên đó không một người nào đã nằm
và sử-dụng một dụng-cụ bằng sắt; và họ dâng các
của-lễ thiêu trên nó cho Đức GIA-VÊ, và hiến-tế các
của-lễ bình-an. 32Và ông khắc ở đó trên các hòn đá
một bản sao luật-pháp Môi-se, mà Môi-se đã viết,
trong sự hiện-diện của các con trai Y-sơ-ra-ên. 33Và
tất cả Y-sơ-ra-ên, người lạ lẫn người bản-xứ, với các
trưởng-lão và các sĩ-quan của họ và các thẩm-phán
của họ đứng cả hai bên của cái rương trước mặt các
thầy tế-lễ dòng Lê-vi, là những người khiêng rương
giao-ước của Đức GIA-VÊ. Phân nửa này của họ
đứng phía trước núi Ga-ri-xim và phân nửa kia của
họ phía trước núi Ê-banh, y như Môi-se tôi-tớ của
Đức GIA-VÊ đã cho lệnh lần đầu để chúc phước
dân Y-sơ-ra-ên.

Joshua reads the law to the entire nation (8.30-8.35)
30Then Joshua built an altar to YHWH, the God of
Israel, in Mount Ebal, 31just as Moses the servant of
YHWH had commanded the sons of Israel, as it is
written in the book of the law of Moses, an altar of
uncut stones, on which no man had wielded an iron
tool; and they offered burnt offerings on it to
YHWH, and sacrificed peace offerings. 32And he
wrote there on the stones a copy of the law of
Moses, which he had written, in the presence of the
sons of Israel. 33And all Israel with their elders and
officers and their judges were standing on both sides
of the ark before the Levite priests who carried the
ark of the covenant of YHWH, the stranger as well
as the native. Half of them stood in front of Mount
Gerizim and half of them in front of Mount Ebal,
just as Moses the servant of YHWH had given
command at first to bless the people of Israel.

Joshua 8.34-9.14

Giô-suê 8.34-9.14

34Then afterward he read all the words of the law,

34Rồi, sau đó, ông đọc tất cả các lời của luật-pháp,

the blessing and the curse, according to all that is
written in the book of the law. 35There was not a
word of all that Moses had commanded which
Joshua did not read before all the assembly of Israel
with the women and the little ones and the strangers
who were walking among them.

lời chúc phước và lời rủa-sả, theo mọi điều được
viết trong sách luật-pháp. 35Không có một lời nào
trong tất cả các điều mà Môi-se đã truyền mà Giôsuê đã chẳng đọc trước mặt tất cả hội-chúng Y-sơra-ên với những phụ-nữ và các đứa con nhỏ và
những người lạ đang bước đi giữa họ.

2. Joshua attacks the southern kings (9.1-10.43)
The people of Gibeon trick Joshua (9.1-9.27)

2. Giô-suê tấn-công các vua phương nam (9.110.43)
Dân thành Ga-ba-ôn lừa gạt Giô-suê (9.1-9.27)

9 1Now it came about when all the kings who were

9 1Bấy giờ xảy ra khi tất cả các vua ở vượt xa hơn

beyond the Jordan, in the hill country and in the
lowland and on all the coast of the Great Sea toward
Lebanon', the Hittite and the Amorite, the Canaanite,
the Perizzite, the Hivite, and the Jebusite, heard of it,
2that they gathered themselves together with one
mouth to fight with Joshua and with Israel.
3When the inhabitants of Gibeon heard what Joshua
had done to Jericho and to Ai, 4they also acted
craftily and went and traveled as envoys, and took
worn-out sacks on their donkeys, and wineskins,
worn-out and torn and tied up, 5and worn-out and
patched sandals on their feet, and worn-out clothes
on themselves; and all the bread of their provision
was dry and had become crumbled. 6And they went
to Joshua to the camp at Gilgal, and said to him and
to the men of Israel, "We have come from a far
country; now therefore, make a covenant with us."
7And the men of Israel said to the Hivites, "Perhaps
ye are living among us; how then shall we make a
covenant with you?" 8But they said to Joshua, "We
are thy servants." Then Joshua said to them, "Who
are ye, and where do ye come from?" 9And they
said to him, "Thy servants have come from a very
far country because of the fame of YHWH your
God; for we have heard the report of Him and all
that He did in Egypt, 10and all that He did to the two
kings of the Amorites who were beyond the Jordan,
to Sihon king of Heshbon and to Og king of Bashan
who was at Ashtaroth. 11So our elders and all the
inhabitants of our country spoke to us, saying, 'Take
provisions in your hand for the journey, and go to
meet them and say to them, "We are your servants;
now then, make a covenant with us."' 12This our
bread was warm when we took it for our provisions
out of our houses on the day that we left to come to
you; but now behold, it is dry and has become
crumbled. 13And these wineskins which we filled
were new, and behold, they are torn; and these our
clothes and our sandals are worn out because of the
very long journey." 14So the men of Israel took
some of their provisions, and did not ask for the
mouth of YHWH. 15And Joshua made peace with
them and made a covenant with them, to let them
live; and the leaders of the congregation swore an
oath to them.

sông Giô-đanh, trong xứ đồi núi và trong vùng đất
thấp và trên tất cả bờ của Biển Lớn hướng về Liban, người Hê-tít, người A-mô-rít, người Ca-na-an,
người Phê-rê-sít, người Hê-vít, và người Giê-bu,
nghe về điều ấy, 2rằng chúng tập-hợp nhau lại với
một miệng để đánh với Giô-suê và với Y-sơ-ra-ên.
3Khi cư-dân ở Ga-ba-ôn nghe điều Giô-suê đã gây
ra cho Giê-ri-cô và A-hi, 4chúng cũng hành-động
xảo-quyệt và đi thành đoàn sứ-giả, và đắp các baotải mòn trên các con lừa của chúng, và các bầu rượu
mòn và rách và bị vá víu, 5và các đôi xăn-đan mòn
và vá trên chân của chúng, và quần-áo cũ mòn trên
chúng; và tất cả bánh dự trữ của chúng đều khô và
đã trở thành vỡ vụn. 6Và chúng đi tới Giô-suê đến
trại ở Ghinh-ganh, và nói với ông và các người Ysơ-ra-ên: "Chúng tôi đã đến từ một xứ ở xa; bởi vậy
bây giờ, xin lập một giao-ước với chúng tôi." 7Và
các người Y-sơ-ra-ên nói với các người Hê-vít: "Có
lẽ các ngươi đang sống giữa chúng ta; thì thể nào
chúng ta sẽ lập một giao-ước với các ngươi?" 8Song
chúng nói với Giô-suê: "Chúng tôi là tôi-tớ của
ông." Thế thì Giô-suê nói với chúng: "Các ngươi là
ai và các ngươi từ đâu đến?" 9Và chúng nói với ông:
"Các tôi-tớ này của ông đã đến từ một xứ rất xa bởi
cớ danh tiếng của GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của
ông; vì chúng tôi đã nghe phúc-trình về Ngài và mọi
điều mà Ngài đã làm trong Ê-díp-tô, 10và về mọi
điều mà Ngài đã gây ra cho 2 vua của dân A-mô-rít
ở bên kia sông Giô-đanh, cho Si-hôn vua ở Hết-bôn,
và cho Óc vua của Ba-san ở tại Ách-ta-rốt. 11Vì vậy
các trưởng-lão của chúng tôi và tất cả cư-dân trong
xứ chúng tôi đã nói với chúng tôi, rằng: 'Hãy lấy
thực-phẩm dự-trữ trong tay các ngươi cho cuộc duhành, và đi gặp họ và nói với họ: "Chúng tôi là tôitớ của quý ông; thế thì bây giờ, xin lập một giao-ước
với chúng tôi."' 12Bánh mì này của chúng tôi đã ấm
khi chúng tôi đem nó làm thực-phẩm dự-trữ ra khỏi
nhà chúng tôi vào ngày chúng tôi rời nhà để đến
cùng quý ông; nhưng bây giờ xin xem, nó khô và đã
trở thành vỡ vụn. 13Và các bầu rượu này mà chúng
tôi đã đổ đầy đã còn mới, và xin xem, chúng bị nứt;
và quần-áo này của chúng tôi và xăn-đan của chúng
tôi bị cũ mòn vì hành trình rất lâu." 14Thế là các
người Y-sơ-ra-ên lấy chút thực-phẩm dự-trữ của
chúng, và đã chẳng cầu miệng của Đức GIA-VÊ.

Giô-suê 9.15-10.2
15Và Giô-suê làm hòa với chúng, và lập một giao-

ước với chúng, để cho chúng sống; và các người
lãnh-đạo của hội-chúng đã thề ước với chúng.
16Và xảy ra vào cuối 3 ngày sau khi họ đã lập một
giao-ước với chúng họ nghe rằng chúng là những kẻ
láng-giềng và rằng chúng đang sống giữa họ. 17Thế
thì các con trai Y-sơ-ra-ên lên đường và đến các
thành của chúng vào ngày thứ ba. Bấy giờ các thành
của chúng là Ga-ba-ôn, Kê-phi-ra, Bê-ê-rốt, và Kiri-át-Giê-a-rim. 18Và các con trai Y-sơ-ra-ên đã
chẳng đánh chúng vì các người lãnh-đạo của hộichúng đã thề cùng chúng bởi Đức GIA-VÊ, Đức
Chúa TRỜI của Y-sơ-ra-ên. Và toàn-thể hội-chúng
lằm-bằm các người lãnh-đạo. 19Nhưng tất cả các
người lãnh-đạo nói cùng toàn-thể hội-chúng:
"Chúng ta đã thề cùng chúng bởi Đức GIA-VÊ, Đức
Chúa TRỜI của Y-sơ-ra-ên, và bây giờ chúng ta
không thể đụng chúng. 20Đây chúng ta sẽ làm cho
chúng, tức là để cho chúng sống, e rằng cơn thạnhnộ ở trên chúng ta vì lời thề mà chúng ta đã thề cùng
chúng." 21Và người lãnh-đạo nói với họ: "Hãy để
chúng sống." Vì vậy chúng trở thành những kẻ đốn
củi và những kẻ múc nước cho toàn-thể hội-chúng, y
như các người lãnh-đạo đã nói với họ.
22Rồi Giô-suê gọi chúng lại và nói với chúng, rằng:
"Tại sao các ngươi lừa-gạt chúng ta, nói: 'Chúng tôi
ở rất xa ông,' khi các ngươi đang sống giữa chúng
ta? 23Bởi vậy bây giờ, các ngươi bị rủa-sả, và các
ngươi sẽ chẳng bao giờ hết làm nô-lệ, cả những kẻ
đốn củi lẫn những kẻ múc nước cho nhà của Đức
Chúa TRỜI ta." 24Thế là chúng trả lời Giô-suê và
nói: "Bởi vì những tôi-tớ này của ông đã được bảo
chắc-chắn rằng GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của ông
đã truyền cho tôi-tớ Môi-se của Ngài để cho quý ông
tất cả xứ này, và để diệt tất cả cư-dân của xứ này
trước mặt quý ông; bởi vậy chúng tôi rất kinh-sợ cho
sinh-mạng của chúng tôi bởi cớ quý ông, và đã làm
điều này. 25Và bây giờ này, chúng tôi ở trong tay
của ông: xin làm cho chúng tôi điều mà trong cái
nhìn của ông dường như là tốt và đúng." 26Như vậy
người đã làm cho chúng, và giải-cứu chúng khỏi tay
các con trai Y-sơ-ra-ên, và họ đã chẳng giết chúng.
27Nhưng Giô-suê bắt chúng vào ngày đó đốn củi và
múc nước cho hội-chúng và cho bàn-thờ Đức GIAVÊ cho đến ngày nay, tại chỗ mà Ngài sẽ chọn.

Joshua 9.15-10.2
16And it came about at the end of three days after

they had made a covenant with them, that they heard
that they were neighbors and that they were living
among them. 17Then the sons of Israel set out and
came to their cities on the third day. Now their cities
were Gibeon and Chephirah and Beeroth and
Kiriath-jearim. 18And the sons of Israel did not
strike them because the leaders of the congregation
had sworn to them by YHWH the God of Israel.
And the whole congregation grumbled against the
leaders. 19But all the leaders said to the whole
congregation, "We have sworn to them by YHWH,
the God of Israel, and now we cannot touch them.
20This we will do to them, even let them live, lest
wrath be upon us for the oath which we swore to
them." 21And the leaders said to them, "Let them
live." So they became hewers of wood and drawers
of water for the whole congregation, just as the
leaders had spoken to them.

22Then Joshua called for them and spoke to them,

saying, "Why have you deceived us, saying, 'We are
very far from you,' when you are living among us?
23Now therefore, you are cursed, and you shall
never cease being slaves, both hewers of wood and
drawers of water for the house of my God." 24So
they answered Joshua and said, "Because it was
certainly told your servants that YHWH your God
had commanded His servant Moses to give you all
the land, and to destroy all the inhabitants of the
land before you; therefore we feared greatly for our
lives because of you, and have done this thing.
25And now behold, we are in thine hands; do as it
seems good and right in thy sight to do to us."
26Thus he did to them, and delivered them from the
hands of the sons of Israel, and they did not kill
them. 27But Joshua made them that day hewers of
wood and drawers of water for the congregation and
for the altar of YHWH, to this day, in the place
which He would choose.

Mặt trời đứng một chỗ (10.1-15)

The sun stands still (10.1-15)

10 1Bấy giờ xảy ra khi A-đô-ni-Xê-đéc vua Giê-ru-

10 1Now it came about when Adoni-zedek king of

sa-lem nghe Giô-suê đã chiếm lấy A-hi, và đã hoàntoàn hủy-diệt nó (y như ông đã gây ra cho Giê-ri-cô
và vua của nó, thế là ông cũng đã gây ra cho A-hi và
vua của nó), và rằng cư-dân Ga-ba-ôn đã làm hòa
với Y-sơ-ra-ên và ở giữa họ, 2rằng chúng rất sợ, vì
Ga-ba-ôn là một thành lớn, giống như một trong các
hoàng-thành, và vì nó lớn hơn A-hi, và tất cả các
người đàn-ông của nó đều phi-thường.

Jerusalem heard that Joshua had captured Ai, and
had utterly destroyed it (just as he had done to
Jericho and its king, so he had done to Ai and its
king), and that the inhabitants of Gibeon had made
peace with Israel and were among them, 2that they
feared greatly, because Gibeon was a great city, like
one of the royal cities, and because it was greater
than Ai, and all its men were mighty.

Joshua 10.3-10.16

Giô-suê 10.3-10.16

3Therefore Adoni-zedek king of Jerusalem sent word

3Bởi vậy A-đô-ni-Xê-đéc vua của Giê-ru-sa-lem

to Hoham king of Hebron and to Piram king of
Jarmuth and to Japhia king of Lachish and to Debir
king of Eglon, saying, 4"Come up to me and help
me, and let us smite Gibeon, for it has made peace
with Joshua and with the sons of Israel." 5So the
five kings of the Amorites, the king of Jerusalem,
the king of Hebron, the king of Jarmuth, the king of
Lachish, and the king of Eglon, gathered together
and went up, they with all their armies, and camped
by Gibeon and fought against it.
6Then the men of Gibeon sent word to Yeh-hoshoo'-ah to the camp at Gilgal, saying, "Do not
slacken thy hands from thy servants; come up to us
quickly and save us and help us, for all the kings of
the Amorites that live in the hill country have
assembled against us." 7So Joshua went up from
Gilgal, he and all the people of war with him and all
the valiant warriors. 8And YHWH said to Joshua,
''Do not fear them, for I have given them into your
hands; not a man of them shall stand before you."
9So Joshua came upon them suddenly; he went up
all night from Gilgal. 10And YHWH confounded
them before Israel, and He struck them with a great
slaughter at Gibeon, and pursued them by the way of
the ascent of Beth-horon, and struck them as far as
Azekah and Makkedah. 11And it came about as they
fled from before Israel, while they were at the
descent of Beth-horon, that YHWH threw large
stones from heaven on them as far as Azekah, and
they died; there were more who died from the
hailstones than those whom the sons of Israel killed
with the sword.

nhắn lời cùng Hô-ham vua của Hếp-rôn và cùng
Phi-ram vua của Giạt-mút và cùng Gia-phia vua của
La-ki và cùng Đê-bia vua của Éc-lôn, rằng: 4"Đi lên
tới ta và giúp ta, và chúng ta hãy đánh Ga-ba-ôn, vì
nó đã làm hòa với Giô-suê và với các con trai Y-sơra-ên." 5Thế là 5 vua của dân A-mô-rít, vua của Giêru-sa-lem, vua của Hếp-rôn, vua của Giạt-mút, vua
của La-ki, và vua của Éc-lôn, tập-hợp nhau lại và đi
lên, chúng với tất cả quân-đội của chúng, và cắm trại
cạnh Ga-ba-ôn và đánh chống lại nó.
6Thế thì các người Ga-ba-ôn nhắn lời đến Giô-suê
tới trại ở Ghinh-ganh, rằng: "Xin ông đừng chậm tay
đối với các tôi-tớ này của ông; xin mau chóng lên
tới chúng tôi và xin cứu chúng tôi và xin giúp-đỡ
chúng tôi, vì tất cả các vua dân A-mô-rít sống trong
xứ đồi núi đã họp lại chống chúng tôi." 7Vì vậy Giôsuê đi lên từ Ghinh-ganh, ông và tất cả các người
chinh chiến ở với ông và tất cả các chiến-sĩ dũngcảm. 8Và Đức GIA-VÊ phán cùng Giô-suê: "Đừng
sợ chúng, vì Ta đã trao chúng vào tay ngươi; không
có một người nào của chúng sẽ đứng được trước mặt
ngươi." 9Thế là Giô-suê áp đến trên chúng một cách
thình-lình; ông đi suốt đêm từ Ghinh-ganh. 10Và
Đức GIA-VÊ đã làm cho chúng lúng-túng trước mặt
Y-sơ-ra-ên, và Ngài đã đánh chúng bằng một cuộc
tàn-sát lớn ở Ga-ba-ôn, và đuổi theo chúng bởi con
đường dốc Bết-hô-rôn, và đánh chúng xa đến tận Axê-ka và Ma-kê-đa. 11Và xảy ra khi chúng tháo chạy
khỏi trước mặt Y-sơ-ra-ên, trong khi chúng ở nơi
dốc xuống của Bết-hô-rôn, rằng Đức GIA-VÊ ném
đá lớn từ trời trên chúng xa đến tận A-xê-ka, và
chúng chết; người chết do mưa đá nhiều hơn người
mà các con trai Y-sơ-ra-ên giết bằng gươm.
12Lúc đó Giô-suê thưa cùng Đức GIA-VÊ trong
ngày Đức GIA-VÊ giao phó dân A-mô-rít trước mặt
các con trai Y-sơ-ra-ên; ông nói trong khi Y-sơ-raên nhìn:

12Then Joshua spoke to YHWH in the day when

YHWH delivered up the Amorites before the sons of
Israel, and he said in the sight of Israel,
"O sun, stand still at Gibeon,
And O moon in the valley of Aijalon."
13So the sun stood still, and the moon stopped,
Until the nation avenged themselves of their
enemies.

"Mặt trời ơi, hãy đứng yên tại Ga-ba-ôn.
Và mặt trăng ơi, hãy đứng yên trong thung-lũng
A-gia-lôn."
13Thế là mặt trời đứng yên, và mặt trăng ngừng
lại,
Cho đến chừng quốc-dân đã báo-thù cho họ những
kẻ thù của họ.

Is it not written in the book of Jashar? And the sun
stopped in the middle of the sky, and did not hasten
to go down for about a whole day. 14And there was
no day like that before it or after it, when YHWH
listened to the voice of a man; for YHWH fought for
Israel. 15Then Joshua and all Israel with him
returned to the camp to Gilgal.

Nó há chẳng được viết trong sách Gia-sa sao? Mặt
trời đã dừng lại ở giữa bầu trời, và đã chẳng vội đi
xuống khoảng trọn một ngày. 14Và đã chẳng có có
một ngày nào như ngày đó trước nó hay sau nó, khi
Đức GIA-VÊ nghe theo tiếng của một con người; vì
Đức GIA-VÊ đã chiến đấu cho Y-sơ-ra-ên. 15Đoạn
Giô-suê và tất cả Y-sơ-ra-ên cùng với ông trở về
trại, về Ghinh-ganh.

The five kings are killed (10.16-10.27)
16Now these five kings had fled and hidden
themselves in the cave at Makkedah.

Năm ông vua bị giết (10.16-10.27)
16Bấy giờ 5 vua này đã chạy trốn và ẩn mình trong
cái động tại Ma-kê-đa.

Giô-suê 10.17-10.31
17Và Giô-suê được cho biết rằng: "Người ta thấy 5
ông vua đó trốn trong cái động tại Ma-kê-đa." 18Và

Giô-suê nói: "Lăn các đá lớn lấp cửa động, và hãy
chỉ-định người ở cạnh nó để canh-giữ chúng,
19nhưng chính các ngươi đừng ở lại đó; hãy đuổi
theo các kẻ thù của các ngươi và chém đuôi của
chúng. Chớ cho phép chúng vào các thành của
chúng, vì GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của các ngươi
đã phó chúng vào tay các ngươi. 20Và xảy ra khi
Giô-suê và các con trai Y-sơ-ra-ên đã đánh chúng
với một cuộc tàn-sát rất lớn xong, cho đến khi chúng
đã bị diệt, và những kẻ sống-sót là những kẻ còn lại
trong bọn chúng đã vào các thành kiên-cố, 21rằng tất
cả dân trở về trại cùng Giô-suê tại Ma-kê-đa trong
bình-an. Chẳng một ai mài cái lưỡi của hắn(1) chống
lại bất cứ người nào trong các con trai Y-sơ-ra-ên.
22Lúc đó Giô-suê nói: "Hãy mở cửa động và đem 5
tên vua này ra cho ta từ động ấy." 23Và họ làm như
thế, và đem 5 ông vua ấy ra cho ông từ cái động đó:
vua Giê-ru-sa-lem, vua Hếp-rôn, vua Giạt-mút, vua
La-ki, và vua Éc-lôn. 24Và xảy ra khi họ đem các
ông vua này ra cho Giô-suê rằng: Giô-suê gọi tất cả
những người Y-sơ-ra-ên đến, và nói với các thủ-lãnh
các lính chiến đã đi với ông: "Đến gần, đạp chân của
các ngươi lên cổ của chúng." Thế là họ đến gần và
đạp chân của họ trên cổ của chúng.25Đoạn Giô-suê
nói với họ: "Chớ sợ, chớ khiếp-đãm! Hãy kiên quyết
và dũng-cảm, vì Đức GIA-VÊ sẽ gây ra cho mọi kẻ
thù của các ngươi như vậy, kẻ mà các ngươi đánh
lại." 26Thế là sau đó Giô-suê đánh chúng và giết
chúng, ông treo chúng trên 5 cái cây; và chúng bị
treo trên cây cho đến chiều. 27Và xảy ra lúc mặt trời
lặn rằng Giô-suê ra lệnh, và người ta đem chúng
xuống khỏi những cây đó và vứt chúng vào cái động
nơi chúng đã ẩn mình, và lấp các hòn đá lớn trên cửa
động, đến chính ngày nay.
Y-sơ-ra-ên hủy-diệt các thành ở miền nam (10.2810.43)
28Bấy giờ Giô-suê chiếm lấy Ma-kê-đa vào ngày đó,
và đánh hạ nó và vua của nó bằng lưỡi gươm; ông
hoàn-toàn diệt nó và mọi hồn(2) ở trong đó. Ông
chẳng để lại ai sống-sót. Như vậy ông đã gây ra cho
vua của Ma-kê-đa y như ông đã gây ra cho vua của
Giê-ri-cô.
29Đoạn Giô-suê và tất cả Y-sơ-ra-ên cùng với ông đi
tiếp từ Ma-kê-đa tới Líp-na, và đánh chống Líp-na.
30Và Đức GIA-VÊ cũng phó nó với vua của nó vào
tay Y-sơ-ra-ên; và ông đánh nó và mọi hồn ở trong
nó bằng lưỡi gươm. Ông không để lại một ai sốngsót trong nó. Như vậy ông đã gây ra cho vua của nó
y như ông đã gây ra cho vua của Giê-ri-cô.
31Và Giô-suê và tất cả Y-sơ-ra-ên cùng với ông đi
tiếp từ Líp-na tới La-ki, và họ cắm trại cạnh nó và
đánh lại nó.

1
2

nghĩa là: không một ai dám nói một lời nào chống lại
hồn gồm có: cảm-giác, trí-tuệ, và ý-chí

Joshua 10.17-10.31
17And it was told Joshua, saying, "The five kings

have been found hidden in the cave at Makkedah."
18And Joshua said, "Roll large stones against the
mouth of the cave, and assign men by it to guard
them, 19but do not stay there yourselves; pursue
your enemies and smite their tail. Do not allow them
to enter their cities, for YHWH your God has
delivered them into your hand." 20And it came
about when Joshua and the sons of Israel had
finished striking them with a very great slaughter,
until they were destroyed, and the survivors who
remained of them had entered the fortified cities,
21that all the people returned to the camp to Joshua
at Makkedah in peace. No one sharpened his tongue
against any of the sons of Israel.
22Then Joshua said, "Open the mouth of the cave

and bring these five kings out to me from the cave."
23And they did so, and brought these five kings out
to him from the cave: the king of Jerusalem, the king
of Hebron, the king of Jarmuth, the king of Lachish,
and the king of Eglon. 24And it came about when
they brought these kings out to Joshua, that Joshua
called for all the men of Israel, and said to the chiefs
of the men of war who had gone with him, "Come
near, put your feet on the necks of these kings." So
they came near and put their feet on their necks.
25Joshua then said to them, "Do not fear or be
dismayed! Be strong and courageous, for thus
YHWH will do to all your enemies with whom ye
fight." 26So afterward Joshua struck them and put
them to death, and he hanged them on five trees; and
they hung on the trees until evening. 27And it came
about at sunset that Joshua commanded, and they
took them down from the trees and threw them into
the cave where they had hidden themselves, and put
large stones over the mouth of the cave, to this very
day.

Israel destroys cities in the south (10.28-10.43)
28Now Joshua captured Makkedah on that day, and

struck it and its king with the edge of the sword; he
utterly destroyed it and every soul who was in it. He
left no survivor. Thus he did to the king of
Makkedah just as he had done to the king of Jericho.
29Then Joshua and all Israel with him passed on

from Makkedah to Libnah, and fought against
Libnah. 30And YHWH gave it also with its king into
the hands of Israel, and he struck it and every soul
who was in it with the edge of the sword. He left no
survivor in it. Thus he did to its king just as he had
done to the king of Jericho.
31And Joshua and all Israel with him passed on from
Libnah to Lachish, and they camped by it and fought
against it.

Joshua 10.32-11.2

Giô-suê 10.32-11.2

32And YHWH gave Lachish into the hands of

32Và Đức GIA-VÊ phó La-ki vào tay Y-sơ-ra-ên; và

Israel; and he captured it it on the second day, and
struck it and every soul who was in it with the edge
of the sword, according to all that he had done to
Libnah.
33Then Horam king of Gezer came up to help
Lachish, and Joshua smote him and his people until
he had left him no survivor.

ông chiếm lấy nó vào ngày thứ hai, và đánh hạ nó và
mọi hồn ở trong nó bằng lưỡi gươm, theo mọi điều
mà ông đã gây ra cho Líp-na.

34And Joshua and all Israel with him passed on from

34Và Giô-suê và tất cả Y-sơ-ra-ên cùng với ông đi

Lachish to Eglon, and they camped by it and fought
against it. 35And they captured it on that day and
struck it with the edge of the sword; and he utterly
destroyed that day every soul who was in it,
according to all that he had done to Lachish.

tiếp từ La-ki đến Éc-lôn, và họ cắm trại cạnh nó và
đánh lại nó. 35Và họ chiếm lấy nó vào ngày đó và
đánh hạ nó bằng lưỡi gươm; và ông hoàn-toàn hủydiệt trong ngày đó mọi hồn ở trong nó, theo mọi
điều mà ông đã gây ra cho La-ki.

36Then Joshua and all Israel with him went up from
Eglon to Hebron, and they fought against it. 37And

36Đoạn Giô-suê và tất cả Y-sơ-ra-ên cùng với ông đi
lên từ Éc-lôn tới Hếp-rôn, và họ đánh lại nó. 37Và

they captured it and struck it and its king and all its
cities and all the persons who were in it with the
edge of the sword. He left no survivor, according to
all that he had done to Eglon. And he utterly
destroyed it and every soul who was in it.

họ chiếm lấy nó và đánh hạ nó và vua của nó và tất
cả các thành của nó và tất cả những người ở trong nó
bằng lưỡi gươm. Ông chẳng để lại một hồn nào
sống-sót, theo mọi điều ông đã gây ra cho Éc-lôn.
Và ông hoàn-toàn hủy-diệt nó và mọi hồn ở trong
nó.

38Then Joshua and all Israel with him returned to
Debir, and they fought against it. 39And he captured

38Đoạn Giô-suê và tất cả Y-sơ-ra-ên cùng với ông
quay trở lại tới Đê-bia, và họ đánh lại nó. 39Và ông

it and its king and all its cities, and they struck them
with the edge of the sword, and utterly destroyed
every soul who was in it. He left no survivor. Just as
he had done to Hebron, so he did to Debir and its
king, as he had also done to Libnah and its king.

chiếm lấy nó và bắt vua của nó và tất cả các thành
của nó, và họ đánh hạ chúng bằng lưỡi gươm, và
hoàn-toàn hủy-diệt mọi hồn ở trong nó. Ông không
để lại một ai sống-sót. Y như ông đã gây ra cho
Hếp-rôn, như thế ông đã gây ra cho Đê-bia và vua
của nó, như ông cũng đã gây ra cho Líp-na và vua
của nó.

40Thus Joshua struck all the land, the hill country

40Như vậy Giô-suê đánh hạ tất cả xứ đó, xứ đồi núi

and the Negev and the lowland and the slopes and
all their kings. He left no survivor, but he utterly
destroyed all who breathed, just as YHWH, the God
of Israel, had commanded. 41And Joshua struck
them from Kadesh -barnea even as far as Gaza, and
all the country of Goshen even as far as Gibeon.
42And Joshua captured all these kings and their
lands at one time, because YHWH, the God of
Israel, fought for Israel. 43So Joshua and all Israel
with him returned to the camp at Gilgal.

33Lúc ấy Hô-ram vua của Ghê-xe xông lên giúp La-

ki, và Giô-suê đánh hạ hắn và dân của hắn cho đến
khi ông đã chẳng chừa cho hắn một ai sống-sót cả.

và vùng miền Nam và vùng đất thấp và các sườn đồi
núi và tất cả các vua của chúng. Ông đã chẳng để lại
một ai sống-sót, nhưng ông hoàn-toàn diệt mọi vật
hô hấp, y như Đức GIA-VÊ, Đức Chúa TRỜI của
Y-sơ-ra-ên, đã ra lệnh. 41Và Giô-suê đánh chúng từ
Ca-đe-Ba-nê-a xa cả đến tận Ga-xa, và tất cả xứ
thuộc Gô-sen xa cả đến Ga-ba-ôn. 42Và Giô-suê bắt
tất cả các vua này và chiếm đất chúng trong một
lượt, bởi vì Đức GIA-VÊ, Đức Chúa TRỜI của Ysơ-ra-ên, chiến đấu cho Y-sơ-ra-ên. 43Thế là Giôsuê và tất cả Y-sơ-ra-ên cùng với ông trở về trại ở
Ghinh-ganh.

3. Joshua attacks the northern kings (11.1-11.15)

3. Giô-suê tấn-công các vua miền bắc (11.1-15)

11

11 1Lúc ấy xảy ra,

1Then it came about, when Jabin king of Hazor

heard of it, that he sent to Jobab king of Madon and
to the king of Shimron and to the king of Achshaph,
2and to the kings who were of the north in the hill
country, and in the Arabah—south of Chinneroth
and in the lowland and on the heights of Dor on the
west—

khi Gia-bin vua của Hát-so
nghe về sự này, rằng hắn sai sứ-giả tới Giô-báp vua
của Ma-đôn và tới vua của Sim-rôn và tới vua của
Ạc-sáp, 2và tới các vua phương bắc trong xứ đồi núi
và trong vùng A-ra-ba(1)—phía nam của Ki-nê-rốt(2)
và trong miền đất thấp và trên các nơi cao của Đô-rơ
ở phương tây—

hay: vùng đồng bằng
đó là Biển Ga-li-lê

1
2

Giô-suê 11.3-11.17

Joshua 11.3-11.17

3tới người Ca-na-an ở phương đông và ở phương

3to the Canaanites on the east and on the west, and

tây, và người A-mô-rít và người Hê-tít và người
Phê-rê-sít và người Giê-bu trong xứ đồi núi, và
người Hê-vít nơi chân núi Hẹt-môn trong xứ Mít-bê.
4Và chúng đi ra, chúng và tất cả quân-đội của chúng
cùng với chúng, nhiều như cát ở trên bờ biển, với rất
nhiều ngựa và chiến-xa. 5Thế là tất cả các vua này
đã đồng ý gặp nhau, đến và cùng nhau cắm trại tại
những vùng nước Mê-rôm, để đánh lại Y-sơ-ra-ên.

the Amorite and the Hittite and the Perizzite and the
Jebusite in the hill country, and the Hivites at the
foot of Hermon in the land of Mizpeh. 4And they
came out, they and all their armies with them, as
many people as the sand that is on the seashore, with
very many horses and chariots. 5So all of these
kings having agreed to meet, came and encamped
together at the waters of Merom, to fight against
Israel.
6Then YHWH said to Joshua, "'Do not be afraid
because of them, for tomorrow at this time I will
deliver all of them slain before Israel; thou shalt
hamstring their horses and burn their chariots with
fire." 7So Joshua and all the people of war with him
came upon them suddenly by the waters of Merom,
and attacked them. 8And YHWH delivered them
into the hand of Israel, so that they smote them, and
pursued them as far as Great Sidon and Misrephothmaim and the valley of Mizpeh to the east; and they
struck them until no survivor was left to them. 9And
Joshua did to them as YHWH had told him; he
hamstrung their horses, and burned their chariots
with fire.

6Lúc ấy Đức GIA-VÊ phán cùng Giô-suê: "Đừng sợ

vì chúng, vì ngày mai vào giờ này Ta sẽ phó tất cả
chúng bị giết trước mặt Y-sơ-ra-ên; ngươi phải cắt
gân nhượng của ngựa chúng và phóng hỏa các
chiến-xa của chúng." 7Vì vậy Giô-suê và tất cả các
lính chiến đi với ông thình-lình xông lên chúng cạnh
những vùng nước Mê-rôm, và tấn-công chúng. 8Và
Đức GIA-VÊ phó chúng vào tay Y-sơ-ra-ên, để họ
đánh chúng, và đuổi theo chúng xa đến tận Đại Siđôn và Mít-rê-phốt-Ma-im và thung-lũng Mít-bê về
phương đông; và họ đánh chúng cho đến khi chúng
không còn một ai sống-sót. 9Và Giô-suê gây ra cho
chúng như Đức GIA-VÊ đã bảo mình; ông cắt
nhượng ngựa của chúng, và phóng hỏa các chiến-xa
của chúng.
10Đoạn Giô-suê quay lại vào lúc đó, và chiếm lấy

Hát-so và đánh vua của nó bằng gươm; vì trước đó
Hát-so là thủ-đô của tất cả các vương-quốc này.
11Và họ đánh mọi người ở trong nó bằng lưỡi
gươm, hoàn-toàn diệt chúng; không có một người
nào đã hô hấp được tha. Ông phóng hỏa Hát-so.
12Và Giô-suê chiếm-lấy tất cả các thành của những
vua này, và bắt tất cả các vua của chúng, ông đánh
hạ chúng bằng lưỡi gươm, hoàn-toàn diệt chúng; y
như Môi-se tôi-tớ của Đức GIA-VÊ đã ra lệnh.
13Tuy nhiên Y-sơ-ra-ên đã chẳng đốt một thành nào
đứng trên các gò-nỗng, ngoại trừ một mình Hát-so
mà Giô-suê đã đốt. 14Và tất cả của lấy được của các
thành này và gia-súc, các con trai Y-sơ-ra-ên tịch
thu làm chiến-lợi-phẩm của họ; nhưng họ đánh hạ
mọi người bằng lưỡi gươm, cho đến khi họ đã diệt
chúng. Họ đã chẳng để lại một ai đã thở. 15Y như
Đức GIA-VÊ đã truyền cho Môi-se tôi-tớ của Ngài,
thế là Môi-se đã truyền cho Giô-suê; và như thế
Giô-suê đã làm; không có điều gì mà Đức GIA-VÊ
đã truyền cho Môi-se mà ông đã chẳng làm.

10Then Joshua turned back at that time, and

captured Hazor and struck its king with the sword;
for Hazor formerly was the head of all these
kingdoms. 11And they struck every person who was
in it with the edge of the sword, utterly destroying
them; there was no one left who breathed. And he
burned Hazor with fire. 12And Joshua captured all
the cities of these kings, and all their kings, and he
struck them with the edge of the sword, and utterly
destroyed them; just as Moses the servant of YHWH
had commanded. 13However, Israel did not burn any
cities that stood on their mounds, except Hazor alone
which Joshua burned. 14And all the spoil of these
cities and the cattle, the sons of Israel took as their
plunder; but they struck every man with the edge of
the sword, until they had destroyed them. They left
no one who breathed. 15Just as YHWH had
commanded Moses His servant, so Moses
commanded Joshua; and so Joshua did; he left
nothing undone of all that YHWH had commanded
Moses.

4. Tóm lược các cuộc chinh-phục (11.16-12.24)

4. Summary of conquests (11.16-12.24)

Toàn-thể đất được chinh-phục (11.16-11.23)
16Như vậy Giô-suê chiếm hết xứ đó: xứ đồi núi và
tất cả vùng miền Nam, tất cả xứ Gô-sen đó, vùng đất
thấp, vùng A-ra-ba, xứ đồi núi của Y-sơ-ra-ên và
vùng đất thấp của nó 17từ núi Ha-lạt(1), là ngọn núi
trỗi dậy về hướng Sê-i-rơ, xa cả đến tận Ba-anh-Gát
trong thung-lũng Li-ban dưới chân Núi Hẹt-môn.
Ông bắt tất cả các vua của chúng và triệt-hạ chúng
và giết chúng.

The whole land conquered (11.16-11.23)
16Thus Joshua took all that land: the hill country and
all the Negev, all that land of Goshen, the lowland,
the Arabah, the hill country of Israel and its lowland
17from Mount Halak, that rises toward Seir, even as
far as Baal-gad in the valley of Lebanon under the
foot of Mount Hermon. And he captured all their
kings and struck them down and put them to death.

1

nghĩa là: núi trọc

Joshua 11.18-12.7

Giô-suê 11.18-12.7

18Joshua waged war a long time with all these
kings. 19There was not a city which made peace

18Giô-suê gây chiến một thời-gian lâu dài với tất cả
các vua này. 19Không có một thành nào làm hòa với

with the sons of Israel except the Hivites living in
Gibeon; they took them all in battle. 20For it was of
YHWH to make strong their hearts, to meet Israel in
battle in order that he might utterly destroy them,
that they might have no mercy, but that he might
destroy them, just as YHWH had commanded
Moses.

các con trai Y-sơ-ra-ên, ngoại trừ dân Hê-vít sống
tại Ga-ba-ôn; họ chiếm tất cả chúng trong chiếntrận. 20Vì ấy là Đức GIA-VÊ làm mạnh tâm chúng,
để đón Y-sơ-ra-ên trong chiến-trận để ông có thể
hoàn-toàn diệt chúng, để chúng chẳng được một sự
khoan-dung nào, song để ông được diệt chúng, y
như Đức GIA-VÊ đã truyền cho Môi-se.

21Then Joshua came at that time and cut off the

21Rồi Giô-suê đến vào lúc đó và trừ diệt người A-

Anakims from the hill country, from Hebron, from
Debir, from Anab and from all the hill country of
Judah and from all the hill country of Israel. Joshua
utterly destroyed them with their cities. 22There
were no Anakims left in the land of the sons of
Israel; only in Gaza, in Gath, and in Ashdod some
remained. 23So Joshua took the whole land,
according to all that YHWH had spoken to Moses,
and Joshua gave it for an inheritance to Israel
according to their divisions by their tribes. Thus the
land had rest from war.

nác khỏi xứ đồi núi, khỏi Hếp-rôn, khỏi Đê-bia, khỏi
A-náp và khỏi tất cả xứ đồi núi của Giu-đa và khỏi
tất cả xứ đồi núi của Y-sơ-ra-ên. Giô-suê hoàn-toàn
diệt chúng với các thành của chúng. 22Không có
một người A-nác nào còn lại trong đất của các con
trai Y-sơ-ra-ên; chỉ trong Ga-xa, trong Gát, và trong
Ách-đốt vài người còn lại. 23Thế là Giô-suê lấy
toàn-thể đất này, theo mọi điều mà Đức GIA-VÊ đã
phán cùng Môi-se, và Giô-suê đã ban nó làm của
thừa-kế cho Y-sơ-ra-ên tùy theo các sự phân-chia
của họ bởi những chi-tộc của họ. Như vậy xứ-sở ấy
đã có sự nghỉ-ngơi khỏi chiến-tranh.

A list of the conquered kings (12.1-12.24)

Danh-sách các vua bị chinh-phục (12.1-12.24)

12

1Now these are the kings of the land whom the

12 1Bây giờ đây là các vua của xứ ấy mà các con

sons of Israel smote, and whose land they possessed
beyond the Jordan toward the sunrise, from the
valley of the Arnon as far as Mount Hermon, and all
the Arabah to the east: 2Sihon king of the Amorites,
who lived in Heshbon, and ruled from Aroer, which
is on the edge of the valley of the Arnon, both the
middle of the valley and half of Gilead, even as far
as the brook Jabbok, the border of the sons of
Ammon; 3and the Arabah as far as the Sea of
Chinneroth toward the east, and as far as the sea of
the Arabah, even the Salt Sea, eastward toward
Beth-jeshimoth, and on the south, under the foot of
the slopes of Pisgah; 4and the territory of Og king of
Bashan, one of the remnant of Rephaim who lived at
Ashtaroth and at Edrei, 5and ruled over Mount
Hermon and Salecah and all Bashan, as far as the
border of the Geshurites and the Mah-ak-aw-thee',
and half of Gilead, as far as the border of Sihon
king of Heshbon. 6Moses the servant of YHWH and
the sons of Israel smote them; and Moses the servant
of YHWH gave it to the Reubenites and the Gadites,
and the half-tribe of Manasseh as a possession.

trai Y-sơ-ra-ên đã đánh hạ, và họ đã chiếm-hữu xứ
của chúng bên kia sông Giô-đanh về phía mặt trời
mọc, từ thung-lũng có khe Ạt-nôn xa đến tận Núi
Hẹt-môn, và tất cả vùng A-ra-ba về phương đông:
2Si-hôn vua của dân A-mô-rít, sống tại Hết-bôn, và
cai-trị từ A-rô-e, trên rìa thung-lũng có khe Ạt-nôn;
cả giữa thung-lũng đó và phân nửa Ga-la-át, xa cả
tận khe Gia-bốc, biên-giới của các con trai Am-môn;
3và vùng A-ra-ba xa đến tận biển Ki-nê-rốt(1) hướng
về phương đông, và xa đến tận biển của vùng A-raba, tức là Biển Muối, về phía đông hướng về BếtGiê-si-mốt, và ở phương nam, dưới chân các triền
núi Phích-ga; 4và lãnh-thổ của Óc vua Ba-san, một
phần sót lại của người Ra-pha sống tại Ách-ta-rốt và
tại Ết-rê-i, 5và cai-trị Núi Hẹt-môn và miền Sanh-ca
và tất cả Ba-san; xa đến tận biên-giới của dân Ghêsu-rơ và dân Ma-a-cát, và phân nửa Ga-la-át xa đến
tận biên-giới của Si-hôn vua Hết-bôn. 6Môi-se tôi-tớ
của Đức GIA-VÊ và các con trai Y-sơ-ra-ên đã đánh
hạ chúng; và Môi-se, tôi-tớ của Đức GIA-VÊ, đã
ban nó cho các người Ru-bên, các người Gát, và
phân nửa chi-tộc Ma-na-se làm sở-hữu.

7Now these are the kings of the land whom Yeh-ho-

7Bây giờ đây là các vua của xứ ấy mà Giô-suê và

shoo'-ah and the sons of Israel smote beyond the
Jordan toward the west, from Baal-gad in the valley
of Lebanon even as far as Mount Halak, which rises
toward Seir; and Joshua gave it to the tribes of Israel
as a possession according to their divisions,

các con trai Y-sơ-ra-ên đã đánh hạ vượt xa hơn sông
Giô-đanh về phía tây, từ Ba-anh-Gát trong thunglũng Li-ban tức là xa đến tận núi Ha-lạt, nó vươn về
Sê-i-rơ; và Giô-suê ban nó cho các chi-tộc của Y-sơra-ên làm sở-hữu tùy theo sự phân-chia của họ,

biển Ga-li-lê

1

Giô-suê 12.8-13.8

Joshua 12.8-13.8

8trong xứ đồi núi, trong vùng đất thấp, trong vùng

8in the hill country, in the lowland, in the Arabah,

A-ra-ba, trên các chỗ có dốc, và trong vùng hoangvu, và trong vùng miền Nam; người Hê-tít, người Amô-rít, người Ca-na-an, người Phê-rê-sít, người Hêvít, và người Giê-bu: 9vua Giê-ri-cô, một; vua A-hi,
ở cạnh Bê-tên, một; 10vua Giê-ru-sa-lem, một; vua
của Hếp-rôn, một; 11vua của Giạt-mút, một; vua của
La-ki, một; 12vua của Éc-lôn, một; vua Ghê-xe, một;
13vua của Đê-bia, một; vua của Ghê-đe, một; 14vua
của Họt-ma, một; vua của A-rát, một; 15vua của
Líp-na, một; vua của A-đu-lam một; 16vua của Makê-đa, một; vua của Bê-tên, một; 17vua của Thápbu-ách, một; vua của Hê-phe, một; 18vua của Aphéc, một; vua của Sa-rôn, một; 19vua của Ma-đôn,
một; vua của Hát-so, một; 20vua của Sim-rôn-Mêrôn, một; vua của Ạc-sáp, một; 21vua của Ta-nác,
một; vua của Mê-ghi-đô, một; 22vua của Kê-đe,
một; vua của Giốc-nê-am tại Cạt-mên, một; 23vua
của Đô-rơ ở các nơi cao của Đô-rơ, một; vua của
Gô-im ở Ghinh-ganh, một; 24vua của Thiệt-sa, một;
tổng cộng: 31 vua.

on the slopes, and in the wilderness, and in the
Negev; the Hittite, the Amorite and the Canaanite,
the Perizzite, the Hivite and the Jebusite: 9the king
of Jericho, one; the king of Ai, which is beside
Bethel, one; 10the king of Yer-oo-shaw-lah'-yim,
one; the king of Hebron, one; 11the king of
Jarmuth, one; the king of Lachish, one; 12the king of
Eglon, one; the king of Gezer, one; 13the king of
Debir, one; the king of Geder, one; 14the king of
Hormah, one; the king of Arad, one; 15the king or
Libnah, one; the king of Adullam, one; 16the king of
Makkedah, one; the king of Bethel one; 17the king
of Tappuah, one; the king of Hepher, one; 18the king
of Aphek, one; the king of Sharon, one; 19the king
of Madon, one; the king of Hazor, one; 20the king of
Shimron-meron, one; the king of Achshaph, one;
21the king of Taanach one; the king of Meggiddo,
one; 22the king of Kedesh, one; the king of Jokneam
in Carmel, one; 23the king of Dor in the heights of
Dor, one; the king of Goiim in Gilgal, one; 24the
king of Tirzah, one; in all, thirty-one kings.

C. PHÂN CHIA ĐẤT HỨA (13.1-24.33)

C. DIVIDING THE PROMISED LAND (13.124.33)

1. Các chi-tộc nhận-lãnh đất của họ (13.1-19.51)

1. The tribes receive their land (13.1-19.51)

Các vùng còn phải chiếm lấy (13.1-13.7)

Areas still to be occupied (13.1-13.7)

13 1Bấy giờ Giô-suê đã già và tuổi đã cao khi Đức

13 1Now Joshua was old and advanced in years

GIA-VÊ phán cùng ông: "Ngươi đã già và tuổi đã
cao, và còn rất nhiều đất để chiếm. 2Đây là đất còn
lại: tất cả các vùng của dân Phi-li-tin và tất cả các
vùng của dân Ghê-su-rơ; 3từ sông Si-ho, ở trên mặt
của Ê-díp-tô, xa cả đến tận biên-giới của Éc-rôn về
phía bắc (nó được kể là của người Ca-na-an); 5 chúa
của dân Phi-li-tin: người Ga-xa, người Ách-đốt,
người Ách-ca-lôn, người Gát, và người Éc-rôn; và
người A-vim 4về phía nam, tất cả đất của người Cana-an, và Mê-a-ra thuộc về dân Si-đôn, xa đến tận
A-phéc, tới biên-giới người A-mô-rít; 5và đất của
người Ghê-banh, và tất cả thuộc về Li-ban, về phía
mặt trời mọc, từ Ba-anh-Gát ở bên dưới Núi Hẹtmôn xa đến tận ngõ vào Ha-mát. 6Tất cả cư-dân của
xứ đồi núi từ Li-ban xa đến tận Mít-rê-phốt-Ma-im,
tất cả dân Si-đôn, Ta sẽ đuổi chúng ra trước mặt các
con trai Y-sơ-ra-ên; chỉ phân-chia nó cho Y-sơ-ra-ên
làm của thừa-kế như Ta đã truyền cho ngươi. 7Bởi
vậy, bây giờ hãy chia xứ này làm của thừa-kế cho 9
chi-tộc và nửa chi-tộc Ma-na-se."

when YHWH said to him, "Thou art old and
advanced in years, and very much of the land
remains to be possessed. 2This is the land that
remains: all the regions of the Philistines and all
those of the Geshurites; 3from the Shihor, which is
on the face of Egypt, even as far as the border of
Ekron to the north (it is counted as Canaanites); the
five lords of the Philistines: the Gazite, the
Ashdodite, the Ashkelonite, the Gittite, the Ekronite;
and the Avite 4to the south, all the land of the
Canaanites, and Mearah that belongs to the
Sidonians, as far as Aphek, to the border of the
Amorites; 5and the land of the Gebalite, and all of
Lebanon, toward the sunrise, from Baal-gad below
Mount Hermon as far as the entrance of Hamath.
6All the inhabitants of the hill country from
Lebanon' as far as Misrephoth-maim, all the Tseedo-nee', I will drive them out from before the sons
of Israel; only allot it to Israel for an inheritance as I
have commanded thee. 7Now therefore, apportion
this land for an inheritance to the nine tribes, and the
half-tribe of Manasseh."

Chỉ-định xứ phía đông sông Giô-đanh (13.8-13.33)
8Với phân-nửa chi-tộc ấy, các người Ru-bên và các
người Gát đã nhận của thừa-kế của họ mà Môi-se đã
cho họ vượt xa hơn sông Giô-đanh về phương đông,
y như Môi-se tôi-tớ của Đức GIA-VÊ, đã cho họ;

Assignment of the land east of the Jordan (13.813.33)
8With the other half-tribe, the Reubenites’ and the
Gadites received their inheritance which Moses gave
them beyond the Jordan to the east, just as Moses
the servant of YHWH gave to them;

Joshua 13.9-13.29

Giô-suê 13.9-13.29

9from Aroer, which is on the edge of the valley of

9từ A-rô-e, trên rìa thung-lũng có khe Ạt-nôn, với

the Arnon, with the city which is in the middle of
the valley, and all the plain of Medeba, as far as
Dibon; 10and all the cities of Sihon king of the
Amorites, who reigned in Heshbon, as far as the
border of the sons of Ammon; 11and Gilead, and the
territory of the Geshurites and Maacathites, and all
Mount Hermon, and all Bashan as far as Salecah;
12all the of Og in Bashan, who reigned in Ashtaroth
and in Edrei (he alone was left of the remnant of the
Rephaim); for Moses struck them and dispossessed
them. 13But the sons of Israel did not dispossess the
Geshurites or the Maacathites; for Geshur and
Maacath live among Israel until this day. 14Only to
the tribe of Levi he did not give an inheritance; the
offerings by fire to YHWH, the God of Israel, are
their inheritance, as He spoke to him.

cái thành ở giữa thung-lũng, và tất cả đồng-bằng
Mê-đê-ba, xa đến tận Đi-bôn; 10và tất cả các thành
của Si-hôn vua dân A-mô-rít, đã trị-vì tại Hết-bôn,
xa đến tận biên-giới của những con trai Am-môn;
11và Ga-la-át, và lãnh-thổ dân Ghê-su-rơ và dân
Ma-a-cát, và tất cả Núi Hẹt-môn, và tất cả Ba-san xa
đến tận Sanh-ca; 12tất cả vương-quốc của Óc trong
Ba-san, đã trị-vì tại Ách-ta-rốt và tại Ết-rê-i (người
là kẻ duy nhất còn sót lại của người Ra-pha); vì
Môi-se đã đánh chúng và đã tước-hữu chúng.
13Nhưng các con trai Y-sơ-ra-ên đã chẳng tước-hữu
dân Ghê-su-rơ hay dân Ma-a-cát; vì Ghê-su-rơ và
Ma-a-cát vẫn sống giữa Y-sơ-ra-ên cho tới ngày
này. 14Chỉ một mình chi-tộc Lê-vi, ông đã chẳng
cho của thừa-kế; các của-lễ bởi lửa dâng cho Đức
GIA-VÊ, Đức Chúa TRỜI của Y-sơ-ra-ên, là của
thừa-kế của họ, như Ngài đã phán cùng ông.

15So Moses gave an inheritance to the tribe of the
sons of Reuben according to their families. 16And

15Thế là Môi-se đã ban của thừa-kế cho chi-tộc các
con trai Ru-bên theo các gia-đình của họ. 16Và

their territory was from Aroer, which is on the edge
of the valley of the Arnon, with the city which is in
the middle of the valley and all the plain by Medeba;
17Heshbon, and all its cities which are on the plain:
Dibon and Bamoth-baal and Beth-baal-meon, 18and
Jahaz and Kedemoth and Mephaath, 19and
Kiriathaim and Sibmah and Zereth-shahar on the hill
of the valley, 20and Beth-peor and the slopes of
Pisgah and Beth-jeshimoth, 21even all the cities of
the plain and all the kingdom of Sihon king of the
Amorites who reigned in Heshbon, whom Moses
struck with the chiefs of Midian, Evi and Rekem and
Zur and Hur and Reba, the princes of Sihon, who
lived in the land. 22The sons of Israel also killed
Balaam the son of Beor, the diviner, with the sword
among the rest of their slain. 23And the border of the
sons of Reuben was the Jordan. This was the
inheritance of the sons of Reuben according to their
families, the cities and their villages.
24Moses also gave an inheritance to the tribe of
Gad, to the sons of Gad, according to their families.
25And their territory was Jazer, and all the cities of
Gilead, and half the land of the sons of Ammon, as
far as Aroer which is before Rabbah; 26and from
Heshbon as far as Ramath-mizpeh and Betonim, and
from Mahanaim as far as the border of Debir; 27and
in the valley, Beth-haram and Beth-nimrah and
Succoth and Zaphon, the rest of the kingdom of
Sihon king of Heshbon, with the Jordan as a border,
as far as the lower end of the Sea of Chinneroth
beyond the Jordan to the east. 28This is the
inheritance of the sons of Gad according to their
families, the cities and their villages.
29Moses also gave an inheritance to the half-tribe of
Manasseh; and it was for the half-tribe of the sons of
Manasseh according to their families.

lãnh-thổ của họ là từ A-rô-e, ở trên rìa thung-lũng có
khe Ạt-nôn, với cái thành ở giữa thung-lũng và tất cả
đồng-bằng cạnh Mê-đê-ba; 17Hết-bôn, và tất cả các
thành ở trên đồng-bằng đó: Đi-bôn, Ba-mốt-Ba-anh,
Bết-Ba-anh-Mê-ôn, 18Gia-hát, Kê-đê-mốt, Mê-phát,
19Ki-ri-a-ta-im, Síp-ma, Xê-rết-Ha-sa-cha trên đồi
của thung-lũng ấy, 20và Bết-Phê-o và các triền núi
Phích-ga và Bết-Giê-si-mốt, 21tức là tất cả các thành
của đồng-bằng đó và tất cả vương-quốc của Si-hôn
vua dân A-mô-rít đã trị-vì tại Hết-bôn, người mà
Môi-se đã đánh với các thủ-lãnh của Ma-đi-an, Ê-vi
và Rê-kem và Xu-rơ và Hu-rơ và Rê-ba, các hoàngtử của Si-hôn, đã sống trong xứ ấy. 22Những con
trai Y-sơ-ra-ên cũng đã giết Bi-lê-am, con trai của
Bê-ô, kẻ bói-toán, bằng gươm trong số những kẻ họ
giết. 23Và biên-giới các con trai Ru-bên là sông Giôđanh. Đấy là của thừa-kế các con trai Ru-bên theo
các gia-đình của họ, các thành và các thôn làng của
họ.
24Môi-se cũng đã ban của thừa-kế cho chi-tộc Gát,
cho các con trai Gát, theo các gia-đình của họ. 25Và
lãnh-thổ của họ là Gia-ê-xe, và tất cả các thành của
Ga-la-át, và phân nửa đất của các con trai Am-môn,
xa đến tận A-rô-e ở phía trước Ráp-ba; 26và từ Hếtbôn xa đến Ra-mát-Mít-bê và Bê-tô-nim và từ Maha-na-im xa đến tận biên-giới của Đê-bia; 27và trong
thung-lũng, Bết-Ha-ram và Bết-Nim-ra và Su-cốt và
Xa-phôn, phần còn lại của vương-quốc Si-hôn vua ở
Hết-bôn, với sông Giô-đanh làm biên-giới, xa đến
tận cuối biển Ki-nê-rốt(1), vượt xa hơn sông Giôđanh về phương đông. 28Đấy là của thừa-kế của các
con trai Gát theo các gia-đình của họ, các thành của
họ và các thôn làng của chúng.
29Môi-se cũng đã ban của thừa-kế cho phân-nửa
chi-tộc Ma-na-se; và ấy là cho phân nửa chi-tộc các
con trai Ma-na-se theo các gia-đình của họ.
biển Ga-li-lê

1

Giô-suê 13.30-14.10

Joshua 13.30-14.10

30Và lãnh-thổ của họ là từ Ma-ha-na-im, tất cả Ba-

30And their territory was from Mahanaim, all

san, tất cả vương-quốc của Óc vua Ba-san, và tất cả
những làng bằng lều của Giai-rơ, ở trong Ba-san, 60
thành, 31phân-nửa Ga-la-át, với Ách-ta-rốt và Ết-rêi, các thành thuộc vương-quốc của Óc trong Ba-san,
cũng đã được cho các con trai của Ma-kia con trai
của Ma-na-se, cho phân nửa các con trai của Ma-kia
theo các gia-đình của họ.
32Đấy là các lãnh-thổ mà Môi-se đã phân-phát làm
của thừa-kế trong các đồng bằng của Mô-áp, bên kia
sông Giô-đanh tại Giê-ri-cô về phía đông. 33Nhưng
chi-tộc Lê-vi, Môi-se đã chẳng cho của thừa-kế;
Đức GIA-VÊ, Đức Chúa TRỜI của Y-sơ-ra-ên, là
của thừa-kế của họ, như Ngài đã phán cùng họ.

Bashan, all the kingdom of Og king of Bashan, and
all the tent villages of Jair, which are in Bashan,
sixty cities; 31also half of Gilead, with Ashtaroth
and Edrei, the cities of the kingdom of Og in
Bashan, were for the sons of Machir the son of
Manasseh, for half of the sons of Machir according
to their families.
32These are the territories which Moses apportioned
for an inheritance in the plains of Moab, beyond the
Jordan at Jericho to the east. 33But to the tribe of
Levi, Moses did not give an inheritance; YHWH,
the God of Israel, is their inheritance, as He had
spoken to them.

Phân bố đất phía tây của sông Giô-đanh (14.1-14.5)

Assignment of the land west of the Jordan (14.114.5)

14 1Bây giờ đây là các lãnh-thổ mà các con trai Y-

14 1Now these are the territories which the sons of

sơ-ra-ên kế-thừa trong xứ Ca-na-an, mà thầy tế-lễ Êlê-a-sa, và Giô-suê con trai của Nun, và các đầutrưởng những gia-hộ các chi-tộc của các con trai Ysơ-ra-ên đã phân-phát cho họ làm của thừa-kế, 2theo
phần thừa-kế của họ, như Đức GIA-VÊ đã truyền
bởi bàn tay của Môi-se, cho 9 chi-tộc rưỡi. 3Vì Môise đã ban của thừa-kế cho 2 chi-tộc rưỡi vượt xa hơn
sông Giô-đanh; song ông đã chẳng ban một của
thừa-kế nào cho các người Lê-vi giữa họ. 4Vì các
con trai của Giô-sép là 2 chi-tộc, Ma-na-se và Ép-raim; và họ đã chẳng ban một phần chia nào cho
những người Lê-vi trong xứ-sở, ngoại trừ các thành
để sống, với các đất trồng cỏ cho gia-súc của họ và
để làm tài-sản của họ. 5Như vậy các con trai Y-sơra-ên đã làm đúng như Đức GIA-VÊ đã truyền cho
Môi-se; họ đã phân chia đất ấy.

Israel inherited in the land of Canaan, which Eleazar'
the priest, and Joshua the son of Nun, and the heads
of the households of the tribes of the sons of Israel
apportioned to them for an inheritance, 2by the lot of
their inheritance, as YHWH commanded by the
hand of Moses, for the nine tribes and the half-tribe.
3For Moses had given the inheritance of the two
tribes and the half-tribe beyond the Jordan; but he
did not give an inheritance to the Levites among
them. 4For the sons of Joseph were two tribes,
Manasseh and Ephraim, and they did not give a
portion to the Levites in the land, except cities to
live in, with their pasture lands for their livestock
and for their property. 5Thus the sons of Israel did
just as YHWH had commanded Moses, and they
divided the land.

Ban Hếp-rôn cho Ca-lép (14.6-14.15)
6Đoạn những con trai Giu-đa kéo đến gần Giô-suê
tại Ghinh-ganh, và Ca-lép con trai của Giê-phu-nê
người Kê-nê-sít nói với ông: "Ông biết lời mà Đức
GIA-VÊ đã phán cùng Môi-se người của Đức Chúa
TRỜI về tôi và về ông tại Ca-đe-Ba-nê-a. 7Tôi được
40 tuổi khi Môi-se tôi-tớ của Đức GIA-VÊ sai tôi từ
Ca-đe-Ba-nê-a đi dọ thám xứ này, và tôi đã đem lời
về cho ông ấy như trong tâm tôi(1). 8Tuy-nhiên anh
em tôi, đã đi lên với tôi đã làm nản tâm dân-chúng;
nhưng tôi đã hoàn-toàn theo GIA-VÊ Đức Chúa
TRỜI của tôi. 9Vì vậy Môi-se đã thề trong ngày đó,
rằng: 'Chắc-chắn đất mà chân ngươi đã giẫm lên sẽ
là của thừa-kế cho ngươi và cho các con của ngươi
mãi mãi, vì ngươi đã hoàn-toàn theo GIA-VÊ Đức
Chúa TRỜI của ta.' 10Và bây giờ, này, Đức GIA-VÊ
đã cho tôi sống, đúng như Ngài đã phán, những 45
năm nay, từ thời-điểm Đức GIA-VÊ đã phán lời này
với Môi-se, khi Y-sơ-ra-ên bước đi trong vùng
hoang-vu; và bây giờ, này, hôm nay tôi được 85
tuổi.

Give Hebron to Caleb (14.6-14.15)
6Then the sons of Judah drew near to Joshua in
Gilgal, and Caleb the son of Jephunneh the
Kenizzite said to him, "Thou knowest the word
which YHWH spoke to Moses the man of God
concerning me and concerning thee in Kadeshbarnea. 7I was forty years old when Moses the
servant of YHWH sent me from Kadesh-barnea to
spy out the land, and I brought word back to him as
it was in my heart. 8Nevertheless my brethren who
went up with me made the heart of the people
become demoralized; but I followed YHWH my
God fully. 9So Moses swore on that day, saying,
'Surely the land on which thy foot hast trodden shall
be an inheritance to thee and to thy children forever,
because thou hast followed YHWH my God fully.'
10And now behold, YHWH has let me live, just as
He spoke, these forty-five years, from the time that
YHWH spoke this word to Moses, when Israel
walked in the wilderness; and now behold, I am
eighty-five years old today.

1

nghĩa là: tôi đã báo cáo thật với ông ấy như tâm tôi nghĩ

Joshua 14.11-15.10

Giô-suê 14.11-15.10

11I am still as strong today as I was in the day

11Tôi còn mạnh-mẽ hôm nay như tôi đã mạnh-mẽ

Moses sent me; as my strength was then, so my
strength is now, for war and for going out and
coming in. 12Now then, give me this hill country
about which YHWH spoke on that day, for you
heard on that day that Anakims were there, with
great fortified cities; perhaps YHWH will be with
me, and I shall drive them out as YHWH has
spoken."
13So Joshua blessed him, and gave Hebron to Caleb
the son of Jephunneh for an inheritance.
14Therefore, Hebron became the inheritance of
Caleb the son of Jephunneh the Kenizzite until this
day, because he followed YHWH God of Israel
fully. 15Now the name of Hebron was formerly
Kiriath-arba; for Arba was the greatest man among
the Anakims. Then the land had rest from war.

trong ngày Môi-se đã sai tôi đi; sức mạnh của tôi có
bây giờ cũng như sức mạnh của tôi đã có vào lúc đó,
để đánh nhau và đi ra đi vào. 12Thế thì bây giờ, xin
cho tôi xứ đồi núi này mà Đức GIA-VÊ đã phán vào
ngày đó; vì ông đã nghe vào ngày đó rằng người Anác ở đó, với các thành lớn và kiên-cố; có lẽ Đức
GIA-VÊ sẽ ở với tôi, và tôi sẽ đuổi chúng ra như
Đức GIA-VÊ đã phán."
13Thế là Giô-suê chúc phước cho người, và ban
Hếp-rôn cho Ca-lép con trai Giê-phu-nê để làm của
thừa-kế. 14Bởi vậy Hếp-rôn đã trở thành của thừa-kế
của Ca-lép con trai Giê-phu-nê người Kê-nê-sít cho
đến ngày nay, vì người đã hoàn-toàn theo GIA-VÊ
Đức Chúa TRỜI của Y-sơ-ra-ên. 15Bây giờ tên Hếprôn trước kia là Ki-ri-át-A-ra-ba(1); vì A-ra-ba là
người đàn-ông lớn nhất giữa người A-nác. Đoạn đất
ấy đã nghỉ khỏi chiến-tranh.

Territory of Judah (15.1-15.63)

Lãnh-thổ của Giu-đa (15.1-15.63)

15 1Now the lot for the tribe of the sons of Judah

15 1Bây giờ phần đất cho chi-tộc các con trai Giu-

according to their families was to the border of
Edom, southward to the wilderness of Zin at the
extreme south. 2And their south border was from the
lower end of the Salt Sea, from the bay that turns to
the south. 3Then it proceeded southward to the
ascent of Akrabbim and continued to Zin, then went
up by the south of Kadesh-barnea and continued to
Hezron, and went up to Addar and turned about to
Karka. 4And it continued to Azmon and proceeded
to the brook of Egypt; and the border ended at the
sea. This shall be your south border. 5And the east
border was the Salt Sea, as far as the mouth of the
Jordan. And the border of the north side was from
the bay of the sea at the mouth of the Jordan. 6Then
the border went up to Beth-hoglah, and continued on
the north of Beth-arabah, and the border went up to
the stone of Bohan the son of Reuben. 7And the
border went up to Debir from the valley of Achor,
and turned northward toward Gilgal which is
opposite the ascent of Adummim, which is on the
south of the valley; and the border continued to the
waters of En-shemesh, and it ended at En-rogel.
8Then the border went up the valley of Ben-Hinnom
to the slope of the Jebusites on the south (that is,
Jerusalem); and the border went up to the top of the
mountain which is before the valley of Hinnom to
the west, which is at the end of the valley of
Rephaim toward the north. 9And from the top of the
mountain the border curved to the spring of the
waters of Nephtoah and proceeded to the cities of
Mount Ephron, then the border curved to Baalah
(that is, Kiriath-jearim). 10And the border turned
about from Baalah westward to Mount Seir, and
continued to the slope of Mount Jearim on the north
(that is, Chesalon), and went down to Beth-shemesh
and continued through Timnah.

đa theo các gia-đình của họ là tới biên-giới của Êđôm, về phía nam tới vùng hoang-vu Xin nơi cực
nam. 2Và biên-giới phía nam của họ là từ phía nam
của Biển Muối(2), từ cái vịnh đó quay về phía nam.
3Đoạn nó tiếp-tục đi hướng nam tới dốc Ạc-ráp-bim,
và tiếp-tục tới Xin, đoạn đi lên bởi phía nam của Cađe-Ba-nê-a, và tiếp-tục tới Hết-rôn, và đi lên tới Átđa và quay vòng tới Cạt-ca. 4Và nó tiếp-tục tới Átmôn và tiến tới khe và suối của Ê-díp-tô; và biêngiới chấm dứt nơi biển. Đấy sẽ là biên-giới phía nam
của các ngươi. 5Và biên-giới phía đông là Biển
Muối, xa đến tận cửa sông Giô-đanh. Và biên-giới
của phía bắc là từ vịnh biển ấy nơi cửa sông Giôđanh. 6Đoạn biên-giới đi lên tới Bết-hốt-la, và tiếptục trên phía bắc Bết-A-ra-ba; và biên-giới đi lên tới
hòn đá của Bô-han con trai của Ru-bên. 7Và biêngiới đi lên tới Đê-bia từ thung-lũng A-cô, và quay về
phía bắc hướng về Ghinh-ganh đối-diện dốc A-đumim, ở trên phía nam của thung-lũng ấy; và biêngiới tiếp-tục tới các vùng nước thuộc về Ên-sê-mết,
và nó chấm dứt ở Ên-rô-ghên. 8Đoạn biên-giới đi
lên thung-lũng Bên-Hi-nôm tới cái triền của người
Giê-bu về phía nam (đó là Giê-ru-sa-lem) và biêngiới đi lên tới đỉnh núi ở trước thung-lũng Hi-nôm
về phương tây, ở phần cuối thung-lũng Ra-pha
hướng về phương bắc. 9Và từ đỉnh núi, biên-giới
uốn cong tới suối có nước thuộc về Nép-thô-ách và
tiếp-tục tới các thành của Núi Ép-rôn, đoạn biên-giới
uốn cong tới Ba-a-la (đó là Ki-ri-át-Giê-a-rim). 10Và
biên-giới quay quanh từ Ba-a-la hướng về phía tây
tới núi Sê-i-rơ, và tiếp-tục đến triền Núi Giê-a-rim
về phía bắc (đó là Kê-xa-lôn), và đi xuống tới BếtSê-mết, và tiếp-tục qua Thim-na.

thành-phố của A-ra-ba
hay Biển Chết

1
2

Giô-suê 15.11-15.41

Joshua 15.11-15.41

11Và biên-giới tiếp-tục tới bên cạnh Éc-rôn hướng

11And the border proceeded to the side of Ekron

về phía bắc. Đoạn biên-giới này uốn cong đến Siếcrôn và tiếp-tục tới Núi Ba-a-la, và tiếp-tục tới Giápnê-ên, và biên-giới này chấm dứt ở biển. 12Và biêngiới phía tây là Đại-Hải, tức là biên-giới của nó.
Đấy là biên-giới xung-quanh các con trai Giu-đa
theo các gia-đình của họ.

northward. Then the border curved to Shikkeron and
continued to Mount Baalah and proceeded to
Jabneel, and the border ended at the sea. 12And the
west border was at the Great Sea, even its border.
This is the border around the sons of Judah
according to their families.

13Bấy giờ, ông cho Ca-lép con trai Giê-phu-nê một

13Now he gave to Caleb the son of Jephunneh a

phần chia giữa các con trai Giu-đa, theo miệng của
Đức GIA-VÊ nói với Giô-suê, ấy là, Ki-ri-át-A-raba, A-ra-ba là cha của A-nác, (đó là Hếp-rôn). 14Và
Ca-lép đuổi 3 con trai của A-nác ra khỏi chỗ đó: Sêsai, A-hi-man, và Thanh-mai, các đứa con của Anác. 15Đoạn ông đi lên từ chỗ đó chống lại cư-dân
của Đê-bia; bấy giờ tên của Đê-bia trước kia là Kiri-át-Sa-na. 16Và Ca-lép nói: "Kẻ đánh Ki-ri-át-Sana và chiếm lấy nó, ta sẽ cho kẻ đó Ạc-sa con gái
của ta làm vợ." 17Và Ốt-ni-ên con trai của Kê-na,
em trai của Ca-lép, chiếm lấy nó; thế là ông cho
người Ạc-sa con gái của ông làm vợ. 18Và xảy ra
khi cô ấy đã về cùng người, cô thuyết phục người
xin cha mình một cánh đồng. Thế là cô leo xuống từ
con lừa, Ca-lép nói với cô: "Con muốn gì?" 19Rồi cô
thưa: "Xin cho con một phước; vì cha đã cho con đất
thuộc về vùng miền Nam(1), xin cũng cho con các
suối nước." Vì vậy ông cho cô các suối trên và các
suối dưới.

portion among the sons of Judah, according to the
mouth of YHWH to Joshua, namely, Kiriath-arba,
Arba being the father of Anak (that is, Hebron).
14And Caleb drove out from there the three sons of
Anak: Sheshai and Ahiman and Talmai, the children
of Anak. 15Then he went up from there against the
inhabitants of Debir; now the name of Debir
formerly was Kiriath-sannah. 16And Caleb said,
"The one who smites Kiriath-sannah and captures it,
I will give him Achsah my daughter as a wife."
17And Othniel the son of Kenaz, the brother of
Caleb, captured it; so he gave him Achsah his
daughter as a wife. 18And it came about that when
she came to him, she persuaded him to ask her father
for a field. So she alighted from the donkey, and
Caleb said to her, "What doest thou want?" 19Then
she said "Give me a blessing; since thou hast given
me the land of the Negev, give me also springs of
water." So he gave her the upper springs and the
lower springs.
20This is the inheritance of the tribe of the sons of
Judah according to their families.
21Now the cities at the extremity of the tribe of the
sons of Judah toward the border of Edom in the
south were Kabzeel and Eder and Jagur, 22and
Kinah and Dimonah and Adadah, 23and Kedesh and
Hazor and Ithnan, 24Ziph and Telem and Bealoth,
25and Hazor-hadattah and Kerioth-hezron (that is,
Hazor), 26Amam and Shema and Moladah, 27and
Hazar-gaddah and Heshmon and Beth-pelet, 28and
Hazar-shual
and Beersheba and Bizjothjah,
29Baalah and Iim and Ezem, 30and Eltolad and
Chesil and Hormah, 31and Ziklag and Madmannah
and Sansannah, 32and Lebaoth and Shilhim and Ain
and Rimmon; in all, twenty-nine cities with their
villages.
33In the lowland: Eshtaol and Zorah and Ashnah,
34and Zanoah and En-gannim, Tappuah and Enam,
35Jarmuth and Adullam, Socoh and Azekah, 36and
Shaaraim and Adithaim and Gederah and
Gederothaim; fourteen cities with their villages.

20Đây là của thừa-kế của chi-tộc những con trai

Giu-đa theo các gia-đình của họ.
21Bấy giờ các thành-thị nơi xa nhất của chi-tộc các
con trai Giu-đa hướng về biên-giới Ê-đôm trong
miền nam là: Cáp-xê-ên và Ê-đe và Gia-gua, 22và
Ki-na và Đi-mô-na và A-đê-a-đa, 23và Kê-đe và
Hát-so và Gít-nan, 24Xíp và Tê-lem và Bê-a-lốt,
25và Hát-so-Ha-đa-tha và Ki-ri-giốt-Hết-rôn (đó là
Hát-so), 26A-mam và Sê-ma và Mô-la-đa, 27và Hátsa-ga-đa và Hết-môn, Bết-Phê-lê, 28và Ha-xa-Sua
và Bê-e-Sê-ba và Bi-sốt-gia, 29Ba-a-la và Y-dim và
Ê-xem, 30và Ê-thô-lát và Kê-sinh và Họt-ma, 31và
Xiếc-lác và Mát-ma-na và San-sa-na, 32và Lê-ba-ốt
và Si-lim và A-in và Rim-môn; cả thảy, 29 thành với
các làng của chúng.
33Và trong vùng đất thấp: Ết-tha-ôn và Xô-rê-a và
Át-na, 34và Xa-nô-a và Ên-Ga-nim, Tháp-bu-ách và
Ê-nam, 35Giạt-mút và A-đu-lam, Sô-cô và A-xê-ka,
36và Sa-a-ra-im và A-đi-tha-im và Ghê-đê-ra, và

Ghê-đê-rô-tha-im: 14 thành với các làng của chúng.
37Xê-nan và Ha-đa-sa và Mích-đanh-Gát, 38và Đilan và Mít-bê và Giốc-thê-ên, 39La-ki và Bốt-cát và
Éc-lôn, 40và Cáp-bôn và Lách-ma và Kít-lít, 41và

Ghê-đê-rốt, Bết-Đa-gôn và Na-a-ma và Ma-kê-đa;
16 thành với các làng của chúng.

1

nghĩa là: đất miền nam

37Zenan and Hadashah and Migdal-gad, 38and
Dilean and Mizpeh and Joktheel, 39Lachish and
Bozkath and Eglon, 40and Cabbon and Lahmas and
Chitlish, 41and Gederoth, Beth-dagon and Naamah

and Makkedah; sixteen cities with their villages.

Joshua 15.42-16.7

Giô-suê 15.42-16.7

42Libnah and Ether and Ashan, 43and Iphtah and
Ashnah and Nezib, 44and Keilah and Achzib and

42Líp-na và Ê-the và A-san, 43và Giếp-tách và Átna và Nết-síp, 44và Kê-hi-la và Ạc-xíp và Ma-rê-sa;

Mareshah; nine cities with their villages.
45Ekron, with its towns and its villages; 46from
Ekron even to the sea, all that were by the side of
Ashdod, with their villages.
47Ashdod, its towns and its villages; Gaza, its towns
and its villages; as far as the brook of Egypt and the
Great Sea, even its border.
48And in the hill country: Shamir and Jattir and
Socoh, 49and Dannah and Kiriath-sannah (that is,
Debir), 50and Anab and Eshtemoh and Anim, 51and
Goshen and Holon and Giloh; eleven cities with
their villages.
52Arab and Dumah and Eshean, 53and Janum and
Beth-tappuah and Aphekah, 54and Humtah and
Kiriath-arba (that is, Hebron), and Zior; nine cities
with their villages.
55Maon, Carmel and Ziph and Juttah, 56and Jezreel
and Jokdeam and Zanoah, 57Cain, Gibeah and
Timnah; ten cities with their villages.
58 Halhul, Beth-zur and Gedor, 59and Maarath and
Beth-anoth and Eltekon, six cities with their villages.

9 thành với các làng của chúng.
45Éc-rôn, với các thành của nó và các thôn-làng nó;
46từ Éc-rôn thậm-chí tới biển, tất cả ở bên cạnh
Ách-đốt, với các làng của chúng.
47Ách-đốt, các thành của nó và các làng của nó; Gaxa, các thành nó và các làng của nó; xa đến tận khe
Ê-díp-tô, và Đại-Hải, tức là biên-giới của nó.
48Và trong xứ đồi núi: Sa-mia và Gia-tia và Sô-cô,
49và Đa-na và Ki-ri-át-Sa-na (đó là Đê-bia), 50và Anáp và Ết-thê-mô và A-nim, 51và Gô-sen và Hô-lôn
và Ghi-lô; 11 thành với các làng của chúng.
52A-ráp và Đu-ma và Ê-sê-an, 53và Gia-num và
Bết-Tháp-bu-ách và A-phê-ca, 54và Hum-ta và Ki-

two cities with their villages.
61In the wilderness: Beth-arabah, Middin and
Secacah, 62and Nibshan and the City of Salt and
Engedi; six cities with their villages.
63Now as for the Jebusites, the inhabitants of
Jerusalem, the sons of Judah could not drive them
out; so the Jebusites live with the sons of Judah at
Jerusalem until this day.

ri-át- A-ra-ba (đó là Hếp-rôn), và Si-ô; 9 thành với
các làng của chúng.
55Ma-ôn, Cạt-mên và Xíp và Giu-ta, 56và Gít-rê-ên
và Giốc-đê-am và Xa-nô-a, 57Ca-in, Ghi-bê-a và
Thim-na: 10 thành với các làng của chúng.
58Hanh-hun, Bết-sua và Ghê-đo, 59và Ma-a-rát và
Bết-A-nốt và Ên-thê-côn: 6 thành với các làng
chúng.
60Ki-ri-át-Ba-anh (đó là Ki-ri-át-Giê-a-rim), và Rápba; 2 thành với các làng của chúng.
61Trong vùng hoang-vu: Bết-A-ra-ba, Mi-đin và Sêca-ca, 62và Níp-san và Thành Muối và Ên-ghê-đi; 6
thành với các làng của chúng.
63Bấy giờ về phần dân Giê-bu, cư-dân Giê-ru-salem, các con trai Giu-đa đã không thể đuổi chúng đi;
vì vậy dân Giê-bu sống với các con trai Giu-đa ở
Giê-ru-sa-lem cho đến ngày này.

Territory of Joseph (16.1-16.4)

Lãnh-thổ của Giô-sép (16.1-16.4)

16 1Then the lot for the sons of Joseph went from

16 1Rồi phần cho các con trai của Giô-sép đi từ

the Jordan at Jericho to the waters of Jericho on the
east into the wilderness, going up from Jericho
through the hill country to Bethel. 2And it went from
Bethel to Luz, and continued to the border of the
Archites at Ataroth. 3And it went down westward to
the territory of the Japhletites, as far as the territory
of lower Beth-horon even to Gezer, and it ended at
the sea. 4And the sons of Joseph, Manasseh and
Ephraim, received their inheritance.

sông Giô-đanh ở Giê-ri-cô tới những vùng nước của
Giê-ri-cô bên phía đông vào vùng hoang-vu, đi lên
từ Giê-ri-cô qua xứ đồi núi đến Bê-tên. 2Và nó đi từ
Bê-tên đến Lu-xơ, và tiếp-tục đến biên-giới của dân
Ạt-kít ở A-ta-rốt. 3Và nó đi xuống về phía tây tới
lãnh-thổ các người Giát-phơ-lết, xa đến tận lãnh-thổ
Hạ Bết-hô-rôn ngay cả tới Ghê-xe, và nó chấm dứt
nơi biển. 4Và các con trai của Giô-sép, là Ma-na-se
và Ép-ra-im, nhận của thừa-kế của họ.

Territory of Ephraim (16.5-16.10)
5Now this was the territory of the sons of Ephraim
according to their families: the border of their
inheritance eastward was Ataroth-addar, as far as
upper Beth-horon. 6Then the border went westward
at Michmethath on the north, and the border turned
about eastward to Taanath-shiloh, and continued
beyond it to the east of Janoah. 7And it went down
from Janoah to Ataroth and to Naarah, then reached
Jericho and came out at the Jordan.

Lãnh-thổ của Ép-ra-im (16.5-16.10)
5Bây giờ, đây là lãnh-thổ các con trai của Ép-ra-im
theo các gia-đình của họ: biên-giới của di-sản họ về
phía đông là A-ta-rốt-A-đa, xa đến tận Thượng Bếthô-rôn. 6Đoạn biên-giới đi về hướng tây tới Mít-mêthát về phía bắc, và biên-giới này quay lại về hướng
đông tới Tha-a-nát-Si-lô, và tiếp-tục vượt quá nó đến
phía đông của Gia-nô-ách. 7Và nó đi xuống từ Gianô-ách đến A-ta-rốt và đến Na-a-ra, đoạn lên tới
Giê-ri-cô và ra nơi sông Giô-đanh.

60Kirjath-baal (that is, Kiriath-jearim), and Rabbah;

Giô-suê 16.8-17.10

Joshua 16.8-17.10

8Từ Tháp-bu-ách biên-giới này tiếp-tục hướng về

8From Tappuah the border continued westward to

phía tây đến khe Ca-na, và nó chấm dứt nơi biển.
Đấy là di-sản của chi-tộc các con trai Ép-ra-im theo
các gia-đình của họ, 9cùng với các thành được để
riêng ra cho các con trai Ép-ra-im ở giữa của thừakế của các con trai Ma-na-se, tất cả các thành với
các làng của họ. 10Nhưng họ đã chẳng đuổi được
dân Ca-na-an sống tại Ghê-xe, vì vậy dân Ca-na-an
sống giữa Ép-ra-im cho đến ngày nay, và chúng trở
thành những kẻ lao-động cưỡng bức.

the brook of Kanah, and it ended at the sea. This is
the inheritance of the tribe of the sons of Ephraim
according to their families, 9togethter with the cities
which were set apart for the sons of Ephraim in the
midst of the inheritance of the sons of Manasseh, all
the cities with their villages. 10But they did not
drive out the Canaanites who lived in Gezer, so the
Canaanites live in the midst of Ephraim to this day,
and they became forced laborers.

Lãnh-thổ của Ma-na-se (17.1-17.18)

Territory of Manasseh (17.1-17.18)

17

1Bấy giờ đây là phần chia cho chi-tộc Ma-na-se,

17 1Now this was the lot for the tribe of Manasseh,

vì người là con đầu lòng của Giô-sép. Cho Ma-kia
con đầu lòng của Ma-na-se, cha của Ga-la-át, được
chia cho Ga-la-át và Ba-san, bởi vì người là dân trận
mạc. 2Thế là phần được chia cho các người con trai
còn lại của Ma-na-se theo các gia-đình của họ: cho
các con trai A-bi-ê-xe và cho các con trai Hê-léc và
cho các con trai Ách-ri-ên và cho các con trai Sichem và cho các con trai Hê-phe và cho các con trai
Sê-mi-đa; đấy là các con-cháu trai của Ma-na-se, là
con trai của Giô-sép, theo các gia-đình của họ.

for he was the first-born of Joseph. To Machir the
first-born of Manasseh, the father of Gilead, was
allotted Gilead and Bashan, because he was a man
of war. 2So the lot was made for the rest of the sons
of Manasseh according to their families: for the sons
of Abiezer and for the sons of Helek and for the
sons of Asriel and for the sons of Shechem and for
the sons of Hepher and for the sons of Shemida;
these were the male descendants of Manasseh the
son of Joseph according to their families.

3Tuy nhiên, Xê-lô-phát, là con trai của Hê-phe, là

3However, Zelophehad, the son of Hepher, the son

con trai của Ga-la-át, là con trai của Ma-kia, là con
trai của Ma-na-se, đã chẳng có con trai, chỉ có con
gái; và đây là tên của các người con gái của ông:
Mác-la và Nô-ê, Hốt-la, Minh-ca và Thiệt-sa. 4Và
họ đến gần trước mặt thầy tế-lễ Ê-lê-a-sa và trước
mặt Giô-suê con trai của Nun và trước mặt các
người lãnh-đạo, nói: "Đức GIA-VÊ đã truyền cho
Môi-se ban cho chúng tôi một của thừa-kế giữa các
anh em trai chúng tôi." Vì vậy, theo miệng của Đức
GIA-VÊ ông cho họ một của thừa-kế giữa các anh
em trai của cha họ. 5Như vậy có 10 phần chia đã rơi
vào cho Ma-na-se ngoài đất Ga-la-át và Ba-san, ở
vượt xa hơn sông Giô-đanh, 6vì các người con gái
của Ma-na-se nhận của thừa-kế giữa các con trai của
người. Và đất Ga-la-át thuộc về phần còn lại của các
con trai Ma-na-se. 7Và biên-giới của Ma-na-se là từ
A-se tới Mít-mê-thát, ở phía đông Si-chem; đoạn
biên-giới ấy đi về phía nam tới cư-dân ở Ên-Thápbu-ách. 8Đất Tháp-bu-ách thuộc về Ma-na-se,
nhưng Tháp-bu-ách bên biên-giới của Ma-na-se thì
thuộc về các con trai Ép-ra-im. 9Và biên-giới này đi
xuống tới khe Ca-na, về phía nam của khe đó (các
thành thuộc về Ép-ra-im giữa các thành của Ma-nase), và biên-giới của Ma-na-se bên phía bắc của cái
khe ấy, và nó chấm dứt ở biển. 10Phía nam thuộc về
Ép-ra-im và phía bắc thuộc về Ma-na-se, và biển là
biên-giới của chúng; và chúng lên tới A-se bên phía
bắc và tới Y-sa-ca bên phía đông.

of Gilead, the son of Machir, the son of Manasseh,
had no sons, only daughters; and these are the names
of his daughters: Mahlah and Noah, Hoglah, Milcah
and Tirzah. 4And they came near before Eleazar the
priest and before Joshua the son of Nun and before
the leaders, saying, "YHWH commanded Moses to
give us an inheritance among our brothers." So
according to the mouth of YHWH he gave them an
inheritance among their father's brothers. 5Thus
there fell ten portions to Manasseh besides the land
of Gilead and Bashan, which is beyond the Jordan,
6because the daughters of Manasseh received an
inheritance among his sons. And the land of Gilead
belonged to the rest of the sons of Manasseh. 7And
the border of Manasseh was from Asher to
Michmethath which was east of Shechem; then the
border went southward to the inhabitants of Entappuah. 8The land of Tappuah belonged to
Manasseh, but Tappuah on the border of Manasseh
belonged to the sons of Ephraim. 9And the border
went down to the brook of Kanah, southward of the
brook (these cities belonged to Ephraim among the
cities of Manasseh, and the border of Manasseh was
on the north side of the brook, and it ended at the
sea. 10The south side belonged to Ephraim and the
north side to Manasseh, and the sea was their
border; and they reached to Asher on the north and
to Issachar on the east.

Joshua 17.11-18.6

Giô-suê 17.11-18.6

11And in Issachar and in Asher, Manasseh had

11Và trong Y-sa-ca và trong A-se, Ma-na-se có Bết-

Beth-shean and its towns and Ibleam and its towns,
and the inhabitants of Dor and its towns, and the
inhabitants of En-dor and its towns, and the
inhabitants of Taanach and its towns, and the
inhabitants of Meggiddo and its towns, the third is
Napheth. 12But the sons of Manasseh could not take
possession of these cities, because the Canaanites
persisted in living in that land. 13And it came about
when the sons of Israel became strong, they put the
Canaanites to forced labor, but they did not drive
them out completely.

Sê-an và các thôn-làng nó và Gíp-lê-am và các thônlàng nó, và cư-dân Đô-rơ và các thôn-làng của nó,
cư-dân Ên-đô-rơ và các thôn-làng của nó, và cư-dân
Ta-nác và các thôn-làng của nó, và cư-dân Mê-ghiđô và các thôn-làng của nó, một phần ba là Naphết(1). 12Nhưng các con trai của Ma-na-se đã không
thể lấy chiếm các thành này, vì dân Ca-na-an kiêntrì sống trong đất đó. 13Và xảy ra khi các con trai Ysơ-ra-ên trở nên mạnh, họ đã cưỡng-bách dân Cana-an lao-động, nhưng họ đã chẳng hoàn-toàn đuổi
chúng ra.

14Then the sons of Joseph spoke to Joshua, saying,

14Lúc ấy các con trai Giô-sép nói với Giô-suê, rằng:

"Why hast thou given me only one lot and one
portion for an inheritance, since I am a numerous
people whom YAHVEH has thus far blessed?"
15And Joshua said to them, "If thou art a numerous
people, go up for thyself to the forest and clear a
place for thyself there in the land of the Perizzites
and of the Rephaim, since the hill country of
Ephraim is too narrow for thee." 16And the sons of
Joseph said, "The hill country is not enough for us,
and all the Canaanites who live in the valley land
have chariots of iron, both those who are in Bethshean and its towns, and those who are in the valley
of Jezreel.'' 17And Joshua spoke to the house of
Joseph, to Ephraim and Manasseh', saying, "Thou
art a numerous people and have great power; thou
shalt not have one lot only, 18but the hill country
shall be thine. For though it is a forest, thou shalt
clear it, and to its farthest borders it shall be thine;
for thou shalt drive out the Canaanites, even though
they have chariots of iron and though they are
strong."

"Tại sao ông đã cho tôi chỉ một thăm và một phần
chia làm của thừa-kế, vì tôi là một dân đông mà Đức
GIA-VÊ đã ban phước nhiều tới chừng ấy?" 15Và
Giô-suê nói cùng họ: "Nếu ngươi là một dân đông,
hãy đi lên vì chính ngươi tới rừng đó và khai-phá
một chỗ cho chính ngươi ở đó trong đất của dân
Phê-rê-sít và của dân Ra-pha, vì xứ đồi núi của Épra-im là quá hẹp cho ngươi." 16Và các con trai của
Giô-sép nói: "Xứ đồi núi ấy không đủ cho chúng tôi;
và tất cả dân Ca-na-an sống trong đất thung-lũng có
các thiết-xa, cả những kẻ ở tại Bết-Sê-an và các làng
của nó, lẫn những kẻ ở trong thung-lũng Gít-rê-ên."
17Và Giô-suê nói với nhà Giô-sép, với Ép-ra-im và
Ma-na-se, rằng: "Ngươi là một dân đông và có nănglực lớn; ngươi sẽ không được chỉ có một phần chia,
18nhưng xứ đồi núi ấy sẽ là của ngươi. Vì dẫu nó là
rừng, ngươi sẽ khai-phá nó, và tới các biên-giới xa
nhất của nó, nó sẽ là của ngươi; vì ngươi sẽ đuổi đi
dân Ca-na-an, mặc dầu chúng có các thiết-xa và dẫu
chúng mạnh-mẽ."

The remaining tribes receive their territory (18.110)

Những chi-tộc còn lại nhận đất của họ (18.1-10)

18 1Then the whole congregation of the sons of

18 1Rồi toàn thể hội-chúng các con trai Y-sơ-ra-ên

Israel assembled themselves at Shiloh, and set up the
tent of meeting there; and the land was subdued
before them. 2And there remained among the sons
of Israel seven tribes who had not divided their
inheritance. 3So Joshua said to the sons of Israel,
"How long will ye put off entering to take
possession of the land which YHWH, the God of
your fathers, has given you? 4Provide for yourselves
three men from each tribe that I may send them, and
that they may arise and walk through the land and
write a description of it according to their
inheritance; then they shall come to me. 5And they
shall divide it into seven portions; Judah shall stay
in its territory on the south, and the house of Joseph
shall stay in their territory on the north. 6And ye
shall describe the land in seven divisions, and bring
the description here to me. And I will cast lots for
you here before YHWH our God.

tự tập-hợp ở Si-lô, và dựng lều hội-kiến lên ở đó; và
xứ đã được chế-ngự trước mặt họ. 2Và còn lại trong
các con trai Y-sơ-ra-ên 7 chi-tộc đã chưa chia của
thừa-kế của họ. 3Vì vậy Giô-suê nói với các con trai
Y-sơ-ra-ên: "Bao lâu các ngươi sẽ chần chừ chưa
vào để chiếm-hữu đất mà Đức GIA-VÊ, Đức Chúa
TRỜI của tổ-phụ các ngươi, đã ban cho các ngươi?
4Các ngươi hãy cung-cấp 3 người đàn-ông từ mỗi
chi-tộc để ta có thể sai chúng đi, và để chúng có thể
chỗi dậy và bước đi qua đất ấy và viết một mô-tả về
nó theo của thừa-kế của chúng; đoạn chúng sẽ đến
cùng ta. 5Và chúng sẽ chia nó thành 7 phần; Giu-đa
sẽ ở lại trong lãnh-thổ của mình về phía nam, và nhà
Giô-sép sẽ ở lại trong lãnh-thổ của mình trên phía
bắc. 6Và các ngươi sẽ mô-tả đất ấy trong 7 phần, và
đem nó về đây cho ta.Và ta sẽ bắt thăm cho các
ngươi ở đây trước mặt GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI
chúng ta.

Na-phết nghĩa là đồng cao, gò nỗng

1

Giô-suê 18.7-18.20

Joshua 18.7-18.20

7Vì các người Lê-vi không có một phần chia nào

7For the Levites have no portion among you,

giữa các ngươi, vì chức thầy tế-lễ của Đức GIA-VÊ
là của thừa-kế của họ. Gát và Ru-bên và một nửa
chi-tộc Ma-na-se cũng đã nhận lãnh của thừa-kế của
mình về phía đông vượt xa hơn sông Giô-đanh, mà
Môi-se tôi-tớ của Đức GIA-VÊ đã cho họ."

because the priesthood of YHWH is their
inheribance. Gad and Reuben and the half-tribe of
Manasseh also have received their inheritaece
eastward beyond the Jordan, which Moses the
servant of YHWH gave them.

8Rồi các người đàn-ông đó chỗi-dậy và đi, và Giô-

8Then the men arose and went, and Joshua

suê truyền cho những kẻ đi để mô-tả đất ấy, rằng:
"Đi đi và bước đi qua đất đó và mô-tả nó, và trở lại
cùng ta; đoạn ta sẽ bắt thăm cho các ngươi ở đây
trước mặt Đức GIA-VÊ tại Si-lô." 9Thế là các người
đó ra đi và đi xuyên qua đất đó, và mô-tả nó theo
các thành thị trong 7 phần trong một quyển sách; và
họ đến cùng Giô-suê tới trại ở Si-lô. 10Và Giô-suê
bắt thăm cho chúng ở Si-lô trước mặt Đức GIA-VÊ,
và ở đó Giô-suê phân chia đất ấy cho các con trai Ysơ-ra-ên theo các phần của họ.

commanded those who went to describe the land,
saying. "Go and walk through the land and describe
it, and return to me; then I will cast lots for you here
before YHWH in Shiloh." 9So the men went and
passed through the land, and described it by cities in
seven divisions in a book; and they came to Joshua
to the camp at Shiloh. 10And Joshua cast lots for
them in Shiloh before YHWH, and there Joshua
divided the land to the sons of Israel according to
their divisions.

Lãnh-thổ của Bên-gia-min (18.11-18.28)
11Bấy giờ thăm của chi-tộc các con trai Bên-gia-min
tới theo các gia-đình của họ, và lãnh-thổ của phần
họ đi ra giữa các con trai Giu-đa và các con trai Giôsép. 12Và biên-giới của họ trên phía bắc là từ sông
Giô-đanh, đoạn biên-giới ấy đi lên tới bên cạnh Giêri-cô trên phía bắc, và đi lên qua xứ đồi núi hướng
về phía tây; và nó ngừng ở vùng hoang-vu Bết-Aven. 13Và từ đó biên-giới này tiếp-tục đến Lu-xơ,
tới bên cạnh Lu-xơ (đó là Bê-tên) hướng về phía
nam; và biên-giới đi xuống đến A-ta-rốt-A-đa, gần
cái đồi nằm trên phía nam của Hạ Bết-hô-rôn. 14Và
biên-giới này kéo dài ra từ đó, và quay quanh trên
phía tây hướng về phía nam, từ cái đồi nằm trước
mặt Bết-hô-rôn hướng về phía nam; và nó chấm dứt
ở Ki-ri-át-Ba-anh (đó là Ki-ri-át-Giê-a-rim), một
thành của các con trai Giu-đa. Đấy là mặt phía tây.
15Đoạn mặt phía nam là từ rìa của Ki-ri-át-Giê-arim, và biên-giới này đi về phía tây và đi tới nguồn
nước Nép-thô-ách. 16Và biên-giới này đi xuống từ
rìa của cái đồi ở trong thung-lũng Bên-Hi-nôm, ở
trong thung-lũng người Ra-pha hướng về phía bắc;
và nó đi xuống đến thung-lũng Hi-nôm, đến cái dốc
của dân Giê-bu hướng về phía nam, và đi xuống tới
Ên-rô-ghên. 17Và nó kéo dài ra hướng về phía bắc
và đi tới Ên-sê-mết và đi tới Ghê-li-lốt, đối diện cái
dốc đi lên A-đu-mim, và nó đi xuống đến hòn đá
Bô-han con trai Ru-bên. 18Và nó tiếp-tục tới bên
cạnh ở phía trước A-ra-ba(1) hướng về phía bắc, và đi
xuống đến A-ra-ba. 19Và biên-giới này tiếp-tục tới
bên cạnh của Bết-hốt-la hướng về phía bắc; và biêngiới này chấm dứt ở bãi bắc của Biển Muối, ở đầu
phía nam của sông Giô-đanh. Đấy là biên-giới phía
nam. 20Hơn nữa, sông Giô-đanh là biên-giới của nó
trên phía đông. Đấy là của thừa-kế của các con trai
Bên-gia-min, theo các gia-đình của họ và theo các
biên-giới của nó chung quanh.

Territory of Benjamin (18.11-18.28)
11Now the lot of the tribe of the sons of Benjamin
came up according to their families, and the territory
of their lot went out between the sons of Judah and
the sons of Joseph. 12And their border on the north
side was from the Jordan, then the border went up to
the side of Jericho on the north, and went up through
the hill country westward; and it ended at the
wilderness of Beth-aven. 13And from there the
border continued to Luz, to the side of Luz (that is,
Bethel) southward; and the border went down to
Ataroth-addar, near the hill which lies on the south
of lower Beth-horon. 14And the border extended
from there, and turned round on the west side
southward, from the hill which lies before Bethhoron southward; and it ended at Kirjath-baal (that
is, Kiriath-jearim, a city of the sons of Judah. This
was the west side. 15Then the south side was from
the edge of Kiriath-jearim, and the border went
westward and went to the fountain of the waters of
Nephtoah. 16And the border went down to the edge
of the hill which is in the valley of Ben-Hinnom,
which is in the valley of Rephaim northward; and it
went down to the valley of Hinnom, to the slope of
the Jebusite southward, and went down to En-rogel.
17And it extended northward and went to Enshemesh and went to Geliloth, which is opposite the
ascent of Adummim, and it went down to the stone
of Bohan the son of Reuben. 18And it continued to
the side in front of the Arabah northward, and went
down to the Arabah. 19And the border continued to
the side of Beth-hoglah northward; and the border
ended at the north bay of the Salt Sea, at the south
end of the Jordan. This was the south border.
20Moreover, the Jordan was its border on the east
side. This was the inheritance of the sons of
Benjamin, according to their families and according
to its borders all around.

1

hay: ở phía trước vùng đồng-bằng

Joshua 18.21-19.16

Giô-suê 18.21-19.16

21Now the cities of the tribe of the sons of Benjamin

21Bấy giờ các thành của chi-tộc Bên-gia-min theo

according to their families were Jericho and Bethhoglah and Emek-keziz, 22and Beth-arabah and
Zemaraim and Bethel, 23and Avvim and Parah and
Ophrah, 24and Chephar-ammoni and Ophni and
Geba; twelve cities with their villages. 25Gibeon and
Ramah and Beeroth, 26and Mizpeh and Chephirah
and Mozah, 27and Rekem and Irpeel and Taralah,
28and Zelah, Eleph and the Jebusite (that is,
Jerusalem) Gibeah, Kiriath; four-teen cities with
their villages. This is the inheritance of the sons of
Benjamin according to their families.

các gia-đình của họ là Giê-ri-cô và Bết-hốt-la và Êméc-kê-sít, 22và Bết-A-ra-ba và Xê-ma-ra-im và Bêtên, 23và A-vim, Pha-ra, Óp-ra, 24và Kê-pha-A-mônai, Óp-ni, và Ghê-ba; 12 thành với các thôn-làng
của chúng. 25Ga-ba-ôn, Ra-ma, Bê-ê-rốt, 26và Mítbê, Kê-phi-ra, Một-sa, 27và Rê-kem, Giệt-bê-ên,
Tha-rê-a-la, 28và Xê-la, Ê-lép, Giê-bu (đó là Giê-rusa-lem), Ghi-bê-át, Ki-ri-át; 14 thành với các làng
của chúng. Đấy là của thừa-kế của các con trai Bêngia-min theo các gia-đình của họ.

Territory of Simeon (19.1-19.9)

Lãnh-thổ của Si-mê-ôn (19.1-19.9)

19 1Then the second lot came out to Simeon, to the

19 1Đoạn thăm thứ hai lộ ra cho Si-mê-ôn, cho chi-

tribe of the sons of Simeon according to their
families, and their inheritance was in the midst of
the inheritance of the sons of Judah. 2So they had as
their inheritance Beersheba and Sheba and Moladah,
3and Hazar-shual and Balah and Ezem, 4and Eltolad
and Bethul and Hormah, 5and Ziklag and Bethmarcaboth and Hazar-susah, 6and Beth-lebaoth and
Sharuhen, thirteen cities with their villages; 7Ain,
Rimmon and Ether and Ashan, four cities with their
villages; 8and all the villages which were around
these cities as far as Baalath-beer, Ramah of the
Negev. This was the inheritance of the tribe of the
sons of Simeon according to their families. 9The
inheritance of the sons of Simeon was taken from the
portion of the sons of Judah, for the share of the
sons of Judah was too large for them; so the sons of
Simeon received an inheritance in the midst of
Judah's inheritance.

tộc các con trai Si-mê-ôn theo các gia-đình của họ,
của thừa-kế của họ ở giữa của thừa-kế các con trai
Giu-đa. 2Thế là của thừa-kế của họ là: Bê-e-Sê-ba
và Sê-ba và Mô-la-đa, 3và Ha-xa-Sua và Ba-la và
Hét-chèm, 4và Ê-thô-lát và Bê-thu và Họt-ma, 5và
Xiếc-lác và Bết-Ma-ca-bốt và Hát-sa-Su-sa, 6và BếtLê-ba-ốt và Sê-a-ru-chen, 13 thành với các làng của
chúng; 7A-in, Rim-môn, Ê-the, và A-san, 4 thành
với các làng của chúng; 8và tất cả các làng ở xungquanh các thành này xa đến tận Ba-lát-Bê-e, Ra-ma
ở vùng miền Nam(1). Đấy là của thừa-kế của chi-tộc
các con trai Si-mê-ôn, theo các gia-đình của họ.
9Của thừa-kế của các con trai Si-mê-ôn được lấy từ
phần của các con trai Giu-đa, vì phần chia của các
con trai Giu-đa quá lớn cho họ; vì vậy các con trai
Si-mê-ôn nhận được một của thừa-kế giữa của thừakế của Giu-đa(2).

Territory of Zebulun (19.10-19.16)
10Now the third lot came up for the sons of Zebulun
according to their families. And the territory of their
inheritance was as far as Sarid. 11Then their border
went up to the west and to Maralah, it then touched
Dabbesheth, and reached to the brook that is before
Jokneam. 12Then it turned from Sarid to the east
toward the sunrise as far as the border of Chislothtabor, and it proceeded to Daberath and went up to
Japhia. 13And from there it continued eastward
toward the sunrise to Gath-hepher, to Eth-kazin, and
it proceeded to Rimmon which stretches to Neah.
14And the border circled around it on the north to
Hannathon, and it ended at the valley of Jiphthah-el.
15Included also were Kattah and Nahalal and
Shimron and Idalah and Bethlehem; twelve cities
with their villages. 16This was the inheritance of the
sons of Zebulun according to their families, these
cities with their villages.

Lãnh-thổ của Sa-bu-lôn (19.10-19.16)
10Bấy giờ thăm thứ ba tới cho các con trai Sa-bu-lôn
theo các gia-đình của họ. Và biên-giới của thừa-kế
của họ xa đến tận Sa-rít. 11Đoạn biên-giới họ đi lên
đến phương tây và đến Ma-rê-a-la, đoạn nó chạm
Đáp-bê-sết, và lên tới cái khe ở trước mặt Giốc-nêam. 12Đoạn nó quay từ Sa-rít tới phương đông
hướng về mặt trời mọc xa đến tận biên-giới của Kítlốt-Tha-bô, và nó tiếp-tục tới Đáp-rát và đi lên đến
Gia-phia. 13Và từ đó nó tiếp-tục hướng về phía đông
hướng về mặt trời mọc đến Gát-Hê-phe, đến Ết-Cátsin, và nó tiếp-tục tới Rim-môn là nơi trải ra tới Nêa. 14Và biên-giới này đi vòng quanh nó trên phía
bắc đến Ha-na-thôn, và nó ngừng tại thung-lũng
Giếp-thách-Ên. 15Cũng gồm cả Cát-tát và Na-ha-la
và Sim-rôn và Di-đê-a-la, và Bết-lê-hem; 12 thành
với các làng của chúng. 16Đấy là của thừa-kế của
các con trai Sa-bu-lôn theo các gia-đình của họ, các
thành này với các làng của chúng.
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hay: Nê-ghẹp
nguyên ngữ: của họ
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Giô-suê 19.17-19.43

Joshua 19.17-19.43

Lãnh-thổ của Y-sa-ca (19.17-19.23)
17Thăm thứ tư tới cho Y-sa-ca, cho các con trai Ysa-ca theo các gia-đình của họ. 18Và lãnh-thổ của họ
là đến Gít-rê-ên và bao gồm Kê-su-lốt và Su-nem,
19và Ha-pha-ra-im và Si-ôn và A-na-cha-rát, 20và
Ra-bít và Ki-si-ôn và Ê-bết; 21và Rê-mết và Ên-Ganim và Ên-Ha-đa và Bết-Phát-sết. 22Và biên-giới tới
Tha-bô và Sa-chát-si-ma và Bết-Sê-mết, và biêngiới họ ngừng tại sông Giô-đanh; 16 thành với các
làng của chúng. 23Đấy là của thừa-kế của chi-tộc
các con trai Y-sa-ca theo các gia-đình của họ, các
thành với các làng của chúng.

Territory of Issachar (19.17-19.23)
17The fourth lot came out to Issachar, to the sons of
Issachar according to their families. 18And their
territory was to Jezreel and included Chesulloth and
Shunem, 19and Haphraim and Shion and Anaharath,
20and Rabbith and Kishion and Ebez, 21and Remeth
and En-gannim and En-haddad and Beth-pazzez.
22And the border reached to Tabor and Shahazumah
and Beth-shemesh and their border ended at the
Jordan; sixteen cities with their villages. 23This was
the inheritance of the tribe of the sons of Issachar
according to their families, the cities with their
villages.

Lãnh-thổ của A-se (19.24-19.31)
24Bấy giờ thăm thứ năm tới cho chi-tộc các con trai
A-se theo các gia-đình của họ. 25Và lãnh-thổ của họ
là: Hên-cát và Ha-li và Bê-tên và Ạc-sáp, 26và Alam-mê-léc và A-mê-át và Mi-sê-anh; và nó lên tới
Cạt-mên về phía tây và tới Si-ho-Líp-nát. 27Và nó
quay hướng về mặt trời mọc tới Bết-Đa-gôn, và lên
tới Sa-bu-lôn và tới thung-lũng Giếp-thách-Ên
hướng về phía bắc tới Bết-Ê-méc và Nê-i-ên; đoạn
nó tiếp-tục bên phía bắc đến Ca-bun, 28và Hếp-rôn
và Rê-hốp và Ham-môn và Ca-na, xa đến tận Đại Siđôn. 29Và biên-giới này quay đến Ra-ma, và đến
thành trấn thủ Ty-rơ; đoạn biên-giới này quay đến
Hô-sa, và nó chấm dứt ở biển cạnh vùng Ạc-xíp.
30Cũng gồm có U-ma và A-phéc và Rê-hốp; 22
thành với các làng của chúng. 31Đấy là của thừa-kế
của chi-tộc các con trai A-se, theo các gia-đình của
họ, các thành này với các làng của chúng.

Territory of Asher (19.24-19.31)
24Now the fifth lot came out to the tribe of the sons
of Asher according to their families. 25And their
territory was Helkath and Hali and Beten and
Achshaph, 26and Alammelech and Amad and
Mishal; and it reached to Carmel on the west and to
Shihor-libnath. 27And it turned toward the sunrise to
Beth-dagon, and reached to Zebulun, and to the
valley of Jiphthah-el northward to Beth-emek and
Neiel; then it proceeded on north to Cabul, 28and
Hebron and Rehob and Hammon and Kanah, as far
as Great Sidon. 29And the border turned to Ramah,
and to the fortified city of Tyre; then the border
turned to Hosah, and it ended at the sea by the
region of Achzib. 30Included also were Ummah, and
Aphek and Rehob; twenty-two cities with their
villages. 31This was the inheritance of the tribe of
the sons of Asher according to their families, these
cities with their villages.

Lãnh-thổ của Nép-ta-li (19.32-19.39)
32Thăm thứ sáu đi ra cho các con trai của Nép-ta-li;
cho các con trai của Nép-ta-li theo các gia-đình của
họ. 33Biên-giới của họ là từ Hê-lép, từ cây sồi tại
Sa-na-nim và A-đa-mi-Nê-kép và Giáp-nê-ên, xa
đến tận Lạc-cum; và nó ngừng tại sông Giô-đanh.
34Đoạn biên-giới quay hướng tây đến Át-nốt-Thabô, và từ đó đi tiếp tới Hu-cô; và nó đụng Sa-bu-lôn
ở phía nam và đụng A-se ở phía tây, và tới Giu-đa ở
sông Giô-đanh hướng về mặt trời mọc. 35Và các
thành trấn thủ là: Xi-đim, Xe-rơ và Ha-mát, Ra-cát
và Ki-nê-rốt, 36và A-đa-ma và Ra-ma và Hát-so,
37và Kê-đe và Ết-rê-i và Ên-Hát-so, 38và Gi-rê-ôn
và Mít-đa-Ên, Hô-rem và Bết-A-nát và Bết-Sê-mết;
19 thành với các làng của chúng. 39Đấy là của thừakế của chi-tộc các con trai Nép-ta-li, theo các giađình của họ, những thành này với các làng của
chúng.

Territory of Naphtali (19.32-19.39)
32The sixth lot came out to the sons of Naphtali; to
the sons of Naphtali according to their families.
33And their border was from Heleph, from the oak
in Zaanannim and Adami-nekeb and Jabneel, as far
as Lakkum; and it ended at the Jordan. 34Then the
border turned westward to Aznoth-tabor, and
proceeded from there to Hukkok; and it reached to
Zebulun on the south and touched Asher on the
west, and to Judah at the Jordan toward the sunrise.
35And the fortified cities were Ziddim, Zer and
Hammath, Rakkath and Chinneroth, 36and Adamah
and Ramah and Hazor, 37and Kedesh and Edrei and
En-Hazor, 38and Yiron and Migdal-el, Horem and
Beth-anath and Beth-shemesh; nineteen cities with
their villages. 39This was the inheritance of the tribe
of the sons of Naphtali according to their families,
the cities with their villages.

Lãnh-thổ của Đan (19.40-19.48)
40Thăm thứ bảy tới cho chi-tộc các con trai của Đan
theo các gia-đình của họ. 41Và lãnh-thổ thuộc của
thừa-kế của họ là: Xô-rê-a và Ết-tha-ôn và Yết-Sêmết, 42và Sa-la-bin và A-gia-lôn và Gít-la, 43và Êlôn và Thim-na và Éc-rôn,

Territory of Dan (19.40-19.48)
40The seventh lot came out to the tribe of the sons of
Dan according to their families. 41And the territory
of their inheritance was Zorah and Eshtaol and Irshemesh, 42and Shaalabbin and Aijalon and Ithlah,
43and Elon and Timnah and Ekron,

Joshua 19.44-20.6

Giô-suê 19.44-20.6

44and Eltekeh and Gibbethon and Baalath, 45and
Jehud and Bene-berak and Gath-rimmon, 46and Me-

44và Ên-the-kê và Ghi-bê-thôn và Ba-lát, 45và Giêhút và Bê-nê-Bê-rác và Gát-Rim-môn, 46và Mê-

jarkon and Rakkon, with the territory over against
Joppa. 47And the territory of the sons of Dan
proceeded beyond them; for the sons of Dan went up
and fought with Leshem and captured it. Then they
struck it with the edge of the sword and possessed it
and dwelt in it; and they called Leshem-Dan after
the name of Dan their father. 48This was the
inheritance of the tribe of the sons of Dan according
to their families, these cities with their villages.

Giạt-côn và Ra-côn, với biên-giới đối ngang Giaphô. 47Và lãnh-thổ của các con trai của Đan đi quá
họ(1); vì các con trai của Đan đi lên đánh với Lê-sem
và chiếm lấy nó. Lúc đó họ đánh nó với lưỡi gươm
và chiếm-hữu nó và ở trong đó; họ bèn gọi Lê-semĐan theo tên Đan thân-phụ họ. 48Đấy là của thừa-kế
của chi-tộc các con trai của Đan theo các gia-đình
của họ, những thành này với các làng của chúng.

Land is given to Joshua (19.49-19.51)
49When they finished apportioning the land for
inheritance by its borders, the sons of Israel gave an
inheritance in their midst to Joshua the son of Nun.
50In accordance with the mouth of YHWH they
gave him the city for which he asked, Timnath-serah
in the hill country of Ephraim. So he built the city
and dwelt in it.

Đất cho Giô-suê (19.49-19.51)
49Khi họ đã xong việc phân-phối đất này làm của
thừa-kế bởi các biên-giới của nó, các con trai Y-sơra-ên ban một của thừa-kế ở giữa họ cho Giô-suê
con trai của Nun. 50Theo đúng miệng của Đức GIAVÊ, họ cho ông cái thành mà ông xin, Thim-nát-Sêrách trong xứ đồi núi của Ép-ra-im. Thế là ông xâydựng thành đó và ở trong nó.

51These are the inheritances which Eleazar' the

51Đấy là những của thừa-kế mà thầy tế-lễ Ê-lê-a-sa

priest and Joshua the son of Nun and the heads of
the fathers of the tribes of the sons of Israel
distributed by lot in Shiloh before YHWH, at the
doorway of the tent of meeting. So they finished
dividing the land.

và Giô-suê con trai của Nun và các trưởng-tộc của
tổ-phụ các chi-tộc những con trai Y-sơ-ra-ên đã
phân-phát bằng thăm ở Si-lô trước mặt Đức GIAVÊ, ở lối vào cửa lều hội-kiến. Thế là họ xong việc
chia đất.

2. Special cities are set aside (20.1-21.45)

2. Các thành đặc-biệt được để riêng ra (20.1-21.45)

Cities of refuge named (20.1-20.9)

Các thành ẩn-náu được đặt tên (20.1-20.9)
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1Then YHWH spoke to Joshua, saying,

20 1Đoạn Đức GIA-VÊ phán cùng Giô-suê, rằng:

2"Speak to the sons of Israel, saying, 'Set for

2"Nói với các con trai Y-sơ-ra-ên, rằng: 'Lập cho các

yourselves the cities of refuge, of which I spoke to
you by the hand of Moses, 3that the manslayer who
smites any person unintentionally, without
premeditation, may flee there, and they shall become
your refuge from the avenger of blood. 4And he
shall flee to one of these cities, and shall stand at the
entrance of the gate of the city and state his case in
the hearing of the elders of that city; and they shall
take him into the city to them and give him a place,
so that he may dwell among them. 5Now if the
avenger of blood pursues him, then they shall not
deliver the manslayer into his hand, because he
struck his neighbor without premeditation and did
not hate him beforehand. 6And he shall dwell in that
city until he stands before the congregation for
judgment, until the death of the one who is high
priest in those days. Then the manslayer shall return
to his own city and to his own house, to the city
from which he fled.'"

ngươi các thành ẩn-náu, mà Ta đã phán về chúng
cùng các ngươi bởi bàn tay của Môi-se, 3để kẻ ngộsát không cố ý, không dự-tính trước đánh hạ một
người nào đó, có thể chạy trốn ở đó, và chúng sẽ trở
thành nơi ẩn-náu của các ngươi để tránh kẻ báo-thù
máu. 4Và kẻ đó sẽ chạy trốn đến một trong các
thành này, và sẽ đứng ở lối vào của cổng thành và
nói rõ trường-họp của mình trong tầm nghe của các
trưởng-lão của thành đó; và họ sẽ đem kẻ đó vào
thành cùng họ và cho nó một chỗ, ngõ hầu kẻ đó có
thể sống ở giữa họ. 5Bấy giờ nếu kẻ báo-thù máu
đuổi theo người đó, thì họ sẽ chẳng được nộp kẻ
ngộ-sát vào tay kẻ báo-thù máu đó, vì kẻ ấy đã đánh
hạ người lân-cận của hắn không dự-tính trước và
trước kia đã chẳng ghét người đó. 6Và kẻ ấy sẽ ở
trong thành đó cho đến khi hắn đứng trước mặt hộichúng để chịu phán-xét, cho đến khi thầy tế-lễ
thượng-phẩm trong những ngày đó chết. Đoạn kẻ
ngộ-sát ấy sẽ trở về chính thành của hắn và về chính
nhà của hắn, về lại thành mà kẻ ấy đã bỏ trốn từ
đó.'"

nghĩa là: vì lãnh thổ của các con trai Đan nhiều hơn là
được chia
1

Giô-suê 20.7-21.13

Joshua 20.7-21.13

7Thế là họ để riêng ra Kê-đe ở Ga-li-lê trong xứ đồi

7So they set apart Kedesh in Galilee in the hill

núi Nép-ta-li và Si-chem trong xứ đồi núi Ép-ra-im,
và Ki-ri-át-A-ra-ba (đó là Hếp-rôn) trong xứ đồi núi
Giu-đa. 8Và bên kia sông Giô-đanh về phía đông
Giê-ri-cô, họ lập Bết-xe trong vùng hoang-vu trên
đồng-bằng từ chi-tộc Ru-bên, Ra-mốt trong Ga-la-át
từ chi-tộc Gát, và Gô-lan trong Ba-san từ chi-tộc
Ma-na-se. 9Đấy là những thành được chỉ-định cho
tất cả các con trai Y-sơ-ra-ên và cho người lạ tạmtrú giữa họ, để hễ ai không cố ý giết một người nào
có thể chạy trốn ở đó, và không chết bởi tay của kẻ
báo-thù máu cho đến khi kẻ ấy đứng trước mặt hộichúng.

country of Naphtali and Shechem in the hill country
of Ephraim, and Kiriath-arba (that is, Hebron) in the
hill country of Judah. 8And beyond the Jordan east
of Jericho, they set Bezer in the wilderness on the
plain from the tribe of Reuben, and Raw-roth' in
Gilead from the tribe of Gad, and Golan in Bashan
from the tribe of Manasseh. 9These were the
appointed cities for all the sons of Israel and for the
stranger who sojourns among them, that whoever
kills any person unintentionally may flee there, and
not die by the hand of the avenger of blood until he
stands before the congregation.

Bốn mươi tám thành của người Lê-vi (21.1-21.42)

Forty-eight cities of the Levite (21.1-21.42)
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1Đoạn các đầu-trưởng của các thân-phụ của
những người Lê-vi đến gần thầy tế-lễ Ê-lê-a-sa, và
Giô-suê con trai của Nun và các đầu-trưởng của các
thân-phụ của những chi-tộc các con trai Y-sơ-ra-ên.
2Và họ nói với các vị đó ở Si-lô trong đất Ca-na-an,
rằng: "Đức GIA-VÊ đã truyền bởi bàn tay của Môise để cho chúng tôi các thành để sống trong đó, với
các đất đồng cỏ cho gia-súc chúng tôi." 3Vì vậy các
con trai Y-sơ-ra-ên cho những người Lê-vi từ của
thừa-kế của họ các thành này với các đất đồng cỏ
của chúng, theo miệng của Đức GIA-VÊ. 4Lúc ấy
thăm tới cho các gia-đình những người Kê-hát. Và
các con trai của thầy tế-lễ A-rôn, thuộc các người
Lê-vi, có 13 thành bởi bắt thăm từ chi-tộc Giu-đa và
từ chi-tộc Si-mê-ôn và từ chi-tộc Bên-gia-min. 5Và
phần còn lại các con trai Kê-hát có 10 thành bởi bắt
thăm từ các gia-đình thuộc chi-tộc Ép-ra-im và từ
chi-tộc Đan và từ phân nửa chi-tộc Ma-na-se. 6Và
các con trai Ghẹt-sôn có 13 thành bởi bắt thăm từ
các gia-đình thuộc chi-tộc Y-sa-ca và từ chi-tộc A-se
và từ chi-tộc Nép-ta-li và từ phân nửa chi-tộc Mana-se ở Ba-san. 7Những con trai Mê-ra-ri theo các
gia-đình của họ có 12 thành từ chi-tộc Ru-bên và từ
chi-tộc Gát và từ chi-tộc Sa-bu-lôn. 8Bấy giờ các
con trai Y-sơ-ra-ên đã ban bởi bắt thăm cho những
người Lê-vi các thành nầy với các đất đồng cỏ của
họ, như Đức GIA-VÊ đã truyền bởi bàn tay của
Môi-se.
9Và họ đã cho các thành này được nêu danh ở đây từ
chi-tộc các con trai Giu-đa và từ chi-tộc các con trai
Si-mê-ôn; 10và chúng để cho các con trai A-rôn,
một trong các gia-đình các người Kê-hát, thuộc các
con trai của Lê-vi, vì thăm ấy là của họ trước nhất.
11Như vậy người ta đã cho họ Ki-ri-át-A-ra-ba, Ara-ba là cha của A-nác (đó là Hếp-rôn), trong xứ đồi
núi của Giu-đa, với các đất đồng cỏ xung-quanh nó.
12Song những cánh đồng của thành đó và các làng
của nó, họ đã cho Ca-lép con trai của Giê-phu-nê
làm tài-sản của ông ấy.
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13Thế là họ cho các con trai của thầy tế-lễ A-rôn,

13So to the sons of Aaron the priest they gave

Hếp-rôn, thành ẩn-náu cho kẻ ngộ-sát, với các đất
đồng cỏ của nó, và Líp-na với các đất đồng cỏ của
nó,

Hebron, the city of refuge for the manslayer, with its
pasture lands, and Libnah with its pasture lands,

1Then the heads of fathers of the Levites
approached Eleazar' the priest and Joshua the son of
Nun and the heads of fathers of the tribes of the sons
of Israel. 2And they spoke to them at Shiloh in the
land of Canaan, saying, "YHWH commanded by the
hand of Moses to give us cities to live in, with their
pasture lands for our cattle. 3So the sons of Israel
gave the Levites from their inheritance these cities
with their pasture lands, according to the mouth of
YHWH. 4Then the lot came out for the families of
the Kohathites. And the sons of Aaron the priest,
who were of the Levites, had thirteen cities by lot
from the tribe of Judah and from the tribe of the
Shim-o-nee' and from the tribe of Benjamin. 5And
the rest of the sons of Keh-hawth' had ten cities by
lot from the families of the tribe of Ephraim and
from the tribe of Dan and from the half-tribe of
Manasseh. 6And the sons of Gershon had thirteen
cities by lot from the families of the tribe of Issachar
and from the tribe of Asher and from the tribe of
Naphtali and from the half-tribe of Manasseh in
Bashan. 7The sons of Merari according to their
families had twelve cities from the tribe of Reuben
and from the tribe of Gad and from the tribe of
Zebulun. 8Now the sons of Israel gave by lot to the
Levites these cities with their pasture lands, as
YHWH had commanded by the hand of Moses.
9And they gave these cities which are here

mentioned by name from the tribe of the sons of
Judah and from the tribe of the sons of Simeon;
10and they were for the sons of Aaron, one of the
families of the Kohathites, of the sons of Levi, for
the lot was theirs first. 11Thus they gave them
Kiriath-arba, Arba being the father of Anak (that is,
Hebron), in the hill country of Judah, with its
surrounding pasture lands.12But the fields of the city
and its villages, they gave to Caleb the son of
Jephunneh as his possession.

Joshua 21.14-21.36
14and Jattir with its pasture lands and Eshtemoa
with its pasture lands, 15and Holon with its pasture
lands and Debir with its pasture lands, 16and Ain

Giô-suê 21.14-21.36
14và Gia-tia với các đất đồng cỏ của nó và Ếch-têmô-a với các đất đồng cỏ của nó, 15và Hô-lôn với

with its pasture lands and Juttah with its pasture
lands and Beth-shemesh with its pasture lands; nine
cities from these two tribes. 17And from the tribe of
Benjamin, Gibeon with its pasture lands, Geba with
its pasture lands, 18Anathoth with its pasture lands
and Almon with its pasture lands; four cities. 19All
the cities of the sons of Aaron, the priests, were
thirteen cities with their pasture lands.

các đất đồng cỏ của nó và Đê-bia với các đất đồng
cỏ của nó, 16và A-in với các đất đồng cỏ của nó và
Giu-ta với các đất đồng cỏ của nó và Bết-Sê-mết với
các đất đồng cỏ của nó; 9 thành từ 2 chi-tộc này.
17Và từ chi-tộc Bên-gia-min: Ga-ba-ôn với các đất
đồng cỏ của nó, Ghê-ba với các đất đồng cỏ của nó,
18A-na-tốt với các đất đồng cỏ của nó, và Anh-môn
với các đất đồng cỏ của nó; 4 thành. 19Tất cả các
thành của những con trai A-rôn, các thầy tế-lễ, 13
thành với các đất đồng cỏ của chúng.

20Then the cities from the tribe of Ephraim were

20Thế thì các thành từ chi-tộc Ép-ra-im được phân

allotted to the families of the sons of Keh-hawth',
the Levites, even to the rest of the sons of Kehhawth'. 21And they gave them Shechem, the city of
refuge for the manslayer, with its pasture lands, in
the hill country of Ephraim, and Gezer with its
pasture lands, 22and Kibzaim with its pasture lands
and Beth-horon with its pasture lands; four cities.
23And from the tribe of Dan, Eltekeh with its
pasture lands, Gibbethon with its pasture lands,
24Aijalon with its pasture lands, Gath-rimmon with
its pasture lands; four cities. 25And from the halftribe of Manasseh, they allotted Taanach with its
pasture lands and Gath-rimmon with its pasture
lands; two cities. 26All the cities with their pasture
lands for the families of the rest of the sons of Kehhawth' were ten.
27And to the sons of Gershon, one of the families of
the Levites, from the half-tribe of Manasseh, they
gave Golan in Bashan, the city of refuge for the
manslayer, with its pasture lands, and Beeshterah
with its pasture lands; two cities. 28And from the
tribe of Issachar, they gave Kishion with its pasture
lands, Daberath with its pasture lands, 29Jarmuth
with its pasture lands, En-gannim with its pasture
lands; four cities. 30And from the tribe of Asher they
gave Mishal with its pasture lands, Abdon with its
pasture lands, 31Helkath with its pasture lands and
Rehob with its pasture lands; four cities. 32And from
the tribe of Naphtali, they gave Kedesh in Galilee,
the city of refuge for the manslayer, with its pasture
lands and Hammoth-dor with its pasture lands and
Kartan with its pasture lands; three cities. 33All the
cities of the Gershonites according to their families
were thirteen cities with their pasture lands.

chia cho các gia-đình những con trai Kê-hát, các
người Lê-vi, tức là phần còn lại các con trai Kê-hát.
21Và họ cho chúng Si-chem, thành ẩn-náu cho kẻ
ngộ-sát, với các đất đồng cỏ của nó, trong xứ đồi núi
Ép-ra-im, và Ghê-xe với các đất đồng cỏ của nó,
22và Kíp-sa-im với các đất đồng cỏ của nó và Bếthô-rôn với các đất đồng cỏ của nó; 4 thành. 23Và từ
chi-tộc Đan: Ên-the-kê với các đất đồng cỏ của nó,
Ghi-bê-thôn với các đất đồng cỏ của nó, 24A-gia-lôn
với các đất đồng cỏ của nó, Gát-Rim-môn với các
đất đồng cỏ của nó; 4 thành. 25Và từ phân-nửa chitộc Ma-na-se: Ta-nác với các đất đồng cỏ của nó và
Gát-Rim-môn với các đất đồng cỏ của nó; 2 thành.
26Tất cả các thành với các đất đồng cỏ của họ cho
các gia-đình còn lại trong các con trai Kê-hát là 10.

34And to the families of the sons of Merari, the rest

34Và người ta cho các gia-đình của các con trai Mê-

of the Levites, they gave from the tribe of Zebulun,
Jokneam with its pasture lands and Kartah with its
pasture lands, 35Dimnah with its pasture lands,
Nahalal with its pasture lands; four cities. 36And
from the tribe of Reuben, they gave Bezer with its
pasture lands and Jahaz with its pasture lands,

ra-ri, phần còn lại các người Lê-vi, từ chi-tộc Sa-bulôn: Giốc-nê-am với các đất đồng cỏ của nó, Cạt-ta
với các đất đồng cỏ của nó, 35Đim-na với các đất
đồng cỏ của nó, Na-ha-la với các đất đồng cỏ của
nó; 4 thành. 36Và từ chi-tộc Ru-bên, họ cho Bết-xe
với các đất đồng cỏ của nó và Gia-hát với các đất
đồng cỏ của nó,

27Và người ta cho các con trai của Ghẹt-sôn, một

trong các gia-đình những người Lê-vi, từ phân nửa
chi-tộc Ma-na-se, họ cho Gô-lan trong Ba-san, thành
ẩn-náu cho kẻ ngộ-sát, với các đất đồng cỏ của nó,
và Bết-ê-ra với các đất đồng cỏ của nó; 2 thành.
28Và từ chi-tộc Y-sa-ca họ cho: Ki-si-ôn với các đất
đồng cỏ của nó, Đáp-rát với các đất đồng cỏ của nó,
29Giạt-mút với các đất đồng cỏ của nó, Ên-Ga-nim
với các đất đồng cỏ của nó; 4 thành. 30Từ chi-tộc Ase, họ cho Mi-sê-anh với các đất đồng cỏ của nó,
Áp-đôn với các đất đồng cỏ của nó, 31Hên-cát với
các đất đồng cỏ của nó, và Rê-hốp với các đất đồng
cỏ của nó; 4 thành. 32Và từ chi-tộc Nép-ta-li, họ cho
Kê-đe ở Ga-li-lê, thành ẩn-náu cho kẻ ngộ-sát với
các đất đồng cỏ của nó, Ha-mốt-Đô-rơ với các đất
đồng cỏ của nó và Cạt-than với các đất đồng cỏ của
nó; 3 thành. 33Tất cả các thành các người Ghẹt-sôn
theo các gia-đình của họ là 13 thành với các đất
đồng cỏ của chúng.

Giô-suê 21.37-22.6

Joshua 21.37-22.6

37Kê-đê-mốt với các đất đồng cỏ của nó, và Mêphát với các đất đồng cỏ của nó; 4 thành. 38Và từ

37Kedemoth with its pasture lands and Mephaath
with its pasture lands; four cities. 38And from the

chi-tộc Gát, họ cho Ra-mốt trong Ga-la-át, thành ẩnnáu cho kẻ ngộ-sát, với cánh đồng cỏ của nó, Maha-na-im với các đất đồng cỏ của nó, 39Hết-bôn với
các đất đồng cỏ của nó, Gia-ê-xe với các đất đồng cỏ
của nó; tất cả 4 thành. 40Đấy là tất cả các thành của
các con trai Mê-ra-ri theo các gia-đình của họ, phần
còn lại của các gia-đình các người Lê-vi; và thăm
chia của họ là 12 thành.

tribe of Gad, they gave Raw-moth' in Gilead, the
city of refuge for the manslayer, with its pasture
lands and Mahanaim with its pasture lands,
39Heshbon with its pasture lands, Jazer with its
pasture lands; four cities in all. 40All these were the
cities of the sons of Merari according to their
families, the rest of the families of the Levites; and
their lot was 12 cities.

41Tất cả các thành các người Lê-vi ở giữa tài-sản

41All the cities of the Levites in the midst of the

các con trai Y-sơ-ra-ên là 48 thành với các đất đồng
cỏ của chúng. 42Mỗi một thành này đều có các đất
đồng cỏ bao-quanh nó; tất cả các thành này là như
vậy.
Chúa ban cho quốc-gia hòa-bình (21.43-21.45)
43Thế là Đức GIA-VÊ cho Y-sơ-ra-ên tất cả đất mà
Ngài đã thề cho tổ-phụ của họ và họ đã chiếm-hữu
nó và sống trong nó. 44Và Đức GIA-VÊ cho họ sự
nghỉ-ngơi ở mọi phía, theo mọi điều mà Ngài đã thề
cùng tổ-phụ của họ, và chẳng có một ai trong tất cả
những kẻ thù của họ đã đứng trước mặt họ; Đức
GIA-VÊ đã phó tất cả những kẻ thù của họ vào tay
họ. 45Chẳng một lời từ mọi lời lành mà Đức GIAVÊ đã phán cùng nhà Y-sơ-ra-ên chẳng thành; tất cả
đều đã xảy ra.

possession of the sons of Israel were forty-eight
cities with their pasture lands. 42These cities each
had its surrounding pasture lands; thus it was with
all these cities.
The Lord gives the nation peace (21.43-21.45)
43So YHWH gave Israel all the land which He had
sworn to give to their fathers, and they possessed it
and lived in it. 44And YHWH gave them rest on
every side, according to all that He had sworn to
their fathers, and no one of all their enemies stood
before them; YHWH gave all their enemies into
their hand. 45Not a word from every good word
which YHWH had spoken to the house of Israel
failed; all came to pass.

3. Các chi-tộc phương đông xây bàn-thờ (22.122.34)

3. The eastern tribes build an altar (22.1-22.34)

Hai chi-tộc rưỡi trở về (22.1-22.9)

Two tribes and the half-tribe return (22.1-22.9)

1Đoạn Giô-suê gọi các người Ru-bên và các
người Gát, và phân nửa chi-tộc Ma-na-se đến, 2và
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nói với họ: "Các ngươi đã giữ mọi điều mà Môi-se
tôi-tớ của Đức GIA-VÊ đã truyền cho các ngươi, và
đã lắng nghe tiếng của ta trong mọi điều mà ta đã
truyền cho các ngươi. 3Các ngươi đã chẳng bỏ rơi
anh em của các ngươi trong nhiều ngày này cho đến
hôm nay, nhưng đã giữ nhiệm-vụ về điều-răn của
GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của các ngươi. 4Và bây
giờ GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của các ngươi đã ban
sự nghỉ-ngơi cho anh em các ngươi, như Ngài đã
phán cùng họ; bởi vậy bây giờ hãy trở lại và đi về
lều của các ngươi, đến đất sở-hữu của các ngươi, mà
Môi-se tôi-tớ của Đức GIA-VÊ đã cho các ngươi
vượt xa hơn sông Giô-đanh. 5Chỉ rất cẩn-thận tuân
theo điều-răn và luật-pháp mà Môi-se tôi-tớ của Đức
GIA-VÊ đã truyền cho các ngươi, để thương-yêu
GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của các ngươi và bước đi
trong mọi đường-lối của Ngài và giữ các điều-răn
của Ngài, và nắm chặt Ngài và phụng-sự Ngài với
hết cả tâm của các ngươi và với hết cả hồn của các
ngươi." 6Thế là, Giô-suê chúc phước họ và sai họ đi,
và họ đi về các lều của họ.

said to them, "Ye have kept all that Moses the
servant of YHWH commanded you, and have
listened to my voice in all that I commanded you.
3Ye have not forsaken your brothers these many
days to this day, but have kept the charge of the
commandment of YHWH your God. 4And now
YHWH your God has given rest to your brothers, as
He spoke to them; therefore turn now and go to your
tents, to the land of your possession, which Moses
the servant of YHWH gave you beyond the Jordan.
5Only be very careful to observe the commandment
and the law which Moses the servant of YHWH
commanded you, to love YHWH your God and walk
in all His ways and keep His commandments and
hold fast to Him and serve Him with all your heart
and with all your soul." 6So Joshua blessed them
and sent them away, and they went to their tents.

1Then Joshua summoned the Reubenites, and
the Gadites and the half-tribe of Manasseh, 2and

Joshua 22.7-22.18

Giô-suê 22.7-22.18

7Now to the one half-tribe of Manasseh, Moses had

7Bấy giờ, một phân nửa chi-tộc này của Ma-na-se,

given a possession in Bashan, but to the other half
Joshua gave a possession among their brothers
westward beyond the Jordan. So when Joshua sent
them away to their tents, he blessed them, 8and said
to them, saying, "Return to your tents with great
riches and with very much livestock, with silver,
gold, bronze, iron, and with very many clothes;
divide the spoil of your enemies with your brothers."
9And the sons of Reuben and the sons of Gad and
the half-tribe of Manasseh returned home and
departed from the sons of Israel at Shiloh which is in
the land of Canaan, to go to the land of Gilead, to
the land of their possession which they had
possessed, according to the mouth of YHWH by the
hand of Moses.

Môi-se đã cho tài-sản trong Ba-san, nhưng một phân
nửa kia, Giô-suê cho tài-sản giữa anh em của họ về
phía tây vượt xa hơn sông Giô-đanh. Vì vậy khi
Giô-suê cho họ về các lều của họ, ông chúc phước
họ, 8ông nói với họ, rằng: "Hãy trở về lều của các
ngươi với sự giàu kết sụ và với rất nhiều gia-súc, với
bạc, vàng, đồng, sắt, và với rất nhiều quần-áo; hãy
chia chiến-lợi-phẩm từ các kẻ thù của các ngươi với
anh em các ngươi." 9Các con trai Ru-bên và các con
trai Gát và phân nửa những người Ma-na-se trở về
nhà và rời khỏi các con trai Y-sơ-ra-ên ở Si-lô trong
đất Ca-na-an, để đi đến đất Ga-la-át, đến đất thuộc
về tài-sản của họ mà họ đã chiếm-hữu, theo miệng
của Đức GIA-VÊ bởi bàn tay của Môi-se.

The offensive altar (22.10-22.34)
10And when they came to the region of the Jordan
which is in the land of Canaan, the sons of Reuben
and the sons of Gad and the half-tribe of Manasseh
built an altar there by the Jordan, a large altar in
appearance. 11And the sons of Israel heard it saying,
"Behold the sons of Reuben and the sons of Gad and
the half-tribe of Manasseh have built an altar at the
front of the land of Canaan in the region of the
Jordan, on the side belonging to the sons of Israel."
12And when the sons of Israel heard of it, the whole
congregation of the sons of Israel gathered
themselves at Shiloh, to go up against them in war.

Cái bàn-thờ làm phiền lòng nhau (22.10-22.34)
10Và khi họ đến vùng sông Giô-đanh ở trong đất
Ca-na-an, các con trai Ru-bên và các con trai Gát và
phân nửa chi-tộc Ma-na-se xây một bàn-thờ ở đó
cạnh sông Giô-đanh, một bàn-thờ kềnh càng. 11Và
các con trai Y-sơ-ra-ên nghe rằng: "Kìa, các con trai
Ru-bên và các con trai Gát và phân nửa chi-tộc Mana-se vừa xây một bàn-thờ ở mặt tiền của đất Ca-naan trong vùng sông Giô-đanh, về phía thuộc về các
con trai Y-sơ-ra-ên." 12Và khi các con trai Y-sơ-raên nghe được, toàn-thể hội-chúng các con trai Y-sơra-ên họp nhau lại ở Si-lô, để đi lên chống chúng
bằng chiến tranh.

13Then the sons of Israel sent to the sons of Reuben

13Đoạn các con trai Y-sơ-ra-ên vời các con trai Ru-

and to the sons of Gad and to the half-tribe of
Manasseh, into the land of Gilead, Phinehas the son
of Eleazar' the priest, 14and with him ten chiefs, one
chief for each father's household from each of the
tribes of Israel; and each one of them was the head
of his father's household among the thousands of
Israel. 15And they came to the sons of Reuben and
to the sons of Gad and to the half-tribe of Manasseh,
to the land of Gilead, and they spoke with them
saying, 16"Thus says the whole congregation of
YHWH, 'What is this unfaithful act which ye have
committed against the God of Israel, turning away
from following YHWH this day, by building
yourselves an altar, to rebel against YHWH this
day? 17Is not the iniquity of Peor little for us, from
which we have not cleansed ourselves to this day,
although a plague came on the congregation of
YHWH, 18that ye must turn away this day from
following YHWH? And it will come about if ye
rebel against YHWH today, that He will be angry
with the whole congregation of Israel tomorrow.

bên tới, các con trai Gát tới, và phân nửa chi-tộc
Ma-na-se tới, trong đất Ga-la-át, Phi-nê-a con trai
của thầy tế-lễ Ê-lê-a-sa, 14và với người có 10 thủlãnh, một thủ-lãnh cho một gia-hộ mỗi tổ-phụ từ
mỗi một chi-tộc Y-sơ-ra-ên; và mỗi người trong bọn
là đầu-trưởng của gia-hộ tổ-phụ của họ trong hàng
ngàn của Y-sơ-ra-ên. 15Và họ đến cùng các con trai
Ru-bên và cùng các con trai Gát và cùng phân nửa
chi-tộc Ma-na-se, đến đất Ga-la-át, và họ nói với
chúng, rằng: 16"Toàn-thể hội-chúng của Đức GIAVÊ nói như vầy: 'Hành-động không trung-tín này là
gì mà các ngươi đã phạm nghịch lại Đức Chúa
TRỜI của Y-sơ-ra-ên, bỏ việc theo Đức GIA-VÊ
ngày nay, bằng cách tự mình xây một bàn-thờ, để
phản-loạn chống lại Đức GIA-VÊ ngày nay? 17Há
cái tội ở Phê-ô là nhỏ đối với chúng ta, mà chúng ta
đã chẳng tự mình rửa sạch cho đến ngày này, mặc
dầu một bịnh dịch đã đến trên hội-chúng của Đức
GIA-VÊ, 18để ngày này các ngươi phải bỏ việc theo
Đức GIA-VÊ sao? Và sẽ xảy ra nếu các ngươi nổiloạn chống lại Đức GIA-VÊ ngày nay, rằng: Ngài sẽ
giận toàn-thể hội-chúng Y-sơ-ra-ên ngày mai.

Giô-suê 22.19-22.29

Joshua 22.19-22.29

19Tuy nhiên, nếu đất sở-hữu của các ngươi ô-uế, thì

19If, however, the land of your possession is

hãy, cho chính các ngươi, vượt vào đất sở-hữu của
Đức GIA-VÊ, nơi có đền-tạm của Đức GIA-VÊ, và
hãy lấy sở-hữu giữa chúng ta. Chỉ đừng nổi-loạn
chống lại Đức GIA-VÊ, hay nổi-loạn chống lại
chúng ta bởi việc xây một bàn-thờ cho chính các
ngươi, thêm vào cái đền-thờ của GIA-VÊ Đức Chúa
TRỜI chúng ta. 20Phải chăng A-can con trai của Xêrách đã chẳng hành-động không trung-tín trong các
vật bị cấm, và cơn thịnh-nộ đã giáng trên tất cả hộichúng Y-sơ-ra-ên? Và nó đã chẳng diệt-vong một
mình trong tội của nó.'"

unclean, then cross for yourselves into the land of
the possession of YHWH, where YHWH's
tabernacle abides, and take possession among us.
Only do not rebel against YHWH, or rebel against
us by building an altar for yourselves, besides the
altar of YHWH our God. 20Did not Achan the son
of Zerah act unfaithfully in the things under the ban,
and wrath fall on all the congregation of Israel?
And that man did not perish alone in his iniquity.'"

21Thế thì các con trai Ru-bên và các con trai Gát và

21Then the sons of Reuben and the sons of Gad and

phân nửa chi-tộc Ma-na-se trả lời, nói với các đầutrưởng hàng ngàn của Y-sơ-ra-ên: 22"Hỡi Đấng
Toàn-năng, hỡi Đức Chúa TRỜI, hỡi Đức GIA-VÊ,
hỡi Đấng Toàn-năng, hỡi Đức Chúa TRỜI, hỡi Đức
GIA-VÊ! Ngài biết, và xin chính Y-sơ-ra-ên biết!
Nếu đã là nổi-loạn, hoặc là hành-động không trungtín chống Đức GIA-VÊ, xin Chúa đừng cứu chúng
tôi ngày này! 23Nếu chúng tôi đã xây cho mình một
bàn-thờ để bỏ đi không theo Đức GIA-VÊ nữa, hoặc
nếu để dâng một của-lễ thiêu hay của-lễ thóc lúa
trên nó, hay nếu để dâng các tế vật của những của-lễ
bình-an trên nó, xin Đức GIA-VÊ chính Ngài đòi
nó. 24Nhưng quả thật chúng tôi đã làm điều này ra
từ mối quan-tâm, từ một lý-do, rằng: 'Trong thờigian sắp đến các con trai của anh em có thể nói với
các con trai của chúng tôi: 'Các ngươi có liên hệ gì
với Đức GIA-VÊ, Đức Chúa TRỜI của Y-sơ-ra-ên?
25Vì Đức GIA-VÊ đã làm Giô-đanh thành biên-giới
giữa chúng ta và các ngươi, các con trai của Ru-bên
và các con trai của Gát; các ngươi chẳng có một
phần nào trong Đức GIA-VÊ.' Thế là các con trai
của anh em có thể khiến các con trai của chúng tôi
hết kinh-sợ Đức GIA-VÊ. 26Bởi vậy chúng tôi đã
nói: 'Chúng ta hãy chuẩn-bị để xây cho mình một cái
bàn-thờ, chẳng vì của-lễ thiêu hay vì tế vật; 27đúng
hơn nó sẽ là một chứng-cớ giữa chúng tôi với anh
em và giữa các thế-hệ của chúng ta sau chúng ta, để
chúng ta phải làm việc phục-vụ Đức GIA-VÊ trước
mặt Ngài với các của-lễ thiêu của chúng ta, với các
tế vật của chúng ta, và với các của-lễ bình-an của
chúng ta, để các con trai của anh em chẳng có thể
nói với các con trai của chúng tôi trong thời-gian sắp
đến rằng: 'Các ngươi chẳng có một phần nào trong
Đức GIA-VÊ."' 28Bởi vậy chúng tôi đã nói: 'Cũng
sẽ xảy ra: nếu họ nói điều này cùng chúng ta hay
cùng các thế hệ của chúng ta trong thời-gian sắp
đến, thì chúng ta sẽ nói: "Hãy nhìn cái bản sao của
cái bàn-thờ của Đức GIA-VÊ mà tổ-phụ chúng tôi
đã làm, chẳng vì của-lễ thiêu hay vì tế vật; đúng hơn
nó sẽ là một chứng-cớ giữa chúng tôi với anh em"'
29Không khi nào chúng tôi dám nổi-loạn chống Đức
GIA-VÊ và bỏ đi không theo Đức GIA-VÊ ngày
này, bởi việc xây một bàn-thờ vì của-lễ thiêu, vì
của-lễ thóc lúa hay vì tế vật, thêm vào cái đền-thờ
của GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của chúng ta ở phía
trước đền-tạm của Ngài."

the half-tribe of Manasseh answered, and spoke to
the heads of the thousands of Israel. 22"The Mighty
One, God, YHWH, the Mighty One, God, YHWH!
He knows, and may Israel itself know. If it was in
rebellion, or if in an unfaithful act against YHWH
do not Thou save us this day! 23If we have built us
an altar to turn away from following YHWH, or if to
offer a burnt offering or grain offering on it, or if to
offer sacrifices of peace offerings on it, may YHWH
Himself require it. 24But truly we have done this out
of concern, from a reason, saying, 'In time to come
your sons may say to our sons, saying, "What have
ye to do with YHWH, the God of Israel? 25For
YHWH has made the Jordan a border between us
and you, ye sons of Reuben and sons of Gad; ye
have no portion in YHWH." So your sons may make
our sons stop fearing YHWH.' 26Therefore we said,
'Let us prepare to build for ourselves an altar, not for
burnt offering or for sacrifice; 27rather it shall be a
witness between us and you and between our
generations after us, that we are to perform the
service of YHWH before Him with our burnt
offerings, and with our sacrifices and with our peace
offerings, that your sons may not say to our sons in
tim to come, "Ye have no portion in YHWH."'
28Therefore we said, 'It shall also come about if they
say this to us or to our generations in time to come,
then we shall say, "See the copy of the altar of
YHWH which our fathers made, not for burnt
offering or for sacrifice; rather it is a witness
between us and you." ' 29Far be it from us that we
should rebel against YHWH and turn away from
following YHWH this day, by building an altar for
burnt offering, for grain offering or for sacrifice,
besides the altar of YHWH our God which is before
His tabernacle."

Joshua 22.30-23.8

Giô-suê 22.30-23.8

30So when Phinehas the priest and the leaders of the

30Thế là khi thầy tế-lễ Phi-nê-a và các thủ-lãnh của

congregation, even the heads of the thousands of
Israel who were with him, heard the words which
the sons of Reuben and the sons of Gad and the sons
of Manasseh spoke, it pleased them. 31And Phinehas
the son of Eleazar' the priest said to the sons of
Reuben and to the sons of Gad and to the sons of
Manasseh, "Today we know that YHWH is in our
midst, because ye have not committed this unfaithful
act against YHWH; now ye have delivered the sons
of Israel from the hand of YHWH." 32Then Peenekh-aws the son of Eleazar' the priest and the
leaders returned from the sons of Reh-oo-bane and
from the sons of Gad, from the land of Gilead, to the
land of Canaan, to the sons of Israel, and brought
back word to them. 33And the word pleased the sons
of Israel, and the sons of Israel blessed God; and
they did not speak of going up against them in war,
to destroy the land in which the sons of Reuben and
the sons of Gad were living. 34And the sons of
Reuben and the sons of Gad called the altar Witness;
"For," they said, ''it is a witness between us that
YHWH is God."

hội-chúng, tức là các đầu-trưởng hằng ngàn của Ysơ-ra-ên đi với người, đã nghe các lời mà các con
trai của Ru-bên và các con trai của Gát và các con
trai của Ma-na-se nói, nó làm vui lòng họ. 31Và thầy
tế-lễ Phi-nê-a con trai của Ê-lê-a-sa nói với các con
trai của Ru-bên và với các con trai của Gát và với
các con trai Ma-na-se: "Hôm nay chúng tôi biết rằng
Đức GIA-VÊ ở giữa chúng ta, vì anh em đã chẳng
dính vào hành-động không chung-thủy này chống lại
Đức GIA-VÊ; bây giờ anh em đã giải-phóng các con
trai Y-sơ-ra-ên khỏi bàn tay Đức GIA-VÊ." 32Đoạn
Phi-nê-a con trai của thầy tế-lễ Ê-lê-a-sa và các
lãnh-tụ trở lại từ các con trai Ru-bên và các con trai
Gát, từ đất Ga-la-át, tới đất Ca-na-an, đến cùng các
con trai Y-sơ-ra-ên, và đem lời này về cho họ. 33Và
lời này làm vui lòng các con trai Y-sơ-ra-ên, các con
trai Y-sơ-ra-ên bèn chúc-tụng Đức Chúa TRỜI; và
họ chẳng nói về việc đi lên chống chúng bằng chiến
tranh, để phá-hủy mảnh đất trong đó các con trai Rubên và các con trai Gát đang sống. 34các con trai
Ru-bên và các con trai Gát gọi cái bàn-thờ đó là
Chứng Cớ; "Vì ấy là một chứng cớ giữa chúng ta
rằng Đức GIA-VÊ là Đức Chúa TRỜI."

4. Joshua's last message (23.1-23.33)

4. Thông-điệp cuối cùng của Giô-suê (23.1-23.33)

Joshua addresses the leaders (23.1-23.16)

Giô-suê huấn dụ các người lãnh-đạo (23.1-23.16)

23

1Now it came about after many days, when

23 1Bấy giờ xảy ra sau nhiều ngày, khi Đức GIA-

YHWH had given rest to Israel from all their
enemies from round about, and Joshua was old,
advanced in years, 2that Joshua called for all Israel,
for their elders and their heads and their judges and
their officers, and said to them, "I am old, advanced
in years. 3And ye have seen all that YHWH your
God has done to all these nations because of you, for
YHWH your God is He who has been fighting for
you. 4See, I have apportioned to you these nations
which remain as an inheritance for your tribes, with
all the nations which I have cut off, from the Jordan
even to the Great Sea toward the setting of the sun.
5And YHWH your God, He shall thrust them out
from before you and drive them before you; and ye
shall possess their land, just as YHWH your God
spoke to you. 6Be very firm, then, to keep and do all
that is written in the book of the law of Moses, so
that ye may not turn aside from it to the right hand
or to the left, 7in order that ye may not go among
these nations, these which remain among you, or
mention the name of their gods, or make anyone
swear by them, or serve them, or bow down to them.
8But ye are to cling to YHWH your God, as ye have
done to this day.

VÊ đã ban sự nghỉ-ngơi cho Y-sơ-ra-ên khỏi tất cả
các kẻ thù của họ ở khắp nơi, và Giô-suê đã già, rất
cao tuổi, 2rằng Giô-suê gọi tất cả Y-sơ-ra-ên đến,
gọi các trưởng-lão của họ đến và các đầu-trưởng của
họ và các thẩm-phán của họ và các sĩ-quan của họ,
và nói với họ: "Ta đã già, rất cao tuổi. 3Và các
ngươi đã thấy mọi điều mà GIA-VÊ Đức Chúa
TRỜI của các ngươi đã làm cho tất cả các dân-tộc
này bởi cớ các ngươi, vì chính GIA-VÊ Đức Chúa
TRỜI của các ngươi đã chiến-đấu cho các ngươi.
4Này, ta đã phân chia cho các ngươi các dân-tộc còn
lại này làm của thừa-kế cho các chi-tộc các ngươi,
với tất cả các dân-tộc mà ta đã diệt, từ Giô-đanh tới
cả Biển Lớn về phía mặt trời lặn. 5Và GIA-VÊ Đức
Chúa TRỜI của các ngươi, Ngài sẽ đẩy chúng ra
khỏi trước mặt các ngươi và đuổi chúng trước mặt
các ngươi; và các ngươi sẽ chiếm-hữu đất của
chúng, y như GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của các
ngươi đã phán cùng các ngươi. 6Thế thì, hãy rất
cương-quyết để giữ và làm mọi điều được viết trong
sách luật-pháp của Môi-se, ngõ hầu các ngươi không
có thể quay khỏi nó để qua bên hữu hay qua bên tả,
7để các ngươi không có thể đi giữa các dân-tộc(1) này
còn lại giữa các ngươi, hay nói đến tên các thần của
chúng, hay khiến người nào thề bởi chúng, hay
phục-vụ chúng, hay lạy chúng. 8Nhưng các ngươi
phải bám lấy GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của các
ngươi, như các ngươi đã làm tới ngày này.

nghĩa là: sống chung đụng, chung chạ với họ

1

Giô-suê 23.9-24.3

Joshua 23.9-24.3

9Vì Đức GIA-VÊ đã đuổi các dân-tộc mạnh và lớn

9For YHWH has driven out great and strong nations

ra khỏi trước mặt các ngươi; và về phần các ngươi,
chẳng một người nào đã đứng trước mặt các ngươi
tới ngày này. 10Một người trong các ngươi đánh bại
1 ngàn, vì chính GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của các
ngươi chiến-đấu cho các ngươi, y như Ngài đã phán
cùng các ngươi. 11Vì vậy hãy chuyên tâm chú ý đến
chính các ngươi để thương-yêu GIA-VÊ Đức Chúa
TRỜI của các ngươi. 12Vì nếu có bao giờ các ngươi
trở lại và bám lấy phần còn lại của các dân-tộc này,
tức là những kẻ còn lại giữa các ngươi, và kết-hôn
với chúng, ngõ hầu các ngươi đi giữa chúng và
chúng đi với các ngươi, 13hãy biết chắc rằng GIAVÊ Đức Chúa TRỜI của các ngươi sẽ chẳng đuổi
các dân-tộc này ra khỏi trước mặt các ngươi; nhưng
chúng sẽ là cái lưới và cái bẫy cho các ngươi, cây
roi vào hông các ngươi và gai trong mắt các ngươi,
cho đến khi các ngươi diệt-vong hết khỏi đất tốt này
mà GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI các ngươi cho các
ngươi.

from before you; and as for you, no man has stood
before you to this day. 10One of your men puts to
flight a thousand, for YHWH your God is He who
fights for you, just as He spoke to you. 11So take
diligent heed to yourselves to love YHWH your
God. 12For if ye ever go back and cling to the rest of
these nations, these which remain among you, and
intermarry with them, so that you go among them
and they with you, 13know with certainty that
YHWH your God will not continue to drive these
nations out from before you; but they shall be a
snare and a trap to you, and a whip on your sides
and thorns in your eyes, until ye perish from off this
good land which YHWH your God has given you.

14"Này, bây giờ, hôm nay ta sắp đi con đường của

14"Now behold, today I am going the way of all the

tất cả trái đất(1), và các ngươi biết trong tất cả tâm
của các ngươi và trong tất cả hồn của các ngươi rằng
không một lời trong tất cả các lời lành mà GIA-VÊ
Đức Chúa TRỜI của các ngươi đã phán về các
ngươi đã chẳng thành-tựu; tất cả đã xảy ra cho các
ngươi, không một lời nào đã thất bại. 15Và sẽ xảy ra
rằng đúng như tất cả những lời lành mà GIA-VÊ
Đức Chúa TRỜI của các ngươi đã phán cùng các
ngươi đã đến trên các ngươi, thế là Đức GIA-VÊ sẽ
đem trên các ngươi tất cả những đe-dọa, cho đến khi
Ngài đã diệt hết các ngươi khỏi đất tốt-lành này mà
GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của các ngươi đã cho các
ngươi. 16Khi các ngươi vi-phạm giao-ước của GIAVÊ Đức Chúa TRỜI của các ngươi, mà Ngài đã
truyền cho các ngươi, và đi phục-vụ các thần khác,
và lạy chúng, thì cơn giận của Đức GIA-VÊ sẽ bừng
bừng chống lại các ngươi, và các ngươi sẽ mau diệtvong khỏi đất tốt này mà Ngài đã cho các ngươi."

earth, and ye know in all your hearts and in all your
souls that not one word of all the good words which
YHWH your God spoke concerning you has failed;
all have come for you, not one word has failed.
15And it shall come about that just as all the good
words which YHWH your God spoke to you have
come upon you, so YHWH will bring upon you all
the threats, until He has destroyed you from off this
good land which YHWH your God has given you.
16When ye transgress the covenant of YHWH your
God, which He commanded you, and go and serve
other gods, and bow down to them, then the anger of
YHWH will burn against you, and ye shall perish
quickly from off the good land which He has given
you."

Giô-suê nói với tất cả dân-chúng (24.1-24.13)

Joshua addresses all the people (24.1-24.13)

24 1Đoạn Giô-suê tập-hợp tất cả các chi-tộc Y-sơ-

24 1Then Joshua gathered all the tribes of Israel to

ra-ên tại Si-chem, và vời đến các trưởng-lão Y-sơra-ên và các đầu-trưởng của họ và các thẩm-phán
của họ và các sĩ-quan của họ; và họ trình-diện trước
mặt Đức Chúa TRỜI. 2Và Giô-suê nói với tất cả
dân-chúng: "Đức GIA-VÊ, Đức Chúa TRỜI của Ysơ-ra-ên phán như vầy: 'Từ thời cổ-xưa, tổ-phụ của
các ngươi đã sống bên kia Sông Cái,(2) ấy là Tha-rê,
cha của Áp-ra-ham và cha của Na-cô, và đã phục-vụ
các thần khác. 3Đoạn Ta đã chọn tổ-phụ của các
ngươi Áp-ra-ham từ bên kia Sông, và dẫn nó qua tất
cả đất Ca-na-an và đã nhân lên dòng-dõi của nó và
đã cho nó Y-sác.

Shechem, and called for the elders of Israel and for
their heads and their judges and their officers; and
they presented themselves before God. 2And Joshua
said to all the people, "Thus says YHWH, the God
of Israel, 'From ancient times your fathers lived
beyond the River, namely Terah, the father of
Abraham and the father of Nahor, and they served
other gods. 3Then I took your father Abraham from
beyond the River, and led him through all the land
of Canaan, and multiplied his seed and gave him
Isaac.

1
2

nghĩa là: sắp chết giống mọi người khác
Sông Ơ-phơ-rát

Joshua 24.4-24.16

Giô-suê 24.4-24.16

4And to Isaac I gave Jacob and Esau, and to Esau I

4Và cho Y-sác Ta đã ban Gia-cốp và Ê-sau, và cho

gave Mount Seir, to possess it; but Jacob and his
sons went down to Egypt. 5Then I sent Moses and
Aaron, and I plagued Egypt according to what I did
in its midst; and afterward I brought you out. 6And I
brought your fathers out of Egypt, and ye came to
the sea; and Egypt pursued your fathers with
chariots and horsemen to the Sea of Reeds. 7But
when they cried out to YHWH, He put darkness
between you and the Egyptians, and brought the sea
upon them and covered them; and your own eyes
saw what I did in Egypt. And ye lived in the
wilderness for a long time. 8Then I brought you into
the land of the Amorites who lived beyond the
Jordan, and they fought with you; and I gave them
into your hand, and ye took possession of their land
when I destroyed them before you. 9Then Balak the
son of Zippor, king of Moab, arose and fought
against Israel, and he sent and summoned Balaam
the son of Beor to curse you. 10But I was not willing
to listen to Balaam. So he had to bless you, and I
delivered you from his hand. 11And ye crossed the
Jordan and came to Jericho; and the citizens of
Jericho fought against you, and the Amorite and the
Perizzite and the Canaanite and the Hittite and the
Girgashite, the Hivite and the Jebusite. Thus I gave
them into your hand. 12Then I sent the hornet before
you and it drove out the two kings of the Amorites
from before you, but not by your sword or your
bow. 13And I gave you a land on which ye had not
labored, and cities which ye had not built, and ye
have lived in them; ye are eating of vineyards and
olive groves which ye did not plant.'

Ê-sau Ta đã ban núi Sê-i-rơ, để chiếm-hữu nó;
nhưng Gia-cốp và các con trai của nó đã đi xuống
tới Ê-díp-tô. 5Đoạn Ta đã sai Môi-se và A-rôn, và
Ta đã gây họa cho Ê-díp-tô theo điều Ta đã gây ra
giữa nó; và sau đó Ta đã đem các ngươi ra. 6Và Ta
đã đem tổ-phụ của các ngươi ra khỏi Ê-díp-tô, và
các ngươi đến biển ấy; và Ê-díp-tô đuổi theo tổ-phụ
của các ngươi với chiến-xa và kỵ-binh tới Biển Sậy.
7Song khi họ kêu-cầu cùng Đức GIA-VÊ, Ngài đặt
sự tối-tăm giữa các ngươi và dân Ê-díp-tô, và đem
biển lấp lên chúng và bao-phủ chúng; và chính mắt
các ngươi đã thấy điều Ta đã làm trong Ê-díp-tô. Và
các ngươi đã sống trong vùng hoang-vu một thờigian lâu. 8Đoạn Ta đã đem các ngươi vào đất của
dân A-mô-rít, là dân đã sống bên kia Giô-đanh; và
chúng đánh nhau với các ngươi; và Ta đã phó chúng
vào tay các ngươi, và các ngươi đã chiếm đất của
chúng làm sở-hữu khi Ta phá-hủy chúng trước mặt
các ngươi. 9Lúc đó Ba-lác con trai của Xếp-bô, vua
Mô-áp, chỗi dậy đánh lại Y-sơ-ra-ên, và hắn sai gọi
Bi-lê-am con trai của Bê-ô tới để rủa-sả các ngươi.
10Nhưng Ta đã chẳng muốn nghe Bi-lê-am. Vì vậy
nó phải chúc phước cho các ngươi, và Ta đã giảiphóng các ngươi khỏi tay của nó. 11Các ngươi bèn
qua sông Giô-đanh và tới Giê-ri-cô; và các công-dân
Giê-ri-cô đánh lại các ngươi, và người A-mô-rít và
người Phê-rê-sít và người Ca-na-an và người Hê-tít
và người Ghi-rê-ga-sít, người Hê-vít và người Giêbu. Như vậy Ta đã giao chúng vào bàn tay của các
ngươi. 12Đoạn Ta đã sai ong-lỗ đi trước các ngươi,
và nó đuổi 2 vua dân A-mô-rít ra khỏi trước mặt các
ngươi, không bởi gươm của ngươi hay cung của
ngươi. 13Và Ta đã cho các ngươi đất mà trên đó các
ngươi đã chẳng làm việc mệt nhọc, và các thành mà
các ngươi đã chẳng xây, và các ngươi đã sống trong
chúng; các ngươi đang ăn trái các vườnnho và các
vườn ô-li-ve mà các ngươi đã chẳng trồng.'

"We will serve YHWH" (24.14-24.28)
14"Now, therefore, fear YHWH and serve Him in
sincerity and truth; and put away the gods which
your fathers served beyond the River and in Egypt,
and serve YHWH. 15And if it is disagreeable in
your sight to serve YHWH, choose for yourselves
today whom ye will serve: whether the gods which
your fathers served which were beyond the River, or
the gods of the Amorites in whose land ye are
living; but as for me and my house, we will serve
YHWH."

"Chúng tôi sẽ phụng-sự Đức GIA-VÊ" (24.14-24.28)
14"Bởi vậy, bây giờ, hãy kinh-sợ Đức GIA-VÊ, và
phụng-sự Ngài trong sự chân-thành và lẽ thật; hãy
bỏ các thần mà tổ-phụ của các ngươi đã phục-vụ bên
kia Sông và trong Ê-díp-tô, và hãy phụng-sự Đức
GIA-VÊ. 15Và nếu các ngươi thấy không thể đồng ý
để phụng-sự Đức GIA-VÊ, hôm nay các ngươi hãy
chọn cho các ngươi kẻ mà các ngươi muốn phụngsự: hoặc các thần mà tổ-phụ của các ngươi đã phụcvụ bên kia Sông, hay các thần của người A-mô-rít
trong đất của chúng mà các ngươi đang sống đây;
nhưng về phần ta và nhà ta, chúng ta sẽ phụng-sự
Đức GIA-VÊ."

16And the people answered and said, ''Far be it from

16Và dân chúng trả lời và nói: "Chúng tôi quyết

us that we should forsake YHWH to serve other
gods;

không bỏ rơi Đức GIA-VÊ để phục-vụ các thần
khác;

Giô-suê 24.17-24.31

Joshua 24.17-24.31

17vì chính GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của chúng ta là

17for YHWH our God is He who brought us and our

Đấng đã đem chúng ta và tổ-phụ của chúng ta lên ra
khỏi đất Ê-díp-tô ra khỏi nhà của các kẻ nô-lệ, và là
Đấng đã làm các dấu-hiệu lớn này trong cái nhìn của
chúng ta và đã bảo-tồn chúng ta qua mọi nẻo đường
chúng ta đã đi và giữa mọi dân-tộc mà chúng ta đã
đi xuyên qua. 18Và Đức GIA-VÊ đã đuổi khỏi trước
mặt chúng ta tất cả các dân-tộc, ngay cả dân A-môrít đã sống trong đất này. Chúng tôi cũng sẽ phụngsự Đức GIA-VÊ, vì Ngài là Đức Chúa TRỜI của
chúng ta."

fathers up out of the land of Egypt, from the house
of bondmen, and who did these great signs in our
sight and preserved us through all the way in which
we went and among all the peoples through whose
midst we passed. 18And YHWH drove out from
before us all the peoples, even the Amorites who
lived in the land. We also will serve YHWH, for He
is our God."

19Thế thì Giô-suê nói với dân: "Các ngươi sẽ không

19Then Joshua said to the people, "Ye will not be

có thể phụng-sự Đức GIA-VÊ, vì Ngài là một Đức
Chúa TRỜI thánh. Ngài là một Đức Chúa TRỜI
không dung-thứ sự không chung-thủy(1); Ngài sẽ
không tha-thứ sự vi-phạm của các ngươi hoặc những
tội của các ngươi. 20Nếu các ngươi bỏ rơi Đức GIAVÊ và phục-vụ các thần lạ, Ngài sẽ thay đổi và làm
hại các ngươi và tiêu-hủy các ngươi sau khi Ngài đã
làm tốt cho các ngươi." 21Nhưng dân chúng nói với
Giô-suê: "Không, chúng tôi sẽ phụng-sự Đức GIAVÊ. 22Và Giô-suê nói với dân: "Các ngươi là những
chứng-nhân chống lại chính các ngươi rằng các
ngươi đã chọn cho chính mình Đức GIA-VÊ, để
phụng-sự Ngài." Và họ nói: "Chúng tôi là các
chứng-nhân." 23"Bởi vậy, bây giờ, hãy bỏ các thần
lạ ở giữa các ngươi đi, và hãy hướng tâm của các
ngươi về Đức GIA-VÊ, Đức Chúa TRỜI của Y-sơra-ên." 24Và dân nói với Giô-suê: "Chúng tôi sẽ
phụng-sự GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của chúng tôi và
chúng tôi sẽ lắng nghe tiếng của Ngài." 25Vì vậy
Giô-suê lập một giao-ước với dân trong ngày đó, và
lập cho họ một luật-lệ và một mạng-lệnh ở Si-chem.
26Và Giô-suê viết các lời này trong sách luật-pháp
của Đức Chúa TRỜI; và ông lấy một hòn đá lớn và
dựng nó lên ở đó dưới cây sồi ở cạnh nơi thánh của
Đức GIA-VÊ. 27Và Giô-suê nói với tất cả dân:
"Này, hòn đá này sẽ là một chứng-cớ chống lại
chúng ta; vì nó đã nghe tất cả các lời của Đức GIAVÊ mà Ngài đã phán cùng chúng ta; như vậy, nó sẽ
dùng làm một chứng-cớ chống lại các ngươi, e rằng
các ngươi phủ-nhận Đức Chúa TRỜI của các
ngươi." 28Lúc đó Giô-suê giải-tán dân, mỗi người
về của thừa-kế của mình.

able to serve YHWH, for He is a holy God. He is a
jealous God; He will not forgive your transgression
or your sins. 20If ye forsake YHWH and serve
foreign gods, then He will turn and do you harm and
consume you after He has done good to you." 21And
the people said to Joshua, "No, but we will serve
YHWH." 22And Joshua said to the people, "Ye are
witnesses against yourselves that ye have chosen for
yourselves YHWH, to serve Him." And they said,
"We are witnesses." 23"Now therefore, put away the
foreign gods which are in your midst, and incline
your hearts to YHWH, the God of Israel." 24And the
people said to Joshua, "We will serve YHWH our
God and we will listen to His voice." 25So Joshua
made a covenant with the people that day, and made
for them a statute and an ordinance in Shechem.
26And Joshua wrote these words in the book of the
law of God; and he took a large stone and set it up
there under the oak that was by the sanctuary of
YHWH. 27And Joshua said to all the people,
"Behold, this stone shall be a witness against us, for
it has heard all the words of YHWH which He spoke
with us; thus it shall be for a witness against you,
lest you deny your God." 28Then Joshua dismissed
the people, each to his inheritance.

Các lãnh-tụ được chôn trong đất hứa (24.29-33)
29Và xảy ra sau các việc này, Giô-suê con trai của
Nun, tôi-tớ của Đức GIA-VÊ, qua đời, được 110
tuổi. 30Và họ chôn ông trong lãnh-thổ thừa-kế của
ông tại Thim-nát-Sê-rách, ở trong xứ đồi núi Ép-raim, ở phía bắc núi Ga-ách. 31Và Y-sơ-ra-ên phụngsự Đức GIA-VÊ trong tất cả những ngày của Giôsuê, và tất cả những ngày của các trưởng-lão, là
những người đã kéo dài các ngày sau Giô-suê, và đã
biết tất cả các việc làm của Đức GIA-VÊ mà Ngài
đã làm cho Y-sơ-ra-ên.

Leaders are buried in the promised land (24.29-33)
29And it came about after these things that Yeh-hoshoo'-ah the son of Nun, the servant of YHWH,
died, being one hundred and ten years old. 30And
they buried him in the territory of his inheritance in
Timnath-serah, which is in the hill country of
Ephraim, on the north of Mount Gaash. 31And Israel
served YHWH all the days of Joshua and all the
days of the elders who prolonged days after Joshua,
and had known all the deeds of YHWH which He
had done for Israel.

hay: một vị THẦN thánh. Ngài là một vị THẦN không
dung-thứ sự không chung-thủy
1

Joshua 24.32-24.33

Giô-suê 24.32-24.33

32Now they buried the bones of Joseph, which the

32Bấy giờ họ chôn xương cốt của Giô-sép, mà các

sons of Israel brought up from Egypt, at Shechem, in
the piece of ground which Jacob had bought from
the sons of Hamor the father of Shechem for one
hundred pieces of money; and they became the
inheritance of Joseph's sons. 33And Eleazar the son
of Aaron died; and they buried him at Gibeah of
Phinehas his son, which was given him in the hill
country of Ephraim.

con trai Y-sơ-ra-ên đã đem lên từ Ê-díp-tô, ở Sichem, trong miếng đất mà Gia-cốp đã mua từ các
con trai của Hê-mô cha của Si-chem, giá 100 miếng
bạc; và nó đã trở thành của thừa-kế của các con trai
của Giô-sép. 33Và Ê-lê-a-sa con trai của A-rôn qua
đời; và họ chôn ông ở Ghi-bê-a của Phi-nê-a con trai
ông, là đất đã được cho ông trong xứ đồi núi của Épra-im.

