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หนังสื อโยชูวา
บทนําสู่ หนังสือโยชูวา: หนังสื อโยชูวาเล่ าเรื องต่ อจากหนังสื อกันดารวิถีและหนังสื อพระ
ราชบัญญัติ นําเสนอการสู้รบต่ างๆขณะทีชนชาติอิสราเอลเข้ าไปและพิชิตแผ่ นดินนัน) ทีพระเจ้ า
ทรงสัญญาไว้ กบั พวกเขานานมาแล้ ว จะว่ าไปแล้ วมันก็เหมือนกับชี วิตคริ สเตียนและการสู้รบ
ต่ างๆและชัยชนะทั)งหลายของมัน เท่ าทีเป็ นไปได้ ผ้ แู ต่ งคือ โยชูวา บิชอปอัชเชอร์ เชื อว่ าหนังสื อ
เล่ มนีถ) ูกเขียนขึน) ในปี 1451 ก่ อน ค.ศ. หนังสื อเล่ มนีป) ระกอบด้ วยเนือ) หาสามส่ วน นันคือ (1)
การพิชิตแผ่ นดินนั)นในบทที 1-12; (2) การแบ่ งแผ่ นดินนั)นเป็ นมรดกสําหรั บแต่ ละตระกูลใน
บทที 13-21; (3) และคําปรึ กษาสุดท้ ายและการสิ )นชี วิตของโยชูวาในบทที 22-24
*****
ภาพรวมของโยชูวา 1: ในฐานะบทนําสู่หนังสื อเล่ มนี ) โยชูวาเริ มต้ นตรงที หนังสื อพระ
ราชบัญญัติค้างไว้ บทนีแ) บ่ งย่ อยได้ ดังนี ) (1) การทีพระเจ้ าทรงแต่ งตั)งโยชูวาให้ สืบทอดตําแหน่ ง
ของโมเสสในข้ อ 1-4; (2) พระสัญญาของพระเจ้ าทีจะช่ วยเหลือโยชูวาในข้ อ 5-9; (3) การเตรี ยม
การต่ างๆเพือข้ ามแม่ นา)ํ จอร์ แดนในข้ อ 10-15 และ (4) ชนอิสราเอลปฏิญาณว่ าจะเชื อฟั งโยชูวา
ในข้ อ 16-18
ยชว 1:1-4
อยู่มาเมือ โมเสสผู้รับใช้ ของพระเยโฮวาห์ สิ!นชีวติ แล้ว พระเยโฮ
วาห์ ตรัสกับโยชู วาบุตรชายนูนผู้รับใช้ ของโมเสสว่ า 2 "โมเสสผู้รับใช้ ของเราสิ!นชีวติ แล้ว ฉะนั!น
บัดนีจ! งลุกขึน! ยกข้ ามแม่ นํา! จอร์ แดนนี! ทั!งเจ้ าและชนชาตินีท! !งั หมดไปยังแผ่ นดินซึงเรายกให้ แก่
เขาทั!งหลาย คือแก่คนอิสราเอล 3 ทุกๆตําบลถินทีฝ่าเท้ าของเจ้ าทั!งหลายจะเหยียบลง เราได้ ยกให้
แก่ เจ้ าทั!งหลาย ดังทีเ ราได้ ตรัสไว้ กบั โมเสส 4 ตั!งแต่ ถินทุรกันดารและภูเขาเลบานอนนีไ! กลไป
จนถึงแม่ นํา! ใหญ่ คือแม่ นํา! ยูเฟรติส แผ่ นดินทั!งหมดของคนฮิตไทต์ ถึงทะเลใหญ่ ทางทิศตะวัน
ตก จะเป็ นอาณาเขตของเจ้ า
ช่วงเวลาถูกระบุโดยตรง โมเสสสิ) นชีวติ แล้ว พระเจ้าจึงตรัสกับ “โยชูวาบุตรชายนูนผูร้ ับ
ใช้ของโมเสส” พระเจ้าทรงสั9งโยชูวาให้นาํ คนอิสราเอลข้ามแม่น) าํ จอร์แดนและทรงสัญญาว่าจะ
ยก “ทุกๆตําบลถิ9นที9ฝ่าเท้าของเจ้าทั)งหลายจะเหยียบลง” ให้แก่พวกเขา นัน9 รวมถึงเขตแดนเหนือ

ขึ)นไปถึงเลบานอน แม่น) าํ ยูเฟรติสไปถึงทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือ แผ่นดินของคนฮิตไทต์ซ9 ึงไม่
ได้ถูกนิยามในทางภูมิศาสตร์แต่น่าจะเป็ นดินแดนคานาอัน ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางทิศตะวัน
ตก โดยน่าจะเป็ นแผ่นดินบาชานและโมอับบนฝั9งตะวันออกซึ9งน่าจะเป็ นที9ๆพวกเขาอยูข่ ณะนั)น
และเขตแดนตอนใต้ (เนเกฟ) ซึ9งพวกเขามาจากที9นน9ั
พระเจ้าทรงสัญญากับโยชูวาต่อไปว่าไม่มีใครจะสามารถต้านทานเขาได้ตลอดชีวติ ที9
เหลือของเขา นอกจากนี) พระเจ้าทรงสัญญากับเขาอีกว่า “เราอยูก่ บั โมเสสมาแล้วฉันใด เราจะอยู่
กับเจ้าฉันนั)น” พระองค์ทรงสัญญาอีกว่า “เราจะไม่ละเลยหรื อละทิ)งเจ้าเสี ย” พระสัญญาข้อหลัง
นี)ได้ถูกกล่าวไปแล้วในพระราชบัญญัติ 31:6-8 มันยังมีผลจนถึงวันนี)สาํ หรับประชากรของ
พระเจ้าดังที9บนั ทึกไว้ในฮีบรู 13:5
ยชว 1:5-7
ไม่ มผี ู้ใดจะยืนหยัดต่ อหน้ าเจ้ าได้ ตลอดชีวติ ของเจ้ า เราอยู่กบั
โมเสสมาแล้วฉันใด เราจะอยู่กบั เจ้ าฉันนั!น เราจะไม่ ละเลยหรือละทิง! เจ้ าเสี ย 6 จงเข้ มแข็งและ
กล้าหาญเถิด เพราะเจ้ าจะกระทําให้ ชนชาตินีแ! บ่ งมรดกในแผ่ นดินนั!น ซึงเราปฏิญาณไว้ กบั
บรรพบุรุษของเขาทั!งหลายว่าจะยกให้ เขา 7 เพียงแต่ จงเข้ มแข็งและกล้าหาญยิง เถิด ระวังทีจ ะ
กระทําตามพระราชบัญญัตทิ !งั หมดซึงโมเสสผู้รับใช้ ของเราได้ บัญชาเจ้ าไว้น!ัน อย่ าหลีกเลีย งจาก
พระราชบัญญัติน!ันไปทางขวามือหรือทางซ้ าย เพือ ว่าเจ้ าจะไปในถินฐานใด เจ้ าจะได้ รับความ
สํ าเร็จอย่ างดี
นี9เป็ นครั)งแรกในสี9 ครั)งที9แตกต่างกันไปที9พระเจ้าตรัสสั9งโยชูวาว่า “จงเข้มแข็งและกล้า
หาญเถิด” คํากําชับนี)หมายถึงพละกําลังทางศีลธรรม จิตวิญญาณ ความคิดและอารมณ์ แม้วา่
พระเจ้าประทานพละกําลังอย่างแน่นอน แต่ตรงนี)พระองค์ทรงสั9งผูน้ าํ ของพระองค์ให้เป็ นคน
เข้มแข็ง ข้อความตรงนี)สอดคล้องกับเอเฟซัส 6:10 แทนที9จะดําเนินในเส้นทางที9เจอกับการต่อ
ต้านน้อยที9สุด พระเจ้ากลับสั9งโยชูวาให้เข้มแข็งและกล้าหาญ
ความกล้าหาญไม่ใช่การไปโดยปราศจากความกลัว แต่มนั คือการไปเผชิญหน้ากับความ
กลัว มันคือความแข็งแกร่ งแห่งอุปนิสัยและความเป็ นผูใ้ หญ่ฝ่ายวิญญาณ พระเจ้าตรัสซํ)าพระ
บัญชาเดิมนี)อีกครั)งเพื9อเน้นความสําคัญชัดเจน โยชูวาไม่เพียงมีหน้าที9แบ่งแผ่นดินนั)นท่ามกลาง
ตระกูลต่างๆในวันข้างหน้าเท่านั)น แต่เขายังต้องการพละกําลังและความกล้าหาญเพื9อที9จะ “ระวัง

ที9จะกระทําตามพระราชบัญญัติท) งั หมดซึ9งโมเสสผูร้ ับใช้ของเราได้บญั ชาเจ้าไว้น) นั ” บ่อยครั)งที9
มันไม่ง่ายที9จะเชื9อฟังพระเจ้า มันอาจต้องอาศัยกําลังเข้มแข็งและความกล้าหาญ
นอกจากนี) พระเจ้าทรงกําชับเขาว่า “อย่าหลีกเลี9ยงจากพระราชบัญญัติน) นั ไปทางขวามือ
หรื อทางซ้าย เพื9อว่าเจ้าจะไปในถิ9นฐานใด เจ้าจะได้รับความสําเร็จอย่างดี” โยชูวาได้รับบัญชา
จากพระเจ้ามิให้หนั เหไปจากศูนย์กลางแห่งนํ)าพระทัยที9ถูกเปิ ดเผยแล้วของพระองค์ ผลลัพธ์กค็ ือ
เขาจะจําเริ ญในสิ9 งใดก็ตามที9เขากระทํา หลักการกว้างๆกว่าก็คือว่า การระวังที9จะเชื9อฟังพระ
วจนะของพระเจ้านํามาซึ9งพระพรและการช่วยให้จาํ เริ ญของพระเจ้า
ยชว 1:8
อย่ าให้ หนังสื อพระราชบัญญัตินีห! ่ างเหินไปจากปากของเจ้ า แต่
เจ้ าจงตรึกตรองตามนั!นทั!งกลางวันและกลางคืน เพือ เจ้ าจะได้ ระวังทีจ ะกระทําตามข้ อความที
เขียนไว้ น!ันทุกประการ แล้วเจ้ าจะมีความจําเริญ และเจ้ าจะสํ าเร็จผลเป็ นอย่ างดี
พระเจ้าจึงตรัสสั9งโยชูวาว่า “อย่าให้หนังสื อพระราชบัญญัติน) ีห่างเหินไปจากปากของ
เจ้า” ความหมายก็คือว่า พระวจนะของพระเจ้าจะต้องเป็ นที9คุน้ เคยต่อโยชูวาจนมันอยูท่ ี9ลิ)นของ
เขาเสมอ พระเจ้าจึงสั9งเขาให้ “ตรึ กตรองตามนั)นทั)งกลางวันและกลางคืน” ความคุน้ เคยกับพระ
วจนะของพระเจ้าจนถึงขนาดที9วา่ มันเปลี9ยนแปลงพฤติกรรมของเรามาได้โดยการตรึ กตรองใน
พระวจนะนั)นทั)งกลางวันและกลางคืน
คําที9แปลว่า ตรึกตรอง (ฮากาห์ ) มีความหมายว่า ‘ครุ่ นคิดหรื อใคร่ ครวญ’ ที9มีสื9อไว้แม้
มิได้กล่าวโดยตรงก็คือข้อสันนิษฐานเรื9 องการซึมซับพระวจนะของพระเจ้าไว้จนถึงขนาดที9วา่
มันชุ่มโชกเข้าไปในใจของเรา นี9สื9อชัดเจนถึงการอ่านและศึกษาพระวจนะนั)น วลีที9วา่ “ทั)งกลาง
วันและกลางคืน” นั)นน่าสนใจ คําที9แปลว่า กลางวัน (โยมัม) ไม่ใช่คาํ ที9ปกติแปลว่า ‘วัน’ แต่มนั มี
ความหมายว่า ‘รายวัน’ หรื อ ‘ประจําวัน’ มันมาพร้อมกับคู่ตรงข้ามของมันคือ กลางคืน
ความหมายที9สื9อออกมาแบบมากสุ ดของมันนั)นไม่ชดั เจน อย่างไรก็ตาม อย่างน้อยที9สุด
มันก็คงเป็ นการใช้เวลาในพระวจนะของพระเจ้าทุกวันและทุกเย็น นี9สื9อถึงช่วงเวลาที9ใช้กบั พระ
วจนะของพระเจ้าในตอนเริ9 มต้นของวันและตอนสิ) นสุ ดของวัน
เป้ าหมายของการดูดซับพระวจนะของพระเจ้าเช่นนั)นก็คือ “เพือ9 เจ้าจะได้ระวังที9จะ
กระทําตามข้อความที9เขียนไว้น) นั ทุกประการ” เฉพาะเมื9อพระวจนะของพระเจ้าอิ9มไปทัว9 ความ
คิดของเรา โดยชุ่มโชกลงไปข้างในใจของเรา เราก็จะกระทําตามทุกสิ งที9เขียนไว้ในนั)นอย่าง

แท้จริ ง ดาวิดกล่าวถึงเรื9 องเดียวกันนี)อย่างไพเราะในเพลงสดุดี 119:9, 11, 105 ต่อเมื9อพระวจนะ
ของพระเจ้าถูกดูดซึมจนถึงขนาดที9วา่ มันชุ่มโชกลงไปข้างในใจของเรา พฤติกรรมของเราก็จะ
ถูกเปลี9ยนแปลง ยาตามใบสั9งของพระเจ้าจนถึงวันนี)กค็ ือ การตรึ กตรองในพระวจนะของ
พระองค์ท) งั กลางวันและกลางคืน
ผลลัพธ์ของการซึมซับดังกล่าวก็คือ “แล้วเจ้าจะมีความจําเริ ญ และเจ้าจะสําเร็จผลเป็ น
อย่างดี” เมื9อเราดูดซับพระวจนะของพระเจ้าโดยการตรึ กตรองในนั)นทั)งกลางวันและกลางคืนจน
เราประพฤติตามนั)นโดยสมบูรณ์ พระเจ้าก็ทรงสัญญาว่าวิถีทางของเราจะได้รับความจําเริ ญและ
พระองค์จะประทานความสําเร็จอย่างดีให้
คําที9แปลว่า ความสํ าเร็จ (ซาคัล) มีความหมายว่า ‘สติปัญญา’ หรื อ ‘ความเข้าใจ’ แน่ที
เดียวสติปัญญาเป็ นสิ9 งที9มาก่อนความสําเร็จและความเจริ ญรุ่ งเรื อง อย่างไรก็ตาม แหล่งที9มา
สูงสุ ดของมันคือ พระวจนะของพระเจ้า
ยชว 1:9
เราสั งเจ้ าไว้ แล้วมิใช่ หรือว่ า จงเข้ มแข็งและกล้าหาญเถิด อย่ าตกใจ
หรือคร้ ามกลัวเลย เพราะว่าเจ้ าไปในถินฐานใด พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของเจ้ าทรงสถิตกับเจ้ า"
อีกครั)งที9พระเจ้าทรงออกคําสัง9 ให้เข้มแข็งและกล้าหาญ นอกจากนี) พระเจ้าทรงกําชับโย
ชูวาว่า “อย่าตกใจหรื อคร้ามกลัวเลย” แน่นอนว่างานใหญ่ยกั ษ์รออยูเ่ บื)องหน้า โยชูวาได้รับคํา
สัง9 ให้พิชิตและแบ่งแผ่นดินคานาอันออกเป็ นส่ วนๆ คนคานาอันจะไม่ยอมกลิ)งตัวและแกล้งตาย
และคนอิสราเอลได้พิสูจน์ตวั แล้วว่าเป็ นประชาชนที9นาํ ยาก แหล่งพละกําลังและความกล้าหาญ
ของเขาก็ใหญ่ยงิ9 จริ งๆ “เพราะว่าเจ้าไปในถิ9นฐานใด พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทรงสถิตกับ
เจ้า” คําสัง9 และหน้าที9ๆพระเจ้าทรงมอบหมายแก่โยชูวาจึงเสร็จสมบูรณ์ เขาได้รับคําสั9งต่างๆของ
ตนแล้วและมีทรัพยากรที9จะทําให้คาํ สั9งเหล่านั)นสําเร็จ
ยชว 1:10-11
แล้วโยชู วาบัญชาเจ้ าหน้ าทีท !งั ปวงของประชาชนว่ า 11 "จงไปใน
ค่ายสังประชาชนว่ า จงเตรียมเสบียงอาหารไว้ เพราะว่ าภายในสามวันท่ านทั!งหลายจะต้ องยก
ข้ ามแม่ นํา! จอร์ แดนนี! เพือ เข้ าไปยึดครองแผ่ นดิน ซึงพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่ านประทานแก่
ท่านให้ ยดึ ครอง" โยชูวาจึงสั9งชนชาติน) นั ให้เตรี ยมเสบียงไว้เพราะว่าภายในสามวันพวกเขาจะ
เริ9 มปฏิบตั ิการข้ามแม่น) าํ จอร์แดน

ยชว 1:12-15
แล้วโยชู วาพูดกับคนรู เบน คนกาด และคนตระกูลมนัสเสห์ ครึง
หนึงว่ า 13 "จงจําคําทีโ มเสสผู้รับใช้ ของพระเยโฮวาห์ บัญชาท่ านทั!งหลายไว้ ว่า พระเยโฮวาห์
พระเจ้ าของท่ านทั!งหลายจัดทีพ กั ให้ ท่าน และประทานแผ่ นดินนีแ! ก่ท่าน 14 จงให้ ภรรยาของ
ท่านทั!งหลาย ลูกเล็กของท่ าน และฝูงสัตว์ ของท่ านอยู่ในแผ่ นดินซึงโมเสสยกให้ ทฟี ากแม่ นํา!
จอร์ แดนข้ างนี! แต่ ผู้ชายทีช ํานาญศึกทั!งหลายในพวกท่านต้ องถืออาวุธข้ ามไปเป็ นทัพหน้ า เพือ
ช่ วยพีน ้ องของตน 15 จนกว่ าพระเยโฮวาห์ จะประทานทีพ กั ให้ แก่ พนี ้ องของท่ าน ดังทีป ระทาน
แก่ ท่าน ทั!งให้ เขาได้ ยดึ ครองแผ่ นดินซึงพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่ านประทานแก่เขา แล้วท่ าน
จึงจะกลับไปยังแผ่ นดินทีท ่านยึดครองและถือไว้ เป็ นกรรมสิ ทธิI คือแผ่นดินซึงโมเสสผู้รับใช้ ของ
พระเยโฮวาห์ ได้ ให้ แก่พวกท่ านฟากแม่ นํา! จอร์ แดนข้ างนีท! างดวงอาทิตย์ ขนึ! "
โยชูวาจึงเตือนความจําตระกูลรู เบน กาดและมนัสเสห์ครึ9 งตระกูลเกี9ยวกับข้อตกลงของ
พวกเขาที9จะเข้าร่ วมในการสู ้รบซึ9งจะเกิดขึ)นบนอีกฟากของแม่น) าํ จอร์แดน
ยชว 1:16-18
เขาทั!งหลายจึงตอบโยชู วาว่า "สิงสารพัดซึงท่ านบัญชาแก่ พวกเรา
เราจะกระทําตาม ท่านจะให้ พวกเราไปในทีใ ดๆ เราจะไป 17 เราเชือฟังโมเสสในเรืองทั!งปวง
อย่างไร เราจะเชือฟังท่ านอย่างนั!น ขอเพียงว่าพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่ านทรงสถิตกับท่ าน ดัง
ทีพ ระองค์ได้ สถิตกับโมเสสก็แล้วกัน 18 ผู้ใดทีข ดั ขืนคําบัญชาของท่าน และไม่ เชือฟังถ้ อยคํา
ของท่ าน ไม่ ว่าท่านจะบัญชาเขาอย่ างไร ผู้น!ันจะต้ องถึงตาย ขอเพียงให้ เข้มแข็งและกล้าหาญ
เถิด"
ทั)งสามตระกูลจึงตกลงที9จะปฏิบตั ิตามนั)นโดยกล่าวว่าผูใ้ ดก็ตามในหมู่พวกเขาที9ไม่
ปฏิบตั ิตามคําสั9งนี)จะถูกประหารชีวติ พวกเขากล่าวปิ ดท้ายโดยหนุนใจโยชูวาว่า “ขอเพียงให้เข้ม
แข็งและกล้าหาญเถิด”
*****
ภาพรวมของโยชูวา 2: เรื องของนางราหับและพวกผู้สอดแนมถูกบันทึกไว้ ในทีนี) บทนี )
แบ่ งย่ อยได้ ดังนี ) (1) นางราหับต้ อนรั บและซ่ อนตัวพวกผู้สอดแนมไว้ ในข้ อ 1-7; (2) ข้ อตกลง
ของนางราหับกับพวกผู้สอดแนมในข้ อ 8-21 และ (3) การกลับมาของพวกผู้สอดแนมในข้ อ 2224

ยชว 2:1
ต่ อมาโยชู วาบุตรชายนูนได้ ใช้ ชายสองคนจากเมืองชิทธิมเป็ นการ
ลับให้ ไปสอดแนม กล่าวว่ า "จงไปตรวจดูแผ่ นดินนั!น และเมืองเยรีโคด้ วย" คนทั!งสองก็ไป
เข้ าไปในเรือนของหญิงโสเภณีคนหนึงชือราหับ และพักอยู่ทนี ัน
ขณะเดียวกันโยชูวาส่ งผูส้ อดแนมสองคนจากค่ายพักของตนบนฝั9งตะวันออกของแม่น) าํ
จอร์แดน (ชิทธิม) ไป พวกเขาได้รับคําสั9งให้ไปตรวจดูสถานการณ์รอบเมืองเยรี โค เมืองนั)นเป็ น
อุปสรรคด่านแรกที9อยูอ่ ีกฟากของแม่น) าํ จอร์แดนโดยตั)งอยูห่ ่างไปไม่ไกลนักทางทิศตะวันตก
ของแม่น) าํ นั)น มันมีป้อมปราการเข้มแข็งและเป็ นศัตรู ที9ยากจะโค่น พวกเขาจึงมาถึงบ้านของ
หญิงโสเภณี คนหนึ9งนามว่าราหับและพักอยูท่ ี9นน9ั แม้วา่ นางเป็ นคนบาป แต่หญิงคนนี)กไ็ ม่เพียง
กลายเป็ นภาพของคริ สตจักรคนต่างชาติเพราะความเชื9อของนางเท่านั)น แต่ต่อมานางยังเป็ นต้น
ตระกูลของพระคริ สต์ดว้ ยเมื9อนางแต่งงานกับสัลโมนแห่งตระกูลยูดาห์ บุตรของนางคือโบอาส
ทวดของดาวิด
ยชว 2:2-7
มีคนทูลกษัตริย์เมืองเยรีโคว่ า "ดูเถิด มีชายอิสราเอลบางคนเข้ ามา
คืนนี! เพือ จะสอดแนมดูแผ่ นดิน" 3 ฝ่ ายกษัตริย์เมืองเยรีโคจึงใช้ คนไปสังราหับว่ า "จงส่ งคน
เหล่านั!นซึงมาหาเจ้ าในบ้ านของเจ้ าออกมาให้ เรา เพราะเขามาเพือ จะสอดแนมดูทวั แผ่ นดินของ
เรา" 4 แต่ หญิงนั!นได้ ซ่อนชายทั!งสองเสี ยแล้วจึงกล่าวว่ า "มีผู้ชายมาหาข้ าพเจ้ าจริง แต่ เขามา
จากไหนข้ าพเจ้ าไม่ ทราบ 5 ต่ อมาเมือ จะปิ ดประตูเมืองในเวลาพลบคํา คนเหล่านั!นก็ออกไปแล้ว
เขาไปทางไหนข้ าพเจ้ าไม่ ทราบ จงรีบตามเขาไปเถิด คงทันเขา" 6 แต่ หญิงนั!นได้ พาคนทั!งสอง
ขึน! บนหลังคาแล้ วซ่ อนตัวเขาไว้ ใต้ ต้นป่ านซึงวางลําดับตากไว้ ทดี าดฟ้าบนหลังคานั!น 7 เขาทั!ง
หลายก็ไล่ตามคนทั!งสองไปทางแม่ นํา! จอร์ แดนจนถึงท่าข้ าม พอคนทีไ ล่ตามนั!นออกไปแล้วเขาก็
ปิ ดประตูเมือง
ข่าวเรื9 องผูส้ อดแนมทั)งสองไปถึงกษัตริ ยแ์ ห่งเมืองเยรี โคอย่างรวดเร็วซึ9 งเขาใช้เจ้าหน้าที9
ไปจับกุมพวกเขาทันที นางราหับกลับตอบไปว่านางไม่รู้วา่ พวกเขาไปไหน นางคะยั)นคะยอพวก
เจ้าหน้าที9ให้คน้ หาพวกเขาด้วยซํ)า จริ งๆแล้วก่อนหน้านั)นนางได้ซ่อนตัวพวกเขาไว้บนหลังคา
บ้านของนางในกองต้นป่ านที9ถูกตากไว้บนนั)น คณะค้นหาไล่ตามพวกเขาไปทางแม่น) าํ จอร์แดน
จนถึงท่าข้าม ขณะนั)นเริ9 มเป็ นเวลากลางคืนแล้วประตูเมืองจึงถูกปิ ด

ยชว 2:8-13
เมือ ชายทั!งสองคนยังไม่ นอนหญิงนั!นก็ขนึ! ไปหาเขาบนหลังคา 9
กล่าวแก่ชายนั!นว่ า "ดิฉันทราบแล้วว่ า พระเยโฮวาห์ ประทานแผ่นดินนีแ! ก่พวกท่ าน ความคร้ าม
กลัวต่ อท่ านได้ ตกอยู่บนเราทั!งหลาย และบรรดาชาวแผ่ นดินก็ครันคร้ ามต่ อท่ าน 10 เพราะเราทั!ง
หลายได้ ยนิ เรืองทีพ ระเยโฮวาห์ ทรงกระทําให้ ทะเลแดงแห้ งไปต่ อหน้ าท่ านเมือ ท่ านออกจาก
อียปิ ต์ และเรืองการทีท ่ านได้ กระทําแก่กษัตริย์ท!งั สองของคนอาโมไรต์ ซึงอยู่ฟากแม่ นํา! จอร์ แดน
ข้ างโน้ น คือกษัตริย์สิโหนและโอก ผู้ซึงท่ านทั!งหลายได้ ทาํ ลายเสียสิ!น 11 เพราะเรืองท่ านนีแ! หละ
พอเราได้ ยนิ ข่ าวนี! จิตใจของเราก็ละลายไป ไม่ มคี วามกล้าหาญเหลืออยู่ในสั กคนหนึงเลย เพราะ
พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่ านเป็ นพระเจ้ าของสวรรค์ เบือ! งบนและโลกเบือ! งล่าง 12 ฉะนั!นบัดนี!
ขอท่านปฏิญาณให้ ดิฉันในพระนามพระเยโฮวาห์ ว่า เมือ ดิฉันได้ สําแดงความเมตตาต่ อท่ านแล้ว
ท่านจะแสดงความเมตตาต่ อเรือนบิดาของดิฉันและให้ มหี มายสํ าคัญอันแน่ นอนต่ อกัน 13 และ
ขอไว้ ชีวติ บิดามารดา พีน ้ องชายหญิง และทุกคนทีเป็ นของวงศ์ ญาตินี! ให้ ชีวติ เรารอดจากตาย"
อย่างไรก็ตาม ก่อนพวกผูส้ อดแนมเข้านอนคืนนั)น นางราหับได้มาหาพวกเขาและ
สารภาพว่านางรู ้วา่ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ทรงยกแผ่นดินนั)นให้แก่พวกเขาแล้วและคนทัว9 เขตแดน
นั)นต่างหวาดกลัวชนชาติอิสราเอล นางเล่าให้ฟังว่าชาวเมืองเยรี โคได้ยนิ แล้วถึงการเดินทางอัน
น่าอัศจรรย์ของพวกเขาจากอียปิ ต์จนถึงบัดนั)น การกระทํากิจอันน่าอัศจรรย์ของพระเจ้าปรากฏ
ชัดเจนในการที9วา่ จิตใจของคนคานาอันต่างละลายไปเมื9อได้ยนิ เรื9 องคนอิสราเอล น่าทึ9งตรงที9วา่
หญิงโสเภณี ต่างชาติคนนี)กล่าวยอมรับว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเป็ นพระเจ้าของสวรรค์
เบื)องบนและโลกเบื)องล่าง”
นางจึงขอให้พวกผูส้ อดแนมปฏิญาณต่อนางว่าจะสําแดงความเมตตาต่อนางและ
ครอบครัวของนางเมื9อพวกเขาพิชิตเมืองนั)นแล้ว ความเชื9อของหญิงที9บาปหนาคนนี)โดดเด่น
จริ งๆ นางไม่เพียงแสดงออกถึงความเชื9อในพระเยโฮวาห์พระเจ้าเท่านั)น แต่ยงั เชื9อด้วยว่า
พระองค์จะประทานชัยชนะให้แก่คนอิสราเอลเหนือเมืองเยรี โคด้วย ยิง9 ไปกว่านั)น พระเจ้ายังได้
ทรงนําผูส้ อดแนมทั)งสองมาถึงบ้านของนางด้วย
ยชว 2:14-16
ชายนั!นจึงตอบนางว่า "ชีวติ ของเราเพือ ชีวติ ของเจ้ าน่ ะหรือ ถ้ าเจ้ า
ไม่แพร่ งพรายธุรกิจนี!แก่ ผู้ใด เราจะมีความเมตตาและจริงใจต่ อเจ้ า เมือ พระเยโฮวาห์ ประทาน
แผ่ นดินนีแ! ก่เรา" 15 แล้วนางจึงเอาเชือกหย่ อนเขาทั!งสองลงทางหน้ าต่ าง เพราะบ้ านของนางตั!ง

อยู่ทกี าํ แพงเมือง นางอาศัยอยู่ในกําแพง 16 นางจึงบอกเขาว่ า "จงขึน! ไปบนภูเขา ด้ วยเกรงว่ าผู้ที
ไล่ตามจะพบเข้ า จงซ่ อนตัวอยู่สามวันจนกว่ าผู้ทไี ล่ตามจะกลับ แล้วจึงค่ อยออกเดินต่ อไป"
พวกผูส้ อดแนมตกลงที9จะไว้ชีวติ นางบนเงื9อนไขที9วา่ “ชีวติ ของเราเพื9อชีวติ ของเจ้า” หาก
นางปกปิ ดเรื9 องของพวกเขาไว้ พวกเขาก็จะไว้ชีวติ นางเมื9อพวกเขาพิชิตเมืองนั)นได้ นางจึงหย่อน
พวกเขาลงไปทางหน้าต่างซึ9งตั)งอยูใ่ นกําแพงเมืองด้วยเชือกเส้นหนึ9ง นางบอกพวกเขาให้ไปที9
ภูเขาในทิศทางที9ตรงข้ามกับแม่น) าํ โดยขอให้พวกเขาซ่ อนตัวอยูส่ ามวัน
ยชว 2:17-21
ชายนั!นจึงพูดกับนางว่ า "ฝ่ ายเราจะไม่ ให้ ผดิ คําปฏิญาณซึงเจ้ าได้
ให้ เราปฏิญาณนั!น 18 ดูเถิด เมือ เรายกเข้ ามาในแผ่ นดินนี! เจ้ าจงเอาด้ ายแดงนีผ! ูกไว้ทหี น้ าต่ างซึง
เจ้ าหย่ อนเราลงไปนั!น และเจ้ าจงรวบรวมบิดามารดา พีน ้ อง และครัวเรือนของบิดาทั!งสิ!นเข้ ามา
ไว้ในบ้ าน 19 ถ้ ามีผู้ใดออกไปทีถ นนนอกประตูบ้าน ให้ โลหิตของผู้น!ันตกบนศีรษะของผู้น!ันเอง
ฝ่ ายเราไม่ มคี วามผิด แต่ ถ้ามีคนหนึงคนใดยกมือขึน! ทําร้ ายผู้ใดทีอ ยู่กบั เจ้ าในเรือน ให้ โลหิตของ
คนนั!นตกบนศีรษะของเราเถิด 20 แต่ ถ้าเจ้ าแพร่ งพรายธุรกิจของเราแก่ ผู้ใด เราก็พ้นจากคํา
ปฏิญาณซึงเจ้ าให้ เราปฏิญาณไว้ น!ัน" 21 นางจึงกล่าวว่ า "ให้ เป็ นไปตามคําของท่านเถิด" แล้ ว
นางก็ส่งคนทั!งสองนั!นไป เขาก็ไป นางจึงเอาด้ ายแดงผูกไว้ ทหี น้ าต่ าง
พวกผูส้ อดแนมจึงตกลงที9จะไว้ชีวติ นางโดยสั9งนางให้ผกู ด้ายแดงไว้ที9หน้าต่างบ้านนาง
ตอนที9พวกเขาพิชิตเมืองนั)น พวกเขารับปากว่านางและครอบครัวของนางจะปลอดภัยหากนาง
รักษาคําพูด หากนางเปิ ดเผยตัวพวกเขาและเรื9 องราวของพวกเขา พวกเขาก็จะพ้นจากคําสัญญา
ของตน นางตอบตกลงและหลังจากพวกเขาไปแล้วนางก็ผกู ด้ายแดงไว้ที9หน้าต่าง
ยชว 2:22-24
คนทั!งสองออกไปแล้วปี นขึน! ไปบนภูเขาพักอยู่ทนี ันสามวัน จนผู้
ทีไ ล่ตามกลับ เพราะผู้ทไี ล่ตามนั!นได้ ค้นหาอยู่ตลอดทางก็ไม่ พบ 23 ชายทั!งสองก็ลงจากภูเขาอีก
และข้ ามไปหาโยชู วาบุตรชายนูน แล้วเล่าเหตุการณ์ ท!งั สิ!นซึงเกิดแก่ตนให้ ฟัง 24 และเขากล่าวแก่
โยชู วาว่า "พระเยโฮวาห์ ทรงมอบแผ่ นดินนั!นทั!งหมดไว้ ในมือเราแน่ นอนแล้ว และยิง กว่ านั!นอีก
บรรดาชาวบ้ านชาวเมืองในแผ่ นดินนี! ก็มใี จครันคร้ ามไป เพราะเราเป็ นเหตุ"
พวกผูส้ อดแนมทําตามคําบอกโดยไปซ่อนตัวอยูใ่ นภูเขาลูกหนึ9งในทิศทางตรงข้ามกับที9
พวกเขาถูกคิดว่าไป จากนั)นพวกเขาก็กลับมาหาโยชูวาและรายงานเกี9ยวกับทุกสิ9 งที9เกิดขึ)น
รายงานข่าวนั)นคงให้กาํ ลังใจโยชูวามากทีเดียวเพราะว่า “พระเยโฮวาห์ทรงมอบแผ่นดินนั)น

ทั)งหมดไว้ในมือเราแน่นอนแล้ว และยิง9 กว่านั)นอีกบรรดาชาวบ้านชาวเมืองในแผ่นดินนี) ก็มีใจ
ครั9นคร้ามไป เพราะเราเป็ นเหตุ”
*****
ภาพรวมของโยชูวา 3: การข้ ามแม่ นา)ํ จอร์ แดนถูกบันทึกไว้ ในที นี) บทนีแ) บ่ งย่ อยได้ ดังนี )
(1) คนอิสราเอลเข้ าไปใกล้ แม่ นา)ํ จอร์ แดนในข้ อ 1-6; (2) พระเจ้ าทรงหนุนใจโยชูวาซึ งหนุนใจ
ประชาชนอีกต่ อในข้ อ 7-13 และ (3) การทีคนอิสราเอลข้ ามแม่ นา)ํ จอร์ แดนไปบนดินแห้ งในข้ อ
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ยชว 3:1-4
ฝ่ ายโยชู วาก็ตืนแต่ เช้ า เขาทั!งหลายยกออกจากชิทธิมมาถึงแม่ นํา!
จอร์ แดน ทั!งตัวท่ านและคนอิสราเอลทั!งหมด เขาพักอยู่ทนี ันก่อนจะข้ ามไป 2 ครั!นล่วงมาได้ สาม
วัน พวกเจ้ าหน้ าทีก ไ็ ปทัว ค่าย 3 แล้วบัญชาประชาชนว่ า "เมือ ท่ านเห็นหีบพันธสั ญญาแห่ งพระ
เยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่ าน และเห็นคนเลวีซึงเป็ นปุโรหิตหามไป ก็ให้ ยกออกจากทีข องท่ านตาม
หีบนั!นไป 4 ทิง! ระยะของท่านไว้ ให้ ห่างจากหีบประมาณสองพันศอก อย่ าเข้าไปใกล้หีบนั!น เพือ
ท่านทั!งหลายจะได้ รู้ จักทางทีจ ะไป เพราะท่ านยังไม่ เคยมาทางนีก! ่อน"
โยชูวาจึงตื9นแต่เช้าในวันต่อมาและนําคนอิสราเอลไปยังริ มฝั9งแม่น) าํ จอร์แดน เขาใช้พวก
เจ้าหน้าที9ไปทัว9 ค่ายพักของคนอิสราเอลพร้อมกับคําสั9งที9ว่าเมื9อพวกเขาเห็นหีบแห่งพันธสัญญา
พร้อมกับพวกปุโรหิ ตและคนเลวีแบกมันไป พวกเขาจะต้องยกออกตามไป พวกเขาจะต้องทิ)ง
ระยะห่างสองพันศอก (3,000 ฟุต) ระหว่างหีบนั)นและประชาชน เห็นได้ชดั ว่านี9เป็ นไปเพื9อที9วา่
พวกปุโรหิ ตจะได้มีที9ทางเพื9อนําทางและหาสถานที9เหมาะๆเพือ9 ข้ามแม่น) าํ นั)น ดังที9โยชูวาได้
กล่าวไว้ “ท่านยังไม่เคยผ่านทางนี)มาก่อน”
ยชว 3:5-9
ฝ่ ายโยชู วาจึงกล่าวแก่ประชาชนว่ า "จงชําระตัวให้ บริสุทธิIเถิด
เพราะว่ าพรุ่งนีพ! ระเยโฮวาห์ จะทรงกระทําการมหัศจรรย์ ท่ามกลางท่าน" 6 โยชู วาสั งพวก
ปุโรหิตว่ า "จงยกหีบพันธสั ญญาข้ามไปข้ างหน้ าประชาชนทั!งปวง" เขาก็ยกหีบพันธสั ญญาเดิน
ไปข้ างหน้ าประชาชน 7 พระเยโฮวาห์ ตรัสกับโยชู วาว่ า "วันนีเ! ราจะเริมยกย่องเจ้ าท่ ามกลาง
สายตาของบรรดาอิสราเอล เพือ เขาจะทราบว่ า เราอยู่กบั โมเสสมาแล้วอย่ างไร เราจะอยู่กบั เจ้ า
อย่างนั!น 8 และเจ้ าจงสังปุโรหิตผู้หามหีบพันธสัญญาว่ า `เมือ ท่ านทั!งหลายมาริมแม่ นํา! จอร์ แดน

จงหยุดยืนอยู่ในแม่ นํา! จอร์ แดน'" 9 และโยชู วากล่าวแก่ คนอิสราเอลว่ า "จงมาทีน ีเถิด และฟัง
พระดํารัสของพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่ าน"
โยชูวาสั9งคนอิสราเอลว่า “จงชําระตัวให้บริ สุทธิ: เถิด เพราะว่าพรุ่ งนี)พระเยโฮวาห์จะทรง
กระทําการมหัศจรรย์ท่ามกลางท่าน” เขาสั9งให้เตรี ยมหี บให้พร้อมที9จะขนย้าย ขณะเดียวกัน
พระเจ้าก็ทรงบอกโยชูวาว่าในวันนั)นเอง พระองค์จะทรงยกย่องโยชูวาต่อหน้าประชาชนและ
พระองค์จะทรงอยูก่ บั เขาเหมือนที9พระองค์ทรงอยูก่ บั โมเสส พวกปุโรหิตจะต้องนําหีบไปที9ริม
ฝั9งแม่น) าํ และยืนอยูท่ ี9นน9ั โยชูวาจึงสั9งคนอิสราเอลให้มาชุมนุมกันเพื9อที9จะฟัง “พระดํารัสของ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน”
ยชว 3:10-13
และโยชู วากล่าวว่ า "โดยเหตุนีท! ่ านทั!งหลายจะได้ ทราบว่ า พระเจ้ า
ผู้ทรงพระชนม์ ได้ ประทับอยู่ท่ามกลางท่ านทั!งหลาย และว่าพระองค์ จะทรงขับไล่คนคานาอัน
คนฮิตไทต์ คนฮีไวต์ คนเปริสซี คนเกอร์ กาชี คนอาโมไรต์ และคนเยบุสให้ พ้นหน้ าท่านทั!งหลาย
อย่างแน่ นอน 11 ดูเถิด หีบพันธสัญญาแห่ งองค์ พระผู้เป็ นเจ้ าปิ นสากลพิภพจะข้ ามไปข้างหน้ า
ท่านลงไปในแม่ นํา! จอร์ แดน 12 ฉะนั!นบัดนีจ! งเลือกคนสิ บสองคนออกจากตระกูลอิสราเอล
ตระกูลละคน 13 และต่ อมาทันทีทเี มือ ฝ่ าเท้ าของปุโรหิตผู้หามหีบแห่ งพระเยโฮวาห์ องค์ พระผู้
เป็ นเจ้ าแห่ งแผ่ นดินโลกทั!งสิ!น จะลงไปยืนอยู่ในแม่ นํา! จอร์ แดน นํา! ในแม่ นํา! จอร์ แดนจะถูก
ตัดขาดจากนํา! ทีไ หลมาจากข้ างบน นํา! นั!นจะหยุดตั!งขึน! เป็ นกองเดียว"
จากนั)นโยชูวาก็บอกคนอิสราเอลล่วงหน้าอย่างชัดเจนว่าเดีaยวจะเกิดอะไรขึ)น เขาบอก
พวกเขาว่าพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยูจ่ ะทรงขับไล่เหล่าประชาชาติที9เป็ นศัตรู ที9ครอบครองแผ่น
ดินนั)นอยูอ่ อกไปให้พน้ เพราะว่าหีบนั)นจะข้ามแม่น) าํ จอร์แดนไปอยูแ่ ล้ว แต่ละตระกูลจึงต้อง
เลือกชายคนหนึ9งออกมา เมื9อเท้าของพวกปุโรหิตที9หามหีบนั)นเหยียบลงไปในนํ)า แม่น) าํ นั)นก็จะ
แยกออกเป็ นสองส่ วนราวกับว่ามีเขื9อนล่องหนมาขวางมันไว้
ยชว 3:14-17
ดังนั!นเมือ ประชาชนยกจากเต็นท์ของเขาทั!งหลาย เพือ จะข้ าม
แม่ นํา! จอร์ แดน พร้ อมกับปุโรหิตหามหีบพันธสั ญญาไปข้ างหน้ าประชาชน 15 เมือ คนหามหีบมา
ถึงจอร์ แดนและเท้ าของปุโรหิตผู้หามหีบก้าวลงในขอบแม่ นํา! แล้ว (จอร์ แดนขึน! ท่ วมฝังตลอดฤดู
เกีย วข้ าวเสมอ) 16 นํา! ทีไ หลมาจากข้ างบนก็หยุดตั!งขึน! และนูนขึน! เป็ นกองไกลออกไปยิง นัก
ตั!งแต่ เมืองอาดัม ซึงเป็ นเมืองอยู่ข้างๆเมืองศาเรธาน และนํา! ทีไ หลลงสู่ ทะเลแห่ งทีร าบ คือทะเล

เค็มนั!นก็ขาดกันสิ!น แล้วประชาชนก็ข้ามไปทีฝังตรงข้ ามเมืองเยรีโค 17 และปุโรหิตผู้หามหีบ
พันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ ยนื มัน อยู่บนดินแดนแห้ งกลางแม่ นํา! จอร์ แดน คนอิสราเอลทั!งหมด
ก็เดินข้ามไปบนดินแห้ ง จนประชาชนข้ ามแม่ นํา! จอร์ แดนไปหมด
แม่น) าํ จอร์แดนแยกออกราวกับมีเขื9อนอยูบ่ นต้นแม่น) าํ เมื9อพวกปุโรหิตที9หามหีบนั)น
เหยียบลงไปในแม่น) าํ จอร์แดน แม่น) าํ นั)นก็ถกู ตัดขาดทันทีราวกับมีเขื9อนล่องหนแม้ขอ้ เท็จจริ งที9
ว่าแม่น) าํ นั)นอยูใ่ นระยะท่วมเอ่อ (ช่วงเก็บเกี9ยวในฤดูใบไม้ผลิ) เมืองเล็กๆสองเมืองที9อยูค่ นละ
ฟากของแม่น) าํ นั)นถูกเอ่ยถึงซึ9งเป็ นจุดที9แม่น) าํ นั)นถูกพระเจ้าทําให้หยุด นัน9 คือ เมืองอาดัมบนฟาก
หนึ9งและเมืองศาเรธานบนอีกฟากหนึ9ง แม่น) าํ ที9อยูด่ า้ นใต้ของจุดนั)นเป็ นต้นมาจึงถูกทําให้แห้ง
นอกจากนี) พวกปุโรหิตก็หยุดยืนมัน9 อยูบ่ นดินแห้งกลางแม่น) าํ นั)น โดยแสดงให้เห็นชัดเจนถึง
การอัศจรรย์ของพระเจ้าเพิ9มขึ)นอีก ดังนั)น ชนชาติอิสราเอลทั)งหมดจึงข้ามแม่น) าํ จอร์แดนไปยัง
ฝั9งตะวันตก
*****
ภาพรวมของโยชูวา 4: ในบทนีอ) นุสรณ์ ทีระลึกสองแห่ งได้ ถกู ตั)งขึน) บนฝั งตะวันตกของ
แม่ นา)ํ จอร์ แดน
ยชว 4:1-3
ต่ อมาเมือ ประชาชนนั!นได้ ข้ามแม่ นํา! จอร์ แดนเสร็จหมดแล้ ว พระ
เยโฮวาห์ ตรัสสั งโยชู วาว่ า 2 "จงเลือกชายสิ บสองคนจากประชาชนตระกูลละคน 3 และบัญชา
เขาว่ า `จงไปเอาศิลาสิ บสองก้อนจากทีน ีทกี ลางแม่ นํา! จอร์ แดน ตรงทีซ ึงเท้าของปุโรหิตยืนมัน อยู่
นั!น ขนมาวางไว้ ในทีซ ึงท่ านทั!งหลายจะนอนในคืนวันนี!'"
เมื9อชนชาติอิสราเอลทั)งหมดข้ามแม่น) าํ จอร์แดนไปเรี ยบร้อยแล้ว พระเจ้าก็ตรัสสั9งโยชูวา
ให้บอกแต่ละตระกูลให้เลือกชายคนหนึ9งมาเอาหินไปหนึ9งก้อนจากกลางแม่น) าํ นั)นซึ9งเป็ นที9ๆ
พวกปุโรหิ ตยืนอยูแ่ ละวางหินเหล่านั)นไว้ในที9ๆพวกเขาค้างคืนๆนั)น
ยชว 4:4-7
แล้วโยชู วาก็เลือกชายสิ บสองคน ซึงท่ านจัดตั!งจากประชาชน
อิสราเอลตระกูลละคน 5 โยชู วาจึงสังเขาว่ า "จงผ่ านไปข้ างหน้ าหีบของพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
ของท่ านลงไปกลางแม่ นํา! จอร์ แดน แล้วแบกศิลามาคนละก้อนตามจํานวนตระกูลคน
อิสราเอล 6 เพือ ว่ าสิงนีจ! ะเป็ นหมายสํ าคัญในหมู่พวกท่ านทั!งหลาย ในเมือ ลูกหลานของท่านจะ

ถามบิดาในเวลาต่ อไปว่า `ศิลาเหล่านีม! คี วามหมายอะไร' 7 แล้วท่านจงตอบพวกเขาว่ า `นํา! ที
จอร์ แดนขาดจากกันต่ อหน้ าหีบพันธสั ญญาแห่ งพระเยโฮวาห์ เมือ หีบนั!นข้ ามแม่ นํา! จอร์ แดน นํา!
ในแม่ นํา! จอร์ แดนก็ขาดจากกัน ศิลาเหล่านีจ! ะเป็ นทีร ําลึกแก่ลูกหลานอิสราเอลเป็ นนิตย์ '"
โยชูวาจึงส่ งต่อคําสั9งนั)นไปเรื9 องการเก็บรวบรวมหินเหล่านั)น (หินเหล่านั)นน่าจะมีน) าํ
หนักมากพอดูดงั ที9มีหมายเหตุไว้ว่าพวกเขาแบกหินบนบ่าของตน) หินเหล่านั)นที9ถูกรวมเข้าไว้
ด้วยกันจึงต้องเป็ นหมายสําคัญหรื อที9ราํ ลึกถึงการอัศจรรย์ใหญ่ยงิ9 ที9พระเจ้าได้ทรงสําแดงในการ
แยกแม่น) าํ นั)นออกขณะที9พวกเขาข้ามไป
ยชว 4:8-10
คนอิสราเอลเหล่านั!นก็กระทําตามทีโ ยชู วาบัญชา และขนหินสิ บ
สองก้อนมาจากกลางจอร์ แดน ตามจํานวนตระกูลคนอิสราเอล ดังทีพ ระเยโฮวาห์ ตรัสสั งโยชู วา
และเขาก็แบกมายังทีซ ึงเขาพักอยู่ วางไว้ ทนี ัน 9 และโยชู วาได้ ต!ังศิลาสิ บสองก้อนไว้ กลางแม่ นํา!
จอร์ แดน ตรงทีท เี ท้าของปุโรหิตผู้หามหีบพันธสั ญญายืนอยู่ และศิลาเหล่านั!นก็ยงั อยู่จนทุกวันนี!
10 เพราะว่ าปุโรหิตผู้หามหีบนั!นได้ ยนื อยู่ทกี ลางจอร์ แดนกว่ าสิ งสารพัดจะสํ าเร็จ ตามซึงพระเย
โฮวาห์ บัญชาโยชู วาให้ บอกประชาชน ตามซึงโมเสสได้ บัญชาไว้ กบั โยชู วาทุกประการ แล้ว
ประชาชนก็รีบข้ามไป
คนอิสราเอลจึงกระทําตามที9ได้รับสั9งเกี9ยวกับหินเหล่านั)น โยชูวาก็ต) งั หินสิ บสองก้อนไว้
ตรงกลางแม่น) าํ เช่นกัน หินเหล่านั)นอาจโผล่พน้ เหนือนํ)าหรื ออย่างน้อยก็แลเห็นได้ใต้น) าํ เมื9อ
แม่น) าํ นั)นกลับสู่ ระดับปกติ ขณะเดียวกันพวกปุโรหิตก็หยุดยืนอยูต่ รงกลางแม่น) าํ “กว่าสิ9 งสารพัด
จะสําเร็จ ตามซึ9งพระเยโฮวาห์บญั ชาโยชูวา”
ยชว 4:11-13
ต่ อมาเมือ ประชาชนข้ ามไปหมดแล้ว หีบแห่ งพระเยโฮวาห์ และ
ปุโรหิตก็ข้ามไปต่ อหน้ าประชาชน 12 คนรู เบน คนกาด และคนมนัสเสห์ ครึงตระกูลถืออาวุธนํา
หน้ าคนอิสราเอลข้ ามไปตามทีโ มเสสได้ สังเขาไว้ 13 มีคนถืออาวุธไว้ พร้ อมทีจะเข้ าสงคราม
ประมาณสี หมืน คนได้ ข้ามไปต่ อพระพักตร์ พระเยโฮวาห์ เพือ ทําศึก ไปถึงทีร าบเขตเมืองเยรีโค
เมื9อชนชาติน) นั ทั)งหมดข้ามไปแล้ว ซึ9งรวมถึงนักรบสี9 หมื9นคนจากตระกูลรู เบน กาด และ
มนัสเสห์ดว้ ย จากนั)นพวกปุโรหิตค่อยข้ามไปยังฝั9งตะวันตกของแม่น) าํ นั)น

ยชว 4:14
ในวันนั!นพระเยโฮวาห์ ทรงยกย่องโยชู วาท่ ามกลางสายตาของคน
อิสราเอลทั!งปวง เขาทั!งหลายก็ยาํ เกรงท่ าน ดังทีเ ขาเคยยําเกรงโมเสสตลอดชีวติ ของท่ าน
เราควรหมายเหตุไว้ถึงการที9 “ในวันนั)นพระเยโฮวาห์ทรงยกย่องโยชูวาท่ามกลางสายตา
ของคนอิสราเอลทั)งปวง เขาทั)งหลายก็ยาํ เกรงท่าน ดังที9เขาเคยยําเกรงโมเสสตลอดชีวติ ของท่าน”
พระเจ้าประทานความน่าเชื9อถือแห่งการเป็ นผูน้ าํ ให้แก่โยชูวาซึ9งจนถึงบัดนี)พระองค์ได้ประทาน
ไว้แก่โมเสส ประชาชนเหล่านั)นต่างทราบถึงเรื9 องนั)นดีและเริ9 มเคารพยําเกรงเขา
ยชว 4:15-18
พระเยโฮวาห์ ตรัสกับโยชู วาว่ า 16 "จงบัญชาปุโรหิตผู้หามหีบพระ
โอวาทให้ ขนึ! มาจากจอร์ แดน" 17 โยชู วาจึงบัญชาแก่ปุโรหิตว่ า "จงขึน! มาจากจอร์ แดนเถิด"
18 ต่ อมาเมือ ปุโรหิตผู้หามหีบพันธสั ญญาแห่ งพระเยโฮวาห์ ขนึ! มาจากกลางจอร์ แดน เมือ ฝ่ าเท้ า
ของปุโรหิตยกขึน! เหยียบแผ่ นดินแห้ ง นํา! ในจอร์ แดนก็กลับมายังทีเ ก่าไหลท่ วมฝังอย่างเดิม
พระเจ้าจึงตรัสสั9งโยชูวาให้ส9ังพวกปุโรหิตให้ข) ึนมาจากแม่น) าํ จอร์แดน เมื9อส้นเท้าของ
พวกปุโรหิ ตเหยียบขึ)นบนบก แม่น) าํ นั)นก็กลับมาไหลตามปกติเหมือนเดิม
ยชว 4:19
ประชาชนได้ ขนึ! จากจอร์ แดนในวันทีส ิ บเดือนทีห นึง ไปตั!งค่ายอยู่
ทีก ลิ กาล ริมเขตเมืองเยรีโคข้ างทิศตะวันออก
คนอิสราเอลจึงไปถึงในแผ่นดินที9ทรงสัญญาไว้ใน “วันที9สิบเดือนที9หนึ9ง” พวกเขาได้
เดินทางออกจากอียปิ ต์ในวันที9สิบห้าเดือนที9หนึ9งเมื9อสี9 สิบปี ก่อนหน้านั)น ดังนั)นการเดินทาง
อพยพนั)นจึงขาดอีกห้าวันจึงจะครบสี9 สิบปี วันที9สิบยังเป็ นวันที9ลูกแกะปัสกาถูกเอามาจากฝูงและ
ถูกเฝ้ าดูจนถึงวันที9สิบสี9 อีกด้วย คนอิสราเอลจึงถือพิธีปัสกาครั)งแรกของตนในแผ่นดินนั)น
สถานที9ๆพวกเขาตั)งค่ายพักในตอนแรกคือ กิลกาล ซึ9งเชื9อกันว่าอยูไ่ ม่ไกลนักจากเมืองเย
รี โค นักโบราณคดีบางท่านคิดว่ามันห่างไปเพียง 1.25 ไมล์เท่านั)น ท่านอื9นๆคิดว่ามันห่างไปสอง
ไมล์ ไม่วา่ กรณี ใด มันก็ถือว่าอยูห่ ่างไปไม่ไกล
ยชว 4:20-24
และศิลาสิ บสองก้อนซึงเขานําออกมาจากจอร์ แดนนั!น โยชู วาก็ได้
ตั!งไว้ ทกี ลิ กาล 21 ท่ านจึงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่ า "เวลาภายหน้ าเมือ ลูกหลานจะถามบิดาของเขา
ว่า `ศิลาเหล่านีม! คี วามหมายอะไร' 22 แล้วท่ านจงตอบแก่ลูกหลานให้ ทราบว่ า `อิสราเอลได้ ข้าม
จอร์ แดนนีบ! นดินแห้ ง' 23 เพราะว่ าพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่านทั!งหลายกระทําให้ แม่ นํา!

จอร์ แดนแห้ งไปเพือ ท่าน จนท่ านข้ ามไปได้ หมด ดังทีพ ระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่ านกระทําแก่
ทะเลแดง ทรงกระทําให้ แห้ งเพือ เราทั!งหลาย จนเราข้ ามไปหมด 24 เพือ ชนชาติท!งั หลายทัว พิภพ
จะได้ ทราบว่ าพระหัตถ์ พระเยโฮวาห์ น!ันทรงฤทธิI เพือ ท่ านทั!งหลายจะยําเกรงพระเยโฮวาห์
พระเจ้ าของท่ านเป็ นนิตย์ "
ขณะเดียวกัน โยชูวาก็ต) งั ศิลาสิ บสองก้อนนั)นตามที9พระเจ้าตรัสสั9งในกิลกาล เขาแจ้ง
ชนชาติน) นั ให้ทราบว่าเมื9อลูกหลานของพวกเขาถามพวกเขาว่าศิลาสิ บสองก้อนนั)นมีความหมาย
อะไร พวกเขาจะต้องเตือนความจําลูกหลานว่า “อิสราเอลได้ขา้ มจอร์แดนนี)บนดินแห้ง” โดย
สอนลูกหลานเหล่านั)นว่าพระเจ้าได้ทรงทําให้แม่น) าํ นั)นแห้งไปจนกระทัง9 พวกเขาข้ามไปหมด
จุดประสงค์อนั ใหญ่ยงิ9 กว่าก็คือ “เพือ9 ชนชาติท) งั หลายทัว9 พิภพจะได้ทราบว่าพระหัตถ์พระเยโฮ
วาห์น) นั ทรงฤทธิ: เพือ9 ท่านทั)งหลายจะยําเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเป็ นนิตย์” โปรด
สังเกตคําสอนสองประการที9ชดั เจน (1) ศิลาทั)งสิ บสองก้อนนั)นกลายเป็ นหมายสําคัญอย่างหนึ9ง
แก่ผใู ้ ดก็ตามและประชาชาติท) งั ปวงถึงฤทธิ:เดชของพระเยโฮวาห์พระเจ้า และ (2) คนอิสราเอล
จึงถูกสอนให้ยาํ เกรงองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าตลอดไป
*****
ภาพรวมของโยชูวา 5: ช่ วงวันแรกๆในแผ่ นดินทีทรงสัญญาไว้ นั)นถูกบันทึกไว้ บทนี )
แบ่ งย่ อยได้ ดังนี ) (1) คนคานาอันต่ างหวาดกลัวในข้ อ 1; (2) การเข้ าสุหนัตถูกรื )อฟื ) นในข้ อ 1-8;
(3) พิธีปัสกาแรกในแผ่ นดินนัน) ถูกถือปฏิ บตั ิทีกิลกาลและมานาหยุดตกมาจากฟ้ าในข้ อ 9-12
และ (4) จอมพลโยธาขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ าปรากฏแก่ โยชูวาในข้ อ 13-15
ยชว 5:1
ต่ อมาเมือ บรรดากษัตริย์ของคนอาโมไรต์ ซึงอยู่ฟากจอร์ แดนข้ าง
ตะวันตก และบรรดากษัตริย์ของคนคานาอัน ซึงอยู่ใกล้ทะเล ได้ ยนิ ว่ าพระเยโฮวาห์ ทรงบันดาล
ให้ นํา! ในจอร์ แดนแห้ งไปต่ อหน้ าคนอิสราเอล ให้ เราข้ ามฟากไปได้ หมดแล้ว จิตใจของเขาก็
ละลายไป ไม่ มกี าํ ลังใจในตัวอีกต่ อไปเหตุเพราะคนอิสราเอล
เมื9อข่าวเรื9 องแม่น) าํ จอร์แดนแห้งไปและเรื9 องการข้ามแม่น) าํ นั)นของคนอิสราเอลลือไปทัว9
เขตแดนนั)น บรรดากษัตริ ยข์ องคนอาโมไรต์และคนคานาอันต่างพากันอกสั9นขวัญแขวน คน
เหล่านี)เป็ นผูม้ ีอาํ นาจในแผ่นดินคานาอัน พวกเขาน่าจะทราบแล้วว่าพระเจ้าได้ทรงสัญญาแผ่น
ดินนั)นไว้แก่คนอิสราเอล พวกเขาน่าจะแอบหวังอยูล่ ึกๆด้วยว่าแม่น) าํ จอร์แดนจะเป็ นเครื9 อง

กีดขวางตามธรรมชาติที9ขดั ขวางคนอิสราเอลมิให้ขา้ มเข้ามาในแผ่นดินนั)นได้ เมื9อพวกเขาทราบ
ว่าคนอิสราเอลได้ขา้ มแม่น) าํ นั)นมาอย่างน่าอัศจรรย์แล้ว จิตใจของพวกเขาก็ละลายไปอีกทั)งไม่มี
กําลังใจในตัวพวกเขาอีกต่อไป พวกเขาจึงสู ญเสี ยความกล้าหาญและไม่มีกะจิตกะใจที9จะต่อสู ้
แม้วา่ การสู ้รบยังมาไม่ถึง แต่ผลลัพธ์ของมันก็ถูกกําหนดไว้แล้ว พระเจ้าทรงทําให้พวกศัตรู ของ
คนอิสราเอลพ่ายแพ้ไปแล้วก่อนที9ลูกธนูสักดอกถูกยิงออกมาด้วยซํ)า
ยชว 5:2-8
คราวนั!น พระเยโฮวาห์ ตรัสกับโยชู วาว่ า "จงทํามีดด้ วยหินคมและ
ให้ คนอิสราเอลเข้ าสุ หนัตเป็ นครั!งทีส อง" 3 โยชู วาจึงทํามีดด้ วยหินคมและให้ คนอิสราเอลเข้ า
สุ หนัตทีเ นินเขาแห่ งหนังหุ้มปลายองคชาต 4 นีแหละเป็ นเหตุซึงโยชู วาให้ เขาเข้ าสุ หนัต ใน
บรรดาประชาชนผู้ออกมาจากอียปิ ต์ พวกผู้ชาย คือทหารทั!งหมดสิ!นชีวติ เสี ยตามทางในถิน
ทุรกันดารหลังจากทีอ อกจากอียปิ ต์ 5 แม้ ว่าประชาชนผู้ออกมาเหล่ านั!นได้ เข้ าสุ หนัตหมดทุกคน
แล้ ว แต่ ประชาชนทุกคนทีเกิดมาใหม่ ตามทางทีใ นถินทุรกันดารหลังจากทีอ อกมาจากอียปิ ต์ น!ัน
ยังไม่ ได้ เข้ าสุ หนัต 6 เพราะว่าคนอิสราเอลเดินทางสี สิบปี อยู่ในถินทุรกันดารจนประชาชนทั!งสิ!น
คือทหารทีอ อกมาจากอียปิ ต์ สิ!นชีวติ เสียหมด เพราะเขามิได้ เชือฟังพระสุ รเสี ยงของพระเยโฮ
วาห์ ผู้ซึงพระเยโฮวาห์ ทรงปฏิญาณกับเขาว่ า พระองค์จะไม่ ทรงยอมให้ เขาเห็นแผ่ นดิน ซึงพระ
เยโฮวาห์ ได้ ปฏิญาณแก่บรรพบุรุษว่ าจะประทานแก่เราทั!งหลาย เป็ นแผ่ นดินทีม นี ํา! นมและนํา! ผึง!
ไหลบริบูรณ์ 7 แต่ บุตรของเขาซึงพระองค์ ทรงให้ แทนเขานั!น โยชู วาก็ได้ ให้ เข้ าสุ หนัต เพราะว่า
เขายังไม่ เข้ าสุ หนัต เพราะว่ าเขาไม่ เคยได้ เข้ าสุ หนัตเมือ มาตามทาง 8 ต่ อมาเมือ ได้ ให้ ประชาชน
เข้ าสุ หนัตเสร็จหมดแล้ว เขาก็พกั อยู่ในทีอ าศัยในค่ายจนกว่าจะหายเป็ นปกติ
ณ เวลานี) พระเจ้าทรงออกคําสัง9 แก่โยชูวาให้เตรี ยมมีดคมไว้และให้ผชู ้ ายทุกคนแห่ง
อิสราเอลเข้าสุ หนัตเป็ นครั)งที9สอง เหตุผลนั)นก็ไม่ซบั ซ้อนอะไร แม้วา่ ชายชาวอิสราเอลที9ออกมา
จากอียปิ ต์เข้าสุ หนัตไปแล้วก็ตาม แต่ชายเหล่านั)นที9เกิดมาในระหว่างการเดินทางสี9 สิบปี ก็ยงั ไม่
ได้เข้าสุ หนัต จะว่าไปแล้วคนอิสราเอลก็ประมาท การเข้าสุ หนัตในสมัยนั)นและจนทุกวันนี)ยงั
เป็ นลักษณะเฉพาะตัวด้านกายภาพที9โดดเด่นและเป็ นเอกลักษณ์ของชายชาวยิว อย่างไรก็ตาม ใน
ระดับที9ลึกกว่า มันก็เป็ นเครื องหมายแห่งพันธสัญญาที9ทรงกระทําไว้กบั อับราฮัม กล่าวในทาง
ปฏิบตั ิมากขึ)น มันก็เป็ นสัญลักษณ์แสดงถึงการที9พวกเขาถูกแยกออกและถูกแยกตั)งไว้ต่างหาก
จากโลก เปรี ยบเสมือนกับการที9ผเู ้ ชื9อสมัยพระคัมภีร์ใหม่ถูกแยกออกจากโลก พวกเขาจึงพักอยู่
ในกิลกาลจนกว่าผูช้ ายทุกคนหายดี

ยชว 5:9
พระเยโฮวาห์ ตรัสกับโยชู วาว่ า "วันนี!เราได้ กลิง! ความอดสู เพราะ
อียปิ ต์ ไปให้ พ้นเจ้ าแล้ ว" จึงเรียกชือตําบลนั!นว่ ากิลกาลจนทุกวันนี!
ในการเข้าสุ หนัตผูช้ ายของชนชาติน) นั พระเจ้าตรัสบอกโยชูวาว่า “วันนี)เราได้กลิ)งความ
อดสู เพราะอียปิ ต์ไปให้พน้ เจ้าแล้ว” เมื9อพวกเขาเข้าสุ หนัตด้วยความเชื9อฟังต่อพระเจ้า อันแสดง
ให้เห็นถึงความสัมพันธ์อนั มีเอกลักษณ์ของพวกเขากับพระเจ้าในการถูกแยกออกจากโลก
พระเจ้าจึงบอกพวกเขาว่าพระองค์ได้ทรงกลิง) ความอดสู (นัน9 คือ ความอับอาย) แห่งอียปิ ต์ไปจาก
พวกเขาแล้ว ชื9อ กิลกาล มีความหมายตรงตัวว่า 'การกลิ)งออกไปเสี ย' (น่าสนใจตรงที9ว่าที9กิลกาล
นั)นเองในอีกหลายศตวรรษต่อมา ซามูเอลถูกตั)งเป็ นผูว้ นิ ิจฉัยและซาอูลถูกตั)งเป็ นกษัตริ ยท์ ี9นน9ั )
ยชว 5:10
ฝ่ ายคนอิสราเอลได้ ต!ังค่ายทีก ลิ กาล เขาถือเทศกาลปัสกาในวันที
สิบสี ของเดือนนั!นเวลาเย็น ณ ทีร าบเมืองเยรีโค
ที9นน9ั ในกิลกาล คนอิสราเอลถือเทศกาลปัสกาแรกของตนในแผ่นดินนั)นในวันที9สิบสี9
เดือนที9หนึ9ง “ณ ที9ราบเมืองเยรี โค”
ยชว 5:11-12
วันรุ่งขึน! หลังวันเทศกาลปัสกา วันนั!นเองเขาก็รับประทานผลอัน
เกิดจากแผ่ นดิน คือขนมไร้ เชื!อและข้ าวคัว 12 ตั!งแต่ วนั รุ่งขึน! มานาก็ขาดไป คือเมือ เขาได้ รับ
ประทานผลจากแผ่ นดิน คนอิสราเอลไม่ มมี านาอีกเลย ในปี นั!นเขารับประทานผลจากแผ่ นดินคา
นาอัน
วันต่อมาหลังจากเทศกาลปัสกา คนอิสราเอลก็เริ9 มรับประทานเมล็ดข้าวของแผ่นดินนั)น
เพราะว่าสัปดาห์ถดั จากเทศกาลปัสกาคือ เทศกาลกินขนมปังไร้เชื)อ พวกเขาจึงเอาเมล็ดข้าวนั)น
ทําเป็ นขนมปั งไร้เชื)อ เห็นได้ชดั ว่า คนอิสราเอลพบเมล็ดข้าวของแผ่นดินนั)นถูกเก็บรวบรวมไว้
อยูใ่ กล้เคียงหรื ออาจมีพ่อค้าในท้องถิ9นเอามาขาย ในวันถัดมา มานาก็หยุดตกและไม่ปรากฏให้
เห็นอีกเลย ตั)งแต่น) นั เป็ นต้นมา คนอิสราเอลก็รับประทานพืชผลแห่งแผ่นดินคานาอัน
ยชว 5:13-15
ต่ อมาเมือ โยชู วาอยู่ข้างเมืองเยรีโค ท่ านก็เงยหน้ าขึน! มองดู และ
ดูเถิด มีชายคนหนึงชักดาบออกมาถือยืนอยู่ตรงหน้ าท่ าน โยชู วาเข้ าไปหาชายนั!น กล่าวแก่เขาว่ า
"ท่านอยู่ฝ่ายเราหรืออยู่ฝ่ายศัตรู " 14 ผู้น!ันจึงตอบว่ า "มิใช่ ทีเ รามานี!กม็ าเป็ นจอมพลโยธาของ
พระเยโฮวาห์ " ฝ่ ายโยชู วาก็กราบลงถึงดินนมัสการแล้วถามว่ า "เจ้ านายของข้ าพเจ้ าท่ านจะให้

ผู้รับใช้ ของท่ านกระทําอะไร" 15 และจอมพลโยธาของพระเยโฮวาห์ จงึ สั งโยชู วาว่ า "จงถอด
รองเท้าออกจากเท้ าของเจ้ าเสี ย เพราะว่าทีซ ึงเจ้ ายืนอยู่นีเ! ป็ นทีบ ริสุทธิI" โยชู วาก็กระทําตาม
ดังนั)น ขณะที9ต) งั ค่ายพักอยูใ่ กล้กบั เมืองเยรี โค โยชูวาซึ9งอาจกําลังตรึ กตรองอธิษฐานอยูก่ ็
เงยหน้าขึ)นมองดูและเห็น “ชายคนหนึ9งชักดาบออกมาถือยืนอยูต่ รงหน้าท่าน” เพราะไม่รู้วา่ ชาย
ผูย้ งิ9 ใหญ่น่ากลัวนี)คือผูใ้ ด โยชูวาจึงถามไปว่า “ท่านอยูฝ่ ่ ายเราหรื ออยูฝ่ ่ ายศัตรู ” บุรุษผูน้ ) ีจึงตอบ
กลับไปว่า “มิใช่ ที9เรามานี)กม็ าเป็ นจอมพลโยธาของพระเยโฮวาห์” จากนั)นโยชูวาก็ซบหน้าลง
เพือ9 นมัสการชายผูเ้ ปี9 ยมด้วยฤทธานุภาพผูน้ ) ี
ดังนั)น จึงเกิดคําถามขึ)นมาว่า จอมพลผูน้ ) ีคือใคร บางคนเดาว่าเป็ นมิคาเอล อัครเทวทูตาธิ
บดี คนอื9นๆก็คิดว่า นี9น่าจะเป็ นการปรากฏกายของพระคริ สต์ก่อนเสด็จมารับสภาพมนุษย์
(Christophany) อย่างหลังนี9น่าจะใช่มากกว่าเพราะว่าบุรุษผูท้ รงฤทธิ:ผูน้ ) ียอมรับการนมัสการจาก
โยชูวา ไม่มีทูตสวรรค์องค์ใดจะยอมทําเช่นนั)น ดู วิวรณ์ 19:10 นอกจากนี) วิวรณ์ 19:11-16 ก็
กล่าวชัดเจนว่าพระเยซูทรงเป็ นจอมพลแห่งกองทัพที9อยูใ่ นสวรรค์
พระคริ สต์ในสภาพก่อนมาเป็ นมนุษย์จึงตรัสสั9งโยชูวาให้ถอดรองเท้าของเขาออกเสี ย
“เพราะว่าที9ซ9 ึงเจ้ายืนอยูน่ ) ีเป็ นที9บริ สุทธิ:” มันน่าจะบริ สุทธิ:เพราะว่าโยชูวาอยูใ่ กล้ชิดกับองค์
บริ สุทธิ:แห่งอิสราเอล อาจเป็ นได้ดว้ ยว่าแผ่นดินนั)นเองบริ สุทธิ:เพราะว่ามันถูกแยกตั)งไว้ต่างหาก
สําหรับพระเจ้าและประชากรของพระองค์ แผ่นดินนั)นที9ทรงสัญญาไว้นานมาแล้วต่อชนชาติ
อิสราเอลบัดนี)อาจถูกชําระให้บริ สุทธิ:โดยการปรากฏพระองค์ขององค์บริ สุทธิ:แห่งอิสราเอลต่อ
หน้าต่อตาโยชูวา
*****
ภาพรวมของโยชูวา 6: การพิชิตเมืองเยรี โคถูกบรรยายไว้ ในทีนี) บทนีถ) กู แบ่ งย่ อยได้ ดังนี )
(1) การปิ ดล้ อมเมืองเยรี โคในข้ อ 1-5; (2) เมืองนั)นถูกวนรอบแต่ ละวันในข้ อ 6-16 และ (3) เมือง
เยรี โคถูกยึดเอาได้ ขณะทีนางราหับและครอบครั วของนางถูกช่ วยให้ รอดในข้ อ 17-27
ยชว 6:1-2
เพราะเหตุคนอิสราเอลเมืองเยรีโคต้ องถูกปิ ดไว้ ไม่ มคี นเข้ าออกได้
เลย 2 พระเยโฮวาห์ ตรัสกับโยชู วาว่ า "ดูแน่ ะ เราได้ มอบเมืองเยรีโคไว้ ในมือเจ้ าแล้ว ทั!งกษัตริย์
และทแกล้วทหาร

ขณะเดียวกัน เมืองเยรี โคที9อยูใ่ กล้เคียงก็ “ถูกปิ ดไว้” เพราะเหตุคนอิสราเอล ด้วยความ
กลัวคนอิสราเอล จึงไม่มีใครเข้าหรื อออกมาจากเมืองนั)น ความเกรงกลัวพระเจ้าได้ทาํ ให้ใจของ
พวกเขาละลายไปเหมือนที9นางราหับหญิงโสเภณี ได้บอกพวกผูส้ อดแนม ดู โยชูวา 2:11 ชาว
เมืองเยรี โคจึงหมกตัวอยูแ่ ต่ในเมืองโดยหวังว่าจะยันคนอิสราเอลไว้ได้ พระเจ้าทรงเตือนความจํา
โยชูวาเกี9ยวกับเรื9 องนี)โดยตรัสว่าพระองค์ได้ทรงมอบเมืองนี) กษัตริ ยแ์ ละบรรดาทหารทั)งหมด
ของมันไว้ในมือพวกเขาแล้ว
ยชว 6:3-5
เจ้ าทั!งหลายจงเดินขบวนรอบเมือง คือให้ บรรดาทหารไปรอบ
เมืองครั!งหนึง เจ้ าจงทําเช่ นนีห! กวัน 4 ให้ ปุโรหิตเจ็ดคนถือแตรเขาแกะตัวผู้เจ็ดคันนําหน้ าหีบ
และในวันทีเ จ็ดนั!นเจ้ าทั!งหลายจงเดินรอบเมืองเจ็ดครั!ง ให้ ปุโรหิตเป่ าแตรไปด้ วย 5 และต่ อมา
เมือ เขาเป่ าเขาแกะตัวผู้เป็ นเสียงยาว พอเจ้ าได้ ยนิ เสียงแตรนั!น ก็ให้ ประชาชนทั!งปวงโห่ ร้องขึน!
ด้ วยเสียงอันดัง กําแพงเมืองนั!นก็จะพังลงราบ และประชาชนจะขึน! ไปทุกคนต่ างตรงไปข้างหน้ า
ตน"
พระเจ้าจึงทรงมอบแผนโจมตีให้แก่โยชูวา มันเป็ นแผนซึ9งประกอบด้วยขั)นตอนหลาย
ประการ (1) พวกเขาจะต้องเดินขบวนรอบเมืองนั)นวันละรอบเป็ นเวลาหกวัน (2) ตรงกลาง
ขบวนจะต้องเป็ นหี บแห่งพันธสัญญา (3) ข้างหน้าหีบจะต้องเป็ นปุโรหิตเจ็ดคนถือแตรเขาแกะ
ตัวผูเ้ จ็ดคัน (และเป่ ามัน ดูขอ้ 8)
(4) ในวันที9เจ็ดพวกเขาจะต้องเดินขบวนรอบเมืองนั)นเจ็ดรอบโดยให้พวกปุโรหิตเป่ าแตร
ของตนไปด้วย (5) ในวันนั)น พวกปุโรหิตจะต้องเป่ าแตรเป็ นเสี ยงยาวหลังจากเดินขบวนรอบ
เมืองนั)นเป็ นครั)งที9เจ็ดแล้ว (6) พอได้ยนิ เสี ยงเป่ ายาวนั)น ประชาชนจะต้อง “ปวงโห่ ร้องขึ)นด้วย
เสี ยงอันดัง กําแพงเมืองนั)นก็จะพังลงราบ” (7) ประชาชนจึงต้องขึ)นไปข้างหน้าพวกเขาเข้าไป
ข้างในเมืองนั)นโดยตรง
เห็นได้ชดั ว่าพระเจ้ากําลังจัดเตรี ยมชัยชนะครั)งใหญ่อนั น่าอัศจรรย์อีกหน มันจะปรากฏ
ชัดต่อคนอิสราเอล เมืองเยรี โค และประชาชาติท) งั ปวงที9อยูล่ อ้ มรอบว่าชัยชนะครั)งนี)มาจากพระ
เยโฮวาห์พระเจ้า คนอิสราเอลไม่จาํ เป็ นต้องโจมตีเมืองนั)นโดยใช้กาํ ลังทางทหารเลย ที9พวกเขา
ต้องทําก็แค่เดินรอบเมืองนั)นสิ บสามรอบและโห่ร้องเมื9อได้ยนิ สัญญาณเตือนครั)งสุ ดท้าย กําแพง
เมืองที9แน่นหนาก็จะพังลงมา มันจะเป็ นการอัศจรรย์อย่างไม่ตอ้ งสงสัย อันเป็ นการถวายเกียรติ

แด่พระเจ้ามากขึ)นไปอีกต่อหน้าคนอิสราเอลและก่อให้เกิดความเกรงกลัวในหมู่ชาวแผ่นดินนั)น
ที9เหลือ
ยชว 6:6-10
ฝ่ ายโยชู วาบุตรชายนูนจึงเรียกปุโรหิตมาสั งว่ า "จงยกหีบพันธ
สัญญาขึน! หามไป ให้ ปุโรหิตเจ็ดคนถือแตรเขาแกะตัวผู้เจ็ดคันเดินนําหน้ าหีบแห่ งพระเยโฮวาห์ "
7 และท่ านสังประชาชนว่ า "จงออกเดินรอบเมืองนั!น ให้ ทหารถืออาวุธเดินข้ างหน้ าหีบแห่ งพระ
เยโฮวาห์ " 8 ต่ อมาเมือ โยชู วาบัญชาแก่ประชาชนแล้ว ปุโรหิตเจ็ดคนทีถ ือเขาแกะตัวผู้เจ็ดคันก็
เดินผ่ านไปข้ างหน้ าต่ อพระพักตร์ พระเยโฮวาห์ และเป่ าแตรไปด้ วย และมีหีบพันธสั ญญาแห่ ง
พระเยโฮวาห์ ตามเขามา 9 และทหารถืออาวุธเดินอยู่หน้ าปุโรหิตผู้เป่ าแตร และกองระวังหลังก็
เดินตามหีบ ฝ่ ายปุโรหิตนั!นก็เดินเรือยไปเป่ าแตรอยู่ 10 แต่ โยชู วาบัญชาประชาชนว่ า "ท่ านอย่ า
โห่ ร้อง อย่าให้ ใครได้ ยนิ เสี ยงของท่ าน อย่าให้ ถ้อยคําหลุดจากปากของท่ านทั!งหลายเลย จนกว่า
จะถึงวันทีข ้ าพเจ้ าบอกให้ ท่านโห่ ร้อง ท่ านจึงโห่ ร้องกัน"
เมื9อโยชูวาส่ งต่อคําสั9งเหล่านี)ไปยังประชาชน การเดินขบวนเจ็ดวันนั)นก็เริ9 มขึ)น มีการ
ชี)แจงเพิ9มเติมว่าเฉพาะชายที9ถืออาวุธของชนชาติน) นั เท่านั)นจะต้องเดินขบวนรอบเมือง นอกจาก
นี) กองทัพของอิสราเอลก็เดินหน้าและตามหลังหีบนั)นและพวกปุโรหิตที9ถือแตร โยชูวาสั9งเพิ9ม
อีกว่าเมื9อพวกเขาเดินขบวนรอบเมืองนั)น ห้ามมิให้ทหารคนใดโห่ร้องหรื อส่ งเสี ยงใดๆจนกว่าถึง
วันที9เจ็ดที9พวกเขาถูกส่ งสัญญาณให้โห่ร้อง
แม้วา่ เป็ นเรื9 องผิดปกติวสิ ยั จริ งๆเมื9อมองจากมุมมองทางทหาร แต่การเดินขบวนนั)นก็น่า
ประทับใจอยูด่ ี ทหารอิสราเอล 600,000 นายตามกองของตนซึ9งน่าจะแต่งกายเต็มยศ เรี ยงตาม
ลําดับยศทหาร และถือเครื9 องอาวุธพร้อมเดินขบวนอย่างเป็ นระเบียบสวยงามคงเป็ นภาพที9น่าตื9น
ตาจริ งๆ นอกจากนี) เสี ยงเดียวนอกจากเสี ยงกระทืบเท้าของพวกเขาก็คือเสี ยงแตรเขาแกะตัวผูท้ ี9
ถูกเป่ าโดยพวกปุโรหิต
ยชว 6:11-15
หีบแห่ งพระเยโฮวาห์ จึงเวียนรอบเมืองดังนีแ! หละ คือเวียนรอบ
หนึงเทีย ว เขาก็กลับเข้ าค่าย นอนค้ างคืนอยู่ในค่ ายนั!น 12 โยชู วาตืนขึน! แต่ เช้ าและปุโรหิตก็ยกหีบ
แห่ งพระเยโฮวาห์ ขนึ! หาม 13 และปุโรหิตเจ็ดคนถือแตรเขาแกะตัวผู้เจ็ดคันเดินนําหน้ าหีบแห่ ง
พระเยโฮวาห์ เรือยไปและเป่ าแตรไปด้ วย และทหารถืออาวุธก็เดินอยู่ข้างหน้ าเขา และกองหลังก็
เดินอยู่ข้างหลังหีบแห่ งพระเยโฮวาห์ ฝ่ ายปุโรหิตนั!นก็เดินเป่ าแตรไปเรือยๆ 14 และในวันทีส อง

เขาก็เดินรอบเมืองนั!นครั!งหนึงแล้ วกลับเข้ าค่ายอีก เขาทําเช่ นนีอ! ยู่หกวัน 15 ต่ อมาในวันทีเ จ็ดเขา
ลุกขึน! แต่ เช้ าตรู่ เดินกระบวนรอบเมืองอย่ างเคยเจ็ดครั!ง เฉพาะวันเดียวนั!นเขาได้ เดินกระบวน
รอบเมืองเจ็ดครั!ง
ดังนั)น การเดินขบวนเจ็ดวันจึงเริ9 มขึ)น มันเริ9 มขึ)นในตอนเช้าตรู่ ของแต่ละวัน นอกจากนี)
ขณะที9พวกเขาเดินขบวนรอบเมืองนั)น พวกปุโรหิตก็แตรไปด้วย พวกเขากลับมาที9ค่ายในแต่ละ
คืน และกลับไปทําเหมือนเดิมอีกในวันต่อมา บางทีชาวเมืองเยรี โคอาจรู ้สึกพิศวงและถึงกับถูก
ข่มขวัญด้วยภาพที9เกิดขึ)นนอกกําแพงเมืองของตน อย่างไรก็ตาม หลังจากได้เห็นการเดินขบวน
นั)นเป็ นเวลาหกวันโดยไม่มีอะไรเกิดขึ)น พวกเขาจึงอาจเริ9 มตายใจแล้ว อย่างไรก็ตาม วันที9เจ็ด
พวกเขาก็พบว่ากองทัพคนอิสราเอลเดินขบวนรอบเมืองนั)นซํ)าแล้วซํ)าอีกจนครบเจ็ดรอบ
ยชว 6:16-19
อยู่มาในครั!งทีเ จ็ด เมือ ปุโรหิตเป่ าแตร โยชู วาบอกแก่ ประชาชนว่ า
"จงโห่ ร้องขึน! เถิด เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงมอบเมืองให้ แก่ท่านแล้ว 17 เมืองนั!นและสารพัดใน
เมืองนั!นจะถูกสาปแช่ งต่ อพระเยโฮวาห์ เว้ นแต่ ราหับหญิงโสเภณีกบั คนทั!งหลายทีอ ยู่ในเรือน
ของนางจะรอดชีวติ เพราะว่ านางได้ ซ่อนผู้สือสารทีพ วกเราใช้ ไป 18 แต่ ส่วนท่ านทั!งหลาย จง
ห่ างไกลจากของทีถ ูกสาปแช่ งนั!น เกรงว่ าเมือ ท่ านทั!งหลายจะเก็บสิ งทีถ ูกสาปแช่ งแล้วนั!นไว้ บ้าง
ท่านเองจะต้ องถูกสาปแช่ ง ทั!งจะทําให้ ค่ายของคนอิสราเอลเป็ นสิ งทีถ ูกสาปแช่ ง และนําความ
ทุกข์ลาํ บากมาสู่ 19 แต่ บรรดาเงินและทอง และเครืองใช้ ทที าํ ด้ วยทองสั มฤทธิIและเหล็กเป็ นของ
ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ ให้ นําเข้ าไปไว้ ในคลังของพระเยโฮวาห์ "
ขณะเดียวกัน อาจเป็ นตอนช่วงเช้าของวันที9เจ็ดและก่อนการเดินขบวนเจ็ดรอบของพวก
เขา โยชูวาได้ให้คาํ สั9งสุ ดท้ายแก่ประชาชน พวกเขาจะต้อง “จงโห่ร้องขึ)นเถิด เพราะพระเยโฮ
วาห์ทรงมอบเมืองให้แก่ท่านแล้ว” เขากล่าวชัดเจนต่อไปว่า “เมืองนั)นและสารพัดในเมืองนั)นจะ
ถูกสาปแช่งต่อพระเยโฮวาห์ เว้นแต่ราหับหญิงโสเภณี กบั คนทั)งหลายที9อยูใ่ นเรื อนของนางจะ
รอดชีวิต เพราะว่านางได้ซ่อนผูส้ ื9 อสารที9พวกเราใช้ไป”
โยชูวาสั9งห้ามคนอิสราเอลต่อไปว่าไม่ให้เอาของที9ถูกสาปแช่งใดๆมาเกรงว่าพวกเขาเอง
จะถูกสาปแช่ง โดยนําคําสาปแช่งและความทุกข์ลาํ บากมาสู่ ค่ายคนอิสราเอล นัน9 คือ คน
อิสราเอลถูกสัง9 ห้ามอย่างเข้มงวดมิให้เอาของริ บใดๆมาจากเมืองนั)นเลยตอนที9พวกเขาพิชิตมัน

คนอิสราเอลถูกสั9งห้ามอย่างเข้มงวดมิให้เอาของริ บใดๆจากแผ่นดินนั)นในพระราชบัญญัติ 7:26,
13:16-17
แม้กระนั)น บรรดาเงินและทอง และเครื9 องใช้ที9ทาํ ด้วยทองเหลืองและเหล็กจะต้องถูกเอา
มาเป็ นของถวายแด่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า และถูกเก็บไว้ในคลังขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าที9พลับพลา คํา
กําชับนี)จะเริ9 มสําคัญสุ ดๆดังที9บทต่อไปจะเปิ ดเผยให้เห็นในเรื9 องของอาคาน
ยชว 6:20-21
เหตุฉะนั!นประชาชนก็โห่ ร้องเมือ ปุโรหิตเป่ าแตร ดังนั!นพอ
ประชาชนได้ ยนิ เสี ยงแตร เขาก็โห่ ร้องดังและกําแพงก็พงั ลงราบ ประชาชนจึงขึน! ไปในเมืองทุก
คนต่ างตรงไปข้ างหน้ าตนและเข้ ายึดเมืองนั!น 21 แล้วเขาก็ทาํ ลายสารพัดทีอ ยู่ในเมืองนั!นเสี ยสิ!น
ด้ วยคมดาบ ทั!งชายและหญิง หนุ่มและแก่ ทั!งวัว แกะและลา
ดังนั)น ประชาชนจึงโห่ร้องเมื9อได้ยนิ สัญญาณหลังจากเดินขบวนรอบเมืองนั)นเป็ นครั)งที9
เจ็ด “และกําแพงก็พงั ลงราบ” พวกเขาจึงเข้าโจมตีเมืองนั)นจากทุกทางโดยทําลายสิ9 งมีชีวติ และ
คนทั)งปวงที9อยูใ่ นนั)นด้วยดาบ
บางคนคาดเดาว่าการเดินขบวนอย่างพร้อมเพรี ยงของกองทัพนั)นสิ บสองครั)งรอบเมือง
นั)นทําให้รากฐานและโครงสร้างของกําแพงหลวม เสี ยงโห่ ร้องคือการปล่อยหมัดตายครั)งสุ ดท้าย
เพือ9 ทําลายโครงสร้าง นัน9 อาจใช่หรื อไม่ใช่กไ็ ด้ ไม่วา่ กรณี ใด ไม่วา่ จะเป็ นโดยสติปัญญาที9มาจาก
พระเจ้าหรื อฤทธิ:เดชของพระเจ้า พระเจ้าก็ทรงกระทําการอัศจรรย์ครั)งใหญ่ในการเอากําแพง
เมืองนั)นซึ9งเป็ นระบบป้ องกันหลักของมันออกไปทันที คนอิสราเอลไม่ตอ้ งต่อสู ้เพื9อบุกเข้าไป
เลย พวกเขาแค่มุ่งหน้าเข้าไปในเมืองนั)นซึ9 งไม่มีป้อมปราการและชาวเมืองก็ขวัญหนีดีฝ่อ เรื9 องที9
เหลือก็เป็ นประวัติศาสตร์
พวกนักโบราณคดีที9มีแนวคิดเปิ ดกว้างหลังจากได้ขดุ พบเมืองเยรี โคแล้วก็อา้ งว่าไม่มี
สัญญาณใดๆบ่งชี)วา่ กําแพงเมืองเคยพังราบเลย อย่างไรก็ตาม ความดูคล้ายมีเหตุผลของข้อกล่าว
หาดังกล่าวก็ปรากฏชัดเจน หินที9ใช้ก่อสร้างกําแพงเมืองเยรี โคน่าจะเป็ นสิ นค้าที9มีค่ามาก พวก
มันคงถูกริ บเอาไปโดยคนอิสราเอลหรื อไม่กค็ นอื9นๆเพื9อใช้ในโครงการก่อสร้างอื9นๆในเขตแดน
นั)นในเวลาต่อมา พวกมันจึงน่าจะหายสาบสู ญไปในเวลาไม่นาน
ยชว 6:22-23
แต่ โยชู วาได้ สังชายสองคนผู้ทไี ปสอดแนมแผ่ นดินนั!นว่ า "จง
เข้ าไปในเรือนของหญิงโสเภณี และนําหญิงนั!นกับสารพัดซึงหญิงนั!นมีอยู่ออกมาดังทีท ่ านได้

ปฏิญาณแก่นางไว้ " 23 ดังนั!นชายหนุ่มทีเ ป็ นผู้สอดแนมก็เข้ าไปนําราหับออกมา กับบิดามารดา
และพีน ้ องและสารพัดซึงเป็ นของนาง และเขานําญาติพนี ้ องทั!งหมดของนางออกมาให้ ไปพักอยู่
นอกค่ ายของอิสราเอล
ขณะเดียวกัน โยชูวาก็ส9ังผูส้ อดแนมสองคนนั)นที9ก่อนหน้านี)ได้ซ่อนตัวอยูท่ ี9บา้ นของนาง
ราหับให้ไปพาตัวนางและครอบครัวทั)งหมดของนางไปอยูใ่ นที9ปลอดภัย พวกเขาจึงนําทั)ง
ครอบครัวของนางออกมา และ “ให้ไปพักอยูน่ อกค่ายของอิสราเอล” ดังที9กล่าวไว้ก่อนหน้านี)
แล้ว ต่อมานางราหับจะแต่งงานกับสัลโมนแห่งตระกูลยูดาห์ผซู ้ 9 ึ งจะกลายเป็ นทวดของดาวิด
ยชว 6:24-25
ส่ วนเมืองนั!นเขาก็จุดไฟเผาเสียทั!งสารพัดทีอ ยู่ในเมืองนั!น
นอกจากเงินและทองและเครืองใช้ ทที าํ ด้ วยทองสัมฤทธิIและด้ วยเหล็กนั!น เขานํามาไว้ในคลังใน
พระนิเวศของพระเยโฮวาห์ 25 ส่ วนราหับหญิงโสเภณี และครอบครัวบิดาของนาง และสารพัดที
เป็ นของนาง โยชู วาได้ ไว้ ชีวติ และนางก็อาศัยอยู่ในอิสราเอลจนทุกวันนี! เพราะว่ านางซ่ อนผู้
สือสาร ซึงโยชู วาส่ งไปสอดแนมเมืองเยรีโค
โยชูวาสั9งให้เอาโลหะมีค่าต่างๆที9ระบุไว้ก่อนหน้านี) (ทองคํา เงิน ทองเหลืองและเหล็ก)
ไปเก็บไว้ในคลังขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า จากนั)นเขาก็ส9ังให้เผาเมืองนั)นเสี ย มีบนั ทึกไว้อีกครั)งเกี9ยว
กับการที9นางราหับและครอบครัวของนางถูกช่วยให้รอดและได้รับอนุญาตให้อาศัยอยูใ่ น
อิสราเอลนับแต่น) นั เป็ นต้นมา
ยชว 6:26
ในคราวนั!นโยชู วาให้ คนทั!งหลายปฏิญาณว่ า "ผู้ใดทีล ุกขึน! สร้ าง
เมืองนีใ! หม่ คอื เมืองเยรีโค ก็ให้ ผู้น!ันได้ รับคําสาปแช่ งเฉพาะพระพักตร์ พระเยโฮวาห์ ผู้ใดวางราก
ลงก็ให้ ผู้น!ันเสี ยบุตรหัวปี ผู้ใดตั!งประตูเมืองขึน! ก็ให้ เสี ยบุตรสุ ดท้อง"
จากนั)นโยชูวาก็กล่าวคําสาปแช่งผูใ้ ดก็ตามที9จะสร้างเมืองเยรี โคขึ)นใหม่ เขาพยากรณ์วา่
คนที9ทาํ เช่นนั)นจะ “เสี ยบุตรหัวปี ผูใ้ ดตั)งประตูเมืองขึ)นก็ให้เสี ยบุตรสุ ดท้อง” นี9สื9อว่าผูท้ ี9สร้าง
เมืองเยรี โคขึ)นใหม่จะเสี ยบุตรหัวปี ไปขณะวางรากเมืองนั)น เมื9อผูน้ ) นั จะตั)งประตูเมือง บุตรคน
สุ ดท้องของเขาก็จะเสี ยชีวติ เช่นเดียวกัน คําพยากรณ์น) ีสาํ เร็จจริ งประมาณอีกห้าร้อยปี ต่อมาใน
รัชกาลของอาหับเมื9อฮีเอลชาวเบธเอลเริ9 มสร้างเมืองเยรี โคขึ)นใหม่ (ดู 1 พงศ์กษัตริ ย ์ 16:34) อาบี
รัมบุตรคนโตของเขาจึงเสี ยชีวติ และบุตรคนสุ ดท้องของเขาเสกุบก็เสี ยชีวติ เมื9อประตูเมืองถูกตั)ง
ขึ)น นี9สื9อว่าบุตรทั)งสองนี)ถกู ฝังในกําแพงและประตูของเมืองนี)จริ งๆ

ยชว 6:27
ดังนั!นแหละพระเยโฮวาห์ ทรงสถิตอยู่กบั โยชู วา และชือเสี ยงของ
ท่านเลือ งลือไปตลอดแผ่ นดิน ดังนั)น “พระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยูก่ บั โยชูวา” ข่าวเกี9ยวกับชื9อเสี ยง
ของเขาแพร่ สะพัดไปอย่างรวดเร็วตลอดทัว9 เขตแดนนั)น
*****
ภาพรวมของโยชูวา 7: ความบาปของอาคานถูกบันทึ กไว้ ในทีนีแ) ละผลทีตามมาอันน่ า
ขมขืนของมัน บทนีแ) บ่ งย่ อยได้ ดังนี ) (1) คนอิสราเอลพ่ ายแพ้ ทีเมืองอัยในข้ อ 1-5; (2) ความ
หมดอาลัยตายอยากและคําอธิ ษฐานของโยชูวาในข้ อ 6-9; (3) คําสังของพระเจ้ าในเรื องนั)นใน
ข้ อ 10-15 และ (4) การค้ นพบความจริ งและความพินาศของอาคานในข้ อ 16-26
ยชว 7:1
แต่ คนอิสราเอลได้ ละเมิดในเรืองของทีถ ูกสาปแช่ งนั!น เพราะอา
คานบุตรชายคารมี ผู้เป็ นบุตรชายศับดี ผู้เป็ นบุตรชายเศ-ราห์ ตระกูลยูดาห์ ได้ นําของทีถ ูกสาป
แช่ งบางส่ วนไปเป็ นของตน และพระพิโรธของพระเยโฮวาห์ กพ็ ลุ่งขึน! ต่ อคนอิสราเอล
บทที9เจ็ดถูกสรุ ปย่อในข้อแรกนี) ชายคนหนึ9งจากตระกูลยูดาห์ชื9อว่าอาคาน “ได้นาํ ของที9
ถูกสาปแช่งบางส่ วนไปเป็ นของตน และพระพิโรธของพระเยโฮวาห์กพ็ ลุ่งขึ)นต่อคนอิสราเอล”
ดังที9ขอ้ ความต่อไปจะแสดงให้เห็น เมื9อสบโอกาสอาคานจึงเอาของริ บที9ได้จากการพิชิตเมือง
หนึ9งในคานาอันมาเป็ นของตน พระเจ้าได้ทรงกําชับคนอิสราเอลอย่างเคร่ งครัดแล้วว่าเมื9อพวก
เขาพบเจอเมืองใดที9ผคู ้ นนับถือรู ปเคารพ พวกเขาจะต้องเผาทุกอย่างของเมืองนั)นเสี ย (พระราช
บัญญัติ 13:16) นอกจากนี) โลหะมีค่าใดก็ตาม เช่น เงิน ทองคํา ทองเหลืองและเหล็กจะต้องถูก
เอาไปไว้ในคลังขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า (โยชูวา 6:19) อาคานฝ่ าฝื นคํากําชับทั)งสองประการ สิ9 งที9
ควรหมายเหตุเพิ9มเติมก็คือว่าความบาปของคนๆเดียวนําความพ่ายแพ้มาสู่ คนหมู่มากใน
ประชากรของพระเจ้า
ยชว 7:2-5
ฝ่ ายโยชู วาให้ คนออกจากเยรีโคไปยังเมืองอัย ซึงอยู่ใกล้เบธาเวน
ข้ างทิศตะวันออกของเมืองเบธเอล บอกเขาว่ า "จงขึน! ไปและสอดแนมดูเมืองนั!น" คนเหล่านั!นก็
ขึน! ไปและสอดแนมดูทเี มืองอัย 3 และเขากลับมารายงานแก่โยชู วาว่ า "ไม่ ต้องให้ ประชาชน
ทั!งหมดขึน! ไป ให้ สักสองสามพันคนขึน! ไปตีเมืองอัยก็พอ ไม่ ต้องให้ ประชาชนทั!งหมดลําบากที
นันเลย เพราะเขามีคนน้ อย" 4 เพราะฉะนั!นจึงมีประชาชนขึน! ไปทีน ันเพียงสามพันคน แต่ ต้อง
แตกหนีให้ พ้นหน้ าชาวเมืองอัย 5 ฝ่ ายชาวเมืองอัยก็ฆ่าฟันคนเหล่านั!นตายประมาณสามสิ บหก

คน โดยขับไล่คนเหล่านั!นจากตรงหน้ าประตูเมืองไปยังเชบาริมฟันเขาตามทางลง และจิตใจของ
ประชาชนก็ละลายไปอย่างนํา!
มีบนั ทึกไว้วา่ ขณะอยูใ่ นที9ราบเมืองเยรี โค โยชูวาส่ งคนไปสอดแนมดูวา่ จะลงมือต่อไป
อย่างไรในทางทหาร พวกเขาถูกส่ งไปยังสถานที9เล็กๆแห่งหนึ9งชื9อว่า อัย ซึ9งอยูท่ างทิศตะวันออก
ของเบธเอลในที9ราบสู งทางตอนเหนือและตะวันตก หลังจากกลับมาจากภารกิจสอดแนม พวก
เขาก็แนะนําโยชูวาให้ส่งคนไปไม่เกินสามพันคนเพื9อพิชิตเมืองนั)น โยชูวาก็ทาํ ตามนั)น อย่างไร
ก็ตาม พวกเขาถึงกับใจเสี ยเมื9อชาวเมืองอัยเอาชนะคนอิสราเอลที9มีจาํ นวนเยอะกว่าโดยฆ่าพวก
เขาไปสามสิ บหกคน นอกจากนี) “จิตใจของประชาชนก็ละลายไปอย่างน้า”
ยชว 7:6-9
ฝ่ ายโยชู วาก็ฉีกเสื!อผ้ าของตนซบหน้ าลงถึงดินหน้ าหีบแห่ งพระเย
โฮวาห์ จนถึงเวลาเย็น ทั!งท่ านกับพวกผู้ใหญ่ ของคนอิสราเอล ต่ างก็เอาผงคลีดินใส่ ศีรษะของ
ตน 7 โยชู วากราบทูลว่ า "โอ ข้ าแต่ องค์พระผู้เป็ นเจ้ าพระเจ้ า อนิจจาเอ๋ย เป็ นไฉนพระองค์จึง
ทรงนําชนชาตินีข! ้ ามแม่ นํา! จอร์ แดนมา เพือ จะมอบเราทั!งหลายไว้ ในมือของคนอาโมไรต์ ให้
ทําลายเสีย พวกข้ าพระองค์ มคี วามเสี ยดายทีไ ม่ พอใจอยู่เพียงฟากแม่ นํา! จอร์ แดนข้ างโน้ น 8 โอ
ข้ าแต่ องค์ พระผู้เป็ นเจ้ า ข้ าพระองค์จะทูลประการใดได้ เล่าเมือ อิสราเอลหันหลังหนีให้ พ้นหน้ า
ศัตรู เสี ยแล้ว 9 เพราะว่าคนคานาอันกับผู้ทีอาศัยอยู่ในแผ่ นดินนั!นคงจะได้ ยนิ แล้วคงจะยกมาตั!ง
ล้อมพวกข้ าพระองค์ และตัดชือของบรรดาข้ าพระองค์ เสี ยจากแผ่นดินโลก และพระองค์ จะทรง
กระทําประการใดต่ อพระนามอันยิง ใหญ่ ของพระองค์ "
โยชูวาจึงฉีกเสื) อผ้าของตน และซบหน้าลงต่อพระพักตร์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจนถึงตอนเย็น
พร้อมกับพวกผูใ้ หญ่คนอื9นๆของอิสราเอล โยชูวาอธิษฐานอย่างขมขื9นว่าการที9พวกเขาอยูต่ ่อบน
ฝั9งตะวันออกของแม่น) าํ จอร์แดนก็ดีเสี ยกว่ามาพ่ายแพ้อย่างที9เห็น ความพ่ายแพ้แบบราบคาบได้
ตกแก่พวกเขา เขาอธิษฐานต่อไปและร้องทุกข์ต่อพระเจ้าว่าคนคานาอันจะได้ยนิ และจากนั)นก็มา
ทําให้พวกเขาพ่ายแพ้ เขาปิ ดท้ายคําอธิ ษฐานอันขมขื9นของตนโดยทูลถามพระเจ้าว่า “และ
พระองค์จะทรงกระทําประการใดต่อพระนามอันยิง9 ใหญ่ของพระองค์”
ยชว 7:10-12
ฝ่ ายพระเยโฮวาห์ ตรัสกับโยชู วาว่ า "จงลุกขึน! เถิด ไฉนเจ้ าจึงซบ
หน้ าลงดังนีเ! ล่า 11 คนอิสราเอลได้ กระทําบาป เขาได้ ละเมิดพันธสั ญญาซึงเราได้ บัญชาเขาไว้
เขาได้ ยกั ยอกของทีถ ูกสาปแช่ ง เขาได้ ขโมยและปิ ดบัง และได้ เอาของรวมไว้ กบั ข้ าวของของ

ตน 12 เพราะฉะนั!นคนอิสราเอลจึงยืนหยัดต่ อสู้ ศัตรู ของตนไม่ได้ ได้ หันหลังหนีต่อหน้ าศัตรู
เพราะเขากลายเป็ นสิ งทีถ ูกสาปแช่ ง เราจะไม่ อยู่กบั เจ้ าทั!งหลายอีกต่ อไป เว้ นแต่ เจ้ าจะทําลาย
สิงของทีถ ูกสาปแช่ งเหล่านั!นเสี ยจากท่ ามกลางพวกเจ้ า
พระเจ้าจึงหนุนใจโยชูวาให้ลุกขึ)น พระองค์ทรงแจ้งให้เขาทราบถึงความจริ งที9เรี ยบง่าย
แต่กน็ ่าหดหู่ “คนอิสราเอลได้กระทําบาป” คนหนึ9งในพวกเขาได้ฝ่าฝื นพระบัญชาของพระองค์
ในการขโมยของที9ถูกสาปแช่งมาจากเมืองเยรี โค เพราะเหตุความบาปนั)นในค่าย คนอิสราเอลจึง
ไม่สามารถและไม่มีทางยืนอยูต่ ่อหน้าพวกศัตรู ของตนได้เลย
ยชว 7:13-15
จงลุกขึน! ชําระประชาชนให้ บริสุทธิIและกล่าวว่ า `จงชําระตัวเสีย
เพือ วันพรุ่งนี! เพราะพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของคนอิสราเอลกล่าวเช่ นนีว! ่ า "โอ อิสราเอลเอ๋ย มี
สิงของทีถ ูกสาปแช่ งอยู่ในหมู่พวกเจ้ า เจ้ าจะยืนหยัดต่ อสู้ ศัตรู ของเจ้ าไม่ ได้ จนกว่าเจ้ าจะนํา
สิงของทีถ ูกสาปแช่ งนั!นออกเสี ยจากหมู่พวกเจ้ า"' 14 พอรุ่งเช้ าเจ้ าทั!งหลายจงเข้ ามาทีละตระกูล
ตระกูลใดทีพ ระเยโฮวาห์ ทรงเลือกจับไว้ กต็ ้ องเข้ ามาทีละครอบครัว ครอบครัวใดทีพ ระเยโฮวาห์
ทรงเลือกจับไว้ กใ็ ห้ เข้ ามาทีละครัวเรือน ครัวเรือนใดทีพ ระเยโฮวาห์ ทรงเลือกจับไว้ ก็ให้ เข้ ามาที
ละคน 15 ผู้ใดถูกจับว่ ามีของทีถ ูกสาปแช่ งนั!น ก็ต้องถูกเผาเสี ยด้ วยไฟ ทั!งตัวเขาและสารพัดที
เป็ นของเขา เพราะเขาได้ ละเมิดพันธสั ญญาของพระเยโฮวาห์ และเพราะเขาได้ กระทําความโง่
เขลาในอิสราเอล"
พระเจ้าจึงสั9งโยชูวาให้ชาํ ระประชาชนให้บริ สุทธิ: เพราะว่าวันพรุ่ งนี)คนนั)นที9กระทําบาป
จะถูกพบตัว จากนั)นพระองค์ทรงสั9งโยชูวาในเช้าวันต่อมาให้นาํ ตัวแทนหนึ9งคนจากแต่ละ
ตระกูลมาอยูต่ ่อหน้าเขา พระเจ้าจะทรงบอกว่าความบาปนั)นอยูใ่ นตระกูลใด จากนั)นเขาจะต้อง
นําตัวแทนจากแต่ละครอบครัวมาและพระเจ้าจะทรงบอกว่าความบาปนั)นอยูใ่ นครอบครัวใด
จากนั)นแต่ละครัวเรื อนของครอบครัวนั)นจะมาอยูต่ ่อหน้าเขา “ครัวเรื อนใดที9พระเยโฮวาห์ทรง
เลือกจับไว้ ก็ให้เข้ามาทีละคน” ผูท้ ี9ถูกพบว่ามีความผิดจะต้องถูกเผาจนตายโดยรวมถึงข้าวของ
ทั)งหมดของเขาด้วยเพราะว่าเขาได้ละเมิดพันธสัญญาของพระเจ้าในเรื9 องนี)
ยชว 7:16-19
โยชู วาจึงลุกขึน! แต่ เช้ าตรู่ และนําคนอิสราเอลเข้ ามาทีละตระกูล
และตระกูลยูดาห์ ถูกทรงเลือก 17 จึงนําครอบครัวของยูดาห์ เข้ ามา และทรงเลือกครอบครัวเศราห์ และนําครอบครัวเศ-ราห์ มาทีละคน และศับดีถูกทรงเลือก 18 และนําครัวเรือนของท่ านเข้ า

มาทีละคน และคนทีถ ูกทรงเลือกคืออาคานบุตรชายคารมี ผู้เป็ นบุตรชายศับดี ผู้เป็ นบุตรชายเศราห์ ตระกูลยูดาห์ 19 ฝ่ ายโยชู วาจึงกล่าวแก่อาคานว่า "ลูกเอ๋ย จงถวายสง่ าราศีแด่ พระเยโฮวาห์
พระเจ้ าของอิสราเอล และจงสารภาพต่ อพระองค์ จงบอกข้ ามาว่ าเจ้ าได้ กระทําอะไรไป อย่า
ปิ ดบังไว้ จากข้าเลย"
เช้าวันถัดมาโยชูวาก็กระทําตามที9ได้รับสั9ง การค้นหาถูกจํากัดวงแคบอยูท่ ี9ตระกูลยูดาห์
ทันที ดังที9ถูกสั9งไว้ แต่ละตระกูล ครอบครัว ครัวเรื อนและแต่ละคนถูกคัดออกและอาคานบุตร
คารมีกถ็ ูกเลือก โยชูวาจึงสั9งอาคานให้สารภาพเรื9 องราวทั)งหมด
ยชว 7:20-23
และอาคานตอบโยชู วาว่ า "เป็ นความจริงแล้วทีข้าพเจ้ าได้ กระทํา
บาปต่ อพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของอิสราเอล ข้ าพเจ้ าได้ กระทําดังนี! 21 ในหมู่ของทีร ิบมาข้ าพเจ้ า
ได้ เห็นเสื!อคลุมงามตัวหนึงของเมืองบาบิโลน กับเงินสองร้ อยเชเขล และทองคําแท่งหนึงหนักห้ า
สิบเชเขล ข้ าพเจ้ าก็โลภอยากได้ ของเหล่านั!น ข้ าพเจ้ าจึงเอามา ดูเถิด ของเหล่านั!นซ่ อนอยู่ใต้ ดิน
ในเต็นท์ ของข้ าพเจ้ า เงินนั!นอยู่ข้างล่าง" 22 ฝ่ ายโยชู วาก็ให้ ผู้สือสารออกไปและเขาทั!งหลายก็วงิ
ไปทีเ ต็นท์ ดูเถิด ของนั!นซ่ อนอยู่ในเต็นท์ ของเขา มีเงินอยู่ข้างล่าง 23 เขาก็เอาออกมาจากกลาง
เต็นท์ นําไปให้ โยชู วาและคนอิสราเอลทั!งปวง แล้วเขาก็วางของเหล่านั!นลงต่ อพระพักตร์ พระเย
โฮวาห์
อาคานซึ9งจนมุมจึงรับสารภาพว่า “เป็ นความจริ งแล้วที9ขา้ พเจ้าได้กระทําบาปต่อพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของอิสราเอล” เขายอมรับต่อไปว่าเมื9อได้เห็นบรรดาของริ บที9ได้จากการพิชิตเมืองเย
รี โค เขาก็เอา (1) เสื) อคลุมงามตัวหนึ9งของเมืองบาบิโลน ซึ9งแน่นอนว่าสวยงามตามแฟชัน9 ใน
สมัยนั)น (2) เงินสองร้อยเชเขล และ (3) ทองคําแท่งหนึ9งหนักห้าสิ บเชเขล เขายอมรับว่าได้ซ่อน
ของเหล่านั)นไว้ใต้เต็นท์ของตน โยชูวาจึงใช้พวกเจ้าหน้าที9ไปซึ9งพบของเถื9อนดังที9บรรยายไว้อยู่
ใต้เต็นท์ของอาคาน พวกเขานําของเหล่านั)นมาให้แก่โยชูวาโดยวางมันลงบนพื)นดิน
ยชว 7:24-26
และโยชู วากับบรรดาคนอิสราเอลจึงพาอาคานบุตรชายเศ-ราห์
พร้ อมกับเงิน เสื!อคลุมตัวนั!น และทองแท่ งนั!น ทั!งบุตรชายหญิงของเขา ทั!งวัว ลา แพะแกะ และ
เต็นท์ ของเขา ทุกสิ งทีเ ขามีอยู่ และนําคนกับของทั!งหมดไปยังหุบเขาอาโคร์ 25 และโยชู วากล่าว
ว่า "ทําไมเจ้ าจึงนําความยากร้ ายมาให้ เรา พระเยโฮวาห์ จะทรงนําความยากร้ ายมาถึงเจ้ าในวันนี!"
และบรรดาคนอิสราเอลก็เอาหินขว้ างเขาให้ ตาย เผาเขาทั!งหลายด้ วยไฟ เมือ ขว้างเขาด้ วยก้อน

หินแล้ว 26 แล้วเอาหินถมกองทับเขาไว้เป็ นกองใหญ่ ยงั อยู่จนทุกวันนี! และพระเยโฮวาห์ กท็ รง
หันกลับจากพระพิโรธอันแรงกล้าของพระองค์ เพราะฉะนั!นจนถึงทุกวันนีเ! ขายังเรียกทีน !ันว่ า
หุบเขาอาโคร์
โยชูวาจึงสั9งอาคาน ครอบครัวของเขา และสิ9 งทั)งปวงที9เขาเอามาไปยังหุ บเขาที9อยูใ่ กล้
เคียง ซึ9งนับแต่น) นั มาได้ชื9อว่าหุบเขาอาโคร์ (นัน9 คือ ความยากร้าย) โยชูวาถามว่า “ทําไมเจ้าจึงนํา
ความยากร้ายมาให้เรา พระเยโฮวาห์จะทรงนําความยากร้ายมาถึงเจ้าในวันนี)” นักอธิบายพระ
คัมภีร์ชาวยิวบางท่านถือทรรศนะที9วา่ เฉพาะอาคานถูกหินขว้างจนตายดังที9ระบุไว้ในข้อ 25
อย่างไรก็ตาม ส่ วนที9เหลือของข้อความตรงนี)กด็ ูเหมือนบ่งบอกว่าทั)งครอบครัวของเขาถูกเผา
ด้วยไฟหลังจากถูกหินขว้างแล้ว มีสื9อไว้ดย้ ว่าทุกสิ9 งที9พวกเขาเป็ นเจ้าของถูกเผาไฟพร้อมกับพวก
เขาเพื9อให้สาํ เร็จตามที9พระราชบัญญัติ 13:16 ได้กล่าวไว้ จากนั)นคนอิสราเอลก็ต) งั หินกองหนึ9ง
ถมทับเขาโดยหมายเหตุไว้วา่ พระพิโรธอันแรงกล้าขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าถูกหันไปเสี ยจาก
อิสราเอล สถานที9แห่งนั)นมีชื9อว่าอาโคร์นบั แต่น) นั เป็ นต้นมา
*****
ภาพรวมของโยชูวา 8: การพิชิตเมืองอัยถูกบรรยายถึงในที นี) บทนีแ) บ่ งย่ อยได้ ดังนี ) (1)
พระเจ้ าทรงให้ กาํ ลังใจโยชูวาในข้ อ 1-2; (2) ชัยชนะเหนือเมืองอัยในข้ อ 3-22; (3) การทําลาย
เมืองอัยและกษัตริ ย์ของมันในข้ อ 23-29 และ (4) พระราชบัญญัติถูกอ่ านบนภูเขาเอบาลและเกริ
ซิ มในข้ อ 30-35
ยชว 8:1-2
พระเยโฮวาห์ ตรัสกับโยชู วาว่ า "อย่ากลัวหรือขยาดเลย จงนํา
ทหารทั!งหมดไปกับเจ้ า ลุกขึน! ไปยังเมืองอัยเถิด ดูเถิด เราได้ มอบกษัตริย์เมืองอัยไว้ ในมือเจ้ าแล้ว
พร้ อมทั!งประชาชนของเขา เมืองของเขาและแผ่ นดินของเขาด้ วย 2 เจ้ าจงกระทําแก่เมืองอัยและ
กษัตริย์ของเมืองนั!นเช่ นเดียวกับทีเจ้ ากระทํากับเมืองเยรีโคและกษัตริย์ของเมืองนั!น แต่ ข้าวของ
และสั ตว์ ทรี ิบมานั!น ตกเป็ นของเจ้ าได้ จงตั!งซุ่มไว้ ทขี ้างหลังเมือง"
หลังจากขจัดความบาปดังกล่าวไปจากค่ายแล้ว พระเจ้าก็ทรงหนุนใจโยชูวาว่า “อย่ากลัว
หรื อขยาดเลย” บัดนี)เขาจะต้องนํากองทัพทั)งหมดของคนอิสราเอลไปสู ้รบกับเมืองอัยและ
พระเจ้าจะทรงมอบคนเหล่านั)นไว้เหมือนที9พระองค์ได้ทรงกระทํากับเมืองเยรี โค คราวนี)พระเจ้า

จะทรงอนุญาตให้พวกเขาเอาของริ บของเมืองนั)นมาได้ จากนั)นพระองค์ทรงสอนพวกเขาถึงวิธี
ตั)งกองซุ่มเพื9อโจมตีเมืองนั)น
ยชว 8:3-8
โยชู วาจึงลุกขึน! พร้ อมกับบรรดาทหารไปยังเมืองอัย และโยชู วาได้
คัดทแกล้วทหารสามหมืน คนให้ ยกไปในเวลากลางคืน 4 และท่ านบัญชาเขาว่ า "ดูเถิด ท่านจงซุ่ม
อยู่ข้างหลังเมือง อย่ าให้ ห่างไกลจากเมืองนัก และให้ เตรียมตัวไว้ พร้ อมทุกคน 5 ส่ วนตัวเราและ
ประชาชนทั!งหมดทีอ ยู่กบั เราจะเข้ าไปถึงตัวเมือง และต่ อมาเมือ เขาออกมาต่ อสู้ เราอย่ างคราว
ก่อน เราก็จะถอยหนีให้ พ้นหน้ าเขา 6 (เขาจะตามเราออกมา) จนเราจะได้ ลวงเขาให้ ออกมาห่ าง
จากตัวเมือง เพราะเขาจะพูดว่า `เขาทั!งหลายกําลังหนีจากเราอย่ างคราวก่อน' ฉะนีเ! ราจะหนีให้
พ้นหน้ าเขาเรือยมา 7 แล้วท่ านทั!งหลายจงลุกจากทีซ ่ ุมซ่ อนเข้ ายึดเมืองนั!นไว้ เพราะพระเยโฮ
วาห์ พระเจ้ าของท่ านจะทรงมอบเมืองนั!นไว้ ในมือท่ าน 8 และเมือ ท่ านทั!งหลายเข้ ายึดเมืองได้
แล้ ว ท่านจงจุดไฟเผาเมืองเสี ย จงกระทําตามทีพ ระเยโฮวาห์ ตรัสสัง ดูเถิด ข้ าพเจ้ าได้ บญ
ั ชาท่ าน
ไว้แล้ว"
ยุทธศาสตร์ของพวกเขาก็ไม่มีอะไรซับซ้อน คนสามหมื9นคนถูกเลือกออกมาและถูกส่ ง
ไปในเวลากลางคืนเพื9อไปซุ่มอยูห่ ลังเมืองอัย จากนั)นในตอนเช้า คนที9เหลือของกองทัพอิสราเอล
จะเข้าไปถึงตัวเมืองนั)น เมื9อกองกําลังของเมืองอัยยกออกมาต่อสู ้พวกเขาๆจะแกล้งทําเป็ นถอย
หนีเหมือนคราวก่อน จากนั)นทหารเหล่านั)นที9ซุ่มอยูก่ ต็ อ้ งลุกขึ)นยึดเมืองนั)นไว้ตามพระบัญชา
ของพระเจ้าและจุดไฟเผาเมืองนั)น
ยชว 8:9-17
แล้วโยชู วาก็ให้ เขาไป เขาก็ออกไปยังทีซ ่ ุมอยู่ระหว่ างเบธเอลกับ
เมืองอัย ทางทิศตะวันตกของเมืองอัย แต่ คนื วันนั!นโยชู วานอนค้ างอยู่กบั ประชาชน 10 โยชู วาตืน
ขึน! แต่ เช้ าตรู่ กอ็ อกตรวจประชาชน แล้วขึน! ไปพร้ อมกับพวกผู้ใหญ่ ของอิสราเอลนําหน้ า
ประชาชนไปเมืองอัย 11 และบรรดาประชาชน คือทหารทีอ ยู่กบั ท่ านทุกคน ก็ขนึ! ไปแล้วรุกใกล้
ตรงหน้ าตัวเมืองเข้ าไป และตั!งค่ ายอยู่ด้านเหนือของเมืองอัย มีหุบเขาคัน ระหว่างเขากับเมือ
งอัย 12 และท่ านจัดคนประมาณห้ าพันคน ให้ เขาแอบซุ่มอยู่ระหว่ างเมืองเบธเอลกับเมืองอัย
ทางทิศตะวันตกของตัวเมือง 13 ดังนั!นเขาทั!งหลายก็วางกําลังรบให้ กองหลวงอยู่ด้านเหนือของ
เมือง และกองระวังหลังอยู่ด้านตะวันตกของเมือง ในคืนวันนั!นโยชู วานอนอยู่ในหุบเขา 14 ต่ อ
มาเมือ กษัตริย์เมืองอัยเห็นดังนั!น ชาวเมืองก็รีบลุกขึน! แต่ เช้ าตรู่ ออกไปสู้ รบกับอิสราเอล ณ ที

ปะทะกันหน้ าทีร าบ ทั!งท่านและประชาชนทั!งหมดของท่ าน แต่ ท่านไม่ ทราบว่ ามีกองซุ่มคอยอยู่
ต่ อสู้ ท่านข้ างหลังเมือง 15 โยชู วากับอิสราเอลทั!งปวงจึงแสร้ งทําเป็ นแพ้ฝีมือต่ อหน้ าเขาแล้ว หนี
ตรงไปยังทางถินทุรกันดาร 16 คนในเมืองอัยทั!งหมดก็ถูกเรียกให้ ตามออกไป เมือ เขาไล่ตามโยชู
วาไปนั!น เขาก็ออกห่ างจากเมืองไปทุกที 17 ไม่ มชี ายสั กคนหนึงทีเ หลืออยู่ในเมืองอัยหรือเมือง
เบธเอล ทีม ไิ ด้ ออกไปไล่ตามอิสราเอล เขาปล่อยให้ เมืองเปิ ดอยู่ไล่ ตามอิสราเอลไป
โยชูวาจึงเริ9 มปฏิบตั ิตามแผนของตน พวกทหารกองหนุนที9ถูกเลือกออกมาเพื9อเป็ นกอง
ซุ่มก็ถูกส่ งตัวไปและซ่ อนตัวในตอนกลางคืน วันต่อมาโยชูวาก็นาํ คนหมู่มากของกองทัพคน
อิสราเอลไปต่อสูเ้ มืองอัย เมื9อกษัตริ ยเ์ มืองอัยรู ้เรื9 องเข้า เขาก็นาํ กองทัพของตนออกมาต่อสู ้คน
อิสราเอลทันทีโดยไม่รู้ตวั เลยว่าตนกําลังเผชิญกับการซุ่มโจมตีอยู่ โยชูวาและกองกําลังหลักของ
เขาแสร้งทําเป็ นแพ้และหนีไปต่อหน้ากองกําลังของเมืองอัย เมื9อเห็นเช่นนั)นกษัตริ ยเ์ มืองอัยก็ส9ัง
ประชาชนทั)งหมดของตนให้ออกมาไล่ตามคนอิสราเอลจนกระทัง9 ไม่มีนกั รบเหลืออยูใ่ นเมือง
เลย นอกจากนี) กองกําลังที9เมืองเบธเอลก็ร่วมไล่ตามอิสราเอลไปด้วย
ยชว 8:18-20
แล้วพระเยโฮวาห์ ตรัสสังโยชู วาว่ า "จงยืน หอกซึงอยู่ในมือของเจ้ า
ออกตรงไปยังเมืองอัย เพราะเราจะมอบเมืองนั!นไว้ ในมือของเจ้ า" แล้ วโยชู วาก็ยนื หอกซึงอยู่ใน
มือออกไปยังเมืองนั!น 19 ทหารทีซ ่ ุมอยู่กล็ กุ ออกจากทีซ ่ อนอย่ างรวดเร็ว พอโยชู วายืน มือของ
ท่านออก ทหารก็วงิ ตรงเข้ าไปในเมืองและยึดเมืองไว้ แล้วเขาก็รีบจุดไฟเผาเมือง 20 เมือ ชาวเมือ
งอัยเหลียวหลังมาดู ดูเถิด ควันไฟทีไหม้ เมืองพลุ่งขึน! ไปยังท้ องฟ้า เขาก็หมดกําลังทีจ ะหนีไป
ทางนีห! รือทางนั!น เพราะว่ าประชาชนทีห นีไปทางถินทุรกันดารหันกลับมาต่ อสู้ กบั ผู้ทีไล่ตาม
พระเจ้าจึงสั9งโยชูวาให้ยกหอกของตนขึ)นชี)ไปทางเมืองอัย โดยทรงสัญญากับเขาว่าพวก
เขาจะได้ชยั ชนะแบบเด็ดขาด โยชูวาก็กระทําตาม คนเหล่านั)นที9ซุ่มคอยอยูเ่ มื9อเห็นสัญญาณก็ลุก
ขึ)นและเข้าไปในเมืองอัย ยึดมันได้และจุดไฟเผามัน เมื9อกองกําลังของเมืองอัยเห็นว่าเมืองของ
ตนลอยเป็ นควันอยูเ่ บื)องหลังตนและเห็นว่าพวกตนถูกล้อมไว้ พวกเขาก็รู้วา่ ตัวเองประสบ
หายนะแล้ว กองกําลังส่ วนใหญ่ของอิสราเอลจึงหันกลับมาต่อสู ้กองกําลังของเมืองอัย
ยชว 8:21-26
และเมือ โยชู วากับบรรดาอิสราเอลเห็นว่ ากองซุ่มยึดเมืองได้ แล้ว
และควันไฟทีไ หม้ เมืองพลุ่งขึน! เขาก็หันกลับมาโจมตีชาวเมืองอัย 22 คนอืน ๆก็ออกมาจากเมือง
สู้ รบกับเขา กระทําให้ เขาอยู่ระหว่างกลางอิสราเอล ผู้อยู่ข้างนีบ! ้ างข้างโน้ นบ้ าง และคนอิสราเอลก็

โจมตีเขาจนไม่ มสี ั กคนหนึงรอดชีวติ หรือหนีไปได้ 23 แต่ กษัตริย์เมืองอัยยังเป็ นอยู่ ได้ ถูกจับและ
คุมตัวมาหาโยชู วา 24 ต่ อมาเมือ อิสราเอลไล่ฆ่าฟันชาวเมืองอัยทั!งหมดในทุ่งในถินทุรกันดารที
เขาไล่ตามไปนั!น และคนเหล่ านั!นล้มตายหมดด้ วยคมดาบจนคนสุ ดท้ าย บรรดาคนอิสราเอลก็
กลับเข้ าเมืองอัยโจมตีคนในเมืองด้ วยคมดาบ 25 คนทีล ้มตายทั!งหมดวันนั!นทั!งชายและหญิง
จํานวนหมืน สองพันคน คือชาวเมืองอัยทั!งหมด 26 เพราะโยชู วามิได้ หดมือทีถ ือหอกยืน อยู่น!ัน
จนกว่ าจะได้ ผลาญชาวเมืองอัยพินาศสิ!น
ในการสู ้รบที9ตามมา เมืองอัยก็พ่ายแพ้เสี ยราบคาบ เมื9อคนอิสราเอลสังหารกองกําลังของ
เมืองอัยในทุ่งเสร็จแล้ว พวกเขาก็หนั เข้าไปในเมืองและฆ่าบรรดาชาวเมืองที9เหลืออยูน่ ) นั วันนั)น
ชายและหญิงจํานวนหนึ9งหมื9นสองพันคนของเมืองอัยก็ถกู ฆ่าตาย โยชูวาไม่รามือเลยจนกระทัง9
ชาวเมืองทั)งหมดถูกสังหาร ข้อยกเว้นก็คือว่า กษัตริ ยเ์ มืองอัยถูกนําตัวมาหาโยชูวา
ยชว 8:27-29
แต่ คนอิสราเอลได้ ริบเอาฝูงสั ตว์ และข้ าวของของเมืองนั!นเป็ นของ
ตน ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ซึงทรงบัญชาไว้ กบั โยชู วา 28 ดังนีแ! หละโยชู วาจึงเผาเมือ
งอัยเสี ย กระทําให้ เป็ นกองซากปรักหักพังอยู่เป็ นนิตย์ คือเป็ นทีรกร้ างอยู่จนถึงทุกวันนี! 29 และ
ท่านแขวนกษัตริย์เมืองอัยไว้ ทตี ้ นไม้ จนถึงเวลาเย็น เมือ ดวงอาทิตย์ตกโยชู วาจึงบัญชาและเขาก็
ปลดศพลงจากต้ นไม้ นําไปทิง! ไว้ ทที างเข้ าประตูเมือง แล้วเอาหินถมทับไว้ เป็ นกองใหญ่ ซึงยังอยู่
จนทุกวันนี!
ตามที9พระเจ้าได้ทรงอนุญาต บรรดาของริ บของเมืองนั)นซึ9งรวมถึงฝูงสัตว์ของมันด้วยถูก
ยอมให้เป็ นบําเหน็จแห่งการสงครามแก่คนอิสราเอลได้ โยชูวาทําให้แน่ใจว่าจากนั)นเมืองนั)นถูก
เผาจนสิ) นซาก โดยทําให้มนั เป็ นกองซากปรักหักพังเสมอไป เขาสั9งแขวนคอกษัตริ ยเ์ มืองอัยจน
กระทัง9 ตะวันตกดินซึ9งพอถึงเวลานั)นศพของเขาถูกปลดลงมา ศพของเขาถูกนําไปวางไว้ที9ทาง
เข้าประตูเมืองและถูกถมด้วยหินกองหนึ9ง ดังนั)น การพิชิตแผ่นดินนั)นก็ใกล้เข้ามาเต็มทีแล้ว
แผนการง่ายๆของพระเจ้าคือ การทําลายคนคานาอันให้สิ)นเพราะการนับถือรู ปเคารพของพวก
เขาและศีลธรรมทางเพศที9วปิ ริ ตสิ) นดีของมัน
เหตุการณ์ตอนนี)กค็ ล้ายกับตอนที9พระคริ สต์เสด็จมาด้วยฤทธานุภาพและสง่าราศีดงั ที9
ระบุไว้ในวิวรณ์ 19:11-19 และ 2 เธสะโลนิกา 1:7-10 เพือ9 รับอํานาจครอบครองแผ่นดินโลก ใน
วันนั)นจะไม่มีความเมตตาสําหรับผูใ้ ดก็ตามที9ต่อต้านพระองค์

ยชว 8:30-32
แล้วโยชู วาได้ สร้ างแท่ นบูชาในภูเขาเอบาลถวายแด่ พระเยโฮวาห์
พระเจ้ าของอิสราเอล 31 ดังทีโ มเสสผู้รับใช้ ของพระเยโฮวาห์ บัญชาประชาชนอิสราเอล ตามที
จารึกไว้ ในหนังสื อพระราชบัญญัติของโมเสสว่ า "แท่ นบูชาทําด้ วยหินมิได้ ตกแต่ ง ซึงไม่ มผี ู้ใดใช้
เครืองมือเหล็กถูกต้ องเลย" แล้วเขาก็ถวายเครืองเผาบูชาแด่ พระเยโฮวาห์ บนแท่ นนั!น และถวาย
สันติบูชา 32 ณ ทีน !ันท่ านคัดลอกพระราชบัญญัติของโมเสสบนหิน ซึงท่ านได้ เขียนไว้ ต่อหน้ า
ประชาชนอิสราเอล
คราวนี)โยชูวาสั9งให้สร้างแท่นบูชาขึ)นมาอันหนึ9งถวายแด่พระเจ้าที9ภูเขาเอบาลตามที9
พระเจ้าตรัสสั9งผ่านทางโมเสสในพระราชบัญญัติ 27:4-8 ดังที9ตรัสสั9งไว้ในพระราชบัญญัติ 27
แท่นนั)นทําจากหินทั)งก้อนซึ9งไม่เคยถูกตัดแต่งด้วยเครื9 องมือเหล็กมาก่อนเลย พวกเขาจึงถวาย
เครื9 องสัตวบูชาตามที9โมเสสได้ส9งั ไว้ โยชูวายังคัดลอกพระราชบัญญัติของพระเจ้าไว้บนเสาหิน
ที9โบกปูนหลายต้นด้วยตามที9ได้รับสั9งไว้ในพระราชบัญญัติ 27:2-3 มีหลายความเห็นแตกต่างกัน
ไปเกี9ยวกับว่าพระราชบัญญัติเยอะขนาดไหนถูกเขียนไว้บนนั)น บางท่านคิดว่าเป็ นบัญญัติสิบ
ประการ ท่านอื9นๆก็คิดว่าเป็ นสรุ ปย่อของพระราชบัญญัติท) งั หมด บ้างก็คิดว่าเฉพาะพระพรและ
คําสาปแช่งต่างๆที9ระบุไว้ในพระราชบัญญัติ 28
ยชว 8:33-35
คนอิสราเอลทั!งหมด ทั!งคนต่ างด้ าวและคนทีเ กิดในอิสราเอล
พร้ อมทั!งพวกผู้ใหญ่ เจ้ าหน้ าที และผู้พพิ ากษา ยืนอยู่ท!งั สองข้ างของหีบต่ อหน้ าคนเลวีทเี ป็ น
ปุโรหิต ผู้ทหี ามหีบพันธสั ญญาของพระเยโฮวาห์ ครึงหนึงยืนอยู่ข้างหน้ าภูเขาเกริซิม อีกครึง
หนึงข้ างหน้ าภูเขาเอบาล ดังทีโ มเสสผู้รับใช้ ของพระเยโฮวาห์ ได้ บัญชาไว้ในครั!งแรกให้ เขาทั!ง
หลายอวยพรแก่คนอิสราเอล 34 ภายหลังท่านจึงอ่านบรรดาถ้ อยคําในพระราชบัญญัติ เป็ นคํา
อวยพรและคําสาปแช่ ง ตามทีม จี ารึกไว้ ในหนังสื อพระราชบัญญัติทุกประการ 35 ไม่ มคี าํ ซึง
โมเสสได้ บัญชาไว้ สักคําเดียวทีโ ยชู วามิได้ อ่านต่ อหน้ าบรรดาชุมชนอิสราเอลพร้ อมกับผู้หญิงกับ
เด็กๆ และคนต่ างด้ าวซึงอยู่ในหมู่พวกเขา
ชนชาติน) นั ทั)งหมดมาชุมนุมกันที9หุบเขาที9อยูต่ รงกลางระหว่างภูเขาเอบาลและภูเขาเกริ
ซิม หีบแห่งพันธสัญญาถูกวางไว้ท่ามกลางพวกเขาพร้อมกับพวกผูน้ าํ ครึ9 งหนึ9งของชนชาติน) นั
ยืนอยูฝ่ ั9งภูเขาเอบาลและอีกครึ9 งอยูฝ่ ั9งภูเขาเกริ ซิมจนกลายเป็ นอัฒจันทร์ครึ9 งวงกลมขนาดใหญ่
สองอัน จากนั)นโยชูวาก็ “อ่านบรรดาถ้อยคําในพระราชบัญญัติ เป็ นคําอวยพรและคําสาปแช่ง
ตามที9มีจารึ กไว้ในหนังสื อพระราชบัญญัติทุกประการ” เห็นได้ชดั ว่าจากนั)นโยชูวาอ่านหนังสื อ

พระราชบัญญัติท) งั เล่มให้ชนชาติน) นั ที9มาชุมนุมกันฟังโดยไม่ตดั ออกสักคําเดียวจากทุกสิ9 งที9
โมเสสได้บญั ชาไว้แล้ว
*****
ภาพรวมของโยชูวา 9: ข้ อตกลงระหว่ างคนกิเบโอนและคนอิสราเอลถูกบรรยายไว้ ในที
นี ) บทนีแ) บ่ งย่ อยได้ ดังนี ) (1) บรรดากษัตริ ย์คานาอันร่ วมเป็ นพันธมิตรกันต่ อสู้อิสราเอลในข้ อ 12; (2) คนกิเบโอนใช้ วิธีหลอกลวงเพือหลีกเลียงความพ่ ายแพ้ ในข้ อ 3-13; (3) การหลอกลวงของ
คนกิเบโอนถูกจับได้ ในเวลาไม่ นานในข้ อ 14-21 และ (4) คนกิเบโอนกลายเป็ นทาสรั บใช้ คน
อิสราเอลในข้ อ 22-27
ยชว 9:1-2
ต่ อมาเมือ กษัตริย์ท!งั หลายทีอ ยู่ฟากแม่ นํา! จอร์ แดนข้ างนี! คือทีอ ยู่
ในแดนเทือกเขา และในหุบเขา และตามฝังทะเลใหญ่ ไปทัว จนถึงภูเขาเลบานอน เป็ นคนฮิตไทต์
คนอาโมไรต์ คนคานาอัน คนเปริสซี คนฮีไวต์ และคนเยบุสได้ ยนิ ข่ าวนี! 2 จึงพร้ อมใจร่ วมกําลัง
กันจะต่ อสู้ โยชู วาและอิสราเอล
หลังจากนั)นข่าวเรื9 องชัยชนะของคนอิสราเอลที9เมืองเยรี โคและเมืองอัยก็แพร่ ไป
ท่ามกลางชาวแผ่นดินคานาอันซึ9งรวมถึงคนฮิตไทต์ คนอาโมไรต์ คนคานาอัน คนเปริ สซี คนฮี
ไวต์ และคนเยบุส คนพวกนี)ส่วนใหญ่เป็ นส่ วนหนึ9งของชนชาติคานาอันโดยสื บเชื)อสายมาจาก
คานาอันหรื ออย่างน้อยก็ได้ยา้ ยถิ9นฐานไปที9นน9ั เช่นในกรณี ของคนฮิตไทต์ พวกเขาจึงจําใจร่ วม
เป็ นพันธมิตรทางทหารเพื9อที9จะยกทัพไปต่อสู ้ชนชาติอิสราเอลผูพ้ ิชิต
ยชว 9:3-6
แต่ เมือ ชาวกิเบโอนได้ ยนิ ข่าวการซึงโยชู วากระทําแก่เมืองเยรีโค
และเมืองอัย 4 ฝ่ ายเขาจึงทําอย่างฉลาด ทําเป็ นทูต เอากระสอบทีเก่าบรรทุกบนลาของเขา กับถุง
หนังทีเ ก่าขาดและปะไว้ บรรจุนํา! องุ่น 5 สวมรองเท้ าเก่าและปะไว้ และสวมเสื!อผ้ าเก่า ส่ วนเสบียง
อาหารทั!งสิ!นก็แห้ งมีราขึน! 6 เขาเดินทางมาหาโยชู วาทีค ่ าย ณ เมืองกิลกาล กล่าวแก่ ท่านและคน
อิสราเอลว่ า "พวกข้ าพเจ้ ามาจากประเทศทีห ่ างไกล ฉะนั!นบัดนีข! อทําพันธสัญญากับพวก
ข้ าพเจ้ าเถิด"
อย่างไรก็ตาม กลุ่มที9มีสี9เมืองซึ9งเป็ นที9รู้จกั ในชื9อกิเบโอนซึ9 งเป็ นชาวฮีไวต์ เมื9อทราบถึง
ความเปล่าประโยชน์ที9จะต่อสู ้คนอิสราเอล จึงคิดแผนการที9จะทําสัญญาสันติภาพกับพวกเขา

อย่างลับๆล่อๆ ตัวแทนของพวกเขาแสร้งทําเป็ นทูตจากแดนไกลซึ9งเดินทางมาเป็ นระยะเวลา
นาน คนเหล่านี)มายังค่ายของคนอิสราเอลซึ9งยังตั)งอยูท่ ี9กิลกาลใกล้กบั ซากเมืองเยรี โค คนเหล่านี)
จึงเสนอที9จะทําพันธสัญญากับพวกเขา คําที9แปลว่า พันธสัญญา (เบริ อิธ) เป็ นคําฮีบรู ของคําว่า
'covenant' นี9เท่ากับคนเหล่านี)เสนอที9จะทําสนธิสัญญากับคนอิสราเอล
ยชว 9:7-13
แต่ คนอิสราเอลกล่าวแก่คนฮีไวต์ เหล่านั!นว่ า "ชะรอยเจ้ าอาศัยอยู่
ในหมู่พวกเรา เราจะทําพันธสั ญญากับเจ้ าได้ อย่างไร" 8 เขากล่าวแก่โยชู วาว่ า "ข้ าพเจ้ าทั!งหลาย
เป็ นผู้รับใช้ ของท่ าน" และโยชู วากล่าวแก่เขาว่ า "พวกเจ้ าเป็ นใครกัน และมาจากทีไ หน" 9 เขา
ตอบท่ านว่า "เนืองด้ วยพระนามอุโฆษแห่ งพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่ าน ผู้รับใช้ ของท่ านมาจาก
ประเทศทีไ กลมาก เราได้ ยนิ ถึงกิตติศัพท์ ของพระองค์ และถึงบรรดาพระราชกิจทีพระองค์ ทรง
กระทําในอียปิ ต์ 10 และได้ ทราบถึงบรรดาสิ งทีพ ระองค์ทรงกระทําต่ อกษัตริย์คนอาโมไรต์ ท!งั
สองพระองค์ผู้อยู่ทางฟากแม่ นํา! จอร์ แดนข้ างโน้ น คือสิ โหนกษัตริย์เมืองเฮชโบน และโอกกษัตริย์
เมืองบาชานผู้อยู่ทีอชั ทาโรท 11 เหตุฉะนี! พวกผู้ใหญ่ และชาวเมืองทั!งหลายของเมืองข้ าพเจ้ าได้
กล่าวแก่พวกข้ าพเจ้ าว่ า `จงเอาเสบียงสํ าหรับเดินทางไปหาพวกเขาเรียนเขาว่ า "พวกข้ าพเจ้ าทั!ง
หลายเป็ นผู้รับใช้ ของท่ าน ฉะนั!นบัดนีข! อทําพันธสั ญญากับพวกข้ าพเจ้ าเถิด"' 12 ขนมปังของ
พวกข้ าพเจ้ านีใ! นวันทีข ้ าพเจ้ าออกมาหาท่ าน ข้ าพเจ้ าเอาออกจากบ้ านเมือ ยังร้ อนๆ อยู่เพือ ใช้ เป็ น
อาหารรับประทานตามทาง แต่ บดั นี! ดูเถิด แห้ งและราขึน! แล้ว 13 ถุงนีเ! มือ ข้ าพเจ้ าเติมนํา! องุ่นก็
ยังใหม่ อยู่ แต่ ดูเถิด มันขาดออก เสื!อผ้ าและรองเท้ าของข้ าพเจ้ าก็เก่า เพราะหนทางไกลมาก"
โยชูวาและบรรดาผูน้ าํ ของอิสราเอลจึงรู ้สึกผิดสังเกตทันที พวกเขาจึงไต่สวนทูตแปลก
หน้าเหล่านี) โดยอยากรู ้วา่ คนเหล่านี)มาจากไหนและต้องการอะไร คนเหล่านี)จึงเล่าเรื9 องที9พวกเขา
แต่งขึ)นมาว่าตนมาจากเมืองไกลและได้ยนิ เกี9ยวกับชัยชนะไม่หยุดหย่อนของอิสราเอลไล่ต) งั แต่
อียปิ ต์ สิ โหนและโอก จนถึงการมีชยั ต่อเมืองเยรี โคและเมืองอัยเมื9อเร็วๆนี) พวกเขากุเรื9 องต่อไป
อีกว่าตนเดินทางมาเป็ นระยะทางที9ไกลมาก โดยแสดงให้พวกอิสราเอลดูขนมปังที9ข) ึนรา ถุงนํ)า
องุ่นที9วา่ งเปล่า รองเท้าและเสื) อผ้าที9ขาดวิน9 ซึ9งเกิดจากการเดินทางไกลที9พวกเขากุข) ึนมา คนเหล่า
นี)จึงเสนอตัวที9จะเป็ นทาสรับใช้คนอิสราเอลผ่านทางการทําพันธสัญญา (สนธิสัญญา) แบบ
ทางการ

ยชว 9:14-15
ฝ่ ายคนเหล่านั!นก็รับเสบียงของเขาบ้ าง แต่ หาได้ ทูลขอการแนะนํา
จากพระโอษฐ์ ของพระเยโฮวาห์ ไม่ 15 และโยชู วาก็กระทําสั ญญาสั นติภาพกับเขา และทําพันธ
สัญญากับเขา ให้ ไว้ ชีวติ พวกเขา และพวกประมุขของชุมนุมชนก็ปฏิญาณต่ อเขา
บทเรี ยนที9ยง9ิ ใหญ่และน่าเศร้าของเรื9 องนี)กถ็ กู หมายเหตุไว้ในการที9พวกประมุขของ
อิสราเอล “รับเสบียงของเขาบ้าง แต่หาได้ทูลขอการแนะนําจากพระโอษฐ์ของพระเยโฮวาห์ไม่”
แทนที9จะแสวงหานํ)าพระทัยของพระเจ้าในเรื9 องนี) พวกเขากลับพึ9งความเข้าใจของตัวเอง พวก
เขาจึงทําสัญญาสันติภาพกับคนกิเบโอนและทําสนธิสัญญาแบบทางการกับคนเหล่านั)นเพื9อไว้
ชีวติ คนเหล่านั)นและให้เป็ นทาสรับใช้ของพวกเขา การตีทา้ ยครัวของการประนีประนอมจึงถูก
ทําให้เกิดขึ)นแล้วในอิสราเอล นับแต่น) นั เป็ นต้นมาพวกคนนับถือรู ปเคารพซึ9งเป็ นคนต่างชาติ
เหล่านี)จึงได้รับการปกป้ องจากสนธิสัญญานี)ที9พวกประมุขแห่งอิสราเอลตกลงด้วย
ยชว 9:16-19
ต่ อมาเมือ ได้ กระทําพันธสั ญญากับเขาล่วงมาได้ สามวัน ก็ได้ ยนิ ว่ า
พวกเหล่านั!นเป็ นชาวเมืองอยู่ในหมู่พวกตน 17 และคนอิสราเอลก็ออกเดินไปถึงเมืองของเขาใน
วันทีสาม เมืองของเขานั!นคือเมืองกิเบโอน เคฟี ราห์ เบเอโรท และคีริยาทเยอาริม 18 แต่ คน
อิสราเอลไม่ ได้ ฆ่าเขา เพราะว่ าพวกประมุขของชุมนุมชนได้ ปฏิญาณต่ อเขาในพระนามพระเยโฮ
วาห์ พระเจ้ าของอิสราเอลแล้ว บรรดาชุมนุมชนก็บ่นต่ อว่ าพวกประมุข 19 แต่ บรรดาประมุขได้
กล่าวแก่ชุมนุมชนทั!งปวงว่ า "เราได้ ปฏิญาณต่ อเขาในพระนามพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ
อิสราเอล ฉะนั!นบัดนีเ! ราจะแตะต้ องเขาไม่ ได้
น่าเศร้าที9ว่าสามวันต่อมา พวกผูน้ าํ ของอิสราเอลก็ทราบถึงอุบายนั)นและทราบว่าคนพวก
นี)เป็ นชาวกิเบโอนซึ9งอาศัยอยูใ่ กล้เคียง รายละเอียดเพิ9มเติมถูกกล่าวถึงในการที9วา่ ชาวกิเบโอน
จริ งๆแล้วคือสี9 เมือง เห็นได้ชดั ว่า กิเบโอนเป็ นเมืองเอกโดยมีอีกสามเมืองที9เล็กกว่าอยูล่ อ้ มรอบ
นัน9 คือ เคฟี ราห์ เบเอโรท และคีริยาทเยอาริ ม อย่างไรก็ตาม เพราะพันธสัญญาที9ตนได้ปฏิญาณไว้
แล้ว คนอิสราเอลจึงไม่โจมตีพวกเขา อย่างไรก็ตาม เรื9 องนี)ไม่เป็ นที9พอใจของคนส่ วนใหญ่ใน
ชนชาติน) นั และพวกเขาจึงบ่นต่อว่าพวกประมุข กระนั)นพวกประมุขก็ทกั ท้วงว่าตนได้รับปากคน
เหล่านั)นไว้แล้วในคําปฏิญาณที9สาบานต่อพระพักตร์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า พวกเขาจึงถูกมัดมือชก
ยชว 9:20-21
เราต้ องกระทําแก่เขาอย่ างนั!นโดยให้ เขามีชีวติ อยู่ได้ เกรงว่ า
พระพิโรธจะตกลงเหนือเรา ตามคําปฏิญาณซึงเราได้ ปฏิญาณแก่เขานั!น" 21 และพวกประมุขก็

กล่าวแก่เขาทั!งหลายว่ า "ให้ เขามีชีวติ อยู่เถิด แต่ ให้ เขาเป็ นคนตัดฟื นและเป็ นคนตักนํา! ให้ บรรดา
ชุมนุมชน" ดังทีพ วกประชุมได้ สัญญาไว้ กบั เขาแล้ว
พวกประมุขแห่งอิสราเอลจึงตั)งใจว่าจะให้คนเหล่านั)นมีชีวิตอยูเ่ กรงว่าพระพิโรธของ
พระเจ้าจะมีมาเพราะผิดคําสาบานที9ได้ให้ไว้ต่อพระพักตร์พระเจ้าแล้ว อย่างไรก็ตาม พวกเขา
ตัดสิ นใจว่าจะให้คนเหล่านั)นเป็ นคนรับใช้เพื9อตัดฟื นและตักนํ)าเพื9อแลกกับการมีชีวติ อยู่
บางท่านคิดว่าคนเนธินิมที9ถูกกล่าวถึงภายหลังในหนังสื อเอสราและหนังสื อเนหะมียเ์ ป็ น
ลูกหลานของชาวกิเบโอน คนเนธินิมเป็ นข้ารับใช้ของคนเลวีในขณะนั)น
ยชว 9:22-25
โยชู วาจึงเรียกคนเหล่านั!นมาและท่ านกล่าวแก่เขาว่ า "เหตุไฉนเจ้ า
ทั!งหลายจึงหลอกลวงเราโดยกล่าวว่ า `ข้ าพเจ้ าทั!งหลายอยู่ห่างไกลจากท่ านมาก' ในเมือ เจ้ าทั!ง
หลายอยู่ท่ามกลางเรา 23 ฉะนั!นบัดนี!เจ้ าทั!งหลายต้ องรับคําสาปแช่ งและพวกเจ้ าจะไม่ ขาดทีต ้ อง
เป็ นทาสอยู่ เป็ นคนตัดฟื นและเป็ นคนตักนํา! สํ าหรับพระนิเวศของพระเจ้ าของเรา" 24 เขาทั!ง
หลายตอบโยชู วาว่า "เพราะเขาได้ บอกผู้รับใช้ ของท่ านอย่างแน่ นอนว่ า พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ
ท่านได้ บัญชาโมเสสผู้รับใช้ ของพระองค์ ให้ มอบแผ่ นดินนีท! !งั หมดแก่ท่าน และให้ ทาํ ลายชาวแผ่ น
ดินให้ พ้นหน้ าท่าน เหตุฉะนั!นข้ าพเจ้ าทั!งหลายก็วติ กกลัวท่ านทั!งหลายจะทําอันตรายแก่ชีวติ ของ
ข้ าพเจ้ า พวกข้ าพเจ้ าจึงกระทําอย่ างนี! 25 ดูเถิด บัดนีข! ้ าพเจ้ าทั!งหลายอยู่ในกํามือของท่ าน จง
กระทําแก่ข้าพเจ้ าทั!งหลายตามทีท ่ านเห็นชอบเห็นควรเถิด"
ขณะเดียวกัน โยชูวาก็เรี ยกตัวบรรดาผูน้ าํ ของชาวกิเบโอนมาและตําหนิพวกเขาด้วยเรื9 อง
การบิดเบือนของพวกเขา จากนั)นเขาก็กล่าวคําสาปแช่งพวกเขาเพื9อให้เป็ นข้ารับใช้คนอิสราเอล
เสมอไปในฐานะทาส คนตัดฟื นและคนตักนํ)าสําหรับพระนิเวศของพระเจ้า ดังที9ได้หมายเหตุไว้
ข้างบน เชื9อกันว่าคนเนธินิมในสมัยต่อมาสื บเชื)อสายมาจากชาวกิเบโอน
ชาวกิเบโอนซึ9งพยายามแก้ตวั สําหรับสิ9 งที9พวกเขาได้ทาํ ลงไปจึงกล่าวว่าพวกเขารู ้ดีวา่
พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แล้วว่าจะยกแผ่นดินของพวกเขาให้แก่คนอิสราเอลและได้ส9งั คน
อิสราเอลให้ทาํ ลายชาวแผ่นดินนั)นให้หมด ด้วยความกลัวคนอิสราเอล พวกเขาจึงต้องหันไปพึ9ง
วิธีหลอกลวง อีกครั)งที9พวกเขายอมตัวอยูใ่ ต้ความเมตตาของโยชูวา

ยชว 9:26-27
โยชู วาจึงกระทําเช่ นนั!น คือให้ เขารอดจากมือคนอิสราเอล ไม่ ให้
ประหารชีวติ เขาเสี ย 27 ในวันนั!นโยชู วาได้ ต!งั เขาให้ เป็ นคนตัดฟื น และคนตักนํา! สํ าหรับชุมนุม
ชน และสํ าหรับแท่ นบูชาของพระเยโฮวาห์ สืบมาจนทุกวันนี! ซึงอยู่ในสถานทีซ ึงพระองค์ทรง
เลือก โยชูวาจึงบังคับใช้คาํ ตัดสิ นของตนกับพวกเขา พวกเขาได้รับการไว้ชีวติ แต่พวกเขาจะ
กลายเป็ นข้ารับใช้สาํ หรับพลับพลาโดยการตัดฟื นและตักนํ)าให้กบั ที9นน9ั เสมอไป
*****
ภาพรวมของโยชูวา 10: การสู้ รบทีเมืองกิเบโอนและมักเคดาห์ ถูกบันทึ กไว้ บทนีแ) บ่ ง
ย่อยได้ ดังนี ) (1) กษัตริ ย์คานาอันห้ าองค์ โจมตีเมืองกิเบโอนในข้ อ 1-6; (2) โยชูวาช่ วยกิเบโอนให้
พ้ น และดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ หยุดนิงอยู่ในข้ อ 7-14; (3) กษัตริ ย์คานาอันเหล่ านั)นและ
กองทัพของพวกเขาได้ รับความพ่ ายแพ้ และพวกเขาถูกประหารชี วิตในข้ อ 15-27 และ (4)
กษัตริ ย์คานาอันองค์ อืนๆได้ รับความพ่ ายแพ้ และถูกสั งหารในข้ อ 28-43
ยชว 10:1-5
ต่ อมาเมือ อาโดนีเซเดกกษัตริย์เมืองเยรู ซาเล็มได้ ยนิ ว่ า โยชู วาได้
ยึดเมืองอัย และทําลายเมืองนั!นเสี ยอย่างสิ!นเชิงแล้ว ท่ านได้ กระทําต่ อเมืองอัยและกษัตริย์ของ
เมืองนีอ! ย่ างเดียวกับทีไ ด้ กระทําต่ อเมืองเยรีโคและกษัตริย์ของเมืองนั!น และทราบด้ วยว่ า ชาวเมือ
งกิเบโอนได้ กระทําสั นติภาพกับอิสราเอลและอยู่ท่ามกลางพวกเขาแล้ว 2 ท่ านก็คร้ ามกลัวเป็ น
อย่างยิง เพราะว่ ากิเบโอนเป็ นเมืองใหญ่ เสมอเมืองหลวงและใหญ่ กว่ าเมืองอัย และบุรุษชาวเมือง
นั!นก็ล้วนแต่ ฉกรรจ์ 3 เหตุฉะนีอ! าโดนีเซเดกกษัตริย์เมืองเยรู ซาเล็มจึงให้ ไปหาโฮฮัมกษัตริย์เมือง
เฮโบรนและปิ รามกษัตริย์เมืองยารมูท และยาเฟี ยกษัตริย์เมืองลาคีช และเดบีร์กษัตริย์เมืองเอก
โลน เรียนว่ า 4 "ขอเชิญท่ านมาหาข้ าพเจ้ า และช่ วยข้าพเจ้ าตีเมืองกิเบโอนเถิด เพราะว่ าเมืองนั!น
ได้ กระทําสั นติภาพกับโยชู วาและคนอิสราเอล" 5 ฝ่ ายกษัตริย์ของอาโมไรต์ ท!งั ห้ าองค์ คือ
กษัตริย์เมืองเยรู ซาเล็ม กษัตริย์เมืองเฮโบรน กษัตริย์เมืองยารมูท กษัตริย์เมืองลาคีช และกษัตริย์
เมืองเอกโลน ได้ รวบรวมกําลังของตน และยกขึน! ไปพร้ อมกับกองทัพทั!งหลาย ตั!งค่ายต่ อสู้ เมือ
งกิเบโอน
ข่าวแพร่ สะพัดไปทัว9 ดินแดนคานาอันอย่างรวดเร็วเกี9ยวกับชัยชนะของอิสราเอลที9เมือ
งอัยและเมืองเบธเอล พร้อมกับการเข้าเป็ นพันธมิตรกับอิสราเอลของชาวกิเบโอน มีบนั ทึกไว้วา่
อาโดนีเซเดก (ซึ9งมีความหมายตรงตัวว่า ‘เจ้าแห่งความชอบธรรม’) ผูเ้ ป็ นกษัตริ ยเ์ มืองเยรู ซาเล็ม

พอได้ยนิ เรื9 องชัยชนะหลายครั)งของคนอิสราเอล ก็เริ9 มจัดตั)งสหพันธรัฐแห่งดินแดนนั)น น่าสนใจ
ตรงที9วา่ นี9เป็ นครั)งแรกที9มีการเอ่ยถึงกรุ งเยรู ซาเล็มครั)งแรกในพระคัมภีร์ อาโดนีเซเดกผูน้ ) ี
รวบรวมกษัตริ ยห์ ลายองค์เข้ามาเป็ นพวก ได้แก่ กษัตริ ยแ์ ห่งเมืองเฮโบรน เมืองยารมูท เมืองลา
คีช และเมืองเอกโลนซึ9 งทั)งหมดนี)เป็ นรัฐเมืองเล็กๆแห่งเขตแดนตอนกลางของคานาอันซึ9งเต็ม
ไปด้วยภูเขา เป้ าหมายขณะนั)นของพวกเขาก็คือ ที9จะแก้แค้นเมืองกิเบโอนที9ไปเข้าเป็ นพวกกับ
คนอิสราเอลซึ9งพวกเขาก็ลงมือทําทันที
ยชว 10:6-7
ฝ่ ายชาวเมืองกิเบโอนจึงใช้ คนไปหาโยชู วาทีค ่ายในกิลกาล กล่าวว่ า
"ขอท่านอย่าได้ หย่ อนมือจากผู้รับใช้ ของท่ านเลย ขอเร่ งขึน! มาช่ วยข้ าพเจ้ าให้ รอดและช่ วย
ข้ าพเจ้ าทั!งหลาย เพราะว่าบรรดากษัตริย์ของคนอาโมไรต์ ซึงอยู่ในแดนเทือกเขา ได้ รวมกําลังกัน
ต่ อสู้ ข้าพเจ้ าทั!งหลาย” 7 ฝ่ ายโยชู วาจึงขึน! ไปจากกิลกาล ทั!งท่านและบรรดาพลรบด้ วย และ
ทแกล้วทหารทั!งหมด
พวกผูน้ าํ ของกิเบโอนจึงใช้คนไปขอความช่วยเหลือจากโยชูวาซึ9งกองบัญชาการของเขา
ยังอยูท่ ี9กิลกาลเหมือนเดิม(ใกล้เมืองเยรี โค เลียบแม่น) าํ จอร์แดน)
ยชว 10:8-11
พระเยโฮวาห์ ตรัสแก่โยชู วาว่ า "อย่ากลัวเขาเลย เพราะเราได้ มอบ
เขาไว้ ในมือเจ้ าแล้ว จะไม่ มผี ู้ใดในพวกเขาสั กคนเดียวทีจ ะยืนหยัดต่ อสู้ เจ้ าได้ " 9 เหตุฉะนั!นโยชู
วายกเข้ าโจมตีพวกนั!นทันที โดยขึน! ไปตลอดคืนจากกิลกาล 10 พระเยโฮวาห์ ทรงกระทําให้ เขา
สะดุ้งแตกตืนต่ อหน้ าพวกอิสราเอล พระองค์ ได้ ทรงฆ่ าเขาเสี ยมากมายทีกเิ บโอน และไล่ติดตาม
เขาไปในทางทีข นึ! ไปถึงเบธโฮโรน และตามฆ่ าเขาจนถึงเมืองอาเซคาห์ และเมืองมักเคดาห์
11 ต่ อมาขณะเมือ เขาหนีไปข้างหน้ าพวกอิสราเอลลงไปตามทางเบธโฮโรนนั!น พระเยโฮวาห์ ทรง
โยนลูกเห็บใหญ่ ๆลงมาจากฟ้า ตลอดถึงเมืองอาเซคาห์ เขาทั!งหลายก็ตาย ผู้ทตี ายด้ วยลูกเห็บนั!น
ก็มากกว่าผู้ทคี นอิสราเอลฆ่ าเสี ยด้ วยดาบ
จากนั)นพระเจ้าก็ตรัสกับโยชูวาว่า “อย่ากลัวเขาเลย เพราะเราได้มอบเขาไว้ในมือเจ้าแล้ว
จะไม่มีผใู ้ ดในพวกเขาสักคนเดียวที9จะยืนหยัดต่อสู ้เจ้าได้” โยชูวาจึงนํากองกําลังของเขาเดินทาง
ตลอดทั)งคืนจากกิลกาลและเข้าโจมตีสหพันธ์กษัตริ ยแ์ ห่งคานาอัน พระเจ้าประทานชัยชนะยิง9
ใหญ่แก่พวกเขา ยิง9 ไปกว่านั)น “พระเยโฮวาห์ทรงโยนลูกเห็บใหญ่ๆลงมาจากฟ้ า ตลอดถึงเมือง

อาเซคาห์ เขาทั)งหลายก็ตาย ผูท้ ี9ตายด้วยลูกเห็บนั)นก็มากกว่าผูท้ ี9คนอิสราเอลฆ่าเสี ยด้วยดาบ”
การพิพากษาที9คล้ายๆกันจะตกลงมาในช่วงท้ายๆของยุคเจ็ดปี ดู วิวรณ์ 16:21
ยชว 10:12-16
แล้วโยชู วาก็กราบทูลพระเยโฮวาห์ ในวันทีพ ระเยโฮวาห์ ทรงมอบ
คนอาโมไรต์ ต่อหน้ าคนอิสราเอลนั!น และท่ านได้ กล่าวท่ ามกลางสายตาของคนอิสราเอลว่า "ดวง
อาทิตย์ เอ๋ย เจ้ าจงหยุดนิงตรงเมืองกิเบโอน และดวงจันทร์ เอ๋ย เจ้ าจงหยุดอยู่ตรงหุบเขาอัยยา
โลน" 13 ดวงอาทิตย์ กห็ ยุดนิง และดวงจันทร์ กต็ !ังเฉยอยู่จนประชาชนได้ แก้แค้ นศัตรู ของเขา
เสร็จ เรืองนีม! ไิ ด้ จารึกไว้ ในหนังสื อยาชาร์ ดอกหรือ ดวงอาทิตย์หยุดนิงอยู่กลางท้ องฟ้า หาได้ รีบ
ตกไปตามเวลาประมาณวันหนึงไม่ 14 วันทีพ ระเยโฮวาห์ ทรงสดับฟังเสี ยงของมนุษย์อย่างกับ
วันนั!นทั!งในสมัยก่อนหรือในสมัยต่ อมาไม่ มอี กี แล้ว เพราะว่ าพระเยโฮวาห์ ทรงต่ อสู้ เพือ อิสราเอล
15 แล้วโยชู วากับบรรดาคนอิสราเอลก็กลับมาสู่ ค่ายทีก ลิ กาล 16 กษัตริย์ท!งั ห้ านั!นหนีไปซ่ อนตัว
อยู่ในถํา! มักเคดาห์
นอกจากนี) ขณะที9อิสราเอลเป็ นฝ่ ายเป็ นต่อในการสู ้รบอยู่ โยชูวาก็ทูลขอพระเจ้าให้ทรง
ยืดเวลาของวันนั)นเพื9อที9พวกเขาจะได้ชยั ชนะโดยสมบูรณ์ เขาจึงกล่าวต่อหน้าชนทั)งชาติวา่ “ดวง
อาทิตย์เอ๋ ย เจ้าจงหยุดนิ9งตรงเมืองกิเบโอน และดวงจันทร์เอ๋ ย เจ้าจงหยุดอยูต่ รงหุ บเขาอัยยา
โลน” พระเจ้าประทานตามคําขอของเขาและดวงอาทิตย์และดวงจันทร์กห็ ยุดนิ9งอยูใ่ นวงโคจร
ของมันเป็ นระยะเวลาที9ไม่ได้ระบุไว้ “จนประชาชนได้แก้แค้นศัตรู ของเขาเสร็จ” มีหมายเหตุ
บอกไว้วา่ เรื9 องนี)ถูกบันทึกไว้ในหนังสื อยาชาร์ เราไม่ทราบอะไรเลยเกี9ยวกับผลงานชิ)นนี) บาง
ท่านคิดว่ามันอาจหมายถึงพระราชบัญญัติของโมเสส น่าสนใจตรงที9วา่ คําว่า ‘ยาชาร์’ เป็ นคําฮีบรู
ที9ปกติแล้วแปลว่า ‘ชอบธรรม’ นัน9 อาจสนับสนุนสิ9 งที9ถูกอ้างอิงถึงในที9น) ี
มีการกล่าวถึงเพิ9มเติมอีกว่า “พระเยโฮวาห์ทรงสดับฟังเสี ยงของมนุษย์” (นัน9 คือ โยชูวา)
ที9สาํ คัญยิง9 กว่านั)นก็คือว่า “พระเยโฮวาห์ทรงต่อสู ้เพื9ออิสราเอล” หลังจากได้ชยั ชนะที9ยง9ิ ใหญ่
ขนาดนั)นแล้ว โยชูวาจึงนํากองกําลังของเขากลับไปยังฐานที9มน9ั ในค่ายพักที9กิลกาล ขณะเดียวกัน
กษัตริ ยอ์ าโมไรต์ที9พ่ายแพ้เหล่านั)นก็ไปซ่อนตัวอยูใ่ นถํ)าแห่งหนึ9งที9มกั เคดาห์
ยชว 10:17-27
มีคนไปบอกโยชู วาว่ า "มีคนพบกษัตริย์ท!งั ห้ าซ่ อนตัวอยู่ในถํา! ที
มักเคดาห์ " 18 โยชู วาจึงกล่าวว่ า "จงกลิง! ก้อนหินใหญ่ ปิดปากถํา! เสี ย และวางยามให้ เฝ้ ารักษาไว้
19 แต่ ท่านทั!งหลายอย่าคอยอยู่เลย จงติดตามศัตรู ของท่ านเถิด จงเข้ าโจมตีกองระวังหลัง อย่ าให้

กลับเข้ าในเมืองของเขาได้ เพราะว่าพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่ านได้ มอบเขาทั!งหลายไว้ ในมือ
ของท่ านแล้ว" 20 ต่ อมาเมือ โยชู วากับคนอิสราเอลฆ่ าพวกเหล่านั!นเสี ยเป็ นอันมากจนหมดแล้ว
ส่ วนผู้ทีเหลืออยู่กห็ นีกลับเข้ าไปในเมืองทีม กี าํ แพงล้อม 21 ประชาชนทั!งปวงก็กลับมาหาโยชู วา
ณ ค่ายทีม กั เคดาห์ โดยสั นติภาพทุกคน หามีผู้ใดกล้ากระดิกลิน! ถึงคนอิสราเอลต่ อไปไม่ 22 แล้ว
โยชู วาจึงว่ า "จงเปิ ดปากถํา! คุมกษัตริย์ท!งั ห้ านั!นออกจากถํา! มาหาเรา" 23 เขาก็กระทําตาม จึงคุม
กษัตริย์ท!งั ห้ าออกจากถํา! มาหาท่ าน มีกษัตริย์เมืองเยรู ซาเล็ม กษัตริย์เมืองเฮโบรน กษัตริย์เมือง
ยารมูท กษัตริย์เมืองลาคีช และกษัตริย์เมืองเอกโลน 24 ต่ อมาเมือ เขาพากษัตริย์เหล่านั!นมายังโย
ชู วา โยชู วาจึงเรียกบรรดาคนอิสราเอลมาและสั งหัวหน้ าของทหารผู้ทอี อกไปรบพร้ อมกับท่ านว่ า
"จงเข้ ามาใกล้เถิด เอาเท้ าเหยียบคอกษัตริย์เหล่านี!" แล้วเขาก็เข้ ามาใกล้และเอาเท้ าเหยียบที
คอ 25 และโยชู วากล่าวแก่เขาว่ า "อย่ากลัวหรือขยาดเลย จงเข้ มแข็งและกล้าหาญเถิด เพราะว่า
พระเยโฮวาห์ จะทรงกระทําแก่บรรดาศัตรู ของท่ านซึงท่ านสู้ รบอย่างนีแ! หละ" 26 ภายหลังโยชู วา
ก็ได้ ประหารชีวติ กษัตริย์ท!งั ห้ าเสี ย แล้วแขวนไว้ ทตี ้ นไม้ ห้าต้ น และแขวนอยู่บนต้ นไม้ เช่ นนั!นจน
เวลาเย็น 27 ต่ อมาเมือ ถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก โยชู วาได้ บัญชาและเขาก็ปลดศพลงจากต้ นไม้ และ
ทิง! ไว้ในถํา! ซึงกษัตริย์เหล่านั!นได้ ซ่อนตัวอยู่ และเอาหินใหญ่ ๆปิ ดปากถํา! นั!นไว้ ซึงยังอยู่จน
กระทัง วันนี!
เห็นได้ชดั ว่าโยชูวามีเวลาพักเพียงเล็กน้อยเท่านั)น เพราะเขาได้ข่าวว่ากษัตริ ยอ์ าโมไรต์ท) งั
ห้าองค์น) นั ถูกพบตัวอยูใ่ นถํ)าที9มกั เคดาห์ โยชูวาจึงสั9งให้คนเอาหินปิ ดปากถํ)านั)นไว้เพื9อขังกษัตริ ย ์
เหล่านั)น จากนั)นเขาก็ส9ังกองกําลังของเขาให้ไล่ตามพวกศัตรู ที9เหลือไปก่อนที9คนเหล่านั)น
สามารถตั)งหลักในเมืองอันเข้มแข็งของตนได้ คนอิสราเอลก็กระทําตามนั)นจนได้ชยั ชนะโดย
สมบูรณ์ พวกเขาจึงกลับมาที9มกั เคดาห์เพื9อจัดการเรื9 องราวให้เสร็จสิ) นไป น่าสนใจตรงที9วา่ เมื9อ
พวกเขากลับมาแล้ว ไม่มีคนคานาอันสักคนกล้าพูดจาให้ร้ายอิสราเอล
โยชูวาจึงสั9งให้เปิ ดปากถํ)าที9มกั เคดาห์และให้นาํ ตัวกษัตริ ยท์ ) งั ห้าองค์น) นั ออกมา จากนั)น
เขาก็ส9ังพวกนายพลของเขาให้วางเท้าของตนบนคอของกษัตริ ยท์ ) งั ห้าองค์น) นั จากนั)นเขาก็
ประกาศว่า “อย่ากลัวหรื อขยาดเลย จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด เพราะว่าพระเยโฮวาห์จะทรง
กระทําแก่บรรดาศัตรู ของท่านซึ9งท่านสู ้รบอย่างนี)แหละ” จากนั)นโยชูวาก็ประหารชีวติ กษัตริ ย ์
เหล่านั)นด้วยตัวเองและสั9งให้คนแขวนศพเหล่านั)นไว้ที9ตน้ ไม้หา้ ต้นจนดวงอาทิตย์ตก พอดวง

อาทิตย์ตก ศพของพวกเขาก็ถูกนําไปไว้ในถํ)าๆนั)น หินก้อนใหญ่ๆถูกใช้เพื9อปิ ดทางเข้าถํ)านั)นไว้
และทําให้เป็ นอุโมงค์ฝังศพ
ยชว 10:28-39
ในวันนั!นโยชู วายึดเมืองมักเคดาห์ ได้ ได้ ประหารเมืองนั!นเสียด้ วย
คมดาบ ทั!งกษัตริย์ของเมืองนั!น ท่ านได้ ทาํ ลายเขาเสี ยอย่างสิ!นเชิง รวมทุกชีวติ ทีอ ยู่ในเมือง ไม่ มี
เหลือสั กคนเดียว และท่ านได้ กระทําแก่กษัตริย์มกั เคดาห์ อย่ างทีท ่ านได้ กระทําแก่กษัตริย์เมืองเยรี
โค 29 แล้วโยชู วาและบรรดาคนอิสราเอลก็ยกกองทัพจากเมืองมักเคดาห์ มาถึงลิบนาห์ และเข้ าสู้
รบกับเมืองลิบนาห์ 30 พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงมอบเมืองนั!นและกษัตริย์ของเมืองไว้ในมือคน
อิสราเอล และท่ านได้ ประหารเมืองนั!นด้ วยคมดาบและทุกคนทีอ ยู่ในเมืองนั!น ท่านไม่ ให้ เหลือสั ก
คนเดียวในเมืองนั!น และท่ านได้ กระทําต่ อกษัตริย์ของเมืองนั!นอย่ างทีท ่ านได้ กระทําต่ อกษัตริย์
เมืองเยรีโค 31 และโยชู วาออกจากเมืองลิบนาห์ พร้ อมกับอิสราเอลทั!งหมดไปยังลาคีช แล้วล้อม
เมืองไว้ และเข้าโจมตีเมืองนั!น 32 และพระเยโฮวาห์ ทรงมอบเมืองลาคีชไว้ ในมือคนอิสราเอล และ
ท่านก็ได้ ยดึ เมืองนั!นในวันทีส อง และประหารเสี ยด้ วยคมดาบ ทุกคนทีอ ยู่ในเมืองนั!น ดังทีท ่ าน
ได้ กระทําแก่เมืองลิบนาห์ 33 ครั!งนั!นโฮรามกษัตริย์เมืองเกเซอร์ ได้ ขนึ! มาช่ วยเมืองลาคีช และโยชู
วาได้ ประหารเขาและคนของเขาเสี ย จนไม่ เหลือให้ เขาสั กคนเดียว 34 โยชู วากับคนอิสราเอลทั!ง
ปวงได้ ยกออกจากลาคีชไปยังเมืองเอกโลน ได้ เข้ าล้อมและโจมตีเมืองนั!น 35 และเขาก็ตีได้ ในวัน
นั!นเองและฆ่ าฟันทุกคนเสี ยด้ วยคมดาบ จนทําลายเขาเสี ยสิ!นในวันนั!น ดังทีท ่านได้ กระทําแก่
เมืองลาคีช 36 โยชู วากับคนอิสราเอลทั!งปวงก็ขนึ! จากเมืองเอกโลนไปยังเมืองเฮโบรน เข้ าโจมตี
เมืองนั!น 37 ยึดเมืองนั!นแล้วก็ประหารกษัตริย์และชนบททั!งหมดของเมืองนั!น กับทุกคนทีอ ยู่ใน
เมืองนั!นเสี ยด้ วยคมดาบ ท่านไม่ ให้ เหลือสั กคนเดียว ดังทีท ่ านได้ กระทําต่ อเมืองเอกโลน และได้
ทําลายเมืองนั!น และทุกคนทีอ ยู่ในเมืองนั!นเสี ยสิ!น 38 แล้วโยชู วากับคนอิสราเอลทั!งปวงกลับมา
ยังเมืองเดบีร์ เข้ าโจมตีเมืองนั!น 39 ท่ านได้ ยดึ เมืองนั!นรวมทั!งกษัตริย์และชนบททั!งหมดของ
เมือง และได้ ไปประหารเขาทั!งหลายเสี ยด้ วยคมดาบ และได้ ทาํ ลายทุกคนทีอ ยู่ในเมืองนั!นเสี ย
อย่างสิ!นเชิง ท่ านไม่ ให้ เหลือสั กคนเดียว ท่านได้ กระทําแก่ เมืองเฮโบรนอย่ างไร ท่ านก็ได้ กระทํา
แก่ เมืองเดบีร์และแก่กษัตริย์ของเมืองอย่ างนั!น ดังทําแก่เมืองลิบนาห์ และแก่ กษัตริย์ของเมืองเช่ น
กัน
มีบนั ทึกไว้วา่ หลังจากนั)นโยชูวาก็เริ9 มพิชิตเมืองต่างๆในพื)นที9คานาอันตอนกลางซึ9งรวม
ถึงเมืองเหล่านั)นที9กษัตริ ยท์ ) งั ห้าองค์ได้ครอบครองด้วย ในแต่ละกรณี หลังจากพิชิตเมืองนั)นๆได้

เขาก็ประหารชาวเมืองนั)นจนหมด เขาจึงมีชยั ชนะต่อเมืองมักเคดาห์ เมืองลิบนาห์ เมืองลาคีช
เมืองเกเซอร์ เมืองเอกโลน เมืองเฮโบรน และเมืองเดบีร์
ยชว 10:40-43
โยชู วาก็ตีแผ่นดินนั!นให้ พ่ายแพ้ไปหมด คือแดนเทือกเขา ในภาค
ใต้ ในหุบเขา และทีล าด ทั!งกษัตริย์ท!งั หมดของเมืองเหล่านั!นด้ วย ท่ านไม่ ให้ เหลือสักคนเดียว แต่
ได้ ทาํ ลายทุกสิ งทีห ายใจเสี ย ดังทีพ ระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของคนอิสราเอลได้ ทรงบัญชาไว้ 41 โยชู
วาได้ กระทําให้ เขาพ่ายแพ้ต!ังแต่ เมืองคาเดชบารเนียจนถึงเมืองกาซา และทัวประเทศโกเชน
จนถึงเมืองกิเบโอน 42 โยชู วาก็ยดึ ตัวกษัตริย์เหล่านีพ! ร้ อมทั!งพืน! ดินของเขาทั!งหมดในคราว
เดียวกัน เพราะว่ าพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของคนอิสราเอลได้ ทรงสู้ รบเพือ อิสราเอล 43 แล้วโยชู วา
พร้ อมกับบรรดาคนอิสราเอลก็ยกกลับมายังค่ายทีก ลิ กาล
นี9จึงเป็ นสรุ ปย่อเกี9ยวกับชัยชนะในตอนแรกๆของโยชูวา เขา “โยชูวาก็ตีแผ่นดินนั)นให้
พ่ายแพ้ไปหมด คือแดนเทือกเขา ในภาคใต้ ในหุบเขา และที9ลาด ทั)งกษัตริ ยท์ ) งั หมดของเมือง
เหล่านั)นด้วย ท่านไม่ให้เหลือสักคนเดียว แต่ได้ทาํ ลายทุกสิ9 งที9หายใจเสี ย ดังที9พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของคนอิสราเอลได้ทรงบัญชาไว้” เขายังกวาดล้างพื)นที9ต่างๆในดินแดนคานาอันตอนใต้
ด้วยไล่ต) งั แต่เมืองคาเดชบารเนียไปจนถึงเมืองกาซาตลอดแนวชายฝั9งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนด้วย
การเอ่ยถึงโกเชนในที9น) ีไม่ได้หมายถึงเมืองที9มีชื9อนั)นในอียปิ ต์ แต่หมายถึงเมืองๆหนึ9งในคานา
อันตอนใต้ พระเจ้าประทานชัยชนะแก่พวกเขาเหนือดินแดนนั)นทั)งหมดไล่ต) งั แต่คานาอันตอน
กลางลงใต้เรื9 อยมา เขาจึงกลับมาพร้อมกับชัยชนะและอาจกลับมาพักยังค่ายที9มน9ั ซึ9งยังอยูใ่ นกิล
กาลเหมือนเดิมติดกับเมืองเยรี โค
*****
ภาพรวมของโยชูวา 11: ภาพรวมสรุ ปย่ อของการพิชิตดินแดนคานาอันส่ วนทีเหลือถูก
บันทึกไว้ บทนีแ) บ่ งย่ อยได้ ดังนี ) (1) กษัตริ ย์คานาอันหลายองค์ ได้ รับความพ่ ายแพ้ ทีลาํ ห้ วยเมโรม
ในข้ อ 1-9; (2) เมืองฮาโซร์ พ่ายแพ้ และถูกเผาในข้ อ 10-14 และ (3) ส่ วนทีเหลือของดินแดนนั)น
ถูกกําราบ รวมถึงคนอานาคในข้ อ 15-23
ยชว 11:1-5
ต่ อมาเมือ ยาบินกษัตริย์เมืองฮาโซร์ ได้ ยนิ ข่ าวนี! จึงใช้ คนไปหา
โยบับกษัตริย์เมืองมาโดนและไปหากษัตริย์เมืองชิมโรน และกษัตริย์เมืองอัคชาฟ 2 และกษัตริย์
ซึงอยู่ในแดนเทือกเขาตอนเหนือ และทีอ ยู่ในทีร าบใต้ เมืองคินเนเรท และในหุบเขา และใน

บริเวณชายแดนของโดร์ ทางทิศตะวันตก 3 และไปหาคนคานาอันทางทิศตะวันออกและทิศ
ตะวันตก คนอาโมไรต์ คนฮิตไทต์ คนเปริสซี และคนเยบุสในแดนเทือกเขา และคนฮีไวต์ อยู่เชิง
เขาเฮอร์ โมนในแผ่ นดินมิสปาห์ 4 กษัตริย์เหล่านีก! ย็ กออกมากับบรรดาพลโยธาเป็ นกองทัพ
มหึมา มีจํานวนดังเม็ดทรายทีช ายทะเล มีม้าและรถรบมากมายด้ วย 5 กษัตริย์เหล่านีไ! ด้ ร่วม
กําลังกันเข้ าและมาตั!งค่ ายอยู่ทลี าํ ห้ วยเมโรม เพือ จะสู้ รบกับอิสราเอล
ขณะเดียวกัน บรรดากษัตริ ยแ์ ห่งดินแดนทางตอนเหนือของแผ่นดินนั)นพอทราบข่าว
ชัยชนะแบบติดๆของอิสราเอลก็รวมตัวกันเป็ นสหพันธ์รัฐมาเพื9อต่อสู ้กบั พวกอิสราเอล นี9รวมถึง
ผูป้ กครองในแคว้นกาลิลีไล่ต) งั แต่เลบานอนไปจนถึงซีเรี ย พวกเขาจึงผนึกกําลังกันยกมาเป็ นกอง
ทัพใหญ่ “มีจาํ นวนดังเม็ดทรายที9ชายทะเล มีมา้ และรถรบมากมายด้วย” พวกเขารวมกําลังกันเข้า
มาและตั)งค่ายพักอยูท่ ี9ลาํ ห้วยเมโรม เชื9อกันว่านี9เป็ นทะเลสาบที9อยูข่ ) ึนไปทางเหนือของทะเลกาลิ
ลีสิบไมล์ซ9 ึ งจากที9นน9ั แม่น) าํ จอร์แดนไหลเข้าสู่ ทะเลกาลิลี
ยชว 11:6
และพระเยโฮวาห์ ตรัสกับโยชู วาว่ า "อย่ากลัวเขาเลย เพราะว่าพรุ่ง
นีใ! นเวลาเดียวกันนี! เราจะมอบเขาไว้ หมดต่ อหน้ าอิสราเอลให้ ถูกประหาร เอ็นน่ องม้ าของเขาให้
เจ้ าตัดเสีย และรถรบของเขา เจ้ าจงเผาไฟเสี ย"
อีกครั)งที9พระเจ้าทรงหนุนใจโยชูวาให้ไม่ตอ้ งกลัวคนเหล่านั)น อันที9จริ ง พระเจ้าทรงบอก
โยชูวาว่าพรุ่ งนี)ในเวลาเดียวกันนี) พระองค์จะทรงมอบสมาพันธ์ประชาชาติเหล่านี) “ต่อหน้า
อิสราเอลให้ถูกประหาร” พระเจ้ายังทรงสั9งโยชูวาให้ตดั เอ็นน่ องม้ าของเขา เพื9อทําให้พวกม้านั)น
ใช้การไม่ได้ นอกจากนี) อิสราเอลจะต้องเผารถรบของพวกศัตรู ของตนด้วย
ยชว 11:7-9
ฝ่ ายโยชู วาก็ยกพลทั!งหลายเข้ าโจมตีเขาทันทีทหี ้ วยนํา! เมโรม
8 และพระเยโฮวาห์ ทรงมอบเขาไว้ในมืออิสราเอล ผู้ประหารเขาและไล่ตามเขาไปจนถึงมหาซี
โดนและถึงมิสเรโฟทมาอิม และถึงหุบเขามิสปาห์ ด้านตะวันออก ได้ประหารเขาเสี ยจนไม่ให้
เหลือสั กคนเดียว 9 โยชู วาได้ กระทําแก่เขาตามทีพ ระเยโฮวาห์ ตรัสสั งไว้ คือได้ ตัดเอ็นน่ องม้ าและ
เผารถรบเสี ยด้ วยไฟ
โยชูวาจึงนํากองกําลังของเขาไปต่อสู ้กบั พวกนั)นที9ลาํ ห้วยเมโรม โดยทําให้พวกนั)น
ประหลาดใจและโถมเข้าใส่ คนเหล่านั)น พระเจ้าประทานชัยชนะยิง9 ใหญ่แก่พวกเขาโดยไล่กวด
พวกเขาไปจนถึงซีโดนในเลบานอนจนถึงหุบเขามิสปาห์ในทิศตะวันตก อันหลังนี)อยูใ่ นโมอับ

ซึ9งอยูอ่ ีกฟากของแม่น) าํ จอร์แดน ดังนั)นชัยชนะของพวกเขาจึงไล่กินพื)นที9ต) งั แต่เลบานอนในทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือไปจนถึงโมอับและบาชานในทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เขาตัดเอ็นน่องม้าของ
คนเหล่านั)นและเผารถรบของคนเหล่านั)นตามที9พระเจ้าตรัสสั9งเช่นกัน
ยชว 11:10-14
ขณะนั!นโยชู วากลับมายึดเมืองฮาโซร์ และประหารกษัตริย์เมือง
นั!นเสียด้ วยดาบ เพราะว่ าแต่ ก่อนนีฮ! าโซร์ เป็ นหัวหน้ าแห่ งราชอาณาจักรเหล่ านั!นทั!งหมด 11 เขา
ได้ ประหารบรรดาชาวเมืองนั!นเสียด้ วยคมดาบ และทําลายเสี ยสิ!น สิ งทีห ายใจได้ ไม่ มเี หลือเลย
และท่ านก็เผาเมืองฮาโซร์ เสี ยด้ วยไฟ 12 โยชู วายึดบรรดาหัวเมืองของกษัตริย์เหล่านั!นพร้ อมกับ
กษัตริย์ท!งั หมด และประหารเสียด้ วยคมดาบ ทําลายเขาสิ!น ดังทีโ มเสสผู้รับใช้ ของพระเยโฮวาห์
ได้ บัญชาไว้ 13 แต่ เมืองต่ างๆทีอ ยู่บนเนินเขา อิสราเอลมิได้ เผา เว้ นแต่ เมืองฮาโซร์ เมืองเดียวทีโ ย
ชู วาเผาเสี ย 14 สิงของต่ างๆทีร ิบได้ จากเมืองเหล่านี! ทั!งฝูงสั ตว์ คนอิสราเอลได้ ยดึ เป็ นของของ
ตน แต่ เขาได้ ประหารมนุษย์ ทุกคนเสี ยด้ วยคมดาบ จนทําลายเสี ยสิ!น สิ งใดทีห ายใจได้ เขาไม่ ให้
เหลืออยู่เลย
โยชูวาจึงกลับมายึดเมืองของกษัตริ ยเ์ หล่านั)นที9เขาได้ทาํ ให้พ่ายแพ้แล้ว ในกรณี ของเมือง
ฮาโซร์ ซึ9งเป็ นเมืองหนึ9งทางตอนเหนือ เขาไม่เพียงยึดและประหารชีวติ กษัตริ ยข์ องมันเท่านั)น
แต่เขายังเผาเมืองนั)นเพราะว่ามันเป็ นหัวโจกของการต่อต้านด้วย ชาวเมืองนั)นทั)งหมดก็ถกู
ประหารสิ) นเช่นกัน จากนั)นเขาก็เข้ายึดเมืองเหล่านั)นของกษัตริ ยท์ ) งั หลายที9ต่อสู ้กบั เขาโดย
สังหารชาวเมืองของพวกเขาจนหมด “ดังที9โมเสสผูร้ ับใช้ของพระเยโฮวาห์ได้บญั ชาไว้” อย่างไร
ก็ตาม พวกเขาไม่ทาํ ลายเมืองอื9นๆที9เหลือ โดยยึดเอาฝูงสัตว์ของพวกเขาเป็ นของริ บแห่งการ
สงคราม
ยชว 11:15
พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาโมเสสผู้รับใช้ ของพระองค์ อย่ างไร โมเสส
ก็บญ
ั ชาโยชู วาอย่ างนั!น และโยชู วาก็กระทําตาม ท่ านไม่ ได้ เว้ นทีจ ะทําทุกอย่างซึงพระเยโฮวาห์
ทรงบัญชาโมเสสไว้
ความเชื9อฟังของโยชูวานั)นสมบูรณ์แบบ เขาทําตามที9พระเจ้าได้ทรงบัญชาเขาให้กระทํา
ทุกอย่างในการพิชิตแผ่นดินนั)น “พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสผูร้ ับใช้ของพระองค์อย่างไร
โมเสสก็บญั ชาโยชูวาอย่างนั)น และโยชูวาก็กระทําตาม ท่านไม่ได้เว้นที9จะทําทุกอย่างซึ9งพระเย
โฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้”

ยชว 11:16-18
โยชู วายึดแผ่ นดินนั!นทั!งสิ!นคือแดนเทือกเขา และภาคใต้ ท!งั หมด
และแผ่ นดินโกเชนทั!งหมด และในหุบเขา ในทีร าบ และแดนเทือกเขาของอิสราเอล และในหุบเขา
ของมัน 17 ตั!งแต่ ภูเขาฮาลักทีส ู งเรือยขึน! ไปถึงเสอีร์ ไกลไปจนถึงบาอัลกาดในหุบเขาเลบานอน
เชิงภูเขาเฮอร์ โมน ท่านได้ จับบรรดากษัตริย์แห่ งเมืองเหล่านั!นมาประหารชีวติ เสี ย 18 โยชู วาทํา
ศึกสงครามกับบรรดากษัตริย์เหล่านีอ! ยู่เป็ นเวลานาน
การพิชิตอันเปี9 ยมด้วยชัยชนะของโยชูวาจึงถูกสรุ ปย่อตรงนี) เขายึดดินแดนตอนใต้ของคา
นาอันได้ท) งั หมดซึ9งรวมถึง “แดนเทือกเขาของอิสราเอล และในหุบเขาของมัน” ซึ9งเชื9อกันว่าเป็ น
กรุ งเยรู ซาเล็ม มันถูกระบุไว้เช่นนั)นในเอเสเคียล 17:23 และ 20:40 การพิชิตของเขาขึ)นเหนือต่อ
ไป และเรื9 อยไปถึงเลบานอนและภูเขาเฮอร์โมน แม้วา่ มีชยั ชนะยิง9 ใหญ่หลายครั)งในตอนต้นซึ9งก็
ฟันธงได้แล้วว่าบทสรุ ปของสงครามครั)งนี)จะเป็ นอย่างไร แต่โยชูวาก็ “ทําศึกสงครามกับบรรดา
กษัตริ ยเ์ หล่านี)อยูเ่ ป็ นเวลานาน” เชื9อกันว่าการกําราบแผ่นดินนั)นใช้เวลามากถึงเจ็ดปี ก่อนที9จะ
เกิดความสงบสุ ขจริ งๆ
ยชว 11:19-20
ไม่ มสี ั กเมืองหนึงทีก ระทําสั นติภาพกับคนอิสราเอล นอกจากคนฮี
ไวต์ ซึงเป็ นชาวเมืองกิเบโอน เขาต้ องทําศึกสงครามตีมาทั!งนั!น 20 เพราะเป็ นมาจากพระเยโฮ
วาห์ ทที รงให้ เขามีใจแข็งกระด้ างเข้ าต่ อสู้ ทาํ สงครามกับอิสราเอล เพือ พระองค์ จะได้ ทรงทําลาย
เขาเสียสิ!น และเขาไม่ ได้ รับความกรุ ณา แต่ พระองค์ ต้องทําลายล้างเขาเสียสิ!น ดังทีพ ระเยโฮวาห์
บัญชาไว้ กบั โมเสส
ยกเว้นชาวเมืองกิเบโอน ที9ยอมจํานนต่ออิสราเอลโดยไม่มีการต่อสู ้เลย พระเจ้าทรงทําให้
ใจของบรรดาประชาชาติคานาอันที9เหลือแข็งกระด้าง เพื9อที9วา่ พวกเขาจะ “เข้าต่อสู ้ทาํ สงคราม
กับอิสราเอล เพือ9 พระองค์จะได้ทรงทําลายเขาเสี ยสิ) น” ในพระสติปัญญาอันไม่รู้สิ)นสุ ดของ
พระเจ้า พระองค์ทรงจัดระเบียบเหตุการณ์แวดล้อมต่างๆเพื9อที9วา่ ความวิปริ ตของชนชาติคานา
อันจะถูกกวาดล้างเสี ยสิ) น สาเหตุของการทําเช่นนี)กเ็ พื9อพิพากษาความชัว9 ช้าของเขาเหล่านั)นและ
เพือ9 ชําระแผ่นดินนั)นให้สะอาดเกรงว่าคนเหล่านั)นจะทําให้คนอิสราเอลติดเชื)อความบาปของ
พวกเขาด้วย
ยชว 11:21-23
คราวนั!นโยชู วาได้ มาขจัดคนอานาคออกจากแดนเทือกเขา จากเฮ
โบรน จากเดบีร์ จากอานาบ และจากทัว แดนเทือกเขาแห่ งยูดาห์ และจากทัว แดนเทือกเขาแห่ ง

อิสราเอล โยชู วาได้ ทาํ ลายคนเหล่านี!เสี ยสิ!นพร้ อมทั!งเมืองทั!งหลายของพวกเขาด้ วย 22 ไม่ มคี น
อานาคเหลืออยู่ในแผ่ นดินของประชาชนอิสราเอล เว้ นแต่ ในกาซา กัทและอัชโดด ทีย งั มีเหลืออยู่
บ้ าง 23 ดังนั!นแหละ โยชู วาได้ ยดึ แผ่ นดินทั!งสิ!นตามสารพัดทีพ ระเยโฮวาห์ ได้ ตรัสไว้ กบั โมเสส
และโยชู วาให้ เป็ นมรดกแก่คนอิสราเอลตามส่ วนแบ่ งของแต่ ละตระกูล และแผ่ นดินนั!นก็สงบจาก
การศึกสงคราม
เมื9อการพิชิตแผ่นดินนั)นใกล้จะเสร็จสิ) นลง โยชูวาก็ “ขจัดคนอานาคออกจากแดนเทือก
เขา” คนเหล่านี)เป็ นเผ่าพันธุ์มนุษย์ยกั ษ์ ซึ9งเห็นได้ชดั ว่าสื บเชื)อสายมาจากคนหนึ9งชื9ออานาค ซึ9ง
ได้ต) งั รกรากอยูใ่ นแดนเทือกเขาคานาอัน ยกเว้นกาซา กัทและอัชโดด ซึ9งต่อมาจะกลายเป็ นฐานที9
มัน9 ของคนฟี ลิสเตีย “โยชูวาได้ทาํ ลายคนเหล่านี)เสี ยสิ) นพร้อมทั)งเมืองทั)งหลายของพวกเขาด้วย”
น่าเสี ยดายที9วา่ นัน9 จะมาหลอกหลอนคนอิสราเอลในภายหลัง คือ โกลิอทั ในสมัยของดาวิด โยชู
วาจึงยึดแผ่นดินนั)นทั)งสิ) นและให้เป็ นมรดกแก่คนอิสราเอลตามส่ วนแบ่งของแต่ละตระกูล แผ่น
ดินนั)นจึงมีความสงบสุ ขจากการศึกสงครามซึ9งได้ปะทุข) ึนไปทัว9
*****
ภาพรวมของโยชูวา 12: บันทึกทางประวัติศาสตร์ ของเหล่ ากษัตริ ย์แห่ งคานาอันถูกเขียน
ไว้ ในทีนี) บทนีแ) บ่ งย่อยได้ ดังนี ) (1) กษัตริ ย์เหล่ านั)นทีถกู พิชิตโดยโมเสสในข้ อ 1-6 และ (2)
กษัตริ ย์เหล่ านัน) ที โยชูวาทําให้ พ่ายแพ้ ไปในข้ อ 7-24
ยชว 12:1-6
ต่ อไปนีเ! ป็ นกษัตริย์แห่ งแผ่ นดินนั!นซึงประชาชนอิสราเอลได้
กระทําให้ แพ้ไป และได้ ยดึ ครองแผ่ นดินฟากแม่ นํา! จอร์ แดนข้ างโน้ นทางดวงอาทิตย์ ขนึ! จากทีล ่มุ
แม่ นํา! อารโนนถึงภูเขาเฮอร์ โมน และทีร าบซึงอยู่ด้านตะวันออกทั!งหมด 2 คือสิ โหนกษัตริย์คนอา
โมไรต์ ผู้อยู่ทเี ฮชโบน และปกครองจากอาโรเออร์ ซึงอยู่ ณ ริมลุ่มแม่ นํา! อารโนน และจากกลางที
ลุ่มไกลไปจนถึงแม่ นํา! ยับบอก เขตแดนคนอัมโมน คือครึงหนึงของกิเลอาด 3 และแถบทีร าบถึง
ทะเลคินเนเรทข้ างตะวันออก และตรงทางไปยังเบธเยชิโมทไปถึงทะเลแห่ งทีร าบ คือทะเลเค็ม
ข้ างตะวันออก จากด้ านใต้ มาจนถึงทีอชั โดดปิ สกาห์ 4 และเขตแดนของโอกกษัตริย์เมืองบาชาน
เป็ นพวกมนุษย์ ยกั ษ์ ทเี หลืออยู่ อยู่ทอี ชั ทาโรท และเอเดรอี 5 และปกครองทีภ ูเขาเฮอร์ โมน และสา
เลคาห์ และทัว บาชาน ถึงเขตแดนคนเกชู ร์และคนมาอาคาห์ และปกครองครึงหนึงของแดนกิเลอ
าด ถึงเขตแดนของสิโหนกษัตริย์เมืองเฮชโบน 6 โมเสสผู้รับใช้ ของพระเยโฮวาห์ และคนอิสราเอล

ได้ กระทําให้ เขาพ่ายแพ้ไป และโมเสสผู้รับใช้ ของพระเยโฮวาห์ ได้ มอบแผ่ นดินตอนนีใ! ห้ แก่คนรู
เบน คนกาด และคนครึงตระกูลมนัสเสห์
สรุ ปย่อสั)นๆเกี9ยวกับกษัตริ ยแ์ ละผูม้ ีอาํ นาจทั)งหมดที9อิสราเอลทําให้พ่ายแพ้ไปในการ
เข้าไปและพิชิตแผ่นดินนั)น ในบทนี)มีสรุ ปย่อเกี9ยวกับชัยชนะหลายครั)งของพวกเขาบนฝั9งตะวัน
ออกของแม่น) าํ จอร์แดนก่อนที9พวกเขาข้ามมันไป มีการกล่าวถึงสิ โหนกษัตริ ยค์ นอาโมไรต์ผู ้
อาศัยอยูใ่ นเขตแดนตอนใต้และตะวันออกของประเทศอิสราเอลในปัจจุบนั
มีการเอ่ยถึงแม่น) าํ หลายสายในเขตแดนนั)นซึ9งแบ่งแยกผูม้ ีอาํ นาจทั)งหลายออกจากกัน
เช่น แม่น) าํ อารโนนซึ9งเป็ นพรมแดนระหว่างโมอับและคนอาโมไรต์ ขึ)นไปทางเหนืออีกคือ
แม่น) าํ ยับบอกซึ9งเป็ นพรมแดนของอัมโมน ทั)งหมดนี)อยูใ่ นประเทศจอร์แดนปัจจุบนั จากนั)น
เป็ นต้นมาการพิชิตของอิสราเอลก็มีต่อไปจนถึงทะเลคินเนเรทซึ9งเป็ นที9รู้จกั ต่อมาในชื9อทะเลกา
ลิลี โดยรวมถึงทะเลเค็ม (ทะเลตาย) และทุกแห่งระหว่างนั)นด้วย เขตแดนตอนใต้และไปทางทิศ
ตะวันออกจากกาลิลีเป็ นที9รู้จกั สมัยนั)นในชื9อบาชาน มีหมายเหตุไว้ดว้ ยว่าพวกมนุษย์ยกั ษ์กอ็ าศัย
อยูใ่ นเกชูร์ซ9 ึ งเป็ นส่ วนหนึ9งของเมืองบาชาน ที9อยูต่ ิดกับตอนใต้ของเมืองบาชาน โดยยังอยูฝ่ ั9ง
ตะวันออกของแม่น) าํ จอร์แดนเหมือนเดิมคือ เขตแดนที9เรี ยกว่ากิเลอาด ในเขตแดนนี)เองที9ตระกูล
รู เบน กาดและครึ9 งตระกูลมนัสเสห์ได้รับที9ดินเป็ นกรรมสิ ทธิ:ของตน
ยชว 12:7-8
ต่ อไปนีเ! ป็ นกษัตริย์แห่ งแผ่ นดินซึงโยชู วากับคนอิสราเอลได้ ทาํ ให้
พ่ายแพ้อยู่ฟากแม่ นํา! จอร์ แดนข้ างนีท! างทิศตะวันตก ตั!งแต่ บาอัลกาดในหุบเขาเลบานอน ถึงภูเขา
ฮาลัก ทีส ู งเรือยขึน! ไปถึงเสอีร์ ซึงโยชู วามอบให้ แก่ตระกูลคนอิสราเอลให้ ถือเป็ นกรรมสิ ทธิIตาม
ส่ วนแบ่ งของเขา 8 คือทีด ินในแดนเทือกเขา ในหุบเขา ในทีร าบ ในทีล าด ในถิน ทุรกันดารและใน
ภาคใต้ เป็ นแผ่ นดินของคนฮิตไทต์ คนอาโมไรต์ คนคานาอัน คนเปริสซี คนฮีไวต์ และคนเยบุส
จากนั)นมีสรุ ปย่อเกี9ยวกับการพิชิตของอิสราเอลบนฝั9งตะวันตกของแม่น) าํ จอร์แดนในพื)น
ที9ๆเรี ยกว่าแผ่นดินอิสราเอลนับแต่น) นั เป็ นต้นมา ชัยชนะและการพิชิตของพวกเขาขยายยาวจาก
เลบานอนทางทิศเหนือไปจนถึงเขตแดนตอนใต้ของเนเกฟ ภูเขา หุบเขา ที9ราบ และนํ)าพุท) งั หมด
ที9อยูร่ ะหว่างนั)นก็ถูกยึดเป็ นกรรมสิ ทธิ: หมู่ชนต่างๆที9ถูกปราบคือ คนฮิตไทต์ คนอาโมไรต์ คน
คานาอัน คนเปริ สซี คนฮีไวต์และคนเยบุส

ยชว 12:9-24
คือกษัตริย์เมืองเยรีโคองค์ หนึง กษัตริย์เมืองอัยทีอ ยู่ข้างเบธเอลอง
ค์หนึง 10 กษัตริย์เมืองเยรู ซาเล็มองค์ หนึง กษัตริย์เมืองเฮโบรนองค์หนึง 11 กษัตริย์เมืองยารมู
ทองค์ หนึง กษัตริย์เมืองลาคีชองค์ หนึง 12 กษัตริย์เมืองเอกโลนองค์ หนึง กษัตริย์เมืองเกเซอร์
องค์ หนึง 13 กษัตริย์เมืองเดบีร์องค์ หนึง กษัตริย์เมืองเกเดอร์ องค์ หนึง 14 กษัตริย์เมืองโฮรมาห์
องค์ หนึง กษัตริย์เมืองอาราดองค์หนึง 15 กษัตริย์เมืองลิบนาห์ องค์ หนึง กษัตริย์เมืองอดุลลัมองค์
หนึง 16 กษัตริย์เมืองมักเคดาห์ องค์ หนึง กษัตริย์เมืองเบธเอลองค์หนึง 17 กษัตริย์เมืองทัปปูวาห์
องค์ หนึง กษัตริย์เมืองเฮเฟอร์ องค์หนึง 18 กษัตริย์เมืองอาเฟกองค์ หนึง กษัตริย์เมืองลาชาโรนอง
ค์หนึง 19 กษัตริย์เมืองมาโดนองค์ หนึง กษัตริย์เมืองฮาโซร์ องค์ หนึง 20 กษัตริย์เมืองชิมโรนเมโร
นองค์หนึง กษัตริย์เมืองอัคชาฟองค์ หนึง 21 กษัตริย์เมืองทาอานาคองค์หนึง กษัตริย์เมืองเมกิด
โดองค์ หนึง 22 กษัตริย์เมืองเคเดชองค์ หนึง กษัตริย์เมืองโยกเนอัมในคารเมลองค์ หนึง 23
กษัตริย์เมืองโดร์ ในบริเวณชายแดนของโดร์ องค์ หนึง กษัตริย์ของประชาชาติต่างๆในกิลกาลองค์
หนึง 24 กษัตริย์เมืองทีรซาห์ องค์ หนึง รวมทั!งหมดเป็ นกษัตริย์สามสิ บเอ็ดองค์ ด้วยกัน
รายชื9อกษัตริ ยแ์ ต่ละองค์ของเมืองและรัฐต่างๆที9ถูกพิชิตโดยอิสราเอลถูกให้ไว้ กษัตริ ย ์
ทั)งหมดสามสิ บเอ็ดองค์พ่ายแพ้ไปขณะที9คนอิสราเอลพิชิตแผ่นดินนั)น
*****
ภาพรวมของโยชูวา 13: ในบทนีโ) ยชูวาได้ รับคําสังเกียวกับการแบ่ งแผ่ นดินนั)น บทนี )
แบ่ งย่ อยได้ ดังนี ) (1) เขตแดนต่ างๆของแผ่ นดินนั)นทียงั ไม่ ถกู พิชิตถูกสาธยายไว้ ในข้ อ 1-6 และ
(2) มรดกของตระกูลต่ างๆแบบเฉพาะเจาะจงในข้ อ 7-33
ยชว 13:1-6
เมือ โยชู วาชราลงมีอายุมากแล้ว พระเยโฮวาห์ กต็ รัสกับท่ านว่ า
"เจ้ าชราลงมีอายุมากแล้ว แต่ แผ่ นดินทีจ ะต้ องยึดครองนั!นยังมีอกี มาก 2 ต่ อไปนีเ! ป็ นแผ่ นดินที
ยังเหลืออยู่ คือ ท้ องถินฟี ลิสเตียทั!งหมด และท้ องถินของคนเกชู ร์ท!งั หมด 3 ตั!งแต่ ชิโหร์ ซึงอยู่
หน้ าอียปิ ต์ เหนือขึน! ไปถึงเขตแดนเอโครน นับกันว่ าเป็ นของคนคานาอัน ผู้ครอบครองฟี ลิสเตี
ยมีอยู่ห้าคนด้ วยกัน คือ ผู้ครอบครองเมืองกาซา เมืองอัชโดด เมืองอัชเคโลน เมืองกัท และเมือง
เอโครน และเมืองของคนอิฟวาห์ ด้วย 4 ซึงอยู่ทศิ ใต้ คอื แผ่ นดินทั!งสิ!นของคนคานาอัน และเขต
เมอาราห์ ซึงเป็ นของชาวไซดอนถึงเมืองอาเฟก ถึงเขตแดนของคนอาโมไรต์ 5 และแผ่ นดินของ
ชาวเกบาลและเลบานอนทั!งหมด ไปทางทีด วงอาทิตย์ ขนึ! จากบาอัลกาดทีอ ยู่เชิงภูเขาเฮอร์ โมน

ถึงทางเข้ าเมืองฮามัท 6 ชาวแดนเทือกเขาทั!งหมดจากเลบานอนจนถึงมิสเรโฟทมาอิม และคนไซ
ดอนทั!งหมด เราจะขับไล่เขาทั!งหลายออกไปให้ พ้นหน้ าคนอิสราเอลเอง เพียงแต่ เจ้ าจงจับสลาก
แบ่ งดินแดนเหล่านั!นให้ เป็ นมรดกแก่อสิ ราเอล ดังทีเ ราบัญชาเจ้ าไว้
พอถึงตอนนี)โยชูวาก็ได้กลายเป็ นคนชราแล้ว เชื9อกันว่า ณ จุดนี)เขาน่าจะอายุประมาณ
หนึ9งร้อยเจ็ดปี แล้ว (เขามีชีวติ อยูต่ ่อไปถึงหนึ9งร้อยสิ บปี การพิชิตแผ่นดินนั)นน่าจะกินเวลาเจ็ดปี
และเขาไม่ได้มีชีวติ อยูต่ ่อไปนานนักหลังจากนี)เป็ นต้นไป) พระเจ้าจึงตรัสกับเขาอาจจาก
พลับพลา ข้อความของพระองค์น) นั ก็ง่ายๆ “แต่แผ่นดินที9จะต้องยึดครองนั)นยังมีอีกมาก” แม้วา่
พวกเขาได้รับชัยชนะในบริ เวณกว้างแล้ว แต่ชายแดนและขอบนอกสุ ดของแผ่นดินนั)นที9ทรง
สัญญาไว้กบั อับราอัมก็ยงั ไม่ได้ถูกยึดเอามา ขอบนอกของแผ่นดินนั)นขยายต่อไปถึงแม่น) าํ ใน
อียปิ ต์ (ชิโหร์) ขึ)นไปจนถึงพื)นที9ๆต่อมาถูกเรี ยกว่าฟี ลิสเตียและเมืองต่างๆของมันบนชายฝั9ง
ตะวันตกเฉียงใต้ของแผ่นดินนั)น พื)นที9อื9นๆยังเหลืออยูซ่ 9 ึงรวมถึงเขตแดนของเลบานอนที9อยูท่ าง
เหนือ พระเจ้าได้ทรงสัญญาแล้วว่าพระองค์จะทรงขับไล่ชาวแผ่นดินนั)นออกไปและพระองค์จะ
ทรงแบ่งมันออกแก่อิสราเอลให้เป็ นมรดก
ยชว 13:7-13
ฉะนั!นบัดนีจ! งแบ่ งแผ่ นดินนีอ! อกให้ เป็ นมรดกแก่คนเก้าตระกูล
รวมกับคนมนัสเสห์ ครึงตระกูลด้ วย" 8 ส่ วนมนัสเสห์ อกี ครึงตระกูล คนรู เบน และคนกาดได้ รับ
ส่ วนมรดกของเขา ซึงโมเสสได้ มอบให้ ทางฟากแม่ นํา! จอร์ แดนข้ างโน้ นด้ านตะวันออก ส่ วนที
โมเสสผู้รับใช้ ของพระเยโฮวาห์ มอบให้ เขาคือ 9 ตั!งแต่ อาโรเออร์ ซึงอยู่ริมลุ่มแม่ นํา! อารโนน และ
เมืองทีอ ยู่กลางลุ่มแม่ นํา! นี! และทีร าบเมเดบาตลอดจนถึงดีโบน 10 และหัวเมืองทั!งสิ!นของสิ โหน
กษัตริย์คนอาโมไรต์ ผู้ซึงครอบครองอยู่ในเฮชโบน ไกลออกไปจนถึงเขตแดนคนอัมโมน 11 กับ
เขตกิเลอาดและท้ องถินของคนเกชู ร์และคนมาอาคาห์ และภูเขาเฮอร์ โมนทั!งหมด และเมืองบา
ชานทั!งสิ!นจนถึงเมืองสาเลคาห์ 12 ตลอดราชอาณาจักรของโอกในบาชาน ผู้ครอบครองอยู่ในอัช
ทาโรทและในเอเดรอี ท่านเป็ นพวกมนุษย์ ยกั ษ์ ทเี หลืออยู่ เมืองเหล่านีโ! มเสสรบชนะ และได้ ขบั ไล่
ให้ ออกไป 13 แต่ คนอิสราเอลยังหาได้ ขบั ไล่คนเกชู ร์หรือคนมาอาคาห์ ให้ ออกไปไม่ แต่ คนเกชู ร์
กับคนมาอาคาห์ ยงั อาศัยอยู่ในหมู่คนอิสราเอลจนทุกวันนี!
พระเจ้าจึงทรงสั9งโยชูวาให้เริ9 มกระบวนการแบ่งแผ่นดินที9อยูฟ่ ากตะวันตกของแม่น) าํ
จอร์แดนให้แก่อีกเก้าตระกูลครึ9 งที9เหลือ มีการทวนซํ)าว่าตระกูลรู เบน กาดและครึ9 งตระกูลมนัส
เสห์ได้รับมรดกของตนแล้วบนฝั9งตะวันออกของแม่น) าํ จอร์แดน “แต่คนอิสราเอลยังหาได้ขบั ไล่

คนเกชูร์หรื อคนมาอาคาห์ให้ออกไปไม่” คนต่างชาติเหล่านี)ยงั อาศัยอยูต่ ่อไปในท่ามกลางตระกูล
เหล่านั)นที9อยูฝ่ ั9งตะวันออก พวกเขากลายเป็ นหนามแทงสี ขา้ งคนอิสราเอลในภายหลังจริ งๆ การ
เชื9อฟังแบบครึ9 งๆกลางๆกลายเป็ นการไม่เชื9อฟังแบบครึ9 งๆกลางๆและหลอกหลอนคนอิสราเอล
ตั)งแต่น) นั มาจนถึงขณะนี) ตลอดหลายยุคหลายสมัย อิสราเอลไม่เคยมีอาํ นาจควบคุมเขตแดนนั)น
อย่างมีนยั สําคัญเลย นัน9 ก็เป็ นจริ งอย่างแน่นอนในปัจจุบนั
ยชว 13:14
เฉพาะตระกูลเลวีตระกูลเดียวโมเสสหาได้ มอบมรดกให้ ไม่ ของ
บูชาด้ วยไฟทีถ วายแด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของอิสราเอลเป็ นมรดกของเขา ดังทีพ ระองค์ตรัสไว้
แก่ เขาแล้ว มีหมายเหตุอีกครั)งว่า ตระกูลเลวีไม่ได้รับมรดกอะไรอย่างเฉพาะเจาะจง แทนที9จะ
เป็ นเช่นนั)น มรดกของพวกเขากลับเป็ นเครื9 องสัตวบูชาต่างๆแห่งพลับพลา องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจึง
กลายเป็ นส่ วนแบ่งของพวกเขา
ยชว 13:15-32
และโมเสสได้ มอบส่ วนมรดกให้ แก่ ตระกูลคนรู เบนตามครอบครัว
ของเขา 16 ดังนั!นเขตแดนของเขาจึงตั!งแต่ อาโรเออร์ ซึงอยู่ริมลุ่มแม่ นํา! อารโนนและเมืองซึงอยู่
กลางลุ่มแม่ นํา! นั!นและทีร าบเมืองเมเดบาทั!งสิ!น 17 ทั!งเมืองเฮชโบน รวมกับหัวเมืองทั!งสิ!นซึงอยู่
บนทีร าบนั!น คือดีโบน และบาโมทบาอัล และเบธบาอัลเมโอน 18 กับยาฮาส และเคเดโมท และ
เมฟาอาท 19 และคีริยาธาอิม และสิ บมาห์ และเศเรทชาหาร์ ซึงอยู่บนเนินเขาแห่ งหุบเขา 20 กับ
เบธเปโอร์ และทีอ ชั โดดปิ สกาห์ และเมืองเบธเยชิโมท 21 คือหัวเมืองทั!งสิ!นซึงอยู่บนทีร าบ และ
ทั!งราชอาณาจักรทั!งหมดของสิ โหนกษัตริย์คนอาโมไรต์ ผู้ครอบครองอยู่ในเฮชโบน ซึงโมเสสได้
กระทําให้ พ่ายแพ้พร้ อมกับเจ้ านายของมีเดียน คือ เอวี เรเคม ศูร์ และเฮอร์ กับเรบา เป็ นเจ้ านาย
ซึงขึน! แก่ กษัตริย์สิโหนผู้พาํ นักอยู่ในแผ่ นดินนั!น 22 อนึงคนอิสราเอลได้ ฆ่าบาลาอัมบุตรชายเบ
โอร์ ผู้เป็ นคนทํานายเสียด้ วยดาบพร้ อมกับคนอืน ทีเ ขาได้ ฆ่านั!น 23 อาณาเขตของคนรู เบนคือ
แม่ นํา! จอร์ แดนเป็ นพรมแดน นีเป็ นมรดกของคนรู เบนตามครอบครัว รวมทั!งหัวเมืองและชนบท
ด้ วย 24 โมเสสได้ มอบมรดกให้ แก่ตระกูลกาด คือคนกาดตามครอบครัวของเขาด้ วย 25 อาณาเข
ตของเขาคือยาเซอร์ และหัวเมืองกิเลอาดทั!งหมด และครึงหนึงของแผ่นดินคนอัมโมนถึงอาโรเอ
อร์ ซึงอยู่หน้ าเมืองรับบาห์ 26 ตั!งแต่ เมืองเฮชโบน จนถึงเมืองรามัทมิสเปห์ และเบโทนิม และ
ตั!งแต่ มาหะนาอิมจนถึงเขตแดนเดบีร์ 27 ในหว่ างเขา มีเมืองเบธฮารัม เบธนิมราห์ สุ คคทและซา
โฟน ราชอาณาจักรส่ วนทีเหลือของสิ โหนกษัตริย์เมืองเฮชโบนนั!น มีแม่ นํา! จอร์ แดนเป็ น
พรมแดน จดทะเลคินเนเรทตอนปลายข้ างล่าง ด้ านตะวันออกของแม่ นํา! จอร์ แดนข้ างโน้ น 28 นี

เป็ นมรดกของคนกาดตามครอบครัวของเขา รวมทั!งหัวเมืองและชนบทด้ วย 29 อนึงโมเสสได้
มอบมรดกให้ แก่คนมนัสเสห์ ครึงตระกูล เป็ นส่ วนแบ่ งทีไ ด้ กบั คนมนัสเสห์ ครึงตระกูลตาม
ครอบครัวของเขา 30 อาณาเขตของเขาทั!งหลายเริมตั!งแต่ มาหะนาอิมตลอดบาชานทั!งสิ!น คือ
ราชอาณาจักรทั!งสิ!นของโอกกษัตริย์เมืองบาชาน และหัวเมืองทั!งหมดของยาอีร์ มีหกสิ บหัวเมือง
ด้ วยกันอยู่ในบาชาน 31 และกิเลอาดครึงหนึง และเมืองอัชทาโรทกับเมืองเอเดรอี หัวเมืองของ
ราชอาณาจักรโอกในบาชาน หัวเมืองเหล่านีเ! ป็ นส่ วนแบ่ งของคนมาคีร์บุตรชายมนัสเสห์ เป็ น
ของครึงหนึงของคนมาคีร์ ตามครอบครัวของเขา 32 เหล่านีเ! ป็ นดินแดนต่ างๆซึงโมเสสได้ แบ่ ง
ปันให้ เป็ นมรดก ณ ทีร าบโมอับ ฟากแม่ นํา! จอร์ แดนข้ างโน้ นทิศตะวันออกของเมืองเยรีโค
รายละเอียดของการแบ่งแผ่นดินที9อยูฟ่ ากตะวันออกของแม่น) าํ จอร์แดนให้แก่ตระกูลรู
เบน กาด และครึ9 งตระกูลมนัสเสห์ถูกบรรยายไว้ น่าสนใจตรงที9มีความเห็นกล่าวไว้ในข้อ 22
เกี9ยวกับบาลาอัมและที9วา่ เขาพินาศพร้อมกับพวกประมุขของมีเดียน ตรงนี)เขาถูกเรี ยกด้วยว่าเป็ น
คนทํานาย หรื อคนที9ทาํ การทํานายได้
ยชว 13:33
แต่ โมเสสมิได้ มอบมรดกให้ แก่คนตระกูลเลวี พระเยโฮวาห์
พระเจ้ าของอิสราเอลเป็ นมรดกของเขา ดังทีพ ระองค์ตรัสไว้ กบั เขา มีหมายเหตุกล่าวไว้อีกครั)ง
ว่าคนเลวีไม่ได้รับมรดกเลย องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงกลายเป็ นมรดกของพวกเขา
*****
ภาพรวมของโยชูวา 14: การมอบแผ่ นดินนั)นให้ แก่ ตระกูลต่ างๆเริ มต้ นขึน) ทีเจาะจงเป็ น
พิเศษก็คือว่ า เฮโบรนถูกยกให้ แก่ คาเลบ
ยชว 14:1-15
ต่ อไปนีเ! ป็ นดินแดนต่ างๆซึงประชาชนอิสราเอลได้ รับเป็ นมรดก
ในแผ่ นดินคานาอัน ซึงเอเลอาซาร์ ปุโรหิตและโยชู วาบุตรชายนูน และหัวหน้ าบรรพบุรุษของ
ตระกูลต่ างๆแห่ งคนอิสราเอลได้ แจกจ่ ายให้ เป็ นมรดกแก่เขา 2 มรดกนีเ! ขาจับสลากแบ่ งกันใน
ระหว่างคนเก้าตระกูลครึง ตามทีพ ระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาทางโมเสส 3 เพราะโมเสสได้ ให้ มรดก
แก่ คนสองตระกูลครึงทางฟากแม่ นํา! จอร์ แดนข้ างโน้ นแล้ว แต่ ท่านหาได้ แบ่ งส่ วนมรดกให้ แก่
พวกเลวีไม่ 4 เพราะว่ าลูกหลานของโยเซฟมีสองตระกูล คือมนัสเสห์ และเอฟราอิม และพวกเลวี
หาได้ มสี ่ วนแบ่ งในแผ่ นดินนั!นไม่ ได้ แต่ หัวเมืองทีจะเข้ าอาศัยอยู่ กับลานทุ่งหญ้ ารอบเมือง
สํ าหรับฝูงสั ตว์ และทรัพย์ สินของเขาเท่ านั!น 5 คนอิสราเอลได้ กระทําตามทีพ ระเยโฮวาห์ ทรง

บัญชาไว้ กบั โมเสส เขาแบ่ งทีด ินกัน 6 ขณะนั!นคนยูดาห์ มาหาโยชู วา ณ เมืองกิลกาล และคาเลบ
บุตรชายเยฟุนเนห์ ชาวเคนัสได้ กล่าวแก่ ท่านว่ า “ท่านทราบเรืองซึงพระเยโฮวาห์ ตรัสกับโมเสส
บุรุษของพระเจ้ าทีค าเดชบารเนียเกีย วกับท่ านและข้ าพเจ้ าแล้ว 7 เมือ โมเสสผู้รับใช้ ของพระเยโฮ
วาห์ ใช้ ให้ ข้าพเจ้ าไปจากคาเดชบารเนีย เพือ สอดแนมดูแผ่ นดิน ข้ าพเจ้ ามีอายุสีสิบปี ข้ าพเจ้ าได้
นําข่ าวมาแจ้ งแก่ท่านตามความคิดเห็นของข้ าพเจ้ า 8 แต่ ส่วนพีน ้ องซึงขึน! ไปพร้ อมกับข้ าพเจ้ า
ได้ กระทําให้ จติ ใจของประชาชนละลายไป แต่ ข้าพเจ้ าได้ ตดิ ตามพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ
ข้ าพเจ้ าอย่ างสุ ดใจ 9 ในวันนั!นโมเสสได้ ปฏิญาณว่ า ‘แท้ จริงแผ่ นดินซึงเท้ าของท่ านได้ เหยียบยํา
ไปนั!นจะตกเป็ นมรดกของท่ าน และของลูกหลานของท่ านสื บไปเป็ นนิตย์ เพราะว่าท่ านได้ ติด
ตามพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของข้ าพเจ้ าอย่างสุ ดใจ’ 10 และบัดนี! ดูเถิด พระเยโฮวาห์ ยงั ทรงให้
ข้ าพเจ้ ามีชีวติ อยู่ตลอดสี สิบห้ าปี นี! ดังทีพ ระองค์ตรัส ตั!งแต่ พระเยโฮวาห์ ตรัสเช่ นนี!แก่โมเสส
เมือ คนอิสราเอลเดินทางอยู่ในถินทุรกันดาร และบัดนี! ดูเถิด วันนีข! ้าพเจ้ ามีอายุแปดสิ บห้ าปี
แล้ ว 11 วันนีข! ้ าพเจ้ ายังมีกาํ ลังแข็งแรงเช่ นเดียวกับวันทีโ มเสสใช้ ให้ ข้าพเจ้ าไป กําลังของข้ าพเจ้ า
ในการทําศึกสงครามหรือออกไปและเข้ ามาเดีUยวนีก! เ็ ป็ นเหมือนครั!งนั!น 12 ฉะนั!นบัดนีข! อมอบ
แดนเทือกเขานี! ซึงพระเยโฮวาห์ ตรัสในวันนั!นให้ แก่ข้าพเจ้ า เพราะท่ านได้ ยนิ ในวันนั!นแล้วว่ าคน
อานาคอยู่ทนี ัน มีหัวเมืองใหญ่ ทมี กี าํ แพงล้อมอย่ างเข้ มแข็ง ชะรอยพระเยโฮวาห์ จะทรงสถิตกับ
ข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าก็จะขับไล่เขาออกไปได้ ดังทีพ ระเยโฮวาห์ ตรัสไว้ แล้ว” 13 แล้วโยชู วาก็อวยพร
แก่ ท่านและยกเมืองเฮโบรนให้ คาเลบบุตรชายเยฟุนเนห์ เป็ นมรดก 14 เฮโบรนจึงตกเป็ นมรดกแก่
คาเลบบุตรชายเยฟุนเนห์ คนเคนัสจนทุกวันนี! เพราะว่ าท่านติดตามพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ
อิสราเอลอย่ างสุ ดใจ 15 เมืองเฮโบรนนั!นแต่ เดิมมีชือว่ าคีริยาทอารบา อารบาคนนีเ! ป็ นคนใหญ่ โต
ในคนอานาค แผ่ นดินจึงได้ สงบจากการศึกสงคราม
บทที9สิบสี9 ของหนังสื อโยชูวากล่าวถึงการแบ่งแผ่นดินครั)งแรกให้แก่คาเลบหลังจากการ
พิชิตมันได้ ข้อ 1-5 เล่าย้อนสั)นๆถึงการแบ่งแผ่นดินบนฝั9งตะวันออกของแม่น) าํ จอร์แดนให้แก่
ตระกูลเหล่านั)นที9ขอมัน (รู เบน กาด และครึ9 งตระกูลมนัสเสห์)
มีบนั ทึกกล่าวไว้วา่ คาเลบเข้ามาขอภูเขานั)นซึ9งเมืองเฮโบรนตั)งอยูบ่ นนั)น โยชูวาให้ตาม
คําขอของเขา ที9น่าสนใจเป็ นพิเศษก็คือความเห็นที9ถูกกล่าวสามครั)งในการหารื อกันครั)งนี)ที9วา่ คา
เลบ “ติดตามพระเยโฮวาห์อย่างสุ ดใจ” คาเลบยกเรื9 องนี)ข) ึนต่อหน้าโยชูวา เขาเตือนความจําโยชู
วาว่าโมเสสได้สังเกตเห็นเรื9 องนี)เช่นกัน มีบนั ทึกกล่าวไว้อีกครั)งในข้อ 14 ในรู ปแบบหมายเหตุ

เสริ มของการที9คาเลบ “ติดตามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลอย่างสุ ดใจ” คําที9แปลว่า อย่ าง
สุ ดใจ (มาเลย์ ) มีความหมายว่า ‘โดยสมบูรณ์’ หรื อ ‘โดยรวมทั)งหมด’ แน่ทีเดียว มันช่างเป็ นคํา
พยานที9ดีจริ งๆ! คาเลบได้ปฏิบตั ิตามพระบัญชาของพระเจ้าหมดทุกเรื9 องอย่างสุ ดใจของเขา ดู
เพลงสดุดี 119:2, 10
ที9ควรหมายเหตุเพิ9มเติมก็คือ บันทึกเกี9ยวกับคาเลบที9วา่ เขาอายุสี9สิบปี ตอนที9เขาไปค้นดู
แผ่นดินนั)นในฐานะผูส้ อดแนมคนหนึ9งในสิ บสองคนนั)น ในข้อ 10 เขาออกความเห็นว่าบัดนี)เขา
แก่ข) ึนสี9 สิบห้าปี แล้ว เมื9อหักช่วงเวลาแห่งการร่ อนเร่ สามสิ บแปดปี ขึ)นไปออก มันก็บ่งบอก
ว่าการพิชิตแผ่นดินนั)นใช้เวลาประมาณเจ็ดปี คาเลบกล่าวแก่โยชูวาอีกว่าเขายังแข็งแรงตอนอายุ
แปดสิ บห้าปี พอๆกับในวันที9โมเสสใช้เขาไปเมื9อสี9 สิบห้าปี ก่อนหน้านั)น ในบริ บทนั)น คาเลบ
สัญญากับโยชูวาว่าหากเขาได้รับภูเขาแห่งเฮโบรน เขาก็จะขับไล่คนอานาคออกไป ความ
สามารถที9จะกระทําเช่นนั)นได้ข) ึนอยูก่ บั ว่าถ้า “พระเยโฮวาห์จะทรงสถิตกับข้าพเจ้า” เมื9อนั)นเขาก็
ทราบว่าเขาจะสามารถขับไล่คนพวกนั)นออกไปได้ นี9ไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทและ
ความเชื9อฟังของโมเสสเท่านั)น แต่รวมถึงความเชื9อของเขาด้วย แน่ทีเดียวเขา “ติดตามพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของอิสราเอลอย่างสุ ดใจ”
*****
ภาพรวมของโยชูวา 15: พรมแดนเจาะจงสําหรั บมรดกของตระกูลยูดาห์ ถกู บรรยายไว้
บทนีแ) บ่ งย่ อยได้ ดังนี ) (1) พรมแดนทีดินของตระกูลยูดาห์ ในข้ อ 1-12; (2) ทีดินส่ วนของคาเลบ
และการอวยพรบุตรสาวของเขาในข้ อ 13-19 และ (3) เมืองและหมู่บ้านต่ างๆทียกให้ แก่ ตระกูลยู
ดาห์ ในข้ อ 20-63
ยชว 15:1-63
ทีด ินส่ วนของตระกูลคนยูดาห์ ตามครอบครัวของเขานั!น ด้ านใต้
ถึงพรมแดนเมืองเอโดม คือถึงถิน ทุรกันดารศินเป็ นทีส ุ ดปลายเขตด้ านใต้ 2 พรมแดนทางทิศใต้
นั!นตั!งแต่ ต้นจากปลายทะเลเค็ม คือตั!งแต่ อ่าวซึงไปทางทิศใต้ 3 ยืน ไปทางด้ านใต้ ของมาอาเลอั
ครับบิม ผ่ านเรือยไปถึงศิน แล้ วขึน! ไปทางด้ านใต้ เมืองคาเดชบารเนีย ตามทางเมืองเฮชโรน ขึน!
ไปถึงเมืองอัดดาร์ เลีย! วไปถึงคารคา 4 ผ่ านเรือยไปถึงอัสโมนยืน ออกไปถึงแม่ นํา! อียปิ ต์ มาสิ!นสุ ด
ลงทีท ะเล ทีก ล่าวนีจ! ะเป็ นพรมแดนด้ านใต้ ของท่ าน 5 พรมแดนด้ านตะวันออกคือทะเลเค็มขึน!
ไปถึงปากแม่ นํา! จอร์ แดน และพรมแดนด้ านเหนือตั!งแต่ อ่าวทีท ะเลตรงปากแม่ นํา! จอร์ แดน 6 และ

พรมแดนนั!นยืน ไปถึงเบธฮกลาห์ ผ่านไปตามด้ านเหนือของเมืองเบธอาราบาห์ และพรมแดนยืน
ต่ อไปถึงก้อนหินโบฮันบุตรชายรู เบน 7 และพรมแดนยืน ไปถึงเดบีร์จากหุบเขาอาโคร์ ตรงไปทาง
ทิศเหนือเลีย! วไปหาเมืองกิลกาล ซึงอยู่ตรงข้ ามทางข้ ามเขาทีช ืออาดุมมิม ซึงอยู่ทางด้ านใต้ ของ
แม่ นํา! และพรมแดนก็ผ่านไปถึงนํา! พุเอนเชเมช ไปสิ!นสุ ดลงทีเ อนโรเกล 8 แล้วพรมแดนก็ยนื ไป
ตามหุบเขาบุตรชายของฮินโนมถึงไหล่เขาด้ านใต้ ของเมืองคนเยบุส คือเยรู ซาเล็ม แล้วพรมแดน
ก็ยนื ไปถึงยอดภูเขาซึงอยู่หน้ าหุบเขาฮินโนมทางด้ านตะวันตก ทีห ุบเขาแห่ งพวกมนุษย์ ยกั ษ์ ด้าน
เหนือสุ ด 9 แล้วพรมแดนก็ยนื ไปจากยอดภูเขาถึงนํา! พุแห่ งลําห้ วยเนฟโทอาห์ จากทีน ันก็มาถึง
หัวเมืองแห่ งภูเขาเอโฟรน แล้วพรมแดนก็เลีย! วโค้งไปหาเมืองบาอาลาห์ คือเมืองคีริยาทเยอาริม 1
0 แล้วพรมแดนก็เลีย! วโค้งจากบาอาลาห์ ไปทางทิศตะวันตกถึงภูเขาเสอีร์ ผ่ านไปตามไหล่เขายา
อาริมด้ านเหนือ คือเคสะโลน ลงไปถึงเมืองเบธเชเมชผ่ านเมืองทิมนาห์ ไป 11 แล้วพรมแดนก็ยืน
ออกไปจากทางไหล่เนินเขาด้ านเหนือของเมืองเอโครน แล้วก็โค้ งไปหาเมืองชิกเคโรนผ่ านไปถึง
ภูเขาบาอาลาห์ ออกไปถึงเมืองยับเนเอล และพรมแดนก็มาสิ!นสุ ดลงทีท ะเล 12 พรมแดนด้ าน
ตะวันตก คือทะเลใหญ่ ตามฝังทะเล นีเป็ นพรมแดนล้อมรอบคนยูดาห์ ตามครอบครัวของเขา 13
ตามพระดํารัสของพระเยโฮวาห์ ทตี รัสแก่โยชู วา ท่ านยกทีด ินส่ วนหนึงในเขตของคนยูดาห์ ให้ แก่
คาเลบบุตรชายเยฟุนเนห์ คือเมืองอารบาทีเ รียกเมืองเฮโบรน อารบาเป็ นบิดาของอานาค 14 และ
คาเลบได้ ขบั ไล่บุตรชายทั!งสามของอานาคออกจากทีน ัน คือเชชัย อาหิมานและทัลมัย ผู้เป็ นบุตร
ของอานาค 15 และท่ านขึน! ไปจากทีน ันจะต่ อสู้ กบั ชาวเมืองเดบีร์ เมืองเดบีร์เดิมมีชือว่ า คีริยาท
เสเฟอร์ 16 และคาเลบกล่าวว่ า “ผู้ใดโจมตีเมืองคีริยาทเสเฟอร์ และยึดได้ เราจะยกอัคสาห์ บุตร
สาวของเราให้ เป็ นภรรยา” 17 และโอทนีเอลบุตรชายเคนัส น้ องชายของคาเลบตีเมืองนั!นได้ ท่ าน
จึงยกอัคสาห์ บุตรสาวของตนให้ เป็ นภรรยา 18 อยู่มาเมือ แต่ งงานกันแล้วนางจึงชวนสามีให้ ขอที
นาต่ อบิดา นางก็ลงจากหลังลา และคาเลบถามนางว่ า “เจ้ าต้ องการอะไร” 19 นางตอบว่ า “ขอ
ของขวัญให้ ลูกสั กอย่ างหนึงเถิด เมือ พ่อให้ ลูกมาอยู่ในแผ่ นดินภาคใต้ แล้ว ลูกขอนํา! พุด้วย” คาเล
บก็ยกนํา! พุบนและนํา! พุล่างให้ แก่นาง 20 ต่ อไปนีเ! ป็ นมรดกของตระกูลคนยูดาห์ ตามครอบครัว
ของเขา 21 หัวเมืองทีเ ป็ นของตระกูลคนยูดาห์ ซึงอยู่ทางทิศใต้ สุดทางพรมแดนเอโดม คือเมือง
ขับเซเอล เอเดอร์ และยากูร 22 คีนาห์ ดีโมนาห์ อาดาดาห์ 23 เคเดช ฮาโซร์ อิทนาน 24 ศิฟ เท
เลม เบอาโลท 25 ฮาโซร ฮาดัททาห์ เคริโอท เฮสโรน คือเมืองฮาโซร์ 26 อามัม เชมา โมลาดาห์ 27
ฮาซารกัดดาห์ เฮชโมน เบธเปเลท 28 ฮาซารชู อาล เบเออร์ เชบา บิซิโอธิยาห์ 29 บาอาลาห์ อิยมิ

เอเซม 30 เอลโทลัด เคสีล โฮรมาห์ 31 ศิกลาก มัดมันนาห์ สั นสั นนาห์ 32 เลบาโอท ชิลฮิม อายิน
และเมืองริมโมน รวมทั!งหมดเป็ นยีส ิบเก้าหัวเมืองกับชนบทของเมืองนั!นๆด้ วย 33 ในหุบเขามี
เมืองเอชทาโอล โศราห์ อัชนาห์ 34 ศาโนอาห์ เอนกันนิม ทัปปูวาห์ เอนาม 35 ยารมูท อดุลลัม โส
โคห์ อาเซคาห์ 36 ชาอาราอิม อดีธาอิม เกเดราห์ เกเดโรธาอิม รวมเป็ นสิ บสี หัวเมืองกับชนบท
ของเมืองนั!นๆด้ วย 37 เมืองเศนัน ฮาดัสสาห์ มิกดัลกาด 38 ดิเลอัน มิสเปห์ โยกเธเอล 39 ลาคีช
โบสคาท เอกโลน 40 คับโบน ลามัม คิทลิช 41 เกเดโรท เบธดาโกน นาอามาห์ และเมืองมักเคดาห์
รวมเป็ นสิ บหกหัวเมืองกับชนบทของเมืองนั!นๆด้ วย 42 ลิบนาห์ เอเธอร์ อาชัน 43 ยิฟทาห์ อัช
นาห์ เนซีบ 44 เคอีลาห์ อัคซิบ มาเรชาห์ รวมเป็ นเก้าหัวเมืองกับชนบทของเมืองนั!นๆด้ วย 45 เอ
โครน กับหัวเมืองและชนบทของเมืองนั!น 46 จากกรุงเอโครนถึงทะเล และบรรดาเมืองทีอ ยู่ริม
เมืองอัชโดดกับชนบทของเมืองนั!นๆ 47 อัชโดด กับหัวเมืองและชนบทของเมืองนั!น กาซา กับหัว
เมืองและชนบทของเมืองนั!นจนถึงแม่ นํา! อียปิ ต์ และทะเลใหญ่ พร้ อมกับฝังชายทะเล 48 และใน
แดนเทือกเขา คือ ชามีร์ ยาททีร์ โสโคห์ 49 ดานนาห์ คีริยาทสั นนาห์ คือเมืองเดบีร์ 50 อานาบ
เอชเทโมห์ อานิม 51 โกเชน โฮโลน กิโลห์ รวมเป็ นสิ บเอ็ดหัวเมืองกับชนบทของเมืองนั!นๆด้ วย 5
2 อาหรับ ดูมาห์ เอชาน 53 ยานิม เบธทัปปูวาห์ อาเฟคาห์ 54 ฮุมทาห์ คีริยาทอารบา คือเมืองเฮ
โบรน และเมืองศิโยร์ รวมเป็ นเก้าหัวเมืองกับชนบทของเมืองนั!นๆด้ วย 55 มาโอน คารเมล ศิฟ
ยุทธาห์ 56 ยิสเรเอล โยกเดอัม ศาโนอาห์ 57 คาอิน กิเบอาห์ และทิมนาห์ รวมเป็ นสิ บหัวเมืองกับ
ชนบทของเมืองนั!นๆด้ วย 58 ฮัลฮูล เบธซูร์ เกโดร์ 59 มาอาราท เบธาโนท และเมืองเอลเทโคน
รวมเป็ นหกหัวเมืองกับชนบทของเมืองนั!นๆด้ วย 60 คีริยาทบาอัล คือเมืองคีริยาทเยอาริม และ
รับบาห์ รวมเป็ นสองหัวเมืองกับชนบทของเมืองนั!นๆด้ วย 61 เมืองทีใ นถินทุรกันดาร คือเบธอา
ราบาห์ มิดดีน เสคะคาห์ 62 นิบชาน เมืองเกลือ และเอนเกดี รวมเป็ นหกหัวเมืองกับชนบทของ
เมืองนั!นๆด้ วย 63 แต่ คนเยบุสซึงเป็ นชาวเมืองเยรู ซาเล็มนั!น ประชาชนยูดาห์ หาได้ ขบั ไล่ไปไม่
ดังนั!นแหละคนเยบุสจึงอาศัยอยู่กบั ประชาชนยูดาห์ ทเี มืองเยรู ซาเล็มจนถึงทุกวันนี!
โยชูวาบทที9 15 กําหนดการแบ่งมรดกของแผ่นดินนั)นให้แก่ตระกูลยูดาห์ พรมแดนของ
มันถูกบรรยายอย่างละเอียดในพื)นที9ส่วนตอนกลางของแผ่นดินที9อยูท่ างทิศตะวันตกของทะเล
ตาย ที9ควรหมายเหตุไว้เป็ นพิเศษก็คือว่า จริ งๆแล้วคาเลบขับไล่คนคานาอันออกไปจากเขตแดน
เมืองเฮโบรน (สมัยนั)นเรี ยกว่า อารบา) ที9อยูต่ ิดกันคือเมืองเดบีร์ (เป็ นที9รู้จกั เช่นกันในชื9อ คีริยาท
เสเฟอร์) คาเลบประกาศว่าผูใ้ ดก็ตามที9พิชิตมันได้ เขาจะยกบุตรสาวของตนคือ อัคสาห์ ให้เป็ น

ภรรยา หลานชายของคาเลบชื9อว่า โอทนีเอล ยอมรับคําท้าและพิชิตเมืองนั)นได้ คาเลบจึงยกบุตร
สาวของตนให้แก่เขาเป็ นภรรยา ที9น่าสนใจมากขึ)นไปอีกก็คือว่า โอทนีเอลคนเดียวกันนี)ต่อมา
กลายเป็ นผูว้ นิ ิจฉัยคนแรกในอิสราเอลหลังจากโยชูวาสิ) นชีวติ
ขณะเดียวกัน อัคสาห์กช็ วนสามีที9เพิ9งแต่งงานให้อนุญาตให้นางขออะไรพิเศษต่อคาเลบ
แม้มิได้ระบุไว้ แต่เห็นได้ชดั ว่าเขาตอบตกลง นางจึงเข้าไปหาบิดาคือ คาเลบและขอว่า “ขอของ
ขวัญให้ลูกสักอย่างหนึ9งเถิด เมื9อพ่อให้ลูกมาอยูใ่ นแผ่นดินภาคใต้แล้ว ลูกขอนํ)าพุดว้ ย” เห็นได้
ชัดว่าแผ่นดินที9ยกให้นางนั)นไม่มีน) าํ ตามธรรมชาติอยูเ่ ลย นางจึงขอให้เขายกที9ดินเพิ9มให้โดยมี
นํ)าอยูบ่ นแผ่นดินนั)นด้วย คาเลบก็ยอมตามคําขอโดยให้ที9ดินเพิ9มเติมแก่นางซึ9 งบนนั)นมีน) าํ พุท) งั
ในที9ราบสู งและที9ราบตํ9าด้วย คําที9แปลว่า ล่าง (ทัคทิย) มีความหมายง่ายๆว่า ‘ที9อยูต่ 9าํ กว่า’
บทนี)ปิดท้ายด้วยความเห็นแบบเป็ นลางที9ว่าคนเยบุสยังอาศัยอยูใ่ นเยรู ซาเล็มต่อไป แม้วา่
โยชูวาได้มีชยั ต่อกษัตริ ยแ์ ห่งเยรู ซาเล็มแล้วดังที9ระบุไว้ในโยชูวา 10:1, 26, 42 แต่เห็นได้ชดั ว่า
อิสราเอลไม่เคยพิชิตเมืองนั)นได้เลย ข้อความภาษาฮีบรู เกี9ยวกับคําว่า ขับไล่ไปไม่ ได้ ก็แปลได้
ด้วยว่า ‘มิได้ขบั ไล่ไป’ ไม่วา่ ในกรณี ใด คนอิสราเอลก็มิได้ขบั ไล่พวกเขาออกไป คนเยบุสจึง
อาศัยอยูต่ ่อไปที9เมืองเยรู ซาเล็มเป็ นเวลาหลายปี หลังจากนั)น บางคนยกเหตุผลว่า เพราะว่าเมือง
เยรู ซาเล็มจริ งๆแล้วตั)งอยูบ่ นพรมแดนของยูดาห์และเบนยามิน (ดู โยชูวา 18:28) ทั)งสองตระกูล
จึงไม่เริ9 มลงมือขับไล่คนเยบุสออกไป พอถึงสมัยของดาวิดในอีกเกือบสี9 ร้อยปี ต่อมา คนเหล่านั)น
จึงถูกขับไล่ออกไปในที9สุด
รู ปแบบของการออมชอมและการไม่เอาจริ งเอาจังในเรื9 องการเชื9อฟังพระบัญชาของ
พระเจ้ากําลังเกิดขึ)นท่ามกลางประชากรของพระเจ้าในตอนนั)น ดังที9ระบุไว้ในโยชูวา 13:13 ตรง
นี) 16:10 และ 17:12-13 คนคานาอันกลุ่มย่อยๆถูกปล่อยให้เหลืออยูใ่ นแผ่นดินนั)น แทนที9จะขับ
ไล่คนเหล่านั)นไปอย่างที9พระเจ้าได้ทรงบัญชา คนอิสราเอลกลับใช้เส้นทางที9เจอกับการต่อต้าน
น้อยที9สุดและยอมให้คนเหล่านั)นอยูต่ ่อหน้าตน การออมชอมเช่นนั)นจะกลายเป็ นหนามเสี ยด
แทงสี ขา้ งของพวกเขาในกาลอันเหมาะสม
*****
ภาพรวมของโยชูวา 16: การแบ่ งแผ่ นดินนั)นดําเนินต่ อไปโดยทีดินต่ างๆถูกยกให้ เป็ น
ส่ วนของตระกูลมนัสเสห์ และเอฟราอิม

ยชว 16:1-10
ทีด ินตามสลากของลูกหลานโยเซฟนั!นเริมจากแม่ นํา! จอร์ แดน
ใกล้ๆเมืองเยรีโค ทิศตะวันออกของนํา! แห่ งเยรีโคเข้ าไปในถิน ทุรกันดารขึน! ไปจากเยรีโคเข้ าไปใน
แดนเทือกเขาเบธเอล 2 จากเมืองเบธเอลไปยังเมืองลูส ผ่ านเรือยไปถึงเมืองอาทาโรท ยังเขตของ
คนอารคี 3 แล้วลงไปทางทิศตะวันตกถึงเขตของคนยาฟเลที ไกลไปจนเขตเมืองเบธโฮโรนล่าง
ถึงเมืองเกเซอร์ ไปสิ!นสุ ดลงทีทะเล 4 ลูกหลานของโยเซฟ คือคนมนัสเสห์ และคนเอฟราอิม ได้
รับมรดกของเขา 5 เขตของคนเอฟราอิมตามครอบครัวของเขาเป็ นดังนี! พรมแดนมรดกของเขา
ด้ านตะวันออก เริมแต่ เมืองอาทาโรทอัดดาร์ ไกลไปจนถึงเบธโฮโรนบน 6 และพรมแดนยืน ไปถึง
ทะเลทางทิศเหนือคือเมืองมิคเมธัท ทางด้ านตะวันออกพรมแดนโค้งมาหาเมืองทาอานัทชีโลห์
แล้ วผ่านพ้ นเมืองนี!ไปทางตะวันออกของเมืองยาโนอาห์ 7 แล้ วลงไปจากยาโนอาห์ ถึงเมืองอาทา
โรทและเมืองนาอาราห์ ไปจดเมืองเยรีโคสิ!นสุ ดลงทีแ ม่ นํา! จอร์ แดน 8 จากทัปปูวาห์ พรมแดนลง
ไปทางทิศตะวันตกถึงแม่ นํา! คานาห์ ไปสิ!นสุ ดลงทีท ะเล นีเป็ นดินแดนมรดกของตระกูลคนเอฟรา
อิมตามครอบครัวของเขา 9 รวมทั!งหัวเมืองซึงแบ่ งแยกไว้ ให้ คนเอฟราอิมในดินแดนมรดกของ
คนมนัสเสห์ คือบรรดาหัวเมืองเหล่ านั!นกับชนบทของเมืองนั!นๆด้ วย 10 ถึงอย่างไรก็ตามเขาหา
ได้ ขบั ไล่คนคานาอันซึงอาศัยอยู่ในเมืองเกเซอร์ ให้ ออกไปไม่ ดังนั!นคนคานาอันจึงอาศัยอยู่ในหมู่
คนเอฟราอิมถึงทุกวันนี! แต่ กต็ กเป็ นทาสถูกเกณฑ์ ให้ ทาํ งานโยธา
มีบนั ทึกเกี9ยวกับการแบ่งแผ่นดินนั)นให้แก่ตระกูลเอฟราอิม พวกเขาครอบครองตอน
กลางของแผ่นดินคานาอันโดยอยูท่ างเหนือของตระกูลยูดาห์และเบนยามิน ดังที9หมายเหตุไว้
ด้านบน ข้อ 10 บ่งบอกว่า “เขาหาได้ขบั ไล่คนคานาอันซึ9งอาศัยอยูใ่ นเมืองเกเซอร์ให้ออกไปไม่
ดังนั)นคนคานาอันจึงอาศัยอยูใ่ นหมู่คนเอฟราอิมถึงทุกวันนี) แต่กต็ กเป็ นทาสถูกเกณฑ์ให้ทาํ งาน
โยธา” เกเซอร์เป็ นเมืองหนึ9งอยูท่ างทิศตะวันตกไปทางเขตแดนของคนฟี ลิสเตีย ไปทางทะเล
เมดิเตอร์เรเนียน เมล็ดพันธุแ์ ห่งการออมชอมและการฉ้อฉลจึงถูกปล่อยให้มีข) ึน ต่อมามันจะ
กลับมาหลอกหลอนพวกเขา วลีที9วา่ ถึงทุกวันนีอ! าจบ่งบอกถึงผูเ้ รี ยบเรี ยงคนหนึ9งที9ได้รับการ
ดลใจในสมัยต่อมาซึ9 งใส่ ความเห็นเพิ9มเข้าไป มันอาจเป็ นใครสักคนเช่น ซามูเอล ก็ได้ ผูว้ นิ ิจฉัย
1:29 บันทึกไว้วา่ ในสมัยนั)นคนคานาอันก็ยงั ครอบครองเมืองเกเซอร์อยูเ่ หมือนเดิม นอกจากนี)
หลังจากสมัยผูว้ นิ ิจฉัย เมืองเกเซอร์กถ็ ูกเอ่ยถึงอีกครั)งในพระคัมภีร์ใน 1 พงศ์กษัตริ ย ์ 9:15-17 ซึ9ง

กล่าวว่าสุ ดท้ายแล้วมันก็ถกู ยึดเอาไปโดยคนอียปิ ต์ ต่อมาอีกนานพวกเขาก็ยกเมืองนั)นให้แก่ซา
โลมอน
*****
ภาพรวมของโยชูวา 17: ที ดินเพิมเติมถูกยกให้ แก่ ตระกูลมนัสเสห์ ส่วนทีเหลือในข้ อ 1-6
มีการกล่ าวถึงคนคานาอันทีมิได้ ถกู ขับออกไปในข้ อ 7-13 และ (3) ตระกูลโยเซฟปรารถนาทีดิน
เพิมในข้ อ 14-18
ยชว 17:1-18
ทีด ินตามสลากเป็ นอย่ างนีท! ตี กแก่ตระกูลมนัสเสห์ เพราะเป็ นบุตร
หัวปี ของโยเซฟ ส่ วนมาคีร์บุตรหัวปี ของมนัสเสห์ บิดาของกิเลอาด ได้ รับเมืองกิเลอาดและเมือง
บาชานเป็ นส่ วนแบ่ ง เพราะว่ าเขาเป็ นทหาร 2 และทีด ินตามสลากตกแก่ คนมนัสเสห์ ทเี หลืออยู่
ตามครอบครัว คือคนอาบีเยเซอร์ คนเฮเลค คนอัสรีเอล คนเชเคม คนเฮเฟอร์ และคนเชมีดา
บุคคลเหล่านีเ! ป็ นบุตรชายของมนัสเสห์ ผู้เป็ นบุตรชายของโยเซฟ ตามครอบครัวของเขา 3 ฝ่ าย
เศโลเฟหัดบุตรชายของเฮเฟอร์ บุตรชายของกิเลอาด บุตรชายของมาคีร์ บุตรชายของมนัสเสห์
ไม่มบี ุตรผู้ชาย มีแต่ บุตรสาว และต่ อไปนีเ! ป็ นชือบุตรสาวของเขาคือ มาลาห์ โนอาห์ ฮกลาห์ มิล
คาห์ และทีรซาห์ 4 เขาเข้ ามาหาเอเลอาซาร์ ปุโรหิตและโยชู วาบุตรชายนูนและต่ อหน้ าบรรดา
ประมุขแล้วกล่าวว่ า “พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงบัญชาโมเสสไว้ ว่า ให้ ข้าพเจ้ าทั!งหลายรับส่ วนมรดกใน
หมู่ญาติพนี ้ องของข้ าพเจ้ าทั!งหลายได้ ” ดังนั!นท่านจึงให้ มรดกแก่คนเหล่านี!ในหมู่พนี ้ องของ
บิดาของเขา ตามพระบัญญัตแิ ห่ งพระเยโฮวาห์ 5 ดังนีแ! หละส่ วนทีต กแก่คนมนัสเสห์ จึงมีสิบ
ส่ วน นอกเหนือดินแดนกิเลอาดและบาชานซึงอยู่ฟากแม่ นํา! จอร์ แดนข้ างโน้ น 6 เพราะว่าบุตร
สาวของมนัสเสห์ กไ็ ด้ รับมรดกพร้ อมกับบุตรชายของท่านด้ วย แผ่ นดินกิเลอาดนั!นได้ ตกเป็ น
ส่ วนของบุตรชายมนัสเสห์ ทเี หลืออยู่ 7 เขตแดนของมนัสเสห์ ต!ังต้ นจากอาเชอร์ จนถึงมิคเมธัท
ซึงอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองเชเคมแล้ ว พรมแดนก็ยนื ไปทางมือขวาถึงทีข องชาวเมืองเอน
ทัปปูวาห์ 8 แผ่ นดินเมืองทัปปูวาห์ เป็ นของมนัสเสห์ แต่ ตวั เมืองทัปปูวาห์ ซึงอยู่ทพี รมแดนของ
มนัสเสห์ น!ันเป็ นของคนเอฟราอิม 9 แล้วพรมแดนก็ลงไปถึงแม่ นํา! คานาห์ หัวเมืองเหล่านีซ! ึงอยู่
ทางทิศใต้ แม่ นํา! ในท่ ามกลางหัวเมืองของมนัสเสห์ น!ันเป็ นของเอฟราอิม แล้วพรมแดนของมนัส
เสห์ กข็ นึ! ไปทางด้ านเหนือของแม่ นํา! ไปสิ!นสุ ดลงทีท ะเล 10 แผ่ นดินทางด้ านใต้ เป็ นของเอฟราอิม
และแผ่ นดินทางด้ านเหนือเป็ นของมนัสเสห์ มีทะเลเป็ นพรมแดน ทางเหนือจดดินแดนอาเชอร์

และทางทิศตะวันออกจดอิสสาคาร์ 11 ในเขตอิสสาคาร์ และในอาเชอร์ น!ัน มนัสเสห์ ยงั มีเมืองเบธ
ชานกับชนบทของเมืองนั!น และเมืองอิบเลอัมกับชนบทของเมืองนั!น และชาวเมืองโดร์ กบั ชนบท
ของเมืองนั!น และชาวเมืองเอนโดร์ กบั ชนบทของเมืองนั!น และชาวเมืองทาอานาคกับชนบทของ
เมืองนั!น และชาวเมืองเมกิดโดกับชนบทของเมืองนั!น คือภูเขาทั!งสามยอด 12 แต่ คนมนัสเสห์ ยงั
ขับไล่ชาวเมืองเหล่านั!นไม่ ได้ ด้ วยคนคานาอันยังขืนอาศัยอยู่ในแผ่ นดินนั!น 13 ต่ อมาเมือ คน
อิสราเอลเข้ มแข็งขึน! แล้ว ก็ได้ เกณฑ์ คนคานาอันให้ ทาํ งานโยธา และมิได้ ขบั ไล่ให้ เขาออกไปเสี ยที
เดียว 14 คนโยเซฟได้ พูดกับโยชู วาว่า “เหตุไฉนท่านจึงแบ่ งให้ ข้าพเจ้ ามีแต่ ส่วนเดียวเป็ นมรดก
แม้ ว่าข้ าพเจ้ ามีคนมากมาย เพราะว่าพระเยโฮวาห์ ได้ ทรงอวยพระพรแก่พวกข้ าพเจ้ ามาจนบัดนี!
แล้ ว” 15 ฝ่ ายโยชู วาตอบเขาว่า “ถ้ าเจ้ ามีคนมากมาย และถ้ าแดนเทือกเขาของคนเอฟราอิมเป็ นที
แคบไปสํ าหรับเจ้ า พวกเจ้ าจงเข้ าไปในป่ าแผ้ วถางเอาเอง ทีใ นแผ่ นดินของคนเปริสซีและพวก
มนุษย์ยกั ษ์ ” 16 คนโยเซฟพูดว่ า “แดนเทือกเขานีไ! ม่ พอสํ าหรับพวกเรา บรรดาคนคานาอันซึง
อยู่ในบริเวณหุบเขามีรถรบทําด้ วยเหล็ก ทั!งทีอ ยู่ในเบธชานกับชนบทของเมืองนั!น กับทีอยู่ในหุบ
เขายิสเรเอล” 17 แล้วโยชู วาจึงกล่าวแก่วงศ์ วานโยเซฟ คือเอฟราอิมและมนัสเสห์ ว่า “ท่านทั!ง
หลายเป็ นพวกทีม คี นมากและมีกาํ ลังมหาศาล ท่ านจะมีส่วนแบ่ งแต่ ส่วนเดียวก็หามิได้ 18 แดน
เทือกเขาเหล่านั!นจะเป็ นของพวกท่ าน ถึงแม้ ว่าเป็ นป่ าดอนท่านจงแผ้ วถางและยึดครองไปจนสุ ด
เขตเถิด แม้ ว่าคนคานาอันจะมีรถรบทําด้ วยเหล็กและเป็ นคนเข้ มแข็ง ท่านทั!งหลายก็จะขับไล่เขา
ออกไปได้ ”
อีกครึ9 งที9เหลือของตระกูลมนัสเสห์ได้รับมรดกของตนในแผ่นดินนั)นในบทนี) เรี ยงตาม
ลําดับแล้วมันก็อยูท่ างเหนือของตระกูลเอฟราอิม เมื9อรวมกับอีกครึ9 งที9อยูฝ่ ั9งตะวันออกของแม่น) าํ
จอร์แดน ตระกูลมนัสเสห์รวมกันแล้วก็ครอบครองพื)นที9กว้างขวางมากตั)งแต่ทะเล
เมดิเตอร์เรเนียนทางทิศตะวันตกไปจนถึงเขตแดนของเมืองบาชานทางทิศตะวันออกของแม่น) าํ
จอร์แดน อย่างไรก็ตาม พวกเขาก็เหมือนกับพี9นอ้ งของตนที9มิได้ขบั ไล่คนคานาอันออกไปโดย
ยอมให้คนเหล่านั)นอาศัยอยูแ่ บบเป็ นทาสรับใช้ ดูขอ้ 12-13
มีบนั ทึกเกี9ยวกับการที9บางคนในตระกูลมนัสเสห์บ่นต่อโยชูวาว่าพวกเขาไม่ได้รับที9ดิน
เพียงพอสําหรับขนาดตระกูลของพวกเขา โยชูวาจึงสั9งสอนพวกเขา หากพวกเขาเป็ นประชากร
มหาศาลจริ งๆ พวกเขาก็สามารถไปพิชิตดินแดนเพิม9 เติมจากคนเปริ สซีได้ (ชนกลุ่มหนึ9งของคน
คานาอัน) แผ่นดินที9วา่ นี)ไม่เพียงเต็มไปด้วยป่ าไม้เท่านั)น แต่ยงั มีพวกมนุษย์ยกั ษ์ที9หลงเหลืออยู่

อาศัยอยูใ่ นนั)นด้วย คนมนัสเสห์บ่นต่อไปอีกว่าคนคานาอันเหล่านี)มีรถรบเหล็ก โยชูวาก็บอก
พวกเขาให้ไปพิชิตคนเหล่านั)นอยูด่ ีแม้วา่ คนเหล่านั)นมีรถรบเหล็กก็ตาม พวกเขาเป็ นประชากร
หมู่ใหญ่และพวกเขาสามารถเอาชนะได้ ป่ าที9วา่ นี)จะตกเป็ นของพวกเขาและพวกเขาสามารถแผ้ว
ถางเพือ9 ใช้ประโยชน์ตามใจชอบได้ ไม่มีระบุไว้ชดั เจนว่าพวกเขาปฏิบตั ิตามคําสั9งของโยชูวา
หรื อไม่
*****
ภาพรวมของโยชูวา 18: ในบทนี ) พลับพลาถูกตั)งขึน) ทีชีโลห์ ในข้ อ 1 จากนั)นส่ วนทีเหลือ
ของแผ่ นดินนั)นถูกจัดเตรี ยมสําหรั บการแบ่ งสันปั นส่ วนในข้ อ 2-10 เขตแดนของตระกูลเบนยา
มินถูกบรรยายไว้ ในข้ อ 11-28
ยชว 18:1
ฝ่ ายชุมนุมชนอิสราเอลทั!งสิ!นก็มาประชุมกันทีช ีโลห์ และตั!ง
พลับพลาแห่ งชุมนุมขึน! ทีน ัน แผ่ นดินนั!นก็ตกอยู่ในครอบครองของเขา
เมื9อการพิชิตเรี ยกได้วา่ เสร็ จสมบูรณ์แล้ว ชนชาติน) นั ก็มาประชุมกันที9ชีโลห์ ซึ9งเป็ นเมือง
หนึ9งในเขตแดนของเอฟราอิม คําว่า ชีโลห์ มีความหมายตรงตัวว่า 'สถานที9แห่งการหยุดพัก' ใน
ทางภูมิศาสตร์มนั อยูต่ รงใจกลางของแผ่นดินคานาอัน ที9นี9เองที9ซามูเอลจะเติบโตขึ)นในภายหลัง
จากนั)นพลับพลาก็ถูกตั)งขึ)นที9นี9และจะอยูท่ ี9นี9ต่อไปจนถึงสมัยของดาวิด
ยชว 18:2-10
ยังมีประชาชนอิสราเอลอีกเจ็ดตระกูลทีย งั มิได้ รับมรดกเป็ นส่ วน
แบ่ ง 3 ดังนั!นโยชู วาจึงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่ า "ท่านทั!งหลายจะรอช้ าอยู่อกี เท่ าใด จึงจะเข้ าไป
ยึดครองทีด ินซึงพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของบรรพบุรุษของท่ านประทานแก่ท่านทั!งหลาย 4 จง
เลือกคนตระกูลละสามคน แล้วข้ าพเจ้ าจะใช้ คนเหล่านั!นไปท่ องเทีย วขึน! ล่องอยู่ทแี ผ่ นดินนั!น ให้
เขียนแนวเขตทีด ินทีจ ะมอบเป็ นมรดก และกลับมาหาข้ าพเจ้ า 5 ให้ เขาแบ่ งออกเป็ นเจ็ดส่ วน ให้
คนยูดาห์ คงอยู่ในดินแดนของเขาทางภาคใต้ และวงศ์ วานโยเซฟให้ คงอยู่ในดินแดนของเขาทาง
ภาคเหนือ 6 ให้ ท่านทั!งหลายเขียนแนวเขตทีด ินเป็ นเจ็ดส่ วน แล้วนําแนวเขตทีด ินนั!นมาให้
ข้ าพเจ้ าทีน ี และข้ าพเจ้ าจะจับสลากให้ ท่านทีน ี ต่ อพระพักตร์ พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของเรา 7 แต่
คนเลวีไม่ มสี ่ วนแบ่ งในหมู่พวกท่ านทั!งหลาย ด้ วยตําแหน่ งปุโรหิตของพระเยโฮวาห์ เป็ นมรดก
ของเขาแล้ว คนกาด และคนรู เบน กับตระกูลมนัสเสห์ ครึงหนึงก็ได้ รับมรดกของเขาทางฟาก
แม่ นํา! จอร์ แดนข้ างโน้ นด้ านตะวันออก ซึงโมเสสผู้รับใช้ ของพระเยโฮวาห์ ได้ มอบให้ แก่เขาทั!ง

หลายแล้ว" 8 ฝ่ ายคนเหล่านั!นก็ขนึ! ออกไปเดินทาง และโยชู วากําชับพวกทีจ ะเขียนแนวเขตทีด นิ
ว่า "จงเทีย วขึน! เทีย วล่ องในแผ่ นดิน และเขียนแนวเขตทีดินนั!นแล้วกลับมาหาข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ า
จะจับสลากให้ ท่านต่ อพระพักตร์ พระเยโฮวาห์ ทชี ีโลห์ " 9 ดังนั!นคนเหล่านั!นก็ท่องเทีย วไปมาที
แผ่ นดิน แล้วเขียนเป็ นหนังสื อแนวเขตเมืองต่ างๆแบ่ งเป็ นเจ็ดส่ วนแล้วกลับมาหาโยชู วา ณ ค่ายที
ชีโลห์ 10 แล้วโยชู วาก็จับสลากให้ เขาทีช ีโลห์ ต่อพระพักตร์ พระเยโฮวาห์ โยชู วาก็ได้ จดั แบ่ งทีด ิน
ให้ แก่ประชาชนอิสราเอลทีนันตามส่ วนแบ่ งของแต่ ละตระกูล
เจ็ดตระกูลยังไม่ได้มรดกส่ วนของตนในแผ่นดินนั)น โยชูวาจึงตําหนิพวกเขาไปว่า “ท่าน
ทั)งหลายจะรอช้าอยูอ่ ีกเท่าใด จึงจะเข้าไปยึดครองที9ดินซึ9งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของบรรพบุรุษ
ของท่านประทานแก่ท่านทั)งหลาย” โยชูวาจึงสั9งให้แต่ละตระกูลของทั)งเจ็ดตระกูลนี)ส่งตัวแทน
มาสามคนเพื9อไปสํารวจส่ วนที9เหลือของแผ่นดินนั)นและนํารายละเอียดแนวเขตที9ดินกลับมาให้
เขา เขาหมายเหตุอีกครั)งว่าคนเลวีจะไม่ได้รับมรดกเลยและตระกูลรู เบน กาด มนัสเสห์ เอฟราอิม
และยูดาห์ได้รับแผ่นดินส่ วนของตนไปก่อนหน้านั)นแล้ว ตัวแทนทั)งยีส9 ิ บเอ็ดคนนี)จึงไปสํารวจ
ส่ วนที9เหลือของแผ่นดินนั)นและบันทึกข้อมูลที9ได้เป็ นรายละเอียดของแผ่นดินลงในหนังสื อเล่ม
หนึ9งซึ9 งพวกเขานํามาเสนอต่อโยชูวาที9ชีโลห์
โยชูวาจึงจับฉลาก “ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์” นี9เป็ นมากกว่าเหตุบงั เอิญ แม้วา่ วิธีการ
จับฉลากมิได้ถูกบันทึกไว้ แต่เห็นได้ชดั ว่าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงนําพาโยชูวาและการแบ่งแผ่น
ดินนั)นของเขาในเวลาต่อมา
ยชว 18:11-28
จับได้ สลากของตระกูลคนเบนยามินตามครอบครัวของเขาขึน! มา
และอาณาเขตทีเป็ นส่ วนของเขาอยู่ระหว่ างคนยูดาห์ และคนโยเซฟ 12 ทางด้ านเหนือพรมแดน
ของเขาเริมต้ นทีแ ม่ นํา! จอร์ แดน และพรมแดนก็ยนื ขึน! ไปถึงไหล่เขาตอนเหนือของเมืองเยรีโค
แล้ วขึน! ไปทางแดนเทือกเขาทางทิศตะวันตก และไปสิ!นสุ ดทีถ ินทุรกันดารเบธาเวน 13 จากทีนัน
พรมแดนก็ยนื ไปทางทิศใต้ ตรงไปเมืองลูสไปยังไหล่เขาทีเ มืองลูส คือเมืองเบธเอล แล้ วพรมแดน
ก็ลงไปถึงอาทาโรทอัดดาร์ บนภูเขาซึงอยู่ทางทิศใต้ ของเมืองเบธโฮโรนล่าง 14 แล้วพรมแดนก็ยนื
ไปอีกทิศหนึงโค้งไปทางทิศใต้ ด้านทะเล จากภูเขาซึงอยู่ทศิ ใต้ ตรงข้ามเมืองเบธโฮโรน และไปสิ!น
สุ ดลงทีค รี ิยาทบาอัล คือคีริยาทเยอาริม เป็ นเมืองทีเ ป็ นของคนยูดาห์ นีแหละเป็ นพรมแดนด้ าน
ตะวันตก 15 และด้ านใต้ น!ันเริมต้ นทีช านเมืองคีริยาทเยอาริม และพรมแดนก็ยนื จากทีน ันไปยัง
ทางตะวันตกถึงนํา! พุเนฟโทอาห์ 16 แล้วพรมแดนก็ยืนลงไปสุ ดเขตภูเขาซึงอยู่ตรงหน้ าหุบเขา

แห่ งบุตรชายของฮินโนม ซึงอยู่ทางปลายเหนือสุ ดของหุบเขาแห่ งพวกมนุษย์ ยกั ษ์ แล้วก็ลงไปที
หุบเขาฮินโนมใต้ ไหล่เขาของคนเยบุสแล้วลงไปถึงเมืองเอนโรเกล 17 แล้วโค้งไปทางทิศเหนือ
ตรงไปถึงเอนเชเมช จากทีน ันก็ตรงไปยังเกลีโลท ซึงอยู่ตรงข้ ามกับทางข้ ามเขาชืออดุมมิม แล้ว
ลงไปยังก้อนหินโบฮันบุตรชายของรู เบน 18 แล้วผ่ านไปทางทิศเหนือถึงไหล่เขาตรงข้ ามอารา
บาห์ แล้วลงไปสู่ อาราบาห์ 19 แล้วพรมแดนก็ผ่านไปทางทิศเหนือถึงไหล่เขาทีเ บธฮกลาห์ และ
พรมแดนไปสิ!นสุ ดลงทีอ ่าวด้ านเหนือของทะเลเค็มทีป ลายใต้ ของแม่ นํา! จอร์ แดน นีเป็ นพรมแดน
ด้ านใต้ 20 แม่ นํา! อนุเสาวรีย์จอร์ แดนกั!นเป็ นพรมแดนทางตะวันออก นีเป็ นมรดกของคนเบนยา
มินตามครอบครัวของเขา มีพรมแดนดังนีล! ้อมรอบ 21 ฝ่ ายหัวเมืองของตระกูลคนเบนยามินตา
มครอบครัวของเขา คือเมืองเยรีโค เบธฮกลาห์ หุบเขาเคซีส 22 เบธอาราบาห์ เศมาราอิม เบธเอล
23 อัฟวิม ปาราห์ โอฟราห์ 24 เคฟารัมโมนี โอฟนี เกบา รวมเป็ นสิ บสองหัวเมืองกับชนบทของ
เมืองนั!นๆด้ วย 25 กิเบโอน รามาห์ เบเอโรท 26 มิสเปห์ เคฟี ราห์ โมซาห์ 27 เรเคม อิรเปเอล ทาระ
ลาห์ 28 เศลา เอเลฟ เยบุส คือเยรู ซาเล็ม กิเบอาห์ และคีริยาท รวมเป็ นสิ บสี หัวเมืองกับชนบทของ
เมืองนั!นๆด้ วย นีเป็ นมรดกของคนเบนยามินตามครอบครัวของเขา
คําบรรยายเกี9ยวกับมรดกของแผ่นดินนั)นที9ยกให้แก่ตระกูลเบนยามินจึงถูกให้ไว้ พวกเขา
ครอบครองแผ่นดินที9อยูท่ างเหนือของตระกูลยูดาห์และใต้ตระกูลเอฟราอิมโดยอยูต่ ิดกับมุม
ตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลตาย
*****
ภาพรวมของโยชูวา 19: การแบ่ งแผ่ นดินนั)นให้ แก่ ตระกูลต่ างๆดําเนินต่ อไป กล่ าวอย่ าง
เจาะจงก็คือ (1) ฉลากของสิ เมโอนถูกบรรยายไว้ ในข้ อ 1-9; (2) แผ่ นดินของตระกูลเศบูลุนใน
ข้ อ 10-16 และ (3) ทีดินส่ วนของตระกูลอิสสาคาร์ อาเชอร์ นัฟทาลีและดานถูกบรรยายไว้ ในข้ อ
17-51
ยชว 19:1-9
สลากทีส องออกมาเป็ นของสิ เมโอน เพือ คนตระกูลสิเมโอนตาม
ครอบครัวของเขา มรดกของเขาอยู่ท่ามกลางมรดกของคนยูดาห์ 2 มีเมืองเหล่านีเ! ป็ นมรดก คือ
เบเออร์ เชบา เชบา โมลาดาห์ 3 ฮาซารชู อาล บาลาห์ เอเซม 4 เอลโทลัด เบธูล โฮรมาห์ 5 ศิกลาก
เบธมารคาโบท ฮาซารสู สาห์ 6 เบธเลบาโอท และเมืองชารุเฮน รวมเป็ นสิ บสามหัวเมืองกับ
ชนบทของเมืองนั!นๆด้ วย 7 อายิน ริมโมน เอเธอร์ อาชาน รวมเป็ นสี หัวเมืองกับชนบทของเมือง

นั!นๆด้ วย 8 รวมทั!งบรรดาชนบททีอ ยู่รอบหัวเมืองเหล่านีไ! กลออกไปจนถึงเมืองบาอาลัทเบเออร์
เมืองรามาห์ ทภี าคใต้ เหล่านีเ! ป็ นมรดกของตระกูลคนสิ เมโอนตามครอบครัวของเขา 9 มรดก
ของคนสิ เมโอนเป็ นดินแดนในส่ วนแบ่ งของคนยูดาห์ เพราะว่าส่ วนของคนยูดาห์ น!ันใหญ่ เกินไป
คนสิ เมโอนจึงได้ รับมรดกอยู่ท่ามกลางมรดกของคนยูดาห์
คําบรรยายเกี9ยวกับมรดกที9ดินส่ วนที9ตกเป็ นของตระกูลสิ เมโอนถูกบรรยายไว้ พวกเขา
ได้รับดินแดนตอนใต้และตะวันตกของตระกูลยูดาห์ซ9 ึงรวมถึงเบเออร์เชบาที9อยูท่ างตอนใต้ดว้ ย
ปัจจุบนั มันเป็ นที9รู้จกั ในชื9อเนเกฟ ส่ วนของพวกเขาคือฉลากที9สองซึ9งถูกจัดสรรให้โดยโยชูวา
ตามหลังตระกูลเบนยามิน
ยชว 19:10-16
สลากทีส ามขึน! มาเป็ นของคนเศบูลุนตามครอบครัวของเขา และ
อาณาเขตทีเ ป็ นมรดกของเขาก็ยนื ออกไปถึงสาริด 11 แล้วพรมแดนของเขายืน ออกไปทางด้ าน
ทะเล เรือยไปจนถึงมาราลาห์ และมาจดเมืองดับเบเชท แล้วมาถึงแม่ นํา! ทีอ ยู่ตรงหน้ าโยกเนอัม
12 จากสาริดพรมแดนยืน ไปอีกทิศหนึงทางด้ านตะวันออกตรงทางดวงอาทิตย์ ขนึ! ถึงพรมแดน
เมืองคิสโลททาโบร์ แล้วยืน ไปถึงเมืองดาเบรัท แล้วขึน! ไปถึงเมืองยาเฟี ย 13 จากทีน ันพรมแดน
ผ่านไปทางตะวันออกถึงเมืองกัธเฮเฟอร์ และถึงเมืองเอทคาซิน เรือยไปจนถึงริมโมน พรมแดนก็
โค้ งเข้ าหาเมืองเนอาห์ 14 และทางทิศเหนือพรมแดนโค้ งเข้ ามาถึงเมืองฮันนาโธน และสิ!นสุ ดลงที
หุบเขายิฟทาห์ เอล 15 และเมืองขัทตาท นาหะลาล ชิมโรน อิดาลาห์ และเมืองเบธเลเฮม รวมเป็ น
สิบสองหัวเมืองกับชนบทของเมืองนั!นๆด้ วย 16 นีเป็ นมรดกของคนเศบูลนุ ตามครอบครัวของ
เขา คือหัวเมืองต่ างๆกับชนบทของเมืองนั!นๆด้ วย
ฉลากที9สามถูกจัดสรรให้แก่ตระกูลเศบูลุน ที9ดินของพวกเขาอยูท่ างเหนือระหว่างกาลิลี
กับภูเขาคารเมล
ยชว 19:17-23
สลากทีส ี ออกมาเป็ นของอิสสาคาร์ เพือ คนอิสสาคาร์ ตาม
ครอบครัวของเขา 18 อาณาเขตของเขารวมเมืองยิสเรเอล เคสุ ลโลท ชู เนม 19 ฮาฟาราอิม ชิโยน
อานาหะราท 20 รับบีท คีชิโอน เอเบส 21 เรเมท เอนกันนิม เอนหัดดาห์ เบธปัสเซส 22 และ
พรมแดนยังจดเมืองทาโบร์ ชาหะซุมาห์ เบธเชเมช และพรมแดนนีไ! ปสิ!นสุ ดลงทีแ ม่ นํา! จอร์ แดน
รวมเป็ นสิ บหกหัวเมืองกับชนบทของเมืองนั!นๆด้ วย 23 นีเป็ นมรดกของตระกูลคนอิสสาคาร์
ตามครอบครัวของเขา คือทั!งหัวเมืองและชนบทของเมืองนั!นๆด้ วย

ฉลากที9สี9ถูกจัดสรรให้แก่ตระกูลอิสสาคาร์ ที9ดินของพวกเขาอยูต่ รงกลางระหว่างตระกูล
เศบูลุนซึ9งอยูท่ างเหนือและตระกูลมนัสเสห์ซ9 ึงอยูท่ างใต้ ต่อมาพื)นที9นี9จะเป็ นที9รู้จกั ในชื9อแคว้น
กาลิลีตอนล่าง
ยชว 19:24-31
สลากทีห ้ าออกมาเป็ นของตระกูลคนอาเชอร์ ตามครอบครัวของ
เขา 25 อาณาเขตของเขารวมเมืองเฮลขัท ฮาลี เบเทน อัคชาฟ 26 อาลัมเมเลค อามาด มิชอาล
ทางทิศตะวันออกจดคารเมล และเมืองชิโหลิบนาท 27 แล้วเลีย! วไปทางดวงอาทิตย์ ขนึ! ไปยังเบธ
ดาโกนจดเขตเศบูลนุ และหุบเขายิฟทาห์ เอล ไปทางด้ านเหนือถึงเมืองเบธเอเมคและเนอีเอลเรือย
ไปทางด้ านซ้ ายถึงเมืองคาบูล 28 เฮโบรน เรโหบ ฮัมโมน คานาห์ ไกลไปถึงมหาไซดอน 29 แล้ว
พรมแดนก็เลีย! วไปถึงรามาห์ ไปถึงเมืองทีม กี าํ แพงล้อมรอบชือไทระ แล้วพรมแดนก็เลีย! วไปถึง
เมืองโฮสาห์ ไปสิ!นสุ ดลงทีท ะเล จากฝังทะเลไปถึงอัคซีบ 30 อุมมาห์ อาเฟก และเรโหบ รวมเป็ น
ยีส ิ บสองหัวเมืองกับชนบทของเมืองนั!นๆด้ วย 31 นีเป็ นมรดกของตระกูลคนอาเชอร์ ตาม
ครอบครัวของเขา ทั!งหัวเมืองกับชนบทของเมืองนั!นๆด้ วย
ฉลากที9หา้ ตกเป็ นของตระกูลอาเชอร์ ที9ดินของพวกเขาอยูท่ างทิศเหนือและตะวันตกโดย
อยูใ่ ต้พ)ืนที9ๆต่อมาเรี ยกว่าเลบานอน
ยชว 19:32-39
สลากทีห กออกมาเป็ นของคนนัฟทาลี เพือ คนนัฟทาลีตาม
ครอบครัวของเขา 33 อาณาเขตของเขาเริมจากเฮเลฟ จากอาโลนไปถึงศานันนิม และอาดามี เน
เขบ และยับเนเอลไกลไปจนถึงเมืองลัคคูม และสิ!นสุ ดลงทีแ ม่ นํา! จอร์ แดน 34 แล้วพรมแดนก็
เลีย! วไปทางด้ านตะวันตกถึงเมืองอัสโนททาโบร์ จากทีน ันไปถึงหุกกอกจดเขตเศบูลนุ ทางทิศใต้
และเขตอาเชอร์ ทางทิศตะวันตก และเขตยูดาห์ ทางดวงอาทิตย์ ขนึ! ทีแ ม่ นํา! จอร์ แดน 35 เมืองทีม ี
กําแพงล้อมคือเมืองศิดดิม เศอร์ ฮัมมัท รัคคัท คินเนเรท 36 อาดามาห์ รามาห์ ฮาโซร์ 37 คาเดช
เอเดรอี เอนฮาโซร์ 38 ยิโรน มิกดัลเอล โฮเรม เบธานาท และเบธเชเมช รวมเป็ นสิ บเก้าหัวเมือง
กับชนบทของเมืองนั!นๆด้ วย 39 นีเป็ นมรดกของตระกูลคนนัฟทาลีตามครอบครัวของเขา ทั!งหัว
เมืองกับชนบทของเมืองนั!นๆด้ วย
ฉลากที9หกตกเป็ นของตระกูลนัฟทาลี ที9ดินของพวกเขาอยูท่ างทิศเหนือในแคว้นกาลิลี
โดยอยูท่ างทิศตะวันออกของตระกูลอาเชอร์

ยชว 19:40-50
สลากทีเ จ็ดก็ออกมาเป็ นของตระกูลคนดานตามครอบครัวของเขา
41 และอาณาเขตทีเ ป็ นมรดกของเขา รวมเมืองโศราห์ เอชทาโอล อิรเชเมช 42 ชาอาลับบิน อัยยา
โลน ยิทลาห์ 43 เอโลน ทิมนาห์ เอโครน 44 เอลเทเคห์ กิบเบโธน และบาอาลัท 45 เยฮุด เบเนเบ
ราค กัทริมโมน 46 เมยารโคน และรัคโคนและพรมแดนตรงเมืองยัฟฟา 47 อาณาเขตคนดาน
น้ อยไปสํ าหรับพวกเขา คนดานจึงขึน! ไปสู้ รบกับเมืองเลเชม เมือ ยึดได้ กป็ ระหารเสี ยด้ วยคมดาบ
จึงยึดครองทีด ินและตั!งอยู่ทนี ัน เรียกเมืองเลเชมว่ าดาน ตามชือของดานบรรพบุรุษของตน 48 นี
เป็ นมรดกของตระกูลคนดานตามครอบครัวของเขา ทั!งหัวเมืองกับชนบทของเมืองนั!นๆด้ วย 49
เมือ ได้ แบ่ งดินแดนส่ วนต่ างๆของแผ่ นดินนั!นเป็ นมรดกเสร็จสิ!นแล้ว คนอิสราเอลก็ได้ มอบส่ วน
มรดกในหมู่พวกเขาให้ แก่ โยชู วาบุตรชายนูน 50 ตามบัญชาของพระเยโฮวาห์ เขาก็ได้ ยกเมืองที
ท่านขอไว้ ให้ แก่ ท่าน คือเมืองทิมนาทเสราห์ ในแดนเทือกเขาแห่ งเอฟราอิม ท่ านก็เสริมสร้ างเมือง
นั!นเสียใหม่ และเข้ าอยู่ทนี ัน
ฉลากที9เจ็ดตกเป็ นของตระกูลดาน มรดกของพวกเขาอยูท่ างตอนเหนือสุ ดซึ9งปัจจุบนั
เรี ยกว่าเลบานอน แม้วา่ มรดกในตอนแรกของพวกเขาถูกถือว่าเล็กเกินไป แต่โยชูวาก็แนะนํา
พวกเขาให้ไปพิชิตดินแดนเพิม9 มากขึ)นสําหรับความต้องการของตนซึ9งในเวลาอันเหมาะสมพวก
เขาก็ทาํ ได้ในที9สุด
ยชว 19:51
ทีก ล่าวมานีเ! ป็ นมรดกทีเ อเลอาซาร์ ปุโรหิตกับโยชู วาบุตรชายนูน
และหัวหน้ าบรรพบุรุษของตระกูลต่ างๆแห่ งคนอิสราเอลจับสลากแบ่ งให้ เป็ นมรดกทีช ีโลห์ ต่อ
พระพักตร์ พระเยโฮวาห์ ณ ประตูพลับพลาแห่ งชุมนุม ดังนีแ! หละเขาทั!งหลายก็ทาํ การแบ่ งปัน
แผ่ นดินสํ าเร็จลง
มีหมายเหตุเกี9ยวกับการที9โยชูวาจับฉลากแบ่งสรรแผ่นดินเหล่านี)จากประตูพลับพลาที9ชี
โลห์ สถานที9น) ีจึงกลายเป็ นอาคารนิติบญั ญัติของชนชาติอิสราเอลที9เพิ9งตั)งขึ)นนี)ในแผ่นดินของ
พวกเขา
*****
ภาพรวมของโยชูวา 20: บัดนีเ) มืออยู่ในแผ่ นดินนีแ) ล้ ว เมืองลีภ) ยั ต่ างๆจึงถูกกําหนดอย่ าง
เป็ นทางการ บทนีแ) บ่ งย่ อยได้ ดังนี ) (1) กฎต่ างๆเกียวกับเมืองลีภ) ยั ทั)งหลายในข้ อ 1-6 และ (2)
เมืองต่ างๆที ถกู กําหนดให้ เป็ นเมืองลีภ) ยั ในข้ อ 7-9

ยชว 20:1-9
แล้วพระเยโฮวาห์ ตรัสกับโยชู วาว่า 2 “จงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่ า
‘จงกําหนดตั!งเมืองลีภ! ัย ซึงเราได้ พดู กับเจ้ าทั!งหลายทางโมเสสแล้วนั!น 3 เพือ ว่ าผู้ฆ่าคนทีไ ด้ ฆ่า
คนใดด้ วยมิได้ เจตนาหรือไม่ จงใจจะได้ หนีไปอยู่ทนี ัน เมืองเหล่านีจ! ะได้ เป็ นทีล ภี! ัยของเจ้ าเพือ ให้
พ้นจากผู้อาฆาตโลหิต 4 ให้ ผู้น!ันหนีไปยังเมืองเหล่านีเ! มืองใดเมืองหนึง และยืนอยู่ทที างเข้ า
ประตูเมืองนั!น และอธิบายเรืองของตนให้ แก่พวกผู้ใหญ่ ในเมืองนั!นให้ ทราบ แล้วเขาทั!งหลายจะ
นําผู้น!ันเข้ าไปในเมือง กําหนดทีใ ห้ อยู่แล้วผู้น!ันจะอยู่ทนี ันในหมู่พวกเขาทั!งหลาย 5 และถ้ าผู้
อาฆาตโลหิตไล่ตามเขาไป ผู้ใหญ่ จะไม่ มอบผู้ฆ่าคนนั!นไว้ ในมือของผู้อาฆาตโลหิต เพราะว่าผู้
นั!นได้ ฆ่าเพือ นบ้ านของตนด้ วยไม่ มเี จตนา มิได้ เกลียดชังเขาแต่ ก่อน 6 และผู้น!ันจะอาศัยอยู่ใน
เมืองนั!นจนกว่ าเขาจะยืนต่ อหน้ าชุมนุมชนเพือ รอรับการพิพากษา จนกว่ ามหาปุโรหิตในเวลานั!น
สิ!นชีวติ ผู้ฆ่าคนนั!นจึงจะกลับไปยังเมืองของตน ไปบ้ านของตน ไปยังเมืองทีเ ขาจากมานั!นได้ ’”
7 ดังนั!นเขาจึงกําหนดตั!งเมืองเคเดชในกาลิลใี นแดนเทือกเขานัฟทาลี และเมืองเชเคมในแดน
เทือกเขาของเอฟราอิม และคีริยาทอารบา คือเฮโบรน ในแดนเทือกเขายูดาห์ 8 และทางฟาก
ตะวันออกของแม่ นํา! จอร์ แดนข้ างโน้ นตรงเมืองเยรีโคนั!น เขาได้ กาํ หนดเมืองเบเซอร์ ในถิน
ทุรกันดารบนทีร าบจากทีด ินคนตระกูลรู เบน และเมืองราโมทในกิเลอาดจากทีด ินคนตระกูลกาด
และเมืองโกลานในบาชานจากทีด ินคนตระกูลมนัสเสห์ 9 หัวเมืองเหล่านีเ! ป็ นเมืองทีก าํ หนดไว้ให้
คนอิสราเอลทั!งหมด และให้ คนต่ างด้ าวผู้อาศัยอยู่ในหมู่พวกเขา เพือ ว่ าถ้ าผู้ใดได้ ฆ่าคนด้ วยมิได้
เจตนาจะได้ หนีไปทีน ันได้ เพือ ว่ าเขาจะไม่ ต้องตายด้ วยมือของผู้อาฆาตโลหิต จนกว่ าเขาจะได้
ยืนต่ อหน้ าชุมนุมชน
หลังจากการพิชิตและแบ่งสรรแผ่นดินนั)นในตอนต้นแล้ว พระเจ้าก็ทรงเตือนความจําโย
ชูวาให้กาํ หนดตั)งเมืองลี)ภยั ต่างๆสําหรับคนเหล่านั)นที9ถูกกล่าวหาว่าฆ่าคน บนฝั9งตะวันตกของ
แม่น) าํ จอร์แดน เมืองเคเดชในกาลิลี เมืองเชเคมในเอฟราอิม และเมืองเฮโบรนในยูดาห์ถูก
กําหนดตั)งไว้ บนฝั9งตะวันออกของแม่น) าํ จอร์แดน เมืองเบเซอร์ เมืองราโมทในกิเลอาดและเมือง
โกลานในบาชานถูกกําหนดตั)งไว้
*****
ภาพรวมของโยชูวา 21: การแบ่ งแผ่ นดินครั) งสุดท้ ายได้ มีขึน) โดยตระกูลเลวีได้ รับ
จัดสรรเมืองพิเศษต่ างๆ บทนีแ) บ่ งย่ อยได้ ดังนี ) (1) เมืองต่ างๆสําหรั บคนเลวีถกู จัดสรรให้ ในข้ อ

1-8; (2) เมืองเหล่ านั)นทีถูกจัดสรรรให้ แก่ คนเลวีถกู สาธยายไว้ ในข้ อ 9-42 และ (3) แผ่ นดินส่ วน
ทีเหลือซึ งถูกยกให้ แก่ คนอิสราเอลในข้ อ 43-45
ยชว 21:1-42
ขณะนั!นหัวหน้ าบรรพบุรุษของคนเลวีมาหาเอเลอาซาร์ ปุโรหิต
และโยชู วาบุตรชายนูน และหัวหน้ าบรรพบุรุษของตระกูลต่ างๆของคนอิสราเอล 2 และเขาได้
กล่าวแก่ท่านเหล่านั!นในเมืองชีโลห์ ในแผ่ นดินคานาอันว่ า “พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาโดยทาง
โมเสสว่า ให้ มอบหัวเมืองแก่เราทั!งหลายเพือ จะได้ อาศัยอยู่ ทั!งทุ่งหญ้ าสํ าหรับฝูงสั ตว์ ของ
ข้ าพเจ้ าทั!งหลาย” 3 ดังนั!นแหละตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์ คนอิสราเอลจึงได้ มอบเมือง
และทุ่งหญ้ าต่ อไปนีจ! ากมรดกของเขาให้ แก่คนเลวี 4 สลากออกมาเป็ นของครอบครัวคนโคฮาท
ดังนั!นแหละ คนเลวีซึงเป็ นลูกหลานของอาโรนปุโรหิต ได้ รับหัวเมืองโดยจับสลากสิ บสามหัว
เมือง จากตระกูลยูดาห์ ตระกูลสิ เมโอน และตระกูลเบนยามิน 5 ส่ วนคนโคฮาททีเหลืออยู่ ได้ รับ
หัวเมืองโดยจับสลากสิ บหัวเมือง จากครอบครัวของตระกูลเอฟราอิม จากตระกูลดาน และจาก
ครึงตระกูลมนัสเสห์ 6 คนเกอร์ โชนได้ รับหัวเมืองโดยจับสลากสิ บสามหัวเมือง จากครอบครัว
ของตระกูลอิสสาคาร์ จากตระกูลอาเชอร์ จากตระกูลนัฟทาลี และจากครึงตระกูลมนัสเสห์ ในบา
ชาน 7 คนเมรารีตามครอบครัวของเขา ได้ รับหัวเมืองสิ บสองหัวเมือง จากตระกูลรู เบน ตระกูล
กาด และตระกูลเศบูลนุ 8 หัวเมืองและทุ่งหญ้ าเหล่านีค! นอิสราเอลได้ จับสลากให้ แก่คนเลวีดังที
พระเยโฮวาห์ ได้ บัญชาโดยทางโมเสส 9 เขาให้ หัวเมืองต่ อไปนีจ! ากตระกูลยูดาห์ และตระกูลสิ เม
โอน ตามชือดังนี! 10 เมืองเหล่านีต! กเป็ นของคนอาโรนคือ ครอบครัวโคฮาทครอบครัวหนึงซึง
เป็ นคนเลวีเพราะสลากตกเป็ นของเขาก่อน 11 เขาทั!งหลายให้ เมืองอารบาแก่เขา อารบาเป็ นบิดา
ของอานาค คือเมืองเฮโบรน อยู่ในแดนเทือกเขาของยูดาห์ รวมทั!งทุ่งหญ้ ารอบเมืองนั!นด้ วย 12
แต่ ท่ ุงนาและชนบทของเมืองนีไ! ด้ ยกให้ แก่คาเลบบุตรชายเยฟุนเนห์ เป็ นกรรมสิ ทธิI 13 เขาได้ ให้
เมืองเฮโบรนแก่ ลูกหลานของอาโรนปุโรหิต อันเป็ นเมืองลีภ! ัยสํ าหรับผู้ฆ่าคนพร้ อมทั!งทุ่งหญ้ า
รอบเมือง เมืองลิบนาห์ พร้ อมทุ่งหญ้ า 14 เมืองยาททีร์พร้ อมทุ่งหญ้ า เมืองเอชเทโมอาพร้ อมทุ่ง
หญ้ า 15 เมืองโฮโลนพร้ อมทุ่งหญ้ า เมืองเดบีร์พร้ อมทุ่งหญ้ า 16 เมืองอายินพร้ อมทุ่งหญ้ า เมือง
ยุทธาห์ พร้ อมทุ่งหญ้ า เมืองเบธเชเมชพร้ อมทุ่งหญ้ า รวมเป็ นเก้าหัวเมืองจากสองตระกูลนี! 17
จากตระกูลเบนยามิน มีเมืองกิเบโอนพร้ อมทุ่งหญ้ า เมืองเกบาพร้ อมทุ่งหญ้ า 18 เมืองอานาโธท
พร้ อมทุ่งหญ้ า เมืองอัลโมนพร้ อมทุ่งหญ้ า รวมสี หัวเมือง 19 หัวเมืองทีเ ป็ นของลูกหลานอาโรน
ปุโรหิต รวมกันสิ บสามหัวเมือง พร้ อมกับทุ่งหญ้ ารอบทุกเมือง 20 ส่ วนคนโคฮาททีเ หลืออยู่ซึง

เป็ นครอบครัวคนโคฮาทของคนเลวีน!ัน หัวเมืองทีเ ขาได้ รับโดยสลากมาจากตระกูลเอฟราอิม 21
เมืองทีเ ขาให้ คือเมืองเชเคม เป็ นเมืองลีภ! ัยของผู้ฆ่าคนพร้ อมทุ่งหญ้ าในแดนเทือกเขาของเอฟรา
อิม เมืองเกเซอร์ พร้ อมทุ่งหญ้ า 22 เมืองขิบซาอิมพร้ อมทุ่งหญ้ า เมืองเบธโฮโรนพร้ อมทุ่งหญ้ า
รวมเป็ นสี หัวเมือง 23 และจากตระกูลดาน มีเมืองเอลเทเคพร้ อมทุ่งหญ้ า กิบเบโธนพร้ อมทุ่ง
หญ้ า 24 อัยยาโลนพร้ อมทุ่งหญ้ า กัทริมโมนพร้ อมทุ่งหญ้ า รวมสี หัวเมือง 25 และจากคนมนัส
เสห์ ครึงตระกูล มีเมืองทาอานาคพร้ อมทุ่งหญ้ า และกัทริมโมนพร้ อมทุ่งหญ้ า รวมเป็ นสองหัว
เมือง 26 หัวเมืองซึงเป็ นของครอบครัวคนโคฮาททีเ หลืออยู่น!ัน มีสิบหัวเมืองด้ วยกัน พร้ อมกับ
ทุ่งหญ้ ารอบทุกเมือง 27 เขาให้ เมืองจากคนมนัสเสห์ ครึงตระกูลแก่คนเกอร์ โชน ครอบครัวหนึง
ของคนเลวี คือเมืองโกลานในบาชาน เป็ นเมืองลีภ! ัยของผู้ฆ่าคน พร้ อมทุ่งหญ้ า และเมืองเบเอช
เท-ราห์ พร้ อมทุ่งหญ้ า รวมเป็ นสองหัวเมือง 28 และจากตระกูลอิสสาคาร์ มีเมืองคีชิโอนพร้ อม
ทุ่งหญ้ า ดาเบรัทพร้ อมทุ่งหญ้ า 29 เมืองยารมูทพร้ อมทุ่งหญ้ า เอนกันนิมพร้ อมทุ่งหญ้ า รวมสี
หัวเมือง 30 และจากตระกูลอาเชอร์ มีเมืองมิชอาลพร้ อมทุ่งหญ้ า อับโดนพร้ อมทุ่งหญ้ า 31 เมือง
เฮลขัทพร้ อมทุ่งหญ้ า เมืองเรโหบพร้ อมทุ่งหญ้ า รวมสี หัวเมือง 32 และจากตระกูลนัฟทาลี เมือง
คาเดชในกาลิลี เป็ นเมืองลีภ! ัยของผู้ฆ่าคน พร้ อมทุ่งหญ้ า เมืองฮัมโมทโดร์ พร้ อมทุ่งหญ้ า และ
เมืองคารทานพร้ อมทุ่งหญ้ า รวมสามหัวเมือง 33 หัวเมืองทีเ ป็ นของคนเกอร์ โชนตามครอบครัว
นั!น รวมกันมีสิบสามหัวเมืองพร้ อมกับทุ่งหญ้ ารอบทุกเมือง 34 เขาให้ หัวเมืองจากตระกูลเศบูลนุ
แก่ ครอบครัวคนเมรารี คือคนเลวีทเี หลืออยู่ มีเมืองโยกเนอัมพร้ อมทุ่งหญ้ า เมืองคารทาห์ พร้ อม
ทุ่งหญ้ า 35 เมืองดิมนาห์ พร้ อมทุ่งหญ้ า เมืองนาหะลาลพร้ อมทุ่งหญ้ า รวมสี หัวเมือง 36 และจาก
ตระกูลรู เบน มีเมืองเบเซอร์ พร้ อมทุ่งหญ้ า เมืองยาฮาสพร้ อมทุ่งหญ้ า 37 เมืองเคเดโมทพร้ อมทุ่ง
หญ้ า เมืองเมฟาอัทพร้ อมทุ่งหญ้ า รวมสี หัวเมือง 38 และจากตระกูลกาด มีเมืองราโมทในกิเลอาด
เป็ นเมืองลีภ! ัยของผู้ฆ่าคน พร้ อมทุ่งหญ้ า เมืองมาหะนาอิมพร้ อมทุ่งหญ้ า 39 เมืองเฮชโบนพร้ อม
ทุ่งหญ้ า เมืองยาเซอร์ พร้ อมทุ่งหญ้ า รวมทั!งหมดเป็ นสีหัวเมือง 40 เมืองซึงเป็ นของคนเมรารี
ตามครอบครัว ซึงเป็ นครอบครัวคนเลวีทเี หลืออยู่น!ัน เมืองทีเ ป็ นส่ วนแบ่ งของเขาทั!งหมดมีสิบ
สองหัวเมือง 41 หัวเมืองของคนเลวี ซึงอยู่ท่ามกลางกรรมสิ ทธิIของคนอิสราเอลนั!นรวมทั!งหมด
มีสีสิบแปดหัวเมืองพร้ อมทุ่งหญ้ าประจําเมือง 42 เมืองเหล่านีแ! ต่ ละเมืองมีท่ ุงหญ้ าล้อมรอบ ทุก
เมืองก็มอี ย่ างนี!

หลังจากนั)นมีบนั ทึกไว้วา่ พวกประมุขของตระกูลเลวีเข้ามาหาโยชูวาและเอเลอาซาร์
ปุโรหิตโดยเตือนความจําเขาว่าพระเจ้าได้ทรงสั9งให้พวกเขาได้รับเมืองต่างๆสําหรับอยูอ่ าศัยทัว9
แผ่นดินนั)น โยชูวาจึงบัญชาตระกูลต่างๆให้ยกเมืองต่างๆให้แก่คนเลวีและพวกปุโรหิตเพื9ออยู่
อาศัย ส่ วนที9เหลือของบทนี)กล่าวถึงเมืองต่างๆที9ถูกยกให้แก่คนเลวีและพวกปุโรหิต
ยชว 21:43-45
ดังนีแ! หละพระเยโฮวาห์ ประทานแผ่ นดินทั!งสิ!นแก่คนอิสราเอลดัง
ทีพ ระองค์ทรงปฏิญาณว่ าจะให้ แก่ บรรพบุรุษของเขา เมือ เขาทั!งหลายยึดแล้วก็เข้าไปตั!งบ้ าน
เมืองอยู่ทนี ัน 44 และพระเยโฮวาห์ ประทานให้ เขามีความสงบอยู่ทุกด้ าน ดังทีพ ระองค์ทรง
ปฏิญาณไว้ กบั บรรพบุรุษของเขา ไม่ มศี ัตรู สักคนเดียวยืนหยัดต่ อสู้ เขาได้ พระเยโฮวาห์ ทรงมอบ
ศัตรู ของเขาให้ อยู่ในกํามือของเขาทั!งสิ!นแล้ว 45 สรรพสิ งอันดีทุกอย่ างซึงพระเยโฮวาห์ ทรงตรัส
กับวงศ์ วานอิสราเอลนั!นก็ไม่ ขาดสั กสิ งเดียว สํ าเร็จทั!งสิ!น
เนื)อหาส่ วนนี)ของหนังสื อเล่มนี)ปิดท้ายด้วยการสรุ ปย่อที9วา่ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าประทาน
แผ่นดินที9พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้ให้แก่คนอิสราเอล พวกเขาจึง “ยึดแล้วก็เข้าไปตั)งบ้านเมือง
อยูท่ ี9นน9ั ”
นอกจากนี) พระเจ้ายังประทานความสงบสุ ข (นัน9 คือ สันติสุข) ให้แก่พวกเขาดังที9
พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้แล้ว เราควรหมายเหตุถึงการที9 “ไม่มีศตั รู สักคนเดียวยืนหยัดต่อสู ้เขาได้
พระเยโฮวาห์ทรงมอบศัตรู ของเขาให้อยูใ่ นกํามือของเขาทั)งสิ) นแล้ว” เนื)อหาตอนนี)ของหนังสื อ
เล่มนี)ปิดท้ายด้วยบทสรุ ปที9เรี ยบง่ายแต่ลึกซึ) ง “สรรพสิ9 งอันดีทุกอย่างซึ9งพระเยโฮวาห์ทรงตรัส
กับวงศ์วานอิสราเอลนั)นก็ไม่ขาดสักสิ9 งเดียว สําเร็จทั)งสิ) น” อุปนิสัยของพระเจ้าจึงปรากฏให้เห็น
ชัดเจน พระองค์ทรงรักษาคําตรัสของพระองค์เสมอ!
*****
ภาพรวมของโยชูวา 22: ขณะทีหนังสื อโยชูวาใกล้ ถึงตอนจบแล้ ว เรื องแท่ นบูชาทีก่อให้
เกิดการแตกแยกของตระกูลรู เบนและตระกูลกาดก็ถกู บันทึกไว้ บทนีแ) บ่ งย่ อยได้ ดังนี ) (1)
ตระกูลรู เบนและกาดพร้ อมกับครึ งตระกูลมนัสเสห์ ได้ รับอนุญาตให้ กลับไปยังบ้ านของตนใน
ข้ อ 1-9 (2) พวกเขาสร้ างแท่ นบูชาหนึงขึน) ซึ งทําให้ คนทีเหลือของชนชาตินนั) ไม่ พอใจในข้ อ 1020 (3) คําตอบของคนตระกูลรู เบนถูกบันทึกไว้ ในข้ อ 21-29 และ (4) คนอิสราเอลส่ วนใหญ่ พึง
พอใจในข้ อ 30-34

ยชว 22:1-6
คราวนั!นโยชู วาได้ เรียกคนรู เบน คนกาด คนมนัสเสห์ ครึงตระกูล
มา 2 และกล่าวแก่เขาทั!งหลายว่ า "ท่านทั!งหลายได้ ทาํ ทุกอย่างซึงโมเสสผู้รับใช้ ของพระเยโฮวาห์
บัญชาท่ านไว้ และได้ เชือฟังเสี ยงของข้ าพเจ้ าในสารพัดซึงข้ าพเจ้ าได้ บัญชาท่าน 3 นานวันแล้ว
จนบัดนี! ท่ านมิได้ ทอดทิง! ญาติพนี ้ องของท่ าน แต่ ได้ ระมัดระวังทีจ ะกระทําตามพระบัญชาของ
พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่ าน 4 บัดนีพ! ระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่ านได้ โปรดให้ พนี ้ องของท่ าน
หยุดพักแล้ว ดังทีพ ระองค์ ทรงสัญญาไว้ กบั เขา ฉะนั!นบัดนีท! ่ านจงกลับไปสู่ เต็นท์ ของท่ านเถิด
ไปสู่ แผ่ นดินซึงท่ านถือกรรมสิ ทธิI ซึงโมเสสผู้รับใช้ ของพระเยโฮวาห์ ยกให้ ท่านทีฟ ากแม่ นํา!
จอร์ แดนข้ างโน้ นนั!น 5 แต่ จงระวังให้ มากทีจ ะปฏิบัติตามพระบัญญัตแิ ละพระราชบัญญัติซึง
โมเสสผู้รับใช้ ของพระเยโฮวาห์ บัญชาท่ านไว้ คือทีจ ะรักพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่ าน และ
ดําเนินในพระมรรคาทั!งสิ!นของพระองค์ และรักษาพระบัญญัตขิ องพระองค์ และติดพันอยู่กบั
พระองค์ และปรนนิบัติพระองค์ด้วยสุ ดจิตสุ ดใจของท่ าน" 6 โยชู วาจึงได้ อวยพรเขาและส่ งเขา
กลับไปยังเต็นท์ ของเขาทุกคน
การพิชิตแผ่นดินนั)นเสร็จสมบูรณ์แล้วในขั)นพื)นฐาน พวกทหารตระกูลรู เบน กาดและ
ครึ9 งตระกูลมนัสเสห์ได้สูร้ บอย่างสัตย์ซื9อเคียงข้างพวกพี9นอ้ งของตนในการสู ้รบบนฝั9งตะวันตก
ของแม่น) าํ จอร์แดน โยชูวาจึงเรี ยกพวกเขาเข้ามาด้วยกันและยกย่องพวกเขาสําหรับการรับใช้ที9
สัตย์ซื9อของพวกเขา เขาจึงอนุญาตให้พวกเขากลับไปยังที9ดินและครอบครัวของตน อย่างไร
ก็ตาม ก่อนจะทําเช่นนั)น โยชูวาก็เตือนสติตระกูลรู เบนและกาดอย่างจริ งจังว่า “จงระวังให้มากที9
จะปฏิบตั ิตามพระบัญญัติและพระราชบัญญัติซ9 ึงโมเสสผูร้ ับใช้ของพระเยโฮวาห์บญั ชาท่านไว้
คือ (1) ที9จะรักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และ (2) ดําเนินในพระมรรคาทั)งสิ) นของพระองค์
และ (3) รักษาพระบัญญัติของพระองค์ และ (4) ติดสนิทอยูก่ บั พระองค์ และ (5) ปรนนิบตั ิ
พระองค์ดว้ ยสุ ดจิตสุ ดใจของท่าน” คําสั9งห้าประการนั)นในหลักการแล้วยังมีผลจนถึงทุกวันนี)
สําหรับประชากรของพระเจ้า โยชูวาจึงอวยพรพวกเขาและส่ งพวกเขากลับบ้าน
ยชว 22:7-8
ส่ วนคนมนัสเสห์ ครึงตระกูลนั!นโมเสสได้ มอบให้ เขาถือกรรมสิ ทธิI
ในเมืองบาชาน แต่ อกี ครึงตระกูลนั!นโยชู วามอบให้ เขามีกรรมสิทธิIข้างเคียงกับพีน ้ องของเขาที
ฟากแม่ นํา! จอร์ แดนข้างด้ านตะวันตกนี! และเมือ โยชู วาส่ งเขากลับไปยังเต็นท์ ของตน ท่ านได้
อวยพรเขา 8 กล่าวแก่เขาว่า "จงกลับไปยังเต็นท์ ของท่ านทั!งหลายพร้ อมกับทรัพย์ สมบัติมงั คัง มี

ฝูงสั ตว์ มากมาย มีเงิน ทองคํา ทองสั มฤทธิI และเหล็ก และเสื!อผ้ าเป็ นอันมาก จงแบ่ งของทีร ิบมา
จากศัตรู ของท่ านให้ แก่ พนี ้ องของท่ าน"
การปลดประจําการแบบคล้ายๆกันก็ถูกกระทําสําหรับครึ9 งตระกูลมนัสเสห์ซ9 ึงเป็ น
ตระกูลที9มีกรรมสิ ทธิ:บนทั)งสองฝั9งของแม่น) าํ จอร์แดน
ยชว 22:9-10
คนรู เบน คนกาดและคนมนัสเสห์ ครึงตระกูลได้ แยกจากคน
อิสราเอลทีช ีโลห์ ซึงอยู่ในแผ่ นดินคานาอันกลับไปอยู่ในแผ่ นดินกิเลอาด เป็ นแผ่นดินทีเ ขาถือ
กรรมสิ ทธิIซึงเขาได้ เข้ าตั!งอยู่ตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์ โดยทางโมเสส 10 และเมือ เขาทั!ง
หลายมาถึงท้ องถินทีใ กล้แม่ นํา! จอร์ แดนทีอ ยู่ในแผ่ นดินคานาอัน คนรู เบน คนกาด และคนมนัส
เสห์ ครึงตระกูล ได้ สร้ างแท่ นบูชาแท่ นหนึงทีใ กล้แม่ นํา! จอร์ แดน เป็ นแท่ นขนาดมหึมา
เมื9อตระกูลรู เบนและกาดกลับไปยังอีกฝั9งของแม่น) าํ จอร์แดนแล้ว พวกเขาพร้อมกับคน
มนัสเสห์ครึ9 งตระกูล “ได้สร้างแท่นบูชาแท่นหนึ9งที9ใกล้แม่น) าํ จอร์แดน เป็ นแท่นขนาดมหึมา”
วลีหลังนี)บ่งบอกว่ามันเป็ นแท่นบูชาสู งซึ9งเห็นได้จากระยะไกล
ยชว 22:11-15
และคนอิสราเอลได้ ยนิ คนพูดกัน "ดูเถิด คนรู เบน คนกาดและคน
มนัสเสห์ ครึงตระกูล ได้ สร้ างแท่ นบูชาทีพ รมแดนแผ่ นดินคานาอันในท้ องถินใกล้แม่ นํา! จอร์ แดน
ในด้ านทีเ ป็ นของคนอิสราเอล" 12 และเมือ คนอิสราเอลได้ ยนิ เช่ นนั!น ชุมนุมชนอิสราเอล
ทั!งหมดก็ไปรวมกันทีเ มืองชีโลห์ เพือ จะขึน! ไปทําสงครามกับเขา 13 แล้วคนอิสราเอลจึงใช้ ฟีเน
หัสบุตรชายเอเลอาซาร์ ปุโรหิตไปยังคนรู เบน คนกาด และคนมนัสเสห์ ครึงตระกูลในแผ่ นดินกิ
เลอาด 14 พร้ อมกับประมุขสิบคน คนหนึงจากแต่ ละตระกูลในอิสราเอล ทุกคนเป็ นหัวหน้ าเรือน
บรรพบุรุษในคนอิสราเอลทีน ับเป็ นพันๆ 15 เมือ เขามาถึงคนรู เบน คนกาด และคนมนัสเสห์ ครึง
ตระกูลในแผ่ นดินกิเลอาด เขาก็กล่าวแก่พวกเหล่านั!นว่ า
ข่าวเกี9ยวกับแท่นบูชาใหม่น) ีแพร่ สะพัดไปทัว9 คนอิสราเอลที9เหลืออย่างรวดเร็ว พวกเขา
สันนิษฐานว่าคนเหล่านั)นได้สร้างแท่นบูชาของตัวเองขึ)นเพื9อถวายเครื9 องสัตวบูชาที9ไม่ถูกต้อง
และไม่ข) ึนกับแท่นบูชาแบบทางการที9พลับพลาที9ชีโลห์ ดังนั)นคนอิสราเอลที9เหลือจึงพร้อมที9จะ
ไปสู ้รบกับพี9นอ้ งของตนโทษฐานที9ทาํ เรื9 องลบหลู่เช่นนี)ตามสายตาของเขา สิ บตระกูลที9เหลือจึง
รี บส่ งคณะผูแ้ ทนไปตรวจสอบจุดประสงค์ของแท่นบูชาที9ก่อให้เกิดการโต้เถียงกันนี) แต่ละ
ตระกูลส่ งคนไปหนึ9งคนพร้อมกับฟี เนหัสผูซ้ 9 ึงบัดนี)เป็ นมหาปุโรหิตแล้ว

ยชว 22:16-20
"ชุมนุมชนทั!งสิ!นของพระเยโฮวาห์ กล่าวดังนีว! ่า `ท่านทั!งหลายได้
กระทําการละเมิดอะไรเช่ นนี!ต่อพระเจ้ าของอิสราเอลหนอ ซึงในวันนีท! ่ านทั!งหลายได้ หันกลับ
จากติดตามพระเยโฮวาห์ โดยท่านได้ สร้ างแท่ นบูชาสํ าหรับตัว เป็ นการกบฏต่ อพระเยโฮวาห์ ใน
วันนี! 17 ความชัวช้ าซึงเราทําทีเ มืองเปโอร์ น!ันยังไม่ พอเพียงหรือ ซึงจนกระทัง วันนีเ! รายังชําระ
ตัวของเราให้ สะอาดไม่ หมดเลย และซึงเป็ นเหตุให้ ภยั พิบัตเิ กิดแก่ ชุมนุมชนของพระเยโฮวาห์ 18
ในวันนีท! ่ านทั!งหลายจะหันไปเสียจากการติดตามพระเยโฮวาห์ หรือ ถ้ าท่ านทั!งหลายกบฏต่ อพระ
เยโฮวาห์ ในวันนี! ในวันพรุ่งนี!พระองค์จะทรงกริ!วต่ อชุ มนุมชนอิสราเอลทั!งหมด 19 แต่ ถ้าแผ่ น
ดินทีเ ป็ นกรรมสิ ทธิIของท่ านไม่ สะอาด จงข้ ามไปในแผ่ นดินทีเ ป็ นกรรมสิ ทธิIของพระเยโฮวาห์
ซึงเป็ นทีต !งั แห่ งพลับพลาของพระเยโฮวาห์ และมาถือกรรมสิ ทธิIอยู่ท่ามกลางพวกเราเถิด ขอแต่
เพียงอย่ากบฏต่ อพระเยโฮวาห์ หรือกบฏต่ อเรา โดยทีท ่ านทั!งหลายสร้ างแท่ นบูชาสํ าหรับตัว
นอกจากแท่ นบูชาแห่ งพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของเราทั!งหลาย 20 อาคานบุตรชายเศ-ราห์ ได้ กระทํา
การละเมิดในเรืองของทีถ ูกสาปแช่ งนั!นไม่ ใช่ หรือ พระพิโรธก็ตกเหนือชุ มนุมชนอิสราเอลทั!งสิ!น
เขามิได้ พนิ าศแต่ คนเดียวในเรืองความชัวช้ าของเขา'"
ตระกูลต่างๆของคนอิสราเอลที9อยูฝ่ ั9งตะวันตกจึงข้ามแม่น) าํ จอร์แดนไปและเผชิญหน้ากับ
คนอีกสองตระกูลครึ9 งเรื9 องแท่นบูชาของพวกเขา ในการทําเช่นนั)น พวกเขากล่าวหาคนสอง
ตระกูลครึ9 งนั)นว่ากําลังกบฏต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า พวกเขารื) อฟื) นเรื9 องเปโอร์ นัน9 คือ การไหว้รูป
เคารพซึ9งถูกนําเข้ามาผ่านทางคําปรึ กษาของบาลาอัมและการตีสอนของพระเจ้าที9มีต่อคนเหล่า
นั)น จากนั)นพวกเขาก็เทศนาสั9งสอนคนอีกสองตระกูลครึ9 งเรื9 องการนับถือรู ปเคารพและการสัตย์
ซื9อต่อพระเยโฮวาห์ แม้แต่เรื9 องความบาปของอาคานก็ถูกยกขึ)นมาพูดและการที9วา่ มันนํา
พระพิโรธของพระเจ้ามาสู่ อิสราเอล
ยชว 22:21-25
ขณะนั!นคนรู เบน คนกาดและคนมนัสเสห์ ครึงตระกูลได้ ตอบผู้
หัวหน้ าของคนอิสราเอลทีน ับเป็ นพันๆว่ า 22 "พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของพระทั!งหลาย พระเยโฮ
วาห์ พระเจ้ าของพระทั!งหลาย พระองค์ ทรงทราบ และอิสราเอลจะทราบเสี ยด้ วย ถ้ าว่าเป็ นการ
กบฏหรือละเมิดต่ อพระเยโฮวาห์ (ก็ขออย่ าไว้ชีวิตพวกเราในวันนี!เลย) 23 ทีว ่าเราได้ สร้ างแท่ น
บูชานั!นเพือ หันจากติดตามพระเยโฮวาห์ หรือพวกเราได้ สร้ างไว้เพือ ถวายเครืองเผาบูชา หรือธัญ
ญบูชาหรือถวายสั นติบูชาบนแท่ นนั!น ขอพระเยโฮวาห์ ทรงลงโทษเถิด 24 เปล่าเลย แต่ พวกเราได้
สร้ างไว้ ด้วยเกรงว่ า ในเวลาต่ อไปภายหน้ าลูกหลานของท่ านอาจจะกล่าวต่ อลูกหลานของเราว่ า

`เจ้ ามีส่วนเกีย วพันอะไรกับพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของอิสราเอล 25 เพราะว่ าพระเยโฮวาห์ ทรง
กําหนดแม่ นํา! จอร์ แดนเป็ นพรมแดนระหว่ างเรากับเจ้ าทั!งหลายนะ คนรู เบนและคนกาดเอ๋ย พวก
เจ้ าไม่ มสี ่ วนในพระเยโฮวาห์ ' ดังนั!นแหละลูกหลานของท่ านอาจกระทําให้ ลูกหลานของเราทั!ง
หลายหยุดเกรงกลัวพระเยโฮวาห์
พวกผูแ้ ทนของคนสองตระกูลครึ9 งนั)นจึงตอบกลับโดยกล่าวยืนยันสองครั)งว่าพระเยโฮ
วาห์ทรงเป็ นพระเจ้าของพระทั)งหลาย นอกจากนี) พวกเขาก็อญั เชิญพระเจ้าให้ทรงเป็ นพยานว่า
เจตนาของพวกเขานั)นไม่ได้เป็ นการกบฏและพวกเขาไม่ได้สร้างแท่นบูชาขึ)นต่างหากเพือ9 ถวาย
เครื9 องสัตวบูชาแด่พระเจ้า แต่พวกเขาเตือนความจําพวกพี9นอ้ งของตนว่าแม่น) าํ จอร์แดนเป็ น
เครื9 องแบ่งตามธรรมชาติซ9 ึงกั)นพวกเขาทั)งสองพวกออกจากกันและกัน
ยชว 22:26-29
เพราะฉะนั!นเราจึงว่า `ให้ เราสร้ างแท่ นบัดนี! มิใช่ สําหรับถวาย
เครืองเผาบูชาหรือเครืองสั ตวบูชาใดๆ 27 แต่ เพือ เป็ นพยานระหว่ างเรากับท่ านทั!งหลาย และ
ระหว่างคนชัวอายุต่อจากเราว่ า เราทั!งหลายจะกระทําการปรนนิบัติพระเยโฮวาห์ ต่อพระพักตร์
ของพระองค์ ด้ วยเครืองเผาบูชา และเครืองสั ตวบูชา และเครืองสั นติบูชา ด้ วยเกรงว่ าลูกหลาน
ของท่ านจะกล่าวแก่ลูกหลานของเราในเวลาต่ อไปว่า "เจ้ าไม่ มสี ่ วนในพระเยโฮวาห์ "' 28 และเรา
คิดว่า ถ้ ามีใครพูดเช่ นนีก! บั เราหรือกับเชื!อสายของเราในเวลาข้างหน้ า เราก็จะกล่าวว่ า `ดูเถิด นัน
เป็ นแท่ นจําลองของแท่ นแห่ งพระเยโฮวาห์ บรรพบุรุษของเรากระทําไว้ มิใช่ เพือ ถวายเครืองเผา
บูชาหรือเครืองสั ตวบูชา แต่ เพือ เป็ นพยานระหว่างเรากับท่ าน' 29 ขอพระเจ้ าอย่ ายอมให้ เรากบฏ
ต่ อพระเยโฮวาห์ เลย และหันจากติดตามพระเยโฮวาห์ เสี ยในวันนี! โดยสร้ างแท่ นอืน สํ าหรับเครือง
เผาบูชา ธัญญบูชา เครืองสั ตวบูชา นอกจากแท่ นพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของเราซึงตั!งอยู่ทหี น้ า
พลับพลาของพระองค์ "
กลับกลายเป็ นว่าเจตนาของพวกเขาก็คือ ที9จะสร้างแท่นบูชาหนึ9งเพื9อเป็ นอนุสาวรี ยแ์ ละ
อนุสรณ์และเป็ นพยานระหว่างคนอิสราเอลทั)งสองฝ่ าย พวกเขาตั)งใจให้แท่นบูชานี)เตือนใจคน
รุ่ นต่อๆไปถึงความตั)งใจของพวกเขาที9จะปรนนิบตั ิองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและเพื9อที9จะไม่มีใครพูดได้
ว่าพวกเขาไม่มีส่วนในพระเยโฮวาห์พระเจ้า แท่นบูชานี)ไม่ได้ถูกสร้างขึ)นเพื9อการถวายเครื9 อง
สัตวบูชาแบบที9ไม่ได้รับอนุญาตแต่เพื9อเป็ น “พยานระหว่างเรากับท่านทั)งหลาย” พวกเขาปิ ดท้าย
คําตอบของตนว่า “ขอพระเจ้าอย่ายอมให้เรากบฏต่อพระเยโฮวาห์เลย” และหันจากพระเยโฮวาห์
ในวันนี)เพื9อถวายเครื9 องสัตวบูชาที9ไม่ได้รับอนุญาต

ยชว 22:30-33
เมือ ฟี เนหัสปุโรหิตและประมุขของชุ มนุมชน และหัวหน้ าคน
อิสราเอลทีน ับเป็ นพันๆทีอ ยู่ด้วยกันนั!นได้ ยนิ ถ้ อยคําทีค นรู เบน คนกาด และคนมนัสเสห์ กล่าว ก็
รู้ สึกเป็ นทีพ อใจมาก 31 ฟี เนหัสบุตรชายของเอเลอาซาร์ ปุโรหิตจึงกล่าวแก่คนรู เบน คนกาด และ
คนมนัสเสห์ ว่า "วันนีเ! ราทราบแล้วว่ าพระเยโฮวาห์ ทรงสถิตท่ ามกลางพวกเรา เพราะท่านทั!ง
หลายมิได้ กระทําการละเมิดต่ อพระเยโฮวาห์ ท่านได้ ช่วยให้ ชนอิสราเอลพ้นจากพระหัตถ์ ของ
พระเยโฮวาห์ " 32 แล้วฟี เนหัสบุตรชายเอเลอาซาร์ ปุโรหิต และประมุขทั!งหลายก็กลับจากคนรู
เบน และคนกาด จากแผ่ นดินกิเลอาดไปยังแผ่ นดินคานาอัน ไปหาคนอิสราเอลแจ้ งข่ าวให้ เขา
ทราบ 33 รายงานนั!นเป็ นทีพ อใจคนอิสราเอล และคนอิสราเอลก็สรรเสริญพระเจ้ า และไม่ พูดถึง
เรืองทีจ ะกระทําสงครามกับเขา เพือ ทําลายแผ่ นดินซึงคนรู เบนและคนกาดได้ อาศัยอยู่น!ันอีกเลย
ผลลัพธ์ของการไปสอบถามครั)งนี)เป็ นที9พอใจฟี เนหัสมหาปุโรหิตและคณะผูแ้ ทนของ
เขา พวกเขาจึงประกาศอย่างเป็ นทางการว่าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงสถิตอยูท่ ่ามกลางพวกเขาและ
ว่าความบาปที9พวกเขาสงสัยจริ งๆแล้วก็มิได้เป็ นเช่นนั)น คณะผูแ้ ทนนั)นจึงกลับไปยังที9ๆพวกเขา
มาและแจ้งข้อมูลที9ตนได้มาให้คนที9เหลือทราบ
ยชว 22:34 คนรู เบนและคนกาดเรียกแท่ นนั!นว่ า แอด เพราะว่ า แท่ นนั!นเป็ นพยานใน
ระหว่างเราว่ า พระเยโฮวาห์ เป็ นพระเจ้ า
ขณะเดียวกันคนสองตระกูลครึ9 งบนฝั9งตะวันออกของแม่น) าํ จอร์แดนได้ต) งั ชื9อแท่นบูชา
ของตน แม้วา่ ชื9อแอดไม่ได้อยูใ่ นข้อความตอนนี) แต่มนั ก็ถูกสื9 อจากวลีขยายความที9ตามมา
“เพราะว่าแท่นนั)นเป็ นพยาน” ซึ9งถูกแปลมาจากคําฮีบรู (แอด) ที9หมายความว่า ‘พยาน’
*****
ภาพรวมของโยชูวา 23: ขณะทีหนังสื อโยชูวาถึงตอนจบแล้ ว โยชูวาก็นาํ เสนอคําปรึ กษา
สุดท้ ายของเขาแก่ คนอิสราเอล บทนีแ) บ่ งย่ อยได้ ดังนี ) (1) คําปรึ กษาของโยชูวาก่ อนเขาสิ )นชี วิต
ในข้ อ 1-10 และ (2) คําเตือนของโยชูวาให้ ระวังการนับถือรู ปเคารพในข้ อ 11-16
ยชว 23:1-2
ต่ อมาอีกนานเมือ พระเยโฮวาห์ โปรดให้ อสิ ราเอลสงบจากการศึก
ศัตรู ท!งั หลายทีล ้อมรอบ และโยชู วามีอายุชราลงมาก 2 โยชู วาก็เรียกบรรดาคนอิสราเอล ทั!งพวก

ผู้ใหญ่ ผู้หัวหน้ า ผู้พพิ ากษา และเจ้ าหน้ าทีแ ละกล่าวแก่เขาทั!งหลายว่ า "ข้ าพเจ้ าแก่และมีอายุมาก
แล้ ว
บทนี)ข) ึนต้นโดยระบุวา่ เวลาผ่านไปนานแล้วหลังจากชัยชนะครั)งหลังๆในการพิชิตแผ่น
ดินนั)น บิชอปอัชเชอร์สนั นิษฐานว่ามันเป็ นเวลาประมาณสิ บเจ็ดปี หลังจากนั)น พอถึงตอนนี)โยชู
วาก็เป็ นชายชราแล้วและรู ้วา่ เวลาของเขาเหลืออีกไม่มาก เขาจึงเรี ยกพวกผูใ้ หญ่และผูน้ าํ ของ
อิสราเอลให้เข้ามา
ยชว 23:3-5
ท่ านทั!งหลายได้ เห็นสารพัดซึงพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่ านได้
กระทําต่ อบรรดาประชาชาติเหล่านีเ! พือ เห็นแก่ ท่าน เพราะว่าพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่ านได้
ทรงสู้ รบเพือ ท่ าน 4 ดูเถิด ประชาชาติทเี หลืออยู่น!ัน ข้าพเจ้ าได้ จับสลากแบ่ งให้ เป็ นมรดกแก่
ตระกูลของท่ าน รวมกับประชาชาติท!งั สิ!นซึงข้ าพเจ้ าได้ ขจัดออกเสี ย ตั!งแต่ แม่ นํา! จอร์ แดนจนถึง
ทะเลใหญ่ ทางทิศตะวันตก 5 พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่านจะทรงผลักดันเขาออกไปให้ พ้นหน้ า
ท่าน และทรงขับไล่เขาให้ ออกไปพ้ นสายตาของท่ าน และท่ านจะได้ ยดึ ครองแผ่ นดินของเขา ดัง
ทีพ ระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่ านทรงสั ญญาไว้ต่อท่ าน
โยชูวาเล่าย้อนให้ฟังสั)นๆว่าตลอดหลายปี ที9ผา่ นมา พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเขาได้
ทรงสูร้ บเพื9อพวกเขาและได้ประทานแผ่นดินนี)ให้แก่พวกเขาแล้ว เขาเตือนความจําพวกเขาว่ายัง
มีคนต่างชาติหลงเหลืออยูใ่ นแผ่นดินนี) กระนั)น พระเจ้าจะทรงขับไล่คนเหล่านั)นออกไปและ
พวกเขาจะสามารถยึดแผ่นดินนั)นเป็ นกรรมสิ ทธิ:ได้ท) งั หมด
ยชว 23:6-9
เพราะฉะนั!นจงมีความกล้าในการทีจ ะรักษาและกระทําตามสิ ง
สารพัดซึงเขียนไว้ในหนังสื อพระราชบัญญัติของโมเสส เพือ จะไม่ได้ หันไปทางขวามือหรือทาง
ซ้ ายมือ 7 เพือ ว่ าท่านจะมิได้ ปะปนกับประชาชาติเหล่านี! ซึงเหลืออยู่ท่ามกลางท่ าน หรือออกชือ
พระของเขา หรือปฏิญาณในนามพระของเขา หรือปรนนิบตั ิพระนั!น หรือกราบลงนมัสการพระ
นั!น 8 แต่ ท่านจงติดพันอยู่กบั พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่านดังทีก ระทําอยู่จนทุกวันนี! 9 เพราะ
ว่าพระเยโฮวาห์ ทรงขับไล่ประชาชาติทใี หญ่ โตและแข็งแรงออกไปให้ พ้นหน้ าท่ าน ส่ วนท่ านเองก็
ยังไม่ มผี ู้ใดต่ อต้ านท่ านได้ จนถึงวันนี!
โยชูวาจึงกําชับพวกเขาว่า “เพราะฉะนั)นจงมีความกล้าในการที9จะรักษาและกระทําตาม
สิ9 งสารพัดซึ9งเขียนไว้ในหนังสื อพระราชบัญญัติของโมเสส เพื9อจะไม่ได้หนั ไปทางขวามือหรื อ

ทางซ้ายมือ” นอกจากนี) คนอิสราเอลจะต้องไม่ติดต่อสัมพันธ์กบั ประชาชาติที9ไม่นบั ถือพระเจ้า
เหล่านี)และไม่แม้แต่เอ่ยนามพระของคนเหล่านั)นหรื อปรนนิบตั ิพระเหล่านั)นเลยด้วย แต่พวกเขา
ถูกกําชับอีกครั)งให้ “ติดสนิทอยูก่ บั พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านดังที9กระทําอยูจ่ นทุกวันนี)”
โยชูวาเตือนความจําพวกเขาว่าพระเจ้าได้ทรงขับไล่บรรดาประชาชาติที9ใหญ่โตซึ9งอยูต่ ่อ
หน้าพวกเขาไปแล้วเรี ยบร้อย เหตุฉะนี) หมู่ชนที9เหลืออยูเ่ หล่านี)ยอ่ มไม่สามารถยืนอยูต่ ่อหน้า
พวกเขาได้เลย
ยชว 23:10-11
พวกท่ านคนเดียวจะขับไล่หนึงพันคนให้ หนีไป เพราะว่าพระเยโฮ
วาห์ พระเจ้ าของท่ านต่ อสู้ เพือ ท่ านดังทีพ ระองค์ ทรงสัญญาไว้ 11 เพราะฉะนั!นจงระวังตัวให้ ดีที
จะรักพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่ าน
โยชูวายกข้อความมาจากพระราชบัญญัติ 32:30 โดยระลึกถึงตอนที9โมเสสได้กล่าวล่วง
หน้าไว้วา่ “พวกท่านคนเดียวจะขับไล่หนึ9งพันคนให้หนีไป” เหตุผลนั)นก็ชดั เจน “เพราะว่าพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่านต่อสู ้เพื9อท่านดังที9พระองค์ทรงสัญญาไว้” โยชูวาจึงเตือนสติพวกเขาว่า
“เพราะฉะนั)นจงระวังตัวให้ดีที9จะรักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน”
ยชว 23:12-13
เพราะว่าถ้ าท่ านหันกลับและเข้ าร่ วมกับประชาชาติเหล่านีท! เี หลือ
อยู่ในหมู่พวกท่ านโดยแต่ งงานกับเขา คือท่ านแต่ งงานกับหญิงของเขา และเขาแต่ งงานกับหญิง
ของท่ าน 13 ท่านจงทราบเป็ นแน่ เถิดว่า พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่ านจะไม่ ทรงขับไล่
ประชาชาติเหล่านีอ! อกไปให้ พ้นหน้ าท่ าน แต่ เขาจะเป็ นบ่ วงและเป็ นกับดักท่ าน เป็ นหอกข้ างแคร่
เป็ นหนามยอกตา จนกว่ าท่ านจะพินาศไปจากแผ่ นดินทีด ีนี! ซึงพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่ าน
ประทานแก่ท่าน
โยชูวาเตือนต่อไปอีกเกรงว่าพวกอิสราเอลจะได้รับอิทธิพลจากหมู่ชนต่างชาติที9หลง
เหลืออยูเ่ หล่านั)น หรื อไปทําการสมรสกับคนเหล่านั)น หากเรื9 องนั)นเกิดขึ)น องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะ
ไม่ทรงสู ้เพื9อพวกเขาอีกต่อไป แต่การไม่ยอมแยกออกเช่นนั)นจะทําให้พวกชาวโลกเหล่านี)กลาย
เป็ นบ่วงแร้วและกับดักสําหรับพวกเขา จนทําให้ในที9สุดพวกเขาจะพินาศไปจากแผ่นดินอันดี
ของพวกเขา น่าเศร้าที9สุดท้ายแล้วมันก็เกิดขึ)นตามนั)นจริ งๆ

ยชว 23:14-16
ดูเถิด วันนีข! ้ าพเจ้ ากําลังจะเป็ นไปตามทางของโลกแล้ว ท่ านทุก
คนได้ ทราบอย่างสุ ดจิตสุ ดใจของท่ านแล้วว่ า ไม่ มสี ั กสิ งเดียวซึงพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่ าน
ตรัสเกีย วกับท่านแล้วล้มเหลวไป สํ าเร็จหมดทุกอย่ าง ไม่ มสี ั กอย่ างเดียวทีล ้มเหลว 15 สิ งสารพัด
ทีด ซี ึงพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่ านสั ญญาเกีย วกับท่ านได้ สําเร็จเพือ ท่ านฉันใด พระเยโฮวาห์ ก็
จะทรงนําสิงสารพัดทีร ้ ายมาถึงท่ าน จนกว่ าพระองค์ จะทําลายท่านเสียจากแผ่ นดินอันดีนี! ซึง
พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่ านประทานแก่ท่านเช่ นเดียวกัน 16 ถ้ าท่ านทั!งหลายละเมิดพันธ
สัญญาแห่ งพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่ าน ซึงพระองค์ทรงบัญชาท่ านไว้ และไปปรนนิบัติพระอืน
และกราบลงนมัสการพระนั!น แล้วพระพิโรธของพระเยโฮวาห์ จะพลุ่งขึน! ต่ อท่ าน แล้วท่ านจะ
พินาศไปอย่างรวดเร็วจากแผ่ นดินทีด ี ซึงพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของท่านประทานแก่ท่าน"
โยชูวาแจ้งให้ชนอิสราเอลทราบว่าในไม่ชา้ เขาจะไปตามทางของคนทั)งโลก นัน9 คือ เขา
จะตายในไม่ชา้ เขาจึงเตือนความจําพวกเขาว่าพวกเขาเองก็รู้อยูแ่ ก่ใจว่า “ไม่มีสักสิ9 งเดียวซึ9งพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่านตรัสเกี9ยวกับท่านแล้วล้มเหลวไป” ทุกสิ9 งต่างสําเร็ จทั)งสิ) น ไม่มีสักพระ
สัญญาที9พระเจ้าได้กระทํากับพวกเขาล้มเหลวไป เขาจึงเตือนพวกเขาว่าเหมือนกับที9ส9ิ งดีเหล่านั)น
ทั)งปวงได้เกิดขึ)นตามที9พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้ พระสัญญาของพระเจ้าเรื9 องการพิพากษาก็จะมา
เช่นกันเมื9อพวกเขาไม่เชื9อฟังพันธสัญญาของพระองค์ มันจะเป็ นไปตามนี)จริ งๆโดยเฉพาะเมื9อ
คนอิสราเอลจะปรนนิบตั ิพระเท็จอื9นๆโดยก้มกราบลงต่อพระเหล่านั)น เมื9อนั)นพระพิโรธของ
พระเจ้าก็จะพลุ่งขึ)นต่อพวกเขาและพวกเขาจะพินาศไปอย่างรวดเร็วจากแผ่นดินที9พระองค์ได้
ทรงยกให้แก่พวกเขาแล้ว
*****
ภาพรวมของโยชูวา 24: บทสุดท้ ายของหนังสื อโยชูวานีบ) นั ทึ กคําสังสุดท้ ายของโยชูวาที
มีแก่ คนอิสราเอลก่ อนเขาสิ )นชี วิต บทนีแ) บ่ งย่ อยได้ ดังนี ) (1) พระพรของพระเจ้ าที มีต่อบรรพบุรุษ
ของพวกเขาในข้ อ 1-14; (2) พันธสัญญาที ถกู รื )อฟื ) นระหว่ างคนอิสราเอลกับพระเจ้ าในข้ อ 15-28
และ (3) การสิ )นชี พของโยชูวาในข้ อ 29-33
ยชว 24:1
แล้วโยชู วาก็รวบรวมบรรดาตระกูลคนอิสราเอลมาทีเ ชเคม แล้ว
เรียกพวกผู้ใหญ่ ผู้หัวหน้ า ผู้พพิ ากษา และเจ้ าหน้ าทีข องอิสราเอล แล้วเขาก็มาปรากฏตัวต่ อพระ
พักตร์ พระเจ้ า

เห็นได้ชดั ว่าบทปิ ดท้ายนี)เป็ นคําสั9งเสี ยสุ ดท้ายของโยชูวาที9มีแก่พวกผูน้ าํ ของอิสราเอล
เขารู ้อย่างชัดเจนว่าวันเวลาของเขานั)นเหลือไม่มากแล้ว พวกผูน้ าํ ของชนชาติน) นั จึง “มาปรากฏ
ตัวต่อพระพักตร์พระเจ้า”
ยชว 24:2-4
แล้วโยชู วากล่าวกับประชาชนทั!งสิ!นว่ า "พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ
อิสราเอลตรัสดังนีว! ่ า `ในกาลดึกดําบรรพ์บรรพบุรุษของเจ้ าอยู่ฟากแม่ นํา! ข้ างโน้ น คือเท-ราห์
บิดาของอับราฮัมและของนาโฮร์ และเขาปรนนิบัติพระอืน 3 แล้วเราได้ นําบิดาของเจ้ าคืออับรา
ฮัมมาจากฟากแม่ นํา! ข้ างโน้ น และนําเขามาตลอดแผ่ นดินคานาอัน กระทําให้ เชื!อสายของเขามี
มากมาย เราให้ อสิ อัคแก่เขา 4 เราให้ ยาโคบและเอซาวแก่อสิ อัค และเราได้ ให้ แดนเทือกเขาเสอีร์
แก่ เอซาวเป็ นกรรมสิ ทธิI แต่ ยาโคบและลูกหลานของเขาได้ ลงไปในอียปิ ต์
โยชูวาจึงเริ9 มให้ภาพรวมแบบกระชับเกี9ยวกับประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอลจนถึง
เวลานั)น เขาหมายเหตุวา่ นี9เป็ น “พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลตรัสดังนี)วา่ ” เห็นได้ชดั ว่า
พระเจ้าได้ทรงดลใจเรื9 องนี)แก่โยชูวา และอาจตรัสผ่านเขาโดยตรงเลยด้วยซํ)า ภาพรวมนี)เริ9 มต้น
ขึ)นโดยการเล่าย้อนว่าบรรพบุรุษของพวกเขาได้ “อยูฟ่ ากแม่น) าํ ข้างโน้น” ในกาลดึกดําบรรพ์ นัน9
คือ เดิมทีพวกเขาได้อาศัยอยูบ่ นอีกฝั9งหนึ9งของแม่น) าํ ยูเฟรติส กล่าวอย่างเจาะจงก็คือ นี9คือเทราห์
บิดาของอับราฮัมและนาโฮร์ มีการออกความเห็นแบบทิ9มแทงไว้วา่ คนเหล่านี)ได้ “ปรนนิบตั ิพระ
อื9น” พระเจ้าจึงตรัสต่อไปว่าพระองค์ทรงนําอับราฮัมบิดาของพวกเขามาจากที9นน9ั ทรงนําเขา
ผ่านดินแดนคานาอัน และทําให้เขามีลูกหลานทวีมากขึ)นผ่านทางอิสอัค ลูกหลานของเขาผ่าน
ทางยาโคบได้อาศัยอยูใ่ นเขตแดนนั)น นัน9 คือ เอซาว์ในภูเขาเสอีร์แต่ยาโคบลงเอยในอียปิ ต์
ยชว 24:5-7
และเราได้ ใช้ โมเสสกับอาโรนมา และเราได้ ให้ ภยั พิบัตเิ กิดแก่ อยี ปิ ต์
ด้ วยสิงทีเ รากระทําท่ามกลางเขานั!น และภายหลังเราได้ นําเจ้ าทั!งหลายออกมา 6 แล้วเราก็นํา
บรรพบุรุษของเจ้ าออกจากอียปิ ต์ และเจ้ าทั!งหลายมาถึงทะเล และชาวอียปิ ต์ ได้ ไล่ตามบรรพบุรุษ
ของเจ้ าทั!งหลายด้ วยรถรบและพลม้ ามาถึงทะเลแดง 7 และเมือ เขาร้ องทูลต่ อพระเยโฮวาห์
พระองค์กบ็ ันดาลให้ ความมืดเกิดขึน! ระหว่ างเจ้ าทั!งหลายและชาวอียปิ ต์ และกระทําให้ ทะเลท่ วม
มิดเขา นัยน์ ตาของเจ้ าทั!งหลายได้ เห็นสิ งทีเ รากระทําในอียปิ ต์ และเจ้ าทั!งหลายอยู่ในถิน
ทุรกันดารช้ านาน

พระเจ้าทรงเล่าย้อนต่อไปสั)นๆถึงการอัศจรรย์ต่างๆในการช่วยพวกเขาให้รอดพ้นออกมา
จากอียปิ ต์
ยชว 24:8-10
และเราก็นําเจ้ าทั!งหลายมาทีแ ผ่ นดินของคนอาโมไรต์ ซึงอยู่ทฟี าก
แม่ นํา! จอร์ แดนข้ างโน้ น เขาสู้ รบกับเจ้ าทั!งหลาย และเราได้ มอบเขาไว้ ในมือของเจ้ า และเจ้ าทั!ง
หลายยึดครองแผ่ นดินของเขาและเราก็ทาํ ลายเขาให้ พ้นหน้ าเจ้ า 9 คราวนั!นบาลาคบุตรชายศิป
โปร์ กษัตริย์เมืองโมอับได้ ลกุ ขึน! ต่ อสู้ กบั อิสราเอล เขาใช้ ให้ ไปตามบาลาอัมบุตรชายเบโอร์ มาให้
แช่ งเจ้ าทั!งหลาย 10 แต่ เราไม่ ฟังบาลาอัม เพราะฉะนั!นเขาจึงอวยพรเจ้ าทั!งหลายเรือยไป ดังนั!น
เราจึงช่ วยเจ้ าให้ พ้นมือของเขา
พระเจ้าทรงเตือนความจําพวกเขาต่อไปถึงชัยชนะหลายครั)งของพวกเขาโดยพระหัตถ์
ของพระองค์เหนือคนอาโมไรต์ คนโมอับและบาลาอัม
ยชว 24:11-13
และเจ้ าทั!งหลายข้ ามแม่ นํา! จอร์ แดน มาทีเ มืองเยรีโค และชาวเมือง
เยรีโคต่ อสู้ กบั เจ้ า และคนอาโมไรต์ คนเปริสซี คนคานาอัน คนฮิตไทต์ คนเกอร์ กาชี คนฮีไวต์
และคนเยบุส และเราได้ มอบเขาไว้ ในมือของเจ้ าทั!งหลาย 12 และเราได้ ใช้ ตัวต่ อไปข้ างหน้ าเจ้ า
ทั!งหลาย ซึงขับไล่กษัตริย์ท!งั สองของชาวอาโมไรต์ ไปเสียให้ พ้นหน้ าเจ้ า ไม่ ใช่ ด้วยดาบหรือด้ วย
ธนูของเจ้ า 13 เราได้ ยกแผ่ นดินซึงเจ้ าไม่ ได้ เหนือยกายบนนั!น และยกเมืองซึงเจ้ าทั!งหลายไม่ ต้อง
สร้ างให้ แก่เจ้ าและเจ้ าทั!งหลายได้ เข้าอยู่ เจ้ าได้ กนิ ผลของสวนองุ่นและสวนมะกอกเทศซึงเจ้ าไม่
ต้ องปลูก'
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงเตือนความจําพวกเขาผ่านทางโยชูวาต่อไปอีกถึงการพิชิตอันเปี9 ยม
ด้วยชัยชนะของพวกเขาเหนือชนชาติคานาอันทั)งหลายในแผ่นดินนั)น นอกจากนี) พระเจ้าทรงใช้
สิ9 งมีชีวติ ขนาดเล็กจิaวอย่างตัวต่อเพื9อขับไล่พวกศัตรู ของพวกเขาออกไป มีหลายครั)งที9ชนชาติ
อิสราเอลไม่ตอ้ งสู ้เลยด้วยซํ)า พระองค์จึงประทาน “แผ่นดินซึ9งเจ้าไม่ได้เหนื9อยกายบนนั)น และ
ยกเมืองซึ9งเจ้าทั)งหลายไม่ตอ้ งสร้างให้แก่เจ้าและเจ้าทั)งหลายได้เข้าอยู”่ ให้แก่ชนชาติอิสราเอล
นอกจากนี)พระองค์ยงั ประทานสวนองุ่นที9พวกเขามิได้ปลูกแต่ได้รับประทานให้แก่พวกเขาด้วย
ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าพระพรที9พระเจ้าได้ประทานให้แก่ชนชาติอิสราเอลนั)นยิง9 ใหญ่จริ งๆ
ยชว 24:14-15
เหตุฉะนั!น บัดนีจ! งยําเกรงพระเยโฮวาห์ และปรนนิบัติพระองค์
ด้ วยความจริงใจและด้ วยความจริง จงทิง! พระเหล่านั!นซึงบรรพบุรุษของท่ านได้ เคยปรนนิบัติที

ฟากแม่ นํา! ข้างโน้ น และในอียปิ ต์ เสี ย และท่ านทั!งหลายจงปรนนิบัติพระเยโฮวาห์ 15 และถ้ าท่าน
ไม่เต็มใจทีจ ะปรนนิบัติพระเยโฮวาห์ ท่านทั!งหลายจงเลือกเสี ยในวันนีว! ่าท่ านจะปรนนิบัติผู้ใด
จะปรนนิบัติพระซึงอยู่ฟากแม่ นํา! ข้ างโน้ นทีบ รรพบุรุษของท่ านได้ เคยปรนนิบัติ หรือพระของ
คนอาโมไรต์ ในแผ่ นดินซึงท่ านอาศัยอยู่ แต่ ส่วนข้ าพเจ้ าและครอบครัวของข้ าพเจ้ า เราจะปรนนิ
บัติพระเยโฮวาห์ "
โยชูวาจึงกําชับคนอิสราเอลอย่างเข้มงวดว่า “เหตุฉะนั)น บัดนี)จงยําเกรงพระเยโฮวาห์และ
ปรนนิบตั ิพระองค์ดว้ ยความจริ งใจและด้วยความจริ ง” คํากําชับนั)นยังมีผลจนถึงวันนี) ที9น่าสนใจ
คือคําที9แปลว่า ความจริงใจ (ทามิย์ม) มันมีความหมายว่า 'ความสมบูรณ์' หรื อ 'ความครบถ้วน'
ความหมายก็คือ การปรนนิบตั ิองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าหมดทั)งตัว นัน9 คือ อย่างสุ ดจิตสุ ดใจของพวกเขา
นอกจากนี)พวกเขาจะต้องทําเช่นนั)น “ด้วยความจริ ง” ความจริ งใจและความร้อนรนที9ไม่มีความ
จริ งนั)นก็ยงั เป็ นการละทิ)งความจริ งอยูด่ ี โยชูวาจึงเตือนสติคนอิสราเอลให้ทิ)งพระเหล่านั)นที9พวก
เขาเคยปรนนิบตั ิในอียปิ ต์เสี ย เท่าที9เป็ นไปได้ คนอิสราเอลในขณะนั)นมิได้กาํ ลังนมัสการบรรดา
รู ปเคารพดังกล่าวอย่างเปิ ดเผย แม้กระนั)น โยชูวาก็สงสัยว่าพวกเขาแอบทําแบบนั)นอยูแ่ ละรู ้วา่
พวกเขามีแนวโน้มที9จะทําเรื9 องดังกล่าว เขาจึงเตือนพวกเขาอย่างเข้มงวดในเมื9อพวกเขาอาจถูก
ลองใจให้ทาํ เรื9 องพรรค์น) นั อย่างแน่นอน
เขาเตือนต่อไปอีกว่า “และถ้าท่านไม่เต็มใจที9จะปรนนิบตั ิพระเยโฮวาห์” ความหมายก็คือ
ว่า หากพวกเขาถือว่ามันเป็ นเรื9 องยากลําบากหรื อเป็ นภาระหนักที9จะปรนนิบตั ิองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
“ท่านทั)งหลายจงเลือกเสี ยในวันนี)วา่ ท่านจะปรนนิบตั ิผใู ้ ด” โยชูวาวอนคนอิสราเอลให้ตดั สิ นใจ
ว่าพวกเขาจะปรนนิบตั ิผใู ้ ด พวกเขาสามารถเลือกที9จะปรนนิบตั ิบรรดารู ปเคารพของคนไม่
นับถือพระเจ้าที9เทราห์ปรนนิบตั ิบนอีกฝั9งหนึ9งของแม่น) าํ ยูเฟรติสก็ได้ พวกเขาสามารถเลือกที9จะ
ปรนนิบตั ิรูปเคารพเหล่านั)นของคนอาโมไรต์ผซู ้ 9 ึ งแผ่นดินของคนเหล่านั)นพวกเขาเพิ9งพิชิตมาได้
หมาดๆก็ได้ อย่างไรก็ตาม โยชูวามีเรื9 องที9จะประกาศ “แต่ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้า
เราจะปรนนิบตั ิพระเยโฮวาห์” การตัดสิ นใจนั)นยังมีอยูจ่ นถึงวันนี)สาํ หรับทุกคนที9ออกพระนาม
ของพระคริ สต์
ยชว 24:16-18
ฝ่ ายประชาชนทั!งหลายจึงตอบว่ า "ขอพระเจ้ าอย่ ายอมให้ ข้าพเจ้ า
ทั!งหลายละทิง! พระเยโฮวาห์ ไปปรนนิบัติพระอืน เลย 17 เพราะพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของข้ าพเจ้ า
ทั!งหลาย พระองค์น!ันทรงนําข้ าพเจ้ าทั!งหลายและบรรพบุรุษของข้ าพเจ้ าขึน! มาจากแผ่นดิน

อียปิ ต์ และออกจากเรือนทาสนั!น และเป็ นผู้ทรงกระทําหมายสํ าคัญยิง ใหญ่ ท!งั หลายท่ ามกลาง
สายตาของพวกข้ าพเจ้ า และทรงคุ้มครองข้ าพเจ้ าทั!งหลายไว้ ตลอดทางทีข ้ าพเจ้ าได้ เดินไป และ
ท่ามกลางชนชาติท!งั หลายซึงพวกข้ าพเจ้ าผ่ านไป 18 และพระเยโฮวาห์ ทรงขับไล่ชนชาติท!งั
หลายออกไปให้ พ้นหน้ าข้าพเจ้ า คือคนอาโมไรต์ ผู้ซึงอยู่ในแผ่ นดินนั!น เพราะฉะนั!นข้าพเจ้ าทั!ง
หลายจะปรนนิบัติพระเยโฮวาห์ ด้วย เพราะว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ าของข้ าพเจ้ าทั!งหลาย"
พวกผูน้ าํ ของอิสราเอลที9มาประชุมกันตอบกลับไปว่า “ขอพระเจ้าอย่ายอมให้ขา้ พเจ้าทั)ง
หลายละทิ)งพระเยโฮวาห์ไปปรนนิบตั ิพระอื9นเลย” พวกเขากล่าวยอมรับว่าพระเจ้าได้ทรงช่วย
พวกเขาให้รอดพ้นและประทานแผ่นดินนั)นให้แก่พวกเขาแล้ว ด้วยเหตุน) ีพวกเขาจึงรับปากว่า
“ข้าพเจ้าทั)งหลายจะปรนนิบตั ิพระเยโฮวาห์ดว้ ย เพราะว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าของข้าพเจ้าทั)ง
หลาย”
ยชว 24:19-20
แต่ โยชู วากล่าวแก่ประชาชนว่ า "ท่ านทั!งหลายจะปรนนิบัติพระเย
โฮวาห์ ไม่ ได้ ด้ วยว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ าบริสุทธิI พระองค์ ทรงเป็ นพระเจ้ าหวงแหน
พระองค์จะไม่ ทรงอภัยการละเมิดหรือความบาปของท่ าน 20 ถ้ าท่ านทั!งหลายละทิง! พระเยโฮ
วาห์ ไปปรนนิบัติพระอืน แล้วพระองค์ จะทรงหันกลับและกระทําอันตรายแก่ท่าน และผลาญ
ท่านเสี ย หลังจากทีพ ระองค์ ทรงกระทําดีต่อท่ านแล้ว"
โยชูวายังไม่ปักใจเชื9ออยูด่ ี เขาเตือนว่าคนอิสราเอลไม่สามารถปรนนิบตั ิองค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าได้ “ท่านทั)งหลายจะปรนนิบตั ิพระเยโฮวาห์ไม่ได้ ด้วยว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าบริ สุทธิ:
พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าหวงแหน” พระเจ้าจะไม่ทรงอภัยการละเมิดหรื อความบาปของพวกเขา
อย่างง่ายๆ โยชูวายังสงสัยอยูล่ ึกๆว่าในไม่ชา้ คนอิสราเอลจะถูกล่อลวงโดยบรรดาพระต่างด้าวที9
เป็ นรู ปเคารพซึ9 งอยูท่ ่ามกลางแผ่นดินนั)น (และอาจอยูท่ ่ามกลางพวกเขาเลยด้วย) ด้วยเหตุน) ี เขา
จึงเตือนเป็ นนัยๆว่าถ้าพวกเขาละทิง) องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและปรนนิบตั ิพระต่างด้าวเหล่านั)น พระเย
โฮวาห์พระเจ้าก็จะทรงหันมาเล่นงานพวกเขาและพิพากษาพวกเขาอย่างรุ นแรง โดยเฉพาะหลัง
จากสิ9 งดีท) งั ปวงที9พระองค์ได้ทรงกระทําเพื9อพวกเขาแล้ว
ยชว 24:21-24
และประชาชนกล่าวแก่ โยชู วาว่ า "หามิได้ แต่ ข้าพเจ้ าทั!งหลายจะ
ปรนนิบัติพระเยโฮวาห์ " 22 แล้วโยชู วากล่าวแก่ประชาชนว่ า "ท่านทั!งหลายเป็ นพยานปรักปรํา
ตนเองว่ า ท่านได้ เลือกพระเยโฮวาห์ เพือ ปรนนิบัติพระองค์นะ" และเขากล่ าวว่ า "ข้ าพเจ้ าทั!ง

หลายเป็ นพยาน" 23 ท่านจึงกล่าวว่ า "เพราะฉะนั!น บัดนีจ! งทิง! พระอืน ซึงอยู่ในหมู่พวกท่ านนั!น
เสี ย และโน้ มจิตใจของท่ านเข้ าหาพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของอิสราเอล" 24 และประชาชนกล่าวแก่
โยชู วาว่า "ข้ าพเจ้ าทั!งหลายจะปรนนิบัติพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของข้ าพเจ้ า และเชือฟังพระ
สุ รเสี ยงของพระองค์ "
บรรดาผูน้ าํ ของประชาชนซึ9งอาจยิม) แหยๆและรู ้สึกฟ้ องใจเพราะคําพูดทิ9มแทงใจของโย
ชูวาจึงตอบกลับไปว่า “หามิได้ แต่ขา้ พเจ้าทั)งหลายจะปรนนิบตั ิพระเยโฮวาห์” ซึ9งโยชูวาก็
หมายเหตุไว้วา่ “ท่านทั)งหลายเป็ นพยานปรักปรําตนเองว่า ท่านได้เลือกพระเยโฮวาห์ เพื9อ
ปรนนิบตั ิพระองค์นะ” คนอิสราเอลก็ยอมรับการเป็ นพยานนั)น
โยชูวาจึงเตือนสติพวกเขาให้ “ทิ)งพระอื9นซึ9งอยูใ่ นหมู่พวกท่านนั)นเสี ย และโน้มจิตใจ
ของท่านเข้าหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอล” แม้วา่ พวกเขามิได้ยอมรับว่าทําแบบนั)นอย่าง
เปิ ดเผย แต่โยชูวาก็สงสัยว่ามีการแอบนับถือรู ปเคารพอยูใ่ นอิสราเอล รู ปเคารพเหล่านั)นอาจถูก
แอบเก็บมาจากการพิชิตเมืองต่างๆ หรื ออาจถูกเก็บมาตั)งแต่สมัยตอนที9พวกเขาออกมาจากอียปิ ต์
ด้วยซํ)า แต่เขาก็สงสัยว่ามีรูปเคารพอยูท่ ่ามกลางพวกเขาจริ งๆ กระนั)นพวกผูน้ าํ ของประชาชนซึ9 ง
อาจไม่มีการรับรู ้ฝ่ายวิญญาณแบบโยชูวาก็ปฏิญาณอย่างเปิ ดเผยที9จะปรนนิบตั ิองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
และเชื9อฟังพระสุ รเสี ยงของพระองค์
ยชว 24:25-28
ดังนั!นโยชู วาก็ได้ กระทําพันธสั ญญากับประชาชน และวางกฎ
เกณฑ์ และกฎให้ แก่ เขาในวันนั!นทีเ มืองเชเคม 26 และโยชู วาก็จารึกถ้ อยคําเหล่านีไ! ว้ในหนังสื อ
พระราชบัญญัติของพระเจ้ า และท่ านได้ เอาก้อนหินใหญ่ ต!ังไว้ ทใี ต้ ต้นโอ๊กทีใ นสถานบริสุทธิIแห่ ง
พระเยโฮวาห์ 27 และโยชู วากล่าวแก่ประชาชนทั!งปวงว่ า "ดูเถิด ศิลาก้อนนีจ! ะเป็ นพยาน
ปรักปรําเรา เพราะศิลานีไ! ด้ ยนิ พระวจนะทั!งสิ!นแห่ งพระเยโฮวาห์ ซึงตรัสแก่เรา จึงจะเป็ นพยาน
ปรักปรําท่ าน เกลือกว่ าท่ านจะปฏิเสธพระเจ้ าของท่ าน" 28 แล้วโยชู วาก็ปล่อยให้ ประชาชนกลับ
ไปยังทีม รดกของตนทุกคน
โยชูวาจึงทําพันธสัญญาหนึ9งเพื9อจุดประสงค์น) นั และบันทึกมันไว้เป็ นภาคผนวกเข้ากับ
พระราชบัญญัติ เขาจึงเอาหินใหญ่กอ้ นหนึ9งมาและตั)งมันไว้ใต้ตน้ โอ๊กต้นหนึ9งในเมืองเชเคมเพื9อ
เป็ นอนุสรณ์ถึงคําปฏิญาณของพวกเขา มีหมายเหตุไว้ดว้ ยว่าต้นโอ๊กนี)อยูข่ า้ งๆพลับพลาซึ9งเห็น
ได้ชดั ว่าถูกตั)งขึ)นที9นน9ั เขาจึงอัญเชิญศิลานั)นให้เป็ นพยานถึงคําปฏิญาณของพวกเขาที9มีต่อ

พระเจ้าของพวกเขา “เกลือกว่าท่านจะปฏิเสธพระเจ้าของท่าน” พวกผูน้ าํ แห่งอิสราเอลจึงกลับ
ไปยังบ้านของตน
ยชว 24:29-30
อยู่มาภายหลังเหตุการณ์ เหล่านีโ! ยชู วาบุตรชายนูนผู้รับใช้ ของพระ
เยโฮวาห์ กส็ ิ!นชีวติ มีอายุหนึงร้ อยสิ บปี 30 และเขาก็ฝังท่ านไว้ ในทีด นิ มรดกของท่ านทีเ มืองทิม
นาทเสราห์ ซึงอยู่ในแดนเทือกเขาแห่ งเอฟราอิม ทิศเหนือของยอดเขากาอัช
หลังจากนั)นไม่นานโยชูวาก็สิ)นชีวติ เมื9ออายุหนึ9งร้อยสิ บปี เขาถูกฝังไว้ในที9ดินของตนใน
แดนเทือกเขาเอฟราอิม คําจารึ กสั)นๆถูกหมายเหตุไว้วา่ เขาเป็ น “ผูร้ ับใช้ของพระเยโฮวาห์”
ยชว 24:31
คนอิสราเอลได้ ปรนนิบัติพระเยโฮวาห์ ตลอดสมัยของโยชู วา และ
ตลอดสมัยของพวกผู้ใหญ่ ผู้มอี ายุยนื นานกว่ าโยชู วา ผู้ซึงได้ ทราบถึงบรรดาพระราชกิจซึงพระ
เยโฮวาห์ ทรงกระทําเพือ อิสราเอล
แม้มิได้ระบุไว้ แต่อาจเป็ นได้วา่ ซามูเอลเป็ นคนเขียนย่อหน้าสุ ดท้ายนี)เข้ากับหนังสื อโยชู
วาเพื9อเป็ นบทส่ งท้าย มีหมายเหตุไว้วา่ คนอิสราเอลจึง “ปรนนิบตั ิพระเยโฮวาห์ตลอดสมัยของโย
ชูวา และตลอดสมัยของพวกผูใ้ หญ่ผมู ้ ีอายุยนื นานกว่าโยชูวา” น่าเศร้าที9มนั บอกเป็ นนัยว่าหลัง
จากนั)นไม่นานพวกเขากลับทําสิ9 งที9ตรงกันข้าม
ยชว 24:32-33
กระดูกของโยเซฟซึงชนอิสราเอลนํามาจากอียปิ ต์ น!ัน เขาฝังไว้ ที
เมืองเชเคม ในส่ วนทีด นิ ซึงยาโคบซื!อไว้ จากลูกหลานของฮาโมร์ บิดาของเชเคมเป็ นเงินหนึงร้ อย
แผ่ น ทีน ีต! กเป็ นมรดกของลูกหลานโยเซฟ 33 และเอเลอาซาร์ บุตรชายของอาโรนก็สิ!นชีวติ และ
เขาฝังศพท่านไว้ ในเนินเขาซึงเป็ นของฟี เนหัสบุตรชายของท่ าน ซึงได้ มอบไว้ ให้ เขาในแดนเทือก
เขาเอฟราอิม
มีหมายเหตุสุดท้ายเกี9ยวกับการฝังกระดูกของโยเซฟ ตามคําขอของเขาในปฐมกาล 50:25
(และความเชื9อฟังของโมเสสในเรื9 องนั)นซึ9งถูกบันทึกไว้ในอพยพ 13:19) กระดูกของโยเซฟถูก
ฝังไว้ในที9สุดที9เมืองเชเคม มีหมายเหตุเพิ9มเติมอีกว่าที9ดินผืนนั)นได้ถูกยาโคบซื)อไว้เมื9อกว่าสาม
ร้อยปี ก่อนหน้านั)นเป็ นเงินหนึ9งร้อยแผ่น ดู ปฐมกาล 33:19 ที9ดินผืนนั)นจึงกลายเป็ นส่ วนหนึ9ง
ของมรดกของตระกูลโยเซฟ มีหมายเหตุสุดท้ายกล่าวถึงการสิ) นชีวติ และการฝังศพของเอเลอา

ซาร์ บุตรชายของอาโรนและการที9เขาถูกฝังไว้ในเนินเขาแห่งหนึ9งซึ9งเป็ นของฟี เนหัสบุตรชาย
ของเขาที9แดนเทือกเขาเอฟราอิม

