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หนงัสือโยชูวา
บทนําสู่หนังสือโยชูวา: หนังสือโยชูวาเล่าเรื�องต่อจากหนังสือกนัดารวิถีและหนังสือพระ

ราชบญัญติั นาํเสนอการสู้รบต่างๆขณะที�ชนชาติอิสราเอลเข้าไปและพิชิตแผ่นดินนั)นที�พระเจ้า
ทรงสัญญาไว้กบัพวกเขานานมาแล้ว จะว่าไปแล้วมนักเ็หมือนกบัชีวิตคริสเตียนและการสู้รบ
ต่างๆและชัยชนะทั)งหลายของมนั เท่าที�เป็นไปได้ผู้แต่งคือ โยชูวา บิชอปอัชเชอร์เชื�อว่าหนังสือ
เล่มนี)ถูกเขียนขึ)นในปี 1451 ก่อน ค.ศ. หนังสือเล่มนี)ประกอบด้วยเนื)อหาสามส่วน นั�นคือ (1) 
การพิชิตแผ่นดินนั)นในบทที� 1-12; (2) การแบ่งแผ่นดินนั)นเป็นมรดกสาํหรับแต่ละตระกลูใน
บทที� 13-21; (3) และคาํปรึกษาสุดท้ายและการสิ)นชีวิตของโยชูวาในบทที� 22-24

*****

ภาพรวมของโยชูวา 1: ในฐานะบทนาํสู่หนังสือเล่มนี) โยชูวาเริ�มต้นตรงที�หนังสือพระ
ราชบญัญติัค้างไว้ บทนี)แบ่งย่อยได้ดังนี) (1) การที�พระเจ้าทรงแต่งตั)งโยชูวาให้สืบทอดตาํแหน่ง
ของโมเสสในข้อ 1-4; (2) พระสัญญาของพระเจ้าที�จะช่วยเหลือโยชูวาในข้อ 5-9; (3) การเตรียม
การต่างๆเพื�อข้ามแม่นํ)าจอร์แดนในข้อ 10-15 และ (4) ชนอิสราเอลปฏิญาณว่าจะเชื�อฟังโยชูวา
ในข้อ 16-18

ยชว 1:1-4 อยู่มาเมื�อโมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์สิ!นชีวติแล้ว พระเยโฮ
วาห์ตรัสกบัโยชูวาบุตรชายนูนผู้รับใช้ของโมเสสว่า 2 "โมเสสผู้รับใช้ของเราสิ!นชีวติแล้ว ฉะนั!น
บัดนี!จงลกุขึ!น ยกข้ามแม่นํ!าจอร์แดนนี! ทั!งเจ้าและชนชาตินี!ทั!งหมดไปยงัแผ่นดินซึ�งเรายกให้แก่
เขาทั!งหลาย คอืแก่คนอสิราเอล 3 ทุกๆตําบลถิ�นที�ฝ่าเท้าของเจ้าทั!งหลายจะเหยยีบลง เราได้ยกให้
แก่เจ้าทั!งหลาย ดงัที�เราได้ตรัสไว้กบัโมเสส 4 ตั!งแต่ถิ�นทุรกนัดารและภูเขาเลบานอนนี!ไกลไป
จนถึงแม่นํ!าใหญ่ คอืแม่นํ!ายูเฟรตสิ แผ่นดินทั!งหมดของคนฮิตไทต์ ถงึทะเลใหญ่ทางทศิตะวนั
ตก จะเป็นอาณาเขตของเจ้า

ช่วงเวลาถูกระบุโดยตรง โมเสสสิ)นชีวติแลว้ พระเจา้จึงตรัสกบั “โยชูวาบุตรชายนูนผูรั้บ
ใชข้องโมเสส” พระเจา้ทรงสั9งโยชูวาใหน้าํคนอิสราเอลขา้มแม่นํ)าจอร์แดนและทรงสัญญาวา่จะ
ยก “ทุกๆตาํบลถิ9นที9ฝ่าเทา้ของเจา้ทั)งหลายจะเหยยีบลง” ใหแ้ก่พวกเขา นั9นรวมถึงเขตแดนเหนือ



ขึ)นไปถึงเลบานอน แม่นํ)ายเูฟรติสไปถึงทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ แผน่ดินของคนฮิตไทตซึ์9งไม่
ไดถู้กนิยามในทางภูมิศาสตร์แต่น่าจะเป็นดินแดนคานาอนั ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางทิศตะวนั
ตก โดยน่าจะเป็นแผ่นดินบาชานและโมอบับนฝั9งตะวนัออกซึ9งน่าจะเป็นที9ๆพวกเขาอยูข่ณะนั)น 
และเขตแดนตอนใต ้(เนเกฟ) ซึ9งพวกเขามาจากที9นั9น

พระเจา้ทรงสัญญากบัโยชูวาต่อไปวา่ไม่มีใครจะสามารถตา้นทานเขาไดต้ลอดชีวติที9
เหลือของเขา นอกจากนี)  พระเจา้ทรงสัญญากบัเขาอีกว่า “เราอยูก่บัโมเสสมาแลว้ฉนัใด เราจะอยู่
กบัเจา้ฉนันั)น” พระองคท์รงสัญญาอีกว่า “เราจะไม่ละเลยหรือละทิ)งเจา้เสีย” พระสัญญาขอ้หลงั
นี)ไดถู้กกล่าวไปแลว้ในพระราชบญัญติั 31:6-8 มนัยงัมีผลจนถึงวนันี)สาํหรับประชากรของ
พระเจา้ดงัที9บนัทึกไวใ้นฮีบรู 13:5

ยชว 1:5-7 ไม่มผู้ีใดจะยนืหยดัต่อหน้าเจ้าได้ตลอดชีวติของเจ้า เราอยู่กบั
โมเสสมาแล้วฉันใด เราจะอยู่กบัเจ้าฉันนั!น เราจะไม่ละเลยหรือละทิ!งเจ้าเสีย 6 จงเข้มแขง็และ
กล้าหาญเถดิ เพราะเจ้าจะกระทาํให้ชนชาตินี!แบ่งมรดกในแผ่นดินนั!น ซึ�งเราปฏญิาณไว้กบั
บรรพบุรุษของเขาทั!งหลายว่าจะยกให้เขา 7 เพยีงแต่จงเข้มแขง็และกล้าหาญยิ�งเถิด ระวงัที�จะ
กระทาํตามพระราชบัญญัตทิั!งหมดซึ�งโมเสสผู้รับใช้ของเราได้บัญชาเจ้าไว้นั!น อย่าหลกีเลี�ยงจาก
พระราชบัญญัตินั!นไปทางขวามอืหรือทางซ้าย เพื�อว่าเจ้าจะไปในถิ�นฐานใด เจ้าจะได้รับความ
สําเร็จอย่างดี

นี9เป็นครั)งแรกในสี9ครั) งที9แตกต่างกนัไปที9พระเจา้ตรัสสั9งโยชูวาวา่ “จงเขม้แขง็และกลา้
หาญเถิด” คาํกาํชบันี)หมายถึงพละกาํลงัทางศีลธรรม จิตวญิญาณ ความคิดและอารมณ์ แมว้า่
พระเจา้ประทานพละกาํลงัอยา่งแน่นอน แต่ตรงนี)พระองคท์รงสั9งผูน้าํของพระองคใ์หเ้ป็นคน
เขม้แขง็ ขอ้ความตรงนี)สอดคลอ้งกบัเอเฟซสั 6:10 แทนที9จะดาํเนินในเส้นทางที9เจอกบัการต่อ
ตา้นนอ้ยที9สุด พระเจา้กลบัสั9งโยชูวาใหเ้ขม้แขง็และกลา้หาญ

ความกลา้หาญไม่ใช่การไปโดยปราศจากความกลวั แต่มนัคือการไปเผชิญหนา้กบัความ
กลวั มนัคือความแขง็แกร่งแห่งอุปนิสัยและความเป็นผูใ้หญ่ฝ่ายวญิญาณ พระเจา้ตรัสซํ) าพระ
บญัชาเดิมนี) อีกครั) งเพื9อเนน้ความสาํคญัชดัเจน โยชูวาไม่เพียงมีหนา้ที9แบ่งแผน่ดินนั)นท่ามกลาง
ตระกลูต่างๆในวนัขา้งหนา้เท่านั)น แต่เขายงัตอ้งการพละกาํลงัและความกลา้หาญเพื9อที9จะ “ระวงั



ที9จะกระทาํตามพระราชบญัญติัทั)งหมดซึ9งโมเสสผูรั้บใชข้องเราไดบ้ญัชาเจา้ไวน้ั)น” บ่อยครั) งที9
มนัไม่ง่ายที9จะเชื9อฟังพระเจา้ มนัอาจตอ้งอาศยักาํลงัเขม้แขง็และความกลา้หาญ

นอกจากนี)  พระเจา้ทรงกาํชบัเขาวา่ “อยา่หลีกเลี9ยงจากพระราชบญัญติันั)นไปทางขวามือ
หรือทางซา้ย เพื9อวา่เจา้จะไปในถิ9นฐานใด เจา้จะไดรั้บความสาํเร็จอยา่งดี” โยชูวาไดรั้บบญัชา
จากพระเจา้มิใหห้นัเหไปจากศนูยก์ลางแห่งนํ)าพระทยัที9ถูกเปิดเผยแลว้ของพระองค ์ผลลพัธ์กคื็อ
เขาจะจาํเริญในสิ9งใดกต็ามที9เขากระทาํ หลกัการกวา้งๆกวา่กคื็อวา่ การระวงัที9จะเชื9อฟังพระ
วจนะของพระเจา้นาํมาซึ9งพระพรและการช่วยใหจ้าํเริญของพระเจา้

ยชว 1:8 อย่าให้หนังสือพระราชบัญญตัินี!ห่างเหินไปจากปากของเจ้า แต่
เจ้าจงตรึกตรองตามนั!นทั!งกลางวนัและกลางคนื เพื�อเจ้าจะได้ระวงัที�จะกระทาํตามข้อความที�
เขยีนไว้นั!นทุกประการ แล้วเจ้าจะมคีวามจําเริญ และเจ้าจะสําเร็จผลเป็นอย่างดี 

พระเจา้จึงตรัสสั9งโยชูวาวา่ “อยา่ใหห้นงัสือพระราชบญัญติันี) ห่างเหินไปจากปากของ
เจา้” ความหมายกคื็อวา่ พระวจนะของพระเจา้จะตอ้งเป็นที9คุน้เคยต่อโยชูวาจนมนัอยูที่9ลิ)นของ
เขาเสมอ  พระเจา้จึงสั9งเขาให ้“ตรึกตรองตามนั)นทั)งกลางวนัและกลางคืน” ความคุน้เคยกบัพระ
วจนะของพระเจา้จนถึงขนาดที9วา่มนัเปลี9ยนแปลงพฤติกรรมของเรามาไดโ้ดยการตรึกตรองใน
พระวจนะนั)นทั)งกลางวนัและกลางคืน

คาํที9แปลวา่ ตรึกตรอง (ฮากาห์) มีความหมายวา่ ‘ครุ่นคิดหรือใคร่ครวญ’ ที9มีสื9อไวแ้ม้
มิไดก้ล่าวโดยตรงกคื็อขอ้สันนิษฐานเรื9องการซึมซบัพระวจนะของพระเจา้ไวจ้นถึงขนาดที9วา่
มนัชุ่มโชกเขา้ไปในใจของเรา นี9สื9อชดัเจนถึงการอ่านและศึกษาพระวจนะนั)น วลีที9วา่ “ทั)งกลาง
วนัและกลางคืน” นั)นน่าสนใจ คาํที9แปลวา่ กลางวนั (โยมมั) ไม่ใช่คาํที9ปกติแปลว่า ‘วนั’ แต่มนัมี
ความหมายวา่ ‘รายวนั’ หรือ ‘ประจาํวนั’ มนัมาพร้อมกบัคู่ตรงขา้มของมนัคือ กลางคืน

ความหมายที9สื9อออกมาแบบมากสุดของมนันั)นไม่ชดัเจน อยา่งไรกต็าม อยา่งนอ้ยที9สุด
มนักค็งเป็นการใชเ้วลาในพระวจนะของพระเจา้ทุกวนัและทุกเยน็ นี9สื9อถึงช่วงเวลาที9ใชก้บัพระ
วจนะของพระเจา้ในตอนเริ9มตน้ของวนัและตอนสิ)นสุดของวนั

เป้าหมายของการดูดซบัพระวจนะของพระเจา้เช่นนั)นกคื็อ “เพื9อเจา้จะไดร้ะวงัที9จะ
กระทาํตามขอ้ความที9เขียนไวน้ั)นทุกประการ” เฉพาะเมื9อพระวจนะของพระเจา้อิ9มไปทั9วความ
คิดของเรา โดยชุ่มโชกลงไปขา้งในใจของเรา เรากจ็ะกระทาํตามทุกสิ�งที9เขียนไวใ้นนั)นอยา่ง



แทจ้ริง ดาวดิกล่าวถึงเรื9องเดียวกนันี)อยา่งไพเราะในเพลงสดุดี 119:9, 11, 105 ต่อเมื9อพระวจนะ
ของพระเจา้ถูกดูดซึมจนถึงขนาดที9วา่มนัชุ่มโชกลงไปขา้งในใจของเรา พฤติกรรมของเรากจ็ะ
ถูกเปลี9ยนแปลง ยาตามใบสั9งของพระเจา้จนถึงวนันี)กคื็อ การตรึกตรองในพระวจนะของ
พระองคท์ั)งกลางวนัและกลางคืน

ผลลพัธ์ของการซึมซบัดงักล่าวกคื็อ “แลว้เจา้จะมีความจาํเริญ และเจา้จะสาํเร็จผลเป็น
อยา่งดี” เมื9อเราดูดซบัพระวจนะของพระเจา้โดยการตรึกตรองในนั)นทั)งกลางวนัและกลางคืนจน
เราประพฤติตามนั)นโดยสมบูรณ์ พระเจา้กท็รงสัญญาวา่วิถีทางของเราจะไดรั้บความจาํเริญและ
พระองคจ์ะประทานความสาํเร็จอยา่งดีให้

คาํที9แปลวา่ ความสําเร็จ (ซาคัล) มีความหมายวา่ ‘สติปัญญา’ หรือ ‘ความเขา้ใจ’ แน่ที
เดียวสติปัญญาเป็นสิ9งที9มาก่อนความสาํเร็จและความเจริญรุ่งเรือง อยา่งไรกต็าม แหล่งที9มา
สูงสุดของมนัคือ พระวจนะของพระเจา้

ยชว 1:9 เราสั�งเจ้าไว้แล้วมใิช่หรือว่า จงเข้มแขง็และกล้าหาญเถิด อย่าตกใจ
หรือคร้ามกลวัเลย เพราะว่าเจ้าไปในถิ�นฐานใด พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทรงสถิตกบัเจ้า"

อีกครั) งที9พระเจา้ทรงออกคาํสั9งใหเ้ขม้แขง็และกลา้หาญ นอกจากนี)  พระเจา้ทรงกาํชบัโย
ชูวาวา่ “อยา่ตกใจหรือคร้ามกลวัเลย”  แน่นอนวา่งานใหญ่ยกัษร์ออยูเ่บื)องหนา้ โยชูวาไดรั้บคาํ
สั9งใหพ้ิชิตและแบ่งแผน่ดินคานาอนัออกเป็นส่วนๆ คนคานาอนัจะไม่ยอมกลิ)งตวัและแกลง้ตาย
และคนอิสราเอลไดพ้ิสูจนต์วัแลว้วา่เป็นประชาชนที9นาํยาก แหล่งพละกาํลงัและความกลา้หาญ
ของเขากใ็หญ่ยิ9งจริงๆ “เพราะวา่เจา้ไปในถิ9นฐานใด พระเยโฮวาห์พระเจา้ของเจา้ทรงสถิตกบั
เจา้” คาํสั9งและหนา้ที9ๆพระเจา้ทรงมอบหมายแก่โยชูวาจึงเสร็จสมบูรณ์ เขาไดรั้บคาํสั9งต่างๆของ
ตนแลว้และมีทรัพยากรที9จะทาํใหค้าํสั9งเหล่านั)นสาํเร็จ

ยชว 1:10-11 แล้วโยชูวาบัญชาเจ้าหน้าที�ทั!งปวงของประชาชนว่า 11 "จงไปใน
ค่ายสั�งประชาชนว่า จงเตรียมเสบียงอาหารไว้ เพราะว่าภายในสามวนัท่านทั!งหลายจะต้องยก
ข้ามแม่นํ!าจอร์แดนนี! เพื�อเข้าไปยดึครองแผ่นดิน ซึ�งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่
ท่านให้ยดึครอง" โยชูวาจึงสั9งชนชาตินั)นใหเ้ตรียมเสบียงไวเ้พราะวา่ภายในสามวนัพวกเขาจะ
เริ9มปฏิบติัการขา้มแม่นํ)าจอร์แดน



ยชว 1:12-15 แล้วโยชูวาพูดกบัคนรูเบน คนกาด และคนตระกูลมนัสเสห์ครึ�ง
หนึ�งว่า 13 "จงจําคาํที�โมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์บัญชาท่านทั!งหลายไว้ว่า พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านทั!งหลายจัดที�พกัให้ท่าน และประทานแผ่นดินนี!แก่ท่าน 14 จงให้ภรรยาของ
ท่านทั!งหลาย ลูกเลก็ของท่าน และฝูงสัตว์ของท่านอยู่ในแผ่นดินซึ�งโมเสสยกให้ที�ฟากแม่นํ!า
จอร์แดนข้างนี! แต่ผู้ชายที�ชํานาญศึกทั!งหลายในพวกท่านต้องถอือาวุธข้ามไปเป็นทพัหน้า เพื�อ
ช่วยพี�น้องของตน 15 จนกว่าพระเยโฮวาห์จะประทานที�พกัให้แก่พี�น้องของท่าน ดงัที�ประทาน
แก่ท่าน ทั!งให้เขาได้ยดึครองแผ่นดินซึ�งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่เขา แล้วท่าน
จึงจะกลบัไปยงัแผ่นดินที�ท่านยดึครองและถือไว้เป็นกรรมสิทธิI คอืแผ่นดินซึ�งโมเสสผู้รับใช้ของ
พระเยโฮวาห์ได้ให้แก่พวกท่านฟากแม่นํ!าจอร์แดนข้างนี!ทางดวงอาทติย์ขึ!น"

โยชูวาจึงเตือนความจาํตระกลูรูเบน กาดและมนสัเสห์ครึ9 งตระกลูเกี9ยวกบัขอ้ตกลงของ
พวกเขาที9จะเขา้ร่วมในการสู้รบซึ9งจะเกิดขึ)นบนอีกฟากของแม่นํ)าจอร์แดน

ยชว 1:16-18 เขาทั!งหลายจึงตอบโยชูวาว่า "สิ�งสารพดัซึ�งท่านบัญชาแก่พวกเรา
เราจะกระทาํตาม ท่านจะให้พวกเราไปในที�ใดๆ เราจะไป 17 เราเชื�อฟังโมเสสในเรื�องทั!งปวง
อย่างไร เราจะเชื�อฟังท่านอย่างนั!น ขอเพยีงว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงสถติกบัท่าน ดงั
ที�พระองค์ได้สถิตกบัโมเสสกแ็ล้วกนั 18 ผู้ใดที�ขดัขนืคาํบัญชาของท่าน และไม่เชื�อฟังถ้อยคาํ
ของท่าน ไม่ว่าท่านจะบัญชาเขาอย่างไร ผู้นั!นจะต้องถึงตาย ขอเพยีงให้เข้มแขง็และกล้าหาญ
เถิด"

ทั)งสามตระกลูจึงตกลงที9จะปฏิบติัตามนั)นโดยกล่าวว่าผูใ้ดกต็ามในหมู่พวกเขาที9ไม่
ปฏิบติัตามคาํสั9งนี)จะถูกประหารชีวติ พวกเขากล่าวปิดทา้ยโดยหนุนใจโยชูวาวา่ “ขอเพียงใหเ้ขม้
แขง็และกลา้หาญเถิด”

*****

ภาพรวมของโยชูวา 2: เรื�องของนางราหับและพวกผู้สอดแนมถูกบนัทึกไว้ในที�นี) บทนี)
แบ่งย่อยได้ดังนี) (1) นางราหับต้อนรับและซ่อนตัวพวกผู้สอดแนมไว้ในข้อ 1-7; (2) ข้อตกลง
ของนางราหับกับพวกผู้สอดแนมในข้อ 8-21 และ (3) การกลบัมาของพวกผู้สอดแนมในข้อ 22-
24



ยชว 2:1 ต่อมาโยชูวาบุตรชายนูนได้ใช้ชายสองคนจากเมอืงชิทธิมเป็นการ
ลบัให้ไปสอดแนม กล่าวว่า "จงไปตรวจดูแผ่นดินนั!น และเมอืงเยรีโคด้วย" คนทั!งสองกไ็ป 
เข้าไปในเรือนของหญิงโสเภณคีนหนึ�งชื�อราหับ และพกัอยู่ที�นั�น

ขณะเดียวกนัโยชูวาส่งผูส้อดแนมสองคนจากค่ายพกัของตนบนฝั9งตะวนัออกของแม่นํ)า
จอร์แดน (ชิทธิม) ไป พวกเขาไดรั้บคาํสั9งใหไ้ปตรวจดูสถานการณ์รอบเมืองเยรีโค เมืองนั)นเป็น
อุปสรรคด่านแรกที9อยูอี่กฟากของแม่นํ)าจอร์แดนโดยตั)งอยูห่่างไปไม่ไกลนกัทางทิศตะวนัตก
ของแม่นํ)านั)น มนัมีป้อมปราการเขม้แขง็และเป็นศตัรูที9ยากจะโค่น พวกเขาจึงมาถึงบา้นของ
หญิงโสเภณีคนหนึ9งนามวา่ราหบัและพกัอยูที่9นั9น แมว้า่นางเป็นคนบาป แต่หญิงคนนี)กไ็ม่เพียง
กลายเป็นภาพของคริสตจกัรคนต่างชาติเพราะความเชื9อของนางเท่านั)น แต่ต่อมานางยงัเป็นตน้
ตระกลูของพระคริสตด์ว้ยเมื9อนางแต่งงานกบัสัลโมนแห่งตระกลูยดูาห์  บุตรของนางคือโบอาส 
ทวดของดาวดิ

ยชว 2:2-7 มคีนทูลกษตัริย์เมอืงเยรีโคว่า "ดูเถิด มชีายอสิราเอลบางคนเข้ามา
คนืนี! เพื�อจะสอดแนมดูแผ่นดิน" 3 ฝ่ายกษัตริย์เมอืงเยรีโคจึงใช้คนไปสั�งราหับว่า "จงส่งคน
เหล่านั!นซึ�งมาหาเจ้าในบ้านของเจ้าออกมาให้เรา เพราะเขามาเพื�อจะสอดแนมดูทั�วแผ่นดินของ
เรา" 4 แต่หญิงนั!นได้ซ่อนชายทั!งสองเสียแล้วจึงกล่าวว่า "มผู้ีชายมาหาข้าพเจ้าจริง แต่เขามา
จากไหนข้าพเจ้าไม่ทราบ 5 ต่อมาเมื�อจะปิดประตูเมอืงในเวลาพลบคํ�า คนเหล่านั!นกอ็อกไปแล้ว 
เขาไปทางไหนข้าพเจ้าไม่ทราบ จงรีบตามเขาไปเถดิ คงทนัเขา" 6 แต่หญิงนั!นได้พาคนทั!งสอง
ขึ!นบนหลงัคาแล้วซ่อนตัวเขาไว้ใต้ต้นป่านซึ�งวางลาํดับตากไว้ที�ดาดฟ้าบนหลงัคานั!น 7 เขาทั!ง
หลายกไ็ล่ตามคนทั!งสองไปทางแม่นํ!าจอร์แดนจนถึงท่าข้าม พอคนที�ไล่ตามนั!นออกไปแล้วเขาก็
ปิดประตูเมอืง

ข่าวเรื9องผูส้อดแนมทั)งสองไปถึงกษตัริยแ์ห่งเมืองเยรีโคอยา่งรวดเร็วซึ9 งเขาใชเ้จา้หนา้ที9
ไปจบักมุพวกเขาทนัที นางราหบักลบัตอบไปวา่นางไม่รู้วา่พวกเขาไปไหน นางคะยั)นคะยอพวก
เจา้หนา้ที9ใหค้น้หาพวกเขาดว้ยซํ) า จริงๆแลว้ก่อนหนา้นั)นนางไดซ่้อนตวัพวกเขาไวบ้นหลงัคา
บา้นของนางในกองตน้ป่านที9ถูกตากไวบ้นนั)น คณะคน้หาไล่ตามพวกเขาไปทางแม่นํ)าจอร์แดน
จนถึงท่าขา้ม ขณะนั)นเริ9มเป็นเวลากลางคืนแลว้ประตูเมืองจึงถูกปิด



ยชว 2:8-13 เมื�อชายทั!งสองคนยงัไม่นอนหญิงนั!นกข็ึ!นไปหาเขาบนหลงัคา 9 
กล่าวแก่ชายนั!นว่า "ดฉัินทราบแล้วว่า พระเยโฮวาห์ประทานแผ่นดินนี!แก่พวกท่าน ความคร้าม
กลวัต่อท่านได้ตกอยู่บนเราทั!งหลาย และบรรดาชาวแผ่นดินกค็รั�นคร้ามต่อท่าน 10 เพราะเราทั!ง
หลายได้ยนิเรื�องที�พระเยโฮวาห์ทรงกระทาํให้ทะเลแดงแห้งไปต่อหน้าท่านเมื�อท่านออกจาก
อยีปิต์ และเรื�องการที�ท่านได้กระทาํแก่กษตัริย์ทั!งสองของคนอาโมไรต์ ซึ�งอยู่ฟากแม่นํ!าจอร์แดน
ข้างโน้น คอืกษตัริย์สิโหนและโอก ผู้ซึ�งท่านทั!งหลายได้ทาํลายเสียสิ!น 11 เพราะเรื�องท่านนี!แหละ
พอเราได้ยนิข่าวนี! จิตใจของเรากล็ะลายไป ไม่มคีวามกล้าหาญเหลอือยู่ในสักคนหนึ�งเลย เพราะ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเป็นพระเจ้าของสวรรค์เบื!องบนและโลกเบื!องล่าง 12 ฉะนั!นบัดนี!
ขอท่านปฏญิาณให้ดิฉันในพระนามพระเยโฮวาห์ว่า เมื�อดิฉันได้สําแดงความเมตตาต่อท่านแล้ว 
ท่านจะแสดงความเมตตาต่อเรือนบิดาของดิฉันและให้มหีมายสําคญัอนัแน่นอนต่อกนั 13 และ
ขอไว้ชีวติบิดามารดา พี�น้องชายหญิง และทุกคนที�เป็นของวงศ์ญาตนีิ! ให้ชีวติเรารอดจากตาย"

อยา่งไรกต็าม ก่อนพวกผูส้อดแนมเขา้นอนคืนนั)น นางราหบัไดม้าหาพวกเขาและ
สารภาพวา่นางรู้วา่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงยกแผน่ดินนั)นใหแ้ก่พวกเขาแลว้และคนทั9วเขตแดน
นั)นต่างหวาดกลวัชนชาติอิสราเอล นางเล่าใหฟั้งวา่ชาวเมืองเยรีโคไดย้นิแลว้ถึงการเดินทางอนั
น่าอศัจรรยข์องพวกเขาจากอียปิตจ์นถึงบดันั)น การกระทาํกิจอนัน่าอศัจรรยข์องพระเจา้ปรากฏ
ชดัเจนในการที9วา่จิตใจของคนคานาอนัต่างละลายไปเมื9อไดย้นิเรื9องคนอิสราเอล น่าทึ9งตรงที9วา่
หญิงโสเภณีต่างชาติคนนี)กล่าวยอมรับวา่ “พระเยโฮวาห์พระเจา้ของท่านเป็นพระเจา้ของสวรรค์
เบื)องบนและโลกเบื)องล่าง”

นางจึงขอใหพ้วกผูส้อดแนมปฏิญาณต่อนางวา่จะสาํแดงความเมตตาต่อนางและ
ครอบครัวของนางเมื9อพวกเขาพิชิตเมืองนั)นแลว้ ความเชื9อของหญิงที9บาปหนาคนนี)โดดเด่น
จริงๆ นางไม่เพียงแสดงออกถึงความเชื9อในพระเยโฮวาห์พระเจา้เท่านั)น แต่ยงัเชื9อดว้ยวา่
พระองคจ์ะประทานชยัชนะใหแ้ก่คนอิสราเอลเหนือเมืองเยรีโคดว้ย ยิ9งไปกวา่นั)น พระเจา้ยงัได้
ทรงนาํผูส้อดแนมทั)งสองมาถึงบา้นของนางดว้ย

ยชว 2:14-16 ชายนั!นจึงตอบนางว่า "ชีวติของเราเพื�อชีวติของเจ้าน่ะหรือ ถ้าเจ้า
ไม่แพร่งพรายธุรกจินี!แก่ผู้ใด เราจะมคีวามเมตตาและจริงใจต่อเจ้า เมื�อพระเยโฮวาห์ประทาน
แผ่นดนินี!แก่เรา" 15 แล้วนางจึงเอาเชือกหย่อนเขาทั!งสองลงทางหน้าต่าง เพราะบ้านของนางตั!ง



อยู่ที�กาํแพงเมอืง นางอาศัยอยู่ในกาํแพง 16 นางจึงบอกเขาว่า "จงขึ!นไปบนภูเขา ด้วยเกรงว่าผู้ที�
ไล่ตามจะพบเข้า จงซ่อนตัวอยู่สามวนัจนกว่าผู้ที�ไล่ตามจะกลบั แล้วจึงค่อยออกเดินต่อไป"

พวกผูส้อดแนมตกลงที9จะไวชี้วตินางบนเงื9อนไขที9วา่ “ชีวติของเราเพื9อชีวติของเจา้” หาก
นางปกปิดเรื9องของพวกเขาไว ้พวกเขากจ็ะไวชี้วตินางเมื9อพวกเขาพิชิตเมืองนั)นได ้นางจึงหยอ่น
พวกเขาลงไปทางหนา้ต่างซึ9งตั)งอยูใ่นกาํแพงเมืองดว้ยเชือกเส้นหนึ9ง นางบอกพวกเขาใหไ้ปที9
ภูเขาในทิศทางที9ตรงขา้มกบัแม่นํ)าโดยขอใหพ้วกเขาซ่อนตวัอยูส่ามวนั

ยชว 2:17-21 ชายนั!นจึงพูดกบันางว่า "ฝ่ายเราจะไม่ให้ผดิคาํปฏญิาณซึ�งเจ้าได้
ให้เราปฏญิาณนั!น 18 ดูเถดิ เมื�อเรายกเข้ามาในแผ่นดินนี! เจ้าจงเอาด้ายแดงนี!ผูกไว้ที�หน้าต่างซึ�ง
เจ้าหย่อนเราลงไปนั!น และเจ้าจงรวบรวมบิดามารดา พี�น้อง และครัวเรือนของบิดาทั!งสิ!นเข้ามา
ไว้ในบ้าน 19 ถ้ามผู้ีใดออกไปที�ถนนนอกประตูบ้าน ให้โลหิตของผู้นั!นตกบนศีรษะของผู้นั!นเอง 
ฝ่ายเราไม่มคีวามผดิ แต่ถ้ามคีนหนึ�งคนใดยกมอืขึ!นทาํร้ายผู้ใดที�อยู่กบัเจ้าในเรือน ให้โลหิตของ
คนนั!นตกบนศีรษะของเราเถิด 20 แต่ถ้าเจ้าแพร่งพรายธุรกจิของเราแก่ผู้ใด เรากพ้็นจากคาํ
ปฏญิาณซึ�งเจ้าให้เราปฏญิาณไว้นั!น" 21 นางจึงกล่าวว่า "ให้เป็นไปตามคาํของท่านเถิด" แล้ว
นางกส่็งคนทั!งสองนั!นไป เขากไ็ป นางจึงเอาด้ายแดงผูกไว้ที�หน้าต่าง

พวกผูส้อดแนมจึงตกลงที9จะไวชี้วตินางโดยสั9งนางใหผ้กูดา้ยแดงไวที้9หนา้ต่างบา้นนาง
ตอนที9พวกเขาพชิิตเมืองนั)น พวกเขารับปากวา่นางและครอบครัวของนางจะปลอดภยัหากนาง
รักษาคาํพดู หากนางเปิดเผยตวัพวกเขาและเรื9องราวของพวกเขา พวกเขากจ็ะพน้จากคาํสัญญา
ของตน นางตอบตกลงและหลงัจากพวกเขาไปแลว้นางกผ็กูดา้ยแดงไวที้9หนา้ต่าง

ยชว 2:22-24 คนทั!งสองออกไปแล้วปีนขึ!นไปบนภูเขาพกัอยู่ที�นั�นสามวัน จนผู้
ที�ไล่ตามกลบั เพราะผู้ที�ไล่ตามนั!นได้ค้นหาอยู่ตลอดทางกไ็ม่พบ 23 ชายทั!งสองกล็งจากภูเขาอกี 
และข้ามไปหาโยชูวาบุตรชายนูน แล้วเล่าเหตุการณ์ทั!งสิ!นซึ�งเกดิแก่ตนให้ฟัง 24 และเขากล่าวแก่
โยชูวาว่า "พระเยโฮวาห์ทรงมอบแผ่นดินนั!นทั!งหมดไว้ในมอืเราแน่นอนแล้ว และยิ�งกว่านั!นอกี
บรรดาชาวบ้านชาวเมอืงในแผ่นดินนี! กม็ใีจครั�นคร้ามไป เพราะเราเป็นเหตุ"

พวกผูส้อดแนมทาํตามคาํบอกโดยไปซ่อนตวัอยูใ่นภูเขาลูกหนึ9งในทิศทางตรงขา้มกบัที9
พวกเขาถูกคิดวา่ไป จากนั)นพวกเขากก็ลบัมาหาโยชูวาและรายงานเกี9ยวกบัทุกสิ9งที9เกิดขึ)น 
รายงานข่าวนั)นคงใหก้าํลงัใจโยชูวามากทีเดียวเพราะว่า “พระเยโฮวาห์ทรงมอบแผน่ดินนั)น



ทั)งหมดไวใ้นมือเราแน่นอนแลว้ และยิ9งกวา่นั)นอีกบรรดาชาวบา้นชาวเมืองในแผน่ดินนี)  กมี็ใจ
ครั9นคร้ามไป เพราะเราเป็นเหตุ”

*****

ภาพรวมของโยชูวา 3: การข้ามแม่นํ)าจอร์แดนถกูบนัทึกไว้ในที�นี) บทนี)แบ่งย่อยได้ดังนี) 
(1) คนอิสราเอลเข้าไปใกล้แม่นํ)าจอร์แดนในข้อ 1-6; (2) พระเจ้าทรงหนุนใจโยชูวาซึ�งหนุนใจ
ประชาชนอีกต่อในข้อ 7-13 และ (3) การที�คนอิสราเอลข้ามแม่นํ)าจอร์แดนไปบนดินแห้งในข้อ 
14-17

ยชว 3:1-4 ฝ่ายโยชูวากต็ื�นแต่เช้า เขาทั!งหลายยกออกจากชิทธิมมาถึงแม่นํ!า
จอร์แดน ทั!งตัวท่านและคนอสิราเอลทั!งหมด เขาพกัอยู่ที�นั�นก่อนจะข้ามไป 2 ครั!นล่วงมาได้สาม
วนั พวกเจ้าหน้าที�กไ็ปทั�วค่าย 3 แล้วบัญชาประชาชนว่า "เมื�อท่านเห็นหีบพนัธสัญญาแห่งพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และเห็นคนเลวซึี�งเป็นปโุรหิตหามไป กใ็ห้ยกออกจากที�ของท่านตาม
หีบนั!นไป 4 ทิ!งระยะของท่านไว้ให้ห่างจากหีบประมาณสองพนัศอก อย่าเข้าไปใกล้หีบนั!น เพื�อ
ท่านทั!งหลายจะได้รู้จักทางที�จะไป เพราะท่านยงัไม่เคยมาทางนี!ก่อน"

โยชูวาจึงตื9นแต่เชา้ในวนัต่อมาและนาํคนอิสราเอลไปยงัริมฝั9งแม่นํ)าจอร์แดน เขาใชพ้วก
เจา้หนา้ที9ไปทั9วค่ายพกัของคนอิสราเอลพร้อมกบัคาํสั9งที9ว่าเมื9อพวกเขาเห็นหีบแห่งพนัธสัญญา
พร้อมกบัพวกปุโรหิตและคนเลวแีบกมนัไป พวกเขาจะตอ้งยกออกตามไป พวกเขาจะตอ้งทิ)ง
ระยะห่างสองพนัศอก (3,000 ฟุต) ระหวา่งหีบนั)นและประชาชน เห็นไดช้ดัวา่นี9เป็นไปเพื9อที9วา่
พวกปุโรหิตจะไดมี้ที9ทางเพื9อนาํทางและหาสถานที9เหมาะๆเพื9อขา้มแม่นํ)านั)น ดงัที9โยชูวาได้
กล่าวไว ้“ท่านยงัไม่เคยผ่านทางนี)มาก่อน”

ยชว 3:5-9 ฝ่ายโยชูวาจึงกล่าวแก่ประชาชนว่า "จงชําระตัวให้บริสุทธิIเถิด 
เพราะว่าพรุ่งนี!พระเยโฮวาห์จะทรงกระทาํการมหัศจรรย์ท่ามกลางท่าน" 6 โยชูวาสั�งพวก
ปโุรหิตว่า "จงยกหีบพนัธสัญญาข้ามไปข้างหน้าประชาชนทั!งปวง" เขากย็กหีบพนัธสัญญาเดิน
ไปข้างหน้าประชาชน 7 พระเยโฮวาห์ตรัสกบัโยชูวาว่า "วนันี!เราจะเริ�มยกย่องเจ้าท่ามกลาง
สายตาของบรรดาอสิราเอล เพื�อเขาจะทราบว่า เราอยู่กบัโมเสสมาแล้วอย่างไร เราจะอยู่กบัเจ้า
อย่างนั!น 8 และเจ้าจงสั�งปโุรหิตผู้หามหีบพนัธสัญญาว่า `เมื�อท่านทั!งหลายมาริมแม่นํ!าจอร์แดน



จงหยุดยนือยู่ในแม่นํ!าจอร์แดน'" 9 และโยชูวากล่าวแก่คนอสิราเอลว่า "จงมาที�นี�เถดิ และฟัง
พระดํารัสของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน"

โยชูวาสั9งคนอิสราเอลวา่ “จงชาํระตวัใหบ้ริสุทธิ: เถิด เพราะวา่พรุ่งนี)พระเยโฮวาห์จะทรง
กระทาํการมหศัจรรยท่์ามกลางท่าน” เขาสั9งใหเ้ตรียมหีบใหพ้ร้อมที9จะขนยา้ย ขณะเดียวกนั
พระเจา้กท็รงบอกโยชูวาวา่ในวนันั)นเอง พระองคจ์ะทรงยกยอ่งโยชูวาต่อหนา้ประชาชนและ
พระองคจ์ะทรงอยูก่บัเขาเหมือนที9พระองคท์รงอยูก่บัโมเสส พวกปุโรหิตจะตอ้งนาํหีบไปที9ริม
ฝั9งแม่นํ)าและยนือยูที่9นั9น โยชูวาจึงสั9งคนอิสราเอลใหม้าชุมนุมกนัเพื9อที9จะฟัง “พระดาํรัสของ
พระเยโฮวาห์พระเจา้ของท่าน”

ยชว 3:10-13 และโยชูวากล่าวว่า "โดยเหตุนี!ท่านทั!งหลายจะได้ทราบว่า พระเจ้า
ผู้ทรงพระชนม์ได้ประทบัอยู่ท่ามกลางท่านทั!งหลาย และว่าพระองค์จะทรงขบัไล่คนคานาอนั 
คนฮิตไทต์ คนฮีไวต์ คนเปริสซี คนเกอร์กาชี คนอาโมไรต์ และคนเยบุสให้พ้นหน้าท่านทั!งหลาย
อย่างแน่นอน 11 ดูเถดิ หีบพนัธสัญญาแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าปิ� นสากลพภิพจะข้ามไปข้างหน้า
ท่านลงไปในแม่นํ!าจอร์แดน 12 ฉะนั!นบัดนี!จงเลอืกคนสิบสองคนออกจากตระกูลอสิราเอล
ตระกูลละคน 13 และต่อมาทนัททีี�เมื�อฝ่าเท้าของปุโรหิตผู้หามหีบแห่งพระเยโฮวาห์องค์พระผู้
เป็นเจ้าแห่งแผ่นดินโลกทั!งสิ!น จะลงไปยนือยู่ในแม่นํ!าจอร์แดน นํ!าในแม่นํ!าจอร์แดนจะถูก
ตดัขาดจากนํ!าที�ไหลมาจากข้างบน นํ!านั!นจะหยดุตั!งขึ!นเป็นกองเดียว"

จากนั)นโยชูวากบ็อกคนอิสราเอลล่วงหนา้อยา่งชดัเจนวา่เดีaยวจะเกิดอะไรขึ)น เขาบอก
พวกเขาวา่พระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยูจ่ะทรงขบัไล่เหล่าประชาชาติที9เป็นศตัรูที9ครอบครองแผน่
ดินนั)นอยูอ่อกไปใหพ้น้ เพราะวา่หีบนั)นจะขา้มแม่นํ)าจอร์แดนไปอยูแ่ลว้ แต่ละตระกลูจึงตอ้ง
เลือกชายคนหนึ9งออกมา เมื9อเทา้ของพวกปุโรหิตที9หามหีบนั)นเหยยีบลงไปในนํ)า แม่นํ)านั)นกจ็ะ
แยกออกเป็นสองส่วนราวกบัวา่มีเขื9อนล่องหนมาขวางมนัไว้

ยชว 3:14-17 ดังนั!นเมื�อประชาชนยกจากเต็นท์ของเขาทั!งหลาย เพื�อจะข้าม
แม่นํ!าจอร์แดน พร้อมกบัปุโรหิตหามหีบพนัธสัญญาไปข้างหน้าประชาชน 15 เมื�อคนหามหีบมา
ถงึจอร์แดนและเท้าของปุโรหิตผู้หามหีบก้าวลงในขอบแม่นํ!าแล้ว (จอร์แดนขึ!นท่วมฝั�งตลอดฤดู
เกี�ยวข้าวเสมอ) 16 นํ!าที�ไหลมาจากข้างบนกห็ยุดตั!งขึ!นและนูนขึ!นเป็นกองไกลออกไปยิ�งนัก
ตั!งแต่เมอืงอาดัม ซึ�งเป็นเมอืงอยู่ข้างๆเมอืงศาเรธาน และนํ!าที�ไหลลงสู่ทะเลแห่งที�ราบ คอืทะเล



เคม็นั!นกข็าดกนัสิ!น แล้วประชาชนกข้็ามไปที�ฝั�งตรงข้ามเมอืงเยรีโค 17 และปโุรหิตผู้หามหีบ
พนัธสัญญาของพระเยโฮวาห์ยนืมั�นอยู่บนดินแดนแห้งกลางแม่นํ!าจอร์แดน คนอสิราเอลทั!งหมด
กเ็ดินข้ามไปบนดินแห้ง จนประชาชนข้ามแม่นํ!าจอร์แดนไปหมด

แม่นํ)าจอร์แดนแยกออกราวกบัมีเขื9อนอยูบ่นตน้แม่นํ)า เมื9อพวกปุโรหิตที9หามหีบนั)น
เหยยีบลงไปในแม่นํ)าจอร์แดน แม่นํ)านั)นกถู็กตดัขาดทนัทีราวกบัมีเขื9อนล่องหนแมข้อ้เทจ็จริงที9
วา่แม่นํ)านั)นอยูใ่นระยะท่วมเอ่อ (ช่วงเกบ็เกี9ยวในฤดูใบไมผ้ลิ) เมืองเลก็ๆสองเมืองที9อยูค่นละ
ฟากของแม่นํ)านั)นถูกเอ่ยถึงซึ9งเป็นจุดที9แม่นํ)านั)นถูกพระเจา้ทาํใหห้ยดุ นั9นคือ เมืองอาดมับนฟาก
หนึ9งและเมืองศาเรธานบนอีกฟากหนึ9ง แม่นํ)าที9อยูด่า้นใตข้องจุดนั)นเป็นตน้มาจึงถูกทาํใหแ้หง้ 
นอกจากนี)  พวกปุโรหิตกห็ยดุยนืมั9นอยูบ่นดินแหง้กลางแม่นํ)านั)น โดยแสดงใหเ้ห็นชดัเจนถึง
การอศัจรรยข์องพระเจา้เพิ9มขึ)นอีก ดงันั)น ชนชาติอิสราเอลทั)งหมดจึงขา้มแม่นํ)าจอร์แดนไปยงั
ฝั9งตะวนัตก

*****

ภาพรวมของโยชูวา 4: ในบทนี)อนุสรณ์ที�ระลึกสองแห่งได้ถกูตั)งขึ)นบนฝั�งตะวนัตกของ
แม่นํ)าจอร์แดน  

ยชว 4:1-3 ต่อมาเมื�อประชาชนนั!นได้ข้ามแม่นํ!าจอร์แดนเสร็จหมดแล้ว พระ
เยโฮวาห์ตรัสสั�งโยชูวาว่า 2 "จงเลอืกชายสิบสองคนจากประชาชนตระกูลละคน 3 และบัญชา
เขาว่า `จงไปเอาศิลาสิบสองก้อนจากที�นี�ที�กลางแม่นํ!าจอร์แดน ตรงที�ซึ�งเท้าของปุโรหิตยืนมั�นอยู่
นั!น ขนมาวางไว้ในที�ซึ�งท่านทั!งหลายจะนอนในคนืวันนี!'"

เมื9อชนชาติอิสราเอลทั)งหมดขา้มแม่นํ)าจอร์แดนไปเรียบร้อยแลว้ พระเจา้กต็รัสสั9งโยชูวา
ใหบ้อกแต่ละตระกลูใหเ้ลือกชายคนหนึ9งมาเอาหินไปหนึ9งกอ้นจากกลางแม่นํ)านั)นซึ9งเป็นที9ๆ
พวกปุโรหิตยนือยูแ่ละวางหินเหล่านั)นไวใ้นที9ๆพวกเขาคา้งคืนๆนั)น

ยชว 4:4-7 แล้วโยชูวากเ็ลอืกชายสิบสองคน ซึ�งท่านจัดตั!งจากประชาชน
อสิราเอลตระกูลละคน 5 โยชูวาจึงสั�งเขาว่า "จงผ่านไปข้างหน้าหีบของพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านลงไปกลางแม่นํ!าจอร์แดน แล้วแบกศิลามาคนละก้อนตามจํานวนตระกูลคน
อสิราเอล 6 เพื�อว่าสิ�งนี!จะเป็นหมายสําคญัในหมู่พวกท่านทั!งหลาย ในเมื�อลูกหลานของท่านจะ



ถามบิดาในเวลาต่อไปว่า `ศิลาเหล่านี!มคีวามหมายอะไร' 7 แล้วท่านจงตอบพวกเขาว่า `นํ!าที�
จอร์แดนขาดจากกนัต่อหน้าหีบพนัธสัญญาแห่งพระเยโฮวาห์ เมื�อหีบนั!นข้ามแม่นํ!าจอร์แดน นํ!า
ในแม่นํ!าจอร์แดนกข็าดจากกนั ศิลาเหล่านี!จะเป็นที�รําลกึแก่ลูกหลานอสิราเอลเป็นนิตย์'"

โยชูวาจึงส่งต่อคาํสั9งนั)นไปเรื9องการเกบ็รวบรวมหินเหล่านั)น (หินเหล่านั)นน่าจะมีนํ)า
หนกัมากพอดูดงัที9มีหมายเหตุไวว้่าพวกเขาแบกหินบนบ่าของตน) หินเหล่านั)นที9ถูกรวมเขา้ไว้
ดว้ยกนัจึงตอ้งเป็นหมายสาํคญัหรือที9ราํลึกถึงการอศัจรรยใ์หญ่ยิ9งที9พระเจา้ไดท้รงสาํแดงในการ
แยกแม่นํ)านั)นออกขณะที9พวกเขาขา้มไป

ยชว 4:8-10 คนอสิราเอลเหล่านั!นกก็ระทาํตามที�โยชูวาบัญชา และขนหินสิบ
สองก้อนมาจากกลางจอร์แดน ตามจํานวนตระกูลคนอสิราเอล ดังที�พระเยโฮวาห์ตรัสสั�งโยชูวา 
และเขากแ็บกมายงัที�ซึ�งเขาพกัอยู่ วางไว้ที�นั�น 9 และโยชูวาได้ตั!งศิลาสิบสองก้อนไว้กลางแม่นํ!า
จอร์แดน ตรงที�ที�เท้าของปุโรหิตผู้หามหีบพนัธสัญญายนือยู่ และศิลาเหล่านั!นกย็งัอยู่จนทุกวนันี!
10 เพราะว่าปุโรหิตผู้หามหีบนั!นได้ยนือยู่ที�กลางจอร์แดนกว่าสิ�งสารพดัจะสําเร็จ ตามซึ�งพระเย
โฮวาห์บัญชาโยชูวาให้บอกประชาชน ตามซึ�งโมเสสได้บัญชาไว้กบัโยชูวาทุกประการ แล้ว
ประชาชนกรี็บข้ามไป

คนอิสราเอลจึงกระทาํตามที9ไดรั้บสั9งเกี9ยวกบัหินเหล่านั)น โยชูวากต็ั)งหินสิบสองกอ้นไว้
ตรงกลางแม่นํ)าเช่นกนั หินเหล่านั)นอาจโผล่พน้เหนือนํ)าหรืออยา่งนอ้ยกแ็ลเห็นไดใ้ตน้ํ) าเมื9อ
แม่นํ)านั)นกลบัสู่ระดบัปกติ ขณะเดียวกนัพวกปุโรหิตกห็ยดุยนือยูต่รงกลางแม่นํ)า “กวา่สิ9งสารพดั
จะสาํเร็จ ตามซึ9งพระเยโฮวาห์บญัชาโยชูวา”

ยชว 4:11-13 ต่อมาเมื�อประชาชนข้ามไปหมดแล้ว หีบแห่งพระเยโฮวาห์และ
ปโุรหิตกข้็ามไปต่อหน้าประชาชน 12 คนรูเบน คนกาด และคนมนัสเสห์ครึ�งตระกูลถืออาวุธนํา
หน้าคนอสิราเอลข้ามไปตามที�โมเสสได้สั�งเขาไว้ 13 มคีนถืออาวุธไว้พร้อมที�จะเข้าสงคราม
ประมาณสี�หมื�นคนได้ข้ามไปต่อพระพกัตร์พระเยโฮวาห์เพื�อทาํศึก ไปถงึที�ราบเขตเมอืงเยรีโค

เมื9อชนชาตินั)นทั)งหมดขา้มไปแลว้ ซึ9งรวมถึงนกัรบสี9หมื9นคนจากตระกลูรูเบน กาด และ
มนสัเสห์ดว้ย จากนั)นพวกปุโรหิตค่อยขา้มไปยงัฝั9งตะวนัตกของแม่นํ)านั)น



ยชว 4:14 ในวนันั!นพระเยโฮวาห์ทรงยกย่องโยชูวาท่ามกลางสายตาของคน
อสิราเอลทั!งปวง เขาทั!งหลายกย็าํเกรงท่าน ดังที�เขาเคยยาํเกรงโมเสสตลอดชีวติของท่าน 

เราควรหมายเหตุไวถึ้งการที9 “ในวนันั)นพระเยโฮวาห์ทรงยกยอ่งโยชูวาท่ามกลางสายตา
ของคนอิสราเอลทั)งปวง เขาทั)งหลายกย็าํเกรงท่าน ดงัที9เขาเคยยาํเกรงโมเสสตลอดชีวติของท่าน”
พระเจา้ประทานความน่าเชื9อถือแห่งการเป็นผูน้าํใหแ้ก่โยชูวาซึ9งจนถึงบดันี)พระองคไ์ดป้ระทาน
ไวแ้ก่โมเสส ประชาชนเหล่านั)นต่างทราบถึงเรื9องนั)นดีและเริ9มเคารพยาํเกรงเขา

ยชว 4:15-18 พระเยโฮวาห์ตรัสกบัโยชูวาว่า 16 "จงบัญชาปุโรหิตผู้หามหีบพระ
โอวาทให้ขึ!นมาจากจอร์แดน" 17 โยชูวาจึงบัญชาแก่ปุโรหิตว่า "จงขึ!นมาจากจอร์แดนเถิด" 
18 ต่อมาเมื�อปุโรหิตผู้หามหีบพนัธสัญญาแห่งพระเยโฮวาห์ขึ!นมาจากกลางจอร์แดน เมื�อฝ่าเท้า
ของปุโรหิตยกขึ!นเหยยีบแผ่นดินแห้ง นํ!าในจอร์แดนกก็ลบัมายงัที�เก่าไหลท่วมฝั�งอย่างเดิม

พระเจา้จึงตรัสสั9งโยชูวาใหสั้9งพวกปุโรหิตใหขึ้)นมาจากแม่นํ)าจอร์แดน เมื9อส้นเทา้ของ
พวกปุโรหิตเหยยีบขึ)นบนบก แม่นํ)านั)นกก็ลบัมาไหลตามปกติเหมือนเดิม

ยชว 4:19 ประชาชนได้ขึ!นจากจอร์แดนในวนัที�สิบเดือนที�หนึ�ง ไปตั!งค่ายอยู่
ที�กลิกาล ริมเขตเมอืงเยรีโคข้างทศิตะวนัออก 

คนอิสราเอลจึงไปถึงในแผ่นดินที9ทรงสัญญาไวใ้น “วนัที9สิบเดือนที9หนึ9ง” พวกเขาได้
เดินทางออกจากอียปิตใ์นวนัที9สิบหา้เดือนที9หนึ9งเมื9อสี9สิบปีก่อนหนา้นั)น ดงันั)นการเดินทาง
อพยพนั)นจึงขาดอีกหา้วนัจึงจะครบสี9สิบปี วนัที9สิบยงัเป็นวนัที9ลูกแกะปัสกาถูกเอามาจากฝงูและ
ถูกเฝ้าดูจนถึงวนัที9สิบสี9อีกดว้ย คนอิสราเอลจึงถือพิธีปัสกาครั) งแรกของตนในแผน่ดินนั)น

สถานที9ๆพวกเขาตั)งค่ายพกัในตอนแรกคือ กิลกาล ซึ9งเชื9อกนัว่าอยูไ่ม่ไกลนกัจากเมืองเย
รีโค นกัโบราณคดีบางท่านคิดวา่มนัห่างไปเพียง 1.25 ไมลเ์ท่านั)น ท่านอื9นๆคิดวา่มนัห่างไปสอง
ไมล ์ไม่วา่กรณีใด มนักถื็อวา่อยูห่่างไปไม่ไกล

ยชว 4:20-24 และศิลาสิบสองก้อนซึ�งเขานําออกมาจากจอร์แดนนั!น โยชูวากไ็ด้
ตั!งไว้ที�กลิกาล 21 ท่านจึงกล่าวแก่คนอสิราเอลว่า "เวลาภายหน้าเมื�อลูกหลานจะถามบิดาของเขา
ว่า `ศิลาเหล่านี!มคีวามหมายอะไร' 22 แล้วท่านจงตอบแก่ลูกหลานให้ทราบว่า `อสิราเอลได้ข้าม
จอร์แดนนี!บนดนิแห้ง' 23 เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั!งหลายกระทาํให้แม่นํ!า



จอร์แดนแห้งไปเพื�อท่าน จนท่านข้ามไปได้หมด ดังที�พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านกระทาํแก่
ทะเลแดง ทรงกระทาํให้แห้งเพื�อเราทั!งหลาย จนเราข้ามไปหมด 24 เพื�อชนชาติทั!งหลายทั�วพภิพ
จะได้ทราบว่าพระหัตถ์พระเยโฮวาห์นั!นทรงฤทธิI เพื�อท่านทั!งหลายจะยาํเกรงพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านเป็นนิตย์"

ขณะเดียวกนั โยชูวากต็ั)งศิลาสิบสองกอ้นนั)นตามที9พระเจา้ตรัสสั9งในกิลกาล เขาแจง้
ชนชาตินั)นใหท้ราบวา่เมื9อลูกหลานของพวกเขาถามพวกเขาวา่ศิลาสิบสองกอ้นนั)นมีความหมาย
อะไร พวกเขาจะตอ้งเตือนความจาํลูกหลานวา่ “อิสราเอลไดข้า้มจอร์แดนนี)บนดินแหง้” โดย
สอนลูกหลานเหล่านั)นวา่พระเจา้ไดท้รงทาํใหแ้ม่นํ)านั)นแหง้ไปจนกระทั9งพวกเขาขา้มไปหมด 
จุดประสงคอ์นัใหญ่ยิ9งกวา่กคื็อ “เพื9อชนชาติทั)งหลายทั9วพิภพจะไดท้ราบวา่พระหตัถพ์ระเยโฮ
วาห์นั)นทรงฤทธิ:  เพื9อท่านทั)งหลายจะยาํเกรงพระเยโฮวาห์พระเจา้ของท่านเป็นนิตย”์ โปรด
สังเกตคาํสอนสองประการที9ชดัเจน (1) ศิลาทั)งสิบสองกอ้นนั)นกลายเป็นหมายสาํคญัอยา่งหนึ9ง
แก่ผูใ้ดกต็ามและประชาชาติทั)งปวงถึงฤทธิ: เดชของพระเยโฮวาห์พระเจา้ และ (2) คนอิสราเอล
จึงถูกสอนใหย้าํเกรงองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ตลอดไป

*****

ภาพรวมของโยชูวา 5: ช่วงวันแรกๆในแผ่นดินที�ทรงสัญญาไว้นั)นถกูบนัทึกไว้ บทนี)
แบ่งย่อยได้ดังนี) (1) คนคานาอันต่างหวาดกลวัในข้อ 1; (2) การเข้าสุหนัตถกูรื)อฟื) นในข้อ 1-8; 
(3) พิธีปัสกาแรกในแผ่นดินนั)นถกูถือปฏิบติัที�กิลกาลและมานาหยดุตกมาจากฟ้าในข้อ 9-12 
และ (4) จอมพลโยธาขององค์พระผู้เป็นเจ้าปรากฏแก่โยชูวาในข้อ 13-15 

ยชว 5:1 ต่อมาเมื�อบรรดากษตัริย์ของคนอาโมไรต์ซึ�งอยู่ฟากจอร์แดนข้าง
ตะวนัตก และบรรดากษตัริย์ของคนคานาอนั ซึ�งอยู่ใกล้ทะเล ได้ยนิว่าพระเยโฮวาห์ทรงบันดาล
ให้นํ!าในจอร์แดนแห้งไปต่อหน้าคนอสิราเอล ให้เราข้ามฟากไปได้หมดแล้ว จิตใจของเขาก็
ละลายไป ไม่มกีาํลงัใจในตัวอกีต่อไปเหตุเพราะคนอสิราเอล

เมื9อข่าวเรื9องแม่นํ)าจอร์แดนแหง้ไปและเรื9องการขา้มแม่นํ)านั)นของคนอิสราเอลลือไปทั9ว
เขตแดนนั)น บรรดากษตัริยข์องคนอาโมไรตแ์ละคนคานาอนัต่างพากนัอกสั9นขวญัแขวน คน
เหล่านี) เป็นผูมี้อาํนาจในแผน่ดินคานาอนั พวกเขาน่าจะทราบแลว้วา่พระเจา้ไดท้รงสัญญาแผน่
ดินนั)นไวแ้ก่คนอิสราเอล พวกเขาน่าจะแอบหวงัอยูลึ่กๆดว้ยวา่แม่นํ)าจอร์แดนจะเป็นเครื9อง



กีดขวางตามธรรมชาติที9ขดัขวางคนอิสราเอลมิใหข้า้มเขา้มาในแผน่ดินนั)นได ้เมื9อพวกเขาทราบ
วา่คนอิสราเอลไดข้า้มแม่นํ)านั)นมาอยา่งน่าอศัจรรยแ์ลว้ จิตใจของพวกเขากล็ะลายไปอีกทั)งไม่มี
กาํลงัใจในตวัพวกเขาอีกต่อไป พวกเขาจึงสูญเสียความกลา้หาญและไม่มีกะจิตกะใจที9จะต่อสู้ 
แมว้า่การสู้รบยงัมาไม่ถึง แต่ผลลพัธ์ของมนักถู็กกาํหนดไวแ้ลว้ พระเจา้ทรงทาํใหพ้วกศตัรูของ
คนอิสราเอลพ่ายแพไ้ปแลว้ก่อนที9ลูกธนูสักดอกถูกยงิออกมาดว้ยซํ) า

ยชว 5:2-8 คราวนั!น พระเยโฮวาห์ตรัสกบัโยชูวาว่า "จงทาํมดีด้วยหินคมและ
ให้คนอสิราเอลเข้าสุหนัตเป็นครั!งที�สอง" 3 โยชูวาจึงทาํมดีด้วยหินคมและให้คนอสิราเอลเข้า
สุหนัตที�เนินเขาแห่งหนังหุ้มปลายองคชาต 4 นี�แหละเป็นเหตุซึ�งโยชูวาให้เขาเข้าสุหนัต ใน
บรรดาประชาชนผู้ออกมาจากอยีปิต์พวกผู้ชาย คอืทหารทั!งหมดสิ!นชีวติเสียตามทางในถิ�น
ทุรกนัดารหลงัจากที�ออกจากอยีปิต์ 5 แม้ว่าประชาชนผู้ออกมาเหล่านั!นได้เข้าสุหนัตหมดทุกคน
แล้ว แต่ประชาชนทุกคนที�เกดิมาใหม่ตามทางที�ในถิ�นทุรกนัดารหลงัจากที�ออกมาจากอยีปิต์นั!น 
ยงัไม่ได้เข้าสุหนัต 6 เพราะว่าคนอสิราเอลเดินทางสี�สิบปีอยู่ในถิ�นทุรกนัดารจนประชาชนทั!งสิ!น
คอืทหารที�ออกมาจากอยีปิต์สิ!นชีวติเสียหมด เพราะเขามไิด้เชื�อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮ
วาห์ ผู้ซึ�งพระเยโฮวาห์ทรงปฏญิาณกบัเขาว่า พระองค์จะไม่ทรงยอมให้เขาเห็นแผ่นดิน ซึ�งพระ
เยโฮวาห์ได้ปฏิญาณแก่บรรพบุรุษว่าจะประทานแก่เราทั!งหลาย เป็นแผ่นดินที�มนํี!านมและนํ!าผึ!ง
ไหลบริบูรณ์ 7 แต่บุตรของเขาซึ�งพระองค์ทรงให้แทนเขานั!น โยชูวากไ็ด้ให้เข้าสุหนัต เพราะว่า
เขายงัไม่เข้าสุหนัต เพราะว่าเขาไม่เคยได้เข้าสุหนัตเมื�อมาตามทาง 8 ต่อมาเมื�อได้ให้ประชาชน
เข้าสุหนัตเสร็จหมดแล้ว เขากพ็กัอยู่ในที�อาศัยในค่ายจนกว่าจะหายเป็นปกติ

ณ เวลานี)  พระเจา้ทรงออกคาํสั9งแก่โยชูวาใหเ้ตรียมมีดคมไวแ้ละใหผู้ช้ายทุกคนแห่ง
อิสราเอลเขา้สุหนตัเป็นครั) งที9สอง เหตุผลนั)นกไ็ม่ซบัซอ้นอะไร แมว้า่ชายชาวอิสราเอลที9ออกมา
จากอียปิตเ์ขา้สุหนตัไปแลว้กต็าม แต่ชายเหล่านั)นที9เกิดมาในระหวา่งการเดินทางสี9สิบปีกย็งัไม่
ไดเ้ขา้สุหนตั จะวา่ไปแลว้คนอิสราเอลกป็ระมาท การเขา้สุหนตัในสมยันั)นและจนทุกวนันี)ยงั
เป็นลกัษณะเฉพาะตวัดา้นกายภาพที9โดดเด่นและเป็นเอกลกัษณ์ของชายชาวยวิ อยา่งไรกต็าม ใน
ระดบัที9ลึกกว่า มนักเ็ป็นเครื�องหมายแห่งพนัธสัญญาที9ทรงกระทาํไวก้บัอบัราฮมั กล่าวในทาง
ปฏิบติัมากขึ)น มนักเ็ป็นสัญลกัษณ์แสดงถึงการที9พวกเขาถูกแยกออกและถูกแยกตั)งไวต่้างหาก
จากโลก เปรียบเสมือนกบัการที9ผูเ้ชื9อสมยัพระคมัภีร์ใหม่ถูกแยกออกจากโลก พวกเขาจึงพกัอยู่
ในกิลกาลจนกวา่ผูช้ายทุกคนหายดี



ยชว 5:9 พระเยโฮวาห์ตรัสกบัโยชูวาว่า "วนันี!เราได้กลิ!งความอดสูเพราะ
อยีปิต์ไปให้พ้นเจ้าแล้ว" จึงเรียกชื�อตําบลนั!นว่ากลิกาลจนทุกวนันี! 

ในการเขา้สุหนตัผูช้ายของชนชาตินั)น พระเจา้ตรัสบอกโยชูวาวา่ “วนันี) เราไดก้ลิ)งความ
อดสูเพราะอียปิตไ์ปใหพ้น้เจา้แลว้” เมื9อพวกเขาเขา้สุหนตัดว้ยความเชื9อฟังต่อพระเจา้ อนัแสดง
ใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์อนัมีเอกลกัษณ์ของพวกเขากบัพระเจา้ในการถูกแยกออกจากโลก 
พระเจา้จึงบอกพวกเขาว่าพระองคไ์ดท้รงกลิ)งความอดสู (นั9นคือ ความอบัอาย) แห่งอียปิตไ์ปจาก
พวกเขาแลว้ ชื9อ กิลกาล มีความหมายตรงตวัวา่ 'การกลิ)งออกไปเสีย' (น่าสนใจตรงที9ว่าที9กิลกาล
นั)นเองในอีกหลายศตวรรษต่อมา ซามูเอลถูกตั)งเป็นผูว้นิิจฉยัและซาอูลถูกตั)งเป็นกษตัริยที์9นั9น)

ยชว 5:10 ฝ่ายคนอสิราเอลได้ตั!งค่ายที�กลิกาล เขาถือเทศกาลปัสกาในวนัที�
สิบสี�ของเดือนนั!นเวลาเย็น ณ ที�ราบเมอืงเยรีโค 

ที9นั9นในกิลกาล คนอิสราเอลถือเทศกาลปัสกาแรกของตนในแผน่ดินนั)นในวนัที9สิบสี9
เดือนที9หนึ9ง “ณ ที9ราบเมืองเยรีโค”

ยชว 5:11-12 วนัรุ่งขึ!นหลงัวนัเทศกาลปัสกา วนันั!นเองเขากรั็บประทานผลอนั
เกดิจากแผ่นดิน คอืขนมไร้เชื!อและข้าวคั�ว 12 ตั!งแต่วนัรุ่งขึ!นมานากข็าดไป คอืเมื�อเขาได้รับ
ประทานผลจากแผ่นดิน คนอสิราเอลไม่มมีานาอกีเลย ในปีนั!นเขารับประทานผลจากแผ่นดินคา
นาอนั

วนัต่อมาหลงัจากเทศกาลปัสกา คนอิสราเอลกเ็ริ9มรับประทานเมลด็ขา้วของแผน่ดินนั)น 
เพราะวา่สัปดาห์ถดัจากเทศกาลปัสกาคือ เทศกาลกินขนมปังไร้เชื)อ พวกเขาจึงเอาเมลด็ขา้วนั)น
ทาํเป็นขนมปังไร้เชื)อ เห็นไดช้ดัวา่ คนอิสราเอลพบเมลด็ขา้วของแผน่ดินนั)นถูกเกบ็รวบรวมไว้
อยูใ่กลเ้คียงหรืออาจมีพ่อคา้ในทอ้งถิ9นเอามาขาย ในวนัถดัมา มานากห็ยดุตกและไม่ปรากฏให้
เห็นอีกเลย ตั)งแต่นั)นเป็นตน้มา คนอิสราเอลกรั็บประทานพืชผลแห่งแผน่ดินคานาอนั

ยชว 5:13-15 ต่อมาเมื�อโยชูวาอยู่ข้างเมอืงเยรีโค ท่านกเ็งยหน้าขึ!นมองดู และ
ดูเถิด มชีายคนหนึ�งชักดาบออกมาถือยนือยู่ตรงหน้าท่าน โยชูวาเข้าไปหาชายนั!น กล่าวแก่เขาว่า 
"ท่านอยู่ฝ่ายเราหรืออยู่ฝ่ายศัตรู" 14 ผู้นั!นจึงตอบว่า "มใิช่ ที�เรามานี!กม็าเป็นจอมพลโยธาของ
พระเยโฮวาห์" ฝ่ายโยชูวากก็ราบลงถึงดินนมสัการแล้วถามว่า "เจ้านายของข้าพเจ้าท่านจะให้



ผู้รับใช้ของท่านกระทาํอะไร" 15 และจอมพลโยธาของพระเยโฮวาห์จึงสั�งโยชูวาว่า "จงถอด
รองเท้าออกจากเท้าของเจ้าเสีย เพราะว่าที�ซึ�งเจ้ายนือยู่นี!เป็นที�บริสุทธิI" โยชูวากก็ระทาํตาม

ดงันั)น ขณะที9ตั)งค่ายพกัอยูใ่กลก้บัเมืองเยรีโค โยชูวาซึ9งอาจกาํลงัตรึกตรองอธิษฐานอยูก่็
เงยหนา้ขึ)นมองดูและเห็น “ชายคนหนึ9งชกัดาบออกมาถือยนือยูต่รงหนา้ท่าน” เพราะไม่รู้วา่ชาย
ผูย้ิ9งใหญ่น่ากลวันี) คือผูใ้ด โยชูวาจึงถามไปวา่ “ท่านอยูฝ่่ายเราหรืออยูฝ่่ายศตัรู” บุรุษผูนี้) จึงตอบ
กลบัไปวา่ “มิใช่ ที9เรามานี)กม็าเป็นจอมพลโยธาของพระเยโฮวาห์” จากนั)นโยชูวากซ็บหนา้ลง
เพื9อนมสัการชายผูเ้ปี9 ยมดว้ยฤทธานุภาพผูนี้)

ดงันั)น จึงเกิดคาํถามขึ)นมาวา่ จอมพลผูนี้) คือใคร บางคนเดาวา่เป็นมิคาเอล อคัรเทวทูตาธิ
บดี คนอื9นๆกคิ็ดวา่ นี9น่าจะเป็นการปรากฏกายของพระคริสตก่์อนเสดจ็มารับสภาพมนุษย ์
(Christophany) อยา่งหลงันี9น่าจะใช่มากกวา่เพราะวา่บุรุษผูท้รงฤทธิ: ผูนี้) ยอมรับการนมสัการจาก
โยชูวา ไม่มีทูตสวรรคอ์งคใ์ดจะยอมทาํเช่นนั)น ดู ววิรณ์ 19:10 นอกจากนี)  ววิรณ์ 19:11-16 ก็
กล่าวชดัเจนวา่พระเยซูทรงเป็นจอมพลแห่งกองทพัที9อยูใ่นสวรรค์

พระคริสตใ์นสภาพก่อนมาเป็นมนุษยจึ์งตรัสสั9งโยชูวาใหถ้อดรองเทา้ของเขาออกเสีย 
“เพราะวา่ที9ซึ9 งเจา้ยนือยูนี่) เป็นที9บริสุทธิ: ” มนัน่าจะบริสุทธิ: เพราะวา่โยชูวาอยูใ่กลชิ้ดกบัองค์
บริสุทธิ: แห่งอิสราเอล อาจเป็นไดด้ว้ยวา่แผน่ดินนั)นเองบริสุทธิ: เพราะว่ามนัถูกแยกตั)งไวต่้างหาก
สาํหรับพระเจา้และประชากรของพระองค ์แผน่ดินนั)นที9ทรงสัญญาไวน้านมาแลว้ต่อชนชาติ
อิสราเอลบดันี)อาจถูกชาํระใหบ้ริสุทธิ: โดยการปรากฏพระองคข์ององคบ์ริสุทธิ: แห่งอิสราเอลต่อ
หนา้ต่อตาโยชูวา

*****

ภาพรวมของโยชูวา 6: การพิชิตเมืองเยรีโคถกูบรรยายไว้ในที�นี) บทนี)ถกูแบ่งย่อยได้ดังนี)
(1) การปิดล้อมเมืองเยรีโคในข้อ 1-5; (2) เมืองนั)นถกูวนรอบแต่ละวนัในข้อ 6-16 และ (3) เมือง
เยรีโคถูกยึดเอาได้ขณะที�นางราหับและครอบครัวของนางถกูช่วยให้รอดในข้อ 17-27 

ยชว 6:1-2 เพราะเหตุคนอสิราเอลเมอืงเยรีโคต้องถูกปิดไว้ ไม่มคีนเข้าออกได้
เลย 2 พระเยโฮวาห์ตรัสกบัโยชูวาว่า "ดูแน่ะ เราได้มอบเมอืงเยรีโคไว้ในมอืเจ้าแล้ว ทั!งกษตัริย์
และทแกล้วทหาร 



ขณะเดียวกนั เมืองเยรีโคที9อยูใ่กลเ้คียงก ็“ถูกปิดไว”้ เพราะเหตุคนอิสราเอล ดว้ยความ
กลวัคนอิสราเอล จึงไม่มีใครเขา้หรือออกมาจากเมืองนั)น ความเกรงกลวัพระเจา้ไดท้าํใหใ้จของ
พวกเขาละลายไปเหมือนที9นางราหบัหญิงโสเภณีไดบ้อกพวกผูส้อดแนม ดู โยชูวา 2:11 ชาว
เมืองเยรีโคจึงหมกตวัอยูแ่ต่ในเมืองโดยหวงัวา่จะยนัคนอิสราเอลไวไ้ด ้พระเจา้ทรงเตือนความจาํ
โยชูวาเกี9ยวกบัเรื9องนี)โดยตรัสวา่พระองคไ์ดท้รงมอบเมืองนี)  กษตัริยแ์ละบรรดาทหารทั)งหมด
ของมนัไวใ้นมือพวกเขาแลว้

ยชว 6:3-5 เจ้าทั!งหลายจงเดนิขบวนรอบเมอืง คอืให้บรรดาทหารไปรอบ
เมอืงครั!งหนึ�ง เจ้าจงทาํเช่นนี!หกวนั 4 ให้ปุโรหิตเจ็ดคนถือแตรเขาแกะตัวผู้เจ็ดคนันําหน้าหีบ 
และในวนัที�เจ็ดนั!นเจ้าทั!งหลายจงเดนิรอบเมอืงเจ็ดครั!ง ให้ปุโรหิตเป่าแตรไปด้วย 5 และต่อมา
เมื�อเขาเป่าเขาแกะตวัผู้เป็นเสียงยาว พอเจ้าได้ยนิเสียงแตรนั!น กใ็ห้ประชาชนทั!งปวงโห่ร้องขึ!น
ด้วยเสียงอนัดัง กาํแพงเมอืงนั!นกจ็ะพงัลงราบ และประชาชนจะขึ!นไปทุกคนต่างตรงไปข้างหน้า
ตน"

พระเจา้จึงทรงมอบแผนโจมตีใหแ้ก่โยชูวา มนัเป็นแผนซึ9งประกอบดว้ยขั)นตอนหลาย
ประการ (1) พวกเขาจะตอ้งเดินขบวนรอบเมืองนั)นวนัละรอบเป็นเวลาหกวนั (2) ตรงกลาง
ขบวนจะตอ้งเป็นหีบแห่งพนัธสัญญา (3) ขา้งหนา้หีบจะตอ้งเป็นปุโรหิตเจด็คนถือแตรเขาแกะ
ตวัผูเ้จด็คนั (และเป่ามนั ดูขอ้ 8)

(4) ในวนัที9เจด็พวกเขาจะตอ้งเดินขบวนรอบเมืองนั)นเจด็รอบโดยใหพ้วกปุโรหิตเป่าแตร
ของตนไปดว้ย (5) ในวนันั)น พวกปุโรหิตจะตอ้งเป่าแตรเป็นเสียงยาวหลงัจากเดินขบวนรอบ
เมืองนั)นเป็นครั) งที9เจด็แลว้ (6) พอไดย้นิเสียงเป่ายาวนั)น ประชาชนจะตอ้ง “ปวงโห่ร้องขึ)นดว้ย
เสียงอนัดงั กาํแพงเมืองนั)นกจ็ะพงัลงราบ” (7) ประชาชนจึงตอ้งขึ)นไปขา้งหนา้พวกเขาเขา้ไป
ขา้งในเมืองนั)นโดยตรง

เห็นไดช้ดัวา่พระเจา้กาํลงัจดัเตรียมชยัชนะครั) งใหญ่อนัน่าอศัจรรยอี์กหน มนัจะปรากฏ
ชดัต่อคนอิสราเอล เมืองเยรีโค และประชาชาติทั)งปวงที9อยูล่อ้มรอบวา่ชยัชนะครั) งนี)มาจากพระ
เยโฮวาห์พระเจา้ คนอิสราเอลไม่จาํเป็นตอ้งโจมตีเมืองนั)นโดยใชก้าํลงัทางทหารเลย ที9พวกเขา
ตอ้งทาํกแ็ค่เดินรอบเมืองนั)นสิบสามรอบและโห่ร้องเมื9อไดย้นิสัญญาณเตือนครั) งสุดทา้ย กาํแพง
เมืองที9แน่นหนากจ็ะพงัลงมา มนัจะเป็นการอศัจรรยอ์ยา่งไม่ตอ้งสงสัย อนัเป็นการถวายเกียรติ



แด่พระเจา้มากขึ)นไปอีกต่อหนา้คนอิสราเอลและก่อใหเ้กิดความเกรงกลวัในหมู่ชาวแผน่ดินนั)น
ที9เหลือ

ยชว 6:6-10 ฝ่ายโยชูวาบุตรชายนูนจึงเรียกปโุรหิตมาสั�งว่า "จงยกหีบพนัธ
สัญญาขึ!นหามไป ให้ปุโรหิตเจ็ดคนถือแตรเขาแกะตัวผู้เจ็ดคนัเดินนําหน้าหีบแห่งพระเยโฮวาห์"
7 และท่านสั�งประชาชนว่า "จงออกเดินรอบเมืองนั!น ให้ทหารถืออาวุธเดินข้างหน้าหีบแห่งพระ
เยโฮวาห์" 8 ต่อมาเมื�อโยชูวาบัญชาแก่ประชาชนแล้ว ปโุรหิตเจ็ดคนที�ถือเขาแกะตัวผู้เจ็ดคนัก็
เดินผ่านไปข้างหน้าต่อพระพกัตร์พระเยโฮวาห์และเป่าแตรไปด้วย และมหีีบพนัธสัญญาแห่ง
พระเยโฮวาห์ตามเขามา 9 และทหารถืออาวุธเดินอยู่หน้าปโุรหิตผู้เป่าแตร และกองระวงัหลงัก็
เดินตามหีบ ฝ่ายปโุรหิตนั!นกเ็ดินเรื�อยไปเป่าแตรอยู่ 10 แต่โยชูวาบัญชาประชาชนว่า "ท่านอย่า
โห่ร้อง อย่าให้ใครได้ยนิเสียงของท่าน อย่าให้ถ้อยคาํหลดุจากปากของท่านทั!งหลายเลย จนกว่า
จะถงึวนัที�ข้าพเจ้าบอกให้ท่านโห่ร้อง ท่านจึงโห่ร้องกนั"

เมื9อโยชูวาส่งต่อคาํสั9งเหล่านี) ไปยงัประชาชน การเดินขบวนเจด็วนันั)นกเ็ริ9มขึ)น มีการ
ชี)แจงเพิ9มเติมวา่เฉพาะชายที9ถืออาวธุของชนชาตินั)นเท่านั)นจะตอ้งเดินขบวนรอบเมือง นอกจาก
นี)  กองทพัของอิสราเอลกเ็ดินหนา้และตามหลงัหีบนั)นและพวกปุโรหิตที9ถือแตร โยชูวาสั9งเพิ9ม
อีกวา่เมื9อพวกเขาเดินขบวนรอบเมืองนั)น หา้มมิใหท้หารคนใดโห่ร้องหรือส่งเสียงใดๆจนกวา่ถึง
วนัที9เจด็ที9พวกเขาถูกส่งสัญญาณใหโ้ห่ร้อง

แมว้า่เป็นเรื9องผดิปกติวสัิยจริงๆเมื9อมองจากมุมมองทางทหาร แต่การเดินขบวนนั)นกน่็า
ประทบัใจอยูดี่ ทหารอิสราเอล 600,000 นายตามกองของตนซึ9งน่าจะแต่งกายเตม็ยศ เรียงตาม
ลาํดบัยศทหาร และถือเครื9องอาวธุพร้อมเดินขบวนอยา่งเป็นระเบียบสวยงามคงเป็นภาพที9น่าตื9น
ตาจริงๆ นอกจากนี)  เสียงเดียวนอกจากเสียงกระทืบเทา้ของพวกเขากคื็อเสียงแตรเขาแกะตวัผูที้9
ถูกเป่าโดยพวกปุโรหิต

ยชว 6:11-15 หีบแห่งพระเยโฮวาห์จึงเวยีนรอบเมอืงดังนี!แหละ คอืเวยีนรอบ
หนึ�งเที�ยว เขากก็ลบัเข้าค่าย นอนค้างคนือยู่ในค่ายนั!น 12 โยชูวาตื�นขึ!นแต่เช้าและปโุรหิตกย็กหีบ
แห่งพระเยโฮวาห์ขึ!นหาม 13 และปโุรหิตเจ็ดคนถอืแตรเขาแกะตัวผู้เจ็ดคนัเดินนําหน้าหีบแห่ง
พระเยโฮวาห์เรื�อยไปและเป่าแตรไปด้วย และทหารถืออาวุธกเ็ดินอยู่ข้างหน้าเขา และกองหลงัก็
เดินอยู่ข้างหลงัหีบแห่งพระเยโฮวาห์ ฝ่ายปโุรหิตนั!นกเ็ดินเป่าแตรไปเรื�อยๆ 14 และในวนัที�สอง



เขากเ็ดนิรอบเมอืงนั!นครั!งหนึ�งแล้วกลบัเข้าค่ายอกี เขาทาํเช่นนี!อยู่หกวนั 15 ต่อมาในวนัที�เจ็ดเขา
ลกุขึ!นแต่เช้าตรู่ เดินกระบวนรอบเมอืงอย่างเคยเจ็ดครั!ง เฉพาะวนัเดียวนั!นเขาได้เดินกระบวน
รอบเมอืงเจ็ดครั!ง

ดงันั)น การเดินขบวนเจด็วนัจึงเริ9มขึ)น มนัเริ9มขึ)นในตอนเชา้ตรู่ของแต่ละวนั นอกจากนี)  
ขณะที9พวกเขาเดินขบวนรอบเมืองนั)น พวกปุโรหิตกแ็ตรไปดว้ย พวกเขากลบัมาที9ค่ายในแต่ละ
คืน และกลบัไปทาํเหมือนเดิมอีกในวนัต่อมา บางทีชาวเมืองเยรีโคอาจรู้สึกพิศวงและถึงกบัถูก
ข่มขวญัดว้ยภาพที9เกิดขึ)นนอกกาํแพงเมืองของตน อยา่งไรกต็าม หลงัจากไดเ้ห็นการเดินขบวน
นั)นเป็นเวลาหกวนัโดยไม่มีอะไรเกิดขึ)น พวกเขาจึงอาจเริ9มตายใจแลว้ อยา่งไรกต็าม วนัที9เจด็
พวกเขากพ็บวา่กองทพัคนอิสราเอลเดินขบวนรอบเมืองนั)นซํ) าแลว้ซํ) าอีกจนครบเจด็รอบ

ยชว 6:16-19 อยู่มาในครั!งที�เจ็ด เมื�อปุโรหิตเป่าแตร โยชูวาบอกแก่ประชาชนว่า 
"จงโห่ร้องขึ!นเถิด เพราะพระเยโฮวาห์ทรงมอบเมืองให้แก่ท่านแล้ว 17 เมอืงนั!นและสารพดัใน
เมอืงนั!นจะถูกสาปแช่งต่อพระเยโฮวาห์ เว้นแต่ราหับหญิงโสเภณกีบัคนทั!งหลายที�อยู่ในเรือน
ของนางจะรอดชีวติ เพราะว่านางได้ซ่อนผู้สื�อสารที�พวกเราใช้ไป 18 แต่ส่วนท่านทั!งหลาย จง
ห่างไกลจากของที�ถูกสาปแช่งนั!น เกรงว่าเมื�อท่านทั!งหลายจะเกบ็สิ�งที�ถูกสาปแช่งแล้วนั!นไว้บ้าง 
ท่านเองจะต้องถูกสาปแช่ง ทั!งจะทาํให้ค่ายของคนอสิราเอลเป็นสิ�งที�ถูกสาปแช่ง และนําความ
ทุกข์ลาํบากมาสู่ 19 แต่บรรดาเงินและทอง และเครื�องใช้ที�ทาํด้วยทองสัมฤทธิIและเหลก็เป็นของ
ถวายแด่พระเยโฮวาห์ ให้นําเข้าไปไว้ในคลงัของพระเยโฮวาห์"

ขณะเดียวกนั อาจเป็นตอนช่วงเชา้ของวนัที9เจด็และก่อนการเดินขบวนเจด็รอบของพวก
เขา โยชูวาไดใ้หค้าํสั9งสุดทา้ยแก่ประชาชน พวกเขาจะตอ้ง “จงโห่ร้องขึ)นเถิด เพราะพระเยโฮ
วาห์ทรงมอบเมืองใหแ้ก่ท่านแลว้” เขากล่าวชดัเจนต่อไปว่า “เมืองนั)นและสารพดัในเมืองนั)นจะ
ถูกสาปแช่งต่อพระเยโฮวาห์ เวน้แต่ราหบัหญิงโสเภณีกบัคนทั)งหลายที9อยูใ่นเรือนของนางจะ
รอดชีวิต เพราะวา่นางไดซ่้อนผูสื้9อสารที9พวกเราใชไ้ป”

โยชูวาสั9งหา้มคนอิสราเอลต่อไปวา่ไม่ใหเ้อาของที9ถูกสาปแช่งใดๆมาเกรงวา่พวกเขาเอง
จะถูกสาปแช่ง โดยนาํคาํสาปแช่งและความทุกขล์าํบากมาสู่ค่ายคนอิสราเอล นั9นคือ คน
อิสราเอลถูกสั9งหา้มอยา่งเขม้งวดมิใหเ้อาของริบใดๆมาจากเมืองนั)นเลยตอนที9พวกเขาพิชิตมนั 



คนอิสราเอลถูกสั9งหา้มอยา่งเขม้งวดมิใหเ้อาของริบใดๆจากแผน่ดินนั)นในพระราชบญัญติั 7:26, 
13:16-17

แมก้ระนั)น บรรดาเงินและทอง และเครื9องใชที้9ทาํดว้ยทองเหลืองและเหลก็จะตอ้งถูกเอา
มาเป็นของถวายแด่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และถูกเกบ็ไวใ้นคลงัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ที9พลบัพลา คาํ
กาํชบันี)จะเริ9มสาํคญัสุดๆดงัที9บทต่อไปจะเปิดเผยใหเ้ห็นในเรื9องของอาคาน

ยชว 6:20-21 เหตุฉะนั!นประชาชนกโ็ห่ร้องเมื�อปุโรหิตเป่าแตร ดังนั!นพอ
ประชาชนได้ยนิเสียงแตร เขากโ็ห่ร้องดังและกาํแพงกพ็งัลงราบ ประชาชนจึงขึ!นไปในเมอืงทุก
คนต่างตรงไปข้างหน้าตนและเข้ายดึเมอืงนั!น 21 แล้วเขากท็าํลายสารพดัที�อยู่ในเมอืงนั!นเสียสิ!น
ด้วยคมดาบ ทั!งชายและหญิง หนุ่มและแก่ ทั!งววั แกะและลา

ดงันั)น ประชาชนจึงโห่ร้องเมื9อไดย้นิสัญญาณหลงัจากเดินขบวนรอบเมืองนั)นเป็นครั)งที9
เจด็ “และกาํแพงกพ็งัลงราบ” พวกเขาจึงเขา้โจมตีเมืองนั)นจากทุกทางโดยทาํลายสิ9งมีชีวติและ
คนทั)งปวงที9อยูใ่นนั)นดว้ยดาบ

บางคนคาดเดาวา่การเดินขบวนอยา่งพร้อมเพรียงของกองทพันั)นสิบสองครั) งรอบเมือง
นั)นทาํใหร้ากฐานและโครงสร้างของกาํแพงหลวม เสียงโห่ร้องคือการปล่อยหมดัตายครั) งสุดทา้ย
เพื9อทาํลายโครงสร้าง นั9นอาจใช่หรือไม่ใช่กไ็ด ้ไม่วา่กรณีใด ไม่วา่จะเป็นโดยสติปัญญาที9มาจาก
พระเจา้หรือฤทธิ: เดชของพระเจา้ พระเจา้กท็รงกระทาํการอศัจรรยค์รั) งใหญ่ในการเอากาํแพง
เมืองนั)นซึ9งเป็นระบบป้องกนัหลกัของมนัออกไปทนัที คนอิสราเอลไม่ตอ้งต่อสู้เพื9อบุกเขา้ไป
เลย พวกเขาแค่มุ่งหนา้เขา้ไปในเมืองนั)นซึ9 งไม่มีป้อมปราการและชาวเมืองกข็วญัหนีดีฝ่อ เรื9องที9
เหลือกเ็ป็นประวติัศาสตร์

พวกนกัโบราณคดีที9มีแนวคิดเปิดกวา้งหลงัจากไดข้ดุพบเมืองเยรีโคแลว้กอ็า้งวา่ไม่มี
สัญญาณใดๆบ่งชี)วา่กาํแพงเมืองเคยพงัราบเลย อยา่งไรกต็าม ความดูคลา้ยมีเหตุผลของขอ้กล่าว
หาดงักล่าวกป็รากฏชดัเจน หินที9ใชก่้อสร้างกาํแพงเมืองเยรีโคน่าจะเป็นสินคา้ที9มีค่ามาก พวก
มนัคงถูกริบเอาไปโดยคนอิสราเอลหรือไม่กค็นอื9นๆเพื9อใชใ้นโครงการก่อสร้างอื9นๆในเขตแดน
นั)นในเวลาต่อมา พวกมนัจึงน่าจะหายสาบสูญไปในเวลาไม่นาน

ยชว 6:22-23 แต่โยชูวาได้สั�งชายสองคนผู้ที�ไปสอดแนมแผ่นดินนั!นว่า "จง
เข้าไปในเรือนของหญิงโสเภณี และนําหญงินั!นกบัสารพดัซึ�งหญิงนั!นมอียู่ออกมาดังที�ท่านได้



ปฏญิาณแก่นางไว้" 23 ดงันั!นชายหนุ่มที�เป็นผู้สอดแนมกเ็ข้าไปนําราหับออกมา กบับิดามารดา
และพี�น้องและสารพดัซึ�งเป็นของนาง และเขานําญาติพี�น้องทั!งหมดของนางออกมาให้ไปพกัอยู่
นอกค่ายของอสิราเอล 

ขณะเดียวกนั โยชูวากสั็9งผูส้อดแนมสองคนนั)นที9ก่อนหนา้นี)ไดซ่้อนตวัอยูที่9บา้นของนาง
ราหบัใหไ้ปพาตวันางและครอบครัวทั)งหมดของนางไปอยูใ่นที9ปลอดภยั พวกเขาจึงนาํทั)ง
ครอบครัวของนางออกมา และ “ใหไ้ปพกัอยูน่อกค่ายของอิสราเอล” ดงัที9กล่าวไวก่้อนหนา้นี)
แลว้ ต่อมานางราหบัจะแต่งงานกบัสัลโมนแห่งตระกลูยดูาห์ผูซึ้9 งจะกลายเป็นทวดของดาวดิ

ยชว 6:24-25 ส่วนเมอืงนั!นเขากจุ็ดไฟเผาเสียทั!งสารพดัที�อยู่ในเมอืงนั!น 
นอกจากเงินและทองและเครื�องใช้ที�ทาํด้วยทองสัมฤทธิIและด้วยเหลก็นั!น เขานํามาไว้ในคลงัใน
พระนิเวศของพระเยโฮวาห์ 25 ส่วนราหับหญิงโสเภณ ีและครอบครัวบิดาของนาง และสารพดัที�
เป็นของนาง โยชูวาได้ไว้ชีวติ และนางกอ็าศัยอยู่ในอสิราเอลจนทุกวนันี! เพราะว่านางซ่อนผู้
สื�อสาร ซึ�งโยชูวาส่งไปสอดแนมเมอืงเยรีโค

โยชูวาสั9งใหเ้อาโลหะมีค่าต่างๆที9ระบุไวก่้อนหนา้นี)  (ทองคาํ เงิน ทองเหลืองและเหลก็) 
ไปเกบ็ไวใ้นคลงัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ จากนั)นเขากสั็9งใหเ้ผาเมืองนั)นเสีย มีบนัทึกไวอี้กครั) งเกี9ยว
กบัการที9นางราหบัและครอบครัวของนางถูกช่วยใหร้อดและไดรั้บอนุญาตใหอ้าศยัอยูใ่น
อิสราเอลนบัแต่นั)นเป็นตน้มา

ยชว 6:26 ในคราวนั!นโยชูวาให้คนทั!งหลายปฏญิาณว่า "ผู้ใดที�ลุกขึ!นสร้าง
เมอืงนี!ใหม่คอืเมอืงเยรีโค กใ็ห้ผู้นั!นได้รับคาํสาปแช่งเฉพาะพระพกัตร์พระเยโฮวาห์ ผู้ใดวางราก
ลงกใ็ห้ผู้นั!นเสียบุตรหัวปี ผู้ใดตั!งประตูเมอืงขึ!นกใ็ห้เสียบุตรสุดท้อง" 

จากนั)นโยชูวากก็ล่าวคาํสาปแช่งผูใ้ดกต็ามที9จะสร้างเมืองเยรีโคขึ)นใหม่ เขาพยากรณ์วา่
คนที9ทาํเช่นนั)นจะ “เสียบุตรหวัปี ผูใ้ดตั)งประตูเมืองขึ)นกใ็หเ้สียบุตรสุดทอ้ง” นี9สื9อวา่ผูที้9สร้าง
เมืองเยรีโคขึ)นใหม่จะเสียบุตรหวัปีไปขณะวางรากเมืองนั)น เมื9อผูน้ั)นจะตั)งประตูเมือง บุตรคน
สุดทอ้งของเขากจ็ะเสียชีวติเช่นเดียวกนั คาํพยากรณ์นี)สาํเร็จจริงประมาณอีกหา้ร้อยปีต่อมาใน
รัชกาลของอาหบัเมื9อฮีเอลชาวเบธเอลเริ9มสร้างเมืองเยรีโคขึ)นใหม่ (ดู 1 พงศก์ษตัริย ์16:34) อาบี
รัมบุตรคนโตของเขาจึงเสียชีวติและบุตรคนสุดทอ้งของเขาเสกบุกเ็สียชีวติเมื9อประตูเมืองถูกตั)ง
ขึ)น นี9สื9อวา่บุตรทั)งสองนี) ถูกฝังในกาํแพงและประตูของเมืองนี)จริงๆ



ยชว 6:27 ดังนั!นแหละพระเยโฮวาห์ทรงสถติอยู่กบัโยชูวา และชื�อเสียงของ
ท่านเลื�องลอืไปตลอดแผ่นดิน ดงันั)น “พระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยูก่บัโยชูวา” ข่าวเกี9ยวกบัชื9อเสียง
ของเขาแพร่สะพดัไปอยา่งรวดเร็วตลอดทั9วเขตแดนนั)น

*****

ภาพรวมของโยชูวา 7: ความบาปของอาคานถกูบนัทึกไว้ในที�นี)และผลที�ตามมาอันน่า
ขมขื�นของมนั บทนี)แบ่งย่อยได้ดังนี) (1) คนอิสราเอลพ่ายแพ้ที�เมืองอัยในข้อ 1-5; (2) ความ
หมดอาลยัตายอยากและคาํอธิษฐานของโยชูวาในข้อ 6-9; (3) คาํสั�งของพระเจ้าในเรื�องนั)นใน
ข้อ 10-15 และ (4) การค้นพบความจริงและความพินาศของอาคานในข้อ 16-26 

ยชว 7:1 แต่คนอสิราเอลได้ละเมดิในเรื�องของที�ถูกสาปแช่งนั!น เพราะอา
คานบุตรชายคารม ีผู้เป็นบุตรชายศับดี ผู้เป็นบุตรชายเศ-ราห์ ตระกูลยูดาห์ ได้นําของที�ถูกสาป
แช่งบางส่วนไปเป็นของตน และพระพโิรธของพระเยโฮวาห์กพ็ลุ่งขึ!นต่อคนอสิราเอล

บทที9เจด็ถูกสรุปยอ่ในขอ้แรกนี)  ชายคนหนึ9งจากตระกลูยดูาห์ชื9อวา่อาคาน “ไดน้าํของที9
ถูกสาปแช่งบางส่วนไปเป็นของตน และพระพิโรธของพระเยโฮวาห์กพ็ลุ่งขึ)นต่อคนอิสราเอล” 
ดงัที9ขอ้ความต่อไปจะแสดงใหเ้ห็น เมื9อสบโอกาสอาคานจึงเอาของริบที9ไดจ้ากการพิชิตเมือง
หนึ9งในคานาอนัมาเป็นของตน พระเจา้ไดท้รงกาํชบัคนอิสราเอลอยา่งเคร่งครัดแลว้วา่เมื9อพวก
เขาพบเจอเมืองใดที9ผูค้นนบัถือรูปเคารพ พวกเขาจะตอ้งเผาทุกอยา่งของเมืองนั)นเสีย (พระราช
บญัญติั 13:16) นอกจากนี)  โลหะมีค่าใดกต็าม เช่น เงิน ทองคาํ ทองเหลืองและเหลก็จะตอ้งถูก
เอาไปไวใ้นคลงัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ (โยชูวา 6:19) อาคานฝ่าฝืนคาํกาํชบัทั)งสองประการ สิ9งที9
ควรหมายเหตุเพิ9มเติมกคื็อวา่ความบาปของคนๆเดียวนาํความพา่ยแพม้าสู่คนหมู่มากใน
ประชากรของพระเจา้

ยชว 7:2-5 ฝ่ายโยชูวาให้คนออกจากเยรีโคไปยงัเมอืงอยั ซึ�งอยู่ใกล้เบธาเวน 
ข้างทศิตะวันออกของเมอืงเบธเอล บอกเขาว่า "จงขึ!นไปและสอดแนมดูเมอืงนั!น" คนเหล่านั!นก็
ขึ!นไปและสอดแนมดูที�เมอืงอยั 3 และเขากลบัมารายงานแก่โยชูวาว่า "ไม่ต้องให้ประชาชน
ทั!งหมดขึ!นไป ให้สักสองสามพนัคนขึ!นไปตีเมอืงอยักพ็อ ไม่ต้องให้ประชาชนทั!งหมดลาํบากที�
นั�นเลย เพราะเขามคีนน้อย" 4 เพราะฉะนั!นจึงมปีระชาชนขึ!นไปที�นั�นเพยีงสามพนัคน แต่ต้อง
แตกหนีให้พ้นหน้าชาวเมอืงอยั 5 ฝ่ายชาวเมอืงอยักฆ่็าฟันคนเหล่านั!นตายประมาณสามสิบหก



คน โดยขบัไล่คนเหล่านั!นจากตรงหน้าประตูเมอืงไปยงัเชบาริมฟันเขาตามทางลง และจิตใจของ
ประชาชนกล็ะลายไปอย่างนํ!า

มีบนัทึกไวว้า่ขณะอยูใ่นที9ราบเมืองเยรีโค โยชูวาส่งคนไปสอดแนมดูวา่จะลงมือต่อไป
อยา่งไรในทางทหาร พวกเขาถูกส่งไปยงัสถานที9เลก็ๆแห่งหนึ9งชื9อวา่ อยั ซึ9งอยูท่างทิศตะวนัออก
ของเบธเอลในที9ราบสูงทางตอนเหนือและตะวนัตก หลงัจากกลบัมาจากภารกิจสอดแนม พวก
เขากแ็นะนาํโยชูวาใหส่้งคนไปไม่เกินสามพนัคนเพื9อพิชิตเมืองนั)น โยชูวากท็าํตามนั)น อยา่งไร
กต็าม พวกเขาถึงกบัใจเสียเมื9อชาวเมืองอยัเอาชนะคนอิสราเอลที9มีจาํนวนเยอะกวา่โดยฆ่าพวก
เขาไปสามสิบหกคน นอกจากนี)  “จิตใจของประชาชนกล็ะลายไปอยา่งนา้”

ยชว 7:6-9 ฝ่ายโยชูวากฉี็กเสื!อผ้าของตนซบหน้าลงถงึดินหน้าหีบแห่งพระเย
โฮวาห์จนถงึเวลาเยน็ ทั!งท่านกบัพวกผู้ใหญ่ของคนอสิราเอล ต่างกเ็อาผงคลดีินใส่ศีรษะของ
ตน 7 โยชูวากราบทูลว่า "โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า อนิจจาเอ๋ย เป็นไฉนพระองค์จึง
ทรงนําชนชาตินี!ข้ามแม่นํ!าจอร์แดนมา เพื�อจะมอบเราทั!งหลายไว้ในมอืของคนอาโมไรต์ให้
ทาํลายเสีย พวกข้าพระองค์มคีวามเสียดายที�ไม่พอใจอยู่เพยีงฟากแม่นํ!าจอร์แดนข้างโน้น 8 โอ 
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์จะทูลประการใดได้เล่าเมื�ออสิราเอลหันหลงัหนีให้พ้นหน้า
ศัตรูเสียแล้ว 9 เพราะว่าคนคานาอนักบัผู้ที�อาศัยอยู่ในแผ่นดินนั!นคงจะได้ยนิ แล้วคงจะยกมาตั!ง
ล้อมพวกข้าพระองค์ และตัดชื�อของบรรดาข้าพระองค์เสียจากแผ่นดินโลก และพระองค์จะทรง
กระทาํประการใดต่อพระนามอนัยิ�งใหญ่ของพระองค์"

โยชูวาจึงฉีกเสื)อผา้ของตน และซบหนา้ลงต่อพระพกัตร์องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จนถึงตอนเยน็
พร้อมกบัพวกผูใ้หญ่คนอื9นๆของอิสราเอล โยชูวาอธิษฐานอยา่งขมขื9นวา่การที9พวกเขาอยูต่่อบน
ฝั9งตะวนัออกของแม่นํ)าจอร์แดนกดี็เสียกวา่มาพ่ายแพอ้ยา่งที9เห็น ความพ่ายแพแ้บบราบคาบได้
ตกแก่พวกเขา เขาอธิษฐานต่อไปและร้องทุกขต่์อพระเจา้วา่คนคานาอนัจะไดย้นิและจากนั)นกม็า
ทาํใหพ้วกเขาพ่ายแพ ้เขาปิดทา้ยคาํอธิษฐานอนัขมขื9นของตนโดยทูลถามพระเจา้ว่า “และ
พระองคจ์ะทรงกระทาํประการใดต่อพระนามอนัยิ9งใหญ่ของพระองค”์

ยชว 7:10-12 ฝ่ายพระเยโฮวาห์ตรัสกบัโยชูวาว่า "จงลกุขึ!นเถิด ไฉนเจ้าจึงซบ
หน้าลงดังนี!เล่า 11 คนอสิราเอลได้กระทาํบาป เขาได้ละเมดิพนัธสัญญาซึ�งเราได้บัญชาเขาไว้ 
เขาได้ยกัยอกของที�ถูกสาปแช่ง เขาได้ขโมยและปิดบัง และได้เอาของรวมไว้กบัข้าวของของ



ตน 12 เพราะฉะนั!นคนอสิราเอลจึงยนืหยดัต่อสู้ศัตรูของตนไม่ได้ ได้หันหลงัหนีต่อหน้าศัตรู 
เพราะเขากลายเป็นสิ�งที�ถูกสาปแช่ง เราจะไม่อยู่กบัเจ้าทั!งหลายอกีต่อไป เว้นแต่เจ้าจะทาํลาย
สิ�งของที�ถูกสาปแช่งเหล่านั!นเสียจากท่ามกลางพวกเจ้า

พระเจา้จึงหนุนใจโยชูวาใหลุ้กขึ)น พระองคท์รงแจง้ใหเ้ขาทราบถึงความจริงที9เรียบง่าย
แต่กน่็าหดหู่ “คนอิสราเอลไดก้ระทาํบาป” คนหนึ9งในพวกเขาไดฝ่้าฝืนพระบญัชาของพระองค์
ในการขโมยของที9ถูกสาปแช่งมาจากเมืองเยรีโค เพราะเหตุความบาปนั)นในค่าย คนอิสราเอลจึง
ไม่สามารถและไม่มีทางยนือยูต่่อหนา้พวกศตัรูของตนไดเ้ลย

ยชว 7:13-15 จงลกุขึ!นชําระประชาชนให้บริสุทธิIและกล่าวว่า `จงชําระตัวเสีย
เพื�อวนัพรุ่งนี! เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของคนอสิราเอลกล่าวเช่นนี!ว่า "โอ อสิราเอลเอ๋ย มี
สิ�งของที�ถูกสาปแช่งอยู่ในหมู่พวกเจ้า เจ้าจะยนืหยดัต่อสู้ศัตรูของเจ้าไม่ได้จนกว่าเจ้าจะนํา
สิ�งของที�ถูกสาปแช่งนั!นออกเสียจากหมู่พวกเจ้า"' 14 พอรุ่งเช้าเจ้าทั!งหลายจงเข้ามาทลีะตระกูล 
ตระกูลใดที�พระเยโฮวาห์ทรงเลอืกจับไว้กต้็องเข้ามาทลีะครอบครัว ครอบครัวใดที�พระเยโฮวาห์
ทรงเลอืกจับไว้กใ็ห้เข้ามาทลีะครัวเรือน ครัวเรือนใดที�พระเยโฮวาห์ทรงเลอืกจับไว้ กใ็ห้เข้ามาที
ละคน 15 ผู้ใดถูกจับว่ามขีองที�ถูกสาปแช่งนั!น กต้็องถูกเผาเสียด้วยไฟ ทั!งตัวเขาและสารพดัที�
เป็นของเขา เพราะเขาได้ละเมดิพนัธสัญญาของพระเยโฮวาห์ และเพราะเขาได้กระทาํความโง่
เขลาในอสิราเอล"

พระเจา้จึงสั9งโยชูวาใหช้าํระประชาชนใหบ้ริสุทธิ:  เพราะวา่วนัพรุ่งนี)คนนั)นที9กระทาํบาป
จะถูกพบตวั จากนั)นพระองคท์รงสั9งโยชูวาในเชา้วนัต่อมาใหน้าํตวัแทนหนึ9งคนจากแต่ละ
ตระกลูมาอยูต่่อหนา้เขา พระเจา้จะทรงบอกวา่ความบาปนั)นอยูใ่นตระกลูใด จากนั)นเขาจะตอ้ง
นาํตวัแทนจากแต่ละครอบครัวมาและพระเจา้จะทรงบอกวา่ความบาปนั)นอยูใ่นครอบครัวใด 
จากนั)นแต่ละครัวเรือนของครอบครัวนั)นจะมาอยูต่่อหนา้เขา “ครัวเรือนใดที9พระเยโฮวาห์ทรง
เลือกจบัไว ้กใ็หเ้ขา้มาทีละคน” ผูที้9ถูกพบวา่มีความผดิจะตอ้งถูกเผาจนตายโดยรวมถึงขา้วของ
ทั)งหมดของเขาดว้ยเพราะวา่เขาไดล้ะเมิดพนัธสัญญาของพระเจา้ในเรื9องนี)

ยชว 7:16-19 โยชูวาจึงลกุขึ!นแต่เช้าตรู่ และนําคนอสิราเอลเข้ามาทลีะตระกูล 
และตระกูลยูดาห์ถูกทรงเลอืก 17 จึงนําครอบครัวของยูดาห์เข้ามา และทรงเลอืกครอบครัวเศ-
ราห์ และนําครอบครัวเศ-ราห์มาทลีะคน และศับดีถูกทรงเลอืก 18 และนําครัวเรือนของท่านเข้า



มาทีละคน และคนที�ถูกทรงเลอืกคอือาคานบุตรชายคารม ีผู้เป็นบุตรชายศับด ีผู้เป็นบุตรชายเศ-
ราห์ ตระกูลยูดาห์ 19 ฝ่ายโยชูวาจึงกล่าวแก่อาคานว่า "ลูกเอ๋ย จงถวายสง่าราศีแด่พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของอสิราเอล และจงสารภาพต่อพระองค์ จงบอกข้ามาว่าเจ้าได้กระทาํอะไรไป อย่า
ปิดบังไว้จากข้าเลย"

เชา้วนัถดัมาโยชูวากก็ระทาํตามที9ไดรั้บสั9ง การคน้หาถูกจาํกดัวงแคบอยูที่9ตระกลูยดูาห์
ทนัที ดงัที9ถูกสั9งไว ้แต่ละตระกลู ครอบครัว ครัวเรือนและแต่ละคนถูกคดัออกและอาคานบุตร
คารมีกถู็กเลือก โยชูวาจึงสั9งอาคานใหส้ารภาพเรื9องราวทั)งหมด

ยชว 7:20-23 และอาคานตอบโยชูวาว่า "เป็นความจริงแล้วที�ข้าพเจ้าได้กระทาํ
บาปต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอสิราเอล ข้าพเจ้าได้กระทาํดังนี! 21 ในหมู่ของที�ริบมาข้าพเจ้า
ได้เห็นเสื!อคลมุงามตัวหนึ�งของเมอืงบาบิโลน กบัเงินสองร้อยเชเขล และทองคาํแท่งหนึ�งหนักห้า
สิบเชเขล ข้าพเจ้ากโ็ลภอยากได้ของเหล่านั!น ข้าพเจ้าจึงเอามา ดูเถิด ของเหล่านั!นซ่อนอยู่ใต้ดิน
ในเต็นท์ของข้าพเจ้า เงินนั!นอยู่ข้างล่าง" 22 ฝ่ายโยชูวากใ็ห้ผู้สื�อสารออกไปและเขาทั!งหลายกว็ิ�ง
ไปที�เตน็ท์ ดูเถดิ ของนั!นซ่อนอยู่ในเต็นท์ของเขา มเีงนิอยู่ข้างล่าง 23 เขากเ็อาออกมาจากกลาง
เต็นท์นําไปให้โยชูวาและคนอสิราเอลทั!งปวง แล้วเขากว็างของเหล่านั!นลงต่อพระพกัตร์พระเย
โฮวาห์

อาคานซึ9งจนมุมจึงรับสารภาพวา่ “เป็นความจริงแลว้ที9ขา้พเจา้ไดก้ระทาํบาปต่อพระเยโฮ
วาห์พระเจา้ของอิสราเอล” เขายอมรับต่อไปว่าเมื9อไดเ้ห็นบรรดาของริบที9ไดจ้ากการพิชิตเมืองเย
รีโค เขากเ็อา (1) เสื)อคลุมงามตวัหนึ9งของเมืองบาบิโลน ซึ9งแน่นอนวา่สวยงามตามแฟชั9นใน
สมยันั)น (2) เงินสองร้อยเชเขล และ (3) ทองคาํแท่งหนึ9งหนกัหา้สิบเชเขล เขายอมรับว่าไดซ่้อน
ของเหล่านั)นไวใ้ตเ้ตน็ทข์องตน โยชูวาจึงใชพ้วกเจา้หนา้ที9ไปซึ9งพบของเถื9อนดงัที9บรรยายไวอ้ยู่
ใตเ้ตน็ทข์องอาคาน พวกเขานาํของเหล่านั)นมาใหแ้ก่โยชูวาโดยวางมนัลงบนพื)นดิน

ยชว 7:24-26 และโยชูวากบับรรดาคนอสิราเอลจึงพาอาคานบุตรชายเศ-ราห์ 
พร้อมกบัเงิน เสื!อคลุมตวันั!น และทองแท่งนั!น ทั!งบุตรชายหญิงของเขา ทั!งววั ลา แพะแกะ และ
เต็นท์ของเขา ทุกสิ�งที�เขามอียู่ และนําคนกบัของทั!งหมดไปยงัหุบเขาอาโคร์ 25 และโยชูวากล่าว
ว่า "ทาํไมเจ้าจึงนําความยากร้ายมาให้เรา พระเยโฮวาห์จะทรงนําความยากร้ายมาถึงเจ้าในวนันี!"
และบรรดาคนอสิราเอลกเ็อาหินขว้างเขาให้ตาย เผาเขาทั!งหลายด้วยไฟ เมื�อขว้างเขาด้วยก้อน



หินแล้ว 26 แล้วเอาหินถมกองทบัเขาไว้เป็นกองใหญ่ยงัอยู่จนทุกวนันี! และพระเยโฮวาห์กท็รง
หันกลบัจากพระพโิรธอนัแรงกล้าของพระองค์ เพราะฉะนั!นจนถึงทุกวนันี!เขายงัเรียกที�นั!นว่า
หุบเขาอาโคร์

โยชูวาจึงสั9งอาคาน ครอบครัวของเขา และสิ9งทั)งปวงที9เขาเอามาไปยงัหุบเขาที9อยูใ่กล้
เคียง ซึ9งนบัแต่นั)นมาไดชื้9อวา่หุบเขาอาโคร์ (นั9นคือ ความยากร้าย) โยชูวาถามวา่ “ทาํไมเจา้จึงนาํ
ความยากร้ายมาใหเ้รา พระเยโฮวาห์จะทรงนาํความยากร้ายมาถึงเจา้ในวนันี) ” นกัอธิบายพระ
คมัภีร์ชาวยวิบางท่านถือทรรศนะที9วา่เฉพาะอาคานถูกหินขวา้งจนตายดงัที9ระบุไวใ้นขอ้ 25 
อยา่งไรกต็าม ส่วนที9เหลือของขอ้ความตรงนี)กดู็เหมือนบ่งบอกว่าทั)งครอบครัวของเขาถูกเผา
ดว้ยไฟหลงัจากถูกหินขวา้งแลว้ มีสื9อไวด้ย้วา่ทุกสิ9งที9พวกเขาเป็นเจา้ของถูกเผาไฟพร้อมกบัพวก
เขาเพื9อใหส้าํเร็จตามที9พระราชบญัญติั 13:16 ไดก้ล่าวไว ้จากนั)นคนอิสราเอลกต็ั)งหินกองหนึ9ง
ถมทบัเขาโดยหมายเหตุไวว้า่พระพิโรธอนัแรงกลา้ขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ถูกหนัไปเสียจาก
อิสราเอล สถานที9แห่งนั)นมีชื9อวา่อาโคร์นบัแต่นั)นเป็นตน้มา

*****

ภาพรวมของโยชูวา 8: การพิชิตเมืองอัยถกูบรรยายถึงในที�นี) บทนี)แบ่งย่อยได้ดังนี) (1) 
พระเจ้าทรงให้กาํลงัใจโยชูวาในข้อ 1-2; (2) ชัยชนะเหนือเมืองอัยในข้อ 3-22; (3) การทาํลาย
เมืองอัยและกษัตริย์ของมนัในข้อ 23-29 และ (4) พระราชบญัญติัถูกอ่านบนภเูขาเอบาลและเกริ
ซิมในข้อ 30-35

ยชว 8:1-2 พระเยโฮวาห์ตรัสกบัโยชูวาว่า "อย่ากลวัหรือขยาดเลย จงนํา
ทหารทั!งหมดไปกบัเจ้า ลกุขึ!นไปยงัเมอืงอยัเถดิ ดูเถดิ เราได้มอบกษตัริย์เมอืงอยัไว้ในมอืเจ้าแล้ว
พร้อมทั!งประชาชนของเขา เมอืงของเขาและแผ่นดินของเขาด้วย 2 เจ้าจงกระทาํแก่เมอืงอยัและ
กษตัริย์ของเมอืงนั!นเช่นเดียวกบัที�เจ้ากระทาํกบัเมอืงเยรีโคและกษตัริย์ของเมอืงนั!น แต่ข้าวของ
และสัตว์ที�ริบมานั!น ตกเป็นของเจ้าได้ จงตั!งซุ่มไว้ที�ข้างหลงัเมอืง"

หลงัจากขจดัความบาปดงักล่าวไปจากค่ายแลว้ พระเจา้กท็รงหนุนใจโยชูวาวา่ “อยา่กลวั
หรือขยาดเลย” บดันี) เขาจะตอ้งนาํกองทพัทั)งหมดของคนอิสราเอลไปสู้รบกบัเมืองอยัและ
พระเจา้จะทรงมอบคนเหล่านั)นไวเ้หมือนที9พระองคไ์ดท้รงกระทาํกบัเมืองเยรีโค คราวนี)พระเจา้



จะทรงอนุญาตใหพ้วกเขาเอาของริบของเมืองนั)นมาได ้จากนั)นพระองคท์รงสอนพวกเขาถึงวธีิ
ตั)งกองซุ่มเพื9อโจมตีเมืองนั)น

ยชว 8:3-8 โยชูวาจึงลกุขึ!นพร้อมกบับรรดาทหารไปยงัเมอืงอยั และโยชูวาได้
คดัทแกล้วทหารสามหมื�นคนให้ยกไปในเวลากลางคนื 4 และท่านบัญชาเขาว่า "ดูเถดิ ท่านจงซุ่ม
อยู่ข้างหลงัเมอืง อย่าให้ห่างไกลจากเมอืงนัก และให้เตรียมตัวไว้พร้อมทุกคน 5 ส่วนตัวเราและ
ประชาชนทั!งหมดที�อยู่กบัเราจะเข้าไปถึงตัวเมอืง และต่อมาเมื�อเขาออกมาต่อสู้เราอย่างคราว
ก่อน เรากจ็ะถอยหนีให้พ้นหน้าเขา 6 (เขาจะตามเราออกมา) จนเราจะได้ลวงเขาให้ออกมาห่าง
จากตัวเมอืง เพราะเขาจะพูดว่า `เขาทั!งหลายกาํลงัหนีจากเราอย่างคราวก่อน' ฉะนี!เราจะหนีให้
พ้นหน้าเขาเรื�อยมา 7 แล้วท่านทั!งหลายจงลกุจากที�ซุ่มซ่อนเข้ายดึเมอืงนั!นไว้ เพราะพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของท่านจะทรงมอบเมอืงนั!นไว้ในมอืท่าน 8 และเมื�อท่านทั!งหลายเข้ายดึเมอืงได้
แล้ว ท่านจงจุดไฟเผาเมอืงเสีย จงกระทาํตามที�พระเยโฮวาห์ตรัสสั�ง ดูเถิด ข้าพเจ้าได้บัญชาท่าน
ไว้แล้ว"

ยทุธศาสตร์ของพวกเขากไ็ม่มีอะไรซบัซอ้น คนสามหมื9นคนถูกเลือกออกมาและถูกส่ง
ไปในเวลากลางคืนเพื9อไปซุ่มอยูห่ลงัเมืองอยั จากนั)นในตอนเชา้ คนที9เหลือของกองทพัอิสราเอล
จะเขา้ไปถึงตวัเมืองนั)น เมื9อกองกาํลงัของเมืองอยัยกออกมาต่อสู้พวกเขาๆจะแกลง้ทาํเป็นถอย
หนีเหมือนคราวก่อน จากนั)นทหารเหล่านั)นที9ซุ่มอยูก่ต็อ้งลุกขึ)นยดึเมืองนั)นไวต้ามพระบญัชา
ของพระเจา้และจุดไฟเผาเมืองนั)น

ยชว 8:9-17 แล้วโยชูวากใ็ห้เขาไป เขากอ็อกไปยงัที�ซุ่มอยู่ระหว่างเบธเอลกบั
เมอืงอยั ทางทศิตะวันตกของเมอืงอยั แต่คนืวนันั!นโยชูวานอนค้างอยู่กบัประชาชน 10 โยชูวาตื�น
ขึ!นแต่เช้าตรู่กอ็อกตรวจประชาชน แล้วขึ!นไปพร้อมกบัพวกผู้ใหญ่ของอสิราเอลนําหน้า
ประชาชนไปเมอืงอยั 11 และบรรดาประชาชน คอืทหารที�อยู่กบัท่านทุกคน กข็ึ!นไปแล้วรุกใกล้
ตรงหน้าตวัเมอืงเข้าไป และตั!งค่ายอยู่ด้านเหนือของเมอืงอยั มหุีบเขาคั�นระหว่างเขากบัเมอื
งอยั 12 และท่านจัดคนประมาณห้าพนัคน ให้เขาแอบซุ่มอยู่ระหว่างเมอืงเบธเอลกบัเมอืงอยั 
ทางทศิตะวันตกของตัวเมอืง 13 ดงันั!นเขาทั!งหลายกว็างกาํลงัรบให้กองหลวงอยู่ด้านเหนือของ
เมอืง และกองระวังหลงัอยู่ด้านตะวนัตกของเมอืง ในคนืวนันั!นโยชูวานอนอยู่ในหุบเขา 14 ต่อ
มาเมื�อกษัตริย์เมอืงอยัเห็นดังนั!น ชาวเมอืงกรี็บลุกขึ!นแต่เช้าตรู่ออกไปสู้รบกบัอสิราเอล ณ ที�



ปะทะกนัหน้าที�ราบ ทั!งท่านและประชาชนทั!งหมดของท่าน แต่ท่านไม่ทราบว่ามกีองซุ่มคอยอยู่
ต่อสู้ท่านข้างหลงัเมอืง 15 โยชูวากบัอสิราเอลทั!งปวงจึงแสร้งทาํเป็นแพ้ฝีมอืต่อหน้าเขาแล้ว หนี
ตรงไปยงัทางถิ�นทุรกนัดาร 16 คนในเมอืงอยัทั!งหมดกถู็กเรียกให้ตามออกไป เมื�อเขาไล่ตามโยชู
วาไปนั!น เขากอ็อกห่างจากเมอืงไปทุกท ี17 ไม่มชีายสักคนหนึ�งที�เหลอือยู่ในเมอืงอยัหรือเมอืง
เบธเอล ที�มไิด้ออกไปไล่ตามอสิราเอล เขาปล่อยให้เมอืงเปิดอยู่ไล่ตามอสิราเอลไป

โยชูวาจึงเริ9มปฏิบติัตามแผนของตน พวกทหารกองหนุนที9ถูกเลือกออกมาเพื9อเป็นกอง
ซุ่มกถู็กส่งตวัไปและซ่อนตวัในตอนกลางคืน วนัต่อมาโยชูวากน็าํคนหมู่มากของกองทพัคน
อิสราเอลไปต่อสู้เมืองอยั เมื9อกษตัริยเ์มืองอยัรู้เรื9องเขา้ เขากน็าํกองทพัของตนออกมาต่อสู้คน
อิสราเอลทนัทีโดยไม่รู้ตวัเลยว่าตนกาํลงัเผชิญกบัการซุ่มโจมตีอยู่ โยชูวาและกองกาํลงัหลกัของ
เขาแสร้งทาํเป็นแพแ้ละหนีไปต่อหนา้กองกาํลงัของเมืองอยั เมื9อเห็นเช่นนั)นกษตัริยเ์มืองอยักสั็9ง
ประชาชนทั)งหมดของตนใหอ้อกมาไล่ตามคนอิสราเอลจนกระทั9งไม่มีนกัรบเหลืออยูใ่นเมือง
เลย นอกจากนี)  กองกาํลงัที9เมืองเบธเอลกร่็วมไล่ตามอิสราเอลไปดว้ย

ยชว 8:18-20 แล้วพระเยโฮวาห์ตรัสสั�งโยชูวาว่า "จงยื�นหอกซึ�งอยู่ในมอืของเจ้า
ออกตรงไปยงัเมอืงอยั เพราะเราจะมอบเมอืงนั!นไว้ในมอืของเจ้า" แล้วโยชูวากย็ื�นหอกซึ�งอยู่ใน
มอืออกไปยงัเมอืงนั!น 19 ทหารที�ซุ่มอยู่กล็กุออกจากที�ซ่อนอย่างรวดเร็ว พอโยชูวายื�นมอืของ
ท่านออก ทหารกว็ิ�งตรงเข้าไปในเมอืงและยดึเมอืงไว้ แล้วเขากรี็บจุดไฟเผาเมอืง 20 เมื�อชาวเมอื
งอยัเหลยีวหลงัมาดู ดูเถิด ควนัไฟที�ไหม้เมอืงพลุ่งขึ!นไปยงัท้องฟ้า เขากห็มดกาํลงัที�จะหนีไป
ทางนี!หรือทางนั!น เพราะว่าประชาชนที�หนีไปทางถิ�นทุรกนัดารหันกลบัมาต่อสู้กบัผู้ที�ไล่ตาม

พระเจา้จึงสั9งโยชูวาใหย้กหอกของตนขึ)นชี)ไปทางเมืองอยั โดยทรงสัญญากบัเขาวา่พวก
เขาจะไดช้ยัชนะแบบเดด็ขาด โยชูวากก็ระทาํตาม คนเหล่านั)นที9ซุ่มคอยอยูเ่มื9อเห็นสัญญาณกลุ็ก
ขึ)นและเขา้ไปในเมืองอยั ยดึมนัไดแ้ละจุดไฟเผามนั เมื9อกองกาํลงัของเมืองอยัเห็นวา่เมืองของ
ตนลอยเป็นควนัอยูเ่บื)องหลงัตนและเห็นวา่พวกตนถูกลอ้มไว ้พวกเขากรู้็วา่ตวัเองประสบ
หายนะแลว้ กองกาํลงัส่วนใหญ่ของอิสราเอลจึงหนักลบัมาต่อสู้กองกาํลงัของเมืองอยั

ยชว 8:21-26 และเมื�อโยชูวากบับรรดาอสิราเอลเห็นว่ากองซุ่มยดึเมอืงได้แล้ว 
และควนัไฟที�ไหม้เมอืงพลุ่งขึ!น เขากหั็นกลบัมาโจมตีชาวเมอืงอยั 22 คนอื�นๆกอ็อกมาจากเมอืง
สู้รบกบัเขา กระทาํให้เขาอยู่ระหว่างกลางอสิราเอล ผู้อยู่ข้างนี!บ้างข้างโน้นบ้าง และคนอสิราเอลก็



โจมตีเขาจนไม่มสัีกคนหนึ�งรอดชีวติหรือหนีไปได้ 23 แต่กษตัริย์เมอืงอยัยงัเป็นอยู่ ได้ถูกจับและ
คุมตัวมาหาโยชูวา 24 ต่อมาเมื�ออสิราเอลไล่ฆ่าฟันชาวเมอืงอยัทั!งหมดในทุ่งในถิ�นทุรกนัดารที�
เขาไล่ตามไปนั!น และคนเหล่านั!นล้มตายหมดด้วยคมดาบจนคนสุดท้าย บรรดาคนอสิราเอลก็
กลบัเข้าเมอืงอยัโจมตีคนในเมอืงด้วยคมดาบ 25 คนที�ล้มตายทั!งหมดวนันั!นทั!งชายและหญิง
จํานวนหมื�นสองพนัคน คอืชาวเมอืงอยัทั!งหมด 26 เพราะโยชูวามไิด้หดมอืที�ถือหอกยื�นอยู่นั!น 
จนกว่าจะได้ผลาญชาวเมอืงอยัพนิาศสิ!น

ในการสู้รบที9ตามมา เมืองอยักพ็่ายแพเ้สียราบคาบ เมื9อคนอิสราเอลสังหารกองกาํลงัของ
เมืองอยัในทุ่งเสร็จแลว้ พวกเขากห็นัเขา้ไปในเมืองและฆ่าบรรดาชาวเมืองที9เหลืออยูน่ั)น วนันั)น
ชายและหญิงจาํนวนหนึ9งหมื9นสองพนัคนของเมืองอยักถู็กฆ่าตาย โยชูวาไม่รามือเลยจนกระทั9ง
ชาวเมืองทั)งหมดถูกสังหาร ขอ้ยกเวน้กคื็อวา่ กษตัริยเ์มืองอยัถูกนาํตวัมาหาโยชูวา

ยชว 8:27-29 แต่คนอสิราเอลได้ริบเอาฝูงสัตว์และข้าวของของเมอืงนั!นเป็นของ
ตน ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ซึ�งทรงบัญชาไว้กบัโยชูวา 28 ดงันี!แหละโยชูวาจึงเผาเมอื
งอยัเสีย กระทาํให้เป็นกองซากปรักหักพงัอยู่เป็นนิตย์ คอืเป็นที�รกร้างอยู่จนถงึทุกวนันี! 29 และ
ท่านแขวนกษตัริย์เมอืงอยัไว้ที�ต้นไม้จนถงึเวลาเยน็ เมื�อดวงอาทติย์ตกโยชูวาจึงบัญชาและเขาก็
ปลดศพลงจากต้นไม้นําไปทิ!งไว้ที�ทางเข้าประตูเมอืง แล้วเอาหินถมทบัไว้เป็นกองใหญ่ซึ�งยงัอยู่
จนทุกวนันี!

ตามที9พระเจา้ไดท้รงอนุญาต บรรดาของริบของเมืองนั)นซึ9งรวมถึงฝงูสัตวข์องมนัดว้ยถูก
ยอมใหเ้ป็นบาํเหน็จแห่งการสงครามแก่คนอิสราเอลได ้โยชูวาทาํใหแ้น่ใจวา่จากนั)นเมืองนั)นถูก
เผาจนสิ)นซาก โดยทาํใหม้นัเป็นกองซากปรักหกัพงัเสมอไป เขาสั9งแขวนคอกษตัริยเ์มืองอยัจน
กระทั9งตะวนัตกดินซึ9งพอถึงเวลานั)นศพของเขาถูกปลดลงมา ศพของเขาถูกนาํไปวางไวที้9ทาง
เขา้ประตูเมืองและถูกถมดว้ยหินกองหนึ9ง ดงันั)น การพิชิตแผน่ดินนั)นกใ็กลเ้ขา้มาเตม็ทีแลว้ 
แผนการง่ายๆของพระเจา้คือ การทาํลายคนคานาอนัใหสิ้)นเพราะการนบัถือรูปเคารพของพวก
เขาและศีลธรรมทางเพศที9วปิริตสิ)นดีของมนั

เหตุการณ์ตอนนี)กค็ลา้ยกบัตอนที9พระคริสตเ์สดจ็มาดว้ยฤทธานุภาพและสง่าราศีดงัที9
ระบุไวใ้นววิรณ์ 19:11-19 และ 2 เธสะโลนิกา 1:7-10 เพื9อรับอาํนาจครอบครองแผน่ดินโลก ใน
วนันั)นจะไม่มีความเมตตาสาํหรับผูใ้ดกต็ามที9ต่อตา้นพระองค์



ยชว 8:30-32 แล้วโยชูวาได้สร้างแท่นบูชาในภูเขาเอบาลถวายแด่พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของอสิราเอล 31 ดังที�โมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์บัญชาประชาชนอสิราเอล ตามที�
จารึกไว้ในหนังสือพระราชบัญญัติของโมเสสว่า "แท่นบูชาทาํด้วยหินมไิด้ตกแต่ง ซึ�งไม่มผู้ีใดใช้
เครื�องมอืเหลก็ถูกต้องเลย" แล้วเขากถ็วายเครื�องเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์บนแท่นนั!น และถวาย
สันตบูิชา 32 ณ ที�นั!นท่านคดัลอกพระราชบัญญัติของโมเสสบนหิน ซึ�งท่านได้เขยีนไว้ต่อหน้า
ประชาชนอสิราเอล

คราวนี)โยชูวาสั9งใหส้ร้างแท่นบูชาขึ)นมาอนัหนึ9งถวายแด่พระเจา้ที9ภูเขาเอบาลตามที9
พระเจา้ตรัสสั9งผา่นทางโมเสสในพระราชบญัญติั 27:4-8 ดงัที9ตรัสสั9งไวใ้นพระราชบญัญติั 27 
แท่นนั)นทาํจากหินทั)งกอ้นซึ9งไม่เคยถูกตดัแต่งดว้ยเครื9องมือเหลก็มาก่อนเลย พวกเขาจึงถวาย
เครื9องสัตวบูชาตามที9โมเสสไดสั้9งไว ้โยชูวายงัคดัลอกพระราชบญัญติัของพระเจา้ไวบ้นเสาหิน
ที9โบกปูนหลายตน้ดว้ยตามที9ไดรั้บสั9งไวใ้นพระราชบญัญติั 27:2-3 มีหลายความเห็นแตกต่างกนั
ไปเกี9ยวกบัวา่พระราชบญัญติัเยอะขนาดไหนถูกเขียนไวบ้นนั)น บางท่านคิดวา่เป็นบญัญติัสิบ
ประการ ท่านอื9นๆกคิ็ดวา่เป็นสรุปยอ่ของพระราชบญัญติัทั)งหมด บา้งกคิ็ดวา่เฉพาะพระพรและ
คาํสาปแช่งต่างๆที9ระบุไวใ้นพระราชบญัญติั 28

ยชว 8:33-35 คนอสิราเอลทั!งหมด ทั!งคนต่างด้าวและคนที�เกดิในอสิราเอล 
พร้อมทั!งพวกผู้ใหญ่ เจ้าหน้าที� และผู้พพิากษา ยนือยู่ทั!งสองข้างของหีบต่อหน้าคนเลวทีี�เป็น
ปโุรหิต ผู้ที�หามหีบพนัธสัญญาของพระเยโฮวาห์ ครึ�งหนึ�งยนือยู่ข้างหน้าภูเขาเกริซิม อกีครึ�ง
หนึ�งข้างหน้าภูเขาเอบาล ดงัที�โมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์ได้บัญชาไว้ในครั!งแรกให้เขาทั!ง
หลายอวยพรแก่คนอสิราเอล 34 ภายหลงัท่านจึงอ่านบรรดาถ้อยคาํในพระราชบัญญัติ เป็นคาํ
อวยพรและคาํสาปแช่ง ตามที�มจีารึกไว้ในหนังสือพระราชบัญญัติทุกประการ 35 ไม่มคีาํซึ�ง
โมเสสได้บัญชาไว้สักคาํเดียวที�โยชูวามไิด้อ่านต่อหน้าบรรดาชุมชนอสิราเอลพร้อมกบัผู้หญิงกบั
เด็กๆ และคนต่างด้าวซึ�งอยู่ในหมู่พวกเขา

ชนชาตินั)นทั)งหมดมาชุมนุมกนัที9หุบเขาที9อยูต่รงกลางระหวา่งภูเขาเอบาลและภูเขาเกริ
ซิม หีบแห่งพนัธสัญญาถูกวางไวท่้ามกลางพวกเขาพร้อมกบัพวกผูน้าํ ครึ9 งหนึ9งของชนชาตินั)น
ยนือยูฝั่9งภูเขาเอบาลและอีกครึ9 งอยูฝั่9งภูเขาเกริซิมจนกลายเป็นอฒัจนัทร์ครึ9 งวงกลมขนาดใหญ่
สองอนั จากนั)นโยชูวาก ็“อ่านบรรดาถอ้ยคาํในพระราชบญัญติั เป็นคาํอวยพรและคาํสาปแช่ง 
ตามที9มีจารึกไวใ้นหนงัสือพระราชบญัญติัทุกประการ” เห็นไดช้ดัวา่จากนั)นโยชูวาอ่านหนงัสือ



พระราชบญัญติัทั)งเล่มใหช้นชาตินั)นที9มาชุมนุมกนัฟังโดยไม่ตดัออกสักคาํเดียวจากทุกสิ9งที9
โมเสสไดบ้ญัชาไวแ้ลว้

*****

ภาพรวมของโยชูวา 9: ข้อตกลงระหว่างคนกิเบโอนและคนอิสราเอลถกูบรรยายไว้ในที�
นี) บทนี)แบ่งย่อยได้ดังนี) (1) บรรดากษตัริย์คานาอันร่วมเป็นพันธมิตรกนัต่อสู้อิสราเอลในข้อ 1-
2; (2) คนกิเบโอนใช้วิธีหลอกลวงเพื�อหลีกเลี�ยงความพ่ายแพ้ในข้อ 3-13; (3) การหลอกลวงของ
คนกิเบโอนถกูจับได้ในเวลาไม่นานในข้อ 14-21 และ (4) คนกิเบโอนกลายเป็นทาสรับใช้คน
อิสราเอลในข้อ 22-27

ยชว 9:1-2 ต่อมาเมื�อกษตัริย์ทั!งหลายที�อยู่ฟากแม่นํ!าจอร์แดนข้างนี! คอืที�อยู่
ในแดนเทอืกเขา และในหุบเขา และตามฝั�งทะเลใหญ่ไปทั�วจนถงึภูเขาเลบานอน เป็นคนฮิตไทต์ 
คนอาโมไรต์ คนคานาอนั คนเปริสซี คนฮีไวต์ และคนเยบุสได้ยนิข่าวนี! 2 จึงพร้อมใจร่วมกาํลงั
กนัจะต่อสู้โยชูวาและอสิราเอล

หลงัจากนั)นข่าวเรื9องชยัชนะของคนอิสราเอลที9เมืองเยรีโคและเมืองอยักแ็พร่ไป
ท่ามกลางชาวแผน่ดินคานาอนัซึ9งรวมถึงคนฮิตไทต ์คนอาโมไรต ์คนคานาอนั คนเปริสซี คนฮี
ไวต ์และคนเยบุส คนพวกนี) ส่วนใหญ่เป็นส่วนหนึ9งของชนชาติคานาอนัโดยสืบเชื)อสายมาจาก
คานาอนัหรืออยา่งนอ้ยกไ็ดย้า้ยถิ9นฐานไปที9นั9นเช่นในกรณีของคนฮิตไทต ์พวกเขาจึงจาํใจร่วม
เป็นพนัธมิตรทางทหารเพื9อที9จะยกทพัไปต่อสู้ชนชาติอิสราเอลผูพ้ิชิต

ยชว 9:3-6 แต่เมื�อชาวกเิบโอนได้ยนิข่าวการซึ�งโยชูวากระทาํแก่เมอืงเยรีโค
และเมอืงอยั 4 ฝ่ายเขาจึงทาํอย่างฉลาด ทาํเป็นทูต เอากระสอบที�เก่าบรรทุกบนลาของเขา กบัถุง
หนังที�เก่าขาดและปะไว้บรรจุนํ!าองุ่น 5 สวมรองเท้าเก่าและปะไว้ และสวมเสื!อผ้าเก่า ส่วนเสบียง
อาหารทั!งสิ!นกแ็ห้งมรีาขึ!น 6 เขาเดินทางมาหาโยชูวาที�ค่าย ณ เมอืงกลิกาล กล่าวแก่ท่านและคน
อสิราเอลว่า "พวกข้าพเจ้ามาจากประเทศที�ห่างไกล ฉะนั!นบัดนี!ขอทาํพนัธสัญญากบัพวก
ข้าพเจ้าเถิด"

อยา่งไรกต็าม กลุ่มที9มีสี9 เมืองซึ9งเป็นที9รู้จกัในชื9อกิเบโอนซึ9งเป็นชาวฮีไวต ์เมื9อทราบถึง
ความเปล่าประโยชน์ที9จะต่อสู้คนอิสราเอล จึงคิดแผนการที9จะทาํสัญญาสันติภาพกบัพวกเขา



อยา่งลบัๆล่อๆ ตวัแทนของพวกเขาแสร้งทาํเป็นทูตจากแดนไกลซึ9งเดินทางมาเป็นระยะเวลา
นาน คนเหล่านี)มายงัค่ายของคนอิสราเอลซึ9งยงัตั)งอยูที่9กิลกาลใกลก้บัซากเมืองเยรีโค คนเหล่านี)
จึงเสนอที9จะทาํพนัธสัญญากบัพวกเขา คาํที9แปลวา่ พนัธสัญญา (เบริอิธ) เป็นคาํฮีบรูของคาํวา่ 
'covenant' นี9เท่ากบัคนเหล่านี) เสนอที9จะทาํสนธิสัญญากบัคนอิสราเอล

ยชว 9:7-13 แต่คนอสิราเอลกล่าวแก่คนฮีไวต์เหล่านั!นว่า "ชะรอยเจ้าอาศัยอยู่
ในหมู่พวกเรา เราจะทาํพนัธสัญญากบัเจ้าได้อย่างไร" 8 เขากล่าวแก่โยชูวาว่า "ข้าพเจ้าทั!งหลาย
เป็นผู้รับใช้ของท่าน" และโยชูวากล่าวแก่เขาว่า "พวกเจ้าเป็นใครกนั และมาจากที�ไหน" 9 เขา
ตอบท่านว่า "เนื�องด้วยพระนามอโุฆษแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ผู้รับใช้ของท่านมาจาก
ประเทศที�ไกลมาก เราได้ยนิถึงกติติศัพท์ของพระองค์ และถงึบรรดาพระราชกจิที�พระองค์ทรง
กระทาํในอยีปิต์ 10 และได้ทราบถงึบรรดาสิ�งที�พระองค์ทรงกระทาํต่อกษตัริย์คนอาโมไรต์ทั!ง
สองพระองค์ผู้อยู่ทางฟากแม่นํ!าจอร์แดนข้างโน้น คอืสิโหนกษตัริย์เมอืงเฮชโบน และโอกกษตัริย์
เมอืงบาชานผู้อยู่ที�อชัทาโรท 11 เหตุฉะนี! พวกผู้ใหญ่และชาวเมอืงทั!งหลายของเมอืงข้าพเจ้าได้
กล่าวแก่พวกข้าพเจ้าว่า `จงเอาเสบียงสําหรับเดินทางไปหาพวกเขาเรียนเขาว่า "พวกข้าพเจ้าทั!ง
หลายเป็นผู้รับใช้ของท่าน ฉะนั!นบัดนี!ขอทาํพนัธสัญญากบัพวกข้าพเจ้าเถิด"' 12 ขนมปังของ
พวกข้าพเจ้านี!ในวนัที�ข้าพเจ้าออกมาหาท่าน ข้าพเจ้าเอาออกจากบ้านเมื�อยงัร้อนๆ อยู่เพื�อใช้เป็น
อาหารรับประทานตามทาง แต่บัดนี! ดูเถิด แห้งและราขึ!นแล้ว 13 ถุงนี!เมื�อข้าพเจ้าเติมนํ!าองุ่นก็
ยงัใหม่อยู่ แต่ ดูเถิด มนัขาดออก เสื!อผ้าและรองเท้าของข้าพเจ้ากเ็ก่า เพราะหนทางไกลมาก"

โยชูวาและบรรดาผูน้าํของอิสราเอลจึงรู้สึกผิดสังเกตทนัที พวกเขาจึงไต่สวนทูตแปลก
หนา้เหล่านี)  โดยอยากรู้วา่คนเหล่านี)มาจากไหนและตอ้งการอะไร คนเหล่านี) จึงเล่าเรื9องที9พวกเขา
แต่งขึ)นมาวา่ตนมาจากเมืองไกลและไดย้นิเกี9ยวกบัชยัชนะไม่หยดุหยอ่นของอิสราเอลไล่ตั)งแต่
อียปิต ์สิโหนและโอก จนถึงการมีชยัต่อเมืองเยรีโคและเมืองอยัเมื9อเร็วๆนี)  พวกเขากเุรื9องต่อไป
อีกวา่ตนเดินทางมาเป็นระยะทางที9ไกลมาก โดยแสดงใหพ้วกอิสราเอลดูขนมปังที9ขึ)นรา ถุงนํ)า
องุ่นที9วา่งเปล่า รองเทา้และเสื)อผา้ที9ขาดวิ9นซึ9งเกิดจากการเดินทางไกลที9พวกเขากขึุ)นมา คนเหล่า
นี) จึงเสนอตวัที9จะเป็นทาสรับใชค้นอิสราเอลผา่นทางการทาํพนัธสัญญา (สนธิสัญญา) แบบ
ทางการ



ยชว 9:14-15 ฝ่ายคนเหล่านั!นกรั็บเสบียงของเขาบ้าง แต่หาได้ทูลขอการแนะนํา
จากพระโอษฐ์ของพระเยโฮวาห์ไม่ 15 และโยชูวากก็ระทาํสัญญาสันตภิาพกบัเขา และทาํพนัธ
สัญญากบัเขา ให้ไว้ชีวติพวกเขา และพวกประมุขของชุมนุมชนกป็ฏญิาณต่อเขา 

บทเรียนที9ยิ9งใหญ่และน่าเศร้าของเรื9องนี)กถู็กหมายเหตุไวใ้นการที9พวกประมุขของ
อิสราเอล “รับเสบียงของเขาบา้ง แต่หาไดทู้ลขอการแนะนาํจากพระโอษฐข์องพระเยโฮวาห์ไม่” 
แทนที9จะแสวงหานํ)าพระทยัของพระเจา้ในเรื9องนี)  พวกเขากลบัพึ9งความเขา้ใจของตวัเอง พวก
เขาจึงทาํสัญญาสันติภาพกบัคนกิเบโอนและทาํสนธิสัญญาแบบทางการกบัคนเหล่านั)นเพื9อไว้
ชีวติคนเหล่านั)นและใหเ้ป็นทาสรับใชข้องพวกเขา การตีทา้ยครัวของการประนีประนอมจึงถูก
ทาํใหเ้กิดขึ)นแลว้ในอิสราเอล นบัแต่นั)นเป็นตน้มาพวกคนนบัถือรูปเคารพซึ9งเป็นคนต่างชาติ
เหล่านี) จึงไดรั้บการปกป้องจากสนธิสัญญานี) ที9พวกประมุขแห่งอิสราเอลตกลงดว้ย

ยชว 9:16-19 ต่อมาเมื�อได้กระทาํพนัธสัญญากบัเขาล่วงมาได้สามวัน กไ็ด้ยนิว่า
พวกเหล่านั!นเป็นชาวเมอืงอยู่ในหมู่พวกตน 17 และคนอสิราเอลกอ็อกเดินไปถงึเมอืงของเขาใน
วนัที�สาม เมอืงของเขานั!นคอืเมอืงกเิบโอน เคฟีราห์ เบเอโรท และคริียาทเยอาริม 18 แต่คน
อสิราเอลไม่ได้ฆ่าเขา เพราะว่าพวกประมุขของชุมนุมชนได้ปฏญิาณต่อเขาในพระนามพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของอสิราเอลแล้ว บรรดาชุมนุมชนกบ่็นต่อว่าพวกประมุข 19 แต่บรรดาประมุขได้
กล่าวแก่ชุมนุมชนทั!งปวงว่า "เราได้ปฏญิาณต่อเขาในพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
อสิราเอล ฉะนั!นบัดนี!เราจะแตะต้องเขาไม่ได้

น่าเศร้าที9ว่าสามวนัต่อมา พวกผูน้าํของอิสราเอลกท็ราบถึงอุบายนั)นและทราบวา่คนพวก
นี) เป็นชาวกิเบโอนซึ9งอาศยัอยูใ่กลเ้คียง รายละเอียดเพิ9มเติมถูกกล่าวถึงในการที9วา่ชาวกิเบโอน
จริงๆแลว้คือสี9 เมือง เห็นไดช้ดัวา่ กิเบโอนเป็นเมืองเอกโดยมีอีกสามเมืองที9เลก็กวา่อยูล่อ้มรอบ 
นั9นคือ เคฟีราห์ เบเอโรท และคีริยาทเยอาริม อยา่งไรกต็าม เพราะพนัธสัญญาที9ตนไดป้ฏิญาณไว้
แลว้ คนอิสราเอลจึงไม่โจมตีพวกเขา อยา่งไรกต็าม เรื9องนี)ไม่เป็นที9พอใจของคนส่วนใหญ่ใน
ชนชาตินั)นและพวกเขาจึงบ่นต่อวา่พวกประมุข กระนั)นพวกประมุขกท็กัทว้งวา่ตนไดรั้บปากคน
เหล่านั)นไวแ้ลว้ในคาํปฏิญาณที9สาบานต่อพระพกัตร์องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ พวกเขาจึงถูกมดัมือชก

ยชว 9:20-21 เราต้องกระทาํแก่เขาอย่างนั!นโดยให้เขามชีีวติอยู่ได้ เกรงว่า
พระพโิรธจะตกลงเหนือเรา ตามคาํปฏญิาณซึ�งเราได้ปฏญิาณแก่เขานั!น" 21 และพวกประมุขก็



กล่าวแก่เขาทั!งหลายว่า "ให้เขามชีีวติอยู่เถิด แต่ให้เขาเป็นคนตัดฟืนและเป็นคนตักนํ!าให้บรรดา
ชุมนุมชน" ดังที�พวกประชุมได้สัญญาไว้กบัเขาแล้ว 

พวกประมุขแห่งอิสราเอลจึงตั)งใจวา่จะใหค้นเหล่านั)นมีชีวิตอยูเ่กรงว่าพระพิโรธของ
พระเจา้จะมีมาเพราะผดิคาํสาบานที9ไดใ้หไ้วต่้อพระพกัตร์พระเจา้แลว้ อยา่งไรกต็าม พวกเขา
ตดัสินใจวา่จะใหค้นเหล่านั)นเป็นคนรับใชเ้พื9อตดัฟืนและตกันํ)าเพื9อแลกกบัการมีชีวติอยู่

บางท่านคิดว่าคนเนธินิมที9ถูกกล่าวถึงภายหลงัในหนงัสือเอสราและหนงัสือเนหะมียเ์ป็น
ลูกหลานของชาวกิเบโอน คนเนธินิมเป็นขา้รับใชข้องคนเลวใีนขณะนั)น

ยชว 9:22-25 โยชูวาจึงเรียกคนเหล่านั!นมาและท่านกล่าวแก่เขาว่า "เหตุไฉนเจ้า
ทั!งหลายจึงหลอกลวงเราโดยกล่าวว่า `ข้าพเจ้าทั!งหลายอยู่ห่างไกลจากท่านมาก' ในเมื�อเจ้าทั!ง
หลายอยู่ท่ามกลางเรา 23 ฉะนั!นบัดนี!เจ้าทั!งหลายต้องรับคาํสาปแช่งและพวกเจ้าจะไม่ขาดที�ต้อง
เป็นทาสอยู่ เป็นคนตัดฟืนและเป็นคนตักนํ!าสําหรับพระนิเวศของพระเจ้าของเรา" 24 เขาทั!ง
หลายตอบโยชูวาว่า "เพราะเขาได้บอกผู้รับใช้ของท่านอย่างแน่นอนว่า พระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่านได้บัญชาโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์ให้มอบแผ่นดินนี!ทั!งหมดแก่ท่าน และให้ทาํลายชาวแผ่น
ดนิให้พ้นหน้าท่าน เหตุฉะนั!นข้าพเจ้าทั!งหลายกว็ติกกลวัท่านทั!งหลายจะทาํอนัตรายแก่ชีวติของ
ข้าพเจ้า พวกข้าพเจ้าจึงกระทาํอย่างนี! 25 ดูเถดิ บัดนี!ข้าพเจ้าทั!งหลายอยู่ในกาํมอืของท่าน จง
กระทาํแก่ข้าพเจ้าทั!งหลายตามที�ท่านเห็นชอบเห็นควรเถิด"

ขณะเดียวกนั โยชูวากเ็รียกตวับรรดาผูน้าํของชาวกิเบโอนมาและตาํหนิพวกเขาดว้ยเรื9อง
การบิดเบือนของพวกเขา จากนั)นเขากก็ล่าวคาํสาปแช่งพวกเขาเพื9อใหเ้ป็นขา้รับใชค้นอิสราเอล
เสมอไปในฐานะทาส คนตดัฟืนและคนตกันํ)าสาํหรับพระนิเวศของพระเจา้ ดงัที9ไดห้มายเหตุไว้
ขา้งบน เชื9อกนัวา่คนเนธินิมในสมยัต่อมาสืบเชื)อสายมาจากชาวกิเบโอน

ชาวกิเบโอนซึ9งพยายามแกต้วัสาํหรับสิ9งที9พวกเขาไดท้าํลงไปจึงกล่าววา่พวกเขารู้ดีวา่
พระเจา้ไดท้รงสัญญาไวแ้ลว้วา่จะยกแผน่ดินของพวกเขาใหแ้ก่คนอิสราเอลและไดสั้9งคน
อิสราเอลใหท้าํลายชาวแผน่ดินนั)นใหห้มด ดว้ยความกลวัคนอิสราเอล พวกเขาจึงตอ้งหนัไปพึ9ง
วธีิหลอกลวง อีกครั)งที9พวกเขายอมตวัอยูใ่ตค้วามเมตตาของโยชูวา



ยชว 9:26-27 โยชูวาจึงกระทาํเช่นนั!น คอืให้เขารอดจากมอืคนอสิราเอล ไม่ให้
ประหารชีวติเขาเสีย 27 ในวนันั!นโยชูวาได้ตั!งเขาให้เป็นคนตัดฟืน และคนตักนํ!าสําหรับชุมนุม
ชน และสําหรับแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์สืบมาจนทุกวนันี! ซึ�งอยู่ในสถานที�ซึ�งพระองค์ทรง
เลอืก โยชูวาจึงบงัคบัใชค้าํตดัสินของตนกบัพวกเขา พวกเขาไดรั้บการไวชี้วติ แต่พวกเขาจะ
กลายเป็นขา้รับใชส้าํหรับพลบัพลาโดยการตดัฟืนและตกันํ)าใหก้บัที9นั9นเสมอไป

*****

ภาพรวมของโยชูวา 10: การสู้รบที�เมืองกิเบโอนและมกัเคดาห์ถูกบนัทึกไว้ บทนี)แบ่ง
ย่อยได้ดังนี) (1) กษตัริย์คานาอันห้าองค์โจมตีเมืองกิเบโอนในข้อ 1-6; (2) โยชูวาช่วยกิเบโอนให้
พ้น และดวงอาทิตย์และดวงจันทร์หยดุนิ�งอยู่ในข้อ 7-14; (3) กษตัริย์คานาอันเหล่านั)นและ
กองทัพของพวกเขาได้รับความพ่ายแพ้และพวกเขาถกูประหารชีวิตในข้อ 15-27 และ (4) 
กษตัริย์คานาอันองค์อื�นๆได้รับความพ่ายแพ้และถกูสังหารในข้อ 28-43

ยชว 10:1-5 ต่อมาเมื�ออาโดนีเซเดกกษตัริย์เมอืงเยรูซาเลม็ได้ยนิว่า โยชูวาได้
ยดึเมอืงอยั และทาํลายเมอืงนั!นเสียอย่างสิ!นเชิงแล้ว ท่านได้กระทาํต่อเมอืงอยัและกษตัริย์ของ
เมอืงนี!อย่างเดยีวกบัที�ได้กระทาํต่อเมอืงเยรีโคและกษตัริย์ของเมอืงนั!น และทราบด้วยว่า ชาวเมอื
งกเิบโอนได้กระทาํสันติภาพกบัอสิราเอลและอยู่ท่ามกลางพวกเขาแล้ว 2 ท่านกค็ร้ามกลวัเป็น
อย่างยิ�ง เพราะว่ากเิบโอนเป็นเมอืงใหญ่เสมอเมอืงหลวงและใหญ่กว่าเมอืงอยั และบุรุษชาวเมอืง
นั!นกล้็วนแต่ฉกรรจ์ 3 เหตุฉะนี!อาโดนีเซเดกกษัตริย์เมอืงเยรูซาเลม็จึงให้ไปหาโฮฮัมกษตัริย์เมอืง
เฮโบรนและปิรามกษตัริย์เมอืงยารมูท และยาเฟียกษตัริย์เมอืงลาคชี และเดบีร์กษตัริย์เมอืงเอก
โลน เรียนว่า 4 "ขอเชิญท่านมาหาข้าพเจ้า และช่วยข้าพเจ้าตีเมอืงกเิบโอนเถิด เพราะว่าเมอืงนั!น
ได้กระทาํสันตภิาพกบัโยชูวาและคนอสิราเอล" 5 ฝ่ายกษัตริย์ของอาโมไรต์ทั!งห้าองค์ คอื 
กษตัริย์เมอืงเยรูซาเลม็ กษัตริย์เมอืงเฮโบรน กษตัริย์เมอืงยารมูท กษตัริย์เมอืงลาคชี และกษตัริย์
เมอืงเอกโลน ได้รวบรวมกาํลงัของตน และยกขึ!นไปพร้อมกบักองทพัทั!งหลาย ตั!งค่ายต่อสู้เมอื
งกเิบโอน

ข่าวแพร่สะพดัไปทั9วดินแดนคานาอนัอยา่งรวดเร็วเกี9ยวกบัชยัชนะของอิสราเอลที9เมือ
งอยัและเมืองเบธเอล พร้อมกบัการเขา้เป็นพนัธมิตรกบัอิสราเอลของชาวกิเบโอน มีบนัทึกไวว้า่
อาโดนีเซเดก (ซึ9งมีความหมายตรงตวัวา่ ‘เจา้แห่งความชอบธรรม’) ผูเ้ป็นกษตัริยเ์มืองเยรูซาเลม็ 



พอไดย้นิเรื9องชยัชนะหลายครั) งของคนอิสราเอล กเ็ริ9มจดัตั)งสหพนัธรัฐแห่งดินแดนนั)น น่าสนใจ
ตรงที9วา่นี9เป็นครั) งแรกที9มีการเอ่ยถึงกรุงเยรูซาเลม็ครั) งแรกในพระคมัภีร์ อาโดนีเซเดกผูนี้)
รวบรวมกษตัริยห์ลายองคเ์ขา้มาเป็นพวก ไดแ้ก่ กษตัริยแ์ห่งเมืองเฮโบรน เมืองยารมูท เมืองลา
คีช และเมืองเอกโลนซึ9งทั)งหมดนี) เป็นรัฐเมืองเลก็ๆแห่งเขตแดนตอนกลางของคานาอนัซึ9งเตม็
ไปดว้ยภูเขา เป้าหมายขณะนั)นของพวกเขากคื็อ ที9จะแกแ้คน้เมืองกิเบโอนที9ไปเขา้เป็นพวกกบั
คนอิสราเอลซึ9งพวกเขากล็งมือทาํทนัที

ยชว 10:6-7 ฝ่ายชาวเมอืงกเิบโอนจึงใช้คนไปหาโยชูวาที�ค่ายในกลิกาล กล่าวว่า
"ขอท่านอย่าได้หย่อนมอืจากผู้รับใช้ของท่านเลย ขอเร่งขึ!นมาช่วยข้าพเจ้าให้รอดและช่วย
ข้าพเจ้าทั!งหลาย เพราะว่าบรรดากษัตริย์ของคนอาโมไรต์ ซึ�งอยู่ในแดนเทอืกเขา ได้รวมกาํลงักนั
ต่อสู้ข้าพเจ้าทั!งหลาย” 7 ฝ่ายโยชูวาจึงขึ!นไปจากกลิกาล ทั!งท่านและบรรดาพลรบด้วย และ
ทแกล้วทหารทั!งหมด

พวกผูน้าํของกิเบโอนจึงใชค้นไปขอความช่วยเหลือจากโยชูวาซึ9งกองบญัชาการของเขา
ยงัอยูที่9กิลกาลเหมือนเดิม(ใกลเ้มืองเยรีโค เลียบแม่นํ)าจอร์แดน)

ยชว 10:8-11 พระเยโฮวาห์ตรัสแก่โยชูวาว่า "อย่ากลวัเขาเลย เพราะเราได้มอบ
เขาไว้ในมอืเจ้าแล้ว จะไม่มผู้ีใดในพวกเขาสักคนเดียวที�จะยนืหยดัต่อสู้เจ้าได้" 9 เหตุฉะนั!นโยชู
วายกเข้าโจมตีพวกนั!นทนัที โดยขึ!นไปตลอดคนืจากกลิกาล 10 พระเยโฮวาห์ทรงกระทาํให้เขา
สะดุ้งแตกตื�นต่อหน้าพวกอสิราเอล พระองค์ได้ทรงฆ่าเขาเสียมากมายที�กเิบโอน และไล่ติดตาม
เขาไปในทางที�ขึ!นไปถงึเบธโฮโรน และตามฆ่าเขาจนถึงเมอืงอาเซคาห์ และเมอืงมกัเคดาห์ 
11 ต่อมาขณะเมื�อเขาหนีไปข้างหน้าพวกอสิราเอลลงไปตามทางเบธโฮโรนนั!น พระเยโฮวาห์ทรง
โยนลูกเห็บใหญ่ๆลงมาจากฟ้า ตลอดถึงเมอืงอาเซคาห์ เขาทั!งหลายกต็าย ผู้ที�ตายด้วยลูกเห็บนั!น
กม็ากกว่าผู้ที�คนอสิราเอลฆ่าเสียด้วยดาบ

จากนั)นพระเจา้กต็รัสกบัโยชูวาวา่ “อยา่กลวัเขาเลย เพราะเราไดม้อบเขาไวใ้นมือเจา้แลว้ 
จะไม่มีผูใ้ดในพวกเขาสักคนเดียวที9จะยนืหยดัต่อสู้เจา้ได”้ โยชูวาจึงนาํกองกาํลงัของเขาเดินทาง
ตลอดทั)งคืนจากกิลกาลและเขา้โจมตีสหพนัธ์กษตัริยแ์ห่งคานาอนั พระเจา้ประทานชยัชนะยิ9ง
ใหญ่แก่พวกเขา ยิ9งไปกวา่นั)น “พระเยโฮวาห์ทรงโยนลูกเห็บใหญ่ๆลงมาจากฟ้า ตลอดถึงเมือง



อาเซคาห์ เขาทั)งหลายกต็าย ผูที้9ตายดว้ยลูกเห็บนั)นกม็ากกวา่ผูที้9คนอิสราเอลฆ่าเสียดว้ยดาบ” 
การพิพากษาที9คลา้ยๆกนัจะตกลงมาในช่วงทา้ยๆของยคุเจด็ปี ดู ววิรณ์ 16:21

ยชว 10:12-16 แล้วโยชูวากก็ราบทูลพระเยโฮวาห์ในวนัที�พระเยโฮวาห์ทรงมอบ
คนอาโมไรต์ต่อหน้าคนอสิราเอลนั!น และท่านได้กล่าวท่ามกลางสายตาของคนอสิราเอลว่า "ดวง
อาทติย์เอ๋ย เจ้าจงหยุดนิ�งตรงเมอืงกเิบโอน และดวงจันทร์เอ๋ย เจ้าจงหยดุอยู่ตรงหุบเขาอยัยา
โลน" 13 ดวงอาทติย์กห็ยดุนิ�ง และดวงจันทร์กต็ั!งเฉยอยู่จนประชาชนได้แก้แค้นศัตรูของเขา
เสร็จ เรื�องนี!มไิด้จารึกไว้ในหนังสือยาชาร์ดอกหรือ ดวงอาทติย์หยุดนิ�งอยู่กลางท้องฟ้า หาได้รีบ
ตกไปตามเวลาประมาณวันหนึ�งไม่ 14 วนัที�พระเยโฮวาห์ทรงสดบัฟังเสียงของมนุษย์อย่างกบั
วนันั!นทั!งในสมยัก่อนหรือในสมยัต่อมาไม่มอีกีแล้ว เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงต่อสู้เพื�ออสิราเอล
15 แล้วโยชูวากบับรรดาคนอสิราเอลกก็ลบัมาสู่ค่ายที�กลิกาล 16 กษตัริย์ทั!งห้านั!นหนีไปซ่อนตัว
อยู่ในถํ!ามกัเคดาห์

นอกจากนี)  ขณะที9อิสราเอลเป็นฝ่ายเป็นต่อในการสู้รบอยู ่โยชูวากทู็ลขอพระเจา้ใหท้รง
ยดืเวลาของวนันั)นเพื9อที9พวกเขาจะไดช้ยัชนะโดยสมบูรณ์ เขาจึงกล่าวต่อหนา้ชนทั)งชาติวา่ “ดวง
อาทิตยเ์อ๋ย เจา้จงหยดุนิ9งตรงเมืองกิเบโอน และดวงจนัทร์เอ๋ย เจา้จงหยดุอยูต่รงหุบเขาอยัยา
โลน” พระเจา้ประทานตามคาํขอของเขาและดวงอาทิตยแ์ละดวงจนัทร์กห็ยดุนิ9งอยูใ่นวงโคจร
ของมนัเป็นระยะเวลาที9ไม่ไดร้ะบุไว ้“จนประชาชนไดแ้กแ้คน้ศตัรูของเขาเสร็จ” มีหมายเหตุ
บอกไวว้า่เรื9องนี) ถูกบนัทึกไวใ้นหนงัสือยาชาร์ เราไม่ทราบอะไรเลยเกี9ยวกบัผลงานชิ)นนี)  บาง
ท่านคิดวา่มนัอาจหมายถึงพระราชบญัญติัของโมเสส น่าสนใจตรงที9วา่คาํวา่ ‘ยาชาร์’ เป็นคาํฮีบรู
ที9ปกติแลว้แปลวา่ ‘ชอบธรรม’ นั9นอาจสนบัสนุนสิ9งที9ถูกอา้งอิงถึงในที9นี)

มีการกล่าวถึงเพิ9มเติมอีกวา่ “พระเยโฮวาห์ทรงสดบัฟังเสียงของมนุษย”์ (นั9นคือ โยชูวา) 
ที9สาํคญัยิ9งกว่านั)นกคื็อวา่ “พระเยโฮวาห์ทรงต่อสู้เพื9ออิสราเอล” หลงัจากไดช้ยัชนะที9ยิ9งใหญ่
ขนาดนั)นแลว้ โยชูวาจึงนาํกองกาํลงัของเขากลบัไปยงัฐานที9มั9นในค่ายพกัที9กิลกาล ขณะเดียวกนั
กษตัริยอ์าโมไรตที์9พ่ายแพเ้หล่านั)นกไ็ปซ่อนตวัอยูใ่นถํ)าแห่งหนึ9งที9มกัเคดาห์

ยชว 10:17-27 มคีนไปบอกโยชูวาว่า "มคีนพบกษตัริย์ทั!งห้าซ่อนตัวอยู่ในถํ!าที�
มกัเคดาห์" 18 โยชูวาจึงกล่าวว่า "จงกลิ!งก้อนหินใหญ่ปิดปากถํ!าเสีย และวางยามให้เฝ้ารักษาไว้ 
19 แต่ท่านทั!งหลายอย่าคอยอยู่เลย จงตดิตามศัตรูของท่านเถดิ จงเข้าโจมตีกองระวังหลงั อย่าให้



กลบัเข้าในเมอืงของเขาได้ เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้มอบเขาทั!งหลายไว้ในมอื
ของท่านแล้ว" 20 ต่อมาเมื�อโยชูวากบัคนอสิราเอลฆ่าพวกเหล่านั!นเสียเป็นอนัมากจนหมดแล้ว 
ส่วนผู้ที�เหลอือยู่กห็นีกลบัเข้าไปในเมอืงที�มกีาํแพงล้อม 21 ประชาชนทั!งปวงกก็ลบัมาหาโยชูวา 
ณ ค่ายที�มกัเคดาห์โดยสันตภิาพทุกคน หามผู้ีใดกล้ากระดิกลิ!นถึงคนอสิราเอลต่อไปไม่ 22 แล้ว
โยชูวาจึงว่า "จงเปิดปากถํ!าคุมกษตัริย์ทั!งห้านั!นออกจากถํ!ามาหาเรา" 23 เขากก็ระทาํตาม จึงคุม
กษตัริย์ทั!งห้าออกจากถํ!ามาหาท่าน มกีษตัริย์เมอืงเยรูซาเลม็ กษตัริย์เมอืงเฮโบรน กษัตริย์เมอืง
ยารมูท กษตัริย์เมอืงลาคชี และกษตัริย์เมอืงเอกโลน 24 ต่อมาเมื�อเขาพากษตัริย์เหล่านั!นมายงัโย
ชูวา โยชูวาจึงเรียกบรรดาคนอสิราเอลมาและสั�งหัวหน้าของทหารผู้ที�ออกไปรบพร้อมกบัท่านว่า
"จงเข้ามาใกล้เถิด เอาเท้าเหยยีบคอกษตัริย์เหล่านี!" แล้วเขากเ็ข้ามาใกล้และเอาเท้าเหยยีบที�
คอ 25 และโยชูวากล่าวแก่เขาว่า "อย่ากลวัหรือขยาดเลย จงเข้มแขง็และกล้าหาญเถดิ เพราะว่า
พระเยโฮวาห์จะทรงกระทาํแก่บรรดาศัตรูของท่านซึ�งท่านสู้รบอย่างนี!แหละ" 26 ภายหลงัโยชูวา
กไ็ด้ประหารชีวติกษตัริย์ทั!งห้าเสีย แล้วแขวนไว้ที�ต้นไม้ห้าต้น และแขวนอยู่บนต้นไม้เช่นนั!นจน
เวลาเยน็ 27 ต่อมาเมื�อถึงเวลาดวงอาทติย์ตก โยชูวาได้บัญชาและเขากป็ลดศพลงจากต้นไม้และ
ทิ!งไว้ในถํ!าซึ�งกษตัริย์เหล่านั!นได้ซ่อนตัวอยู่ และเอาหินใหญ่ๆปิดปากถํ!านั!นไว้ ซึ�งยงัอยู่จน
กระทั�งวันนี!

เห็นไดช้ดัวา่โยชูวามีเวลาพกัเพียงเลก็นอ้ยเท่านั)น เพราะเขาไดข่้าววา่กษตัริยอ์าโมไรตท์ั)ง
หา้องคน์ั)นถูกพบตวัอยูใ่นถํ)าที9มกัเคดาห์ โยชูวาจึงสั9งใหค้นเอาหินปิดปากถํ)านั)นไวเ้พื9อขงักษตัริย์
เหล่านั)น จากนั)นเขากสั็9งกองกาํลงัของเขาใหไ้ล่ตามพวกศตัรูที9เหลือไปก่อนที9คนเหล่านั)น
สามารถตั)งหลกัในเมืองอนัเขม้แขง็ของตนได ้คนอิสราเอลกก็ระทาํตามนั)นจนไดช้ยัชนะโดย
สมบูรณ์ พวกเขาจึงกลบัมาที9มกัเคดาห์เพื9อจดัการเรื9องราวใหเ้สร็จสิ)นไป น่าสนใจตรงที9วา่เมื9อ
พวกเขากลบัมาแลว้ ไม่มีคนคานาอนัสักคนกลา้พดูจาใหร้้ายอิสราเอล

โยชูวาจึงสั9งใหเ้ปิดปากถํ)าที9มกัเคดาห์และใหน้าํตวักษตัริยท์ั)งหา้องคน์ั)นออกมา จากนั)น
เขากสั็9งพวกนายพลของเขาใหว้างเทา้ของตนบนคอของกษตัริยท์ั)งหา้องคน์ั)น จากนั)นเขาก็
ประกาศวา่ “อยา่กลวัหรือขยาดเลย จงเขม้แขง็และกลา้หาญเถิด เพราะวา่พระเยโฮวาห์จะทรง
กระทาํแก่บรรดาศตัรูของท่านซึ9งท่านสู้รบอยา่งนี)แหละ” จากนั)นโยชูวากป็ระหารชีวติกษตัริย์
เหล่านั)นดว้ยตวัเองและสั9งใหค้นแขวนศพเหล่านั)นไวที้9ตน้ไมห้า้ตน้จนดวงอาทิตยต์ก พอดวง



อาทิตยต์ก ศพของพวกเขากถู็กนาํไปไวใ้นถํ)าๆนั)น หินกอ้นใหญ่ๆถูกใชเ้พื9อปิดทางเขา้ถํ)านั)นไว้
และทาํใหเ้ป็นอุโมงคฝั์งศพ

ยชว 10:28-39 ในวนันั!นโยชูวายดึเมอืงมกัเคดาห์ได้ ได้ประหารเมอืงนั!นเสียด้วย
คมดาบ ทั!งกษตัริย์ของเมอืงนั!น ท่านได้ทาํลายเขาเสียอย่างสิ!นเชิง รวมทุกชีวติที�อยู่ในเมอืง ไม่มี
เหลอืสักคนเดียว และท่านได้กระทาํแก่กษตัริย์มกัเคดาห์อย่างที�ท่านได้กระทาํแก่กษตัริย์เมอืงเยรี
โค 29 แล้วโยชูวาและบรรดาคนอสิราเอลกย็กกองทพัจากเมอืงมกัเคดาห์มาถึงลบินาห์ และเข้าสู้
รบกบัเมอืงลบินาห์ 30 พระเยโฮวาห์ได้ทรงมอบเมอืงนั!นและกษตัริย์ของเมอืงไว้ในมอืคน
อสิราเอล และท่านได้ประหารเมอืงนั!นด้วยคมดาบและทุกคนที�อยู่ในเมอืงนั!น ท่านไม่ให้เหลอืสัก
คนเดียวในเมอืงนั!น และท่านได้กระทาํต่อกษตัริย์ของเมอืงนั!นอย่างที�ท่านได้กระทาํต่อกษตัริย์
เมอืงเยรีโค 31 และโยชูวาออกจากเมอืงลบินาห์พร้อมกบัอสิราเอลทั!งหมดไปยงัลาคชี แล้วล้อม
เมอืงไว้และเข้าโจมตีเมอืงนั!น 32 และพระเยโฮวาห์ทรงมอบเมอืงลาคชีไว้ในมอืคนอสิราเอล และ
ท่านกไ็ด้ยดึเมอืงนั!นในวนัที�สอง และประหารเสียด้วยคมดาบ ทุกคนที�อยู่ในเมอืงนั!น ดงัที�ท่าน
ได้กระทาํแก่เมอืงลบินาห์ 33 ครั!งนั!นโฮรามกษัตริย์เมอืงเกเซอร์ได้ขึ!นมาช่วยเมอืงลาคชี และโยชู
วาได้ประหารเขาและคนของเขาเสีย จนไม่เหลอืให้เขาสักคนเดียว 34 โยชูวากบัคนอสิราเอลทั!ง
ปวงได้ยกออกจากลาคชีไปยงัเมอืงเอกโลน ได้เข้าล้อมและโจมตีเมอืงนั!น 35 และเขากต็ีได้ในวนั
นั!นเองและฆ่าฟันทุกคนเสียด้วยคมดาบ จนทาํลายเขาเสียสิ!นในวนันั!น ดงัที�ท่านได้กระทาํแก่
เมอืงลาคชี 36 โยชูวากบัคนอสิราเอลทั!งปวงกข็ึ!นจากเมอืงเอกโลนไปยงัเมอืงเฮโบรน เข้าโจมตี
เมอืงนั!น 37 ยดึเมอืงนั!นแล้วกป็ระหารกษตัริย์และชนบททั!งหมดของเมอืงนั!น กบัทุกคนที�อยู่ใน
เมอืงนั!นเสียด้วยคมดาบ ท่านไม่ให้เหลอืสักคนเดียว ดงัที�ท่านได้กระทาํต่อเมอืงเอกโลน และได้
ทาํลายเมอืงนั!น และทุกคนที�อยู่ในเมอืงนั!นเสียสิ!น 38 แล้วโยชูวากบัคนอสิราเอลทั!งปวงกลบัมา
ยงัเมอืงเดบีร์ เข้าโจมตีเมอืงนั!น 39 ท่านได้ยดึเมอืงนั!นรวมทั!งกษตัริย์และชนบททั!งหมดของ
เมอืง และได้ไปประหารเขาทั!งหลายเสียด้วยคมดาบ และได้ทาํลายทุกคนที�อยู่ในเมอืงนั!นเสีย
อย่างสิ!นเชิง ท่านไม่ให้เหลอืสักคนเดียว ท่านได้กระทาํแก่เมอืงเฮโบรนอย่างไร ท่านกไ็ด้กระทาํ
แก่เมอืงเดบีร์และแก่กษตัริย์ของเมอืงอย่างนั!น ดงัทาํแก่เมอืงลบินาห์และแก่กษตัริย์ของเมอืงเช่น
กนั

มีบนัทึกไวว้า่หลงัจากนั)นโยชูวากเ็ริ9มพิชิตเมืองต่างๆในพื)นที9คานาอนัตอนกลางซึ9งรวม
ถึงเมืองเหล่านั)นที9กษตัริยท์ั)งหา้องคไ์ดค้รอบครองดว้ย ในแต่ละกรณีหลงัจากพิชิตเมืองนั)นๆได ้



เขากป็ระหารชาวเมืองนั)นจนหมด เขาจึงมีชยัชนะต่อเมืองมกัเคดาห์ เมืองลิบนาห์ เมืองลาคีช 
เมืองเกเซอร์ เมืองเอกโลน เมืองเฮโบรน และเมืองเดบีร์

ยชว 10:40-43 โยชูวากต็ีแผ่นดินนั!นให้พ่ายแพ้ไปหมด คอืแดนเทอืกเขา ในภาค
ใต้ ในหุบเขา และที�ลาด ทั!งกษตัริย์ทั!งหมดของเมอืงเหล่านั!นด้วย ท่านไม่ให้เหลอืสักคนเดยีว แต่
ได้ทาํลายทุกสิ�งที�หายใจเสีย ดงัที�พระเยโฮวาห์พระเจ้าของคนอสิราเอลได้ทรงบัญชาไว้ 41 โยชู
วาได้กระทาํให้เขาพ่ายแพ้ตั!งแต่เมอืงคาเดชบารเนียจนถงึเมอืงกาซา และทั�วประเทศโกเชน
จนถึงเมอืงกเิบโอน 42 โยชูวากย็ดึตัวกษตัริย์เหล่านี!พร้อมทั!งพื!นดินของเขาทั!งหมดในคราว
เดียวกนั เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของคนอสิราเอลได้ทรงสู้รบเพื�ออสิราเอล 43 แล้วโยชูวา
พร้อมกบับรรดาคนอสิราเอลกย็กกลบัมายงัค่ายที�กลิกาล

นี9จึงเป็นสรุปยอ่เกี9ยวกบัชยัชนะในตอนแรกๆของโยชูวา เขา “โยชูวากตี็แผน่ดินนั)นให้
พา่ยแพไ้ปหมด คือแดนเทือกเขา ในภาคใต ้ในหุบเขา และที9ลาด ทั)งกษตัริยท์ั)งหมดของเมือง
เหล่านั)นดว้ย ท่านไม่ใหเ้หลือสักคนเดียว แต่ไดท้าํลายทุกสิ9งที9หายใจเสีย ดงัที9พระเยโฮวาห์
พระเจา้ของคนอิสราเอลไดท้รงบญัชาไว”้ เขายงักวาดลา้งพื)นที9ต่างๆในดินแดนคานาอนัตอนใต้
ดว้ยไล่ตั)งแต่เมืองคาเดชบารเนียไปจนถึงเมืองกาซาตลอดแนวชายฝั9งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนดว้ย 
การเอ่ยถึงโกเชนในที9นี) ไม่ไดห้มายถึงเมืองที9มีชื9อนั)นในอียปิต ์แต่หมายถึงเมืองๆหนึ9งในคานา
อนัตอนใต ้พระเจา้ประทานชยัชนะแก่พวกเขาเหนือดินแดนนั)นทั)งหมดไล่ตั)งแต่คานาอนัตอน
กลางลงใตเ้รื9อยมา เขาจึงกลบัมาพร้อมกบัชยัชนะและอาจกลบัมาพกัยงัค่ายที9มั9นซึ9งยงัอยูใ่นกิล
กาลเหมือนเดิมติดกบัเมืองเยรีโค

*****

ภาพรวมของโยชูวา 11: ภาพรวมสรุปย่อของการพิชิตดินแดนคานาอันส่วนที�เหลือถกู
บนัทึกไว้ บทนี)แบ่งย่อยได้ดังนี) (1) กษตัริย์คานาอันหลายองค์ได้รับความพ่ายแพ้ที�ลาํห้วยเมโรม
ในข้อ 1-9; (2) เมืองฮาโซร์พ่ายแพ้และถกูเผาในข้อ 10-14 และ (3) ส่วนที�เหลือของดินแดนนั)น
ถกูกาํราบ รวมถึงคนอานาคในข้อ 15-23

ยชว 11:1-5 ต่อมาเมื�อยาบินกษตัริย์เมอืงฮาโซร์ได้ยนิข่าวนี! จึงใช้คนไปหา
โยบับกษตัริย์เมอืงมาโดนและไปหากษตัริย์เมอืงชิมโรน และกษตัริย์เมอืงอคัชาฟ 2 และกษตัริย์
ซึ�งอยู่ในแดนเทอืกเขาตอนเหนือ และที�อยู่ในที�ราบใต้เมอืงคนิเนเรท และในหุบเขา และใน



บริเวณชายแดนของโดร์ทางทศิตะวนัตก 3 และไปหาคนคานาอนัทางทศิตะวนัออกและทศิ
ตะวนัตก คนอาโมไรต์ คนฮิตไทต์ คนเปริสซี และคนเยบุสในแดนเทอืกเขา และคนฮีไวต์อยู่เชิง
เขาเฮอร์โมนในแผ่นดินมสิปาห์ 4 กษตัริย์เหล่านี!กย็กออกมากบับรรดาพลโยธาเป็นกองทพั
มหึมา มจํีานวนดังเมด็ทรายที�ชายทะเล มม้ีาและรถรบมากมายด้วย 5 กษตัริย์เหล่านี!ได้ร่วม
กาํลงักนัเข้าและมาตั!งค่ายอยู่ที�ลาํห้วยเมโรม เพื�อจะสู้รบกบัอสิราเอล

ขณะเดียวกนั บรรดากษตัริยแ์ห่งดินแดนทางตอนเหนือของแผน่ดินนั)นพอทราบข่าว
ชยัชนะแบบติดๆของอิสราเอลกร็วมตวักนัเป็นสหพนัธ์รัฐมาเพื9อต่อสู้กบัพวกอิสราเอล นี9รวมถึง
ผูป้กครองในแควน้กาลิลีไล่ตั)งแต่เลบานอนไปจนถึงซีเรีย พวกเขาจึงผนึกกาํลงักนัยกมาเป็นกอง
ทพัใหญ่ “มีจาํนวนดงัเมด็ทรายที9ชายทะเล มีมา้และรถรบมากมายดว้ย” พวกเขารวมกาํลงักนัเขา้
มาและตั)งค่ายพกัอยูที่9ลาํหว้ยเมโรม เชื9อกนัวา่นี9เป็นทะเลสาบที9อยูขึ่)นไปทางเหนือของทะเลกาลิ
ลีสิบไมลซึ์9งจากที9นั9นแม่นํ)าจอร์แดนไหลเขา้สู่ทะเลกาลิลี

ยชว 11:6 และพระเยโฮวาห์ตรัสกบัโยชูวาว่า "อย่ากลวัเขาเลย เพราะว่าพรุ่ง
นี!ในเวลาเดียวกนันี! เราจะมอบเขาไว้หมดต่อหน้าอสิราเอลให้ถูกประหาร เอน็น่องม้าของเขาให้
เจ้าตัดเสีย และรถรบของเขา เจ้าจงเผาไฟเสีย" 

อีกครั) งที9พระเจา้ทรงหนุนใจโยชูวาใหไ้ม่ตอ้งกลวัคนเหล่านั)น อนัที9จริง พระเจา้ทรงบอก
โยชูวาวา่พรุ่งนี) ในเวลาเดียวกนันี)  พระองคจ์ะทรงมอบสมาพนัธ์ประชาชาติเหล่านี)  “ต่อหนา้
อิสราเอลใหถู้กประหาร” พระเจา้ยงัทรงสั9งโยชูวาใหต้ดัเอน็น่องม้าของเขา เพื9อทาํใหพ้วกมา้นั)น
ใชก้ารไม่ได ้นอกจากนี)  อิสราเอลจะตอ้งเผารถรบของพวกศตัรูของตนดว้ย

ยชว 11:7-9 ฝ่ายโยชูวากย็กพลทั!งหลายเข้าโจมตีเขาทนัททีี�ห้วยนํ!าเมโรม 

8 และพระเยโฮวาห์ทรงมอบเขาไว้ในมอือสิราเอล ผู้ประหารเขาและไล่ตามเขาไปจนถึงมหาซี
โดนและถึงมสิเรโฟทมาอมิ และถึงหุบเขามสิปาห์ด้านตะวันออก ได้ประหารเขาเสียจนไม่ให้
เหลอืสักคนเดียว 9 โยชูวาได้กระทาํแก่เขาตามที�พระเยโฮวาห์ตรัสสั�งไว้ คอืได้ตัดเอน็น่องม้าและ
เผารถรบเสียด้วยไฟ

โยชูวาจึงนาํกองกาํลงัของเขาไปต่อสู้กบัพวกนั)นที9ลาํหว้ยเมโรม โดยทาํใหพ้วกนั)น
ประหลาดใจและโถมเขา้ใส่คนเหล่านั)น พระเจา้ประทานชยัชนะยิ9งใหญ่แก่พวกเขาโดยไล่กวด
พวกเขาไปจนถึงซีโดนในเลบานอนจนถึงหุบเขามิสปาห์ในทิศตะวนัตก อนัหลงันี)อยูใ่นโมอบั



ซึ9งอยูอี่กฟากของแม่นํ)าจอร์แดน ดงันั)นชยัชนะของพวกเขาจึงไล่กินพื)นที9ตั)งแต่เลบานอนในทิศ
ตะวนัตกเฉียงเหนือไปจนถึงโมอบัและบาชานในทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ เขาตดัเอน็น่องมา้ของ
คนเหล่านั)นและเผารถรบของคนเหล่านั)นตามที9พระเจา้ตรัสสั9งเช่นกนั

ยชว 11:10-14 ขณะนั!นโยชูวากลบัมายึดเมอืงฮาโซร์ และประหารกษตัริย์เมอืง
นั!นเสียด้วยดาบ เพราะว่าแต่ก่อนนี!ฮาโซร์เป็นหัวหน้าแห่งราชอาณาจักรเหล่านั!นทั!งหมด 11 เขา
ได้ประหารบรรดาชาวเมอืงนั!นเสียด้วยคมดาบ และทาํลายเสียสิ!น สิ�งที�หายใจได้ไม่มเีหลอืเลย 
และท่านกเ็ผาเมอืงฮาโซร์เสียด้วยไฟ 12 โยชูวายดึบรรดาหัวเมืองของกษตัริย์เหล่านั!นพร้อมกบั
กษตัริย์ทั!งหมด และประหารเสียด้วยคมดาบ ทาํลายเขาสิ!น ดงัที�โมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์
ได้บัญชาไว้ 13 แต่เมอืงต่างๆที�อยู่บนเนินเขา อสิราเอลมไิด้เผา เว้นแต่เมอืงฮาโซร์เมอืงเดียวที�โย
ชูวาเผาเสีย 14 สิ�งของต่างๆที�ริบได้จากเมอืงเหล่านี! ทั!งฝูงสัตว์ คนอสิราเอลได้ยดึเป็นของของ
ตน แต่เขาได้ประหารมนุษย์ทุกคนเสียด้วยคมดาบ จนทาํลายเสียสิ!น สิ�งใดที�หายใจได้เขาไม่ให้
เหลอือยู่เลย

โยชูวาจึงกลบัมายดึเมืองของกษตัริยเ์หล่านั)นที9เขาไดท้าํใหพ้่ายแพแ้ลว้ ในกรณีของเมือง
ฮาโซร์ ซึ9งเป็นเมืองหนึ9งทางตอนเหนือ เขาไม่เพียงยดึและประหารชีวติกษตัริยข์องมนัเท่านั)น 
แต่เขายงัเผาเมืองนั)นเพราะวา่มนัเป็นหวัโจกของการต่อตา้นดว้ย ชาวเมืองนั)นทั)งหมดกถู็ก
ประหารสิ)นเช่นกนั จากนั)นเขากเ็ขา้ยดึเมืองเหล่านั)นของกษตัริยท์ั)งหลายที9ต่อสู้กบัเขาโดย
สังหารชาวเมืองของพวกเขาจนหมด “ดงัที9โมเสสผูรั้บใชข้องพระเยโฮวาห์ไดบ้ญัชาไว”้ อยา่งไร
กต็าม พวกเขาไม่ทาํลายเมืองอื9นๆที9เหลือ โดยยดึเอาฝงูสัตวข์องพวกเขาเป็นของริบแห่งการ
สงคราม

ยชว 11:15 พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์อย่างไร โมเสส
กบั็ญชาโยชูวาอย่างนั!น และโยชูวากก็ระทาํตาม ท่านไม่ได้เว้นที�จะทาํทุกอย่างซึ�งพระเยโฮวาห์
ทรงบัญชาโมเสสไว้ 

ความเชื9อฟังของโยชูวานั)นสมบูรณ์แบบ เขาทาํตามที9พระเจา้ไดท้รงบญัชาเขาใหก้ระทาํ
ทุกอยา่งในการพิชิตแผน่ดินนั)น “พระเยโฮวาห์ทรงบญัชาโมเสสผูรั้บใชข้องพระองคอ์ยา่งไร 
โมเสสกบ็ญัชาโยชูวาอยา่งนั)น และโยชูวากก็ระทาํตาม ท่านไม่ไดเ้วน้ที9จะทาํทุกอยา่งซึ9งพระเย
โฮวาห์ทรงบญัชาโมเสสไว”้



ยชว 11:16-18 โยชูวายดึแผ่นดินนั!นทั!งสิ!นคอืแดนเทอืกเขา และภาคใต้ทั!งหมด 
และแผ่นดินโกเชนทั!งหมด และในหุบเขา ในที�ราบ และแดนเทือกเขาของอสิราเอล และในหุบเขา
ของมนั 17 ตั!งแต่ภูเขาฮาลกัที�สูงเรื�อยขึ!นไปถึงเสอร์ี ไกลไปจนถงึบาอลักาดในหุบเขาเลบานอน
เชิงภูเขาเฮอร์โมน ท่านได้จับบรรดากษตัริย์แห่งเมอืงเหล่านั!นมาประหารชีวติเสีย 18 โยชูวาทาํ
ศึกสงครามกบับรรดากษตัริย์เหล่านี!อยู่เป็นเวลานาน

การพิชิตอนัเปี9 ยมดว้ยชยัชนะของโยชูวาจึงถูกสรุปยอ่ตรงนี)  เขายดึดินแดนตอนใตข้องคา
นาอนัไดท้ั)งหมดซึ9งรวมถึง “แดนเทือกเขาของอิสราเอล และในหุบเขาของมนั” ซึ9งเชื9อกนัวา่เป็น
กรุงเยรูซาเลม็ มนัถูกระบุไวเ้ช่นนั)นในเอเสเคียล 17:23 และ 20:40 การพิชิตของเขาขึ)นเหนือต่อ
ไป และเรื9อยไปถึงเลบานอนและภูเขาเฮอร์โมน แมว้า่มีชยัชนะยิ9งใหญ่หลายครั) งในตอนตน้ซึ9งก็
ฟันธงไดแ้ลว้วา่บทสรุปของสงครามครั) งนี)จะเป็นอยา่งไร แต่โยชูวาก ็“ทาํศึกสงครามกบับรรดา
กษตัริยเ์หล่านี)อยูเ่ป็นเวลานาน” เชื9อกนัวา่การกาํราบแผน่ดินนั)นใชเ้วลามากถึงเจด็ปีก่อนที9จะ
เกิดความสงบสุขจริงๆ

ยชว 11:19-20 ไม่มสัีกเมอืงหนึ�งที�กระทาํสันติภาพกบัคนอสิราเอล นอกจากคนฮี
ไวต์ ซึ�งเป็นชาวเมอืงกเิบโอน เขาต้องทาํศึกสงครามตมีาทั!งนั!น 20 เพราะเป็นมาจากพระเยโฮ
วาห์ที�ทรงให้เขามใีจแขง็กระด้างเข้าต่อสู้ทาํสงครามกบัอสิราเอล เพื�อพระองค์จะได้ทรงทาํลาย
เขาเสียสิ!น และเขาไม่ได้รับความกรุณา แต่พระองค์ต้องทาํลายล้างเขาเสียสิ!น ดังที�พระเยโฮวาห์
บัญชาไว้กบัโมเสส

ยกเวน้ชาวเมืองกิเบโอน ที9ยอมจาํนนต่ออิสราเอลโดยไม่มีการต่อสู้เลย พระเจา้ทรงทาํให้
ใจของบรรดาประชาชาติคานาอนัที9เหลือแขง็กระดา้ง เพื9อที9วา่พวกเขาจะ “เขา้ต่อสู้ทาํสงคราม
กบัอิสราเอล เพื9อพระองคจ์ะไดท้รงทาํลายเขาเสียสิ)น” ในพระสติปัญญาอนัไม่รู้สิ)นสุดของ
พระเจา้ พระองคท์รงจดัระเบียบเหตุการณ์แวดลอ้มต่างๆเพื9อที9วา่ความวปิริตของชนชาติคานา
อนัจะถูกกวาดลา้งเสียสิ)น สาเหตุของการทาํเช่นนี)กเ็พื9อพพิากษาความชั9วชา้ของเขาเหล่านั)นและ
เพื9อชาํระแผน่ดินนั)นใหส้ะอาดเกรงวา่คนเหล่านั)นจะทาํใหค้นอิสราเอลติดเชื)อความบาปของ
พวกเขาดว้ย

ยชว 11:21-23 คราวนั!นโยชูวาได้มาขจัดคนอานาคออกจากแดนเทอืกเขา จากเฮ
โบรน จากเดบีร์ จากอานาบ และจากทั�วแดนเทอืกเขาแห่งยูดาห์ และจากทั�วแดนเทอืกเขาแห่ง



อสิราเอล โยชูวาได้ทาํลายคนเหล่านี!เสียสิ!นพร้อมทั!งเมอืงทั!งหลายของพวกเขาด้วย 22 ไม่มคีน
อานาคเหลอือยู่ในแผ่นดินของประชาชนอสิราเอล เว้นแต่ในกาซา กทัและอชัโดด ที�ยงัมเีหลอือยู่
บ้าง 23 ดังนั!นแหละ โยชูวาได้ยดึแผ่นดินทั!งสิ!นตามสารพดัที�พระเยโฮวาห์ได้ตรัสไว้กบัโมเสส 
และโยชูวาให้เป็นมรดกแก่คนอสิราเอลตามส่วนแบ่งของแต่ละตระกูล และแผ่นดนินั!นกส็งบจาก
การศึกสงคราม

เมื9อการพิชิตแผน่ดินนั)นใกลจ้ะเสร็จสิ)นลง โยชูวาก ็“ขจดัคนอานาคออกจากแดนเทือก
เขา” คนเหล่านี) เป็นเผา่พนัธ์ุมนุษยย์กัษ ์ซึ9งเห็นไดช้ดัวา่สืบเชื)อสายมาจากคนหนึ9งชื9ออานาค ซึ9ง
ไดต้ั)งรกรากอยูใ่นแดนเทือกเขาคานาอนั ยกเวน้กาซา กทัและอชัโดด ซึ9งต่อมาจะกลายเป็นฐานที9
มั9นของคนฟีลิสเตีย “โยชูวาไดท้าํลายคนเหล่านี) เสียสิ)นพร้อมทั)งเมืองทั)งหลายของพวกเขาดว้ย” 
น่าเสียดายที9วา่นั9นจะมาหลอกหลอนคนอิสราเอลในภายหลงั คือ โกลิอทัในสมยัของดาวดิ โยชู
วาจึงยดึแผน่ดินนั)นทั)งสิ)นและใหเ้ป็นมรดกแก่คนอิสราเอลตามส่วนแบ่งของแต่ละตระกลู แผน่
ดินนั)นจึงมีความสงบสุขจากการศึกสงครามซึ9งไดป้ะทุขึ)นไปทั9ว

*****

ภาพรวมของโยชูวา 12: บันทึกทางประวติัศาสตร์ของเหล่ากษตัริย์แห่งคานาอันถกูเขียน
ไว้ในที�นี) บทนี)แบ่งย่อยได้ดังนี) (1) กษตัริย์เหล่านั)นที�ถกูพิชิตโดยโมเสสในข้อ 1-6 และ (2) 
กษตัริย์เหล่านั)นที�โยชูวาทาํให้พ่ายแพ้ไปในข้อ 7-24

ยชว 12:1-6 ต่อไปนี!เป็นกษตัริย์แห่งแผ่นดินนั!นซึ�งประชาชนอสิราเอลได้
กระทาํให้แพ้ไป และได้ยดึครองแผ่นดินฟากแม่นํ!าจอร์แดนข้างโน้นทางดวงอาทติย์ขึ!น จากที�ลุ่ม
แม่นํ!าอารโนนถึงภูเขาเฮอร์โมน และที�ราบซึ�งอยู่ด้านตะวนัออกทั!งหมด 2 คอืสิโหนกษตัริย์คนอา
โมไรต์ผู้อยู่ที�เฮชโบน และปกครองจากอาโรเออร์ ซึ�งอยู่ ณ ริมลุ่มแม่นํ!าอารโนน และจากกลางที�
ลุ่มไกลไปจนถงึแม่นํ!ายบับอก เขตแดนคนอมัโมน คอืครึ�งหนึ�งของกเิลอาด 3 และแถบที�ราบถึง
ทะเลคนิเนเรทข้างตะวนัออก และตรงทางไปยงัเบธเยชิโมทไปถึงทะเลแห่งที�ราบ คอืทะเลเคม็
ข้างตะวนัออก จากด้านใต้มาจนถึงที�อชัโดดปิสกาห์ 4 และเขตแดนของโอกกษตัริย์เมอืงบาชาน 
เป็นพวกมนุษย์ยกัษ์ที�เหลอือยู่ อยู่ที�อชัทาโรท และเอเดรอี 5 และปกครองที�ภูเขาเฮอร์โมน และสา
เลคาห์ และทั�วบาชาน ถงึเขตแดนคนเกชูร์และคนมาอาคาห์ และปกครองครึ�งหนึ�งของแดนกเิลอ
าด ถงึเขตแดนของสิโหนกษัตริย์เมอืงเฮชโบน 6 โมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์และคนอสิราเอล



ได้กระทาํให้เขาพ่ายแพ้ไป และโมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์ได้มอบแผ่นดินตอนนี!ให้แก่คนรู
เบน คนกาด และคนครึ�งตระกูลมนัสเสห์

สรุปยอ่สั)นๆเกี9ยวกบักษตัริยแ์ละผูมี้อาํนาจทั)งหมดที9อิสราเอลทาํใหพ้่ายแพไ้ปในการ
เขา้ไปและพิชิตแผน่ดินนั)น ในบทนี) มีสรุปยอ่เกี9ยวกบัชยัชนะหลายครั) งของพวกเขาบนฝั9งตะวนั
ออกของแม่นํ)าจอร์แดนก่อนที9พวกเขาขา้มมนัไป มีการกล่าวถึงสิโหนกษตัริยค์นอาโมไรตผ์ู ้
อาศยัอยูใ่นเขตแดนตอนใตแ้ละตะวนัออกของประเทศอิสราเอลในปัจจุบนั

มีการเอ่ยถึงแม่นํ)าหลายสายในเขตแดนนั)นซึ9งแบ่งแยกผูมี้อาํนาจทั)งหลายออกจากกนั 
เช่น แม่นํ)าอารโนนซึ9งเป็นพรมแดนระหวา่งโมอบัและคนอาโมไรต ์ขึ)นไปทางเหนืออีกคือ 
แม่นํ)ายบับอกซึ9งเป็นพรมแดนของอมัโมน ทั)งหมดนี)อยูใ่นประเทศจอร์แดนปัจจุบนั จากนั)น
เป็นตน้มาการพิชิตของอิสราเอลกมี็ต่อไปจนถึงทะเลคินเนเรทซึ9งเป็นที9รู้จกัต่อมาในชื9อทะเลกา
ลิลี โดยรวมถึงทะเลเคม็ (ทะเลตาย) และทุกแห่งระหวา่งนั)นดว้ย เขตแดนตอนใตแ้ละไปทางทิศ
ตะวนัออกจากกาลิลีเป็นที9รู้จกัสมยันั)นในชื9อบาชาน มีหมายเหตุไวด้ว้ยวา่พวกมนุษยย์กัษก์อ็าศยั
อยูใ่นเกชูร์ซึ9 งเป็นส่วนหนึ9งของเมืองบาชาน ที9อยูติ่ดกบัตอนใตข้องเมืองบาชาน โดยยงัอยูฝั่9ง
ตะวนัออกของแม่นํ)าจอร์แดนเหมือนเดิมคือ เขตแดนที9เรียกวา่กิเลอาด ในเขตแดนนี) เองที9ตระกลู
รูเบน กาดและครึ9 งตระกลูมนสัเสห์ไดรั้บที9ดินเป็นกรรมสิทธิ: ของตน

ยชว 12:7-8 ต่อไปนี!เป็นกษตัริย์แห่งแผ่นดินซึ�งโยชูวากบัคนอสิราเอลได้ทาํให้
พ่ายแพ้อยู่ฟากแม่นํ!าจอร์แดนข้างนี!ทางทศิตะวนัตก ตั!งแต่บาอลักาดในหุบเขาเลบานอน ถงึภูเขา
ฮาลกั ที�สูงเรื�อยขึ!นไปถงึเสอร์ี ซึ�งโยชูวามอบให้แก่ตระกูลคนอสิราเอลให้ถือเป็นกรรมสิทธิIตาม
ส่วนแบ่งของเขา 8 คอืที�ดินในแดนเทอืกเขา ในหุบเขา ในที�ราบ ในที�ลาด ในถิ�นทุรกนัดารและใน
ภาคใต้ เป็นแผ่นดินของคนฮิตไทต์ คนอาโมไรต์ คนคานาอนั คนเปริสซี คนฮีไวต์และคนเยบุส

จากนั)นมีสรุปยอ่เกี9ยวกบัการพิชิตของอิสราเอลบนฝั9งตะวนัตกของแม่นํ)าจอร์แดนในพื)น
ที9ๆเรียกวา่แผน่ดินอิสราเอลนบัแต่นั)นเป็นตน้มา ชยัชนะและการพิชิตของพวกเขาขยายยาวจาก
เลบานอนทางทิศเหนือไปจนถึงเขตแดนตอนใตข้องเนเกฟ ภูเขา หุบเขา ที9ราบ และนํ)าพุทั)งหมด
ที9อยูร่ะหวา่งนั)นกถู็กยดึเป็นกรรมสิทธิ:  หมู่ชนต่างๆที9ถูกปราบคือ คนฮิตไทต ์คนอาโมไรต ์คน
คานาอนั คนเปริสซี คนฮีไวตแ์ละคนเยบุส



ยชว 12:9-24 คอืกษตัริย์เมอืงเยรีโคองค์หนึ�ง กษตัริย์เมอืงอยัที�อยู่ข้างเบธเอลอง
ค์หนึ�ง 10 กษตัริย์เมอืงเยรูซาเลม็องค์หนึ�ง กษตัริย์เมอืงเฮโบรนองค์หนึ�ง 11 กษตัริย์เมอืงยารมู
ทองค์หนึ�ง กษตัริย์เมอืงลาคชีองค์หนึ�ง 12 กษตัริย์เมอืงเอกโลนองค์หนึ�ง กษตัริย์เมอืงเกเซอร์
องค์หนึ�ง 13 กษตัริย์เมอืงเดบีร์องค์หนึ�ง กษตัริย์เมอืงเกเดอร์องค์หนึ�ง 14 กษตัริย์เมอืงโฮรมาห์
องค์หนึ�ง กษตัริย์เมอืงอาราดองค์หนึ�ง 15 กษตัริย์เมอืงลบินาห์องค์หนึ�ง กษัตริย์เมอืงอดุลลมัองค์
หนึ�ง 16 กษตัริย์เมอืงมกัเคดาห์องค์หนึ�ง กษตัริย์เมอืงเบธเอลองค์หนึ�ง 17 กษตัริย์เมอืงทัปปูวาห์
องค์หนึ�ง กษตัริย์เมอืงเฮเฟอร์องค์หนึ�ง 18 กษตัริย์เมอืงอาเฟกองค์หนึ�ง กษตัริย์เมอืงลาชาโรนอง
ค์หนึ�ง 19 กษตัริย์เมอืงมาโดนองค์หนึ�ง กษตัริย์เมอืงฮาโซร์องค์หนึ�ง 20 กษตัริย์เมอืงชิมโรนเมโร
นองค์หนึ�ง กษตัริย์เมอืงอคัชาฟองค์หนึ�ง 21 กษตัริย์เมอืงทาอานาคองค์หนึ�ง กษตัริย์เมอืงเมกดิ
โดองค์หนึ�ง 22 กษตัริย์เมอืงเคเดชองค์หนึ�ง กษตัริย์เมอืงโยกเนอมัในคารเมลองค์หนึ�ง 23 
กษตัริย์เมอืงโดร์ในบริเวณชายแดนของโดร์องค์หนึ�ง กษตัริย์ของประชาชาติต่างๆในกลิกาลองค์
หนึ�ง 24 กษตัริย์เมอืงทรีซาห์องค์หนึ�ง รวมทั!งหมดเป็นกษตัริย์สามสิบเอด็องค์ด้วยกนั

รายชื9อกษตัริยแ์ต่ละองคข์องเมืองและรัฐต่างๆที9ถูกพิชิตโดยอิสราเอลถูกใหไ้ว ้กษตัริย์
ทั)งหมดสามสิบเอด็องคพ์่ายแพไ้ปขณะที9คนอิสราเอลพิชิตแผน่ดินนั)น

*****

ภาพรวมของโยชูวา 13: ในบทนี)โยชูวาได้รับคาํสั�งเกี�ยวกบัการแบ่งแผ่นดินนั)น บทนี)
แบ่งย่อยได้ดังนี) (1) เขตแดนต่างๆของแผ่นดินนั)นที�ยงัไม่ถกูพิชิตถกูสาธยายไว้ในข้อ 1-6 และ 
(2) มรดกของตระกลูต่างๆแบบเฉพาะเจาะจงในข้อ 7-33

ยชว 13:1-6 เมื�อโยชูวาชราลงมอีายุมากแล้ว พระเยโฮวาห์กต็รัสกบัท่านว่า 
"เจ้าชราลงมอีายมุากแล้ว แต่แผ่นดินที�จะต้องยดึครองนั!นยงัมอีกีมาก 2 ต่อไปนี!เป็นแผ่นดินที�
ยงัเหลอือยู่ คอื ท้องถิ�นฟีลสิเตียทั!งหมด และท้องถิ�นของคนเกชูร์ทั!งหมด 3 ตั!งแต่ชิโหร์ซึ�งอยู่
หน้าอยีปิต์ เหนือขึ!นไปถึงเขตแดนเอโครน นับกนัว่าเป็นของคนคานาอนั ผู้ครอบครองฟีลสิเตี
ยมอียู่ห้าคนด้วยกนั คอื ผู้ครอบครองเมอืงกาซา เมอืงอชัโดด เมอืงอชัเคโลน เมอืงกทั และเมอืง
เอโครน และเมอืงของคนอฟิวาห์ด้วย 4 ซึ�งอยู่ทศิใต้คอืแผ่นดินทั!งสิ!นของคนคานาอนั และเขต
เมอาราห์ ซึ�งเป็นของชาวไซดอนถึงเมอืงอาเฟก ถงึเขตแดนของคนอาโมไรต์ 5 และแผ่นดินของ
ชาวเกบาลและเลบานอนทั!งหมด ไปทางที�ดวงอาทติย์ขึ!น จากบาอลักาดที�อยู่เชิงภูเขาเฮอร์โมน 



ถงึทางเข้าเมอืงฮามทั 6 ชาวแดนเทอืกเขาทั!งหมดจากเลบานอนจนถึงมสิเรโฟทมาอมิ และคนไซ
ดอนทั!งหมด เราจะขบัไล่เขาทั!งหลายออกไปให้พ้นหน้าคนอสิราเอลเอง เพยีงแต่เจ้าจงจับสลาก
แบ่งดินแดนเหล่านั!นให้เป็นมรดกแก่อสิราเอล ดงัที�เราบัญชาเจ้าไว้

พอถึงตอนนี)โยชูวากไ็ดก้ลายเป็นคนชราแลว้ เชื9อกนัวา่ ณ จุดนี) เขาน่าจะอายปุระมาณ
หนึ9งร้อยเจด็ปีแลว้ (เขามีชีวติอยูต่่อไปถึงหนึ9งร้อยสิบปี การพิชิตแผน่ดินนั)นน่าจะกินเวลาเจด็ปี 
และเขาไม่ไดมี้ชีวติอยูต่่อไปนานนกัหลงัจากนี) เป็นตน้ไป) พระเจา้จึงตรัสกบัเขาอาจจาก
พลบัพลา ขอ้ความของพระองคน์ั)นกง่็ายๆ “แต่แผน่ดินที9จะตอ้งยดึครองนั)นยงัมีอีกมาก” แมว้า่
พวกเขาไดรั้บชยัชนะในบริเวณกวา้งแลว้ แต่ชายแดนและขอบนอกสุดของแผน่ดินนั)นที9ทรง
สัญญาไวก้บัอบัราอมักย็งัไม่ไดถู้กยดึเอามา ขอบนอกของแผน่ดินนั)นขยายต่อไปถึงแม่นํ)าใน
อียปิต ์(ชิโหร์) ขึ)นไปจนถึงพื)นที9ๆต่อมาถูกเรียกวา่ฟีลิสเตียและเมืองต่างๆของมนับนชายฝั9ง
ตะวนัตกเฉียงใตข้องแผ่นดินนั)น พื)นที9อื9นๆยงัเหลืออยูซึ่9 งรวมถึงเขตแดนของเลบานอนที9อยูท่าง
เหนือ พระเจา้ไดท้รงสัญญาแลว้วา่พระองคจ์ะทรงขบัไล่ชาวแผน่ดินนั)นออกไปและพระองคจ์ะ
ทรงแบ่งมนัออกแก่อิสราเอลใหเ้ป็นมรดก

ยชว 13:7-13 ฉะนั!นบัดนี!จงแบ่งแผ่นดินนี!ออกให้เป็นมรดกแก่คนเก้าตระกูล
รวมกบัคนมนัสเสห์ครึ�งตระกูลด้วย" 8 ส่วนมนัสเสห์อกีครึ�งตระกูล คนรูเบน และคนกาดได้รับ
ส่วนมรดกของเขา ซึ�งโมเสสได้มอบให้ทางฟากแม่นํ!าจอร์แดนข้างโน้นด้านตะวนัออก ส่วนที�
โมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์มอบให้เขาคอื 9 ตั!งแต่อาโรเออร์ ซึ�งอยู่ริมลุ่มแม่นํ!าอารโนน และ
เมอืงที�อยู่กลางลุ่มแม่นํ!านี! และที�ราบเมเดบาตลอดจนถงึดโีบน 10 และหัวเมอืงทั!งสิ!นของสิโหน
กษตัริย์คนอาโมไรต์ ผู้ซึ�งครอบครองอยู่ในเฮชโบน ไกลออกไปจนถึงเขตแดนคนอมัโมน 11 กบั
เขตกเิลอาดและท้องถิ�นของคนเกชูร์และคนมาอาคาห์ และภูเขาเฮอร์โมนทั!งหมด และเมอืงบา
ชานทั!งสิ!นจนถงึเมอืงสาเลคาห์ 12 ตลอดราชอาณาจักรของโอกในบาชาน ผู้ครอบครองอยู่ในอชั
ทาโรทและในเอเดรอ ีท่านเป็นพวกมนุษย์ยกัษ์ที�เหลอือยู่ เมอืงเหล่านี!โมเสสรบชนะ และได้ขบัไล่
ให้ออกไป 13 แต่คนอสิราเอลยงัหาได้ขบัไล่คนเกชูร์หรือคนมาอาคาห์ให้ออกไปไม่ แต่คนเกชูร์
กบัคนมาอาคาห์ยงัอาศัยอยู่ในหมู่คนอสิราเอลจนทุกวนันี!

พระเจา้จึงทรงสั9งโยชูวาใหเ้ริ9มกระบวนการแบ่งแผน่ดินที9อยูฟ่ากตะวนัตกของแม่นํ)า
จอร์แดนใหแ้ก่อีกเกา้ตระกลูครึ9 งที9เหลือ มีการทวนซํ) าว่าตระกลูรูเบน กาดและครึ9 งตระกลูมนสั
เสห์ไดรั้บมรดกของตนแลว้บนฝั9งตะวนัออกของแม่นํ)าจอร์แดน “แต่คนอิสราเอลยงัหาไดข้บัไล่



คนเกชูร์หรือคนมาอาคาห์ใหอ้อกไปไม่” คนต่างชาติเหล่านี)ยงัอาศยัอยูต่่อไปในท่ามกลางตระกลู
เหล่านั)นที9อยูฝั่9งตะวนัออก พวกเขากลายเป็นหนามแทงสีขา้งคนอิสราเอลในภายหลงัจริงๆ การ
เชื9อฟังแบบครึ9 งๆกลางๆกลายเป็นการไม่เชื9อฟังแบบครึ9 งๆกลางๆและหลอกหลอนคนอิสราเอล
ตั)งแต่นั)นมาจนถึงขณะนี)  ตลอดหลายยคุหลายสมยั อิสราเอลไม่เคยมีอาํนาจควบคุมเขตแดนนั)น
อยา่งมีนยัสาํคญัเลย นั9นกเ็ป็นจริงอยา่งแน่นอนในปัจจุบนั

ยชว 13:14 เฉพาะตระกูลเลวตีระกูลเดียวโมเสสหาได้มอบมรดกให้ไม่ ของ
บูชาด้วยไฟที�ถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอสิราเอลเป็นมรดกของเขา ดงัที�พระองค์ตรัสไว้
แก่เขาแล้ว มีหมายเหตุอีกครั) งวา่ ตระกลูเลวไีม่ไดรั้บมรดกอะไรอยา่งเฉพาะเจาะจง แทนที9จะ
เป็นเช่นนั)น มรดกของพวกเขากลบัเป็นเครื9องสัตวบูชาต่างๆแห่งพลบัพลา องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จึง
กลายเป็นส่วนแบ่งของพวกเขา

ยชว 13:15-32 และโมเสสได้มอบส่วนมรดกให้แก่ตระกูลคนรูเบนตามครอบครัว
ของเขา 16 ดังนั!นเขตแดนของเขาจึงตั!งแต่อาโรเออร์ซึ�งอยู่ริมลุ่มแม่นํ!าอารโนนและเมอืงซึ�งอยู่
กลางลุ่มแม่นํ!านั!นและที�ราบเมอืงเมเดบาทั!งสิ!น 17 ทั!งเมอืงเฮชโบน รวมกบัหัวเมอืงทั!งสิ!นซึ�งอยู่
บนที�ราบนั!น คอืดีโบน และบาโมทบาอลั และเบธบาอลัเมโอน 18 กบัยาฮาส และเคเดโมท และ
เมฟาอาท 19 และคริียาธาอมิ และสิบมาห์และเศเรทชาหาร์ซึ�งอยู่บนเนินเขาแห่งหุบเขา 20 กบั
เบธเปโอร์ และที�อชัโดดปิสกาห์ และเมอืงเบธเยชิโมท 21 คอืหัวเมอืงทั!งสิ!นซึ�งอยู่บนที�ราบ และ
ทั!งราชอาณาจักรทั!งหมดของสิโหนกษตัริย์คนอาโมไรต์ผู้ครอบครองอยู่ในเฮชโบน ซึ�งโมเสสได้
กระทาํให้พ่ายแพ้พร้อมกบัเจ้านายของมเีดียน คอื เอวี เรเคม ศูร์ และเฮอร์ กบัเรบา เป็นเจ้านาย
ซึ�งขึ!นแก่กษตัริย์สิโหนผู้พาํนักอยู่ในแผ่นดนินั!น 22 อนึ�งคนอสิราเอลได้ฆ่าบาลาอมับุตรชายเบ
โอร์ผู้เป็นคนทาํนายเสียด้วยดาบพร้อมกบัคนอื�นที�เขาได้ฆ่านั!น 23 อาณาเขตของคนรูเบนคอื
แม่นํ!าจอร์แดนเป็นพรมแดน นี�เป็นมรดกของคนรูเบนตามครอบครัว รวมทั!งหัวเมอืงและชนบท
ด้วย 24 โมเสสได้มอบมรดกให้แก่ตระกูลกาด คอืคนกาดตามครอบครัวของเขาด้วย 25 อาณาเข
ตของเขาคอืยาเซอร์และหัวเมืองกเิลอาดทั!งหมด และครึ�งหนึ�งของแผ่นดินคนอมัโมนถึงอาโรเอ
อร์ซึ�งอยู่หน้าเมอืงรับบาห์ 26 ตั!งแต่เมอืงเฮชโบน จนถึงเมอืงรามทัมสิเปห์และเบโทนิม และ
ตั!งแต่มาหะนาอมิจนถงึเขตแดนเดบีร์ 27 ในหว่างเขา มเีมอืงเบธฮารัม เบธนิมราห์ สุคคทและซา
โฟน ราชอาณาจักรส่วนที�เหลอืของสิโหนกษัตริย์เมอืงเฮชโบนนั!น มแีม่นํ!าจอร์แดนเป็น
พรมแดน จดทะเลคนิเนเรทตอนปลายข้างล่าง ด้านตะวนัออกของแม่นํ!าจอร์แดนข้างโน้น 28 นี�



เป็นมรดกของคนกาดตามครอบครัวของเขา รวมทั!งหัวเมอืงและชนบทด้วย 29 อนึ�งโมเสสได้
มอบมรดกให้แก่คนมนัสเสห์ครึ�งตระกูล เป็นส่วนแบ่งที�ได้กบัคนมนัสเสห์ครึ�งตระกูลตาม
ครอบครัวของเขา 30 อาณาเขตของเขาทั!งหลายเริ�มตั!งแต่มาหะนาอมิตลอดบาชานทั!งสิ!น คอื
ราชอาณาจักรทั!งสิ!นของโอกกษตัริย์เมอืงบาชาน และหัวเมอืงทั!งหมดของยาอร์ี มหีกสิบหัวเมอืง
ด้วยกนัอยู่ในบาชาน 31 และกเิลอาดครึ�งหนึ�ง และเมอืงอชัทาโรทกบัเมอืงเอเดรอี หัวเมอืงของ
ราชอาณาจักรโอกในบาชาน หัวเมอืงเหล่านี!เป็นส่วนแบ่งของคนมาคร์ีบุตรชายมนัสเสห์ เป็น
ของครึ�งหนึ�งของคนมาคร์ี ตามครอบครัวของเขา 32 เหล่านี!เป็นดินแดนต่างๆซึ�งโมเสสได้แบ่ง
ปันให้เป็นมรดก ณ ที�ราบโมอบั ฟากแม่นํ!าจอร์แดนข้างโน้นทศิตะวนัออกของเมอืงเยรีโค

รายละเอียดของการแบ่งแผน่ดินที9อยูฟ่ากตะวนัออกของแม่นํ)าจอร์แดนใหแ้ก่ตระกลูรู
เบน กาด และครึ9 งตระกลูมนสัเสห์ถูกบรรยายไว ้น่าสนใจตรงที9มีความเห็นกล่าวไวใ้นขอ้ 22 
เกี9ยวกบับาลาอมัและที9วา่เขาพินาศพร้อมกบัพวกประมุขของมีเดียน ตรงนี) เขาถูกเรียกดว้ยวา่เป็น
คนทาํนาย หรือคนที9ทาํการทาํนายได้

ยชว 13:33 แต่โมเสสมไิด้มอบมรดกให้แก่คนตระกูลเลวี พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของอสิราเอลเป็นมรดกของเขา ดงัที�พระองค์ตรัสไว้กบัเขา มีหมายเหตุกล่าวไวอี้กครั) ง
วา่คนเลวไีม่ไดรั้บมรดกเลย องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงกลายเป็นมรดกของพวกเขา

*****

ภาพรวมของโยชูวา 14: การมอบแผ่นดินนั)นให้แก่ตระกูลต่างๆเริ�มต้นขึ)น ที�เจาะจงเป็น
พิเศษกคื็อว่า เฮโบรนถกูยกให้แก่คาเลบ

ยชว 14:1-15 ต่อไปนี!เป็นดินแดนต่างๆซึ�งประชาชนอสิราเอลได้รับเป็นมรดก
ในแผ่นดินคานาอนั ซึ�งเอเลอาซาร์ปุโรหิตและโยชูวาบุตรชายนูน และหัวหน้าบรรพบุรุษของ
ตระกูลต่างๆแห่งคนอสิราเอลได้แจกจ่ายให้เป็นมรดกแก่เขา 2 มรดกนี!เขาจับสลากแบ่งกนัใน
ระหว่างคนเก้าตระกูลครึ�ง ตามที�พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาทางโมเสส 3 เพราะโมเสสได้ให้มรดก
แก่คนสองตระกูลครึ�งทางฟากแม่นํ!าจอร์แดนข้างโน้นแล้ว แต่ท่านหาได้แบ่งส่วนมรดกให้แก่
พวกเลวีไม่ 4 เพราะว่าลูกหลานของโยเซฟมสีองตระกูล คอืมนัสเสห์และเอฟราอมิ และพวกเลวี
หาได้มส่ีวนแบ่งในแผ่นดินนั!นไม่ ได้แต่หัวเมอืงที�จะเข้าอาศัยอยู่ กบัลานทุ่งหญ้ารอบเมอืง
สําหรับฝูงสัตว์และทรัพย์สินของเขาเท่านั!น 5 คนอสิราเอลได้กระทาํตามที�พระเยโฮวาห์ทรง



บัญชาไว้กบัโมเสส เขาแบ่งที�ดินกนั 6 ขณะนั!นคนยูดาห์มาหาโยชูวา ณ เมอืงกลิกาล และคาเลบ
บุตรชายเยฟุนเนห์ชาวเคนัสได้กล่าวแก่ท่านว่า “ท่านทราบเรื�องซึ�งพระเยโฮวาห์ตรัสกบัโมเสส
บุรุษของพระเจ้าที�คาเดชบารเนียเกี�ยวกบัท่านและข้าพเจ้าแล้ว 7 เมื�อโมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮ
วาห์ใช้ให้ข้าพเจ้าไปจากคาเดชบารเนีย เพื�อสอดแนมดูแผ่นดิน ข้าพเจ้ามอีายสีุ�สิบปี ข้าพเจ้าได้
นําข่าวมาแจ้งแก่ท่านตามความคดิเห็นของข้าพเจ้า 8 แต่ส่วนพี�น้องซึ�งขึ!นไปพร้อมกบัข้าพเจ้า
ได้กระทาํให้จิตใจของประชาชนละลายไป แต่ข้าพเจ้าได้ตดิตามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ข้าพเจ้าอย่างสุดใจ 9 ในวนันั!นโมเสสได้ปฏญิาณว่า ‘แท้จริงแผ่นดินซึ�งเท้าของท่านได้เหยยีบยํ�า
ไปนั!นจะตกเป็นมรดกของท่าน และของลูกหลานของท่านสืบไปเป็นนิตย์ เพราะว่าท่านได้ติด
ตามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าอย่างสุดใจ’ 10 และบัดนี! ดูเถดิ พระเยโฮวาห์ยงัทรงให้
ข้าพเจ้ามชีีวติอยู่ตลอดสี�สิบห้าปีนี! ดังที�พระองค์ตรัส ตั!งแต่พระเยโฮวาห์ตรัสเช่นนี!แก่โมเสส 
เมื�อคนอสิราเอลเดินทางอยู่ในถิ�นทุรกนัดาร และบัดนี! ดูเถดิ วนันี!ข้าพเจ้ามอีายุแปดสิบห้าปี
แล้ว 11 วนันี!ข้าพเจ้ายงัมกีาํลงัแขง็แรงเช่นเดียวกบัวนัที�โมเสสใช้ให้ข้าพเจ้าไป กาํลงัของข้าพเจ้า
ในการทาํศึกสงครามหรือออกไปและเข้ามาเดีUยวนี!กเ็ป็นเหมอืนครั!งนั!น 12 ฉะนั!นบัดนี!ขอมอบ
แดนเทอืกเขานี! ซึ�งพระเยโฮวาห์ตรัสในวนันั!นให้แก่ข้าพเจ้า เพราะท่านได้ยนิในวนันั!นแล้วว่าคน
อานาคอยู่ที�นั�น มหัีวเมอืงใหญ่ที�มกีาํแพงล้อมอย่างเข้มแขง็ ชะรอยพระเยโฮวาห์จะทรงสถติกบั
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ากจ็ะขบัไล่เขาออกไปได้ ดังที�พระเยโฮวาห์ตรัสไว้แล้ว” 13 แล้วโยชูวากอ็วยพร
แก่ท่านและยกเมอืงเฮโบรนให้คาเลบบุตรชายเยฟุนเนห์เป็นมรดก 14 เฮโบรนจึงตกเป็นมรดกแก่
คาเลบบุตรชายเยฟุนเนห์คนเคนัสจนทุกวนันี! เพราะว่าท่านติดตามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
อสิราเอลอย่างสุดใจ 15 เมอืงเฮโบรนนั!นแต่เดมิมชืี�อว่าคริียาทอารบา อารบาคนนี!เป็นคนใหญ่โต
ในคนอานาค แผ่นดินจึงได้สงบจากการศึกสงคราม

บทที9สิบสี9ของหนงัสือโยชูวากล่าวถึงการแบ่งแผน่ดินครั) งแรกใหแ้ก่คาเลบหลงัจากการ
พชิิตมนัได ้ขอ้ 1-5 เล่ายอ้นสั)นๆถึงการแบ่งแผน่ดินบนฝั9งตะวนัออกของแม่นํ)าจอร์แดนใหแ้ก่
ตระกลูเหล่านั)นที9ขอมนั (รูเบน กาด และครึ9 งตระกลูมนสัเสห์)

มีบนัทึกกล่าวไวว้า่คาเลบเขา้มาขอภูเขานั)นซึ9งเมืองเฮโบรนตั)งอยูบ่นนั)น โยชูวาใหต้าม
คาํขอของเขา ที9น่าสนใจเป็นพิเศษกคื็อความเห็นที9ถูกกล่าวสามครั) งในการหารือกนัครั) งนี) ที9วา่คา
เลบ “ติดตามพระเยโฮวาห์อยา่งสุดใจ” คาเลบยกเรื9องนี) ขึ)นต่อหนา้โยชูวา เขาเตือนความจาํโยชู
วาวา่โมเสสไดสั้งเกตเห็นเรื9องนี) เช่นกนั มีบนัทึกกล่าวไวอี้กครั) งในขอ้ 14 ในรูปแบบหมายเหตุ



เสริมของการที9คาเลบ “ติดตามพระเยโฮวาห์พระเจา้ของอิสราเอลอยา่งสุดใจ” คาํที9แปลวา่ อย่าง
สุดใจ (มาเลย์) มีความหมายวา่ ‘โดยสมบูรณ์’ หรือ ‘โดยรวมทั)งหมด’ แน่ทีเดียว มนัช่างเป็นคาํ
พยานที9ดีจริงๆ! คาเลบไดป้ฏิบติัตามพระบญัชาของพระเจา้หมดทุกเรื9องอยา่งสุดใจของเขา ดู 
เพลงสดุดี 119:2, 10

ที9ควรหมายเหตุเพิ9มเติมกคื็อ บนัทึกเกี9ยวกบัคาเลบที9วา่เขาอายสีุ9สิบปีตอนที9เขาไปคน้ดู
แผน่ดินนั)นในฐานะผูส้อดแนมคนหนึ9งในสิบสองคนนั)น ในขอ้ 10 เขาออกความเห็นวา่บดันี) เขา
แก่ขึ)นสี9สิบหา้ปีแลว้ เมื9อหกัช่วงเวลาแห่งการร่อนเร่สามสิบแปดปีขึ)นไปออก มนักบ่็งบอก
วา่การพิชิตแผน่ดินนั)นใชเ้วลาประมาณเจด็ปี คาเลบกล่าวแก่โยชูวาอีกวา่เขายงัแขง็แรงตอนอายุ
แปดสิบหา้ปีพอๆกบัในวนัที9โมเสสใชเ้ขาไปเมื9อสี9สิบหา้ปีก่อนหนา้นั)น ในบริบทนั)น คาเลบ
สัญญากบัโยชูวาวา่หากเขาไดรั้บภูเขาแห่งเฮโบรน เขากจ็ะขบัไล่คนอานาคออกไป ความ
สามารถที9จะกระทาํเช่นนั)นไดขึ้)นอยูก่บัวา่ถา้ “พระเยโฮวาห์จะทรงสถิตกบัขา้พเจา้” เมื9อนั)นเขาก็
ทราบวา่เขาจะสามารถขบัไล่คนพวกนั)นออกไปได ้นี9ไม่เพยีงแสดงใหเ้ห็นถึงความทุ่มเทและ
ความเชื9อฟังของโมเสสเท่านั)น  แต่รวมถึงความเชื9อของเขาดว้ย แน่ทีเดียวเขา “ติดตามพระเยโฮ
วาห์พระเจา้ของอิสราเอลอยา่งสุดใจ”

*****

ภาพรวมของโยชูวา 15: พรมแดนเจาะจงสาํหรับมรดกของตระกลูยดูาห์ถกูบรรยายไว้ 
บทนี)แบ่งย่อยได้ดังนี) (1) พรมแดนที�ดินของตระกลูยดูาห์ในข้อ 1-12; (2) ที�ดินส่วนของคาเลบ
และการอวยพรบตุรสาวของเขาในข้อ 13-19 และ (3) เมืองและหมู่บ้านต่างๆที�ยกให้แก่ตระกลูยู
ดาห์ในข้อ 20-63 

ยชว 15:1-63 ที�ดินส่วนของตระกูลคนยูดาห์ตามครอบครัวของเขานั!น ด้านใต้
ถงึพรมแดนเมอืงเอโดม คอืถึงถิ�นทุรกนัดารศินเป็นที�สุดปลายเขตด้านใต้ 2 พรมแดนทางทศิใต้
นั!นตั!งแต่ต้นจากปลายทะเลเคม็ คอืตั!งแต่อ่าวซึ�งไปทางทศิใต้ 3 ยื�นไปทางด้านใต้ของมาอาเลอั
ครับบิม ผ่านเรื�อยไปถงึศิน แล้วขึ!นไปทางด้านใต้เมอืงคาเดชบารเนีย ตามทางเมอืงเฮชโรน ขึ!น
ไปถงึเมอืงอดัดาร์เลี!ยวไปถึงคารคา 4 ผ่านเรื�อยไปถึงอสัโมนยื�นออกไปถงึแม่นํ!าอยีปิต์มาสิ!นสุด
ลงที�ทะเล ที�กล่าวนี!จะเป็นพรมแดนด้านใต้ของท่าน 5 พรมแดนด้านตะวนัออกคอืทะเลเคม็ขึ!น
ไปถงึปากแม่นํ!าจอร์แดน และพรมแดนด้านเหนือตั!งแต่อ่าวที�ทะเลตรงปากแม่นํ!าจอร์แดน 6 และ



พรมแดนนั!นยื�นไปถึงเบธฮกลาห์ผ่านไปตามด้านเหนือของเมืองเบธอาราบาห์ และพรมแดนยื�น
ต่อไปถงึก้อนหินโบฮันบุตรชายรูเบน 7 และพรมแดนยื�นไปถงึเดบีร์จากหุบเขาอาโคร์ ตรงไปทาง
ทศิเหนือเลี!ยวไปหาเมอืงกลิกาล ซึ�งอยู่ตรงข้ามทางข้ามเขาที�ชื�ออาดุมมมิ ซึ�งอยู่ทางด้านใต้ของ
แม่นํ!า และพรมแดนกผ่็านไปถึงนํ!าพเุอนเชเมช ไปสิ!นสุดลงที�เอนโรเกล 8 แล้วพรมแดนกย็ื�นไป
ตามหุบเขาบุตรชายของฮินโนมถงึไหล่เขาด้านใต้ของเมอืงคนเยบุส คอืเยรูซาเลม็ แล้วพรมแดน
กย็ื�นไปถึงยอดภูเขาซึ�งอยู่หน้าหุบเขาฮินโนมทางด้านตะวนัตก ที�หุบเขาแห่งพวกมนุษย์ยกัษ์ด้าน
เหนือสุด 9 แล้วพรมแดนกย็ื�นไปจากยอดภูเขาถงึนํ!าพแุห่งลาํห้วยเนฟโทอาห์ จากที�นั�นกม็าถงึ
หัวเมอืงแห่งภูเขาเอโฟรน แล้วพรมแดนกเ็ลี!ยวโค้งไปหาเมอืงบาอาลาห์ คอืเมอืงคริียาทเยอาริม 1
0 แล้วพรมแดนกเ็ลี!ยวโค้งจากบาอาลาห์ไปทางทศิตะวนัตกถึงภูเขาเสอร์ี ผ่านไปตามไหล่เขายา
อาริมด้านเหนือ คอืเคสะโลน ลงไปถงึเมอืงเบธเชเมชผ่านเมอืงทมินาห์ไป 11 แล้วพรมแดนกย็ื�น
ออกไปจากทางไหล่เนินเขาด้านเหนือของเมอืงเอโครน แล้วกโ็ค้งไปหาเมอืงชิกเคโรนผ่านไปถึง
ภูเขาบาอาลาห์ ออกไปถึงเมอืงยบัเนเอล และพรมแดนกม็าสิ!นสุดลงที�ทะเล 12 พรมแดนด้าน
ตะวนัตก คอืทะเลใหญ่ตามฝั�งทะเล นี�เป็นพรมแดนล้อมรอบคนยูดาห์ตามครอบครัวของเขา 13 
ตามพระดํารัสของพระเยโฮวาห์ที�ตรัสแก่โยชูวา ท่านยกที�ดินส่วนหนึ�งในเขตของคนยูดาห์ให้แก่
คาเลบบุตรชายเยฟุนเนห์ คอืเมอืงอารบาที�เรียกเมอืงเฮโบรน อารบาเป็นบิดาของอานาค 14 และ
คาเลบได้ขบัไล่บุตรชายทั!งสามของอานาคออกจากที�นั�น คอืเชชัย อาหิมานและทลัมยั ผู้เป็นบุตร
ของอานาค 15 และท่านขึ!นไปจากที�นั�นจะต่อสู้กบัชาวเมอืงเดบีร์ เมอืงเดบีร์เดิมมชืี�อว่า คริียาท
เสเฟอร์ 16 และคาเลบกล่าวว่า “ผู้ใดโจมตเีมอืงคริียาทเสเฟอร์และยึดได้ เราจะยกอคัสาห์บุตร
สาวของเราให้เป็นภรรยา” 17 และโอทนีเอลบุตรชายเคนัส น้องชายของคาเลบตีเมอืงนั!นได้ ท่าน
จึงยกอคัสาห์บุตรสาวของตนให้เป็นภรรยา 18 อยู่มาเมื�อแต่งงานกนัแล้วนางจึงชวนสามใีห้ขอที�
นาต่อบิดา นางกล็งจากหลงัลา และคาเลบถามนางว่า “เจ้าต้องการอะไร” 19 นางตอบว่า “ขอ
ของขวญัให้ลูกสักอย่างหนึ�งเถดิ เมื�อพ่อให้ลูกมาอยู่ในแผ่นดินภาคใต้แล้ว ลูกขอนํ!าพดุ้วย” คาเล
บกย็กนํ!าพุบนและนํ!าพลุ่างให้แก่นาง 20 ต่อไปนี!เป็นมรดกของตระกูลคนยูดาห์ตามครอบครัว
ของเขา 21 หัวเมอืงที�เป็นของตระกูลคนยูดาห์ ซึ�งอยู่ทางทศิใต้สุดทางพรมแดนเอโดม คอืเมอืง
ขบัเซเอล เอเดอร์ และยากูร 22 คนีาห์ ดโีมนาห์ อาดาดาห์ 23 เคเดช ฮาโซร์ อทินาน 24 ศิฟ เท
เลม เบอาโลท 25 ฮาโซร ฮาดัททาห์ เคริโอท เฮสโรน คอืเมอืงฮาโซร์ 26 อามมั เชมา โมลาดาห์ 27
ฮาซารกดัดาห์ เฮชโมน เบธเปเลท 28 ฮาซารชูอาล เบเออร์เชบา บิซิโอธิยาห์ 29 บาอาลาห์ อยิมิ 



เอเซม 30 เอลโทลดั เคสีล โฮรมาห์ 31 ศิกลาก มดัมนันาห์ สันสันนาห์ 32 เลบาโอท ชิลฮิม อายนิ
และเมอืงริมโมน รวมทั!งหมดเป็นยี�สิบเก้าหัวเมอืงกบัชนบทของเมืองนั!นๆด้วย 33 ในหุบเขามี
เมอืงเอชทาโอล โศราห์ อชันาห์ 34 ศาโนอาห์ เอนกนันิม ทปัปูวาห์ เอนาม 35 ยารมูท อดุลลมั โส
โคห์ อาเซคาห์ 36 ชาอาราอมิ อดีธาอมิ เกเดราห์ เกเดโรธาอมิ รวมเป็นสิบสี�หัวเมอืงกบัชนบท
ของเมอืงนั!นๆด้วย 37 เมอืงเศนัน ฮาดัสสาห์ มกิดัลกาด 38 ดเิลอนั มสิเปห์ โยกเธเอล 39 ลาคชี 
โบสคาท เอกโลน 40 คบัโบน ลามมั คทิลชิ 41 เกเดโรท เบธดาโกน นาอามาห์และเมอืงมกัเคดาห์ 
รวมเป็นสิบหกหัวเมอืงกบัชนบทของเมอืงนั!นๆด้วย 42 ลบินาห์ เอเธอร์ อาชัน 43 ยฟิทาห์ อชั
นาห์ เนซีบ 44 เคอลีาห์ อคัซิบ มาเรชาห์ รวมเป็นเก้าหัวเมอืงกบัชนบทของเมอืงนั!นๆด้วย 45 เอ
โครน กบัหัวเมอืงและชนบทของเมอืงนั!น 46 จากกรุงเอโครนถึงทะเล และบรรดาเมอืงที�อยู่ริม
เมอืงอชัโดดกบัชนบทของเมอืงนั!นๆ 47 อชัโดด กบัหัวเมอืงและชนบทของเมอืงนั!น กาซา กบัหัว
เมอืงและชนบทของเมอืงนั!นจนถึงแม่นํ!าอยีปิต์ และทะเลใหญ่พร้อมกบัฝั�งชายทะเล 48 และใน
แดนเทอืกเขา คอื ชามร์ี ยาททร์ี โสโคห์ 49 ดานนาห์ คริียาทสันนาห์ คอืเมอืงเดบีร์ 50 อานาบ 
เอชเทโมห์ อานิม 51 โกเชน โฮโลน กโิลห์ รวมเป็นสิบเอด็หัวเมอืงกบัชนบทของเมอืงนั!นๆด้วย 5
2 อาหรับ ดูมาห์ เอชาน 53 ยานิม เบธทปัปูวาห์ อาเฟคาห์ 54 ฮุมทาห์ คริียาทอารบา คอืเมอืงเฮ
โบรน และเมอืงศิโยร์ รวมเป็นเก้าหัวเมอืงกบัชนบทของเมอืงนั!นๆด้วย 55 มาโอน คารเมล ศิฟ 
ยทุธาห์ 56 ยสิเรเอล โยกเดอมั ศาโนอาห์ 57 คาอนิ กเิบอาห์ และทมินาห์ รวมเป็นสิบหัวเมอืงกบั
ชนบทของเมอืงนั!นๆด้วย 58 ฮัลฮูล เบธซูร์ เกโดร์ 59 มาอาราท เบธาโนท และเมอืงเอลเทโคน 
รวมเป็นหกหัวเมอืงกบัชนบทของเมอืงนั!นๆด้วย 60 คริียาทบาอลั คอืเมอืงคริียาทเยอาริม และ
รับบาห์ รวมเป็นสองหัวเมอืงกบัชนบทของเมอืงนั!นๆด้วย 61 เมอืงที�ในถิ�นทุรกนัดาร คอืเบธอา
ราบาห์ มดิดีน เสคะคาห์ 62 นิบชาน เมอืงเกลอื และเอนเกดี รวมเป็นหกหัวเมืองกบัชนบทของ
เมอืงนั!นๆด้วย 63 แต่คนเยบุสซึ�งเป็นชาวเมอืงเยรูซาเลม็นั!น ประชาชนยูดาห์หาได้ขบัไล่ไปไม่ 
ดงันั!นแหละคนเยบุสจึงอาศัยอยู่กบัประชาชนยูดาห์ที�เมอืงเยรูซาเลม็จนถึงทุกวนันี!

โยชูวาบทที9 15 กาํหนดการแบ่งมรดกของแผน่ดินนั)นใหแ้ก่ตระกลูยดูาห์ พรมแดนของ
มนัถูกบรรยายอยา่งละเอียดในพื)นที9ส่วนตอนกลางของแผน่ดินที9อยูท่างทิศตะวนัตกของทะเล
ตาย ที9ควรหมายเหตุไวเ้ป็นพิเศษกคื็อวา่ จริงๆแลว้คาเลบขบัไล่คนคานาอนัออกไปจากเขตแดน
เมืองเฮโบรน (สมยันั)นเรียกวา่ อารบา) ที9อยูติ่ดกนัคือเมืองเดบีร์ (เป็นที9รู้จกัเช่นกนัในชื9อ คีริยาท
เสเฟอร์) คาเลบประกาศวา่ผูใ้ดกต็ามที9พิชิตมนัได ้เขาจะยกบุตรสาวของตนคือ อคัสาห์ ใหเ้ป็น



ภรรยา หลานชายของคาเลบชื9อวา่ โอทนีเอล ยอมรับคาํทา้และพิชิตเมืองนั)นได ้คาเลบจึงยกบุตร
สาวของตนใหแ้ก่เขาเป็นภรรยา ที9น่าสนใจมากขึ)นไปอีกกคื็อวา่ โอทนีเอลคนเดียวกนันี) ต่อมา 
กลายเป็นผูว้นิิจฉยัคนแรกในอิสราเอลหลงัจากโยชูวาสิ)นชีวติ

ขณะเดียวกนั อคัสาห์กช็วนสามีที9เพิ9งแต่งงานใหอ้นุญาตใหน้างขออะไรพิเศษต่อคาเลบ 
แมมิ้ไดร้ะบุไว ้แต่เห็นไดช้ดัวา่เขาตอบตกลง นางจึงเขา้ไปหาบิดาคือ คาเลบและขอวา่ “ขอของ
ขวญัใหลู้กสักอยา่งหนึ9งเถิด เมื9อพ่อใหลู้กมาอยูใ่นแผน่ดินภาคใตแ้ลว้ ลูกขอนํ)าพุดว้ย” เห็นได้
ชดัวา่แผน่ดินที9ยกใหน้างนั)นไม่มีนํ)าตามธรรมชาติอยูเ่ลย นางจึงขอใหเ้ขายกที9ดินเพิ9มใหโ้ดยมี
นํ)าอยูบ่นแผน่ดินนั)นดว้ย คาเลบกย็อมตามคาํขอโดยใหที้9ดินเพิ9มเติมแก่นางซึ9งบนนั)นมีนํ)าพุทั)ง
ในที9ราบสูงและที9ราบตํ9าดว้ย คาํที9แปลวา่ ล่าง (ทัคทิย) มีความหมายง่ายๆวา่ ‘ที9อยูต่ ํ9ากวา่’

บทนี) ปิดทา้ยดว้ยความเห็นแบบเป็นลางที9ว่าคนเยบุสยงัอาศยัอยูใ่นเยรูซาเลม็ต่อไป แมว้า่
โยชูวาไดมี้ชยัต่อกษตัริยแ์ห่งเยรูซาเลม็แลว้ดงัที9ระบุไวใ้นโยชูวา 10:1, 26, 42 แต่เห็นไดช้ดัวา่
อิสราเอลไม่เคยพิชิตเมืองนั)นไดเ้ลย ขอ้ความภาษาฮีบรูเกี9ยวกบัคาํว่า ขบัไล่ไปไม่ได้ กแ็ปลได้
ดว้ยวา่ ‘มิไดข้บัไล่ไป’ ไม่วา่ในกรณีใด คนอิสราเอลกมิ็ไดข้บัไล่พวกเขาออกไป คนเยบุสจึง
อาศยัอยูต่่อไปที9เมืองเยรูซาเลม็เป็นเวลาหลายปีหลงัจากนั)น บางคนยกเหตุผลวา่ เพราะวา่เมือง
เยรูซาเลม็จริงๆแลว้ตั)งอยูบ่นพรมแดนของยดูาห์และเบนยามิน (ดู โยชูวา 18:28) ทั)งสองตระกลู
จึงไม่เริ9มลงมือขบัไล่คนเยบุสออกไป พอถึงสมยัของดาวดิในอีกเกือบสี9ร้อยปีต่อมา คนเหล่านั)น
จึงถูกขบัไล่ออกไปในที9สุด

รูปแบบของการออมชอมและการไม่เอาจริงเอาจงัในเรื9องการเชื9อฟังพระบญัชาของ
พระเจา้กาํลงัเกิดขึ)นท่ามกลางประชากรของพระเจา้ในตอนนั)น ดงัที9ระบุไวใ้นโยชูวา 13:13 ตรง
นี)  16:10 และ 17:12-13 คนคานาอนักลุ่มยอ่ยๆถูกปล่อยใหเ้หลืออยูใ่นแผน่ดินนั)น แทนที9จะขบั
ไล่คนเหล่านั)นไปอยา่งที9พระเจา้ไดท้รงบญัชา คนอิสราเอลกลบัใชเ้ส้นทางที9เจอกบัการต่อตา้น
นอ้ยที9สุดและยอมใหค้นเหล่านั)นอยูต่่อหนา้ตน การออมชอมเช่นนั)นจะกลายเป็นหนามเสียด
แทงสีขา้งของพวกเขาในกาลอนัเหมาะสม

*****

ภาพรวมของโยชูวา 16: การแบ่งแผ่นดินนั)นดาํเนินต่อไปโดยที�ดินต่างๆถกูยกให้เป็น
ส่วนของตระกลูมนัสเสห์และเอฟราอิม



ยชว 16:1-10 ที�ดินตามสลากของลูกหลานโยเซฟนั!นเริ�มจากแม่นํ!าจอร์แดน
ใกล้ๆเมอืงเยรีโค ทศิตะวนัออกของนํ!าแห่งเยรีโคเข้าไปในถิ�นทุรกนัดารขึ!นไปจากเยรีโคเข้าไปใน
แดนเทอืกเขาเบธเอล 2 จากเมอืงเบธเอลไปยงัเมอืงลูส ผ่านเรื�อยไปถึงเมอืงอาทาโรท ยงัเขตของ
คนอารค ี3 แล้วลงไปทางทศิตะวนัตกถึงเขตของคนยาฟเลที ไกลไปจนเขตเมอืงเบธโฮโรนล่าง
ถงึเมอืงเกเซอร์ไปสิ!นสุดลงที�ทะเล 4 ลูกหลานของโยเซฟ คอืคนมนัสเสห์และคนเอฟราอมิ ได้
รับมรดกของเขา 5 เขตของคนเอฟราอมิตามครอบครัวของเขาเป็นดังนี! พรมแดนมรดกของเขา
ด้านตะวนัออก เริ�มแต่เมอืงอาทาโรทอดัดาร์ ไกลไปจนถึงเบธโฮโรนบน 6 และพรมแดนยื�นไปถึง
ทะเลทางทศิเหนือคอืเมืองมคิเมธัท ทางด้านตะวันออกพรมแดนโค้งมาหาเมอืงทาอานัทชีโลห์ 
แล้วผ่านพ้นเมอืงนี!ไปทางตะวนัออกของเมอืงยาโนอาห์ 7 แล้วลงไปจากยาโนอาห์ ถงึเมอืงอาทา
โรทและเมอืงนาอาราห์ ไปจดเมอืงเยรีโคสิ!นสุดลงที�แม่นํ!าจอร์แดน 8 จากทปัปูวาห์พรมแดนลง
ไปทางทศิตะวนัตกถึงแม่นํ!าคานาห์ไปสิ!นสุดลงที�ทะเล นี�เป็นดินแดนมรดกของตระกูลคนเอฟรา
อมิตามครอบครัวของเขา 9 รวมทั!งหัวเมอืงซึ�งแบ่งแยกไว้ให้คนเอฟราอมิในดินแดนมรดกของ
คนมนัสเสห์ คอืบรรดาหัวเมอืงเหล่านั!นกบัชนบทของเมอืงนั!นๆด้วย 10 ถงึอย่างไรกต็ามเขาหา
ได้ขบัไล่คนคานาอนัซึ�งอาศัยอยู่ในเมอืงเกเซอร์ให้ออกไปไม่ ดงันั!นคนคานาอนัจึงอาศัยอยู่ในหมู่
คนเอฟราอมิถึงทุกวนันี! แต่กต็กเป็นทาสถูกเกณฑ์ให้ทาํงานโยธา

มีบนัทึกเกี9ยวกบัการแบ่งแผน่ดินนั)นใหแ้ก่ตระกลูเอฟราอิม พวกเขาครอบครองตอน
กลางของแผน่ดินคานาอนัโดยอยูท่างเหนือของตระกลูยดูาห์และเบนยามิน ดงัที9หมายเหตุไว้
ดา้นบน ขอ้ 10 บ่งบอกวา่ “เขาหาไดข้บัไล่คนคานาอนัซึ9งอาศยัอยูใ่นเมืองเกเซอร์ใหอ้อกไปไม่ 
ดงันั)นคนคานาอนัจึงอาศยัอยูใ่นหมู่คนเอฟราอิมถึงทุกวนันี)  แต่กต็กเป็นทาสถูกเกณฑใ์หท้าํงาน
โยธา” เกเซอร์เป็นเมืองหนึ9งอยูท่างทิศตะวนัตกไปทางเขตแดนของคนฟีลิสเตีย ไปทางทะเล
เมดิเตอร์เรเนียน เมลด็พนัธ์ุแห่งการออมชอมและการฉอ้ฉลจึงถูกปล่อยใหมี้ขึ)น ต่อมามนัจะ
กลบัมาหลอกหลอนพวกเขา วลีที9วา่ถงึทุกวนันี!อาจบ่งบอกถึงผูเ้รียบเรียงคนหนึ9งที9ไดรั้บการ
ดลใจในสมยัต่อมาซึ9งใส่ความเห็นเพิ9มเขา้ไป มนัอาจเป็นใครสักคนเช่น ซามูเอล กไ็ด ้ผูว้นิิจฉยั 
1:29 บนัทึกไวว้า่ในสมยันั)นคนคานาอนักย็งัครอบครองเมืองเกเซอร์อยูเ่หมือนเดิม นอกจากนี)  
หลงัจากสมยัผูว้นิิจฉยั เมืองเกเซอร์กถู็กเอ่ยถึงอีกครั) งในพระคมัภีร์ใน 1 พงศก์ษตัริย ์9:15-17 ซึ9ง



กล่าววา่สุดทา้ยแลว้มนักถู็กยดึเอาไปโดยคนอียปิต ์ต่อมาอีกนานพวกเขากย็กเมืองนั)นใหแ้ก่ซา
โลมอน

*****

ภาพรวมของโยชูวา 17: ที�ดินเพิ�มเติมถกูยกให้แก่ตระกลูมนัสเสห์ส่วนที�เหลือในข้อ 1-6 
มีการกล่าวถึงคนคานาอันที�มิได้ถกูขบัออกไปในข้อ 7-13 และ (3) ตระกูลโยเซฟปรารถนาที�ดิน
เพิ�มในข้อ 14-18

ยชว 17:1-18 ที�ดินตามสลากเป็นอย่างนี!ที�ตกแก่ตระกูลมนัสเสห์ เพราะเป็นบุตร
หัวปีของโยเซฟ ส่วนมาคร์ีบุตรหัวปีของมนัสเสห์ บิดาของกเิลอาด ได้รับเมอืงกเิลอาดและเมอืง
บาชานเป็นส่วนแบ่ง เพราะว่าเขาเป็นทหาร 2 และที�ดินตามสลากตกแก่คนมนัสเสห์ที�เหลอือยู่
ตามครอบครัว คอืคนอาบีเยเซอร์ คนเฮเลค คนอสัรีเอล คนเชเคม คนเฮเฟอร์ และคนเชมดีา 
บุคคลเหล่านี!เป็นบุตรชายของมนัสเสห์ ผู้เป็นบุตรชายของโยเซฟ ตามครอบครัวของเขา 3 ฝ่าย
เศโลเฟหัดบุตรชายของเฮเฟอร์ บุตรชายของกเิลอาด บุตรชายของมาคร์ี บุตรชายของมนัสเสห์
ไม่มบุีตรผู้ชาย มแีต่บุตรสาว และต่อไปนี!เป็นชื�อบุตรสาวของเขาคอื มาลาห์ โนอาห์ ฮกลาห์ มลิ
คาห์ และทรีซาห์ 4 เขาเข้ามาหาเอเลอาซาร์ปุโรหิตและโยชูวาบุตรชายนูนและต่อหน้าบรรดา
ประมุขแล้วกล่าวว่า “พระเยโฮวาห์ได้ทรงบัญชาโมเสสไว้ว่า ให้ข้าพเจ้าทั!งหลายรับส่วนมรดกใน
หมู่ญาติพี�น้องของข้าพเจ้าทั!งหลายได้” ดังนั!นท่านจึงให้มรดกแก่คนเหล่านี!ในหมู่พี�น้องของ
บิดาของเขา ตามพระบัญญัตแิห่งพระเยโฮวาห์ 5 ดงันี!แหละส่วนที�ตกแก่คนมนัสเสห์จึงมสิีบ
ส่วน นอกเหนือดินแดนกเิลอาดและบาชานซึ�งอยู่ฟากแม่นํ!าจอร์แดนข้างโน้น 6 เพราะว่าบุตร
สาวของมนัสเสห์กไ็ด้รับมรดกพร้อมกบับุตรชายของท่านด้วย แผ่นดินกเิลอาดนั!นได้ตกเป็น
ส่วนของบุตรชายมนัสเสห์ที�เหลอือยู่ 7 เขตแดนของมนัสเสห์ตั!งต้นจากอาเชอร์จนถึงมคิเมธัท 
ซึ�งอยู่ทางทศิตะวนัออกของเมอืงเชเคมแล้ว พรมแดนกย็ื�นไปทางมอืขวาถึงที�ของชาวเมอืงเอน
ทปัปูวาห์ 8 แผ่นดนิเมอืงทปัปูวาห์เป็นของมนัสเสห์ แต่ตวัเมอืงทปัปูวาห์ซึ�งอยู่ที�พรมแดนของ
มนัสเสห์นั!นเป็นของคนเอฟราอมิ 9 แล้วพรมแดนกล็งไปถึงแม่นํ!าคานาห์ หัวเมอืงเหล่านี!ซึ�งอยู่
ทางทศิใต้แม่นํ!าในท่ามกลางหัวเมอืงของมนัสเสห์นั!นเป็นของเอฟราอมิ แล้วพรมแดนของมนัส
เสห์กข็ึ!นไปทางด้านเหนือของแม่นํ!าไปสิ!นสุดลงที�ทะเล 10 แผ่นดินทางด้านใต้เป็นของเอฟราอมิ
และแผ่นดินทางด้านเหนือเป็นของมนัสเสห์ มทีะเลเป็นพรมแดน ทางเหนือจดดินแดนอาเชอร์ 



และทางทศิตะวนัออกจดอสิสาคาร์ 11 ในเขตอสิสาคาร์และในอาเชอร์นั!น มนัสเสห์ยงัมเีมอืงเบธ
ชานกบัชนบทของเมอืงนั!น และเมอืงอบิเลอมักบัชนบทของเมอืงนั!น และชาวเมอืงโดร์กบัชนบท
ของเมอืงนั!น และชาวเมอืงเอนโดร์กบัชนบทของเมอืงนั!น และชาวเมอืงทาอานาคกบัชนบทของ
เมอืงนั!น และชาวเมอืงเมกดิโดกบัชนบทของเมอืงนั!น คอืภูเขาทั!งสามยอด 12 แต่คนมนัสเสห์ยงั
ขบัไล่ชาวเมอืงเหล่านั!นไม่ได้ ด้วยคนคานาอนัยงัขนือาศัยอยู่ในแผ่นดินนั!น 13 ต่อมาเมื�อคน
อสิราเอลเข้มแขง็ขึ!นแล้ว กไ็ด้เกณฑ์คนคานาอนัให้ทาํงานโยธา และมไิด้ขบัไล่ให้เขาออกไปเสียที
เดียว 14 คนโยเซฟได้พูดกบัโยชูวาว่า “เหตุไฉนท่านจึงแบ่งให้ข้าพเจ้ามแีต่ส่วนเดียวเป็นมรดก 
แม้ว่าข้าพเจ้ามคีนมากมาย เพราะว่าพระเยโฮวาห์ได้ทรงอวยพระพรแก่พวกข้าพเจ้ามาจนบัดนี!
แล้ว” 15 ฝ่ายโยชูวาตอบเขาว่า “ถ้าเจ้ามคีนมากมาย และถ้าแดนเทอืกเขาของคนเอฟราอมิเป็นที�
แคบไปสําหรับเจ้า พวกเจ้าจงเข้าไปในป่าแผ้วถางเอาเอง ที�ในแผ่นดินของคนเปริสซีและพวก
มนุษย์ยกัษ์” 16 คนโยเซฟพูดว่า “แดนเทอืกเขานี!ไม่พอสําหรับพวกเรา บรรดาคนคานาอนัซึ�ง
อยู่ในบริเวณหุบเขามรีถรบทาํด้วยเหลก็ ทั!งที�อยู่ในเบธชานกบัชนบทของเมอืงนั!น กบัที�อยู่ในหุบ
เขายสิเรเอล” 17 แล้วโยชูวาจึงกล่าวแก่วงศ์วานโยเซฟ คอืเอฟราอมิและมนัสเสห์ว่า “ท่านทั!ง
หลายเป็นพวกที�มคีนมากและมกีาํลงัมหาศาล ท่านจะมส่ีวนแบ่งแต่ส่วนเดียวกห็ามไิด้ 18 แดน
เทอืกเขาเหล่านั!นจะเป็นของพวกท่าน ถงึแม้ว่าเป็นป่าดอนท่านจงแผ้วถางและยดึครองไปจนสุด
เขตเถดิ แม้ว่าคนคานาอนัจะมรีถรบทาํด้วยเหลก็และเป็นคนเข้มแขง็ ท่านทั!งหลายกจ็ะขบัไล่เขา
ออกไปได้”

อีกครึ9 งที9เหลือของตระกลูมนสัเสห์ไดรั้บมรดกของตนในแผน่ดินนั)นในบทนี)  เรียงตาม
ลาํดบัแลว้มนักอ็ยูท่างเหนือของตระกลูเอฟราอิม เมื9อรวมกบัอีกครึ9 งที9อยูฝั่9งตะวนัออกของแม่นํ)า
จอร์แดน ตระกลูมนสัเสห์รวมกนัแลว้กค็รอบครองพื)นที9กวา้งขวางมากตั)งแต่ทะเล
เมดิเตอร์เรเนียนทางทิศตะวนัตกไปจนถึงเขตแดนของเมืองบาชานทางทิศตะวนัออกของแม่นํ)า
จอร์แดน อยา่งไรกต็าม พวกเขากเ็หมือนกบัพี9นอ้งของตนที9มิไดข้บัไล่คนคานาอนัออกไปโดย
ยอมใหค้นเหล่านั)นอาศยัอยูแ่บบเป็นทาสรับใช ้ดูขอ้ 12-13

มีบนัทึกเกี9ยวกบัการที9บางคนในตระกลูมนสัเสห์บ่นต่อโยชูวาวา่พวกเขาไม่ไดรั้บที9ดิน
เพยีงพอสาํหรับขนาดตระกลูของพวกเขา โยชูวาจึงสั9งสอนพวกเขา หากพวกเขาเป็นประชากร
มหาศาลจริงๆ พวกเขากส็ามารถไปพิชิตดินแดนเพิ9มเติมจากคนเปริสซีได ้(ชนกลุ่มหนึ9งของคน
คานาอนั) แผน่ดินที9วา่นี)ไม่เพียงเตม็ไปดว้ยป่าไมเ้ท่านั)น แต่ยงัมีพวกมนุษยย์กัษที์9หลงเหลืออยู่



อาศยัอยูใ่นนั)นดว้ย คนมนสัเสห์บ่นต่อไปอีกวา่คนคานาอนัเหล่านี) มีรถรบเหลก็ โยชูวากบ็อก
พวกเขาใหไ้ปพิชิตคนเหล่านั)นอยูดี่แมว้า่คนเหล่านั)นมีรถรบเหลก็กต็าม พวกเขาเป็นประชากร
หมู่ใหญ่และพวกเขาสามารถเอาชนะได ้ป่าที9วา่นี) จะตกเป็นของพวกเขาและพวกเขาสามารถแผว้
ถางเพื9อใชป้ระโยชนต์ามใจชอบได ้ไม่มีระบุไวช้ดัเจนวา่พวกเขาปฏิบติัตามคาํสั9งของโยชูวา
หรือไม่

*****

ภาพรวมของโยชูวา 18: ในบทนี) พลบัพลาถกูตั)งขึ)นที�ชีโลห์ในข้อ 1 จากนั)นส่วนที�เหลือ
ของแผ่นดินนั)นถกูจัดเตรียมสาํหรับการแบ่งสันปันส่วนในข้อ 2-10 เขตแดนของตระกลูเบนยา
มินถกูบรรยายไว้ในข้อ 11-28

ยชว 18:1 ฝ่ายชุมนุมชนอสิราเอลทั!งสิ!นกม็าประชุมกนัที�ชีโลห์ และตั!ง
พลบัพลาแห่งชุมนุมขึ!นที�นั�น แผ่นดินนั!นกต็กอยู่ในครอบครองของเขา 

เมื9อการพิชิตเรียกไดว้า่เสร็จสมบูรณ์แลว้ ชนชาตินั)นกม็าประชุมกนัที9ชีโลห์ ซึ9งเป็นเมือง
หนึ9งในเขตแดนของเอฟราอิม คาํวา่ ชีโลห์ มีความหมายตรงตวัวา่ 'สถานที9แห่งการหยดุพกั' ใน
ทางภูมิศาสตร์มนัอยูต่รงใจกลางของแผน่ดินคานาอนั ที9นี9เองที9ซามูเอลจะเติบโตขึ)นในภายหลงั 
จากนั)นพลบัพลากถู็กตั)งขึ)นที9นี9และจะอยูที่9นี9ต่อไปจนถึงสมยัของดาวดิ

ยชว 18:2-10 ยงัมปีระชาชนอสิราเอลอกีเจ็ดตระกูลที�ยงัมไิด้รับมรดกเป็นส่วน
แบ่ง 3 ดังนั!นโยชูวาจึงกล่าวแก่คนอสิราเอลว่า "ท่านทั!งหลายจะรอช้าอยู่อกีเท่าใด จึงจะเข้าไป
ยดึครองที�ดินซึ�งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของบรรพบุรุษของท่านประทานแก่ท่านทั!งหลาย 4 จง
เลอืกคนตระกูลละสามคน แล้วข้าพเจ้าจะใช้คนเหล่านั!นไปท่องเที�ยวขึ!นล่องอยู่ที�แผ่นดินนั!น ให้
เขยีนแนวเขตที�ดินที�จะมอบเป็นมรดก และกลบัมาหาข้าพเจ้า 5 ให้เขาแบ่งออกเป็นเจ็ดส่วน ให้
คนยูดาห์คงอยู่ในดนิแดนของเขาทางภาคใต้ และวงศ์วานโยเซฟให้คงอยู่ในดินแดนของเขาทาง
ภาคเหนือ 6 ให้ท่านทั!งหลายเขยีนแนวเขตที�ดินเป็นเจ็ดส่วน แล้วนําแนวเขตที�ดินนั!นมาให้
ข้าพเจ้าที�นี� และข้าพเจ้าจะจับสลากให้ท่านที�นี� ต่อพระพกัตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา 7 แต่
คนเลวไีม่มส่ีวนแบ่งในหมู่พวกท่านทั!งหลาย ด้วยตําแหน่งปโุรหิตของพระเยโฮวาห์เป็นมรดก
ของเขาแล้ว คนกาด และคนรูเบน กบัตระกูลมนัสเสห์ครึ�งหนึ�งกไ็ด้รับมรดกของเขาทางฟาก
แม่นํ!าจอร์แดนข้างโน้นด้านตะวันออก ซึ�งโมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์ได้มอบให้แก่เขาทั!ง



หลายแล้ว" 8 ฝ่ายคนเหล่านั!นกข็ึ!นออกไปเดินทาง และโยชูวากาํชับพวกที�จะเขยีนแนวเขตที�ดนิ
ว่า "จงเที�ยวขึ!นเที�ยวล่องในแผ่นดนิ และเขยีนแนวเขตที�ดินนั!นแล้วกลบัมาหาข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
จะจับสลากให้ท่านต่อพระพกัตร์พระเยโฮวาห์ที�ชีโลห์" 9 ดังนั!นคนเหล่านั!นกท่็องเที�ยวไปมาที�
แผ่นดนิ แล้วเขยีนเป็นหนังสือแนวเขตเมอืงต่างๆแบ่งเป็นเจ็ดส่วนแล้วกลบัมาหาโยชูวา ณ ค่ายที�
ชีโลห์ 10 แล้วโยชูวากจั็บสลากให้เขาที�ชีโลห์ต่อพระพกัตร์พระเยโฮวาห์ โยชูวากไ็ด้จัดแบ่งที�ดิน
ให้แก่ประชาชนอสิราเอลที�นั�นตามส่วนแบ่งของแต่ละตระกูล

เจด็ตระกลูยงัไม่ไดม้รดกส่วนของตนในแผน่ดินนั)น โยชูวาจึงตาํหนิพวกเขาไปวา่ “ท่าน
ทั)งหลายจะรอชา้อยูอี่กเท่าใด จึงจะเขา้ไปยดึครองที9ดินซึ9งพระเยโฮวาห์พระเจา้ของบรรพบุรุษ
ของท่านประทานแก่ท่านทั)งหลาย” โยชูวาจึงสั9งใหแ้ต่ละตระกลูของทั)งเจด็ตระกลูนี) ส่งตวัแทน
มาสามคนเพื9อไปสาํรวจส่วนที9เหลือของแผน่ดินนั)นและนาํรายละเอียดแนวเขตที9ดินกลบัมาให้
เขา เขาหมายเหตุอีกครั) งวา่คนเลวจีะไม่ไดรั้บมรดกเลยและตระกลูรูเบน กาด มนสัเสห์ เอฟราอิม
และยดูาห์ไดรั้บแผน่ดินส่วนของตนไปก่อนหนา้นั)นแลว้ ตวัแทนทั)งยี9สิบเอด็คนนี) จึงไปสาํรวจ
ส่วนที9เหลือของแผน่ดินนั)นและบนัทึกขอ้มูลที9ไดเ้ป็นรายละเอียดของแผ่นดินลงในหนงัสือเล่ม
หนึ9งซึ9 งพวกเขานาํมาเสนอต่อโยชูวาที9ชีโลห์

โยชูวาจึงจบัฉลาก “ต่อพระพกัตร์พระเยโฮวาห์” นี9เป็นมากกวา่เหตุบงัเอิญ แมว้า่วธีิการ
จบัฉลากมิไดถู้กบนัทึกไว ้แต่เห็นไดช้ดัวา่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงนาํพาโยชูวาและการแบ่งแผน่
ดินนั)นของเขาในเวลาต่อมา

ยชว 18:11-28 จับได้สลากของตระกูลคนเบนยามนิตามครอบครัวของเขาขึ!นมา 
และอาณาเขตที�เป็นส่วนของเขาอยู่ระหว่างคนยูดาห์ และคนโยเซฟ 12 ทางด้านเหนือพรมแดน
ของเขาเริ�มต้นที�แม่นํ!าจอร์แดน และพรมแดนกย็ื�นขึ!นไปถงึไหล่เขาตอนเหนือของเมอืงเยรีโค 
แล้วขึ!นไปทางแดนเทอืกเขาทางทศิตะวนัตก และไปสิ!นสุดที�ถิ�นทุรกนัดารเบธาเวน 13 จากที�นั�น
พรมแดนกย็ื�นไปทางทศิใต้ตรงไปเมอืงลูสไปยงัไหล่เขาที�เมอืงลูส คอืเมอืงเบธเอล แล้วพรมแดน
กล็งไปถึงอาทาโรทอดัดาร์บนภูเขาซึ�งอยู่ทางทศิใต้ของเมอืงเบธโฮโรนล่าง 14 แล้วพรมแดนกย็ื�น
ไปอกีทศิหนึ�งโค้งไปทางทศิใต้ด้านทะเล จากภูเขาซึ�งอยู่ทศิใต้ตรงข้ามเมอืงเบธโฮโรน และไปสิ!น
สุดลงที�คริียาทบาอลั คอืคริียาทเยอาริม เป็นเมอืงที�เป็นของคนยูดาห์ นี�แหละเป็นพรมแดนด้าน
ตะวนัตก 15 และด้านใต้นั!นเริ�มต้นที�ชานเมอืงคริียาทเยอาริม และพรมแดนกย็ื�นจากที�นั�นไปยงั
ทางตะวนัตกถงึนํ!าพเุนฟโทอาห์ 16 แล้วพรมแดนกย็ื�นลงไปสุดเขตภูเขาซึ�งอยู่ตรงหน้าหุบเขา



แห่งบุตรชายของฮินโนม ซึ�งอยู่ทางปลายเหนือสุดของหุบเขาแห่งพวกมนุษย์ยกัษ์ แล้วกล็งไปที�
หุบเขาฮินโนมใต้ไหล่เขาของคนเยบุสแล้วลงไปถงึเมอืงเอนโรเกล 17 แล้วโค้งไปทางทศิเหนือ
ตรงไปถงึเอนเชเมช จากที�นั�นกต็รงไปยงัเกลโีลท ซึ�งอยู่ตรงข้ามกบัทางข้ามเขาชื�ออดุมมมิ แล้ว
ลงไปยงัก้อนหินโบฮันบุตรชายของรูเบน 18 แล้วผ่านไปทางทศิเหนือถึงไหล่เขาตรงข้ามอารา
บาห์แล้วลงไปสู่อาราบาห์ 19 แล้วพรมแดนกผ่็านไปทางทศิเหนือถึงไหล่เขาที�เบธฮกลาห์ และ
พรมแดนไปสิ!นสุดลงที�อ่าวด้านเหนือของทะเลเคม็ที�ปลายใต้ของแม่นํ!าจอร์แดน นี�เป็นพรมแดน
ด้านใต้ 20 แม่นํ!าอนุเสาวรีย์จอร์แดนกั!นเป็นพรมแดนทางตะวนัออก นี�เป็นมรดกของคนเบนยา
มนิตามครอบครัวของเขา มพีรมแดนดังนี!ล้อมรอบ 21 ฝ่ายหัวเมอืงของตระกูลคนเบนยามนิตา
มครอบครัวของเขา คอืเมอืงเยรีโค เบธฮกลาห์ หุบเขาเคซีส 22 เบธอาราบาห์ เศมาราอมิ เบธเอล 
23 อฟัวมิ ปาราห์ โอฟราห์ 24 เคฟารัมโมนี โอฟนี เกบา รวมเป็นสิบสองหัวเมอืงกบัชนบทของ
เมอืงนั!นๆด้วย 25 กเิบโอน รามาห์ เบเอโรท 26 มสิเปห์ เคฟีราห์ โมซาห์ 27 เรเคม อริเปเอล ทาระ
ลาห์ 28 เศลา เอเลฟ เยบุส คอืเยรูซาเลม็ กเิบอาห์และคริียาท รวมเป็นสิบสี�หัวเมอืงกบัชนบทของ
เมอืงนั!นๆด้วย นี�เป็นมรดกของคนเบนยามนิตามครอบครัวของเขา

คาํบรรยายเกี9ยวกบัมรดกของแผน่ดินนั)นที9ยกใหแ้ก่ตระกลูเบนยามินจึงถูกใหไ้ว ้พวกเขา
ครอบครองแผน่ดินที9อยูท่างเหนือของตระกลูยดูาห์และใตต้ระกลูเอฟราอิมโดยอยูติ่ดกบัมุม
ตะวนัตกเฉียงเหนือของทะเลตาย

*****

ภาพรวมของโยชูวา 19: การแบ่งแผ่นดินนั)นให้แก่ตระกูลต่างๆดาํเนินต่อไป กล่าวอย่าง
เจาะจงกคื็อ (1) ฉลากของสิเมโอนถกูบรรยายไว้ในข้อ 1-9; (2) แผ่นดินของตระกลูเศบลูุนใน
ข้อ 10-16 และ (3) ที�ดินส่วนของตระกูลอิสสาคาร์ อาเชอร์ นัฟทาลีและดานถกูบรรยายไว้ในข้อ
17-51

ยชว 19:1-9 สลากที�สองออกมาเป็นของสิเมโอน เพื�อคนตระกูลสิเมโอนตาม
ครอบครัวของเขา มรดกของเขาอยู่ท่ามกลางมรดกของคนยูดาห์ 2 มเีมอืงเหล่านี!เป็นมรดก คอื
เบเออร์เชบา เชบา โมลาดาห์ 3 ฮาซารชูอาล บาลาห์ เอเซม 4 เอลโทลดั เบธูล โฮรมาห์ 5 ศิกลาก 
เบธมารคาโบท ฮาซารสูสาห์ 6 เบธเลบาโอท และเมอืงชารุเฮน รวมเป็นสิบสามหัวเมอืงกบั
ชนบทของเมอืงนั!นๆด้วย 7 อายนิ ริมโมน เอเธอร์ อาชาน รวมเป็นสี�หัวเมอืงกบัชนบทของเมอืง



นั!นๆด้วย 8 รวมทั!งบรรดาชนบทที�อยู่รอบหัวเมอืงเหล่านี!ไกลออกไปจนถงึเมอืงบาอาลทัเบเออร์ 
เมอืงรามาห์ที�ภาคใต้ เหล่านี!เป็นมรดกของตระกูลคนสิเมโอนตามครอบครัวของเขา 9 มรดก
ของคนสิเมโอนเป็นดินแดนในส่วนแบ่งของคนยูดาห์ เพราะว่าส่วนของคนยูดาห์นั!นใหญ่เกนิไป
คนสิเมโอนจึงได้รับมรดกอยู่ท่ามกลางมรดกของคนยูดาห์ 

คาํบรรยายเกี9ยวกบัมรดกที9ดินส่วนที9ตกเป็นของตระกลูสิเมโอนถูกบรรยายไว ้พวกเขา
ไดรั้บดินแดนตอนใตแ้ละตะวนัตกของตระกลูยดูาห์ซึ9งรวมถึงเบเออร์เชบาที9อยูท่างตอนใตด้ว้ย 
ปัจจุบนัมนัเป็นที9รู้จกัในชื9อเนเกฟ ส่วนของพวกเขาคือฉลากที9สองซึ9งถูกจดัสรรใหโ้ดยโยชูวา
ตามหลงัตระกลูเบนยามิน

ยชว 19:10-16 สลากที�สามขึ!นมาเป็นของคนเศบูลุนตามครอบครัวของเขา และ
อาณาเขตที�เป็นมรดกของเขากย็ื�นออกไปถึงสาริด 11 แล้วพรมแดนของเขายื�นออกไปทางด้าน
ทะเล เรื�อยไปจนถงึมาราลาห์ และมาจดเมอืงดบัเบเชท แล้วมาถึงแม่นํ!าที�อยู่ตรงหน้าโยกเนอมั 
12 จากสาริดพรมแดนยื�นไปอกีทศิหนึ�งทางด้านตะวนัออกตรงทางดวงอาทติย์ขึ!น ถึงพรมแดน
เมอืงคสิโลททาโบร์ แล้วยื�นไปถึงเมอืงดาเบรัท แล้วขึ!นไปถึงเมอืงยาเฟีย 13 จากที�นั�นพรมแดน
ผ่านไปทางตะวนัออกถึงเมอืงกธัเฮเฟอร์ และถึงเมอืงเอทคาซิน เรื�อยไปจนถงึริมโมน พรมแดนก็
โค้งเข้าหาเมอืงเนอาห์ 14 และทางทศิเหนือพรมแดนโค้งเข้ามาถงึเมอืงฮันนาโธน และสิ!นสุดลงที�
หุบเขายฟิทาห์เอล 15 และเมอืงขทัตาท นาหะลาล ชิมโรน อดิาลาห์ และเมอืงเบธเลเฮม รวมเป็น
สิบสองหัวเมอืงกบัชนบทของเมอืงนั!นๆด้วย 16 นี�เป็นมรดกของคนเศบูลนุตามครอบครัวของ
เขา คอืหัวเมอืงต่างๆกบัชนบทของเมืองนั!นๆด้วย

ฉลากที9สามถูกจดัสรรใหแ้ก่ตระกลูเศบูลุน ที9ดินของพวกเขาอยูท่างเหนือระหวา่งกาลิลี
กบัภูเขาคารเมล

ยชว 19:17-23 สลากที�สี�ออกมาเป็นของอสิสาคาร์ เพื�อคนอสิสาคาร์ตาม
ครอบครัวของเขา 18 อาณาเขตของเขารวมเมอืงยสิเรเอล เคสุลโลท ชูเนม 19 ฮาฟาราอมิ ชิโยน 
อานาหะราท 20 รับบีท คชิีโอน เอเบส 21 เรเมท เอนกนันิม เอนหัดดาห์ เบธปัสเซส 22 และ
พรมแดนยงัจดเมอืงทาโบร์ ชาหะซุมาห์ เบธเชเมช และพรมแดนนี!ไปสิ!นสุดลงที�แม่นํ!าจอร์แดน 
รวมเป็นสิบหกหัวเมอืงกบัชนบทของเมอืงนั!นๆด้วย 23 นี�เป็นมรดกของตระกูลคนอสิสาคาร์
ตามครอบครัวของเขา คอืทั!งหัวเมอืงและชนบทของเมอืงนั!นๆด้วย



ฉลากที9สี9ถูกจดัสรรใหแ้ก่ตระกลูอิสสาคาร์ ที9ดินของพวกเขาอยูต่รงกลางระหวา่งตระกลู
เศบูลุนซึ9งอยูท่างเหนือและตระกลูมนสัเสห์ซึ9งอยูท่างใต ้ต่อมาพื)นที9นี9จะเป็นที9รู้จกัในชื9อแควน้
กาลิลีตอนล่าง

ยชว 19:24-31 สลากที�ห้าออกมาเป็นของตระกูลคนอาเชอร์ตามครอบครัวของ
เขา 25 อาณาเขตของเขารวมเมอืงเฮลขัท ฮาล ีเบเทน อคัชาฟ 26 อาลมัเมเลค อามาด มชิอาล 
ทางทศิตะวันออกจดคารเมล และเมอืงชิโหลบินาท 27 แล้วเลี!ยวไปทางดวงอาทติย์ขึ!นไปยงัเบธ
ดาโกนจดเขตเศบูลนุและหุบเขายฟิทาห์เอล ไปทางด้านเหนือถึงเมอืงเบธเอเมคและเนอเีอลเรื�อย
ไปทางด้านซ้ายถงึเมอืงคาบูล 28 เฮโบรน เรโหบ ฮัมโมน คานาห์ ไกลไปถงึมหาไซดอน 29 แล้ว
พรมแดนกเ็ลี!ยวไปถงึรามาห์ ไปถงึเมอืงที�มกีาํแพงล้อมรอบชื�อไทระ แล้วพรมแดนกเ็ลี!ยวไปถึง
เมอืงโฮสาห์ไปสิ!นสุดลงที�ทะเล จากฝั�งทะเลไปถึงอคัซีบ 30 อมุมาห์ อาเฟก และเรโหบ รวมเป็น
ยี�สิบสองหัวเมอืงกบัชนบทของเมอืงนั!นๆด้วย 31 นี�เป็นมรดกของตระกูลคนอาเชอร์ตาม
ครอบครัวของเขา ทั!งหัวเมอืงกบัชนบทของเมอืงนั!นๆด้วย

ฉลากที9หา้ตกเป็นของตระกลูอาเชอร์ ที9ดินของพวกเขาอยูท่างทิศเหนือและตะวนัตกโดย
อยูใ่ตพ้ื)นที9ๆต่อมาเรียกวา่เลบานอน

ยชว 19:32-39 สลากที�หกออกมาเป็นของคนนัฟทาล ีเพื�อคนนัฟทาลตีาม
ครอบครัวของเขา 33 อาณาเขตของเขาเริ�มจากเฮเลฟ จากอาโลนไปถงึศานันนิม และอาดาม ีเน
เขบ และยบัเนเอลไกลไปจนถึงเมอืงลคัคูม และสิ!นสุดลงที�แม่นํ!าจอร์แดน 34 แล้วพรมแดนก็
เลี!ยวไปทางด้านตะวนัตกถึงเมอืงอสัโนททาโบร์ จากที�นั�นไปถงึหุกกอกจดเขตเศบูลนุทางทศิใต้ 
และเขตอาเชอร์ทางทศิตะวนัตก และเขตยูดาห์ทางดวงอาทติย์ขึ!นที�แม่นํ!าจอร์แดน 35 เมอืงที�มี
กาํแพงล้อมคอืเมอืงศิดดิม เศอร์ ฮัมมทั รัคคทั คนิเนเรท 36 อาดามาห์ รามาห์ ฮาโซร์ 37 คาเดช 
เอเดรอ ีเอนฮาโซร์ 38 ยโิรน มกิดัลเอล โฮเรม เบธานาท และเบธเชเมช รวมเป็นสิบเก้าหัวเมอืง
กบัชนบทของเมอืงนั!นๆด้วย 39 นี�เป็นมรดกของตระกูลคนนัฟทาลตีามครอบครัวของเขา ทั!งหัว
เมอืงกบัชนบทของเมอืงนั!นๆด้วย

ฉลากที9หกตกเป็นของตระกลูนฟัทาลี ที9ดินของพวกเขาอยูท่างทิศเหนือในแควน้กาลิลี
โดยอยูท่างทิศตะวนัออกของตระกลูอาเชอร์



ยชว 19:40-50 สลากที�เจ็ดกอ็อกมาเป็นของตระกูลคนดานตามครอบครัวของเขา
41 และอาณาเขตที�เป็นมรดกของเขา รวมเมอืงโศราห์ เอชทาโอล อริเชเมช 42 ชาอาลบับิน อยัยา
โลน ยทิลาห์ 43 เอโลน ทมินาห์ เอโครน 44 เอลเทเคห์ กบิเบโธน และบาอาลทั 45 เยฮุด เบเนเบ
ราค กทัริมโมน 46 เมยารโคน และรัคโคนและพรมแดนตรงเมอืงยัฟฟา 47 อาณาเขตคนดาน
น้อยไปสําหรับพวกเขา คนดานจึงขึ!นไปสู้รบกบัเมืองเลเชม เมื�อยดึได้กป็ระหารเสียด้วยคมดาบ 
จึงยดึครองที�ดินและตั!งอยู่ที�นั�น เรียกเมอืงเลเชมว่าดาน ตามชื�อของดานบรรพบุรุษของตน 48 นี�
เป็นมรดกของตระกูลคนดานตามครอบครัวของเขา ทั!งหัวเมอืงกบัชนบทของเมอืงนั!นๆด้วย 49 
เมื�อได้แบ่งดนิแดนส่วนต่างๆของแผ่นดินนั!นเป็นมรดกเสร็จสิ!นแล้ว คนอสิราเอลกไ็ด้มอบส่วน
มรดกในหมู่พวกเขาให้แก่โยชูวาบุตรชายนูน 50 ตามบัญชาของพระเยโฮวาห์เขากไ็ด้ยกเมอืงที�
ท่านขอไว้ให้แก่ท่าน คอืเมอืงทมินาทเสราห์ในแดนเทอืกเขาแห่งเอฟราอมิ ท่านกเ็สริมสร้างเมอืง
นั!นเสียใหม่และเข้าอยู่ที�นั�น

ฉลากที9เจด็ตกเป็นของตระกลูดาน มรดกของพวกเขาอยูท่างตอนเหนือสุดซึ9งปัจจุบนั
เรียกวา่เลบานอน แมว้า่มรดกในตอนแรกของพวกเขาถูกถือวา่เลก็เกินไป แต่โยชูวากแ็นะนาํ
พวกเขาใหไ้ปพิชิตดินแดนเพิ9มมากขึ)นสาํหรับความตอ้งการของตนซึ9งในเวลาอนัเหมาะสมพวก
เขากท็าํไดใ้นที9สุด

ยชว 19:51 ที�กล่าวมานี!เป็นมรดกที�เอเลอาซาร์ปุโรหิตกบัโยชูวาบุตรชายนูน 
และหัวหน้าบรรพบุรุษของตระกูลต่างๆแห่งคนอสิราเอลจับสลากแบ่งให้เป็นมรดกที�ชีโลห์ต่อ
พระพกัตร์พระเยโฮวาห์ ณ ประตูพลบัพลาแห่งชุมนุม ดังนี!แหละเขาทั!งหลายกท็าํการแบ่งปัน
แผ่นดนิสําเร็จลง

มีหมายเหตุเกี9ยวกบัการที9โยชูวาจบัฉลากแบ่งสรรแผน่ดินเหล่านี)จากประตูพลบัพลาที9ชี
โลห์ สถานที9นี) จึงกลายเป็นอาคารนิติบญัญติัของชนชาติอิสราเอลที9เพิ9งตั)งขึ)นนี) ในแผน่ดินของ
พวกเขา

*****

ภาพรวมของโยชูวา 20: บัดนี)เมื�ออยู่ในแผ่นดินนี)แล้ว เมืองลี)ภยัต่างๆจึงถกูกาํหนดอย่าง
เป็นทางการ บทนี)แบ่งย่อยได้ดังนี) (1) กฎต่างๆเกี�ยวกบัเมืองลี)ภยัทั)งหลายในข้อ 1-6 และ (2) 
เมืองต่างๆที�ถกูกาํหนดให้เป็นเมืองลี)ภยัในข้อ 7-9



ยชว 20:1-9 แล้วพระเยโฮวาห์ตรัสกบัโยชูวาว่า 2 “จงกล่าวแก่คนอสิราเอลว่า 
‘จงกาํหนดตั!งเมอืงลี!ภัย ซึ�งเราได้พูดกบัเจ้าทั!งหลายทางโมเสสแล้วนั!น 3 เพื�อว่าผู้ฆ่าคนที�ได้ฆ่า
คนใดด้วยมไิด้เจตนาหรือไม่จงใจจะได้หนีไปอยู่ที�นั�น เมอืงเหล่านี!จะได้เป็นที�ลี!ภัยของเจ้าเพื�อให้
พ้นจากผู้อาฆาตโลหิต 4 ให้ผู้นั!นหนีไปยงัเมอืงเหล่านี!เมอืงใดเมอืงหนึ�ง และยนือยู่ที�ทางเข้า
ประตูเมอืงนั!น และอธิบายเรื�องของตนให้แก่พวกผู้ใหญ่ในเมอืงนั!นให้ทราบ แล้วเขาทั!งหลายจะ
นําผู้นั!นเข้าไปในเมอืง กาํหนดที�ให้อยู่แล้วผู้นั!นจะอยู่ที�นั�นในหมู่พวกเขาทั!งหลาย 5 และถ้าผู้
อาฆาตโลหิตไล่ตามเขาไป ผู้ใหญ่จะไม่มอบผู้ฆ่าคนนั!นไว้ในมอืของผู้อาฆาตโลหิต เพราะว่าผู้
นั!นได้ฆ่าเพื�อนบ้านของตนด้วยไม่มเีจตนา มไิด้เกลยีดชังเขาแต่ก่อน 6 และผู้นั!นจะอาศัยอยู่ใน
เมอืงนั!นจนกว่าเขาจะยนืต่อหน้าชุมนุมชนเพื�อรอรับการพพิากษา จนกว่ามหาปโุรหิตในเวลานั!น
สิ!นชีวติ ผู้ฆ่าคนนั!นจึงจะกลบัไปยงัเมอืงของตน ไปบ้านของตน ไปยงัเมอืงที�เขาจากมานั!นได้’”
7 ดงันั!นเขาจึงกาํหนดตั!งเมอืงเคเดชในกาลลิใีนแดนเทอืกเขานัฟทาล ีและเมอืงเชเคมในแดน
เทอืกเขาของเอฟราอมิ และคริียาทอารบา คอืเฮโบรน ในแดนเทือกเขายูดาห์ 8 และทางฟาก
ตะวนัออกของแม่นํ!าจอร์แดนข้างโน้นตรงเมอืงเยรีโคนั!น เขาได้กาํหนดเมอืงเบเซอร์ในถิ�น
ทุรกนัดารบนที�ราบจากที�ดินคนตระกูลรูเบน และเมอืงราโมทในกเิลอาดจากที�ดินคนตระกูลกาด 
และเมอืงโกลานในบาชานจากที�ดินคนตระกูลมนัสเสห์ 9 หัวเมอืงเหล่านี!เป็นเมอืงที�กาํหนดไว้ให้
คนอสิราเอลทั!งหมด และให้คนต่างด้าวผู้อาศัยอยู่ในหมู่พวกเขา เพื�อว่าถ้าผู้ใดได้ฆ่าคนด้วยมไิด้
เจตนาจะได้หนีไปที�นั�นได้ เพื�อว่าเขาจะไม่ต้องตายด้วยมอืของผู้อาฆาตโลหิต จนกว่าเขาจะได้
ยนืต่อหน้าชุมนุมชน

หลงัจากการพิชิตและแบ่งสรรแผน่ดินนั)นในตอนตน้แลว้ พระเจา้กท็รงเตือนความจาํโย
ชูวาใหก้าํหนดตั)งเมืองลี)ภยัต่างๆสาํหรับคนเหล่านั)นที9ถูกกล่าวหาวา่ฆ่าคน บนฝั9งตะวนัตกของ
แม่นํ)าจอร์แดน เมืองเคเดชในกาลิลี เมืองเชเคมในเอฟราอิม และเมืองเฮโบรนในยดูาห์ถูก
กาํหนดตั)งไว ้บนฝั9งตะวนัออกของแม่นํ)าจอร์แดน เมืองเบเซอร์ เมืองราโมทในกิเลอาดและเมือง
โกลานในบาชานถูกกาํหนดตั)งไว้

*****

ภาพรวมของโยชูวา 21:  การแบ่งแผ่นดินครั)งสุดท้ายได้มีขึ)นโดยตระกลูเลวีได้รับ
จัดสรรเมืองพิเศษต่างๆ บทนี)แบ่งย่อยได้ดังนี) (1) เมืองต่างๆสาํหรับคนเลวีถกูจัดสรรให้ในข้อ 



1-8; (2) เมืองเหล่านั)นที�ถูกจัดสรรรให้แก่คนเลวีถกูสาธยายไว้ในข้อ 9-42 และ (3) แผ่นดินส่วน
ที�เหลือซึ�งถกูยกให้แก่คนอิสราเอลในข้อ 43-45

ยชว 21:1-42 ขณะนั!นหัวหน้าบรรพบุรุษของคนเลวมีาหาเอเลอาซาร์ปุโรหิต
และโยชูวาบุตรชายนูน และหัวหน้าบรรพบุรุษของตระกูลต่างๆของคนอสิราเอล 2 และเขาได้
กล่าวแก่ท่านเหล่านั!นในเมอืงชีโลห์ในแผ่นดินคานาอนัว่า “พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโดยทาง
โมเสสว่า ให้มอบหัวเมอืงแก่เราทั!งหลายเพื�อจะได้อาศัยอยู่ ทั!งทุ่งหญ้าสําหรับฝูงสัตว์ของ
ข้าพเจ้าทั!งหลาย” 3 ดังนั!นแหละตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์ คนอสิราเอลจึงได้มอบเมอืง
และทุ่งหญ้าต่อไปนี!จากมรดกของเขาให้แก่คนเลวี 4 สลากออกมาเป็นของครอบครัวคนโคฮาท 
ดงันั!นแหละ คนเลวซึี�งเป็นลูกหลานของอาโรนปุโรหิต ได้รับหัวเมืองโดยจับสลากสิบสามหัว
เมอืง จากตระกูลยูดาห์ ตระกูลสิเมโอน และตระกูลเบนยามนิ 5 ส่วนคนโคฮาทที�เหลอือยู่ ได้รับ
หัวเมอืงโดยจับสลากสิบหัวเมอืง จากครอบครัวของตระกูลเอฟราอมิ จากตระกูลดาน และจาก
ครึ�งตระกูลมนัสเสห์ 6 คนเกอร์โชนได้รับหัวเมอืงโดยจับสลากสิบสามหัวเมอืง จากครอบครัว
ของตระกูลอสิสาคาร์ จากตระกูลอาเชอร์ จากตระกูลนัฟทาล ีและจากครึ�งตระกูลมนัสเสห์ในบา
ชาน 7 คนเมรารีตามครอบครัวของเขา ได้รับหัวเมอืงสิบสองหัวเมอืง จากตระกูลรูเบน ตระกูล
กาด และตระกูลเศบูลนุ 8 หัวเมอืงและทุ่งหญ้าเหล่านี!คนอสิราเอลได้จับสลากให้แก่คนเลวดีังที�
พระเยโฮวาห์ได้บัญชาโดยทางโมเสส 9 เขาให้หัวเมอืงต่อไปนี!จากตระกูลยูดาห์และตระกูลสิเม
โอน ตามชื�อดังนี! 10 เมอืงเหล่านี!ตกเป็นของคนอาโรนคอื ครอบครัวโคฮาทครอบครัวหนึ�งซึ�ง
เป็นคนเลวเีพราะสลากตกเป็นของเขาก่อน 11 เขาทั!งหลายให้เมอืงอารบาแก่เขา อารบาเป็นบิดา
ของอานาค คอืเมอืงเฮโบรน อยู่ในแดนเทอืกเขาของยูดาห์ รวมทั!งทุ่งหญ้ารอบเมอืงนั!นด้วย 12 
แต่ทุ่งนาและชนบทของเมอืงนี!ได้ยกให้แก่คาเลบบุตรชายเยฟุนเนห์เป็นกรรมสิทธิI 13 เขาได้ให้
เมอืงเฮโบรนแก่ลูกหลานของอาโรนปุโรหิต อนัเป็นเมอืงลี!ภัยสําหรับผู้ฆ่าคนพร้อมทั!งทุ่งหญ้า
รอบเมอืง เมอืงลบินาห์พร้อมทุ่งหญ้า 14 เมอืงยาททร์ีพร้อมทุ่งหญ้า เมอืงเอชเทโมอาพร้อมทุ่ง
หญ้า 15 เมอืงโฮโลนพร้อมทุ่งหญ้า เมอืงเดบีร์พร้อมทุ่งหญ้า 16 เมอืงอายนิพร้อมทุ่งหญ้า เมอืง
ยทุธาห์พร้อมทุ่งหญ้า เมอืงเบธเชเมชพร้อมทุ่งหญ้า รวมเป็นเก้าหัวเมอืงจากสองตระกูลนี! 17 
จากตระกูลเบนยามนิ มเีมอืงกเิบโอนพร้อมทุ่งหญ้า เมอืงเกบาพร้อมทุ่งหญ้า 18 เมอืงอานาโธท
พร้อมทุ่งหญ้า เมอืงอลัโมนพร้อมทุ่งหญ้า รวมสี�หัวเมอืง 19 หัวเมอืงที�เป็นของลูกหลานอาโรน
ปโุรหิต รวมกนัสิบสามหัวเมอืง พร้อมกบัทุ่งหญ้ารอบทุกเมือง 20 ส่วนคนโคฮาทที�เหลอือยู่ซึ�ง



เป็นครอบครัวคนโคฮาทของคนเลวนัี!น หัวเมอืงที�เขาได้รับโดยสลากมาจากตระกูลเอฟราอมิ 21 
เมอืงที�เขาให้ คอืเมอืงเชเคม เป็นเมอืงลี!ภัยของผู้ฆ่าคนพร้อมทุ่งหญ้าในแดนเทอืกเขาของเอฟรา
อมิ เมอืงเกเซอร์พร้อมทุ่งหญ้า 22 เมอืงขบิซาอมิพร้อมทุ่งหญ้า เมอืงเบธโฮโรนพร้อมทุ่งหญ้า 
รวมเป็นสี�หัวเมอืง 23 และจากตระกูลดาน มเีมอืงเอลเทเคพร้อมทุ่งหญ้า กบิเบโธนพร้อมทุ่ง
หญ้า 24 อยัยาโลนพร้อมทุ่งหญ้า กทัริมโมนพร้อมทุ่งหญ้า รวมสี�หัวเมอืง 25 และจากคนมนัส
เสห์ครึ�งตระกูล มเีมอืงทาอานาคพร้อมทุ่งหญ้า และกทัริมโมนพร้อมทุ่งหญ้า รวมเป็นสองหัว
เมอืง 26 หัวเมอืงซึ�งเป็นของครอบครัวคนโคฮาทที�เหลอือยู่นั!น มสิีบหัวเมอืงด้วยกนั พร้อมกบั
ทุ่งหญ้ารอบทุกเมอืง 27 เขาให้เมอืงจากคนมนัสเสห์ครึ�งตระกูลแก่คนเกอร์โชน ครอบครัวหนึ�ง
ของคนเลวี คอืเมอืงโกลานในบาชาน เป็นเมอืงลี!ภัยของผู้ฆ่าคน พร้อมทุ่งหญ้า และเมอืงเบเอช
เท-ราห์พร้อมทุ่งหญ้า รวมเป็นสองหัวเมอืง 28 และจากตระกูลอสิสาคาร์ มเีมอืงคชิีโอนพร้อม
ทุ่งหญ้า ดาเบรัทพร้อมทุ่งหญ้า 29 เมอืงยารมูทพร้อมทุ่งหญ้า เอนกนันิมพร้อมทุ่งหญ้า รวมสี�
หัวเมอืง 30 และจากตระกูลอาเชอร์ มเีมอืงมชิอาลพร้อมทุ่งหญ้า อบัโดนพร้อมทุ่งหญ้า 31 เมอืง
เฮลขทัพร้อมทุ่งหญ้า เมอืงเรโหบพร้อมทุ่งหญ้า รวมสี�หัวเมอืง 32 และจากตระกูลนัฟทาล ีเมอืง
คาเดชในกาลลิ ีเป็นเมอืงลี!ภัยของผู้ฆ่าคน พร้อมทุ่งหญ้า เมอืงฮัมโมทโดร์พร้อมทุ่งหญ้า และ
เมอืงคารทานพร้อมทุ่งหญ้า รวมสามหัวเมอืง 33 หัวเมอืงที�เป็นของคนเกอร์โชนตามครอบครัว
นั!น รวมกนัมสิีบสามหัวเมืองพร้อมกบัทุ่งหญ้ารอบทุกเมือง 34 เขาให้หัวเมอืงจากตระกูลเศบูลนุ
แก่ครอบครัวคนเมรารี คอืคนเลวทีี�เหลอือยู่ มเีมอืงโยกเนอมัพร้อมทุ่งหญ้า เมอืงคารทาห์พร้อม
ทุ่งหญ้า 35 เมอืงดิมนาห์พร้อมทุ่งหญ้า เมอืงนาหะลาลพร้อมทุ่งหญ้า รวมสี�หัวเมอืง 36 และจาก
ตระกูลรูเบน มเีมอืงเบเซอร์พร้อมทุ่งหญ้า เมอืงยาฮาสพร้อมทุ่งหญ้า 37 เมอืงเคเดโมทพร้อมทุ่ง
หญ้า เมอืงเมฟาอทัพร้อมทุ่งหญ้า รวมสี�หัวเมอืง 38 และจากตระกูลกาด มเีมอืงราโมทในกเิลอาด
เป็นเมอืงลี!ภัยของผู้ฆ่าคน พร้อมทุ่งหญ้า เมอืงมาหะนาอมิพร้อมทุ่งหญ้า 39 เมอืงเฮชโบนพร้อม
ทุ่งหญ้า เมอืงยาเซอร์พร้อมทุ่งหญ้า รวมทั!งหมดเป็นสี�หัวเมอืง 40 เมอืงซึ�งเป็นของคนเมรารี
ตามครอบครัว ซึ�งเป็นครอบครัวคนเลวทีี�เหลอือยู่นั!น เมอืงที�เป็นส่วนแบ่งของเขาทั!งหมดมสิีบ
สองหัวเมอืง 41 หัวเมอืงของคนเลวี ซึ�งอยู่ท่ามกลางกรรมสิทธิIของคนอสิราเอลนั!นรวมทั!งหมด
มสีี�สิบแปดหัวเมอืงพร้อมทุ่งหญ้าประจําเมอืง 42 เมอืงเหล่านี!แต่ละเมอืงมทุ่ีงหญ้าล้อมรอบ ทุก
เมอืงกม็อีย่างนี!



หลงัจากนั)นมีบนัทึกไวว้า่พวกประมุขของตระกลูเลวเีขา้มาหาโยชูวาและเอเลอาซาร์
ปุโรหิตโดยเตือนความจาํเขาวา่พระเจา้ไดท้รงสั9งใหพ้วกเขาไดรั้บเมืองต่างๆสาํหรับอยูอ่าศยัทั9ว
แผน่ดินนั)น โยชูวาจึงบญัชาตระกลูต่างๆใหย้กเมืองต่างๆใหแ้ก่คนเลวีและพวกปุโรหิตเพื9ออยู่
อาศยั ส่วนที9เหลือของบทนี)กล่าวถึงเมืองต่างๆที9ถูกยกใหแ้ก่คนเลวแีละพวกปุโรหิต

ยชว 21:43-45 ดังนี!แหละพระเยโฮวาห์ประทานแผ่นดินทั!งสิ!นแก่คนอสิราเอลดัง
ที�พระองค์ทรงปฏญิาณว่าจะให้แก่บรรพบุรุษของเขา เมื�อเขาทั!งหลายยดึแล้วกเ็ข้าไปตั!งบ้าน
เมอืงอยู่ที�นั�น 44 และพระเยโฮวาห์ประทานให้เขามคีวามสงบอยู่ทุกด้าน ดังที�พระองค์ทรง
ปฏญิาณไว้กบับรรพบุรุษของเขา ไม่มศัีตรูสักคนเดียวยนืหยดัต่อสู้เขาได้ พระเยโฮวาห์ทรงมอบ
ศัตรูของเขาให้อยู่ในกาํมอืของเขาทั!งสิ!นแล้ว 45 สรรพสิ�งอนัดีทุกอย่างซึ�งพระเยโฮวาห์ทรงตรัส
กบัวงศ์วานอสิราเอลนั!นกไ็ม่ขาดสักสิ�งเดยีว สําเร็จทั!งสิ!น

เนื)อหาส่วนนี)ของหนงัสือเล่มนี) ปิดทา้ยดว้ยการสรุปยอ่ที9วา่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ประทาน
แผน่ดินที9พระองคไ์ดท้รงสัญญาไวใ้หแ้ก่คนอิสราเอล พวกเขาจึง “ยดึแลว้กเ็ขา้ไปตั)งบา้นเมือง
อยูที่9นั9น”

นอกจากนี)  พระเจา้ยงัประทานความสงบสุข (นั9นคือ สันติสุข) ใหแ้ก่พวกเขาดงัที9
พระองคไ์ดท้รงสัญญาไวแ้ลว้ เราควรหมายเหตุถึงการที9 “ไม่มีศตัรูสักคนเดียวยนืหยดัต่อสู้เขาได้
พระเยโฮวาห์ทรงมอบศตัรูของเขาใหอ้ยูใ่นกาํมือของเขาทั)งสิ)นแลว้” เนื)อหาตอนนี)ของหนงัสือ
เล่มนี) ปิดทา้ยดว้ยบทสรุปที9เรียบง่ายแต่ลึกซึ) ง “สรรพสิ9งอนัดีทุกอยา่งซึ9งพระเยโฮวาห์ทรงตรัส
กบัวงศว์านอิสราเอลนั)นกไ็ม่ขาดสักสิ9งเดียว สาํเร็จทั)งสิ)น” อุปนิสัยของพระเจา้จึงปรากฏใหเ้ห็น
ชดัเจน พระองคท์รงรักษาคาํตรัสของพระองคเ์สมอ!

*****

ภาพรวมของโยชูวา 22: ขณะที�หนังสือโยชูวาใกล้ถึงตอนจบแล้ว เรื�องแท่นบชูาที�ก่อให้
เกิดการแตกแยกของตระกลูรูเบนและตระกลูกาดกถ็กูบนัทึกไว้ บทนี)แบ่งย่อยได้ดังนี) (1) 
ตระกลูรูเบนและกาดพร้อมกับครึ�งตระกลูมนัสเสห์ได้รับอนุญาตให้กลับไปยงับ้านของตนใน
ข้อ 1-9 (2) พวกเขาสร้างแท่นบชูาหนึ�งขึ)นซึ�งทาํให้คนที�เหลือของชนชาตินั)นไม่พอใจในข้อ 10-
20 (3) คาํตอบของคนตระกลูรูเบนถกูบนัทึกไว้ในข้อ 21-29 และ (4) คนอิสราเอลส่วนใหญ่พึง
พอใจในข้อ 30-34 



ยชว 22:1-6 คราวนั!นโยชูวาได้เรียกคนรูเบน คนกาด คนมนัสเสห์ครึ�งตระกูล
มา 2 และกล่าวแก่เขาทั!งหลายว่า "ท่านทั!งหลายได้ทาํทุกอย่างซึ�งโมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์
บัญชาท่านไว้ และได้เชื�อฟังเสียงของข้าพเจ้าในสารพดัซึ�งข้าพเจ้าได้บัญชาท่าน 3 นานวนัแล้ว
จนบัดนี! ท่านมไิด้ทอดทิ!งญาติพี�น้องของท่าน แต่ได้ระมดัระวงัที�จะกระทาํตามพระบัญชาของ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน 4 บัดนี!พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้โปรดให้พี�น้องของท่าน
หยดุพกัแล้ว ดงัที�พระองค์ทรงสัญญาไว้กบัเขา ฉะนั!นบัดนี!ท่านจงกลบัไปสู่เต็นท์ของท่านเถิด 
ไปสู่แผ่นดินซึ�งท่านถือกรรมสิทธิI ซึ�งโมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์ยกให้ท่านที�ฟากแม่นํ!า
จอร์แดนข้างโน้นนั!น 5 แต่จงระวงัให้มากที�จะปฏบัิติตามพระบัญญัตแิละพระราชบัญญัติซึ�ง
โมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์บัญชาท่านไว้ คอืที�จะรักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และ
ดําเนินในพระมรรคาทั!งสิ!นของพระองค์ และรักษาพระบัญญัตขิองพระองค์ และตดิพนัอยู่กบั
พระองค์ และปรนนิบัติพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน" 6 โยชูวาจึงได้อวยพรเขาและส่งเขา
กลบัไปยงัเตน็ท์ของเขาทุกคน

การพิชิตแผน่ดินนั)นเสร็จสมบูรณ์แลว้ในขั)นพื)นฐาน พวกทหารตระกลูรูเบน กาดและ
ครึ9 งตระกลูมนสัเสห์ไดสู้้รบอยา่งสัตยซื์9อเคียงขา้งพวกพี9นอ้งของตนในการสู้รบบนฝั9งตะวนัตก
ของแม่นํ)าจอร์แดน โยชูวาจึงเรียกพวกเขาเขา้มาดว้ยกนัและยกยอ่งพวกเขาสาํหรับการรับใชที้9
สัตยซื์9อของพวกเขา เขาจึงอนุญาตใหพ้วกเขากลบัไปยงัที9ดินและครอบครัวของตน อยา่งไร
กต็าม ก่อนจะทาํเช่นนั)น โยชูวากเ็ตือนสติตระกลูรูเบนและกาดอยา่งจริงจงัวา่ “จงระวงัใหม้ากที9
จะปฏิบติัตามพระบญัญติัและพระราชบญัญติัซึ9งโมเสสผูรั้บใชข้องพระเยโฮวาห์บญัชาท่านไว ้
คือ (1) ที9จะรักพระเยโฮวาห์พระเจา้ของท่าน และ (2) ดาํเนินในพระมรรคาทั)งสิ)นของพระองค ์
และ (3) รักษาพระบญัญติัของพระองค ์และ (4) ติดสนิทอยูก่บัพระองค ์และ (5) ปรนนิบติั
พระองคด์ว้ยสุดจิตสุดใจของท่าน” คาํสั9งหา้ประการนั)นในหลกัการแลว้ยงัมีผลจนถึงทุกวนันี)
สาํหรับประชากรของพระเจา้ โยชูวาจึงอวยพรพวกเขาและส่งพวกเขากลบับา้น

ยชว 22:7-8 ส่วนคนมนัสเสห์ครึ�งตระกูลนั!นโมเสสได้มอบให้เขาถือกรรมสิทธิI
ในเมอืงบาชาน แต่อกีครึ�งตระกูลนั!นโยชูวามอบให้เขามกีรรมสิทธิIข้างเคยีงกบัพี�น้องของเขาที�
ฟากแม่นํ!าจอร์แดนข้างด้านตะวนัตกนี! และเมื�อโยชูวาส่งเขากลบัไปยงัเตน็ท์ของตน ท่านได้
อวยพรเขา 8 กล่าวแก่เขาว่า "จงกลบัไปยงัเต็นท์ของท่านทั!งหลายพร้อมกบัทรัพย์สมบัติมั�งคั�งมี



ฝูงสัตว์มากมาย มเีงิน ทองคาํ ทองสัมฤทธิI และเหลก็ และเสื!อผ้าเป็นอนัมาก จงแบ่งของที�ริบมา
จากศัตรูของท่านให้แก่พี�น้องของท่าน"

การปลดประจาํการแบบคลา้ยๆกนักถู็กกระทาํสาํหรับครึ9 งตระกลูมนสัเสห์ซึ9งเป็น
ตระกลูที9มีกรรมสิทธิ: บนทั)งสองฝั9งของแม่นํ)าจอร์แดน

ยชว 22:9-10 คนรูเบน คนกาดและคนมนัสเสห์ครึ�งตระกูลได้แยกจากคน
อสิราเอลที�ชีโลห์ ซึ�งอยู่ในแผ่นดินคานาอนักลบัไปอยู่ในแผ่นดินกเิลอาด เป็นแผ่นดินที�เขาถือ
กรรมสิทธิIซึ�งเขาได้เข้าตั!งอยู่ตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์โดยทางโมเสส 10 และเมื�อเขาทั!ง
หลายมาถงึท้องถิ�นที�ใกล้แม่นํ!าจอร์แดนที�อยู่ในแผ่นดินคานาอนั คนรูเบน คนกาด และคนมนัส
เสห์ครึ�งตระกูล ได้สร้างแท่นบูชาแท่นหนึ�งที�ใกล้แม่นํ!าจอร์แดน เป็นแท่นขนาดมหึมา

เมื9อตระกลูรูเบนและกาดกลบัไปยงัอีกฝั9งของแม่นํ)าจอร์แดนแลว้ พวกเขาพร้อมกบัคน
มนสัเสห์ครึ9 งตระกลู “ไดส้ร้างแท่นบูชาแท่นหนึ9งที9ใกลแ้ม่นํ)าจอร์แดน เป็นแท่นขนาดมหึมา” 
วลีหลงันี) บ่งบอกวา่มนัเป็นแท่นบูชาสูงซึ9งเห็นไดจ้ากระยะไกล

ยชว 22:11-15 และคนอสิราเอลได้ยนิคนพูดกนั "ดูเถิด คนรูเบน คนกาดและคน
มนัสเสห์ครึ�งตระกูล ได้สร้างแท่นบูชาที�พรมแดนแผ่นดินคานาอนัในท้องถิ�นใกล้แม่นํ!าจอร์แดน
ในด้านที�เป็นของคนอสิราเอล" 12 และเมื�อคนอสิราเอลได้ยนิเช่นนั!น ชุมนุมชนอสิราเอล
ทั!งหมดกไ็ปรวมกนัที�เมอืงชีโลห์ เพื�อจะขึ!นไปทาํสงครามกบัเขา 13 แล้วคนอสิราเอลจึงใช้ฟีเน
หัสบุตรชายเอเลอาซาร์ปุโรหิตไปยงัคนรูเบน คนกาด และคนมนัสเสห์ครึ�งตระกูลในแผ่นดินกิ
เลอาด 14 พร้อมกบัประมุขสิบคน คนหนึ�งจากแต่ละตระกูลในอสิราเอล ทุกคนเป็นหัวหน้าเรือน
บรรพบุรุษในคนอสิราเอลที�นับเป็นพนัๆ 15 เมื�อเขามาถึงคนรูเบน คนกาด และคนมนัสเสห์ครึ�ง
ตระกูลในแผ่นดินกเิลอาด เขากก็ล่าวแก่พวกเหล่านั!นว่า

ข่าวเกี9ยวกบัแท่นบูชาใหม่นี)แพร่สะพดัไปทั9วคนอิสราเอลที9เหลืออยา่งรวดเร็ว พวกเขา
สันนิษฐานวา่คนเหล่านั)นไดส้ร้างแท่นบูชาของตวัเองขึ)นเพื9อถวายเครื9องสัตวบูชาที9ไม่ถูกตอ้ง
และไม่ขึ)นกบัแท่นบูชาแบบทางการที9พลบัพลาที9ชีโลห์ ดงันั)นคนอิสราเอลที9เหลือจึงพร้อมที9จะ
ไปสู้รบกบัพี9นอ้งของตนโทษฐานที9ทาํเรื9องลบหลู่เช่นนี)ตามสายตาของเขา สิบตระกลูที9เหลือจึง
รีบส่งคณะผูแ้ทนไปตรวจสอบจุดประสงคข์องแท่นบูชาที9ก่อใหเ้กิดการโตเ้ถียงกนันี)  แต่ละ
ตระกลูส่งคนไปหนึ9งคนพร้อมกบัฟีเนหสัผูซึ้9 งบดันี) เป็นมหาปุโรหิตแลว้



ยชว 22:16-20 "ชุมนุมชนทั!งสิ!นของพระเยโฮวาห์กล่าวดังนี!ว่า `ท่านทั!งหลายได้
กระทาํการละเมดิอะไรเช่นนี!ต่อพระเจ้าของอสิราเอลหนอ ซึ�งในวนันี!ท่านทั!งหลายได้หันกลบั
จากติดตามพระเยโฮวาห์ โดยท่านได้สร้างแท่นบูชาสําหรับตัว เป็นการกบฏต่อพระเยโฮวาห์ใน
วนันี! 17 ความชั�วช้าซึ�งเราทาํที�เมอืงเปโอร์นั!นยงัไม่พอเพยีงหรือ ซึ�งจนกระทั�งวนันี!เรายงัชําระ
ตวัของเราให้สะอาดไม่หมดเลย และซึ�งเป็นเหตุให้ภัยพบัิตเิกดิแก่ชุมนุมชนของพระเยโฮวาห์ 18
ในวนันี!ท่านทั!งหลายจะหันไปเสียจากการติดตามพระเยโฮวาห์หรือ ถ้าท่านทั!งหลายกบฏต่อพระ
เยโฮวาห์ในวนันี! ในวนัพรุ่งนี!พระองค์จะทรงกริ!วต่อชุมนุมชนอสิราเอลทั!งหมด 19 แต่ถ้าแผ่น
ดนิที�เป็นกรรมสิทธิIของท่านไม่สะอาด จงข้ามไปในแผ่นดินที�เป็นกรรมสิทธิIของพระเยโฮวาห์
ซึ�งเป็นที�ตั!งแห่งพลบัพลาของพระเยโฮวาห์ และมาถือกรรมสิทธิIอยู่ท่ามกลางพวกเราเถิด ขอแต่
เพยีงอย่ากบฏต่อพระเยโฮวาห์ หรือกบฏต่อเรา โดยที�ท่านทั!งหลายสร้างแท่นบูชาสําหรับตัว 
นอกจากแท่นบูชาแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทั!งหลาย 20 อาคานบุตรชายเศ-ราห์ได้กระทาํ
การละเมดิในเรื�องของที�ถูกสาปแช่งนั!นไม่ใช่หรือ พระพโิรธกต็กเหนือชุมนุมชนอสิราเอลทั!งสิ!น 
เขามไิด้พนิาศแต่คนเดียวในเรื�องความชั�วช้าของเขา'"

ตระกลูต่างๆของคนอิสราเอลที9อยูฝั่9งตะวนัตกจึงขา้มแม่นํ)าจอร์แดนไปและเผชิญหนา้กบั
คนอีกสองตระกลูครึ9 งเรื9องแท่นบูชาของพวกเขา ในการทาํเช่นนั)น พวกเขากล่าวหาคนสอง
ตระกลูครึ9 งนั)นวา่กาํลงักบฏต่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ พวกเขารื)อฟื) นเรื9องเปโอร์ นั9นคือ การไหวรู้ป
เคารพซึ9งถูกนาํเขา้มาผา่นทางคาํปรึกษาของบาลาอมัและการตีสอนของพระเจา้ที9มีต่อคนเหล่า
นั)น จากนั)นพวกเขากเ็ทศนาสั9งสอนคนอีกสองตระกลูครึ9 งเรื9องการนบัถือรูปเคารพและการสัตย์
ซื9อต่อพระเยโฮวาห์ แมแ้ต่เรื9องความบาปของอาคานกถู็กยกขึ)นมาพดูและการที9วา่มนันาํ
พระพิโรธของพระเจา้มาสู่อิสราเอล

ยชว 22:21-25 ขณะนั!นคนรูเบน คนกาดและคนมนัสเสห์ครึ�งตระกูลได้ตอบผู้
หัวหน้าของคนอสิราเอลที�นับเป็นพนัๆว่า 22 "พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระทั!งหลาย พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของพระทั!งหลาย พระองค์ทรงทราบ และอสิราเอลจะทราบเสียด้วย ถ้าว่าเป็นการ
กบฏหรือละเมดิต่อพระเยโฮวาห์ (กข็ออย่าไว้ชีวิตพวกเราในวนันี!เลย) 23 ที�ว่าเราได้สร้างแท่น
บูชานั!นเพื�อหันจากติดตามพระเยโฮวาห์ หรือพวกเราได้สร้างไว้เพื�อถวายเครื�องเผาบูชา หรือธัญ
ญบูชาหรือถวายสันติบูชาบนแท่นนั!น ขอพระเยโฮวาห์ทรงลงโทษเถิด 24 เปล่าเลย แต่พวกเราได้
สร้างไว้ด้วยเกรงว่า ในเวลาต่อไปภายหน้าลูกหลานของท่านอาจจะกล่าวต่อลูกหลานของเราว่า 



`เจ้ามส่ีวนเกี�ยวพนัอะไรกบัพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอสิราเอล 25 เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรง
กาํหนดแม่นํ!าจอร์แดนเป็นพรมแดนระหว่างเรากบัเจ้าทั!งหลายนะ คนรูเบนและคนกาดเอ๋ย พวก
เจ้าไม่มส่ีวนในพระเยโฮวาห์' ดงันั!นแหละลูกหลานของท่านอาจกระทาํให้ลูกหลานของเราทั!ง
หลายหยุดเกรงกลวัพระเยโฮวาห์

พวกผูแ้ทนของคนสองตระกลูครึ9 งนั)นจึงตอบกลบัโดยกล่าวยนืยนัสองครั) งวา่พระเยโฮ
วาห์ทรงเป็นพระเจา้ของพระทั)งหลาย นอกจากนี)  พวกเขากอ็ญัเชิญพระเจา้ใหท้รงเป็นพยานวา่
เจตนาของพวกเขานั)นไม่ไดเ้ป็นการกบฏและพวกเขาไม่ไดส้ร้างแท่นบูชาขึ)นต่างหากเพื9อถวาย
เครื9องสัตวบูชาแด่พระเจา้ แต่พวกเขาเตือนความจาํพวกพี9นอ้งของตนวา่แม่นํ)าจอร์แดนเป็น
เครื9องแบ่งตามธรรมชาติซึ9งกั)นพวกเขาทั)งสองพวกออกจากกนัและกนั

ยชว 22:26-29 เพราะฉะนั!นเราจึงว่า `ให้เราสร้างแท่นบัดนี! มใิช่สําหรับถวาย
เครื�องเผาบูชาหรือเครื�องสัตวบูชาใดๆ 27 แต่เพื�อเป็นพยานระหว่างเรากบัท่านทั!งหลาย และ
ระหว่างคนชั�วอายุต่อจากเราว่า เราทั!งหลายจะกระทาํการปรนนิบัติพระเยโฮวาห์ต่อพระพกัตร์
ของพระองค์ ด้วยเครื�องเผาบูชา และเครื�องสัตวบูชา และเครื�องสันติบูชา ด้วยเกรงว่าลูกหลาน
ของท่านจะกล่าวแก่ลูกหลานของเราในเวลาต่อไปว่า "เจ้าไม่มส่ีวนในพระเยโฮวาห์"' 28 และเรา
คดิว่า ถ้ามใีครพูดเช่นนี!กบัเราหรือกบัเชื!อสายของเราในเวลาข้างหน้า เรากจ็ะกล่าวว่า `ดูเถิด นั�น
เป็นแท่นจําลองของแท่นแห่งพระเยโฮวาห์ บรรพบุรุษของเรากระทาํไว้ มใิช่เพื�อถวายเครื�องเผา
บูชาหรือเครื�องสัตวบูชา แต่เพื�อเป็นพยานระหว่างเรากบัท่าน' 29 ขอพระเจ้าอย่ายอมให้เรากบฏ
ต่อพระเยโฮวาห์เลย และหันจากติดตามพระเยโฮวาห์เสียในวนันี! โดยสร้างแท่นอื�นสําหรับเครื�อง
เผาบูชา ธัญญบูชา เครื�องสัตวบูชา นอกจากแท่นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราซึ�งตั!งอยู่ที�หน้า
พลบัพลาของพระองค์"

กลบักลายเป็นวา่เจตนาของพวกเขากคื็อ ที9จะสร้างแท่นบูชาหนึ9งเพื9อเป็นอนุสาวรียแ์ละ
อนุสรณ์และเป็นพยานระหวา่งคนอิสราเอลทั)งสองฝ่าย พวกเขาตั)งใจใหแ้ท่นบูชานี) เตือนใจคน
รุ่นต่อๆไปถึงความตั)งใจของพวกเขาที9จะปรนนิบติัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และเพื9อที9จะไม่มีใครพดูได้
วา่พวกเขาไม่มีส่วนในพระเยโฮวาห์พระเจา้ แท่นบูชานี)ไม่ไดถู้กสร้างขึ)นเพื9อการถวายเครื9อง
สัตวบูชาแบบที9ไม่ไดรั้บอนุญาตแต่เพื9อเป็น “พยานระหว่างเรากบัท่านทั)งหลาย” พวกเขาปิดทา้ย
คาํตอบของตนวา่ “ขอพระเจา้อยา่ยอมใหเ้รากบฏต่อพระเยโฮวาห์เลย” และหนัจากพระเยโฮวาห์
ในวนันี) เพื9อถวายเครื9องสัตวบูชาที9ไม่ไดรั้บอนุญาต



ยชว 22:30-33 เมื�อฟีเนหัสปโุรหิตและประมุขของชุมนุมชน และหัวหน้าคน
อสิราเอลที�นับเป็นพนัๆที�อยู่ด้วยกนันั!นได้ยนิถ้อยคาํที�คนรูเบน คนกาด และคนมนัสเสห์กล่าว ก็
รู้สึกเป็นที�พอใจมาก 31 ฟีเนหัสบุตรชายของเอเลอาซาร์ปุโรหิตจึงกล่าวแก่คนรูเบน คนกาด และ
คนมนัสเสห์ว่า "วนันี!เราทราบแล้วว่าพระเยโฮวาห์ทรงสถิตท่ามกลางพวกเรา เพราะท่านทั!ง
หลายมไิด้กระทาํการละเมดิต่อพระเยโฮวาห์ ท่านได้ช่วยให้ชนอสิราเอลพ้นจากพระหัตถ์ของ
พระเยโฮวาห์" 32 แล้วฟีเนหัสบุตรชายเอเลอาซาร์ปุโรหิต และประมุขทั!งหลายกก็ลบัจากคนรู
เบน และคนกาด จากแผ่นดินกเิลอาดไปยงัแผ่นดินคานาอนั ไปหาคนอสิราเอลแจ้งข่าวให้เขา
ทราบ 33 รายงานนั!นเป็นที�พอใจคนอสิราเอล และคนอสิราเอลกส็รรเสริญพระเจ้า และไม่พูดถึง
เรื�องที�จะกระทาํสงครามกบัเขา เพื�อทาํลายแผ่นดินซึ�งคนรูเบนและคนกาดได้อาศัยอยู่นั!นอกีเลย

ผลลพัธ์ของการไปสอบถามครั) งนี) เป็นที9พอใจฟีเนหสัมหาปุโรหิตและคณะผูแ้ทนของ
เขา พวกเขาจึงประกาศอยา่งเป็นทางการวา่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงสถิตอยูท่่ามกลางพวกเขาและ
วา่ความบาปที9พวกเขาสงสัยจริงๆแลว้กมิ็ไดเ้ป็นเช่นนั)น คณะผูแ้ทนนั)นจึงกลบัไปยงัที9ๆพวกเขา
มาและแจง้ขอ้มูลที9ตนไดม้าใหค้นที9เหลือทราบ

ยชว 22:34 คนรูเบนและคนกาดเรียกแท่นนั!นว่า แอด เพราะว่า แท่นนั!นเป็นพยานใน
ระหว่างเราว่า พระเยโฮวาห์เป็นพระเจ้า 

ขณะเดียวกนัคนสองตระกลูครึ9 งบนฝั9งตะวนัออกของแม่นํ)าจอร์แดนไดต้ั)งชื9อแท่นบูชา
ของตน แมว้า่ชื9อแอดไม่ไดอ้ยูใ่นขอ้ความตอนนี)  แต่มนักถู็กสื9อจากวลีขยายความที9ตามมา 
“เพราะวา่แท่นนั)นเป็นพยาน” ซึ9งถูกแปลมาจากคาํฮีบรู (แอด) ที9หมายความวา่ ‘พยาน’

*****

ภาพรวมของโยชูวา 23: ขณะที�หนังสือโยชูวาถึงตอนจบแล้ว โยชูวากน็าํเสนอคาํปรึกษา
สุดท้ายของเขาแก่คนอิสราเอล บทนี)แบ่งย่อยได้ดังนี) (1) คาํปรึกษาของโยชูวาก่อนเขาสิ)นชีวิต
ในข้อ 1-10 และ (2) คาํเตือนของโยชูวาให้ระวงัการนับถือรูปเคารพในข้อ 11-16

ยชว 23:1-2 ต่อมาอกีนานเมื�อพระเยโฮวาห์โปรดให้อสิราเอลสงบจากการศึก
ศัตรูทั!งหลายที�ล้อมรอบ และโยชูวามอีายุชราลงมาก 2 โยชูวากเ็รียกบรรดาคนอสิราเอล ทั!งพวก



ผู้ใหญ่ ผู้หัวหน้า ผู้พพิากษา และเจ้าหน้าที�และกล่าวแก่เขาทั!งหลายว่า "ข้าพเจ้าแก่และมอีายุมาก
แล้ว 

บทนี) ขึ)นตน้โดยระบุวา่เวลาผา่นไปนานแลว้หลงัจากชยัชนะครั) งหลงัๆในการพิชิตแผน่
ดินนั)น บิชอปอชัเชอร์สันนิษฐานวา่มนัเป็นเวลาประมาณสิบเจด็ปีหลงัจากนั)น พอถึงตอนนี)โยชู
วากเ็ป็นชายชราแลว้และรู้วา่เวลาของเขาเหลืออีกไม่มาก เขาจึงเรียกพวกผูใ้หญ่และผูน้าํของ
อิสราเอลใหเ้ขา้มา

ยชว 23:3-5 ท่านทั!งหลายได้เห็นสารพดัซึ�งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้
กระทาํต่อบรรดาประชาชาติเหล่านี!เพื�อเห็นแก่ท่าน เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้
ทรงสู้รบเพื�อท่าน 4 ดูเถิด ประชาชาติที�เหลอือยู่นั!น ข้าพเจ้าได้จับสลากแบ่งให้เป็นมรดกแก่
ตระกูลของท่าน รวมกบัประชาชาติทั!งสิ!นซึ�งข้าพเจ้าได้ขจัดออกเสีย ตั!งแต่แม่นํ!าจอร์แดนจนถึง
ทะเลใหญ่ทางทศิตะวนัตก 5 พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงผลกัดันเขาออกไปให้พ้นหน้า
ท่าน และทรงขบัไล่เขาให้ออกไปพ้นสายตาของท่าน และท่านจะได้ยดึครองแผ่นดินของเขา ดัง
ที�พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงสัญญาไว้ต่อท่าน

โยชูวาเล่ายอ้นใหฟั้งสั)นๆวา่ตลอดหลายปีที9ผา่นมา พระเยโฮวาห์พระเจา้ของพวกเขาได้
ทรงสู้รบเพื9อพวกเขาและไดป้ระทานแผ่นดินนี)ใหแ้ก่พวกเขาแลว้ เขาเตือนความจาํพวกเขาวา่ยงั
มีคนต่างชาติหลงเหลืออยูใ่นแผน่ดินนี)  กระนั)น พระเจา้จะทรงขบัไล่คนเหล่านั)นออกไปและ
พวกเขาจะสามารถยดึแผน่ดินนั)นเป็นกรรมสิทธิ: ไดท้ั)งหมด

ยชว 23:6-9 เพราะฉะนั!นจงมคีวามกล้าในการที�จะรักษาและกระทาํตามสิ�ง
สารพดัซึ�งเขยีนไว้ในหนังสือพระราชบัญญัติของโมเสส เพื�อจะไม่ได้หันไปทางขวามอืหรือทาง
ซ้ายมอื 7 เพื�อว่าท่านจะมไิด้ปะปนกบัประชาชาติเหล่านี! ซึ�งเหลอือยู่ท่ามกลางท่าน หรือออกชื�อ
พระของเขา หรือปฏิญาณในนามพระของเขา หรือปรนนิบัติพระนั!น หรือกราบลงนมสัการพระ
นั!น 8 แต่ท่านจงติดพนัอยู่กบัพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านดังที�กระทาํอยู่จนทุกวนันี! 9 เพราะ
ว่าพระเยโฮวาห์ทรงขบัไล่ประชาชาติที�ใหญ่โตและแข็งแรงออกไปให้พ้นหน้าท่าน ส่วนท่านเองก็
ยงัไม่มผู้ีใดต่อต้านท่านได้จนถึงวนันี!

โยชูวาจึงกาํชบัพวกเขาวา่ “เพราะฉะนั)นจงมีความกลา้ในการที9จะรักษาและกระทาํตาม
สิ9งสารพดัซึ9งเขียนไวใ้นหนงัสือพระราชบญัญติัของโมเสส เพื9อจะไม่ไดห้นัไปทางขวามือหรือ



ทางซา้ยมือ” นอกจากนี)  คนอิสราเอลจะตอ้งไม่ติดต่อสัมพนัธ์กบัประชาชาติที9ไม่นบัถือพระเจา้
เหล่านี)และไม่แมแ้ต่เอ่ยนามพระของคนเหล่านั)นหรือปรนนิบติัพระเหล่านั)นเลยดว้ย แต่พวกเขา
ถูกกาํชบัอีกครั) งให ้“ติดสนิทอยูก่บัพระเยโฮวาห์พระเจา้ของท่านดงัที9กระทาํอยูจ่นทุกวนันี) ”

โยชูวาเตือนความจาํพวกเขาวา่พระเจา้ไดท้รงขบัไล่บรรดาประชาชาติที9ใหญ่โตซึ9งอยูต่่อ
หนา้พวกเขาไปแลว้เรียบร้อย เหตุฉะนี)  หมู่ชนที9เหลืออยูเ่หล่านี)ยอ่มไม่สามารถยนือยูต่่อหนา้
พวกเขาไดเ้ลย

ยชว 23:10-11 พวกท่านคนเดยีวจะขบัไล่หนึ�งพนัคนให้หนีไป เพราะว่าพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของท่านต่อสู้เพื�อท่านดงัที�พระองค์ทรงสัญญาไว้ 11 เพราะฉะนั!นจงระวงัตวัให้ดีที�
จะรักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน

โยชูวายกขอ้ความมาจากพระราชบญัญติั 32:30 โดยระลึกถึงตอนที9โมเสสไดก้ล่าวล่วง
หนา้ไวว้า่ “พวกท่านคนเดียวจะขบัไล่หนึ9งพนัคนใหห้นีไป” เหตุผลนั)นกช็ดัเจน “เพราะวา่พระ
เยโฮวาห์พระเจา้ของท่านต่อสู้เพื9อท่านดงัที9พระองคท์รงสัญญาไว”้ โยชูวาจึงเตือนสติพวกเขาวา่ 
“เพราะฉะนั)นจงระวงัตวัใหดี้ที9จะรักพระเยโฮวาห์พระเจา้ของท่าน”

ยชว 23:12-13 เพราะว่าถ้าท่านหันกลบัและเข้าร่วมกบัประชาชาติเหล่านี!ที�เหลอื
อยู่ในหมู่พวกท่านโดยแต่งงานกบัเขา คอืท่านแต่งงานกบัหญิงของเขา และเขาแต่งงานกบัหญิง
ของท่าน 13 ท่านจงทราบเป็นแน่เถดิว่า พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะไม่ทรงขบัไล่
ประชาชาติเหล่านี!ออกไปให้พ้นหน้าท่าน แต่เขาจะเป็นบ่วงและเป็นกบัดักท่าน เป็นหอกข้างแคร่
เป็นหนามยอกตา จนกว่าท่านจะพนิาศไปจากแผ่นดนิที�ดีนี! ซึ�งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
ประทานแก่ท่าน

โยชูวาเตือนต่อไปอีกเกรงวา่พวกอิสราเอลจะไดรั้บอิทธิพลจากหมู่ชนต่างชาติที9หลง
เหลืออยูเ่หล่านั)น หรือไปทาํการสมรสกบัคนเหล่านั)น หากเรื9องนั)นเกิดขึ)น องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะ
ไม่ทรงสู้เพื9อพวกเขาอีกต่อไป แต่การไม่ยอมแยกออกเช่นนั)นจะทาํใหพ้วกชาวโลกเหล่านี)กลาย
เป็นบ่วงแร้วและกบัดกัสาํหรับพวกเขา จนทาํใหใ้นที9สุดพวกเขาจะพินาศไปจากแผน่ดินอนัดี
ของพวกเขา น่าเศร้าที9สุดทา้ยแลว้มนักเ็กิดขึ)นตามนั)นจริงๆ



ยชว 23:14-16 ดูเถดิ วนันี!ข้าพเจ้ากาํลงัจะเป็นไปตามทางของโลกแล้ว ท่านทุก
คนได้ทราบอย่างสุดจิตสุดใจของท่านแล้วว่า ไม่มสัีกสิ�งเดยีวซึ�งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
ตรัสเกี�ยวกบัท่านแล้วล้มเหลวไป สําเร็จหมดทุกอย่าง ไม่มสัีกอย่างเดยีวที�ล้มเหลว 15 สิ�งสารพดั
ที�ดซึี�งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านสัญญาเกี�ยวกบัท่านได้สําเร็จเพื�อท่านฉันใด พระเยโฮวาห์ก็
จะทรงนําสิ�งสารพดัที�ร้ายมาถงึท่าน จนกว่าพระองค์จะทาํลายท่านเสียจากแผ่นดินอนัดีนี! ซึ�ง
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านเช่นเดียวกนั 16 ถ้าท่านทั!งหลายละเมดิพนัธ
สัญญาแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ซึ�งพระองค์ทรงบัญชาท่านไว้และไปปรนนิบัติพระอื�น
และกราบลงนมสัการพระนั!น แล้วพระพโิรธของพระเยโฮวาห์จะพลุ่งขึ!นต่อท่าน แล้วท่านจะ
พนิาศไปอย่างรวดเร็วจากแผ่นดินที�ดี ซึ�งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน"

โยชูวาแจง้ใหช้นอิสราเอลทราบวา่ในไม่ชา้เขาจะไปตามทางของคนทั)งโลก นั9นคือ เขา
จะตายในไม่ชา้ เขาจึงเตือนความจาํพวกเขาวา่พวกเขาเองกรู้็อยูแ่ก่ใจวา่ “ไม่มีสักสิ9งเดียวซึ9งพระ
เยโฮวาห์พระเจา้ของท่านตรัสเกี9ยวกบัท่านแลว้ลม้เหลวไป” ทุกสิ9งต่างสาํเร็จทั)งสิ)น ไม่มีสักพระ
สัญญาที9พระเจา้ไดก้ระทาํกบัพวกเขาลม้เหลวไป เขาจึงเตือนพวกเขาวา่เหมือนกบัที9สิ9งดีเหล่านั)น
ทั)งปวงไดเ้กิดขึ)นตามที9พระเจา้ไดท้รงสัญญาไว ้พระสัญญาของพระเจา้เรื9องการพิพากษากจ็ะมา
เช่นกนัเมื9อพวกเขาไม่เชื9อฟังพนัธสัญญาของพระองค ์มนัจะเป็นไปตามนี)จริงๆโดยเฉพาะเมื9อ
คนอิสราเอลจะปรนนิบติัพระเทจ็อื9นๆโดยกม้กราบลงต่อพระเหล่านั)น เมื9อนั)นพระพิโรธของ
พระเจา้กจ็ะพลุ่งขึ)นต่อพวกเขาและพวกเขาจะพินาศไปอยา่งรวดเร็วจากแผน่ดินที9พระองคไ์ด้
ทรงยกใหแ้ก่พวกเขาแลว้

*****

ภาพรวมของโยชูวา 24: บทสุดท้ายของหนังสือโยชูวานี)บนัทึกคาํสั�งสุดท้ายของโยชูวาที�
มีแก่คนอิสราเอลก่อนเขาสิ)นชีวิต บทนี)แบ่งย่อยได้ดังนี) (1) พระพรของพระเจ้าที�มีต่อบรรพบรุุษ
ของพวกเขาในข้อ 1-14; (2) พนัธสัญญาที�ถกูรื)อฟื) นระหว่างคนอิสราเอลกับพระเจ้าในข้อ 15-28
และ (3) การสิ)นชีพของโยชูวาในข้อ 29-33    

ยชว 24:1 แล้วโยชูวากร็วบรวมบรรดาตระกูลคนอสิราเอลมาที�เชเคม แล้ว
เรียกพวกผู้ใหญ่ ผู้หัวหน้า ผู้พพิากษา และเจ้าหน้าที�ของอสิราเอล แล้วเขากม็าปรากฏตัวต่อพระ
พกัตร์พระเจ้า 



เห็นไดช้ดัวา่บทปิดทา้ยนี) เป็นคาํสั9งเสียสุดทา้ยของโยชูวาที9มีแก่พวกผูน้าํของอิสราเอล 
เขารู้อยา่งชดัเจนวา่วนัเวลาของเขานั)นเหลือไม่มากแลว้ พวกผูน้าํของชนชาตินั)นจึง “มาปรากฏ
ตวัต่อพระพกัตร์พระเจา้”

ยชว 24:2-4 แล้วโยชูวากล่าวกบัประชาชนทั!งสิ!นว่า "พระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
อสิราเอลตรัสดังนี!ว่า `ในกาลดึกดําบรรพ์บรรพบุรุษของเจ้าอยู่ฟากแม่นํ!าข้างโน้น คอืเท-ราห์ 
บิดาของอบัราฮัมและของนาโฮร์ และเขาปรนนิบัติพระอื�น 3 แล้วเราได้นําบิดาของเจ้าคอือบัรา
ฮัมมาจากฟากแม่นํ!าข้างโน้น และนําเขามาตลอดแผ่นดินคานาอนั กระทาํให้เชื!อสายของเขามี
มากมาย เราให้อสิอคัแก่เขา 4 เราให้ยาโคบและเอซาวแก่อสิอคั และเราได้ให้แดนเทอืกเขาเสอร์ี
แก่เอซาวเป็นกรรมสิทธิI แต่ยาโคบและลูกหลานของเขาได้ลงไปในอยีปิต์

โยชูวาจึงเริ9มใหภ้าพรวมแบบกระชบัเกี9ยวกบัประวติัศาสตร์ของชนชาติอิสราเอลจนถึง
เวลานั)น เขาหมายเหตุวา่นี9เป็น “พระเยโฮวาห์พระเจา้ของอิสราเอลตรัสดงันี)วา่” เห็นไดช้ดัวา่
พระเจา้ไดท้รงดลใจเรื9องนี)แก่โยชูวา และอาจตรัสผา่นเขาโดยตรงเลยดว้ยซํ) า ภาพรวมนี) เริ9มตน้
ขึ)นโดยการเล่ายอ้นวา่บรรพบุรุษของพวกเขาได ้“อยูฟ่ากแม่นํ)าขา้งโนน้” ในกาลดึกดาํบรรพ ์นั9น
คือ เดิมทีพวกเขาไดอ้าศยัอยูบ่นอีกฝั9งหนึ9งของแม่นํ)ายเูฟรติส กล่าวอยา่งเจาะจงกคื็อ นี9คือเทราห์
บิดาของอบัราฮมัและนาโฮร์ มีการออกความเห็นแบบทิ9มแทงไวว้า่คนเหล่านี)ได ้“ปรนนิบติัพระ
อื9น” พระเจา้จึงตรัสต่อไปวา่พระองคท์รงนาํอบัราฮมับิดาของพวกเขามาจากที9นั9น ทรงนาํเขา
ผา่นดินแดนคานาอนั และทาํใหเ้ขามีลูกหลานทวมีากขึ)นผา่นทางอิสอคั ลูกหลานของเขาผา่น
ทางยาโคบไดอ้าศยัอยูใ่นเขตแดนนั)น นั9นคือ เอซาวใ์นภูเขาเสอีร์แต่ยาโคบลงเอยในอียปิต์

ยชว 24:5-7 และเราได้ใช้โมเสสกบัอาโรนมา และเราได้ให้ภยัพบัิตเิกดิแก่อยีปิต์
ด้วยสิ�งที�เรากระทาํท่ามกลางเขานั!น และภายหลงัเราได้นําเจ้าทั!งหลายออกมา 6 แล้วเรากนํ็า
บรรพบุรุษของเจ้าออกจากอยีปิต์และเจ้าทั!งหลายมาถึงทะเล และชาวอยีปิต์ได้ไล่ตามบรรพบุรุษ
ของเจ้าทั!งหลายด้วยรถรบและพลม้ามาถงึทะเลแดง 7 และเมื�อเขาร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ 
พระองค์กบั็นดาลให้ความมดืเกดิขึ!นระหว่างเจ้าทั!งหลายและชาวอยีปิต์ และกระทาํให้ทะเลท่วม
มดิเขา นัยน์ตาของเจ้าทั!งหลายได้เห็นสิ�งที�เรากระทาํในอยีปิต์ และเจ้าทั!งหลายอยู่ในถิ�น
ทุรกนัดารช้านาน 



พระเจา้ทรงเล่ายอ้นต่อไปสั)นๆถึงการอศัจรรยต่์างๆในการช่วยพวกเขาใหร้อดพน้ออกมา
จากอียปิต์

ยชว 24:8-10 และเรากนํ็าเจ้าทั!งหลายมาที�แผ่นดินของคนอาโมไรต์ซึ�งอยู่ที�ฟาก
แม่นํ!าจอร์แดนข้างโน้น เขาสู้รบกบัเจ้าทั!งหลาย และเราได้มอบเขาไว้ในมอืของเจ้า และเจ้าทั!ง
หลายยดึครองแผ่นดินของเขาและเรากท็าํลายเขาให้พ้นหน้าเจ้า 9 คราวนั!นบาลาคบุตรชายศิป
โปร์กษตัริย์เมอืงโมอบัได้ลกุขึ!นต่อสู้กบัอสิราเอล เขาใช้ให้ไปตามบาลาอมับุตรชายเบโอร์มาให้
แช่งเจ้าทั!งหลาย 10 แต่เราไม่ฟังบาลาอมั เพราะฉะนั!นเขาจึงอวยพรเจ้าทั!งหลายเรื�อยไป ดงันั!น
เราจึงช่วยเจ้าให้พ้นมอืของเขา 

พระเจา้ทรงเตือนความจาํพวกเขาต่อไปถึงชยัชนะหลายครั) งของพวกเขาโดยพระหตัถ์
ของพระองคเ์หนือคนอาโมไรต ์คนโมอบัและบาลาอมั

ยชว 24:11-13 และเจ้าทั!งหลายข้ามแม่นํ!าจอร์แดน มาที�เมอืงเยรีโค และชาวเมอืง
เยรีโคต่อสู้กบัเจ้า และคนอาโมไรต์ คนเปริสซี คนคานาอนั คนฮิตไทต์ คนเกอร์กาชี คนฮีไวต์ 
และคนเยบุส และเราได้มอบเขาไว้ในมอืของเจ้าทั!งหลาย 12 และเราได้ใช้ตัวต่อไปข้างหน้าเจ้า
ทั!งหลาย ซึ�งขบัไล่กษตัริย์ทั!งสองของชาวอาโมไรต์ไปเสียให้พ้นหน้าเจ้า ไม่ใช่ด้วยดาบหรือด้วย
ธนูของเจ้า 13 เราได้ยกแผ่นดินซึ�งเจ้าไม่ได้เหนื�อยกายบนนั!น และยกเมอืงซึ�งเจ้าทั!งหลายไม่ต้อง
สร้างให้แก่เจ้าและเจ้าทั!งหลายได้เข้าอยู่ เจ้าได้กนิผลของสวนองุ่นและสวนมะกอกเทศซึ�งเจ้าไม่
ต้องปลูก'

องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงเตือนความจาํพวกเขาผา่นทางโยชูวาต่อไปอีกถึงการพิชิตอนัเปี9 ยม
ดว้ยชยัชนะของพวกเขาเหนือชนชาติคานาอนัทั)งหลายในแผ่นดินนั)น นอกจากนี)  พระเจา้ทรงใช้
สิ9งมีชีวติขนาดเลก็จิaวอยา่งตวัต่อเพื9อขบัไล่พวกศตัรูของพวกเขาออกไป มีหลายครั) งที9ชนชาติ
อิสราเอลไม่ตอ้งสู้เลยดว้ยซํ) า พระองคจึ์งประทาน “แผน่ดินซึ9งเจา้ไม่ไดเ้หนื9อยกายบนนั)น และ
ยกเมืองซึ9งเจา้ทั)งหลายไม่ตอ้งสร้างใหแ้ก่เจา้และเจา้ทั)งหลายไดเ้ขา้อยู”่ ใหแ้ก่ชนชาติอิสราเอล 
นอกจากนี)พระองคย์งัประทานสวนองุ่นที9พวกเขามิไดป้ลูกแต่ไดรั้บประทานใหแ้ก่พวกเขาดว้ย 
ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่พระพรที9พระเจา้ไดป้ระทานใหแ้ก่ชนชาติอิสราเอลนั)นยิ9งใหญ่จริงๆ

ยชว 24:14-15 เหตุฉะนั!น บัดนี!จงยาํเกรงพระเยโฮวาห์และปรนนิบัติพระองค์
ด้วยความจริงใจและด้วยความจริง จงทิ!งพระเหล่านั!นซึ�งบรรพบุรุษของท่านได้เคยปรนนิบัติที�



ฟากแม่นํ!าข้างโน้น และในอยีปิต์เสีย และท่านทั!งหลายจงปรนนิบัติพระเยโฮวาห์ 15 และถ้าท่าน
ไม่เต็มใจที�จะปรนนิบัติพระเยโฮวาห์ ท่านทั!งหลายจงเลอืกเสียในวนันี!ว่าท่านจะปรนนิบัติผู้ใด 
จะปรนนิบัติพระซึ�งอยู่ฟากแม่นํ!าข้างโน้นที�บรรพบุรุษของท่านได้เคยปรนนิบัติ หรือพระของ
คนอาโมไรต์ในแผ่นดินซึ�งท่านอาศัยอยู่ แต่ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้า เราจะปรนนิ
บัติพระเยโฮวาห์"

โยชูวาจึงกาํชบัคนอิสราเอลอยา่งเขม้งวดวา่ “เหตุฉะนั)น บดันี)จงยาํเกรงพระเยโฮวาห์และ
ปรนนิบติัพระองคด์ว้ยความจริงใจและดว้ยความจริง” คาํกาํชบันั)นยงัมีผลจนถึงวนันี)  ที9น่าสนใจ
คือคาํที9แปลวา่ ความจริงใจ (ทามิย์ม) มนัมีความหมายวา่ 'ความสมบูรณ์' หรือ 'ความครบถว้น' 
ความหมายกคื็อ การปรนนิบติัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้หมดทั)งตวั นั9นคือ อยา่งสุดจิตสุดใจของพวกเขา 
นอกจากนี)พวกเขาจะตอ้งทาํเช่นนั)น “ดว้ยความจริง” ความจริงใจและความร้อนรนที9ไม่มีความ
จริงนั)นกย็งัเป็นการละทิ)งความจริงอยูดี่ โยชูวาจึงเตือนสติคนอิสราเอลใหทิ้)งพระเหล่านั)นที9พวก
เขาเคยปรนนิบติัในอียปิตเ์สีย เท่าที9เป็นไปได ้คนอิสราเอลในขณะนั)นมิไดก้าํลงันมสัการบรรดา
รูปเคารพดงักล่าวอยา่งเปิดเผย แมก้ระนั)น โยชูวากส็งสัยวา่พวกเขาแอบทาํแบบนั)นอยูแ่ละรู้วา่
พวกเขามีแนวโนม้ที9จะทาํเรื9องดงักล่าว เขาจึงเตือนพวกเขาอยา่งเขม้งวดในเมื9อพวกเขาอาจถูก
ลองใจใหท้าํเรื9องพรรคน์ั)นอยา่งแน่นอน

เขาเตือนต่อไปอีกวา่ “และถา้ท่านไม่เตม็ใจที9จะปรนนิบติัพระเยโฮวาห์” ความหมายกคื็อ
วา่ หากพวกเขาถือวา่มนัเป็นเรื9องยากลาํบากหรือเป็นภาระหนกัที9จะปรนนิบติัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 
“ท่านทั)งหลายจงเลือกเสียในวนันี)วา่ท่านจะปรนนิบติัผูใ้ด” โยชูวาวอนคนอิสราเอลใหต้ดัสินใจ
วา่พวกเขาจะปรนนิบติัผูใ้ด พวกเขาสามารถเลือกที9จะปรนนิบติับรรดารูปเคารพของคนไม่
นบัถือพระเจา้ที9เทราห์ปรนนิบติับนอีกฝั9งหนึ9งของแม่นํ)ายเูฟรติสกไ็ด ้พวกเขาสามารถเลือกที9จะ
ปรนนิบติัรูปเคารพเหล่านั)นของคนอาโมไรตผ์ูซึ้9 งแผน่ดินของคนเหล่านั)นพวกเขาเพิ9งพิชิตมาได้
หมาดๆกไ็ด ้อยา่งไรกต็าม โยชูวามีเรื9องที9จะประกาศ “แต่ส่วนขา้พเจา้และครอบครัวของขา้พเจา้
เราจะปรนนิบติัพระเยโฮวาห์” การตดัสินใจนั)นยงัมีอยูจ่นถึงวนันี)สาํหรับทุกคนที9ออกพระนาม
ของพระคริสต์

ยชว 24:16-18 ฝ่ายประชาชนทั!งหลายจึงตอบว่า "ขอพระเจ้าอย่ายอมให้ข้าพเจ้า
ทั!งหลายละทิ!งพระเยโฮวาห์ไปปรนนิบัติพระอื�นเลย 17 เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้า
ทั!งหลาย พระองค์นั!นทรงนําข้าพเจ้าทั!งหลายและบรรพบุรุษของข้าพเจ้าขึ!นมาจากแผ่นดิน



อยีปิต์ และออกจากเรือนทาสนั!น และเป็นผู้ทรงกระทาํหมายสําคญัยิ�งใหญ่ทั!งหลายท่ามกลาง
สายตาของพวกข้าพเจ้า และทรงคุ้มครองข้าพเจ้าทั!งหลายไว้ตลอดทางที�ข้าพเจ้าได้เดินไป และ
ท่ามกลางชนชาติทั!งหลายซึ�งพวกข้าพเจ้าผ่านไป 18 และพระเยโฮวาห์ทรงขบัไล่ชนชาติทั!ง
หลายออกไปให้พ้นหน้าข้าพเจ้า คอืคนอาโมไรต์ผู้ซึ�งอยู่ในแผ่นดินนั!น เพราะฉะนั!นข้าพเจ้าทั!ง
หลายจะปรนนิบัติพระเยโฮวาห์ด้วย เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าทั!งหลาย"

พวกผูน้าํของอิสราเอลที9มาประชุมกนัตอบกลบัไปวา่ “ขอพระเจา้อยา่ยอมใหข้า้พเจา้ทั)ง
หลายละทิ)งพระเยโฮวาห์ไปปรนนิบติัพระอื9นเลย” พวกเขากล่าวยอมรับวา่พระเจา้ไดท้รงช่วย
พวกเขาใหร้อดพน้และประทานแผน่ดินนั)นใหแ้ก่พวกเขาแลว้ ดว้ยเหตุนี)พวกเขาจึงรับปากวา่ 
“ขา้พเจา้ทั)งหลายจะปรนนิบติัพระเยโฮวาห์ดว้ย เพราะวา่พระองคท์รงเป็นพระเจา้ของขา้พเจา้ทั)ง
หลาย”

ยชว 24:19-20 แต่โยชูวากล่าวแก่ประชาชนว่า "ท่านทั!งหลายจะปรนนิบัติพระเย
โฮวาห์ไม่ได้ ด้วยว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าบริสุทธิI พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าหวงแหน 
พระองค์จะไม่ทรงอภัยการละเมดิหรือความบาปของท่าน 20 ถ้าท่านทั!งหลายละทิ!งพระเยโฮ
วาห์ไปปรนนิบัติพระอื�น แล้วพระองค์จะทรงหันกลบัและกระทาํอนัตรายแก่ท่าน และผลาญ
ท่านเสีย หลงัจากที�พระองค์ทรงกระทาํดีต่อท่านแล้ว"

โยชูวายงัไม่ปักใจเชื9ออยูดี่ เขาเตือนวา่คนอิสราเอลไม่สามารถปรนนิบติัองคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้ได ้“ท่านทั)งหลายจะปรนนิบติัพระเยโฮวาห์ไม่ได ้ดว้ยวา่พระองคท์รงเป็นพระเจา้บริสุทธิ:  
พระองคท์รงเป็นพระเจา้หวงแหน” พระเจา้จะไม่ทรงอภยัการละเมิดหรือความบาปของพวกเขา
อยา่งง่ายๆ โยชูวายงัสงสัยอยูลึ่กๆวา่ในไม่ชา้คนอิสราเอลจะถูกล่อลวงโดยบรรดาพระต่างดา้วที9
เป็นรูปเคารพซึ9งอยูท่่ามกลางแผน่ดินนั)น (และอาจอยูท่่ามกลางพวกเขาเลยดว้ย) ดว้ยเหตุนี)  เขา
จึงเตือนเป็นนยัๆวา่ถา้พวกเขาละทิ)งองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และปรนนิบติัพระต่างดา้วเหล่านั)น พระเย
โฮวาห์พระเจา้กจ็ะทรงหนัมาเล่นงานพวกเขาและพพิากษาพวกเขาอยา่งรุนแรง โดยเฉพาะหลงั
จากสิ9งดีทั)งปวงที9พระองคไ์ดท้รงกระทาํเพื9อพวกเขาแลว้

ยชว 24:21-24 และประชาชนกล่าวแก่โยชูวาว่า "หามไิด้ แต่ข้าพเจ้าทั!งหลายจะ
ปรนนิบัติพระเยโฮวาห์" 22 แล้วโยชูวากล่าวแก่ประชาชนว่า "ท่านทั!งหลายเป็นพยานปรักปรํา
ตนเองว่า ท่านได้เลอืกพระเยโฮวาห์ เพื�อปรนนิบัติพระองค์นะ" และเขากล่าวว่า "ข้าพเจ้าทั!ง



หลายเป็นพยาน" 23 ท่านจึงกล่าวว่า "เพราะฉะนั!น บัดนี!จงทิ!งพระอื�นซึ�งอยู่ในหมู่พวกท่านนั!น
เสีย และโน้มจิตใจของท่านเข้าหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอสิราเอล" 24 และประชาชนกล่าวแก่
โยชูวาว่า "ข้าพเจ้าทั!งหลายจะปรนนิบัติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้า และเชื�อฟังพระ
สุรเสียงของพระองค์"

บรรดาผูน้าํของประชาชนซึ9งอาจยิ)มแหยๆและรู้สึกฟ้องใจเพราะคาํพดูทิ9มแทงใจของโย
ชูวาจึงตอบกลบัไปวา่ “หามิได ้แต่ขา้พเจา้ทั)งหลายจะปรนนิบติัพระเยโฮวาห์” ซึ9งโยชูวาก็
หมายเหตุไวว้า่ “ท่านทั)งหลายเป็นพยานปรักปราํตนเองวา่ ท่านไดเ้ลือกพระเยโฮวาห์ เพื9อ
ปรนนิบติัพระองคน์ะ” คนอิสราเอลกย็อมรับการเป็นพยานนั)น

โยชูวาจึงเตือนสติพวกเขาให ้“ทิ)งพระอื9นซึ9งอยูใ่นหมู่พวกท่านนั)นเสีย และโนม้จิตใจ
ของท่านเขา้หาพระเยโฮวาห์พระเจา้ของอิสราเอล” แมว้า่พวกเขามิไดย้อมรับวา่ทาํแบบนั)นอยา่ง
เปิดเผย แต่โยชูวากส็งสัยวา่มีการแอบนบัถือรูปเคารพอยูใ่นอิสราเอล รูปเคารพเหล่านั)นอาจถูก
แอบเกบ็มาจากการพิชิตเมืองต่างๆ หรืออาจถูกเกบ็มาตั)งแต่สมยัตอนที9พวกเขาออกมาจากอียปิต์
ดว้ยซํ) า แต่เขากส็งสัยวา่มีรูปเคารพอยูท่่ามกลางพวกเขาจริงๆ กระนั)นพวกผูน้าํของประชาชนซึ9ง
อาจไม่มีการรับรู้ฝ่ายวญิญาณแบบโยชูวากป็ฏิญาณอยา่งเปิดเผยที9จะปรนนิบติัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้
และเชื9อฟังพระสุรเสียงของพระองค์

ยชว 24:25-28 ดังนั!นโยชูวากไ็ด้กระทาํพนัธสัญญากบัประชาชน และวางกฎ
เกณฑ์และกฎให้แก่เขาในวนันั!นที�เมอืงเชเคม 26 และโยชูวากจ็ารึกถ้อยคาํเหล่านี!ไว้ในหนังสือ
พระราชบัญญัติของพระเจ้า และท่านได้เอาก้อนหินใหญ่ตั!งไว้ที�ใต้ต้นโอ๊กที�ในสถานบริสุทธิIแห่ง
พระเยโฮวาห์ 27 และโยชูวากล่าวแก่ประชาชนทั!งปวงว่า "ดูเถิด ศิลาก้อนนี!จะเป็นพยาน
ปรักปรําเรา เพราะศิลานี!ได้ยนิพระวจนะทั!งสิ!นแห่งพระเยโฮวาห์ซึ�งตรัสแก่เรา จึงจะเป็นพยาน
ปรักปรําท่าน เกลอืกว่าท่านจะปฏเิสธพระเจ้าของท่าน" 28 แล้วโยชูวากป็ล่อยให้ประชาชนกลบั
ไปยงัที�มรดกของตนทุกคน

โยชูวาจึงทาํพนัธสัญญาหนึ9งเพื9อจุดประสงคน์ั)นและบนัทึกมนัไวเ้ป็นภาคผนวกเขา้กบั
พระราชบญัญติั เขาจึงเอาหินใหญ่กอ้นหนึ9งมาและตั)งมนัไวใ้ตต้น้โอ๊กตน้หนึ9งในเมืองเชเคมเพื9อ
เป็นอนุสรณ์ถึงคาํปฏิญาณของพวกเขา มีหมายเหตุไวด้ว้ยวา่ตน้โอ๊กนี)อยูข่า้งๆพลบัพลาซึ9งเห็น
ไดช้ดัวา่ถูกตั)งขึ)นที9นั9น เขาจึงอญัเชิญศิลานั)นใหเ้ป็นพยานถึงคาํปฏิญาณของพวกเขาที9มีต่อ



พระเจา้ของพวกเขา “เกลือกวา่ท่านจะปฏิเสธพระเจา้ของท่าน” พวกผูน้าํแห่งอิสราเอลจึงกลบั
ไปยงับา้นของตน

ยชว 24:29-30 อยู่มาภายหลงัเหตุการณ์เหล่านี!โยชูวาบุตรชายนูนผู้รับใช้ของพระ
เยโฮวาห์กสิ็!นชีวติ มอีายหุนึ�งร้อยสิบปี 30 และเขากฝั็งท่านไว้ในที�ดนิมรดกของท่านที�เมอืงทมิ
นาทเสราห์ ซึ�งอยู่ในแดนเทอืกเขาแห่งเอฟราอมิ ทศิเหนือของยอดเขากาอชั 

หลงัจากนั)นไม่นานโยชูวากสิ็)นชีวติเมื9ออายหุนึ9งร้อยสิบปี เขาถูกฝังไวใ้นที9ดินของตนใน
แดนเทือกเขาเอฟราอิม คาํจารึกสั)นๆถูกหมายเหตุไวว้า่เขาเป็น “ผูรั้บใชข้องพระเยโฮวาห์”

ยชว 24:31 คนอสิราเอลได้ปรนนิบัติพระเยโฮวาห์ตลอดสมยัของโยชูวา และ
ตลอดสมยัของพวกผู้ใหญ่ผู้มอีายุยนืนานกว่าโยชูวา ผู้ซึ�งได้ทราบถงึบรรดาพระราชกจิซึ�งพระ
เยโฮวาห์ทรงกระทาํเพื�ออสิราเอล 

แมมิ้ไดร้ะบุไว ้แต่อาจเป็นไดว้า่ซามูเอลเป็นคนเขียนยอ่หนา้สุดทา้ยนี) เขา้กบัหนงัสือโยชู
วาเพื9อเป็นบทส่งทา้ย มีหมายเหตุไวว้า่คนอิสราเอลจึง “ปรนนิบติัพระเยโฮวาห์ตลอดสมยัของโย
ชูวา และตลอดสมยัของพวกผูใ้หญ่ผูมี้อายยุนืนานกวา่โยชูวา” น่าเศร้าที9มนับอกเป็นนยัวา่หลงั
จากนั)นไม่นานพวกเขากลบัทาํสิ9งที9ตรงกนัขา้ม

ยชว 24:32-33 กระดูกของโยเซฟซึ�งชนอสิราเอลนํามาจากอยีปิต์นั!น เขาฝังไว้ที�
เมอืงเชเคม ในส่วนที�ดนิซึ�งยาโคบซื!อไว้จากลูกหลานของฮาโมร์บิดาของเชเคมเป็นเงินหนึ�งร้อย
แผ่น ที�นี!ตกเป็นมรดกของลูกหลานโยเซฟ 33 และเอเลอาซาร์บุตรชายของอาโรนกสิ็!นชีวติ และ
เขาฝังศพท่านไว้ในเนินเขาซึ�งเป็นของฟีเนหัสบุตรชายของท่าน ซึ�งได้มอบไว้ให้เขาในแดนเทอืก
เขาเอฟราอมิ

มีหมายเหตุสุดทา้ยเกี9ยวกบัการฝังกระดูกของโยเซฟ ตามคาํขอของเขาในปฐมกาล 50:25
(และความเชื9อฟังของโมเสสในเรื9องนั)นซึ9งถูกบนัทึกไวใ้นอพยพ 13:19) กระดูกของโยเซฟถูก
ฝังไวใ้นที9สุดที9เมืองเชเคม มีหมายเหตุเพิ9มเติมอีกวา่ที9ดินผนืนั)นไดถู้กยาโคบซื)อไวเ้มื9อกวา่สาม
ร้อยปีก่อนหนา้นั)นเป็นเงินหนึ9งร้อยแผ่น ดู ปฐมกาล 33:19 ที9ดินผนืนั)นจึงกลายเป็นส่วนหนึ9ง
ของมรดกของตระกลูโยเซฟ มีหมายเหตุสุดทา้ยกล่าวถึงการสิ)นชีวติและการฝังศพของเอเลอา



ซาร์ บุตรชายของอาโรนและการที9เขาถูกฝังไวใ้นเนินเขาแห่งหนึ9งซึ9งเป็นของฟีเนหสับุตรชาย
ของเขาที9แดนเทือกเขาเอฟราอิม


