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คํ านํ าเขาสูหนังสือหมวดประวัติศาสตร

หนังสือกลุมตอไปน้ีที่เราจะสํ ารวจคือ หนังสือหมวดประวัติศาสตร ซ่ึงรวมถึงหนังสือตอไปน้ี

โยชูวา บอกรายละเอียดวา ผูที่สืบทอดตอจากโมเสสคือ โยชูวา  ไดนํ าประชาชนอิสราเอลเขา
ไปยังดินแดนแหงพระสัญญาคือคานาอันไดอยางไร  บันทึกการรณรงคทางการทหาร และการ
แบงดินแดนทามกลางประชากร

ผูวินิจฉัย อิสราเอลหันไปจากพระเจา หลังจากการตายของโยชูวา หนังสือน้ีบันทึกเรื่องราวที่นา
เศราของการทํ าบาปครั้งแลวครั้งเลาของเขา  และผูวินิจฉัยซ่ึงพระเจาทรงตั้งขึ้น เพ่ือปลดปลอย
เขาจากอํ านาจของศัตรู

นางรูธ เรื่องราวของนางรธู หญิงตางชาติชาวโมอับ ซ่ึงเลือกที่จะปรนนิบัติพระเจาแหงอิสราเอล
เธอกลายเปนยาทวดของกษัตริยดาวิด

1 ซามูเอล หนังสือน้ีมีศูนยกลางอยูที่บุคคล 3 คน  คือซามูเอล ซ่ึงเปนผูวินิจฉัยคนสุดทายของอิส
ราเอล  ซาอูล กษัตริยองคแรกของอิสราเอล  และดาวิด ผูสืบตอจากซาอูล

2 ซามูเอล การครองราชย 40 ป ที่รุงเรืองของกษัตริยดาวิด ถูกบันทึกไวในหนังสือเลมน้ี

1 พงศกษัตริย การครองราชยของกษัตริยซาโลมอน และกษัตริยตางๆ ของอาณาจักรโดยทางรัชกาล
ของอาหับทางเหนือ  และเยโฮซาฟททางใต เปนหัวขอของหนังสือน้ี

2 พงศกษัตริย การเสื่อมลงของอิสราเอลและยูดาห  ถูกนํ ามารื้อฟนในหนังสือน้ี

1 พงศาวดาร การครองราชยของดาวิดและการเตรียมการเพื่อสรางพระวิหารถูกบันทึกไวที่น่ี เวลา
ของหนังสือน้ีขนานไปกับหนังสือ 2 ซามูเอล

2 พงศาวดาร หนังสือน้ีกลาวตอไปถึงประวัติศาสตรของอิสราเอล  โดยทางการครองราชยของซาโล
มอน  โดยเนนที่อาณาจักรทางใต ปดทายที่การประกาศกฏหมายของไซรัส ซ่ึงอนุญาตใหประชา
กรกลับจากบาบิโลนมาสูเยรูซาเล็ม

เอสรา ชาวยวิกลบัมาจาการเปนเชลยที่บาบิโลน  ซ่ึงใหรายละเอียดไวในหนังสือน้ี

เนหะมีย การสรางกํ าแพงเยรูซาเล็มขึ้นใหมภายใตการนํ าของเนหะมยี  ไดกลาวไวในหนังสือน้ี
โครงการนี้เริ่มตนขึ้นราว 14 ป  หลังจากการกลับมาของเอสราพรอมกับประชากร

เอสเธอร หัวขอของหนังสือน้ีคือ การที่พระเจาทรงปลดปลอยชาวยวิโดยทางเอสเธอร  และโมรเด
คัย

บทที่ 10
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โยชูวา
วัตถุประสงค

เม่ือจบบทเรียนนี้แลว คุณจะสามารถ
-   บอกชื่อผูเขียนหนังสือโยชูวา
-  บอกวาหนังสือโยชูวาเขียนถึงใคร
-  กลาวถึงเปาหมายของหนังสือโยชูวา
-  เขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญของหนังสือโยชูวาจากความทรงจํ า

คํ านํ า



การสํ ารวจพระคัมภีรข้ันพื้นฐาน  บทที่ 10          - 77 -

ผูเขียน โยชูวา
ถึงใคร อิสราเอล
เปาหมาย บนัทกึประวัติศาสตรแหงชัยชนะเหนือดินแดนคานาอัน
ขอพระคัมภีรสํ าคัญ

“และถาทานไมเต็มใจที่จะปรนนิบัติพระเจา ทานทั้งหลายจงเลือกเสียใน
วนัน้ีวา ทานจะปรนนิบัติผูใด จะปรนนิบัติพระซึ่งบรรพบุรุษของทานปรนนิบัติ
อยูในทองถิ่นฟากตะวันออกของแมน้ํ ายูเฟรติส  หรือพระของคนอาโมไรตใน
แผนดินซึ่งทานอาศัยอยู แตสวนขาพเจาและครอบครัวของขาพเจา เราจะ
ปรนนิบัติพระเจา”  โยชูวา 24.15

ชวีติและหลักการรับใช
ไมมีชัยชนะใด ไมวาจะเปนฝายจริยธรรมหรือฝายวิญญาณ จะเอาชนะมาไดโดยปราศจากการสู

รบในสงคราม
บุคคลสํ าคัญ โยชูวา  ราหับ  คาเลบ  อาคาน  บาลาอัม  เอลีอาซาร

เคาโครงเรื่อง
I. การเขาสูดินแดนแหงพระสัญญา  1-5.15

ก.  หนาที่ซ่ึงไดรับมอบหมายของโยชูวา 1.1-9
ข.  การเตรียมการเพื่อขามแมน้ํ าจอรแดน  1.10-2.24
ค.  การขามแมน้ํ าจอรแดน  3.1-4.24
ง.  การตั้งคายอยูที่กิลกาล  5.1-15

II. การยึดครองแผนดินแหงพระสัญญา  6.1-8.29
ก.  การตีเมืองเยรีโคและเมืองอัย  6.1-8.29
ข.  แทนบูชาของโยชูวา 8.30-35
ค.  กลลวงของชาวกิเบโอน  9.1-27
ง.  ชัยชนะเหนือคานาอันตอนใต  10.1-43
จ.  ชัยชนะเหนือคานาอันตอนเหนือ  11.1-15
ฉ.  ประมวลชัยชนะทั้งสิ้น  11.16-12.24

III. การครอบครองดินแดน  13.1-22.34
ก.  โยชูวาสั่งสอนประชาชน  13.1-7
ข.  เผาที่ไดรับมอบดินแดนทางทิศตะวันออก  13.8-33
ค.  เผาที่ไดรับมอบดินแดนทางทิศตะวันออก  13.8-33
ง.  หัวเมืองสํ าหรับเปนที่ลี้ภัย  20.1-9
จ.  หัวเมืองของคนเลวี  21.1-45
ฉ.  เผาที่อยูทางทิศตะวันออกเดินทางกลับบาน  22.1-34
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IV. ค ํากลาวลาของโยชูวาที่กลาวแกประชาชนและมรณกรรมของทาน  23.1-24.33
ก.  โยชูวาเตือนใจประชาชนใหระลึกถึงสิ่งสารพัดอันประเสริฐซ่ึงพระเจาไดกระทํ าเพื่อ

พวกเขาตลอดมาในอดีต
ข.  โยชูวาตกัเตือนมิใหพวกเขาหันเหจากทางของพระเจาไปสูความไมเชื่อฟง  23.11-

13
ค.  โยชวูาทบทวนประวัติศาสตรของชนชาติยิวแตหนหลังใหพวกเขาฟง  24.1-13
ง.  โยชูวากลาวทาทายประชาชนใหปรนนิบัติพระเจา  24.14-18
จ.  โยชูวาจบการบันทึกหนังสือซ่ึงใชชื่อของตนเอง  24.26
ฉ.  โยชูวาสิ้นชีวิตและจากไปสูสวรรค  24.29

ชื่อ                                        

บททดสอบตนเอง บทที่ 10
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1. ใครคือผูเขียนหนังสือโยชูวา
                                                                                                                         

2. จงกลาวถึงเปาหมายของหนังสือโยชูวา
                                                                                                                         
                                                                                                                         

3. หนังสือโยชูวาถูกเขียนถึงใคร
                                                                                                                         

4. จงกลาวถึงชีวิตและหลักการการรับใชของหนังสือโยชูวา
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

5. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญของหนังสือโยชูวาจากความทรงจํ า
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 10

1. โยชูวา
2. บันทึกประวตัศิาสตรแหงชัยชนะเหนือดินแดนคานาอัน
3. อิสราเอล
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4. ไมมีชัยชนะใด ไมวาจะเปนฝายจริยธรรม หรือฝายจิตวิญญาณจะเอาชนะมาไดโดยปราศจาก
การสูรับในสงคราม

5. “และถาทานไมเต็มใจที่จะปรนนิบัติพระเจา ทานทั้งหลายจงเลือกเสียในวันนี้วา ทานจะปรนนิบัติ
ผูใด จะปรนนิบัติพระซ่ึงบรรพบุรุษของทานปรนนิบัติอยูในทองถิ่นฟากตะวันออกของแมน้ํ ายูเฟ
รติส  หรือพระของคนอาโมไรตในแผนดินซ่ึงทานอาศัยอยู แตสวนขาพเจาและครอบครัวของ
ขาพเจา เราจะปรนนิบัติพระเจา”  โยชูวา 24.15

เพื่อศึกษาตอไป

1. หนังสือโยชวูาเปรียบเทียบใหเห็นความแตกตางจากหนังสืออพยพ  ในอพยพพระเจาทรงแยก
น้ํ าในทะเลแดงเพื่อนํ าประชากรของพระองคออกจากดินแดนแหงความเปนทาสในอียิปต
 ในโยชูวา พระเจาทรงแยกนํ้ าในแมน้ํ าจอรแดนเพื่อนํ าประชากรของพระองคเขาสูคานา
อันเปนดินแดนแหงพระพร

โมเสสไดสรุปหนังสือทั้งสองไวใน เฉลยธรรมบัญญัติ  6:23
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“แลวพระองคไดทรงพาเราออกมา   ....เพื่อจะนํ าเราเขาไป.....”
2. การวางผังทางภูมิศาสตรของโยชูวา  :  แผนที่ขางลางนี้แสดงถึงการจัดกองทัพใหญ ๆ 3 ครั้ง

เพ่ือรบชนะคานาอัน  และการแบงสรรคดินแดนระหวางเผาตาง ๆ ของอิสราเอล


