หนนังสสือโยชชูวา
หนนังสสือเลลมนนนไดด้รบนั ชสืชื่อจากผชูด้นนาของออิสราเอล คสือโยชชูวา บบุตรนชูน โยชชูวาเปป็นผชูด้นนาของชาวออิสราเอลหลนัง
จากทนชื่ โมเสสไดด้เสนยชนวอิต เลลมนนนเกนชื่ยวกนับการทนชื่ชนชาตอิออิสราเอลไดด้ชนะแผลนดอินทนชื่พระเจด้าทรงสนัญญาไวด้แกลเขา เพสืชื่อ
พระเจด้าจะ ทรงชลวยเหลสือชาวออิสราเอล พระองคค์ตด้องการสองสอิชื่งจากพวกเขา คสือเขาตด้องมนความเชสืชื่อในพระเจด้า
และเขาตด้องเชสืชื่อฟนัง พระเจด้า แลด้วพระเยโฮวาหค์ไดด้ตลอสชูด้เพสืชื่อเขา และโดยพระหนัตถค์อนันทรงฤทธอิธของพระองคค์ พวก
เขาไดด้ชนะแผลนดอินนนันน
ตามลนาดนับวนัน เดสือน ปน ของอารค์ชบอิชอบ เจมสค์ อาชชชูรค์ ระยะเวลาทนโชื่ ยชชูวาเปป็นผชูด้นนาของประเทศออิสราเอล
นนันน คสือ 26 ปน โยชชูวาเปป็นผชูด้นนาตนันงแตลปนกลอน ค.ศ. 1451 ตอนนนันนโยชชูวากนับคาเลบเปป็นคนมนอายบุมากทนชื่สบุดในชาว
ออิสราเอล ทนันงสอง คนนนนมนอายบุประมาณ 80 ปน
1

การบบุกเขด้าแผลนดอินนนันน ออิสราเอลกลลาวอด้างวลาเปป็นเจด้าของแผลนดอินนนันน (ยชว 1-5)
ก
การเตรนยมพรด้อม (1:1-9)
1
พระเจด้าตรนัสแกลโยชชูวา
ก
เขาจะตด้องนนาชาวออิสราเอลขด้ามแมลนน าจอรค์แดนเขด้าไปยนังดอินแคนปาเลสไตนค์
(1:1-5)
ข
เขาจะตด้องเขด้มแขป็งและกลด้าหาญ (1:6)
ค
เขาจะตด้องถสือรนักษาและยยึดมนันชื่ ตลอพระบนัญญนัตอิของพระเจด้า (1:7-8)
ง
เขาจยึงจะมนันชื่ ใจไดด้อยลางเตป็มทนชื่วาล "เจด้าจะไปทางใด ๆ พระเยโฮวาหค์พระเจด้าของเจด้า
จะสถอิตอยชูดล ด้วย" (1:9)
2
โยชชูวากลลาวแกลชาวออิสราเอล (1:10-11, 16)
ข
การสอดแนม (2:1)
1
ชาย 2 คนกป็ถชูกสล งตนัวเขด้าไปสอดแนมในเมสืองเยรนโค (2:1)
2
กษนัตรอิยค์ของเมสืองเยรนโคลลวงรชูเด้ ขด้า จยึงไดด้สลงคนออกตามลลาตนัว (2:2-3)
3
นางราหนับหญอิงทนชื่เคยเปป็นโสเภณนทพนชื่ ยึชื่งกลนับใจใหมลไดด้ซลอนตนัวพวกสอดแนมไวด้ และตลอมา
พระเจด้าทรงไวด้ชวน อิตหญอิงผชูด้นน ในคราวทนชื่เมสืองถชูกทนาลาย (2:4-6, 12-14, 18)
ค
ทางผลาน (3:13)
1
พวกปบุโรหอิตจะตด้องหามหนบสนัญญาไมตรนแหลงพระเจด้านนาหนด้าขด้ามแมลนนาจอรค์แดนไป (3:6)

2

2

เมสือชื่ พวกปบุโรหอิตเหยนยบเทด้าลงบนแมลนน าจอรค์แดน แมลนน ากป็กยบุดไหลทนันทน ชาวออิสราเอลจยึง
เดอินขด้ามไปบนดอินแหด้ง (3:13-17)
ง
กองหอิน (4:1, 8-9, 21)
1
ในขณะทนขชื่ ด้ามแมลนน านนนเอง ชาวออิสราเอลจะตด้องกลอกองหอินขยึนน 2 กอง แตลละกองมนหอิน 12
กด้อน กองหอินกองหนยึงชื่ จะกลอไวด้กลางแมลนน า และอนกกองหนยึงชื่ จะกลอไวด้ฝชื่นังตะวนันตกของ
แมลนน าจอรค์แดน (4:8-9)
2
กองหอินบนฝนัชื่งตะวนันตก กลอไวด้เพสืชื่อเปป็นพยานใหด้แกลคนรบุลนหลนังถยึงความสนัตยค์ซสืชื่อของพระเจด้า
ทนทชื่ รงบนันดาลใหด้นนาในแมลนนาจอรค์แดนไหลมด้วนกลนับขยึนนไป (4:4-7, 20-21; รม 8.16)
3
นนนาในแมลนนาจอรค์แดนไหลอนกเหมสือนเดอิม (4:18)
จ
การชนาระใหด้ชาวออิสราเอลบรอิสทบุ ธอิธ พอมาถยึงดด้านทอิศตะวนันตกของปาเลสไตนค์ พระเจด้ากป็ทรงบนัญชา
ใหด้ผชูด้ชายชาวออิสราเอลรนับพอิธนสบุหนนัต สถานทนชื่ทพนชื่ วกเขารนับพอิธนสบุหนนัตเรนยกวลา กอิลกาล ซยึชื่งแปลวลา
"การกลอิงน ทอิงน ไป" (5:2-5, 9)
ฉ
เทศกาลปนัสกา (5:10)
ช
อาหารทนชื่ถชูกใจ (5:11-12)
ซ
เจด้าชายจากสวรรคค์ (5:13-15)
1
โยชชูวาไดด้ตด้อนรนับผชูด้เยนยชื่ มเยนยนจากสวรรคค์ ซยึชื่งจะเหป็นไดด้อยลางชนัดเจนวลาเปป็นพระเยซชูเองทนชื่
เสดป็จมา 1 วนันกลอนการสชูด้รบกนับเมสืองเยรนโค (5:13-15)
2
ทรงบอกใหด้โยชชูวาถอดรองเทด้าออก (เหมสือนทนชื่เคยเกอิดขยึนนแกลโมเสส อพย 3:5) โยชชูวาจยึง
มนันชื่ ใจวลาพวกตนจะชนะ
การเขด้าครอบครองแผลนดอินนนันน ชาวออิสราเอลกป็รบชนะจยึงไดด้เปป็นเจด้าของแผลนดอินนนันน (ยชว 6-12)
ก
การสชูด้รบทนภชื่ าคกลาง (ยชว 6)
1
เมสืองเยรนโค - เมสืองทนชื่ถชูกตะโกนจนพนังลง (6:20) พวกหนัวหนด้าออิสราเอลจะตด้องเดอินทนัพรอบ
เมสืองเยรนโควนันละครนันงเปป็นเวลา 6 วนัน และในวนันทนชื่ 7 กป็ไดด้ทนาถยึง 7 รอบ และไดด้ตะโกน
โหลรด้องและเปลา แตรขยึนน พระเจด้ากป็จะทรงบนันดาลใหด้กาน แพงพนังลง ชาวออิสราเอลเชสืชื่อฟนัง
พระเจด้าจยึงทรงกระทนา บนันดาลใหด้เปป็นไปตามนนันนทนันงสอินน (6:22-27; 1 พกษ 16:34)
2
เมสืองอนัย - ความเยลอหยอิงชื่ ถชูกกนาราบลง (7:1-13) หลนังจากทนชื่ชนะเมสืองเยรนโคแลด้ว ออิสราเอลกป็
หยอิงชื่ ผยองและมนันชื่ ใจมากเกอินไป จยึงพลายแพด้อยลางยนับเยอินใหด้แกลเมสืองเลป็ก ๆ ชสืชื่อเมสืองอนัย
(7:2-6, 10-11)
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ข

ค

อาคาน - คนบาปถชูกจนับตนัวไดด้ (7:14-8:29)
ก
เพราะพระเยโฮวาหค์ทรงบอกแกลโยชชูวาวลา การพลายแพด้ครนันงนนนเกอิดขยึนนเพราะมนความ
ผอิดบาปในคลาย คสือมนคนไมลเชสืชื่อฟนังพระเจด้าไดด้ขโมยเอาของตด้องหด้ามไปจากเมสืองเยรน
โค (7:11)
ข การสสืบหาตนัวผชูด้ผอิดกป็ไดด้เรอิชื่มขยึนนโดยการทรงนนาของพระเจด้า ในทนสชื่ บุดกป็รวชูด้ าล เปป็นอาคาน
จากตระกชูลยชูดาหค์ (7:16-19)
ค
อาคานกป็สารภาพ และถชูกประหารในหบุบเขาอาโครค์ (7:20, 24-26)
ง
ชาวออิสราเอลไดด้ชนะเมสืองอนัย (8:1, 11-21, 25)
4
ภชูเขาเกรอิซอิมและภชูเขาเอบาล - การสสืบทอดพระบนัญญนัตอิ (8:30-35) ตามทนโชื่ มเสสไดด้สนังชื่ ไวด้
กลอนหนด้าหนนนแลด้ว ดนังนนันนจยึงมนการอลานพระพรและคนาแชลงสาปแหลงพระบนัญญนัตอิจากภชูเขา
เกรอิซอิมและ เอบาล
การสชูด้รบทนภชื่ าคใตด้ (ยชว 9-10)
1
เมสืองกอิเบโอน - กลอบุบาย (9) โยชชูวาหลงกลยอมเซป็นสนัญญาไมตรนกบนั เมสืองกอิเบโอน
(9:3-6, 15-16, 27; สดด 15:4)
2
หบุบเขาอนัยยาโลน - ดวงอาทอิตยค์สลองแสงอยชูล (10:1-14) โยชชูวาจนาเปป็นตด้องสชูด้รบกนับเจด้าเมสือง
เยรชูซาเลป็มและพวกทนชื่ไดด้โจมตนเมสืองกอิเบโอน เพราะเมสืองกอิเบโอนมนไมตรนกบนั พวกออิสราเอล
ระหวลางทนสชื่ ชูด้รบกนันอยชูนล น นันพระเจด้าทรงทนาตามคนาทชูลขอของโยชชูวาโดยการยยึดเวลาการสล อง
แสงของดวงอาทอิตยค์ออกไปอนก ทนาใหด้ออิสราเอลมนเวลาในการปราบศนัตรชู (10:12-14)
3
ถนนามนักเคดาหค์ - เจด้าเมสืองทนันง 5 คนถชูกจนับ (10:15-43) เจด้าเมสืองเยรชูซาเลป็มกนับเจด้าเมสืองอนก 4
คนทนชื่เปป็นสหายกนันกป็ถชูกจนับในถนนามนักเคดาหค์ หลนังจากมนการฉลองชนัยชนะโดยพวกทหารของ
ออิสราเอลไดด้เอาเทด้าเหยนยบคอกษนัตรอิยค์ (เจด้าเมสือง) เหลลานนันนแลด้ว กษนัตรอิยทค์ นนัง 5 คนกป็ถชูกแขวน
ไวด้ในตด้นไมด้ (10:17-18, 23-27)
การสชูด้รบทนภชื่ าคเหนสือ (ยชว 11-12)
1
นนนาเมโรม - พวกมด้าวอิชื่งเรป็วไมลไดด้ (11:5-9) ทนนชื่ นชื่ โยชชูวาจยึงไดด้ตนัดเอป็นนลองมด้าของศนัตรชู จยึงทนา
ใหด้มด้าเหลลานนันนใชด้ในการสงครามไมลไดด้เลย แตลใชด้ทนางานในไรล นาไดด้
2
เมสืองฮาโซรค์ - เมสืองหลวงถชูกเผา (11:13) ยาบอิน เจด้าเมสืองฮาโซรค์ซยึชื่งเปป็นผชูด้บนัญชาทนัพยกเขด้าตน
ทางเหนสือของออิสราเอล กป็พาล ยแพด้อยลางราบคาบ และเมสืองหลวงคสือเมสืองฮาโซรค์กถป็ ชูกเผาจน
ราบไป

3

การแบลงแผลนดอิน ออิสราเอลกป็แบลงกนันครอบครองแผลนดอินนนันน (ยชว 13-24)
ก
แผลนดอินกป็ถชูกโยชชูวา เอเลอาซารค์ และหนัวหนด้าใหญล ตระกชูลตลาง ๆ จนับฉลากแบลงออกเปป็นสล วน ๆ
(14:1-2; 19:51)
1
แผลนดอินฝนัชื่งตะวนันออกของแมลนน าจอรค์แดนเปป็นของตระกชูลรชูเบน กาดและครยึชื่งหนยึงชื่ ของ
ตระกชูลมนนัสเสหค์ (12:1-6)
2
แผลนดอินฝนัชื่งตะวนันตกของแมลนน าจอรค์แดนเปป็นของ ตระกชูลยชูดาหค์ เอฟราออิม ครยึงชื่ หนยึงชื่ ของ
ตระกชูลมนนัสเสหค์ เบนยามอิน สอิเมโอน เศบชูลบุน ออิสสาคารค์ อาเซอรค์ นนัฟทาลน ดาน
(12:7-24; 13:1-13)
3
แผลนดอินสนาหรนับตระกชูลเลวน พวกเลวนไมลไดด้รนับแผลนดอินเลย เพราะพระเจด้าเองจะทรงเปป็น
สล วนทนพชื่ วกเขาไดด้รนับ (13:33) อยลางไรกป็ตามตระกชูลเลวนกไป็ ดด้รบนั เมสือง 48 เมสืองทนชื่เหลสือจาก
11 ตระกชูล (21:41)
ข
นนักรบผชูด้กลด้า คาเลบมาเยนชื่ยมโยชชูวา และคาเลบไดด้กลลาวคนาพยานทนชื่นลาตสืชื่นเตด้นทนสชื่ บุดในพระคนัมภนรค์
ใหด้สนังเกตบุถด้อยคนาทด้าทายของเขาในบททนชื่ 14 ขด้อ 7-12
ค
ขด้อหาสรด้างแทลนบชูชา (ยชว 22)
1
หลนังจากแผลนดอินถชูกแบลงออกเปป็นสล วน ๆ แลด้ว ชาวออิสราเอลกป็มาสรด้างพลนับพลาทนเชื่ มสือง
ซนโลหค์ (18:1)
2
โยชชูวาไดด้เรนยกพลไพรล 2 ตระกชูลครยึงชื่ ใหด้มาชบุมนบุมกนันทนเชื่ มสืองซนโลหค์ แลด้วโยชชูวากป็อวยพร
และสล งพวกเขาไปทนบชื่ ด้านเมสืองของพวกเขาทนอชื่ ยชูฝล ชื่งนั ตะวนันออกของแมลนน าจอิอรค์แดน (22:1-6)
3
กลอนทนชื่ 2 ตระกชูลครยึงชื่ นนนจะขด้ามแมลนน าจอรค์แดน พวกเขาไดด้กลอแทลนบชูชาใหญลขน ยึนเพสือชื่ เตสือนใจ
ตนและลชูกหลานภายหนด้าวลา พวกตนและพวกตระกชูลฝนัชื่งตะวนันตกของแมลนน าจอรค์แดนนนันน
ไดด้รนับมรดกรล วมกนัน (22:9-10)
4
แตลพวก 9 ตระกชูลครยึงชื่ เขด้าใจผอิดคอิดวลาเปป็นการกบฏ สงครามกลางเมสืองกนาลนังจะเกอิดขยึนน
(22:12)
5
ไดด้มนการปรนับความเขด้าใจผอิดกนันทนันเวลาโดยคณะทชูต 11 คนจาก 9 ตระกชูลครยึงชื่ ซยึชื่งมน
ฟนเนหนัส หลานชายของอาโรนเปป็นผชูด้นนา (22:26-30)
ง
คนาสอนสบุดทด้าย (ยชว 22-24) ถด้อยคนาสบุดทด้ายทนโชื่ ยชชูวากลลาวสอนพวกออิสราเอล
1
โยชชูวาเตสือนใหด้พวกเขาระลยึกถยึงคบุณงามความดนของพระเจด้า (23:3)
2
โยชชูวาเตสือนพวกเขาเกนชื่ยวกนับเรสือชื่ งความไมลเชสืชื่อฟนัง (23:11-13)

3
4
5
6

โยชชูวาเลลาทบทวนประวนัตอิศาสตรค์ใหด้พวกเขาฟนัง (24:1-13)
โยชชูวากลลาวกระตบุด้นใหด้พวกเขาปรนนอิบนัตอิพระเจด้า (24:14-18)
โยชชูวาเขนยนหนนังสสือทนมชื่ นชสืชื่อเดนยวกนับตนเสรป็จเรนยบรด้อย (24:26)
โยชชูวาตายและจากไปสชูลสวรรคค์ (24:29)

