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ขยายเขตแดนให้กว้างไกล 
ครอบครัวข้าพเจ้าจะรับใช้พระเจ้า 

วนัทีเ่ทศนา : 22 เมษายน 2018 
 

ข้อพระคมัภร์ี  
“ฉะน้ันท่านท้ังหลายจงย  าเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าและปรนนิบัติพระองค์ด้วยความซ่ือสัตย์ทุก

ประการ จงก าจัดพระท้ังหลายซ่ึงบรรพบุรุษของท่านนมัสการท่ีฟากโน้นของแม่น า้ยูเฟรติสและ
ในอียิปต์ จงปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้า แต่หากท่านไม่เตม็ใจท่ีจะปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้า ก็
จงเลือกในวันนีว่้าท่านจะปรนนิบัติใคร จะเป็นพระต่างๆ ซ่ึงบรรพบุรุษของท่านปรนนิบัติท่ีฟาก
ข้างโน้นของแม่น า้ยเูฟรติส หรือพระต่างๆ ของชาวอาโมไรต์ในดินแดนซ่ึงท่านอาศัยอยู่ขณะนี ้

แต่ส าหรับตัวข้าพเจ้าเองกับครอบครัวจะปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้า” (โยชูวา 24: 14 – 15) 
“Now therefore fear the Lord and serve him in sincerity and in faithfulness. Put away the gods 
that your fathers served beyond the River and in Egypt, and serve the Lord.  And if it is evil in 

your eyes to serve the Lord, choose this day whom you will serve, whether the gods your 
fathers served in the region beyond the River, or the gods of the Amorites in whose land you 

dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord.” (Joshua 24:14 – 15) 
 
 โยชูวารับหน้าท่ีผูน้  าต่อจากโมเสส เขาและประชากรไดส้ร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ 
จากชุมชนปราศจากหลกัแหล่ง บดัน้ีพวกเขามีหลกัแหล่ง และกลายเป็น “ชาติ” เป็น “ประเทศ” 
ดินแดนแห่งน้ียงัคงเป็นมรดกของพวกเขาตามท่ีพระเจา้สัญญาตราบจนทุกวนัน้ี โยชูวาไดท้  า
หนา้ท่ีอย่างสมบูรณ์ และบดัน้ีเขาตระหนักดีว่า เวลาท่ีเขาจะจากโลกน้ีไปอยู่กบัพระเจา้มาใกล้
แลว้ เขาตอ้งการใหผู้น้ าและประชาชนด าเนินต่อไปในส่ิงท่ีรอคอยอยูภ่ายหนา้ 
 ถอ้ยค าน้ีเป็นค าอ  าลา หรือท่ีเราเรียกกนัว่า “ปัจฉิมโอวาท” ... บอกแนวทางท่ีจะใหภ้ารกิจ
ต่อไปภายภาคหนา้ต่อยอดจากส่ิงท่ีพระเจา้ไดเ้ร่ิมแลว้ใหส้ าเร็จสมบูรณ์ 
 

I. ย าเกรงพระเจ้า 
“ฉะน้ันท่านท้ังหลายจงย  าเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า...” (โยชูวา 24: 14) 

“Now therefore fear the Lord ...” (Joshua 24: 14) 
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 ถา้เราจะรักษาพระพรท่ีไดรั้บมาแลว้ให้คงอยู่ ประชากรของพระเจา้ตอ้งรักษาท่าทีแห่ง
ความย  าเกรงพระเจา้ นั่นคือเราตอ้งเคารพขอ้ปฏิบติัท่ีพระเจา้ประทานใหัเรา การฝ่าฝืนธรรม
บญัญติัของพระเจา้ทั้งๆ ท่ีรู้ว่าผดิ เป็นการแสดงออกถึงความไม่เคารพต่อพระเจา้ 
 

“มีน้อยแต่ย  าเกรงพระเจ้าดีกว่ามมีากแต่เดือดร้อนวุ่นวาย” (สุภาษิต 15: 16) 
“Better is a little with the fear of the Lord than great treasure and trouble with it.”  

(Proverbs 15: 16) 
 

“ความย  าเกรงพระเจ้าน าไปสู่ชีวิต เขาจะอ่ิมหน าและพักสงบปราศจากทุกร้อน” (สุภาษิต 19: 23) 
“The fear of the Lord leads to life, and whoever has it rests satisfied; he will not be visited by 

harm.” (Proverbs 19: 23) 
 

“พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านคือผู้ท่ีท่านต้องติดตามและย  าเกรง...” (เฉลยธรรมบญัญติั 13: 4) 
“You shall walk after the Lord your God and fear him...” (Deuteronomy 13: 4) 

 

II. ปรนนิบัติพระองค์ด้วยความซ่ือสัตย์ 
 ความหมายของค าว่า “ปรนนิบัติพระองค์” หมายถึง นมัสการพระเจ้าเท่ียงแท้ แต่
พระองคเ์ดียว 
“เราคือพระยาห์เวห์ พระเจ้าของเจ้าท้ังหลายผู้น าเจ้าออกจากอียิปต์ ออกจากแดนทาส อย่ามีพระ

เจ้าอ่ืนต่อหน้าเรา” (อพยพ 20: 2, 3) 
“I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of 

slavery.  You shall have no other gods before me.” (Exodus 20: 2, 3) 
 
 พระเจา้อ่ืนอาจรวมความไปถึง การใหค้วามส าคญัส่ิงอ่ืนเท่าเทียมหรือสูงกว่าพระเจา้ 
 

III. พระเจ้าให้เสรีภาพในการเลือก 
“...จงเลือกในวันนีว่้าท่านจะปรนนิบัติใคร จะเป็นพระต่างๆ ซ่ึงบรรพบุรุษของท่านปรนนิบัติท่ี
ฟากข้างโน้นของแม่น า้ยเูฟรติส หรือพระต่างๆ ของชาวอาโมไรต์ในดินแดนซ่ึงท่านอาศัยอยู่

ขณะนี ้...” (โยชูวา 24: 15) 
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“... choose this day whom you will serve, whether the gods your fathers served in the region 
beyond the River, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. ...” (Joshua 24: 15) 

 
“ข้าพเจ้าอ้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกมาเป็นพยานต่อสู้ท่านว่า ในวันนีข้้าพเจ้าได้ตั้งชีวิตและ

ความตาย พระพรและค าสาปแช่งไว้ต่อหน้าท่าน ขอให้ท่านเลือกเอาชีวิตเถิดเพ่ือท่านกับ
ลูกหลานจะมีชีวิตอยู่ และเพ่ือท่านจะรักพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน เช่ือฟังพระสุรเสียงของ

พระองค์และยึดมั่นในพระองค์ เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นชีวิตของท่านและจะทรงให้ท่าน
มีชีวิตอยู่ยาวนานในดินแดนท่ีทรงปฏิญาณว่าจะประทานแก่บรรพบุรุษของท่าน คือแก่อับราฮัม 

อิสอัค และยาโคบ” (เฉลยธรรมบญัญติั 30: 19 – 20) 
“I call heaven and earth to witness against you today, that I have set before you life and death, 

blessing and curse. Therefore choose life, that you and your offspring may live, loving the 
Lord your God, obeying his voice and holding fast to him, for he is your life and length of 

days, that you may dwell in the land that the Lord swore to your fathers, to Abraham, to Isaac, 
and to Jacob, to give them.” (Deuteronomy 30: 19 – 20) 

 

IV. โยชูวาและครอบครัวเลือก พระเจ้า 
“... แต่ส าหรับตัวข้าพเจ้าเองกับครอบครัวจะปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้า” (โยชูวา 24: 15) 

“... But as for me and my house, we will serve the Lord.” (Joshua 24: 15) 
 
 พระเจา้ประสงค์ท่ีจะเห็นทั้งครอบครัวตดัสินใจท่ีจะรักและปรนนิบติัพระองค์อย่างเต็ม
ใจและเตม็ท่ี 
 
 
 


