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1 ອສິຣາເອນມຸງ່ຫນາ້ສູກ່ານາອານ 
Godís Commission to Joshua 

1 ຫລັງຈາກໂມເຊ ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ເສັຽຊີວິດໄປແລ້ວ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສ່ັງແກ່ໂຢຊວຍບຸດ
ນູນທ່ີເປັນຜູ້ຊ່ອຍວຽກໂມເຊວ່າ, 

2 ìໂມເຊຜູ້ຮັບໃຊຂ້ອງເຮົາກໍເສັຽຊີວິດໄປແລ້ວ ສ່ວນເຈ້ົາພອ້ມດ້ວຍຊາວອິສຣາເອນທຸກຄົນ ຈ່ົງຕຽມຕົວອອກໄປ
ຂ້າມແມ່ນ້ໍາຈໍແດນ ແລ້ວເຂ້ົາໄປໃນແຜ່ນດິນທ່ີເຮົາຈະມອບໃຫພ້ວກເຈ້ົາ 

3 ຕາມທ່ີເຮົາໄດ້ສັນຍາໄວ້ກັບໂມເຊວ່າ ດິນທຸກບ່ອນທ່ີພວກເຈ້ົາຈະຢຽບໄປນ້ັນແຫລະ ເປັນບ່ອນທ່ີເຮົາມອບໃຫ ້
4  ເຂດແດນຂອງເຈ້ົາຕ້ັງແຕ່ຖ່ິນກັນດານທາງທິດໃຕ້ຈົນເຖິງພູເລບານອນທາງທິດເຫນືອ ຕ້ັງແຕ່ແມ່ນນ້ໍາໃຫຍ່ເອີ

ຟຣາດທາງທິດຕາເວັນອອກພ້ອມທັງທ່ົວປະເທດຂອງຊາວຮິດຕີຈົນເຖິງທະເລເມດິເຕຣາເນທາງທິດຕາເວັນ
ຕົກ 

5 ໃນຊົວ່ຊວິີດຂອງເຈ້ົາ ຈະບ່ໍມີໃຜສາມາດຕ່ໍສູ້ເຈ້ົາໄດ້ເຮົາຈະບ່ໍປະຖ້ິມເຈ້ົາ ເພາະວ່າເຮົາໄດ້ສະຖິດຢູ່ກັບໂມເຊ
ຢ່າງໃດ ເຮົາຈະສະຖິດຢູ່ກັບເຈ້ົາຢ່າງນ້ັນດ້ວຍ 

6 ສະນ້ັນ ເຈ້ົາຈ່ົງມີໃຈເຂ້ັມແຂງ ແລະກ້າຫານ ເພາະວ່າເຈ້ົາຈະເປັນຜູ້ນໍາພາຊົນຊາດເຫລ່ົານ້ີເຂ້ົາໄປຮັບເອົາ
ແຜ່ນດ ນິທ່ີເຮົາສັນຍາວ່າຈະມອບໃຫ້ແກ່ປູ່ຍ່າຕາຍາຍຂອງພວກເຂົາ 

7 ເຈ້ົາຈ່ົງມີໃຈເຂ້ັມແຂງແລະກ້າຫານແທ້ ຈ່ົງທໍາຕາມພຣະທັມທັງຫມົດຂອງເຮົາ ຊຶງ່ໂມເຊຜູ້ຮັບໃຊຂ້ອງເຮົາໄດ້
ສ່ັງເຈ້ົາໄວ້ ຢ່າປະຖ້ິມຈັກຂ້ໍເລີຍ ເພ  ່ືອຈະໄດ້ຮັບຜົນສໍາເຣັດໃນທຸກໆບ່ອນທ່ີເຈ້ົາຈະໄປ 

8 ເຈ້ົາຢ່າລືມພຣະທັມຂອງເຮົາຈັກເທ່ືອ ເຈ້ົາຕ້ອງຮຽນຮູ້ຈາກປ້ືມພຣະທັມນ້ັນທຸກມ້ືທຸກຄືນ ແລະຈ່ົງຕ້ັງໃຈປະຕິ
ບັດຕາມຖ້ອຍຄໍາທ່ີຂຽນໄວ້ນ້ັນ ແລ້ວເຈ້ົາຈະໄດ້ຮັບຜົນສໍາເຣັດໃນທຸກວິທີທາງພອ້ມທັງມີຄວາມຈະເຣີນກ້າວ
ຫນ້າຂ້ຶນດ້ວຍ 

9 ຈ່ົງຈົດຈໍາເອົາຖ້ອຍຄໍາທ່ີເຮົາໄດ້ສ່ັງແກ່ເຈ້ົາວ່າ ໃຫມ້ໃີຈເຂ້ັມແຂງແລະກ້າຫານ ຢ່າຢ້ານ ຫລືຕົກໃຈ ເພາະວ່າ
ເຮົາຜູ້ເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາກໍສະຖິດຢູ່ກັບເຈ້ົາໃນທຸກຫົນທຸກແຫ່ງທ່ີເຈ້ົາຈະໄປເຖິງî 
Preparations for the Invasion 

10 ເມ່ືອນ້ັນ ໂຢຊວຍໄດ້ສ່ັງກັບພວກຫົວຫນ້າວ່າ,  
11 ìຈ່ົງໄປປ່າວເຕືອນໃຫ້ປະຊາຊົນຕາມສະຖານທ່ີພກັເຊົາ ເພ່ືອໃຫ້ເຂົາຈັດແຈງເອົາອາຫານໃຫ້ພຽງພ ໍ ເພາະວ່າ

ຍັງອີກສາມວັນພວກເຈ້ົາຈະພາກັນຂ້າມແມ່ນ້ໍາຈໍແດນນ້ີໄປຍຶດຄອງເອົາດິນແດນທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກ
ເຈ້ົາຊົງປະທານໃຫ້î 

12 ຕໍ່ມາ ໂຢຊວຍເວົ້າກັບຊາວຣເູບນ ຊາວກາດ ແລະເຄ່ິງນ່ຶງຂອງຊາວມານັສເຊວ່າ,  



13 ìຈ່ົງຈ່ືຄໍາທ່ີໂມເຊຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບອກໄວ້ວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກເຈ້ົາຊົງປະທານແຜ່ນດິນ
ທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງແມ່ນ້ໍາຈໍແດນນ້ີໃຫ້ພວກເຈ້ົາອາສັຍຢູ່ 

14 ໃຫລູ້ກເມັຽ ແລະງົວຄວາຍຂອງພວກເຈ້ົາພັກພາອາສັຍຢູ່ບ່ອນນ້ີເສັຽກ່ອນ ຊ່ຶງເປັນແຜ່ນດິນທ່ີໂມເຊໄດ້ມອບ
ໃຫແ້ລ້ວ ສ່ວນຜູ້ເປັນທະຫານໃຫ້ຂ້າມແມ່ນ້ໍາອອກນໍາຫນ້າໄປຊ່ອຍພວກພ່ີນ້ອງທ່ີຍັງບ່ໍມີບ່ອນຢູ່ຕີເອົາແຜ່ນດິນ
ທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກເຈ້ົາຈະປະທານໃຫ້ພວກເຂົາ 

15 ເມື່ອພວກພີນ້່ອງໄດ້ແຜ່ນດິນຢູ່ແລ້ວ ພວກເຈ້ົາຈ່ົງກັບຄືນມາຢູ່ໃນແຜ່ນດິນຂອງຕົນເອງຢູ່ທ່ີນ້ີ ຊຶງ່ເປັນບ່ອນທ່ີ
ໂມເຊຜູ້ຮັບໃຊຂ້ອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ມອບໃຫພ້ວກເຈ້ົາî 

16 ເຂົາຕອບໂຢຊວຍວ່າ, ìພວກຂ້າພະເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະທໍາທຸກສ່ິງທ່ີທ່ານບອກ ແລະຈະໄປທຸກໆບ່ອນທ່ີທ່ານຈະ
ສ່ົງພວກຂ້າພະເຈ້ົາໄປ 

17 ພວກຂ້າພະເຈ້ົາຈະເຊ່ືອຟັງຄວາມຂອງທ່ານເຫມືອນດ່ັງໄດ້ເຊ່ືອຟັງຄວາມຂອງໂມເຊ ຂໍພຽງແຕ່ວາ່ໃຫພ້ຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາຂອງທ່ານສະຖິດຢູ່ກັບທ່ານ ດ່ັງທ່ີພຣະອົງຊົງສະຖິດຢູ່ກັບໂມເຊ 

18 ຖ້າຜູ້ໃດຂັດຂວາງ ແລະບ່ໍຍອມຟັງທ່ີທ່ານສ່ັງນ້ັນ ຈະຕ້ອງຖືກໂທດປະຫານຊີວິດ ສ່ວນທ່ານຈ່ົງມີໃຈເຂ້ັມແຂງ
ແລະກ້າຫານເທີນî 

 

2 ໂຢຊວຍສົງ່ສອດແນມໄປເມອືງເຢຣໂິກ  
 Spies Sent to Jericho  
 (ຮຣ 11:31) 
1 ຕ່ໍມາ ໂຢຊວຍໄດ້ສ່ົງສອດແນມສອງຄົນໄປຢ່າງລັບໆ ຈາກຄ້າຍພັກທ່ີຊດິຕີມ ເພ່ືອໄປເບ່ິງປະເທດ ແລະເມືອງ

ເຢຣິໂກ ດ່ັງນ້ັນສອດແນມທັງສອງຈ່ຶງພາກັນອອກໄປ ເມ່ືອຮອດເມືອງເຢຣິໂກແລ້ວ ເຂົາທັງສອງກໍເຂ້ົາໄປພັກ
ເຊົາຢູ່ໃນເຮືອນຂອງຍິງໂສເພນີຄົນນ່ຶງຊ່ືວາ່ ຣາຮາບ 

2 ເມ່ືອເຈ້ົາຊີວິດເມືອງເຢຣິໂກ ໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າໃນຕອນແລງວັນນ້ີມີຊາວອິສຣາເອນສອງຄົນໄດ້ເຂ້ົາມາສອດ
ແນມເບ່ິງປະເທດຂອງຕົນ 

3 ພຣະອົງກໍຈັດສ່ົງຄົນໄປຫານາງຣາຮາບແລ້ວບອກວ່າ, ìຈ່ົງມອບຊາຍສອງຄົນທ່ີພກັຢູ່ໃນເຮືອນຂອງເຈ້ົານ້ີໃຫ້
ເຮົາເສັຽ ເພາະວ່າເຂົາມາສອດແນມເບ່ິງປະເທດຂອງເຮົາî 

4 ຝ່າຍນາງຣາຮາບກໍເຊ່ືອງຊາຍສອງຄົນນ້ັນໄວ້ເທິງຫລັງຄາພຽງ ໃນກອງລໍາຕ້ົນປ່ານທ່ີນາງໄດ້ລຽນໄວ້ຢູ່ເທິງນ້ັນ 
5 ນາງຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìຊາຍພວກນ້ັນມາພັກຢ ູ ່ເຮືອນຂອງຂ້ານ້ອຍແທ້ຈິງ ແຕ່ຂ້ານ້ອຍບ່ໍຮູ້ຈັກການເປັນມາຂອງ

ພວກເຂົາ  
6 ດຽວນ້ີ ເຂົາໄດ້ອອກຫນີໄປແລ້ວຕ້ັງແຕ່ເວລາມືດຊຸ້ມ ເພື່ອໃຫຫ້ວິດກ່ອນປະຕູເມືອງຈະອັດ ສ່ວນຂ້ານ້ອຍເອງກໍ

ບ່ໍຮູ້ຈັກວ່າເຂົາໄປທາງໃດ ຈ່ົງຟ້າວອອກໄປຕິດຕາມເຂົາໃຫທ້ັນî 
7 ດ່ັງນ້ັນ ພວກເຂົາຈ່ຶງຟ້າວອອກຕິດຕາມຈົນຮອດທ່ານແມ່ນ້ໍາຈໍແດນ ເມ່ືອເຂົາອອກຫວິດເມືອງແລ້ວປະຕູ

ເມືອງກ ອັໍດ 
8 ກ່ອນຊາຍທັງສອງຍັງບ່ໍນອນ ນາງຣາຮາບກ ຂ້ຶໍນໄປຫາເຂົາຢູ່ເທິງຫລັງຄາພຽງ  
9 ແລະເວ້ົາວ່າ, ìຂ້ານ້ອຍຮູ້ວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງປະທານແຜ່ນດິນນ້ີໃຫແ້ກ່ພວກທ່ານ ແລະຂ້ານ້ອຍຍອມຮັບວ່າ 

ພວກຂ້ານ້ອຍທຸກຄົນຢ້ານພວກທ່ານຫລາຍ ແລະຄົນທ່ົວທຸກອານາເຂດກໍເກີດຄວາມຢ້ານຕົກໃຈຕ່ໍຫນ້າພວກ
ທາ່ນ 



10 ເພາະພວກຂ້ານ້ອຍໄດ້ຍິນຂ່າວວ າ່ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບັນດານໃຫ້ນ້ໍາທະເລໄມ້ອ້ໍແຫ້ງແລ້ງຕ່ໍຫນ້າພວກທ່ານ 
ໃນຂນະທ່ີພວກທ່ານເດີນທາງອອກມາຈາກປະເທດເອຢິບ ແລະພວກຂ້ານ້ອຍກໍໄດ້ຍິນຂ່າວອີກວ່າພວກທ່ານ
ໄດ້ຂ້າເຈ້ົາຊີວິດຊາວອາໂມຣິດທັງສອງອົງ ຄື ຊີໂຮນ ແລະໂອກ ຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງແມ່ນ້ໍາຈໍແດນ 

11 ຍ້ອນພວກຂ້ານ້ອຍໄດ້ຍິນເຣ່ືອງຕ່າງໆນ້ີແຫລະ ທຸກຄົນຈ່ຶງເກີດມີຄວາມວຸ້ນວາຍໃຈ ແລະຢ້ານກົວຕ່ໍຫນ້າພວກ
ທ່ານ ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກທ່ານ ແມ່ນອົງທ່ີສະຖິດຢູ່ເທິງຟ້າສວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກ 

12 ບັດນ້ີ ຂໍໃຫພ້ວກທາ່ນຈ່ົງສາບານຕ່ໍພຣະພັກຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເນ່ືອງຈາກຄວາມດີທ່ີຂ້ານ້ອຍໄດ້ທໍາມາຕ່ໍ
ພວກທ່ານນ້ີ ຂໍໃຫ້ຄິດເຫັນຂ້ານ້ອຍແລະຄອບຄົວຍາດຕິພ່ີນ້ອງຂອງຂ້ານ້ອຍດ້ວຍ ແລະຂໍໃຫ້ສະແດງຫລັກ
ຖານກ່ຽວກັບຄໍາສາບານນ້ີແກ່ 
ຂ າ້ນ້ອຍ 

13 ເພື່ອຊ່ອຍພໍແ່ມ່ອ້າຍນ້ອງຕລອດທັງຄອບຄົວຂອງຂ້ານ້ອຍໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກຄວາມຕາຍî 
14 ດ່ັງນ້ັນ ຊາຍທ ັງສອງຈ່ຶງເວ້ົາຕ່ໍນາງວ່າ, ìພວກຂ້າພະເຈ້ົາຈະຕອບສນອງຄຸນງາມຄວາມດີ ແລະຄວາມສັດຊ່ື

ຂອງເຈ້ົາໃນເວລາທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງປະທານແຜ່ນດິນນ້ີໃຫ້ແກ່ພວກຂ້າພະເຈ້ົາî 
15 ເນ່ືອງຈາກວ່າເຮືອນຂອງນາງຣາຮາບ ຕິດກັບກໍາແພງເມືອງ ນາງຈ່ຶງຢ່ອນເຊືອກໃຫ້ຊາຍທັງສອງລົງທາງປ່ອງ

ຢ້ຽມ  
16 ແລະເວ້ົາແກ່ເຂົາວ່າ, ìຈ່ົງຂ້ຶນໄປລ້ີຢູ່ເທິງພູນ້ັນສາມວັນ ຈົນພວກທ່ີຕິດຕາມນ້ັນກັບມາເສັຽກ່ອນ ເພ່ືອເຂົາຈະບ່ໍ

ພົບພ້ໍພວກທ່ານ ຫລັງຈາກນ້ັນ ຈ່ຶງພາກັນໄປຕາມຫົນທາງຂອງພວກທ່ານî 
17 ສອດແນມທັງສອງຈ່ຶງບອກນາງວ່າ, ìພວກຂ້າພະເຈ້ົາຈະທໍາຕາມຄໍາສັນຍາທ່ີມີໄວກັ້ບເຈ້ົາ  
18 ຈ່ົງຟັງເທີນ ໃນເວລາທ່ີພວກຂ້າພະເຈ້ົາກັບມາໂຈມຕີປະເທດນ້ີ ເຈ້ົາຈ່ົງເອົາເຊືອກສີແດງເຂ້ັມຜູກໄວ້ທ່ີປ່ອງ

ຢ້ຽມບ່ອນທ່ີເຈ້ົາຢ່ອນພວກຂ້າພະເຈ້ົາລົງນ້ີ ແລະໃຫ້ພວກພໍ່ແມອ້່າຍນ້ອງຕລອດທັງຄອບຄົວຂອງເຈ້ົາມາໂຮມ
ກັນຢູ່ເຮືອນຫລັງນ້ີຫມດົ 

19 ຖ້າວ່າຜູ້ໃດອອກຈາກເຮືອນເຈ້ົາໄປ ຄວາມຕາຍຈະມາເຖິງຜູ້ນ້ັນຍ້ອນຄວາມຜິດຂອງເຂົາເອງ ພວກຂ າ້ພະເຈ້ົາ
ຈະບ່ໍຮັບຜິດຊອບ ແຕ່ວ່າຖ້າຜູ້ນ່ຶງຜູ້ໃດຢູ່ໃນເຮືອນຂອງເຈ້ົາຖືກຂ້າ ຈ່ຶງແມ່ນຄວາມຜິດຂອງພວກຂ້າພະເຈ້ົາ  

20 ແລະຖ້າເຈ້ົາເປີດເຜີຍສ່ິງທ່ີໄດ້ທໍານ້ີ ພວກຂ້າພະເຈ້ົາກໍຈະຕ້ອງພ້ົ້ົນຈາກຄໍາສາບແຊ່ງນ້ັນ 
21 ນາງຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìຂ້ານ້ອຍຍິນຍອມທຸກຢ່າງî ເມ່ືອຊາຍສອງຄົນອອກໄປແລ້ວ ນາງກໍເອົາເຊືອກສີແດງເຂ້ັມ

ຜູກໄວ້ທ່ີປ່ອງຢ້ຽມ 
22 ຫລັງຈາກນ້ັນ ຊາຍທັງສອງກໍຂ້ຶນໄປລ້ີຢູ່ເທິງພູເປັນເວລາສາມວັນ ສ່ວນພວກທ່ີອອກຕິດຕາມກ ຊໍອກຫາທ່ົວທຸກ

ບ່ອນແຕ່ບ່ໍພົບຈ່ຶງພາກັນກັບຄືນເມືອ 
23 ເມ່ືອນ້ັນ ສອດແນມທັງສອງຄົນກ ພໍາກັນລົງມາຈາກພູຂາ້ມແມນ້ໍ່າແລ້ວມຸ່ງຫນ້າໄປຫາໂຢຊວຍ ແລະເລ່ົາເຫດ

ການທ່ີເກີດຂ້ຶນນ້ັນສູ່ທ່ານຟັງ 
24 ເຂົາເວ້ົາວ່າ, ìພວກຂ້າພະເຈ້ົາແນ່ໃຈວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງປະທານແຜ່ນດິນນ້ັນໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ ເພາະວ່າປະ

ຊາຊົນທຸກຄົນໃນເມືອງນ້ັນພາກັນເກີດຄວາມວິຕົກວຸ້ນວາຍຍ້ອນພວກເຮົາî 
 

3 ອສິຣາເອນຂາ້ມແມນ່ໍາ້ຈແໍດນ  
 Israel Crosses the Jordan 

1 ມືໃ້ຫມຕ່ໍ່ມາ ໂຢຊວຍກໍຕ່ືນແຕ່ເຊ້ົາ ພາພວກອິສຣາເອນທຸກຄົນອອກຈາກຄ້າຍພັກທີ່ ຊິດຕີມ ມຸ່ງຫນ້າສູ່ແມນ້ໍ່າ
ຈໍແດນ ເຂົາຢຸດພັກຢູ່ທ່ີນ້ັນກ່ອນຈະຂ້າມແມ່ນ້ໍາໄປ 

2 ຄັນເວລາລ່ວງມາໄດ້ສາມວັນແລ້ວ ພວກຫົວຫນ້າກ ຍ່ໍາງເລາະໄປມາໃນບ່ອນທ່ີຕ້ັງຄ້າຍພັກນ້ັນ  



3 ແລະສ່ັງຕ່ໍປະຊາຊນົວາ່, ìເວລາພວກເຈ້ົາເຫັນປະໂຣຫິດຫາມຫີບຄໍາສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກເຈ້ົາ
ອອກໄປ ຈ່ົງອອກຕິດຕາມໂລດ 

4 ເພື່ອໃຫຮູ້້ຈັກຫົນທາງທ່ີຈະໄປ ເພາະວ່າພວກເຈ້ົາຍັງບ່ໍເຄີຍຜ່ານທາງເສ້ັນນ້ັນຈັກເທ່ືອ ແຕ່ວ່າ ຢ່າຫຍັບເຂ້ົາໄປ
ໃກ້ຫີບນ້ັນ ຈ່ົງຍ່າງໃຫ້ມີລະຍະໄກຈາກຫີບຄໍາສັນຍາປະມານສອງພັນສອກî 

5 ແລ້ວໂຢຊວຍກໍບອກປະຊາຊນົວ່າ, ìຈ່ົງບໍາເພັນຕົນໃຫ້ບຣໍສຸິດຕ່ໍພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ເພາະວ່າມ້ືອ່ືນພຣະອ ົງຈະຊົງ
ທໍາການອັດສະຈັນຖ້າມກາງພວກເຈ້ົາî 

6 ແລ້ວໂຢຊວຍໄດ້ບອກພວກປະໂຣຫິດຫາມຫີບຄໍາສັນຍາອອກຫນ້າໄປກ່ອນຄົນທັງຫລາຍ ພວກເຂົາກໍປະຕິ
ບັດຕາມ 

7 ຕ່ໍມາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກໂຢຊວຍວ່າ, ìມືອ່ື້ນ ເຮົາຈະບອກອິສຣາເອນທຸກຄົນໃຫ້ກຽດແກ່ເຈ້ົາເປັນຜູ້ຍ່ິງ
ໃຫຍ່ ແລ້ວເຂົາຈະໄດ້ຮູ້ວ່າເຮົາໄດ້ສະຖິດຢູ່ນໍາເຈ້ົາເຫມືອນດ່ັງໄດ້ສະຖິດຢູ່ນໍາໂມເຊ 

8 ດ່ັງນ້ັນ ເຈ້ົາຈ່ົງສ່ັງພວກປະໂຣຫິດທ່ີຫາມຫີບຄໍາສັນຍານ້ັນວ່າ ເມ່ືອໄປຮອດແມ່ນ້ໍາຈໍແດນແລ້ວ ໃຫຢຸ້ດຢູ່ໃນແມ່
ນ້ໍາໃກ້ໆກັບຕາຝ່ັງເສັຽກ່ອນî 

9 ແລ້ວໂຢຊວຍກໍສ່ັງປະຊາຊນົວ່າ, ìຈ່ົງພາກັນຫຍັບເຂ້ົາມາໃກ້ໆພ້ີ ເພ່ືອຟັງຄໍາທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກເຈ້ົາ
ຊົງສ່ັງໄວ້  

10 ວັນນ້ີພວກເຈ້ົາຈະຮູ້ຈັກວ່າ ພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງມີຊີວິດຢູ່ກໍຊົງສະຖິດຢູ່ໃນຖ້າມກາງພວກເຈ້ົາ ເພາະພຣະອົງຈະຊົງ
ຂັບໄລ່ຊາວການາອານ ຮິດຕີ ຮີວີ ເປຣິສຊ ີກີຣກ໌າຊີ ອາໂມຣິດ ແລະເຢບຸສ ໃຫ້ຫນີອອກໄປຕ່ໍຫນ້າພວກເຈ້ົາ 

11 ສ່ວນຫີບຄໍາສັນຍາແຫ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງແຜ່ນດິນໂລກຈະຂ້າມໄປຂ້າງຫນ້າກ່ອນພວກເຈ້ົາລົງໄປໃນແມ່
ນ້ໍາຈໍແດນ 

12 ດ່ັງນ້ັນ ຈ່ົງຄັດເລືອກເອົາສິບສອງຄົນຈາກຕະກູນອິສຣາເອນ ແຕ່ລະຕະກູນໃຫ້ໄດ້ຜູ້ນ່ຶງ 
13 ເມ່ືອເວລາພວກປະໂຣຫິດທ່ີຫາມຫີບຄໍາສັນຍາຂອງພຣະຜ  ູ້ເປັນເຈ້ົາຍ່າງໄປຢຽບນ້ໍາ ແມ່ນ້ໍາຈໍແດນຈະແຍກ

ອອກຈາກກັນ ແລະນ້ໍາທ່ີໄຫລມາແຕ່ທາງເຫນືອຈະຢຸດໂຮມຢູ່ບ່ອນດຽວ 
14 ເວລານ້ັນເປັນເວລາເກັບກ່ຽວ ນ້ໍາໄດ້ຂ້ຶນເຕັມຕາຝ່ັງ ດ່ັງນ້ັນພວກປະຊາຊົນຈ່ຶງມຸ່ງຫນ້າອອກຈາກຄ້າຍພັກໄປ

ຂ້າມແມ່ນ້ໍາຈໍແດນ ສ່ວນປະໂຣຫິດກໍຫາມຫິບຄໍາສັນຍາອອກໄປກ່ອນ 
15 ພຮໍອດແມ່ນ້ໍາຈໍແດນພວກປະໂຣຫິດກໍລົງຢຽບນ້ໍາ  
16 ທັນໃດນ້ັນ ນ້ໍາກໍໂຮມເຂ້ົາກັນ ແລະຢຸດໄຫລໄກຈາກພວກເຂົາທ່ີເມືອງອາດາມ ໃກ້ໆກັບເມືອງຊາເຣທານ ນ້ໍາ

ນ້ັນກໍບ່ໍໄຫລລົງສູ່ທະເລຕາຍອີກ ຝ່າຍປະຊາຊົນກໍຂ້າມໄປໃກ້ເມືອງເຢຣິໂກ 
17 ໃນຂນະທ່ີພວກເຂົາຂ້າມໄປຢູ່ເທິງດິນແຫ້ງນ້ັນ ພວກປະໂຣຫິດທ່ີຫາມຫິບຄໍາສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ກໍ

ຢືນຢູ່ເທິງດິນແຫ້ງກາງແມ່ນ້ໍາຈໍແດນຈົນພວກປະຊາຊົນທຸກຄົນຂ້າມໄປຫວິດຫມດົ 
 

4 ຫນີສບິສອງກອ້ນຫມາຍເຖງິຫຍງັ?  
 Twelve Stones Set Up at Gilgal 
1 ຫລັງຈາກປະຊາຊົນຂ້າມແມ່ນ້ໍາຈໍແດນໄປແລ້ວ  

ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍຊົງກ່າວຕ່ໍໂຢຊວຍວ່າ, 
2 ìຈ່ົງເລືອກເອົາສິບສອງຄົນຈາກແຕ່ລະຕະກູນອິສຣາເອນ ແລ້ວສ່ັງໃຫ້ເຂົາຍົກເອົາກ້ອນຫີນສິບສອງກ້ອນອອກ

ຈາກກາງແມ່ນ້ໍາ 
3 ໃນບ່ອນທ່ີພວກປະໂຣຫິດໄດ້ຢືນຢູ່ ແລະຂົນໄປວາງໄວ້ໃນບ່ອນຈະຕ້ັງທ່ີພັກຄືນນ້ີî 
4 ດ່ັງນ້ັນ ໂຢຊວຍຈ່ຶງເອ້ີນເອົາສິບສອງຄົນທ່ີເລືອກໄວ້ນ້ັນມາ 



5 ແລະເວ້ົາກັບເຂົາວ່າ, ìຈ່ົງໄປໃນແມ່ນ້ໍາຈໍແດນ ທາງດ້ານຫນ້າຫີບຄໍາສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກເຈ້ົາ 
ແຕ່ລະຄົນຈ່ົງແບກເອ າົຫີນກ້ອນນ່ຶງມາສໍາລັບຕະກູນຂອງຕົນ 

6 ກ້ອນຫີນເຫລ່ົານ້ັນເປັນສ່ິງທ່ີເຕືອນໃຫ້ປະຊາຊນົຈ່ືຈໍາວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງໄດ້ຊ່ອຍເຫລືອເຂົາຢ່າງໃດ ຖ້າວ່າ
ພາຍຂ້າງຫນ້າລູກຫລານຂອງພວກເຈ້ົາຈະຖາມເຖິງຄວາມຫມາຍຂອງກ້ອນຫີນເຫລ່ົານ້ັນ 

7 ພວກເຈ້ົາຈະບອກເຂົາໄດ້ວ່າ ກ້ອນຫີນເຫລ່ົານ້ັນເປັນສ່ິງທ່ີເຕືອນໃຫ້ປະຊາຊົນຊາດອິສຣາເອນຈ່ືຈໍາຕລອດໄປ
ວ່າ ແມນ້ໍ່າຈໍແດນຢຸດໄຫລເມ່ືອເວລາຫາມຫີບຄໍາສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຂ້າມແມ່ນ້ໍາມາî 

8 ຕ່ໍມາພວກນ້ັນກໍທໍາຕາມຄໍາສ່ັງຂອງໂຢຊວຍ ຕາມທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ບອກແກ່ທ່ານ ພວກເຂົາແບກເອົາກ້ອນ
ຫີນສິບສອງກ້ອນອອກຈາກກາງແມ່ນ້ໍາຈໍແດນຕາມຈໍານວນຕະກູນອິສຣາເອນ ເພ່ືອເອົາໄປວາງໄວ້ໃນບ່ອນທ່ີ
ຕ້ັງຄ້າຍພັກເຊົາ 

9 ຕ່ໍມາໂຢຊວຍຕ້ັງຫີນອີກສິບສອງກ້ອນໄວ້ກາງແມ່ນ້ໍາຈໍແດນ ໃນບ່ອນທ່ີພວກປະໂຣຫິດຫາມຫີບຄໍາສັນຍາ
ຢືນຢ  ູ່ນ້ັນ ຫີນນ້ັນຍັງມີຢູ່ຈົນເຖິງເທ່ົາທຸກວັນນ້ີ 

10 ສ່ວນພວກປະໂຣຫິດກໍຢືນຢູ່ກາງແມ່ນ້ໍາຈໍແດນຈົນເທ່ົາຄໍາສ່ັງທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສ່ັງໄວ້ກັບໂຢຊວຍສໍາເຣັດ
ລົງຕາມທ່ີໂມເຊໄດ້ສ່ັງໄວ້ 

11 ປະຊາຊົນກໍຟ້າວຂ້າມໄປ ເມ່ືອທຸກຄົນຂ້າມໄປຫມດົແລ້ວ ພວກປະໂຣຫດິພ້ອມດ້ວຍຫີບຄໍາສັນຍາຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາກໍຂ້ືນຈາກແມ່ນ້ໍາ ແລະອອກໄປກ່ອນຫນ້າເຂົາ 

12 ສ່ວນຊາວຄົນຣູເບນ ຄົນກາດແລະຄົນມານັສເຊເຄ່ີງເຜ່ົາ ຖືອາວຸດນໍາຫນ້າຄົນອິສຣາເອນຂ້າມໄປຕາມທ່ີໂມເຊ
ໄດ້ສ່ັງເຂົາໄວ້ 

13 ຄົນທັງຫມົດນ້ີມປີະມານສ່ີຫມືນ່ຄົນ ຊຶງ່ຕຽມພ້ອມໃນການເລວເສິກໄດ້ຂ້າມໄປສ  ູ່ທ່ົງຮາບພຽງໃກ້ເມືອງເຢຣິໂກ 
ແລະພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງທອດພຣະເນດເບ່ິງເຂົາຢູ່ 

14 ໃນວັນນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກະທໍາໃຫ້ພວກອິສຣາເອນໃຫ້ກຽດແກ່ໂຢຊວຍເປັນຜູ້ຍ່ິງໃຫຍ່ ເພ່ືອເຂົາຈະ
ຢ້ານຢ າໍຕລອດຊ່ົວຊີວິດຂອງທ່ານເຫມືອນດ່ັງໄດ້ຢ້ານຢໍາໂມເຊ 

15 ແລ້ວພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊງົບອກໂຢຊວຍວ່າ,  
16 ìຈ່ົງບອກປະໂຣຫິດທ່ີຫາມຫີບຄໍາສັນຍານ້ັນຂ້ຶນມາຈາກກາງແມ່ນ້ໍາຈໍແດນî 
17 ໂຢຊວຍຈ່ຶງສ່ັງປະໂຣຫິດວ່າ, ìຈ່ົງຂ້ຶນມາຈາກຈໍແດນເຖີດî 
18 ເມ່ືອປະໂຣຫິດຂ້ຶນມາຮອດດິນແຫ້ງແລ້ງ ແລະແມ່ນ້ໍາກໍໄຫລເຂ້ົາໃສ່ກັນເຕັມຕາຝ່ັງຄືເກ່ົາອີກ 
19 ໃນວັນທ່ີປະຊາຊົນຂ້າມແມ່ນ້ໍານ້ັນ ເປັນວັນທີສິບຂອງເດືອນທີນ່ຶງ ແລະພວກເຂົາພາກັນຢຸດພັກທ່ີກີນການທາງ

ທິດຕາເວັນອອກຂອງເມືອງເຢຣິໂກ 
20 ສ່ວນໂຢຊວຍກ ເໍອົາຫີນສິບສອງກ້ອນທ່ີເອົາຂ້ຶນມາຈາກແມ່ນ້ໍາຈໍແດນຕ້ັງໄວ້ຢູ່ທີນ້ັ່ນ 
21 ແລະທ່ານໄດ້ເວ້ົາຕ່ໍພວກອິສຣາເອນວ່າ, ìໃນອະນາຄົດຂ້າງຫນ້າ ຖ້າລູກຖາມພ່ໍວ່າ ຫນີນ້ີຫມາຍເຖິງຫຍັງ  
22 ພວກເຈ້ົາຈ່ົງບອກລູກວ່າ ຫມາຍເຖິງເວລາທ່ີພວກອິສຣາເອນໄດ້ຂ້າມແມ່ນ້ໍາຈໍແດນເທິງດິນແຫ້ງ 
23 ດ້ວຍວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ແມ່ນ້ໍາຈໍແດນແຫ້ງລົງຈົນທຸກໆຄົນຂ້າມໄປໄດ້ເຫມືອນດ່ັງທ່ີພຣະ

ອົງຊົງບັນດານໃຫ້ນ້ໍາທະເລໄມ້ອ້ໍແຫ້ງລົງ ເພ່ືອໃຫ້ພວກເຮົາຂ້າມມານ້ີ 
24 ຍ້ອນເຣ່ືອງນ້ີທຸກໆຄົນໃນໂລກຈະຮູ້ຈັກອໍານາດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະພວກເຈ້ົາຈະຢ້ານຢໍາ 

ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຈ້ົາຕລອດໄປî 
  



5 ການຮບັພທິຕີດັ ແລະງານສລອງ 
 ປສັຄາທີກ່ນີການ  
 The New Generation Circumcised 

1 ເມ່ືອໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງໃຫ້ແມ່ນ້ໍາຈໍແດນແຫ້ງລົງ ເພ່ືອຊົງໂຜດໃຫ້ຄົນອິສຣາເອນຂ້າມໄປ ເຈ້ົາ
ຊວິີດຊາວອາໂມຣິດທ່ີຢູ່ທາງທິດຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນ້ໍາຈໍແດນ ແລະບັນດາເຈ້ົາຊີວິດການາອານທ່ີຢູ່ໃກ້ທະເລ 
ຈ່ຶງເກີດມີຄວາມຢ້ານກົວ ແລະເສັຽຂວັນຍ້ອນພວກອິສຣາເອນ 

2 ໃນຄາວນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກໂຢຊວຍວ່າ, ìໃຫລົ້ງມືທໍາມີດຫີນ ເພື່ອໃຫຄົ້ນອິສຣາເອນຮັບທີຕັດອີກî 
3 ດ່ັງນ້ັນ ໂຢຊວຍຈ່ຶງທໍາມີດຫີນ ເພ່ືອໃຫ້ພວກອິສຣາເອນຮັບພິທີຕັດທ່ີພູກີເບອາດຮາອາຣາໂລທ 
4 ການທ່ີທ່ານໄດ້ທໍາດ່ັງນ້ັນກໍເພາະວ່າຈໍານວນຜູ້ຊາຍທ່ີພ ໍເປັນທະຫານໄດ້ເວລາອອກຈາກປະເທດເອຢິບມາ 

ພວກເຂົາໄດ້ຕາຍຫມດົໃນຖ່ິນກັນດານ 
5 ພວກນັ້ນແມ່ນພວກທີ່ຮັບພທີິຕັດແລ້ວ ແຕ່ຜູ້ທ່ີເກີດໃນຖ່ິນກັນດານຍັງບ່ໍໄດ້ຮັບພິທີຕັດຈັກຄົນ 
6 ໃນເວລາທ່ີພວກອິສຣາເອນທ່ຽວໄປມາໃນຖ່ິນກັນດານລະຫວ່າງສ່ີສິບປີນ້ັນ ພວກຜູ້ຊາຍທ່ີເຂ້ົາຮົບເສິກໄດ້ຊຶ່ງ

ອອກມາຈາກປະເທດເອຢິບກ ຕໍາຍຫມົດແລ້ວ ເພາະເຂົາບ່ໍຍອມຟັງຄວາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງສັນຍາ
ກັບເຂົາວ່າ ìພວກເຈ້ົາຈະບ່ໍເຫັນແຜ່ນດີນອັນອຸດົມສົມບູນທ່ີເຮົາໄດ້ສັນຍານໍາປູ່ຍ່າຕາຍາຍວ່າຈະໃຫ້ແກ່ພວກ
ເຈ້ົາî 

7 ສ່ວນບຸດຊາຍທັງຫລາຍຂອງເຂົາຊ່ຶງຈະເປັນຜູ້ແທນເຂົານ້ັນ ໂຢຊວຍໄດ້ທ າໍພິທີຕັດໃຫ້ເພາະເຂົາຍັງບ່ໍທັນໄດ້
ຮັບມາກ່ອນໃນເວລາເດີນທາງຢູ່ຖ່ິນກັນດານ 

8 ຫລັງຈາກຮັບພິທີຕັດແລ້ວ ຊນົຊາດທັງຫມົດກ ພໍາກັນພັກເຊົາຢູ່ຈົນບາດແຜຫາຍເຈັບ 
9 ຕ່ໍມາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງບອກໂຢຊວຍວ່າ, ìມືອ່ື້ນເຮົາໄດ້ໃຫ້ພວກເຈ້ົາພ້ົ້ົນຈາກຄວາມຫມ່ິນປມາດໃນການ

ເປັນທາດ   ທ່ີປະເທດເອຢິບî ດ່ັງນ້ີ ບ່ອນນ້ັນເຂົາຈ່ຶງເອ້ີນວ່າ ກິນການເທ່ົາເຖິງທຸກວັນນ້ີ 
The Passover at Gilgal 

10 ໃນເວລາທ່ີພວກອິສຣາເອນພັກເຊົາຢູ່ທ່ີກິນການຕາມທ່ົງຮາບພຽງຂອງເມືອງເຢຣິໂກ ພວກເຂົາໄດ້ສລອງປັສ
ຄາໃນຕອນຄ່ໍາວັນທີສິບສ່ີຂອງເດືອນນ້ັນ 

11 ຫລັງຈາກປັສຄາແລ້ວ ເຂົາໄດ້ກິນແຕ່ສ່ິງທ່ີຊາວການາອານປູກໄວ້ ຄືເຂ້ົາຂ້ົວ ແລະເຂ້ົາຈ່ີບ່ໍມີເຊ້ືອ 
12 ຕ້ັງແຕ່ວັນນ້ັນມາພວກອິສຣາເອນບ່ໍມີມານາອີກ ໃນປີນ້ັນພວກເຂົາກິນແຕ່ສ່ິງທ່ີຊາວການາອານປູກໄວ້ 

 
ໂຢຊວຍພບົຊາຍຖືດາບ  
Joshua Vision 

13 ເວລາໂຢຊວຍໄປໃກ້ຈະຮອດເມືອງເຢຣີໂກ ໃນທັນໃດນ້ັນ ທ່ານໄດ້ເຫັນຊາຍຜູ້ນ່ຶງຖືດາບຢືນຢູ່ຕ່ໍຫນ້າທ່ານ ໂຢ
ຊວຍຈ່ຶງຫຍັບເຂ້ົາໄປໃກ້ ແລະຖາມວ່າ, ìທ່ານເປັນທະຫານຝ່າຍເຮົາ ຫລືຝ່າຍສັດຕຣູî 

14 ຊາຍຜູ້ນ້ັນຕອບວ່າ, ìເຮົາບ່ໍເປັນທະຫານຝ່າຍໃດ ເຣົາມານ້ີໃນຖານະເປັນຜູ້ບັນຊາການກອງທັບຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າî ໂຢຊວຍຈ່ຶງຫມບູລົງຂາບໄຫວ ້ແລະທູນຖາມວ່າ, ìຂ້າພຣະອົງເປັນຜູ້ຣັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງ
ຢາກຈະໃຫ້ຂ້າພຣະອົງເຮັດຫຍັງ 

15 ຜູ້ບັນຊາການກອງທັບຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວແກ່ໂຢຊວຍວ່າ, ìຈ່ົງຖອດເກີບຂອງເຈ້ົາອອກ ເພາະບ່ອນທ່ີ
ເຈ້ົາຢືນຢູ່ນ້ັນເປັນບ່ອນສັກສິດî ແລ້ວໂຢຊວຍກ ທໍໍາຕາມຄໍາສ່ັງ 

 



6 ການພງັທະລາຍເມອືງເຢຣໂິກ  
 Jericho Taken and Destroyed 

1 ຍ້ອນຊາວອິສຣາເອນໃກ້ເມືອງເຢຣິໂກ ປະຕູເມືອງກ ໍອັດໄວ້ຢ່າງແຫນ້ນຫນາ ໂດຍບ່ໍມ ໃີຜເຂ້ົາອອກໄດ້ 
2 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງບອກໂຢຊວຍວ່າ, ìຈ່ົງຟັງເທີນ ເຮົາຈະມອບເມືອງເຢຣິໂກ ແລະເຈ້ົາຊີວິດໃນເມືອງນ້ີ

ພ້ອມທັງທະຫານຜູ້ກ້າຫານໄວ້ໃນກໍາມືຂອງເຈ້ົາ 
3 ເຈ້ົາພ້ອມບັນດາທະຫານຂອງເຈ້ົາ ຈ່ົງພາກັນຍ່າງອ້ອມເມືອງນ້ີວັນລະເທ່ືອພາຍໃນຫົກວັນ ໃຫປ້ະໂຣຫິດເຈັດ

ຄົນຖືແກອອກໄປກ່ອນຫີບຄໍາສັນຍາ 
4 ແລ້ວໃນວັນທີເຈັດ ພວກເຈ້ົາຈ່ົງຍ່າງອ້ອມເຈັດຮອບ ໂດຍມີພວກປະໂຣຫິດເປ່ົາແກນໍາຫນ້າ 
5 ເມ່ືອໄດ້ຍິນສຽງແກດັງຂ້ຶນເປັນສຽງຍາວໆທຸກຄົນຈ່ົງພາກັນຮ້ອງໂຮ່ດ້ວຍສຽງດັງ ແລ້ວກໍາແພງເມືອງຈະເຈ່ືອນ

ລົງ ເມ່ືອນ້ັນໃຫ້ທຸກຄົນເຂ້ົາໄປໃນເມືອງທັນທີî 
6 ດ່ັງນ້ັນ ໂຢຊວຍຈ່ຶງເອ້ີນພວກປະໂຣຫິດມາແລ້ວບອກວ່າ, ìຈ່ົງຫາມຫີບຄໍາສັນຍາໄປ ສ່ວນປະໂຣຫດິອີກເຈັດ

ຄົນໃຫ້ຖືແກນໍາຫນ້າຫີບຄໍາສັນຍາໄປî 
7 ແລ້ວໂຢຊວຍໄດ້ບອກປະຊາຊົນວ່າ, ìຈ່ົງເດີນອ້ອມເມ ືອງ ແລະໃຫ້ພວກທະຫານຍ່າງອອກຫນ້າຫີບຄໍາສັນຍາ

ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າî 
8 ເມ່ືອໂຢຊວຍສ່ັງແລ້ວ ປະໂຣຫິດເຈັດຄົນກໍເປ່ົາແກຍ່າງນໍາຫນ້າຫີບຄໍາສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນຈ້ົາ 
9 ສ່ວນທະຫານກອງຫນ້າກ ຍ່ໍາງອອກໄປກ່ອນພວກປະໂຣຫິດທີເ່ປ່ົາແກ ແລະພວກກອງຫລັງກ ຍ່ໍາງຕາມຫີບຄໍາ

ສັນຍາໄປ ສຽງແກດັງຢູ່ຕລອດເວລາ 
10 ແຕ່ໂຢຊວຍໄດ້ບອກພວກປະຊາຊນົແລ້ວວ່າ ບ່ໍໃຫຮ້້ອງໂຮ່ ຫລືໃຊສ້ຽງຈົນກວ່າຈະມີຄໍາສ່ັງໃຫມ່ 
11 ດ່ັງນ້ັນ ທ່ານໄດ້ສ່ັງໃຫ້ປະໂຣຫິດຫາມຫີບຄໍາສັນຍາຂອງພຣະຜູ ເ້ປັນເຈ້ົາຍ່າງອ້ອມເມືອງນ່ຶງຮອບ ແລ້ວຈ່ຶງພາ

ກັນກັບໄປຄ້າຍພັກ ເພ່ືອພັກຜ່ອນໃນເວລາກາງຄືນ 
12 ເຊົ້າວັນໃຫມມ່າໂຢຊວຍລຸກແຕ່ເດິກ ສ່ວນພວກປະໂຣຫິດກໍຫາມຫີບຄໍາສັນຍາອອກໄປ 
13 ເມ່ືອພວມຍ່າງໄປນ້ັນປະໂຣຫິດເຈັດຄົນຖືເຂົາແກະເຈັດອັນເດີນອອກຫນ້າຫີບຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາ ເປ່ົາ

ເຂົາແກະເລ້ືອຍໄປ ສ່ວນທະຫານກອງຫນ້າກໍຍ່າງຢູ່ຂ້າງຫນ້າເຂົາ ແລະກອງລະວັງຫລັງກໍຍ່າງຢູ່ຂ້າງຫລັງຫບີ
ແຫ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄປພ້ອມທັງສຽງແກດັງຢູ່ຕລອດເວລາ 

14 ໃນວັນທີສອງພວກເຂົາຍ່າງອ້ອມເມືອງອີກຮອບນ່ຶງ ແລ້ວກ ຫໍລົບຄືນເມືອຄ້າຍພັກ ພວກເຂົາກ ພໍາກັນທໍາດ່ັງນ້ີ
ຕລອດທັງຫົກວັນ 

15 ສ່ວນວັນທີເຈັດເຂົາໄດ້ລຸກແຕ່ເດີກ ແລະຍ່າງອ້ອມເມືອງເຖິງເຈັດຮອບໃນວັນດຽວກັນນ້ັນ ມີແຕ່ວັນດຽວເທ່ົານ້ີ
ທ່ີພວກເຂົາໄດ້ຍ່າງອ້ອມເມືອງເຈັດຮອບ 

16 ພຮໍອບທີເຈັດ ໃນຂນະທ່ີພວກປະໂຣຫິດກໍາລັງເປ່ົາແກຢູ່ ໂຢຊວຍຮ້ອງບອກແກ່ປະຊາຊົນວ່າ, ìຈ່ົງຮ້ອງໂຮ່ຂ້ຶນ 
ເພາະວ່າ   ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງປະທານເມືອງນ້ີໃຫ້ແກ່ພວກເຈ້ົາແລ້ວ 

17 ແຕ່ວ່າຈ່ົງທໍາລາຍເມືອງ ແລະທຸກໆສ່ິງໃນເມືອງນ້ີຖ້ິມຫມດົ ເພ່ືອເປັນການຖວາຍແກ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເວ້ັນໄວ້
ແຕ່ນາງຣາຮາບຍິງໂສເພນີ ພອ້ມທັງທຸກຄົນທ່ີຢູ່ພາຍໃນເຮືອນຂອງນາງໃຫ້ມີຊວິີດຢູ່ໄດ້ ເພາະວ່ານາງໄດ້
ເຊ່ືອງສອດແນມສອງຄົນຂອງເຮົາໄວ້ 

18 ແຕ່ສ່ວນທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງຫ່າງໄກຈາກຂອງທ່ີຕ້ອງທໍາລາຍຖວາຍນ້ັນຢ້ານວ່າ ຖ້າພວກທ່ານເອົາສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນ 
ພວກທ່ານຈະນໍາຄວາມເດືອດຮ້ອນ ແລະຄວາມຈິບຫາຍມາສູ່ຄ້າຍອິສຣາເອນ 

19 ສ່ວນເງິນຄໍາ ແລະເຄ່ືອງໃຊ້ທີເ່ປັນທອງເຫລືອງ ຫລືເຫລັກ ຕ້ອງເປັນສ່ິງທ່ີຖວາຍແກ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະຕ້ອງ
ເກັບໄວ້ໃນຫໍພຣະຄັງຂອງພຣະອົງî 



20 ແລ້ວປະໂຣຫິດກໍເປ່ົາແກຂ້ຶນ ເມ່ືອປະຊາຊົນໄດ້ຍິນສຽງແກ ເຂົາກໍຮ້ອງໂຮ່ດ້ວຍສຽງດັງ ແລະກໍາແພງເມືອງກໍ
ເຈ່ືອນລົງ ທຸກໆຄົນກ ເໍຂ້ົາໄປໃນເມືອງ ແລະຍຶດເອົາທັນທີ  

21 ເຂົາໃຊ້ດາບຂ້າທັງຊາຍຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍ ຜູ້ເຖ້ົາຕລອດທັງງົວຄວາຍ ແກະແລະລ  ໍ
22 ແລ້ວໂຢຊວຍໄດ້ບອກຊາຍສອງຄົນຜູ້ເປັນສອດແນມວ່າ, ìໃຫພ້ວກເຈ້ົາເຂ້ົາໄປໃນເຮືອນຂອງຍິງໂສເພນີເພື່ອ

ນໍາເອົານາງພ້ອມທັງທຸກຄົນໃນເຮືອນຂອງນາງອອກມາຕາມທ່ີໄດ້ສັນຍາໄວ້î 
23 ດ່ັງນ້ັນ ຊາຍທັງສອງຈ່ຶງເຂ້ົາໄປໃນເຮືອນ ພາເອົານາງຣາຮາບພ້ອມດ້ວຍພ່ໍແມ່ອ້າຍນ້ອງ ແລະພວກອ່ືນໆທ່ີຢູ່

ໃນເຮືອນຂອງນາງອອກມາ ພາໄປອາໄສຢູ່ທາງນອກຄ້າຍພັກຂອງພວກອິສຣາເອນ  
24 ແລ້ວພວກອສິຣາເອນກໍຈູດເຜົາເມືອງ ແລະທຸກໆສ່ິງທີຢູ່ໃນເມືອງນ້ັນ ເວ້ັນໄວ້ແຕ່ເງິນຄໍາແລະເຄ່ືອງໃຊ້ທ່ີເປັນ

ທອງເຫລືອງ ຫລືເຫລັກທ່ີເຂົາເອົາໄວ້ໃນຫ ພໍຣະຄັງຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ 
25 ຍ້ອນນາງຣາຮາບໄດ້ເຊ່ືອງສອດແນມທັງສອງຄົນທ່ີໃຊ້ໄປຈອບເບ່ິງເມືອງເຢຣິໂກ ໂຢຊວຍຈ່ຶງໄດ້ຊ່ອຍຊີວິດ

ຂອງນາງພ້ອມທັງພ່ໍແມ່ອ້າຍນ້ອງ ເຊ້ືອສາຍຂອງນາງຣາຮາບກໍຢູ່ກັບອິສຣາເອນຈົນເຖິງທຸກວັນນ້ີ 
26 ຕ່ໍມາ ໂຢຊວຍໄດ້ເຕືອນຢ່າງຫນັກແຫນ້ນວ່າ, ìຖ້າຜູ້ນ່ຶງຜູ້ໃດຈະສ້າງເມືອງເຢຣິໂກນ້ີຂ້ຶນໃຫມ່ ຈ່ົງໃຫ້ຄວາມ

ສາບແຊ່ງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຕົກຖືກຜູ້ນ້ັນ ìໃຜກໍຕາມທ່ີລົງມືສ້າງເມືອງນ້ີ ຈະຕ້ອງເສັຽບຸດຊາຍກົກຂອງຕົນ 
ແລະຜູ້ທ່ີສ້າງຈະສ້າງປະຕູເມືອງນ້ີຈະເສັຽບຸດຊາຍຫລ້າຂອງຕົນî 

27 ດ່ັງນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງສະຖິດຢູ່ກັບໂຢຊວຍ ແລະຊ່ືສຽງຂອງທ່ານໄດ້ຊ່າລືໄປທ່ົວທັງປະເທດນ້ັນ 
 

7 ບາບຂອງອາຄານ  
Achan's Sin 

1 ແຕ່ຄົນອິສຣາເອນໄດ້ລະເມີດໃນເຣ່ືອງຂອງຕ້ອງຖວາຍນ້ັນ ເພາະອາຄານບຸດກາຣ໌ມ ີຜ  ູ້ເປັນບຸດຊັບດີ ຜູ້ເປັນ
ບຸດເຊຣາ ເຜ່ົາຢູດາ ໄດ້ນໍາຂອງຖວາຍບາງສ່ວນໄປເປັນຂອງຕົນ ແລະພຣະພິໂຣດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍພຸ່ງ
ຂ້ຶນຕ່ໍຄ ນົອິສຣາເອນ 

2 ຝ່າຍໂຢຊວຍໃຫ້ຄົນອອກຈາກເມືອງເຢຣິໂກໄປຍັງເມືອງອາອີ ຊຶງ່ຢູ່ໃກ້ເບັດອາເວນຂ້າງທິດຕາເວັນອອກຂອງ
ເມືອງເບັດເອນບອກເຂົາວ່າ, ìຈ່ົງຂ້ຶນໄປແລະສອດແນມເບ່ິງເມືອງນ້ັນî ຄົນເຫລ່ົານ້ັນກ ຂ້ຶໍນໄປ ແລະສອດແນມ
ເບ່ິງເມືອງອາອີ 

3 ແລະເຂົາກັບມາຣາຍງານແກ່ໂຢຊວຍວ່າ, ìບ່ໍຕ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນທັງຫມົດຂ້ຶນໄປ ໃຫ້ຈັກສອງສາມພັນຄົນຂ້ຶນ
ໄປຕີເມືອງອາອີກໍພໍ ບ່ໍຕ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນປີນຂ້ຶນໄປທ່ີນ້ັນເພາະເຂົາມີຄົນຫນ້ອຍî 

4 ເຫດສັນນ້ັນຈ່ຶງມີປະຊາຊນົຂ້ຶນໄປທ່ີນ້ັນພຽງສາມພັນຄົນ ແຕ່ຕ້ອງແຕກຫນີຈາກຊາວເມືອງອາອີ 
5 ຝ່າຍຊາວເມືອງອາອີກ ຂ້ໍາຟັນຄົນເຫລ່ົານ້ັນຕາຍປະມານສາມສິບຫົກຄົນ ໂດຍຂັບໄລ່ຄົນເຫລ່ົານ້ັນຈາກປະຕູ

ເມືອງໄປຍັງເຊບາຣິມ ຟັນເຂົາຕາມທາງລົງ ແລະຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນກໍແຫລກເຫລວໄປເຫມືອນນ້ໍາ 
6 ຝ່າຍໂຢຊວຍກໍຈີກເສ້ືອຜ້າຂອງຕົນຊົບຫນ້າລົງເຖິງດິນຫນ້າຫີບຄໍາສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈົນເຖິງເວລາ

ຄ່ໍາ ທັງທ່ານກັບພວກຜູ້ໃຫຍ່ຂອງຄົນອິສຣາເອນຕ່າງກ ເໍອົາຝຸ່ນຂ້ີດິນໃສ່ຫົວຂອງຕົນ 
7 ໂຢຊວຍກາບທນູວາ່, ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ດ້ວຍເຫດໃດພຣະອົງຈ່ຶງຊົງນ າໍຊົນຊາດນ້ີຂ້າມແມ່ນ້ໍາຈໍແດນມາ 

ເພ່ືອຈະມອບເຮົາທັງຫລາຍໄວ້ໃນມືຂອງຄົນອາໂມຣິດໃຫ້ທໍາລາຍເສັຽ ພວກຂ້າພຣະອົງມີຄວາມເສັຽດາຍທ່ີບ່ໍ
ພ ໍໃຈຢູ່ພຽງຟາກຕາເວັນອອກຂອງຈໍແດນ 

8 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂ້າພຣະອົງຈະທູນປະການໃດໄດ້ ເມ່ືອອິສຣາເອນຫັນຫລັງຫນີສັດຕຣູເສັຽແລ້ວ 



9 ເພາະວ່າຄົນການາອານກັບບັນດາຊາວເມືອງຄົງຈະໄດ້ຍິນ ແລ້ວຄົງຈະຍົກມາຕ້ັງລ້ອມພວກຂ້າພຣະອົງ ແລະ
ຕັດຊ່ື      ຂອງບັນດາຂ້າພຣະອົງເສັຽຈາກໂລກ ແລະພຣະອົງຈະຊົງກະທໍາປະການໃດ ເພ່ືອພຣະນາມອັນຍ່ິງ
ໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງî 

10 ຝ່າຍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວຕ່ໍໂຢຊວຍວ່າ, ìຈ່ົງລຸກຂ້ຶນເຖີດ ເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງຫມູບຫນ້າລົງດ່ັງນ້ີ 
11 ຄົນອິສຣາເອນໄດ້ກະທໍາບາບ ເຂົາໄດ້ລະເມ ີດຄໍາສັນຍາຊ່ຶງເຣົາໄດ້ສ່ັງເຂົາໄວ້ ເຂົາໄດ້ຍັກຍອກຂອງທ່ີຕ້ອງ

ຖວາຍ ເຂົາໄດ້ລັກ ແລະປິດບັງ ແລະໄດ້ເອົາຂອງຮວມໄວ້ກັບສ່ິງຂອງຂອງຕົນ 
12 ເຫດສັນນ້ັນຄົນອິສຣາເອນຈ່ຶງຢືນຢັດຕ່ໍສູ້ສັດຕຣູຂອງຕົນບ່ໍໄດ້ ໄດ້ຫັນຫລັງຫນີສັດຕຣູ ເພາະເຂົາກາຍເປັນສ່ິງທ່ີ

ຕ້ອງຖືກທໍາລາຍ ເຮົາຈະບ່ໍຢູ່ກັບເຈ້ົາທັງຫລາຍອີກຕ່ໍໄປ ເວ້ັນແຕ່ເຈ້ົາຈະທໍາລາຍສ່ິງຂອງທ່ີຕ້ອງຖວາຍເຫລ່ົາ
ນ້ັນເສັຽຈາກຖ້າມກາງພວກເຈ້ົາ 

13 ຈ່ົງລຸກຂ້ຶນຊໍາຣະປະຊາຊົນໃຫ້ບໍຣິສຸດ ແລະກ່າວວ່າ ìຈ່ົງຊໍາຮະຕົວເສັຽເພ່ືອມ້ືອ່ືນ ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະ
ເຈ້ົາຂອງຄົນ ອິສຣາເອນກ່າວເຊ່ັນນ້ີວ່າ ìໂອ ອິສຣາເອນເອີຍ ມີສ  ່ິງຂອງທ່ີຕ້ອງຖວາຍໃນຫມູພ່ວກເຈ້ົາ ເຈົ້າຈະ
ຢືນຢັດຕ່ໍສູ້ສັດຕຣູຂອງເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຈົນກວ່າເຈ້ົາຈະນໍາສ່ິງຂອງທ່ີຕ້ອງຖວາຍນ້ັນອອກເສັຽຈາກຫມູພ່ວກເຈ້ົາî 

14 ພຮຸ່ໍງເຊົາ້ເຈ້ົາທັງຫລາຍຈ່ົງເຂ້ົາມາທີລະເຜ່ົາ ເຜ່ົາໃດທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເລືອກຈັບໄວ້ກໍຕ້ອງເຂ້ົາມາທີລະຕະ
ກູນ  ຕະກູນໃດທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເລືອກຈັບໄວ້ກໍເຂ້ົາມາທີລະຄອບຄົວ ຄອບຄົວໃດທ່ີພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງ
ເລືອກຈັບໄວ້ກໃໍຫເ້ຂ້ົາມາທີລະຄົນ 

15 ຜູ້ໃດຖືກຈັບວ່າມີຂອງຕ້ອງຖວາຍ ກໍຕ້ອງຖືກເຜົາເສັຽດ້ວຍໄຟ ທັງຕົວເຂົາແລະສາຣະພັດທ່ີເປັນຂອງເຂົາ 
ເພາະເຂົາໄດ້ລະເມີດຄໍາສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ແລະເພາະເຂົາໄດ້ກະທໍາສ່ິງທ່ີຫນ້າອາຍໃນອິສຣາເອນî 

16 ໂຢຊວຍຈ່ຶງລຸກຂ້ຶນແຕ່ເດິກ ແລະນໍາຄົນອິສຣາເອນເຂ້ົາມາທີລະເຜ່ົາ ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເລືອກເຜ່ົາຢູດາ 
17 ຈ່ຶງນໍາຕະກູນໃນເຜ່ົາຢູດາເຂ້ົາມາ ແລະຕະກູນເຊຣາຖືກຊົງເລືອກ ແລ້ວຈ່ຶງນໍາຕະກູນເຊຣາມາທີລະຄົນ ແລະ

ຊັບດີຖືກຊົງເລືອກ 
18 ແລະນໍາຄອບຄົວຂອງທ່ານເຂ້ົາມາທ່ີລະຄົນ ແລະຄົນທ່ີຖືກຊງົເລືອກຄື ອາຄານບຸດກາຣ໌ມ ີຜູ້ເປັນບຸດຊັບດີ ຜູ້

ເປັນບຸດເຊຣາ ເຜ່ົາຢູດາ 
19 ຝ່າຍໂຢຊວຍຈ່ຶງກ່າວແກ່ອາຄານວ່າ, ìລູກເອີຍ ຈ່ົງຖວາຍສະງ່າຣາສ ແີດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາ

ເອນ ແລະຖວາຍສັຣເສີນແດ່ພຣະອົງ ຈ່ົງບອກເຮົາມາວ່າເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາສ່ິງໃດໄປ ຢ່າປິດບັງໄວ້ຈາກເຮົາເລີຍî 
20 ແລະອາຄານຕອບໂຢຊວຍວ່າ, ìເປັນຄວາມຈິງແລ້ວທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາບາບຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພຣະເຈ້ົາ

ຂອງອິສຣາເອນ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາຜິດດ່ັງນ້ີ 
21 ໃນຫມູຂ່ອງທ່ີຍຶດມາຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນເສ້ືອຄຸມງາມໂຕນ່ຶງຂອງເມືອງບາບີໂລນ (ຊີນາຣ໌) ກັບເງິນສອງຮ້ອຍເຊ

ເກລ ແລະທອງຄໍາແທ່ງນ່ຶງຫນັກຫ າ້ສິບເຊເກລ ຂ້າພະເຈ້ົາກໍໂລບຢາກໄດ້ຂອງເຫລ່ົານ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງເອົາມາ 
ເບ່ິງແມ,ຂອງເຫລ່ົານ້ັນເຊ່ືອງຢູ່ໃຕ້ດິນໃນເຕັນຂອງຂ້າພະເຈ້ົານ້ັນຢູ່ຂ້າງລຸ່ມî 

22 ຝ່າຍໂຢຊວຍກ ໃໍຫ້ຜູ້ສ່ົງຂ່າວອອກໄປ ແລະເຂົາທັງຫລາຍກໍແລ່ນໄປຫາເຕັນ ເບ່ິງແມ, ຂອງນ້ັນຝັງຢູ່ພາຍໃນ
ເຕັນຂອງເຂົາມີເງິນຢູ່ຂ້າງລຸ່ມ 

23 ເຂົາກໍເອົາອອກມາຈາກເຕັນນໍາໄປໃຫ້ໂຢຊວຍ ແລະຄົນອິສຣາເອນທັງປວງ ແລ້ວເຂົາກໍວາງຂອງເຫລ່ົານ້ັນລົງ
ຕໍ່ພຣະພັກ ພຣະຜູເ້ປັນເຈົ້າ 

24 ໂຢຊວຍກັບບ ນັດາຄົນອິສຣາເອນຈ່ຶງພາອາຄານບຸດເຊຣາ ພ້ອມກັບເງິນ ເສ້ືອຄຸມໂຕນ້ັນ ແລະທອງແທ່ງນ້ັນ 
ທັງບຸດຊາຍຍິງຂອງເຂົາ ທັງງົວ ລໍ ແບ້ແກະ ແລະເຕັນຂອງເຂົາທຸກສ່ິງທ່ີເຂາົມຢູ່ີ ແລະນໍາຄົນກັບຂອງທັງຫມດົ
ຂ້ຶນໄປຍັງຫຸບເຂົາ ອາໂຄຣ໌ 



25 ແລະໂຢຊວຍກ່າວວາ່, ìເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງນໍາຄວາມເດືອດຮ້ອນມາໃຫ້ເຮົາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງນໍາຄວາມເດືອດ
ຮ້ອນມາເຖິງເຈ້ົາໃນວັນນ້ີî ແລະບັນດາຄົນອິສຣາເອນກໍເອົາຫີນແກວ່ງໃສ່ເຂົາໃຫ້ຕາຍ ເຜົາເຂົາທັງຫລາຍ
ດ້ວຍໄຟ ແລະແກວ່ງເຂົາດ້ວຍກ້ອນຫີນ 

26 ແລ້ວເອົາຫີນຖົມກອງທັບເຂົາໄວ້ເປັນກອງໃຫຍ່ຢູ່ຈົນທຸກວັນນ້ີ ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ ຊົໍງຫັນກັບຄືນຈາກພຣະ
ພໂິຣດອັນແຮງກ້າຂອງພຣະອ ົງ ເພາະສະນ້ັນຈົນເຖິງທຸກວັນນ້ີເຂົາຍັງເອ້ີນທ່ີນ້ັນວ່າຮ່ອມພູ ອາໂຄຣ໌ 

 

8 ການເຂົາ້ຍດຶແລະການທໍາລາຍເມອືງອາອ ີ 
 Ai Captured by a Stratagem and Destroyed 

1 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວກັບໂຢຊວຍວ່າ, ìຢ່າຢ້ານ ຫລືທໍຖ້ອຍເລີຍ ຈ່ົງນໍາທະຫານທັງຫມົດໄປກັບເຈ້ົາ ລຸກຂ້ຶນໄປ
ຍັງເມືອງອາອີເຖີດ ເຣົາໄດ້ມອບກະສັດເມືອງອາອີໄວ້ໃນມືເຈ້ົາແລ້ວ ພ້ອມທັງປະຊາຊົນຂອງເຂົາ ເມືອງຂອງ
ເຂົາແລະແຜ່ນດິນຂອງເຂົາດ້ວຍຂອງເຂົາດ້ວຍ 

2 ເຈ້ົາຈ່ົງກະທໍາແກ່ເມືອງອາອີ ແລະກະສັດຂອງເມືອງນ້ັນເຊ່ັນດຽວກັບທ່ີເຈ້ົ າ່ກະທໍາກັບເມືອງເຢຣິໂກ ແລະກະ
ສັດຂອງເມືອງນ້ັນ ແຕ່ສ່ິງຂອງແລະສັດທ່ີຍຶດມານ້ັນຕົກເປັນຂອງເຈ້ົາໄດ້ ຈ່ົງຕຽມໂຈມຕີເມືອງທາງດ້ານຫລັງ 
ໂດຍບ່ໍໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ຕົວ 

3 ໂຢຊວຍຈ່ຶງລຸກຂ້ຶນພ້ອມກັບທະຫານໄປຍັງເມືອງອາອີ ແລະໂຢຊວຍໄດ້ຄັດເລືອກທະຫານເອກ ທະຫານສາມ
ຫມື່ນຄນົໃຫຍົ້ກໄປໃນເວລາກາງຄືນ 

4 ແລະທ່ານສ່ັງເຂົາວ່າ, ìເບ່ິງແມ໋, ທ່ານຈ່ົງຊຸ່ມຢ  ູ່ຂ້າງຫລັງເມືອງ ຢ່າໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກເມືອງຫລາຍ ແລະໃຫ້ຕຽມ
ຕົວໄວພ້້ອມທຸກຄົນ 

5 ສ່ວນຕົວເຮົາແລະປະຊາຊົນທັງຫມົດທ່ີຢູ່ກັບເຮົາຈະເຂ້ົາໄປເຖິງຕົວເມືອງ ແລະເມ່ືອເຂົາອອກມາຕ່ໍສູ້ເຮົາຢ່າງ
ຄາວກ່ອນ ເຮົາກ ໍຈະຖອຍຫນີຈາກເຂົາ 

6 ເຂົາຈະຕາມເຮົາອອກມາ ຈົນເຮົາຈະໄດ້ລ້ໍເຂົາໃຫ້ອອກມາຫ່າງຈາກຕົວເມືອງເພາະເຂົາຈະເວ້ົາວ່າ ìເຂາົທັງ
ຫລາຍກໍາລັງຫນີຈາກເຮົາຢ່າງຄາວກ່ອນî ສະນ້ັນເຮົາຈະຫນີເຂົາເລ້ືອຍມາ 

7 ແລ້ວທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງລຸກຈາກທ່ີຊຸ່ມລ້ີໂຕເຂ້ົາຍຶດເມືອງນ້ັນໄວ້ ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານຈະ
ຊົງມອບເມືອງນ້ັນໄວ້ໃນມທ່ືານແລ້ວ 

8 ແລະເມ່ືອທ່ານທັງຫລາຍເຂ້ົາຍຶດເມືອງໄດ້ແລ້ວ ທ່ານຈ່ົງຈູດໄຟເຜົາເມືອງເສັຽ ຈ່ົງກະທໍາຕາມທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ
ໄດ້ສ່ັງໄວ້ ເບ່ິງດູ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງທ່ານໄວ້ແລ້ວî 

9 ແລ້ວໂຢຊວຍກ ໍໃຫເ້ຂົາໄປ ເຂົາກ ອໍອກໄປຍັງທ່ີຊຸມ່ຢູ່ລະຫວ່າງເບັດເອນກັບເມືອງອາອີ ທາງທິດຕາເວັນຕົກ
ຂອງເມືອງອາອີ ແຕ່ຄືນວັນນ້ັນໂຢຊວຍນອນຄ້າງຢູ່ກັບປະຊາຊົນ 

10 ໂຢຊວຍຕ່ືນຂ້ຶນແຕ່ເດ ກິກໍອອກກວດພົນ ແລ້ວຂ້ຶນໄປພ້ອມກັບພວກຜູ້ໃຫຍ່ຂອງອິສຣາເອນນໍາຫນ້າພົນໄປ
ເມືອງອາອີ 

11 ທະຫານທີຢູ່່ນໍາທ່ານທຸກຄົນກ ຂ້ຶໍນໄປແລ້ວບຸກໃກ້ຕົວເມືອງເຂ້ົາໄປ ແລະຕ້ັງຄ້າຍຢູ່ດ້ານເຫນືອຂອງເມືອງອາອີ 
ມຫ້ີວຍຂ້ັນລະຫວ່າງເຂົາກັບເມືອງອາອີ 

12 ແລະທ່ານຈັດຄົນປະມານຫ້າພັນຄົນ ໃຫ້ເຂົາແອບຊຸ່ມຢູ່ລະຫວ່າງເມືອງເບັດເອນກັບເມືອງອາອີທາງທິດຕາ
ເວັນຕົກຂອງຕົວເມືອງ 

13 ດ່ັງນ້ັນເຂົາທັງຫລາຍກໍວາງກໍາລັງຮົບໃຫ້ກອງຫລວງຢູ່ດ້ານເຫນືອຂອງເມືອງ ແລະກອງລະວັງຫລ ງັຢູ່ດ້ານຕາ
ເວັນຕົກຂອງເມືອງ ໃນຄືນວັນນ້ັນໂຢຊວຍນອນຢູ່ໃນຮ່ອມພ ູ



14 ເມ່ືອກະສັດເມືອງອາອີເຫັນດ່ັງນ້ັນ ຊາວເມືອງກໍລຸກຂ້ຶນແຕ່ເດິກອອກໄປສູ້ຮົບກັບອິສຣາເອນໃນທ່ີປະທະກັນ
ຫນ້າອາຣາບາ ທັງທ່ານແລະປະຊາຊນົທັງຫມດົຂອງທ່ານ ແຕ່ທ່ານບ່ໍຮູ້ວ່າມີກອງຊຸ່ມຄອຍຢູ່ຕ່ໍສູ້ທ່ານຂ້າງຫລັງ
ເມືອງ 

15 ໂຢຊວຍຈ່ຶງເຮັດເປັນຜ່າຍແພ້ຝີມຂືອງເຂົາແລ້ວຫນີໄປຍັງຖ່ິນກັນດານ 
16 ຄົນໃນເມືອງທັງຫມົດກ ຖືໍກເອ້ີນໃຫ້ຕາມອອກໄປ ເມ່ືອເຂົາໄລ່ຕາມໂຢຊວຍໄປນ້ັນເຂົາກໍອອກຫ່າງຈາກ

ເມືອງໄປທ ຸກທີ 
17 ບໍ່ມຊີາຍຈັກຄົນນ່ຶງທ່ີເຫລືອຢູ່ໃນເມືອງອາອີ ຫລືເມືອງເບັດເອນ ທ່ີບ່ໍໄດ້ອອກໄປໄລ່ຕິດຕາມອິສຣາເອນ ເຂົາ

ປ່ອຍໃຫ້ເມືອງເປີດຢູ່ໄລ່ຕາມອິສຣາເອນໄປ 
18 ແລ້ວພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງໂຢຊວຍວ່າ, ìຈ່ົງຍ່ືນຫອກຊ່ຶງຢູ່ໃນມືຂອງເຈ້ົາອອກຕົງໄປຍັງເມືອງອາອີ ເພາະເຮົາ

ຈະມອບເມືອງນ້ັນໄວ້ໃນມືຂອງເຈ້ົາî ແລ້ວໂຢຊວຍກໍຍ່ືນຫອກຊ່ຶງຢ ູ ່ໃນມືອອກໄປຍັງເມືອງນ້ັນ 
19 ທະຫານທີຊຸ່່ມຢູ່ກໍລຸກອອກຈາກບ່ອນລ້ີໂຕຢ່າງໄວ ພໍໂຢຊວຍຍ່ືນມືຂອງທ່ານອອກ ທະຫານກໍແລ່ນຕົງເຂ້ົາໄປ

ຍັງເມືອງແລະຍຶດເມືອງໄວ້ ແລ້ວເຂົາກ ຮິໍບຈູດໄຟເຜົາເມືອງ 
20 ເມ່ືອຊາວເມືອງອາອີຫລຽວຫລັງມາເບ່ິງ ເບ່ິງແມ, ຄວັນໄຟທີໄ່ຫມເ້ມືອງພ  ຸ່ງຂ້ຶນໄປຍັງທ້ອງຟ້າ ເຂົາກ ຫໍມດົກໍາ

ລັງທ່ີຈະຫນີໄປທາງນ້ີຫລືຫນີໄປທາງນ້ັນ ເພາະວ່າປະຊາຊົນທ່ີຫນີໄປທາງຖ່ິນກັນດານຫັນກັບມາຕ່ໍສູ້ກັບຜູ້ທ່ີ
ໄລ່ຕິດຕາມ 

21 ເມ່ືອໂຢຊວຍກັບບັນດາອິສຣາເອນເຫັນວ່າກອງຊຸ່ມຍຶດເມືອງໄດ້ແລ້ວ ແລະຄວັນໄຟທີໄ່ຫມເ້ມືອງພຸ່ງຂ້ຶນ ເຂົາ
ກໍຫັນກັບຄືນມາໂຈມຕີຊາວເມືອງອາອີ 

22 ຄົນອ່ືນໆກໍອອກມາຈາກເມືອງສູ້ຮົບກັບເຂົາ ກະທໍາໃຫ້ເຂົາຢູ່ລະຫວ່າງກາງອິສຣາເອນ ຜູ້ຢູ່ຂ້າງນ້ີແລະຂ້າງນ້ັນ 
ແລະຄົນອິສຣາເອນກໍໂຈມຕີເຂົາຈົນບ່ໍມີຈັກຄົນນ່ຶງລອດຊີວິດຫລືຫນີໄປໄດ້ 

23 ແຕ່ກະສັດເມືອງອາອີຍັງມີຊວິີດຢູ່ ໄດ້ຖືກຈັບແລະຄຸມຕົວມາຫາໂຢຊວຍ 
24 ເມ່ືອອິສຣາເອນໄລ່ຂ້າຟັນຊາວເມືອງອາອີໃນທ່ົງໃນຖ່ິນກັນດານທ່ີເຂົາໄລ່ຕາມໄປນ້ັນ ແລະຄົນເຫລ່ົານ້ັນລ້ົມ

ຕາຍຫມົດດ້ວຍດາບຈົນສຸດທ້າຍບັນດາຄົນອິສຣາເອນກໍກັບເຂ້ົາເມືອງອາອີໂຈມຕີຄົນໃນເມືອງດ້ວຍຄົມດາບ 
25 ຄົນທ່ີລ້ົມຕາຍທັງຫມດົວັນນ້ັນທັງຊາຍແລະຍິງຈໍານວນຫມ່ືນສອງພັນຄົນ ຄືຊາວເມືອງອາອີທັງຫມດົ 
26 ເພາະໂຢຊວຍບ່ໍໄດ້ຫົດມທ່ີືຖືຫອກຍ່ືນຢູ່ນ້ັນ ຈົນກວ່າຈະໄດ້ເຜົາຜານຊາວເມືອງອາອີພິນາດສ້ິນ 
27 ແຕ່ຄົນອິສຣາເອນໄດ້ຍຶດເອົາຝູງສັດ ແລະສ່ິງຂອງຂອງເມືອງນ້ັນມາເປັນຂອງຕົນ ຕາມພຣະທັມຂອງພຣະຜູ້

ເປັນເຈົ້າ ຊຶ່ງຊົງບັນຊາໄວກັ້ບໂຢຊວຍ 
28 ດ່ັງນ້ີແຫລະໂຢຊວຍຈ່ຶງຜານເມືອງອາອີເສັຽ ກະທໍາໃຫ້ເປັນກອງເມືອງຮ້າງຢູ່ເປັນນິດຈົນເຖິງທຸກວັນນ້ີ 
29 ແລະທ່ານແຂວນກະສັດເມືອງອາອີໄວ້ທີຕ້ົ່ນໄມ້ຈົນເຖິງເວລາຄ່ໍາ ເມ່ືອດວງອາທິດຕົກໂຢຊວຍຈ່ຶງສ່ັງ ແລະເຂົາ

ກໍປົດສົບລົງຈາກຕ້ົນໄມ້ນໍາໄປຖິ້ມໄວທ່ີ້ທາງເຂ້ົາປະຕູເມ ອືງ ແລ້ວເອົາຫີນຖົມທັບໄວທ່ີ້ທາງເຂ້ົາປະຕູເມືອງ 
ແລ້ວເອົາຫີນຖົມທັບໄວ້ 
ກອງໃຫຍ່ຊ່ຶງຍັງຢູ່ຈົນເຖິງທຸກວັນນ້ີ 
ຂຽນທມັບນັຍດັທີພ່ເູອບານ 
Joshua Renews the Covenant 
(ພບຍ 27:4-5) 

30 ແລ້ວໂຢຊວຍໄດ້ສ້າງແທ່ນບູຊາໃນພູເອບານຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນ 



31 ດ່ັງທ່ີໂມເຊຜູ້ຮັບໃຊຂ້ອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາສ່ັງປະຊາຊົນອິສຣາເອນ ຕາມທ່ີຈາຣຶກໄວ້ໃນຫນັງສືທັມບັນຍັດຂອງ
ໂມເຊວ່າ ìແທ່ນບູຊາທໍາດ້ວຍຫີນບ່ໍໄດ້ຕົກແຕ່ງ ຊ່ຶງບ່ໍມີຜູ້ໃດໃຊ້ເຄ່ືອງມືເຫລັກຖືກຕ້ອງເລີຍî ແລ້ວເຂົາກໍຖວາຍ
ເຄ່ືອງເຜົາບູຊາແດ່   ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເທິງແທ່ນນ້ັນ ແລະຖວາຍສານຕິບູຊາ 

32 ໃນທີນ້ັ່ນທ່ານຂຽນທັມບັນຍັດຂອງໂມເຊເທິງຫີນຕ່ໍຫນ້າປະຊາຊົນອິສຣາເອນ ຊ່ຶງເປັນສ່ິງທ່ີໂມເຊໄດ້ຂຽນໄວ້ 
33 ຄົນອິສຣາເອນທັງຫມດົ ທັງຄົນຕ່າງດ້າວແລະຄົນທ່ີເກີດໃນອິສຣາເອນ ພ້ອມທັງຜູ້ໃຫຍ່ ເຈ້ົາຫນ້າທ່ີແລະຜູ້ພິ

ພາກສາຢືນຢູ່ທັງສອງຂ້າງຂອງຫີບຕ່ໍຫນ້າຄົນເລວີທ່ີເປັນປະໂຣຫດິຜູ້ທ່ີຫາມຫີບຄໍາສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
ເຄ່ິງນ່ຶງຢືນຢູ່ຂ້າງຫນ້າພູເຂົາເກຣີຊີມ ອີກເຄ່ິງນ່ຶງຂ້າງພູເຂົາເອບານ ດ່ັງທ່ີໂມເຊຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ
ໄດ້ສ່ັງໄວ້ໃນຄ້ັງແຣກໃຫ້ເຂົາທັງຫລາຍອວຍພອນແກ່ຄົນອິສຣາເອນ 

34 ພາຍຫລັງທ່ານຈ່ຶງອ່ານຖ້ອຍຄໍາໃນທັມບັນຍັດເປັນຄໍາອວຍພອນແລະຄໍາສາບແຊ່ງຕາມທີມ່ຈີາຣຶກໄວໃ້ນຫນັງ
ສືທັມບັນຍັດທຸກປະການ 

35 ບໍ່ມຄໍີາຊ່ຶງໂມເຊໄດ້ສ່ັງໄວ້ຈັກຄໍາດຽວທ່ີໂຢຊວຍບ່ໍໄດ້ອ່ານຕ່ໍຫນ້າປະຊຸມຊົນອິສຣາເອນ ຜູ້ຍິງກັບເດັກນ້ອຍ 
ແລະຄົນຕ່າງດ້າວຢູ່ໃນຫມູພ່ວກເຂົາ 

 

9 ກນົອບຸາຍຂອງຊາວກເີບໂອນ  
 The Gibeonites Save Themselves by Trickery 

1 ເມ່ືອກະສັດທ່ີຢູ່ຟາກຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນ້ໍາຈໍແດນ ຄືທ່ີຢູ່ໃນແດນພູດອຍ ແລະໃນທ່ີເນີນພູ ແລະຕາມທ່ົງຮາບ
ພຽງ ແລະຕາມຝ່ັງທະເລເມດິເຕຣາເນທາງເຫນືອຈົນເຖິງເລບານອນ ເປັນຊາວຮິດຕີ ຊາວອາໂມຣດິ ຊາວກາ
ນາອານ ຊາວເປຣີສຊ ີຊາວຮີວີ ແລະຊາວເຢບຸສໄດ້ຍິນຂ່າວນ້ີ 

2 ຈ່ຶງພ້ອມໃຈຮ່ວມກໍາລັງກັນຈະຕ່ໍສູ້ໂຢຊວຍ ແລະອິສຣາເອນ 
3 ແຕ່ເມ່ືອຊາວກິເບໂອນໄດ້ຍິນຂ່າວການຊ່ຶງໂຢຊວຍກະທໍາແກ່ເມືອງເຢຣິໂກ ແລະເມືອງອາອີ 
4 ຝ່າຍເຂົາຈ່ຶງທໍາຢ່າງສລາດ ທໍາເປັນທູດ ເອົາກະສອບຂາດໆບັນທຸກເທິງລໍຂອງເຂົາ ກັບຖົງຫນັງທ່ີເກ່ົາຂາດ 

ແລະປະໄວ້   ບ ັນຈຸເຫລ້ົາອະງຸ່ນ 
5 ສວມເກີບເກ່ົາແລະປະໄວ້ ແລະສວມເສ້ືອຜ້າເກ່ົາ ສ່ວນສະບ່ຽງອາຫານກໍແຫ້ງທ່ີຕົກໂມະ 
6 ເຂົາເດີນທາງມາຫາໂຢຊວຍທ່ີຄ້າຍໃນເມືອງກິນການ ກ່າວແກ່ທ່ານແລະຄົນອິສຣາເອນວ່າ, ìພວກຂ້າພະເຈ້ົາ

ມາຈາກປະເທດທ່ີຫ່າງໄກ ຂ ທໍໍາຂ້ໍຕົກລົງກັບພວກຂ້າພະເຈ້ົາເຖີດî 
7 ແຕ່ຄົນອິສຣາເອນກ່າວແກ່ຄົນຮີວີເຫລ່ົານ້ັນວ່າ, ìເຈ້ົາອາສ ຍັໃນຫມູພ່ວກເຮົາ ເຮົາຈະທາໍຂ້ໍຕົກລົງກັບເຈ້ົາໄດ້

ຢ່າງໃດî 
8 ເຂົາກ່າວແກ່ໂຢຊວຍວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາທັງຫລາຍເປັນຜູ້ຮັບໃຊຂ້ອງທ່ານî ແລະໂຢຊວຍກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ, ìພວກ

ເຈ້ົາເປັນໃຜກັນ ແລະມາຈາກທ່ີໃດî 
9 ເຂົາຕອບທ່ານວ່າ, ìເນ່ືອງດ້ວຍພຣະນາມແຫ່ງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຂອງພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານ ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງທ່ານມາ

ຈາກປະເທດທ່ີໄກຫລາຍ ເຮົາໄດ້ຊາບເຖິງກິດຕິສັບຂອງພຣະອົງແລະເຖິງບັນດາພຣະຣາຊກິຈທ່ີພຣະອົງຊງົ
ກະທໍາໃນເອຢິບ 

10 ແລະໄດ້ຊາບເຖິງບັນດາສ່ິງທ່ີພຣະອົງຊົງກະທໍາຕ່ໍກະສັດຄົນອາໂມຣິດທ ງັສອງພຣະອົງຜູ້ຢູ່ທາງຟາກຕາເວັນ
ອອກຂອງແມ່ນ້ໍາຈໍແດນ ຄືຊໂີຮນກະສັດເມືອງເຣສໂບນ ແລະໂອກກະສັດເມືອງບາຊານຜູ້ຢູ່ທີອັ່ສຕາໂຣທ 

11 ດ້ວຍເຫດນ້ີ ພວກຜູ້ໃຫຍ່ ແລະຊາວເມືອງທັງຫລາຍຂອງເມືອງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ກ່າວແກ່ພວກຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ ìຈົ່ງ
ເອົາສະບຽງສໍາລັບເດີນທາງໄປຫາພວກເຂົາຮຽນເຂົາວ່າ ìພວກຂ້າພະເຈ້ົາທັງຫລາຍເປັນຜູ້ຣັບໃຊ້ຂອງທ່ານ ຂໍ
ທໍາຂ້ໍຕົກລົງກັບພວກຂ້າພະເຈ້ົາເຖີດî 



12 ເຂ້ົາຈ່ີຂອງພວກຂ້າພະເຈ້ົານ້ີໃນວັນທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາອອກມາຫາທ່ານ ຂ້າພະເຈ້ົາເອົາອອກຈາກບ້ານຍັງຮ້ອນໆຢູ່
ເພື່ອໃຊເ້ປັນອາຫານຮັບປະທານຕາມທາງ ແຕ່ບັດນ້ີ ເບ່ິງແມ, ແຫ້ງແລະເປັນໂມະຂ້ຶນແລ້ວ 

13 ຖົງນ້ີເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາເຕີມເຫລ້ົາອະງຸ່ນກ ຍັໍງໃຫມ່ຢູ່ ແຕ່ເບ່ິງແມ, ມັນຂາດອອກ ເສ້ືອຜ້າແລະເກີບຂອງຂ້າພະ
ເຈ້ົາກ ເໍກ່ົາ ເພາະຫົນທາງໄກຫລາຍî 

14 ຝ່າຍຄົນເຫລ່ົານ້ັນກໍຮັບສະບຽງຂອງເຂົາ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ທູນຂໍການແນະນໍາຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
15 ແລະໂຢຊວຍກໍທໍາສັນຕິພາບກັບເຂົາ ແລະນໍາຂ້ໍຕົກລົງກັບເຂົາໃຫໄ້ວຊ້ວິີດພວກເຂົາ ແລະບັນດາຜູ້ນໍາຂອງຊຸມ

ນຸມຊົນກໍສາບານຕ່ໍເຂົາ 
16 ເມ່ືອໄດ້ຂ້ໍຕົກລົງກັບເຂົາລ່ວງໄດ້ມາສາມວັນ ກໍໄດ້ຍິນວ່າພວກເຫລ່ົານ້ັນເປ ນັຊາວເມືອງຢູ່ໃນຫມູ່ພວກຕົນ 
17 ຄົນອິສຣາເອນກໍອອກໄປເຖິງເມືອງຂອງເຂົາໃນວັນທີສາມ ເມືອງຂອງເຂົານ້ັນຄືເມືອງກີເບໂອນ ເຄຟີຣາ ເບເອີ

ໂອທ ແລະກິຣີອາດເຢອາຣີມ 
18 ແຕ່ຄົນອິສຣາເອນບ່ໍໄດ້ຂ້າເຂົາ ເພາະວ່າບັນດາຜູ້ນໍາຂອງຊຸມນຸມຊົນໄດ້ສາບານຕ່ໍເຂົາໃນພຣະນາມພຣະຜູ້ເປ

 ັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນແລ້ວຊຸມນຸມຊົນກໍຈ່ົມຕ່ໍວ່າພວກຜູ້ນໍາ 
19 ແຕ່ບັນດາຜູ້ນໍາໄດ້ກ່າວແກ່ຊຸມນຸມຊົນທັງປວງວ່າ, ìເຮົາໄດ້ສາບາານຕ່ໍເຂົາໃນພຣະນາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະ

ເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນ ເຫດສະນ້ີເຮົາຈະແຕະຕ້ອງເຂົາບ່ໍໄດ້ 
20 ເຣົາຕ້ອງກະທໍາແກ່ເຂົາຢ່າງນ້ັນໂດຍໃຫ້ເຂົາມີຊີວດິຢູ່ໄດ້ ຢ້ານວ່າພຣະພິໂຣດຈະຕົກລົງເຫນືອເຣົາ ຕາມຄໍາສາ

ບານຊ່ຶງເຮົາໄດ້ສາບານແກ່ເຂົານ້ັນî 
21 ແລະຜູ້ນໍາກໍກ່າວແກ່ເຂົາທັງຫລາຍວ່າ, ìໃຫເ້ຂາົມຊີວິີດຢູ່ເຖີດî ເຫດສັນນ້ັນເຂົາຈ່ຶງເປັນຄົນຕັດຟືນແລະເປັນ

ຄົນຕັກນ້ໍາໃຫ້ຊຸມນຸມຊົນ ດ່ັງທ່ີຜູ້ນໍາໄດ້ບອກເຂົາໄວ້ແລ້ວ 
22 ໂຢຊວຍຈ່ຶງເອ້ີນຄົນເຫລ່ົານ້ັນມາ ແລະທ່ານກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ, ìເຫດໃດເຈ້ົາທັງຫລາຍຈ່ຶງຫລອກລວງເຣົາໂດຍ

ກ່າວວ່າ ìຂ້າພະເຈ້ົາທັງຫລາຍຢູ່ຫ່າງໄກຈາກທ່ານຫລາຍî ໃນເມ່ືອເຈ້ົາທັງຫລາຍຢູ່ຖ້າມກາງເຣົາ 
23 ເຈ້ົາທັງຫລາຍຕ້ອງຮັບຄໍາສາບແຊ່ງ ແລະພວກເຈ້ົາຈະບ່ໍຂາດທ່ີຕ້ອງເປັນທາດຢູ່ ເປັນຄົນຕັດຟືນ ແລະເປັນຄົນ

ຕັກນ້ໍາສໍາລັບພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຂອງເຮົາî 
24 ເຂົາທັງຫລາຍຕອບໂຢຊວຍວ່າ, ìເພາະເຂົາໄດ້ບອກຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງທ່ານຢ່າງແນ່ນອນວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະ

ເຈ້ົາຂອງທ່ານໄດ້ສ່ັງໂມເຊຜູ້ຣັບໃຊຂ້ອງພຣະອົງໃຫ້ມອບແຜ່ນດິນນ້ີທັງຫມດົແກ່ທ່ານ ແລະໃຫ້ທໍາລາຍຊາວ
ແຜ່ນດິນໃຫ້ພົ້ົນ້ຫນ ້າທ່ານ ເຫດສະນ້ັນຂ້າພະເຈ້ົາທັງຫລາຍກ ວິໍຕົກຢ້ານທ່ານທັງຫລາຍຈະທໍາອັນຕະຣາຍແກ່
ຊວິີດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ພວກຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງກະທໍາຢ່າງນ້ີî 

25 ເບ່ິງແມ໋, ບັດນ້ີຂ້າພະເຈ້ົາທັງຫລາຍຢູ່ໃນກໍາມືຂອງທ່ານ ຈ່ົງກະທໍາແກ່ຂ້າພະເຈ້ົາທັງຫລາຍຕາມທ່ີທ່ານເຫັນ
ສົມຄວນເຖີດî 

26 ໂຢຊວຍຈ່ຶງກະທໍາເຊ່ັນນ້ັນ ຄືໃຫ້ເຂົາລອດຈາກມືຄົນອິສຣາເອນ ບ່ໍໃຫປ້ະຫານຊວິີດເຂົາເສັຽ 
27 ໃນວັນນ້ັນໂຢຊວຍຕ້ັງເຂົາໃຫ້ເປັນຄົນຕັດຟືນ ແລະຄົນຕັກນ້ໍາສໍາລັບອິສຣາເອນ ແລະສໍາລັບແທ່ນບູຊາຂອງພ

ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາສືບມາຈົນເຖິງທຸກວັນນ້ີຊ່ຶງຢູ່ໃນສະຖານທ່ີຊ່ຶງພຣະອົງຊົງເລືອກ 
 

10 ຊາວອາໂມຣດິເສຽັໄຊ  
 The Sun Stands Still 

1 ອາໂດນີເຊເດກ ເຈ້ົາຊີວິດກຸງເຢຣຊູາເລັມໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າ ໂຢຊວຍຍຶດ ແລະທໍາລາຍເມືອງອາອີ ພ້ອມທັງຂ້າ
ເຈ້ົາຊີວິດໃນເມືອງນ້ັນເຫມືອນດ່ັງໄດ້ທໍາລາຍເມືອງເຢຣິໂກແລ້ວ ທັງໄດ້ຍິນວ່າຊາວກິເບໂອນກ ທໍໍາສັນຍາສັນຕິ
ພາບແລະຮ່ວມມືກັບຄົນອິສຣາເອນ 



2 ດ້ວຍເຫດນ້ີ ປະຊາຊນົໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມຈ່ຶງພາກັນຢ້ານຫລາຍ ເພາະເມືອງກິເບໂອນເປັນເມືອງໃຫຍ່ເທ່ົາກັບ
ມະຫານະຄອນເມືອງນ່ຶງ ແລະໃຫຍ່ກວ່າເມືອງອາອີອີກ ພອ້ມທັງທະຫານກ ເໍປັນຄົນເກ່ັງກ້າ 

3 ດ່ັງນ້ັນ ເຈ້ົາຊີວິດອາໂດນີເຊເດກຈ່ຶງສ່ົງຄົນໄປບອກ ໂຮຣາມເຈ້ົາຊີວດິເມືອງເຮໂບຣນ ປີຣາມ ເຈົາ້ຊວິີດຢາຣມ໌ູ
ທ ຢາຟອີາ ເຈ້ົາຊີວິດລາຄິສ ແລະເດບ ຣ໌ີ ເຈ້ົາຊີວິດເອກໂລນ ໂດຍບອກວ່າ  

4 ìຂໃໍຫມ້າຊອ່ຍຂ້າພະເຈ້ົາຕີເອົາເມືອງກິເບໂອນແດ່ ເພາະວ່າປະຊາຊນົໃນເມືອງນ້ີໄດ້ທໍາສັນຍາສັນຕິພາບກັບ
ໂຢຊວຍ ແລະພວກອິສຣາເອນແລ້ວî 

5 ຝ່າຍເຈ້ົາຊີວິດຂອງພວກອາໂມຣິດທັງຫ້າອົງນ້ີ ຄືເຈ້ົາເມືອງກຸງເຢຣູຊາເລັມ ເຈ້ົາເມືອງເຮໂບຣນ ເຈ້ົາເມືອງຢາ
ຣ໌ມທູ ເຈ້ົາເມືອງລາຄິສ ເຈ້ົາເມືອງເອກໂລນ ໄດ້ພ້ອມພາກ ນັຍົກກອງທັບມາອ້ອມ ແລະເຂ້ົາໂຈມຕີເມືອງກິເບ
ໂອນ 

6 ໃນເວລານ້ັນ ຊາວກິເບໂອນກ ຟ້ໍາວສ່ົງຄົນໄປຫາໂຢຊວຍຊ່ຶງໃນຄ້າຍທ່ີກິນການ ໂດຍບອກວ່າ ìຈົ່ງຟ້າວມາ
ຊ່ອຍພວກຂ້າພະເຈ້ົາໃຫພ້ົ້ົ້ນການນ້ີ ເພາະວ່າເຈ້ົາຊີວິດຂອງພວກອາໂມຣິດທັງຫມດົ ຊຶງ່ຢູ ເ່ທິງພູຂອງປະເທດນ້ີ
ໄດ້ພາກັນຍົກກອງທັບມາຕ່ໍສູ້ພວກຂ້າພະເຈ້ົາ ຂ ຢ່ໍາປະຖ້ິມພວກຂ້າພະເຈ້ົາຖ້ອນî 

7 ໂຢຊວຍພ້ອມທັງກອງທັບກ ໍພາກັນອອກຈາກ ກິນການ 
8 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວແກ່ໂຢຊວຍວ່າ, ìຢ່າຢ້ານເຂົາ ເພາະວ່າເຮົາໄດ້ມອບພວກເຂົາໄວ້ໃນມືຂອງເຈ້ົາແລ້ວ 

ບໍ່ມຜູ້ີໃດຈະສາມາດຕ່ໍສູ້ເຈ້ົາໄດ້î 
9 ຫລັງຈາກນ້ັນ ໂຢຊວຍກໍເຄ່ືອນທັບອອກໄປຈາກກິນການ ໂດຍເດີນທາງຕລອດທັງຄືນ ແລະເຂ້ົາບຸກໂຈມຕີ

ພວກເຂາົທັນທີ 
10 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍຊົງທໍາໃຫ້ພວກເຂົາແຕກຕ່ືນກະຈັດກະຈາຍຕ່ໍຫນ້າກອງທັບຂອງພວກອິສຣາເອນ ຝ່າຍພວກ

ອິສຣາເອນກ ຂ້ໍາເຂົາເປັນຈໍານວນຫລວງຫລາຍຢູ່ທ່ີເມືອງກິເບໂອນ ແລະໄລ່ຕິດຕາມພວກທ່ີຍັງເຫລືອລົງຈາກ
ພທ່ີູເມືອງເບັດໂຮໂຣນ ແລ້ວໄລ່ຕິດຕາມເຂົາໄປຈົນເຖິງເມືອງອາເຊກາ ແລະເມືອງມັກເກດາ 

11 ໃນຂນະທ່ີພວກເຂົາກໍາລັງຫລົບຫນີຈາກເມືອງເບັດໂຮໂຣນ ໄປສູ່ເມືອງອາເຊກາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງທໍາໃຫ້
ຫມາກເຫັບໃຫຍ່ຈາກທ້ອງຟ້າຕົກລົງມາຖືກເຂົາຕາຍ ພວກທ່ີຕາຍຍ້ອນຫມາກເຫັບຕົກຖືກນ້ັນມີຫລາຍກວ່າ
ພວກທ່ີຕາຍຍ້ອນດາບຂອງພວກອິສຣາເອນ 

12 ໃນວັນທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງທໍາໃຫ້ພວກອິສຣາເອນຊະນະພວກອາໂມຣິດນ້ັນ ໂຢຊວຍຂາບທູນພຣະຜູ້ເປ ັນ
ເຈ້ົາຕ່ໍຫນ້າອິສຣາເອນວ່າ, ìດວງຕາເວັນເອີຍ ຈ່ົງຢຸດຢູ່ເມືອງກິເບໂອນ ດວງເດືອນເອີຍ ຈ່ົງຢຸດຢູ່ລະຫວ່າງ
ຮ່ອມພອັູຍຢາໂລນî 

13 ແລ້ວຕາເວັນ ແລະດວງເດືອນກໍຢຸດຢູ່ບ່ອນດ່ັງກ່າວ ຈົນເຖິງຄົນໃນຊາດນ້ັນໄດ້ຜາບແພ້ສັດຕຣູ ເຣືອ່ງນ້ີບ່ໍໄດ້ບ ັນ
ທຶກໄວ້ໃນປ້ືມຜູ້ຊອບທັມຢາຊາຣ໌ຫລື ແລະຕາເວັນນ້ັນໄດ້ຢຸດຢ  ູ່ກາງທ້ອງຟ້າໂດຍບ່ໍໄດ້ຕົກຈົນຄົບນ່ຶງວັນ 

14 ນັບຕ້ັງແຕ່ກ່ອນຕລອດມາເຖິງດຽວນ້ີ ບ່ໍເຄີຍມີວັນນ່ຶງວັນໃດທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຟັງຄວາມຂອງມະນຸດດ່ັງວັນ
ນ້ັນ ເຫດວ່າພຣະອົງຊົງທໍາເສິກຢູ່ນໍາຝ່າຍພວກອິສຣາເອນ 

15 ຫລັງຈາກນ້ັນ ໂຢຊວຍທັງກອງທັບກໍກັບຄືນສ  ູ່ຄ້າຍທ່ີກິນການ 
Five Kings Defeated 

16 ເຈ້ົາເມືອງທັງຫ້ານ້ັນຫນີໄປຫລົບລ້ີຢູ່ໃນຖ້ໍາມັກເກດາ 
17 ມຄົີນໄປບອກໂຢຊວຍວ່າ, ìມຄົີນພົບເຈ້ົາເມືອງທັງຫ ້າລ້ີຊ່ອນຕົວຢູ່ໃນຖ້ໍາທ່ີມັກເກດາî 
18 ໂຢຊວຍຈຶ່ງກ່າວວ່າ, ìຈ່ົງກ້ີງກ້ອນຫີນໃຫຍ່ປິດປາກຖ້ໍາເສັຽ ແລະວາງຍາມໃຫ້ເຝ້ົາຮັກສາໄວ້ 



19 ແຕ່ທ່ານທັງຫລາຍຢ່າຄອຍຢູ່ເລີຍຈ່ົງຕິດຕາມສັດຕຣູຂອງທ່ານເຖີດ ຈ່ົງເຂ້ົາໂຈມຕີກອງລະວັງຫລັງຢ່າໃຫ້ກັບ
ເຂ້ົາໃນເມືອງຂອງເຂົາໄດ້ ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານ ໄດ້ມອບເຂົາທັງຫລາຍໄວ້ໃນມືຂອງ
ທ່ານແລ້ວî 

20 ເມ່ືອໂຢຊວຍກັບອິສຣາເອນຂ້າພວກເຫລ່ົານ້ັນເປັນຈໍານວນຫລວງຫລາຍຫມດົແລ້ວ ສ່ວນຜູ້ທ່ີເຫລືອຢູ່ກ ຫໍນີ
ກັບເຂ້ົາໄປໃນເມືອງທ່ີມີກໍາແພງລ້ອມ 

21 ປະຊາຊົນທັງປວງກໍກັບມາຫາໂຢຊວຍໃນຄ້າຍທ່ີມັກເກດາ ໂດຍສວັດດີພາບທຸກຄົນ ຢູ່ໃນດິນແດນນ້ັນບ່ໍມີຜູ້
ໃດກ້າຕ່ໍຕ້ານອິສຣາເອນໄດ້ 

22 ແລ້ວໂຢຊວຍຈຶ່ງວ່າ, ìຈ່ົງເປີດປາກຖ້ໍາຄຸມເຈ້ົາເມືອງທັງຫ້ານ້ັນອອກຈາກຖ້ໍາມາຫາເຮົາî 
23 ເຂົາກໍກະທໍາຕາມ ຈ  ່ຶງຄຸມເຈ້ົາເມືອງທັງຫ້າອອກຈາກຖ້ໍາມາຫາທ່ານມີເຈ້ົາເມືອງເຢຣູຊາເລັມ ເຈົ້າເມືອງເຮໂບ

ຣນ ເຈ້ົາເມືອງຢາຣ໌ມູທ ເຈ້ົາເມືອງລາຄີສ ແລະເຈ້ົາເມືອງເອກໂລນ 
24 ເມ່ືອເຂົາພາເຈ້ົາເມືອງເຫລ່ົານ້ັນມາຫາໂຢຊວຍ ໂຢຊວຍຈ່ຶງເອ້ີນບັນດາຄົນອິສຣາເອນມາ ແລະສ່ັງຫົວຫນ້າ

ຂອງທະຫານຜູ້ທ ີ ່ອອກໄປຮົບພ້ອມກັບທ່ານວ່າ, ìຈ່ົງເຂ້ົາມາໃກ້ເຖີດ ເອົາຕີນຢຽບຄໍເຈ້ົາເມືອງເຫລ່ົານ້ີî ແລ້ວ
ເຂົາກໍເຂ້ົາມາໃກ້ ແລະເອົາຕີນຢຽບທ່ີຄໍ 

25 ໂຢຊວຍກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ, ìຢ່າຢ້ານ ຫລືທໍຖ້ອຍເລີຍ ຈ່ົງເຂ້ັມແຂງ ແລະກ້າຫານເຖີດ ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາ
ຈະຊົງທ ໍາແກ່ບັນດາສັດຕຣູຂອງທ່ານຊ່ຶງທາ່ນສູ້ຮົບຢ່າງນ້ີແຫລະî 

26 ພາຍຫລັງໂຢຊວຍກ ໄໍດ້ປະຫານເຈ້ົາເມືອງທັງຫ້າເສັຽ ແລ້ວແຂວນໄວ້ທ່ີຕ້ົນໄມ້ຫ້າຕ້ົນ ແລະແຂວນຢູ່ເທິງຕ້ົນ
ໄມເ້ຊ່ັນນ້ັນຈົນຮອດຄ່ໍາ 

27 ແຕ່ເມ່ືອເຖິງເວລາດວງຕາເວັນຕົກ ໂຢຊວຍໄດ້ສ່ັງແລະເຂົາກ ປົໍດສົບຊົງຈາກຕ້ົນໄມ້ແລະຖ້ິມໄວ້ໃນຖ້ໍາ ຊ່ຶງເຈ້ົາ
ເມືອງເຫລ່ົານ້ັນໄດ້ຫລົບລ້ີຕົວຢູ່ ແລະເອົາຫີນໃຫຍ່ໆປິດປາກຖ້ໍາໄວ້ ຊ່ຶງຍັງຢູ່ຈົນເຖິງທຸກວັນນ້ີ 

28 ໃນວັນນ້ັນໂຢຊວຍຍຶດເມືອງມັກເກດາໄດ້ ໄດ້ປະຫານເມືອງນ້ັນເສັຽດ້ວຍຄົມດາບ ທັງເຈ້ົາເມືອງຂອງເມືອງນ້ັນ 
ທ່ານໄດ້ທໍາລາຍເຂົາເສັຽຢ່າງສ້ິນເຊີງ ຮວມທຸກຊວີິດທີຢູ່່ໃນເມືອງ ບ່ໍມເີຫລືອຈັກຄົນດຽວ ແລະທ່ານໄດ້ກະທໍາ
ແກ່ເຈ້ົາເມືອງມັກເກດາຢ່າງທ່ີທ່ານໄດ້ກະທໍາແກ່ເຈ້ົາເມືອງເຢຣິໂກ 

29 ແລ້ວໂຢຊວຍແລະບັນດາຄົນອິສຣາເອນກ ຍົໍກກອງທັບຈາກເມືອງມັກເກດາມາເຖິງລີບນາ ແລະເຂ້ົາສູ້ຮົບກັບ
ເມືອງລີບນາ 

30 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາໄດ້ຊົງມອບເມືອງນ້ັນ ແລະເຈ້ົາເມືອງໄວ້ໃນມືຄົນອິສຣາເອນ ແລະທ່ານໄດ້ປະຫານເມືອງນ້ັນ
ດ້ວຍຄົມດາບ ແລະທຸກຄົນທ່ີຢູ່ໃນເມືອງນ້ັນ ທ່ານບ່ໍໃຫ້ເຫລືອຈັກຄົນດຽວໃນເມືອງນ້ັນ ແລະທ່ານໄດ້ກະທໍາຕ່ໍ
ເຈ້ົາເມືອງຂອງເມືອງນ້ັນຢ່າງທ່ີທ່ານໄດ້ກະທໍາຕ່ໍເຈ້ົາເມືອງເຢຣິໂກ 

31 ໂຢຊວຍອອກຈາກເມືອງລີບນາພ້ອມກັບອິສຣາເອນທັງຫມດົໄປຍັງລາຄ ສີ ແລ້ວລ້ອມເມືອງໄວ້ ແລະເຂ້ົາໂຈມ
ຕີເມືອງນ້ັນ 

32 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງມອບເມືອງລາຄິສໄວ້ໃນມຄົືນອິສຣາເອນ ແລະທ່ານຫໍໄດ້ຍ ຶດເມືອງນ້ັນໃນວັນທີສອງ ແລະ
ປະຫານເສັຽດ້ວຍຄົມດາບ ທຸກຄົນທ່ີຢູ່ໃນເມ ອືງນ້ັນ ດ່ັງທ່ີທ່ານໄດ້ກະທໍາແກ່ເມືອງລີບນາ 

33 ຄ້ັງນ້ັນໂຮຣາມເຈ້ົາຊີວິດເກເຊີ ໄດ້ຂ້ຶນມາຊອ່ຍເມືອງລາຄິສ ແລະໂຢຊວຍໄດ້ປະຫານເຂົາ ແລະຄົນຂອງເຂົາ
ເສັຽ ຈົນບ່ໍເຫລືອໃຫ້ເຂົາຈັກຄົນດຽວ 

34 ໂຢຊວຍກັບຄົນອິສຣາເອນທັງປວງໄດ້ຍົກອອກຈາກລາຄ ີສໄປຍັງເມືອງເອກໂລນ ໄດ້ເຂ້ົາລ້ອມແລະໄດ້ໂຈມ
ຕີເມືອງນ້ັນ 

35 ເຂົາກໍຕີໄດ້ໃນວັນທ່ີສອງແລະຂ້າຟັນທຸກຄົນເສັຽດ້ວຍຄົມດາບຈົນທໍາລາຍເຂົາເສັຽສ້ິນໃນວັນນ້ັນ ດ່ັງ່ທ່ີທ່ານໄດ້
ກະທໍາແກ່ເມືອງລາຄີສ 



36 ໂຢຊວຍກັບຄົນອິສຣາເອນທັງປວງໄດ້ຂ້ຶນຈາກເມືອງເອກໂລນໄປຍັງເມືອງເຮໂບຣນເຂ້ົາໂຈມຕີເມືອງນ້ັນ 
37 ຍຶດເມືອງນ້ັນແລ້ວກໍປະຫານເຈ້ົາເມືອງ ແລະຊົນນະບົດຂອງເມືອງນ້ັນ ກັບທຸກຄົນທ່ີຢູ່ໃນເມືອງນ້ັນເສັຽດ້ວຍ

ຄົມດາບ ທ່ານບ່ໍໃຫ້ເຫລືອຈັກຄົນດຽວ ດ່ັງທ່ີທ່ານໄດ້ກະທໍາຕ່ໍເມືອງເອກໂລນ ແລະໄດ້ທໍາລາຍເມືອງນ້ັນ ແລະ
ທ ຸກຄົນທ່ີຢູ່ໃນເມືອງນ້ັນເສັຽສ້ິນ 

38 ແລ້ວໂຢຊວຍກັບຄົນອິສຣາເອນທັງປວງກັບມາຍັງເມືອງເດບີຣ໌ ເຂ້ົາໂຈມຕີເມືອງນ້ັນ 
39 ທ່ານໄດ້ຍຶດເມືອງນ້ັນຮວມທັງເຈ້ົາເມືອງ ແລະຊົນນະບົດຂອງເມືອງ ແລະໄດ້ໄປປະຫານເຂົາທັງຫລາຍ

ເສັຽດ້ວຍຄ ມົດາບ ແລະໄດ້ທໍາລາຍທຸກຄົນທ່ີຢູ່ໃນເມືອງນ້ັນເສັຽຢ່າງສ້ິນເຊີງ ທ່ານບ່ໍໃຫ້ເຫລືອຈັກຄົນດຽວ ທ່ານ
ໄດ້ກະທໍາແກ່ເມືອງເດບີຣ໌ ແລະແກ່ເຈ້ົາເມືອງຢ່າງນ້ັນ ດ່ັງທໍາແກ່ເມືອງລີບນາ ແລະແກ່ເຈ້ົາເມືອງເຊ່ັນກັນ 

40 ໂຢຊວຍກໍຕີແຜ່ນດ ນິນ້ັນໃຫ້ຜ່າຍແພ້ໄປຫມດົ ຄືແດນພູດອຍທ່ີເນເກັບ ທ່ີເນີນພູ ຕາມຕີນພູ ທັງເຈ້ົາເມືອງທັງ
ຫມດົຂອງເມືອງເຫລ່ົານ້ັນດ້ວຍ ທາ່ນບ່ໍໃຫ້ເຫລືອຈັກຄົນດຽວ ແຕ່ໄດ້ທໍາລາຍທຸກສ່ິງທ່ີຫາຍໃຈເສັຽ ດ່ັງທ່ີພຣະຜູ້
ເປ ນັເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງຄົນອິສຣາເອນໄດ້ຊົງສ່ັງໄວ້ 

41 ໂຢຊວຍໄດ້ກະທໍາໃຫ້ເຂົາຜ່າຍແພ້ຕ້ັງແຕ່ເມືອງກາເດັສບາຣ໌ເນອາຈົນເຖິງເມືອງກາຊາ ແລະທ່ົວປະເທດໂກ
ເຊນຈົນເຖິງເມືອງກິເບໂອນ 

42 ໂຢຊວຍກໍຍຶດຕົວເຈ້ົາເມືອງເຫລ່ົານ້ີພ້ອມທັງພ້ືນດິນຂອງເຂົາທັງຫມດົໃນຄາວດຽວກັນ ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົ
າພຣະເຈ້ົາຂອງຄົນອິສຣາເອນໄດ້ຊົງສູ້ຮົບເພ່ືອອິສຣາເອນ 

43 ແລ້ວໂຢຊວຍພ້ອມກັບບັນດາຄົນອິສຣາເອນກ ຍົໍກມາຍັງຄ າ້ຍທ່ີ ກິນການ 
 

11 ພນັທະມດິຂອງຢາບນິຜາ່ຍແພ ້ 
The United Kings of Northern Canaan Defeated 

1 ຄ້ັງນ້ັນເມ່ືອຢາບິນເຈ້ົາເມືອງຮາໂຊຣ໌ໄດ້ຍິນຂ່າວນ້ີ ຈ່ຶງໃຊ້ຄົນໄປຫາໂຢບັບເຈ້ົາເມືອງມາໂດນ ແລະໄປຫາເຈ້ົາ
ເມືອງຊີມໂຣນ ແລະເຈ້ົາເມືອງອັກຊາບ 

2 ແລະເຈ້ົາເມືອງຊ່ຶງຢູ່ໃນແດນພູດອຍທາງພາກເຫນືອແລະທ່ີຢູ່ໃນອາຣາບາ ໃຕ້ເມືອງຄິນເນໂຣທ ແລະຕາມຕີນ
ພ ູແລະ 
ໃນທີສູ່ງ ນາໂຟທໂດຣ ໌ທາງທິດຕາເວັນຕົກ 

3 ແລະໄປຫາຄົນການາອານທາງທິດຕາເວັນອອກ ແລະທິດຕາເວັນຕົກ ຄົນອາໂມຣິດ ຄົນຮິດຕີ ຄົນເປຣິສຊີ 
ແລະຄົນເຢບຸສໃນແດນພູດອຍ ແລະຄົນຮີວີຢູ່ເນີນພູເຮີໂມນໃນແຜ່ນດິນມີສປາ 

4 ເຈ້ົາເມືອງເຫລ່ົານ້ີກ ໍຍົກອອກມາກັບພົນໂຍທາເປັນກອງທັບທ່ີມີຄົນຢ່າງຫລວງຫລາຍ ມີຈໍານວນດ່ັງເມັດຊາຍ
ທີ່ຊາຍທະເລ ມມ້ີາແລະຣົດຮົບຫລວງຫລາຍດ້ວຍ 

5 ເຈ້ົາເມືອງເຫລ່ົານ້ີ ໄດ້ຮ່ວມກໍາລັງກັນເຂ້ົາ ແລະມາຕ້ັງຄ້າຍຢູ່ທ່ີລໍາຫວ້ຍເມໂຣມ ເພ່ືອຈະສູ້ຮົບກັບອິສຣາເອນ 
6 ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວແກ່ໂຢຊວຍວ່າ, ìຢ່າຢ້ານເຂົາເລີຍ ເພາະວ່າມ້ືອ່ືນນ້ີໃນເວລາດຽວກັນນ້ີເຮົາຈະມອບ

ເຂົາໄວ້ຫມດົຕ່ໍອິສຣາເອນໃຫ້ຖືກປະຫານ ເອັນຄະນ່ອງມ້າຂອງເຂົາໃຫ້ເຈ້ົາຕັດເສັຽ ແລະຣົດຮົບຂອງເຂົາ ເຈ້ົາ
ຈ່ົງເຜົາໄຟເສັຽî 

7 ຝ່າຍໂຢຊວຍກໍຍົກພົນເຂົາໂຈມຕີເຂົາທັນທີທ່ີຫວ້ຍນ້ໍາເມໂຣມ 
8 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງມອບເຂົາໄວ້ໃນມືອິສຣາເອນ ຜູ້ປະຫານເຂົາແລະໄລ່ຕາມເຂົາໄປຈົນເຖິງມະຫາຊີໂດນ ແ

ລະເຖິງມີສເຣໂຟທມາອິມແລະເຖິງຮ່ອມພູມສີປາດ້ານຕາເວັນອອກ ໄດ້ປະຫານເຂົາເສັຽຈົນບ່ໍມີເຫລືອຈັກຄົນ
ດຽວ 

9 ໂຢຊວຍໄດ້ກະທໍາແກ່ເຂົາຕາມທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງໄວ້ ຄືໄດ້ຕັດເອັນຄະນ່ອງມ້າແລະເຜົາຣົດຮົບເສັຽ 



10 ຂນະນ້ັນໂຢຊວຍກັບມາຍຶດເມືອງຮາໂຊຣ໌ ແລະປະຫານເຈ້ົາເມືອງເສັຽດ້ວຍດາບ ເພາະວ່າແຕ່ກ່ອນນ້ີຮາໂຊຣ໌
ເປັນຫົວຫນ້າແຫ່ງແຜ່ນດິນເຫລ່ົານ້ັນທັງຫມົດ 

11 ເຂົາໄດ້ປະຫານຊາວເມືອງນ້ັນເສັຽດ້ວຍຄົມດາບ ແລະທໍາລາຍເສັຽສ້ີນ ສ່ິງທ່ີຫາຍໃຈໄດ້ບ່ໍມີເຫລືອເລີຍ ແລະ
ທ່ານກໍເຜົາເມືອງຮາໂຊຣ໌ເສັຽດ້ວຍໄຟ 

12 ໂຢຊວຍຍຶດບັນດາຫົວເມືອງຂອງເຈ້ົາເມືອງເຫລ່ົານ້ັນ ພອ້ມກັບເຈ້ົາເມືອງທັງຫມົດ ແລະປະຫານເສັຽດ້ວຍຄົມ
ດາບ ທໍາລາຍເຂົາສ້ິນ ດ່ັງທ່ີໂມເຊຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງໄວ້ 

13 ແຕ່ເມືອງຕ າ່ງໆທ່ີຢູ່ຕາມໂຄກຕາມເນີນບ່ໍໄດ້ເຜົາ ເວ້ັນແຕ່ເມືອງຮາໂຊຣ໌ເມືອງດຽວທ່ີໂຢຊວຍໄດ້ເຜົາເສັຽ 
14 ສ່ິງຂອງຕ່າງໆທ່ີຍຶດໄດ້ຈາກເມືອງນ້ີ ທງັຝູງສັດ ຄົນອິສຣາເອນໄດ້ຍຶດເປັນຂອງຕົນ ແຕ່ເຂົາໄດ້ປະຫານມະນຸດ

ທຸກຄົນເສັຽດ ວ້ຍຄົມດາບຈົນທໍາລາຍເສັຽສ້ິນ ສ່ິງໃດທ່ີຫາຍໃຈໄດ້ເຂົາບ່ໍໃຫ້ເຫລືອຢູ່ເລີຍ 
15 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສ່ັງໂມເຊຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງຢ່າງໃດ ໂມເຊກ ສ່ັໍງໂຢຊວຍຢ່າງນ້ັນ ແລະໂຢຊວຍກ ກໍະທໍາ

ຕາມ ທ່ານບ່ໍໄດ້ເວ້ັນທ່ີຈະທໍາທຸກຢ່າງຊ່ຶງພຣະຜ ູ ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສ່ັງໂມເຊໄວ ້
ເຂດແດນທີໂ່ຢຊວຍຍດຶໄດ ້
Summary of Joshuaís Conquests 

16 ໂຢຊວຍຍຶດແຜ່ນດີນນ້ັນທັງສ້ິນຄືເຂດພູດອຍ ແລະເນເກັບທັງຫມດົ ແລະແຜ່ນດິນໂກເຊນທັງຫມດົ ແລະ
ຕາມຕີນພູອາຣາບາ ແລະພູດອຍຂອງອິສຣາເອນ ແລະທ່ີຕີນພູຂອງມ ນັ 

17 ຕ້ັງແຕ່ພູຮາລັກທ່ີສູງເລ່ືອຍຂ້ຶນໄປເຖິງເຊອີຣ໌ ໄກໄປຈົນເຖິງບາອັນກາດໃນຫຸບເຂົາເລບານອນ ເນີນພູເຮີໂມນ 
ທ່ານໄດ້ຈັບບັນດາເຈ້ົາເມືອງແຫ່ງເມືອງເຫລ່ົານ້ັນມາປະຫານຊີວິດເສັຽ 

18 ໂຢຊວຍທໍາເສິກສົງຄາມກັບເຈ້ົາເມ ືອງເຫລ່ົານ້ີຢູ່ເປັນເວລານານ 
19 ບໍ່ມຈັີກເມືອງນ່ຶງກະທໍາສັນຕິພາບກັບອິສຣາເອນ ນອກຈາກຄົນຮີວີ ຊ່ຶງເປັນຊາວເມືອງກິເບໂອນ ເຂົາຕ້ອງທໍາ

ເສ ກິສົງຄາມຕີມາທັງນ້ັນ 
20 ເພາະເປັນມາຈາກພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ທ່ີຊົງໃຫເ້ຂົາມີໃຈແຂງກະດ້າງເຂ້ົາຕ່ໍສູ້ທໍາສົງຄາມກັບອິສຣາເອນ ເພ່ືອເຂົາ

ຈະໄດ້ຖືກທໍາລາຍເສັຽສ້ິນ ແລະບ່ໍໄດ້ຮັບຄວາມກະຣຸນາ ແຕ່ຕ້ອງຖືກທໍາລາຍລ້າງເສັຽສ້ິນ ດ່ັງທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ
ສ່ັງໄວ້ກັບໂມເຊ 

21 ຄາວນ້ັນໂຢຊວຍໄດ້ມາທາໍລາຍຄົນອານາກິມຈາກພູດອຍ ຈາກເຮໂບຣນ ຈາກເດບີຣ໌ ຈາກອານາບ ແລະຈາກ
ທ່ົວແດນພູດອຍຢູດາ ແລະຈາກທ່ົວແດນພູດອຍອິສຣາເອນ ໂຢຊວຍໄດ້ທໍາລາຍຄົນເຫລ່ົານ້ີເສັຽສ້ິນພ້ອມທັງ
ເມືອງດ້ວຍ 

22 ບໍ່ມຄົີນອານາກິມເຫລືອຢູ່ໃນແຜ່ນດິນຂອງປະຊາຊົນອິສຣາເອນ ເວ້ັນແຕ່ໃນກາຊາ ກາດ ແລະອັສໂດດ 
23 ດ່ັງນ້ັນແຫລະ ໂຢຊວຍໄດ້ຍຶດແຜ່ນດິນທັງສ້ິນຕາມທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງໄວ້ກັບໂມເຊ ແລະໂຢຊວຍໃຫ້ເປັນ

ມຣໍະດົກແກ່ຄົນອິສຣາເອນຕາມສ່ວນແບ ງ່ຂອງເຜ່ົາ ແລະແຜ່ນດິນນ້ັນກໍສງົບຈາກການເສ ກິສົງຄາມ 
 

12 ບນັດາກະສ ັດທີຜ່າ່ຍແພໂ້ມເຊ  
The Kings Conquered by Moses  
(ຈຊບ 21:21-35) 

1 ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນກະສັດຊ່ຶງປະຊາຊົນອິສຣາເອນໄດ້ກະທໍາໃຫແ້ພ້ໄປ ແລະໄດ້ຍຶດຄອງແຜ່ນດິນຟາກແມ່ນ້ໍາຈໍແດນ
ຂ້າງດວງອາທິດຂ້ຶນ ຈາກທ່ີລຸ່ມອາຣ໌ໂນນເຖິງພູເຮີໂມນ ມີອາຣາບາຢູ່ດ້ານຕາເວັນອອກທັງຫມດົ 

2 ຄຊືໂີຮນກະສັດຄົນອາໂມຣິດຜູ້ຢູ່ທ່ີເຮສໂບນ ແລະປົກຄອງຈາກອາໂຣເອີ ຊຶງ່ຢູ່ໃນຂ້າງລຸ່ມແມ່ນ້ໍາອາຣ໌ໂນນ 
ແລະຈາກກາງທ່ີລຸ່ມໄກໄປເຖິງແມ່ນ້ໍາຢັບໂບກ ເຂດແດນຄົນອັມໂມນ ຄືເຄ່ິງນ່ຶງຂອງກິເລອາດ 



3 ແລະແຖບອາຣາບາເຖິງທະເລຄີນເນໂຣທຂ້າງຕາເວັນອອກ ແລະໄປຍັງເບັດເຢຊີໂມທ ໄປເຖິງທະເລໃນອາຣາ
ບາ ຄ ືທະເລເຄັມດ້ານໃຕ້ມາຈົນເຖິງເນີນເຂົາປິສກາ 

4 ເຂດແດນຂອງໂອກກະສັດເມືອງບາຊານ ເປັນຄົນເຊ້ືອສາຍເຣຟາອິມທ່ີເຫລືອຢູ່ທ່ີອັສຕາໂຣທ ແລະເອັດເຣອີ 
5 ແລະປົກຄອງທ່ີພເູຮີໂມນ ແລະຊາເລກາ ແລະທ່ົວບາຊານ ເຖິງເຂດແດນຄົນເກຊູຣ໌ ແລະຄົນມາອາກາ ແລະ

ປົກຄອງເຄ່ິງນ່ຶງຂອງແດນກິເລອາດ ເຖິງເຂດແດນຂອງຊີໂຮນ ກະສັດເມືອງເອສໂບນ 
6 ໂມເຊຜູ້ຮັບໃຊຂ້ອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະຄົນອິສຣາເອນໄດ້ກະທໍາໃຫ້ເຂົາຜ່າຍແພ້ໄປ ແລະໂມເຊຜູ້ຮັບໃຊ້

ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ມອບແຜ່ນດິນນ້ີໃຫ້ແກ່ຄົນຣູເບນ ຄົນກາດແລະຄົນເຄ່ິງເຜ່ົາມານັສເຊ 
ບນັດາເຈ້ົາເມອືງທີຜ່າ່ຍແພໂ້ຢຊວຍ 
The Kings Conquered by Joshua 

7 ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນເຈ້ົາເມືອງຊ່ຶງໂຢຊວຍກັບຄົນອິສຣາເອນໄດ້ທໍາໃຫ້ຜ່າຍແພ້ຢູ່ຟາກແມນ້ໍ່າຈໍແດນຂ້າງຕາເວັນຕົກ 
ຕ້ັງແຕ່ບາອັນກາດໃນຮ່ອມພູເລບານອນ ເຖິງພູຮາລັກ ທ່ີສູງເລ່ືອຍຂ້ຶນໄປເຖິງເຊອີຣ໌ (ແລະໂຢຊວຍມອບແຜ່ນ
ດິນຕອນນ້ີໃຫ ້ແກ່ເຜ່ົາຄົນອິສຣາເອນໃຫ້ຖືເປັນກໍາມະສິດຕາມສ່ວນແບ່ງຂອງເຂົາ 

8 ຄືທີດິ່ນໃນພູດອຍ ໃນເຂດຕີນພູໃນອາຣາບາ ໃນທ່ີເນີນພູ ໃນຖ່ິນກັນດານ ແລະໃນເນເກັບ ເປັນແຜ່ນດິນຂອງ
ຄົນຮິດຕີ ຄົນອາໂມຣິດ ຄົນການາອານ ຄົນເປຣ ີສຊ ີ ຄົນຮີວີ ແລະຄົນເຢບຸສ) 

9 ຄືເຈ້ົາເມືອງເຢຣິໂກ ເຈ້ົາເມືອງອາອີທ່ີຢູ່ຂ້າງເບັດເອນ 
10 ເຈ້ົາເມືອງເຢຣູຊາເລັມ ເຈ້ົາເມືອງເຮໂບຣນ 
11 ເຈ້ົາເມືອງຢາຣ໌ມູທ ເຈ້ົາເມືອງລາຄິສ 
12 ເຈ້ົາເມືອງເອກໂລນ ເຈ້ົາເມືອງເກເຊີ 
13 ເຈ້ົາເມືອງເດບີຣ໌ ເຈ້ົາເມືອງເກເດີ 
14 ເຈ້ົາເມືອງໂຮຣ ມ໌າ ເຈ້ົາເມືອງອາຣາດ 
15 ເຈ້ົາເມືອງລີບນາ ເຈ້ົາເມືອງອາດູນລາມ 
16 ເຈ້ົາເມືອງມັກເກດາ ເຈ້ົາເມືອງເບັດເອນ 
17 ເຈ້ົາເມືອງຕັປປູອາ ເຈົ້າເມືອງເຮເຟີ 
18 ເຈ້ົາເມືອງອາເຟກ ເຈ້ົາເມືອງລາຊາໂຣນ 
19 ເຈ້ົາເມືອງມາໂດນ ເຈ້ົາເມືອງຮາໂຊຣ໌ 
20 ເຈ້ົາເມືອງຊມີໂຣນເມໂຣນ ເຈ້ົາເມືອງອັກຊາບ 
21 ເຈ້ົາເມືອງຕາອານັກ ເຈ້ົາເມືອງເມກິດໂດ 
22 ເຈ້ົາເມືອງເກເດັສ ເຈ້ົາເມືອງໂຢກເນອາມ ໃນກາຣ໌ເມນ 
23 ເຈ້ົາເມືອງໂດຣ໌ ໃນນາຟັທໂດຣ໌ ເຈ້ົາເມືອງກົວອິມ ໃນຄາລີເລ 
24 ເຈ້ົາເມືອງຕີຣ໌ຊາ ຮວມທັງຫມດົເປັນສາມສິບເອັດເຈ້ົາເມືອງດ້ວຍກັນ 
 

13 ແຜນ່ດນິສວ່ນທີຈ່ະຕອ້ງຍດຶຄອງ  
 The Parts of Canaan Still Unconquered 
1 ເມ່ືອໂຢຊວຍເຖ້ົາແກ່ມີອາຍຸຫລາຍແລ້ວ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວກັບທ່ານວ່າ, ìເຈ້ົາຊະຣາລົງມ ີອາຍຸຫລາຍແລ້ວ 

ແຕ່ແຜ່ນດິນທ່ີຈະຕ້ອງຍຶດຄອງນ້ັນຍັງມີອີກຫລາຍ 
2 ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນແຜ່ນດິນທ່ີຍັງເຫລ ອືຢູ່ ຄືທອ້ງຖ່ິນຟີລິສຕີນທັງຫມດົ ແລະທ້ອງຖ່ິນຂອງຄົນເກຊູຣ໌ທັງຫມົດ 



3 (ຕ້ັງແຕ່ຊີໂຮຣຊ່ຶ໌ງຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງເອຢິບເຫນືອຂ້ຶນໄປເຖິງເຂດແດນເອກໂຣນ) ແລະເມືອງຂອງຄົນ
ອາວວິມດ້ວຍ 

4 ຊ່ຶງຢ ູ ່ທິດໃຕ້ຄືແຜ່ນດິນທັງສ້ິນຂອງຄົນການາອານ ແລະເຂດເມອາຣາ ຊ່ຶງເປັນຂອງຊາວຊີໂດນີອານ ເຖິງເມືອງ
ອາເຟກ ເຖິງເຂດແດນຂອງຄົນອາໂມຣິດ 

5 ແຜ່ນດິນຂອງຊາວເກບານ ແລະເລບານອນທັງຫມດົ ໄປທາງທ່ີດວງຕາເວັນຂ້ຶນ ຈາກບາອັນກາດທ່ີຢູ່ພູເຮີໂມນ 
ເຖິງ       ທາງເຂ້ົາເມືອງຮາມັທ 

6 ຊາວພູດອຍທັງຫມົດຈາກເລບານອນ ຈົນເຖິງມີສເຣໂຟດມາອິມ ຄືຄົນຊີໂດນທັງຫມດົ ເຮົາຈະຂັບໄລ່ເຂົາທັງ
ຫລາຍອອກໄປໃຫ້ພົ້ົນ້ຫນ້າຄົນອິສຣາເອນເອງ ພຽງແຕ່ເຈ້ົາຈ່ົງຈັບສລາກແບ່ງດິນແດນເຫລ່ົານ້ັນໃຫ້ເປັນມໍຣະ
ດົກ ດ່ັງທ່ີເຣົາບັນຊາເຈ້ົາໄວ້  

7 ບັດນ້ີຈ່ົງແບ່ງແຜ່ນດິນນ້ີອອກແກ່ຄົນເກ້ົາເຜ່ົາຮວມກັບຄົນມານັສເຊເຄ່ິງເຜ່ົາດ້ວຍî  
ດນິແດນທາງຟາກແມນ່ໍາ້ຈແໍດນດາ້ນຕາເວນັອອກ 
The Territory East of the Jordan 

8 ສ່ວນມານັສເຊອີກເຄ່ິງເຜ່ົາ ເຜ່ົາຣູເບນ ແລະເຜ່ົາກາດໄດ້ຮັບສ່ວນມໍຣະດົກຂອງເຂົາ ຊ່ຶງໂມເຊໄດ້ມອບໃຫ້ທາງ
ຟາກແມ່ນ້ໍາຈໍແດນດ້ານຕາເວັນອອກ ສ່ວນທ່ີໂມເຊຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມອບໃຫ້ເຂົາຄື 

9 ຕ້ັງແຕ່ອາໂຣເອີ ຊ່ຶງຢູ່ລຸ່ມແມນ້ໍ່າອາຣ໌ໂນນ ແລະເມືອງທ່ີຢູ່ກາງລຸ່ມແມ່ນ້ໍານ້ີ ແລະທ່ີຮາບພຽງເມເດບາທັງຫມດົ
ຕລອດເຖິງດີໂບນ 

10 ແລະຫົວເມືອງທັງຫມດົຂອງຊີໂຮນກະສັດຄົນອາໂມຣິດ ຜູ້ຊ່ຶງປົກຄອງຢູ່ໃນເຮສໂບນ ໄກອອກໄປຈົນເຖິງເຂດ
ແດນຄົນອັມໂມນ 

11 ແລະເຂດກີເລອາດ ແລະທ້ອງຖ່ິນຂອງຄົນເກຊູຣ໌ ແລະຄົນມາອາກາ ແລະພູເຮີໂມນທັງຫມົດ ແລະເມືອງບາ
ຊານທັງຫມດົຈົນເຖິງເມືອງຊາເລກາ 

12 ຕລອດຣາຊອານາຈັກຂອງໂອກໃນບາຊານ ຜູ້ປົກຄອງຢູ່ໃນອັສຕາໂຣທ ແລະໃນເອັດເຣອີ (ທ່ານເປັນເຜ່ົາເຣຟ
ຣາອິມຜູ້ດຽວທ່ີເຫລືອຢູ່) ເມືອງເຫລ່ົານ້ີໂມເຊຮົບຊະນະ ແລະໄດ້ຂັບໄລ່ໃຫ້ອອກໄປ 

13 ແຕ່ຄົນອິສຣາເອນບ່ໍໄດ້ຂັບໄລ່ຄົນເກຊູຣ໌ ຫລືຄົນມາອາກາໃຫ້ອອກໄປ ແຕ່ເກຊຣູກັ໌ບມາອາກາຍັງອາສັຍຢູ່ໃນ
ຫມູຄົ່ນອິສຣາເອນຈົນເຖິງທຸກວັນນ້ີ 

14 ສະເພາະເຜ່ົາເລວີເຜ່ົາດຽວທ່ີໂມເຊບ່ໍໄດ້ມອບມໍຣະດົກໃຫ້ ຂອງບູຊາດ້ວຍໄຟທີຖ່ວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພ
ຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນເປັນມ ຣໍະດົກຂອງເຂົາດ່ັງທ່ີພຣະອົງຊົງສ່ັງໄວ້ແກ່ເຂົາແລ້ວ 
ດນິແດນທີແ່ບງ່ໃຫແ້ກຄ່ນົຣເູບນ 
The Territory of Reuben 

15 ແລະໂມເຊໄດ້ມອບສ່ວນມຣໍະດົກໃຫ້ແກ່ເຜ່ົາຣູເບນຕາມຕະກູນຂອງເຂົາ 
16 ດ່ັງນ້ັນເຂດແດນຂອງເຂົາຈ່ຶງຕ້ັງແຕ່ອາໂຣເອ ຊ່ຶີງຢູ່ລູ່ມແມ່ນ້ໍາອາຣ໌ໂນນແລະເມືອງຊ່ຶງຢູ່ກາງລຸ່ມແມນ້ໍ່ານ້ັນ ແລະ

ທ່ີຮາບພຽງເມືອງເມເດບາທັງຫມົດ 
17 ທັງເມືອງເຮສໂບນ ຮວມກັບຫົວເມືອງຂ້ຶນທັງຫມົດຊ່ຶງຢູ່ເທິງທ່ີຮາບພຽງນ້ັນຄືດິໂບນ ແລະບາໂມທບາອານ 

ແລະເບັດບາ ອັນເມໂອນ 
18 ກັບຢາຮັສ ແລະເກເດໂມທ ແລະເມຟາອາດ 
19 ແລະກີຣີອາທາອິມ ແລະຊີບມາ ແລະເຊເຣັທຊາຮາຣ໌ ຊ່ຶງຢູ່ເທິງເນີນພູໃນລຸ່ມແມນ້ໍ່ານ້ັນ 
20 ກັບເບັດເປໂອຣ໌ ແລະທ່ີເນີນພູປິສກາແລະເມືອງເບັດເຢຊີໂມທ 



21 ຄືຫົວເມືອງທັງຫມົດຊ່ຶງຢູ່ເທິງທ່ີຮາບພຽງ ແລະທັງຣາຊອານາຈັກທັງຫມົດຂອງຊີໂຮນກະສັດຄົນອາໂມຣິດຜູ້
ປົກຄອງຢູ່ໃນເຣສໂບນ ຊຶງ່ໂມເຊໄດ້ກະທໍາໃຫຜ້າ່ຍແພ ້ພອ້ມກັບຜູ້ນໍາຂອງມີດີອານ ຄືເອວີ ແລະເຣເກມ ແລະ
ຊຣ໌ູ ແລະຮູຣ໌ ແລະເຣບາ ເປັນເຈ້ົານາຍຊ່ຶງໄດ້ປົກຄອງດິນແດນໃຫ້ກະສັດຊີໂຮນ 

22 ຄົນອິສຣາເອນໄດ້ຂ້າບາລາອາມ ບຸດຂອງເບໂອຣ໌ ຜູ້ເປັນຄົນທໍານວາຍເສັຽດ້ວຍດາບພ້ອມກັບຄົນອ່ືນທ່ີເຂົາ
ໄດ້ຂ້ານ້ັນ 

23 ອານາເຂດຂອງຄົນຣູເບນຄືແມ່ນ້ໍາຈໍແດນເປັນເຂດແດນ ນ້ີເປັນມ ໍຣະດົກຂອງຄົນຣູເບນຕາມຕະກູນ ຮວມ
ທັງຫົວເມືອງ ແລະຊົນນະບົດດ້ວຍ 
ດນິແດນທີແ່ບງ່ໃຫແ້ກຄ່ນົກາດ 
The territory of Gad 

24 ໂມເຊໄດ້ມອບມ ຣໍະດົກໃຫ້ແກ່ຄົນກາດຕາມຕະກູນຂອງເຂົາດ້ວຍ 
25 ອານາເຂດຂອງເຂົາຄືຢາເຊີ ແລະຫົວເມືອງກິເລອາດທັງຫມດົ ເຄ່ິງນ່ຶງຂອງແຜ່ນດິນຄົນອັມໂມນເຖິງອາໂຣເອີ 

ຊ່ຶງຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງເມືອງຣັບບາ 
26 ຕ້ັງແຕ່ເມືອງເຣສໂບນຈົນເຖິງເມືອງຮາມັທມສີເປ ແລະເບໂທນີມ ແລະຕ້ັງແຕ່ມາຮານາອີມຈະເຖິງເຂດແດນ

ເດບີຣ໌ 
27 ໃນຫວ່າງພມີູເມືອງເບັດຮາຣາມ ເບັດນີມຣາ ຊັກໂກທ ແລະຊາໂຟນ ຣາຊອານາຈັກສ່ວນທ່ີເຫລືອຂອງຊີໂຮນ

ກະສັດເມືອງເຮສໂບນນ້ັນ ມີແມ່ນ້ໍາຈໍແດນເປັນເຂດແດນຈົນເຖິງທະເລຄີນເນເຣທດ້ານຕາເວັນອອກຂອງແມ່
ນ້ໍາຈໍແດນ 

28 ນ້ີເປັນມໍຣະດົກຂອງຄົນເຜ່ົາກາດຕາມຕະກູນຂອງເຂົາຮວມທັງຫົວເມືອງແລະຊົນນະບົດດ້ວຍ 
ດນິແດນທີແ່ບງ່ໃຫແ້ກຄ່ນົມານສັເຊເຄິງ່ເຜົາ່ 
The Territory of the Half-Tribe of Manasseh (East) 

29 ໂມເຊໄດ້ມອບມ ຣໍະດົກໃຫ້ແກ່ຄົນມານັສເຊເຄ່ິງເຜ່ົາ ເປັນສ່ວນແບ່ງທ່ີໄດ້ກັບຄົນມານັສເຊເຄ  ່ິງເຜ່ົາຕາມຕະກູນ
ຂອງເຂົາ 

30 ທ້ອງຖ່ິນຂອງເຂົາທັງຫລາຍເລ້ີມຕ້ັງແຕ່ມາຮານາອິມຕລອດບາຊານທັງຫມດົ ຄືຣາຊອານາຈັກທັງຫມດົຂອງ
ໂອກກະສັດເມືອງບາຊານ ແລະຫົວເມືອງທັງຫມດົຂອງຢາອີຣ໌ມຫົີກສິບຫົວເມືອງດ້ວຍກັນຢູ່ໃນບາຊານ 

31 ແລະກິເລອາດເຄ່ິງນ່ຶງແລະເມືອງອັສຕາໂຣທກັບເມືອງເອັດເຣອີ ຫວົເມືອງຂອງຣາຊອານາຈັກໂອກໃນບາຊານ 
ຫົວເມືອງເຫລ່ົານ້ີເປັນສ່ວນແບ່ງຂອງຄົນມາຄີຣຕ໌າມຕະກູນຂອງເຂົາ 

32 ເຫລ່ົານ້ີເປັນສ່ວນມ ຣໍະດົກຊ່ຶງໂມເຊໄດ້ແບ່ງປັນໃນທ່ົງຮາບພຽງໂມອາບຟາກແມ່ນ້ໍາຈໍແດນຂ້າງຟາກນ້ັນທາງ
ທິດຕາເວັນອອກຂອງເມືອງເຢຣິໂກ 

33 ແຕ່ໂມເຊບ່ໍໄດ້ມອບມໍຣະດົກໃຫ້ແກ່ຄົນເລວີ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນເປັນມ ໍຣະດົກຂອງເຂົາ ດ່ັງທ່ີພຣະ
ອົງຊົງສ່ັງໄວ້ກັບເຂົາ 

 

14 ປະເທດການາອານຖກືແບງ່ອອກດວ້ຍ 
 ສລາກ  
 The Distribution of Territory West of the Jordan 

1 ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນສ່ວນມ ຣໍະດົກຊ່ຶງປະຊາຊນົອິສຣາເອນໄດ້ຮ ບັໃນແຜ່ນດິນການາອານ ຊຶງ່ປະໂຣຫິດເອເລອາຊາ 
ແລະໂຢຊວຍບຸດນູນ ແລະຫົວຫນ້າຕະກູນເຜ່ົາຄົນອິສຣາເອນໄດ້ແຈກຈ່າຍໃຫ້ແກ່ເຂົາ 

2 ມຣໍະດົກນ້ີເຂົາຈັບສລາກແບ່ງກັນໃນລະຫວ່າງເກ້ົາເຜ່ົາເຄ່ິງ 



3 ເພາະໂມເຊໄດ້ໃຫມໍ້ຣະດົກແກ່ຄົນສອງເຜ່ົາເຄ່ິງທາງຟາກຕາເວັນອອກຂອງແມ່ນ້ໍາຈໍແດນແລ້ວ ແຕ່ທ່ານບ່ໍໄດ້
ແບ່ງສ່ວນໃຫ້ພວກເລວີ 

4 ເພາະວ່າເຊ້ືອສາຍຂອງໂຢເຊັບມີສອງເຜ່ົາຄື ມານັສເຊແລະເອຟຣາອິມ ແລະພວກເລວີບ່ໍໄດມ້ສ່ີວນໃນແຜ່ນ
ດິນນ້ັນ ໄດ້ແຕ່ຫົວເມືອງທ່ີຈະເຂ  ້ົາອາໄສຢູ່ ກັບລານທ່ົງຫຍ້າຣອບເມືອງສໍາລັບຝູງສັດແລະຊັບສິນຂອງເຂົາເທ່ົາ
ນ້ັນ 

5 ຄົນອິສຣາເອນໄດ້ກະທໍາຕາມທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສ່ັງໄວ້ກັບໂມເຊ ເຂົາແບ່ງທ່ີດິນກັນ 
ຍກົເຮໂບຣນໃຫກ້າເລບັ 
Hebron Allotted to Caleb 

6 ຂນະນ້ັນຄົນຢູດາມາຫາໂຢຊວຍໃນເມືອງກິີນການ ແລະກາເລັບບຸດເຢຟຸນເນຊາວຕະກູນເກນີສໄດ້ກ່າວແກ່
ທ່ານວ່າ, ìທ່ານຊາບເຣ່ືອງຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງກັບໂມເຊຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທ່ີກາເດັສບາຣ໌ເນ
ອາກ່ຽວກັບທ່ານແລະຂ້າພະເຈ້ົາແລ້ວ 

7 ເມ່ືອໂມເຊຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະຜ  ູ້ເປັນເຈ້ົາໃຊ້ໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາໄປຈາກກາເດັສບາຣ໌ເນອາ ເພ່ືອສອດແນມເບ່ິງແຜ່ນ
ດິນ ຂ້າພະເຈ້ົາມີອາຍຸສ່ີສິບປີ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ນໍາຂ່າວມາແຈ້ງແກ່ທ່ານຕາມຄວາມຄິດເຫັນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ 

8 ແຕ່ສ່ວນພ່ີນ້ອງຊ່ຶງຂ້ຶນໄປພ້ອມກັບຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາໃຫ້ຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນຢ້ານ ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຕິດ
ຕາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຢ່າງສຸດໃຈ 

9 ໃນວັນນ້ັນໂມເຊໄດ້ສາບານວ່າ ìແທຈິ້ງແຜ່ນດິນຊ່ຶງຕີນຂອງທ່ານໄດ້ຢຽບຍ່ໍາໄປນ້ັນຈະຕົກເປັນມໍຣະດົກຂອງ
ທ່ານແລະຂອງບຸດຫລານຂອງທ່ານສືບໄປເປັນນິດເພາະວ່າທ່ານໄດ້ຕິດຕາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າ
ພະເຈ້ົາຢ່າງສຸດໃຈ 

10 ບັດນ້ີ ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຍັງຊົງໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາມີຊວິີດຢູ່ຕລອດສ່ີສິບຫ້າປີນ້ີ ດ່ັງທ່ີພຣະອົງສ່ັງຕ້ັງແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ
ສ່ັງເຊ່ັນນ້ີໄວ້ແກ່ໂມເຊ ເມ່ືອຄົນອິສຣາເອນເດີນທາງຢູ່ໃນຖ່ິນກັນດານ ແລະວັນນ້ີຂ້າພະເຈ້ົາມີອາຍຸແປດສິບຫ້າ
ປີແລ້ວ 

11 ຂ້າພະເຈ້ົາຍັງມີກໍາລັງແຂງແຮງ ເຊ່ັນດຽວກັບວັນທ່ີໂມເຊໃຊ້ໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາໄປ ກໍາລັງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໃນການ
ທໍາເສິກສົງຄາມຫລືອອກໄປແລະເຂ້ົາມາດຽວນ້ີກໍເປັນເຫມອືນຄ້ັງນ້ັນ 

12 ເພາະສະນ້ັນຂໍມອບແດນພູດອຍນ້ີ ຊຶງ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາສ່ັງໃນວັນນ້ັນໃຫ້ແກ່ຂ້າພະເຈ້ົາ ເພາະທ່ານໄດ້ຍິນໃນ
ວັນນ້ັນແລ້ວວ່າຄົນອານາກິມຢູ່ທ່ີນ້ັນ ມຫົີວເມືອງໃຫຍ່ທີ່ມກໍີາແພງລ້ອມຢ່າງເຂ້ັມແຂງ ບາງທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ
ຈະຊົງສະຖິດຢູ່ກັບຂ້າພະເຈ້ົາ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະຂັບໄລ່ເຂົາອອກໄປໄດ້ ດ່ັງທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາສ່ັງໄວ້ແລ້ວî 

13 ແລ້ວໂຢຊວຍ ກໍອວຍພອນແກ່ທ່ານ ແລະຍົກເມືອງເຮໂບຣນໃຫ້ກາເລັບບຸດເຢຟຸນເນເປັນມໍຣະດົກ 
14 ເຮໂບຣນຈ່ຶງຕົກເປັນມໍຣະດົກແກ່ກາເລັບບຸດເຢຟ ຸນເນຕະກູນເກນິສຈົນເຖິງທຸກວັນນ້ີ ເພາະວ່າທ່ານຕິດຕາມພ

ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນຢ່າງສຸດໃຈ 
15 ເມືອງເຮໂບຣນນ້ັນແຕ່ເດີມມີຊ່ືວ່າກີຣີອາດອາຣ໌ບາ ອາຣ໌ບາຄົນນ້ີເປັນຄົນໃຫຍ່ໂຕທ່ີສຸດໃນຄົນອານາກິມ ແຜ່ນ

ດິນຈ່ຶງສງົບຈາກການເສິກສົງຄາມ 
 

15 ດນິແດນທີແ່ບງ່ໃຫແ້ກເ່ຜົາ່ຢດູາ 
 The Territory of Judah 

1 ທ່ີດິນສ່ວນຂອງເຜ່ົາຢູດາຕາມຕະກູນຂອງເຂົານ້ັນ ດ້ານໃຕ້ເຖິງເຂດແດນເມືອງເອໂດມ ຄືເຖິງຖ່ິນກັນດານຊີນ
ເປັນທ່ີສຸດປາຍເຂດດ້ານໃຕ້ 

2 ເຂດແດນທາງທິດໃຕ້ນ້ັນຕ້ັງແຕ່ຕ້ົນຈາກປາຍທະເລຕາຍ ຄືຕ້ັງແຕ່ອ່າວ ຊຶງ່ໄປທາງທິດໃຕ້ 



3 ອອກໄປທາງດ້ານໃຕ້ຂອງທາງຂ້ຶນເນີນອັກຣັບບີມຜ່ານໄປເຖິງຊີນ ແລ້ວຂ້ຶນໄປທາງດ້ານໃຕ້ເມືອງກາເດັສບາຣ໌
ເນອາ ຕາມທາງເມືອງເຮສໂຣນເຖິງເມືອງອັດດາລ້ຽວໄປເຖິງເມືອງກາຣ໌ກາ 

4 ຜ່ານເລ້ືອຍໄປເຖິງອັສໂມນ ອອກໄປເຖິງລໍາທານເອຢິບມາສ້ິນສຸດລົງທ່ີທະເລ ທີກ່່າວນ້ີຈະເປັນເຂດແດນດ້ານ
ໃຕ້ຂອງທ່ານ 

5 ເຂດແດນທາງດ້ານຕາເວັນອອກຄືທະເລຕາຍຂ້ຶນໄປເຖິງປາກແມ່ນ້ໍາຈ ແໍດນ ແລະເຂດແດນດ້ານເຫນືອ ຕ້ັງແຕ່
ອ່າວທີ່ທະເລທີປ່າກແມ່ນ້ໍາຈໍແດນ 

6 ແລະເຂດແດນນ້ັນອອກໄປເຖິງເບັດໂຣກລາ ແລະຜ່ານໄປຕາມດ້ານເຫນືອຂອງເມືອງເບັດອາຣາບາ ແລະ
ເຂດແດນອອກຕ່ໍໄປເຖິງກ້ອນຫີນບູຮານບຸດຣູເບນ 

7 ແລະເຂດແດນອອກໄປເຖິງເດບີຣ໌ຈາກຮ່ອມພູອາໂຄ ກົງໄປທາງທິດເຫນືອລ້ຽວໄປຫາເມືອງກິນການຊ່ຶງຢູ່
ກົງກັນຂ້າມທາງຂ້າມພູທີ່ຊືອ່າດູມມິມ ຊ່ຶງຢູ່ທາງດ້ານໃຕ້ຂອງຮ່ອມພູແລະເຂດແດນກໍຜ່ານໄປເຖິງນ້ໍາພຸເອນເຊ
ເມສ ໄປສ້ິນສຸດລົງທ່ີເອນໂຣເກນ 

8 ແລ້ວເຂດແດນກໍອອກໄປຕາມຮ່ອມພູ ບຸດຮີນໂນມ ເຖິງສັນພູດ້ານໃຕ້ຂອງເມືອງຄົນເຢບຸສ (ຄືເຢຣຊູາເລັມ) 
ແລ້ວເຂດແດນກໍອອກໄປເຖິງຍອດພູຊ່ຶງຢູ່ເຫນືອຮ່ອມພູຮີນໂນມທາງດ້ານຕາເວັນອອກ ທີຮ່່ອມພູເຣຟາອີມ
ດ້ານເຫນືອສຸດ 

9 ແລ້ວເຂດແດນກໍອອກໄປຈາກຍອດພູເຖິງນ້ໍາພຸແຫ່ງລໍາຫ້ວຍເນັຟໂຕອາ ຈາກທ່ີນ້ັນກໍມາເຖິງຫົວເມືອງແຫ່ງພູ
ຂອງເອ    ໂຟຣນ ແລ້ວເຂດແດນກໍລ້ຽວໂຄ້ງຈາກບາອາລາ (ຄືເມືອງກິຣີອາດເຢອາຣີມ) 

10 ແລ້ວເຂດແດນກໍລ້ຽວໂຄ້ງຈາກບາອາລາໄປທາງທິດຕາເວັນຕົກເຖິງພູເຊອີຣ໌ ຜ່ານໄປຕາມສັນພູຢາອາຣິມ
ດ້ານເຫນືອ (ຄືເຄສອາໂຣນ) ລົງໄປເຖິງເບັດເຊເມສຜ່ານເມືອງຕິມນາໄປ 

11 ແລ້ວເຂດແດນກໍອອກໄປຈາກທາງສັນເນີນພູດ້ານເຫນືອຂອງເມືອງເອກໂຣນແລ້ວກໍໂຄ້ງໄປຫາເມືອງຊິກເກ
ໂຣນຜ່ານໄປເຖິງພູບາອາລາອອກໄປເຖິງເມືອງຢັບເນເອນແລະເຂດແດນກໍມາສ້ິນສຸດລົງທ່ີທະເລ 

12 ເຂດແດນດ້ານຕາເວັນຕົກ ຄືທະເລໃຫຍ່ຕາມຝ່ັງທະເລ ນ້ີເປັນເຂດແດນລ້ອມຮອບຄົນຢູດາຕາມຕະກູນຂອງ
ເຂົາ 
ກາເລບັຊະນະເຮໂບຣນ ແລະເດບຣີ ໌
Caleb Occupies His Portion 
(ພປຄ 1:11-15) 

13 ຕາມພຣະດໍາຣັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາສ່ັງແກ່ໂຢຊວຍ ທ່ານຍົກທ່ີດິນສ່ວນນ່ຶງໃນເຂດຂອງຄົນຢູດາໃຫ້ແກ່ກາ
ເລັບບຸດເຢຟຸນເນ ຄືກິຣີອາດອາຣາບາທີເ່ອ້ີນເມືອງເຮໂບຣນ (ອາຣາບາເປັນບິດາຂອງອານາກ) 

14 ກາເລັບໄດ້ຂັບໄລ່ບຸດທັງສາມຂອງອານາກອອກຈາກທ່ີນ້ັນຄື ເຊຊັຍ ອາຮີມານ ແລະຕັລມັຍຜູ້ເປັນເຊ້ືອສາຍ
ຂອງອານາກ 

15 ທ່ານຂ້ຶນໄປຈາກທ່ີນ້ັນຈະຕ່ໍສູ້ກັບຊາວເມືອງເດບີຣ໌ ເມືອງເດບີຣ໌ເດີມມີຊື່ວ່າ ກຣີອີາດເຊເຟີ 
16 ກາເລັບກ່າວວ່າ, ìຜູ້ໃດໂຈມຕີເມືອງກິຣ ອີາດເຊເຟີ ແລະຍຶດໄດ້ເຮົາຈະຍົກອັກສາບຸດສາວຂອງເຮົາໃຫ້ເປັນພັຣ

ຍາî 
17 ແລະໂອທນີເອນບຸດເກນັສ ນ້ອງກາເລັບຕີເມືອງນ້ັນໄດ້ ທາ່ນຈ່ຶງຍົກອັກສາບຸດສາວຂອງທ່ານໃຫເ້ປັນເມັຽ 
18 ຢູ່ມາເມ່ືອແຕ່ງງານກັນແລ້ວ ນາງຈ່ຶງຊວນຜົວໃຫ້ຂໍທີນ່າຕ່ໍບິດາ ນາງກໍລົງຈາກຫລ ັງລໍ ແລະກາເລັບຖາມ

ນາງວ່າ, ìເຈ້ົາຕ້ອງການຫຍັງî 
19 ນາງຕອບທ່ານວ່າ, ìຂໍຂອງຂວັນໃຫ້ລູກຈັກຢ່າງນ່ຶງເຖີດ ເມ່ືອພ່ໍໃຫ້ຂ້ານ້ອຍມາຢູ່ໃນແຜ່ນດິນເນເກັບລູກຂໍນ້ໍາພຸ

ດ້ວຍî ກາເລັບກໍຍົກນ້ໍາພຸເທິງ ແລະນ້ໍາພຸລຸ່ມໃຫ້ແກ່ນາງ 



ຫວົເມອືງຂອງເຜົາ່ຢດູາ 
The Towns of Judah 

20 ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນມໍຣະດົກຂອງເຜ່ົາຄົນຢູດາຕາມຕະກູນຂອງເຂົາ 
21 ຫົວເມືອງທ່ີເປັນຂອງເຜ່ົາຄົນຢູດາ ຊຶງ່ຢູ່ທາງທິດໃຕ້ສຸດ ທາງເຂດແດນເອໂດມຄືເມືອງກັບເຊເອນ ເອເດີ ຢາກູ

ຣ໌ 
22 ກີນາ ດີໂມຣາ ອາດາດາ 
23 ເກເດສ ຮາໂຊຣ໌ ອິທນານ 
24 ຊຟີ ເຕເລມ ເບອາໂລທ 
25 ຮາໂຊຣ໌ ຮາດດັຕາ ເກຣໂີຢດ ເຮສໂຣນ(ຄືເມືອງຮາໂຊຮ໌) 
26 ອາມາມ ເຊມາ ໂມລາດາ 
27 ຮາຊາຣ ໌ກາດດາ ເຮສໂມນ ເບັດເປເລ ດັ 
28 ຮາຊາຣຊູ໌ອານ ເບເອີເຊບາ ບີຊໂີອທຢີາ 
29 ບາອາລາ  ອີອມີ ເອເຊມ 
30 ເອນໂຕລາດ ເຄຊີນ ໂຮຣ໌ມາ 
31 ຊີກລາກ ມັດມານນາ ຊານຊານນາ 
32 ເລບາໂອດ ຊີນຮີມ ອາອີນ ແລະຣີມໂມນ ຮວມທັງຫມດົເປັນຊາວເກ້ົາຫົວເມືອງ ກັບຊົນນະບົດຂອງເມືອງນ້ັນ

ດ້ວຍ 
33 ເມືອງຕ່າງໆທ່ີຢູ່ຕາມຕີນພູ ມເີມືອງເອສຕາໂອນ ເຊຣາ ອັສນາ 
34 ຊາໂນອາ ເອນກັນນີມ ຕັປປູອາ ເອນາມ 
35 ຢາຣ໌ມ ທູ ອາດູນລາມ ເຊໂກ ອາເຊກາ 
36 ຊາອາຣາອີມ ອາດີທາອີມ ເກເດຣາ ເກເດໂຣທາອີມ ຮວມເປັນສິບສ່ີຫົວເມືອງກັບຊນົນະບົດຂອງເມືອງນ້ັນ

ດ້ວຍ 
37 ເມືອງເຊນານ ຮາດັສອາ ມກີດັນກາດ 
38 ດິນອານ ມີສເປ ໂຢກເທເອນ 
39 ລາຄີສ ໂບສກາດ ເອກໂລນ 
40 ກັບໂບນ ລາມາມ ຄີດລີສ 
41 ເກເດໂຣທ ເບັດດາໂກນ ນາອາມາ ແລະມັກເກດາ ຮວມເປັນສິບຫົກຫວົເມືອງກັບຊົນນະບົດຂອງເມືອງນ້ັນ

ດ້ວຍ 
42 ລບີນາ  ເອເທີ ອາຊານ 
43 ອີຟຕາ ອັສນາ ເນຊີບ 
44 ເກອີລາ ອັກຊີບ ແລະມາເຣຊາ ຮວມເປັນເກ້ົາຫົວເມືອງກັບຊົນນະບົດຂອງເມືອງນ້ັນດ້ວຍ 
45 ເອກໂລນກັບຫົວເມືອງແລະຊົນນະບົດເມືອງນ້ັນ 
46 ຈາກກຸງເອກໂລນເຖີງທະເລ ແລະບັນດາເມືອງທ່ີຢູ່ໃກ້ອັສໂດດກັບຊົນນະບົດຂອງເມືອງນ້ັນ 
47 ອັສໂດດກັບຫົວເມືອງແລະຊົນນະບົດເມືອງນ້ັນ ກາຊາກັບຫົວເມືອງແລະຊົນນະບົດເມືອງນ້ັນ ຈົນເຖິງລໍາທານ

ເອຢິບ ແລະທະເລໃຫຍ່ພ້ອມກັບຝ່ັງຊາຍທະເລ 
48 ແລະໃນພູດອຍ ຄືຊາມີຣ ໌ຢດັຕຣີ໌ ເຊໂກ  
49 ດານນາ ກີຣອີາດຊານນາ (ຄືເມືອງເດບີຣ໌) 



50 ອານັບ ເອັສເຕໂມ ອານີມ 
51 ໂກເຊນ ໂຮໂລນ ແລະກີໂລ ຮວມເປັນສິບເອັດຫົວເມືອງກັບຊົນນະບົດຂອງເມືອງນ້ັນ 
52 ອາຣັບ ດູມາ ເອຊານ 
53 ຢານີມ ເບັດຕັປປູອາ ອາເຟກາ 
54 ຮູມຕາ ກ ິຣອີາດອາຣ໌ບາ (ຄືເມືອງເຮໂບຣນ) ແລະຊີໂອຣ໌ ຮວມເກ້ົາຫົວເມືອງກັບຊົນນະບົດຂອງເມືອງນ້ັນ 
55 ມາໂອນ ກາຣ໌ເມນ ຊີຟ ຢູດຕາ 
56 ເຢສເຣເອນ ໂຢກເດອາມ ຊາໂນອາ 
57 ກາອີນ ກີເບອາ ແລະຕີມນາ ຮວມສິບຫົວເມືອງກັບຊົນນະບົດຂອງເມືອງນ້ັນ 
58 ຮັລຮູນ ເບັດຊູຣ໌ ເກໂດຣ ໌
59 ມາອາຣັທ ເບັດອາໂນທ ແລະເອນເຕໂກນ ຮວມຫົກຫວົເມືອງກັບຊົນນະບົດຂອງເມືອງນ້ັນ 
60 ກຣິອີາດບາອານ (ຄືເມືອງກີຣີອາດເຢອາຣີມ) ແລະຣັບບາ ຮວມສອງຫົວເມືອງກັບຊົນນະບົດຂອງເມືອງນ້ັນ 
61 ເມືອງທ່ີໃນຖ່ິນກັນດານ ຄືເບັດອາຣາບາ ມີດດີນ ເຊກາກາ 
62 ນີບຊານ ເມືອງເກືອ ແລະເອນເກດີ ຮວມຫົກຫົວເມືອງກັບຊົນນະບົດຂອງເມືອງນ້ັນ 
63 ແຕ່ຄົນເຢບຸສຊ່ຶງເປັນຊາວເມືອງເຢຣູຊາເລັມນ້ັນ ປະຊາຊົນຢູດາບ່ໍໄດ້ຂັບໄລ່ໄປ ດ່ັງນ້ັນແຫລະຄົນເຢບຸສຈ່ຶງອາ

ໄສຢູ່ກັບປະຊາຊົນຢູດາຈົນເຖິງທຸກວັນນ້ີ 
 

16 ດນິແດນທີແ່ບງ່ໃຫແ້ກເ່ຜົາ່ເອຟຣາອມິ ແລະມານສັເຊ  
 The Territory of Ephraim 

1 ທ່ີດິນຕາມສະຫລາກຂອງເຊ້ືອສາຍໂຢເຊັບນ້ັນເລ້ີມຈາກແມ່ນ້ໍາຈໍແດນໃກ້ໆເມືອງເຢຣິໂກ ທິດຕາເວັນອອກ
ຂອງນ້ໍາພຸເຢຣິໂກເຂ້ົາໄປໃນຖ່ິນກັນດານຂ້ຶນໄປຈາກເຢຣິໂກໄປໃນແດນພູດອຍເບັດເອນ 

2 ຈາກເມືອງເບັດເອນໄປຍັງເມືອງລູສ ຜ່ານເລ່ືອຍໄປເຖິງເມືອງອາຕາໂຣທ ຍັງເຂດຂອງຄົນອາຣ໌ຄີ 
3 ແລ້ວລົງໄປທາງທິດຕາເວັນຕົກເຖິງເຂດຂອງຄົນຢັຟເລທທ່ີໄກອອກໄປຈົນເຖິງເຂດເມືອງເບັດໂຮໂຣນລຸ່ມເຖິງ

ເມອືງເກເຊໄີປສ້ິນສຸດລົງທ່ີທະເລ 
4 ເຊ້ືອສາຍຂອງໂຢເຊັບ ຄືຄົນມານັສເຊ ແລະຄົນເອຟຣາອີມ ໄດ້ຮັບມຣໍະດົກຂອງເຂົາ 
5 ເຂດຂອງຄົນເອຟຣາອີມຕາມຕະກູນຂອງເຂົາເປັນດ່ັງນ້ີ ເຂດແດນມໍຣະດົກອຂງເຂົາດ້ານຕາເວັນອອກ ເລ້ີມ

ແຕ່ເມືອງອາຕາໂຣທອັດດາຣ໌ໄກໄປຈົນເຖິງເບັດໂຮໂຣນເທີງ 
6 ແລະເຂດແດນອອກໄປເຖິງທະເລທາງທິດເຫນືອຄືເມືອງມິກເມທັດ ທາງດ້ານຕາເວັນອອກເຂດແດນໂຄ້ງມາ

ຫາເມືອງຕາອານັທຊໂີລ ແລ້ວຜ່ານພ້ົ້ົນເມືອງນ້ີໄປທາງຕາເວັນອອກຂອງເມືອງຢາໂນອາ 
7 ແລ້ວລົງໄປຈາກຢາໂນອາເຖິງເມືອງອາຕາໂຣທແລະເມືອງນາອາຣາ ໄປຕີດເມືອງເຢຣິໂກສ້ິນສຸດລົງທ່ີແມ່ນ້ໍາ

ຈໍແດນ 
8 ຈາກຕັປປູອາເຂດແດນລົງໄປທາງທິດຕາເວັນຕົກເຖິງລໍາທານການາໄປສ້ິນສຸດລົງທ່ີທະເລ ນ້ີເປັນດິນແດນມໍ

ຣະດົກຂອງຄົນເອຟຣາອີມຕາມຕະກູນຂອງເຂົາ 
9 ຮວມທັງຫົວເມືອງຊ່ຶງແບ່ງແຍກໄວ້ໃຫ້ຄົນເອຟຣາອີມໃນດິນແດນມໍຣະດົກຂອງຄົນມານັສເຊ ຄືຫົວເມືອງເຫລົ່າ

ນ້ັນ ກ ບັຊົນນະບົດຂອງເມືອງນ້ັນດ້ວຍ 
10 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມເຂົາບ່ໍໄດ້ຂັບໄລ່ຄົນການາອານຊ່ຶງອາໄສຢູ່ໃນເມືອງເກເຊີໃຫ້ອອກໄປ ດ່ັງນ້ັນຄົນການາອານ

ຈ່ຶງອາໄສຢູ່ໃນຫມູຄົ່ນເອຟຣາອີມເຖິງທຸກວັນນ້ີ ແຕ່ກໍຕົກເປັນທາດຖືກເກນໃຫ້ທໍາງານໂຍທາ 
 



17 
Chapter 17 

1 ທ່ີດິນຕາມສະຫລາກເປັນຢ່າງນ້ີທ່ີຕົກແກ່ເຜ່ົາມານັສເຊ ເພາະເປ ນັບຸດຫົວປີຂອງໂຢເຊັບ ສ່ວນມາຄີບຸດຫົວປີ
ຂອງມານ ສັເຊ ບິດາຂອງກິເລອາດ ແລະເມືອງບາຊານເປັນສ່ວນແບ່ງ ເພາະວ່າເຂົາເປັນທະຫານ 

2 ແລະທີດິ່ນຕາມສະຫລາກຕົກແກ່ຄົນເຜ່ົາມານັສເຊທ່ີເຫລືອຢູ່ຕາມຕະກູນ ຄືອາບີເອເຊີ ເຮເລກ ອັສຣເີອນ ເຊ
ເຄມ ເຮເຟີ ແລະເຊມີດາ ບຸກຄົນເຫລ່ົານ້ີເປັນເຊ້ືອສາຍຜູ້ຊາຍຂອງມານັສເຊ ຜູ້ເປັນບຸດຂອງໂຢເຊັບ ຕາມຕະ
ກູນຂອງເຂົາ 

3 ຝ່າຍເຊໂລເຟຮັດບຸດຂອງເຮເຟີ ບຸດຂອງກິເລອາດ ບຸດຂອງມາຄີຣ໌ ບຸດຂອງມານັສເຊ ບ່ໍມບຸີດຊາຍ ມີແຕ່ບຸດຕ
ຣີ ແລະຕ່ໍໄປນ້ີເປັນຊ່ືບຸດຕຣີຂອງເຂົາ ຄືມາລາ ໂນອາ ຮົກລາ ມີນກາ ແລະຕ ຣ໌ີຊາ 

4 ເຂົາເຂ້ົາມາຫາປະໂຣຫິດເອເລອາຊາ ແລະໂຢຊວຍບຸດນູນ ແລະບັນດາຜູ້ນໍາແລະກ່າວວ່າ,  
ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ່ັງໂມເຊໄວ້ວ່າ ໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາທັງຫລາຍຮັບສ່ວນມໍຣະດົກໃນຫມູ່ຍາດພ່ີນ້ອງຂອງຂ້າ
ພະເຈ້ົາທງັຫລາຍໄດ້î ດ່ັງນ້ັນທ່ານຈ່ຶງໃຫ້ມໍຣະດົກແກ່ຄົນເຫລ່ົານ້ີໃນຫມູພ່ີນ້່ອງຂອງບິດາຂອງເຂົາຕາມພຣະ
ບັນຍັດແຫ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

5 ດ່ັງນ້ີແຫລະສ່ວນທ່ີຕົກແກ່ຄົນມານັສເຊຈ່ຶງມີສິບສ່ວນ ນອກເຫນືອດິນແດນກິເລອາດແລະບາຊານຊ່ຶງຢູ່ຟາກ
ຕາເວັນອອກຂອງແມ່ນ້ໍາຈໍແດນ 

6 ເພາະວ່າບຸດຕຣີຂອງມານັສເຊໄດ້ຮັບມໍຣະດົກພ້ອມກັບບຸດຊາຍຂອງທ່ານດ້ວຍ ແຜ່ນດິນກິເລອາດນ້ັນ ໄດ້ຕົກ
ເປັນສ່ວນຂອງບຸດຫລານມານັສເຊທ່ີເຫລືອຢູ່ 

7 ເຂດແດນຂອງມານັສເຊຕ້ັງຕ້ົນຈາກອາເຊີຈົນເຖິງມີກເມທາດ ຊຶງ່ຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງເມືອງເຊເຄມ
ແລ້ວ ເຂດແດນກໍຕ່ໍອອກໄປທາງທິດໃຕ້ ເຖິງທ່ີຂອງຊາວເມືອງເອນຕັປປູອາ 

8 ແຜ່ນດິນເມືອງຕັປປູອາເປັນຂອງມານັສເຊ ແຕ່ຕົວເມືອງຕັປປູອາຊ່ຶງຢູ່ທ່ີເຂດແດນຂອງມານັສເຊນ້ັນເປັນຂອງ
ເຊ້ືອສາຍເອຟຣາອີມ 

9 ແລ້ວເຂດແດນກໍລົງໄປເຖິງລໍາທານການາ ຫົວເມືອງເຫລ່ົານ້ີຊ່ຶງຢູ່ທາງທິດໃຕ້ລໍາທານໃນຖ້າມກາງຫົວເມືອງ
ຂອງມານັສເຊນ້ັນເປັນຂອງເອຟຣາອີມ ແລ້ວເຂດແດນຂອງມານັສເຊກໍຂ້ຶນໄປທາງດ້ານເຫນືອຂອງລໍາທານ
ໄປສ້ິນສຸດລົງທ່ີທະເລ 

10 ແຜ່ນດິນທາງດ້ານໃຕ້ເປັນຂອງເອຟຣາອີມ ແລະແຜ່ນດິນທາງດ້ານເຫນືອເປັນຂອງມານັສເຊມີທະເລເປັນເຂດ
ແດນ ທາງເຫນືອຈົນເຖິງດິນແດນເອເຊີ ແລະທາງທິດຕາເວັນອອກຈົນເຖິງອິສຊາຄາ 

11 ໃນເຂດອິສຊາຄາແລະໃນອາເຊີນ້ັນ ມານັສເຊຍັງມີເມືອງເບັດເຊອານກັບຊົນນະບົດຂອງເມືອງນ້ັນ ແລະເມືອງ
ອີບເລອາມ  ກັບຊົນນະບົດຂອງເມືອງນ້ັນ ແລະຊາວເມືອງໂດຣ໌ກັບຊົນນະບົດຂອງເມືອງນ້ັນ ແລະຊາວເມືອງ
ຕາອານາກກັບຊົນນະບົດຂອງເມືອງນ້ັນ ແລະຊາວເມືອງເມກີດໂດກັບຊົນນະບົດຂອງເມືອງນ້ັນ ຄືພເູຂາົທັງ
ສາມຍອດ 

12 ແຕ່ຄົນມານັສເຊຍັງຂັບໄລ່ແລະຍຶດຄອງເມືອງເຫລ່ົານ້ັນບ່ໍໄດ້ ດ້ວຍຄົນການາອານຍັງຂ້ຶນອາໄສຢູ່ໃນແຜ່ນດິນ
ນ້ັນ 

13 ແຕ່ເມ່ືອຄົນອິສຣາເອນເຂ້ັມແຂງຂ້ຶນແລ້ວ ກໍໄດ້ເກນຄົນການາອານໃຫ້ທ ໍາງານໂຍທາ ແລະບ່ໍໄດ້ຂັບໄລ່ໃຫ້ເຂົາ
ອອກໄປໃຫຫ້ມດົ 



The Tribe of Joseph Protests 

14 ຄົນເຜ່ົາໂຢເຊັບໄດ້ເວ້ົາກັບໂຢຊວຍວ່າ, ìເຫດໃດທ່ານຈ່ຶງແບ່ງໃຫ້ຂາ້ພະເຈົ້າມແີຕ່ສ່ວນດຽວເປັນມໍຣະດົກ ແມ
 ນ່ວ່າຂ້າພະເຈ້ົາມີຄົນຫລາຍເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງອວຍພຣະພອນແກ່ພວກຂ້າພະເຈ້ົາມາຈົນເຖິງບັດ
ນ້ີແລ້ວî 

15 ຝ່າຍໂຢຊວຍຕອບເຂົາວ່າ, ìຖ້າເຈ້ົາມີຄົນຫລາຍ ພວກເຈ້ົາຈ່ົງເຂ້ົາໄປໃນປ່າແລ້ວຖາງເອົາເອງ ທ່ີໃນແຜ່ນດິນ
ຂອງຄົນເປ ຣີສຊີ ແລະຄົນເຣຟາອີມ ເພາະວ່າພູດອຍຂອງຄົນເອຟຣາອີມເປັນບ່ອນແຄບî 

16 ຄົນເຜ່ົາໂຢເຊັບເວ້ົາວ່າ, ìແດນພດູອຍນ້ີບ່ໍພໍສໍາລັບພວກເຮົາ ຝ່າຍຄົນການາອານ ຊຶງ່ຢູ່ໃນທ່ີຮາບພຽງມີຣົດຮົບ
ທໍາດ້ວຍເຫລັກທັງທີຢູ່່ໃນເບັດເຊອານກັບຊົນນະບົດຂອງເມືອງນ້ັນກັບທ່ີຢູ່ໃນພູເຢສເຣເອນ 

17 ແລ້ວໂຢຊວຍຈ່ຶງກ່າວແກ່ເຊ້ືອສາຍໂຢເຊັບ ຄືເອຟຣາອີມແລະມານັສເຊວ່າ, ìທ່ານທັງຫລາຍເປັນພວກທ່ີມຄົີນ
ຫລາຍແລະມກໍີາລັງມະຫາສານ ທ່ານຈະມີສ່ວນແບ່ງແຕ່ສ່ວນດຽວກໍວ່າບ່ໍໄດ້ 

18 ແມນ່ວ່າພດູອຍເຫລ່ົານ້ັນ ຈະເປ ນັຂອງພວກທ່ານເຖິງແມ່ນວ່າເປັນປ່າດອນທ່ານຈ່ົງຖາກຖາງແລະຍຶດຄອງໄປ
ຈົນສຸດເຂດເຖີດ ແມ້ວ່າຄົນການາອານຈະມີຣົດຮົບທໍາດ້ວຍເຫລັກ ແລະເປັນຄົນເຂ້ັມແຂງ ທ່ານທັງຫລາຍກໍຈ
ະຂັບໄລ່ເຂົາອອກໄປໄດ້î 

 

18 ດນິແດນທີແ່ບງ່ກນັທີຊ່ໂີລ  
 The Territory of the Remaining Tribes 

1 ຝ່າຍຊຸມນຸມຊົນອິສຣາເອນທັງສ້ິນກໍມາປະຊຸມກັນທີ່ຊໂີລ ແລະຕ້ັງເຕັນນັດພົບຂ້ຶນທ່ີນ້ັນ ແຜ່ນດິນນ້ັນກໍຕົກຢູ່
ໃນຄອບຄອງຂອງເຂົາ 

2 ຍັງມີປະຊາຊົນອິສຣາເອນອີກເຈັດເຜ່ົາທ່ີຍັງບ່ໍໄດ້ຮັບມ ຣໍະດົກເປັນສ່ວນແບ່ງ 
3 ດ່ັງນ້ັນໂຢຊວຍຈ່ຶງກ່າວແກ່ອິສຣາເອນວ່າ, ìທ່ານທັງຫລາຍຈະລໍຊ້າຢູ່ດົນປານໃດຈ່ຶງຈະເຂ້ົາໄປຍຶດຄອງທ່ີດີນ

ຊ່ຶງພຣະຜູ້ ເປ ັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງບັນພະບຸຣຸດຂອງທ່ານປະທານແກ່ທ່ານທັງຫລາຍ 
4 ຈ່ົງເລືອກຄົນເຜ່ົາລະສາມຄົນ ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາຈະໃຊ້ຄົນເຫລ່ົານ້ັນໄປທ່ອງທ່ຽວຂ້ຶນລ່ອງຢູ່ທ່ີແຜ່ນດິນນ້ັນ ໃຫ້

ຂຽນແນວເຂດທ່ີດິນທ່ີຈະມອບເປັນມໍຣະດົກ ແລະມາຫາຂ້າພະເຈ້ົາ 
5 ໃຫເ້ຂົາແບ່ງອອກເປັນເຈັດສ່ວນ ໃຫ້ຄົນຢູດາຄົງຢູ່ໃນດິນແດນຂອງເຂົາທາງພາກໃຕ້ ແລະຄົນເຜ່ົາໂຢເຊັບໃຫ້

ຄົງຢູ່ໃນດິນແດນທາງພາກເຫນືອ 
6 ໃຫທ່້ານທັງຫລາຍຂຽນແນວເຂດທ່ີດິນເປັນເຈັດສ່ວນ ແລ້ວນໍາແນວເຂດທ່ີດິນນ້ັນມາໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາທ່ີນ້ີ ແລະ

ຂ້າພະເຈ້ົາຈະຈັບສລາກໃຫ້ທ່ານທ່ີນ້ີ ຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຂອງເຣົາ 
7 ເພາະຄົນເລວີ ບ່ໍມີສ່ວນແບ່ງໃນຫມູ່ພວກທ່ານທັງຫລາຍ ດ້ວຍຕໍາແຫນ່ງປະໂຣຫ ດິຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເປັນມໍ

ຣະດົກຂອງເຂົາແລ້ວ ເຜ່ົາກາດ ແລະເຜ່ົາຣູເບນ ກັບເຜ່ົາມານັສເຊເຄ່ິງນ່ຶງກໍໄດ້ຮັບມ ໍຣະດົກຂອງເຂົາທາງຟາກ
ແມ່ນ້ໍາຈໍແດນດ້ານຕາເວັນອອກຊ່ຶງໂມເຊຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ເຂົາທັງຫລາຍແລ້ວî 

8 ຝ່າຍຄົນເຫລ່ົານ້ັນກໍອອກເດີນທາງແລະໂຢຊວຍໄດ ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາພວກທີຈ່ະຂຽນແນວເຂດທ່ີດິນວ່າ, ìຈົ່ງ
ທ່ຽວຂ້ຶນທ່ຽວລ່ອງໃນແຜ່ນດິນ ແລະຂຽນແນວເຂດທ່ີດິນນ້ັນແລ້ວກັບມາຫາຂ້າພະເຈ້ົາ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະຈັບສະ
ຫລາກໃຫ້ທ່ານຕ່ໍພຣະພັກ 
ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາທ່ີຊໂີລî 

9 ດ່ັງນ້ັນຄົນເຫລ່ົານ້ັນກໍທ່ອງທ່ຽວໄປມາທ່ີແຜ່ນດິນ ແລ້ວຂຽນເປັນຫນັງສືແນວເຂດເມືອງຕ່າງໆແບ່ງເປັນເຈັດ
ສ່ວນແລ້ວກັບມາຫາໂຢຊວຍໃນຄ້າຍທ່ີຊໂີລ 



10 ແລ້ວໂຢຊວຍກໍຈັບສະຫລາກໃຫ້ເຂົາຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ໂຢຊວຍກໍໄດ້ຈັດແບ່ງທ່ີດິນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນອິ
ສຣາເອນທ່ີນ້ັນຕາມສ່ວນແບ່ງຂອງແຕ່ລະເຜ່ົາ 
ດນິແດນທີແ່ບງ່ໃຫແ້ກເ່ຜົາ່ເບນັຢາມນີ 
The Territory of Benuamin 

11 ຈັບໄດ້ສລາກຂອງເຜ່ົາເບັນຢາມີນຕາມເຊ້ືອສາຍຂອງເຂົາຂ້ຶນມາ ແລະດິນແດນທ່ີເປັນສ່ວນ ຂອງເຂົາຢູ່ລະ
ຫວ່າງເຜ່ົາຢູດາແລະເຜ່ົາໂຢເຊັບ 

12 ທາງດ້ານເຫນືອເຂດແດນຂອງເຂົາເລ້ີມຕ້ົນທ່ີແມ່ນ້ໍາຈໍແດນ ແລະເຂດແດນກ ຕ່ໍໍຂ້ຶນໄປເຖິງສັນພູຕອນເຫນືອ
ຂອງເມືອງເຢຣິໂກແລ້ວຂ້ຶນໄປທາງແດນພູດອຍທາງທິດຕາເວັນຕົກ ແລະໄປສ້ິນສຸດທ່ີຖ່ິນກັນດານເບັດອາ
ເວນ 

13 ຈາກທີນ້ັ່ນເຂດແດນກໍອອກໄປທາງທິດໃຕ້ໄປສ  ູ່ເມືອງລູສ (ເມືອງດຽວກັບເມືອງເບັດເອນ) ແລ້ວເຂດແດນກໍລົງ
ໄປເຖິງອາຕາໂຣທອັດດາຣ໌ ເທິງພູຊຶງ່ຢູ່ທາງທິດໃຕ້ຂອງເມືອງເບັດໂຮໂຣນທາງລຸ່ມ 

14 ແລ້ວເຂດແດນກໍຕ່ໍອອກໄປອີກທິດນ່ຶງໂຄ້ງໄປທາງທິດໃຕ້ເປັນດ້ານຕາເວັນຕົກ ຈາກພູຊ່ຶງຢູ່ທິດໃຕ້ກົງກັນຂ້າມ
ເມືອງເບັດໂຮໂຣນ ແລະໄປສ້ິນສຸດລົງທ່ີກ ິຣີອາດບາອານ (ຄືກຣິອີາດເຢອາຣິມ) ເປັນເມືອງທ່ີເປັນຂອງເຜ່ົາຢູ
ດາ ນ້ີແຫລະເປັນເຂດແດນດ້ານຕາເວັນຕົກ 

15 ແລະດ້ານໃຕ້ນ້ັນເລ້ີມຕ້ົນທ່ີຊານເມືອງກິຣີອາດເຢອາຣິມ ແລະເຂດແດນກໍຕ່ໍຈາກທ່ີນ້ັນໄປຍັງທາງຕາເວັນຕົກ
ເຖິງນ້ໍາພຸເນັຟໂຕອາ 

16 ແລ້ວເຂດແດນກໍຕ່ໍລົງໄປສຸດເຂດພູຊ່ຶງມອງລົງມາເຫັນຮ່ອມພູແຫ່ງບຸດຂອງຮີນໂນມ ຊ່ຶງຢູ່ທາງປາຍເຫນືອສຸດ
ຂອງຮ່ອມພູເອຟຣາອິມ ແລ້ວກໍລົງໄປທ່ີຮ່ອມພຮີູນໂນມໃຕ້ສັນພູຂອງຄົນເຢບຸສແລ້ວລົງໄປເຖິງເມືອງເອນໂຣ
ເກນ 

17 ແລ້ວໂຄ້ງໄປທາງທິດເຫນືອໄປເຖິງເອນເຊເມສ ຈາກທ່ີນ້ັນກໍຕົງໄປຍັງເກລີໂລທ ຊຶງ່ຢູ່ກົງກັນຂ້າມກັບທາງຂ້າມ
ເຂົາຊ່ືອາດູມມມີ ແລ້ວລົງໄປຍັງກ້ອນຫີນບູຮານບຸດຂອງຣູເບນ 

18 ແລ້ວຜ່ານໄປທາງທິດເຫນືອເຖິງສັນພູກົງກັນຂ້າມເບັດອາຣາບາແລ້ວລົງໄປສ ູ ່ອາຣາບາ 
19 ແລ້ວເຂດແດນກໍຜ່ານໄປທາງທີດເຫນືອເຖິງສັນພູທີເ່ບັດໂຮກລາ ແລະເຂດແດນໄປສ້ິນສຸດລົງທ່ີອ່າວດ້ານ

ເຫນືອ ຂອງທະເລຕາຍທ່ີປາຍໃຕ້ຂອງແມ່ນ້ໍາຈໍແດນ ນ້ີເປັນເຂດແດນກ້ັນເປັນເຂດແດນດ້ານໃຕ້ 
20 ແມ່ນ້ໍາຈໍແດນກ້ັນເປັນເຂດແດນທາງຕາເວັນອອກ ນ້ີເປັນມໍຣະດົກຂອງຊົນເຜ່ົາເບັນຢາມີນຕາມຕະກູນຂອງ

ເຂົາ ມເີຂດແດນດ່ັງນ້ີລ້ອມຮອບ 
21 ຝ່າຍຫົວຫນ້າຂອງເຜ່ົາຄົນເບັນຢາມີນຕາມຕະກູນຂອງເຂົາ ຄືເມືອງເຢຣິໂກ ເບັດໂຮກລາ ເອເມກເກຊີສ 
22 ເບັດອາຣາບາ ເຊມາຣາອີມ ເບັດເອນ 
23 ອາວວີມ ປາຣາ ໂອຟຣາ 
24 ເຄຟາຣາມໂມນີ ໂອຟນີ ແລະເກບາ ຮວມເປັນສິບສອງຫົວເມືອງກັບຊນົນະບົດຂອງເມືອງນ້ັນດ້ວຍ 
25 ກິເບໂອນ ຣາມາ ເລເອີໂອທ 
26 ມສີເປ ເຄຟຣີາ ໂມຊາ 
27 ເຣເກມ ອີຣເ໌ປເອນ ຕາຣາລາ 
28 ເຊລາ ຮາເອເລຟ ເຢບຸສ (ຄືເຢຣູຊາເລັມ) ກິເລອາແລະກິຣີອາດ ຮວມເປັນສິບສ່ີຫົວເມືອງກັບຊົນນະບົດຂອງ

ເມືອງນ້ັນດ້ວຍ ນ້ີເປັນມໍຣະດົກຂອງຄົນເຜ່ົາເບັນຢາມີນຕາມຕະກູນຂອງເຂົາ 
 

19 ດນິແດນທີແ່ບງ່ໃຫແ້ກເ່ຜົາ່ຊີເມໂອນ 



The Territory of Simeon 

1 ສລາກທີສອງອອກມາເປັນຂອງຊີເມໂອນ ຕາມຕະກູນຂອງເຂົາ ມໍຣະດ ກົຂອງເຂົາຢູ່ຖ້າມກາງມໍຣະດົກຂອ
ງຄົນເຜ່ົາຢູດາ 

2 ມເີມືອງເຫລ່ົານ້ີເປັນມໍຣະດົກ ຄືເບເອີເຊບາ ເຊບາ ໂມລາດາ 
3 ຮາຊາຊອັູນ ບາລາ ເອເຊມ 
4 ເອນໂຕລາດ ເບທູນ ໂຮຣ໌ມາ 
5 ຊິກລາກ ເບດັມາຣກ໌າໂບທ ຮາຊາຣ ໌ຊຊູາ  
6 ເບັດເລບາໂອດ ແລະຊາຣູເຮນ ຮວມເປັນສິບສາມຫົວເມືອງກັບຊົນນະບົດຂອງເມືອງ 
7 ອາອີນ ຣີມໂມນ ເອເທີ ແລະອາຊານ ຮວມເປັນສ່ີຫົວເມືອງກັບຊົນນະບົດຂອງເມືອງນ້ັນໆດ້ວຍ 
8 ຮວມທັງຊົນນະບົດທ່ີຢູ່ຮອບຫົວເມືອງເຫລ່ົານ້ີໄກອອກໄປຈົນເຖິງເມືອງບາອາລັທເບເອີ ເມືອງຣາມາທ່ີເນເກັບ 

ເຫລ່ົານ້ີເປັນມໍຣະດົກຂອງເຜ່ົາຄົນຊີເມໂອນຕາມຕະກູນຂອງເຂົາ 
9 ມຣໍະດົກຂອງຄົນເຜ່ົາຊີເມໂອນເປັນດີນແດນໃນສ່ວນແບ່ງຂອງຄົນເຜ່ົາຢູດາ ເພາະວ່າສ່ວນຂອງຄົນເຜ່ົາຢູດາ

ນ້ັນໃຫຍ່ເກີນໄປ ຄົນເຜ່ົາຊີເມໂອນຈ່ຶງໄດ້ຮັບມໍຣະດົກຢູ່ຖ້າມກາງຄົນເຜ່ົາຢູດາ 
ດນິແດນທີແ່ບງ່ໃຫແ້ກເ່ຜົາ່ເຊບລູນູ 
The Territory of Zebulun 

10 ສລາກທີສາມຂ້ຶນມາເປັນເຜ່ົາເຊບູລູນ ຕາມຕະກູນຂອງເຂົາ ແລະດິນແດນທ່ີເປ ນັມໍຣະດົກຂອງເຂົາກໍຕ່ໍອອກ
ໄປເຖ ງິຊາຣິດ 

11 ແລ້ວເຂດແດນຂອງເຂົາອອກໄປທາງດ້ານຕາເວັນຕົກໄປຈົນເຖີງມາເຣອານ ແລະມາສຸດຢູ່ເມືອງດັບເບເຊທ 
ແລ້ວມາເຖີງຫ້ວຍນ້ໍາທ່ີຢູ່ທິດຕາເວັນອອກຂອງໂຢກເນອາມ 

12 ຈາກຊາຣິດເຂດແດນອອກໄປອີກທາງທິດນ່ຶງທາງດ້ານຕາເວັນອອກຊ່ືທາງດວງຕາເວັນຂ້ຶນ ເຖິງເຂດແດນ
ເມືອງຄີສໂລທຕາໂບຣ໌ ແລ້ວອອກໄປເຖິງເມືອງດາເບຣາດ ແລ້ວຂ້ຶນໄປເຖິງເມືອງຢາຟີອາ 

13 ຈາກທີນ້ັ່ນເຂດແດນຜ່ານໄປທາງຕາເວັນອອກທາງດວງຕາເວັນຂ້ຶນເຖິງເມືອງກັທເຮເຟີ ແລະເຖິງເມືອງເອທກາ
ຊີນໄປຈົນເຖິງເມືອງຣີມໂມນ ເຂດແດນກໍໂຄ້ງເຂ້ົາຫາເມືອງເນອາ 

14 ທາງທິດເຫນືອເຂດແດນໂຄ້ງເຂ້ົາມາເຖິງເມືອງຮານນາໂທນ ແລະສ້ິນສຸດລົງທ່ີຮ່ອມພູອີຟຕາເອນ 
15 ເມືອງກັດຕັທ ນາຮັນອານ ຊີມໂຣນ ອີດາລາ ແລະເບັດເລເຮັມ ຮວມເປັນສິບສອງຫົວເມືອງກັບຊົນນະບົດຂອງ

ເມືອງນ້ັນດ້ວຍ 
16 ນ້ີເປັນມໍຣະດົກຂອງເຜ່ົາເຊບູລູນຕາມຕະກູນຂອງເຂົາ ຄືຫົວເມືອງຕ່າງໆກັບຊົນນະບົດຂອງເມືອງນ້ັນດ້ວຍ 

ດນິແດນທີແ່ບງ່ໃຫແ້ກເ່ຜົາ່ອສິຊາຄາ 
The Territory of Issachar 

17 ສລາກທີສ່ີອອກມາເປັນຂອງອິສຊາຄາ ເພ່ືອເຜ່ົາອິສຊາຄາຕາມຕະກູນຂອງເຂົາ 
18 ດິນແດນຂອງເຂົາຮວມເມືອງຢີສເຣເອນ ເຄຊຸນໂລທ ຊູເນມ 
19 ຮາຟາຣາອມີ ຊໂີອນ ອານາຮາຣາດ 
20 ຣັບບທີ ກຊີໂີອນ ເອເບສ 
21 ເຣເມທ ເອນການນີມ ເອນຮັດດາ ເບັດປັສເຊສ 
22 ແລະເຂດແດນຍັງຕິດກັບເມືອງຕາໂບຣ໌ ຊາຮາຊູມາ ແລະເບັດເຊເມສ ແລະເຂດແດນນ້ີໄປສ້ິນສຸດລົງທ່ີແມ່ນ້ໍາ

ຈໍແດນ ຮວມເປັນສິບຫົກຫວົເມືອງກັບຊົນນະບົດຂອງເມືອງນ້ັນດ້ວຍ 
23 ນ້ີເປັນມໍຣະດົກຂອງເຜ່ົາອິສຊາຄາຕາມຕະກູນຂອງເຂົາ ຄືທັງຫົວເມືອງແລະຊົນນະບົດຂອງເມືອງນ້ັນດ້ວຍ 



ດນິແດນທີແ່ບງ່ໃຫແ້ກເ່ຜົາ່ອາເຊ ີ
The Territory of Asher 

24 ສລາກທີຫ້າອອກມາເປັນຂອງເຜ່ົາຄົນອາເຊີຕາມຕະກູນຂອງເຂົາ 
25 ດິນແດນຂອງເຂົາຮວມເມືອງເຮນກາດ ຮາລີ ເບເຕນ ອັກຊາຟ 
26 ອານລາມເມເລກ ອາມັດ ແລະມາຊານທາງທິດຕາເວັນອອກຈາກກາຣ໌ເມນ ແລະເມືອງຊີໂຮຣ໌ 

ລີບນາ 
27 ແລ້ວລ້ຽວໄປທາງທິດຕາເວັນອອກໄປຍັງເບັດດາໂກນ ແລະຕ່ໍເຂດເຊບູລູນ ແລະຮ່ອມພູອ ຟີຕາເອນໄປທາງ

ດ້ານເຫນືອ ເຖິງເມືອງເບັດເອເມກ ແລະເນອີເອນໄປທາງເຫນືອເຖິງເມືອງກາບູນ 
28 ເອໂບຣນ ເຣໂຮບ ຮາມໂມນ ການາ ໄກອອກໄປເຖິງມະຫາຊີໂດນ 
29 ແລ້ວເຂດແດນກໍລ້ຽວກໍລ້ຽວໄປເຖິງຣາມາ ໄປເຖິງເມືອງທີມີ່ກໍາແພງລ້ອມຮອບຊ່ື ຕີເຣ ແລ້ວເຂດແດນກໍລ້ຽວ

ໄປເຖີງເມືອງໂຮຊາໄປສ້ິນສຸດລົງທ່ີທະເລ ຈາກເມືອງມາຮາລັບໄປເຖິງອັກຊີບ 
30 ອູມມາ ອາເຟກ ແລະເຣໂຮບ ຮວມເປັນຊາວສອງຫົວເມືອງກັບຊນົນະບົດຂອງເມືອງນ້ັນດ້ວຍ 
31 ນ້ີເປັນມໍຣະດົກຂອງເຜ່ົາອາເຊ ີຕາມຕະກູນຂອງເຂົາ ທັງຫົວເມືອງກັບຊນົນະບົດຂອງເມືອງນ້ັນດ້ວຍ 

ດນິແດນທີແ່ບງ່ໃຫແ້ກເ່ຜົາ່ເນຟັທາລ ີ
The Territory of Naphtali 

32 ສລາກທີຫົກອອກມາເປັນຂອງເຜ່ົາເນັຟທາລີ ເພ່ືອເຜ່ົາເນັຟທາລີຕາມຕະກູນຂອງເຂົາ 
33 ເຂດແດນຂອງເຂົາເລ້ີມຈາກເຮເລຟ ຈາກຕ້ົນໂອກໃນຊາອານານນີມ ແລະອາດາມີເນເກບ ແລະຢັບເນເອນ

ໄກໄປຈົນເຖິງເມືອງລາກກູມ ແລະສ້ິນສຸດລົງທ່ີແມ່ນ້ໍາຈໍແດນ 
34 ແລ້ວເຂດແດນກໍລ້ຽວໄປທາງດ້ານຕາເວັນຕົກເຖິງເມືອງອັສໂນທຕາໂບຣ໌ ຈາກທ່ີນ້ັນໄປເຖິງຮູກໂກກຕິດເຂດ

ເຊບູລູນທາງທິດໃຕ້ ແລະເຂດເອເຊີທາງທິດຕາເວັນຕົກ ແລະເຂດຢູດາທາງທິດຕາເວັນອອກທ່ີແມ່ນ້ໍາຈໍແດນ 
35 ເມືອງທ່ີມີກໍາແພງຄືເມືອງຊີດດີມ ເຊີຮາມມາດ ຣັກກາດ ຄີນເນເຣທ 
36 ອາດາມາດ ຣາມາ ຮາໂຊຣ ໌
37 ເກເດສ ເອັດເຣອີ ເອນຮາໂຊຣ໌ 
38 ອີໂຣນ ມກີດັນເອນ ໂຮເຣມ ເບັດອານາດ ແລະເບັດເຊເມສ ຮວມເປັນສິບເກ້ົາຫົວເມືອງກັບຊົນນະບົດຂອງ

ເມືອງນ້ັນດ້ວຍ 
39 ນ້ີເປັນມໍຣະດົກຂອງເຜ່ົາເນັຟທາລ ຕີາມຕະກູນຂອງເຂົາ ທັງຫົວເມືອງກັບຊົນນະບົດຂອງເມືອງນ້ັນດ້ວຍ 

ດນິແດນທີແ່ບງ່ໃຫແ້ກເ່ຜົາ່ດານ 
The Territory of Dan 

40 ສລາກທີເຈັດກໍອອກມາເປັນຂອງເຜ່ົາດານຕາມຕະກູນຂອງເຂົາ 
41 ແລະດິນແດນທ່ີເປັນມໍຣະດົກຂອງເຂົາ ຮວມເມືອງໂຊຣາ ເອສຕາໂອນ ອີຣເ໌ຊເມສ 
42 ຊາອາລັບບີນ ອັຍຢາໂລນ ອີທລາ 
43 ເອໂລນ ຕີມນາ ເອກໂຣນ 
44 ເອນໂຣເກ ກີບເບໂທນ ລາອາລາດ 
45 ເຢຮູດ ເບນເອເບຣັກ ກັທຣມີໂມນ  
46 ເມຢາຣໂ໌ກນ ແລະຣັກໂກນ ແລະດິນແດນທ່ີອ້ອມແອ້ມເມືອງໂຢປປາ 



47 ເມ່ືອດິນແດນຄົນເຜ່ົາດານຫລຸດມເືຂົາໄປ ຄົນເຜ່ົາດານກ ຂ້ຶໍນໄປສູ້ຮົບກັບເມືອງເລເຊມ ເມ່ືອຍຶດໄດ້ກໍປະຫານ
ເສັຽດ້ວຍດາບ ຈ່ຶງຍຶດຄອງທ່ີດິນແລະຕ້ັງຢູ່ທ່ີນ້ັນເອ້ີນເມືອງເລເຊມວ່າດານ ຕາມຊ່ືຂອງດານບັນພະບຸຣຸດຂອງ
ຕົນ 

48 ນ້ີເປັນມໍຣະດົກຂອງເຜ່ົາດານຕາມຕະກູນຂອງເຂົາ ທັງຫົວເມືອງກັບຊນົນະບົດຂອງເມືອງນ້ັນດ້ວຍ 
ດນິແດນທີແ່ບງ່ໃຫແ້ກໂ່ຢຊວຍ 
Joshuaís Inheritance 

49 ເມ່ືອໄດ້ແບ ງ່ດິນແດນສ່ວນຕ່າງໆຂອງແຜ່ນດິນນ້ັນເປັນມໍຣະດົກເສັດສ້ິນແລ້ວ ຄົນອິສຣາເອນກໍໄດ້ມອບສ່ວນ
ມຣໍະດົກໃນຫມູພ່ວກເຂົາໃຫ້ແກ່ໂຢຊວຍບຸດນູນ 

50 ຕາມຄໍາສ່ັງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເຂົາກໍໄດ້ຍົກເມືອງທ່ີທ່ານຂໍໄວ້ໃຫ້ແກ່ທ່ານ ຄືເມືອງຕີມນັທເຊຣາ ໃນພູດອຍ
ແຫ່ງເອຟຣາອີມ ທ່ານກໍເສີມສ້າງເມືອງນ້ັນເສັຽໃຫມ່ ແລະເຂ້ົາຢູ່ທ່ີນ້ັນ 

51 ທ່ີກ່າວມານ້ີເປັນມໍຣະດົກທ່ີປະໂຣຫິດເອເລອາຊາກັບໂຢຊວຍບຸດນູນແລະຫົວຫນ້າຂອງຕະກູນຕ່າງໆແຫ່ງເຜ່ົາ
ຄົນອິສຣາເອນຈັບສລາກແບ່ງໃຫ້ເປັນມໍຣະດົກທີ່ຊໂີລຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃນປະຕູເຕັນນັດພົບ ດ່ັງນ້ີ
ແຫລະເຂົາທັງຫລາຍກໍທໍາການແບ່ງປັນແຜ່ນດິນສໍາເຣັດລົງ 

 

20 ກາໍນດົຫວົເມອືງລີພ້ຍັ 
The Cities of Refuge 

(ຈບຊ 35:9-28; ພບຍ 4:41-43;19:1-13) 

1 ແລ້ວພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວກັບໂຢຊວຍວ່າ, 
2 ìຈ່ົງກ່າວແກ່ຄົນອິສຣາເອນວ່າ ìຈ່ົງກໍານົດຕ້ັງເມືອງລ້ີພັຍ ຊ່ຶງເຮົາໄດ້ເວ້ົາກັບເຈ້ົາທັງຫລາຍທາງໂມເຊແລ້ວນ້ັນ 
3 ເພ່ືອວ່າຜູ້ຂ້າຄົນທ່ີໄດ້ຂ້າຄົນໃດດ້ວຍບ່ໍໄດ້ເຈຕນາ ຫລືບ່ໍຈົງໃຈຈະໄດ້ຫນີໄປຢ ູ ່ທີນ້ັ່ນ ເມືອງເຫລ່ົານ້ີຈະໄດ້ເປັນ

ທ່ີລ້ີພັຍຂອງເຈ້ົາເພື່ອໃຫ້ພົ ້ ້ົນຈາກຜູ້ອາຄາດ 
4 ໃຫຜູ້້ນ້ັນຫນີໄປຍັງເມືອງເຫລ່ົານ້ີເມືອງໃດເມືອງນ່ຶງ ແລະຢືນຢູ່ຫ່າງທາງປະຕູເຂ້ົາເມືອງນ້ັນ ແລະອະທິບາຍ

ເຣ່ືອງຂອງຕົນໃຫ້ແກ່ພວກຜູ້ໃຫຍ່ໃນເມືອງນ້ັນໃຫ້ຮູ້ ແລ້ວເຂົາທັງຫລາຍຈະນໍາຜູ້ນ້ັນເຂ້ົາໄປໃນເມືອງກໍານົດ
ບ່ອນໃຫ້ຢູ່ແລ້ວຜູ້ນ້ັນຈະຢູ່ທ່ີນ້ັນໃນຫມູ່ພວກເຂົາທັງຫລາຍ 

5 ແລະຖ້າຜູ້ອາຄາດໄລ່ຕິດຕາມເຂົາໄປຜູ້ໃຫຍ່ຈະບ່ໍມອບຜູ້ຂ້າຄົນນ້ັນໄວ້ໃນມືຂອງຜູ້ອາຄາດ ເພາະວ່າຜູ້ນ້ັນໄດ້
ຂ້າເພ່ືອນບ້ານຂອງຕົນດ້ວຍບ່ໍມີເຈຕນາບ່ໍໄດ້ເປັນເປັນສັດຕຣູກັນມາແຕ່ກ່ອນ 

6 ແລະຜູ້ນ້ັນຈະອາສັຍຢູ່ໃນເມືອງນ້ັນຈົນກວ່າເຂົາຈະຢືນຕ່ໍຫນ້າຊຸມນຸມຊົນ ເພ່ືອລໍຮັບການພິພາກສາ ຈົນກວ່າ
ປະໂຣຫິດໃນເວລານ້ັນສ້ິນຊີວິດ ຜູ້ຂ າ້ຄົນນ້ັນຈ່ຶງຈະກັບໄປຍັງເມືອງຂອງຕົນ ໄປບ້ານຂອງຕົນ ໄປຍັງເມືອງທ່ີ
ເຂົາຈາກມານ້ັນໄດ້î 

7 ດ່ັງນ້ັນເຂົາຈ່ຶງກໍານົດຕ້ັງເມືອງເກເດສໃນຄາລີເລ ໃນພູດອຍເນັຟທາລີ ແລະເມືອງເຊເຄມ ໃນພູດອຍຂອງເອຟ
ຣາອີມ ແລະກິຣີອາດອາຣາບາ (ຄືເຮໂບຣນ) ໃນແດນພູດອຍຢູດາ 

8 ທາງຟາກຕາເວັນອອກຂອງແມ່ນ້ໍາຈໍແດນເມືອງເຢຣິໂກນ້ັນ ເຂົາໄດ້ກໍານົດເມືອງເບເຊີໃນຖ່ິນກັນດານເທິງທ່ີ
ຮາບພຽງຈາກທ່ີດິນຄົນເຜ່ົາຣູເບນ ແລະເມືອງຣາໂມທໃນກີເລອາດຈາກທ່ີດິນເຜ່ົາກາດແລະເມືອງໂກລານໃນ
ບາຊານຈາກທ່ີດິນຄົນເຜ່ົາມານັສເຊ 

9 ຫົວເມືອງເຫລ່ົານ້ີເປັນເມືອງທ່ີກໍານົດໄວ້ໃຫຄົ້ນອິສຣາເອນທັງຫມົດ ແລະໃຫ້ຄົນຕ່າງດ້າວຜູ້ອາສັຍຢູ່ໃນຫມູ່
ພວກເຂົາ ເພ່ືອວ່າຖ້າຜູ້ໃດໄດ້ຂ້າຄົນດ້ວຍບ່ໍໄດ້ເຈຕນາຈະໄດ້ຫນີໄປທ່ີນ້ັນໄດ້ ເພ່ືອວ່າເຂົາຈະບ່ໍຕ້ອງຕາຍດ້ວຍ
ມຂືອງຜູ້ອາຄາດຈົນກວ່າເຂົາຈະໄດ້ຢືນຕ່ໍຫນ້າຊຸມນຸມຊົນ 



 

21 ຫົວເມອືງຂອງຄນົເລວ ີ
Cities Allotted to The Levites 
(1 ຂຄວ 6:54-81) 

1 ຂນະນ້ັນຫົວຫນ້າຂອງຕະກູນຄົນເລວີມາຫາປະໂຣຫິດເອເລອາຊາ ແລະໂຢຊວຍບຸດນູນ ແລະຫົວຫນ້າຂອງ
ຕະກູນຕ່າງໆຂອງເຜ່ົາຄົນອິສຣາເອນ 

2 ແລະເຂົາໄດ້ກ່າວແກ່ທ່ານເຫລ່ົານ້ັນໃນເມືອງຊີໂລໃນແຜ່ນດິນການາອານວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງສ່ັງໂດຍ
ທາງໂມເຊວ່າ ໃຫມ້ອບຫົວເມ ືອງແກ່ເຮົາທັງຫລາຍເພ່ືອຈະໄດ້ອາສັຍຢູ່ທັງທ່ົງຫຍ້າສໍາລັບຝູງສັດຂອງຂ້າພະ
ເຈ້ົາທັງຫລາຍî 

3 ດ່ັງນ້ັນແຫລະຕາມພຣະບັນຊາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຄົນອິສຣາເອນຈ່ີງໄດ້ມອບເມືອງແລະທ່ົງຫຍ້າຕ່ໍໄປນ້ີຈາກ
ມຣໍະດົກ    ອຂງເຂົາໃຫ້ແກ່ຄົນເລວີ 

4 ສລາກອອກມາເປັນຂອງຕະກູນຄົນໂກຮາດ ດ່ັງນ້ັນແຫລະ ຄົນເລວີຊ່ຶງເປັນເຊ້ືອສາຍຂອງປະໂຣຫິດອາໂຣນ 
ໄດ້ຮັບຫົວເມືອງໂດຍຈັບສລາກສິບສາມຫົວເມືອງ ຈາກເຜ່ົາຢູດາ ຊີເມໂອນ ແລະເບັນຢາມິນ 

5 ສ່ວນຄົນໂກຮາດທ່ີເຫລືອຢູ່ ໄດ້ຮັບຫົວເມືອງໂດຍຈັບສລາກສິບຫົວເມືອງ ຈາກຕະກູນຂອງເຜ່ົາເອຟຣາອິມ ຈ
າກເຜ່ົາດານ ແລະຈາກເຄ່ິງເຜ່ົາມານັສເຊ 

6 ຄົນເກີໂຊນໄດ້ຮັບຫົວເມືອງໂດຍຈັບສຫລາກສິບສາມຫົວເມືອງ ຈາກຕະກູນຂອງເຜ່ົາອິສຊາຄາ ຈາກເຜ່ົາອາ
ເຊີ ຈາກເຜ່ົາເນັຟທາລ  ີແລະຈາກເຄ່ິງເຜ່ົາມານັສເຊໃນບາຊານ 

7 ຄົນເມຣາຣຕີາມຕະກູນຂອງເຂົາ ໄດ້ຮັບຫົວເມືອງສິບສອງຫົວເມືອງ ຈາກເຜ່ົາຣູເບນ ເຜ່ົາກາດ ແລະເຜ່ົາເຊບູ
ລູນ 

8 ຫົວເມືອງແລະທ່ົງຫຍ້າເຫລ່ົານ້ີຄົນອິສຣາເອນໄດ້ຈັບສລາກໃຫ້ແກ່ຄົນເລວີດ່ັງທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງໄວ້ໂດຍ
ໂມເຊ 

9 ເຂົາໃຫ້ຫົວເມືອງຕ່ໍໄປນ້ີຈາກເຜ່ົາຢູດາ ແລະເຜ່ົາຊີເມໂອນ ຕາມຊ່ືດ່ັງນ້ີ 
10 ເມືອງເຫລ່ົານ້ີຕົກເປັນຂອງເຊ້ືອສາຍອາໂຣນຄື ຕະກູນໂກຮາດຕະກູນນ່ຶງ ຊຶງ່ເປັນຄົນເລວີເພາະສລາກຕົກເປັນ

ຂອງເຂົາກ່ອນ 
11 ເຂົາທັງຫລາຍໃຫ້ເມືອງກິຣີອາດອາຣາບາແກ່ເຂົາ ອາຣາບາເປັນບິດາຂອງອານາກ (ຄືເມືອງເຮໂບຣນ) ຢູ່ໃນ

ແດນພູດອຍຂອງຢູດາ 
12 ແຕ່ທ່ົງນາແລະຊົນນະບົດຂອງເມືອງນ້ີໄດ້ຍົກໃຫ້ແກ່ກາເລັບບຸດເຢຟຸນເນເປັນກໍາມະສິດ 
13 ເຂົາໄດ້ໃຫ້ເມືອງເຮໂບຣນແກ່ເຊ້ືອສາຍປະໂຣຫິດອາໂຣນ ອັນເປັນເມືອງລ້ີພັຍສໍາລັບຜູ້ຂ້າຄົນພ້ອມທັງທ່ົງ

ຫຍ້າຮອບເມືອງ ເມືອງລີບນາພ້ອມທັງທ່ົງຫຍ້າ 
14 ເມືອງຢັດຕີຣ໌ພອ້ມທ່ົງຫຍ້າ ເມືອງເອັສເຕໂມອາພ້ອມທ່ົງຍ້າ 
15 ໂຮໂລນພ້ອມທ່ົງຫຍ້າ ເດບີຣ໌ພອ້ມທ່ົງຫຍ້າ 
16 ອາອີນພ້ອມທ່ົງຫຍ້າ ຢູດຕາພ້ອມທ່ົງຫຍ້າ ແລະເບດເຊເມສພ້ອມທ່ົງຫຍ້າ ຮວມເປັນເກ້ົາຫົວເມືອງຈາກສອງ

ເຜ່ົານ້ີ 
17 ຈາກເຜ່ົາເບັນຢາມີນ ມີເມືອງກິເບໂອນພ້ອມທ່ົງຫຍ້າ ເກບາພ້ອມທ່ົງຫຍ້າ 
18 ອານາໂທດພ້ອມທ່ົງຫຍ້າ ແລະອັນໂມນພ້ອມທ່ົງຫຍ້າ ຮວມສ່ີຫົວເມືອງ 
19 ຫົວເມືອງທ່ີເປັນຂອງເຊ້ືອສາຍປະໂຣຫິດອາໂຣນ ຮວມກັນສິບສາມຫົວເມືອງພ້ອມກັບທ່ົງຫຍ້າຮອບທຸກເມືອງ 



20 ສ່ວນຄົນໂກຮາດທ່ີເຫລືອຢູ່ຊ່ຶງເປັນຕະກູນຄົນໂກຮາດຂອງຄົນເລວີນ້ັນ ຫົວເມືອງທ່ີເຂົາໄດ້ຮັບໂດຍສລາກມາ
ຈາກເຜ່ົາເອຟຣາອິມ 

21 ເມືອງທ່ີເຂົາໃຫ້ ຄືເມືອງເຊເຄມເປັນເມືອງລ້ີພັຍຂອງຜູ້ຂ້າຄົນພ້ອມທ່ົງຫຍ້າໃນພູດອຍຂອງເອຟຣາອີມ ເມືອງ
ເກເຊີພອ້ມທ່ົງຫຍ້າ 

22 ເມືອງກີບຊາອີມພ້ອມທ່ົງຫຍ້າ ແລະເບ ດັໂຮໂລນພ້ອມທ່ົງຫຍ້າ ຮວມສ່ີເມືອງ 
23 ແລະຈາກເຜ່ົາດານມີເມືອງເອນເຕເກພອ້ມທ່ົງຫຍ້າ ກິບເບໂທນພ້ອມທ່ົງຫຍ້າ 
24 ອັຍຢາໂລນພ້ອມທ່ົງຫຍ້າ ກັທຣີມໂມນພ້ອມທ່ົງຫຍ້າ ຮວມສ່ີຫົວເມືອງ 
25 ແລະຈາກຄົນມານັສເຊເຄ່ິງເຜ່ົາມີເມືອງຕາອານາກພ້ອມທ່ົງຫຍ້າ ແລະກັທຣີມໂມນພ້ອມທ່ົງຫຍ້າ ຮວມສອງ

ຫົວເມືອງ 
26 ຫົວເມືອງຊຶງ່ເປັນຂອງຄົນໂກຮາດທ່ີເຫລືອຢູ່ນ້ັນ ມີສິບຫົວເມືອງດ້ວຍກັນ ພ້ອມທ່ົງຫຍ້າປະຈໍາເມືອງ 
27 ເຂົາໃຫ້ຫົວເມືອງຈາກຄົນມານັສເຊເຄ່ິງເຜ່ົາແກ່ຄົນເກີໂຊນ ຕະກູນນ່ຶງຂອງຄົນເລວີ ຄືເມືອງໂກລານໃນບາ

ຊານພ້ອມທ່ົງຫຍ້າເປັນເມືອງລ້ີພັຍຂອງຜູ້ຂ້າຄົນ ແລະເມືອງເລເອັສເຕຣາພ້ອມທ່ົງຫຍ້າ 
28 ແລະຈາກເຜ່ົາອິສຊາຄາມີເມືອງກິສໂອນພ້ອມທ່ົງຫຍ້າ ດາເບຣັທພ້ອມທ່ົງຫຍ້າ 
29 ຢາຣມ໌ ູທພ້ອມທ່ົງຫຍ້າ ເອນການນີມພ້ອມທ່ົງຫຍ້າ ຮວມສ່ີຫົວເມືອງ 
30 ແລະຈາກເຜ່ົາອາເຊີມີເມືອງມີຊານພ້ອມທ່ົງຫຍ້າ ອັບໂດນພ້ອມທ່ົງຫຍ້າ 
31 ເຮນກັທພ້ອມທ່ົງຫຍ້າ ແລະເຣໂຮບພ້ອມທ່ົງຫຍ້າ ຮວມສ່ີຫົວເມືອງ 
32 ແລະຈາກເຜ່ົາເນັຟທາລີເມືອງກາເດສໃນຄາລີເລພ້ອມທ່ົງຫຍ້າ ເມືອງລ້ີພັຍຂອງຜູ້ຂ້າຄົນ ເມືອງຮັມໂມທໂດຣ໌

ພ້ອມທ່ົງຫຍ້າ ແລະກາຣ໌ຕານພ້ອມທົ່ງຫຍ້າ ຮວມສາມຫົວເມືອງ 
33 ຫົວເມືອງທ່ີເປັນຂອງຄົນເກີໂຊນຫລາຍຕະກູນນ້ັນ ຮວມກັນມີສິບສາມຫົວເມືອງພ້ອມທ່ົງຫຍ້າ 
34 ເຂົາໃຫ້ຫົວເມືອງຈາກເຜ່ົາເຊບູລູນແກ່ຕະກູນຄົນເມຣາຣີ ຄືຄົນເລວີທ່ີເຫລືອຢູ່ ມເີມືອງໂຢກເນອາມພ້ອມທ່ົງ

ຫຍາ້ ກາຣຕ໌າພ້ອມທ່ົງຫຍ້າ 
35 ດີມນາພ້ອມທ່ົງຫຍ້າ ນາຮັນອານພ້ອມທ່ົງຫຍ້າ ຮວມສ່ີຫົວເມືອງ 
36 ແລະຈາກເຜ່ົາຣູເບນມີເມືອງເບເຊີພອ້ມທ່ົງຫຍ້າ ຢາຊາພ້ອມທ່ົງຫຍ້າ 
37 ເກເກໂມທພ້ອມທ່ົງຫຍ້າ ແລະເມຟາອາດພ້ອມທ່ົງຫຍ້າ ຮວມສ່ີຫົວເມືອງ 
38 ແລະຈາກເຜ່ົາກາດມີເມືອງຣາໂມທໃນກີເລອາດພ້ອມທ່ົງຫຍ້າ ເປັນເມືອງລ້ີພັຍຂອງຜູ້ຂ້າຄົນ ເມືອງມາຮານາ

ອີມພ້ອມທ່ົງຫຍ້າ 
39 ເມືອງເຮສໂບນພ້ອມທ່ົງຫຍ້າ ຢາເຊີພອ້ມທ່ົງຫຍ້າ ຮວມທັງຫມດົເປັນສ່ີຫົວເມືອງ 
40 ເມືອງຊ່ຶງເປັນຂອງຄົນເມຣາຣີຕາມຕະກູນ ຊ່ຶງເປັນຕະກູນຂອງຄົນເລວີທ່ີເຫລືອຢູ່ນ້ັນ ເມືອງທ່ີເປັນສ່ວນແບ່ງ

ຂອງເຂົາທັງຫມດົມສິີບສອງຫົວເມືອງ 
41 ຫົວເມືອງຂອງຄົນເລວີ ຊຶງ່ຢູ່ຖ້າມກາງກໍາມະສິດຂອງຄົນອິສຣາເອນນ້ັນ ຮວມທັງຫມດົມີສ່ີສິບແປດຫົວເມືອງ

ພ້ອມທ່ົງຫຍ້າປະຈໍາເມືອງ 
42 ເມືອງເຫລ່ົານ້ີແຕ່ລະເມືອງມີທົງ່ຫຍ້າລ້ອມຮອບ ທຸກເມືອງກໍມີຢ່າງນ້ີ 
43 ດ່ັງນ້ີແຫລະ ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາປະທານແຜ່ນດິນທັງສ້ິນແກ່ຄົນອິສຣາເອນດ່ັງທ່ີພຣະອົງຊົງສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ແກ່

ບັນພະບຸຣຸດຂອງເຂົາ ເມ່ືອເຂົາທັງຫລາຍຍຶດແລ້ວກໍເຂ້ົາໄປຕ້ັງບ້ານເມືອງຢູ່ທ່ີນ້ັນ 
44 ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາປະທານໃຫ້ເຂາົມຄີວາມສງົບຢູ່ທຸກດ້ານ ດ່ັງທ່ີພຣະອົງຊງົສັນຍາໄວ້ກັບບັນພະບຸຣຸດຂອງ

ເຂົາ ບ່ໍມີສັດຕຣຈັູກຄົນນ່ຶງຢືນຢັດຕ່ໍສູ້ເຂົາໄດ້ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງມອບສັດຕຣູຂອງເຂົາໃຫ້ຢູ່ໃນກໍາມືຂອງເຂົາ
ທັງສ້ິນແລ້ວ 



45 ສັບພະສ່ິງອັນດີທຸກຢ່າງຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສັນຍາຕ່ໍປະຊາຊົນອິສຣາເອນນ້ັນກໍບ່ໍຂາດຈັກສ່ິງດຽວສໍາເຣັດທັງ
ສ້ິນ 

 

22 ແທນ່ຂາ້ງແມນ່ໍາ້ຈແໍດນ  
 The Eastern Tribes Return to their Territory  
1 ເມ່ືອນ້ັນໂຢຊວຍໄດ້ເອ້ີນຄົນຣູເບນ ຄົນກາດ ຄົນມານ ັສເຊເຄ່ິງເຜ່ົາມາ 
2 ແລະກ່າວແກ່ເຂົາທັງຫລາຍວ່າ, ìທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ທໍາທ ກຸຢ່າງຊ່ຶງໂມເຊຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາສ່ັງທ່ານ

ໄວ້ ແລະໄດ ຟັ້ງສຽງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໃນສາຣະພັດຊ່ຶງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງທ່ານ 
3 ຕລອດມາແຕ່ໃດໆ ທ່ານບ່ໍໄດ້ປະຖ້ິມຍາດພ່ີນ້ອງຂອງທ່ານ ແຕ່ໄດ້ລະມັດລະວັງທ່ີຈະກະທໍາຕາມຄໍາສ່ັງຂອງພ

ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານ 
4 ບັດນ້ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານໄດ້ໂຜດໃຫພ່ີ້ນ້ອງຂອງທ່ານຢຸດພັກແລ້ວ ດ່ັງພຣະອົງຊົງສັນຍາໄວ້ກັບ

ເຂົາ ເຫດສັນນ້ີທ່ານຈ່ົງກັບເມືອບ້ານຂອງທ່ານເຖີດ ໄປສ  ູ່ແຜ່ນດິນຊ່ຶງທ່ານຖືກໍາມະສິດຊ່ຶງໂມເຊຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຍົກໃຫ້ທ່ານທີຟ່າກຕາເວັນອອກຂອງແມ່ນ້ໍາຈໍແດນນ້ັນ 

5 ແຕ່ຈ່ົງລະວັງໃຫ້ຫລາຍທ່ີຈະປະຕິບັດຕາມພຣະບັນຍັດ ແລະກົດຫມາຍຊ່ຶງໂມເຊຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ
ສ່ັງທ່ານໄວ້ ຄືທ່ີຈະຮັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງທ່ານ ແລະດໍາເນີນໃນທາງທັງສ້ິນຂອງພຣະອົງ ແລະຮັກສາພຣະ
ບັນຍັດຂອງພຣະອົງ ແລະຕິດພັນຢູ່ກັບພຣະອົງ ແລະບົວລະບັດພຣະອົງດ້ວຍສຸດຈິດສຸດໃຈຂອງທ່ານî 

6 ໂຢຊວຍຈ່ຶງໄດ້ອວຍພອນເຂົາ ແລະສ່ົງເຂົາກັບໄປຍັງບ້ານຂອງເຂົາທຸກຄົນ 
7 ສ່ວນຄົນມານັສເຊເຄ່ິງເຜ່ົານ້ັນໂມເຊໄດ້ມອບໃຫ້ເຂົາຖືກໍາມະສິດໃນເມືອງບາຊານ ແຕ່ອີກເຄ່ິງນ່ຶງນ້ັນໂຢ

ຊວຍມອບໃຫເ້ຂາົມກໍີາມະສິດຂ້າງຄຽງກັບພ່ີນ້ອງຂອງເຂົາທ່ີຟາກແມ່ນ້ໍາຈໍແດນດ້ານຕາເວັນຕົກ ແລະເມ່ືອໂຢ
ຊວຍສ່ົງເຂົາກັບໄປບ້ານ ທ່ານໄດ້ອວຍພອນເຂົາ 

8 ກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ, ìຈ່ົງກັບໄປບ້ານຂອງທ່ານທັງຫລາຍພ້ອມກັບຊັບສົມບັດຮ່ັງມີ ມຝູີງສັດມາກມາຍ ມີເງິນ ທອງ
ຄໍາ ທອງສໍາຣິດ ແລະເຫລັກ ແລະເຄ່ືອງນຸ່ງຫລາຍຢ່າງ ຈ່ົງແບ່ງຂອງທ່ີຍຶດມາຈາກສັດຕຣູຂອງທ່ານໃຫ້ແກ່ພີ່
ນ້ອງຂອງທ່ານî 

9 ຄົນຣູເບນ ຄົນກາດ ແລະຄົນມານັສເຊເຄ່ິງເຜ່ົາໄດ້ແຍກຈາກຄົນອິສຣາເອນທ່ີຊີໂລ ຊ່ຶງຢູ່ໃນແຜ່ນດິນການາ
ອານກັບໄປບ້ານຂອງຕົນຊ່ຶງຢູ່ໃນແຜ່ນດິນກິເລອາດ ເປັນແຜ່ນດິນຂອງເຂົາຊ່ຶງເຂົາໄດ້ເຂ້ົາຕ້ັງຢູ່ຕາມພຣະບັນ
ຊາຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາໂດຍໂມເຊ 
A Memorial Altar East of the Jordan 

10 ແລະເມ່ືອເຂົາທັງຫລາຍມາເຖິງທ້ອງຖ່ິນທ່ີໃກ້ແມ່ນ້ໍາຈໍແດນທ່ີຢູ່ໃນແຜ່ນດິນການາອານ ຄົນຣູເບນ ຄົນກາດ 
ແລະຄົນມານັສເຊເຄ່ິງເຜ່ົາໄດ້ສ້າງແທ່ນບູຊາແທ່ນນ່ຶງທ່ີໃກ້ແມ່ນ້ໍາຈໍແດນເປັນແທ່ນທ່ີໃຫຍ່ 

11 ແລະຄົນອິສຣາເອນໄດ້ຍິນຄົນເວ້ົາກັນ ìເບ່ິງແມ໋, ຄົນຣູເບນ ຄົນກາດ ແລະຄົນມານັສເຊເຄ່ິງເຜ່ົາ ໄດ້ສ້າງແທ່ນ
ບູຊາທ່ີເຂດແດນແຜ່ນດິນການາອານໃນທ້ອງຖ່ິນໃກ້ແມ່ນ້ໍາຈໍແດນໃນດ້ານທ່ີເປັນຂອງຄົນອິສຣາເອນî 

12 ແລະເມ່ືອຄົນອິສຣາເອນໄດ້ຍິນເຊ່ັນນ້ັນ ຊມຸນຸມຊນົອິສຣາເອນທັງຫມົດກໍໄປຮວມກັນທ່ີເມືອງຊີໂລ ເພື່ອຈະ
ຂ້ືນໄປທໍາສົງ   ຄາມກັບເຂົາ 

13 ແລ້ວຄົນອິສຣາເອນຈ່ຶງໃຊ້ປະໂຣຫິດຟີເນຮັສບຸດເອເລອາຊາໄປຫາຄົນຣູເບນ ຄົນກາດ ແລະຄົນມານັສເຊເຄ່ິງ
ເຜ່ົາໃນແຜ່ນດິນກິເລອາດ 

14 ພ້ອມກັບເຈ້ົານາຍສິບຄົນ ຄົນນ່ຶງຈາກແຕ່ລະເຜ່ົາໃນອິສຣາເອນ ທຸກຄົນເປັນຫົວຫນ້າຄອບຄົວໃນຕະກູນຂອງ
ອິສຣາເອນ 



15 ເມ່ືອເຂົາມາເຖິງຄົນຣູເບນ ຄົນກາດ ແລະຄົນມານັສເຊເຄ່ິງເຜ່ົາໃນແຜ່ນດິນກິເລອາດ ເຂົາກໍກ່າວແກ່ພວກ
ເຫລ່ົານ້ັນວ່າ,  

16 ìຊຸມນຸມຊົນທັງປວງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ìເປັນຫຍັງທ່ານທັງຫລາຍຈ່ຶງກະທໍາການທໍຣະຍົດເຊັ່ນ
ນ້ີຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນ ຊຶງ່ໃນວັນນ້ີທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ຫັນກັບຈາກການຕິດຕາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
ໂດຍທ່ານໄດ້ສ້າງແທ່ນບູຊາສໍາລັບຕົວເປັນການກະບົດຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃນວັນນ້ີ 

17 ການບາບຊ່ຶງເຣົາທໍາທ່ີເມືອງເປໂອຣນ້ັ໌ນຍັງບ່ໍພຽງພຫໍລື ຊ່ຶງຈົນເຖິງວັນນ້ີເຮົາຍັງຊໍາຮະຕົວຂອງເຮົາໃຫ້ສະອາດ
ບ່ໍຫມດົເລີຍ ແລະຊ່ຶງເປັນເຫດໃຫ້ພັຍວ ບັິດເກີດແກ່ຊຸມນຸມຊົນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

18 ໃນວັນນ້ີທ່ານທັງຫລາຍຈະຫັນຫນີໄປຈາກການຕິດຕາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຫລື ຖ້າທ່ານທັງຫລາຍກະບົດຕ່ໍພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃນວັນນ້ີ ພຣະອົງຈະຊົງພຣະພິໂຣດຕ່ໍຊຸມນຸມຊົນອິສຣາເອນທັງຫມດົໃນມ້ືອ່ືນ 

19 ແຕ່ຖ້າແຜ່ນດິນຂອງທ່ານບ່ໍສະອາດຈ່ົງຂ້າມໄປໃນແຜ່ນດິນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊ່ຶງເປັນທ່ີຕ້ັງແຫ່ງເຕັນສັກສິດ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະມາຖືກໍາມະສິດຢູ່ຖ້າມກາງພວກເຮົາເຖີດ ຂໍແຕ່ພຽງຢ່າກະບົດຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຫລື
ກະບົດຕ່ໍເຮົາ ໂດຍທີທ່່ານທັງຫລາຍສ້າງແທ່ນບູຊາສໍາລັບຕົວນອກຈາກແທ່ນບູຊາແຫ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະ
ເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫລາຍ 

20 ອາຄານບຸດຂອງເຊຣາໄດ້ປະພຶດສັຕໃນເຣ່ືອງຂອງຖວາຍນ້ັນບ່ໍແມ່ນຫລື ພຣະພິໂຣດກໍຕົກເຫນືອຊຸມນຸມຊົນອິ
ສຣາເອນ ເຂົາບ່ໍໄດ້ພິນາດແຕ່ຄົນດຽວໃນເຣ່ືອງກັມບາບຂອງເຂົາî 

21 ຂນະນ້ັນຄົນຣູເບນ ຄົນກາດ ແລະຄົນມານັສເຊເຄ່ິງເຜ່ົາໄດ້ຕອບຫົວຫນ້າຂອງຕະກູນອິສຣາເອນວ່າ,ìອົງຜູ້ຊົງ
ຣິດອໍານາດ ຄືພຣະເຈ້ົາພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ອົງຜູ້ຊົງມີຣດິອໍານາດ ຄືພຣະເຈ້ົາພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງຊາບ 
ແລະອິສຣາເອນຈະຊາບເສັຽດ້ວຍ ຖ້າວ່າເປັນການກະບົດຫລືປະພຶດສັຕຕ່ໍພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກໍຂໍຢ່າໄວ້ຊີວິດພວກ
ເຮົາໃນວັນນ້ີເລີຍ 

22 ທ່ີວ່າເຮົາໄດ້ສ້າງແທ່ນບູຊານ້ັນ ເພ່ືອຫັນຫນີຈາກຕິດຕາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຫລືພວກເຣົາໄດ້ສ້າງໄວ້ເພ່ືອຖວາຍ
ເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ຫລືທັນຍາບູຊາຫລືຖວາຍສັຕເປັນສານຕິບູຊາເທິງແທ່ນນ້ັນ ຂໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງລົງໂທດເຖີດ 

23 ບ່ໍເລີຍ ແຕ່ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງໄວ້ດ້ວຍຢ້ານວ າ່ໃນເວລາຕ່ໍໄປພາຍຫນ້າພວກລູກຫລານຂອງທ່ານອາດຈະກ່າວຕ່ໍ
ລູກຫລານຂອງເຮົາວ່າ ìເຈ້ົາມີສ່ວນກ່ຽວພັນຫຍັງກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນ 

24 ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງກໍານົດແມ່ນ້ໍາຈໍແດນເປັນເຂດແດນລະຫວ່າງເຮົາກັບເຈ້ົາທັງຫລາຍ ຄົນຣູເບນ 
ແລະຄົນກາດເອີຍ ພວກເຈ້ົາບ່ໍມີສ່ວນໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî ດ່ັງນ້ັນແຫລະ ລູກຫລານຂອງທ່ານອາດຈະທໍາໃຫ້
ລູກຫລານຂອງເຮົາທັງຫລາຍຢຸດຢ້ານກົວພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

25 ເພາະສະນ້ັນເຮົາຈ່ຶງວ່າ ìໃຫເ້ຮົາສ້າງແທ່ນບັດນ້ີບ່ໍແມ່ນສໍາລັບຖວາຍເຄ່ືອງເຜົາບູຊາຫລືເຄ່ືອງສັຕບູຊາໃດໆ 
26 ແຕ່ເພ່ືອເປັນພຍານລະຫວ່າງເຣົາກັບທ່ານທັງຫລາຍ ແລະລະຫວ່າງຄົນຊ່ົວອາຍຸຕ່ໍຈາກເຮົາວາ່ ເຣົາທັງຫລາຍ

ຈະກະທໍາການບົວລະບັດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຕ່ໍພຣະພັກຂອງພຣະອົງດ້ວຍເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ແລະເຄ່ືອງສັຕບູຊາ
ແລະເຄ່ືອງສານຕິບູຊາ ດ້ວຍຢ້ານວ ່າລູກຫລານຂອງທ່ານຈະກ່າວແກ່ລູກຫລານຂອງເຮົາໃນເວລາຕ່ໍໄປວ່າ 
ìເຈ້ົາບ່ໍມີສ່ວນໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າî 

27 ແລະເຣົາຄິດວ່າຖ້າມີໃຜເວ້ົາເຊ່ັນນ້ີກັບເຣົາ ຫລືກັບຊາດເຊ້ືອຂອງເຮົາໃນເວລາຂ້າງຫນ້າ ເຮົາຈະກ່າວວ່າ ìເບ່ິງ
ແມ໋, ນ້ັນເປັນແທ່ນຈໍາລອງຂອງແທ່ນແຫ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ປູ່ຍ່າຕາຍາຍຂອງເຣົາກະທໍາໄວ້ບ່ໍແມ່ນເພ່ືອຖວາຍ
ເຄ່ືອງເຜົາບູຊາຫລືເຄ່ືອງສານຕິບູຊາ ແຕ່ເພ່ືອເປັນພຍານລະຫວ່າງເຣົາກັບທ່ານî 

28 ຂໃໍຫເ້ຣ່ືອງນ້ີຫ່າງຈາກເຮົາເຖີດ ຄືທ່ີຈະກະບົດຕ່ໍພຣະຜ ູ ້ເປ ນັເຈ້ົາ ແລະຫັນຫນີຈາກຕິດຕາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເສັຽ
ໃນວັນນ້ີ ໂດຍສ້າງແທ່ນອ່ືນສໍາລັບເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ທັນຍາບູຊາ ເຄ່ືອງສັຕບູຊາ ນອກຈາກແທ່ນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ
ພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາຊ່ຶງຕ້ັງຢູ່ທ່ີຫນ້າຫໍເຕັນຂອງພຣະອົງ 



29 ເມື່ອປະໂຣຫິດຟເີນຮັສ ແລະເຈ້ົານາຍຂອງຊຸມນຸມຊົນ ແລະຫົວຫນ້າຕະກູນຂອງອິສຣາເອນທ່ີຢູ່ດ້ວຍກັນນ້ັນ
ໄດ້ຍິນຖ້ອຍຄໍາທ່ີຄົນຣູເບນ ຄົນກາດແລະຄົນມານັສເຊກ່າວ ກ ຮູ້ໍສຶກເປັນທ່ີພໍໃຈຫລາຍ 

30 ຟເີນຮັສບຸດຂອງປະໂຣຫິດເອເລອາຊາຈ່ຶງກ່າວວ່າ, ìວັນນ້ີເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສະຖິດຖ້າມກາງ
ພວກເຮົາ ເພາະທ່ານທັງຫລາຍບ່ໍໄດ້ກະທໍາການທໍຣະຍົດຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ທ່ານໄດ້ຊ່ອຍໃຫ້ຊົນອິສຣາເອນ
ພ້ົ້ົນຈາກພຣະຫັດຂອງ 
ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາî 

31 ແລ້ວຟເີນຮັສບຸດປະໂຣຫິດເອເລອາຊາ ແລະຜູ້ຫົວຫນ້າທັງຫລາຍກໍກັບຈາກຄົນຣູເບນ ຄົນກາດຈາກແຜ່ນດິນ
ກິເລອາດໄປຍັງແຜ່ນດິນການາອານ ໄປຫາຄົນອິສຣາເອນແຈ້ງຂ່າວໃຫ້ເຂົາຮູ້ 

32 ຣາຍງານນ້ັນເປັນທ່ີພໍໃຈຄົນອິສຣາເອນ ແລະຄົນອິສຣາເອນກໍສັຣເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະບ່ໍເວ້ົາເຖິງເຣ່ືອງທີ່
ຈະກະທໍາສົງຄາມກັບເຂົາ ເພ່ືອທໍາລາຍແຜ່ນດິນຊ່ຶງຄົນຣູເບນ ຄົນກາດໄດ້ອາໄສຢູ່ນ້ັນອີກເລີຍ 

33 ຄົນຣູເບນ ຄົນກາດ ເອ້ີນແທ່ນນ້ັນວ່າແທ່ນພຍານ ເຂົາກ່າວວ່າ ແທ່ນນ້ັນເປັນພຍານໃນລະຫວ່າງເຮົາ ວ່າພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈ້ົາເປັນພຣະເຈ້ົາ 

 

23 ໂຢຊວຍແນະນາໍປະຊາຊນົ  
 Joshua Exhorts the People 

1 ຫລັງຈາກພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງໂຜດໃຫ້ອິສຣາເອນຢູ່ຢ່າງສງົບສຸກກັບພວກສັດຕຣູທ່ີຢູ່ອ້ອມຮອບເປັນເວລາ
ເຫິງນານແລ້ວ ໂຢຊວຍກໍເຖ້ົາແກ່ຫລາຍ 

2 ທ່ານຈ່ຶງເອ້ີນພວກອິສຣາເອນທຸກຄົນ ຄືພວກເຖ້ົາແກ່ ພວກຫົວຫນ້າ ພວກຜູ້ຕັດສິນ ພວກເຈ້ົາຫນ້າທ່ີ ແລະປະ
ຊາຊົນມາແລ້ວເວ້ົາວ່າ, ìດຽວນ້ີ ຂ້າພະເຈ້ົາກ ໍເຖ້ົາແກ່ຫລາຍແລ້ວ 

3 ຝ່າຍພວກທ່ານກ ໍເຫັນທຸກໆສ່ິງທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງພວກທ່ານໄດ້ຊົງກະທໍາຕ່ໍຊົນຊາດທັງປວງເພ່ືອ
ຊ່ອຍພວກທ່ານ ແມ່ນພຣະເຈ້ົາເອງທ່ີທໍາເສິກເພ່ືອພວກທ່ານ 

4 ຈ່ົງຟັງເທີນ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຈັດເອົາດິນຂອງຊົນຊາດຕ່າງໆທ່ີຍຶດໄດ້ແລ້ວ ແລະທ່ີຍັງບ່ໍທັນຍຶດໄດ້ມອບໃຫ້ເປັນ
ສ່ວນຂອງຕະກູນທັງຫລາຍຂອງພວກທ່ານ ຊ່ຶງເປັນດິນລະຫວ່າງແມ່ນ້ໍາຈໍແດນທາງຟາກຕາເວັນອອກ ກັບທະ
ເລເມດິເຕຣາເນທາງຕາເວັນຕົກ 

5 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກທ່ານຈະຊົງຂັບໄລ່ຊົນຊາດເຫລ່ົານ້ັນຖອຍຫນີຈາກພວກທ່ານ ແລະພວກທ່ານຈະໄດ້
ແຜ່ນດິນ  ຂອງເຂົາຕາມທ່ີພຣະອົງຊົງສັນຍາໄວ້ 

6 ດ່ັງນ້ັນຈ່ົງຕ້ັງໃຈແລະທໍາຕາມທ ກຸໆສ່ິງທ່ີຂຽນໄວ້ໃນປ້ືມພຣະທັມຂອງເຮົາ ຊຶງ່ໂມເຊໄດ້ສ່ັງໄວ ້ຢ່າປະຖ້ິມຂ້ໍນ່ຶງຂ້ໍ
ໃດເລີຍ 

7 ເພ່ືອວ່າພວກທ່ານຈະບ່ໍເຂ້ົາສ່ວນກັບປະຊາຊາດຕ່າງໆທ່ີຢູ່ກັບພວກທ່ານ ຫລືຮ້ອງຫາພຣະຂອງເຂົາ ແລະສາ
ບານໃນນາມຂອງພຣະນ້ັນ ພອ້ມທັງບົວລະບັດຂາບໄຫວ້ມັນ 

8 ຈ່ົງສັດຊ່ືຕ  ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກທ່ານຕາມທ່ີເຄີຍປະຕິບັດມາແລ້ວຈົນເທ່ົາທຸກວັນນ້ີ 
9 ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງໃຫ້ຊນົຊາດທ່ີສໍາຄັນ ແລະແຂງແຮງຫນີຈາກພວກທ່ານ ແລະຍັງບ່ໍທັນມຜູ້ີໃດສາມາດ

ຕ່ໍສູ້ພວກທ່ານໄດ້ 
10 ຄົນນ່ຶງໃນພວກທ່ານກໍສາມາດຂັບໄລ່ພັນຄົນອອກຈາກພວກທ່ານໄດ້ ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງ

ພວກທ່ານກໍທໍາເສິກເພ່ືອພວກທ່ານຕາມທ່ີພຣະອົງຊົງສັນຍາໄວ້ 
11 ຈ່ົງຫມ້ັນໃຈໃນການຮັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານ  
12 ຖ້າວ່າພວກທ່ານປະພຣະເຈ້ົາ ແລະກັບຄືນຕິດຕ່ໍກັບຊົນຊາດທ່ີຢູ່ກັບພວກທ່ານ ແລະແຕ່ງງານກັບເຂົາ 



13 ໃຫພ້ວກທ່ານຮູ້ໄວຢ່້າງແນ່ນອນວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງພວກທ່ານຈະບ່ໍຂັບໄລ່ພວກເຂົາຫນີຈາກ
ພວກທ່ານອີກຕ່ໍໄປ ພວກເຂົາຈະເປັນຄືບ້ວງແຮ້ວ ແລະຂຸມດັກຈັບໃຫ້ພວກທ່ານໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍ ແລະເປັນ
ຄືໄມແ້ສ້ຂ້ຽນຫລັງ ຫລືສ້ຽນຢູ່ໃນຕາທ່ີທໍາໃຫ້ພວກທ່ານໄດ້ຮ ບັຄວາມເຈັບປວດ ຈົນເຖິງພວກທ່ານຈະສູນສ້ິນ
ໄປຈາກແຜ່ນດິນອັນຈົບງາມນ້ີ ຊຶງ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງພວກທ່ານໄດ້ປະທານໃຫ້ 

14 ດຽວນ້ີ ຂ້າພະເຈ້ົາກ ຢູ່ໍໃນຂ້ັນຂອງຄວາມຕາຍແລ້ວ ທຸກໆຄົນກໍຮູ້ແກ່ຈິດໃຈແລ້ວວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາ
ຂອງພວກທ່ານຊົງປະທານສ່ິງທ່ີດີໆທຸກຢ່າງໃຫ້ແກ່ພວກທ່ານຕາມທ່ີຊງົສັນຍາໄວ້ ແລະທຸກໆສ່ິງທ່ີພຣະອົງຊົງ
ສັນຍາໄວ້ບໍ່ມຈັີກຂ້ໍໃດທ່ີບ່ໍເປັນຄວາມຈີງ 

15 ດຽວນ້ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງພວກທ່ານຊົງກະທໍາສ່ິງທ່ີດີໆທ ກຸຢ່າງໃຫ້ຕາມທ່ີຊງົກ່າວໄວ້ 
16 ແຕ່ວ່າ ຖ້າພວກທ່ານບ່ໍຖືຮັກສາຄໍາສັນຍາທ່ີພຣະອົງຊົງສ່ັງໄວ ້ໄປຣັບໃຊ ້ແລະຂາບໄຫວ້ພຣະອ່ືນ ພຣະອົງຈະ

ຊົງລົງໂທດພວກທ່ານທຸກຄົນ ຈົນກວ່າທຸກໆຄົນຈະສູນສ້ິນໄປຈາກແຜ່ນດິນທ່ີຈົບງາມຊ່ືງພຣະອົງຊ ົງປະທານ
ໃຫແ້ກ່ພວກທ່ານî 

 

24 ໂຢຊວຍແນະນາໍພວກອສິຣາເອນທີເ່ມອືງ 
ເຊເຄມ 
The Tribes Renew the Covenant 

(ອພບ 24:9-18) 
1 ຕ່ໍມາ ໂຢຊວຍໄດ້ເອ້ີນພວກຕະກູນອິສຣາເອນເຂ້ົາມາໂຮມກັນຢູ່ເມືອງເຊເຄມ ທ່ານໄດ້ເອ້ີນເອົາພວກເຖ້ົາແກ່ 

ພວກຫົວຫນ້າ ພວກຜູ້ຕັດສິນ ພວກເຈ້ົາຫນ້າທ່ີ ແລະປະຊາຊົນມາ ແລ້ວຈ່ຶງພາກັນໄປເຝ້ົາພຣະເຈ້ົາ 
2 ໂຢຊວຍເວ້ົາຕ່ໍຄົນເຫລ່ົານ້ີວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກອິສຣາເອນຊົງກ່າວດ່ັງນ້ີ ເປັນເວລາດົນນານແລ້ວ ປູ່

ຍ່າຕາຍາຍຂອງພວກເຈ້ົາທ່ີຢູ່ຟາກແມ່ນ້ໍາເອີຟຣາດເບ້ືອງນ້ັນໄດ້ຂາບໄຫວ້ພຣະອ່ືນເຕຣາຊ່ຶງເປັນບິດາຂອງອັບ
ຣາຮາມ ແລະນາໂຮກັບເປັນຜູ້ນ່ຶງທ່ີຮ່ວມຢູ່ນໍາພວກປູ່ຍ່າຕາຍາຍນ້ີ 

3 ດ່ັງນ້ີ ເຮົາຈ່ຶງພາອັບຣາຮາມພ່ໍເຄ້ົາຂອງພວກເຈ້ົາອອກຈາກແຜ່ນດິນນ້ັນ ຂ້າມແມ່ນ້ໍາເອີຟຣາດແລະໃຫ້ຜ່ານໄປ
ທ່ົວປະເທດການາອານ ເຣົາໄດ້ໃຫ້ເຊ້ືອສາຍຂອງເຂົາທະວີຫລາຍຂ້ຶນ  

4 ໂດຍໃຫ້ເຂົາມບຸີດຜູ້ນ່ຶງຊ່ືວ່າ ອີຊາກ ແລະໄດ້ປະທານໃຫ້ອີຊາກ ຄ ືຢາໂຄບກັບເອຊາວ ຕ່ໍມາກໍມອບເຂດພູຊີນາ
ອໃີຫເ້ປັນສ່ວນຂອງເອຊາວ ສ່ວນຢາໂຄບກັບລູກຫລານຂອງເຂົາໄດ້ລົງໄປທາງປະເທດເອຢິບ  

5 ແລ້ວເຣົາໄດ້ສ່ົງໂມເຊ ແລະອາໂຣນໄປປະເທດເອຢິບ ແລະເຣົາໄດ້ນໍາເອົາພັຍວິບັດອັນຍ່ິງໃຫຍ່ໄປສູ່ປະເທດ
ນ້ັນ ຕ່ໍມາເຣົາໄດ້ນໍາພວກເຈ້ົາອອກມາ 

6 ແລະເຣົາໄດ້ພາພໍແ່ມ່ຂອງພວກເຈ້ົາອອກມາຈາກປະເທດເອຢິບ ແລ້ວທຸກໆຄົນຈ່ຶງມາເຖິງທະເລໄມ້ອ້ໍ ຝ່າຍ
ພວກເອຢິບກ ຂັໍບຣົດຮົບອອກໄລ່ຕິດຕາມພວກເຂົາຈົນເຖິງນ້ໍາທະເລ 

7 ເມ່ືອພວກເຂົາອ້ອນວອນຮ້ອງຫາເຣົາ ເຮົາກ ບັໍນດານໃຫ້ຄວາມມືດຂ້ັນກາງລະຫວ່າງພວກເຂົາ ແລະພວກເອ
ຢິບ ແລະໃຫ້ນ້ໍາທະເລໄຫລຖ້ວມພວກເອຢິບ ດ່ັງນ້ີ ພວກເຈ້ົາກໍເຫັນສ່ິງທ່ີເຮົາກະທໍາຕ່ໍປະເທດເອຢິບແລ້ວ ຫລັງ
ຈາກນ້ັນ ພວກເຈ້ົາໄດ້ອາໄສຢູ່ໃນຖ່ິນກັນດານເປັນເວລາດົນນານ 

8 ແລ້ວເຮົາກໍນໍາພວກເຈ້ົາໄປສ  ູ່ແຜ່ນດິນຂອງຊາວອາໂມຣິດ ທ່ີຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງແມ່ນ້ໍາຈໍແດນ ພວກ
ເຂົາຕ່ໍສູ້ພວກເຈ້ົາ ແຕ່ເຣົາໃຫ້ພວກເຈ້ົາຊະນະ ແລະຍຶດເອົາແຜ່ນດິນເຂົາ ແລ້ວເຮົາກໍທໍາລາຍເຂົາຕ່ໍຫນ້າພວກ
ເຈ້ົາ 

9 ຕ່ໍມາ ບາລາກບຸດຂອງຊິບໂປຣ໌ ເຈ້ົາຊີວິດຂອງປະເທດໂມອາບ ກ ໄໍດ້ຕ່ໍສູ້ພວກອິສຣາເອນເຂົາສ່ົງຄົນໄປບອກ
ບາລາອາມບຸດເບໂອຣ໌ໃຫມ້າສາບແຊ່ງພວກເຈ້ົາ 



10 ແຕ່ວ່າ ເຮົາບ່ໍຍອມຟງັຄໍາຂອງບາລາອາມ ດ່ັງນ້ັນບາລາອາມຈ່ຶງອວຍພອນພວກເຈ້ົາ ແລະເຮົາຈ  ່ຶງໂຜດຊອ່ຍ
ພວກເຈ້ົາໃຫ້ພົ້ົ້ນຈາກເງື້ອມມຂືອງບາລາກ 

11 ແລ້ວພວກເຈ້ົາພາກັນຂ້າມແມ່ນ້ໍາຈໍແດນມາສ ູ ່ເມືອງເຢຣິໂກ ຝ່າຍຊາວເມືອງເຢຣິໂກກ ຕ່ໍໍສູ້ພວກເຈ້ົາ ແລະຍັງມີ
ພວກອ່ືນທ່ີຕ່ໍສ ູ ້ພວກເຈ້ົາ ຄືຊາວອາໂມຣິດ ຊາວເປຣິສຊີ ຊາວການາອານ ຊາວຮີດຕີ ກີຣກ໌າຊີ ຊາວຮີວີ ແລະ
ຊາວເຢບຸສ ແຕ່ເຮົາໄດ້ໃຫ້ພວກເຈ້ົາຊະນະພວກເຂົາ 

12 ເຣົາໄດ້ທໍາໃຫເ້ຈ້ົາຊວິີດອາໂມຣິດສອງຄົນຕົກສະທ້ານຢ້ານກົວ ແລະເຮົາໄດ້ຂັບໄລ່ເຂົາອອກໄປໂດຍທ່ີພວກ
ເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຊະນະຍ້ອນດາບຫລືຫນ້າທະນູເລີຍ 

13 ເຮົາໄດ້ໃຫ້ທ່ີດີນແກ່ພວກເຈ້ົາ ໂດຍທ່ີພວກເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຂຸດຄ້ົນຖາກຖາງ ແລະເອົາຫົວເມືອງຕ່າງໆໃຫ້ ໂດຍທ່ີ
ພວກເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ກ່ໍສ້າງ ແຕ່ພວກເຈ້ົາກໍອາໄສຢູ່ທ່ີນ້ັນ ແລະໄດ້ກິນຫມາກອະງຸ່ນ ຫມາກກອກ ໂດຍທ່ີພວກເຈ້ົາບ່ໍ
ໄດ້ປູກຝັງî 

14 ໂຢຊວຍເວ້ົາຕ່ໍໄປອີກວ່າ, ìຈ່ົງຂາບໄຫວ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະຮັບໃຊ້ພຣະອົງດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ ແລະດ້ວຍ
ຄວາມສັດຊ່ື ຈ່ົງປະຖ້ິມພຣະຕ່າງໆທ່ີປູ່ຍ່າຕາຍາຍຂອງພວກທ່ານຂາບໄຫວ້ບົວລະບັດທ່ີຟາກຕາເວັນອອກ
ຂອງແມ່ນ້ໍາຈໍແດນ ແລະໃນເອຢິບເສັຽ ແລ້ວທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງຮັບໃຊ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

15 ຖ້າວ່າພວກທ່ານບ່ໍເຕັມໃຈຮັບໃຊ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈ່ົງຕັດສິນໃຈໃນວັນນ້ີວ່າ ພວກທ່ານຈະຮັບໃຊ້ຜູ້ໃດ ຈະຮັບ
ໃຊພ້ຣະຊ່ຶງປູ່ຍ່າຕາຍາຍບົວລະບັດຢູ່ໃນທ້ອງຖ່ິນຟາກຕາເວັນອອກຂອງແມ່ນ້ໍາເອີຟຣາດ ຫລືພຣະຂອງຄົນອາ
ໂມຣິດໃນແຜ່ນດິນຊ່ຶງທ່ານອາໄສຢູ່ນ້ີ ແຕ່ວ່າ ຂ້າພະເຈ້ົາແລະຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຈະຣັບໃຊ້ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາî 

16 ພວກປະຊາຊົນຕອບວ່າ, ìພວກຂ້າພະເຈ້ົາຈະບ່ໍຫນີຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄປຮັບໃຊ້ພຣະອ່ືນ 
17 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກຂ າ້ພະເຈ້ົາໄດ້ພາພ່ໍແມ່ ແລະພວກຂ້າພະເຈ້ົາອອກຈາກການເປັນຂ້ອຍທາດຂອງປະ

ເທດເອຢິບ ແລະພວກຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນການກະທໍາອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງຄຸ້ມຄອງພວກຂ້າພ
ະເຈ້ົາທັງຫລາຍໃນທຸກໆປະເທດທ່ີພວກຂ້າພະເຈ້ົາຜ່ານມາ 

18 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງຂັບໄລ່ຊາວອາໂມຣິດ ທີອ່າໄສຢູ່ໃນແຜ່ນດິນນ້ັນຫນີອອກໄປກ່ອນຫນ້າພວກຂ້າພະເຈ້ົາ 
ດ່ັງນ້ັນພວກຂ ້າພະເຈ້ົາຈະຮັບໃຊ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພາະພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງພວກຂ້າພະເຈ້ົາî 

19 ຝ່າຍໂຢຊວຍກໍເວ້ົາຕ່ໍເຂົາວ່າ, ìພວກທ່ານອາດຣັບໃຊ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ ເພາະພຣະອົງບໍຣິສຸດ ແລະຊົງເປັນ
ພຣະເຈ້ົາທ່ີຫວງແຫນພວກທ່ານ ພຣະອົງຈະບ່ໍຊົງໃຫ້ອະພັຍບາບ ແລະຄວາມຜິດຂອງພວກທ່ານ 

20 ຖ້າພວກທ່ານປະຖ້ິມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ໄປຮັບໃຊ້ພຣະທັງຫລາຍຂອງຕ່າງປະເທດ ພຣະອົງຈະຊົງກັບຄືນມາຕ່ໍສູ້
ແລະລົງໂທດພວກທ່ານ ພຣະອົງຈະທໍາລາຍພວກທ່ານ ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະອົງຊົງທໍາດີຕ່ໍພວກທ່ານມາແລ້ວກໍ
ຕາມî 

21 ພວກປະຊາຊົນຈ່ຶງເວ້ົາຕ່ໍໂຢຊວຍວ່າ, ìບ່ໍແມ່ນ ພວກຂ າ້ພະເຈ້ົາຈະຮັບໃຊ້ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາî 
22 ໂຢຊວຍກໍບອກເຂົາວ່າ, ìພວກທ່ານຮັບຮອງໄດ້ບ່ໍວ່າ ພວກທ່ານໄດ້ເລືອກເອົາເສ້ັນທາງຮັບໃຊ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî 

ພວກເຂົາຕອບວ່າ, ìໂດຍ ຂ້າພະເຈ້ົາຮັບຮອງໄດ້î 
23 ໂຢຊວຍເວ ົ ້າຕ່ໍໄປວ່າ, ìດ່ັງນ້ັນ ຈ່ົງປະຖ້ິມພຣະຂອງພວກຕ່າງປະເທດທ່ີຢູ່ຖ້າມກາງພວກທ່ານເທີນ ແລະຈ່ົງຕິດ

ຕາມພຣະຜ  ູ້ເປ ນັເຈ້ົາຂອງພວກອິສຣາເອນດ້ວຍຄວາມສັດຊ່ືî 
24 ຝ່າຍປະຊາຊນົໄດ້ເວ້ົາຕ່ໍໂຢຊວຍວ່າ, ìພວກຂ້າພະເຈ້ົາຈະຮັບໃຊ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະ

ຈະຟ ງັຄໍາສ່ັງຂອງພຣະອົງî 
25 ດ່ັງນ້ັນ ໂຢຊວຍຈ່ຶງທໍາຄໍາຫມ້ັນສັນຍາກັບພວກເຂົາໃນວັນນ້ັນ ແລະໄດ້ມອບກົດຫມາຍກັບຂ້ໍຄໍາສ່ັງແກ່ເຂົາຢູ່ທ່ີ

ເມືອງເຊເຄມ 



26 ໂຢຊວຍຈ່ຶງບັນທຶກຂ້ໍຄໍາສ່ັງເຫລ່ົານ້ັນໃສ່ປ້ືມພຣະທັມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ທາ່ນກໍເອົາກ້ອນຫີນໃຫຍ່ກ້ອນນ່ຶງ
ຕ້ັງຂ້ຶນຢູ່ຮ  ່ົມຕ້ົນກ່ໍໃນບ່ອນສັກສິດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

27 ທ່ານເວ້ົາຕ່ໍທຸກໆຄົນວ່າ, ìຈ່ົງເບ່ິງກ້ອນຫີນນ້ີ ມນັຈະເປັນພຍານໃຫ້ພວກເຮົາ ມນັໄດ້ຍິນທຸກຖ້ອຍຄໍາທ່ີພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາຊົງເວ້ົາຕ່ໍພວກເຮົາ ເພາະສະນ້ັນ ມັນຈະເປັນພຍານບ່ໍໃຫ້ພວກທ່ານຄິດກະບົດຕ່ໍສ  ູ້ພຣະເຈ້ົາຂອງພວກ
ທ່ານî 

28 ແລ້ວໂຢຊວຍກໍໃຫ້ປະຊາຊົນເຫລ່ົານ້ັນກັບໄປສ  ູ່ດິນທ່ີເປັນສ່ວນຂອງຕົນ 
ໂຢຊວຍແລະເອເລອາຊາເສຽັຊວີດິ 
Death of Joshua and Eleazar 

29 ຫລັງຈາກນ້ັນ ໂຢຊວຍບຸດນູນ ຊ່ຶງເປ ນັຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ກໍເສັຽຊີວິດໃນເວລາທ່ານມີອາຍຸຮ້ອຍສິບ
ປີ 

30 ເຂົາຝັງສົບທ່ານໄວ້ໃນທ່ີດິນຂອງທ່ານເອງທ່ີບ້ານຕີມນັທເຊຣາ ຢູ່ເທິງພດູອຍເອຟຣາອິມທາງທິດເຫນືອຂອງພູ
ກາອັສ 

31 ໃນຊົວ່ຊວິີດຂອງໂຢຊວຍນ້ັນ ພວກອິສຣາເອນໄດ້ຮ ບັໃຊ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຕລອດມາ ພວກເຂົາກໍຍັງດໍາເນີນໃນ
ການຮັບໃຊ້  ພຣະອົງຢູ່ຕລອດຊີວິດຂອງພວກຜູ້ນໍາທຸກໆຄົນ ທີຮູ້່ຈັກທຸກສ່ິງກ່ຽວກັບການທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງ
ກະທໍາຕ່ໍພວກອິສຣາເອນ 

32 ສ່ວນກະດູກຂອງໂຢເຊັບທ່ີພວກອິສຣາເອນເອົາມາຈາກປະເທດເອຢິບນ້ັນ ໃນສ່ວນທ່ີດິນຊ່ຶງຢາໂຄບຊ້ືໄວຈ້າກ
ບຸດຫລານຂອງຮາໂມຣ໌ບິດາຂອງເຊເຄມເປັນເງິນນ່ຶງຮ້ອຍແຜ່ນ ທ່ີນ້ີເປັນຕົກເປັນມໍຣະດົກຂອງເຊ້ືອສາຍໂຢ
ເຊັບ 

33 ແລະເອເລອາຊາບຸດຂອງອາໂຣນກ ໍສ້ີນຊີວິດ ແລະເຂົາຝັງສົບທ່ານໄວ້ທ່ີກິເບອາ ເມືອງຂອງຟີເນຮັສບຸດຂອງ
ທ່ານ ຊ່ຶງໄດ້ມອບໄວ້ໃຫເ້ຂົາໃນເທິງພູດອຍເອຟຣາອິມ 
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