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 ประวติั ความเป็นมาของ
 ผู้  วนิิจฉัย 

หลัง จาก โย ชู วา เสีย ชวีติ ไป แล้ว พระเจ้า ทรง ใช้พวก ผู้ 
วนิ ิจฉัยให้ นําประเทศอสิราเอลต่อไป คือทรงใช ้ผู้ ชายสิบ
สองคนกับผู้หญิงหน่ึงคน ซ่ึงทัง้สิบสามคนน้ี อยู ่ ใกล้  ช ิ ดก 
ับพระเจ้า พวกน้ีครอบครองเพื่อพระเจ้า และส่วนมากเขา
สามารถชว่ยชาวอสิราเอลให้พ้นจากการกดขี่  ผู้  วนิ ิจฉัย
คนสุดท้ายคือซามูเอล ซ่ึงซามูเอลน้ันเป็นมหาปุโรห ิตด 
้วย � หน ังสือเล่ มน ้ีบันทึกเจ็ดครัง้ ท่ีอสิราเอลทิง้พระเจ้า  
เจ ็ดครัง้ท่ีอสิราเอลอยู ่ใต้ อาํนาจของประเทศเจ็ดประเทศท่ี 
ไม่รู ้จักพระเจ้า และเจ็ดครัง้ท่ีพระเจ้าทรงชว่ยอสิราเอลให้
พ้นจากอาํนาจของประเทศเหล่าน้ัน� (จากคํานําถึงหนังสือ
ผู้ วนิ ิจฉัยของอ . โสกฟี ลด ์� เล่ มน ้ีพรรณนาถึงสภาพของ
อสิราเอลวา่ �ในสมัยน้ันไม่ มี  กษัตรยิ ์ ใน อสิราเอลทุกคนทํา
ตามอะไรก็ ตามท่ี  ถู กต้องในสายตาของตนเอง� (21:25)  
สม ัยน้ันประชาชนไม่แสวงหาพระเจ้าและไร ้ศีลธรรม 

 อาร ์ชบิ ชอบ  เจมส์ อาชชูร์ บอกวา่ระยะเวลาของหนังสือ
เล่ มน ี้ คือ 305  ปี 

คนยูดาห์กับคนสิเมโอนชนะกษั ตร ิย์อาโดนีเบเซกและ
คนคานาอนั

1  อยู ่มาเม่ือโยชูวาสิน้ชพีแล้ว คนอสิราเอลทูลถามพระ
เยโฮวาห ์วา่ �ใครในพวกข้าพระองค์ทัง้หลายจะขึ้นไปก่อน
เพื่อสู้รบกับคนคานาอนั� 2 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า � ยู ดาห์
จะขึ้นไป  ดู  เถิด เราได้มอบแผ่นดินน้ันไว้ในมือเขาแล้ว�
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3  ยู ดาห์จึงพู ดก ับสิเมโอนพี่ของตนวา่ �จงขึ้นไปกับฉันใน
เขตแดนท่ี กําหนดให ้ แก่  ฉัน เพื่อเราจะได้รบสู้กับคนคานา
อนั และฉันจะไปรว่มรบในเขตแดนท่ี กําหนดให ้ แก่ ท่านน้ัน
ด้วย�  สิ เมโอนก็ไปกับเขา 4  แล ้วยูดาห ์ก็  ขึ้นไป และพระ
เยโฮวาห์ทรงมอบคนคานาอนัและคนเปริสซี ไว ้ในมือของ
เขา และเขาก็ประหารคนท่ีเมืองเบเซกหน่ึงหม่ืนคน 5 และ
เขาทัง้หลายพบอาโดนีเบเซกในเมืองเบเซก และสู้รบกั บท 
่าน เขาได้ประหารคนคานาอนัและคนเปรสิซี 6 อาโดนีเบเซ
กหนี ไป  แต่ พวกเขาตามจับได้และได้ตัดน้ิวหวัแม่ มือ และ
น้ิวหวัแม่ เท ้าของท่านออกเสีย 7 อาโดนีเบเซกกล่าววา่ � 
มี  กษัตรยิ ์ เจ ็ดสิบองค์ ท่ี หวัแม่มือและหวัแม่ เท ้าของเขาถูก
ตัดออก  เก ็บเศษอาหารอยู ่ใต้  โต ๊ะของเรา เรากระทําแก่เขา
อยา่งไร พระเจ้าก็ทรงกระทําแก่เราอยา่งน้ัน� เขาทัง้หลาย
ก็ คุ มตั วท ่านมาท่ี กรุ งเยรูซาเล็ม และท่านก็ สิ ้นชวีติท่ี น่ัน 
8 และคนยูดาห ์ได้  เข ้าโจมตีเมืองเยรูซาเล็มและยดึเมืองได้
จึงฆ่าฟันชาวเมืองเสียด้วยคมดาบ และเอาไฟเผาเมืองเสีย
9 ภายหลังคนยูดาห ์ได้ ลงไปสู้รบกับคนคานาอนัผู้ซ่ึงตัง้อยู่
ในแดนเทือกเขา ในภาคใต้ และในหุบเขา 10 และยูดาห ์ได้ 
ไปสู้รบกับคนคานาอนัผู้ อยู ่ในเฮโบรน (เมืองเฮโบรนน้ัน
แต่ก่อนมีชื่อวา่คีรยิาทอารบา� และเขาทัง้หลายได้ประหาร
เชชยั อาห ิมาน และทั ลม ัย 11 เขาทัง้หลายยกจากท่ีน่ันไป
สู้รบกับชาวเมืองเดบีร์ เมืองเดบีรน้ั์นแต่ก่อนมีชื่อวา่คีรยิา
ทเสเฟอร์ 12 และคาเลบกล่าววา่ �ใครโจมตีเมืองคีริยาท
เสเฟอรแ์ละยดึได้ เราจะยกอคัสาห ์บุ ตรสาวของเราให้เป็น
ภรรยา� 13 และโอทนีเอลบุตรชายเคนัส น้องชายของคา
เลบตีเมืองน้ันได้ ท่านจึงยกอคัสาห ์บุ ตรสาวของตนให้เป็น
ภรรยา 14  อยู ่มาเม่ือแต่งงานกันแล้วนางจึงชวนสามี ให ้ ขอที ่
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นาต่ อบ ิดา นางก็ลงจากหลังลา และคาเลบถามนางวา่ � เจ้ 
าต้องการอะไร� 15 นางจึงตอบท่านวา่ �ขอของขวญัให้ลูก
สักอยา่งหน่ึงเถิด เม่ือพ่อใหลู้กมาอยูใ่นแผ่นดินภาคใต้ แล้ว 
ลูกขอน้ําพุ ด้วย � และคาเลบก็ยกน้ําพุบนและน้ําพุล่างให ้
แก่  นาง 16 คนเคไนต์พ่อตาของโมเสสได้ขึ้นไปจากเมืองดง
อนิทผลัม  พร ้อมกับคนยูดาห์มาถึงถิน่ทุ รก ันดารยูดาห์ซ่ึง
อยู่ในภาคใต้ ใกล้ อาราด และเขาก็ เข ้าไปตัง้อยู่กับชนชาติ 
น้ัน 17 และยูดาห ์ก็ ยกไปรว่มกับสิเมโอนพี่ของเขาประหาร
คนคานาอนัซ่ึงอยู่ ในเมืองเศฟัทและทําลายเมืองน้ันเสีย
อยา่งสิน้เชงิ ชื่อเมืองน้ันจึงเรยีกวา่โฮรมาห์ 18  ยู ดาห ์ได้ ยดึ
เมืองกาซาพรอ้มทัง้อาณาเขต และเมืองอชัเคโลนพรอ้ม
ทัง้อาณาเขต และเมืองเอโครนพรอ้มทัง้อาณาเขตไว ้ด้วย 
19และพระเยโฮวาหท์รงสถิ ตก ับยูดาห์ เขาจึงขับไล่ชาวแดน
เทือกเขาออกไป  แต่ จะขับไล่ชาวเมืองท่ี อยู ่ในหุบเขาน้ันไม่ 
ได้ เพราะพวกเหล่าน้ั นม ีรถรบเหล็ก 20 เมืองเฮโบรนน้ันเขา
ยกให้คาเลบดังท่ีโมเสสได้ กล ่าวไว้ คาเลบจึงขับไล่ บุ ตรชาย
ทัง้สามคนของอานาคออกไปเสีย

คนเบนยามิ นม ิ ได้  ขับไล่ คนเยบุสออกจากกรุงเยรูซาเล็ม
21  แต่ คนเบนยามิ นม ิ ได้  ขับไล่ คนเยบุ สผ ู้ อยู ่ในเยรูซาเล็ม

ให้ออกไป ดังน้ันคนเยบุสจึงอาศัยอยู่กับคนเบนยามินใน
เยรูซาเล็มจนถึงทุกวนัน้ี 22อน่ึงวงศ์วานของโยเซฟได้ขึ้นไป
สู้รบเมืองเบธเอลด้วย และพระเยโฮวาห์ทรงสถิ ตก ับพวก
เขา 23  วงศ์ วานโยเซฟได้ ใช ้คนไปสอดแนมเมืองเบธเอล ( 
แต่ ก่อนเมืองน้ี ชื่อ ลูส� 24 และผู้สอดแนมเหน็ชายคนหน่ึง
เดินออกมาจากเมือง จึงพู ดก ับเขาวา่ �ขอชี้ทางเข้าเมือง
น้ี ให ้ แก่  เรา และเราจะปรานี เจ้า � 25 ชายคนน้ั นก ็ ชี ้ทางเข้า
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เมืองให้และเขาประหารเมืองน้ัน ทําลายเสียด้วยคมดาบ  
แต่ เขาปล่อยใหช้ายคนน้ันและครอบคร ัวท ัง้สิน้ของเขารอด
ไป 26ชายคนน้ั นก ็ เข ้าไปในแผ่นดินของคนฮติไทต์และสรา้ง
เมืองขึ้นเมืองหน่ึง เรยีกชื่อวา่เมืองลูส ซ่ึงเป็นชื่ออยู่จนทุก
วนัน้ี

คนมนัสเสหกั์บตระกูลอื่นๆมีชยัชนะในบางแหง่
27  มน ัสเสห ์มิได้  ขับไล่ ชาวเมืองเบธชานและชาวชนบท

ของ เมือง น้ัน ให้ ออก ไป หรอื ชาว เมือง ทา อา นาค กับ ชาว
ชนบท ของ เมือง น้ัน หรอื ชาว เมือง โดร์กับ ชาว ชนบท ของ
เมืองน้ัน หรอืชาวเมืองอบิเลอัมกับชาวชนบทของเมืองน้ัน
หรอืชาวเมืองเมกิดโดกับชาวชนบทของเมืองน้ัน  แต่ คน
คานาอนัยงัขืนอาศัยอยู่ ในแผ่นดินน้ัน 28  อยู ่มาเม่ือคน
อสิราเอลมีกําลังเข้มแข็งขึ้ นก ็บังคับคนคานาอนัให้ทํางาน
โยธา  แต่  มิได้  ขับไล่  ให ้เขาออกไปเสียอยา่งสิน้เชงิ 29 และ
เอ ฟ รา อมิ มิ ได้  ขับ ไล่ คน คา นา อนั ผู้ อาศัย อยู่ ใน เมือง เก
เซอร ์ให ้ออกไป  แต่ คนคานาอนัยงัอาศัยอยู่ในเมืองเกเซอร์
ท่ามกลางเขา 30 เศบู ลุ  นม ิ ได้  ขับไล่ ชาวเมืองคิทโรน หรอืชาว
เมืองนาหะโลล  แต่ คนคานาอนัได้อาศัยอยู่ท่ามกลางเขา
และถูกเกณฑ์ ให ้ทํางานโยธา 31 อาเชอร ์มิได้  ขับไล่ ชาวเมือ
งอคัโค หรอืชาวเมืองไซดอน หรอืชาวเมืองอคัลาบ หรอืชาว
เมืองอคัซิบ หรอืชาวเมืองเฮลบาห์ หรอืชาวเมืองอาฟิก หรอื
ชาวเมืองเรโหบ 32  แต่ คนอาเชอร ์ได้ อาศัยอยู่ท่ามกลางคน
คานาอนัชาวแผ่นดินน้ัน เพราะวา่เขาทัง้หลายมิ ได้  ขับไล่  ให ้
ออกไปเสีย 33 นัฟทาลี มิได้  ขับไล่ ชาวเมืองเบธเชเมช หรอื
ชาวเมืองเบธานาท  แต่ อาศัยอยู่ในหมู่คนคานาอนัชาวแผ่น
ดินน้ัน  แต่  อยา่งไรก็ดี ชาวเมืองเบธเชเมช และชาวเมือง
เบธานาทก็ ถู กเกณฑ์ ให ้ทํางานโยธา 34 คนอาโมไรต์ ได้ ขั 
บด ันคนดานให ้กล ับเข้าไปในแดนเทือกเขา  ไม่  ยอมให ้ลง
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มายงัหุบเขา 35 คนอาโมไรต์ยงัขืนอาศัยอยู ่ท่ี  ภู เขาเฮเรสใน
เมืองอยัยาโลน และในเมืองชาอ ัลบ ิม  แต่ มือของวงศ์วาน
โยเซฟเหนือกวา่มือเขาทัง้หลาย เขาจึงถูกเกณฑ์ ให ้ทํางาน
โยธา 36 อาณาเขตของคนอาโมไรต์ตัง้ต้นแต่ทางข้ามเขา
อคัรบับิมตัง้แต่ศิลาเรือ่ยขึ้นไป

2
 ชนชาติ ต่างๆในแผ่นดินคานาอ ันที ่ ไม่ เชื่อวา่มีพระเจ้า

เป็นบ่วงแรว้ต่อคนอสิราเอล
1 ฝ่ายทูตสวรรค์ องค์  หน ่ึงของพระเยโฮวาห ์ได้ ขึ้นไปจา

กกิลกาลถึงโบคิม และกล่าววา่ �เราได้ ให ้ เจ้ าทัง้หลายขึ้นไป
จากอยีปิต์ และได้นําเจ้าเข้ามาในแผ่นดินซ่ึงเราปฏิญาณไว ้
แก่ บรรพบุรุษของเจ้า และเรากล่าววา่ �เราจะไม่หกัพันธ
สัญญาท่ีเราได้ มี  ไว ้กับเจ้าเลย 2 และเจ้าทัง้หลายอยา่ทํา
พันธสัญญากับชาวแผ่นดินน้ี  เจ้ าต้องทําลายแท่นบูชาของ
เขาเสีย�  แต่  เจ้ ามิ ได้ เชื่อฟังเสียงของเรา  เจ้ าทําอะไรเชน่
น้ี เล่า 3 ฉะน้ันเรากล่าวด้วยวา่ �เราจะไม่ ขับไล่ เขาเหล่าน้ัน
ออกไปให้พ้นหน้าเจ้า  แต่ เขาจะเป็นเชน่หนามอยู ่ท่ี  สี ข้าง
ของเจ้า และพระของเขาจะเป็นบ่วงดักเจ้า� � 4  อยู ่มาเม่ือ
ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห ์กล ่าวคําเหล่าน้ี แก่ บรรดาคน
อสิราเอลแล้วประชาชนก็ส่งเสียงรอ้งไห้ 5 และเขาเรยีกท่ี
ตําบลน้ั นว ่า โบคิม และเขาทัง้หลายได้ถวายสัตวบูชาแด่
พระเยโฮวาห ์ท่ีน่ัน 6 เม่ือโยชูวาปล่อยประชาชนไปแล้วคน
อสิราเอลต่างก็ เข ้าไปอยู่ในมรดกท่ี ดิ นของตนเพื่อยดึครอง
7 ประชาชนทัง้หลายได้ ปรนนิบัติ พระเยโฮวาห์ตลอดสมัย
ของโยชูวา และตลอดสมัยของพวกผู้ ใหญ่  ผู้มีอายุ ยนืนาน
กวา่โยชูวา  ผู้ ซ่ึงได้ เห ็นปวงมหกิจซ่ึงพระเยโฮวาห ์ได้ ทรง
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กระทําเพื่ ออ ิสราเอล 8 โยชู วาบ ุตรชายนนูผู้ รบัใช ้ของพระ
เยโฮวาห ์สิ ้นชวีติ เม่ืออายุ ได้  หน ่ึงรอ้ยสิบปี 9 และเขาทัง้
หลายก็ฝังท่านไว้ในท่ี ดิ นมรดกของท่านท่ีเมืองทิมนาทเฮ
เรส ในแดนเทือกเขาแหง่เอฟราอมิ ทิศเหนือของยอดเขา
กาอชั 10 และยุ ครุ ่นน้ันทัง้สิ ้นก ็ ถู กรวบไปอยู่กับบรรพบุรุษ
ของเขา  อ ีกยุคหน่ึ งก ็ เก ิดขึ้นตามมา เขาไม่ รู ้จักพระเยโฮ
วาห์หรอืรู ้พระราชกิจซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงกระทําเพื่ ออ ิสรา
เอล 11 คนอสิราเอลก็กระทําชัว่ในสายพระเนตรของพระเย
โฮวาห์ และปรนนิบั ติ พระบาอลั 12 เขาได้ละทิง้พระเยโฮ
วาหพ์ระเจ้าแหง่บรรพบุรุษของเขา  ผู้ ทรงนําเขาออกมาจาก
แผ่นดิ นอ ียปิต์ และเขาทัง้หลายติดตามพระอื่นซ่ึงเป็นพระ
ของชนชาติทัง้หลายท่ี อยู ่ล้อมรอบเขา  กราบไหว ้พระเหล่า
น้ัน กระทําให้พระเยโฮวาห์ทรงพระพิโรธ 13 เขาทัง้หลาย
ละทิง้พระเยโฮวาห์ไปปรนนิบั ติ พระบาอลั และพวกพระอชั
ทาโรท 14 ดังน้ันพระพิโรธของพระเยโฮวาห์จึงพลุ่งขึ้นต่ ออ 
ิสราเอล  พระองค์ จึงทรงมอบเขาไว้ในมือพวกปล้นผู้ปล้น
เขา และทรงขายเขาไว้ในมือของบรรดาศั ตรู  ท่ีอยู ่รอบเขา
ทัง้หลาย ดังน้ันเขาทัง้หลายจึงต่อต้านพวกศั ตรู ของเขาทัง้
หลายต่อไปไม่ ได้ 15 เขาทัง้หลายออกไปรบเม่ือไร พระหตัถ์
ของพระเยโฮวาห ์ก็ ต่อต้านเขา กระทําให้เขาพ่ายแพ้  ดัง
ท่ี พระเยโฮวาห ์ได้ ตรสัไว ้แล้ว และดังท่ีพระเยโฮวาห์ทรง
ปฏิญาณไวกั้บเขา และเขาทัง้หลายก็ มี  ความทุกข์  ยิง่นัก 

พระเจ้าทรงให ้เก ิด ผู้ วนิ ิจฉัยเพื่อ ติ เตียนและชว่ยคน
อสิราเอลให ้รอด 

16 อยา่งไรก็ตามพระเยโฮวาห์ทรงให ้เก ิดผู้ วนิิจฉัย  ผู้ 
ชว่ยเขาทัง้หลายให้พ้ นม ือของผู้ ท่ี ปล้นเขา 17  แต่ เขาทัง้
หลายก็ยงัไม่เชื่อฟังผู้ วนิ ิจฉัยทัง้หลายของเขา เพราะเขาทัง้
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หลายเล่นชู้กับพระอื่นและกราบไหว้พระอื่น  ไม่ ชา้เขาก็หนั
ไปเสียจากทางซ่ึงบรรพบุรุษของเขาได้ ดําเนิน  ผู้  ได้ เชื่อฟัง
พระบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์  แต่ เขาทัง้หลายมิ ได้ กระทํา
ตาม 18 พระเยโฮวาห์ทรงตัง้ผู้ วนิ ิจฉัยขึ้นเม่ือไร พระเยโฮ
วาห ์ก็ ทรงสถิ ตก ับผู้ วนิ ิจฉัยน้ันเม่ือน้ัน และพระองค์ทรง
ชว่ยเขาทัง้หลายใหพ้้นจากเงื้อมมือของศั ตรู ตลอดชวีติของ
ผู้ วนิ ิจฉัยน้ัน เพราะพระเยโฮวาห์ทรงกลับพระทัยสงสาร
เขาทัง้หลาย เม่ือทรงฟังเสียงครํา่ครวญของเขาเน่ืองด้วยผู้
ข่มเหงและบีบบังคับ 19  แต่  อยู ่มาเม่ือผู้ วนิ ิจฉัยน้ันสิน้ชวีติ
เขาทัง้หลายก็หนักลับประพฤติชัว่รา้ยเสียยิง่กวา่บิดาของ
เขา หลงไปติดตามปรนนิบั ติ และกราบไหวพ้ระอื่น เขามิ ได้ 
เคยงดเวน้การกระทําของเขาหรอืหายจากทางด้ื อด ึงของ
เขา

 ชนชาติ ต่างๆท่ี ไม่ เชื่อวา่มีพระเจ้าได้ทดสอบความสัตย์
ซ่ือของคนอสิราเอล

20 ดังน้ันพระพิโรธของพระเยโฮวาห์จึงพลุ่งขึ้นต่ ออ ิสรา
เอล และพระองค์ตร ัสว ่า �เพราะประชาชนน้ี ได้ ละเมิดต่อ
พันธสัญญา ซ่ึงเราได้บัญชาไว้กับบรรพบุรุษของเขา และ
ไม่ยอมฟังเสียงของเรา 21 ดังน้ันตัง้แต่ น้ี ต่อไปเราจะไม่ ขับ
ไล่  ประชาชาติ ใดในบรรดาประชาชาติซ่ึงโยชู วาท ้ิงไวเ้ม่ือเขา
สิน้ชีว ิตน ้ันให้พ้นหน้า 22 เพื่อเราจะใช ้ประชาชาติ  เหล่ าน้ัน
ทัง้สิน้ทดสอบอสิราเอลวา่ เขาจะรกัษาพระมรรคาของพระ
เยโฮวาห์และดําเนินตามอยา่งบรรพบุรุษของเขาหรอืไม่�
23 ดังน้ันพระเยโฮวาห์ทรงปล่อยประชาชาติ เหล่ าน้ันไว้  ไม่ 
ทรงขับไล่ ให ้ออกไปเสียโดยเรว็ และพระองค์ มิได้ ทรงมอบ
เขาทัง้หลายไวใ้นมือของโยชูวา
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3
1  ต่อไปน้ี เป็นประชาชาติ ท่ี พระเยโฮวาห์ทรงให้เหลือไว้

เพื่อใช้ทดสอบบรรดาคนอสิราเอล คือคนอสิราเอลคนใด
ซ่ึง ยงั ไม่ เคย ประสบ สงคราม ทัง้ หลาย ใน คา นา อนั 2  แต่ 
เพียงทรงให้เชื้อสายคนอสิราเอลเข้าใจเรือ่งการสงคราม
เพื่อ อยา่ง น้อย พระองค์ จะ ได้ ทรง สอน แก่ ผู้  ท่ี ยงั ไม่ ทราบ
มา ก่อน 3 คือ เจ้า นาย ทัง้ หา้ ของ คน ฟี ลิ ส เตีย คน คา นา
อนัทัง้หมด ชาวไซดอน และคนฮีไวต์ ผู้ อาศัยอยู่บนภูเขา
เลบานอน  ตัง้แต่  ภู เขาบาอลัเฮอร์โมนจนถึงทางเข้าเมือง
ฮามัท 4 เหลือคนเหล่าน้ี อยู ่เพื่อทดสอบคนอสิราเอลเพื่อให้
ทราบวา่ อสิราเอลจะเชื่อฟังพระบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์
ซ่ึงพระองค์ทรงบัญชาไว้กับบรรพบุรุษของเขาโดยโมเสส
น้ันหรอื ไม่ 5 ดัง น้ันแหละคนอสิราเอลจึงอาศัยอยู่ ในหมู่
คน คา นา อนั คน ฮติ ไทต์ คน อา โม ไรต์ คน เปริส ซี คน ฮี
ไวต์ และคนเยบุส 6 เขาไปสู่ ขอบ ุตรสาวชนเหล่าน้ันมาเป็น
ภรรยา และยกบุตรสาวของตนให ้แก่  บุ ตรชายของคนเหล่า
น้ัน และได้ ปรนนิบัติ พระของเขาเหล่าน้ัน 7 คนอสิราเอลได้
กระทําชัว่ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ลืมพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของตนเสีย ไปปรนนิบั ติ พระบาอลัและเสารูป
เคารพ 8 เพราะฉะน้ันพระพิโรธของพระเยโฮวาห ์ก็  พลุ ่งขึ้น
ต่ ออ ิสราเอล และพระองค์ทรงขายเขาไวใ้นมือคูช ันร ิชาธาอิ
มกษั ตร ิย์เมืองเมโสโปเตเมีย และคนอสิราเอลได้ ปฏิบัติ  คู ช ั
นร ิชาธาอมิแปดปี

 ผู้  วนิ ิจฉัยโอทนีเอลได้ชว่ยคนอสิราเอลให ้รอด 
9  แต่ เม่ือคนอสิราเอลรอ้ง ทูลพระเยโฮวาห์ พระ เยโฮ

วาห์ ทรง ให ้เก ิด ผู้ ชว่ย แก่ คน อสิราเอล  ผู้  ได้ ชว่ย เขา ทัง้
หลายให ้รอด คือโอทนีเอลบุตรชายเคนัส น้องชายของคา
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เลบ 10 พระวญิญาณของพระเยโฮวาห์ทรงสถิ ตก ับโอทนี
เอล และท่านจึงวนิิจฉัยคนอสิราเอล และออกไปกระทํา
สงคราม และพระเยโฮวาห์ทรงมอบคูช ันร ิชาธาอิมกษั ตร ิ
ยเ์มืองเมโสโปเตเมียไวใ้นมือของท่าน และมือของท่านชนะ
คูช ันร ชิาธาอมิ 11 ดังน้ันแผ่นดินจึงได้หยุดพักสงบอยู ่สี ่ สิ บปี
 แล ้วโอทนีเอลบุตรชายเคนัสก็ สิน้ชวีติ 

เอฮูดได้ชว่ยคนอสิราเอลใหร้อดจากคนโมอบั
12 และคนอสิราเอลกระทําชัว่ในสายพระเนตรของพระ

เยโฮวาห ์อกี พระเยโฮวาห์ จึงทรงเสรมิกําลังเอกโลนกษั 
ตร ิย์ เมืองโมอบัเพื่อ ต่อสู้ อสิราเอล เพราะวา่เขาทัง้หลาย
ได้ ประพฤติ ชัว่ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ 13 ท่าน
จึง ได้ ให ้คน อมั โมน และ คน อา มาเล ขมา สมทบ ยก ไป
โจมตี อสิราเอล และได้ยดึเมืองดงอนิทผลัมไว้ 14 และคน
อสิราเอลจึงปฏิบั ติ เอกโลนกษั ตร ิยเ์มืองโมอ ับอย ูถึ่งสิบแปด
ปี 15  แต่ เม่ือคนอสิราเอลรอ้งทูลพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์
ทรงให ้เก ิดผู้ชว่ยคนหน่ึงแก่ เขาทัง้หลาย ชื่อเอฮูด  บุ ตรชาย
เก- รา คนเบนยามิน คนถนั ดม ือซ้าย คนอสิราเอลให้ท่าน
เป็นผู้นําส่วยไปมอบแก่เอกโลนกษั ตร ิยเ์มืองโมอบั 16 เอฮูด
ได้ทําดาบสองคมไว้ประจําตัวเล่มหน่ึงยาวศอกหน่ึง เหน็บ
ไว ้ใต้ ผ้าท่ีต้นขาขวา 17 เขาก็นําส่วยไปมอบแก่เอกโลนกษั 
ตร ิย์เมืองโมอบั ฝ่ายเอกโลนเป็นคนอว้นมาก 18 และเม่ือ
เอฮูดมอบส่วยเสรจ็แล้ว ท่านจึงไปส่งคนท่ีหาบหามส่วย
น้ัน 19  แล ้วตั วท ่านกลับไปจากรูปเคารพสลักท่ี อยู ่ ใกล้ กิล
กาลทูลวา่ � โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์ข้าพระองค์ มี ข้อราชการลั บท 
ี่จะกราบทูลให้ทรงทราบ�  กษัตรยิ ์จึ งม ีบัญชาวา่ � เงยีบๆ �
บรรดามหาดเล็กท่ีเฝ้าอยู ่ก็ ทูลลาออกไปหมด 20และเอฮู ดก ็ 
เข ้าไปเฝ้าท่าน ขณะน้ันท่านประทั บอย ู่ลําพังในหอ้งเยน็ชัน้
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บนของท่าน และเอฮูดทูลวา่ �ข้าพระองค์ มี พระดํารสัจาก
พระเจ้าถวายพระองค์� ท่านจึงลุกขึ้นจากพระท่ี น่ัง 21 เอฮู 
ดก ็ยื่ นม ือซ้ายชกัดาบน้ันออกจากต้นขาขวาแทงเข้าไปใน
ท้องของเอกโลน 22 ดาบจมเข้าไปหมดทั ้งด ้าม ไขมันหุม้
ดาบไว้ ท่านก็ชกัดาบออกจากท้องของท่านไม่ ได้  แล ้วของ
โสโครกออกมา 23  แล ้วเอฮูดออกไปท่ีเฉลียงปิดทวารหอ้ง
ชัน้บน ลั ่นก ุญแจเสีย 24 เม่ือเอฮูดไปแล้วมหาดเล็ กก ็ เข้ามา 
 ดู  เถิด เม่ือเขาเห ็นว ่าทวารหอ้งชัน้บนปิดใส่ กุ ญแจอยู่ เขา
ทัง้หลายคิดวา่ � พระองค์ ท่านกําลังทรงส่งทุกข์ อยู ่ ท่ี ในหอ้ง
เยน็� 25 เม่ือคอยอยู่ชา้นานจนราํคาญ  ดู  เถิด  ไม่  เห ็ นม ีใคร
เปิดทวารหอ้งชัน้บน เขาจึงเอากุญแจมาไขเปิดออก  ดู  เถิด 
 เห ็นเจ้านายของตนนอนสิน้ชวีติอยู่บนพื้น 26 เม่ือเขาต่าง
ก็คอยกันอยู่น้ันเอฮู ดก ็ หนี ไปพ้ นร ูปเคารพหนิสลักรอดมา
ได้ถึงเสอีราห์ 27 ต่อมาเม่ือท่านมาถึงแล้วจึงเป่าแตรขึ้นใน
แดนเทือกเขาเอฟราอมิ  แล ้วคนอสิราเอลก็ยกลงไปกั บท ่าน
จากแดนเทือกเขาและท่านนําเขา 28 ท่านจึงสัง่เขาวา่ �จง
ตามเรามาเถิด เพราะพระเยโฮวาห์ทรงมอบศั ตรู ของท่าน
คือชนโมอบัไว้ในมือของท่านแล้ว� เขาทัง้หลายจึงลงตาม
ท่านไป และยดึท่าข้ามแม่น้ําจอรแ์ดนสกัดคนโมอบัไว ้ไม่  
ยอมให ้ใครข้ามไปได้สักคนเดียว 29 ในคราวน้ันเขาประหาร
คนโมอบัเสียประมาณหน่ึงหม่ืนคนล้วนแต่คนฉกรรจ์และ
ล่ําสันทัง้สิน้  ไม่ พ้นไปได้สักคนเดียว 30 โมอบัจึงพ่ายแพ้ อยู ่ 
ใต้ มือของอสิราเอลในวนัน้ัน และแผ่นดินน้ั นก ็ ได้ หยุดพัก
สงบอยูแ่ปดสิบปี

 ผู้  วนิ ิจฉัยชมัการ ์ได้ ชว่ยคนอสิราเอลใหร้อดจากคนฟีลิส
เตีย
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31 ภายหลังเอฮูด  มี ชมัการ ์บุ ตรชายอานาทผู้ ใช ้ประตักววั
ฆ่าคนฟีลิสเตียเสียหกรอ้ยคน ท่านก็เป็นผู้ชว่ยอสิราเอลให้
รอดด้วยเหมือนกัน

4
 ยาบ ินกษั ตร ิยเ์มืองคานาอนัได้ กดขี่ คนอสิราเอล

1 ครัน้ เอฮูดสิน้ชวีติแล้ว คนอสิราเอลก็ ประพฤติ ชัว่ ใน
สายพระเนตรของพระเยโฮวาห ์อกี 2 พระเยโฮวาห์จึงทรง
ขายเขาไว้ในมือของยาบินกษั ตร ิย์เมืองคานาอนั  ผู้ ครอบ
ครองอยู่  ณ  กรุ งฮาโซร์  แม่ ทัพของท่านชื่อสิเสรา  ผู้ ซ่ึงอาศัย
อยู ่ท่ี เมืองฮาโรเชธของคนต่างชาติ 3  แล ้วคนอสิราเอลก็ 
รอ้งทุกข์ ถึงพระเยโฮวาห์ เพราะวา่กษั ตร ิย ์ยาบ ิ นม ีรถรบ
เหล็กเก้ารอ้ยคัน และได้บีบบังคับคนอสิราเอลอยา่งรา้ยถึง
ยี ่สิ บปี

 ผู้  พยากรณ์ หญิงเดโบราห ์ขอให ้บาราคชว่ยสู้รบกับสิเส
ราท่ี ภู เขาทาโบร์

4 คราวน้ันผู้ พยากรณ์ หญิงคนหน่ึงชื่อเดโบราห์ ภรรยา
ของลัปปิโดท เป็นผู้ วนิ ิจฉัยคนอสิราเอลสมัยน้ัน 5 นางเคย
น่ังอยู ่ใต้ ต้ นอ ินทผลัมเดโบราห ์ท่ีอยู ่ระหวา่งรามาห์และเบธ
เอลในแดนเทือกเขาเอฟราอมิ และคนอสิราเอลก็ขึ้นมาหา
นางท่ีน่ันเพื่อให ้ชาํระความ 6 นางใช้คนไปเรยีกบาราคบุตร
ชายอาบีโนอมั  ให ้มาจากเคเดชในนัฟธาลีและกล่าวแก่เขา
วา่ �พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของอสิราเอลมิ ได้ ทรงบัญชาท่าน
หรอืวา่ �ไปซิรวบรวมพลไว ้ท่ี  ภู เขาทาโบร์ จงเกณฑ์จากคน
นัฟทาลีและคนเศบู ลุ นหน่ึงหม่ืนคน 7 และเราจะชกันําสิเส
ราแม่ทัพของยาบินใหม้าพบกับเจ้าท่ี แม่น ํ้าคี โชน  พร ้อมกับ
รถรบและกองทหารของเขา และเราจะมอบเขาไวใ้นมือของ
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เจ้า� � 8 บาราคจึงตอบนางวา่ � ถ้าแม้ นางไปกับข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจะไป  แต่  ถ้าแม้ นางไม่ไปกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็ ไม่  
ไป � 9 นางจึงตอบวา่ � ดิ ฉันจะไปกั บท ่านแน่  แต่ วา่ทางท่ี
ท่านไปน้ันจะไม่นําท่านไปถึงศั กด ์ิ ศร ีเพราะวา่พระเยโฮวาห์
จะขายสิเสราไวใ้นมือของหญิงคนหน่ึง�  แล ้วนางเดโบราห ์
ก็  ลุ กขึ้นไปกับบาราคถึงเมืองเคเดช 10 บาราคจึงเรยีกเศบู 
ลุ  นก ั บน ัฟทาลี ให ้ไปท่ีเคเดช  มี คนหน่ึงหม่ืนเดินตามขึ้นไป
และนางเดโบราห ์ก็ ไปด้วย 11  มี ชายคนหน่ึงชื่อเฮเบอรค์น
เคไนต์ คือจากลูกหลานของโฮบับพ่อตาของโมเสส  ได้ แยก
ออกจากคนเคไนต์ ทัง้หลาย มาตัง้เต็นท์ อยู ่ไกลออกไปถึงท่ี
ราบศานันนิม ซ่ึงอยู ่ใกล้ เมืองเคเดช 12 เม่ื อม ีคนไปแจ้งแก่ 
สิ เสราวา่บาราคบุตรชายอาบีโนอมัขึ้นไปท่ี ภู เขาทาโบร ์แล้ว 
13  สิ เสราก็เรยีกรถรบทัง้หมดของท่านออกมา เป็นรถเหล็ก
เก้ารอ้ยคัน รวมกับเหล่าทหารทัง้หมดท่ีไปด้วย ยกไปจาก
เมืองฮาโรเชทของคนต่างชาติไปถึงแม่น้ําคี โชน 14 นางเด
โบราห์จึงกล่าวแก่บาราควา่ � ลุ กขึ้นเถิด เพราะวา่น่ีเป็ นว ั 
นที ่พระเยโฮวาห์ทรงมอบสิเสราไวใ้นมือของท่าน พระเยโฮ
วาหเ์สด็จนําหน้าท่านไปมิ ใช ่ หรอื � บาราคจึงลงไปจากภูเขา
ทาโบร ์พร ้อมกับทหารหน่ึงหม่ืนคนติดตามท่านไป 15 พระ
เยโฮวาหท์รงกระทําให ้สิ เสราพรอ้มกับรถรบทัง้สิน้ของท่าน
และกองทัพทัง้หมดของท่าน แตกต่ืนพ่ายแพ้ด้วยคมดาบ
ต่อหน้าบาราค  แล ้วสิเสราก็ลงจากรถรบวิง่หนี ไป 16 และ
บาราคได้ ไล่  ติ ดตามรถรบทัง้หลายและกองทัพไปจนถึงฮา
โรเชทของคนต่างชาติ และกองทัพทัง้หมดของสิเสราก็ล้ม
ตายด้วยคมดาบ  ไม่ เหลือสักคนเดียว

ยาเอลภรรยาของเฮเบอรฆ่์าสิเสรา
17 ฝ่ายสิเสราวิง่หนีไปถึงเต็นท์ของยาเอล ภรรยาของ

เฮเบอร์คนเคไนต์ เพราะวา่ยาบินกษั ตร ิย์เมืองฮาโซร์เป็น
ไมตรกัี นก ับวงศ์วานเฮเบอรค์นเคไนต์ 18 ยาเอลจึงออกไป
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ต้อนรบัสิเสรา เรยีนวา่ � เจ้ านายของดิฉันเจ้าข้า เชญิแวะ
เข้ามา เชญิแวะเข้ามาพั กก ั บด ิ ฉัน อยา่กลัวอะไรเลย�  สิ เส
ราจึงแวะเข้าไปในเต็นท์ และนางก็เอาผ้าหม่มาคลุมตัวให้
19 ท่านจึงพู ดก ับนางวา่ � ขอน ้ําให้เรากินสักหน่อยเพราะ
เรากระหายน้ํา� นางก็เปิดถุงน้ํานมใหท่้านด่ืม และเอาผ้าค
ลุ มท ่านไว้ 20  สิ เสราจึงบอกแก่นางอ ีกวา่ �ขอยนืเฝ้าท่ี ประตู  
เต็นท์ ถ้ามี ผู้ ใดมาถามวา่ � มี ใครมาพักท่ี น่ี บ้างหรอื� จง
บอกวา่ � ไม่มี � � 21  แต่ ยาเอลภรรยาของเฮเบอรห์ยบิหลัก
ขึงเต็นท์ ถือค้อนเดินยอ่งเข้ามา ตอกหลักเข้าท่ี ขม ับของสิ
เสราทะลุ ติ ดดิน ขณะเม่ือสิเสรากําลังหลับสนิ ทอย ู่เพราะ
ความเหน็ดเหน่ือย  แล ้วสิเสราก็ สิน้ชวีติ 22 และดู เถิด บา
ราคไล่ ติ ดตามสิเสรามาถึง ยาเอลก็ออกไปต้อนรบัเรยีน
ท่านวา่ �เชญิเข้ามาเถิด  ดิ ฉันจะชี ้ให ้ท่านเหน็คนท่ีท่าน
ค้นหาอยู ่น้ัน � พอบาราคก็ เข ้าไปในเต็นท์ แล้ว  ดู  เถิด  สิ เสรา
นอนสิน้ชวีติอยู่  มี หลักเต็นท์ในขมับ 23  ดังน้ี แหละในวนัน้ัน
พระเจ้าทรงกระทําให ้ยาบ ินกษั ตร ิย์คานาอนันอบน้อมต่อ
หน้าคนอสิราเอล 24 และมือของคนอสิราเอลก็กระทําต่อยา
บินกษั ตร ิย์เมืองคานาอนัหนักขึ้นทุกที จนเขาทัง้หลายได้
ทําลายยาบินกษั ตร ิยเ์มืองคานาอนัเสีย

5
บทเพลงของนางเดโบราหกั์บบาราค

1  แล ้วนา งเด โบ ราห์ กับ บา ราค บุตร ชา ยอาบี โน อมั จึง
รอ้งเพลงในวนัน้ั นว ่า 2 �จงสรรเสรญิพระเยโฮวาห์เพราะ
พระองค์ทรงแก้แค้นคนอสิราเอลเม่ือประชาชนสมัครใจ
ชว่ย 3  โอ บรรดากษั ตร ิย์ ขอทรงสดับ  โอ  เจ้ านายทัง้หลาย
ขอจงเงีย่หู ฟัง ข้าพเจ้าน่ีแหละจะรอ้งเพลงถวายพระเยโฮ
วาห์ ข้าพเจ้าจะรอ้งเพลงสรรเสรญิพระเยโฮวาห์พระเจ้า
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ของอสิราเอล 4 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เม่ือพระองค์เสด็จออก
จากเสอรี์ เม่ือพระองค์เสด็จจากท้องถิน่เอโดม  แผ่ นดิ นก ็
หวาดหวัน่ไหว ท้องฟ้าก็ปล่อยลงมา  เออ เมฆก็ปล่อยฝนลง
มา 5  ภู เขาก็ละลายต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ รวมทัง้ภูเขา
ซีนายต่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของอสิราเอล 6 ใน
สมัยชมัการ ์บุ ตรชายอานาท  สม ัยยาเอล ทางหลวงก็ หยุด
ชะงกั  ผู้ สัญจรไปมาก็หลบไปเดินตามทางซอย 7  ชาวไร ่
ชาวนาในอสิราเอลก็ หยุดยัง้ เขาหยุดยัง้จนดิฉันเดโบราห์
ขึ้นมา จนดิฉันขึ้นมาเป็นอยา่งมารดาอสิราเอล 8 เม่ือเลือก
นับถือพระใหม่ สงครามก็ประชดิเข้ามาถึงประตู เมือง  เห ็ นม ี 
โล่ หรอืหอกสั กอ ันหน่ึงในพลอสิราเอลส่ีหม่ืนคนหรอื 9  จิ ตใจ
ของข้าพเจ้านิยมชมชอบในบรรดาเจ้าเมืองของอสิราเอล  
ผู้ อาสาสมัครท่ามกลางประชาชน จงถวายสาธุการแด่พระ
เยโฮวาห์ 10 บรรดาท่านผู้ ท่ี  ขี่ ลาเผื อก จงบอกกล่าวใหท้ราบ
เถิด ทัง้ท่านผู้ ท่ี น่ังพิพากษาและท่านท่ีสัญจรไปมา 11  คนที ่
รอดพ้นจากเสียงนักธนู  ณ  ท่ี ตักน้ํา เขากล่าวถึ งก ิจการอนั
ชอบธรรมของพระเยโฮวาห์ คื อก ิจการอนัชอบธรรมต่อ
ชาวไร่ชาวนาในอสิราเอล  แล ้วชนชาติของพระเยโฮวาห ์ก็ 
เดินไปท่ี ประตูเมือง 12 ต่ืนเถิด ต่ืนเถิด เดโบราห ์เอย๋ ต่ืนเถิด
ต่ืนมารอ้งเพลง  ลุ กขึ้นเถิด บาราค  บุ ตรชายอาบีโนอมัเอย๋
พาพวกเชลยของท่านไป 13 ครัง้น้ันพระองค์ทรงกระทําให ้
ผู้  ท่ี  เหลืออยู ่ปกครองพวกขุนนางของประชาชน พระเยโฮ
วาห์ทรงกระทําให้ข้าพเจ้าปกครองผู้ มี  กําลัง 14  ผู้  ท่ี  มี ราก
อยู่ ในอามาเลขได้ลงมาจากเอฟราอมิ เขาเดินตามท่าน
นะ เบนยามินท่ามกลางประชาชนของท่าน  ผู้ บังคับบัญชา
เดินลงมาจากมาคีร์และผู้บันทึกรายงานของจอมพลออก
มาจากเศบู ลุ น 15  เจ้ านายทัง้หลายของอสิสาคาร ์มาก ับเด
โบราห์ และอสิสาคารกั์บบาราคด้วย เขาเรง่ติดตามท่านไป
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ในหุบเขา  มี ความตัง้ใจอยา่งยิง่เพื่อกองพลคนรู เบน 16 ไฉน
ท่านจึงรัง้รออยู ่ท่ี คอกแกะเพื่อจะฟังเสียงป่ี ท่ี เขาเป่าใหแ้กะ
ฟัง เพื่อกองพลคนรูเบนมีการพิจารณาความมุ่งหมายของ
จิตใจ 17 กิเลอาดอยู่ฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้างโน้น ส่วนดาน
อาศัยอยู่กับเรอืกําป่ันทําไมเล่า อาเชอร์น่ังเฉยอยู ่ท่ี ฝ่ังทะ
เลตั ้งบ ้านเรอืนอยู่ตามท่าจอดเรอืของเขา 18 เศบู ลุ  นก ั บน ัฟ
ทาลีเป็นคนท่ีเส่ียงชวีติเข้าสู่ ความตาย  ณ  ท่ี สูงในสนามรบ
19 พอบรรดากษั ตร ิย์มาถึ งก ็รบกัน บรรดากษั ตร ิย์คานาอ ั
นก ็รบท่ีทาอานาครมิหว้งน้ําเมกิดโดโดยมิ ได้ รบิเงนิเลย
20 ดวงดาวก็ สู้ รบจากสวรรค์จากวถีิของมัน มันทัง้หลายรบ
กับสิเสรา 21  แม่น ้ําคีโชนพัดกวาดเขาไปเสีย คือแม่น้ําคี 
โชน  แม่น ้ําโบราณน้ัน  โอ  จิ ตของข้าพเจ้าเอย๋  เจ้ าได้ เหย 
ียบยํ่าด้วยกําลังแข็งขัน 22  แล ้วเสียงกีบม้าก็กระทบแรง
โดยม้าของเขาวิง่ควบไป ม้าท่ี มี อาํนาจใหญ่โตวิง่ควบไป 23  
ทูตสวรรค์ ของพระเยโฮวาห ์กล่าววา่ �จงสาปแชง่เมโรส
เถิด จงสาปแชง่ชาวเมืองให ้หนัก เพราะเขาไม่ ได้ ออกมา
ชว่ยพระเยโฮวาห์ คือชว่ยพระเยโฮวาห ์สู้  ผู้  มี กําลังมาก�
24 หญิงท่ีน่าสรรเสรญิมากท่ีสุ ดก ็คือยาเอลภรรยาของเฮ
เบอรค์นเคไนต์ เป็นหญิงท่ีน่าสรรเสรญิมากท่ีสุดท่ี อยู ่ เต็นท์ 
25 เขาขอน้ํา นางก็ ให ้ น้ํานม นางเอานมข้นใส่ชามหลวงมา
ยื่นให้ 26 นางเอื้อมมือหยบิหลักเต็นท์ ข้างมือขวาของนาง
ฉวยตะลุมพุก นางตอกสิเสราเข้าที หน่ึง นางบี้ศีรษะของสิ
เสรา นางตี ทะลุ  ขม ับของเขา 27 เขาจมลง เขาล้ม เขานอน
ท่ี เท ้าของนาง  ท่ี  เท ้าของนางเขาจมลง เขาล้ม เขาจมลงท่ี 
ไหน  ท่ี น่ันเขาล้มลงตาย 28 มารดาของสิเสรามองออกไป
ตามชอ่งหน้าต่าง นางมองไปตามบานเกล็ด รอ้งวา่ �ทําไม
หนอ รถรบของเขาจึงมาชา้เหลือเกิน ทําไมล้อรถรบของ
เขาจึงเน่ินชา้อยู�่ 29 บรรดาสตร ีผู้ ฉลาดของนางจึงตอบ
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นาง  เปล ่าดอก นางนึกตอบเอาเองวา่ 30 �เขาทัง้หลายยงั
ไม่พบและยงัไม่ แบ ่งของท่ีรบิมาได้ หรอื หญิงคนหน่ึงหรอื
สองคนได้ แก่ ชายคนหน่ึง  สิ ่งของยอ้มสี ท่ี รบิมาเป็นของสิ
เสรา ของยอ้มสี ท่ี ปักลวดลาย ของยอ้มสี ท่ี ปักลวดลายสอง
หน้าสําหรบัพันคอของข้าเป็นของท่ี รบิ � 31  โอ ข้าแต่พระ
เยโฮวาห์ ขอศั ตรู ทัง้ปวงของพระองค์พินาศสิน้ดังน้ี  แต่  ขอ
ให ้ ผู้  ท่ี รกัพระองค์เปรยีบดังดวงอาทิตยเ์ม่ือโผล่ขึ้นด้วยอาน ุ
ภาพ � และแผ่นดิ นก ็หยุดพักสงบอยู ่สี ่ สิ บปี

6
คนมีเดียนกดขี่คนอสิราเอล

1 และคนอสิราเอลก็ ได้ กระทําชัว่ ในสายพระเนตรของ
พระเยโฮวาห์ และพระเยโฮวาห์ทรงมอบเขาไว้ในมือของ
คนมีเดียนเจ็ดปี 2 และมือของคนมีเดียนก็ มี ชยัชนะต่ ออ ิส
ราเอล เพราะเหตุคนมีเดียน ประชาชนอสิราเอลจึงต้องทํา
ท่ีหลบซ่อนซ่ึงอยู่ในภูเขาให ้แก่  ตนเอง คือถ้ํา และท่ีกําบังท่ี 
เข้มแข็ง 3 เพราะวา่คนอสิราเอลหวา่นพืชเม่ือไร คนมีเดีย
นและคนอามาเลขและชาวตะวนัออกก็ขึ้นมาสู้รบกับเขา
4 เขามาตัง้ค่ายไว ้แล ้วทําลายพืชผลแหง่แผ่นดินเสีย ไกล
ไปถึงเมืองกาซา  ไม่  ให ้ มี เครือ่งบรโิภคเหลือในอสิราเอลเลย
 ไม่ วา่แกะ หรอืววั หรอืลา 5 เพราะวา่คนเหล่าน้ันจะขึ้นมา
พรอ้มทัง้ฝูงสัตว์และเต็นท์ เขามาเหมือนตัก๊แตนเป็นฝูงๆ
ทัง้คนและอูฐก็ นับไม่ถ้วน เม่ือเขาเข้ามา เขาก็ทําลายแผ่น
ดินเสียอยา่งน้ี แหละ 6 พวกอสิราเอลจึงตกต่ําลงมากเพราะ
คนมีเดียน คนอสิราเอลก็ รอ้งทุกข์ ถึงพระเยโฮวาห์ 7 ต่อ
มาเม่ือคนอสิราเอลรอ้งทุกข์ถึงพระเยโฮวาห์ เพราะคนมี
เดียน 8 พระเยโฮวาห ์ก็ ทรงใช ้ผู้  พยากรณ์ คนหน่ึงให้มาหา
คนอสิราเอล  ผู้ น้ันพู ดก ับเขาทัง้หลายวา่ �พระเยโฮวาห์
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พระเจ้าของอสิราเอลตร ัสด ังน้ี วา่ �เราได้นําพวกเจ้าขึ้นมา
จากอยีปิต์ นําเจ้าออกมาจากเรอืนทาส 9 และเราได้ชว่ย
เจ้าให้พ้นจากเงื้อมมือของชาวอยีปิต์ และให้พ้นจากมือ
ของบรรดาผู้ ท่ี บีบบังคับเจ้า และขับไล่เขาให้ออกไปเสียให้
พ้นหน้าเจ้า และมอบแผ่นดินของเขาให ้แก่  เจ้า 10 และเรา
บอกกับเจ้าวา่ �เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า  เจ้ า
อยา่เกรงกลัวพระของคนอาโมไรต์ ในแผ่นดินของเขาซ่ึง
เจ้าอาศัยอยู ่น้ัน �  แต่  เจ้ าทัง้หลายหาได้เชื่อฟังเสียงของเรา
ไม่� �

ทรงเรยีกกิเดโอนมาชว่ยคนอสิราเอลให ้รอด 
11 ฝ่ายทูตสวรรค์ องค์  หน ึ่งของพระเยโฮวาห ์มาน ัง่อยู ่ท่ี  ใต้ 

ต้นโอก๊ท่ีตําบลโอฟราห์ ซ่ึงเป็นของโยอาช คนอาบีเยเซอร์
ฝ่ายกิเดโอนบุตรชายของท่านกําลังนวดข้าวสาลี อยู ่ในบ่อ
ยํ่าองุน่เพื่อซ่อนให้พ้นตาคนมีเดียน 12  ทูตสวรรค์ ของพระ
เยโฮวาห์ปรากฏแก่กิเดโอนพู ดก ับเขาวา่ � เจ้ าบุรุษผู้ กล ้า
หาญเอย๋ พระเยโฮวาห์ทรงสถิ ตก ับเจ้า� 13 กิเดโอนจึงทูล
ท่านผู้น้ั นว ่า � โอ ท่านเจ้าข้า ถ้าพระเยโฮวาห์ทรงสถิ ตก ับ
พวกเราแล้ว ไฉนเหตุ เหล่าน้ี จึงเกิดขึ้นแก่เราเล่า และการ
อศัจรรย์ทัง้หลายของพระองค์ซ่ึงบรรพบุรุษเคยเล่าให้เรา
ฟังวา่ �พระเยโฮวาห์ทรงนําเราออกจากอยีปิต์ มิใช ่ หรอื �  
แต่  สมัยน้ี พระเยโฮวาห์ทรงทอดทิง้เราเสียแล้ว และทรง
มอบเราไว้ในมือของพวกมีเดียน� 14 และพระเยโฮวาห์
ทรงหนัมาหาเขาตร ัสว ่า �จงไปชว่ยคนอสิราเอลให้พ้นจาก
เงื้อมมือพวกมีเดียนด้วยกําลังของเจ้าน่ี แหละ เราใช ้เจ้ า
ให้ไปแล้ว  มิใช ่ หรอื � 15 กิเดโอนจึงกราบทูลวา่ � โอ ข้าแต่ 
องค์  พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์จะชว่ยอสิราเอลได้ อยา่งไร  
ดู  เถิด ครอบครวัของข้าพระองค์ต่ําต้อยท่ีสุดในคนมนัสเสห์
และตัวข้าพระองค์ ก็ เป็นคนเล็กน้อยท่ีสุดในวงศ์วานบิดา
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ของข้าพระองค์� 16 พระเยโฮวาห์ตรสักับเขาวา่ � แต่ เรา
จะอยู่กับเจ้าแน่ และเจ้าจะได้ โจมตี คนมีเดียนอยา่งกับตี
คนคนเดียว� 17 เขาก็ทูลพระองค์ วา่ �ถ้าบัดน้ีข้าพระองค์ 
ได้ รบัพระกรุณาในสายพระเนตรของพระองค์ ขอทรงโปรด
สําแดงหมายสําคัญอยา่งหน่ึงแก่ข้าพระองค์ วา่  พระองค์ 
เองตรสักับข้าพระองค์ 18 ขอพระองค์อยา่เสด็จไปเสียจาก
ท่ี น่ี จนกวา่ข้าพระองค์จะกลับมาหาพระองค์ และนําของมา
ตัง้ถวายต่อพระพักตร�์ และพระองค์ตร ัสว ่า �เราจะคอย
อยู่จนกวา่เจ้าจะกลับมาอกี� 19 กิเดโอนก็ กล ับเข้าบ้าน จั 
ดล ูกแพะตัวหน่ึ งก ับแป้งเอฟาห ์หน ่ึงทําขนมไร ้เชื้อ เขาเอา
เน้ือใส่ กระจาด ส่วนน้ําแกงใส่ในหม้อ นําสิง่เหล่าน้ีมาถวาย
พระองค์ ท่ี  ใต้ ต้นโอก๊ 20 และทูตสวรรค์ของพระเจ้าบอกเขา
วา่ �จงเอาเน้ือและขนมไร้เชื้อวางไว้บนศิ ลาน ้ี เทน้ําแกง
ราดของเหล่าน้ัน� กิเดโอนก็กระทําตาม 21  แล ้ วท ูตสวรรค์
ของพระเยโฮวาห ์ก็ เอาปลายไม้ ท่ี ถืออยู่แตะต้องเน้ือและ
ขนมไร ้เชื้อ และมีไฟลุกขึ้นมาจากศิลาไหม้เน้ือและขนมไร้
เชื้อจนหมด และทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห ์ก็ หายไปพ้น
สายตาของเขา 22 กิเดโอนก็ทราบวา่เป็นทูตสวรรค์ องค์  หน 
ึ่งของพระเยโฮวาห ์จรงิ และกิเดโอนพูดวา่ � โอ  องค์ พระ
ผู้เป็นเจ้าพระเจ้าเจ้าข้า  บัดน้ี ข้าพระองค์ ได้  เห ็นทูตสวรรค์ 
องค์  หน ่ึงของพระเยโฮวาห ์ต่อหน้าต่อตา อนิจจาเอย๋� 23  
แต่ พระเยโฮวาห์ตรสักั บก ิเดโอนวา่ � สันติ ภาพจงมี อยู ่ แก่  
เจ้า  เจ้ าอยา่กลัวเลย เพราะเจ้าจะไม่ ตาย � 24 ฝ่ายกิเดโอนก็
สรา้งแท่นบูชาแท่นหน่ึงถวายพระเยโฮวาห ์ท่ีน่ัน และเรยีก
ตําบลน้ั นว ่า พระเยโฮวาห์ชาโลม  ทุกวนัน้ี แท่นน้ั นก ็ยงัอยู ่
ท่ี โอฟราห์ ซ่ึงเป็นของคนอาบีเยเซอร์ 25  อยู ่มาในคื นว ัน
น้ันพระเยโฮวาหต์ร ัสส ่ั งก ิเดโอนวา่ �จงเอาววัหนุ่มของ
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บิดา คือววัผู้ตั วท ่ีสองท่ี มีอายุ  เจ ็ดปี มา ไปพังแท่นพระบา
อลัซ่ึ งบ ิดาของเจ้ามี อยู ่น้ันลงเสีย จงโค่นเสารูปเคารพซ่ึง
อยู่ข้างๆแท่นเสียด้วย 26 และสรา้งแท่นบูชาถวายแด่พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าท่ีบนป้อมน้ี  ใช ้ก้อนห ินก ่อให ้เป็น
ระเบียบ  แล ้วนําววัตั วท ่ีสองน้ันฆ่าเสียถวายเป็นเครือ่งเผา
บู ชา เผาด้วยไม้เสารูปเคารพซ่ึงเจ้าโค่นมาน้ัน� 27 กิเดโอน
จึงนําคนใช ้สิ บคนไปกระทําตามท่ีพระเยโฮวาหต์ร ัสส ่ังแก่ 
เขา  แต่ เพราะกิเดโอนกลัวครอบครวับิดาของตนและกลัว
ชาวเมือง จนไม่ กล ้าทํากลางวนัจึงกระทําในเวลากลางคืน
28 เม่ือชาวเมืองต่ืนขึ้นในเชา้ตรู ่วนัรุง่ขึ้น  ดู  เถิด แท่นบูชา
พระบาอ ัลพ ังทลาย และเสารูปเคารพท่ี อยู ่ข้างๆก็ ถู กโค่น
ลง และมีววัผู้ตั วท ่ีสองวางบูชาอยู่บนแท่ นที ่สรา้งขึ้นใหม่ 
น้ัน 29 เขาจึงพู ดก ันและกั นว ่า �ใครทําอยา่งน้ี นะ � เม่ือเขา
ได้สืบถามแล้ว เขาทัง้หลายจึงกล่าววา่ �กิเดโอนบุตรชาย
ของโยอาชได้กระทําสิง่น้ี� 30  แล ้วชาวเมืองจึงบอกโยอา
ชวา่ �จงมอบลูกของเจ้าน้ันมาให้ประหารชวีติเสีย เพราะ
เขาได้พังแท่นของพระบาอลัและโค่นเสารูปเคารพท่ี อยู ่ข้าง
แท่นน้ัน� 31  แต่ โยอาชได้ตอบคนท่ีมาฟ้องน้ั นว ่า �ท่านทัง้
หลายจะเป็นพยานแทนพระบาอลัหรอื จะสู้ความแทนหรอื
 ผู้ ใดท่ีเป็นทนายแทนพระบาอลัจะต้องถูกประหารชวีติเชา้
น้ี แหละ ถ้าพระบาอลัเป็นพระแท้ ก็  ให ้ สู้คดี เองเถิด เพราะ
มีคนมาพังแท่นของท่านลง� 32 วนัน้ันเขาจึงตัง้ชื่อท่านวา่
เยรุบบาอลั ใจความวา่ � ให ้บาอลัสู้ คดี  เอง � เพราะเขาพัง
แท่นของท่าน 33 ครัง้ น้ันบรรดาคนมีเดียน และคนอามา
เลข และชาวตะวนัออกก็รวมกันยกทัพข้ามไปตัง้ค่ายอยู่ใน
หุบเขายสิเรเอล 34  แต่ พระวญิญาณของพระเยโฮวาห์ทรง
สถิ ตก ั บก ิเดโอน ท่านก็ เป่าแตร เรยีกคนอาบีเยเซอร ์ให ้มา
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ติดตามท่าน 35 และท่านส่งผู้ส่ือสารไปทัว่มนัสเสห์ เรยีกให้
เขายกติดตามท่านไปด้วย และท่านส่งผู้ส่ือสารไปยงัอาเชอ
ร์ เศบู ลุ น และนัฟทาลี คนเหล่าน้ี ก็ ขึ้นมาปะทะข้าศึ กด ้วย
36 กิเดโอนจึงทูลพระเจ้าวา่ �ถ้าพระองค์จะชว่ยอสิราเอล
ให้พ้นด้วยมือของข้าพระองค์  ดัง ท่ี  พระองค์ ตรสัแล้ วน ้ัน
37  ดู  เถิด ข้าพระองค์ ได้ วางกลุ่มขนแกะไว ้ท่ี ลานนวดข้าว  
แม้  มีน ้ําค้างเฉพาะท่ี กล ุ่มขนแกะเท่าน้ัน ส่วนท่ีพื้นดินโดย
รอบน้ันแหง้ ข้าพระองค์ ก็ จะทราบวา่  พระองค์ จะทรงชว่ย
อสิราเอลให้พ้นด้วยมือของข้าพระองค์  ดังท่ี  พระองค์ ตร ัสน 
ัน้� 38  ก็ เป็นไปดังน้ัน เม่ื อก ิเดโอนต่ืนขึ้นในว ันร ุ่งเชา้ก็บีบ
กลุ่มขนแกะ เขาบีบได้น้ําค้างจากกลุ่มขนแกะจนเต็มชาม
39  แล ้ วก ิเดโอนจึงทูลพระเจ้าวา่ �ขออยา่ให้พระพิโรธพลุ่ง
ขึ้นต่อข้าพระองค์ ขอข้าพระองค์ทูลอกีสักครัง้เดียว ขอข้า
พระองค์ทดลองด้วยกลุ่มขนแกะน้ี อ ีกครัง้หน่ึงเถิด  คราว
น้ี  ขอให ้ แห ้งเฉพาะท่ี กล ุ่มขนแกะ ส่วนท่ีพื้นดินน้ันให ้มีน ้ํา
ค้างโดยทัว่ไป� 40 ในคื นว ันน้ันพระเจ้าก็ทรงกระทําตามท่ี 
ขอ คือกลุ่มขนแกะน้ันแหง้อยู่  แต่  มีน ํ้าค้างอยูทั่ว่พื้นดิน

7
พระเจ้าทรงบัญชาใหล้ดจํานวนทหารน้อยลง

1 เยรุบบาอลั คื อก ิเดโอน และบรรดาคนท่ี อยู ่กั บท ่านก็ 
ลุ กขึ้นตัง้แต่ เชา้ตรู ่ไปตัง้ค่ายอยู ่ท่ี ร ิมน ้ําพุฮาโรด ฝ่ายค่าย
ของพวกมีเดียนอยู่ทางเหนือของเขา  อยู ่ในหุบเขาท่ี ภู เขา
โมเรห์ 2 พระเยโฮวาห์ตรสักั บก ิเดโอนวา่ � คนที ่ อยู ่กับเจ้า
ย ังม ีมากเกิ นที ่เราจะมอบคนมีเดียนไว้ในมือของเขา เกรง
วา่อสิราเอลจะทะนงตัวต่อเรา โดยกล่าววา่ �มือของเราเอง
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ได้ชว่ยเราให ้พ้น � 3 เพราะฉะน้ันบัดน้ีจงประกาศให ้เข้าหู 
คนทัง้ปวงวา่ � ผู้ ใดท่ี กล ัวและสัน่เทิม้อยู่  ก็  ให ้ ผู้ น้ันกลับ
เสีย และไปจากภูเขากิเลอาดโดยเรว็� � และมีคนกลับไป
สองหม่ืนสองพันคน และยงัเหลืออยู ่หน ่ึงหม่ืนคน 4 พระเย
โฮวาห์ตรสักั บก ิเดโอนวา่ �ประชาชนยงัมากอยู่ จงพาเขา
ลงไปท่ีน้ําและเราจะทําการทดสอบเขาให ้เจ้าท่ี  น่ัน  ผู้  ท่ี เรา
จะบอกเจ้าวา่ � ให ้คนน้ีไปกับเจ้า�  ผู้ น้ันต้องไปกับเจ้า  ผู้  ท่ี 
เราบอกวา่ �คนน้ีอยา่ให ้ไป �  ผู้ น้ันไม่ต้องไป� 5 ท่านจึงพา
ประชาชนลงไปท่ี น้ํา พระเยโฮวาห์ตรสักั บก ิเดโอนวา่ � ทุ ก
คนท่ี ใช ้ลิน้เลียน้ําดังสุนัข จงรวมเขาไวพ้วกหน่ึง  ทุ กคนท่ี คุ ก
เข่าลงด่ื มน ํ้า จงรวมไว ้อ ีกพวกหน่ึ งด จุกัน� 6 จํานวนคนท่ี ใช ้
มือวกัน้ําขึ้นเลี ยม ีสามรอ้ยคน  แต่ ประชาชนนอกน้ันคุกเข่า
ลงด่ื มน ํ้า

กิเดโอนได้รบักําลังใจเพิม่ขึ้น พระเจ้าทรงให้ความกลัว
ของคนมีเดียนปรากฏ

7 พระเยโฮวาห์ตรสั กั บก ิเดโอนวา่ �เราจะชว่ยเจ้าทัง้
หลายให้พ้นด้วยจํานวนคนสามรอ้ยท่ี เลียน ้ําน้ัน และมอบ
คนมีเดียนไวใ้นมือของเจ้า นอกน้ันให ้กล ับไปบ้านเมืองของ
ตนทุกคน� 8 ประชาชนจึงถือเสบียงและแตรไว้ และท่าน
สัง่ให้อสิราเอลท่ี เหลืออยู ่ กล ับไปยงัเต็นท์ของตนทุกคน  แต่  
ให ้สามรอ้ยคนน้ันอยู่ และค่ายของมีเดียนก็ อยู ่ข้างล่างท่าน
ในหุบเขา 9  อยู ่มาในคื นว ันน้ันพระเยโฮวาห์ตรสักั บท ่านวา่
�จงลุกขึ้น ลงไปยงัค่ายเถิด ด้วยเรามอบเขาไว้ในมือของ
เจ้าแล้ว 10  แต่ ถ้าเจ้ากลัวไม่ กล ้าลงไป จงพาปูราห ์คนใช ้
ของเจ้าไปด้วยให้ถึงค่ายน้ัน 11  เจ้ าจะได้ย ินว ่าเขาพูดอะไร
กัน ภายหลั งม ือของเจ้าจะมีกําลังขึ้ นที ่จะลงไปตีค่ายน้ัน�
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ท่านจึงไปกับปูราห ์คนใช ้ของท่าน ไปถึงทหารถืออาวุธด้าน
นอกซ่ึงอยู่ในค่าย 12 ฝ่ายคนมีเดียน และคนอามาเลข กับ
บรรดาชาวตะวนัออก นอนอยู่ตามหุบเขาเหมือนตัก๊แตน
เป็นฝูงๆ ฝู งอ ูฐของเขาก็ นับไม่ถ้วน มากดุจเม็ดทรายท่ี ฝ่ัง
ทะเล 13 ครั ้นก ิเดโอนแอบมา  ดู  เถิด  มี ชายคนหน่ึงเล่าความ
ฝันใหเ้พื่อนฟังวา่ � ดู  เถิด เราฝันเรือ่งหน่ึง  ดู  เถิด  มี ขนมข้าว
บาร ์เลย ์ก้อนหน่ึงกลิง้เข้ามาในค่ายของพวกมีเดียน มาถึง
เต็นท์โดนเต็นท์ ทําให ้ เต็นท์ ล้มลง  พล ิกขึ้น  แล้วก็ ราบไป�
14 เพื่อนของเขาจึงตอบวา่ � น่ี  ไม่ใช ่อื่นไกลเลย นอกจาก
ดาบของกิเดโอนบุตรชายโยอาชบุรุษของอสิราเอล พระเจ้า
ได้ทรงมอบพวกมีเดียน และกองทัพทัง้สิน้ไวใ้นมือของเขา
แล้ว� 15 เม่ื อก ิเดโอนได้ยนิเขาเล่าความฝันและคําแก้ฝัน
เชน่น้ันแล้ว ท่านก็ นมัสการ และกลับไปสู่ค่ายอสิราเอลสัง่
วา่ �จงลุกขึ้นเถิด เพราะวา่พระเยโฮวาห์ทรงมอบกองทัพ
คนมีเดียนไวใ้นมือของท่านทัง้หลายแล้ว�

คนอสิราเอลชนะโดยใช ้แตร หม้อเปล่าและคบเพลิง
16 ท่านจึงแบ่งคนสามรอ้ย น้ันออกเป็นสามกองให้ ถือ

แตรทุกคน และถือหม้อเปล่า  มี คบเพลิงอยู่ ข้าง ในหม้อ
น้ัน 17 และท่านสัง่เขาวา่ �จงคอยดู เรา  แล ้วให้ทําเหมือน
กัน และดู เถิด เม่ือเราไปถึงค่ายด้านนอกแล้ว เรากระทํา
อยา่งไรก็จงกระทําอยา่งน้ัน 18 ขณะเม่ือเราเป่าแตร คือตัว
เรากับบรรดาคนท่ี อยู ่กับเรา  เจ้ าจงเป่าแตรรบัให้รอบค่าย
ทัง้หมดแล้วรอ้งวา่ �ดาบของพระเยโฮวาห์และของกิเด
โอน� � 19 กิเดโอนกับทหารหน่ึงรอ้ยคนท่ี อยู ่กั บท ่านก็มาถึ 
งด ้านนอกค่ายในเวลาต้นยามกลาง พึ่งพลัดเวรยามใหม่
เขาก็เป่าแตรขึ้นและต่อยหม้อซ่ึงอยู่ในมือให ้แตก 20 ทหาร
ทัง้สามกองก็เป่าแตรและต่อยหม้อ มือซ้ายถือคบเพลิง
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มือขวาถือแตรจะเป่า และเขารอ้งขึ้ นว ่า �ดาบของพระเย
โฮวาห์และของกิเดโอน� 21 ต่างก็ยนือยู ่ตามท่ี ของตนเรยีง
รายรอบค่าย บรรดากองทั พก ็รอ้งอื้ ออ ึงวิง่หนี ไป 22 เม่ือเขา
เป่าแตรทัง้สามรอ้ยอนัน้ัน พระเยโฮวาห์ทรงบันดาลให้เขา
ฆ่าฟั นก ันทั ่วท ุกกอง กองทั พก ็แตกต่ืนหนีไปถึงตําบลเบธ
ชทิธาหท์างไปเมืองเศเรราหไ์กลไปจนถึงเขตเมืองอาเบลเม
โฮลาห ์ท่ี ตําบลทับบาท 23 คนอสิราเอลถูกเรยีกออกมาจา
กนัฟทาลี และจากอาเชอร์ และจากทัว่มนัสเสห์ และพรอ้ม
กันติดตามพวกมีเดียนไป 24 และกิเดโอนก็ ใช ้ ผู้ ส่ือสารออก
ไปทัว่แดนเทือกเขาเอฟราอมิ ประกาศวา่ �จงลงมารบพวก
มีเดียน และยดึแควทัง้หลาย ไกลไปถึงตําบลเบธบาราห์
และแม่น้ําจอรแ์ดนด้วย� เขาก็เรยีกบรรดาทหารเอฟรา
อิมออกมา เขาทัง้หลายยดึแควถึงเบธบาราห์ และแม่น้ํา
จอรแ์ดนไว้ 25 จับโอเรบและเศเอบเจ้านายสองคนของพวก
มีเดียนได้ เขาฆ่าโอเรบเสียท่ีศิลาโอเรบ และฆ่าเศเอบเสีย
ท่ี บ่อย ่ําองุน่ชื่อเศเอบ  แล้วก็  ไล่  ติ ดตามพวกมีเดียนไป และ
เขานําเอาศีรษะโอเรบและเศเอบมาใหกิ้เดโอนท่ีฟากแม่น้ํา
จอรแ์ดนข้างโน้น

8
กิเดโอนไล่ ตาม จับและฆ่ากษั ตร ิย ์แห ่งพวกมีเดียน

1 คนเอฟราอมิจึงพู ดก ั บท ่านวา่ �ทําไมท่านจึงกระทํา
แก่เราอยา่งน้ี คือเม่ือท่านยกไปต่อสู้พวกมีเดียนน้ัน ท่าน
ก็ ไม่ได้ เชญิเราให้ไปรบด้วย� และเขาทัง้หลายก็ต่อวา่ท่าน
อยา่งรุนแรง 2 ท่านจึงตอบเขาทัง้หลายวา่ � สิ ่งท่ีเราทํามา
แล้วจะเปรยีบเทียบกับสิง่ท่ีท่านทัง้หลายทําแล้วได้ หรอื ผล
องุ ่นที ่ชาวเอฟราอมิเก็บเล็มก็ย ังด ีกวา่ผลองุ ่นที ่ อาบ ีเย
เซอร ์เก ็บเก่ียวมิ ใช ่ หรอื 3 พระเจ้าประทานโอเรบและเศเอบ
 เจ้ านายมีเดียนไว้ในมือของท่าน ข้าพเจ้าสามารถกระทํา
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อะไรท่ีจะเทียบกั บท ่านได้ เล่า � เม่ือท่านพู ดอย ่างน้ี เขาทัง้
หลายก็ หายโกรธ 4 กิเดโอนก็มาท่ี แม่น ้ําจอรแ์ดนและข้าม
ไป ทัง้ท่านและทหารสามรอ้ยคนท่ี อยู ่ ด้วย ถึงจะออ่นเปล้ีย
แต่ ก็ ยงัติดตามไป 5 ท่านจึงพู ดก ับชาวเมืองสุคคทวา่ �ขอ
ขนมปังให ้คนที ่ ติ ดตามเรามาบ้าง เพราะเขาออ่นเปล้ีย เรา
กําลังไล่ ติ ดตามเศบาห์และศั ลม ุนนากษั ตร ิย ์แห ่ งม ีเดียน�
6  เจ้ านายของเมืองสุคคทจึงตอบวา่ �มือของเศบาห์และ
ของศั ลม ุนนาอยู่ ในมือเจ้าแล้วหรอื เราจึงจะเอาขนมปัง
มาเล้ียงกองทัพของเจ้า� 7 กิเดโอนจึงกล่าววา่ �ถ้าอยา่ง
น้ันเม่ือพระเยโฮวาห์มอบเศบาห์และศั ลม ุนนาไว้ในมือเรา
แล้ว เราจะเอาหนามใหญ่ แห ่งถิน่ทุ รก ันดาร และหนามยอ่ย
มานวดเน้ือเจ้าทัง้หลาย� 8 ท่านก็ออกจากท่ีน่ันขึ้นไปยงั
เมืองเปนูเอล และพู ดก ับเขาในทํานองเดียวกัน ชาวเมือง
เปนู เอลก็ตอบท่านอยา่งเดียวกั บท ่ีชาวเมืองสุคคทตอบ
9 ท่านจึงพู ดก ับชาวเมืองเปนูเอลด้วยวา่ �เม่ือเรากลับมา
ด้วยสันติ ภาพ เราจะพังป้อมน้ีลงเสีย� 10 ฝ่ายเศบาห์และ
ศั ลม ุนนาอาศัยอยู ่ท่ี คารโครกับกองทัพมีทหารหน่ึงหม่ืนหา้
พันคน เป็นกองทัพชาวตะวนัออกท่ี เหลืออยู ่ ทัง้หมด เพราะ
วา่ผู้ ท่ี ถือดาบล้มตายเสียหน่ึงแสนสองหม่ืนคน 11 กิเดโอน
ขึ้นไปตามทางสัญจรของคนท่ีอาศัยในเต็นท์ ทิศตะวนัออก
ของเมืองโนบาห์และเมืองโยกเบฮาห ์เข ้าโจมตีกองทัพได้ 
แล้ว เพราะวา่กองทัพคิดวา่พ้นภัย 12 เศบาห์และศั ลม ุนนา
ก็ หนี  ไป กิเดโอนก็ ไล่  ติ ดตามไปจับเศบาห์กับศั ลม ุนนากษั 
ตร ิย์พวกมีเดียนทัง้สององค์ ได้ และทํากองทัพทัง้หมดให ้
แตกต่ืน 13 ฝ่ายกิเดโอนบุตรชายโยอาชก็ กล ับจากการศึ 
กก ่อนดวงอาทิตย ์ขึ้น 14 จับชายหนุ่มชาวเมือง สุคคทได้
คนหน่ึง จึง ซักถามเขา ชายคนน้ี ก็  เข ียนชื่อ เจ้านายและ
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พวกผู้ ใหญ่ ของเมืองสุคคทให้ รวมเจ็ดสิบเจ็ดคนด้วยกัน
15 กิเดโอนจึงมาหาชาวเมืองสุคคทกล่าววา่ �จงมาดูเศ
บาห์และศั ลม ุนนา ซ่ึงเม่ื อก ่อนเจ้าเยาะเยย้เราวา่ �มือของ
เศบาห์และของศั ลม ุนนาอยู่ ในมือเจ้าแล้วหรอื เราจะได้
เล้ียงทหารท่ี เหน็ดเหน่ือยของเจ้าด้วยขนมปัง� � 16 กิเด
โอนก็จับพวกผู้ ใหญ่ ในเมืองเอาหนามใหญ่ แห ่งถิ ่นก ันดาร
และหนามยอ่ยด้วย มาสัง่สอนชาวเมืองสุคคท 17 ท่านก็พัง
ป้อมเมืองเปนูเอล และประหารชวีติชาวเมืองเสีย 18 ท่าน
จึงถามเศบาห์และศั ลม ุนนาวา่ � คนที ่ เจ้ าฆ่าเสียท่ีทาโบร์
เป็นคนแบบไหน� เขาตอบวา่ �ท่านเป็นอยา่งไร เขาก็เป็น
อยา่งน้ัน เป็นเหมือนราชบุตรทุกคน� 19 กิเดโอนจึงกล่าว
วา่ �คนเหล่าน้ันเป็นพี่น้องท้องเดียวกั นก ับเรา พระเยโฮ
วาห์ทรงพระชนม์ อยู ่ แน่  ฉันใด ถ้าเจ้าไว ้ช ีวติเขา เราก็จะไม่
ประหารชวีติเจ้าแน่ ฉันน้ัน � 20  แล ้ วท ่านสัง่เยเธอร ์บุ ตรหวัปี
ของท่านวา่ �จงลุกขึ้นฆ่าเขาทัง้สองเสีย�  แต่  หน ุ่มคนน้ัน
ไม่ยอมชกัดาบออก ด้วยวา่เขากลัว เพราะเขายงัหนุ่มอยู่
21 ฝ่ายเศบาห์กับศั ลม ุนนาจึงวา่ �ท่านลุกขึ้นฟันเราเองซิ  
เป็นผู้ใหญ่  เท่ าใดกําลั งก ็ แข ็งเท่าน้ัน� กิเดโอนก็ ลุ กขึ้นฆ่า
เศบาห์และศั ลม ุนนาเสีย  แล ้วเก็บเครือ่งประดั บท ่ีคออูฐ
ของเขาไว้ 22 ครัง้น้ันคนอสิราเอลก็เรยีนกิเดโอนวา่ �ขอจง
ปกครองพวกข้าพเจ้าทัง้หลายเถิด ทัง้ตั วท ่านและลูกหลาน
ของท่านสืบไปด้วย เพราะวา่ท่านได้ชว่ยเราทัง้หลายให้พ้น
จากมือของมีเดียน� 23 กิเดโอนจึงตอบเขาทัง้หลายวา่ �เรา
จะไม่ปกครองท่านทัง้หลาย และบุตรชายของเราก็จะไม่
ปกครองท่านทัง้หลาย พระเยโฮวาหจ์ะทรงปกครองท่านทัง้
หลายเอง� 24 กิเดโอนก็บอกคนเหล่าน้ั นว ่า �เราจะขอสิง่
หน่ึงจากท่านทัง้หลาย คือขอให ้ทุ กคนถวายตุ้มหซ่ึูงรบิมาได้ 
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น้ัน � (ด้วยวา่คนเหล่าน้ั นม ี ตุ้มหู ทองคําเพราะเป็นชนอิชมา
เอล� 25 เขาก็เรยีนตอบท่านวา่ �เราทัง้หลายเต็มใจจะให�้
เขาก็ ปู ผ้าลง วางตุ้มหูซ่ึงรบิมาได้น้ันไว ้ท่ีน่ัน 26  ตุ้มหู ทองคํา
ซ่ึงท่านขอได้น้ั นม ีน้ําหนักหน่ึงพันเจ็ดรอ้ยเชเขลทองคํา  
นอกจากน้ี ย ังม ี เครือ่งประดับ  จ้ี และฉลององค์ สี ม่วงซ่ึงกษั 
ตร ิย์พวกมีเดียนทรง ทัง้เครือ่งผูกคออูฐด้วย 27 กิเดโอนก็
เอาทองคําน้ีทําเป็ นร ูปเอโฟดเก็บไว ้ท่ี เมืองของท่านคือโอฟ
ราห์ และบรรดาคนอสิราเอลก็ เล่นชู ้กับรู ปน ้ีกระทําให้เป็น
บ่วงดั กก ิเดโอนและวงศ์วานของท่าน 28  ดังน้ี แหละพวกมี
เดียนก็ พ่ายแพ้ ต่อหน้าคนอสิราเอล  ไม่ อาจยกศีรษะขึ้ นอ 
ีกได้ เลย และแผ่นดิ นก ็พักสงบอยู่ในสมัยของกิเดโอนถึงส่ี 
สิ บปี 29 ฝ่ายเยรุบบาอ ัลบ ุตรชายของโยอาชก็ไปอาศัยอยู่
ในบ้านของตน 30 กิเดโอนมี บุ ตรชายเกิดจากบัน้เอวของ
ท่านเจ็ดสิบคน เพราะท่านมีภรรยาหลายคน 31 เมียน้อย
ของกิเดโอนท่ี อยู ่ ณ เมืองเชเคมก็คลอดบุตรชายใหท่้านคน
หน่ึ งด ้วย ท่านตัง้ชื่อวา่อาบีเมเลค 32 กิเดโอนบุตรชายของ
โยอาชมี อายุ ชราลงมากก็ สิน้ชวีติ เขาฝังท่านไว ้ท่ี เมืองโอ
ฟราห์ของคนอาบีเยเซอร์ ในอุโมงค์ฝังศพโยอาชบิดาของ
ท่าน

คนอสิราเอลไหว ้รู ปเคารพ
33  อยู ่มาเม่ื อก ิเดโอนสิน้ชวีติแล้ว คนอสิราเอลก็หนักลับ

อกี และเล่นชู้กับพระบาอลั ถือวา่บาอลัเบรทีเป็นพระของ
เขา ทัง้ หลาย 34 คน อสิราเอล มิ ได้ ระลึก ถึง พระ เย โฮ วาห์
พระเจ้าของตน  ผู้ ทรงชว่ยเขาให้พ้ นม ือศั ตรู ทัง้หลายรอบ
ด้าน 35 เขามิ ได้ แสดงความเมตตาแก่ครอบครวัเยรุบบาอลั
คื อก ิเดโอน เป็นการตอบแทนความดีทัง้สิน้ซ่ึ งก ิเดโอนได้
กระทําแก่คนอสิราเอล
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9
 อาบ ีเมเลคฆ่าบุตรชายทัง้หลายของกิเดโอน

1 ฝ่ายอาบีเมเลคบุตรชายเยรุบบาอ ัลก ็ขึ้นไปหาญาติของ
มารดาท่ีเมืองเชเคม  แล ้วพู ดก ับเขาและกับครอบคร ัวท ่ี
บ้านของตาวา่ 2 �ขอบอกความน้ี ให ้ เข้าหู บรรดาชาวเมือง
เชเคมเถิดวา่ �จะให ้บุ ตรชายเยรุบบาอลัทัง้เจ็ดสิบคนครอบ
ครองท่านทัง้หลายดี หรอืจะให ้ผู้ เดียวปกครองดี� ขอระลึก
ไว ้ด้วยวา่ ตัวข้าพเจ้าน้ีเป็นกระดูกและเน้ือเดียวกั บท ่านทัง้
หลาย� 3 ฝ่ายญาติของมารดาของเขาก็ กล ่าวคําทัง้หมด
เหล่าน้ี ให ้ เข้าหู บรรดาชาวเชเคม  จิ ตใจของชาวเมืองก็เอน
เอยีงเข้าข้างอาบีเมเลค ด้วยเขากล่าวกั นว ่า �เขาเป็นญาติ
ของเรา� 4 เขาจึงเอาเงนิเจ็ดสิบแผ่นออกจากวหิารพระ
บาอลัเบรีทมอบให ้อาบ ีเมเลค  อาบ ีเมเลคก็เอาเงนิน้ันไป
จ้างนักเลงหวัไม้ ไว ้ ติ ดตามตน 5 เขาจึงไปท่ีบ้านบิดาของ
เขาท่ีเมืองโอฟราห์ฆ่าพี่น้องของตน คื อบ ุตรชายเยรุบบา
อลัทัง้เจ็ดสิบคนท่ีศิลาแผ่นเดียว เหลือแต่โยธามบุตรชาย
สุดท้องของเยรุบบาอลั เพราะเขาซ่อนตัวเสีย 6 ชาวเมือง
เชเคมและชาววงศ์วานมิลโลทัง้สิ ้นก ็มาประชุมพรอ้มกัน
ตัง้อาบีเมเลคให้เป็นกษั ตร ิย ์ท่ี ข้างท่ีราบแหง่เสาสําคัญท่ี 
อยู ่ในเมืองเชเคม 7 เม่ื อม ีคนไปบอกโยธาม เขาก็ขึ้นไปยนื
อยู่บนยอดภูเขาเกร ิซิม แผดเสียงรอ้งให้เขาทัง้หลายฟังวา่
�ชาวเมืองเชเคมเอย๋ ขอจงฟังข้าพเจ้า เพื่อพระเจ้าจะทรง
ฟังเสียงของท่าน 8 ครัง้หน่ึงต้นไม้ต่างๆได้ออกไปเจิมตัง้
ต้นไม้ ต้นหน ่ึงไว้เป็นกษั ตร ิย์ เขาจึงไปเชญิต้นมะกอกเทศ
วา่ �เชญิท่านปกครองเราเถิด� 9  แต่ ต้นมะกอกเทศตอบ
เขาวา่ �จะให้ เราทิง้ น้ํามันของเรา ซ่ึงเขาใช้ถวายเกียรติ 
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แด่ พระเจ้าและแก่ มนษุย ์เพื่อไปกวดัแกวง่อยู่เหนือต้นไม้
ทัง้ปวงหรอื� 10  แล ้วต้นไม้ เหล่ าน้ันจึงไปพู ดก ับต้นมะเด่ือ
วา่ �เชญิท่านมาปกครองเหนือเราเถิด� 11  แต่ ต้นมะเด่ือ
ตอบเขาวา่ �จะใหเ้ราทิง้รสหวานและผลดีของเราเสีย และ
ไปกวดัแกวง่อยู่เหนือต้นไม้ทัง้หลายหรอื� 12  ต้นไม้  เหล่ าน้ั 
นก ็ไปพู ดก ับเถาองุ ่นว ่า �เชญิท่านมาปกครองเหนือเรา
เถิด� 13  แต่ เถาองุน่กล่าวแก่เขาวา่ �จะให้เราทิง้น้ําองุน่
ของเรา อนัเป็ นที ่ชื่น ใจพระเจ้าและมนษุย์ ไปกวดัแกวง่
อยู่ เหนือต้นไม้ทัง้หลายหรอื� 14 บรรดาต้นไม้ ก็ ไปพู ดก ับ
ต้นหนามวา่ �เชญิท่านมาปกครองเหนือเราเถิด� 15 ต้น
หนามจึงตอบต้นไม้ เหล่ าน้ั นว ่า � ถ้าแม้ ท่านทัง้หลายจะ
เจิมตัง้เราใหเ้ป็นกษั ตร ิย์ของเจ้าทัง้หลายจรงิๆ จงมาอาศัย
ใต้รม่ของเราเถิด  มิ ฉะ น้ั นก ็ ให ้ไฟเกิดจากต้นหนามเผา
ผลาญต้นสนสีดารเ์ลบานอนเสีย� 16 ฉะน้ันบัดน้ีซ่ึงเจ้าทัง้
หลายตัง้อาบีเมเลคเป็นกษั ตร ิย ์น้ัน ถ้าทําด้วยความจรงิใจ
และเท่ียงธรรม และถ้าได้กระทําให้เหมาะต่อเยรุบบาอลั
และครอบครวัของท่าน สมกับความดี ท่ี มือท่านได้กระทําไว้
17 (ด้วยวา่บิดาของเราได้รบพุ่งเพื่อเจ้าทัง้หลาย และเส่ียง
ชวีติชว่ยเจ้าทัง้หลายให้พ้นจากมือพวกมีเดียน 18  แต่ ใน
วนัน้ี เจ้ าทัง้หลายได้ ลุ กขึ้นประทุษรา้ยต่อครอบครวับิดาของ
เรา  ได้ ฆ่าบุตรชายทัง้เจ็ดสิบคนของท่านเสียบนศิลาแผ่น
เดียว  แล ้วตัง้อาบีเมเลคบุตรชายของสาวคนใช้ขึ้นเป็นก
ษั ตร ิย์ปกครองเหนือชาวเชเคม เพราะวา่เขาเป็นญาติของ
เจ้าทัง้หลาย� 19 ถ้าเจ้าทัง้หลายได้กระทําด้วยความจรงิใจ
และเท่ียงธรรมต่อเยรุบบาอลัและครองครวัของท่านในวนั
น้ี  ก็ จงชื่นชมในอาบีเมเลคเถิด และให้เขามี ความชื่นชม
ยนิดี ในเจ้าทัง้หลายด้วย 20  แต่ ถ้าไม่เป็นอยา่งน้ัน  ก็  ขอให ้
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ไฟออกมาจากอาบีเมเลค เผาผลาญชาวเมืองเชเคมและ
วงศ์วานมิลโล และให้ไฟออกมาจากชาวเมืองเชเคมและ
จากวงศ์วานมิลโลเผาผลาญอาบีเมเลคเสีย� 21 โยธามก็ 
ร ีบหนีไปยงัเบเออรอ์าศัยอยู ่ท่ีน่ัน เพราะกลัวอาบีเมเลคพี่
ชายของตน 22 เม่ืออาบีเมเลคครอบครองอสิราเอลอยู ่ได้ 
สามปี แล้ว 23 พระเจ้าทรงใช้วญิญาณชัว่เข้าแทรกระหวา่
งอาบีเมเลคกับชาวเมืองเชเคม ชาวเมืองเชเคมก็ทรยศต่อ
อาบีเมเลค 24 เพื่อความทารุณท่ีเขาได้กระทําแก่ บุ ตรชาย
เจ็ดสิบคนของเยรุบบาอลัจะสนอง และโลหติของคนเหล่า
น้ันจะได้ตกแก่ อาบ ีเมเลค  พี่ น้องผู้ ได้ ประหารเขาและตก
แก่ชาวเมืองเชเคม  ผู้ เสรมิกําลั งม ืออาบีเมเลคให้ฆ่าพี่น้อง
ของตน 25 ชาวเมืองเชเคมได้วางคนซุ่มซ่อนไวค้อยดักอาบี
เมเลคท่ีบนยอดภู เขา เขาก็ปล้นคนทัง้ปวงท่ีผ่านไปมาทาง
น้ัน และมีคนบอกอาบเีมเลคให ้ทราบ 26 ฝ่ายกาอ ัลบ ุตรชาย
เอเบดกับญาติของเขาเข้าไปในเมืองเชเคม ชาวเชเคมไว้
เน้ือเชื่อใจกาอลั 27 จึงพากันออกไปในสวนองุน่เก็บผลมา
ยํ่า ทําการเล้ียงสมโภชในวหิารพระของเขา เขารบัประทาน
และด่ืม และด่าแช่งอาบีเมเลคด้วย 28 กาอ ัลบ ุตรชายเอ
เบดจึงกล่าววา่ � อาบ ีเมเลคคือใคร และเราชาวเชเคมเป็น
ใครกันจึงต้องมาปรนนิบั ติ  เขา เขาเป็นบุตรชายของเยรุบ
บาอ ัลม ิ ใช ่ หรอื และเศบุลเป็นเจ้าหน้าท่ีของเขามิ ใช ่ หรอื จง
ปรนนิบั ติ คนฮาโมร ์บิ ดาของเชเคมเถิด เราจะปรนนิบั ติ  อาบ 
ีเมเลคทําไมเล่า 29 ถ้าคนเมืองน้ี อยู ่ ใต้ ปกครองเรานะ เรา
จะถอดอาบีเมเลคเสีย� เขาจึงท้าอาบีเมเลควา่ �จงเพิม่
กองทัพของท่านขึ้นแล้วออกมาเถิด� 30 พอเศบุลเจ้าเมือง
ได้ยนิถ้อยคําของกาอ ัลบ ุตรชายเอเบดก็ โกรธ 31 จึงส่งผู้
ส่ือสารไปยงัอาบีเมเลคอยา่งลับๆกล่าววา่ � ดู  เถิด กาอ ัลบ 
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ุตรชายเอเบดและญาติของเขามาท่ีเมืองเชเคม  ดู  เถิด พวก
เขายุ แหย ่เมืองน้ันให ้ต่อสู้ กั บท ่าน 32 ฉะน้ันบัดน้ีขอท่านจง
ลุกขึ้นในเวลากลางคืน ทัง้ท่านและคนท่ี อยู ่กั บท ่าน ไปซุ่ม
คอยอยู่ในทุ่งนา 33 รุง่เชา้พอดวงอาทิตย์ขึ้นท่านจงลุกขึ้น
แต่ เชา้ตรู ่ ร ีบรุกเข้าเมือง และดู เถิด เม่ือกาอ ัลก ับกองทัพ
ออกมาต่อสู้ ท่าน ท่านจงกระทําแก่เขาตามแต่โอกาสจะ
อาํนวย� 34 ฝ่ายอาบีเมเลค และกองทัพทัง้สิ ้นที ่ อยู ่กั บท ่า
นก็ ลุ กขึ้นในเวลากลางคืน  แบ ่งออกเป็นส่ีกองไปซุ่มคอยสู้
เมืองเชเคม 35 กาอ ัลบ ุตรชายเอเบดก็ออกไปยนือยู ่ท่ี ทาง
เข้าประตู เมือง  อาบ ีเมเลคก็ ลุ กขึ้นพรอ้มกับกองทัพท่ี อยู ่กั 
บท ่าน ออกมาจากท่ี ซุ่มซ่อน 36 และเม่ือกาอลัเหน็กองทัพ
จึงพู ดก ับเศบุลวา่ � ดู  เถิด กองทัพกําลังเคล่ือนลงมาจาก
ยอดภู เขา � เศบุลตอบเขาวา่ �ท่านเหน็เงาภูเขาเป็นคนไป
กระมัง� 37 กาอ ัลพ ูดขึ้ นอ ี กวา่ � ดู  ซิ กองทัพกําลังออกมา
จากกลางแผ่นดินกองหน่ึง และกองทั พอ ีกกองหน่ึงกําลัง
ออกมาจากทางท่ีราบเมโอเนนิม� 38 เศบุ ลก ็ กล ่าวแก่กา
อลัวา่ �ปากของท่านอยู ่ท่ี ไหนเดีย๋วน้ี ท่านผู้ ท่ี  กล่าววา่ � 
อาบ ีเมเลคคือผู้ ใด  ท่ี เราต้องปรนนิบั ติ � คนเหล่าน้ีเป็นคน
ท่ีท่านหมิน่ประมาทมิ ใช ่ หรอื จงยกออกไปสู้รบกับเขาเถิด�
39 กาอ ัลก ็เดินนําหน้ากองทัพเชเคมออกไปต่อสู้กับอาบีเม
เลค 40  อาบ ีเมเลคก็ ขับไล่ กาอลัหนี ไป  มี คนถูกบาดเจ็บล้ม
ตายเป็ นอ ันมาก จนถึงทางเข้าประตู เมือง 41 ฝ่ายอาบีเม
เลคก็อาศัยอยู ่ท่ี อารู มาห ์และเศบุ ลก ็ ขับไล่ กาอ ัลก ับญาติ
ของเขาออกไปไม่ ให ้ อยู ่ ท่ี เชเคมต่อไป 42 ต่อมารุง่ขึ้น  มี ชาว
เมืองออกไปท่ี ทุ่งนา  อาบ ีเมเลคก็ทราบเรือ่ง 43 ท่านจึงแบ่ง
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คนของท่านออกเป็นสามกอง ซุ่มคอยอยู ่ท่ี  ทุ่งนา ท่านมอง
ดู  ดู  เถิด คนออกมาจากในเมือง ท่านจึงลุกขึ้นประหารเขา
44 ส่วนอาบีเมเลคกับทหารท่ี อยู ่ด้วยก็รุกไปยนือยู ่ท่ี ทางเข้า
ประตู เมือง ฝ่ายทหารอกีสองกองก็รุกเข้าโจมตีคนทัง้หมด
ท่ีในทุ่งนาประหารเสีย 45  อาบ ีเมเลคโจมตีเมืองน้ันตลอด
วนัยงัค่ํา ยดึเมืองน้ันได้ และฆ่าฟันประชาชนท่ี อยู ่ในเมือง
น้ันเสีย ทัง้ทําลายเมืองน้ันเสียด้วย  แล้วก็ หวา่นเกลือลงไป
46 เม่ือบรรดาชาวบ้านหอเชเคมได้ยนิเชน่น้ัน  ก็  หนี  เข ้าไปอยู่
ในป้อมในวหิารของพระเบรที 47  มี คนไปเรยีนอาบีเมเลควา่
บรรดาชาวบ้านหอเชเคมไปมัว่สุมกันอยู่ 48  อาบ ีเมเลคก็ขึ้น
ไปบนภูเขาศัลโมน ทัง้ท่านกับบรรดาคนท่ี อยู ่ ด้วย  อาบ ีเม
เลคถือขวานตั ดก ิง่ไม้ ใส่ บ่าแบกมา ท่านจึงบอกคนท่ี อยู ่ ด้วย
วา่ � เจ้ าเหน็ข้าทําอะไร จงรบีไปทําอยา่งข้าเถิด� 49 ดังน้ัน
คนทัง้ปวงก็ตั ดก ่ิงไม้แบกตามอาบีเมเลคไปสุมไว้  ณ  ท่ี  ป้อม 
 แล้วก็  จุ ดไฟเผาป้อมน้ัน ชาวบ้านหอเชเคมก็ตายหมดด้วย
ทัง้ชายและหญิงประมาณหน่ึงพันคน

 อาบ ีเมเลคถูกทําลาย
50  อาบ เีมเลคไปยงัเมืองเธเบศตัง้ค่ายประชดิเมืองเธเบศ

ไว้ และ ยดึ เมือง น้ัน ได้ 51  แต่ ใน เมือง มี หอ รบ แหง่ หน่ึง
ประชาชนเมืองน้ันทัง้สิ ้นก ็ หนี  เข ้าไปอยูใ่นหอทัง้ผู้ชายและผู้ 
หญิง  ปิดประตู ขังตนเองเสีย เขาก็ขึ้นไปบนหลังคาหอรบ 52  
อาบ ีเมเลคยกมาถึงหอรบน้ี  ได้  ต่อสู้  กัน จนเข้ามาใกล้ ประตู 
หอรบได้ จะเอาไฟเผา 53  มี หญิงคนหน่ึงเอาหนิโม่ ช ้ินบนทุ่ม
ศีรษะอาบีเมเลค กะโหลกศีรษะของท่านแตก 54 ท่านจึงรบี
รอ้งบอกคนหนุ่ มท ีถื่ออาวุธของท่านวา่ �เอาดาบฟันเราเสีย
เพื่อคนจะไม่ กล่าววา่ � ผู้ หญิงคนหน่ึงฆ่าเขาตาย� � ชาย
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หนุ่มของท่านคนน้ั นก ็แทงท่านทะลุถึงแก่ ความตาย 55 เม่ือ
คนอสิราเอลเห ็นว ่าอาบีเมเลคสิน้ชวีติแล้ว ต่างคนก็ กล ับ
ไปยงัท่ีของตน 56  ดังน้ี แหละพระเจ้าทรงสนองความชั ่วท 
ี่ อาบ ีเมเลคได้กระทําต่ อบ ิดาของตนท่ี ได้ ฆ่าพี่น้องเจ็ดสิบ
คนของตนเสีย 57 และพระเจ้าทรงกระทําให้บรรดาความ
ชัว่รา้ยของชาวเชเคมกลับตกบนศีรษะของเขาทัง้หลายเอง
คําสาปแชง่ของโยธามบุตรชายเยรุบบาอ ัลก ็ตกอยู่บนเขา
ทัง้หลาย

10
โทลากับยาอรีเ์ป็นผู้ วนิ ิจฉัยของอสิราเอล

1 ต่อจากอาบีเมเลคมีคนขึ้นมาชว่ยอสิราเอลให้พ้นชื่อ
โทลาบุตรชายของปูวาห ์ผู้ เป็นบุตรชายของโดโด คนอสิ
สาคาร์ และเขาอยู ่ท่ี เมืองชามีรใ์นแดนเทือกเขาเอฟราอมิ
2 ท่านวินิจฉั ยอ ิสราเอลอยู ่ย ่ี สิ บสามปี  แล ้ วท ่านก็ สิน้ชวีติ 
เขาฝังศพท่านไว ้ท่ี เมืองชามีร์ 3 ต่อมายาอรีค์นกิเลอาดได้
ขึ้นมาและท่านวนิิจฉั ยอ ิสราเอลอยู ่ย ่ี สิ บสองปี 4 ท่านมี บุ ตร
ชายสามสิบคน  ขี่ ลูกลาสามสิบตัว และมีเมืองอยูส่ามสิบหวั
เมืองเรยีกวา่เมืองฮาโวทยาอรีจ์นทุกวนัน้ี ซ่ึงอยู่ในแผ่นดิ 
นก ิเลอาด 5 ยาอรี ์ก็  สิ ้นชวีติและถูกฝังไว ้ท่ี เมืองคาโมน

พระเจ้าทรงพระพิโรธคนท่ี ไหว ้ รู ปเคารพ
6 คนอสิราเอลก็กระทําชัว่ในสายพระเนตรของพระเยโฮ

วาห ์อกี ไปปรนนิบั ติ พระบาอลั พระอชัทาโรท พวกพระของ
เมืองซีเรยี พวกพระของเมืองไซดอน พวกพระของเมืองโม
อบั พวกพระของคนอมัโมน พวกพระของคนฟีลิสเตีย และ
ละทิง้พระเยโฮวาห ์เสีย หาได้ ปรนนิบัติ  พระองค์  ไม่ 7 และ
พระพิโรธของพระเยโฮวาห ์ก็  พลุ ่งขึ้นต่ ออ ิสราเอล จึงทรง
ขายเขาไว้ในมือของคนฟีลิสเตียและในมือของคนอมัโมน
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8 เขาได้ข่มเหงและบีบบังคับคนอสิราเอลในปี น้ัน คือคน
อสิราเอลทัง้ปวงท่ี อยู ่ฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้างโน้นในแผ่น
ดินของคนอาโมไรต์ ซ่ึงอยู่ในกิเลอาดสิบแปดปี 9 ทัง้คนอมั
โมนได้ข้ามแม่น้ําจอรแ์ดนไปต่อสู้กับยูดาหแ์ละต่อสู้กับเบน
ยามิน และต่อสู้กับวงศ์วานเอฟราอมิ ดังน้ั นอ ิสราเอลจึง
เดือดรอ้นอยา่งยิง่ 10 และคนอสิราเอลรอ้งทุกข์ต่อพระเย
โฮวาห ์วา่ �ข้าพระองค์ทัง้หลายได้กระทําบาปต่อพระองค์
เพราะวา่ข้าพระองค์ ได้ ทอดทิง้พระเจ้าของข้าพระองค์ เสีย 
และปรนนิบั ติ พระบาอลั� 11 และพระเยโฮวาห์ตรสักับคน
อสิราเอลวา่ �เรามิ ได้ ชว่ยเจ้าให้พ้นจากชาวอยีปิต์ จากคน
อาโมไรต์ จากคนอมัโมน และจากคนฟีลิสเตียหรอื 12 ทัง้คน
ไซดอน คนอามาเลข และชาวมาโอนได้บีบบังคับเจ้า  เจ้ 
าได้ รอ้งทุกข์ ถึงเราและเราได้ชว่ยเจ้าให้พ้ นม ือเขาทัง้หลาย
13  แม้ กระน้ันเจ้า ทัง้หลายยงั ได้ละทิง้ เรา และปรนนิบั ติ 
พระอื่น  ฉะน้ี เราจึงจะไม่ชว่ยเจ้าทัง้หลายให้พ้ นอ ีกต่อไป
14 จงไปรอ้งทุกข์ต่อพระซ่ึงเจ้าทัง้หลายได้เลือกเถิด  ให ้พระ
เหล่าน้ันชว่ยเจ้าให้พ้นในยามทุกข์เดือดรอ้นน้ี� 15 และคน
อสิราเอลกราบทูลพระเยโฮวาห ์วา่ �ข้าพระองค์ทัง้หลาย
ได้กระทําบาปแล้ว ขอพระองค์ทรงกระทําตามท่ี พระองค์ 
ทรงเหน็ชอบ ข้าพระองค์ขอวงิวอนเพียงวา่ ขอทรงชว่ยข้า
พระองค์ ให ้พ้นในวนัน้ี เถิด � 16 ดังน้ันเขาทัง้หลายจึงเลิกถือ
พระอื่น และปรนนิบั ติ พระเยโฮวาห์ ฝ่ายพระองค์ทรงเดือด
รอ้นพระทัยด้วยความทุกข์ เข ็ญของอสิราเอล 17 ฝ่ายคน
อมัโมนก็ ถู กเรยีกให้มาพรอ้มกัน เขาได้ตัง้ค่ายในกิเลอาด
และคนอสิราเอลก็มาพรอ้มกันตัง้ค่ายอยู ่ท่ี  มิ สปาห์ 18 และ
ประชาชนกับพวกประมุขของคนกิเลอาดพู ดก ั นว ่า � ผู้ ใด
ท่ีจะเป็นคนแรกท่ี จะเข้ าต่อสู้กับคนอมัโมน  ผู้ น้ันจะเป็น
หวัหน้าของชาวกิเลอาดทัง้หมด�
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11
เยฟธาห ์สู้ รบกับคนอมัโมน

1 เยฟธาห์ คน กิ เลอ าด เป็น ทแกล้ว ทหาร  แต่ เป็น บุตร
ชายของหญิงแพศยา กิเลอาดให้ กําเนิดบุตรชื่อ เยฟธาห์
2 ภรรยาแท้ของกิเลอาดคลอดบุตรชายหลายคน และเม่ือ
พวกบุตรเหล่าน้ันโตขึ้นแล้ว จึงผลักไสเยฟธาห์ออกไปเสีย
โดยกล่าววา่ � เจ้ าจะมีส่วนในมรดกของครอบครวับิดาเรา
ไม่ ได้ เพราะเจ้าเป็นลูกของหญิงคนอื่น� 3 เยฟธาห์จึงหนี
จากพี่น้องของตนไปอาศัยอยู ่ท่ี  แผ่ นดินโทบ พวกนักเลงก็
มัว่สุมกับเยฟธาห์และติดตามเขาไป 4 ต่อมาภายหลังคน
อมัโมนได้ทําสงครามกับคนอสิราเอล 5 และเม่ือคนอมัโม
นทําสงครามกับอสิราเอลน้ัน พวกผู้ ใหญ่ ของเมืองกิเลอาด
ได้ไปเพื่อจะพาเยฟธาห์มาจากแผ่นดินโทบ 6 เขากล่าวแก่
เยฟธาห ์วา่ �จงมาเป็นหวัหน้าของเรา เพื่อเราจะได้ ต่อสู้ 
กับคนอมัโมน� 7  แต่ เยฟธาห ์กล ่าวแก่พวกผู้ ใหญ่ ของกิ
เลอาดวา่ �ท่านไม่ ได้  เกล ียดข้าพเจ้า และขับไล่ข้าพเจ้าเสีย
จากครอบครวับิดาของข้าพเจ้าดอกหรอื เม่ือคราวทุกขย์าก
ท่านจะมาหาข้าพเจ้าทําไมเล่า� 8 พวกผู้ ใหญ่ ของกิเลอาด
จึงกล่าวแก่เยฟธาห ์วา่ � เหตุ  ท่ี เรากลับมาหาท่าน  ณ  บัดน้ี 
 ก็ ด้วยต้องการให้ ท่านไปกับเรา สู้รบกับคนอมัโมน  แล ้ว
มาเป็นหวัหน้าของเราท่ีจะปกครองชาวกิเลอาดทัง้ปวง�
9 เยฟธาห์จึงกล่าวแก่พวกผู้ ใหญ่ ของกิเลอาดวา่ �ถ้าท่าน
ให้ข้าพเจ้ากลับบ้านเพื่อทําศึ กก ับคนอมัโมน และถ้าพระ
เยโฮวาห์ทรงมอบเขาไว้ต่อหน้าข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะได้เป็น
หวัหน้าของท่านหรอืเปล่า� 10 พวกผู้ ใหญ่ ของกิเลอาดจึง
ตอบเยฟธาห ์วา่ �พระเยโฮวาห์ทรงเป็นพยานระหวา่งเรา
เราจะกระทําตามท่ีท่านสัง่ทุกประการ� 11 เยฟธาห์จึงไป
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กับพวกผู้ ใหญ่ ของกิเลอาด และประชาชนก็ตัง้ท่านให้เป็น
หวัหน้าและเป็นประมุขของเขา  แล ้วเยฟธาห ์ก็  กล ่าวคําท่ี
ตกลงกันทัง้สิน้ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห ์ท่ี เมืองมิสปาห์
12 เยฟธาห์จึงส่งผู้ ส่ือสารไปยงักษั ตร ิย์คนอมัโมนถามวา่
�ท่านมีเรือ่งอะไรกับข้าพเจ้า ท่านจึงยกมาต่อสู้ กับแผ่น
ดินของข้าพเจ้า� 13  กษัตรยิ ์คนอมัโมนตอบผู้ส่ือสารของ
เยฟธาห ์วา่ �เพราะวา่เม่ื ออ ิสราเอลยกออกมาจากอยีปิต์ 
ได้ ยดึแผ่นดินของเราไป  ตัง้แต่  แม่น ้ําอารโนนถึงแม่น้ํา
ยบับอกและถึงแม่น้ําจอร ์แดน ฉะน้ันบัดน้ีขอคืนแผ่นดิน
เหล่าน้ันเสียโดยดี� 14 และเยฟธาห ์ก็ ส่งผู้ส่ือสารไปหากษั 
ตร ิย์คนอมัโมนอกี 15  ให ้ กล่าววา่ �เยฟธาห ์กล ่าวดังน้ี วา่ 
อสิราเอลมิ ได้ ยดึแผ่นดินของโมอบั หรอืแผ่นดินของคนอมั
โมน 16  แต่ เม่ื ออ ิสราเอลออกจากอยีปิต์ เขาได้เดินไปทาง
ถิน่ทุ รก ันดารถึงทะเลแดง และมาถึงคาเดช 17 อสิราเอล
จึงส่งผู้ ส่ือสารไปยงักษั ตร ิย์ เอโดมกล่าววา่ �ข้าพเจ้าขอ
อนญุาตยกผ่านแผ่นดินของท่านไป�  แต่  กษัตรยิ ์เอโดมไม่ 
ฟัง และก็ ได้ ส่งคําขอเชน่เดียวกันไปยงักษั ตร ิย์เมืองโมอ ั
บด ้วย  แต่ ท่านก็ ไม่  ตกลง ดัง น้ั นอ ิสราเอลจึงยบัยัง้อยู ่ท่ี 
คาเดช 18  แล ้วเขาก็เดินไปในถิน่ทุ รก ันดารออ้มแผ่นดิน
เอโดม และแผ่นดินโมอบั และมาทางด้านตะวนัออกของ
แผ่น ดินโมอบั และ ตัง้ ค่ายอยู ่ท่ี ฟากแม่ น้ําอารโนนข้าง
โน้น  แต่ เขามิ ได้  เข ้าไปในเขตแดนของโมอบั เพราะวา่แม่
น้ําอารโนนเป็นพรมแดนของโมอบั 19 อสิราเอลจึง ส่ง ผู้
ส่ือสารไปหาสิโหนกษั ตร ิย์คนอาโมไรต์  กษัตรยิ ์ กรุ งเฮชโบน
อสิราเอลเรยีนท่านวา่ � ขอให ้พวกข้าพเจ้ายกผ่านแผ่นดิน
ของท่านไปยงัสถานท่ีของข้าพเจ้า� 20  แต่  สิ โหนไม่วางใจ
ท่ีจะให้อสิราเอลยกผ่านเขตแดนของตน ฉะน้ันสิโหนจึงได้
รวบรวมประชาชนทัง้หมดของท่าน ตัง้ค่ายอยู ่ท่ี ยาฮาส และ
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สู้รบกับอสิราเอล 21และพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของอสิราเอล
ทรงมอบสิโหนและประชาชนทัง้หมดของท่านไวใ้นมื ออ ิสรา
เอล คนอสิราเอลก็ โจมตี  เขา อสิราเอลจึงยดึครองแผ่นดิน
ทัง้สิน้ของคนอาโมไรต์ ผู้ ซ่ึงเป็นชาวเมืองน้ัน 22 และเขายดึ
เขตแดนทัง้หมดของคนอาโมไรต์ ตัง้แต่  แม่น ้ําอารโนนถึง
แม่น้ํายบับอก และตัง้แต่ถิน่ทุ รก ันดารถึงแม่น้ําจอร ์แดน 
23 ดัง น้ันพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอสิราเอลจึงขับ ไล่คน
อาโมไรต์ออกเสียต่อหน้าอสิราเอลประชาชนของพระองค์
ฝ่ายท่านจะมาถือเอาเป็นกรรมสิทธิ์เชน่ น้ันหรอื 24 ท่าน
ไม่ถือกรรมสิทธิ ์สิ ่งซ่ึงพระเคโมชพระของท่านมอบให้ท่าน
ยดึครองดอกหรอื พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราขับไล่ ผู้ ใด
ไปให้พ้นหน้าเรา เราก็ยดึครองท่ีของผู้ น้ัน 25 ฝ่ายท่านจะ
ดีกวา่บาลาคบุตรชายสิปโปร ์กษัตรยิ ์เมืองโมอบัหรอื ท่าน
เคยแข่งขั นก ับอสิราเอลหรอื ท่านเคยต่อสู้กับเขาทัง้หลาย
หรอื 26 เม่ื ออ ิสราเอลอาศัยอยูใ่นกรุงเฮชโบนและชนบทของ
กรุงน้ัน และในเมืองอาโรเออรแ์ละชนบทของเมืองน้ัน และ
อยู่ในบรรดาหวัเมืองท่ี ตัง้อยู ่ตามฝ่ังแม่น้ําอารโนนถึงสาม
รอ้ยปี ทําไมท่านไม่เรยีกคืนเสียภายในเวลาน้ันเล่า 27  ฉะน้ี 
ข้าพเจ้าจึ งม ิ ได้ กระทําความผิดต่อท่าน  แต่ ท่านได้กระทํา
ความ ผิด ต่อ ข้าพเจ้า ใน การ ท่ี ทํา สงคราม กับ ข้าพเจ้า ขอ
พระเยโฮวาห์จอมผู้พิพากษาเป็นผู้ทรงพิพากษาระหวา่ง
คนอสิราเอลและคนอมัโมนในวนัน้ี� 28  แต่  กษัตรยิ ์ของคน
อมัโมนมิ ได้ เชื่อฟังในคําของเยฟธาหซ่ึ์งท่านส่งไปให้ 29พระ
วญิญาณของพระเยโฮวาห ์ก็ มาสถิ ตก ับเยฟธาห์ ท่านจึงยก
ผ่านกิเลอาดและมนัสเสห์และผ่านมิสปาห ์แห ่ งก ิเลอาด
และจากมิสปาห ์แห ่ งก ิเลอาด ท่านยกผ่านต่อไปถึงท่ีคนอมั
โมน

คําสาบานอนัไรปั้ญญาของเยฟธาห์
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30 และ เยฟธาห์ ปฏิญาณ ต่อ พระ เย โฮ วาห ์วา่ �ถ้า
พระองค์ทรงมอบคนอมัโมนไว้ในมือของข้าพระองค์ แล้ว 
31  ผู้ ใดท่ีออกมาจากประตูเรอืนของข้าพระองค์เพื่อต้อนรบั
ข้าพระองค์เม่ือข้าพระองค์ กล ับมาจากคนอมัโมนน้ันด้วย
ความ สงบ แล้ว  ผู้ น้ัน จะ ต้อง เป็น ของ ของ พระ เย โฮ วาห์
และข้าพระองค์จะถวายผู้น้ันเป็นเครือ่งเผาบู ชา � 32  แล 
้วเยฟธาหจึ์งยกข้ามไปสู้รบกับคนอมัโมน และพระเยโฮวาห์
ทรงมอบเขาไว้ในมือของท่าน 33 และท่านได้ประหารเขา
จากอาโรเออร์จนถึงท่ี ใกล้ ๆ เมืองมินนิทรวมยี ่สิ บหวัเมือง
และไกลไปจนถึงท่ีราบแหง่สวนองุน่  ผู้ คนล้มตายมาก คน
อมัโมนจึงพ่ายแพ้ต่อหน้าคนอสิราเอล 34  แล ้วเยฟธาห ์ก็  
กล ับมาบ้านท่ี มิ สปาห์  ดู  เถิด  บุ ตรสาวของท่านถือราํมะนา
เต้นโลดออกมาต้อนร ับท ่าน เธอเป็นบุตรคนเดียว นอกจาก
บุตรสาวคนน้ีท่านไม่ มี  บุ ตรชายและบุตรสาวเลย 35 และต่อ
มาเม่ือท่านเหน็เธอแล้ว ท่านก็ฉีกเส้ือผ้าของท่าน  กล่าว
วา่ � อนิจจา ลูกสาวเอย๋  เจ้ าให้พ่อแย ่แล้ว เพราะเจ้าเป็น
เหตุ ให ้พ่อเดือดรอ้นมากยิง่ เพราะพ่อได้อา้ปากปฏิญาณต่อ
พระเยโฮวาห ์ไว ้จะคืนคําก็ ไม่ได้ � 36 เธอจึงพู ดก ับพ่อวา่ � 
คุ ณพ่อขา เม่ือคุณพ่อออกปากสัญญากับพระเยโฮวาห ์ไว ้ 
อยา่งไร ขอคุณพ่อกระทํากั บลู กตามคําท่ีออกจากปากของ
คุณพ่อเถิด เพราะพระเยโฮวาห ์ได้ ทรงแก้แค้นคนอมัโมนศั 
ตรู เพื่อคุณพ่อแล้ว� 37 และเธอพู ดก ับบิดาของเธอวา่ � 
ขอให ้ลูกอยา่งน้ี เถิด ขอปล่อยลูกไว้สักสองเดือน ลูกจะได้
จากบ้านและลงไปบนภู เขา  รอ้งไห ้ครํา่ครวญถึงความเป็น
พรหมจารขีองลูก ลู กก ับเพื่อนๆของลูก� 38 ท่านจึงตอบวา่
�ไปเถิด� และท่านก็ปล่อยเธอไปสองเดือน เธอก็ออกไป
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เธอและพวกเพื่อนของเธอแล้วรอ้งไห้ครํา่ครวญถึงความ
เป็นพรหมจารขีองเธอบนภู เขา 39  อยู ่มาเม่ือครบสองเดือน
แล้ว เธอก็ กล ับมาหาบิดาของเธอ และท่านก็กระทํากับเธอ
ตามคําปฏิญาณท่ี ได้ ปฏิญาณไว้ เธอยงัไม่เคยสมสู่กับชาย
ใดเลย และก็เป็นธรรมเนียมในอสิราเอล 40 คือท่ี บุ ตรสาว
ชาวอสิราเอลไปรอ้งไห ้ไว้ทุกข์  ให ้ บุ ตรสาวของเยฟธาห์คนกิ
เลอาดปีละส่ี วนั 

12
เยฟธาหช์นะคนเอฟราอมิ

1 ฝ่าย คน เอ ฟ รา อมิ มา พรอ้ม กัน ข้าม ไป ทาง เหนือ  พู  
ดก ับเยฟธาห ์วา่ � เหตุ ใด ท่าน ยก ข้าม ไป รบ คน อมั โมน  
แต่  ไม่ เรยีกเราไปด้วย เราจะจุดไฟเผาเรอืนทั บท ่านเสีย�
2 เยฟธาห์จึงตอบเขาวา่ �ข้าพเจ้ากับประชาชนติดการศึก
ใหญ่ กับคนอมัโมน เม่ือข้าพเจ้าเรยีกท่านให ้ชว่ย ท่านไม่ 
ได้ ชว่ยเราให้พ้ นม ือเขา 3 เม่ือข้าพเจ้าเห ็นว ่าท่านไม่ชว่ย
ข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าก็เส่ียงชวีติของข้าพเจ้าข้ามไปรบกับ
คน อมั โมน และ พระ เย โฮ วาห์ ทรง มอบ เขา ไว้ ใน มือ ของ
ข้าพเจ้า  วนัน้ี ท่านจะขึ้นมาทําศึ กก ับข้าพเจ้าด้วยเหตุอนั
ใด� 4 เยฟธาห์จึงรวบรวมบรรดาชาวกิเลอาดสู้รบกับคนเอ
ฟราอมิ คนกิเลอาดก็ประหารคนเอฟราอมิ เพราะเขากล่าว
วา่ � เจ้ าชาวกิเลอาด  เจ้ าเป็นคนหลบหนีของชาวเอฟราอ ิ
มท ่ามกลางคนเอฟราอมิและมนัสเสห�์ 5ชาวกิเลอาดก็ เข ้า
ยดึท่าข้ามแม่น้ําจอรแ์ดนไว ้ไม่  ให ้คนเอฟราอมิข้าม เม่ือคน
เอฟราอ ิมท ่ี หลบหนี คนใดมาบอกวา่ � ขอให ้ข้ามไปที เถิด �
คนกิเลอาดจะถามเขาวา่ � เจ้ าเป็นคนเอฟราอมิหรอื� เม่ือ
เขาตอบวา่ � เปล่า � 6 เขาจะบอกวา่ �จงวา่คําวา่ชบิโบเลท�
คนน้ันจะวา่ � สิ บโบเลท� เพราะคนเอฟราอิมออกเสียงคํา
น้ี ไม่ชดั เขาจึงจับคนน้ันและฆ่าเสียท่ีท่าข้ามแม่น้ําจอร ์แดน 
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คราวน้ั นม คีนเอฟราอมิตายส่ีหม่ืนสองพันคน 7 เยฟธาห ์วนิ 
ิจฉั ยอ ิสราเอลอยู่หกปี  แล ้วเยฟธาห์ชาวกิเลอาดก็ สิ ้นชวีติ
และถูกฝังไวใ้นหวัเมืองหน่ึงในกิเลอาด

 ผู้  วนิ ิจฉั ยอ ิบซาน เอโลนและอบัโดน
8 ถัดเยฟธาห์มาคื ออ ิบซานแหง่เบธเลเฮมได้ วนิ ิจฉั ยอ ิส

ราเอล 9 ท่านมี บุ ตรชายสามสิบคน และบุตรสาวสามสิบคน
ท่านให ้แต่ งงานกับคนนอกตระกูลของท่าน และท่านนําบุ 
ตร ีสามสิบคนของคนนอกตระกูลมาให ้แก่  บุ ตรชายของท่าน
ท่านวนิิจฉั ยอ ิสราเอลอยู ่เจ ็ดปี 10  แล ้ วอ ิบซานก็ สิ ้นชวีติถูก
ฝังไว ้ท่ี เบธเลเฮม 11 ถัดท่านมา เอโลนคนเศบู ลุ  นว นิิจฉั ยอ ิส
ราเอล และท่านวนิิจฉั ยอ ิสราเอลสิบปี 12  แล ้วเอโลนคนเศบู 
ลุ  นก ็ สิน้ชวีติ และถูกฝังไว ้ท่ี อยัยาโลนในเขตแดนของคน
เศบู ลุ น 13 ถัดท่านมา อบัโดนบุตรชายฮลิเลลชาวปิราโธนวิ
นิจฉั ยอ ิสราเอล 14 ท่านมี บุ ตรชายส่ี สิ บคน และหลานชาย
สามสิบคน  ขี่ ลาเจ็ดสิบตัว ท่านวินิจฉั ยอ ิสราเอลอยู่แปดปี
15  แล ้ วอ ับโดนบุตรชายฮลิเลลชาวปิราโธนก็ สิ ้นชวีติถูกฝัง
ไว ้ท่ี ปิราโธนในเขตแดนของเอฟราอมิในแดนเทือกเขาของ
คนอามาเลข

13
ความบาปของคนอสิราเอล  บิ ดามารดาของแซมสัน

1 คนอสิราเอลก็กระทําชัว่ในสายพระเนตรของพระเยโฮ
วาห ์อกี พระเยโฮวาห์จึงทรงมอบเขาไว้ในมือของคนฟีลิ
สเตียส่ี สิ บปี 2  มี ชายคนหน่ึงเป็นชาวโศราห์คนครอบครวั
ดาน ชื่อมาโนอาห์ ภรรยาของท่านเป็นหมันไม่ มี  บุ ตรเลย
3  ทูตสวรรค์ ของพระเยโฮวาห์มาปรากฏแก่นางน้ัน  กล ่าว
แก่นางวา่ � ดู  เถิด  บัดน้ี  เจ้ าเป็นหมันไม่ มี  บุตร  แต่  เจ้ าจะตัง้
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ครรภ์คลอดบุตรเป็นชาย 4ฉะน้ันบัดน้ี จงระวงั อยา่ด่ืมเหล้า
องุน่ หรอื เมรยั และ อยา่ รบั ประทาน ของ มลทิน 5 เพราะ
ดู เถิด  เจ้ าจะ ตัง้ครรภ์และคลอดบุตรเป็นชาย อยา่ ให ้มี 
ด โกนถูกศีรษะของเขา เพราะ เด็กคน น้ีจะ เป็นพวกนาศี
ร ์แด่ พระเจ้าตัง้แต่ อยู ่ในครรภ์ เขาจะเป็นคนเริม่ชว่ยคน
อสิราเอลให้พ้นจากเงื้อมมือของคนฟีลิสเตีย� 6 ฝ่ายหญิง
น้ันจึงไปบอกสามี วา่ � มี  บุ รุษ ผู้ หน ่ึงของพระเจ้ามาหาดิ 
ฉัน ใบหน้าของท่านเหมือนใบหน้าทูตสวรรค์ของพระเจ้า
น่ากลั วน ัก  ดิ ฉันไม่ ได้ ถามท่านวา่ ท่านมาจากไหน และ
ท่านก็ ไม่ บอกชื่อของท่านแก่ ดิฉัน 7  แต่ ท่านบอกดิฉั นว ่า
� ดู  เถิด  เจ้ าจะตัง้ครรภ์และคลอดบุตรชาย ฉะน้ันอยา่ด่ืม
เหล้าองุน่หรอืเมรยั อยา่รบัประทานของมลทิน เพราะเด็ก
น้ันจะเป็นพวกนาศีร ์แด่ พระเจ้าตัง้แต่ อยู ่ในครรภ์จนวนั
ตาย� � 8  แล ้วมาโนอาห ์ก็ วงิวอนพระเยโฮวาห์ทูลวา่ � 
โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  ขอบ ุรุษของพระเจ้าผู้ ซ่ึงพระองค์
ทรงใช ้มาน ้ันปรากฏแก่ข้าพระองค์ทัง้สองอกีครัง้หน่ึง สัง่
สอนข้าพระองค์ วา่ ข้าพระองค์ควรกระทําอยา่งไรแก่เด็ก
ท่ีจะเกิดมาน้ัน� 9 และพระเจ้าทรงฟังเสียงของมาโนอาห์
และทูตสวรรค์ของพระเจ้ามาหาหญิงน้ั นอ ีกเม่ือนางน่ังอยู่
ในทุ่งนา  แต่ มาโนอาห ์สามี ของนางไม่ ได้  อยู ่ ด้วย 10 นางก็ ร ี
บวิง่ไปบอกสามี วา่ � ดู  เถิด  บุ รุษผู้ ท่ี ปรากฏแก่ ดิ ฉั นว ันน้ัน
ได้มาปรากฏแก่ ดิ ฉั นอ ีก� 11 มาโนอาห ์ก็  ลุ กขึ้นตามภรรยา
ไป เม่ือมาถึ งบ ุรุษผู้น้ันเขาจึงวา่ �ท่านเป็นบุรุษผู้ ท่ี  พู  ดก ับผู้
หญิงคนน้ี หรอื �  ผู้ น้ันตอบวา่ �เราเป็นผู้ น้ันแหละ � 12มาโน
อาห์จึงกล่าววา่ � บัดน้ี  ขอให ้ถ้อยคําของท่านเป็นความจรงิ
ข้าพเจ้าทัง้สองควรสัง่สอนเด็กคนน้ันอยา่งไร และข้าพเจ้า
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ทัง้สองควรกระทําต่อเขาอยา่งไร� 13 และทูตสวรรค์ของ
พระเยโฮวาห์บอกแก่มาโนอาห ์วา่ �บรรดาสิง่ท่ีเราได้บอก
แก่หญิงแล้ วน ้ันให้นางระวงัให ้ดี 14 อยา่ให้รบัประทานสิง่
ใดท่ี ได้ มาจากเถาองุน่ อยา่ให้นางด่ืมเหล้าองุน่หรอืเมรยั
อยา่รบัประทานของมลทิน  สิ ่งใดท่ีเราบัญชานางไว ้ให ้นาง
ปฏิบั ติ ตามทุกประการ� 15 มาโนอาห ์กล ่าวแก่ ทูตสวรรค์ 
ของพระเยโฮวาห ์วา่ �ขอท่านรออยู ่ก่อน ข้าพเจ้าทัง้สองจะ
ไปเตร ียมล ูกแพะตัวหน่ึงให ้ท่าน � 16  ทูตสวรรค์ ของพระเย
โฮวาห์บอกมาโนอาห ์วา่ �ถึงเจ้าจะให้เรารอ เราจะไม่รบั
ประทานอาหารของเจ้า  แต่ ถ้าเจ้าจะจัดเครือ่งเผาบู ชา  เจ้ 
าจงถวายแด่พระเยโฮวาห�์ เพราะวา่มาโนอาห ์ไม่ ทราบวา่
ท่านผูน้ั้นเป็นทูตสวรรค์ องค์  หน ึ่งของพระเยโฮวาห์ 17 มาโน
อาห์ถามทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห ์วา่ �ท่านชื่ออะไร เพื่อ
เม่ือเป็นจรงิตามถ้อยคําของท่าน เราจะได้ ใหเ้กียรติ  แก่  ท่าน 
� 18  ทูตสวรรค์ ของพระเยโฮวาห์บอกมาโนอาห ์วา่ �ถาม
ชื่อเราทําไม ชื่อของเราเป็ นที ่ซ่อนเรน้อยู�่ 19 มาโนอาห ์
ก็ เอาลูกแพะกับธญัญบูชามาถวายบูชาบนศิลาแด่พระเย
โฮวาห์ และทูตสวรรค์น้ันกระทําการมหศัจรรย์ มาโนอาห์
และภรรยาก็ มองดู 20 และอยู่มาเม่ือเปลวไฟจากแท่นบูชา
พลุ่งขึ้นไปสวรรค์  ทูตสวรรค์ ของพระเยโฮวาห ์ก็ ขึ้นไปตาม
เปลวไฟแหง่แท่นบู ชา ขณะเม่ือมาโนอาห์และภรรยาคอย
ดู อยู ่และเขาทัง้สองก็ซบหน้าลงถึ งด ิน 21  ทูตสวรรค์ ของ
พระเยโฮวาห ์ไม่ ปรากฏแก่มาโนอาห์หรอืแก่ภรรยาของเขา
อกีเลย  แล ้วมาโนอาห์จึงทราบวา่ผู้น้ันเป็นทูตสวรรค์ องค์  
หน ่ึงของพระเยโฮวาห์ 22 และมาโนอาห ์พู  ดก ับภรรยาของ
ตนวา่ �เราจะตายเป็นแน่ เพราะเราได้ เห ็นพระเจ้า� 23  
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แต่ ภรรยาบอกเขาวา่ �ถ้าพระเยโฮวาห์ทรงหมายจะฆ่าเรา
เสีย  พระองค์ คงจะไม่รบัเครือ่งเผาบูชาและธญัญบูชาจาก
มือของเรา หรอืทรงสําแดงสิง่ทัง้ปวงเหล่าน้ี แก่  เรา หรอื
ประกาศเรือ่งเชน่น้ี แก่  เรา � 24  ผู้ หญิงน้ั นก ็คลอดบุตรชาย
คนหน่ึงเรยีกชื่อวา่แซมสัน เด็กน้ั นก ็เติบโตขึ้น และพระเย
โฮวาห์ทรงอาํนวยพระพรแก่ เขา 25 และพระวญิญาณของ
พระเยโฮวาห ์ก็ ทรงเริม่เรา้ใจเขาท่ีค่ายดานระหวา่งโศราห์
กับเอชทาโอล

14
แซมสันหลงรกัหญิงสาวคนฟีลิสเตีย

1 แซมสันได้ลงไปยงัเมืองทิมนาห์ และได้ เห ็นผู้หญิงคน
ฟีลิสเตียคนหน่ึงท่ีเมืองทิมนาห์ 2  แล ้ วท ่านจึงขึ้นมาบอก
บิดามารดาของตนวา่ �ฉันเหน็ผู้หญิงคนฟีลิสเตียคนหน่ึง
ท่ีเมืองทิมนาห์ ฉะน้ันไปขอเขาให้เป็นภรรยาฉั นที � 3  แต่  
บิ ดาและมารดาของท่านกล่าวแก่ท่านวา่ � ไม่มี  ผู้ หญิงสัก
คนหน่ึงในท่ามกลางบุตรสาวแหง่ญาติ พี่ น้องของเจ้า หรอื
ในท่ามกลางชนชาติของเราหรอื  เจ้ าจึงไปรบัภรรยาจากคน
ฟีลิสเตียท่ี ไม่  เข้าสุหนัต �  แต่ แซมสันกล่าวแก่ บิ  ดาว ่า �ไป
ขอหญิงน้ันให้ฉั นที เพราะเธอเป็ นที ่พอใจฉันมาก� 4  บิ ดา
มารดาของท่านไม่ทราบวา่เรือ่งน้ีเป็นมาจากพระเยโฮวาห์
เพราะพระองค์ทรงหาชอ่งโอกาสท่ีจะต่อสู้คนฟีลิสเตีย ครัง้
น้ันคนฟีลิสเตี ยม ีอาํนาจเหนื ออ ิสราเอล

แซมสันฆ่าสิงโตด้วยมือเปล่า
5 ฝ่ายแซมสั นก ็ลงไปท่ีเมืองทิมนาห์กับบิดามารดาของ

ตน แซมสันมาถึงสวนองุน่ของทิมนาห์  ดู  เถิด  มี  สิ งโตหนุ่ม
ตัวหน่ึงคํารามเข้าใส่ ท่าน 6 พระวญิญาณของพระเยโฮวาห ์
ก็ ทรงสถิ ตก ับแซมสันอยา่งมาก ท่านจึงฉีกสิงโตออกอยา่ง
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คนฉี กล ูกแพะ  ทัง้ท่ี  ไม่มี อะไรในมือ  แต่ ท่านมิ ได้ บอกให ้บิ ดา
หรอืมารดาของท่านทราบวา่ท่านได้ทําอะไรไป 7 แซมสั นก ็
ลงไปพูดจากับหญิงคนน้ัน เธอเป็ นที ่พอใจแก่แซมสันมาก

แซมสันทายปรศินาคนฟีลิสเตีย
8 ต่อมาภายหลังแซมสั นก ็ กล ับไปเพื่อรบัเธอมา ท่าน

ก็แวะไปดูซากสิงโต และดู เถิด  มี ผึ้ง ฝูงหน่ึงทํารงัอยู่ ใน
ซากสิงโตน้ัน  มีน ้ําผึ้ งด ้วย 9 แซมสั นก ็ยื่ นม ือกวาดเอารวง
ผึ้งมาเดิ นร ับประทานไปพลาง จนมาถึ งบ ิดามารดา ท่าน
จึงแบ่งให ้บิ ดามารดารบัประทานด้วย  แต่ ท่านมิ ได้ บอกวา่
น้ําผึ้งน้ันมาจากซากสิงโต 10 ฝ่ายบิดาของท่านก็ลงไปหา
หญิงคนน้ัน และแซมสันจัดการเล้ียงท่ี น่ัน  ดังท่ี คนหนุ่มๆ
เขากระทํากัน 11 และต่อมาเม่ือประชาชนเหน็ท่านแล้ว จึง
นําเพื่อนสามสิบคนให้มาอยู ่ด้วย 12 แซมสันกล่าวแก่เขา
วา่ � ให ้ข้าพเจ้าทายปรศินาท่านสักข้อหน่ึงเถิด ถ้าทายได้
ก่อนจบการเล้ียงเจ็ดวนัน้ี เราจะใหเ้ส้ือป่านสามสิบชุด และ
เส้ือสามสิบชุดด้วย 13  แต่ ถ้าท่านทัง้หลายทายไม่ ได้ ท่าน
ต้องให้เส้ือป่านสามสิบชุ ดก ับเส้ือสามสิบชุดแก่ ข้าพเจ้า �
เขาก็ตอบท่านวา่ �ทายมาเถิดเราจะฟัง� 14 ฝ่ายแซมสัน
จึงกล่าวแก่เขาวา่ � มี ของกินได้ออกมาจากตัวผู้กินเขา  มี 
ของหวานออกมาจากตั วท ่ี แข็งแรง � ในสามวนัเขาก็ยงัแก้ 
ปร ิศนาน้ี ไม่ได้ 15 ต่อมาพอถึงว ันที ่ เจ ็ดเขาจึงไปออ้นวอน
ภรรยาของแซมสั นว ่า �จงลวงสามีของเจ้าให ้แก้  ปร ิศนาน้ี 
ให ้เราฟัง  มิ ฉะน้ันเราจะเอาไฟเผาเจ้ากับบ้านครอบครวับิดา
ของเจ้าเสีย  เจ้ าเชญิเรามาหวงัจะทําให้เรายากจนหรอื�
16 ภรรยาของแซมสันไปรอ้งไห้กับแซมสั นว ่า �เธอเกลียด
ฉัน เธอไม่รกัฉัน เธอทายปรศินาแก่ชาวเมืองของฉัน และ
เธอก็ ไม่  แก้  ปร ิศนาใหฉั้นฟัง� แซมสันจึงบอกวา่ � ดู  เถิด  พ่อ
แม่ ของฉัน ฉันยงัไม่บอกเลย จะบอกเธออยา่งไรได้� 17 เธอ
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รอ้งไห้กับแซมสันตลอดเจ็ดวนัซ่ึงเป็ นว ันเล้ียงกันน้ัน และ
ต่อมาในว ันที ่ เจ ็ดแซมสั นก ็ต้องแก้ ปร ิศนาให้เธอฟัง เพราะ
เธอกวนท่านมากนัก และนางก็บอกแก้ ปร ิศนาให้ชาวบ้าน
ของนาง 18 พอว ันที ่ เจ ็ ดก ่อนดวงอาทิตย์ตกชาวเมืองจึง
บอกแซมสั นว ่า � มี อะไรหวานกวา่น้ําผึ้ง  มี อะไรแข็งแรงกวา่
สิงโต� แซมสันจึงบอกเขาวา่ �ถ้าเจ้าไม่เอาแม่ววัของเรา
ชว่ยไถ  เจ้ าคงจะแก้ ปร ิศนาของเราไม่ ได้ �

แซมสันแก้แค้นใหค้นฟีลิสเตีย
19 และพระวญิญาณของพระเยโฮวาห ์ก็ ทรงสถิ ตก ับแซม

สันอยา่งมาก ท่านจึงลงไปท่ีอชัเคโลนฆ่าชาวเมืองน้ันเสีย
สามสิบคน รบิเอาข้าวของและมอบเส้ือให ้ผู้  ท่ี  แก้  ปรศินา  แล 
้วให ้กล ับไปบ้านของบิ ดาด ้วยความโกรธอยา่งมาก 20 ส่วน
ภรรยาของแซมสันน้ั นก ย็กให ้แก่ เพื่อนซ่ึงเป็นเพื่อนเจ้าบ่าว
น้ันเสีย

15
1 ครัน้ ล่วงมาหลายวนั ถึงฤดู เก ่ียวข้าวสาลี แซมสั นก ็

เอาลูกแพะตัวหน่ึงไปเยีย่มภรรยาพูดวา่ �ฉันจะเข้าไปหา
ภรรยาของฉั นที ่ในหอ้ง�  แต่ พ่อตาไม่ ยอมให ้ท่านเข้าไป
2 พ่อตาจึงวา่ �ข้าเข้าใจจรงิๆวา่เจ้าเกลียดชงันางเหลือเกิน
ข้าจึงยกนางให ้แก่ เพื่อนของเจ้าไป น้องสาวของนางก็สวย
กวา่นางมิ ใช ่ หรอื ขอจงร ับน ้องแทนพี่ เถิด �

แซมสันเผาฟ่อนข้าวของคนฟีลิสเตีย
3 แซมสันจึงพูดเรือ่งพวกเขาวา่ � คราวน้ี เราจะมีโทษ

น้อยกวา่คนฟีลิสเตีย  ถึงแม้ วา่เราจะทํารา้ยพวกเขาเสีย�
4 แซมสันจึงออกไปจับสุนัขจิง้จอกสามรอ้ยตัว ผูกหางติ 
ดก ันเป็นคู่ ๆ   แล ้วเอาคบเพลิงผูกติดไว้ระหวา่งหางทุกๆคู่
5 พอจุดคบเพลิงแล้ วก ็ปล่อยเข้าไปในนาของคนฟีลิสเตียท่ี
ข้าวยงัตัง้รวงอยู่ ไฟก็ ไหม้ ฟ่อนข้าว และข้าวท่ียงัตัง้รวงอยู ่
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น้ัน ทัง้สวนองุน่และต้นมะกอกเทศด้วย 6 คนฟีลิสเตียจึง
ถามวา่ �ใครทําอยา่งน้ี� เขาตอบวา่ �แซมสันบุตรเขยชาว
ทิมนาห์ เพราะวา่พ่อตาเอาภรรยาของแซมสันยกให้เพื่อน
เสีย� ชาวฟีลิสเตี ยก ็ขึ้นมาเผานางกับบิดาของนางเสียด้วย
ไฟ 7 แซมสันจึงบอกพวกเหล่าน้ั นว ่า �เม่ือเจ้าทัง้หลายทํา
อยา่งน้ี เราจะต้องแก้แค้นเจ้าก่อน  แล ้วเราจึงจะเลิก� 8  
แล ้วแซมสั นก ็ฟันคนเหล่าน้ันเสียแหลกทีเดียวจนเขาตาย
เสียเป็ นอ ันมาก  แล ้วแซมสั นก ็ เข ้าไปอาศัยอยู ่ท่ี ชอ่งศิลาเอ
ตาม 9 ฝ่ายคนฟีลิสเตี ยก ็ขึ้นไปตัง้ค่ายอยู่ในเขตยูดาห์ และ
กระจายกันเข้าโจมตีเมืองเลฮี 10 พวกคนยูดาห์จึงถามวา่
�ท่านทัง้หลายขึ้นมารบกับเราทําไม� พวกเหล่าน้ันตอบวา่
�เราขึ้นมามัดแซมสัน เพื่อจะได้กระทําแก่เขาอยา่งท่ีเขา
ได้กระทําแก่ เรา � 11 คนยูดาห์สามพันคนลงไปท่ีชอ่งศิลา
เอตาม และกล่าวแก่แซมสั นว ่า �ท่านไม่ทราบหรอืวา่คนฟี
ลิสเตียเป็นผู้ครอบครองเรา ท่านได้กระทําอะไรแก่เราเชน่
น้ี� แซมสันจึงตอบเขาวา่ �เขาได้กระทําแก่ข้าพเจ้าอยา่งไร
ข้าพเจ้าก็ต้องกระทําแก่เขาอยา่งน้ัน� 12 คนเหล่าน้ันจึงพู 
ดก ับแซมสั นว ่า �เราจะลงมามัดท่านเพื่อมอบท่านไวใ้นมือ
ของคนฟีลิสเตีย� แซมสันจึงบอกเขาวา่ �ขอปฏิญาณให ้
ซี วา่พวกท่านเองจะไม่ทํารา้ยข้าพเจ้า� 13 เขาทัง้หลายจึง
ตอบท่านวา่ �เราจะไม่ทํารา้ยท่าน เราจะมัดท่านมอบไวใ้น
มือของเขาเท่าน้ัน เราจะไม่ฆ่าท่านเสีย� เขาจึงเอาเชอืก
พวนใหม่สองเส้ นม ัดแซมสันไว้ และพาขึ้นมาจากศิ ลาน ัน้

แซมสันฆ่าคนฟีลิสเตียหน่ึงพันคน
14 เม่ือท่านมาถึงเลฮ ีแล ้วคนฟีลิสเตี ยก ็รอ้งอกึทึกมาพบ

ท่าน และพระวญิญาณของพระเยโฮวาห ์ก็ ทรงสถิ ตก ับแซม
สันอยา่งมาก เชอืกพวนท่ี ผูกแขนของท่านก็เป็นประดุจ
ป่านท่ี ไหม้  ไฟ เครือ่งจองจําน้ั นก ห็ลุดออกจากมือ 15 ท่านมา
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พบกระดูกขากรรไกรลาสดๆอนัหน่ึงจึงยื่ นม ือหยบิมา และ
ฆ่าคนเหล่าน้ันเสียหน่ึงพันคน 16 แซมสันกล่าววา่ �ด้วย
ขากรรไกรลา เป็นกองซ้อนกอง ด้วยขากรรไกรลา เราได้
ฆ่าคนหน่ึงพันเสีย� 17  อยู ่มาเม่ือท่านกล่าวเชน่น้ันแล้ วก ็
โยนกระดูกขากรรไกรลาทิง้ไป ท่านจึงเรยีกชื่อตําบลน้ั นว ่า
รามาทเลฮี 18 แซมสันกระหายน้ํามาก จึงรอ้งทุกข์ถึงพระ
เยโฮวาห ์วา่ �การชว่ยให้พ้ นอ ันยิง่ใหญ่ พระองค์ ประทานให้
สําเร ็จด ้วยมือผู้ รบัใช ้ของพระองค์  บัดน้ี ข้าพระองค์จะตาย
เพราะอดน้ําอยู ่แล้ว และตกอยู่ในมือของผู้ ไม่  เข ้าสุ หน ั ตม 
ิ ใช ่หรอืพระเจ้าข้า� 19 พระเจ้าจึงทรงเปิดชอ่งท่ีกระดูกขา
กรรไกรลาให้น้ําไหลออกมาจากท่ี น้ัน ท่านก็ ได้ ด่ืมและจิต
วญิญาณก็สดชื่นฟ้ืนขึ้ นอ ีก เพราะฉะน้ั นที ่ แห ่งน้ันท่านจึง
เรยีกชื่อวา่ เอนหกัโคร์  อยู ่ ท่ี เลฮจีนถึงทุกวนัน้ี 20 และท่านวิ
นิจฉั ยอ ิสราเอลในสมัยของคนฟีลิสเตียยี ่สิ บปี

16
1 แซมสันไปท่ีเมืองกาซาพบหญิงแพศยาคนหน่ึ งก ็ เข ้าไป

นอนด้วย 2  มี คนไปบอกชาวกาซาวา่ �แซมสันมาท่ี น่ี  แล้ว 
� เขาก็ล้อมท่ีน้ันไวแ้ละคอยซุ่ มท ่ี ประตู เมืองตลอดคืน เขา
ซุ่มเงยีบอยู่คืนยงัรุง่กล่าววา่ � ให ้เรารออยู่จนรุง่เชา้แล้ว
เราจะฆ่าเขาเสีย� 3  แต่ แซมสันนอนอยู่จนถึงเท่ียงคืน พอ
ถึงเท่ียงคืนท่านก็ ลุกขึ้น ยกประตูเมืองรวมทัง้เสาสองต้น  
พร ้อมทัง้ดาลประตู ใส่ บ่าแบกไปถึงยอดภูเขาซ่ึงอยู่ตรงหน้า
เมืองเฮโบรน

เดลิลาหล่์อลวงและจับแซมสัน
4  อยู ่มาภายหลัง แซมสันไปรกัผู้หญิงคนหน่ึงท่ีหุบเขา

เมือง โสเรก ชื่อ เดลิ ลาห์ 5  เจ้ า นาย ฟี ลิ ส เตี ยก ็ขึ้น ไป หา
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นางพู ดก ับนางวา่ �จงลวงเขาเพื่ อด ูวา่กําลังมหาศาลของ
เขาอยู ่ท่ีไหน ทําอยา่งไรเราจึงจะมีกําลังเหนือเขา เพื่อเรา
จะได้มัดเขาให ้หมดฤทธิ ์ เราทุกคนจะให้เงนิเจ้าคนละพัน
หน่ึงรอ้ยแผ่น� 6 เดลิลาห์จึงพู ดก ับแซมสั นว ่า �ขอบอก
ดิฉันหน่อยเถอะวา่ กําลังมหาศาลของเธออยู ่ท่ีไหน จะมัด
เธอไวอ้ยา่งไรเธอจึงจะหมดฤทธิ�์ 7 แซมสันจึงบอกนางวา่
�ถ้าเขามัดฉันด้วยสายธนูสดท่ียงัไม่ แห ้งเจ็ดเส้น ฉันจะ
ออ่นเพลีย เหมือนกับชายอื่นๆ� 8  แล ้วเจ้านายฟีลิสเตี ยก 
็เอาสายธนูสดท่ียงัไม่ แห ้งเจ็ดเส้นมาให ้นาง นางก็เอามา
มัดท่านไว้ 9 นางจัดคนให้ซุ่มอยู ่ท่ี หอ้งชัน้ในกับนาง นางก็
บอกท่านวา่ �แซมสันจ๋า คนฟีลิสเตียมาจับเธอแล้ว� แซม
สั นก ็ดึงสายธน ูท่ี มัดน้ันขาดเหมือนเชอืกป่านขาดเม่ือได้ กล 
ิน่ไฟ เรือ่งกําลังของท่านจึงยงัไม่ แจ้ง 10 เดลิลาห ์พู  ดก ับแซม
สั นว ่า � ดู  เถิด เธอหลอกฉัน และเธอมุสาต่อฉัน  บัดน้ี ขอบ
อกฉันหน่อยเถอะวา่ จะมัดเธออยา่งไรจึงจะอยู�่ 11 ท่านก็
ตอบนางวา่ �ถ้าเอาเชอืกใหม่ ท่ี ยงัไม่เคยใช้มามัดฉัน ฉั นก 
็จะออ่นกําลังเหมือนชายอื่น� 12 เดลิลาห์จึงเอาเชอืกใหม่
มัดท่านไว ้แล ้วบอกท่านวา่ �แซมสันจ๋า คนฟีลิสเตียมาจั 
บท ่านแล้ว� และคนซุ่มคอยอยู่ในหอ้งชัน้ใน  แต่ ท่านก็ดึง
เชอืกออกจากแขนเหมือนดึงเส้นด้าย 13 เดลิลาห ์พู  ดก ับ
แซมสั นว ่า �เธอหลอกฉันเรือ่ยมาจนถึงเดีย๋วน้ี เธอมุสา
ต่อฉัน บอกฉันเถอะวา่ จะมัดเธออยา่งไรจึงจะอยู�่ ท่าน
จึงบอกนางวา่ �ถ้าเธอเอาผมทัง้เจ็ดแหยมของฉันทอเข้ากั 
บด ้ายเส้นยนื กระทกด้วยฟืมให ้แน่น � 14 เดลิลาห์จึงเอา
ผมทัง้เจ็ดแหยมทอเข้ากั บด ้ายเส้นยนืกระทกด้วยฟืมให ้
แน่น  แล ้วนางบอกท่านวา่ �แซมสันจ๋า คนฟีลิสเตียมาจั 
บท ่านแล้ว� ท่านก็ต่ืนขึ้นดึงฟืม  หู กและด้ายเส้นยนืไปหมด
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15 นางจึงพู ดก ับแซมสั นว ่า �เธอพูดได้อยา่งไรวา่ �ฉั นร 
ักเธอ� เม่ือจิตใจของเธอไม่ ได้  อยู ่กับฉันเลย เธอหลอกฉัน
สามครัง้แล้ว และเธอมิ ได้ บอกฉันจรงิๆวา่กําลังมหาศาล
ของเธออยู ่ท่ีไหน � 16  อยู ่มาเม่ือนางพูดคาดคัน้ท่านวนัแล้ 
วว ันเล่า และชกัชวนท่านอยู ่ทุกวนั  จิ ตใจของแซมสั นก ็เบื่อ
แทบจะตาย 17 จึงบอกความจรงิในใจของท่านแก่นางจนสิ ้
นว ่า � มี ดโกนยงัไม่เคยถูกศีรษะของฉัน เพราะฉันเป็นพวก
นาศีร ์แด่ พระเจ้าตัง้แต่ อยู ่ในครรภ์ของมารดา ถ้าโกนผม
ฉันเสีย กําลั งก ็จะหมดไปจากฉัน ฉั นก ็จะออ่นเพลียเหมือน
ชายอื่น� 18 เม่ือเดลิลาห ์เห ็ นว ่าท่านบอกความจรงิในใจแก่
นางจนสิน้แล้ว นางจึงใช้คนไปเรยีกเจ้านายฟีลิสเตียว่า
�ขอจงขึ้นมาอกีครัง้เดียว เพราะเขาบอกความจรงิในใจแก่
ฉันจนสิน้แล้ว�  แล ้วเจ้านายฟีลิสเตี ยก ข็ึ้นมาหานางถือเงนิ
มาด้วย 19 นางก็ ให ้แซมสันนอนอยู่บนตักของนาง  แล ้วนา
งก็เรยีกชายคนหน่ึงให้มาโกนผมเจ็ดแหยมออกจากศีรษะ
ของท่าน นางก็ตัง้ต้นรบกวนแซมสัน กําลังของแซมสั นก ็
หมดไป 20 นางจึงบอกวา่ �แซมสันจ๋า คนฟีลิสเตียมาจั บท 
่านแล้ว� ท่านก็ต่ืนขึ้นจากหลับบอกวา่ �ฉันจะออกไปอยา่ง
ครั ้งก ่อนๆ และสลัดตัวให้หลุดไป� ท่านหาทราบไม่วา่พระ
เยโฮวาห ์ได้ ทรงละท่านไปเสียแล้ว 21 คนฟีลิสเตี ยก ็มาจั บท 
่านทะลวงตาของท่านเสีย นําท่านลงมาท่ีกาซา เอาตรวน
ทองสัมฤทธิ์ล่ามไว้ และให้ท่านโม่ แป ้งอยู ่ท่ี ในเรอืนจํา 22  
ตัง้แต่ โกนผมแล้ว ผมท่ีศีรษะของท่านก็ค่อยๆงอกขึ้นมา

แซมสั นม ีการชยัชนะตอนสิน้ชวีติ
23 ฝ่ายเจ้านายฟีลิสเตียประชุมกันเพื่อถวายเครือ่งสัตว

บู ชาย ่ิงใหญ่ แก่ พระดาโกนพระของเขาทัง้หลายและชื่นชม
ยนิดี เพราะเขากล่าววา่ �พระของเราได้มอบแซมสันศั ตรู 
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ของเราไว้ในมือเราแล้ว� 24 เม่ือประชาชนเหน็แซมสั นก ็
สรรเสรญิพระของตนวา่ �พระของเราได้มอบศั ตรู  ผู้ ทําลาย
แผ่นดินของเราไว้ในมือของเรา และเขาฆ่าพวกเราเสียเป็ 
นอ ันมาก� 25 ต่อมาเม่ือจิตใจของเขารา่เรงิเต็ มท ่ี แล้ว เขา
จึงพูดวา่ �จงเรยีกแซมสันมาเล่นตลกให้เราดู� เขาจึงไป
เรยีกแซมสันออกมาจากเรอืนจํา แซมสั นก ็มาเล่นตลกต่อ
หน้าเขา เขาพาท่านมายนือยูร่ะหวา่งเสา 26 แซมสันจึงบอก
เด็กท่ีจู งม ือตนมาวา่ �ขอพาฉันให้ไปคลําเสาท่ีรองรบัตึก
น้ี อยู ่ฉันจะได้พิงเสาน้ัน� 27  มี  ผู้ ชายและผู้หญิงอยู่เต็มตึก
น้ัน  เจ้ านายฟีลิสเตี ยก ็ อยู ่ ท่ี น่ันทัง้หมด นอกจากน้ันย ังม ี
ชายหญิงประมาณสามพันคนบนหลังคาตึก  ดู แซมสันเล่น
ตลก 28 ฝ่ายแซมสั นก ร็อ้งทูลต่อพระเยโฮวาห ์วา่ � โอ ข้าแต่ 
องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า ขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์ ขอ
ประทานกําลังแก่ข้าพระองค์ ครัง้น้ี  อ ีกครัง้เดียว  โอ ข้าแต่ 
พระเจ้า เพื่อในเวลาน้ีข้าพระองค์จะได้ แก้ แค้นคนฟีลิสเตีย
เพื่อตาทัง้สองข้างของข้าพระองค์� 29 แซมสั นก ็กอดเสา
กลางสองต้ นที ่รองรบัตึกน้ันไว้และพักพิงท่ีเสาน้ัน มือขวา
ยนัเสาต้นหน่ึง มือซ้ายยนัเสาอกีต้นหน่ึง 30 แซมสันกล่าว
วา่ � ขอให ้ข้าตายกับคนฟีลิสเตียเถิด�  แล้วก็  โน ้มตัวลงด้วย
กําลังทัง้สิน้ของตน  ตึ กน้ั นก ็พังทับเจ้านายและประชาชน
ทุกคนท่ี อยู ่ในน้ัน ดังน้ันคนท่ีท่านฆ่าตายเม่ือท่านตายน้ี ก็ 
มากกวา่คนท่ีท่านฆ่าตายเม่ือท่านย ังม ี ช ีวิตอยู่ 31  แล ้วพี่
น้องและบรรดาครอบครวับิดาของท่านก็ลงมารบัศพของ
ท่านและขึ้นไปฝังไว้ระหวา่งโศราห์กับเอชทาโอล ในท่ีฝัง
ศพของมาโนอาห ์บิ ดาของท่าน ท่านได้ วนิ ิจฉั ยอ ิสราเอลอยู ่
ย ี่ สิ บปี

17
 รู ปเคารพในเรอืนของมีคาห์
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1  มี ชายคนหน่ึงเป็นชาวแดนเทือกเขาเอฟราอมิ ชื่ อม ี
คาห์ 2 เขาพู ดก ับมารดาของเขาวา่ �เงนิหน่ึงพันหน่ึงรอ้ย
แผ่น ซ่ึ งม ีคนลักไปจากแม่และแม่ ก็ได้  สาปแชง่ และพูด
เข้าหู ฉันน้ัน  ดู  เถิด เงนิน้ันอยู ่ท่ี  ฉัน ฉันเอาไปเอง� มารดา
ของเขาจึงพูดวา่ �ขอพระเยโฮวาหท์รงอาํนวยพระพรใหลู้ก
ของแม่ เถิด � 3 เขาจึงนําเงนิพันหน่ึงรอ้ยแผ่นน้ันมาคืนให ้
แก่  มารดา และมารดาของเขาพูดวา่ �เงนิรายน้ี แม่  ได้ ถวาย
แล้วแด่พระเยโฮวาห์จากมือแม่เพื่อลูกให้ทําเป็ นร ูปแกะ
สลักและรูปหล่อ  บัดน้ี  แม่ จึงคืนให ้แก่  เจ้า � 4 เม่ื อม ีคาห์คืน
เงนิให ้แก่ มารดาแล้ว มารดาก็นําเงนิสองรอ้ยแผ่นมอบให้
กับชา่งเงนิ ทําเป็ นร ูปแกะสลักและรูปหล่อ  รู  ปน ้ันอยู่ใน
บ้านของมีคาห์ 5  มี คาห์คนน้ี มี เรอืนพระหลังหน่ึง เขาทํา
รูปเอโฟด และรูปพระ และแต่งตัง้ให ้บุ ตรชายคนหน่ึงของ
เขาเป็นปุโรหติ 6 ในสมัยน้ันยงัไม่ มี  กษัตรยิ ์ในอสิราเอล  ทุ 
กคนทําตามอะไรก็ ตามท่ี  ถู กต้องในสายตาของตนเอง 7  
มี ชายหนุ่มคนหน่ึงชาวบ้านเบธเลเฮมในยูดาห์ ครอบครวั
ยูดาห์ เป็นพวกเลวี อาศัยอยู ่ท่ี น่ัน 8 ชายน้ันเดินออกจา
กบ้านเบธเลเฮมในยูดาห์  เท ่ียวหาท่ีเพื่อพักอาศัย เม่ือเขา
เดินทางไป น้ั นก ็มาถึงแดนเทือกเขาเอฟราอมิถึ งบ ้านข
องมีคาห์ 9  มี คาห์จึงพู ดก ับเขาวา่ �ท่านมาจากไหน� เขา
ตอบวา่ �ข้าพเจ้าเป็นพวกเลวีชาวบ้านเบธเลเฮมในยูดาห์
ข้าพเจ้าเดินทางเท่ียวหา ท่ี พักอาศัย � 10  มี คาห์ จึงกล่าว
แก่เขาวา่ �จงอยู่กับข้าพเจ้าเถิด เป็นอยา่งบิดาและปุโรหติ
ของข้าพเจ้าก็ แล้วกัน ข้าพเจ้าจะจ่ายเงนิให ้ปี ละสิบเชเขล
 ให ้เครือ่งแต่งตัวสํารบัหน่ึง และอาหารรบัประทานด้วย�  
เลว ีคนน้ันจึงเข้าไป 11  เลว ีคนน้ั นก ็พอใจท่ีจะอยู่กับชายคน
น้ัน และชายหนุ่มคนน้ั นก ็เป็นเหมือนลูกของเขา 12  มี คาห ์ก็  
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แต่ งตัง้เลวคีนน้ันและชายหนุ่มคนน้ั นก ็เป็นปุโรหติของเขา
และอยู่ในบ้านของมีคาห์ 13  มี คาห ์กล่าววา่ � บัดน้ี ข้าพเจ้า
ทราบแล้ วว ่า พระเยโฮวาห์จะทรงให้ข้าพเจ้าอยูเ่ยน็เป็นสุข
เพราะวา่ข้าพเจ้ามี เลว ีคนหน่ึงเป็นปุโรหติ�

18
คนตระกูลดานเอาปุโรหติของมีคาหไ์ปโดยใช ้กําลัง 

1 ในสมัยน้ันไม่ มี  กษัตรยิ ์ในอสิราเอล และในสมัยน้ันคน
ตระกูลดานยงัเท่ียวหาท่ี ดิ  นอ ันจะเป็นมรดกของตนเพื่อ
จะได้ พักอาศัย เพราะจนบัดน้ันแล้วมรดกในหมู่คนตระกูล
อสิราเอลยงัไม่ตกแก่ เขา 2 ดังน้ันคนดานจึงส่งคนหา้คน
จากจํานวนทัง้หมดเป็นชายฉกรรจ์ในครอบครวัของตน มา
จากโศราห์และจากเอชทาโอล ไปสอดแนมดู แผ่ นดินและ
ตรวจดู แผ่ นดินน้ัน และเขาทัง้หลายพูดแก่เขาวา่ �จงไป
ตรวจดู แผ่ นดินน้ัน� เขาก็มาถึงแดนเทือกเขาเอฟราอมิ ย ั
งบ ้านของมีคาห์และอาศัยอยู ่ท่ี น่ัน 3 เม่ือเขาอยู ่ใกล้ บ้าน
ของมีคาห์ เขาก็จําเสียงเลว ีหน ุ่มคนน้ันได้ จึงแวะเข้าไป
ถามวา่ �ใครพาท่านมาท่ี น่ี ท่านทําอะไรในท่ี น้ี ท่านทํางาน
อะไรท่ี น่ี � 4 เขาตอบคนเหล่าน้ั นว ่า � มี คาห์ทําแก่ข้าพเจ้า
อยา่งน้ี อยา่งน้ี เขาจ้างข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงเป็นปุโรหติของ
เขา� 5 คนเหล่าน้ั นก ็ พู  ดก ับเขาวา่ � ได้ โปรดทูลถามพระเจ้า
ให ้หน ่อยเถิด เพื่อเราจะทราบวา่ทางท่ีเราจะออกเดินไปน้ี
จะสําเรจ็หรอืไม่� 6  ปุ โรห ิตน ้ันจึงตอบเขาทัง้หลายวา่ �จง
ไปเป็นสุขเถิด หนทางท่ีท่านไปจะอยูต่่อพระพักตรพ์ระเยโฮ
วาห�์ 7 ชายทัง้หา้คนก็จากไปถึงเมืองลาอชิ  เห ็นประชาชน
ท่ี อยู ่ ท่ี เมืองน้ัน  เห ็นชาวเมืองอยู ่อยา่งไร ้กังวลตามลักษณะ
คนไซดอน  อยา่งสงบ  ไม่ หวาดระแวงอะไร และในแผ่นดิน
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น้ันไม่ มี  ผู้ พิพากษาท่ีจะใหเ้ขาอบัอายในเรือ่งใดๆ เขาอยูห่า่ง
ไกลจากคนไซดอน  ไม่มี เรือ่งเก่ียวข้องกับคนอื่นเลย 8 เม่ือ
คนทัง้หา้กลับมาถึงญาติ พี่ น้องท่ีโศราห์และเอชทาโอล  
ญาติ  พี่ น้องจึงถามเขาวา่ � เจ้ าจะวา่อะไร� 9 เขาตอบวา่
�จงลุกขึ้น  ให ้เราไปรบกับเขาเถิด เพราะเราได้ เห ็นแผ่น
ดินน้ันแล้ว และดู เถิด เป็นแผ่นดินดี จรงิๆ ท่านทัง้หลาย
จะไม่ทําอะไรเลยหรอื อยา่ชกัชา้ท่ีจะไปกันและเข้ายดึครอง
แผ่นดินน้ัน 10 เม่ือท่านทัง้หลายไปแล้วจะพบประชาชนท่ี 
ไม่ หวาดระแวงอะไร เออแผ่นดิ นก ็ กวา้งขวาง พระเจ้าทรง
มอบไว้ในมือของท่านทัง้หลายแล้ว เป็นสถานท่ีซ่ึงไม่ขาด
สิง่ใดท่ี มี ในโลก� 11 คนครอบครวัดานหกรอ้ยคนสรรพด้วย
เครือ่งอาวุธทําสงครามยกทัพออกจากโศราห์และเอชทา
โอล 12 เขาทัง้หลายยกขึ้นไปตัง้ค่ายอยู ่ท่ี คีริยาทเยอารมิ
ในยูดาห์  เพราะเหตุน้ี เขาจึงเรยีกท่ีน่ั นว ่า มาหะเนห ์ดาน 
จนถึงทุกวนัน้ี  ดู  เถิด เมืองน้ี อยู ่ด้านหลังคีริยาทเยอารมิ
13 เขาก็ผ่านจากท่ี น่ันไปยงัแดนเทือกเขาเอฟราอมิมาถึ 
งบ ้านของมีคาห์ 14  แล ้วชายทัง้หา้คนท่ีไปสอดแนมดูเมือง
ลาอ ิชก ็บอกแก่ พี่ น้องของตนวา่ �ท่านทราบไหมวา่ในบ้าน
เหล่าน้ี มี  รู ปเอโฟด  รู ปพระ  รูปแกะสลัก และรูปหล่อ ฉะน้ัน
บัดน้ีขอใครค่รวญวา่ท่านทัง้หลายจะทําประการใด� 15 เขา
ทัง้หลายก็แวะเข้าบ้านของเลว ีหน ุ่มคนน้ัน คือท่ีบ้านของ
มีคาห์ถามดู ทุกข์ สุขของเขา 16 ฝ่ายคนดานทัง้หกรอ้ยคน
ถืออาวุธทําสงคราม ยนือยู ่ท่ี ทางเข้าประตู รัว้ 17 ชายทัง้
หา้คนท่ีออกไปสอดแนมดูบ้านเมืองก็เดินเข้าไปนําเอารูป
แกะสลัก  รู ปเอโฟด  รู ปพระ และรูปหล่อไป ฝ่ายปุโรห ิตก 
็ยนือยู ่ท่ี ทางเข้าประตูรั ้วก ับทหารถืออาวุธทําสงครามหก
รอ้ยคนน้ัน 18 เม่ือคนเหล่าน้ี เข ้าไปในบ้านของมีคาห์ นํา
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เอารูปแกะสลัก  รู ปเอโฟด  รู ปพระ และรูปหล่อน้ัน  ปุ โรหติ
ถามเขาวา่ �น่ันท่านทําอะไร� 19 คนเหล่าน้ันจึงตอบเขา
วา่ � เงยีบๆ  ไว ้เอามือปิดปากเสีย  มาก ับเราเถิด มาเป็น
บิดาและปุโรหติของเรา จะเป็นปุโรหติในบ้านของชายคน
เดี ยวด ีหรอืวา่จะเป็นปุโรหติของตระกูลหน่ึงและครอบครวั
หน่ึงในอสิราเอลดี� 20 ใจของปุโรห ิตก ็ ยนิดี เขาจึงเอารูป
เอโฟด  รู ปพระ และรูปแกะสลัก เดินไปในหมู่ ประชาชน 21  
แล ้วเขาก็ กล ับออกเดินไปให ้เด็ก ทัง้ฝูงสัตว์และข้าวของ
เดินไปข้างหน้า 22 เม่ือไปหา่งจากบ้านมีคาห ์แล้ว  คนที ่ อยู ่ใน
บ้านใกล้เคียงกับบ้านของมีคาห ์ก็ รว่มติดตามไปทันคนดาน
เข้า 23 จึงตะโกนเรยีกคนดาน เขาก็หนักลับมาพู ดก ับมีคาห ์
วา่ �เป็นอะไรเล่า  เจ้ าจึงยกคนมามากมายอยา่งน้ี� 24 เขา
ตอบวา่ �ท่านทัง้หลายนําพระของข้าพเจ้าซ่ึงข้าพเจ้าสรา้ง
ขึ้นและนําปุโรหติออกมาเสีย ข้าพเจ้าจะมีอะไรเหลืออยู ่เล่า 
ท่านทัง้หลายยงัจะมาถามข้าพเจ้าอ ีกวา่ �เป็นอะไรเล่า� �
25 คนดานจึงตอบเขาวา่ �อยา่ใหเ้ราได้ยนิเสียงของเจ้าเลย
 เกล ือกวา่คนขี้โมโหจะเล่นงานเจ้าเข้า  เจ้ าและครอบครวั
ของเจ้าก็จะเสียชีวติเปล่าๆ� 26 ฝ่ายคนดานก็เดินต่อไป
เม่ื อม ีคาห ์เห ็ นว ่าเขาเหล่าน้ั นม ีกําลังมากกวา่ จึงหนักลับ
เดินทางไปบ้านของตน 27 คนดานนําเอาสิง่ท่ี มี คาห์สรา้ง
ขึ้น และนําปุโรหติซ่ึงเป็นของเขามาด้วย  ก็ เดินทางมาถึงลา
อชิ มาถึงประชาชนท่ี อยู ่อยา่งสงบและไม่หวาดระแวงอะไร
จึงประหารคนเหล่าน้ันด้วยคมดาบและเอาไฟเผาเมืองเสีย
28  ไม่มี  ผู้ ใดมาชว่ยเหลือ เพราะเขาอยู่ไกลจากเมืองไซดอน
และไม่ ได้ ทําการเก่ียวข้องกับคนอื่น  อยู ่ในหุบเขาซ่ึงอยู ่ใกล้ 
กับเมืองเบธเรโหบ คนเหล่าน้ั นก ็สรา้งเมืองขึ้น และอาศัย
อยู ่ท่ีน่ัน 29 เขาตัง้ชื่อเมืองน้ั นว ่าดาน ตามชื่อดานบรรพบุรุษ
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ของเขา  ผู้ ซ่ึงเกิ ดก ับอสิราเอล  แต่ ตอนแรกเมืองน้ันชื่อวา่ลา
อชิ

คนตระกูลดานไหว ้รู ปเคารพ
30 คนดานก็ตัง้ รูปแกะสลักไว้ ส่วนโยนาธานบุตรชาย

เกอร ์โชน  บุ ตรชายของมนัสเสห์ ทัง้ ท่านและบรรดาบุตร
ชายของเขาก็เป็นปุโรหติให ้แก่ คนตระกูลดานจนถึงสมัยท่ี 
แผ่ นดินตกไปเป็นเชลย 31 เขาได้ตัง้รูปแกะสลักซ่ึ งม ีคาห ์
ได้ ทําไว้น้ันขึ้นนานตลอดเวลาท่ีพระนิเวศของพระเจ้าอยู ่ท่ี  
ช ีโลห์

19
ภรรยาน้อยของคนเลวคีนหน่ึงถูกฆ่า

1  อยู ่มาในสมัยน้ัน เม่ือไม่ มี  กษัตรยิ ์ในอสิราเอล  มี  คนเลว 
ีคนหน่ึงอาศัยอยู ่ท่ี แดนเทือกเขาเอฟราอมิ แถบท่ีไกลออก
ไปโน้น เขาได้หญิงคนหน่ึงจากเบธเลเฮมในยูดาห์มาเป็น
ภรรยาน้อย 2 ภรรยาน้อยน้ันเล่นชู้จึงทิง้สามี เสียกล ับไปอยู่
บ้านบิดาของนางท่ีเบธเลเฮมในยูดาห์  อยู ่ ท่ี น่ันสักส่ี เดือน 3  
สามี ของนางก็ ลุ กขึ้นไปตามนาง เพื่อไปพู ดก ับนางด้วยจิต
เมตตาและจะพานางกลับ เขาพาคนใช้คนหน่ึงและลาคู่ หน 
ึ่งไปด้วย นางพาเขาเข้าในบ้านบิดาของนาง เม่ื อบ ิดาของผู้
หญิงเหน็เข้าก็ มีความยนิดี ต้อนรบัเขา 4 พ่อตาของเขาคื อบ 
ิดาของผู้หญิงหน่วงเหน่ียวเขา และเขาพักอยู่ด้วยสามวนั
เขาก็กินและด่ืม และพักนอนอยู ่ท่ีน่ัน 5  อยู ่มาถึงว ันที ่ สี ่เขา
ทัง้หลายก็ต่ืนขึ้นแต่ เชา้มืด และคนน้ันลุกขึ้นจะออกเดิน  
แต่ พ่อของผูห้ญิงพู ดก ับบุตรเขยของเขาวา่ �จงรบัประทาน
อาหารอกีสักหน่อยหน่ึงให้ชื่นใจแล้วภายหลังจึงค่อยออก
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เดิน� 6 ชายสองคนน้ั นก ็น่ังลงรบัประทานและด่ื มด ้วยกัน
และบิดาของผู้หญิ งก ็บอกชายน้ั นว ่า �จงค้างอกีสั กค ืนเถิด
กระทําจิตใจให ้เบิกบาน � 7 เม่ือชายคนน้ันลุกขึ้นจะออกเดิน
พ่อตาก็ชกัชวนไว้ จนเขาต้องพักอยู ่ท่ี น่ั นอ ีก 8 ในว ันที ่หา้
เขาก็ต่ืนแต่ เชา้ตรู ่เพื่อจะออกเดินทางไป  บิ ดาของหญิงน้ัน
พูดวา่ � ขอให ้ชื่นใจเถิด� เขาทัง้สองก็ อยู ่จนเวลาบ่ายรบั
ประทานอยู่ด้วยกั นอ ีก 9 เม่ือชายคนน้ันและภรรยาน้อยกับ
คนใช ้ลุ กขึ้นจะออกเดิน พ่อตาของเขาคื อบ ิดาของผู้หญิ งก 
บ็อกเขาวา่ � ดู  เถิด  น่ี  ก็ บ่ายใกล้ค่ําแล้ว ขอค้างอยู ่อ ี กค ืนหน่ึง
เถิด  ดู  เถิด จะสิ ้นว ันอยู ่แล้ว พักนอนท่ี น่ี  เถิด เพื่อใจของเจ้า
จะเบิกบาน  พรุง่น้ี เชา้ขอเจ้าต่ืนแต่เชา้เพื่อออกเดินทาง  เจ้ 
าจะได้ไปบ้าน� 10  แต่ ชายคนน้ันไม่ยอมค้างอ ีกค ืนหน่ึง เขา
จึงลุกขึ้นออกเดินทางไปจนถึงตรงข้ามกับเมืองเยบุส คือ
เยรูซาเล็ม เขามีลาสองตั วท ี่ มี  อาน และภรรยาน้อยก็ไปด้วย
11 เม่ือเขามาใกล้เมืองเยบุสก็บ่ายมากแล้ว  คนใช ้จึงเรยีน
นายของเขาวา่ �มาเถิด  ให ้เราแวะเข้าไปพักในเมืองของคน
เยบุสเถิด ค้างคืนอยู่ในเมืองน้ี แหละ � 12 นายของเขาตอบ
วา่ �เราจะไม่แวะเข้าไปในเมืองของคนต่างด้าว  ผู้  ท่ี  ไม่ใช ่
คนอสิราเอล เราจะผ่านไปถึงเมืองกิเบอาห�์ 13 เขาจึงบอก
คนใช ้วา่ �มาเถิด  ให ้เราเข้าไปใกล้ ท่ี  เหล่าน้ี  แหง่หน ่ึง และ
ค้างอยู ่ท่ี กิเบอาห์หรอืท่ีรามาห�์ 14 เขาจึงเดินทางผ่านไป
เม่ือเขามาใกล้กิเบอาหซ่ึ์งเป็นของคนเบนยามินดวงอาทิตย ์
ก็ ตกแล้ว 15 เขาจึงแวะเข้าไปจะค้างคื นที ่เมืองกิเบอาห์ เขา
ก็แวะเข้าไปน่ังอยู ่ท่ี ถนนในเมืองน้ัน เพราะไม่ มี ใครเชญิให้
เขาเข้าไปค้างในบ้าน 16  ดู  เถิด  มี ชายแก่คนหน่ึงเข้ามาเม่ือ
เลิกจากงานนาเป็นเวลาเยน็แล้ว เขาเป็นชาวแดนเทือกเขา
เอฟราอมิมาอาศัยอยู่ในเมืองกิเบอาห์  แต่ ชาวเมืองน้ันเป็น
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คนเบนยามิน 17 เม่ือเขาเงยหน้าขึ้นเหน็ผู้เดินทางคนน้ัน
น่ังอยู ่ท่ี ถนนในเมือง ชายแก่คนน้ั นก ็ถามวา่ �ท่านจะไป
ไหนและมาจากไหน� 18 ชายคนน้ันจึงตอบเขาวา่ �เราเดิน
ทางจากเบธเลเฮมในยูดาห์ จะไปท่ีแดนเทือกเขาเอฟรา
อมิแถบท่ีไกลออกไปโน้นซ่ึงข้าพเจ้ามาจากท่ี น่ัน ข้าพเจ้า
ไปเบธเลเฮมในยูดาห ์มา และข้าพเจ้าจะกลับไปพระนิเวศ
พระเยโฮวาห์  ไม่มี ใครเชญิข้าพเจ้าเข้าไปพักในบ้าน 19 ฟาง
และอาหารท่ีจะเล้ียงลา พวกเราก็ มี  พร ้อมแล้ว ทัง้อาหาร
และน้ําองุ ่นที ่เล้ียงตนทัง้เล้ียงหญิงคนน้ี และชายหนุ่ มท ่ี 
อยู ่กับพวกผู้ รบัใช ้ของท่านก็ มี  อยู ่ แล้ว  ไม่ ขาดสิง่ใดเลย�
20 ชายแก่คนน้ันจึงพูดวา่ �ขอท่านเป็นสุขสบายเถิด ถ้า
ท่านขาดสิง่ใด ข้าพเจ้าขอเป็นธุระทัง้สิน้ ขอแต่อยา่นอนท่ี
ถนนน้ี เลย � 21 เขาจึงพาชายคนน้ันเข้าไปในบ้าน เอาอาหาร
ให ้ลา ต่างก็ล้างเท้าของตน และรบัประทานอาหารและด่ืม
22 เม่ือเขากําลังทําให ้จิ ตใจเบิกบาน  ดู  เถิด ชาวเมืองน้ั นที ่
เป็นคนอนัธพาลมาล้อมเรอืนไว้  ทุ บประตู รอ้งบอกชายแก่ 
ผู้ เป็นเจ้าของบ้านวา่ �ส่งชายท่ี เข ้ามาอยู่ในบ้านของแกมา
ใหเ้ราสังวาส� 23 ชายผู้เป็นเจ้าของบ้านก็ออกไปพู ดก ับเขา
วา่ �อยา่เลย  พี่ น้องของข้าพเจ้า ขออยา่กระทําการรา้ยเชน่
น้ี เลย เม่ือชายคนน้ีมาอาศัยบ้านของข้าพเจ้าแล้ว ขออยา่
กระทําสิง่ท่ี โง ่เขลาน้ี เลย 24  ดู  เถิด  น่ี  มี ลูกสาวพรหมจารี
คนหน่ึงและเมียน้อยของเขา ข้าพเจ้าจะพาออกมาให้ท่าน
เดีย๋วน้ี จงกระทําหยามเกียรติหรอืทําอะไรแก่พวกเขาตาม
ชอบใจเถิด  แต่ ขออยา่ทําลามกกับชายคนน้ี เลย � 25  แต่ คน
เหล่าน้ันไม่ยอมฟังเสียง ชายคนน้ันจึงฉวยภรรยาน้อยของ
ตนผลักนางออกไปให ้เขา เขาก็ สมสู่ ทําทารุณตลอดคืนจน
รุง่เชา้ พอรุง่สางๆ เขาทัง้หลายก็ปล่อยนางไป 26 พอแจ้ง
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ผู้หญิงน้ั นก ็ กล ับมาล้มลงท่ี ประตู บ้านซ่ึงนายของตนพัก
อยู่ จนสวา่งดี 27 รุง่เชา้นายของนางก็ ลุ กขึ้นเม่ือเปิดประตู 
บ้าน จะออกเดินทาง  ดู  เถิด  ผู้ หญิงซ่ึงเป็นภรรยาน้อยของ
เขาก็นอนอยู ่ท่ี  ประตู  บ้าน มือเหยยีดออกไปถึงธรณี ประตู 
28 เขาจึงบอกนางวา่ � ลุ กขึ้นไปกันเถิด�  แต่  ก็  ไม่มี  คําตอบ 
เขาจึงเอานางขึ้นหลังลา ชายน้ั นก ็ ลุ กขึ้นเดินทางไปบ้าน
ของตน 29 เม่ือถึ งบ ้านแล้ว  ก็ เอามีดฟันศพภรรยาน้อยออก
เป็นท่อนๆพรอ้มกับกระดูก  สิ บสองท่อนด้วยกันส่งไปทัว่
เขตแดนอสิราเอล 30  ทุ กคนท่ี เห ็ นก ็ พูดวา่ �เรือ่งอยา่งน้ี 
ไม่มี ใครเคยเหน็ตัง้แต่ สม ัยคนอสิราเอลยกออกจากแผ่นดิ 
นอ ียปิต์จนถึงวนัน้ี จงตรกึตรองปรกึษากันดู  แล้วก็ วา่กันไป
เถิด�

20
คนอสิราเอลทัง้หมดสู้รบกับคนตระกูลเบนยามิน

1 คน อสิราเอล ทัง้หมด ตัง้แต่ ดาน ถึง เบ เอ อรเ์ช บา ทัง้
แผ่นดิ นก ิเลอาดก็ ออกมา ชุ มน ุมชนน้ันได้ประชุมกันเป็นใจ
เดียวกันต่อพระเยโฮวาห ์ท่ี เมืองมิสปาห์ 2 หวัหน้าประชาชน
ทัง้สิน้คือของตระกูลคนอสิราเอลทัง้หมด  เข ้ามาปรากฏตัว
ในท่ีประชุมแหง่ประชาชนของพระเจ้า  มี ทหารราบถือดาบ
ส่ีแสนคน 3 (ครัง้ น้ันคนเบนยามินได้ย ินว ่าคนอสิราเอล
ได้ขึ้นไปย ังม ิสปาห�์ ประชาชนอสิราเอลกล่าววา่ �ขอบอก
เรามาวา่ เรือ่งชัว่รา้ยน้ี เก ิดขึ้นมาอยา่งไรกัน� 4  คนเลว ีซ่ึง
เป็นสามีของหญิงผู้ ท่ี  ถู กฆ่าน้ันกล่าวตอบวา่ �ข้าพเจ้าและ
ภรรยาน้อยของข้าพเจ้ามาถึงเมืองกิเบอาห์ซ่ึงเป็นของคน
เบนยามิน เพื่อจะค้างคื นที ่ น่ัน 5 เวลากลางคืนผู้ชายในเมือ
งกิเบอาห ์ก็  ลุ กขึ้นล้อมบ้านท่ีข้าพเจ้าพักอยู่ เขาหมายจะ
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ฆ่าข้าพเจ้าเสีย เขาข่มขืนภรรยาน้อยของข้าพเจ้าจนตาย
6 ข้าพเจ้าจึงนําศพภรรยาน้อยของข้าพเจ้ามาฟันออกเป็น
ท่อนๆ ส่งไปทัว่ประเทศท่ีเป็นมรดกของอสิราเอล เพราะ
พวกเขาได้กระทําการลามกและความโง่เขลาในอสิราเอล
7  ดู  เถิด ท่านผู้เป็นคนอสิราเอลทัง้หลาย จงให้คําปรกึษา
และความเหน็  ณ  ท่ี น่ี  เถิด � 8 ประชาชนทุกคนก็ ลุ กขึ้น
กล่าวเป็นใจเดียวกั นว ่า �พวกเราจะไม่ กล ับไปเต็นท์ของ
เรา เราจะไม่ กล ับไปเรอืนของเรา 9  แต่  บัดน้ี เราจะกระทํากั 
บก ิเบอาห ์ดังน้ี เราจะจับสลากยกขึ้นไปสู้รบกับเขา 10 เรา
จะเลือกคนอสิราเอลทุกตระกูลคัดเอารอ้ยละสิบคน พันละ
รอ้ย หม่ืนละพัน  ให ้ไปหาเสบียงอาหารมาให ้ประชาชน เพื่อ
เขาทัง้หลายจะตอบสนองบรรดาความโง่เขลาซ่ึงพวกกิเบ
อาห์กระทําขึ้นในอสิราเอล เม่ือเขาทัง้หลายมาถึงเมืองกิเบ
อาห์ของคนเบนยามิน� 11 คนอสิราเอลทัง้ปวงก็รว่มยกไป
สู้เมืองน้ันเป็นพรรคพวกใจเดียวกัน 12 ตระกูลคนอสิราเอล
ก็ส่งคนไปทัว่ตระกูลคนเบนยามินบอกวา่ �ทําไมการชัว่ชา้
น้ีจึงเกิดขึ้นมาได้ในหมู่พวกท่าน 13  เหตุ ฉะน้ันบัดน้ีจงมอบ
ชายคนอนัธพาลในเมืองกิเบอาห์มาให้เราประหารชวีติเสีย
จะได้กําจัดความชัว่เสียจากคนอสิราเอล�  แต่ คนเบนยา
มินไม่ยอมฟังเสียงคนอสิราเอลพี่น้องของตน 14 คนเบนยา
มิ นก ็ออกมาจากบรรดาหวัเมืองเข้าไปสู่กิเบอาห ์พร ้อมกัน
เพื่อยกออกไปกระทําสงครามกับคนอสิราเอล 15 คราวน้ัน
คนเบนยามินรวมจํานวนทหารถือดาบออกจากบรรดาหวั
เมืองได้สองหม่ืนหกพันคน นอกจากชาวเมืองกิเบอาห์ ซ่ึง
นับทหารท่ีคัดเลือกแล้วได้ เจ ็ดรอ้ยคน 16 ในจํานวนทัง้หมด
น้ี มี  คนที ่คัดเลือกแล้วเจ็ดรอ้ยคนถนั ดม ือซ้ายทุกคนเอา
สลิง เหวีย่ง ก้อนหนิ ให ้ถู ก เส้นผมได้ ไม่ ผิด เลย 17 จํานวน
คนอสิราเอลท่ีถือดาบ  ไม่ นับคนเบนยามิน  ได้  สี ่แสนคน  
เหล่าน้ี เป็นทหารทุกคน 18 คนอสิราเอลก็ ลุ กขึ้นไปยงัพระ
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นิเวศของพระเจ้า และทูลถามพระเจ้าวา่ � ผู้ ใดในพวกข้า
พระองค์ ท่ี จะขึ้นไปสู้รบกับคนเบนยามิ นก ่อน� พระเยโฮ
วาหต์ร ัสว ่า � ให ้ ยู ดาห์ขึ้นไปก่อน� 19 รุง่เชา้คนอสิราเอล
ก็ ลุ กขึ้นตัง้ค่ายต่อสู้เมืองกิเบอาห์ 20 คนอสิราเอลออกไป
สู้รบกับคนเบนยามิน และคนอสิราเอลได้วางพลเรยีงราย
ต่อสู้เขาท่ีเมืองกิเบอาห์ 21 ในวนัน้ันคนเบนยามินออกมา
จากเมืองกิเบอาห์ ฆ่าฟันคนอสิราเอล ล้มตายสองหม่ืนสอง
พันคน 22  แต่ ประชาชนคือผู้ชายชาวอสิราเอลยงัหนนุใจกัน
และวางพลเรยีงรายอกีครัง้ ในท่ี ซ่ึงเขาวางพลในวนัแรก
23 (และคนอสิราเอลก็ขึ้นไปรอ้งไห้ครํา่ครวญต่อพระพักตร์
พระเยโฮวาห์จนถึงเวลาเยน็ เขาทัง้หลายทูลถามพระเยโฮ
วาห ์วา่ �สมควรท่ีข้าพระองค์ จะเข้ าประชดิรบกับคนเบน
ยามินพี่ น้องของข้าพระองค์ อ ีกหรอืไม่� พระเยโฮวาหต์ร ั
สว ่า �ไปสู้เขาเถิด�) 24 คนอสิราเอลจึงยกเข้าประชดิคน
เบนยามินในว ันที ่ สอง 25 และในว ันที ่สองน้ันเบนยามิ นก ็
ยกออกไปจากกิเบอาห์ ฆ่าฟันคนอสิราเอลล้มตายอกีหน่ึง
หม่ืนแปดพันคน  ทุ กคนเป็นทหารถือดาบ 26  แล ้วบรรดา
คน อสิราเอล คือ กองทัพ ทัง้หมด ได้ ขึ้น ไป ท่ี พระ นิเวศ ของ
พระเจ้าและรอ้งไห ้ครํา่ครวญ เขาน่ังเฝ้าพระเยโฮวาห์  ณ  
ท่ีน่ัน และอดอาหารจนเวลาเยน็ ถวายเครือ่งเผาบูชาและ
สันติบู ชาต ่อพระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ 27 คนอสิราเอลจึงทูล
ถามพระเยโฮวาห์ (เพราะในสมัยน้ัน  ห ีบพันธสัญญาของ
พระเจ้าอยู ่ท่ีน่ัน 28 และฟีเนห ัสบ ุตรชายเอเลอาซาร์  ผู้ เป็น
บุตรชายอาโรน  ก็  ปรนนิบัติ  อยู ่ หน ้าห ีบน ้ันในสมัยน้ัน� เขา
ทูลถามวา่ �สมควรท่ีข้าพระองค์จะยงัยกไปสู้รบกับเบน
ยามินพี่ น้องของข้าพระองค์ อ ีกครัง้หน่ึง หรอืควรจะหยุด
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เสีย� และพระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �จงยกขึ้นไปเถิด เพราะวา่
พรุง่น้ีเราจะมอบเขาไว้ในมือของเจ้า� 29  ดังน้ัน อสิราเอล
จึงซุ่มคนไว้รอบเมืองกิเบอาห์ 30 และประชาชนอสิราเอล
ก็ขึ้นไปสู้รบกับคนเบนยามินในว ันที ่ สาม และวางพลเรยีง
รายต่อสู้เมืองกิเบอาห์อยา่งคราวก่อน 31 คนเบนยามิ นก ็
ยกออกมาสู้รบกับประชาชน  ถู กลวงให้หา่งออกไปจากตัว
เมือง เขา ก็ เริม่ ฆ่า ฟันประชาชนอยา่งคราว ก่อน คือตาม
ถนนซ่ึงสายหน่ึงไปยงัพระนิเวศของพระเจ้า  อ ีกสายหน่ึง
ไปกิเบอาห์ และท่ีกลางทุ่งแจ้ง อสิราเอลล้มตายประมาณ
สามสิบคน 32 คนเบนยามินกล่าวกั นว ่า �เขาแพ้เราอยา่ง
คราวก่อน�  แต่ คนอสิราเอลวา่ � ให ้เราถอย นําเขาออก
หา่งจากเมืองไปถึงถนนหลวง� 33 คนอสิราเอลทัง้หมดก็ ลุ 
กออกจากท่ีของตนเรยีงรายเข้าไปท่ีบาอลัทามาร์ ส่วนคน
อสิราเอลท่ีคอยซุ่มอยู ่ก็ ออกจากท่ีของตนคือออกจากทุ่ง
หญ้าแหง่เมืองกิเบอาห์ 34จากบรรดาคนอสิราเอลมีทหารท่ี
คัดเลือกแล้วหน่ึงหม่ืนคนรุกเข้าเมืองกิเบอาห์ การสงคราม
กําลังทรหด คนเบนยามินไม่ทราบวา่เหตุรา้ยกําลังมาใกล้
ตนแล้ว 35 พระเยโฮวาห์ทรงให้คนเบนยามินพ่ายแพ้คน
อสิราเอล ในวนัน้ันคนอสิราเอลทําลายคนเบนยามินเสีย
สองหม่ืนหา้พันหน่ึงรอ้ยคน  ทุ กคนเหล่าน้ีเป็นทหารถือดาบ
36 ดังน้ันคนเบนยามินจึงเห ็นว ่าเขาแพ้ แล้ว คนอสิราเอลทํา
เป็นล่าถอยต่อเบนยามิน เพราะเขาวางใจคนท่ีเขาใหซุ่้มอยู่
รอบเมืองกิเบอาห์ 37  คนที ่ซุ่มอยู ่ก็  ร ีบรุกเข้าไปในเมืองกิเบ
อาห์ ทหารท่ีซุ่มอยู่น้ั นก ็รุกออกมาประหารเมืองทัง้หมดน้ัน
เสียด้วยคมดาบ 38 คนอสิราเอลและคนท่ีซุ่มซ่อนอยู่นัดให ้
อาณัติ สัญญาณวา่ ถ้าเหน็ควนักลุ่มใหญ่ พลุ ่งขึ้นมาจากใน
เมือง 39  ก็  ให ้คนอสิราเอลหนักลับเข้ามารบ ฝ่ายเบนยามิน
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ได้เริม่ฆ่าคนอสิราเอลได้สักสามสิบคนก็ พูดวา่ �เขาต้อง
ล้มตายต่อหน้าเราอยา่งคราวก่อนแน่ แล้ว � 40  แต่  อาณัติ 
สัญญาณเป็นควนัไฟลุกพลุ่งขึ้นมาจากในเมือง คนเบนยา
มิ นก ็เหลียวหลังมาดู  ดู  เถิด ทัง้ เมืองก็ มี ควนัพลุ่งขึ้น ถึง
ท้องฟ้า 41 คนอสิราเอลก็ หนักลับ คนเบนยามิ นก ็ ท้อแท้ 
เพราะเขาเห ็นว ่าเหตุรา้ยมาใกล้เขาแล้ว 42 เขาจึงหนัหลัง
ให้คนอสิราเอลหนี เข ้าไปทางถิน่ ทุ รก ันดาร  แต่ สงคราม
ติดตามเขาไปอยา่งหนัก  คนที ่ออกมาจากเมืองก็ทําลายเขา
ท่ี อยู ่ ท่ามกลาง 43 เขาทัง้หลายล้อมคนเบนยามิน และขับ
ไล่เขาไปและชนะเขาอยา่งงา่ย จนไปถึงท่ีตรงข้ามเมืองกิเบ
อาห์ทางดวงอาทิตย ์ขึ้น 44 คนเบนยามินล้มตายหน่ึงหม่ืน
แปดพันคน  ทุ กคนเป็นทแกล้วทหาร 45 เขาก็หนักลับหนี 
เข ้าไปในถิน่ทุ รก ันดารถึงศิลารมิโมน คนอสิราเอลฆ่าเขา
ตายตามถนนหลวงหา้พันคน และติดตามอยา่งกระชัน้ชดิ
ไปถึ งก ิ โดม และฆ่าเขาตายสองพันคน 46 คนเบนยามิ นที ่
ล้มตายในวนัน้ัน เป็นทหารถือดาบสองหม่ืนหา้พันคน  ทุ ก
คนเป็นทแกล้วทหาร 47  แต่  มี ทหารหกรอ้ยคนหนักลับหนี เข 
้าไปในถิน่ทุ รก ันดารถึงศิลารมิโมน และไปอาศัยอยู ่ท่ี ศิลา
รมิโมนส่ี เดือน 48 คนอสิราเอลก็หนักลับไปสู้คนเบนยามิ นอ 
ีก และได้ประหารเขาเสียด้วยคมดาบ ทัง้ชาวเมืองและฝูง
สัตว์และบรรดาสิง่ท่ีเขาเหน็ ยิง่กวา่น้ันบรรดาเมืองท่ีเขา
พบเขาก็เอาไฟเผาเสียทัง้หมด

21
คนอสิราเอลหาภรรยาสําหรบัคนเบนยามิ นที ่ เหลือ 

1 ฝ่ายคนอสิราเอลได้ปฏิญาณไว ้ท่ี  มิ สปาห ์วา่ �พวกเรา
ไม่ มี ใครสักคนเดียวท่ีจะให ้บุ ตรสาวของตนแต่งงานกับคน
เบนยามิน� 2 และประชาชนก็มาท่ีพระนิเวศของพระเจ้า
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น่ัง อยู่ ต่อ พระ พักตร์พระเจ้า จน เวลา เยน็ เขา ทัง้ หลาย ก็ 
รอ้งไห ้ครํา่ครวญหนักหนา 3 เขากล่าววา่ � โอ พระเยโฮวาห์
พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล ทําไมเหตุ การณ์  อยา่งน้ี จึงเกิดขึ้นใน
อสิราเอล ซ่ึงวนัน้ีจะมีคนอสิราเอลขาดไปตระกูลหน่ึง� 4  
อยู ่ มาร ุ่งขึ้นประชาชนก็ ลุ กขึ้นแต่ เชา้ตรู ่และสรา้งแท่นบูชา
แท่นหน่ึง ถวายเครือ่งเผาบูชาและเครือ่งสันติ บูชา 5 และ
คนอสิราเอลกล่าววา่ �คนใดในบรรดาตระกูลของอสิราเอล
ท่ี มิได้ ขึ้นมาประชุมต่อพระเยโฮวาห�์ เพราะเขาได้ปฏิญาณ
ไว ้แข ็งแรงถึงผู้ ท่ี  มิได้ มาประชุมต่อพระเยโฮวาห ์ท่ี  มิ สปาห ์
วา่ � ผู้ น้ันจะต้องถูกโทษถึงตายเป็นแน่� 6 และประชาชน
อสิราเอล ก็ เสียใจ กับ เบน ยา มิ น น้อง ของ ตน  กล่าว วา่ � 
วนัน้ี ตระกูลหน่ึงถูกตัดขาดจากอสิราเอลเสียแล้ว 7 เราจะ
ทําอยา่งไรเรือ่งหาภรรยาให ้คนที ่ยงัเหลืออยู่ ฝ่ายเราก็ ได้ 
ปฏิญาณในพระนามพระเยโฮวาห ์แล ้ วว ่า เราจะไม่ยอมยก
บุตรสาวของเราให้เป็นภรรยาของเขา� 8 เขาทัง้หลายถา
มขึ้ นว ่า � มี ตระกูลใดในอสิราเอลท่ี มิได้ ขึ้นมาเฝ้าพระเย
โฮวาห ์ท่ี  มิ สปาห�์  ดู  เถิด  ไม่มี คนใดจากยาเบชกิเลอาดมา
ประชุ มท ่ีค่ายเลยสักคนเดียว 9 เพราะวา่เม่ือเขานับจํานวน
ประชาชนอยู ่น้ัน  ดู  เถิด  ไม่มี ชาวเมืองยาเบชกิเลอาดอยู ่ท่ี 
น่ันเลย 10 ดังน้ันชุ มน ุมชนจึงส่งทหารผู้ กล ้าหาญท่ีสุดหน่ึง
หม่ืนสองพันคนแล้วบัญชาเขาวา่ �จงไปฆ่าชาวยาเบชกิ
เลอาดเสียด้วยคมดาบ ทัง้ผู้หญิงและพวกเด็กๆ 11  เจ้ าทัง้
หลายจงกระทําอยา่งน้ี คือผู้ชายและผู้หญิงทุกคนท่ี ได้ หลับ
นอนกับผู้ชายแล้วจึงฆ่าเสียให ้หมด � 12 ในหมู่ชาวยาเบ
ชกิเลอาดน้ันเขาพบหญิงพรหมจาร ีสี ่รอ้ยคนผู้ ท่ี ยงัไม่เคย
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รว่มหลับนอนกับชายใดๆเลย เขาจึงพาหญิงเหล่าน้ันมาท่ี
ค่ายชีโลห์ซ่ึงอยู่ในแผ่นดินคานาอนั 13 ชุ มน ุมชนทัง้หมดก็
ส่งข่าวไปท่ีคนเบนยามินซ่ึงอยู ่ท่ี ศิลารมิโมน ประกาศข่าว
สงบสุข 14 คนเบนยามิ นก ็ กล ับมาในคราวน้ัน  แล ้วเขาก็
มอบผู้หญิงท่ีเขาไว ้ช ีวติในหมู่ ผู้ หญิงแหง่ยาเบชกิเลอาด  
แต่  ก็  ไม่ พอแก่ กัน 15 ประชาชนก็สงสารเบนยามิน เพราะ
วา่พระเยโฮวาห์ทรงกระทําให้เขาจะขาดไปตระกูลหน่ึงจาก
ตระกูลอสิราเอล 16 พวกผู้ ใหญ่ ของชุ มน ุมชนน้ันจึงกล่าววา่
�เม่ือพวกผู้หญิงในเบนยามินถูกทําลายเสียหมดเชน่น้ี แล้ว 
เราจะทําอยา่งไรเรือ่งหาภรรยาให ้คนที ่ยงัเหลืออยู�่ 17 เขา
ทัง้หลายกล่าววา่ �ต้องมีมรดกให ้แก่ คนเบนยามิ นที ่ รอด
ตาย เพื่อวา่คนตระกูลหน่ึงจะมิ ได้ ลบล้างเสียจากอสิราเอล
18  แต่ เราจะยกบุตรสาวของเราให้เป็นภรรยาเขาก็ ไม่ได้ �
เพราะคนอสิราเอลได้ปฏิญาณไว ้วา่ � ผู้ ใดให้หญิงแก่เบน
ยามินเป็นภรรยาขอให ้ถู กสาปแชง่เถิด� 19 ดังน้ันเขาจึง
กล่าววา่ � ดู  เถิด  ทุกปี  มี เทศกาลถวายพระเยโฮวาห ์ท่ี  ช ีโลห์
ในสถานท่ีซ่ึงอยู่เหนือเบธเอล ทางทิศตะวนัออกของถนน
ขึ้นจากเบธเอลถึงเชเคม และอยู ่ใต้ เลโบนาห�์ 20 เขาจึ งบ ัญ
ชาสัง่คนเบนยามิ นว ่า �จงไปซุ่มอยู่ในสวนองุน่ 21 คอยเฝ้า
ดู อยู ่และดู เถิด ถ้าบุตรสาวชาวชีโลห์ออกมาเต้นราํในพิธ ี
เต้นราํ จงออกมาจากสวนองุน่  ฉุ ดเอาบุตรสาวชาวชีโลห์
คนละคนไปเป็นภรรยาของตน  แล ้วให ้กล ับไปแผ่นดินเบน
ยามินเสีย 22 ถ้าบิดาหรอืพี่ น้องของหญิงเหล่าน้ันมารอ้ง
ทุกข์ต่อเรา เราจะบอกเขาวา่ �ขอโปรดยนิยอมเพราะเหน็
แก่เราเถิด ในเวลาสงครามเราไม่ ได้  ผู้ หญิงให้พอแก่ ทุกคน 
ทัง้ท่านทัง้หลายเองก็ ไม่ได้  ให ้ แก่  เขา ถ้ามิฉะน้ันบัดน้ีพวก
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ท่านก็จะมี โทษ � � 23 คนเบนยามิ นก ็กระทําตาม ต่างก็ ได้ 
ภรรยาไปตามจํานวน คือได้หญิงเต้นราํท่ีเขาไปฉุดมา เขา
ก็ กล ับไปอยู่ในท่ี ดิ นมรดกของเขา สรา้งเมืองขึ้นใหม่และ
อาศัยอยู่ในน้ัน 24 ครัง้น้ันประชาชนอสิราเอลก็ กล ับจากท่ี
น่ันไปยงัตระกูลและครอบครวัของตน ต่างก็ยกกลับไปสู่ ดิ น
แดนมรดกของตน 25 ในสมัยน้ันไม่ มี  กษัตรยิ ์ในอสิราเอล  ทุ 
กคนทําตามอะไรก็ ตามท่ี  ถู กต้องในสายตาของตนเอง
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