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ประวัติความเป็นมาของ

ผู้วินิจฉั ย

หลัง จาก โย ชู วา เสีย ชีวต
ิ ไป แล้ว พระเจ้า ทรง ใช้ พวก
ผู้วินิจฉั ย ให้ นํา ประเทศอิสราเอลต่อ ไป คือ ทรงใช้ผู้ชายสิบ
สองคนกับ ผู้ หญิง หนึ่ ง คน ซึ่ง ทัง้ สิบ สามคนนี้ อยูใกล้
่
ชิดกับ
พระเจ้า พวก นี้ ครอบ ครอง เพื่อ พระเจ้า และ ส่วน มาก เขา
สามารถ ช่วย ชาว อิสราเอล ให้ พ้น จาก การ กดขี่ ผู้วินิจฉั ย
คน สุดท้าย คือ ซา มู เอล ซึ่ง ซา มู เอ ลนั ้น เป็น มหา ปุ
โรหิตด้วย “หนังสือเล่มนี้ บันทึก เจ็ด ครัง้ ที่ อิสราเอล ทิง้
พระเจ้า เจ็ด ครัง้ ที่ อิสราเอล อยูใต้
่ อํานาจ ของ ประเทศ เจ็ด
ประเทศ ที่ไม่รูจั
้ ก พระเจ้า และ เจ็ด ครัง้ ที่ พระเจ้า ทรง ช่วย
อิสราเอล ให้ พ้น จาก อํานาจ ของ ประเทศ เหล่า นั ้น” (จาก
คํานํา ถึง หนั งสือ ผู้วินิจฉั ย ของอ .โสกฟีลด์) เล่มนี้ พรรณนา
ถึง สภาพ ของ อิสราเอล ว่า “ใน สมัย นั ้น ไม่มีกษั ตริยใน
์
อิสราเอลทุก คนทํา ตามอะไรก็ตามที่ถูกต้องในสายตาของ
ตนเอง” (21:25) สมัย นั ้น ประชาชนไม่ แสวงหาพระเจ้า และ
ไร้ศีลธรรม
อาร์ชบิชอบ เจมส์ อาชชูร ์ บอกว่า ระยะเวลาของหนั งสือ
เล่มนี้คือ 305 ปี
คนยู ดาห์กับ คนสิ เมโอนชนะกษั ตริย์ อาโดนี เบเซกและ
คนคานาอัน
1 อยูมาเมื
่
่ อ โยชู วาสิน
้ ชีพ แล้ว คนอิสราเอลทูล ถามพระ
เยโฮวาห์ว่า “ใครในพวกข้า พระองค์ ทัง้ หลายจะขึ้น ไปก่อน
เพื่อ สู้ รบ กับ คน คา นา อัน” 2 พระ เย โฮ วาห์ตรัสว่า “ยูดาห์
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จะ ขึ้น ไป ดูเถิด เรา ได้ มอบ แผ่น ดิน นั ้น ไว้ ใน มือ เขา แล้ว”
3 ยูดาห์ จึง พูดกับ สิ เม โอน พี่ ของ ตน ว่า “จง ขึ้น ไป กับ ฉั น
ในเขตแดนที่กําหนดให้แก่ฉั น เพื่อ เราจะได้ รบสู้ กับ คนคา
นาอัน และฉั น จะไปร่วมรบในเขตแดนที่กําหนดให้แก่ท่าน
นั ้น ด้วย” สิเม โอน ก็ ไป กับ เขา 4 แล้ว ยู ดาห์ก็ขึ้น ไป และ
พระเยโฮวาห์ ทรงมอบคนคานาอัน และคนเปริส ซีไว้ในมือ
ของเขา และเขาก็ ประหารคนที่ เมืองเบเซกหนึ่ ง หมื่น คน
5 และเขาทัง
้ หลายพบอาโดนี เบเซกในเมืองเบเซก และสู้
รบกับท่าน เขาได้ ประหารคนคานาอัน และคนเปริส ซี 6 อา
โด นี เบ เซ ก หนี ไป แต่พวก เขา ตาม จับ ได้ และ ได้ ตัด นิว
้ หัว
7
แม่มือ และนิว
้ หัว แม่เท้า ของท่านออกเสีย อาโดนี เบเซ
กกล่า วว่า “มีกษั ตริยเจ
์ ็ด สิบ องค์ที่หัว แม่ มือ และหัว แม่เท้า
ของ เขา ถูก ตัด ออก เก็บ เศษ อาหาร อยูใต้
่ โต๊ะ ของ เรา เรา
กระทําแก่เขาอย่างไร พระเจ้าก็ทรงกระทําแก่เราอย่างนั ้น”
เขาทัง้ หลายก็คุมตัวท่า นมาที่กรุ งเยรู ซาเล็ม และท่านก็สิ้น
ชีวต
ิ ที่นั ่น 8 และคนยู ดาห์ได้เข้า โจมตี เมืองเยรู ซาเล็ม และ
ยึด เมือง ได้ จึง ฆ่า ฟัน ชาว เมือง เสีย ด้วย คม ดาบ และ เอา
ไฟ เผา เมือง เสีย 9 ภาย หลัง คน ยู ดาห์ได้ลง ไป สู้ รบ กับ คน
คา นา อัน ผู้ ซึ่ง ตัง้ อยู่ ใน แดน เทือก เขา ใน ภาค ใต้ และ ใน
หุบเขา 10 และยู ดาห์ได้ไปสู้ รบกับ คนคานาอัน ผู้อยูในเฮโบ
่
รน (เมืองเฮโบรนนั ้น แต่ ก่อนมีช่อ
ื ว่า คี ร ิยาทอารบา) และ
เขาทัง้ หลายได้ประหารเชชัย อาหิมาน และทัลมัย 11 เขาทัง้
หลายยกจากที่ นั่น ไปสู้ รบกับ ชาวเมืองเดบีร ์ เมืองเดบีร น
์ ั ้น
12
แต่ก่อนมีช่อ
ิ าทเสเฟอร์ และคาเลบกล่าวว่า “ใคร
ื ว่าคีรย
โจมตี เมืองคี ร ิยาทเสเฟอร์และยึด ได้ เราจะยกอัค สาห์บุต
รสาวของเราให้ เป็น ภรรยา” 13 และโอทนี เอลบุตรชายเคนั
ส น้ องชายของคาเลบตี เมืองนั ้น ได้ ท่านจึง ยกอัค สาห์บุต
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รสาว ของ ตน ให้ เป็น ภรรยา 14 อยูมา
่ เมื่อ แต่งงาน กัน แล้ว
นางจึงชวนสามีให้ขอที่นาต่อบิดา นางก็ลงจากหลังลา และ
คาเลบถามนางว่า “เจ้าต้องการอะไร” 15 นางจึง ตอบท่าน
ว่า “ขอของขวัญ ให้ ลูก สัก อย่างหนึ่ ง เถิด เมื่อ พ่อ ให้ ลูก มา
อยู่ ใน แผ่น ดิน ภาค ใต้แล้ว ลูก ขอ นํ้าพุด้วย ” และ คา เล บก็
ยกนํ้าพุ บนและนํ้าพุ ล่างให้แก่นาง 16 คนเคไนต์ พ่อตาของ
โมเสสได้ข้น
ึ ไปจากเมืองดงอินทผลัม พร้อมกับคนยูดาห์มา
ถึง ถิน
่ ทุรกัน ดารยู ดาห์ ซ่ึง อยู่ ในภาคใต้ใกล้อาราด และเขา
ก็เข้า ไปตัง้ อยู่ กับ ชนชาตินั ้น 17 และยู ดาห์ก็ยกไปร่วมกับ สิ
เมโอนพี่ ของเขาประหารคนคานาอัน ซึ่ง อยู่ ในเมืองเศฟัท
และทําลายเมืองนั ้นเสียอย่างสิน
้ เชิง ชื่อเมืองนั ้นจึงเรียกว่า
18
โฮรมาห์ ยูดาห์ได้ยึด เมืองกาซาพร้อมทัง้ อาณาเขต และ
เมืองอัชเคโลนพร้อมทัง้ อาณาเขต และเมืองเอโครนพร้อม
ทัง้ อาณาเขตไว้ด้วย 19 และพระเยโฮวาห์ทรงสถิตกับยูดาห์
เขาจึงขับไล่ ชาวแดนเทือกเขาออกไป แต่จะขับไล่ ชาวเมือง
ที่อยูใน
่ หุบเขา นั ้น ไม่ได้ เพราะ พวก เห ล่านั ้นมี รถ รบ เหล็ก
20 เมืองเฮโบรนนั ้น เขายกให้ คาเลบดัง ที่ โมเสสได้กล่าวไว้
คาเลบจึงขับไล่บุตรชายทัง้ สามคนของอานาคออกไปเสีย
คนเบนยามินมิได้ขับไล่คนเยบุสออกจากกรุ งเยรู ซาเล็ม

21

แต่คนเบนยามินมิได้ขับ ไล่คนเยบุสผู้อยูในเยรู
่
ซาเล็ม
ให้ ออกไป ดัง นั ้น คนเยบุ ส จึง อาศัย อยู่ กับ คนเบนยามิน ใน
เยรู ซาเล็มจนถึงทุกวันนี้ 22 อนึ่ งวงศ์วานของโยเซฟได้ข้น
ึ ไป
สู้ รบเมืองเบธเอลด้วย และพระเยโฮวาห์ ทรงสถิตกับ พวก
เขา 23 วงศ์วาน โย เซฟ ได้ใช้คน ไป สอด แนม เมือง เบธ เอล
(แต่ก่อนเมืองนี้ ชื่อ ลูส) 24 และผู้ สอดแนมเห็น ชายคนหนึ่ ง
เดิน ออกมาจากเมือง จึง พูดกับ เขาว่า “ขอชี้ ทางเข้า เมือง
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นี้ ให้แก่เรา และเราจะปรานี เจ้า ” 25 ชายคนนั ้นก็ชีทางเข้
า
้
เมืองให้ และเขาประหารเมืองนั ้น ทําลายเสีย ด้วยคมดาบ
แต่เขาปล่อยให้ชายคนนั ้นและครอบครัวทัง้ สิน
้ ของเขารอด
26
ไป ชายคนนั ้นก็เข้าไปในแผ่นดินของคนฮิตไทต์และสร้าง
เมืองขึ้น เมืองหนึ่ ง เรียกชื่อ ว่าเมืองลูส ซึ่ง เป็น ชื่อ อยู่จนทุก
วันนี้
คนมนั สเสห์กับตระกูลอื่นๆมีชย
ั ชนะในบางแห่ง
27

มนัส เสห์มิได้ขับ ไล่ชาว เมือง เบธ ชาน และ ชาว ชนบท
ของ เมือง นั ้น ให้ ออก ไป หรือ ชาว เมือง ทา อา นาค กับ ชาว
ชนบท ของ เมือง นั ้น หรือ ชาว เมือง โดร์ กับ ชาว ชนบท ของ
เมืองนั ้น หรือ ชาวเมือ งอิบ เลอัมกับ ชาวชนบทของเมืองนั ้น
หรือ ชาว เมือง เม กิด โด กับ ชาว ชนบท ของ เมือง นั ้น แต่คน
คา นา อัน ยัง ขืน อาศัย อยู่ ใน แผ่น ดิน นั ้น 28 อยูมา
่ เมื่อ คน
อิสราเอลมี กําลัง เข้ม แข็ง ขึ้นก็ บังคับ คนคานาอัน ให้ ทํางาน
โยธา แต่มิได้ขับ ไล่ให้เขา ออก ไป เสีย อย่าง สิน
้ เชิง 29 และ
เอ ฟ รา อิม มิได้ขับ ไล่คน คา นา อัน ผู้ อาศัย อยู่ ใน เมือง เก
เซอร์ให้ออกไป แต่คนคานาอัน ยัง อาศัย อยู่ ในเมืองเกเซอร์
ท่ามกลางเขา 30 เศบูลุนมิได้ขับไล่ชาวเมืองคิทโรน หรือชาว
เมืองนาหะโลล แต่คนคานาอัน ได้ อาศัย อยู่ ท่ามกลางเขา
และถูก เกณฑ์ให้ทํางานโยธา 31 อาเชอร์มิได้ขับ ไล่ชาวเมือ
งอัค โค หรือ ชาว เมือง ไซ ดอน หรือ ชาว เมือ งอัค ลาบ หรือ
ชาวเมืองอัคซิบ หรือชาวเมืองเฮลบาห์ หรือชาวเมืองอาฟิก
หรือชาวเมืองเรโหบ 32 แต่คนอาเชอร์ได้อาศัยอยู่ท่ามกลาง
คนคานาอัน ชาวแผ่น ดิน นั ้น เพราะว่า เขาทัง้ หลายมิได้ขับ
ไล่ให้ออก ไป เสีย 33 นั ฟ ทา ลีมิได้ขับ ไล่ชาว เมือง เบธเช เมช
หรือ ชาว เมือง เบธา นาท แต่อาศัย อยู่ ใน หมู่ คน คา นา อัน
ชาว แผ่น ดิน นั ้น แต่อย่างไร ก็ ดีชาว เมือง เบธเช เมช และ
ชาวเมืองเบธานาทก็ถูกเกณฑ์ให้ทํางานโยธา 34 คนอาโม
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ไรต์ได้ขับดัน คนดานให้กลับ เข้าไปในแดนเทือกเขา ไม่ยอม
ให้ลง มายัง หุบเขา 35 คน อา โม ไรต์ ยัง ขืน อาศัย อยูที
่ ่ภูเขา
เฮ เรส ใน เมือ งอัย ยา โลน และ ใน เมือง ชาอัลบิม แต่มือ
ของ วงศ์ วาน โย เซฟ เหนื อ กว่า มือ เขา ทัง้ หลาย เขา จึง ถูก
เกณฑ์ให้ทํางานโยธา 36 อาณาเขตของคนอาโมไรต์ ตัง้ ต้น
แต่ทางข้ามเขาอัครับบิมตัง้ แต่ศิลาเรือ
่ ยขึ้นไป

2

ชนชาติต่างๆ ใน แผ่น ดิน คา นาอันที่ไม่เชื่อ ว่า มี พระเจ้า
เป็นบ่วงแร้วต่อคนอิสราเอล
1 ฝ่าย ทูต สวรรค์องค์หน่ง
ึ ของ พระ เย โฮ วาห์ได้ขึ้น ไป จา
กกิลกาลถึงโบคิม และกล่าวว่า “เราได้ให้เจ้าทัง้ หลายขึ้นไป
จากอียป
ิ ต์ และได้ นํา เจ้า เข้า มาในแผ่น ดิน ซึ่ง เราปฏิญาณ
ไว้แก่บรรพบุรุษของเจ้า และเรากล่าวว่า ‘เราจะไม่หก
ั พันธ
สัญญา ที่ เรา ได้มีไว้กับ เจ้า เลย 2 และ เจ้า ทัง้ หลาย อย่า ทํา
พันธสัญญากับชาวแผ่นดินนี้ เจ้าต้องทําลายแท่นบูชาของ
เขา เสีย’ แต่เจ้ามิได้เชื่อ ฟัง เสียง ของ เรา เจ้า ทํา อะไร เช่น
นี้ เล่า 3 ฉะนั ้น เรากล่าวด้วยว่า ‘เราจะไม่ขับ ไล่เขาเหล่า นั ้น
ออก ไป ให้ พ้น หน้า เจ้า แต่เขา จะ เป็น เช่น หนาม อยูที
่ ่สีข้าง
4
ของเจ้า และพระของเขาจะเป็น บ่วงดัก เจ้า’ ” อยูมาเมื
่
่อ
ทูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์กล่าวคํา เหล่า นี้ แก่บรรดาคน
อิสราเอลแล้ว ประชาชนก็ ส่ง เสียงร้องไห้ 5 และเขาเรียกที่
ตําบลนั ้นว่า โบคิม และเขาทัง้ หลายได้ ถวายสัตวบูชาแด่
พระเยโฮวาห์ที่ นั่น 6 เมื่อ โยชู วาปล่อยประชาชนไปแล้ว คน
อิสราเอลต่างก็เข้าไปอยู่ในมรดกที่ดินของตนเพื่อยึดครอง
7 ประชาชน ทัง
้ หลาย ได้ปรนนิ บัติพระ เย โฮ วาห์ ตลอด สมัย
ของโยชู วา และตลอดสมัย ของพวกผู้ใหญ่ผู้ มีอายุยืนนาน
กว่า โยชู วา ผู้ซึ่ง ได้เห็น ปวงมหกิจ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ได้ทรง

ผู้วินิจฉั ย 2:8

6

ผู้วินิจฉั ย 2:17

กระทําเพื่ออิสราเอล 8 โยชูวาบุตรชายนูนผู้รับใช้ของพระเย
โฮวาห์สิ้น ชีวต
ิ เมื่อ อายุได้หน่งึ ร้อยสิบ ปี 9 และเขาทัง้ หลาย
ก็ ฝัง ท่าน ไว้ ใน ที่ดินม รดก ของ ท่าน ที่ เมือง ทิม นาท เฮ เรส
ในแดนเทือกเขาแห่ง เอฟราอิม ทิศ เหนื อ ของยอดเขากา
อัช 10 และยุครุ ่น นั ้น ทัง้ สินก
้ ็ถูกรวบไปอยู่กับ บรรพบุรุษ ของ
เขา อีก ยุ คห นึ่ งก็เกิด ขึ้น ตาม มา เขา ไม่รู จั
้ ก พระ เย โฮ วาห์
หรือ รู ้ พระ ราช กิจ ซึ่ง พระองค์ได้ทรง กระ ทํา เพื่ออิส รา เอล
11 คนอิสราเอลก็ กระทํา ชัว
่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮ
วาห์ และปรนนิ บัติพระบาอัล 12 เขาได้ ละทิง้ พระเยโฮวาห์
พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของ เขา ผู้ทรง นํา เขา ออก มา จาก
แผ่นดินอียป
ิ ต์ และเขาทัง้ หลายติดตามพระอื่นซึ่งเป็นพระ
ของชนชาติ ทัง้ หลายที่อยูล้
่ อมรอบเขา กราบไหว้พระเหล่า
นั ้น กระทําให้พระเยโฮวาห์ทรงพระพิโรธ 13 เขาทัง้ หลายละ
ทิง้ พระเยโฮวาห์ไปปรนนิ บัติพระบาอัล และพวกพระอัชทา
โรท 14 ดัง นั ้น พระพิโรธของพระเยโฮวาห์ จึง พลุ่ง ขึ้น ต่ออิส
ราเอล พระองค์จึงทรงมอบเขาไว้ในมือพวกปล้นผู้ปล้นเขา
และ ทรง ขาย เขา ไว้ ใน มือ ของ บร รดาศัตรู ที่ อยูรอบ
่
เขา ทัง้
หลาย ดัง นั ้น เขา ทัง้ หลาย จึง ต่อ ต้าน พวก ศัตรู ของ เขา ทัง้
หลายต่อ ไปไม่ได้ 15 เขาทัง้ หลายออกไปรบเมื่อไร พระหัตถ์
ของ พระ เย โฮ วาห์ก็ต่อ ต้าน เขา กระทํา ให้ เขา พ่าย แพ้ ดัง
ที่พระ เย โฮ วาห์ได้ตรัส ไว้แล้ว และ ดัง ที่ พระ เย โฮ วาห์ ทรง
ปฏิญาณไว้กับเขา และเขาทัง้ หลายก็มีความทุกข์ยิง่ นั ก
พระเจ้า ทรง ให้เกิด ผู้วินิจฉั ย เพื่อ ติ เตียน และ ช่วย คน
อิสราเอลให้รอด
16 อย่างไรก็ ตามพระเยโฮวาห์ทรงให้เกิดผู้วินิจฉั ย ผู้ช่วย
เขา ทัง้ หลาย ให้ พ้นมือ ของ ผู้ที่ปล้น เขา 17 แต่เขา ทัง้ หลาย
ก็ ยัง ไม่ เชื่อ ฟัง ผู้วินิจฉั ย ทัง้ หลาย ของ เขา เพราะ เขา ทัง้
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หลายเล่น ชู้ กับ พระอื่น และกราบไหว้พระอื่น ไม่ช้า เขาก็ หน
ั
ไปเสีย จากทางซึ่ง บรรพบุรุษ ของเขาได้ดําเนิ น ผู้ได้เชื่อ ฟัง
พระบัญญัติของพระเยโฮวาห์ แต่เขาทัง้ หลายมิได้กระทํา
ตาม 18 พระเยโฮวาห์ ทรงตัง้ ผู้วินิจฉั ย ขึ้น เมื่อไร พระเยโฮ
วาห์ก็ทรง สถิตกับ ผู้วินิจฉั ย นั ้น เมื่อ นั ้น และ พระองค์ ทรง
ช่วยเขาทัง้ หลายให้พ้นจากเงื้อมมือของศัตรู ตลอดชีวต
ิ ของ
ผู้วินิจฉั ย นั ้น เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงกลับ พระทัย สงสาร
เขาทัง้ หลาย เมื่อ ทรงฟัง เสียงครํา่ ครวญของเขาเนื่ องด้วย
ผู้ ข่มเหง และ บีบ บังคับ 19 แต่อยูมา
่ เมื่อ ผู้วินิจฉั ย นั ้น สิน
้
ชีวต
ิ เขาทัง้ หลายก็ หน
ั กลับประพฤติ ชว
ั ่ ร้ายเสียยิง่ กว่าบิดา
ของเขา หลงไปติดตามปรนนิ บัติและกราบไหว้พระอื่น เขา
มิได้เคยงดเว้น การกระทํา ของเขาหรือ หายจากทางดื้อดึง
ของเขา
ชนชาติต่างๆที่ไม่เชื่อ ว่า มี พระเจ้า ได้ ทดสอบความสัตย์
ซื่อของคนอิสราเอล
20

ดัง นั ้น พระพิโรธของพระเยโฮวาห์ จึง พลุ่ง ขึ้น ต่ออิส รา
เอล และพระองค์ ตรัสว่า “เพราะประชาชนนี้ ได้ละเมิด ต่อ
พันธสัญญา ซึ่ง เราได้ บัญชาไว้ กับ บรรพบุรุษ ของเขา และ
ไม่ ยอมฟัง เสียงของเรา 21 ดัง นั ้น ตัง้ แต่นี้ ต่อ ไปเราจะไม่ขับ
ไล่ประชาชาติใดในบรรดาประชาชาติซ่ึงโยชูวาทงิ้ ไว้เมื่อเขา
สิน
ิ น
ั ้ ให้ พ้น หน้า 22 เพื่อ เราจะใช้ประชาชาติเหล่านั ้น
้ ชี วตน
ทัง้ สิน
้ ทดสอบ อิสราเอล ว่า เขา จะ รักษา พระ มรรคา ของ
พระเยโฮวาห์ และดําเนิ น ตามอย่างบรรพบุรุษ ของเขาหรือ
ไม่” 23 ดัง นั ้น พระ เย โฮ วาห์ ทรง ปล่อย ประชาชาติเหล่า นั ้น
ไว้ ไม่ทรงขับ ไล่ให้ออกไปเสีย โดยเร็ว และพระองค์มิได้ทรง
มอบเขาทัง้ หลายไว้ในมือของโยชูวา
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ต่อ ไป นี้ เป็น ประชาชาติที่พระ เย โฮ วาห์ ทรง ให้ เหลือ ไว้
เพื่อใช้ทดสอบบรรดาคนอิสราเอล คือคนอิสราเอลคนใดซึ่ง
ยัง ไม่ เคยประสบสงครามทัง้ หลายในคานาอัน 2 แต่เพียง
ทรง ให้ เชื้อ สาย คน อิสราเอล เข้าใจ เรือ
่ ง การ สงคราม เพื่อ
อย่าง น้ อย พระองค์ จะ ได้ ทรง สอน แก่ผู้ที่ยัง ไม่ ทราบ มา
ก่อน 3 คือ เจ้า นาย ทัง้ ห้า ของ คน ฟี ลิ ส เตีย คน คา นา
อัน ทัง้ หมด ชาว ไซ ดอน และ คน ฮี ไวต์ผู้อาศัย อยู่ บน ภูเขา
เลบานอน ตัง้ แต่ภูเขา บา อัล เฮ อร์ โมน จนถึง ทาง เข้า เมือง
ฮามั ท 4 เหลือ คน เหล่า นี้ อยูเพื
่ ่อ ทดสอบ คน อิสราเอล เพื่อ
ให้ ทราบ ว่า อิสราเอล จะ เชื่อ ฟัง พระ บัญญัติของ พระ เย โฮ
วาห์ ซึ่ง พระองค์ ทรง บัญชา ไว้ กับ บรรพบุรุษ ของ เขา โดย
โมเสส นั ้น หรือ ไม่ 5 ดัง นั ้น แหละ คน อิสราเอล จึง อาศัย อยู่
ใน หมู่ คน คา นา อัน คน ฮิต ไทต์ คน อา โม ไรต์ คน เปริ ส ซี
คนฮี ไวต์ และคนเยบุส 6 เขาไปสู่ขอบุต รสาวชนเหล่า นั ้น
มาเป็น ภรรยา และยกบุตรสาวของตนให้แก่บุตรชายของ
คน เหล่า นั ้น และ ได้ปรนนิ บัติพระ ของ เขา เหล่า นั ้น 7 คน
อิสราเอล ได้ กระทํา ชัว่ ใน สาย พระเนตร ของ พระ เย โฮ วาห์
ลืม พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ตน เสีย ไป ปรน นิ บติ
ั พระ บา
อัล และเสารู ป เคารพ 8 เพราะฉะนั ้น พระพิโรธของพระเย
โฮวาห์ก็พลุ่ง ขึ้น ต่ออิส ราเอล และพระองค์ ทรงขายเขาไว้
ในมือ คูชนร
ั ิ ชาธาอิ มกษั ตริย์ เมืองเมโสโปเตเมีย และคน
อิสราเอลได้ปฏิบัติคูชันริชาธาอิมแปดปี
ผู้วินิจฉั ยโอทนี เอลได้ชว
่ ยคนอิสราเอลให้รอด
แต่เมื่อ คน อิสราเอล ร้อง ทูล พระ เย โฮ วาห์ พระ เย
โฮ วาห์ ทรง ให้เกิด ผู้ ช่วย แก่ คน อิสราเอล ผู้ได้ช่วย เขา ทัง้
หลายให้รอด คือ โอทนี เอลบุตรชายเคนั ส น้ องชายของคา
9
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เลบ 10 พระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ ทรงสถิตกับ โอทนี
เอล และ ท่าน จึง วินิจฉั ย คน อิสราเอล และ ออก ไป กระทํา
สงคราม และพระเยโฮวาห์ทรงมอบคูชนร
ั ิชาธาอิมกษั ตริย์
เมืองเมโสโปเตเมีย ไว้ในมือ ของท่าน และมือ ของท่านชนะ
คูชนร
ิ าธาอิม 11 ดังนั ้นแผ่นดินจึงได้หยุดพักสงบอยูสี
่ ่สิบปี
ั ช
แล้วโอทนี เอลบุตรชายเคนั สก็สิน
ิ
้ ชีวต
เอฮูดได้ชว
่ ยคนอิสราเอลให้รอดจากคนโมอับ
12 และคนอิสราเอลกระทํา ชัว
่ ในสายพระเนตรของพระ
เย โฮ วาห์อีก พระ เย โฮ วาห์ จึง ทรง เสริม กําลัง เอก โลน
กษั ตริย์ เมือง โม อับ เพื่อ ต่อสู้อิสราเอล เพราะ ว่า เขา ทัง้
หลาย ได้ประพฤติชัว่ ใน สาย พระเนตร ของ พระ เย โฮ วาห์
13 ท่าน จึง ได้ให้คน อัม โมน และ คน อา มาเล ขมา สมทบ ยก
ไป โจมตีอิสราเอล และ ได้ ยึด เมือง ดง อินทผลัม ไว้ 14 และ
คนอิสราเอลจึง ปฏิ บติ
ั เอกโลนกษั ตริย์ เมืองโมอับอยู่ ถึง สิบ
แปดปี 15 แต่เมื่อ คนอิสราเอลร้องทูล พระเยโฮวาห์ พระเย
โฮ วาห์ ทรง ให้เกิด ผู้ ช่วย คน หนึ่ ง แก่เขา ทัง้ หลาย ชื่อ เอ ฮูด
บุตรชายเก-รา คนเบนยามิน คนถนั ดมือซ้าย คนอิสราเอล
ให้ ท่านเป็น ผู้นํา ส่วยไปมอบแก่ เอกโลนกษั ตริย์ เมืองโมอับ
16 เอฮูดได้ทําดาบสองคมไว้ประจําตัวเล่มหนึ่ งยาวศอกหนึ่ ง
เหน็ บไว้ใต้ผ้าที่ต้นขาขวา 17 เขาก็นําส่วยไปมอบแก่เอกโลน
กษั ตริย์เมืองโมอับ ฝ่ายเอกโลนเป็นคนอ้วนมาก 18 และเมื่อ
เอฮู ดมอบส่วยเสร็จ แล้ว ท่านจึง ไปส่ง คนที่ หาบหามส่วย
นั ้น 19 แล้วตัวท่า นก ลับ ไป จาก รู ป เคารพ สลัก ที่อยูใกล้
่
กิล
กาลทูล ว่า “โอ ข้า แต่กษั ตริย์ ข้า พระองค์มีข้อ ราชการลับที่
จะ กราบทูล ให้ ทรง ทราบ” กษั ตริยจึ
์ งมี บัญชา ว่า “เงียบๆ
” บรรดา มหาดเล็ก ที่ เฝ้า อยูก็
่ ทูล ลา ออก ไป หมด 20 และ
เอฮูดก็เข้า ไปเฝ้า ท่าน ขณะนั ้น ท่านประทับอยู่ ลําพัง ในห้อง
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เย็น ชัน
้ บน ของ ท่าน และ เอ ฮูด ทูล ว่า “ข้า พระองค์มีพระ
ดํารัส จาก พระเจ้า ถวาย พระองค์” ท่าน จึง ลุก ขึ้น จาก พระ
ที่นั ่ง 21 เอฮูดก็ย่นม
ื ือซ้ายชักดาบนั ้นออกจากต้นขาขวาแทง
เข้าไปในท้องของเอกโลน 22 ดาบจมเข้า ไปหมดทังด
้ ้าม ไข
มัน หุม
้ ดาบ ไว้ ท่าน ก็ ชัก ดาบ ออก จาก ท้อง ของ ท่าน ไม่ได้
แล้ว ของโสโครกออกมา 23 แล้ว เอฮูด ออกไปที่ เฉลียงปิด
ทวาร ห้อง ชัน
่ ุญ แจ เสีย 24 เมื่อ เอ ฮูด ไป แล้ว มหา
้ บน ลันก
ดเล็กก็เข้า มา ดูเถิด เมื่อ เขา เห็นว่า ทวาร ห้อง ชัน
้ บน ปิด
ใส่กุญ แจ อยู่ เขา ทัง้ หลาย คิด ว่า “พระองค์ท่าน กําลัง ทรง
ส่ง ทุกข์อยูที
่ ่ในห้องเย็น” 25 เมื่อ คอยอยู่ ชา้ นานจนรําคาญ
ดูเถิด ไม่เห็นมีใครเปิดทวารห้องชัน
้ บน เขาจึงเอากุญแจมา
ไขเปิดออก ดูเถิด เห็นเจ้านายของตนนอนสิน
ิ อยูบ
่ นพื้น
้ ชีวต
26 เมื่อเขาต่างก็คอยกันอยูน
่ ั ้นเอฮูดก็หนี ไปพ้นรูปเคารพหิน
สลัก รอดมาได้ ถึง เสอี ราห์ 27 ต่อ มาเมื่อ ท่านมาถึง แล้ว จึง
เป่า แตรขึ้น ในแดนเทือกเขาเอฟราอิม แล้ว คนอิสราเอลก็
ยกลงไปกับท่านจากแดนเทือกเขาและท่านนํา เขา 28 ท่าน
จึง สัง่ เขาว่า “จงตามเรามาเถิด เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงม
อบศัตรู ของท่าน คือชนโมอับไว้ในมือของท่านแล้ว” เขาทัง้
หลายจึงลงตามท่านไป และยึดท่าข้ามแม่น้ําจอร์แดนสกัด
คนโมอับ ไว้ไม่ยอมให้ใครข้ามไปได้ สัก คนเดียว 29 ในคราว
นั ้น เขาประหารคนโมอับ เสีย ประมาณหนึ่ ง หมื่น คนล้วนแต่
คนฉกรรจ์ และลํ่าสัน ทัง้ สิน
้ ไม่พ้น ไปได้ สัก คนเดียว 30 โม
อับจึงพ่ายแพ้อยูใต้
่ มือของอิสราเอลในวันนั ้น และแผ่นดิน
นั ้นก็ได้หยุดพักสงบอยูแ
่ ปดสิบปี
ผู้วินิจฉั ยชัมการ์ได้ช่วยคนอิสราเอลให้รอดจากคนฟีลิส
เตีย
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31 ภายหลังเอฮูด

มีชัมการ์บุตรชายอานาทผู้ใช้ประตักวัว
ฆ่าคนฟีลิสเตียเสียหกร้อยคน ท่านก็เป็นผู้ชว
่ ยอิสราเอลให้
รอดด้วยเหมือนกัน

4

ยาบินกษั ตริย์เมืองคานาอันได้กดขี่คนอิสราเอล
ครัน
้ เอ ฮูด สิน
ิ แล้ว คน อิสราเอล ก็ประพฤติชัว่ ใน
้ ชีวต
สายพระเนตรของพระเยโฮวาห์อีก 2 พระเยโฮวาห์ จึง ทรง
ขายเขาไว้ ในมือ ของยาบิ นกษั ตริย์ เมืองคานาอัน ผู้ครอบ
ครองอยู่ ณ กรุ งฮาโซร์ แม่ทัพของท่านชื่อสิเสรา ผู้ซึ่งอาศัย
อยูที
่ ่เมืองฮาโรเชธของคนต่างชาติ 3 แล้วคนอิสราเอลก็ร้อง
ทุกข์ถึง พระเยโฮวาห์ เพราะว่า กษั ตริย์ยาบินมี รถรบเหล็ก
เก้าร้อยคัน และได้บีบบังคับคนอิสราเอลอย่างร้ายถึงยีสิ
่ บปี
1

ผู้พยากรณ์ หญิง เดโบราห์ขอให้บาราคช่วยสู้ รบกับ สิ เส
ราที่ภูเขาทาโบร์
4 คราวนั ้น ผู้พยากรณ์ หญิง คนหนึ่ ง ชื่อ เดโบราห์ ภรรยา
ของลัปปิ โดท เป็นผู้วินิจฉั ยคนอิสราเอลสมัยนั ้น 5 นางเคย
นั ่งอยูใต้
่ ต้นอินทผลัมเดโบราห์ที่ อยูระหว่
่
างรามาห์และเบธ
เอลในแดนเทือกเขาเอฟราอิม และคนอิสราเอลก็ข้น
ึ มาหา
6
นางที่ นั่น เพื่อ ให้ชําระความ นางใช้ คนไปเรียกบาราคบุตร
ชายอาบีโนอัม ให้มาจากเคเดชในนั ฟธาลี และกล่าวแก่ เขา
ว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลมิได้ทรงบัญชาท่าน
หรือ ว่า ‘ไปซิ รวบรวมพลไว้ที่ภูเขาทาโบร์ จงเกณฑ์ จากคน
นั ฟ ทาลี และคนเศบูลุนหนึ่ ง หมื่น คน 7 และเราจะชักนํา สิ
เสราแม่ทัพ ของยาบิน ให้มาพบกับ เจ้า ที่แม่น้าํ คีโชน พร้ อม
กับรถรบและกองทหารของเขา และเราจะมอบเขาไว้ในมือ
ของเจ้า’ ” 8 บาราคจึงตอบนางว่า “ถ้าแม้นางไปกับข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าจะไป แต่ถ้าแม้นางไม่ไปกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็ไม่ไป
” 9 นางจึงตอบว่า “ดิฉั นจะไปกับท่านแน่ แต่ว่าทางที่ท่านไป
นั ้นจะไม่นําท่านไปถึงศักดศร
ิ์ ี เพราะว่าพระเยโฮวาห์จะขาย
สิเสราไว้ในมือของหญิงคนหนึ่ ง” แล้วนางเดโบราห์ก็ลุกขึ้น
ไปกับบาราคถึงเมืองเคเดช 10 บาราคจึงเรียกเศบูลุนกับนัฟ
ทาลีให้ไปที่ เคเดช มีคนหนึ่ ง หมื่น เดิน ตามขึ้น ไป และนาง
เด โบ ราห์ก็ไป ด้วย 11 มีชาย คน หนึ่ ง ชื่อ เฮ เบอร์ คน เค ไนต์
คือ จาก ลูก หลาน ของ โฮ บับ พ่อตา ของ โมเสส ได้แยก ออก
จากคนเคไนต์ทัง้ หลาย มาตัง้ เต็นท์อยูไกลออกไปถึ
่
ง ที่ ราบ
ศานั น นิ ม ซึ่ง อยูใกล้
่
เมืองเคเดช 12 เมื่อมี คนไปแจ้ง แก่สิเส
รา ว่า บา ราค บุตร ชา ยอาบี โน อัม ขึ้น ไป ที่ภูเขา ทา โบร์แล้ว
13 สิเสราก็ เรียกรถรบทัง
้ หมดของท่านออกมา เป็นรถเหล็ก
เก้า ร้อยคัน รวมกับ เหล่า ทหารทัง้ หมดที่ ไปด้วย ยกไปจาก
เมืองฮาโรเชทของคนต่างชาติไปถึงแม่น้ําคีโชน 14 นางเดโบ
ราห์ จึง กล่าวแก่ บาราคว่า “ลุกขึ้น เถิด เพราะว่า นี่ เป็นวันที่
พระเยโฮวาห์ ทรงมอบสิ เสราไว้ ในมือ ของท่าน พระเยโฮ
วาห์เสด็จนําหน้าท่านไปมิใช่หรือ” บาราคจึงลงไปจากภูเขา
ทาโบร์พรอ
้ มกับทหารหนึ่ งหมื่นคนติดตามท่านไป 15 พระเย
โฮวาห์ ทรงกระทํา ให้สิเสราพร้อมกับ รถรบทัง้ สิน
้ ของท่าน
และกองทัพ ทัง้ หมดของท่าน แตกตื่น พ่ายแพ้ ด้วยคมดาบ
ต่อ หน้า บาราค แล้ว สิ เสราก็ ลงจากรถรบวิง่ หนี ไป 16 และ
บาราคได้ไล่ติดตามรถรบทัง้ หลายและกองทัพ ไปจนถึง ฮา
โรเชทของคนต่างชาติ และกองทัพทัง้ หมดของสิ เสราก็ ล้ม
ตายด้วยคมดาบ ไม่เหลือสักคนเดียว
ยาเอลภรรยาของเฮเบอร์ฆ่าสิเสรา
ฝ่ายสิ เสราวิง่ หนี ไปถึง เต็นท์ ของยาเอล ภรรยาของ
เฮเบอร์คนเคไนต์ เพราะว่า ยาบิ นกษั ตริย์ เมืองฮาโซร์เป็น
ไมตรี กันกับ วงศ์ วาน เฮ เบอร์ คน เค ไนต์ 18 ยา เอล จึง ออก
ไป ต้อนรับ สิ เส รา เรียน ว่า “เจ้า นาย ของ ดิฉัน เจ้าข้า เชิญ
17
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แวะเข้า มา เชิญ แวะเข้า มาพักกับดิฉั น อย่า กลัว อะไรเลย”
สิเสราจึง แวะเข้าไปในเต็นท์ และนางก็ เอาผ้าห่ม มาคลุม
ตัว ให้ 19 ท่าน จึง พูดกับ นาง ว่า “ขอน้าํ ให้ เรา กิน สัก หน่ อย
เพราะเรากระหายนํ้า” นางก็ เปิด ถุง นํ้านมให้ ท่านดื่ม และ
เอาผ้าคลุมท่านไว้ 20 สิเสราจึงบอกแก่นางอีกว่า “ขอยืนเฝ้า
ที่ประตูเต็นท์ ถ้า มีผู้ใดมาถามว่า ‘มีใครมาพัก ที่นี่ บ้างหรือ’
จงบอกว่า ‘ไม่มี’ ” 21 แต่ยาเอลภรรยาของเฮเบอร์หยิบหลัก
ขึง เต็นท์ ถือ ค้อนเดิน ย่องเข้า มา ตอกหลัก เข้า ที่ขมับ ของสิ
เสราทะลุติดดิน ขณะเมื่อ สิ เสรากําลัง หลับ สนิ ทอยู่ เพราะ
ความ เหน็ ดเหนื่ อย แล้ว สิ เส รา ก็สิน
ิ 22 และ ดูเถิด บา
้ ชีวต
ราค ไล่ติด ตาม สิ เส รามา ถึง ยา เอ ล ก็ ออก ไป ต้อนรับ เรียน
ท่าน ว่า “เชิญ เข้า มา เถิด ดิฉั น จะ ชีให้
้ ท่าน เห็น คน ที่ ท่าน
ค้นหาอยูนั
่ ้น” พอบาราคก็เข้าไปในเต็นท์แล้ว ดูเถิด สิเสรา
นอนสิน
ิ อยู่ มีหลัก เต็นท์ ในขมับ 23 ดังนี้ แหละในวัน นั ้น
้ ชีวต
พระเจ้า ทรง กระทํา ให้ยาบิ นกษั ตริย์ คา นาอัน นอบน้ อม ต่อ
หน้าคนอิสราเอล 24 และมือของคนอิสราเอลก็กระทําต่อยา
บิ นกษั ตริย์ เมืองคานาอัน หนั ก ขึ้น ทุกที จนเขาทัง้ หลายได้
ทําลายยาบินกษั ตริย์เมืองคานาอันเสีย

5

บทเพลงของนางเดโบราห์กับบาราค
แล้ วนา งเด โบ ราห์ กับ บา ราค บุตร ชา ยอาบี โน อัม จึง
ร้องเพลงในวัน นั ้นว่า 2 “จงสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ เพราะ
พระองค์ ทรง แก้ แค้น คน อิสราเอล เมื่อ ประชาชน สมัคร ใจ
ช่วย 3 โอ บรรดากษั ตริย์ ขอทรงสดับ โอ เจ้านายทัง้ หลาย
ขอจงเงีย
่ หูฟัง ข้าพเจ้า นี่ แหละจะร้องเพลงถวายพระเยโฮ
วาห์ ข้าพเจ้า จะร้องเพลงสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของอิสราเอล 4 ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ เมื่อพระองค์ เสด็จออก
1
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จากเสอีร ์ เมื่อ พระองค์ เสด็จ จากท้องถิน
่ เอโดม แผ่นดินก็
หวาดหวัน
่ ไหว ท้องฟ้าก็ปล่อยลงมา เออ เมฆก็ปล่อยฝนลง
มา 5 ภูเขาก็ละลายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ รวมทัง้ ภูเขา
ซี นาย ต่อ พระ พักตร์ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ อิสราเอล
6 ใน สมัย ชัม การ์บุตร ชาย อา นาท สมัย ยา เอล ทางหลวง
ก็หยุด ชะงัก ผู้สัญจร ไป มา ก็ หลบ ไป เดิน ตาม ทาง ซอย
7 ชาวไร่ชาวนา ใน อิสราเอล ก็หยุด ยัง
้ เขา หยุด ยัง้ จน ดิฉัน
เดโบราห์ ข้น
ึ มา จนดิฉัน ขึ้น มาเป็น อย่างมารดาอิสราเอล
8 เมื่อ เลือก นั บถือ พระ ใหม่ สงคราม ก็ ประชิด เข้า มา ถึง
ประตูเมือง เห็นมีโล่หรือ หอก สักอัน หนึ่ ง ใน พล อิสราเอล สี่
หมื่น คน หรือ 9 จิต ใจ ของ ข้าพเจ้า นิ ยม ชม ชอบ ใน บรรดา
เจ้า เมือง ของ อิสราเอล ผู้อาสา สมัคร ท่ามกลาง ประชาชน
จง ถวาย สาธุการ แด่ พระ เย โฮ วาห์ 10 บรรดา ท่าน ผู้ที่ขีลา
่
เผือก จง บอก กล่าว ให้ ทราบ เถิด ทัง้ ท่าน ผู้ที่นั ่ง พิพากษา
และท่านที่ สัญจรไปมา 11 คนที่ รอดพ้น จากเสียงนั ก ธนู ณ
ที่ตักนํ้า เขากล่าวถึงกิจการอันชอบธรรมของพระเยโฮวาห์
คือกิ จการอัน ชอบธรรมต่อ ชาวไร่ชาวนาในอิสราเอล แล้ว
ชนชาติ ของ พระ เย โฮ วาห์ก็เดิน ไป ที่ประตู เมือง 12 ตื่น เถิด
ตื่น เถิด เดโบราห์เอ๋ย ตื่น เถิด ตื่น มาร้องเพลง ลุกขึ้น เถิด
บา ราค บุตร ชา ยอาบี โน อัม เอ๋ย พา พวก เชลย ของ ท่าน ไป
13 ครัง
้ นั ้น พระองค์ ทรงกระทํา ให้ผู้ที่เหลือ อยูปกครองพวก
่
ขุนนางของประชาชน พระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา ให้ ข้าพเจ้า
ปกครองผู้มีกําลัง 14 ผู้ที่มีรากอยูใ่ นอามาเลขได้ลงมาจากเอ
ฟราอิม เขาเดินตามท่านนะ เบนยามินท่ามกลางประชาชน
ของท่าน ผู้บังคับ บัญชาเดิน ลงมาจากมาคีร ์ และผู้ บันทึก
รายงานของจอมพลออกมาจากเศบูลุน 15 เจ้านายทัง้ หลาย
ของ อิส สา คาร์มากับเด โบ ราห์ และ อิส สา คาร์ กับ บา ราค
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ด้วย เขาเร่ง ติดตามท่านไปในหุบเขา มีความตัง้ ใจอย่างยิง่
เพื่อ กองพลคนรู เบน 16 ไฉนท่านจึง รัง้ รออยูที
่ ่คอกแกะเพื่อ
จะ ฟัง เสียง ปี่ ที่เขา เป่า ให้ แกะ ฟัง เพื่อ กองพล คน รู เบน มี
การพิจารณาความมุ่ง หมายของจิตใจ 17 กิ เลอาดอยู่ ฟาก
แม่น้ํา จอร์แดน ข้าง โน้ น ส่วน ดาน อาศัย อยู่ กับ เรือ กําปั่ น
ทําไมเล่า อาเชอร์นั่ง เฉยอยูที
่ ่ฝั่ งทะเลตังบ
้ ้านเรือนอยู่ ตาม
18
ท่าจอดเรือของเขา เศบูลุนกับนัฟทาลีเป็นคนที่เสี่ยงชีวต
ิ
19
เข้า สู่ความ ตาย ณ ที่สูง ใน สนามรบ พอ บร รดากษั ตริย์
มาถึงก็ รบกัน บรรดากษั ตริย์ คานาอันก็ รบที่ ทาอานาคริม
ห้วง นํ้า เม กิด โด โดย มิได้ริบ เงิน เลย 20 ดวงดาว ก็สู้รบ จาก
สวรรค์ จากวิถี ของมัน มัน ทัง้ หลายรบกับ สิ เสรา 21 แม่น้าํ
คี โชนพัด กวาดเขาไปเสีย คือแม่น้ําคีโชน แม่น้าํ โบราณนั ้น
โอ จิตของข้าพเจ้า เอ๋ย เจ้าได้เหยียบยํ่า ด้วยกําลัง แข็ง ขัน
22 แล้ว เสียง กีบ ม้า ก็ กระทบ แรง โดย ม้า ของ เขา วิง
่ ควบ ไป
23
ม้า ที่มีอํานาจใหญ่ โตวิง่ ควบไป ทูต สวรรค์ของพระเยโฮ
วาห์กล่าวว่า ‘จงสาปแช่ง เมโรสเถิด จงสาปแช่ง ชาวเมือง
ให้หนั ก เพราะ เขา ไม่ได้ออก มา ช่วย พระ เย โฮ วาห์ คือ ช่วย
พระเยโฮวาห์สู้ผู้มีกําลัง มาก’ 24 หญิง ที่ น่า สรรเสริญ มากที่
สุดก็ คือ ยาเอลภรรยาของเฮเบอร์คนเคไนต์ เป็น หญิง ที่ น่า
สรรเสริญ มากที่สุด ที่อยูเต็
่ นท์ 25 เขาขอนํ้า นางก็ให้นํ้านม
นางเอานมข้น ใส่ ชามหลวงมายื่น ให้ 26 นางเอื้อมมือ หยิบ
หลัก เต็นท์ ข้าง มือขวา ของ นาง ฉวย ตะลุมพุก นาง ตอก สิ
เสราเข้าทีหนึ่ ง นางบี้ ศีรษะของสิ เสรา นางตีทะลุขมับ ของ
เขา 27 เขาจมลง เขาล้ม เขานอนที่เท้า ของนาง ที่เท้า ของ
นางเขาจมลง เขาล้ม เขาจมลงที่ไหน ที่นั ่น เขาล้ม ลงตาย
28 มารดาของสิ เสรามองออกไปตามช่องหน้าต่าง นางมอง
ไป ตาม บานเกล็ด ร้อง ว่า ‘ทําไม หนอ รถ รบ ของ เขา จึง มา
ช้า เหลือ เกิน ทําไมล้อ รถรบของเขาจึง เนิ่ น ช้า อยู’่ 29 บรรดา
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สตรีผู้ฉลาด ของ นาง จึง ตอบ นาง เปล่า ดอก นาง นึ ก ตอบ
เอาเองว่า 30 ‘เขาทัง้ หลายยัง ไม่ พบและยัง ไม่แบ่ง ของที่ รบ
ิ
มาได้หรือ หญิง คนหนึ่ ง หรือ สองคนได้แก่ชายคนหนึ่ ง สิ่ง
ของย้อมสีที่ริบ มาเป็น ของสิ เสรา ของย้อมสีที่ปัก ลวดลาย
ของย้อมสีที่ปัก ลวดลายสองหน้า สําหรับ พัน คอของข้า เป็น
ของ ที่ริบ ’ 31 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอศัตรู ทัง้ ปวง ของ
พระองค์ พินาศ สิน
้ ดังนี้ แต่ขอ ให้ผู้ที่รัก พระองค์ เปรียบ ดัง
ดวงอาทิตย์ เมื่อ โผล่ ข้น
ึ ด้วยอานุภาพ ” และแผ่นดินก็ หยุด
พักสงบอยูสี
่ ่สิบปี

6
คนมีเดียนกดขี่คนอิสราเอล
และ คน อิสราเอล ก็ได้กระทํา ชัว่ ใน สาย พระเนตร ของ
พระเยโฮวาห์ และพระเยโฮวาห์ ทรงมอบเขาไว้ ในมือ ของ
คนมี เดีย นเจ็ด ปี 2 และมือ ของคนมี เดีย นก็มีชัย ชนะต่ออิส
ราเอล เพราะเหตุ คนมีเดียน ประชาชนอิสราเอลจึงต้องทํา
ที่ หลบซ่อนซึ่ง อยู่ ในภูเขาให้แก่ตนเอง คือ ถํ้า และที่ กําบัง
ที่เข้มแข็ง 3 เพราะว่าคนอิสราเอลหว่านพืชเมื่อไร คนมีเดีย
นและคนอามาเลขและชาวตะวัน ออกก็ ข้น
ึ มาสู้ รบกับ เขา
4 เขามาตัง
้ ค่ายไว้แล้ว ทําลายพืช ผลแห่ง แผ่น ดิน เสีย ไกล
ไปถึงเมืองกาซา ไม่ให้มีเครือ
่ งบริโภคเหลือในอิสราเอลเลย
5
ไม่ว่า แกะ หรือ วัว หรือ ลา เพราะว่า คนเหล่า นั ้น จะขึ้น มา
พร้อมทัง้ ฝูง สัตว์และเต็นท์ เขามาเหมือนตัก
๊ แตนเป็น ฝูงๆ
ทัง้ คนและอูฐ ก็นั บ ไม่ ถ้วน เมื่อ เขาเข้ามา เขาก็ ทําลายแผ่น
ดินเสียอย่างนี้ แหละ 6 พวกอิสราเอลจึงตกตํ่าลงมากเพราะ
คนมี เดีย น คนอิสราเอลก็ร้องทุกข์ถึง พระเยโฮวาห์ 7 ต่อ
มาเมื่อ คนอิสราเอลร้องทุกข์ ถึง พระเยโฮวาห์ เพราะคนมี
เดีย น 8 พระเยโฮวาห์ก็ทรงใช้ผู้พยากรณ์ คนหนึ่ ง ให้ มาหา
1
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คน อิสราเอล ผู้นั ้น พูดกับ เขา ทัง้ หลาย ว่า “พระ เย โฮ วาห์
พระเจ้า ของอิส ราเอลตรัสดัง นี้ ว่า ‘เราได้ นํา พวกเจ้า ขึ้น มา
จากอียป
ิ ต์ นํา เจ้า ออกมาจากเรือนทาส 9 และเราได้ ช่วย
เจ้า ให้ พ้น จาก เงื้อม มือ ของ ชาว อียป
ิ ต์ และ ให้ พ้น จาก มือ
ของบรรดาผู้ที่บีบ บังคับ เจ้า และขับ ไล่ เขาให้ ออกไปเสีย ให้
พ้น หน้า เจ้า และมอบแผ่น ดิน ของเขาให้แก่เจ้า 10 และเรา
บอก กับ เจ้า ว่า “เรา คือ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ เจ้า เจ้า
อย่า เกรงกลัว พระของคนอาโมไรต์ ในแผ่น ดิน ของเขาซึ่ง
เจ้าอาศัยอยูนั
่ ้น” แต่เจ้าทัง้ หลายหาได้ เชื่อฟังเสียงของเรา
ไม่’ ”
ทรงเรียกกิเดโอนมาช่วยคนอิสราเอลให้รอด
ฝ่าย ทูต สวรรค์องค์หน่งึ ของ พระ เย โฮ วาห์มานั ่ งอ
ยูที
่ ่ใต้ต้น โอ๊ก ที่ ตําบลโอฟราห์ ซึ่ง เป็น ของโยอาช คนอาบี
เย เซอร์ ฝ่า ยกิเด โอน บุตร ชาย ของ ท่าน กําลัง นวด ข้าว
สาลีอยูใน
่ บ่อ ยํ่า องุน
่ เพื่อ ซ่อน ให้ พ้น ตา คน มี เดีย น 12 ทูต
สวรรค์ของ พระ เย โฮ วาห์ ปรากฏ แก่ กิเด โอน พูดกับ เขา ว่า
“เจ้า บุรุษ ผู้กล้า หาญ เอ๋ย พระ เย โฮ วาห์ ทรง สถิตกับ เจ้า”
13 กิเด โอน จึง ทูล ท่าน ผู้ นั ้นว่า “โอ ท่าน เจ้าข้า ถ้า พระ เย
โฮ วาห์ ทรง สถิตกับ พวก เรา แล้ว ไฉน เหตุเหล่า นี้ จึง เกิด
ขึ้น แก่ เรา เล่า และ การ อัศจรรย์ ทัง้ หลาย ของ พระองค์ ซึ่ง
บรรพบุรุษ เคย เล่า ให้ เรา ฟัง ว่า ‘พระ เย โฮ วาห์ ทรง นํา เรา
ออกจากอียป
ิ ต์มิใช่หรือ ’ แต่สมัย นี้ พระเยโฮวาห์ ทรงทอด
ทิง้ เรา เสีย แล้ว และ ทรง มอบ เรา ไว้ ใน มือ ของ พวก มี เดีย
น” 14 และ พระ เย โฮ วาห์ ทรง หัน มา หา เขา ตรัสว่า “จง ไป
ช่วยคนอิสราเอลให้พ้น จากเงื้อมมือ พวกมี เดีย นด้วยกําลัง
ของเจ้า นี่ แหละ เราใช้เจ้าให้ ไปแล้ว มิใช่หรือ ” 15 กิเดโอน
จึง กราบทูล ว่า “โอ ข้า แต่องค์พระผู้ เป็น เจ้า ข้า พระองค์ จะ
ช่วย อิสราเอล ได้อย่างไร ดูเถิด ครอบครัว ของ ข้า พระองค์
11
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ตํ่าต้อย ที่สุด ใน คน มนั ส เสห์ และ ตัว ข้า พระองค์ก็เป็น คน
เล็ก น้ อย ที่สุด ใน วงศ์ วาน บิดา ของ ข้า พระองค์” 16 พระ เย
โฮ วาห์ ตรัส กับ เขา ว่า “แต่เรา จะ อยู่ กับ เจ้า แน่ และ เจ้า
จะได้โจมตีคนมีเดีย นอย่างกับ ตี คนคนเดียว” 17 เขาก็ ทูล
พระองค์ว่า “ถ้า บัดนี้ ข้า พระองค์ได้รับ พระ กรุ ณา ใน สาย
พระเนตร ของ พระองค์ ขอ ทรง โปรด สําแดง หมาย สําคัญ
อย่างหนึ่ งแก่ข้าพระองค์ว่า พระองค์เองตรัสกับข้าพระองค์
18 ขอพระองค์อย่าเสด็จไปเสียจากที่นี่ จนกว่าข้าพระองค์จะ
กลับ มาหาพระองค์ และนํา ของมาตัง้ ถวายต่อ พระพักตร์”
และ พระ องค์ ตรัสว่า “เรา จะ คอย อยู่ จนกว่า เจ้า จะ กลับ
มา อีก” 19 กิเด โอน ก็กลับ เข้า บ้าน จัดลูก แพะ ตัว หนึ่ งกับ
แป้ง เอฟาห์หน่งึ ทํา ขนมไร้เชื้อ เขาเอาเนื้ อ ใส่กระจาด ส่วน
นํ้า แกง ใส่ ใน หม้อ นํา สิง่ เหล่า นี้ มา ถวาย พระองค์ที่ใต้ต้น
โอ๊ก 20 และทูต สวรรค์ ของพระเจ้า บอกเขาว่า “จงเอาเนื้ อ
และ ขนม ไร้ เชื้อ วาง ไว้ บนศิลานี้ เท นํ้า แกง ราด ของ เหล่า
นั ้น” กิเด โอน ก็ กระทํา ตาม 21 แล้วทูต สวรรค์ ของ พระ เย
โฮ วาห์ก็เอา ปลาย ไม้ที่ถือ อยู่ แตะ ต้อง เนื้ อ และ ขนม ไร้เชื้อ
และมี ไฟลุก ขึ้น มาจากศิลาไหม้ เนื้ อ และขนมไร้เชื้อ จนหมด
และทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ก็หายไปพ้นสายตาของเขา
22 กิเดโอนก็ ทราบว่า เป็ น ทูต สวรรค์องค์หน่ง
ึ ของพระเยโฮ
วาห์จริง และกิเดโอนพูด ว่า “โอ องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า
เจ้าข้า บัดนี้ ข้า พระองค์ได้เห็ นทูต สวรรค์องค์หน่งึ ของพระ
เย โฮ วาห์ต่อ หน้า ต่อตา อนิ จจา เอ๋ย” 23 แต่พระ เย โฮ วาห์
ตรัส กับกิเดโอนว่า “สันติภาพจงมีอยูแก่
่ เจ้า เจ้าอย่า กลัว
เลย เพราะเจ้า จะไม่ตาย ” 24 ฝ่า ยกิเดโอนก็ สร้างแท่น บูชา
แท่น หนึ่ ง ถวาย พระ เย โฮ วาห์ที่ นั ่น และ เรียก ตําบล นั ้นว่า
พระ เย โฮ วาห์ ชา โลม ทุก วัน นี้ แท่น นั ้นก็ ยัง อยูที
่ ่โอ ฟ ราห์
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ซึ่ง เป็น ของคนอาบี เยเซอร์ 25 อยูมาในคื
่
นวัน นั ้น พระเยโฮ
วาห์ตรัสสงก
ั ่ ิเดโอนว่า “จงเอาวัวหนุ่มของบิดา คือวัวผู้ตัวที่
สองที่มีอายุเจ็ดปีมา ไปพัง แท่น พระบาอัลซึ่งบิ ดาของเจ้า
มีอยูนั
่ ้น ลง เสีย จง โค่น เสา รู ป เคารพ ซึ่ง อยู่ ข้างๆ แท่น เสีย
ด้วย 26 และสร้างแท่น บูชาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของเจ้าที่ บนป้อมนี้ ใช้ก้อนหินก่อให้เป็นระเบียบ แล้วนําวัว
ตัวที่สองนั ้นฆ่าเสียถวายเป็นเครือ
่ งเผาบูชา เผาด้วยไม้เสา
รู ปเคารพซึ่งเจ้าโค่นมานั ้น” 27 กิเดโอนจึงนําคนใช้สิบคนไป
กระทําตามที่พระเยโฮวาห์ตรัสสัง่ แก่เขา แต่เพราะกิเดโอน
กลัว ครอบครัว บิดาของตนและกลัว ชาวเมือง จนไม่กล้า ทํา
กลางวัน จึง กระทํา ในเวลากลางคืน 28 เมื่อ ชาวเมืองตื่น ขึ้น
ในเช้า ตรู วั่ น รุ ง่ ขึ้น ดูเถิด แท่น บูชาพระบาอัลพัง ทลาย และ
เสารู ปเคารพที่อยูข้
่ างๆก็ถูกโค่นลง และมีววั ผู้ตัวที่สองวาง
บูชาอยูบ
่ นแท่นที่สร้างขึ้นใหม่นั ้น 29 เขาจึงพูดกันและกันว่า
“ใคร ทํา อย่าง นี้ นะ ” เมื่อ เขา ได้ สืบ ถาม แล้ว เขา ทัง้ หลาย
จึง กล่าวว่า “กิเดโอนบุตรชายของโยอาชได้ กระทํา สิง่ นี้ ”
30 แล้วชาวเมืองจึงบอกโยอาชว่า “จงมอบลูกของเจ้านั ้นมา
ให้ประหารชีวต
ิ เสีย เพราะเขาได้พังแท่นของพระบาอัลและ
โค่นเสารู ปเคารพที่อยูข้
่ างแท่นนั ้น” 31 แต่โยอาชได้ตอบคน
ที่ มาฟ้องนั ้นว่า “ท่านทัง้ หลายจะเป็นพยานแทนพระบาอัล
หรือ จะสู้ ความแทนหรือ ผู้ใดที่ เป็น ทนายแทนพระบาอัล
จะต้องถูก ประหารชีวต
ิ เช้า นี้ แหละ ถ้า พระบาอัล เป็น พระ
แท้ก็ให้สู้ คดีเอง เถิด เพราะ มี คน มา พัง แท่น ของ ท่าน ลง”
32 วันนั ้น เขาจึง ตัง
้ ชื่อท่านว่า เยรุ บบาอัล ใจความว่า “ให้บา
อัล สู้คดีเอง ” เพราะเขาพัง แท่น ของท่าน 33 ครัง้ นั ้น บรรดา
คน มี เดีย น และ คน อา มา เลข และ ชาว ตะวัน ออก ก็ รวม
กัน ยกทัพ ข้ามไปตัง้ ค่ายอยู่ ในหุบ เขายิสเรเอล 34 แต่พระ
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วิญญาณของพระเยโฮวาห์ ทรงสถิตกับกิเดโอน ท่านก็เป่า
แตร เรียก คน อาบี เย เซอร์ให้มา ติดตาม ท่าน 35 และ ท่าน
ส่ง ผู้ สื่อสาร ไป ทัว่ มนั ส เสห์ เรียก ให้ เขา ยก ติดตาม ท่าน
ไป ด้วย และ ท่าน ส่ง ผู้ สื่อสาร ไป ยัง อา เชอ ร์ เศบูลุน และ
นั ฟ ทา ลี คน เหล่า นี้ ก็ขึ้น มา ปะ ทะ ข้า ศึกด้วย 36 กิเด โอน
จึง ทูล พระเจ้า ว่า “ถ้า พระองค์ จะช่วยอิสราเอลให้ พ้น ด้วย
มือ ของข้า พระองค์ ดัง ที่พระองค์ตรัส แล้วนน
ั ้ 37 ดูเถิด ข้า
พระองค์ได้วาง กลุ่ม ขน แกะ ไว้ที่ลาน นวด ข้าว แม้มีน้าํ ค้าง
เฉพาะที่กลุ่ม ขนแกะเท่านั ้น ส่วนที่ พ้น
ื ดิน โดยรอบนั ้น แห้ง
ข้า พระองค์ก็จะ ทราบ ว่า พระองค์จะ ทรง ช่วย อิสราเอล ให้
พ้น ด้วยมือ ของข้า พระองค์ ดัง ที่พระองค์ตรัสนน
ั ้ ” 38 ก็เป็น
ไปดัง นั ้น เมื่อกิเดโอนตื่น ขึ้น ในวันรุ่ง เช้า ก็ บีบ กลุ่ม ขนแกะ
เขาบีบ ได้ นํ้าค้างจากกลุ่ม ขนแกะจนเต็ม ชาม 39 แล้วกิเด
โอน จึง ทูล พระเจ้า ว่า “ขอ อย่า ให้ พระพิโรธ พลุ่ง ขึ้น ต่อ ข้า
พระองค์ ขอข้า พระองค์ ทูล อีก สัก ครัง้ เดียว ขอข้า พระองค์
ทดลองด้วยกลุ่มขนแกะนี้ อีกครัง้ หนึ่ งเถิด คราวนี้ ขอให้แห้ง
เฉพาะ ที่กลุ่ม ขน แกะ ส่วน ที่ พื้น ดิน นั ้น ให้มีน้าํ ค้าง โดย
ทัว่ ไป” 40 ในคืนวันนั ้นพระเจ้าก็ทรงกระทําตามที่ขอ คือกลุ่ม
ขนแกะนั ้นแห้งอยู่ แต่มีน้าํ ค้างอยูท
่ ัว่ พื้นดิน

7
พระเจ้าทรงบัญชาให้ลดจํานวนทหารน้ อยลง

1 เยรุ บบาอัล

คือกิเดโอน และบรรดาคนที่อยูกั
่ บท่านก็ลุก
ขึ้น ตัง้ แต่เช้า ตรู ไปตั
่
ง้ ค่ายอยูที
่ ่ริมน้าํ พุ ฮาโรด ฝ่ายค่ายของ
พวก มีเดีย นอ ยู่ ทาง เหนื อ ของ เขา อยูใน
่ หุบเขา ที่ภูเขา โม
เรห์ 2 พระเยโฮวาห์ตรัสกับกิเดโอนว่า “คนที่อยูกั
่ บเจ้ายังมี
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มากเกินที่ เราจะมอบคนมี เดีย นไว้ ในมือ ของเขา เกรงว่า
อิสราเอลจะทะนงตัวต่อเรา โดยกล่าวว่า ‘มือของเราเองได้
ช่วยเราให้พ้น’ 3 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ จงประกาศให้เข้าหูคนทัง้
ปวงว่า ‘ผู้ใดที่กลัว และสัน
่ เทิม
้ อยู่ ก็ให้ผู้นั ้น กลับ เสีย และ
ไปจากภู เขากิ เลอาดโดยเร็ว’ ” และมี คนกลับ ไปสองหมื่น
สองพัน คน และยัง เหลือ อยูหน
่ ่งึ หมื่น คน 4 พระเยโฮวาห์
ตรัส กับกิเดโอนว่า “ประชาชนยัง มากอยู่ จงพาเขาลงไปที่
นํ้า และเราจะทําการทดสอบเขาให้เจ้า ที่นั ่น ผู้ที่เราจะบอก
เจ้าว่า ‘ให้คนนี้ ไปกับเจ้า’ ผู้นั ้นต้องไปกับเจ้า ผู้ที่เราบอกว่า
‘คนนี้ อย่า ให้ไป ’ ผู้นั ้น ไม่ ต้องไป” 5 ท่านจึง พาประชาชนลง
ไปที่นํ้า พระเยโฮวาห์ตรัสกับกิเดโอนว่า “ทุกคนที่ใช้ลิน
้ เลีย
นํ้า ดัง สุนัข จงรวมเขาไว้พวกหนึ่ ง ทุกคนที่คุกเข่า ลงดื่มน้าํ
จงรวมไว้อีกพวกหนึ่ งดุ จกัน” 6 จํานวนคนที่ใช้มือ วัก นํ้า ขึ้น
เลียมีสามร้อยคน แต่ประชาชนนอกนั ้นคุกเข่าลงดื่มน้าํ
กิเดโอนได้ รบ
ั กําลังใจเพิม
่ ขึ้น พระเจ้าทรงให้ความกลัว
ของคนมีเดียนปรากฏ

พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับกิเด โอน ว่า “เรา จะ ช่วย เจ้า ทัง้
หลายให้ พ้น ด้วยจํานวนคนสามร้อยที่เลียน้าํ นั ้น และมอบ
คน มี เดีย น ไว้ ใน มือ ของ เจ้า นอก นั ้น ให้กลับ ไป บ้าน เมือง
ของ ตน ทุก คน” 8 ประชาชน จึง ถือ เสบียง และ แตร ไว้ และ
ท่าน สัง่ ให้ อิสราเอล ที่เหลือ อยูกล
่ ับ ไป ยัง เต็นท์ ของ ตน ทุก
คน แต่ให้สามร้อยคนนั ้น อยู่ และค่ายของมี เดีย นก็อยูข้
่ าง
ล่าง ท่าน ใน หุบเขา 9 อยูมา
่ ในคืนวัน นั ้น พระ เย โฮ วาห์ ตรัส
กับท่า นว่า “จง ลุก ขึ้น ลง ไป ยัง ค่าย เถิด ด้วย เรา มอบ เขา
ไว้ ในมือ ของเจ้า แล้ว 10 แต่ถ้า เจ้า กลัว ไม่กล้า ลงไป จงพา
ปู ราห์คนใช้ของเจ้า ไปด้วยให้ ถึง ค่ายนั ้น 11 เจ้าจะได้ ยนว
ิ ่า
7
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เขาพูดอะไรกัน ภายหลังมือของเจ้าจะมีกําลังขึ้นที่จะลงไป
ตี ค่ายนั ้น” ท่านจึง ไปกับ ปู ราห์คนใช้ของท่าน ไปถึง ทหาร
ถือ อาวุธ ด้าน นอก ซึ่ง อยู่ ใน ค่าย 12 ฝ่าย คน มี เดีย น และ
คนอามาเลข กับ บรรดาชาวตะวัน ออก นอนอยู่ ตามหุบเขา
เหมือนตัก
๊ แตนเป็น ฝูงๆ ฝูงอูฐ ของเขาก็นั บ ไม่ ถ้วน มากดุจ
เม็ดทรายที่ฝั่ งทะเล 13 ครันก
้ ิเดโอนแอบมา ดูเถิด มีชายคน
หนึ่ ง เล่า ความ ฝัน ให้ เพื่อน ฟัง ว่า “ดูเถิด เรา ฝัน เรือ
่ ง หนึ่ ง
ดูเถิด มีขนม ข้าว บาร์เลย์ ก้อน หนึ่ ง กลิง้ เข้า มา ใน ค่าย ของ
พวกมี เดีย น มาถึง เต็นท์ โดนเต็นท์ทําให้เต็นท์ล้ม ลง พลิก
ขึ้น แล้ว ก็ราบ ไป” 14 เพื่อน ของ เขา จึง ตอบ ว่า “นี่ ไม่ใช่อื่น
ไกลเลย นอกจากดาบของกิเดโอนบุตรชายโยอาชบุรุษของ
อิสราเอล พระเจ้า ได้ ทรงมอบพวกมี เดีย น และกองทัพ ทัง้
สิน
ิ เขาเล่าความ
้ ไว้ในมือของเขาแล้ว” 15 เมื่อกิเดโอนได้ยน
ฝันและคําแก้ฝันเช่นนั ้นแล้ว ท่านก็นมัสการ และกลับไปสู่
ค่ายอิสราเอลสัง่ ว่า “จงลุก ขึ้น เถิด เพราะว่า พระเยโฮวาห์
ทรงมอบกองทัพคนมีเดียนไว้ในมือของท่านทัง้ หลายแล้ว”
คนอิสราเอลชนะโดยใช้แตร หม้อเปล่าและคบเพลิง
ท่าน จึง แบ่ง คน สาม ร้อย นั ้น ออก เป็น สาม กอง ให้ ถือ
แตร ทุก คน และ ถือ หม้อ เปล่า มีคบ เพลิง อยู่ ข้าง ใน หม้อ
นั ้น 17 และท่านสัง่ เขาว่า “จงคอยดูเรา แล้ว ให้ ทํา เหมือน
กัน และดูเถิด เมื่อ เราไปถึง ค่ายด้านนอกแล้ว เรากระทํา
อย่างไร ก็ จง กระทํา อย่าง นั ้น 18 ขณะ เมื่อ เรา เป่า แตร คือ
ตัว เรากับ บรรดาคนที่อยูกั
่ บ เรา เจ้าจงเป่า แตรรับ ให้ รอบ
ค่าย ทัง้ หมด แล้ว ร้อง ว่า ‘ดาบ ของ พระ เย โฮ วาห์ และ ขอ
งกิเดโอน’ ” 19 กิเดโอนกับ ทหารหนึ่ ง ร้อยคนที่อยูกั
่ บท่า นก็
มาถึงด้านนอกค่ายในเวลาต้น ยามกลาง พึ่ง พลัด เวรยาม
ใหม่ เขา ก็ เป่า แตร ขึ้น และ ต่อย หม้อ ซึ่ง อยู่ ใน มือ ให้แตก
16

ผู้วินิจฉั ย 7:20

23

ผู้วินิจฉั ย 8:3

20 ทหารทัง
้ สามกองก็ เป่า แตรและต่อยหม้อ

มือ ซ้ายถือ คบ
เพลิง มือขวาถือ แตรจะเป่า และเขาร้องขึ้นว่า “ดาบของ
พระเยโฮวาห์ และของกิเดโอน” 21 ต่างก็ ยน
ื อยูตามที
่
่ของ
ตนเรียงรายรอบค่าย บรรดากองทัพก็ รอ
้ งอื้ออึง วิง่ หนี ไป
22 เมื่อ เขา เป่ า แตร ทัง
้ สาม ร้อย อัน นั ้น พระ เย โฮ วาห์ ทรง
บันดาลให้ เขาฆ่า ฟันกันทัวท
่ ุ กกอง กองทัพก็ แตกตื่น หนี ไป
ถึง ตําบลเบธชิ ทธาห์ ทางไปเมืองเศเรราห์ ไกลไปจนถึง เขต
เมือ งอาเบล เม โฮ ลาห์ที่ตําบล ทับ บาท 23 คน อิสราเอล ถูก
เรียกออกมาจากนั ฟทาลี และจากอาเชอร์ และจากทัว่ มนั ส
เสห์ และพร้อมกัน ติดตามพวกมี เดีย นไป 24 และกิเดโอน
ก็ใช้ผู้สื่อสาร ออก ไป ทัว่ แดน เทือก เขา เอ ฟ รา อิม ประกาศ
ว่า “จงลงมารบพวกมี เดีย น และยึด แควทัง้ หลาย ไกลไป
ถึง ตําบลเบธบาราห์ และแม่น้ํา จอร์แดนด้วย” เขาก็ เรียก
บรรดาทหารเอฟราอิ มออกมา เขาทัง้ หลายยึด แควถึง เบธ
บาราห์ และแม่น้ํา จอร์แดนไว้ 25 จับ โอเรบและเศเอบเจ้า
นายสองคนของพวกมี เดีย นได้ เขาฆ่า โอเรบเสีย ที่ ศิลาโอ
เรบ และฆ่า เศเอบเสีย ที่บ่อย่าํ องุน
่ ชื่อ เศเอบ แล้ว ก็ไล่ติด
ตามพวกมี เดีย นไป และเขานํา เอาศีรษะโอเรบและเศเอบ
มาให้กิเดโอนที่ฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างโน้ น

8

กิเดโอนไล่ตาม จับและฆ่ากษั ตริย์แห่งพวกมีเดียน
คน เอ ฟ รา อิม จึง พูดกับท่า นว่า “ทําไม ท่าน จึง กระทํา
แก่ เราอย่างนี้ คือ เมื่อ ท่านยกไปต่อสู้ พวกมี เดีย นนั ้น ท่าน
ก็ไม่ ได้เชิญ เราให้ ไปรบด้วย” และเขาทัง้ หลายก็ ต่อว่า ท่าน
อย่าง รุ นแรง 2 ท่าน จึง ตอบ เขา ทัง้ หลาย ว่า “สิ่ง ที่ เรา ทํา
มาแล้ว จะเปรียบเทียบกับ สิง่ ที่ ท่านทัง้ หลายทํา แล้ว ได้หรือ
ผลองุนที
่ ่ ชาวเอฟราอิม เก็บ เล็ม ก็ยงด
ั ี กว่า ผลองุนที
่ ่อาบีเย
เซอร์เก็บเกี่ยวมิใช่หรือ 3 พระเจ้าประทานโอเรบและเศเอบ
1
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เจ้านายมี เดีย นไว้ ในมือ ของท่าน ข้าพเจ้า สามารถกระทํา
อะไรที่ จะเทียบกับท่านได้เล่า ” เมื่อ ท่านพูดอย่างนี้ เขาทัง้
หลายก็หายโกรธ 4 กิเดโอนก็ มาที่แม่น้าํ จอร์แดนและข้าม
ไป ทัง้ ท่านและทหารสามร้อยคนที่อยูด้
่ วย ถึงจะอ่อนเปลี้ย
แต่ก็ยัง ติดตามไป 5 ท่านจึง พูดกับ ชาวเมืองสุ คคทว่า “ขอ
ขนมปัง ให้คนที่ติดตามเรามาบ้าง เพราะเขาอ่อนเปลี้ย เรา
กําลัง ไล่ติดตามเศบาห์ และศัลมุน นากษั ตริย์แห่งมี เดีย น”
6 เจ้านายของเมืองสุ คคทจึง ตอบว่า “มือ ของเศบาห์ และ
ของ ศัลมุน นา อยู่ ใน มือ เจ้า แล้ว หรือ เรา จึง จะ เอา ขนมปัง
มาเลี้ยงกองทัพ ของเจ้า” 7 กิเดโอนจึง กล่าว ว่า “ถ้า อย่าง
นั ้น เมื่อ พระ เย โฮ วาห์ มอบ เศ บาห์ และ ศัลมุน นา ไว้ ใน มือ
เราแล้ว เราจะเอาหนามใหญ่แห่งถิน
่ ทุรกันดาร และหนาม
ย่อย มา นวด เนื้ อ เจ้า ทัง้ หลาย” 8 ท่าน ก็ ออก จาก ที่ นั ่น ขึ้น
ไปยัง เมืองเปนู เอล และพูดกับ เขาในทํานองเดียวกัน ชาว
เมือง เปนู เอ ล ก็ ตอบ ท่าน อย่าง เดีย วกับที่ ชาว เมือง สุ คคท
ตอบ 9 ท่านจึงพูดกับชาวเมืองเปนูเอลด้วยว่า “เมื่อเรากลับ
มา ด้วย สันติภาพ เรา จะ พัง ป้อม นี้ ลง เสีย” 10 ฝ่าย เศ บาห์
และ ศัลมุน นา อาศัย อยูที
่ ่คา ร โค รกับ กองทัพ มี ทหาร หนึ่ ง
หมื่นห้าพันคน เป็นกองทัพชาวตะวันออกที่เหลืออยูทั
่ ง้ หมด
เพราะ ว่า ผู้ที่ถือ ดาบ ล้ม ตาย เสีย หนึ่ ง แสน สอง หมื่น คน
11 กิเดโอนขึ้นไปตามทางสัญจรของคนที่ อาศัยในเต็นท์ ทิศ
ตะวัน ออกของเมืองโนบาห์ และเมืองโยกเบฮาห์เข้า โจมตี
กองทัพ ได้แล้ว เพราะ ว่า กองทัพ คิด ว่า พ้น ภัย 12 เศ บาห์
และศัลมุน นาก็หนี ไป กิเดโอนก็ไล่ติดตามไปจับ เศบาห์ กับ
ศัลมุนนากษั ตริย์พวกมีเดียนทัง้ สององค์ได้ และทํากองทัพ
ทัง้ หมด ให้แตก ตื่น 13 ฝ่า ยกิเด โอน บุตร ชาย โย อา ชก็กลับ
จากการศึกก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น 14 จับ ชายหนุ่ม ชาวเมืองสุ
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คคทได้ คนหนึ่ ง จึง ซัก ถามเขา ชายคนนี้ ก็เขียนชื่อ เจ้า นาย
และพวกผู้ใหญ่ของเมืองสุ คคทให้ รวมเจ็ด สิบ เจ็ด คนด้วย
กัน 15 กิเด โอน จึง มา หา ชาว เมือง สุ คค ทก ล่า ว ว่า “จง มา
ดู เศบาห์ และศัลมุนนา ซึ่ง เมื่อก่อนเจ้า เยาะเย้ย เราว่า ‘มือ
ของเศบาห์ และของศัลมุน นาอยู่ ในมือ เจ้า แล้ว หรือ เราจะ
ได้ เลี้ยงทหารที่ เหน็ ดเหนื่ อยของเจ้า ด้วยขนมปัง’ ” 16 กิเด
โอนก็ จับ พวกผู้ใหญ่ในเมืองเอาหนามใหญ่แห่งถินก
่ ัน ดาร
17
และหนามย่อยด้วย มาสัง่ สอนชาวเมืองสุ คคท ท่านก็พัง
ป้อมเมืองเปนู เอล และประหารชีวต
ิ ชาวเมืองเสีย 18 ท่าน
จึง ถามเศบาห์ และศัลมุน นาว่า “คนที่เจ้าฆ่า เสีย ที่ ทาโบร์
เป็น คนแบบไหน” เขาตอบว่า “ท่านเป็น อย่างไร เขาก็ เป็น
อย่างนั ้น เป็น เหมือนราชบุตรทุก คน” 19 กิเดโอนจึง กล่าว
ว่า “คนเหล่า นั ้น เป็น พี่ น้องท้องเดีย วกันกับ เรา พระเยโฮ
วาห์ ทรงพระชนม์อยูแน่
่ ฉั นใด ถ้า เจ้า ไว้ชีวิต เขา เราก็ จะไม่
ประหารชีวต
ิ เจ้าแน่ ฉั นนั ้น” 20 แล้วท่านสัง่ เยเธอร์บุตรหัวปี
ของท่านว่า “จงลุก ขึ้น ฆ่า เขาทัง้ สองเสีย” แต่หนุ่ม คนนั ้น
ไม่ ยอมชัก ดาบออก ด้วยว่า เขากลัว เพราะเขายัง หนุ่ม อยู่
21 ฝ่าย เศ บาห์ กับ ศัลมุน นา จึง ว่า “ท่าน ลุก ขึ้น ฟัน เรา เอง
ซิ เป็น ผู้ใหญ่เท่าใดกําลังก็แข็ง เท่านั ้น” กิเดโอนก็ลุกขึ้น ฆ่า
เศ บาห์ และ ศัลมุน นา เสีย แล้ว เก็บ เครือ
่ ง ประ ดับที่ คอ อูฐ
ของ เขา ไว้ 22 ครัง้ นั ้น คน อิสราเอล ก็ เรียน กิเด โอน ว่า “ขอ
จง ปกครอง พวก ข้าพเจ้า ทัง้ หลาย เถิด ทัง้ ตัวท่าน และ ลูก
หลานของท่านสืบไปด้วย เพราะว่าท่านได้ ชว
่ ยเราทัง้ หลาย
ให้ พ้น จากมือ ของมี เดีย น” 23 กิเดโอนจึง ตอบเขาทัง้ หลาย
ว่า “เราจะไม่ ปกครองท่านทัง้ หลาย และบุตรชายของเราก็
จะไม่ ปกครองท่านทัง้ หลาย พระเยโฮวาห์ จะทรงปกครอง
ท่าน ทัง้ หลาย เอง” 24 กิเด โอน ก็ บอก คน เห ล่านั ้นว่า “เรา
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จะขอสิง่ หนึ่ ง จากท่านทัง้ หลาย คือ ขอให้ทุกคนถวายตุ้มหู
ซึ่ง ริบ มา ได้นั ้น ” (ด้วย ว่า คน เห ล่านั ้นมีตุ้มหูทองคํา เพราะ
เป็น ชนอิ ชมาเอล) 25 เขาก็ เรียนตอบท่านว่า “เราทัง้ หลาย
เต็มใจจะให้” เขาก็ปูผ้า ลง วางตุ้มหู ซ่ึง ริบ มาได้ นั้น ไว้ที่ นั่น
26 ตุ้มหูทองคํา ซึ่ง ท่านขอได้ นั ้นมี น้ํา หนั ก หนึ่ ง พัน เจ็ด ร้อย
เช เขล ทองคํา นอกจาก นี้ ยังมีเครือ
่ ง ประดับ จี้และ ฉลอง
องค์สีม่วงซึ่ง กษั ตริย์ พวกมีเดีย นทรง ทัง้ เครือ
่ งผูก คออูฐ
27
ด้วย กิเดโอนก็เอาทองคํานี้ ทําเป็นรูปเอโฟดเก็บไว้ที่เมือง
ของ ท่าน คือ โอ ฟ ราห์ และ บรรดา คน อิสราเอล ก็เล่น ชูกั
้ บ
รู ปนี้ กระทํา ให้ เป็น บ่ วงดักกิเด โอน และ วงศ์ วาน ของ ท่าน
28 ดังนี้ แหละ พวก มี เดีย นก็พ่าย แพ้ต่อ หน้า คน อิสราเอล
ไม่อาจ ยก ศีรษะ ขึ้นอีก ได้เลย และ แผ่นดินก็ พัก สงบ อยู่ ใน
สมัย ของกิเดโอนถึง สี่สิบปี 29 ฝ่ายเยรุ บ บาอัลบุตรชายของ
โยอาชก็ ไปอาศัย อยู่ ในบ้านของตน 30 กิเดโอนมีบุตรชาย
เกิด จาก บัน
้ เอว ของ ท่าน เจ็ด สิบ คน เพราะ ท่าน มี ภรรยา
หลาย คน 31 เมีย น้ อย ขอ งกิเด โอน ที่อยู่ ณ เมือง เชเค มก็
คลอดบุตรชายให้ท่านคนหนึ่ งด้วย ท่านตัง้ ชื่อว่าอาบีเมเลค
32 กิเดโอนบุตรชายของโยอาชมีอายุชราลงมากก็สิน
ิ
้ ชีวต
เขาฝังท่านไว้ที่เมืองโอฟราห์ของคนอาบีเยเซอร์ ในอุโมงค์
ฝังศพโยอาชบิดาของท่าน
คนอิสราเอลไหว้รู ปเคารพ

33

อยูมาเมื
่
่ อกิเดโอนสิน
ิ แล้ว คนอิสราเอลก็ หน
ั กลับ
้ ชีวต
อีก และ เล่น ชู้ กับ พระ บา อัล ถือ ว่า บา อัลเบ รี ท เป็น พระ
ของเขาทัง้ หลาย 34 คนอิสราเอลมิได้ระลึก ถึง พระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของ ตน ผู้ทรง ช่วย เขา ให้ พ้นมือศัตรู ทัง้ หลาย รอบ
ด้าน 35 เขามิได้แสดงความเมตตาแก่ครอบครัวเยรุ บบาอัล
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คือกิเดโอน เป็นการตอบแทนความดี ทัง้ สิน
้ ซึ่งกิเดโอนได้
กระทําแก่คนอิสราเอล

9

1

อาบีเมเลคฆ่าบุตรชายทัง้ หลายของกิเดโอน

ฝ่า ยอาบี เม เล คบุตร ชาย เย รุ บ บาอัลก็ ขึ้น ไป หา ญาติ
ของมารดาที่เมืองเชเคม แล้วพูดกับเขาและกับครอบครัวที่
บ้าน ของ ตา ว่า 2 “ขอบ อก ความ นี้ ให้เข้าหูบรรดา ชาว เมือง
เชเคมเถิดว่า ‘จะให้บุตรชายเยรุ บบาอัลทัง้ เจ็ดสิบคนครอบ
ครองท่านทัง้ หลายดี หรือ จะให้ผู้เดียวปกครองดี’ ขอระลึก
ไว้ด้วยว่า ตัวข้าพเจ้านี้ เป็นกระดูกและเนื้ อเดียวกับท่านทัง้
หลาย” 3 ฝ่าย ญาติ ของ มารดา ของ เขา ก็กล่าว คํา ทัง้ หมด
เหล่า นี้ ให้เข้าหูบรรดาชาวเชเคม จิตใจของชาวเมืองก็ เอน
เอียงเข้าข้างอาบีเมเลค ด้วยเขากล่าวกันว่า “เขาเป็น ญาติ
ของ เรา” 4 เขา จึง เอา เงิน เจ็ด สิบ แผ่น ออก จาก วิหาร พระ
บาอัลเบรี ทมอบให้อาบี เมเลค อาบี เมเลคก็ เอาเงิน นั ้น ไป
จ้าง นั กเลง หัวไม้ไว้ติด ตาม ตน 5 เขา จึง ไป ที่ บ้าน บิดา ของ
เขา ที่ เมือง โอ ฟ ราห์ ฆ่า พี่ น้ อง ของ ตน คือบุตร ชาย เย รุ บ
บาอัล ทัง้ เจ็ด สิบ คนที่ ศิลาแผ่น เดียว เหลือ แต่ โยธามบุตร
ชายสุด ท้องของเยรุ บ บาอัล เพราะเขาซ่อนตัว เสีย 6 ชาว
เมืองเชเคมและชาววงศ์ วานมิลโลทัง้ สินก
้ ็มาประชุมพร้อม
กัน ตัง้ อาบีเมเลคให้เป็นกษั ตริย์ที่ข้างที่ราบแห่งเสาสําคัญ
ที่อยูในเมื
่
องเชเคม 7 เมื่อมีคนไปบอกโยธาม เขาก็ข้น
ึ ไปยืน
อยู่บนยอดภูเขาเกริซิม แผดเสียงร้องให้เขาทัง้ หลายฟังว่า
“ชาวเมืองเชเคมเอ๋ย ขอจงฟัง ข้าพเจ้า เพื่อ พระเจ้า จะทรง
ฟัง เสียง ของ ท่าน 8 ครัง้ หนึ่ ง ต้นไม้ ต่างๆ ได้ ออก ไป เจิม ตัง้
ต้นไม้ต้นหน่งึ ไว้เป็นกษั ตริย์ เขาจึงไปเชิญต้นมะกอกเทศว่า
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‘เชิญ ท่านปกครองเราเถิด’ 9 แต่ต้น มะกอกเทศตอบเขาว่า
‘จะให้เราทิง้ นํ้ามันของเรา ซึ่งเขาใช้ถวายเกียรติแด่พระเจ้า
และแก่มนุษย์ เพื่อ ไปกวัดแกว่งอยู่เหนื อ ต้นไม้ ทัง้ ปวงหรือ’
10 แล้ว ต้นไม้เหล่า นั ้น จึง ไป พูดกับ ต้น มะเดื่อ ว่า ‘เชิญ ท่าน
มาปกครองเหนื อเราเถิด’ 11 แต่ต้นมะเดื่อตอบเขาว่า ‘จะให้
เราทิง้ รสหวานและผลดี ของเราเสีย และไปกวัด แกว่ง อยู่
เหนื อ ต้นไม้ ทัง้ หลาย หรือ’ 12 ต้นไม้เหล่านั ้นก็ ไป พูดกับ เถา
องุนว
่ ่า ‘เชิญ ท่านมาปกครองเหนื อ เราเถิด’ 13 แต่เถาองุน
่
กล่าวแก่ เขาว่า ‘จะให้ เราทิง้ นํ้า องุน
่ ของเรา อัน เป็นที่ ช่น
ื
ใจพระเจ้า และมนุษย์ ไปกวัด แกว่ง อยู่ เหนื อ ต้นไม้ ทัง้ หลาย
หรือ’ 14 บรรดาต้นไม้ก็ไปพูดกับต้นหนามว่า ‘เชิญท่านมาปก
ครอง เหนื อ เรา เถิด’ 15 ต้น หนาม จึง ตอบ ต้นไม้เหล่านั ้นว่า
‘ถ้า แม้ท่านทัง้ หลายจะเจิมตัง้ เราให้เป็นกษั ตริย์ของเจ้า ทัง้
หลาย จริงๆ จง มา อาศัย ใต้ ร่ม ของ เรา เถิด มิฉะ นั ้นก็ให้ไฟ
เกิด จาก ต้น หนาม เผา ผลาญ ต้นสน สี ดาร์ เลบานอน เสีย’
16 ฉะนั ้น บัดนี้ ซึ่ง เจ้า ทัง
้ หลายตัง้ อาบี เมเลคเป็นกษั ตริย์นั ้น
ถ้า ทํา ด้วย ความ จริงใจ และ เที่ยง ธรรม และ ถ้า ได้ กระทํา
ให้ เห มาะ ต่อ เย รุ บ บา อัล และ ครอบครัว ของ ท่าน สม กับ
ความดีที่มือ ท่านได้ กระทํา ไว้ 17 (ด้วยว่า บิดาของเราได้ รบ
พุ่ง เพื่อ เจ้า ทัง้ หลาย และเสี่ยงชีวต
ิ ช่วยเจ้า ทัง้ หลายให้ พ้น
จาก มือ พวก มี เดีย น 18 แต่ใน วัน นี้ เจ้า ทัง้ หลาย ได้ลุก ขึ้น
ประทุษร้ายต่อครอบครัวบิดาของเรา ได้ฆ่าบุตรชายทัง้ เจ็ด
สิบ คน ของ ท่าน เสียบน ศิลา แผ่น เดียว แล้ว ตัง้ อาบี เม เล
คบุตรชายของสาวคนใช้ ข้น
ึ เป็นกษั ตริย์ ปกครองเหนื อ ชาว
เชเคม เพราะ ว่า เขา เป็น ญาติ ของ เจ้า ทัง้ หลาย) 19 ถ้า เจ้า
ทัง้ หลาย ได้ กระทํา ด้วย ความ จริงใจ และ เที่ยง ธร รม ต่อ เย
รุ บ บาอัล และครองครัว ของท่านในวัน นี้ ก็จงชื่นชมในอาบี
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เม เลค เถิด และ ให้ เขา มีความ ชื่นชม ยินดีใน เจ้า ทัง้ หลาย
ด้วย 20 แต่ถ้า ไม่ เป็น อย่างนั ้น ก็ขอให้ไฟออกมาจากอาบี เม
เลค เผาผลาญชาวเมืองเชเคมและวงศ์ วานมิลโล และให้
ไฟออกมาจากชาวเมืองเชเคมและจากวงศ์ วานมิลโลเผา
ผลาญอาบีเมเลคเสีย” 21 โยธามก็รีบหนี ไปยังเบเออร์อาศัย
อยูที
่ ่ นั ่น เพราะ กลัว อาบี เม เลค พี่ ชาย ของ ตน 22 เมื่อ อาบี
เมเลคครอบครองอิสราเอลอยูได้
่ สามปีแล้ว 23 พระเจ้าทรง
ใช้ วิญญาณ ชัว่ เข้า แทรก ระ หว่า งอาบี เม เลค กับ ชาว เมือง
เชเคม ชาวเมืองเชเคมก็ ทรยศต่อ อาบี เมเลค 24 เพื่อ ความ
ทารุ ณ ที่ เขา ได้ กระทํา แก่บุตร ชาย เจ็ด สิบ คน ของ เย รุ บ บา
อัล จะสนอง และโลหิต ของคนเหล่า นั ้น จะได้ ตกแก่อาบี เม
เลค พีน้
่ องผู้ได้ประหารเขาและตกแก่ ชาวเมืองเชเคม ผู้เส
ริ มกําลังมื ออาบี เม เลค ให้ ฆ่า พี่ น้ อง ของ ตน 25 ชาว เมือง
เชเคม ได้ วาง คน ซุ่ม ซ่อน ไว้ คอย ดัก อาบี เม เลค ที่ บน ยอด
ภูเขา เขาก็ปล้นคนทัง้ ปวงที่ ผ่านไปมาทางนั ้น และมีคนบอ
กอาบี เมเลคให้ทราบ 26 ฝ่า ยกาอัลบุตรชายเอเบดกับ ญาติ
ของเขาเข้าไปในเมืองเชเคม ชาวเชเคมไว้เนื้ อ เชื่อ ใจกาอัล
27 จึง พากัน ออกไปในสวนองุน
่ เก็บ ผลมายํ่า ทําการเลี้ยง
สมโภช ใน วิหาร พระ ของ เขา เขา รับ ประทาน และ ดื่ม และ
ด่า แช่ งอาบี เมเลคด้วย 28 กาอัลบุตรชายเอเบดจึง กล่าวว่า
“อาบี เมเลคคือ ใคร และเราชาวเชเคมเป็น ใครกัน จึง ต้อง
มาปรนนิ บัติเขา เขาเป็น บุตรชายของเยรุ บ บาอัลมิใช่หรือ
และ เศ บุล เป็น เจ้า หน้าที่ ของ เขา มิใช่หรือ จง ปรน นิ บัติคน
ฮาโมร์บิดาของเชเคมเถิด เราจะปรนนิ บัติอาบีเมเลคทําไม
เล่า 29 ถ้าคนเมืองนี้ อยูใต้
่ ปกครองเรานะ เราจะถอดอาบีเม
เลคเสีย” เขาจึง ท้า อาบี เมเลคว่า “จงเพิม
่ กองทัพ ของท่าน
ขึ้น แล้ว ออกมาเถิด” 30 พอเศบุล เจ้า เมืองได้ยน
ิ ถ้อยคํา ขอ
งกาอัลบุตร ชาย เอ เบ ดก็โกรธ 31 จึง ส่ง ผู้ สื่อสาร ไป ยัง อาบี
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เมเลคอย่างลับๆกล่าวว่า “ดูเถิด กาอัลบุตรชายเอเบดและ
ญาติ ของ เขา มา ที่ เมือง เชเคม ดูเถิด พวก เขา ยุแหย่เมือง
นั ้น ให้ต่อสู้กับท่าน 32 ฉะนั ้น บัดนี้ ขอท่านจงลุก ขึ้น ในเวลา
กลางคืน ทัง้ ท่านและคนที่อยูกั
่ บท่าน ไปซุ่ม คอยอยู่ ในทุ่ง
นา 33 รุ ง่ เช้าพอดวงอาทิตย์ข้น
ึ ท่านจงลุกขึ้นแต่เช้าตรู ่ รีบรุ ก
เข้า เมือง และดูเถิด เมื่อ กาอัลกับ กองทัพ ออกมาต่อสู้ท่าน
ท่านจงกระทํา แก่ เขาตามแต่ โอกาสจะอํานวย” 34 ฝ่า ยอาบี
เมเลค และกองทัพทัง้ สินที
่ บท่านก็ลุกขึ้นในเวลากลาง
้ ่อยูกั
คืน แบง่ ออกเป็นสี่กองไปซุ่มคอยสู้เมืองเชเคม 35 กาอัลบุตร
ชายเอเบดก็ ออกไปยืน อยูที
่ ่ทางเข้า ประตูเมือง อาบี เมเลค
ก็ลุกขึ้นพร้อมกับกองทัพที่อยูกั
่ บท่าน ออกมาจากที่ซุ่มซ่อน
36 และ เมื่อ กา อัล เห็น กองทัพ จึง พูดกับเศ บุ ล ว่า “ดูเถิด
กองทัพกําลังเคลื่อนลงมาจากยอดภูเขา” เศบุลตอบเขาว่า
“ท่านเห็น เงาภูเขาเป็น คนไปกระมัง” 37 กาอัลพูดขึ้นอีกว่า
“ดูซิ กองทัพ กําลัง ออกมาจากกลางแผ่น ดิน กองหนึ่ ง และ
กอง ทัพอี กก อง หนึ่ ง กําลัง ออก มา จาก ทาง ที่ราบ เม โอ เน
นิ ม” 38 เศบุลก็กล่าว แก่ กา อัล ว่า “ปาก ของ ท่าน อยูที
่ ่ไหน
เดีย
๋ วนี้ ท่านผู้ที่กล่าวว่า ‘อาบี เมเลคคือ ผู้ใด ที่เราต้องปรน
นิ บัติ ’ คน เหล่า นี้ เป็น คน ที่ ท่าน หมิน
่ ประมาท มิใช่หรือ จง
39
ยกออกไปสู้ รบกับ เขาเถิด” กาอัลก็ เดิน นํา หน้า กองทัพ
เชเคมออกไปต่อสู้ กับ อาบี เมเลค 40 อาบี เมเลคก็ขับ ไล่กา
อัล หนี ไป มีคน ถูก บาด เจ็บ ล้ม ตาย เป็นอัน มาก จนถึง ทาง
เข้า ประตูเมือง 41 ฝ่า ยอาบี เมเลคก็ อาศัย อยูที
่ ่อารู มาห์ และ
เศบุลก็ขับ ไล่กาอัลกับ ญาติ ของเขาออกไปไม่ให้อยูที
่ ่เชเคม
42
ต่อ ไป
ต่อ มา รุ ง่ ขึ้น มีชาว เมือง ออก ไป ที่ทุ่ง นา อาบี เม
เลคก็ ทราบเรือ
่ ง 43 ท่านจึง แบ่ง คนของท่านออกเป็น สาม
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กอง ซุ่ม คอยอยูที
่ ่ทุ่ง นา ท่านมองดู ดูเถิด คนออกมาจาก
ใน เมือง ท่าน จึง ลุก ขึ้น ประหาร เขา 44 ส่วน อาบี เม เลค กับ
ทหารที่อยูด้
่ วยก็รุกไปยืนอยูที
่ ่ทางเข้าประตูเมือง ฝ่ายทหาร
อีกสองกองก็รุกเข้าโจมตีคนทัง้ หมดที่ในทุ่งนาประหารเสีย
45 อาบี เมเลคโจมตี เมืองนั ้น ตลอดวัน ยัง คํ่า ยึด เมืองนั ้น ได้
และฆ่า ฟัน ประชาชนที่อยูในเมื
่
องนั ้น เสีย ทัง้ ทําลายเมือง
นั ้น เสีย ด้วย แล้ว ก็หว่านเกลือ ลงไป 46 เมื่อ บรรดาชาวบ้าน
หอเชเคมได้ยน
ิ เช่น นั ้น ก็หนี เข้า ไปอยู่ ในป้อมในวิหารของ
47
พระเบรีท มีคนไปเรียนอาบีเมเลคว่า บรรดาชาวบ้านหอ
เชเคมไปมัว่ สุมกันอยู่ 48 อาบีเมเลคก็ข้น
ึ ไปบนภูเขาศัลโมน
ทัง้ ท่านกับ บรรดาคนที่อยูด้
่ วย อาบี เมเลคถือ ขวานตัดกงิ่
ไม้ใส่บ่า แบกมา ท่านจึง บอกคนที่อยูด้
่ วยว่า “เจ้าเห็นข้า ทํา
49
อะไร จงรีบ ไปทํา อย่างข้า เถิด” ดัง นั ้น คนทัง้ ปวงก็ตัดกงิ่
ไม้ แบกตามอาบี เมเลคไปสุม ไว้ ณ ที่ป้อม แล้ว ก็จุดไฟเผา
ป้อมนั ้น ชาวบ้านหอเชเคมก็ตายหมดด้วย ทัง้ ชายและหญิง
ประมาณหนึ่ งพันคน
อาบีเมเลคถูกทําลาย
50 อาบีเมเลคไปยังเมืองเธเบศตัง
้ ค่ายประชิดเมืองเธเบศ

ไว้ และ ยึด เมือง นั ้น ได้ 51 แต่ใน เมือง มี หอ รบ แห่ง หนึ่ ง
ประชาชนเมืองนั ้น ทัง้ สินก
้ ็หนี เข้า ไปอยู่ ในหอทัง้ ผู้ชายและ
ผู้หญิง ปิด ประตูขัง ตนเอง เสีย เขา ก็ ขึ้น ไป บน หลังคา หอ
รบ 52 อาบี เม เลค ยก มา ถึง หอ รบ นี้ ได้ต่อสู้กัน จน เข้า มา
ใกล้ประตูหอรบได้ จะเอาไฟเผา 53 มีหญิง คนหนึ่ ง เอาหิน
โม่ชิ้ นบนทุ่ม ศีรษะอาบี เมเลค กะโหลกศีรษะของท่านแตก
54 ท่านจึง รีบ ร้องบอกคนหนุ่มที่ ถือ อาวุธ ของท่านว่า “เอา
ดาบฟันเราเสียเพื่อคนจะไม่กล่าวว่า ‘ผู้หญิงคนหนึ่ งฆ่าเขา
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ตาย’ ” ชายหนุ่มของท่านคนนั ้นก็แทงท่านทะลุถึงแก่ความ
ตาย 55 เมื่อคนอิสราเอลเห็นว่าอาบีเมเลคสิน
ิ แล้ว ต่าง
้ ชีวต
คน ก็กลับ ไป ยัง ที่ ของ ตน 56 ดังนี้ แหละ พระเจ้า ทรง สน อง
ความชัวท
่ ี่อาบีเมเลคได้กระทําต่อบิดาของตนที่ได้ฆ่าพี่น้อง
เจ็ด สิบ คนของตนเสีย 57 และพระเจ้า ทรงกระทํา ให้ บรรดา
ความ ชัว่ ร้าย ของ ชาว เชเค มก ลับ ตก บน ศีรษะ ของ เขา ทัง้
หลายเอง คํา สาปแช่ง ของโยธามบุตรชายเยรุ บ บาอัลก็ ตก
อยูบ
่ นเขาทัง้ หลาย

10

โทลากับยาอีรเ์ ป็นผู้วินิจฉั ยของอิสราเอล
1 ต่อ จากอาบี เมเลคมี คนขึ้น มาช่วยอิสราเอลให้ พ้น ชื่อ
โทลาบุตรชายของปู วาห์ผู้เป็น บุตรชายของโดโด คนอิส สา
คาร์ และ เขา อยูที
่ ่เมือง ชา มีร ์ ใน แดน เทือก เขา เอ ฟ รา อิม
2 ท่าน วิ นิจ ฉั ยอิส รา เอ ลอยูยี
่ ่สิบ สาม ปี แล้วท่า นก็สิน
ิ
้ ชีวต
3
เขาฝัง ศพท่านไว้ที่เมืองชามีร ์ ต่อ มายาอีร ค
์ นกิ เลอาดได้
ขึ้นมาและท่านวินิจฉั ยอิสราเอลอยูยี
่ ่สิบสองปี 4 ท่านมีบุตร
ชายสามสิบ คน ขีลู
่ ก ลาสามสิบ ตัว และมี เมืองอยู่ สามสิบ
หัว เมือง เรียก ว่า เมือง ฮา โว ทยา อีร ์ จน ทุก วัน นี้ ซึ่ง อยู่ ใน
แผ่นดินกิ เลอ าด 5 ยา อีรก็
์ สิ้น ชีวต
ิ และ ถูก ฝัง ไว้ที่เมือง คา
โมน
พระเจ้าทรงพระพิโรธคนที่ไหว้รู ปเคารพ
6 คนอิสราเอลก็ กระทํา ชัว
่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮ
วาห์อีก ไปปรนนิ บัติพระบาอัล พระอัชทาโรท พวกพระของ
เมืองซีเรีย พวกพระของเมืองไซดอน พวกพระของเมืองโม
อับ พวกพระของคนอัมโมน พวกพระของคนฟีลิสเตีย และ
ละ ทิง้ พระ เย โฮ วาห์เสีย หา ได้ปรนนิ บัติพระองค์ไม่ 7 และ
พระพิโรธของพระเยโฮวาห์ก็พลุ่ง ขึ้น ต่ออิส ราเอล จึง ทรง
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ขายเขาไว้ในมือ ของคนฟี ลิ ส เตีย และในมือ ของคนอัม โมน
8 เขา ได้ ข่มเหง และ บีบ บังคับ คน อิสราเอล ใน ปี นั ้น คือ คน
อิสราเอลทัง้ ปวงที่อยูฟากแม่
่
น้ํา จอร์แดนข้างโน้ น ในแผ่น
ดิน ของคนอาโมไรต์ ซึ่ง อยู่ ในกิ เลอาดสิบ แปดปี 9 ทัง้ คน
อัม โมน ได้ ข้าม แม่น้ํา จอร์แดน ไป ต่อสู้ กับ ยู ดาห์ และ ต่อสู้
กับ เบน ยา มิน และ ต่อสู้ กับ วงศ์ วาน เอ ฟ รา อิม ดัง นั ้นอิส
ราเอลจึง เดือดร้อนอย่างยิง่ 10 และคนอิสราเอลร้องทุกข์
ต่อ พระ เย โฮ วาห์ว่า “ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ได้ กระทํา บาป
ต่อ พระองค์ เพราะว่า ข้า พระองค์ได้ทอดทิง้ พระเจ้า ของข้า
พระองค์เสีย และ ปรน นิ บัติพระ บา อัล” 11 และ พระ เย โฮ
วาห์ ตรัส กับ คน อิสราเอล ว่า “เรา มิได้ช่วย เจ้า ให้ พ้น จาก
ชาวอียป
ิ ต์ จากคนอาโมไรต์ จากคนอัม โมน และจากคน
ฟี ลิ สเตีย หรือ 12 ทัง้ คนไซดอน คนอามาเลข และชาวมา
โอน ได้ บีบ บังคับ เจ้า เจ้าได้ร้อง ทุกข์ถึง เรา และ เรา ได้ ช่วย
เจ้า ให้ พ้นมือ เขาทัง้ หลาย 13 แม้กระนั ้น เจ้า ทัง้ หลายยัง ได้
ละทิง้ เรา และ ปรน นิ บัติพระ อื่น ฉะนี้ เรา จึง จะ ไม่ ช่วย เจ้า
ทัง้ หลายให้ พ้นอีก ต่อ ไป 14 จงไปร้องทุกข์ ต่อ พระซึ่ง เจ้า ทัง้
หลายได้เลือกเถิด ให้พระเหล่านั ้นช่วยเจ้าให้พ้นในยามทุกข์
เดือดร้อนนี้ ” 15 และคนอิสราเอลกราบทูล พระเยโฮวาห์ว่า
“ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ได้ กระทํา บาป แล้ว ขอ พระองค์ ทรง
กระทํา ตาม ที่พระองค์ทรง เห็น ชอบ ข้า พระองค์ ขอ วิงวอน
เพียงว่า ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นในวันนี้ เถิด” 16 ดังนั ้น
เขาทัง้ หลายจึง เลิก ถือ พระอื่น และปรนนิ บัติพระเยโฮวาห์
ฝ่ายพระองค์ ทรงเดือดร้อนพระทัยด้วยความทุกข์เข็ญของ
อิสราเอล 17 ฝ่ายคนอัมโมนก็ถูกเรียกให้มาพร้อมกัน เขาได้
ตัง้ ค่ายในกิ เลอาด และคนอิสราเอลก็ มาพร้อมกัน ตัง้ ค่าย
อยูที
่ ่มิสปาห์ 18 และประชาชนกับ พวกประมุข ของคนกิ เลอ
าดพูดกันว่า “ผู้ใดที่ จะเป็น คนแรกที่จะเข้าต่อสู้ กับ คนอัม
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โมน ผู้นั ้นจะเป็นหัวหน้าของชาวกิเลอาดทัง้ หมด”

11
เยฟธาห์สู้รบกับคนอัมโมน
เยฟธาห์ คน กิ เลอ าด เป็น ทแกล้ว ทหาร แต่เป็น บุตร
ชาย ของ หญิง แพศยา กิ เลอ าด ให้ กําเนิ ด บุตร ชื่อ เยฟธาห์
2 ภรรยาแท้ ของกิ เลอาดคลอดบุตรชายหลายคน และเมื่อ
พวกบุตรเหล่า นั ้น โตขึ้น แล้ว จึง ผลัก ไสเยฟธาห์ออกไปเสีย
โดยกล่าวว่า “เจ้าจะมี ส่วนในมรดกของครอบครัว บิดาเรา
ไม่ได้ เพราะเจ้า เป็น ลูก ของหญิง คนอื่น” 3 เยฟธาห์ จึง หนี
จาก พี่ น้ อง ของ ตน ไป อาศัย อยูที
่ ่แผ่น ดิน โทบ พวก นั กเลง
ก็ มัว่ สุ มกับเยฟธาห์ และ ติดตาม เขา ไป 4 ต่อ มา ภาย หลัง
คน อัม โมน ได้ ทํา สงคราม กับ คน อิสราเอล 5 และ เมื่อ คน
อัม โมนทํา สงครามกับ อิสราเอลนั ้น พวกผู้ใหญ่ของเมือ งกิ
เลอาดได้ ไปเพื่อ จะพาเยฟธาห์ มาจากแผ่น ดิน โทบ 6 เขา
กล่าวแก่ เยฟธาห์ว่า “จงมาเป็น หัวหน้า ของเรา เพื่อ เราจะ
ได้ต่อสู้กับคนอัมโมน” 7 แต่เยฟธาห์กล่าวแก่พวกผู้ใหญ่ขอ
งกิ เลอาดว่า “ท่านไม่ได้เกลียดข้าพเจ้า และขับ ไล่ ข้าพเจ้า
เสียจากครอบครัวบิดาของข้าพเจ้าดอกหรือ เมื่อคราวทุกข์
ยาก ท่าน จะ มา หา ข้าพเจ้า ทําไม เล่า” 8 พวก ผู้ใหญ่ขอ งกิ
เลอาดจึงกล่าวแก่ เยฟธาห์ว่า “เหตุที่เรากลับมาหาท่าน ณ
บัดนี้ ก็ด้วย ต้องการ ให้ ท่าน ไป กับ เรา สู้ รบ กับ คน อัม โมน
แล้ว มา เป็น หัวหน้า ของ เรา ที่ จะ ปกครอง ชา วกิ เลอ าด ทัง้
ปวง” 9 เยฟธาห์จึง กล่าวแก่ พวกผู้ใหญ่ของกิ เลอาดว่า “ถ้า
ท่านให้ ข้าพเจ้า กลับ บ้านเพื่อ ทําศึกกับ คนอัม โมน และถ้า
พระเยโฮวาห์ ทรงมอบเขาไว้ต่อ หน้า ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะได้
เป็น หัวหน้า ของท่านหรือ เปล่า” 10 พวกผู้ใหญ่ของกิ เลอาด
1
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จึง ตอบ เยฟธาห์ว่า “พระ เย โฮ วาห์ ทรง เป็น พยาน ระหว่าง
เรา เรา จะ กระทํา ตาม ที่ ท่าน สัง่ ทุก ประการ” 11 เยฟธาห์
จึง ไปกับ พวกผู้ใหญ่ของกิ เลอาด และประชาชนก็ ตัง้ ท่าน
ให้เป็น หัวหน้า และเป็น ประมุข ของเขา แล้วเยฟธาห์ก็กล่าว
คํา ที่ ตกลงกัน ทัง้ สิน
้ ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ที่เมืองมิส
12
ปาห์
เยฟธาห์ จึง ส่ง ผู้ สื่อสาร ไป ยัง กษั ตริย์ คน อัม โมน
ถาม ว่า “ท่าน มี เรือ
่ ง อะไร กับ ข้าพเจ้า ท่าน จึง ยก มา ต่อสู้
กับ แผ่น ดิน ของ ข้าพเจ้า” 13 กษั ตริยคน
์ อัม โมน ตอบ ผู้ สื่อ
สารของเยฟธาห์ว่า “เพราะว่า เมื่ออิส ราเอลยกออกมาจาก
อียป
ิ ต์ได้ยึด แผ่น ดิน ของ เรา ไป ตัง้ แต่แม่น้าํ อา ร โนน ถึง
แม่น้ํายับบอกและถึงแม่น้ําจอร์แดน ฉะนั ้นบัดนี้ ขอคืนแผ่น
ดินเหล่านั ้นเสียโดยดี” 14 และเยฟธาห์ก็ส่งผู้ส่ือสารไปหาก
ษั ตริย์ คนอัม โมนอีก 15 ให้กล่าวว่า “เยฟธาห์กล่าวดังนี้ ว่า
อิสราเอลมิได้ยึดแผ่นดินของโมอับ หรือแผ่นดินของคนอัม
โมน 16 แต่เมื่ออิส ราเอลออกจากอียป
ิ ต์ เขาได้ เดิน ไปทาง
ถิน
่ ทุรกัน ดารถึง ทะเลแดง และมาถึง คาเดช 17 อิสราเอล
จึง ส่ง ผู้ สื่อสาร ไป ยัง กษั ตริย์ เอ โดม กล่าว ว่า ‘ข้าพเจ้า ขอ
อนุญาต ยก ผ่าน แผ่น ดิน ของ ท่าน ไป’ แต่กษั ตริยเอ
์ โดม
ไม่ฟัง และ ก็ได้ส่ง คําขอ เช่น เดียวกัน ไป ยัง กษั ตริย์ เมือง
โมอับด้วย แต่ท่าน ก็ไม่ตกลง ดัง นั ้นอิส รา เอล จึง ยับยัง้
อยูที
่ ่คาเดช 18 แล้ว เขาก็ เดิน ไปในถิน
่ ทุรกัน ดารอ้อมแผ่น
ดิน เอโดม และแผ่น ดิน โมอับ และมาทางด้านตะวัน ออก
ของ แผ่น ดิน โม อับ และ ตัง้ ค่าย อยูที
่ ่ฟาก แม่ นํ้า อา ร โนน
ข้างโน้ น แต่เขามิได้เข้า ไปในเขตแดนของโมอับ เพราะว่า
แม่ น้ํา อารโนนเป็น พรมแดนของโมอับ 19 อิสราเอลจึง ส่ง
ผู้ สื่อสาร ไป หา สิ โหนก ษั ตริย์ คน อา โม ไรต์ กษั ตริยกรุ
์ ง เฮ
ช โบน อิสราเอล เรียน ท่าน ว่า ‘ขอ ให้พวก ข้าพเจ้า ยก ผ่าน
แผ่น ดิน ของท่านไปยัง สถานที่ ของข้าพเจ้า’ 20 แต่สิโหนไม่
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วางใจที่จะให้อส
ิ ราเอลยกผ่านเขตแดนของตน ฉะนั ้นสิโหน
จึง ได้ รวบรวม ประชาชน ทัง้ หมด ของ ท่าน ตัง้ ค่าย อยูที
่ ่ยา
21
ฮาส และ สู้ รบ กับ อิสราเอล และ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า
ของอิสราเอลทรงมอบสิโหนและประชาชนทัง้ หมดของท่าน
ไว้ ในมืออิส ราเอล คนอิสราเอลก็โจมตีเขา อิสราเอลจึง ยึด
ครองแผ่น ดิน ทัง้ สิน
้ ของคนอาโมไรต์ผู้ซึ่ง เป็น ชาวเมืองนั ้น
22 และเขายึดเขตแดนทัง
้ หมดของคนอาโมไรต์ตัง้ แต่แม่น้าํ
อารโนนถึง แม่น้ํา ยับ บอก และตัง้ แต่ ถิน
่ ทุรกัน ดารถึง แม่
23
นํ้า จอร์แดน ดัง นั ้น พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ อิสราเอล
จึง ขับ ไล่ คน อา โม ไรต์ ออก เสีย ต่อ หน้า อิสราเอล ประชาชน
ของพระองค์ ฝ่ายท่านจะมาถือ เอาเป็น กรรมสิทธิ์ เช่น นั ้น
หรือ 24 ท่านไม่ ถือ กรรมสิทธิสิ
์ ่ง ซึ่ง พระเคโมชพระของท่าน
มอบ ให้ ท่าน ยึด ครอง ดอก หรือ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ
เรา ขับ ไล่ผู้ใด ไป ให้ พ้น หน้า เรา เรา ก็ ยึด ครอง ที่ ของ ผู้นั ้น
25 ฝ่าย ท่าน จะ ดี กว่า บา ลา คบุตร ชาย สิ ป โปร์กษั ตริยเมื
์ อง
โมอับ หรือ ท่านเคยแข่ง ขันกับ อิสราเอลหรือ ท่านเคยต่อสู้
กับ เขา ทัง้ หลาย หรือ 26 เมื่ออิส รา เอ ล อาศัย อยู่ ใน กรุ ง เฮ
ชโบนและชนบทของกรุ ง นั ้น และในเมืองอาโรเออร์ และ
ชนบทของเมืองนั ้น และอยู่ ในบรรดาหัว เมืองที่ตัง้ อยูตาม
่
ฝั่ งแม่ น้ํา อารโนนถึง สามร้อยปี ทําไมท่านไม่ เรียกคืน เสีย
ภายในเวลานั ้น เล่า 27 ฉะนี้ ข้าพเจ้า จึงมิได้กระทํา ความผิด
ต่อ ท่าน แต่ท่าน ได้ กระทํา ความ ผิด ต่อ ข้าพเจ้า ใน การ ที่
ทํา สงคราม กับ ข้าพเจ้า ขอ พระ เย โฮ วาห์ จอม ผู้ พิพากษา
เป็น ผู้ทรงพิพากษาระหว่างคนอิสราเอลและคนอัม โมนใน
วัน นี้ ” 28 แต่กษั ตริยของ
์
คน อัม โม นมิได้เชื่อ ฟัง ใน คํา ของ
เยฟธาห์ ซึ่ง ท่าน ส่ง ไป ให้ 29 พระ วิญญาณ ของ พระ เย โฮ
วาห์ก็มาสถิตกับเยฟธาห์ ท่านจึง ยกผ่า นกิ เลอาดและมนั ส
เสห์ และผ่านมิส ปาห์แห่งกิ เลอาด และจากมิส ปาห์แห่งกิ

ผู้วินิจฉั ย 11:30

37

ผู้วินิจฉั ย 11:37

เลอาด ท่านยกผ่านต่อไปถึงที่คนอัมโมน
คําสาบานอันไร้ปัญญาของเยฟธาห์

“ถ้าพระองค์
ทรง มอบ คน อัม โมน ไว้ ใน มือ ของ ข้า พระองค์แล้ว 31 ผู้ใด
ที่ ออก มา จาก ประตู เรือน ของ ข้า พระองค์ เพื่อ ต้อนรับ
ข้า พระองค์ เมื่อ ข้า พระองค์กลับ มา จาก คน อัม โม น นั ้น
ด้วย ความ สงบ แล้ว ผู้นั ้น จะ ต้อง เป็น ของ ของ พระ เย โฮ
วาห์ และ ข้า พระองค์ จะ ถวาย ผู้ นั ้น เป็น เครือ
่ ง เผา บูชา ”
32 แล้วเยฟธาห์ จึง ยก ข้าม ไป สู้ รบ กับ คน อัม โมน และ พระ
เย โฮ วาห์ ทรง มอบ เขา ไว้ ใน มือ ของ ท่าน 33 และ ท่าน ได้
ประหาร เขา จาก อา โร เอ อร์ จนถึง ที่ใกล้ๆ เมือ งมิน นิ ทรวม
ยีสิ
่ บ หัว เมือง และ ไกล ไป จนถึง ที่ราบ แห่ง สวน องุน
่ ผู้คน
ล้ม ตาย มาก คน อัม โมน จึง พ่าย แพ้ ต่อ หน้า คน อิสราเอล
34 แล้วเยฟธาห์ก็กลับ มาบ้านที่มิสปาห์ ดูเถิด บุตรสาวของ
ท่านถือ รํามะนาเต้น โลดออกมาต้อ นรับท่าน เธอเป็น บุตร
คน เดียว นอกจาก บุตร สาว คน นี้ ท่าน ไม่มีบุตร ชาย และ
บุตร สาว เลย 35 และ ต่อ มา เมื่อ ท่าน เห็น เธอ แล้ว ท่าน
ก็ ฉี ก เสื้อผ้า ของ ท่าน กล่าว ว่า “อนิ จจา ลูกสาว เอ๋ย เจ้า
ให้ พ่อ แย่แล้ว เพราะ เจ้า เป็น เหตุให้พ่อ เดือด ร้อน มาก ยิง่
เพราะพ่อ ได้ อา้ ปากปฏิญาณต่อ พระเยโฮวาห์ไว้ จะคืนคํา
ก็ไม่ ได้ ” 36 เธอ จึง พูดกับ พ่อ ว่า “คุณ พ่อ ขา เมื่อ คุณ พ่อ
ออกปากสัญญากับ พระเยโฮวาห์ไว้อย่างไร ขอคุณ พ่อ กระ
ทํากับลูก ตาม คํา ที่ ออก จาก ปาก ของ คุณ พ่อ เถิด เพ ราะ
พระ เย โฮ วาห์ได้ทรง แก้ แค้น คน อัม โมนศัตรู เพื่อ คุณ พ่อ
แล้ว” 37 และเธอพูดกับบิดาของเธอว่า “ขอให้ลูกอย่างนี้ เถิด
ขอ ปล่อย ลูก ไว้ สัก สอง เดือน ลูก จะ ได้ จาก บ้าน และ ลง ไป
30 และเยฟธาห์ปฏิญาณต่อพระเยโฮวาห์ว่า
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บน ภูเขา ร้องไห้ครํา่ ครวญ ถึง ความ เป็น พรหมจารี ของ ลูก
ลูกกับ เพื่อนๆของลูก” 38 ท่านจึง ตอบว่า “ไปเถิด” และท่าน
ก็ ปล่อยเธอไปสองเดือน เธอก็ ออกไป เธอและพวกเพื่อน
ของเธอแล้ว ร้องไห้ ครํา่ ครวญถึง ความเป็น พรหมจารี ของ
เธอบนภูเขา 39 อยูมาเมื
่
่ อ ครบสองเดือนแล้ว เธอก็กลับ มา
หาบิดาของเธอ และท่านก็ กระทํา กับ เธอตามคํา ปฏิญาณ
ที่ได้ปฏิญาณไว้ เธอยังไม่เคยสมสู่กับชายใดเลย และก็เป็น
ธรรมเนี ยม ใน อิสราเอล 40 คือ ที่บุต รสาว ชาว อิสราเอล ไป
ร้องไห้ไว้ทุกข์ให้บุตรสาวของเยฟธาห์คนกิเลอาดปีละสี่วัน

12
เยฟธาห์ชนะคนเอฟราอิม
ฝ่าย คน เอ ฟ รา อิม มา พร้อม กัน ข้าม ไป ทาง เหนื อ
พูดกับเยฟธาห์ว่า “เหตุใด ท่าน ยก ข้าม ไป รบ คน อัม โมน
แต่ไม่เรียก เรา ไป ด้วย เรา จะ จุด ไฟ เผา เรือ นทับท่าน เสีย”
2 เยฟธาห์ จึง ตอบ เขา ว่า “ข้าพเจ้า กับ ประชาชน ติด การ
ศึก ใหญ่ กับ คนอัม โมน เมื่อ ข้าพเจ้า เรียกท่านให้ช่วย ท่าน
ไม่ได้ช่วยเราให้ พ้นมือ เขา 3 เมื่อ ข้าพเจ้า เห็นว่า ท่านไม่ ชว
่ ย
ข้าพเจ้า แล้ว ข้าพเจ้า ก็ เสี่ยงชีวต
ิ ของข้าพเจ้า ข้ามไปรบกับ
คน อัม โมน และ พระ เย โฮ วาห์ ทรง มอบ เขา ไว้ ใน มือ ของ
ข้าพเจ้า วัน นี้ ท่าน จะ ขึ้น มา ทําศึกกับ ข้าพเจ้า ด้วย เหตุ อัน
ใด” 4 เยฟธาห์ จึง รวบรวม บรรดา ชา วกิ เลอ าด สู้ รบ กับ คน
เอฟราอิม คนกิ เลอาดก็ ประหารคนเอฟราอิม เพราะเขา
กล่าวว่า “เจ้าชาวกิ เลอาด เจ้าเป็น คนหลบหนี ของชาวเอ
ฟราอิมท่า มกลางคนเอฟราอิม และมนั ส เสห์” 5 ชาวกิ เลอ
าดก็เข้ายึดท่าข้ามแม่น้ําจอร์แดนไว้ไม่ให้คนเอฟราอิมข้าม
เมื่อ คนเอฟราอิมที่หลบหนี คนใดมาบอกว่า “ขอให้ข้ามไป
ทีเถิด ” คนกิ เลอาดจะถามเขาว่า “เจ้าเป็น คนเอฟราอิม
หรือ” เมื่อ เขาตอบว่า “เปล่า ” 6 เขาจะบอกว่า “จงว่า คํา ว่า
1
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ชิบ โบเลท” คนนั ้น จะว่า “สิบโบเลท” เพราะคนเอฟราอิ มอ
อกเสียงคํานี้ ไม่ชด
ั เขาจึงจับคนนั ้นและฆ่าเสียที่ท่าข้ามแม่
นํ้าจอร์แดน คราวนั ้นมีคนเอฟราอิมตายสี่ หมื่นสองพันคน
7 เยฟธาห์วินิจฉั ยอิสราเอลอยูห
่ กปี แล้วเยฟธาห์ชาวกิเลอา
ดก็สิ้นชีวต
ิ และถูกฝังไว้ในหัวเมืองหนึ่ งในกิเลอาด
ผู้วินิจฉั ยอิบซาน เอโลนและอับโดน
ถัด เยฟธาห์ มาคืออิบ ซานแห่ง เบธเลเฮมได้วินิจฉั ยอิส
รา เอล 9 ท่าน มีบุตร ชาย สามสิบ คน และ บุตร สาว สามสิบ
คน ท่าน ให้แต่งงานกับ คนนอกตระกูล ของท่าน และท่าน
นําบุตรีสามสิบคนของคนนอกตระกูลมาให้แก่บุตรชายของ
ท่าน ท่านวินิจฉั ยอิสราเอลอยูเจ
่ ็ดปี 10 แล้วอิบซานก็สิ้นชีวต
ิ
11
ถูก ฝัง ไว้ที่เบธเลเฮม ถัด ท่านมา เอโลนคนเศบูลุนวิ นิจ
ฉั ยอิสราเอล และท่านวินิจฉั ยอิสราเอลสิบปี 12 แล้วเอโลน
คน เศบูลุนก็สิน
ิ และ ถูก ฝัง ไว้ที่อัย ยา โลน ใน เขตแดน
้ ชีวต
13
ของคนเศบูลุน ถัด ท่านมา อับ โดนบุตรชายฮิลเลลชาว
ปิ ราโธนวิ นิจ ฉั ยอิส ราเอล 14 ท่านมีบุตรชายสี่สิบคน และ
หลานชายสามสิบ คน ขีลาเจ็
่
ด สิบ ตัว ท่านวิ นิจ ฉั ยอิส ราเอ
15
ลอยู่แปดปี แล้วอับโดนบุตรชายฮิลเลลชาวปิ ราโธนก็สิ้น
ชีวต
ิ ถูก ฝัง ไว้ที่ปิ ราโธนในเขตแดนของเอฟราอิม ในแดน
เทือกเขาของคนอามาเลข
8

13

ความบาปของคนอิสราเอล บิดามารดาของแซมสัน
คนอิสราเอลก็ กระทํา ชัว่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮ
วาห์อีก พระ เย โฮ วาห์ จึง ทรง มอบ เขา ไว้ ใน มือ ของ คน ฟี ลิ
สเตีย สี่สิบปี 2 มีชายคนหนึ่ ง เป็น ชาวโศราห์ คนครอบครัว
ดาน ชื่อ มาโนอาห์ ภรรยาของท่านเป็น หมัน ไม่มีบุตรเลย
3 ทูต สวรรค์ของพระเยโฮวาห์ มาปรากฏแก่ นางนั ้น กล่าว
1
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แก่ นางว่า “ดูเถิด บัดนี้ เจ้าเป็น หมัน ไม่มีบุตร แต่เจ้าจะตัง้
ครรภ์คลอดบุตรเป็นชาย 4 ฉะนั ้นบัดนี้ จงระวัง อย่าดื่มเหล้า
องุน
่ หรือ เมรัย และ อย่า รับ ประทาน ของ มลทิน 5 เพราะ
ดูเถิด เจ้า จะ ตัง้ ครรภ์ และ คลอด บุตร เป็น ชาย อย่า ให้มีด
โกน ถูก ศีรษะ ของ เขา เพราะ เด็ก คน นี้ จะ เป็น พวก นาศี
ร์แด่พระเจ้า ตัง้ แต่อยูใน
่ ครรภ์ เขา จะ เป็น คน เริม
่ ช่วย คน
อิสราเอลให้ พ้น จากเงื้อมมือ ของคนฟี ลิ ส เตีย” 6 ฝ่ายหญิง
นั ้น จึง ไปบอกสามีว่า “มีบุรุ ษ ผู้หน่งึ ของพระเจ้า มาหาดิฉั น
ใบหน้า ของ ท่าน เหมือน ใบหน้า ทูต สวรรค์ ของ พระเจ้า น่า
กลัวนัก ดิฉั น ไม่ได้ถาม ท่าน ว่า ท่าน มา จาก ไหน และ ท่าน
ก็ไม่บอกชื่อ ของท่านแก่ดิฉัน 7 แต่ท่านบอกดิฉันว่า ‘ดูเถิด
เจ้า จะ ตัง้ ครรภ์ และ คลอด บุตร ชาย ฉะนั ้น อย่า ดื่ม เหล้า
องุน
่ หรือ เมรัย อย่า รับ ประทาน ของ มลทิน เพราะ เด็ก นั ้น
จะเป็นพวกนาศี รแด่
์ พระเจ้าตัง้ แต่อยูในครรภ์
่
จนวันตาย’ ”
8 แล้ว มา โน อาห์ก็วิง วอ นพ ระ เย โฮ วาห์ ทูล ว่า “โอ ข้า
แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอบุ รุ ษ ของ พระเจ้า ผู้ ซึ่ง พระองค์ ทรง
ใช้มานัน
้ ปรากฏแก่ ข้า พระองค์ ทัง้ สองอีก ครัง้ หนึ่ ง สัง่ สอน
ข้า พระองค์ว่า ข้า พระองค์ ควร กระทํา อย่างไร แก่ เด็ก ที่ จะ
เกิด มานั ้น” 9 และพระเจ้า ทรงฟัง เสียงของมาโนอาห์ และ
ทูต สวรรค์ ของพระเจ้า มาหาหญิง นั ้นอีก เมื่อ นางนั ่ง อยู่ ใน
ทุ่ง นา แต่มา โน อาห์สามีของ นาง ไม่ได้อยูด้
่ วย 10 นาง ก็รีบ
วิง่ ไปบอกสามีว่า “ดูเถิด บุรุ ษ ผู้ที่ปรากฏแก่ดิฉั นวัน นั ้น ได้
มาปรากฏแก่ดิฉั นอีก” 11 มาโนอาห์ก็ลุกขึ้น ตามภรรยาไป
เมื่อ มาถึงบุ รุ ษ ผู้ นั ้น เขา จึง ว่า “ท่าน เป็น บุรุษ ผู้ที่พูดกับ ผู้
หญิง คนนี้ หรือ ” ผู้นั ้น ตอบว่า “เราเป็น ผู้นั ้น แหละ ” 12 มา
โน อาห์ จึง กล่าว ว่า “บัดนี้ ขอ ให้ถ้อยคํา ของ ท่าน เป็น ความ
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จริง ข้าพเจ้า ทัง้ สอง ควร สัง่ สอน เด็ก คน นั ้น อย่างไร และ
ข้าพเจ้าทัง้ สองควรกระทําต่อเขาอย่างไร” 13 และทูตสวรรค์
ของพระเยโฮวาห์ บอกแก่ มาโนอาห์ว่า “บรรดาสิง่ ที่ เราได้
บอกแก่ หญิง แล้วนัน
้ ให้ นางระวัง ให้ดี 14 อย่า ให้ รบ
ั ประทาน
สิง่ ใด ที่ได้มา จาก เถา องุน
่ อย่า ให้ นาง ดื่ม เหล้า องุน
่ หรือ
เมรัย อย่า รับ ประทาน ของ มลทิน สิ่ง ใด ที่ เรา บัญชา นาง
ไว้ให้นางปฏิ บัติตามทุก ประการ” 15 มาโนอาห์กล่าวแก่ทูต
สวรรค์ของพระเยโฮวาห์ว่า “ขอท่านรออยูก่
่ อน ข้าพเจ้า ทัง้
สองจะไปเตรียมลูก แพะตัว หนึ่ ง ให้ท่าน ” 16 ทูต สวรรค์ของ
พระ เย โฮ วาห์ บอก มา โน อาห์ว่า “ถึง เจ้า จะ ให้ เรา รอ เรา
จะ ไม่ รับ ประทาน อาหาร ของ เจ้า แต่ถ้า เจ้า จะ จัด เครือ
่ ง
เผา บูชา เจ้า จง ถวาย แด่ พระ เย โฮ วาห์” เพราะ ว่า มา โน
อาห์ไม่ทราบ ว่า ท่าน ผู้ นั ้น เป็น ทูต สวรรค์องค์หน่งึ ของ พระ
เยโฮวาห์ 17 มาโนอาห์ ถามทูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ว่า
“ท่านชื่อ อะไร เพื่อ เมื่อ เป็น จริง ตามถ้อยคํา ของท่าน เราจะ
ได้ให้ เกียรติแก่ท่าน ” 18 ทูต สวรรค์ของ พระ เย โฮ วาห์ บอก
มาโนอาห์ว่า “ถามชื่อ เราทําไม ชื่อ ของเราเป็นที่ ซ่อนเร้น
อยู”่ 19 มาโนอาห์ก็เอาลูก แพะกับ ธัญ ญบูชามาถวายบูชา
บน ศิลา แด่ พระ เย โฮ วาห์ และ ทูต สวรรค์ นั ้น กระทํา การ
มหัศจรรย์ มาโนอาห์ และภรรยาก็มองดู 20 และอยู่ มาเมื่อ
เปลวไฟจากแท่นบูชาพลุ่งขึ้นไปสวรรค์ ทูตสวรรค์ของพระ
เยโฮวาห์ก็ขึ้น ไปตามเปลวไฟแห่ง แท่ นบูชา ขณะเมื่อ มาโน
อาห์และภรรยาคอยดูอยู่ และเขาทัง้ สองก็ซบหน้าลงถึงดิน
21 ทูต สวรรค์ของพระเยโฮวาห์ไม่ปรากฏแก่ มาโนอาห์ หรือ
แก่ ภรรยาของเขาอีก เลย แล้ว มาโนอาห์ จึง ทราบว่า ผู้ นั้น
เป็น ทูต สวรรค์องค์หน่งึ ของ พระ เย โฮ วาห์ 22 และ มา โน
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อาห์พูดกับ ภรรยาของตนว่า “เราจะตายเป็น แน่ เพราะเรา
ได้เห็ นพระเจ้า” 23 แต่ภรรยาบอกเขาว่า “ถ้า พระเยโฮวาห์
ทรงหมายจะฆ่า เราเสีย พระองค์คงจะไม่ รบ
ั เครือ
่ งเผาบูชา
และธัญ ญบูชาจากมือ ของเรา หรือ ทรงสําแดงสิง่ ทัง้ ปวง
เหล่านี้ แก่เรา หรือประกาศเรือ
่ งเช่นนี้ แก่เรา” 24 ผู้หญิงนั ้นก็
คลอดบุตรชายคนหนึ่ ง เรียกชื่อ ว่า แซมสัน เด็ก นั ้นก็ เติบโต
ขึ้น และพระเยโฮวาห์ทรงอํานวยพระพรแก่เขา 25 และพระ
วิญญาณของพระเยโฮวาห์ก็ทรงเริม
่ เร้าใจเขาที่ค่ายดานระ
หว่างโศราห์กับเอชทาโอล

14

แซมสันหลงรักหญิงสาวคนฟีลิสเตีย
แซมสัน ได้ ลงไปยัง เมืองทิม นาห์ และได้เห็น ผู้ หญิง คน
ฟี ลิ ส เตีย คนหนึ่ ง ที่ เมืองทิม นาห์ 2 แล้วท่านจึง ขึ้น มาบอก
บิดามารดาของตนว่า “ฉั นเห็นผูห
้ ญิงคนฟีลิสเตียคนหนึ่ งที่
เมืองทิมนาห์ ฉะนั ้นไปขอเขาให้เป็นภรรยาฉั นที ” 3 แต่บิดา
และ มารดา ของ ท่าน กล่าว แก่ ท่าน ว่า “ไม่มีผู้หญิง สัก คน
หนึ่ ง ในท่ามกลางบุตรสาวแห่ง ญาติพีน้
่ องของเจ้า หรือ ใน
ท่ามกลางชนชาติ ของเราหรือ เจ้าจึง ไปรับ ภรรยาจากคน
ฟี ลิ สเตีย ที่ไม่เข้า สุหนั ต ” แต่แซมสัน กล่าวแก่บิดาว่า “ไป
ขอหญิง นั ้น ให้ ฉันที เพราะเธอเป็นที่ พอใจฉั น มาก” 4 บิดา
มารดาของท่านไม่ ทราบว่า เรือ
่ งนี้ เป็น มาจากพระเยโฮวาห์
เพราะพระองค์ทรงหาช่องโอกาสที่จะต่อสู้คนฟีลิสเตีย ครัง้
นั ้นคนฟีลิสเตียมีอาํ นาจเหนื ออิสราเอล
1

แซมสันฆ่าสิงโตด้วยมือเปล่า
ฝ่ายแซมสันก็ ลงไปที่ เมืองทิม นาห์ กับ บิดามารดาของ
ตน แซมสัน มาถึง สวนองุน
่ ของทิม นาห์ ดูเถิด มีสิงโตหนุ่ม
5
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ตัว หนึ่ ง คําราม เข้า ใส่ท่าน 6 พระ วิญญาณ ของ พระ เย โฮ
วาห์ก็ทรงสถิตกับ แซมสัน อย่างมาก ท่านจึง ฉี ก สิงโตออก
อย่างคนฉี กลูก แพะ ทัง้ ที่ไม่มีอะไรในมือ แต่ท่านมิได้บอก
ให้บิดาหรือมารดาของท่านทราบว่าท่านได้ทําอะไรไป 7 แซม
สันก็ลงไปพูดจากับหญิงคนนั ้น เธอเป็นที่พอใจแก่ แซมสัน
มาก

แซมสันทายปริศนาคนฟีลิสเตีย
ต่อ มาภายหลัง แซมสันก็กลับ ไปเพื่อ รับ เธอมา ท่านก็
แวะไปดู ซากสิงโต และดูเถิด มีผึ้ง ฝูง หนึ่ ง ทํา รัง อยู่ ในซาก
สิงโต นั ้น มีน้าํ ผึ้งด้วย 9 แซม สันก็ย่นม
ื ื อก วาด เอา รวง ผึ้ง
มา เดินรับ ประทาน ไป พลาง จน มาถึงบิ ดา มารดา ท่าน จึง
แบ่ง ให้บิดามารดารับ ประทานด้วย แต่ท่านมิได้บอกว่า นํ้า
ผึ้งนั ้นมาจากซากสิงโต 10 ฝ่ายบิดาของท่านก็ลงไปหาหญิง
คน นั ้น และ แซม สัน จัดการ เลี้ยง ที่นั ่น ดัง ที่คน หนุ่มๆ เขา
กระทํา กัน 11 และต่อ มาเมื่อ ประชาชนเห็น ท่านแล้ว จึง นํา
เพื่อน สามสิบ คน ให้ มา อยูด้
่ วย 12 แซม สัน กล่าว แก่ เขา ว่า
“ให้ข้าพเจ้า ทายปริศนาท่านสัก ข้อ หนึ่ ง เถิด ถ้า ทายได้ ก่อน
จบ การ เลี้ยง เจ็ด วัน นี้ เรา จะ ให้ เสื้อ ป่าน สามสิบ ชุด และ
เสื้อ สามสิบ ชุด ด้วย 13 แต่ถ้า ท่านทัง้ หลายทายไม่ได้ ท่าน
ต้อง ให้ เสื้อ ป่าน สามสิบ ชุดกับ เสื้อ สามสิบ ชุด แก่ข้าพเจ้า ”
เขาก็ ตอบท่านว่า “ทายมาเถิด เราจะฟัง” 14 ฝ่ายแซมสัน
จึง กล่าว แก่ เขา ว่า “มีของกิน ได้ ออก มา จาก ตัวผู้ กิน เขา
มีของหวานออกมาจากตัวที่แข็ง แรง ” ในสามวัน เขาก็ ยงั
แก้ปริศนานี้ ไม่ได้ 15 ต่อมาพอถึงวันที่เจ็ดเขาจึงไปอ้อนวอน
ภรรยา ของ แซม สันว่า “จง ลวง สามี ของ เจ้า ให้แก้ปริศ นา
นี้ ให้เราฟัง มิฉะนั ้น เราจะเอาไฟเผาเจ้า กับ บ้านครอบครัว
บิดา ของ เจ้า เสีย เจ้า เชิญ เรา มา หวัง จะ ทําให้ เรา ยากจน
หรือ” 16 ภรรยา ของ แซม สัน ไป ร้องไห้ กับ แซม สันว่า “เธอ
เกลียดฉั น เธอไม่ รก
ั ฉั น เธอทายปริศนาแก่ ชาวเมืองของ
8
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ฉั น และ เธอ ก็ไม่แก้ปริศ นา ให้ ฉัน ฟัง” แซม สัน จึง บอก ว่า
“ดูเถิด พ่อแม่ของฉั น ฉั นยังไม่บอกเลย จะบอกเธออย่างไร
ได้” 17 เธอร้องไห้กับแซมสันตลอดเจ็ดวันซึ่งเป็นวันเลี้ยงกัน
นั ้น และต่อมาในวันที่เจ็ดแซมสันกต
็ ้องแก้ปริศนาให้เธอฟัง
เพราะเธอกวนท่านมากนั ก และนางก็บอกแก้ปริศนาให้ชาว
บ้านของนาง 18 พอวันที่เจ็ดก่อนดวงอาทิตย์ตกชาวเมืองจึง
บอกแซมสันว่า “มีอะไรหวานกว่านํ้าผึ้ง มีอะไรแข็งแรงกว่า
สิงโต” แซมสัน จึง บอกเขาว่า “ถ้า เจ้า ไม่ เอาแม่ ววั ของเรา
ช่วยไถ เจ้าคงจะแก้ปริศนาของเราไม่ได้”
แซมสันแก้แค้นให้คนฟีลิสเตีย

19 และพระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ก็ทรงสถิตกับแซม

สัน อย่างมาก ท่านจึง ลงไปที่ อช
ั เคโลนฆ่า ชาวเมืองนั ้น เสีย
สามสิบ คน ริบ เอา ข้าว ของ และ มอบ เสื้อ ให้ผู้ที่แก้ปริศนา
แล้ว ให้กลับ ไป บ้าน ของ บิดาด้วย ความ โกรธ อย่าง มาก
20 ส่วนภรรยาของแซมสัน นั ้นก็ ยกให้แก่เพื่อนซึ่ง เป็ น เพื่อน
เจ้าบ่าวนั ้นเสีย
1

15

ครัน
้ ล่วง มา หลาย วัน ถึง ฤดูเกี่ยว ข้าว สาลี แซม สันก็
เอา ลูก แพะ ตัว หนึ่ ง ไป เยีย
่ ม ภรรยา พูด ว่า “ฉั น จะ เข้าไป
หาภรรยาของฉั นที่ ในห้อง” แต่พ่อตาไม่ยอมให้ท่านเข้าไป
2 พ่อตาจึง ว่า “ข้า เข้า ใจจริงๆว่า เจ้า เกลียดชัง นางเหลือ เกิน
ข้า จึง ยกนางให้แก่เพื่อนของเจ้า ไป น้ องสาวของนางก็ สวย
กว่านางมิใช่หรือ ขอจงรับน้องแทนพี่เถิด”
แซมสันเผาฟ่อนข้าวของคนฟีลิสเตีย

3 แซมสันจึงพูดเรือ
่ งพวกเขาว่า “คราวนี้ เราจะมีโทษน้ อย

กว่าคนฟีลิสเตีย ถึงแม้ว่าเราจะทําร้ายพวกเขาเสีย” 4 แซม
สันจึงออกไปจับสุนัขจิง้ จอกสามร้อยตัว ผูกหางติดกันเป็น
คู่ๆ แล้วเอาคบเพลิงผูกติดไว้ระหว่างหางทุกๆคู่ 5 พอจุดคบ
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เพลิง แล้วก็ ปล่อยเข้าไปในนาของคนฟี ลิ ส เตีย ที่ ข้าวยัง ตัง้
รวงอยู่ ไฟก็ไหม้ฟ่อนข้าว และข้าวที่ยงั ตัง้ รวงอยูนั
่ ้น ทัง้ สวน
6
องุน
่ และต้น มะกอกเทศด้วย คนฟี ลิ ส เตีย จึง ถามว่า “ใคร
ทําอย่างนี้ ” เขาตอบว่า “แซมสันบุตรเขยชาวทิมนาห์ เพราะ
ว่า พ่อตาเอาภรรยาของแซมสัน ยกให้ เพื่อนเสีย” ชาวฟี ลิ ส
เตียกข
็ ้น
ึ มาเผานางกับบิดาของนางเสียด้วยไฟ 7 แซมสันจึง
บอกพวกเหล่านั ้นว่า “เมื่อเจ้าทัง้ หลายทําอย่างนี้ เราจะต้อง
แก้ แค้นเจ้าก่อน แล้วเราจึงจะเลิก” 8 แล้วแซมสันก็ฟันคน
เหล่า นั ้น เสีย แหลกที เดียวจนเขาตายเสีย เป็นอัน มาก แล้ว
แซมสันก็เข้า ไปอาศัย อยูที
่ ่ช่องศิลาเอตาม 9 ฝ่ายคนฟี ลิ ส
เตียก็ข้น
ึ ไปตัง้ ค่ายอยู่ในเขตยู ดาห์ และกระจายกันเข้าโจม
ตีเมืองเลฮี 10 พวกคนยูดาห์จึงถามว่า “ท่านทัง้ หลายขึ้นมา
รบกับเราทําไม” พวกเหล่านั ้นตอบว่า “เราขึ้นมามัดแซมสัน
เพื่อจะได้กระทําแก่เขาอย่างที่เขาได้กระทําแก่เรา” 11 คนยู
ดาห์ สามพัน คนลงไปที่ ชอ
่ งศิลาเอตาม และกล่าวแก่ แซม
สันว่า “ท่านไม่ ทราบหรือ ว่า คนฟี ลิ ส เตีย เป็น ผู้ ครอบครอง
เรา ท่านได้กระทําอะไรแก่เราเช่นนี้ ” แซมสันจึงตอบเขาว่า
“เขาได้ กระทํา แก่ ข้าพเจ้า อย่างไร ข้าพเจ้า ก็ ต้องกระทํา แก่
เขาอย่างนั ้น” 12 คนเหล่านั ้นจึงพูดกับแซมสันว่า “เราจะลง
มามัดท่านเพื่อมอบท่านไว้ในมือของคนฟีลิสเตีย” แซมสัน
จึงบอกเขาว่า “ขอปฏิญาณให้ซีว่าพวกท่านเองจะไม่ทําร้าย
ข้าพเจ้า” 13 เขาทัง้ หลายจึง ตอบท่านว่า “เราจะไม่ ทําร้าย
ท่าน เราจะมัด ท่านมอบไว้ ในมือ ของเขาเท่านั ้น เราจะไม่
ฆ่า ท่านเสีย” เขาจึง เอาเชือกพวนใหม่ สองเส้นมัด แซมสัน
ไว้ และพาขึ้นมาจากศิลานน
ั้
แซมสันฆ่าคนฟีลิสเตียหนึ่ งพันคน
14 เมื่อ ท่าน มา ถึง เลฮีแล้ว คน ฟี ลิ ส เตียก็ ร้อง อึกทึก มา
พบท่าน และพระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ก็ทรงสถิตกับ
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แซม สัน อย่าง มาก เชือก พวน ที่ ผูก แขน ของ ท่าน ก็ เป็น
ประดุจ ป่าน ที่ไหม้ไฟ เครือ
่ ง จอง จํา นั ้นก็ หลุด ออก จาก มือ
15 ท่าน มา พบ กระดูก ขา กรรไกร ลา สดๆ อัน หนึ่ ง จึง ยื่นมือ
หยิบ มา และ ฆ่า คน เหล่า นั ้น เสีย หนึ่ ง พัน คน 16 แซม สัน
กล่าว ว่า “ด้วย ขา กรรไกร ลา เป็นก อง ซ้อน กอง ด้วย ขา
กรรไกร ลา เรา ได้ ฆ่า คน หนึ่ ง พัน เสีย” 17 อยูมา
่ เมื่อ ท่าน
กล่าว เช่น นั ้น แล้วก็ โยนก ระ ดูก ขา กรรไกร ลา ทิง้ ไป ท่าน
จึง เรียกชื่อ ตําบลนั ้นว่า รามาทเลฮี 18 แซมสัน กระหายนํ้า
มาก จึง ร้องทุกข์ ถึง พระเยโฮวาห์ว่า “การช่วยให้ พ้นอัน ยิง่
ใหญ่พระองค์ประทานให้ สํา เร็จด้ว ยมือ ผู้รับ ใช้ของพระองค์
บัดนี้ ข้า พระองค์ จะตายเพราะอดนํ้า อยูแล้
่ ว และตกอยู่ ใน
มือของผู้ไม่เข้าสุหนัตมิใช่หรือพระเจ้าข้า” 19 พระเจ้าจึงทรง
เปิด ช่องที่ กระดูก ขากรรไกรลาให้ น้ํา ไหลออกมาจากที่นั ้น
ท่านก็ได้ดื่ม และจิต วิญญาณก็ สดชื่น ฟื้ นขึ้นอีก เพราะฉะ
นั ้นที่แห่งนั ้น ท่านจึง เรียกชื่อ ว่า เอนหัก โคร์ อยูที
่ ่เลฮี จนถึง
ทุก วัน นี้ 20 และท่านวินิจ ฉั ยอิส ราเอลในสมัย ของคนฟี ลิ ส
เตียยีสิ
่ บปี

16

1 แซมสันไปที่เมืองกาซาพบหญิงแพศยาคนหนึ่ งก็เข้าไป

นอนด้วย 2 มีคนไปบอกชาวกาซาว่า “แซมสัน มาที่นี่ แล้ว ”
เขาก็ล้อมที่นั้นไว้และคอยซุ่มที่ประตูเมืองตลอดคืน เขาซุ่ม
เงียบอยู่คืนยังรุ ง่ กล่าวว่า “ให้เรารออยู่จนรุ ง่ เช้าแล้วเราจะ
ฆ่าเขาเสีย” 3 แต่แซมสันนอนอยูจ
่ นถึงเที่ยงคืน พอถึงเที่ยง
คืนท่านก็ลุกขึ้น ยกประตูเมืองรวมทัง้ เสาสองต้น พร้อมทัง้
ดาลประตูใส่บ่า แบกไปถึง ยอดภูเขาซึ่ง อยู่ ตรงหน้า เมืองเฮ
โบรน
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เดลิลาห์ล่อลวงและจับแซมสัน
4

อยูมาภายหลั
่
ง แซมสัน ไปรัก ผู้ หญิง คนหนึ่ ง ที่ หุบ เขา
เมืองโสเรก ชื่อ เดลิ ลาห์ 5 เจ้านายฟี ลิ ส เตียก็ ข้น
ึ ไปหานาง
พูดกับ นาง ว่า “จง ลวง เขา เพื่อดู ว่า กําลัง มหาศาล ของ เขา
อยูที
่ ่ไหน ทําอย่างไรเราจึงจะมีกําลังเหนื อเขา เพื่อเราจะได้
มัด เขาให้หมดฤทธิ์ เราทุก คนจะให้ เงิน เจ้า คนละพัน หนึ่ ง
ร้อย แผ่น” 6 เดลิ ลาห์ จึง พูดกับ แซม สันว่า “ขอบ อก ดิฉัน
หน่ อยเถอะว่า กําลังมหาศาลของเธออยูที
่ ่ไหน จะมัดเธอไว้
อย่างไรเธอจึงจะหมดฤทธิ”์ 7 แซมสันจึงบอกนางว่า “ถ้าเขา
มัดฉั นด้วยสายธนูสดที่ ยงั ไม่แห้งเจ็ดเส้น ฉั นจะอ่อนเพลีย
เหมือนกับชายอื่นๆ” 8 แล้วเจ้านายฟีลิสเตียกเ็ อาสายธนูสด
ที่ ยงั ไม่แห้งเจ็ดเส้นมาให้นาง นางก็ เอามามัดท่านไว้ 9 นาง
จัดคนให้ซุ่มอยูที
่ ่ห้องชัน
้ ในกับนาง นางก็บอกท่านว่า “แซม
สันจ๋า คนฟีลิสเตียมาจับเธอแล้ว” แซมสันกด
็ ึงสายธนูที่มัด
นั ้นขาดเหมือนเชือกป่านขาดเมื่อได้กลน
ิ่ ไฟ เรือ
่ งกําลังของ
ท่านจึง ยัง ไม่แจ้ง 10 เดลิ ลาห์พูดกับ แซมสันว่า “ดูเถิด เธอ
หลอกฉั น และเธอมุสาต่อ ฉั น บัดนี้ ขอบอกฉั น หน่ อยเถอะ
ว่า จะ มัด เธอ อย่างไร จึง จะ อยู”่ 11 ท่าน ก็ ตอบ นาง ว่า “ถ้า
เอา เชือก ใหม่ที่ยัง ไม่ เคย ใช้ มา มัด ฉั น ฉั นก็ จะ อ่อน กําลัง
เหมือนชายอื่น” 12 เดลิ ลาห์ จึง เอาเชือกใหม่ มัด ท่านไว้แล้ว
บอกท่านว่า “แซมสันจ๋า คนฟีลิสเตี ยมาจับท่านแล้ว” และ
คนซุ่มคอยอยู่ในห้องชัน
้ ใน แต่ท่านก็ดึงเชือกออกจากแขน
เหมือนดึงเส้นด้าย 13 เดลิลาห์พูดกับแซมสันว่า “เธอหลอก
ฉั นเรือ
่ ยมาจนถึงเดีย
๋ วนี้ เธอมุสาต่อฉั น บอกฉั นเถอะว่า จะ
มัดเธออย่างไรจึงจะอยู”่ ท่านจึงบอกนางว่า “ถ้าเธอเอาผม
ทัง้ เจ็ดแหยมของฉั นทอเข้ากับด้ายเส้นยืน กระทกด้วยฟืม
ให้แน่ น ” 14 เดลิ ลาห์ จึง เอาผมทัง้ เจ็ด แหยมทอเข้า กับด้าย
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เส้น ยืน กระทกด้วยฟืม ให้แน่ น แล้ วนางบอกท่านว่า “แซม
สันจ๋า คนฟีลิสเตียมาจับท่านแล้ว” ท่านก็ต่ืนขึ้นดึงฟืม หูก
และด้ายเส้นยืนไปหมด 15 นางจึงพูดกับแซมสันว่า “เธอพูด
ได้ อย่างไรว่า ‘ฉั นรัก เธอ’ เมื่อ จิตใจของเธอไม่ได้อยูกั
่ บ ฉั น
เลย เธอหลอกฉั น สามครัง้ แล้ว และเธอมิได้บอกฉั น จริงๆ
ว่า กําลัง มหาศาล ของ เธอ อยูที
่ ่ไหน ” 16 อยูมา
่ เมื่อ นาง พูด
คาดคัน
้ ท่านวันแล้ววันเล่า และชักชวนท่านอยูทุ
่ กวัน จิตใจ
17
ของแซมสันก็เบื่อแทบจะตาย จึงบอกความจริงในใจของ
ท่านแก่ นางจนสินว
้ ่า “มีดโกนยัง ไม่ เคยถูก ศีรษะของฉั น
เพราะฉั น เป็น พวกนาศี ร์แด่พระเจ้า ตัง้ แต่อยูในครรภ์
่
ของ
มารดา ถ้าโกนผมฉั นเสีย กําลังก็จะหมดไปจากฉั น ฉั นก็จะ
อ่อนเพลีย เหมือนชายอื่น” 18 เมื่อ เดลิ ลาห์เห็นว่า ท่านบอก
ความจริง ในใจแก่ นางจนสิน
้ แล้ว นางจึง ใช้ คนไปเรียกเจ้า
นายฟี ลิ ส เตียว่า “ขอจงขึ้น มาอีก ครัง้ เดียว เพราะเขาบอก
ความจริง ในใจแก่ ฉัน จนสิน
้ แล้ว” แล้ว เจ้า นายฟี ลิ ส เตียก็
ขึ้น มาหานางถือ เงิน มาด้วย 19 นางก็ให้แซมสัน นอนอยู่ บน
ตัก ของนาง แล้ วนางก็ เรียกชายคนหนึ่ ง ให้ มาโกนผมเจ็ด
แหยมออกจากศีรษะของท่าน นางก็ ตัง้ ต้น รบกวนแซมสัน
กําลัง ของแซมสันก็ หมดไป 20 นางจึง บอกว่า “แซมสัน จ๋า
คนฟี ลิ ส เตี ยมาจับท่านแล้ว” ท่านก็ ต่ืน ขึ้น จากหลับ บอกว่า
“ฉั นจะออกไปอย่างครังก
้ ่อนๆ และสลัดตัวให้หลุดไป” ท่าน
หาทราบไม่วา่ พระเยโฮวาห์ได้ทรงละท่านไปเสียแล้ว 21 คน
ฟี ลิ ส เตียก็ มาจับท่า นทะลวงตาของท่านเสีย นํา ท่านลงมา
ที่ กาซา เอาตรวนทองสัมฤทธิ์ล่ามไว้ และให้ ท่านโม่แป้ งอ
ยูที
่ ่ในเรือนจํา 22 ตัง้ แต่โกนผมแล้ว ผมที่ ศีรษะของท่านก็
ค่อยๆงอกขึ้นมา
แซมสันมีการชัยชนะตอนสิน
ิ
้ ชีวต

ผู้วินิจฉั ย 16:23 49 ผู้วินิจฉั ย 16:31
23

ฝ่าย เจ้า นาย ฟี ลิ ส เตีย ประชุม กัน เพื่อ ถวาย เครือ
่ ง
สัตว บูชายงิ่ ใหญ่แก่พระ ดา โกน พระ ของ เขา ทัง้ หลาย และ
ชื่นชมยินดี เพราะเขากล่าวว่า “พระของเราได้มอบแซมสัน
ศัตรู ของเราไว้ในมือเราแล้ว” 24 เมื่อประชาชนเห็นแซมสันก็
สรรเสริญพระของตนว่า “พระของเราได้มอบศัตรู ผู้ทําลาย
แผ่น ดิน ของ เรา ไว้ ใน มือ ของ เรา และ เขา ฆ่า พวก เรา เสีย
เป็นอันมาก” 25 ต่อมาเมื่อจิตใจของเขาร่าเริงเต็มที่แล้ว เขา
จึง พูด ว่า “จงเรียกแซมสัน มาเล่น ตลกให้ เราดู” เขาจึง ไป
เรียกแซมสันออกมาจากเรือนจํา แซมสันก็มาเล่นตลกต่อ
หน้าเขา เขาพาท่านมายืนอยูร่ ะหว่างเสา 26 แซมสันจึงบอก
เด็ก ที่ จูงมือ ตนมาว่า “ขอพาฉั น ให้ ไปคลํา เสาที่ รองรับ ตึก
นี้ อยู่ ฉั น จะได้ พิง เสานั ้น” 27 มีผู้ชายและผู้ หญิง อยู่ เต็ม ตึก
นั ้น เจ้า นาย ฟี ลิ ส เตียก็อยูที
่ ่นั ่น ทัง้ หมด นอก จา กนั ้นยังมี
ชายหญิง ประมาณสามพัน คนบนหลังคาตึก ดูแซมสัน เล่น
ตลก 28 ฝ่าย แซม สันก็ ร้อง ทูล ต่อ พระ เย โฮ วาห์ว่า “โอ ข้า
แต่องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ขอทรงระลึก ถึง ข้า พระองค์
ขอประทานกําลัง แก่ ข้า พระองค์ครัง้ นี้ อีกครัง้ เดียว โอ ข้า
แต่พระเจ้า เพื่อ ใน เวลา นี้ ข้า พระองค์ จะ ได้แก้แค้น คน ฟี
ลิ ส เตีย เพื่อ ตา ทัง้ สอง ข้าง ของ ข้า พระองค์” 29 แซม สันก็
กอดเสากลางสองต้นที่รองรับตึกนั ้นไว้และพักพิงที่ เสานั ้น
มือขวายัน เสาต้น หนึ่ ง มือ ซ้ายยัน เสาอีก ต้น หนึ่ ง 30 แซม
สัน กล่าวว่า “ขอให้ข้า ตายกับ คนฟี ลิ ส เตีย เถิด” แล้ว ก็โน้ม
ตัว ลงด้วยกําลัง ทัง้ สิน
้ ของตน ตึกนั ้นก็ พัง ทับ เจ้า นายและ
ประชาชน ทุก คน ที่อยูใน
่ นั ้น ดัง นั ้น คน ที่ ท่าน ฆ่า ตาย เมื่อ
ท่านตายนี้ ก็มากกว่า คนที่ ท่านฆ่า ตายเมื่อ ท่านยังมีชีวิตอยู่
31 แล้ว พี่ น้องและบรรดาครอบครัว บิดาของท่านก็ ลงมารับ
ศพของท่านและขึ้นไปฝังไว้ระหว่างโศราห์กับเอชทาโอล ใน
ที่ฝังศพของมาโนอาห์บิดาของท่าน ท่านได้วินิจฉั ยอิสราเอ
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ลอยูยี
่ ่สิบปี

17
1

รู ปเคารพในเรือนของมีคาห์

มีชาย คน หนึ่ ง เป็น ชาว แดน เทือก เขา เอ ฟ รา อิม ชื่อมี
คาห์ 2 เขาพูดกับ มารดาของเขาว่า “เงิน หนึ่ ง พัน หนึ่ ง ร้อย
แผ่น ซึ่งมี คน ลัก ไป จาก แม่ และ แม่ก็ได้สาป แช่ง และ พูด
เข้าหูฉั น นั ้น ดูเถิด เงิน นั ้น อยูที
่ ่ฉั น ฉั น เอา ไป เอง” มารดา
ของ เขา จึง พูด ว่า “ขอ พระ เย โฮ วาห์ ทรง อํานวย พระพร
ให้ ลูก ของ แม่เถิด ” 3 เขา จึง นํา เงิน พัน หนึ่ ง ร้อย แผ่น นั ้น
มา คืนให้แก่มารดา และ มารดา ของ เขา พูด ว่า “เงิน ราย
นี้ แม่ได้ถวาย แล้ว แด่ พระ เย โฮ วาห์ จาก มือ แม่ เพื่อ ลูก ให้
ทํา เป็นรูป แกะ สลัก และ รู ป หล่อ บัดนี้ แม่จึง คืนให้แก่เจ้า ”
4 เมื่อมี คาห์ คืน เงิน ให้แก่มารดา แล้ว มารดา ก็ นํา เงิน สอง
ร้อยแผ่นมอบให้กับช่างเงิน ทําเป็นรูปแกะสลักและรู ปหล่อ
รู ปนั ้ นอ ยู่ ใน บ้าน ของ มี คาห์ 5 มีคาห์ คน นี้ มีเรือน พระ หลัง
หนึ่ ง เขาทํา รู ป เอโฟด และรู ป พระ และแต่ง ตัง้ ให้บุตรชาย
คนหนึ่ ง ของเขาเป็น ปุโรหิต 6 ในสมัย นั ้น ยัง ไม่มีกษั ตริยใน
์
อิสราเอล ทุกคนทํา ตามอะไรก็ตามที่ถูกต้องในสายตาของ
ตนเอง 7 มีชาย หนุ่ม คน หนึ่ ง ชาว บ้าน เบธเล เฮม ใน ยู ดาห์
ครอบครัว ยู ดาห์ เป็น พวกเลวี อาศัย อยูที
่ ่ นั่น 8 ชายนั ้น เดิน
ออกจากบ้านเบธเลเฮมในยู ดาห์ เที่ย วหาที่ เพื่อ พัก อาศัย
เมื่อเขาเดินทางไปนั ้นก็มาถึงแดนเทือกเขาเอฟราอิมถึงบ้า
นข อง มี คาห์ 9 มีคาห์ จึง พูดกับ เขา ว่า “ท่าน มา จาก ไหน”
เขา ตอบ ว่า “ข้าพเจ้า เป็น พวก เลวี ชาว บ้าน เบธเล เฮม ใน
ยู ดาห์ ข้าพเจ้า เดิน ทาง เที่ยว หา ที่พัก อาศัย ” 10 มีคาห์ จึง

ผู้วินิจฉั ย 17:11

51

ผู้วินิจฉั ย 18:5

กล่าวแก่ เขาว่า “จงอยู่ กับ ข้าพเจ้า เถิด เป็น อย่างบิดาและ
ปุโรหิต ของข้าพเจ้า ก็แล้ว กัน ข้าพเจ้า จะจ่ายเงิน ให้ปีละสิบ
เชเขล ให้เครือ
่ งแต่ง ตัว สํารับ หนึ่ ง และอาหารรับ ประทาน
ด้วย” เลวี คน นั ้น จึง เข้าไป 11 เลวี คน นั ้นก็ พอใจ ที่ จะ อยู่
กับ ชาย คน นั ้น และ ชาย หนุ่ม คน นั ้นก็ เป็น เหมือน ลูก ของ
เขา 12 มีคาห์ก็แต่งตัง้ เลวีคนนั ้น และชายหนุ่ม คนนั ้นก็ เป็น
ปุโรหิต ของเขา และอยู่ ในบ้านของมี คาห์ 13 มีคาห์กล่าวว่า
“บัดนี้ ข้าพเจ้าทราบแล้วว่า พระเยโฮวาห์จะทรงให้ข้าพเจ้า
อยูเ่ ย็นเป็นสุข เพราะว่าข้าพเจ้ามีเลวีคนหนึ่ งเป็นปุโรหิต”

18
คนตระกูลดานเอาปุโรหิตของมีคาห์ไปโดยใช้กําลัง
ในสมัย นั ้น ไม่มีกษั ตริยในอิ
์
สราเอล และในสมัย นั ้น คน
ตระกูล ดาน ยัง เที่ยว หา ที่ดินอัน จะ เป็น มรดก ของ ตน เพื่อ
จะได้พัก อาศัย เพราะจนบัดนั ้น แล้ว มรดกในหมู่ คนตระกูล
อิสราเอลยัง ไม่ ตกแก่เขา 2 ดัง นั ้น คนดานจึง ส่ง คนห้า คน
จากจํานวนทัง้ หมดเป็นชายฉกรรจ์ในครอบครัวของตน มา
จากโศราห์ และจากเอชทาโอล ไปสอดแนมดูแผ่นดิน และ
ตรวจดูแผ่นดิน นั ้น และเขาทัง้ หลายพูด แก่ เขาว่า “จงไป
ตรวจ ดูแผ่น ดิน นั ้น” เขา ก็ มา ถึง แดน เทือก เขา เอ ฟ รา อิม
ยังบ้า นของมี คาห์ และอาศัย อยูที
่ ่ นั่น 3 เมื่อ เขาอยูใกล้
่
บ้าน
ของ มี คาห์ เขา ก็ จํา เสียง เลวีหนุ่ม คน นั ้น ได้ จึง แวะ เข้าไป
ถามว่า “ใครพาท่านมาที่นี่ ท่านทํา อะไรในที่นี้ ท่านทํางาน
อะไรที่นี่ ” 4 เขาตอบคนเหล่านั ้นว่า “มีคาห์ ทํา แก่ ข้าพเจ้า
อย่างนี้ อย่างนี้ เขาจ้างข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จึง เป็น ปุโรหิต ของ
เขา” 5 คนเหล่านั ้นก็พูดกับ เขาว่า “ได้โปรดทูล ถามพระเจ้า
ให้หน่อยเถิด เพื่อ เราจะทราบว่า ทางที่ เราจะออกเดิน ไปนี้
1
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จะสําเร็จหรือไม่” 6 ปุโรหิตนน
ั ้ จึงตอบเขาทัง้ หลายว่า “จงไป
เป็นสุข เถิด หนทางที่ ท่านไปจะอยู่ ต่อ พระพักตร์พระเยโฮ
วาห์” 7 ชายทัง้ ห้า คนก็ จากไปถึง เมืองลาอิช เห็น ประชาชน
ที่อยูที
่ ่เมืองนั ้น เห็น ชาวเมืองอยูอย่
่ างไร้ กังวลตามลักษณะ
คนไซดอน อย่างสงบ ไม่หวาดระแวงอะไร และในแผ่น ดิน
นั ้น ไม่มีผู้พิพากษา ที่ จะ ให้ เขา อับอาย ใน เรือ
่ ง ใดๆ เขา อยู่
ห่าง ไกล จาก คน ไซ ดอน ไม่มีเรือ
่ ง เกี่ยวข้อง กับ คน อื่น เลย
8 เมื่อ คนทัง
้ ห้า กลับ มาถึง ญาติพี่น้ องที่ โศราห์ และเอชทา
โอล ญาติพี่น้ องจึง ถามเขาว่า “เจ้าจะว่า อะไร” 9 เขาตอบ
ว่า “จงลุกขึ้น ให้เราไปรบกับเขาเถิด เพราะเราได้เห็นแผ่น
ดินนั ้นแล้ว และดูเถิด เป็นแผ่นดินดีจริงๆ ท่านทัง้ หลายจะ
ไม่ ทํา อะไรเลยหรือ อย่า ชักช้า ที่ จะไปกัน และเข้า ยึด ครอง
แผ่น ดิน นั ้น 10 เมื่อ ท่าน ทัง้ หลาย ไป แล้ว จะ พบ ประชาชน
ที่ไม่หวาดระแวงอะไร เออแผ่นดินก็กว้างขวาง พระเจ้าทรง
มอบไว้ในมือ ของท่านทัง้ หลายแล้ว เป็น สถานที่ ซ่ึง ไม่ ขาด
สิง่ ใดที่มีในโลก” 11 คนครอบครัวดานหกร้อยคนสรรพด้วย
เครือ
่ งอาวุธ ทํา สงครามยกทัพ ออกจากโศราห์ และเอชทา
โอล 12 เขาทัง้ หลายยกขึ้นไปตัง้ ค่ายอยูที
่ ่คี รย
ิ าทเยอาริมใน
ยูดาห์ เพราะเหตุนี้เขาจึงเรียกที่นั่นว่า มาหะเนห์ดาน จนถึง
ทุก วัน นี้ ดูเถิด เมืองนี้ อยูด้
่ านหลัง คี ร ิ ยาทเยอาริม 13 เขา
ก็ ผ่านจากที่ นั่น ไปยัง แดนเทือกเขาเอฟราอิม มาถึงบ้า นข
องมี คาห์ 14 แล้ว ชายทัง้ ห้า คนที่ ไปสอดแนมดู เมืองลาอิชก็
บอก แก่พี่น้ อง ของ ตน ว่า “ท่าน ทราบ ไหม ว่า ใน บ้าน เหล่า
นี้ มีรู ปเอโฟด รู ปพระ รู ป แกะสลัก และรู ป หล่อ ฉะนั ้น บัดนี้
ขอ ใคร่ครวญ ว่า ท่าน ทัง้ หลาย จะ ทํา ประการ ใด” 15 เขา ทัง้
หลาย ก็ แวะ เข้า บ้าน ของ เลวีหนุ่ม คน นั ้น คือ ที่ บ้าน ของ มี
คาห์ ถาม ดูทุกข์สุข ของ เขา 16 ฝ่าย คน ดาน ทัง้ หก ร้อย คน
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ถือ อาวุธ ทํา สงคราม ยืน อยูที
่ ่ทางเข้า ประตูรัว้ 17 ชายทัง้ ห้า
คน ที่ ออก ไป สอดแนม ดู บ้าน เมือง ก็ เดิน เข้าไป นํา เอา รู ป
แกะสลัก รู ปเอโฟด รู ปพระ และรู ป หล่อ ไป ฝ่ายปุ โรหิตก็
ยืน อยูที
่ ่ทาง เข้า ประ ตู รัวก
้ ับ ทหาร ถือ อาวุธ ทํา สงคราม หก
ร้อย คน นั ้น 18 เมื่อ คน เหล่า นี้ เข้า ไป ใน บ้าน ของ มี คาห์ นํา
เอารู ป แกะสลัก รู ปเอโฟด รู ปพระ และรู ป หล่อ นั ้น ปุโรหิต
ถาม เขา ว่า “นั ่น ท่าน ทํา อะไร” 19 คน เหล่า นั ้น จึง ตอบ เขา
ว่า “เงียบๆ ไว้เอามือปิดปากเสีย มากับเราเถิด มาเป็นบิดา
และปุโรหิตของเรา จะเป็นปุโรหิตในบ้านของชายคนเดียวดี
หรือว่าจะเป็นปุโรหิตของตระกูลหนึ่ งและครอบครัวหนึ่ งใน
อิสราเอล ดี” 20 ใจ ของ ปุ โรหิตก็ยินดี เขา จึง เอา รู ป เอ โฟด
รู ปพระ และ รู ป แกะ สลัก เดิน ไป ใน หมู่ประชาชน 21 แล้ว
เขาก็กลับ ออกเดิน ไปให้เด็ก ทัง้ ฝูง สัตว์และข้าวของเดิน ไป
ข้างหน้า 22 เมื่อ ไปห่างจากบ้านมี คาห์แล้ว คนที่อยูในบ้
่
าน
ใกล้ เคียงกับ บ้านของมี คาห์ก็ร่วมติดตามไปทัน คนดานเข้า
23 จึง ตะโกนเรียกคนดาน เขาก็ หน
ั กลับ มาพูดกับ มี คาห์ว่า
“เป็นอะไรเล่า เจ้าจึงยกคนมามากมายอย่างนี้ ” 24 เขาตอบ
ว่า “ท่านทัง้ หลายนํา พระของข้าพเจ้า ซึ่ง ข้าพเจ้า สร้างขึ้น
และ นํา ปุโรหิต ออก มา เสีย ข้าพเจ้า จะ มี อะไร เหลือ อยูเล่
่ า
ท่าน ทัง้ หลาย ยัง จะ มา ถาม ข้าพเจ้า อีกว่า ‘เป็น อะไร เล่า’ ”
25 คนดานจึง ตอบเขาว่า “อย่า ให้เราได้ยน
ิ เสียงของเจ้าเลย
เกลื อกว่า คนขี้ โมโหจะเล่น งานเจ้า เข้า เจ้าและครอบครัว
ของ เจ้า ก็ จะ เสีย ชี วิต เปล่าๆ” 26 ฝ่าย คน ดาน ก็ เดิน ต่อ ไป
เมื่อมี คาห์เห็นว่า เขา เห ล่านั ้นมี กําลัง มากกว่า จึง หัน กลับ
เดิน ทางไปบ้านของตน 27 คนดานนํา เอาสิง่ ที่มีคาห์ สร้าง
ขึ้น และนําปุโรหิตซึ่งเป็นของเขามาด้วย ก็เดินทางมาถึงลา
อิช มาถึง ประชาชนที่อยูอย่
่ างสงบและไม่ หวาดระแวงอะไร
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จึง ประหาร คน เหล่า นั ้น ด้วย คม ดาบ และ เอา ไฟ เผา เมือง
เสีย 28 ไม่มีผู้ใด มา ช่วย เหลือ เพราะ เขา อยู่ ไกล จาก เมือง
ไซ ดอน และ ไม่ได้ทําการ เกี่ยวข้อง กับ คน อื่น อยูใน
่ หุบเขา
ซึ่ง อยูใกล้
่
กับ เมือง เบธเรโหบ คน เห ล่านั ้นก็ สร้าง เมือง ขึ้น
และอาศัยอยูที
่ ่นั่น 29 เขาตัง้ ชื่อเมืองนั ้นว่าดาน ตามชื่อดาน
บรรพบุรุษของเขา ผู้ซึ่งเกิดกับอิสราเอล แต่ตอนแรกเมือง
นั ้นชื่อว่าลาอิช
คนตระกูลดานไหว้รู ปเคารพ
30 คน ดาน ก็ ตัง
้ รู ป แกะ สลัก ไว้ ส่วน โย นา ธา นบุตร ชาย
เกอร์โชน บุตร ชาย ของ มนั ส เสห์ ทัง้ ท่าน และ บรรดา บุตร
ชาย ของ เขา ก็ เป็น ปุโรหิต ให้แก่คน ตระกูล ดาน จนถึง สมัย
ที่แผ่น ดิน ตก ไป เป็น เชลย 31 เขา ได้ ตัง้ รู ป แกะ สลัก ซึ่งมี
คาห์ได้ทํา ไว้นั้น ขึ้น นานตลอดเวลาที่ พระนิ เวศของพระเจ้า
อยูที
่ ่ชีโลห์

19
ภรรยาน้ อยของคนเลวีคนหนึ่ งถูกฆ่า
1 อยูมาในสมั
่
ยนั ้น เมื่อไม่มีกษั ตริยในอิ
์
สราเอล มีคนเลวี
คนหนึ่ ง อาศัย อยูที
่ ่แดนเทือกเขาเอฟราอิม แถบที่ ไกลออก
ไปโน้ น เขาได้ หญิง คนหนึ่ ง จากเบธเลเฮมในยู ดาห์ มาเป็น
ภรรยาน้ อย 2 ภรรยาน้ อยนั ้นเล่นชู้จึงทิง้ สามีเสียกลับไปอยู่
บ้านบิดาของนางที่ เบธเลเฮมในยู ดาห์ อยูที
่ ่นั ่น สัก สี่เดือน
3 สามีของ นาง ก็ลุก ขึ้น ไป ตาม นาง เพื่อ ไป พูดกับ นาง ด้วย
จิต เมตตาและจะพานางกลับ เขาพาคนใช้ คนหนึ่ ง และลา
คู่หน่งึ ไปด้วย นางพาเขาเข้า ในบ้านบิดาของนาง เมื่อบิ ดา
ของผู้ หญิง เห็น เข้า ก็มี ความยินดีต้อนรับ เขา 4 พ่อตาของ
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เขาคือบิ ดาของผู้ หญิง หน่วงเหนี่ ยวเขา และเขาพัก อยู่ ด้วย
สามวัน เขาก็ กิน และดื่ม และพัก นอนอยูที
่ ่ นั่น 5 อยูมาถึ
่
ง
วันที่สี่ เขา ทัง้ หลาย ก็ ตื่น ขึ้น แต่เช้า มืด และ คน นั ้น ลุก ขึ้น
จะ ออก เดิน แต่พ่อ ของ ผู้ หญิง พูดกับ บุตร เขย ของ เขา ว่า
“จงรับ ประทานอาหารอีก สัก หน่ อยหนึ่ ง ให้ ช่น
ื ใจแล้ว ภาย
หลัง จึง ค่อยออกเดิน” 6 ชายสองคนนั ้นก็ นั่ง ลงรับ ประทาน
และดื่มด้ว ยกัน และบิดาของผู้ หญิงก็ บอกชายนั ้นว่า “จง
ค้า งอีกสักคืน เถิด กระทํา จิตใจให้เบิก บาน ” 7 เมื่อ ชายคน
นั ้น ลุก ขึ้น จะ ออก เดิน พ่อตา ก็ ชักชวน ไว้ จน เขา ต้อง พัก
อยูที
่ ่นั ่นอีก 8 ในวันที่ หา้ เขาก็ ต่ืน แต่เช้า ตรู เพื
่ ่อ จะออกเดิน
ทาง ไป บิดา ของ หญิง นั ้น พูด ว่า “ขอ ให้ชื่น ใจ เถิด” เขา ทัง้
สองก็อยูจนเวลาบ่
่
ายรับ ประทานอยู่ ด้วยกันอีก 9 เมื่อ ชาย
คน นั ้น และ ภรรยา น้ อย กับ คนใช้ลุก ขึ้น จะ ออก เดิน พ่อตา
ของเขาคือบิดาของผู้หญิงก็บอกเขาว่า “ดูเถิด นี่ ก็บ่ายใกล้
คํ่า แล้ว ขอ ค้าง อยูอี
่ กคืน หนึ่ ง เถิด ดูเถิด จะ สินว
่ ว
้ ัน อยูแล้
พักนอนที่นี่ เถิด เพื่อใจของเจ้าจะเบิกบาน พรุ ง่ นี้ เช้าขอเจ้า
ตื่น แต่ เช้า เพื่อ ออก เดิน ทาง เจ้า จะ ได้ ไป บ้าน” 10 แต่ชาย
คนนั ้น ไม่ ยอมค้างอีกคืน หนึ่ ง เขาจึง ลุก ขึ้น ออกเดิน ทางไป
จนถึง ตรง ข้าม กับ เมือง เย บุส คือ เยรู ซาเล็ม เขา มี ลา สอง
ตัวที่มีอาน และภรรยาน้ อยก็ไปด้วย 11 เมื่อเขามาใกล้ เมือง
เยบุ สก็ บ่ายมากแล้ว คนใช้จึงเรียนนายของเขาว่า “มาเถิด
ให้เราแวะเข้าไปพักในเมืองของคนเยบุ สเถิด ค้างคืนอยู่ใน
เมืองนี้ แหละ” 12 นายของเขาตอบว่า “เราจะไม่แวะเข้าไปใน
เมืองของคนต่างด้าว ผู้ที่ไม่ใช่คนอิสราเอล เราจะผ่านไปถึง
เมือ งกิเบอาห์” 13 เขาจึง บอกคนใช้ว่า “มาเถิด ให้เราเข้าไป
ใกล้ที่เหล่า นี้ แห่ง หน่งึ และค้างอยูที
่ ่กิเบอาห์ หรือ ที่ รามาห์”
14 เขาจึงเดินทางผ่านไป เมื่อเขามาใกล้ กิเบอาห์ซ่ึงเป็ นของ
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คนเบนยามิน ดวงอาทิตย์ก็ตกแล้ว 15 เขาจึง แวะเข้าไปจะ
ค้างคืนที่เมืองกิเบอาห์ เขาก็แวะเข้าไปนั ่งอยูที
่ ่ถนนในเมือง
นั ้น เพราะ ไม่มีใคร เชิญ ให้ เขา เข้าไป ค้าง ใน บ้าน 16 ดูเถิด
มีชายแก่ คนหนึ่ ง เข้า มาเมื่อ เลิก จากงานนาเป็น เวลาเย็น
แล้ว เขา เป็น ชาว แดน เทือก เขา เอ ฟ รา อิม มา อาศัย อยู่ ใน
เมือ งกิเบ อาห์ แต่ชาว เมือง นั ้น เป็น คน เบน ยา มิน 17 เมื่อ
เขาเงยหน้า ขึ้น เห็น ผู้ เดิน ทางคนนั ้น นั ่ง อยูที
่ ่ถนนในเมือง
ชาย แก่ คน นั ้นก็ ถาม ว่า “ท่าน จะ ไป ไหน และ มา จาก ไหน”
18 ชายคนนั ้น จึง ตอบเขาว่า “เราเดิน ทางจากเบธเลเฮมใน
ยูดาห์ จะไปที่แดนเทือกเขาเอฟราอิมแถบที่ไกลออกไปโน้ น
ซึ่ง ข้าพเจ้า มา จาก ที่นั ่น ข้าพเจ้า ไป เบธเล เฮม ใน ยู ดาห์มา
และข้าพเจ้าจะกลับไปพระนิ เวศพระเยโฮวาห์ ไม่มีใครเชิญ
ข้าพเจ้า เข้าไป พัก ใน บ้าน 19 ฟาง และ อาหาร ที่ จะ เลี้ยง ลา
พวกเราก็มีพร้ อมแล้ว ทัง้ อาหารและนํ้า องุนที
่ ่ เลี้ยงตนทัง้
เลี้ยงหญิง คนนี้ และชายหนุ่มที่อยูกั
่ บ พวกผู้รับ ใช้ของท่าน
20
ก็มีอยูแล้
่ ว ไม่ขาดสิง่ ใดเลย” ชายแก่คนนั ้นจึงพูดว่า “ขอ
ท่านเป็นสุขสบายเถิด ถ้าท่านขาดสิง่ ใด ข้าพเจ้าขอเป็นธุระ
ทัง้ สิน
้ ขอแต่อย่านอนที่ ถนนนี้ เลย” 21 เขาจึงพาชายคนนั ้น
เข้าไปในบ้าน เอาอาหารให้ลา ต่างก็ล้างเท้าของตน และรับ
ประทานอาหารและดื่ม 22 เมื่อเขากําลังทําให้จิตใจเบิกบาน
ดูเถิด ชาวเมืองนั ้นที่ เป็น คนอันธพาลมาล้อมเรือนไว้ ทุบ
ประตู ร้องบอกชายแก่ผู้เป็น เจ้าของบ้านว่า “ส่ง ชายที่เข้า
มาอยู่ในบ้านของแกมาให้เราสังวาส” 23 ชายผู้ เป็น เจ้าของ
บ้านก็ออกไปพูดกับเขาว่า “อย่าเลย พีน้
่ องของข้าพเจ้า ขอ
อย่า กระทํา การร้ายเช่น นี้ เลย เมื่อ ชายคนนี้ มาอาศัย บ้าน
ของข้าพเจ้า แล้ว ขออย่า กระทํา สิง่ ที่โง่เขลานี้ เลย 24 ดูเถิด
นี่ มีลูกสาวพรหมจารีคนหนึ่ งและเมียน้ อยของเขา ข้าพเจ้า
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จะพาออกมาให้ ท่านเดีย
๋ วนี้ จงกระทํา หยามเกียรติ หรือ ทํา
อะไรแก่พวกเขาตามชอบใจเถิด แต่ขออย่าทําลามกกับชาย
คนนี้ เลย ” 25 แต่คนเหล่า นั ้น ไม่ ยอมฟัง เสียง ชายคนนั ้น จึง
ฉวยภรรยาน้ อยของตนผลักนางออกไปให้เขา เขาก็สมสู่ทํา
ทารุ ณ ตลอดคืน จนรุ ง่ เช้า พอรุ ง่ สางๆ เขาทัง้ หลายก็ ปล่อย
นางไป 26 พอแจ้ง ผู้ หญิง นั ้นก็กลับ มาล้ม ลงที่ประตูบ้านซึ่ง
นายของตนพัก อยู่ จนสว่างดี 27 รุ ง่ เช้า นายของนางก็ลุก
ขึ้นเมื่อเปิดประตูบ้าน จะออกเดินทาง ดูเถิด ผู้หญิงซึ่งเป็น
ภรรยา น้ อย ของ เขา ก็ นอน อยูที
่ ่ประตูบ้าน มือ เหยียด ออก
ไป ถึง ธรณี ประตู 28 เขา จึง บอก นาง ว่า “ลุก ขึ้น ไป กัน เถิด”
แต่ก็ไม่มีคํา ตอบ เขาจึง เอานางขึ้น หลัง ลา ชายนั ้นก็ลุกขึ้น
เดิน ทางไปบ้านของตน 29 เมื่อ ถึงบ้านแล้ว ก็เอามีด ฟัน ศพ
ภรรยา น้ อย ออก เป็น ท่อนๆ พร้อม กับ กระดูก สิบ สอง ท่อน
ด้วยกัน ส่ง ไปทัว่ เขตแดนอิสราเอล 30 ทุกคนที่เห็นก็พูด ว่า
“เรือ
่ ง อย่าง นี้ ไม่มีใคร เคย เห็น ตัง้ แต่สมัย คน อิสราเอล ยก
ออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ จนถึง วัน นี้ จงตรึก ตรองปรึกษากัน
ดู แล้วก็ว่ากันไปเถิด”

20
1

คนอิสราเอลทัง้ หมดสู้รบกับคนตระกูลเบนยามิน

คน อิสราเอล ทัง้ หมด ตัง้ แต่ ดาน ถึง เบ เอ อร์เช บา ทัง้
แผ่นดินกิเลอาดก็ออกมา ชุมนุมชนนั ้นได้ประชุมกันเป็นใจ
เดียวกันต่อพระเยโฮวาห์ที่เมืองมิสปาห์ 2 หัวหน้าประชาชน
ทัง้ สิน
้ คือของตระกูลคนอิสราเอลทัง้ หมด เข้ามาปรากฏตัว
ในที่ ประชุม แห่ง ประชาชนของพระเจ้า มีทหารราบถือ ดาบ
สี่ แสน คน 3 (ครัง้ นั ้น คน เบน ยา มิน ได้ ยินว่า คน อิสราเอล
ได้ ข้น
ึ ไปยังมิส ปาห์) ประชาชนอิสราเอลกล่าวว่า “ขอบอก
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เรามาว่า เรือ
่ งชัว่ ร้ายนี้ เกิด ขึ้น มาอย่างไรกัน” 4 คนเลวี ซ่ึง
เป็น สามี ของหญิง ผู้ที่ถูกฆ่า นั ้น กล่าวตอบว่า “ข้าพเจ้า และ
ภรรยาน้ อยของข้าพเจ้า มาถึง เมือ งกิเบอาห์ ซ่ึง เป็น ของคน
เบนยามิน เพื่อจะค้างคืนที่นั ่น 5 เวลากลางคืนผู้ชายในเมือ
งกิเบ อาห์ก็ลุก ขึ้น ล้อม บ้าน ที่ ข้าพเจ้า พัก อยู่ เขา หมาย จะ
ฆ่า ข้าพเจ้า เสีย เขาข่มขืน ภรรยาน้ อยของข้าพเจ้า จนตาย
6 ข้าพเจ้า จึง นํา ศพภรรยาน้ อยของข้าพเจ้า มาฟัน ออกเป็ น
ท่อนๆ ส่ง ไป ทัว่ ประเทศ ที่ เป็น มรดก ของ อิสราเอล เพราะ
พวกเขาได้ กระทํา การลามกและความโง่ เขลาในอิสราเอล
7 ดูเถิด ท่าน ผู้ เป็ น คน อิสราเอล ทัง
้ หลาย จง ให้ คํา ปรึกษา
และความเห็น ณ ที่ นี่เถิด” 8 ประชาชนทุกคนก็ลุกขึ้นกล่าว
เป็นใจเดีย วกันว่า “พวกเราจะไม่กลับ ไปเต็นท์ ของเรา เรา
จะ ไม่กลับ ไป เรือน ของ เรา 9 แต่บัดนี้ เรา จะ กระ ทํากับกิเบ
อาห์ดังนี้ เราจะจับสลากยกขึ้นไปสู้รบกับเขา 10 เราจะเลือก
คน อิสราเอล ทุก ตระกูล คัด เอา ร้อย ละ สิบ คน พัน ละ ร้อย
หมื่น ละพัน ให้ไปหาเสบียงอาหารมาให้ประชาชน เพื่อ เขา
ทัง้ หลายจะตอบสนองบรรดาความโง่เขลาซึ่ง พวกกิเบอาห์
กระทําขึ้นในอิสราเอล เมื่อเขาทัง้ หลายมาถึงเมืองกิเบอาห์
ของคนเบนยามิน” 11 คนอิสราเอลทัง้ ปวงก็รว่ มยกไปสู้เมือง
นั ้น เป็น พรรคพวกใจเดียวกัน 12 ตระกูล คนอิสราเอลก็ ส่ง
คนไปทัว่ ตระกูลคนเบนยามิ นบอกว่า “ทําไมการชัว่ ช้านี้ จึง
เกิด ขึ้น มาได้ ในหมู่ พวกท่าน 13 เหตุฉะนั ้น บัดนี้ จงมอบชาย
คนอันธพาลในเมือ งกิเบอาห์ มาให้ เราประหารชีวต
ิ เสีย จะ
ได้ กําจัด ความชัว่ เสีย จากคนอิสราเอล” แต่คนเบนยามิน
ไม่ ยอม ฟัง เสียง คน อิสราเอล พี่ น้ อง ของ ตน 14 คน เบน ยา
มินก็ ออกมาจากบรรดาหัว เมืองเข้า ไปสู่ กิเบอาห์พร้ อมกัน
เพื่อ ยกออกไปกระทํา สงครามกับ คนอิสราเอล 15 คราวนั ้น
คนเบนยามิ นรวมจํานวนทหารถือ ดาบออกจากบรรดาหัว
เมืองได้ สองหมื่น หกพัน คน นอกจากชาวเมือ งกิเบอาห์ ซึ่ง
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นั บทหารที่ คัดเลือกแล้วได้เจ็ดร้อยคน 16 ในจํานวนทัง้ หมด
นี้ มีคนที่ คัด เลือก แล้ว เจ็ด ร้อย คน ถนั ดมือ ซ้าย ทุก คน เอา
สลิง เหวีย
่ ง ก้อน หิน ให้ถูก เส้นผม ได้ไม่ผิด เลย 17 จํานวน
คน อิสราเอล ที่ ถือ ดาบ ไม่นั บ คน เบน ยา มิน ได้สี่ แสน คน
เหล่า นี้ เป็น ทหารทุก คน 18 คนอิสราเอลก็ลุกขึ้น ไปยัง พระ
นิ เวศของพระเจ้า และทูล ถามพระเจ้า ว่า “ผู้ใดในพวกข้า
พระองค์ที่จะ ขึ้น ไป สู้ รบ กับ คน เบน ยา มินก่อน” พระ เย โฮ
วาห์ตรัสว่า “ให้ยูดาห์ข้น
ึ ไปก่อน” 19 รุ ง่ เช้าคนอิสราเอลก็ลุก
ขึ้น ตัง้ ค่ายต่อสู้ เมือ งกิเบอาห์ 20 คนอิสราเอลออกไปสู้ รบ
กับ คนเบนยามิน และคนอิสราเอลได้ วางพลเรียงรายต่อสู้
เขาที่ เมือ งกิเบอาห์ 21 ในวัน นั ้น คนเบนยามิ นออกมาจาก
เมือ งกิเบ อาห์ ฆ่า ฟัน คน อิสราเอล ล้ม ตาย สอง หมื่น สอง
พัน คน 22 แต่ประชาชน คือ ผู้ชาย ชาว อิสราเอล ยัง หนุน ใจ
กัน และ วาง พล เรียง ราย อีก ครัง้ ใน ที่ ซึ่ง เขา วาง พล ใน วัน
แรก 23 (และคนอิสราเอลก็ ข้น
ึ ไปร้องไห้ ครํา่ ครวญต่อ พระ
พักตร์ พระ เย โฮ วาห์ จนถึง เวลา เย็น เขา ทัง้ หลาย ทูล ถาม
พระเยโฮวาห์ว่า “สมควรที่ ข้า พระองค์จะเข้าประชิด รบกับ
คนเบนยามิ นพี่ น้องของข้า พระองค์อีกหรือ ไม่” พระเยโฮ
วาห์ตรัสว่า “ไปสู้ เขาเถิด”) 24 คนอิสราเอลจึงยกเข้าประชิด
คนเบนยามินในวันที่สอง 25 และในวันที่สองนั ้นเบนยามินก็
ยกออกไปจากกิเบอาห์ ฆ่า ฟัน คนอิสราเอลล้ม ตายอีก หนึ่ ง
หมื่น แปด พัน คน ทุก คน เป็น ทหาร ถือ ดาบ 26 แล้ว บรรดา
คน อิสราเอล คือ กองทัพ ทัง้ หมด ได้ ขึ้น ไป ที่ พระ นิ เวศ ของ
พระเจ้า และร้องไห้ครํา่ ครวญ เขานั ่ง เฝ้า พระเยโฮวาห์ ณ
ที่ นั่น และอดอาหารจนเวลาเย็น ถวายเครือ
่ งเผาบูชาและ
27
สัน ติบูชาต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ คนอิสราเอลจึง ทูล
ถามพระเยโฮวาห์ (เพราะในสมัย นั ้น หีบพันธสัญญาของ
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พระเจ้า อยูที
่ ่ นั่น 28 และฟีเนหัสบุตรชายเอเลอาซาร์ ผู้เป็น
บุตร ชาย อา โรน ก็ปรนนิ บัติอยูหน
่ ้าหีบนน
ั ้ ใน สมัย นั ้น) เขา
ทูล ถาม ว่า “สมควร ที่ ข้า พระองค์ จะ ยัง ยก ไป สู้ รบ กับ เบน
ยามิ นพี่ น้องของข้า พระองค์อีกครัง้ หนึ่ ง หรือ ควรจะหยุด
เสีย” และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า “จงยกขึ้น ไปเถิด เพราะว่า
พรุ ง่ นี้ เราจะมอบเขาไว้ ในมือ ของเจ้า” 29 ดัง นั ้น อิสราเอล
จึง ซุ่ม คนไว้ รอบเมือ งกิเบ อาห์ 30 และประชาชนอิสราเอล
ก็ ข้น
ึ ไปสู้ รบกับ คนเบนยามิน ในวันที่สาม และวางพลเรียง
รายต่อสู้เมืองกิเบอาห์อย่างคราวก่อน 31 คนเบนยามินก็ยก
ออกมาสู้รบกับประชาชน ถูกลวงให้หา่ งออกไปจากตัวเมือง
เขาก็ เริม
่ ฆ่า ฟัน ประชาชนอย่างคราวก่อน คือ ตามถนนซึ่ง
สายหนึ่ งไปยังพระนิ เวศของพระเจ้า อีกสายหนึ่ งไปกิเบอาห์
และที่ กลางทุ่ง แจ้ง อิสราเอลล้ม ตายประมาณสามสิบ คน
32 คนเบนยามิ นกล่า วกันว่า “เขาแพ้ เราอย่างคราวก่อน”
แต่คนอิสราเอลว่า “ให้เราถอย นําเขาออกห่างจากเมืองไป
ถึง ถนนหลวง” 33 คนอิสราเอลทัง้ หมดก็ลุกออกจากที่ ของ
ตนเรียงรายเข้าไปที่ บาอัล ทามาร์ ส่วนคนอิสราเอลที่ คอย
ซุ่มอยูก็
่ ออกจากที่ของตนคือออกจากทุ่งหญ้าแห่งเมืองกิเบ
34
อาห์ จากบรรดาคนอิสราเอลมี ทหารที่ คัด เลือกแล้ว หนึ่ ง
หมื่น คนรุ ก เข้า เมือ งกิเบอาห์ การสงครามกําลัง ทรหด คน
เบนยามินไม่ทราบว่าเหตุรา้ ยกําลังมาใกล้ตนแล้ว 35 พระเย
โฮวาห์ ทรงให้ คนเบนยามิ นพ่ายแพ้ คนอิสราเอล ในวัน นั ้น
คนอิสราเอลทําลายคนเบนยามิ น เสีย สองหมื่น ห้า พัน หนึ่ ง
ร้อยคน ทุกคนเหล่า นี้ เป็น ทหารถือ ดาบ 36 ดัง นั ้น คนเบน
ยามิน จึง เห็นว่า เขาแพ้แล้ว คนอิสราเอลทํา เป็น ล่า ถอยต่อ
เบนยามิน เพราะเขาวางใจคนที่ เขาให้ซุ่ม อยู่รอบเมือ งกิเบ
อาห์ 37 คนทีซ
่ ุ่มอยูก็
่ รีบรุ กเข้าไปในเมืองกิเบอาห์ ทหารที่ซุ่ม

ผู้วินิจฉั ย 20:38

61

ผู้วินิจฉั ย 20:48

อยู่นั้นก็รุกออกมาประหารเมืองทัง้ หมดนั ้นเสียด้วยคมดาบ
38 คนอิสราเอลและคนที่ ซุ่ม ซ่อนอยู่ นัด ให้อาณั ติสัญญาณ
ว่า ถ้า เห็น ควัน กลุ่ม ใหญ่พลุ่ง ขึ้น มาจากในเมือง 39 ก็ให้คน
อิสราเอล หัน กลับ เข้า มา รบ ฝ่าย เบน ยา มิน ได้ เริม
่ ฆ่า คน
อิสราเอลได้ สักสามสิบคนก็พูดว่า “เขาต้องล้มตายต่อหน้า
เราอย่างคราวก่อนแน่ แล้ว” 40 แต่อาณั ติสัญญาณเป็นควัน
ไฟลุกพลุ่งขึ้นมาจากในเมือง คนเบนยามินก็เหลียวหลังมา
ดู ดูเถิด ทัง้ เมืองก็มีควันพลุ่งขึ้นถึงท้องฟ้า 41 คนอิสราเอล
ก็หัน กลับ คนเบนยามินก็ท้อแท้ เพราะเขาเห็นว่า เหตุ รา้ ย
มา ใกล้ เขา แล้ว 42 เขา จึง หัน หลัง ให้ คน อิสราเอล หนี เข้า
ไปทางถิน
่ ทุรกัน ดาร แต่สงครามติดตามเขาไปอย่างหนั ก
คนที่ออกมาจากเมืองก็ ทําลายเขาที่อยูท่
่ ามกลาง 43 เขาทัง้
หลายล้อมคนเบนยามิน และขับไล่ เขาไปและชนะเขาอย่าง
ง่าย จน ไป ถึงที่ ตรง ข้าม เมือ งกิเบ อาห์ ทาง ดวง อาทิตย์ขึ้น
44 คนเบนยามิ น ล้ม ตายหนึ่ ง หมื่น แปดพัน คน ทุกคนเป็ น
ทแกล้ว ทหาร 45 เขา ก็ หัน กลับ หนี เข้า ไป ใน ถิน
่ ทุรกัน ดาร
ถึง ศิลาริม โมน คนอิสราเอลฆ่า เขาตายตามถนนหลวงห้า
พัน คน และติดตามอย่างกระชัน
้ ชิด ไปถึงกิโดม และฆ่า เขา
ตาย สอง พัน คน 46 คน เบน ยา มินที่ ล้ม ตาย ใน วัน นั ้น เป็น
ทหารถือ ดาบสองหมื่น ห้า พัน คน ทุกคนเป็น ทแกล้ว ทหาร
47 แต่มีทหารหกร้อยคนหัน กลับ หนี เข้า ไปในถิน
่ ทุรกัน ดาร
ถึง ศิลาริม โมน และไปอาศัย อยูที
่ ่ศิลาริม โมนสี่เดือน 48 คน
อิสราเอลก็หน
ั กลับไปสู้คนเบนยามินอีก และได้ประหารเขา
เสีย ด้วยคมดาบ ทัง้ ชาวเมืองและฝูง สัตว์ และบรรดาสิง่ ที่
เขาเห็น ยิง่ กว่านั ้นบรรดาเมืองที่เขาพบเขาก็เอาไฟเผาเสีย
ทัง้ หมด
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คนอิสราเอลหาภรรยาสําหรับคนเบนยามินที่เหลือ
ฝ่าย คน อิสราเอล ได้ ปฏิญาณ ไว้ที่มิส ปาห์ว่า “พวก เรา
ไม่มีใครสัก คนเดียวที่ จะให้บุตรสาวของตนแต่งงานกับ คน
เบน ยา มิน” 2 และ ประชาชน ก็ มา ที่ พระ นิ เวศ ของ พระเจ้า
นั ่ง อยู่ ต่อ พระ พักตร์ พระเจ้า จน เวลา เย็น เขา ทัง้ หลาย
ก็ร้องไห้ครํา่ ครวญหนั กหนา 3 เขากล่าวว่า “โอ พระเยโฮวาห์
พระเจ้า แห่งอิส ราเอล ทําไมเหตุการณ์ อย่างนี้ จึง เกิด ขึ้น ใน
อิสราเอล ซึ่ง วัน นี้ จะ มี คน อิสราเอล ขาด ไป ตระกูล หนึ่ ง”
4 อยูมาร
่
ุ่ง ขึ้น ประชาชน ก็ลุก ขึ้น แต่เช้า ตรู ่ และ สร้าง แท่น
บูชา แท่น หนึ่ ง ถวาย เครือ
่ ง เผา บูชา และ เครือ
่ ง สันติบูชา
5 และ คน อิสราเอล กล่าว ว่า “คน ใด ใน บรรดา ตระกูล ของ
อิสราเอลที่มิได้ขึ้น มาประชุม ต่อ พระเยโฮวาห์” เพราะเขา
ได้ ปฏิญาณ ไว้แข็ง แรง ถึง ผู้ที่มิได้มา ประชุม ต่อ พระ เย โฮ
วาห์ที่มิสปาห์ว่า “ผู้นั ้นจะต้องถูกโทษถึงตายเป็นแน่ ” 6 และ
ประชาชนอิสราเอลก็เสียใจกับเบนยามินน้ องของตน กล่าว
ว่า “วันนี้ ตระกูลหนึ่ งถูกตัดขาดจากอิสราเอลเสียแล้ว 7 เรา
จะ ทํา อย่างไร เรือ
่ ง หา ภรรยา ให้คนที่ ยัง เหลือ อยู่ ฝ่าย เรา
ก็ได้ปฏิญาณในพระนามพระเยโฮวาห์แล้วว่า เราจะไม่ยอม
ยก บุตร สาว ของ เรา ให้ เป็น ภรรยา ของ เขา” 8 เขา ทัง้ หลา
ยถามขึ้นว่า “มีตระกูล ใดในอิสราเอลที่มิได้ขึ้น มาเฝ้า พระ
เย โฮ วาห์ที่มิส ปาห์” ดูเถิด ไม่มีคน ใด จาก ยา เบ ชกิ เลอ า
ดมา ประ ชุมที่ ค่าย เลย สัก คน เดียว 9 เพราะ ว่า เมื่อ เขา นั บ
จํานวน ประชาชน อยูนั
่ ้น ดูเถิด ไม่มีชาว เมือง ยา เบ ชกิ เลอ
าดอยูที
่ ่นั ่น เลย 10 ดัง นั ้น ชุมนุมชนจึง ส่ง ทหารผู้กล้า หาญ
ที่สุด หนึ่ ง หมื่น สองพัน คนแล้ว บัญชาเขาว่า “จงไปฆ่า ชาว
1

ผู้วินิจฉั ย 21:11

63

ผู้วินิจฉั ย 21:21

ยาเบชกิ เลอาดเสีย ด้วยคมดาบ ทัง้ ผู้ หญิง และพวกเด็กๆ
11 เจ้าทัง
้ หลายจงกระทําอย่างนี้ คือผู้ชายและผู้หญิงทุกคน
ที่ได้หลับ นอนกับ ผู้ชายแล้ว จึง ฆ่า เสีย ให้หมด ” 12 ในหมู่ ชาว
ยาเบชกิเลอาดนั ้นเขาพบหญิงพรหมจารีสี่รอ
้ ยคนผู้ที่ยังไม่
เคยร่วมหลับนอนกับชายใดๆเลย เขาจึงพาหญิงเหล่านั ้นมา
ที่ค่ายชีโลห์ซ่ึงอยูใ่ นแผ่นดินคานาอัน 13 ชุมนุมชนทัง้ หมดก็
ส่ง ข่าวไปที่ คนเบนยามิน ซึ่ง อยูที
่ ่ศิลาริม โมน ประกาศข่าว
14
สงบ สุข คน เบน ยา มินก็กลับ มา ใน คราว นั ้น แล้ว เขา ก็
มอบ ผู้ หญิง ที่ เขา ไว้ชีวิต ใน หมู่ผู้หญิง แห่ง ยา เบ ชกิ เลอ าด
แต่ก็ไม่พอแก่กัน 15 ประชาชนก็ สงสารเบนยามิน เพราะว่า
พระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา ให้ เขาจะขาดไปตระกูล หนึ่ ง จาก
ตระกูลอิสราเอล 16 พวกผู้ใหญ่ของชุมนุมชนนั ้นจึงกล่าวว่า
“เมื่อพวกผู้หญิงในเบนยามินถูกทําลายเสียหมดเช่นนี้ แล้ว
เราจะทํา อย่างไรเรือ
่ งหาภรรยาให้คนที่ ยงั เหลือ อยู”่ 17 เขา
ทัง้ หลาย กล่าว ว่า “ต้อง มี มรดก ให้แก่คน เบน ยา มินที่รอด
ตาย เพื่อว่าคนตระกูลหนึ่ งจะมิได้ลบล้างเสียจากอิสราเอล
18 แต่เราจะยกบุตรสาวของเราให้ เป็ น ภรรยาเขาก็ไม่ ได้ ”
เพราะคนอิสราเอลได้ปฏิญาณไว้ว่า “ผู้ใดให้หญิงแก่เบนยา
มิ น เป็น ภรรยาขอให้ถูกสาปแช่ง เถิด” 19 ดัง นั ้น เขาจึง กล่าว
ว่า “ดูเถิด ทุก ปีมีเทศกาล ถวาย พระ เย โฮ วาห์ที่ชีโลห์ ใน
สถานที่ ซ่ึง อยู่ เหนื อ เบธเอล ทางทิศ ตะวัน ออกของถนนขึ้น
จากเบธเอลถึง เชเคม และอยูใต้
่ เลโบนาห์” 20 เขาจึงบัญ ชา
สัง่ คนเบนยามินว่า “จงไปซุ่มอยูใ่ นสวนองุน
่ 21 คอยเฝ้าดูอยู่
และดูเถิด ถ้าบุตรสาวชาวชีโลห์ออกมาเต้นรําในพิธเต้
ี นรํา
จง ออก มา จาก สวน องุน
่ ฉุ ด เอา บุตร สาว ชาว ชี โลห์ คนละ
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คนไปเป็น ภรรยาของตน แล้ว ให้กลับ ไปแผ่น ดิน เบนยามิ
นเสีย 22 ถ้า บิดาหรือ พี่ น้องของหญิง เหล่า นั ้น มาร้องทุกข์
ต่อ เรา เรา จะ บอก เขา ว่า ‘ขอ โปรด ยินยอม เพราะ เห็น แก่
เราเถิด ในเวลาสงครามเราไม่ได้ผู้หญิงให้พอแก่ทุกคน ทัง้
ท่านทัง้ หลายเองก็ไม่ได้ให้แก่เขา ถ้ามิ ฉะนั ้นบัดนี้ พวกท่าน
ก็ จะมีโทษ ’ ” 23 คนเบนยามินก็ กระทํา ตาม ต่างก็ได้ภรรยา
ไปตามจํานวน คือ ได้ หญิง เต้นรํา ที่ เขาไปฉุ ด มา เขาก็กลับ
ไป อยู่ ใน ที่ดินม รดก ของ เขา สร้าง เมือง ขึ้น ใหม่ และ อาศัย
อยู่ ในนั ้น 24 ครัง้ นั ้น ประชาชนอิสราเอลก็กลับ จากที่ นั่น ไป
ยังตระกูลและครอบครัวของตน ต่างก็ ยกกลับไปสู่ดินแดน
มรดกของตน 25 ในสมัยนั ้นไม่มีกษั ตริยในอิ
์
สราเอล ทุกคน
ทําตามอะไรก็ตามที่ถูกต้องในสายตาของตนเอง
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