
หน้า 503ผู้วินิจฉัย
คนยูดาหก์บัคนสิเมโอน
ชนะกษตัริยอ์าโดนีเบเซก

และคนคานาอนั

1
อยู่มาเมื� อโยชูวาสิ� นชีพแล้ว
คนอิสราเอลทูลถามพระเย-

โฮวาห์ว่า "ใครในพวกข้าพระ
องค์ทั�งหลายจะขึ� นไปก่อนเพื�อสู้
รบกับคนคานาอัน"
2พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "ยูดาห์
จะขึ� นไป ดูเถิด เราได้มอบ
แผ่นดินนั�นไว้ในมือเขาแล้ว"
3 ยูดาห์จึงพูดกับสิเมโอนพี� ของ
ตนว่า "จงขึ� นไปกับฉันในเขต
แดนที�กาํหนดให้แก่ฉัน เพื�อเรา
จะได้สู้ รบกับคนคานาอัน และ
ฉันจะไปร่ วมรบในเขตแดนที�
กาํหนดให้แก่ท่านนั�นด้วย" สิ-
เมโอนกไ็ปกับเขา
4แล้วยูดาห์ก็ขึ� นไป และพระ
เยโฮวาห์ทรงมอบคนคานาอัน
และคนเปริสซีไว้ในมือของเขา
และเขาก็ประหารคนที� เมืองเบ-
เซกหนึ�งหมื�นคน
5และเขาทั� งหลายพบอาโดนี-
เบเซกในเมืองเบเซก และสู้ รบ
กับท่าน เขาได้ประหารคนคา-
นาอันและคนเปริสซี
6อาโดนีเบเซกหนีไป แต่พวก
เขาตามจับได้และได้ตัดนิ� วหัว
แม่มือ และนิ� วหัวแม่เท้าของ
ท่านออกเสีย

7อาโดนีเบเซกกล่าวว่า "มี
กษัตริย์เจ็ดสิบองค์ที� หัวแม่มือ
และหั วแม่ เท้ าของเขาถู กตั ด
ออก เก็บเศษอาหารอยู่ใต้โต๊ะ
ของเรา เรากระทาํแก่เขาอย่างไร
พระเจ้าก็ทรงกระทาํแก่เราอย่าง
นั�น" เขาทั�งหลายกคุ็มตัวท่านมา
ที�กรุงเยรูซาเล็ม และท่านก็สิ� น
ชีวิตที�นั�น
8 และคนยู ดาห์ ได้ เ ข้ าโจมตี
เมืองเยรูซาเล็มและยึดเมืองได้
จึงฆ่าฟันชาวเมืองเสียด้วยคม
ดาบ และเอาไฟเผาเมืองเสีย
9ภายหลั งคนยูดาห์ ได้ลงไปสู้
รบกับคนคานาอันผู้ซึ� งตั� งอยู่ใน
แดนเทือกเขา ในภาคใต้ และใน
หุบเขา
10 และยูดาห์ได้ไปสู้ รบกับคน
คานาอันผู้อยู่ในเฮโบรน (เมือง
เฮโบรนนั� นแต่ ก่ อนมี ชื� อ ว่ า
คีริยาทอารบา) และเขาทั�งหลาย
ได้ประหารเชชัย อาหิมาน และ
ทัลมัย
11 เขาทั� งหลายยกจากที� นั� นไป
สู้ รบกับชาวเมืองเดบีร์ เมืองเด-
บีร์นั� นแต่ก่อนมีชื� อว่าคีริยาท-
เสเฟอร์
12 และคาเลบกล่าวว่า "ใครโจม
ตีเมืองคีริยาทเสเฟอร์และยึดได้
เราจะยกอัคสาห์บุตรสาวของเรา
ให้เป็นภรรยา"

(E) กดว FG:FE; ยชว EG:EF (F) ปฐก KL:M-L; วว N:N (O) ยชว EL:E; วนฉ E:EG
(K) E ซมอ EE:M (G) ลนต FK:EL; E ซมอ EN:OO (M) ยชว EN:PO
(L) ยชว EQ:OP (EQ) ยชว EK:EN (EE) ยชว EN:EN (EF) ยชว EN:EP-EG
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13 และโอทนีเอลบุตรชายเคนัส
น้องชายของคาเลบตีเมืองนั�นได้
ท่านจึงยกอัคสาห์บุตรสาวของ
ตนให้เป็นภรรยา
14 อยู่มา เมื� อแต่งงานกันแล้ว
นางจึ งชวนสามี ให้ ขอที� นาต่อ
บิดา นางก็ลงจากหลังลา และ
คาเลบถามนางว่า "เจ้าต้องการ
อะไร"
15 นางจึงตอบท่านว่า "ขอของ
ขวัญให้ ลู กสั กอย่ างหนึ� งเถิ ด
เมื� อพ่อให้ลูกมาอยู่ ในแผ่นดิน
ภาคใต้แล้ว ลูกขอนํ�า พุด้วย"
และคาเลบก็ ยกนํ�า พุ บนและ
นํ�าพุล่างให้แก่นาง
16 คนเคไนต์พ่อตาของโมเสส
ได้ ขึ� นไปจากเมื องอิ นทผลั ม
พร้อมกับคนยูดาห์มาถึงถิ�นทุร-
กันดารยูดาห์ ซึ� งอยู่ ในภาคใต้
ใกล้อาราด และเขาก็เข้าไปตั� ง
อยู่กับชนชาตินั�น
17 และยูดาห์ก็ยกไปร่วมกับสิ-
เมโอนพี�ของเขา ประหารคนคา-
นาอันซึ� งอยู่ ในเมืองเศฟัทและ
ทาํลายเมืองนั� นเสียอย่างสิ� นเชิง
ชื�อเมืองนั�นจึงเรียกว่าโฮรมาห์
18 ยูดาห์ได้ยึดเมืองกาซาพร้อม
ทั� งอาณาเขต และเมืองอัชเค-
โลนพร้อมทั� งอาณาเขต และ
เมืองเอโครนพร้อมทั�งอาณาเขต
ไว้ด้วย
19 และพระเยโฮวาห์ทรงสถิต

กับยูดาห์ เขาจึงขับไล่ชาวแดน
เทือกเขาออกไป แต่จะขับไล่ชาว
เมื องที� อยู่ ในหุบเขานั� นไม่ ได้
เพราะพวกเหล่ านั� นมี รถรบ
เหลก็
20 เมืองเฮโบรนนั� นเขายกให้
คาเลบ ดังที� โมเสสได้กล่าวไว้
คาเลบจึงขับไล่บุตรชายทั� งสาม
คนของอานาคออกไปเสีย

คนเบนยามินมิไดข้บัไล่
คนเยบุสออกจากเยรูซาเล็ม

21 แต่คนเบนยามินมิได้ ขับไล่
คนเยบุสผู้ อยู่ ในเยรูซาเล็มให้
ออกไป ดังนั�นคนเยบุสจึงอาศัย
อยู่กับคนเบนยามินในเยรูซา-
เลม็จนถึงทุกวันนี�
22 อนึ� งวงศ์วานของโยเซฟได้
ขึ� นไปสู้ รบเมืองเบธเอลด้วยและ
พระเยโฮวาห์ทรงสถิตกับพวก
เขา
23 วงศ์วานโยเซฟได้ ใช้คนไป
สอดแนมเมืองเบธเอล (แต่ก่อน
เมืองนี� ชื�อ ลูส)
24 และผู้ สอดแนมเห็นชายคน
หนึ� งเดินออกมาจากเมืองจึงพูด
กับเขาว่า "ขอชี� ทางเข้าเมือง
นี� ให้แก่เรา และเราจะปรานีเจ้า"
25 ชายคนนั� นก็ชี� ทางเข้าเมือง
ให้และเขาประหารเมืองนั�น ทาํ
ลายเสียด้วยคมดาบ แต่เขา
ปล่อยให้ชายคนนั� นและครอบ
ครัวทั�งสิ� นของเขารอดไป

ผู้วินิจฉัย E

(EO) วนฉ O:L (EK) ยชว EN:EM-EL (EN) ปฐก OO:EE (EP) กดว EQ:FL-OF
(EG) กดว FE:O (EM) ยชว EE:FF (EL) ยชว EG:EP, EM (FQ) กดว EK:FK; ยชว EK:L
(FE) ยชว EN:PO; วนฉ E:M (FF) วนฉ E:EL (FO) ปฐก FM:EL (FK) ยชว F:EF, EK
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26 ชายคนนั� นก็ เข้ าไปในแผ่น
ดิ นของคนฮิ ตไทต์ และสร้ าง
เมืองขึ� นเมืองหนึ� ง เรียกชื� อว่า
เมืองลูส ซึ�งเป็นชื�ออยู่จนทุกวัน
นี�
27 มนัสเสห์มิได้ขับไล่ชาวเมือง
เบธชานและชาวชนบทของเมือง
นั�นให้ออกไป หรือชาวเมืองทา-
อานาคกับชาวชนบทของเมือง
นั� น หรือชาวเมืองโดร์กับชาว
ชนบทของเมืองนั� น หรือชาว
เมืองอิบเลอัมกับชาวชนบทของ
เมืองนั�น หรือชาวเมืองเมกิดโด
กับชาวชนบทของเมืองนั� น แต่
คนคานาอันยังขืนอาศัยอยู่ ใน
แผ่นดินนั�น
28 อยู่มาเมื�อคนอิสราเอลมีกาํ-
ลังเข้มแขง็ขึ� นกบั็งคับคนคานา-
อันให้ทาํงานโยธา แต่มิได้ขับไล่
ให้เขาออกไปเสียอย่างสิ� นเชิง
29 และเอฟราอิมมิได้ขับไล่คน
คานาอันผู้อาศัยอยู่ในเมืองเก-
เซอร์ให้ออกไป แต่คนคานาอัน
ยั งอาศั ยอยู่ ในเมื องเกเซอร์
ท่ามกลางเขา
30 เศบูลุนมิได้ ขับไล่ชาวเมือง
คิทโรน หรือชาวเมืองนาหะโลล
แต่ คนคานาอั นได้ อาศั ยอยู่
ท่ามกลางเขาและถูกเกณฑ์ให้ทาํ
งานโยธา
31 อาเชอร์มิได้ ขับไล่ชาวเมือง
อัคโค หรือชาวเมืองไซดอน

หรือชาวเมืองอัคลาบ หรือชาว
เมืองอัคซิบ หรือชาวเมืองเฮล-
บาห์ หรือชาวเมืองอาฟิก หรือ
ชาวเมืองเรโหบ
32 แต่คนอาเชอร์ได้อาศัยอยู่
ท่ามกลางคนคานาอันชาวแผ่น
ดินนั� น เพราะว่าเขาทั� งหลายมิ
ได้ขับไล่ให้ออกไปเสีย
33 นัฟทาลีมิได้ ขับไล่ชาวเมือง
เบธเชเมช หรือชาวเมืองเบธา-
นาท แต่อาศัยอยู่ในหมู่คนคา-
นาอันชาวแผ่นดินนั�น แต่อย่าง
ไรก็ดีชาวเมืองเบธเชเมช และ
ชาวเมืองเบธานาทกถู็กเกณฑ์ให้
ทาํงานโยธา
34 คนอาโมไรต์ ได้ ขั บดั นคน
ดานให้กลับเข้าไปในแดนเทือก
เขา ไม่ยอมให้ลงมายังหุบเขา
35 คนอาโมไรต์ ยังขืนอาศัยอยู่
ที� ภูเขาเฮเรสในเมืองอัยยาโลน
และในเมืองชาอัลบิม แต่มือ
ของวงศ์วานโยเซฟเหนือกว่ามือ
เขาทั�งหลาย เขาจึงถูกเกณฑ์ให้
ทาํงานโยธา
36 อาณาเขตของคนอาโมไรต์
ตั� งต้นแต่ทางข้ามเขาอัครับบิม
ตั� งแต่ศิลาเรื�อยขึ� นไป

ชนชาติต่างๆในแผ่นดิน
คานาอนัที'ไม่เชื'อว่ามีพระเจ้า
เป็นบ่วงแรว้ต่อคนอิสราเอล

2
ฝ่ายทูตสวรรค์องค์หนึ� งของ
พระเยโฮวาห์ได้ขึ� นไปจาก

ผู้วินิจฉัย E, F

(FG) ยชว EG:EE-EO; FE:FN (FL) ยชว EP:EQ; E พกษ L:EP (OQ) ยชว EL:EQ-EP
(OE) ยชว EL:FK-OQ (OF) สดด EQP:OK-ON (OO) ยชว EL:OF-OL (ON) ยชว EL:KF
(OP) กดว OK:K; ยชว EN:O (E) ปฐก EG:G-M; อพย FQ:F; FO:FQ; ลนต FP:KF, KK
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กิลกาลถึงโบคิม และกล่าวว่า
"เราได้ให้เจ้าทั� งหลายขึ� นไปจาก
อียิปต์ และได้นาํเจ้าเข้ามาใน
แผ่ นดินซึ� งเราปฏิญาณไว้ แก่
บรรพบุรุษของเจ้า และเรากล่าว
ว่า `เราจะไม่หักพันธสัญญาที�
เราได้มีไว้กับเจ้าเลย
2และเจ้าทั� งหลายอย่าทาํพันธ-
สัญญากับชาวแผ่นดินนี�  เจ้าต้อง
ทาํลายแท่นบูชาของเขาเสีย' แต่
เจ้ามิได้เชื�อฟังเสียงของเรา เจ้า
ทาํอะไรเช่นนี� เล่า
3ฉะนั�นเรากล่าวด้วยว่า `เราจะ
ไม่ขับไล่เขาเหล่านั� นออกไปให้
พ้นหน้าเจ้า แต่เขาจะเป็นเช่น
หนามอยู่ที� สีข้างของเจ้า และ
พระของเขาจะเป็นบ่วงดักเจ้า'"
4อยู่มาเมื� อทูตสวรรค์ของพระ
เยโฮวาห์กล่าวคาํเหล่านี�  แก่
บรรดาคนอิสราเอลแล้วประชา
ชนกส่็งเสียงร้องไห้
5 และเขาเรี ยกที� ตาํ บลนั� นว่ า
โบคิม และเขาทั�งหลายได้ถวาย
สัตวบูชาแด่พระเยโฮวาห์ที�นั�น
6 เมื� อโยชูวาปล่อยประชาชนไป
แล้วคนอิสราเอลต่างก็เข้าไปอยู่
ในมรดกที� ดิ นของตนเพื� อยึด
ครอง
7ประชาชนทั� งหลายได้ปรนนิ-
บัติพระเยโฮวาห์ตลอดสมัยของ
โยชูวา และตลอดสมัยของพวก
ผู้ใหญ่ผู้มีอายุยืนนานกว่าโยชูวา

ผู้ ซึ� งได้ เห็นปวงมหกิจซึ� งพระ
เยโฮวาห์ได้ทรงกระทาํเพื�ออิส-
ราเอล
8โยชูวาบุตรชายนูนผู้รับใช้ของ
พระเยโฮวาห์สิ� นชีวิตเมื�ออายุได้
หนึ�งร้อยสิบปี
9และเขาทั� งหลายก็ฝั งท่ านไว้
ในที� ดินมรดกของท่านที� เมือง
ทิมนาทเฮเรส ในแดนเทือกเขา
แห่งเอฟราอิม ทิศเหนือของ
ยอดเขากาอัช
10 และยุครุ่ นนั� นทั� งสิ� นก็ ถู ก
รวบไปอยู่ กั บบรรพบุ รุ ษของ
เขา อีกยุคหนึ�งก็เกิดขึ� นตามมา
เขาไม่ รู้ จักพระเยโฮวาห์หรือรู้
พระราชกิจซึ� งพระองค์ได้ทรง
กระทาํเพื�ออิสราเอล
11 คนอิสราเอลก็กระทาํชั� วใน
สายพระเนตรของพระเยโฮวาห์
และปรนนิบัติพระบาอัล
12 เขาได้ ละทิ� งพระเยโฮวาห์
พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเขา
ผู้ทรงนาํเขาออกมาจากแผ่นดิน
อียิปต์ และเขาทั� งหลายติดตาม
พระอื� นซึ� งเป็นพระของชนชาติ
ทั� งหลายที� อ ยู่ ล้ อมรอบเขา
กราบไหว้พระเหล่านั� น กระทาํ
ให้พระเยโฮวาห์ทรงพระพิโรธ
13 เขาทั� งหลายละทิ� งพระเยโฮ-
วาห์ไปปรนนิบัติพระบาอัล และ
พวกพระอัชทาโรท
14 ดังนั� นพระพิโรธของพระเย-

ผู้วินิจฉัย F

(F) พบญ G:F; EF:O (O) กดว OO:NN; ยชว FO:EO (P) ยชว FF:P (G) ยชว FK:OE
(M) ยชว FK:FL (L) ยชว EL:KL-NQ; FK:OQ (EQ) E ซมอ F:EF (EE) วนฉ O:G, EF; K:E
(EF) อพย FQ:N; พบญ P:EK; OE:EP (EO) วนฉ EQ:P (EK) ลนต FP:OG; พบญ OE:EG
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โฮวาห์ จึงพลุ่ งขึ� นต่ออิสราเอล
พระองค์จึงทรงมอบเขาไว้ในมือ
พวกปล้นผู้ปล้นเขา และทรง
ขายเขาไว้ในมือของบรรดาศัตรู
ที�อยู่รอบเขาทั�งหลาย ดังนั�นเขา
ทั�งหลายจึงต่อต้านพวกศัตรูของ
เขาทั�งหลายต่อไปไม่ได้
15 เขาทั� งหลายออกไปรบเมื� อ
ไร พระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์ก็
ต่อต้านเขา กระทาํให้เขาพ่าย
แพ้ ดังที�พระเยโฮวาห์ได้ตรัสไว้
แล้ว และดังที�พระเยโฮวาห์ทรง
ปฏิญาณไว้กับเขา และเขาทั� ง
หลายกม็ีความทุกข์ยิ�งนัก
พระเจ้าทรงใหเ้กิดผูวิ้นิจฉยั

เพื'อติเตียนและ
ช่วยคนอิสราเอลใหร้อด

16 อย่างไรก็ตามพระเยโฮวาห์
ทรงให้เกิดผู้ วินิจฉัย ผู้ ช่วยเขา
ทั� งหลายให้พ้นมือของผู้ที�ปล้น
เขา
17 แต่ เขาทั� งหลายก็ยังไม่ เชื� อ
ฟั งผู้ วินิ จฉัยทั� งหลายของเขา
เพราะเขาทั� งหลายเล่นชู้กับพระ
อื�น และกราบไหว้พระอื�น ไม่
ช้ าเขาก็ หั นไปเสี ยจากทางซึ� ง
บรรพบุรุษของเขาได้ดาํเนิน ผู้
ได้เชื� อฟังพระบัญญัติของพระ
เยโฮวาห์ แต่เขาทั� งหลายมิได้
กระทาํตาม
18 พระเยโฮวาห์ทรงตั� งผู้ วินิจ-
ฉัยขึ� นเมื�อไร พระเยโฮวาห์กท็รง

สถิ ตกับผู้ วินิ จฉัยนั� นเมื� อนั� น
และพระองค์ ทรงช่ วยเขาทั� ง
หลายให้ พ้นจากเงื� อมมื อของ
ศัตรูตลอดชีวิตของผู้วินิจฉัยนั�น
เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงกลั บ
พระทัยสงสารเขาทั�งหลาย เมื�อ
ทรงฟังเสียงครํ�า ครวญของเขา
เนื�องด้วยผู้ข่มเหงและบีบบังคับ
19 แต่อยู่ มาเมื� อผู้ วินิจฉัยนั� น
สิ� นชีวิต เขาทั� งหลายก็หันกลับ
ประพฤติชั� วร้ายเสียยิ� งกว่าบิดา
ของเขา หลงไปติดตามปรนนิ-
บัติและกราบไหว้พระอื�น เขามิ
ได้เคยงดเว้นการกระทาํของเขา
หรือหายจากทางดื� อดึงของเขา

ชนชาติต่างๆที'ไม่เชื'อว่า
มีพระเจ้าไดท้ดสอบ

ความสตัยซื์'อของคนอิสราเอล
20 ดังนั� นพระพิโรธของพระเย-
โฮวาห์ จึงพลุ่ งขึ� นต่ออิสราเอล
และพระองค์ตรัสว่า "เพราะประ
ชาชนนี� ได้ละเมิดต่อพันธสัญญา
ซึ� งเราได้บัญชาไว้กับบรรพบุรุษ
ของเขา และไม่ยอมฟังเสียงของ
เรา
21 ดั งนั� นตั� งแต่นี� ต่อไปเราจะ
ไม่ขับไล่ประชาชาติใดในบรรดา
ประชาชาติซึ� งโยชูวาทิ� งไว้เมื� อ
เขาสิ� นชีวิตนั�นให้พ้นหน้า
22 เพื� อเราจะใช้ ประชาชาติ
เหล่านั�นทั� งสิ� นทดสอบอิสราเอล
ว่า เขาจะรักษาพระมรรคาของ

ผู้วินิจฉัย F

(EN) ลนต FP:EK-FP (EP) สดด EQP:KO-KN
(EG) อพย OK:EN (EM) ปฐก P:P; ยชว E:N (EL) วนฉ O:EF
(FQ) ยชว FO:EP (FE) ยชว FO:K-N, EO (FF) พบญ M:F, EP; EO:O; วนฉ O:E, K
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พระเยโฮวาห์ และดาํ เนิ นตาม
อย่างบรรพบุรุษของเขาหรือไม่"
23 ดังนั� น พระเยโฮวาห์ทรง
ปล่อยประชาชาติเหล่านั�นไว้ ไม่
ทรงขับไล่ให้ออกไปเสียโดยเร็ว
และพระองค์มิ ได้ทรงมอบเขา
ทั�งหลายไว้ในมือของโยชูวา

3
ต่อไปนี�  เป็นประชาชาติที�
พระเยโฮวาห์ทรงให้เหลือไว้

เพื�อใช้ทดสอบบรรดาคนอิสรา-
เอล คือคนอิสราเอลคนใดซึ�งยัง
ไม่เคยประสบสงครามทั� งหลาย
ในคานาอัน
2 แต่ เพี ยงทรงให้ เชื� อสายคน
อิสราเอลเข้าใจเรื�องการสงคราม
เพื� ออย่ างน้ อยพระองค์จะได้
ทรงสอนแก่ ผู้ ที� ยั งไม่ทราบมา
ก่อน
3 คือเจ้านายทั� งห้ าของคนฟี-
ลิสเตีย คนคานาอันทั�งหมด ชาว
ไซดอน และคนฮีไวต์ผู้อาศัยอยู่
บนภูเขาเลบานอน ตั� งแต่ภูเขา
บาอั ลเฮอร์ โมนจนถึ งทางเข้ า
เมืองฮามัท
4 เหลื อคนเหล่ านี� อยู่ เพื� อทด
สอบคนอิสราเอล เพื�อให้ทราบ
ว่า อิสราเอลจะเชื�อฟังพระบัญ-
ญัติของพระเยโฮวาห์ ซึ� งพระ
องค์ทรงบัญชาไว้กับบรรพบุรุษ
ของเขาโดยโมเสสนั�นหรือไม่
5ดั งนั� นแหละคนอิสราเอลจึง
อาศัยอยู่ในหมู่คนคานาอัน คน

ฮิตไทต์ คนอาโมไรต์ คนเปริสซี
คนฮีไวต์ และคนเยบุส
6 เขาไปสู่ ขอบุตรสาวชนเหล่ า
นั� นมาเป็นภรรยา และยกบุตร
สาวของตนให้แก่ บุตรชายของ
คนเหล่านั� น และได้ปรนนิบัติ
พระของเขาเหล่านั�น
7คนอิสราเอลได้กระทาํ ชั� วใน
สายพระเนตรของพระเยโฮวาห์
ลืมพระเยโฮวาห์พระเจ้าของตน
เสีย ไปปรนนิบัติพระบาอัลและ
เสารูปเคารพ
8เพราะฉะนั� น พระพิโรธของ
พระเยโฮวาห์ก็พลุ่ งขึ� นต่ออิส-
ราเอล และพระองค์ทรงขายเขา
ไว้ในมือคูชันริชาธาอิมกษัตริย์
เมืองเมโสโปเตเมีย และคนอิส-
ราเอลได้ปฏิบัติคู ชันริชาธาอิม
แปดปี

ผูวิ้นิจฉยัโอทนีเอลไดช่้วย
คนอิสราเอลใหร้อด

9แต่ เมื� อคนอิ สราเอลร้องทู ล
พระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์ทรง
ให้เกิดผู้ช่วยแก่คนอิสราเอล ผู้
ได้ช่วยเขาทั� งหลายให้รอด คือ
โอทนีเอลบุตรชายเคนัส น้อง
ชายของคาเลบ
10 พระวิญญาณของพระเยโฮ-
วาห์ทรงสถิตกับโอทนีเอล และ
ท่านจึงวินิจฉัยคนอิสราเอล และ
ออกไปกระทาํสงคราม และพระ
เยโฮวาห์ทรงมอบคูชันริชาธาอิม

ผู้วินิจฉัย F, O

(E) วนฉ E:E; F:FE-FF (O) ยชว EO:O (N) สดด EQP:ON
(P) อพย OK:EN-EP; พบญ G:O-K; ยชว FO:EF (G) พบญ OF:EM; วนฉ F:EE
(M) พบญ OF:OQ; วนฉ F:EE (L) วนฉ E:EO; F:EP (EQ) กดว FG:EM; E ซมอ EE:P
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กษัตริย์เมืองเมโสโปเตเมียไว้ใน
มือของท่าน และมือของท่าน
ชนะคูชันริชาธาอิม
11 ดังนั� นแผ่นดินจึงได้หยุดพัก
สงบอยู่สี� สิบปี แล้วโอทนีเอล
บุตรชายเคนัสกส็ิ� นชีวิต

เอฮูดไดช่้วย
คนอิสราเอล

ใหร้อดจากคนโมอบั
12 และคนอิสราเอลกระทาํชั� ว
ในสายพระเนตรของพระเยโฮ-
วาห์อีก พระเยโฮวาห์จึงทรง
เสริมกาํลังเอกโลนกษัตริย์เมือง
โมอับเพื�อต่อสู้ อิสราเอล เพราะ
ว่าเขาทั�งหลายได้ประพฤติชั�วใน
สายพระเนตรของพระเยโฮวาห์
13 ท่านจึงได้ให้คนอัมโมนและ
คนอามาเลขมาสมทบ ยกไปโจม
ตีอิสราเอล และได้ยึดเมือง
อินทผลัมไว้
14 และคนอิสราเอลจึงปฏิบัติ
เอกโลนกษัตริย์เมืองโมอับอยู่
ถึงสิบแปดปี
15 แต่เมื� อคนอิสราเอลร้องทูล
พระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์ทรง
ให้เกิดผู้ ช่วยคนหนึ� งแก่เขาทั� ง
หลายชื� อเอฮูด บุตรชายเก-รา
คนเบนยามิน คนถนัดมือซ้าย
คนอิ สราเอลให้ท่ านเป็นผู้ นาํ
ส่วยไปมอบแก่เอกโลนกษัตริย์
เมืองโมอับ
16 เอฮูดได้ ทาํดาบสองคมไว้

ประจาํตัวเล่มหนึ� งยาวศอกหนึ� ง
เหนบ็ไว้ใต้ผ้าที�ต้นขาขวา
17 เขาก็นาํส่วยไปมอบแก่เอก-
โลนกษัตริย์เมืองโมอับ ฝ่าย
เอกโลนเป็นคนอ้วนมาก
18 และเมื� อเอฮูดมอบส่วยเสร็จ
แล้ว ท่านจึงไปส่งคนที�หาบหาม
ส่วยนั�น
19 แล้วตั วท่ านกลับไปจากรูป
เคารพสลักที� อยู่ ใกล้กิลกาลทูล
ว่า "โอ ข้าแต่กษัตริย์ ข้าพระ
องค์มี ข้อราชการลับที� จะกราบ
ทูลให้ทรงทราบ" กษัตริย์จึงมี
บัญชาว่า "เงียบๆ" บรรดามหาด
เลก็ที�เฝ้าอยู่กทู็ลลาออกไปหมด
20 และเอฮูดก็เข้ าไปเฝ้ าท่ าน
ขณะนั� นท่านประทับอยู่ลาํพังใน
ห้องเย็นชั� นบนของท่าน และ
เอฮูดทูลว่า "ข้าพระองค์มีพระ
ดาํรัสจากพระเจ้าถวายพระองค์"
ท่านจึงลุกขึ� นจากพระที�นั�ง
21 เอฮูดก็ ยื� นมื อซ้ ายชั กดาบ
นั�นออกจากต้นขาขวาแทงเข้าไป
ในท้องของเอกโลน
22 ดาบจมเข้าไปหมดทั� งด้ าม
ไขมันหุ้มดาบไว้ ท่านก็ชักดาบ
ออกจากท้องของท่านไม่ได้ แล้ว
ของโสโครกออกมา
23 แล้ วเอฮูดออกไปที� เฉลี ยง
ปิดทวารห้องชั� นบน ลั� นกุญแจ
เสีย
24 เมื�อเอฮูดไปแล้วมหาดเลก็ก็

ผู้วินิจฉัย O

(EF) วนฉ F:EL; E ซมอ EF:L (EO) พบญ OK:O; วนฉ E:EP; N:EK; F พศด FM:EN
(EK) พบญ FM:KM (EN) สดด GM:OK; วนฉ FQ:EP
(EL) ยชว K:FQ (FK) E ซมอ FK:O
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เข้ามา ดูเถิด เมื� อเขาเห็นว่า
ทวารห้องชั� นบนปิดใส่กุญแจอยู่
เขาทั� งหลายคิดว่า "พระองค์
ท่านกาํลังทรงปล่อยทุกข์อยู่ ที�
ในห้องเยน็"
25 เมื� อคอยอยู่ ช้ านานจนราํ-
คาญ ดูเถิด ไม่เห็นมีใครเปิด
ทวารห้องชั�นบน เขาจึงเอากุญ-
แจมาไขเปิดออก  ดูเถิด เห็นเจ้า
นายของตนนอนสิ� นชี วิตอยู่บน
พื� น
26 เมื� อเขาต่างก็คอยกันอยู่นั� น
เอฮูดก็หนี ไปพ้นรูปเคารพหิน
สลักรอดมาได้ถึงเสอีราห์
27 ต่อมา เมื� อท่านมาถึงแล้ว
จึงเป่าแตรขึ� นในแดนเทือกเขา
เอฟราอิม แล้วคนอิสราเอลกย็ก
ลงไปกับท่านจากแดนเทือกเขา
และท่านนาํเขา
28 ท่านจึงสั�งเขาว่า "จงตามเรา
มาเถิด เพราะพระเยโฮวาห์ทรง
มอบศัตรูของท่าน คือชนโมอับ
ไว้ในมือของท่านแล้ว" เขาทั� ง
หลายจึงลงตามท่านไป และยึด
ท่าข้ามแม่นํ�า จอร์แดนสกัดคน
โมอับไว้ไม่ยอมให้ใครข้ามไปได้
สักคนเดียว
29 ในคราวนั� นเขาประหารคน
โมอับเสียประมาณหนึ� งหมื�นคน
ล้วนแต่คนฉกรรจ์และลํ�าสันทั� ง
สิ� น ไม่พ้นไปได้สักคนเดียว
30 โมอับจึ งพ่ ายแพ้อยู่ ใต้มื อ

ของอิสราเอลในวันนั� น และ
แผ่นดินนั� นก็ได้หยุดพักสงบอยู่
แปดสิบปี

ผูวิ้นิจฉยัชมัการ์
ไดช่้วยคนอิสราเอล

ใหร้อดจากคนฟีลิสเตีย
31 ภายหลังเอฮูด มีชัมการ์บุตร
ชายอานาทผู้ใช้ประตักวัวฆ่าคน
ฟีลิสเตียเสียหกร้อยคน ท่านก็
เป็นผู้ ช่วยอิสราเอลให้รอดด้วย
เหมือนกัน

ยาบินกษตัริยเ์มืองคานาอนั
ไดก้ดขี'คนอิสราเอล

4
ครั�นเอฮูดสิ� นชีวิตแล้ว คน
อิสราเอลก็ประพฤติ ชั� วใน

สายพระเนตรของพระเยโฮวาห์
อีก
2พระเยโฮวาห์จึงทรงขายเขาไว้
ในมือของยาบินกษัตริ ย์ เมื อง
คานาอัน ผู้ครอบครองอยู่ ณ
กรุงฮาโซร์ แม่ทัพของท่านชื� อ
สิเสรา ผู้ซึ�งอาศัยอยู่ที�เมืองฮา-
โรเชธของคนต่างชาติ
3แล้วคนอิสราเอลก็ร้องทุกข์ถึง
พระเยโฮวาห์ เพราะว่ากษัตริย์
ยาบินมีรถรบเหล็กเก้าร้อยคัน
และได้ บีบบังคับคนอิ สราเอล
อย่างร้ายถึงยี�สิบปี

ผูพ้ยากรณห์ญิงเดโบราห์
ขอใหบ้าราคช่วยสูร้บกบั

สิเสราที'ภูเขาทาโบร์
4คราวนั� นผู้ พยากรณ์หญิงคน

ผู้วินิจฉัย O, K

(FN) F พกษ F:EG; M:EE (FG) ยชว EG:EN; วนฉ N:EK; P:OK
(FM) ยชว F:G; วนฉ G:L, EN (OQ) วนฉ O:EE (OE) วนฉ F:EP; N:P, M; E ซมอ K:E
(E) วนฉ F:EE, EL (F) ยชว EE:E, EQ; วนฉ F:EK; K:EO (O) พบญ FQ:E; วนฉ E:EL
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หนึ� งชื� อเดโบราห์ ภรรยาของ
ลัปปิโดท เป็นผู้วินิจฉัยคนอิส-
ราเอลสมัยนั�น
5นางเคยนั� งอยู่ใต้ต้นอินทผลัม
เดโบราห์ที� อยู่ ระหว่างรามาห์
และเบธเอล ในแดนเทือกเขา
เอฟราอิม และคนอิสราเอลกขึ็� น
มาหานางที�นั� น เพื� อให้ชาํระ
ความ
6นางใช้คนไปเรียกบาราคบุตร
ชายอาบีโนอัม ให้มาจากเคเดช
ในนัฟธาลี และกล่ าวแก่ เขาว่ า
"พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิส-
ราเอลมิได้ทรงบัญชาท่านหรือ
ว่า `ไปซิรวบรวมพลไว้ที� ภูเขา
ทาโบร์ จงเกณฑ์จากคนนัฟทาลี
และคนเศบูลุนหนึ�งหมื�นคน
7และเราจะชักนาํสิเสราแม่ทัพ
ของยาบินให้มาพบกับเจ้าที� แม่
นํ�า คีโชน พร้อมกับรถรบและ
กองทหารของเขา และเราจะ
มอบเขาไว้ในมือของเจ้า'"
8บาราคจึงตอบนางว่า "ถ้าแม้
นางไปกับข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าจะ
ไป แต่ถ้าแม้นางไม่ไปกับข้าพ-
เจ้า ข้าพเจ้ากไ็ม่ไป"
9นางจึงตอบว่า "ดิฉันจะไปกับ
ท่านแน่ แต่ว่าทางที�ท่านไปนั�น
จะไม่นาํท่านไปถึงศักดิ]ศรีเพราะ
ว่าพระเยโฮวาห์จะขายสิเสราไว้
ในมือของหญิงคนหนึ� ง" แล้ว
นางเดโบราห์ก็ลุกขึ� นไปกับบา-

ราคถึงเมืองเคเดช
10 บาราคจึ งเรี ยกเศบูลุ นกั บ
นัฟทาลีให้ไปที�เคเดช มีคนหนึ�ง
หมื� นเดินตามขึ� นไป และนาง
เดโบราห์กไ็ปด้วย
11 มีชายคนหนึ� งชื� อเฮเบอร์คน
เคไนต์ คือจากลูกหลานของโฮ-
บับพ่อตาของโมเสส ได้แยก
ออกจากคนเคไนต์ทั�งหลาย มา
ตั� งเต็นท์อยู่ไกลออกไปถึงที�ราบ
ศานันนิมซึ�งอยู่ใกล้เมืองเคเดช
12 เมื� อมีคนไปแจ้งแก่สิเสราว่า
บาราคบุตรชายอาบีโนอัมขึ� นไป
ที�ภูเขาทาโบร์แล้ว
13 สิ เสราก็เรียกรถรบทั� งหมด
ของท่ านออกมาเป็ นรถเหล็ก
เก้าร้อยคัน รวมกับเหล่าทหาร
ทั� งหมดที� ไปด้วย ยกไปจาก
เมืองฮาโรเชทของคนต่างชาติไป
ถึงแม่นํ�าคีโชน
14 นางเดโบราห์จึงกล่าวแก่บา-
ราคว่า "ลุกขึ� นเถิด เพราะว่านี�
เป็นวันที�พระเยโฮวาห์ทรงมอบ
สิเสราไว้ในมือของท่าน  พระ
เยโฮวาห์เสด็จนาํหน้าท่านไปมิ
ใช่หรือ" บาราคจึงลงไปจาก
ภูเขาทาโบร์พร้อมกับทหารหนึ� ง
หมื�นคนติดตามท่านไป
15 พระเยโฮวาห์ทรงกระทาํให้
สิเสราพร้อมกับรถรบทั� งสิ� นของ
ท่ านและกองทัพทั� งหมดของ
ท่าน แตกตื� นพ่ายแพ้ด้วยคม

ผู้วินิจฉัย K

(N) ปฐก ON:M (P) ยชว EL:OG; FE:OF; วนฉ M:EM; ฮบ EE:OF
(G) อพย EK:K; วนฉ N:FE; E พกษ EM:KQ; สดด MO:L-EQ (L) วนฉ F:EK
(EQ) อพย EE:M; วนฉ N:EM (EE) กดว EQ:FL; วนฉ E:EP (EK) พบญ L:O; F ซมอ N:FK
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ดาบต่อหน้าบาราค แล้วสิเสราก็
ลงจากรถรบวิ�งหนีไป
16 และบาราคได้ไล่ติดตามรถ
รบทั� งหลายและกองทัพไปจนถึง
ฮาโรเชทของคนต่างชาติ และ
กองทัพทั� งหมดของสิเสราก็ล้ม
ตายด้วยคมดาบ ไม่เหลือสักคน
เดียว

ยาเอลภรรยาของเฮเบอร์
ฆ่าสิเสรา

17 ฝ่ายสิเสราวิ� งหนีไปถึงเต็นท์
ของยาเอล ภรรยาของเฮเบอร์
คนเคไนต์ เพราะว่ายาบิน
กษัตริย์เมืองฮาโซร์เป็นไมตรีกัน
กับวงศ์วานเฮเบอร์คนเคไนต์
18 ยาเอลจึงออกไปต้อนรับสิ-
เสรา เรียนว่า "เจ้านายของดิฉัน
เจ้าข้า เชิญแวะเข้ามา เชิญแวะ
เข้ามาพักกับดิฉัน อย่ากลัวอะไร
เลย" สิเสราจึงแวะเข้าไปใน
เต็นท์ และนางก็เอาผ้าห่มมา
คลุมตัวให้
19 ท่านจึงพูดกับนางว่า "ขอนํ�า
ให้เรากินสักหน่อย เพราะเรา
กระหายนํ�า" นางกเ็ปิดถุงนํ�านม
ให้ท่านดื�ม และเอาผ้าคลุมท่าน
ไว้
20 สิ เสราจึงบอกแก่นางอีกว่า
"ขอยืนเฝ้าที�ประตูเต็นท์ ถ้ามี
ผู้ใดมาถามว่า `มีใครมาพักที�นี�
บ้างหรือ' จงบอกว่า `ไม่มี'"
21 แต่ยาเอลภรรยาของเฮเบอร์

หยิบหลักขึงเต็นท์ ถือค้อนเดิน
ย่องเข้ามา ตอกหลักเข้าที�ขมับ
ของสิเสราทะลุติดดิน ขณะเมื�อ
สิเสรากาํลังหลับสนิทอยู่ เพราะ
ความเหนด็เหนื�อย แล้วสิเสราก็
สิ� นชีวิต
22 และดูเถิด บาราคไล่ติดตาม
สิเสรามาถึง ยาเอลก็ออกไป
ต้อนรับเรียนท่านว่า "เชิญเข้ามา
เถิด ดิฉันจะชี� ให้ท่านเห็นคนที�
ท่านค้นหาอยู่นั� น" พอบาราคก็
เข้าไปในเตน็ท์แล้ว ดูเถิด สิเส-
รานอนสิ� นชีวิตอยู่ มีหลักเตน็ท์
ในขมับ
23 ดั งนี� แหละในวั นนั� นพระ
เจ้าทรงกระทาํให้ยาบินกษัตริย์
คานาอันนอบน้อมต่อหน้ าคน
อิสราเอล
24 และมื อของคนอิ สราเอลก็
กระทาํ ต่อยาบินกษัตริ ย์ เมื อง
คานาอันหนักขึ� นทุกที จนเขา
ทั� งหลายได้ทาํลายยาบินกษัตริย์
เมืองคานาอันเสีย

บทเพลงของ
นางเดโบราหก์บับาราค

5
แล้วนางเดโบราห์กับบาราค
บุตรชายอาบี โนอั มจึงร้ อง

เพลงในวันนั�นว่า
2 "จงสรรเสริ ญพระเยโฮวาห์
เพราะพระองค์ทรงแก้แค้นคน
อิสราเอลเมื�อประชาชนสมัครใจ
ช่วย

ผู้วินิจฉัย K, N

(EP) อพย EK:FM; สดด MO:L (EG) วนฉ N:P
(EL) วนฉ N:FK-FG (FE) วนฉ N:FK-FG
(E) อพย EN:E; วนฉ K:K (F) F พศด EG:EP; สดด EM:KG
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3โอ บรรดากษัตริย์ ขอทรงสดับ
โอ เจ้านายทั�งหลาย ขอจงเงี�ยหู
ฟัง ข้าพเจ้านี�แหละจะร้องเพลง
ถวายพระเยโฮวาห์ ข้าพเจ้าจะ
ร้องเพลงสรรเสริญพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของอิสราเอล
4 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เมื� อพระ
องค์เสด็จออกจากเสอีร์ เมื� อ
พระองค์ เสด็จจากท้องถิ� นเอ-
โดม แผ่นดินก็หวาดหวั� นไหว
ท้องฟ้ากป็ล่อยลงมา เออ เมฆก็
ปล่อยฝนลงมา
5ภู เขาก็ละลายต่อพระพักตร์
พระเยโฮวาห์ รวมทั�งภูเขาซีนาย
ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของอิสราเอล
6 ในสมั ยชัมการ์ บุตรชายอา-
นาท สมัยยาเอล ทางหลวงก็
หยุดชะงัก ผู้สัญจรไปมาก็หลบ
ไปเดินตามทางซอย
7 ชาวไร่ ชาวนาในอิ สราเอลก็
หยุดยั�ง เขาหยุดยั� งจนดิฉันเด-
โบราห์ขึ� นมา จนดิฉันขึ� นมาเป็น
อย่างมารดาอิสราเอล
8เมื�อเลือกนับถือพระใหม่ สง-
ครามก็ประชิดเข้ามาถึ งประตู
เมือง เห็นมีโล่หรือหอกสักอัน
หนึ� งในพลอิสราเอลสี� หมื� นคน
หรือ
9 จิตใจของข้าพเจ้านิยมชมชอบ
ในบรรดาเจ้าเมืองของอิสราเอล
ผู้ อาสาสมัครท่ามกลางประชา

ชน จงถวายสาธุการแด่พระเย-
โฮวาห์
10 บรรดาท่านผู้ที�ขี�ลาเผือก จง
บอกกล่าวให้ทราบเถิด ทั�งท่าน
ผู้ที�นั� งพิพากษาและท่านที�สัญ-
จรไปมา
11 คนที�รอดพ้นจากเสียงนักธนู
ณ ที�ตักนํ�า เขากล่าวถึงกิจการ
อันชอบธรรมของพระเยโฮวาห์
คือกิจการอันชอบธรรมต่อชาว
ไร่ชาวนาในอิสราเอล แล้วชน
ชาติของพระเยโฮวาห์ก็เดินไป
ที�ประตูเมือง
12 ตื�นเถิด ตื� นเถิด เดโบราห์
เอ๋ย ตื�นเถิด ตื�นมาร้องเพลง ลุก
ขึ� นเถิด บาราค บุตรชายอาบี-
โนอัมเอ๋ย พาพวกเชลยของท่าน
ไป
13 ครั� งนั� นพระองค์ทรงกระทาํ
ให้ผู้ที� เหลืออยู่ปกครองพวกขุน
นางของประชาชน พระเยโฮวาห์
ทรงกระทาํให้ข้าพเจ้าปกครองผู้
มีกาํลัง
14 ผู้ที� มีรากอยู่ ในอามาเลขได้
ลงมาจากเอฟราอิม เขาเดินตาม
ท่านนะ เบนยามินท่ามกลาง
ประชาชนของท่าน ผู้บังคับบัญ-
ชาเดิ นลงมาจากมาคี ร์ และผู้
บันทึกรายงานของจอมพลออก
มาจากเศบูลุน
15 เจ้านายทั� งหลายของอิสสา-
คาร์มากับเดโบราห์ และอิสสา-

ผู้วินิจฉัย N

(O) พบญ OF:E, O; สดด FG:P (K) พบญ OO:F (N) อพย EL:EM; สดด LG:N
(P) วนฉ O:OE; K:EG; อสย OO:M (M) พบญ OF:EG
(EQ) วนฉ EQ:K; EF:EK (EF) สดด NG:M (EK) วนฉ O:EO
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คาร์กับบาราคด้วย เขาเร่งติด
ตามท่านไปในหุบเขา มีความตั� ง
ใจอย่างยิ�งเพื�อกองพลคนรูเบน
16 ไฉนท่ าน จึ ง รั� ง รออ ยู่ ที�
คอกแกะเพื� อจะฟั งเสี ยงปี� ที�
เขาเป่าให้แกะฟัง เพื� อกองพล
คนรูเบนมีการพิจารณาความมุ่ง
หมายของจิตใจ
17 กิเลอาดอยู่ฟากแม่นํ�าจอร์-
แดนข้างโน้น ส่วนดานอาศัยอยู่
กับเรือกาํปั�นทาํไมเล่า อาเชอร์
นั� งเฉยอยู่ที� ฝั� งทะเล ตั� งบ้าน
เรือนอยู่ตามท่าจอดเรือของเขา
18 เศบูลุนกับนัฟทาลีเป็นคนที�
เสี�ยงชีวิตเข้าสู่ความตาย ณ ที�สูง
ในสนามรบ
19 พอบรรดากษัตริย์มาถึงก็รบ
กัน บรรดากษัตริย์คานาอันกร็บ
ที� ทาอานาคริมห้วงนํ�า เมกิดโด
โดยมิได้ริบเงินเลย
20 ดวงดาวก็สู้ รบจากสวรรค์
จากวิถีของมัน มันทั� งหลายรบ
กับสิเสรา
21 แม่นํ�า คีโชนพัดกวาดเขาไป
เสีย คือแม่นํ�าคีโชน แม่นํ�าโบ-
ราณนั�น โอ จิตของข้าพเจ้าเอ๋ย
เจ้าได้ เหยียบยํ�า ด้วยกาํลังแข็ง
ขัน
22 แล้วเสียงกีบม้าก็กระทบแรง
โดยม้าของเขาวิ�งควบไป ม้าที�มี
อาํนาจใหญ่โตวิ�งควบไป
23 ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์

กล่าวว่า `จงสาปแช่งเมโรสเถิด
จงสาปแช่ งชาวเมื องให้ หนั ก
เพราะเขาไม่ได้ออกมาช่วยพระ
เยโฮวาห์ คือช่วยพระเยโฮวาห์
สู้ ผู้มีกาํลังมาก'
24 หญิงที� น่าสรรเสริญมากที�สุด
ก็คือยาเอลภรรยาของเฮเบอร์
คนเคไนต์ เป็นหญิงที� น่าสรร-
เสริญมากที�สุดที�อยู่เตน็ท์
25 เขาขอนํ�า นางก็ให้นํ�านม
นางเอานมข้นใส่ชามหลวงมายื�น
ให้
26 นางเอื� อมมือหยิบหลักเต็นท์
ข้างมือขวาของนางฉวยตะลุม-
พุก นางตอกสิเสราเข้าทีหนึ� ง
นางบี� ศีรษะของสิเสรา นางตี
ทะลุขมับของเขา
27 เขาจมลง เขาล้ม เขานอนที�
เท้าของนาง ที� เท้าของนางเขา
จมลง เขาล้ม เขาจมลงที�ไหน ที�
นั�นเขาล้มลงตาย
28 มารดาของสิ เสรามองออก
ไปตามช่องหน้าต่าง นางมองไป
ตามบานเกล็ด ร้องว่า `ทาํไม
หนอ รถรบของเขาจึงมาช้า
เหลือเกิน ทาํไมล้อรถรบของเขา
จึงเนิ�นช้าอยู่'
29 บรรดาสตรีผู้ ฉลาดของนาง
จึงตอบนาง เปล่าดอก นางนึก
ตอบเอาเองว่า
30 `เขาทั� งหลายยังไม่พบและ
ยั งไม่ แบ่งของที� ริ บมาได้หรือ

ผู้วินิจฉัย N

(EG) ยชว EL:FL, OE; FF:L (EM) วนฉ K:P, EQ
(EL) วนฉ E:FG (FE) วนฉ K:G
(FK) ลก E:FM (FG) วนฉ K:EM-FE
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หญิงคนหนึ� งหรือสองคนได้แก่
ชายคนหนึ�ง สิ�งของหลากสีที�ริบ
มาเป็นของสิเสรา ของหลากสีที�
ปักลวดลาย ของหลากสีที� ปัก
ลวดลายสองหน้าสาํหรับพันคอ
ของข้าเป็นของที�ริบ'
31 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอ
ศัตรูทั� งปวงของพระองค์พินาศ
สิ� นดังนี�  แต่ขอให้ผู้ที� รักพระ
องค์ เปรียบดั งดวงอาทิตย์เมื� อ
โผล่ขึ� นด้วยอานุภาพ" และแผ่น
ดินกห็ยุดพักสงบอยู่สี�สิบปี

คนมีเดียนกดขี'
คนอิสราเอล

6
และคนอิสราเอลก็ได้กระ-
ทาํชั� วในสายพระเนตรของ

พระเยโฮวาห์ และพระเยโฮวาห์
ทรงมอบเขาไว้ ในมื อของคน
มีเดียนเจด็ปี
2และมือของคนมีเดียนก็มี ชัย
ชนะต่ออิสราเอล เพราะเหตุคน
มีเดียน ประชาชนอิสราเอลจึง
ต้องทาํที�หลบซ่อนซึ�งอยู่ในภูเขา
ให้แก่ตนเอง คือถํ�า และที�กาํบัง
ที�เข้มแขง็
3 เพราะว่ าคนอิ สราเอลหว่ าน
พืชเมื� อไร คนมีเดียนและคน
อามาเลขและชาวตะวันออกกขึ็� น
มาสู้ รบกับเขา
4 เขามาตั� งค่ ายไว้แล้ วทาํ ลาย
พืชผลแห่งแผ่นดินเสีย ไกลไป
ถึงเมืองกาซา ไม่ให้มีเครื� อง

บริโภคเหลือในอิสราเอลเลย ไม่
ว่าแกะ หรือวัว หรือลา
5เพราะว่าคนเหล่านั� นจะขึ� นมา
พร้อมทั� งฝูงสัตว์และเต็นท์ เขา
มาเหมือนตั_กแตนเป็นฝูงๆ ทั� ง
คนและอูฐกน็ับไม่ถ้วน เมื�อเขา
เข้ามา เขากท็าํลายแผ่นดินเสีย
อย่างนี� แหละ
6พวกอิสราเอลจึงตกตํ�าลงมาก
เพราะคนมีเดียน คนอิสราเอลก็
ร้องทุกข์ถึงพระเยโฮวาห์
7 ต่อมา เมื� อคนอิสราเอลร้อง
ทุกข์ถึงพระเยโฮวาห์ เพราะคน
มีเดียน
8พระเยโฮวาห์ก็ทรงใช้ผู้พยา-
กรณ์คนหนึ� งให้มาหาคนอิสรา-
เอล ผู้นั�นพูดกับเขาทั�งหลายว่า
"พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิส-
ราเอลตรัสดังนี� ว่า `เราได้นาํ
พวกเจ้าขึ� นมาจากอียิปต์ นาํเจ้า
ออกมาจากเรือนทาส
9และเราได้ช่วยเจ้าให้พ้นจาก
เงื� อมมือของชาวอียิปต์ และให้
พ้นจากมื อของบรรดาผู้ ที� บี บ
บังคับเจ้า และขับไล่เขาให้ออก
ไปเสียให้พ้นหน้าเจ้า และมอบ
แผ่นดินของเขาให้แก่เจ้า
10 และเราบอกกับเจ้าว่า "เรา
คือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า
เจ้ าอย่ าเกรงกลั วพระของคน
อาโมไรต์ ในแผ่นดินของเขาซึ�ง
เจ้าอาศัยอยู่นั� น" แต่เจ้าทั� ง

ผู้วินิจฉัย N, P

(OE) F ซมอ FO:K; สดด EL:N (E) กดว FF:K; OE:E-O (F) E ซมอ EO:P; ฮบ EE:OM
(O) วนฉ G:EF (K) ลนต FP:EP; พบญ FM:OE (P) สดด NQ:EN; ฮซย N:EN
(M) ยชว FK:EG (L) สดด KK:F-O (EQ) วนฉ F:E-F; F พกษ EG:ON, OG-OM; ยรม EQ:F
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หลายหาได้เชื� อฟังเสียงของเรา
ไม่'"

ทรงเรียกกิเดโอน
มาช่วยคนอิสราเอลใหร้อด

11 ฝ่ายทูตสวรรค์องค์หนึ� งของ
พระเยโฮวาห์มานั� งอยู่ที� ใต้ ต้น
โอ๊กที�ตาํบลโอฟราห์ซึ� งเป็นของ
โยอาช คนอาบีเยเซอร์ ฝ่ายกิ-
เดโอนบุตรชายของท่ านกาํลั ง
นวดข้ าวสาลี อยู่ ในบ่อยํ�า องุ่ น
เพื�อซ่อนให้พ้นตาคนมีเดียน
12 ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์
ปรากฏแก่กิเดโอนพูดกับเขาว่า
"เจ้าบุรุษผู้กล้าหาญเอ๋ย พระ
เยโฮวาห์ทรงสถิตกับเจ้า"
13 กิ เดโอนจึงทูลท่านผู้ นั� นว่า
"โอ ท่านเจ้าข้า ถ้าพระเยโฮวาห์
ทรงสถิตกับพวกเราแล้ว ไฉน
เหตุเหล่านี� จึงเกิดขึ� นแก่เราเล่า
และการอัศจรรย์ทั� งหลายของ
พระองค์ซึ�งบรรพบุรุษเคยเล่าให้
เราฟังว่า `พระเยโฮวาห์ทรงนาํ
เราออกจากอียิปต์มิใช่หรือ' แต่
สมัยนี� พระเยโฮวาห์ทรงทอดทิ� ง
เราเสียแล้ว และทรงมอบเราไว้
ในมือของพวกมีเดียน"
14 และพระเยโฮวาห์ทรงหันมา
หาเขาตรัสว่า "จงไปช่วยคนอิส-
ราเอลให้พ้นจากเงื� อมมือพวก
มีเดียนด้วยกาํลังของเจ้านี�แหละ
เราใช้เจ้าให้ไปแล้ว มิใช่หรือ"
15 กิเดโอนจึงกราบทูลว่า "โอ

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระ
องค์จะช่วยอิสราเอลได้อย่างไร
ดูเถิด ครอบครัวของข้าพระ
องค์ตํ�าต้อยที�สุดในคนมนัสเสห์
และตัวข้าพระองค์ก็เป็นคนเล็ก
น้อยที�สุดในวงศ์วานบิดาของข้า
พระองค์"
16 พระเยโฮวาห์ตรัสกับเขาว่า
"แต่เราจะอยู่กับเจ้าแน่ และเจ้า
จะได้โจมตีคนมีเดียนอย่างกับตี
คนคนเดียว"
17 เขาก็ทูลพระองค์ว่า "ถ้าบัด
นี� ข้าพระองค์ได้รับพระกรุณาใน
สายพระเนตรของพระองค์ ขอ
ทรงโปรดสาํแดงหมายสาํ คั ญ
อย่ างหนึ� งแก่ ข้ าพระองค์ ว่ า
พระองค์เองตรัสกับข้าพระองค์
18 ขอพระองค์อย่าเสด็จไปเสีย
จากที� นี� จนกว่ าข้ าพระองค์จะ
กลับมาหาพระองค์ และนาํของ
มาตั� งถวายต่อพระพักตร์" และ
พระองค์ตรัสว่า "เราจะคอยอยู่
จนกว่าเจ้าจะกลับมาอีก"
19 กิเดโอนก็กลับเข้าบ้าน จัด
ลูกแพะตัวหนึ� งกับแป้งเอฟาห์
หนึ� งทาํขนมไร้เชื� อ เขาเอาเนื� อ
ใส่กระจาด ส่วนนํ�าแกงใส่ใน
หม้อ นาํสิ� งเหล่านี� มาถวายพระ
องค์ที�ใต้ต้นโอ๊ก
20 และทูตสวรรค์ของพระเจ้า
บอกเขาว่า "จงเอาเนื� อและขนม
ไร้เชื� อวางไว้บนศิลานี�  เทนํ�าแกง

ผู้วินิจฉัย P

(EE) ยชว EG:F; วนฉ P:EN (EF) ยชว E:N; วนฉ EO:O (EO) พบญ OE:EG; ยชว K:P, FE
(EK) ยชว E:L; E ซมอ EF:EE (EN) E ซมอ L:FE (EP) อพย O:EF; ยชว E:N
(EG) วนฉ P:OP-OG (EM) ปฐก EM:O, N (EL) ปฐก EM:P-M (FQ) วนฉ EO:EL
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ราดของเหล่านั� น" กิเดโอนก็
กระทาํตาม
21 แล้วทูตสวรรค์ของพระเย-
โฮวาห์ ก็ เอาปลายไม้ที� ถื ออยู่
แตะต้องเนื� อและขนมไร้เชื� อและ
มีไฟลุกขึ� นมาจากศิลาไหม้เนื� อ
และขนมไร้เชื� อจนหมด และทูต
สวรรค์ของพระเยโฮวาห์ก็หาย
ไปพ้นสายตาของเขา
22 กิ เดโอนก็ทราบว่ าเป็นทูต
สวรรค์องค์หนึ� งของพระเยโฮ-
วาห์จริง และกิเดโอนพูดว่า "โอ
องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าเจ้าข้า
บัดนี�  ข้าพระองค์ได้เห็นทูต
สวรรค์องค์หนึ� งของพระเยโฮ-
วาห์ต่อหน้าต่อตา อนิจจาเอ๋ย"
23 แต่พระเยโฮวาห์ตรัสกับกิ-
เดโอนว่า "สันติภาพจงมีอยู่แก่
เจ้า เจ้าอย่ากลัวเลย เพราะเจ้า
จะไม่ตาย"
24 ฝ่ายกิเดโอนกส็ร้างแท่นบูชา
แท่นหนึ� งถวายพระเยโฮวาห์ที�
นั�น และเรียกตาํบลนั�นว่า พระ
เยโฮวาห์ชาโลม ทุกวันนี� แท่น
นั� นก็ยังอยู่ที� โอฟราห์ ซึ� งเป็น
ของคนอาบีเยเซอร์
25 อยู่มา ในคืนวันนั� นพระเย-
โฮวาห์ตรัสสั�งกิเดโอนว่า "จงเอา
วั วหนุ่ มของบิดาคือวัวผู้ ตั วที�
สองที�มีอายุเจด็ปีมา ไปพังแท่น
พระบาอัลซึ� งบิดาของเจ้ามีอยู่
นั� นลงเสีย จงโค่นเสารูปเคารพ

ซึ�งอยู่ข้างๆแท่นเสียด้วย
26 และสร้างแท่นบูชาถวายแด่
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าที�
บนป้อมนี�  ใช้ก้อนหินก่อให้เป็น
ระเบียบ แล้วนาํวัวตัวที�สองนั�น
ฆ่าเสียถวายเป็นเครื� องเผาบูชา
เผาด้วยไม้เสารูปเคารพซึ� งเจ้า
โค่นมานั�น"
27 กิ เดโอนจึ งนาํคนใช้ สิบคน
ไปกระทาํตามที� พระเยโฮวาห์
ตรัสสั�งแก่เขา แต่เพราะกิเดโอน
กลัวครอบครัวบิดาของตนและ
กลัวชาวเมือง จนไม่กล้าทาํกลาง
วันจึงกระทาํในเวลากลางคืน
28 เมื� อชาวเมืองตื� นขึ� นในเช้ า
ตรู่ วันรุ่งขึ� น ดูเถิด แท่นบูชา
พระบาอัลพังทลาย และเสารูป
เคารพที� อยู่ ข้ างๆก็ถู กโค่นลง
และมี วัวผู้ ตัวที� สองวางบูชาอยู่
บนแท่นที�สร้างขึ� นใหม่นั�น
29 เขาจึงพูดกันและกันว่า "ใคร
ทาํอย่างนี� นะ" เมื�อเขาได้สืบถาม
แล้ว เขาทั� งหลายจึงกล่าวว่า
"กิ เดโอนบุ ตรชายของโยอาช
ได้กระทาํสิ�งนี� "
30 แล้วชาวเมืองจึงบอกโยอาช
ว่า "จงมอบลูกของเจ้านั�นมาให้
ประหารชีวิตเสีย เพราะเขาได้
พังแท่นของพระบาอัลและโค่น
เสารูปเคารพที�อยู่ข้างแท่นนั�น"
31 แต่ โยอาชได้ ตอบคนที� มา
ฟ้องนั�นว่า "ท่านทั�งหลายจะเป็น

ผู้วินิจฉัย P

(FE) ลนต L:FK (FF) ปฐก EP:EO; OF:OQ; อพย OO:FQ; วนฉ EO:FE-FF
(FO) ดนล EQ:EL (FK) วนฉ M:OF
(FN) อพย OK:EO; พบญ G:N; วนฉ F:F; O:G
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พยานแทนพระบาอัลหรือ จะสู้
ความแทนหรือ ผู้ใดที�เป็นทนาย
แทนพระบาอัลจะต้องถูกประ-
หารชีวิตเช้านี� แหละ ถ้าพระบา-
อัลเป็นพระแท้ก็ให้สู้ คดีเองเถิด
เพราะมีคนมาพังแท่นของท่าน
ลง"
32 วันนั� น เขาจึงตั� งชื� อท่านว่า
เยรุบบาอัล ใจความว่า "ให้บา-
อัลสู้ คดีเอง" เพราะเขาพังแท่น
ของท่าน
33 ครั� งนั� น บรรดาคนมีเดียน
และคนอามาเลข และชาวตะ-
วันออกก็รวมกันยกทัพข้ามไป
ตั� งค่ายอยู่ในหุบเขายิสเรเอล
34 แต่พระวิญญาณของพระเย-
โฮวาห์ทรงสถิตกับกิเดโอน ท่าน
ก็เป่าแตร เรียกคนอาบีเยเซอร์
ให้มาติดตามท่าน
35 และท่านส่งผู้ สื� อสารไปทั� ว
มนัสเสห์ เรียกให้เขายกติดตาม
ท่านไปด้วย และท่านส่งผู้สื� อ
สารไปยังอาเชอร์ เศบูลุนและ
นัฟทาลี คนเหล่านี� กขึ็� นมาปะทะ
ข้าศึกด้วย
36 กิ เดโอนจึ งทู ลพระเจ้ าว่ า
"ถ้าพระองค์จะช่วยอิสราเอลให้
พ้นด้วยมือของข้าพระองค์ ดังที�
พระองค์ตรัสแล้วนั�น
37 ดูเถิด ข้าพระองค์ได้วาง
กลุ่ มขนแกะไว้ที� ลานนวดข้ าว
แม้มีนํ�าค้างเฉพาะที�กลุ่มขนแกะ

เท่านั� น ส่วนที� พื� นดินโดยรอบ
นั�นแห้ง ข้าพระองค์กจ็ะทราบว่า
พระองค์จะทรงช่วยอิสราเอลให้
พ้นด้วยมือของข้าพระองค์ ดังที�
พระองค์ตรัสนั�น"
38 กเ็ป็นไปดังนั�น เมื�อกิเดโอน
ตื�นขึ� นในวันรุ่งเช้าก็บีบกลุ่ มขน
แกะ เขาบีบได้นํ�า ค้างจากกลุ่ม
ขนแกะจนเตม็ชาม
39 แล้วกิเดโอนจึงทูลพระเจ้าว่า
"ขออย่าให้พระพิโรธพลุ่ งขึ� นต่อ
ข้าพระองค์ ขอข้าพระองค์ทูล
อีกสักครั� งเดียว ขอข้าพระองค์
ทดลองด้ วยกลุ่ มขนแกะนี� อี ก
ครั� งหนึ�งเถิด คราวนี� ขอให้แห้ง
เฉพาะที�กลุ่มขนแกะ ส่วนที�พื� น
ดินนั�นให้มีนํ�าค้างโดยทั�วไป"
40 ในคืนวันนั� น พระเจ้าก็ทรง
กระทาํตามที�ขอ คือกลุ่มขนแกะ
นั� นแห้งอยู่ แต่มีนํ�า ค้างอยู่ทั� ว
พื� นดิน

พระเจ้าทรงบญัชา
ใหล้ดจํานวนทหารนอ้ยลง

7
เยรุบบาอัล คือกิเดโอนและ
บรรดาคนที�อยู่กับท่านกล็ุก

ขึ� นตั� งแต่เช้าตรู่ ไปตั� งค่ายอยู่ที�
ริมนํ�าพุฮาโรด ฝ่ายค่ายของพวก
มีเดียนอยู่ทางเหนือของเขา อยู่
ในหุบเขาที�ภูเขาโมเรห์
2พระเยโฮวาห์ตรัสกับกิเดโอน
ว่า "คนที�อยู่กับเจ้ายังมีมากเกิน
ที� เราจะมอบคนมีเดียนไว้ในมือ

ผู้วินิจฉัย P, G

(OF) E ซมอ EF:EE; F ซมอ EE:FE; ยรม EE:EO (OO) ยชว EG:EP; วนฉ P:O; ฮซย E:N
(OK) กดว EQ:O; วนฉ O:EQ (ON) วนฉ K:P, EQ; N:EG-EM; G:FO (OG) อพย K:O-G
(OL) ปฐก EM:OF (E) วนฉ P:OF (F) พบญ M:EG; อสย EQ:EO; รม EE:EM; E คร E:FL
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ของเขา เกรงว่าอิสราเอลจะทะ-
นงตัวต่อเรา โดยกล่าวว่า `มือ
ของเราเองได้ช่วยเราให้พ้น'
3 เพราะฉะนั� นบัดนี� จงประกาศ
ให้เข้าหูคนทั� งปวงว่า `ผู้ ใดที�
กลัวและสั� นเทิ� มอยู่ ก็ให้ผู้นั� น
กลับเสีย และไปจากภูเขากิเล-
อาดโดยเร็ว'" และมีคนกลับไป
สองหมื� นสองพันคน และยัง
เหลืออยู่หนึ�งหมื�นคน
4พระเยโฮวาห์ตรัสกับกิเดโอน
ว่า "ประชาชนยังมากอยู่ จงพา
เขาลงไปที� นํ�าและเราจะทาํการ
ทดสอบเขาให้เจ้าที�นั� น ผู้ที� เรา
จะบอกเจ้าว่า `ให้คนนี� ไปกับ
เจ้า' ผู้นั�นต้องไปกับเจ้า ผู้ที�เรา
บอกว่า `คนนี� อย่าให้ไป' ผู้นั�น
ไม่ต้องไป"
5ท่านจึงพาประชาชนลงไปที�นํ�า
พระเยโฮวาห์ตรัสกับกิเดโอนว่า
"ทุกคนที� ใช้ลิ� นเลียนํ�า ดั งสุนั ข
จงรวมเขาไว้พวกหนึ� ง ทุกคนที�
คุกเข่าลงดื� มนํ�า จงรวมไว้อีก
พวกหนึ�งดุจกัน"
6 จาํนวนคนที� ใช้ มื อวักนํ�า ขึ� น
เลียมีสามร้อยคน แต่ประชาชน
นอกนั�นคุกเข่าลงดื�มนํ�า
กิเดโอนไดร้บักําลงัใจเพิ'มขึ5 น

พระเจ้าทรงใหค้วามกลวั
ของคนมีเดียนปรากฏ

7พระเยโฮวาห์ตรัสกับกิเดโอน
ว่า "เราจะช่วยเจ้าทั� งหลายให้

พ้นด้วยจาํนวนคนสามร้อยที�เลีย
นํ�านั�น และมอบคนมีเดียนไว้ใน
มือของเจ้า นอกนั� นให้กลับไป
บ้านเมืองของตนทุกคน"
8 ประชาชนจึ งถื อเสบี ยงและ
แตรไว้ และท่านสั�งให้อิสราเอล
ที� เหลืออยู่กลับไปยังเต็นท์ของ
ตนทุกคน แต่ให้สามร้อยคนนั�น
อยู่ และค่ายของมีเดียนกอ็ยู่ข้าง
ล่างท่านในหุบเขา
9อยู่มาในคืนวันนั�น พระเยโฮ-
วาห์ตรัสกับท่านว่า "จงลุกขึ� น
ลงไปยังค่ายเถิด ด้วยเรามอบ
เขาไว้ในมือของเจ้าแล้ว
10 แต่ ถ้ าเจ้ ากลั วไม่กล้าลงไป
จงพาปูราห์คนใช้ของเจ้าไปด้วย
ให้ถึงค่ายนั�น
11 เจ้าจะได้ ยินว่าเขาพูดอะไร
กัน ภายหลังมือของเจ้าจะมี
กาํลั งขึ� นที� จะลงไปตี ค่ ายนั� น"
ท่ านจึ งไปกับปู ราห์คนใช้ของ
ท่าน ไปถึงทหารถืออาวุธด้าน
นอกซึ�งอยู่ในค่าย
12 ฝ่ายคนมีเดียน และคนอา-
มาเลข กับบรรดาชาวตะวันออก
นอนอยู่ตามหุบเขาเหมือนตั_ ก-
แตนเป็นฝูงๆ ฝูงอูฐของเขาก็
นับไม่ถ้วน มากดุจเม็ดทรายที�
ฝั�งทะเล
13 ครั� นกิเดโอนแอบมา ดูเถิด
มี ชายคนหนึ� งเล่ าความฝันให้
เพื�อนฟังว่า "ดูเถิด เราฝันเรื�อง

ผู้วินิจฉัย G

(O) พบญ FQ:M (G) E ซมอ EK:P (L) ปฐก KP:F-O; วนฉ P:FN
(EE) ปฐก FK:EK; วนฉ G:EO-EN; E ซมอ EK:L-EQ
(EF) วนฉ P:O, N, OO; M:EQ
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หนึ�ง ดูเถิด  มีขนมข้าวบาร์เลย์
ก้อนหนึ� งกลิ� งเข้ามาในค่ายของ
พวกมีเดียน มาถึงเต็นท์ โดน
เตน็ท์ทาํให้เตน็ท์ล้มลง พลิกขึ� น
แล้วกร็าบไป"
14 เพื�อนของเขาจึงตอบว่า "นี�
ไม่ใช่อื�นไกลเลย นอกจากดาบ
ของกิเดโอนบุตรชายโยอาชบุรุษ
ของอิสราเอล พระเจ้าได้ทรง
มอบพวกมีเดียน และกองทัพ
ทั�งสิ� นไว้ในมือของเขาแล้ว"
15 เมื� อกิ เดโอนได้ ยินเขาเล่ า
ความฝันและคาํแก้ฝันเช่นนั� น
แล้ว ท่านก็นมัสการ และกลับ
ไปสู่ ค่ายอิสราเอลสั� งว่า "จงลุก
ขึ� นเถิด เพราะว่าพระเยโฮวาห์
ทรงมอบกองทัพคนมี เดียนไว้
ในมือของท่านทั�งหลายแล้ว"

คนอิสราเอลชนะโดยใช้
แตร หมอ้เปล่า และคบเพลิง

16 ท่านจึงแบ่งคนสามร้อยนั� น
ออกเป็นสามกองให้ถือแตรทุก
คน และถือหม้อเปล่า มีคบ
เพลิงอยู่ข้างในหม้อนั�น
17 และท่านสั�งเขาว่า "จงคอยดู
เรา แล้วให้ทาํเหมือนกัน และ
ดูเถิด เมื� อเราไปถึงค่ายด้าน
นอกแล้ว เรากระทาํอย่างไรกจ็ง
กระทาํอย่างนั�น
18 ขณะเมื� อเราเป่าแตร คือ
ตัวเรากับบรรดาคนที� อยู่กับเรา
เจ้าจงเป่าแตรรับให้รอบค่ายทั� ง

หมดแล้วร้องว่า `ดาบของพระ
เยโฮวาห์และของกิเดโอน'"
19 กิ เดโอนกับทหารหนึ� งร้อย
คนที�อยู่กับท่านกม็าถึงด้านนอก
ค่ายในเวลาต้นยามกลาง พึ� ง
พลัดเวรยามใหม่ เขาก็เป่าแตร
ขึ� นและต่อยหม้อซึ� งอยู่ในมือให้
แตก
20 ทหารทั� งสามกองก็เป่าแตร
และต่อยหม้อ มือซ้ายถือคบ
เพลิง มือขวาถือแตรจะเป่าและ
เขาร้องขึ� นว่า "ดาบของพระเย-
โฮวาห์และของกิเดโอน"
21 ต่ างก็ ยืนอยู่ ตามที� ของตน
เรียงรายรอบค่าย บรรดากอง
ทัพกร้็องอื� ออึงวิ�งหนีไป
22 เมื� อเขาเป่าแตรทั� งสามร้อย
อันนั�น พระเยโฮวาห์ทรงบันดาล
ให้เขาฆ่าฟันกันทั�วทุกกอง กอง
ทัพก็แตกตื� นหนี ไปถึ งตาํ บล
เบธชิทธาห์ทางไปเมืองเศเรราห์
ไกลไปจนถึงเขตเมืองอาเบลเม-
โฮลาห์ที�ตาํบลทับบาท
23 คนอิสราเอลถูกเรียกออกมา
จากนัฟทาลี และจากอาเชอร์
และจากทั�วมนัสเสห์ และพร้อม
กันติดตามพวกมีเดียนไป
24 และกิ เดโอนก็ใช้ ผู้ สื� อสาร
ออกไปทั�วแดนเทือกเขาเอฟรา-
อิม ประกาศว่า "จงลงมารบพวก
มีเดียน และยึดแควทั� งหลาย
ไกลไปถึงตาํบลเบธบาราห์ และ

ผู้วินิจฉัย G

(EK) วนฉ P:EK, EP (FE) อพย EK:EO-EK; F พกษ G:G; F พศด FQ:EG
(FF) ยชว P:K, EP, FQ; E ซมอ EK:FQ; E พกษ K:EF; F พศด FQ:FO; สดด MO:L
(FO) วนฉ P:ON (FK) วนฉ O:FG-FM; ยน E:FM
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แม่นํ�าจอร์แดนด้วย" เขาก็เรียก
บรรดาทหารเอฟราอิมออกมา
เขาทั� งหลายยึดแควถึงเบธบา-
ราห์ และแม่นํ�าจอร์แดนไว้
25 จับโอเรบและเศเอบเจ้านาย
สองคนของพวกมีเดียนได้ เขา
ฆ่าโอเรบเสียที� ศิลาโอเรบ และ
ฆ่าเศเอบเสียที�บ่อยํ�าองุ่นชื� อเศ-
เอบ แล้วก็ไล่ติดตามพวก
มีเดียนไป และเขานาํเอาศีรษะ
โอเรบและเศเอบมาให้กิเดโอน
ที�ฟากแม่นํ�าจอร์แดนข้างโน้น

กิเดโอนไล่ตาม จับและฆ่า
กษตัริยแ์ห่งพวกมีเดียน

8
คนเอฟราอิมจึงพูดกับท่าน
ว่า "ทาํไมท่านจึงกระทาํแก่

เราอย่างนี�  คือเมื�อท่านยกไปต่อ
สู้ พวกมีเดียนนั� น ท่านก็ไม่ได้
เชิญเราให้ไปรบด้วย" และเขา
ทั� งหลายก็ ต่อว่ าท่ านอย่ างรุน
แรง
2 ท่ านจึ งตอบเขาทั� งหลายว่ า
"สิ� งที� เราทาํมาแล้ วจะเปรียบ
เทียบกับสิ� งที� ท่ านทั� งหลายทาํ
แล้วได้หรือ ผลองุ่นที�ชาวเอฟ-
ราอิมเก็บเล็มก็ยังดีกว่าผลองุ่ น
ที�อาบีเยเซอร์เกบ็เกี�ยวมิใช่หรือ
3 พระเจ้ าประทานโอเรบและ
เศเอบ เจ้านายมีเดียนไว้ในมือ
ของท่าน ข้าพเจ้าสามารถกระทาํ
อะไรที� จะเทียบกับท่านได้เล่า"
เมื�อท่านพูดอย่างนี�  เขาทั�งหลาย

กห็ายโกรธ
4กิเดโอนก็มาที� แม่นํ�าจอร์แดน
และข้ามไป ทั� งท่านและทหาร
สามร้อยคนที�อยู่ด้วย ถึงจะอ่อน
เปลี� ยแต่กยั็งติดตามไป
5ท่านจึงพูดกับชาวเมืองสุคคท
ว่า "ขอขนมปังให้คนที�ติดตาม
เรามาบ้าง เพราะเขาอ่อนเปลี� ย
เรากาํลังไล่ติดตามเศบาห์และ
ศัลมุนนากษัตริย์แห่งมีเดียน"
6 เจ้ านายของเมื องสุ คคทจึ ง
ตอบว่า "มือของเศบาห์และของ
ศัลมุนนาอยู่ในมือเจ้าแล้วหรือ
เราจึงจะเอาขนมปังมาเลี� ยงกอง
ทัพของเจ้า"
7กิเดโอนจึงกล่าวว่า "ถ้าอย่าง
นั� นเมื� อพระเยโฮวาห์มอบเศ-
บาห์และศัลมุนนาไว้ในมือเรา
แล้ว เราจะเอาหนามใหญ่แห่ง
ถิ�นทุรกันดาร และหนามย่อยมา
นวดเนื� อเจ้าทั�งหลาย"
8ท่านก็ออกจากที� นั� นขึ� นไปยัง
เมืองเปนูเอล และพูดกับเขาใน
ทาํนองเดียวกัน ชาวเมืองเปนู-
เอลก็ตอบท่านอย่างเดียวกับที�
ชาวเมืองสุคคทตอบ
9ท่านจึงพูดกับชาวเมืองเปนู-
เอลด้วยว่า "เมื�อเรากลับมาด้วย
สันติภาพ เราจะพังป้อมนี� ลง
เสีย"
10 ฝ่ ายเศบาห์ และศั ลมุ นนา
อาศัยอยู่ที� คารโครกับกองทัพมี

ผู้วินิจฉัย G, M

(FN) วนฉ M:O; สดด MO:L (E) วนฉ EF:E (F) วนฉ P:EE (O) วนฉ G:FK-FN; สภษ EN:E
(K) วนฉ G:P, FN (N) ปฐก OO:EG (P) E ซมอ FN:EE (G) วนฉ M:EP (M) ปฐก OF:OQ
(L) วนฉ M:EG; E พกษ FF:FG (EQ) วนฉ P:N; G:EF; อสย L:K
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ทหารหนึ� งหมื�นห้าพันคน เป็น
กองทัพชาวตะวันออกที� เหลือ
อยู่ทั�งหมด เพราะว่าผู้ที�ถือดาบ
ล้มตายเสียหนึ� งแสนสองหมื� น
คน
11 กิเดโอนขึ� นไปตามทางสัญ-
จรของคนที� อาศัยในเต็นท์ ทิศ
ตะวันออกของเมืองโนบาห์และ
เมืองโยกเบฮาห์ เข้าโจมตีกอง
ทัพได้แล้ว เพราะว่ากองทัพคิด
ว่าพ้นภัย
12 เศบาห์และศัลมุนนาก็หนีไป
กิ เดโอนก็ไล่ติดตามไปจับเศ-
บาห์ กับศัลมุนนากษัตริย์พวก
มีเดียนทั� งสององค์ได้ และทาํ
กองทัพทั�งหมดให้แตกตื�น
13 ฝ่ายกิเดโอนบุตรชายโยอาช
ก็กลับจากการศึกก่อนดวงอา-
ทิตย์ขึ� น
14 จับชายหนุ่มชาวเมืองสุคคท
ได้คนหนึ� ง จึงซักถามเขา ชาย
คนนี� ก ็เขียนชื� อเจ้านายและพวก
ผู้ใหญ่ของเมืองสุคคทให้ รวม
เจด็สิบเจด็คนด้วยกัน
15 กิ เดโอนจึ งมาหาชาวเมื อง
สุคคทกล่าวว่า "จงมาดูเศบาห์
และศัลมุนนา ซึ� งเมื� อก่อนเจ้า
เยาะเย้ยเราว่า `มือของเศบาห์
และของศัลมุนนาอยู่ ในมือเจ้า
แล้วหรือ เราจะได้เลี� ยงทหาร
ที� เหน็ดเหนื�อยของเจ้าด้วยขนม
ปัง'"

16 กิ เดโอนก็จับพวกผู้ ใหญ่ใน
เมืองเอาหนามใหญ่แห่งถิ�นกัน-
ดาร และหนามย่อยด้วย มาสั�ง
สอนชาวเมืองสุคคท
17 ท่านก็พังป้อมเมืองเปนูเอล
และประหารชีวิตชาวเมืองเสีย
18 ท่านจึงถามเศบาห์และศัล-
มุนนาว่า "คนที�เจ้าฆ่าเสียที�ทา-
โบร์เป็นคนแบบไหน" เขาตอบ
ว่า "ท่านเป็นอย่างไร เขากเ็ป็น
อย่างนั� น เป็นเหมือนราชบุตร
ทุกคน"
19 กิเดโอนจึงกล่าวว่า "คน
เหล่านั�นเป็นพี�น้องท้องเดียวกัน
กับเรา พระเยโฮวาห์ทรงพระ
ชนม์อยู่แน่ฉันใด ถ้าเจ้าไว้ชีวิต
เขา เราก็จะไม่ประหารชีวิตเจ้า
แน่ฉันนั�น"
20 แล้วท่านสั� งเยเธอร์บุตรหัวปี
ของท่านว่า "จงลุกขึ� นฆ่าเขาทั� ง
สองเสีย" แต่หนุ่มคนนั�นไม่ยอม
ชักดาบออก ด้วยว่าเขากลัว
เพราะเขายังหนุ่มอยู่
21 ฝ่ายเศบาห์กับศัลมุนนาจึง
ว่า "ท่านลุกขึ� นฟันเราเองซิ เป็น
ผู้ใหญ่เท่าใดกาํลังกแ็ข็งเท่านั� น"
กิ เดโอนก็ลุกขึ� นฆ่าเศบาห์และ
ศัลมุนนาเสีย แล้วเก็บเครื� อง
ประดับที�คออูฐของเขาไว้
22 ครั� งนั� นคนอิสราเอลก็เรียน
กิเดโอนว่า "ขอจงปกครองพวก
ข้าพเจ้าทั�งหลายเถิด ทั�งตัวท่าน

ผู้วินิจฉัย M

(EE) กดว OF:ON, KF; วนฉ EM:FG; E ธส N:O (EF) สดด MO:EE
(EN) วนฉ M:P (EG) วนฉ M:L; E พกษ EF:FN (EM) วนฉ K:P; สดด ML:EF
(FE) สดด MO:EE (FF) วนฉ O:L; L:M
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และลูกหลานของท่านสืบไปด้วย
เพราะว่าท่านได้ช่วยเราทั�งหลาย
ให้พ้นจากมือของมีเดียน"
23 กิเดโอนจึงตอบเขาทั� งหลาย
ว่า "เราจะไม่ปกครองท่านทั� ง
หลาย และบุตรชายของเราก็จะ
ไม่ปกครองท่านทั� งหลาย พระ
เยโฮวาห์จะทรงปกครองท่านทั� ง
หลายเอง"
24 กิ เดโอนก็บอกคนเหล่านั� น
ว่า "เราจะขอสิ�งหนึ�งจากท่านทั�ง
หลาย คือขอให้ทุกคนถวายตุ้ ม
หูซึ� งริบมาได้นั� น" (ด้วยว่าคน
เหล่านั� นมีตุ้ มหูทองคาํ เพราะ
เป็นชนอิชมาเอล)
25 เขาก็เรียนตอบท่านว่า "เรา
ทั�งหลายเตม็ใจจะให้" เขากปู็ผ้า
ลง วางตุ้ มหูซึ� งริบมาได้นั�นไว้ที�
นั�น
26 ตุ้ มหูทองคาํ ซึ� งท่ านขอได้
นั� นมีนํ�า หนักหนึ� งพันเจ็ดร้อย
เชเขลทองคาํ นอกจากนี� ยังมี
เครื�องประดับ จี� และฉลององค์สี
ม่วงซึ� งกษัตริย์พวกมี เดียนทรง
ทั�งเครื�องผูกคออูฐด้วย
27 กิ เดโอนก็ เอาทองคาํนี� ทาํ
เป็นรูปเอโฟดเก็บไว้ที� เมืองของ
ท่านคือโอฟราห์ และบรรดาคน
อิสราเอลก็เล่นชู้กับรูปนี� กระทาํ
ให้เป็นบ่วงดักกิเดโอนและวงศ์
วานของท่าน
28 ดั งนี� แหละพวกมี เดี ยนก็

พ่ายแพ้ต่อหน้าคนอิสราเอล ไม่
อาจยกศีรษะขึ� นอีกได้เลย และ
แผ่นดินกพั็กสงบอยู่ในสมัยของ
กิเดโอนถึงสี�สิบปี
29 ฝ่ายเยรุบบาอัลบุตรชายของ
โยอาชก็ไปอาศัยอยู่ในบ้านของ
ตน
30 กิ เดโอนมีบุตรชายเกิดจาก
บั�นเอวของท่านเจด็สิบคนเพราะ
ท่านมีภรรยาหลายคน
31 เมียน้อยของกิ เดโอนที� อยู่
ณ เมืองเชเคมกค็ลอดบุตรชาย
ให้ท่านคนหนึ� งด้วย ท่านตั� งชื� อ
ว่าอาบีเมเลค
32 กิ เดโอนบุตรชายของโยอาช
มีอายุชราลงมากก็สิ� นชีวิต เขา
ฝั งท่านไว้ที� เมืองโอฟราห์ของ
คนอาบีเยเซอร์ ในอุโมงค์ฝังศพ
โยอาชบิดาของท่าน

คนอิสราเอลไหวรู้ปเคารพ
33 อยู่มา เมื� อกิเดโอนสิ� นชีวิต
แล้ว คนอิสราเอลก็หันกลับอีก
และเล่นชู้กับพระบาอัล ถือว่า
บาอัลเบรีทเป็นพระของเขาทั� ง
หลาย
34 คนอิ สราเอลมิ ได้ ระลึ กถึ ง
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของตน ผู้
ทรงช่วยเขาให้ พ้นมื อศัตรูทั� ง
หลายรอบด้าน
35 เขามิ ได้ แสดงความเมตตา
แก่ครอบครัวเยรุบบาอัล คือกิ-
เดโอน เป็นการตอบแทนความ

ผู้วินิจฉัย M

(FO) E ซมอ M:G; EQ:EL (FK) ปฐก FK:EO (FG) พบญ G:EP (FM) วนฉ N:OE
(FL) วนฉ P:OF; G:E (OQ) วนฉ L:F, N (OE) วนฉ L:E (OF) ปฐก FN:M; วนฉ P:FK
(OO) วนฉ F:EG, EL; P:FN (OK) พบญ K:L; วนฉ O:G (ON) วนฉ L:EP-EM; ปญจ L:EK
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ดีทั� งสิ� นซึ� งกิเดโอนได้กระทาํแก่
คนอิสราเอล

อาบีเมเลคฆ่า
บรรดาบุตรชาย

ของกิเดโอน

9
ฝ่ายอาบีเมเลคบุตรชายเย-
รุ บบาอั ลก็ ขึ� นไปหาญาติ

ของมารดาที� เมืองเชเคม แล้ว
พูดกับเขาและกับครอบครัวที�
บ้านของตาว่า
2"ขอบอกความนี� ให้เข้าหูบรร-
ดาชาวเมืองเชเคมเถิดว่า `จะให้
บุตรชายเยรุบบาอัลทั� งเจ็ดสิบ
คนครอบครองท่ านทั� งหลายดี
หรือจะให้ผู้เดียวปกครองดี' ขอ
ระลึกไว้ด้วยว่า ตัวข้าพเจ้านี� เป็น
กระดูกและเนื� อเดียวกับท่านทั� ง
หลาย"
3 ฝ่ายญาติของมารดาของเขาก็
กล่าวคาํทั� งหมดเหล่านี� ให้เข้าหู
บรรดาชาวเชเคม จิตใจของชาว
เมืองก็เอนเอียงเข้าข้างอาบีเม-
เลค ด้วยเขากล่าวกันว่า "เขา
เป็นญาติของเรา"
4 เขาจึงเอาเงินเจ็ดสิบแผ่นออก
จากวิหารพระบาอัลเบรีทมอบ
ให้อาบีเมเลค อาบีเมเลคก็เอา
เงินนั�นไปจ้างนักเลงหัวไม้ไว้ติด
ตามตน
5เขาจึงไปที� บ้านบิดาของเขาที�
เมืองโอฟราห์ฆ่าพี� น้องของตน
คือบุตรชายเยรุบบาอัลทั� งเจ็ด

สิบคนที�ศิลาแผ่นเดียว เหลือแต่
โยธามบุตรชายสุดท้องของเย-
รุบบาอัล เพราะเขาซ่อนตัวเสีย
6ชาวเมื องเชเคมและชาววงศ์
วานมิ ลโลทั� งสิ� นก็มาประชุ ม
พร้อมกัน ตั� งอาบีเมเลคให้เป็น
กษัตริย์ที� ข้างที� ราบแห่งเสาสาํ-
คัญที�อยู่ในเมืองเชเคม
7เมื�อมีคนไปบอกโยธาม เขาก็
ขึ� นไปยืนอยู่บนยอดภูเขาเกริซิม
แผดเสี ยงร้ องให้ เขาทั� งหลาย
ฟังว่า "ชาวเมืองเชเคมเอ๋ย ขอ
จงฟังข้าพเจ้า เพื� อพระเจ้าจะ
ทรงฟังเสียงของท่าน
8ครั� งหนึ� งต้นไม้ต่างๆได้ออก
ไปเจิมตั� งต้นไม้ต้นหนึ� งไว้เป็น
กษัตริย์ เขาจึงไปเชิญต้นมะ-
กอกเทศว่า `เชิญท่านปกครอง
เราเถิด'
9แต่ต้นมะกอกเทศตอบเขาว่า
`จะให้เราทิ� งนํ�ามันของเรา ซึ� ง
เขาใช้ ถวายเกี ยรติแด่พระเจ้ า
และแก่มนุษย์ เพื�อไปกวัดแกว่ง
อยู่เหนือต้นไม้ทั�งปวงหรือ'
10 แล้วต้นไม้เหล่านั� นจึงไปพูด
กับต้นมะเดื� อว่า `เชิญท่านมา
ปกครองเหนือเราเถิด'
11 แต่ต้นมะเดื�อตอบเขาว่า `จะ
ให้เราทิ� งรสหวานและผลดีของ
เราเสีย และไปกวัดแกว่งอยู่
เหนือต้นไม้ทั�งหลายหรือ'
12 ต้นไม้ เหล่านั� นก็ไปพูดกับ

ผู้วินิจฉัย M, L

(E) วนฉ M:OE, ON  (F) ปฐก FL:EK; วนฉ M:OQ; L:N
(O) ปฐก FL:EN (K) วนฉ M:OO; EE:O; F พศด EO:G (N) วนฉ P:FK; M:OQ; L:F, EM
(G) พบญ EE:FL-OQ; FG:EF (M) วนฉ M:FF-FO; F พกษ EK:L (L) สดด EQK:EN
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เถาองุ่ นว่า `เชิญท่านมาปก
ครองเหนือเราเถิด'
13 แต่ เถาองุ่ นกล่าวแก่ เขาว่ า
`จะให้ เราทิ� งนํ�า องุ่ นของเรา
อั นเป็ นที� ชื� นใจพระเจ้ าและ
มนุษย์ ไปกวัดแกว่งอยู่ เหนือ
ต้นไม้ทั�งหลายหรือ'
14 บรรดาต้นไม้ก็ไปพูดกับต้น
หนามว่า `เชิญท่านมาปกครอง
เหนือเราเถิด'
15 ต้นหนามจึงตอบต้นไม้เหล่า
นั� นว่า `ถ้าแม้ท่านทั� งหลายจะ
เจิมตั� งเราให้เป็นกษัตริย์ของเจ้า
ทั�งหลายจริงๆ จงมาอาศัยใต้ร่ม
ของเราเถิด มิฉะนั�นกใ็ห้ไฟเกิด
จากต้นหนามเผาผลาญต้นสน
สีดาร์เลบานอนเสีย'
16 ฉะนั� นบัดนี� ซึ� งเจ้าทั� งหลาย
ตั� งอาบี เมเลคเป็นกษัตริ ย์นั� น
ถ้าทาํด้วยความจริงใจและเที�ยง
ธรรม และถ้าได้กระทาํให้เหมาะ
ต่อเยรุ บบาอั ลและครอบครัว
ของท่าน สมกับความดีที� มือ
ท่านได้กระทาํไว้
17 (ด้วยว่าบิดาของเราได้รบพุ่ง
เพื�อเจ้าทั� งหลาย และเสี�ยงชีวิต
ช่วยเจ้าทั� งหลายให้พ้นจากมือ
พวกมีเดียน
18 แต่ ในวันนี� เ จ้ าทั� งหลายได้
ลุกขึ� นประทุษร้ายต่อครอบครัว
บิดาของเรา ได้ฆ่าบุตรชายทั� ง
เจ็ดสิบคนของท่านเสียบนศิลา

แผ่นเดียว แล้วตั� งอาบีเมเลค
บุตรชายของสาวคนใช้ ขึ� นเป็น
กษัตริย์ปกครองเหนือชาวเชเคม
เพราะว่าเขาเป็นญาติของเจ้าทั� ง
หลาย)
19 ถ้าเจ้าทั�งหลายได้กระทาํด้วย
ความจริงใจและเที� ยงธรรมต่อ
เยรุบบาอัลและครอบครัวของ
ท่านในวันนี�  กจ็งชื�นชมในอาบี-
เมเลคเถิด และให้เขามีความ
ชื�นชมยินดีในเจ้าทั�งหลายด้วย
20 แต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั�น ก็ขอ
ให้ไฟออกมาจากอาบีเมเลค เผา
ผลาญชาวเมืองเชเคมและวงศ์
วานมิลโล และให้ไฟออกมาจาก
ชาวเมืองเชเคมและจากวงศ์วาน
มิลโลเผาผลาญอาบีเมเลคเสีย"
21 โยธามก็รีบหนีไปยังเบเออร์
อาศัยอยู่ที� นั� นเพราะกลัวอาบี-
เมเลคพี�ชายของตน
22 เมื� ออาบีเมเลคครอบครอง
อิสราเอลอยู่ได้สามปีแล้ว
23 พระเจ้าทรงใช้ วิญญาณชั� ว
เข้าแทรกระหว่างอาบีเมเลคกับ
ชาวเมืองเชเคม ชาวเมืองเชเคม
กท็รยศต่ออาบีเมเลค
24 เพื� อความทารุ ณที� เขาได้
กระทาํแก่ บุ ตรชายเจ็ดสิ บคน
ของเยรุบบาอัลจะสนอง และ
โลหิตของคนเหล่านั� นจะได้ตก
แก่อาบีเมเลค พี� น้องผู้ ได้
ประหารเขา และตกแก่ชาวเมือง

ผู้วินิจฉัย L

(EO) สดด EQK:EN (EN) กดว FE:FM; วนฉ L:FQ; F พกษ EK:L (EP) วนฉ M:ON
(EG) วนฉ M:FF (EM) วนฉ M:OQ-OE, ON; L:F, N-P (EL) อสย M:P; ฟม O:O
(FQ) วนฉ L:EN, KN, NP-NG (FE) F ซมอ FQ:EK (FO) E ซมอ EP:EK (FK) กดว ON:OO
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เชเคม ผู้เสริมกาํลังมืออาบีเม-
เลคให้ฆ่าพี�น้องของตน
25 ชาวเมืองเชเคมได้วางคนซุ่ม
ซ่อนไว้คอยดักอาบีเมเลคที�บน
ยอดภูเขา เขากป็ล้นคนทั�งปวงที�
ผ่านไปมาทางนั�น และมีคนบอก
อาบีเมเลคให้ทราบ
26 ฝ่ายกาอัลบุตรชายเอเบดกับ
ญาติของเขาเข้าไปในเมืองเช-
เคม ชาวเชเคมไว้เนื� อเชื� อใจ
กาอัล
27 จึงพากันออกไปในสวนองุ่ น
เกบ็ผลมายํ�า ทาํการเลี� ยงสมโภช
ในวิหารพระของเขา เขารับ
ประทานและดื�ม และแช่งด่าอา-
บีเมเลคด้วย
28 กาอัลบุตรชายเอเบดจึงกล่าว
ว่า "อาบีเมเลคคือใครและเรา
ชาวเชเคมเป็นใครกันจึงต้องมา
ปรนนิบัติเขา เขาเป็นบุตรชาย
ของเยรุบบาอัลมิใช่หรือ และ
เศบุลเป็นเจ้าหน้าที�ของเขามิใช่
หรือ จงปรนนิบัติคนฮาโมร์บิดา
ของเชเคมเถิด เราจะปรนนิบัติ
อาบีเมเลคทาํไมเล่า
29 ถ้าคนเมืองนี� อยู่ใต้ปกครอง
เรานะ เราจะถอดอาบีเมเลค
เสีย" เขาจึงท้าอาบีเมเลคว่า "จง
เพิ� มกองทัพของท่ านขึ� นแล้ ว
ออกมาเถิด"
30 พอเศบุลเจ้าเมืองได้ยินถ้อย
คาํของกาอัล บุตรชายเอเบดก็

โกรธ
31 จึงส่งผู้สื� อสารไปยังอาบีเม-
เลคอย่างลับๆกล่าวว่า "ดูเถิด
กาอัลบุตรชายเอเบดและญาติ
ของเขามาที� เมืองเชเคม ดูเถิด
พวกเขายุแหย่เมืองนั� นให้ต่อสู้
กับท่าน
32 ฉะนั� นบัดนี� ขอท่านจงลุกขึ� น
ในเวลากลางคืน ทั�งท่านและคน
ที� อยู่กับท่าน ไปซุ่ มคอยอยู่ใน
ทุ่งนา
33 รุ่ งเช้ าพอดวงอาทิ ตย์ ขึ� น
ท่านจงลุกขึ� นแต่เช้าตรู่ รีบรุก
เข้าเมือง และดูเถิด เมื�อกาอัล
กับกองทัพ ออกมาต่อสู้ ท่าน
ท่านจงกระทาํแก่เขาตามแต่โอ-
กาสจะอาํนวย"
34 ฝ่ายอาบีเมเลค และกองทัพ
ทั� งสิ� นที� อยู่ กับท่านก็ลุกขึ� นใน
เวลากลางคืน แบ่งออกเป็นสี�
กองไปซุ่มคอยสู้ เมืองเชเคม
35 กาอัลบุตรชายเอเบด กอ็อก
ไปยืนอยู่ ที� ทางเข้าประตู เมือง
อาบี เมเลคก็ลุ กขึ� นพร้ อมกั บ
กองทัพที� อยู่กับท่าน ออกมา
จากที�ซุ่มซ่อน
36 และเมื� อกาอัลเห็นกองทัพ
จึงพูดกับเศบุลว่า "ดูเถิด กอง
ทัพกาํลังเคลื�อนลงมาจากยอดภู
เขา" เศบุลตอบเขาว่า "ท่านเห็น
เงาภูเขาเป็นคนไปกระมัง"
37 กาอัลพูดขึ� นอีกว่า "ดูซิ กอง

ผู้วินิจฉัย L

(FG) วนฉ L:K
(FM) ปฐก OK:F, P; ยชว FK:OF; E ซมอ FN:EQ; E พกษ EF:EP
(FL) F ซมอ EN:K
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ทัพกาํลังออกมาจากกลางแผ่น
ดินกองหนึ� ง และกองทัพอีก
กองหนึ� งกาํลังออกมาจากทางที�
ราบเมโอเนนิม"
38 เศบุ ลก็ กล่ าวแก่ กาอั ลว่ า
"ปากของท่านอยู่ที� ไหนเดี` ยวนี�
ท่านผู้ที�กล่าวว่า `อาบีเมเลคคือ
ผู้ใด ที� เราต้องปรนนิบัติ' คน
เหล่านี� เป็นคนที�ท่านหมิ�นประ-
มาทมิใช่หรือ จงยกออกไปสู้ รบ
กับเขาเถิด"
39 กาอัลก็เดินนาํหน้ากองทัพ
เชเคมออกไปต่อสู้ กับอาบีเม-
เลค
40 อาบีเมเลคก็ขับไล่กาอัลหนี
ไป มีคนถูกบาดเจบ็ล้มตายเป็น
อันมาก จนถึงทางเข้าประตู
เมือง
41 ฝ่ายอาบีเมเลคก็อาศัยอยู่ที�
อารูมาห์ และเศบุลกขั็บไล่กาอัล
กับญาติของเขาออกไปไม่ให้อยู่
ที�เชเคมต่อไป
42 ต่อมารุ่งขึ� น มีชาวเมืองออก
ไปที� ทุ่ งนา อาบีเมเลคก็ทราบ
เรื�อง
43 ท่านจึงแบ่งคนของท่านออก
เป็นสามกอง ซุ่มคอยอยู่ที�ทุ่งนา
ท่านมองดู ดูเถิด คนออกมา
จากในเมือง ท่านจึงลุกขึ� นประ-
หารเขา
44 ส่วนอาบี เมเลคกับทหารที�
อยู่ ด้วยก็รุกไปยืนอยู่ที� ทางเข้า

ประตูเมือง ฝ่ายทหารอีกสอง
กองก็รุกเข้าโจมตีคนทั� งหมดที�
ในทุ่งนาประหารเสีย
45 อาบี เมเลคโจมตี เมื องนั� น
ตลอดวันยังคํ�า ยึดเมืองนั� นได้
และฆ่ าฟั นประชาชนที� อ ยู่ ใน
เมืองนั�นเสีย ทั�งทาํลายเมืองนั�น
เสียด้วย แล้วกห็ว่านเกลือลงไป
46 เมื� อบรรดาชาวบ้านหอเช-
เคมได้ยินเช่นนั�น กห็นีเข้าไปอยู่
ในป้อมในวิหารของพระเบรีท
47 มีคนไปเรียนอาบี เมเลคว่า
บรรดาชาวบ้านหอเชเคมไปมั� ว
สุมกันอยู่
48 อาบีเมเลคก็ขึ� นไปบนภูเขา
ศัลโมน ทั� งท่านกับบรรดาคนที�
อยู่ด้วย อาบีเมเลคถือขวานตัด
กิ�งไม้ใส่บ่าแบกมา ท่านจึงบอก
คนที� อยู่ ด้วยว่า "เจ้าเห็นข้าทาํ
อะไร จงรีบไปทาํอย่างข้าเถิด"
49 ดังนั� นคนทั� งปวงก็ตัดกิ� งไม้
แบกตามอาบีเมเลคไปสุมไว้ ณ
ที�ป้อม แล้วกจุ็ดไฟเผาป้อมนั�น
ชาวบ้ านหอเชเคมก็ตายหมด
ด้วย ทั� งชายและหญิงประมาณ
หนึ�งพันคน

อาบีเมเลคถูกทําลาย
50 อาบีเมเลคไปยังเมืองเธเบศ
ตั� งค่ ายประชิ ดเมื องเธเบศไว้
และยึดเมืองนั�นได้
51 แต่ในเมืองมีหอรบแห่งหนึ� ง
ประชาชนเมืองนั� นทั� งสิ� นก็หนี

ผู้วินิจฉัย L

(OM) วนฉ L:FM-FL
(KN) พบญ FL:FO; วนฉ FL:FO; E พกษ EF:FN; F พกษ O:FN
(KP) วนฉ M:OO (KM) สดด PM:EK
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เข้าไปอยู่ ในหอทั� งผู้ ชายและผู้
หญิง ปิดประตูขังตนเองเสีย
เขากขึ็� นไปบนหลังคาหอรบ
52 อาบีเมเลคยกมาถึงหอรบนี�
ได้ต่อสู้ กัน จนเข้ามาใกล้ประตู
หอรบได้ จะเอาไฟเผา
53 มีหญิงคนหนึ� งเอาหินโม่ชิ� น
บนทุ่มศีรษะอาบีเมเลค กะ-
โหลกศีรษะของท่านแตก
54 ท่านจึงรีบร้องบอกคนหนุ่ม
ที�ถืออาวุธของท่านว่า "เอาดาบ
ฟันเราเสียเพื� อคนจะไม่กล่าวว่า
`ผู้หญิงคนหนึ�งฆ่าเขาตาย'" ชาย
หนุ่มของท่านคนนั� นก็แทงท่าน
ทะลุถึงแก่ความตาย
55 เมื� อคนอิสราเอลเห็นว่าอา-
บีเมเลคสิ� นชีวิตแล้ว ต่างคนก็
กลับไปยังที�ของตน
56 ดังนี� แหละพระเจ้าทรงสนอง
ความชั� วที� อาบีเมเลคได้กระทาํ
ต่อบิดาของตนที� ได้ ฆ่ าพี� น้ อง
เจด็สิบคนของตนเสีย
57 และพระเจ้ าทรงกระทาํให้
บรรดาความชั� วร้ายของชาวเช-
เคมกลับตกบนศีรษะของเขาทั� ง
หลายเอง คาํสาปแช่งของโยธาม
บุตรชายเยรุบบาอัลก็ตกอยู่บน
เขาทั�งหลาย

โทลากบัยาอีร์
 เป็นผูวิ้นิจฉยัของอิสราเอล

10
ต่อจากอาบีเมเลคมีคน
ขึ� นมาช่วยอิสราเอลให้

พ้นชื�อโทลาบุตรชายของปูวาห์ผู้
เป็นบุตรชายของโดโด คนอิส-
สาคาร์ และเขาอยู่ที� เมืองชามีร์
ในแดนเทือกเขาเอฟราอิม
2ท่านวินิจฉัยอิสราเอลอยู่ ยี� สิบ
สามปี แล้วท่านก็สิ� นชีวิต เขา
ฝังศพท่านไว้ที�เมืองชามีร์
3 ต่อมายาอีร์คนกิเลอาดได้ขึ� น
มาและท่านวินิจฉัยอิสราเอลอยู่
ยี�สิบสองปี
4ท่านมีบุตรชายสามสิบคน ขี�
ลูกลาสามสิบตัว และมีเมืองอยู่
สามสิบหัวเมืองเรียกว่า เมือง
ฮาโวทยาอีร์จนทุกวันนี�  ซึ�งอยู่ใน
แผ่นดินกิเลอาด
5ยาอีร์ก็สิ� นชีวิตและถูกฝังไว้ที�
เมืองคาโมน

พระเจ้าทรงพระพิโรธ
คนที'ไหวรู้ปเคารพ

6คนอิสราเอลก็กระทาํชั�วในสาย
พระเนตรของพระเยโฮวาห์อีก
ไปปรนนิบัติพระบาอัล พระอัช-
ทาโรท พวกพระของเมืองซีเรีย
พวกพระของเมืองไซดอน พวก
พระของเมืองโมอับ พวกพระ
ของคนอัมโมน พวกพระของคน
ฟีลิสเตีย และละทิ� งพระเยโฮ-
วาห์เสีย หาได้ปรนนิบัติพระ
องค์ไม่
7และพระพิโรธของพระเยโฮ-
วาห์ก็พลุ่ งขึ� นต่ออิสราเอล จึง
ทรงขายเขาไว้ในมือของคนฟี-

ผู้วินิจฉัย L, EQ

(NO) F ซมอ EE:FE (NK) E ซมอ OE:K (NP) วนฉ L:FK; โยบ OE:O; สภษ N:FF
(NG) วนฉ L:FQ (E) วนฉ F:EP (K) พบญ O:EK; วนฉ N:EQ; EF:EK
(P) วนฉ F:EE-EO; O:G; P:E; EO:E; E พกษ EE:OO (G) วนฉ F:EK; O:EO; K:F
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ลิสเตียและในมือของคนอัมโมน
8เขาได้ข่มเหงและบีบบังคับคน
อิสราเอลในปีนั�น คือคนอิสรา-
เอลทั�งปวงที�อยู่ฟากแม่นํ�าจอร์-
แดนข้างโน้นในแผ่นดินของคน
อาโมไรต์ ซึ� งอยู่ในกิเลอาดสิบ
แปดปี
9 ทั� งคนอั มโมนได้ ข้ ามแม่นํ�า
จอร์แดนไปต่อสู้ กับยูดาห์และ
ต่อสู้ กับเบนยามิน และต่อสู้ กับ
วงศ์วานเอฟราอิม ดังนั�นอิสรา-
เอลจึงเดือดร้อนอย่างยิ�ง
10 และคนอิ สราเอลร้องทุ กข์
ต่อพระเยโฮวาห์ว่า "ข้าพระองค์
ทั� งหลายได้กระทาํบาปต่อพระ
องค์ เพราะว่าข้าพระองค์ได้
ทอดทิ� งพระเจ้าของข้าพระองค์
เสีย และปรนนิบัติพระบาอัล"
11 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับคน
อิสราเอลว่า "เรามิได้ช่วยเจ้าให้
พ้นจากชาวอียิปต์ จากคนอา-
โมไรต์ จากคนอัมโมน และจาก
คนฟีลิสเตียหรือ
12 ทั� งคนไซดอน คนอามาเลข
และชาวมาโอนได้บีบบังคับเจ้า
เจ้าได้ร้องทุกข์ถึงเราและเราได้
ช่วยเจ้าให้พ้นมือเขาทั�งหลาย
13 แม้กระนั�นเจ้าทั� งหลายยังได้
ละทิ� งเรา และปรนนิบัติพระอื�น
ฉะนี� เราจึงจะไม่ช่วยเจ้าทั�งหลาย
ให้พ้นอีกต่อไป
14 จงไปร้องทุกข์ต่อพระซึ� งเจ้า

ทั� งหลายได้เลือกเถิด ให้พระ
เหล่านั� นช่ วยเจ้าให้ พ้นในยาม
ทุกข์เดือดร้อนนี� "
15 และคนอิ สราเอลกราบทูล
พระเยโฮวาห์ว่า "ข้าพระองค์ทั�ง
หลายได้กระทาํบาปแล้ว ขอพระ
องค์ทรงกระทาํตามที� พระองค์
ทรงเห็นชอบ ข้าพระองค์ขอวิง
วอนเพียงว่า ขอทรงช่วยข้า
พระองค์ให้พ้นในวันนี� เถิด"
16 ดังนั� นเขาทั� งหลายจึงเลิกถือ
พระอื�น และปรนนิบัติพระเย-
โฮวาห์ ฝ่ายพระองค์ทรงเดือด
ร้อนพระทัยด้วยความทุกข์เข็ญ
ของอิสราเอล
17 ฝ่ายคนอัมโมนก็ถูกเรียกให้
มาพร้อมกัน เขาได้ตั� งค่ายใน
กิเลอาด และคนอิสราเอลก็มา
พร้อมกันตั� งค่ายอยู่ที�มิสเปห์
18 และประชาชนกับพวกประ-
มุขของคนกิเลอาดพูดกันว่า "ผู้
ใดที�จะเป็นคนแรกที�จะเข้าต่อสู้
กับคนอัมโมน ผู้นั� นจะเป็นหัว
หน้าของชาวกิเลอาดทั�งหมด"

เยฟธาหสู์ร้บกบั
คนอมัโมน

11
เยฟธาห์คนกิ เลอาดเป็น
ทแกล้วทหาร แต่เป็น

บุตรชายของหญิงแพศยา กิเล-
อาดให้กาํเนิดบุตรชื�อเยฟธาห์
2ภรรยาแท้ของกิ เลอาดคลอด
บุตรชายหลายคน และเมื�อพวก

ผู้วินิจฉัย EQ, EE

(M) กดว OF:OO (EQ) กดว FE:G; วนฉ P:P (EE) อพย EK:OQ (EF) วนฉ N:EL; P:O
(EO) ยรม F:EO (EK) พบญ OF:OG-OM (EN) E ซมอ O:EM (EP) F พศด G:EK
(EG) ปฐก OE:KL; วนฉ EE:EE (EM) วนฉ EE:M (E) วนฉ P:EF (F) ปฐก FE:EQ
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บุตรเหล่านั�นโตขึ� นแล้ว จึงผลัก
ไสเยฟธาห์ออกไปเสียโดยกล่าว
ว่า "เจ้าจะมีส่วนในมรดกของ
ครอบครัวบิดาเราไม่ได้ เพราะ
เจ้าเป็นลูกของหญิงคนอื�น"
3 เยฟธาห์ จึงหนีจากพี� น้องของ
ตนไปอาศัยอยู่ ที� แผ่นดินโทบ
พวกนั กเลงก็มั� วสุ มกั บเยฟ-
ธาห์และติดตามเขาไป
4 ต่อมาภายหลังคนอัมโมนได้
ทาํสงครามกับคนอิสราเอล
5 และเมื� อคนอั มโมนทาํ สง-
ครามกับอิสราเอลนั� น พวกผู้
ใหญ่ของเมืองกิเลอาดได้ไปเพื�อ
จะพาเยฟธาห์ มาจากแผ่นดิน
โทบ
6เขากล่าวแก่เยฟธาห์ว่า "จงมา
เป็นหัวหน้าของเรา เพื� อเราจะ
ได้ต่อสู้ กับคนอัมโมน"
7 แต่ เยฟธาห์ กล่ าวแก่ พวกผู้
ใหญ่ของกิเลอาดว่า "ท่านไม่ได้
เกลียดข้าพเจ้า และขับไล่ข้าพ-
เจ้าเสียจากครอบครัวบิดาของ
ข้าพเจ้าดอกหรือ เมื�อคราวทุกข์
ยากท่านจะมาหาข้าพเจ้าทาํไม
เล่า"
8 พวกผู้ ใหญ่ ของกิ เลอาดจึ ง
กล่าวแก่เยฟธาห์ว่า "เหตุที� เรา
กลับมาหาท่าน ณ บัดนี�  กด้็วย
ต้องการให้ท่ านไปกับเราสู้ รบ
กับคนอัมโมน แล้วมาเป็นหัว
หน้าของเราที�จะปกครองชาวกิ-

เลอาดทั�งปวง"
9 เยฟธาห์ จึ งกล่ าวแก่ พวกผู้
ใหญ่ของกิเลอาดว่า "ถ้าท่านให้
ข้าพเจ้ากลับบ้านเพื� อทาํศึกกับ
คนอัมโมน และถ้าพระเยโฮวาห์
ทรงมอบเขาไว้ต่อหน้าข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจะได้ เป็นหั วหน้าของ
ท่านหรือเปล่า"
10 พวกผู้ ใหญ่ของกิ เลอาดจึง
ตอบเยฟธาห์ว่า "พระเยโฮวาห์
ทรงเป็นพยานระหว่างเรา เราจะ
กระทาํตามที� ท่ านสั� งทุกประ-
การ"
11 เยฟธาห์จึงไปกับพวกผู้ใหญ่
ของกิเลอาด และประชาชนก็
ตั� งท่านให้เป็นหัวหน้าและเป็น
ประมุขของเขา แล้วเยฟธาห์ก็
กล่ าวคาํที� ตกลงกั นทั� งสิ� นต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ที� เมือง
มิสเปห์
12 เยฟธาห์จึงส่งผู้สื� อสารไปยัง
กษัตริย์คนอัมโมนถามว่า "ท่าน
มีเรื�องอะไรกับข้าพเจ้า ท่านจึง
ยกมาต่อสู้ กับแผ่นดินของข้าพ-
เจ้า"
13 กษัตริย์คนอัมโมนตอบผู้สื�อ
สารของเยฟธาห์ว่า "เพราะว่า
เมื� ออิสราเอลยกออกมาจากอี-
ยิปต์ ได้ ยึดแผ่นดินของเราไป
ตั� งแต่แม่นํ�าอารโนน ถึงแม่นํ�า
ยับบอกและถึงแม่นํ�า จอร์แดน
ฉะนั� นบัดนี� ขอคืนแผ่นดินเหล่า

ผู้วินิจฉัย EE

(O) E ซมอ FF:F; F ซมอ EQ:P (K) วนฉ EQ:L, EG (G) ปฐก FP:FG
(M) วนฉ EQ:EM; ลก EG:K (EQ) ปฐก OE:KL-NQ; ยรม FL:FO
(EE) วนฉ EQ:EG; EE:M; FQ:E (EF) พบญ FQ:EQ (EO) ปฐก OF:FF; กดว FE:FK-FP
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นั�นเสียโดยดี"
14 และเยฟธาห์ก็ส่งผู้สื�อสารไป
หากษัตริย์คนอัมโมนอีก
15 ให้กล่าวว่า "เยฟธาห์กล่าว
ดังนี� ว่า อิสราเอลมิได้ยึดแผ่น
ดินของโมอับ หรือแผ่นดินของ
คนอัมโมน
16 แต่เมื�ออิสราเอลออกจากอี-
ยิปต์ เขาได้เดินไปทางถิ�นทุร-
กันดารถึงทะเลแดง และมาถึง
คาเดช
17 อิสราเอลจึงส่งผู้ สื� อสารไป
ยังกษัตริย์เอโดมกล่าวว่า `ข้าพ-
เจ้าขออนุญาตยกผ่านแผ่นดิน
ของท่านไป' แต่กษัตริย์เอโดม
ไม่ฟัง และก็ได้ส่งคาํขอเช่น
เดียวกันไปยังกษัตริย์เมืองโม-
อับด้วย แต่ท่านก็ไม่ตกลง ดัง
นั� นอิสราเอลจึงยับยั� งอยู่ที� คา-
เดช
18 แล้วเขาก็เดินไปในถิ� นทุร-
กันดารอ้อมแผ่นดินเอโดม และ
แผ่นดินโมอับ และมาทางด้าน
ตะวั นออกของแผ่ นดิ นโมอั บ
และตั� งค่ายอยู่ที�ฟากแม่นํ�าอาร-
โนนข้างโน้น แต่เขามิได้เข้าไป
ในเขตแดนของโมอับ เพราะว่า
แม่นํ�าอารโนนเป็นพรมแดนของ
โมอับ
19 อิสราเอลจึงส่งผู้ สื� อสารไป
หาสิ โหนกษัตริ ย์คนอาโมไรต์
กษัตริย์กรุงเฮชโบน อิสราเอล

เรียนท่านว่า `ขอให้พวกข้าพเจ้า
ยกผ่านแผ่นดินของท่ านไปยัง
สถานที�ของข้าพเจ้า'
20 แต่ สิ โหนไม่ วางใจที� จะให้
อิ สราเอลยกผ่ านเขตแดนของ
ตน ฉะนั� นสิโหนจึงได้รวบรวม
ประชาชนทั� งหมดของท่าน ตั� ง
ค่ายอยู่ที� ยาฮาส และสู้ รบกับ
อิสราเอล
21 และพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
ของอิ สราเอลทรงมอบสิ โหน
และประชาชนทั� งหมดของท่าน
ไว้ในมืออิสราเอล คนอิสราเอล
กโ็จมตีเขา อิสราเอลจึงยึดครอง
แผ่นดินทั� งสิ� นของคนอาโมไรต์
ผู้ซึ�งเป็นชาวเมืองนั�น
22 และเขายึดเขตแดนทั� งหมด
ของคนอาโมไรต์ ตั� งแต่แม่นํ�า
อารโนนถึงแม่นํ�า ยับบอก และ
ตั� งแต่ถิ� นทุรกันดาร ถึงแม่นํ�า
จอร์แดน
23 ดังนั�น พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของอิสราเอลจึงขับไล่คนอาโม-
ไรต์ออกเสียต่อหน้าอิสราเอล
ประชาชนของพระองค์ ฝ่ายท่าน
จะมาถือเอาเป็นกรรมสิทธิ] เช่น
นั�นหรือ
24 ท่านไม่ถือกรรมสิทธิ] สิ� งซึ� ง
พระเคโมชพระของท่านมอบให้
ท่านยึดครองดอกหรือ พระเย-
โฮวาห์พระเจ้าของเราขับไล่ผู้ใด
ไปให้พ้นหน้าเรา เราก็ยึดครอง

ผู้วินิจฉัย EE

(EN) พบญ F:L, EL (EP) กดว EO:FP; FQ:E, EK-FE (EG) กดว FQ:E, EK-FE
(EM) กดว FE:K; พบญ F:L (EL) กดว FE:FE-FF (FQ) กดว FE:FO; พบญ F:OF
(FE) กดว FE:FK-FN; ยชว FK:M (FF) พบญ F:OP-OG (FK) กดว FE:FL; พบญ L:K-N
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ที�ของผู้นั�น
25 ฝ่ายท่านจะดีกว่าบาลาคบุตร
ชายสิปโปร์กษัตริย์เมืองโมอับ
หรือ ท่านเคยแข่งขันกับอิสรา-
เอลหรือ ท่านเคยต่อสู้ กับเขาทั�ง
หลายหรือ
26 เมื� ออิ สราเอลอาศัยอยู่ ใน
กรุงเฮชโบนและชนบทของกรุง
นั�น และในเมืองอาโรเออร์และ
ชนบทของเมืองนั� น และอยู่ใน
บรรดาหัวเมืองที� ตั� งอยู่ตามฝั� ง
แม่นํ�าอารโนนถึงสามร้อยปี ทาํ-
ไมท่ านไม่ เรียกคืนเสียภายใน
เวลานั�นเล่า
27 ฉะนี�  ข้าพเจ้าจึงมิได้กระทาํ
ความผิดต่อท่าน แต่ท่านได้
กระทาํความผิดต่อข้าพเจ้าใน
การที�ทาํสงครามกับข้าพเจ้า ขอ
พระเยโฮวาห์ จอมผู้ พิพากษา
เป็นผู้ทรงพิพากษาระหว่างคน
อิสราเอลและคนอัมโมนในวัน
นี� "
28 แต่กษัตริย์ของคนอัมโมนมิ
ได้เชื� อฟังในคาํของเยฟธาห์ซึ� ง
ท่านส่งไปให้
29 พระวิญญาณของพระเยโฮ-
วาห์ก็มาสถิตกับเยฟธาห์ ท่าน
จึงยกผ่านกิเลอาดและมนัสเสห์
และผ่ านมิ สเปห์แห่ งกิ เลอาด
และจากมิ สเปห์แห่ งกิ เลอาด
ท่านยกผ่านต่อไปถึงที� คนอัม-
โมน

คําปฏิญาณอนัไรปั้ญญา
ของเยฟธาห์

30 และเยฟธาห์ปฏิญาณต่อพระ
เยโฮวาห์ว่า "ถ้าพระองค์ทรง
มอบคนอั มโมนไว้ ในมื อของ
ข้าพระองค์แล้ว
31 ผู้ใดที�ออกมาจากประตูเรือน
ของข้ าพระองค์ เพื� อ ต้ อนรั บ
ข้าพระองค์เมื� อข้าพระองค์กลับ
มาจากคนอัมโมนนั� นด้วยความ
สงบแล้ว ผู้นั� นจะต้องเป็นของ
ของพระเยโฮวาห์ และข้าพระ
องค์จะถวายผู้ นั� นเป็นเครื� อง
เผาบูชา"
32 แล้วเยฟธาห์ จึงยกข้ามไปสู้
รบกับคนอัมโมน และพระเย-
โฮวาห์ทรงมอบเขาไว้ในมือของ
ท่าน
33 และท่านได้ประหารเขาจาก
อาโรเออร์จนถึ งที� ใกล้ๆเมื อง
มินนิทรวมยี� สิบหัวเมือง และ
ไกลไปจนถึงที�ราบแห่งสวนองุ่น
ผู้คนล้มตายมาก คนอัมโมนจึง
พ่ายแพ้ต่อหน้าคนอิสราเอล
34 แล้วเยฟธาห์ก็กลับมาบ้านที�
มิสเปห์ ดูเถิด บุตรสาวของท่าน
ถือราํมะนาเต้นโลดออกมาต้อน
รับท่าน เธอเป็นบุตรคนเดียว
นอกจากบุตรสาวคนนี� ท่านไม่มี
บุตรชายและบุตรสาวเลย
35 และต่อมา เมื�อท่านเห็นเธอ
แล้ว ท่านก็ฉีกเสื� อผ้าของท่าน

ผู้วินิจฉัย EE

(FN) กดว FF:F; ยชว FK:L (FP) กดว FE:FN (FG) ปฐก EP:N; EM:FN (FL) วนฉ O:EQ
(OQ) ปฐก FM:FQ; กดว OQ:F; E ซมอ E:EE (OE) ลนต FG:F-O, FM; E ซมอ E:EE
(OO) อสค FG:EG (OK) อพย EN:FQ; วนฉ EQ:EG (ON) ปฐก OG:FL, OK; กดว OQ:F
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กล่าวว่า "อนิจจา ลูกสาวเอ๋ย
เจ้าให้พ่อแย่แล้ว เพราะเจ้าเป็น
เหตุ ให้ พ่ อเดื อดร้ อนมากยิ� ง
เพราะพ่อได้อ้าปากปฏิญาณต่อ
พระเยโฮวาห์ไว้ จะคืนคาํก็ไม่
ได้"
36 เธอจึงพูดกับพ่อว่า "คุณพ่อ
ขา เมื� อคุณพ่อออกปากสัญญา
กับพระเยโฮวาห์ไว้อย่างไร ขอ
คุณพ่อกระทาํกับลูกตามคาํที�
ออกจากปากของคุ ณพ่ อเถิ ด
เพราะพระเยโฮวาห์ ได้ทรงแก้
แค้นคนอัมโมนศัตรูเพื�อคุณพ่อ
แล้ว"
37 และเธอพูดกับบิดาของเธอ
ว่า "ขอให้ลูกอย่างนี� เถิด ขอ
ปล่อยลูกไว้สักสองเดือน ลูกจะ
ได้ จากบ้านและลงไปบนภูเขา
ร้องไห้ครํ�า ครวญถึงความเป็น
พรหมจารีของลูก ลูกกับ
เพื�อนๆของลูก"
38 ท่านจึงตอบว่า "ไปเถิด"
และท่ านก็ ปล่ อยเธอไปสอง
เดือน เธอก็ออกไป เธอและ
พวกเพื� อนของเธอแล้วร้องไห้
ครํ�าครวญถึงความเป็นพรหม-
จารีของเธอบนภูเขา
39 อยู่ มาเมื� อครบสองเดื อน
แล้ว เธอก็กลับมาหาบิดาของ
เธอ และท่านก็กระทาํกับเธอ
ตามคาํปฏิญาณที� ได้ปฏิญาณไว้
เธอยังไม่เคยสมสู่ กับชายใดเลย

และก็เป็นธรรมเนียมในอิสรา-
เอล
40 คือที� บุตรสาวชาวอิสราเอล
ไปร้องไห้ไว้ทุกข์ให้บุตรสาวของ
เยฟธาห์คนกิเลอาดปีละสี� วัน

เยฟธาหช์นะคนเอฟราอิม

12
ฝ่ ายคนเอฟราอิ มมา
พร้ อมกั น ข้ ามไปทาง

เหนือ พูดกับเยฟธาห์ว่า "เหตุ
ใดท่านยกข้ามไปรบคนอัมโมน
แต่ไม่เรียกเราไปด้วย เราจะจุด
ไฟเผาเรือนทับท่านเสีย"
2เยฟธาห์จึงตอบเขาว่า "ข้าพ-
เจ้ากับประชาชนติดการศึกใหญ่
กับคนอัมโมน เมื�อข้าพเจ้าเรียก
ท่านให้ช่วย ท่านไม่ได้ช่วยเรา
ให้พ้นมือเขา
3เมื�อข้าพเจ้าเห็นว่าท่านไม่ช่วย
ข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้ากเ็สี�ยงชีวิต
ของข้ าพเจ้ าข้ ามไปรบกั บคน
อัมโมน และพระเยโฮวาห์ทรง
มอบเขาไว้ในมือของข้าพเจ้า วัน
นี� ท่านจะขึ� นมาทาํศึกกับข้าพเจ้า
ด้วยเหตุอันใด"
4เยฟธาห์จึงรวบรวมบรรดาชาว
กิ เลอาดสู้ รบกั บคนเอฟราอิ ม
คนกิ เลอาดก็ประหารคนเอฟ-
ราอิม เพราะเขากล่าวว่า "เจ้า
ชาวกิเลอาด เจ้าเป็นคนหลบหนี
ของชาวเอฟราอิมท่ามกลางคน
เอฟราอิมและมนัสเสห์"
5ชาวกิ เลอาดก็ เข้ ายึดท่ าข้ าม

ผู้วินิจฉัย EE, EF

(OP) กดว OQ:F; F ซมอ EM:EL, OE (OL) วนฉ EE:OE
(E) วนฉ M:E (O) E ซมอ EL:N; FM:FE; โยบ EO:EK
(K) E ซมอ FN:EQ (N) ยชว FF:EE
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แม่นํ�าจอร์แดนไว้ไม่ให้คนเอฟ-
ราอิมข้าม เมื� อคนเอฟราอิมที�
หลบหนีคนใดมาบอกว่า "ขอให้
ข้ามไปทีเถิด" คนกิเลอาดจะ
ถามเขาว่า "เจ้าเป็นคนเอฟรา-
อิมหรือ" เมื�อเขาตอบว่า "เปล่า"
6เขาจะบอกว่า "จงว่าคาํว่าชิบ-
โบเลท" คนนั� นจะว่า "สิบโบ-
เลท" เพราะคนเอฟราอิมออก
เสียงคาํนี� ไม่ชัด เขาจึงจับคนนั�น
และฆ่าเสียที�ท่าข้ามแม่นํ�าจอร์-
แดน คราวนั� นมีคนเอฟราอิม
ตายสี�หมื�นสองพันคน
7 เยฟธาห์ วินิจฉัยอิสราเอลอยู่
หกปี แล้วเยฟธาห์ชาวกิเลอาดก็
สิ� นชีวิตและถูกฝังไว้ในหัวเมือง
หนึ�งในกิเลอาด

ผูวิ้นิจฉยัอิบซาน
เอโลนและอบัโดน

8ถัดเยฟธาห์มาคืออิบซานแห่ง
เบธเลเฮมได้วินิจฉัยอิสราเอล
9ท่านมีบุตรชายสามสิบคนและ
บุตรสาวสามสิบคน ท่านให้แต่ง
งานกับคนนอกตระกูลของท่าน
และท่านนาํบุตรีสามสิบคนของ
คนนอกตระกู ลมาให้ แก่ บุ ตร
ชายของท่าน ท่านวินิจฉัยอิส-
ราเอลอยู่เจด็ปี
10 แล้วอิบซานก็สิ� นชีวิตถูกฝัง
ไว้ที�เบธเลเฮม
11 ถัดท่านมา เอโลนคนเศบูลุน
วินิจฉัยอิสราเอล และท่านวินิจ-

ฉัยอิสราเอลสิบปี
12 แล้วเอโลนคนเศบูลุนก็สิ� น
ชีวิต และถูกฝังไว้ที�อัยยาโลนใน
เขตแดนของคนเศบูลุน
13 ถัดท่านมา อับโดนบุตรชาย
ฮิลเลลชาวปิราโธนวินิจฉัยอิส-
ราเอล
14 ท่านมีบุตรชายสี�สิบคน และ
หลานชายสามสิบคน ขี� ลาเจ็ด
สิบตัว ท่านวินิจฉัยอิสราเอลอยู่
แปดปี
15 แล้วอับโดนบุตรชายฮิลเลล
ชาวปิราโธนก็สิ� นชีวิตถูกฝังไว้ที�
ปิราโธนในเขตแดนของเอฟรา-
อิมในแดนเทือกเขาของคนอา-
มาเลข

ความบาปของ
คนอิสราเอล

บิดามารดาของแซมสนั

13
คนอิสราเอลก็กระทาํชั� ว
ในสายพระเนตรของ

พระเยโฮวาห์อีก พระเยโฮวาห์
จึงทรงมอบเขาไว้ในมือของคน
ฟีลิสเตียสี�สิบปี
2มีชายคนหนึ� งเป็นชาวโศราห์
คนครอบครัวดาน ชื�อมาโนอาห์
ภรรยาของท่ านเป็นหมันไม่มี
บุตรเลย
3 ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์
มาปรากฏแก่นางนั� น กล่าวแก่
นางว่า "ดูเถิด บัดนี� เจ้าเป็น
หมันไม่มีบุตร แต่เจ้าจะตั� ง

ผู้วินิจฉัย EF, EO

(P) สดด PL:F, EN; อสย FG:EF (EK) วนฉ N:EQ; EQ:K
(EN) วนฉ O:EO, FG (E) วนฉ F:EE; EQ:G; E ซมอ EF:L
(F) ยชว EL:KE (O) วนฉ P:EF
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ครรภ์คลอดบุตรเป็นชาย
4ฉะนั�น บัดนี� จงระวัง อย่าดื�ม
เหล้าองุ่น หรือเมรัย และอย่า
รับประทานของมลทิน
5เพราะดูเถิด เจ้าจะตั� งครรภ์
และคลอดบุตรเป็นชาย อย่าให้
มีดโกนถูกศีรษะของเขา  เพราะ
เด็กคนนี� จะเป็นพวกนาศี ร์แด่
พระเจ้าตั� งแต่อยู่ในครรภ์ เขาจะ
เป็นคนเริ� มช่วยคนอิสราเอลให้
พ้นจากเงื� อมมือของคนฟีลิส-
เตีย"
6 ฝ่ายหญิงนั� นจึงไปบอกสามีว่า
"มีบุรุษผู้หนึ� งของพระเจ้ามาหา
ดิฉัน ใบหน้าของท่านเหมือน
ใบหน้าทูตสวรรค์ของพระเจ้า
น่ากลัวนัก ดิฉันไม่ได้ถามท่าน
ว่าท่านมาจากไหน และท่านกไ็ม่
บอกชื�อของท่านแก่ดิฉัน
7แต่ท่านบอกดิฉันว่า `ดูเถิด
เจ้าจะตั� งครรภ์และคลอดบุตร
ชาย ฉะนั� นอย่าดื� มเหล้าองุ่ น
หรือเมรัย อย่ารับประทานของ
มลทิน เพราะเด็กนั� นจะเป็น
พวกนาศีร์แด่พระเจ้าตั� งแต่อยู่
ในครรภ์จนวันตาย'"
8 แล้ วมาโนอาห์ก็ วิ งวอนพระ
เยโฮวาห์ทูลว่า "โอ ข้าแต่พระ
เยโฮวาห์ ขอบุรุษของพระเจ้าผู้
ซึ� งพระองค์ทรงใช้มานั� นปรากฏ
แก่ ข้าพระองค์ทั� งสองอี กครั� ง
หนึ�ง สั� งสอนข้าพระองค์ว่า ข้า

พระองค์ควรกระทาํอย่างไรแก่
เดก็ที�จะเกิดมานั�น"
9และพระเจ้าทรงฟังเสียงของ
มาโนอาห์ และทูตสวรรค์ของ
พระเจ้ามาหาหญิงนั� นอีกเมื� อ
นางนั�งอยู่ในทุ่งนา แต่มาโนอาห์
สามีของนางไม่ได้อยู่ด้วย
10 นางก็ รี บวิ� งไปบอกสามี ว่ า
"ดูเถิด บุรุษผู้ที�ปรากฏแก่ดิฉัน
วันนั�นได้มาปรากฏแก่ดิฉันอีก"
11 มาโนอาห์ก็ลุกขึ� นตามภรร-
ยาไป เมื�อมาถึงบุรุษผู้นั�นเขาจึง
ว่า  "ท่านเป็นบุรุษผู้ที�พูดกับผู้
หญิงคนนี� หรือ" ผู้นั� นตอบว่า
"เราเป็นผู้นั�นแหละ"
12 มาโนอาห์จึงกล่าวว่า "บัดนี�
ขอให้ถ้อยคาํของท่านเป็นความ
จริง ข้าพเจ้าทั�งสองควรสั�งสอน
เดก็คนนั�นอย่างไร และข้าพเจ้า
ทั� งสองควรกระทาํต่อเขาอย่าง
ไร"
13 และทูตสวรรค์ของพระเย-
โฮวาห์ บอกแก่มาโนอาห์ว่า
"บรรดาสิ� งที� เราได้บอกแก่หญิง
แล้วนั�นให้นางระวังให้ดี
14 อย่าให้ รับประทานสิ� งใดที�
ได้มาจากเถาองุ่ น อย่าให้นาง
ดื�มเหล้าองุ่นหรือเมรัย อย่ารับ
ประทานของมลทิน สิ� งใดที� เรา
บัญชานางไว้ให้นางปฏิบัติตาม
ทุกประการ"
15 มาโนอาห์กล่าวแก่ทูตสวรรค์

ผู้วินิจฉัย EO

(K) กดว P:F-O, FQ; วนฉ EO:K; ลก E:EN (N) กดว P:F, N; E ซมอ E:EE; G:EO
(P) พบญ OO:E; วนฉ EO:EG-EM; มธ FM:O; ลก L:FL
(EK) กดว P:K; วนฉ EO:K (EN) ปฐก EM:N; วนฉ P:EM
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ของพระเยโฮวาห์ว่า "ขอ
ท่านรออยู่ก่อน ข้าพเจ้าทั�งสอง
จะไปเตรียมลูกแพะตัวหนึ� งให้
ท่าน"
16 ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์
บอกมาโนอาห์ว่า "ถึงเจ้าจะให้
เรารอ เราจะไม่รับประทานอา-
หารของเจ้า แต่ถ้าเจ้าจะจัด
เครื� องเผาบูชา เจ้าจงถวายแด่
พระเยโฮวาห์" เพราะว่ามาโน-
อาห์ ไม่ทราบว่าท่านผู้ นั� นเป็น
ทูตสวรรค์องค์หนึ� งของพระเย-
โฮวาห์
17 มาโนอาห์ถามทูตสวรรค์ของ
พระเยโฮวาห์ว่า "ท่านชื� ออะไร
เพื�อเมื�อเป็นจริงตามถ้อยคาํของ
ท่าน เราจะได้ให้เกียรติแก่ท่าน"
18 ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์
บอกมาโนอาห์ว่า "ถามชื� อเรา
ทาํไม ชื�อของเราเป็นที�ซ่อนเร้น
อยู่"
19 มาโนอาห์ก็ เอาลูกแพะกับ
ธัญญบูชามาถวายบูชาบนศิลา
แด่พระเยโฮวาห์ และทูตสวรรค์
นั�นกระทาํการมหัศจรรย์ มาโน-
อาห์และภรรยากม็องดู
20 และอยู่ มาเมื� อเปลวไฟจาก
แท่นบูชาพลุ่ งขึ� นไปสวรรค์ ทูต
สวรรค์ของพระเยโฮวาห์ก็ขึ� นไป
ตามเปลวไฟแห่งแท่นบูชา ขณะ
เมื� อมาโนอาห์และภรรยาคอยดู
อยู่ และเขาทั� งสองก็ซบหน้าลง

ถึงดิน
21 ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์
ไม่ปรากฏแก่มาโนอาห์หรือแก่
ภรรยาของเขาอีกเลย แล้วมา-
โนอาห์ จึงทราบว่าผู้นั� นเป็นทูต
สวรรค์องค์หนึ� งของพระเยโฮ-
วาห์
22 และมาโนอาห์พูดกับภรรยา
ของตนว่า "เราจะตายเป็นแน่
เพราะเราได้เห็นพระเจ้า"
23 แต่ภรรยาบอกเขาว่า "ถ้า
พระเยโฮวาห์ทรงหมายจะฆ่าเรา
เสีย พระองค์คงจะไม่รับเครื�อง
เผาบูชาและธัญญบูชาจากมื อ
ของเรา หรือทรงสาํแดงสิ� งทั� ง
ปวงเหล่านี� แก่เรา หรือประกาศ
เรื�องเช่นนี� แก่เรา"
24 ผู้ หญิงนั� นก็คลอดบุตรชาย
คนหนึ�งเรียกชื�อว่าแซมสัน เดก็
นั� นก็เติบโตขึ� น และพระเยโฮ-
วาห์ทรงอาํนวยพระพรแก่เขา
25 และพระวิ ญญาณของพระ
เยโฮวาห์ก็ทรงเริ� มเร้ าใจเขาที�
ค่ายดานระหว่างโศราห์กับเอช-
ทาโอล

แซมสนัหลงรกั
หญิงสาวคนฟีลิสเตีย

14
แซมสันได้ลงไปยังเมือง
ทิมนาห์ และได้เห็นผู้

หญิงคนฟีลิสเตียคนหนึ� งที�เมือง
ทิมนาห์
2 แล้ วท่ านจึ งขึ� นมาบอกบิดา

ผู้วินิจฉัย EO, EK

(EM) ปฐก OF:FL (EL) วนฉ P:EL-FE (FQ) ลนต L:FK; E พศด FE:EP; อสค E:FM
(FE) วนฉ P:FF (FF) ปฐก OF:OQ; อพย OO:FQ (FK) E ซมอ O:EL; ลก E:MQ
(FN) ยชว EN:OO (E) ปฐก OK:F; OM:EO; ยชว EN:EQ, NG (F) ปฐก FE:FE
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มารดาของตนว่า "ฉันเห็นผู้
หญิงคนฟีลิสเตียคนหนึ� งที�เมือง
ทิมนาห์ ฉะนั�นไปขอเขาให้เป็น
ภรรยาฉันที"
3 แต่ บิดาและมารดาของท่ าน
กล่าวแก่ท่านว่า "ไม่มีผู้หญิงสัก
คนหนึ� งในท่ ามกลางบุตรสาว
แห่งญาติพี�น้องของเจ้า หรือใน
ท่ ามกลางชนชาติ ของเราหรือ
เจ้าจึงไปรับภรรยาจากคนฟีลิส-
เตียที�ไม่เข้าสุหนัต" แต่แซมสัน
กล่าวแก่บิดาว่า "ไปขอหญิงนั�น
ให้ฉันที เพราะเธอเป็นที�พอใจ
ฉันมาก"
4 บิดามารดาของท่านไม่ทราบ
ว่าเรื� องนี� เป็นมาจากพระเยโฮ-
วาห์ เพราะพระองค์ทรงหาช่อง
โอกาสที� จะต่ อสู้ คนฟี ลิ สเตี ย
ครั� งนั� นคนฟีลิ สเตี ยมี อาํ นาจ
เหนืออิสราเอล
แซมสนัฆ่าสิงโตดว้ยมือเปล่า

5 ฝ่ ายแซมสั นก็ลงไปที� เมื อง
ทิมนาห์กับบิดามารดาของตน
แซมสันมาถึงสวนองุ่ นของทิม-
นาห์ ดูเถิด มีสิงโตหนุ่มตัวหนึ�ง
คาํรามเข้าใส่ท่าน
6 พระวิญญาณของพระเยโฮ-
วาห์ก็ทรงสถิตกับแซมสันอย่าง
มาก ท่านจึงฉีกสิงโตออกอย่าง
คนฉีกลูกแพะ ทั�งที�ไม่มีอะไรใน
มือ แต่ท่านมิได้บอกให้บิดา
หรื อมารดาของท่ านทราบว่ า

ท่านได้ทาํอะไรไป
7แซมสันก็ลงไปพูดจากับหญิง
คนนั�น เธอเป็นที�พอใจแก่แซม-
สันมาก

แซมสนัทายปริศนา
คนฟีลิสเตีย

8ต่อมาภายหลังแซมสันก็กลับ
ไปเพื�อรับเธอมา ท่านกแ็วะไปดู
ซากสิงโต และดูเถิด มีผึ� งฝูง
หนึ�งทาํรังอยู่ในซากสิงโตนั�น มี
นํ�าผึ� งด้วย
9แซมสันก็ยื� นมือกวาดเอารวง
ผึ� งมาเดินรับประทานไปพลาง
จนมาถึงบิดามารดา ท่านจึงแบ่ง
ให้บิดามารดารับประทานด้วย
แต่ท่านมิได้บอกว่านํ�าผึ� งนั� นมา
จากซากสิงโต
10 ฝ่ายบิดาของท่านก็ลงไปหา
หญิงคนนั�น และแซมสันจัดการ
เลี� ยงที� นั� น ดังที� คนหนุ่มๆเขา
กระทาํกัน
11 และต่อมาเมื�อประชาชนเห็น
ท่านแล้ว จึงนาํเพื�อนสามสิบคน
ให้มาอยู่ด้วย
12 แซมสันกล่าวแก่เขาว่า "ให้
ข้าพเจ้าทายปริศนาท่ านสักข้อ
หนึ� งเถิด ถ้าทายได้ก่อนจบการ
เลี� ยงเจด็วันนี�  เราจะให้เสื� อป่าน
สามสิบชุด และเสื� อสามสิบชุด
ด้วย
13 แต่ถ้าท่านทั�งหลายทายไม่ได้
ท่านต้องให้เสื� อป่านสามสิบชุด

ผู้วินิจฉัย EK

(O) ปฐก FK:O-K; OK:EK (K) พบญ FM:KM; ยชว EE:FQ; วนฉ EO:E; E ซมอ F:FN
(P) วนฉ O:EQ (L) ลนต EE:FG
(EF) ปฐก FL:FG; KN:FF; E พกษ EQ:E; F พกษ N:FF (EO) อสค EG:F
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กับเสื� อสามสิบชุดแก่ ข้าพเจ้า"
เขาก็ตอบท่านว่า "ทายมาเถิด
เราจะฟัง"
14 ฝ่ายแซมสันจึงกล่าวแก่เขา
ว่า "มีของกินได้ออกมาจากตัวผู้
กินเขา มีของหวานออกมาจาก
ตัวที�แขง็แรง" ในสามวันเขากยั็ง
แก้ปริศนานี� ไม่ได้
15 ต่อมา พอถึงวันที� เจด็เขาจึง
ไปอ้อนวอนภรรยาของแซมสัน
ว่า "จงลวงสามีของเจ้าให้แก้
ปริศนานี� ให้เราฟัง มิฉะนั� นเรา
จะเอาไฟเผาเจ้ากับบ้านครอบ
ครัวบิดาของเจ้าเสีย เจ้าเชิญเรา
มาหวังจะทาํให้เรายากจนหรือ"
16 ภรรยาของแซมสันไปร้องไห้
กับแซมสันว่า "เธอเกลียดฉัน
เธอไม่รักฉัน เธอทายปริศนาแก่
ชาวเมืองของฉัน และเธอก็ไม่
แก้ปริศนาให้ฉันฟัง" แซมสันจึง
บอกว่า "ดูเถิด พ่อแม่ของฉัน
ฉันยังไม่บอกเลย จะบอกเธอ
อย่างไรได้"
17 เธอร้องไห้กับแซมสันตลอด
เจ็ดวันซึ� งเป็นวันเลี� ยงกันนั� น
และต่อมาในวันที� เจ็ดแซมสันก็
ต้องแก้ปริศนาให้เธอฟัง เพราะ
เธอกวนท่านมากนัก และนางก็
บอกแก้ปริศนาให้ชาวบ้านของ
นาง
18 พอวันที� เจ็ดก่อนดวงอาทิตย์
ตกชาวเมืองจึงบอกแซมสันว่า

"มีอะไรหวานกว่านํ�าผึ� ง มีอะไร
แข็งแรงกว่าสิงโต" แซมสันจึง
บอกเขาว่า "ถ้าเจ้าไม่เอาวัวสาว
ของเราช่วยไถ เจ้าคงจะแก้
ปริศนาของเราไม่ได้"
แซมสนัแกแ้คน้ใหค้นฟีลิสเตีย
19 และพระวิ ญญาณของพระ
เยโฮวาห์ก็ทรงสถิตกับแซมสัน
อย่างมาก ท่านจึงลงไปที�อัชเค-
โลนฆ่าชาวเมืองนั� นเสียสามสิบ
คน ริบเอาข้าวของและมอบเสื� อ
ให้ผู้ที�แก้ปริศนา แล้วให้กลับไป
บ้ านของบิ ดาด้ วยความโกรธ
อย่างมาก
20 ส่วนภรรยาของแซมสันนั�นก็
ยกให้แก่เพื�อนซึ� งเป็นเพื�อนเจ้า
บ่าวนั�นเสีย

15
ครั� นล่วงมาหลายวันถึง
ฤดูเกี�ยวข้าวสาลี แซม-

สันก็เอาลูกแพะตัวหนึ� งไปเยี� ยม
ภรรยาพูดว่า "ฉันจะเข้าไปหา
ภรรยาของฉันที�ในห้อง" แต่พ่อ
ตาไม่ยอมให้ท่านเข้าไป
2พ่อตาจึงว่า "ข้าเข้าใจจริงๆว่า
เจ้าเกลียดชังนางเหลือเกิน ข้า
จึงยกนางให้แก่เพื� อนของเจ้าไป
น้องสาวของนางก็สวยกว่านางมิ
ใช่หรือ ขอจงรับน้องแทนพี�
เถิด"

แซมสนัเผาฟ่อนขา้ว
ของคนฟีลิสเตีย

3แซมสันจึงพูดเรื� องพวกเขาว่า

ผู้วินิจฉัย EK, EN

(EN) วนฉ EN:P; EP:N (EP) วนฉ EP:EN
(EL) วนฉ O:EQ; EO:FN (FQ) วนฉ EN:F; ยน O:FL
(E) ปฐก OM:EG (F) วนฉ EK:FQ
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"คราวนี� เราจะมีโทษน้อยกว่าคน
ฟีลิสเตีย ถึงแม้ว่าเราจะทาํร้าย
พวกเขาเสีย"
4แซมสันจึงออกไปจับสุนัขจิ� ง-
จอกสามร้อยตัว ผูกหางติดกัน
เป็นคู่ๆ แล้วเอาคบเพลิงผูกติด
ไว้ระหว่างหางทุกๆคู่
5 พอจุดคบเพลิ งแล้ วก็ปล่อย
เข้าไปในนาของคนฟีลิสเตียที�
ข้าวยังตั� งรวงอยู่ ไฟกไ็หม้ฟ่อน
ข้าวและข้าวที� ยังตั� งรวงอยู่ นั� น
ทั� งสวนองุ่ นและต้นมะกอกเทศ
ด้วย
6คนฟีลิสเตียจึงถามว่า "ใครทาํ
อย่างนี� " เขาตอบว่า "แซมสัน
บุตรเขยชาวทิมนาห์ เพราะว่า
พ่อตาเอาภรรยาของแซมสันยก
ให้เพื�อนเสีย" ชาวฟีลิสเตียกขึ็� น
มาเผานางกับบิดาของนางเสีย
ด้วยไฟ
7แซมสันจึงบอกพวกเหล่านั� น
ว่า "เมื� อเจ้าทั� งหลายทาํอย่างนี�
เราจะต้องแก้แค้นเจ้าก่อน แล้ว
เราจึงจะเลิก"
8แล้วแซมสันก็ฟันคนเหล่านั� น
เสียแหลกทีเดียวจนเขาตายเสีย
เป็นอันมาก แล้วแซมสันก็เข้า
ไปอาศัยอยู่ที�ช่องศิลาเอตาม
9 ฝ่ ายคนฟีลิ สเตี ยก็ ขึ� นไปตั� ง
ค่ายอยู่ในเขตยูดาห์ และกระ-
จายกันเข้าโจมตีเมืองเลฮี
10 พวกคนยู ดาห์ จึ งถาม ว่ า

"ท่านทั� งหลายขึ� นมารบกับเราทาํ
ไม" พวกเหล่านั�นตอบว่า "เรา
ขึ� นมามัดแซมสัน เพื� อจะได้
กระทาํแก่เขาอย่างที�เขาได้กระ-
ทาํแก่เรา"
11 คนยูดาห์สามพันคนลงไปที�
ช่องศิลาเอตาม และกล่าวแก่
แซมสันว่า "ท่านไม่ทราบหรือว่า
คนฟีลิสเตียเป็นผู้ ครอบครอง
เรา ท่านได้กระทาํอะไรแก่เรา
เช่นนี� " แซมสันจึงตอบเขาว่า
"เขาได้กระทาํแก่ข้าพเจ้าอย่างไร
ข้าพเจ้ากต้็องกระทาํแก่เขาอย่าง
นั�น"
12 คนเหล่านั� นจึงพูดกับแซม-
สันว่า "เราจะลงมามัดท่านเพื�อ
มอบท่านไว้ในมือของคนฟีลิส-
เตีย" แซมสันจึงบอกเขาว่า "ขอ
ปฏิญาณให้ซี ว่าพวกท่านเองจะ
ไม่ทาํร้ายข้าพเจ้า"
13 เขาทั� งหลายจึงตอบท่านว่า
"เราจะไม่ทาํร้ายท่าน เราจะมัด
ท่านมอบไว้ในมือของเขาเท่านั�น
เราจะไม่ฆ่าท่านเสีย" เขาจึงเอา
เชือกพวนใหม่สองเส้นมัดแซม-
สันไว้ และพาขึ� นมาจากศิลานั�น

แซมสนัฆ่าคนฟีลิสเตีย
หนึ'งพนัคน

14 เมื� อท่ านมาถึ งเลฮีแล้ วคน
ฟีลิสเตียก็ร้องอึกทึกมาพบท่าน
และพระวิญญาณของพระเยโฮ-
วาห์ก็ทรงสถิตกับแซมสันอย่าง

ผู้วินิจฉัย EN

(P) วนฉ EK:EN (M) F พศด EE:P (L) วนฉ EN:EL
(EE) ลนต FP:FN; พบญ FM:KO; วนฉ OE:E; EK:K; สดด EQP:KQ-KF
(EO) วนฉ EP:EE-EF (EK) วนฉ O:EQ; EK:P
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มาก เชือกพวนที� ผูกแขนของ
ท่านก็เป็นประดุจป่านที� ไหม้ไฟ
เครื�องจองจาํนั� นก็หลุดออกจาก
มือ
15 ท่านมาพบกระดูกขากรรไกร
ลาสดๆอันหนึ� งจึงยื� นมือหยิบ
มาและฆ่าคนเหล่านั� นเสียหนึ� ง
พันคน
16 แซมสันกล่าวว่า "ด้วยขา
กรรไกรลา เป็นกองซ้อนกอง
ด้วยขากรรไกรลา เราได้ฆ่าคน
หนึ�งพันเสีย"
17 อยู่มาเมื� อท่านกล่าวเช่นนั� น
แล้วก็โยนกระดูกขากรรไกรลา
ทิ� งไป ท่านจึงเรียกชื�อตาํบลนั�น
ว่า รามาทเลฮี
18 แซมสันกระหายนํ�ามาก จึง
ร้ องทุ กข์ ถึ งพระเยโฮวาห์ ว่ า
"การช่วยให้พ้นอันยิ� งใหญ่พระ
องค์ประทานให้สาํเร็จด้วยมือผู้
รับใช้ของพระองค์ บัดนี� ข้าพระ
องค์จะตายเพราะอดนํ�าอยู่แล้ว
และตกอยู่ในมือของผู้ไม่เข้าสุ-
หนัตมิใช่หรือพระเจ้าข้า"
19 พระเจ้ าจึ งทรงเปิ ดช่ องที�
กระดูกขากรรไกรลาให้นํ�า ไหล
ออกมาจากที�นั� น ท่านก็ได้ดื� ม
และจิตวิญญาณก็สดชื� นฟื� นขึ� น
อีก เพราะฉะนั�นที�แห่งนั� นท่าน
จึงเรียกชื�อว่า เอนหักโคร์ อยู่ที�
เลฮีจนถึงทุกวันนี�
20 และท่านวินิจฉัยอิสราเอลใน

สมัยของคนฟีลิสเตียยี�สิบปี

16
แซมสันไปที� เมืองกาซา
พบหญิงแพศยาคนหนึ� ง

กเ็ข้าไปนอนด้วย
2 มี คนไปบอกชาวก าซ า ว่ า
"แซมสันมาที�นี�แล้ว" เขากล้็อม
ที� นั� นไว้ และคอยซุ่ มที� ประตู
เมืองตลอดคืน เขาซุ่มเงียบอยู่
คืนยังรุ่งกล่าวว่า "ให้เรารออยู่
จนรุ่งเช้าแล้วเราจะฆ่าเขาเสีย"
3แต่แซมสันนอนอยู่จนถึงเที�ยง
คืน พอถึงเที�ยงคืนท่านก็ลุกขึ� น
ยกประตู เมื องรวมทั� งเสาสอง
ต้ นพร้อมทั� งดาลประตู ใส่ บ่ า
แบกไปถึงยอดภูเขาซึ� งอยู่ ตรง
หน้าเมืองเฮโบรน

เดลิลาหล่์อลวง
และจับแซมสนั

4อยู่มาภายหลัง แซมสันไปรัก
ผู้หญิงคนหนึ�งที�หุบเขาเมืองโส-
เรก ชื�อเดลิลาห์
5 เจ้ านายฟีลิ สเตี ยก็ ขึ� นไปหา
นางพูดกับนางว่า "จงลวงเขา
เพื� อดู ว่ากาํลังมหาศาลของเขา
อยู่ที� ไหน ทาํอย่างไรเราจึงจะมี
กาํลังเหนือเขา เพื�อเราจะได้มัด
เขาให้หมดฤทธิ]  เราทุกคนจะให้
เงินเจ้าคนละพันหนึ�งร้อยแผ่น"
6 เดลิลาห์ จึงพูดกับแซมสันว่า
"ขอบอกดิ ฉั นหน่ อยเถอะว่ า
กาํลังมหาศาลของเธออยู่ที� ไหน
จะมัดเธอไว้อย่างไร เธอจึงจะ

ผู้วินิจฉัย EN, EP

(EN) ลนต FP:M; ยชว FO:EQ; วนฉ O:OE (EM) สดด O:G
(EL) ปฐก KN:FG; อสย KQ:FL (FQ) วนฉ EO:E; EP:OE; ฮบ EE:OF (E) ยชว EN:KG
(F) E ซมอ FO:FP; สดด EEM:EQ-EF; กจ L:FK (N) ยชว EO:O; วนฉ EK:EN
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หมดฤทธิ] "
7แซมสันจึงบอกนางว่า "ถ้าเขา
มั ดฉันด้ วยสายธนูสดที� ยั งไม่
แห้งเจ็ดเส้น ฉันจะอ่อนเพลีย
เหมือนกับชายอื�นๆ"
8แล้วเจ้านายฟีลิสเตียก็เอาสาย
ธนูสดที� ยังไม่แห้งเจ็ดเส้นมาให้
นาง นางกเ็อามามัดท่านไว้
9นางจัดคนให้ซุ่ มอยู่ที� ห้องชั� น
ในกับนาง นางก็บอกท่านว่า
"แซมสันจ๋า คนฟีลิสเตียมาจับ
เธอแล้ว" แซมสันกด็ึงสายธนูที�
มัดนั�นขาดเหมือนเชือกป่านขาด
เมื� อได้กลิ� นไฟ เรื� องกาํลังของ
ท่านจึงยังไม่แจ้ง
10 เดลิ ลาห์ พูดกั บแซมสันว่ า
"ดูเถิด เธอหลอกฉัน และเธอ
มุสาต่อฉัน บัดนี� ขอบอกฉัน
หน่อยเถอะว่า จะมัดเธออย่างไร
จึงจะอยู่"
11 ท่านก็ตอบนางว่า "ถ้าเอา
เชือกใหม่ที� ยังไม่ เคยใช้มามัด
ฉัน ฉันก็จะอ่อนกาํลังเหมือน
ชายอื�น"
12 เดลิลาห์จึงเอาเชือกใหม่มัด
ท่านไว้แล้วบอกท่านว่า "แซม-
สันจ๋า คนฟีลิสเตียมาจับท่าน
แล้ว" และคนซุ่มคอยอยู่ในห้อง
ชั� นใน แต่ท่านก็ดึงเชือกออก
จากแขนเหมือนดึงเส้นด้าย
13 เดลิ ลาห์ พูดกั บแซมสันว่ า
"เธอหลอกฉันเรื� อยมาจนถึ ง

เดี`ยวนี�  เธอมุสาต่อฉัน บอกฉัน
เถอะว่า จะมัดเธออย่างไรจึงจะ
อยู่" ท่านจึงบอกนางว่า "ถ้าเธอ
เอาผมทั� งเจ็ดแหยมของฉันทอ
เข้ากับด้ายเส้นยืน กระทกด้วย
ฟืมให้แน่น"
14 เดลิ ลาห์ จึ งเอาผมทั� งเจ็ด
แหยมทอเข้ากับด้ายเส้นยืนกระ
ทกด้วยฟืมให้แน่น แล้วนาง
บอกท่านว่า "แซมสันจ๋า คนฟี-
ลิสเตียมาจับท่านแล้ว" ท่านก็
ตื� นขึ� นดึงฟืม หูกและด้ายเส้น
ยืนไปหมด
15 นางจึ งพู ดกั บแซมสั น ว่ า
"เธอพูดได้อย่างไรว่า `ฉันรัก
เธอ' เมื�อจิตใจของเธอไม่ได้อยู่
กับฉันเลย เธอหลอกฉันสาม
ครั� งแล้ว และเธอมิได้บอกฉัน
จริงๆว่ากาํลังมหาศาลของเธอ
อยู่ที�ไหน"
16 อยู่มา เมื� อนางพูดคาดคั� น
ท่านวันแล้ววันเล่า และชักชวน
ท่านอยู่ทุกวัน จิตใจของแซมสัน
กเ็บื�อแทบจะตาย
17 จึ งบอกความจริ งในใจของ
ท่านแก่นางจนสิ� นว่า "มีดโกนยัง
ไม่เคยถูกศีรษะของฉัน เพราะ
ฉันเป็นพวกนาศีร์แด่พระเจ้าตั� ง
แต่อยู่ในครรภ์ของมารดา ถ้า
โกนผมฉันเสีย กาํลังก็จะหมด
ไปจากฉัน ฉันก็จะอ่อนเพลีย
เหมือนชายอื�น"

ผู้วินิจฉัย EP

(EE) วนฉ EN:EO
(EN) วนฉ EK:EP
(EG) กดว P:N; วนฉ EO:N; มคา G:N
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18 เมื�อเดลิลาห์เห็นว่าท่านบอก
ความจริงในใจแก่นางจนสิ� นแล้ว
นางจึงใช้คนไปเรียกเจ้านายฟี-
ลิสเตียว่า "ขอจงขึ� นมาอีกครั� ง
เดียว เพราะเขาบอกความจริง
ในใจแก่ฉันจนสิ� นแล้ว" แล้วเจ้า
นายฟีลิสเตียก็ขึ� นมาหานางถือ
เงินมาด้วย
19 นางก็ให้แซมสันนอนอยู่บน
ตักของนาง แล้วนางก็เรียกชาย
คนหนึ� งให้มาโกนผมเจ็ดแหยม
ออกจากศีรษะของท่าน นางกต็ั� ง
ต้นรบกวนแซมสัน กาํลังของ
แซมสันกห็มดไป
20 นางจึงบอกว่า "แซมสันจ๋า
คนฟี ลิ สเตี ยมาจั บท่ านแล้ ว"
ท่ านก็ตื� นขึ� นจากหลับบอกว่ า
"ฉันจะออกไปอย่างครั� งก่อนๆ
และสลัดตัวให้หลุดไป" ท่านหา
ทราบไม่ว่าพระเยโฮวาห์ได้ทรง
ละท่านไปเสียแล้ว
21 คนฟี ลิ สเตี ยก็ มาจั บท่ าน
ทะลวงตาของท่านเสีย นาํท่าน
ลงมาที�กาซา เอาตรวนทองสัม-
ฤทธิ] ล่ามไว้ และให้ท่านโม่แป้ง
อยู่ที�ในเรือนจาํ
22 ตั� งแต่โกนผมแล้ว ผมที�
ศีรษะของท่านก็ค่อยๆงอกขึ� น
มา

แซมสนัมีการชยัชนะ
ตอนสิ5 นชีวิต

23 ฝ่ายเจ้านายฟีลิสเตียประชุม

กันเพื� อถวายเครื� องสัตวบูชายิ� ง
ใหญ่แก่พระดาโกนพระของเขา
ทั�งหลายและชื�นชมยินดี เพราะ
เขากล่าวว่า "พระของเราได้มอบ
แซมสันศัตรูของเราไว้ในมือเรา
แล้ว"
24 เมื� อประชาชนเห็นแซมสันก็
สรรเสริญพระของตนว่า "พระ
ของเราได้มอบศัตรู ผู้ทาํลาย
แผ่นดินของเราไว้ในมือของเรา
และเขาฆ่าพวกเราเสียเป็นอัน
มาก"
25 ต่อมาเมื� อจิตใจของเขาร่ า
เริงเตม็ที�แล้ว เขาจึงพูดว่า "จง
เรียกแซมสันมาเล่นตลกให้เรา
ดู" เขาจึงไปเรียกแซมสันออก
มาจากเรือนจาํ แซมสันกม็าเล่น
ตลกต่อหน้าเขา เขาพาท่านมา
ยืนอยู่ระหว่างเสา
26 แซมสันจึงบอกเด็กที� จูงมือ
ตนมาว่า "ขอพาฉันให้ไปคลาํ
เสาที� รองรับตึกนี� อยู่ ฉันจะได้
พิงเสานั�น"
27 มี ผู้ ชายและผู้ หญิงอยู่ เต็ม
ตึกนั�น เจ้านายฟีลิสเตียก็อยู่ที�
นั� นทั� งหมด นอกจากนั� นยังมี
ชายหญิงประมาณสามพันคนบน
หลังคาตึก ดูแซมสันเล่นตลก
28 ฝ่ายแซมสันก็ร้องทูลต่อพระ
เยโฮวาห์ว่า "โอ ข้าแต่องค์พระ
ผู้เป็นเจ้าพระเจ้า ขอทรงระลึก
ถึงข้าพระองค์ ขอประทานกาํลัง

ผู้วินิจฉัย EP

(EL) สภษ G:FP-FG (FQ) กดว EK:L, KF-KO; ยชว G:EF; E ซมอ EP:EK; EM:EF
(FE) F พกษ FN:G (FO) E ซมอ N:F (FK) ดนล N:K-N
(FN) วนฉ L:FG (FG) พบญ FF:M (FM) ยรม EN:EN
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แก่ ข้ าพระองค์ ครั� งนี� อี กครั� ง
เดียว โอ ข้าแต่พระเจ้า เพื�อใน
เวลานี� ข้าพระองค์จะได้แก้แค้น
คนฟีลิสเตียเพื� อตาทั� งสองข้าง
ของข้าพระองค์"
29 แซมสันก็กอดเสากลางสอง
ต้นที�รองรับตึกนั�นไว้และพักพิง
ที�เสานั�น มือขวายันเสาต้นหนึ�ง
มือซ้ายยันเสาอีกต้นหนึ�ง
30 แซมสันกล่าวว่า "ขอให้ข้า
ตายกับคนฟีลิสเตียเถิด" แล้วก็
โน้มตัวลงด้วยกาํลังทั� งสิ� นของ
ตน ตึกนั�นก็พังทับเจ้านายและ
ประชาชนทุกคนที�อยู่ในนั�น ดัง
นั� นคนที� ท่ านฆ่ าตายเมื� อท่ าน
ตายนี� กม็ากกว่าคนที�ท่านฆ่าตาย
เมื�อท่านยังมีชีวิตอยู่
31 แล้วพี� น้องและบรรดาครอบ
ครัวบิดาของท่านก็ลงมารับศพ
ของท่านและขึ� นไปฝังไว้ระหว่าง
โศราห์กับเอชทาโอล ในที�ฝังศพ
ของมาโนอาห์บิดาของท่าน ท่าน
ได้วินิจฉัยอิสราเอลอยู่ยี�สิบปี
 รูปเคารพในเรือนของมีคาห์

17
มี ชายคนหนึ� งเป็นชาว
แดนเทือกเขาเอฟราอิม

ชื�อมีคาห์
2 เขาพู ดกั บมารดาของเขาว่ า
"เงินหนึ�งพันหนึ�งร้อยแผ่น ซึ�งมี
คนลักไปจากแม่และแม่กไ็ด้สาป
แช่ง และพูดเข้าหูฉันนั�น ดูเถิด
เงินนั� นอยู่ที� ฉัน ฉันเอาไปเอง"

มารดาของเขาจึงพูดว่า "ขอพระ
เยโฮวาห์ทรงอาํนวยพระพรให้
ลูกของแม่เถิด"
3 เขาจึงนาํเงินพันหนึ� งร้อยแผ่น
นั� นมาคืนให้แก่มารดา และ
มารดาของเขาพูดว่า "เงินรายนี�
แม่ได้ถวายแล้วแด่พระเยโฮวาห์
จากมือแม่เพื� อลูกให้ทาํเป็นรูป
แกะสลักและรูปหล่อ บัดนี� แม่
จึงคืนให้แก่เจ้า"
4 เมื� อมีคาห์คืนเงินให้แก่มาร-
ดาแล้ว มารดากน็าํเงินสองร้อย
แผ่นมอบให้กับช่างเงิน ทาํเป็น
รูปแกะสลักและรูปหล่อ รูปนั�น
อยู่ในบ้านของมีคาห์
5มี คาห์คนนี� มี เรื อนพระหลั ง
หนึ� ง เขาทาํรูปเอโฟด และรูป
พระ และแต่งตั� งให้บุตรชายคน
หนึ�งของเขาเป็นปุโรหิต
6ในสมัยนั� นยังไม่มีกษัตริย์ใน
อิสราเอล ทุกคนทาํตามอะไรก็
ตามที� ถูกต้องในสายตาของตน
เอง
7มี ชายหนุ่ มคนหนึ� งชาวบ้ าน
เบธเลเฮมในยูดาห์ ครอบครัว
ยูดาห์ เป็นพวกเลวี อาศัยอยู่ที�
นั�น
8 ชายนั� น เดิ นออกจากบ้ าน
เบธเลเฮมในยูดาห์ เที� ยวหาที�
เพื� อพักอาศัย เมื� อเขาเดินทาง
ไปนั� นก็ มาถึ งแดนเทื อกเขา
เอฟราอิมถึงบ้านของมีคาห์

ผู้วินิจฉัย EP, EG

(OE) วนฉ EO:FN; EN:FQ (E) วนฉ EM:F (F) ปฐก EK:EL; ลนต N:E
(O) อพย FQ:K, FO; OK:EG; ลนต EL:K (K) อสย KP:P (N) ปฐก OE:EL; วนฉ M:FG
(P) พบญ EF:M; วนฉ EM:E (G) พบญ EM:P; ยชว EL:EN
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9มีคาห์จึงพูดกับเขาว่า "ท่าน
มาจากไหน" เขาตอบว่า "ข้าพ-
เจ้าเป็นพวกเลวีชาวบ้านเบธเล-
เฮมในยูดาห์ ข้าพเจ้าเดินทาง
เที�ยวหาที�พักอาศัย"
10 มีคาห์จึงกล่าวแก่เขาว่า "จง
อยู่กับข้าพเจ้าเถิด เป็นอย่าง
บิดาและปุโรหิตของข้าพเจ้าก็
แล้วกัน ข้าพเจ้าจะจ่ายเงินให้ปี
ละสิบเชเขล ให้เครื� องแต่งตัว
สาํรับหนึ� ง และอาหารรับประ-
ทานด้วย" เลวีคนนั�นจึงเข้าไป
11 เลวีคนนั�นก็พอใจที�จะอยู่กับ
ชายคนนั�น และชายหนุ่มคนนั�น
กเ็ป็นเหมือนลูกของเขา
12 มี คาห์ ก็แต่ งตั� งเลวีคนนั� น
และชายหนุ่มคนนั� นก็เป็นปุโร-
หิตของเขา และอยู่ในบ้านของ
มีคาห์
13 มีคาห์กล่าวว่า "บัดนี� ข้าพ-
เจ้าทราบแล้วว่า พระเยโฮวาห์จะ
ทรงให้ ข้าพเจ้าอยู่ เย็นเป็นสุข
เพราะ ว่ า ข้ าพเ จ้ ามี เ ล วี คน
หนึ�งเป็นปุโรหิต"

คนตระกูลดานเอาปุโรหิต
ของมีคาหไ์ปโดยใชก้ําลงั

18
ในสมัยนั� นไม่มีกษัตริย์
ในอิสราเอล และใน

สมัยนั� นคนตระกูลดานยังเที� ยว
หาที�ดินอันจะเป็นมรดกของตน
เพื� อจะได้พักอาศัย เพราะจน
บัดนั�นแล้วมรดกในหมู่คนตระ-

กูลอิสราเอลยังไม่ตกแก่เขา
2ดังนั� นคนดานจึงส่งคนห้าคน
จากจาํนวนทั� งหมด เป็นชาย
ฉกรรจ์ในครอบครัวของตน มา
จากโศราห์ และจากเอชทาโอล
ไปสอดแนมดูแผ่นดินและตรวจ
ดูแผ่นดินนั� น และเขาทั� งหลาย
พูดแก่เขาว่า "จงไปตรวจดู
แผ่นดินนั� น" เขาก็มาถึงแดน
เทือกเขาเอฟราอิม ยังบ้านของ
มีคาห์และอาศัยอยู่ที�นั�น
3 เมื� อเขาอยู่ใกล้บ้านของมีคาห์
เขาก็จาํเสียงเลวีหนุ่มคนนั� นได้
จึงแวะเข้าไปถามว่า "ใครพา
ท่านมาที�นี�  ท่านทาํอะไรในที�นี�
ท่านทาํงานอะไรที�นี� "
4 เขาตอบคนเหล่านั� นว่า "มี-
คาห์ทาํแก่ข้าพเจ้าอย่างนี� อย่างนี�
เขาจ้างข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงเป็น
ปุโรหิตของเขา"
5 คนเหล่ านั� นก็ พู ดกั บเขาว่ า
"ได้ โปรดทู ลถามพระเจ้ าให้
หน่อยเถิด เพื� อเราจะทราบว่า
ทางที� เราจะออกเดินไปนี� จะสาํ-
เรจ็หรือไม่"
6 ปุ โรหิ ตนั� น จึ งตอบเขาทั� ง
หลายว่า "จงไปเป็นสุขเถิด หน
ทางที� ท่ านไปจะอ ยู่ ต่ อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์"
7ชายทั� งห้าคนก็จากไปถึงเมือง
ลาอิช เห็นประชาชนที� อยู่ที�
เมืองนั�น เห็นชาวเมืองอยู่อย่าง

ผู้วินิจฉัย EG, EM

(EQ) ปฐก KN:M; วนฉ EM:EL (EF) ยชว EN:PQ; วนฉ EO:FN (EO) พบญ EQ:M-L
(E) ยชว EL:KQ-KM; วนฉ EG:P; EL:E (F) กดว EO:EG; ยชว F:E (K) วนฉ EG:EQ, EF
(N) วนฉ EG:N; EM:EK; E พกษ FF:N (P) E พกษ FF:P (G) ยชว EL:KG; วนฉ EM:G, FG
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ไร้กังวลตามลักษณะคนไซดอน
อย่างสงบ ไม่หวาดระแวงอะไร
และในแผ่นดินนั� น ไม่มี
ผู้ พิพากษาที�จะให้เขาอับอายใน
เรื�องใดๆ เขาอยู่ห่างไกลจากคน
ไซดอน ไม่มีเรื� องเกี� ยวข้องกับ
คนอื�นเลย
8เมื� อคนทั� งห้ากลับมาถึงญาติ
พี� น้องที� โศราห์และเอชทาโอล
ญาติพี�น้องจึงถามเขาว่า "เจ้าจะ
ว่าอะไร"
9เขาตอบว่า "จงลุกขึ� น ให้เรา
ไปรบกับเขาเถิด เพราะเราได้
เห็นแผ่นดินนั�นแล้ว และดูเถิด
เป็นแผ่นดินดีจริงๆ ท่านทั� ง
หลายจะไม่ทาํอะไรเลยหรือ อย่า
ชักช้าที�จะไปกันและเข้ายึดครอง
แผ่นดินนั�น
10 เมื� อท่านทั� งหลายไปแล้วจะ
พบประชาชนที� ไม่หวาดระแวง
อะไร เออแผ่นดินก็กว้างขวาง
พระเจ้าทรงมอบไว้ ในมื อของ
ท่านทั� งหลายแล้ว เป็นสถานที�
ซึ�งไม่ขาดสิ�งใดที�มีในโลก"
11 คนครอบครั วดานหกร้ อย
คนสรรพด้วยเครื�องอาวุธทาํสง-
ครามยกทัพออกจากโศราห์และ
เอชทาโอล
12 เขาทั� งหลายยกขึ� นไปตั� งค่าย
อยู่ ที� คี ริ ยาทเยอาริมในยูดาห์
เพราะเหตุนี� เขาจึงเรียกที�นั� นว่า
มาหะเนห์ดาน จนถึงทุกวันนี�  ดู

เถิด เมืองนี� อยู่ด้านหลังคีริ-
ยาทเยอาริม
13 เขาก็ ผ่ านจากที� นั� นไปยั ง
แดนเทือกเขาเอฟราอิ มมาถึ ง
บ้านของมีคาห์
14 แล้วชายทั� งห้าคนที� ไปสอด
แนมดู เมื องลาอิ ชก็บอกแก่ พี�
น้องของตนว่า "ท่านทราบไหม
ว่าในบ้านเหล่านี� มีรูปเอโฟด รูป
พระ รูปแกะสลัก และรูปหล่อ
ฉะนั� นบัดนี� ขอใคร่ครวญว่าท่าน
ทั�งหลายจะทาํประการใด"
15 เขาทั� งหลายก็แวะเข้ าบ้ าน
ของเลวีหนุ่มคนนั� น คือที� บ้าน
ของมีคาห์ถามดูทุกข์สุขของเขา
16 ฝ่ ายคนดานทั� งหกร้อยคน
ถืออาวุธทาํสงคราม ยืนอยู่ที�ทาง
เข้าประตูรั�ว
17 ชายทั� งห้าคนที� ออกไปสอด
แนมดูบ้านเมืองก็เดินเข้าไปนาํ
เอารูปแกะสลัก รูปเอโฟด รูป
พระ และรูปหล่อไป ฝ่ายปุโร-
หิตก็ยืนอยู่ ที� ทางเข้าประตู รั� ว
กับทหารถืออาวุธทาํสงครามหก
ร้อยคนนั�น
18 เมื� อคนเหล่านี� เข้าไปในบ้าน
ของมีคาห์ นาํเอารูปแกะสลัก
รูปเอโฟด รูปพระ และรูปหล่อ
นั� น ปุโรหิตถามเขาว่า "นั� น
ท่านทาํอะไร"
19 คนเหล่ านั� นจึ งตอบเขาว่ า
"เงียบๆ ไว้เอามือปิดปากเสีย

ผู้วินิจฉัย EM

(M) วนฉ EM:F (L) กดว EO:OQ; ยชว F:FO (EQ) พบญ M:L; ยชว F:FO
(EF) ยชว EN:PQ; วนฉ EO:FN (EO) วนฉ EM:F (EK) วนฉ EG:N; E ซมอ EK:FM
(EP) วนฉ EM:EE (EG) วนฉ EG:K-N (EL) วนฉ EG:EQ; โยบ FE:N; FL:L; มคา G:EP
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มากับเราเถิด มาเป็นบิดาและ
ปุโรหิตของเรา จะเป็นปุโรหิตใน
บ้านของชายคนเดียวดี หรือว่า
จะเป็นปุโรหิตของตระกูลหนึ� ง
และครอบครัวหนึ� งในอิสราเอล
ดี"
20 ใจของปุโรหิตก็ยินดี เขาจึง
เอารูปเอโฟด รูปพระ และรูป
แกะสลัก เดินไปในหมู่ประชา
ชน
21 แล้วเขาก็กลับออกเดินไปให้
เดก็ ทั�งฝูงสัตว์และข้าวของเดิน
ไปข้างหน้า
22 เมื� อไปห่ างจากบ้านมี คาห์
แล้ว คนที� อยู่ ในบ้านใกล้เคียง
กับบ้านของมีคาห์ก็ร่วมติดตาม
ไปทันคนดานเข้า
23 จึงตะโกนเรียกคนดาน เขาก็
หันกลับมาพูดกับมีคาห์ว่า "เป็น
อะไรเล่า เจ้าจึงยกคนมามาก
มายอย่างนี� "
24 เขาตอบว่า "ท่านทั�งหลายนาํ
พระของข้าพเจ้าซึ� งข้าพเจ้าสร้าง
ขึ� นและนาํ ปุ โรหิตออกมาเสี ย
ข้าพเจ้าจะมีอะไรเหลืออยู่ เล่ า
ท่านทั� งหลายยังจะมาถามข้าพ-
เจ้าอีกว่า `เป็นอะไรเล่า'"
25 คนดานจึงตอบเขาว่า "อย่า
ให้ เราได้ ยินเสี ยงของเจ้ าเลย
เกลือกว่าคนขี� โมโหจะเล่นงาน
เจ้าเข้า เจ้าและครอบครัวของ
เจ้ากจ็ะเสียชีวิตเปล่าๆ"

26 ฝ่ ายคนดานก็ เดิ นต่ อไป
เมื� อมีคาห์เห็นว่าเขาเหล่านั� นมี
กาํลังมากกว่า จึงหันกลับเดิน
ทางไปบ้านของตน
27 คนดานนาํ เอาสิ� งที� มี คาห์
สร้างขึ� น และนาํปุโรหิตซึ� งเป็น
ของเขามาด้วย ก็เดินทางมาถึง
ลาอิช มาถึงประชาชนที�อยู่อย่าง
สงบและไม่หวาดระแวงอะไร จึง
ประหารคนเหล่านั�นด้วยคมดาบ
และเอาไฟเผาเมืองเสีย
28 ไม่มีผู้ใดมาช่วยเหลือเพราะ
เขาอยู่ไกลจากเมืองไซดอน และ
ไม่ได้ทาํการเกี� ยวข้องกับคนอื�น
อยู่ในหุบเขาซึ� งอยู่ใกล้กับเมือง
เบธเรโหบ คนเหล่านั� นก็สร้าง
เมืองขึ� น และอาศัยอยู่ที�นั�น
29 เขาตั� งชื� อเมืองนั� นว่า ดาน
ตามชื� อดานบรรพบุรุษของเขา
ผู้ซึ� งเกิดกับอิสราเอล แต่ตอน
แรกเมืองนั�นชื�อว่า ลาอิช
คนตระกูลดานไหวรู้ปเคารพ

30 คนดานก็ตั� งรูปแกะสลักไว้
ส่วนโยนาธานบุตรชายเกอร์โชน
บุตรชายของมนัสเสห์ ทั� งท่าน
และบรรดาบุ ตรชายของเขาก็
เป็นปุโรหิตให้แก่คนตระกูลดาน
จนถึงสมัยที� แผ่นดินตกไปเป็น
เชลย
31 เขาได้ตั� งรูปแกะสลักซึ� งมี-
คาห์ได้ทาํไว้นั� นขึ� นนานตลอด
เวลาที�พระนิเวศของพระเจ้าอยู่

ผู้วินิจฉัย EM

(FO) F พกษ P:FM (FK) ปฐก OE:OQ (FG) ยชว EL:KG; วนฉ EM:G (FM) กดว EO:FE
(FL) ปฐก EK:EK; ยชว EL:KG; วนฉ FQ:E (OQ) วนฉ EO:E; E ซมอ K:F-O, EQ-EE
(OE) พบญ EF:E-OF; ยชว EM:E, M; วนฉ EL:EM; FE:EF
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ที�ชีโลห์
ภรรยานอ้ยของ

คนเลวีคนหนึ'งถูกฆ่า

19
อยู่มาในสมัยนั� น เมื� อ
ไม่มี กษัตริ ย์ในอิ สรา-

เอล มีคนเลวีคนหนึ�งอาศัยอยู่ที�
แดนเทือกเขาเอฟราอิม แถบที�
ไกลออกไปโน้น เขาได้หญิงคน
หนึ� งจากเบธเลเฮมในยูดาห์มา
เป็นภรรยาน้อย
2 ภรรยาน้ อยนั� นเล่ นชู้ จึ งทิ� ง
สามีเสียกลับไปอยู่บ้านบิดาของ
นางที� เบธเลเฮมในยูดาห์ อยู่ที�
นั�นสักสี� เดือน
3สามีของนางก็ลุกขึ� นไปตาม
นาง เพื� อไปพูดกับนางด้วยจิต
เมตตาและจะพานางกลับ เขา
พาคนใช้คนหนึ� งและลาคู่ หนึ� ง
ไปด้วย นางพาเขาเข้าในบ้าน
บิดาของนาง เมื� อบิดาของผู้
หญิงเห็นเข้าก็มีความยินดีต้อน
รับเขา
4 พ่อตาของเขาคือบิดาของผู้
หญิงหน่วงเหนี� ยวเขา และเขา
พักอยู่ด้วยสามวัน เขากก็ินและ
ดื�ม และพักนอนอยู่ที�นั�น
5อยู่ มาถึ งวันที� สี� เขาทั� งหลาย
ก็ตื� นขึ� นแต่เช้ามืด และคนนั� น
ลุกขึ� นจะออกเดิน แต่พ่อของผู้
หญิงพูดกับบุตรเขยของเขาว่า
"จงรั บประทานอาหารอี กสั ก
หน่ อยหนึ� งให้ ชื� นใจแล้ วภาย

หลังจึงค่อยออกเดิน"
6 ชายสองคนนั� นก็ นั� งลงรั บ
ประทานและดื�มด้วยกัน และ
บิดาของผู้หญิงก็บอกชายนั�นว่า
"จงค้างอีกสักคืนเถิด กระทาํจิต
ใจให้เบิกบาน"
7 เมื� อชายคนนั� นลุกขึ� นจะออก
เดิน พ่อตาก็ชักชวนไว้ จนเขา
ต้องพักอยู่ที�นั�นอีก
8ในวันที� ห้าเขาก็ตื� นแต่เช้าตรู่
เพื�อจะออกเดินทางไป บิดาของ
หญิงนั� นพูดว่า "ขอให้ชื� นใจ
เถิด" เขาทั� งสองก็อยู่จนเวลา
บ่ายรับประทานอยู่ด้วยกันอีก
9 เมื� อชายคนนั� นและภรรยา
น้อยกับคนใช้ลุกขึ� นจะออกเดิน
พ่อตาของเขาคือบิดาของผู้หญิง
กบ็อกเขาว่า "ดูเถิด นี�กบ่็ายใกล้
คํ�าแล้ว ขอค้างอยู่อีกคืนหนึ� ง
เถิด ดูเถิด จะสิ� นวันอยู่แล้ว พัก
นอนที� นี� เถิดเพื� อใจของเจ้าจะ
เบิกบาน พรุ่งนี� เช้าขอเจ้าตื�นแต่
เช้าเพื� อออกเดินทาง เจ้าจะได้
ไปบ้าน"
10 แต่ชายคนนั�นไม่ยอมค้างอีก
คืนหนึ� ง เขาจึงลุกขึ� นออกเดิน
ทางไปจนถึ งตรงข้ ามกับเมือง
เยบุส คือเยรูซาเลม็ เขามีลาสอง
ตัวที�มีอาน และภรรยาน้อยกไ็ป
ด้วย
11 เมื� อเขามาใกล้เมืองเยบุสก็
บ่ายมากแล้ว คนใช้จึงเรียนนาย

ผู้วินิจฉัย EM, EL

(E) วนฉ EG:P-G; EM:E; FE:FN; นรธ E:E
(O) ปฐก OK:O; NQ:FE (N) ปฐก EM:N; วนฉ EL:M; สดด EQK:EN
(EQ) ยชว EM:FM; E พศด EE:K-N (EE) ยชว EN:M
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ของเขาว่า "มาเถิด ให้เราแวะ
เข้าไปพักในเมืองของคนเยบุส
เถิด ค้างคืนอยู่ในเมืองนี� แหละ"
12 นายของเขาตอบว่า "เราจะ
ไม่แวะเข้าไปในเมืองของคนต่าง
ด้าว ผู้ที�ไม่ใช่คนอิสราเอล เรา
จะผ่านไปถึงเมืองกิเบอาห์"
13 เขาจึงบอกคนใช้ว่า "มาเถิด
ให้เราเข้าไปใกล้ที� เหล่านี� แห่ง
หนึ�ง และค้างอยู่ที�กิเบอาห์หรือ
ที�รามาห์"
14 เขาจึงเดินทางผ่านไป เมื� อ
เขามาใกล้กิ เบอาห์ซึ� งเป็นของ
คนเบนยามินดวงอาทิตย์ก็ตก
แล้ว
15 เขาจึงแวะเข้าไปจะค้างคืนที�
เมืองกิเบอาห์ เขาก็แวะเข้าไป
นั�งอยู่ที�ถนนในเมืองนั�น เพราะ
ไม่มีใครเชิญให้เขาเข้าไปค้างใน
บ้าน
16 ดูเถิด มีชายแก่คนหนึ� งเข้า
มาเมื� อเลิกจากงานนาเป็นเวลา
เย็นแล้ว เขาเป็นชาวแดนเทือก
เขาเอฟราอิ มมาอาศั ยอยู่ ใน
เมืองกิเบอาห์ แต่ชาวเมืองนั� น
เป็นคนเบนยามิน
17 เมื�อเขาเงยหน้าขึ� นเห็นผู้เดิน
ทางคนนั� นนั� งอยู่ที�ถนนในเมือง
ชายแก่คนนั�นก็ถามว่า "ท่านจะ
ไปไหนและมาจากไหน"
18 ชายคนนั� นจึ งตอบเขาว่ า
"เราเดินทางจากเบธเลเฮมในยู-

ดาห์ จะไปที�แดนเทือกเขาเอฟ-
ราอิมแถบที� ไกลออกไปโน้นซึ� ง
ข้าพเจ้ามาจากที�นั�น ข้าพเจ้าไป
เบธเลเฮมในยูดาห์มา และข้าพ-
เจ้าจะกลับไปพระนิเวศพระเย-
โฮวาห์ ไม่มีใครเชิญข้าพเจ้าเข้า
ไปพักในบ้าน
19 ฟางและอาหารที� จะเลี� ยงลา
พวกเรากม็ีพร้อมแล้ว ทั�งอาหาร
และนํ�าองุ่ นที� เลี� ยงตน ทั� งเลี� ยง
หญิงคนนี� และชายหนุ่ มที� อยู่
กับพวกผู้ รับใช้ของท่านก็มีอยู่
แล้ว ไม่ขาดสิ�งใดเลย"
20 ชายแก่คนนั� นจึงพูดว่า "ขอ
ท่านเป็นสุขสบายเถิด ถ้าท่าน
ขาดสิ�งใด ข้าพเจ้าขอเป็นธุระทั�ง
สิ� น ขอแต่อย่านอนที�ถนนนี� เลย"
21 เขาจึงพาชายคนนั�นเข้าไปใน
บ้าน เอาอาหารให้ลา ต่างกล้็าง
เท้าของตน และรับประทานอา-
หารและดื�ม
22 เมื�อเขากาํลังทาํให้จิตใจเบิก
บาน ดูเถิด ชาวเมืองนั�นที�เป็น
คนอันธพาลมาล้อมเรือนไว้ ทุบ
ประตู ร้องบอกชายแก่ผู้เป็นเจ้า
ของบ้านว่า "ส่งชายที� เข้ามาอยู่
ในบ้านของแกมาให้เราสังวาส"
23 ชายผู้เป็นเจ้าของบ้านก็ออก
ไปพูดกับเขาว่า "อย่าเลย พี�น้อง
ของข้าพเจ้า ขออย่ากระทาํการ
ร้ายเช่นนี� เลย เมื� อชายคนนี� มา
อาศัยบ้านของข้าพเจ้าแล้ว ขอ

ผู้วินิจฉัย EL

(EF) ยชว EM:FM (EO) ยชว EM:FN (EN) มธ FN:KO (EP) สดด EQK:FO
(EM) ยชว EM:E; วนฉ EM:OE; FQ:EM; E ซมอ E:O, G (FQ) ปฐก EL:F; KO:FO
(FE) ปฐก EM:K; FK:OF (FF) ปฐก EL:K-N; พบญ EO:EO (FO) ปฐก EL:P-G; OK:G
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อย่ากระทาํสิ�งที�โง่เขลานี� เลย
24 ดูเถิด นี�  มีลูกสาวพรหมจารี
คนหนึ� งและเมี ยน้ อยของเขา
ข้ าพเจ้ าจะพาออกมาให้ ท่ าน
เดี` ยวนี�  จงกระทาํหยามเกียรติ
หรื อทาํ อะไรแก่ พวกเขาตาม
ชอบใจเถิด แต่ขออย่าทาํลามก
กับชายคนนี� เลย"
25 แต่คนเหล่ านั� นไม่ ยอมฟัง
เสียง ชายคนนั� นจึงฉวยภรรยา
น้อยของตนผลักนางออกไปให้
เขา เขากส็มสู่ทาํทารุณตลอดคืน
จนรุ่งเช้า พอรุ่งสางๆ เขาทั� ง
หลายกป็ล่อยนางไป
26 พอแจ้งผู้หญิงนั� นก็กลับมา
ล้มลงที�ประตูบ้านซึ�งนายของตน
พักอยู่ จนสว่างดี
27 รุ่ งเช้านายของนางก็ลุกขึ� น
เมื�อเปิดประตูบ้าน จะออกเดิน
ทาง ดูเถิด ผู้หญิงซึ�งเป็นภรรยา
น้อยของเขาก็นอนอยู่ ที� ประตู
บ้าน มือเหยียดออกไปถึงธรณี
ประตู
28 เขาจึงบอกนางว่า "ลุกขึ� นไป
กันเถิด" แต่ก็ไม่มีคาํตอบ เขา
จึงเอานางขึ� นหลังลา ชายนั� นก็
ลุกขึ� นเดินทางไปบ้านของตน
29 เมื� อถึงบ้านแล้ว ก็เอามีด
ฟันศพภรรยาน้อย ออกเป็น
ท่อนๆพร้อมกับกระดูก สิบสอง
ท่อนด้วยกัน  ส่งไปทั�วเขตแดน
อิสราเอล

30 ทุกคนที� เห็นก็พูดว่า "เรื�อง
อย่างนี� ไม่มีใครเคยเห็นตั� งแต่
สมัยคนอิสราเอล ยกออกจาก
แผ่นดินอียิปต์จนถึงวันนี�  จง
ตรึกตรองปรึกษากันดู แล้วกว่็า
กันไปเถิด"

คนอิสราเอลทั5งหมดสูร้บ
กบัคนตระกูลเบนยามิน

20
คนอิ สราเอลทั� งหมด
ตั� งแต่ดานถึงเบเออร์-

เชบา ทั�งแผ่นดินกิเลอาดกอ็อก
มา ชุมนุมชนนั� นได้ประชุมกัน
เป็นใจเดียวกันต่อพระเยโฮวาห์
ที�เมืองมิสเปห์
2 หั วหน้ าประชาชนทั� งสิ� นคือ
ของตระกูลคนอิสราเอลทั� งหมด
เข้ามาปรากฏตัว ในที�ประชุม
แห่งประชาชนของพระเจ้า มี
ทหารราบถือดาบสี�แสนคน
3(ครั� งนั� นคนเบนยามินได้ ยิน
ว่าคนอิสราเอลได้ขึ� นไปยังมิส-
เปห์) ประชาชนอิสราเอลกล่าว
ว่า "ขอบอกเรามาว่า เรื� องชั� ว
ร้ายนี� เกิดขึ� นมาอย่างไรกัน"
4คนเลวีซึ� งเป็นสามีของหญิงผู้
ที�ถูกฆ่านั�นกล่าวตอบว่า "ข้าพ-
เจ้าและภรรยาน้อยของข้าพเจ้า
มาถึงเมืองกิ เบอาห์ซึ� งเป็นของ
คนเบนยามิน เพื� อจะค้างคืนที�
นั�น
5 เวลากลางคืนผู้ ชายในเมื อง
กิ เบอาห์ ก็ลุ กขึ� นล้ อมบ้ านที�

ผู้วินิจฉัย EL, FQ

(FK) ปฐก EL:M; OK:F; พบญ FE:EK (FN) ปฐก K:E (FM) วนฉ FQ:N
(FL) วนฉ FQ:P; E ซมอ EE:G (OQ) วนฉ FQ:P; สภษ EO:EQ (E) ยชว EL:F; FF:EF
(F) วนฉ M:EQ (K) วนฉ EL:EN (N) วนฉ EL:FF
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ข้าพเจ้าพักอยู่ เขาหมายจะฆ่า
ข้าพเจ้าเสีย เขาข่มขืนภรรยา
น้อยของข้าพเจ้าจนตาย
6 ข้าพเจ้าจึงนาํศพภรรยาน้อย
ของข้ าพเจ้ ามาฟั นออกเป็ น
ท่อนๆ ส่งไปทั�วประเทศที� เป็น
มรดกของอิสราเอล เพราะ
พวกเขาได้กระทาํการลามกและ
ความโง่เขลาในอิสราเอล
7ดูเถิด ท่านผู้เป็นคนอิสราเอล
ทั� งหลาย จงให้คาํปรึกษาและ
ความเห็น ณ ที�นี� เถิด"
8ประชาชนทุกคนก็ลุกขึ� นกล่าว
เป็นใจเดียวกันว่า "พวกเราจะ
ไม่กลับไปเต็นท์ของเรา เราจะ
ไม่กลับไปเรือนของเรา
9แต่บัดนี� เราจะกระทาํกับกิเบ-
อาห์ดังนี�  เราจะจับสลากยกขึ� น
ไปสู้ รบกับเขา
10 เราจะเลือกคนอิสราเอลทุก
ตระกูลคัดเอาร้อยละสิบคน พัน
ละร้อย หมื� นละพัน ให้ไปหา
เสบี ยงอาหารมาให้ ประชาชน
เพื� อเขาทั� งหลายจะตอบสนอง
บรรดาความโง่ เขลาซึ� งพวก
กิเบอาห์กระทาํขึ� นในอิสราเอล
เมื� อเขาทั� งหลายมาถึงเมืองกิ-
เบอาห์ของคนเบนยามิน"
11 คนอิสราเอลทั� งปวงก็ร่วมยก
ไปสู้ เมืองนั� นเป็นพรรคพวกใจ
เดียวกัน
12 ตระกูลคนอิสราเอลก็ส่งคน

ไปทั� วตระกูลคนเบนยามินบอก
ว่า "ทาํไมการชั� วช้านี� จึงเกิดขึ� น
มาได้ในหมู่พวกท่าน
13 เหตุฉะนั� นบัดนี� จงมอบชาย
คนอันธพาลในเมืองกิเบอาห์มา
ให้เราประหารชีวิตเสียจะได้กาํ-
จัดความชั� วเสียจากคนอิสรา-
เอล" แต่คนเบนยามินไม่ยอม
ฟังเสียงคนอิสราเอลพี� น้องของ
ตน
14 คนเบนยามินก็ออกมาจาก
บรรดาหัวเมืองเข้าไปสู่ กิเบอาห์
พร้อมกันเพื� อยกออกไปกระทาํ
สงครามกับคนอิสราเอล
15 คราวนั� นคนเบนยามิ นรวม
จาํนวนทหารถื อดาบออกจาก
บรรดาหัวเมืองได้สองหมื� นหก
พันคน นอกจากชาวเมืองกิเบ-
อาห์ ซึ�งนับทหารที�คัดเลือกแล้ว
ได้เจด็ร้อยคน
16 ในจาํนวนทั� งหมดนี� มีคนที�
คัดเลื อกแล้วเจ็ดร้อยคนถนัด
มื อซ้ ายทุ กคนเอาสลิ งเหวี� ยง
ก้อนหินให้ถูกเส้นผมได้ไม่ผิด
เลย
17 จาํ นวนคนอิ สราเอลที� ถื อ
ดาบ ไม่นับคนเบนยามิน ได้สี�
แสนคน เหล่านี� เป็นทหารทุกคน
18 คนอิ สราเอลก็ลุกขึ� นไปยัง
พระนิเวศของพระเจ้า และทูล
ถามพระเจ้าว่า "ผู้ใดในพวกข้า
พระองค์ที� จะขึ� นไปสู้ รบกับคน

ผู้วินิจฉัย FQ

(P) ยชว G:EN (G) วนฉ EL:OQ (L) วนฉ E:O (EF) พบญ EO:EK; ยชว FF:EO, EP
(EO) พบญ EO:EO; EG:EF; วนฉ EL:FF; E คร N:EO (EN) กดว E:OP-OG; F:FO; FP:KE
(EP) วนฉ O:EN; E พศด EF:F (EM) กดว FG:FE; วนฉ E:E-F; FQ:FO, FP
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เบนยามินก่อน" พระเยโฮวาห์
ตรัสว่า "ให้ยูดาห์ขึ� นไปก่อน"
19 รุ่ งเช้าคนอิสราเอลก็ลุกขึ� น
ตั� งค่ายต่อสู้ เมืองกิเบอาห์
20 คนอิสราเอลออกไปสู้ รบกับ
คนเบนยามิน และคนอิสราเอล
ได้ วางพลเรี ยงรายต่ อสู้ เขาที�
เมืองกิเบอาห์
21 ในวันนั� นคนเบนยามินออก
มาจากเมืองกิเบอาห์ ฆ่าฟันคน
อิสราเอล ล้มตายสองหมื�นสอง
พันคน
22 แต่ประชาชนคือผู้ ชายชาว
อิสราเอลยังหนุนใจกันและวาง
พลเรียงรายอีกครั� งในที� ซึ� งเขา
วางพลในวันแรก
23 (และคนอิ สราเอลก็ ขึ� นไป
ร้องไห้ครํ�าครวญต่อพระพักตร์
พระเยโฮวาห์จนถึงเวลาเยน็ เขา
ทั� งหลายทูลถามพระเยโฮวาห์ว่า
"สมควรที� ข้ าพระองค์ จะเข้ า
ประชิดรบกับคนเบนยามินพี�
น้องของข้าพระองค์อีกหรือไม่"
พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "ไปสู้ เขา
เถิด")
24 คนอิสราเอลจึงยกเข้าประ-
ชิดคนเบนยามินในวันที�สอง
25 และในวันที� สองนั� นเบนยา-
มินกย็กออกไปจากกิเบอาห์ ฆ่า
ฟันคนอิสราเอลล้มตายอีกหนึ� ง
หมื� นแปดพันคน ทุกคนเป็น
ทหารถือดาบ

26 แล้วบรรดาคนอิสราเอลคือ
กองทัพทั� งหมดได้ขึ� นไปที� พระ
นิ เวศของพระเจ้ าและร้ องไห้
ครํ�าครวญ เขานั�งเฝ้าพระเยโฮ-
วาห์ ณ ที�นั�น และอดอาหารจน
เวลาเย็น ถวายเครื� องเผาบูชา
และสันติบูชาต่อพระพักตร์พระ
เยโฮวาห์
27 คนอิสราเอลจึงทูลถามพระ
เยโฮวาห์ (เพราะในสมัยนั�น หีบ
พันธสัญญาของพระเจ้าอยู่ที�นั�น
28 และฟีเนหัสบุตรชายเอเล-
อาซาร์ ผู้เป็นบุตรชายอาโรน ก็
ปรนนิบัติอยู่หน้าหีบนั�นในสมัย
นั�น) เขาทูลถามว่า "สมควรที�
ข้าพระองค์จะยังยกไปสู้ รบกับ
เบนยามินพี� น้องของข้าพระองค์
อีกครั� งหนึ� ง หรือควรจะหยุด
เสีย" และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า
"จงยกขึ� นไปเถิด เพราะว่าพรุ่งนี�
เราจะมอบเขาไว้ในมือของเจ้า"
29 ดังนั�น อิสราเอลจึงซุ่มคนไว้
รอบเมืองกิเบอาห์
30 และประชาชนอิสราเอลก็ขึ� น
ไปสู้ รบกับคนเบนยามินในวันที�
สาม และวางพลเรียงรายต่อสู้
เมืองกิเบอาห์อย่างคราวก่อน
31 คนเบนยามินก็ยกออกมาสู้
รบกับประชาชน ถูกลวงให้ห่าง
ออกไปจากตัวเมือง เขากเ็ริ�มฆ่า
ฟันประชาชนอย่างคราวก่อนคือ
ตามถนนซึ� งสายหนึ� งไปยังพระ

ผู้วินิจฉัย FQ

(FE) ปฐก KL:FG (FO) วนฉ FQ:FP-FG (FN) วนฉ FQ:FE (FP) วนฉ FQ:EM; FE:F
(FG) ยชว EM:E; E ซมอ E:O; O:O; K:O-K (FM) กดว FN:G, EO; พบญ EQ:M; EM:N
(FL) ยชว M:K (OE) วนฉ FE:EL
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นิเวศของพระเจ้า อีกสายหนึ� ง
ไปกิเบอาห์ และที�กลางทุ่งแจ้ง
อิสราเอลล้มตายประมาณสาม
สิบคน
32 คนเบนยามิ นกล่ าวกั นว่ า
"เขาแพ้เราอย่างคราวก่อน" แต่
คนอิสราเอลว่า "ให้เราถอย นาํ
เขาออกห่างจากเมืองไปถึงถนน
หลวง"
33 คนอิ สราเอลทั� งหมดก็ลุ ก
ออกจากที� ของตนเรียงรายเข้า
ไปที�บาอัลทามาร์ ส่วนคนอิส-
ราเอลที� คอยซุ่ มอยู่ก็ออกจากที�
ของตนคือออกจากทุ่งหญ้าแห่ง
เมืองกิเบอาห์
34 จากบรรดาคนอิ สราเอลมี
ทหารที� คัดเลือกแล้วหนึ� งหมื� น
คนรุกเข้าเมืองกิเบอาห์ การสง-
ครามกาํลังทรหด คนเบนยามิน
ไม่ทราบว่าเหตุร้ายกาํลังมาใกล้
ตนแล้ว
35 พระเยโฮวาห์ ทรงให้ คน
เบนยามินพ่ายแพ้คนอิสราเอล
ในวันนั�นคนอิสราเอลทาํลายคน
เบนยามินเสียสองหมื� นห้ าพัน
หนึ� งร้อยคน ทุกคนเหล่านี� เป็น
ทหารถือดาบ
36 ดังนั� น คนเบนยามินจึงเห็น
ว่าเขาแพ้แล้ว คนอิสราเอลทาํ
เป็นล่าถอยต่อเบนยามิน เพราะ
เขาวางใจคนที� เขาให้ซุ่ มอยู่รอบ
เมืองกิเบอาห์

37 คนที�ซุ่ มอยู่ก็รีบรุกเข้าไปใน
เมืองกิเบอาห์ ทหารที�ซุ่มอยู่นั�น
ก็ รุ กออกมาประหารเมื องทั� ง
หมดนั�นเสียด้วยคมดาบ
38 คนอิ สราเอลและคนที� ซุ่ ม
ซ่อนอยู่นัดให้อาณัติสัญญาณว่า
ถ้าเห็นควันกลุ่มใหญ่พลุ่ งขึ� นมา
จากในเมือง
39 ก็ให้ คนอิ สราเอลหั นกลั บ
เข้ามารบ ฝ่ายเบนยามินได้เริ�ม
ฆ่าคนอิสราเอลได้สักสามสิบคน
กพู็ดว่า "เขาต้องล้มตายต่อหน้า
เราอย่างคราวก่อนแน่แล้ว"
40 แต่อาณัติสัญญาณเป็นควัน
ไฟลุ กพลุ่ งขึ� นมาจากในเมื อง
คนเบนยามินก็เหลียวหลังมาดู
ดูเถิด ทั� งเมืองก็มีควันพลุ่ งขึ� น
ถึงท้องฟ้า
41 คนอิสราเอลก็หันกลับ คน
เบนยามินก็ท้อแท้ เพราะเขา
เห็นว่าเหตุร้ายมาใกล้เขาแล้ว
42 เขาจึงหันหลังให้คนอิสรา-
เอลหนีเข้าไปทางถิ� นทุรกันดาร
แต่สงครามติดตามเขาไปอย่าง
หนัก คนที� ออกมาจากเมืองก็
ทาํลายเขาที�อยู่ท่ามกลาง
43 เขาทั� งหลายล้อมคนเบนยา-
มิน และขับไล่เขาไปและชนะเขา
อย่างง่าย จนไปถึงที� ตรงข้าม
เมืองกิเบอาห์ ทางดวงอาทิตย์
ขึ� น
44 คนเบนยามิ นล้ มตายหนึ� ง

ผู้วินิจฉัย FQ

(OK) ยชว M:EK; โยบ FE:EO; อสย KG:EE
(OP) ยชว M:EN (OG) ยชว M:EL
(OM) ยชว M:FQ (KQ) ยชว M:FQ
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หมื� นแปดพันคน ทุกคนเป็น
ทแกล้วทหาร
45 เขาก็ หั นกลั บหนี เข้ าไปใน
ถิ�นทุรกันดารถึงศิลาริมโมน คน
อิ สราเอลฆ่ าเขาตายตามถนน
หลวงห้าพันคน และติดตาม
อย่างกระชั�นชิดไปถึงกิโดม และ
ฆ่าเขาตายสองพันคน
46 คนเบนยามินที� ล้มตายในวัน
นั�น เป็นทหารถือดาบสองหมื�น
ห้าพันคน ทุกคนเป็นทแกล้ว
ทหาร
47 แต่ มี ทหารหกร้ อยคนหั น
กลับหนีเข้าไปในถิ� นทุรกันดาร
ถึงศิลาริมโมน และไปอาศัยอยู่
ที�ศิลาริมโมนสี� เดือน
48 คนอิสราเอลก็หันกลับไปสู้
คนเบนยามินอีก และได้ประ-
หารเขาเสียด้วยคมดาบ ทั� งชาว
เมืองและฝูงสัตว์และบรรดาสิ� ง
ที� เขาเห็น ยิ� งกว่านั� นบรรดา
เมื องที� เขาพบเขาก็ เอาไฟเผา
เสียทั�งหมด

คนอิสราเอล
หาภรรยาสําหรบั

คนเบนยามินที'เหลือ

21
ฝ่ ายคนอิ สร า เอล ไ ด้
ปฏิญาณไว้ที� มิสเปห์ ว่า

"พวกเราไม่มีใครสักคนเดียวที�
จะให้ บุตรสาวของตนแต่งงาน
กับคนเบนยามิน"
2และประชาชนก็มาที�พระนิเวศ

ของพระเจ้า นั� งอยู่ ต่อพระ
พักตร์พระเจ้าจนเวลาเย็น เขา
ทั�งหลายกร้็องไห้ครํ�าครวญหนัก
หนา
3เขากล่าวว่า "โอ พระเยโฮวาห์
พระเจ้าแห่งอิสราเอล ทาํไมเหตุ
การณ์อย่างนี� จึงเกิดขึ� นในอิส-
ราเอล ซึ� งวันนี� จะมีคนอิสรา-
เอลขาดไปตระกูลหนึ�ง"
4อยู่มารุ่งขึ� นประชาชนก็ลุกขึ� น
แต่เช้าตรู่ และสร้างแท่นบูชา
แท่นหนึ� ง ถวายเครื�องเผาบูชา
และเครื�องสันติบูชา
5และคนอิสราเอลกล่าวว่า "คน
ใดในบรรดาตระกูลของอิสรา-
เอลที�มิได้ขึ� นมาประชุมต่อพระ
เยโฮวาห์" เพราะเขาได้ปฏิญาณ
ไว้แข็งแรงถึงผู้ที�มิได้มาประชุม
ต่อพระเยโฮวาห์ที�มิสเปห์ว่า "ผู้
นั� นจะต้องถูกโทษถึ งตายเป็น
แน่"
6และประชาชนอิสราเอลก็เสีย
ใจกั บเบนยามิ นน้ องของตน
กล่าวว่า "วันนี� ตระกูลหนึ� งถูก
ตัดขาดจากอิสราเอลเสียแล้ว
7 เราจะทาํอย่างไรเรื� องหาภรร-
ยาให้คนที�ยังเหลืออยู่ ฝ่ายเราก็
ได้ปฏิญาณในพระนามพระเย-
โฮวาห์แล้วว่า เราจะไม่ยอมยก
บุตรสาวของเราให้ เป็นภรรยา
ของเขา"
8 เขาทั� งหลายถามขึ� นว่า "มี

ผู้วินิจฉัย FQ, FE

(KN) ยชว EN:OF; E พศด P:GG; ศคย EK:EQ
(KG) วนฉ FE:EO (E) วนฉ FQ:E (F) วนฉ FQ:EM, FP
(K) พบญ EF:N; F ซมอ FK:FN (N) วนฉ N:FO (M) E ซมอ EE:E; OE:EE
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ตระกูลใดในอิสราเอลที�มิได้ขึ� น
มาเฝ้าพระเยโฮวาห์ที� มิสเปห์"
ดูเถิด ไม่มีคนใดจากยาเบชกิ-
เลอาดมาประชุมที� ค่ ายเลยสัก
คนเดียว
9 เพราะว่ าเมื� อเขานั บจาํนวน
ประชาชนอยู่นั�น ดูเถิด ไม่มีชาว
เมืองยาเบชกิเลอาดอยู่ที�นั�นเลย
10 ดังนั� นชุมนุมชนจึงส่งทหาร
ผู้ กล้าหาญที� สุดหนึ� งหมื� นสอง
พันคนแล้วบัญชาเขาว่า "จงไป
ฆ่าชาวยาเบชกิ เลอาดเสียด้วย
คมดาบ ทั� งผู้หญิงและพวก
เดก็ๆ
11 เจ้าทั�งหลายจงกระทาํอย่างนี�
คื อผู้ ชายและผู้ หญิ งทุ กคนที�
ได้หลับนอนกับผู้ชายแล้วจึงฆ่า
เสียให้หมด"
12 ในหมู่ชาวยาเบชกิเลอาดนั�น
เขาพบหญิงพรหมจารีสี� ร้อยคน
ผู้ที� ยังไม่ เคยร่วมหลับนอนกับ
ชายใดๆเลย เขาจึงพาหญิงเหล่า
นั� นมาที� ค่ายชีโลห์ ซึ� งอยู่ใน
แผ่นดินคานาอัน
13 ชุมนุมชนทั� งหมดก็ส่งข่าวไป
ที�คนเบนยามินซึ� งอยู่ที� ศิลาริม-
โมน ประกาศข่าวสงบสุข
14 คนเบนยามิ นก็กลั บมาใน
คราวนั�น แล้วเขากม็อบผู้หญิงที�
เขาไว้ชีวิตในหมู่ ผู้หญิงแห่งยา-
เบชกิเลอาด แต่กไ็ม่พอแก่กัน
15 ประชาชนก็สงสารเบนยามิน

เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงกระ-
ทาํให้เขาขาดไปตระกูลหนึ� งจาก
ตระกูลอิสราเอล
16 พวกผู้ใหญ่ของชุมนุมชนนั�น
จึงกล่าวว่า "เมื� อพวกผู้หญิงใน
เบนยามิ นถู กทาํลายเสี ยหมด
เช่นนี� แล้ว เราจะทาํอย่างไรเรื�อง
หาภรรยาให้คนที�ยังเหลืออยู่"
17 เขาทั�งหลายกล่าวว่า "ต้องมี
มรดกให้แก่คนเบนยามินที�รอด
ตาย เพื�อว่าคนตระกูลหนึ� งจะมิ
ได้ลบล้างเสียจากอิสราเอล
18 แต่เราจะยกบุตรสาวของเรา
ให้เป็นภรรยาเขากไ็ม่ได้" เพราะ
คนอิ สราเอลได้ปฏิญาณไว้ ว่ า
"ผู้ ใดให้หญิงแก่เบนยามินเป็น
ภรรยา ขอให้ถูกสาปแช่งเถิด"
19 ดังนั� นเขาจึงกล่าวว่า "ดูเถิด
ทุกปีมีเทศกาลถวายพระเยโฮ-
วาห์ที� ชีโลห์ ในสถานที� ซึ� งอยู่
เหนือเบธเอล ทางทิศตะวันออก
ของถนนขึ� นจากเบธเอลถึงเช-
เคม และอยู่ใต้เลโบนาห์"
20 เขาจึงบัญชาสั� งคนเบนยามิน
ว่า "จงไปซุ่มอยู่ในสวนองุ่น
21 คอยเฝ้าดูอยู่ และดูเถิด ถ้า
บุตรสาวชาวชี โลห์ออกมาเต้น
ราํในพิธีเต้นราํ จงออกมาจาก
สวนองุ่ น ฉุดเอาบุตรสาวชาว
ชี โลห์คนละคนไปเป็นภรรยา
ของตน แล้วให้กลับไปแผ่นดิน
เบนยามินเสีย

ผู้วินิจฉัย FE

(EQ) กดว OE:EG; วนฉ N:FO (EE) กดว OE:EG; พบญ FQ:EO
(EF) ยชว EM:E; วนฉ EM:OE (EO) วนฉ FQ:KG (EN) วนฉ FE:P (EM) วนฉ EE:ON; FE:E
(EL) ลนต FO:F; พบญ EF:N; ยชว EM:E (FE) อพย EN:FQ; วนฉ EE:OK; E ซมอ EM:P
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22 ถ้าบิดาหรือพี� น้องของหญิง
เหล่านั� นมาร้องทุกข์ต่อเรา เรา
จะบอกเขาว่า `ขอโปรดยินยอม
เพราะเห็นแก่เราเถิด ในเวลา
สงครามเราไม่ได้ ผู้หญิงให้พอ
แก่ทุกคน ทั� งท่านทั� งหลายเอง
ก็ไม่ได้ให้แก่เขา ถ้ามิฉะนั� น
บัดนี� พวกท่านกจ็ะมีโทษ'"
23 คนเบนยามินก็กระทาํตาม
ต่ างก็ได้ภรรยาไปตามจาํนวน
คือได้หญิงเต้นราํที� เขาไปฉุดมา

เขาก็กลับไปอยู่ ในที� ดินมรดก
ของเขา สร้างเมืองขึ� นใหม่และ
อาศัยอยู่ในนั�น
24 ครั� งนั� นประชาชนอิสราเอลก็
กลับจากที�นั� นไปยังตระกูลและ
ครอบครัวของตน ต่างกย็กกลับ
ไปสู่ดินแดนมรดกของตน
25 ในสมั ยนั� นไม่มีกษัตริ ย์ใน
อิสราเอล ทุกคนทาํตามอะไรก็
ตามที� ถูกต้องในสายตาของตน
เอง

ผู้วินิจฉัย FE

(FO) วนฉ FQ:KM
(FN) พบญ EF:M; วนฉ EG:P; EM:E; EL:E
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