ผู้วหน้ินา ิจ503ฉัย
คนยู ดาห์กบั คนสิเมโอน
ชนะกษัตริ ยอ์ าโดนีเบเซก
และคนคานาอัน
อยู่ มาเมื อโยชู วาสิ นชี พแล้ ว
คนอิ สราเอลทู ลถามพระเยโฮวาห์ ว่ า "ใครในพวกข้ าพระ
องค์ท ังหลายจะขึ นไปก่ อนเพื อสู้
รบกับคนคานาอัน"
2พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า "ยู ดาห์
จะขึ นไป ดู เถิ ด เราได้ มอบ
แผ่ นดินนั นไว้ ในมือเขาแล้ ว"
3ยู ดาห์ จึ งพู ดกั บสิ เมโอนพี ของ
ตนว่ า "จงขึ นไปกั บฉั นในเขต
แดนทีกาํ หนดให้ แก่ ฉัน เพื อเรา
จะได้ ส้ ู รบกั บคนคานาอั น และ
ฉั น จะไปร่ วมรบในเขตแดนที
กําหนดให้ แก่ ท่ านนั นด้ วย" สิ เมโอนก็ไปกับเขา
4แล้ วยู ดาห์ ก ็ข ึ นไป และพระ
เยโฮวาห์ ท รงมอบคนคานาอั น
และคนเปริ ส ซี ไว้ ในมื อของเขา
และเขาก็ประหารคนที เมื องเบเซกหนึ งหมื นคน
5 และเขาทั งหลายพบอาโดนี เบเซกในเมื องเบเซก และสู้ รบ
กั บท่ าน เขาได้ ประหารคนคานาอันและคนเปริสซี
6อาโดนี เบเซกหนี ไป แต่ พวก
เขาตามจั บได้ และได้ ตั ดนิ วหั ว
แม่ มื อ และนิ วหั วแม่ เท้ าของ
ท่านออกเสีย

1

7อาโดนี เบเซกกล่ าวว่ า "มี
กษั ต ริ ย์ เจ็ด สิ บองค์ ที หั วแม่ มื อ
และหั วแม่ เท้ าของเขาถู กตั ด
ออก เก็บเศษอาหารอยู่ ใต้ โต๊ ะ
ของเรา เรากระทําแก่ เขาอย่ างไร
พระเจ้ าก็ทรงกระทําแก่ เราอย่ าง
นั น" เขาทังหลายก็คุมตัวท่านมา
ที กรุ งเยรู ซาเล็ม และท่ านก็ส ิ น
ชี วิตทีนั น
8 และคนยู ดาห์ ได้ เข้ าโจมตี
เมื องเยรู ซาเล็มและยึ ดเมื องได้
จึ ง ฆ่ า ฟั น ชาวเมื อ งเสี ยด้ วยคม
ดาบ และเอาไฟเผาเมืองเสีย
9 ภายหลั ง คนยู ด าห์ ไ ด้ ลงไปสู้
รบกั บคนคานาอั นผู้ ซึ งตั งอยู่ ใน
แดนเทือกเขา ในภาคใต้ และใน
หุ บเขา
10 และยู ด าห์ ไ ด้ ไปสู้ รบกั บคน
คานาอันผู้ อยู่ ในเฮโบรน (เมือง
เฮโบรนนั นแต่ ก่ อนมี ชื อว่ า
คีริยาทอารบา) และเขาทังหลาย
ได้ ประหารเชชั ย อาหิ มาน และ
ทัลมัย
11 เขาทั งหลายยกจากที นั นไป
สู้ รบกับชาวเมืองเดบีร์ เมืองเดบี ร์ น ั นแต่ ก่ อนมี ชื อว่ าคี ริ ยาทเสเฟอร์
12 และคาเลบกล่ าวว่ า "ใครโจม
ตีเมืองคีริ ยาทเสเฟอร์และยึดได้
เราจะยกอั คสาห์ บุตรสาวของเรา
ให้ เป็ นภรรยา"

(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 และโอทนี เอลบุ ตรชายเคนั ส กั บยู ดาห์ เขาจึ งขั บไล่ ชาวแดน
น้ องชายของคาเลบตีเมืองนั นได้ เทือกเขาออกไป แต่ จะขับไล่ ชาว
ท่ านจึ งยกอั ค สาห์ บุ ตรสาวของ เมื อ งที อยู่ ในหุ บ เขานั นไม่ ได้
ตนให้ เป็ นภรรยา
เพราะพวกเหล่ านั นมี รถรบ
14 อยู่ มา เมื อแต่ งงานกั นแล้ ว เหล็ก
นางจึ ง ชวนสามี ใ ห้ ขอที นาต่ อ 20 เมื อ งเฮโบรนนั นเขายกให้
บิ ดา นางก็ลงจากหลั งลา และ คาเลบ ดั งที โมเสสได้ กล่ าวไว้
คาเลบถามนางว่ า "เจ้ าต้ องการ คาเลบจึ งขั บไล่ บุ ตรชายทั งสาม
อะไร"
คนของอานาคออกไปเสีย
15 นางจึ งตอบท่ านว่ า "ขอของ
คนเบนยามินมิได้ขบั ไล่
ขวั ญให้ ลู กสั กอย่ างหนึ งเถิ ด
คนเยบุ สออกจากเยรู ซาเล็ม
เมื อพ่ อให้ ลู กมาอยู่ ในแผ่ นดิ น 21 แต่ ค นเบนยามิ น มิ ได้ ขั บไล่
ภาคใต้ แล้ ว ลู กขอนํา พุ ด้ วย" คนเยบุ ส ผู้ อยู่ ในเยรู ซ าเล็ ม ให้
และคาเลบก็ ย กนํา พุ บนและ ออกไป ดังนั นคนเยบุสจึงอาศัย
นํา พุล่างให้ แก่ นาง
อยู่ กั บคนเบนยามิ น ในเยรู ซา16 คนเคไนต์ พ่ อ ตาของโมเสส เล็มจนถึงทุ กวันนี
ได้ ขึ นไปจากเมื องอิ นทผลั ม 22 อนึ งวงศ์ วานของโยเซฟได้
พร้ อมกับคนยูดาห์ มาถึงถิ นทุ ร- ขึ นไปสู้ รบเมื องเบธเอลด้ วยและ
กั น ดารยู ด าห์ ซึ งอยู่ ในภาคใต้ พระเยโฮวาห์ ทรงสถิ ต กั บพวก
ใกล้ อาราด และเขาก็เข้ าไปตั ง เขา
อยู่ กับชนชาติน ั น
23 วงศ์ วานโยเซฟได้ ใช้ คนไป
17 และยู ดาห์ ก ็ยกไปร่ วมกั บสิ - สอดแนมเมืองเบธเอล (แต่ ก่อน
เมโอนพี ของเขา ประหารคนคา- เมืองนี ชื อ ลูส)
นาอั นซึ งอยู่ ในเมื อ งเศฟั ทและ 24 และผู้ สอดแนมเห็ น ชายคน
ทําลายเมื องนั นเสี ยอย่ างสิ นเชิ ง หนึ งเดิ นออกมาจากเมื องจึ งพู ด
ชื อเมืองนั นจึงเรียกว่ าโฮรมาห์
กั บเขาว่ า "ขอชี ทางเข้ าเมื อง
18 ยูดาห์ ได้ ยึดเมืองกาซาพร้ อม นี ให้ แก่ เรา และเราจะปรานีเจ้ า"
ทั งอาณาเขต และเมื องอั ชเค- 25 ชายคนนั นก็ ช ี ทางเข้ าเมื อ ง
โลนพร้ อมทั งอาณาเขต และ ให้ และเขาประหารเมื องนั น ทํา
เมื องเอโครนพร้ อมทังอาณาเขต ลายเสี ยด้ วยคมดาบ แต่ เขา
ไว้ ด้วย
ปล่ อ ยให้ ชายคนนั นและครอบ
19 และพระเยโฮวาห์ ท รงสถิ ต ครัวทังสิ นของเขารอดไป
(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 เ ข้ าไปในแผ่ น หรื อชาวเมื องอั คลาบ หรื อชาว
ดิ นของคนฮิ ตไทต์ และสร้ าง เมืองอัคซิบ หรือชาวเมืองเฮลเมื องขึ นเมื องหนึ ง เรี ยกชื อว่ า บาห์ หรือชาวเมืองอาฟิ ก หรือ
เมืองลูส ซึ งเป็ นชื ออยู่ จนทุ กวัน ชาวเมืองเรโหบ
นี
32 แต่ คนอาเชอร์ ไ ด้ อาศั ย อยู่
27 มนั สเสห์ มิได้ ขับไล่ ชาวเมื อง ท่ ามกลางคนคานาอั น ชาวแผ่ น
เบธชานและชาวชนบทของเมื อง ดิ นนั น เพราะว่ าเขาทั งหลายมิ
นั นให้ ออกไป หรือชาวเมืองทา- ได้ ขับไล่ ให้ ออกไปเสีย
อานาคกั บชาวชนบทของเมื อ ง 33 นั ฟทาลี มิ ได้ ขั บไล่ ชาวเมื อง
นั น หรื อชาวเมื องโดร์ กั บชาว เบธเชเมช หรื อชาวเมืองเบธาชนบทของเมื องนั น หรื อชาว นาท แต่ อาศัยอยู่ ในหมู่ คนคาเมื องอิ บเลอั มกั บชาวชนบทของ นาอั นชาวแผ่ นดิ นนั น แต่ อย่ าง
เมืองนั น หรือชาวเมืองเมกิดโด ไรก็ดี ชาวเมื องเบธเชเมช และ
กั บชาวชนบทของเมื องนั น แต่ ชาวเมืองเบธานาทก็ถูกเกณฑ์ให้
คนคานาอั น ยั ง ขื น อาศั ยอยู่ ใน ทํางานโยธา
แผ่ นดินนั น
34 คนอาโมไรต์ ได้ ขั บดั นคน
28 อยู่ มาเมื อคนอิ สราเอลมี กาํ - ดานให้ กลั บเข้ าไปในแดนเทือก
ลังเข้ มแข็งขึ นก็บังคับคนคานา- เขา ไม่ ยอมให้ ลงมายังหุ บเขา
อันให้ ทาํ งานโยธา แต่ มิได้ ขับไล่ 35 คนอาโมไรต์ ยั งขื นอาศั ยอยู่
ให้ เขาออกไปเสียอย่ างสิ นเชิ ง
ที ภู เ ขาเฮเรสในเมื องอั ยยาโลน
29 และเอฟราอิ มมิ ได้ ขั บไล่ คน และในเมื องชาอั ลบิ ม แต่ มื อ
คานาอั นผู้ อาศั ยอยู่ ในเมื องเก- ของวงศ์ วานโยเซฟเหนือกว่ ามื อ
เซอร์ให้ ออกไป แต่ คนคานาอัน เขาทังหลาย เขาจึงถู กเกณฑ์ ให้
ยั งอาศั ยอยู่ ในเมื องเกเซอร์ ทํางานโยธา
ท่ามกลางเขา
36 อาณาเขตของคนอาโมไรต์
30 เศบู ลุ น มิ ได้ ขั บไล่ ชาวเมื อง ตั งต้ นแต่ ทางข้ ามเขาอั ครั บบิ ม
คิทโรน หรือชาวเมืองนาหะโลล ตั งแต่ ศิลาเรื อยขึ นไป
แต่ คนคานาอั นได้ อาศั ยอยู่
ชนชาติ ต่างๆในแผ่ นดิน
ท่ามกลางเขาและถู กเกณฑ์ให้ ทาํ
คานาอันที'ไม่ เชื' อว่ ามีพระเจ้า
งานโยธา
เป็ นบ่ วงแร้วต่ อคนอิ สราเอล
31 อาเชอร์ มิ ได้ ขั บไล่ ชาวเมื อง
ฝ่ ายทู ตสวรรค์องค์ หนึ งของ
อั คโค หรื อชาวเมื องไซดอน
พระเยโฮวาห์ ไ ด้ ขึ นไปจาก

2

(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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กิ ลกาลถึ งโบคิ ม และกล่ าวว่ า ผู้ ซึ งได้ เห็ น ปวงมหกิ จ ซึ งพระ
"เราได้ ให้ เจ้ าทั งหลายขึ นไปจาก เยโฮวาห์ ได้ ทรงกระทําเพื ออิ สอี ยิ ปต์ และได้ นาํ เจ้ าเข้ ามาใน ราเอล
แผ่ นดิ น ซึ งเราปฏิ ญ าณไว้ แก่ 8โยชู วาบุ ตรชายนู นผู้ รั บใช้ ของ
บรรพบุรุษของเจ้ า และเรากล่ าว พระเยโฮวาห์ ส ิ นชี วิตเมื ออายุได้
ว่ า `เราจะไม่ หั กพั นธสั ญญาที หนึ งร้ อยสิบปี
เราได้ มีไว้ กับเจ้ าเลย
9 และเขาทั งหลายก็ ฝั ง ท่ า นไว้
2และเจ้ าทั งหลายอย่ าทํา พั นธ- ในที ดิ น มรดกของท่ า นที เมื อ ง
สัญญากับชาวแผ่ นดินนี เจ้ าต้ อง ทิมนาทเฮเรส ในแดนเทือกเขา
ทําลายแท่นบูชาของเขาเสีย' แต่ แห่ งเอฟราอิ ม ทิ ศเหนื อของ
เจ้ ามิได้ เชื อฟั งเสียงของเรา เจ้ า ยอดเขากาอัช
ทําอะไรเช่ นนี เล่ า
10 และยุ ค รุ่ นนั นทั งสิ นก็ ถู ก
3ฉะนั นเรากล่ าวด้ วยว่ า `เราจะ รวบไปอยู่ กั บบรรพบุ รุ ษของ
ไม่ ขั บไล่ เขาเหล่ านั นออกไปให้ เขา อี กยุคหนึ งก็เกิดขึ นตามมา
พ้ นหน้ าเจ้ า แต่ เขาจะเป็ นเช่ น เขาไม่ ร้ ู จั ก พระเยโฮวาห์ ห รื อ รู้
หนามอยู่ ที สี ข้ างของเจ้ า และ พระราชกิ จ ซึ งพระองค์ ไ ด้ ทรง
พระของเขาจะเป็ นบ่ วงดักเจ้ า'"
กระทําเพื ออิสราเอล
4อยู่ ม าเมื อทู ตสวรรค์ ของพระ 11 คนอิ ส ราเอลก็ ก ระทํา ชั วใน
เยโฮวาห์ กล่ าวคํา เหล่ านี แก่ สายพระเนตรของพระเยโฮวาห์
บรรดาคนอิ สราเอลแล้ วประชา และปรนนิบัติพระบาอัล
ชนก็ส่งเสียงร้ องไห้
12 เขาได้ ละทิ งพระเยโฮวาห์
5 และเขาเรี ยกที ตํา บลนั นว่ า พระเจ้ าแห่ ง บรรพบุ รุ ษของเขา
โบคิ ม และเขาทังหลายได้ ถวาย ผู้ ทรงนําเขาออกมาจากแผ่ นดิ น
สัตวบูชาแด่ พระเยโฮวาห์ ทีนั น
อียิปต์ และเขาทั งหลายติ ดตาม
6เมื อโยชู วาปล่ อยประชาชนไป พระอื นซึ งเป็ นพระของชนชาติ
แล้ วคนอิ สราเอลต่ างก็เข้ าไปอยู่ ทั งหลายที อยู่ ล้ อมรอบเขา
ในมรดกที ดิ น ของตนเพื อยึ ด กราบไหว้ พระเหล่ านั น กระทํา
ครอง
ให้ พระเยโฮวาห์ ทรงพระพิโรธ
7ประชาชนทั ง หลายได้ ปรนนิ - 13 เขาทั งหลายละทิ งพระเยโฮบั ติ พระเยโฮวาห์ ตลอดสมั ยของ วาห์ ไปปรนนิบัติพระบาอัล และ
โยชู วา และตลอดสมั ยของพวก พวกพระอัชทาโรท
ผู้ ใหญ่ ผ้ ู มี อายุ ยืนนานกว่ าโยชู วา 14 ดั งนั นพระพิโรธของพระเย(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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หน้ า 507
ผู้ วินิจฉัย F
โฮวาห์ จึ ง พลุ่ งขึ นต่ อ อิ ส ราเอล สถิ ต กั บ ผู้ วิ นิ จ ฉั ยนั นเมื อนั น
พระองค์ จึงทรงมอบเขาไว้ ในมื อ และพระองค์ ทรงช่ วยเขาทั ง
พวกปล้ นผู้ ปล้ นเขา และทรง หลายให้ พ้ นจากเงื อมมื อ ของ
ขายเขาไว้ ในมื อของบรรดาศั ตรู ศั ตรูตลอดชี วิตของผู้ วินิ จฉั ยนั น
ทีอยู่ รอบเขาทังหลาย ดังนั นเขา เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงกลั บ
ทังหลายจึงต่ อต้ านพวกศัตรูของ พระทัยสงสารเขาทังหลาย เมื อ
เขาทังหลายต่ อไปไม่ ได้
ทรงฟั ง เสี ยงครํา ครวญของเขา
15 เขาทั งหลายออกไปรบเมื อ เนื องด้ วยผู้ ข่มเหงและบีบบังคับ
ไร พระหั ตถ์ของพระเยโฮวาห์ ก ็ 19 แต่ อ ยู่ มาเมื อผู้ วิ นิ จ ฉั ยนั น
ต่ อต้ านเขา กระทํา ให้ เขาพ่ าย สิ นชี วิต เขาทั งหลายก็หั นกลั บ
แพ้ ดังทีพระเยโฮวาห์ ได้ ตรัสไว้ ประพฤติ ชั วร้ ายเสี ยยิ งกว่ าบิ ดา
แล้ ว และดั งทีพระเยโฮวาห์ ทรง ของเขา หลงไปติ ดตามปรนนิ ปฏิ ญาณไว้ กั บเขา และเขาทั ง บั ติและกราบไหว้ พระอื น เขามิ
หลายก็มีความทุ กข์ยิ งนัก
ได้ เคยงดเว้ นการกระทําของเขา
พระเจ้าทรงให้เกิดผู ว้ ินิจฉัย
หรือหายจากทางดื อดึงของเขา
ชนชาติ ต่างๆที'ไม่ เชื' อว่ า
เพื'อติ เตี ยนและ
มีพระเจ้าได้ทดสอบ
ช่ วยคนอิ สราเอลให้รอด
16 อย่ างไรก็ ตามพระเยโฮวาห์ ความสัตย์ซื'อของคนอิ สราเอล
ทรงให้ เกิ ดผู้ วิ นิ จฉั ย ผู้ ช่ วยเขา 20 ดั งนั นพระพิโรธของพระเยทั งหลายให้ พ้ นมื อของผู้ ที ปล้ น โฮวาห์ จึ ง พลุ่ งขึ นต่ อ อิ ส ราเอล
เขา
และพระองค์ตรัสว่ า "เพราะประ
17 แต่ เขาทั งหลายก็ ยั งไม่ เ ชื อ ชาชนนี ได้ ละเมิ ดต่ อพั นธสัญญา
ฟั งผู้ วิ นิ จ ฉั ยทั งหลายของเขา ซึ งเราได้ บัญชาไว้ กั บบรรพบุ รุ ษ
เพราะเขาทั งหลายเล่ นชู้ กั บพระ ของเขา และไม่ ยอมฟั งเสียงของ
อื น และกราบไหว้ พระอื น ไม่ เรา
ช้ าเขาก็ หั นไปเสี ย จากทางซึ ง 21 ดั งนั นตั งแต่ น ี ต่ อ ไปเราจะ
บรรพบุ รุ ษของเขาได้ ดาํ เนิ น ผู้ ไม่ ขับไล่ ประชาชาติ ใดในบรรดา
ได้ เชื อฟั งพระบั ญญั ติ ของพระ ประชาชาติ ซึ งโยชู วาทิ งไว้ เมื อ
เยโฮวาห์ แต่ เขาทั งหลายมิ ได้ เขาสิ นชี วิตนั นให้ พ้นหน้ า
กระทําตาม
22 เพื อเราจะใช้ ประชาชาติ
18 พระเยโฮวาห์ ทรงตั งผู้ วิ นิ จ- เหล่ านั นทั งสิ นทดสอบอิสราเอล
ฉัยขึ นเมื อไร พระเยโฮวาห์ กท็ รง ว่ า เขาจะรั กษาพระมรรคาของ
(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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ผู้ วินิจฉัย F, O
หน้ า 508
พระเยโฮวาห์ และดํา เนิ นตาม ฮิตไทต์ คนอาโมไรต์ คนเปริสซี
อย่ างบรรพบุรุษของเขาหรือไม่ "
คนฮีไวต์ และคนเยบุส
23 ดั งนั น พระเยโฮวาห์ ทรง 6 เขาไปสู่ ขอบุ ต รสาวชนเหล่ า
ปล่ อยประชาชาติเหล่ านั นไว้ ไม่ นั นมาเป็ นภรรยา และยกบุ ตร
ทรงขั บไล่ ให้ ออกไปเสี ยโดยเร็ว สาวของตนให้ แก่ บุ ต รชายของ
และพระองค์ มิ ไ ด้ ทรงมอบเขา คนเหล่ านั น และได้ ปรนนิ บั ติ
ทังหลายไว้ ในมือของโยชู วา
พระของเขาเหล่ านั น
ต่ อไปนี เป็ นประชาชาติ ที 7 คนอิ ส ราเอลได้ กระทํา ชั วใน
พระเยโฮวาห์ ทรงให้ เหลื อไว้ สายพระเนตรของพระเยโฮวาห์
เพื อใช้ ทดสอบบรรดาคนอิ สรา- ลื มพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของตน
เอล คือคนอิสราเอลคนใดซึ งยัง เสีย ไปปรนนิบัติพระบาอัลและ
ไม่ เคยประสบสงครามทั งหลาย เสารูปเคารพ
ในคานาอัน
8เพราะฉะนั น พระพิ โรธของ
2 แต่ เพี ยงทรงให้ เชื อสายคน พระเยโฮวาห์ ก ็พลุ่ ง ขึ นต่ ออิ สอิสราเอลเข้ าใจเรื องการสงคราม ราเอล และพระองค์ทรงขายเขา
เพื ออย่ างน้ อยพระองค์ จ ะได้ ไว้ ใ นมื อคู ชั นริ ชาธาอิ มกษั ต ริ ย์
ทรงสอนแก่ ผ้ ู ที ยั ง ไม่ ท ราบมา เมืองเมโสโปเตเมีย และคนอิสก่ อน
ราเอลได้ ปฏิ บั ติ คู ชั นริ ชาธาอิ ม
3 คื อ เจ้ านายทั งห้ าของคนฟี - แปดปี
ลิสเตีย คนคานาอันทังหมด ชาว
ผู ว้ ินิจฉัยโอทนีเอลได้ช่วย
ไซดอน และคนฮีไวต์ผ้ ู อาศัยอยู่
คนอิ สราเอลให้รอด
บนภูเขาเลบานอน ตั งแต่ ภู เขา 9 แต่ เ มื อคนอิ ส ราเอลร้ องทู ล
บาอั ล เฮอร์ โมนจนถึ งทางเข้ า พระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์ ทรง
เมืองฮามัท
ให้ เกิดผู้ ช่ วยแก่ คนอิ สราเอล ผู้
4 เหลื อ คนเหล่ านี อยู่ เพื อทด ได้ ช่ วยเขาทั งหลายให้ รอด คื อ
สอบคนอิ สราเอล เพื อให้ ทราบ โอทนี เอลบุ ตรชายเคนั ส น้ อง
ว่ า อิสราเอลจะเชื อฟั งพระบัญ- ชายของคาเลบ
ญั ติ ของพระเยโฮวาห์ ซึ งพระ 10 พระวิ ญญาณของพระเยโฮองค์ ทรงบั ญชาไว้ กั บบรรพบุ รุ ษ วาห์ ทรงสถิ ตกับโอทนี เอล และ
ของเขาโดยโมเสสนั นหรือไม่
ท่านจึงวินิจฉัยคนอิสราเอล และ
5 ดั ง นั นแหละคนอิ ส ราเอลจึ ง ออกไปกระทําสงคราม และพระ
อาศัยอยู่ ในหมู่ คนคานาอัน คน เยโฮวาห์ ทรงมอบคูชันริชาธาอิม

3

(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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หน้ า 509
ผู้ วินิจฉัย O
กษั ตริย์เมื องเมโสโปเตเมี ยไว้ ใน ประจําตั วเล่ มหนึ งยาวศอกหนึ ง
มื อของท่ าน และมื อของท่ าน เหน็บไว้ ใต้ ผ้าทีต้นขาขวา
ชนะคูชันริชาธาอิม
17 เขาก็นาํ ส่ วยไปมอบแก่ เอก11 ดั งนั นแผ่ นดิ นจึ งได้ หยุ ดพั ก โลนกษั ตริ ย์ เมื องโมอั บ ฝ่ าย
สงบอยู่ สี สิ บปี แล้ วโอทนี เอล เอกโลนเป็ นคนอ้ วนมาก
บุตรชายเคนัสก็ส ิ นชี วิต
18 และเมื อเอฮู ดมอบส่ วยเสร็จ
เอฮู ดได้ช่วย
แล้ ว ท่านจึงไปส่ งคนทีหาบหาม
ส่ วยนั น
คนอิ สราเอล
19 แล้ วตั วท่ า นกลั บไปจากรู ป
ให้รอดจากคนโมอับ
12 และคนอิ ส ราเอลกระทํา ชั ว เคารพสลั กที อยู่ ใกล้ กิ ลกาลทู ล
ในสายพระเนตรของพระเยโฮ- ว่ า "โอ ข้ าแต่ กษัตริ ย์ ข้ าพระ
วาห์ อี ก พระเยโฮวาห์ จึ งทรง องค์ มี ข้ อราชการลั บที จะกราบ
เสริ มกําลั งเอกโลนกษั ตริ ย์เมื อง ทู ลให้ ทรงทราบ" กษั ตริ ย์ จึ งมี
โมอับเพื อต่ อสู้ อิสราเอล เพราะ บัญชาว่ า "เงียบๆ" บรรดามหาด
ว่ าเขาทังหลายได้ ประพฤติ ชั วใน เล็กทีเฝ้ าอยู่ กท็ ู ลลาออกไปหมด
20 และเอฮู ด ก็ เ ข้ าไปเฝ้ าท่ า น
สายพระเนตรของพระเยโฮวาห์
13 ท่ านจึ งได้ ให้ คนอั มโมนและ ขณะนั นท่ านประทับอยู่ ลาํ พั งใน
คนอามาเลขมาสมทบ ยกไปโจม ห้ องเย็นชั นบนของท่ าน และ
ตี อิ สราเอล และได้ ยึ ดเมื อง เอฮู ดทู ลว่ า "ข้ าพระองค์ มี พระ
ดํารัสจากพระเจ้ าถวายพระองค์"
อินทผลัมไว้
14 และคนอิ ส ราเอลจึ ง ปฏิ บั ติ ท่านจึงลุกขึ นจากพระทีนั ง
เอกโลนกษั ต ริ ย์ เมื อ งโมอั บอยู่ 21 เอฮู ด ก็ ยื นมื อ ซ้ ายชั กดาบ
นั นออกจากต้ นขาขวาแทงเข้ าไป
ถึงสิบแปดปี
15 แต่ เมื อคนอิ สราเอลร้ อ งทู ล ในท้ องของเอกโลน
พระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์ ทรง 22 ดาบจมเข้ าไปหมดทั งด้ าม
ให้ เกิ ดผู้ ช่ วยคนหนึ งแก่ เ ขาทั ง ไขมั นหุ้ มดาบไว้ ท่ านก็ชั กดาบ
หลายชื อเอฮู ด บุ ตรชายเก-รา ออกจากท้ องของท่านไม่ ได้ แล้ ว
คนเบนยามิ น คนถนั ดมื อซ้ าย ของโสโครกออกมา
คนอิ ส ราเอลให้ ท่ า นเป็ นผู้ นํา 23 แล้ วเอฮู ด ออกไปที เฉลี ยง
ส่ วยไปมอบแก่ เอกโลนกษั ตริ ย์ ปิ ดทวารห้ องชั นบน ลั นกุ ญแจ
เสีย
เมืองโมอับ
16 เอฮู ด ได้ ทํา ดาบสองคมไว้ 24 เมื อเอฮูดไปแล้ วมหาดเล็กก็
(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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เข้ ามา ดู เถิ ด เมื อเขาเห็ นว่ า ของอิ สราเอลในวั นนั น และ
ทวารห้ องชั นบนปิ ดใส่ กุ ญแจอยู่ แผ่ นดิ นนั นก็ได้ หยุ ดพั กสงบอยู่
เขาทั งหลายคิ ดว่ า "พระองค์ แปดสิบปี
ท่ า นกํา ลั งทรงปล่ อ ยทุ กข์ อ ยู่ ที
ผู ว้ ินิจฉัยชัมการ์
ในห้ องเย็น"
ได้ช่วยคนอิ สราเอล
25 เมื อคอยอยู่ ช้ านานจนรํา ให้รอดจากคนฟี ลิสเตี ย
คาญ ดู เถิ ด ไม่ เห็นมี ใครเปิ ด 31 ภายหลังเอฮูด มีชัมการ์บุตร
ทวารห้ องชั นบน เขาจึงเอากุ ญ- ชายอานาทผู้ ใช้ ประตั กวั วฆ่ าคน
แจมาไขเปิ ดออก ดูเถิด เห็นเจ้ า ฟี ลิ สเตี ยเสี ยหกร้ อยคน ท่ านก็
นายของตนนอนสิ นชี วิ ต อยู่ บน เป็ นผู้ ช่ วยอิ สราเอลให้ รอดด้ วย
พื น
เหมือนกัน
26 เมื อเขาต่ างก็คอยกั นอยู่ น ั น
ยาบินกษัตริ ยเ์ มืองคานาอัน
เอฮู ดก็ หนี ไปพ้ นรู ปเคารพหิ น
ได้กดขี' คนอิ สราเอล
สลักรอดมาได้ ถึงเสอีราห์
ครั นเอฮูดสิ นชี วิตแล้ ว คน
27 ต่ อมา เมื อท่ านมาถึ งแล้ ว
อิ ส ราเอลก็ ประพฤติ ชั วใน
จึ งเป่ าแตรขึ นในแดนเทื อ กเขา สายพระเนตรของพระเยโฮวาห์
เอฟราอิม แล้ วคนอิสราเอลก็ยก อีก
ลงไปกั บท่ านจากแดนเทื อกเขา 2พระเยโฮวาห์ จึ งทรงขายเขาไว้
และท่านนําเขา
ในมื อ ของยาบิ น กษั ต ริ ย์ เ มื อ ง
28 ท่านจึงสั งเขาว่ า "จงตามเรา คานาอั น ผู้ ครอบครองอยู่ ณ
มาเถิด เพราะพระเยโฮวาห์ ทรง กรุ งฮาโซร์ แม่ ทัพของท่ านชื อ
มอบศัตรู ของท่ าน คือชนโมอับ สิเสรา ผู้ ซึ งอาศัยอยู่ ทีเมืองฮาไว้ ในมื อของท่ านแล้ ว" เขาทั ง โรเชธของคนต่ างชาติ
หลายจึงลงตามท่ านไป และยึ ด 3แล้ วคนอิ สราเอลก็ร้องทุ กข์ ถึ ง
ท่ า ข้ ามแม่ นาํ จอร์ แดนสกั ดคน พระเยโฮวาห์ เพราะว่ ากษั ตริ ย์
โมอั บไว้ ไม่ ยอมให้ ใครข้ ามไปได้ ยาบิ นมี ร ถรบเหล็ กเก้ าร้ อยคั น
สักคนเดียว
และได้ บี บ บั ง คั บคนอิ ส ราเอล
29 ในคราวนั นเขาประหารคน อย่ างร้ ายถึงยี สิบปี
โมอั บเสียประมาณหนึ งหมื นคน
ผู พ้ ยากรณ์หญิงเดโบราห์
ล้ วนแต่ คนฉกรรจ์ และลํา สั นทั ง
ขอให้บาราคช่ วยสู ร้ บกับ
สิ น ไม่ พ้นไปได้ สักคนเดียว
สิเสราที'ภูเขาทาโบร์
30 โมอั บจึ ง พ่ ายแพ้ อยู่ ใต้ มื อ 4 คราวนั นผู้ พยากรณ์ ห ญิ ง คน

4

(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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หน้ า 511
ผู้ วินิจฉัย K
หนึ งชื อเดโบราห์ ภรรยาของ ราคถึงเมืองเคเดช
ลัปปิ โดท เป็ นผู้ วินิจฉัยคนอิส- 10 บาราคจึ งเรี ยกเศบู ลุ นกั บ
ราเอลสมัยนั น
นัฟทาลีให้ ไปทีเคเดช มีคนหนึ ง
5นางเคยนั งอยู่ ใต้ ต้ นอิ นทผลั ม หมื นเดิ นตามขึ นไป และนาง
เดโบราห์ ที อยู่ ระหว่ า งรามาห์ เดโบราห์ กไ็ ปด้ วย
และเบธเอล ในแดนเทื อกเขา 11 มี ชายคนหนึ งชื อเฮเบอร์ คน
เอฟราอิม และคนอิสราเอลก็ข ึ น เคไนต์ คือจากลูกหลานของโฮมาหานางที นั น เพื อให้ ชํา ระ บั บพ่ อตาของโมเสส ได้ แยก
ความ
ออกจากคนเคไนต์ ท ังหลาย มา
6นางใช้ คนไปเรี ยกบาราคบุ ตร ตั งเต็นท์อยู่ ไกลออกไปถึงทีราบ
ชายอาบี โนอัม ให้ มาจากเคเดช ศานันนิมซึ งอยู่ ใกล้ เมืองเคเดช
ในนั ฟธาลี และกล่ าวแก่ เขาว่ า 12 เมื อมี คนไปแจ้ งแก่ สิ เสราว่ า
"พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของอิ ส- บาราคบุ ตรชายอาบี โนอั มขึ นไป
ราเอลมิ ได้ ทรงบั ญชาท่ า นหรื อ ทีภูเขาทาโบร์แล้ ว
ว่ า `ไปซิ รวบรวมพลไว้ ที ภู เขา 13 สิ เสราก็ เ รี ยกรถรบทั งหมด
ทาโบร์ จงเกณฑ์จากคนนัฟทาลี ของท่ า นออกมาเป็ นรถเหล็ ก
และคนเศบูลุนหนึ งหมื นคน
เก้ าร้ อยคั น รวมกั บเหล่ าทหาร
7และเราจะชั กนํา สิ เสราแม่ ทั พ ทั งหมดที ไปด้ วย ยกไปจาก
ของยาบิ นให้ มาพบกั บเจ้ าที แม่ เมืองฮาโรเชทของคนต่ างชาติไป
นํา คี โชน พร้ อมกั บรถรบและ ถึงแม่ นาํ คีโชน
กองทหารของเขา และเราจะ 14 นางเดโบราห์ จึงกล่ าวแก่ บามอบเขาไว้ ในมือของเจ้ า'"
ราคว่ า "ลุกขึ นเถิด เพราะว่ านี
8บาราคจึ งตอบนางว่ า "ถ้ าแม้ เป็ นวั นที พระเยโฮวาห์ ทรงมอบ
นางไปกั บข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าจะ สิ เสราไว้ ในมื อของท่ าน พระ
ไป แต่ ถ้าแม้ นางไม่ ไปกับข้ าพ- เยโฮวาห์ เสด็ จนํา หน้ าท่ านไปมิ
เจ้ า ข้ าพเจ้ าก็ไม่ ไป"
ใช่ หรื อ" บาราคจึ งลงไปจาก
9นางจึ งตอบว่ า "ดิฉันจะไปกั บ ภูเขาทาโบร์ พร้ อมกั บทหารหนึ ง
ท่ านแน่ แต่ ว่าทางที ท่ านไปนั น หมื นคนติดตามท่านไป
จะไม่ นาํ ท่านไปถึ งศักดิ] ศรีเพราะ 15 พระเยโฮวาห์ ท รงกระทํา ให้
ว่ าพระเยโฮวาห์ จะขายสิ เสราไว้ สิ เสราพร้ อมกับรถรบทั งสิ นของ
ในมื อของหญิ งคนหนึ ง" แล้ ว ท่ านและกองทั พ ทั งหมดของ
นางเดโบราห์ ก ็ลุ กขึ นไปกั บบา- ท่ าน แตกตื นพ่ ายแพ้ ด้ วยคม
(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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ผู้ วินิจฉัย K, N
หน้ า 512
ดาบต่ อหน้ าบาราค แล้ วสิเสราก็ หยิบหลักขึงเต็นท์ ถือค้ อนเดิน
ลงจากรถรบวิ งหนีไป
ย่ องเข้ ามา ตอกหลั กเข้ าที ขมั บ
16 และบาราคได้ ไล่ ติ ด ตามรถ ของสิเสราทะลุติ ดดิน ขณะเมื อ
รบทั งหลายและกองทัพไปจนถึง สิเสรากําลังหลับสนิทอยู่ เพราะ
ฮาโรเชทของคนต่ างชาติ และ ความเหน็ดเหนื อย แล้ วสิเสราก็
กองทั พทั งหมดของสิ เสราก็ล้ ม สิ นชี วิต
ตายด้ วยคมดาบ ไม่ เหลือสักคน 22 และดูเถิด บาราคไล่ ติดตาม
เดียว
สิ เสรามาถึ ง ยาเอลก็ออกไป
ยาเอลภรรยาของเฮเบอร์
ต้ อนรับเรียนท่านว่ า "เชิ ญเข้ ามา
เถิ ด ดิ ฉันจะชี ให้ ท่ านเห็นคนที
ฆ่ าสิเสรา
17 ฝ่ ายสิ เสราวิ งหนี ไปถึ งเต็นท์ ท่ านค้ นหาอยู่ น ั น" พอบาราคก็
ของยาเอล ภรรยาของเฮเบอร์ เข้ าไปในเต็นท์แล้ ว ดูเถิด สิเสคนเคไนต์
เพราะว่ ายาบิ น รานอนสิ นชี วิตอยู่ มีหลั กเต็นท์
กษัตริย์เมืองฮาโซร์เป็ นไมตรีกัน ในขมับ
23 ดั งนี แหละในวั นนั นพระ
กับวงศ์วานเฮเบอร์คนเคไนต์
18 ยาเอลจึ ง ออกไปต้ อนรั บสิ - เจ้ าทรงกระทํา ให้ ยาบิ นกษั ตริ ย์
เสรา เรียนว่ า "เจ้ านายของดิฉัน คานาอั น นอบน้ อมต่ อ หน้ าคน
เจ้ าข้ า เชิ ญแวะเข้ ามา เชิ ญแวะ อิสราเอล
เข้ ามาพักกับดิฉัน อย่ ากลัวอะไร 24 และมื อ ของคนอิ ส ราเอลก็
เลย" สิ เสราจึ งแวะเข้ าไปใน กระทํา ต่ อยาบิ น กษั ต ริ ย์ เ มื อ ง
เต็นท์ และนางก็เอาผ้ าห่ มมา คานาอั นหนั กขึ นทุ กที จนเขา
ทั งหลายได้ ทาํ ลายยาบินกษั ตริ ย์
คลุมตัวให้
เมืองคานาอันเสีย
19 ท่านจึงพูดกับนางว่ า "ขอนํา
บทเพลงของ
ให้ เรากิ นสั กหน่ อย เพราะเรา
นางเดโบราห์กบั บาราค
กระหายนํา " นางก็เปิ ดถุ งนํา นม
แล้ วนางเดโบราห์ กั บบาราค
ให้ ท่านดื ม และเอาผ้ าคลุมท่าน
บุ ต รชายอาบี โนอั ม จึ ง ร้ อง
ไว้
20 สิ เสราจึ งบอกแก่ น างอี กว่ า เพลงในวันนั นว่ า
"ขอยื นเฝ้ าที ประตู เต็นท์ ถ้ ามี 2 "จงสรรเสริ ญพระเยโฮวาห์
ผู้ ใดมาถามว่ า `มี ใครมาพักที นี เพราะพระองค์ ทรงแก้ แค้ นคน
อิ สราเอลเมื อประชาชนสมั ครใจ
บ้ างหรือ' จงบอกว่ า `ไม่ มี'"
21 แต่ ยาเอลภรรยาของเฮเบอร์ ช่ วย

5

(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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หน้ า 513
ผู้ วินิจฉัย N
3โอ บรรดากษัตริย์ ขอทรงสดับ ชน จงถวายสาธุ การแด่ พระเยโอ เจ้ านายทังหลาย ขอจงเงี ยหู โฮวาห์
ฟั ง ข้ าพเจ้ านี แหละจะร้ องเพลง 10 บรรดาท่านผู้ ทีขี ลาเผือก จง
ถวายพระเยโฮวาห์ ข้ าพเจ้ าจะ บอกกล่ าวให้ ทราบเถิด ทังท่าน
ร้ องเพลงสรรเสริญพระเยโฮวาห์ ผู้ ที นั งพิ พากษาและท่ านที สั ญพระเจ้ าของอิสราเอล
จรไปมา
4ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ เมื อพระ 11 คนที รอดพ้ นจากเสี ยงนั กธนู
องค์ เสด็จออกจากเสอี ร์ เมื อ ณ ที ตักนํา เขากล่ าวถึงกิ จการ
พระองค์ เสด็ จ จากท้ องถิ นเอ- อั นชอบธรรมของพระเยโฮวาห์
โดม แผ่ นดิ นก็หวาดหวั นไหว คื อกิ จการอั นชอบธรรมต่ อชาว
ท้ องฟ้ าก็ปล่ อยลงมา เออ เมฆก็ ไร่ ชาวนาในอิ สราเอล แล้ วชน
ปล่ อยฝนลงมา
ชาติ ของพระเยโฮวาห์ ก ็ เดิ นไป
5 ภู เ ขาก็ ล ะลายต่ อพระพั ก ตร์ ทีประตูเมือง
พระเยโฮวาห์ รวมทังภูเขาซีนาย 12 ตื นเถิ ด ตื นเถิ ด เดโบราห์
ต่ อพระพั กตร์ พระเยโฮวาห์ พระ เอ๋ย ตื นเถิด ตื นมาร้ องเพลง ลุก
เจ้ าของอิสราเอล
ขึ นเถิด บาราค บุตรชายอาบี6 ในสมั ย ชั มการ์ บุ ต รชายอา- โนอัมเอ๋ย พาพวกเชลยของท่าน
นาท สมั ยยาเอล ทางหลวงก็ ไป
หยุ ดชะงัก ผู้ สัญจรไปมาก็หลบ 13 ครั งนั นพระองค์ ทรงกระทํา
ไปเดินตามทางซอย
ให้ ผ้ ู ที เหลื ออยู่ ปกครองพวกขุ น
7 ชาวไร่ ชาวนาในอิ สราเอลก็ นางของประชาชน พระเยโฮวาห์
หยุดยั ง เขาหยุดยั งจนดิฉันเด- ทรงกระทําให้ ข้าพเจ้ าปกครองผู้
โบราห์ ข ึ นมา จนดิฉันขึ นมาเป็ น มีกาํ ลัง
อย่ างมารดาอิสราเอล
14 ผู้ ที มี ร ากอยู่ ในอามาเลขได้
8เมื อเลือกนับถือพระใหม่ สง- ลงมาจากเอฟราอิม เขาเดินตาม
ครามก็ ประชิ ด เข้ ามาถึ ง ประตู ท่ านนะ เบนยามิ นท่ ามกลาง
เมื อง เห็ นมี โล่ หรื อหอกสั กอั น ประชาชนของท่าน ผู้ บังคับบัญหนึ งในพลอิ สราเอลสี หมื นคน ชาเดิ นลงมาจากมาคี ร์ และผู้
หรือ
บั นทึ กรายงานของจอมพลออก
9จิ ตใจของข้ าพเจ้ านิ ยมชมชอบ มาจากเศบูลุน
ในบรรดาเจ้ าเมืองของอิ สราเอล 15 เจ้ านายทั งหลายของอิ สสาผู้ อาสาสมั ค รท่ า มกลางประชา คาร์มากับเดโบราห์ และอิสสา(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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ผู้ วินิจฉัย N
หน้ า 514
คาร์ กั บบาราคด้ วย เขาเร่ งติ ด กล่ าวว่ า `จงสาปแช่ งเมโรสเถิ ด
ตามท่านไปในหุ บเขา มีความตั ง จงสาปแช่ งชาวเมื องให้ หนั ก
ใจอย่ างยิ งเพื อกองพลคนรูเบน
เพราะเขาไม่ ได้ ออกมาช่ วยพระ
16 ไ ฉนท่ านจึ งรั ง รออยู่ ที
เยโฮวาห์ คื อช่ วยพระเยโฮวาห์
คอกแกะเพื อจะฟั งเสี ยงปี ที สู้ ผ้ ู มีกาํ ลังมาก'
เขาเป่ าให้ แกะฟั ง เพื อกองพล 24 หญิ งที น่าสรรเสริญมากที สุด
คนรู เบนมี การพิ จารณาความมุ่ ง ก็ คื อ ยาเอลภรรยาของเฮเบอร์
หมายของจิตใจ
คนเคไนต์ เป็ นหญิ งที น่ าสรร17 กิ เลอาดอยู่ ฟากแม่ นาํ จอร์ - เสริญมากทีสุดทีอยู่ เต็นท์
แดนข้ างโน้ น ส่ วนดานอาศัยอยู่ 25 เขาขอนํา นางก็ให้ นํา นม
กั บเรื อกําปั นทําไมเล่ า อาเชอร์ นางเอานมข้ นใส่ ชามหลวงมายื น
นั งเฉยอยู่ ที ฝั งทะเล ตั งบ้ าน ให้
เรือนอยู่ ตามท่าจอดเรือของเขา
26 นางเอื อมมื อหยิ บหลั กเต็นท์
18 เศบู ลุ นกั บนั ฟทาลี เป็ นคนที ข้ างมื อขวาของนางฉวยตะลุ มเสี ยงชี วิตเข้ าสู่ ความตาย ณ ทีสูง พุ ก นางตอกสิ เสราเข้ าที หนึ ง
ในสนามรบ
นางบี ศี รษะของสิ เสรา นางตี
19 พอบรรดากษั ตริ ย์มาถึ งก็รบ ทะลุขมับของเขา
กัน บรรดากษัตริย์คานาอันก็รบ 27 เขาจมลง เขาล้ ม เขานอนที
ที ทาอานาคริ ม ห้ วงนํา เมกิ ดโด เท้ าของนาง ที เท้ าของนางเขา
โดยมิได้ ริบเงินเลย
จมลง เขาล้ ม เขาจมลงทีไหน ที
20 ดวงดาวก็ ส้ ู รบจากสวรรค์ นั นเขาล้ มลงตาย
จากวิ ถี ของมั น มั นทั งหลายรบ 28 มารดาของสิ เ สรามองออก
กับสิเสรา
ไปตามช่ องหน้ าต่ าง นางมองไป
21 แม่ นาํ คี โชนพั ดกวาดเขาไป ตามบานเกล็ด ร้ องว่ า `ทํา ไม
เสีย คือแม่ นาํ คีโชน แม่ นาํ โบ- หนอ รถรบของเขาจึ งมาช้ า
ราณนั น โอ จิตของข้ าพเจ้ าเอ๋ย เหลือเกิน ทําไมล้ อรถรบของเขา
เจ้ าได้ เหยี ยบยํา ด้ วยกํา ลั ง แข็ ง จึงเนิ นช้ าอยู่ '
ขัน
29 บรรดาสตรี ผ้ ู ฉลาดของนาง
22 แล้ วเสี ยงกี บม้ าก็กระทบแรง จึงตอบนาง เปล่ าดอก นางนึก
โดยม้ าของเขาวิ งควบไป ม้ าทีมี ตอบเอาเองว่ า
อํานาจใหญ่ โตวิ งควบไป
30 `เขาทั งหลายยั ง ไม่ พบและ
23 ทู ตสวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ ยั ง ไม่ แบ่ ง ของที ริ บมาได้ หรื อ
(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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ผู้ วินิจฉัย N, P
หญิ งคนหนึ งหรื อสองคนได้ แก่ บริโภคเหลือในอิสราเอลเลย ไม่
ชายคนหนึ ง สิ งของหลากสีทีริบ ว่ าแกะ หรือวัว หรือลา
มาเป็ นของสิเสรา ของหลากสีที 5เพราะว่ าคนเหล่ านั นจะขึ นมา
ปั กลวดลาย ของหลากสี ที ปั ก พร้ อมทั งฝูงสัตว์ และเต็นท์ เขา
ลวดลายสองหน้ าสํา หรั บพั นคอ มาเหมือนตั_ กแตนเป็ นฝูงๆ ทั ง
ของข้ าเป็ นของทีริบ'
คนและอูฐก็นับไม่ ถ้วน เมื อเขา
31 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอ เข้ ามา เขาก็ทาํ ลายแผ่ นดิ นเสี ย
ศั ตรู ท ั งปวงของพระองค์ พิ นาศ อย่ างนี แหละ
สิ นดั งนี แต่ ขอให้ ผู้ ที รั กพระ 6พวกอิ สราเอลจึ งตกตํา ลงมาก
องค์ เปรี ยบดั งดวงอาทิ ตย์ เ มื อ เพราะคนมีเดียน คนอิสราเอลก็
โผล่ ข ึ นด้ วยอานุ ภาพ" และแผ่ น ร้ องทุ กข์ถึงพระเยโฮวาห์
ดินก็หยุดพักสงบอยู่ สี สิบปี
7ต่ อมา เมื อคนอิ สราเอลร้ อง
คนมีเดียนกดขี'
ทุ กข์ถึงพระเยโฮวาห์ เพราะคน
มีเดียน
คนอิ สราเอล
และคนอิ สราเอลก็ได้ กระ- 8พระเยโฮวาห์ ก ็ ทรงใช้ ผู้ พยาทํา ชั วในสายพระเนตรของ กรณ์คนหนึ งให้ มาหาคนอิ สราพระเยโฮวาห์ และพระเยโฮวาห์ เอล ผู้ น ั นพู ดกับเขาทังหลายว่ า
ทรงมอบเขาไว้ ในมื อของคน "พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของอิ สราเอลตรั สดั งนี ว่ า `เราได้ นาํ
มีเดียนเจ็ดปี
2 และมื อ ของคนมี เ ดี ยนก็ มี ชั ย พวกเจ้ าขึ นมาจากอียิปต์ นําเจ้ า
ชนะต่ ออิสราเอล เพราะเหตุคน ออกมาจากเรือนทาส
มี เดี ยน ประชาชนอิ สราเอลจึ ง 9 และเราได้ ช่ วยเจ้ าให้ พ้ นจาก
ต้ องทําทีหลบซ่ อนซึ งอยู่ ในภูเขา เงื อมมื อของชาวอี ยิปต์ และให้
ให้ แก่ ตนเอง คือถํา และทีกาํ บัง พ้ นจากมื อ ของบรรดาผู้ ที บี บ
บังคั บเจ้ า และขั บไล่ เขาให้ ออก
ทีเข้ มแข็ง
ไปเสี
ยให้ พ้นหน้ าเจ้ า และมอบ
3 เพราะว่ าคนอิ ส ราเอลหว่ าน
พื ชเมื อไร คนมี เดี ยนและคน แผ่ นดินของเขาให้ แก่ เจ้ า
อามาเลขและชาวตะวันออกก็ข ึ น 10 และเราบอกกั บเจ้ าว่ า "เรา
คื อพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของเจ้ า
มาสู้ รบกับเขา
4 เขามาตั งค่ ายไว้ แล้ วทํา ลาย เจ้ าอย่ าเกรงกลั วพระของคน
พื ชผลแห่ งแผ่ นดิ นเสี ย ไกลไป อาโมไรต์ ในแผ่ นดินของเขาซึ ง
ถึ งเมื องกาซา ไม่ ให้ มี เครื อง เจ้ าอาศั ยอยู่ น ั น" แต่ เจ้ าทั ง

6

(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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ผู้ วินิจฉัย P
หน้ า 516
หลายหาได้ เชื อฟั งเสี ยงของเรา ข้ าแต่ องค์พระผู้ เป็ นเจ้ า ข้ าพระ
ไม่ '"
องค์ จะช่ วยอิ สราเอลได้ อย่ างไร
ทรงเรี ยกกิเดโอน
ดู เถิ ด ครอบครั วของข้ าพระ
องค์ ตาํ ต้ อยที สุ ดในคนมนั สเสห์
มาช่ วยคนอิ สราเอลให้รอด
11 ฝ่ ายทู ตสวรรค์ องค์ หนึ งของ และตั วข้ าพระองค์ ก ็เป็ นคนเล็ก
พระเยโฮวาห์ ม านั งอยู่ ที ใต้ ต้ น น้ อยที สุ ดในวงศ์ วานบิ ดาของข้ า
โอ๊กที ตาํ บลโอฟราห์ ซึ งเป็ นของ พระองค์"
โยอาช คนอาบีเยเซอร์ ฝ่ ายกิ- 16 พระเยโฮวาห์ ต รั สกั บเขาว่ า
เดโอนบุ ต รชายของท่ า นกํา ลั ง "แต่ เราจะอยู่ กั บเจ้ าแน่ และเจ้ า
นวดข้ าวสาลี อ ยู่ ในบ่ อ ยํา องุ่ น จะได้ โจมตี คนมี เดี ยนอย่ างกับตี
คนคนเดียว"
เพื อซ่ อนให้ พ้นตาคนมีเดียน
12 ทู ตสวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ 17 เขาก็ทู ลพระองค์ ว่า "ถ้ าบั ด
ปรากฏแก่ กิ เดโอนพู ดกั บเขาว่ า นี ข้ าพระองค์ ได้ รับพระกรุ ณาใน
"เจ้ าบุ รุ ษผู้ กล้ าหาญเอ๋ ย พระ สายพระเนตรของพระองค์ ขอ
ทรงโปรดสํา แดงหมายสํา คั ญ
เยโฮวาห์ ทรงสถิตกับเจ้ า"
13 กิ เ ดโอนจึ ง ทู ล ท่ า นผู้ นั นว่ า อย่ างหนึ งแก่ ข้ าพระองค์ ว่ า
"โอ ท่านเจ้ าข้ า ถ้ าพระเยโฮวาห์ พระองค์เองตรัสกับข้ าพระองค์
ทรงสถิ ตกั บพวกเราแล้ ว ไฉน 18 ขอพระองค์ อย่ าเสด็จไปเสี ย
เหตุ เหล่ านี จึ งเกิ ดขึ นแก่ เราเล่ า จากที นี จนกว่ าข้ าพระองค์ จ ะ
และการอั ศจรรย์ ท ั งหลายของ กลั บมาหาพระองค์ และนําของ
พระองค์ซึ งบรรพบุรุษเคยเล่ าให้ มาตั งถวายต่ อพระพักตร์" และ
เราฟั งว่ า `พระเยโฮวาห์ ทรงนํา พระองค์ ตรั สว่ า "เราจะคอยอยู่
เราออกจากอียิปต์มิใช่ หรือ' แต่ จนกว่ าเจ้ าจะกลับมาอีก"
สมั ยนี พระเยโฮวาห์ ทรงทอดทิ ง 19 กิ เดโอนก็กลั บเข้ าบ้ าน จั ด
เราเสี ยแล้ ว และทรงมอบเราไว้ ลู ก แพะตั วหนึ งกั บแป้ งเอฟาห์
หนึ งทํา ขนมไร้ เชื อ เขาเอาเนื อ
ในมือของพวกมีเดียน"
14 และพระเยโฮวาห์ ทรงหั นมา ใส่ กระจาด ส่ วนนํา แกงใส่ ใน
หาเขาตรัสว่ า "จงไปช่ วยคนอิส- หม้ อ นําสิ งเหล่ านี มาถวายพระ
ราเอลให้ พ้ นจากเงื อมมื อ พวก องค์ทีใต้ ต้นโอ๊ก
มีเดี ยนด้ วยกําลั งของเจ้ านี แหละ 20 และทู ต สวรรค์ ของพระเจ้ า
บอกเขาว่ า "จงเอาเนื อและขนม
เราใช้ เจ้ าให้ ไปแล้ ว มิใช่ หรือ"
15 กิ เดโอนจึ งกราบทู ลว่ า "โอ ไร้ เชื อวางไว้ บนศิลานี เทนํา แกง
(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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ผู้ วินิจฉัย P
ราดของเหล่ านั น" กิ เดโอนก็ ซึ งอยู่ ข้างๆแท่นเสียด้ วย
กระทําตาม
26 และสร้ างแท่ นบู ชาถวายแด่
21 แล้ วทู ตสวรรค์ ของพระเย- พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของเจ้ าที
โฮวาห์ ก็ เ อาปลายไม้ ที ถื อ อยู่ บนป้ อมนี ใช้ ก้อนหิ นก่ อให้ เป็ น
แตะต้ องเนื อและขนมไร้ เชื อและ ระเบียบ แล้ วนําวั วตัวทีสองนั น
มี ไฟลุ ก ขึ นมาจากศิ ลาไหม้ เนื อ ฆ่ าเสี ยถวายเป็ นเครื องเผาบู ชา
และขนมไร้ เชื อจนหมด และทู ต เผาด้ วยไม้ เสารู ปเคารพซึ งเจ้ า
สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ ก ็ หาย โค่ นมานั น"
ไปพ้ นสายตาของเขา
27 กิ เ ดโอนจึ ง นํา คนใช้ สิ บ คน
22 กิ เ ดโอนก็ ท ราบว่ าเป็ นทู ต ไปกระทํา ตามที พระเยโฮวาห์
สวรรค์ อ งค์ ห นึ ง ของพระเยโฮ- ตรัสสั งแก่ เขา แต่ เพราะกิเดโอน
วาห์ จริง และกิเดโอนพูดว่ า "โอ กลั วครอบครั วบิ ดาของตนและ
องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าเจ้ าข้ า กลัวชาวเมือง จนไม่ กล้ าทํากลาง
บั ดนี ข้ าพระองค์ ได้ เห็ นทู ต วันจึงกระทําในเวลากลางคืน
สวรรค์ อ งค์ ห นึ ง ของพระเยโฮ- 28 เมื อชาวเมื อ งตื นขึ นในเช้ า
วาห์ ต่อหน้ าต่ อตา อนิจจาเอ๋ย"
ตรู่ วั นรุ่ งขึ น ดู เถิ ด แท่ นบู ชา
23 แต่ พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บกิ - พระบาอั ลพั งทลาย และเสารู ป
เดโอนว่ า "สั นติ ภาพจงมี อยู่ แก่ เคารพที อยู่ ข้ างๆก็ ถู กโค่ นลง
เจ้ า เจ้ าอย่ ากลัวเลย เพราะเจ้ า และมี วั วผู้ ตั วที สองวางบู ช าอยู่
จะไม่ ตาย"
บนแท่นทีสร้ างขึ นใหม่ น ั น
24 ฝ่ ายกิ เดโอนก็สร้ างแท่นบู ชา 29 เขาจึงพูดกันและกันว่ า "ใคร
แท่ น หนึ งถวายพระเยโฮวาห์ ที ทําอย่ างนี นะ" เมื อเขาได้ สืบถาม
นั น และเรียกตําบลนั นว่ า พระ แล้ ว เขาทั งหลายจึ งกล่ าวว่ า
เยโฮวาห์ ชาโลม ทุ กวั นนี แท่ น "กิ เดโอนบุ ตรชายของโยอาช
นั นก็ยั งอยู่ ที โอฟราห์ ซึ งเป็ น ได้ กระทําสิ งนี "
ของคนอาบีเยเซอร์
30 แล้ วชาวเมื อ งจึ งบอกโยอาช
25 อยู่ มา ในคื นวั นนั นพระเย- ว่ า "จงมอบลูกของเจ้ านั นมาให้
โฮวาห์ ตรัสสั งกิเดโอนว่ า "จงเอา ประหารชี วิ ตเสี ย เพราะเขาได้
วั วหนุ่ มของบิ ด าคื อ วั ว ผู้ ตั วที พั ง แท่ นของพระบาอั ลและโค่ น
สองทีมีอายุเจ็ดปี มา ไปพังแท่น เสารูปเคารพทีอยู่ ข้างแท่นนั น"
พระบาอั ล ซึ งบิ ดาของเจ้ ามี อ ยู่ 31 แต่ โยอาชได้ ตอบคนที มา
นั นลงเสี ย จงโค่ นเสารู ปเคารพ ฟ้ องนั นว่ า "ท่านทังหลายจะเป็ น
(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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พยานแทนพระบาอั ลหรื อ จะสู้ เท่ านั น ส่ วนที พ ื นดิ นโดยรอบ
ความแทนหรือ ผู้ ใดทีเป็ นทนาย นั นแห้ ง ข้ าพระองค์กจ็ ะทราบว่ า
แทนพระบาอั ลจะต้ องถู กประ- พระองค์ จะทรงช่ วยอิ สราเอลให้
หารชี วิตเช้ านี แหละ ถ้ าพระบา- พ้ นด้ วยมือของข้ าพระองค์ ดังที
อั ลเป็ นพระแท้ ก ็ให้ ส้ ู คดี เองเถิ ด พระองค์ตรัสนั น"
เพราะมี คนมาพั ง แท่ น ของท่ าน 38 ก็เป็ นไปดังนั น เมื อกิเดโอน
ลง"
ตื นขึ นในวั นรุ่ งเช้ าก็บีบกลุ่ มขน
32 วั นนั น เขาจึ งตั งชื อท่ านว่ า แกะ เขาบี บได้ นาํ ค้ างจากกลุ่ ม
เยรุบบาอัล ใจความว่ า "ให้ บา- ขนแกะจนเต็มชาม
อั ลสู้ คดี เอง" เพราะเขาพั งแท่ น 39 แล้ วกิ เดโอนจึ งทู ลพระเจ้ าว่ า
ของท่าน
"ขออย่ าให้ พระพิ โรธพลุ่ งขึ นต่ อ
33 ครั งนั น บรรดาคนมี เดี ยน ข้ าพระองค์ ขอข้ าพระองค์ ทู ล
และคนอามาเลข และชาวตะ- อี กสั กครั งเดี ยว ขอข้ าพระองค์
วั น ออกก็ ร วมกั น ยกทั พข้ ามไป ทดลองด้ วยกลุ่ มขนแกะนี อี ก
ตั งค่ ายอยู่ ในหุ บเขายิสเรเอล
ครั งหนึ งเถิด คราวนี ขอให้ แห้ ง
34 แต่ พระวิ ญญาณของพระเย- เฉพาะทีกลุ่ มขนแกะ ส่ วนที พ ื น
โฮวาห์ ทรงสถิตกับกิเดโอน ท่าน ดินนั นให้ มีนาํ ค้ างโดยทัวไป"
ก็เป่ าแตร เรี ยกคนอาบี เยเซอร์ 40 ในคื นวั นนั น พระเจ้ าก็ทรง
ให้ มาติดตามท่าน
กระทําตามทีขอ คือกลุ่ มขนแกะ
35 และท่ า นส่ ง ผู้ สื อสารไปทั ว นั นแห้ งอยู่ แต่ มี นาํ ค้ างอยู่ ทั ว
มนัสเสห์ เรียกให้ เขายกติดตาม พื นดิน
ท่ านไปด้ วย และท่ านส่ งผู้ สื อ
พระเจ้าทรงบัญชา
สารไปยั งอาเชอร์ เศบู ลุ นและ
ให้ลดจํ านวนทหารน้อยลง
นัฟทาลี คนเหล่ านี กข็  ึ นมาปะทะ
เยรุบบาอัล คือกิเดโอนและ
ข้ าศึกด้ วย
บรรดาคนที อยู่ กั บท่ านก็ลุ ก
36 กิ เดโอนจึ งทู ลพระเจ้ าว่ า ขึ นตั งแต่ เช้ าตรู่ ไปตั งค่ ายอยู่ ที
"ถ้ าพระองค์ จะช่ วยอิ สราเอลให้ ริมนํา พุฮาโรด ฝ่ ายค่ ายของพวก
พ้ นด้ วยมือของข้ าพระองค์ ดังที มีเดียนอยู่ ทางเหนือของเขา อยู่
พระองค์ตรัสแล้ วนั น
ในหุ บเขาทีภูเขาโมเรห์
37 ดู เถิ ด ข้ าพระองค์ ได้ วาง 2พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บกิ เดโอน
กลุ่ มขนแกะไว้ ที ลานนวดข้ าว ว่ า "คนทีอยู่ กับเจ้ ายังมีมากเกิน
แม้ มี นาํ ค้ างเฉพาะทีกลุ่ มขนแกะ ที เราจะมอบคนมี เดี ยนไว้ ในมื อ

7

(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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ผู้ วินิจฉัย G
ของเขา เกรงว่ าอิสราเอลจะทะ- พ้ นด้ วยจํานวนคนสามร้ อยทีเลีย
นงตัวต่ อเรา โดยกล่ าวว่ า `มื อ นํา นั น และมอบคนมีเดียนไว้ ใน
ของเราเองได้ ช่วยเราให้ พ้น'
มื อของเจ้ า นอกนั นให้ กลั บไป
3เพราะฉะนั นบั ดนี จงประกาศ บ้ านเมืองของตนทุ กคน"
ให้ เข้ าหู คนทั งปวงว่ า `ผู้ ใดที 8 ประชาชนจึ งถื อเสบี ยงและ
กลั วและสั นเทิ มอยู่ ก็ให้ ผู้ นั น แตรไว้ และท่านสั งให้ อิ สราเอล
กลั บเสี ย และไปจากภูเขากิเล- ที เหลื ออยู่ กลั บไปยั งเต็นท์ ของ
อาดโดยเร็ว'" และมี คนกลั บไป ตนทุ กคน แต่ ให้ สามร้ อยคนนั น
สองหมื นสองพั นคน และยั ง อยู่ และค่ ายของมีเดียนก็อยู่ ข้าง
เหลืออยู่ หนึ งหมื นคน
ล่ างท่านในหุ บเขา
4พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บกิ เดโอน 9อยู่ มาในคืนวันนั น พระเยโฮว่ า "ประชาชนยังมากอยู่ จงพา วาห์ ตรั สกั บท่ านว่ า "จงลุ กขึ น
เขาลงไปที นํา และเราจะทํา การ ลงไปยั งค่ ายเถิ ด ด้ วยเรามอบ
ทดสอบเขาให้ เจ้ าที นั น ผู้ ที เรา เขาไว้ ในมือของเจ้ าแล้ ว
จะบอกเจ้ าว่ า `ให้ คนนี ไปกั บ 10 แต่ ถ้ าเจ้ ากลั วไม่ กล้ าลงไป
เจ้ า' ผู้ น ั นต้ องไปกับเจ้ า ผู้ ทีเรา จงพาปูราห์ คนใช้ ของเจ้ าไปด้ วย
บอกว่ า `คนนี อย่ าให้ ไป' ผู้ น ั น ให้ ถึงค่ ายนั น
ไม่ ต้องไป"
11 เจ้ าจะได้ ยิ น ว่ า เขาพู ด อะไร
5ท่ านจึ งพาประชาชนลงไปที นาํ
กั น ภายหลั งมื อของเจ้ าจะมี
พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บกิ เดโอนว่ า กํา ลั ง ขึ นที จะลงไปตี ค่ า ยนั น"
"ทุ ก คนที ใช้ ลิ นเลี ยนํา ดั ง สุ นั ข ท่ า นจึ ง ไปกั บปู ร าห์ ค นใช้ ของ
จงรวมเขาไว้ พวกหนึ ง ทุ กคนที ท่ าน ไปถึ งทหารถื ออาวุ ธด้ าน
คุ กเข่ าลงดื มนํา จงรวมไว้ อี ก นอกซึ งอยู่ ในค่ าย
พวกหนึ งดุจกัน"
12 ฝ่ ายคนมี เดียน และคนอา6 จํา นวนคนที ใช้ มื อ วั ก นํา ขึ น มาเลข กับบรรดาชาวตะวันออก
เลี ยมีสามร้ อยคน แต่ ประชาชน นอนอยู่ ตามหุ บเขาเหมื อนตั_ กนอกนั นคุกเข่ าลงดื มนํา
แตนเป็ นฝู งๆ ฝู งอู ฐของเขาก็
กิเดโอนได้รบั กําลังใจเพิ'มขึ5 น
นั บไม่ ถ้ วน มากดุ จเม็ดทรายที
ฝั งทะเล
พระเจ้าทรงให้ความกลัว
13 ครั นกิ เดโอนแอบมา ดู เถิ ด
ของคนมีเดียนปรากฏ
7พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บกิ เดโอน มี ช ายคนหนึ งเล่ าความฝั น ให้
ว่ า "เราจะช่ วยเจ้ าทั งหลายให้ เพื อนฟั งว่ า "ดูเถิด เราฝันเรื อง
(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 มีขนมข้ าวบาร์เลย์ หมดแล้ วร้ องว่ า `ดาบของพระ
ก้ อนหนึ งกลิ งเข้ ามาในค่ ายของ เยโฮวาห์ และของกิเดโอน'"
พวกมี เดี ยน มาถึ งเต็นท์ โดน 19 กิ เ ดโอนกั บทหารหนึ งร้ อย
เต็นท์ทาํ ให้ เต็นท์ล้มลง พลิกขึ น คนทีอยู่ กับท่านก็มาถึ งด้ านนอก
แล้ วก็ราบไป"
ค่ ายในเวลาต้ นยามกลาง พึ ง
14 เพื อนของเขาจึ งตอบว่ า "นี พลั ดเวรยามใหม่ เขาก็เป่ าแตร
ไม่ ใช่ อื นไกลเลย นอกจากดาบ ขึ นและต่ อยหม้ อซึ งอยู่ ในมื อให้
ของกิเดโอนบุตรชายโยอาชบุรุ ษ แตก
ของอิ สราเอล พระเจ้ าได้ ทรง 20 ทหารทั งสามกองก็เ ป่ าแตร
มอบพวกมี เดี ยน และกองทั พ และต่ อยหม้ อ มื อซ้ ายถื อคบ
ทังสิ นไว้ ในมือของเขาแล้ ว"
เพลิง มื อขวาถือแตรจะเป่ าและ
15 เมื อกิ เ ดโอนได้ ยิ น เขาเล่ า เขาร้ องขึ นว่ า "ดาบของพระเยความฝั น และคํา แก้ ฝั นเช่ นนั น โฮวาห์ และของกิเดโอน"
แล้ ว ท่ านก็นมั สการ และกลั บ 21 ต่ างก็ ยื น อยู่ ตามที ของตน
ไปสู่ ค่ ายอิ สราเอลสั งว่ า "จงลุ ก เรี ยงรายรอบค่ าย บรรดากอง
ขึ นเถิ ด เพราะว่ าพระเยโฮวาห์ ทัพก็ร้องอื ออึงวิ งหนีไป
ทรงมอบกองทั พคนมี เ ดี ยนไว้ 22 เมื อเขาเป่ าแตรทั งสามร้ อย
ในมือของท่านทังหลายแล้ ว"
อันนั น พระเยโฮวาห์ ทรงบันดาล
คนอิ สราเอลชนะโดยใช้
ให้ เขาฆ่ าฟั นกันทัวทุ กกอง กอง
ทั พ ก็ แ ตกตื นหนี ไปถึ งตํา บล
แตร หม้อเปล่ า และคบเพลิง
16 ท่ า นจึ ง แบ่ ง คนสามร้ อยนั น เบธชิ ทธาห์ ทางไปเมืองเศเรราห์
ออกเป็ นสามกองให้ ถื อแตรทุ ก ไกลไปจนถึงเขตเมืองอาเบลเมคน และถื อหม้ อเปล่ า มี คบ โฮลาห์ ทีตาํ บลทับบาท
23 คนอิ สราเอลถู กเรียกออกมา
เพลิงอยู่ ข้างในหม้ อนั น
17 และท่านสั งเขาว่ า "จงคอยดู จากนั ฟทาลี และจากอาเชอร์
เรา แล้ วให้ ทาํ เหมื อนกั น และ และจากทัวมนัสเสห์ และพร้ อม
ดู เถิ ด เมื อเราไปถึ งค่ ายด้ าน กันติดตามพวกมีเดียนไป
นอกแล้ ว เรากระทําอย่ างไรก็จง 24 และกิ เ ดโอนก็ ใ ช้ ผู้ สื อสาร
ออกไปทัวแดนเทือกเขาเอฟรากระทําอย่ างนั น
18 ขณะเมื อเราเป่ าแตร คื อ อิม ประกาศว่ า "จงลงมารบพวก
ตั วเรากั บบรรดาคนที อยู่ กั บเรา มี เดี ยน และยึ ดแควทั งหลาย
เจ้ าจงเป่ าแตรรั บให้ รอบค่ ายทั ง ไกลไปถึงตําบลเบธบาราห์ และ
(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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ผู้ วินิจฉัย G, M
แม่ นาํ จอร์แดนด้ วย" เขาก็เรียก ก็หายโกรธ
บรรดาทหารเอฟราอิ ม ออกมา 4กิ เดโอนก็มาที แม่ นาํ จอร์ แดน
เขาทั งหลายยึ ดแควถึ งเบธบา- และข้ ามไป ทั งท่ านและทหาร
ราห์ และแม่ นาํ จอร์แดนไว้
สามร้ อยคนทีอยู่ ด้วย ถึงจะอ่ อน
25 จั บโอเรบและเศเอบเจ้ านาย เปลี ยแต่ กย็ ังติดตามไป
สองคนของพวกมี เดี ยนได้ เขา 5ท่ านจึ งพู ดกั บชาวเมื องสุ คคท
ฆ่ าโอเรบเสี ยที ศิ ลาโอเรบ และ ว่ า "ขอขนมปั งให้ คนที ติ ดตาม
ฆ่ าเศเอบเสียทีบ่อยําองุ่ นชื อเศ- เรามาบ้ าง เพราะเขาอ่ อนเปลี ย
เอบ
แล้ วก็ไล่ ติ ดตามพวก เรากํา ลั งไล่ ติ ด ตามเศบาห์ และ
มี เดี ยนไป และเขานําเอาศี รษะ ศัลมุ นนากษัตริย์แห่ งมีเดียน"
โอเรบและเศเอบมาให้ กิ เ ดโอน 6 เจ้ านายของเมื องสุ คคทจึ ง
ทีฟากแม่ นาํ จอร์แดนข้ างโน้ น
ตอบว่ า "มือของเศบาห์ และของ
กิเดโอนไล่ ตาม จับและฆ่ า
ศั ลมุ นนาอยู่ ในมื อเจ้ า แล้ วหรื อ
เราจึ งจะเอาขนมปั งมาเลี ยงกอง
กษัตริ ยแ์ ห่ งพวกมีเดียน
คนเอฟราอิ มจึ งพู ดกั บท่ าน ทัพของเจ้ า"
ว่ า "ทําไมท่านจึงกระทําแก่ 7กิ เดโอนจึ งกล่ าวว่ า "ถ้ าอย่ าง
เราอย่ างนี คือเมื อท่านยกไปต่ อ นั นเมื อพระเยโฮวาห์ ม อบเศสู้ พวกมี เดี ยนนั น ท่ านก็ไม่ ได้ บาห์ และศั ลมุ น นาไว้ ในมื อ เรา
เชิ ญเราให้ ไปรบด้ วย" และเขา แล้ ว เราจะเอาหนามใหญ่ แห่ ง
ทั งหลายก็ ต่ อ ว่ าท่ า นอย่ างรุ น ถิ นทุ รกันดาร และหนามย่ อยมา
นวดเนื อเจ้ าทังหลาย"
แรง
2 ท่ านจึ งตอบเขาทั งหลายว่ า 8ท่ านก็ ออกจากที นั นขึ นไปยั ง
"สิ งที เราทํา มาแล้ วจะเปรี ย บ เมืองเปนู เอล และพูดกั บเขาใน
เที ยบกั บสิ งที ท่ า นทั งหลายทํา ทํานองเดียวกัน ชาวเมื องเปนู แล้ วได้ หรือ ผลองุ่ นทีชาวเอฟ- เอลก็ต อบท่ านอย่ า งเดี ยวกั บที
ราอิ มเก็บเล็มก็ยังดี กว่ าผลองุ่ น ชาวเมืองสุคคทตอบ
9ท่ านจึ งพู ดกั บชาวเมื อ งเปนู ทีอาบีเยเซอร์เก็บเกี ยวมิใช่ หรือ
3 พระเจ้ าประทานโอเรบและ เอลด้ วยว่ า "เมื อเรากลับมาด้ วย
เศเอบ เจ้ านายมี เดี ยนไว้ ในมื อ สั นติ ภาพ เราจะพั งป้ อมนี ลง
ของท่าน ข้ าพเจ้ าสามารถกระทํา เสีย"
อะไรที จะเที ยบกั บท่ า นได้ เ ล่ า" 10 ฝ่ ายเศบาห์ และศั ลมุ นนา
เมื อท่านพูดอย่ างนี เขาทังหลาย อาศั ยอยู่ ที คารโครกั บกองทั พมี

8

(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 นห้ าพั นคน เป็ น 16 กิ เ ดโอนก็ จั บพวกผู้ ใหญ่ ใน
กองทั พชาวตะวั น ออกที เหลื อ เมืองเอาหนามใหญ่ แห่ งถิ นกันอยู่ ท ังหมด เพราะว่ าผู้ ทีถือดาบ ดาร และหนามย่ อยด้ วย มาสั ง
ล้ มตายเสี ยหนึ งแสนสองหมื น สอนชาวเมืองสุคคท
คน
17 ท่ านก็พั งป้ อมเมื องเปนู เอล
11 กิ เดโอนขึ นไปตามทางสั ญ- และประหารชี วิตชาวเมืองเสีย
จรของคนที อาศั ยในเต็นท์ ทิศ 18 ท่ า นจึ งถามเศบาห์ และศั ลตะวั นออกของเมื องโนบาห์ และ มุ นนาว่ า "คนทีเจ้ าฆ่ าเสียทีทาเมื อ งโยกเบฮาห์ เข้ าโจมตี ก อง โบร์ เป็ นคนแบบไหน" เขาตอบ
ทัพได้ แล้ ว เพราะว่ ากองทัพคิด ว่ า "ท่านเป็ นอย่ างไร เขาก็เป็ น
ว่ าพ้ นภัย
อย่ างนั น เป็ นเหมื อนราชบุ ตร
12 เศบาห์ และศั ลมุ นนาก็หนี ไป ทุ กคน"
กิ เดโอนก็ ไ ล่ ติ ดตามไปจั บเศ- 19 กิ เดโอนจึ งกล่ าวว่ า "คน
บาห์ กั บศั ลมุ นนากษั ตริ ย์ พวก เหล่ านั นเป็ นพี น้องท้ องเดียวกัน
มี เดี ยนทั งสององค์ ได้ และทํา กั บเรา พระเยโฮวาห์ ทรงพระ
กองทัพทังหมดให้ แตกตื น
ชนม์อยู่ แน่ ฉันใด ถ้ าเจ้ าไว้ ชีวิต
13 ฝ่ ายกิ เดโอนบุ ตรชายโยอาช เขา เราก็จะไม่ ประหารชี วิ ตเจ้ า
ก็ กลั บจากการศึ กก่ อนดวงอา- แน่ ฉันนั น"
ทิตย์ข ึ น
20 แล้ วท่ านสั งเยเธอร์ บุตรหั วปี
14 จั บชายหนุ่ มชาวเมื องสุ คคท ของท่ านว่ า "จงลุ กขึ นฆ่ าเขาทั ง
ได้ คนหนึ ง จึ งซั กถามเขา ชาย สองเสีย" แต่ หนุ่ มคนนั นไม่ ยอม
คนนี ก็เขี ยนชื อเจ้ านายและพวก ชั กดาบออก ด้ วยว่ าเขากลั ว
ผู้ ใหญ่ ของเมื องสุ คคทให้ รวม เพราะเขายังหนุ่ มอยู่
เจ็ดสิบเจ็ดคนด้ วยกัน
21 ฝ่ ายเศบาห์ กั บศั ล มุ น นาจึ ง
15 กิ เ ดโอนจึ ง มาหาชาวเมื อ ง ว่ า "ท่านลุกขึ นฟั นเราเองซิ เป็ น
สุ คคทกล่ าวว่ า "จงมาดู เศบาห์ ผู้ ใหญ่ เท่ าใดกําลั งก็แข็งเท่านั น"
และศั ลมุ นนา ซึ งเมื อก่ อนเจ้ า กิ เดโอนก็ ลุ ก ขึ นฆ่ าเศบาห์ และ
เยาะเย้ ยเราว่ า `มื อของเศบาห์ ศั ลมุ นนาเสี ย แล้ วเก็บเครื อง
และของศั ล มุ นนาอยู่ ในมื อ เจ้ า ประดับทีคออูฐของเขาไว้
แล้ วหรื อ เราจะได้ เลี ยงทหาร 22 ครั งนั นคนอิ สราเอลก็เรี ยน
ที เหน็ดเหนื อยของเจ้ าด้ วยขนม กิเดโอนว่ า "ขอจงปกครองพวก
ปั ง'"
ข้ าพเจ้ าทังหลายเถิด ทังตัวท่าน
(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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ผู้ วินิจฉัย M
และลู กหลานของท่านสืบไปด้ วย พ่ ายแพ้ ต่อหน้ าคนอิสราเอล ไม่
เพราะว่ าท่านได้ ช่ วยเราทังหลาย อาจยกศี รษะขึ นอี กได้ เลย และ
ให้ พ้นจากมือของมีเดียน"
แผ่ นดินก็พักสงบอยู่ ในสมัยของ
23 กิ เดโอนจึ งตอบเขาทั งหลาย กิเดโอนถึงสี สิบปี
ว่ า "เราจะไม่ ปกครองท่ านทั ง 29 ฝ่ ายเยรุ บบาอั ลบุ ตรชายของ
หลาย และบุ ตรชายของเราก็จะ โยอาชก็ไปอาศั ยอยู่ ในบ้ านของ
ไม่ ปกครองท่ านทั งหลาย พระ ตน
เยโฮวาห์ จะทรงปกครองท่ านทั ง 30 กิ เ ดโอนมี บุ ต รชายเกิ ด จาก
หลายเอง"
บั นเอวของท่านเจ็ดสิบคนเพราะ
24 กิ เ ดโอนก็ บอกคนเหล่ า นั น ท่านมีภรรยาหลายคน
ว่ า "เราจะขอสิ งหนึ งจากท่านทัง 31 เมี ยน้ อยของกิ เ ดโอนที อยู่
หลาย คื อขอให้ ทุ กคนถวายตุ้ ม ณ เมื องเชเคมก็คลอดบุ ตรชาย
หู ซึ งริ บมาได้ น ั น" (ด้ วยว่ าคน ให้ ท่านคนหนึ งด้ วย ท่านตั งชื อ
เหล่ านั นมี ต้ ุ มหู ทองคํา เพราะ ว่ าอาบีเมเลค
เป็ นชนอิชมาเอล)
32 กิ เดโอนบุ ตรชายของโยอาช
25 เขาก็เรี ยนตอบท่ านว่ า "เรา มี อายุ ชราลงมากก็ส ิ นชี วิต เขา
ทังหลายเต็มใจจะให้ " เขาก็ปูผ้า ฝั ง ท่ า นไว้ ที เมื อ งโอฟราห์ ของ
ลง วางตุ้ มหู ซึ งริบมาได้ น ั นไว้ ที คนอาบีเยเซอร์ ในอุโมงค์ฝังศพ
นั น
โยอาชบิดาของท่าน
26 ตุ้ มหู ทองคํา ซึ งท่ า นขอได้
คนอิ สราเอลไหว้รูปเคารพ
นั นมี นาํ หนั ก หนึ งพั น เจ็ ด ร้ อย 33 อยู่ มา เมื อกิ เดโอนสิ นชี วิต
เชเขลทองคํา นอกจากนี ยั งมี แล้ ว คนอิ สราเอลก็หั นกลั บอี ก
เครื องประดับ จี และฉลององค์สี และเล่ นชู้ กั บพระบาอั ล ถื อว่ า
ม่ วงซึ งกษั ตริ ย์ พวกมี เดี ยนทรง บาอั ลเบรี ท เป็ นพระของเขาทั ง
ทังเครื องผูกคออูฐด้ วย
หลาย
27 กิ เดโอนก็ เ อาทองคํา นี ทํา 34 คนอิ ส ราเอลมิ ไ ด้ ระลึ ก ถึ ง
เป็ นรู ปเอโฟดเก็บไว้ ที เมื องของ พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของตน ผู้
ท่านคือโอฟราห์ และบรรดาคน ทรงช่ วยเขาให้ พ้ นมื อ ศั ต รู ท ั ง
อิ สราเอลก็เล่ นชู้ กั บรู ปนี กระทํา หลายรอบด้ าน
ให้ เป็ นบ่ วงดั กกิ เดโอนและวงศ์ 35 เขามิ ไ ด้ แสดงความเมตตา
วานของท่าน
แก่ ครอบครัวเยรุบบาอัล คือกิ28 ดั งนี แหละพวกมี เดี ยนก็ เดโอน เป็ นการตอบแทนความ
(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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ดี ท ั งสิ นซึ งกิ เดโอนได้ กระทําแก่ สิบคนทีศิลาแผ่ นเดียว เหลือแต่
คนอิสราเอล
โยธามบุ ต รชายสุ ดท้ องของเยอาบีเมเลคฆ่ า
รุบบาอัล เพราะเขาซ่ อนตัวเสีย
6 ชาวเมื อ งเชเคมและชาววงศ์
บรรดาบุ ตรชาย
วานมิ ลโลทั งสิ นก็ ม าประชุ ม
ของกิเดโอน
ฝ่ ายอาบี เมเลคบุ ตรชายเย- พร้ อมกั น ตั งอาบีเมเลคให้ เป็ น
รุ บบาอั ลก็ ข ึ นไปหาญาติ กษั ตริ ย์ที ข้างที ราบแห่ งเสาสํา ของมารดาที เมื องเชเคม แล้ ว คัญทีอยู่ ในเมืองเชเคม
พู ด กั บเขาและกั บครอบครั วที 7เมื อมี คนไปบอกโยธาม เขาก็
ขึ นไปยืนอยู่ บนยอดภูเขาเกริซิ ม
บ้ านของตาว่ า
2"ขอบอกความนี ให้ เข้ าหู บรร- แผดเสี ย งร้ องให้ เขาทั งหลาย
ดาชาวเมืองเชเคมเถิดว่ า `จะให้ ฟั งว่ า "ชาวเมืองเชเคมเอ๋ย ขอ
บุ ต รชายเยรุ บบาอั ล ทั งเจ็ ด สิ บ จงฟั งข้ าพเจ้ า เพื อพระเจ้ าจะ
คนครอบครองท่ า นทั งหลายดี ทรงฟั งเสียงของท่าน
หรือจะให้ ผ้ ู เดียวปกครองดี' ขอ 8 ครั งหนึ งต้ นไม้ ต่ างๆได้ ออก
ระลึกไว้ ด้วยว่ า ตัวข้ าพเจ้ านี เป็ น ไปเจิ มตั งต้ น ไม้ ต้ นหนึ งไว้ เ ป็ น
กระดู กและเนื อเดี ยวกั บท่ านทั ง กษั ตริ ย์ เขาจึ งไปเชิ ญต้ นมะกอกเทศว่ า `เชิ ญท่ านปกครอง
หลาย"
3ฝ่ ายญาติ ของมารดาของเขาก็ เราเถิด'
กล่ าวคําทั งหมดเหล่ านี ให้ เข้ าหู 9แต่ ต้ นมะกอกเทศตอบเขาว่ า
บรรดาชาวเชเคม จิตใจของชาว `จะให้ เราทิ งนํา มั นของเรา ซึ ง
เมื องก็เอนเอี ยงเข้ าข้ างอาบี เม- เขาใช้ ถวายเกี ยรติ แ ด่ พระเจ้ า
เลค ด้ วยเขากล่ าวกั นว่ า "เขา และแก่ มนุ ษย์ เพื อไปกวัดแกว่ ง
อยู่ เหนือต้ นไม้ ท ังปวงหรือ'
เป็ นญาติของเรา"
4เขาจึ งเอาเงิ นเจ็ดสิ บแผ่ นออก 10 แล้ วต้ นไม้ เหล่ านั นจึ งไปพู ด
จากวิ ห ารพระบาอั ล เบรี ทมอบ กั บต้ นมะเดื อว่ า `เชิ ญท่ านมา
ให้ อาบี เมเลค อาบี เมเลคก็เอา ปกครองเหนือเราเถิด'
เงิ นนั นไปจ้ างนั กเลงหั วไม้ ไว้ ติ ด 11 แต่ ต้นมะเดื อตอบเขาว่ า `จะ
ให้ เราทิ งรสหวานและผลดี ของ
ตามตน
5เขาจึ ง ไปที บ้ านบิ ดาของเขาที เราเสี ย และไปกวั ดแกว่ งอยู่
เมื องโอฟราห์ ฆ่ าพี น้ องของตน เหนือต้ นไม้ ท ังหลายหรือ'
คื อ บุ ตรชายเยรุ บบาอั ล ทั งเจ็ ด 12 ต้ นไม้ เหล่ า นั นก็ ไ ปพู ด กั บ

9

(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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หน้ า 525
ผู้ วินิจฉัย L
เถาองุ่ นว่ า `เชิ ญท่ านมาปก แผ่ นเดี ยว แล้ วตั งอาบี เมเลค
ครองเหนือเราเถิด'
บุ ต รชายของสาวคนใช้ ขึ นเป็ น
13 แต่ เ ถาองุ่ นกล่ า วแก่ เขาว่ า กษัตริย์ปกครองเหนือชาวเชเคม
`จะให้ เราทิ งนํา องุ่ นของเรา เพราะว่ าเขาเป็ นญาติ ของเจ้ าทั ง
อั นเป็ นที ชื นใจพระเจ้ าและ หลาย)
มนุ ษย์ ไปกวั ดแกว่ งอยู่ เหนื อ 19 ถ้ าเจ้ าทังหลายได้ กระทําด้ วย
ต้ นไม้ ท ังหลายหรือ'
ความจริ งใจและเที ยงธรรมต่ อ
14 บรรดาต้ นไม้ ก ็ไปพู ดกั บต้ น เยรุ บบาอั ล และครอบครั วของ
หนามว่ า `เชิ ญท่ านมาปกครอง ท่านในวันนี ก็จงชื นชมในอาบีเหนือเราเถิด'
เมเลคเถิ ด และให้ เขามี ความ
15 ต้ นหนามจึ งตอบต้ นไม้ เหล่ า ชื นชมยินดีในเจ้ าทังหลายด้ วย
นั นว่ า `ถ้ าแม้ ท่ านทั งหลายจะ 20 แต่ ถ้ าไม่ เป็ นอย่ างนั น ก็ขอ
เจิมตั งเราให้ เป็ นกษัตริย์ของเจ้ า ให้ ไฟออกมาจากอาบีเมเลค เผา
ทังหลายจริงๆ จงมาอาศัยใต้ ร่ม ผลาญชาวเมื อ งเชเคมและวงศ์
ของเราเถิด มิฉะนั นก็ให้ ไฟเกิด วานมิลโล และให้ ไฟออกมาจาก
จากต้ นหนามเผาผลาญต้ นสน ชาวเมืองเชเคมและจากวงศ์ วาน
สีดาร์เลบานอนเสีย'
มิลโลเผาผลาญอาบีเมเลคเสีย"
16 ฉะนั นบั ด นี ซึ งเจ้ าทั งหลาย 21 โยธามก็รี บหนี ไปยั งเบเออร์
ตั งอาบี เ มเลคเป็ นกษั ต ริ ย์ น ั น อาศั ยอยู่ ที นั นเพราะกลั วอาบี ถ้ าทํา ด้ วยความจริ งใจและเที ยง เมเลคพี ชายของตน
ธรรม และถ้ าได้ กระทําให้ เหมาะ 22 เมื ออาบี เ มเลคครอบครอง
ต่ อเยรุ บบาอั ล และครอบครั ว อิสราเอลอยู่ ได้ สามปี แล้ ว
ของท่ าน สมกั บความดี ที มื อ 23 พระเจ้ าทรงใช้ วิ ญญาณชั ว
ท่านได้ กระทําไว้
เข้ าแทรกระหว่ างอาบี เมเลคกั บ
17 (ด้ วยว่ าบิดาของเราได้ รบพุ่ ง ชาวเมืองเชเคม ชาวเมืองเชเคม
เพื อเจ้ าทั งหลาย และเสี ยงชี วิต ก็ทรยศต่ ออาบีเมเลค
ช่ วยเจ้ าทั งหลายให้ พ้ นจากมื อ 24 เพื อความทารุ ณที เขาได้
พวกมีเดียน
กระทํา แก่ บุ ตรชายเจ็ ด สิ บคน
18 แต่ ในวั น นี เจ้ าทั งหลายได้ ของเยรุ บบาอั ลจะสนอง และ
ลุ กขึ นประทุ ษร้ ายต่ อครอบครั ว โลหิ ตของคนเหล่ านั นจะได้ ตก
บิ ดาของเรา ได้ ฆ่ าบุ ตรชายทั ง แก่ อาบี เมเลค
พี น้ องผู้ ได้
เจ็ ด สิ บคนของท่ านเสี ยบนศิ ลา ประหารเขา และตกแก่ ชาวเมือง
(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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ผู้ วินิจฉัย L
หน้ า 526
เชเคม ผู้ เสริมกําลังมืออาบีเม- โกรธ
เลคให้ ฆ่าพี น้องของตน
31 จึ งส่ งผู้ สื อสารไปยั งอาบี เม25 ชาวเมื องเชเคมได้ วางคนซุ่ ม เลคอย่ างลั บๆกล่ าวว่ า "ดู เถิ ด
ซ่ อนไว้ คอยดั ก อาบี เมเลคที บน กาอั ล บุ ต รชายเอเบดและญาติ
ยอดภูเขา เขาก็ปล้ นคนทังปวงที ของเขามาที เมื องเชเคม ดู เถิ ด
ผ่ านไปมาทางนั น และมีคนบอก พวกเขายุ แหย่ เมื องนั นให้ ต่ อสู้
อาบีเมเลคให้ ทราบ
กับท่าน
26 ฝ่ ายกาอั ลบุ ตรชายเอเบดกั บ 32 ฉะนั นบั ดนี ขอท่ านจงลุ กขึ น
ญาติ ของเขาเข้ าไปในเมื องเช- ในเวลากลางคืน ทังท่านและคน
เคม ชาวเชเคมไว้ เนื อเชื อใจ ที อยู่ กั บท่ าน ไปซุ่ มคอยอยู่ ใน
กาอัล
ทุ่ งนา
27 จึ งพากั นออกไปในสวนองุ่ น 33 รุ่ งเช้ าพอดวงอาทิ ตย์ ขึ น
เก็บผลมายํา ทําการเลี ยงสมโภช ท่ านจงลุ กขึ นแต่ เช้ าตรู่ รี บรุ ก
ในวิ หารพระของเขา เขารั บ เข้ าเมือง และดู เถิด เมื อกาอัล
ประทานและดื ม และแช่ งด่ าอา- กั บกองทั พ ออกมาต่ อสู้ ท่ าน
บีเมเลคด้ วย
ท่ านจงกระทําแก่ เขาตามแต่ โอ28 กาอัลบุตรชายเอเบดจึงกล่ าว กาสจะอํานวย"
ว่ า "อาบี เมเลคคื อใครและเรา 34 ฝ่ ายอาบีเมเลค และกองทัพ
ชาวเชเคมเป็ นใครกั นจึ งต้ องมา ทั งสิ นที อ ยู่ กั บท่ า นก็ ลุ กขึ นใน
ปรนนิ บั ติ เขา เขาเป็ นบุ ตรชาย เวลากลางคื น แบ่ งออกเป็ นสี
ของเยรุ บบาอั ลมิ ใช่ หรื อ และ กองไปซุ่ มคอยสู้ เมืองเชเคม
เศบุ ลเป็ นเจ้ าหน้ าที ของเขามิ ใช่ 35 กาอัลบุตรชายเอเบด ก็ออก
หรือ จงปรนนิบัติคนฮาโมร์บิดา ไปยื น อยู่ ที ทางเข้ าประตู เ มื อ ง
ของเชเคมเถิ ด เราจะปรนนิ บัติ อาบี เ มเลคก็ ลุ ก ขึ นพร้ อมกั บ
อาบีเมเลคทําไมเล่ า
กองทั พที อยู่ กั บท่ าน ออกมา
29 ถ้ าคนเมื องนี อยู่ ใต้ ปกครอง จากทีซุ่ มซ่ อน
เรานะ เราจะถอดอาบี เมเลค 36 และเมื อกาอั ล เห็ นกองทั พ
เสีย" เขาจึงท้ าอาบีเมเลคว่ า "จง จึงพู ดกับเศบุ ลว่ า "ดูเถิด กอง
เพิ มกองทั พของท่ า นขึ นแล้ ว ทัพกําลั งเคลื อนลงมาจากยอดภู
ออกมาเถิด"
เขา" เศบุลตอบเขาว่ า "ท่านเห็น
30 พอเศบุ ลเจ้ าเมื องได้ ยินถ้ อย เงาภูเขาเป็ นคนไปกระมัง"
คํา ของกาอั ล บุ ตรชายเอเบดก็ 37 กาอัลพูดขึ นอีกว่ า "ดูซิ กอง
(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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หน้ า 527
ผู้ วินิจฉัย L
ทั พกํา ลั ง ออกมาจากกลางแผ่ น ประตู เมื อง ฝ่ ายทหารอี กสอง
ดิ นกองหนึ ง และกองทั พอี ก กองก็รุ กเข้ าโจมตี คนทั งหมดที
กองหนึ งกําลั งออกมาจากทางที ในทุ่ งนาประหารเสีย
ราบเมโอเนนิม"
45 อาบี เ มเลคโจมตี เ มื องนั น
38 เศบุ ลก็ กล่ าวแก่ กาอั ลว่ า ตลอดวั นยั งคํา ยึ ดเมื องนั นได้
"ปากของท่ า นอยู่ ที ไหนเดี` ยวนี และฆ่ าฟั นประชาชนที อยู่ ใน
ท่านผู้ ทีกล่ าวว่ า `อาบีเมเลคคือ เมืองนั นเสีย ทังทําลายเมืองนั น
ผู้ ใด ที เราต้ องปรนนิ บั ติ ' คน เสียด้ วย แล้ วก็หว่ านเกลือลงไป
เหล่ านี เป็ นคนที ท่ านหมิ นประ- 46 เมื อบรรดาชาวบ้ านหอเชมาทมิใช่ หรือ จงยกออกไปสู้ รบ เคมได้ ยินเช่ นนั น ก็หนีเข้ าไปอยู่
กับเขาเถิด"
ในป้ อมในวิหารของพระเบรีท
39 กาอั ลก็ เดิ น นํา หน้ ากองทั พ 47 มี ค นไปเรี ยนอาบี เ มเลคว่ า
เชเคมออกไปต่ อ สู้ กั บอาบี เม- บรรดาชาวบ้ านหอเชเคมไปมั ว
เลค
สุมกันอยู่
40 อาบี เมเลคก็ขั บไล่ กาอั ลหนี 48 อาบี เมเลคก็ ข ึ นไปบนภู เขา
ไป มีคนถู กบาดเจ็บล้ มตายเป็ น ศั ลโมน ทั งท่านกับบรรดาคนที
อั นมาก จนถึ งทางเข้ าประตู อยู่ ด้ วย อาบี เมเลคถื อขวานตั ด
เมือง
กิ งไม้ ใส่ บ่าแบกมา ท่านจึงบอก
41 ฝ่ ายอาบี เมเลคก็อาศั ยอยู่ ที คนที อยู่ ด้ วยว่ า "เจ้ าเห็ นข้ าทํา
อารูมาห์ และเศบุลก็ขับไล่ กาอัล อะไร จงรีบไปทําอย่ างข้ าเถิด"
กั บญาติ ของเขาออกไปไม่ ให้ อยู่ 49 ดั งนั นคนทั ง ปวงก็ตั ดกิ งไม้
ทีเชเคมต่ อไป
แบกตามอาบีเมเลคไปสุมไว้ ณ
42 ต่ อมารุ่ งขึ น มีชาวเมืองออก ทีป้อม แล้ วก็จุ ดไฟเผาป้ อมนั น
ไปที ทุ่ งนา อาบี เมเลคก็ทราบ ชาวบ้ านหอเชเคมก็ ต ายหมด
เรื อง
ด้ วย ทั งชายและหญิ งประมาณ
43 ท่ านจึ งแบ่ งคนของท่ านออก หนึ งพันคน
เป็ นสามกอง ซุ่ มคอยอยู่ ทีทุ่ งนา
อาบีเมเลคถู กทําลาย
ท่ านมองดู ดู เถิ ด คนออกมา 50 อาบี เมเลคไปยั งเมื องเธเบศ
จากในเมือง ท่านจึงลุกขึ นประ- ตั งค่ ายประชิ ดเมื อ งเธเบศไว้
หารเขา
และยึดเมืองนั นได้
44 ส่ วนอาบี เ มเลคกั บทหารที 51 แต่ ในเมื องมี หอรบแห่ งหนึ ง
อยู่ ด้ วยก็รุ กไปยื น อยู่ ที ทางเข้ า ประชาชนเมื องนั นทั งสิ นก็ หนี
(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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เข้ าไปอยู่ ในหอทั งผู้ ชายและผู้ พ้ นชื อโทลาบุตรชายของปูวาห์ ผ้ ู
หญิ ง ปิ ดประตู ขังตนเองเสี ย เป็ นบุ ตรชายของโดโด คนอิ สเขาก็ข ึ นไปบนหลังคาหอรบ
สาคาร์ และเขาอยู่ ที เมื องชามี ร์
52 อาบี เมเลคยกมาถึ งหอรบนี ในแดนเทือกเขาเอฟราอิม
ได้ ต่ อสู้ กั น จนเข้ ามาใกล้ ประตู 2ท่ านวิ นิ จฉั ยอิ สราเอลอยู่ ยี สิ บ
หอรบได้ จะเอาไฟเผา
สามปี แล้ วท่ านก็ส ิ นชี วิต เขา
53 มี หญิ งคนหนึ งเอาหิ นโม่ ช ิ น ฝังศพท่านไว้ ทีเมืองชามีร์
บนทุ่ มศี รษะอาบี เมเลค กะ- 3ต่ อ มายาอี ร์ คนกิ เ ลอาดได้ ขึ น
โหลกศีรษะของท่านแตก
มาและท่ านวิ นิ จฉั ยอิ สราเอลอยู่
54 ท่ านจึ งรี บร้ องบอกคนหนุ่ ม ยี สิบสองปี
ที ถืออาวุธของท่ านว่ า "เอาดาบ 4ท่ านมี บุ ตรชายสามสิ บคน ขี
ฟั นเราเสี ยเพื อคนจะไม่ กล่ าวว่ า ลูกลาสามสิบตัว และมีเมื องอยู่
`ผู้ หญิงคนหนึ งฆ่ าเขาตาย'" ชาย สามสิ บหั วเมื องเรี ยกว่ า เมื อง
หนุ่ มของท่ านคนนั นก็แทงท่ าน ฮาโวทยาอีร์จนทุ กวันนี ซึ งอยู่ ใน
ทะลุถึงแก่ ความตาย
แผ่ นดินกิเลอาด
55 เมื อคนอิ สราเอลเห็ นว่ าอา- 5ยาอี ร์ ก ็ส ิ นชี วิ ตและถู กฝั งไว้ ที
บี เมเลคสิ นชี วิตแล้ ว ต่ างคนก็ เมืองคาโมน
กลับไปยังทีของตน
พระเจ้าทรงพระพิโรธ
56 ดั งนี แหละพระเจ้ าทรงสนอง
คนที'ไหว้รูปเคารพ
ความชั วที อาบี เมเลคได้ ก ระทํา 6คนอิสราเอลก็กระทําชั วในสาย
ต่ อบิ ด าของตนที ได้ ฆ่ าพี น้ อง พระเนตรของพระเยโฮวาห์ อี ก
เจ็ดสิบคนของตนเสีย
ไปปรนนิบัติพระบาอัล พระอัช57 และพระเจ้ าทรงกระทํา ให้ ทาโรท พวกพระของเมื องซี เรี ย
บรรดาความชั วร้ ายของชาวเช- พวกพระของเมืองไซดอน พวก
เคมกลั บตกบนศี รษะของเขาทั ง พระของเมื องโมอั บ พวกพระ
หลายเอง คําสาปแช่ งของโยธาม ของคนอัมโมน พวกพระของคน
บุ ตรชายเยรุ บบาอั ลก็ตกอยู่ บน ฟี ลิ สเตี ย และละทิ งพระเยโฮเขาทังหลาย
วาห์ เสี ย หาได้ ปรนนิ บั ติ พระ
โทลากับยาอี ร ์
องค์ไม่
เป็ นผู ว้ ินิจฉัยของอิ สราเอล
7 และพระพิ โรธของพระเยโฮต่ อ จากอาบี เมเลคมี คน วาห์ ก ็พลุ่ งขึ นต่ ออิ สราเอล จึ ง
ขึ นมาช่ วยอิ ส ราเอลให้ ทรงขายเขาไว้ ในมื อของคนฟี -

10

(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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ผู้ วินิจฉัย EQ, EE
ลิสเตียและในมือของคนอัมโมน ทั งหลายได้ เลื อกเถิ ด ให้ พระ
8เขาได้ ข่มเหงและบี บบั งคั บคน เหล่ า นั นช่ วยเจ้ าให้ พ้ นในยาม
อิสราเอลในปี นั น คือคนอิสรา- ทุ กข์เดือดร้ อนนี "
เอลทังปวงที อยู่ ฟากแม่ นาํ จอร์- 15 และคนอิ ส ราเอลกราบทู ล
แดนข้ างโน้ นในแผ่ นดิ นของคน พระเยโฮวาห์ ว่า "ข้ าพระองค์ท ัง
อาโมไรต์ ซึ งอยู่ ในกิ เลอาดสิ บ หลายได้ กระทําบาปแล้ ว ขอพระ
แปดปี
องค์ ท รงกระทํา ตามที พระองค์
9 ทั งคนอั ม โมนได้ ข้ ามแม่ นํา
ทรงเห็ นชอบ ข้ าพระองค์ ขอวิ ง
จอร์ แดนไปต่ อ สู้ กั บยู ดาห์ และ วอนเพี ยงว่ า ขอทรงช่ วยข้ า
ต่ อสู้ กับเบนยามิน และต่ อสู้ กับ พระองค์ให้ พ้นในวันนี เถิด"
วงศ์วานเอฟราอิม ดังนั นอิสรา- 16 ดั งนั นเขาทั งหลายจึ งเลิ กถื อ
เอลจึงเดือดร้ อนอย่ างยิ ง
พระอื น และปรนนิ บัติ พระเย10 และคนอิ ส ราเอลร้ องทุ กข์ โฮวาห์ ฝ่ ายพระองค์ ทรงเดื อด
ต่ อพระเยโฮวาห์ ว่า "ข้ าพระองค์ ร้ อนพระทั ยด้ วยความทุ กข์ เข็ญ
ทั งหลายได้ กระทํา บาปต่ อพระ ของอิสราเอล
องค์ เพราะว่ าข้ าพระองค์ ได้ 17 ฝ่ ายคนอั มโมนก็ถู กเรี ยกให้
ทอดทิ งพระเจ้ าของข้ าพระองค์ มาพร้ อมกั น เขาได้ ต ั งค่ ายใน
เสีย และปรนนิบัติพระบาอัล"
กิ เลอาด และคนอิ สราเอลก็มา
11 และพระเยโฮวาห์ ตรั สกั บคน พร้ อมกันตั งค่ ายอยู่ ทีมิสเปห์
อิสราเอลว่ า "เรามิได้ ช่วยเจ้ าให้ 18 และประชาชนกั บพวกประพ้ นจากชาวอี ยิปต์ จากคนอา- มุ ขของคนกิเลอาดพูดกันว่ า "ผู้
โมไรต์ จากคนอัมโมน และจาก ใดที จะเป็ นคนแรกที จะเข้ าต่ อสู้
คนฟี ลิสเตียหรือ
กั บคนอั มโมน ผู้ นั นจะเป็ นหั ว
12 ทั งคนไซดอน คนอามาเลข หน้ าของชาวกิเลอาดทังหมด"
และชาวมาโอนได้ บี บบั งคั บเจ้ า
เยฟธาห์สูร้ บกับ
เจ้ าได้ ร้ องทุ กข์ ถึ งเราและเราได้
คนอัมโมน
ช่ วยเจ้ าให้ พ้นมือเขาทังหลาย
เยฟธาห์ คนกิ เลอาดเป็ น
13 แม้ กระนั นเจ้ าทั งหลายยั งได้
ทแกล้ วทหาร แต่ เป็ น
ละทิงเรา และปรนนิบัติพระอื น บุตรชายของหญิงแพศยา กิเลฉะนี เราจึงจะไม่ ช่วยเจ้ าทังหลาย อาดให้ กาํ เนิดบุตรชื อเยฟธาห์
ให้ พ้นอีกต่ อไป
2 ภรรยาแท้ ของกิ เลอาดคลอด
14 จงไปร้ องทุ กข์ ต่ อพระซึ งเจ้ า บุตรชายหลายคน และเมื อพวก

11

(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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บุตรเหล่ านั นโตขึ นแล้ ว จึงผลัก เลอาดทังปวง"
ไสเยฟธาห์ ออกไปเสี ยโดยกล่ าว 9 เยฟธาห์ จึ งกล่ าวแก่ พวกผู้
ว่ า "เจ้ าจะมี ส่ วนในมรดกของ ใหญ่ ของกิเลอาดว่ า "ถ้ าท่านให้
ครอบครั วบิ ดาเราไม่ ได้ เพราะ ข้ าพเจ้ ากลั บบ้ านเพื อ ทํา ศึ กกั บ
เจ้ าเป็ นลูกของหญิงคนอื น"
คนอัมโมน และถ้ าพระเยโฮวาห์
3เยฟธาห์ จึ งหนี จากพี น้ องของ ทรงมอบเขาไว้ ต่ อหน้ าข้ าพเจ้ า
ตนไปอาศั ย อยู่ ที แผ่ น ดิ น โทบ ข้ าพเจ้ าจะได้ เป็ นหั วหน้ าของ
พวกนั กเลงก็ มั วสุ มกั บเยฟ- ท่านหรือเปล่ า"
ธาห์ และติดตามเขาไป
10 พวกผู้ ใหญ่ ของกิ เ ลอาดจึ ง
4 ต่ อ มาภายหลั ง คนอั ม โมนได้ ตอบเยฟธาห์ ว่า "พระเยโฮวาห์
ทําสงครามกับคนอิสราเอล
ทรงเป็ นพยานระหว่ างเรา เราจะ
5 และเมื อคนอั มโมนทํา สง- กระทํา ตามที ท่ า นสั งทุ ก ประครามกั บอิ สราเอลนั น พวกผู้ การ"
ใหญ่ ของเมืองกิ เลอาดได้ ไปเพื อ 11 เยฟธาห์ จึงไปกั บพวกผู้ ใหญ่
จะพาเยฟธาห์ มาจากแผ่ นดิ น ของกิ เลอาด และประชาชนก็
โทบ
ตั งท่ านให้ เป็ นหั วหน้ าและเป็ น
6เขากล่ าวแก่ เยฟธาห์ ว่า "จงมา ประมุ ขของเขา แล้ วเยฟธาห์ ก ็
เป็ นหั วหน้ าของเรา เพื อเราจะ กล่ าวคํา ที ตกลงกั น ทั งสิ นต่ อ
ได้ ต่อสู้ กับคนอัมโมน"
พระพั กตร์ พระเยโฮวาห์ ที เมื อง
7 แต่ เยฟธาห์ กล่ าวแก่ พวกผู้
มิสเปห์
ใหญ่ ของกิเลอาดว่ า "ท่านไม่ ได้ 12 เยฟธาห์ จึ งส่ งผู้ สื อสารไปยั ง
เกลียดข้ าพเจ้ า และขับไล่ ข้าพ- กษัตริย์คนอัมโมนถามว่ า "ท่าน
เจ้ าเสี ยจากครอบครั วบิ ด าของ มี เรื องอะไรกั บข้ าพเจ้ า ท่ านจึ ง
ข้ าพเจ้ าดอกหรือ เมื อคราวทุ กข์ ยกมาต่ อสู้ กั บแผ่ นดิ นของข้ าพยากท่ า นจะมาหาข้ าพเจ้ าทํา ไม เจ้ า"
เล่ า"
13 กษั ตริ ย์คนอั มโมนตอบผู้ สื อ
8 พวกผู้ ใหญ่ ของกิ เลอาดจึ ง สารของเยฟธาห์ ว่ า "เพราะว่ า
กล่ าวแก่ เยฟธาห์ ว่ า "เหตุ ที เรา เมื ออิ สราเอลยกออกมาจากอี กลับมาหาท่าน ณ บัดนี ก็ด้วย ยิ ปต์ ไ ด้ ยึ ด แผ่ นดิ น ของเราไป
ต้ องการให้ ท่ า นไปกั บเราสู้ รบ ตั งแต่ แม่ นาํ อารโนน ถึ งแม่ นาํ
กั บคนอั มโมน แล้ วมาเป็ นหั ว ยั บบอกและถึ ง แม่ นาํ จอร์ แดน
หน้ าของเราที จะปกครองชาวกิ - ฉะนั นบั ดนี ขอคื นแผ่ นดิ นเหล่ า
(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"
เรียนท่านว่ า `ขอให้ พวกข้ าพเจ้ า
14 และเยฟธาห์ ก ็ส่งผู้ สื อสารไป ยกผ่ า นแผ่ น ดิ น ของท่ า นไปยั ง
หากษัตริย์คนอัมโมนอีก
สถานทีของข้ าพเจ้ า'
15 ให้ กล่ าวว่ า "เยฟธาห์ กล่ าว 20 แต่ สิ โ หนไม่ วางใจที จะให้
ดั งนี ว่ า อิ สราเอลมิ ได้ ยึ ดแผ่ น อิ ส ราเอลยกผ่ านเขตแดนของ
ดิ นของโมอั บ หรื อแผ่ นดิ นของ ตน ฉะนั นสิ โหนจึ งได้ รวบรวม
คนอัมโมน
ประชาชนทั งหมดของท่ าน ตั ง
16 แต่ เมื ออิ สราเอลออกจากอี - ค่ ายอยู่ ที ยาฮาส และสู้ รบกั บ
ยิ ปต์ เขาได้ เดิ นไปทางถิ นทุ ร- อิสราเอล
กั นดารถึ งทะเลแดง และมาถึ ง 21 และพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
คาเดช
ของอิ สราเอลทรงมอบสิ โหน
17 อิ ส ราเอลจึ ง ส่ ง ผู้ สื อสารไป และประชาชนทั งหมดของท่ าน
ยังกษัตริย์เอโดมกล่ าวว่ า `ข้ าพ- ไว้ ในมืออิ สราเอล คนอิสราเอล
เจ้ าขออนุ ญาตยกผ่ านแผ่ นดิ น ก็โจมตีเขา อิสราเอลจึงยึดครอง
ของท่ านไป' แต่ กษั ตริ ย์เอโดม แผ่ นดิ นทั งสิ นของคนอาโมไรต์
ไม่ ฟั ง และก็ได้ ส่ งคํา ขอเช่ น ผู้ ซึ งเป็ นชาวเมืองนั น
เดี ยวกั นไปยั งกษั ตริ ย์ เมื องโม- 22 และเขายึ ดเขตแดนทั งหมด
อับด้ วย แต่ ท่านก็ไม่ ตกลง ดัง ของคนอาโมไรต์ ตั งแต่ แม่ นาํ
นั นอิ สราเอลจึ งยั บยั งอยู่ ที คา- อารโนนถึ งแม่ นาํ ยั บบอก และ
เดช
ตั งแต่ ถิ นทุ รกั นดาร ถึ งแม่ นาํ
18 แล้ วเขาก็ เ ดิ นไปในถิ นทุ ร - จอร์แดน
กันดารอ้ อมแผ่ นดินเอโดม และ 23 ดังนั น พระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
แผ่ นดิ นโมอั บ และมาทางด้ าน ของอิ สราเอลจึ งขั บไล่ คนอาโมตะวั นออกของแผ่ นดิ นโมอั บ ไรต์ อ อกเสี ยต่ อ หน้ าอิ ส ราเอล
และตั งค่ ายอยู่ ทีฟากแม่ นาํ อาร- ประชาชนของพระองค์ ฝ่ ายท่าน
โนนข้ างโน้ น แต่ เขามิ ได้ เข้ าไป จะมาถื อเอาเป็ นกรรมสิ ทธิ] เช่ น
ในเขตแดนของโมอั บ เพราะว่ า นั นหรือ
แม่ นาํ อารโนนเป็ นพรมแดนของ 24 ท่ า นไม่ ถื อกรรมสิ ทธิ] สิ งซึ ง
โมอับ
พระเคโมชพระของท่ านมอบให้
19 อิ ส ราเอลจึ ง ส่ ง ผู้ สื อสารไป ท่านยึดครองดอกหรือ พระเยหาสิ โหนกษั ต ริ ย์ ค นอาโมไรต์ โฮวาห์ พระเจ้ าของเราขั บไล่ ผ้ ู ใด
กษั ตริ ย์ กรุ งเฮชโบน อิ สราเอล ไปให้ พ้นหน้ าเรา เราก็ยึดครอง
(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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ผู้ วินิจฉัย EE
หน้ า 532
ทีของผู้ น ั น
คําปฏิ ญาณอันไร้ปัญญา
25 ฝ่ ายท่านจะดี กว่ าบาลาคบุ ตร
ของเยฟธาห์
ชายสิ ปโปร์ กษั ต ริ ย์ เ มื องโมอั บ 30 และเยฟธาห์ ปฏิญาณต่ อพระ
หรือ ท่ านเคยแข่ งขันกับอิ สรา- เยโฮวาห์ ว่ า "ถ้ าพระองค์ ทรง
เอลหรือ ท่านเคยต่ อสู้ กับเขาทัง มอบคนอั มโมนไว้ ในมื อของ
หลายหรือ
ข้ าพระองค์แล้ ว
26 เมื ออิ ส ราเอลอาศั ย อยู่ ใน 31 ผู้ ใดทีออกมาจากประตูเรือน
กรุ งเฮชโบนและชนบทของกรุ ง ของข้ าพระองค์ เพื อต้ อนรั บ
นั น และในเมื องอาโรเออร์และ ข้ าพระองค์ เมื อข้ าพระองค์ กลั บ
ชนบทของเมื องนั น และอยู่ ใน มาจากคนอั มโมนนั นด้ วยความ
บรรดาหั วเมื องที ต ั งอยู่ ตามฝั ง สงบแล้ ว ผู้ นั นจะต้ องเป็ นของ
แม่ นาํ อารโนนถึงสามร้ อยปี ทํา- ของพระเยโฮวาห์ และข้ าพระ
ไมท่ า นไม่ เ รี ยกคื น เสี ยภายใน องค์ จ ะถวายผู้ นั นเป็ นเครื อง
เวลานั นเล่ า
เผาบูชา"
27 ฉะนี ข้ าพเจ้ าจึ งมิ ได้ กระทํา 32 แล้ วเยฟธาห์ จึ งยกข้ ามไปสู้
ความผิ ดต่ อท่ าน แต่ ท่ านได้ รบกั บคนอั มโมน และพระเยกระทํา ความผิ ด ต่ อ ข้ าพเจ้ าใน โฮวาห์ ทรงมอบเขาไว้ ในมื อของ
การทีทาํ สงครามกับข้ าพเจ้ า ขอ ท่าน
พระเยโฮวาห์ จอมผู้ พิ พ ากษา 33 และท่ า นได้ ประหารเขาจาก
เป็ นผู้ ทรงพิ พากษาระหว่ างคน อาโรเออร์ จ นถึ ง ที ใกล้ ๆเมื อ ง
อิ ส ราเอลและคนอั ม โมนในวั น มิ นนิ ทรวมยี สิ บหั วเมื อง และ
นี "
ไกลไปจนถึงที ราบแห่ งสวนองุ่ น
28 แต่ กษั ตริ ย์ ของคนอั มโมนมิ ผู้ คนล้ มตายมาก คนอัมโมนจึ ง
ได้ เชื อฟั งในคํา ของเยฟธาห์ ซึ ง พ่ ายแพ้ ต่อหน้ าคนอิสราเอล
ท่านส่ งไปให้
34 แล้ วเยฟธาห์ ก ็กลั บมาบ้ านที
29 พระวิ ญญาณของพระเยโฮ- มิสเปห์ ดูเถิด บุตรสาวของท่าน
วาห์ ก ็มาสถิ ตกั บเยฟธาห์ ท่ าน ถื อรํามะนาเต้ นโลดออกมาต้ อน
จึ งยกผ่ านกิ เลอาดและมนั สเสห์ รั บท่ าน เธอเป็ นบุ ตรคนเดี ยว
และผ่ านมิ ส เปห์ แห่ งกิ เ ลอาด นอกจากบุ ตรสาวคนนี ท่ านไม่ มี
และจากมิ สเปห์ แห่ งกิ เลอาด บุตรชายและบุตรสาวเลย
ท่ านยกผ่ านต่ อ ไปถึ งที คนอั ม- 35 และต่ อมา เมื อท่านเห็นเธอ
โมน
แล้ ว ท่ านก็ฉี กเสื อผ้ าของท่ าน
(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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หน้ า 533
ผู้ วินิจฉัย EE, EF
กล่ าวว่ า "อนิ จจา ลู กสาวเอ๋ ย และก็เป็ นธรรมเนี ยมในอิ สราเจ้ าให้ พ่อแย่ แล้ ว เพราะเจ้ าเป็ น เอล
เหตุ ให้ พ่ อเดื อดร้ อนมากยิ ง 40 คื อ ที บุ ตรสาวชาวอิ ส ราเอล
เพราะพ่ อได้ อ้ าปากปฏิญาณต่ อ ไปร้ องไห้ ไว้ ทุ กข์ ให้ บุตรสาวของ
พระเยโฮวาห์ ไว้ จะคื นคํา ก็ไม่ เยฟธาห์ คนกิเลอาดปี ละสี วัน
ได้ "
เยฟธาห์ชนะคนเอฟราอิ ม
36 เธอจึงพูดกับพ่ อว่ า "คุณพ่ อ
ฝ่ ายคนเอฟราอิ มมา
ขา เมื อคุ ณพ่ อออกปากสั ญญา
พร้ อมกั นข้ ามไปทาง
กั บพระเยโฮวาห์ ไว้ อย่ างไร ขอ เหนือ พูดกับเยฟธาห์ ว่า "เหตุ
คุ ณพ่ อ กระทํา กั บ ลู ก ตามคํา ที ใดท่ านยกข้ ามไปรบคนอั ม โมน
ออกจากปากของคุ ณพ่ อเถิ ด แต่ ไม่ เรียกเราไปด้ วย เราจะจุ ด
เพราะพระเยโฮวาห์ ไ ด้ ทรงแก้ ไฟเผาเรือนทับท่านเสีย"
แค้ นคนอั มโมนศั ตรู เพื อคุ ณพ่ อ 2เยฟธาห์ จึ งตอบเขาว่ า "ข้ าพแล้ ว"
เจ้ ากั บประชาชนติ ดการศึ กใหญ่
37 และเธอพู ดกั บบิ ด าของเธอ กับคนอัมโมน เมื อข้ าพเจ้ าเรียก
ว่ า "ขอให้ ลู กอย่ างนี เถิ ด ขอ ท่ านให้ ช่ วย ท่ านไม่ ได้ ช่ วยเรา
ปล่ อยลูกไว้ สั กสองเดือน ลูกจะ ให้ พ้นมือเขา
ได้ จากบ้ านและลงไปบนภู เ ขา 3เมื อข้ าพเจ้ าเห็นว่ าท่ านไม่ ช่ วย
ร้ องไห้ ครํา ครวญถึ ง ความเป็ น ข้ าพเจ้ าแล้ ว ข้ าพเจ้ าก็เสี ยงชี วิต
พรหมจารี ของลู ก
ลู กกั บ ของข้ าพเจ้ าข้ ามไปรบกั บคน
เพื อนๆของลูก"
อั มโมน และพระเยโฮวาห์ ทรง
38 ท่ านจึ งตอบว่ า "ไปเถิ ด" มอบเขาไว้ ในมือของข้ าพเจ้ า วัน
และท่ านก็ ปล่ อยเธอไปสอง นี ท่ านจะขึ นมาทําศึ กกั บข้ าพเจ้ า
เดื อน เธอก็ออกไป เธอและ ด้ วยเหตุอันใด"
พวกเพื อนของเธอแล้ วร้ องไห้ 4เยฟธาห์ จึ งรวบรวมบรรดาชาว
ครํา ครวญถึ งความเป็ นพรหม- กิ เ ลอาดสู้ รบกั บคนเอฟราอิ ม
จารีของเธอบนภูเขา
คนกิ เลอาดก็ ประหารคนเอฟ39 อยู่ มาเมื อครบสองเดื อน ราอิ ม เพราะเขากล่ าวว่ า "เจ้ า
แล้ ว เธอก็กลั บมาหาบิ ดาของ ชาวกิเลอาด เจ้ าเป็ นคนหลบหนี
เธอ และท่ านก็กระทํา กั บเธอ ของชาวเอฟราอิ มท่ ามกลางคน
ตามคําปฏิ ญาณที ได้ ปฏิ ญาณไว้ เอฟราอิมและมนัสเสห์ "
เธอยั งไม่ เคยสมสู่ กั บชายใดเลย 5 ชาวกิ เ ลอาดก็ เ ข้ ายึ ด ท่ า ข้ าม

12

(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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แม่ นาํ จอร์ แดนไว้ ไม่ ให้ คนเอฟ- ฉัยอิสราเอลสิบปี
ราอิ มข้ าม เมื อคนเอฟราอิ มที 12 แล้ วเอโลนคนเศบู ลุ น ก็ ส ิ น
หลบหนีคนใดมาบอกว่ า "ขอให้ ชี วิต และถู กฝังไว้ ทีอัยยาโลนใน
ข้ ามไปที เถิ ด" คนกิ เลอาดจะ เขตแดนของคนเศบูลุน
ถามเขาว่ า "เจ้ าเป็ นคนเอฟรา- 13 ถั ดท่ านมา อั บโดนบุ ตรชาย
อิมหรือ" เมื อเขาตอบว่ า "เปล่ า" ฮิ ลเลลชาวปิ ราโธนวิ นิ จ ฉั ยอิ ส6เขาจะบอกว่ า "จงว่ าคําว่ าชิ บ- ราเอล
โบเลท" คนนั นจะว่ า "สิ บโบ- 14 ท่านมีบุตรชายสี สิบคน และ
เลท" เพราะคนเอฟราอิ มออก หลานชายสามสิ บคน ขี ลาเจ็ด
เสียงคํานี ไม่ ชัด เขาจึงจับคนนั น สิบตัว ท่านวินิจฉัยอิสราเอลอยู่
และฆ่ าเสี ยที ท่ าข้ ามแม่ นาํ จอร์ - แปดปี
แดน คราวนั นมี คนเอฟราอิ ม 15 แล้ วอั บโดนบุ ต รชายฮิ ลเลล
ตายสี หมื นสองพันคน
ชาวปิ ราโธนก็ส ิ นชี วิตถู กฝั งไว้ ที
7 เยฟธาห์ วิ นิ จ ฉั ยอิ ส ราเอลอยู่ ปิ ราโธนในเขตแดนของเอฟราหกปี แล้ วเยฟธาห์ ชาวกิเลอาดก็ อิ มในแดนเทื อกเขาของคนอาสิ นชี วิตและถู กฝั งไว้ ในหั วเมื อง มาเลข
หนึ งในกิเลอาด
ความบาปของ
ผู ว้ ินิจฉัยอิ บซาน
คนอิ สราเอล
เอโลนและอับโดน
บิดามารดาของแซมสัน
8ถั ดเยฟธาห์ มาคื ออิ บซานแห่ ง
คนอิ สราเอลก็กระทํา ชั ว
เบธเลเฮมได้ วินิจฉัยอิสราเอล
ในสายพระเนตรของ
9ท่ านมี บุ ตรชายสามสิ บคนและ พระเยโฮวาห์ อี ก พระเยโฮวาห์
บุตรสาวสามสิบคน ท่านให้ แต่ ง จึ งทรงมอบเขาไว้ ในมื อของคน
งานกั บคนนอกตระกู ลของท่ าน ฟี ลิสเตียสี สิบปี
และท่ านนํา บุ ตรี สามสิ บคนของ 2 มี ชายคนหนึ งเป็ นชาวโศราห์
คนนอกตระกู ลมาให้ แก่ บุ ตร คนครอบครัวดาน ชื อมาโนอาห์
ชายของท่ าน ท่ านวิ นิ จฉั ยอิ ส- ภรรยาของท่ า นเป็ นหมั น ไม่ มี
ราเอลอยู่ เจ็ดปี
บุตรเลย
10 แล้ วอิ บซานก็ส ิ นชี วิ ตถู กฝั ง 3 ทู ตสวรรค์ ของพระเยโฮวาห์
ไว้ ทีเบธเลเฮม
มาปรากฏแก่ นางนั น กล่ าวแก่
11 ถัดท่านมา เอโลนคนเศบูลุน นางว่ า "ดู เถิ ด บั ดนี เจ้ าเป็ น
วินิจฉัยอิสราเอล และท่านวินิจ- หมั นไม่ มี บุ ตร แต่ เจ้ าจะตั ง

13

(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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ครรภ์คลอดบุตรเป็ นชาย
พระองค์ ควรกระทํา อย่ างไรแก่
4ฉะนั น บั ดนี จงระวัง อย่ าดื ม เด็กทีจะเกิดมานั น"
เหล้ าองุ่ น หรื อเมรั ย และอย่ า 9 และพระเจ้ าทรงฟั ง เสี ยงของ
รับประทานของมลทิน
มาโนอาห์ และทู ตสวรรค์ ของ
5เพราะดู เถิ ด เจ้ าจะตั งครรภ์ พระเจ้ ามาหาหญิ ง นั นอี ก เมื อ
และคลอดบุตรเป็ นชาย อย่ าให้ นางนั งอยู่ ในทุ่ งนา แต่ มาโนอาห์
มีดโกนถู กศีรษะของเขา เพราะ สามีของนางไม่ ได้ อยู่ ด้วย
เด็ ก คนนี จะเป็ นพวกนาศี ร์ แด่ 10 นางก็ รี บวิ งไปบอกสามี ว่ า
พระเจ้ าตั งแต่ อยู่ ในครรภ์ เขาจะ "ดู เถิด บุ รุษผู้ ที ปรากฏแก่ ดิ ฉัน
เป็ นคนเริ มช่ วยคนอิ สราเอลให้ วันนั นได้ มาปรากฏแก่ ดิฉันอีก"
พ้ นจากเงื อมมื อ ของคนฟี ลิ ส - 11 มาโนอาห์ ก ็ลุ กขึ นตามภรรเตีย"
ยาไป เมื อมาถึงบุรุษผู้ น ั นเขาจึง
6ฝ่ ายหญิ งนั นจึ งไปบอกสามี ว่า ว่ า "ท่านเป็ นบุรุษผู้ ทีพูดกับผู้
"มี บุรุ ษผู้ หนึ งของพระเจ้ ามาหา หญิ งคนนี หรื อ" ผู้ นั นตอบว่ า
ดิ ฉั น ใบหน้ าของท่ านเหมื อน "เราเป็ นผู้ น ั นแหละ"
ใบหน้ าทู ต สวรรค์ ของพระเจ้ า 12 มาโนอาห์ จึ งกล่ าวว่ า "บั ดนี
น่ ากลั วนั ก ดิ ฉันไม่ ได้ ถามท่ าน ขอให้ ถ้ อยคํา ของท่ านเป็ นความ
ว่ าท่านมาจากไหน และท่านก็ไม่ จริง ข้ าพเจ้ าทังสองควรสั งสอน
บอกชื อของท่านแก่ ดิฉัน
เด็กคนนั นอย่ างไร และข้ าพเจ้ า
7แต่ ท่ านบอกดิ ฉั นว่ า `ดู เถิ ด ทั งสองควรกระทํา ต่ อ เขาอย่ า ง
เจ้ าจะตั งครรภ์ และคลอดบุ ต ร ไร"
ชาย ฉะนั นอย่ าดื มเหล้ าองุ่ น 13 และทู ต สวรรค์ ของพระเยหรื อเมรั ย อย่ ารั บประทานของ โฮวาห์ บอกแก่ มาโนอาห์ ว่ า
มลทิ น เพราะเด็กนั นจะเป็ น "บรรดาสิ งที เราได้ บอกแก่ หญิ ง
พวกนาศี ร์ แด่ พระเจ้ าตั งแต่ อ ยู่ แล้ วนั นให้ นางระวังให้ ดี
ในครรภ์จนวันตาย'"
14 อย่ า ให้ รั บประทานสิ งใดที
8 แล้ วมาโนอาห์ ก็ วิ ง วอนพระ ได้ มาจากเถาองุ่ น อย่ าให้ นาง
เยโฮวาห์ ทู ลว่ า "โอ ข้ าแต่ พระ ดื มเหล้ าองุ่ นหรื อเมรัย อย่ ารั บ
เยโฮวาห์ ขอบุ รุ ษของพระเจ้ าผู้ ประทานของมลทิ น สิ งใดที เรา
ซึ งพระองค์ ทรงใช้ มานั นปรากฏ บั ญชานางไว้ ให้ นางปฏิ บั ติ ตาม
แก่ ข้ าพระองค์ ท ั งสองอี ก ครั ง ทุ กประการ"
หนึ ง สั งสอนข้ าพระองค์ว่า ข้ า 15 มาโนอาห์ กล่ าวแก่ ทูตสวรรค์
(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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ผู้ วินิจฉัย EO, EK
หน้ า 536
ของพระเยโฮวาห์ ว่ า
"ขอ ถึงดิน
ท่านรออยู่ ก่ อน ข้ าพเจ้ าทังสอง 21 ทู ตสวรรค์ ของพระเยโฮวาห์
จะไปเตรี ยมลู กแพะตั วหนึ งให้ ไม่ ปรากฏแก่ มาโนอาห์ หรื อ แก่
ท่าน"
ภรรยาของเขาอี กเลย แล้ วมา16 ทู ตสวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ โนอาห์ จึ งทราบว่ าผู้ นั นเป็ นทู ต
บอกมาโนอาห์ ว่า "ถึ งเจ้ าจะให้ สวรรค์ อ งค์ ห นึ ง ของพระเยโฮเรารอ เราจะไม่ รับประทานอา- วาห์
หารของเจ้ า แต่ ถ้ าเจ้ าจะจั ด 22 และมาโนอาห์ พู ดกั บภรรยา
เครื องเผาบู ชา เจ้ าจงถวายแด่ ของตนว่ า "เราจะตายเป็ นแน่
พระเยโฮวาห์ " เพราะว่ ามาโน- เพราะเราได้ เห็นพระเจ้ า"
อาห์ ไม่ ท ราบว่ า ท่ า นผู้ นั นเป็ น 23 แต่ ภรรยาบอกเขาว่ า "ถ้ า
ทู ตสวรรค์ องค์ หนึ งของพระเย- พระเยโฮวาห์ ทรงหมายจะฆ่ าเรา
โฮวาห์
เสี ย พระองค์คงจะไม่ รั บเครื อง
17 มาโนอาห์ ถามทู ตสวรรค์ของ เผาบู ช าและธั ญ ญบู ช าจากมื อ
พระเยโฮวาห์ ว่ า "ท่ านชื ออะไร ของเรา หรื อทรงสําแดงสิ งทั ง
เพื อเมื อเป็ นจริงตามถ้ อยคําของ ปวงเหล่ านี แก่ เรา หรื อประกาศ
ท่าน เราจะได้ ให้ เกียรติแก่ ท่าน" เรื องเช่ นนี แก่ เรา"
18 ทู ตสวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ 24 ผู้ หญิ ง นั นก็ คลอดบุ ตรชาย
บอกมาโนอาห์ ว่า "ถามชื อเรา คนหนึ งเรียกชื อว่ าแซมสัน เด็ก
ทําไม ชื อของเราเป็ นทีซ่อนเร้ น นั นก็เติ บโตขึ น และพระเยโฮอยู่ "
วาห์ ทรงอํานวยพระพรแก่ เขา
19 มาโนอาห์ ก ็ เ อาลู ก แพะกั บ 25 และพระวิ ญญาณของพระ
ธั ญญบู ช ามาถวายบู ช าบนศิ ล า เยโฮวาห์ ก ็ ทรงเริ มเร้ าใจเขาที
แด่ พระเยโฮวาห์ และทู ตสวรรค์ ค่ ายดานระหว่ างโศราห์ กั บเอชนั นกระทําการมหั ศจรรย์ มาโน- ทาโอล
อาห์ และภรรยาก็มองดู
แซมสันหลงรัก
20 และอยู่ มาเมื อเปลวไฟจาก
หญิงสาวคนฟี ลิสเตี ย
แท่ นบู ชาพลุ่ งขึ นไปสวรรค์ ทู ต
แซมสันได้ ลงไปยั งเมื อง
สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ ก ็ข ึ นไป
ทิ มนาห์ และได้ เห็ นผู้
ตามเปลวไฟแห่ งแท่นบูชา ขณะ หญิ งคนฟี ลิ สเตียคนหนึ งทีเมื อง
เมื อมาโนอาห์ และภรรยาคอยดู ทิมนาห์
อยู่ และเขาทั งสองก็ซบหน้ าลง 2 แล้ วท่ านจึ งขึ นมาบอกบิ ดา

14

(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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หน้ า 537
ผู้ วินิจฉัย EK
มารดาของตนว่ า "ฉั นเห็ นผู้ ท่านได้ ทาํ อะไรไป
หญิ งคนฟี ลิ สเตียคนหนึ งทีเมื อง 7แซมสั นก็ลงไปพู ดจากั บหญิ ง
ทิมนาห์ ฉะนั นไปขอเขาให้ เป็ น คนนั น เธอเป็ นทีพอใจแก่ แซมภรรยาฉันที"
สันมาก
3 แต่ บิ ด าและมารดาของท่ า น
แซมสันทายปริ ศนา
กล่ าวแก่ ท่านว่ า "ไม่ มีผ้ ู หญิงสัก
คนฟี ลิสเตี ย
คนหนึ งในท่ า มกลางบุ ต รสาว 8ต่ อมาภายหลั งแซมสั นก็ก ลั บ
แห่ งญาติพี น้ องของเจ้ า หรือใน ไปเพื อรับเธอมา ท่านก็แวะไปดู
ท่ า มกลางชนชาติ ของเราหรื อ ซากสิ งโต และดู เถิ ด มี ผ ึ งฝู ง
เจ้ าจึงไปรับภรรยาจากคนฟี ลิ ส- หนึ งทํารังอยู่ ในซากสิ งโตนั น มี
เตียที ไม่ เข้ าสุหนัต" แต่ แซมสัน นํา ผึ งด้ วย
กล่ าวแก่ บิดาว่ า "ไปขอหญิงนั น 9แซมสั น ก็ยื นมื อ กวาดเอารวง
ให้ ฉันที เพราะเธอเป็ นที พอใจ ผึ งมาเดิ นรั บประทานไปพลาง
ฉันมาก"
จนมาถึงบิดามารดา ท่านจึงแบ่ ง
4 บิ ด ามารดาของท่ า นไม่ ท ราบ ให้ บิ ดามารดารั บประทานด้ วย
ว่ าเรื องนี เป็ นมาจากพระเยโฮ- แต่ ท่ านมิ ได้ บอกว่ านํา ผึ งนั นมา
วาห์ เพราะพระองค์ทรงหาช่ อง จากซากสิงโต
โอกาสที จะต่ อสู้ คนฟี ลิ ส เตี ย 10 ฝ่ ายบิ ดาของท่ านก็ ลงไปหา
ครั งนั นคนฟี ลิ ส เตี ย มี อาํ นาจ หญิงคนนั น และแซมสันจัดการ
เหนืออิสราเอล
เลี ยงที นั น ดั งที คนหนุ่ มๆเขา
แซมสันฆ่ าสิงโตด้วยมือเปล่ า
กระทํากัน
5 ฝ่ ายแซมสั นก็ ล งไปที เมื อง 11 และต่ อมาเมื อประชาชนเห็น
ทิ ม นาห์ กั บบิ ด ามารดาของตน ท่านแล้ ว จึงนําเพื อนสามสิบคน
แซมสั นมาถึ งสวนองุ่ นของทิม- ให้ มาอยู่ ด้วย
นาห์ ดูเถิด มีสิงโตหนุ่ มตัวหนึ ง 12 แซมสั นกล่ าวแก่ เขาว่ า "ให้
คํารามเข้ าใส่ ท่าน
ข้ าพเจ้ าทายปริ ศนาท่ านสั ก ข้ อ
6 พระวิ ญ ญาณของพระเยโฮ- หนึ งเถิ ด ถ้ าทายได้ ก่ อนจบการ
วาห์ ก ็ทรงสถิ ตกั บแซมสั นอย่ าง เลี ยงเจ็ดวันนี เราจะให้ เสื อป่ าน
มาก ท่ านจึ งฉี กสิงโตออกอย่ าง สามสิ บชุ ด และเสื อสามสิ บชุ ด
คนฉีกลูกแพะ ทังทีไม่ มีอะไรใน ด้ วย
มื อ แต่ ท่ านมิ ได้ บอกให้ บิ ดา 13 แต่ ถ้าท่านทังหลายทายไม่ ได้
หรื อมารดาของท่ านทราบว่ า ท่ านต้ องให้ เสื อป่ านสามสิ บชุ ด
(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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ผู้ วินิจฉัย EK, EN
หน้ า 538
กั บเสื อสามสิ บชุ ด แก่ ข้ าพเจ้ า" "มี อะไรหวานกว่ านํา ผึ ง มีอะไร
เขาก็ตอบท่ านว่ า "ทายมาเถิ ด แข็งแรงกว่ าสิ งโต" แซมสั นจึ ง
เราจะฟั ง"
บอกเขาว่ า "ถ้ าเจ้ าไม่ เอาวั วสาว
14 ฝ่ ายแซมสั น จึ ง กล่ าวแก่ เขา ของเราช่ วยไถ เจ้ าคงจะแก้
ว่ า "มีของกินได้ ออกมาจากตัวผู้ ปริศนาของเราไม่ ได้ "
กิ นเขา มี ของหวานออกมาจาก แซมสันแก้แค้นให้คนฟี ลิสเตี ย
ตัวทีแข็งแรง" ในสามวันเขาก็ยัง 19 และพระวิ ญญาณของพระ
แก้ ปริศนานี ไม่ ได้
เยโฮวาห์ ก ็ ทรงสถิ ต กั บแซมสั น
15 ต่ อมา พอถึงวันที เจ็ดเขาจึง อย่ างมาก ท่านจึงลงไปทีอัชเคไปอ้ อ นวอนภรรยาของแซมสั น โลนฆ่ าชาวเมื องนั นเสี ยสามสิ บ
ว่ า "จงลวงสามี ของเจ้ าให้ แก้ คน ริบเอาข้ าวของและมอบเสื อ
ปริ ศนานี ให้ เราฟั ง มิ ฉะนั นเรา ให้ ผ้ ู ทีแก้ ปริศนา แล้ วให้ กลับไป
จะเอาไฟเผาเจ้ ากั บบ้ านครอบ บ้ านของบิ ดาด้ วยความโกรธ
ครัวบิดาของเจ้ าเสีย เจ้ าเชิ ญเรา อย่ างมาก
มาหวังจะทําให้ เรายากจนหรือ"
20 ส่ วนภรรยาของแซมสั นนั นก็
16 ภรรยาของแซมสั นไปร้ องไห้ ยกให้ แก่ เพื อนซึ งเป็ นเพื อนเจ้ า
กั บแซมสั นว่ า "เธอเกลี ยดฉั น บ่ าวนั นเสีย
เธอไม่ รักฉัน เธอทายปริศนาแก่
ครั นล่ วงมาหลายวั น ถึ ง
ชาวเมื องของฉั น และเธอก็ไม่
ฤดู เกี ยวข้ าวสาลี แซมแก้ ปริศนาให้ ฉันฟั ง" แซมสันจึง สั นก็เอาลู กแพะตั วหนึ งไปเยี ยม
บอกว่ า "ดู เถิ ด พ่ อแม่ ของฉั น ภรรยาพู ดว่ า "ฉั นจะเข้ าไปหา
ฉั นยั งไม่ บอกเลย จะบอกเธอ ภรรยาของฉันทีในห้ อง" แต่ พ่อ
อย่ างไรได้ "
ตาไม่ ยอมให้ ท่านเข้ าไป
17 เธอร้ องไห้ กั บแซมสั นตลอด 2พ่ อตาจึงว่ า "ข้ าเข้ าใจจริงๆว่ า
เจ็ ด วั น ซึ งเป็ นวั น เลี ยงกั น นั น เจ้ าเกลี ยดชั งนางเหลื อเกิ น ข้ า
และต่ อมาในวั นที เจ็ดแซมสั นก็ จึ งยกนางให้ แก่ เพื อนของเจ้ าไป
ต้ องแก้ ปริศนาให้ เธอฟั ง เพราะ น้ องสาวของนางก็สวยกว่ านางมิ
เธอกวนท่ านมากนั ก และนางก็ ใช่ หรื อ ขอจงรั บน้ องแทนพี
บอกแก้ ปริ ศนาให้ ชาวบ้ านของ เถิด"
นาง
แซมสันเผาฟ่ อนข้าว
18 พอวั นที เจ็ดก่ อนดวงอาทิตย์
ของคนฟี ลิสเตี ย
ตกชาวเมื อ งจึ งบอกแซมสั นว่ า 3แซมสั นจึ งพู ดเรื องพวกเขาว่ า

15

(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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หน้ า 539
ผู้ วินิจฉัย EN
"คราวนี เราจะมี โทษน้ อยกว่ าคน "ท่านทั งหลายขึ นมารบกับเราทํา
ฟี ลิ สเตี ย ถึ งแม้ ว่าเราจะทําร้ าย ไม" พวกเหล่ านั นตอบว่ า "เรา
พวกเขาเสีย"
ขึ นมามั ดแซมสั น เพื อจะได้
4แซมสั นจึ งออกไปจั บสุ นั ขจิ ง- กระทําแก่ เขาอย่ างทีเขาได้ กระจอกสามร้ อยตั ว ผู กหางติ ดกั น ทําแก่ เรา"
เป็ นคู่ ๆ แล้ วเอาคบเพลิงผูกติด 11 คนยู ดาห์ สามพั นคนลงไปที
ไว้ ระหว่ างหางทุ กๆคู่
ช่ องศิ ลาเอตาม และกล่ าวแก่
5 พอจุ ดคบเพลิ ง แล้ วก็ ปล่ อย แซมสันว่ า "ท่านไม่ ทราบหรือว่ า
เข้ าไปในนาของคนฟี ลิ ส เตี ยที คนฟี ลิ ส เตี ยเป็ นผู้ ครอบครอง
ข้ าวยังตั งรวงอยู่ ไฟก็ไหม้ ฟ่อน เรา ท่ านได้ กระทํา อะไรแก่ เรา
ข้ าวและข้ าวที ยั ง ตั งรวงอยู่ นั น เช่ นนี " แซมสั นจึ งตอบเขาว่ า
ทั งสวนองุ่ นและต้ นมะกอกเทศ "เขาได้ กระทําแก่ ข้าพเจ้ าอย่ างไร
ด้ วย
ข้ าพเจ้ าก็ต้องกระทําแก่ เขาอย่ าง
6คนฟี ลิสเตียจึงถามว่ า "ใครทํา นั น"
อย่ างนี " เขาตอบว่ า "แซมสั น 12 คนเหล่ านั นจึ งพู ดกั บแซมบุ ตรเขยชาวทิมนาห์ เพราะว่ า สั นว่ า "เราจะลงมามัดท่านเพื อ
พ่ อตาเอาภรรยาของแซมสั นยก มอบท่ านไว้ ในมื อของคนฟี ลิ สให้ เพื อนเสีย" ชาวฟี ลิสเตียก็ข ึ น เตีย" แซมสันจึงบอกเขาว่ า "ขอ
มาเผานางกั บบิ ด าของนางเสี ย ปฏิ ญาณให้ ซี ว่ าพวกท่ านเองจะ
ด้ วยไฟ
ไม่ ทาํ ร้ ายข้ าพเจ้ า"
7 แซมสั น จึ งบอกพวกเหล่ า นั น 13 เขาทั งหลายจึ ง ตอบท่ า นว่ า
ว่ า "เมื อเจ้ าทั งหลายทําอย่ างนี "เราจะไม่ ทาํ ร้ ายท่าน เราจะมั ด
เราจะต้ องแก้ แค้ นเจ้ าก่ อน แล้ ว ท่านมอบไว้ ในมือของเขาเท่านั น
เราจึงจะเลิก"
เราจะไม่ ฆ่ าท่านเสี ย" เขาจึงเอา
8แล้ วแซมสั นก็ฟั นคนเหล่ านั น เชื อกพวนใหม่ สองเส้ นมัดแซมเสี ยแหลกที เดี ยวจนเขาตายเสี ย สันไว้ และพาขึ นมาจากศิลานั น
เป็ นอั นมาก แล้ วแซมสั นก็เข้ า
แซมสันฆ่ าคนฟี ลิสเตี ย
ไปอาศัยอยู่ ทีช่องศิลาเอตาม
หนึ'งพันคน
9 ฝ่ ายคนฟี ลิ ส เตี ยก็ ข ึ นไปตั ง 14 เมื อท่ า นมาถึ ง เลฮี แล้ วคน
ค่ ายอยู่ ในเขตยู ดาห์ และกระ- ฟี ลิ สเตียก็ร้ องอึ กทึกมาพบท่ าน
จายกันเข้ าโจมตีเมืองเลฮี
และพระวิ ญญาณของพระเยโฮ10 พวกคนยู ดาห์ จึ งถามว่ า วาห์ ก ็ทรงสถิ ตกั บแซมสั นอย่ าง
(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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ผู้ วินิจฉัย EN, EP
หน้ า 540
มาก เชื อกพวนที ผู กแขนของ สมัยของคนฟี ลิสเตียยี สิบปี
ท่ านก็เป็ นประดุ จป่ านที ไหม้ ไฟ
แซมสั น ไปที เมื องกาซา
พบหญิ งแพศยาคนหนึ ง
เครื องจองจํานั นก็หลุ ดออกจาก
มือ
ก็เข้ าไปนอนด้ วย
15 ท่ านมาพบกระดูกขากรรไกร 2 มี คนไ ปบอ ก ช าวก าซาว่ า
ลาสดๆอั น หนึ งจึ ง ยื นมื อ หยิ บ "แซมสั นมาที นี แล้ ว" เขาก็ล้ อม
มาและฆ่ าคนเหล่ า นั นเสี ยหนึ ง ที นั นไว้ และคอยซุ่ มที ประตู
พันคน
เมื องตลอดคื น เขาซุ่ มเงี ยบอยู่
16 แซมสั นกล่ าวว่ า "ด้ วยขา คื นยั งรุ่ งกล่ าวว่ า "ให้ เรารออยู่
กรรไกรลา เป็ นกองซ้ อนกอง จนรุ่ งเช้ าแล้ วเราจะฆ่ าเขาเสีย"
ด้ วยขากรรไกรลา เราได้ ฆ่ าคน 3แต่ แซมสั นนอนอยู่ จนถึ งเที ยง
หนึ งพันเสีย"
คืน พอถึงเทียงคืนท่านก็ลุกขึ น
17 อยู่ มาเมื อท่ านกล่ าวเช่ นนั น ยกประตู เ มื อ งรวมทั งเสาสอง
แล้ วก็ โยนกระดู ก ขากรรไกรลา ต้ นพร้ อมทั งดาลประตู ใส่ บ่ า
ทิงไป ท่านจึงเรี ยกชื อตําบลนั น แบกไปถึ ง ยอดภู เขาซึ งอยู่ ตรง
ว่ า รามาทเลฮี
หน้ าเมืองเฮโบรน
เดลิลาห์ล่อลวง
18 แซมสั นกระหายนํา มาก จึ ง
ร้ องทุ กข์ ถึ งพระเยโฮวาห์ ว่ า
และจับแซมสัน
"การช่ วยให้ พ้ น อั นยิ งใหญ่ พระ 4อยู่ มาภายหลั ง แซมสั นไปรั ก
องค์ ประทานให้ สําเร็จด้ วยมื อผู้ ผู้ หญิงคนหนึ งทีหุบเขาเมืองโสรับใช้ ของพระองค์ บัดนี ข้าพระ เรก ชื อเดลิลาห์
องค์ จะตายเพราะอดนํา อยู่ แล้ ว 5 เจ้ านายฟี ลิ ส เตี ย ก็ ข ึ นไปหา
และตกอยู่ ในมื อของผู้ ไม่ เข้ าสุ - นางพู ดกั บนางว่ า "จงลวงเขา
หนัตมิใช่ หรือพระเจ้ าข้ า"
เพื อดู ว่ า กํา ลั ง มหาศาลของเขา
19 พระเจ้ าจึ งทรงเปิ ดช่ องที อยู่ ที ไหน ทําอย่ างไรเราจึ งจะมี
กระดู กขากรรไกรลาให้ นํา ไหล กําลังเหนือเขา เพื อเราจะได้ มัด
ออกมาจากที น ั น ท่ านก็ได้ ดื ม เขาให้ หมดฤทธิ] เราทุ กคนจะให้
และจิ ต วิ ญญาณก็ สดชื นฟื นขึ น เงินเจ้ าคนละพันหนึ งร้ อยแผ่ น"
อี ก เพราะฉะนั นที แห่ งนั นท่ าน 6 เดลิ ล าห์ จึ งพู ดกั บแซมสั น ว่ า
จึงเรียกชื อว่ า เอนหั กโคร์ อยู่ ที "ขอบอกดิ ฉั นหน่ อยเถอะว่ า
เลฮีจนถึงทุ กวันนี
กําลั งมหาศาลของเธออยู่ ที ไหน
20 และท่ านวินิ จฉั ยอิ สราเอลใน จะมั ดเธอไว้ อย่ างไร เธอจึ งจะ

16

(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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หน้ า 541
ผู้ วินิจฉัย EP
หมดฤทธิ] "
เดี` ยวนี เธอมุ สาต่ อฉัน บอกฉัน
7แซมสั นจึงบอกนางว่ า "ถ้ าเขา เถอะว่ า จะมัดเธออย่ างไรจึ งจะ
มั ด ฉั น ด้ วยสายธนู สดที ยั ง ไม่ อยู่ " ท่านจึงบอกนางว่ า "ถ้ าเธอ
แห้ งเจ็ดเส้ น ฉั นจะอ่ อนเพลี ย เอาผมทั งเจ็ ดแหยมของฉั น ทอ
เหมือนกับชายอื นๆ"
เข้ ากั บด้ ายเส้ นยื น กระทกด้ วย
8แล้ วเจ้ านายฟี ลิสเตี ยก็เอาสาย ฟื มให้ แน่ น"
ธนู สดที ยังไม่ แห้ งเจ็ดเส้ นมาให้ 14 เดลิ ลาห์ จึ งเอาผมทั งเจ็ ด
นาง นางก็เอามามัดท่านไว้
แหยมทอเข้ ากั บด้ ายเส้ นยื นกระ
9นางจั ดคนให้ ซุ่ มอยู่ ที ห้ องชั น ทกด้ วยฟื มให้ แน่ น แล้ วนาง
ในกั บนาง นางก็บอกท่ านว่ า บอกท่านว่ า "แซมสันจ๋า คนฟี "แซมสั นจ๋ า คนฟี ลิ สเตี ยมาจั บ ลิ สเตี ยมาจั บท่ านแล้ ว" ท่ านก็
เธอแล้ ว" แซมสั นก็ดึ งสายธนู ที ตื นขึ นดึ งฟื ม หู กและด้ ายเส้ น
มัดนั นขาดเหมื อนเชื อกป่ านขาด ยืนไปหมด
เมื อได้ กลิ นไฟ เรื องกําลั งของ 15 นางจึ งพู ดกั บแซมสั นว่ า
ท่านจึงยังไม่ แจ้ ง
"เธอพู ดได้ อย่ างไรว่ า `ฉั นรั ก
10 เดลิ ล าห์ พู ด กั บ แซมสั น ว่ า เธอ' เมื อจิตใจของเธอไม่ ได้ อยู่
"ดู เถิ ด เธอหลอกฉั น และเธอ กั บฉั นเลย เธอหลอกฉั นสาม
มุ สาต่ อฉั น บั ดนี ขอบอกฉั น ครั งแล้ ว และเธอมิ ได้ บอกฉั น
หน่ อยเถอะว่ า จะมัดเธออย่ างไร จริ งๆว่ า กํา ลั ง มหาศาลของเธอ
จึงจะอยู่ "
อยู่ ทีไหน"
11 ท่ านก็ตอบนางว่ า "ถ้ าเอา 16 อยู่ มา เมื อนางพู ดคาดคั น
เชื อ กใหม่ ที ยั ง ไม่ เคยใช้ มามั ด ท่ านวั นแล้ ววั นเล่ า และชั กชวน
ฉั น ฉั นก็จะอ่ อนกํา ลั งเหมื อน ท่านอยู่ ทุกวัน จิตใจของแซมสัน
ชายอื น"
ก็เบื อแทบจะตาย
12 เดลิ ลาห์ จึ งเอาเชื อกใหม่ มั ด 17 จึ ง บอกความจริ ง ในใจของ
ท่ านไว้ แล้ วบอกท่ านว่ า "แซม- ท่านแก่ นางจนสิ นว่ า "มีดโกนยัง
สั นจ๋ า คนฟี ลิ สเตี ยมาจั บท่ าน ไม่ เคยถู กศี รษะของฉั น เพราะ
แล้ ว" และคนซุ่ มคอยอยู่ ในห้ อง ฉั นเป็ นพวกนาศี ร์ แด่ พระเจ้ าตั ง
ชั นใน แต่ ท่ านก็ดึ งเชื อกออก แต่ อยู่ ในครรภ์ ของมารดา ถ้ า
จากแขนเหมือนดึงเส้ นด้ าย
โกนผมฉั นเสี ย กําลั งก็จะหมด
13 เดลิ ล าห์ พู ด กั บ แซมสั น ว่ า ไปจากฉั น ฉั นก็จะอ่ อนเพลี ย
"เธอหลอกฉั นเรื อยมาจนถึ ง เหมือนชายอื น"
(EE) วนฉ EN:EO
(EN) วนฉ EK:EP
(EG) กดว P:N; วนฉ EO:N; มคา G:N
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ผู้ วินิจฉัย EP
หน้ า 542
18 เมื อเดลิลาห์ เห็นว่ าท่านบอก กั นเพื อถวายเครื องสั ตวบู ชายิ ง
ความจริ งในใจแก่ นางจนสิ นแล้ ว ใหญ่ แก่ พระดาโกนพระของเขา
นางจึ งใช้ คนไปเรี ยกเจ้ านายฟี - ทังหลายและชื นชมยินดี เพราะ
ลิ สเตี ยว่ า "ขอจงขึ นมาอี กครั ง เขากล่ าวว่ า "พระของเราได้ มอบ
เดี ยว เพราะเขาบอกความจริ ง แซมสั นศั ตรู ของเราไว้ ในมื อเรา
ในใจแก่ ฉันจนสิ นแล้ ว" แล้ วเจ้ า แล้ ว"
นายฟี ลิ สเตี ยก็ข ึ นมาหานางถื อ 24 เมื อประชาชนเห็นแซมสั นก็
เงินมาด้ วย
สรรเสริ ญพระของตนว่ า "พระ
19 นางก็ให้ แซมสั นนอนอยู่ บน ของเราได้ มอบศั ตรู ผู้ ทํา ลาย
ตักของนาง แล้ วนางก็เรียกชาย แผ่ นดิ นของเราไว้ ในมื อของเรา
คนหนึ งให้ มาโกนผมเจ็ดแหยม และเขาฆ่ า พวกเราเสี ยเป็ นอั น
ออกจากศีรษะของท่าน นางก็ต ั ง มาก"
ต้ นรบกวนแซมสั น กํา ลั งของ 25 ต่ อมาเมื อจิ ต ใจของเขาร่ า
แซมสันก็หมดไป
เริงเต็มทีแล้ ว เขาจึงพูดว่ า "จง
20 นางจึ งบอกว่ า "แซมสั นจ๋ า เรี ยกแซมสั น มาเล่ นตลกให้ เรา
คนฟี ลิ สเตี ยมาจั บท่ านแล้ ว" ดู " เขาจึ งไปเรี ยกแซมสั นออก
ท่ า นก็ ตื นขึ นจากหลั บบอกว่ า มาจากเรือนจํา แซมสันก็มาเล่ น
"ฉั นจะออกไปอย่ างครั งก่ อ นๆ ตลกต่ อหน้ าเขา เขาพาท่ านมา
และสลัดตัวให้ หลุดไป" ท่านหา ยืนอยู่ ระหว่ างเสา
ทราบไม่ ว่ าพระเยโฮวาห์ ได้ ทรง 26 แซมสั นจึ งบอกเด็ กที จู งมื อ
ละท่านไปเสียแล้ ว
ตนมาว่ า "ขอพาฉั นให้ ไปคลํา
21 คนฟี ลิ สเตี ยก็ ม าจั บท่ าน เสาที รองรั บตึ กนี อยู่ ฉั นจะได้
ทะลวงตาของท่ านเสี ย นํา ท่ าน พิงเสานั น"
ลงมาทีกาซา เอาตรวนทองสัม- 27 มี ผ้ ู ชายและผู้ หญิ ง อยู่ เต็ ม
ฤทธิ] ล่ ามไว้ และให้ ท่ านโม่ แป้ ง ตึ กนั น เจ้ านายฟี ลิ สเตี ยก็อยู่ ที
อยู่ ทีในเรือนจํา
นั นทั งหมด นอกจากนั นยั งมี
22 ตั งแต่ โกนผมแล้ ว ผมที ชายหญิงประมาณสามพันคนบน
ศี ร ษะของท่ า นก็ ค่ อ ยๆงอกขึ น หลังคาตึก ดูแซมสันเล่ นตลก
มา
28 ฝ่ ายแซมสั นก็ร้องทู ลต่ อพระ
แซมสันมีการชัยชนะ
เยโฮวาห์ ว่า "โอ ข้ าแต่ องค์พระ
ผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า ขอทรงระลึ ก
ตอนสิ5 นชี วิต
23 ฝ่ ายเจ้ านายฟี ลิ สเตี ยประชุ ม ถึงข้ าพระองค์ ขอประทานกําลัง
(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 มารดาของเขาจึงพูดว่ า "ขอพระ
เดียว โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า เพื อใน เยโฮวาห์ ทรงอํา นวยพระพรให้
เวลานี ข้ าพระองค์ จะได้ แก้ แค้ น ลูกของแม่ เถิด"
คนฟี ลิ ส เตี ยเพื อตาทั งสองข้ าง 3เขาจึ งนําเงิ นพั นหนึ งร้ อยแผ่ น
ของข้ าพระองค์"
นั นมาคื นให้ แก่ มารดา และ
29 แซมสั น ก็ก อดเสากลางสอง มารดาของเขาพูดว่ า "เงิ นรายนี
ต้ นที รองรั บตึ กนั นไว้ และพั กพิ ง แม่ ได้ ถวายแล้ วแด่ พระเยโฮวาห์
ทีเสานั น มื อขวายันเสาต้ นหนึ ง จากมื อแม่ เพื อลู กให้ ทํา เป็ นรู ป
มือซ้ ายยันเสาอีกต้ นหนึ ง
แกะสลั กและรู ปหล่ อ บั ดนี แม่
30 แซมสั นกล่ าวว่ า "ขอให้ ข้ า จึงคืนให้ แก่ เจ้ า"
ตายกับคนฟี ลิสเตียเถิ ด" แล้ วก็ 4เมื อมี คาห์ คื นเงิ นให้ แก่ มารโน้ มตั วลงด้ วยกํา ลั งทั งสิ นของ ดาแล้ ว มารดาก็นาํ เงินสองร้ อย
ตน ตึ กนั นก็พังทับเจ้ านายและ แผ่ นมอบให้ กับช่ างเงิน ทําเป็ น
ประชาชนทุ กคนที อยู่ ในนั น ดัง รูปแกะสลั กและรูปหล่ อ รูปนั น
นั นคนที ท่ า นฆ่ าตายเมื อท่ า น อยู่ ในบ้ านของมีคาห์
ตายนี กม็ ากกว่ าคนทีท่านฆ่ าตาย 5 มี ค าห์ คนนี มี เ รื อ นพระหลั ง
เมื อท่านยังมีชีวิตอยู่
หนึ ง เขาทํารู ปเอโฟด และรู ป
31 แล้ วพี น้ องและบรรดาครอบ พระ และแต่ งตั งให้ บุตรชายคน
ครั วบิ ดาของท่ านก็ ลงมารั บศพ หนึ งของเขาเป็ นปุโรหิ ต
ของท่ านและขึ นไปฝั งไว้ ระหว่ าง 6ในสมั ยนั นยั งไม่ มี กษั ตริ ย์ ใน
โศราห์ กับเอชทาโอล ในทีฝังศพ อิ สราเอล ทุ กคนทําตามอะไรก็
ของมาโนอาห์ บิดาของท่าน ท่าน ตามที ถู ก ต้ อ งในสายตาของตน
ได้ วินิจฉัยอิสราเอลอยู่ ยี สิบปี
เอง
รู ปเคารพในเรื อนของมีคาห์
7 มี ช ายหนุ่ มคนหนึ งชาวบ้ าน
มี ช ายคนหนึ งเป็ นชาว เบธเลเฮมในยู ดาห์ ครอบครั ว
แดนเทื อกเขาเอฟราอิ ม ยูดาห์ เป็ นพวกเลวี อาศัยอยู่ ที
นั น
ชื อมีคาห์
2 เขาพู ดกั บมารดาของเขาว่ า 8 ชายนั นเดิ นออกจากบ้ าน
"เงินหนึ งพันหนึ งร้ อยแผ่ น ซึ งมี เบธเลเฮมในยู ดาห์ เที ยวหาที
คนลักไปจากแม่ และแม่ กไ็ ด้ สาป เพื อพั กอาศั ย เมื อเขาเดิ นทาง
แช่ ง และพูดเข้ าหู ฉันนั น ดูเถิด ไปนั นก็ มาถึ งแดนเทื อกเขา
เงิ นนั นอยู่ ที ฉัน ฉั นเอาไปเอง" เอฟราอิมถึงบ้ านของมีคาห์

17

(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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9มี คาห์ จึ งพู ดกั บเขาว่ า "ท่ าน กู ลอิสราเอลยังไม่ ตกแก่ เขา
มาจากไหน" เขาตอบว่ า "ข้ าพ- 2ดั งนั นคนดานจึ งส่ งคนห้ าคน
เจ้ าเป็ นพวกเลวี ชาวบ้ านเบธเล- จากจํา นวนทั งหมด เป็ นชาย
เฮมในยู ดาห์ ข้ าพเจ้ าเดิ นทาง ฉกรรจ์ ในครอบครั วของตน มา
เทียวหาทีพักอาศัย"
จากโศราห์ และจากเอชทาโอล
10 มี คาห์ จึ งกล่ าวแก่ เขาว่ า "จง ไปสอดแนมดู แผ่ นดิ นและตรวจ
อยู่ กั บข้ าพเจ้ าเถิ ด เป็ นอย่ าง ดู แผ่ นดิ นนั น และเขาทั งหลาย
บิ ด าและปุ โรหิ ต ของข้ าพเจ้ าก็ พู ดแก่ เขาว่ า "จงไปตรวจดู
แล้ วกัน ข้ าพเจ้ าจะจ่ ายเงินให้ ปี แผ่ นดิ นนั น" เขาก็มาถึ งแดน
ละสิ บเชเขล ให้ เครื องแต่ งตั ว เทือกเขาเอฟราอิม ยั งบ้ านของ
สํารั บหนึ ง และอาหารรั บประ- มีคาห์ และอาศัยอยู่ ทีนั น
ทานด้ วย" เลวีคนนั นจึงเข้ าไป
3เมื อเขาอยู่ ใกล้ บ้านของมี คาห์
11 เลวีคนนั นก็พอใจทีจะอยู่ กับ เขาก็จาํ เสี ยงเลวี หนุ่ มคนนั นได้
ชายคนนั น และชายหนุ่ มคนนั น จึ งแวะเข้ าไปถามว่ า "ใครพา
ก็เป็ นเหมือนลูกของเขา
ท่ านมาที นี ท่ านทําอะไรในที น ี
12 มี ค าห์ ก็ แต่ งตั งเลวี ค นนั น ท่านทํางานอะไรทีนี "
และชายหนุ่ มคนนั นก็เป็ นปุ โร- 4เขาตอบคนเหล่ านั นว่ า "มี หิ ตของเขา และอยู่ ในบ้ านของ คาห์ ทาํ แก่ ข้าพเจ้ าอย่ างนี อย่ างนี
มีคาห์
เขาจ้ างข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าจึ งเป็ น
13 มี คาห์ กล่ าวว่ า "บั ดนี ข้ าพ- ปุโรหิ ตของเขา"
เจ้ าทราบแล้ วว่ า พระเยโฮวาห์ จะ 5 คนเหล่ านั นก็ พู ดกั บเขาว่ า
ทรงให้ ข้ าพเจ้ าอยู่ เย็ น เป็ นสุ ข "ได้ โปรดทู ลถามพระเจ้ าให้
เพราะ ว่ าข้ าพเจ้ ามี เลวี คน หน่ อยเถิ ด เพื อเราจะทราบว่ า
หนึ งเป็ นปุโรหิ ต"
ทางที เราจะออกเดิ นไปนี จะสําคนตระกู ลดานเอาปุโรหิ ต
เร็จหรือไม่ "
6 ปุ โรหิ ตนั นจึ งตอบเขาทั ง
ของมีคาห์ไปโดยใช้กําลัง
ในสมั ยนั นไม่ มี กษั ตริ ย์ หลายว่ า "จงไปเป็ นสุขเถิด หน
ในอิ สราเอล และใน ทางที ท่ านไปจะอยู่ ต่ อพระ
สมั ยนั นคนตระกู ลดานยั งเที ยว พักตร์พระเยโฮวาห์ "
หาที ดิ นอั นจะเป็ นมรดกของตน 7ชายทั งห้ าคนก็จากไปถึ งเมื อง
เพื อจะได้ พักอาศั ย เพราะจน ลาอิ ช เห็ นประชาชนที อยู่ ที
บัดนั นแล้ วมรดกในหมู่ คนตระ- เมืองนั น เห็นชาวเมืองอยู่ อย่ าง

18

(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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ไร้ กั ง วลตามลั กษณะคนไซดอน เถิ ด เมื องนี อยู่ ด้ านหลั งคี ริ อย่ างสงบ ไม่ หวาดระแวงอะไร ยาทเยอาริม
และในแผ่ นดิ นนั น
ไม่ มี 13 เขาก็ ผ่ านจากที นั นไปยั ง
ผู้ พิ พากษาที จะให้ เขาอั บอายใน แดนเทื อ กเขาเอฟราอิ ม มาถึ ง
เรื องใดๆ เขาอยู่ ห่างไกลจากคน บ้ านของมีคาห์
ไซดอน ไม่ มี เรื องเกี ยวข้ องกั บ 14 แล้ วชายทั งห้ าคนที ไปสอด
คนอื นเลย
แนมดู เ มื อ งลาอิ ช ก็ บ อกแก่ พี
8เมื อคนทั งห้ ากลั บมาถึ งญาติ น้ องของตนว่ า "ท่ านทราบไหม
พี น้ องที โศราห์ และเอชทาโอล ว่ าในบ้ านเหล่ านี มีรูปเอโฟด รูป
ญาติพี น้องจึงถามเขาว่ า "เจ้ าจะ พระ รูปแกะสลั ก และรู ปหล่ อ
ว่ าอะไร"
ฉะนั นบั ดนี ขอใคร่ ครวญว่ าท่ าน
9เขาตอบว่ า "จงลุกขึ น ให้ เรา ทังหลายจะทําประการใด"
ไปรบกั บเขาเถิ ด เพราะเราได้ 15 เขาทั งหลายก็ แวะเข้ าบ้ าน
เห็นแผ่ นดิ นนั นแล้ ว และดู เถิ ด ของเลวี หนุ่ มคนนั น คื อที บ้ าน
เป็ นแผ่ นดิ นดี จริ งๆ ท่ านทั ง ของมีคาห์ ถามดูทุกข์สุขของเขา
หลายจะไม่ ทาํ อะไรเลยหรือ อย่ า 16 ฝ่ ายคนดานทั งหกร้ อยคน
ชั กช้ าที จะไปกันและเข้ ายึดครอง ถืออาวุธทําสงคราม ยืนอยู่ ทีทาง
แผ่ นดินนั น
เข้ าประตูร ั ว
10 เมื อท่ านทั งหลายไปแล้ วจะ 17 ชายทั งห้ าคนที ออกไปสอด
พบประชาชนที ไม่ ห วาดระแวง แนมดู บ้านเมื องก็เดิ นเข้ าไปนํา
อะไร เออแผ่ นดิ นก็กว้ างขวาง เอารู ปแกะสลั ก รู ปเอโฟด รู ป
พระเจ้ าทรงมอบไว้ ในมื อ ของ พระ และรูปหล่ อไป ฝ่ ายปุโรท่ านทั งหลายแล้ ว เป็ นสถานที หิ ต ก็ ยื น อยู่ ที ทางเข้ าประตู ร ั ว
ซึ งไม่ ขาดสิ งใดทีมีในโลก"
กั บทหารถืออาวุธทําสงครามหก
11 คนครอบครั วดานหกร้ อย ร้ อยคนนั น
คนสรรพด้ วยเครื องอาวุธทําสง- 18 เมื อคนเหล่ านี เข้ าไปในบ้ าน
ครามยกทัพออกจากโศราห์ และ ของมี คาห์ นํา เอารู ปแกะสลั ก
เอชทาโอล
รูปเอโฟด รูปพระ และรูปหล่ อ
12 เขาทั งหลายยกขึ นไปตั งค่ าย นั น ปุ โรหิ ตถามเขาว่ า "นั น
อยู่ ที คี ริ ยาทเยอาริ ม ในยู ด าห์ ท่านทําอะไร"
เพราะเหตุ น ี เขาจึ งเรี ยกที นั นว่ า 19 คนเหล่ านั นจึ ง ตอบเขาว่ า
มาหะเนห์ ดาน จนถึงทุ กวันนี ดู "เงี ยบๆ ไว้ เอามื อปิ ดปากเสี ย
(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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ผู้ วินิจฉัย EM
หน้ า 546
มากั บเราเถิ ด มาเป็ นบิ ดาและ 26 ฝ่ ายคนดานก็ เดิ นต่ อไป
ปุโรหิ ตของเรา จะเป็ นปุโรหิ ตใน เมื อมี คาห์ เห็ นว่ าเขาเหล่ านั นมี
บ้ านของชายคนเดี ยวดี หรื อว่ า กํา ลั งมากกว่ า จึ งหั นกลั บเดิ น
จะเป็ นปุ โรหิ ต ของตระกู ลหนึ ง ทางไปบ้ านของตน
และครอบครั วหนึ งในอิ สราเอล 27 คนดานนํา เอาสิ งที มี คาห์
ดี"
สร้ างขึ น และนําปุ โรหิ ตซึ งเป็ น
20 ใจของปุ โรหิ ตก็ยินดี เขาจึ ง ของเขามาด้ วย ก็เดิ นทางมาถึ ง
เอารู ปเอโฟด รู ปพระ และรู ป ลาอิช มาถึงประชาชนทีอยู่ อย่ าง
แกะสลั ก เดิ นไปในหมู่ ประชา สงบและไม่ หวาดระแวงอะไร จึง
ชน
ประหารคนเหล่ านั นด้ วยคมดาบ
21 แล้ วเขาก็กลั บออกเดิ นไปให้ และเอาไฟเผาเมืองเสีย
เด็ก ทังฝูงสัตว์และข้ าวของเดิน 28 ไม่ มี ผ้ ู ใดมาช่ วยเหลื อเพราะ
ไปข้ างหน้ า
เขาอยู่ ไกลจากเมืองไซดอน และ
22 เมื อไปห่ างจากบ้ านมี ค าห์ ไม่ ได้ ทาํ การเกี ยวข้ องกั บคนอื น
แล้ ว คนที อยู่ ในบ้ านใกล้ เคี ยง อยู่ ในหุ บเขาซึ งอยู่ ใกล้ กั บเมื อง
กั บบ้ านของมี คาห์ ก ็ร่ วมติ ดตาม เบธเรโหบ คนเหล่ านั นก็สร้ าง
ไปทันคนดานเข้ า
เมืองขึ น และอาศัยอยู่ ทีนั น
23 จึงตะโกนเรียกคนดาน เขาก็ 29 เขาตั งชื อเมื องนั นว่ า ดาน
หั นกลับมาพูดกับมีคาห์ ว่า "เป็ น ตามชื อดานบรรพบุ รุ ษของเขา
อะไรเล่ า เจ้ าจึ งยกคนมามาก ผู้ ซึ งเกิ ดกั บอิ สราเอล แต่ ตอน
มายอย่ างนี "
แรกเมืองนั นชื อว่ า ลาอิช
24 เขาตอบว่ า "ท่านทังหลายนํา
คนตระกู ลดานไหว้รูปเคารพ
พระของข้ าพเจ้ าซึ งข้ าพเจ้ าสร้ าง 30 คนดานก็ ต ั งรู ปแกะสลั ก ไว้
ขึ นและนํา ปุ โ รหิ ตออกมาเสี ย ส่ วนโยนาธานบุ ตรชายเกอร์ โชน
ข้ าพเจ้ าจะมี อ ะไรเหลื อ อยู่ เล่ า บุ ตรชายของมนั สเสห์ ทั งท่ าน
ท่ านทั งหลายยั งจะมาถามข้ าพ- และบรรดาบุ ตรชายของเขาก็
เจ้ าอีกว่ า `เป็ นอะไรเล่ า'"
เป็ นปุโรหิ ตให้ แก่ คนตระกู ลดาน
25 คนดานจึ งตอบเขาว่ า "อย่ า จนถึ งสมั ยที แผ่ นดิ นตกไปเป็ น
ให้ เราได้ ยิ น เสี ยงของเจ้ าเลย เชลย
เกลื อ กว่ า คนขี โมโหจะเล่ นงาน 31 เขาได้ ตั งรู ปแกะสลั กซึ งมี เจ้ าเข้ า เจ้ าและครอบครั วของ คาห์ ไ ด้ ทํา ไว้ นั นขึ นนานตลอด
เจ้ าก็จะเสียชี วิตเปล่ าๆ"
เวลาที พระนิ เวศของพระเจ้ าอยู่
(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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หน้ า 547
ผู้ วินิจฉัย EM, EL
ทีชีโลห์
หลังจึงค่ อยออกเดิน"
ภรรยาน้อยของ
6 ชายสองคนนั นก็ นั งลงรั บ
ประทานและดื มด้ วยกั น และ
คนเลวีคนหนึ'งถู กฆ่ า
อยู่ ม าในสมั ยนั น เมื อ บิ ดาของผู้ หญิ งก็บอกชายนั นว่ า
ไม่ มี ก ษั ต ริ ย์ ใ นอิ ส รา- "จงค้ างอีกสักคืนเถิด กระทําจิต
เอล มีคนเลวีคนหนึ งอาศัยอยู่ ที ใจให้ เบิกบาน"
แดนเทือกเขาเอฟราอิม แถบที 7 เมื อชายคนนั นลุ กขึ นจะออก
ไกลออกไปโน้ น เขาได้ หญิงคน เดิ น พ่ อตาก็ชั กชวนไว้ จนเขา
หนึ งจากเบธเลเฮมในยู ด าห์ มา ต้ องพักอยู่ ทีนั นอีก
8ในวั น ที ห้ าเขาก็ ตื นแต่ เช้ าตรู่
เป็ นภรรยาน้ อย
2 ภรรยาน้ อยนั นเล่ นชู้ จึ ง ทิ ง เพื อจะออกเดินทางไป บิดาของ
สามี เสี ยกลับไปอยู่ บ้านบิดาของ หญิ งนั นพู ดว่ า "ขอให้ ชื นใจ
นางที เบธเลเฮมในยู ดาห์ อยู่ ที เถิ ด" เขาทั งสองก็อยู่ จนเวลา
บ่ ายรับประทานอยู่ ด้วยกันอีก
นั นสักสี เดือน
3 สามี ข องนางก็ ลุ ก ขึ นไปตาม 9 เมื อชายคนนั นและภรรยา
นาง เพื อไปพู ดกั บนางด้ วยจิ ต น้ อยกั บคนใช้ ลุ กขึ นจะออกเดิ น
เมตตาและจะพานางกลั บ เขา พ่ อตาของเขาคื อบิ ดาของผู้ หญิง
พาคนใช้ คนหนึ งและลาคู่ หนึ ง ก็บอกเขาว่ า "ดูเถิด นี กบ็ ่ ายใกล้
ไปด้ วย นางพาเขาเข้ าในบ้ าน คํา แล้ ว ขอค้ างอยู่ อี กคื นหนึ ง
บิ ดาของนาง เมื อบิ ดาของผู้ เถิด ดูเถิด จะสิ นวันอยู่ แล้ ว พัก
หญิ งเห็ นเข้ าก็มี ความยิ นดี ต้ อน นอนที นี เถิ ด เพื อใจของเจ้ าจะ
เบิกบาน พรุ่ งนี เช้ าขอเจ้ าตื นแต่
รับเขา
4 พ่ อตาของเขาคื อ บิ ด าของผู้ เช้ าเพื อออกเดิ นทาง เจ้ าจะได้
หญิ งหน่ วงเหนี ยวเขา และเขา ไปบ้ าน"
พักอยู่ ด้วยสามวัน เขาก็กินและ 10 แต่ ชายคนนั นไม่ ยอมค้ างอี ก
คื นหนึ ง เขาจึ งลุ กขึ นออกเดิ น
ดื ม และพักนอนอยู่ ทีนั น
5 อยู่ มาถึ ง วั น ที สี เขาทั งหลาย ทางไปจนถึ ง ตรงข้ ามกั บเมื อ ง
ก็ตื นขึ นแต่ เช้ ามื ด และคนนั น เยบุส คือเยรูซาเล็ม เขามีลาสอง
ลุ กขึ นจะออกเดิ น แต่ พ่อของผู้ ตัวทีมีอาน และภรรยาน้ อยก็ไป
หญิ ง พู ดกั บบุ ต รเขยของเขาว่ า ด้ วย
"จงรั บประทานอาหารอี กสั ก 11 เมื อเขามาใกล้ เ มื อ งเยบุ ส ก็
หน่ อยหนึ งให้ ชื นใจแล้ วภาย บ่ ายมากแล้ ว คนใช้ จึงเรียนนาย

19

(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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ผู้ วินิจฉัย EL
หน้ า 548
ของเขาว่ า "มาเถิ ด ให้ เราแวะ ดาห์ จะไปทีแดนเทือกเขาเอฟเข้ าไปพั กในเมื องของคนเยบุ ส ราอิ ม แถบที ไกลออกไปโน้ นซึ ง
เถิด ค้ างคืนอยู่ ในเมืองนี แหละ" ข้ าพเจ้ ามาจากที นั น ข้ าพเจ้ าไป
12 นายของเขาตอบว่ า "เราจะ เบธเลเฮมในยูดาห์ มา และข้ าพไม่ แวะเข้ าไปในเมืองของคนต่ าง เจ้ าจะกลั บไปพระนิ เวศพระเยด้ าว ผู้ ทีไม่ ใช่ คนอิสราเอล เรา โฮวาห์ ไม่ มีใครเชิ ญข้ าพเจ้ าเข้ า
จะผ่ านไปถึงเมืองกิเบอาห์ "
ไปพักในบ้ าน
13 เขาจึงบอกคนใช้ ว่า "มาเถิด 19 ฟางและอาหารที จะเลี ยงลา
ให้ เราเข้ าไปใกล้ ที เ หล่ านี แห่ ง พวกเราก็มีพร้ อมแล้ ว ทังอาหาร
หนึ ง และค้ างอยู่ ทีกิเบอาห์ หรือ และนํา องุ่ นที เลี ยงตน ทั งเลี ยง
ทีรามาห์ "
หญิ ง คนนี และชายหนุ่ มที อยู่
14 เขาจึ งเดิ นทางผ่ านไป เมื อ กั บพวกผู้ รั บใช้ ของท่ า นก็มี อยู่
เขามาใกล้ กิ เ บอาห์ ซึ งเป็ นของ แล้ ว ไม่ ขาดสิ งใดเลย"
คนเบนยามิ น ดวงอาทิ ต ย์ ก ็ ต ก 20 ชายแก่ คนนั นจึ งพู ดว่ า "ขอ
แล้ ว
ท่ านเป็ นสุ ขสบายเถิ ด ถ้ าท่ าน
15 เขาจึ งแวะเข้ าไปจะค้ างคื นที ขาดสิ งใด ข้ าพเจ้ าขอเป็ นธุระทัง
เมื องกิ เบอาห์ เขาก็แวะเข้ าไป สิ น ขอแต่ อย่ านอนทีถนนนี เลย"
นั งอยู่ ทีถนนในเมืองนั น เพราะ 21 เขาจึ งพาชายคนนั นเข้ าไปใน
ไม่ มี ใครเชิ ญให้ เขาเข้ าไปค้ างใน บ้ าน เอาอาหารให้ ลา ต่ างก็ล้าง
บ้ าน
เท้ าของตน และรับประทานอา16 ดู เถิ ด มี ชายแก่ คนหนึ งเข้ า หารและดื ม
มาเมื อเลิ กจากงานนาเป็ นเวลา 22 เมื อเขากําลั งทําให้ จิ ตใจเบิ ก
เย็นแล้ ว เขาเป็ นชาวแดนเทือก บาน ดูเถิด ชาวเมืองนั นทีเป็ น
เขาเอฟราอิ มมาอาศั ยอยู่ ใน คนอันธพาลมาล้ อมเรือนไว้ ทุ บ
เมื องกิ เบอาห์ แต่ ชาวเมื องนั น ประตู ร้ องบอกชายแก่ ผ้ ู เป็ นเจ้ า
เป็ นคนเบนยามิน
ของบ้ านว่ า "ส่ งชายที เข้ ามาอยู่
17 เมื อเขาเงยหน้ าขึ นเห็นผู้ เดิน ในบ้ านของแกมาให้ เราสังวาส"
ทางคนนั นนั งอยู่ ที ถนนในเมื อง 23 ชายผู้ เป็ นเจ้ าของบ้ านก็ออก
ชายแก่ คนนั นก็ถามว่ า "ท่านจะ ไปพูดกับเขาว่ า "อย่ าเลย พี น้อง
ไปไหนและมาจากไหน"
ของข้ าพเจ้ า ขออย่ ากระทําการ
18 ชายคนนั นจึ งตอบเขาว่ า ร้ ายเช่ นนี เลย เมื อชายคนนี มา
"เราเดินทางจากเบธเลเฮมในยู- อาศั ยบ้ านของข้ าพเจ้ าแล้ ว ขอ
(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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หน้ า 549
ผู้ วินิจฉัย EL, FQ
อย่ ากระทําสิ งทีโง่ เขลานี เลย
30 ทุ กคนที เห็นก็พูดว่ า "เรื อง
24 ดูเถิด นี มีลูกสาวพรหมจารี อย่ างนี ไม่ มี ใ ครเคยเห็ น ตั งแต่
คนหนึ งและเมี ยน้ อยของเขา สมั ยคนอิ สราเอล ยกออกจาก
ข้ าพเจ้ าจะพาออกมาให้ ท่ าน แผ่ นดิ นอี ยิ ปต์ จนถึ งวั นนี จง
เดี` ยวนี จงกระทํา หยามเกี ยรติ ตรึกตรองปรึกษากันดู แล้ วก็ว่า
หรื อทํา อะไรแก่ พวกเขาตาม กันไปเถิด"
ชอบใจเถิ ด แต่ ขออย่ าทําลามก
คนอิ สราเอลทั5งหมดสู ร้ บ
กับชายคนนี เลย"
กับคนตระกู ลเบนยามิน
25 แต่ คนเหล่ านั นไม่ ยอมฟั ง
คนอิ ส ราเอลทั งหมด
เสี ยง ชายคนนั นจึ งฉวยภรรยา
ตั งแต่ ดานถึ งเบเออร์ น้ อยของตนผลั กนางออกไปให้ เชบา ทังแผ่ นดินกิเลอาดก็ออก
เขา เขาก็สมสู่ ทาํ ทารุณตลอดคืน มา ชุ มนุ มชนนั นได้ ประชุ มกั น
จนรุ่ งเช้ า พอรุ่ งสางๆ เขาทั ง เป็ นใจเดี ยวกั นต่ อพระเยโฮวาห์
หลายก็ปล่ อยนางไป
ทีเมืองมิสเปห์
26 พอแจ้ ง ผู้ หญิ ง นั นก็ กลั บมา 2 หั วหน้ าประชาชนทั งสิ นคื อ
ล้ มลงทีประตูบ้านซึ งนายของตน ของตระกู ลคนอิ สราเอลทั งหมด
พักอยู่ จนสว่ างดี
เข้ ามาปรากฏตั ว ในที ประชุ ม
27 รุ่ งเช้ านายของนางก็ ลุ ก ขึ น แห่ งประชาชนของพระเจ้ า มี
เมื อเปิ ดประตูบ้าน จะออกเดิ น ทหารราบถือดาบสี แสนคน
ทาง ดูเถิด ผู้ หญิงซึ งเป็ นภรรยา 3 (ครั งนั นคนเบนยามิ น ได้ ยิ น
น้ อยของเขาก็ น อนอยู่ ที ประตู ว่ าคนอิ สราเอลได้ ข ึ นไปยั งมิ สบ้ าน มื อเหยี ยดออกไปถึ งธรณี เปห์ ) ประชาชนอิ สราเอลกล่ าว
ประตู
ว่ า "ขอบอกเรามาว่ า เรื องชั ว
28 เขาจึงบอกนางว่ า "ลุกขึ นไป ร้ ายนี เกิดขึ นมาอย่ างไรกัน"
กันเถิด" แต่ ก ็ไม่ มีคาํ ตอบ เขา 4คนเลวี ซึ งเป็ นสามี ของหญิ งผู้
จึ งเอานางขึ นหลั งลา ชายนั นก็ ทีถูกฆ่ านั นกล่ าวตอบว่ า "ข้ าพลุกขึ นเดินทางไปบ้ านของตน
เจ้ าและภรรยาน้ อยของข้ าพเจ้ า
29 เมื อถึ งบ้ านแล้ ว ก็เอามี ด มาถึ งเมื องกิ เบอาห์ ซึ งเป็ นของ
ฟั นศพภรรยาน้ อย ออกเป็ น คนเบนยามิ น เพื อจะค้ างคื นที
ท่อนๆพร้ อมกับกระดูก สิบสอง นั น
ท่อนด้ วยกัน ส่ งไปทัวเขตแดน 5 เวลากลางคื น ผู้ ชายในเมื อ ง
อิสราเอล
กิ เบอาห์ ก็ ลุ กขึ นล้ อมบ้ านที

20

(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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ผู้ วินิจฉัย FQ
หน้ า 550
ข้ าพเจ้ าพั กอยู่ เขาหมายจะฆ่ า ไปทั วตระกู ลคนเบนยามิ นบอก
ข้ าพเจ้ าเสี ย เขาข่ มขื นภรรยา ว่ า "ทําไมการชั วช้ านี จึ งเกิดขึ น
น้ อยของข้ าพเจ้ าจนตาย
มาได้ ในหมู่ พวกท่าน
6 ข้ าพเจ้ าจึ ง นํา ศพภรรยาน้ อย 13 เหตุ ฉะนั นบั ด นี จงมอบชาย
ของข้ าพเจ้ ามาฟั นออกเป็ น คนอั นธพาลในเมื องกิ เบอาห์ มา
ท่ อนๆ ส่ งไปทั วประเทศที เป็ น ให้ เราประหารชี วิตเสียจะได้ กาํ มรดกของอิ สราเอล
เพราะ จั ด ความชั วเสี ยจากคนอิ ส ราพวกเขาได้ กระทํา การลามกและ เอล" แต่ คนเบนยามิ นไม่ ยอม
ความโง่ เขลาในอิสราเอล
ฟั งเสี ยงคนอิ สราเอลพี น้ องของ
7ดูเถิด ท่านผู้ เป็ นคนอิสราเอล ตน
ทั งหลาย จงให้ คาํ ปรึ กษาและ 14 คนเบนยามิ น ก็ อ อกมาจาก
ความเห็น ณ ทีนี เถิด"
บรรดาหั วเมื องเข้ าไปสู่ กิ เบอาห์
8ประชาชนทุ กคนก็ลุ กขึ นกล่ าว พร้ อมกั นเพื อยกออกไปกระทํา
เป็ นใจเดี ยวกั นว่ า "พวกเราจะ สงครามกับคนอิสราเอล
ไม่ กลั บไปเต็นท์ ของเรา เราจะ 15 คราวนั นคนเบนยามิ น รวม
ไม่ กลับไปเรือนของเรา
จํา นวนทหารถื อ ดาบออกจาก
9แต่ บัดนี เราจะกระทํากั บกิ เบ- บรรดาหั วเมื องได้ สองหมื นหก
อาห์ ดั งนี เราจะจั บสลากยกขึ น พันคน นอกจากชาวเมืองกิ เบไปสู้ รบกับเขา
อาห์ ซึ งนับทหารทีคัดเลือกแล้ ว
10 เราจะเลื อ กคนอิ สราเอลทุ ก ได้ เจ็ดร้ อยคน
ตระกู ลคัดเอาร้ อยละสิบคน พัน 16 ในจํา นวนทั งหมดนี มี ค นที
ละร้ อย หมื นละพั น ให้ ไปหา คั ด เลื อ กแล้ วเจ็ ด ร้ อยคนถนั ด
เสบี ยงอาหารมาให้ ประชาชน มื อซ้ ายทุ กคนเอาสลิ งเหวี ยง
เพื อเขาทั งหลายจะตอบสนอง ก้ อนหิ นให้ ถู กเส้ นผมได้ ไม่ ผิ ด
บรรดาความโง่ เขลาซึ งพวก เลย
กิ เ บอาห์ กระทํา ขึ นในอิ สราเอล 17 จํา นวนคนอิ สราเอลที ถื อ
เมื อเขาทั งหลายมาถึ ง เมื องกิ - ดาบ ไม่ นั บคนเบนยามิ น ได้ สี
เบอาห์ ของคนเบนยามิน"
แสนคน เหล่ านี เป็ นทหารทุ กคน
11 คนอิสราเอลทั งปวงก็ร่วมยก 18 คนอิ ส ราเอลก็ ลุ ก ขึ นไปยั ง
ไปสู้ เมื องนั นเป็ นพรรคพวกใจ พระนิ เวศของพระเจ้ า และทู ล
เดียวกัน
ถามพระเจ้ าว่ า "ผู้ ใดในพวกข้ า
12 ตระกู ลคนอิ สราเอลก็ ส่ งคน พระองค์ ที จะขึ นไปสู้ รบกั บคน
(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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หน้ า 551
ผู้ วินิจฉัย FQ
เบนยามิ นก่ อน" พระเยโฮวาห์ 26 แล้ วบรรดาคนอิ ส ราเอลคื อ
ตรัสว่ า "ให้ ยูดาห์ ข ึ นไปก่ อน"
กองทั พทั งหมดได้ ข ึ นไปที พระ
19 รุ่ งเช้ าคนอิ สราเอลก็ ลุ กขึ น นิ เวศของพระเจ้ าและร้ องไห้
ตั งค่ ายต่ อสู้ เมืองกิเบอาห์
ครําครวญ เขานั งเฝ้ าพระเยโฮ20 คนอิ สราเอลออกไปสู้ รบกั บ วาห์ ณ ทีนั น และอดอาหารจน
คนเบนยามิ น และคนอิ สราเอล เวลาเย็น ถวายเครื องเผาบู ชา
ได้ วางพลเรี ยงรายต่ อสู้ เขาที และสั นติ บูชาต่ อพระพั กตร์ พระ
เมืองกิเบอาห์
เยโฮวาห์
21 ในวั นนั นคนเบนยามิ นออก 27 คนอิ สราเอลจึ งทู ลถามพระ
มาจากเมืองกิเบอาห์ ฆ่ าฟั นคน เยโฮวาห์ (เพราะในสมัยนั น หี บ
อิสราเอล ล้ มตายสองหมื นสอง พันธสัญญาของพระเจ้ าอยู่ ทีนั น
พันคน
28 และฟี เนหั ส บุ ต รชายเอเล22 แต่ ประชาชนคื อ ผู้ ชายชาว อาซาร์ ผู้ เป็ นบุตรชายอาโรน ก็
อิ ส ราเอลยั ง หนุ น ใจกั นและวาง ปรนนิ บัติ อยู่ หน้ าหี บนั นในสมั ย
พลเรี ยงรายอี ก ครั งในที ซึ งเขา นั น) เขาทู ลถามว่ า "สมควรที
วางพลในวันแรก
ข้ าพระองค์ จ ะยั งยกไปสู้ รบกั บ
23 (และคนอิ ส ราเอลก็ ข ึ นไป เบนยามินพี น้องของข้ าพระองค์
ร้ องไห้ ครํา ครวญต่ อพระพั กตร์ อี กครั งหนึ ง หรื อควรจะหยุ ด
พระเยโฮวาห์ จนถึงเวลาเย็น เขา เสี ย" และพระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า
ทั งหลายทู ลถามพระเยโฮวาห์ ว่า "จงยกขึ นไปเถิด เพราะว่ าพรุ่ งนี
"สมควรที ข้ าพระองค์ จะเข้ า เราจะมอบเขาไว้ ในมือของเจ้ า"
ประชิ ดรบกั บ คนเบนยามิ น พี 29 ดังนั น อิสราเอลจึงซุ่ มคนไว้
น้ องของข้ าพระองค์ อี กหรื อไม่ " รอบเมืองกิเบอาห์
พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า "ไปสู้ เขา 30 และประชาชนอิ สราเอลก็ข ึ น
เถิด")
ไปสู้ รบกั บคนเบนยามิ นในวั นที
24 คนอิ สราเอลจึ งยกเข้ าประ- สาม และวางพลเรี ยงรายต่ อสู้
ชิ ดคนเบนยามินในวันทีสอง
เมืองกิเบอาห์ อย่ างคราวก่ อน
25 และในวั นที สองนั นเบนยา- 31 คนเบนยามิ นก็ ยกออกมาสู้
มินก็ยกออกไปจากกิเบอาห์ ฆ่ า รบกั บประชาชน ถู กลวงให้ ห่ าง
ฟั นคนอิ สราเอลล้ มตายอี กหนึ ง ออกไปจากตัวเมือง เขาก็เริ มฆ่ า
หมื นแปดพั นคน ทุ กคนเป็ น ฟั นประชาชนอย่ างคราวก่ อนคื อ
ทหารถือดาบ
ตามถนนซึ งสายหนึ งไปยั งพระ
(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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ผู้ วินิจฉัย FQ
หน้ า 552
นิ เวศของพระเจ้ า อี กสายหนึ ง 37 คนที ซุ่ มอยู่ ก ็รี บรุ กเข้ าไปใน
ไปกิ เบอาห์ และที กลางทุ่ งแจ้ ง เมืองกิเบอาห์ ทหารทีซุ่ มอยู่ น ั น
อิ ส ราเอลล้ มตายประมาณสาม ก็ รุ ก ออกมาประหารเมื องทั ง
สิบคน
หมดนั นเสียด้ วยคมดาบ
32 คนเบนยามิ นกล่ าวกั นว่ า 38 คนอิ ส ราเอลและคนที ซุ่ ม
"เขาแพ้ เราอย่ างคราวก่ อน" แต่ ซ่ อนอยู่ นั ดให้ อาณัติ สั ญญาณว่ า
คนอิสราเอลว่ า "ให้ เราถอย นํา ถ้ าเห็นควันกลุ่ มใหญ่ พลุ่ งขึ นมา
เขาออกห่ างจากเมื องไปถึ งถนน จากในเมือง
หลวง"
39 ก็ ใ ห้ คนอิ สราเอลหั นกลั บ
33 คนอิ สราเอลทั งหมดก็ ลุ ก เข้ ามารบ ฝ่ ายเบนยามินได้ เริ ม
ออกจากที ของตนเรี ยงรายเข้ า ฆ่ าคนอิสราเอลได้ สั กสามสิบคน
ไปที บาอั ลทามาร์ ส่ วนคนอิ ส- ก็พูดว่ า "เขาต้ องล้ มตายต่ อหน้ า
ราเอลที คอยซุ่ มอยู่ ก ็ออกจากที เราอย่ างคราวก่ อนแน่ แล้ ว"
ของตนคื อออกจากทุ่ งหญ้ าแห่ ง 40 แต่ อ าณั ติ สั ญญาณเป็ นควั น
เมืองกิเบอาห์
ไฟลุ ก พลุ่ งขึ นมาจากในเมื อ ง
34 จากบรรดาคนอิ สราเอลมี คนเบนยามิ นก็เ หลี ยวหลั งมาดู
ทหารที คั ดเลื อกแล้ วหนึ งหมื น ดู เถิ ด ทั งเมื องก็มี ควั นพลุ่ งขึ น
คนรุกเข้ าเมืองกิเบอาห์ การสง- ถึงท้ องฟ้ า
ครามกําลังทรหด คนเบนยามิน 41 คนอิ สราเอลก็หั นกลั บ คน
ไม่ ทราบว่ าเหตุ ร้ ายกําลั งมาใกล้ เบนยามิ นก็ท้ อแท้ เพราะเขา
ตนแล้ ว
เห็นว่ าเหตุร้ายมาใกล้ เขาแล้ ว
35 พระเยโฮวาห์ ทรงให้ คน 42 เขาจึ ง หั น หลั งให้ คนอิ สราเบนยามิ น พ่ า ยแพ้ คนอิ ส ราเอล เอลหนี เข้ าไปทางถิ นทุ รกั นดาร
ในวั นนั นคนอิ สราเอลทําลายคน แต่ สงครามติ ดตามเขาไปอย่ าง
เบนยามิ นเสี ยสองหมื นห้ าพั น หนั ก คนที ออกมาจากเมื องก็
หนึ งร้ อยคน ทุ กคนเหล่ านี เป็ น ทําลายเขาทีอยู่ ท่ามกลาง
ทหารถือดาบ
43 เขาทั งหลายล้ อมคนเบนยา36 ดั งนั น คนเบนยามิ นจึ งเห็น มิน และขับไล่ เขาไปและชนะเขา
ว่ าเขาแพ้ แล้ ว คนอิ สราเอลทํา อย่ างง่ าย จนไปถึ งที ตรงข้ าม
เป็ นล่ าถอยต่ อเบนยามิน เพราะ เมื องกิ เบอาห์ ทางดวงอาทิตย์
เขาวางใจคนที เขาให้ ซุ่ มอยู่ รอบ ขึ น
เมืองกิเบอาห์
44 คนเบนยามิ นล้ มตายหนึ ง
(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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หน้ า 553
ผู้ วินิจฉัย FQ, FE
หมื นแปดพั นคน ทุ กคนเป็ น ของพระเจ้ า
นั งอยู่ ต่ อพระ
ทแกล้ วทหาร
พั กตร์ พระเจ้ าจนเวลาเย็น เขา
45 เขาก็ หั นกลั บ หนี เ ข้ าไปใน ทังหลายก็ร้องไห้ ครําครวญหนัก
ถิ นทุ รกันดารถึงศิลาริมโมน คน หนา
อิ ส ราเอลฆ่ าเขาตายตามถนน 3เขากล่ าวว่ า "โอ พระเยโฮวาห์
หลวงห้ าพั นคน และติ ดตาม พระเจ้ าแห่ งอิสราเอล ทําไมเหตุ
อย่ างกระชั นชิ ดไปถึงกิโดม และ การณ์ อ ย่ างนี จึ งเกิ ด ขึ นในอิ สฆ่ าเขาตายสองพันคน
ราเอล ซึ งวั นนี จะมี คนอิ สรา46 คนเบนยามิ นที ล้ มตายในวั น เอลขาดไปตระกู ลหนึ ง"
นั น เป็ นทหารถื อดาบสองหมื น 4อยู่ มารุ่ งขึ นประชาชนก็ลุ กขึ น
ห้ าพั นคน ทุ กคนเป็ นทแกล้ ว แต่ เช้ าตรู่ และสร้ างแท่ นบู ชา
ทหาร
แท่ นหนึ ง ถวายเครื องเผาบู ชา
47 แต่ มี ทหารหกร้ อยคนหั น และเครื องสันติบูชา
กลั บหนี เข้ า ไปในถิ นทุ รกั นดาร 5และคนอิสราเอลกล่ าวว่ า "คน
ถึ งศิลาริ มโมน และไปอาศั ยอยู่ ใดในบรรดาตระกู ล ของอิ สราทีศิลาริมโมนสี เดือน
เอลที มิ ได้ ข ึ นมาประชุ มต่ อพระ
48 คนอิ สราเอลก็ หั นกลั บไปสู้ เยโฮวาห์ " เพราะเขาได้ ปฏิญาณ
คนเบนยามิ นอี ก และได้ ประ- ไว้ แข็งแรงถึ งผู้ ที มิ ได้ มาประชุ ม
หารเขาเสียด้ วยคมดาบ ทั งชาว ต่ อพระเยโฮวาห์ ทีมิสเปห์ ว่า "ผู้
เมื องและฝู งสั ตว์ และบรรดาสิ ง นั นจะต้ องถู ก โทษถึ ง ตายเป็ น
ที เขาเห็ น ยิ งกว่ านั นบรรดา แน่ "
เมื อ งที เขาพบเขาก็ เ อาไฟเผา 6และประชาชนอิ ส ราเอลก็ เสี ย
เสียทังหมด
ใจกั บเบนยามิ นน้ องของตน
คนอิ สราเอล
กล่ าวว่ า "วั นนี ตระกู ลหนึ งถู ก
ตัดขาดจากอิสราเอลเสียแล้ ว
หาภรรยาสําหรับ
7เราจะทําอย่ างไรเรื องหาภรรคนเบนยามินที'เหลือ
ฝ่ ายคนอิ สราเอลได้ ยาให้ คนทียังเหลืออยู่ ฝ่ ายเราก็
ปฏิ ญาณไว้ ที มิ ส เปห์ ว่ า ได้ ปฏิ ญาณในพระนามพระเย"พวกเราไม่ มี ใครสั กคนเดี ยวที โฮวาห์ แล้ วว่ า เราจะไม่ ยอมยก
จะให้ บุ ต รสาวของตนแต่ ง งาน บุ ต รสาวของเราให้ เป็ นภรรยา
ของเขา"
กับคนเบนยามิน"
2และประชาชนก็มาที พระนิ เวศ 8เขาทั งหลายถามขึ นว่ า "มี

21

(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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ตระกู ลใดในอิ สราเอลที มิ ได้ ข ึ น เพราะว่ าพระเยโฮวาห์ ทรงกระมาเฝ้ าพระเยโฮวาห์ ที มิ สเปห์ " ทําให้ เขาขาดไปตระกู ลหนึ งจาก
ดู เถิ ด ไม่ มี คนใดจากยาเบชกิ - ตระกู ลอิสราเอล
เลอาดมาประชุ มที ค่ า ยเลยสั ก 16 พวกผู้ ใหญ่ ของชุ มนุ มชนนั น
คนเดียว
จึ งกล่ าวว่ า "เมื อพวกผู้ หญิ งใน
9 เพราะว่ าเมื อเขานั บจํา นวน เบนยามิ น ถู กทํา ลายเสี ยหมด
ประชาชนอยู่ น ั น ดูเถิด ไม่ มีชาว เช่ นนี แล้ ว เราจะทําอย่ างไรเรื อง
เมืองยาเบชกิเลอาดอยู่ ทีนั นเลย หาภรรยาให้ คนทียังเหลืออยู่ "
10 ดั งนั นชุ ม นุ มชนจึ ง ส่ งทหาร 17 เขาทังหลายกล่ าวว่ า "ต้ องมี
ผู้ กล้ าหาญที สุ ดหนึ งหมื นสอง มรดกให้ แก่ คนเบนยามิ นที รอด
พั นคนแล้ วบั ญชาเขาว่ า "จงไป ตาย เพื อว่ าคนตระกู ลหนึ งจะมิ
ฆ่ า ชาวยาเบชกิ เ ลอาดเสี ยด้ วย ได้ ลบล้ างเสียจากอิสราเอล
คมดาบ ทั งผู้ หญิ งและพวก 18 แต่ เราจะยกบุ ตรสาวของเรา
เด็กๆ
ให้ เป็ นภรรยาเขาก็ไม่ ได้ " เพราะ
11 เจ้ าทังหลายจงกระทําอย่ างนี คนอิ สราเอลได้ ปฏิ ญ าณไว้ ว่ า
คื อผู้ ชายและผู้ หญิ งทุ กคนที "ผู้ ใดให้ หญิ งแก่ เ บนยามิ น เป็ น
ได้ หลั บนอนกั บผู้ ชายแล้ วจึ งฆ่ า ภรรยา ขอให้ ถูกสาปแช่ งเถิด"
เสียให้ หมด"
19 ดังนั นเขาจึงกล่ าวว่ า "ดู เถิด
12 ในหมู่ ชาวยาเบชกิ เลอาดนั น ทุ กปี มี เทศกาลถวายพระเยโฮเขาพบหญิ งพรหมจารี สี ร้ อยคน วาห์ ที ชี โลห์ ในสถานที ซึ งอยู่
ผู้ ที ยั ง ไม่ เคยร่ วมหลั บนอนกั บ เหนือเบธเอล ทางทิศตะวันออก
ชายใดๆเลย เขาจึงพาหญิงเหล่ า ของถนนขึ นจากเบธเอลถึ งเชนั นมาที ค่ ายชี โลห์ ซึ งอยู่ ใน เคม และอยู่ ใต้ เลโบนาห์ "
แผ่ นดินคานาอัน
20 เขาจึ งบั ญชาสั งคนเบนยามิ น
13 ชุ มนุ มชนทั งหมดก็ส่งข่ าวไป ว่ า "จงไปซุ่ มอยู่ ในสวนองุ่ น
ที คนเบนยามิ นซึ งอยู่ ที ศิลาริ ม- 21 คอยเฝ้ าดูอยู่ และดูเถิด ถ้ า
โมน ประกาศข่ าวสงบสุข
บุ ต รสาวชาวชี โลห์ อ อกมาเต้ น
14 คนเบนยามิ นก็ ก ลั บมาใน รํา ในพิ ธี เต้ นรํา จงออกมาจาก
คราวนั น แล้ วเขาก็มอบผู้ หญิงที สวนองุ่ น ฉุ ดเอาบุ ตรสาวชาว
เขาไว้ ชี วิตในหมู่ ผ้ ู หญิ งแห่ งยา- ชี โลห์ คนละคนไปเป็ นภรรยา
เบชกิเลอาด แต่ กไ็ ม่ พอแก่ กัน
ของตน แล้ วให้ กลับไปแผ่ นดิ น
15 ประชาชนก็สงสารเบนยามิ น เบนยามินเสีย
(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 ถ้ าบิ ด าหรื อพี น้ องของหญิ ง เขาก็ ก ลั บไปอยู่ ในที ดิ น มรดก
เหล่ านั นมาร้ องทุ กข์ ต่ อเรา เรา ของเขา สร้ างเมื องขึ นใหม่ และ
จะบอกเขาว่ า `ขอโปรดยิ นยอม อาศัยอยู่ ในนั น
เพราะเห็ นแก่ เราเถิ ด ในเวลา 24 ครั งนั นประชาชนอิ สราเอลก็
สงครามเราไม่ ไ ด้ ผู้ หญิ ง ให้ พอ กลั บจากที นั นไปยั งตระกู ลและ
แก่ ทุ กคน ทั งท่ านทั งหลายเอง ครอบครัวของตน ต่ างก็ยกกลับ
ก็ไม่ ได้ ให้ แก่ เขา ถ้ ามิ ฉะนั น ไปสู่ ดินแดนมรดกของตน
บัดนี พวกท่านก็จะมีโทษ'"
25 ในสมั ยนั นไม่ มี ก ษั ต ริ ย์ ใ น
23 คนเบนยามิ น ก็ ก ระทํา ตาม อิ สราเอล ทุ กคนทําตามอะไรก็
ต่ างก็ ไ ด้ ภรรยาไปตามจํา นวน ตามที ถู ก ต้ อ งในสายตาของตน
คื อได้ หญิ งเต้ นรําที เขาไปฉุ ดมา เอง

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