
หนา 503ผูวินิจฉัย
คนยูดาหกับคนสิเมโอน
ชนะกษัตริยอาโดนีเบเซก

และคนคานาอัน

1อยู มาเมื่ อโยชูวาสิ้ นชีพแลว
คนอิสราเอลทูลถามพระเย-

โฮวาหวา "ใครในพวกขาพระ
องคทั้งหลายจะข้ึนไปกอนเพ่ือสู
รบกับคนคานาอัน"
2พระเยโฮวาหตรัสวา "ยูดาห
จะข้ึนไป ดูเถิด เราไดมอบ
แผนดินนั้นไวในมือเขาแลว"
3 ยูดาหจึงพูดกับสิเมโอนพ่ีของ
ตนวา "จงข้ึนไปกับฉันในเขต
แดนที่กําหนดใหแกฉัน เพ่ือเรา
จะไดรบสูกับคนคานาอัน และ
ฉันจะไปร วมรบในเขตแดนที่
กําหนดใหแกทานนั้นดวย" สิ-
เมโอนก็ไปกับเขา
4แลวยูดาหก็ข้ึนไป และพระ
เยโฮวาหทรงมอบคนคานาอัน
และคนเปริสซีไวในมือของเขา
และเขาก็ประหารคนที่ เมืองเบ-
เซกหนึ่งหมื่นคน
5และเขาทั้ งหลายพบอาโดนี-
เบเซกในเมืองเบเซก และสูรบ
กับทาน เขาไดประหารคนคา-
นาอันและคนเปริสซี
6อาโดนีเบเซกหนีไป แตพวก
เขาตามจับไดและไดตัดนิ้ วหัว
แมมือ และนิ้ วหัวแมเทาของ
ทานออกเสีย

7อาโดนีเบเซกกลาววา "มี
กษัตริยเจ็ดสิบองคที่หัวแมมือ
และหั วแม เท าของเขาถู กตั ด
ออก เก็บเศษอาหารอยู ใตโตะ
ของเรา เรากระทําแกเขาอยางไร
พระเจาก็ทรงกระทําแกเราอยาง
นั้น" เขาทั้งหลายก็คุมตัวทานมา
ที่กรุงเยรูซาเล็ม และทานก็สิ้น
ชีวิตที่นั่น
8 และคนยู ดาห ได เข าโจมตี
เมืองเยรูซาเล็มและยึดเมืองได
จึ งฆ าฟนชาวเมืองเสียด วยคม
ดาบ และเอาไฟเผาเมืองเสีย
9ภายหลั งคนยูดาห ไดลงไปสู
รบกับคนคานาอันผูซึ่ งตั้ งอยูใน
แดนเทือกเขา ในภาคใต และใน
หุบเขา
10 และยูดาหไดไปสู รบกับคน
คานาอันผูอยูในเฮโบรน (เมือง
เฮโบรนนั้ นแต ก อนมี ชื่ อว า
คีริยาทอารบา) และเขาทั้งหลาย
ไดประหารเชชัย อาหิมาน และ
ทัลมัย
11 เขาทั้ งหลายยกจากที่ นั่ นไป
สูรบกับชาวเมืองเดบีร เมืองเด-
บีรนั้ นแตกอนมีชื่ อวาคีริยาท-
เสเฟอร
12 และคาเลบกลาววา "ใครโจม
ตีเมืองคีริยาทเสเฟอรและยึดได
เราจะยกอัคสาหบุตรสาวของเรา
ใหเปนภรรยา"

(1) กดว 27:21; ยชว 17:12 (2) ปฐก 49:8-9; วว 5:5 (3) ยชว 19:1; วนฉ 1:17
(4) 1 ซมอ 11:8 (7) ลนต 24:19; 1 ซมอ 15:33 (8) ยชว 15:63
(9) ยชว 10:36 (10) ยชว 14:15 (11) ยชว 15:15 (12) ยชว 15:16-17
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หนา 504
13 และโอทนีเอลบุตรชายเคนัส
นองชายของคาเลบตีเมืองนั้นได
ทานจึงยกอัคสาห บุตรสาวของ
ตนใหเปนภรรยา
14 อยูมา เมื่ อแตงงานกันแลว
นางจึ งชวนสามี ให ขอที่ นาต อ
บิดา นางก็ลงจากหลังลา และ
คาเลบถามนางวา "เจาตองการ
อะไร"
15 นางจึงตอบทานวา "ขอของ
ขวัญให ลู กสั กอย างหนึ่ งเถิ ด
เมื่ อพอใหลูกมาอยู ในแผนดิน
ภาคใตแลว ลูกขอน้ําพุดวย"
และคาเลบก็ ยกน้ํ า พุ บนและ
น้ําพุลางใหแกนาง
16 คนเคไนตพอตาของโมเสส
ได ข้ึ นไปจากเมืองดงอินทผลัม
พรอมกับคนยูดาหมาถึงถิ่นทุร-
กันดารยูดาห ซึ่ งอยู ในภาคใต
ใกลอาราด และเขาก็เขาไปตั้ ง
อยูกับชนชาตินั้น
17 และยูดาหก็ยกไปรวมกับสิ-
เมโอนพ่ีของเขา ประหารคนคา-
นาอันซึ่ งอยู ในเมืองเศฟทและ
ทําลายเมืองนั้นเสียอยางสิ้นเชิง
ชื่อเมืองนั้นจึงเรียกวาโฮรมาห
18 ยูดาหไดยึดเมืองกาซาพรอม
ทั้ งอาณาเขต และเมืองอัชเค-
โลนพรอมทั้ งอาณาเขต และ
เมืองเอโครนพรอมทั้งอาณาเขต
ไวดวย
19 และพระเยโฮวาหทรงสถิต

กับยูดาห เขาจึงขับไลชาวแดน
เทือกเขาออกไป แตจะขับไลชาว
เมื องที่ อยู ในหุบเขานั้ นไม ได
เพราะพวกเหล านั้ นมี รถรบ
เหล็ก
20 เมืองเฮโบรนนั้ นเขายกให
คาเลบ ดังที่ โมเสสไดกลาวไว
คาเลบจึงขับไลบุตรชายทั้ งสาม
คนของอานาคออกไปเสีย

คนเบนยามินมิไดขับไล
คนเยบุสออกจากเยรูซาเล็ม

21 แตคนเบนยามินมิได ขับไล
คนเยบุสผู อยู ในเยรูซาเล็มให
ออกไป ดังนั้นคนเยบุสจึงอาศัย
อยู กับคนเบนยามินในเยรูซา-
เล็มจนถึงทุกวันนี้
22 อนึ่ งวงศ วานของโยเซฟได
ข้ึนไปสูรบเมืองเบธเอลดวยและ
พระเยโฮวาหทรงสถิตกับพวก
เขา
23 วงศ วานโยเซฟได ใชคนไป
สอดแนมเมืองเบธเอล (แตกอน
เมืองนี้ชื่อ ลูส)
24 และผู สอดแนมเห็นชายคน
หนึ่ งเดินออกมาจากเมืองจึงพูด
กับเขาวา "ขอชี้ทางเขาเมือง
นี้ใหแกเรา และเราจะปรานีเจา"
25 ชายคนนั้ นก็ชี้ ทางเขาเมือง
ใหและเขาประหารเมืองนั้น ทํา
ลายเสียดวยคมดาบ แตเขา
ปลอยใหชายคนนั้ นและครอบ
ครัวทั้งสิ้นของเขารอดไป

ผูวินิจฉัย 1

(13) วนฉ 3:9 (14) ยชว 15:18-19 (15) ปฐก 33:11 (16) กดว 10:29-32
(17) กดว 21:3 (18) ยชว 11:22 (19) ยชว 17:16, 18 (20) กดว 14:24; ยชว 14:9
(21) ยชว 15:63; วนฉ 1:8 (22) วนฉ 1:19 (23) ปฐก 28:19 (24) ยชว 2:12, 14
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หนา 505
26 ชายคนนั้ นก็ เข าไปในแผน
ดิ นของคนฮิ ตไทต และสร าง
เมืองข้ึนเมืองหนึ่ ง เรียกชื่อวา
เมืองลูส ซึ่งเปนชื่ออยูจนทุกวัน
นี้
27 มนัสเสหมิไดขับไลชาวเมือง
เบธชานและชาวชนบทของเมือง
นั้นใหออกไป หรือชาวเมืองทา-
อานาคกับชาวชนบทของเมือง
นั้น หรือชาวเมืองโดรกับชาว
ชนบทของเมืองนั้น หรือชาว
เมืองอิบเลอัมกับชาวชนบทของ
เมืองนั้น หรือชาวเมืองเมกิดโด
กับชาวชนบทของเมืองนั้น แต
คนคานาอันยังขืนอาศัยอยู ใน
แผนดินนั้น
28 อยูมาเมื่อคนอิสราเอลมีกํา-
ลังเขมแข็งข้ึนก็บังคับคนคานา-
อันใหทํางานโยธา แตมิไดขับไล
ใหเขาออกไปเสียอยางสิ้นเชิง
29 และเอฟราอิมมิไดขับไลคน
คานาอันผูอาศัยอยู ในเมืองเก-
เซอรใหออกไป แตคนคานาอัน
ยั งอาศั ยอยู ในเมื องเกเซอร
ทามกลางเขา
30 เศบูลุนมิได ขับไลชาวเมือง
คิทโรน หรือชาวเมืองนาหะโลล
แต คนคานาอั นได อาศั ยอยู
ทามกลางเขาและถูกเกณฑใหทํา
งานโยธา
31 อาเชอรมิได ขับไลชาวเมือง
อัคโค หรือชาวเมืองไซดอน

หรือชาวเมืองอัคลาบ หรือชาว
เมืองอัคซิบ หรือชาวเมืองเฮล-
บาห หรือชาวเมืองอาฟก หรือ
ชาวเมืองเรโหบ
32 แตคนอาเชอร ได อาศัยอยู
ทามกลางคนคานาอันชาวแผน
ดินนั้น เพราะวาเขาทั้ งหลายมิ
ไดขับไลใหออกไปเสีย
33 นัฟทาลีมิได ขับไลชาวเมือง
เบธเชเมช หรือชาวเมืองเบธา-
นาท แตอาศัยอยูในหมูคนคา-
นาอันชาวแผนดินนั้น แตอยาง
ไรก็ดีชาวเมืองเบธเชเมช และ
ชาวเมืองเบธานาทก็ถูกเกณฑให
ทํางานโยธา
34 คนอาโมไรต ได ขั บดั นคน
ดานใหกลับเขาไปในแดนเทือก
เขา ไมยอมใหลงมายังหุบเขา
35 คนอาโมไรต ยังขืนอาศัยอยู
ที่ ภูเขาเฮเรสในเมืองอัยยาโลน
และในเมืองชาอัลบิม แตมือ
ของวงศวานโยเซฟเหนือกวามือ
เขาทั้งหลาย เขาจึงถูกเกณฑให
ทํางานโยธา
36 อาณาเขตของคนอาโมไรต
ตั้ งตนแตทางขามเขาอัครับบิม
ตั้งแตศิลาเร่ือยข้ึนไป

ชนชาติตางๆในแผนดิน
คานาอันท่ีไมเชื่อวามีพระเจา
เปนบวงแรวตอคนอิสราเอล

2ฝายทูตสวรรคองคหนึ่งของ
พระเยโฮวาหได ข้ึ นไปจาก

ผูวินิจฉัย 1, 2

(27) ยชว 17:11-13; 21:25 (29) ยชว 16:10; 1 พกษ 9:16 (30) ยชว 19:10-16
(31) ยชว 19:24-30 (32) สดด 106:34-35 (33) ยชว 19:32-39 (35) ยชว 19:42
(36) กดว 34:4; ยชว 15:3 (1) ปฐก 17:7-8; อพย 20:2; 23:20; ลนต 26:42, 44
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หนา 506
กิลกาลถึงโบคิม และกลาววา
"เราไดใหเจาทั้งหลายข้ึนไปจาก
อียิปต และไดนําเจาเขามาใน
แผ นดิ นซึ่ งเราปฏิญาณไว แก
บรรพบุรุษของเจา และเรากลาว
วา `เราจะไมหักพันธสัญญาที่
เราไดมีไวกับเจาเลย
2และเจาทั้ งหลายอยาทําพันธ-
สัญญากับชาวแผนดินนี้ เจาตอง
ทําลายแทนบูชาของเขาเสีย' แต
เจามิไดเชื่อฟงเสียงของเรา เจา
ทําอะไรเชนนี้เลา
3ฉะนั้นเรากลาวดวยวา `เราจะ
ไมขับไลเขาเหลานั้ นออกไปให
พนหนาเจา แตเขาจะเปนเชน
หนามอยูที่ สีขางของเจา และ
พระของเขาจะเปนบวงดักเจา'"
4อยูมาเมื่ อทูตสวรรคของพระ
เยโฮวาหกลาวคําเหลานี้ แก
บรรดาคนอิสราเอลแลวประชา
ชนก็สงเสียงรองไห
5และเขาเรี ยกที่ ตําบลนั้ นว า
โบคิม และเขาทั้งหลายไดถวาย
สัตวบูชาแดพระเยโฮวาหที่นั่น
6 เมื่ อโยชูวาปลอยประชาชนไป
แลวคนอิสราเอลตางก็เขาไปอยู
ในมรดกที่ ดิ นของตนเพ่ื อยึด
ครอง
7ประชาชนทั้ งหลายไดปรนนิ-
บัติพระเยโฮวาหตลอดสมัยของ
โยชูวา และตลอดสมัยของพวก
ผูใหญผูมีอายุยืนนานกวาโยชูวา

ผู ซึ่ งได เห็นปวงมหกิจซึ่ งพระ
เยโฮวาหไดทรงกระทําเพ่ืออิส-
ราเอล
8 โยชูวาบุตรชายนูนผู รับใชของ
พระเยโฮวาหสิ้นชีวิตเมื่ออายุได
หนึ่งรอยสิบป
9และเขาทั้ งหลายก็ฝ งท านไว
ในที่ ดินมรดกของทานที่ เมือง
ทิมนาทเฮเรส ในแดนเทือกเขา
แหงเอฟราอิม ทิศเหนือของ
ยอดเขากาอัช
10 และยุครุ นนั้ นทั้ งสิ้ นก็ ถู ก
รวบไปอยู กั บบรรพบุ รุ ษของ
เขา อีกยุคหนึ่งก็เกิดข้ึนตามมา
เขาไม รู จักพระเยโฮวาหหรือรู
พระราชกิจซึ่ งพระองค ไดทรง
กระทําเพ่ืออิสราเอล
11 คนอิสราเอลก็กระทําชั่ วใน
สายพระเนตรของพระเยโฮวาห
และปรนนิบัติพระบาอัล
12 เขาได ละทิ้ งพระเยโฮวาห
พระเจาแหงบรรพบุรุษของเขา
ผูทรงนําเขาออกมาจากแผนดิน
อียิปต และเขาทั้งหลายติดตาม
พระอื่ นซึ่ งเปนพระของชนชาติ
ทั้ งหลายที่ อ ยู ล อมรอบเขา
กราบไหวพระเหลานั้น กระทํา
ใหพระเยโฮวาหทรงพระพิโรธ
13 เขาทั้งหลายละทิ้งพระเยโฮ-
วาหไปปรนนิบัติพระบาอัล และ
พวกพระอัชทาโรท
14 ดังนั้นพระพิโรธของพระเย-

ผูวินิจฉัย 2

(2) พบญ 7:2; 12:3 (3) กดว 33:55; ยชว 23:13 (6) ยชว 22:6 (7) ยชว 24:31
(8) ยชว 24:29 (9) ยชว 19:49-50; 24:30 (10) 1 ซมอ 2:12 (11) วนฉ 3:7, 12; 4:1
(12) อพย 20:5; พบญ 6:14; 31:16 (13) วนฉ 10:6 (14) ลนต 26:37; พบญ 31:17
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โฮวาห จึงพลุ งข้ึ นตออิสราเอล
พระองคจึงทรงมอบเขาไวในมือ
พวกปลนผูปลนเขา และทรง
ขายเขาไวในมือของบรรดาศัตรู
ที่อยูรอบเขาทั้งหลาย ดังนั้นเขา
ทั้งหลายจึงตอตานพวกศัตรูของ
เขาทั้งหลายตอไปไมได
15 เขาทั้ งหลายออกไปรบเมื่ อ
ไร พระหัตถของพระเยโฮวาหก็
ตอตานเขา กระทําใหเขาพาย
แพ ดังที่พระเยโฮวาหไดตรัสไว
แลว และดังที่พระเยโฮวาหทรง
ปฏิญาณไวกับเขา และเขาทั้ ง
หลายก็มีความทุกขย่ิงนัก
พระเจาทรงใหเกิดผูวินิจฉัย

เพื่อติเตียนและ
ชวยคนอิสราเอลใหรอด

16 อยางไรก็ตามพระเยโฮวาห
ทรงใหเกิดผู วินิจฉัย ผูชวยเขา
ทั้ งหลายใหพนมือของผูที่ปลน
เขา
17 แต เขาทั้ งหลายก็ ยังไม เชื่ อ
ฟ งผู วิ นิ จฉั ยทั้ งหลายของเขา
เพราะเขาทั้ งหลายเลนชูกับพระ
อื่น และกราบไหวพระอื่น ไม
ช าเขาก็ หั นไปเสี ยจากทางซึ่ ง
บรรพบุรุษของเขาไดดําเนิน ผู
ได เชื่ อฟงพระบัญญัติของพระ
เยโฮวาห แตเขาทั้ งหลายมิได
กระทําตาม
18 พระเยโฮวาหทรงตั้ งผู วินิจ-
ฉัยข้ึนเมื่อไร พระเยโฮวาหก็ทรง

สถิ ตกับผู วิ นิ จฉั ยนั้ นเมื่ อนั้ น
และพระองค ทรงช วยเขาทั้ ง
หลายใหพ นจากเงื้ อมมื อของ
ศัตรูตลอดชีวิตของผู วินิจฉัยนั้น
เพราะพระเยโฮวาห ทรงกลั บ
พระทัยสงสารเขาทั้งหลาย เมื่อ
ทรงฟงเสียงคร่ําครวญของเขา
เนื่องดวยผูขมเหงและบีบบังคับ
19 แตอยู มาเมื่ อผู วินิจฉัยนั้ น
สิ้นชีวิต เขาทั้ งหลายก็หันกลับ
ประพฤติชั่ วรายเสียย่ิงกวาบิดา
ของเขา หลงไปติดตามปรนนิ-
บัติและกราบไหวพระอื่น เขามิ
ไดเคยงดเวนการกระทําของเขา
หรือหายจากทางดื้อดึงของเขา

ชนชาติตางๆท่ีไมเชื่อวา
มีพระเจาไดทดสอบ

ความสัตยซ่ือของคนอิสราเอล
20 ดังนั้นพระพิโรธของพระเย-
โฮวาห จึงพลุ งข้ึ นตออิสราเอล
และพระองคตรัสวา "เพราะประ
ชาชนนี้ไดละเมิดตอพันธสัญญา
ซึ่ งเราไดบัญชาไวกับบรรพบุรุษ
ของเขา และไมยอมฟงเสียงของ
เรา
21 ดั งนั้ นตั้ งแตนี้ ตอไปเราจะ
ไมขับไลประชาชาติใดในบรรดา
ประชาชาติซึ่ งโยชูวาทิ้ งไว เมื่ อ
เขาสิ้นชีวิตนั้นใหพนหนา
22 เ พ่ื อเราจะใช ประชาชาติ
เหลานั้นทั้งสิ้นทดสอบอิสราเอล
วา เขาจะรักษาพระมรรคาของ

ผูวินิจฉัย 2

(15) ลนต 26:14-26 (16) สดด 106:43-45
(17) อพย 34:15 (18) ปฐก 6:6; ยชว 1:5 (19) วนฉ 3:12
(20) ยชว 23:16 (21) ยชว 23:4-5, 13 (22) พบญ 8:2, 16; 13:3; วนฉ 3:1, 4
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พระเยโฮวาห และดําเนิ นตาม
อยางบรรพบุรุษของเขาหรือไม"
23 ดังนั้ น พระเยโฮวาหทรง
ปลอยประชาชาติเหลานั้นไว ไม
ทรงขับไลใหออกไปเสียโดยเร็ว
และพระองคมิ ไดทรงมอบเขา
ทั้งหลายไวในมือของโยชูวา

3ตอไปนี้  เปนประชาชาติที่
พระเยโฮวาหทรงใหเหลือไว

เพ่ือใชทดสอบบรรดาคนอิสรา-
เอล คือคนอิสราเอลคนใดซึ่งยัง
ไมเคยประสบสงครามทั้ งหลาย
ในคานาอัน
2แต เพี ยงทรงให เชื้ อสายคน
อิสราเอลเขาใจเรื่องการสงคราม
เพ่ื ออย างน อยพระองค จะได
ทรงสอนแก ผู ที่ ยั งไมทราบมา
กอน
3 คือเจ านายทั้ งห าของคนฟ-
ลิสเตีย คนคานาอันทั้งหมด ชาว
ไซดอน และคนฮีไวตผูอาศัยอยู
บนภูเขาเลบานอน ตั้ งแตภูเขา
บาอั ลเฮอร โมนจนถึ งทางเข า
เมืองฮามัท
4 เหลื อคนเหล านี้ อยู เ พ่ื อทด
สอบคนอิสราเอล เพ่ือใหทราบ
วา อิสราเอลจะเชื่อฟงพระบัญ-
ญัติของพระเยโฮวาห ซึ่ งพระ
องคทรงบัญชาไวกับบรรพบุรุษ
ของเขาโดยโมเสสนั้นหรือไม
5ดั งนั้ นแหละคนอิสราเอลจึง
อาศัยอยูในหมูคนคานาอัน คน

ฮิตไทต คนอาโมไรต คนเปริสซี
คนฮีไวต และคนเยบุส
6 เขาไปสู ขอบุตรสาวชนเหล า
นั้ นมาเปนภรรยา และยกบุตร
สาวของตนใหแก บุตรชายของ
คนเหลานั้ น และไดปรนนิบัติ
พระของเขาเหลานั้น
7คนอิสราเอลไดกระทําชั่ วใน
สายพระเนตรของพระเยโฮวาห
ลืมพระเยโฮวาหพระเจาของตน
เสีย ไปปรนนิบัติพระบาอัลและ
เสารูปเคารพ
8 เพราะฉะนั้น พระพิโรธของ
พระเยโฮวาหก็พลุ งข้ึนตออิส-
ราเอล และพระองคทรงขายเขา
ไวในมือคูชันริชาธาอิมกษัตริย
เมืองเมโสโปเตเมีย และคนอิส-
ราเอลไดปฏิบัติคูชันริชาธาอิม
แปดป
ผูวินิจฉัยโอทนีเอลไดชวย

คนอิสราเอลใหรอด
9แต เมื่ อคนอิ สราเอลร องทู ล
พระเยโฮวาห พระเยโฮวาหทรง
ใหเกิดผูชวยแกคนอิสราเอล ผู
ไดชวยเขาทั้ งหลายใหรอด คือ
โอทนีเอลบุตรชายเคนัส นอง
ชายของคาเลบ
10 พระวิญญาณของพระเยโฮ-
วาหทรงสถิตกับโอทนีเอล และ
ทานจึงวินิจฉัยคนอิสราเอล และ
ออกไปกระทําสงคราม และพระ
เยโฮวาหทรงมอบคูชันริชาธาอิม

ผูวินิจฉัย 2, 3

(1) วนฉ 1:1; 2:21-22 (3) ยชว 13:3 (5) สดด 106:35
(6) อพย 34:15-16; พบญ 7:3-4; ยชว 23:12 (7) พบญ 32:18; วนฉ 2:11
(8) พบญ 32:30; วนฉ 2:11 (9) วนฉ 1:13; 2:16 (10) กดว 27:18; 1 ซมอ 11:6
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กษัตริยเมืองเมโสโปเตเมียไวใน
มือของทาน และมือของทาน
ชนะคูชันริชาธาอิม
11 ดังนั้นแผนดินจึงไดหยุดพัก
สงบอยูสี่ สิบป แลวโอทนีเอล
บุตรชายเคนัสก็สิ้นชีวิต

เอฮูดไดชวย
คนอิสราเอล

ใหรอดจากคนโมอับ
12 และคนอิสราเอลกระทําชั่ ว
ในสายพระเนตรของพระเยโฮ-
วาหอีก พระเยโฮวาหจึงทรง
เสริมกําลังเอกโลนกษัตริยเมือง
โมอับเพ่ือตอสูอิสราเอล เพราะ
วาเขาทั้งหลายไดประพฤติชั่วใน
สายพระเนตรของพระเยโฮวาห
13 ทานจึงไดใหคนอัมโมนและ
คนอามาเลขมาสมทบ ยกไปโจม
ตีอิสราเอล และไดยึดเมืองดง-
อินทผลัมไว
14 และคนอิสราเอลจึ งปฏิ บัติ
เอกโลนกษัตริย เมืองโมอับอยู
ถึงสิบแปดป
15 แตเมื่ อคนอิสราเอลรองทูล
พระเยโฮวาห พระเยโฮวาหทรง
ให เกิดผู ชวยคนหนึ่ งแกเขาทั้ ง
หลายชื่ อเอฮูด บุตรชายเก-รา
คนเบนยามิน คนถนัดมือซาย
คนอิ สราเอลให ท านเป นผู นํา
สวยไปมอบแก เอกโลนกษัตริย
เมืองโมอับ
16 เอฮูดได ทําดาบสองคมไว

ประจําตัวเลมหนึ่งยาวศอกหนึ่ ง
เหน็บไวใตผาที่ตนขาขวา
17 เขาก็นําสวยไปมอบแกเอก-
โลนกษัตริยเมืองโมอับ ฝาย
เอกโลนเปนคนอวนมาก
18 และเมื่อเอฮูดมอบสวยเสร็จ
แลว ทานจึงไปสงคนที่หาบหาม
สวยนั้น
19 แลวตั วท านกลับไปจากรูป
เคารพสลักที่ อยู ใกลกิลกาลทูล
วา "โอ ขาแตกษัตริย ขาพระ
องคมีขอราชการลับที่ จะกราบ
ทูลใหทรงทราบ" กษัตริยจึงมี
บัญชาวา "เงียบๆ" บรรดามหาด
เล็กที่เฝาอยูก็ทูลลาออกไปหมด
20 และเอฮูดก็ เข าไปเฝ าท าน
ขณะนั้นทานประทับอยูลําพังใน
หองเย็นชั้ นบนของทาน และ
เอฮูดทูลวา "ขาพระองคมีพระ
ดํารัสจากพระเจาถวายพระองค"
ทานจึงลุกข้ึนจากพระที่นั่ง
21 เอฮูดก็ ย่ื นมื อซ ายชั กดาบ
นั้นออกจากตนขาขวาแทงเขาไป
ในทองของเอกโลน
22 ดาบจมเข าไปหมดทั้ งด าม
ไขมันหุมดาบไว ทานก็ชักดาบ
ออกจากทองของทานไมได แลว
ของโสโครกออกมา
23 แล วเอฮูดออกไปที่ เฉลี ยง
ปดทวารหองชั้นบน ลั่นกุญแจ
เสีย
24 เมื่อเอฮูดไปแลวมหาดเล็กก็

ผูวินิจฉัย 3

(12) วนฉ 2:19; 1 ซมอ 12:9 (13) พบญ 34:3; วนฉ 1:16; 5:14; 2 พศด 28:15
(14) พบญ 28:48 (15) สดด 78:34; วนฉ 20:16
(19) ยชว 4:20 (24) 1 ซมอ 24:3
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เขามา ดูเถิด เมื่อเขาเห็นวา
ทวารหองชั้นบนปดใสกุญแจอยู
เขาทั้ งหลายคิดวา "พระองค
ท านกําลั งทรงส งทุกขอยู ที่ ใน
หองเย็น"
25 เมื่ อคอยอยู ช านานจนรํา-
คาญ ดูเถิด ไมเห็นมีใครเปด
ทวารหองชั้นบน เขาจึงเอากุญ-
แจมาไขเปดออก  ดูเถิด เห็นเจา
นายของตนนอนสิ้ นชี วิตอยู บน
พ้ืน
26 เมื่อเขาตางก็คอยกันอยูนั้ น
เอฮูดก็หนี ไปพนรูปเคารพหิน
สลักรอดมาไดถึงเสอีราห
27 ตอมา เมื่ อทานมาถึงแลว
จึงเปาแตรข้ึ นในแดนเทือกเขา
เอฟราอิม แลวคนอิสราเอลก็ยก
ลงไปกับทานจากแดนเทือกเขา
และทานนําเขา
28 ทานจึงสั่งเขาวา "จงตามเรา
มาเถิด เพราะพระเยโฮวาหทรง
มอบศัตรูของทาน คือชนโมอับ
ไวในมือของทานแลว" เขาทั้ ง
หลายจึงลงตามทานไป และยึด
ทาขามแมน้ําจอรแดนสกัดคน
โมอับไวไมยอมใหใครขามไปได
สักคนเดียว
29 ในคราวนั้ นเขาประหารคน
โมอับเสียประมาณหนึ่งหมื่นคน
ลวนแตคนฉกรรจและล่ําสันทั้ ง
สิ้น ไมพนไปไดสักคนเดียว
30 โมอับจึ งพ ายแพ อยู ใตมื อ

ของอิสราเอลในวันนั้น และ
แผนดินนั้นก็ไดหยุดพักสงบอยู
แปดสิบป

ผูวินิจฉัยชัมการ
ไดชวยคนอิสราเอล

ใหรอดจากคนฟลิสเตีย
31 ภายหลังเอฮูด มีชัมการบุตร
ชายอานาทผู ใชประตักวัวฆาคน
ฟลิสเตียเสียหกรอยคน ทานก็
เปนผู ชวยอิสราเอลใหรอดดวย
เหมือนกัน
ยาบินกษัตริยเมืองคานาอัน

ไดกดขี่คนอิสราเอล

4ครั้นเอฮูดสิ้นชีวิตแลว คน
อิสราเอลก็ประพฤติชั่ วใน

สายพระเนตรของพระเยโฮวาห
อีก
2พระเยโฮวาหจึงทรงขายเขาไว
ในมือของยาบินกษัตริ ย เมื อง
คานาอัน ผูครอบครองอยู ณ
กรุงฮาโซร แมทัพของทานชื่ อ
สิเสรา ผูซึ่งอาศัยอยูที่เมืองฮา-
โรเชธของคนตางชาติ
3แลวคนอิสราเอลก็รองทุกขถึง
พระเยโฮวาห เพราะวากษัตริย
ยาบินมีรถรบเหล็กเการอยคัน
และได บีบบังคับคนอิ สราเอล
อยางรายถึงย่ีสิบป

ผูพยากรณหญิงเดโบราห
ขอใหบาราคชวยสูรบกับ
สิเสราท่ีภูเขาทาโบร

4คราวนั้ นผู พยากรณหญิงคน

ผูวินิจฉัย 3, 4

(25) 2 พกษ 2:17; 8:11 (27) ยชว 17:15; วนฉ 5:14; 6:34
(28) ยชว 2:7; วนฉ 7:9, 15 (30) วนฉ 3:11 (31) วนฉ 2:16; 5:6, 8; 1 ซมอ 4:1
(1) วนฉ 2:11, 19 (2) ยชว 11:1, 10; วนฉ 2:14; 4:13 (3) พบญ 20:1; วนฉ 1:19
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หนึ่ งชื่ อเดโบราห ภรรยาของ
ลัปปโดท เปนผู วินิจฉัยคนอิส-
ราเอลสมัยนั้น
5นางเคยนั่ งอยู ใตตนอินทผลัม
เดโบราห ที่ อยู ระหว างรามาห
และเบธเอล ในแดนเทือกเขา
เอฟราอิม และคนอิสราเอลก็ข้ึน
มาหานางที่นั่น เพ่ือใหชําระ
ความ
6นางใชคนไปเรียกบาราคบุตร
ชายอาบีโนอัม ใหมาจากเคเดช
ในนัฟธาลี และกล าวแก เขาว า
"พระเยโฮวาหพระเจาของอิส-
ราเอลมิไดทรงบัญชาทานหรือ
วา `ไปซิรวบรวมพลไวที่ ภูเขา
ทาโบร จงเกณฑจากคนนัฟทาลี
และคนเศบูลุนหนึ่งหมื่นคน
7และเราจะชักนําสิเสราแมทัพ
ของยาบินใหมาพบกับเจาที่ แม
น้ําคีโชน พรอมกับรถรบและ
กองทหารของเขา และเราจะ
มอบเขาไวในมือของเจา'"
8บาราคจึงตอบนางวา "ถาแม
นางไปกับขาพเจา  ขาพเจาจะ
ไป แตถาแมนางไมไปกับขาพ-
เจา ขาพเจาก็ไมไป"
9นางจึงตอบวา "ดิฉันจะไปกับ
ทานแน แตวาทางที่ทานไปนั้น
จะไมนําทานไปถึงศักดิ์ศรีเพราะ
วาพระเยโฮวาหจะขายสิเสราไว
ในมือของหญิงคนหนึ่ ง" แลว
นางเดโบราหก็ลุกข้ึนไปกับบา-

ราคถึงเมืองเคเดช
10 บาราคจึ งเรี ยกเศบูลุ นกั บ
นัฟทาลีใหไปที่เคเดช มีคนหนึ่ง
หมื่นเดินตามข้ึนไป และนาง
เดโบราหก็ไปดวย
11 มีชายคนหนึ่ งชื่ อเฮเบอรคน
เคไนต คือจากลูกหลานของโฮ-
บับพอตาของโมเสส ไดแยก
ออกจากคนเคไนตทั้งหลาย มา
ตั้งเต็นทอยูไกลออกไปถึงที่ราบ
ศานันนิมซึ่งอยูใกลเมืองเคเดช
12 เมื่ อมีคนไปแจงแกสิเสราวา
บาราคบุตรชายอาบีโนอัมข้ึนไป
ที่ภูเขาทาโบรแลว
13 สิ เสราก็ เรียกรถรบทั้ งหมด
ของท านออกมาเป นรถเหล็ ก
เการอยคัน รวมกับเหลาทหาร
ทั้ งหมดที่ ไปดวย ยกไปจาก
เมืองฮาโรเชทของคนตางชาติไป
ถึงแมน้ําคีโชน
14 นางเดโบราหจึงกลาวแกบา-
ราควา "ลุกข้ึนเถิด เพราะวานี่
เปนวันที่พระเยโฮวาหทรงมอบ
สิเสราไวในมือของทาน  พระ
เยโฮวาห เสด็จนําหนาทานไปมิ
ใชหรือ" บาราคจึงลงไปจาก
ภูเขาทาโบรพรอมกับทหารหนึ่ง
หมื่นคนติดตามทานไป
15 พระเยโฮวาหทรงกระทําให
สิเสราพรอมกับรถรบทั้งสิ้นของ
ท านและกองทั พทั้ งหมดของ
ทาน แตกตื่นพายแพดวยคม

ผูวินิจฉัย 4

(5) ปฐก 35:8 (6) ยชว 19:37; 21:32; วนฉ 8:18; ฮบ 11:32
(7) อพย 14:4; วนฉ 5:21; 1 พกษ 18:40; สดด 83:9-10 (9) วนฉ 2:14
(10) อพย 11:8; วนฉ 5:18 (11) กดว 10:29; วนฉ 1:16 (14) พบญ 9:3; 2 ซมอ 5:24
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หนา 512
ดาบตอหนาบาราค แลวสิเสราก็
ลงจากรถรบว่ิงหนีไป
16 และบาราคไดไลติดตามรถ
รบทั้งหลายและกองทัพไปจนถึง
ฮาโรเชทของคนตางชาติ และ
กองทัพทั้ งหมดของสิเสราก็ลม
ตายดวยคมดาบ ไมเหลือสักคน
เดียว

ยาเอลภรรยาของเฮเบอร
ฆาสิเสรา

17 ฝายสิเสราว่ิงหนีไปถึงเต็นท
ของยาเอล ภรรยาของเฮเบอร
คนเคไนต เพราะวายาบิน
กษัตริยเมืองฮาโซรเปนไมตรีกัน
กับวงศวานเฮเบอรคนเคไนต
18 ยาเอลจึงออกไปตอนรับสิ-
เสรา เรียนวา "เจานายของดิฉัน
เจาขา เชิญแวะเขามา เชิญแวะ
เขามาพักกับดิฉัน อยากลัวอะไร
เลย" สิเสราจึงแวะเขาไปใน
เต็นท และนางก็เอาผาหมมา
คลุมตัวให
19 ทานจึงพูดกับนางวา "ขอน้ํา
ใหเรากินสักหนอย เพราะเรา
กระหายน้ํา" นางก็เปดถุงน้ํานม
ใหทานดื่ม และเอาผาคลุมทาน
ไว
20 สิ เสราจึ งบอกแกนางอีกว า
"ขอยืนเฝาที่ประตูเต็นท ถามี
ผูใดมาถามวา `มีใครมาพักที่นี่
บางหรือ' จงบอกวา `ไมมี'"
21 แตยาเอลภรรยาของเฮเบอร

หยิบหลักขึงเต็นท ถือคอนเดิน
ยองเขามา ตอกหลักเขาที่ขมับ
ของสิเสราทะลุติดดิน ขณะเมื่อ
สิเสรากําลังหลับสนิทอยู เพราะ
ความเหน็ดเหนื่อย แลวสิเสราก็
สิ้นชีวิต
22 และดูเถิด บาราคไลติดตาม
สิเสรามาถึง ยาเอลก็ออกไป
ตอนรับเรียนทานวา "เชิญเขามา
เถิด ดิฉันจะชี้ ใหทานเห็นคนที่
ทานคนหาอยูนั้น" พอบาราคก็
เขาไปในเต็นทแลว ดูเถิด สิเส-
รานอนสิ้นชีวิตอยู มีหลักเต็นท
ในขมับ
23 ดั งนี้ แหละในวั นนั้ นพระ
เจาทรงกระทําใหยาบินกษัตริย
คานาอันนอบน อมตอหน าคน
อิสราเอล
24 และมื อของคนอิ สราเอลก็
กระทําต อยาบินกษัตริ ย เมื อง
คานาอันหนักข้ึนทุกที จนเขา
ทั้งหลายไดทําลายยาบินกษัตริย
เมืองคานาอันเสีย

บทเพลงของ
นางเดโบราหกับบาราค

5แลวนางเดโบราหกับบาราค
บุตรชายอาบี โนอั มจึ งร อง

เพลงในวันนั้นวา
2 "จงสรรเสริ ญพระเยโฮวาห
เพราะพระองคทรงแกแคนคน
อิสราเอลเมื่อประชาชนสมัครใจ
ชวย

ผูวินิจฉัย 4, 5

(16) อพย 14:28; สดด 83:9 (17) วนฉ 5:6
(19) วนฉ 5:24-27 (21) วนฉ 5:24-27
(1) อพย 15:1; วนฉ 4:4 (2) 2 พศด 17:16; สดด 18:47
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หนา 513
3โอ บรรดากษัตริย ขอทรงสดับ
โอ เจานายทั้งหลาย ขอจงเงี่ยหู
ฟง ขาพเจานี่แหละจะรองเพลง
ถวายพระเยโฮวาห ขาพเจาจะ
รองเพลงสรรเสริญพระเยโฮวาห
พระเจาของอิสราเอล
4ขาแตพระเยโฮวาห เมื่ อพระ
องคเสด็จออกจากเสอีร เมื่ อ
พระองค เสด็จจากทองถิ่ นเอ-
โดม แผนดินก็หวาดหว่ันไหว
ทองฟาก็ปลอยลงมา เออ เมฆก็
ปลอยฝนลงมา
5ภู เขาก็ ละลายต อพระพักตร
พระเยโฮวาห รวมทั้งภูเขาซีนาย
ตอพระพักตรพระเยโฮวาหพระ
เจาของอิสราเอล
6 ในสมั ยชั มการ บุตรชายอา-
นาท สมัยยาเอล ทางหลวงก็
หยุดชะงัก ผูสัญจรไปมาก็หลบ
ไปเดินตามทางซอย
7 ชาวไร ชาวนาในอิ สราเอลก็
หยุดย้ัง เขาหยุดย้ังจนดิฉันเด-
โบราหข้ึนมา จนดิฉันข้ึนมาเปน
อยางมารดาอิสราเอล
8 เมื่อเลือกนับถือพระใหม สง-
ครามก็ประชิดเข ามาถึ งประตู
เมือง เห็นมีโลหรือหอกสักอัน
หนึ่ งในพลอิสราเอลสี่ หมื่ นคน
หรือ
9 จิตใจของขาพเจานิยมชมชอบ
ในบรรดาเจาเมืองของอิสราเอล
ผู อาสาสมัครทามกลางประชา

ชน จงถวายสาธุการแดพระเย-
โฮวาห
10บรรดาทานผูที่ ข่ีลาเผือก จง
บอกกลาวใหทราบเถิด ทั้งทาน
ผูที่นั่ งพิพากษาและทานที่สัญ-
จรไปมา
11 คนที่รอดพนจากเสียงนักธนู
ณ ที่ตักน้ํา เขากลาวถึงกิจการ
อันชอบธรรมของพระเยโฮวาห
คือกิจการอันชอบธรรมตอชาว
ไรชาวนาในอิสราเอล แลวชน
ชาติของพระเยโฮวาหก็ เดินไป
ที่ประตูเมือง
12 ตื่นเถิด ตื่นเถิด เดโบราห
เอย ตื่นเถิด ตื่นมารองเพลง ลุก
ข้ึนเถิด บาราค บุตรชายอาบี-
โนอัมเอย พาพวกเชลยของทาน
ไป
13 ครั้ งนั้ นพระองคทรงกระทํา
ใหผูที่ เหลืออยูปกครองพวกขุน
นางของประชาชน พระเยโฮวาห
ทรงกระทําใหขาพเจาปกครองผู
มีกําลัง
14 ผู ที่ มีรากอยู ในอามาเลขได
ลงมาจากเอฟราอิม เขาเดินตาม
ทานนะ เบนยามินทามกลาง
ประชาชนของทาน ผูบังคับบัญ-
ชาเดิ นลงมาจากมาคี ร และผู
บันทึกรายงานของจอมพลออก
มาจากเศบูลุน
15 เจานายทั้ งหลายของอิสสา-
คารมากับเดโบราห และอิสสา-

ผูวินิจฉัย 5

(3) พบญ 32:1, 3; สดด 27:6 (4) พบญ 33:2 (5) อพย 19:18; สดด 97:5
(6) วนฉ 3:31; 4:17; อสย 33:8 (8) พบญ 32:17
(10) วนฉ 10:4; 12:14 (12) สดด 57:8 (14) วนฉ 3:13
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หนา 514
คารกับบาราคดวย เขาเรงติด
ตามทานไปในหุบเขา มีความตั้ง
ใจอยางย่ิงเพ่ือกองพลคนรูเบน
16 ไฉนท านจึ ง ร้ั ง รออ ยู ที่
คอกแกะเพื่ อจะฟ งเสี ยงป ที่
เขาเปาใหแกะฟง เพ่ือกองพล
คนรูเบนมีการพิจารณาความมุง
หมายของจิตใจ
17 กิเลอาดอยูฟากแมน้ําจอร-
แดนขางโนน สวนดานอาศัยอยู
กับเรือกําปนทําไมเลา อาเชอร
นั่ งเฉยอยูที่ ฝ งทะเล ตั้ งบาน
เรือนอยูตามทาจอดเรือของเขา
18 เศบูลุนกับนัฟทาลีเปนคนที่
เสี่ยงชีวิตเขาสูความตาย ณ ที่สูง
ในสนามรบ
19 พอบรรดากษัตริยมาถึงก็รบ
กัน บรรดากษัตริยคานาอันก็รบ
ที่ ทาอานาคริมหวงน้ําเมกิดโด
โดยมิไดริบเงินเลย
20 ดวงดาวก็ สู รบจากสวรรค
จากวิถีของมัน มันทั้ งหลายรบ
กับสิเสรา
21 แมน้ําคีโชนพัดกวาดเขาไป
เสีย คือแมน้ําคีโชน แมน้ําโบ-
ราณนั้น โอ จิตของขาพเจาเอย
เจาได เหยียบยํ่าด วยกําลังแข็ง
ขัน
22 แลวเสียงกีบมาก็กระทบแรง
โดยมาของเขาวิ่งควบไป มาที่มี
อํานาจใหญโตว่ิงควบไป
23 ทูตสวรรคของพระเยโฮวาห

กลาววา `จงสาปแชงเมโรสเถิด
จงสาปแช งชาวเมื องให หนั ก
เพราะเขาไมไดออกมาชวยพระ
เยโฮวาห คือชวยพระเยโฮวาห
สูผูมีกําลังมาก'
24หญิงที่นาสรรเสริญมากที่สุด
ก็ คือยาเอลภรรยาของเฮเบอร
คนเคไนต เปนหญิงที่นาสรร-
เสริญมากที่สุดที่อยูเต็นท
25 เขาขอน้ํา นางก็ใหน้ํานม
นางเอานมขนใสชามหลวงมายื่น
ให
26 นางเอื้อมมือหยิบหลักเต็นท
ขางมือขวาของนางฉวยตะลุม-
พุก นางตอกสิเสราเขาทีหนึ่ ง
นางบ้ี ศีรษะของสิเสรา นางตี
ทะลุขมับของเขา
27 เขาจมลง เขาลม เขานอนที่
เทาของนาง ที่ เทาของนางเขา
จมลง เขาลม เขาจมลงที่ไหน ที่
นั่นเขาลมลงตาย
28 มารดาของสิ เสรามองออก
ไปตามชองหนาตาง นางมองไป
ตามบานเกล็ด รองวา `ทําไม
หนอ รถรบของเขาจึงมาชา
เหลือเกิน ทําไมลอรถรบของเขา
จึงเนิ่นชาอยู'
29 บรรดาสตรี ผู ฉลาดของนาง
จึงตอบนาง เปลาดอก นางนึก
ตอบเอาเองวา
30 `เขาทั้ งหลายยังไมพบและ
ยั งไม แบ งของที่ ริ บมาไดหรือ

ผูวินิจฉัย 5

(17) ยชว 19:29, 31; 22:9 (18) วนฉ 4:6, 10
(19) วนฉ 1:27 (21) วนฉ 4:7
(24) ลก 1:28 (27) วนฉ 4:18-21
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หญิงคนหนึ่ งหรือสองคนไดแก
ชายคนหนึ่ง สิ่งของยอมสีที่ ริบ
มาเปนของสิเสรา ของยอมสีที่
ปกลวดลาย ของยอมสีที่ปกลวด
ลายสองหนาสําหรับพันคอของ
ขาเปนของที่ริบ'
31 โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขอ
ศัตรูทั้ งปวงของพระองคพินาศ
สิ้นดังนี้ แตขอใหผูที่ รักพระ
องค เปรียบดั งดวงอาทิตย เมื่ อ
โผลข้ึนดวยอานุภาพ" และแผน
ดินก็หยุดพักสงบอยูสี่สิบป

คนมีเดียนกดขี่
คนอิสราเอล

6และคนอิสราเอลก็ไดกระ-
ทําชั่ วในสายพระเนตรของ

พระเยโฮวาห และพระเยโฮวาห
ทรงมอบเขาไว ในมื อของคน
มีเดียนเจ็ดป
2และมือของคนมีเดียนก็มีชัย
ชนะตออิสราเอล เพราะเหตุคน
มีเดียน ประชาชนอิสราเอลจึง
ตองทําที่หลบซอนซึ่งอยูในภูเขา
ใหแกตนเอง คือถ้ํา และที่กําบัง
ที่เขมแข็ง
3 เพราะว าคนอิ สราเอลหว าน
พืชเมื่ อไร คนมีเดียนและคน
อามาเลขและชาวตะวันออกก็ข้ึน
มาสูรบกับเขา
4 เขามาตั้ งค ายไว แล วทําลาย
พืชผลแหงแผนดินเสีย ไกลไป
ถึงเมืองกาซา ไมใหมีเครื่ อง

บริโภคเหลือในอิสราเอลเลย ไม
วาแกะ หรือวัว หรือลา
5 เพราะวาคนเหลานั้ นจะข้ึนมา
พรอมทั้งฝูงสัตวและเต็นท เขา
มาเหมือนตั๊กแตนเปนฝูงๆ ทั้ง
คนและอูฐก็นับไมถวน เมื่อเขา
เขามา เขาก็ทําลายแผนดินเสีย
อยางนี้แหละ
6พวกอิสราเอลจึงตกต่ําลงมาก
เพราะคนมีเดียน คนอิสราเอลก็
รองทุกขถึงพระเยโฮวาห
7ตอมา เมื่ อคนอิสราเอลรอง
ทุกขถึงพระเยโฮวาห เพราะคน
มีเดียน
8พระเยโฮวาหก็ทรงใชผูพยา-
กรณคนหนึ่ งใหมาหาคนอิสรา-
เอล ผูนั้นพูดกับเขาทั้งหลายวา
"พระเยโฮวาหพระเจาของอิส-
ราเอลตรัสดังนี้ วา `เราไดนํา
พวกเจาข้ึนมาจากอียิปต นําเจา
ออกมาจากเรือนทาส
9และเราไดชวยเจาใหพนจาก
เงื้อมมือของชาวอียิปต และให
พ นจากมื อของบรรดาผู ที่ บี บ
บังคับเจา และขับไลเขาใหออก
ไปเสียใหพนหนาเจา และมอบ
แผนดินของเขาใหแกเจา
10 และเราบอกกับเจาวา "เรา
คือพระเยโฮวาหพระเจาของเจา
เจ าอย าเกรงกลั วพระของคน
อาโมไรต ในแผนดินของเขาซึ่ง
เจาอาศัยอยูนั้น" แตเจาทั้ ง

ผูวินิจฉัย 5, 6

(31) 2 ซมอ 23:4; สดด 19:5 (1) กดว 22:4; 31:1-3 (2) 1 ซมอ 13:6; ฮบ 11:38
(3) วนฉ 7:12 (4) ลนต 26:16; พบญ 28:31 (6) สดด 50:15; ฮซย 5:15
(8) ยชว 24:17 (9) สดด 44:2-3 (10) วนฉ 2:1-2; 2 พกษ 17:35, 37-38; ยรม 10:2
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หลายหาไดเชื่ อฟงเสียงของเรา
ไม'"

ทรงเรียกกิเดโอน
มาชวยคนอิสราเอลใหรอด

11 ฝายทูตสวรรคองคหนึ่ งของ
พระเยโฮวาหมานั่ งอยู ที่ ใตตน
โอกที่ตําบลโอฟราหซึ่ งเปนของ
โยอาช คนอาบีเยเซอร ฝายกิ-
เดโอนบุตรชายของท านกําลั ง
นวดข าวสาลี อยู ในบอยํ่าองุ น
เพ่ือซอนใหพนตาคนมีเดียน
12 ทูตสวรรคของพระเยโฮวาห
ปรากฏแกกิเดโอนพูดกับเขาวา
"เจาบุรุษผูกลาหาญเอย พระ
เยโฮวาหทรงสถิตกับเจา"
13 กิ เดโอนจึงทูลทานผู นั้ นวา
"โอ ทานเจาขา ถาพระเยโฮวาห
ทรงสถิตกับพวกเราแลว ไฉน
เหตุเหลานี้ จึงเกิดข้ึนแกเราเลา
และการอัศจรรยทั้ งหลายของ
พระองคซึ่งบรรพบุรุษเคยเลาให
เราฟงวา `พระเยโฮวาหทรงนํา
เราออกจากอียิปตมิใชหรือ' แต
สมัยนี้พระเยโฮวาหทรงทอดทิ้ ง
เราเสียแลว และทรงมอบเราไว
ในมือของพวกมีเดียน"
14 และพระเยโฮวาหทรงหันมา
หาเขาตรัสวา "จงไปชวยคนอิส-
ราเอลใหพนจากเงื้ อมมือพวก
มีเดียนดวยกําลังของเจานี่แหละ
เราใชเจาใหไปแลว มิใชหรือ"
15 กิเดโอนจึงกราบทูลวา "โอ

ขาแตองคพระผูเปนเจา ขาพระ
องคจะชวยอิสราเอลไดอยางไร
ดูเถิด ครอบครัวของขาพระ
องคต่ําตอยที่สุดในคนมนัสเสห
และตัวขาพระองคก็เปนคนเล็ก
นอยที่สุดในวงศวานบิดาของขา
พระองค"
16 พระเยโฮวาหตรัสกับเขาวา
"แตเราจะอยูกับเจาแน และเจา
จะไดโจมตีคนมีเดียนอยางกับตี
คนคนเดียว"
17 เขาก็ทูลพระองควา "ถาบัด
นี้ขาพระองคไดรับพระกรุณาใน
สายพระเนตรของพระองค ขอ
ทรงโปรดสําแดงหมายสําคัญ
อย างหนึ่ งแก ข าพระองค ว า
พระองคเองตรัสกับขาพระองค
18 ขอพระองคอยาเสด็จไปเสีย
จากที่ นี่ จนกว าข าพระองค จะ
กลับมาหาพระองค และนําของ
มาตั้งถวายตอพระพักตร" และ
พระองคตรัสวา "เราจะคอยอยู
จนกวาเจาจะกลับมาอีก"
19 กิเดโอนก็กลับเขาบาน จัด
ลูกแพะตัวหนึ่ งกับแปงเอฟาห
หนึ่ งทําขนมไรเชื้อ เขาเอาเนื้อ
ใสกระจาด สวนน้ําแกงใสใน
หมอ นําสิ่งเหลานี้มาถวายพระ
องคที่ใตตนโอก
20 และทูตสวรรคของพระเจ า
บอกเขาวา "จงเอาเนื้อและขนม
ไรเชื้อวางไวบนศิลานี้ เทน้ําแกง

ผูวินิจฉัย 6

(11) ยชว 17:2; วนฉ 6:15 (12) ยชว 1:5; วนฉ 13:3 (13) พบญ 31:17; ยชว 4:6, 21
(14) ยชว 1:9; 1 ซมอ 12:11 (15) 1 ซมอ 9:21 (16) อพย 3:12; ยชว 1:5
(17) วนฉ 6:36-37 (18) ปฐก 18:3, 5 (19) ปฐก 18:6-8 (20) วนฉ 13:19
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หนา 517
ราดของเหลานั้น" กิเดโอนก็
กระทําตาม
21 แลวทูตสวรรคของพระเย-
โฮวาห ก็ เอาปลายไม ที่ ถื ออยู
แตะตองเนื้อและขนมไรเชื้อและ
มีไฟลุกข้ึนมาจากศิลาไหมเนื้ อ
และขนมไรเชื้อจนหมด และทูต
สวรรคของพระเยโฮวาหก็หาย
ไปพนสายตาของเขา
22 กิ เดโอนก็ทราบว าเป นทู ต
สวรรคองคหนึ่ งของพระเยโฮ-
วาหจริง และกิเดโอนพูดวา "โอ
องคพระผู เปนเจาพระเจาเจาขา
บัดนี้ ขาพระองคไดเห็นทูต
สวรรคองคหนึ่ งของพระเยโฮ-
วาหตอหนาตอตา อนิจจาเอย"
23 แตพระเยโฮวาหตรัสกับกิ-
เดโอนวา "สันติภาพจงมีอยูแก
เจา เจาอยากลัวเลย เพราะเจา
จะไมตาย"
24 ฝายกิเดโอนก็สรางแทนบูชา
แทนหนึ่ งถวายพระเยโฮวาหที่
นั่น และเรียกตําบลนั้นวา พระ
เยโฮวาหชาโลม ทุกวันนี้ แทน
นั้นก็ยังอยูที่ โอฟราห ซึ่ งเปน
ของคนอาบีเยเซอร
25 อยูมา ในคืนวันนั้นพระเย-
โฮวาหตรัสสั่งกิเดโอนวา "จงเอา
วั วหนุ มของบิดาคือวัวผู ตั วที่
สองที่มีอายุเจ็ดปมา ไปพังแทน
พระบาอัลซึ่ งบิดาของเจามีอยู
นั้นลงเสีย จงโคนเสารูปเคารพ

ซึ่งอยูขางๆแทนเสียดวย
26 และสรางแทนบูชาถวายแด
พระเยโฮวาหพระเจาของเจาที่
บนปอมนี้ ใชกอนหินกอใหเปน
ระเบียบ แลวนําวัวตัวที่สองนั้น
ฆาเสียถวายเปนเครื่ องเผาบูชา
เผาดวยไม เสารูปเคารพซึ่ งเจา
โคนมานั้น"
27 กิ เดโอนจึ งนําคนใช สิบคน
ไปกระทําตามที่ พระเยโฮวาห
ตรัสสั่งแกเขา แตเพราะกิเดโอน
กลัวครอบครัวบิดาของตนและ
กลัวชาวเมือง จนไมกลาทํากลาง
วันจึงกระทําในเวลากลางคืน
28 เมื่ อชาวเมืองตื่ นข้ึ นในเช า
ตรู วันรุ งข้ึน ดูเถิด แทนบูชา
พระบาอัลพังทลาย และเสารูป
เคารพที่ อยู ข างๆก็ถู กโค นลง
และมี วัวผู ตัวที่ สองวางบูชาอยู
บนแทนที่สรางข้ึนใหมนั้น
29 เขาจึงพูดกันและกันวา "ใคร
ทําอยางนี้นะ" เมื่อเขาไดสืบถาม
แลว เขาทั้ งหลายจึงกลาววา
"กิ เดโอนบุ ตรชายของโยอาช
ไดกระทําสิ่งนี้"
30 แลวชาวเมืองจึงบอกโยอาช
วา "จงมอบลูกของเจานั้นมาให
ประหารชีวิตเสีย เพราะเขาได
พังแทนของพระบาอัลและโคน
เสารูปเคารพที่อยูขางแทนนั้น"
31 แต โยอาชได ตอบคนที่ มา
ฟองนั้นวา "ทานทั้งหลายจะเปน

ผูวินิจฉัย 6

(21) ลนต 9:24 (22) ปฐก 16:13; 32:30; อพย 33:20; วนฉ 13:21-22
(23) ดนล 10:19 (24) วนฉ 8:32
(25) อพย 34:13; พบญ 7:5; วนฉ 2:2; 3:7
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พยานแทนพระบาอัลหรือ จะสู
ความแทนหรือ ผูใดที่เปนทนาย
แทนพระบาอัลจะตองถูกประ-
หารชีวิตเชานี้แหละ ถาพระบา-
อัลเปนพระแทก็ใหสูคดีเองเถิด
เพราะมีคนมาพังแทนของทาน
ลง"
32 วันนั้น เขาจึงตั้ งชื่ อทานวา
เยรุบบาอัล ใจความวา "ใหบา-
อัลสูคดีเอง" เพราะเขาพังแทน
ของทาน
33 ครั้ งนั้ น บรรดาคนมีเดียน
และคนอามาเลข และชาวตะ-
วันออกก็รวมกันยกทัพขามไป
ตั้งคายอยูในหุบเขายิสเรเอล
34 แตพระวิญญาณของพระเย-
โฮวาหทรงสถิตกับกิเดโอน ทาน
ก็เปาแตร เรียกคนอาบีเยเซอร
ใหมาติดตามทาน
35 และทานส งผู สื่ อสารไปทั่ ว
มนัสเสห เรียกใหเขายกติดตาม
ทานไปดวย และทานสงผู สื่ อ
สารไปยังอาเชอร เศบูลุนและ
นัฟทาลี คนเหลานี้ก็ข้ึนมาปะทะ
ขาศึกดวย
36 กิ เดโอนจึ งทู ลพระเจ าว า
"ถาพระองคจะชวยอิสราเอลให
พนดวยมือของขาพระองค ดังที่
พระองคตรัสแลวนั้น
37 ดูเถิด ขาพระองคไดวาง
กลุ มขนแกะไว ที่ ลานนวดข าว
แมมีน้ําคางเฉพาะที่กลุมขนแกะ

เทานั้ น สวนที่ พ้ืนดินโดยรอบ
นั้นแหง ขาพระองคก็จะทราบวา
พระองคจะทรงชวยอิสราเอลให
พนดวยมือของขาพระองค ดังที่
พระองคตรัสนั้น"
38 ก็เปนไปดังนั้น เมื่อกิเดโอน
ตื่นข้ึนในวันรุ งเชาก็บีบกลุมขน
แกะ เขาบีบไดน้ําคางจากกลุม
ขนแกะจนเต็มชาม
39 แลวกิเดโอนจึงทูลพระเจาวา
"ขออยาใหพระพิโรธพลุงข้ึนตอ
ขาพระองค ขอขาพระองคทูล
อีกสักครั้งเดียว ขอขาพระองค
ทดลองด วยกลุ มขนแกะนี้ อี ก
ครั้งหนึ่งเถิด คราวนี้ขอใหแหง
เฉพาะที่กลุมขนแกะ สวนที่ พ้ืน
ดินนั้นใหมีน้ําคางโดยทั่วไป"
40 ในคืนวันนั้น พระเจาก็ทรง
กระทําตามที่ขอ คือกลุมขนแกะ
นั้นแหงอยู แตมีน้ําคางอยูทั่ ว
พ้ืนดิน

พระเจาทรงบัญชา
ใหลดจํานวนทหารนอยลง

7เยรุบบาอัล คือกิเดโอนและ
บรรดาคนที่อยูกับทานก็ลุก

ข้ึนตั้ งแตเชาตรู ไปตั้ งคายอยูที่
ริมน้ําพุฮาโรด ฝายคายของพวก
มีเดียนอยูทางเหนือของเขา อยู
ในหุบเขาที่ภูเขาโมเรห
2พระเยโฮวาหตรัสกับกิเดโอน
วา "คนที่อยูกับเจายังมีมากเกิน
ที่ เราจะมอบคนมีเดียนไวในมือ

ผูวินิจฉัย 6, 7

(32) 1 ซมอ 12:11; 2 ซมอ 11:21; ยรม 11:13 (33) ยชว 17:16; วนฉ 6:3; ฮซย 1:5
(34) กดว 10:3; วนฉ 3:10 (35) วนฉ 4:6, 10; 5:17-18; 7:23 (37) อพย 4:3-7
(39) ปฐก 18:32 (1) วนฉ 6:32 (2) พบญ 8:17; อสย 10:13; รม 11:18; 1 คร 1:29
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ของเขา เกรงวาอิสราเอลจะทะ-
นงตัวตอเรา โดยกลาววา `มือ
ของเราเองไดชวยเราใหพน'
3 เพราะฉะนั้ นบัดนี้ จงประกาศ
ใหเขาหูคนทั้ งปวงวา `ผู ใดที่
กลัวและสั่นเทิ้ มอยู ก็ใหผูนั้ น
กลับเสีย และไปจากภูเขากิเล-
อาดโดยเร็ว'" และมีคนกลับไป
สองหมื่นสองพันคน และยัง
เหลืออยูหนึ่งหมื่นคน
4พระเยโฮวาหตรัสกับกิเดโอน
วา "ประชาชนยังมากอยู จงพา
เขาลงไปที่ น้ําและเราจะทําการ
ทดสอบเขาใหเจาที่นั่น ผูที่ เรา
จะบอกเจาวา `ใหคนนี้ ไปกับ
เจา' ผูนั้นตองไปกับเจา ผูที่เรา
บอกวา `คนนี้อยาใหไป' ผูนั้น
ไมตองไป"
5ทานจึงพาประชาชนลงไปที่น้ํา
พระเยโฮวาหตรัสกับกิเดโอนวา
"ทุกคนที่ ใชลิ้ นเลียน้ําดั งสุนั ข
จงรวมเขาไวพวกหนึ่ง ทุกคนที่
คุกเขาลงด่ืมน้ํา จงรวมไวอีก
พวกหนึ่งดุจกัน"
6 จํานวนคนที่ ใช มื อวักน้ํ า ข้ึ น
เลียมีสามรอยคน แตประชาชน
นอกนั้นคุกเขาลงด่ืมน้ํา
กิเดโอนไดรับกําลังใจเพิ่มขึ้น
พระเจาทรงใหความกลัว
ของคนมีเดียนปรากฏ

7พระเยโฮวาหตรัสกับกิเดโอน
วา "เราจะชวยเจาทั้ งหลายให

พนดวยจํานวนคนสามรอยที่เลีย
น้ํานั้น และมอบคนมีเดียนไวใน
มือของเจา นอกนั้นใหกลับไป
บานเมืองของตนทุกคน"
8ประชาชนจึ งถื อเสบี ยงและ
แตรไว และทานสั่งใหอิสราเอล
ที่ เหลืออยูกลับไปยังเต็นทของ
ตนทุกคน แตใหสามรอยคนนั้น
อยู และคายของมีเดียนก็อยูขาง
ลางทานในหุบเขา
9อยูมาในคืนวันนั้น พระเยโฮ-
วาหตรัสกับทานวา "จงลุกข้ึน
ลงไปยังคายเถิด ดวยเรามอบ
เขาไวในมือของเจาแลว
10 แตถ าเจ ากลั วไมกล าลงไป
จงพาปูราหคนใชของเจาไปดวย
ใหถึงคายนั้น
11 เจาจะได ยินวาเขาพูดอะไร
กัน ภายหลังมือของเจาจะมี
กําลั งข้ึ นที่ จะลงไปตี ค ายนั้ น"
ท านจึ งไปกับปู ราหคนใชของ
ทาน ไปถึงทหารถืออาวุธดาน
นอกซึ่งอยูในคาย
12 ฝายคนมีเดียน และคนอา-
มาเลข กับบรรดาชาวตะวันออก
นอนอยูตามหุบเขาเหมือนตั๊ก-
แตนเปนฝูงๆ ฝูงอูฐของเขาก็
นับไมถวน มากดุจเม็ดทรายที่
ฝงทะเล
13 ครั้นกิเดโอนแอบมา ดูเถิด
มี ชายคนหนึ่ งเล าความฝนให
เพ่ือนฟงวา "ดูเถิด เราฝนเรื่อง
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หนึ่ง ดูเถิด  มีขนมขาวบารเลย
กอนหนึ่ งกลิ้ งเขามาในคายของ
พวกมีเดียน มาถึงเต็นท โดน
เต็นททําใหเต็นทลมลง พลิกข้ึน
แลวก็ราบไป"
14 เพ่ือนของเขาจึงตอบวา "นี่
ไมใชอื่นไกลเลย นอกจากดาบ
ของกิเดโอนบุตรชายโยอาชบุรุษ
ของอิสราเอล พระเจาไดทรง
มอบพวกมีเดียน และกองทัพ
ทั้งสิ้นไวในมือของเขาแลว"
15 เมื่ อกิ เดโอนได ยินเขาเล า
ความฝนและคําแกฝนเชนนั้ น
แลว ทานก็นมัสการ และกลับ
ไปสูคายอิสราเอลสั่งวา "จงลุก
ข้ึนเถิด เพราะวาพระเยโฮวาห
ทรงมอบกองทัพคนมี เดียนไว
ในมือของทานทั้งหลายแลว"

คนอิสราเอลชนะโดยใช
แตร หมอเปลา และคบเพลิง

16 ทานจึงแบงคนสามรอยนั้ น
ออกเปนสามกองใหถือแตรทุก
คน และถือหมอเปลา มีคบ
เพลิงอยูขางในหมอนั้น
17 และทานสั่งเขาวา "จงคอยดู
เรา แลวใหทําเหมือนกัน และ
ดูเถิด เมื่ อเราไปถึงคายดาน
นอกแลว เรากระทําอยางไรก็จง
กระทําอยางนั้น
18 ขณะเมื่ อเราเปาแตร คือ
ตัวเรากับบรรดาคนที่ อยูกับเรา
เจาจงเปาแตรรับใหรอบคายทั้ ง

หมดแลวรองวา `ดาบของพระ
เยโฮวาหและของกิเดโอน'"
19 กิ เดโอนกับทหารหนึ่ งรอย
คนที่อยูกับทานก็มาถึงดานนอก
คายในเวลาตนยามกลาง พ่ึ ง
พลัดเวรยามใหม เขาก็เปาแตร
ข้ึนและตอยหมอซึ่งอยูในมือให
แตก
20 ทหารทั้ งสามกองก็เปาแตร
และตอยหมอ มือซายถือคบ
เพลิง มือขวาถือแตรจะเปาและ
เขารองข้ึนวา "ดาบของพระเย-
โฮวาหและของกิเดโอน"
21 ต างก็ ยืนอยู ตามที่ ของตน
เรียงรายรอบคาย บรรดากอง
ทัพก็รองอื้ออึงว่ิงหนีไป
22 เมื่ อเขาเปาแตรทั้ งสามรอย
อันนั้น พระเยโฮวาหทรงบันดาล
ใหเขาฆาฟนกันทั่วทุกกอง กอง
ทั พก็ แตกตื่ นหนี ไปถึ งตําบล
เบธชิทธาหทางไปเมืองเศเรราห
ไกลไปจนถึงเขตเมืองอาเบลเม-
โฮลาหที่ตําบลทับบาท
23 คนอิสราเอลถูกเรียกออกมา
จากนัฟทาลี และจากอาเชอร
และจากทั่วมนัสเสห และพรอม
กันติดตามพวกมีเดียนไป
24 และกิ เดโอนก็ ใช ผู สื่ อสาร
ออกไปทั่วแดนเทือกเขาเอฟรา-
อิม ประกาศวา "จงลงมารบพวก
มีเดียน และยึดแควทั้ งหลาย
ไกลไปถึงตําบลเบธบาราห และ
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แมน้ําจอรแดนดวย" เขาก็เรียก
บรรดาทหารเอฟราอิมออกมา
เขาทั้ งหลายยึดแควถึงเบธบา-
ราห และแมน้ําจอรแดนไว
25 จับโอเรบและเศเอบเจานาย
สองคนของพวกมีเดียนได เขา
ฆาโอเรบเสียที่ ศิลาโอเรบ และ
ฆาเศเอบเสียที่บอยํ่าองุนชื่อเศ-
เอบ แลวก็ไลติดตามพวก
มีเดียนไป และเขานําเอาศีรษะ
โอเรบและเศเอบมาใหกิเดโอน
ที่ฟากแมน้ําจอรแดนขางโนน
กิเดโอนไลตาม จับและฆา
กษัตริยแหงพวกมีเดียน

8คนเอฟราอิมจึงพูดกับทาน
วา "ทําไมทานจึงกระทําแก

เราอยางนี้ คือเมื่อทานยกไปตอ
สูพวกมีเดียนนั้น ทานก็ไมได
เชิญเราใหไปรบดวย" และเขา
ทั้ งหลายก็ ตอว าท านอย างรุน
แรง
2ท านจึ งตอบเขาทั้ งหลายว า
"สิ่ งที่ เราทํามาแล วจะเปรี ยบ
เทียบกับสิ่ งที่ ท านทั้ งหลายทํา
แลวไดหรือ ผลองุนที่ชาวเอฟ-
ราอิมเก็บเล็มก็ยังดีกวาผลองุน
ที่อาบีเยเซอรเก็บเกี่ยวมิใชหรือ
3พระเจ าประทานโอเรบและ
เศเอบ เจานายมีเดียนไวในมือ
ของทาน ขาพเจาสามารถกระทํา
อะไรที่ จะเทียบกับทานไดเลา"
เมื่อทานพูดอยางนี้ เขาทั้งหลาย

ก็หายโกรธ
4กิเดโอนก็มาที่ แมน้ําจอรแดน
และขามไป ทั้ งทานและทหาร
สามรอยคนที่อยูดวย ถึงจะออน
เปลี้ยแตก็ยังติดตามไป
5ทานจึงพูดกับชาวเมืองสุคคท
วา "ขอขนมปงใหคนที่ติดตาม
เรามาบาง เพราะเขาออนเปลี้ย
เรากําลังไลติดตามเศบาหและ
ศัลมุนนากษัตริยแหงมีเดียน"
6 เจ านายของเมื องสุ คคทจึ ง
ตอบวา "มือของเศบาหและของ
ศัลมุนนาอยู ในมือเจาแลวหรือ
เราจึงจะเอาขนมปงมาเลี้ยงกอง
ทัพของเจา"
7กิเดโอนจึงกลาววา "ถาอยาง
นั้ นเมื่ อพระเยโฮวาหมอบเศ-
บาหและศัลมุนนาไว ในมือเรา
แลว เราจะเอาหนามใหญแหง
ถิ่นทุรกันดาร และหนามยอยมา
นวดเนื้อเจาทั้งหลาย"
8ทานก็ออกจากที่ นั่ นข้ึนไปยัง
เมืองเปนูเอล และพูดกับเขาใน
ทํานองเดียวกัน ชาวเมืองเปนู-
เอลก็ตอบทานอยางเดียวกับที่
ชาวเมืองสุคคทตอบ
9ทานจึงพูดกับชาวเมืองเปนู-
เอลดวยวา "เมื่อเรากลับมาดวย
สันติภาพ เราจะพังปอมนี้ ลง
เสีย"
10 ฝ ายเศบาห และศั ลมุ นนา
อาศัยอยูที่ คารโครกับกองทัพมี
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ทหารหนึ่ งหมื่นหาพันคน เปน
กองทัพชาวตะวันออกที่ เหลือ
อยูทั้งหมด เพราะวาผูที่ถือดาบ
ลมตายเสียหนึ่ งแสนสองหมื่ น
คน
11 กิเดโอนข้ึนไปตามทางสัญ-
จรของคนที่ อาศัยในเต็นท ทิศ
ตะวันออกของเมืองโนบาหและ
เมืองโยกเบฮาห เข าโจมตีกอง
ทัพไดแลว เพราะวากองทัพคิด
วาพนภัย
12 เศบาหและศัลมุนนาก็หนีไป
กิ เดโอนก็ ไลติดตามไปจับเศ-
บาห กับศัลมุนนากษัตริยพวก
มีเดียนทั้ งสององคได และทํา
กองทัพทั้งหมดใหแตกตื่น
13 ฝายกิเดโอนบุตรชายโยอาช
ก็กลับจากการศึกกอนดวงอา-
ทิตยข้ึน
14 จับชายหนุมชาวเมืองสุคคท
ไดคนหนึ่ ง จึงซักถามเขา ชาย
คนนี้ก็เขียนชื่อเจานายและพวก
ผูใหญของเมืองสุคคทให รวม
เจ็ดสิบเจ็ดคนดวยกัน
15 กิ เดโอนจึ งมาหาชาวเมื อง
สุคคทกลาววา "จงมาดูเศบาห
และศัลมุนนา ซึ่ งเมื่ อกอนเจา
เยาะเยยเราวา `มือของเศบาห
และของศัลมุนนาอยู ในมือเจา
แลวหรือ เราจะไดเลี้ ยงทหาร
ที่ เหน็ดเหนื่อยของเจาดวยขนม
ปง'"

16 กิ เดโอนก็ จับพวกผู ใหญใน
เมืองเอาหนามใหญแหงถิ่นกัน-
ดาร และหนามยอยดวย มาสั่ง
สอนชาวเมืองสุคคท
17 ทานก็พังปอมเมืองเปนูเอล
และประหารชีวิตชาวเมืองเสีย
18 ทานจึงถามเศบาหและศัล-
มุนนาวา "คนที่เจาฆาเสียที่ทา-
โบรเปนคนแบบไหน" เขาตอบ
วา "ทานเปนอยางไร เขาก็เปน
อยางนั้น เปนเหมือนราชบุตร
ทุกคน"
19 กิเดโอนจึงกลาววา "คน
เหลานั้นเปนพ่ีนองทองเดียวกัน
กับเรา พระเยโฮวาหทรงพระ
ชนมอยูแนฉันใด ถาเจาไวชีวิต
เขา เราก็จะไมประหารชีวิตเจา
แนฉันนั้น"
20 แลวทานสั่งเยเธอรบุตรหัวป
ของทานวา "จงลุกข้ึนฆาเขาทั้ง
สองเสีย" แตหนุมคนนั้นไมยอม
ชักดาบออก ดวยวาเขากลัว
เพราะเขายังหนุมอยู
21 ฝายเศบาหกับศัลมุนนาจึง
วา "ทานลุกข้ึนฟนเราเองซิ เปน
ผูใหญเทาใดกําลังก็แข็งเทานั้น"
กิ เดโอนก็ลุกข้ึนฆาเศบาหและ
ศัลมุนนาเสีย แลวเก็บเครื่ อง
ประดับที่คออูฐของเขาไว
22 ครั้ งนั้ นคนอิสราเอลก็เรียน
กิเดโอนวา "ขอจงปกครองพวก
ขาพเจาทั้งหลายเถิด ทั้งตัวทาน
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และลูกหลานของทานสืบไปดวย
เพราะวาทานไดชวยเราทั้งหลาย
ใหพนจากมือของมีเดียน"
23 กิเดโอนจึงตอบเขาทั้ งหลาย
วา "เราจะไมปกครองทานทั้ ง
หลาย และบุตรชายของเราก็จะ
ไมปกครองทานทั้ งหลาย พระ
เยโฮวาหจะทรงปกครองทานทั้ง
หลายเอง"
24 กิ เดโอนก็บอกคนเหลานั้ น
วา "เราจะขอสิ่งหนึ่งจากทานทั้ง
หลาย คือขอใหทุกคนถวายตุม
หูซึ่ งริบมาไดนั้ น" (ดวยวาคน
เหลานั้ นมีตุมหูทองคํา เพราะ
เปนชนอิชมาเอล)
25 เขาก็เรียนตอบทานวา "เรา
ทั้งหลายเต็มใจจะให" เขาก็ปูผา
ลง วางตุมหูซึ่งริบมาไดนั้นไวที่
นั่น
26 ตุ มหู ทองคําซึ่ งท านขอได
นั้ นมีน้ําหนักหนึ่ งพันเจ็ดรอย
เชเขลทองคํา นอกจากนี้ ยังมี
เครื่องประดับ จ้ีและฉลององคสี
มวงซึ่ งกษัตริยพวกมี เดียนทรง
ทั้งเครื่องผูกคออูฐดวย
27 กิ เดโอนก็ เอาทองคํานี้ ทํา
เปนรูปเอโฟดเก็บไวที่ เมืองของ
ทานคือโอฟราห และบรรดาคน
อิสราเอลก็เลนชูกับรูปนี้กระทํา
ใหเปนบวงดักกิเดโอนและวงศ
วานของทาน
28 ดั งนี้ แหละพวกมี เดี ยนก็

พายแพตอหนาคนอิสราเอล ไม
อาจยกศีรษะข้ึนอีกไดเลย และ
แผนดินก็พักสงบอยูในสมัยของ
กิเดโอนถึงสี่สิบป
29 ฝายเยรุบบาอัลบุตรชายของ
โยอาชก็ไปอาศัยอยู ในบานของ
ตน
30 กิ เดโอนมีบุตรชายเกิดจาก
บ้ันเอวของทานเจ็ดสิบคนเพราะ
ทานมีภรรยาหลายคน
31 เมียนอยของกิ เดโอนที่ อยู
ณ เมืองเชเคมก็คลอดบุตรชาย
ใหทานคนหนึ่งดวย ทานตั้งชื่อ
วาอาบีเมเลค
32 กิ เดโอนบุตรชายของโยอาช
มีอายุชราลงมากก็สิ้นชีวิต เขา
ฝ งทานไวที่ เมืองโอฟราหของ
คนอาบีเยเซอร ในอุโมงคฝงศพ
โยอาชบิดาของทาน
คนอิสราเอลไหวรูปเคารพ

33 อยูมา เมื่อกิเดโอนสิ้นชีวิต
แลว คนอิสราเอลก็หันกลับอีก
และเลนชู กับพระบาอัล ถือวา
บาอัลเบรีทเปนพระของเขาทั้ ง
หลาย
34 คนอิ สราเอลมิ ได ระลึ กถึ ง
พระเยโฮวาหพระเจาของตน ผู
ทรงช วยเขาใหพ นมื อศัตรูทั้ ง
หลายรอบดาน
35 เขามิ ได แสดงความเมตตา
แกครอบครัวเยรุบบาอัล คือกิ-
เดโอน เปนการตอบแทนความ
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ดีทั้งสิ้นซึ่งกิเดโอนไดกระทําแก
คนอิสราเอล

อาบีเมเลคฆา
บรรดาบุตรชาย
ของกิเดโอน

9ฝายอาบีเมเลคบุตรชายเย-
รุ บบาอั ลก็ ข้ึ นไปหาญาติ

ของมารดาที่ เมืองเชเคม แลว
พูดกับเขาและกับครอบครั วที่
บานของตาวา
2"ขอบอกความนี้ ใหเขาหูบรร-
ดาชาวเมืองเชเคมเถิดวา `จะให
บุตรชายเยรุบบาอัลทั้ งเจ็ดสิบ
คนครอบครองท านทั้ งหลายดี
หรือจะใหผูเดียวปกครองดี' ขอ
ระลึกไวดวยวา ตัวขาพเจานี้เปน
กระดูกและเนื้อเดียวกับทานทั้ ง
หลาย"
3ฝายญาติของมารดาของเขาก็
กลาวคําทั้ งหมดเหลานี้ ใหเขาหู
บรรดาชาวเชเคม จิตใจของชาว
เมืองก็เอนเอียงเขาขางอาบีเม-
เลค ดวยเขากลาวกันวา "เขา
เปนญาติของเรา"
4 เขาจึงเอาเงินเจ็ดสิบแผนออก
จากวิหารพระบาอัลเบรีทมอบ
ใหอาบีเมเลค อาบีเมเลคก็เอา
เงินนั้นไปจางนักเลงหัวไมไวติด
ตามตน
5 เขาจึงไปที่ บานบิดาของเขาที่
เมืองโอฟราหฆาพ่ีนองของตน
คือบุตรชายเยรุบบาอัลทั้ งเจ็ด

สิบคนที่ศิลาแผนเดียว เหลือแต
โยธามบุตรชายสุดทองของเย-
รุบบาอัล เพราะเขาซอนตัวเสีย
6ชาวเมื องเชเคมและชาววงศ
วานมิ ลโลทั้ งสิ้ นก็ มาประชุ ม
พรอมกัน ตั้งอาบีเมเลคใหเปน
กษัตริยที่ ขางที่ ราบแหงเสาสํา-
คัญที่อยูในเมืองเชเคม
7 เมื่อมีคนไปบอกโยธาม เขาก็
ข้ึนไปยืนอยูบนยอดภูเขาเกริซิม
แผดเสี ยงร องให เขาทั้ งหลาย
ฟงวา "ชาวเมืองเชเคมเอย ขอ
จงฟงขาพเจา เพ่ือพระเจาจะ
ทรงฟงเสียงของทาน
8ครั้ งหนึ่ งตนไมตางๆไดออก
ไปเจิมตั้ งตนไมตนหนึ่ งไวเปน
กษัตริย เขาจึงไปเชิญตนมะ-
กอกเทศวา `เชิญทานปกครอง
เราเถิด'
9แตตนมะกอกเทศตอบเขาวา
`จะใหเราทิ้ งน้ํามันของเรา ซึ่ ง
เขาใช ถวายเกี ยรติแดพระเจ า
และแกมนุษย เพ่ือไปกวัดแกวง
อยูเหนือตนไมทั้งปวงหรือ'
10 แลวตนไมเหลานั้นจึงไปพูด
กับตนมะเดื่ อวา `เชิญทานมา
ปกครองเหนือเราเถิด'
11 แตตนมะเดื่อตอบเขาวา `จะ
ให เราทิ้ งรสหวานและผลดีของ
เราเสีย และไปกวัดแกวงอยู
เหนือตนไมทั้งหลายหรือ'
12 ตนไม เหล านั้ นก็ ไปพูดกับ
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เถาองุ นวา `เชิญทานมาปก
ครองเหนือเราเถิด'
13 แต เถาองุ นกล าวแก เขาว า
`จะให เราทิ้ งน้ํ า องุ นของเรา
อั นเป นที่ ชื่ นใจพระเจ าและ
มนุษย ไปกวัดแกวงอยู เหนือ
ตนไมทั้งหลายหรือ'
14 บรรดาตนไมก็ไปพูดกับตน
หนามวา `เชิญทานมาปกครอง
เหนือเราเถิด'
15 ตนหนามจึงตอบตนไมเหลา
นั้ นวา `ถาแมทานทั้ งหลายจะ
เจิมตั้งเราใหเปนกษัตริยของเจา
ทั้งหลายจริงๆ จงมาอาศัยใตรม
ของเราเถิด มิฉะนั้นก็ใหไฟเกิด
จากตนหนามเผาผลาญตนสน
สีดารเลบานอนเสีย'
16 ฉะนั้ นบัดนี้ ซึ่ งเจาทั้ งหลาย
ตั้ งอาบี เมเลคเปนกษัตริยนั้ น
ถาทําดวยความจริงใจและเที่ยง
ธรรม และถาไดกระทําใหเหมาะ
ต อเยรุ บบาอั ลและครอบครั ว
ของทาน สมกับความดีที่ มือ
ทานไดกระทําไว
17 (ดวยวาบิดาของเราไดรบพุง
เพ่ือเจาทั้งหลาย และเสี่ยงชีวิต
ชวยเจาทั้ งหลายใหพนจากมือ
พวกมีเดียน
18 แต ในวันนี้ เจ าทั้ งหลายได
ลุกข้ึนประทุษรายตอครอบครัว
บิดาของเรา ไดฆาบุตรชายทั้ ง
เจ็ดสิบคนของทานเสียบนศิลา

แผนเดียว แลวตั้ งอาบีเมเลค
บุตรชายของสาวคนใช ข้ึ นเปน
กษัตริยปกครองเหนือชาวเชเคม
เพราะวาเขาเปนญาติของเจาทั้ ง
หลาย)
19 ถาเจาทั้งหลายไดกระทําดวย
ความจริงใจและเที่ ยงธรรมตอ
เยรุ บบาอั ลและครองครั วของ
ทานในวันนี้ ก็จงชื่นชมในอาบี-
เมเลคเถิด และใหเขามีความ
ชื่นชมยินดีในเจาทั้งหลายดวย
20 แตถาไมเปนอยางนั้น ก็ขอ
ใหไฟออกมาจากอาบีเมเลค เผา
ผลาญชาวเมืองเชเคมและวงศ
วานมิลโล และใหไฟออกมาจาก
ชาวเมืองเชเคมและจากวงศวาน
มิลโลเผาผลาญอาบีเมเลคเสีย"
21 โยธามก็รีบหนีไปยังเบเออร
อาศัยอยู ที่ นั่ นเพราะกลัวอาบี-
เมเลคพ่ีชายของตน
22 เมื่ ออาบีเมเลคครอบครอง
อิสราเอลอยูไดสามปแลว
23 พระเจ าทรงใช วิญญาณชั่ ว
เขาแทรกระหวางอาบีเมเลคกับ
ชาวเมืองเชเคม ชาวเมืองเชเคม
ก็ทรยศตออาบีเมเลค
24 เพ่ื อความทารุ ณที่ เขาได
กระทําแก บุ ตรชายเจ็ ดสิ บคน
ของเยรุบบาอัลจะสนอง และ
โลหิตของคนเหลานั้ นจะไดตก
แกอาบีเมเลค พ่ีนองผู ได
ประหารเขา และตกแกชาวเมือง
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เชเคม ผูเสริมกําลังมืออาบีเม-
เลคใหฆาพ่ีนองของตน
25 ชาวเมืองเชเคมไดวางคนซุม
ซอนไวคอยดักอาบีเมเลคที่บน
ยอดภูเขา เขาก็ปลนคนทั้งปวงที่
ผานไปมาทางนั้น และมีคนบอก
อาบีเมเลคใหทราบ
26 ฝายกาอัลบุตรชายเอเบดกับ
ญาติของเขาเขาไปในเมืองเช-
เคม ชาวเชเคมไวเนื้ อเชื่ อใจ
กาอัล
27 จึงพากันออกไปในสวนองุน
เก็บผลมายํ่า ทําการเลี้ยงสมโภช
ในวิหารพระของเขา เขารับ
ประทานและดื่ม และดาแชงอา-
บีเมเลคดวย
28 กาอัลบุตรชายเอเบดจึงกลาว
วา "อาบีเมเลคคือใครและเรา
ชาวเชเคมเปนใครกันจึงตองมา
ปรนนิบัติเขา เขาเปนบุตรชาย
ของเยรุบบาอัลมิใชหรือ และ
เศบุลเปนเจาหนาที่ของเขามิใช
หรือ จงปรนนิบัติคนฮาโมรบิดา
ของเชเคมเถิด เราจะปรนนิบัติ
อาบีเมเลคทําไมเลา
29 ถาคนเมืองนี้ อยู ใตปกครอง
เรานะ เราจะถอดอาบีเมเลค
เสีย" เขาจึงทาอาบีเมเลควา "จง
เพ่ิ มกองทั พของท านข้ึ นแล ว
ออกมาเถิด"
30พอเศบุลเจาเมืองไดยินถอย
คําของกาอัล บุตรชายเอเบดก็

โกรธ
31 จึงสงผูสื่อสารไปยังอาบีเม-
เลคอยางลับๆกลาววา "ดูเถิด
กาอัลบุตรชายเอเบดและญาติ
ของเขามาที่ เมืองเชเคม ดูเถิด
พวกเขายุแหยเมืองนั้นใหตอสู
กับทาน
32 ฉะนั้นบัดนี้ ขอทานจงลุกข้ึน
ในเวลากลางคืน ทั้งทานและคน
ที่ อยูกับทาน ไปซุมคอยอยู ใน
ทุงนา
33 รุ งเช าพอดวงอาทิ ตย ข้ึ น
ทานจงลุกข้ึนแตเชาตรู รีบรุก
เขาเมือง และดูเถิด เมื่อกาอัล
กับกองทัพ ออกมาตอสู ทาน
ทานจงกระทําแกเขาตามแตโอ-
กาสจะอํานวย"
34 ฝายอาบีเมเลค และกองทัพ
ทั้ งสิ้ นที่ อยู กับทานก็ลุกข้ึ นใน
เวลากลางคืน แบงออกเปนสี่
กองไปซุมคอยสูเมืองเชเคม
35 กาอัลบุตรชายเอเบด ก็ออก
ไปยืนอยู ที่ ทางเข าประตู เมือง
อาบี เมเลคก็ ลุ กข้ึ นพร อมกั บ
กองทัพที่ อยูกับทาน ออกมา
จากที่ซุมซอน
36 และเมื่ อกาอัลเห็นกองทัพ
จึงพูดกับเศบุลวา "ดูเถิด กอง
ทัพกําลังเคลื่อนลงมาจากยอดภู
เขา" เศบุลตอบเขาวา "ทานเห็น
เงาภูเขาเปนคนไปกระมัง"
37 กาอัลพูดข้ึนอีกวา "ดูซิ กอง
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ทัพกําลังออกมาจากกลางแผน
ดินกองหนึ่ ง และกองทัพอีก
กองหนึ่ งกําลังออกมาจากทางที่
ราบเมโอเนนิม"
38 เศบุ ลก็ กล าวแก กาอั ลว า
"ปากของทานอยู ที่ ไหนเดี๋ ยวนี้
ทานผูที่กลาววา `อาบีเมเลคคือ
ผู ใด ที่ เราตองปรนนิบัติ' คน
เหลานี้ เปนคนที่ทานหมิ่นประ-
มาทมิใชหรือ จงยกออกไปสูรบ
กับเขาเถิด"
39 กาอัลก็ เดินนําหน ากองทัพ
เชเคมออกไปตอสู กับอาบีเม-
เลค
40 อาบีเมเลคก็ขับไลกาอัลหนี
ไป มีคนถูกบาดเจ็บลมตายเปน
อันมาก จนถึงทางเขาประตู
เมือง
41 ฝายอาบีเมเลคก็อาศัยอยูที่
อารูมาห และเศบุลก็ขับไลกาอัล
กับญาติของเขาออกไปไมใหอยู
ที่เชเคมตอไป
42 ตอมารุงข้ึน มีชาวเมืองออก
ไปที่ทุ งนา อาบีเมเลคก็ทราบ
เร่ือง
43 ทานจึงแบงคนของทานออก
เปนสามกอง ซุมคอยอยูที่ทุงนา
ทานมองดู ดูเถิด คนออกมา
จากในเมือง ทานจึงลุกข้ึนประ-
หารเขา
44 สวนอาบี เมเลคกับทหารที่
อยู ดวยก็รุกไปยืนอยู ที่ ทางเขา

ประตูเมือง ฝายทหารอีกสอง
กองก็รุกเขาโจมตีคนทั้ งหมดที่
ในทุงนาประหารเสีย
45 อาบี เมเลคโจมตี เมื องนั้ น
ตลอดวันยังคํ่า ยึดเมืองนั้นได
และฆ าฟ นประชาชนที่ อ ยู ใน
เมืองนั้นเสีย ทั้งทําลายเมืองนั้น
เสียดวย แลวก็หวานเกลือลงไป
46 เมื่ อบรรดาชาวบ านหอเช-
เคมไดยินเชนนั้น ก็หนีเขาไปอยู
ในปอมในวิหารของพระเบรีท
47 มีคนไปเรียนอาบี เมเลคว า
บรรดาชาวบานหอเชเคมไปมั่ ว
สุมกันอยู
48 อาบีเมเลคก็ ข้ึ นไปบนภูเขา
ศัลโมน ทั้งทานกับบรรดาคนที่
อยูดวย อาบีเมเลคถือขวานตัด
กิ่งไมใสบาแบกมา ทานจึงบอก
คนที่ อยูดวยวา "เจาเห็นขาทํา
อะไร จงรีบไปทําอยางขาเถิด"
49 ดังนั้ นคนทั้ งปวงก็ตัดกิ่ งไม
แบกตามอาบีเมเลคไปสุมไว ณ
ที่ปอม แลวก็จุดไฟเผาปอมนั้น
ชาวบ านหอเชเคมก็ ตายหมด
ดวย ทั้ งชายและหญิงประมาณ
หนึ่งพันคน

อาบีเมเลคถูกทําลาย
50 อาบีเมเลคไปยังเมืองเธเบศ
ตั้ งค ายประชิ ดเมื องเธเบศไว
และยึดเมืองนั้นได
51 แตในเมืองมีหอรบแหงหนึ่ง
ประชาชนเมืองนั้ นทั้ งสิ้ นก็หนี
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(38) วนฉ 9:28-29
(45) พบญ 29:23; วนฉ 29:23; 1 พกษ 12:25; 2 พกษ 3:25
(46) วนฉ 8:33 (48) สดด 68:14

 07_jud.pub 
 page 25

 Friday, December 09, 2005 12:20 



หนา 528
เขาไปอยู ในหอทั้ งผู ชายและผู
หญิง ปดประตูขังตนเองเสีย
เขาก็ข้ึนไปบนหลังคาหอรบ
52 อาบีเมเลคยกมาถึงหอรบนี้
ไดตอสูกัน จนเขามาใกลประตู
หอรบได จะเอาไฟเผา
53 มีหญิงคนหนึ่ งเอาหินโมชิ้ น
บนทุมศีรษะอาบีเมเลค กะ-
โหลกศีรษะของทานแตก
54 ทานจึงรีบรองบอกคนหนุม
ที่ถืออาวุธของทานวา "เอาดาบ
ฟนเราเสียเพ่ือคนจะไมกลาววา
`ผูหญิงคนหนึ่งฆาเขาตาย'" ชาย
หนุมของทานคนนั้นก็แทงทาน
ทะลุถึงแกความตาย
55 เมื่อคนอิสราเอลเห็นวาอา-
บีเมเลคสิ้นชีวิตแลว ตางคนก็
กลับไปยังที่ของตน
56 ดังนี้แหละพระเจาทรงสนอง
ความชั่ วที่ อาบีเมเลคไดกระทํา
ต อบิดาของตนที่ ไดฆ าพ่ี น อง
เจ็ดสิบคนของตนเสีย
57 และพระเจ าทรงกระทําให
บรรดาความชั่ วรายของชาวเช-
เคมกลับตกบนศีรษะของเขาทั้ ง
หลายเอง คําสาปแชงของโยธาม
บุตรชายเยรุบบาอัลก็ตกอยูบน
เขาทั้งหลาย

โทลากับยาอีร
 เปนผูวินิจฉัยของอิสราเอล

10ตอจากอาบีเมเลคมีคน
ข้ึ นมาชวยอิสราเอลให

พนชื่อโทลาบุตรชายของปูวาหผู
เปนบุตรชายของโดโด คนอิส-
สาคาร และเขาอยูที่ เมืองชามีร
ในแดนเทือกเขาเอฟราอิม
2ทานวินิจฉัยอิสราเอลอยู ย่ีสิบ
สามป แลวทานก็สิ้นชีวิต เขา
ฝงศพทานไวที่เมืองชามีร
3ตอมายาอีรคนกิเลอาดได ข้ึน
มาและทานวินิจฉัยอิสราเอลอยู
ย่ีสิบสองป
4ทานมีบุตรชายสามสิบคน ข่ี
ลูกลาสามสิบตัว และมีเมืองอยู
สามสิบหัวเมืองเรียกวา เมือง
ฮาโวทยาอีรจนทุกวันนี้ ซึ่งอยูใน
แผนดินกิเลอาด
5ยาอีรก็สิ้ นชีวิตและถูกฝงไวที่
เมืองคาโมน

พระเจาทรงพระพิโรธ
คนท่ีไหวรูปเคารพ

6คนอิสราเอลก็กระทําชั่วในสาย
พระเนตรของพระเยโฮวาหอีก
ไปปรนนิบัติพระบาอัล พระอัช-
ทาโรท พวกพระของเมืองซีเรีย
พวกพระของเมืองไซดอน พวก
พระของเมืองโมอับ พวกพระ
ของคนอัมโมน พวกพระของคน
ฟลิสเตีย และละทิ้ งพระเยโฮ-
วาหเสีย หาไดปรนนิบัติพระ
องคไม
7และพระพิโรธของพระเยโฮ-
วาหก็พลุ งข้ึนตออิสราเอล จึง
ทรงขายเขาไวในมือของคนฟ-
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(53) 2 ซมอ 11:21 (54) 1 ซมอ 31:4 (56) วนฉ 9:24; โยบ 31:3; สภษ 5:22
(57) วนฉ 9:20 (1) วนฉ 2:16 (4) พบญ 3:14; วนฉ 5:10; 12:14
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 07_jud.pub 
 page 26

 Friday, December 09, 2005 12:20 



หนา 529
ลิสเตียและในมือของคนอัมโมน
8 เขาไดขมเหงและบีบบังคับคน
อิสราเอลในปนั้น คือคนอิสรา-
เอลทั้งปวงที่อยูฟากแมน้ําจอร-
แดนขางโนนในแผนดินของคน
อาโมไรต ซึ่ งอยู ในกิเลอาดสิบ
แปดป
9ทั้ งคนอั มโมนได ข ามแมน้ํา
จอรแดนไปตอสู กับยูดาหและ
ตอสูกับเบนยามิน และตอสูกับ
วงศวานเอฟราอิม ดังนั้นอิสรา-
เอลจึงเดือดรอนอยางย่ิง
10 และคนอิ สราเอลร องทุ กข
ตอพระเยโฮวาหวา "ขาพระองค
ทั้ งหลายไดกระทําบาปตอพระ
องค เพราะวาขาพระองคได
ทอดทิ้ งพระเจาของขาพระองค
เสีย และปรนนิบัติพระบาอัล"
11 และพระเยโฮวาหตรัสกับคน
อิสราเอลวา "เรามิไดชวยเจาให
พนจากชาวอียิปต จากคนอา-
โมไรต จากคนอัมโมน และจาก
คนฟลิสเตียหรือ
12 ทั้ งคนไซดอน คนอามาเลข
และชาวมาโอนได บีบบังคับเจา
เจาไดรองทุกขถึงเราและเราได
ชวยเจาใหพนมือเขาทั้งหลาย
13 แมกระนั้นเจาทั้งหลายยังได
ละทิ้งเรา และปรนนิบัติพระอื่น
ฉะนี้ เราจึงจะไมชวยเจาทั้งหลาย
ใหพนอีกตอไป
14 จงไปรองทุกขตอพระซึ่ งเจา

ทั้ งหลายไดเลือกเถิด ใหพระ
เหลานั้ นช วยเจาใหพนในยาม
ทุกขเดือดรอนนี้"
15 และคนอิ สราเอลกราบทู ล
พระเยโฮวาหวา "ขาพระองคทั้ง
หลายไดกระทําบาปแลว ขอพระ
องคทรงกระทําตามที่ พระองค
ทรงเห็นชอบ ขาพระองคขอวิง
วอนเพียงวา ขอทรงชวยขา
พระองคใหพนในวันนี้เถิด"
16 ดังนั้นเขาทั้งหลายจึงเลิกถือ
พระอื่น และปรนนิบัติพระเย-
โฮวาห ฝายพระองคทรงเดือด
รอนพระทัยดวยความทุกขเข็ญ
ของอิสราเอล
17 ฝายคนอัมโมนก็ถูกเรียกให
มาพรอมกัน เขาไดตั้ งคายใน
กิเลอาด และคนอิสราเอลก็มา
พรอมกันตั้งคายอยูที่มิสปาห
18 และประชาชนกับพวกประ-
มุขของคนกิเลอาดพูดกันวา "ผู
ใดที่จะเปนคนแรกที่จะเขาตอสู
กับคนอัมโมน ผูนั้ นจะเปนหัว
หนาของชาวกิเลอาดทั้งหมด"

เยฟธาหสูรบกับ
คนอัมโมน

11เยฟธาหคนกิ เลอาดเปน
ทแกลวทหาร แตเปน

บุตรชายของหญิงแพศยา กิเล-
อาดใหกําเนิดบุตรชื่อเยฟธาห
2ภรรยาแทของกิ เลอาดคลอด
บุตรชายหลายคน และเมื่อพวก
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(8) กดว 32:33 (10) กดว 21:7; วนฉ 6:6 (11) อพย 14:30 (12) วนฉ 5:19; 6:3
(13) ยรม 2:13 (14) พบญ 32:37-38 (15) 1 ซมอ 3:18 (16) 2 พศด 7:14
(17) ปฐก 31:49; วนฉ 11:11 (18) วนฉ 11:8 (1) วนฉ 6:12 (2) ปฐก 21:10
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บุตรเหลานั้นโตข้ึนแลว จึงผลัก
ไสเยฟธาหออกไปเสียโดยกลาว
วา "เจาจะมีสวนในมรดกของ
ครอบครัวบิดาเราไมได เพราะ
เจาเปนลูกของหญิงคนอื่น"
3 เยฟธาห จึงหนีจากพ่ีนองของ
ตนไปอาศัยอยู ที่ แผนดินโทบ
พวกนั กเลงก็ มั่ วสุ มกั บเยฟ-
ธาหและติดตามเขาไป
4ตอมาภายหลังคนอัมโมนได
ทําสงครามกับคนอิสราเอล
5 และเมื่ อคนอั มโมนทําสง-
ครามกับอิสราเอลนั้น พวกผู
ใหญของเมืองกิเลอาดไดไปเพื่อ
จะพาเยฟธาห มาจากแผนดิ น
โทบ
6 เขากลาวแกเยฟธาหวา "จงมา
เปนหัวหนาของเรา เพ่ือเราจะ
ไดตอสูกับคนอัมโมน"
7แต เยฟธาห กล าวแก พวกผู
ใหญของกิเลอาดวา "ทานไมได
เกลียดขาพเจา และขับไลขาพ-
เจาเสียจากครอบครั วบิดาของ
ขาพเจาดอกหรือ เมื่อคราวทุกข
ยากทานจะมาหาขาพเจาทําไม
เลา"
8พวกผู ใหญ ของกิ เลอาดจึ ง
กลาวแกเยฟธาหวา "เหตุที่ เรา
กลับมาหาทาน ณ บัดนี้ ก็ดวย
ตองการใหท านไปกับเราสู รบ
กับคนอัมโมน แลวมาเปนหัว
หนาของเราที่จะปกครองชาวกิ-

เลอาดทั้งปวง"
9 เยฟธาห จึ งกล าวแก พวกผู
ใหญของกิเลอาดวา "ถาทานให
ขาพเจากลับบานเพ่ือทําศึกกับ
คนอัมโมน และถาพระเยโฮวาห
ทรงมอบเขาไวตอหนาขาพเจา
ข าพเจ าจะได เปนหั วหน าของ
ทานหรือเปลา"
10 พวกผู ใหญของกิ เลอาดจึ ง
ตอบเยฟธาหวา "พระเยโฮวาห
ทรงเปนพยานระหวางเรา เราจะ
กระทําตามที่ ท านสั่ งทุกประ-
การ"
11 เยฟธาหจึงไปกับพวกผู ใหญ
ของกิเลอาด และประชาชนก็
ตั้ งทานให เปนหัวหนาและเปน
ประมุขของเขา แลวเยฟธาหก็
กล าวคําที่ ตกลงกั นทั้ งสิ้ นต อ
พระพักตรพระเยโฮวาหที่ เมือง
มิสปาห
12 เยฟธาหจึงสงผูสื่อสารไปยัง
กษัตริยคนอัมโมนถามวา "ทาน
มีเร่ืองอะไรกับขาพเจา ทานจึง
ยกมาตอสูกับแผนดินของขาพ-
เจา"
13 กษัตริยคนอัมโมนตอบผูสื่อ
สารของเยฟธาหวา "เพราะวา
เมื่ ออิสราเอลยกออกมาจากอี-
ยิปต ได ยึดแผนดินของเราไป
ตั้ งแตแมน้ําอารโนน ถึงแมน้ํา
ยับบอกและถึงแมน้ําจอรแดน
ฉะนั้นบัดนี้ ขอคืนแผนดินเหลา
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(3) 1 ซมอ 22:2; 2 ซมอ 10:6 (4) วนฉ 10:9, 17 (7) ปฐก 26:27
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นั้นเสียโดยดี"
14 และเยฟธาหก็สงผูสื่อสารไป
หากษัตริยคนอัมโมนอีก
15 ใหกลาววา "เยฟธาหกลาว
ดังนี้ วา อิสราเอลมิไดยึดแผน
ดินของโมอับ หรือแผนดินของ
คนอัมโมน
16 แตเมื่ออิสราเอลออกจากอี-
ยิปต เขาไดเดินไปทางถิ่นทุร-
กันดารถึงทะเลแดง และมาถึง
คาเดช
17 อิสราเอลจึงส งผู สื่ อสารไป
ยังกษัตริยเอโดมกลาววา `ขาพ-
เจาขออนุญาตยกผ านแผนดิน
ของทานไป' แตกษัตริยเอโดม
ไมฟง และก็ไดสงคําขอเชน
เดียวกันไปยังกษัตริยเมืองโม-
อับดวย แตทานก็ไมตกลง ดัง
นั้ นอิสราเอลจึงยับย้ั งอยูที่ คา-
เดช
18 แลวเขาก็ เดินไปในถิ่ นทุร-
กันดารออมแผนดินเอโดม และ
แผนดินโมอับ และมาทางดาน
ตะวั นออกของแผ นดิ นโมอั บ
และตั้งคายอยูที่ฟากแมน้ําอาร-
โนนขางโนน แตเขามิไดเขาไป
ในเขตแดนของโมอับ เพราะวา
แมน้ําอารโนนเปนพรมแดนของ
โมอับ
19 อิสราเอลจึงส งผู สื่ อสารไป
หาสิ โหนกษัตริ ย คนอาโมไรต
กษัตริยกรุงเฮชโบน อิสราเอล

เรียนทานวา `ขอใหพวกขาพเจา
ยกผ านแผนดินของท านไปยัง
สถานที่ของขาพเจา'
20 แต สิ โหนไม วางใจที่ จะให
อิ สราเอลยกผ านเขตแดนของ
ตน ฉะนั้นสิโหนจึงไดรวบรวม
ประชาชนทั้ งหมดของทาน ตั้ ง
คายอยูที่ ยาฮาส และสู รบกับ
อิสราเอล
21 และพระเยโฮวาห พระเจ า
ของอิ สราเอลทรงมอบสิ โหน
และประชาชนทั้ งหมดของทาน
ไวในมืออิสราเอล คนอิสราเอล
ก็โจมตีเขา อิสราเอลจึงยึดครอง
แผนดินทั้ งสิ้นของคนอาโมไรต
ผูซึ่งเปนชาวเมืองนั้น
22 และเขายึดเขตแดนทั้ งหมด
ของคนอาโมไรต ตั้ งแตแมน้ํา
อารโนนถึงแมน้ํายับบอก และ
ตั้ งแตถิ่ นทุรกันดาร ถึงแมน้ํา
จอรแดน
23 ดังนั้น พระเยโฮวาหพระเจา
ของอิสราเอลจึงขับไลคนอาโม-
ไรตออกเสียตอหน าอิสราเอล
ประชาชนของพระองค ฝายทาน
จะมาถือเอาเปนกรรมสิทธิ์ เชน
นั้นหรือ
24 ทานไมถือกรรมสิทธิ์ สิ่ งซึ่ ง
พระเคโมชพระของทานมอบให
ทานยึดครองดอกหรือ พระเย-
โฮวาหพระเจาของเราขับไลผู ใด
ไปใหพนหนาเรา เราก็ยึดครอง

ผูวินิจฉัย 11

(15) พบญ 2:9, 19 (16) กดว 13:26; 20:1, 14-21 (17) กดว 20:1, 14-21
(18) กดว 21:4; พบญ 2:9 (19) กดว 21:21-22 (20) กดว 21:23; พบญ 2:32
(21) กดว 21:24-25; ยชว 24:8 (22) พบญ 2:36-37 (24) กดว 21:29; พบญ 9:4-5
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ที่ของผูนั้น
25 ฝายทานจะดีกวาบาลาคบุตร
ชายสิปโปรกษัตริย เมืองโมอับ
หรือ ทานเคยแขงขันกับอิสรา-
เอลหรือ ทานเคยตอสูกับเขาทั้ง
หลายหรือ
26 เมื่ ออิ สราเอลอาศัยอยู ใน
กรุงเฮชโบนและชนบทของกรุง
นั้น และในเมืองอาโรเออรและ
ชนบทของเมืองนั้น และอยู ใน
บรรดาหัวเมืองที่ ตั้ งอยู ตามฝ ง
แมน้ําอารโนนถึงสามรอยป ทํา-
ไมท านไม เรียกคื นเสียภายใน
เวลานั้นเลา
27 ฉะนี้ ขาพเจาจึงมิไดกระทํา
ความผิดตอทาน แตทานได
กระทําความผิดตอข าพเจ าใน
การที่ทําสงครามกับขาพเจา ขอ
พระเยโฮวาห จอมผู พิพากษา
เปนผู ทรงพิพากษาระหวางคน
อิสราเอลและคนอัมโมนในวัน
นี้"
28 แตกษัตริยของคนอัมโมนมิ
ได เชื่ อฟงในคําของเยฟธาหซึ่ ง
ทานสงไปให
29 พระวิญญาณของพระเยโฮ-
วาหก็มาสถิตกับเยฟธาห ทาน
จึงยกผานกิเลอาดและมนัสเสห
และผ านมิ สปาห แห งกิ เลอาด
และจากมิ สปาห แห งกิ เลอาด
ทานยกผานตอไปถึงที่ คนอัม-
โมน

คําปฏิญาณอันไรปญญา
ของเยฟธาห

30 และเยฟธาหปฏิญาณตอพระ
เยโฮวาหวา "ถาพระองคทรง
มอบคนอั มโมนไว ในมื อของ
ขาพระองคแลว
31 ผูใดที่ออกมาจากประตูเรือน
ของข าพระองค เ พ่ื อต อนรั บ
ขาพระองคเมื่อขาพระองคกลับ
มาจากคนอัมโมนนั้นดวยความ
สงบแลว ผูนั้ นจะตองเปนของ
ของพระเยโฮวาห และขาพระ
องค จะถวายผู นั้ นเป นเครื่ อง
เผาบูชา"
32 แลวเยฟธาห จึงยกขามไปสู
รบกับคนอัมโมน และพระเย-
โฮวาหทรงมอบเขาไวในมือของ
ทาน
33 และทานไดประหารเขาจาก
อาโรเออร จนถึ งที่ ใกลๆเมื อง
มินนิทรวมย่ีสิบหัวเมือง และ
ไกลไปจนถึงที่ราบแหงสวนองุน
ผูคนลมตายมาก คนอัมโมนจึง
พายแพตอหนาคนอิสราเอล
34 แลวเยฟธาหก็กลับมาบานที่
มิสปาห ดูเถิด บุตรสาวของทาน
ถือรํามะนาเตนโลดออกมาตอน
รับทาน เธอเปนบุตรคนเดียว
นอกจากบุตรสาวคนนี้ทานไมมี
บุตรชายและบุตรสาวเลย
35 และตอมา เมื่อทานเห็นเธอ
แลว ทานก็ฉีกเสื้อผาของทาน

ผูวินิจฉัย 11

(25) กดว 22:2; ยชว 24:9 (26) กดว 21:25 (27) ปฐก 16:5; 18:25 (29) วนฉ 3:10
(30) ปฐก 28:20; กดว 30:2; 1 ซมอ 1:11 (31) ลนต 27:2-3, 28; 1 ซมอ 1:11
(33) อสค 27:17 (34) อพย 15:20; วนฉ 10:17 (35) ปฐก 37:29, 34; กดว 30:2
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กลาววา "อนิจจา ลูกสาวเอย
เจาใหพอแยแลว เพราะเจาเปน
เหตุ ให พ อเดื อดร อนมากย่ิ ง
เพราะพอไดอาปากปฏิญาณตอ
พระเยโฮวาหไว จะคืนคําก็ไม
ได"
36 เธอจึงพูดกับพอวา "คุณพอ
ขา เมื่อคุณพอออกปากสัญญา
กับพระเยโฮวาหไวอยางไร ขอ
คุณพอกระทํากับลูกตามคําที่
ออกจากปากของคุ ณพ อเถิ ด
เพราะพระเยโฮวาห ไดทรงแก
แคนคนอัมโมนศัตรูเพ่ือคุณพอ
แลว"
37 และเธอพูดกับบิดาของเธอ
วา "ขอใหลูกอยางนี้ เถิด ขอ
ปลอยลูกไวสักสองเดือน ลูกจะ
ได จากบ านและลงไปบนภู เขา
รองไหคร่ําครวญถึงความเปน
พรหมจารีของลูก ลูกกับ
เพ่ือนๆของลูก"
38 ทานจึงตอบวา "ไปเถิด"
และท านก็ ปล อยเธอไปสอง
เดือน เธอก็ออกไป เธอและ
พวกเพ่ื อนของเธอแลวรองไห
คร่ําครวญถึงความเปนพรหม-
จารีของเธอบนภูเขา
39 อยู มาเมื่ อครบสองเดื อน
แลว เธอก็กลับมาหาบิดาของ
เธอ และทานก็กระทํากับเธอ
ตามคําปฏิญาณที่ ไดปฏิญาณไว
เธอยังไมเคยสมสูกับชายใดเลย

และก็เปนธรรมเนียมในอิสรา-
เอล
40 คือที่ บุตรสาวชาวอิสราเอล
ไปรองไหไวทุกขใหบุตรสาวของ
เยฟธาหคนกิเลอาดปละสี่วัน
เยฟธาหชนะคนเอฟราอิม

12ฝ ายคนเอฟราอิ มมา
พร อมกั นข ามไปทาง

เหนือ พูดกับเยฟธาหวา "เหตุ
ใดทานยกขามไปรบคนอัมโมน
แตไมเรียกเราไปดวย เราจะจุด
ไฟเผาเรือนทับทานเสีย"
2 เยฟธาหจึงตอบเขาวา "ขาพ-
เจากับประชาชนติดการศึกใหญ
กับคนอัมโมน เมื่อขาพเจาเรียก
ทานใหชวย ทานไมไดชวยเรา
ใหพนมือเขา
3 เมื่อขาพเจาเห็นวาทานไมชวย
ขาพเจาแลว ขาพเจาก็เสี่ยงชีวิต
ของข าพเจ าข ามไปรบกั บคน
อัมโมน และพระเยโฮวาหทรง
มอบเขาไวในมือของขาพเจา วัน
นี้ทานจะข้ึนมาทําศึกกับขาพเจา
ดวยเหตุอันใด"
4 เยฟธาหจึงรวบรวมบรรดาชาว
กิ เลอาดสู รบกั บคนเอฟราอิ ม
คนกิ เลอาดก็ประหารคนเอฟ-
ราอิม เพราะเขากลาววา "เจา
ชาวกิเลอาด เจาเปนคนหลบหนี
ของชาวเอฟราอิมทามกลางคน
เอฟราอิมและมนัสเสห"
5ชาวกิ เลอาดก็ เข ายึดท าข าม

ผูวินิจฉัย 11, 12

(36) กดว 30:2; 2 ซมอ 18:19, 31 (39) วนฉ 11:31
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แมน้ําจอรแดนไวไมใหคนเอฟ-
ราอิมขาม เมื่ อคนเอฟราอิมที่
หลบหนีคนใดมาบอกวา "ขอให
ขามไปทีเถิด" คนกิเลอาดจะ
ถามเขาวา "เจาเปนคนเอฟรา-
อิมหรือ" เมื่อเขาตอบวา "เปลา"
6 เขาจะบอกวา "จงวาคําวาชิบ-
โบเลท" คนนั้นจะวา "สิบโบ-
เลท" เพราะคนเอฟราอิมออก
เสียงคํานี้ไมชัด เขาจึงจับคนนั้น
และฆาเสียที่ทาขามแมน้ําจอร-
แดน คราวนั้นมีคนเอฟราอิม
ตายสี่หมื่นสองพันคน
7 เยฟธาห วินิจฉัยอิสราเอลอยู
หกป แลวเยฟธาหชาวกิเลอาดก็
สิ้นชีวิตและถูกฝงไวในหัวเมือง
หนึ่งในกิเลอาด

ผูวินิจฉัยอิบซาน
เอโลนและอับโดน

8ถัดเยฟธาหมาคืออิบซานแหง
เบธเลเฮมไดวินิจฉัยอิสราเอล
9ทานมีบุตรชายสามสิบคนและ
บุตรสาวสามสิบคน ทานใหแตง
งานกับคนนอกตระกูลของทาน
และทานนําบุตรีสามสิบคนของ
คนนอกตระกู ลมาให แก บุ ตร
ชายของทาน ทานวินิจฉัยอิส-
ราเอลอยูเจ็ดป
10 แลวอิบซานก็สิ้ นชีวิตถูกฝง
ไวที่เบธเลเฮม
11 ถัดทานมา เอโลนคนเศบูลุน
วินิจฉัยอิสราเอล และทานวินิจ-

ฉัยอิสราเอลสิบป
12 แลวเอโลนคนเศบูลุนก็สิ้ น
ชีวิต และถูกฝงไวที่อัยยาโลนใน
เขตแดนของคนเศบูลุน
13 ถัดทานมา อับโดนบุตรชาย
ฮิลเลลชาวปราโธนวินิจฉัยอิส-
ราเอล
14 ทานมีบุตรชายสี่สิบคน และ
หลานชายสามสิบคน ข่ีลาเจ็ด
สิบตัว ทานวินิจฉัยอิสราเอลอยู
แปดป
15 แลวอับโดนบุตรชายฮิลเลล
ชาวปราโธนก็สิ้นชีวิตถูกฝงไวที่
ปราโธนในเขตแดนของเอฟรา-
อิมในแดนเทือกเขาของคนอา-
มาเลข

ความบาปของ
คนอิสราเอล

บิดามารดาของแซมสัน

13คนอิสราเอลก็กระทําชั่ ว
ในสายพระเนตรของ

พระเยโฮวาหอีก พระเยโฮวาห
จึงทรงมอบเขาไวในมือของคน
ฟลิสเตียสี่สิบป
2มีชายคนหนึ่ งเปนชาวโศราห
คนครอบครัวดาน ชื่อมาโนอาห
ภรรยาของท านเปนหมันไม มี
บุตรเลย
3ทูตสวรรค ของพระเยโฮวาห
มาปรากฏแกนางนั้น กลาวแก
นางวา "ดูเถิด บัดนี้ เจาเปน
หมันไมมีบุตร แตเจาจะตั้ ง

ผูวินิจฉัย 12, 13

(6) สดด 69:2, 15; อสย 27:12 (14) วนฉ 5:10; 10:4
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ครรภคลอดบุตรเปนชาย
4ฉะนั้น บัดนี้จงระวัง อยาดื่ม
เหลาองุน หรือเมรัย และอยา
รับประทานของมลทิน
5 เพราะดูเถิด เจาจะตั้ งครรภ
และคลอดบุตรเปนชาย อยาให
มีดโกนถูกศีรษะของเขา  เพราะ
เด็กคนนี้ จะเปนพวกนาศีรแด
พระเจาตั้งแตอยูในครรภ เขาจะ
เปนคนเริ่ มชวยคนอิสราเอลให
พนจากเงื้ อมมือของคนฟลิส-
เตีย"
6ฝายหญิงนั้นจึงไปบอกสามีวา
"มีบุรุษผูหนึ่ งของพระเจามาหา
ดิฉัน ใบหนาของทานเหมือน
ใบหน าทูตสวรรค ของพระเจ า
นากลัวนัก ดิฉันไมไดถามทาน
วาทานมาจากไหน และทานก็ไม
บอกชื่อของทานแกดิฉัน
7แตทานบอกดิฉันวา `ดูเถิด
เจาจะตั้ งครรภและคลอดบุตร
ชาย ฉะนั้นอยาดื่มเหลาองุ น
หรือเมรัย อยารับประทานของ
มลทิน เพราะเด็กนั้นจะเปน
พวกนาศีรแดพระเจาตั้ งแตอยู
ในครรภจนวันตาย'"
8แล วมาโนอาห ก็ วิ งวอนพระ
เยโฮวาหทูลวา "โอ ขาแตพระ
เยโฮวาห ขอบุรุษของพระเจาผู
ซึ่งพระองคทรงใชมานั้นปรากฏ
แก ข าพระองค ทั้ งสองอี กครั้ ง
หนึ่ง สั่งสอนขาพระองควา ขา

พระองคควรกระทําอยางไรแก
เด็กที่จะเกิดมานั้น"
9และพระเจาทรงฟงเสียงของ
มาโนอาห และทูตสวรรคของ
พระเจ ามาหาหญิงนั้ นอีกเมื่ อ
นางนั่งอยูในทุงนา แตมาโนอาห
สามีของนางไมไดอยูดวย
10 นางก็ รี บว่ิ งไปบอกสามี ว า
"ดูเถิด บุรุษผูที่ปรากฏแกดิฉัน
วันนั้นไดมาปรากฏแกดิฉันอีก"
11 มาโนอาหก็ลุกข้ึนตามภรร-
ยาไป เมื่อมาถึงบุรุษผูนั้นเขาจึง
วา  "ทานเปนบุรุษผูที่พูดกับผู
หญิงคนนี้หรือ" ผูนั้ นตอบวา
"เราเปนผูนั้นแหละ"
12 มาโนอาหจึงกลาววา "บัดนี้
ขอใหถอยคําของทานเปนความ
จริง ขาพเจาทั้งสองควรสั่งสอน
เด็กคนนั้นอยางไร และขาพเจา
ทั้ งสองควรกระทําตอเขาอยาง
ไร"
13 และทูตสวรรคของพระเย-
โฮวาห บอกแกมาโนอาหวา
"บรรดาสิ่ งที่ เราไดบอกแกหญิง
แลวนั้นใหนางระวังใหดี
14 อย าให รับประทานสิ่ งใดที่
ไดมาจากเถาองุน อยาใหนาง
ดื่มเหลาองุนหรือเมรัย อยารับ
ประทานของมลทิน สิ่งใดที่ เรา
บัญชานางไวใหนางปฏิบัติตาม
ทุกประการ"
15 มาโนอาหกลาวแกทูตสวรรค

ผูวินิจฉัย 13

(4) กดว 6:2-3, 20; วนฉ 13:4; ลก 1:15 (5) กดว 6:2, 5; 1 ซมอ 1:11; 7:13
(6) พบญ 33:1; วนฉ 13:17-18; มธ 28:3; ลก 9:29
(14) กดว 6:4; วนฉ 13:4 (15) ปฐก 18:5; วนฉ 6:18
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ของพระเยโฮวาหวา "ขอ
ทานรออยูกอน ขาพเจาทั้งสอง
จะไปเตรียมลูกแพะตัวหนึ่ งให
ทาน"
16 ทูตสวรรคของพระเยโฮวาห
บอกมาโนอาหวา "ถึงเจาจะให
เรารอ เราจะไมรับประทานอา-
หารของเจา แตถาเจาจะจัด
เครื่ องเผาบูชา เจาจงถวายแด
พระเยโฮวาห" เพราะวามาโน-
อาห ไมทราบว าทานผู นั้ นเปน
ทูตสวรรคองคหนึ่งของพระเย-
โฮวาห
17 มาโนอาหถามทูตสวรรคของ
พระเยโฮวาหวา "ทานชื่ ออะไร
เพ่ือเมื่อเปนจริงตามถอยคําของ
ทาน เราจะไดใหเกียรติแกทาน"
18 ทูตสวรรคของพระเยโฮวาห
บอกมาโนอาหวา "ถามชื่ อเรา
ทําไม ชื่อของเราเปนที่ซอนเรน
อยู"
19 มาโนอาหก็ เอาลูกแพะกับ
ธัญญบูชามาถวายบูชาบนศิลา
แดพระเยโฮวาห และทูตสวรรค
นั้นกระทําการมหัศจรรย มาโน-
อาหและภรรยาก็มองดู
20 และอยู มาเมื่ อเปลวไฟจาก
แทนบูชาพลุงข้ึนไปสวรรค ทูต
สวรรคของพระเยโฮวาหก็ข้ึนไป
ตามเปลวไฟแหงแทนบูชา ขณะ
เมื่อมาโนอาหและภรรยาคอยดู
อยู และเขาทั้ งสองก็ซบหนาลง

ถึงดิน
21 ทูตสวรรคของพระเยโฮวาห
ไมปรากฏแกมาโนอาหหรือแก
ภรรยาของเขาอีกเลย แลวมา-
โนอาห จึงทราบวาผูนั้ นเปนทูต
สวรรคองคหนึ่ งของพระเยโฮ-
วาห
22 และมาโนอาหพูดกับภรรยา
ของตนวา "เราจะตายเปนแน
เพราะเราไดเห็นพระเจา"
23 แตภรรยาบอกเขาวา "ถา
พระเยโฮวาหทรงหมายจะฆาเรา
เสีย พระองคคงจะไมรับเครื่อง
เผาบูชาและธัญญบูชาจากมื อ
ของเรา หรือทรงสําแดงสิ่ งทั้ ง
ปวงเหลานี้แกเรา หรือประกาศ
เร่ืองเชนนี้แกเรา"
24 ผู หญิงนั้ นก็คลอดบุตรชาย
คนหนึ่งเรียกชื่อวาแซมสัน เด็ก
นั้นก็เติบโตข้ึน และพระเยโฮ-
วาหทรงอํานวยพระพรแกเขา
25 และพระวิ ญญาณของพระ
เยโฮวาหก็ทรงเริ่ มเร าใจเขาที่
คายดานระหวางโศราหกับเอช-
ทาโอล

แซมสันหลงรัก
หญิงสาวคนฟลิสเตีย

14แซมสันไดลงไปยังเมือง
ทิมนาห และไดเห็นผู

หญิงคนฟลิสเตียคนหนึ่งที่เมือง
ทิมนาห
2แล วท านจึ งข้ึ นมาบอกบิดา

ผูวินิจฉัย 13, 14

(18) ปฐก 32:29 (19) วนฉ 6:19-21 (20) ลนต 9:24; 1 พศด 21:16; อสค 1:28
(21) วนฉ 6:22 (22) ปฐก 32:30; อพย 33:20 (24) 1 ซมอ 3:19; ลก 1:80
(25) ยชว 15:33 (1) ปฐก 34:2; 38:13; ยชว 15:10, 57 (2) ปฐก 21:21
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มารดาของตนวา "ฉันเห็นผู
หญิงคนฟลิสเตียคนหนึ่งที่เมือง
ทิมนาห ฉะนั้นไปขอเขาใหเปน
ภรรยาฉันที"
3แต บิดาและมารดาของท าน
กลาวแกทานวา "ไมมีผูหญิงสัก
คนหนึ่ งในท ามกลางบุตรสาว
แหงญาติพ่ีนองของเจา หรือใน
ท ามกลางชนชาติ ของเราหรื อ
เจาจึงไปรับภรรยาจากคนฟลิส-
เตียที่ไมเขาสุหนัต" แตแซมสัน
กลาวแกบิดาวา "ไปขอหญิงนั้น
ใหฉันที เพราะเธอเปนที่พอใจ
ฉันมาก"
4 บิดามารดาของทานไมทราบ
วาเร่ืองนี้ เปนมาจากพระเยโฮ-
วาห เพราะพระองคทรงหาชอง
โอกาสที่ จะต อสู คนฟ ลิ สเตี ย
ครั้ งนั้ นคนฟ ลิ สเตี ยมี อํานาจ
เหนืออิสราเอล
แซมสันฆาสิงโตดวยมือเปลา

5ฝ ายแซมสั นก็ ลงไปที่ เมื อง
ทิมนาหกับบิดามารดาของตน
แซมสันมาถึงสวนองุ นของทิม-
นาห ดูเถิด มีสิงโตหนุมตัวหนึ่ง
คํารามเขาใสทาน
6พระวิญญาณของพระเยโฮ-
วาหก็ทรงสถิตกับแซมสันอยาง
มาก ทานจึงฉีกสิงโตออกอยาง
คนฉีกลูกแพะ ทั้งที่ไมมีอะไรใน
มือ แตทานมิไดบอกใหบิดา
หรื อมารดาของท านทราบว า

ทานไดทําอะไรไป
7แซมสันก็ลงไปพูดจากับหญิง
คนนั้น เธอเปนที่พอใจแกแซม-
สันมาก

แซมสันทายปริศนา
คนฟลิสเตีย

8ตอมาภายหลังแซมสันก็กลับ
ไปเพ่ือรับเธอมา ทานก็แวะไปดู
ซากสิงโต และดูเถิด มีผ้ึ งฝูง
หนึ่งทํารังอยูในซากสิงโตนั้น มี
น้ําผ้ึงดวย
9แซมสันก็ ย่ื นมือกวาดเอารวง
ผ้ึ งมาเดินรับประทานไปพลาง
จนมาถึงบิดามารดา ทานจึงแบง
ให บิดามารดารับประทานดวย
แตทานมิไดบอกวาน้ําผ้ึงนั้นมา
จากซากสิงโต
10 ฝายบิดาของทานก็ลงไปหา
หญิงคนนั้น และแซมสันจัดการ
เลี้ ยงที่ นั่ น ดังที่ คนหนุมๆเขา
กระทํากัน
11 และตอมาเมื่อประชาชนเห็น
ทานแลว จึงนําเพ่ือนสามสิบคน
ใหมาอยูดวย
12 แซมสันกลาวแกเขาวา "ให
ขาพเจาทายปริศนาท านสักขอ
หนึ่งเถิด ถาทายไดกอนจบการ
เลี้ยงเจ็ดวันนี้ เราจะใหเสื้อปาน
สามสิบชุด และเสื้ อสามสิบชุด
ดวย
13 แตถาทานทั้งหลายทายไมได
ทานตองใหเสื้อปานสามสิบชุด

ผูวินิจฉัย 14

(3) ปฐก 24:3-4; 34:14 (4) พบญ 28:48; ยชว 11:20; วนฉ 13:1; 1 ซมอ 2:25
(6) วนฉ 3:10 (9) ลนต 11:27
(12) ปฐก 29:27; 45:22; 1 พกษ 10:1; 2 พกษ 5:22 (13) อสค 17:2
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กับเสื้ อสามสิบชุดแกขาพเจา"
เขาก็ตอบทานวา "ทายมาเถิด
เราจะฟง"
14 ฝายแซมสันจึงกล าวแก เขา
วา "มีของกินไดออกมาจากตัวผู
กินเขา มีของหวานออกมาจาก
ตัวที่แข็งแรง" ในสามวันเขาก็ยัง
แกปริศนานี้ไมได
15 ตอมา พอถึงวันที่ เจ็ดเขาจึง
ไปออนวอนภรรยาของแซมสัน
วา "จงลวงสามีของเจาใหแก
ปริศนานี้ ใหเราฟง มิฉะนั้นเรา
จะเอาไฟเผาเจ ากับบ านครอบ
ครัวบิดาของเจาเสีย เจาเชิญเรา
มาหวังจะทําใหเรายากจนหรือ"
16 ภรรยาของแซมสันไปรองไห
กับแซมสันวา "เธอเกลียดฉัน
เธอไมรักฉัน เธอทายปริศนาแก
ชาวเมืองของฉัน และเธอก็ไม
แกปริศนาใหฉันฟง" แซมสันจึง
บอกวา "ดูเถิด พอแมของฉัน
ฉันยังไมบอกเลย จะบอกเธอ
อยางไรได"
17 เธอรองไหกับแซมสันตลอด
เจ็ดวันซึ่ งเปนวันเลี้ ยงกันนั้ น
และตอมาในวันที่ เจ็ดแซมสันก็
ตองแกปริศนาใหเธอฟง เพราะ
เธอกวนทานมากนัก และนางก็
บอกแกปริศนาใหชาวบานของ
นาง
18พอวันที่เจ็ดกอนดวงอาทิตย
ตกชาวเมืองจึงบอกแซมสันว า

"มีอะไรหวานกวาน้ําผ้ึง มีอะไร
แข็งแรงกวาสิงโต" แซมสันจึง
บอกเขาวา "ถาเจาไมเอาแมวัว
ของเราชวยไถ เจาคงจะแก
ปริศนาของเราไมได"
แซมสันแกแคนใหคนฟลิสเตีย
19 และพระวิ ญญาณของพระ
เยโฮวาหก็ทรงสถิตกับแซมสัน
อยางมาก ทานจึงลงไปที่อัชเค-
โลนฆาชาวเมืองนั้นเสียสามสิบ
คน ริบเอาขาวของและมอบเสื้อ
ใหผูที่แกปริศนา แลวใหกลับไป
บ านของบิ ดาด วยความโกรธ
อยางมาก
20 สวนภรรยาของแซมสันนั้นก็
ยกใหแกเพ่ือนซึ่งเปนเพ่ือนเจา
บาวนั้นเสีย

15ครั้ นลวงมาหลายวันถึง
ฤดูเกี่ยวขาวสาลี แซม-

สันก็เอาลูกแพะตัวหนึ่งไปเย่ียม
ภรรยาพูดวา "ฉันจะเขาไปหา
ภรรยาของฉันที่ในหอง" แตพอ
ตาไมยอมใหทานเขาไป
2พอตาจึงวา "ขาเขาใจจริงๆวา
เจาเกลียดชังนางเหลือเกิน ขา
จึงยกนางใหแกเพ่ือนของเจาไป
นองสาวของนางก็สวยกวานางมิ
ใชหรือ ขอจงรับนองแทนพี่
เถิด"

แซมสันเผาฟอนขาว
ของคนฟลิสเตีย

3แซมสันจึงพูดเรื่องพวกเขาวา

ผูวินิจฉัย 14, 15

(15) วนฉ 15:6; 16:5 (16) วนฉ 16:15
(19) วนฉ 3:10; 13:25 (20) วนฉ 15:2; ยน 3:29
(1) ปฐก 38:17 (2) วนฉ 14:20
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"คราวนี้ เราจะมีโทษนอยกวาคน
ฟลิสเตีย ถึงแมวาเราจะทําราย
พวกเขาเสีย"
4แซมสันจึงออกไปจับสุนัขจ้ิง-
จอกสามรอยตัว ผูกหางติดกัน
เปนคูๆ แลวเอาคบเพลิงผูกติด
ไวระหวางหางทุกๆคู
5พอจุดคบเพลิ งแล วก็ ปล อย
เขาไปในนาของคนฟลิสเตียที่
ขาวยังตั้งรวงอยู ไฟก็ไหมฟอน
ขาวและขาวที่ ยังตั้ งรวงอยู นั้ น
ทั้ งสวนองุ นและตนมะกอกเทศ
ดวย
6คนฟลิสเตียจึงถามวา "ใครทํา
อยางนี้ " เขาตอบวา "แซมสัน
บุตรเขยชาวทิมนาห เพราะวา
พอตาเอาภรรยาของแซมสันยก
ใหเพ่ือนเสีย" ชาวฟลิสเตียก็ข้ึน
มาเผานางกับบิดาของนางเสีย
ดวยไฟ
7แซมสันจึงบอกพวกเหลานั้ น
วา "เมื่อเจาทั้งหลายทําอยางนี้
เราจะตองแกแคนเจากอน แลว
เราจึงจะเลิก"
8แลวแซมสันก็ฟนคนเหลานั้ น
เสียแหลกทีเดียวจนเขาตายเสีย
เปนอันมาก แลวแซมสันก็เขา
ไปอาศัยอยูที่ชองศิลาเอตาม
9ฝ ายคนฟ ลิ สเตี ยก็ ข้ึ นไปตั้ ง
คายอยูในเขตยูดาห และกระ-
จายกันเขาโจมตีเมืองเลฮี
10 พวกคนยู ดาห จึ งถามว า

"ทานทั้งหลายข้ึนมารบกับเราทํา
ไม" พวกเหลานั้นตอบวา "เรา
ข้ึนมามัดแซมสัน เพ่ือจะได
กระทําแกเขาอยางที่เขาไดกระ-
ทําแกเรา"
11 คนยูดาหสามพันคนลงไปที่
ชองศิลาเอตาม และกลาวแก
แซมสันวา "ทานไมทราบหรือวา
คนฟลิสเตียเปนผู ครอบครอง
เรา ทานไดกระทําอะไรแกเรา
เชนนี้ " แซมสันจึงตอบเขาวา
"เขาไดกระทําแกขาพเจาอยางไร
ขาพเจาก็ตองกระทําแกเขาอยาง
นั้น"
12 คนเหลานั้ นจึงพูดกับแซม-
สันวา "เราจะลงมามัดทานเพ่ือ
มอบทานไวในมือของคนฟลิส-
เตีย" แซมสันจึงบอกเขาวา "ขอ
ปฏิญาณใหซีวาพวกทานเองจะ
ไมทํารายขาพเจา"
13 เขาทั้ งหลายจึงตอบทานวา
"เราจะไมทํารายทาน เราจะมัด
ทานมอบไวในมือของเขาเทานั้น
เราจะไมฆาทานเสีย" เขาจึงเอา
เชือกพวนใหมสองเสนมัดแซม-
สันไว และพาข้ึนมาจากศิลานั้น

แซมสันฆาคนฟลิสเตีย
หน่ึงพันคน

14 เมื่ อท านมาถึ งเลฮีแล วคน
ฟลิสเตียก็รองอึกทึกมาพบทาน
และพระวิญญาณของพระเยโฮ-
วาหก็ทรงสถิตกับแซมสันอยาง

ผูวินิจฉัย 15

(6) วนฉ 14:15 (8) 2 พศด 11:6 (9) วนฉ 15:19
(11) ลนต 26:25; พบญ 28:43; วนฉ 31:1; 14:4; สดด 106:40-42
(13) วนฉ 16:11-12 (14) วนฉ 3:10; 14:6
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มาก เชือกพวนที่ ผูกแขนของ
ทานก็เปนประดุจปานที่ ไหมไฟ
เครื่องจองจํานั้นก็หลุดออกจาก
มือ
15 ทานมาพบกระดูกขากรรไกร
ลาสดๆอันหนึ่ งจึงย่ื นมือหยิบ
มาและฆาคนเหลานั้ นเสียหนึ่ ง
พันคน
16 แซมสันกลาววา "ดวยขา
กรรไกรลา เปนกองซอนกอง
ดวยขากรรไกรลา เราไดฆาคน
หนึ่งพันเสีย"
17 อยูมาเมื่อทานกลาวเชนนั้น
แลวก็ โยนกระดูกขากรรไกรลา
ทิ้งไป ทานจึงเรียกชื่อตําบลนั้น
วา รามาทเลฮี
18 แซมสันกระหายน้ํามาก จึง
ร องทุ กข ถึ งพระเยโฮวาห ว า
"การชวยใหพนอันย่ิงใหญพระ
องคประทานใหสําเร็จดวยมือผู
รับใชของพระองค บัดนี้ขาพระ
องคจะตายเพราะอดน้ําอยู แลว
และตกอยูในมือของผู ไมเขาสุ-
หนัตมิใชหรือพระเจาขา"
19 พระเจ าจึ งทรงเป ดช องที่
กระดูกขากรรไกรลาใหน้ําไหล
ออกมาจากที่นั้น ทานก็ไดดื่ ม
และจิตวิญญาณก็สดชื่ นฟ นข้ึน
อีก เพราะฉะนั้นที่แหงนั้นทาน
จึงเรียกชื่อวา เอนหักโคร อยูที่
เลฮีจนถึงทุกวันนี้
20 และทานวินิจฉัยอิสราเอลใน

สมัยของคนฟลิสเตียย่ีสิบป

16แซมสันไปที่ เมืองกาซา
พบหญิงแพศยาคนหนึ่ง

ก็เขาไปนอนดวย
2 มี คนไปบอกชาวก าซ า ว า
"แซมสันมาที่นี่แลว" เขาก็ลอม
ที่ นั้ นไว และคอยซุ มที่ ประตู
เมืองตลอดคืน เขาซุมเงียบอยู
คืนยังรุงกลาววา "ใหเรารออยู
จนรุงเชาแลวเราจะฆาเขาเสีย"
3แตแซมสันนอนอยูจนถึงเที่ยง
คืน พอถึงเที่ยงคืนทานก็ลุกข้ึน
ยกประตู เมื องรวมทั้ งเสาสอง
ต นพร อมทั้ งดาลประตู ใส บ า
แบกไปถึงยอดภู เขาซึ่ งอยู ตรง
หนาเมืองเฮโบรน

เดลิลาหลอลวง
และจับแซมสัน

4อยูมาภายหลัง แซมสันไปรัก
ผูหญิงคนหนึ่งที่หุบเขาเมืองโส-
เรก ชื่อเดลิลาห
5 เจ านายฟ ลิ สเตี ยก็ ข้ึ นไปหา
นางพูดกับนางวา "จงลวงเขา
เพ่ือดูวากําลังมหาศาลของเขา
อยูที่ ไหน ทําอยางไรเราจึงจะมี
กําลังเหนือเขา เพ่ือเราจะไดมัด
เขาใหหมดฤทธิ์ เราทุกคนจะให
เงินเจาคนละพันหนึ่งรอยแผน"
6 เดลิลาห จึ งพูดกับแซมสันวา
"ขอบอกดิ ฉั นหน อยเถอะว า
กําลังมหาศาลของเธออยูที่ ไหน
จะมัดเธอไวอยางไร เธอจึงจะ

ผูวินิจฉัย 15, 16

(15) ลนต 26:8; ยชว 23:10; วนฉ 3:31 (18) สดด 3:7
(19) ปฐก 45:27; อสย 40:29 (20) วนฉ 13:1; 16:31; ฮบ 11:32 (1) ยชว 15:47
(2) 1 ซมอ 23:26; สดด 118:10-12; กจ 9:24 (5) ยชว 13:3; วนฉ 14:15
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หมดฤทธิ์"
7แซมสันจึงบอกนางวา "ถาเขา
มั ดฉันด วยสายธนู สดที่ ยั งไม
แหงเจ็ดเสน ฉันจะออนเพลีย
เหมือนกับชายอื่นๆ"
8แลวเจานายฟลิสเตียก็เอาสาย
ธนูสดที่ ยังไมแหงเจ็ดเสนมาให
นาง นางก็เอามามัดทานไว
9นางจัดคนใหซุ มอยูที่หองชั้ น
ในกับนาง นางก็บอกทานวา
"แซมสันจา คนฟลิสเตียมาจับ
เธอแลว" แซมสันก็ดึงสายธนูที่
มัดนั้นขาดเหมือนเชือกปานขาด
เมื่ อไดกลิ่ นไฟ เร่ืองกําลังของ
ทานจึงยังไมแจง
10 เดลิ ลาห พูดกั บแซมสันว า
"ดูเถิด เธอหลอกฉัน และเธอ
มุสาตอฉัน บัดนี้ ขอบอกฉัน
หนอยเถอะวา จะมัดเธออยางไร
จึงจะอยู"
11 ทานก็ตอบนางวา "ถาเอา
เชือกใหมที่ ยังไม เคยใชมามัด
ฉัน ฉันก็จะออนกําลังเหมือน
ชายอื่น"
12 เดลิลาหจึงเอาเชือกใหมมัด
ทานไวแลวบอกทานวา "แซม-
สันจา คนฟลิสเตียมาจับทาน
แลว" และคนซุมคอยอยูในหอง
ชั้ นใน แตทานก็ดึงเชือกออก
จากแขนเหมือนดึงเสนดาย
13 เดลิ ลาห พูดกั บแซมสันว า
"เธอหลอกฉันเรื่ อยมาจนถึ ง

เดี๋ยวนี้ เธอมุสาตอฉัน บอกฉัน
เถอะวา จะมัดเธออยางไรจึงจะ
อยู" ทานจึงบอกนางวา "ถาเธอ
เอาผมทั้ งเจ็ดแหยมของฉันทอ
เขากับดายเสนยืน กระทกดวย
ฟมใหแนน"
14 เดลิ ลาห จึ งเอาผมทั้ งเจ็ ด
แหยมทอเขากับดายเสนยืนกระ
ทกดวยฟมใหแนน แลวนาง
บอกทานวา "แซมสันจา คนฟ-
ลิสเตียมาจับทานแลว" ทานก็
ตื่ นข้ึนดึงฟม หูกและดายเสน
ยืนไปหมด
15 นางจึ งพู ดกั บแซมสั นว า
"เธอพูดไดอยางไรวา `ฉันรัก
เธอ' เมื่อจิตใจของเธอไมไดอยู
กับฉันเลย เธอหลอกฉันสาม
ครั้ งแลว และเธอมิไดบอกฉัน
จริงๆวากําลังมหาศาลของเธอ
อยูที่ไหน"
16 อยูมา เมื่ อนางพูดคาดคั้น
ทานวันแลววันเลา และชักชวน
ทานอยูทุกวัน จิตใจของแซมสัน
ก็เบ่ือแทบจะตาย
17 จึ งบอกความจริ งในใจของ
ทานแกนางจนสิ้นวา "มีดโกนยัง
ไมเคยถูกศีรษะของฉัน เพราะ
ฉันเปนพวกนาศีรแดพระเจาตั้ง
แตอยู ในครรภของมารดา ถา
โกนผมฉันเสีย กําลังก็จะหมด
ไปจากฉัน ฉันก็จะออนเพลีย
เหมือนชายอื่น"

ผูวินิจฉัย 16

(11) วนฉ 15:13
(15) วนฉ 14:16
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18 เมื่อเดลิลาหเห็นวาทานบอก
ความจริงในใจแกนางจนสิ้นแลว
นางจึงใชคนไปเรียกเจานายฟ-
ลิสเตียวา "ขอจงข้ึนมาอีกครั้ ง
เดียว เพราะเขาบอกความจริง
ในใจแกฉันจนสิ้นแลว" แลวเจา
นายฟลิสเตียก็ ข้ึ นมาหานางถือ
เงินมาดวย
19 นางก็ใหแซมสันนอนอยูบน
ตักของนาง แลวนางก็เรียกชาย
คนหนึ่ งใหมาโกนผมเจ็ดแหยม
ออกจากศีรษะของทาน นางก็ตั้ง
ตนรบกวนแซมสัน กําลังของ
แซมสันก็หมดไป
20 นางจึงบอกวา "แซมสันจา
คนฟ ลิ สเตี ยมาจั บท านแล ว"
ท านก็ ตื่ นข้ึ นจากหลับบอกว า
"ฉันจะออกไปอยางครั้ งกอนๆ
และสลัดตัวใหหลุดไป" ทานหา
ทราบไมวาพระเยโฮวาหไดทรง
ละทานไปเสียแลว
21 คนฟ ลิ สเตี ยก็ มาจั บท าน
ทะลวงตาของทานเสีย นําทาน
ลงมาที่กาซา เอาตรวนทองสัม-
ฤทธิ์ลามไว และใหทานโมแปง
อยูที่ในเรือนจํา
22 ตั้ งแตโกนผมแลว ผมที่
ศีรษะของทานก็คอยๆงอกข้ึ น
มา

แซมสันมีการชัยชนะ
ตอนส้ินชีวิต

23 ฝายเจานายฟลิสเตียประชุม

กันเพ่ือถวายเครื่ องสัตวบูชาย่ิง
ใหญแกพระดาโกนพระของเขา
ทั้งหลายและชื่นชมยินดี เพราะ
เขากลาววา "พระของเราไดมอบ
แซมสันศัตรูของเราไวในมือเรา
แลว"
24 เมื่อประชาชนเห็นแซมสันก็
สรรเสริญพระของตนวา "พระ
ของเราไดมอบศัตรู ผูทําลาย
แผนดินของเราไวในมือของเรา
และเขาฆ าพวกเราเสียเปนอัน
มาก"
25 ต อมาเมื่ อจิตใจของเขาร า
เริงเต็มที่แลว เขาจึงพูดวา "จง
เรียกแซมสันมาเลนตลกใหเรา
ดู" เขาจึงไปเรียกแซมสันออก
มาจากเรือนจํา แซมสันก็มาเลน
ตลกตอหนาเขา เขาพาทานมา
ยืนอยูระหวางเสา
26 แซมสันจึงบอกเด็กที่ จูงมือ
ตนมาวา "ขอพาฉันใหไปคลํา
เสาที่ รองรับตึกนี้ อยู ฉันจะได
พิงเสานั้น"
27 มี ผู ชายและผู หญิงอยู เต็ม
ตึกนั้น เจานายฟลิสเตียก็อยูที่
นั่ นทั้ งหมด นอกจากนั้นยังมี
ชายหญิงประมาณสามพันคนบน
หลังคาตึก ดูแซมสันเลนตลก
28 ฝายแซมสันก็รองทูลตอพระ
เยโฮวาหวา "โอ ขาแตองคพระ
ผู เปนเจาพระเจา ขอทรงระลึก
ถึงขาพระองค ขอประทานกําลัง

ผูวินิจฉัย 16

(19) สภษ 7:26-27 (20) กดว 14:9, 42-43; ยชว 7:12; 1 ซมอ 16:14; 18:12
(21) 2 พกษ 25:7 (23) 1 ซมอ 5:2 (24) ดนล 5:4-5
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แก ข าพระองค ครั้ งนี้ อี กครั้ ง
เดียว โอ ขาแตพระเจา เพ่ือใน
เวลานี้ ขาพระองคจะไดแกแคน
คนฟลิสเตียเพ่ื อตาทั้ งสองขาง
ของขาพระองค"
29 แซมสันก็กอดเสากลางสอง
ตนที่รองรับตึกนั้นไวและพักพิง
ที่เสานั้น มือขวายันเสาตนหนึ่ง
มือซายยันเสาอีกตนหนึ่ง
30 แซมสันกลาววา "ขอใหขา
ตายกับคนฟลิสเตียเถิด" แลวก็
โนมตัวลงดวยกําลังทั้ งสิ้ นของ
ตน ตึกนั้นก็พังทับเจานายและ
ประชาชนทุกคนที่อยูในนั้น ดัง
นั้ นคนที่ ท านฆ าตายเมื่ อท าน
ตายนี้ก็มากกวาคนที่ทานฆาตาย
เมื่อทานยังมีชีวิตอยู
31 แลวพ่ีนองและบรรดาครอบ
ครัวบิดาของทานก็ลงมารับศพ
ของทานและข้ึนไปฝงไวระหวาง
โศราหกับเอชทาโอล ในที่ฝงศพ
ของมาโนอาหบิดาของทาน ทาน
ไดวินิจฉัยอิสราเอลอยูย่ีสิบป
 รูปเคารพในเรือนของมีคาห

17มี ชายคนหนึ่ งเป นชาว
แดนเทือกเขาเอฟราอิม

ชื่อมีคาห
2 เขาพู ดกั บมารดาของเขาว า
"เงินหนึ่งพันหนึ่งรอยแผน ซึ่งมี
คนลักไปจากแมและแมก็ไดสาป
แชง และพูดเขาหูฉันนั้น ดูเถิด
เงินนั้นอยูที่ ฉัน ฉันเอาไปเอง"

มารดาของเขาจึงพูดวา "ขอพระ
เยโฮวาหทรงอํานวยพระพรให
ลูกของแมเถิด"
3 เขาจึงนําเงินพันหนึ่งรอยแผน
นั้นมาคืนใหแกมารดา และ
มารดาของเขาพูดวา "เงินรายนี้
แมไดถวายแลวแดพระเยโฮวาห
จากมือแมเพ่ือลูกใหทําเปนรูป
แกะสลักและรูปหลอ บัดนี้ แม
จึงคืนใหแกเจา"
4 เมื่ อมีคาหคืนเงินใหแกมาร-
ดาแลว มารดาก็นําเงินสองรอย
แผนมอบใหกับชางเงิน ทําเปน
รูปแกะสลักและรูปหลอ รูปนั้น
อยูในบานของมีคาห
5มีคาห คนนี้ มี เรื อนพระหลั ง
หนึ่ ง เขาทํารูปเอโฟด และรูป
พระ และแตงตั้งใหบุตรชายคน
หนึ่งของเขาเปนปุโรหิต
6ในสมัยนั้ นยังไมมีกษัตริยใน
อิสราเอล ทุกคนทําตามอะไรก็
ตามที่ ถูกตองในสายตาของตน
เอง
7มี ชายหนุ มคนหนึ่ งชาวบ าน
เบธเลเฮมในยูดาห ครอบครัว
ยูดาห เปนพวกเลวี อาศัยอยูที่
นั่น
8 ชายนั้ น เดิ นออกจากบ าน
เบธเลเฮมในยูดาห เที่ ยวหาที่
เพ่ือพักอาศัย เมื่อเขาเดินทาง
ไปนั้ นก็ มาถึ งแดนเทื อกเขา
เอฟราอิมถึงบานของมีคาห
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(3) อพย 20:4, 23; 34:17; ลนต 19:4 (4) อสย 46:6 (5) ปฐก 31:19; วนฉ 8:27
(6) พบญ 12:8; วนฉ 18:1 (7) พบญ 18:6; ยชว 19:15
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9มีคาหจึงพูดกับเขาวา "ทาน
มาจากไหน" เขาตอบวา "ขาพ-
เจาเปนพวกเลวีชาวบานเบธเล-
เฮมในยูดาห ขาพเจาเดินทาง
เที่ยวหาที่พักอาศัย"
10 มีคาหจึงกลาวแกเขาวา "จง
อยูกับขาพเจาเถิด เปนอยาง
บิดาและปุโรหิตของข าพเจ าก็
แลวกัน ขาพเจาจะจายเงินใหป
ละสิบเชเขล ใหเครื่ องแตงตัว
สํารับหนึ่ง และอาหารรับประ-
ทานดวย" เลวีคนนั้นจึงเขาไป
11 เลวีคนนั้นก็พอใจที่จะอยูกับ
ชายคนนั้น และชายหนุมคนนั้น
ก็เปนเหมือนลูกของเขา
12 มีคาห ก็แต งตั้ งเลวีคนนั้ น
และชายหนุมคนนั้นก็เปนปุโร-
หิตของเขา และอยู ในบานของ
มีคาห
13 มีคาหกลาววา "บัดนี้ขาพ-
เจาทราบแลววา พระเยโฮวาหจะ
ทรงให ข าพเจ าอยู เย็นเป นสุข
เพราะว า ข าพเ จ ามี เ ล วี คน
หนึ่งเปนปุโรหิต"
คนตระกูลดานเอาปุโรหิต
ของมีคาหไปโดยใชกําลัง

18ในสมัยนั้ นไมมีกษัตริย
ในอิสราเอล และใน

สมัยนั้นคนตระกูลดานยังเที่ ยว
หาที่ดินอันจะเปนมรดกของตน
เพ่ือจะไดพักอาศัย เพราะจน
บัดนั้นแลวมรดกในหมูคนตระ-

กูลอิสราเอลยังไมตกแกเขา
2ดังนั้ นคนดานจึงสงคนหาคน
จากจํานวนทั้ งหมด เปนชาย
ฉกรรจในครอบครัวของตน มา
จากโศราห และจากเอชทาโอล
ไปสอดแนมดูแผนดินและตรวจ
ดูแผนดินนั้น และเขาทั้ งหลาย
พูดแกเขาวา "จงไปตรวจดู
แผนดินนั้น" เขาก็มาถึงแดน
เทือกเขาเอฟราอิม ยังบานของ
มีคาหและอาศัยอยูที่นั่น
3 เมื่อเขาอยู ใกลบานของมีคาห
เขาก็จําเสียงเลวีหนุมคนนั้นได
จึงแวะเขาไปถามวา "ใครพา
ทานมาที่นี่ ทานทําอะไรในที่นี้
ทานทํางานอะไรที่นี่"
4 เขาตอบคนเหลานั้ นวา "มี-
คาหทําแกขาพเจาอยางนี้อยางนี้
เขาจางขาพเจา ขาพเจาจึงเปน
ปุโรหิตของเขา"
5คนเหล านั้ นก็ พู ดกั บเขาว า
"ได โปรดทู ลถามพระเจ าให
หนอยเถิด เพ่ือเราจะทราบวา
ทางที่ เราจะออกเดินไปนี้จะสํา-
เร็จหรือไม"
6 ปุ โรหิ ตนั้ นจึ งตอบเขาทั้ ง
หลายวา "จงไปเปนสุขเถิด หน
ทางที่ ท านไปจะอยู ต อพระ
พักตรพระเยโฮวาห"
7ชายทั้ งหาคนก็จากไปถึงเมือง
ลาอิช เห็นประชาชนที่ อยูที่
เมืองนั้น เห็นชาวเมืองอยูอยาง

ผูวินิจฉัย 17, 18

(10) ปฐก 45:8; วนฉ 18:19 (12) ยชว 15:60; วนฉ 13:25 (13) พบญ 10:8-9
(1) ยชว 19:40-48; วนฉ 17:6; 19:1 (2) กดว 13:17; ยชว 2:1 (4) วนฉ 17:10, 12
(5) วนฉ 17:5; 18:14; 1 พกษ 22:5 (6) 1 พกษ 22:6 (7) ยชว 19:47; วนฉ 18:7, 27
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ไรกังวลตามลักษณะคนไซดอน
อยางสงบ ไมหวาดระแวงอะไร
และในแผนดินนั้น ไมมี
ผู พิพากษาที่จะใหเขาอับอายใน
เร่ืองใดๆ เขาอยูหางไกลจากคน
ไซดอน ไมมีเร่ืองเกี่ยวของกับ
คนอื่นเลย
8 เมื่ อคนทั้ งหากลับมาถึงญาติ
พ่ี นองที่ โศราหและเอชทาโอล
ญาติพ่ีนองจึงถามเขาวา "เจาจะ
วาอะไร"
9 เขาตอบวา "จงลุกข้ึน ใหเรา
ไปรบกับเขาเถิด เพราะเราได
เห็นแผนดินนั้นแลว และดูเถิด
เปนแผนดินดีจริงๆ ทานทั้ ง
หลายจะไมทําอะไรเลยหรือ อยา
ชักชาที่จะไปกันและเขายึดครอง
แผนดินนั้น
10 เมื่ อทานทั้ งหลายไปแลวจะ
พบประชาชนที่ ไมหวาดระแวง
อะไร เออแผนดินก็กวางขวาง
พระเจ าทรงมอบไว ในมื อของ
ทานทั้ งหลายแลว เปนสถานที่
ซึ่งไมขาดสิ่งใดที่มีในโลก"
11 คนครอบครั วดานหกร อย
คนสรรพดวยเครื่องอาวุธทําสง-
ครามยกทัพออกจากโศราหและ
เอชทาโอล
12 เขาทั้ งหลายยกข้ึนไปตั้ งคาย
อยู ที่ คี ริ ยาทเยอาริมในยูดาห
เพราะเหตุนี้ เขาจึงเรียกที่นั่นวา
มาหะเนหดาน จนถึงทุกวันนี้ ดู

เถิด เมืองนี้ อยูดานหลังคีริ-
ยาทเยอาริม
13 เขาก็ ผ านจากที่ นั่ นไปยั ง
แดนเทือกเขาเอฟราอิ มมาถึ ง
บานของมีคาห
14 แลวชายทั้ งหาคนที่ ไปสอด
แนมดู เมื องลาอิ ชก็บอกแก พ่ี
นองของตนวา "ทานทราบไหม
วาในบานเหลานี้มีรูปเอโฟด รูป
พระ รูปแกะสลัก และรูปหลอ
ฉะนั้นบัดนี้ขอใครครวญวาทาน
ทั้งหลายจะทําประการใด"
15 เขาทั้ งหลายก็ แวะเข าบ าน
ของเลวีหนุมคนนั้น คือที่บาน
ของมีคาหถามดูทุกขสุขของเขา
16 ฝ ายคนดานทั้ งหกร อยคน
ถืออาวุธทําสงคราม ยืนอยูที่ทาง
เขาประตูร้ัว
17 ชายทั้ งหาคนที่ ออกไปสอด
แนมดูบานเมืองก็เดินเขาไปนํา
เอารูปแกะสลัก รูปเอโฟด รูป
พระ และรูปหลอไป ฝายปุโร-
หิตก็ ยืนอยู ที่ ทางเข าประตู ร้ั ว
กับทหารถืออาวุธทําสงครามหก
รอยคนนั้น
18 เมื่อคนเหลานี้ เขาไปในบาน
ของมีคาห นําเอารูปแกะสลัก
รูปเอโฟด รูปพระ และรูปหลอ
นั้น ปุโรหิตถามเขาวา "นั่น
ทานทําอะไร"
19 คนเหล านั้ นจึ งตอบเขาว า
"เงียบๆ ไวเอามือปดปากเสีย

ผูวินิจฉัย 18

(8) วนฉ 18:2 (9) กดว 13:30; ยชว 2:23 (10) พบญ 8:9; ยชว 2:23
(12) ยชว 15:60; วนฉ 13:25 (13) วนฉ 18:2 (14) วนฉ 17:5; 1 ซมอ 14:28
(16) วนฉ 18:11 (17) วนฉ 17:4-5 (19) วนฉ 17:10; โยบ 21:5; 29:9; มคา 7:16
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มากับเราเถิด มาเปนบิดาและ
ปุโรหิตของเรา จะเปนปุโรหิตใน
บานของชายคนเดียวดี หรือวา
จะเปนปุโรหิตของตระกูลหนึ่ ง
และครอบครัวหนึ่ งในอิสราเอล
ดี"
20 ใจของปุโรหิตก็ยินดี เขาจึง
เอารูปเอโฟด รูปพระ และรูป
แกะสลัก เดินไปในหมูประชา
ชน
21 แลวเขาก็กลับออกเดินไปให
เด็ก ทั้งฝูงสัตวและขาวของเดิน
ไปขางหนา
22 เมื่ อไปห างจากบ านมี คาห
แลว คนที่ อยู ในบานใกลเคียง
กับบานของมีคาหก็รวมติดตาม
ไปทันคนดานเขา
23 จึงตะโกนเรียกคนดาน เขาก็
หันกลับมาพูดกับมีคาหวา "เปน
อะไรเลา เจาจึงยกคนมามาก
มายอยางนี้"
24 เขาตอบวา "ทานทั้งหลายนํา
พระของขาพเจาซึ่งขาพเจาสราง
ข้ึ นและนําปุ โรหิ ตออกมาเสี ย
ข าพเจ าจะมีอะไรเหลืออยู เล า
ทานทั้ งหลายยังจะมาถามขาพ-
เจาอีกวา `เปนอะไรเลา'"
25 คนดานจึงตอบเขาวา "อยา
ให เราได ยินเสี ยงของเจ าเลย
เกลือกวาคนข้ี โมโหจะเลนงาน
เจาเขา เจาและครอบครัวของ
เจาก็จะเสียชีวิตเปลาๆ"

26 ฝ ายคนดานก็ เดิ นต อ ไป
เมื่อมีคาหเห็นวาเขาเหลานั้นมี
กําลังมากกวา จึงหันกลับเดิน
ทางไปบานของตน
27 คนดานนําเอาสิ่ งที่ มี คาห
สรางข้ึน และนําปุโรหิตซึ่ งเปน
ของเขามาดวย ก็เดินทางมาถึง
ลาอิช มาถึงประชาชนที่อยูอยาง
สงบและไมหวาดระแวงอะไร จึง
ประหารคนเหลานั้นดวยคมดาบ
และเอาไฟเผาเมืองเสีย
28 ไมมีผู ใดมาชวยเหลือเพราะ
เขาอยูไกลจากเมืองไซดอน และ
ไมไดทําการเกี่ยวของกับคนอื่น
อยู ในหุบเขาซึ่ งอยู ใกลกับเมือง
เบธเรโหบ คนเหลานั้ นก็สราง
เมืองข้ึน และอาศัยอยูที่นั่น
29 เขาตั้ งชื่ อเมืองนั้นวา ดาน
ตามชื่ อดานบรรพบุ รุษของเขา
ผู ซึ่ งเกิดกับอิสราเอล แตตอน
แรกเมืองนั้นชื่อวา ลาอิช
คนตระกูลดานไหวรูปเคารพ

30 คนดานก็ตั้ งรูปแกะสลักไว
สวนโยนาธานบุตรชายเกอรโชน
บุตรชายของมนัสเสห ทั้ งทาน
และบรรดาบุ ตรชายของเขาก็
เปนปุโรหิตใหแกคนตระกูลดาน
จนถึงสมัยที่ แผนดินตกไปเปน
เชลย
31 เขาไดตั้ งรูปแกะสลักซึ่ งมี-
คาหไดทําไวนั้ นข้ึ นนานตลอด
เวลาที่พระนิเวศของพระเจาอยู

ผูวินิจฉัย 18

(23) 2 พกษ 6:28 (24) ปฐก 31:30 (27) ยชว 19:47; วนฉ 18:7 (28) กดว 13:21
(29) ปฐก 14:14; ยชว 19:47; วนฉ 20:1 (30) วนฉ 13:1; 1 ซมอ 4:2-3, 10-11
(31) พบญ 12:1-32; ยชว 18:1, 8; วนฉ 19:18; 21:12
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ที่ชีโลห

ภรรยานอยของ
คนเลวีคนหน่ึงถูกฆา

19อยูมาในสมัยนั้ น เมื่ อ
ไมมี กษัตริ ย ในอิ สรา-

เอล มีคนเลวีคนหนึ่งอาศัยอยูที่
แดนเทือกเขาเอฟราอิม แถบที่
ไกลออกไปโนน เขาไดหญิงคน
หนึ่ งจากเบธเลเฮมในยูดาหมา
เปนภรรยานอย
2ภรรยาน อยนั้ นเล นชู จึ งทิ้ ง
สามีเสียกลับไปอยูบานบิดาของ
นางที่ เบธเลเฮมในยูดาห อยูที่
นั่นสักสี่เดือน
3สามีของนางก็ ลุกข้ึ นไปตาม
นาง เพ่ือไปพูดกับนางดวยจิต
เมตตาและจะพานางกลับ เขา
พาคนใชคนหนึ่ งและลาคู หนึ่ ง
ไปดวย นางพาเขาเขาในบาน
บิดาของนาง เมื่อบิดาของผู
หญิงเห็นเขาก็มีความยินดีตอน
รับเขา
4พอตาของเขาคื อบิดาของผู
หญิงหนวงเหนี่ยวเขา และเขา
พักอยูดวยสามวัน เขาก็กินและ
ดื่ม และพักนอนอยูที่นั่น
5อยู มาถึ งวันที่ สี่ เขาทั้ งหลาย
ก็ตื่ นข้ึนแตเชามืด และคนนั้น
ลุกข้ึนจะออกเดิน แตพอของผู
หญิงพูดกับบุตรเขยของเขาว า
"จงรั บประทานอาหารอี กสั ก
หน อยหนึ่ งให ชื่ นใจแล วภาย

หลังจึงคอยออกเดิน"
6 ชายสองคนนั้ นก็ นั่ งลงรั บ
ประทานและดื่มดวยกัน และ
บิดาของผูหญิงก็บอกชายนั้นวา
"จงคางอีกสักคืนเถิด กระทําจิต
ใจใหเบิกบาน"
7 เมื่ อชายคนนั้ นลุกข้ึ นจะออก
เดิน พอตาก็ชักชวนไว จนเขา
ตองพักอยูที่นั่นอีก
8ในวันที่ หาเขาก็ตื่ นแต เชาตรู
เพ่ือจะออกเดินทางไป บิดาของ
หญิงนั้นพูดวา "ขอใหชื่ นใจ
เถิด" เขาทั้ งสองก็อยู จนเวลา
บายรับประทานอยูดวยกันอีก
9 เมื่ อชายคนนั้ นและภรรยา
นอยกับคนใชลุกข้ึนจะออกเดิน
พอตาของเขาคือบิดาของผูหญิง
ก็บอกเขาวา "ดูเถิด นี่ก็บายใกล
คํ่าแลว ขอคางอยูอีกคืนหนึ่ ง
เถิด ดูเถิด จะสิ้นวันอยูแลว พัก
นอนที่ นี่ เถิดเพ่ื อใจของเจาจะ
เบิกบาน พรุงนี้เชาขอเจาตื่นแต
เชาเพ่ือออกเดินทาง เจาจะได
ไปบาน"
10 แตชายคนนั้นไมยอมคางอีก
คืนหนึ่ ง เขาจึงลุกข้ึนออกเดิน
ทางไปจนถึ งตรงข ามกับเมือง
เยบุส คือเยรูซาเล็ม เขามีลาสอง
ตัวที่มีอาน และภรรยานอยก็ไป
ดวย
11 เมื่ อเขามาใกลเมืองเยบุสก็
บายมากแลว คนใชจึงเรียนนาย

ผูวินิจฉัย 18, 19

(1) วนฉ 17:6-7; 18:1; 21:25; นรธ 1:1
(3) ปฐก 34:3; 50:21 (5) ปฐก 18:5; วนฉ 19:8; สดด 104:15
(10) ยชว 18:28; 1 พศด 11:4-5 (11) ยชว 15:8
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ของเขาวา "มาเถิด ใหเราแวะ
เขาไปพักในเมืองของคนเยบุส
เถิด คางคืนอยูในเมืองนี้แหละ"
12 นายของเขาตอบวา "เราจะ
ไมแวะเขาไปในเมืองของคนตาง
ดาว ผูที่ไมใชคนอิสราเอล เรา
จะผานไปถึงเมืองกิเบอาห"
13 เขาจึงบอกคนใชวา "มาเถิด
ให เราเขาไปใกลที่ เหลานี้ แหง
หนึ่ง และคางอยูที่กิเบอาหหรือ
ที่รามาห"
14 เขาจึงเดินทางผานไป เมื่ อ
เขามาใกลกิ เบอาหซึ่ งเปนของ
คนเบนยามินดวงอาทิตยก็ตก
แลว
15 เขาจึงแวะเขาไปจะคางคืนที่
เมืองกิเบอาห เขาก็แวะเขาไป
นั่งอยูที่ถนนในเมืองนั้น เพราะ
ไมมีใครเชิญใหเขาเขาไปคางใน
บาน
16 ดูเถิด มีชายแกคนหนึ่ งเขา
มาเมื่ อเลิกจากงานนาเปนเวลา
เย็นแลว เขาเปนชาวแดนเทือก
เขาเอฟราอิ มมาอาศั ยอยู ใน
เมืองกิเบอาห แตชาวเมืองนั้น
เปนคนเบนยามิน
17 เมื่อเขาเงยหนาข้ึนเห็นผูเดิน
ทางคนนั้นนั่ งอยูที่ถนนในเมือง
ชายแกคนนั้นก็ถามวา "ทานจะ
ไปไหนและมาจากไหน"
18 ชายคนนั้ นจึ งตอบเขาว า
"เราเดินทางจากเบธเลเฮมในยู-

ดาห จะไปที่แดนเทือกเขาเอฟ-
ราอิมแถบที่ ไกลออกไปโนนซึ่ ง
ขาพเจามาจากที่นั่น ขาพเจาไป
เบธเลเฮมในยูดาหมา และขาพ-
เจาจะกลับไปพระนิเวศพระเย-
โฮวาห ไมมีใครเชิญขาพเจาเขา
ไปพักในบาน
19 ฟางและอาหารที่ จะเลี้ ยงลา
พวกเราก็มีพรอมแลว ทั้งอาหาร
และน้ําองุนที่ เลี้ยงตน ทั้งเลี้ยง
หญิงคนนี้ และชายหนุ มที่ อยู
กับพวกผู รับใชของทานก็มีอยู
แลว ไมขาดสิ่งใดเลย"
20 ชายแกคนนั้นจึงพูดวา "ขอ
ทานเปนสุขสบายเถิด ถาทาน
ขาดสิ่งใด ขาพเจาขอเปนธุระทั้ง
สิ้น ขอแตอยานอนที่ถนนนี้เลย"
21 เขาจึงพาชายคนนั้นเขาไปใน
บาน เอาอาหารใหลา ตางก็ลาง
เทาของตน และรับประทานอา-
หารและดื่ม
22 เมื่อเขากําลังทําใหจิตใจเบิก
บาน ดูเถิด ชาวเมืองนั้นที่เปน
คนอันธพาลมาลอมเรือนไว ทุบ
ประตู รองบอกชายแกผูเปนเจา
ของบานวา "สงชายที่ เขามาอยู
ในบานของแกมาใหเราสังวาส"
23 ชายผู เปนเจาของบานก็ออก
ไปพูดกับเขาวา "อยาเลย พ่ีนอง
ของขาพเจา ขออยากระทําการ
รายเชนนี้ เลย เมื่ อชายคนนี้มา
อาศัยบานของขาพเจาแลว ขอ

ผูวินิจฉัย 19

(12) ยชว 18:28 (13) ยชว 18:25 (15) มธ 25:43 (16) สดด 104:23
(18) ยชว 18:1; วนฉ 18:31; 20:18; 1 ซมอ 1:3, 7 (20) ปฐก 19:2; 43:23
(21) ปฐก 18:4; 24:32 (22) ปฐก 19:4-5; พบญ 13:13 (23) ปฐก 19:6-7; 34:7
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อยากระทําสิ่งที่โงเขลานี้เลย
24 ดูเถิด นี่ มีลูกสาวพรหมจารี
คนหนึ่ งและเมี ยน อยของเขา
ข าพเจ าจะพาออกมาให ท าน
เดี๋ ยวนี้ จงกระทําหยามเกียรติ
หรื อทําอะไรแก พวกเขาตาม
ชอบใจเถิด แตขออยาทําลามก
กับชายคนนี้เลย"
25 แตคนเหล านั้ นไม ยอมฟ ง
เสียง ชายคนนั้นจึงฉวยภรรยา
นอยของตนผลักนางออกไปให
เขา เขาก็สมสูทําทารุณตลอดคืน
จนรุ งเชา พอรุงสางๆ เขาทั้ ง
หลายก็ปลอยนางไป
26 พอแจงผู หญิงนั้ นก็กลับมา
ลมลงที่ประตูบานซึ่งนายของตน
พักอยู จนสวางดี
27 รุ งเชานายของนางก็ลุกข้ึ น
เมื่อเปดประตูบาน จะออกเดิน
ทาง ดูเถิด ผูหญิงซึ่งเปนภรรยา
นอยของเขาก็นอนอยู ที่ ประตู
บาน มือเหยียดออกไปถึงธรณี
ประตู
28 เขาจึงบอกนางวา "ลุกข้ึนไป
กันเถิด" แตก็ไมมีคําตอบ เขา
จึงเอานางข้ึนหลังลา ชายนั้นก็
ลุกข้ึนเดินทางไปบานของตน
29 เมื่ อถึงบานแลว ก็เอามีด
ฟนศพภรรยานอย ออกเปน
ทอนๆพรอมกับกระดูก สิบสอง
ทอนดวยกัน  สงไปทั่วเขตแดน
อิสราเอล

30 ทุกคนที่ เห็นก็พูดวา "เร่ือง
อยางนี้ ไมมีใครเคยเห็นตั้ งแต
สมัยคนอิสราเอล ยกออกจาก
แผนดินอียิปตจนถึงวันนี้ จง
ตรึกตรองปรึกษากันดู แลวก็วา
กันไปเถิด"

คนอิสราเอลทั้งหมดสูรบ
กับคนตระกูลเบนยามิน

20คนอิ สราเอลทั้ งหมด
ตั้ งแตดานถึงเบเออร-

เชบา ทั้งแผนดินกิเลอาดก็ออก
มา ชุมนุมชนนั้นไดประชุมกัน
เปนใจเดียวกันตอพระเยโฮวาห
ที่เมืองมิสปาห
2หั วหน าประชาชนทั้ งสิ้ นคื อ
ของตระกูลคนอิสราเอลทั้งหมด
เขามาปรากฏตัว ในที่ประชุม
แหงประชาชนของพระเจา มี
ทหารราบถือดาบสี่แสนคน
3(ครั้ งนั้ นคนเบนยามินได ยิน
วาคนอิสราเอลได ข้ึนไปยังมิส-
ปาห) ประชาชนอิสราเอลกลาว
วา "ขอบอกเรามาวา เร่ืองชั่ ว
รายนี้เกิดข้ึนมาอยางไรกัน"
4คนเลวีซึ่ งเปนสามีของหญิงผู
ที่ถูกฆานั้นกลาวตอบวา "ขาพ-
เจาและภรรยานอยของขาพเจา
มาถึงเมืองกิ เบอาหซึ่ งเปนของ
คนเบนยามิน เพ่ือจะคางคืนที่
นั่น
5 เวลากลางคื นผู ชายในเมื อง
กิ เบอาห ก็ ลุ กข้ึ นล อมบ านที่

ผูวินิจฉัย 19, 20

(24) ปฐก 19:8; 34:2; พบญ 21:14 (25) ปฐก 4:1 (28) วนฉ 20:5
(29) วนฉ 20:6; 1 ซมอ 11:7 (30) วนฉ 20:6; สภษ 13:10 (1) ยชว 19:2; 22:12
(2) วนฉ 8:10 (4) วนฉ 19:15 (5) วนฉ 19:22
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ขาพเจาพักอยู เขาหมายจะฆา
ขาพเจาเสีย เขาขมขืนภรรยา
นอยของขาพเจาจนตาย
6ข าพเจ าจึงนําศพภรรยานอย
ของข าพเจ ามาฟ นออกเป น
ทอนๆ สงไปทั่วประเทศที่ เปน
มรดกของอิสราเอล เพราะ
พวกเขาไดกระทําการลามกและ
ความโงเขลาในอิสราเอล
7ดูเถิด ทานผูเปนคนอิสราเอล
ทั้ งหลาย จงใหคําปรึกษาและ
ความเห็น ณ ที่นี่เถิด"
8ประชาชนทุกคนก็ลุกข้ึนกลาว
เปนใจเดียวกันวา "พวกเราจะ
ไมกลับไปเต็นทของเรา เราจะ
ไมกลับไปเรือนของเรา
9แตบัดนี้ เราจะกระทํากับกิเบ-
อาหดังนี้ เราจะจับสลากยกข้ึน
ไปสูรบกับเขา
10 เราจะเลือกคนอิสราเอลทุก
ตระกูลคัดเอารอยละสิบคน พัน
ละรอย หมื่นละพัน ใหไปหา
เสบี ยงอาหารมาให ประชาชน
เพ่ื อเขาทั้ งหลายจะตอบสนอง
บรรดาความโง เขลาซึ่ งพวก
กิเบอาหกระทําข้ึนในอิสราเอล
เมื่ อเขาทั้ งหลายมาถึงเมืองกิ-
เบอาหของคนเบนยามิน"
11 คนอิสราเอลทั้งปวงก็รวมยก
ไปสู เมืองนั้ นเปนพรรคพวกใจ
เดียวกัน
12 ตระกูลคนอิสราเอลก็สงคน

ไปทั่ วตระกูลคนเบนยามินบอก
วา "ทําไมการชั่วชานี้ จึงเกิดข้ึน
มาไดในหมูพวกทาน
13 เหตุฉะนั้ นบัดนี้ จงมอบชาย
คนอันธพาลในเมืองกิเบอาหมา
ใหเราประหารชีวิตเสียจะไดกํา-
จัดความชั่ วเสียจากคนอิสรา-
เอล" แตคนเบนยามินไมยอม
ฟงเสียงคนอิสราเอลพ่ีนองของ
ตน
14 คนเบนยามินก็ออกมาจาก
บรรดาหัวเมืองเขาไปสูกิเบอาห
พรอมกันเพ่ือยกออกไปกระทํา
สงครามกับคนอิสราเอล
15 คราวนั้ นคนเบนยามินรวม
จํานวนทหารถื อดาบออกจาก
บรรดาหัวเมืองไดสองหมื่ นหก
พันคน นอกจากชาวเมืองกิเบ-
อาห ซึ่งนับทหารที่คัดเลือกแลว
ไดเจ็ดรอยคน
16 ในจํานวนทั้ งหมดนี้ มีคนที่
คัดเลื อกแล วเจ็ดรอยคนถนัด
มื อซ ายทุ กคนเอาสลิ งเหว่ี ยง
กอนหินใหถูกเสนผมไดไมผิด
เลย
17 จํานวนคนอิ สราเอลที่ ถื อ
ดาบ ไมนับคนเบนยามิน ไดสี่
แสนคน เหลานี้เปนทหารทุกคน
18 คนอิ สราเอลก็ ลุกข้ึ นไปยัง
พระนิเวศของพระเจา และทูล
ถามพระเจาวา "ผูใดในพวกขา
พระองคที่ จะข้ึนไปสู รบกับคน

ผูวินิจฉัย 20

(6) ยชว 7:15 (7) วนฉ 19:30 (9) วนฉ 1:3 (12) พบญ 13:14; ยชว 22:13, 16
(13) พบญ 13:13; 17:12; วนฉ 19:22; 1 คร 5:13 (15) กดว 1:36-37; 2:23; 26:41
(16) วนฉ 3:15; 1 พศด 12:2 (18) กดว 27:21; วนฉ 1:1-2; 20:23, 26
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เบนยามินกอน" พระเยโฮวาห
ตรัสวา "ใหยูดาหข้ึนไปกอน"
19 รุ งเชาคนอิสราเอลก็ลุกข้ึ น
ตั้งคายตอสูเมืองกิเบอาห
20 คนอิสราเอลออกไปสู รบกับ
คนเบนยามิน และคนอิสราเอล
ได วางพลเรี ยงรายต อสู เขาที่
เมืองกิเบอาห
21 ในวันนั้ นคนเบนยามินออก
มาจากเมืองกิเบอาห ฆาฟนคน
อิสราเอล ลมตายสองหมื่นสอง
พันคน
22 แตประชาชนคื อผู ชายชาว
อิสราเอลยังหนุนใจกันและวาง
พลเรียงรายอีกครั้ งในที่ ซึ่ งเขา
วางพลในวันแรก
23 (และคนอิ สราเอลก็ ข้ึ นไป
รองไหคร่ําครวญตอพระพักตร
พระเยโฮวาหจนถึงเวลาเย็น เขา
ทั้งหลายทูลถามพระเยโฮวาหวา
"สมควรที่ ข าพระองค จะเข า
ประชิ ดรบกับคนเบนยามินพ่ี
นองของขาพระองคอีกหรือไม"
พระเยโฮวาหตรัสวา "ไปสู เขา
เถิด")
24 คนอิสราเอลจึงยกเขาประ-
ชิดคนเบนยามินในวันที่สอง
25 และในวันที่ สองนั้นเบนยา-
มินก็ยกออกไปจากกิเบอาห ฆา
ฟนคนอิสราเอลลมตายอีกหนึ่ ง
หมื่นแปดพันคน ทุกคนเปน
ทหารถือดาบ

26 แลวบรรดาคนอิสราเอลคือ
กองทัพทั้ งหมดได ข้ึ นไปที่ พระ
นิ เวศของพระเจ าและร องไห
คร่ําครวญ เขานั่งเฝาพระเยโฮ-
วาห ณ ที่นั่น และอดอาหารจน
เวลาเย็น ถวายเครื่ องเผาบูชา
และสันติบูชาตอพระพักตรพระ
เยโฮวาห
27 คนอิสราเอลจึงทูลถามพระ
เยโฮวาห (เพราะในสมัยนั้น หีบ
พันธสัญญาของพระเจาอยูที่นั่น
28 และฟเนหัสบุตรชายเอเล-
อาซาร ผูเปนบุตรชายอาโรน ก็
ปรนนิบัติอยูหนาหีบนั้นในสมัย
นั้น) เขาทูลถามวา "สมควรที่
ข าพระองคจะยังยกไปสู รบกับ
เบนยามินพ่ีนองของขาพระองค
อีกครั้ งหนึ่ ง หรือควรจะหยุด
เสีย" และพระเยโฮวาหตรัสวา
"จงยกข้ึนไปเถิด เพราะวาพรุงนี้
เราจะมอบเขาไวในมือของเจา"
29 ดังนั้น อิสราเอลจึงซุมคนไว
รอบเมืองกิเบอาห
30 และประชาชนอิสราเอลก็ข้ึน
ไปสูรบกับคนเบนยามินในวันที่
สาม และวางพลเรียงรายตอสู
เมืองกิเบอาหอยางคราวกอน
31 คนเบนยามินก็ยกออกมาสู
รบกับประชาชน ถูกลวงใหหาง
ออกไปจากตัวเมือง เขาก็เร่ิมฆา
ฟนประชาชนอยางคราวกอนคือ
ตามถนนซึ่ งสายหนึ่ งไปยังพระ

ผูวินิจฉัย 20

(21) ปฐก 49:27 (23) วนฉ 20:26-27 (25) วนฉ 20:21 (26) วนฉ 20:18; 21:2
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นิเวศของพระเจา อีกสายหนึ่ ง
ไปกิเบอาห และที่กลางทุ งแจง
อิสราเอลลมตายประมาณสาม
สิบคน
32 คนเบนยามิ นกล าวกั นว า
"เขาแพเราอยางคราวกอน" แต
คนอิสราเอลวา "ใหเราถอย นํา
เขาออกหางจากเมืองไปถึงถนน
หลวง"
33 คนอิ สราเอลทั้ งหมดก็ ลุ ก
ออกจากที่ ของตนเรียงรายเข า
ไปที่บาอัลทามาร สวนคนอิส-
ราเอลที่คอยซุมอยูก็ออกจากที่
ของตนคือออกจากทุ งหญาแหง
เมืองกิเบอาห
34 จากบรรดาคนอิ สราเอลมี
ทหารที่ คัดเลือกแลวหนึ่ งหมื่ น
คนรุกเขาเมืองกิเบอาห การสง-
ครามกําลังทรหด คนเบนยามิน
ไมทราบวาเหตุรายกําลังมาใกล
ตนแลว
35 พระเยโฮวาห ทรงให คน
เบนยามินพายแพคนอิสราเอล
ในวันนั้นคนอิสราเอลทําลายคน
เบนยามินเสียสองหมื่ นห าพัน
หนึ่งรอยคน ทุกคนเหลานี้ เปน
ทหารถือดาบ
36 ดังนั้น คนเบนยามินจึงเห็น
วาเขาแพแลว คนอิสราเอลทํา
เปนลาถอยตอเบนยามิน เพราะ
เขาวางใจคนที่ เขาใหซุมอยูรอบ
เมืองกิเบอาห

37 คนที่ซุมอยูก็รีบรุกเขาไปใน
เมืองกิเบอาห ทหารที่ซุมอยูนั้น
ก็ รุ กออกมาประหารเมื องทั้ ง
หมดนั้นเสียดวยคมดาบ
38 คนอิ สราเอลและคนที่ ซุ ม
ซอนอยูนัดใหอาณัติสัญญาณวา
ถาเห็นควันกลุมใหญพลุงข้ึนมา
จากในเมือง
39 ก็ ให คนอิ สราเอลหั นกลั บ
เขามารบ ฝายเบนยามินไดเร่ิม
ฆาคนอิสราเอลไดสักสามสิบคน
ก็พูดวา "เขาตองลมตายตอหนา
เราอยางคราวกอนแนแลว"
40 แตอาณัติสัญญาณเปนควัน
ไฟลุ กพลุ ง ข้ึ นมาจากในเมื อง
คนเบนยามินก็เหลียวหลังมาดู
ดูเถิด ทั้งเมืองก็มีควันพลุงข้ึน
ถึงทองฟา
41 คนอิสราเอลก็หันกลับ คน
เบนยามินก็ทอแท เพราะเขา
เห็นวาเหตุรายมาใกลเขาแลว
42 เขาจึงหันหลังใหคนอิสรา-
เอลหนีเขาไปทางถิ่นทุรกันดาร
แตสงครามติดตามเขาไปอยาง
หนัก คนที่ ออกมาจากเมืองก็
ทําลายเขาที่อยูทามกลาง
43 เขาทั้งหลายลอมคนเบนยา-
มิน และขับไลเขาไปและชนะเขา
อยางงาย จนไปถึงที่ ตรงขาม
เมืองกิเบอาห ทางดวงอาทิตย
ข้ึน
44 คนเบนยามิ นล มตายหนึ่ ง
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หมื่นแปดพันคน ทุกคนเปน
ทแกลวทหาร
45 เขาก็ หั นกลั บหนี เข าไปใน
ถิ่นทุรกันดารถึงศิลาริมโมน คน
อิ สราเอลฆ าเขาตายตามถนน
หลวงหาพันคน และติดตาม
อยางกระชั้นชิดไปถึงกิโดม และ
ฆาเขาตายสองพันคน
46 คนเบนยามินที่ลมตายในวัน
นั้น เปนทหารถือดาบสองหมื่น
หาพันคน ทุกคนเปนทแกลว
ทหาร
47 แต มี ทหารหกร อยคนหั น
กลับหนีเขาไปในถิ่ นทุรกันดาร
ถึงศิลาริมโมน และไปอาศัยอยู
ที่ศิลาริมโมนสี่เดือน
48 คนอิสราเอลก็หันกลับไปสู
คนเบนยามินอีก และไดประ-
หารเขาเสียดวยคมดาบ ทั้งชาว
เมืองและฝูงสัตวและบรรดาสิ่ ง
ที่ เขาเห็น ย่ิ งกวานั้ นบรรดา
เมื องที่ เขาพบเขาก็ เอาไฟเผา
เสียทั้งหมด

คนอิสราเอล
หาภรรยาสําหรับ

คนเบนยามินท่ีเหลือ

21ฝ ายคนอิ สร า เอล ได
ปฏิญาณไวที่ มิสปาหวา

"พวกเราไมมีใครสักคนเดียวที่
จะให บุตรสาวของตนแต งงาน
กับคนเบนยามิน"
2และประชาชนก็มาที่พระนิเวศ

ของพระเจา นั่ งอยูตอพระ
พักตรพระเจาจนเวลาเย็น เขา
ทั้งหลายก็รองไหคร่ําครวญหนัก
หนา
3 เขากลาววา "โอ พระเยโฮวาห
พระเจาแหงอิสราเอล ทําไมเหตุ
การณอยางนี้ จึงเกิดข้ึนในอิส-
ราเอล ซึ่ งวันนี้จะมีคนอิสรา-
เอลขาดไปตระกูลหนึ่ง"
4อยูมารุ งข้ึนประชาชนก็ลุกข้ึน
แตเชาตรู และสรางแทนบูชา
แทนหนึ่ ง ถวายเครื่องเผาบูชา
และเครื่องสันติบูชา
5และคนอิสราเอลกลาววา "คน
ใดในบรรดาตระกูลของอิสรา-
เอลที่มิได ข้ึนมาประชุมตอพระ
เยโฮวาห" เพราะเขาไดปฏิญาณ
ไวแข็งแรงถึงผูที่มิไดมาประชุม
ตอพระเยโฮวาหที่มิสปาหวา "ผู
นั้ นจะตองถูกโทษถึ งตายเป น
แน"
6และประชาชนอิสราเอลก็ เสีย
ใจกั บเบนยามิ นน องของตน
กลาววา "วันนี้ตระกูลหนึ่ งถูก
ตัดขาดจากอิสราเอลเสียแลว
7 เราจะทําอยางไรเรื่องหาภรร-
ยาใหคนที่ยังเหลืออยู ฝายเราก็
ไดปฏิญาณในพระนามพระเย-
โฮวาหแลววา เราจะไมยอมยก
บุตรสาวของเราให เปนภรรยา
ของเขา"
8 เขาทั้ งหลายถามข้ึนวา "มี
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ตระกูลใดในอิสราเอลที่มิไดข้ึน
มาเฝาพระเยโฮวาหที่ มิสปาห"
ดูเถิด ไมมีคนใดจากยาเบชกิ-
เลอาดมาประชุมที่ ค ายเลยสัก
คนเดียว
9 เพราะว าเมื่ อเขานั บจํานวน
ประชาชนอยูนั้น ดูเถิด ไมมีชาว
เมืองยาเบชกิเลอาดอยูที่นั่นเลย
10 ดังนั้ นชุมนุมชนจึงสงทหาร
ผู กลาหาญที่ สุดหนึ่ งหมื่ นสอง
พันคนแลวบัญชาเขาวา "จงไป
ฆ าชาวยาเบชกิ เลอาดเสียด วย
คมดาบ ทั้ งผูหญิงและพวก
เด็กๆ
11 เจาทั้งหลายจงกระทําอยางนี้
คื อผู ชายและผู หญิ งทุ กคนที่
ไดหลับนอนกับผูชายแลวจึงฆา
เสียใหหมด"
12 ในหมูชาวยาเบชกิเลอาดนั้น
เขาพบหญิงพรหมจารีสี่ รอยคน
ผู ที่ ยังไม เคยรวมหลับนอนกับ
ชายใดๆเลย เขาจึงพาหญิงเหลา
นั้ นมาที่ คายชีโลห ซึ่ งอยู ใน
แผนดินคานาอัน
13 ชุมนุมชนทั้งหมดก็สงขาวไป
ที่คนเบนยามินซึ่ งอยูที่ ศิลาริม-
โมน ประกาศขาวสงบสุข
14 คนเบนยามิ นก็ กลั บมาใน
คราวนั้น แลวเขาก็มอบผูหญิงที่
เขาไวชีวิตในหมู ผูหญิงแหงยา-
เบชกิเลอาด แตก็ไมพอแกกัน
15 ประชาชนก็สงสารเบนยามิน

เพราะวาพระเยโฮวาหทรงกระ-
ทําให เขาจะขาดไปตระกูลหนึ่ ง
จากตระกูลอิสราเอล
16พวกผูใหญของชุมนุมชนนั้น
จึงกลาววา "เมื่อพวกผูหญิงใน
เบนยามินถู กทําลายเสี ยหมด
เชนนี้แลว เราจะทําอยางไรเร่ือง
หาภรรยาใหคนที่ยังเหลืออยู"
17 เขาทั้งหลายกลาววา "ตองมี
มรดกใหแกคนเบนยามินที่รอด
ตาย เพ่ือวาคนตระกูลหนึ่งจะมิ
ไดลบลางเสียจากอิสราเอล
18 แตเราจะยกบุตรสาวของเรา
ใหเปนภรรยาเขาก็ไมได" เพราะ
คนอิ สราเอลไดปฏิญาณไว ว า
"ผู ใดใหหญิงแกเบนยามินเปน
ภรรยา ขอใหถูกสาปแชงเถิด"
19 ดังนั้นเขาจึงกลาววา "ดูเถิด
ทุกปมีเทศกาลถวายพระเยโฮ-
วาหที่ ชีโลห ในสถานที่ ซึ่ งอยู
เหนือเบธเอล ทางทิศตะวันออก
ของถนนข้ึนจากเบธเอลถึงเช-
เคม และอยูใตเลโบนาห"
20 เขาจึงบัญชาสั่งคนเบนยามิน
วา "จงไปซุมอยูในสวนองุน
21 คอยเฝาดูอยู และดูเถิด ถา
บุตรสาวชาวชี โลหออกมาเตน
รําในพิธีเตนรํา จงออกมาจาก
สวนองุ น ฉุดเอาบุตรสาวชาว
ชี โลห คนละคนไปเป นภรรยา
ของตน แลวใหกลับไปแผนดิน
เบนยามินเสีย
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22 ถาบิดาหรือพ่ีนองของหญิง
เหลานั้นมารองทุกขตอเรา เรา
จะบอกเขาวา `ขอโปรดยินยอม
เพราะเห็นแกเราเถิด ในเวลา
สงครามเราไมได ผู หญิงใหพอ
แกทุกคน ทั้ งทานทั้ งหลายเอง
ก็ไมไดใหแกเขา ถามิฉะนั้น
บัดนี้พวกทานก็จะมีโทษ'"
23 คนเบนยามินก็กระทําตาม
ต างก็ ได ภรรยาไปตามจํานวน
คือไดหญิงเตนรําที่ เขาไปฉุดมา

เขาก็กลับไปอยู ในที่ ดินมรดก
ของเขา สรางเมืองข้ึนใหมและ
อาศัยอยูในนั้น
24 ครั้งนั้นประชาชนอิสราเอลก็
กลับจากที่นั่ นไปยังตระกูลและ
ครอบครัวของตน ตางก็ยกกลับ
ไปสูดินแดนมรดกของตน
25 ในสมั ยนั้ นไม มีกษัตริ ย ใน
อิสราเอล ทุกคนทําตามอะไรก็
ตามที่ ถูกตองในสายตาของตน
เอง
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