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1 ผูวินิจฉัย ๑:๙

ผูวินิจฉัย
คํานํา

ผู วินิจฉัย หมายถึง “ผูนําที่นําความ
ยุติธรรมมาสูสังคมผานทางการเมือง
หรือการ สู รบ และบาง ครัง้ก็ทําหน าที่
ตัดสินคดีดวย” ในหนังสือเลม น้ีเราจะ
ใชคําวา “ผูนํา” แทนคําวา “ผูวินิจฉัย”
ตอจากสมัยของโย ชู วามาจนถึงสมัย

ที่อิสราเอลมีกษตัริย พระเจาใชพวกผู
วินิจฉัย (หรืออาจจะเรียกอีกอยางหน่ึง
วาพวกผูนํากู ชาติ) มาชวย กูเผาตางๆ
ของอิสราเอลใหพนจากศัตรู และมา
เป็นผูนําของพวกเขาดวย
ในบท ที่ ๑-๓:๖ จะเห็นวาบางเผาได

เขาไปยึดแผน ดินที่พระเจาสัญญาวาจะ
ยกใหกับพวก เขา แตก็มีอีกหลายเผา
ที่ไม ไดเขาไปยึดแผน ดินที่พระเจายก
ใหพวก เขาจากชนชาติอื่นๆ ชนชาติ
เหลา นัน้จึงยังคงอยูในแผน ดินแหงคํา
สัญญานัน้ ก็เลยทําใหพวกเผาตางๆของ
อิสราเอลไมเป็นปึกแผน ซํ้ารายยังหลง
ไปบูชาพวกพระของคนตางชาติเหลา
นัน้ดวย
ในบท ที่ ๓:๗-๑๖:๓๑ เป็นเรื่อง ราว

ของผูนํา ๑๒ คนที่พระเจาใชพวก เขา
ชวย กูชาวอิสราเอลจากพวกศัตรู เรา
จะเห็นวัฏจักรแหงการเนรคุณเกิดขึ้น
ซํ้าแลวซํ้าอีก คือ ๑) ประชาชนจะ
ทิง้พระ ยาหเวหและกฎบัญญัติของ
พระองคและหันไปบูชาพระอื่นๆ ๒)
พระ ยาหเวหจะปลอยใหพวกศัตรูชนะ
ชาวอิสราเอลและกดขี่ขมเหงพวกเขา
๓) ชาวอิสราเอลก็จะหวนกลับมาออน
วอนขอความชวยเหลือจากพระยาหเวห
๔) พระองคจะสงผูนํามากูพวกเขาให
พนจากศัตรู ๕) เมื่อผูนําคนนัน้ตาย
ไป ประชาชนก็จะทิง้พระ ยาหเวหและ
กฎบัญญัติของพระองคและหันไปบูชา
พระอื่นๆอีก แลวมันก็เวียนกลับไปใน
วัฏจักรเดิม

ในบทที่ ๑๗-๒๑ หาบทหลังน้ีจะพูด
ถึงเรื่องปัญหาภายในเผาตางๆของ
อิสราเอลมากกวาปัญหาจากศัตรูภาย
นอก สวนหน่ึงของปัญหาเป็นเพราะวา
“ในเวลานัน้อิสราเอลยังไมมีกษตัริย
ทุกคนก็เลยทําตามอําเภอใจของตน”
(๑๗:๖, ๑๘:๑, ๑๙:๑ และ ๒๑:๒๕)

เผายูดาหสูกับคนคานาอัน

๑ ๑หลัง จากโย ชู วาตาย ชาวอิสราเอลได
ถามพระยาหเวหวา “ในพวกเราเผาไหน

จะเป็นเผาแรกที่ขึ้นไปสู รบกับชาวคา นา อัน
หรือ” ๒พระยาหเวหตอบวา “ใหยูดาหขึ้นไป
เป็นเผาแรก ดูสิ เราไดมอบแผนดินนัน้ไวใน
มือของพวกเขาแลว”

๓ชาวเผายู ดาหจึงไปพูดกับชาวเผาสิ เม
โอน พี่น องของเขาวา “ไปชวยพวกเรารบ
กับชาวคา นา อัน ในแผน ดินที่ไดจัดสรรให
กับพวกเราดวยเถิด แลวพวกเราก็จะขึ้นไป
ชวยพวกเจารบในแผน ดินที่ไดจัดสรรใหกับ
พวกเจาเหมือนกัน” แลวชาวสิ เม โอนก็ไป
กับพวกเขา

๔แลวยูดาหไดบุกขึ้นไป และพระยาหเวห
ไดมอบชาวคา นา อันและชาวเปริ ส ซี ไวใน
มือของคนยูดาห พวกเขาไดฆาพวกผูชายไป
หน่ึงหมื่นคนที่เมืองเบ เซก ๕แลวที่นัน่พวก
เขาไดเจอกับอา โด นี เบ เซก *ผูเป็นเจาเมือง
เบเซก และไดสูรบกับเขา และไดฆาคนคานา
อันและคนเปริสซี

๖อาโดนีเบเซกหนีไป แตพวกเขาไดไลลา
ตามไป จนจับตัวเขาไวได และตัดน้ิวหัวแม
มือ และน้ิวหัว แม เทาของเขาทิง้ ๗อา โด นี
เบเซก พูดวา “มีกษตัริยเจ็ดสิบองคที่ถูกตัด
น้ิวหัวแม มือและน้ิวหัวแม เทา เก็บกินเศษ
อาหารอยูใต โตะของขา ขาไดทํากับพวกเขา
ยัง ไง พระเจาก็ไดทํากับขาอยางนัน้เหมือน
กัน” พวกเขาไดคุมตัวอา โด นี เบ เซกไปที่
เยรูซาเล็มและเขาก็ตายที่นัน่

๘ชนเผายู ดาหเขาโจมตีและยึดเมือง
เยรูซาเล็มไวได พวกเขาใชดาบไลฆาฟันชาว
เมืองเยรูซาเล็ม และเผาเมืองทิง้ ๙ตอ มา
ชนเผายู ดาหไดลงไปสู รบกับคนคานาอัน ที่
อาศัยอยูในแถบเทือกเขาเน เกบ และแถบที่

*๑:๕ อาโดนีเบเซก หมายถึง เจาเมืองของเมืองเบเซก หรืออาจจะเป็นชื่อคน
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ลุมเชิง เขาฝ่ังตะวัน ตก *๑๐ชนเผายู ดาหได
ไปสูรบกับชาวคานาอันที่อาศัยอยูในเฮโบรน
(เมืองเฮ โบรนเดิมชื่อ คิริ ยาทอา รบา) และ
พวกเขาไดรบชนะตระกูลเช ชัย อา หิม าน
และทัลมัย

คาเลบและลูกสาวของเขา
๑๑ จากที่นัน่ ชาวยู ดาหไดบุกไปสู รบกับ

ชาวเมืองเดบีร (เมืองเดบีรเดิมชื่อวา เมืองคิริ
ยาทเส เฟอร) ๑๒คา เลบพูดวา “ใครที่โจมตี
เมืองคิริ ยาทเส เฟอรและยึดมันไวได เราจะ
ยกอัคสาหลูกสาวของเราใหเป็นเมียผูนัน้”

๑๓ โอทนี เอล ลูกชายเคนั ส ตีเมืองนัน้ได
เคนั สเป็นนองชายของคา เลบ คา เลบจึงยก
อัค สาหลูกสาวของเขาใหเป็นเมียของโอ ทนี
เอล ๑๔ เมื่อนางอัคสาหมาหาโอทนีเอล โอทนี
เอลไดบอกใหนางขอที่นากับพอของนาง
๑๕ เมื่อนางลงจากหลังลา คา เลบจึงถามนาง
วา “ลูกมีอะไรใหพอชวยหรือ”
นางจึงตอบวา “ขอของขวัญใหกับลูกสัก

อยางเถิด ไหนๆพอก็ใหดิน แดนแหงแลง
แถบเน เกบกับลูกแลว ขอพวกตาน้ําใหกับ
ลูกดวยเถิด” คาเลบจึงยกตาน้ําที่อยูตอนบน
กับตาน้ําที่อยูตอนลางใหกับนาง

๑๖ลูกหลานของคนเคไนต (คนเค ไนตสืบ
เชื้อ สายมาจากพอตาของโมเสส) ไดขึ้นไป
จากเมืองตนปาลมอินทผลัม †พรอมกับชน
เผายู ดาห พวกเขาเขาไปถึงถิ่นทุรกันดารยู
ดาหที่อยูในเน เกบ ใกลกับอาราด แลวพวก
เขาก็ไดเขาไปตัง้ถิ่นฐานอยูกับคนอามีลีไคที่
นัน่ ๑๗ชนเผายู ดาหไดไปรวมรบกับชนเผาสิ
เม โอนพี่น องของเขา และพวกเขาก็ไดฆา
คนคา นา อัน ที่อาศัยอยูในเมืองเศฟัท และ
ทําลายเมืองนัน้อยางราบคาบ เขาจึงเรียกชื่อ
เมืองนัน้วา “โฮรมาห” ‡

๑๘ชนเผายู ดาหไดยึดเมืองกาซา เมือง
อัชเค โลนและเมืองเอ โค รน พรอมกับ
อาณาเขตของสามเมืองนัน้ ๑๙พระ ยาหเวห
อยูดวยกับชนเผายู ดาห และพวกเขาไดยึด

ครองพื้นที่แถบเทือกเขาไวได แตไมสามารถ
ขับไลชาวเมืองที่อยูในหุบเขาออกไป เพราะ
พวกนัน้มีรถรบเหล็ก

๒๐คาเลบไดรับเมืองเฮโบรน ตามที่โมเสส
ไดสัญญาไว และเขาไดขับ ไลสามตระกูลที่
สืบเชื้อสายมาจากอานาค ¶ออกไป

เผาเบนยามินในเยรูซาเล็ม
๒๑แตชนเผาเบน ยา มินไมไดขับไลชาว

เย บุสที่อาศัยอยูในเยรูซาเล็มออกไป ดัง
นัน้คนเย บุสจึงอยูรวมกับคนเบน ยา มินใน
เยรูซาเล็มจนถึงทุกวันน้ี

ลูกหลานโยเซฟยึดเบธเอล
๒๒ลูก หลานของโย เซฟไดขึ้นไปตอสู

กับเมืองเบธ เอลดวยเหมือนกัน และพระ
ยาหเวหไดอยูกับพวกเขา ๒๓คนของโย เซฟ
ไดสงคนสอดแนมเขาไปในเมืองเบธ เอล
(เมืองน้ีเดิมชื่อวาลูส)

๒๔ เมื่อพวกคนสอดแนมเห็นชายคนหน่ึง
ออกมาจากเมือง พวกเขาพูดกับชายคนนัน้
วา “บอกทางเขาเมืองใหกับเราหนอย และ
เราจะปรานีเจา” ๒๕ชายคนนัน้ก็บอกทางเขา
เมืองให พวกคนสอดแนมก็เอาดาบฆาฟัน
คนในเมือง แตเขาปลอยชายคนที่บอกทาง
คนนัน้กับครอบครัวของเขาไป ๒๖ชายคน
นัน้เขาไปในดิน แดนของชาวฮิต ไทต และ
สรางเมืองขึ้น เรียก วา เมืองลูส และเมือง
นัน้ก็ยังมีชื่อวาลูสมาจนถึงทุกวันน้ี

คนตระกูลอื่นๆสูรบกับคนคานาอัน
๒๗ เผามนัส เสหไมไดขับไลคนที่อาศัยอยู

ในเมืองเบธ ชาน เมืองทา อา นาค เมืองโดร
เมืองอิบ เลอั ม เมืองเม กิด โด และชนบท
รอบๆเมืองเหลานัน้ เพราะคนคา นา อัน
ไมยอมออกไปจากแผน ดินนัน้ ๒๘ เมื่อชาว
อิสราเอลมีกําลังเขม แข็งขึ้น พวกเขาก็ได
บังคับใหคนคา นา อันทํางานอยางทาส แต

*๑:๙ ที่ลุมเชิงเขาฝ่ังตะวันตก หรือเชเฟลาห
†๑:๑๖ เมืองตนปาลมอินทผลัม คือเมืองเยริโค
‡๑:๑๗ โฮรมาห แปลวาเมืองที่ถูกทําลายลงอยางสิน้ซาก
¶๑:๒๐ สามตระกูล … จากอานาค อานาคเป็นคนตัวใหญอยางกับยักษ สามเผาน้ีหมายถึง
สามเผาในขอ ๑๐
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ชาวอิสราเอลไมไดไลคนคา นา อันออกไปให
หมด

๒๙ชนเผาเอฟ รา อิมก็ไมไดขับไลคนคานา
อันที่อาศัยอยูในเมืองเก เซอรออกไป แตคน
คา นา อันและชนเผาเอ ฟ รา อิมตางก็อยูรวม
กันในเมืองเก เซอร ๓๐ชนเผาเศบู ลุนไมได
ขับไลชาวคานาอันที่อาศัยอยูในเมืองคิทโรน
กับเมืองนาหะโลลออกไป แตคนคานาอันกับ
คนเศบู ลุนก็ยังอยูรวมกัน แตคนคานา อันก็
ไดถูกบังคับใหทํางานอยางทาส

๓๑ชนเผาอา เชอ รก็ไมไดขับไลคนที่อาศัย
อยูในเมืองอัคโค เมืองไซดอน เมืองอัคลาบ
เมืองอัคซีบ เมืองเฮลบาห เมืองอาฟิก และ
เมืองเรโหบ ๓๒คนเผาอาเชอรก็อยูรวมกับคน
คานาอันในแผนดินนัน้ เพราะคนอาเชอรไม
ไดขับไลคนคานาอันออกไป

๓๓ชนเผานัฟ ทา ลีก็ไมไดขับไลคนที่อาศัย
อยูในเมืองเบธเช เมช หรือในเมืองเบธ อา
นาทออกไป แตคนเผานัฟ ทา ลีก็อยูรวมกัน
กับคนคา นา อันในแผน ดินนัน้ แตชาวเมือง
เบธเช เมชและเมืองเบธ อา นาทไดถูกบังคับ
ใหทํางานอยางทาสใหกับชนเผานัฟ ทา ลี
๓๔คนอาโมไรตขับไลคนเผาดานใหกลับไปที่
แถบเทือกเขาและไมยอมใหพวกเขาลงมาที่
หุบเขา

๓๕คนอา โม ไรตยังคงอาศัยอยูที่ภูเขาเฮ
เรส ในเมืองอัยยาโลน และในเมืองชาอัลบิม
แตลูก หลานของโย เซฟเขม แข็งกวา และ
พวกเขาไดบังคับใหคนอาโมไรตทํางานอยาง
ทาส ๓๖อาณาเขตของคนอา โม ไรต เริ่มตัง้
แตทางขามแมงปองไปถึงเมืองเส-ลา และ
เรื่อยขึ้นไป

ทูตของพระยาหเวหที่โบคิม

๒ ๑ทูต สวรรคของพระ ยาหเวหไดขึ้นไป
จากเมืองกิล กาลถึงเมืองโบ คิม และ

พระองคพูดวา “เราไดนําพวกเจาขึ้นมาจาก
อียิปต และเราไดนําเจาเขามาสูแผน ดิน ที่
เราไดสัญญาไวกับพวกบรรพบุรุษของเจา
เราไดพูดวา ‘เราจะไมมีวันลมเลิกขอตกลงที่
เราไดใหไวกับเจา ๒แตเจาจะตองไมทําขอ
ตกลงกับคนที่อยูในแผน ดินน้ี ใหรื้อพวก
แทนบูชาของพวกเขาทิง้ไป’ แตเจาก็ไมได

ฟังเสียงของเรา ดูเอาเองสิวาเจาไดทําอะไร
ลงไป

๓ดัง นัน้ ตอน น้ีเราขอบอกใหรูวา เราจะ
ไมขับ ไลพวกเขาออกไปตอ หน าเจาอีกแลว
พวกเขาจะเป็นตัวปัญหา *ใหกับเจา และ
พวกพระของพวกเขาก็จะเป็นกับ ดักจับเจา”
๔ เมื่อทูต สวรรคของพระ ยาหเวหไดพูดคํา
เหลา น้ีใหกับคนอิสราเอลทัง้หมดฟัง พวก
เขาก็รองไหเสียง ดัง ๕ เขาจึงตัง้ชื่อที่นัน่วา
โบ คิม †และพวกเขาก็ไดถวายเครื่องบูชาให
กับพระยาหเวหที่นัน่

การไมเชื่อฟังและความพายแพ
๖ เมื่อโย ชู วาปลอยใหประชาชนกลับไป

ชาว อิสราเอลตาง คนตางก็กลับไปในที่ดินที่
ตนเองเป็นเจาของ ๗พวกเขาไดรับ ใชพระ
ยาหเวหตลอดชีวิตของโย ชู วา และตลอด
ชีวิตของผูอาวุโสที่มีอายุยืนยาวกวาโย ชู วา
ผูอาวุโสพวกน้ีคือพวกที่ไดเห็นงานอันยิ่ง
ใหญทัง้หมดที่พระ ยาหเวหไดทําใหกับคน
อิสราเอล ๘ โย ชู วาลูกชายของนูน ผูรับ ใช
ของพระ ยาหเวห ไดตายไปเมื่อเขามีอายุ
หน่ึงรอยสิบปี

๙พวกเขาไดฝังโยชูวาไวในเขตที่ดินที่เป็น
มรดกของเขา ในเมืองทิม นาท-เฮ เรส ใน
แถบเทือกเขาเอฟราอิม ทางตอนเหนือของ
ภูเขากา อัช ๑๐ ในที่สุด คนรุน นัน้ทัง้หมดก็
ถูกรวบรวมไปอยูกับบรรพบุรุษของพวกเขา
และมีคนรุน ใหมขึ้นมาแทนพวกเขา คนรุน
ใหมน้ีไมมีประสบการณกับพระยาหเวห หรือ
สิ่งที่พระ ยาหเวหไดทําใหกับคนอิสราเอล
๑๑คนอิสราเอลไดทําสิ่งชัว่รายในสายตาของ
พระ ยาหเวห และไปรับ ใชพวกพระบา อัล
๑๒พวกเขาไดละทิง้พระ ยาหเวห พระเจา
ของบรรพบุรุษของพวกเขา พระเจาที่นํา
พวกเขาออกมาจากแผน ดินอียิปต พวก
เขาไปติดตามพระอื่นๆที่เป็นพวกพระของ
ชนชาติที่อยูรอบขางพวกเขา และกราบไหว
พระเหลานัน้ ทําใหพระยาหเวหโกรธ

๑๓พวกเขาไดละทิง้พระ ยาหเวห และ
ไปรับ ใชพระบา อัลและพวกพระอัช ทา โรท
๑๔ดัง นัน้พระ ยาหเวหจึงโกรธคนอิสราเอล
พระองคจึงยกพวกอิสราเอลใหตกไปอยูใน

*๒:๓ ตัวปัญหา หรือ อาจจะเป็น ตาขาย
†๒:๕ โบคิม มีความหมายวา ประชาชนรองไห
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เงื้อมมือของโจร โจรไดมาปลนทรัพยสิน
ของพวกเขา และขายพวกเขาใหไปอยูใน
มือของพวกศัตรูที่อยูรอบดานพวกเขา และ
พวกเขาก็ไมสามารถยืนหยัดตอสูพวกศัตรู
ของพวกเขาได ๑๕ทุกครัง้ที่พวกอิสราเอล
ออกรบ มือของพระ ยาหเวหก็ตอ ตานพวก
เขา ทําใหพวกเขาพาย แพ อยางที่พระองค
ไดสาบานไวแลววาจะทํากับพวกเขา และ
พวกเขาเดือดรอนมาก

๑๖แลวพระ ยาหเวหก็ไดเลือกพวกผูนําขึ้น
มา และคนพวกน้ีไดมาชวย กูคนอิสราเอล
ใหพนจากเงื้อมมือของพวกที่ปลนพวกเขา
นัน้ ๑๗แตชาวอิสราเอลก็ไมเชื่อ ฟังแมแต
พวกผูนําของพวกเขา เพราะคนอิสราเอลได
ขายตัวใหกับพวกพระตางๆและไปกราบไหว
พวกพระเหลานัน้ คนอิสราเอลไดหันไปจาก
ทางที่พวกพอของเขาเคยเดินมานัน้อยาง
รวดเร็ว พวกพอของเขาเชื่อ ฟังคํา สัง่ของ
พระยาหเวห แตคนรุนใหมน้ีไมไดทําตาม

๑๘ เมื่อ ไหรก็ตามที่พระ ยาหเวหไดตัง้ผูนํา
คนหน่ึงขึ้นมาใหกับพวกเขา พระ ยาหเวหก็
จะอยูกับผูนําคนนัน้ และพระองคก็ไดชวย
พวกอิสราเอลใหพนจากเงื้อมมือของพวก
ศัตรู ตลอดชัว่ชีวิตของผูนําคนนัน้ เพราะ
พระ ยาหเวหสงสาร เมื่อไดยินเสียงรอง
ครํ่าครวญของพวกอิสราเอล เพราะถูกกดขี่
ขมเหง

๑๙แตเมื่อผูนําคนนัน้ตายไป พวก
อิสราเอลก็หันกลับไปทําชัว่ยิ่งกวาบรรพบุรุษ
ของพวกเขาเสียอีก พวกเขาไปติดตามรับใช
และกราบ ไหวพวกพระอื่นๆ พวกอิสราเอล
ไมยอมทิง้สิ่งชัว่ รายที่พวกเขาทํากันอยูหรือ
การกระทําที่ดื้อดึงของพวกเขา

๒๐ดัง นัน้พระ ยาหเวหจึงโกรธพวก
อิสราเอลมาก และพระองคพูดวา “เพราะ
ชนชาติน้ีไดฝาฝืนขอ ตกลงของเรา ที่เราได
สัง่ใหบรรพบุรุษของพวกเขารักษา และพวก
เขาก็ไมยอมฟังเสียงของเราดวย ๒๑อยาง
นัน้ เราจะไมขับ ไลชนชาติตางๆออกไปตอ
หน าพวกเขาอีกแลว คือพวกชนชาติตางๆ
ที่ยังหลง เหลืออยูตอนที่โย ชู วาตาย ๒๒ เรา
จะใชชนชาติพวกน้ีลองใจชาวอิสราเอล
จะดูสิวา พวกเขาจะเดินในเสน ทางของ
พระ ยาหเวหอยางระ มัดระวังเหมือนกับที่

บรรพบุรุษของพวกเขาทําหรือเปลา” ๒๓ดัง
นัน้พระยาหเวหจึงปลอยใหพวกชนชาติเหลา
นัน้ อาศัยอยูในแผนดินตอไป พระองคไมได
ขับ ไลพวกเขาออกไปทันที พระองคไมได
มอบพวกชนชาติเหลานัน้ไวในมือของโยชูวา

๓ ๑ตอไปน้ีคือชนชาติตางๆที่พระยาหเวห
ยังปลอยใหหลง เหลืออยูในแผน ดิน

เพื่อลองใจชาวอิสราเอลทัง้หมดที่ไมไดเขา
รวมรบตอนยึดแผน ดินคา นา อันนัน้ ๒พระ
ยาหเวหทําอยางน้ีเพื่อใหคนอิสราเอลรุนหลัง
น้ีที่ไมเคยมีประสบการณในการรบมากอน
จะไดเรียนรูเกี่ยวกับสงคราม

๓ชนชาติตางๆที่ยังเหลืออยู คือผูครอบ
ครองทัง้หาคนของฟี ลิ ส เตีย คนคา นา อัน
ทัง้หมด คนไซดอน และคนฮีไวตที่อาศัยอยู
แถบเนิน เขาเลบานอน ตัง้แตภูเขาบาอัล-เฮ
อรโมน ไปจนถึงเมืองเลโบ-ฮามัท

๔ชนชาติเหลาน้ี มีไวสําหรับลองใจชาว
อิสราเอล เพื่อจะไดรูวา พวกเขาจะเชื่อ ฟัง
คําสัง่ตางๆของพระยาหเวหหรือไม คือคําสัง่
ตางๆที่พระองคไดสัง่บรรพบุรุษของพวกเขา
ผานมาทางโมเสส ๕ดังนัน้ชาวอิสราเอลจึงได
อาศัยอยูรวมกับ คนคานาอัน คนฮิตไทต คน
อาโมไรต คนเปริสซี คนฮีไวตและคนเยบุส

๖คนอิสราเอลไดเอาลูกสาวของคนพวก
นัน้มาเป็นเมีย และยอมยกลูกสาวของตนให
กับลูกชายของคนพวกนัน้ แถมไปรับใชพระ
ตางๆของคนพวกนัน้ดวย

โอทนีเอลผูนําคนแรก
๗ชาวอิสราเอลไดทําสิ่งที่ชัว่รายในสายตา

ของพระ ยาหเวห และไดลืมพระ ยาหเวห
พระเจาของพวกเขา และไปรับ ใชรูปเคารพ
ของพวกพระบาอัล และพวกพระอัชทา โรท
๘พระยาหเวหจึงโกรธชาวอิสราเอล พระองค
ขายพวกเขาใหตกไปอยูในเงื้อมมือของ
กษตัริยคู ชัน-ริ ชาธาอิมแหงอาราม นาชารา
อิม *ชาวอิสราเอลจึงตองรับใชกษตัริยคูชัน-ริ
ชาธาอิมอยูแปดปี

๙แตเมื่อชาวอิสราเอลรองขอความชวย
เหลือจากพระ ยาหเวห พระองคไดสงผู ชวย
มาใหกับคนอิสราเอล เพื่อชวยเหลือพวกเขา
คนนัน้คือ โอทนี เอลลูกชายของเคนั ส เคนั
สเป็นนองชายของคา เลบ ๑๐พระ วิญญาณ

*๓:๘ อาราม นาชาราอิม พื้นที่ทางเหนือของซีเรียระหวางแมน้ําไทกริสและยูเฟรติส
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ของพระ ยาหเวหไดลงมาอยูกับโอ ทนี เอล
และเขาไดกลายเป็นผูนําของอิสราเอล เขา
ออกไปทําสงคราม และพระยาหเวหไดทําให
กษตัริยคูชัน-ริชาธาอิมตกอยูในเงื้อมมือของ
เขา และเขามีชัยเหนือกษตัริยคู ชัน ๑๑ จาก
นัน้แผน ดินก็สงบ สุขเป็นเวลาสี่ สิบปี จนโอ
ทนีเอลลูกชายเคนัสตายไป

ผูนําเอฮูด
๑๒ตอ มาชาวอิสราเอลไดทําสิ่งชัว่ รายใน

สายตาของพระ ยาหเวหอีก พระองคก็ เลย
ทําใหกษตัริยเอก โลนของเมืองโม อับมีกําลัง
เขม แข็ง และมาโจมตีชาวอิสราเอล เพราะ
คนอิสราเอลไดทําสิ่งชัว่ รายในสายตาของ
พระ ยาหเวห ๑๓กษตัริยเอก โลนไดชวนคน
อัม โมนและอา มาเล ค มาเขาพวกกับเขา
และไปโจมตีอิสราเอล และพวกเขาไดยึด
ครองเมืองดงอินทผลัมไวได

๑๔ดังนัน้ชาวอิสราเอลจึงตองรับใชกษตัริย
เอกโลน ของเมืองโมอับอยูสิบแปดปี ๑๕ชาว
อิสราเอลไดรองขอความชวยเหลือจากพระ
ยาหเวห แลวพระองคก็ไดสงผู ชวยคนหน่ึง
มาใหกับพวกเขา คือเอ ฮูดลูกชายของเกรา
จากเผาเบนยามิน เขาถูกฝึกใหสูรบดวยมือ
ซาย ชาวอิสราเอลใหเขาเอาสวยไปสงใหกับ
กษตัริยเอกโลนของเมืองโมอับ

๑๖ เอ ฮูดไดทําดาบสอง คมเลมหน่ึงยาว
ศอกหน่ึง เขามัดมันไวที่ตนขาขวาใตชุด
ที่ใส ๑๗แลวเขาไดนําสวยไปมอบใหกับ
กษตัริยเอกโลนของเมืองโมอับ (กษตัริยเอก
โลนเป็นคนที่อวนมาก) ๑๘ เมื่อเอ ฮูดมอบ
สวยเสร็จแลว เขาก็ไปสงคนที่แบกสวย
มา ๑๙ เมื่อเอ ฮูดไปถึงพวกรูปหินแกะสลัก
ที่กิล กาล เขาก็ยอนกลับไปหากษตัริยเอก
โลนและพูดกับกษตัริยวา “ขาแตกษตัริย
ขาพเจามีความลับจะแจงกับทาน”
กษตัริยจึงบอกใหเอฮูดเงียบกอน แลวเขา

ก็สัง่ใหพวกผูรับใชของเขาออกไปนอกหอง
๒๐แลวเอ ฮูดไดเขาไปหากษตัริยเอก โลน

ในขณะที่เขานัง่อยูบนบัลลังกที่ตัง้อยูบน
ฐานที่ยกสูง ซึ่งเป็นของเขาโดยเฉพาะ เอ
ฮูดพูดวา “ขาพเจามีขาวจากพระเจามาแจง
กับทาน” ในขณะที่กษตัริยเอก โลนลุกขึ้น
จากที่นัง่ ๒๑ เอฮูดก็ยื่นมือซายไปชักดาบจาก
ตนขาขวาของเขา แลวแทงเขาไปที่ทอง
ของกษตัริยเอกโลน ๒๒ จมมิดดาม ไขมันก็

ปิดคมดาบไว และเอ ฮูดก็ไมไดดึงดาบออก
จากทองของกษตัริย และกษตัริยเอก โลนก็
อุจจาระลาดออกมา

๒๓แลวเอ ฮูดก็ไดปิดประตูหองบัลลังกและ
ลงกลอนขางใน จากนัน้เขาก็หยอนตัวลง
ทางชองสวมไปยังหองดานลาง ๒๔แลวเอฮูด
ก็ออกไปทางหอง โถงใหญ และพวกผูรับ ใช
ของกษตัริยเอก โลนก็เขามา เมื่อพวกเขา
เห็นวาประตูหองบนชัน้สองนัน้ปิดอยู พวก
เขาก็คิดวากษตัริยเอก โลนกําลังถายทุกขอยู
ขางใน ๒๕พวกเขาคอยอยูจนรูสึกเป็นหวง
จึงเอากุญแจมาไขเขาไปดู และพบกษตัริย
เอกโลนนอนตายอยูบนพื้น

๒๖ เอ ฮูดหนีออกมา ในขณะที่พวกคนรับ
ใชกําลังคอยอยู เขาเดินผานพวกรูปเคารพที่
สลักจากหิน และหนีไปจนถึงเสอีราห ๒๗ เมื่อ
เขาไปถึงที่นัน่ เขาไดเปาแตรเขาสัตวที่เทือก
เขาเอ ฟ รา อิม แลวชาวอิสราเอลก็ยกพลลง
จากเขาไปพรอมกับเอ ฮูด ที่นําหน าพวกเขา
ไป

๒๘ เอฮูดสัง่พวกเขาวา “ตามเรามา เพราะ
พระ ยาหเวหไดมอบพวกศัตรูของพวกทาน
คือชาวโม อับไวในเงื้อมมือของพวกทาน
แลว” ชาวอิสราเอลทัง้ หลายจึงตามเขา
ไป และพวกเขาไดยึดบริเวณน้ําตื้นที่ลุย
ขามแมน้ําจอรแดนไปเมืองโม อับได และ
ไมใหใครขามทัง้นัน้ ๒๙ ในครัง้นัน้พวกเขา
ไดฆาชายโม อับที่เขม แข็งและกลา หาญไป
ประมาณหน่ึงหมื่นคน ไมมีใครหนีรอดไปได

๓๐ ในวันนัน้ชาวโม อับตกอยูภายใตเงื้อม
มือของคนอิสราเอล หลัง จากนัน้แผน ดินก็
สงบสุขเป็นเวลาแปดสิบปี

ผูนําชัมการ
๓๑หลังจากเอฮูดแลว ก็มีชัมการลูกชายอา

นาท เขาใชประตักวัวฆาชาวฟีลีสเตียไปหก
รอยคน เขาก็เป็นผูชวยชาวอิสราเอลคนหน่ึง
ดวยเหมือนกัน

เดโบราหผูนําหญิง

๔ ๑ เมื่อเอ ฮูดตาย ชาวอิสราเอลไดทําสิ่ง
ชัว่รายในสายตาของพระ ยาหเวหอีก

๒พระ ยาหเวหก็ เลยขายพวกเขาใหตกไปอยู
ในกํามือของยา บินกษตัริยของคา นา อัน ผู
ครอบครองเมืองฮา โซร แมทัพของเขาคือสิ
เส รา ที่อาศัยอยูในเมืองฮา โร เชท-ฮา โกยิม
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๓ชาวอิสราเอลก็รองขอความชวย เหลือจาก
พระ ยาหเวหอีก เพราะสิ เส รามีรถรบเหล็ก
ถึงเการอยคัน และเขาไดกดขี่ขมเหงชาว
อิสราเอลอยางโหดรายทารุณถึงยี่สิบปี

๔ เดโบราหเป็นผูพูดแทนพระเจาที่กําลังทํา
หน าที่เป็นผูนําของอิสราเอลอยูในเวลานัน้
นางเป็นเมียของลับปิโดท ๕ เดโบราหเคยนัง่
ตัดสินคดีอยูใตตนอินทผลัมของนาง ที่อยู
ระหวางรา มาหกับเบธ เอลในเขตเทือกเขาเอ
ฟราอิม และชาวอิสราเอลก็มาหานางเพื่อให
นางตัดสินคดีให

๖นางสงคนไปเรียกบา ราคลูกชายของอาบี
โนอัม ใหมาจากเมืองคาเดชในเขตแดนของ
นัฟ ทา ลี นางพูดกับเขาวา “พระ ยาหเวห
พระเจาของอิสราเอล ไมไดสัง่ทานหรือวา ให
ยกพลไปตัง้อยูที่ภูเขาทาโบร และเกณฑคน
หน่ึงหมื่นคนจากเผานัฟทาลีและจากเผาเศบู
ลุน ๗ เราจะลอสิ เสรา แมทัพของกองทัพยา
บิน พรอมกับรถรบ และกองทหารของเขา
ใหออกมาพบกับเจาที่แมน้ําคีโชน และเราจะ
ยกพวกเขาใหตกอยูในกํามือของเจา”

๘บาราคจึงตอบเดโบราหวา “ถาทานไปกับ
ขา ขาก็จะไป แตถาทานไมไปกับขา ขาก็ไม
ไป”

๙ เดโบราหพูดวา “ขาจะไปกับทานแน แต
บอกใหทานรูไววา ทานจะไมไดรับเกียรติใน
ทางที่ทานจะไปน้ี เพราะพระ ยาหเวหจะทํา
ใหสิ เสราตกอยูในเงื้อมมือของผูหญิง” แลว
เด โบ ราหจึงลุกขึ้นไปกับบา ราคถึงเมืองเค
เดช ๑๐บาราคไดรวบรวมพลจากเผาเศบู ลุน
และเผานัฟ ทา ลีมาที่เค เดช เขารวบรวมได
ทัง้หมดหน่ึงหมื่นคนที่มาติดตามเขา และเด
โบราหก็ไปกับเขาดวย

๑๑มีชายคนหน่ึงชื่อเฮ เบอร ชาวเค ไนต
เขาไดแยกตัวออกมาจากคนเค ไนต แลวมา
ตัง้คายอยูที่ตนโอกในศานัน นิม ซึ่งอยูใกล
เมืองเค เดช เค ไนตเป็นลูก หลานของโฮบับ
และโฮบับเป็นพอตาของโมเสส ๑๒มีคนบอก
สิ เส ราวา บา ราคลูกชายของอาบี โน อัม ได
ขึ้นไปที่ภูเขาทา โบร ๑๓สิ เส ราจึงรวบรวม
รถรบเหล็กทัง้เการอยคันของเขาและทหาร
ทัง้หมดที่อยูกับเขา เคลื่อนพลจากเมืองฮาโร
เชท-ฮาโกยิม ไปที่แมน้ําคีโชน

๑๔แลวเด โบ ราหพูดกับบา ราควา “ลุกขึ้น
เพราะวันน้ีเป็นวันที่พระยาหเวหจะทําใหสิเส
ราตกอยูในเงื้อมมือของทาน พระ ยาหเวห

นําหน าทานอยางแนนอน” ดัง นัน้บา ราคจึง
ลงมาจากภูเขาทาโบรและมีทหารทัง้หมื่นคน
ติดตามเขาไป

๑๕ ในขณะที่บา ราคเขาโจมตีนัน้ พระ
ยาหเวหไดทําใหฝายของสิเสรารวมทัง้รถรบ
และกองทัพของ เขาสับสนวุนวายใตคม
ดาบของบา ราค สิ เส ราก็ลงจากรถรบวิ่งหนี
ไป ๑๖บา ราคไลตามรถรบและกองทัพทัง้
หลายของสิเสรา ไปจนถึงฮาโรเชท-ฮาโกยิม
กองทัพทัง้หมดของสิ เส ราถูกฆาตายดวย
ดาบ ไมเหลือแมแตคนเดียว

๑๗สวนสิ เส ราไดวิ่งหนีไปที่เต็นทของ
ยา เอล เมียของเฮ เบอรคนเค ไนต เพราะ
กษตัริยยา บินเมืองฮา โซรเป็นพันธมิตรกับ
ครอบครัวเฮเบอรคนเคไนต ๑๘ยาเอลออกมา
พบกับสิ เส รา นางพูดกับเขาวา “เชิญทางน้ี
เจา นาย เชิญมาหาดิฉันทางน้ี ไมตองกลัว”
เขาจึงตรงเขาไปหานาง เขาไปที่เต็นทของ
นาง และนางก็เอาผาหมคลุมตัวเขาไว

๑๙ จากนัน้สิ เสราก็พูดกับยาเอลวา “ขอน้ํา
ใหขากินหนอย ขาหิวน้ํา” ดัง นัน้นางจึงเปิด
ถุงน้ํานมและใหเขาดื่ม และเอาผาคลุมเขา
ไว ๒๐ เขาพูดกับนางวา “ชวยยืนเฝ าที่ประตู
เต็นทหนอย และถามีใครถามวา ‘มีใครอยู
ในน้ีหรือเปลา’ ใหบอกวา ‘ไมมี’”

๒๑แตยา เอลเมียของเฮ เบอรหยิบหมุดขึง
เต็นทกับคอน แลวคอยๆยองเขาไปหาเขา
และนางก็ตอกหมุดไปตรงขมับของเขา ทะลุ
ติดดิน ในขณะที่เขากําลังหลับสนิท เพราะ
เหน็ดเหน่ือยมาก เขาจึงตาย ๒๒ทันใด นัน้
บาราคที่กําลังไลลาสิเสราก็มาถึง ยาเอลออก
มาพบเขาและพูดกับเขาวา “เขามาสิ แลว
ฉันจะใหทานดูชายที่ทานกําลังตามหาอยู”
เขาจึงเขาไปในเต็นทกับนาง และเห็นสิเสรา
นอนตายอยูที่นัน่ มีหมุดปักเต็นทตอกอยูที่
ขมับ

๒๓ดัง นัน้ ในวันนัน้ พระเจาก็ไดพิชิต
กษตัริยยา บินของคา นา อันใหกับชาว
อิสราเอล ๒๔ชาวอิสราเอลก็มีกําลังเขม แข็ง
ขึ้นเรื่อยๆเหนือกษตัริยยา บินของคา นา อัน
จนในที่สุดพวกเขาก็ไดทําลายกษตัริยยา บิน
ของคานาอันไป

บทเพลงของเดโบราห

๕ ๑ ในวันนัน้ เดโบราหและบาราคลูกชาย
อาบีโนอัมไดรองเพลงน้ี
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๒สรรเสริญพระยาหเวหเถิด
เพราะชาวอิสราเอลเป็นจํานวนมากไดอุทิศ

ตัวอยางเต็มที่
กองทัพไดอาสาสมัครเขารวมรบ
๓ ฟังใหดี กษตัริยทัง้หลาย
สนใจหนอย ผูครอบครองทัง้หลาย
ขาจะรองเพลง
ตัวขาเองจะรองเพลงใหกับพระยาหเวห
ขาจะรองเพลงไปกับเครื่องดนตรี
ใหกับพระยาหเวห พระเจาของอิสราเอล
๔ขาแตพระยาหเวห เมื่อพระองคออกมาจาก

เทือกเขาเสอีร
เมื่อพระองคยาง กาวมาที่น่ีจากแผน ดินของ

เอโดม
แผนดินก็สัน่สะทาน
ทองฟ าก็เทฝนลงมา
หมูเมฆก็เทน้ําลงมา
๕ภูเขาตางๆก็สัน่สะเทือน
ตอหน าพระยาหเวห พระผูนัน้ของซีนาย
ตอหน าพระยาหเวห พระเจาแหงอิสราเอล
๖ ในสมัยของชัมการบุตรอานาท
และในสมัยของยา เอล พวกขบวนคาราวาน

ก็หยุดเดิน
พวกคนเดินทางก็ออมไปใชเสนหลัง
๗คนชนบทก็หวาด กลัวที่จะออกไปทําสวน

ทําไร
ในอิสราเอล พวกเขาก็หลบอยูแตในบานกัน
จนกระทัง่ทานมา เดโบราห
จนกระทัง่ทานมาเป็นเหมือนแมของ

อิสราเอล
๘ เมื่อพระเจาเลือกพวกผูนําคนใหมขึ้นมา *
สงครามก็มาถึงประตูเมือง
ไมมีโลหรือหอกสักอันเดียว
ในหมูทหารอิสราเอลสี่หมื่นคน
๙ขารูสึกสํานึกในบุญ คุณของพวกผูนํา

อิสราเอล
และคนเหลานัน้ที่อาสาไปออกรบ
สรรเสริญพระยาหเวหเถิด

๑๐พวกเจาชาวคะนาอันที่ขี่อยูบนลาตัวเมียสี
เหลืองอมแดงที่หายาก

พวกเจาคนรํ่ารวยที่นัง่อยูบนอานทําจากพรม
อันมีคา †

พวกเจาพอคาที่เดินทางอยูตามถนนหลวง
ใหทบทวนและเลาเกี่ยวกับเรื่องน้ี
๑๑ ใหฟังคํา พูดของคนเหลานัน้ที่แจกน้ําอยู

แถวบริเวณที่ตักน้ํา
ที่ นัน่พวกเขาบอก เลาถึงชัยชนะทัง้ หลาย

ของพระยาหเวห
คือชัยชนะของชาวชนบทของพระองคใน

อิสราเอล
แลวกองทัพของพระ ยาหเวหก็ลงไปโจมตี

ประตูเมืองของศัตรู
๑๒ เดโบราห ลุย ลุย
ลุย ลุย รองเพลงปลุกใจเถิด
ลุกขึ้น บาราคลูกของอาบีโนอัม
ไปจับตัวพวกศัตรูของทานเถิด
๑๓ดัง นัน้คนที่หลง เหลืออยูก็ลงไปสู รบกับ

ทหารที่เกงกาจ
กองทัพของพระยาหเวหก็ลงไปสู รบกับพวก

นักรบใหกับขา
๑๔คนอิสราเอลจากเผาเอ ฟ รา อิมที่อาศัยอยู

ทามกลางคนอามาเลค ‡ก็มาดวย
เบนยามินเอย พวกเขาเดินตามหลังทานและ

ทหารของทานมา
จากตระกูลมา คีรก็มีพวกผูบังคับบัญชา

¶ลงมาชวยรบดวย
จากเผาเศบูลุนก็มีพวกเจาหน าที่มาดวย
๑๕พวกหัวหน าของเผาอิส สา คารก็มาอยูกับ

เดโบราห
กองทัพจากอิสสาคารสนับสนุนบาราค
พวกเขาถูกสงลงไปในหุบเขา ภายใตคํา สัง่

ของบาราค
พวกตระกูลแหงเผารูเบน
ตัดสินใจอยางเด็ด ขาดวาจะไมออกไปชวย

รบ
๑๖ทําไมทานถึงไดนัง่อยูที่คอกแกะ

*๕:๘ เมื่อพระเจา … ใหมขึน้มา หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “พวกเขาเลือกพวกพระใหมขึ้น
มา”
†๕:๑๐ น่ังอยู … มีคา หรือ “นัง่อยูบนบัลลังกผูพิพากษา” หรือ “นัง่ปกครองอยูเหนือมีเดีย
น”
‡๕:๑๔ จากเผาเอฟราอิม … คนอามาเลค หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “พวกที่มาจากเอฟ
ราอิม มีรากมาจากอามาเลค” คือเป็นเชื้อสายของคนอามาเลค คนตัวใหญเหมือนยักษ
¶๕:๑๔ พวกผูบังคับบัญชา หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “พวกผูออกกฎ”
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และฟังเสียงป่ีที่เขาเปาใหฝูงแกะฟัง
พวกตระกูลของเผารูเบน
ตอสูในใจวานาจะออกไปชวยรบแตไมไป
๑๗กิ เลอ าดก็พักอยูที่บานอีกฝ่ังของแมน้ํา

จอรแดน
สวนดาน ทําไมเจาถึงไดรับจางทํางานอยูบน

เรือทัง้หลาย
สวนอาเชอร พวกเขายังคงอยูที่ฝ่ังทะเล
พักอยูที่บานตามทาเรือของเขา
๑๘แตคนของเศบูลุนและนัฟทาลี
ไดเสี่ยงชีวิตสูรบอยูบนที่ราบที่ลดหลัน่ลงมา
๑๙พวกกษตัริยก็มาสูรบ
คือพวกกษตัริยของคานาอัน
สูรบที่ทาอานาค ขางลําธารเมกิดโด
แตพวกเขาไมไดปลนเอาเงินไป
๒๐ดวงดาวตอสูจากฟากฟ า
จากเสนทางของพวกมัน พวกมันไดตอสูกับ

สิเสรา
๒๑แมน้ําคีโชน แมน้ําคีโชนอันเกาแกนัน้ *
ไดกวาดพวกสิเสราไปเสีย
จิตใจขาเอย มุงไปอยางฮึกเหิม †เถิด
๒๒แลวกีบมาก็ตะเกียกตะกายอยูในน้ํานัน้
มาอันทรงพลังของสิ เส ราก็ยกสองเทาหน า

ขึ้นตะกายฟ าในสนามรบ
๒๓ทูต ‡ของพระยาหเวหพูดวา “ใหสาปแชง

เมืองเมโรส
ใหสาปแชงอยางขมขื่นตอคนที่อาศัยอยูที่

นัน่
เพราะพวกเขาไมไดมาชวยพระยาหเวห
ไมไดมาชวยพระยาหเวหสูรบกับพวกนักรบ
๒๔หญิงที่สมควรได รับรางวัลมากที่สุดคือยา

เอล
นางเป็นเมียของเฮเบอรชาวเคไนต
ในพวกผูหญิงที่อาศัยอยูตามเต็นทนัน้
นางสมควรไดรับรางวัลที่สุด
๒๕สิเสราขอน้ําดื่ม นางก็ใหนมกับเขา
นางเอาโย เกิรตใสชามที่เหมาะสมกับพวก

ผูนําใหกับเขา
๒๖นางเอื้อมมือซายไปหยิบหมุดปักเต็นท
และมือขวาไปหยิบคอน

นางตอกมันเขาไปที่หัวของสิเสรา
บีห้ัวของเขาแตกเป็นชิน้ๆ
นางตีทะลุขมับของเขาไป
๒๗ เขาลมลงที่เทาของยาเอล
เขานอนแผหลาอยู
เขาลมลงแทบเทาของนาง
เขาลมลงตายที่นัน่
๒๘แมของสิเสรา มองลอดหน าตางออกไป
นางมองผานชองหน าตางแลวรองวา
‘ทําไมรถรบของสิเสราถึงไดมาชานัก
ทําไมเสียงพวกรถมาของเขาถึงไดลาชานัก’
๒๙ เพื่อนชัน้สูงที่ฉลาดที่สุดของนางก็ตอบไป
และแมของสิเสราก็ตอบคําถามตัวเองไปวา
๓๐ ‘แนนอน พวกเขากําลังคนหาและแบง ปัน

ของที่ยึดไดกันอยู
นักรบแตละคนกําลังจับหญิงคนสองคนมา

ขมขืน
พวกของที่ยึดไดนัน้ มีทัง้ผายอมสีเป็นของสิ

เสรา
และผาที่ปักลวดลายทัง้สองหน า’
๓๑ขาแตพระยาหเวห ขอใหศัตรูของพระองค

ถูกทําลายอยางน้ีทุกคน
แตขอใหพวกเพื่อนๆของพระองค เป็น

เหมือนดวงอาทิตยตอนที่มันโผลขึ้น
อยางเต็มพลังของมัน”

และแผนดินก็สงบสุขเป็นเวลาสี่สิบปี

ชาวมีเดียนตอสูกับชาวอิสราเอล

๖ ๑ชาวอิสราเอลไดทําสิ่งชัว่ รายในสายตา
ของพระยาหเวหอีก และพระยาหเวหก็

ปลอยใหพวกเขาตกไปอยูในกํามือของชาวมี
เดียนอยูเจ็ดปี ๒ชาวมี เดียนมีกําลังมากกวา
ชาวอิสราเอล ชาวมี เดียนทําใหชาวอิสราเอล
ตองไปหาที่หลบ ซอนอยูตามซอกเขา ตาม
ภูเขา ตามพวกถํ้า และตามที่เรนลับ ๓ เมื่อ
ไหรก็ตามที่ชาวอิสราเอลปลูกพืช ผล ชาวมี
เดียน ชาวอามาเลค หรือแมแตคนทางตะวัน
ออกก็จะมาโจมตีคนอิสราเอล

๔พวกเขาจะมาตัง้คายอยูบนแผน ดินของ
ชาวอิสราเอล และพวกเขาก็จะทําลายพืชผล

*๕:๒๑ แมน้ําคโีชนอันเกาแกนัน้ แปลไดอีกอยางหน่ึงวา “แมน้ํานัน้ไดทวมทนพวกเขาไป”

†๕:๒๑ จิตใจ … ฮึกเหิม หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “ขอใหทานเหยียบยํ่าคอหอยของพวก
ที่แข็งแกรงนัน้”
‡๕:๒๓ ทูต อาจจะหมายถึง “ทูตสวรรค” หรือ “ตัวเดโบราหเอง”
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ตลอดทางไปจนถึงเมืองกาซา พวกเขาจะไม
เหลืออาหารไวเลย ไมวาจะเป็นแกะ วัว หรือ
ลา ๕ เพราะพวกเขาจะบุกมาพรอมกับสัตว
เลีย้ง และครอบครัวของเขา พวกเขาจะมา
กันมากมายมหาศาลเหมือนฝูงตัก๊แตน นับ
ไมถวนไม วาจะเป็นคนหรืออูฐ พวกเขาจะ
บุกเขามาในแผน ดินและทําลายมันจนหมด
สิน้

๖ชาวอิสราเอลจึงยากจนขน แคนเพราะ
ชาวมี เดีย น ดัง นัน้ชาวอิสราเอลจึงรองขอ
ความชวย เหลือตอพระ ยาหเวห ๗ *มีอยูครัง้
หน่ึง ชาวอิสราเอลไดรองขอความชวยเหลือ
ตอพระ ยาหเวห เพราะคนมี เดีย น ๘พระ
ยาหเวหไดสงผู พูด แทนพระเจามาใหกับคน
อิสราเอล และเขาพูดกับคนอิสราเอลวา
“พระยาหเวห พระเจาของอิสราเอลไดพูดไว
อยางน้ีวา ‘เราเองไดพาเจาออกมาจากอียิปต
และนําเจาออกมาจากการเป็นทาส ๙ เราได
ชวยใหเจาพนจากเงื้อมมือของชาวอียิปต
และพนจากพวกที่กดขี่ขมเหงเจาที่อยูที่น่ี
และเราก็ไดขับไลพวกเขาไปตอหน าเจา และ
ยกแผน ดินของพวกเขาใหกับเจา’ ๑๐ เราได
บอกกับเจาวา ‘เราคือยาหเวห พระเจาของ
เจา เจาตองไมยําเกรงพวกพระตางๆของคน
อา โม ไรต เจาของแผน ดินที่เจาอาศัยอยูน้ี
แตเจาก็ไมยอมเชื่อฟังเรา’”

ทูตของพระยาหเวหมาหากิเดโอน
๑๑ ในเวลานัน้ ทูตของพระ ยาหเวหก็ได

มา และมานัง่อยูใตตนโอกที่โอ ฟ ราห ซึ่ง
เป็นของโยอาช ที่มาจากตระกูลอาบี เยเซอร
ขณะนัน้ลูกชายของโย อาช คือกิเด โอน
กําลังนวดขาวสาลีอยูในบอยํ่าองุน เพื่อไมให
มันตกเป็นของชาวมี เดีย น ๑๒ทูตของพระ
ยาหเวหไดมาปรากฏตัวตอกิเด โอน และพูด
กับเขาวา “นักรบผูกลา หาญ พระ ยาหเวห
สถิตอยูกับทาน”

๑๓กิเด โอนตอบเขาวา “ขอโทษทีเจา
นาย ถาพระ ยาหเวหอยูกับพวกเรา ทําไม
ถึงไดเกิดเรื่องพวกน้ีกับพวกเราดวย แลว
สิ่งมหัศจรรยทัง้ หลายที่พระองคเคยทํา ที่
บรรพบุรุษไดเลาใหพวกเราฟัง หายไปไหน
หมดแลว ไมใชพระยาหเวหหรอกหรือ ที่นํา
พวกเราออกมาจากอียิปต แตตอนน้ีพระองค

ไดทอด ทิง้พวกเราเสียแลว และใหพวกเรา
ตกไปอยูในกํามือของชาวมีเดียน”

๑๔แลวพระ ยาหเวหก็หันมาพูดกับเขาวา
“ไปสิ ไปชวยชาวอิสราเอลดวยกําลังที่เจามี
อยู ไปชวยพวกเขาใหพนจากกํามือของชาว
มีเดียน เรากําลังสงเจาไป”

๑๕แลวกิเด โอนก็พูดกับพระองควา
“ขอโทษทีเถิดทาน แลวขาพเจาจะไปชวย
คนอิสราเอลไดยังไง ดูสิ ตระกูลของขาพเจา
ก็ออนแอที่สุดในเผามนัส เสห และขาพเจา
ก็เป็นคนที่กระจอกที่สุดในครอบครัวของ
ขาพเจา”

๑๖แลวพระยาหเวหก็พูดกับเขาวา “แตเรา
จะอยูกับเจา และเจาจะรบชนะชาวมี เดีย น
ทัง้หมด เหมือนรบกับคนๆเดียว”

๑๗แลวกิเด โอนก็พูดกับพระองควา “ถา
พระองคพอใจในตัวขาพเจาแลวละก็ ชวย
ทําอะไรสักอยาง เพื่อขาพเจาจะไดรูวาเป็น
พระองคจริงๆที่พูดกับขาพเจา ๑๘อยาเพิ่งไป
ไหนนะ จนกวาขาพเจาจะกลับมา ขาพเจาจะ
ไปเอาเครื่องถวายมาตัง้ตอหน าพระองค”
พระองคพูดวา “เราจะอยูที่น่ี จนกวาเจาจะ

กลับมา”
๑๙ดัง นัน้กิเด โอนจึงกลับบาน และไป

เตรียมลูกแพะตัวหน่ึง และทําขนมปังไรเชื้อ
จากแป งสาลียี่สิบสองลิตร เขาเอาเน้ือใส
ตะกรา เอาน้ําซุปใสหมอ และเขาก็เอาของ
พวกน้ีไปใหกับพระองคที่ใตตนโอก ๒๐ จาก
นัน้ทูตของพระ ยาหเวหก็พูดกับเขาวา “เอา
เน้ือและขนมปังไร เชื้อวางไวบนกอนหินน้ี
แลวเทน้ําซุปลงไปบนของพวกนัน้” กิเดโอน
ก็ทําตาม

๒๑ทูตของพระยาหเวห ก็ยื่นปลายไม เทา
ที่ถืออยูในมือ ไปแตะตองเน้ือและขนมปัง
นัน้ ไฟก็ลุกขึ้นมาจากกอนหิน เผาเน้ือและ
ขนมปังจนหมด จากนัน้ทูตของพระยาหเวห
ก็หายวับไป ๒๒กิเด โอนถึงไดรูวาเขาเป็น
ทูตของพระ ยาหเวห กิเด โอนจึงรองออกมา
วา “แยแลว พระยาหเวห องคเจาชีวิตของ
ขาพเจา ขาพเจาไดเห็นทูตของพระยาหเวห
ตอหน าตอตา”

๒๓แลวพระ ยาหเวหก็พูดวา “สงบสติเถิด
ไมตองกลัว เจาจะไมตายหรอก”

*๖:๗ ขอ ๗-๑๐ นี้ ไมไดอยูในสําเนาภาษาฮีบรูที่เกาแกที่สุด
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๒๔กิเด โอนจึงสรางแทนบูชาขึ้นมาให
กับพระ ยาหเวหที่นัน่ และตัง้ ชื่อวา “พระ
ยาหเวหคือความสงบ” จนถึงวัน น้ีแทนนัน้ก็
ยังอยูที่โอ ฟ ราห ซึ่งเป็นของตระกูลอาบี เย
เซอร

กิเดโอนทําลายแทนของพระบาอัล
๒๕ ในคืนนัน้พระ ยาหเวหพูดกับกิเด โอน

วา “ไปเอาวัวตัวผูของพอเจาคือตัวที่สองที่มี
อายุเจ็ดปีนัน้ แลวเอาไปรื้อแทนพระบา อัล
ที่เป็นของพอเจาและใหโคนเสาพระอา เชรา
ห *ที่อยูขางๆแทนนัน้ดวย ๒๖ จากนัน้ให
สรางแทนบูชาสําหรับพระ ยาหเวห พระเจา
ของเจา ไวบนที่สูงน้ี และเอาวัวตัวที่สองนัน้
ถวายเป็นเครื่องเผาบูชา ใหเอาไมอาเชราหที่
เจาจะโคนลงมานัน้เป็นฟืน” ๒๗กิเด โอนก็
เอาคนใชชายของเขามาสิบคน และทําตามที่
พระยาหเวหไดบอกเขาไว แตเพราะเขากลัว
คนในครอบครัวของเขาและชาวเมือง เขา
เลยไมกลาทําในตอนกลางวัน จึงแอบทําใน
ตอนกลางคืน

๒๘ วันรุงขึ้น เมื่อชาวเมืองตื่นขึ้นมา พวก
เขาก็เห็นแทนพระบาอัลถูกรื้อ และเสาไมอา
เชราหที่อยูขางๆก็ถูกโคน และมีวัวตัวผูตัวที่
สองนัน้ถูกเผาอยูบนแทนบูชาที่เพิ่งสรางขึ้น
มาใหม ๒๙พวกเขาจึงพูดกันวา “ใครเป็นคน
ทําอยางน้ี” หลัง จากการคนหาและสอบถาม
มีคนบอกพวกเขาวา “กิเดโอนลูกชายของโย
อาชเป็นคนทํา”

๓๐ชาวเมืองจึงพูดกับโย อาชวา “เอาตัว
ลูกชายเจาออกมา มันจะตองตาย เพราะมัน
ไปรื้อแทนบูชาพระบา อัล และโคนเสาไมอา
เชราหที่อยูขางๆนัน้”

๓๑แลวโย อาชพูดกับคนทัง้หมดที่ยืนลอม
รอบเขาวา “พวกทานจะฟ อง รองแทนพระ
บา อัลหรือ พวกทานจะชวยชีวิตพระบา อัล
หรือ ใครก็ตามที่ฟ องรองใหกับพระบาอัล จะ
ถูกฆากอนเชาวันพรุง น้ี ถาพระบา อัลเป็น
พระเจาจริง ก็ใหพระบา อัลฟ อง รองเอาเอง
เถอะ เพราะมีคนไปรื้อแทนบูชาของเขา”

๓๒ วันนัน้โยอาชจึงตัง้ชื่อใหมใหกิเดโอนวา
“เยรุบบาอัล” †เพราะเขาพูดวา “ใหพระบา

อัลฟ องรองเพราะกิเดโอนไดรื้อแทนบูชาของ
เขาลง”

กิเดโอนรบชนะชาวมีเดียน
๓๓ เมื่อชาวมีเดียน ชาวอามาเลค และชาว

ตะวันออกรวมตัวกัน ขามแมน้ําจอรแดนมา
ตัง้คายอยูที่หุบเขายิสเรเอล ๓๔พระวิญญาณ
ของพระยาหเวหไดมาสวมทับกิเดโอน และ
เขาไดเปาแตรเพื่อเรียกคนในตระกูลอาบี เย
เซอรใหมาติดตามเขา ๓๕ เขาไดสงพวกผูสง
ขาวไปทัว่เผามนัส เสห เรียกใหคนในเผาน้ี
มาติดตามเขา และเขาก็ยังสงพวกผูสง ขาว
ไปยังเผาอาเชอร เศบูลุน และนัฟทาลี และ
พวกน้ีก็ไดขึ้นมาหากิเดโอนและคนของเขา

๓๖กิเด โอนพูดกับพระเจาวา “ถามันเป็น
จริง ที่วาพระองคจะชวยกูคนอิสราเอล ผาน
ทางมือของขาพเจาตามที่พระองคบอกแลว
ละก็ ๓๗ดูสิ ขาพเจาไดวางขนแกะไวบน
ลานนวดขาว ถามีน้ําคางเปียกชุมแคบน
ขนแกะเทานัน้ และพื้น ดินสวนอื่นๆแหง
หมด ขาพเจาจะไดรูวาพระองคจะชวยเหลือ
คนอิสราเอล ผานทางมือขาพเจา ตามที่
พระองคไดพูดไว”

๓๘และมันก็เกิดขึ้นตามนัน้ทุกอยาง วัน
ตอ มาเมื่อกิเด โอนตื่นขึ้นแตเชา มืด เขาบีบ
ขนแกะ ก็ไดน้ําคางมาเต็มชาม ๓๙ จากนัน้
กิเดโอนพูดกับพระเจาวา “อยาโกรธขาพเจา
เลย ขาพเจาขอพูดอีกครัง้ ขอใหขาพเจาได
ลองกับขนแกะอีกสักครัง้ คราวน้ีขอใหขน
แกะแหง พื้น ดินสวนอื่นๆเปียกชุมไปดวย
น้ําคาง” ๔๐ ในคืนนัน้พระเจาก็ทําตามนัน้
คือใหขนแกะแหงและพื้น ดินเปียกไปดวย
น้ําคาง

๗ ๑ เยรุบบาอัล (ซึ่งก็คือกิเดโอน) พรอม
กับทหารทัง้หมดที่อยูกับเขา ก็ลุกขึ้น

แตเชาตรู และไปตัง้คายอยูใกลๆกับตาน้ําฮา
โรด สวนคายของชาวมี เดีย นอยูทางเหนือ
ของเขา อยูในหุบตรงตีนเขาโม เรห ๒พระ
ยาหเวหพูดกับกิเดโอนวา “ทหารที่อยูกับเจา
มีมากเกินกวาที่เราจะมอบชาวมี เดีย นใหอยู
ในเงื้อมมือของพวกเขา ไมอยางนัน้ คน
อิสราเอลจะยกตัวขึ้นตอ หน าเรา และพูดวา
‘เป็นมือขาเอง ที่ชวยกูขาไว’

*๖:๒๕ เสาพระอาเชราห เป็นพระผูหญิงของคนคานาอัน เป็นคูของพระบาอัล
†๖:๓๒ เยรุบบาอัล ชื่อน้ีหมายถึง “ใหพระบาอัลฟ องรองเอาเอง”
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๓ดัง นัน้ใหประกาศอยางน้ีกับกองทัพวา
‘ใครก็ตามที่กลัวจนตัวสัน่ ก็ใหไปจากภูเขา
กิ เลอ าด กลับบานไปในเชา มืดวันพรุง น้ี’”
แลวก็มีทหารสองหมื่นสองพันคนกลับบาน
ไป เหลืออยูหน่ึงหมื่นคน

๔แลวพระยาหเวหพูดกับกิเดโอนวา “ยังมี
ทหารมากเกินไป ใหนําพวกเขาลงไปที่น้ํา
และเราจะแยกพวกเขาใหกับเจาที่นัน่ เมื่อ
เราบอกวา ‘คนน้ีจะไปกับเจา’ เขาก็จะไปกับ
เจา แตถาคนไหนที่เราบอกวา ‘คนน้ีจะไมไป
กับเจา’ เขาก็จะไมไป”

๕ จากนัน้กิเด โอนก็นําพวกเขาลงไปที่น้ํา
พระยาหเวหพูดกับเขาวา “คนที่ใชลิน้เลียน้ํา
เหมือนหมา ก็ใหเจาแยกออกมาไวพวกหน่ึง
และคนที่คุกเขาลงดื่มน้ําก็แยกไวพวกหน่ึง”

๖ จํานวนคนที่ใชมือวักน้ําขึ้นมาเลียมี
ทัง้หมดสามรอยคน สวนคนที่เหลือทัง้หมด
คุกเขาลงดื่มน้ํา ๗พระยาหเวหจึงพูดกับกิเด
โอนวา “เราจะชวยเหลือพวกเจาโดยใชคน
สามรอยคนน้ีที่เลียน้ํา และเราจะมอบคนมี
เดีย นไวในเงื้อมมือของเจา สวนคนที่เหลือ
ทัง้หมดใหกลับบานไป”

๘ดัง นัน้ทหารสามรอยคนน้ีก็ไดหิว้เสบียง
อาหารและถือแตรไวในมือ กิเด โอนสัง่ชาว
อิสราเอลคนอื่นที่เหลือใหกลับไปเต็นทของ
พวกเขา แตเขาเก็บสามรอยคนน้ีไวกับเขา
คายของชาวมี เดีย นอยูตํ่าลงไปในหุบเขา
๙ ในคืนนัน้พระยาหเวหพูดกับเขาวา “ลุกขึ้น
ลงไปโจมตีคายเดี๋ยวน้ี เพราะเราไดมอบมัน
ไวในมือของเจาแลว ๑๐แตถาเจากลัว ก็อยา
เพิ่งลงไปโจมตีก็ได แตใหพาปู ราหคนรับ ใช
ของเจาลงไป ๑๑ เจาจะไดยินวาพวกเขาพูด
อะไรกัน หลัง จากนัน้เจาจะไดเกิดความกลา
มากขึ้น แลวคอยลงไปตีคายนัน้” ดังนัน้กิเด
โอนและปูราหคนรับใชของเขา ก็ลงไปที่คาย
ที่อยูดานนอกสุดของทหารที่ติดอาวุธพวก
นัน้

๑๒ชาวมเีดียน ชาวอามาเลค และคนตะวัน
ออกนอนอยูตามหุบเขา มากมายเหมือน
ตัก๊แตน และอูฐของพวกเขาก็มีมากจนนับ
ไมถวนเหมือนเม็ดทรายที่ชายฝ่ัง ๑๓ เมื่อ
กิเด โอนมาถึงคาย ก็มีชายคนหน่ึงกําลังเลา
ความฝันของเขาใหเพื่อนฟัง เขาเลาวา “ขา
ฝันไปวามีขนมปังบารเลยกอนใหญ กลิง้เขา
มาในคายของมี เดียน และมันก็ชนเต็นทจน
ลมลงควํ่าพังทะลายไป”

๑๔ เพื่อนของเขาก็ตอบวา “เรื่องน้ีเป็น
อยางอื่นไปไมไดเลย นอกจากจะเป็นดาบ
ของกิเด โอนลูกชายโย อาชชาวอิสราเอล
พระเจาไดมอบชาวมี เดียนและทัง้กองทัพให
อยูในกํามือของเขาแลว”

๑๕ เมื่อกิเด โอนไดยินพวกเขาเลาความฝัน
และตีความหมายของมันแลว เขาก็กราบลง
ตอพระเจา จากนัน้เขาก็กลับไปที่คายของ
อิสราเอล และพูดวา “ลุกขึ้น เพราะพระเจา
ไดมอบกองทัพของมี เดีย นไวในกํามือของ
พวกทานแลว”

๑๖ เขาแบงคนสามรอยคน ออกเป็นสาม
กลุม และใหทุกคนถือแตรและหมอเปลา
แลวเอาคบเพลิงไวดานใน ๑๗ เขาพูดกับพวก
ทหารวา “ใหมองผมและทําตาม เมื่อผมเขา
ไปถึงคายดานนอกสุด ผมทําอะไรก็ใหทํา
ตามนัน้ ๑๘ เมื่อผมและคนทัง้หมดที่อยูกับ
ผมเปาแตรขึ้น ก็ใหพวกทานเปาแตรรับลอม
รอบคาย และรองวา สําหรับพระยาหเวหและ
กิเดโอน”

๑๙ดัง นัน้กิเด โอนกับทหารหน่ึงรอยคนที่
อยูกับเขา ก็ไปถึงดานนอกสุดของคาย เพิ่ง
เลยเที่ยง คืนไป เพิ่งเปลี่ยนเวรยาม ๒๐กิเด
โอนและคนที่อยูกับเขาก็เปาแตร และทุบ
หมอที่อยูในมือพวกเขาจนแตก และทัง้สาม
กลุมก็เปาแตร และทุบหมอจนแตก พวกเขา
ถือคบเพลิงในมือซายและถือแตรที่เปาในมือ
ขวา และตางก็ตะโกนวา “ดาบสําหรับพระ
ยาหเวหและกิเดโอน”

๒๑แตละคนตางยืนประจําที่ของตนรอบ
คาย และพวกทหารในคายทัง้หมดตางก็กระ
โดดขึ้นมา แลวรองตะโกนวิ่งหนีไป ๒๒ เมื่อ
คนของกิเด โอนเปาแตรพรอมๆกันทัง้สาม
รอยอัน พระ ยาหเวหก็ทําใหกองทัพของมี
เดีย นทัง้หมดเอาดาบฆาฟันกันเอง พวก
ทหารไดหนีไปไกลถึงเบธ-ชิ ทธาห ทางไป
เมืองเศเร ราห พวกเขาหนีไปไกลจนถึง
พรมแดนของเมืองอา เบล-เม โฮ ลาห ที่อยู
ใกลกับเมืองทับบาท

๒๓คนอิสราเอลจากเผานัฟทาลี เผาอาเชอ
ร และเผามนัสเสห ถูกเรียกใหไลตามชาวมี
เดีย นไป ๒๔กิเด โอนสงพวกผูสง ขาวไปทัว่
หุบเขาเอฟราอิม ไปแจงวา “ลงมาโจมตีพวก
มี เดีย น และใหยึดแหลงน้ําจากพวก เขาไป
ไกลถึงเบธ-บา ราหและแมน้ําจอรแดน” ดัง
นัน้ทหารของเอ ฟ รา อิมทัง้หมดถูกเรียกมา
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และพวกเขาก็ไดยึดแหลงน้ําตางๆไปไกลถึง
เบธ-บาราหและแมน้ําจอรแดน

๒๕พวกเขาจับแมทัพของมี เดีย นไดสอง
คน คือโอเรบและเศเอบ พวกเขาฆาโอเรบที่
หินแหงโอเรบ และฆาเศเอบที่บอยํ่าองุนแหง
เศ เอบ พวกเขายังคงไลตามพวกมี เดียนตอ
ไป และไดนําหัวของโอ เรบและเศ เอบขาม
แมน้ําจอรแดนมาใหกิเดโอน

๘ ๑คนเอฟราอิมพูดกับกิเดโอนวา “ทําไม
ทานถึงทํากับเราอยางน้ี ตอนที่ทานไป

รบกับชาวมี เดีย น ทําไมทานถึงไมเรียกเรา
ไปดวย” พวกเขาโต เถียงกับกิเด โอนอยาง
รุนแรง

๒กิเด โอนจึงพูดกับพวกเขาวา “แมแตสิ่ง
เล็ก น อยที่เผาทานทํานัน้ก็ยังยิ่ง ใหญกวา
สิ่งทัง้หมดที่ตระกูลอาบี เย เซอรของผมได
ทําเสียอีก *สิ่งที่ผมทําตอนน้ี เปรียบ เทียบ
กันไมไดเลยกับสิ่งที่พวกทานทําไมใชหรือ
๓พระเจามอบโอเรบและเศเอบ แมทัพของมี
เดีย นไวในมือของพวกทาน ไมมีอะไรเลย
ที่ผมทําแลวสามารถเอาไปเปรียบ เทียบกับ
ทานได” เมื่อกิเด โอนพูดอยางน้ี พวกเขาก็
หายโกรธกิเดโอน
กิเดโอนจับกษัตริยทัง้สองของมีเดียน
๔ เมื่อกิเด โอนมาถึงแมน้ําจอรแดน เขา

และพวกอีกสามรอยคนไดขามแมน้ําไป
พวกเขาเหน่ือยลา แตก็ยังไลติดตามศัตรูไป
๕กิเด โอนพูดกับชาวสุ คคทวา “ขอขนมปัง
ใหกับทหารที่ติดตามขามากินหนอยเถอะ
เพราะพวกเขาหิวจนหมดเรี่ยวแรงแลว ขา
กําลังไลตามเศ บาหและศัล มุ น นา กษตัริย
ของมีเดียนอยู”

๖แตพวกเจาหน าที่ของสุคคทพูดกับเขาวา
“เศ บาหและศัล มุ น นาอยูในกํามือเจาแลว
หรือยัง ไง เราถึงจะตองใหขนมปังกับทหาร
ของเจา”

๗กิเด โอนพูดวา “ฝากไวกอนเถอะ เมื่อ
ไหรที่พระยาหเวหมอบเศบาหและศัลมุนนา
ไวในมือของขาแลวละก็ ขาจะกลับมาเฆี่ยน
พวกเจาดวยหนามจากทะเล ทรายและพวก
ตนหนามตางๆ”

๘ จากที่นัน่ กิเด โอนไดขึ้นไปที่เปนู เอล
และเขาไดขอพวกนัน้อยางเดียวกัน และ
ชาวเปนูเอลก็ตอบเขาเหมือนกับที่ชาวสุคคท
ตอบ ๙ดัง นัน้กิเด โอนจึงพูดกับชาวเปนู เอล
ดวยวา “เมื่อขาไดชัยชนะกลับมา ขาจะรื้อ
หอคอยน้ีลง”

๑๐ฝายเศ บาหและศัล มุ น นาไดหนีไป
อาศัยอยูในเมืองคา ร โกรกับกองทัพของ
เขา เป็นกองทัพของชาวตะวัน ออกที่เหลือ
อยูประมาณหน่ึงหมื่นหาพันคน หลัง จากที่
ทหารหน่ึงแสนสองหมื่นคนที่ถือดาบพรอม
มือถูกฆาตายไปหมดแลว ๑๑กิเด โอนจึงใช
เสนทางที่มีชื่อวาเต็นทของพวกผูอาศัย ที่อยู
ทางทิศตะวันออกของโนบาหและโยกเบฮาห
และเขาจูโจมทันที ในขณะที่กองทัพนัน้ยัง
ไมทันตัง้ตัว

๑๒ เศบาหและศัลมุนนาก็หนี กิเดโอนก็ไล
ตามพวกเขาไป และจับเศบาหและศัลมุนนา
กษตัริยทัง้สองของมี เดีย นได เขาทําใหทัง้
กองทัพขวัญกระเจิงไป ๑๓ จากนัน้กิเด โอน
ลูกชายโยอาช ก็กลับจากการสรูบ โดยใชเสน
ทางที่ชื่อวา ทางผานของเฮเรส ๑๔ เขาจับชาย
หนุมคนหน่ึงมา ซึ่งเป็นชาวเมืองสุคคท และ
สอบถามเขา ชายคนนัน้จึงจดรายชื่อของเจา
หน าที่และผูอาวุโสของเมืองสุ คคททัง้เจ็ดสิบ
เจ็ดคนใหกับกิเดโอน

๑๕แลวกิเด โอนก็มาหาชาวเมืองสุ คคท
และพูดวา “น่ีไง เศบาหและศัลมุนนา คนที่
พวกเจาไดพูดจาเยาะ เยยถากถางขาวา ‘เศ
บาหและศัล มุ น นาอยูในกํามือของเจาแลว
หรือยังไง เราถึงจะตองใหขนมปังกับทหารที่
เหน็ดเหน่ือยของเจา’” ๑๖กิเด โอนจึงจับผู
อาวุโสของเมือง และเอาหนามในทะเลทราย
และตนหนามตางๆมาเฆี่ยนพวกเขาที่เป็น
ชาวเมืองสุ คคท ๑๗และเขาก็ไดรื้อหอคอย
เมืองเปนูเอลทิง้ และฆาพวกผูชายของเมือง
นัน้

๑๘ เขาพูดกับเศบาหและศัลมุนนาวา “พวก
คนที่เจาฆาที่ภูเขาทา โบรนัน้มีรูป รางหน าตา
ยัง ไง” พวกเขาตอบวา “แตละคนดูเหมือน
กับเจาทุกอยาง พวกเขาดูยังกับเป็นพวก
ลูกๆของกษตัริย” ๑๙กิเด โอนพูดวา “พวก
เขาเป็นพี่น องทองเดียวกับขา พระเจามีชีวิต

*๘:๒ แมแตสิ่งเล็ก … เสียอีก หรือแปลตรงๆไดวา “เศษองุนที่เหลือในสวนของเอฟราอิม ก็
ยังดีกวาสวนองุนทัง้สวนของอาบีเยเซอรไมใชหรือ”
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อยูแนฉันใด ถาพวกเจาไดไวชีวิตพวกเขา
ขาก็คงไมฆาพวกเจาเหมือนกัน”

๒๐แลวกิเด โอนก็บอกกับเย เธอ ร ลูกชาย
คนโตของเขาวา “ลุกขึ้นมา ฆาพวกมันซะ”
แตเย เธอ รกลัวจึงไมยอมชักดาบออกมา
เพราะเขายังเป็นเด็ก

๒๑แลวเศบาหและศัลมุ นนาก็พูดวา “เจา
ลุกขึ้นมาฆาพวกเราเองดีกวา เป็นลูก ผูชาย
แคไหนก็ดูที่กําลังน่ีแหละ” กิเด โอนจึงลุก
ขึ้นมาฆาเศบาหและศัลมุนนา และเขาก็เก็บ
เครื่องประดับรูปจันทรเสีย้วที่อยูบนคอ ของ
พวกอูฐของพวกเขาไว

กิเดโอนสรางเอโฟด
๒๒ จากนัน้ชาวอิสราเอลพูดกับกิเด โอนวา

“ปกครองพวกเราเถิด ทัง้ทานและลูก หลาน
ของทาน เพราะทานชวยพวกเราใหพนจาก
เงื้อมมือของชาวมีเดียน”

๒๓กิเด โอนพูดกับพวกเขาวา “ผมจะไม
ปกครองอยูเหนือพวกทานหรอก และลูก
ของผมก็จะไมปกครองเหนือทานดวย พระ
ยาหเวหจะปกครองเหนือพวกทานเอง”
๒๔แลวกิเด โอนก็พูดกับพวกเขาวา “ผม
อยากจะขอพวกทานอยางหน่ึง ผมอยาก
จะไดตุมหูที่พวกทานแตละคนยึดมาได”
(เพราะพวกศัตรูใสตุมหูทองคํา เพราะพวก
เขาเป็นชาวอิชมาเอล)

๒๕พวกเขาพูดวา “ไดเลย เราจะใหสิ่ง
นัน้กับทาน” แลวพวกเขาก็ปูผาลงและตาง
ก็โยนตุมหูที่ยึดมาไดลงไป ๒๖ตุมหูทองคํา
ทัง้หมดที่เขาขอมาได มีน้ําหนักประมาณสิบ
เกากิโลกรัม นอกจากน้ียังมีเครื่องประดับรูป
จันทรเสีย้ว จีเ้พชรรูปหยดน้ํา เสื้อคลุมสีมวง
ที่กษตัริยมีเดียนสวมใส และสรอยคอที่หอย
อยูบนพวกคออูฐของพวกเขา

๒๗กิเด โอนเอาทองคําเหลานัน้มาทําเป็น
เอ โฟด *และเก็บไวที่เมืองของเขา คือใน
เมืองโอฟราห และชาวอิสราเอลทัง้หมดก็ไม
ซื่อสัตยตอพระเจา กลับไปนมัสการเอโฟดที่

นัน่ และเอ โฟดนัน้ก็กลายเป็นกับดักตอกิเด
โอนและครอบครัวของเขา

การตายของกิเดโอน
๒๘ชาวมี เดีย นจึงอยูภายใตการปกครอง

ของชาวอิสราเอล และพวกมี เดีย นก็ไม
ไดเงยหัวขึ้นมากอปัญหาอีกเลย แผน ดิน
จึงเกิดความสงบ สุขเป็นเวลาสี่ สิบปีตลอด
ชีวิตของกิเดโอน ๒๙ เยรุบบาอัล (กิเดโอน)
ลูกชายของโยอาชก็กลับไปอยูที่บานของเขา
๓๐และเขามีลูกชายทัง้หมดเจ็ดสิบคน เพราะ
เขามีเมียหลายคน ๓๑ เมียน อยของกิเด โอน
ที่อาศัยอยูในเชเคมเกิดลูกชายใหกับเขาคน
หน่ึง เขาตัง้ชื่อเด็กนัน้วา อาบีเมเลค

๓๒แลวกิเดโอนลูกชายโยอาชก็ตายไปเมื่อ
ถึงวัยอันสมควร เขาถูกฝังในสุสานของโย
อาชพอของเขา ที่โอฟราหของตระกูลอาบีเย
เซอร ๓๓ทันทีที่กิเดโอนตาย ชาวอิสราเอลก็
หันไปนมัสการพวกพระบาอัลอีก และนับถือ
พระบา อัล-เบ รีท †เป็นพระเจาของพวก
เขา ๓๔ดัง นัน้ชาวอิสราเอลลืมพระ ยาหเวห
พระเจาของพวกเขา ผู ที่ชวยพวกเขาใหพน
จากมือของศัตรูในทุกดาน ๓๕และพวกเขา
ก็ไมไดแสดงความจงรักภักดีตอครอบครัว
ของเยรุบบาอัล (กิเดโอน) เป็นการตอบแทน
สําหรับสิ่งดีๆทัง้หมดที่กิเด โอนไดทําใหกับ
พวกชาวอิสราเอล

อาบีเมเลคขึน้เป็นกษัตริย

๙ ๑อาบเีมเลคลูกชายของเยรุบบาอัล ‡ขึ้น
ไปเมืองเชเคม เขาไปหาพี่ น องของแม

เขา และพูดกับพวกเขาและคนทัง้ตระกูล
ของแมเขาวา ๒ “ชวยไปถามพวกผูนํา
ทัง้หมดของเชเคมใหหนอยวา ‘แบบไหน
จะดีกวาสําหรับพวกทาน ระหวางมีลูกชาย
ทัง้เจ็ดสิบคนของเย รุบ บา อัลปกครองเหนือ
พวกทาน หรือมีแคคนคนเดียวปกครองพวก
ทาน’ พวกทานอยาลืมนะวา ผมเป็นเลือด
เน้ือเชื้อไขของพวกทานเอง”

*๘:๒๗ เอ โฟด ไมทราบแนนอนวามันคืออะไร อาจจะเป็นเสื้อกัก๊หรือเสื้อ คลุม เหมือนที่
นักบวชสูงสุดของอิสราเอลสวมใส (ดูหนังสืออพยพ บทที่ ๒๘) หรืออาจจะเป็นรูปเคารพซึ่ง
อาจจะสวมชุดพิเศษ
†๘:๓๓ บาอัล-เบรีท เป็นชื่อของพระแหงคํามัน่สัญญา (เหมือน ๙:๔)
‡๙:๑ เยรุบบาอัล คือ กิเดโอน
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๓แลวพวกพี่ น องฝายแมของเขาก็ไปพูด
เรื่องพวกน้ีทัง้หมดตอพวกผูนําเมืองเชเคม
แทนเขา แลวพวกผูนําเมืองเชเคมก็ได
ตัดสินใจติดตามอาบี เม เลค เพราะพวกเขา
พูดวา “เขาเป็นญาติของพวกเรา”

๔พวกเขาจึงเอาเงินเจ็ดสิบแผนจากวิหาร
ของพระบา อัล-เบ รีท แลวเอามาใหอาบี เม
เลค แลวอาบี เม เลคก็เอาเงินพวก น้ีไปจาง
พวกนักเลงใหติดตามเขาไป ๕ เขาไปบานพอ
เขาที่โอฟราห และฆาพี่ น องของเขาซึ่งเป็น
ลูกชายของเย รุบ บา อัลทัง้เจ็ด สิบคนบนหิน
กอนเดียว แตโยธา มลูกชายคนสุดทองของ
เยรุบบาอัลรอดชีวิตไปได เพราะเขาไปแอบ
อยู ๖ดัง นัน้พวกผูนําทัง้หมดของเชเคมและ
ของเบธ-มิลโลตางก็มารวมตัวกัน และไปหา
อาบีเมเลค และแตงตัง้ใหเขาเป็นกษตัริย ที่
ตนโอกขางเสาหินในเชเคม

เรื่องของโยธาม
๗ เมื่อมีคนไปบอกโยธา ม เขาก็ขึ้นไปยืน

บนภูเขาเก ริ ซิม *และรองตะโกนเรียกพวก
เขาและพูดวา

“ทานผูนําของเมืองเชเคมทัง้ หลาย
ฟังผมหนอย แลวพระเจาจะฟังเสียง
ของพวกทาน ๘ วันหน่ึง พวกตนไม
ตางๆตัดสินใจที่จะเลือกพระ ราชามา
ปกครองเหนือพวกเขา ดัง นัน้พวก
ตนไมเหลานัน้ จึงไปเชิญตนมะกอก
เทศวา ‘เชิญทานมาเป็นพระ ราชา
ปกครองพวกเราหนอย’ ๙แลวตน
มะกอก เทศ ก็ตอบตนไมพวกนัน้ไป
วา ‘จะใหขาหยุดผลิตน้ํามันที่มีคา ที่
พระตางๆและมนุษยตางพากันยกยอง
สรรเสริญ เพื่อไปกวัดแกวงอยูเหนือ
ตนไมอื่นๆหรือ’

๑๐ดัง นัน้ตนไมเหลานัน้จึงไปเชิญ
ตนมะเดื่อวา ‘เชิญทานมาเป็นพระ
ราชาปกครองพวกเราหนอย’ ๑๑แตตน
มะเดื่อตอบตนไมเหลานัน้วา ‘จะใหขา
หยุดผลิตผลที่มีรสหวานและแสน ดีของ
ขา เพื่อไปกวัดแกวงอยูเหนือตนไมอื่นๆ
หรือ’

๑๒ตนไมเหลานัน้จึงไปเชิญเถาองุน
วา ‘เชิญทานมาเป็นพระ ราชาปกครอง

พวกเราหนอยเถิด’ ๑๓แตเถาองุนตอบ
ไปวา ‘จะใหขาหยุดผลิตเหลาองุนของ
ขา ที่ทัง้พระตางๆและมนุษยตางก็ชื่น
ชอบ เพื่อไปกวัดแกวงอยูเหนือตนไม
อื่นๆหรือ’

๑๔ตนไมเหลานัน้จึงไปเชิญตนหนาม
วา ‘เชิญทานมาเป็นพระ ราชาปกครอง
พวกเราดวยเถิด’ ๑๕ตนไมหนามตอบ
ตนไมตางๆวา ‘ถาพวกทานตองการ
จะแตง ตัง้ขาใหเป็นพระ ราชาปกครอง
เหนือพวกทานจริงๆก็ใหพวกทานเขา
มาหาที่กําบังใตรมเงาของขาเถิด แตถา
พวกทานไมทําอยางนัน้ ก็ขอใหไฟออก
มาจากพงหนาม เผาผลาญแมแตตนสน
ซีดารจากเลบานอน’
๑๖ตอนที่พวกทานตัง้อาบี เม เลคเป็น

กษตัริยนัน้ ทานไดทําไปดวยความจริงใจ
และซื่อสัตยหรือ สิ่งที่พวกทานทํานัน้มัน
ยุติธรรมกับเย รุบ บา อัลและครอบครัวของ
เขาหรือ และพวกทานไดทํากับเขาสมกับ
ความ ดีที่เขาไดทําไวหรือ ๑๗ (เพราะพอของ
ขาไดสู รบเพื่อพวกทาน และเสี่ยง ชีวิตเพื่อ
ชวยพวกทานจากเงื้อมมือของชาวมี เดีย น
๑๘แตในวัน น้ีพวกทานไดลุกขึ้นมาทําลาย
ครอบครัวของพอขา และไดฆาลูกชายทัง้
เจ็ด สิบคนของเขาบนหินกอนเดียว และตัง้
อาบี เม เลคลูกชายของทาสหญิงเป็นกษตัริย
ปกครองเหนือพวกผูนําชาวเชเคม เพราะเขา
เป็นญาติของพวกทาน)

๑๙ถาทานไดทําไปดวยความจริงใจและ
ซื่อสัตยตอเยรุบบาอัลและครอบครัวของเขา
ในวัน น้ี ก็ขอใหมีความสุขกับอาบี เม เลค
และขอใหเขามีความสุขกับพวกทานดวย
๒๐แตถาไมเป็นอยางนัน้ ขอใหไฟออกมา
จากอาบีเมเลค และเผาผลาญพวกผูนําเมือง
เชเคมและเบธ-มิลโล และขอใหไฟออกมา
จากผูนําเชเคมและเบธ-มิลโลเผา ผลาญอาบี
เมเลค”

๒๑แลวโยธา มก็วิ่งหนีไป เขาไดไปที่เมือง
เบเออรและอาศัยอยูที่นัน่ เพราะเขากลัวอาบี
เมเลคพี่ชายของเขา

*๙:๗ ภูเขาเกริซิม เป็นภูเขาที่อยูทางขวาของเมืองเชเคม
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อาบีเมเลคสูกับชาวเชเคม
๒๒อาบี เม เลคปกครองชาวอิสราเอลอยู

สามปี ๒๓แตพระเจาไดสงวิญญาณชัว่มาทํา
ใหอาบี เม เลคกับพวกผูนําชาวเชเคมเกลียด
กัน และพวกผูนําเชเคมก็กอการกบฏตอเขา
๒๔ที่เป็นอยางน้ีก็เพราะพระเจาตองการให
เกิดความรุนแรงขึ้นกับพวกเขา เหมือนที่
เขาทํากับลูกของเยรุบบาอัลทัง้เจ็ดสิบคนนัน้
และพระเจาตองการใหเลือดของทัง้เจ็ด สิบ
คนนัน้ตกลงบนอาบี เม เลคพี่ น องของพวก
เขา เพราะอาบี เม เลคเป็นคนฆาพี่ น องพวก
นัน้ของเขา และพระเจาตองการใหเลือดนัน้
ตกกับพวกผูนําของเชเคมดวย เพราะมีสวน
สนับสนุนใหอาบี เมเลคฆาพวกพี่น องของตัว
เอง

๒๕ดังนัน้พวกผูนําของเชเคม จึงไดวางคน
ไวซุมโจมตีอาบี เม เลคบนพวกยอดเขา และ
พวกเขาก็ปลนทุกคนที่ผานมาทางนัน้ และมี
คนไปแจงเรื่องน้ีใหอาบีเมเลครู ๒๖ เมื่อกาอัล
ลูกชายของเอ เบคกับญาติๆของเขายายเขา
มาอยูในเมืองเชเคม พวกผูนําของเชเคมก็
ไวใจเขา ๒๗ วันหน่ึงชาวเชเคมก็ออกไปในทุง
นา แลวไปเก็บผลองุนจากสวนองุนของพวก
เขาและยํ่าองุนเพื่อทําเหลาองุน และพวกเขา
ก็เฉลิมฉลองกัน พวกเขาเขาไปในวิหารของ
พระของพวกเขาและดื่มกินกัน และสาปแชง
อาบีเมเลค

๒๘กาอัลลูกชายเอ เบคพูดวา “อาบี เม เลค
เป็นใครกัน เราชาวเชเคมถึงตองไปรับใชมัน
มันเป็นลูกของเยรุบบาอัลไมใชหรือ และเศ
บุลก็เป็นเจา หน าที่ของมัน มารับ ใชคนของ
ฮา โมร *พอของเชเคมกันดีกวา ทําไมเรา
ตองไปรับ ใชอาบี เม เลคดวย ๒๙ถาคนเมือง
น้ีอยูใตการปกครองของขา ขาจะถอดอาบีเม
เลค” แลวเขาก็ทาอาบี เม เลควา “เตรียม
กองทัพของเจา แลวออกมาสูกับขา”

๓๐ เศบุล เจาเมืองไดยินสิ่งที่กา อัลลูกชาย
เอเบคพูดก็โกรธ ๓๑ เขาจึงสงพวกผูสงขาวไป

หาอาบี เมเลคที่เมืองอารูมาห †พวกเขาบอก
วา
“ดูสิ กาอัลลูกชายเอเบคและพวกญาติๆ
ของเขาไดมาเมืองเชเคม และฟังใหดี
นะ พวก เขาไดยุแหยใหชาวเมืองตอ
ตานทาน ๓๒ดังนัน้ ตอนน้ี ใหทานและ
กองทัพที่อยูกับทาน ลุกขึ้นในตอน
กลางคืน และใหมานอนคอยดักซุมอยู
ในทองทุง ๓๓พอถึงตอนเชา ทันทีที่ดวง
อาทิตยขึ้น ก็ใหทานจัดแจงรีบบุกเขาไป
ในเมือง และเมื่อกา อัลกับกองทัพที่อยู
กับเขา ออกมาตอสูกับทาน ก็จัดการกับ
เขาไดตามใจชอบเลย”
๓๔ดังนัน้อาบีเมเลคและกองทัพของเขาจึง

ลุกขึ้นในตอนกลางคืน และแบงออกเป็นสี่
กอง ไปคอยดัก ซุมชาวเชเคมอยู ๓๕ เมื่อกา
อัลลูกชายเอ เบคออกมายืนที่ประตูทางเขา
เมือง อาบีเมเลคและกองทัพของเขาก็ลุกขึ้น
จากที่ซอน

๓๖ เมื่อกา อัลเห็นกองทัพ เขาพูดกับเศ บุล
วา “ดูสิ มีคนกําลังวิ่งลงมาจากยอดเขา”
เศ บุลตอบเขาวา “ทานเห็นเงาของภูเขา

เป็นคน”
๓๗กาอัลพูดอีกวา “ดูสิ มีคนกําลังวิ่งลงมา

จากสะดือแผนดิน ‡และอีกกลุมหน่ึงกําลังวิ่ง
มาจากตนโอกของพวกหมอดู”

๓๘ เศบุลพูดกับเขาวา “ปากที่ขีคุ้ยของทาน
หายไปไหนแลว ทานพูดวาอาบี เม เลคเป็น
ใคร เราถึงจะตองไปรับใชมัน คนพวกน้ีไมใช
หรือ ที่ทานเยาะเยย ออกไปสูกับพวกเขาสิ”

๓๙ดัง นัน้กา อัลจึงนําหน าพวกผูนําของ
เชเคม ออกไปตอสูกับอาบี เมเลค ๔๐อาบี เม
เลคไลตามกา อัล และกา อัลก็หนีไปตอ หน า
เขา มีคนลมตายเป็นจํานวนมาก ตลอดไป
จนถึงประตูทางเขาเมือง ๔๑ดัง นัน้อาบี เม
เลคจึงนัง่ปกครองอยูที่เมืองอารูมาห และเศ
บุลก็ขับไลกา อัลกับพวกญาติๆของเขาออก
ไปจากเชเคม

๔๒ วันตอ มาชาวเมืองไดออกไปที่ทอง ทุง
และมีคนเอาเรื่องน้ีมาบอกอาบีเมเลค ๔๓ เขา

*๙:๒๘ ฮาโมร เป็นการอางอิงถึงการกําเนิดพลเมืองของเชเคม ฮาโมรเป็นพอของเชเคมใน
หนังสือปฐมกาล บทที่ ๓๔ เมืองเชเคม ตัง้ตามชื่อของลูกชายของฮาโมร
†๙:๓๑ อารูมาห หรือแปลไดวา “อยางลับๆ” หรือ “ในเมืองโธมาร” เป็นเมืองที่อาบีเมเลค
ปกครองอยู หางจากเชเคมประมาณสิบสี่กิโลเมตร
‡๙:๓๗ สะดือแผนดิน เป็นสถานที่ในหุบเขาใกลเมืองเชเคม
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จึงแบงกองทัพของเขาออกเป็นสามกลุม ไป
คอยแอบ ซุมอยูในทอง ทุง เมื่อเขามองเห็น
ชาวเมืองออกมาจากเมือง เขาก็ลุกขึ้นมา
โจมตีพวกเขา ๔๔อาบี เม เลคกับทหารอีก
กลุมหน่ึงที่อยูกับเขาก็รีบบุกเขาไป และยืน
อยูที่ประตูทางเขาเมือง สวนทหารอีกสอง
กลุมก็รุกเขาโจมตีคนทัง้หมดที่อยูในทองทุง

๔๕อาบี เม เลคไดตอสูกับเมืองเชเคมตลอด
ทัง้วัน ในที่สุดเขาก็ยึดเมืองได และฆาคนที่
อยูในเมืองนัน้ พรอมกับทําลายเมืองทิง้ไป
และโปรยเกลือลงไป ๔๖ เมื่อผูนําที่อยูในหอ
คอยเชเคมไดยินเรื่องน้ี พวกเขาก็หนีเขาไป
อยูในสวนที่แข็ง แรงกวาในวิหารของเอลเบ
รีท *๔๗มีคนมาบอกอาบี เม เลควาพวกผูนํา
ของหอคอยเชเคมรวมตัวกันอยู

๔๘ดัง นัน้อาบี เม เลคพรอมกับทหารที่อยู
กับเขา จึงขึ้นไปบนภูเขาศัล โมน เขาเอา
พวกขวานไปดวย และเขาก็ตัดไมมากอง
หน่ึง แลวแบกไวบนบากลับมา เขาบอกกับ
ทหารที่อยูกับเขาวา “รีบๆทําตามอยางขา”
๔๙แลวทหารทุกคนก็ตัดไมมาคนละกอง
และตามอาบี เม เลคไป แลวพวกเขาก็เอา
ไมไปวางพิงไวตรงหองที่แข็ง แรงที่สุดของ
วิหารของเอลเบรีท แลวจุดไฟเผา ทําใหคน
เชเคมที่อยูในหองที่แข็ง แรงนัน้ตายกันหมด
ทัง้ชายและหญิงประมาณหน่ึงพันคน

๕๐ จากนัน้อาบีเมเลคก็ไปเมืองเธเบศ และ
ลอมเมืองและยึดเมืองเอาไวได ๕๑แตใน
เมืองมีป อมที่แข็ง แรงอยู ชาวเมืองทัง้ชาย
และหญิงรวมทัง้ผูนําของเมืองนัน้ก็หนีกัน
ไปอยูที่นัน่ และปิดประตูขังตัว เองอยูขาง
ใน และพวกเขาก็ขึ้นไปอยูบนดาดฟ าของ
ป อม ๕๒อาบี เม เลคมาถึงป อมและตอสูกัน
และเขาปะชิดทางเขาของป อมเพื่อเอาไฟเผา
มัน ๕๓แตมีผู หญิงคนหน่ึงโยนโมหินลงมา
บนหัวของอาบี เม เลคและทําใหกะโหลกของ
เขาแตก

๕๔อาบี เม เลครีบเรียกชายหนุมที่ถืออาวุธ
ของเขาเขามาและบอกกับชายหนุมนัน้วา
“ชักดาบของเจาออกมาฆาเราซะ เพื่อคนจะ
ไดไมพูดถึงเราวา ‘เขาถูกผู หญิงฆาตาย’”
ดัง นัน้คนรับ ใชหนุมคนนัน้ของเขาก็แทงเขา
และเขาก็ตาย

๕๕ เมื่อชาวอิสราเอลเห็นวาอาบี เม เลคตาย
แลว พวกเขาตางก็พากันแยกยายกลับไป
ที่อยูของตน ๕๖ดัง นัน้พระเจาไดตอบแทน
ความชัว่ รายของอาบี เม เลคที่เขาทําตอพอ
ของเขา ตอนที่ฆาพี่ น องทัง้เจ็ดสิบคนของ
เขาเอง ๕๗และพระเจาไดตอบแทนความชัว่
รายทัง้หมดของชาวเชเคม คําสาป แชงของ
โยธามบุตรเยรุบบาอัลก็เกิดขึ้นจริง

โทลาผูนํา

๑๐ ๑หลังจากอาบีเมเลคตายแลว โทลา
ก็ขึ้นมาชวยกูคนอิสราเอล โทลา

เป็นลูกชายของปู อาห ปู อาหเป็นลูกของ
โดโด โทลามาจากเผาอิสสาคาร เขาอาศัยอยู
ที่ชามีร ในแถบเทือกเขาเอฟราอิม ๒ เขาเป็น
ผูนําของอิสราเอลเป็นเวลายี่สิบสามปี แลวก็
ตายไป และศพของเขาถูกฝังอยูที่ชามีร

ยาอีรผูนํา
๓หลัง จากโทลาตาย ยา อีรก็ขึ้นมาแทน

เขาเป็นชาวกิ เลอ าด และเป็นผูตัดสินคดี
ใหกับอิสราเอลเป็นเวลายี่สิบสองปี ๔ เขามี
ลูกชายสามสิบคน ลูกทัง้สามสิบคนน้ีขี่ลา
สามสิบตัว และดูแลเมืองสามสิบเมือง ที่อยู
ในแผนดินกิเลอาด (เมืองพวกน้ีมีชื่อเรียกวา
พวกหมูบานของยา อีร †มาจนถึงทุกวัน น้ี)
๕ยาอีรตายและถูกฝังที่เมืองคาโมน

ชาวอัมโมนตอสูกับชาวอิสราเอล
๖ชาวอิสราเอลไดทําสิ่งชัว่ รายในสายตา

พระ ยาหเวหอีก พวกเขาไปรับ ใชพระบา
อัล และพระอัชทาโรท รวมทัง้ไปรับใชพระ
ตางๆของชาวอาราม ชาวไซดอน ชาวโมอับ
ชาวอัม โมน และชาวฟี ลิ ส เตีย พวกเขาได
ละทิง้พระ ยาหเวห และไมรับ ใชพระองค
๗พระ ยาหเวหก็เลยโกรธพวกชาวอิสราเอล
พระองคจึงขายชาวอิสราเอลใหไปตกอยูใน
มือของชาวฟีลสิเตียและชาวอัมโมน ๘พวกน้ี
จึงขมเหงและบีบบังคับชาวอิสราเอล ตัง้แตปี
นัน้เป็นตนมา พวกน้ีไดขมเหงชาวอิสราเอล
ทัง้หมดที่อยูฝ่ังตรงขามของแมน้ําจอรแดน
ในแผนดินของคนอาโมไรต ที่อยูในกิเลอาด
เป็นเวลาถึงสิบแปดปี

*๙:๔๖ เอลเบรีท ชื่อน้ีหมายถึงพระแหงคํามัน่สัญญา
†๑๐:๔ พวกหมูบานของยาอีร หรือชื่อวา “ฮาวโวทยาอีร”
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๙และชาวอัม โมนก็ไดขามแมน้ําจอรแดน
ไปสูกับชาวยู ดาหดวย และยังไปสูกับชาว
เบนยามิน และชาวเมืองของเอฟราอิมดวย
เหมือนกัน ดัง นัน้ชาวอิสราเอลจึงทุกขรอน
อยางหนัก ๑๐ชาวอิสราเอลจึงรองตอพระ
ยาหเวหวา “พวกเราไดทําบาปตอพระองค
แลว ที่พวกเราไดละทิง้พระเจาของเราและ
ไปรับใชพระบาอัล”

๑๑แลวพระ ยาหเวหไดพูดกับชาวอิสราเอล
วา “ไมใชเราหรอกหรือ ที่ไดชวย กูพวกเจา
จากชาวอียิปต ชาวอา โม ไรต ชาวอัม โมน
และชาวฟี ลิ ส เตีย ๑๒แลวตอนที่พวกชาว
ไซดอน ชาวอามาเลค และชาวมา โอน ได
ขมเหงเจา พวกเจาก็ไดรองขอใหเราชวย
และเราก็ไดชวยเจาใหพนจากเงื้อมมือของ
พวกมัน ๑๓แตพวกเจาไดละทิง้เราไป และ
ไปรับ ใชพระอื่นๆ อยางนัน้เราจะไมชวยเจา
อีกแลว ๑๔ ไปรองขอความชวยเหลือจาก
พระพวกนัน้ที่เจาไดเลือกสิ ใหพวกมันมา
ชวยพวกเจา ตอนที่พวกเจาทุกขรอนอยูน้ี”
๑๕ชาวอิสราเอลพูดกับพระยาหเวหวา “พวก
เราทําบาปไปแลว พระองคจะทําอะไรกับเรา
ก็ได ที่พระองคเห็นวาสมควร แตตอนน้ี ได
โปรดชวยเหลือพวกเราดวยเถิด” ๑๖พวก
เขาก็เลยเอาพระของคนตางชาติพวกนัน้ไป
โยนทิง้ และหันกลับมารับ ใชพระ ยาหเวห
แลวพระ ยาหเวหก็ใจออน ทนไมไหวที่จะ
เห็นพวกอิสราเอลตองทนทุกขอีกตอไป

เยฟธาหผูนํากูชาติ
๑๗พวกชาวอัม โมนถูกเรียกใหมารวมตัว

กันเพื่อทําสงคราม และพวกเขาตัง้คายอยูที่
กิเลอาด สวนชาวอิสราเอลก็รวมตัวกัน และ
ตัง้คายอยูที่มิสปาห ๑๘พวกผูนําของกองทัพ
ของกิ เลอ าดพูดกันวา “ใครก็ตามที่นําหน า
พวกเราเขาสูรบกับชาวอัม โมน เขาก็จะได
เป็นหัวหน าของชาวกิเลอาดทัง้หมด”

๑๑ ๑ เยฟธาหเป็นชาวกิ เลอาด เขาเป็น
นักรบที่เกงกลา แตเขาเป็นลูกของ

โสเภณี กิเลอาดเป็นพอของเขา
๒ เมียของกิ เลอ าดก็เกิดลูกชายหลายคน

ใหกับเขา เมื่อลูกชายพวกนัน้ของนางโตขึ้น
พวกเขาก็ไลเยฟธาหออกไป พวกเขาพูดวา

“เจาไมมีสวนในมรดกของบานพอเรา เพราะ
เจาเป็นลูกของหญิงอื่น” ๓ดัง นัน้เยฟธาหจึง
หนีไปจากพี่ น องของเขา และไปอาศัยอยูใน
แผนดินของโทบ พวกนักเลงหัวไมมัว่สุมอยู
กับเยฟธาหและติดตามเขา

๔ตอ มาภาย หลัง ชาวอัม โมนไปทํา
สงครามกับชาวอิสราเอล ๕ เมื่อชาวอัม โมน
ไปทําสงครามกับชาวอิสราเอล พวกผูนํา
อาวุโสของกิ เลอ าดก็มาพาเยฟธาหไปจาก
แผน ดินโทบ ๖พวกเขาพูดกับเยฟธาหวา
“มาเป็นแมทัพใหกับพวกเราหนอย เพื่อเรา
จะไปตอสูกับชาวอัมโมน”

๗ เยฟธาหพูดกับพวกผูนําอาวุโสของกิ เลอ
าดวา “พวกทานไมไดรังเกียจขาและขับไล
ขาออกจากบานของพอขาหรอกหรือ แลว
ทานจะมาหาขาทําไมเวลาที่ทานมีปัญหา”

๘พวกผูนําอาวุโสของกิ เลอ าดพูดกับ
เยฟธาหวา “สาเหตุที่พวกเรากลับมาหาทาน
ในขณะน้ี ก็เพื่อใหทานไปกับพวกเราและไป
สู รบกับชาวอัม โมน และกลายเป็นหัวหน า
พวกเราปกครองชาวกิเลอาดทัง้หมด”

๙ เยฟธาหพูดกับพวกผูนําอาวุโสของกิ เลอ
าดวา “ถาขากลับไปเพื่อสู รบกับชาวอัม โมน
และถาพระ ยาหเวหยอมมอบพวกมันใหกับ
ขา พวกทานจะใหขาเป็นหัวหน าพวกทาน
จริงหรือ”

๑๐พวกผูนําอาวุโสของกิ เลอ าดพูดกับ
เยฟธาหวา “พระ ยาหเวหเป็นพยาน เรา
จะทําตามที่ทานพูดแนนอน” ๑๑ดัง นัน้
เยฟธาหจึงไปกับพวกผูนําอาวุโสของกิ เลอ
าด และประชาชนก็ตัง้เขาเป็นหัวหน าและ
เป็นแมทัพของพวกเขา แลวเยฟธาหก็พูดซํ้า
คําพูดของเขาตอหน าพระยาหเวหที่มิสปาห

๑๒ เยฟธาหใชคนสง ขาวไปถึงกษตัริยของ
ชาวอัม โมนวา “ทานมีเรื่องอะไรกับขาหรือ
ถึงไดยกมาตอสูกับแผนดินของขา”

๑๓กษตัริยของชาวอัม โมนตอบคนสง ขาว
ของเยฟธาหวา “เพราะชาวอิสราเอลไดยึด
ครองแผน ดินของขาทัง้หมดจากแมน้ําอา ร
โนน ถึงแมน้ํายับ บอก ถึงแมน้ําจอรแดน
เมื่อพวกเขาออกมาจากอียิปต บัดน้ีขอทาน
คืนเมืองเหลานัน้ใหกับขาซะดีๆ” ๑๔ (ดังนัน้
ผูสงขาวกลับมาหาเยฟธาห *) เยฟธาหจึงสง

*๑๑:๑๔ ดังนัน้ผูสง ขาวกลับมาหาเยฟธาห ประโยคน้ีแปลมาจากสําเนากรีกโบราณ แต
สําเนาฮีบรูไมมีประโยคน้ี
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คนสง ขาวกลับไปหากษตัริยของชาวอัม โมน
ใหม

๑๕ เยฟธาหแจงกับเขาวา
“น่ีคือสิ่งที่เยฟธาหพูด ‘อิสราเอล

ไมไดยึดแผน ดินโม อับหรือแผน ดิน
ของชาวอัม โมน ๑๖ เมื่อพวกอิสราเอล
ออกจากอียิปต พวกเขาไดเขาไปใน
ถิ่นทุรกันดารถึงทะเลแดงและมาถึง
คา เดช ๑๗แลวชาวอิสราเอลจึงใชคน
สง ขาวไปยังกษตัริยเอ โดมวา “โปรด
อนุญาตใหเราผานแผน ดินของทานดวย
เถิด” แตกษตัริยเอโดมไมยอมและชาว
อิสราเอลก็ไดใชคนสง ขาวไปถึงกษตัริย
โม อับดวย แตเขาก็ไมยอมเหมือนกัน
อิสราเอลก็เลยตองอาศัยอยูที่คาเดช

๑๘ จาก นัน้ชาวอิสราเอลไดเดิน ทาง
ในถิ่นทุรกันดารและออมแผน ดินเอ
โดม และแผนดินโมอับ พวกเขามาทาง
ตะวัน ออกของแผน ดินโม อับ และตัง้
คายบนฝ่ังแมน้ําอารโนน พวกเขาไมได
เขาไปในเขตแดนของโม อับ เพราะมี
แมน้ําอารโนนเป็นพรมแดนของโมอับ

๑๙ชาวอิสราเอลจึงใชคนสงขาวไปถึง
กษตัริยสิ โหนของคนอาโมไรต ผูครอง
เมืองเฮช โบนและแจงกับเขาวา “โปรด
อนุญาตใหเราผานแผน ดินของทาน
ดวยเถิด” ๒๐แตสิ โหนไมไวใจที่จะ ให
อิสราเอลผานเขาไปในเขตแดนของ เขา
ดังนัน้เขาจึงรวบรวมประชาชนตัง้คายที่
ยาฮาสสูรบกับอิสราเอล

๒๑พระ ยาหเวหพระเจาของอิสราเอล
ไดมอบสิ โหนและทหารทัง้หมดไวในมือ
ของอิสราเอล แลวพวกเขาก็พายแพ ดัง
นัน้อิสราเอลจึงยึดครองแผนดินทัง้หมด
ที่ชาวอาโมไรตอาศัยอยูนัน้ ๒๒พวกเขา
ยึดเขตแดนทัง้หมดของอา โม ไรต ตัง้
แตแมน้ําอารโนนไปจนถึงแมน้ํายับบอก
และตัง้แตถิ่นทุรกันดารไปจนถึงแมน้ํา
จอรแดน

๒๓ ในเมื่อพระ ยาหเวหพระเจาของ
ชาวอิสราเอลไดขับไลชาวอาโมไรตออก
ไปตอ หน าชาวอิสราเอลคนของพระองค
แลวทานจะมาขับ ไลชาวอิสราเอลเพื่อ

ยึดครองแทนหรือ ๒๔แนนอนวาทานจะ
ตองครอบครองดิน แดนที่พระ เค โมช
พระเจาของทานมอบใหกับทานแน
อยางนัน้พวกเราก็จะครอบครองดิน
แดนที่พระ ยาหเวหพระเจาของเราได
ยึดมาใหกับพวกเราเหมือนกัน

๒๕ตัวทานจะดีกวากษตัริยบา ลาค
ลูกชายศิป โปร *แหงเมืองโม อับหรือ
กษตัริยองคนัน้เคยโต แยงหรือเคยสู รบ
กับชาวอิสราเอลอยางนัน้หรือ ๒๖ เมื่อ
อิสราเอลอาศัยอยูในเมืองเฮ ช โบนและ
ชนบทของเมืองนัน้ รวมทัง้เมืองอาโรเอ
อรและชนบทของเมืองนัน้ และเมือง
ตางๆที่อยูบนฝ่ังแมน้ําอา ร โนนถึงสาม
รอยปี ทําไมทานไมยึดคืนเสียในเวลา
นัน้

๒๗ขาไมไดทําบาปตอทาน แตทานได
ทําผิดกับขา โดยการทําสงครามกับขา
ขอใหพระ ยาหเวห พระ ผูพิพากษาได
ตัดสินวัน น้ี เรื่องระหวางชาวอิสราเอล
กับชาวอัมโมนดวยเถิด’”
๒๘แตกษตัริยของชาวอัม โมนไมฟังคําพูด

ของเยฟธาหที่เขาสงไปให
คําบนบานของเยฟธาห

๒๙ดัง นัน้พระ วิญญาณของพระ ยาหเวหก็
มาอยูกับเยฟธาห เขาจึงยกพลผานกิ เลอ าด
และมนัสเสห ผานมิสปาหในกเิลอาด และบุก
ไปถึงแผนดินของอัมโมน

๓๐ เยฟธาหสาบานตอพระเจาวา “ถา
พระองคยอมใหชาวอัม โมนตกอยูในกํามือ
ของขาพเจา ๓๑ เมื่อขาพเจากลับมาอยางมี
ชัยจากอัม โมนนัน้ ขาพเจาจะยกสิ่งแรกที่
ออกมาจากประตูบานขาพเจาเพื่อมาพบ
ขาพเจา ขาพเจาจะถวายสิ่งนัน้ใหกับพระ
ยาหเวหเป็นเครื่องเผาบูชา”

๓๒แลวเยฟธาหก็ยกไปสูกับชาวอัม โมน
และพระ ยาหเวหก็มอบพวกอัม โมนไวในกํา
มือของเขา ๓๓ เขาไดโจมตีพวกอัม โมน ตัง้
แตอา โร เอ อร ตลอดไปจนถึงเมืองมิ น นิท
รวมยี่สิบเมือง และไกลไปจนถึงอา เบล-ครา
มิม ทําใหมีคนตายจํานวนมาก คนอัมโมนจึง
อยูใตการปกครองของอิสราเอล

*๑๑:๒๕ กษัตริยบาลาคลูกชายศิปโปร ดูเรื่องน้ีเพิ่มเติมไดจากหนังสือกันดารวิถี บทที่ ๒๒-
๒๔



ผูวินิจฉัย ๑๑:๓๔ 19 ผูวินิจฉัย ๑๒:๑๔

๓๔ เมื่อเยฟธาหกลับมาที่บานในมิส ปาห
ลูกสาวเขาก็ออกมาตอนรับดวยการเลน
กลอง รํามะนาและเตนรํา นางเป็นลูกเพียง
คนเดียวของเขา เขาไมมีลูกชายหรือลูกสาว
อื่นอีก ๓๕ เมื่อเขาเห็นลูก เขาก็ฉีกเสื้อผาตัว
เองและพูดวา “ลูกพอ ลูกทําใหพอหมดแรง
และลูกเป็นสาเหตุใหพอเดือดรอน พอไดให
คํามัน่สัญญาตอพระ ยาหเวหและจะคืนคําไม
ได”

๓๖ เธอจึงพูดกับพอวา “เมื่อพอสัญญาตอ
พระ ยาหเวห พอก็ทํากับลูกตามที่ไดสัญญา
ไวเถอะ เพราะพระ ยาหเวหชวยกูพอใหพน
จากชาวอัมโมนพวกศัตรูของพอ”

๓๗ เธอยังพูดตอไปอีกวา “แตขออยางหน่ึง
ขอไวชีวิตลูกสักสองเดือน ปลอยใหลูกทอง
ไปบนภูเขาและรองไหกับพวกเพื่อนหญิง
ของลูก เพราะลูกจะไมมีวันไดแตงงาน” *

๓๘ เขาจึงตอบวา “ไปเถอะ” แลวเขาก็
ปลอยใหนางไปสองเดือน เธอและเพื่อนๆก็
รองไหครํ่าครวญอยูบนภูเขาเพราะเธอจะไม
มีวันไดแตงงาน

๓๙ เมื่อครบสองเดือนเธอก็กลับมาหาพอ
และเขาก็ทํากับลูกสาวตามที่เขาไดสาบานไว
ขณะนัน้ลูกสาวเขายังไมเคยมีเพศสัมพันธ
กับผูชายคนไหนเลย และมันไดกลายเป็น
ธรรมเนียมในอิสราเอล ๔๐ที่พวกสาวๆใน
อิสราเอลจะออกไประลึกถึงเรื่องราวของ
ลูกสาวเยฟธาหชาวกิเลอาดปีละสี่วัน

เยฟธาหและชาวเอฟราอิม

๑๒ ๑ชาวเอ ฟ รา อิมไดรวมพล แลว
ขามไปถึงศา โฟน พวกเขาพูดกับ

เยฟธาหวา “ทําไมทานไปสูรบกับคนอัมโมน
แตไมเรียกพวกเราไปดวย เราจะเผาบาน
ทานเสีย”

๒ เยฟธาหตอบพวกเขาวา “คนอัม โมน
สรางปัญหาใหกับขาและคนของขามาก ขา
ไดเรียกพวกทาน แตพวกทานไมยอมมา
ชวย กูขาใหพนจากเงื้อมมือของพวกเขา
๓ เมื่อขาเห็นพวกทานไมชวยขา ขาก็เสี่ยง
ชีวิตตัว เองไปสู รบกับชาวอัม โมน และพระ

ยาหเวหไดมอบพวกนัน้ไวในมือขา แลววันน้ี
พวกทานจะมาสูรบกับขาทําไมกันเลา”

๔ เยฟธาหก็ไดรวบรวมผูชายทัง้หมดของกิ
เลอาด มาสู รบกับเอฟราอิม เพราะชาวเอฟ
รา อิมเหยียดหยามพวกเขาวา “พวกแกชาว
กิ เลอาดก็เป็นแคผูอพยพในเอฟราอิม ที่มา
เกาะกินอยูในเขตแดนของเอ ฟ รา อิมและ
มนัส เสห” แลวคนของกิ เลอ าดก็มีชัยเหนือ
ชาวเอฟราอิม

๕ชาวกิ เลอ าดก็เขายึดตรงบริเวณน้ําตื้นที่
ลุยขามแมน้ําจอรแดนไปได แลวไมใหชาวเอ
ฟราอิมขามกลับไป เมื่อชาวเอฟราอิมที่รอด
ชีวิตพูดวา “ขอขาขามไปเถอะ” ชาวกิ เลอ
าดก็จะถามวา “ทานเป็นชาวเอ ฟ รา อิมหรือ
เปลา” พวกเขาก็บอกวา “ไมใช” ๖แตชาว
กิ เลอาดก็จะบอกเขาวา ใหพูดคําวา “ชิบโบ
เลท” พวกเขาก็พูดวา “สิบโบเลท” คนเอฟ
ราอิมจะออกเสียงคําน้ีไมชัดเจน ดัง นัน้พวก
เขาจึงถูกจับฆาทิง้เสียที่บริเวณน้ําตื้นนัน้ ใน
ครัง้น้ีมีชาวเอ ฟ รา อิมถูกฆาตายทัง้หมดสี่
หมื่นสองพันคน

๗ เยฟธาหเป็นผูนําอยูหกปี จากนัน้เขาก็
ตายและศพถูกฝังอยูในเมืองกิเลอาด

อิบซานผูนํา
๘หลังจากเยฟธาห อิบซานจากเบธเลเฮม

ไดนําอิสราเอล ๙ เขามีลูกชายสามสิบคน
และลูกสาวสามสิบคน เขาใหลูกทัง้หมด
ทัง้ลูกชายและลูกสาวแตงงานกับคนนอก
ตระกูล เขาเป็นผูนําอิสราเอลอยูเจ็ดปี
๑๐ เมื่อเขาตาย ศพก็ถูกฝังอยูที่เบธเลเฮม

เอโลนผูนํา
๑๑หลังจากอิบซาน เอโลนชาวเศบลูุนไดนํา

อิสราเอลอยูสิบปี ๑๒ จากนัน้เอโลนก็ตายและ
ถูกฝังที่อัยยาโลน ในแผนดินของเศบูลุน

อับโดนผูนํา
๑๓หลัง จากเอ โลน อับ โดนลูกชายของ

ฮิลเลลชาวปิ รา โธนไดนําอิสราเอล ๑๔ เขามี
ลูกชายสี่ สิบคน และหลานชายสามสิบคน
พวกเขาขี่ลา †เจ็ดสิบตัว อับ โดนเป็นผูนํา

*๑๑:๓๗ เพราะลูกจะไมมีวันไดแตงงาน หรือแปลตรงๆไดวา “เพราะความเป็นพรหมจารี
ของลูก”
†๑๒:๑๔ ขี่ลา แสดงถึงเป็นผูนําคนสําคัญ เชน เจาเมืองเป็นตน
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อิสราเอลอยูแปดปี ๑๕ จากนัน้อับโดนลูกชาย
ฮิลเลลชาวปิราโธนก็ตาย และศพของเขาถูก
ฝังไวที่ปิ รา โธนในแผนดินเอฟราอิมในแถบ
เทือกเขาของชาวอามาเลค

ประวัติแซมสันผูนํากูชาติ

๑๓ ๑ชาวอิสราเอลไดทําชัว่ในสายตา
ของพระยาหเวหอีก พระองคก็เลย

มอบพวกเขาใหตกไปอยูในกํามือของชาวฟีลิ
สเตียสี่สิบปี

๒มีชายเผาดานคนหน่ึงชื่อมา โน อาห มา
จากเมืองโศ ราห เมียของเขามีลูกไมได
เพราะเป็นหมัน

๓ทูต สวรรคของพระ ยาหเวหไดมาปรากฏ
ตัวตอหน านางและพูดวา “ถึงเจาจะเป็นหมัน
ไมมีลูก แตเจาก็จะตัง้ทองและเกิดลูกชาย
๔ตอจากน้ีไป เจาตองระวัง อยาดื่มเหลาองุน
เบียร รวมทัง้ไมกินของที่ทําใหเป็นมลทิน

๕ จริงๆแลวเจาตัง้ทองอยูและจะคลอด
ลูกชาย อยาใหมีดโกนโดนหัวของเขา เพราะ
เด็กคนน้ีจะเป็นพวกนาศี ร *อุทิศใหพระเจา
ตัง้แตยังไมเกิด เขาจะเป็นคนหน่ึงที่ชวย กู
ชาวอิสราเอลใหพนจากเงื้อมมือของชาวฟีลิส
เตีย”

๖ จากนัน้นางไดไปเลาใหสามีฟังวา “มี
คนของพระเจามาหาฉัน หน าตาทาทางเขา
เหมือนทูต สวรรคของพระเจา นา กลัวมาก
แตฉันไมไดถามวาเขามาจากไหน เขาเองก็
ไมไดบอกชื่อของเขาดวย ๗แตเขาพูดกับฉัน
วา ‘เจาตัง้ทองอยูและจะคลอดลูกชาย จาก
น้ีไปเจาตองไมดื่มเหลาองุน เบียร หรือกิน
ของที่เป็นมลทิน เพราะวาเด็กชายคนน้ีจะ
มาเป็นนาศี ร อุทิศใหกับพระเจาตัง้แตอยูใน
ทองแมจนวันตาย’”

๘แลวมา โน อาหไดอธิษฐานตอพระ
ยาหเวหวา “ขาแตพระ ยาหเวห ขอโทษที
พระองค ขอรบกวนพระองคชวยสงชายคน
นัน้มาหาพวกเราอีกครัง้เถิด แลวใหเขาสอน
พวกเราวาจะตองทําอะไรใหกับเด็กชายที่
กําลังจะเกิดมา”

๙พระเจาก็ทําตามที่มา โนอาหขอ และทูต
ของพระเจาก็ไดมาหาภรรยาของเขาอีกครัง้
ตอนที่เธอกําลังนัง่อยูในทองทุง แตวามาโน

อาหสามีของนางไมไดอยูกับนาง ๑๐ เธอจึง
รีบวิ่งไปบอกสามี นางบอกเขาวา “ดูสิ ชาย
คนที่มาหาฉันวันกอน ไดมาปรากฏตัวใหฉัน
เห็น”

๑๑มา โน อาหเลยลุกตามภรรยาไปพบทูต
ของพระเจาและพูดวา “ทานคือคนที่เคยพูด
กับหญิงคนน้ีใชไหม”
ทูตของพระเจาตอบวา “ใช เราเอง”
๑๒มา โน อาหถามวา “เมื่อเรื่องที่ทานพูด

นัน้เกิดขึ้นจริง จะมีกฎเกณฑอะไรใหกับเด็ก
คนน้ีบาง และงานของเขาคืออะไร”

๑๓ทูตของพระ ยาหเวหตอบมา โน อาหวา
“เมียเจาจะตองทําตามทุกอยางที่เราไดบอก
เธอไปแลวอยางเครงครัด ๑๔ เธอจะตองไม
กินอะไรก็ตามที่เกิดจากตนองุน ไมดื่มเหลา
องุน เบียร หรืออะไรก็ตามที่เป็นมลทิน เธอ
ตองทําตามทุกอยางที่เราไดสัง่เธอไวแลว
อยางเครงครัด”

๑๕แลวมา โน อาหไดพูดกับทูตของพระ
ยาหเวหวา “รอเดี๋ยวนะ เราจะไปเตรียม
อาหารจากลูกแพะตัวหน่ึงใหทานกิน”

๑๖แตทูตของพระ ยาหเวหตอบมา โน อาห
วา “ถึงเจาเรียกใหเรารอ เราก็จะไมกิน
อาหารของเจาหรอก แตถาเจาจะจัดเครื่อง
เผาบูชา ก็ถวายมันใหกับพระ ยาหเวหเถิด”
(เพราะมาโนอาหไมรูวาชายคนน้ีเป็นทูตของ
พระยาหเวห)

๑๗แลวมา โน อาหไดถามทูตของพระ
ยาหเวหวา “ทานชื่ออะไร เพราะเมื่อเรื่องที่
ทานพูดน้ีเกิดขึ้นจริง เราจะไดใหเกียรติกับ
ทาน”

๑๘ทูตของพระ ยาหเวหตอบเขาวา “ทาน
ถามชื่อเราทําไม ชื่อของเราวิเศษเกินกวาที่
ทานจะเขาใจได”

๑๙มา โน อาหก็เลยเอาแพะหนุมกับเครื่อง
บูชาจากเมล็ดพืช เผาบนหินใหกับพระ
ยาหเวหผูทําเรื่องวิเศษ ในขณะที่มา โน อาห
กับภรรยากําลังดูอยู ๒๐ เปลวไฟไดลุกขึ้น
จากแทนบูชา ทูตของพระ ยาหเวหไดลอย
ตามเปลวไฟที่ลุกจากแทนบูชานัน้ เมื่อมา
โน อาหและภรรยาเห็นอยางนัน้ พวกเขาจึง
ไดกมกราบลงกับพื้น ๒๑ จากนัน้ทูตของพระ
ยาหเวหก็ไมเคยปรากฏตัวใหมา โน อาหและ

*๑๓:๕ นาศีร คนที่ทําสัญญาพิเศษกับพระเจา เรื่องเกี่ยวกับนาศีรดูเพิ่มเติมไดจาก หนังสือ
กันดารวิถี บทที่ ๖:๑-๒๑
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ภรรยาไดเห็นอีกเลย มาโนอาหถึงไดรูวาเขา
เป็นทูตของพระยาหเวห ๒๒มาโนอาหพูดกับ
ภรรยาวา “เราตองตายแน เพราะเราไดเห็น
พระเจา”

๒๓แตภรรยาของเขาตอบวา “ถาพระ
ยาหเวหตองการฆาเรา พระองคคงจะไมรับ
เครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาจากเมล็ดพืช
จากเรา และจะไมแสดงปาฏิหาริย รวม ทัง้
บอกสิ่งตางๆกับเราเมื่อกีน้ี้”

๒๔นางไดคลอดลูกชาย นางใหเขาชื่อวา
“แซม สัน” เด็กก็เจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆและ
พระ ยาหเวหก็อวยพรเขา ๒๕พระ วิญญาณ
ของพระ ยาหเวหเริ่มทํางานในตัวเขาที่คาย
ของคนเผาดาน ซึ่งตัง้อยูระหวางเมืองโศ
ราห กับเมืองเอช-ทาโอล

งานแตงของแซมสัน

๑๔ ๑แซมสันลงไปที่เมืองทิมนาห และ
ไดเห็นสาวชาวฟี ลิ ส เตียคนหน่ึงใน

เมืองนัน้ ๒ เขาก็กลับมาบอกพอแมของเขา
วา “ลูกไปพบสาวชาวฟี ลิ ส เตียในเมืองทิม
นาห ชวยไปขอนางมาเป็นเมียลูกหนอย”

๓พอแมของเขาพูดวา “ไมมีผู หญิงทาม
กลางพวกลูกสาวของญาติลูกแลวหรือ หรือ
ทามกลางชนเผาของเราแลวหรือ ลูกถึงตอง
ไปหาเมียจากชาวฟี ลิ ส เตียที่ไมเคยเขาพิธี
ขลิบ”
แซม สันพูดกับพอวา “ไปขอเธอใหกับลูก

เถอะ เพราะเธอเป็นที่ถูกใจลูกมาก” ๔พอ
แมของแซมสันไมรูวาพระยาหเวหทําใหเกิด
เรื่องน้ี เพราะพระองคหาชองที่จะสู รบกับ
ชาวฟีลิสเตีย ซึ่งมีอํานาจเหนือชาวอิสราเอล
อยู

๕ดัง นัน้แซม สันและพอแมของเขาจึงเดิน
ทางไปทิมนาห เมื่อมาถึงไรองุน ทันใดนัน้มี
สิงโตหนุมตัวหน่ึงคํารามกระโจนเขาใสแซม
สัน ๖พระวิญญาณของพระยาหเวหก็พุงเขา
สิงแซม สัน เขาฉีกสิงโตออกเหมือนฉีกลูก
แพะดวยมือเปลา แตเขาไมไดบอกสิ่งที่เขา
ทําใหพอแมรู

๗แซม สันไดไปพูดกับหญิงคนนัน้ เธอทํา
ใหเขาถูกใจมาก ๘หลังจากนัน้ไมนาน แซม
สันไดกลับมาเพื่อแตงงานกับเธอ เขาไดแวะ

ไปดูซากสิงโต และก็แปลก ใจ เมื่อมีฝูงผึ้ง
อยูในซากสิงโตนัน้และมีน้ํา ผึ้งดวย ๙ เขาจึง
กวาดน้ํา ผึ้งมาไวในมือเดินกินมาตามทาง
จนเจอพอแมของเขา เขาจึงแบงใหพอแม
กินดวย แตไมไดเลาวาเขาไดน้ํา ผึ้งมาจาก
ซากสิงโต

๑๐พอของเขาไดลงไปหาหญิงนัน้ และ
แซม สันก็ไดจัดงานเลีย้งใหญ โตที่ นัน่
เหมือนกับที่ชายหนุมคนอื่นๆเขาทํากัน
๑๑ เมื่อชาวฟีลิสเตียเห็นแซมสันจัดงานเลีย้ง
พวกเขาก็ไดสงผูชายสามสิบคนมาอยูเป็น
เพื่อนเขา

๑๒แซม สันพูดกับชายสามสิบคนนัน้วา
“ใหขาเลาปริศนาใหพวกเจา สักขอหน่ึง ถา
พวกเจาตอบไดภายในเจ็ดวันของงานเลีย้ง
ฉลอง ขาจะใหเสื้อผาลินินสามสิบชุด และ
เสื้อผาใสเที่ยวงานอีกสามสิบชุด ๑๓แตถา
พวกเจาไมสามารถอธิบายใหกับขาได ก็ตอง
ใหเสื้อผาลินินสามสิบชุด และเสื้อใสเที่ยว
งานสามสิบชุดกับขา” ชายเหลานัน้ก็พูดกับ
เขาวา “เลาปริศนาของเจาใหพวกเราฟังสิ”

๑๔แซมสันก็เลาวา
“จากตัวที่กิน มีของกินออกมา
จากตัวที่แข็งแรง มีของหวานออกมา”
แตผานไปสามวันแลว พวกเขาก็ยังแก

ปริศนาน้ีไมได
๑๕ ในวันที่สี่ *พวกเขาไดไปขอรองเมีย

ของแซม สันวา “ไปเกลีย้กลอมผัวของเธอ
ใหแกคําปริศนานัน้กับพวกเราซะ ไมอยาง
นัน้เราจะเผาบานเธอและบานของพอเธอ
ดวย เธอเชิญพวกเรามาเพื่อทําใหพวกเราจน
ลงหรือยังไง”

๑๖ เมียของแซม สันจึงซบบนแซม สันและ
รองไห ตอวาเขาวา “เธอเกลียดฉัน เธอ
ไมรักฉัน เธอถึงไดทายคําปริศนาใหกับชาว
เมืองของฉัน และเธอก็ไมเคยแกคําปริศนา
นัน้ใหฉันฟัง” แซม สันตอบภรรยาวา “ดูสิ
ขนาดพอแมฉัน ฉันยังไมบอก แลวจะบอก
เธอไดยังไง”

๑๗นางก็เลยซบแซม สันรองไหตลอดเจ็ด
วันที่เขาเลีย้งฉลองกัน และในวันที่เจ็ดแซม
สันก็แกปริศนาใหเธอฟัง เพราะนางกวน ใจ
เขาเสียเหลือเกิน และนางก็ไดอธิบายปริศนา

*๑๔:๑๕ ในวันที่สี่ แปลมาจากสําเนากรีกโบราณ แตในสําเนาฮีบรูที่เรามีอยูเขียนวา “วันที่
เจ็ด” ในภาษาฮีบรู คําวา “ที่เจ็ด” กับ “ที่สี่” ตางกันแคตัวอักษรเดียว
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นัน้ใหกับคนของนาง ๑๘พวกผูชายของเมือง
นัน้ ตอบกับแซมสัน ในวันที่เจ็ดกอนที่ดวง
อาทิตยจะตกดินวา
“จะมีอะไรหวานกวาน้ําผึ้งหรือ
และมีอะไรแข็งแรงกวาสิงโตหรือ”
แซมสันพูดกับพวกเขาวา

“ถาเจาไมไดเอาแมโคของเราไปไถนา
เจาก็คงแกปริศนาเราไมได”

๑๙พระวิญญาณของพระยาหเวหไดพุงเขา
สิงแซม สัน เขาไปที่อัชเค โลน และฆาชาว
เมืองผูชายที่นัน่สามสิบคน และยึดเครื่อง
เทียมมาและเอาชุดเที่ยวงานไปใหกับคนที่
แกปริศนาของเขา เขาจึงกลับบานพอของ
เขาดวยความโกรธจัด ๒๐และเมียของแซม
สันก็ถูกยกไปใหกับเพื่อนเจาบาวแทน

แซมสันแกแคนชาวฟีลิสเตีย

๑๕ ๑หลัง จากนัน้ วันหน่ึงในฤดูเก็บ
เกี่ยวขาว สาลี แซม สันไปเยี่ยม

ภรรยาของเขา โดยเอาลูกแพะตัวหน่ึงมา
ฝากดวย เขาพูดวา “ฉันจะเขาไปหาเมียของ
ฉันในหอง” แตพอของนางไมยอมใหเขาไป
๒และพูดวา “เราเขาใจจริงๆวา เจาเกลียด
ลูกสาวของเรา เราเลยยกนางใหเพื่อนเจา
บาวของเจาไปแลว น องสาวของนางสวย
กวานางอีกนะ เอานางไปเป็นเมียแทนก็แลว
กัน”

๓แซมสันพูดกับพวกเขาวา “คราวน้ีถาเรา
จะทํารายคนฟีลิสเตีย ก็โทษเราไมไดแลว”

๔แซม สันจับหมาจิง้จอกสามรอยตัว
แลวเอาคบเพลิงไปดวย เขาผูกหางหมา
จิง้จอกเขาดวยกันเป็นคูๆและผูกคบเพลิง
ไวระหวางหางของหมาจิง้จอกทุกคู ๕แลว
เขาก็จุดไฟที่คบเพลิง แลวปลอยหมาจิง้จอก
ทัง้หมดใหวิ่งเขาไปในทุง นาของชาวฟี ลิ ส
เตีย มันเผาทุกอยางจนเกลีย้ง ไม วาจะเป็น
ขาวที่มัดอยูเป็นฟอน ขาวที่อยูในนา ไรองุน
หรือสวนมะกอก

๖ชาวฟีลสิเตียถามวา “ใครเป็นคนทําอยาง
น้ี”
คนหน่ึงตอบวา “แซม สันลูกเขยทิม นาห

ทํา เพราะพอตาเขาไดยกเมียของเขาใหกับ

เพื่อน เจาบาว” ชาวฟี ลิ ส เตียจึงไปเผาเมีย
และพอตาของแซมสัน

๗แซม สันพูดกับพวกเขาวา “เมื่อพวกเจา
ทัง้หลายทําอยางน้ี เราสาบานวา เราจะตอง
แกแคนพวกเจากอน เราถึงจะเลิก”

๘ เขาก็ฆาฟันชาวฟีลิสเตียตายเป็นจํานวน
มาก แลวเขาก็ลงไปอาศัยอยูในถํ้าหินของเอ
ตาม

๙ชาวฟีลิสเตียก็ขึ้นไปตัง้คายในเขตยูดาห
และโจมตีเมืองเลฮี *๑๐ชาวยู ดาหจึงถามวา
“ทําไมพวกทานจึงขึ้นมาสูรบกับพวกเรา”
ชาวฟี ลิ ส เตียก็ตอบวา “เราขึ้นมามัดตัว

แซม สัน เพื่อจัดการกับเขาเหมือนที่เขาทํา
กับพวกเรา”

๑๑คนยูดาหสามพันคนจึงไปตามแซมสันที่
ถํ้าหินเอตาม และพูดกับเขาวา “เจาไมรูหรือ
วาชาวฟีลิสเตียปกครองพวกเราอยู เห็นไหม
วาเจากําลังกอเรื่องใหกับพวกเรา”
แซมสันตอบวา “พวกมันทํากับขายังไง ขา

ก็จะทํากับมันอยางนัน้”
๑๒ชาวยูดาหพูดกับแซมสันวา “พวกเรามา

เพื่อมัดเจาสงใหกับชาวฟีลิสเตีย”
แซมสันพูดกับพวกเขาวา “ชวยสัญญากับ

ขาหนอยวาพวกทานเองจะไมทําอันตราย
ขา”

๑๓พวกเขาตอบวา “พวกเราจะแคมัดเจา
แลวสงไปใหกับพวกฟีลิ ส เตียเทานัน้ เราจะ
ไมฆาเจาหรอก” จากนัน้พวกเขาก็มัดแซม
สันดวยเชือกใหมๆสองเสน และนําเขาออก
จากถํ้าหิน

๑๔ เมื่อแซม สันมาถึงเลฮี ชาวฟี ลิ ส เตียก็
เดินตรงมาที่เขา และโห รองดวยความดีใจ
ขณะนัน้พระ วิญญาณของพระ ยาหเวหก็พุง
เขาสิงแซม สัน พวกเชือกที่มัดแขนเขาอยู
กลายเป็นเหมือนปานที่ถูกไฟไหม เครื่อง
จองจํานัน้ก็สลายไปจากมือของเขา

๑๕ เขาเจอกระดูกขา กรรไกรลาที่ยังสดๆ
อยู เขาเอื้อมมือไปหยิบมันขึ้นมา และใชมัน
ฆาคนเหลานัน้ไปหน่ึงพันคน

๑๖แลวแซมสันพูดวา
“ดวยกระดูกขากรรไกรลา
ฉันฆาพวกเขาเป็นกองๆ †

*๑๕:๙ เลฮี หมายถึง “กระดูกขากรรไกร”
†๑๕:๑๖ เป็นกองๆ เป็นการเลนคํา เพราะคําวา “ลา” และคําวา “กอง” สะกดเหมือนกันใน
ภาษาฮีบรู
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ดวยกระดูกขากรรไกรลา
ฉันฆาคนไปหน่ึงพันคน”

๑๗ เมื่อพูดจบเขาก็เหวี่ยงกระดูกขา
กรรไกรลาทิง้ไปที่ตรงนัน้ ตอ มาที่นัน่ถูก
เรียกวา รามาท-เลฮี *

๑๘ เขารูสึกหิวน้ําจึงรองขอกับพระ ยาหเวห
วา “พระองคใหชัยชนะอันยิ่งใหญกับผูรับใช
ของพระองคคนน้ี ตอนน้ีพระองคจะปลอย
ใหขาพเจาหิวน้ําตาย และตกอยูในเงื้อมมือ
ของพวกที่ไมไดทําพิธีขลิบหรือ”

๑๙พระเจาจึงเปิดชองที่เลฮี ใหน้ําไหลออก
มา แซมสันก็ไดกินน้ําจนสดชื่นและตาน้ํานัน้
ไดชื่อวา เอน หัก โคร †และมันก็ยังคงอยูที่
เมืองเลฮีจนถึงทุกวันน้ี

๒๐แซมสันนําอิสราเอลในสมัยของชาวฟี ลิ
สเตีย เป็นเวลายี่สิบปี

แซมสันไปเมืองกาซา

๑๖ ๑ วันหน่ึงแซม สันไปเมืองกาซา ที่
นัน่เขาพบกับโสเภณีคนหน่ึงและได

รวมหลับนอนกับเธอ ๒มีคนบอกชาวเมือง
วา “แซม สันอยูที่น่ี” พวกเขาเลยมาลอมที่
นัน่ไว และดักซุมคอยแซม สันที่ประตูเมือง
ตลอดทัง้คืน พวกเขาซุมเงียบอยูทัง้คืนและ
คิดวา “ใหรอถึงเชากอน แลวเราจะไดฆามัน
ทิง้”

๓แซม สันนอนจนถึงเที่ยง คืนแลวลุกขึ้น
มา ยกประตูเมืองและถอนเสาประตูทัง้สอง
ดาน พรอมทัง้กลอนประตู แลวเอาทัง้หมด
ใสบาแบกไปไวที่ยอดเขาที่อยูดานหน าของ
เมืองเฮโบรน

แซมสันและเดลิลาห
๔หลังจากนัน้แซมสันก็ตกหลุมรักหญิงคน

หน่ึงที่อาศัยอยูในหุบเขาโสเรก เธอชื่อวาเดลิ
ลาห

๕พวกผูครอบครองชาวฟีลิสเตียมาพบเธอ
และสัง่วา “เกลีย้กลอมเขาและคนหาดูสิวา
อะไรทําใหเขามีพละกําลังมากมายขนาดนัน้
ทํายังไงเราถึงจะเอาชนะเขาได เพื่อเราจะได
มัดตัวเขาและทําใหเขาหมดฤทธิ์ แลวเราแต

ละคนจะจายเงินหน่ึงพันหน่ึงรอยชิน้ใหกับ
เธอ”

๖ เดลิ ลาหจึงถามแซม สันวา “บอกนอง
หนอยสิคะวาอะไรทําใหพี่มีพละกําลัง
มหาศาลอยางน้ี และทํายัง ไงถึงจะมัดพี่ให
หมดฤทธิไ์ด”

๗แซม สันตอบนางวา “ถาเขามัดพี่ดวย
สายธนูใหมๆที่ยังไมแหงเจ็ดสาย พี่ก็จะ
ออนแอเหมือนกับชายทัว่ไป”

๘ดังนัน้พวกผูครอบครองฟีลิสเตีย จึงเอา
สายธนูใหมเจ็ดสายมาใหเดลิลาหมัดแซมสัน
ใหพวกเขา ๙ เธอใหคนแอบซอนในหองดาน
ใน และบอกวา “แซมสัน ชาวฟีลิสเตียมาจับ
พี่แลว” แตเขาก็ดึงสายธนูที่มัดตัวเขาขาด
กระจุย เหมือนเชือกที่แคได กลิ่นไฟก็ขาด
แลว และความ ลับเรื่องพละกําลังมหาศาล
ของเขาก็ยังคงเป็นความลับตอไป

๑๐ เดลิลาหพูดกับแซมสันวา “พี่แกลงน อง
พี่โกหกนอง ตอนน้ีบอกนองเถิดวา ทํายังไง
ถึงจะมัดพี่ได”

๑๑แซมสันบอกวา “ถามัดพี่ดวยเชือกใหม
ที่ยังไมเคยใช พี่ก็จะออนแอเหมือนชายทัว่
ไป”

๑๒ดัง นัน้เดลิ ลาหจึงหาเชือกใหมๆมามัด
เขา ขณะที่มีคนแอบอยูดานใน เธอบอกเขา
วา “พี่แซม สัน ชาวฟี ลิ ส เตียมาจับพี่แลว”
แซม สันจึงทําเชือกที่มัดแขนเขาขาดกระจุย
เหมือนเสนดาย

๑๓ เดลิ ลาหจึงพูดกับแซม สันวา “พี่จะ
แกลงน องและโกหกนองไปอีกนานแคไหน
บอกนองเถอะวา ทํายังไงถึงจะมัดพี่ได”
เขาตอบเธอวา “ถาน องเอาผมเจ็ดปอย

ของพี่ทอเขากับหูกทอผาแลวเอาหมุดปักมัน
ไวที่ผนัง พี่ก็จะออนแอเหมือนชายทัว่ไป”

๑๔ เมื่อเขาหลับ เดลิ ลาหก็เอาผมเจ็ดปอย
ของเขาทอเขากับหูกทอผา ‡และยึดใหแนน
ดวยหมุด แลวเธอก็บอกวา “พี่แซมสัน ชาว
ฟีลิสเตียมาจับพี่แลว” แตเมื่อเขารูสึกตัวตื่น
ขึ้นมาก็ดึงทัง้หมุด เครื่องทอ และผาทอ ทิง้
ไป

*๑๕:๑๗ รามาท-เลฮี แปลวา “เนินกระดูกขากรรไกร”
†๑๕:๑๙ เอนหักโคร แปลวา “น้ําพุของผูรองขอ”
‡๑๖:๑๔ แลวเอาหมุด … หูกทอผา คําเหลาน้ีอยูในฉบับแปลกรีกโบราณ แตไมไดอยูในฉบับ
ฮีบรูที่เรามีอยู
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๑๕ เธอจึงพูดกับเขาวา “พี่พูดไดยัง ไงวา
‘พี่รักน อง’ ในเมื่อพี่ไมไดไวใจน องเลย พี่
แกลงน องสามหนแลว พี่ยังไมไดบอกนอง
เลยวาอะไรทําใหพี่มีพละกําลังมหาศาล”
๑๖ เธอตามเซาซีเ้ขาวัน แลววัน เลา กวนเขา
จนเขาเบื่อแทบตาย ๑๗ จนเขาบอกความ ลับ
ทัง้หมดกับเธอ เขาบอกกับเธอวา “ไมมีมีด
โกนอันไหนเคยถูกหัวพี่ เพราะพี่เป็นนาศี ร
อุทิศแกพระเจา ตัง้แตอยูในทองแม ถาโกน
หัวพี่ พละกําลังอันมหาศาลจะหายไป พี่ก็จะ
ออนแอเหมือนชายทัว่ไป”

๑๘ เดลิ ลาหเห็นวาเขาบอกความ ลับทัง้
หมดกับเธอ เธอก็ใชคนไปบอกพวกผูครอบ
ครองของฟีลิสเตียวา “ใหขึ้นมาเดี๋ยวน้ี เขา
ไดบอกความ ลับทัง้หมดกับฉันแลว” พวกผู
ครอบครองฟีลิ ส เตียก็รีบขึ้นมา และเอาเงิน
มาใหกับเธอดวย

๑๙ เธอปลอยใหแซมสันนอนหลับอยูบนตัก
เธอ และเรียกชายคนหน่ึงออกมาโกนผมเจ็ด
ปอยบนหัวของเขา เธอเริ่มแกลงรบกวนเขา
และกําลังของเขาก็หายไป ๒๐ เธอพูดวา “พี่
แซมสัน ชาวฟีลิส เตียมาจับพี่แลว” เขาตื่น
ขึ้นและคิดวา “ขาจะออกไปเหมือนครัง้กอน
และสลัดตัวหลุดออกมา” แตเขาไมรูวาพระ
ยาหเวหไดไปจากเขาแลว

๒๑พวกชาวฟีลิสเตียจับตัวเขาและควักลูก
ตาของเขาออก แลวพาเขาลงมาที่กาซา พวก
เขาลามแซม สันดวยโซสัมฤทธิ ์ และใชเขา
โมแป งอยูในคุก ๒๒แตผมของแซมสันก็เริ่ม
งอกขึ้นมาใหมหลังจากถูกโกน

๒๓พวกผูครอบครองของฟี ลิ ส เตียมา
ประชุมกัน เพื่อจัดพิธีบวงสรวงอันยิ่งใหญ
ใหกับพระดา โกน *และเพื่อเฉลิมฉลองกัน
พวก เขาพูดวา “พระของเราไดยกแซม สัน
ศัตรูของเราไวในกํา มือของพวกเราแลว”
๒๔ เมื่อประชาชนเห็นแซมสัน พวกเขาก็เลย
สรรเสริญพระของพวกเขาวา
“พระของเราทําใหศัตรูตกอยูในกํามือเรา
คือคนที่ทําลายบานเมืองของเรา
และเคยฆาพวกเราไปหลายคน”

๒๕ขณะที่พวกเขากําลังสนุกสนานกันอยู
ก็มีคนพูดวา “เรียกแซม สันออกมาทําอะไร
สนุกๆใหพวกเราดูหนอย” แซม สันจึงถูกนํา

ออกมาจากคุก เพื่อมาแสดงตอหน าพวกเขา
เมื่อพวกเขาปลอยใหแซม สันยืนอยูระหวาง
เสา ๒๖แซม สันพูดกับเด็กรับ ใชที่เป็นคนจูง
มือเขาวา “พาเราไปที่เสาคํ้าตึกหนอย เราจะ
ไดพิงเสาเหลานัน้”

๒๗ตึกน้ีมีทัง้ผู หญิงและผูชายเต็มไปหมด
และพวกผูครอบครองชาวฟี ลิ ส เตียทุกคนก็
อยูที่นัน่ดวย มีชายหญิงประมาณสามพัน
คนที่กําลังดูการแสดงของแซม สันอยูบน
ดาดฟ าตึก ๒๘ จากนัน้แซม สันไดรองขอตอ
พระยาหเวหวา “ขาแตพระยาหเวห องคเจา
ชีวิตของขาพเจา โปรดระลึกถึงขาพเจา ขา
แตพระเจา โปรดใหพละกําลังมหาศาลแก
ขาพเจาอีกครัง้หน่ึง เพื่อขาพเจาจะไดแก
แคนชาวฟีลิสเตียทดแทนตาทัง้สองขางของ
ขาพเจา” ๒๙แซม สันเขาไปจับเสากลางสอง
ตนที่รองรับตึกนัน้ไว และพิงที่เสานัน้ มือ
ขวายันเสาตนหน่ึงและมือซายก็ยันอีกตน
หน่ึง แลวเขาก็พูดวา “ปลอยใหขาตายกับ
ชาวฟี ลิ ส เตียเถิด” ๓๐แลวเขาก็ผลักเสาทัง้
สองตนดวยกําลังมหาศาล ตัวตึกก็พัง ทลาย
ลงมาบนพวกผูครอบครองชาวฟีลิสเตีย และ
ทุกคนที่อยูในตึกนัน้ ดัง นัน้คนที่เขาฆาตอน
ที่เขาตาย ก็มีมากกวาคนที่เขาฆาตอนที่เขา
ยังมีชีวิตอยู

๓๑ จากนัน้พี่ น องและครอบครัวของเขาก็
มารับศพเขาไปฝังที่สุสานของมา โน อาหพอ
ของเขา ที่อยูระหวางโศราหและเอชทาโอล
แซมสันนําอิสราเอลอยูทัง้หมดยี่สิบปี

รูปเคารพของมีคาห

๑๗ ๑มีชายคนหน่ึงมาจากเทือกเขาเอ
ฟราอิม ชื่อมีคาห ๒ เขาบอกกับแม

ของเขาวา “เงินหน่ึงพันหน่ึงรอยแผนของ
แมที่มีคนขโมยไป และผมไดยินแมแชงสาป
เขานัน้ ดูสิ เงินของแมอยูที่น่ีกับผม ผมเป็น
คนเอาไปเอง”
แมของเขาก็เลยพูดวา “ลูกแม ขอพระ

ยาหเวหอวยพรลูกเถิด”
๓ จากนัน้เขาก็นําเงินหน่ึงพันหน่ึงรอย

แผนมาคืนใหกับแมของเขา แมของเขาพูด
วา “น่ีคือเงินที่แมถวายพระ ยาหเวห เพื่อ

*๑๖:๒๓ พระดาโกน ประชาชนชาวคานาอันสักการะพระเทียมเท็จน้ีเพราะหวังวาจะชวยให
พวกเขาเก็บเกี่ยวพืชผลไดดี พระดาโกนน้ีนาจะเป็นพระที่สําคัญที่สุดของชาวฟีลิสเตีย
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ลูกชายของแมจะไดเอาไปหลอเป็นรูปเคารพ
ตอนน้ีแมคืนใหกับลูก”

๔แตเขาไดคืนเงินใหกับแมของเขา เธอ
จึงนําเงินสองรอยชิน้ใหชางเงิน เอาไปหลอ
เป็นรูปเคารพ แลวนําเอาไปตัง้ไวที่บานของ
มีคาห *๕มีคาหมีหอพระอยูที่บานและเขาได
สรางเอ โฟด และรูปเคารพตางๆแลวยังแตง
ตัง้ลูกชายคนหน่ึงของเขาใหเป็นนักบวช
๖ ในเวลานัน้อิสราเอลยังไมมีกษตัริย ทุกคน
ก็เลยทําตามอําเภอใจของตน

๗มีชายชาวเลวี †คนหน่ึงจากเผายู ดาห
อาศัยอยูที่เมืองเบธเล เฮมในยู ดาห ๘ เขาได
ออกเดิน ทางจากเบธเล เฮมในยู ดาห เที่ยว
พักคางแรมตามที่ตางๆ เขาเดินทางมาจนถึง
แถบเทือกเขาเอ ฟ รา อิม เรื่อยมาจนถึงบาน
ของมี คาห มี คาหก็ถามเขาวา “ทานมาจาก
ไหน”

๙ เขาตอบวา “ผมเป็นคนเลวีมาจากเบธเล
เฮมในยูดาห เดินทางมาเรื่อยๆเพื่อหาที่อยู”

๑๐มี คาหพูดกับเขาวา “มาอาศัยอยูกับขา
ซิ มาเป็นเหมือนพอหรือนักบวชของขา ขา
จะใหเงินกับเจาปีละสิบชิน้ รวม ทัง้เสื้อผาที่
จําเป็นและอาหารของเจาดวย” ๑๑ชาวเลวี
จึงตกลงที่จะอาศัยอยูกับเขา ชายหนุมเลวี
คนน้ีก็เป็นเหมือนลูกคนหน่ึงของมีคาห ๑๒มี
คาหแตง ตัง้ชายหนุมเลวีคนน้ีเป็นนักบวช
ของเขา และเขาอยูในบานของมี คาห ๑๓มี
คาหพูดวา “ตอนน้ีขารูแลววา พระ ยาหเวห
จะทําใหขาอยูเย็นเป็นสุข เพราะขามีชาวเลวี
คนน้ีเป็นนักบวชของขา”

คนเผาดานยึดเมืองลาอิช

๑๘ ๑ ในเวลานัน้อิสราเอลยังไมมี
กษตัริย และคนเผาดานก็ยังเสาะ

หาแผนดินเพื่ออยูอาศัย เพราะพวกเขาไมได
รับสวน แบงของแผน ดินทามกลางเผาตางๆ
ของอิสราเอล

๒ดัง นัน้คนเผาดานจึงสงผูชายที่กลา หาญ
ของเผาหาคน ซึ่งเป็นตัวแทนของเผาดาน
ทัง้หมด ที่อาศัยอยูในเมืองโศ ราหและเอ ช
ทา โอล ใหไปสอดแนมและสํารวจแผน ดิน

พรอมกับสัง่พวกเขาวา “ไปสํารวจดูแผนดิน
นัน้”
ชายทัง้หาจึงเดินทางไปที่แถบเทือก เขาเอ

ฟราอิม มาจนถึงระแวกบานของมีคาห พวก
เขาไดพักคางคืนอยูที่นัน่ ๓ตอนที่พวกเขา
อยูแถวบานของมี คาหนัน้ พวกเขาไดยิน
เสียงของชายหนุมชาวเลวีและจําเสียงของ
ชายหนุมชาวเลวีนัน้ได จึงแวะเขาไปถาม
เขาวา “ใครพาเจามาที่น่ี เจามาทําอะไร เจา
มีธุระอะไรแถวน้ีหรือ”

๔ชายเลวีตอบวา “มี คาหไดชวยผมหลาย
อยาง เขาไดจางผม และผมไดกลายเป็น
นักบวชของเขา”

๕แลวพวกเขาไดพูดกับชายหนุมชาวเลวี
วา “ถามพระเจาใหหนอยวาการเดิน ทาง
ของพวกเราในครัง้ น้ีจะประสบผลสําเร็จหรือ
เปลา”

๖ นักบวชชาวเลวีก็ตอบวา “สบายใจไดเลย
การเดิน ทางของพวกทานทัง้ หลายจะอยูใน
สายตาของพระยาหเวห”

๗แลวชายทัง้หาก็จากไป เมื่อพวกเขามา
ถึงเมืองลา อิช พวกเขาเห็นประชาชนใน
เมืองน้ีอยูกันอยางปลอดภัยตามแบบคนไซ
ดอน สงบสุขและไมหวาดระแวงอะไร ไม
มีใครมาทําใหประชาชนในแผน ดินน้ีตอง
อับอายขาย หน าในเรื่องใดเรื่องหน่ึงและไมมี
ผูครอบครองที่กดขี่ขมเหง ‡พวกน้ีอยูหาง
จากชาวไซ ดอน และไมไดทําสัญญาเป็น
พันธมิตรกับอาราม

๘ เมื่อคนทัง้หากลับมาหาญาติของพวกเขา
ในโศราหและเอชทาโอล พวกญาติก็ถามวา
“เป็นยังไง”

๙พวกเขาตอบวา “พวกเรารีบขึ้นไปโจมตี
พวกนัน้กันเถอะ แผน ดินที่เราไปเห็นมานัน้
ดีมาก พวกทานจะอยูเฉยๆหรือ อยาไดชักชา
ที่จะไปบุกและยึดเอาแผนดินนัน้ ๑๐ เมื่อทาน
ไปถึงจะพบกับชาวเมืองที่ไมหวาดระแวง
อะไรเลย แผน ดินที่กวางใหญน้ีคือแผน ดิน
ที่พระเจาไดมอบไวในมือของพวกทานแลว
เป็นแผนดินที่ไมขาดอะไรเลยในโลกน้ี”

*๑๗:๔ มคีาห ชื่อน้ีมีความหมายวา “ใครเป็นเหมือนยาหเวห” มันไมเหมาะอยางยิ่งที่จะมีรูป
เคารพอยูในบานของมีคาห
†๑๗:๗ เลวี คนที่มาจากเผาเลวีมักเป็นผูชวยนักบวชในวิหาร และทํางานใหกับรัฐบาล
‡๑๘:๗ ไมมีใคร … กดขี่ขมเหง ในภาษาฮีบรูประโยคน้ีมีความหมายที่ไมชัดเจน
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๑๑คนเผาดานหก รอยคนกับอาวุธพรอม
มือก็ออกเดินทางจากโศราหและเอชทา โอล
๑๒พวกเขาขึ้นไปตัง้คายอยูที่เมืองคิริ ยา ท
เยอาริมในยูดาห ที่ตรงนัน้จึงถูกเรียกวา มะ
หะ เนห-ดาน *จนถึงทุกวัน น้ี มันอยูทางทิศ
ตะวันตกของเมืองคิริยาท-เยอาริม ๑๓ จากที่
นัน่ พวกเขาเดินทางถึงแถบเทือกเขาเอฟรา
อิม และมาถึงบานของมีคาห

๑๔แลวชายทัง้หาคนที่เคยไปสอดแนม
เมืองลา อิช ก็บอกกับพรรค พวกวา “ทานรู
ไหมในบานเหลาน้ีมีเอ โฟด และรูปเคารพ
ประจําบาน และรูปหลอ พวกทานก็คิดเอา
เองก็แลวกันวาจะทํายัง ไง” ๑๕พวกเขาและ
ชายทัง้หามุงหน าไปทางนัน้และมาถึงบาน
ของหนุมชาวเลวีที่อาศัยอยูที่บานของมี
คาห และถามเขาวาสบายดีไหม ๑๖คนเผา
ดานหกรอยคนพรอมอาวุธครบมือยืนอยูที่
ทางเขาประตู ๑๗สวนชายหาคนที่เคยไป
สอดแนมแผน ดินไดเขาไปขางใน แลวยึด
เอารูปเคารพ เอ โฟด พวกพระประจําบาน
และรูปหลอนัน้ สวนนักบวชก็ยืนอยูตรงทาง
เขาประตูกับคนเผาดานที่มีอาวุธพรอมมือทัง้
หกรอยคนนัน้ ๑๘ เมื่อหาคนนัน้เขาไปในบาน
มีคาหและขนเอารูปเคารพ เอโฟด พวกพระ
ประจําบาน และรูปหลอนัน้ นักบวชก็ถาม
พวกเขาวา “ทําอะไรกันนัน่”

๑๙พวกเขาตอบวา “เงียบซะ เอามือปิด
ปากไว มากับพวกเราสิ จะไดเป็นพอและ
เป็นนักบวชใหกับพวกเรา ทานคิดเอาเอง
วาเป็นนักบวชใหกับบานของคนหน่ึง กับ
เป็นนักบวชใหกับเผาและตระกูลหน่ึงใน
อิสราเอล อยางไหนจะดีกวากัน” ๒๐ นักบวช
นัน้ก็ ดีใจ เขาจึงขนเอาเอ โฟด พวกพระ
ประจําบาน และรูปเคารพ แลวเดินไปดวย
กันกับคนเหลานัน้

๒๑พวกเขากลับออกมาจากบานของมี คาห
และเดิน ทางตอไป มีพวกที่พึ่งพาพวกเขา
พวกฝูงสัตวเลีย้ง และขาวของตางๆเดินนํา
หน า

๒๒ เมื่อพวกเขาเดิน ทางไปไกลจากบานมี
คาหแลว พวกเพื่อนบานของมี คาหก็ไดรวม
ตัวกันไลติดตามมาทัน ๒๓และตะโกนเรียก
ไลหลังคนดาน พวกดานก็หันกลับมาถามมี

คาหวา “เกิดอะไรขึ้นหรือ พวกเจาถึงยกกัน
มามากมายขนาดน้ี”

๒๔มี คาหตอบวา “พวกเจาไดเอาพวกพระ
ของขาที่ขาไดสรางไวและเอานักบวชของขา
มา แลวขายังจะเหลืออะไรอีก พวกทานยังมี
หน ามาถามอีกวาเกิดอะไรขึ้น”

๒๕คนจากเผาดานจึงพูดกับมีคาหวา “อยา
มาทําเสียงดังกับพวกเรา ไมอยางงัน้พวกขี้
โมโหในกลุมของเราอาจจะโจมตีเจา เจาและ
ครอบครัวจะตายซะเปลาๆ”

๒๖แลวคนดานก็ออกเดิน ทางตอไป สวน
มีคาหเห็นวาพวกเขาแข็งแรงกวาจึงเดินทาง
กลับบานตัวเอง

๒๗คนดานเอาสิ่งของที่มี คาหไดสรางขึ้น
และนักบวชของเขามาที่เมืองลา อิช ชาว
เมืองอยูกันอยางสงบ สุขและไมไดหวาด
ระแวงอะไร แลวคนดานก็ฆาชาวเมืองดวย
ดาบและจุดไฟเผาเมือง ๒๘ ไมมีใครมาชวย
เหลือ เพราะเมืองลา อิชอยูในหุบเขาที่เป็น
ของเมืองเบธ-เรโหบ ซึ่งอยูไกลจากเมืองไซ
ดอน และไมไดเป็นพันธมิตรกับอาราม คน
ดานก็สรางเมืองขึ้นมาใหมและตัง้รกรากที่
นัน่ ๒๙พวกเขาตัง้ ชื่อเมืองวาดาน ตามชื่อ
บรรพบุรุษของเขาที่เกิดมาจากอิสราเอล
แทนลาอิชชื่อเดิมของเมือง

๓๐คนดานก็ตัง้รูปเคารพสําหรับพวกเขา
เอง และตัง้โย นา ธานลูกชายเก อรโชม ซึ่ง
เป็นลูกชายของโมเสส ตลอดจนพวกลูกๆ
ของโย นา ธาน เป็นนักบวชสําหรับเผาดาน
ไปจนกระทัง่คนอิสราเอลถูกจับไปเป็นเชลย
๓๑พวกเขาไดกราบ ไหวรูปเคารพนัน้ที่มี
คาหไดสรางขึ้น ตลอดระยะเวลาที่บานของ
พระเจายังคงตัง้อยูที่ชิโลห

คนเลวีกับเมียนอย

๑๙ ๑ ในตอนนัน้ อิสราเอลยังไมมี
กษตัริย มีชายชาวเลวีคนหน่ึงเป็น

คนตางถิ่นอาศัยอยูในพื้นที่หาง ไกลของ
เทือก เขาเอ ฟ รา อิม เขาไดผู หญิงคนหน่ึง
จากเมืองเบธเล เฮมในยูดาหมาเป็นเมียน อย
๒ เมียน อยของเขาโกรธเขาขึ้นมา จึงหนีกลับ
ไปที่บานพอของเธอ ที่เมืองเบธเล เฮมในยู
ดาห และพักอยูที่นัน่สี่เดือน ๓ จากนัน้สามี
เธอก็ตามไปเพื่อจะงอใหเธอกลับมาอยูกับ

*๑๘:๑๒ มะหะเนห-ดาน แปลวา “คายของคนดาน”
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เขาอีก เขาพาคนใชคนหน่ึงและลาอีกคูหน่ึง
ไปดวย เมื่อเขาไปถึงบานพอของหญิงสาว
นัน้ *พอของหญิงสาวเห็นเขาและออกมา
ตอนรับดวยความดีใจ ๔แลวพอตาของเขา
ซึ่งเป็นพอของหญิงสาวนัน้ ไดชวนใหเขาอยู
และเขาก็ไดพักคางคืนอยูที่นัน่กับพอตาเป็น
เวลาสามวัน แลวพวกเขาไดกินและดื่มกัน
และพักคางคืนที่นัน่

๕ ในวันที่สี่ พวกเขาตื่นแตเชาและเตรียม
ตัวออกเดินทาง แตพอของหญิงสาวนัน้พูด
กับลูกเขยวา “พวกเจากินอาหารใหมีแรงกัน
กอนแลวหลัง จากนัน้คอยไป” ๖พวกเขาจึง
นัง่ลงและทัง้สองคนก็กินและดื่มดวยกัน
แลวพอของหญิงสาวก็พูดกับชายนัน้วา “ได
โปรดคางอีกสักคืนหน่ึงเถิด ทําใจใหสบาย”
๗ เมื่อชายนัน้ลุกขึ้นจะไป พอตาของเขาก็
ชวนใหคางตอ เขาก็ตกลงอยูและคางคืนที่
นัน่

๘ เขาตื่นแตเชาในวันที่หาเพื่อออกเดินทาง
พอของหญิงสาวนัน้ก็พูดวา “ทานพักเอาแรง
กอน” พวกเขาก็ไดเออระเหยอยูจนบายแกๆ
ทัง้สองคนก็ไดกินและดื่ม

๙ เมื่อชายคนนัน้ลุกขึ้นพรอมกับเมีย น อย
และคนใชเพื่อออกเดินทาง พอตาของเขาซึ่ง
เป็นพอของหญิงสาวนัน้ก็พูดกับชายนัน้วา
“ดูสิ น่ีก็ใกลจะมืดคํ่าแลว ไดโปรดคางอีกสัก
คืนเถิด ทําใจใหสบาย พรุงน้ีพวกเจาก็ตื่นแต
เชาได เพื่อออกเดินทางกลับไปยังบานของ
เจา”

๑๐แตชายนัน้ไมยอมคางคืนอีก เขาจึงลุก
ขึ้นและออกเดิน ทางมาพรอมกับเมีย น อย
และลาเทียมอานคูหน่ึง จนเขาใกลเมืองเย
บุส (หรือเยรูซาเล็ม) ซึ่งก็เกือบจะหมดวัน
แลว ๑๑คนใชจึงพูดกับเจา นายของเขาวา
“ใหพวกเราแวะเขาไปพักคางคืนในเมืองเย
บุสกันเถอะ”

๑๒ เจา นายของเขาตอบวา “พวกเราจะไม
แวะเขาไปในเมืองของคนตางชาติ ที่ไมใช

คนอิสราเอล ใหพวกเราเลยไปยังเมืองกิเบ
อาห †กันเถิด” ๑๓แลวเขาก็บอกคนใชวา
“ไปกันเถอะ ใหพวกเราไปสักที่หน่ึง ไมคาง
คืนที่กิเบอาหก็ที่รามาห”

๑๔พวกเขาก็เลยเดิน ทางตอ ดวงอาทิตย
ตกดินแลวเมื่อใกลเมืองกิเบอาห ซึ่งเป็นของ
คนเผาเบนยามิน ๑๕พวกเขาแวะเขาไปคาง
คืนในเมืองกิเบ อาห และนัง่ลงที่ลานเมือง
‡แตไมมีใครชวนเขาไปคางคืนที่บาน

๑๖ จนถึงตอนเย็น มีชายแกคนหน่ึงกลับ
จากทํางานในทอง ทุง เขาเป็นคนจากแถบ
เทือกเขาเอ ฟ รา อิมและพักอยูในกิเบ อาห
เป็นคนตางเผา (ชาวเมืองกิเบ อาหมาจาก
ครอบครัวของเบนยามิน) ๑๗ เมื่อชายแกเงย
หน าขึ้นมาเห็นคนเดิน ทางอยูที่ลานเมือง
ทานก็ถามวา “พวกทานมาจากไหน และจะ
ไปที่ไหนกัน”

๑๘ชายคนนัน้จึงตอบวา “ผมมาจากเมือง
เบธเล เฮมในยู ดาห จะไปในดิน แดนที่หาง
ไกลแถบเทือกเขาเอฟราอิม ผมมาจากที่นัน่
ผมไดไปเมืองเบธเล เฮมในยู ดาหมา และ
กําลังจะกลับไปบานของผม ¶แตไมมีใคร
เชิญผมไปคางบานของเขา ๑๙ผมมีฟางและ
อาหารสําหรับลา มีขนมปังและเหลาองุน
สําหรับตัวผม ผูหญิง และเด็กรับใช พวกเรา
ไมขาดอะไรเลย”

๒๐ชายแกพูดวา “ยินดีตอนรับ ทานไป
อยูที่บานของขา ขาจะจัดการดูแลทุกอยาง
ที่ทานตองการ ขออยางเดียวอยานอนคาง
คืนที่ลานเมืองเลย” ๒๑ชายแกจึงพาเขาไป
ที่บาน ใหอาหารแกลา และพวกเขาตางก็
ลางเทาของตนเอง และรวมกันกินและดื่ม
๒๒ขณะที่พวกเขากําลังสนุกสนานกันอยู
นัน้ กลุมอันธพาลเมืองก็มาลอมบานและทุบ
ประตู พวกมันพูดกับชายแกเจาของบานวา
“สงผูชายคนนัน้ที่มาพักที่บานเจาออกมา
เราจะไดรวมเพศกับมัน”

*๑๙:๓ เมื่อเขาไปถึงบานพอของหญิงสาวนัน้ คําน้ีอยูในฉบับแปลกรีกโบราณ ฉบับฮีบรู
โบราณเขียนวา เมื่อเธอนําเขาไปถึงบานของพอเธอ
†๑๙:๑๒ กิเบอาห เป็นเมืองที่อยูทางเหนือของเยบุส หางจากเยบุสไมกี่กิโลเมตร
‡๑๙:๑๕ ลานเมือง สถานที่สาธารณะใกลประตูเมือง ชาวเมืองใชเป็นที่พบปะกัน คนเดินทาง
บอยครัง้ใชเป็นที่พักแรม
¶๑๙:๑๘ บานของผม มาจากฉบับแปลกรีกโบราณ แตฉบับฮีบรูที่เรามีอยู เขียนวา “บานของ
พระยาหเวห”
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๒๓ชายแกเจาของบานไดออกไปหาพวก
นัน้ และพูดวา “อยาเลยพี่ น องของขา ขอ
อยาทําสิ่งชัว่ รายอยางนัน้เลย เน่ืองจากชาย
คนน้ีไดมาอยูบานของขา *ขออยาไดทําสิ่ง
ที่นาอัปยศอดสูอยางน้ีเลย ๒๔ดูน่ีซิ น่ีคือ
ลูกสาวที่ยังบริสุทธิข์องขากับเมีย น อยของ
ชายคนนัน้ ขาจะเอาพวกเธอออกมาใหพวก
เจาทารุณและทํากับพวกเธอตามที่พวกเจา
ตองการ แตอยาไดทําสิ่งที่นาอัปยศอดสูตอ
ชายคนน้ีเลย”

๒๕แตพวกมันไมยอมฟังชายแกคนนัน้
ชายคนนัน้จึงจับเมีย น อยของตัว เองและ
ผลักนางออกไปหาพวกมัน พวกมันก็ขมขืน
และทรมานนางอยางหนักตลอดคืนจนเชา
เมื่อใกลสวาง พวกมันก็ปลอยเธอไป ๒๖พอ
ใกลรุง เธอไดมาลมลงอยูที่ทางเขาบานของ
ชายแกคนนัน้ที่นายของเธอพักอยูจนกระทัง่
ถึงเชา

๒๗ ในตอนเชานายของเธอตื่นขึ้นมา เมื่อ
เขาเปิดประตูบานเพื่อที่จะออกเดินทางตอ ก็
เจอผู หญิงที่เป็นเมีย น อยของเขานอนอยูที่
ทางเขาประตู มือพาดธรณีประตูอยู ๒๘ เขาก็
พูดกับเธอวา “ลุกขึ้นไปกันเถอะ” แตไมมีคํา
ตอบ
เขาจึงเอาเธอขึ้นหลังลาและออกเดิน ทาง

กลับบาน ๒๙ เมื่อมาถึงบาน เขาก็เอามีดหัน่
ศพเมียนอยออกเป็นทอนๆสิบสองทอน และ
เขาไดสงชิน้สวนของเธอไปทัว่เขตแดนของ
อิสราเอลทัง้หมด ๓๐ทุกคนที่เห็นเธอตาง
พูดวา “ไมเคยมีเรื่องอยางน้ีเกิดขึ้นมากอน
ไมเคยพบเห็นเรื่องอยางน้ีเลย ตัง้แตชาว
อิสราเอลออกมาจากแผน ดินอียิปตจนถึงทุก
วัน น้ี (แลวเขาก็สัง่พวกผูชายที่เขาไดสง
ไปนัน้วา ‘เจาจะตองพูดอยางน้ีกับชายทุก
คนในอิสราเอลวา ตัง้แตวันที่ชาวอิสราเอล
ออกมาจากแผน ดินอียิปตจนถึงวัน น้ี เคยมี
เรื่องอยางน้ีเกิดขึ้นหรือ’) †ใหคิดเรื่องนางดู
ปรึกษากันดูแลววามา วาจะเอายังไงกับเรื่อง
น้ี”

อิสราเอลกับเบนยามินสงครามกัน

๒๐ ๑ประชาชนอิสราเอลทัง้หมดจาก
เมืองดานถึงเมืองเบ เอ อร-เชบา

รวม ทัง้แผน ดินกิ เลอ าด ก็มาประชุมเป็น
หน่ึงเดียวกันตอหน าพระ ยาหเวหที่เมือง
มิส ปาห ๒ผูนําของคนทัง้หมดจากทุกเผา
ของอิสราเอลไดมานัง่ประจําที่ในที่ ประชุม
ประชาชนของพระเจา มีทหารเดินเทาที่ถือ
ดาบอยูสี่แสนคน ๓คนเบนยามินไดยินวาคน
อิสราเอลไดขึ้นไปที่มิสปาห ชาวอิสราเอลพูด
วา “ใหบอกพวกเรามาวาเรื่องชัว่ รายน้ีเกิด
ขึ้นไดยังไง”

๔คนเลวีซึ่งเป็นสามีของหญิงที่ถูกฆาตอบ
วา “ผมมาถึงเมืองกิเบ อาหซึ่งเป็นของคน
เบนยามิน พรอมกับเมียน อยของผมเพื่อพัก
คางคืน ๕ ในคืนนัน้ พวกผูนําชาวเมืองกิเบ
อาหไดลุกขึ้นมาลอมบานที่ผมพักอยู พวก
มันตัง้ใจจะมาฆาผม และพวกมันไดขมขืน
ทารุณเมีย น อยของผมจนเธอตาย ๖ จากนัน้
ผมไดเอาเมีย น อยของผมกลับมา ตัดเป็น
ชิน้ๆสงไปยังเขตแดนทัง้หมดที่เป็นมรดก
ของคนอิสราเอล เพราะพวกมันทําใหเกิด
เรื่องชัว่ รายและนาอัปยศอดสูขึ้นในอิสราเอล
๗บัดน้ี พวกทานประชาชนชาวอิสราเอล ให
ปรึกษากัน และสรุปวาจะเอายังไงที่น่ีแหละ”

๘คนทัง้หมดก็ลุกขึ้นเป็นหน่ึงเดียวกันและ
พูดวา “พวกเราจะไมกลับไปที่เต็นทของเรา
พวกเราจะไมกลับไปบานของเรา ๙แตน่ีคือ
สิ่งที่พวกเราจะทําตอกิเบ อาห คือพวกเราจะ
จับสลากกันเพื่อขึ้นไปตอสูกับมัน ๑๐ เรา
จะเลือกคนจากทุกๆเผาของอิสราเอล โดย
จะคัดออกมาสิบคนจากทุกๆหน่ึงรอยคน
และคัดออกมาหน่ึงรอยคนจากทุกๆหน่ึงพัน
คน และคัดออกมาหน่ึงพันคนจากทุกๆหน่ึง
หมื่นคน เพื่อใหพวกเขาไปจัดเตรียมเสบียง
อาหารใหกับกองทัพที่จะยกไปเมืองกิเบ อาห
ของคนเบน ยา มิน เพื่อที่กองทัพน้ีจะไดไป
ลงโทษคนเหลานัน้ สําหรับสิ่งที่นาอัปยศอดสู
ทัง้สิน้ที่พวกเขาไดทําไปในอิสราเอล”

*๑๙:๒๓ มาอยูบานของขา ในสมัยนัน้เป็นประเพณี ถาชวนคนมาอยูที่บาน เจาของบานตอง
มีหน าที่ดูแลปกป องแขกของเขานัน้
†๑๙:๓๐ แลวเขาก็ … เกิดขึน้หรือ ประโยคในวงเล็บน้ีเจอในฉบับสําเนาแปลกรีกโบราณ แต
ไมมีในฉบับฮีบรูที่เราใชอยู
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๑๑ดัง นัน้ประชาชนอิสราเอลทัง้หมดก็
พรอมใจกันเป็นหน่ึงเดียวไปบุกเมืองนัน้
๑๒ เผาตางๆของอิสราเอลก็ไดสงคนไปทัว่เผา
ของเบน ยา มินและถามวา “ทําไมจึงมีเรื่อง
ชัว่ รายอยางน้ีเกิดขึ้นในทามกลางพวกเจา
๑๓ ใหสงตัวอันธพาลพวกนัน้ที่อยูในเมือง
กิเบ อาหออกมาใหพวกเราประหารเดี๋ยว น้ี
เพื่อกําจัดสิ่งชัว่ รายออกไปจากประชาชน
อิสราเอล”
แตคนเบน ยา มินไมยอมทําตามที่พี่ น อง

อิสราเอลของเขาขอ ๑๔แลวพวกเบน ยา มิน
ไดพากันออกมาจากเมืองตางๆไปรวมตัว
กันที่เมืองกิเบ อาห เพื่อสูรบกับประชาชน
อิสราเอล ๑๕ ในวันนัน้พวกคนเบน ยา มินได
รวบรวมทหารที่ถือดาบจากเมืองตางๆได
สองหมื่นหกพันคน ยังไมไดรวมชาวเมือง
กิเบ อาห ซึ่งรวบรวมไดเจ็ดรอยคนที่ได รับ
การฝึกเป็นพิเศษ ๑๖ ในจํานวนทหารทัง้หมด
น้ี มีทหารอยูเจ็ดรอยคนที่ได รับการคัดเลือก
มาเป็นพิเศษ ซึ่งได รับการฝึกใหรบดวยมือ
ซาย พวกเขาทุกคนสามารถใชสลิงเหวี่ยง
กอนหินใสเสนผมไดโดยไมพลาด

๑๗สวนคนอิสราเอลทัง้หมด ที่ไมไดนับ
รวมคนเบน ยา มิน มีทัง้ สิน้สี่แสนคนที่เป็น
ทหารถือดาบและเชี่ยวชาญการรบ ๑๘พวก
อิสราเอลไดเตรียมพรอมและเดิน ทางไปยัง
เมืองเบธเอลเพื่อถามพระเจาวา “ใครในพวก
เราควรจะขึ้นไปรบกับพวกเบนยามินกอน”
พระยาหเวหวา “ใหคนยูดาหไปกอน”
๑๙ดัง นัน้คนอิสราเอลจึงลุกขึ้นในตอนเชา

และไปตัง้คายอยูใกลกับเมืองกิเบอาห ๒๐คน
อิสราเอลก็ออกไปสูรบกับคนเบนยามิน โดย
คนอิสราเอลไดวางกําลังคนสูรบกับคนเบน
ยา มินที่เมืองกิเบ อาห ๒๑คนเบน ยา มินได
ออกมาจากเมืองกิเบอาห และในวันนัน้พวก
เขาไดฆาฟันคนอิสราเอลลมตายไปสองหมื่น
สองพันคน

๒๒–๒๓คนอิสราเอลไดขึ้นไปรองไห
ครํ่าครวญตอพระ ยาหเวหจนกระทัง่เย็น
พวกเขาถามพระยาหเวหวา “พวกเรายังควร
จะสูรบกับคนเบนยามินพี่น องของเราอีกหรือ
เปลา”
พระ ยาหเวหตอบวา “ขึ้นไปสูรบกับพวก

เขาเถิด” คนอิสราเอลจึงกลับมาสูรบอีกครัง้
โดยวางกําลังคนเหมือนกับในวันแรก

๒๔คนอิสราเอลบุกเขาไปสูรบกับคนเบนยา
มินอีกเป็นวันที่สอง ๒๕คนเบนยามินไดออก
จากเมืองกิเบ อาหมาปะทะกับพวกเขาในวัน
ที่สอง และไดฆาคนอิสราเอลลมตายไปอีก
หน่ึงหมื่นแปดพันคน ซึ่งเป็นทหารที่มีดาบ
ทัง้สิน้

๒๖ดัง นัน้คนอิสราเอลทัง้หมดคือทัง้
กองทัพก็ไดขึ้นไปที่เบธ เอล และพวกเขาได
อดอาหารนัง่รองไหกันตอ หน าพระ ยาหเวห
ตัง้แตเชาจนเย็น พวกเขาไดถวายพวก
เครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาอื่นๆเพื่อคืนดี
กับพระ ยาหเวห ๒๗แลวพวกอิสราเอลก็ได
ถามพระ ยาหเวหวา (ในสมัยนัน้หีบแหงขอ
ตกลงของพระเจาอยูที่นัน่ ๒๘และฟีเน หัส
ลูกชายของเอเลอาซาร หลานชายของอาโรน
ก็เป็นนักบวชยืนรับ ใชอยูตอ หน าหีบในเวลา
นัน้) “พวกเราควรจะไปสูรบกับคนเบนยามิน
อีกหรือเปลา หรือวาพวกเราควรจะหยุดดี”
พระยาหเวหตอบวา “ยกไปสูเถอะ พรุง น้ี

เราจะยกพวกเขาใหตกอยูในกํามือของเจา”
๒๙คนอิสราเอลจึงจัดคนแอบซุมอยูรอบ

เมืองกิเบอาห ๓๐คนอิสราเอลก็บุกไปสูกับคน
เบนยามินเป็นวันที่สาม พวกเขาวางกําลังสู
รบกับเมืองกิเบ โอนเหมือนวันกอน ๓๑ เมื่อ
คนเบน ยา มินออกมาปะทะกับกองกําลัง
อิสราเอล พวกคนเบน ยา มินก็ถูกดึงใหออก
หางจากเมือง พวกเขาไดโจมตีและฆาทหาร
อิสราเอลบาง คนเหมือนครัง้กอนๆบนถนน
หลักที่จะไปสูเบธ เอล และบนถนนที่จะไป
กิเบอาห รวมทัง้ในที่โลง คนอิสราเอลถูกฆา
ตายประมาณสามสิบคน ๓๒คนเบนยามินคิด
วา “พวกเรากําลังชนะเหมือนวันกอนๆ”
สวนคนอิสราเอลพูดวา “ใหพวกเราถอย

และดึงพวกนัน้ใหหางออกมาจากเมืองไป
ตามถนนตางๆ” ๓๓แลวคนอิสราเอลทุกคนก็
ออกจากที่ของตน และไปวางกําลังรบที่บา
อัล-ทา มาร สวนคนอิสราเอลที่แอบซอนอยู
ก็ออกจากที่ซอนใกลเมืองเกบา ๓๔ทหาร
อิสราเอลที่ได รับการคัดเลือกหน่ึงหมื่นคนก็
เขาโจมตีเมืองกิเบ อาห และการสูรบก็เป็น
ไปอยางดุเดือด แตคนเบน ยา มินยังไมรูวา
ความหายนะกําลังจะเกิดขึ้นกับพวกเขา

๓๕พระยาหเวหทําใหคนเบนยามินพายแพ
ตอคนอิสราเอล พวกอิสราเอลไดฆาคนเบน
ยา มินตายสองหมื่นหาพันหน่ึงรอยคนในวัน
นัน้ ทุกคนเป็นทหารที่มีดาบครบมือ ๓๖คน
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เบน ยา มินจึงรูตัววาพวกเขาแพแลว คน
อิสราเอลแกลงถอยใหคนเบน ยา มิน เพราะ
พวกเขาหวังพึ่งกองทหารที่ซุมอยูรอบเมือง
กิเบ อาห ๓๗คนที่ซุมอยูก็รีบบุกเขาไปใน
เมืองกิเบ อาหและฆาทุกคนที่อยูในเมืองนัน้
ดวยดาบ ๓๘พวกอิสราเอลไดตกลงกับพวกที่
ซุมโจมตีไววา พวกซุมโจมตีจะสงสัญญาณ
เป็นควันไฟจากในเมือง ๓๙แลวคนอิสราเอล
ก็จะหันกลับมารบ เมื่อคนเบน ยา มินเริ่ม
โจมตีและฆาพวกอิสราเอลตายไปประมาณ
สามสิบคน คนเบนยามินก็พูดวา “แนนอนวา
พวกเราจะชนะพวกเขาอยางราบคาบเหมือน
กับการตอสูครัง้แรก” ๔๐แตเมื่อสัญญาณซึ่ง
เป็นควันพวย พุงขึ้นมาจากในเมือง คนเบน
ยามินหันไปดูขางหลัง พวกเขาก็เห็นควันไฟ
ลอยอยูในทองฟ าเหนือเมืองทัง้เมือง ๔๑แลว
คนอิสราเอลก็หันกลับมารบ คนเบน ยา มิน
ก็ตกใจกลัว เพราะพวกเขารูตัววา ความ
หายนะไดไลตามพวกเขาทันแลว ๔๒พวก
เขาจึงหัน หลังหนีคนอิสราเอลเขาไปในถิ่น
ทุรกันดาร แตการรบยังคงไลตามพวกเขาไป
อยางติดๆ แลวคนอิสราเอลที่ออกมาจากใน
เมืองก็ไดฆาพวกเขาตายอยูในระหวางกลาง
ทางนัน้ ๔๓พวกเขาก็ไดลอมคนเบนยามินไว
และไลตามพวกเขาจากเมืองโน ฮาห *และ
บดขยีพ้วกเขาไปจนถึงทางตะวัน ออกของ
เมืองกิเบอาห ๔๔ทหารชาวเบนยามินถูกฆา
ตายไปเป็นจํานวนหน่ึงหมื่นแปดพันคน ซึ่ง
ลวนแตเป็นนักรบผูกลาหาญทัง้สิน้

๔๕ เมื่อพวกเบน ยา มินหันหนีเขาไปในถิ่น
ทุรกันดารจนถึงกอนหินของริม โมน คน
อิสราเอลไดฆาพวกเขาอีกหาพันคนบนถนน
หลัก และตามไลฆาพวกเขาไปถึงกิโดม †ได
อีกสองพันคน

๔๖ วันนัน้ทหารเบนยามินที่มีดาบอยูในมือ
สองหมื่นหาพันคนถูกฆาตาย ซึ่งเป็นนักรบผู
กลาทัง้ สิน้ ๔๗แตมีผูชายหกรอยคนที่หันหนี
ไปถึงถิ่นทุรกันดารจนถึงกอนหินของริมโมน
และอาศัยอยูที่นัน่ถึงสี่เดือน ๔๘คนอิสราเอล
จึงกลับไปสูรบกับคนเบน ยา มินและฆาชาว
เมือง ฝูงสัตว และทุกสิ่งทุกอยางที่พวกเขา
เจอ แลวเผาเมืองทุกเมืองที่พวกเขาพบทิง้
เสีย

หาเมียใหกับคนเบนยามิน

๒๑ ๑คนอิสราเอลไดสาบานกันที่มิส
ปาหวา “พวกเราทุกคนสาบานวาจะ

ไมยกลูกสาวใหเป็นเมียของคนเบนยามิน”
๒ เมื่อประชาชนมาที่เบธ เอล พวกเขาได

นัง่ลงรองไหเสียงดัง และรองไหดวยความ
ขมขื่นตอ หน าพระเจาจนถึงเย็น ๓พวกเขา
พูดวา “ขาแตพระ ยาหเวห พระเจาของ
อิสราเอล ทําไมถึงไดเกิดเรื่องอยางน้ีขึ้นใน
อิสราเอล จนทําใหวัน น้ีคนเผาหน่ึงตองถูก
ตัดขาดไปจากอิสราเอล”

๔ ในวันตอ มา ประชาชนก็ลุกขึ้นแตเชา
และพวกเขาไดสรางแทนบูชาขึ้นที่นัน่ แลว
พวกเขาก็ไดถวายพวกเครื่องเผาบูชาและ
เครื่องบูชาอื่นๆเพื่อคืนดีกับพระเจา ๕คน
อิสราเอลพูดวา “มีเผาไหนบางของอิสราเอล
ที่ไมไดขึ้นมาประชุมตอ หน าพระ ยาหเวห”
เพราะพวกเขาไดสาบานกันอยางแข็งขัน
วาใครก็ตามที่ไมไดขึ้นมาอยูตอ หน าพระ
ยาหเวหที่มิสปาห คนผูนัน้จะตองถูกฆา

๖แตคนอิสราเอลก็สงสารคนเบน ยา มินพี่
น องของเขา พวกเขาจึงพูดวา “วัน น้ีคนเผา
หน่ึงถูกตัดออกจากอิสราเอลเสียแลว ๗ เรา
จะทํายัง ไงดีที่จะหาเมียใหกับคนเบน ยา มิน
ที่เหลือ เพราะพวกเราไดสาบานไวกับพระ
ยาหเวหวา เราจะไมยกลูกสาวของพวกเรา
ใหเป็นเมียของพวกเขา”

๘แลวชาวอิสราเอลก็ถามกันวา “มีคน
ในเผาไหนบางของอิสราเอล ที่ไมไดขึ้นมา
เฝ าพระ ยาหเวหที่มิส ปาห” จริงๆแลวไมมี
คนจากเมืองยา เบช-กิ เลอ าดมาประชุมที่
คายเลยสักคนเดียว ๙ เมื่อประชาชนขาน
ชื่อกัน ไมมีชาวเมืองยา เบช-กิ เลอ าดอยูที่
นัน่เลยสักคนเดียว ๑๐ที่ ชุมนุม ชนจึงไดสง
ทหารหน่ึงหมื่นสองพันคนไปที่นัน่ และสัง่
พวกทหารวา “ไปฆาชาวเมืองยา เบช-กิ เลอ
าดดวยดาบใหหมด รวมทัง้ผู หญิงและเด็ก
๑๑ ใหพวกเจาทําอยางน้ี คือ พวกเจาจะตอง
ฆาผูชายทุกคน และผู หญิงทุกคนที่เคยรวม
หลับ นอนกับผูชายมาแลว เหลือไวแตหญิง
สาวบริสุทธิเ์ทานัน้” และพวกเขาก็ไดทํา

*๒๐:๔๓ จากเมืองโนฮาห หรือ แปลไดอีกอยางหน่ึงวา “โดยไมใหหยุดพัก”
†๒๐:๔๕ ไปถึงกิโดม หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “จนพวกเขาโคนพวกนัน้ลงจนหมด”
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ตามนัน้ *๑๒พวกเขาไดพบหญิงสาวชาวเมือง
ยา เบช-กิ เลอ าดสี่รอยคนที่ยังบริสุทธิไ์มเคย
รวมหลับ นอนกับผูชายมากอน พวกเขาจึง
พาพวกเธอมาที่คายในชิ โลห ซึ่งตัง้อยูใน
แผนดินคานาอัน

๑๓แลวที่ ชุมนุม ชนทัง้หมดก็ไดสง ขาวไป
ใหกับคนเบน ยา มินที่อยูที่กอนหินริม โมน
และประกาศสงบ ศึกกับพวกเขา ๑๔แลวคน
เบนยามินก็ไดกลับมา ชาวอิสราเอลก็ไดยก
ผู หญิงที่พวกเขาไดไวชีวิตจากพวกผู หญิงที่
ยาเบช-กิเลอาด ใหกับคนเบนยาบิน แตก็มีผู
หญิงไมพอ

๑๕ประชาชนสงสารคนเบน ยา มิน เพราะ
พระ ยาหเวหไดทําใหเผาหน่ึงโหวหายไป
ทามกลางเผาตางๆของอิสราเอล ๑๖พวก
ผูนําอาวุโสของชุมนุม ชนไดพูดวา “เราจะ
ทํายัง ไงดีเพื่อหาเมียใหกับพวกผูชายที่เหลือ
อยู เพราะพวกผู หญิงของเบน ยา มินถูกฆา
ตายหมดแลว” ๑๗พวกเขาทัง้ หลายพูดวา
“ขอใหชาวเบน ยา มินที่รอดตายพวกน้ีไดสืบ
เชื้อสายตอไป เพื่อเผาน้ีจะไดไมถูกลบลาง
ไปจากอิสราเอล ๑๘แตเราก็ไมสามารถยก
ลูกสาวใหเป็นเมียพวกเขาได” เพราะคน
อิสราเอลไดสาบานไวแลววา “ใครก็ตามที่ให
ผูหญิงไปเป็นเมียกับคนเบนยามินจะตองถูก
สาปแชง” ๑๙แลวพวกเขาก็พูดวา “ดูสิ จะมี
เทศกาลประจําปี เพื่อถวายเกียรติใหกับพระ
ยาหเวหที่ชิ โลห ซึ่งอยูทางเหนือของเมือง

เบธเอล ไปทางตะวันออกของถนนสายหลัก
จากเบธ เอลถึงเชเคม และอยูทางตอนใต
ของเลโบนาห”

๒๐ เขาจึงแนะนําคนเบน ยา มินวา “ใหไป
ซุมคอยอยูตามสวนองุน ๒๑ เมื่อลูกสาวชาวชิ
โลหออกมาเตนรําในงานเตนรํา พวกเจาก็
ออกมาจากสวน องุน และเขาไปฉุดลูกสาว
ของชาวชิ โลหไปเป็นเมียของพวกเจาแตละ
คน แลวใหกลับไปที่แผน ดินเบนยามินซะ”
๒๒ เมื่อพอและพี่ น องของพวกเขามาบนตอ
พวกเรา พวกเราจะตอบวา “สงสารคนเบน
ยามินดวยเถอะ คิดวาเห็นแกพวกเราก็แลว
กัน ในชวงสงครามนัน้ พวกเราไดผู หญิงมา
ไมพอใหกับพวกเขา และพวกทานเองก็ไม
ไดยกลูกสาวใหกับพวกเขาซะหนอย เพราะ
ถาทําอยางนัน้พวกทานก็จะมีความผิด”

๒๓แลวคนเบนยามินก็ทําตามนัน้ พวกเขา
ก็หาเมียของแตละคนจากพวกนางเตนรําที่
พวกเขาฉุดมา แลวพวกเขาก็จากไปและ
กลับไปยังแผน ดินที่เป็นมรดกของพวกเขา
และพวกเขาก็ไดสรางเมืองขึ้นใหมและตัง้
รกรากอยูที่นัน่ ๒๔หลังจากนัน้ คนอิสราเอล
ก็ไดแยกยายกันจากที่นัน่กลับไปยังเผาและ
ตระกูลของตัว เอง ตางก็จากที่นัน่กลับไปยัง
ที่ดินที่เป็นมรดกของตน

๒๕ ในสมัยนัน้ คนอิสราเอลยังไมมีกษตัริย
ทุกคนก็เลยทําตามอําเภอใจของตน

*๒๑:๑๑ เหลือไวแต … ทําตามนัน้ ประโยคน้ีมีอยูในสําเนากรีกเทานัน้ สําเนาฮีบรูไมมี
ประโยคน้ี
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