
ชัยชนะของยูดาหและสิเมโอน 
1 หลังจากที่โยชวูาสิน้ชีวติแลว 

ประชากรอิสราเอลทูลถามองคพระผูเปนเจา+วาควรใหตระกูลใดออกทําศึกกับชาวคานาอนัก

อน 2มีพระดํารสัตอบจากองคพระผูเปนเจา+วา “ ใหยูดาหไป  

เราไดมอบดินแดนนั้นไวในมือของพวกเขา”  
3ชนตระกูลยูดาหกลาวกับพี่นองตระกูลสิเมโอนวา 

“ โปรดมาชวยเรารบกับชาวคานาอนัในดินแดนซึง่เปนของเราตามทีไ่ดแบงสรรแลวและเรา

จะไปชวยเมื่อถึงทีของทานบาง”  ฉะนั้นคนของสิเมโอนจงึไปสมทบกับของยูดาห 
4เมื่อยดูาหเขาโจมตี 

องคพระผูเปนเจา+ทรงมอบชาวคานาอนัและชาวเปริสซีไวในมือพวกเขา  

ศัตรูนบัหมืน่ถูกสังหารที่เบเซค 5ทีน่ั่นพวกเขาพบอาโดนีเบเซกและสูรบกัน 
รุกไลชาวคานาอันกับเปรสิซ ี 6อาโดนีเบเซกหนีไป แตพวกเขาไลตามและจบักุมตัวไวได 
แลวตัดนิว้หัวแมมือกับนิ้วหัวแมเทาของเขาเสยี 7อาโดนีเบเซกกลาววา 
“ เราเคยทาํแบบนี้กับประมุขเจ็ดสิบองค  และใหพวกนั้นกินเศษอาหารจากใตโตะของเรา 

บัดนีพ้ระเจาทรงตอบสนองเราแลว”  เขาถูกนําตัวไปยงัเยรซูาเล็ม และเสียชีวิตที่นั่น 
8ชนยดูาหโจมตีและพิชติเยรซูาเล็มประหารชาวเมอืงนั้น  แลวจุดไฟเผาเมอืงเสีย 
9หลังจากนัน้คนของยูดาหรบกับชาวคานาอนัในดนิแดนเทอืกเขาเนเกบ  

และแถบเชงิเขาทางตะวนัตก 10แลวไปสูรบกับชาวคานาอนัในเฮโบรน*1 และพิชติเชชัย  

อาหิมาน  และทัลมัย 11จากนัน้เขาโจมตชีาวเมืองเดบีร (ซึ่งแตกอนเรียกวาคีริยาทเสเฟอร) 
12คาเลบประกาศวา “ ใครบกุเขาโจมตีและพิชิตเดบรีได  

เราจะยกอคัสาหลูกสาวของเราใหเปนภรรยา”  
13โอธนีเอลบุตรชายของเคนัสนองชายคาเลบยึดเมืองได 
คาเลบจึงยกนางอคัสาหใหเปนภรรยา 14วนัหนึ่ง เมือ่นางมาหาโอทนีเอล  
นางชวนเขาให2ขอทีด่ินจากบดิาของนาง  เมือ่นางลงจากหลังลา  คาเลบถามวา 

“ จะใหพอชวยอะไรไดบาง”  15นางตอบวา 

“ คุณพอไดกรุณายกที่ดินในเนเกบใหลูกแลว โปรดยกน้ําพใุหลูกอีกดวยเถิด”  
คาเลบจึงยกน้ําพุบนและน้าํพุลางใหแกนาง 
16ชาวเคไนตวงศวานของพอตาโมเสสได ยายจากเยรีโคเมอืงแหงตนปาลม  
ติดตามชนยูดาหมาอาศัยอยูกับชาวถ่ินกันดารแหงยูดาหในเนเกบใกลเอรัด 
17ครั้งนัน้ชนยดูาหสมทบกับคนสิเมโอนไปโจมตีชาวคานาอนัที่เซฟธ 

                                      
1 1:10 * ซึ่งแตกอนเรียกวา ครีิยาทอารบา 
2 1:14 * ตนฉบบับางสวนระบวุา “ เขาชวนนาง”  



ทําลายทัง้เมืองโดยสิ้นเชงิเมืองนั้น จึงไดชือ่วาโฮรมาห (แปลวา พินาศยอยยับ) 
18คนยดูาหยังไดพิชิตเมอืงกาซา อัชเคโลน  และเอคโรนพรอมทั้งภูมิภาค 

19องคพระผูเปนเจา+ทรงสถติกับชนยดูาห  พวกเขายึดครองดินแดนเทอืกเขาได  
แตไมสามารถขับไลชาวเมอืงออกจากทีร่าบ เนื่องจากพวกนัน้มีรถรบเหล็ก 
20เมอืงเฮโบรนยกใหแกคาเลบตามทีโ่มเสสสญัญาไว  
คาเลบขับไลบุตรชายทั้งสามของเอนคัออกไป 
21อยางไรก็ตามตระกูลเบนยามินไมสามารถขับไลชาวเยบุสซึ่งอาศัยอยูใน เยรูซาเล็ม 
ตราบจนทุกวนันี้  ชาวเยบุสยังคงอาศัยอยูที่นัน่กับชนเบนยามิน 
 
ชาวพืน้เมืองทีป่ะปนอยู  
22ตระกูลโยเซฟเขาโจมตีเบธเอล องคพระผูเปนเจา+ทรงสถิตกับเขาทัง้หลาย 

23เมือ่พวกเขาสงคนไปสอดแนมที่เบธเอล (ซึ่งเดิมชื่อวา ลูส) 
24คนสอดแนมเห็นชายคนหนึง่กําลังจะออกมานอกเมือง  จึงกลาวกับเขาวา 

“ จงชีท้างเขาเมืองใหแกเรา และเราจะปรานีเจา”  
25ชายผูนัน้จงึชี้ชองทางใหพวกเขาก็เขาไปประหารประชากรทัง้หมด 
ยกเวนชายผูนัน้กับครอบครัวของเขา 26ตอมาชายผูนัน้ยายเขาไปในดินแดนของชาวฮติไทต 
สรางเมืองขึ้นทีน่ั่น ใหชื่อวาลสูซึ่งยงัคงเรียกกันเชนนั้นทุกวนันี้ 
27แตมนัสเสหไมไดขับไลชาวเมืองทีอ่าศัยอยูในเบธชาน ทาอานาค โดร อบิเลอัม เมกิดโด 
พรอมทัง้หมูบานโดยรอบ เพราะชาวคานาอันยังคงปกหลักอยูที่นั่น 
28เมือ่อิสราเอลแข็งแกรงข้ึน ก็บีบบงัคบัเกณฑแรงงานชาวคานาอนั  
แตไมไดขับไลคนเหลานั้นออกไปจากดินแดน 
29เอฟราอมิก็ไมไดขับไลชาวคานาอนัทีอ่าศยัอยูในเกเซอร  
คนเหลานี้ยังคงอาศัยอยูทามกลางพวกเขา 30เศบูลุนก็ไมไดขับไลชาวคานาอันในคิทโรน 
หรือนาหะโลล  แตเกณฑแรงงานคนเหลานัน้ 31อาเชอรก็มิไดขับไลชาวเมืองอคัโค  ไซดอน 
อาหลาบอคัซบิ เฮลบาห อาเฟค  และเรโหบ 
32ชนตระกูลอาเชอรจึงอาศัยอยูรวมกับชาวคานาอันซึ่งเปนชาวถ่ินนั้น 
33นัฟทาลีมิไดขับไลชาวเมอืงเบธเชเมชหรอืชาวเบธอานาทออกไป  
แตชนตระกูลนฟัทาลีก็เชนกัน 
อาศัยอยูทามกลางชาวคานาอนัและเกณฑแรงงานจากชาวเบธเชเมชและเบธอานาท 
34สําหรับตระกูลดาน ถูกชาวอาโมไรตบงัคับใหอยูแตในดินแดนเทอืกเขา 
ไมยอมใหลงมายังทีร่าบเลย 35ชาวอาโมไรตยังคงปกหลักอยูที่ภูเขาเฮเรส อยัยาโลน 
และชาอัลบิม  แตเมื่อตระกูลโยเซฟมีกําลังเขมแข็งข้ึน ก็บีบบังคบัเกณฑแรงงานพวกเขา 

36พรมแดนของชาวอาโมไรตเริ่มจากชองแคบอาครบับิม (แมงปอง) 
ไปสูเสลาและเหนือขึ้นไป 
  
อิสราเอลละเมิดคําสญัญา 
2 ทูตขององคพระผูเปนเจา+จากกิลกาลมายังโบคมิ  และกลาววา 

“เรานําเจาออกจากอียิปตเขาสูดินแดนนี้ซึง่เราสัญญาไวกับบรรพบุรษุของเจา  
เรากลาวไววาเราจะไมลมลางคําม่ันสัญญาทีใ่หไวกับเจา 

2และเราสัง่เจามิใหทําสัญญา(สงบศึก)กับชาวดินแดนนี้  
แตใหรื้อทําลายแทนบูชาทั้งหลายของเขา  เหตุไฉนเจาจึงไมเชื่อฟง 3ฉะนัน้บัดนี้  



เราลั่นวาจาวา  เราจะไมขับไลพวกเขาออกไปพนหนาเจา  เขาจะเปนหอกขางแครทิ่มแทงเจา  

และพระของเขาจะเปนกับดักเจา”  
4เมื่อทูตขององคพระผูเปนเจา+กลาวเชนนี้ตอปวงชนอิสราเอลจบประชากรรองไหเสียงดัง 

5สถานทีน่ั้นจงึไดชือ่วาโบคิม*3 จากนัน้เขาทัง้หลายถวายเครื่องบชูาแดองคพระผูเปนเจา+ 

6หลังจากที่โยชูวาใหชนอิสราเอลแยกยายกันไป  
พวกเขาก็ไปครอบครองดินแดนกรรมสิทธ์ิของตน 
 
โยชูวาสิ้นชีวิต 
7โยชวูาบุตรนนูผูรบัใชพระเจาสิ้นชวีิตเมือ่อายุ 110 ป 9ถูกฝงไวในทีด่ินกรรมสทิธ์ิ 

ของทานทีท่ิมนาทเฮเรส*4ในแดนเทอืกเขาแหงเอฟราอิม ทางเหนือของภูเขากาอัช  
 
อิสราเอลละทิ้งพระเจา   
10หลังจากแตเมื่อคนในชั่วอายุนั้นเสียชวีิตหมด คนรุนหลังข้ึนมา 

ซึ่งไมรูจักองคพระผูเปนเจา+ หรือสิ่งทีท่รงกระทําเพือ่อสิราเอล 

11ชนชาตอิิสราเอลกระทําสิง่ที่องคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นวาชั่ว  และไปปรนนิบตัิพระบาอลั 

12เขาละทิ้งองคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงบรรพบุรษุ  ผูทรงนําเขาออกมาจากอียิปต  
เขาหันไปกราบไหวนมสัการพระตางๆของชนชาติเพื่อนบาน  

ย่ัวยุพระพิโรธของพองคพระผูเปนเจา+ 
13เพราะพวกเขาละทิ้งพระองคไปปรนนบิัติพระบาอัลและพระอชัทาโรธ 

14ดวยพระพิโรธตออสิราเอลองคพระผูเปนเจา+จึงทรงปลอยใหเขาพายแพแกศัตรู 
ซึ่งปลนสะดมเขา ทรงขายเขาใหแกศัตรูรอบดาน  ซึ่งเขาไมอาจรบัมอืไดอีกตอไป 
15เมือ่ใดก็ตามที่อสิราเอลออกรบ  

พระหตัถขององคพระผูเปนเจา+เองก็ลงโทษเขาใหเขาพายแพ 
ดังที่พระองคทรงปฏญิาณไวแลว  เหลาประชากรมคีวามทุกขแสนสาหสั 
 
พระเจาทรงกอบกูแตอสิราเอลไมกลับใจ  
16แลวองคพระผูเปนเจา+ทรงแตงตั้งผูวินิจฉยัใหชวยเขาพนจากมอืของผูปลนสะดม 

17กระนั้นอิสราเอลก็ไมยอมฟงผูวินิจฉัย  แตขายตัวใหพระอืน่ๆ*5 และกราบไหวพระเหลานัน้  

                                      
3 2:5 * ซึ่งแปลวา ผูร่ําไห 
4 2:7 *  หรอื ทิมนาทเสราห 
5 2:16 * เอาใจออกหางจากพระเจา 



เขาหันเหจากครรลองของบรรพบุรษุอยางรวดเร็ว 

ครรลองแหงการเชื่อฟงพระบญัชาขององคพระผูเปนเจา+ 
18เมือ่ใดก็ตามที่องคพระผูเปนเจา+ทรงตั้งผูวนิิจฉัยขึ้นมาเพือ่พวกเขา 

พระองคก็สถิตกับผูวินจิฉัยนัน้  
และชวยเหลาประชากรพนจากเงื้อมมอืศัตรูตราบชั่วชีวิตของผูวินจิฉัยคนนัน้  

เพราะองคพระผูเปนเจา+ทรงเอ็นดูสงสารเหลาประชากร  

เมื่อเขาคร่ําครวญรองทุกขเนื่องจากผูที่มาขมเหงเบียดเบียนตน19แตเมื่อผูวินจิฉัยสิ้นชีวิตไปเ
หลาประชากรกห็วนกลบัไปหาวิถีความประพฤติซึ่งเลวรายยิง่กวาของบรรพบุรุษเสียอีก 
หันไปตดิตามปรนนบิัติกราบไหวบชูาพระตางๆ  
พวกเขาไมยอมละทิ้งขนบธรรมเนียมอันชั่วรายและวิถีแหงทฐิิของตน   
20ฉะนั้นองคพระผูเปนเจา+ทรงพระพิโรธอิสราเอลยิง่นัก และตรสัวา 

“ เนื่องจากประชากรเหลานีล้ะเมิดคําม่ันสญัญาที่เราใหไวกับบรรพบุรุษของเขาไมยอมรับฟ
งเรา 21เราจะไมขับไลชนชาตติางๆซึง่โยชวูายังปราบไมหมดเมื่อเขาตายไปนั้นอีกตอไป 
22เราจะใชชนชาติเหลานีท้ดสอบอสิราเอลดวูาเขาจะดาํเนนิตามครรลองขององคพระผูเปนเจ

า+ เจริญตามรอยบรรพบรุุษหรือไม”  
23องคพระผูเปนเจา+จึงทรงปลอยใหชนชาตทิั้งหลาย คงอยูในดินแดนนั้น  

มิไดทรงขบัไลเขาออกไปในทนัทีโดยมอบเขาไวในมือของโยชูวา 
 
ชาวพืน้เมืองทียั่งคงอยู 
3 ชนชาติตางๆซึง่องคพระผูเปนเจา+ทรงใหคงอยู 
เพื่อทดสอบชนชาตอิิสราเอลรุนใหมซึง่มิไดมีประสบการณ การสูรบในคานาอัน  
2ทัง้นี้เพือ่วงศวานอสิราเอลซึ่งไมเคยผานการรบจะไดเรียนรูการทาํสงคราม 3ไดแก 
ประมุขทั้งหาของชาวฟลิสเตีย ชาวคานาอันทัง้ปวง  ชาวไซดอน  
และชาวฮีไวตซึ่งอาศัยอยูแถบภูเขาในเลบานอนจากภูเขาบาอัลเฮอรโมน 
ถึงปากทางเมืองฮามทั 4ชนชาติเหลานี้เปนเครื่องทดสอบชนอิสราเอลเพือ่ดวูาเขา 

จะเชือ่ฟงพระดาํรัสสั่งขององคพระผูเปนเจา+ 
ซึ่งทรงใหไวแกบรรพบรุุษของเขาผานทางโมเสสหรอืไม  5 
ชาวอิสราเอลจงึอาศัยอยูทามกลางชาวคานาอัน  ชาวฮิตไทต  ชาวฮไีวต  ชาวเปริสซี  
ชาวอาโมไรต และชาวเยบสุ 6รับหญิงสาวของพวกเขามาเปนภรรยา  
หญิงอิสราเอลก็แตงงานกับหนุมชาตติางๆเหลานั้น  
และเหลาประชากรไปปรนนบิตัิพระของเขา 
 
โอธนีเอล 
7ชนอิสราเอลกระทําสิ่งที่องคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นวาชัว่ 

พวกเขาหลงลมืองคพระผูเปนเจา+พระเจาของตนไปรบัใชพระบาอัลและอาเชราห 
8พระพโิรธของพระเจาเผาผลาญอสิราเอล ถึงกับทรงขายพวกเขาไวในมอืของคูชนัริชาเธอมิ 



ประมุขแหงอารมันาฮาราอิม*6อสิราเอลตกอยูใตอํานาจของเขาเปนเวลา 8 ป 

9แตเมื่อพวกเขารองทูลตอองคพระผูเปนเจา+พระองคก็ทรงตัง้โอธนีเอล*7ชวยกูพวกเขา 

10พระวญิญาณแหงองคพระผูเปนเจา+ทรงอยูเหนือโอธนีเอล  

ทานจึงเปนผูวนิิจฉัยของอิสราเอลและออกรบ 

องคพระผูเปนเจา+ทรงมอบคชูันรชิาเธอิมไวในมือของโอธนีเอล  ซึง่พิชิตประมุของคนัน้  

11ดินแดนจึงมีความสงบสุขอยู 40 ป  จนกระทั่งโอธนีเอลสิน้ชีวิตลง 

12แลวประชากรอสิราเอลก็หวนกลับไปกระทาํสิ่งทีอ่งคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นวาชั่วอีก  

พระองคจึงทรงใหเอกโลนประมุขแหงโมอับมอีํานาจเหนอือสิราเอล 
13กองทัพของเอกโลนสมทบดวยชาวอมัโมนและชาวอามาเลขยกมาโจมตอีิสราเอล  

และยึดครองเยรีโค*8ได 14ชาวอสิราเอลตองขึ้นกับเอกโลนประมุขแหงโมอบัเปน เวลา 18 ป 
 
เอฮูด  
15อิสราเอลรองทูลตอองคพระผูเปนเจา+อีกครั้งหนึง่  และพระองคประทานผูกอบกูคือเอฮูด  

ซึ่งเปนคนถนัดซาย  เอฮดูเปนบุตรเกราแหงตระกูลเบนยามนิ 
ชนอสิราเอลสงทานนําสวยไปมอบแกเอกโลนประมุขแหงโมอบั 
16เอฮูดไดเตรยีมดาบสองคมยาว 18 นิว้เหนบ็ไวที่ตนขาขวาใตเสื้อผา  
17ทานนําสวยไปมอบใหเอกโลนประมุขแหงโมอบั  
ซึ่งเปนคนทีอ่วนมาก18หลงัจากเอฮูดมอบสวยเสร็จแลวทานก็ใหผูคนที่แบกหามสวยมานัน้กลั
บไป 19ณ ทีต่ั้งรูปเคารพตางๆใกลกิลกาล  เอฮูดเองกลับมาหาเอกโลน  ทูลวา 

“ ขาพเจามีความลบัจะเรียนทานประมุข”  เอกโลนกลาววา 

“ จงเงียบ” คนของเอกโลนก็ออกไปหมด 20เอฮดู เดินเขาไปหาประมุข 

เอกโลนซึ่งประทับอยูในหองชัน้บนอันเย็นสบาย  ทูลวา “ ขาพเจา 

มีพระดํารัสจากพระเจาสําหรบัทาน”  เอกโลนจึงลุกข้ึน  21เอฮูดย่ืนมอืซาย   

ชักดาบสองคมซึ่งเหนบ็ไวที่ตนขาขวาออกมา  เสียบหนาทองของเอกโลน 
22ดาบจมมดิดามทะลุหลัง  เอฮดูมิไดชักดาบคนื ไขมันหุมดาบไว 
23แลวเอฮูดออกไปทางเฉลียง  ทานปดประตู หองชั้นบน ลัน่กุญแจไว 24หลงัจากทานไปแลว  
เหลาบรวิารมาเห็นประตูหองชัน้บนปดอยู  ก็คดิวาเจานายกําลังสงทุกขอยูทีห่องชั้นใน 
25แตเมือ่คอยอยูชานานเอกโลนก็มิไดออกมา  พวกเขาจงึหากุญแจมาเปด  
ก็พบเจานายนอนสิน้ชวีิตอยูทีพ่ื้น   
26ขณะเดียวกันเอฮูดหลบหนผีานแนวรปูเคารพมาถึงเซอริาห 27เมื่อมาถึงที่นั่น  เอฮูด 
ก็เปาเขาสัตวในแดนเทอืกเขาแหงเอฟราอมิ  ชนอสิราเอลก็ลงมาจากภูเขาตางๆ 

                                      
6 3:8 * หรอื เมโสโปเตเมียตะวนัตกเฉียงเหนือ 
7 3:9 *  บตุรเคนัสนองชายของคาเลบ 
8 3:15 * เมืองแหงตนปาลม 



โดยมทีานนําหนา  28ทานบัญชาวา “จงตามขาพ 

เจามาเพราะองคพระผูเปนเจา+ทรงมอบชาวโมอบัศัตรูของทานไวในกํามือทานแลว”  
เขาทั้งหลายจงึตามทานลงไปยึดทาขามแมน้าํจอรแดนซึ่งนาํไปสูโมอับ 
สกัดมิใหผูใดขามไปมา 29ครั้งนั้น  พวกเขาสงัหารโมอบันบัหมื่นคน  ลวนแตแข็งแรงมีกําลัง  
ไมปลอยใหเล็ดลอด ไปแมสักคนเดียว   
30นับแตวันนั้น  โมอบัตองขึ้นกับอสิราเอล แลวแผนดนิก็สงบไปตลอด 80 ปหลังจากนัน้ 
ชัมการ 
31(ผูวินิจฉัย)ถัดจากเอฮูดคือชมัการ  บุตรอานาท  ทานใชประตักอนัเดียวฆาชาวฟลิสเตียเสยี 

600 คน ทานก็เชนกัน เปนผูชวยกอบกูอสิราเอล 
 
เดโบราหและบาราค 
4 หลังจากเอฮูดสิน้ชีวิตแลว  

ชนอสิราเอลกระทาํสิง่ทีอ่งคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นวาชั่วอีก 

2องคพระผูเปนเจา+จึงทรงขายพวกเขาใหยาบินประมุข ชาวคานาอนัผูครอบครองในฮาโซร  
แมทัพ ของยาบนิคอืสิเสราซึง่อาศัยอยูที่ฮาโรเชธฮัก โกยิม  3ยาบินมีรถรบเหล็ก 900 คนั  
ทานกดขี่ขมเหงอสิราเอลอยางโหดรายอยูถึง 20 ป 

อิสราเอลจึงรองทูลขอใหองคพระผูเปนเจา+ทรงชวย 
4ผูนําของอสิราเอลในครัง้นั้นคอืเดโบราหหญงิผูเผยพระวจนะ  ภรรยาของลพัพิโดธ 

5นางตัง้ศาลตุลาการอยูใต “ ตนปาลมแหงเดโบราห”  
ซึ่งอยูระหวางรามาหกับเบธเอลในแดนเทือกเขาแหงเอฟราอมิ ชาวอสิราเอล 
พากันมาหานางใหตัดสินกรณีพิพาท   
6เดโบราหสงคนไปตามตวับาราคบุตรอาบี โนอัมจากเคเดชในเขตตระกูลนฟัทาลมีาพบ  
นางกลาวกับบาราควา 

“ องคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงอสิราเอลทรงบญัชาใหทานยกพลหนึง่หมื่นคน 

จากตระกูลนัฟทาลีกับเศบลูุนนําไปยังภูเขาทาโบร 
7พระองคจะทรงลอสิเสราแมทพัของยาบนิพรอมดวยรถรบและกองทหารของเขามาที่แมน้าํคีโ

ชน และมอบเขาไวในมือทาน”  8บาราคตอบวา “ขาพเจาจะไปก็ตอเมื่อทานไปดวย”  
9เดโบราหจึงตอบวา “ตกลง เราจะไปกับทาน  แตในเมือ่เปนเชนนี้  เกียรติจะมิไดมีแกทาน  

เพราะองคพระผูเปนเจา+จะทรงมอบสิเสราไวในมอืหญงิคนหนึ่ง”   
แลวนางจงึไปเคเดชกับเขา10ที่ซึง่บาราคเกณฑคนจากเศบลูุนและนัฟทาลี  มีชาย 10,000 

คนตดิตามทานไป  และเดโบราหก็ไปดวย 
11ฝายเฮเบอรชาวเคไนต วงศวานของโฮบบัญาติทางพอตาของโมเสส9 
ไดละจากวงศวานของตนมาตัง้เต็นทอยูที่ตนไมใหญแหงซานันนิมใกลเคเดช 
12เมือ่สิเสราไดขาววาบาราคบตุรอาบโีนอัมมาที่ภูเขาทาโบร 
13ก็รวมพลทัง้หมดและรถรบเหล็ก 900 คนัจากฮาโรเชธฮักโกยิมมายังแมน้าํคีโชน   

                                      
9 4:11 * ดู กดว.10:29 



14เดโบราหจึงกลาวแกบาราควา “ จงไปเถิด 

วันนี้เปนวนัทีอ่งคพระผูเปนเจา+ไดทรงมอบสิเสราไวในมือทาน 

องคพระผูเปนเจา+ทรงนาํหนาทานไปมิใชหรือ”  บาราคจงึนําพล 10,000 

คนลงจากลาดเขาทาโบรเขาประจัญบาน 

15องคพระผูเปนเจา+ทรงรุกไลสิเสรากับรถรบและกองทัพของเขาดวยดาบ  

สิเสรากระโจนจากรถรบวิ่งหนีไป 16แตบาราครุกไลศัตรูและรถรบไปไกล 
ถึงฮาโรเชธฮักโกยิม ทหารของสิเสราถูกฆาฟนตายหมด ไมมีรอดชีวติแมสักคนเดียว  
17ขณะนั้นสิเสราหนีมาถึงเต็นทของยาเอล ภรรยาของเฮเบอรชาวเคไนต 
ทั้งนี้เพราะยาบนิประมุขแหงฮาโซรกับวงศตระกูลของเฮเบอรเปนมติรกัน18ยาเอลออกมาตอน

รับ สิเสราและกลาววา “ เชิญทานเขามาในเต็นทเถิด  อยากลัวเลย”   
เขาก็เขาไปในเต็นท  นางจงึคลี่ผาหมคลุมตัวเขาไว 19เขากลาววา “ ขอน้ํากินหนอย  

เราหิวน้าํ”  นางจงึเอานมมาใหเขาดื่ม  และเอาผาคลุมตวัเขาไวดงัเดิม  
20เขาสั่งนางวา “ ยืนอยูที่ประตูเต็นทนะถา มีใครมาสบืหาตัวเรา  

จงบอกเขาวาไมมีใครอยูที่นี”่  21แตขณะที่สิเสรานอนหลับอยูดวยความออนเพลีย  

ยาเอลก็หยิบหลักตอก เต็นทและคอนยองเขามาตอกหลักเตน็ททะลุขมับของเขายึดกับพื้นดิน 
เขาก็ถึงแกความตาย  
22เมือ่บาราคมาสืบหาสิเสรา ยาเอลก็ออกไปพบกลาววา “ มาเถิด  

ขาพเจาจะใหทานดคูนที่ทานกําลังตามหา”  เขาจึงตามนางเขาไปในเต็นท  
พบสิเสรานอนตายอยูที่นัน่มีหลักเต็นททะลุขมับ 
23ในวนันั้นพระเจาทรงกระทาํใหยาบนิ ประมขุชาวคานาอันพายแพตอหนาชาวอิสราเอล 
24และต้ังแตนัน้มาอิสราเอลกเ็ริ่ม เขมแข็งข้ึนเรื่อยๆจนสามารถพิชิตยาบนิได 
 
บทเพลงของเดโบราหและบาราค 
5  ในวันนั้นเดโบราหกับบาราคบตุร 
อาบีโนอัมรองเพลงบทนี้วา 
 2 “ สรรเสรญิองคพระผูเปนเจา+! 
เมื่อบรรดาเจานายในอิสราเอลนําหนา   
เมื่อเหลาประชากรเต็มใจอทุิศตน  
3ฟงเถิด  ราชันทั้งหลาย  ฟงเถิด บรรดาเจานาย 
ขาพเจาจะรองเพลงสดุดอีงคพระผูเปนเจา+ จะขบัรอง 
จะบรรเลงเพลงถวายองคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงอิสราเอล 
 4ขาแตองคพระผูเปนเจา+เมื่อพระองคเสดจ็ออกมาจากเสอรี 
เมื่อทรงยาตราจากดินแดนเอโดม 
 โลกก็สั่นสะทาน  ทองฟาหลั่งริน 
เมฆปลอยฝนลงมา 



5ภูเขาสะเทือนเลื่อนลัน่เบือ้งพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ 
 ภูเขาซีนาย  เบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงอสิราเอล 
6ในยคุของชมัการบตุรอานาทในสมัยยาเอล 
ถนนหนทางถทูิง้ราง 
ผูสัญจรไปมาใชเสนทางคดเคีย้ว 
7ประชากรอสิราเอลก็ระยอ 
จนกระทัง่ขาพเจาเดโบราหข้ึนมา  
แมคนหนึง่ในอสิราเอลขึ้นมา 
 8เมื่อพวกเขาเลือกพระใหม 
สงครามก็มาประชิดประตูเมอืง 
ไมมีโลไมมีหอกใหเห็นเลย 
ทามกลางชายฉกรรจสี่หมื่นคนในอิสราเอล 
9จิตใจขาพเจาชื่นชมบรรดาผูนําแหงอิสราเอล  
และเหลาอาสาสมัครในหมูประชาชน 
สรรเสริญองคพระผูเปนเจา+! 
10ทานผูข่ีลาสขีาว  นั่งอยูบนอานพรม 
 และทานผูเดินตามถนน 
จงใครครวญ 
11เสียงของเหลานักรอง ณ ทีใ่หน้ํา 
เขากลาวถึงพระราชกิจอันชอบธรรมของพระเจา 
พันธกิจชอบธรรมแหงนักรบของพระองคในอสิราเอล 
"แลวชนชาติขององคพระผูเปนเจา+ลงมาทีป่ระตูเมอืง  
12ตื่นเถิดเดโบราหเอย  ตื่นขึน้เถิด!  
 ตื่นเถิด  ตืน่ขึ้น  เปลงเสียงรองเพลง 
บาราคลุกข้ึนเถิด!   บุตรแหงอาบีโนอมัเอย  
จงนาํเชลยของทานไป 
13ครั้งนัน้พระองคทรงทําใหผูที่เหลือรอดอยู   
ปกครองเหนอืบรรดาเจานายในหมูประชากร 
คือองคพระผูเปนเจา+ทรงทําใหขาพเจา 

ปกครองเหนอืผูเกรียงไกร 
14บางมาจากเอฟราอมิ  ผูซึ่งรกรากอยูในอามาเลข 
เบนยามนิรวมในเหลาประชากรที่ตดิตาม 

ทานนายทัพลงมา จากมาคีร 
 บรรดาผูเชญิคทาแหงผูบงัคบั 

บัญชามาจาก เศบูลนุ 
15เจานายแหงอิสสาคารไปกับเดโบราห 
อิสสาคารสมทบกับบาราค 
เรงรดุติดตามทานเขาสูหุบเขา 
ในแวนแควนแหงรูเบน   
พากันคดิหนัก 
16ไฉนทานจึงพักอยูในที่ชุมนุมรอบกองไฟ 
เพื่อฟงเสียงผิวปากเรียกฝูงแกะ 



ในแวนแควนแหงรูเบน 
พากันคดิหนัก 
17กิเลอาดอยูฟากขางโนนของแมน้ําจอรแดน 
ดานทําไมยงัมัวออยอิ่งอยูขางๆ เรือ? 
อาเชอรเออระเหยอยูทีช่ายฝง 
นั่งเอกเขนกอยูริมทะเล 
18ชนตระกูลเศบูลุนกลาเสี่ยงชวีิต 
นัฟทาลีก็เชนกัน ณ สมรภูมิ 
19บรรดาประมขุมาสูรบกัน 
เหลาประมุขแหงคานาอันสูรบกัน 
ที่ทาอานาค ใกลหวงน้ําแหงเมกิดโด 
แตไมไดรบิเงนิริบของเชลย 
20ดวงดาวจากฟาสวรรคออกจากวงโคจรมาตอสูสิเสรา 
21แมน้ําคีโชนกวาดลางเขาทัง้หลายออกไป 
เดินหนาเถิด  จติวิญญาณของขาพเจาจงเขมแข็ง 
22และแลว  เสยีงกระห่ึมของเกือกมา 
เสียงมาของเขาควบไป ควบไป" 
23ทูตขององคพระผูเปนเจา+กลาววา “ จงสาปแชงเมโรส”     
สาปแชงชาวเมอืงนั้นอยางหนกั 
เพราะเขาไมไดมาชวยองคพระผูเปนเจา+ 
ชวยองคพระผูเปนเจา+ตอสูผูเกรียงไกร 
24หญิงผูนายกยองมากทีสุ่ด 
ภรรยาของเฮเบอรชาวเคไนต 
เปนผูทีน่าชมเชยที่สดุ 
ของบรรดา หญิงผูอาศัยอยูในเต็นท 
25เขารองขอน้าํ  นางก็ใหน้ํานม 
นางนํานมขนใสชามสําหรบัผูสูงศักดิม์าใหเขา 
26นางเอือ้มมอืหยิบหลักเต็นทมือขวาควาคอนของชางไม 
ตอกทะลุขมบัของสิเสรา หัวเขาแหลกเหลว 
นางตอกหลักเตน็ททะลุหัวของเขา 
27เขาฟุบลงแทบเทาของนาง   
เขาลมตัวลง  เขานอนอยูตรงนั้น   
เขาฟุบลงแทบเทาของนาง   
เขาลมตัวลง  ทีซ่ึ่งเขาฟบุลง   
เขาก็ลมตัวตรงนั้น  ถึงแกความตาย 
28มารดาของสเิสราคอยมองอยูตรงหนาตาง  รอคอยการกลบัของเขา 
‘ ทําไมรถรบของเขาจึงมาชาหนอ? 
ทําไมลอรถรบของเขาแลนชานัก?’  
29ผูฉลาดทีสุ่ดในหมูสตรีของนางก็ตอบนาง 
อันที่จริง  นางเฝาบอกตัวเองวา 
30’ พวกเขายังไมพบ  ยังแบงของเชลยกันไมเสร็จหรือไร? 



แตละคนไดหญงิสาวหนึง่คนบาง สองคนบาง 
สิเสราจะไดเสื้อยาวสสีดสวย 
ผาพันคอปกลวดลายสาํหรบัฉนัทัง้หมดนี้เปนของที่รบิมา’  
31ขาแตองคพระผูเปนเจา+! 
ขอใหศัตรทูั้งปวงของพระองคพินาศไปเชนนัน้ 
แตขอใหบรรดาผูทีร่ักพระองคเปนเชนดวงอาทิตย 
โชติชวงข้ึนดวยพลัง”  
 แผนดินก็สงบสุขอยูตลอด 40 ป 
                           
กิเดโอน 
6 และแลวชนอิสราเอลก็กระทําสิ่งที่องคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นวาชั่วอีก 

และพระองคทรงมอบพวกเขาไวในมอืชาวมีเดยีนเปนเวลา 7 ป 
2ชาวมีเดียนโหดรายเสียจนชาวอสิราเอล  ตองหนีไปอยูในโพรงตามภูเขา 
ในถํ้าและที่ม่ันตางๆ 3เมื่อใดก็ตามทีช่นอิสราเอลหวานเมล็ดพืช ชาวมีเดียน  
อามาเลขและชนชาต ิอืน่ๆ ทางตะวันออกพากันมาบุกรุกพื้นที่ 
4พวกเขามาตั้งคายและทาํลายพืชพันธุ  ตลอดทางไปถงึกาซา  ไมเหลอือะไรไวใหเปนอาหาร  
ไมวาแกะ  วัว  หรือลา 5พวกเขากรูเขามาพรอมกับฝงูสัตว  
เต็นทของเขาเหมือนตั๊กแตนฝงูมหึมา  ทั้งคนทั้งอูฐนบัไมถวน  
พวกเขาบุกรุกเขามาเพื่อทําลายลางดนิแดน 

6ชาวมีเดียนทําใหชนอิสราเอลสิ้นเนื้อประดาตวัจนตองรองทูลใหองคพระผูเปนเจา+ทรงชวย  

7เมื่อชนอิสราเอลรองทูลตอองคพระผูเปนเจา+เนื่องดวยคนมีเดียน 
8พระองคทรงสงผูเผยพระวจนะมาแจงวา “ พระเจาองคเจาชีวิตแหงอิสราเอลตรัสวา 

‘ เราไดนําเจาออกมาจากอียิปตออกจากแดนทาส 9เรากอบกูเจาจากอํานาจของอียิปต 
จากเงื้อมมือบรรดาผูกดขี่ขมเหงเจา เราขับไลศัตรอูอกไปตอหนาเจา  

ยกดินแดนของเขาใหแกเจา 10เราบอกเจาวาเราคอืองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจา 

อยากราบไหวพระตางๆ ของชาวอาโมไรตในดินแดนซึง่เจาอาศัยอยู  

แตเจาก็ไมฟงเรา’ ”  
11ทูตขององคพระผูเปนเจา+มาประทบัอยูใตตนโอกใน 

โอฟราหซึ่งเปนที่ดินของโยอาชวงศอาบีเยเซอรกิเดโอนบุตรโยอาชกําลงันวดขาวสาลอียูในบ

อย่ําองุนเพื่อใหลับตาชาวมีเดียน 12ทูตขององคพระผูเปนเจา+ปรากฏแกกิเดโอน ตรัสวา 

“ ทานผูกลาหาญ องคพระผูเปนเจา+ทรงสถิตกับทาน”  13กิเดโอนตอบวา “ ทานขอรับ 

หากองคพระผูเปนเจา+สถิตกับขาพเจาทัง้หลาย  

ไฉนเหตุการณทั้งปวงนีจ้ึงเกิดข้ึนกับพวกขาพเจาเลา? 
ไหนละการอัศจรรยทัง้ปวงซึ่งบรรพบุรุษเคยเลาใหฟง 



เชนเมื่อครัง้องคพระผูเปนเจา+ทรงพาทานเหลานั้นออกมาจากอียิปต?  
บัดนีอ้งคพระผูเปนเจา+ทรงทอดทิ้งเรา  และมอบเราไวในเงือ้มมอืของมีเดียน”            
14องคพระผูเปนเจา+ทอดพระเนตรดูกิเดโอนและตรัสวา “ ดวยกําลังทีเ่จามีอยู 

จงไปชวยอสิราเอลใหพนเงือ้มมือชาวมีเดียนเถิด เราใชเจาไปมิใชหรอื?”  
15แตกิเดโอนทลูวา “ พระองคเจาขา  ขาพระองคนี่หรอืจะไปชวยกูอิสราเอล? 
ครอบครัวของขาพระองคดอยที่สุดในตระกลูมนัสเสห  

และขาพระองคก็เปนผูเล็กนอยที่สุดในครอบครัว”   
16องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา “ เราจะอยูกับเจา  

เจาจะฟาดฟนชาวมีเดียนทัง้หมดไปเสียดวยกัน”  
17กิเดโอนทูลตอบวา “ หากพระองคทรงโปรด  

ขอทรงใหหมายสําคญัเพื่อแสดงวาเปนพระองคจรงิๆ ที่กําลงัตรสักับขาพระองคอยู 

18โปรดอยาเพิง่ไปไหน ขาพระองคจะไปนําของมาถวาย”  องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 

“เราจะรอจนเจากลับมา”  19กิเดโอนกลบัเขาไปจัดแจงปรุงลูกแพะตัวหนึ่ง  

และทาํขนมปงจากแปงไมใสเชื้อหนึง่เอฟา  
จากนั้นนําเนือ้ใสกระจาดและน้าํแกงใสหมอมาถวายทตูนั้นที่ใตตนโอก 

20ทูตของพระเจาตรสักับกิเดโอนวา “ จงวางเนื้อและขนมปงลงบนหนินี้  

แลวเทน้าํแกงราด”  กิเดโอนก็ปฏบิัติตามคาํสั่ง 

21ทูตของพระเจาใชไมเทาแตะเนื้อและขนมปง  ไฟก็ลุกพรึบ่จากกอนหนิ  

เผาเนื้อและขนมปงหมด  แลวทูตขององคพระผูเปนเจา+ก็ลับตาไป 

22เมือ่กิเดโอนไดประจักษวา เปนทูตขององคพระผูเปนเจา+ก็รองวา 

“ ขาแตองคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสูงสดุ! 
ขาพระองคไดเห็นทูตขององคพระผูเปนเจา+ตอหนาตอตาทเีดียว”  
23องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับกิเดโอนวา “ จงสงบสุขเถิด!  อยากลวัเลย  เจาจะไมตาย”  
24กิเดโอน จงึสรางแทนบูชาข้ึนที่นัน่ถวายแดองคพระผูเปนเจา+ขนานนามวา 

“ องคพระผูเปนเจา+ทรงเปนสันตสิุข”  
แทนนีอ้ยูที่โอฟราหในที่ดนิของวงศอาบีเยเซอรตราบจนทุกวันนี ้
25คืนนั้นองคพระผูเปนเจา+ตรัสสัง่กิเดโอนใหนําววัผูตัวที่สองอาย ุ7 ป 
จากฝูงสตัวของบิดามา และรือ้แทนบูชาพระบาอัลของบิดากับฟนเสาอาเชราหซึ่งตั้งอยูใกลๆ 
เสีย 

26จากนัน้สรางแทนบูชาสําหรบัองคพระผูเปนเจา+พระเจาของทานขึ้นแทนที่ตรงเนินเขาแห



งนั้น  ใชไมทีฟ่นจากอาเชราหเปนฟนเผาวัวผูตัวนั้นถวายแดพระเจา 27กิเดโอนจึงพาคนใช 

10 คนมาดวย  กระทําตามพระบัญชาขององคพระผูเปนเจา+ 
แตทานแอบทาํในเวลาค่ําคืนเพราะกลัวสมาชิกในครอบครวัและชาวเมอืงนั้น 
28เชาวนัรุงข้ึนเมื่อชาวเมืองตืน่ขึ้นมาพบวา แทนบูชาพระบาอัลถูกรือ้ทําลาย  

เสาอาเชราหขางแทนถูกโคน และมีววัเผาบูชาบนแทนที่เพิ่งสรางขึ้นมาใหม!  
29ผูคนโจษจันกันวา “ใครทาํอยางนี?้”   ในทีสุ่ดก็สบืทราบวาเปนกิเดโอนบุตรของโยอาช  

30คนเหลานั้นตะคอกโยอาชวา “เอาตัวลูกชายของแกออกมานะ 

มันตองตายทีบ่งัอาจมารือ้แทนบูชาแหงพระบาอัล  แลวยังฟนอาเชราหทิ้งอกี”  
31แตโยอาชตอกกลับคนเหลานั้นวา “ พวกแกจะชวยออกโรงแทนพระบาอัลร?ึ 
จะพยายามชวยพระบาอัลหรอืไง? ใครสูแทนพระบาอลัตองตายในเชาวนันี้ละ!  
ถาบาอัลเปนเทพเจาจรงิๆ  ก็ใหเขาดูแลปกปองตวัเอง เวลาที่มีคนมารือ้แทนของเขาส”ิ  
32ตั้งแตนัน้มากิเดโอนจึงไดรบัสมญานามวาเยรุบบาอัล*10 
33ครั้งนัน้บรรดาชาวมีเดียน อามาเลขและชนชาติเพื่อนบานอื่นๆ 
รวมกําลังกันยกขามแมน้ําจอรแดนมาตั้งคายอยู ณ หุบเขายิสเรเอล 

34พระวญิญาณแหงองคพระผูเปนเจา+ลงมาเหนือกิเดโอน  

ทานก็เปาเขาสตัวเรียกชายฉกรรจวงศอาบีเยเซอรมาตดิตามทาน 
35ทานยังสงผูสือ่สารไปทัว่เขตมนัสเสห  อาเชอร  เศบูลุนและนัฟทาลีอีกดวย  
เรียกชุมนุมกําลงัพลและพวกเขาก็ตอบรบั  36กิเดโอนกราบทลูพระเจาวา 

“ หากพระองคจะทรงใชขาพระองคกอบกูอิสราเอลจรงิๆ ดังที่ทรงสัญญาไว 
37ขาพระองคจะวางขนแกะไว ที่ลานนวดขาว หากขนแกะเปยกน้ําคางแตพืน้ดินแหง 

ขาพระองคจะทราบไดวาพระองค จะทรงใชขาพระองคกอบกูอิสราเอล”  
38แลวก็เปนเชนนั้น เชาวนัรุงข้ึนเมื่อกิเดโอนตื่นขึ้น ทานบดิขนแกะมีน้าํไหลออกมาเต็มชาม 

39กิเดโอนจึงกราบทูลพระเจาวา “ ขออยาทรงพระพโิรธเลย  ขาพระองคขอทดลองดอูีกครัง้ 

คราวนี้ขอใหขนแกะแหง สวนพื้นดินรอบๆเปยก”  
40คืนนั้นพระเจาทรงกระทําตามทีท่านทูลขอ  ขนแกะแหงอยู แตพื้นดินมนี้ําคางชุมไปหมด  
 
กิเดโอนปราบชาวมีเดียน 
7 เยรุบบาอัล(หรอืกิเดโอน)นําทพัออกเดินทางตั้งแตเชาตรูมาตั้งคายทีน่้ําพฮุาโรด  

กองทัพของมีเดียนตั้งคายอยูเลยขึ้นไปอีกในหุบเขาใกลภูเขาโมเรห 

2องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับกิเดโอนวา “พวกเจามีจาํนวนมากเกินไป 

เราจะไมใชเจาทั้งหมดนี้ตอสูกับมีเดียน  เพื่อชาวอิสราเอลจะไดไมอวดอางกับเราวา  

                                      
10 6:32 * หมายความวา ใหบาอัลปองกันตวัเอง 



เขาชวยตวัเองโดยอาศัยกําลงัของเขา 3จงประกาศแกคนทั้งปวงวา ‘ ผูใดหวาดกลวั  

จงหันกลบัและไปจากภูเขากิเลอาดเถิด’ ”  ฉะนัน้จึงมี 22,000 คนกลบับาน เหลอือยู 

10,000 คน 
4แตองคพระผูเปนเจา+ตรัสกับกิเดโอนวา “ ยังมีคนมากเกินไปอยูดี  จงพาเขาลงไปที่น้าํพุ  

เราจะบอกเจาวาใหคนไหนไปกับเจา  คนไหนไมตองไป”  
5ฉะนั้นกิเดโอนจึงนาํคนของทานมาที่รมิน้ํา ณ ทีน่ั้นองคพระผูเปนเจา+ตรสักับทานวา 

“ จงแบงคนเปนสองกลุมแยกกลุมที่เลียน้ํากินเหมือนสนุัข  

กับกลุมทีคุ่กเขากมลงเพือ่ดื่มน้าํ”  6มีเพียง 300 คนที่เอามือวักน้าํดื่ม 

นอกนัน้กมดื่มจากลําธาร 7องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับกิเดโอนวา 

“ เราจะใชสามรอยคนนี้พิชิตชาวมีเดียนคนอื่นๆใหกลบับานหมด”  
8ฉะนั้นหลังจากที่กิเดโอนไดเก็บหมอดิน และเขาสัตวทั้งหมดที่พวกเขาม ีทานก็ใหกลับบาน 
เหลืออยูกับทานเพียง 300 คน ฝายชาวมีเดียนตั้งคายพักอยูในหุบเขาเบื้องลาง 

9คนืนั้นองคพระผูเปนเจา+ตรสักับกิเดโอนวา “ลุกข้ึนเถิด 

จงนาํกองทหารเขาโจมตีชาวมเีดียน  เรากําลังจะมอบเขาไวในมือเจา  
10แตหากเจาหวาดกลวัทีจ่ะบกุ จงลงไปทีค่ายของเขากอน พาปรูาหคนสนทิของเจาไปดวย 

11แลวจงฟงสิ่งที่พวกเขาพดูกันที่นัน่ เจาจะมกํีาลังใจขึน้ทีจ่ะเขาโจมต”ี  
ฉะนัน้กิเดโอนกับปรูาหคนของทานลงไปทีร่อบนอกของคาย 12ชาวมีเดียน  อามาเลข  
และชนชาตอิื่นๆทางฟากตะวันออก  ตัง้คายอยูที่หุบเขา คลาคล่ําดังฝูงเพลี้ย 
อูฐของเขามีมากมายเหลือคณานับ  
ดังหนึง่เม็ดทรายที่ชายทะเล13กิเดโอนมาถึงพอดีกับทีช่ายคนหนึ่งกําลงั 
เลาความฝนใหเพื่อนฟงวา 

“ ผมฝนวามีขนมปงบารเลยกอนหนึง่กลิ้งเขามาในคายพักของเราอยางแรงกระแทกเต็นทข

องเราพังราบลงมา”  14เพือ่นของเขาตอบวา “ มิใชอื่นไกล 

นอกจากดาบของกิเดโอนบุตรโยอาชชาวอิสราเอล  พระเจาทรงมอบชาวมีเดยีน 

และกองทพัทัง้หมดไวในมอืเขาแลว”  
15เมือ่กิเดโอนไดยินเรือ่งฝนและความหมายแลวก็นมัสการพระเจา  

จากนั้นกลบัมายังคายพักของอิสราเอล รองเรียกวา “ ลุกข้ึนเถิด  

พระเจาทรงมอบทพัมีเดียนไวในมือทานแลว” 16ทานแบงคนทั้งสามรอยนั้น ออกเปน 3 กลุม  

แจกจายเขาสัตวกับหมอดนิ บรรจคุบไฟใหทุกคน 17ทานกลาววา “จงตามขาพเจามา  
เมื่อขาพเจาไปถึงริมคาย จงทาํอยางเดียวกับขาพเจา 18ทนัทีที่ขาพเจา 
และคนในกลุมของขาพเจาเปาเขาสัตว  ทานจงเปาเขาสัตวรอบคาย  และโหรองวา 

‘ เพื่อพระเจาและเพื่อกิเดโอน’ ”  19กิเดโอนและ 100 

คนที่ไปกับทานมาถึงรอบนอกของคายนั้นตอนหลังเที่ยงคืน   



และทหารรักษาการณผลดัเวรกันแลว  
ทันใดนั้นกิเดโอนกบัพวกก็เปาเขาสัตวและทบุหมอในมอืทิ้ง   
20ทัง้สามกลุมเปาเขาสตัวและทุบหมอ มือซายถือคบไฟ  มือขวาถือเขาสัตว โหรองวา 

“ เพื่อพระเจาและเพื่อกิเดโอน”  
21จากนัน้พวกเขาเพียงแตยืนอยูรอบคายดูชาวมีเดียนวิ่งพลาน รองตะโกน  และเตลิดไป  
22เมือ่สามรอยคนนัน้เปาเขาสตัว  

องคพระผูเปนเจา+ทรงบันดาลใหทงคายพวกเขาหันมาสูรบและฆากันเอง  
แลวเตลิดหนีไปสูเบธชิททาหทางไปเซเรราหและไปถึงเขตแดนเอเบลเมโฮลาหใกลทบับาธ 
23ชนอิสราเอลจากนัฟทาล ี อาเชอรและมนัสเสหทั้งหมดถูกเรียกออกมา  
พวกเขารุกไลชาวมีเดียน 24กิเดโอนสงผูสือ่สารไปทัว่แดนเทอืกเขาแหงเอฟราอิม 
ใหระดมพลมาสูรบกับชาวมีเดยีนและยึดทารมิแมน้ําจอรแดน ไปถึงเบธบาราห  
สกัดชาวมีเดียนลวงหนาคนเอฟราอิมทั้งหมดจึงถูกเรียกออกมา 
และเขายึดทาแมน้ําจอรแดนไปถึงเบธบาราห 
25โอเรบและเศเอบผูนาํมีเดียนสองนายถูกจบักุมตัวได  โอเรบถูกฆาที่ศิลาแหงโอเรบ 
สวนเศเอบถูกฆาทีบ่อย่าํองุนแหงเศเอบ  พวกเขาตามลาชาวมีเดียนและนําศรีษะของ 
โอเรบกับเศเอบมามอบใหกิเดโอนซึ่งอยูทีร่ิมแมน้ําจอรแดน 
 
กิเดโอนประหารเศบาหและศัลมุนนา 
8 ชนตระกูลเอฟราอิมมาถามกิเดโอนวา “ เหตุใดจึงทํากับเราเชนนี?้  

ไมยอมไปเรียกเราสูรบกับชาวมีเดียน?”  แลวตอวากิเดโอนอยางรนุแรง  2กิเดโอนตอบวา 

“ ขาพเจาทาํอะไรเทียบกับทานไดบาง?  

องุนเก็บตกของเอฟราอิมยังดีกวาองุนเต็มพวงของอาบีเยเซอรเสียอีก? 

3พระเจาทรงมอบโอเรบ และเศเอบผูนําแหงมเีดียนไวในมือของทาน 

ขาพเจาทําสิง่ใดเทียบเสมอกบัทานไดหรอื?”  เขาเหลานั้นจึงสงบอารมณได 
4กิเดโอนขามแมน้ําจอรแดนพรอมคนของทาน 300 คน  เขาทั้งหลายตางก็ออนเพลีย 

แตยังคงรุกไลชาวมีเดียนอยู 5กิเดโอนกลาวกับชาวเมืองสคุคทวา “ โปรดใหเสบียง 

แกทหารของขาพเจาบางเถิด  พวกเขาอดิโรยมาก  

และเราก็ยังตามลาเศบาหกับศลัมุนนาประมุขแหงมีเดียนอยู”  
6แตเจาหนาที่ของสุคคทตอบวา “ ทานจบัตวัเศบาหกับศลัมนุนาไวไดแลวหรือ? 

เรื่องอะไรที่เราจะตองใหเสบียงแกทหารของทานเลา?”  7กิเดโอนจงึตอบวา 

“ ถาเชนนั้นเมื่อพระเจาทรงมอบเขาไวในมอืของเราแลว  

เราจะกลับมาเอาหนามปาหวดเนื้อพวกทานใหแตกยับ”  
8แลวทานจึงข้ึนไปเปนีเอลขอเสบียงอาหารเชนกัน  แตไดรบัคาํตอบอยางเดียวกับที่สคุคท 

9ทานจงึกลาวกับพวกเขาวา “ เมื่อเรารบชนะกลบัมา เราจะรือ้ปอมนี้เสีย”  



10ขณะนั้นเศบาหกับศัลมุนนาและกองทหารที่เหลือราว 15,000 คนอยูที่คารโคร 
นั่นเปนจํานวนคนที่เหลือทั้งหมดจากทัพพันธมิตรของฟากตะวนัออก  

สวนที่ถูกฆาตายไปแลวมีถึง 120,000 คน 

11กิเดโอนตั้งวงลอมตามเสนทางของชนเรรอนทางตะวนัออกของโนบาหและโยกเบฮาห  
บุกเขา โจมตี  โดยศัตรไูมคาดคิด 12ประมุขเศบาหและศัลมนุนาแหงมีเดียนหนีไป  แตกิเดโอน 
ไลตามจบัตวัมาได  และรุกไลกองกําลังทั้งหมดแตกพาย 
13กิเดโอนบุตรโยอาชกลับจากทําศึกผานทางชองแคบเฮเรส 
14ทานจบักุมตวัชายหนุมชาวสุคคทไดคนหนึง่  
ใหเขาเขียนรายชื่อเจาหนาทีค่ือผูอาวุโสแหงเมืองนัน้ทัง้ 77 คนใหทาน 

15แลวกิเดโอนกลับมายงัสคุคท  กลาวกับชาวเมืองวา “ นีไ่งเศบาหและซลัมุนนา  

ซึ่งพวกทานเคยหยามน้ําหนาขาพเจา ไวดวยคําพดูทีว่า ‘ ทานจบัตวัเศบาหกับซลั 

มุนนาไวไดแลวหรอื  เรื่องอะไรที่เราจะ ตองใหเสบียงแกทหารออนลาพวกนี้เลา?’  
” 16กิเดโอนก็จับตวัผูอาวุโสแหงเมืองนั้นมาหวดดวยหนามปาเปนบทเรียนสั่งสอนชาวเมอืงสุ
คคท 17และทานทลายปอมที่เมืองเปนีเอลกับประหารชาวเมอืงนั้น 
18กิเดโอนกลาวกับเศบาหและศัลมุนนาวา “ ผูชายทีท่านสังหารที่ทาโบรนั้น 

มีลักษณะทาทางเปนอยางไร?”  เขาตอบวา “ ก็คลายๆ กับทาน  

แตละคนทาทางแบบเจานาย”  19กิเดโอนตอบวา “ นั่นเปนพีน่องรวมสายเลือดของเรา  

องคพระผูเปนเจา+ทรงพระชนมอยูแนฉันใด  หากทานไวชวีิตพวกเขา  เราจะไมฆาทาน”   
20แลวทานจึงหันมาสัง่เยเธอรบุตรหวัปของ ทานใหฆาประมขุทั้งสองนั้นแตเยเธอรเพิ่งรุนหนุม 

จึงไมกลาชักดาบออกมา 21เศบาหกับศัลมนุนากลาววา “ ทานก็ลงมอืเสียเองซิ  

ชายชาตรีแคไหน กําลงัแคนัน้”   กิเดโอนจึงตรงเขาประหารประมุขทั้งสอง 

และรบิเอาเครือ่งประดับคออูฐของเขา 
 
กิเดโอนไมยอมเปนกษัตริย 
22ชาวอสิราเอลกลาวกับกิเดโอนวา “ เชิญทานและลูกหลานมาปกครองเราเถิด  เพราะ 

ทานไดชวยกอบกูเราพนจากมอืมีเดียน”   
23แตกิเดโอนตอบวา “ขาพเจาหรือลูกๆ จะไมปกครองทาน  

องคพระผูเปนเจา+ตางหากทีจ่ะทรงปกครองทาน  24ขออยางหนึง่  

คือแตละทานโปรดใหตุมหูที่รบิมาไดนั้นแกขาพเจา” *11 25พวกเขาตอบวา 

                                      
11 8:24 * เปนประเพณีของเชือ้สายอิชมาเอลที่จะสวมตุมหูทองคํา 



“เรายินดีมอบให”   และคลี่เสื้อตวัหนึง่ใหทกุคนโยนตุมหูทีร่ิบมาไดกองรวมกัน 

26ตุมหูทองคาํที่ไดหนักถึง 1,700 เชเคล12ไมรวมเครื่องประดบัรปูจนัทรเสี้ยว  จี้  
เครือ่งทรงของกษัตริย  หรอืเครื่องประดบัคออฐู  27กิเดโอน ใชทองนี้ทาํเอโฟด   
ตั้งไวที่โอฟราหเมืองของทาน   อิสราเอลทัง้ปวงพากันนมสัการเอโฟด  
จึงกลายเปนกับดักกิเดโอนกับครอบครัว   
28เปนอันวามีเดียนพายแพแกอิสราเอลและไมอาจฟนตวัไดอีกเลย แผนดนิก็สงบอยูเปนเวลา 
40 ป ตลอดชัว่ชีวิตของกิเดโอน  
29เยรุบบาอัล*13 บุตรโยอาชกลบัไปใชชวีิตอยูที่บานเกิดเมืองนอน 30ทานมีบตุรชายถงึ 70 

คน  เพราะทานมีภรรยาหลายคน 31ภรรยานอยคนหนึง่ที่เมอืงเชเคมไดให 
กําเนิดบุตรชายซึ่งทานตั้งชือ่วาอาบีเมเลค 
 
กิเดโอนสิ้นชวีติ 
32กิเดโอนบุตรโยอาชเสียชวีิตเมื่อแกหงอม และถูกฝงไวทีส่สุานแหงโยอาชบิดาของทาน  ณ  
โอฟราหคนเขตของวงศอาบีเยเซอร  33เมื่อกิเดโอนสิ้นชวีติ 
ชนอสิราเอลก็หวนกลบัไปเลนชูกับพระบาอัล  ตั้งบาอัลเบริธเปนเทพเจาและ  

34มิไดระลึกถึงองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเขาผูทรงกอบกูพวกเขาจากเงี้อมมือศัตรรูอบด
าน 35และมิไดแสดงความสํานกึในบญุคุณตอครอบครัวของกิเดโอนทั้งๆ ทีท่าน 
ไดกระทาํความดีงามนานปัการเพื่อพวกเขา 
 
อาบีเมเลค 
9 อาบีเมเลคบุตรเยรุบบาอัล14ไปเยีย่มเยียนญาติพีน่องฝายแมที่เชเคม 
2และกลาวกับเขาทัง้หลายวา “โปรดไปพูดกับชาวเมืองเชเคมดวยเถิด  
ถามเขาวาอยากจะมีนายเจ็ดสบิคนคอืบุตรชายของกิเดโอนทัง้เจ็ดสบิคนปกครอง  

หรือมนีายคนเดียว?  อยาลืมวาขาพเจาเปนเลือดเนือ้เชือ้ไขของทาน”   
3เมื่อพีน่องเหลานั้นถายทอดขอความนี้แกชาวเมืองเชเคมเขาทัง้หลายเห็นดเีห็นงามตามอาบีเ
มเลคเพราะเปนญาติกัน 4พวกเขา นําเงิน 70 
เชเคล15จากวิหารแหงบาอัลเบรธิมามอบแกอาบีเมเลคซึ่งนาํเงนิไปวาจางอันธพาลมาเปนสมนุ  
5อาบีเมเลคไปยังบานของบิดาที่โอฟราห  และบนศิลาแหงหนึ่งทําการสังหารพี่นองรวมบิดาทัง้ 
70 คนเสีย  ยกเวนโยธามนองคนสดุทองซึง่หนีไปซอนตัวทัน  
6จากนั้นชาวเมอืงเชเคมและเบธมิลโลก็มาชมุนุมกันขางๆ ตนไมใหญที่เสาหินในเชเคม  
แตงตั้งอาบีเมเลคเปนประมุข  

                                      
12 8:26 * ราว 19.5 กก. 
13 8:29 * กิเดโอน 
14 9:1 * กิเดโอน 
15 9:4 *  ราว 805 กรัม 



7เมื่อโยธามไดยินกิตติศัพทเรือ่งนี้ก็ไปยนืบนยอดเขาเกรซิิม  ปาวรองวา 

“ พี่นองชาวเมืองเชเคม จงฟงขาพเจาเพือ่พระเจาจะทรงฟงพวกทาน  

8วนัหนึ่งตนไมทั้งหลาย ออกไปแตงตัง้ประมุข   ตนไมทั้งหลายกลาวกับตนมะกอกเทศวา 

‘ เชิญมาเปนประมุขของเรา’  9แตตนมะกอกเทศตอบวา 

‘ ควรหรอืที่ขาพเจาจะละทิง้การผลิตน้าํมันซึ่งใชเจิมพระและเจิมมนุษยเพยีงเพื่อจะแกวงไป

แกวงมาเหนอืตนไมทัง้ปวง?’  10ตนไมทัง้หลาย จึงไปพดูกับตนมะเดือ่วา 

‘ เชิญมาเปนประมุข ของเราเถิด’   11แตตนมะเดือ่ก็ตอบวา 

‘ ควรหรอืที่ขาพเจาจะทิ้งผลอันหวานฉ่ํา  

เพียงเพื่อจะแกวงไปแกวงมาเหนือตนไมทั้งปวง?’  12ตนไมทัง้หลายจงึกลาวกับเถาองุนวา 

‘ เชิญมาเปนประมุขของเราเถิด’  13แตเถาองุนตอบวา 

‘ จะใหขาพเจาเลิกผลิตน้ําองุนซึง่ยังความชื่นใจแกทั้งพระและมนุษย 

เพียงเพื่อจะแกวงไปแกวงมาเหนือตนไมทั้งปวงหรือ?’  
14ในที่สุดตนไมทั้งหลายจงึกลาวกับพุมหนามวา ‘ เชิญมาเปนประมุขของเรา’  
15พุมหนามตอบวา ‘ หากทานตองการตั้งขาพเจาเปนประมุขจรงิๆแลวละก็ 

เชิญมาพักพงิอยูใตรมเงาของขาพเจา  
หากขัดขืนขอใหเปลวไฟลุกโชนจากพุมหนามเผาผลาญ 

บรรดาสนซีดารแหงเลบานอนเสียใหวอด’  
16ทานทัง้หลายแนใจหรอืวาทําสิง่ที่ถูกทีค่วรแลวที่ใหอาบีเมเลคเปนประมขุ  
ทานแนใจหรือวาไดปฏิบตัิตอเยรุบบาอัลกับวงศวานอยางเปนธรรมแลว 

17(บิดาของขาพเจาไดตอสูเพือ่ทานทั้งหลาย  เสี่ยงชวีิตเขากอบกูทานจากชาวมีเดียน 

18มาบัดนีท้านกบฏตอ ครอบครัวบิดาขาพเจา 
สังหารบตุรชายทั้งเจด็สบิคนของบิดาบนศิลาแหงเดียว  
และตั้งอาบีเมเลคบตุรแหงทาสขีองบิดาขาพเจาใหเปนประมุขของเชเคมเพียงเพราะเขาเปนญ

าติของตน) 19หากทานแนใจแลววาไดปฏบิตัิอยางเปนธรรมตอเยรบุบาอัลกับครอบครวั 

ก็ขอใหทานกับอาบีเมเลคอยูรวมกันอยางมีความสุข 20แตหากไมเปนเชนนัน้  
ก็ขอใหไฟจากอาบีเมเลคเผาผลาญ พวกทานชาวเมอืงเชเคมและเบธมิลโล  

และขอใหไฟจากพวกทานชาวเมืองเชเคมและเบธมิลโลเผาผลาญอาบีเมเลคเถิด”  
21จากนัน้โยธามก็หลบหนีไปอาศัยอยูที่เบเออรเพราะกลัวอาบีเมเลคพีช่ายของตน 
22หลังจากทีอ่าบีเมเลคปกครองอสิราเอลอยูสามป  
23พระเจาทรงใหเกิดความยุงยากระหวางอาบเีมเลคกับชาวเมอืงเชเคม ซึ่งกบฏตออาบีเมเลค 
24พระเจาทรงทําเชนนี้ก็เพื่อใหอาบีเมเลคและชาวเมืองเชเคมซึ่งชวยเหลอือาบีเมเลคในการสั
งหารบุตรชายทั้งเจด็สบิคนของเยรบุบาอัล ไดรบัโทษสาสมแกการกระทําดงักลาว 
25ชาวเมืองเชเคมตัง้กองกําลังซุมโจมตีอาบีเมเลคตามยอดเขา 
ขณะที่ดักรออาบีเมเลคกป็ลนสะดมทุกคนที่ผานไปทางนั้นดวย 
แตมีผูรายงานเรื่องนี้แกอาบีเมเลค 26ครัง้นัน้ กาอัลบุตรเอเบดยายเขามาอยูที่เชเคม 



พรอมกับพีน่องของตน ชาวเมอืงเชเคมก็ไวเนือ้เชื่อใจกาอัล 
27หลังจากที่พวกเขาออกไปเก็บองุนจากทุงและย่ําองุนเสรจ็แลว 
ก็จัดงานฉลองในวิหารแหงเทพเจาของตน 
ขณะที่กินเลี้ยงอยูนั้นเขาทัง้หลายแชงดาอาบเีมเลค 28กาอัลบุตรเอเบดกลาววา 
“อาบีเมเลคเปนใครกนั เชเคมเปนใคร ที่เราจะตองไปอยูใตอาณัติเขา 
เขาเปนลูกของเยรุบบาอัล และเศบุลเปนตัวแทนของเขามิใชหรือ  
ใหเรารบัใชวงศวานฮาโมรบิดาของเชเคมเรือ่งอะไรไปรบัใชอาบีเมเลค 
29ถาเพียงแตชาวเมืองนีอ้ยูใตปกครองเรา  เราจะกาํจัดเขาเสยี  เราจะบอกอาบีเมเลควา  

‘ เรียกออกมาทัง้กองทัพเลย’ ”  
30เมือ่เศบุลผูวาการเมอืงนัน้ไดยินคาํพูดของกาอัลบุตรเอเบดก็โกรธมาก 
31จึงลอบสงผูสือ่สารไปแจงแกอาบีเมเลควา “กาอัล 
บุตรเอเบดและญาติของเขามาอาศัยอยูในเมอืงเชเคม  
และบดันีป้ลุกปนยุยงชาวเมอืงใหกบฏตอทาน 32โปรดยกกําลังมาในเวลาค่าํคืน  
และซุมซอนตวัอยูตามทุงนา  33พอฟาสวางจงบุกเขาเมืองทนัที  

เมื่อกาอลัและพรรคพวกออกมาสูกับทาน  ทานจะไดจดัการกับพวกเขาตามใจชอบ”  
34อาบีเมเลคกบักองทหารทั้งหมดจึงยกออกมาในยามค่าํคนื  กระจายเปน 4 
กลุมซุมซอนตัวอยูใกลเมืองนัน้ 35ฝายกาอัลบตุร เอเบดออกมายืนอยูทีป่ระตูเมือง 
พอดีกับทีอ่าบีเมเลคและพรรคพวกออกมาจากที่ซุมกําบงั  

36เมือ่กาอัลเหน็คนเหลานั้นก็รองบอกเศบุลวา “ ดูซ ิมีคนกําลังลงมาจากยอดเขา”  
เศบุลวา “ ทานตาฝาดเห็นเงาภูเขาเปนคนไปได”  37กาอัลพูดข้ึนวา “ ดูตรงโนนเถิด 

มีคนกําลังเคลื่อนเขามาหาเรา  

และโนนอีกกลุมหนึ่งกําลงัมาตามถนนผานตนโอกแหงเมโอเนนิม”  
38เศบุลจึงกลาวกับเขาวา “ ไหนละปากชางเจรจาใครนะที่พูดวา ‘ อาบีเมเลค 

นี่เปนใครกนัที่เราจะตองไปอยูใตอาณัติเขา’  คนที่แกเยยเยาะมาอยูนี่แลว  

ออกไปสูกับเขาส”ิ  39กาอลันําชาวเมืองเชเคมออกไปสูกับอาบีเมเลค 

40แตพายแพชาวเมืองเชเคม หลายคนบาดเจบ็นอนระเนระนาดตลอดทาง มาถึงประตูเมือง 
41อาบีเมเลคอยูที่อารูมาห  เศบุลขบัไลกาอัลและญาติออกจากเมืองเชเคม   
42วันรุงข้ึนชาวเมืองเชเคมออกมาทีทุ่งนา มีผูรายงานตออาบีเมเลค 43เขาจึงแบงคนเปน 3 
กลุม  ซุมอยูทีทุ่งนา  และเมื่อชาวเมืองนัน้ออกมา อาบีเมเลคกบัพรรคพวกกอ็อกจากที่กําบัง 
สังหารเขาทัง้หลายเสีย 44อาบเีมเลคกับพวกบกุเขาสกัดทีป่ระตูเมือง 
มิใหชาวเมืองเชเคมกลบัเขาไปได ขณะทีค่นอีกสองกลุมสังหารพวกเขาเสียที่ทุงนา 
45ตลอดวนันั้นอาบีเมเลครุกกระหน่ําจนยึดเมอืงได  สังหารชาวเมือง 
ทลายเมอืงราบเปนหนากลอง และเอาเกลือสาดทั่วเมอืง 
46ชาวเมืองในหอคอยแหงเชเคมไดยินเหตุการณก็ไปหลบภยัอยูทีป่อมแหงวิหารเอลเบริธ 
47เมือ่อาบีเมเลคทราบวาพวกเขาชุมนุมกันอยูที่นั่น 48จงึนาํกองกําลังไปยังภเูขาซัลโมน  
อาบีเมเลคใชขวานตดัก่ิงไมหอบใสบาแบกไป แลวสั่งคนของทานวา 
“ เร็วเขาจงทาํตามอยางเรา!”  49คนทั้งปวงก็ตัดก่ิงไมหอบตามอาบีเมเลค 

นํามาสุมพะเนินอยูตรงกําแพงปอมแลวจดุไฟเผาคนทีอ่ยูในปอมคนทั้งปวงในหอคอยแหงเชเค

มราว 1,000 คนทัง้ชายหญิงก็ตายสิ้น    



50จากนัน้อาบีเมเลคไปยังเธเบสเขาลอมและยดึเมืองไว51อยางไรก็ตามมหอคอยอยูในเมืองนั้
น  พลเมอืงทัง้หมดจึงหนีเขาไป  ปดประตูและข้ึนไปบนหอคอย 52อาบีเมเลคเขาโจมต ี 
และขณะที่เตรยีมจะเผาหอคอย 53หญงิคนหนึ่งทุมหินโมลงมาตกใสศรีษะอาบีเมเลค 
กะโหลกศรีษะแตก 54อาบีเมเลค รีบบอกเด็กหนุมผูถืออาวุธประจําตวัวา 

“ชักดาบออกมาฆาเราเสีย อยาใหคนพูดไดวาเราตายดวยน้าํมือผูหญิง”  
เด็กหนุมคนนั้นจึงเอาดาบแทงอาบีเมเลคตาย 55เมือ่ชาวอิสราเอลเห็นวาอาบีเมเลคตายแลว 
ก็แยกยายกันกลับบาน 
56เปนอันวาพระเจาไดทรงคืนสนองความชั่วที่อาบีเมเลคไดกระทําตอบิดาโดยสังหารพีน่องทัง้
เจ็ดสิบคนของตน 57อีกทัง้พระเจาทรงใหชาวเมืองเชเคมไดรับโทษตามความชั่วของเขา 
คําแชงสาปของโยธามบุตรเยรุบบาอัลก็เปนจริง 
 
โทลา 
10  หลังจากยคุของอาบีเมเลค  
ก็มีโทลาบุตรปวูาหหลานโดโดจากตระกูลอิสสาคารข้ึนมาชวยกอบกูอสิราเอล 
ทานอาศัยอยูทีช่ามีรในแดนเทือกเขาของเอฟราอิม 2โทลาเปนผูวินิจฉัยอสิราเอลอยู 23 ป 
เมื่อทานสิน้ชีวติก็ถูกฝงไวที่ชามีร 
 
ยาอรี 
3แลวยาอรีแหงกิเลอาดดาํรงตาํแหนงสบืตอมา ทานวินิจฉัยอสิราเอลอยู 22 ป 4บตุร ชาย 30 
คนของทานขี่ลา 30 ตัว  และครองเมือง 30 เมอืงในดินแดนกเิลอาด 
ซึ่งยังคงเรียกกันวาฮาวโวทยาอีรจนทุกวันนี้  5เมื่อยาอรีสิ้นชวีิตก็ถูกฝงไวทีค่าโมน 
 
เยฟธาห 
6แลวอิสราเอลกระทําสิง่ที่องคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นวาชั่วอกี พวกเขารบัใชพระบาอลั 

อัชทาโรท พระตางๆของชาวอารัม  ไซดอน  โมอบั  อัมโมน  และฟลิสเตีย  

เนื่องจากอสิราเอลละทิง้องคพระผูเปนเจา+ เลกิปรนนิบตัิพระองค  
7พระเจาจึงทรงพระพิโรธพวกเขา  ทรงขายเขาใหตกอยูในมือชาวฟลสิเตยีและอมัโมน  
ซึ่งในปนั้นเขามาบดขยี้ ตลอด 18 ป มากดขี่ขมเหงอิสราเอลทั้งปวงทางฟากตะวนัออก 
ของแมน้ําจอรแดนในกิเลอาดดินแดนของชาวอาโมไรต 
9ชาวอัมโมนยังขามแมน้ําจอรแดนมาสูรบกับยูดาห  เบนยามนิ  และตระกูลเอฟราอมิดวย  

อิสราเอลมีความทุกขแสนสาหสั 10แลวชนชาติอิสราเอลรองทูลตอองคพระผูเปนเจา+วา 

“ขาพระองคทัง้หลายไดกระทําความผิดบาปตอพระองค 
ละทิ้งพระองคไปนมสัการพระบาอัล”  11องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา “ เมื่อชาวอียิปต  
อาโมไรต อมัโมน ฟลสิเตีย 12ไซดอน  อามาเลข  และมาโอน กดขี่ขมเหงพวกเจา  

และเจารองขอใหเราชวย เราไมไดชวยเจาจากเงื้อมมอืของพวกเขาหรอื? 

13ถึงกระนั้นเจาก็ยังละทิง้เราไปรบัใชพระอืน่ๆ  ฉะนั้นเราจะไมชวยเจาอีกแลว 
14ไปเถิดไปร่าํไหกับพระทั้งหลายซึง่เจาเลือก  

ถึงคราวเจาลําบากก็ใหพระเหลานั้นชวยเจาส”ิ  
15แตชาวอสิราเอลทูลตอองคพระผูเปนเจา+วา “ขาพระองคทัง้หลายผดิไปแลว  



โปรดลงโทษพวกขาพระองคตามชอบพระทยั  

ขอเพียงแตชวยพวกขาพระองคใหพนจากศตัรูดวยเถิด”  
16แลวเขาก็ทาํลายพระทั้งหลายของคนตางชาติ  และปรนนบิัตอิงคพระผูเปนเจา+  พระองค 
ไมอาจทนดคูวามทุกขทรมานของอิสราเอลอกีตอไป 17ครัง้นั้นชาวอัมโมนออกมารบ  
และตั้งคายที่กิเลอาด  สวนชนอิสราเอลรวมตวักันตั้งคายที่มิสปาห 
18บรรดาผูนําของกิเลอาดหารอืกันวา “ใครอาสานาํทพัไปโจมตีพวกอัมโมน 

คนนัน้จะไดเปนประมุขของทกุคนในกิเลอาด”  
   
11 เยฟธาหวงศกิเลอาดเปนนักรบเกงกลา  แตมารดาของทานเปนหญิงโสเภณี 
2กิเลอาดบดิาของทานมีบตุรกับภรรยาหลวงหลายคน  
และเมื่อพีน่องรวมบดิาเหลานี้โตขึ้นก็เสือกไสไลสงเยฟธาหวา “แกเปนลูกคนอื่น  

อยาเขามามีสทิธ์ิมีสวนในมรดกของครอบครวัเรา”  3เยฟธาหจึงหนจีากพี่ๆนองๆ 

ไปอาศัยในแผนดินโทบ มีพวกนักเลงมาเขาเปนสมัครพรรคพวก 
4ตอมาเมือ่ชาวอัมโมนรบกับอสิราเอล 
5บรรดาผูอาวุโสแหงกิเลอาดไปตามตัวเยฟธาหแผนดินโทบ 
6ขอรองใหมานําทพัรบกับชาวอัมโมน 7เยฟธาหกลาวกับพวกเขาวา 

“ ทานชงัน้าํหนาขาพเจาและไลขาพเจา ออกมาจากบานบดิาไมใชหรอื? 

ทําไมตอนนี้ลําบากเดอืดรอนก็มาหาขาพเจา”  8พวกเขาตอบวา “ ถึงอยางไร 

ตอนนี้เราก็กลบัมาหาทานมารวมกับเราไปสูพวกอัมโมนเถิด  

แลวทานจะไดเปนประมุขเหนอืพวกเราทัง้หมดในกิเลอาด”   
9เยฟธาหตอบวา “ หากทานพาขาพเจากลบัไปสูชาวอัมโมน  

และองคพระผูเปนเจา+ทรงมอบพวกเขาแกขาพเจาแลว  

ขาพเจาจะไดปกครองพวกทานแนหรอื?”  10บรรดาผูอาวุโสแหงกิเลอาดตอบวา 

“พระเจาทรงเปนพยาน  เราจะทําตามทีท่านพดูแนนอน”  
11เยฟธาหจึงไปกับบรรดาผูอาวุโสแหงกิเลอาด  
และประชาชนก็ตั้งทานใหเปนประมุขและผูนําทพัของพวกเขา 

กระทําสตัยาบนัเบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ที่มิสปาห 
12แลวเยฟธาหสงผูสือ่สารไปพบประมุขแหงอัมโมน  ขอทราบถึงสาเหตทุี่มาโจมตอีิสราเอล 

13ประมุขแหงอมัโมนตอบกลับมาวา “ เมื่ออสิราเอลออกมาจากอียิปต 
ไดยึดดนิแดนของเราไป ตัง้แตแมน้ําอารโนนถึงยับโบค ตลอดจดแมน้าํจอรแดน 

บัดนี้ขอคืนมาเสียแตโดยด”ี 14เยฟธาหตอบกลับไปวา 15 

“ อิสราเอลไมไดยึดดนิแดนของโมอบัหรือของอัมโมน 16แตเมื่ออสิราเอลออกจากอียิปต  
ผานถ่ินกันดารถึงทะเลแดงและมาถงึคาเดชแลว 17ก็ไดสงผูสื่อสารไปพบประมุข 
แหงเอโดมขออนุญาตผานดนิแดน  
แตประมุขแหงเอโดมไมยอมอสิราเอลสงคนไปพบประมุขแหงโมอับในทํานองเดียวกัน  



แตก็ถูกปฏิเสธอิสราเอลจึงยังคงอยูที่คาเดช 18จากนัน้ก็ออมเอโดมและโมอับผานถ่ินกันดาร 
ไปตามชายแดนทิศตะวันออกจนมาถงึพรมแดนของโมอบัทีแ่มน้ําอารโนน  
แตไมเคยรุกล้าํเขาไปในโมอับเลย19แลวอสิราเอลก็สงผูสือ่สารไปพบประมขุสิโหนแหงอาโมไ
รตผูครอบครองอยูที่เฮชโบน  และขออนญุาตผานแดนไปสูจดุหมายปลายทาง 
20แตสิโหนไมเชื่อใจใหอสิราเอลผานแดน กลับยกทพัใหญมาที่ยาฮาสสูรบกับอสิราเอล 
21องคพระผูเปนเจา+พระเจาของอิสราเอล 
จึงทรงมอบสโิหนกับไพรพลทั้งปวงไวในมอือสิราเอล  เขาพายแพไป 
อิสราเอลไดครอบครองดินแดนทัง้หมดของอาโมไรต  22จากแมน้ําอารโนนจดแมน้าํยับโบค 
และจากถิ่นกันดารจดแมน้าํจอรแดน 

23ในเมื่อองคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงอิสราเอลทรงขบัไลชาวอาโมไรตออกไปตอหนาอิสร

าเอลประชากรของพระองค  ทานมีสทิธ์ิอะไรจะยึดคืน? 

24พระเคโมชของทานยกอะไรใหทาน  ทานก็เก็บเอาไวซ?ิ 

สวนเราก็จะครอบครองสิง่ทีอ่งคพระผูเปนเจา+พระเจาของเราทรงยกใหแกเรา 

25ทานเหนือกวาบาลาคบุตรสปิโปรประมุขแหงโมอับหรอื?    

เขาเคยมาทะเลาะหรือสูรบกับอสิราเอลอีกหรือ? 
26ตลอดสามรอยปอสิราเอลครอบครองเฮชโบน อาโรเออร ภมิูภาคโดยรอบและเมืองตางๆ 
เลียบแมน้ําอารโนน  ทาํไมจงึไมพยายามมาเอาคืนตั้งแตครัง้นั้น 
27ขาพเจาไมไดกระทําผิดตอทาน  ทานตางหากเปนฝายผดิที่ยกมารบกับขาพเจา  

ขอใหองคพระผูเปนเจา+องคตุลาการทรงชีข้าดกรณีพพิาทในวันนี ้ 

ระหวางชาวอสิราเอลกบัชาวอมัโมน”   
28แตประมุขแหงอัมโมนไมใสใจกับสาสนของเยฟธาหเลย 
29แลวพระวิญญาณแหงองคพระผูเปนเจา+ทรงอยูเหนอืเยฟธาห  
ทานขามกิเลอาดและมนัสเสห  ผานมิสปาหแหงกิเลอาด และจากที่นัน่เขาโจมตีกองทัพอัมโมน 

30เยฟธาหไดถวายปฏญิาณตอองคพระผูเปนเจา+วา 

“ หากพระองคทรงมอบชาวอัมโมนไวในมอืขาพระองคแลว 

31อะไรก็ตามแตทีอ่อกจากบานมาตอนรับขาพระองคเมือ่มีชยัชนะเหนอืชาวอัมโมนแลวนัน้จะ

เปนขององคพระผูเปนเจา+ขาพระองคจะเผาบูชาถวายแดพระองค”  
32จากนัน้เยฟธาหจึงไปสูกับชาวอัมโมน  

และองคพระผูเปนเจา+ทรงมอบพวกเขาไวในมือของทาน  33ทานบุกทําลายลางถึง 20 

เมืองตัง้แตอาโรเออรจนจดมินนิธไปถึงเอเบลครามิม เปนอันวาชาวอัมโมนพายแพแกอิสราเอล 
 
บุตรสาวของเยฟธาห 

34เมือ่เยฟธาหกลับมาบานที่มิสปาห  บุตรสาวของทาน 

รายราํตามเสียงรํามะนาออกมาตอนรบัทาน! เธอเปนลูกคนเดียว 

นอกจากเธอแลวทานไมมีลูกชายลูกสาวอืน่อกี 35เมื่อทานเหน็เธอก็ฉีกเสื้อผา และกลาววา 



“ โธ! ลูกเอย! เจาทาํใหหัวใจของพอแตกสลาย 

เพราะพอไดถวายสัตยปฏญิาณไวกับองคพระผูเปนเจา+จะคืนคําก็ไมได”  
36เธอตอบวา “ คุณพอทําตามทีส่ัญญาไวกับองคพระผูเปนเจา+เถิดคะ  

ในเมื่อองคพระผูเปนเจา+ประทานชัยชนะเหนืออัมโมนศัตรขูองพอ 

37แตลูกขอรองอยางหนึ่งวา ขอใหลูกข้ึนไปบนภูเขาอยูกับเพือ่นๆ 
สักสองเดือนไวทุกขเพราะลูกจะไมไดแตงงาน”  
38ทานกลาววา “ ไปเถอะลูก”  
เธอก็ไปร่าํไหอาดูรกับเพื่อนหญิงเนือ่งจากเธอจะมิไดแตงงานเลย 
39หลังจากนั้นเธอก็กลับมาหาบิดาเยฟธาห ก็กระทําแกเธอตามทีป่ฏิญาณไว 
เธอเปนหญงิพรหมจาร ีนบัแตนัน้มากลายเปนขนบประเพณีในอิสราเอล 
40คอืทุกปหญงิสาวอิสราเอลจะออกไปไวอาลยัใหบุตรสาวของเยฟธาหตลอด 4 วนั 
 
เยฟธาหและเอฟราอิม 
12 ตระกูลเอฟราอมิระดมกําลงัมาที่ศาโฟน กลาวกับเยฟธาหวา 

“ เหตุใดทานจึงไมเรียกเราไปชวยรบกับอัมโมน? 

เรากําลังจะเผาบานทานกับตวัทานแลวละ”  2เยฟธาหยอนวา 

“ ขาพเจากับพรรคพวกรบตดิพันในศึกครั้งใหญกับชาวอัมโมน  และถึงแมขาพเจารองเรียก 

ทานก็ไมไดชวยขาพเจาจากมือเขาเลย 
3เมื่อเห็นวาทานจะไมชวยขาพเจาจึงเสี่ยงเอาชีวิตเขาแลก 

ออกไปสูกับพวกอัมโมนและองคพระผูเปนเจา+ก็ประทานชัยชนะเหนอืศตัรู 

ที่ทานยกพวกมาสูขาพเจาวันนีจ้ะไดอะไรขึ้นมา”  
4เยฟธาหจงึระดมชาววงศกิเลอาดมาสูกับชนเอฟราอมิ 
กิเลอาดพชิิตพวกเขาลงเพราะชนเอฟราอิม หาวากิเลอาดเปนพวกนอกคอก 
เปนแกะดาํของเอฟราอิมและมนัสเสห 5ชาวกิเลอาดยึดทาแมน้ําจอรแดนซึง่จะไปสูเอฟราอมิ 
และเมื่อใดก็ตามมีเชลยหนีจากเอฟราอิมจะขามแมน้ํา คนของกิเลอาดจะเขาไปสกัดถามวา 

“ เปนคนตระกูลเอฟราอิมหรอืเปลา”   หากผูนั้นตอบวาไมไดเปน 6พวกเขาก็จะสั่งวา 

“ ไหนพูดคาํวาชิบโบเลทซ”ิ   ถาคนนัน้พูดเสียง “ ช”  ไมได  พูดเปน 

“ สิบโบเลท”  ก็จะถูกจับไปฆาเสีย ครั้งนั้นมคีนเอฟราอิมถูกฆาถึง 42,000 คน     
7เยฟธาหวงศกิเลอาดนําอิสราเอลอยู 6 ป 
เมื่อสิ้นชีวิตแลวก็ถูกฝงไวในเมอืงแหงหนึ่งของกิเลอาด 
 
อิบซัน เอโลนและอับโดน 
8ผูวนิิจฉัยคนถดัมาคืออบิซันแหงเบธเลเฮม 9ทานมีบุตรชาย 30 คน  บุตรหญิง 30 คน  
ทานใหบุตรหญิงทั้ง 30 คนแตงงาน กับชายตระกูลอื่นๆ และหาหญิงสาว 30 คน 



มาแตงงานกบับุตรชายของตน   ทานนําชนชาตอิิสราเอลอยู 7 ป 
10จากนัน้สิ้นชวีิตและถูกฝงไวที่เบธเลเฮม 
11ผูวินจิฉัยคนตอมาคอืเอโลนแหงเศบูลนุ นาํอิสราเอลอยู 10 ป 12แลวเอโลนสิ้นชวีิต 
และถูกฝงไวทีอ่ยัยาโลนในเขตเศบูลุน 
13ผูวินจิฉัยคนตอมาคอือบัโดนบุตรฮิลเลลจากปราโธน 14ทานมบีุตรชาย 40 
คนและหลานชาย 30 คน  ซึ่งข่ีลา 70 ตัว ทานนําอิสราเอลอยู  8 ป 
15จากนัน้ก็สิ้นชีวิตและถูกฝงไวทีป่ราโธนในเขตเอฟราอิม  
ในแดนเทอืกเขาของชาวอามาเลข 
 
กําเนิดแซมสนั 
13 อิสราเอลหวนกลับไปกระทาํสิง่ที่องคพระผูเปนเจา+ทรงเห็นวาชั่วอีก  

พระองคจึงทรงมอบเขาไวในมอืชาวฟลสิเตียเปนเวลา 40 ป 
2ชายคนหนึ่งในโศราหชือ่มาโนอาหจากตระกูลดานภรรยาของเขาเปนหมนั 

3ทตูขององคพระผูเปนเจา+มาปรากฏและกลาวกับนางวา 

“ เจาเปนหมนัแตเจากําลงัจะตั้งครรภ  และมีบุตรชาย 4อยาดื่มเหลาองุนหรือของมึนเมา 

และอยากินสิง่ที่เปนมลทนิ 5เพราะเจาจะตัง้ครรภและคลอดบุตรชาย  
อยาใหบุตรชายของเจาตัดผมเลย 
เพราะเขาจะเปนนาศรีแยกไวเฉพาะเพื่อพระเจาตั้งแตแรกเกิด  

เขาจะเปนผูริเริม่กอบกูอิสราเอลจากเงือ้มมอืชาวฟลสิเตีย”  6หญงินั้นวิ่งไปบอกสามวีา 

“ คนของพระเจามาปรากฏแกดิฉัน  ดูนาจะเปนทูตของพระเจานากลวัมาก 

ดิฉันไมไดถามวาทานมาจากไหนและทานก็ไมไดบอกนามใหทราบ 
7แตทานบอกวาดิฉันจะตั้งครรภและมีบุตรชาย 
ทานสั่งมิใหดิฉนัดื่มเหลาองุนหรือของมึนเมาและมิใหกินสิ่งที่เปนมลทนิ  

เพราะวาเด็กนัน้จะเปนนาศรีแดพระเจาตัง้แตเกิดจวบจนวันตาย”  
8มาโนอาหจงึอธิษฐานทูลองคพระผูเปนเจา+วา 

“ ขาแตองคพระผูเปนเจา+ขอทรงโปรดอนญุาตใหคนแหงพระเจาทีท่รงสงมานัน้กลับมาอีก

ครัง้เพื่อสอนขาพระองคทั้งสองในการเลี้ยงดูลกูที่จะเกิดนั้น”  
9พระเจาทรงสดับฟงคาํอธิษฐานของมาโนอาห 
ทูตของพระเจามาปรากฏแกภรรยาของเขาอกีครัง้หนึ่งขณะที่นางอยูกลางทุง  

แตมาโนอาหมิไดอยูกับนาง 10นางจงึรบีไปบอกสามวีา “ บรุุษคนเดิมนัน้มาอีกแลว!”  
11มาโนอาหจึงวิ่งกลบัมาพรอมกับภรรยาถามวา 

“ ทานเปนคนเดียวกับที่พูดกับภรรยาของขาพเจาเมื่อวันกอนหรือ?”  ผูนั้นตอบวา 

“ ใช”  12มาโนอาหจงึถามวา “ เมื่อเปนไปตามคาํของทานแลว 
มีกฎเกณฑอะไรบางสาํหรบัชวีติและการงานของเด็กนัน้?”  
13ทูตขององคพระผูเปนเจา+ตอบวา “ ภรรยาของเจาตองปฏบิัติตามที่เราสั่งไวทุกอยาง 



14อยากินองุน หรือองุนแหง หรือดื่มเหลาองุน หรอืของมึนเมา หรอืกินสิง่ที่เปนมลทิน 

ใหทําตามที่เราสั่งไวทุกประการ”  
15มาโนอาหจึงกลาวกับทูตขององคพระผูเปนเจา+วา “ โปรดพักอยูทีน่ี่กอน  

ขาพเจาจะไปปรุงลูกแพะมาใหทาน”  16ทูตขององคพระผูเปนเจา+ตอบวา 

“ แมเจาจะหนวงเหนี่ยวเราไว  เราก็ไมกินอาหารใดๆ ของเจา 

แตหากเจาจัดเตรียมเครื่องเผาบูชาจงถวายแดองคพระผูเปนเจา+เถิด”  
(มาโนอาหยังไมตระหนักวาทานนั้นคอืทตูขององคพระผูเปนเจา+)17มาโนอาหจงึเอยถามทูต

ขององคพระผูเปนเจา+วา “ทานมีนามวาอะไรเพื่อขาพเจาจะใหเกียรตทิาน 

เมื่อเหตุการณเปนจริงดังทีท่านพูด?”  18ทูตองคนั้นตอบวา “ เหตุใดจงึถามชือ่ของเรา? 

ชื่อนัน้เกินความเขาใจ”   
19แลวมาโนอาหจึงนาํลูกแพะและเครื่องธัญบชูามาถวายแดองคพระผูเปนเจา+บนศิลา  

องคพระผูเปนเจา+ ทรงกระทาํสิ่งอัศจรรยตอหนามาโนอาหกับภรรยา 

20ขณะที่เปลวไฟพวยพุงจากแทนบูชาลอยขึน้สูทองฟา  

ทูตขององคพระผูเปนเจา+ลอยขึ้นไปในเปลวไฟ  มาโนอาหกับภรรยาจึงซบหนาลงกับพืน้ 

21องคพระผูเปนเจา+เจามิไดปรากฏองคแกมาโนอาหกับภรรยาอีก  
มาโนอาหจึงตระหนักวาที่แทคอืทตูแหงองคพระผูเปนเจา+  

22มาโนอาหกลาวกับภรรยาวา “ เราตองตายแนแลว! เพราะเราไดเห็นพระเจา!”  
23แตภรรยาตอบวา “ หากองคพระผูเปนเจา+ทรงดําริจะประหารเราเสีย  

พระองคก็คงจะไมรบัเครือ่งเผาบูชาและธัญบูชาจากมอืเรา 

ทั้งไมมาแจงหรอืแสดงสิง่ทัง้ปวงนี้แกเรา”   
24นางไดคลอดบุตรชายและตั้งชื่อวาแซมสัน  เด็กนั้นเจรญิวัยขึ้น 

และพระเจาทรงอวยพรเขา 25พระวิญญาณแหงพระเจาทรงเราใจเขาที่มาหะเนหดาน 
ตั้งอยูระหวางโศราหกับเอชทาโอล 
 
แซมสันกับหญงิชาวทมินาห 
14  แซมซนัลงไปยังเมืองทิมนาห และเห็นหญิงสาวชาวฟลสิเตียคนหนึง่ 2เมื่อกลับมา 
จึงบอกกบับดิามารดาวา “ผมเห็นหญิงชาวฟลิสเตียคนหนึ่งในทิมนาห  

ชวยไปขอเขามาเปนภรรยาผม”  
3บดิามารดาทักทวงวา 

“ในหมูญาติพีน่องหรอืคนชาติเดียวกับเราไมมีผูหญิงถูกใจสักคนเลยหรือ?  

ถึงตองไปหาภรรยาจากหมูชาวฟลิสเตียซึ่งไมไดเขาสุหนัต?”   



แตแซมสันพดูกับบดิาวา “ ผมตองการคนนี้  ชวยไปขอมาใหผมท”ี  
4(บิดามารดาของแซมสันไมทราบวาการนีม้าจากองคพระผูเปนเจา+ผูทรงหาโอกาสจดัการกั

บชาว ฟลิสเตียซึ่งขณะนัน้ปกครองอิสราเอลอยู) 
5แซมสันกับบิดามารดาลงไปทีท่ิมนาห  
ขณะที่มาใกลสวนองุนแหงทมินาหทนัใดนั้นมสีิงโตหนุมคํารามกระโจนเขาใส  
6พระวิญญาณแหงองคพระผูเปนเจา+ทรงสถิตกับแซมสนัเต็มกําลัง  

สามารถฉีกสงิโตออกจากกันดวยมือเปลาราวกับจบัแพะฉีกเปนสองซีก  
แตแซมสันไมไดบอกเรื่องนี้ใหบิดามารดาทราบ 7เมื่อมาถึงทมินาห  
เขาไดพูดคุยกับหญงิสาวคนนัน้ รูสึกชอบนางมาก   

8ตอมาเมือ่แซมสันกลับไปอีกเพื่อแตงงานกับนาง  เขาแวะไปดซูากสงิโต  
พบรวงผึง้อยูในซากนัน้  มีน้ําผ้ึงอยูดวย  9จึงนําน้ําผ้ึงติดตัวไปกินพลางเดนิพลาง  
และเอาใหบดิามารดากินดวย  แตมิไดบอกวาน้ําผ้ึงมาจากไหน 

10ขณะทีบ่ิดาไปดูตวัหญงินั้น  แซมสันจัดงานเลี้ยงตามธรรมเนียมเจาบาว 11เมื่อเขา 
ปรากฏตวัมีชายหนุม 30 คน เปนเพือ่นเจาบาว   
12แซมสนัชักชวนใหคนเหลานั้นเลนทายปรศินา  แซมสันกลาววา 

“ ถาพวกคุณตอบไดระหวางงานเลี้ยงเจ็ดวนันี้  
ผมก็จะยกเสือ้ผาปานพรอมเสือ้คลุมสามสบิชดุให 13แตถาตอบไมไดก็ตองเปนฝายยกเสื้อผา 

ปานพรอมเสือ้คลุมสามสบิชดุใหผม”  พวกเขาจึงวา “ เอาเลย  ทายมาซ”ี  14ปรศินาของ 

แซมสัน ก็คอื “อาหารออกมาจากผูกินความหวานมาจากผูมีกําลัง”  
ตลอดสามวันคนเหลานั้นก็ยังแกปริศนาไมได 
15ในวนัทีส่ี่พวกเขาจึงมาคาดคั้นกับเจาสาวของแซมสันวา 

“ ไปตะลอมเอาคําตอบจากสามีของเจาซิ  ไมอยางนัน้เราจะเผาบานพอเจาพรอมกับตัวเจา 

มีอยางหรอื  เชญิเรามารวมงานเลี้ยงนี้เพียงเพื่อจะใหเราหมดตัว?”    
16ภรรยาของแซมสันจึงรองไหฟูมฟายมาหาแซมสันกลาววา “ คุณไมรักดิฉันเลย  

คุณเกลียดดฉิันถึงไดตัง้ปริศนาทายคนของดิฉนั  แลวไมบอกคําเฉลยแกดฉินั”   
แซมสันตอบวา “ ขนาดพอกับแมผมยังไมบอกเลย  เรือ่งอะไรผมจะตองบอกคุณ”  
17นางรองไหเซาซี้กับแซมสันทุกวันจนครบ 7 วันของงานเลี้ยง  
ในวันที่เจ็ดแซมสันก็บอกคําเฉลย แกนาง  เพราะนางกนแตเซาซี้เรงรดัเขา  
นางจึงนาํคาํเฉลยไปบอกคนของนาง  
18กอนดวงอาทติยลับในวันที่เจ็ดคนเหลา นั้นก็ทายปริศนาวา “ อะไรเลาจะหวานกวาน้ําผ้ึง  

และอะไรเลามีกําลังมากกวาสงิโต”   แซมสนัยอนวา “ ชะ! 
ถาไมไดเอาแมวัวของผมไถหวาน  พวกคุณก็ไมมีวันทายปรศินาไดหรอก”  
19และแลวพระวิญญาณแหงองคพระผูเปนเจา+สถิตกับแซมสันเต็มกําลงั  

เขาไปยังเมอืงอชัเคโลน ฆาชาย 30 คน  
ยึดเอาเสือ้ผามามอบใหแกชายหนุมทัง้ปวงทีท่ายปรศินาของตน  



แตแซมสันเจบ็ใจมากจงึกลับไปยังบานของบดิา 20สวนภรรยาของแซมสนั  
พอตาก็ยกใหกับเพื่อนเจาบาว 
 
15 ครัน้ถึงฤดูเก็บเก่ียวขาวสาลี  แซมสันเอาลูกแพะไปกํานัลแกภรรยา 
จะเขาไปหาภรรยาในหอง  แตพอตาไมยอมใหเขาเขาไป 2พอตากลาววา 

“ พอคดิวาเจาเกลียดนาง เลยใหนางแตงงานกับเพื่อนเจาบาว  

นี่แนะ!นองสาวของนางสวยกวานางอีก  แตงงานกับนองสาวนางแทนก็แลวกัน”  3แซมสนั 

กลาววา “ คราวนี้ผมมีสทิธ์ิเอาเรื่อง  ถึงจะทาํรายพวกฟลิสเตยี ผมก็ไมผิด”  
4แซมสันจงึออกไปจบัสุนัขจิ้งจอกมา 300 ตวั มัดหางติดกันเปนคู ผูกไตไวระหวางหางแตละคู 
5แลวเขาก็จดุไต  ปลอยใหสุนขัจิ้งจอกวิง่พลานไปตามทุงนาของชาวฟลิสเตีย 
เผาเมล็ดขาววอดวายพรอมทัง้รวงทั้งฟอน  และเผาผลาญสวนองุนกับทวิมะกอกเทศดวย 

6ชาวฟลสิเตียถามกันวา “ ใครบงัอาจทําอยาง นี”้   คําตอบก็คอื “แซมสันทํา เพราะพอตา 

ยกภรรยาของเขาใหคนอืน่”  
ฉะนัน้ชาวฟลสิเตียจึงจบัตัวหญิงสาวนั้นพรอมทั้งบิดาของนางเผาทั้งเปน  

7แซมสันกลาวกับพวกเขาวา “ ในเมื่อพวกทานทําเชนนี้  เราจะหยุด 

มือจนกวาจะไดลางแคน”  8เขาตรงเขาเลนงานคนเหลานัน้อยางดุเดอืด ฆาเสียเปน 

จํานวนมาก  แลวไปอาศัยอยูในถํ้าทีศ่ิลาแหงเอตาม 
 
ชัยชนะของแซมสันที่เลฮ ี
9ชาวฟลสิเตียขึ้นไปตัง้คายในยูดาหกระจายกําลังอยูใกลๆเลฮี 10ชาวยูดาหจึงถามวา 

“ พวกทานมาสูรบกับเราทาํไม”   พวกเขาตอบวา “ มาจบัตัวแซมสนั 

จะไดทาํกับเขาใหสาสมกับที่เขาทํากับเราไว “  
11คนของยูดาห 3,000 คน  จงึลงไปยงัถํ้าทีศ่ลิาแหงเอตามถามแซมสนัวา 

“ ทําไมทานทาํกับเราอยางนี ้ ไมรูหรือวาพวกฟลิสเตียปกครองเราอยู”   แซมสันแยงวา 
“ ขาพเจาเพียงแตตอบโตที่เขาทํากับขาพเจาไวเทานัน้”  12พวกเขาบอกแซมสันวา 

“ เราจะมาจบัตัวทานสงใหพวกฟลิสเตีย”   แซมสันวา “โปรดสัญญาวา 

พวกทานจะไมลงมอืฆาขาพเจาเอง”  คนเหลานั้นตอบวา “ ตกลง เราเพียงแตมัดทาน 

สงตวัไปใหพวกนั้น  เราไมฆาทานหรอก”  คนเหลานั้นจงึเอาเชอืกใหม 2 เสน 

มัดแซมสนัคมุตวัไป 
14ขณะที่แซมสนัมาถึงเลฮ ี ชาวฟลิสเตียก็โหรองตรงเขามาหา 

พระวิญญาณขององคพระผูเปนเจา+สถิตกับแซมสันเต็มกําลัง 

เชือกที่มัดแขนเขาอยูก็ขาดลุยไปเหมือนเสนดายปานลนไฟหลุดจากขอมอื 



15แซมสนัฉวยไดกระดูกขากรรไกรลาทอนหนึ่ง 
จึงหยบิขึ้นมาฟาดสงัหารชาวฟลิสเตียเสียนบัพันคน 
 16แซมสนักลาววา 
 “ กองสุมเปนพะเนิน   
 ดวยขากรรไกรลาอันเดียว    
เราสังหารคนนบัพัน  
 ดวยขากรรไกรลาอันเดียว”  
17กลาวจบแลว  แซมสันก็โยน 
ขากรรไกรลาทิง้ไป 
และที่แหงนั้นจงึไดชือ่วารามัทเลฮี (แปลวา เนนิกระดูกขากรรไกร) 
18แซมสนักระหายน้ํามาก จงึทูลวงิวอน องคพระผูเปนเจา+วา 

“ พระองคทรงใหผูทาสมชีัยชนะใหญหลวงเพียงนี้  
แตขาพระองคจะตองมาตายเสียดวยความกระหาย 

ตกอยูในมอืของคนที่ไมไดรับสุหนัตหรอื” 19ฉะนั้นพระเจาจึงทรงบนัดาลใหน้ําพุงข้ึนมาจาก
แองที่เลฮี  เมื่อแซมสันดื่มน้ําก็ฟนกําลัง และชุมชื่นขึ้น 
ธารน้ําพุแหงนัน้จึงไดชือ่วาเอนฮักโคเร16 ซึ่งยงัคงอยูที่เลฮจีนทุกวันนี้  
20แซมสนันําอสิราเอลอยู 20 ป  ในยคุสมัยของฟลิสเตีย   
 
แซมสันที่กาซา 
16 วันหนึง่แซมซสนัไปที่กาซาพบหญิงโสเภณีคนหนึ่ง จึงไปนอนกับนาง 
2เมื่อชาวเมอืงกาซาทราบวาแซมสันอยูที่นั่น  ก็ลอมที่แหงนัน้   

และซุมอยูตลอดคืนทีป่ระตูเมอืงเพื่อจะจบักุมแซมซนั  พวกเขาคบคดิกันวา “ พอสวางแลว 

เราจะฆามันเลย”  3แตแซมสันนอนอยูทีน่ัน่จนถึงเที่ยงคนื แลวลุกข้ึนออกไปทีป่ระตูเมอืง 

ยกประตูข้ึนมา  ดึงเสาประตูทัง้สองขางหลุดลอยจากพืน้ 
เขาแบกประตไูปจนถึงยอดเขาตรงขามเฮโบรน 
 
แซมสันกับเดลลิาห 
4ตอมาแซมซันหลงรักหญิงสาวคนหนึ่งชื่อ เดลิลาหซึง่อาศัยอยูที่หุบเขาโสเรก 5เจานาย 
ทั้งหลายของฟลิสเตียไปพบหญิงนัน้ บอกใหนางหลอกลอแซมสัน 
เพื่อรูความจริงวากําลงัมหาศาลของแซมสนัอยูที่ไหน  

พวกตนจะไดรูวิธีปราบแซมสนัและจบักุมตวัเขาไวได  แลวพวกเขาจะใหเงินนางคนละ  1,100 

เหรียญ17 6เดลิลาห จงึกลาวกับแซมสันวา 
“ โปรดบอกเคล็ดลบัที่ทาํใหคุณมีพลงัมหาศาลอยางนี ้ ทํายังไงถึงจะคุมตัวคุณไวได”   

                                      
16 15:19 * น้ําพุแหงชายผูวงิวอน 
17 14:5 * ราว 12กก. เศษ 



7แซมสันตอบวา “ ถาใชสายธนูหนังดบิๆเจ็ดเสนมัดตวัผม  ผมก็จะออนแรงเหมือนคนอื่น”  
8ฉะนั้นเจานายของฟลิสเตียจงึเอาสายธนูหนังดิบ 7 เสน มาใหเดลิลาห  
นางก็เอาสายธนูมัดแซมสัน 9ในหองถัดไปเดลิลาหใหคนซุมอยู  แลวนางก็รองวา “แซมสนัคะ 

พวกฟลิสเตียมาแลว”  แซมสันก็ดึงสายธนขูาดผึงเหมอืนเชือกที่ถูกไฟลน 

เปนอนัวาความลับของแซมสันจึงยังไมเปดเผย 
10เดลิลาหกลาวกับแซมสันวา “ คุณลอดิฉันเลน  คุณหลอกดิฉัน โปรดบอกดิฉันมาตาม 

ตรงวาจะจบัตวัคุณไวไดอยางไร”  11แซมสันกลาววา 

“ ถาใชเชือกใหมที่ไมเคยใชงานมากอนมดัผมอยางแนนหนา   

ผมก็จะหมดเรี่ยวแรงเหมอืนผูชายอื่น” 12ฉะนั้นเดลิลาหจึงเอาเชอืกใหมมามัดตัวแซมสันไว  

มีคนซุมอยูในหองถัดไปเชนครัง้กอน  เดลิลาหรองเรียกวา “ แซมสัน 

พวกฟลิสเตียมาจับคุณแลว”   แตแซมสนักระชากเชอืกจากแขน 

งายดายเหมือนกระชากเสนดาย 
13เดลิลาหตดัพอวา “ คุณลอดิฉันเลนอีกแลว คุณโกหก 

โปรดบอกดฉิันมาตามจรงิวาจะมัดคุณไวไดอยางไร”  แซมสันตอบวา 

“ หากทอเสนผมทั้งเจด็ปอยของผมเขาไปใน [หูกทอผา] กระทกดวยฟม 

ผมก็จะออนแรงเหมือนชายอืน่ๆ”   ฉะนั้นเมือ่แซมสันนอนหลับ  

เดลิลาหก็ทอผมทั้งเจด็ปอยของเขาเขาในหูก 14กระทกดวยฟมแลวรองวา “แซมสัน  

พวกฟลิสเตียมาแลว”  แซมสันก็ลุกข้ึนดงึผมออก  ทําใหหูกทอผาเสียหาย 
15เดลิลาหรําพนัตัดพอวา “ไหนคุณวารักดิฉนั  ในเมื่อคุณไมไวใจดิฉันเลย  
คุณเลนตลกกบัดิฉันถึงสามครัง้แลว ยังไมบอกดิฉัน 

เสียทีวาอะไรทาํใหคุณมีเรี่ยวแรงถึงเพียงนี“้  
16นางพิรี้พไิรกับแซมสันทุกวันจนเขาทนตอไปไมได 17เขาจงึบอกนางทุกอยาง กลาววา 

“ ผมไมเคยตดัผมเลย เพราะเปนนาศีรถวายแดพระเจาตัง้แตยังไมเกิด  ถาหากโกนผมทิ้ง  

เรี่ยวแรงกําลังก็จะหมดไป  ผมจะออนแรงเหมือนคนอื่นๆ”  
18เดลิลาหตระหนักวาในทีสุ่ดเขาไดเผยความลับแกนางแลว 
จึงสงขาวไปถึงบรรดาเจานายฟลิสเตียวา 

“โปรดมาอีกสักครัง้เพราะเขาเปดเผยทุกสิ่งทกุอยางแกดฉิันแลว”  
เจานายเหลานัน้เอาเงนิติดตวัมาดวย 19เดลิลาหใหแซมสนันอนหลบัหนนุตกันาง  
แลวใหคนมาโกนผม แซมสันหมดทัง้เจ็ดปอย  จากนั้นเดลิลาหก็ปลุกแซมสนั 
เรี่ยวแรงของแซมสันหมดไปจากเขาแลว  20นางจึงรองวา 

“แซมสันพวกฟลิสเตียมาจบัตวัคุณแลว”  แซมสันก็ลุกข้ึน คิดวา 

‘ เราจะสะบัดตัวออกเหมือนครัง้กอนๆ’   



เขาไมทราบวาองคพระผูเปนเจา+ทรงจากเขาไปเสียแลว 

21ชาวฟลิสเตียจึงจบัตวัแซมสนัไวไดทะลวงตาทัง้สองขางของเขาและนําตวัเขาไปยงักาซา 
ลามเขาดวยโซทองบรอนซ  และใหโมขาวอยูในเรือนจํา 
22แตไมนานผมของแซมสนัก็เริ่มยาวขึน้อีก 
 
วาระสดุทายของแซมสนั  
23ฝายเจานายฟลิสเตียชุมนมุกันเพื่อถวายเครื่องบชูาครัง้ใหญแดพระดาโกนของตน 

และเพื่อเฉลมิฉลอง กลาววา “ เทพเจาของเรามอบแซมสันศัตรูของเราไวในมือเราแลว”  
เมื่อประชาชนเห็นแซมสนัก็รองสรรเสรญิพระของตนวา 

“ เทพเจาของเรามอบศตัรูไวในมือเราแลว 

คนนี้แหละที่ลางผลาญแผนดินของเราและฆาพวกเราตายเปนกายกอง”  
25ขณะกําลังมึนเมา คนทั้งหลายก็ตะโกนขึ้นวา “ เอาตัวแซมสันออกมาเลนสนุกให 

เราดูซ”ิ  แซมสันถูกนําตวัออกจากที่คมุขัง ใหมายืนอยูกลางวิหารระหวางเสาสองตน 

26แซมสนับอกเด็กที่จงูมือตนมาวา “ พาไปตรงที่จะคลําเจอเสารองรบัพระวหิารนะ  

เราจะไดพงิเสา”  27ขณะนัน้ภายในวิหารคลาคล่าํไปดวยฝูงชนทั้งชายหญิง 

เจานายฟลสิเตยีทั้งปวงก็อยูทีน่ั่นดวย  และมีคนประมาณสามพันคนอยูที่เฉลียงดูแซมสันแสดง 
28แซมสนัจึงอธิษฐานตอองคพระผูเปนเจา+วา “ ขาแตองคพระผูเปนเจา+ย่ิงใหญสงูสุด  

ขอทรงระลึกถึงขาพระองคขาแตพระเจาโปรดใหพละกําลังแกขา พระองคอีกครั้งเดียว 

เพื่อขาพระองคจะไดแกแคนชาวฟลสิเตียชดเชยกับที่ตองสญูเสียดวงตาทัง้สองขางไป”  
29จากนัน้แซมสันก็ไปที่เสากลางซึง่รองรบัวิหาร มือขวายันเสาขางหนึ่ง 
มือซายยันอีกขางหนึง่ รวบรวมกําลังดนัเสา 30แซมสันกลาววา 

“เราขอตายพรอมพวกฟลิสเตยี”   แลวเขาก็ดันเสาสดุแรง  

วิหารพังครนืลงมาทบัเจานายฟลิสเตียทัง้ปวงและประชากรทัง้หมด 
เปนอนัวาขณะกําลังจะตายแซมสันฆาชาวฟลสิเตียมากยิ่งเสยีกวาทีฆ่าเมื่อมชีีวิตอยู 
31แลวญาติพี่นองและครอบครวัของบดิาแซมสันก็ลงมารบัศพของเขากลบัไป 
และฝงไวระหวางโศราหกับเอชทาโอล ที่ซึง่ฝงมาโนอาหบดิาของแซมสัน  
แซมสันวินิจฉัยอิสราเอลอยู 20 ป 
                         
เทวรปูของมคีาห 
17  ในแดนเทือกเขาแหงเอฟราอมิ  มีชายคนหนึง่ชือ่มีคาห 
2เขากลาวกับมารดาของตนวา “เงินหนึง่พันหนึ่งรอยเชเคลทีคุ่ณแมคิดวาถูกขโมยไป  

และทีคุ่ณแมแชงขโมยอยูนะ ทีแ่ทผมขโมยไปเองครบั”   มารดาก็ตอบวา 



“ ขอองคพระผูเปนเจา+ทรงอวยพรลูกเถิด!”  3มีคาหนําเงิน 1,100 เชเคล18 
มาคนืแกมารดา  นางกลาววา “ แมจะเอาเงนินี้ไปถวายแดองคพระผูเปนเจา+สําหรับลูก  

แมจะทํารูปสลกัและรปูเคารพหลอใหลูก”  4นางก็นําเงิน 200 เชเคล19 

ไปใหชางเงนิทาํรปูเคารพขึ้นมาตั้งไวทีบ่านของมคีาห 5มีคาหผูนี้มีห้ิงบูชา 
เขาไดทาํเอโฟดและรูปเคารพตางๆ  และต้ังบตุรชายคนหนึ่งของตนใหเปนปุโรหิต 
6ในสมัยนั้นอิสราเอลไมมีกษัตริย ทุกคนจึงกระทาํตามที่ตวัเองเห็นดีเห็นชอบ 
7มีหนุมชาวเลวคีนหนึง่จากเบธเลเฮมในเขตยูดาห ผูอาศัยอยูในเขตของตระกูลยูดาห 
8เขาจากที่นัน้มาเพื่อหาที่พักอาศัย  ระหวางทางเขามาถึงบานของมีคาห  

ในแดนเทอืกเขาแหงเอฟราอิม 9มีคาหถามวา “ คุณมาจากไหน”   เขาตอบวา 

“ ผมเปนคนเลวีมาจากเบธเลเฮมในยูดาห กําลังหาที่พักอาศัย”  10มีคาหจึงกลาววา 

“ มาอยูกับผมเปนพอลูกกัน  คุณจะไดเปนปโุรหิตของผม  

ผมจะใหเงินคณุปละสบิเชเคล(ราว 115 กรมั) พรอมทั้งเสือ้ผาและอาหาร”  11หนุมเลวผูีนั้น 

ก็ตกลง  เขาเปนเสมือนบุตรชายคนหนึ่งของมีคาห 
12มีคาหแตงตัง้ชายหนุมผูนั้นใหเปนปโุรหิตอาศัยอยูในบานของตน 13มีคาหกลาววา 

“ ผมรูแลววาพระเจาจะทรงดีตอผมตั้งแตผมมีชาวเลวคีนนี้มาเปนปโุรหิต”  
 
มีคาหและคนตระกูลดาน 
18 ในสมัยนัน้อสิราเอลไมมีกษัตรยิ ตระกูลดานพยายามเสาะหาทําเล 
เพื่อตั้งถ่ินฐานเพราะวาพวกเขายังมิไดยึดครองดินแดนกรรมสิทธ์ิของตนในหมูพี่นอง 
2ฉะนั้นชาวตระกูลดานจงึเลือกนักรบหาคนจากเมือง 
โศราหและเอชทาโอลใหไปสอดแนมในดนิแดนซึง่จะเขาไปตั้งถ่ินฐาน  
เมื่อมาถึงแดนเทือกเขาแหงเอฟราอิม  คนเหลานี้เขาพักอาศัยในบานของมคีาห 

3พวกเขาสังเกตสําเนียงของหนุมเลวีผูนัน้ก็ถามวา “ มาทําอะไรอยูทีน่ี่  ใครพาทานมา”  
4หนุมเลวีก็เลาใหฟงถึงขอผูกพันที่มีตอมคีาห  และ เลาวามีคาหจางใหตนเปนปุโรหิต 
5คนเหลานัน้จึงวา “ถาอยางนัน้ชวยทูลถามพระเจาให 

ดวยวาการเดนิทางของเราครัง้นี้จะประสบความสําเรจ็หรอืไม”  6ปโุรหิตตอบวา 

“ ไปดีมาดีมีสนัติสุขเถิด พระเจาทรงเห็นชอบในการเดินทางของทาน”  
7ฉะนั้นคนทัง้หาจึงไปตอยังเมอืงลาอชิ 
และเห็นวาผูคนที่นั่นตางอยูอยางสงบสุขเหมือนชาวไซดอน  ม่ันคงและไมระแวดระวงักลัวภยั  
และเนื่องจากดนิแดนอุดมไมขาดสิง่ใดพวกเขาจึงเจริญมาก ทั้งพวกเขาก็อยูหาง 
ไกลจากไซดอน  และไมมีการติดตอกับใครอืน่เลย  

8เมื่อคนสอดแนมกลับมายังโศราหและเอชทาโอล  พวกพองก็ถามวา “ เปนยงัไงบาง  

                                      
18 17:3 * ราว 12 กก.เศษ 
19 17:4 * ราวๆ 2.3 กก. 



ไปพบอะไรเขาบาง”  9คนสอดแนมก็ตอบวา “ใหเราไปโจมตีเถิด ไปดูมาแลว  

ดินแดนนั้นดีมากเลย  อยามัวนิง่เฉยอยูเลย  อยารีรอ  เขาไปยึดครองเถิด  
10พอไปถึงจะเห็นวาผูคนที่นัน่ไมไดตระเตรยีมปองกันตวัเลย  

เปนดินแดนกวางขวางซึ่งพระเจาทรงมอบไวในมือทานแลว  เปนที่ซึง่ไมขาดอะไรเลย”  
11ฉะนั้นชาย 600 คนจากตระกูลดาน พรอมอาวุธครบมือก็ยกออกจากโศราหและเอชทาโอล 
12ระหวางทางพวกเขาตั้งคายใกลๆคิรอิัธเยอาริมในเขตยูดาห  

สถานที่แหงนัน้ทางตะวันตกของคิรอิัธเยอารมิจึงไดชือ่วามาฮะเนดาน*20 จนกระทั่งทุกวนันี ้
13จากที่นั้นพวกเขาเดินทางตอมาถึงแดนเทอืกเขาแหงเอฟราอิม  และมาถึงบานของมีคาห 
14คนสอดแนมทั้งหาก็พูดกับคนเหลา นัน้วา “ในบานนัน้มีห้ิงบูชาพรอมเอโฟด  

เทวรปูและรปูเคารพตางๆมากมาย  รูแลวซิ นะวาเราควรจะทาํอยางไร”  15พวกเขาจึงแวะ 

เขาไปยังบานของหนุมเลวคีนนั้นในที่ของ  มีคาหและทักทายเขา 16ชายตระกูลดาน 600 คน 
ถืออาวุธครบมอืยืนอยูตรงทางเขาประตู 17แลวคนสอดแนมทั้งหาเขาไปในบาน เอารปูสลกั 
เอโฟดและรปูเคารพตางๆ ออกมาในขณะทีป่โุรหิต และคนถืออาวุธ 600 คน 
ยืนอยูที่ปากทางเขาประตู 18เมื่อเห็นคนเหลานั้นเขาไปในบานมคีาหแบกรปูเคารพตางๆ 

ออกมา ปุโรหิตจึงรองถามวา “ ทานทําอะไรนะ”  19เขาเหลานั้นตอบวา “เงียบไวเถอะนะ 

ไมตองพูดอะไร  แลวมากับเรา มาเปนบิดาเปนปุโรหิตของเรา ทําหนาทีใ่หคนทั้งตระกูล 

ในอสิราเอล  ไมดีกวาอยูประจาํกับครอบครัว ของคนๆเดียวหรอกหรือ”   20ปโุรหิตหนุมจงึ 

เต็มใจไปกับพวกเขา  และนําเอโฟด  เทวรูปกับรปูเคารพทั้งหลายไปดวย 
21คนทัง้หมดเริม่ออกเดินทางอกีครัง้หนึ่ง ใหขบวนเด็ก  ฝูงสัตวและทรพัยสินนําหนาไป 
22เมือ่จากบานมีคาหมาเปนระยะไกลพอควร  มีคาหกับเพื่อนบานก็ไลตามมา 23และ 
รองเรียกใหขบวนนัน้หยุด  ชาวตระกูลดาน จงึถามวา 

“ พวกทานไลตามเรามาอยางนี้ตองการอะไร”  24มีคาหตอบวา 

“ ถามมาไดวาตองการอะไร  ก็พวกทานเอาเทวรูปทัง้หมดของขาพเจามา  

พรอมทัง้ปโุรหติอีก  ขาพเจาไมมีอะไรเหลอืเลย”  25ชาวตระกูลดานกลาววา 

“ ไมตองเถียงกับเราเดี๋ยวมีใคร โมโหขึน้มา  พวกทานก็จะถูกฆาเสียหมด”  
26แลวชนตระกลูดานก็เดินทางตอไป  
เมื่อมีคาหเห็นวาฝายนั้นมีกําลงัมากเกินกวาตนจึงกลบับาน 
27ชนตระกูลดานพรอมทั้งรูปเคารพของมคีาหและปโุรหิตนั้นก็มาถึงเมืองลาอิช  
ผูคนอยูกันอยางสงบและไมไดระแวดระวังภัย เขาทั้งหลายจงึตรงเขาไปสงัหารผูคน 
เผาเมืองวอดวาย 28ไมมีใครมาชวยเหลอืเพราะพวกเขาอยูหางไกลจากไซดอน  
และไมไดคบหากับผูใด เมืองนี้อยูในหุบเขาใกลเบธ เรโหบ 
ชาวตระกูลดานสรางเมอืงขึ้นใหมเพื่ออยูอาศยั 
29แลวตัง้ชือ่เมืองวาดานตามชื่อบรรพบรุษซึง่เปนบุตรชายของอิสราเอล 
แมวาเดิมชือ่เมอืงลาอชิ   

                                      
20 18:12 * แปลวา คายตระกูลดาน 



30ณ ที่นั้นเขาทั้งหลาย สถาปนาเทวรปูขึ้น  และแตงตั้งชายผูหนึ่งชือ่โยนาธาน*21 
และบตุรชายของ เขาใหเปนปโุรหิตสาํหรบัตระกูลดานสืบทอด 
กันมาจนกระทัง่เมืองนั้นตกเปนเชลย 
31พวกเขาใชรปูเคารพของมคีาหตลอดเวลาทีน่ิเวศของพระเจาอยู ณ ชิโลห 
                       
คนเลวีกับภรรยานอย 
19 สมัยนั้นอิสราเอลไมมีกษัตริย มีชายตระกูลเลวคีนหนึง่  
อาศัยอยูในที่หางไกลในแดนเทือกเขาแหงเอฟราอิม  
เขาไดพาหญิงสาวคนหนึ่งจากเบธเลเฮมในยดูาหมาเปนภรรยานอย  
2แตหญงินั้นไมสัตยซือ่ตอสาม ีนางทิ้งเขากลบัไปอยูบานของบิดาในเบธเลเฮมได 4 เดอืน 
3แลวสามีของนาง พรอมดวยคนใชคนหนึ่งและมีลาเพิ่มอีกหนึ่ง ตวัก็ไปเยี่ยมนาง  
เพื่อชักชวนใหกลับมาอยูกับสามีอีก  นางพาเขาเขาไปในบานของบดิา  
เมื่อบดิาเห็นเขาก็ตอนรบัดวยความยินด ี4พอตาจึงชวนลูกเขยใหพักอยูดวย  
เขาก็พักอยูเปนเวลา 3 วันมีการเลี้ยงฉลองรื่นเริงกัน 
5ในวันที่สี่พวกเขาก็ตื่นขึ้นแตเชาเตรียมออกเดินทาง  
แตบิดาของหญงินั้นรบเราใหรบัประทานอาหารเชาเสียกอน 
6จากนั้นก็เกลี้ยกลอมใหพักผอนสําราญใจอยูตออีกคืนหนึ่ง 7เมื่อชายนั้นลุกข้ึนเตรียมจะไป  
พอตาก็พดูโนมนาวจนเขาคางคืนที่นั่นอีก 8เชาวันที่หา 

เมื่อเขาลุกข้ึนจะไปบดิาของหญิงนัน้กลาววา “ อยูตออีกเถอะนะ  บายหนอยคอยไป”  
แลวเขาทัง้หลายก็กินเลี้ยงกันอีก 9ครั้นเมือ่ชายผูนั้น กับภรรยานอยและคนใชกําลังจะไป  
พอตาก็พดูวา “นี่ก็บายคลอยแลว  คางอีกสักคนืเถอะ  เย็นนี้เราจะไดฉลองอีกครัง้  

แลวพรุงนี้ลูกคอยตื่นแตเชาออกเดินทางไป”     
10แตชายผูนัน้ยืนกรานไมยอมคางคนื พวกเขาจึงออกเดินทางมุงไปยังเยรซูาเล็ม*22 

เมื่อใกลค่าํแลว 11เมือ่พวกเขามาถึงใกลๆเยบสุคนใชนัน้พูดกับนายวา 

“ใหเราแวะพักที่เมืองของชาวเยบุสคางคืนทีน่ี่กันเถิด”  12ชายนั้นตอบวา “ ไมได  

เราจะไมพักอยูในเมืองของคนตางชาตินี ้ ซึง่ไมมีชาวอสิราเอล   เราจะไปตอจนถงึกิเบอาห”  
13เขาเสริมวา “ ใหเราไปถงึกิเบอาหหรือรามาห แลวคอยคางคืนที่นั่น”  
14เขาทัง้หลายจึงเดินทางตอไป  
ดวงอาทิตยกําลังจะลบัฟาขณะที่เขามาถึงกิเบอาหในเขตเบนยามิน 15เขาคิดจะคางคนืทีน่ั่น  
แตเนื่องจากไมมีใครเชื้อเชญิใหพักอยูดวย  จงึไปพักแรมที่ลานเมือง  
16เย็นวันนั้นชายชราผูหนึ่งกลับจากทํางาน ในทุงนาจะไปบาน (เขามาจากดินแดนเทอืก 

เขาแหงเอฟราอิม  มาอาศัยอยูในกิเบอาหซึง่เปนเขตของเบนยามิน) 
17เมือ่เห็นคนสญัจรอยูที่ลานเมือง จงึถามวามาแตไหนและกําลังจะไปทีไ่หน 18เขาตอบวา 

                                      
21 18:30 * วงศวานของเกอรโชม บตุรโมเสส 
22 19:10 * หรือ เยบุส 



“ พวกเรามาจากเบธเลเฮมเขตในยูดาหกําลงัจะกลับไปยงัถ่ินไกลในแดนเทือกเขาแหงเอฟร
าอิมที่ซึง่เราอาศัยอยู 
ขาพเจาไปเบธเลเฮมในยูดาหมาบัดนี้กําลงัจะกลับไปยังนิเวศของพระเจา 
ไมมีใครรบัเราเขาในบาน 19เรามีทัง้ฟางหญาสําหรบัลา 

และขนมปงกับเหลาองุนสาํหรบัผูนอย หญิงนี ้และชายหนุมทีม่าดวย เราไมขาดสิง่ใด”  
20ชายชราผูนัน้จึงวา “ เชิญมาเปนแขกของขาพเจา อยาพักที่ลานเมืองนี้เลย”  
21ชายชราจึงพาคนเหลานั้นไปดวย และใหอาหารแกลา 
หลังจากที่พวกเขาลางเทาแลวก็รับประทานอาหารรวมกัน 
22ขณะที่กําลงัเบิกบานกันอยูนัน้ 
ก็มีกลุมคนชั่วของเมอืงนั้นมาลอมบานชายชราไวแลวทบุประตูตะโกนเรียกใหชายชรานาํตวัช
าวเลวคีนนั้นทีม่าพักอยูดวยออกไปใหเขาทัง้หลายขมขืน 

23ชายชราผูนัน้จึงเดนิออกไปพูดกับคนเหลานั้น  ขอรองวา “ ขอทีเถิด 

อยาทําสิง่เลวทรามต่าํชาเชนนัน้เลย  เขาเปนแขกของขาพเจา 24นี่แนะ 
ขาพเจาจะพาลกูสาวพรหมจารีของขาพเจาและภรรยาของชายคนนั้น  

ออกมาใหพวกทานทําอะไรตามใจชอบ แตอยาทําอะไรนาละอายกบัชายคนนั้นเลย”  
25แตพวกเขาไมยอมฟง ชายตระกูลเลวีจึงรุนภรรยานอยออกมา  
คนเหลานั้นก็รมุขมขืนนางตลอดคืน  แลวปลอย ตวันางมาเมือ่รุงสาง 
26นางลมตวัลงที่หนาประตบูาน นอนอยูทีน่ั่นจนกระทัง่สวาง 
 27เมือ่สามีของนางเปดประตอูอกมาเพื่อเดนิทางตอ ก็พบนางนอนอยูทีน่ั่น ลมตัวอยูหนาประต ู 
มือสองขางพาดที่ธรณีประต ู
28เขาจึงวา “ ไปกันเถอะ”  แตนางมไิดปรปิากตอบ  

เขาจึงชอนรางของนางพาดบนหลังลา  พากลับไปบาน 
29เมือ่ไปถึงก็หยิบมีดมาฟนรางของนางแยกเปน 12 ทอน  
สงไปยังตระกูลทั้งหลายของอสิราเอลตระกูลละทอน 30ทุกคนที่เห็นพดูกันวา 

“ ตั้งแตวันทีอ่สิราเอลออกจากอียิปตมาไมเคยมีเหตุการณอยางนี้เลย ลองคดิดูพิจารณาดู  

เราจําเปนตองจดัการอะไรสักอยาง”   
 
ชาวอิสราเอลเตรียมรบ 
20 จากนั้นชาวอิสราเอลทัง้หมดจากดาน จดเบเออรเชบาและจากแดนกิเลอาด 

พรอมใจกันมาชุมนุมตอเบือ้งพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ ที่มิสปาห 
2บรรดาผูนาํของตระกูลทัง้ปวงแหงอิสราเอลเขาประจําที่ในการชุมนุมประชากรของพระเจามี

ทหาร 400,000 คนถืออาวุธครบมอื 3(ชนตระกูลเบนยามนิไดขาววาอิสราเอลตระกูลตางๆ 
มารวมตัวกันทีมิ่สปาห)แลวชนอิสราเอลกลาววา “เลามาซิ 

วาเรือ่งเลวรายนากลัวนี้เปนมาอยางไร”  4ชายเลวีสามีของหญิงที่ถูกฆาจงึกลาววา 

“ขาพเจากับภรรยานอยมาคางคืนที่กิเบอาห ในเขตเบนยามนิ 5คืนนัน้ชาวกิเบอาหมาลอม 
บานคิดจะฆาขาพเจาพวกเขาขมขืนภรรยาของขาพเจาจนนางตาย 
6ขาพเจาจึงฟนรางของนางเปนสิบสองทอน  



สงไปทัว่แดนอสิราเอลเพราะวาคนพวกนัน้ไดกระทําสิง่ที่เลวทรามต่ําชานาละอายมากในอสิร
าเอล  7บัดนี้พี่นองอิสราเอลทัง้หลาย โปรดแถลงขอวินจิฉัยของทาน  

และใหคําแนะนําแกขาพเจาดวย” ******** 
8เขาทัง้หลายตอบเปนเสียงเดยีวกันวา “พวกเราจะไมยอมกลับบานสักคน 
9เราจะจัดการกับกิเบอาหดงันี้  
คือเราจะจบัสลาก10เลือกหนึง่ในสบิของตระกูลอิสราเอลทัง้ปวง 
ใหเปนกองกําลงัคอยสงเสบียงให  ที่เหลือ จะเขาทําลายกิเบอาหใหสาสมกับการกระทาํ 

อันชัว่รายเลวทรามในอสิราเอลครัง้นี”้   11ชาว อสิราเอลจงึรวมใจกันในการครั้งนี ้
12พวกเขาสงผูสื่อสารไปทั่วเขตตระกูลเบนยามินแจงวา 
“จะวาอยางไรกับการกระทําอนัชั่วรายที่เกิดข้ึนในหมูพวกทาน 
13จงมอบตัวผูกระทําผิดจากกิเบอาหมาใหเราประหารเสีย  

เพื่อขจัดมลทนิชั่วรายจากอิสราเอล”  แตชาวเบนยามินไมฟงพี่นองอิสราเอล 

14จากเมืองตางๆของตนพวกเขามารวมตวักันที่กิเบอาหเพือ่สูรบกับชนอสิราเอล 

15พวกเขาระดมนักรบ 26,000 คนจากเมืองตางๆมาที่กิเบอาหทันทีสมทบกับชายชาวถิ่น 700 

คน  เพื่อรบปองกันตัวกับชนอิสราเอล 16ในจํานวนนี้มี 700 คน ซึง่เปนนักเหวี่ยงสลิงถนดัซาย 
สามารถเหวี่ยงกอนหินใสเสนผมหนึ่งเสนโดยไมพลาด 17สวนกองทัพอสิราเอล 

ไมนับคนเบนยามิน  มี 400,000  คนลวนเปนนักรบ 

18กองทัพอิสราเอลไปยงัเบธเอลทูลถามพระเจาวาควรใหตระกูลใดนําออกไปรบกับตระกูลเบ

นยามิน พระเจาตรัสวา “ใหยูดาห ไปกอน”  
 
รบกับตระกูลเบนยามิน 
19เชาวนัรุงข้ึน  ชนอิสราเอลยกมาตั้งคายใกลกิเบอาห 
20คนอิสราเอลออกมาเพื่อสูรบกับชนเบนยามนิ  และต้ังฐานทัพที่กิเบอาห 

21คนเบนยามินออกมาจากกิเบอาหฆาชาวอสิราเอลไปเสีย 22,000 คนในวนันั้น 22แต 
คนอิสราเอลหนนุใจกันและกันและออกมาตั้งฐานทพัที่เดิมเชนวันกอน  
23คนอิสราเอลขึ้นมาร่าํไหเบือ้งพระพักตรองคพระผูเปนเจา+จนถึงเวลาเยน็  ทูลถามวา 

“ขาพระองคทัง้หลายควรสูรบกับเบนยามินผูเปนพีน่องอีกหรอืไม”  
องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา “ไปเถอะ”  
24คนอิสราเอลจึงยกพลมาประชิดเบนยามินอกีเปนวันที่สอง 

25ครั้งนี้เมือ่คนเบนยามนิออกจากกิเบอาห มาสูรบก็ฆาฟนคนอิสราเอลตายไป 18,000 

คนลวนแตนักรบ 

26แลวอิสราเอลทั้งหมดก็ข้ึนไปที่เบธเอลร่ําไหเบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา+และอดอาหา
รจนกระทั่งเวลาเย็น   ถวายเครื่องเผาบชูาและเครื่องสันติบชูา 

27และชนอสิราเอลทูลถามองคพระผูเปนเจา+ 
(ครัง้นัน้หีบพันธสัญญาของพระเจาอยูที่เบธเอล  



ฟเนหัสบุตรเอเลอาซารหลานของอาโรนปฏบิัติหนาทีอ่ยูหนาหีบนัน้)  พวกเขาทูลถาม 

องคพระผูเปนเจา+วาควรออกไปสูรบกับชนตระกูลเบน ยามินซึง่เปนพีน่องตอไปหรือไม  

องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา “จงไปเถิด  วนัพรุงนี้เราจะมอบพวกเขาไวในมือของเจา”  
29ฉะนั้นคนอิสราเอลจึงซุมกําลังรอบกิเบอาห 30และออกไปสูกับคนเบนยามินอีกในวันที่สาม 
ตั้งแนวรบดังเชนเคย 31เมือ่คนเบนยามนิออกมาประจันหนากัน 
และถูกลอใหหางออกไปจากตวัเมือง  พวกเขาเริ่มฆาฟนคนอิสราเอลเชนครั้งกอน  มีราว 30 
คน ลมตายกลางทุงโลงและตามทาง ซึ่ง สายหนึ่งไปเบธเอล อีกสายหนึ่งไปกิเบอาห 

32คนเบนยามินรองตะโกนวา “เรากําลังจะชนะอีกแลว”  
สวนคนอิสราเอลตกลงกันวาจะลาถอย  และลอดึงพวกเขาออกจากตัวเมอืงไปตามทาง 

33คนอิสราเอลทั้งปวงจะออกจากที่ตัง้ไปยังบาอัลทามาร   สวน10,000 

คนที่ซุมกําบงัอยูทางทศิตะวันตกของกิเบอาหจะออกมาจากทีม่ั่น 

34จากนัน้นักรบชั้นเยี่ยมของอิสราเอล 10,000 คนจะบโุจมตีกิเบอาหสูรบกันอยางดุเดอืด 

จนชาวเบนยามนิไมตระหนักวาภัยพบิัติมาใกลตัว 
 
อิสราเอลชนะ  
35องคพระผูเปนเจา+ทรงใหคนเบนยามนิพายแพแกชนอสิราเอล  

ในวันนั้นคนอิสราเอลฆาฟนคน เบนยามินเสยี 25,100 คนลวนเปนนักรบถืออาวุธ 

36คนเบนยามินจึงเห็นวาตนแพแลว 
 
บทยอของสงคราม 
 ทัพอิสราเอลทาํทวีาถอยหนีจากคนเบนยามนิ เพื่อเปดชองใหกองกําลังทีซุ่มอยูใกลๆกิเบอาห 
37คนทีซุ่มอยูจูโจมบุกเขาไปในเมืองกิเบอาหกระจายกําลงัฆาฟนชาวเมอืงทัง้หมด 
38คนอิสราเอลนัดหมายกบัพวกที่ซุมอยูใหสงอาณัตสิัญญาณ  
เปนควันกลุมใหญพุงข้ึนจากในเมือง 39เมือ่นัน้คนอิสราเอลจะหันกลบัมาสูรบ 
คนเบนยามนิเริม่ฆาฟนคนอิสราเอล(ราว 30 คน) เขาพูดกันวา 

“เรากําลังจะพชิิตพวกเขาเชนครั้งกอน”  40แตเมือ่ควันไฟพุงข้ึนฟา  

คนเบนยามนิเหลียวหลังกลบัมาดูเห็นควันไฟพุงข้ึนจากทัว่เมือง 
41จากนัน้คนอสิราเอลหันกลบัมาสูกัน  
คนเบนยามนิหวาดกลวัย่ิงนักเพราะตระหนักวาภัยพบิัติจูโจมตนแลว  
42ก็พายหนีไปตอหนาคนอสิราเอลไปทางถิ่นกันดาร  แตชาวอสิราเอลก็ไลตาม  
และกองกําลงัทีโ่จมตีเมอืงก็ออกมารวมสังหาร 43อสิราเอลตัง้วงลอมโอบ 
ทัพเบนยามินทางตะวนัออกของกิเบอาห และฆาคนเปนอันมากที่นัน่ 

44คนของเบนยามินเสียชวีิตในสมรภูมิแหงนัน้ 18,000 

คน45ที่เหลอืหนีเขาไปในถ่ินกันดารทางจะไปศิลาแหงรมิโมน  แตถูกฆาเสยีระหวางทาง 

5,000 คน  คนอิสราเอลไลฆาคนเบนยามนิ ไปถึงกิโดม และฆาตายไปอีก 2,000 คน   



46เปนอันวาตระกูลเบนยามินสญูเสียนักรบแกลวกลาไป 25,000 คนในวันนัน้ 47เหลือ  600 

คนหนีเขาไปในถิ่นกันดารสูศลิาแหงรมิโมน  อาศัยอยูที่นั่นเปนเวลา  4 เดอืน  
48สวนคนอสิราเอลหวนกลับไปฆาชนตระกูลเบนยามินทั้งชาย  หญงิ  เด็ก  ฝูงสัตว  
และเผาทุกเมอืงทุกหมูบานตลอดแดนนั้น 
                         
หาภรรยาใหตระกูลเบนยามิน 
21
 ชาวอิสราเอลไดกลาวปฏิญาณที่มิสปาหวาจะไมยอมยกบตุรสาวของตนใหแกชายใน
ตระกูลเบนยามนิ 
2ครั้งนั้นชาวอสิราเอลมานั่งชมุนุมกันเบือ้งพระพักตรพระเจาที่เบธเอลจนถงึเวลาเย็น 
ร่ําไหดวยความขมขื่นรันทดใจ 3และกราบทูลวา 

“ขาแตองคพระผูเปนเจา+พระเจาแหงอสิราเอล  

เปนไปไดอยางไรหนอทีอ่ิสราเอลจะตองขาดหายไปหนึ่งตระกูล”  
4เชาตรูวนัรุงข้ึนเหลาประชากรกอแทนบูชาและถวายเครือ่งเผาบูชากับเครือ่งสันตบิูชา 

5และถามกันวา 

“ มีตระกูลใดในพวกเราที่มิไดไปรวมในการชุมนุมเบือ้งพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ที่มิสป

าห?”  เพราะเขาทัง้หลายไดใหสัตยปฏญิาณวาผูใดไมยอมมาจะตองตาย 

6ชาวอิสราเอลคร่าํครวญราํพนัถึงพี่นองตระกูลเบนยามนิวา “อนจิจาเอย 
ตระกูลหนึ่งในอิสราเอลตองถูกตัดขาดไปเสียแลวหนอ 
7ทนีี้จะไปหาภรรยามาใหคนหยิบมอืเดียวนีไ้ดอยางไร  

เพราะเราเองกไ็ดลั่นวาจาโดยอางพระนามองคพระผูเปนเจา+วาจะไมยกลกูสาวเราใหเขา”  
8แลวพวกเขาก็ถามกันวา 

ตระกูลใดแหงอสิราเอลทีไ่มไดมารวมชุมนุมกันเบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ที่มิสปาห  
พบวาไมมีคนจากยาเบชกิเลอาดมารวมเลยสกัคนเดียว เพราะเมื่อขานนบัประชากร 

ไมมีสักคนจากยาเบชกิเลอาดมาทีค่ายชุมนุม 10ทีป่ระชุมจงึสงนักรบ 12,000 

คนใหไปฆาฟนชาวยาเบชกิเลอาดทุกคน  รวมทั้งผูหญิงและเด็ก 11สั่งใหฆาผูชายทุกคน 
และผูหญงิทุกคนที่ไมใชสาวพรหมจารี 
12พวกเขาพบวาในหมูชาวถ่ินยาเบชกิเลอาดมีหญิงสาว 400 คน ซึง่ไมเคยหลับนอนกบัชาย 
จึงนาํตัวมายังคายพักที่ชโิลหในคานาอัน 
13จากนัน้อสิราเอลก็สงทูตสนัติภาพไปพบ คนเบนยามิน(ที่เหลือรอดอยู) ณ ศิลาแหงริมโมน  

14ฉะนั้นคนเบนยามินจึงกลบัมาและไดรบัหญิงสาวชาวยาเบชกิเลอาดที่รอด ชวีิตนั้น  
แตมีหญิงสาวไมเพียงพอกบั จาํนวนคนของเขา 15เหลาประชากรโศกเศรา 
เสียใจเนื่องดวยเบนยามนิเพราะพระเจาไดทรงกระทําใหเกิดรอยราวฉานในหมูตระกูลแหงอสิ
ราเอล 
16บรรดาผูอาวโุสแหงเหลาประชากรหารือ กันวา “เราจะทําอยางไรดีจึงจะหาภรรยาให 
กับชายเบนยามินอืน่ๆ  เนือ่งจากผูหญิงในตระกูลเบนยามินตายหมดแลว  
17คนเบนยามินที่เหลืออยูตองมทีายาท  เพื่อชนอิสราเอล จะไดไมขาดหายไปหนึง่ตระกูล 
18เราจะยกลูกสาวของเราเองใหก็ไมได  เราปฏญิาณไว แลววา  

ถาผูใดกระทาํเชนนั้นจะถูกแชงสาป”  



19แลวก็มีผูระลกึถึงเทศกาลฉลองประจาํปถวายแดพระเจาที่ชโิลหไปทางเหนอืของเบธเอล  
ทางตะวันออกของเสนทางจากเบธเอลไปยงัเชเคม  และทางใตของเลโบนาห 
20เขาเหลานั้นจึงไปบอกชายเบนยามินวา “จงไปแอบซุมอยูในสวนองุน 
21และคอยดูเมือ่หญงิสาวแหงชิโลหออกมาเพื่อจะไปเตน ราํ  
ก็ตรงเขาฉดุนางพาไปอยูบานเปนภรรยา 22เมือ่บดิาและพี่นองของนางมาฟองเรา  

เราก็จะบอกพวกเขาเองวา ‘ โปรดเห็นใจยกลูกสาวใหเขาเถิด  เพราะเมือ่เราทําลายยาเบช 

กิเลอาด  เราไมอาจหาภรรยาใหพวกเขาไดพอเพียง  และทานเองก็ไมผิด 

ในเมื่อทานไมไดยกลูกสาวใหพวกเขา’ ”  
23ฉะนั้นคนเบนยามินจึงกระทําตามคาํแนะนํา  ไปลักพาหญิงสาวที่กําลงัเตนรําไป เปนภรรยา 
และกลับไปยงัดินแดนกรรมสทิธ์ิของตน แลวสรางเมืองขึ้นใหมตั้งรกรากอยูที่นั่น 
24จากนัน้ชาวอิสราเอลตางก็แยกยายกันกลับคนืสูเขตแดนของตน 
25ครั้งนัน้อสิราเอลไมมีกษัตริยปกครอง  ทุกคนตางกระทําตามที่ตนเห็นดีเห็นชอบ 


