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ພວກຜູປ້ົກຄອງ  
JUDGES 
 

1 ເຜົາ່ຢດູາ ແລະຊເີມໂອນຈບັອາໂດນເີບເຊກ 
Israelís Failure to Complete The Conquest of Canaan 
(ຢຊຍ 15:13-19) 

1 ຢູ່ມາ ເມ່ືອໂຢຊວຍໄດ້ເສຽັຊວິີດແລ້ວ ຄົນອິສຣາເອນທູນຖາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ, ìໃຜໃນພວກຂ້າພຣະອົງທັງ
ຫລາຍຈະຂ້ຶນໄປກ່ອນເພ່ືອສູ້ຮົບກັບຄົນການາອານî 

2 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ, ìຢູດາຈະຂ້ຶນໄປ ເບ່ິງແມ໋, ເຣົາໄດ້ມອບແຜ່ນດິນນ້ັນໄວ້ໃນກໍາມືເຂົາແລ້ວî 
3 ຢູດາຈ່ຶງເວ້ົາກັບຊີເມໂອນອ້າຍຂອງຕົນວ່າ, ìຈ່ົງຂ້ຶນໄປກັບເຣົາ ໃນເຂດແດນທ່ີກໍານົດໃຫ້ແກ່ເຣົາ ເພື່ອເຣົາຈະ

ໄດ້ຕ່ໍສູ້ກັບຄົນການາອານ ແລະເຮົາຈະໄປຮ່ວມຮົບໃນເຂດແດນທ່ີກໍານົດໃຫ້ແກ່ທ່ານນ້ັນເຫມືອນກັນî ຊເີມ
ໂອນກໍໄປກັບເຂົາ 

4 ແລ້ວຢູດາກ ຂ້ຶໍນໄປ ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງມອບຄົນການາອານ ຄົນເປຣິສຊີໄວໃ້ນມືຂອງເຂົາ ແລະເຂົາກໍປະ
ຫານຄົນທ່ີເມືອງເບເຊກ ແລະເຂົາໄດ້ປະຫານຄົນໃນເມືອງເບເຊກນ່ຶງຫມ່ືນຄົນ 

5 ເຂົາທັງຫລາຍພົບອາໂດນີເບເຊກໃນເມືອງເບເຊກ ແລະຕ່ໍສູ້ກັບທ່ານ ເຂົາໄດ້ປະຫານຄົນການາອານ ແລະຄົນ
ເປຣິສຊີ 

6 ອາໂດນີເບເຊກໄດ້ຫນີໄປ ແຕ່ເຂົາຕາມຈັບໄດ້ຕັດນ້ີວຫົວໂປ້ມື ແລະນ້ິວຫົວໂປ້ຕີນຂອງທ່ານອອກເສັຽ 
7 ອາໂດນີເບເຊກກ່າວວ່າ, ìມກີະສັດເຈັດສິບອົງທ່ີມີຫົວໂປມື້ແລະຫົວໂປ້ຕີນດ້ວນ ເກັບເສດອາຫານຢູ່ໃຕ້ໂຕະ

ຂອງເຣົາ ເຮົາກະທໍາແກ່ເຂົາຢ່າງໃດ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງກະທໍາແກ່ເຮົາຢ່າງນ້ັນî ເຂົາທັງຫລາຍກ ຄຸໍມຕົວ
ທ່ານມາທີກຸ່ງເຢຣູຊາເລັມ ແລະທ່ານກໍເສຽັຊວິີດຢູ່ທ່ີນ້ັນ 
ເຜົາ່ຢດູາຊະນະເມອືງເຢຣຊູາເລມັ ແລະ 
ເມອືງເຮໂບຣນ 

8 ແລະຄົນຢູດາໄດ້ເຂ້ົາໂຈມຕີເມືອງເຢຣຊູາເລ ມັ ແລະຍຶດເມືອງໄດ້ ຈ່ຶງຂ້າຟັນຊາວເມ ືອງເສັຽດ້ວຍຄົມດາບ 
ແລະເອົາໄຟເຜົາເມືອງເສັຽ 

9 ພາຍຫລັງຄົນເຜ່ົາຢູດາໄດ້ລົງໄປສູ້ຮົບກັບຄົນການາອານຜູ້ຊ່ຶງຕ້ັງຢູ່ຕາມແຖບພູໃນເນເກັບ ແລະທ່ີຢູ່ຕາມຕີນພູ 
10 ແລະຢູດາໄດ້ໄປສູ້ຮົບກັບຄົນການາອານຜູ້ຢູ່ໃນ 

ເຮໂບຣນ (ເມືອງເຮໂບຣນນ້ັນແຕ່ກ່ອນມີຊື່ວ່າ  
ກຣິອີາດອາຣ໌ບາ) ແລະເຂ ົາທັງຫລາຍໄດ້ປະຫານ 
ເຊຊັຍ ແລະອາຮີມານ ແລະຕັນມັຍ 
ໂອດນເີອນຊະນະເມອືງເດບຣີ ໌ແລະໄດຮ້ບັນາງສາວອກັສາ 



11 ເຂົາທັງຫລາຍຍົກມາຈາກທ່ີນ້ັນໄປຕ່ໍສູ້ຮົບກັບຊາວເມືອງເດບີຣ໌ (ເມືອງເດບີຣ໌ນ້ັນແຕ່ກ່ອນມີຊືວ່່າ ກ ຣີິອາດເຊ
ເຟ)ີ 

12 ແລະກາເລັບກ່າວວ່າ, ìໃຜໂຈມຕີເມືອງກິຣີອາດເຊເຟີ ແລະຍຶດໄດ້ ເຮົາຈະຍົກອັກສາບຸດສາວຂອງເຮົາໃຫ້
ເປັນເມັຽî 

13 ໂອດນີເອນບຸດເກນັສ ນ້ອງຊາຍຂອງກາເລັບຕີເມືອງນ້ັນໄດ້ ທ່ານຈ່ຶງຍົກອັກສາບຸດສາວຂອງຕົນໃຫ້ເປັນເມັຽ 
14 ຢູ່ມາເມ່ືອແຕ່ງງານກັນແລ້ວ ນາງຈ່ຶງຊວນຜົວໃຫ້ຂໍທີດິ່ນຈາກບິດາ ນາງກໍລົງມາຈາກຫລັງລໍ ກາເລັບຈ່ຶງຖາມ

ນາງວ່າ, ìເຈ້ົາມາມີເຣື່ອງຫຍັງî 
15 ນາງຈ່ຶງຕອບທ່ານວ່າ, ìຂໍຂອງຂວັນໃຫ້ລູກຈັກຢ່າງນ່ຶງເຖີດ ເມ່ືອພໍໃ່ຫຂ້້ານ້ອຍມາຢູ່ໃນດິນແດນເນເກັບແລ້ວ 

ລູກຂໍນ້ໍາພຸນໍາî ແລະກາເລັບກໍຍົກນ້ໍາພຸທາງເທິງແລະນ້ໍາພຸທາງລຸ່ມໃຫ້ແກ່ນາງ 
ເຂດແດນທີເ່ຜົາ່ຢດູາ ແລະເບນັຢາມນີຍດຶຄອງ 

16 ຄົນເກນິດພ່ໍເຖ້ົາຂອງໂມເຊໄດ້ຂ້ຶນໄປຈາກເມືອງດົງຕ້ົນຕານ ພອ້ມກັບຄົນຢູດາມາເຖິງຖ່ິນກັນດານຢູດາຊ່ຶງຢູ່
ໃນເນເກັບໃກ້ອາຣາດ ແລະເຂົາກໍເຂ້ົາໄປຕ້ັງຢູ່ກັບຊົນຊາດນ້ັນ 

17 ຢູດາກ ຍົໍກໄປຮ່ວມກັບຊີເມໂອນອ້າຍຂອງເຂົາປະຫານຄົນການາອານຊ່ຶງຢູ່ໃນເມືອງເຊຟັທ ແລະທໍາລາຍ
ເມືອງນ້ັນເສັຽຢ່າງສ້ິນເຊີງ ເຂົາຈ່ຶງເອ້ີນຊ່ືເມືອງນ້ັນວ່າໂຮຣ໌ມາ 

18 ຢູດາໄດ້ຍຶດເມືອງກາຊາພອ້ມທັງອານາເຂດ ແລະເມືອງອັສເກໂລນພ້ອມທັງອານາເຂດ ແລະເມືອງເອກໂລນ
ພ້ອມທັງອານາເຂດໄວ້ດ້ວຍ 

19 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ກັບຢູດາ ເຂົາຈ່ຶງຂັບໄລ່ຊາວພດູອຍອອກໄປ ແຕ່ຈະຂັບໄລ່ຊາວເມືອງທີຢູ່່ໃນທ່ີ
ຮາບພຽງນ້ັນບ່ໍໄດ້ ເພາະພວກເຫລ່ົານ້ັນມີຣດົຮົບເຫລັກ 

20 ເມືອງເຮໂບຣນນ້ັນເຂົາຍົກໃຫ້ກາເລັບດ່ັງທ່ີໂມເຊໄດ້ກ່າວໄວ້ ກາເລັບຈ່ຶງຂັບໄລ່ບຸດຊາຍທັງສາມຄົນຂອງອາ
ນາກອອກໄປເສັຽ 

21 ແຕ່ຄົນເບັນຢາມີນບ່ໍໄດ້ຂັບໄລ່ຄົນເຢບຸສຜູ້ຢູ່ໃນເຢຣູຊາເລມັໃຫອ້ອກໄປ ດ່ັງນ້ັນຄົນເຢບຸສຈ່ຶງອາໄສຢູ່ກັບຄົນ
ເບັນຢາມີນໃນເຢຣູຊາເລັມຈົນເຖິງທຸກວັນນ້ີ 
ເຊືອ້ສາຍໂຢເຊບັຊະນະເມອືງເບດັເອນ 

22 ເຊ້ືອສາຍຂອງໂຢເຊັບໄດ້ຂ້ຶນໄປໂຈມຕີເມືອງເບັດເອນ ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສະຖິດກັບເຂົາ 
23 ເຊ້ືອສາຍຂອງໂຢເຊັບໄດ້ໃຊ້ຄົນໄປສອດແນມເມືອງເບັດເອນ (ແຕ່ກ່ອນເມືອງນ້ີຊ່ື ລູຊ) 
24 ແລະຜູ້ສອດແນມເຫັນຊາຍຄົນນ່ຶງຍ່າງອອກມາຈາກເມືອງ ຈ່ຶງເວ້ົາກັບເຂົາວ່າ, ìຂໍຊ້ີທາງເຂ້ົາເມືອງນ້ີໃຫ້ແກ່

ເຮົາ ແລະເຣົາຈະປານີເຈ້ົາî 
25 ຊາຍຄົນນ້ັນກໍຊ້ີທາງເຂ້ົາເມືອງໃຫ້ ແລະເຂົາປະຫານເມືອງນ້ັນ ທາໍລາຍເສັຽດ້ວຍຄົມດາບ ແຕ່ເຂົາປ່ອຍໃຫ້

ຊາຍຄົນນ້ັນ ແລະຍາດຕິພ່ີນ້ອງຂອງເຂົາລອດໄປ 
26 ຊາຍຄົນນ້ັນກໍເຂ້ົາໄປໃນແຜ່ນດິນຂອງຄົນຮີດຕີ ແລະສ້າງເມືອງຂ້ຶນເມືອງນ່ຶງເອ້ີນຊ່ືວ່າເມືອງ ລູຊ ຊ່ຶງເປັນຊ່ືຢູ່

ຈົນເຖິງທຸກວັນນ້ີ 
27 ມານັສເຊບ່ໍໄດ້ຂັບໄລ່ຊາວເມືອງເບັດເຊອານ ແລະຊາວຊົນນະບົດຂອງເມືອງນ້ັນໃຫ້ອອກໄປ ຫລືຊາວເມືອງ

ຕາອານາກກັບຊາວຊົນນະບົດຂອງເມືອງນ້ັນ ຫລືຊາວເມືອງໂດຣ໌ກັບຊາວຊົນນະບົດຂອງເມືອງນ້ັນ ຫລືຊາວ
ເມືອງອິບເລອາມກັບຊາວຊົນນະບົດຂອງເມືອງນ້ັນ ຫລືຊາວເມືອງເມກິດໂດກັບຊາວຊົນນະບົດຂອງເມືອງນ້ັນ 
ແຕ່ຄົນການາອານຍັງສືບຕ່ໍອາໄສຢູ່ໃນແຜ່ນດິນນ້ັນ 

28 ຢູ່ມາເມ່ືອຄົນອິສຣາເອນມີກໍາລັງເຂ້ັມແຂງຂ້ຶນກໍບັງຄັບຄົນການາອານໃຫ້ທໍາງານໂຍທາ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ຂັບໄລ່ໃຫ້
ເຂົາອອກໄປໃຫ້ຫມົດ 



29 ແລະເອຟຣາອິມບ່ໍໄດ້ຂັບໄລ່ຄົນການາອານຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນເມືອງເກເຊີໃຫອ້ອກໄປ ແຕ່ຄົນການາອານຍັງອາໄສ
ຢູ່ໃນເມືອງເກເຊີຖ້າມກາງເຂົາ 
ເຂດແດນທີເ່ຜົາ່ອືນ່ໆຍດຶຄອງ 

30 ເຊບູລູນບ່ໍໄດ້ຂັບໄລ່ຊາວເມືອງກິດໂຣນ ຫລືຊາວເມືອງນາຮາໂລນ ແຕ່ຄົນການາອານໄດ້ອາໄສຢູ່ຖ້າມກາງ
ເຂົາແລະຖືກເກນໃຫ້ທໍາງານໂຍທາ 

31 ອາເຊີບ່ໍໄດ້ຂັບໄລ່ຊາວເມືອງອັກໂກ ຫລືຊາວເມືອງຊີໂດນ ຫລືຊາວເມືອງອາລາບ ຫລືຊາວເມືອງອັກຊີບ ຫລື
ຊາວເມືອງເຮນບາ ຫລືຊາວເມືອງອາຟິກ ຫລືຊາວເມືອງເຣໂຮບ 

32 ແຕ່ຄົນເຜ່ົາອາເຊີໄດ້ອາໄສຢູ່ຖ້າມກາງຄົນການາອານຊາວແຜ່ນດິນນ້ັນ ເພາະວ່າເຂົາທັງຫລາຍບ່ໍໄດ້ຂັບໄລ່ໃຫ້
ອອກໄປເສັຽ 

33 ເນັຟທາລີບ່ໍໄດ້ຂັບໄລ່ຊາວເມືອງເບັດເຊເມສ ຫລືຊາວເມືອງເບັດອານັທ ແຕ່ອາໄສຢູ່ໃນຫມູຄົ່ນການາອານ
ຊາວແຜ່ນດິນນ້ັນ ແຕ່ຢ່າງໃດກ ດີໍຊາວເມືອງເບັດເຊເມສ ແລະຊາວເມືອງເບັດອານັທກໍຖືກເກນໃຫ້ທໍາງານໂຍ
ທາ 

34 ຄົນອາໂມຣິດໄດ້ບັງຄັບຄົນເຜ່ົາດານໃຫ້ກັບເຂ້ົາໄປໃນພູດອຍບ່ໍຍອມໃຫ້ລົງມາຍັງທ່ີລຸ່ມ 
35 ຄົນອາໂມຣິດຍັງສືບຕ່ໍອາໄສຢູ່ທ່ີຮາຣ໌ເຮເຣສໃນເມືອງອັຍຢາໂລນ ແລະໃນເມືອງຊາອັນບິມ ແຕ່ມເີຊ້ືອສາຍໂຢ

ເຊັບເຫນືອກວ່າມືເຂົາທັງຫລາຍ ເຂົາຈ່ຶງຖືກເກນໃຫ້ທໍາງານໂຍທາ 
36 ອານາເຂດຂອງຄົນອາໂມຣິດຕ້ັງຕ້ົນແຕ່ທາງຂ້າມພູອັກຣັບບິມ ຕ້ັງແຕ່ເມືອງເຊລາຂ້ຶນໄປ 
 

2 ທດູຂອງພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້ທີໂ່ບຄມີ 
Israelís Disobedience 

1 ຕ່ໍມາ ທູດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ສະເດັດມາຈາກເມືອງກິນການເພ່ືອໄປໂບຄິມ ທູດອົງນ້ີເວ້ົາຕ່ໍພວກອິສ
ຣາເອນວ່າ, ìເຮົາພາພວກເຈ້ົາອອກມາຈາກປະເທດເອຢິບ ແລະນໍາເຂ້ົາໄປໃນແຜ່ນດິນທ່ີໄດ້ສັນຍາໄວ້ກັບປູ່
ຍ່າຕາຍາຍຂອງພວກເຈ້ົາ ເຮົາໄດ້ບອກພວກເຈ້ົາວ່າ ເຮົາຈະບ່ໍລົບລ້າງຄໍາຫມ້ັນສັນຍາທ່ີມີໄວກັ້ບພວກເຈ້ົາຈັກ
ເທ່ືອ 

2 ແລະພວກເຈ້ົາຕ້ອງທໍາລາຍແທ່ນບູຊາຂອງພວກເຂົານ້ັນຖ້ິມຫມດົເສັຽ ແຕ່ພວກເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ທໍາຕາມທ່ີເຮົາໄດ້
ບອກໄວ້ ພວກເຈ້ົາກ ບັໄປທໍາຢ່າງອ່ືນແທນ 

3 ສະນ້ັນເຣົາຂໍບອກພວກເຈ້ົາດຽວນ້ີວ່າ ເຮົາຈະບ່ໍຂັບໄລ່ປະຊາຊົນເຫລ່ົານ້ີອອກໄປຈາກບ່ອນທ່ີພວກເຈ້ົາຈະໄປ
ຢູ່ນ້ັນ ພວກເຂົາຈະເປັນຜູ້ຂ່ົມເຫັງພວກເຈ້ົາ ແລະພຣະຂອງເຂົາຈະເປັນສ່ິງທ່ີລ້ໍລວງໃຫ້ພວກເຈ້ົາໄດ້ຮັບເຄາະ
ຮ້າຍî 

4 ເມ່ືອທູດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເວ້ົາດ່ັງນ້ັນແລ້ວ ພວກອິສຣາເອນກໍພາກັນຮ້ອງໄຫ້ 
5 (ດ່ັງນ້ັນບ່ອນນ້ີຈ່ຶງໄດ້ເອ້ີນວ່າໂບຄີມ) ແລ້ວພວກເຂົາກໍເອົາເຄ່ືອງບູຊາຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຢູ່ທ່ີນ້ັນ 

ໂຢຊວຍເສຽັຊວີດິ 
Death of Joshua 
(ຢຊຍ 24:29-31) 

6 ເມ່ືອໂຢຊວຍໄດ້ສ່ົງພວກອິສຣາເອນກັບຄືນເມືອ ພວກເຂົາແຕ່ລະຄົນກໍໄປຮັບເອົາສ່ວນແບ່ງຂອງຕົນໃນແຜ່ນ
ດິນນ້ັນ 



7 ພວກອິສຣາເອນຮັບໃຊ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຕລອດຊ່ົວຊີວິດຂອງໂຢຊວຍ ແລະຫລັງຈາກທ່ານເສັຽຊີວິດໄປແລ້ວ 
ພວກເຂົາກໍຍັງຮັບໃຊ້ພຣະອົງຕ່ໍໄປຈົນຕລອດຊ່ົວອາຍຸຂອງພວກຜູ້ນໍາ ພວກຜູ້ນໍາເຫລ່ົານ້ີເປັນຜູ້ຮູ້ຈັກກິຈການ
ທຸກຢ່າງທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກະທໍາຕ່ໍພວກອິສຣາເອນ 

8 ໂຢຊວຍບຸດຂອງນູນຜູ້ຮ ບັໃຊ້ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ໄດ້ເສັຽຊີວິດໄປເມ່ືອອາຍ ໄຸດ້ຮ້ອຍສິບປີ 
9 ສົບຂອງທ່ານໄດ້ຝັງໄວ້ໃນດິນຂອງທ່ານເອງ ຢູ່ເທິງພູເອຟຣາອິມທ່ີເມືອງຕິມນັທເຮເຣສ ຢູ່ທາງທິດເຫນືອຂອງ

ພກູາອັສ 
10 ຕ່ໍມາ ຄົນທຸກຄົນໃນສມັຍດຽວກັນນ້ັນກໍເສັຽຊີວິດໄປເຊ່ັນດຽວກັນ ແຕ່ພວກທ່ີເກີດໃຫມ່ໃຫຍ່ລຸນໄດ້ລືມພຣະຜູ້

ເປັນເຈ້ົາໄປຫມົດຕລອດທັງທຸກສ່ິງທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງກະທໍາຕ່ໍພວກອິສຣາເອນ 
ອສິຣາເອນປະລະການນະມສັການພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້ 
Israelís Unfaithfulness 

11 ເມ່ືອພວກອິສຣາເອນທໍາຜິດຕ່ໍສູ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະຣັບໃຊ້ພຣະບາອານ 
12 ພວກເຂົາໄດ້ປະລະການນະມັສການພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແຫ່ງປູ່ຍ່າຕາຍາຍຂອງເຂົາ ຜູ້ຊົງນໍາຫນ້າເຂົາອອກຈາກ

ປະເທດເອຢິບ ພວກເຂົາພາກັນເລ້ີມນະມັສການພຣະອ່ືນ ຊຶງ່ເປັນພຣະຂອງຊົນຊາດຕ່າງໆທ່ີຢູ່ອ້ອມຮອບເຂົາ
ນ້ັນ ພວກເຂົາໄດ້ພາກັນຂາບໄຫວ້ພຣະເຫລ່ົານ້ີ ແລະທໍາໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງພຣະພິໂຣດ 

13 ພວກເຂົາໄດ້ປະຖ້ິມການນະມັສການພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລະຮັບໃຊ້ພຣະບາອານກັບພຣະອັຊຕາຣເ໌ຕສທັງຫລາຍ 
14 ສ່ວນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ ຊົໍງພຣະພິໂຣດຕ່ໍພວກອິສຣາເອນ ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງທໍາໃຫ້ພວກໂຈນເຂ້ົາມາໂຈມຕີແລະ

ປຸ້ນພວກເຂົາ ແລະພຣະອົງຍັງຊົງປ່ອຍໃຫ້ພວກສັດຕຣູທ່ີຢູ່ອ້ອມຮອບນ້ັນຊະນະພວກເຂົາ ພວກອິສຣາເອນກໍບ່ໍ
ສາມາດປ້ອງກັນຕົວເອງໄດ້ 

15 ທຸກໆເທື່ອທີພ່ວກເຂົາອອກໄປສູ້ຮົບ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍຊົງຕ່ໍສູ້ພວກເຂົາຕາມທ່ີພຣະອົງຊົງບອກໄວ້ແລ້ວ ພວກ
ເຂົາໄດ້ຕົກຢູ່ໃນພາວະຂັດສົນຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງ 

16 ເວລາຕ່ໍມາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງໂຜດໃຫ້ພວກອິສຣາເອນມີຜູ້ປົກຄອງທ່ີເຂ້ັມແຂງ ເພ່ືອຊ່ອຍໃຫ້ພົ້ົນ້ຈາກ
ເງື້ອມມຂືອງພວກໂຈນ 

17 ແຕ່ພວກເຂົາບ່ໍຍອມປະຕິບັດຕາມຄໍາສ່ັງຂອງພວກຜູ້ປົກຄອງເຫລ່ົານ້ັນ ແລ້ວບ່ໍສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໂດຍໄປ
ນະມສັການ ພຣະອ່ືນ ພໍແ່ມ່ຂອງພວກເຂົາໄດ້ຟັງຄໍາສ່ັງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແຕ່ເຂົາເອງບ່ໍໄດ້ປະຕິບັດຕາມ 

18 ທຸກເທື່ອທີ່ພຣະຜູເ້ປັນເຈ້ົາຊົງໂຜດໃຫ້ເຂົາມີຜູ້ປົກຄອງ ພຣະອົງກໍຊົງຊ່ອຍເຫລືອຜ  ູ້ນ້ັນ ແລະຊົງຊ່ອຍປະຊາຊົນ
ໃຫພ້ົ້ົ້ນຈາກເງ້ືອມມືຂອງສັດຕຣູຕລອດຊ່ົວຊີວິດຂອງຜູ້ປົກຄອງຄົນນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງມຄີວາມເມດຕາ
ເຂົາ ເພາະວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮ້ອງຄວນຄາງຢ່າງທໍຣະມານຍ້ອນຖືກກົດຂ່ີຂ່ົມເຫັງ 

19 ແຕ່ເມ່ືອຜູ ປົ້ກຄອງເສັຽຊີວິດໄປແລ້ວ ພວກປະຊາຊນົກໍກັບຄືນມາທໍາຢ່າງເກ່ົາ ແລະທໍາການຊ່ົວຮ້າຍ
ຫລາຍກວ່າພ່ໍແມ່ເຂົາ ພວກເຂົາຕິດຕາມພຣະອ່ືນທັງຮັບໃຊ້ແລະບົວລະບັດພຣະນ້ັນ ພວກເຂົາດ້ືດ້ານຖືຮີດ
ຄອງອັນຊ່ົວຮ້າຍ 

20 ດ້ວຍເຫດນ້ີ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງຊງົພຣະພິໂຣດພວກອິສຣາເອນຫລາຍຂ້ຶນ ແລະຊົງກ່າວວ່າ, ìເພາະຊົນຊາດ
ເຫລ່ົານ້ີ ໄດ້ທໍາລາຍຄໍາສັນຍາທ່ີເຮົາມີໄວ້ກັບບັນພະບຸຣຸດຂອງພວກເຂົາ ແລະເຂົາບ່ໍໄດ້ຟັງຄໍາຂອງເຮົາ 

21 ແຕ່ນ້ີຕ່ໍໄປ ເຮົາຈະບ່ໍຂັບໄລ່ຊົນຊາດໃດທ່ີຍັງເຫລືອຢູ່ໃນປະເທດນ້ີ ຊ່ຶງນັບຕ້ັງແຕ່ການເສັຽຊີວິດຂອງໂຢຊວຍມາ 
22 ເພ່ືອເຮົາຈະໄດ້ຮູ້ວ່າ ພວກອິສຣາເອນຈະຕິດຕາມເສ້ັນທາງຂອງເຮົາຕາມທ ີ ່ບັນພະບຸຣຸດຂອງພວກເຂົາໄດ້ປະຕິ

ບັດມານ້ັນຫລືບ່ໍî 
23 ດ່ັງນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງປ່ອຍຊົນຊາດທ່ີບ່ໍໄດ້ຢູ່ໃຕ້ອໍານາດຂອງໂຢຊວຍນ້ັນໄວ້ ໂດຍບ່ໍໄດ້ຂັບໄລ່ເຂົາ

ອອກຢ່າງກະທັນຫັນ 



 

3 ປະຊາຊາດຊ່ຶງຊົງໃຫ້ເຫລອືໄວເ້ພືອ່ທດົສອບຄນົອສິຣາເອນ 
Nations remaining in the Land 

1 ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນປະຊາຊາດທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງໃຫເ້ຫລືອໄວ້ ເພ່ືອໃຊ້ທດົສອບຄົນອິສຣາເອນ ຜູ ຊ່ຶ້ງຍັງບ່ໍເຄີຍປະ
ສົບສົງຄາມໃນການາອານ 

2 ແຕ່ພຽງຊົງໃຫຊ້າດເຊ້ືອສາຍຄົນອິສຣາເອນເຂ້ົາໃຈເຣ່ືອງການສ ງົຄາມ ເພ່ືອຢ່າງນ້ອຍພຣະອົງຈະໄດ້ຊົງສອນ
ແກ່ຜູ້ທ່ີຍັງບ່ໍຮູ ມ້າກ່ອນ 

3 ຄືເຈ້ົານາຍທັງຫ້າຂອງພວກຟີລິສຕີນ ຄົນການາອານທັງຫມດົ ຊາວຊີໂດນ ແລະຄົນຮີວີຜູ້ອາໄສຢູ່ເທິງພູເລບາ
ນອນ ຕ້ັງແຕ່ພູບາອັນເຮີໂມນຈົນເຖິງທາງເຂ້ົາເມືອງເລໂບຮາມັທ 

4 ເຫລືອຄົນເຫລ່ົານ້ີຢູ່ເພ່ືອທົດສອບຄົນອິສຣາເອນເພ່ືອໃຫ້ຮູ້ວ່າອິສຣາເອນຈະເຊ່ືອຟງັພຣະທັມບັນຍັດຂອງພຣະ
ເຈ້ົາ ຊ່ຶງພຣະອົງຊົງບັນຊາໄວ້ກັບບັນພະບຸຣຸດຂອງເຂົາໂດຍຜ່ານທາງໂມເຊນ້ັນຫລືບໍ 

5 ດ່ັງນ້ັນແຫລະ ຄົນອິສຣາເອນຈ່ຶງອາໄສຢູ່ໃນຫມູຄົ່ນການາອານ ຄົນຮິດຕີ ຄົນອາໂມຣິດ ຄົນເປຣິສຊີ ຄົນຮີວີ 
ແລະຄົນເຢບຸສ 

6 ເຂົາໄປສູ່ຂໍບຸດສາວຊົນຊາດເຫລ່ົານ້ັນມາເປັນເມັຽແລະຍົກບຸດສາວຂອງຕົນໃຫ້ແກ່ບຸດຊາຍຂອງຄົນເຫລ່ົານ້ັນ 
ແລະໄດ້ບົວລະບັດພຣະຂອງເຂົາເຫລ່ົານ້ັນ 
ໂອທນເີອນ 
Othniel 

7 ຄົນອິສຣາເອນໄດ້ກະທໍາຄວາມຊ່ົວໃນສາຍພຣະເນດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ລືມພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງຕົນ
ເສັຽ ໄປບົວລະບັດພຣະບາອານທັງຫລາຍແລະພວກພຣະອັຊຕາຣ໌ເຕສ 

8 ເພາະສະນ້ັນພຣະພິໂຣດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍພ  ຸ່ງຂ້ຶນຕ່ໍອິສຣາເອນ ແລະພຣະອົງຊົງຂາຍເຂົາໄວ້ໃນມກູືຊານ
ຣິຊາທາອິມກະສັດເມືອງເມໂຊໂປຕາເມັຽແລະຄົນອິສຣາເອນໄດ້ປະຕິບັດກູຊານຣຊິາທາອິມແປດປີ 

9 ແຕ່ເມ່ືອຄົນອ ສິຣາເອນຮ້ອງທູນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງໃຫເ້ກີດຜູ້ຊ່ອຍແກ່ຄົນອິສຣາເອນ ຜູ້ໄດ້ຊ
 ່ອຍເຂົາທັງຫລາຍໃຫ້ລອດ ຄືໂອທນີເອນບຸດເກນັສ ນ້ອງຊາຍຂອງກາເລັບ 

10 ພຣະວິນຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊງົສະຖິດກັບໂອທນີເອນ ແລະທ່ານຈ່ຶງປົກຄອງຄົນອິສຣາເອນ ແລະອອກ
ໄປທໍາສົງຄາມ ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງມອບກູຊານຣີຊາທາອິມກະສ ດັເມືອງເມໂຊໂປຕາເມັຽໄວ້ໃນມືຂອງ
ທ່ານ ແລະມືຂອງທ່ານ   ຊະນະກູຊານຣີຊາທາອິມ 

11 ດ່ັງນ້ັນແຜ່ນດິນຈ່ຶງໄດ້ຢຸດພັກສງົບຢູ່ເປັນເວລາສ່ີສິບປີ ແລ້ວໂອທນີເອນບຸດເກນັສກໍເສັຽຊີວິດ 
ເອຮູດ 
Ehud 

12 ຄົນອິສຣາເອນກະທໍາຄວາມຊ່ົວໃນສາຍພຣະເນດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອີກ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງຊງົເສີມກໍາລັງເອກ
ໂລນ ກະສັດເມືອງໂມອາບເພ່ືອຕ່ໍສູ້ອິສຣາເອນ ເພາະວ່າເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ປະພຶດຊົວ່ໃນໃນສາຍພຣະເນດ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ 

13 ທ່ານຈ່ຶງໄດ້ໃຫ້ຄົນອັມໂມນ ແລະຄົນອາມາເລກມາສົມທົບ ຍົກໄປໂຈມຕີອິສຣາເອນ ແລະໄດ້ຍຶດເມືອງດົງຕ້ົນ
ຕານໄວ້ 

14 ແລະຄົນອິສຣາເອນຈ່ຶງປະຕິບັດເອກໂລນກະສັດເມືອງໂມອາບຢູ່ເຖິງສິບແປດປີ 



15 ແຕ່ເມ່ືອຄົນອິສຣາເອນຮ້ອງທູນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງໃຫເ້ກີດຜູ ຊ້ ່ອຍຄົນນ່ຶງແກ່ເຂົາທັງຫລາຍ ຄື
ເອຮູດ ບຸດເກຣາເຜ່ົາເບັນຢາມີນ ຄົນຖະນັດມືຊ້າຍ ຄົນອິສຣາເອນໃຫ້ທ່ານເປັນຜູ້ນໍາເອົາຂອງຂວັນໄປມອບ
ແກ່ເອກໂລນກະສ ດັເມືອງໂມອາບ  

16 ເອຮູດໄດ້ທໍາດາບສອງຄົມໄວ້ປະຈໍາຕົວເຫລ້ັມນ່ຶງຍາວສອກນ່ຶງ ເຫນັບໄວ້ໃຕ້ຜ້າທີຕ້ົ່ນຂາຂວາ 
17 ເຂົາກໍນໍາຂອງຂວັນໄປມອບແກ່ເອກໂລນ ກະສັດເມືອງໂມອາບ ຝ່າຍເອກໂລນເປັນຄົນອ້ວນຫລາຍ 
18 ເມ່ືອເອຮູດມອບຂອງຂວັນແລ້ວ ທ່ານຈ່ຶງໄປສ່ົງຄົນທ່ີຫາບຫາມຂອງຂວັນນ້ັນ 
19 ແລ້ວຕົວທ່ານກັບຄືນໄປຍັງຮູບເຄົາຣົບແກະສລັກທ່ີຢູ່ໃກ້ກິນການທູນວ່າ, ìຂ້າແຕ່ກະສັດ ຂ້າພຣະອົງມີຂ້ໍຣາຊ

ການລັບທ່ີຈະກາບທູນໃຫ້ຊົງຊາບî ກະສັດຈ່ຶງມີບັນຊາວ່າ, ìມິດ ມິດî ບັນດາມະຫາດເລັກທ່ີເຝ້ົາຢູ່ກໍທູນລາ
ອອກໄປຫມດົ 

20 ເອຮູດກໍເຂ້ົາໄປເຝ້ົາທ່ານ ຂນະນ້ັນທ່ານປະທັບຢູ່ຄົນດຽວໃນຫ້ອງເຢັນຊ້ັນເທິງຂອງທ່ານ ແລະເອຮູດທູນວ່າ, 
ìຂ້າພຣະອົງມີພຣະດໍາຣັດຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຖວາຍພຣະອົງî ທ່ານຈ່ຶງລຸກຂ້ຶນຈາກພຣະທ່ີນ່ັງ 

21 ເອຮູດກໍຍ່ືນມືຊ້າຍຊັກດາບນ້ັນອອກຈາກຕ້ົນຂາຂວາແທງເຂົາໄປໃນທ້ອງຂອງເອກໂລນ 
22 ດາບຈົມເຂົາໄປຫມົດທັງດ້າມ ໄຂມັນຫຸ້ມດາບໄວ້ ທ່ານເອກໂລນກໍບ່ໍຊັກດາບອອກຈາກທ້ອງຂອງທ່ານ ຂອງ

ເປິະເປ້ືອນໄດ້ໄຫລອອກມາ 
23 ແລ້ວເອຮູດອອກໄປທ່ີສະລຽງປິດປະຕູໄວ້ ແລະລ່ັນກຸນແຈເສັຽ 
24 ເມ່ືອເອຮູດໄປແລ້ວມະຫາດເລັກກໍເຂ້ົາມາເບ່ິງ ເມ່ືອເຂົາເຫັນວ່າຫ້ອງຊ້ັນເທິງປິດໃສ່ກຸນແຈຢູ່ ເຂົາທັງຫລາຍ

ຄິດວ່າ, ìພຣະອົງກໍາລັງຊົງຢູ່ໃນຫ້ອງເຢັນî 
25 ເມ່ືອຄອຍຢູ່ດົນສົມຄວນຈົນຣໍາຄານ ບ່ໍເຫັນມີຜູ້ໃດເປີດຫ້ອງຊ້ັນເທິງ ເຂົາຈ່ຶງເອົາກະແຈມາໄຂເປີດອອກເບ່ິງ 

ເຫັນເຈ້ົານາຍຂອງຕົນນອນສ້ິນຊີວິດຢູ່ເທິງພ້ືນ 
26 ເມ່ືອເຂົາຕ່າງກໍຄອຍກັນຢູ່ນ້ັນ ເອຮູດກໍຫນີຜ່ານທາງຮູບເຄ າົຣົບຫນີແກະສລັກແລະປົບຫນີໄປເຖິງເມືອງເຊອີ

ຣາ 
27 ເມ່ືອທ່ານມາເຖິງແລ້ວຈ່ຶງເປ່ົາເຂົາສັຕຂ້ຶນໃນພູດອຍເອຟຣາອິມ ແລ້ວຄົນອິສຣາເອນກ ຍົໍກລົງໄປກັບທ່ານຈາ

ກພດູອຍແລະທ່ານນໍາເຂົາ 
28 ທ່ານຈ່ຶງສ່ັງເຂົາວ່າ, ìຈ່ົງຕາມເຮົາມາ ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງມອບສັດຕຣູຂອງທ່ານ ຄືຊາວໂມອາບໄວ້ໃນມື

ຂອງທ່ານແລ້ວî ເຂົາທັງຫລາຍຈ່ຶງລົງຕາມທ່ານໄປ ແລະຍຶດທ່າຂ້າມນ້ໍາຈໍແດນສະກັດຄົນໂມອາບໄວ້ບ່ໍຍອມ
ໃຫໃ້ຜຂ້າມໄປໄດ້ຈັກຄົນດຽວ 

29 ໃນຄາວນ້ັນເຂົາປະຫານຄົນໂມອາບເສັຽປະມານນ່ຶງຫມືນ່ຄົນ ລ້ວນແຕ່ຄົນສະກັນແລະລ່ໍາສັນທັງສ້ິນ ບ່ໍພົ້ົ້ນໄປ
ໄດ້ຈັກຄົນດຽວ 

30 ໂມອາບຈ່ຶງຜ່າຍແພ້ຢູ່ໃຕ້ມືຂອງອິສຣາເອນໃນວັນນ້ັນ ແລະແຜ່ນດິນອິສຣາເອນກໍໄດ້ຢຸດພັກສງົບຢູ່ແປດສິບປີ 
ຊມັກາ 
Shamgar 

31 ພາຍຫລັງເອຮູດ ຕ່ໍມາແມ່ນຊັມກາບຸດອານັທຜູ້ໃຊ້ໄມບັ້ງຄັບງົວຂ້າຄົນຟີລິສຕີນເສັຽຫົກຮ້ອຍຄົນ ທ່ານກໍເປັນຜູ້
ຊ່ອຍອິສຣາເອນໃຫ້ລອດດ້ວຍເຫມືອນກັນ 

 

4 ເດໂບຣາ ແລະບາຣາກ  
 Deborah and Barak 

1 ຫລັງຈາກເອຮຸດເສັຽຊີວິດໄປແລ້ວ ພວກອິສຣາເອນກໍທໍາຜິດຕ່ໍສູ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 



2 ດ່ັງນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງມອບເຂົາໄວ້ໃຕ້ອໍານາດຂອງຢາບີນເຈ້ົາຊີວິດຊາວການາອານທ່ີປົກຄອງຢູ່ໃນ
ເມືອງຮາໂຊຣ໌ ແມທັ່ບຂອງທ່ານຊ່ືວ່າ ຊເີຊຣາເປັນຊາວເມືອງຮາໂຣເຊທຮາກົວອິມ 

3 ແລ້ວພວກອິສຣາເອນກໍຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພາະວ່າກະສັດຢາບີນມີຣົດຮົບເກ້ົາ
ຮ້ອຍຄັນ ແລະໄດ້ບີບບັງຄ ບັຊາວອິສຣາເອນຢ່າງຫນັກຢູ່ເຖິງຊາວປີ 

4 ໃນເວລານ້ັນ ນາງເດໂບຣາເມັຽຂອງລັປປີໂດດ ເປັນຜູ ້ປະກາດພຣະທັມ ແລະປົກຄອງພວກອິສຣາເອນ 
5 ພວກອິສຣາເອນໄດ້ມາຫາທ່ານຢູ່ໃຕ້ຕ້ົນໄມ້ຂອງເດໂບຣາ ຢູ່ລະຫວ່າງກາງເມືອງຣາມາແລະເບັດເອນ ເພ່ືອໃຫ້

ທ່ານຕັດສິນຢ່າງຍຸດຕິທັມໃນບັນຫາຕ່າງໆ 
6 ນາງເດໂບຣາຈ່ຶງໃຊຄົ້ນໄປຫາບາຣາກບຸດຂອງອາບີໂນອາມທ່ີມາຈາກເມືອງເກເດສໃນແຂວງເນັຟທາລີ ໂດຍ

ເວົ້າວ່າ,   ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນໄດ້ສ່ັງແກ່ເຈ້ົາວ່າ ໃຫເ້ກນເອົາພວກຜູ້ຊາຍສິບພັນຄົນຈາກຕະກູນ
ເນັຟທາລີແລະເຊບູລູນ ເພ່ືອພາໄປຍັງພູຕາໂບຣ ໌

7 ສ່ວນເຮົາຈະທໍາໃຫ້ຊີເຊຣາແມ່ທັບຂອງເຈ້ົາຊີວິດຢາບີນ ພ້ອມທັງຣົດຮົບແລະຝູງທະຫານອອກໄປຕ່ໍສູ້ເຈ້ົາທີ່
ຫ້ວຍກິໂຊນ ແລະເຮົາຈະມອບເຂົາໄວ້ໃນມືຂອງເຈ້ົາî 

8 ບາຣາກໄດ້ເວ້ົາຕ່ໍນາງເດໂບຣາວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາຈະອອກໄປ ຖ້າວ່າທ່ານໄປກັບຂ້າພະເຈ້ົາ ແຕ່ວ່າຖ້າທ່ານບ່ໍໄປ 
ຂ້າພະເຈ້ົາກໍຈະບ່ໍໄປຄືກັນî 

9 ນາງເດໂບຣາຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìຕົກລົງ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະໄປກັບທ່ານ ແຕ່ວ່າທ່ານຈະບ່ໍໄດ້ຊ່ືສຽງໃນໄຊຊະນະຄ້ັງນ້ີ 
ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະມອບຊີຊາເຣໄວ້ໃນກໍາມືຂອງແມ່ຍິງຄົນນ່ຶງî ແລ້ວນາງເດໂບຣາກໍໄປເມືອງເກເດ
ສກັບບາຣາກ 

10 ບາຣາກໄດ້ເກນເອົາສິບພັນຄົນຈາກຕະກູນເຊບູລູນແລະເນັຟທາລີ ເພ່ືອໃຫ ້ຕິດຕາມທ່ານໄປເມືອງເກເດສ 
ສ່ວນນາງເດໂບຣາກໍໄປເຫມືອນກັນ 

11 ໃນຂນະນ້ັນ ເຮເບີຊາວເກນິດ ໄດ້ກາງຜ້າເຕັນພັກຢູ່ໃຕ້ຕ້ົນໄມ້ໃຫຍ່ທ່ີເອໂລນເບຊາອານັນນິມໃກ້ເມືອງເກເດສ 
ເພາະເຂ າົໄດ້ແຍກຫນີຈາກພວກເກນິດເປັນເຊ້ືອສາຍໂຮບັບຜູ້ເປັນພ່ໍເຖ້ົາຂອງໂມເຊ 

12 ຕໍ່ມາ ມຄົີນບອກຊີເຊຣາວ່າ, ìບາຣາກບຸດຂອງອາບິໂນອາມໄດ້ໄປເຖິງພູຕາໂບຣແ໌ລ້ວî 
13 ສ່ວນຊີເຊຣາກໍເອົາຣົດຮົບເກ້ົາຮ້ອຍຄັນພ້ອມທັງກໍາລັງພົນທັງຫມດົ ຍົກທັບອອກຈາກເມືອງຮາໂຣເຊັດຮາກົວ

ອິມໄປຍັງ ຫວ້ຍກິໂຊນ 
14 ຝ່າຍນາງເດໂບຣາໄດ້ບອກບາຣາກວ່າ, ìຈ່ົງອອກໄປ ວັນນ້ີເປັນວັນທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງໃຫ້ເຈ້ົາຊະນະຊີເຊຣາ 

ພຣະອົງຊົງນໍາຫນ້າເຈ້ົາî ດ່ັງນ້ັນ ບາຣາກຈ່ຶງນໍາທະຫານສິບພັນຄົນລົງຈາກພູຕາໂບຣໄ໌ປຕ່ໍສູ້ຊີເຊຣາ 
15 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ ຊົໍງບັນດານໃຫ້ຊີເຊຣາພ້ອມດ້ວຍກອງທະຫານແລະຣົດຮົບສັບສົນວຸ້ນວາຍກັນ ຊເີຊຣາຈຶ່ງ

ໂດດອອກຈາກຣົດຮົບແລະແລ່ນຫນີໄປ 
16 ສ່ວນບາຣາກກໍໄລ່ຕິດຕາມຣົດຮົບແລະກອງທະຫານໄປ ຈົນເຖິງເມືອງຮາໂຣເຊທຮາກົວອິມ ແລ້ວທະຫານທັງ

ຫມດົຂອງຊີເຊຣາໄດ້ຖືກຂ້າໂດຍບ່ໍເຫລືອຈັກຄົນ 
17 ສ່ວນຊີເຊຣາໄດ້ປົບຫນີໄປຍັງຕູບຜ້າເຕັນຂອງນາງຢາເອນເມັຽຂອງເຮເບີຊາວເກນິດ ທ່ານຜູ້ນ້ີພ້ອມທັງຄອບ

ຄົວເຄີຍຜູກສໍາພັນທະໄມຕຣີກັບຢາບີນກະສັດແຫ່ງຮາໂຊຣ໌ມາແລ້ວ 
18 ນາງຢາເອນໄດ້ອອກມາພົບຊີເຊຣາແລະເວ້ົາວ່າ, ìເຊີນທ່ານເຂ້ົາມາທາງໃນແລະບ່ໍຕ້ອງຢ້ານຫຍັງດອກî ແລ້ວ

ຊເີຊຣາກໍເຂ້ົາໄປ ນາງຢາເອນຈ່ຶງເອົາຜ າ້ມາປົກຄຸມຕົວໃຫ້ 
19 ຊເີຊຣາໄດເ້ວ້ົາຕ່ໍນາງວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາຂໍດ່ືມນ້ໍາແດ່ ເພາະວ່າຂ້າພະເຈ້ົາກະຫາຍນ້ໍາຫລາຍî ນາງຢາເອນຈ  ່ຶງໄຂ

ຖົງນ້ໍານົມອອກໃຫ້ດ່ືມ ແລ້ວເຊ່ືອງທ່ານໄວ້ອີກ 



20 ແລ້ວຊເີຊຣາບອກນາງອີກວ່າ,  ìຂໍໃຫ້ເຈ້ົາອອກໄປຢືນຢູ່ປາກປະຕູຜ້າເຕັນນ້ີ ຖ້າມີຄົນມາຖາມວ່າ ມີຄົນມາລ້ີຢູ່
ນ້ີບໍ ໃຫ້ບອກເຂົາວ່າ ບ່ໍມີເດີî 

21 ຍ້ອນຄວາມອິດເມ່ືອຍ ຊເີຊຣາຈ່ຶງນອນຫລັບສນິດ ຝ່າຍນາງຢາເອນກ ເໍອົາຄ້ອນຕີແລະຫລັກໄມ້ຜ້າເຕັນຍ່າງ
ຄ່ອຍໆເຂ້ົາໄປຂ້າທ່ານ ໂດຍຕອກໄມ້ຫລັກນ້ັນໃສ່ຂະຫມັບຂອງຊີເຊຣາຈົນຊອດຮອດຂ້ີດິນ 

22 ເມ່ືອບາຣາກມາຊອກຫາຊີເຊຣາ ນາງຢາເອນກໍອອກໄປພົບທາ່ນແລະເວ້ົາວ່າ, ìເຊີນມາທາງນ້ີ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະ
ໃຫທ່້ານພົບຜູ້ທ່ີທ່ານກໍາລັງຊອກຫາî ດ່ັງນ້ັນ ທາ່ນຈ່ຶງເຂ້ົາໄປກັບນາງແລະພົບຊີເຊຣານອນຕາຍຢູ່ໃນດິນໂດຍ
ມຫີລກັໄມສ້ຽບຫົວຢູ່ 

23 ໃນວັນນ້ັນ ພຣະເຈ້ົາຊົງກະທໍາໃຫ້ເຈ້ົາຊີວິດຢາບີນທ່ີປົກຄອງພວກການາອານເສັຽໄຊໃຫ້ພວກອິສຣາເອນ 
24 ຝ່າຍພວກອິສຣາເອນກໍເພ້ີມກໍາລັງຕ່ໍສູ້ຢາບີນກະສັດການາອານຈົນເຖິງພວກເຂົາໄດ້ທໍາລາຍພຣະອົງເສັຽ 
 

5 ເພງໄຊຊະນະຂອງເດໂບຣາແລະບາຣາກ  
The Song of Deborah 

1 ໃນວັນນ້ັນ ນາງເດໂບຣາແລະບາຣາກ ຜູ້ເປັນບຸດຂອງອາບິໂນອາມໄດ້ຮ້ອງເພງວ່າ, ì 
2 ຈ່ົງສັຣເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຊາວອິສຣາເອນເຕັມໃຈໃນການເລວເສິກ ພວກເຂົາຍິນດີຮັບອາສາສມັກ 
3 ເຈ້ົາຊີວິດທັງຫລາຍຈ່ົງຟັງເທີນ ແລະເຈ້ົາຂຸມມຸນນາຍຈ່ົງຟັງດ້ວຍ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະຮ້ອງເພງແລະເສບດົນຕຣີ 

ຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກອິສຣາເອນ 
4 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເມ່ືອພຣະອົງສະເດັດມາຈາກພູເຊອີຣ໌ ແລະສະເດັດອອກມາຈາກເຂດເມືອງເອໂດມນ້ັນ 

ແຜ່ນດິນກໍຫວ່ັນໄຫວ ແລະຝົນກໍຕົກລົງມາຈາກທ້ອງຟ້າ ຊ່ຶງເປັນນ້ໍາທ່ີຢາດຍ້ອຍລົງມາຈາກກ້ອນຂ້ີເຝ້ືອ 
5 ພທັູງຫລາຍກໍເຈ່ືອນລົງຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພູຊານາອີ ແລະພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກອິສ

ຣາເອນ 
6 ໃນສມັຍຂອງຊັມກາຣ໌ບຸດຂອງອານັທ ແລະໃນສມັຍຂອງຢາເອນນ້ັນ ບ່ໍມີຍວດຍານພາຫະນະທ່ອງທ່ຽວໃນດິນ

ແດນນ້ີ ແລະຜູ້ທ່ີເຄີຍສັນຈອນໄປມາກໍທ່ຽວທາງໂຄ້ງ 
7 ເດໂບຣາເອີຍ ສ່ວນຫົວເມືອງຕ່າງໆຂອງພວກອິສຣາເອນກ ຖືໍກປະປ່ອຍ ເປັນເມືອງຮ້າງເປ່ົາຈົນເຖິງເຈ້ົາມາ 

ມາເປັນເຫມືອນແມ່ຂອງອິສຣາເອນ 
8 ເມ່ືອພວກອິສຣາເອນໄດ້ເລືອກເອົາພຣະອົງໃຫມ່ ໄດ້ມເີສິກເສືອເກີດຂ້ຶນໃນແຜ່ນດິນ ແຕ່ວ່າໃນຈໍານວນພວກ

ຜູ້ຊາຍອິສຣາເອນສ່ີສິບພັນຄົນນ້ີ ບ່ໍມີຜູ້ໃດຖືແຜ່ນເຫລັກຕ້ານທານ ຫລືຖືຫອກ 
9 ຈິດໃຈຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກໍຢູ່ກັບຜູ້ຄຸ້ມຄອງອິສຣາເອນ ແລະປະຊາຊົນທ່ີມີໃຈອາສາສມັກ ຈ່ົງສັຣເສີນພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈ້ົາ 
10 ພວກຂີ່ລໍຂາວ ພວກທີນ່ັ່ງຢູ່ເທິງອານລໍ ພອ້ມທັງຜູ້ທ່ີຍ່າງໄປມາ ຈ່ົງຄິດເຖິງເຣ່ືອງນ້ີ 
11 ຈ່ົງຟັງເທີນ ສຽງໂຮ່ຣ້ອງຍິນດີຂອງຝູງຊົນທ່ີຢູ່ອ້ອມຮອບນ້ໍາສ້າງນ້ັນ ໄດ້ກ່າວເຖິງໄຊຊະນະແຫ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

ແລະໄຊຊະນະຂອງພວກອິສຣາເອນ ພວກໄພ່ພົນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ ພໍາກັນຍ່າງລົງໄປຈາກເມືອງຂອງ
ພວກເຂົາ 

12 ຈ່ົງຕ່ືນເຖີດ ນາງເດໂບຣາ ຈ່ົງຕ່ືນເທີນ ຈ່ົງຕ່ືນເຖີດ ຈ່ົງຮ້ອງເພງ ຈ່ົງຕ່ືນເທີນ ບາຣາກບ ດຸຂອງອາບິໂນອາມເອີຍ 
ຈ່ົງລຸກຂ້ຶນ ນໍາເອົາພວກຊະເລີຍຂອງເຈ້ົາອອກໄປ 

13 ແລ້ວຜູ້ທ່ີສັດຊ່ືກໍມາຫາເຈ້ົານາຍຂອງເຂົາ ພວກໄພ່ພົນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍຟ້າວເຂ້ົາມາສູ້ຮົບເຂົາ 
14 ພວກເຂົາມາຈາກຕະກູນເອຟຣາອິມມາສູ່ຮ່ອມພູ ຕາມຫລັງພວກຕະກູນເບັນຢາມິນ ແລະປະຊາຊົນຂອງເຂົາ 

ສ່ວນພວກຜູ້ບັນຊາການນ້ັນມາຈາກມາຄີຣ໌ ແລະພວກນາຍທະຫານມາຈາກເຊບູລູນ 



15 ຝ່າຍພວກຜູ້ນໍາຂອງອິສຊາຄາກໍມານໍາເດໂບຣາ ແລະຕະກູນອິສຊາຄາ ແລະບາຣາກກໍມາເຫມອືນກັນ ພວກ
ເຂົາໄດ້ຕິດຕາມບາຣາກລົງໄປໃນຮ່ອມພູ ແຕ່ວ່າຕະກູນຣູເບນໄດ້ແຕກແຍກກັນ ພວກເຂົາຈ່ຶງຕັດສິນໃຈມາບ່ໍ
ໄດ້ 

16 ເປັນຫຍັງພວກເຂົາຈ່ຶງຢູ່ນໍາແຕ່ຝູງແກະ ແລະຟັງຄົນລ້ຽງສັດເອ້ີນຝູງແກະນ້ັນ ແມ່ນແທ້ ຕະກູນຣູເບນໄດ້
ແຕກແຍກກັນ ພວກເຂົາຈ່ຶງຕັດສິນໃຈມາບ່ໍໄດ້ 

17 ສ່ວນຕະກູນກາດນ້ັນໄດ້ພັກຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງແມ່ນ້ໍາຈໍແດນ ແລະຕະກູນດານກໍຢູ່ຕາມທ່ົງຫຍ້າ ຕະ
ກູນອາເຊີກໍຢູ່ຕາມຊາຍທະເລ ເຂົາບ່ໍຍອມຈາກບ່ອນສງົບຂອງເຂົາໄປ 

18 ແຕ່ວ່າພວກເຊບູລູນ ແລະເນັຟທາລີໄດ້ສ່ຽງຊີວິດຢູ່ຕາມສນາມຮົບ 
19 ດ່ັງນ້ັນ ພວກກະສັດກ ພໍາກັນມາຕ່ໍສູ້ ຢູ່ທ່ີຕາອານາກໃກ້ຫ້ວຍນ້ໍາເມກິດໂດ ແມ່ນພວກກະສັດຊາວການາອານທ່ີ

ມາຕ່ໍສູ້ ແຕ່ວ່າພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ຍຶດເອົາເງິນຄໍາໄປນໍາ 
20 ດວງດາວທັງຫລາຍກໍຈາກທ້ອງຟ້າລົງມາຕ່ໍສູ້ ຄ້າຍກັບວ່າພວກມັນໄດ້ຍ້າຍຜ່ານທ້ອງຟ້າມາເພ່ືອທໍາເສິກຕ່ໍສູ້ຊີ

ເຊຣາ 
21 ພວກສັດຕຣູໄດ້ຖືກນ້ໍາກີໂຊນພັດອອກໄປ ຊ່ຶງເປັນສາຍນ້ໍາຕ້ັງແຕ່ດ້ັງເດີມ ສ່ວນຂ້າພະເຈ້ົາຕ້ອງຍ່າງໄປຈົນສຸດ

ກໍາລັງ 
22 ສ່ວນມ້າທັງຫລາຍກໍແລ່ນຫອບຫນີ ເລັບຕີນຂອງມັນກໍຢັນຂ້ີດິນໄປ 
23 ທູດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ, ìຈ່ົງສາບແຊ່ງເມືອງເມໂຣສ ຄໍາສາບແຊ່ງຈ່ົງຕົກຖືກຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນເມືອງນ້ັນ 

ເພາະພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ມາຊ່ອຍເຫລືອຝ່າຍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເຫມືອນດ່ັງພວກນັກຮົບທ່ີຕ່ໍສູ້ເພ່ືອພຣະອົງî 
24 ນາງຢາເອນເມັຽຂອງເຮເບີຊາວເກນິດ ເປັນຍິງຜູ້ນ່ຶງທ່ີມພີຣະພອນຫລາຍກວ່າຫມູ່ ນາງມີພຣະພອນ

ຫລາຍກວ່າຜູ້ຍິງທຸກຄົນທ່ີຢູ່ໃນຕູບຜ້າເຕັນ 
25 ເມື່ອຊເີຊຣາຂໍດ່ືມນ້ໍາ ນາງຢາເອນກໍເອົານ້ໍານົມໃຫ້ດ່ືມແທນ ພ້ອມທັງນ້ໍານົມຂຸ້ນໃສ່ພາຊນະອັນສວຍງາມ 
26 ນາງໄດ້ຖືເອົາຫລັກຜ້າເຕັນໄວ້ໃນມືເບ້ືອງນ່ຶງ ແລະມືເບ້ືອງນ່ຶງອີກກໍຖືໄມ້ຄ້ອນ ນາງຕີຊີເຊຣາຈົນຫວົແຕກ ແລະ

ແທງຂະຫມບັຈົນຊອດ 
27 ສ່ວນຊີເຊຣາກໍລ້ົມລົງ ແລະນອນຢຽດທ່ີຕີນຂອງນາງ ທີຕີ່ນຂອງນາງຢາເອນບ່ອນທ່ີຊເີຊຣາລົ້ມລົງ ຊເີຊຣາໄດ້

ລ້ົມຕາຍຢູ່ໃນດິນບ່ອນນ້ັນ 
28 ຝ່າຍແມ່ຂອງຊີເຊຣາກໍຫລຽວອອກມາທາງປ່ອງຢ້ຽມ ນາງຈອບເບ່ິງທາງເບ້ືອງຫລັງຂອງຕານ່າງ ແລະເອ້ີນ

ຖາມວ່າ, ìເປັນຫຍັງຣົດຮົບຂອງຊີເຊຣາຈ່ຶງມາຊ້າແທ້ ເປັນຫຍັງມ້າຂອງເຂົາຈ່ຶງນານກັບມາແທ້î 
29 ບັນດາສະຕຣີຜູ້ສລາດຂອງນາງຈ່ຶງຕອບນາງ ບ່ໍດອກ ນາງນຶກຕອບເອົາເອງວ່າ 
30 ìເຂົາທັງຫລາຍຍັງບ່ໍພົບແລະຍັງບ່ໍແບ່ງຂອງທ່ີຍຶດມາໄດ້ຫລື ຍິງຄົນນ່ຶງຫລືສອງຄົນໄດ້ແກ່ຊາຍຄົນນ່ຶງ ສ່ິງຂອງ

ຍ້ອມສີທ່ີຍຶດມາເປັນຂອງຊີເຊຣາ ຂອງຍ້ອມສີທ່ີແສ່ວລວດລາຍ ຂອງຍ້ອມສີທ່ີແສ່ວລາຍສອງຫນ້າສໍາລັບພັນ
ຄໍຂອງຂ້າເປັນຂອງທ່ີຍຶດî 

31 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍຊົງໃຫ້ສັດຕຣູທັງຫລາຍຂອງພຣະອົງຕາຍໄປດ່ັງດຽວກັນນ້ີ ແຕ່ວ່າຂໍໃຫ້ຜູ້ຕິດສນິດກັບ
ພຣະອົງສ່ອງແສງເຫມືອນດ່ັງຕາເວັນກໍາລັງຂ້ຶນî ຕ່ໍມາຄວາມສງົບສຸກກໍເກີດຂ້ຶນໃນປະເທດເປັນເວລາສ່ີສິບປີ 

 

6 ຊງົເອີນ້ກເິດໂອນ  
 The Midianite Oppression 

1 ພາຍຫລັງການນ້ີ ພວກອິສຣາເອນໄດ້ກະທໍາບາບຕ່ໍສູ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ດ່ັງນ້ັນພຣະອົງຈ່ຶງຊົງມອບພວກເຂົາໄວ້
ໃນກໍາມືຂອງພວກມີດີອານເປັນເວລາເຈັດປີ 



2 ຝາ່ຍພວກມດີີອານກໍມີກໍາລັງເຫນືອກວ່າພວກເຂົາ ດ່ັງນ້ັນພວກເຂົາຈ່ຶງໄປລ້ີຢູ່ໃນຖ້ໍາ ແລະໃນບ່ອນປອດພັຍ
ອ່ືນຕາມຫນ່ວຍພູ 

3 ທຸກເທື່ອທີພ່ວກອສິຣາເອນຫວ່ານເຂ້ົາແລ້ວ ພວກມີດີອານພ້ອມທັງຊາວອາມາເລກ ແລະຊາວເຜ່ົາຕ່າງໆທ່ີຢູ່
ຕາມຖ່ິນກັນດານກໍມາບຸກໂຈມຕີພວກເຂົາ ພວກເຫລ່ົານ້ີພາກັນຕ້ັງຄ້າຍພັກຢູ່ໃນປະເທດນ້ັນ 

4 ພວກເຂົາທໍາລາຍຜົນລະປູກຕ່າງໆທາງທິດໃຕ້ຈົນເຖິງເຂດອ້ອມແອ້ມເມືອງກາຊາ ພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ປະສ່ິງໃດ
ເຫລືອໄວ້ໃຫພ້ວກອິສຣາເອນເລີຍຕລອດທັງແກະງົວລໍທ່ີຈະລ້ຽງກໍບ່ໍມີ 

5 ພວກນ້ີໄດ້ບຸກເຂ້ົາມາທໍາລາຍປະເທດອິສຣາເອນຢ່າງຫນາແຫນ້ນດ່ັງຝູງຕັກແຕນ ພ້ອມດ້ວຍຝູງສັດແລະຜ້າ
ເຕັນ ທັງຄົນແລະອູດຂອງພວກເຂົາກໍຫລາຍຈົນນັບບ່ໍໄດ້ 

6 ຍ້ອນພວກມີດີອານ ພວກອິສຣາເອນຈ່ຶງຕົກຢູ່ໃນຄວາມຂັດສົນຫລາຍ ດ່ັງນ້ັນພວກເຂົາຈ່ຶງພາກັນຮ້ອງຂໍຄວາມ
ຊ່ອຍເຫລືອຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

7 ເວລາທີພ່ວກອິສຣາເອນຮ້ອງທູນຂໍຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຍ້ອນການຮຸກຮານຂອງພວກມີດີອານນ້ັນ  
8 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍຊົງໃຊ້ຜູ້ປະກາດພຣະທັມຜູ້ນ່ຶງມາບອກພວກເຂົາວ່າ, ìພຣະອົງຜູ້ຊົງເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງ

ພວກອິສຣາເອນຊົງກ່າວດ່ັງນ້ີ ເຮົາໄດ້ນໍາເອົາພວກເຈ້ົາອອກມາຈາກການເປັນທາດໃນປະເທດເອຢິບ  
9 ໄດ້ຊອ່ຍຊວິີດຂອງພວກເຈ້ົາອອກຈາກເງ້ືອມມພືວກເອຢິບ ແລະອອກຈາກຜູ້ທ່ີຕ່ໍສູ້ພວກເຈ້ົາຢູ່ທ່ີນ້ີ ເຮົາໄດ້ໄລ່

ເຂົາຫນີອອກຈາກພວກເຈ້ົາ ແລະໄດ້ມອບດິນແດນຂອງເຂົາໃຫ້ແກ່ພວກເຈ້ົາ 
10 ເຮົາໄດ້ບອກພວກເຈ້ົາວ່າ ເຮົາແມ່ນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກເຈ້ົາ ແລະພວກເຈ້ົາບ່ໍຕ້ອງຂາບໄຫວ້ພຣະທັງ

ຫລາຍຂອງພວກອາໂມຣິດ ຊ່ຶງພວກເຈ້ົາກໍາລັງອາໄສຢູ່ໃນດິນແດນຂອງເຂົານ້ີ ແຕ່ວ່າພວກເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ເຊື່ອຟັງ
ເຮົາເລີຍî 
ຊງົເອີນ້ກເິດໂອນ 
The Call of Gideon 

11 ວັນນ່ຶງ ທູດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ມານ່ັງຢູ່ໃຕ້ຕ້ົນສົນໃກ້ບ້ານໂອຟຣາ ຊ່ຶງເປັນບ້ານຂອງໂຢອັສຜູ້ເປັນເຊ້ືອ
ສາຍຂອງອາບີເອເຊີ ກິເດໂອນບຸດຂອງໂຢອັສກໍລ້ີຟາດເຂ້ົາຢູ ໃ່ນບ່ອນບີບເອົານ້ໍາອະງຸ່ນ ເພ່ືອລ້ີພວກມີດີອານ 

12 ທູດຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາໄດ້ປາກົດຕ່ໍເຂົາແລະເວ້ົາວ່າ, ìເຈ້ົາເປັນຄົນກ້າຫານ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ກັບ
ເຈ້ົາî 

13 ຝ່າຍກິເດໂອນຈ່ຶງເວ້ົາຕ່ໍທູດອົງນ້ັນວ່າ, ìທ່ານເຈ້ົາເອີຍ ຖ້າພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາສະຖິດຢູ່ກັບພວກເຮົາ ເປັນຫຍັງເຫດ
ຮ້າຍທັງຫມົດນ້ີຈ່ຶງເກີດຂ້ຶນແກ່ພວກເຮົາ ແລະການອັສຈັນຕ່າງໆທ່ີພວກປູ່ຍ່າຕາຍາຍໄດ້ເລ່ົາໃຫ້ພວກເຮົາຟັງ
ນ້ັນເປັນຢ່າງໃດ ຄືການທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງນໍາຫນ້າພວກເຮົາທັງຫລາຍອອກມາຈາກປະເທດເອຢິບນ້ັນ ແຕ່ດຽວນ້ີ 
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງປະຖ້ິມພວກເຮົາແລ້ວ ແລະໄດ້ມອບພວກເຮົາໄວ້ໃຕ້ອໍານາດພວກມີດີອານî 

14 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງສ່ັງຕ່ໍທ່ານວ່າ, ìເຈ້ົາຈ່ົງໄປຊ່ອຍຊີວິດພວກອິສຣາເອນອອກຈາກອໍານາດຂອງພວກມີດີ
ອານ ດ້ວຍກໍາລັງຂອງເຈ້ົາເອງ ເຮົາຈະເປັນຜູ້ສ່ົງເຈ້ົາໄປì 

15 ກິເດໂອນໄດ້ທູນຕອບວ່າ ຂ້າພຣະອົງຈະຊ່ອຍຊ ວິີດພວກອິສຣາເອນໄດ້ຢ່າງໃດ ເພາະວ່າເຊ້ືອສາຍຂອງຂ້າ   
ພຣະອົງອ່ອນແອກວ່າຫມູ່ໃນຕະກູນມານັສເຊ ແລະຂ້າພຣະອົງເອງກໍເປັນຄົນທ່ີຂາດຄວາມສໍາຄັນໃນຄອບຄົວ
ຂ້າພຣະອົງî 

16 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງກ່າວຕ່ໍທ່ານວ່າ, ìເຈ້ົາສາມາດທໍາສ່ິງນ້ີໄດ້ ເພາະເຮົາຈະສະຖິດຢູ່ນໍາເຈ້ົາ ເຈ້ົາຈະທໍາລາຍ
ພວກມດີີອານໄດ້ງ່າຍທ່ີສຸດ ຄ້າຍກັບວ່າພວກເຂົາມີພຽງຄົນດຽວເທ່ົານ້ັນî 

17 ກິເດໂອນໄດ້ທູນຕອບວ່າ, ìຖ້າພຣະອົງໂຜດເມດຕາຂ້າພຣະອົງ ຂໍໃຫຂ້້າພຣະອົງພິສູດເຫັນຄວາມຈິງວ່າ ແມ່ນ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແທ້ຈິງທ່ີຊົງສ່ັງໃຫ້ແກ່ຂ້າພຣະອົງ  



18 ຂໍພຣະອົງຈ  ່ົງຢ່າຟ້າວຫນີຈາກບ່ອນນ້ີ ຈົນກວ່າຂ້າພຣະອົງຈະນໍາເອົາເຄ່ືອງຖວາຍມາໃຫ້ແກ່ພຣະອົງî ແລວ້   
ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìເຮົາຈະພັກຢູ່ທ່ີນ້ີຈົນກວ່າເຈ້ົາຈະກັບມາî 

19 ຄັນແລ້ວກິເດໂອນກໍໄປຂ້າເອົາແບ້ຫນຸ່ມໂຕນ່ຶງຈັດແຈ່ງເປັນອາຫານ ແລະເຮັດເຂ້ົາຈ່ີບ່ໍມີເຊ້ືອດ້ວຍແປ້ງນ່ຶງເອ
ຟາ ທາ່ນໄດ້ຈັດຊ້ີນໃສ່ກະຕ່າແລະນ້ໍາແກງໃສ່ຫມ້ໍ ແລ້ວນໍາເອົາສ່ິງເຫລ່ົານ້ີມາຖວາຍພຣະອົງຢູ່ໃຕ້ຕ້ົນສົນໃຫ້ 

20 ຝ່າຍທູດອົງນ້ັນຈ່ຶງກ່າວແກ່ທ່ານວ່າ, ìຈ່ົງເອົາຊ້ີນແລະເຂ້ົາຈ່ີວາງໄວ້ເທິງໂງ່ນຫນີ ແລ້ວຖອກນ້ໍາແກງລົງໃສ່î 
ກິເດໂອນກໍປະຕິບັດຕາມ 

21 ທູດຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງເອົາປາຍໄມ້ເທ້ົາຂອງຕົນແຕະຕ້ອງຊ້ີນແລະເຂ້ົາຈ່ີນ້ັນ ໃນທັນໃດນ້ັນໄຟໄດ້ລຸກຂ້ຶນ
ຈາກໂງ ນ່ຫີນແລະໄຫມຊ້ີ້ນກັບເຂ້ົາຈ່ີຈົນຫມົດ ຕ່ໍມາທູດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍຫາຍຕົວໄປ 

22 ຝ່າຍກິເດໂອນກ ຮູ້ໍສຶກໃນໃຈວ່າ ທູດອົງນ້ັນເປັນທູດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແທ້ ທາ່ນຈ່ຶງເວ້ົາດ້ວຍຄວາມຢ້ານແລະ
ຕົກໃຈວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງໄດ້ເຫັນທູດຂອງພຣະອົງຫນ້າຕ່ໍຫນ້າແລ້ວî 

23 ແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກທ່ານວ່າ, ìບ່ໍເປັນຫຍັງດອກ ຢ່າສ  ູ່ຢ້ານເຈ້ົາຈະບ່ໍຕາຍî 
24 ແລ້ວກິເດໂອນໄດ້ສ້າງແທ່ນບູຊາໃຫພ້ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຢູ່ທ່ີນ້ັນ ແລະໃສ່ຊ່ືວ່າ ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເປັນຄວາມສງົບ

ສຸກî ແທ່ນບູຊານ້ີຢູ່ໃນບ້ານໂອຟຣາ ແລະເປັນຂອງຊາວອາບີເອເຊີຈົນເທ່ົາເຖິງທຸກວັນນ້ີ 
25 ໃນຄ  ໍ່າຄືນຂອງວັນນ່ຶງ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກທ່ານວ່າ, ìຈ່ົງເອົາງົວເຖິກຂອງບິດາເຈ້ົາ ແລະງົວເຖິກໂຕອ່ືນທ່ີມີ

ອາຍຸເຈັດປີ ພອ້ມທັງທໍາລາຍແທ່ນບູຊາທ່ີບິດາເຈ້ົາທໍາໄວ້ເພ່ືອພຣະບາອານ ແລ້ວຕັດຫລັກໄມ້ສັກສິດຢູ່ທາງ
ຂ້າງນ້ັນອອກ 

26 ຈ່ົງສ າ້ງແທ່ນບູຊາຢ່າງແຫນ້ນຫນາໃຫ້ແກ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຈົາຢູ່ເທິງຈອມໂພນນ້ີ ແລ້ວເອົາງົວເຖິກໂຕ
ທີສອງເຜົາຖວາຍບູຊາເທິງແທ່ນນ້ັນ ໂດຍເອົາຫລັກໄມ້ສັກສິດທ່ີເຈ້ົາຕັດລົງນ້ັນເຮັດຟືນî 

27 ຝ່າຍກິເດໂອນກໍເລືອກເອົາຄົນໃຊ້ສິບຄົນ ແລະປະຕິບັດຕາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທ່ີຊງົບອກໄວ້ ທ່ານບ່ໍສາມາດທໍາ
ກາງເວັນໄດ້ ເພາະຢ້ານຄົນໃນຄອບຄົວຂອງຕົນແລະປະຊາຊົນໃນເມືອງເຫັນ ສະນ້ັນ ທາ່ນຈ່ຶງທໍາໃນເວລາ
ກາງຄືນ 
ກເິດໂອນທາໍລາຍແທນ່ບຊູາຂອງພຣະບາອານ 
Gideon Destroys the Altar of Baal 

28 ເມ່ືອຕ່ືນເຊ້ົາມາ ປະຊາຊົນໃນເມືອງນ້ັນໄດ້ລຸກແຕ່ເດິກ ພວກເຂົາໄດ້ເຫັນແທ່ນບູຊາຂອງພຣະບາອານ ແລະ
ເຫັນຫລກັໄມສັ້ກສິດຖືກທໍາລາຍລົງ ແລ້ວໄດ້ເຫັນງົວເຖິກໄຫມ້ຢູ່ເທິງແທ່ນບູຊາທີສ້່າງຂ້ຶນໃຫມນ້ັ່ນ ພວກເຂົາ
ຈ່ຶງຖາມກັນວ່າ, ìແມ່ນໃຜທໍາສ່ິງນ້ີî 

29 ເມ່ືອພວກເຂົາສືບຖາມກໍພົບວ່າແມ່ນກິເດໂອນບຸດຊາຍຂອງໂຢອັສໄດ້ເປັນຜູ້ທໍາສ່ິງນ້ັນ 
30 ພວກເຂົາຈ່ຶງເວ້ົາຕ່ໍໂຢອັສວ່າ, ìເອົາບຸດຂອງເຈ້ົາອອກມານອກພ້ີ ພວກເຮົາຈະຂ້າເຂົາຖ້ິມ ເພາະເຂົາເປັນຄົນ

ທໍາລາຍແທ່ນບູຊາຂອງພຣະບາອານ ແລະຕັດຫລັກໄມ້ສັກສິດຢູ່ທ່ີທາງຂ້າງນ້ັນອອກî 
31 ແຕ່ໂຢອັສໄດ້ຕອບທຸກຄົນທ່ີພາກັນມາຟ້ອງນ້ັນວ່າ, ìພວກເຈ້ົາມາຕ່ໍວ່າຂ້າພະເຈ້ົາແທນພຣະບາອານບໍ ພວກ

ເຈ້ົາປ້ອງກັນ  ພຣະບາອານບໍ ຖ້າວ່າຜູ້ໃດຕ ໍ ່ວ່າແທນມັນ ຜ  ູ້ນ້ັນຈະຖືກຂ້າຖ້ິມກ່ອນຮຸ່ງເຊ້ົາ ຄັນວາ່ພຣະບາອານ
ເປັນພຣະເຈ້ົາ ຈ່ົງໃຫ້ມັນປ້ອງກັນຕ ວົມັນເອງ ເພາະເປັນແທ່ນບູຊາຂອງມັນທ່ີຖືກທໍາລາຍລົງî 

32 ຈາກນ້ັນມາຄົນທັງຫລາຍກໍເອ້ີນກິເດໂອນວ່າ ເຢຣຸບບາອານ ເພາະທ່ານໄດ້ທໍາລາຍແທ່ນບູຊາຂອງພຣະບາ
ອານແລະເວ້ົາວ່າ, ìຈ່ົງໃຫ້ພຣະບາອານປ້ອງກັນຕົວມັນເອງî 

33 ແລ້ວພວກມດີີອານທຸກໆຄົນ ພ້ອມທັງຊາວອາມາເລກ ແລະເຜ່ົາຕ່າງໆທ່ີຢູ່ຕາມຖ່ິນກັນດານ ກໍພາກັນຂ້າມແມ່
ນ້ໍາຈໍແດນມາພ້ອມພຽງກັນແລ້ວຕ້ັງຄ້າຍພັກຢູ່ຮ່ອມພູ ຢິສເຣເອນ 



34 ພຣະວິນຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ສະຖິດຢູ່ນໍາກິເດໂອນ ກິເດໂອນກໍເປ່ົາແກເອ້ີນເອົາຝູງຊົນອາບີເອເຊໃີຫ້
ຕິດຕາມຕົນໄປ 

35 ຕ່ໍມາ ທ່ານໄດ້ສ່ົງຄົນນໍາຂ່າວໄປບອກທ່ົວທັງເຂດແດນຕະກູນມານັສເຊ ເຊບູລູນ ແລະເນັຟທາລີ ເພ່ືອໃຫ້ພວກ
ເຫລ່ົານ້ີຕິດຕາມທ່ານໄປ ພວກເຂົາກໍຕິດຕາມທ່ານໄປ 
The Sign of the Fleece 

36 ຈາກນ້ັນ ກິເດໂອນໄດ້ທູນພຣະເຈ້ົາວ່າ, ìພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ ພຣະອົງຕ້ອງການໃຫ້ຂ້າພຣະອົງຊ່ອຍຊີວິດພວກ
ອິສຣາເອນ 

37 ສະນ້ັນ ຂ້າພຣະອົງຈະເອົາຂົນແກະວາງໄວ້ເທິງດີນ ບ່ອນທ່ີພວກຂ້າພຣະອົງຟາດເຂ້ົາ ຖ້າວ່າມ້ືເຊ້ົາມານ້ໍາ
ຫມອກຕົກຖືກແຕ່ຂົນແກະເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ດິນຍັງແຫ້ງຢູ່ຄືເກ່ົາ ຂ້າພຣະອົງຈ່ຶງຈະຮູ້ວ່າ ພຣະອົງຊົງຕ້ອງການໃຫ້ຂ້າ
ພຣະອົງຊ່ອຍຊວິີດພວກອິສຣາເອນແທ້î 

38 ແລ້ວເຫດການກໍເປັນຢ່າງນ້ັນແທ້ ເມ່ືອກິເດໂອນລຸກມາແຕ່ເດິກ ໃນເຊ້ົາວັນໃຫມທ່່ານກໍເອົາຂົນແກະນ້ັນມາ
ປ້ັນ ນ້ໍາໄດ້ໄຫລອອກມາຈົນເຕັມຊາມ  

39 ທ່ານຈ່ຶງທູນພຣະເຈ້ົາອີກວ່າ, ìຂໍຢ່າຊົງພຣະພິໂຣດຂ້າພຣະອົງຖ້ອນ ຂໍໂຜດໃຫ້ຂ້າພຣະອົງໄດ້ເວ້ົາຕ່ືມອີກເປັນ
ເທ່ືອສຸດທ້າຍ ຄືຂ້າພຣະອົງຈະທົດລອງເບ່ິງຂົນແກະອ ກີເທ່ືອນ່ຶງ ໃນຄ້ັງນ້ີໃຫ້ຂົນແກະນ້ັນແຫ້ງຢູ່ ແຕ່ໃຫ້ນ້ໍາ
ຫມອກຕົກລົງໃສ່ແດ່ດິນເທ່ົານ້ັນî 

40 ໃນຄືນນ້ັນ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງກະທໍາການນ້ັນ ໂດຍຊົງໃຫ້ຂົນແກະແຫ້ງ ແຕ່ໃຫ້ດິນເຕັມໄປດ້ວຍນ້ໍາຫມອກ 
 

7 ກເິດໂອນຊະນະພວກມດີອີານ 
Gideon Surprises and Routs the Midianites 

1 ເຢຣຸບບາອານ (ຄືກິເດໂອນ) ພ້ອມດ້ວຍທະຫານທັງຫມດົຂອງທ່ານໄດ້ລຸກແຕ່ເຊ້ົາ ໄປຕ້ັງຄ້າຍພັກອາໄສຢູ່
ທາງບ່ໍນ້ໍາຮາໂຣດ ສ່ວນຄ້າຍພັກຂອງພວກມີດີອານກໍຕ້ັງຢູ່ຮ່ອມພູທາງທິດເຫນືອໃກ້ໆພູໂມເຣ 

2 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກກິເດໂອນວ່າ, ìປະຊາຊົນທ່ີມານໍາເຈ້ົາມີຫລາຍໂພດ ເຮົາບ່ໍຕ້ອງການຫລານປານນ້ັນ 
ເພື່ອເອາົ     ຊະນະພວກມດີີອານ ເພາະເມ່ືອໄຊຊະນະແລ້ວຢ້ານເຂົາອວດວ່າ ເຂົາຊະນະດ້ວຍກໍາລັງຂອງຕົນ
ເອງ ໂດຍບ່ໍຄິດເຖິງການຊ່ອຍເຫລືອຂອງເຮົາ 

3 ສະນ້ັນ ເຈ້ົາຈ່ົງບອກປະຊາຊົນວ່າ ຖ້າຜູ້ໃດຢ້ານ ຈ່ົງກັບຄືນເມືອສາ ແລະໄປຈາກພູກິເລອາດî ດ່ັງນ້ັນຈ່ຶງມີຄົນ
ກັບຄືນເມືອງສອງຫມ່ືນສອງພັນຄົນ ແລະຍັງເຫລືອພຽງແຕ່ນ່ຶງຫມ່ືນຄົນເທ່ົານ້ັນ 

4 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວຕ່ໍກິເດໂອນວ່າ, ìພວກນ້ີຍັງມີຢູ່ຫລາຍໂພດ ຈ່ົງພາເຂົາລົງໄປແຄມນ້ໍາ ແລ້ວເຮົາຈະຄັດ
ເລືອກເຂົາໃຫ້ເຈ້ົາຢູ່ທ່ີນ້ັນ ຖ້າເຮົາບອກຜູ້ໃດໄປກັບເຈ້ົາ ເຂົາຈະໄປທັນທີ ຖ້າວ່າເຮົາບອກບ່ໍໃຫ້ຜູ້ໃດໄປກັບເຈ້ົາ 
ເຂົາກໍຈະບ່ໍໄປເດັດຂາດî 

5 ດ່ັງນ້ັນ ກິເດໂອນຈ່ຶງນໍາຊາວອິສຣາເອນໄປແຄມນ້ໍາ ແລ້ວພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກກິເດໂອນວ່າ, ìຈ່ົງແຍກ
ພວກທ່ີດ່ືມນ້ໍາດ້ວຍລ້ີນຄືກັນກັບຫມາອອກຈາກພວກທ່ີຄຸເຂ່ົາລົງດ່ືມî 

6 ດ່ັງນ້ັນ ຈໍານວນຜູ້ທີ່ເອົາມກືອບນ້ໍາຂ້ຶນມາເລັຽກິນມີຢູ່ສາມຮ້ອຍຄົນ ສ່ວນພວກທ່ີເຫລືອນ້ັນແມ່ນພວກທ່ີຄຸເຂ່ົາ
ລົງດ່ືມ 

7 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງກ່າວຕ່ໍກິເດໂອນວ່າ, ìເຮົາຈະຊ່ອຍຊີວິດເຈ້ົາໄວ້ ແລະໃຫ້ເຈ້ົາຊະນະພວກມີດີອານດ້ວຍ
ຄົນຈໍານວນສາມຮ້ອຍຄົນທ່ີກອບນ້ໍາເລັຽກິນນ້ັນ ແລ້ວໃຫ້ພວກທ່ີຍັງເຫລືອກັບຄືນເມືອຫມົດî 



8 ກິເດໂອນກໍສ່ັງພວກອິສຣາເອນກັບຄືນເມືອຫມດົ ເວ້ັນໄວ້ແຕ່ພວກສາມຮ້ອຍຄົນເທ່ົານ້ັນທ່ີຍັງເຫລືອຢູ່ ພວກນ້ີ
ໄດ້ຈັດເອົາສະບຽງອາຫານແລະແກຂອງຕົນ ສ່ວນພວກມີດີອານໄດ້ຕ້ັງຄ້າຍພັກຢູ່ຮ່ອມພູທາງເບ້ືອງລຸ່ມອິສຣາ
ເອນ 

9 ໃນຄືນວັນນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວຕ່ໍກິເດໂອນວ່າ, ìຈ່ົງບຸກໂຈມຕີຄ້າຍພວກເຂົາເທີນ ເຮົາຈະໃຫ້ເຈ້ົາ       
ຊະນະພວກເຂົາ 

10 ແຕ່ຖ້າເຈ້ົາບ່ໍກ້າລົງໄປຕ່ໍສູ້ ໃຫເ້ຈ້ົາແລະຄົນໃຊ້ຂອງເຈ້ົາຜູ້ຊ່ືວ່າປຸຣາ ລົງໄປສືບເບ່ິງກ່ອນ ເຈ້ົາຈະໄດ້ຍິນວ່າເຂົາ
ເວ້ົາກັນຫຍັງແດ່ 

11 ແລ້ວເຈ້ົາຈະກ້າຫານບຸກໂຈມຕີຄ້າຍນ້ັນî ດ່ັງນ້ັນ ກິເດໂອນ ແລະຄົນໃຊ້ປຸຣາຈ່ຶງພາກັນລົງໄປຍັງເຂດແດນ
ຄ້າຍພັກຂອງສັດຕຣູ 

12 ຝາ່ຍພວກມດີີອານ ພວກອາມາເລກ ແລະຊາວເຜ່ົາຕ່າງໆທ່ີຢູ່ຕາມຖ່ິນກັນດານ ໄດ້ຂຍາຍອອກໄປທາງຮ່ອມພູ
ເຫມືອນດ່ັງຝູງຕັກແຕນ ພວກເຂົາມີຝູງອູດຫລາຍເໝືອນກັບເມັດດິນຊາຍເທິງແຄມທະເລ 

13 ເມ່ືອກິເດໂອນມາເຖິງກໍໄດ້ຍິນຊາຍຜູ້ນ່ຶງເລ່ົາຄວາມຝັນຂອງຕົນສູ່ຫມູຟັ່ງວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຝັນວ່າມີເຂົ້າຈີ່
ກ້ອນນ່ຶງທ່ີເຮັດດ້ວຍເຂ້ົາເດືອຍກ້ິງເຂ້ົາມາໃນຄ້າຍພັກຂອງເຮົາ ເຂົາຈ່ີກ້ອນນ້ີຕໍາຜ້າເຕັນຂວ້ໍາເພພັງລົງຫມົດî 

14 ຫມູຂ່ອງເຂົາຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìອັນນ້ີຕ້ອງຫມາຍເຖິງດາບຂອງກິເດໂອນຊາວອິສຣາເອນ ຊ່ຶງເປັນບຸດຂອງໂຢອັສ 
ຄົງບ່ໍຫມາຍເຖິງສ່ິງອ່ືນໄປໄດ້ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໂຜດໃຫ້ທ່ານຊະນະກອງທັບທັງຫມດົຂອງພວກເຮົາແລ້ວî 

15 ສ່ວນກິເດໂອນເມ່ືອໄດ້ຍິນເຣ່ືອງຄວາມຝັນພ້ອມທັງຄວາມຫມາຍ ທ່ານກໍຄຸເຂ່ົາລົງຂາບໄຫວ້ພຣະເຈ້ົາ ແລ້ວ
ທ່ານກໍກັບຄືນເມືອຫາຄ້າຍພັກຊາວອິສຣາເອນແລະເວ້ົາວ່າ, ìຈ່ົງລຸກຂ້ຶນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງປະທານໃຫ້ພວກ
ເຈ້ົາຊະນະກອງທັບພວກມີດີອານແລ້ວî 

16 ຄັນແລ້ວ ທ່ານກໍແບ່ງພວກສາມຮ້ອຍຄົນນ້ັນອອກເປັນສາມຫມວດ ໂດຍເອົາແກແຈກໃຫ້ຄົນລະອັນພ້ອມທັງ
ໄຫໃສ່ກະບອງຜູ້ລະຫນ່ວຍ 

17 ທ່ານໄດ້ບອກເຂົາວ່າ, ìຈ່ົງຄອຍເບ່ິງຂ້າພະເຈ້ົາແລ້ວໃຫ້ເຮັດເຫມືອນກັນ ແລະເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາໄປເຖິງຄ້າຍ
ດ່ານນອກແລ້ວ ຂ້າພະເຈ້ົາເຮັດຢ່າງໃດກໍໃຫ້ເຮັດຢ່າງນ້ັນ 

18 ຖ້າວ່າຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະຄນະຂອງຂ້າພະເຈ້ົາພາກັນເປ່ົາແກຂ້ຶນ ໃຫ້ພວກເຈ້ົາເປ່ົາແກຂອງພວກເຈ້ົາຕອບໂລດ 
ແລ້ວໃຫທຸ້ກຄົນທ່ີຢູ່ອ້ອມຄ້າຍທັງຫມດົ ຮ້ອງຂ້ຶນວ່າ ì ເພ່ືອພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ແລະເພ່ືອກິເດໂອນî 

19 ຝ່າຍກິເດໂອນ ພອ້ມທັງພວກຂອງທ່ານຮ້ອຍຄົນ ກໍຮອດແຄມຄ້າຍໃນເວລາກ່ອນທ່ຽງຄືນ ຊ່ຶງເປັນເວລາປ່ຽນ
ຄົນຍາມໃຫມ່ ພວກເຂົາເປ່ົາແກຂ້ຶນ ແລະທັບໄຫທ່ີພວກເຂົາຖືໄປນ້ັນ 

20 ຫມດົທັງສາມຫມວດກໍເປ່ົາແກຂ້ຶນ ແລະທັບໄຫຂອງຕົນ ມຊ້ືາຍຂອງພວກເຂົາຖືກະບອງແລະມືຂວາຖືແກ 
ພ້ອມທັງຮ້ອງວ່າ, ìດາບ ເພ່ືອພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະເພ່ືອກິເດໂອນî 

21 ທະຫານອິສຣາເອນທຸກໆຄົນກໍຢືນຢັນປະຈໍາຢູ່ບ່ອນຂອງຕົນອ້ອມຮອບຄ້າຍພັກນ້ັນ ສ່ວນທະຫານມີດີອານທັງ
ຫມົດໄດແ້ລ່ນຫນີໄປພ້ອມທັງຮ້ອງສຽງດັງສະຫນ່ັນ 

22 ເມ່ືອພວກສາມຮ້ອຍເປ່ົາແກຂອງເຂົາຂ້ຶນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍບັນດານໃຫ້ຄົນຢູ່ໃນຄ າ້ຍພັກນ້ັນຈັບດາບຕ່ໍສູ້ກັນ
ແລະກັນ ພວກເຂົາພາກັນແລ່ນໄປທາງເມືອງເຊເຣຣາ ໄປເມືອງເບັດຊ ດີຕາ ແລະເມືອງອາເບນເມໂຮລາໃກ້
ບ້ານຕັບບັທ 

23 ພວກອິສຣາເອນທ່ີມາຈາກຕະກູນເນັຟທາລີ ຕະກູນອາເຊີ ແລະທຸກໆຄົນທ່ີມາຈາກມານັສເຊໄດ້ອອກມາໄລ່
ຕິດຕາມພວກມີດີອານໄປ 

24 ກິເດໂອນກໍສ່ົງຄົນນໍາຂ່າວໄປບອກທ່ົວທັງເຂດພູເອຟຣາອິມວ່າ, ìຈ່ົງພາກັນມາຕ່ໍສູ້ພວກມີດີອານ ໃຫ້ພາກັນ
ໄປປະຈໍາຢູ່ຕາມແຄມແມ່ນ້ໍາຈໍແດນ ແລະຕາມທາງສາຍນ້ໍາຕ່າງໆຈົນເຖິງເບັດບາຣາ 



25 ພວກເຂົາຈັບຫົວຫນ້າພວກມີດີອານໄດ້ສອງຄົນ ຄືໂອເຣັບ ແລະເຊເອັບ ແລ້ວຂ້າໂອເຣັບຢ  ູ່ເທິງຫີນ 
ດ່ານໂອເຣັບ ແລະຂ້າເຊເອັບຢູ່ບ່ອນບີບນ້ໍາອະງຸ່ນ ຊືເ່ຊເອັບ ແລ້ວພວກເຂົາກໍຂັບໄລ່ກວາດລ້າງພວກມີດີອານ
ຕ່ໍໄປ ພອ້ມທັງຖືເອົາຫົວຂອງໂອເຣັບ ແລະເຊເອັບໄປໃຫ້ກິເດໂອນຊ່ຶງຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງແມ່ນ້ໍາຈໍ
ແດນເບ້ືອງນ້ັນ 

 

8 ການເສຽັໄຊຄັງ້ສດຸທາ້ຍຂອງພວກມດີອີານ  
 Gideonís Triumph and Vengeance 

1 ຄັນຕ່ໍມາ ພວກເອຟຣາອີມໄດ້ເວ້ົາຕ່ໍກິເດໂອນວ່າ, ìເວລາໄປສູ້ຮົບພວກມີດີອານນ້ັນ ເປັນຫຍັງບ່ໍເອ້ີນເອົາພວກ
ເຮົາແດ່ ເປັນຫຍັງຈ່ຶງທໍາກັບພວກເຮົາແບບນ້ີî ພວກເຂົາຕ່ໍວ່າຕ່ໍຂານເຣ່ືອງນ້ີຢ່າງແຂງແຮງ 

2 ແຕ່ກິເດໂອນບອກເຂົາວ່າ, ìການໄຊຊະນະຂອງຂ້າພະເຈ້ົານ້ັນ ເມ່ືອປຽບທຽບກັບສ່ິງທ່ີເຈ້ົາທໍາກ ບ່ໍໍມີຫຍັງຫມົດ 
ແມ່ນແຕ່ການເລັກນ້ອຍທ່ີຊາວເອຟຣາອິມໄດ້ທໍາ ກໍມຄຸີນຄ່າກວ່າທຸກສ່ິງທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ທາໍມາ 

3 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງມອບໂອເຣັບ ແລະເຊເອັບ ຜ  ູ້ເປັນເຈ້ົານາຍຂອງຊາວມີດີອານໄວ້ໃນກໍາມືຂອງພວກເຈ້ົາ ສ່ິງ
ທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ທໍານ້ັນຈະປຽບທຽບກັບສ່ິງທ່ີພວກເຈ້ົາທໍາໄດ້ຢ່າງໃດî ເມ  ່ືອທ່ານເວ້ົາດ່ັງນ້ັນແລ້ວພວກເຂົາກໍ 
ເຊົາຄຽດ 

4 ກິເດໂອນກັບສາມຮ້ອຍຄົນໄດ້ພາກັນໄປເຖິງແມ່ນ້ໍາຈໍແດນ ແລ້ວກໍຂ້າມແມ່ນ້ໍານ້ັນໄປ ພວກເຂົາມີຄວາມອິດ
ເມ່ືອຍອ່ອນແຮງລົງ ແຕ່ກໍຍັງຂັບໄລ່ພວກສັດຕຣູນ້ັນຫນີໄປໄດ້ 

5 ກິເດໂອນໄດ້ຮ້ອງຂໍຕ່ໍຊາວເມືອງຊຸກໂກດວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາຂໍເຂ້ົາໃຫ້ຄົນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກິນແດ່ ເພາະເຂົາອິດ
ເມ່ືອຍຫລາຍ ຂ້າພະເຈ້ົາກໍາລັງໄລ່ຕິດຕາມເຊບາແລະຊັນມູນນາ ເຈ້ົາຊີວິດຂອງພວກມີດີອານຢູ່î  

6 ແຕ່ພວກຜູ້ນໍາຂອງພວກຊຸກໂກດເວ້ົາວ່າ, ìເຫດ 
ໃດພວກເຣົາຈ່ຶງຈະຕ້ອງເອົາອາຫານໃຫ້ທະຫານຂອງທ່ານກິນ ໃນເມ່ືອທາ່ນຍັງບ່ໍທັນຈັບເຊບາແລະຊັນມູນນາ
ໄດ້ເທື່ອî 

7 ດ່ັງນ້ັນ ກິເດໂອນຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ, ìດີແລ້ວ ເມ່ືອໃດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງມອບເຊບາ ແລະຊັນມູນນາໄວ້ໃນກໍາມືຂອງ
ຂ້າພະເຈ້ົາ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະເອົາຫວາຍທ່ີຍັງມີຫນາມແລະໄມ້ຫນາມມາຂ້ຽນພວກເຈ້ົາî 

8 ຈາກນ້ັນ ກິເດໂອນກໍໄປຍັງເມືອງເປນູເອນ ແລ້ວຮ້ອງຂໍຕ່ໍຊາວເມືອງນ້ັນຢ່າງດຽວກັນ ຊາວເມືອງເປນູເອນກໍ
ຕອບຢ່າງດຽວກັນກັບຊາວເມືອງຊກຸໂກດ 

9 ກິເດໂອນຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ, ìເວລາຂ້າພະເຈ້ົາກັບຄືນມາຢ່າງປອດພັຍແລ້ວ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະທໍາລາຍຫໍຄອຍນ້ີລົງî 
10 ຝ່າຍເຊບາ ແລະຊັນມູນນາ ພ້ອມທັງກອງທັບໄດ້ຢູ່ທ່ີກາຣ໌ໂກຣ໌ ກອງທັບຂອງເຜ່ົາຕ່າງໆທ່ີມາຈາກຖ່ິນກັນ

ດານມີທະຫານນ່ຶງຫມືນ່ຫ້າພັນຄົນ ເປັນກອງທ ັບຊາວຕາເວັນອອກທ່ີເຫລືອຢູ່ທັງຫມດົ ແລະມີນ່ຶງແສນສອງ
ຫມືນ່ຄົນທ່ີຖືກຂ້າຕາຍ 

11 ກິເດໂອນໄດ້ໄປຕາມເສ້ັນທາງແຄມຖ່ິນກັນດານ ຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງໂນບາ ແລະໂຢກເບຮາ ແລ້ວບຸກ
ໂຈມຕີທະຫານເຫລ່ົານ້ັນຢ່າງບ່ໍທັນຮູ້ຕົວ 

12 ຝ່າຍກະສັດທັງສອງຂອງຊາວມີດີອານ ຄືເຊບາແລະຊັນມູນນາກໍແລ່ນປົບຫນີ ແຕ່ກິເດໂອນໄລ່ຕິດຕາມແລະ
ຈັບທັງສອງຄົນມາໄດ້ ສ່ວນກອງທະຫານຂອງເຂົາກໍຕ່ືນຕົກໃຈແລະແຕກກະຈັດກະຈາຍໄປ 

13 ແລ້ວກິເດໂອນບຸດຂອງໂຢອັສກໍກັບມາຈາກເລວເສິກ ໄດ້ຜ່ານມາທາງເຮເຣສ 
14 ທ່ານໄດ້ຈັບເອົາຊາຍຫນຸ່ມຜູ້ນ່ຶງຈາກເມືອງຊຸກໂກດ ແລະໄດ້ສອບຖາມເອົາເຣ່ືອງຕ່າງໆນໍາເຂົາ ຊາຍຫນຸ່ມຜູ້

ນ້ັນໄດ້ຈົດຊ່ືພວກເຈ້ົານາຍ ແລະພວກເຖ້ົາແກ່ເຈັດສິບຄົນຂອງເມືອງຊຸກໂກດໃຫ້ກິເດໂອນ 



15 ແລ້ວກິເດໂອນໄດ້ໄປຫາພວກຊຸກໂກດແລະເວ້ົາວ່າ, ìພວກເຈ້ົາຈ ື ່ເວລາທີພ່ວກເຈ້ົາດູຫມິ່ນປມາດຂ້າພະເຈ້ົາ
ຫລືບໍ ພວກເຈ້ົາໄດ້ເວ້ົາວ່າພວກເຈ້ົາບ່ໍສາມາດເອົາອາຫານໃຫພ້ວກທະຫານທີອ່່ອນແຮງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກີນ 
ເພາະວ່າຂ້າພະເຈ້ົາຈັບເຊບາ ແລະຊັນມູນນາບ່ໍທັນໄດ້ ແຕ່ດຽວນ້ີ ພວກເຂົາຢູ່ນ້ີແລ້ວî 

16 ກິເດໂອນຈ່ຶງເອົາຫວາຍທ່ີມີຫນາມ ແລະໄມຫ້ນາມຈາກຖ່ິນກັນດານມາລົງໂທດຜູ້ນໍາເມືອງຊຸກໂກດ 
17 ແລ້ວທໍາລາຍຫໍຄອຍທ່ີເປນູເອນແລະຂ້າຊາວເມືອງນ້ັນຖ້ິມ 
18 ແລ້ວທ່ານໄດ້ຖາມເຊບາ ແລະຊັນມູນນາວ່າ, ìຄົນທ່ີພວກເຈ້ົາຂ້ານ້ັນມີຮູບຮ່າງຢ່າງໃດî ພວກເຂົາໄດ້ຕອບວ່າ, 

ìຄືກັນກັບທ່ານ ພວກເຂົາທຸກໆຄົນຄືກັນກັບພຣະຣາຊກຸມມານî 
19 ກິເດໂອນຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìພວກເຂົາເປັນອ້າຍນ້ອງລູກແມ່ດຽວກັບຂ້າພະເຈ້ົາ ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍສາບານໃນພຣະນາມ

ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ ຖ້າພວກເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຂ້າເຂົາ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະບ່ໍຂ້າພວກເຈ້ົາî 
20 ທ່ານຈ່ຶງບອກເຢເທີບຸດຊາຍກົກຂອງທ່ານວ່າ, ìຈ່ົງໄປຂ້າພວກເຂົາເສັຽî ແຕ່ວ່າເດັກຊາຍຄົນນ້ັນບ່ໍກ້າຖອດດາບ

ອອກ ເຂົາຢ້ານ ເພາະວ່າເຂົາຍັງເປັນເດັກນ້ອຍຢູ່ 
21 ແຕ່ເຊບາ ແລະຊັນມູນນາເວົ້າວ່າ, ìຈ່ົງມາຂ້າພວກເຮົາດ້ວຍຕົນເອງເທີນ ເພາະວ່າທ່ານເອງເປັນຜູ້ຊາຍເຕັມ

ໂຕຢູ່ແລ້ວî ດ່ັງນ້ັນ ກິເດໂອນຈ່ຶງຂ້າເຊບາ ແລະຊັນມນູນາ ແລະເອົາຫລຽນຮູບເດືອນທ່ີເອ້ຄໍອູດໄປພ້ອມ 
ກເິດໂອນໄດສ້າ້ງຮບູພຣະ 
Gideonís Idolatry 

22 ຫລັງຈາກນ້ັນ ພວກອິສຣາເອນໄດ້ເວ້ົາຕ່ໍກິເດໂອນວ່າ, ìຂໍທ່ານພ້ອມທັງບຸດຊາຍແລະຫລານຂອງທ່ານ ຈ່ົງເປັນ
ຜູ້ຄຸ້ມຄອງພວກເຮົາເທີນ ເພາະວ່າທ່ານໄດ້ຊ່ອຍເຫລືອພວກເຮົາໃຫພ້ົ້ົ້ນຈາກເງື້ອມມຂືອງພວກມີດີອານî 

23 ກິເດໂອນຕອບວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາແລະລູກຊາຍຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຈະບ່ໍເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງຂອງພວກເຈ້ົາ ແຕ່ວ່າແມ່ນພ
ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງພວກເຈ້ົາî 

24 ກິເດໂອນເວ້ົາຕ່ໍໄປວ່າ, ìຂໍໃຫຂ້້າພະເຈ້ົາຂໍສ່ິງນ່ຶງຈາກພວກເຈ້ົາ ຄືຈ່ົງເອົາຕຸ້ມຫູທ່ີພວກເຈ້ົາຍຶດມາໄດ້ນ້ັນໃຫ້ຂ້າ
ພະເຈ້ົາî (ພວກມີດອີານຖືຕຸ້ມຫູຄໍາເພາະວ່າເຂົາເປັນຄົນທ່ີຢູ່ຕາມຖ່ິນກັນດານ) 

25 ພວກເຂົາຕອບວ່າ, ìພວກເຮົາຍິນດີທ່ີຈະເອົາສ່ິງເຫລ່ົານ້ີໃຫ້ທ່ານî ແລ້ວພວກເຂົາກໍເອົາຜ້າມາປູລົງ ແລະເອົາ
ຕຸ້ມຫູທີທ້່ອນໂຮມໄດ້ມາວາງໄວ້ໃນຜ້ານ້ັນ 

26 ຕຸ້ມຫທູີກິ່ເດໂອນຂໍມານ້ັນຊັງ່ໄດ້ນ່ຶງພັນເຈັດຮ້ອຍເຊເກລ ໂດຍບ່ໍໄດ້ໄລ່ສ່ິງອ່ືນໆເຂ້ົານໍາເຊ່ັນ ເຄ່ືອງເອ້ ສ້ອຍຄໍ 
ເຄ່ືອງນຸ່ງສີມ່ວງທ່ີເຈ້ົາຊວິີດມີດີອານນຸ່ງຖື ແລະເຄ່ືອງທ່ີຜູກເອ້ຄໍອູດດ້ວຍ 

27 ແລ້ວກິເດໂອນໄດ້ສ້າງຮູບພຣະດ້ວຍເຄ່ືອງເຫລ່ົານ້ີ ແລະເອ າົໄວ້ໃນເມືອງຂອງທ່ານທ່ີຊືວ່່າ ໂອຟຣາ ພວກອສິ
ຣາເອນທຸກຄົນກໍພາກັນປະຖ້ິມພຣະເຈ້ົາ ພວກເຂົາພາກັນນະມັສການຮູບພຣະນ້ັນທ່ີເມືອງໂອຟຣາ ການກະ
ທໍາເຊ່ັນນ້ີເປັນບ້ວງແຮ້ວສໍາລັບກິເດໂອນແລະຄອບຄົວ 

28 ພວກມດີີອານໄດ້ຜ່າຍແພ້ພວກອິສຣາເອນ ໂດຍສູນເສັຽທກຸຢ່າງໃນເວລາທ່ີກິເດໂອນຍັງມ ີຊີວິດຢູ່ນ້ັນ ຜືນ
ແຜ່ນດິນກໍໄດ້ຮັບຄວາມສງົບສຸກຕລອດສ່ີສິບປີ 
ມຣໍະນະກມັຂອງກເິດໂອນ 
Death of Gideon 

29 ຕ່ໍຈາກນ້ັນມາ ກິເດໂອນ (ເຢຣຸບບາອານ) ບຸດຂອງໂຢອັສກໍກັບຄືນເມືອຢູ່ເຮືອນຂອງຕົນ  
30 ກິເດໂອນມີບຸດຊາຍເກີດຈາກສາຍໂລຫິດຂອງທ່ານເຈັດສິບຄົນ ເພາະທ່ານມີເມັຽຫລາຍຄົນ 
31 ທ່ານຍັງມີເມັຽນ້ອຍອີກທ່ີເມືອງເຊເຄມ ເມັຽຜູ້ນ້ີມີບຸດຊາຍຄົນນ່ຶງຊ່ື ອາບີເມເລກ 
32 ກິເດໂອນບຸດຊາຍຂອງໂຢອັສໄດ້ເສັຽຊີວິດໄປໃນວັຍຊະຣາ ສ່ວນສົບຂອງທ່ານໄດ້ຝັງໄວ້ໃນອຸບໂມງຂອງໂຢອັ

ສບິດາຂອງທ່ານທ່ີເມືອງໂອຟຣາ ຊ່ຶງເປັນເມືອງຂອງຊາວອາບ ເີອເຊີ 



33 ຫລັງຈາກກິເດໂອນໄດ້ເສັຽຊ ວິີດແລ້ວ ພວກອິສຣາເອນກໍຫັນຫນີອ ກີ ແລະຫລ້ີນຊູ້ກັບບັນດາພຣະບາອານ ຖື
ເອົາພຣະບາອານເບຣິດເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຂົາ 

34 ພວກເຂົາຫລົງລືມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກເຂົາ ຜູ້ຊງົຊ່ອຍເຂົາໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກສັດຕຣູທ່ີຢູ່ອ້ອມຮອບເຂົານ້ັນ 
35 ພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ສະແດງຄວາມເມດຕາຕ່ໍຄອບຄົວກິເດໂອນ ທີເ່ຄີຍສ້າງຄຸນງາມຄວາມດີໄວ້ກັບພວກອິສຣາເອນ 
 

9 ອາບເີມເລກ  
Abimelech Attempts to Establish a Monarchy 

1 ຢູ່ມາ ອາບີເມເລກບຸດຂອງເຢຣຸບບາອານ ໄດ້ໄປຫາພວກຍາດພ່ີນ້ອງຂອງແມ່ທ່ີເມືອງເຊເຄມ ແລ້ວເວ້ົາກັບ
ເຂົາ ແລະກັບຄອບຄົວທ່ີບ ້ານຂອງຕົນວ່າ, 

2 ìພວກເຈ້ົາຕ້ອງການຜູ້ໃດເປັນຜູ້ປົກຄອງພວກເຈ້ົາ ຕ້ອງການລູກຊາຍທັງເຈັດສິບຄົນຂອງເຢຣຸບບາອານ ຫລື
ວ່າຄົນດຽວ ຈ່ົງເຂ້ົາໃຈວ່າຂ້າພະເຈ້ົາກໍເປັນເນ້ືອຫນັງ ແລະກ້ອນເລືອດຂອງພວກເຈ້ົາî 

3 ແລ້ວພວກພ່ີນ້ອງທາງແມ່ຂອງອາບີເມເລກໄດ້ໄປເວ້ົາເຣ່ືອງນ້ີຕ່ໍຊາວເຊເຄມແທນເຂົາ ດ່ັງນ້ັນຊາວຊີເຄມຈຶ່ງ
ຕັດສິນໃຈຮັບເອົາອາບີເມເລກເປັນຜູ້ປົກຄອງ ເພາະວ່າອາບິເມເລກເປັນເຊ້ືອສາຍຂອງເຂົາ 

4 ພວກເຂົາໄດ້ເອົາເງິນເຈັດສິບແຜ່ນອອກຈາກວິຫານຂອງພຣະບາອານເບຣິດໃຫ້ແກ່ອາບີເມເລກ ສ່ວນເອບີເມ
ເລກກໍເອົາເງິນນ້ັນຈ້າງພວກອັນຕະພານໄປນໍາ 

5 ເຂົາມຸ່ງຫນ້າໄປເຮືອນບິດາຂອງເຂົາທ່ີເມືອງໂອຟຣາ ແລະຂ້າລູກຊາຍເຈັດສິບຄົນຂອງເຢຣຸບບາອານຢູ່ເທິງກ
 ອ້ນຫີນດຽວກັນ ໂຢທາມບຸດຊາຍຫລ້າຂອງເຢຣຸບບາອານໄດ້ລ້ີຢູ່ ສະນ້ັນຈ່ຶງບ່ໍໄດ້ຖືກຂ້າ 

6 ແລ້ວເຊເຄມທຸກຄົນພ້ອມທັງຊາວເບັດມີນໂລ ກໍພາກັນໄປທ່ີຕ້ົນໄມ້ໃຫຍ່ອັນສັກສິດທ່ີເມືອງເຊເຄມ ເພ່ືອແຕ່ງ
ຕ້ັງອາບີເມເລກເປັນເຈ້ົາຊີວິດ 
The Parable of The Trees 

7 ເມ່ືອໂຢທາມໄດ້ຍິນເຣ່ືອງນ້ີ ເຂົາກໍໄປຢືນຢູ່ເທິງພູເກຣີຊີມ ແລະຮ້ອງໃສ່ເຂົາດ້ວຍສຽງດ່ັງວ່າ, ìຊາວເຊເຄມທັງ
ຫລາຍຈ່ົງຟັງຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະພຣະເຈ້ົາອາດຈະຟງັພວກເຈ້ົາ ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍເວ້ົາປຽບທຽບວ່າ 

8 ຄ້ັງນ່ຶງ ເມ່ືອຕ້ົນໄມ້ທງັຫລາຍອອກໄປເລືອກເອົາເຈ້ົາຊີວິດຂອງພວກມັນ ພວກມັນໄດ້ເວ້ົາກັບຕ້ົນ
ຫມາກກອກວ່າ ຈ່ົງມາເປັນເຈ້ົາຊີວິດຂອງພວກເຮົາເທີນ  

9 ຕ້ົນຫມາກກອກກໍຕອບວ່າ ຖ້າເຮົາປົກຄອງພວກເຈ້ົາ ເຮົາຈະຕ້ອງເສັຽນ້ໍາມັນຂອງເຮົາທ່ີເຂົາໃຊ້ຖວາຍກຽດແກ່
ພຣະທັງຫລາຍແລະແກ່ມະນຸດ 

10 ຕ້ົນໄມ້ທັງຫລາຍຈ່ຶງເວ້ົາຕ່ໍຕ້ົນຫມາກເດ່ືອວ່າ ຂໍໃຫເ້ຈ້ົາມາເປັນເຈົ້າຊີວິດຂອງພວກເຮົາເທີນ 
11 ແຕ່ຕ້ົນຫມາກເດ່ືອຕອບວ່າ ຖ້າເຮົາປົກຄອງພວກເຈ້ົາເຮົາຈະເສັຽຫມາກໄມ້ອັນຫອມຫວານຂອງເຣົາ 
12 ດ່ັງນ້ັນ ຕ້ົນໄມ ທັ້ງຫລາຍຈ່ຶງເວ້ົາຕ່ໍຕ້ົນອະງຸ່ນວ່າ ຂໍໃຫເ້ຈ້ົາມາເປັນເຈ້ົາຊີວິດຂອງເຮົາເທີນ 
13 ແຕ່ຕ້ົນອະງຸ່ນຕອບວ່າ ຖ້າເຮົາປົກຄອງພວກເຈ້ົາ ເຮົາຈະຕ້ອງເສັຽເຫລ້ົາອະງຸ່ນທ່ີທໍາໃຫ້ພຣະທັງຫລາຍ ແລະ

ມວນມະນຸດມີຄວາມສຸກ 
14 ແລ້ວຕ້ົນໄມ້ທຸກຕ້ົນໄດ້ເວ້ົາຕ່ໍກົກຫນາມວ່າ ຂໍໃຫ້ເຈ້ົາມາເປັນເຈ້ົາຊີວິດຂອງພວກເຮົາເທີນ  
15 ກົກຫນາມໄດ້ຕອບວ່າ ຖ້າພວກເຈ້ົາຕ້ອງການໃຫ້ເຮົາເປັນເຈ້ົາຊີວິດຂອງພວກເຈ້ົາແທ້ ເຊີນມາຊ້ົນຮ່ົມຂອງເຮົາ 

ຖ້າວ່າພວກເຈ້ົາບ່ໍມາໄຟຈະອອກມາຈາກຕ້ົນຫນາມ ແລ້ວໄຫມຕ້ົ້ນສົນທັງຫລາຍທ່ີຢູ່ເທິງພູປະເທດເລບານອນ
ນ້ີî 

16 ໂຢທາມຈ່ຶງເວ້ົາຕ່ໍໄປອີກວ່າ, ìດຽວນ້ີພວກເຈ້ົາໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງອາບີເມເລກເປັນເຈ້ົາຊີວິດດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈບໍ ພວກ
ເຈ້ົາຕອບສນອງຄວາມດີຂອງເຢຣຸບບາອານ ແລະຄອບຄົວຂອງທ່ານແບບນ້ີບໍ 



17 ຈ່ົງຈໍາໄວ້ວ່າພ່ໍຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຕ່ໍສູ້ເພ່ືອພວກເຈ້ົາ ທ່ານໄດ້ສ່ຽງຊ ີວິດເພ່ືອຊ່ອຍພວກເຈ້ົາໃຫ້ພົ້ົ້ນຈາກພວກມດີີ
ອານ 

18 ແຕ່ວັນນ້ີພວກເຈ້ົາກັບມາຕ່ໍສູ້ຄອບຄົວພ່ໍຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ພວກເຈ້ົາຂ້າລູກຊາຍເຈັດສິບຄົນຂອງທ່ານຢູ່ເທິງຫີນ
ກ້ອນດຽວ ແລະແຕ່ງຕ້ັງອາບີເມເລກ ລູກທ່ີເກີດຈາກຍິງຮັບໃຊ້ຂອງທ່ານເປັນເຈ້ົາຊີວິດເມືອງເຊເຄມ ເພາະວ່າ
ເຂົາເປັນເຊ້ືອສາຍຂອງພວກເຈ້ົາ 

19 ຖ້າວ່າສ່ິງທ່ີພວກເຈ້ົາກະທໍາຕ່ໍເຢຣຸບບາອານເປັນຄວາມຈິງແລະສັດຊ່ືແທ້ ຂໃໍຫ້ອາບີເມເລກຈ່ົງມີຄວາມສຸກຢູ່
ກັບພວກເຈ້ົາເທີນ 

20 ຖ້າບ່ໍເປັນດ່ັງນ້ັນ ຂໍໃຫ້ຄວາມໂຫດຮ້າຍດ່ັງໄຟທ່ີມາຈາກອາບີເມເລກທໍາລາຍຊາວເຊເຄມກັບຊາວເບັດມີນໂລ 
ທໍາລາຍອາບີເມເລກເຊ່ັນດຽວກັນ 

21 ແລ້ວໂຢທາມກໍປົບຫນີໄປ ເຂົາໄປອາໄສຢູ່ໃນເມືອງເບເອີ ເພາະວ່າເຂົາຢ້ານອາບ ເີມເລກອ້າຍຂອງເຂົາ  
The Downfall of Abimelech 

22 ອາບີເມເລກໄດ້ປົກຄອງອິສຣາເອນສາມປີ 
23 ພຣະເຈົາ້ຊງົໃຊປີ້ສາດຮ້າຍເຂ້ົາສິງລະຫວ່າງອາບີເມເລກກັບຊາວເມືອງເຊເຄມ ຊາວເມືອງເຊເຄມກໍກະບົດຕ່ໍ

ອາບີເມເລກ 
24 ເພື່ອທາຣຸນກັມທີເ່ຂົາໄດ້ກະທໍາຕ່ໍບຸດເຈັດສິບຄົນຂອງເຢຣຸບບາອານຈະສນອງ ແລະໂທດອັນເກີດຈາກການຂ້າ

ຄົນເຫລ່ົານ້ັນຈະໄດ້ຕົກແກ່ອາບີເມເລກ ພີນ້່ອງຜູ້ໄດ້ປະຫານເຂົາແລະຕົກແກ່ຊາວເມືອງເຊເຄມ ຜູ້ເສີມກໍາລັງ
ມອືາບີເມເລກໃຫ້ຂ້າພ່ີນ້ອງຂອງຕົນ 

25 ຊາວເມືອງເຊເຄມໄດ້ວາງຄົນຄອຍຊຸ່ມດັກໂຈມຕີອາບີເມເລກທ່ີເທິງຍອດພູ ເຂົາກໍປຸ້ນຄົນທັງປວງທ່ີຜ່ານໄປ
ມາທາງນ້ັນ ແລະມີຄົນບອກອາບີເມເລກໃຫ້ຮູ້ 

26 ຝ່າຍກາອັນບຸດເອເບດກັບຍາດຂອງເຂົາເຂ້ົາໄປໃນເມືອງເຊເຄມ ຊາວເຊເຄມໄວ້ເນ້ືອເຊ່ືອໃຈກາອັນ 
27 ຈ່ຶງພາກັນອອກໄປໃນສວນອະງ  ຸ່ນເກັບຫມາກມາຢ່ໍາ ທາໍການລ້ຽງຂ້ຶນໃນວັດພຣະຂອງເຂົາ ເຂົາຮັບປະທານ

ແລະດ່ືມ ແລະແຊ່ງດ່າອາບີເມເລກ 
28 ກາອັນບຸດເອເບດຈ່ຶງກ່າວວ່າ, ìອາບີເມເລກຄືໃຜ ແລະເຮົາຊາວເຊເຄມເປັນໃຜກັນຈ່ຶງຕ້ອງມາບົວລະບັດເຂົາ  

ບຸດຂອງເຢຣຸບບາອານ ແລະເຊບູນເຈ້ົາຫນ້າທ່ີຜູ້ຊ່ອຍກໍເຄີຍບົວລະບັດຄົນຮາໂມຣ໌ບິດາຂອງເຊເຄມບ່ໍແມ່ນ
ຫລື ເຮົາຈະບົວລະບັດຜູ້ນ້ັນເຮັດຫຍັງ 

29 ຖ້າຄົນເມືອງນ້ີຢູ່ໃຕ້ການປົກຄອງຂອງເຮົາ ເຮົາຈະຖອດອາບີເມເລກເສັຽ ເຮົາຈະທ້າອາບີເມເລກວ່າ ìຈົ່ງ
ເພ້ີມກອງທັບຂອງທ່ານຂ້ຶນແລ້ວອອກມາເຖີດî 

30 ພເໍຊບູນເຈ້ົາເມືອງໄດ້ຍິນຖ້ອຍຄໍາຂອງກາອັນບຸດເອເບດກໍໃຈຮ້າຍ 
31 ຈ່ຶງສ່ົງຜູ້ນໍາຂ່າວໄປຫາອາບີເມເລກທ່ີເມືອງອາຣູມາ ວ່າ, ìກາອັນບຸດເອເບດແລະຍາດຂອງເຂົາມາທ່ີເມອືງເຊ

ເຄມ ໄດ້ຍຸແຫຍ່ຊາວເມືອງນ້ັນໃຫ້ຕ່ໍສູ້ກັບທ່ານ 
32 ບັດນ້ີຂໍທ່ານຈ່ົງລຸກຂ້ຶນໃນເວລາກາງຄືນ ທັງທ່ານແລະຄົນທ່ີຢູ່ກັບທ່ານ ໄປຊຸ່ມຄອຍຢູ່ໃນທ່ົງນາ 
33 ຮຸ່ງເຊ້ົາພດໍວງອາທິດຂ້ຶນ ທາ່ນຈ່ົງລຸກຂ້ຶນແຕ່ເດິກ ບຸກຮຸກເຂ້ົາເມືອງ ເມ່ືອກາອັນກັບກອງທັບອອກມາຕ່ໍສູ້ກັບ

ທ່ານ ທ່ານຈ່ົງກະທໍາແກ່ເຂົາຕາມແຕ່ໂອກາດຈະອໍານວຍî 
34 ຝ່າຍອາບີເມເລກ ແລະກອງທັບທ່ີຢູ່ກັບທາ່ນກໍລຸກຂ້ຶນໃນເວລາກາງຄືນ ແບ່ງອອກເປັນສ່ີກອງໄປຊຸ່ມຄອຍຕ່ໍສູ້

ເມືອງເຊເຄມ 
35 ກາອັນບຸດເອເບດກໍອອກໄປຢືນຢູ່ທ່ີທາງເຂ້ົາປະຕູເມືອງ ອາບີເມເລກກໍລຸກຂ້ຶນພ້ອມກັບກອງທັບທ່ີຢູ່ກັບເຂົາ

ອອກມາຈາກບ່ອນລ້ີທັນທີ 



36 ເມ່ືອກາອັນເຫັນກອງທັບ ຈ່ຶງເວ້ົາກັບເຊບູນວ່າ, ìເບ່ິງແມ໋, ກອງທັບກໍາລັງເຄ່ືອນລົງມາຈາກຍອດພູî ເຊບູນ
ຕອບວ່າ, ìທ່ານເຫັນເງົາພູເປັນຄົນໄປຕ້ີî 

37 ກາອັນເວ້ົາຂ້ຶນອີກວ່າ, ìເບ່ິງແມ໋, ກອງທັບກໍາລັງອອກມາຈາກທາງຕ້ົນໂອກຂອງຫມໍຜີî 
38 ເຊບູນກ ກ່ໍາວແກ່ກາອັນວ່າ, ìປາກຂອງທ່ານຢູ່ໃສດຽວນ້ີ ທາ່ນຜູ້ທ່ີກ່າວວ່າ ìອາບີເມເລກຄືໃຜ ທ່ີເຮົາຕ້ອງບົວ

ລະບັດî ຄົນເຫລ່ົານ້ີເປັນຄົນທ່ີທ່ານຫມິນ່ປມາດບ່ໍແມ່ນຫລື ຈ່ົງຍົກອອກໄປຕ່ໍສູ້ກັບເຂົາເຖີດî 
39 ກາອ ນັກໍຍ່າງນໍາຫນ້າກອງທັບຂອງເຊເຄມອອກໄປຕ່ໍສູ້ກັບອາບີເມເລກ 
40 ອາບີເມເລກກໍຂັບໄລ່ກາອັນຫນີໄປ ມຄົີນຖືກບາດເຈັບລ້ົມຕາຍເປັນຈໍານວນຫລວງຫລາຍ ຈົນເຖິງທາງເຂ້ົາປະ

ຕູເມືອງ 
41 ຝ່າຍອາບີເມເລກກໍອາໄສຢູ່ທ່ີອາຣູມາ ແລະເຊບູນກໍຂັບໄລ່ກາອັນກັບຍາດຂອງເຂົາອອກໄປ ບ່ໍໃຫຢູ່້ໃນເຊເຄມ

ຕໍ່ໄປ 
42 ຮຸ່ງຂ້ຶນ ມີຊາວເມືອງອອກໄປໃນທ່ົງນາ ອາບີເມເລກກໍຮູ້ເຣ່ືອງ 
43 ທ່ານຈ່ຶງແບ່ງຄົນຂອງທ່ານອອກເປັນສາມກອງ ຊຸ່ມຄອຍຢູ່ທ່ີທົງ່ນາ ທ່ານມອງເບ່ີງ ຄົນອອກມາຈາກເມືອງ 

ທ່ານຈ່ຶງລຸກຂ້ຶນປະຫານເຂົາ 
44 ສ່ວນອາບີເມເລກກັບທະຫານທ່ີຢູ່ນໍາກໍບຸກຣຸກໄປຢືນຢູ່ທາງເຂ້ົາປະຕູເມືອງ ຝ່າຍທະຫານອີກສອງກອງກໍບຸກ

ເຂ້ົາໂຈມຕີຄົນທັງຫມດົທ່ີຢູ່ໃນທ່ົງນາປະຫານເສັຽ 
45 ອາບີເມເລກໂຈມຕີເມືອງນ້ັນຕລອດວັນຮອດຄ່ໍາ ຍຶດເມືອງນ້ັນໄດ້ ແລະຂ້າຟັນປະຊາຊົນທ່ີຢູ່ໃນເມືອງນ້ັນ ທງັ

ທໍາລາຍເມືອງນ້ັນເສັຽ ແລ້ວກໍຫວ່ານເກືອລົງໄປ 
46 ເມ່ືອຊາວບ້ານຫໍເຊເຄມໄດ້ຍິນເຊ່ັນນ້ັນ ກ ຫໍນີເຂ້ົາໄປຢູ່ໃນປ້ອມ ໃນວັດຂອງພຣະເອນເບຣິດ 
47 ມຄົີນໄປບອກອາບີເມເລກວ່າ ຊາວບ້ານຫໍເຊເຄມໄດ້ໄປໂຮມກັນຢູ່ 
48 ອາບີເມເລກກໍຂ້ຶນໄປເທິງພູຊນັໂມນ ທັງທ່ານກັບຄົນທ່ີຢ  ູ່ນໍາອາບີເມເລກຖືຂວານຕັດກ່ິງໄມ້ບ່າແບກມາ ທາ່ນ

ຈ່ຶງບອກຄົນທ່ີຢູ່ນໍາວ່າ, ìເຈ້ົາເຫັນຂ້າພະເຈ້ົາເຮັດຫຍັງ ຈ່ົງໄປເຮັດຢ່າງຂ້າພະເຈ້ົາເຖີດî 
49 ດ່ັງນ້ັນຄົນທັງປວງກໍຕັດກ່ິງໄມ້ແບກຕາມອາບີເມເລກໄປສຸມໄວ້ໃນທ່ີປ້ອມ ແລ້ວກໍຈູດໄຟເຜົາປ້ອມນ້ັນ ຊາວ

ບ້ານຫໍຄອຍກໍຕາຍຫມດົ ທງັຊາຍແລະຍິງປະມານນ່ຶງພັນຄົນ 
50 ອາບີເມເລກໄປຍັງເມືອງເທເບສ ຕ້ັງຄ້າຍລ້ອມເມືອງເທເບສໄວ້ ແລະຍຶດເມືອງນ້ັນໄດ້ 
51 ແຕ່ໃນເມືອງມີຫຮົໍບແຫ່ງນ່ຶງ ປະຊາຊົນເມືອງນ້ັນກໍຫນີໄປຢູ່ໃນຫໍທັງຜູ້ຊາຍແລະຜູ້ຍິງ ປິດປະຕູຂັງຕົນເອງເສັຽ 

ເຂົາກໍຂ້ຶນໄປເທິງຫລັງຄາຫ ໍຮົບ 
52 ອາບີເມເລກມາໂຈມຕີຫໍຮົບນ້ີ ໄດ້ຕ່ໍສູ້ກັນ ຈົນເຂ້ົາມາໃກ້ປະຕູຫໍຮົບໄດ້ ຈະເອົາໄຟເຜົາ 
53 ມີຍ ງິຄົນນ່ຶງທ່ີຢູ່ເທິງຫລັງຄາໄດ້ໂຍນຫີນໂມ່ລົງໃສ່ຫົວອາບີເມເລກ ກະໂຫລກຫົວຂອງທ່ານແຕກ 
54 ທ່ານຈ່ຶງຟ້າວຮ້ອງບອກຄົນຫນຸ່ມທ່ີຖືອາວຸດຂອງທ່ານວ່າ, ìເອົາດາບຟັນເຮົາເສັຽ ເພ່ືອຄົນຈະບ່ໍກ່າວວ່າ ìຜູ້ຍິງ

ຄົນນ່ຶງຂ້າເຂົາຕາຍî ຊາຍຫນຸ່ມຂອງທ່ານຄົນນ້ັນແທງທ່ານທະລຸຈົນເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍ 
55 ເມ່ືອຄົນອິສຣາເອນເຫັນວ່າອາບີເມເລກເສັຽຊີວິດແລ້ວ ຄົນຕ່າງກໍກັບໄປບ່ອນຢູ່ຂອງຕົນ 
56 ດ່ັງນ້ີແຫລະ ພຣະເຈ້ົາຊງົສນອງຄວາມຊ່ົວທ່ີອາບ ເີມເລກໄດ້ກະທໍາຕ່ໍບິດາຂອງຕົນທ່ີໄດ້ຂ້າພ່ີນ້ອງເຈັດສິບຄົນ

ຂອງຕົນ 
57 ພຣະເຈ້ົາຊົງກະທໍາໃຫ້ຄວາມຊ່ົວຮ້າຍຂອງຊາວເຊເຄມກັບຕົກໃສ່ເທິງຫົວຂອງເຂົາທັງຫລາຍເອງ ຄໍາສາບແຊ່ງ

ຂອງໂຢທາມບຸດເຢຣຸບບາອານກໍຕົກຢູ່ເທິງເຂົາທັງຫລາຍ 
 



10 ໂທລາ ແລະຢາອ ີ 
Tola And Jair 

1 ຕ່ໍຈາກອາບີເມເລກມີຄົນຂ້ຶນມາຊ່ອຍກູ້ອິສຣາເອນຊ່ື ໂທລາບຸດຊາຍຂອງປູວາຜູ້ເປັນບຸດຂອງໂດໂດ ຊາວເຜ່ົາ
ອິສຊາຄາ ແລະເຂົາຢູ່ທ່ີເມືອງຊາມີຣ໌ ໃນພູດອຍເອຟຣາອິມ 

2 ທ່ານປົກຄອງອິສຣາເອນຢູ່ເປັນເວລາຊາວສາມປີ ແລະທ່ານກໍເສັຽຊີວິດ ເຂົາຝັງສົບທ່ານໄວ້ທີ່ເມືອງຊາມຣີ໌ 
3 ຕ່ໍມາຢາອີຣ໌ຄົນກິເລອາດໄດ້ຂ້ຶນມາ ແລະທ່ານປົກຄອງອິສຣາເອນຢູ່ເປັນເວລາຊາວສອງປີ 
4 ທ່ານມີບຸດສາມສິບຄົນ ຂ່ີລູກລໍສາມສິບໂຕ ແລະມີເມືອງຢູ່ສາມສິບຫົວເມືອງ ເອ້ີນວ່າເມືອງ ຮາວໂວດຢາອີ 

ຈົນເຖິງທ ກຸວັນນ້ີຊ່ຶງຢູ່ໃນແຜ່ນດິນກິເລອາດ 
5 ຢາອີຣ໌ກ ເໍສັຽຊີວິດຖືກຝັງໄວ້ທ່ີເມືອງ ກາໂມນ 

ຄນົອມັໂມນບບີບງັຄບັຄນົອສິຣາເອນ 
Oppression by the Ammonites 

6 ຄົນອິສຣາເອນກໍກະທໍາຊົວ່ໃນສາຍພຣະເນດພຣະເຈ້ົາອີກ ໄປບົວລະບັດພຣະບາອານທັງຫລາຍແລະພວກພ
ຣະອຊັຕາຣ ໌  ເຕສພຣະຂອງເມືອງຊເີຣັຽ (ອາຣາມ) ພຣະຂອງເມືອງຊໂີດນ ພຣະຂອງເມືອງໂມອາບ ພຣະ
ຂອງຄົນອັມໂມນ ພຣະຂອງຄົນຟິລິສຕິນ ແລະເຂົາທັງຫລາຍປະຖ້ີມພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ບົວລະບັດພຣະອົງ 

7 ແລະພຣະພິໂຣດຂອງພຣະເຈ້ົາກໍພຸ່ງຂ້ຶນຕ່ໍຄົນອິສຣາເອນ ຈ່ຶງຊົງຂາຍເຂົາໄວ້ໃນມືຂອງຄົນຟິລິສຕິນ ແລະໃນມື
ຂອງຄົນອັມໂມນ 

8 ເຂົາໄດ້ຂ່ົມເຫັງແລະບີບບັງຄັບຄົນອິສຣາເອນໃນປີນ້ັນ ເຂົາໄດ້ບີບບັງຄັບຊາວອິສຣາເອນຟາກຕາເວັນອອກ
ຂອງແມ່ນ້ໍາຈໍແດນໃນແຜ່ນດິນຂອງຄົນອາໂມຣິດ ຊຶງ່ຢູ່ໃນກິເລອາດສິບແປດປີ 

9 ທັງຄົນອັມໂມນໄດ້ຂ້າມແມ່ນ້ໍາຈໍແດນໄປຕ່ໍສູ້ກັບຢູດາແລະຕ່ໍສູ້ກັບເບັນຢາມິນ ແລະຕ່ໍສູ້ກັບເຊ້ືອສາຍຂອງເອຟ
ຣາອິມ ດ່ັງນ້ັນອິສຣາເອນຈ່ຶງເດືອດຮ້ອນຢ່າງຍ່ິງ 

10 ຄົນອິສຣາເອນຮ້ອງທຸກຕ່ໍພຣະເຈ້ົາວ່າ, ìຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍໄດ້ກະທໍາບາບຕ່ໍພຣະອົງ ເພາະວ່າຂ້າພຣະອົງ
ໄດ້ປະຖ້ິມ    ພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ ແລະບົວລະບັດບັນດາພຣະບາອານî 

11 ພຣະເຈ້ົາສ່ັງກັບຄົນອິສຣາເອນວ່າ, ìເຮົາບ່ໍໄດ້ຊ່ອຍປົດປ່ອຍເຈ້ົາໃຫ້ພ້ົນຈາກຊາວເອຢິບຈາກຄົນອາໂມຣິດຈ
າກຄົນອັມໂມນ ແລະຈາກຄົນຟີລິສຕິນຫລື 

12 ທັງຄົນຊີໂດນ ຄົນອາມາເລກ ແລະຊາວມາໂອນໄດ້ບີບບັງຄັບເຈ້ົາ ເຈ້ົາໄດ້ຮ້ອງທຸກເຖິງເຮົາ ແລະເຣົາໄດ້ຊ່ອຍ
ເຈ້ົາໃຫ້ພ້ົົນ້ມືຂອງເຂົາທັງຫລາຍ 

13 ເຖິງປານນ້ັນເຈ້ົາທງັຫລາຍຍັງໄດ້ປະຖ້ິມເຣົາ ແລະບົວລະບັດພຣະອ່ືນ ສະນ້ັນເຮົາຈ່ຶງຈະບ່ໍຊ່ອຍກູ້ເຈ້ົາທງັ
ຫລາຍອີກຕ່ໍໄປ 

14 ຈ່ົງໄປຮ້ອງທຸກຕ່ໍພຣະຊຶງ່ເຈ້ົາທງັຫລາຍໄດ້ເລືອກບົວລະບັດນ້ັນເຖີດ ໃຫ້ພຣະເຫລ່ົານ້ັນຊ່ອຍປົດປ່ອຍເຈ້ົາໃນ
ຍາມທຸກເດືອດຮ້ອນນ້ີî 

15 ແລະຄົນອິສຣາເອນກາບທູນພຣະເຈ້ົາວ່າ, ìຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍໄດ້ກະທໍາບາບແລ້ວ ຂໍພຣະອົງຊົງກະທໍາແກ່
ຂ້າພຣະອົງຕາມທ່ີພຣະອົງຊົງເຫັນຊອບ ຂ້າພຣະອົງຂ ອ້ໍອນວອນພຽງວ່າ ຂໍຊົງຊ່ອຍຂ້າພຣະອົງໃຫ້ພ້ົ້ົນໃນວັນນ້ີ
ເຖີດî 

16 ດ່ັງນ້ັນເຂົາທງັຫລາຍຈ່ຶງເລີກຖືພຣະອ່ືນ ແລະບົວລະບັດພຣະເຈ້ົາ ຝ່າຍພຣະອົງຊົງເດືອດຮ້ອນພຣະທັຍດ້ວຍ
ຄວາມທຸກເຂັນຂອງອິສຣາເອນ 

17 ຝ່າຍຄົນອັມໂມນກໍຖືກເອ້ີນໃຫ້ຈັບອາວຸດ ເຂົາໄດ້ຕ້ັງຄ້າຍໃນກິເລອາດ ແລະຄົນອິສຣາເອນກໍມາພ້ອມກັນຕ້ັງ
ຄ້າຍຢູ່ທ່ີມິສປາ 



18 ແລະປະຊາຊົນ ຄືບັນດາຫົວຫນ້າຂອງຄົນກິເລອາດເວ້ົາກັນວ່າ, ìຜູ້ໃດທີຈ່ະເປັນຄົນແຣກທ່ີຈະເຂ້ົາຕ່ໍສູ້ກັບຄົນ
ອັມໂມນ ຜູ້ນ້ັນຈະເປັນຫົວຫນ້າຂອງຊາວກິເລອາດທັງຫມດົî 
 

11 ເຢຟັທາຊອ່ຍປດົປອ່ຍອສິຣາເອນຈາກຄນົອມັໂມນ  
Jephthah 

1 ເຢັຟທາຄົນກິເລອາດເປັນທະຫານທ່ີເກ່ັງກ້າ ແຕ່ເປັນບຸດຂອງຍິງໂສເພນີ ກິເລອາດເປັນບິດາຂອງເຢັຟທາ 
2 ເມຽັແທຂ້ອງກິເລອາດມີບຸດຊາຍຫລາຍຄົນ ແລະເມ່ືອພວກບຸດເຫລ່ົານ້ັນໃຫຍ່ຂ້ຶນແລ້ວ ຈ່ຶງໄລ່ເຢັຟທາອອກໄປ

ເສັຽໂດຍກ່າວວ່າ, ìເຈ້ົາຈະມີສ່ວນໃນມຣໍະດົກຂອງພ່ໍເຮົາບ່ໍໄດ້ ເພາະເຈ້ົາເປັນລູກຂອງຍິງຄົນອ່ືນî 
3 ເຢັຟທາຈ່ຶງຫນີຈາກພ່ີນ້ອງຂອງຕົນໄປອາໄສຢູ່ໃນແຜ່ນດິນໂຕບ ພວກນັກເລງກໍມົວສຸມກັບເຢັຟທາ ແລະຕິດ

ຕາມເຂົາໄປທ່ຽວກ່ໍກວນ 
4 ຕ່ໍມາພາຍຫລັງຄົນອັມໂມນໄດ້ທໍາສົງຄາມກັບຄົນອິສຣາເອນ 
5 ແລະເມ່ືອຄົນອັມໂມນທໍາສົງຄາມກັບອິສຣາເອນນ້ັນ ພວກຜູ້ໃຫຍ່ຂອງເມືອງກິເລອາດໄດ້ໄປເພ່ືອຈະພາເຢັຟ

ທາມາຈາກແຜ່ນດິນໂຕບ 
6 ເຂົາກ່າວແກ່ເຢັຟທາວ່າ, ìຈ່ົງມາເປັນຫົວຫນ້າຂອງເຮົາ ເພ່ືອເຮົາຈະໄດ້ຕ່ໍສູ້ກັບຄົນອັມໂມນî 
7 ແຕ່ເຢັຟທາກ່າວແກ່ພວກຜູ້ໃຫຍ່ຂອງກິເລອາດວ່າ, ìທ່ານບ່ໍໄດ້ກຽດຊັງຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະຂ ບັໄລ່ຂ້າພະເຈ້ົາເສັຽຈ

າກເຊ້ືອສາຍພ່ໍຂອງຂ້າພະເຈ້ົາດອກຫລື ເມ່ືອຍາມທຸກຍາກທ່ານຈະມາຫາຂ້າພະເຈ້ົາເຮັດຫຍັງ 
8 ພວກຜູ້ໃຫຍ່ຂອງກິເລອາດຈ່ຶງກ່າວແກ່ເຢັຟທາວ່າ, ìເຫດທ່ີເຣົາກັບມາຫາທ່ານໃນເທ່ືອນ້ີ ກໍດ້ວຍຕ້ອງການໃຫ້

ທ່ານໄປກັບເຮົາສູ້ຮົບກັບຄົນອັມໂມນ ແລ້ວມາເປັນຫົວຫນ້າຂອງເຮົາທ່ີຈະປົກຄອງຊາວກິເລອາດທັງປວງî 
9 ເຢັຟທາຈ່ຶງກ່າວແກ່ພວກຜູ້ໃຫຍ່ຂອງກິເລອາດວ່າ, ìຖ້າທ່ານໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາກັບຄືນບ້ານເພ່ືອທໍາເສິກກັບຄົນອັມ

ໂມນ ແລະຖ້າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງມອບເຂົາໄວ້ໃນມືຂ້າພະເຈ້ົາ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະໄດ້ເປັນຫົວຫນ້າຂອງທ່ານî 
10 ພວກຜູ້ໃຫຍ່ຂອງກິເລອາດຈ່ຶງຕອບເຢັຟທາວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊງົເປັນພຍານລະຫວ່າງເຮົາ ເຮົາຈະກະທໍາ

ຕາມທ່ີທ່ານສ່ັງທຸກປະການî 
11 ເຢັຟທາຈ່ຶງໄປກັບພວກຜູ້ໃຫຍ່ຂອງກິເລອາດ ແລະປະຊາຊົນກໍຕ້ັງທ່ານໃຫ້ເປັນຫົວຫນ້າ ແລະເປັນປະມ ກຸຂອງ

ເຂົາ ແລ້ວ ເຢັຟທາກໍກ່າວຄໍາທ່ີຕົກລົງກັນທັງສ້ິນຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທ່ີເມືອງມິສປາ 
12 ເຢັຟທາຈ່ຶງສ່ົງຜູ້ນ າໍຂ່າວໄປຍັງກະສັດຄົນອັມໂມນຖາມວ່າ, ìທ່ານມີເຣ່ືອງຫຍັງກັບຂ້າພະເຈ້ົາ ທ່ານຈ່ຶງຍົກມາຕ່ໍ

ສູ້ກັບແຜ່ນດິນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາî 
13 ກະສັດຄົນອັມໂມນຕອບຜູ້ນໍາຂ່າວຂອງເຢັຟທາວ່າ, ìເພາະວ່າເມ່ືອອິສຣາເອນອອກມາຈາກເອຢິບໄດ້ຍຶດ

ແຜ່ນດິນຂອງເຮົາໄປ ຕ້ັງແຕ່ແມ່ນ້ໍາອາຣ ໌ໂນນເຖິງແມ່ນ້ໍາຢັບໂບກ ແລະເຖິງແມ່ນ້ໍາຈໍແດນ ບັດນ້ີຂໍຄືນເມືອງ
ເຫລ່ົານ້ັນເສັຽໂດຍດີî 

14 ເຢັຟທາກໍສ່ົງຜູ້ນໍາຂ່າວໄປຫາຄົນອັມໂມນອີກ 
15 ໃຫກ້່າວວ່າ, ìເຢັຟທາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ອິສຣາເອນບ່ໍໄດ້ຍຶດແຜ່ນດິນຂອງໂມອາບ ຫລືແຜ່ນດິນຂອງຄົນອັມໂມນ 
16 ແຕ່ເມ່ືອອິສຣາເອນອອກຈາກເອຢິບ ເຂົາໄດ້ເດີນໄປທາງຖ່ິນກັນດານເຖິງທະເລແດງ ແລະມາເຖິງກາເດສ 
17 ອິສຣາເອນຈ່ຶງສ່ົງຜູ້ນໍາຂ່າວໄປຍັງກະສັດເອໂດມກ່າວວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາຂໍອະນຸຍາດຍົກຜ່ານເມືອງຂອງທ່ານ

ໄປî ແຕ່ກະສັດເອໂດມບ່ໍຟັງ ແລະກໍໄດ້ສ່ົງຄໍາຂໍເຊ່ັນດຽວກັນໄປຍັງກະສັດເມືອງໂມອາບເຫມອືນກັນ ແຕ່ທ່ານ
ກໍບ່ໍໄດ້ຕົກລົງ ດ່ັງນ້ັນອິສຣາເອນຈ່ຶງຄ້າງຢູ່ທ່ີກາເດສ 



18 ແລ້ວເຂົາກໍເດີນໄປໃນຖ່ິນກັນດານອ້ອມແຜ່ນດິນໂມອາບ ແລະມາທາງດ້ານຕາເວັນອອກຂອງແຜ່ນດິນໂມ
ອາບ ແລະຕ້ັງຄ້າຍຢູ່ທ່ີຟາກເຫນືອຂອງແມ່ນ້ໍາອາຣ໌ໂນນ ແຕ່ເຂົາບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາໄປໃນເຂດແດນຂອງໂມອາບ ເພາະ
ວ ່າແມນ້ໍ່າອາຣ໌ໂນນເປັນເຂດແດນຂອງໂມອາບ 

19 ອິສຣາເອນຈ່ຶງສ່ົງຜູ້ນໍາຂ່າວໄປຫາຊີໂຮນກະສັດຄົນອາໂມຣິດ ກະສັດກຸງເຮສໂບນ ອິສຣາເອນຮຽນທ່ານວ່າ ìຂໍ
ໃຫພ້ວກຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຜ່ານແຜ່ນດິນຂອງທ່ານໄປຍັງປະເທດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາî 

20 ແຕ່ຊໂີຮນບ່ໍວາງໃຈທ່ີຈະໃຫ້ອິສຣາເອນໄດ້ຜ່ານເຂດແດນຂອງຕົນ ສະນ້ັນຊໂີຮນຈ່ຶງໄດ້ຮວບຮວມປະຊາຊນົ
ຂອງທ່ານ ຕ້ັງຄ້າຍຢູ່ທ່ີຢາຮັສ ແລະສູ້ຮົບກັບອິສຣາເອນ 

21 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນຊົງມອບຊໂີຮນ ແລະປະຊາຊົນທັງຫມົດຂອງທ່ານໄວ້ໃນມອິືສຣາ
ເອນ ເຂົາກໍຜ່າຍແພ້ໄປ ອິສຣາເອນຈ່ຶງຍຶດຄອງແຜ່ນດິນຂອງຄົນອາໂມຣິດຊ່ຶງເປັນຊາວເມືອງນ້ັນ 

22 ເຂົາຍຶດເຂດແດນຂອງຄົນອາໂມຣິດຕ້ັງແຕ່ແມ່ນ້ໍາອາຣ໌ໂນນເຖິງແມ່ນ້ໍາຢັບໂບກ ແລະຕ້ັງແຕ່ຖ່ິນກັນດານເຖິງ
ແມ່ນ້ໍາຈໍແດນ 

23 ດ່ັງນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນຈ່ຶງຂັບໄລ ່ຄົນອາໂມຣິດອອກເສັຽ ໃຫ້ອິສຣາເອນໄພພົ່ນຂອງ
ພຣະອົງເຂ້ົາຍຶດຄອງ ຝ່າຍທ່ານຈະມາຖືເອົາເປັນກໍາມະສິດເຊ່ັນນ້ັນຫລື 

24 ທ່ານບ່ໍຖືກໍາມະສິດສ່ິງຊ່ຶງພຣະເຄໂມສພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານມອບໃຫ້ທ່ານຍຶດຄອງດອກຫລື ພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາພຣ
ະເຈ້ົາຂອງເຮົາຂັບໄລ່ຜູ້ໃດໄປໃຫ້ພ້ົ້ົນຫນ້າເຮົາ ເຮົາກໍຍຶດຄອງທ່ີຂອງຜູ້ນ້ັນ 

25 ຝ່າຍທ່ານຈະດ ກີວ່າບາລາກບຸດຂອງຊີບໂປຣ໌ກະສັດເມືອງໂມອາບຫລື ທ່ານເຄີຍແຂ່ງຂັນກັບອິສຣາເອນຫລື 
ທ່ານເຄີຍຕ່ໍສູ້ກັບເຂົາທັງຫລາຍຫລ ື 

26 ເມ່ືອອິສຣາເອນອາໄສຢູ່ໃນກຸງເຮສໂບນແລະຊົນນະບົດຂອງກຸງນ້ັນ ແລະໃນເມືອງອາໂຣເອີ ແລະຊົນນະບົດ
ໃນເມືອງນ້ັນ ແລະຢູ່ໃນບັນດາຫົວເມືອງທ່ີຕ້ັງຢູ່ຕາມຝ່ັງແມນ້ໍ່າອາຣ໌ໂນນເຖິງສາມຮ້ອຍປີ ເປັນຫຍັງທ່ານບ່ໍເອ້ີນ
ຄືນເສັຽພາຍໃນເວລານ້ັນ 

27 ສະນ້ັນຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງບ່ໍໄດ້ກະທໍາຄວາມຜິດຕ່ໍທ່ານ ແຕ່ທ່ານໄດ້ກະທໍາຄວາມຜິດຕ່ໍຂ້າພະເຈ້ົາໃນການທ່ີທໍາສົງ
ຄາມກັບຂ້າພະເຈ້ົາ ຂໍພຣະຜ ູ ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງເປັນຜູ້ພິພາກສາລະຫວ່າງຄົນອິສຣາເອນແລະຄົນອັມໂມນໃນວັນນ້ີî 

28 ແຕ່ກະສັດຂອງຄົນອັມໂມນບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອຟັງໃນຄໍາຂອງເຢັຟທາຊ່ຶງທ່ານສ່ົງໄປໃຫ້ 
Jephthahís Vow 

29 ພຣະວິນຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ ໍມາສະຖິດຢູ່ກັບເຢັຟທາ ທ່ານຈ່ຶງຍົກຜ່ານກິເລອາດ ແລະມານັສເຊ ແລະ
ຜ່ານມິສປາແຫ່ງກິເລອາດ ແລະຈາກມິສປາແຫ່ງກີເລອາດ ທ່ານຍົກຜ່ານຕ່ໍໄປເຖິງທ່ີຄົນອັມໂມນ 

30 ແລະເຢັຟທາບົນຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ, ìຖ້າພຣະອົງຊົງມອບຄົນອັມໂມນໄວ້ໃນມືຂອງຂ້າພຣະອົງແລ້ວ 
31 ຜູ້ໃດທ່ີອອກມາຈາກປະຕູເຮືອນຂອງຂ້າພຣະອົງເພ່ືອຕ້ອນຮັບຂ້າພຣະອົງເມ່ືອຂ້າພຣະອົງມີໄຊກັບມາຈາກຄົນ

ອັມໂມນນ້ັນ ຜູ້ນ້ັນຈະຕ້ອງເປັນຂອງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະຂ້າພຣະອົງຈະຖວາຍຜູ້ນ້ັນເປັນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາî 
32 ແລ້ວເຢັຟທາຈ່ຶງຍົກຂ້າມໄປສູ້ຮົບກັບຄົນອັມໂມນ ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງມອບເຂົາໄວ້ໃນມືຂອງທ່ານ 
33 ທ່ານໄດ້ປະຫານເຂົາຈາກອາໂຣເອີຈົນເຖິງທ່ີໃກ້ໆເມືອງມີນນິທຮ່ວມຊາວຫົວເມືອງ ແລະໄກໄປຈົນເຖິງອາ

ເບນເກຣາມີມ ຜູ້ຄົນລ້ົມຕາຍຫລາຍ ຄົນອັມໂມນຈ່ຶງຫມົດອໍານາດຢູ່ໃຕ້ຄົນອິສຣາເອນ 
ບດຸສາວຂອງເຢຟັທາ 
Jephthahís Daughter 

34 ແລ້ວເຢັຟທາກໍກັບມາບ້ານທ່ີມິສປາ ເບ່ິງແມ໋, ບຸດຕຣີຂອງທ່ານຟ້ອນລໍາອອກມາຕ້ອນຮັບທ່ານ ນາງເປັນບຸດຕ
ຣີຄົນດຽວ ນອກຈາກບຸດຕຣີຄົນນ້ີທ່ານບ່ໍມີບຸດຊາຍແລະບຸດຍິງເລີຍ 



35 ເມ່ືອທ່ານເຫັນນາງອອກມາແລ້ວ ທ່ານຈ່ຶງຈີກເສ້ືອຜ້າຂອງທ່ານກ່າວວ່າ, ìໂອ ລູກເອີຍ ຫົວໃຈພ່ໍແທບຈະແຕກ
ຕາຍແລ້ວ ເປ ັນຫຍັງຈ່ຶງແມ່ນລູກທ່ີເຮັດໃຫ້ພ່ໍໄດ້ຮັບຄວາມເຈັບປວດເຊ່ັນນ້ີ ເພາະພ່ໍໄດ້ອ້າປາກບົນຕ່ໍພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາໄວ້ ຈະຄືນຄໍາກໍບ່ໍໄດ້î 

36 ນາງຈ່ຶງເວ້ົາກັບພ່ໍວ່າ, ìພໍເ່ອີຍ ເມ່ືອພ່ໍອອກປາກສັນຍາກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄວ້ຢ່າງໃດ ຂໍພໍກ່ະທໍາກັບຂ້ານ້ອຍ
ຢ່າງນ້ັນເຖີດ ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງແກ້ແຄ້ນຄົນອັມໂມນສັດຕຣູເພ່ືອພ່ໍແລ້ວî 

37 ນາງເວ້ົາກັບບິດາຂອງນາງວ່າ, ìຂໍໃຫຂ້້ານ້ອຍຢ່າງນ້ີເຖີດ ຂໍປ່ອຍຂ້ານ້ອຍໄວ້ສອງເດືອນ ຂ້ານ້ອຍຈະໄດ້ອອກ
ຈາກບ້ານແລະລົງໄປເທິງພູ ຮ້ອງໄຫຄ່ໍ້າຄວນເຖິງຄວາມເປັນພົມມະຈາຣີຂອງຂ້ານ້ອຍ ຂ້ານ້ອຍກັບຫມູເ່ພ່ືອນ
ຂອງຂ້ານ້ອຍî 

38 ທ່ານຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìໄປເຖີດî ແລະທ່ານກໍປ່ອຍນາງໄປສອງເດືອນ ນາງກໍອອກໄປ ນາງແລະພວກຫມູ່ເພ່ືອນ
ຂອງນາງ ແລ້ວຮ້ອງໄຫ້ຄ່ໍາຄວນເຖິງຄວາມເປັນພົມມະຈາຣີຂອງນາງສອງເດືອນ 

39 ຢູ່ມາເມ່ືອຄົບສອງເດືອນ ນາງກໍກັບມາຫາບິດາຂອງນາງ ແລະທ່ານກໍກະທໍາກັບນາງຕາມທ່ີໄດ້ບົນໄວ້ ນາງຍັງ
ບ່ໍເຄີຍສົມສູ່ກັບຊາຍໃດເລີຍ 

40 ແລະກໍເປັນທັມນຽມໃນອິສຣາເອນທ່ີບຸດສາວຊາວອິສຣາເອນໄປຮ້ອງໄຫ້ໄວ້ທຸກໃຫບຸ້ດຕຣ ີຂອງເຢັຟທາຄົນກິ
ເລອາດປີລະສ່ີວັນ 

 

12 ເຢຟັທາແລະຄນົເອຟຣາອມິ  
Intertribal Dissension 

1 ຝ່າຍຄົນເອຟຣາອິມຖືກເອ້ີນໃຫ້ຈັບອາວຸດຂ້າມໄປເຖິງຊາໂຟນ ເວ້ົາກັບເຢັຟທາວ່າ, ìເຫດໃດທ່ານຍົກຂ້າມໄປ
ຮົບຄົນອັມໂມນ ແຕ່ບ່ໍເອ້ີນເຮົາໄປນໍາ ເຮົາຈະຈູດໄຟເຜົາເຮືອນທບັທ່ານເສັຽî 

2 ເຢັຟທາຈ່ຶງຕອບເຂົາວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາກັບປະຊາຊນົເຣັດການເສິກໃຫຍ່ກັບພວກອັມໂມນ ເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາເອ້ີນ
ທ່ານໃຫ້ຊ່ອຍທ່ານບ່ໍໄດ້ຊ່ອຍເຮົາໃຫ້ພ້ົ້ົນມືເຂົາ 

3 ເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນວ່າທ່ານຈະບ່ໍຊ່ອຍຂ້າພະເຈ້ົາແລ້ວ ຂ້າພະເຈ້ົາກໍສ່ຽງຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຂ້າມໄປຮົບກັບ
ຄົນອັມໂມນ ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງມອບເຂົາໄວ້ໃນມືຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ວັນນ້ີທ່ານຈະຂ້ືນມາທໍາເສິກກັບຂ້າ
ພະເຈ້ົາດ້ວຍເຫດອັນໃດî 

4 ເຢັຟທາຈ່ຶງຮວບຮວມຊາວກິເລອາດສູ້ຮົບກັບຄົນເອຟຣາອິມ ຄົນກິເລອາດກໍປະຫານຄົນເອຟຣາອິມ ເພາະເຂົາ
ກ່າວວ່າ, ìເຈ້ົາຊາວກິເລອາດ ເຈ້ົາເປັນຄົນຫລົບຫນີຂອງຊາວເອຟຣາອິມຖ າ້ມກາງຄົນເອຟຣາອິມແລະມານັສ
ເຊî 

5 ຊາວກິເລອາດກໍເຂ້ົາຍຶດທ່າຂ້າມແມ່ນ້ໍາຈໍແດນໄວ້ບ່ໍໃຫຄົ້ນເອຟຣາອິມຂ້າມ ເມ່ືອຄົນເອຟຣາອິມທ່ີຫລົບຫນີ
ຄົນໃດມາບອກວ່າ, ìຂໍໃຫຂ້້າມໄປແດ່î ຄົນກິເລອາດຈະຖາມເຂົາວ່າ, ìເຈ້ົາເປັນຄົນເອຟຣາອິມບໍî ເມື່ອເຂົາ
ຕອບວ່າ, ìບ່ໍî 

6 ເຂົາຈະບອກວ່າ, ìຈ່ົງເວ້ົາຄໍາວ່າ ຊີບໂບເລທî ຄົນນ້ັນຈະວ່າ ìຊບີໂບເລທî ເພາະຄົນເອຟຣາອິມຜັນສຽງບ່ໍຖ ືກ
ຕ້ອງ ເຂົາຈ່ຶງຈັບຄົນນ້ັນແລະຂ້າເສັຽທີທ່່າຂ້າມ ເມ່ືອນ້ັນມີຄ ນົເອຟຣາອິມຕາຍສ່ີຫມືນ່ສອງພັນຄົນ 

7 ເຢັຟທາປົກຄອງອິສຣາເອນຢູ່ຫົກປີແລ້ວ ເຢັຟທາຊາວກິເລອາດກໍເສັຽຊີວິດ ແລະຖ ກືຝັງໄວ້ໃນຫົວເມືອງນ່ຶງໃນ
ກິເລອາດ 
ອບີຊານາ ເອໂລນ ແລະອບັໂດນ 
Ibzan, Elon, and Abdon 

8 ຕ່ໍຈາກເຢັຟທາມາຄື ອີບຊານແຫ່ງເບັດເລເຮັມໄດ້ປົກຄອງອິສຣາເອນ 



9 ທ່ານມີບຸດຊາຍສາມສິບຄົນ ແລະບຸດສາວສາມສິບຄົນທ່ານໃຫ້ແຕ່ງງານກັບຄົນນອກເຜ່ົາຂອງທ່ານ ແລະທ່ານ
ນໍາບຸດສາວສາມສິບຄົນຂອງຄົນນອກເຜ່ົາມາໃຫ້ແກ່ບຸດຊາຍຂອງທ່ານ ທາ່ນປົກຄອງອິສຣາເອນຢູ່ເຈັດປີ 

10 ແລ້ວອີບຊານກໍເສຽັຊວິີດ ຖືກຝັງໄວ້ທີ່ເບັດເລເຮັມ 
11 ຕ່ໍຈາກທ່ານມາ ເອໂລນຄົນເຊບູລູນປົກຄອງອິສຣາເອນ ແລະທ່ານປົກຄອງອິສຣາເອນສິບປີ 
12 ແລ້ວເອໂລນຄົນເຊບູລູນກໍເສັຽຊີວິດ ແລະຖືກຝັງໄວ້ທ່ີອັຍຢາໂລນໃນເຂດແດນຂອງເຜ່ົາເຊບູລູນ 
13 ຕ່ໍຈາກທ່ານມາ ອັບໂດນບ ດຸຮີນເລນຊາວປີຣາໂທນປົກຄອງອິສຣາເອນ 
14 ທ່ານມີບຸດຊາຍສ່ີສິບຄົນ ແລະຫລານຊາຍສາມສິບຄົນ ຂ  ່ີລໍເຈັດສິບໂຕ ທ່ານປົກຄອງອິສຣາເອນຢູ່ແປດປີ 
15 ແລ້ວອັບໂດນບຸດຮີນເລນຊາວປີຣາໂທນກ ເໍສັຽຊີວິດຖືກຝັງໄວ້ທ່ີປີຣາໂທນໃນເຂດແດນຂອງເອຟຣາອິມໃນພູ

ດອຍຂອງຄົນອາມາເລກ 

13 ກາໍເນ ີດຂອງແຊມຊນັ  
The Birth of Samson   
(ຈຊບ 6:1-21) 

1 ພວກອິສຣາເອນໄດ້ທໍາບາບຕ່ໍສູ ພ້ຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາອີກ ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງໃຫ້ພວກເຂົາຢູ່ໃຕ້ອໍານາດຂອງພວກຟີລິສ
ຕິນເປັນເວລາສ່ີສິບປີ 

2 ມຊີາຍຄົນນ່ຶງຊ່ື ມາໂນອາ ເຂົາມາຈາກເມືອງໂຊຣາ ເປັນຄົນໃນຕະກູນດານ ສ່ວນເມັຽຂອງເຂົານ້ັນເປັນຄົນບ່ໍມີ
ບຸດ 

3 ທູດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງປາກົດຕ່ໍນາງ ແລະເວ້ົາວ່າ, ìເຈ້ົາເປັນຄົນບ່ໍມີບຸດ ແຕ່ວ່າດຽວນ້ີເຈ້ົາຈະຖືພາ ຈະໄດ້
ບຸດຊາຍ 

4 ຈ່ົງລະວັງຢ່າດ່ືມນ້ໍາອະງຸ່ນ ຫລືເຫລ້ົາ ແລະຢ່າກິນອາຫານທ່ີຫວງຫ້າມ 
5 ເພາະວ່າເຈ້ົາຈະຖືພາ ແລະຈະໄດ້ບຸດຊາຍ ນັບແຕ່ມ້ືບຸດຊາຍເຈ  ້ົາເກີດມາ ເຂົາຈະເປັນນາຊີຣີທີອຸ່ທິດຕົວແດ່ພ

ຣະເຈ້ົາ ສະນ້ັນ ເຈ້ົາຢ່າໄດ້ຕັດຜົມໃຫ້ເຂົາຈັກເທ່ືອ ເຂົາຈະເປັນຄົນເລ້ີມຊ່ອຍກູ້ພວກອິສຣາເອນໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກ
ເງື້ອມມຂືອງພວກຟິລິສຕິນî 

6 ຄັນແລ້ວ ຍິງຄົນນ້ັນກ ໄໍປບອກຜົວຂອງຕົນວ່າ, ìຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ມາຫາຂ້ອຍ ທ່ານເປັນຫນ້າຢ້ານດ່ັງທູດ
ຂອງພຣະເຈ້ົາ ຂ້ອຍເອງກໍບ່ໍໄດ້ຖາມເລ ຍີວ່າທ່ານມາຈາກໃສ ແລະທ່ານກໍບ່ໍໄດ້ບອກຊ່ືຂອງທ່ານໃຫ້ຂ້ອຍຮູ້ຈັກ 

7 ແຕ່ທ່ານໄດ້ບອກຂ້ອຍວ່າ ຂ້ອຍຈະຕ້ອງຖືພາແລະຈະໄດ້ບຸດຊາຍ ທ່ານຍັງໄດ້ບອກຂ້ອຍບ່ໍໃຫ້ດ່ືມນ້ໍາອະງ  ຸ່ນ 
ຫລືເຫລ້ົາ ແລະຢ່າກິນອາຫານທ່ີຫວງຫາ້ມ ເພາະເດັກນ້ອຍນ້ັນຈະເປັນຄົນນາຊີຣທ່ີີອຸທິດຕົວແດ່ພຣະເຈົ້າຕ
ລອດຊ່ົວຊີວິດຂອງເຂົາî 

8 ແລ້ວມາໂນອາກໍອ້ອນວອນຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ, ìຂ້າແດ ພ່ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍຊງົໂຜດສ່ົງຄົນຂອງພຣະອົງກັບ
ຄືນມາຫາພວກຂ້າພຣະອົງອີກ ແລະຂໍຊົງບອກພວກຂ້າພຣະອົງວ່າຈະທໍາຢ່າງໃດກັບເດັກທ່ີຈະເກີດມານ້ັນî 

9 ສ່ວນພຣະເຈ້ົາກໍຊົງກະທໍາຕາມຄໍາທ່ີມາໂນອາຂໍຮ້ອງ ຄືທູດຂອງພຣະອົງໄດ້ກັບຄືນມາຫາຍິງນ້ັນໃນຂນະທ່ີ
ນາງກໍາລັງນ່ັງຢູ່ໃນທ່ົງນາ ແຕ່ໃນເວລານ້ັນ ມາໂນອາຜູ້ເປັນຜົວບ່ໍໄດ້ຢູ່ຫ້ັນນໍານາງ  

10 ດ່ັງນ້ັນ ນາງຈ່ຶງແລ່ນໄປບອກຜົວຂອງນາງວ່າ, ìນ້ີແຫລະ ຜູ້ທີມ່າຫາຂ້ອຍມ້ືກ່ອນນ້ັນໄດ້ປາກົດຕ່ໍຂ້ອຍອີກ
ແລ້ວî 

11 ມາໂນອາຈ່ຶງລຸກຂ້ຶນຕາມເມັຽໄປ ເຂົາໄດ້ໄປຫາຊາຍຄົນນ້ັນ ແລະຖາມວ່າ, ìແມ່ນທ່ານນ້ີບໍ ທີເ່ປັນຜູ້ເວ້ົາກັບຍິງ
ຄົນນ້ີຫລືî ຊາຍຄົນນ້ັນກໍຕອບວ່າ, ìແມ່ນແລ້ວî 

12 ມາໂນອາຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ, ìເມື່ອຄໍາທີທ່່ານໄດ້ເວ້ົານ້ັນກາຍເປັນຄວາມຈິງແລ້ວ ເດັກນ້ັນຈະຕ້ອງປະພຶດຢ່າງໃດ 
ແລະຈະເຮັດຫຍັງî 



13 ທູດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຕອບມາໂນອາວ່າ, ìເມັຽຂອງເຈ້ົາຕ້ອງທໍາທຸກຢ່າງຕາມທ່ີເຮົາໄດ້ບອກນາງນ້ັນຢ່າງ
ແນ່ນອນ 

14 ນາງບ່ໍຕ້ອງດ່ືມນ້ໍາອະງຸ່ນ ຫລືເຫລ້ົາ ແລະຢ່າກິນອາຫານທ່ີຫວງຫ້າມ ນາງຕ້ອງທໍາທຸກສ່ິງຕາມທ່ີເຮົາໄດ້ບອກ
ນາງແລ້ວî 

15 ເນ່ືອງຈາກມາໂນອາບ່ໍຮູ້ຈັກວ່າແມ່ນທູດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເຂົາຈ່ຶງເວ້ົາກັບພຣະອົງວ່າ, ìກະຣນຸາຢູ່ນ້ີກ່ອນ ຂໍ
ໃຫຂ້້າພະເຈ້ົາທັງສອງເອົາແບ້ນ້ອຍມາຈັດແຈ່ງອາຫານໃຫ້ທ່ານຮ ບັປະທານເສັຽກ່ອນî 

16 ແຕ່ທູດອົງນ້ັນເວ້ົາຕ່ໍເຂົາວ່າ, ì ຖ້າວ່າເຣົາຢູ່ນ້ີ ເຮົາກໍຈະບ່ໍກິນອາຫານຂອງເຈ້ົາ ແຕ່ຖ້າເຈ້ົາຢາກຈັດແຈ່ງອາຫານ 
ຈ່ົງເອົາແບ້ນ້ັນເຜົາຖວາຍບູຊາແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî 

17 ມາໂນອາຈ່ຶງເວ້ົາຕ່ໍທູດອົງນ້ັນວ່າ, ìກະຣນຸາບອກຊ່ືຂອງທ່ານໃຫ້ເຮົາຮູ້ດ້ວຍ ຫາກເມ່ືອໃດຄໍາທ່ີທ່ານບອກນ້ີ
ກາຍເປັນຈິງ ເຮົາຈະໄດ້ຖວາຍກຽດແດ່ທ່ານî 

18 ທູດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຖາມເຂົາວ່າ, ìຊືຂ່ອງເຮົາເປັນເຣ່ືອງອັສຈັນ ເຈ້ົາຢາກຮູ້ຈັກເຣັດຫຍັງî 
19 ແລ້ວມາໂນອາໄດ້ເອົາແບ້ຫນຸ່ມກັບເມັດເຂ້ົາໃສ່ເທິງແທ່ນບູຊາຫີນຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ຊົງກະທໍາການອັ

ສຈັນ 
20 ໃນຂນະທ່ີແປວໄຟກໍາລັງລຸກຂ້ຶນຈາກແທ່ນບູຊາ ມາໂນອາແລະເມັຽກໍເຫັນທູດຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຂ້ຶນໄປສ  ູ່

ສວັນໃນແປວໄຟນ້ັນ ພວກເຂົາຈ່ຶງພາກັນຫມບູລົງດິນ 
21 ມາໂນອາຮູ້ວ່າຊາຍນ້ັນແມ່ນທູດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແທ້ ຫລັງຈາກນ້ັນ ມາໂນອາກັບເມັຽຂອງເຂົາກໍບ່ໍເຫັນທູດ

ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອີກຕ່ໍໄປ 
22 ແລ້ວມາໂນອາໄດ້ເວ້ົາຕ່ໍເມັຽຂອງເຂົາວ່າ, ìພວກເຮົາຈະຕ້ອງຕາຍ ເພາະພວກເຮົາໄດ້ເຫັນພຣະເຈ້ົາî 
23 ແຕ່ເມ ຽັຂອງເຂົາຕອບວ່າ, ìຖ້າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊ ງົຕ້ອງການຂ້າພວກເຣົາ ພຣະອົງຄົງບ່ໍຍອມຮັບເອົາເຄ່ືອງບູຊາ

ຂອງພວກເຮົາ ແລະຄົງບ່ໍໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນສ່ິງທັງຫລາຍນ້ີ ພຣະອົງຄົງບ່ໍບອກເຣ່ືອງຢ່າງນ້ີໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ຈັກ
ດອກî 

24 ຕ່ໍມາ ຍິງຜ ູ ້ນ້ີກໍໄດ້ບຸດຊາຍແລະໃສ່ຊ່ືວາ່ ແຊມຊັນ ເດັກນ້ີກໍຈະເຣີນເຕີບໂຕຂ້ຶນ ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍຊົງອວຍ
ພອນເຂົາ 

25 ໃນຂນະທ່ີເຂົາຢູ່ໃນຄ້າຍພັກຊາວດານ ລະຫວ່າງເມືອງໂຊຣາກັບເມືອງເອສຕາໂອນ ພຣະວິນຍານຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງທໍາໃຫ້ເຂົາມີຈິດໃຈກະວົນກະວາຍ 

 

14 ແຊມຊນັແລະຍງິສາວຊາວຕມິນາ  
Samsonís Marriage 

1 ແຊມຊັນໄດ້ລົງໄປໃນເມືອງຕິມນາ ໃນເມືອງນ້ີເຂົາສັງເກດເຫັນຍິງສາວຟີລິສຕິນຄົນນ່ຶງ 
2 ເຂົາຈ່ຶງກັບຄືນມາເຮືອນແລະເວ້ົາສູ ່ພ່ໍແມ່ຟັງ ìຂ້ານ້ອຍໄດ້ສັງເກດເຫັນຍິງສາວຊາວຟ ີລິສຕີນຄົນນ່ຶງຢູ່ໃນເມືອງ

ຕິມນາ ຂ້ານ້ອຍຢາກແຕ່ງງານກັບນາງ ໄປສ  ູ່ຂໍນາງໃຫ້ຂ້ານ້ອຍແດ່î 
3 ແຕ່ພໍແ່ມ່ໄດ້ຕອບວ່າ, ìເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງຢາກໄປເອົາເມັຽຊາວຟີລິສຕີນ ຊຶງ່ພວກທ່ີບ່ໍໄດ້ຮັບພິທີຕັດ ເຈ້ົາຊອກຫ

າຜູ້ສາວໃນເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາເອງ ແລະໃນພວກປະຊາຊນົຂອງພວກເຮົານ້ີບ່ໍມີຊ້ັນບໍî ແຕ່ແຊມຊັນບອກພ່ໍແມ່
ຂອງເຂົາວ່າ, ìຂ້ານ້ອຍພໍໃຈນໍານາງຜູ້ດຽວເທ່ົານ້ັນ ໄປສ  ູ່ຂໍນາງມາໃຫ້ຂ້ານ້ອຍແດ່î 

4 ສ່ວນພໍ່ແມຂ່ອງແຊມຊັນກໍບ່ໍໄດ້ຮູ້ຈັກວ່າ ແມ່ນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງນໍາພາແຊມຊັນທໍາດ່ັງນ້ີ ເພາະພຣະອົງຊົງຊ
ອກຫາໂອກາດຕ່ໍສູ້ກັບພວກຟີລິສຕິນຢູ່ ແລະໃນເວລານ້ີພວກອິສຣາເອນກໍຢູ່ໃຕ້ອໍານາດຂອງພວກຟີລິສຕິນ 



5 ຕ່ໍມາ ແຊມຊັນໄດ້ລົງໄປເມືອງຕິມນາພ້ອມກັບພ່ໍແມ່ ເມ່ືອພວກເຂົາໄປຮອດສວນອະງຸ່ນຂອງເມືອງນ້ັນ ມີສິງ
ຫນຸ່ມໂຕນ່ຶງຮ້ອງກໍາຮາບເຂ້ົາໃສ່ແຊມຊັນ 

6 ແຕ່ພຣະວິນຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບັນດານໃຫ້ແຊມຊັນມີກໍາລັງຈີກສິງໂຕນ້ັນດ້ວຍມືເປ່ົາ ເຫມືອນດ່ັງ
ຈີກແບ້ໂຕນ້ອຍໆ ແຕ່ທ່ານບ່ໍໄດ້ບອກໃຫ້ພໍແ່ມ່ຮູ້ຈັກສ່ິງທ່ີທ່ານທໍານ້ັນ 

7 ຄັນແລ້ວ ທ່ານກໍໄປລົມສາວຜູ້ນ້ັນ ແລະພ ໍໃຈໃນນາງຫລາຍ  
8 ບໍ່ພເໍທ່ົາໃດວັນຕ່ໍມາ ແຊມຊັນກໍກັບມາແຕ່ງງານກັບນາງ ໃນເວລາມານ້ັນທ່ານໄດ້ແວ່ອອກຈາກທາງໄປເບ່ິງ

ຊາກສິງທ່ີທ່ານໄດ້ຂ້ານ້ັນ ທາ່ນກໍປະຫລາດໃຈ ເມ່ືອໄດ້ເຫັນຮັງເຜ້ິງຢູ່ໃນຊາກສິງນ້ັນ 
9 ທ່ານຈ່ຶງບີບເອົານ້ໍາເຜ້ິງໃສ່ມືແລະກິນໄປຕາມທາງ ເມ່ືອໄປຮອດພ່ໍແມ ່ທ່ານໄດ້ແບ່ງນ້ໍາເຜ້ິງນ້ັນໃຫ້ທ່ານກິນນໍາ 

ພໍແ່ມ່ຂອງທ່ານກໍກິນ ແຕ່ແຊມຊັນບ່ໍໄດ້ບອກພວກເຂົາເລີຍວ່າ ທາ່ນໄດ້ເອົານ້ໍາເຜ້ິງນ້ັນມາຈາກຊາກສິງ 
10 ແລ້ວພໍຂ່ອງແຊມຊນັໄດ້ໄປບ້ານຂອງຍິງສາວນ້ັນ ແລະແຊມຊັນກໍຈັດການກິນລ້ຽງຂ້ຶນໃນທ່ີນ້ັນຕາມທໍານຽມ

ຂອງພວກຊາຍຫນຸ່ມ 
11 ເມື່ອພວກຟລິີສຕິນເຫັນທ່ານ ພວກເຂົາກໍເອົາຊາຍຫນຸ່ມສາມສິບຄົນໄປຮ່ວມກັບທ່ານ 
12 ແຊມຊັນໄດ້ເວ້ົາຕ່ໍພວກເຂົາວ່າ, ìຂໍໃຫ້ພວກເຈ້ົາທວາຍຈັກຂ້ໍນ່ຶງ ຖ້າພວກເຈ້ົາທວາຍຄວາມຫມາຍໄດ້ພາຍໃນ

ເຈັດວັນ ກ່ອນພິທີແຕ່ງງານນ້ີສ້ິນສຸດລົງ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະເອົາຜ້າປູນອນ ແລະເສ້ືອຕົວຈົບງາມແນວລະສາມສິບ
ຕວົໃຫແ້ກ່ພວກເຈ້ົາ 

13 ຄັນຖ້າພວກເຈ້ົາບອກບ່ໍໄດ້ ຂໍໃຫ້ພວກເຈ້ົານໍາເອົາສ່ິງຂອງຢ່າງດຽວກັນນ້ີມາໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາî ພວກເຂົາຈ່ຶງເວ້ົາຕ່ໍ
ແຊມຊັນວ່າ, ìຈ່ົງບອກຄໍາທວາຍນ້ັນມາî  

14 ແຊມຊັນຈຶ່ງເວົ້າວ່າ, ìມອີາຫານກ ໍເນ່ືອງມາຈາກຜູ້ກິນ ມຂີອງອັນຫວານກໍເນ່ືອງມາຈາກຜູ້ມີແຮງì ສາມວັນຕ່ໍ
ມາ ພວກເຂົາກໍຍັງຕີຄວາມຫມາຍຂອງຄໍາທວາຍນ້ັນບ່ໍໄດ້ 

15 ໃນວັນທີສ່ີ ພວກເຂົາໄດ້ເວ້ົາຕ່ໍເມັຽຂອງແຊມຊັນວ່າ, ìຈ່ົງທໍາກົນອຸບາຍໃຫ້ຜົວຂອງເຈ້ົາບອກຄວາມຫມາຍຂອງ
ຄໍາທວາຍນ້ັນແກ່ພວກເຮົາແດ່ ຖ້າວ່າເຈ້ົາບ່ໍຍອມປະຕິບ ດັ ພວກເຮົາຈະເຜົາເຮືອນຂອງພ່ໍເຈ້ົາພ້ອມກັບເຈ້ົາ
ດ້ວຍ ເຈ້ົາທັງສອງໄດ້ເຊີນພວກເຮົາມາເພ່ືອຈະທໍາໃຫ້ພວກເຮົາກາຍເປັນຄົນຈົນແມ່ນບໍî 

16 ເມັຽຂອງແຊມຊັນຈ່ຶງໄປຫາຜົວພ້ອມທັງຮ້ອງໄຫ້ແລະເວ້ົາວ່າ, ìເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຮັກຂ້ອຍ ເຈ້ົາມີແຕ່ຊັງຂ້ອຍເທ່ົານ້ັນ 
ເຈ້ົາຕ້ັງຄໍາທວາຍໃຫ້ຫມູຂ່ອງຂ້ອຍ ແລະບ່ໍໄດ້ບອກຄວາມຫມາຍຂອງຄໍາທວາຍນ້ັນໃຫ້ແກ່ຂ້ອຍî ແຊມຊັນໄດ້
ເວ້ົາຕ່ໍເມັຽວ່າ, ìແມ່ນແຕ່ພໍ່ແມຂ່ອງຂ້ອຍກໍຍັງບ່ໍໄດ້ບອກທ່ານ ເຫດໃດຂ້ອຍຈ່ຶງຈະບອກເຈ້ົາໄດ້î 

17 ເມັຽຂອງແຊມຊັນຈ່ຶງຮ ອ້ງໄຫ້ຍ້ອນເຣ່ືອງນ້ີຢູ່ຕລອດເຈັດວັນຂອງການກິນລ້ຽງນ້ັນ ແຕ່ພໍຮອດວັນທີເຈັດ ແຊມ
ຊັນກໍບອກຄໍາຕອບແກ່ນາງ ເພາະວ່ານາງເປັນຄົນຊູຊີຫລາຍ ແລ້ວນາງກໍນໍາເອົາຄໍາຕອບນ້ັນໄປບອກຫມູຂ່ອງ
ຕົນ 

18 ດ່ັງນ້ັນ ໃນວັນທີເຈັດກ່ອນແຊມຊັນເຂ້ົາໄປນອນ ຊາວເມືອງນ້ັນຈ່ຶງເວ້ົາຕ່ໍທ່ານວ່າ, ìບ່ໍມີສ່ິງໃດຈະຫວານ
ເຫມືອນນ້ໍາເຜ້ິງ ແລະບ່ໍມີສ່ີງໃດຈະແຮງກວ່າສິງî ແຊມຊັນຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìຖ້າວ່າພວກເຈ້ົາບ່ໍເອົາງົວແມ່ຂອງ
ຂ້ອຍໄປໄຖນາ ພວກເຈ້ົາກໍຈະບ່ໍສາມາດຕອບບັນຫານ້ີໄດ້î 

19 ແລ້ວພຣະວິນຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງບັນດານໃຫ້ແຊມຊັນມກໍີາລັງວັງຊາ ແລະເຂົາໄດ້ລົງໄປໃນເມືອງ 
ອັສເກໂລນ ແລ້ວທ່ານໄດ້ຊາຍສາມສິບຄົນຢູ່ທ່ີນ້ັນ ພ້ອມທັງໄດ້ຍຶດເອົາເສ້ືອຜ້າອັນຈົບງາມຂອງພວກເຂົາ 
ທ່ານໄດ້ແຈກເສ້ືອຜ້ານ້ັນໃຫ້ແກ່ຜູ້ທ່ີທວາຍໄດ້ ແລ້ວແຊມຊັນກໍກັບຄືນເມືອບ້ານ ແລະມີໃຈຮ້າຍໃນເຫດການທ່ີ
ເກີດຂ້ຶນນ້ັນ 

20 ສ່ວນເມັຽຂອງທ່ານກໍໄດ້ຖືກຍົກໃຫ້ແກ່ເຈ້ົາບ່າວປອມ 
 



15 ແຊມຊນັຊະນະພວກຟິລສິຕນິ  
Samson Defeats the Philistines 

1 ຕ່ໍມາຄ້ັງນ່ຶງ ຊຶງ່ເປັນຍາມກ່ຽວເຂ້ົາເບລ ແຊມຊັນໄດ້ໄປຢາມເມັຽ ແລະໄດ້ເອົາແບ້ນ້ອຍໂຕນ່ຶງໄປໃຫ້ນາງດ້ວຍ 
ແຊມຊັນໄດ້ເວ້ົາຕ່ໍພ່ໍເຖ້ົາວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາຊີໄປຫ້ອງເມັຽຂ້າພະເຈ້ົາî ແຕ່ພໍເ່ຖ້ົາບ່ໍອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານໄປ 

2 ພໍເ່ຖ້ົາໄດ້ເວົ້າຕໍ່ແຊມຊັນວ່າ, ìເຮົາຄິດວ່າເຈ້ົາຊັງນາງແລ້ວ ເຮົາຈ່ຶງຍົກນາງໃຫ້ແກ່ຫມູຂ່ອງເຈ້ົາ ເຈ້ົາເອົານ້ອງ
ສາວນາງແທນສາ ເພາະນ້ອງຂອງນາງກໍງາມກວ່ານາງອີກî 

3 ແຊມຊັນໄດ້ເວົ້າວ່າ, ìໃນເທ່ືອນ້ີຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍມີຄວາມຜິດ ຖ້າຂ້າພະເຈ້ົາທໍາຮ້າຍໃຫ້ພວກຟີລິສຕິນî 
4 ດ່ັງນ້ັນ ທາ່ນຈ່ຶງໄປຈັບເອົາຫມາຈອກມາສາມຮ້ອຍໂຕ ແລ້ວມັດຫາງຂອງມັນຜູກຕິດກັນເປັນຄູ່ ແລະມັດກະ

ບອງໃສ່ນໍາດ້ວຍ 
5 ແລ້ວທ່ານໄດ້ໄຕ້ກະບອງ ແລະປ່ອຍຝູງຫມາຈອກນ້ັນເຂ້ົາໄປໃນນາເຂ້ົາເບລຂອງພວກຟີລິສຕິນ ໄຟໄດ້ໄຫມ້ບ່ໍ

ມພີຽງແຕ່ເຂ້ົາເບລທ່ີເກ ັບກ່ຽວແລ້ວເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ໄດ້ໄຫມເ້ຂ້ົາເບລທ່ີຍັງຢູ່ໃນທ່ົງນາພ້ອມທັງສວນຫມາກກອກ 
ແລະສວນອະງ  ຸ່ນອີກ 

6 ພວກຟລິີສຕິນຈ່ຶງຖາມກັນວ່າ, ìແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ເຮັດດ່ັງນ້ີî ແລ້ວພວກເຂົາກໍຮູ້ວ່າແມ່ນແຊມຊັນເປັນຜູ້ທໍາ ເພາະ
ພ່ໍເຖ້ົາຂອງທ່ານທ່ີເມືອງຕິມນາໄດ້ຍົກເມັຽຂອງແຊມຊັນໃຫ້ແກ່ຫມູ່ຂອງທ່ານ ພວກເຂ າົຈ່ຶງໄປເຜົາຍິງຄົນນ້ີພ້ອ
ມທັງເຮືອນພ່ໍຂອງນາງ 

7 ແຊມຊັນໄດ້ເວ້ົາຕ່ໍພວກເຂົາວ່າ, ìເມ່ືອພວກເຈ້ົາທໍາຢ່າງນ້ີຂ້າພະເຈ້ົາຂໍສາບານວ່າ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະບ່ໍຍອມຈົນ
ກວ່າຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ທໍາຕອບຄືນî 

8 ແຊມຊັນໄດ້ຕ່ໍສູ້ເຂົາຢ່າງແຂງແຮງ ແລະໄດ້ຂ້າພວກເຂົາຫລາຍຄົນ ແລ້ວທາ່ນກໍຫນີໄປລ້ີຢູ່ໃນຖ້ໍາທ່ີຫນ້າຜາເອ
ຕາມ 

9 ຕໍ່ມາ ພວກຟລິີສຕິນໄດ້ມາຕ້ັງຄ້າຍພັກຢູ່ໃນເຂດແຂວງຢູດາ ເພ່ືອໂຈມຕີເມືອງ ເລຮີ 
10 ພວກຢູດາຈ່ຶງຖາມເຂົາວ່າ, ìເປັນຫຍັງພວກເຈ້ົາຈ່ຶງມາຣົບເລວກັບພວກເຣົາî ພວກເຂົາຕອບວ່າ, ìພວກເຮົາມາ

ຈັບແຊມຊັນໄປຂັງຄຸກ ພວກເຮົາຈະທໍາຕ່ໍທ່ານເຫມືອນທ່ານໄດ້ທໍາຕ່ໍພວກເຮົາî 
11 ແລ້ວຊາວຢູດາສາມພັນຄົນກໍພາກັນໄປຍັງຖ້ໍາທ່ີຫນ້າຜາເອຕາມນ້ັນ ແລະເວ້ົາຕ່ໍແຊມຊັນວ່າ, ìທ່ານຮູ້ບໍວ່າ

ພວກເຣົາຢູ່ໃຕ້ອໍານາດຂອງພວກຟີລິສຕິນ ເປັນຫຍັງທ່ານຈ່ຶງທໍາຕ່ໍພວກເຮົາແບບນ້ີî ແຊມຊັນກໍຕອບວ່າ, ìຂ້າ
ພະເຈ້ົາທໍາຕໍ່ພວກຟີລສິຕິນກໍຍ້ອນວ່າພວກເຂົາໄດ້ທໍາຕ່ໍຂ້າພະເຈ້ົາກ່ອນî 

12 ພວກເຂົາຈ່ຶງບອກແຊມຊັນວ່າ, ìພວກເຮົາມານ້ີເພ່ືອຈັບມັດເອົາທ່ານສ່ົງໄປໃຫ້ພວກຟີລິສຕິນî ແຊມຊັນກໍເວົ້າ
ຂ້ຶນວ່າ, ìພວກເຈ້ົາສາບານກັບຂ້ອຍກ່ອນວ່າ ພວກເຈ້ົາຈະບ່ໍທໍາຮ້າຍຂ້ອຍî 

13 ພວກເຂົາໄດ້ຕອບວ່າ, ìພວກເຮົາຂໍສາບານວ່າຈະບ່ໍທໍາຮ້າຍທ່ານ ພຽງແຕ່ມາມັດທ່ານສ່ົງໄປໃຫ ້ພວກເຂົາເທ່ົາ
ນ້ັນî ແລ້ວພວກເຂົາກໍມັດແຊມຊັນດ້ວຍເຊືອກໃຫມສ່ອງເສ້ັນ ແລະພາທ່ານໄປຈາກຫນ້າຜານ້ັນ 

14 ເມ່ືອມາເຖິງເມືອງເລຮີ ພວກຟີລິສຕິນກໍແລ່ນມາພ້ອມທັງຮ້ອງສຽງດັງໃສ່ທ່ານ ແຕ່ພຣະວິນຍານຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງບັນດານໃຫ້ທ່ານມີແຮງຂ້ຶນ ແຊມຊັນຈ່ຶງທຸດເຊືອກທ່ີມັດແຂນແລະມືຂອງທ່ານນ້ັນຂາດອອກ
ເຫມືອນກັບວ່າໄຟໄດ້ 
ໄຫມເ້ສ້ັນດ້າຍ  

15 ແລ້ວແຊມຊັນໄດ້ເຫັນກະດູກຄາງລໍທ່ີຍັງໃຫມ່ຢູ່ ທ່ານຈ່ຶງຢ້ືມືລົງຈັບເອົາ ແລະໄດ້ໃຊ້ກະດູກຄາງລໍນ້ັນຂ້າພວກ
ຟ ລິີສຕິນຕາຍໄປນ່ຶງພັນຄົນ 

16 ດ່ັງນ້ັນ ແຊມຊັນຈ່ຶງຮ້ອງເພງວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຂ້ານ່ຶງພັນຄົນດ້ວຍກະດູກຄາງລໍອັນນ້ີ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ກອງເຂົາ
ໄວເ້ປັນກອງໆ ຍ້ອນກະດູກຄາງລໍອັນນ້ີî 



17 ຫລັງຈາກນ້ັນ ແຊມຊັນກໍແກວ່ງກະດູກລໍຖ້ິມ ບ່ອນນ້ັນຈ່ຶງມີຊື່ເອີ້ນວ່າ ພກູະດູກຄາງລໍ (ຣາມັທເລຮີ 
18 ຕ່ໍມາ ແຊມຊັນໄດ້ຫິວນ້ໍາຫລາຍ ທ່ານຈ່ຶງຮ້ອງທູນຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ, ìພຣະອົງຊົງປະທານໄຊຊະນະອັນຍ່ິງ

ໃຫຍ່ໃຫ້ແກ່ຂ້າພຣະອົງ ດຽວນ້ີ ຂ້າພຣະອົງຫິວນ້ໍາຈະຕາຍຢູ່ແລ້ວ ແລະຈະໃຫ້ຂ້າພຣະອົງຕົກຢູ່ໃນກໍາມືຂອງ
ພວກຟລິີສຕິນທ່ີຍັງບ່ໍທັນໄດ້ຮັບພິທີຕັດຢ່າງນ້ັນບໍî 

19 ຄັນແລ້ວພຣະເຈ້ົາກໍຊົງບັນດານໃຫ້ມີນ້ໍາອອກບ່ໍໃນຂຸມນ່ຶງທ ີ ່ເມືອງເລຮີ ແຊມຊັນຈ່ຶງດ່ືມແລະຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈ
ຫລາຍກວ່າເກ່ົາ ດ່ັງນ້ັນທ່ານຈ່ຶງເອ້ີນບ່ໍນ້ໍານ້ັນວ່າ ເອນຮັກໂກເຣ ຊຶງ່ຍັງມີຢູ່ໃນເມືອງ ເລຮີ ຈົນເທ່ົາທຸກວັນນ້ີ 

20 ໃນລະຫວ່າງພວກອິສຣາເອນ ຢູ່ໃຕ້ອໍານາດຂອງພວກຟີລິສຕິນນ້ັນ ແຊມຊັນໄດ້ປົກຄອງພວກອິສຣາເອນຢູ່
ເປັນເວລາຊາວປີ 

 

16 ແຊມຊນັ ແລະເດລລີາ  
Samson and Delilah 

1 ຕ່ໍມາ ແຊມຊັນໄດ້ຈາກເມືອງ ເລຮີໄປຍັງເມືອງກາຊາ ຢູ່ໃນເມືອງນ້ີທ່ານໄດ້ພົບກັບຍິງໂສເພນີຄົນນ່ຶງ ທ່ານຈ່ຶງ
ເຂ້ົາໄປນອນນໍາຍິງນ້ັນ 

2 ເມ່ືອຊາວກາຊາຮູ້ວ່າແຊມຊັນຢູ່ໃນທ່ີນ້ັນ ພວກເຂົາກໍພາກັນມາອ້ອມແລະຄອຍຖ້າທ່ານຢູ່ປະຕູເມືອງຕລອດ
ຄືນ ພວກເຂົາພາກັນງຽບຢູ່ຕລອດທັງຄືນແລະຄິດວ່າ ìພວກເຮົາຈ່ົງຄອຍຖ້າຈົນເຖິງມ້ືອ່ືນເຊ້ົາ ແລະຕ້ອງຂ້າ
ເຂົາຖ້ິມî 

3 ແຕ່ແຊມຊັນໄດ້ນອນຢູ່ບ່ອນນ້ັນຮອດຕອນທ່ຽງຄືນເທ່ົານ້ັນ ທ່ານກໍລຸກດຶງປະຕູເມືອງພ້ອມທັງບານ ວົງ ແລະ
ໄລປະຕູອອກ ແລ້ວແບກໄປທ່ີຍອດພູຢູ່ໃກ້ເມືອງ ເຮໂບຣນ 

4 ຫລັງຈາກນ້ັນ ແຊມຊັນກ ໍມີຄວາມຮັກໄຄ່ກັບຍິງຄົນນ່ຶງທ່ີຮ່ອມພໂູຊເຣກ ຊ່ື ນາງເດລີລາ 
5 ພວກຜູ້ນໍາຟລິີສຕິນຈ່ຶງໄປຫາຍິງຄົນນ້ັນເວ້ົາວ່າ, ìໃຫເ້ຈ້ົາທໍາກົນອຸບາຍຖາມແຊມຊັນວ່າ ເປັນຫຍັງເຂົາຈ່ຶງມີ

ແຮງແທ້ ພວກເຮົາຈະຊະນະແລະຈັບເຂົາໄດ້ດ້ວຍວີທີໃດ ແລ້ວພວກເຮົາທຸກຄົນຈະເອົາເງິນໃຫ້ເຈ້ົາຜູ້ລະ
ພັນນ່ຶງຮ້ອຍແຜ່ນî 

6 ດ່ັງນ້ັນ ນາງເດລີລາຈ່ຶງເວ້ົາຕ່ໍແຊມຊ ັນວ່າ, ìກະຣຸນາບອກໃຫ້ຂ້ອຍຮູ້ແດ່ວ່າ ເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງມີກໍາລັງວັງຊາ
ຫລາຍແທ້ ຖ້າວ່າມຄົີນໃດຄົນນ່ຶງຕ້ອງການມັດເຈ້ົາແລະເຮັດໃຫ້ເຈ້ົາເສັຽທ່າ ເຂົາຈະຕ້ອງເຮັດຢ່າງໃດ 

7 ແຊມຊັນກໍຕອບວ່າ, ìຖ້າວ່າພວກເຂົາມັດຂ້ອຍດ້ວຍເຊືອກຫນ້າທະນູໃຫມ່ໆເຈັດເສ້ັນທ່ີຍັງບ່ໍທັນແຫ້ງ ຂ້ອຍຈະ
ກາຍເປັນຄົນອ່ອນແອເຫມືອນດ່ັງຄົນອ່ືນໆî 

8 ເມ່ືອຮູ້ດ່ັງນ້ັນພວກຜູ້ນໍາຟີລິສຕິນກ ນໍໍາເອົາເຊອືກຫນ້າທະນູທ່ີຍັງໃຫມ່ແລະຍັງບ່ໍທັນແຫ້ງເຈັດເສ້ັນມາໃຫ້ເດລີ
ລາ 

9 ນາງຈ່ຶງໃຫ້ຄົນພວກນ່ຶງຄອຍຖ້າຢູ່ໃນຫ້ອງອ່ືນ ສ່ວນນາງເອງໄດ້ເອົາເຊືອກນ້ັນຜູກແຊມຊັນ ແລ້ວນາງກໍຮ້ອງ
ບອກແຊມຊັນວ່າ, ìແຊມຊັນພວກຟີລິສຕິນມາî ແຕ່ແຊມຊັນໄດ້ທຸດເຊືອດນ້ັນຂາດເຫມືອນດ່ັງໄຟໄຫມ້ເສ້ັນ
ດ້າຍ ດ້ວຍເຫດນ້ີພວກຟີລິສຕິນຈ່ຶງຍັງບ່ໍຮູ້ຂ້ໍເລິກລັບກ່ຽວກັບກໍາລັງພາຍໃນຂອງທ່ານ 

10 ຕ່ໍມາ ນາງເດລີລາໄດ້ເວ້ົາຕ່ໍແຊມຊັນອີກວ່າ, ìເຈ້ົາໄດ້ລ້ໍລວງຂ້ອຍແລະເວ້ົາຕົວະຂ້ອຍ ສະນ້ັນ ຂໍໃຫ້ເຈ້ົາບອກ
ຂ້ອຍແດ່ວ່າເຂົາຈະຕ້ອງມັດເຈ້ົາດ້ວຍວີທີໃດî 

11 ແຊມຊັນຈ່ຶງບອກນາງວ່າ, ìຖ້າເຂົາມັດຂ້ອຍດ້ວຍເຊືອກໃຫມ່ທີຍັ່ງບ່ໍທັນໃຊ້ ຂ້ອຍຈະເປັນຄົນອ່ອນແອເຫມືອນ
ຄົນອ່ືນໆî 

12 ນາງເດລີລາຈ່ຶງເອົາເຊືອກໃຫມ່ນ້ັນມາມັດທ່ານແລະຮ້ອງຂ້ຶນວ່າ, ìແຊມຊັນ ພວກຟລິີສຕີນມາî ແຊມຊັນກ ໍທຸດ
ເຊືອກນ້ັນຂາດອອກເຫມືອນທຸດເສ້ັນດ້າຍ ສ່ວນພວກທ່ີຄອຍຖ້ານ້ັນໄດ້ຢູ່ໃນຫ້ອງອ່ືນ 



13 ແລ້ວນາງເດລີລາໄດ້ເວ້ົາຕ່ໍແຊມຊັນວ່າ, ìເຈ້ົາຍັງລ້ໍລວງຂ້ອຍແລະຕົວະຂ້ອຍອີກຢູ່ ຂໍເຈ້ົາຈ່ົງບອກຂ້ອຍວ່າ ເຂົາ
ຈະມັດເຈ້ົາດ້ວຍສ່ິງໃດî ແຊມຊັນຈ່ຶງບອກນາງວ່າ, ìຖ້າວ່າເຈ້ົາເອົາຜົມຂອງຂ້ອຍເຈັດປອຍໄປຕ່ໍາໃນຫູກແລະ
ຖົກຟືມໃຫ້ແຫນ້ນ ແລ້ວຂ້ອຍຈະກາຍເປັນຄົນອ່ອນແອເຫມືອນດ່ັງຄົນອ່ືນî 

14 ນາງເດລີລາຈ່ຶງກ່ອມແຊມຊັນນອນ ແລ້ວເອົາຜົມຂອງແຊມຊັນເຈັດປອຍໄປຕ່ໍາໃນຫູກແລະຖົກຟືມໃຫ້ແຫນ້ນ 
ນາງຮ້ອງຂ້ຶນວ່າ, ìແຊມຊັນ ພວກຟລິີສຕິນມາî ແຊມຊັນກໍລຸກຂ້ຶນຖອດຟືມແລະດືງເຄືອຫູກອອກຫມດົ 

15 ດ່ັງນ້ັນ ນາງເດລີລາຈ່ຶງເວ້ົາຕ່ໍແຊມຊັນວ່າ, ìເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງເວ້ົາວ່າເຈ້ົາຮັກຂ້ອຍ ໃນເມ່ືອຈິດໃຈຂອງເຈ້ົາບ່ໍໄດ້
ຜູກພັນຢູ່ກັບຂ ້ອຍ ເຈ້ົາໄດ້ລ້ໍລວງຂ້ອຍສາມເທ່ືອແລ້ວ ແລະເຈ້ົາຍັງບ່ໍທັນບອກຂ້ອຍເລີຍວ່າ ດ້ວຍເຫດໃດເຈ້ົາ
ຈ່ຶງມີແຮງຫລາຍແທ້î 

16 ນາງເດລີລາໄດ້ຖາມຢູ່ທຸກມື ້ຈົນແຊມຊັນເບ່ືອຫນ່າຍ ແລະຢາກຈະຕາຍເສັຽຍ້ອນການຣົບກວນຂອງນາງ  
17 ຜົນສຸດທ້າຍແຊມຊັນກໍບອກນາງຕາມຄວາມຈິງວ່າ, ìຂ້ອຍບ່ໍເຄີຍຕັດຜົມຈັກເທ່ືອ ຖ້າຂ້ອຍຕັດຜົມ ຂ້ອຍຈະ

ຕ້ອງສູນເສັຽກໍາລັງວັງຊາ ແລະຈະກາຍເປັນຄົນອ່ອນແອເຫມືອນດ່ັງຄົນອ່ືນໆ 
18 ເມ່ືອນາງເດລີລາແນ່ໃຈວ່າແຊມຊັນໄດ້ບອກຄວາມຈິງ ນາງກໍສ່ົງຂ່າວໄປບອກພວກຜູ້ນໍາຟີລິສຕິນວ່າ, ìເຊີນ

ກັບມາອີກເທ່ືອນ່ຶງ ເພາະແຊມຊັນໄດ້ບອກຄວາມຈິງໃຫ້ແກ່ຂ້ອຍແລ້ວî ພວກເຂົາຈ່ຶງພາກັນມາພ້ອມທັງຖືເງິນ
ມານໍາດ້ວຍ 

19 ນາງເດລີລາໄດ້ກ່ອມແຊມຊັນນອນເທິງຕັກຂອງນາງແລະເອ້ີນໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງມາຕັດຜົມຂອງທ່ານອອກເຈັດປອຍ 
ແລ້ວນາງໄດ້ຊຸກໃຫ້ແຊມຊັນຕ່ືນ ແຕ່ທ່ານບ່ໍມີເຫ່ືອແຮງເສັຽແລ້ວ 

20 ນາງເດລີລາຈ່ຶງຮ້ອງຂ້ຶນວ່າ, ìແຊມຊັນ ພວກຟລິີສຕິນມາî ແຊມຊັນໄດ້ລຸກຂ້ຶນແລະຄິດວ່າ ìຂ້ອຍຈະຕ້ອງໄປ
ໄດ້ສະບາຍເຫມືອນດ່ັງແຕ່ກ່ອນî ທ່ານບ່ໍຮູ້ເລີຍວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບ່ໍຊົງສະຖິດຢູ່ກັບທ່ານ 

21 ຕໍ່ມາ ພວກຟລິີສຕິນໄດ້ຈັບແຊມຊັນ ແລະເຈາະຫນ່ວຍຕາທັງສອງຂອງທ່ານອອກ ພວກເຂົາໄດ້ນໍາທ່ານໄປ
ເມືອງກາຊາ ແລະເອົາໂສ້ທອງຜູກທ່ານໄວ້ ທ່ານຖືກບັງຄັບໃຫ້ໂມແ້ປ້ງຢູ່ໃນຄຸກ 

22 ສ່ວນຜົມຂອງທ່ານໄດ້ເລ້ີມປ່ົງຂ້ືນຄືນອີກ 
ມຣໍະນະກມັຂອງແຊມຊນັ 
Samsonís Death 

23 ພວກຟລິີສຕິນໄດ້ພາກັນສເລີມສລອງງານຖວາຍບູຊາແກ່ພຣະດາໂກນຂອງພວກເຂົາຄ້ັງຍ່ິງໃຫຍ່ ພວກເຂົາ
ຮ້ອງເພງສັຣເສີນວ່າ, ìພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາໄດ້ໃຫ້ພວກເຮົາຊະນະແຊມຊັນ ຜູເ້ປັນສັດຕຣູຂອງພວກເຮົາî 

24 ເມ່ືອປະຊາຊນົຫລຽວເຫັນແຊມຊັນ ພວກເຂົາກໍຮ້ອງເພງສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາວ່າ, ìພຣະເຈ້ົາຂອງພວກ
ເຮົາໄດ້ໃຫ້ພວກເຮົາຊະນະສັດຕຣູຂອງພວກເຮົາ ຊ່ຶງເປັນຜູ້ທໍາລາຍຜືນແຜ່ນດິນແລະຂ້າພວກເຮົາຫລາຍຄົນî 

25 ພວກເຂົາພາກັນຊົມຊ່ືນຍິນດ ດ້ີວຍກັນ ແລະເວ້ົາວ່າ, ìຈ່ົງເອ້ີນແຊມຊັນມາ ແລ້ວບັງຄ ບັໃຫ້ເຂົາເຮັດຕລົກໃຫ້
ເຮົາເບ ິ ່ງî ເມ່ືອພວກເຂົາໄດ້ພາແຊມຊັນອອກມາຈາກຄຸກ ແຊມຊັນກໍທໍາໃຫ້ເຂົາເບ່ິງ ແລະພວກເຂົາໄດ້ໃຫ້
ແຊມຊັນຢືນຢູ່ລະຫວ່າງກາງເສົາເຮືອນ  

26 ແຊມຊັນໄດ້ເວ້ົາຕ່ໍເດັກນ້ອຍຜູ້ຈູງມືທ່ານມານ ັ ້ນວ່າ, ìຈ່ົງພາຂ້ອຍໄປຢືນຢູ່ແປະເສົາຄ້ໍາຫໍໂຮງນ້ີແດ່ ເພາະຂ້ອຍ
ຢາກອິງເສົາî 

27 ໃນເວລານ້ັນ ຫໍໂຮງໄດ້ເຕັມໄປດ້ວຍປະຊາຊົນທງັຊາຍແລະຍິງ ພວກຜູ້ນໍາຟີລິສຕິນທຸກໆຄົນກໍຢູ່ໃນທ່ີນ້ັນ ຢູ່
ເທິງຫລັງຄາພຽງກໍມີປະຊາຊນົທັງຊາຍແລະຍິງປະມານສາມພັນຄົນ ຊຶງ່ພວກເຂົາກໍາລັງຈ້ອງເບ່ິງແຊມຊັນເຮັດ
ຕລົກຢູ່ 



28 ແຊມຊັນອ້ອນວອນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍໂຜດຈ່ືຈໍາຂ້າພຣະອົງ ຂໍພຣະອົງຈ່ົງຊົງປະ
ທານກໍາລັງວັງຊາໃຫ້ຂ້າພຣະອົງອີກແດ່ພຽງເທ່ືອນ່ຶງເທ່ືອດຽວເທ່ົານ້ັນ ເພາະຂ້າພຣະອົງຄຽດຍ້ອນເຂົາເຈາະຕາ
ສອງເບ້ືອງຂອງຂ້າ 
ພຣະອົງອອກ ຂ້າພຣະອົງຈະລ້າງແຄ້ນພວກຟີລິສຕິນî 

29 ແຊມຊັນກໍເອົາມືສອງເບ້ືອງຄ້ໍາເສົາກາງສອງເສົາທ່ີຄ້ໍາຫ ໂໍຮງນ້ັນ  
30 ແລ້ວທ່ານໄດ້ທຸ້ມເທກໍາລັງຂອງທ່ານຊຸກເສົາທັງສອງນ້ັນ ພອ້ມກັບຮ້ອງຂ້ຶນວ່າ, ìຂໍໃຫຂ້້າພຣະອົງຕາຍພ້ອມ

ກັບຊາວເມືອງຟີລິສຕິນນ້ີເທີນî ທ່ານຊຸກເສົານ້ັນຫມດົແຮງຂອງທ່ານ ຈົນຫໍໂຮງໄດ້ເຈ່ືອນລົງທັບພວກຜູ້ນໍາ
ແລະຄົນອ່ືນທຸກໆຄົນ ແຊມຊັນໄດ້ຂ້າຄົນໃນເວລາທ່ານເສັຽຊີວິດນ້ີຫລາຍກວ່າຄາວທ່ານຍັງມີຊີວິດຢ ູ  ່

31 ພວກຍາດພ່ີນ້ອງແລະຄອບຄົວຂອງແຊມຊັນ ໄດ້ພາກັນມາເອົາສົບທ່ານກັບຄືນເມືອ ແລ້ວເອົາໄປຝັງໄວ້ໃນ
ບ່ອນຝັງສົບຂອງມາໂນອາບິດາຂອງທ່ານ ຢູ່ລະຫວ່າງເມືອງໂຊຣາ ແລະເມືອງເອສຕາໂອນ ແຊມຊັນໄດ້ປົກ
ຄອງອິສຣາເອນຢູ່ເປັນເວລາຊາວປີ 

 

17 ມກີາໄຫວຮ້ບູເຄາົຣບົ  
Micah and the Levite 

1 ມຊີາຍຄົນນ່ຶງເປັນຊາວພູດອຍເອຟຣາອິມ ຊ່ື ມີກາ 
2 ເຂົາເວ້ົາກັບມານດາຂອງເຂົາວ່າ, ìເງິນນ່ຶງພັນນ່ຶງຮ້ອຍແຜ່ນ ຊຶງ່ມີຄົນລັກໄປຈາກແມ່ ແລະແມ່ກໍໄດ້ສາບແຊ່ງ 

ແລະເວ້ົາເຂ້ົາຫູຂ້ອຍນ້ັນ ເບ່ິງແມ, ເງິນນ້ັນຢູ່ທ່ີຂ້ອຍ ຂ້ອຍເອົາໄປເອງî ມານດາຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ, ìຂໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ
ຊົງອວຍພຣະພອນ 
ໃຫລູ້ກຂອງແມ່ເທີນî 

3 ເຂົາຈ່ຶງນໍາເງິນພັນນ່ຶງຮ້ອຍແຜ່ນນ້ັນມາຄືນໃຫ້ແກ່ມານດາ ແລະມານດາຂອງເຂົາເວ້ົາວ່າ, ìເງິນຈໍານວນນ້ີແມ່ຂໍ
ຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເພ່ືອລູກໃຫ້ທໍາເປັນຮູບແກະສລັກ ແລະຮູບຫລ່ໍ ແມ່ຈ່ຶງຄືນໃຫ້ແກ່ເຈົ້າî 

4 ເມື່ອມກີາຄືນເງິນໃຫ້ແກ່ມານດາແລ້ວ ມານດາກໍນໍາເງິນສອງຮ້ອຍແຜ່ນມອບໃຫ້ກັບຊ່າງເງິນ ທໍາເປັນຮູບແກະ
ສລັກ ແລະຮູບຫລ່ໍ ຮູບນ້ັນຢູ່ໃນບ້ານຂອງມີກາ 

5 ມກີາຄົນນ້ີມີເຮືອນພຣະຫລັງນ່ຶງ ເຂົາທໍາຮູບເອໂຟດ ແລະຮູບພຣະ ແລະແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ບຸດຄົນນ່ຶງຂອງເຂົາເປັນ
ປະໂຣຫດິ 

6 ໃນສມັຍນ້ັນຍັງບ່ໍມີກະສັດໃນອິສຣາເອນ ທຸກຄົນກໍກະທໍາຕາມໃຈມັກຂອງຕົນ 
7 ມຊີາຍຫນຸ່ມຄົນນ່ຶງຊາວບ້ານເບັດເລເຮັມໃນຢູດາ ຕະກູນຢູດາ ເປັນພວກເລວີ ອາໄສຢູ່ທ່ີນ້ັນ 
8 ຊາຍນ້ັນຍ່າງອອກຈາກບ້ານເບັດເລເຣັມໃນຢູດາ ທ່ຽວຊອກຫາບ່ອນເພ່ືອພັກອາໄສ ເມ່ືອເຂົາເດີນທາງໄປນ້ັນ

ກ ມໍາເຖິງພູດອຍເອຟຣາອິມເຖິງບ້ານຂອງມີກາ 
9 ມກີາຈ່ຶງເວ້ົາກັບເຂົາວ່າ, ìທາ່ນມາຈາກໃສî ເຂົາຕອບວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາເປັນພວກເລວີຊາວບ້ານເບັດເລເຮັມໃນ

ຢູດາ ຂ້າພະເຈ້ົາເດີນທາງທ່ຽວຊອກຫາທ່ີພກັອາໄສ 
10 ມກີາຈ່ຶງກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ, ìຈ່ົງຢູ່ກັບຂ້າພະເຈ້ົາເຖີດ ເປັນຢ່າງບິດາແລະປະໂຣຫິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກໍແລ້ວກັນ 

ຂ້າພະເຈ້ົາຈະຈ່າຍເງິນໃຫ້ປີລະສິບແຜ່ນ ພ້ອມທັງເຄ່ືອງນຸ່ງແລະອາຫານການກິນî ເລວີຄົນນ້ັນຈ່ຶງເຂ້ົາໄປ 
11 ເລວີຄົນນ້ັນກໍພໍໃຈທ່ີຈະຢູ່ກັບຊາຍຄົນນ້ັນ ແລະຊາຍຫນຸ່ມຄົນນ້ັນກໍເປັນເຫມອືນລູກຂອງເຂົາ 
12 ມກີາກໍແຕ່ງຕ້ັງເລວີຄ ນົນ້ັນໃຫ້ ແລະຊາຍຫນຸ່ມຄົນນ້ັນກໍເປ ນັປະໂຣຫິດຂອງເຂົາ ແລະຢູ່ໃນບ້ານຂອງມີກາ 
13 ມກີາກ່າວວ່າ, ìບັດນ້ີ ຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ແລ້ວວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາຮ່ັງມີເປັນດີ ເພາະວ່າຂ້າພະ

ເຈ້ົາມີເລວີຄົນນ່ຶງເປັນປະໂຣຫິດî 



 

18 ມກີາແລະຄນົເຜົາ່ດານ  
The Migration of Dan 

1 ໃນສມັຍນ້ັນບ່ໍມີກະສັດໃນອິສຣາເອນ ແລະໃນສມັຍນ້ັນຄົນເຜ່ົາດານຍັງທ່ຽວຊອກຫາທ່ີດິນອັນຈະເປັນມໍຣະ
ດົກຂອງຕົນເພ່ືອຈະໄດ້ພັກອາໄສ ເພາະຈົນບັດນ້ັນແລ້ວມໍຣະດົກໃນຫມູ່ຄົນເຜ່ົາອິສຣາເອນຍັງບ່ໍຕົກແກ່ເຂົາ 

2 ດ່ັງນ້ັນຄົນເຜ່ົາດານຈ່ຶງສ່ົງຄົນຫ້າຄົນ ຈາກຈໍານວນທັງຫມດົເປັນຊາຍສະກັນໃນຕະກູນຂອງຕົນມາຈາກໂຊຣາ 
ແລະຈາກເອສຕາໂອນ ໄປສອດແນມເບ່ິງແຜ່ນດິນ ແລະສໍາຣວດເບ່ິງແຜ່ນດິນນ້ັນ ແລະເຂົາທັງຫລາຍເວ້ົາແກ່
ເຂົາວ່າ, ìຈ່ົງໄປ ກວດເບ່ິງແຜ່ນດິນນ້ັນî ເຂົາກໍມາເຖິງພູດອຍເອຟຣາອິມ ເຖິງບ້ານຂອງມີກາແລະອາໄສຢູ່ທ່ີ
ນ້ັນ 

3 ເມ່ືອເຂົາຢູ່ໃກ້ບ້ານຂອງມີກາ ເຂົາກໍຈໍາສຽງເວລີຫນຸ່ມຄົນນ້ັນໄດ້ ຈ່ຶງແວະເຂ້ົາໄປຖາມວ່າ, ìໃຜພາທ່ານມາທ່ີນ້ີî 
4 ເຂົາຕອບຄົນເຫລ່ົານ້ັນວ່າ, ìມກີາທໍາແກ່ຂ້າພະເຈ້ົາ ຢ່າງນ້ີ ຢ່າງນ້ີ ເຂົາຈ້າງຂ້າພະເຈ້ົາ ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງເປັນປະ

ໂຣຫິດຂອງເຂົາî 
5 ຄົນເຫລ່ົານ້ັນກໍເວ້ົາກັບເຂົາວ່າ, ìໄດ້ໂຜດທູນຖາມພຣະເຈ້ົາໃຫ້ແດ່ ເພ່ືອເຮົາຈະຮູ້ວ່າທາງທ່ີເຮົາຈະອອກເດີນ

ໄປນ້ີຈະສໍາເຣັດຫລືບໍî ປະໂຣຫິດນ້ັນຈ່ຶງຕອບເຂົາທັງຫລາຍວ່າ, 
6 ìຈ່ົງໄປເປັນສຸກເຖີດ ຫົນທາງທ່ີທ່ານໄປຈະຢູ່ພາຍໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າî 
7 ຊາຍທັງຫ້າຄົນກໍຈາກໄປເຖິງເມືອງລາອິສ ເຫັນປະຊາຊົນທ່ີຢູ່ທ່ີເມືອງນ້ັນເຫັນຊາວເມືອງຢູ່ຢ່າງສະບາຍຕາມນິ

ສັຍຄົນຊີໂດນ ຢ່າງສງົບ ບ່ໍຫວາດລະແວງສ່ິງໃດ ບ່ໍຂາດຫຍັງຊ່ຶງຢ  ູ່ໃນໂລກນ້ີ ເປັນຄົນມີຊບັສິນ ເຂົາຢູ່ຫ່າງໄກ
ຈາກຄົນຊີໂດນ ບ່ໍມເີຣ່ືອງກ່ຽວຂ້ອງກັບຄົນອ່ືນເລີຍ 

8 ເມ່ືອຄົນທັງຫ້າກັບມາເຖິງຍາດພ່ີນ້ອງທ່ີໂຊຣາ ແລະເອສຕາໂອນຍາດພ່ີນ້ອງຈ່ຶງຖາມເຂົາວ່າ, ìເຈ້ົາເວົ້າຫຍັງî 
9 ເຂົາຕອບວ່າ, ìຈ່ົງລຸກຂ້ຶນ ໃຫ້ເຣົາໄປຮົບກັບເຂົາເຖີດເພາະເຮົາໄດ້ເຫັນແຜ່ນດ ນິນ  ້ັນແລ້ວ ແລະເບ່ິງແມ໋, ເປັນ

ແຜ່ນດິນດີແທ້ໆ ທ່ານທັງຫລາຍຈະບ່ໍເຮັດຫຍັງເລີຍຫລື ຢ່າຊັກຊາ້ທ່ີຈະໄປກັນແລະເຂ້ົາຍຶດຄອງແຜ່ນດິນນ້ັນ 
10 ເມ່ືອທ່ານທັງຫລາຍໄປແລ້ວຈະພົບປະຊາຊົນທ່ີບ່ໍຫວາດລະແວງສ່ິງໃດ ແຜ່ນດິນກໍກວ້າງຂວາງ 

ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງມອບໄວ້ໃນມຂືອງທ່ານທັງຫລາຍແລ້ວ ເປັນສະຖານທ່ີຊ່ຶງບ່ໍຂາດສ  ່ິງໃດທ່ີມີໃນໂລກî 
11 ຄົນເຜ່ົາດານຫົກຮ້ອຍຄົນພ້ອມດ້ວຍເຄ່ືອງອາວຸດທໍາສົງຄາມຍົກທັບອອກຈາກ ໂຊຣາ ແລະເອສຕາໂອນ 
12 ເຂົາທັງຫລາຍຍົກຂ້ຶນໄປຕ້ັງຄ້າຍຢູ່ທ່ີກິຣອີາດເຢອາຣີມໃນຢູດາເພາະເຫດນ້ີເຂົາຈ່ຶງເອ້ີນທ່ີນ້ັນວ່າ ìມາຮາເນ

ດານî ຈົນເທ່ົາທຸກວັນນ້ີ ເບ່ິງແມ, ເມືອງນ້ີຢູ່ທາງທິດຕາເວັນຕົກຂອງກິຣີອາດເຢອາຣີມ 
13 ເຂົາກໍຜ່ານຈາກທ່ີນ້ັນໄປເຖິງພູດອຍເອຟຣາອິມມາເຖິງບ້ານຂອງມີກາ 
14 ແລ້ວຊາຍທັງຫ້າຄົນທ່ີໄປສອດແນມເບ່ິງເມືອງ ລາອິສ ກໍບອກແກ່ພ່ີນ້ອງຂອງຕົນວ່າ, ìທ່ານຮູ້ບ່ໍວ່າໃນບ້ານ

ເຫລ່ົານ້ີມີຮູບເອໂຟດ ຮູບພຣະ ຮູບແກະສລັກ ແລະຮູບຫລ່ໍ ສະນ້ັນຂໍໄຄ່ຄວນເບ່ິງວ່າ ທາ່ນທັງຫລາຍຈະທໍາປະ
ການໃດî 

15 ເຂົາທັງຫລາຍກໍແວະເຂ້ົາບ້ານຂອງເລວີຫນຸ່ມຄົນນ້ັນ ຄືທ່ີບ້ານຂອງມີກາຖາມເບ່ິງທຸກສຸກຂອງເຂົາ 
16 ຝ່າຍຄົນເຜ່ົາດານທັງຫົກຮ້ອຍຄົນຖືກອາວຸດທໍາສົງຄາມຢືນຢູ່ທ່ີທາງເຂ້ົາປະຕູຮົ້ວ 
17 ຊາຍທັງຫ້າຄົນທ່ີອອກໄປສອດແນມເບ່ິງບ້ານເມືອງກໍເດີນເຂ້ົາໄປນໍາເອົາຮູບແກະສລັກ ຮູບເອໂຟດ ຮູບພຣະ 

ແລະຮູບຫລ່ໍໄປ ຝ່າຍປະໂຣຫິດກໍຢືນຢູ່ທ່ີທາງເຂ້ົາປະຕູຮ້ົວກັບທະຫານຖືອາວຸດທໍາສົງຄາມຫົກຮ້ອຍຄົນນ້ັນ 
18 ເມ່ືອຄົນເຫລ່ົານ້ີເຂ້ົາໄປໃນບ້ານຂອງມີກາ ນໍາເອົາຮູບແກະສລ ກັ ຮູບເອໂຟດ ຮູບພຣະ ແລະຮູບຫລ່ໍນ້ັນ ປະໂຣ

ຫິດຖາມເຂົາວ່າ, ìນ້ັນທ່ານເຣັດຫຍັງî 



19 ຄົນເຫລ່ົານ້ັນຈ  ່ຶງຕອບເຂົາວ່າ, ìຢ່າປາກ ຈ່ົງມາກັບພວກເຮົາເຖີດ ມາເປັນບິດາແລະປະໂຣຫິດຂອງເຮົາ ຈະ
ເປັນປະໂຣຫິດໃນບ້ານຂອງຊາຍຄົນດຽວດີ ຫລືວ່າຈະເປັນປະໂຣຫິດຂອງເຜ່ົານ່ຶງ ແລະຕະກູນນ່ຶງໃນອິສຣາ
ເອນດີî 

20 ໃຈຂອງປະໂຣຫິດກໍຍິນດີ ເຂົາຈ່ຶງເອົາຮູບເອໂຟດ ຮູບພຣະ ແລະຮູບແກະສລັກ ຍ່າງໄປໃນຫມູ່ປະຊາຊົນ 
21 ແລ້ວເຂົາກໍກັບອອກເດີນທາງໄປ ໃຫເ້ດັກ ທັງຝູງສັດ ແລະສ່ິງຂອງເດີນໄປຂ້າງຫນ້າ 
22 ເມ່ືອໄປຫ່າງຈາກບ້ານມີກາແລ້ວ ຄົນທ່ີຢູ ໃ່ນບ້ານໃກ້ຄຽງກັບບ້ານຂອງມີກາກໍຮ່ວມຕ ດິຕາມ ໄປທັນຄົນເຜ່ົາ

ດານ 
23 ຈ່ຶງຮ້ອງເອ້ີນຄົນເຜ່ົາດານ ເຂົາກໍຫັນກັບມາເວ້ົາກ ບັມີກາວ່າ, ìເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງຍົກຄົນມາຫລາຍປານນ້ີî 
24 ເຂົາຕອບວ່າ, ìທ່ານທັງຫລາຍນໍາພຣະຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ຊ່ຶງຂ້າພະເຈ້ົາສ້າງຂ້ຶນ ແລະນໍາປະໂຣຫິດອອກມາເສັຽ 

ຂ້າພະເຈ້ົາຈະມີສ່ິງໃດເຫລືອຢູ່ ທ່າ່ນທັງຫລາຍຍັງຈະມາຖາມຂ້າພະເຈ້ົາອີກວ່າ ມີເຣ່ືອງຫຍັງî 
25 ຄົນເຜ່ົາດານຈ່ຶງຕອບເຂົາວ່າ, ìຢາ່ໃຫເ້ຮົາໄດ້ຍິນສຽງຂອງເຈ້ົາເລີຍ ຢ້ານວ່າຄົນມັກໃຈຮ້າຍຈະທໍາລາຍເຈ້ົາ 

ເຈ້ົາແລະຄອບຄົວຂອງເຈ້ົາກໍຈະເສັຽຊີວິດຫມົດ 
26 ຝ່າຍຄົນເຜ່ົາດານກໍຍ່າງຕ່ໍໄປ ເມ່ືອມີກາເຫັນວ່າເຂົາເຫລ່ົານ້ັນມີກໍາລັງຫລາຍກວ່າຈ່ຶງຫັນກັບຄືນເດີນທາງໄປ

ບ້ານຂອງຕົນ 
The Danites settle in Laish 

27 ຄົນເຜ່ົາດານນໍາເອົາສ່ິງທ່ີມີກາສ້າງຂ້ຶນ ແລະນໍາປະໂຣຫິດຊ່ຶງເປ ນັຂອງເຂົາມານໍາ ກໍເດີນທາງມາເຖິງ ລາອິສ 
ມາເຖິງປະຊາຊົນທ່ີຢູ່ຢ່າງສງົບ ແລະບ່ໍຫວາດລະແວງສ່ິງໃດ ຈ່ຶງປະຫານຄົນເຫລ່ົານ້ັນດ້ວຍຄົມດາບແລະເອົາ
ໄຟເຜົາເມືອງເສັຽ 

28 ບໍ່ມຜູ້ີໃດມາຊ່ອຍເຫລືອ ເພາະເຂົາຢູ່ໄກຈາກເມືອງຊີໂດນ ແລະບ່ໍໄດ້ທ າໍການກ່ຽວຂ້ອງກັບຄົນອ່ືນ ຢູ່ໃນຮ່ອມພູ
ຊ່ຶງຢູ່ໃກ້ກັບເມືອງເບັດເຣໂຮບ ຄົນເຫລ່ົານ້ັນກໍສ້າງເມືອງໃຫມ່ ແລະອາໄສຢູ່ທ່ີນ້ັນ 

29 ເຂົາຕ້ັງຊ່ືເມືອງນ້ັນວ່າ ດານ ຕາມຊ່ືດານບັນພະບຸຣຸດຂອງເຂົາ ຜູ້ຊ່ຶງເກີດກັບອິສຣາເອນ ແຕ່ຕອນແຣກເມືອງ
ນ້ັນຊ່ືວ່າ    ລາອິສ 

30 ຄົນເຜ່ົາດານກໍຕ້ັງຮູບແກະສລັກໄວ້ສໍາລັບຕົນ ສ່ວນໂຢນາທານບຸດເກີໂຊມ ບຸດຂອງໂມເຊ ທັງທ່ານແລະບັນ
ດາບຸດຊາຍຂອງເຂົາກໍເປັນປະໂຣຫິດໃຫ້ແກ່ຄົນເຜ່ົາດານຈົນເຖິງສະໄຫມທ່ີແຜ່ນດິນຕົກໄປເປັນຊະເລີຍ 

31 ເຂົາໄດ້ຕ້ັງຮູບແກະສລັກຊ່ຶງມີກາໄດ້ທໍາໄວນ້ັ້ນຂ້ຶນດົນນານຕລອດເວລາທ່ີພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາຢູ່ທ່ີ ຊໂີລ 
 

19 ຄນົເລວີແລະເມຽັນອ້ຍຂອງຕນົ  
The Levitesís Concubine 

1 ຢູ່ມາໃນສມັຍນ້ັນ ເມ່ືອບ່ໍມີກະສັດໃນອິສຣາເອນ ມຄີ ນົເລວີຄົນນ່ຶງອາໄສຢູ່ທີ່ພດູອຍເອຟຣາອິມຢູ່ບ່ອນໄກທ່ີ
ສຸດ ເຂົາໄດ້ຍິງຄົນນ່ຶງຈາກເບັດເລເຮັມໃນຢູດາມາເປັນເມັຽນ້ອຍ 

2 ເມັຽນ້ອຍນ້ັນຫລ້ິນຊູ້ຈ່ຶງຖ້ິມຜົວເສັຽກັບໄປຢູ່ບ້ານບິດາຂອງນາງທ່ີເບັດເລເຮັມໃນຢູດາ ຢູ່ທີນ້ັ່ນເຖິງສ່ີເດືອນ 
3 ຜົວຂອງນາງກໍລຸກຂ້ຶນໄປຕາມນາງ ເພ່ືອໄປເວ້ົາກັບນາງດ້ວຍຈິດເມດຕາແລະຈະພານາງກັບມາ ເຂົາພາຄົນ

ໃຊຄົ້ນນ່ຶງ ແລະລໍຄູ່ນ ຶ ່ງໄປນໍາ ນາງພາກເຂົາເຂ້ົາໄປໃນບ້ານບິດາຂອງນາງ ເມ່ືອບິດາຂອງຜູ ຍິ້ງເຫັນເຂ້ົາກໍມີ
ຄວາມຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົາ 

4 ພໍເ່ຖ້ົາຂອງເຂົາຄືບິດາຂອງຜູ້ຍິງຫນ່ວງຫນ່ຽວເຂົາ ແລະເຂົາພັກຢູ່ນໍາສາມວັນ ເຂົາກໍກິນແລະດ່ືມ ແລະພັກ
ນອນຢູ່ທ່ີນ້ັນ 



5 ຢູ່ມາເຖິງວັນທີສ່ີເຂົາທັງຫລາຍກໍຕ່ືນຂ້ຶນແຕ່ເດິກ ແລະຄົນນ້ັນລຸກຂ້ຶນຈະອອກເດີນທາງ ແຕ່ພ່ໍຂອງຜູ້ຍິງເວ້ົາກັບ
ລູກເຂີຍຂອງເຂົາວ່າ, ìຈ່ົງຮ ບັປະທານອາຫານອີກຈັກຫນ້ອຍນ່ຶງໃຫ້ຊ່ືນໃຈແລ້ວພາຍຫລັງຈ່ຶງຄ ອ່ຍອອກເດີນ
ທາງî 

6 ຊາຍສອງຄົນນ້ັນກໍນ່ັງລົງຮັບປະທານແລະດ່ືມດ້ວຍກັນ ແລະບິດາຂອງຜູ້ຍິງກໍບອກຊາຍນ້ັນວ່າ, ìຈ່ົງຄ້າງອີ
ກຄືນນ່ຶງເຖີດ ກະທໍາຈິດໃຈໃຫ້ເບີກບານî 

7 ເມ່ືອຊາຍຄົນນ້ັນລຸກຂ້ຶນຈະອອກເດີນທາງ ພ່ໍເຖ້ົາກໍຊັກຊວນໄວ້ ຈົນເຂົາຕ້ອງພັກຢູ່ທ່ີນ້ັນອີກ 
8 ໃນວັນທີຫ້າເຂົາກໍຕ່ືນແຕ່ເດິກເພ່ືອຈະອອກເດີນທາງໄປ ບິດາຂອງຍິງນ້ັນເວ້ົາວ່າ, ìຂໍຢູ່ໃຫຊ່ື້ນໃຈຈົນເຖີງບ່າຍ

ເຖີດî ເຂົາທັງສອງກໍຮັບປະທານຢູ່ດ້ວຍກັນອີກ 
9 ເມ່ືອຊາຍຄົນນ້ັນແລະເມັຽກ ັບຄົນໃຊ້ລຸກຂ້ຶນຈະອອກເດີນທາງ ພ່ໍເຖ້ົາຂອງເຂົາຄືບິດາຂອງຜູ້ຍິງກໍບອກເຂົາວ່າ, 

ìເບ່ິງແມ, ນ້ີກໍບ່າຍໃກ້ຄ່ໍາແລ້ວ ຂໍຄ້າງຢູ່ອີກຄືນນ່ຶງເທີນ ມັນຈະຫມົດວັນຢູ່ແລ້ວ ພກັນອນທ່ີນ້ີເຖີດ ເພ່ືອໃຈຂອງ
ເຈ້ົາຈະເບ ີກບານ ມືອ່ື້ນເຊ້ົາຂໍເຈ້ົາຕ່ືນແຕ່ເດິກເພ່ືອອອກເດີນທາງເຈ້ົາຈະໄດ້ໄປບ້ານî 

10 ແຕ່ຊາຍຄົນນ້ັນບ່ໍຍອມຄ້າງອີກຄືນນ່ຶງ ເຂົາຈ່ຶງລຸກຂ້ຶນອອກເດີນທາງໄປຈົນເຖິງກົງກັນຂ້າມກັບເມືອງເຢບ ສຸ (ຄື
ເຢຣູຊາເລັມ) ເຂົາມີລໍສອງໂຕທ່ີມີອານ ແລະເມັຽນ້ອຍກໍໄປນໍາ 

11 ເມ່ືອເຂົາມາໃກ້ເມືອງເຢບຸສກໍໃກ້ຄ່ໍາແລ້ວ ຄົນໃຊ້ຈ່ຶງບອກນາຍຂອງເຂົາວ່າ, ìໃຫເ້ຣົາແວະເຂ້ົາໄປພັກໃນເມືອງ
ຂອງຄົນເຢ ບຸສເຖີດ ຄ້າງຄືນຢູ່ໃນເມືອງນ້ີແຫລະî 

12 ນາຍຂອງເຂົາຕອບວ່າ, ìເຮົາຈະບ່ໍແວະເຂ້ົາໄປໃນເມືອງຂອງຄົນຕ່າງດ້າວ ຜູ້ທ່ີບ່ໍແມ່ນຄົນອິສຣາເອນ ເຮົາຈະ
ຜ່ານໄປເຖິງເມືອງກິເບອາî 

13 ເຂົາຈ່ຶງບອກຄົນໃຊ້ວ່າ, ìມາເຖດີ ໃຫເ້ຮົາເລ່ັງເຂ້ົາໄປໃກ້ບ່ອນເຫລ່ົານ້ີແຫ່ງນ່ຶງ ແລະຄ້າງທ່ີກິເບອາ ຫລືທີ່ຣາ
ມາî 

14 ເຂົາຈ່ຶງເດີນທາງຜ່ານໄປ ເມ່ືອເຂົາມາໃກ້ກິເບອາ ຊ່ຶງເປັນຂອງຄ ນົເບັນຢາມີນດວງອາທິດກໍຕົກແລ້ວ 
15 ເຂົາຈ່ຶງແວະເຂ້ົາໄປຈະຄ້າງຄືນທ່ີເມືອງກິເບອາ ເຂົາກໍແວະເຂ້ົາໄປນ່ັງຢູ່ທ່ີລານເມືອງເພາະບ່ໍມີໃຜເຊີນໃຫ້ເຂົາ

ເຂ້ົາໄປຄ້າງໃນບ້ານ 
16 ເບິ່ງແມ, ມຊີາຍແກ່ຄົນນ່ຶງເຂ້ົາມາ ເມ່ືອເລີກຈາກງານນາເປັນເວລາຄ່ໍາແລ້ວ ເຂົາເປັນຊາວພູດອຍເອຟຣາອິມ

ມາອາໄສຢູ່ໃນເມືອງກິເບອາຊາວເມືອງເປັນຄົນເບັນຢາມີນ 
17 ເມ່ືອເຂົາເງີຍຫນ້າຂ້ຶນເຫັນຜູ້ເດີນທາງຄົນນ້ັນນ່ັງຢູ່ທ່ີລານເມືອງ ຊາຍແກ່ຄົນນ້ັນກໍຖາມວ່າ, ìທ່ານຈະໄປໃສ 

ແລະມາຈາກໃສî 
18 ຊາຍຄົນນ້ັນຈ່ຶງຕອບເຂົາວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາເດີນທາງຈາກເບັດເລເຣັມໃນຢູດາ ຈະໄປທ່ີພູດອຍເອຟຣາອິມບ່ອນ

ທ່ີໄກອອກໄປທາງພຸ້ນ ຊ່ຶງຂ້າພະເຈ້ົາມາຈາກທ່ີນ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາໄປເບັດເລເຣັມໃນຢູດາມາ ແລະຂ້າພະເຈ້ົາຈະ
ກັບໄປບ້ານຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ບ່ໍມີໃຜເຊີນຂ້າພະເຈ້ົາເຂ້ົາໄປພັກໃນບ້ານ 

19 ຟາງແລະອາຫານທ່ີຈະລ້ຽງລໍ ພວກເຮົາກໍມີພ້ອມແລ້ວ ທັງອາຫານແລະເຫລ້ົາອະງ  ຸ່ນທ່ີລ້ຽງຕົນ ທັງລ້ຽງຍິງຄົນນ້ີ 
ແລະຊາຍຫນຸ່ມຄົນທ່ີຢູ່ນໍາກໍມີຢູ່ແລ້ວບ່ໍຂາດສ່ິງໃດເລີຍî 

20 ຊາຍແກ່ຄົນນ້ັນຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ, ìຂໍທ່ານເປັນສຸກສະບາຍເຖີດ ຖ້າທ່ານຂາດສ່ິງໃດ ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍເປັນທຸຣະທັງຫມດົ 
ຂໍແຕ ຢ່່ານອນທ່ີລານເມືອງນ້ີເລີຍî 

21 ເຂົາຈ່ຶງພາຊາຍຄົນນ້ັນເຂ້ົາໄປໃນບ້ານ ເອົາອາຫານໃຫ້ລໍ ຕ ່າງກໍລ້າງຕີນຂອງຕົນ ແລະຮັບປະທານອາຫານ
ແລະດ່ືມ 
Gibeahís Crime 



22 ເມ່ືອເຂົາກໍາລັງທໍາໃຫ້ຈິດໃຈເບີກບານ ເບ່ິງແມ, ຊາວເມືອງນ້ັນທ່ີເປັນຄົນອັນທະພານມາລ້ອມເຮືອນໄວ້ ທຸບ
ປະຕູ ຮ້ອງບອກຊາຍແກ່ຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງບ້ານວ່າ, ìສ່ົງຊາຍທ່ີເຂ້ົາມາຢູ່ໃນບ້ານຂອງເຈ້ົາມາໃຫ້ເຮົາຮ່ວມເພດ
ກັບເຂົາî 

23 ຊາຍຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງບ້ານກໍອອກໄປເວ້ົາກັບເຂົາວ່າ, ìຢ່າເລີຍ ພ່ີນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ຂໍຢ່າກະທໍາການຮ້າຍ
ເຊ່ັນນ້ີເລີຍ ເມ່ືອຊາຍຄົນນ້ີມາອາໄສບ້ານຂອງຂ້າພະເຈ້ົາແລ້ວ ຂໍຢ່າທໍາຮ້າຍເຂົາເລີຍ 

24 ເບ່ິງແມ, ນ້ີມລູີກສາວພົມມະຈາຣີຄົນນ່ຶງ ແລະເມັຽນ້ອຍຂອງເຂົາຂ້າພະເຈ້ົາຈະພາອອກມາໃຫ້ທ່ານດຽວນ້ີ ຈ່ົງ
ຂ່ົມຂືນ ຫລືທໍາສ່ິງໃດແກ່ເຂົາຕາມໃຈມັກຂອງເຈ້ົາເຖີດ ແຕ່ຂໍຢ່າທໍາສ່ິງທ່ີຫນ້າລັງກຽດກັບຊາຍຄົນນ້ີເລີຍî 

25 ແຕ່ຄົນເຫລ່ົານ້ັນບ່ໍຍອມຟັງສຽງ ຊາຍຄົນນ້ັນຈ່ຶງຈັບເມັຽນ້ອຍຂອງຕົນຊຸກນາງອອກໄປໃຫ້ເຂົາ ເຂົາກໍສົມສ  ູ່ທໍາ
ທາຣຸນ     ຕລອດຄືນຈົນຮຸ່ງເຊ້ົາ ພຮຸ່ໍງສາງເຂົາກໍປ່ອຍນາງໄປ 

26 ພແໍຈ້ງຜູ້ຍິງນ້ັນກໍກັບມາລ້ົມລົງທ່ີປະຕູບ້ານຊ່ຶງນາຍຂອງຕົນພັກຢູ່ ຈົນສວ່າງດີ 
27 ຮ່ ງຸເຊ້ົານາຍຂອງນາງກໍລຸກຂ້ຶນເມ່ືອເປ ດີປະຕູບ້ານ ຈະອອກເດີນທາງ ເມັຽນ້ອຍຂອງເຂົາກໍນອນຢູ່ທ່ີປະຕູບ້ານ

ມຢືຽດອອກໄປຈຸປະຕູ 
28 ເຂົາຈ່ຶງບອກນາງວ່າ, ìລຸກຂ້ຶນໄປກັນເຖີດî ແຕ່ກໍບ່ໍມີຄໍາຕອບ ເຂົາຈ່ຶງເອົານາງຂ້ຶນຫລັງລໍ ຊາຍນ້ັນກໍລຸກຂ້ຶນ

ເດີນທາງໄປບ້ານຂອງຕົນ 
29  ເມ່ືອເຖິງບ້ານແລ້ວ ກໍເອົາມີດຟັນສົບນາງເປັນທ່ອນໆສິບສອງທ່ອນດ້ວຍກັນສ່ົງໄປທ່ົວເຂດແດນອິສຣາເອນ 
30 ທຸກຄົນທ່ີເຫັນກໍເວ້ົາວ່າ, ìເຣ່ືອງຢ່າງນ້ີບ່ໍມີໃຜເຄີຍເຫັນຕ້ັງແຕ່ສມັຍຄົນອິສຣາເອນອອກຈາກແຜ່ນດິນເອຢິບຈົນ

ເຖິງວັນນ້ີ ຈ່ົງຕຶກຕອງປຶກສາກັນເບ່ິງ ແລ້ວກໍວ່າກັນໄປເຖີດî 
 

20 ການສງົຄາມຕໍສູ່ຄ້ນົເບນັຢາມນີ  
The Other Tribes Attack Benjamin 

1 ຄົນອິສຣາເອນທັງຫມດົຕ້ັງແຕ່ ດານເຖິງເບເອີເຊບາ ທັງແຜ່ນດິນກິເລອາດກໍອອກມາ ຊຸມນຸມຊົນນ້ັນໄດ້ປະ
ຊຸມກັນເປັນໃຈດຽວກັນຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທ່ີເມືອງມສິປາ 

2 ຫົວຫນ້າປະຊາຊົນທັງປວງຄືຂອງເຜ່ົາຄົນອິສຣາເອນທັງຫມົດ ເຂົາມາປາກົດຕົວໃນທ່ີປະຊຸມແຫງ່ໄພພົ່ນຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ມທີະຫານຣາບຖືດາບສ່ີແສນຄົນ 

3 (ຄ້ັງນ້ັນຄົນເບັນຢາມີນໄດ້ຍິນວ່າຄົນອິສຣາເອນໄດ້ຂ້ຶນໄປຍັງມີສປາ) ປະຊາຊນົອິສຣາເອນກ່າວວ່າ, ìຂໍບອກ
ເຮົາມາວ່າ ເຣ່ືອງຊ່ົວຮ້າຍນ້ີເກີດຂ້ຶນມາຢ່າງໃດກັນî 

4 ຄົນເລວີຊ່ຶງເປັນຜົວຂອງຍິງທ່ີຖືກຂ້ານ້ັນກ່າວຕອບວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາແລະເມັຽນ້ອຍຂອງຂ້າພະເຈ້ົາມາເຖິງເມືອງ
ກິເບອາຊ່ຶງເປັນເມືອງຂອງເບັນຢາມີນ ເພ່ືອຈະຄ້າງຄືນທ່ີນ້ັນ 

5 ເວລາກາງຄືນຜູ້ຊາຍໃນເມືອງກິເບອາກໍລຸກຂ້ຶນລ້ອມຮອບບ້ານທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາພັກຢູ່ ເຂົາຫມາຍຈະຂ້າຂ້າພະເຈ້ົາ
ເສັຽ ເຂົາຂ່ົມຂືນເມັຽນ້ອຍຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຈົນຕາຍ 

6 ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງນໍາສົບນາງມາຟັນອອກເປັນທອ່ນໆສ່ົງໄປທ່ົວປະເທດທ່ີເປັນມໍຣະດົກຂອງອິສຣາເອນ ເພາະເກີ
ດການອານາຈານແລະສ່ິງທ່ີຫນ້າກຽດຊັງຂ້ຶນໃນອິສຣາເອນແລ້ວ 

7 ເບ່ິງແມ, ທ່ານຜູ້ເປັນຄົນອິສຣາເອນທັງຫລາຍ ຈ່ົງໃຫ້ຄໍາປຶກສາແລະຄວາມເຫັນໃນທ່ີນ້ີເຖີດî 
8 ປະຊາຊົນທຸກຄົນກໍລຸກຂ້ຶນກ່າວເປັນໃຈດຽວກັນວ່າ, ìພວກເຮົາຈະບ່ໍກັບໄປເຕັນຂອງເຣົາ ເຣົາຈະບ່ໍກັບໄປ

ເຮືອນຂອງເຣົາ 
9 ແຕ່ເຮົາຈະກະທໍາກັບກິເບອາດ່ັງນ້ີ ເຮົາຈະຈັບສລາກຍົກຂ້ຶນໄປສູ້ຮົບກັບເຂົາ 



10 ເຮົາຈະເລືອກຄົນອິສຣາເອນທຸກເຜ່ົາຄັດເອົາຮ້ອຍລະສິບຄົນ ພັນລະຮ້ອຍ ຫມ່ືນລະພັນໃຫ້ໄປຫາສະບຽງອາ
ຫານ ມາໃຫ້ປະຊາຊົນ ເພ່ືອເຂົາທັງຫລາຍຈະຕອບສນອງຄວາມຊ່ົວທ່ີຫນ້າລັງກຽດຊ່ຶງພວກກິເບອາກະທໍາຂ້ຶນ
ໃນອິສຣາເອນເມ່ືອເຂົາທັງຫລາຍມາເຖິງເມືອງກິເບອາຂອງເຜ່ົາເບັນຢາມີນî 

11 ຄົນອິສຣາເອນທັງປວງກໍຮ່ວມຍົກໄປສູ້ເມືອງນ້ັນເປັນພັກພວກໃຈດຽວກັນ 
12 ເຜ່ົາຄົນອິສຣາເອນກໍສ່ົງຄົນໄປທ່ົວເຜ່ົາຄົນເບັນຢາມີນບອກວ່າ, ìເປັນຫຍັງການຊ່ົວຊ້ານ້ີຈ່ຶງເກີດຂ  ້ຶນມາໄດ້ໃນ

ຫມູພ່ວກທາ່ນ 
13 ເຫດສະນ້ັນຈ່ົງມອບຊາຍອັນທະພານໃນເມືອງກິເບອາມາໃຫ້ເຮົາປະຫານຊີວິດເສັຽ ຈະໄດ້ກໍາຈັດຄວາມຊ່ົວ

ເສັຽຈາກຄົນອິສຣາເອນî ແຕ່ຄົນເບັນຢາມີນບ່ໍຍອມຟັງສຽງຄົນອິສຣາເອນພ່ີນ້ອງຂອງຕົນ 
14 ຄົນເບັນຢາມີນກໍອອກມາຈາກບັນດາຫົວເມືອງເຂ້ົາໄປສູ່ກິເບອາພ້ອມກັນເພ່ືອຍົກອອກໄປກະທໍາສົງຄາມກັບ

ຄົນອິສຣາເອນ 
15 ເມ່ືອນ້ັນຄົນເບັນຢາມີນຮວມຈໍານວນທະຫານຖືດາບອອກຈາກບັນດາຫົວເມືອງໄດ້ສອງຫມ່ືນຫົກພັນຄົນ ນອກ

ຈາກຊາວເມືອງກິເບອາ ຊຶງ່ນັບທະຫານທ່ີຄັດເລືອກແລ້ວໄດ້ເຈັດຮ້ອຍຄົນ 
16 ໃນຈໍານວນທັງຫມດົນ້ີມີຄົນທ່ີຄັດເລືອກແລ້ວເຈັດຮ້ອຍຄົນຖະນັດມືຊ້າຍທຸກຄົນເອ າົສະລີງແກວ່ງກ້ອນຫີນໃຫ້

ຖືກເສ້ັນຜົມໄດ້ບ່ໍມີຜິດເລີຍ 
17 ຈໍານວນຄົນອິສຣາເອນທ່ີຖືດາບ ບ່ໍນັບຄົນເບັນຢາມີນໄດ້ສ່ີແສນຄົນເຫລ່ົານ້ີເປັນທະຫານທ ກຸຄົນ 
18 ຄົນອິສຣາເອນກໍລຸກຂ້ຶນໄປຍັງເມືອງເບັດເອນ ແລະທູນຖາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ, ìຜູ້ໃດໃນພວກຂ້າພຣະອົງທ່ີ

ຈະຂ້ຶນໄປສູ້ຮົບກັບຄົນເບັນຢາມີນກ່ອນî ພຣະຜ ູ ້ເປັນເຈ້ົາສ່ັງວ່າ, ìໃຫຢູ້ດາຂ້ຶນໄປກ່ອນî 
19 ຮຸ່ງເຊ້ົາ ຄົນອິສຣາເອນກໍລຸກຂ້ຶນຕ້ັງຄ້າຍຕ່ໍສູ້ເມືອງກິເບອາ 
20 ຄົນອິສຣາເອນອອກໄປສູ້ຮົບກັບຄົນເບັນຢາມີນ ແລະຄົນອິສຣາເອນໄດ້ວາງພົນຣຽງຣາຍຕ່ໍສູ້ເຂົາທ່ີເມືອງກິເບ

ອາ 
21 ໃນວັນນ້ັນຄົນເບັນຢາມີນອອກມາຈາກເມືອງກິເບອາ ຂ້າຟັນຄົນອິສຣາເອນລ້ົມຕາຍສອງຫມ່ືນສອງພັນຄົນ 
22 ແຕ່ຄົນອິສຣາເອນຍັງຫນຸນໃຈກ ັນແລະວາງພົນຣຽງຣາຍໃນທ່ີຊ່ຶງເຂົາວາງພົນໃນວັນແຣກ 
23 ແລະຄົນອິສຣາເອນກໍຂ້ຶນໄປຮ້ອງໄຫ້ຄ່ໍາຄວນຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈົນເຖິງເວລາຄ່ໍາ ເຂົາທັງຫລາຍທູນຖາມພຣະ

ຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ, ìສົມຄວນທ່ີຂ້າພຣະອົງຈະເຂ້ົາໄປປະຊິດຮົບກັບຄົນເບ ນັຢາມີນພ່ີນ້ອງຂອງຂ້າພຣະອົງຫລືບໍî 
ພຣະເຈ້ົາສ່ັງວ່າ, ìໄປສູ້ເຂົາເຖີດî 

24 ຄົນອິສຣາເອນຈ່ຶງຍົກເຂ້ົາປະຊິດຄົນເບັນຢາມີນໃນວັນທີສອງ 
25 ແລະໃນວັນທີສອງນ້ັນເບັນຢາມີນກໍຍົກອອກໄປຈາກກິເບອາ ຂ້າຟັນຄົນອິສຣາເອນຕາຍອີກນ່ຶງຫມືນ່ແປດພັນ

ຄົນ ທກຸຄົນເປັນທະຫານຖ ດືາບ 
26 ແລ້ວບັນດາອິສຣາເອນຄືກອງທັບທັງຫມດົ ໄດ້ຂ້ຶນໄປທ່ີເບັດເອນ ແລະຮ້ອງໄຫ້ຄ່ໍາຄວນ ເຂົານ່ັງເຝ້ົາພຣະຜູ້ເປ

 ນັເຈ້ົາ ແລະອົດອາຫານຈົນຮອດຄ່ໍາຖວາຍເຄ່ືອງເຜົາບູຊາແລະສານຕິບູຊາແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
27 ຄົນອິສຣາເອນຈ່ຶງທູນຖາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ (ເພາະໃນສມັຍນ້ັນ ຫບີຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາຍັງຢູ່ທ່ີນ້ັນ 
28 ແລະຟເີນຮັສບຸດເອເລອາຊາ ຜູ້ເປັນບຸດອາໂຣນກໍບົວລະບັດຢູ່ຫນ້າຫີບນ້ັນໃນສມັຍນ້ັນ) ເຂົາທູນຖາມວ່າ, 

ìສົມຄວນທ່ີຂ້າ  ພຣະອົງຈະຍັງຍົກໄປສູ້ຮົບກັບເບັນຢາມີນພີນ້່ອງຂອງຂ້າພຣະອົງອີກຄ້ັງນ່ຶງ ຫລືຄວນຈະຢຸດ
ເສັຽî ແລະພຣະຜ  ູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສ່ັງວ່າ, ìຈ່ົງຍົກຂ້ຶນໄປເຖີດ ເພາະວ່າມ້ືອ່ືນເຣົາຈະມອບເຂົາໄວ້ໃນມືຂອງເຈ້ົາî 

29 ດ່ັງນ້ັນ ອິສຣາເອນຈ່ຶງຊຸ່ມຄົນໄວ້ຮອບເມືອງກິເບອາ 
30 ປະຊາຊົນອິສຣາເອນກໍຂ້ຶນໄປສູ້ຮົບກັບຄົນເບັນຢາມີນໃນວັນທີສາມ ແລະວາງພົນໄວ້ຕ່ໍສູ້ເມືອງກິເບອາຢ່າງ

ຄາວກ່ອນ 



31 ຄົນເບັນຢາມີນກໍຍົກອອກມາສ  ູ້ຮົບກັບປະຊາຊົນ ຖືກລວງໃຫ້ຫາ່ງອອກໄປຈາກຕົວເມືອງ ເຂົາກໍເລ້ີມຂ້າຟັນປະ
ຊາຊົນຢ່າງຄາວກ່ອນຄື ຕາມຖນົນຊ່ຶງສາຍນ່ຶງໄປເບັດເອນ ອີກສາຍນ່ຶງໄປກິເບອາແລະທ່ີກາງທ່ົງແຈ້ງອິສຣາ
ເອນລ້ົມຕາຍປະມານສາມສິບຄົນ 

32 ຄົນເບັນຢາມີນກ່າວກັນວ່າ, ìເຂົາຜ່າຍແພ້ເຮົາຢ່າງຄາວກ່ອນî ແຕ່ຄົນອິສຣາເອນວ່າ, ìໃຫເ້ຮົາຖອຍ ນໍາເຂົາ
ອອກຫ່າງຈາກເມືອງໄປເຖິງຖນົນຫລວງî 

33 ຄົນອິສຣາເອນທັງຫມດົກໍລຸກອອກຈາກບ່ອນຂອງຕົນຣຽງຣາຍເຂ້ົາໄປທ່ີບາອັນຕາມາ ສ່ວນຄົນອິສຣາເອນທ່ີ
ຄອຍຊຸ່ມຢູ່ກໍອອກຈາກທ່ີຂອງຕົນໃກ້ເມືອງເກບາ 

34 ມທີະຫານອິສຣາເອນທ່ີຄັດເລືອກແລ້ວນ່ຶງຫມືນ່ຄົນບຸກຣຸກເຂ້ົາເມືອງກິເບອາ ການສົງຄາມກໍາລັງໂຫດຮ້າຍ 
ຄົນເບັນຢາມີນບ່ໍຮູ້ວ່າເຫດຮ້າຍກໍາລັງມາໃກ້ຕົນແລ້ວ 

35 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງໃຫ້ຄົນເບັນຢາມີນຜ່າຍແພ້ຄົນອິສຣາເອນ ໃນວັນນ້ັນຄົນອິສຣາເອນທໍາລາຍຄົນເບັນຢາມີນ
ເສັຽສອງຫມືນ່ຫ້າພັນນ່ຶງຮ້ອຍຄົນ ທຸກຄົນເຫລ່ົານ້ີເປັນທະຫານຖືດາບ 

36 ດ່ັງນ້ັນ ເບັນຢາມີນຈ່ຶງເຫັນວ່າເຂົາແພ້ແລ້ວ ຄົນອິສຣາເອນທໍາເປັນລ້າຖອຍໃຫ້ຕ່ໍເບັນຢາມີນ ເພາະເຂົາວາງໃຈ
ຄົນທ່ີເຂົາໃຫ້ຊຸ່ມຢູ່ຮອບເມືອງກິເບອາ 

37 ຄົນທ່ີຊຸມ່ຢູ່ກໍຮີບບຸກຣຸກເຂ້ົາໄປໃນເມືອງກິເບອາ ທະຫານທ່ີຊຸມ່ຢ  ູ່ນ້ັນກໍບຸກອອກມາປະຫານເມືອງນ້ັນເສັຽດ້ວຍ
ຄົມດາບ 

38 ຄົນອິສຣາເອນແລະຄົນທ່ີຊຸມ່ລ້ີຢູ່ນັດໃຫ້ສັນຍານວ່າ ຖ້າເຫັນຄວັນກຸ່ມໃຫຍ່ພຸງ່ຂ້ຶນມາຈາກໃນເມືອງ 
39 ກໃໍຫຄົ້ນອິສຣາເອນຫັນກັບຄືນເຂ້ົາມາຮົບ ຝ່າຍເບັນຢາມີນໄດ້ເລ້ີມຂ້າຄົນອິສຣາເອນໄດ້ປະມານສາມສິບຄົນ

ກໍເວ້ົາວ່າ, ìເຂົາຕ້ອງລ້ົມຕາຍຕ່ໍຫນ້າເຮົາຢ່າງຄາວກ່ອນແນ່ແລ້ວî 
40 ແຕ່ສັນຍານເປັນຄວັນໄຟລຸກພຸ່ງຂ້ຶນມາຈາກໃນເມືອງ ຄົນເບັນຢາມີນກໍຫລຽວຫລັງມາເບ່ິງ ເບ່ິງແມ, ທັງ

ເມືອງກ ມີໍຄວັນພຸ່ງຂ້ຶນເຖິງທ້ອງຟ້າ 
41 ຄົນອິສຣາເອນກໍຫັນກັບຄືນ ຄົນເບັນຢາມີນກໍທໍຖ້ອຍ ເພາະເຂົາເຫັນວ່າເຫດຮ້າຍມາໃກ້ເຂົາແລ້ວ 
42 ເຂົາຈ່ຶງຫ ັນຫລັງໃຫ້ຄົນອິສຣາເອນຫນີເຂ້ົາໄປທາງຖ່ິນກັນດານ ແຕ່ສົງຄາມຕິດຕາມເຂົາໄປຢ່າງຫນັກ ຄົນທ່ີ

ອອກມາຈາກເມືອງກໍທໍາລາຍເຂົາທ່ີຢູ່ຖ້າມກາງ 
43 ເຂົາທັງຫລາຍລ້ອມຄົນເບັນຢາມີນ ແລະຂັບໄລ່ເຂົາໄປແລະທັນເຂົາບ່ອນທ່ີເຂົາຢຸດພັກ ຈົນໄປເຖິງທ່ີກົງ

ຂ້າມເມືອງກິເບອາທາງຕາເວັນອອກ 
44 ຄົນເບັນຢາມີນລ້ົມຕາຍນ່ຶງຫມ່ືນແປດພັນຄົນ ທຸກຄົນເປັນທະຫານທ່ີເກ່ັງກ້າ 
45 ເຂົາກໍຫັນກັບຫນີເຂ້ົາໄປໃນຖ່ິນກັນດານເຖິງສ ລີາຣີມໂມນ ຄົນອິສຣາເອນຂ້າເຂົາຕາຍຕາມຖນົນຫ້າພນັຄົນ 

ແລະຕິດຕາມຢ່າງກະຊ້ັນຊດິໄປເຖິງກິໂດມ ແລະຂ້າເຂົາຕາຍສອງພັນຄົນ 
46 ຄົນເບັນຢາມີນທີລ້ົ່ມຕາຍໃນວັນນ້ັນ ເປັນທະຫານຖືດາບສອງຫມ່ືນຫ້າພັນຄົນ ທຸກຄົນເປັນທະຫານເກ່ັງກ້າ 
47 ແຕ່ມທີະຫານຫົກຮ້ອຍຄົນຫັນກັບຫນີເຂ້ົາໄປໃນຖ່ິນກັນດານເຖິງສີລາຣີມໂມນ ແລະໄປອາໄສຢູ່ທ່ີສີລາຣີມ

ໂມນສ່ີເດ ອືນ 
48 ຄົນອິສຣາເອນກໍຫັນກັບຄືນໄປສູ້ຄົນເບັນຢາມີນອີກ ແລະໄດ້ປະຫານເຂົາເສັຽດ້ວຍຄົມດາບ ທັງຊາວເມືອງ

ແລະຝູງສັດແລະບັນດາສ່ິງທ່ີເຂົາເຫັນ ເຖິງປານນ້ັນບັນດາເມືອງທ່ີເຂົາເຫັນເຂົາກໍເອົາໄຟເຜົາເສັຽທັງຫມດົ 
 



21 ການຊອກຫາເມຽັໃຫຄ້ນົເບນັຢາມນີ  
The Benjaminites Saved from Extinction  

1 ຝ່າຍຄົນອິສຣາເອນໄດ້ປະຕິຍານໄວ້ທີມີ່ສປາວ່າ, ìພວກເຮົາບ່ໍມີຜູ້ໃດທ່ີຈະໃຫ້ບຸດຕຣີຂອງຕົນແຕ່ງງານກັບຄົນ
ເບັນຢາມີນî 

2 ປະຊາຊົນກ ມໍາທ່ີເບັດເອນ ນ່ັງຢູ່ຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜ  ູ້ເປັນເຈ້ົາຈົນຮອດຄ່ໍາ ເຂົາທັງຫລາຍກໍຮ້ອງໄຫ້ຄວນຄາງ 
3 ເຂົາກ່າວວ່າ, ìໂອ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນ ເປັນຫຍັງເຫດການຢ່າງນ້ີຈ່ຶງເກີດຂ້ຶນໃນອິສຣາ

ເອນ ຊ່ຶງວັນນ້ີຈະມີຄົນອິສຣາເອນຂາດໄປເຜ່ົານ່ຶງî 
4 ຢູ່ມາຮຸ່ງຂ້ຶນປະຊາຊົນກໍລຸກແຕ່ເດິກ ແລະສ້າງແທ່ນບູຊາແທ່ນນ່ຶງຖວາຍເຄ່ືອງເຜົາບູຊາແລະເຄ່ືອງສານຕິບູຊາ 
5 ຄົນອິສຣາເອນກ່າວວ່າ, ìຄົນອິສຣາເອນຜູ້ໃດທ່ີບ່ໍໄດ້ຂ້ຶນມາປະຊຸມຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî ເພາະເຂົາໄດ້ສາບານໄວ້

ແຂງແຮງເຖິງຜູ້ທ່ີບ່ໍໄດ້ມາປະຊຸມຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທ່ີມີສປາວ່າ ìຜູ້ນ້ັນຈະຕ້ອງຕາຍî 
6 ປະຊາຊົນສົງສານເບັນຢາມີນນ້ອງຂອງຕົນ ກ່າວວ່າ, ìວ ນັນ້ີເຜ່ົານ່ຶງຖືກຕັດອອກຈາກອິສຣາເອນແລ້ວ 
7 ເຮົາຈະທໍາຢ່າງໃດເຣ່ືອງຫາເມັຽໃຫ້ຄົນທ່ີຍັງເຫລືອຢູ່ ຝ່າຍເຮົາກໍໄດ້ສາບານໃນພຣະນາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລ້ວ

ວ່າເຮົາຈະບ່ໍຍອມຍົກບຸດຕຣ ີຂອງເຮົາໃຫ້ເປັນເມັຽຂອງເຂົາì 
8 ເຂົາທັງຫລາຍຖາມຂ້ຶນວ່າ, ìມເີຜ່ົາໃດໃນອິສຣາເອນທ່ີບ່ໍໄດ້ຂ້ຶນມາເຝ້ົາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທ່ີມີສປາî  

ບໍ່ມຄົີນໃດຈາກຢາເບສກິເລອາດມາປະຊຸມທ່ີຄ້າຍເລີຍຈັກຄົນດຽວ 
9 ເພາະວ່າເມ່ືອປະຊາຊົນຮ່ວມກັນຢູ່ນ້ັນ ບ່ໍມີຊາວເມືອງຢາເບສກິເລອາດຢູ່ທ່ີນ້ັນເລີຍ 
10 ດ່ັງນ້ັນຊຸມນຸມຊົນຈ່ຶງສ່ົງທະຫານຜູ້ກ້າຫານທ່ີສຸດນ່ຶງຫມ່ືນສອງພັນຄົນແລ້ວບັນຊາເຂົາວ່າ, ìຈ່ົງໄປຂ້າຊາວຢາ

ເບສກິເລອາດເສັຽດ້ວຍຄົມດາບ ທັງຜູ້ຍິງແລະເດັກນ້ອຍ 
11 ເຈ້ົາທັງຫລາຍຈ່ົງກະທໍາຢ່າງນ້ີ ຄືຜູ້ຊາຍ ແລະຜ  ູ້ຍິງທຸກຄົນທ່ີໄດ້ຫລັບນອນກັບຜູ້ຊາຍແລ້ວ ຈ່ົງຂ້າເສັຽໃຫຫ້ມົດî 
12 ໃນຫມູຊ່າວຢາເບສກິເລອາດນ້ັນເຂົາພົບຍິງພົມມະຈາຣີສ່ີຮ້ອຍຄົນຜູ້ທ່ີຍັງບ່ໍໄດ້ສົມສູ່ກັບຜູ້ຊາຍເລີຍ ເຂົາຈ່ຶງ

ພາຍິງເຫລ່ົານ້ັນມາທ່ີຄ້າຍຊີໂລ ຊ່ຶງຢູ່ໃນແຜ່ນດິນການາອານ 
13 ຊຸມນຸມຊົນທັງຫມົດກໍສ່ົງຂ່າວໄປທ່ີຄົນເບັນຢາມີນຊ່ຶງຢູ່ທ່ີສີລາຣີມໂມນ ປະກາດຂ່າວສງົບສຸກ 
14 ຄົນເບັນຢາມີນກໍກັບມາໃນຄາວນ້ັນ ແລ້ວເຂົາກໍມອບຜູ້ຍິງທ່ີເຂົາໄວ້ຊີວິດໃນຫມູຜູ້່ຍິງແຫ່ງຢາເບສກິເລອາດ 

ແຕ່ກໍບ່ໍພໍແກ່ກັນ 
15 ປະຊາຊົນກໍສົງສານເບັນຢາມີນ ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກະທໍາໃຫ້ເຂົາຈະຂາດໄປເຜ່ົານ່ຶງຈາກເຜ່ົາອິສຣາ

ເອນ 
16 ພວກຜູ້ໃຫຍ່ຂອງຊຸມນຸມຊົນນ້ັນຈ່ຶງກ່າວວ່າ, ìເມ່ືອພວກຜູ້ຍິງໃນເບັນຢາມີນຖືກທໍາລາຍເສັຽຫມດົເຊ່ັນນ້ີແລ້ວ 

ເຮົາຈະທໍາຢ່າງໃດເຣ່ືອງຫາເມັຽໃຫ້ຄົນທ່ີຍັງເຫລືອຢູ່î 
17 ເຂ າົທັງຫລາຍກ່າວວ່າ, ìຕອ້ງມີມຣໍະດົກໃຫແ້ກ່ຄົນເບັນຢາມີນທີລ່ອດຕາຍ ເພ່ືອວ່າຄົນເຜ່ົານ່ຶງຈະບ່ໍໄດ້ລົບ

ລ້າງເສັຽຈາກອິສຣາເອນ 
18 ແຕ່ເຮົາຈະຍົກບຸດຕຣີຂອງເຮົາໃຫ້ເປັນເມັຽເຂົາກໍບ່ໍໄດ້î ເພາະຄົນອິສຣາເອນໄດ້ສາບານໄວ້ວ່າ, ìຜູ້ໃດໃຫ້ຍິງ

ແກ່ເບັນຢາມີນເປັນເມັຽ ຂໍໃຫ້ຖືກສາບແຊ່ງເຖີດî 
19 ດ່ັງນ້ັນເຂົາຈ່ຶງກ່າວວ່າ, ìເບິ່ງແມ, ທຸກປີມເີທສການຖວາຍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທ່ີຊ ໂີລ ຊ່ຶງຢູ່ເຫນືອເບັດເອນ ທາງ

ທິດຕາເວັນອອກຂອງຖນົນຂ້ຶນຈາກເບັດເອນເຖິງເຊເຄມ ແລະຢູ່ໃຕ້ເລໂບນາ 
20 ເຂົາຈ່ຶງບັນຊາສ່ັງຄົນເບັນຢາມີນວ່າ, ìຈ່ົງໄປຊຸ່ມຢູ່ໃນສວນອະງຸ່ນ 
21 ຄອຍເຝ້ົາເບ່ິງຢູ່ ຖ້າບຸດຕຣ ີຊາວຊີໂລອອກມາເຕ້ັນຣໍາໃນພິທເີຕ້ັນຣໍາຈ່ົງອອກມາຈາກສວນອະງຸ່ນແລະສຸດດຶງ

ເອົາບຸດຕຣ ຊີາວຊີໂລ ຄົນລະຄົນໄປເປັນເມັຽຂອງຕົນ ແລ້ວໃຫ້ກັບໄປແຜ່ນດິນເບັນຢາມີນເສັຽ 



22 ຖ້າບິດາຫລືພີນ້່ອງຂອງຍິງເຫລ່ົານ້ັນມາຮ້ອງທຸກຕ່ໍເຮົາ ເຮົາຈະບອກເຂົາວ່າ ìຂໍໂຜດຍິນຍອມເພາະເຫັນແກ່
ເຮົາເຖີດ ໃນເວລາສົງຄາມເຣົາບ່ໍໄດ້ຜູ້ຍິງໃຫ້ພແໍກ່ທ ຸກຄົນ ທ່ານທັງຫລາຍເອງກໍບ່ໍໄດ້ໃຫແ້ກ່ເຂົາ ຖ້າບ່ໍດ່ັງນ້ັນ
ບັດນ້ີພວກທ່ານກໍຈະມີໂທດî 

23 ຄົນເບັນຢາມີນກໍກະທໍາຕາມຕ່າງກໍໄດ້ເມັຽໄປຕາມຈໍານວນຄືໄດ້ຍິງເຕ້ັນຣໍາທ່ີເຂົາໄປສຸດດຶງມາ ເຂົາກໍກັບໄປຢູ່
ໃນທີດິ່ນມໍຣະດົກຂອງເຂົາ ສ້າງເມືອງຂ້ຶນໃຫມແ່ລະອາໄສຢູ່ໃນນ້ັນ 

24 ຄ້ັງນ້ັນອິສຣາເອນກໍກັບຈາກທ່ີນ້ັນໄປຍັງເຜ່ົາ ແລະຕະກູນຂອງຕົນ ຕ່າງກໍຍົກກັບໄປສູ່ດິນແດນມໍຣະດົກຂອງ
ຕົນ 

25 ໃນສມັຍນ້ັນບ່ໍມີກະສັດໃນອິສຣາເອນ ຕ່າງຄົນກໍກະທໍາຕາມໃຈມັກຂອງຕົນ 
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