หนนังสสือผผผู้ววินวิจฉนัย
หลนังจากโยชผวาเสสียชสีววิตไปแลผู้ว พระเจผู้าทรงใชผู้พวกผผผู้ววินวิจฉนัยใหผู้นนาประเทศอวิสราเอลตตอไป คสือทรงใชผู้
ผผผู้ชายสวิบสองคนกนับผผผู้หญวิงหนนงนึ่ คน ซนงนึ่ ทนัทงสวิบสามคนนสีทอยผใต กลผู้ชวิดกนับพระเจผู้า พวกนสีทครอบครองเพสือนึ่ พระเจผู้า และ
สต วนมากเขาสามารถชตวยชาวอวิสราเอลใหผู้พผู้นจากการกดขสีนึ่ ผผผู้ววินจวิ ฉนัยคนสสุดทผู้ายคสือซามผเอล ซนนึ่งซามผเอลนนัท นเปป็น
มหาปสุโรหวิตดผู้วย "หนนังสสือเลตมนสีทบนันทนกเจป็ดครนัทงทสีอนึ่ วิสราเอลทวิทงพระเจผู้า เจป็ดครนัทงทสีอนึ่ วิสราเอลอยผใต ตผู้อนานาจของประเทศ
เจป็ดประเทศทสีไนึ่ มตรจผผู้ นักพระเจผู้า และเจป็ดครนัทงทสีนึ่พระเจผู้าทรงชตวยอวิสราเอลใหผู้พผู้นจากอนานาจของประเทศเหลตา
นนัทน" (จากคนานนาถนงหนนังสสือผผผู้ววินวิจฉนัยของอ.โสกฟสีลดด) เลตมนสีทพรรณนาถนงสภาพของอวิสราเอลวตา "ในสมนัยนนัทนไมตมสี
กษนัตรวิยดในอวิสราเอล ตตางกป็กระทนาตามทสีนึ่ตนเองเหป็นชอบ" (21:25) สมนัยนนัทนประชาชนไมตแสวงหาพระเจผู้าและไรผู้ศสีล
ธรรม
อารดชบวิชอบ เจมสด อาชชผรด บอกวตาระยะเวลาของหนนังสสือเลตมนสีทคสือ 305 ปสี
เหตสุการณดสนาคนัญในชตวงนสีทเกสีนึ่ยวกนับบสุคคลหรสือกลสุมต บสุคคลตตอไปนสีท
1
ทผตพระเยโฮวาหด (พระครวิสตด)
ก
พระองคดตรนัสแกตชาวอวิสราเอล (วนฉ 2:1-5)
ข
พระองคดตรนัสแกตกวิเดโอน (6:12,20-22)
ค
พระองคดตรนัสแกตบดวิ ามารดาของแซมสนัน (13:3, 6, 9, 13, 15-18, 20-21)
2
พระววิญญาณของพระเจผู้า
ก
พระเจผู้าเสดป็จมาสวมทนับโอทนสีเอล (3:10)
ข
พระองคดเสดป็จมาสวมทนับกวิเดโอน (6:34)
ค
พระองคดเสดป็จมาสวมยวิพธา (11:29)
ง
พระองคดเสดป็จมาสวมทนับแซมสนัน (13:25; 14:6, 19; 15:14)
3
มารชนัวนึ่ ตนหนนนึ่ง (วนฉ 9:3)
4
นายทนัพ 12 - ผผผู้ววินวิจฉนัย
ก
ผผผู้ววินวิจฉนัยคนทสีนึ่ 1 คสือ โอทนสีเอล (1:12-13; 3:8-11) โอทนสีเอลเปป็นหลานและลผกเขยของคาเลบ
(1:13)
1
ประเทศทสีนึ่ขตมเหงอวิสราเอล เมโสโปเตเมสีย
2
ถผกขตมเหงนาน 8 ปสี

ผผผู้ววินวิจฉนัยทนาใหผู้อวิสราเอลอยผใต นความสงบสสุขนาน 40 ปสี
ผลงานของผผผู้ววินวิจฉนัย
ก
เขายนดเมสืองทสีนึ่เขผู้มแขป็งของชาวคานาอนันไดผู้
ข
เขาขนับไลตพวกผผผู้บสุกรสุกชาวเมโสโปเตเมสียออกไป
ผผผู้ววินวิจฉนัยคนทสีนึ่ 2 คสือ เอฮผด (3:12-30)
1
ประเทศทสีนึ่ขตมเหงอวิสราเอล โมอนับ
2
ถผกขตมเหงนาน 18 ปสี
3
อวิสราเอลอยผใต นความสงบนาน 80 ปสี
4
ผลงานของผผผู้ววินวิจฉนัย หลนังจากทสีนึ่นนักรบตระกผลเบนยามวินผผผู้ถนนัดซผู้ายคนนสีท ไดผู้นนา
เครสือนึ่ งบรรณาการประจนาปสีไปถวายยนังเมสืองเยรสีโค (เมสืองหลวงของโมอนับ) เอฮผดผผผู้นท สีกไป็ ดผู้
วางแผนฆตาเอกโลนกษนัตรวิยด อผู้วนของโมอนับ ตตอมาเอฮผดไดผู้รวบรวมกองทหารยกทนัพไปฆตา
ทหารศนัตรผไดผู้ถนง 10,000 คน ทนาใหผู้เกวิดสนันตวิสสุขเปป็นเวลานาน
ผผผู้ววินวิจฉนัยคนทสีนึ่ 3 คสือ ชนัมการด (3:31)
1
ประเทศทสีนึ่ขตมเหงอวิสราเอล ฟสีลวิสเตสีย
2
ถผกขตมเหงนานเทตาใดไมตมสีบนันทนกบอกไวผู้
3
อวิสราเอลอยผใต นความสงบสสุขนานเทตาใดไมตมสีบนันทนกบอกไวผู้
4
ผลงานของผผผู้ววินวิจฉนัย ทหารผผผู้นท สีใชผู้ประตนักแทงวนัวฆตาพวกฟสีลวิสเตสียตาย 600 คน
ผผผู้ววินวิจฉนัยคนทสีนึ่ 4 คสือ เดโบราหด กนับ บาราค (วนฉ 4-5)
1
ประเทศทสีนึ่ขตมเหงอวิสราเอล คานาอนันเหนสือ
2
ถผกขตมเหงนาน 20 ปสี
3
อวิสราเอลอยผใต นความสงบสสุขนาน 40 ปสี
4
ผลงานของผผผู้ววินวิจฉนัย กษนัตรวิยดเมสืองฮาโซรดไดผู้สนังนึ่ ใหผู้นายพลสวิเสราไปขตมเหงอวิสราเอลอยตาง
เหสีทยมโหด กษนัตรวิยอด งคดนท สีมสีรถรบเหลป็กถนง 900 เลตม บาราคนนักตตอสผผู้เพสืนึ่ออวิสราเอลไดผู้รนับ
การหนสุนใจจากนางเดโบราหด (ผผผู้พยากรณดหญวิงของอวิสราเอล) เขาจนงเคลสือนึ่ นทนัพ 10,000
คนเขผู้าโจมตสี ศนัตรผจากทสีนึ่สผงคสือภผเขาธาโบรด กองทนัพของสวิเสรากป็แตกพตายไปสวิทน ภายหลนัง
สวิเสราเองถผกฆตาตาย ขณะทสีนึ่ไปซตอนตนัวในกระโจมของนางยาเอล นางเดโบราหดและ
บาราคจนงแตตงเพลงและรผู้อง เพลงคผตสรรเสรวิญพระเจผู้าเพสืนึ่อเปป็นการฉลองชนัยชนะในครนัทงนสีท
(วนฉ 5)
3
4
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ผผผู้ววินวิจฉนัยคนทสีนึ่ 5 คสือ กวิเดโอน (วนฉ 6-8)
1
ประเทศทสีนึ่ขตมเหงอวิสราเอล มสีเดสียน
2
ถผกขตมเหงนาน 7 ปสี
3
อวิสราเอลอยผใต นความสงบสสุขนาน 40 ปสี
4
ผลงานของผผผู้ววินวิจฉนัย
ก
ขณะทสีนึ่กวิเดโอนกนาลนังนวดขผู้าวสาลสีอยผหต ลนังเครสือนึ่ งหสีบนนทาองสุตนอยผนต ท นัน
ทผตพระเยโฮวาหดไดผู้ทรงบนัญชาใหผู้เขาจนัดกองทนัพออกไปรบเอาชนะพวกมสีเดสียน
กวิเดโอนกป็เชสืนึ่อฟนังโดย การสรผู้างแทตนบผชาถวายพระเยโฮวาหดซาโลม
("พระเยโฮวาหดผผผู้สตงสนันตวิสสุขใหผู้") และ โดยการทนาลายรผปเคารพพระบาอลซนนึ่ง
บวิดาของตนกราบไหวผู้อยผต (6:11-32)
ข
หลนังจากกวิเดโอนพวิสผจนดดวผู้ ยการวางขนแกะ 2 ครนัทงแลผู้ว (6:36-40) เขากป็จนัดกองทนัพ
32,000 คน แตตพระเจผู้าไดผู้ลดทหารลงเหลสือ 10,000 คน และในทสีสนึ่ สุด ทหารลดลง
เหลสือเพสียง 300 คน และดผู้วยทหารเพสียง 300 คนเทตานนัทน กวิเดโอนจะตผู้องเผชวิญหนผู้า
กนับกองทนัพศนัตรผถนง 135,000 คน (7:1-7; 8:10)
ค
คสืนกตอนวนันทนาสงคราม กวิเดโอนไดผู้ยวินพวกศนัตรผ 2 คนสนทนากนัน กวิเดโอนจนงมนันนึ่ ใจ
วตา ตนจะชนะ (7:9-15)
ง
กวิเดโอนจนงแบตงทหารออกเปป็น 3 กอง เมสือนึ่ ไดผู้ยวินเสสียงแตรสนัญญาณ ทหารแตตละคน
กป็เปตาแตรของตนขนทน ทสุบหมผู้อดวินใหผู้แตก แลผู้วชผคบเพลวิงขนทน และโหตรอผู้ งวตา
"กระบสีนึ่พระเยโฮวาหด และกวิเดโอน" (7:16-22) กองทนัพมสีเดสียนกป็ระสนนึ่าระสต ายและ
แตกพตายไปสวิทน (7:22)
จ
ระหวตางการทนาสงครามนสีทเอง กวิเดโอนจนาตผู้องระงนับความโกรธของตระกผล
เอฟราอวิมทสีขนึ่ ท สีอวิจฉา (8:1-3) ภายหลนังกวิเดโอนไดผู้ลงโทษเมสืองทนัทงหลายทสีอนึ่ ยผฟต าก
ขผู้างโนผู้นของ แมตนท นาจอรดแดนเพราะเมสืองเหลตานนัทนไมตใหผู้ความชตวยเหลสือกวิเดโอน
ในขณะทสีนึ่เขากนาลนังไลตตามศนัตรผมา (8:4-21)
ฉ
หลนังจากทสีชนึ่ นะแลผู้วกวิเดโอนกป็ปฏวิเสธขผู้อเสนอของชาวอวิสราเอลทสีตนึ่ ทนังใหผู้เขาเปป็น
กษนัตรวิยด แตตกวิเดโอนอาจจะอยากเปป็นปสุโรหวิตเพราะกวิเดโอนไดผู้ขอสรผู้างเอโฟด
ทองคนา ซนนึ่งเอโฟด นสีทเปป็นเครสือนึ่ งประดนับของมหาปสุโรหวิต แตตการกระทนาเชตนนสีทกลนับ
เปป็นบตวงแรผู้วแกตพวก อวิสราเอล เพราะภายหลนังพวกเขากป็เรวินึ่มมสีการนมนัสการ
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รผปเอโฟด (8:22-32)
ผผผู้ววินวิจฉนัยคนทสีนึ่ 6 โทลา (10:1-2)
1
ประเทศทสีนึ่ขตมเหงอวิสราเอล ไมตบนันทนกบอกไวผู้
2
ถผกขตมเหงนานเทตาใดไมตมสีบนันทนกบอกไวผู้
3
อวิสราเอลอยผใต นความสงบสสุขนาน 23 ปสี
4
ผลงานของผผผู้ววินวิจฉนัย ไมตมสีบนนั ทนกบอกไวผู้
ผผผู้ววินวิจฉนัยคนทสีนึ่ 7 คสือ ยาอสีรด (10:3-5)
1
ประเทศทสีนึ่ขตมเหงอวิสราเอล ไมตมสีบนนั ทนกบอกไวผู้
2
ถผกขตมเหงนานเทตาใดไมตมสีบนันทนกบอกไวผู้
3
อวิสราเอลอยผใต นความสงบสผขนาน 22 ปสี
4
ผลงานของผผผู้ววินวิจฉนัย ยาอสีรกด บนั บสุตรชาย 30 คนไดผู้ชตวยใหผู้เมสืองอวิสราเอล 30 เมสืองพผู้นจาก
การถผกขตมเหง
ผผผู้ววินวิจฉนัยคนทสีนึ่ 8 คสือ เยฟธาหด (10:6-12:7)
1
ประเทศทสีนึ่ขตมเหงอวิสราเอล อนัมโมน
2
ถผกขตมเหงนาน 18 ปสี
3
อวิสราเอลอยผใต นความสงบสสุขนาน 6 ปสี
4
ผลงานของผผผู้ววินวิจฉนัย
ก
ในชตวงนสีทเอง พระเจผู้าทรงตนาหนวิชาวอวิสราเอลอสีกครนัทงหนนงนึ่ อยตางรสุนแรงเพราะ
ความบาปทสีพนึ่ วกเขาละทวิทงพระองคด (10:10-16) พระองคดทรงเคยตนาหนวิอยตางนสีท
มา 2 ครนัทงแลผู้ว (ดผ 2:1-5, 11-23; 6:8-10)
ข
ครนัทงนสีทพระเจผู้าทรงยกชผเยฟธาหดบสุตรหญวิงโสเภณสีขท นน ทรงใหผู้เยฟธาหดชตวยอวิสราเอล
ใหผู้รอดพผู้นจากพวกอนัมโมน (11:1-11)
ค
กตอนการสงคราม 1 วนัน เยฟธาหดไดผู้ใหผู้สนัตยดปฏวิญาณโดยไมตยทงนั ควิดทนาใหผู้เขาตผู้อง
เสสียใจในภายหลนัง (11:30-31)
ง
วนันตตอมา เยฟธาหดผผผู้กลผู้าหาญกป็ตสีศนัตรผแตกพตายไป แตตความยวินดสีในชนัยชนะของเขา
นนัทนชนังนึ่ สนัทนนนัก เพราะเมสืนึ่อเยฟธาหดไดผู้ขสีนึ่มผู้าไปยนังเมสืองมวิสปาหด (บผู้านเกวิดของเขา)
คนแรกทสีเนึ่ ขผู้ามา ตผู้อนรนับเยฟธาหดคสือ บสุตรสาวคนเดสียวของเขานนั นนึ่ เอง (11:32-38)
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เมสืนึ่อไดผู้เศรผู้าโศกมานานถนง 60 วนันแลผู้ว เยฟธาหดผผผู้มสีหนัวใจสลายจนงไดผู้ทนาตามคนา
ปฏวิญาณของตน (11:39-40)
ฉ
ภายหลนังเหตสุการณดเหลตานสีทแลผู้ว ปนัญหาของเยฟธาหดกยป็ นังไมตหมดไป เพราะตระกผล
เอฟราอวิมทสีขนึ่ ท สีอวิจฉามายนัวนึ่ ยสุขอทนาสงครามดผู้วย (12:4-7) การสผผู้รบทสีนนึ่ ตาเศรผู้าครนัทงนสีท
เยฟธาหดเปป็นผผผู้ชนะ และทหารกองทนัพตระกผลเอฟราอวิมไดผู้ตายไปถนง 42,000 คน
ทหารหลายคนตผู้องตายไปเพราะพวกเขาไมตสามารถออกคนาวตา "ชวิบโบ
เลท" (ภาษาฮสีบรผแปลวตา "ลนาธาร") ไดผู้อยตางถผกตผู้อง
ผผผู้ววินวิจฉนัยคนทสีนึ่ 9 คสือ อวิบซาน (12:8-10)
1
ประเทศทสีนึ่ขตมเหงอวิสราเอล ไมตมสีบนนั ทนกบอกไวผู้
2
ถผกขตมเหงนานเทตาใดไมตมสีบนันทนกบอกไวผู้
3
อวิสราเอลอยผใต นความสงบสสุขนาน 7 ปสี
4
ผลงานของผผผู้ววินวิจฉนัย ไมตมสีบนนั ทนกบอกไวผู้
ผผผู้ววินวิจฉนัยคนทสีนึ่ 10 คสือ เอโลน (12:11-12)
1
ประเทศทสีนึ่ขตมเหงอวิสราเอล ไมตมสีบนนั ทนกบอกไวผู้
2
ถผกขตมเหงนานเทตาใดไมตมสีบนันทนกบอกไวผู้
3
อวิสราเอลอยผใต นความสงบสสุขนาน 10 ปสี
4
ผลงานของผผผู้ววินวิจฉนัย ไมตมสีบนนั ทนกบอกไวผู้
ผผผู้ววินวิจฉนัยคนทสีนึ่ 11 คสือ อนับโดน (12:13-15)
1
ประเทศทสีนึ่ขตมเหงอวิสราเอล ไมตมสีบนนั ทนกบอกไวผู้
2
ถผกขตมเหงนานเทตาใดไมตมสีบนันทนกบอกไวผู้
3
อวิสราเอลอยผใต นความสงสสุขนาน 8 ปสี
4
ผลงานของผผผู้ววินวิจฉนัย ไมตมสีบนนั ทนกบอกไวผู้
ผผผู้ววินวิจฉนัยคนทสีนึ่ 12 คสือ แซมสนัน (วนฉ 13-16)
1
ประเทศทสีนึ่ขตมเหงอวิสราเอล ฟสีลวิสเตสีย
2
ถผกขตมเหงนาน 40 ปสี
3
อวิสราเอลอยผใต นความสงบสสุขนาน 20 ปสี (16:31)

4

ผลงานของผผผู้ววินวิจฉนัย
ก
ทผตพระเยโฮวาหดเสดป็จมาหามารดาของแซมสนันและแจผู้งใหผู้นางทราบวตานางจะ
กนาเนวิดบสุตรชาย คสือ แซมสนัน (13:2-3)
ข
ทผตสวรรคดองคดนท สีไดผู้บญ
นั ชาบวิดามารดาวตา ใหผู้เลสีทยงบสุตรชายคนนสีทใหผู้เปป็นนาษารสีษ
(13:4-5) ตามทสีนึ่ปรากฏในหนนังสสือกดว 6:1-6 คนทสีนึ่เปป็นนาษารสีษมสีสนึ่ วิงตผู้องหผู้าม 3
ประการ
1
เขาจะแตะตผู้องนนทาองสุตนหรสือเหลผู้าองสุตนไมตไดผู้
2
เขาจะตนัดผมไมตไดผู้
3
เขาจะแตะตผู้องซากศพไมตไดผู้ (โปรดสนังเกตวตา มารดาแซมสนันกป็ถผกสนังนึ่ ไมต
ใหผู้ดสืนึ่มนนทาองสุตนหรสือเหลผู้าองสุตนดผู้วย 13:4, 14)
ค
ตอนนสีทเอง บวิดามารดาของแซมสนันไดผู้กลตาวคนาอธวิษฐานซนนึ่งพตอแมตครวิสเตสียนทสีกนึ่ าน ลนัง
จะมสีลผกควรอธวิษฐานตามอยตางดผู้วย (13:8, 12)
ง
แซมสนันเกวิดมา และแมผู้แตตขณะทสีนึ่เขากนาลนังเตวิบโตนนัทนเอง เขากป็ไดผู้รนับฤทธวิธเดชจาก
พระววิญญาณบรวิสสุทธวิธดผู้วย (13:24-25)
จ
แซมสนันตนัทงใจวตาจะแตตงงานกนับหญวิงฟสีลวิสเตสียทสีไนึ่ มตเชสืนึ่อ ทนาใหผู้บวิดามารดาของเขา
ตกใจมาก จะเหป็นไดผู้เลยวตาแซมสนันมสีนวิสนัยทสีนึ่เปป็นเนสืทอหนนังปรากฏใหผู้เหป็นอยตาง
ชนัดเจน แมผู้วาต แซมสนันจะมสีความพนงพอใจในฝตายเนสืทอหนนัง แตตพระเจผู้ากป็ใชผู้เขาเพสืนึ่อ
นนาสงตาราศรสีมาสผตพระองคด (14:1-4)
ฉ
ขณะทสีนึ่แซมสนันกนาลนังเดวินทางไปยนังฟสีลวิสเตสีย เขาไดผู้ฆตาสวิงโตตนัวหนนงนึ่ ภายหลนัง
แซมสนันพบวตามสีผท นงฝผงหนนนึ่งมาเลสือกทนารนังอยผใต นซากสวิงโตตนัวนนัทน ในงานเลสีทยง
แตตงงาน แซมสนันไดผู้นนาเรสืนึ่องดนังกลตาวมาทายเปป็นปรวิศนา (14:12-14) ในทสีสนึ่ สุดแขก
หลายคนกป็ใชผู้ววิธสีไมตซสืนึ่อใน การแกผู้ปรวิศนานสีท โดยการถามคนาตอบจากเจผู้าสาวของ
แซมสนัน แซมสนันกป็โกรธจนัดจนง ไปฆตาชาวฟสีลวิสเตสีย 30 คน และรวิบเสสืทอผผู้าของ
พวกเขามาใหผู้แกตแขกทสีนึ่มาในงานแตตงงาน (14:15-19) แลผู้วแซมสนันกป็กลนับไปอยผกต บนั
บวิดามารดา
ช
แซมสนันกลนับไปอสีกพบวตาบวิดาเจผู้าสาวไดผู้มอบเจผู้าสาวใหผู้แกตเพสืนึ่อนสนวิทของแซมสนัน
ดนังนนัทนแซมสนันจนงทนาการแกผู้แคผู้นดนังนสีท (15:4-5)

แลผู้วแซมสนันกป็ฆตาชาวฟสีลวิสเตสียตายเปป็นอนันมาก (15:8) หลนังจากนนัทนพวกฟสีลวิสเตสียกป็ขตผ
วตา จะทนาลายลผู้างตระกผลยผดาหด ถผู้าไมตจนับแซมสนันมนัดแลผู้วมอบตนัวมาใหผู้พวกเขา
แซมสนันกป็ ยอมถผกมนัดแตตโดยดสี แตตพอศนัตรผมาปรากฏตตอหนผู้า แซมสนันกป็ทนาเชสือกทสีนึ่
มนัดอยผขต าดออก แลผู้วควผู้าไดผู้กระดผกขากรรไกรของลามาใชผู้ฆตาพวกฟสีลวิสเตสียตายไป
1,000 คน (15:9-17)
ฌ จากนนัทน แซมสนันกป็อธวิษฐาน ซนนึ่งเปป็นการอธวิษฐานครนัทงหนนนึ่งในการอธวิษฐานทนัทงหมด
2 ครนัทงของเขาทสีนึ่ไดผู้มสีการบนันทนกไวผู้ ซนนึ่งทนัทง 2 ครนัทงเปป็นการอธวิษฐานฝตายเนสืทอหนนังเพสือนึ่
ตนเองทนัทงสวิทน (15:18; 16:28)
ญ ทสีนึ่เมสืองกาซา (เมสืองพวกฟาลวิศตสีม) แซมสนันกป็หลบหนสีการจนับกสุมไดผู้อสีกครนัทงหนนนึ่ง
โดยการพนังประตผเมสืองเหลป็ก (16:1-3) แตตในทสีสนึ่ สุดแซมสนันกป็หมดกนาลนังเพราะหญวิง
ฟสีลวิสเตสีย ชสืนึ่อเดลวิลาหด นางไดผู้พบสาเหตสุทสีนึ่ทนาใหผู้แซมสนันมสีกาน ลนังมาก (16:4-20)
โปรดสนังเกตวตา ตอนนสีทแซมสนันไดผู้ฝตาฝสืนกฎนาษารสีษทนัทง 3 ขผู้อแลผู้ว เขาไดผู้แตะตผู้อง
ซากศพสวิงโต (14:8-9) เขาไดผู้ดสืนึ่มนนทาองสุตน (14:10) เขาไดผู้ปลตอยใหผู้ผมถผกตนัด
(16:19)
ฎ บนัดนสีท แซมสนันกนาลนังรผรผู้ สชสีววิตทสีนึ่ตกตนนึ่า (16:21) ขณะทสีนึ่แซมสนันอยผใต นเรสือนจนา เขากป็มสี
พละกนาลนังกลนับคสืนมาอสีกครนัทงหนนงนึ่ เพราะผมงอกขนทนเรสือนึ่ ย ๆ พระเจผู้าทรงอนสุญาตใหผู้
แซมสนันฆตา พวกฟสีลวิสเตสียหลายพนันคนทสีกนึ่ าน ลนังชสุมนสุมกนันเพสือนึ่ บผชาพระดผู้วยการดสืมนึ่
เหลผู้ารสืนึ่นเรวิงกนันในววิหารพวกนอกศาสนา ซนงนึ่ ในการทนาลายลผู้างครนัทงนสีทแซมสนันเองไดผู้
ตายไปพรผู้อมกนันดผู้วย (16:22-31)
ผผผู้ฆตาคนอยตางเลสือดเยป็น - อาบสีเมเลค (วนฉ 9)
ก
อาบสีเมเลคเปป็นบสุตรชายของกวิเดโอนซนนึ่งเกวิดจากเมสียนผู้อยในเมสืองเชเคม (8:31) เขาไดผู้วางแผน
สนังหารพสีนึ่นผู้องตตางมารดาทนัทง 69 คนอยตางโหดเหสีทยม อาบสีเมเลคจนงไดผู้เปป็นกษนัตรวิยใด นเมสืองเชเคม
บผู้านเกวิดของมารดา (9:1-5)
ข
โยธาม พสีนึ่นผู้องตตางมารดาทสีหนึ่ นสีไปไดผู้จนงไดผู้เลตานวิทานสอนใจ 1 ใน 2 เรสือนึ่ งทสีปนึ่ รากฏในพระคนัมภสีรด
(อสีกเรสือนึ่ งหนนงนึ่ ใหผู้ดผ 2 พศก 14:9) ไดผู้เลตาเรสืนึ่องเลป็งไปถนงอาบสีเมเลค (9:8-15)
ค
3 ปสีตตอมา พระเจผู้าทรงบนันดานใหผู้กษนัตรวิยดอาบสีเมเลคและชาวชาเคมผวิดใจกนันจนเกวิดการตตอสผผู้กนนั ขนทน
อาบสีเมเลคถผกฆตาตาย (9:22-57)
ซ
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บสุตรชายทสีนึ่บผชารผปเคารพ - มสีคาหด (วนฉ 17-18)
มสีคาหดผผผู้เปป็นขโมยและบผชารผปเคารพไดผู้ถผกมารดาทสีนึ่ชอบตามใจยสุใหผู้ตทนังศาสนาของตนเองขนทน มสีคาหดกทป็ นา
หลาย สวินึ่งหลายอยตาง เชตน จผู้างปสุโรหวิตประจนาตนัวซนนึ่งเปป็นคนตระกผลเลวสีผผผู้โลภเงวินมาจากเมสืองเบธเลเฮม
(17:1-13) ภายหลนัง "ปสุโรหวิตสต วนตนัว" ทสีนึ่หลงผวิดผผผู้นท สีไดผู้ถผกพวกดานชนักชวนใหผู้ไปเปป็นปสุโรหวิตของพวกตน
(18:1-31)
คนตระกผลเลวสีผผผู้ขท สีขลาด (วนฉ 19-21)
ก
3 ตอนนสีทเปป็นตอนทสีนนึ่ ตาเศรผู้าทสีสนึ่ สุดตอนหนนนึ่งในพระคนัมภสีรด เรสือนึ่ งไดผู้เรวินึ่มตผู้นขนทนตอนทสีชนึ่ าวตระกผลเลวสี
คนหนนงนึ่ กนับเมสียนผู้อยทสีไนึ่ มตสนัตยดซสืนึ่อหยสุดพนักแรมทสีเนึ่ มสืองกวิเบอาหดของตระกผลเบนยามวิน (19:11-15)
ข
สามสีภรรยาไดผู้พนักอยผกต บนั ชายแกตคนหนนงนึ่ วนันนนัทนบผู้านของชายแกตกถป็ กผ พวกกะเทยลผู้อมไวผู้และสนันึ่งใหผู้
ชายเลวสีนท นนั ออกมารต วมทนาการทสีนึ่นตารนังเกสียจกนับพวกมนัน ชายเลวสีทขสีนึ่ ท สีขลาดจนงไดผู้เอาตนัวรอดโดยมอบ
ภรรยาของตน ใหผู้แกตพวกนนัทน พวกกะเทยกป็ขตมขสืนนางจนตายในตอนรสุตงเชผู้า (19:16-27)
ค
ชายเลวสี (ผผผู้ทสีนึ่ปวต ยเปป็นโรคจวิตอยตางเหป็นไดผู้ชนัด) กป็หนนันึ่ ศพนางออกเปป็น 12 ทตอนและสต งไปใหผู้แกตพวก
อวิสราเอล 12 ตระกผล ๆ ละทตอนพรผู้อมทนัทงเรสือนึ่ งทสีนึ่เกวิดขนทนดผู้วย (19:28-29)
ง
พวกอวิสราเอลกป็เดสือดดาลเกสีนึ่ยวกนับขตาวการฆาตกรรมทางเพศนสีท จนงไดผู้ชสุมนสุมกองทนัพราว 400,000
คนเพสือนึ่ ยกทนัพไปเอาผวิดกนับพวกกะเทยเมสืองกวิเบอาหดทไสีนึ่ ดผู้กระทนาผวิด (19:30-20:11)
จ
อยตางไรกป็ตาม ชาวเมสืองกวิเบอาหดปฏวิเสธทสีจนึ่ ะมอบตนัวฆาตกรใหผู้ ดนังนนัทนจนงเกวิดสงครามกลางเมสืองขนทน
หลนังจากการสผผู้รบอยตางนองเลสือดถนง 3 ครนัทงพวกอวิสราเอลตายไป 40,000 คน ตระกผลเบนยามวิน กป็
พตายแพผู้ มสีทหารรอดชสีววิตเพสียง 600 คน พวกอวิสราเอลเมสืนึ่อสตวิขท นนกป็เศรผู้าโศก เกรงวตาตระกผลเบนยา
มวิน จะสาปสผญไปจากแผตนดวินโลก จนงไดผู้หาภรรยาใหผู้แกตทหารทนัทง 600 คน (20:12-21:25)

