ขข้อสอบ
หนนังสสือผผวข้ วินวิจฉนัย
1

หลายครรรงในพระครมภภีรร์ ททูตสวรรคร์ของพระเยโฮวาหร์เปป็นผทูผู้ใด?

2

ในหนรงสสือผทูผู้ววินวิจฉรยททูตสวรรคร์ของพระเยโฮวาหร์ตรรสกรบใครบผู้าง?

3

ในหนรงสสือผทูผู้ววินวิจฉรยพระววิญญาณของพระเจผู้าสวมทรบใครบผู้าง?

4

ผทูผู้ววินจวิ ฉรยคนทภีที่ 1 คสือ
เขาโจมตภีเมสือง
ของ

ซซที่งเปป็นหลานและลทูกเขยของ
และไดผู้
มาเปป็นภรรยา

5

ผทูผู้ววินจวิ ฉรยคนทภีที่ 2 คสือ
และไดผู้ฆฆา

เขาเปป็นคนถนรดมสือ
กษรตรวิยร์แหฆงเมสือง

6

ผทูผู้ววินจวิ ฉรยคนทภีที่ 3 คสือ
ฆฆาคนฟภีลวิสเตภียเสภีย

ซซที่งไดผู้ใชผู้
คน

7

ผทูผู้ววินจวิ ฉรยคนทภีที่ 4 คสือ
พระเจผู้าทรงมอบ

แมฆทพร ของนางคสือ
ไวผู้ในมสือของ

บบุตรสาว

ภรรยาของเฮเบอรร์

8

ผทูผู้ววินจวิ ฉรยคนทภีที่ 5 คสือ
ผทูผู้ซภีที่งพระเจผู้าทรงเรภียกวฆา
เขาสรผู้างแทฆนบทูชาแทฆนหนซงที่ ถวายพระเยโฮวาหร์ และเรภียกตตาบลนรรนวฆา
ซซที่งมภีความหมายวฆา
ตอนแรกเขามภีทหาร
คน แตฆพระเจผู้าไดผู้ลดทหารลงเหลสือ
คน
โดยใหผู้คนทภีที่
กลรบบผู้าน และในทภีที่สบุดทหารลดลงเหลสือเพภียง
คน
โดยใหผู้คนทภีที่
กลรบบผู้าน
คนมภีเดภียนมภีทหารประมาณ
คน
ทหารคนอวิสราเอลเพภียง
คนทตาอะไรบผู้างเมสือที่ พวกเขาไปอยทูนฆ อกคฆายของคนมภีเดภียน

9

ผทูผู้ววินจวิ ฉรยคนทภีที่ 6 คสือ

ทฆานววินจวิ ฉรยอวิสราเอลเปป็นเวลา

ปภี

10

ผทูผู้ววินจวิ ฉรยคนทภีที่ 7 คสือ
ทภีขที่ ภีที่ลทูกลา

ทฆานมภีบบุตรชาย
ตรว และมภีเมสืองอยทูฆ

คน
เมสือง

11

ผทูผู้ววินจวิ ฉรยคนทภีที่ 8 คสือ
เขาปฏวิญาณตฆอพระเยโฮวาหร์วาฆ “ถผู้าพระองคร์ทรงมอบ
ไวผู้
ในมสือของขผู้าพระองคร์แลผู้ว ผทูผู้ใดทภีที่ออกมาจากประตทูเรสือนของขผู้าพระองคร์ ขผู้าพระองคร์จะถวายผทูผู้นร น
เปป็น
”
คนแรกทภีที่ออกมาจากประตทูเรสือนและตผู้อนรรบเยฟธาหร์คสือ

12

ผทูผู้ววินจวิ ฉรยคนทภีที่ 9 คสือ
และบบุตรสาว

13

ผทูผู้ววินจวิ ฉรยคนทภีที่ 10 คสือ

ทฆานมภีบบุตรชาย
คน ทฆานใหผู้แตฆงงานกรบ
ทฆานววินวิจฉรยอวิสราเอลเปป็นเวลา

คน
ของทฆาน
ปภี

14

ผทูผู้ววินจวิ ฉรยคนทภีที่ 11 คสือ
และหลานชาย

ทฆานมภีบบุตรชาย
คน ทภีขที่ ภีที่ลา

คน
ตรว

15

ผทูผู้ววินจวิ ฉรยคนทภีที่ 12 คสือ
ททูตสวรรคร์ของพระเยโฮวาหร์เสดป็จมาหามารดาของเขาและบอกวฆา เดป็กคนนภีรจะเปป็น
แดฆพระเจผู้าตรรงแตฆอยทูใฆ น
คนทภีที่เปป็นนาศภีรร์นรนมภีสที่ วิงตผู้องหผู้าม 3 ประการ

เขาไมฆเคยรรกผทูผู้หญวิง
มภีแตฆรรกผทูผู้หญวิง
เขาบอก
เหตบุทภีที่เขามภีกาต ลรงมาก คสือ ถผู้า
เสภีย กตาลรงกป็จะหมดไป
ตอนทภีที่เขาเสภียชภีววิต เขาฆฆาคนฟภีลวิสเตภีย
คน ซซที่งคนทภีที่เขาฆฆาตายเมสืที่อเขาตายนภีร
กป็
คนทภีที่เขาฆฆาตายเมสืที่อเขายรงมภีชวภี วิตอยทูฆ
16
เขาฆฆาชาวบผู้านหอ
17

18

บบุตรชายของกวิเดโอน ไดผู้ฆฆาพภีนที่ ผู้องตฆางมารดา
ทรรงชายและหญวิงประมาณ

บบุตรชายทภีที่บทูชารทูปเคารพคสือ
เขาไดผู้จผู้างคนเลวภีคนหนซงที่ มาเปป็น

คน
คน

ของเขา

ขผู้อพระครมภภีรร์ทภีที่พดทู ถซงการประพฤตวิและนวิสรยของคนอวิสราเอลในสมรยผทูผู้ววินจวิ ฉรยคสือ วนฉ 21:25

ขข้อสอบ
หนนังสสือผผวข้ วินวิจฉนัย
1

หลายครรรงในพระครมภภีรร์ ททูตสวรรคร์ของพระเยโฮวาหร์เปป็นผทูผู้ใด? พระเยซทูครริสตร์

2

ในหนรงสสือผทูผู้วรินริจฉรยททูตสวรรคร์ของพระเยโฮวาหร์ตรรสกรบใครบผู้าง?
ชาวอริสราเอลทภีทกริลกาล
กริเดโอน
บริดามารดาของแซมสรน

3

ในหนรงสสือผทูผู้วรินริจฉรยพระวริญญาณของพระเจผู้าสวมทรบใครบผู้าง?
โอทนภีเอล
กริเดโอน
เยฟธาหร์
แซมสรน

4

ผทูผู้วรินจริ ฉรยคนทภีท 1 คสือ โอทนภีเอล ซซทงเปป็นหลานและลทูกเขยของ คาเลบ เขาโจมตภีเมสือง คภีรริยาทเสเฟอรร์
และไดผู้ อรคสาหร์ บบุตรสาวของ คาเลบ มาเปป็นภรรยา

5

ผทูผู้วรินจริ ฉรยคนทภีท 2 คสือ เอฮทูด เขาเปป็นคนถนรดมสือซผู้าย และไดผู้ฆฆา เอกโลน กษรตรริยร์แหฆงเมสือง โมอรบ

6

ผทูผู้วรินจริ ฉรยคนทภีท 3 คสือ ชรมการร์ ซซทงไดผู้ใชผู้ ประตรกวรว ฆฆาคนฟภีลริสเตภียเสภีย 600 คน

7

ผทูผู้วรินจริ ฉรยคนทภีท 4 คสือ เดโบราหร์ แมฆทพร ของนางคสือ บาราค พระเจผู้าทรงมอบ สริเสรา ไวผู้ในมสือ
ของ ยาเอล ภรรยาของเฮเบอรร์

8

ผทูผู้วรินจริ ฉรยคนทภีท 5 คสือ กริเดโอน ผทูผู้ซงภีท พระเจผู้าทรงเรภียกวฆา บบุรบุษผทูผู้กลผู้าหาญ
เขาสรผู้างแทฆนบทูชาแทฆนหนซงท ถวายพระเยโฮวาหร์ และเรภียกตตาบลนรรนวฆา พระเยโฮวาหร์ชาโลม
ซซทงมภีความหมายวฆา พระเยโฮวาหร์ผทูผู้สฆงสรนตริสขบุ ใหผู้
ตอนแรกเขามภีทหาร 32,000 คน แตฆพระเจผู้าไดผู้ลดทหารลงเหลสือ 10,000 คน โดยใหผู้คนทภีท กลรว
กลรบบผู้าน และในทภีทสบุดทหารลดลงเหลสือเพภียง 300 คน โดยใหผู้คนทภีท คบุกเขฆาลงดสืทมนตรา กลรบบผู้าน
คนมภีเดภียนมภีทหารประมาณ 135,000 คน
ทหารคนอริสราเอลเพภียง 300 คนทตาอะไรบผู้างเมสือท พวกเขาไปอยทูนฆ อกคฆายของคนมภีเดภียน
เปฆาแตร
ตฆอยหมผู้อใหผู้แตก
ถสือคบเพลริง
รผู้องขซรนวฆา ดาบของพระเยโฮวาหร์และของกริเดโอน

9

ผทูผู้วรินจริ ฉรยคนทภีท 6 คสือ โทลา ทฆานวรินริจฉรยอริสราเอลเปป็นเวลา 23 ปภี

10

ผทูผู้วรินจริ ฉรยคนทภีท 7 คสือ ยาอภีรร์ ทฆานมภีบบุตรชาย 30 คน ทภีทขภีทลทูกลา 30 ตรว และมภีเมสืองอยทูฆ 30 เมสือง

11

ผทูผู้วรินจริ ฉรยคนทภีท 8 คสือ เยฟธาหร์
เขาปฏริญาณตฆอพระเยโฮวาหร์วาฆ “ถผู้าพระองคร์ทรงมอบคนอรมโมนไวผู้ในมสือของขผู้าพระองคร์แลผู้ว
ผทูผู้ใดทภีทออกมาจากประตทูเรสือนของขผู้าพระองคร์ ขผู้าพระองคร์จะถวายผทูผู้นร นเปป็นเครสือท งเผาบทูชา”
คนแรกทภีทออกมาจากประตทูเรสือนและตผู้อนรรบเยฟธาหร์คสือ บบุตรสาวคนเดภียวของเขา

12

ผทูผู้วรินจริ ฉรยคนทภีท 9 คสือ อริบซาน ทฆานมภีบบุตรชาย 30 คน และบบุตรสาว 30 คน ทฆานใหผู้แตฆงงานกรบ
คนนอกตระกทูลของทฆาน

13

ผทูผู้วรินจริ ฉรยคนทภีท 10 คสือ เอโลน ทฆานวรินริจฉรยอริสราเอลเปป็นเวลา 10 ปภี

14

ผทูผู้วรินจริ ฉรยคนทภีท 11 คสือ อรบโดน ทฆานมภีบบุตรชาย 40 คน และหลานชาย 30 คน ทภีขท ภีทลา 70 ตรว

15

ผทูผู้วรินจริ ฉรยคนทภีท 12 คสือ แซมสรน
ททูตสวรรคร์ของพระเยโฮวาหร์เสดป็จมาหามารดาของเขาและบอกวฆา เดป็กคนนภีรจะเปป็นพวกนาศภีรร์
แดฆพระเจผู้าตรรงแตฆอยทูใฆ นครรภร์
คนทภีทเปป็นนาศภีรร์นรนมภีสท ริงตผู้องหผู้าม 3 ประการ
เขาแตะตผู้องนตราองบุฆนหรสือเหลผู้าองบุฆนไมฆไดผู้
เขาตรดผมไมฆไดผู้
เขาแตะตผู้องซากศพไมฆไดผู้
เขาไมฆเคยรรกผทูผู้หญริง คนอริสราเอล มภีแตฆรกร ผทูผู้หญริง คนฟภีลริสเตภีย
เขาบอก เดลริลาหร์ เหตบุทภีทเขามภีกาต ลรงมาก คสือ ถผู้าโกนผม เสภีย กตาลรงกป็จะหมดไป
ตอนทภีทเขาเสภียชภีวริต เขาฆฆาคนฟภีลริสเตภีย 3,000 คน ซซทงคนทภีทเขาฆฆาตายเมสืทอเขาตายนภีรกป็มากกวฆาคนทภีท
เขาฆฆาตายเมสืทอเขายรงมภีชวภี ริตอยทูฆ

16

อาบภีเมเลค บบุตรชายของกริเดโอน ไดผู้ฆฆาพภีทนผู้องตฆางมารดา 69 คน
เขาฆฆาชาวบผู้านหอ เชเคม ทรรงชายและหญริงประมาณ 1,000 คน

17

บบุตรชายทภีทบทูชารทูปเคารพคสือ มภีคาหร์
เขาไดผู้จผู้างคนเลวภีคนหนซงท มาเปป็น ปบุโรหริต ของเขา

18

ขผู้อพระครมภภีรร์ทภีทพดทู ถซงการประพฤตริและนริสรยของคนอริสราเอลในสมรยผทูผู้วรินจริ ฉรยคสือ วนฉ 21:25
ในสมรยนรรนไมฆมกภี ษรตรริยร์ในอริสราเอล ทบุกคนทตาตามอะไรกป็ตามทภีทถทูกตผู้องในสายตาของตนเอง

