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หนนังสสือผผผู้ววินวิจฉนัย
บทนนน: หนนังสสือผผผู้ววินจวิ ฉนัยถผกตนัตั้งชสือชื่ เชช่นนนัตั้นเพราะชายสวิบสามคนททพชื่ ระเจผู้าทรงตนังตั้ ขขตั้นเพสือชื่
ปกครองและชช่วยคนอวิสราเอลใหผู้พผู้นในชช่วงหลายศตวรรษหลนังการสวิตั้นชทวตวิ ของโยชผวา เชสืชื่อกนันวช่า
ระยะเวลานนัตั้นครอบคลลุมประมาณ 300 ปท ผผผู้เขทยนหนนังสสือเลช่มนทไตั้ มช่ไดผู้ถผกเอช่ยชสืชื่อไวผู้ บางคนยกใหผู้
กษนัตรวิยย์เฮเซคทยาหย์เปป็นผผผู้เขทยนหนนังสสือเลช่มนทตั้ในอทกหลายปทตช่อมาขณะททชื่คนอสืนชื่ ๆควิดวช่ามนันอาจเปป็น
ผลงานของเอสรา อยช่างไรกป็ตาม บรรดาผผผู้มทความรผผู้เกทชื่ยวกนับพวกยวิวสช่วนใหญช่เชสืชื่อวช่าซามผเอลเปป็นผผผู้
เขทยนหนนังสสือเลช่มนทตั้ ใน 2 ซามผเอล 11:21 ดผเหมสือนวช่ามทการอผู้างอวิงถขงเหตลุการณย์ตช่างๆททชื่เกวิดขขตั้นใน
หนนังสสือผผผู้ววินจวิ ฉนัยซขชื่งบช่งบอกวช่าหนนังสสือเลช่มนทตั้ถผกเขทยนขขตั้นในสมนัยของซามผเอล การละทวิตั้งความจรวิง
เจป็ดเรสืชื่องถผกบนันทขกไวผู้ในหนนังสสือเลช่มนทตั้ตามมาดผู้วยการตกเปป็นทาสเจป็ดครนังตั้ ตช่อชนตช่างชาตวิเจป็ดชาตวิ
และการชช่วยใหผู้พนผู้ เจป็ดครนังตั้
ใจความสสาคนัญของหนนังสสือเลช่มนทตั้อาจเปป็นสวิชื่งททชื่ถผกพบใน 17:6 “ทลุกคนทสาตามอะไรกป็ตาม
ททชื่ถผกตผู้องในสายตาของตนเอง” ดผู้วยเหตลุนทตั้ หนนังสสือผผผู้ววินวิจฉนัยจขงเปป็นหนนังสสือททชื่ชวนหดหผช่ททชื่สลุดเลช่ม
หนขชื่งในหนนังสสือทนัตั้งหมดททชื่ไดผู้รบนั การดลใจ ความลผู้มเหลวในทผู้ายททสชื่ ลุดของชนอวิสราเอลภายใตผู้
ปรนัชญานนันตั้ ปรากฏใหผู้เหป็น แมผู้กระนนัตั้น พระคลุณอนันไมช่มทท ทชื่สวิตั้นสลุดของพระเยโฮวาหย์กป็มทอสานาจเหนสือ
กวช่าอยผช่ดท
*****
ภนพรวมของผผผู้ววินจวิ ฉฉัย 1: บทแรกของหนนังสสือผผผู้วนวิ วิจฉนัยจรวิงๆแลผู้วเปป็นเนสืตั้อหาททชื่ตช่อ
เนสืชื่องจากเหตลุการณย์เหลช่านนัตั้นในหนนังสสือโยชผวา ททมชื่ ทบนันทขกไวผู้คสือ ชนัยชนะและการพวิชวิตททชื่ยงนั ไมช่
สมบผรณย์ของหลายตระกผลแหช่งอวิสราเอล
วนฉ 1:1-3
หนนังสสือผผผู้ววินจวิ ฉนัยเรวิที่มตผู้นเนสืรอหทำตอนทภีที่หนนังสสือโยชผวทำคผู้ทำงไวผู้ หลทำย
ตระกผลแหตงอวิสรทำเอลพวิชวิตคนคทำนทำอนันทภีเที่ หลสือเปป็นหยตอมๆในแผตนดวินนนัรนตตอไป
ขผู้อควทำมมภีบนันททึกไวผู้วทำต อยยมยู่ าเมมมื่อโยชย วาสสนสิ้ ชชีพแลล้ว คนอสสราเอลทยลถามพระเยโฮวาหห์วยู่า
"ใครในพวกขล้าพระองคห์ททสิ้งหลายจะขขสิ้นไปกยู่อนเพมมื่อสยรล้ บกทบคนคานาอทน " 2 พระเยโฮวาหห์ตรทสวยู่า

"ยยดาหห์จะขขสิ้นไป ดยเถสด เราไดล้มอบแผยู่นดสนนทสิ้นไวล้ในมมอเขาแลล้ว" 3 ยยดาหห์จขงพยดกทบสสเมโอนพชีมื่ของ
ตนวยู่า "จงขขสิ้นไปกทบฉทนในเขตแดนทชีมื่กกาหนดใหล้แกยู่ฉนท เพมมื่อเราจะไดล้รบสยล้กบท คนคานาอทน และฉทน
จะไปรยู่วมรบในเขตแดนทชีมื่กกาหนดใหล้แกยู่ทยู่านนทสิ้นดล้วย" สสเมโอนกก็ไปกทบเขา
เรทำอทำจสนันนวิษฐทำนไดผู้วทำต ตระกผลยผดทำหรทผลถทำมองครพระผผผู้เปป็นเจผู้ทำผตทำนททำงอผรวิมและธนัมมวิม
ของมหทำปรุโรหวิตทภีพที่ ลนับพลทำ มนันถผกบตงบอกไวผู้วทำต ตระกผลยผดทำหรควรนททำในกทำรพวิชวิตครนัรงสรุดทผู้ทำย
สททำหรนับมรดกทภีที่ทรงสนัญญทำไวผู้ของพวกเขทำ ตระกผลยผดทำหรจทึงชวนตระกผลสวิเมโอนใหผู้ชตวยเหลสือพวก
เขทำ โดยสนัญญทำวตทำจะชตวยพวกเขทำพวิชวิตเขตแดนของพวกเขทำในภทำยหลนัง
วนฉ 1:4
ขผู้อควทำมระบรุตตอไปอภีกวตทำ แลล้วยยดาหห์กก็ขนขสิ้ ไป และพระเยโฮวาหห์ทรง
มอบคนคานาอทนและคนเปรสสซชีไวล้ในมมอของเขา และเขากก็ประหารคนทชีมื่เมมองเบเซกหนขมื่งหมมมื่นคน
ทภีที่สททำคนัญกป็คสือวตทำ พระเยโฮวทำหรทรงมอบคนคทำนทำอนันรวมถทึงคนเปรวิสซภีไวผู้แกตตระกผลยผดทำหรซทึที่งพวก
เขทำฆตทำคน 10,000 คน ณ สถทำนทภีที่แหตงหนทึงที่ ซทึที่งมภีชสืที่อวตทำเบเซก
วนฉ 1:5-7
มภีบนันททึกเพวิมที่ เตวิมอภีกวตทำและเขาททสิ้งหลายพบอาโดนชีเบเซกในเมมองเบ
เซก และสยรล้ บกทบทยู่าน เขาไดล้ประหารคนคานาอทนและคนเปรสสซชี 6 อาโดนชีเบเซกหนชีไป แตยู่พวก
เขาตามจทบไดล้และไดล้ตทดนสสิ้วหทวแมยู่มมอ และนสวสิ้ หทวแมยู่เทล้าของทยู่านออกเสชีย 7 อาโดนชีเบเซกกลยู่าววยู่า
"มชีกษทตรสยเห์ จก็ดสสบองคห์ทชีมื่หทวแมยู่มมอและหทวแมยู่เทล้าของเขาถยกตทดออก เกก็บเศษอาหารอยยใยู่ ตล้โตต๊ะของ
เรา เรากระทกาแกยู่เขาอยยู่างไร พระเจล้ากก็ทรงกระทกาแกยู่เราอยยู่างนทสิ้น " เขาททสิ้งหลายกก็คคมตทวทยู่านมาทชีมื่
กรคงเยรย ซาเลก็ม และทยู่านกก็สนสสิ้ ชชีวตส ทชีมื่นทมื่น
ชสืที่อ อาโดนทเบเซก เปป็นชสืที่อยศมทำกกวตทำเปป็นชสืที่อคน คททำนททำหนผู้ทำ อาโดนท มภีควทำมหมทำยวตทำ 'เจผู้ทำ
นทำย’ ดนังนนัรน คททำวตทำ อาโดนทเบเซก จรวิงๆแลผู้วมภีควทำมหมทำยวตทำ ‘เจผู้ทำนทำยแหตงเบเซก’ ผผผู้ปกครองชทำวคทำ
นทำอนันผผผู้นร ภีถผกตนัดนวิรวหนัวแมตมอสื และนวิรวหนัวแมตเทผู้ทำโดยคนอวิสรทำเอลทภีที่มทำพวิชวิต
ดผเหมสือนวตทำอทำโดนภีเบเซกคนเดภียวกนันนภีร ในชตวงทภีที่เขทำครอบครอง ไดผู้พชวิ วิตกษนัตรวิยรและผผผู้
ปกครองในภผมวิภทำคนนัรนเจป็ดสวิบองครและตนัดนวิรวหนัวแมตมอสื และนวิรวหนัวแมตเทผู้ทำของพวกเขทำออกเสภีย เหป็น
ไดผู้ชนัดวตทำคนอวิสรทำเอลใหผู้เขทำไดผู้รผผู้เสภียบผู้ทำงวตทำสวิที่งทภีที่เขทำเคยทททำกนับคนอสืที่นไวผู้นร นันเปป็นอยตทำงไร บทำงทภีอทำจ
เพรทำะควทำมชอกชทรทำระกททำใจหรสืออทำจเพสืที่อขอควทำมเมตตทำจทำกคนอวิสรทำเอล เขทำจทึงรนับสทำรภทำพวตทำหลนัง
จทำกไดผู้ทททำเชตนนนัรนตตอคนเหลตทำนนัรนทภีที่เขทำเคยพวิชวิตแลผู้ว อยตทำงนผู้อยเขทำกป็อนรุญทำตใหผู้ผผผู้นททำเหลตทำนนัรนทภีที่เขทำ
ไดผู้พวิชตวิ หทำอทำหทำรเหมสือนขอททำนใตผู้โตบ๊ะของเขทำ พวกเขทำจทึงพทำเขทำไปยนังกรรุงเยรผซทำเลป็มซทึที่งเปป็นทภีๆที่

เขทำเสภียชภีววิต ตทำมทภีที่โยชผวทำ 15:8, 63 ไดผู้กลตทำวไวผู้ ตระกผลยผดทำหรไดผู้ยทึดบทำงสต วนของกรรุงเยรผซทำเลป็มไดผู้
แลผู้วจทำกพวกคนเยบรุสและพวกเขทำจทึงพทำอทำโดนภีเบเซกไปยนังทภีนที่ นันที่
วนฉ 1:8
ในเรสืที่องดนังกลตทำว ผผผู้เขภียนไดผู้ระบรุไวผู้วทำต และคนยยดาหห์ไดล้เขล้าโจมตชี
เมมองเยรย ซาเลก็มและยขดเมมองไดล้ จขงฆยู่าฟทนชาวเมมองเสชียดล้วยคมดาบ และเอาไฟเผาเมมองเสชีย เมสืที่อ
รวมคททำกลตทำวตรงนภีรเขผู้ทำกนับขผู้ออผู้ทำงอวิงทภีที่กลตทำวถทึงไปกตอนหนผู้ทำนภีรแลผู้วในหนนังสสือโยชผวทำและ 1
พงศทำวดทำร 11:4-5 ในสมนัยของดทำววิด ดผเหมสือนวตทำตระกผลยผดทำหรไดผู้พวิชวิตสต วนหนทึที่งของกรรุง
เยรผซทำเลป็มไดผู้แลผู้ว แตตตผู้องรอถทึงสมนัยของดทำววิดทภีที่กรรุงนนัรนตกอยผใต นมสือของคนอวิสรทำเอลทนัรงหมด โจ
เซฟนัสหมทำยเหตรุไวผู้วทำต ตระกผลยผดทำหรไดผู้พวิชวิตทภีที่รทำบสผงสตวนลตทำงของกรรุงเยรผซทำเลป็มไดผู้แลผู้ว แตตพวกเขทำ
ไมตสทำมทำรถเอทำชนะเมสืองทภีที่อยผตต อนบนไดผู้ซทึที่งมภีกทำท แพงเขผู้มแขป็ง
วนฉ 1:9-11
ผผผู้เขภียนทตทำนนภีรเลตทำประวนัตวิศทำสตรรของกทำรพวิชวิตครนัรงสรุดทผู้ทำยของ
ตระกผลยผดทำหรตตอไป โดยกลตทำววตทำภายหลทงคนยยดาหห์ไดล้ลงไปสยล้รบกทบคนคานาอทนผยล้ซขมื่งตทสิ้งอยยใยู่ นแดน
เทมอกเขา ในภาคใตล้ และในหคบเขา 10 และยยดาหห์ไดล้ไปสยล้รบกทบคนคานาอทนผยล้อยยใยู่ นเฮโบรน (เมมองเฮ
โบรนนทนสิ้ แตยู่กยู่อนมชีชมมื่อวยู่าคชีรยส าทอารบา) และเขาททสิ้งหลายไดล้ประหารเชชทย อาหสมาน และททลมทย 11
เขาททสิ้งหลายยกจากทชีมื่นทมื่นไปสยล้รบกทบชาวเมมองเดบชีรห์ เมมองเดบชีรห์นทสิ้นแตยู่กยู่อนมชีชมมื่อวยู่าคชีรสยาทเสเฟอรห์
หลนังจทำกปรทำบอทำโดนภีเบเซกแลผู้ว ตระกผลยผดทำหรกเป็ บนควทำมสนใจไปทภีที่พรสืนทภีที่ตตทำงๆซทึที่งยนังไมต
ไดผู้ถผกปรทำบในแดนเทสือกเขทำซทึที่งอยผตต อนใตผู้ของกรรุงเยรผซทำเลป็ม กลตทำวอยตทำงเจทำะจงกป็คสือ พวกเขทำ
โจมตภีคนคทำนทำอนันทภีที่อทำศนัยอยผใต นเมสืองเฮโบรน กตอนกทำรพวิชตวิ ครนัรงนนัรน คนคทำนทำอนันในพสืรนทภีที่ไดผู้เรภียก
เมสืองนภีรวทำต คภีรวิยทำทอทำรบทำ คททำนททำหนผู้ทำ คทรยวิ าท (หรสือบทำงครนัรงกป็นททำเสนอเปป็น คทรวิโยท) มภีควทำมหมทำยวตทำ
‘เมสือง’ ในกรณภีนร ภีมนันหมทำยถทึงเมสืองอทำรบทำ
เฮโบรนมภีควทำมสททำคนัญเปป็นพวิเศษตตอคนอวิสรทำเอลในสมนัยนนัรน (เชตนเดภียวกนับในปนัจจรุบนัน)
เพรทำะวตทำทภีที่นนนัที่ อนับรทำฮนัมไดผู้สรผู้ทำงแทตนบผชทำหนทึที่งขทึรนเมสืที่อหลทำยรผู้อยปภีกตอนหนผู้ทำนนัรน ดผ ปฐมกทำล 13:18
ทภีที่นนันที่ เขทำฝนังศพนทำงซทำรทำหร อวิสอนัคกป็อทำศนัยอยผทต ภีที่นนันที่ เชตนเดภียวกนับยทำโคบ มนันจทึงมภีควทำมเกภีที่ยวขผู้องอยตทำง
ยทำวนทำนกนับบรรดทำอนัครปภีตทำแหตงอวิสรทำเอล ตทำมทภีโที่ ยชผวทำ 10:36-37 ไดผู้กลตทำวไวผู้ เมสืองเฮโบรนถผกยทึด
ในตอนแรกโดยโยชผวทำ และชทำวเมสืองนนัรนถผกประหทำรเสภียดผู้วยดทำบ อยตทำงไรกป็ตทำม ในชตวงหลทำยปภีทภีที่
ผตทำนไปเหป็นไดผู้ชนัดวตทำคนคทำนทำอนันยทึดเมสืองนภีรกลนับคสืนไปไดผู้ สถทำนทภีที่แหตงนภีรอยผหต ตทำงไปตอนใตผู้ของกรรุง
เยรผซทำเลป็มประมทำณยภีที่สวิบไมลร

ทภีที่เมสืองเฮโบรน ตระกผลยผดทำหรสนังหทำรคนสททำคนัญทภีที่เปป็นชทำวคทำนทำอนันไปหลทำยคน ไดผู้แกต เชชนัย
อทำหวิมทำนและทนัลมนัย จทำกทภีที่นนันที่ ตระกผลยผดทำหรรรุกไปยนังทวิศตะวนันตกเฉภียงใตผู้ตตอไปโดยเขผู้ทำไปในเน
เกฟไปยนังสถทำนทภีที่แหตงหนทึที่งเรภียกวตทำ เดบภีรรซงทึที่ กป็เปป็นทภีที่รผผู้จนักในชสืที่อ คภีรยวิ ทำทเสเฟอรรดผู้วย อภีกครนัรงทภีที่ชอสืที่
หลนังนภีรมคภี วทำมหมทำยวตทำ ‘เมสืองเสเฟอรร’
วนฉ 1:12-15
ขผู้อควทำมศนักดวิธสวิทธวิธนภีรหมทำยเหตรุตตอไปวตทำและคาเลบกลยู่าววยู่า "ใคร
โจมตชีเมมองคชีรสยาทเสเฟอรห์และยขดไดล้ เราจะยกอทคสาหห์บคตรสาวของเราใหล้เปก็นภรรยา" 13 และโอ
ทนชีเอลบคตรชายเคนทส นล้องชายของคาเลบตชีเมมองนทสิ้นไดล้ ทยู่านจขงยกอทคสาหห์บคตรสาวของตนใหล้เปก็น
ภรรยา ดนังนนัรน โอทนภีเอลผผผู้เปป็นหลทำนชทำยของคทำเลบจทึงพวิชวิตเมสืองนนัรนและดนังทภีที่ไดผู้ถผกสนัญญทำไวผู้ เขทำ
แตตงงทำนกนับบรุตรสทำวของคทำเลบ คสือ อนัคสทำหร ชสืที่อโอทนทเอล มภีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘สวิงโตของ
พระเจผู้ทำ’ ตตอมทำเขทำไดผู้กลทำยเปป็นผผผู้ววินจวิ ฉนัยคนแรกแหตงอวิสรทำเอล ดผ ผผผู้ววินจวิ ฉนัย 3:9
มภีบนันททึกเพวิมที่ เตวิมเกภีที่ยวกนับอนัคสทำหรคนนภีร ผผผู้เปป็นบรุตรสทำวของคทำเลบ 14 อยยมยู่ าเมมมื่อแตยู่งงานกทน
แลล้วนางจขงชวนสามชีใหล้ขอทชีมื่นาตยู่อบสดา นางกก็ลงจากหลทงลา และคาเลบถามนางวยู่า "เจล้าตล้องการ
อะไร" 15 นางจขงตอบทยู่านวยู่า "ขอของขวทญใหล้ลยกสทกอยยู่างหนขมื่งเถสด เมมมื่อพยู่อใหล้ลยกมาอยยใยู่ นแผยู่นดสน
ภาคใตล้แลล้ว ลยกขอนกสิ้าพคดล้วย" และคาเลบกก็ยกนกสิ้าพคบนและนกสิ้าพคลายู่ งใหล้แกยู่นาง
หลนังจทำกไดผู้แตตงงทำนกนับโอทนภีเอลแลผู้ว อนัคสทำหรกขป็ อพรหรสือของขวนัญอยตทำงหนทึงที่ จทำกคทำเลบ
บวิดทำของนทำง นทำงอธวิบทำยใหผู้บวิดทำของนทำงฟนังวตทำเขทำไดผู้ยกแผตนดวินเนเกฟใหผู้แกตนทำงและสทำมภีของนทำง
แลผู้ว
คททำทภีที่แปลวตทำ ใตล้ คสือ เนเกฟ ซทึที่งยนังคงชสืที่อนภีรไวผู้อยผจต นถทึงวนันนภีร ปนัจจรุบนันเขตแดนนนัรนมภีลนักษณะกทึที่ง
แหผู้งแลผู้งและนทรทำเปป็นสวิที่งทภีที่มคภี ตทำมทำก มนันนตทำจะมภีลนักษณะเชตนนนัรนในสมนัยนนัรน นทำงจทึงขอคทำเลบบวิดทำ
ของนทำงใหผู้ยกทภีที่ดวินเพวิมที่ ใหผู้โดยมภีนร ททำพรุบนนนัรนดผู้วย เขทำจทึงยก “นทรทำพรุบนและนทรทำพรุลตทำง” ใหผู้แกตนทำง นภีที่
หมทำยควทำมวตทำเขทำยกทภีที่ดนวิ ซทึที่งมภีนร ททำพรุในภผเขทำและในหรุบเขทำใหผู้แกตนทำง คททำทภีที่แปลวตทำ ลยู่าง (ทนัคทวิยย์) มภี
ควทำมหมทำยวตทำ ‘ทภีที่อยผตต ทที่ทำกวตทำ’ โดยในกรณภีนร ภีคสือ พสืรนทภีที่ยกสผง
วนฉ 1:16
หมทำยเหตรุแทรกถผกใสต เขผู้ทำมทำเพสืที่อบอกวตทำในชตวงเวลทำเดภียวกนันนภีร
คนเคไนตห์พยู่อตาของโมเสสไดล้ขขสิ้นไปจากเมมองดงอสนทผลทม พรล้อมกทบคนยยดาหห์มาถขงถสมื่นทครกทนดาร
ยยดาหห์ซงขมื่ อยยยู่ในภาคใตล้ใกลล้อาราด และเขากก็เขล้าไปตทสิ้งอยยยู่กทบชนชาตสนทสิ้น

ในชตวงของกทำรอพยพ เยโธร พตอตทำของโมเสสไดผู้ไปเยภีที่ยมโมเสสในถวิที่นทรุรกนันดทำร หลนัง
จทำกนนัรน โฮบนับบรุตรชทำยของเขทำซทึที่งตทำมคททำชนักชวนของโมเสสไดผู้เดวินททำงมทำกนับเขทำและคนอวิสรทำเอล
ผตทำนถวิที่นทรุรกนันดทำรและเขผู้ทำไปในดวินแดนคทำนทำอนันพรผู้อมกนับพวกเขทำ หลนังจทำกนนัรน อยตทำงนผู้อยลผก
หลทำนของเขทำบทำงคนไดผู้ตรนังรกรทำกในแผตนดวินนนัรน ตรงนภีรมหภี มทำยเหตรุไวผู้วทำต ณ เวลทำนภีร ครอบครนัวของ
พตอตทำของโมเสสไดผู้ออกเดวินททำงไปจทำกเมสืองเยรภีโค (เมสืองดงอวินทผลนัม) และตนัรงรกรทำกในมรดก
ของตระกผลยผดทำหรทภีที่เมสืองหนทึงที่ ชสืที่อวตทำ อทำรทำดในเขตแดนเนเกฟ
วนฉ 1:17-20
มภีกทำรกลตทำวถทึงกทำรพวิชวิตทภีที่เหลสือของตระกผลยผดทำหรและสวิเมโอน และ
ยยดาหห์กยก็ กไปรยู่วมกทบสสเมโอนพชีมื่ของเขาประหารคนคานาอทนซขมื่งอยยใยู่ นเมมองเศฟททและทกาลายเมมอง
นทสิ้นเสชียอยยู่างสสนสิ้ เชสง ชมมื่อเมมองนทสิ้นจขงเรชียกวยู่าโฮรมาหห์ 18 ยยดาหห์ไดล้ยขดเมมองกาซาพรล้อมททสิ้งอาณาเขต
และเมมองอทชเคโลนพรล้อมททสิ้งอาณาเขต และเมมองเอโครนพรล้อมททสิ้งอาณาเขตไวล้ดล้วย
ยผดทำหรจทึงชตวยสวิเมโอนในกทำรพวิชวิตเมสืองเศฟนัทโดยทททำลทำยมนันอยตทำงสวิรนเชวิงและตนัรงชสืที่อมนันใหมต
วตทำ 'โฮรมทำหร' หลนังจทำกนนัรน ยผดทำหรกพป็ วิชวิตเมสืองตตทำงๆทภีที่อยผตต วิดชทำยฝนัที่ง คสือ กทำซทำ อนัชเคโลนและเอโครน
อยตทำงไรกป็ตทำม ดผเหมสือนวตทำในเวลทำตตอมทำเมสืองเหลตทำนภีรถผกยทึดคสืนไปไดผู้โดยชนกลรุตมอสืนที่ นนันที่ คสือ คนฟภีลวิ
สเตภียผผผู้มภีชสืที่อเสภียงกระฉตอน
19 และพระเยโฮวาหห์ทรงสถสตกทบยยดาหห์ เขาจขงขทบไลยู่ชาวแดนเทมอกเขาออกไป แตยู่จะขทบไลยู่
ชาวเมมองทชีมื่อยยยู่ในหคบเขานทสิ้นไมยู่ไดล้ เพราะพวกเหลยู่านทสิ้นมชีรถรบเหลก็ก พระเจผู้ทำทรงอวยพรยผดทำหรและ
ประททำนชนัยชนะใหผู้แกตพวกเขทำเหนสือบรรดทำผผผู้อยผอต ทำศนัยในแดนเทสือกเขทำ อยตทำงไรกป็ตทำม คททำพผดทภีที่เปป็น
ปรวิศนทำกป็เกวิดขทึรนตทำมมทำนนันที่ คสือพวกเขทำ “ขนับไลตชทำวเมสืองทภีที่อยผใต นหรุบเขทำนนัรนไมตไดผู้ เพรทำะพวกเหลตทำ
นนัรนมภีรถรบเหลป็ก” ถผู้ทำพระเจผู้ทำทรงสทำมทำรถชตวยใหผู้พวกเขทำสทำมทำรถเอทำชนะชทำวแดนเทสือกเขทำเหลตทำ
นนัรนไดผู้ แลผู้วพระองครไมตทรงสทำมทำรถประททำนชนัยชนะใหผู้แกตพวกเขทำเหนสือคนเหลตทำนนัรนทภีมที่ ภีรถรบ
เหลป็กหรสือ พระองครทรงทททำไดผู้อยตทำงแนตนอน อยตทำงไรกป็ตทำม คนัมภภีรรททำรกนัมสรของพวกยวิวบนันททึกวตทำ
พระเจผู้ทำมวิไดผู้ประททำนชนัยชนะใหผู้แกตพวกเขทำทภีที่นนนัที่ เพรทำะควทำมบทำปทภีที่มวิไดผู้ถผกระบรุไวผู้บทำงอยตทำงซทึที่งเขผู้ทำ
มทำในตระกผลของพวกเขทำ ไมตมภีหลนักฐทำนดผู้ทำนขผู้อควทำมทภีที่สนนับสนรุนทฤษฎภีนร นัน แตตมนนั กป็ฟงนั ดผสมเหตรุ
สมผล
สรุดทผู้ทำยพงศทำวดทำรนภีรบนันททึกไวผู้วทำต ตระกผลยผดทำหร 20 เมมองเฮโบรนนทสิ้นเขายกใหล้คาเลบดทงทชีมื่
โมเสสไดล้กลยู่าวไวล้ คาเลบจขงขทบไลยู่บคตรชายททสิ้งสามคนของอานาคออกไปเสชีย โยชผวทำ 14:13; 21:11-

12 บนันททึกวตทำคทำเลบไดผู้รนับมรดกเปป็นทภีที่ดวินรอบเมสืองเฮโบรน ตทำมทภีโที่ ยชผวทำ 15:14 ไดผู้กลตทำวไวผู้ บรุตร
ชทำยทนัรงสทำมคนของอทำนทำคซทึที่งถผกขนับไลตออกไปโดยคทำเลบเปป็นสทำมคนนนัรนทภีที่ถผกเอตยถทึงในผผผู้ววินวิจฉนัย
1:10 นนันที่ คสือ เชชนัย อทำหวิมทำน และทนัลมนัย ใน 1:10 ขผู้อควทำมนนัรนระบรุไวผู้วทำต พวกเขทำประหารสทำมคนนภีร
ขณะทภีที่ตรงนภีรมนันบอกวตทำพวกเขทำขนับไลช่คนเหลตทำนนัรนไปเสภีย อยตทำงไรกป็ตทำม คททำทภีแที่ ปลวตทำ ขทบไลยู่ (ยา
ราช) กป็มคภี วทำมหมทำยไดผู้ดผู้วยวตทำ 'ทททำลทำย' ซทึที่งเหป็นไดผู้ชนัดวตทำเปป็นควทำมหมทำยตรงนภีร
วนฉ 1:21
ครทำวนภีรบนันททึกเปลภีที่ยนไปพผดถทึงตระกผลเบนยทำมวินอยตทำงสนัรนๆ แตยู่
คนเบนยามสนมสไดล้ขทบไลยู่คนเยบคสผยล้อยยใยู่ นเยรยซาเลก็มใหล้ออกไป ดทงนทสิ้นคนเยบคสจขงอาศทยอยยยู่กบท คน
เบนยามสนในเยรยซาเลก็มจนถขงทคกวทนนชีสิ้
มรดกสต วนหนทึที่งของตระกผลเบนยทำมวินมภีพรมแดนตวิดกนับมรดกของตระกผลยผดทำหรทภีที่เมสือง
เยรผซทำเลป็มซทึที่งจนถทึงวนันนภีรเปป็นเมสืองหนทึที่งทภีที่ถผกสรผู้ทำงขทึรนบนยอดเทสือกเขทำเตภีรยๆและมภีหรุบเขทำแทรกเปป็น
หยตอมๆ คนเยบรุสซทึที่งเปป็นคนคทำนทำอนันตระกผลหนทึที่งมภีทภีที่มนันที่ อยผบต นยอดภผเขทำศวิโยนในเยรผซทำเลป็ม คน
เบนยทำมวินไมตสทำมทำรถใชผู้กทำท ลนังททำงทหทำรขนับไลตคนเหลตทำนนัรนออกไปไดผู้ ดผู้วยเหตรุนร ภีพวกเขทำจทึงอทำศนัย
อยผรต ต วมกนัน แมผู้วทำต มนันอทำจเปป็นเรสือที่ งสะดวก แตตมนนั กป็เปป็นกทำรออมชอมฝตทำยววิญญทำณดผู้วยซทึที่งจะหลอก
หลอนพวกเขทำในภทำยหลนัง
วนฉ 1:22-26
ครทำวนภีรบนันททึกเปลภีที่ยนไปเลตทำถทึงกทำรพวิชวิตครนัรงสรุดทผู้ทำยของโยเซฟ
(นนันที่ คสือ เอฟรทำอวิม) อนขงมื่ วงศห์วานของโยเซฟไดล้ขขสิ้นไปสยรล้ บเมมองเบธเอลดล้วย และพระเยโฮวาหห์ทรง
สถสตกทบพวกเขา 23 วงศห์วานโยเซฟไดล้ใชล้คนไปสอดแนมเมมองเบธเอล (แตยู่กยู่อนเมมองนชีสิ้ชมมื่อ ลยส) คททำ
วตทำ 'สอดแนม' ตรงนภีรคสือ ทผวรย์ ชสืที่อภทำษทำคทำนทำอนันของสถทำนทภีที่นร ภีคสือ ลยส ซทึที่งหมทำยควทำมวตทำ 'ตผู้นอนัลมนัน
ดร' ซทึที่งเหป็นไดผู้ชนัดวตทำมภีอยผทต ภีที่นนันที่ เปป็นจททำนวนมทำก แนตนอนวตทำเบธเอลเปป็นชสืที่อทภีที่อนับรทำฮนัมไดผู้ตรนังใหผู้สถทำน
ทภีที่แหตงนนัรนและมภีควทำมหมทำยวตทำ 'บผู้ทำนของพระเจผู้ทำ' ดผู้วยเหตรุนร มภี นันจทึงมภีควทำมสททำคนัญเปป็นพวิเศษตตอคน
อวิสรทำเอล มภีกทำรเอตยไวผู้วทำต องครพระผผผู้เปป็นเจผู้ทำทรงสถวิตกนับพวกเขทำในกทำรเสภีที่ยงภนัยของพวกเขทำ
เรสืที่องรทำวดททำเนวินตตอไปวตทำ 24 และผยล้สอดแนมเหก็นชายคนหนขมื่งเดสนออกมาจากเมมอง จขงพยด
กทบเขาวยู่า "ขอชชีทสิ้ างเขล้าเมมองนชีสิ้ใหล้แกยู่เรา และเราจะปรานชีเจล้า" 25 ชายคนนทนสิ้ กก็ชชีสิ้ทางเขล้าเมมองใหล้
และเขาประหารเมมองนทสิ้น ทกาลายเสชียดล้วยคมดาบ แตยู่เขาปลยู่อยใหล้ชายคนนทสิ้นและครอบครทวททสิ้งสสสิ้น
ของเขารอดไป ชนชทำตวิอวิสรทำเอลซทึที่งเหป็นชทำยคนหนทึงที่ ออกมทำจทำกเมสืองนนัรนกป็สงสนัยวตทำจะตผู้องมภีททำง

ลนับซทึที่งไมตมภีทหทำรปผู้องกนันเขผู้ทำสผตเมสืองนนัรน เชตน ผตทำนททำงถทรทำๆหนทึที่งหรสืออรุโมงครๆหนทึที่ง หลนังจทำกสนัญญทำ
วตทำจะเมตตทำชทำยคนนนัรนทภีที่ชร ภีททำงเขผู้ทำเมสืองนนัรนใหผู้แกตพวกเขทำๆกป็เขผู้ทำไปในเมสืองนนัรนและพวิชตวิ มนันไดผู้
หลนังจทำกนนัรน 26 ชายคนนทนสิ้ กก็เขล้าไปในแผยู่นดสนของคนฮสตไทตห์และสรล้างเมมองขขสิ้นเมมองหนขมื่ง
เรชียกชมอมื่ วยู่าเมมองลยส ซขมื่งเปก็นชมมื่ออยยยู่จนทคกวทนนชีสิ้ เหป็นไดผู้ชดนั วตทำหลนังจทำกทภีที่ลผสบผู้ทำนเกวิดของเขทำถผกคน
อวิสรทำเอลพวิชวิตแลผู้ว ผผผู้รอดชภีววิตแตตเพภียงผผผู้เดภียวคนนภีรกไป็ ปยนังแผตนดวินของคนฮวิตไทตรและสรผู้ทำงอภีก
เมสืองหนทึงที่ ขทึรนทภีที่นนันที่ และเรภียกมนันวตทำลผส
วนฉ 1:27-28
เนสืรอหทำสต วนทภีที่เหลสือของบทนภีรแสดงใหผู้เหป็นวตทำตระกผลอสืที่นๆทภีที่เหลสือ
ของอวิสรทำเอลมวิไดผู้ขบนั ไลตคนคทำนทำอนันทภีที่ไมตเชสืที่อพระเจผู้ทำออกไปจทำกแผตนดวินนนัรนอยตทำงสวิรนเชวิง ตรงนภีรมภี
บนันททึกเกภีที่ยวกนับมนนัสเสหร มนทสเสหห์มสไดล้ขทบไลยู่ชาวเมมองเบธชานและชาวชนบทของเมมองนทสิ้นใหล้
ออกไป หรมอชาวเมมองทาอานาคกทบชาวชนบทของเมมองนทสิ้น หรมอชาวเมมองโดรห์กทบชาวชนบทของ
เมมองนทสิ้น หรมอชาวเมมองอสบเลอทมกทบชาวชนบทของเมมองนทสิ้น หรมอชาวเมมองเมกสดโดกทบชาวชนบท
ของเมมองนทสิ้น แตยู่คนคานาอทนยทงขมนอาศทยอยยใยู่ นแผยู่นดสนนทนสิ้ 28 อยยมยู่ าเมมมื่อคนอสสราเอลมชีกกาลทงเขล้ม
แขก็งขขสิ้นกก็บทงคทบคนคานาอทนใหล้ทกางานโยธา แตยู่มสไดล้ขทบไลยู่ใหล้เขาออกไปเสชียอยยู่างสสนสิ้ เชสง
เมสืองหลทำยเมสืองทภีที่เขผู้มแขป็งของคนคทำนทำอนันในพสืรนทภีที่ตอนกลทำงของอวิสรทำเอลถผกอนรุญทำตใหผู้
คงอยผตต ตอไป ทภีคที่ วรหมทำยเหตรุไวผู้กคป็ สือกทำรออมชอมของคนอวิสรทำเอล แทนทภีที่จะลททำบทำกลททำบนในกทำร
ขนับไลตคนเหลตทำนนัรนออกไป พวกเขทำกลนับเพภียงบนังคนับคนไมตเชสืที่อพระเจผู้ทำเหลตทำนนัรนใหผู้เสภียสต วยนนันที่ คสือ
ภทำษภีแกมบนังคนับ มภีกทำรออกควทำมเหป็นทภีนที่ ตทำเศรผู้ทำไวผู้วทำต พวกเขทำ “มวิไดผู้ขนับไลตใหผู้เขทำออกไปเสภียอยตทำงสวิรน
เชวิง”
วนฉ 1:29-33
ในแบบเดภียวกนัน มภีบนนั ททึกไวผู้วทำต ตระกผลอสืที่นๆทภีที่เหลสือของอวิสรทำเอล
พทึงพอใจทภีที่จะออมชอมกนับคนคทำนทำอนันทภีที่ไมตนนับถสือพระเจผู้ทำและยอมใหผู้คนเหลตทำนนัรนอยผตต ตอไปใน
แผตนดวินนนัรน และเอฟราอสมมสไดล้ขทบไลยู่คนคานาอทนผยล้อาศทยอยยใยู่ นเมมองเกเซอรห์ใหล้ออกไป แตยู่คนคานา
อทนยทงอาศทยอยยใยู่ นเมมองเกเซอรห์ทยู่ามกลางเขา 30 เศบยลนค มสไดล้ขทบไลยู่ชาวเมมองคสทโรน หรมอชาวเมมอง
นาหะโลล แตยู่คนคานาอทนไดล้อาศทยอยยทยู่ ยู่ามกลางเขาและถยกเกณฑห์ใหล้ทกางานโยธา 31 อาเชอรห์มสไดล้
ขทบไลยู่ชาวเมมองอทคโค หรมอชาวเมมองไซดอน หรมอชาวเมมองอทคลาบ หรมอชาวเมมองอทคซสบ หรมอชาว
เมมองเฮลบาหห์ หรมอชาวเมมองอาฟสก หรมอชาวเมมองเรโหบ 32 แตยู่คนอาเชอรห์ไดล้อาศทยอยยทยู่ ยู่ามกลาง
คนคานาอทนชาวแผยู่นดสนนทนสิ้ เพราะวยู่าเขาททสิ้งหลายมสไดล้ขทบไลยู่ใหล้ออกไปเสชีย 33 นทฟทาลชีมสไดล้ขทบไลยู่

ชาวเมมองเบธเชเมช หรมอชาวเมมองเบธานาท แตยู่อาศทยอยยใยู่ นหมยยู่คนคานาอทนชาวแผยู่นดสนนทสิ้น แตยู่
อยยู่างไรกก็ดชีชาวเมมองเบธเชเมช และชาวเมมองเบธานาทกก็ถยกเกณฑห์ใหล้ทกางานโยธา
มภีบนันททึกเกภีที่ยวกนับกทำรเชสืที่อฟนังแบบไมตสมบผรณรและกทำรออมชอมในกทำรรนับสต วย (ภทำษภี) จทำก
ฐทำนทภีที่มนนั ที่ ของคนคทำนทำอนันหลทำยแหตงแทนทภีจที่ ะลททำบทำกลททำบนในกทำรขนับไลตคนเหลตทำนนัรนออกไปตทำม
ทภีที่พระเจผู้ทำไดผู้ทรงบนัญชทำไวผู้ แมผู้วทำต คนคทำนทำอนันทภีที่เหลสืออยผไต มตไดผู้เปป็นภนัยครุกคทำมตตอกทำรพวิชวิตแผตนดวิน
นนัรนของคนอวิสรทำเอลกป็ตทำม แตตคนเหลตทำนนัรนกป็เปป็นเหตรุใหผู้เกวิดกทำรแทรกซทึมเขผู้ทำมทำของกทำรนนับถสือรผป
เคทำรพและกทำรทททำผวิดศภีลธรรมในอวิสรทำเอล นภีที่เปป็นเหตรุวทำต ทททำไมพระเจผู้ทำถทึงทรงบนัญชทำใหผู้ขนับไลตคน
เหลตทำนนัรนออกไปเสภียตนัรงแตตแรก
วนฉ 1:34-36
ในททำงกลนับกนัน คนคทำนทำอนันตระกผลอทำโมไรตรกลนับเปป็นฝตทำยเลตนงทำน
คนตระกผลดทำน คนอาโมไรตห์ไดล้ขทบดทนคนดานใหล้กลทบเขล้าไปในแดนเทมอกเขา ไมยู่ยอมใหล้ลงมายทง
หคบเขา 35 คนอาโมไรตห์ยทงขมนอาศทยอยยทยู่ ชีมื่ภยเขาเฮเรสในเมมองอทยยาโลน และในเมมองชาอทลบสม แตยู่มมอ
ของวงศห์วานโยเซฟเหนมอกวยู่ามมอเขาททสิ้งหลาย เขาจขงถยกเกณฑห์ใหล้ทกางานโยธา 36 อาณาเขตของคน
อาโมไรตห์ตทสิ้งตล้นแตยู่ทางขล้ามเขาอทครทบบสมตทสิ้งแตยู่ศสลาเรมมื่อยขขสิ้นไป
พอถทึงตอนนภีร ดทำนกป็ไดผู้ยทำผู้ ยถวิที่นฐทำนขทึรนไปยนังทวิศเหนสือของแผตนดวินนนัรนแลผู้วตทำมทภีที่มภีบนนั ททึกไวผู้
ในโยชผวทำ 19:47-48 อทำจเปป็นไดผู้วทำต คนอทำโมไรตรในเขตแดนนนัรนบนังคนับพวกเขทำใหผู้ไปอทำศนัยอยผบต น
ภผเขทำเฮอรรโมนทภีที่อยผตต วิดกนันซทึที่งชสืที่อเดวิมกตอนหนผู้ทำนนัรนของมนันอทำจเปป็นเฮเรส เหป็นไดผู้ชนัดวตทำ คนอทำโม
ไรตรพวกอสืที่นๆซทึที่งยนังอยผใต นพสืรนทภีที่ตอนกลทำงของแผตนดวินนนัรนถผกปรทำบโดยตระกผลโยเซฟซทึที่งมวิไดผู้ขนับ
ไลตพวกเขทำออกไป แตตแคตบงนั คนับคนเหลตทำนนัรนใหผู้เสภียสต วยเทตทำนนัรน เหป็นไดผู้ชดนั วตทำมภีคนอทำโมไรตร
กระจนัดกระจทำยอยผทต วนั ที่ แผตนดวินของอวิสรทำเอลตนัรงแตตพรมแดนของมนันทภีที่อยผตต วิดกนับเอโดมไปจนถทึงศวิลทำ
นนัรน (อทำจเปป็นมทำซทำดผู้ทำ)และขทึรนไปททำงเหนสือ
*****
ภนพรวมของผผวผู้ วินวิจฉฉัย 2: บทททชื่สองของหนนังสสือผผผู้ววินจวิ ฉนัยนสาเสนอภาพรวมของการพวิชวิต
แผช่นดวินนนันตั้ ตนัตั้งแตช่สมนัยโยชผวาเรสืชื่อยมาจนจบสมนัยของผผผู้ววินวิจฉนัยและการททชื่พระเจผู้าไมช่ทรงพอพระทนัย
กนับการเชสืชื่อฟนังแบบไมช่สมบผรณย์ของพวกเขา บนันทขกครนังตั้ แรกของการททชื่คนอวิสราเอลหนันไปเสทยจาก
พระเยโฮวาหย์ไดผู้มขท ขตั้นตามมาดผู้วยการตทสอนของพระองคย์ ตช่อมาพระเจผู้าทรงตนัตั้งพวกผผผู้ววินวิจฉนัยแหช่ง

แผช่นดวินนนันตั้ ขขนตั้ เพสืชื่อชช่วยพวกเขาใหผู้พนผู้ มนันจขงเปป็นภาพรวมของเนสืตั้อหาสช่วนททชื่เหลสือของหนนังสสือ
เลช่มนทตั้
วนฉ 2:1-3
ผผผู้เขภียนทภีที่ไดผู้รนับกทำรดลใจทตทำนนภีรบนันททึกเกภีที่ยวกนับควทำมไมตพอพระทนัย
ของพระเจผู้ทำทภีที่มภีตตอกทำรออมชอมของคนอวิสรทำเอล ฝยู่ายทยตสวรรคห์องคห์หนขมื่งของพระเยโฮวาหห์ไดล้
ขขสิ้นไปจากกสลกาลถขงโบคสม และกลยู่าววยู่า "เราไดล้ใหล้เจล้าททสิ้งหลายขขสิ้นไปจากอชียสปตห์ และไดล้นกาเจล้าเขล้า
มาในแผยู่นดสนซขมื่งเราปฏสญาณไวล้แกยู่บรรพบครคษของเจล้า และเรากลยู่าววยู่า `เราจะไมยู่หทกพทนธสทญญาทชีมื่
เราไดล้มชีไวล้กทบเจล้าเลย 2 และเจล้าททสิ้งหลายอยยู่าทกาพทนธสทญญากทบชาวแผยู่นดสนนชีสิ้ เจล้าตล้องทกาลายแทยู่น
บยชาของเขาเสชีย' แตยู่เจล้ามสไดล้เชมมื่อฟทงเสชียงของเรา เจล้าทกาอะไรเชยู่นนชีสิ้เลยู่า 3 ฉะนทสิ้นเรากลยู่าวดล้วยวยู่า
`เราจะไมยู่ขทบไลยู่เขาเหลยู่านทสิ้นออกไปใหล้พล้นหนล้าเจล้า แตยู่เขาจะเปก็นเชยู่นหนามอยยทยู่ ชีมื่สชีขล้างของเจล้า และ
พระของเขาจะเปก็นบยู่วงดทกเจล้า'"
เมสืองกวิลกทำลเปป็นกองบนัญชทำกทำรของโยชผวทำในหรุบเขทำแหตงแมตนร ททำจอรรแดนโดยอยผไต มตไกล
จทำกเมสืองเยรภีโค สถทำนทภีที่ๆชสืที่อวตทำโบคสมมวิไดผู้ถผกระบรุไวผู้เปป็นอยตทำงอสืนที่ แตตดนังทภีจที่ ะถผกกลตทำวถทึงในไมตชผู้ทำ
มนันหมทำยควทำมวตทำ 'กทำรรผู้องไหผู้' ทภีคที่ วรหมทำยเหตรุไวผู้กคป็ สือวตทำ ทผตสวรรครองครนร ภีขององครพระผผผู้เปป็นเจผู้ทำ
กลตทำวโดยใชผู้คททำสรรพนทำมบรุรรุษทภีที่หนทึงที่ ในฐทำนะเปป็นองครพระผผผู้เปป็นเจผู้ทำเอง แนตนอนวตทำนภีคที่ สือ
Christophany หรสือกทำรปรทำกฏพระองครกตอนเสดป็จมทำรนับสภทำพเนสืรอหนนังขององครพระผผผู้เปป็นเจผู้ทำของ
เรทำในสมนัยพระคนัมภภีรเร ดวิม
องครพระผผผู้เปป็นเจผู้ทำจทึงตรนัสกนับบรรดทำผผผู้นททำของอวิสรทำเอลทภีที่มทำชรุมนรุมกนัน เหป็นไดผู้ชดนั วตทำ
เหตรุกทำรณรตอนนภีรเกวิดขทึรนกตอนโยชผวทำสวิรนชภีววิตเพรทำะวตทำในขผู้อ 6 มภีหมทำยเหตรุไวผู้วทำต โยชผวทำยนังมภีชวภี วิตอยผต
ไมตมภีระบรุไวผู้วทำต พวกเขทำมทำชรุมนรุมกนันไดผู้อยตทำงไรหรสือเพรทำะเหตรุใด พระเจผู้ทำจทึงทรงเตสือนควทำมจททำพวก
เขทำวตทำพระองครทรงพทำพวกเขทำออกจทำกอภียวิปตรมทำสผตแผตนดวินทภีพที่ ระองครไดผู้ทรงสนัญญทำไวผู้กบนั
บรรพบรุรรุษของพวกเขทำ พระองครทรงเตสือนควทำมจททำพวกเขทำวตทำพระองครไดผู้ทรงสนัญญทำไวผู้แลผู้ววตทำจะ
ไมตมภีวนันหนักพนันธสนัญญทำของพระองครทภีที่ทททำไวผู้กบนั พวกเขทำเลย นอกจทำกนภีร พระเจผู้ทำทรงเตสือนควทำม
จททำพวกเขทำถทึงพระบนัญชทำของพระองครทภีที่สนังที่ หผู้ทำมมวิใหผู้รตวมมสือกนับชทำวแผตนดวินนนัรนไมตวทำต ในรผปแบบ
ใดๆทนัรงสวิรน เหป็นไดผู้ชดนั วตทำคนอวิสรทำเอลเชสืที่อฟนังไมตเตป็มทภีที่ในกทำรทภีพที่ วกเขทำยอมใหผู้คนคทำนทำอนันและคน
อทำโมไรตรอทำศนัยอยผเต ปป็นหยตอมๆทนัวที่ แผตนดวินนนัรน กทำรเชสืที่อฟนังเพภียงบทำงสต วนของพวกเขทำจรวิงๆแลผู้วกป็คสือ
กทำรไมตเชสืที่อฟนังนนันที่ เอง พระองครทรงเรภียกพวกเขทำใหผู้อธวิบทำยโดยตรนัสถทำมพวกเขทำวตทำ “เจผู้ทำทททำอะไร
เชตนนภีรเลตทำ”

องครพระผผผู้เปป็นเจผู้ทำจทึงแจผู้งใหผู้คนอวิสรทำเอลทรทำบวตทำพระองครจะไมตทรงขนับไลตชนชทำตวิทภีที่ไมต
นนับถสือพระเจผู้ทำเหลตทำนภีรออกไปใหผู้พผู้นหนผู้ทำพวกเขทำอภีกตตอไป แตตคนเหลตทำนนัรนจะกลทำยเปป็นหนามอยผทต ภีที่
สภีขผู้ทำงพวกเขทำ พระของคนเหลตทำนนัรนจะกลทำยเปป็นบตวงดนักพวกเขทำ กลตทำวสนัรนๆกป็คสือ พระเจผู้ทำทรงแจผู้ง
ใหผู้ชนอวิสรทำเอลทรทำบวตทำเพรทำะกทำรไมตเชสืที่อฟนังของพวกเขทำและกทำรออมชอมในเรสืที่องพระบนัญชทำ
ตตทำงๆของพระองคร พระพรของพระองครทภีที่จะมภีตตอพวกเขทำจทึงถผกระงนับไวผู้ พวกเขทำลผู้มเหลวในกทำร
เชสืที่อฟนัง แมผู้พระหนัตถรของพระเจผู้ทำอยผบต นพวกเขทำกป็ตทำม บนัดนภีรพวกเขทำจะตผู้องทนทรุกขรกบนั ผลลนัพธรของ
กทำรไมตเชสืที่อฟนัง นนันที่ คสือ กทำรถอนพระพรของพระเจผู้ทำออกไปเสภีย
วนฉ 2:4-6
หลนังจทำกนนัรนอยยมยู่ าเมมมื่อทยตสวรรคห์ของพระเยโฮวาหห์กลยู่าวคกาเหลยู่านชีสิ้
แกยู่บรรดาคนอสสราเอลแลล้วประชาชนกก็สงยู่ เสชียงรล้องไหล้ 5 และเขาเรชียกทชีมื่ตกาบลนทนสิ้ วยู่า โบคสม และ
เขาททสิ้งหลายไดล้ถวายสทตวบยชาแดยู่พระเยโฮวาหห์ทชีมื่นทมื่น ดนังทภีที่กลตทำวไวผู้ดผู้ทำนบน ชสืที่อโบควิม มภีควทำมหมทำย
ตรงตนัววตทำ 'กทำรรผู้องไหผู้' หรสืออทำจเปป็น 'บรรดทำผผผู้รทที่ทำไหผู้'
6 เมมมื่อโยชยวาปลยู่อยประชาชนไปแลล้วคนอสสราเอลตยู่างกก็เขล้าไปอยยยู่ในมรดกทชีมื่ดสนของตนเพมมื่อ
ยขดครอง นภีที่บอกเปป็นนนัยวตทำคนอวิสรทำเอลตนัดสวินใจทภีที่จะพยทำยทำมขนับไลตคนคทำนทำอนันและคนอทำโมไรตร
เหลตทำนนัรนทภีที่หลงเหลสืออยผอต อกไป แตตบนัดนภีรไมตมภีพระพรของพระเจผู้ทำทภีที่มภีตตอพวกเขทำแลผู้ว ไมตมภีบนนั ททึก
เกภีที่ยวกนับควทำมสททำเรป็จใดๆเลย
วนฉ 2:7
ควทำมเหป็นทภีที่เปป็นลทำงไดผู้ถผกกลตทำวไวผู้ ประชาชนททสิ้งหลายไดล้ปรนนส
บทตสพระเยโฮวาหห์ตลอดสมทยของโยชยวา และตลอดสมทยของพวกผยใล้ หญยู่ผล้มย ชีอายคยมนนานกวยู่าโยชยวา
ผยล้ซงขมื่ ไดล้เหก็นปวงมหกสจซขมื่งพระเยโฮวาหห์ไดล้ทรงกระทกาเพมมื่ออสสราเอล
คนอวิสรทำเอลปรนนวิบนัตพวิ ระเยโฮวทำหรตลอดชนัวที่ ชภีววิตของโยชผวทำและพวกผผผู้ใหญตทภีที่อยผสต มนัย
เดภียวกนับเขทำซทึที่งไดผู้เหป็นกทำรประกอบกวิจอนันทรงฤทธวิธของพระเจผู้ทำทตทำมกลทำงพวกเขทำ นภีที่บอกเปป็นนนัยวตทำ
หลนังจทำกทภีที่พวกผผผู้ใหญตเหลตทำนนัรนสวิรนชภีวตวิ เชตนกนันแลผู้ว คนอวิสรทำเอลกป็คตอยๆหยรุดปรนนวิบนัตวิองครพระผผผู้
เปป็นเจผู้ทำ
วนฉ 2:8-10
ผผผู้เขภียนหนนังสสือผผผู้ววินวิจฉนัยทภีที่ไดผู้รนับกทำรดลใจทตทำนนภีรจทึงใหผู้รทำยละเอภียด
เกภีที่ยวกนับกทำรสวิรนชภีววิตและกทำรฝนังศพของโยชผวทำ โยชยวาบคตรชายนยนผยล้รบท ใชล้ของพระเยโฮวาหห์สนสสิ้
ชชีวสตเมมมื่ออายคไดล้หนขมื่งรล้อยสสบปชี 9 และเขาททสิ้งหลายกก็ฝทงทยู่านไวล้ในทชีมื่ดสนมรดกของทยู่านทชีมื่เมมองทสม

นาทเสราหห์ ในแดนเทมอกเขาแหยู่งเอฟราอสม ทสศเหนมอของยอดเขากาอทช นตทำสนใจตรงทภีวที่ ทำต โยชผวทำ
ถผกบรรยทำยถทึงในฐทำนะเปป็น ผยล้รบท ใชล้ของพระเยโฮวาหห์ ชตทำงเปป็นคททำจทำรทึกหลรุมศพทภีที่ลทึกซทึรงจรวิงๆ
ขผู้อควทำมตรงนภีรยงนั บนันททึกอภีกวตทำ 10 และยคครคยู่นนทสิ้นททสิ้งสสนสิ้ กก็ถ ยกรวบไปอยยยู่กบท บรรพบครคษของ
เขา คนรรุตนนนัรนซทึที่งไดผู้ปรนนวิบนัตวิรตวมกนับโยชผวทำพอถทึงกทำลเหมทำะสมกป็ “ถผกรวบไปอยผกต บนั บรรพบรุรษรุ
ของเขทำ” คททำพผดทภีที่ไพเรทำะทภีที่สรุดนภีร (หรสืออภีกคททำพผด 'ถผกรวบไปอยผกต บนั พวกของเขทำ') ถผกพบหลทำยครนัรง
ในหนนังสสือเลตมแรกๆของพระคนัมภภีรรเพสือที่ บรรยทำยถทึงกทำรสวิรนชภีววิตของคนทภีที่ดททำเนวินตทำมททำงของ
พระเจผู้ทำและถผกรวบไปอยผกต บนั คนทภีที่เขทำรนักและองครพระผผผู้เปป็นเจผู้ทำ
อภีกครนัรงทภีที่ผผผู้เขภียนทตทำนนภีรหมทำยเหตรุไวผู้แบบเปป็นลทำงวตทำหลนังจทำกนนัรน อชีกยคคหนขงมื่ กก็เกสดขขสิ้นตาม
มา เขาไมยู่รล้จย ทกพระเยโฮวาหห์หรมอรยล้พระราชกสจซขมื่งพระองคห์ไดล้ทรงกระทกาเพมมื่ออสสราเอล คนรรุตนนภีรจะ
นททำอวิสรทำเอลไปสผตกทำรละทวิรงควทำมจรวิงอยตทำงรวดเรป็วดนังทภีที่จะถผกกลตทำวไวผู้ในเนสืรอหทำตตอไป
วนฉ 2:11-13
คนอสสราเอลกก็กระทกาชทมื่วในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหห์ และ
ปรนนสบทตสพระบาอทล 12 เขาไดล้ละทสสิ้งพระเยโฮวาหห์พระเจล้าแหยู่งบรรพบครคษของเขา ผยทล้ รงนกาเขา
ออกมาจากแผยู่นดสนอชียปส ตห์ และเขาททสิ้งหลายตสดตามพระอมมื่นซขมื่งเปก็นพระของชนชาตสททสิ้งหลายทชีมื่อยยยู่
ลล้อมรอบเขา กราบไหวล้พระเหลยู่านทสิ้น กระทกาใหล้พระเยโฮวาหห์ทรงพระพสโรธ 13 เขาททสิ้งหลายละทสสิ้ง
พระเยโฮวาหห์ไปปรนนสบทตสพระบาอทล และพวกพระอทชทาโรท
คนอวิสรทำเอลเรวิที่มเกป็บเกภีที่ยวสวิที่งทภีพที่ วกเขทำไดผู้หวตทำนแลผู้ว พวกเขทำยอมใหผู้คนคทำนทำอนันและคน
อทำโมไรตรอทำศนัยอยผใต นแผตนดวินนนัรน พวกเขทำไมตไดผู้เชสืที่อฟนังพระเจผู้ทำอยตทำงเตป็มทภีที่ในกทำรขนับไลตคนเหลตทำ
นนัรนออกไปใหผู้หมด เชตนเดภียวกนับเชสืรอขนม คนตตทำงชทำตวิทภีที่ไหวผู้ผภีเหลตทำนภีรนททำพทำคนอวิสรทำเอลใหผู้ทททำชนัวที่
ตตอพระพนักตรรพระเจผู้ทำ คนอวิสรทำเอลถผกชนักจผงใหผู้นนับถสือพระบทำอนัลซทึที่งเปป็นรผปแบบของกทำรไหวผู้รผป
เคทำรพของชทำวคทำนทำอนัน
คนอสืนที่ ๆในอวิสรทำเอลกป็หนันกลนับไปนนับถสือรผปเคทำรพทภีที่พวกเขทำแอบนนับถสือมทำตลอดตนัรงแตต
ออกมทำจทำกอภียวิปตร พวกเขทำจทึงรต วมกนันยนัวที่ ยรุองครพระผผผู้เปป็นเจผู้ทำใหผู้ทรงพระพวิโรธตตอพวกเขทำเอง กทำร
นนับถสือพระบทำอนัลเกภีที่ยวขผู้องโดยตรงกนับกทำรนนับถสือพระอนัชททำโรท พระบทำอนัลเปป็นเทพเจผู้ทำเพศชทำย
และพระอนัชททำโรทเปป็นเทพภี (เจผู้ทำแมต) แหตงควทำมอรุดมสมบผรณร

กทำรกรทำบไหวผู้พระเหลตทำนภีรไมตเพภียงเปป็นกทำรนนับถสือรผปเคทำรพในฝตทำยววิญญทำณเทตทำนนัรน แตตมนนั
ยนังเสสืที่อมทรทำมในดผู้ทำนศภีลธรรมดผู้วย ในกทำรปรนนวิบนัตพวิ ระบทำอนัลและพระอนัชททำโรท จะมภีกทำรแสดง
กทำรมภีเพศสนัมพนันธรเปป็นประจททำโดยหวนังวตทำจะกระตรุผู้นหรสือปลรุกเรผู้ทำพระตตทำงดผู้ทำวเหลตทำนภีรใหผู้ประททำน
ควทำมอรุดมสมบผรณรใหผู้แกตแผตนดวิน สนัตวรและเหลตทำสทำวกของพวกมนัน ดนังนนัรน กทำรกรทำบไหวผู้พระบทำ
อนัลจทึงสตงเสรวิมกทำรทททำผวิดศภีลธรรมในเรสือที่ งททำงเพศใหผู้เกวิดขทึรนแพรต หลทำยในหมผตสทำวกของมนัน แนตทภี
เดภียว พระเจผู้ทำไดผู้ทรงบนัญชทำใหผู้ขนับไลตคนคทำนทำอนันออกไปพรผู้อมกนับศทำสนทำอนันววิปรวิตของพวกเขทำ
เมสืที่อลผู้มเหลวในกทำรทททำเชตนนนัรน คนอวิสรทำเอลจทึงปลตอยใหผู้เชสืรออนันเสสืที่อมทรทำมนภีรแพรต กระจทำยไปทนัวที่
ชนชทำตวิของตน ตตอมทำมนันกป็นททำกทำรพวิพทำกษทำของพระเจผู้ทำมทำสผตพวกเขทำเองเชตนกนัน
วนฉ 2:14-15
ดทงนทสิ้นพระพสโรธของพระเยโฮวาหห์จขงพลคยู่งขขสิ้นตยู่ออสสราเอล
พระองคห์จขงทรงมอบเขาไวล้ในมมอพวกปลล้นผยปล้ ลล้นเขา และทรงขายเขาไวล้ในมมอของบรรดาศทตรย ทชีมื่
อยยรยู่ อบเขาททสิ้งหลาย ดทงนทสิ้นเขาททสิ้งหลายจขงตยู่อตล้านพวกศทตรย ของเขาททสิ้งหลายตยู่อไปไมยู่ไดล้ 15 เขาททสิ้ง
หลายออกไปรบเมมมื่อไร พระหทตถห์ของพระเยโฮวาหห์กก็ตยู่อตล้านเขา กระทกาใหล้เขาพยู่ายแพล้ ดทงทชีมื่พระเย
โฮวาหห์ไดล้ตรทสไวล้แลล้ว และดทงทชีมื่พระเยโฮวาหห์ทรงปฏสญาณไวล้กทบเขา และเขาททสิ้งหลายกก็มชีความทคกขห์
ยสมื่งนทก
คททำทภีที่แปลวตทำ พวกปลล้น (ชาคาหย์) มภีควทำมหมทำยวตทำ 'พวกปลผู้มสดมภร' นภีที่เปป็นกทำรแสดงใหผู้เหป็น
ลตวงหนผู้ทำถทึงสวิที่งทภีที่จะเกวิดขทึรนกนับคนอวิสรทำเอลตลอดสมนัยของพวกผผผู้ววินวิจฉนัย เมสืที่อพวกเขทำหนันไปเสภีย
จทำกพระเจผู้ทำของตน องครพระผผผู้เปป็นเจผู้ทำกป็ทรงใชผู้เหลตทำศนัตรผของพวกเขทำมทำตภีสอนพวกเขทำอยตทำงหนนัก
นอกจทำกนภีร ขณะทภีที่เมสือที่ กตอนองครพระผผผู้เปป็นเจผู้ทำเคยตตอสผผู้เพสืที่อคนอวิสรทำเอล บนัดนภีรพระองครกลนับตตอสผผู้
พวกเขทำแลผู้ว ดผู้วยเหตรุนร ภี “เขทำทนัรงหลทำยกป็มภีควทำมทรุกขรยวิงที่ นนัก”
วนฉ 2:16
ในกทำรแสดงใหผู้เหป็นลตวงหนผู้ทำตตอไปของหนนังสสือเลตมนภีร เรทำไมตเพภียง
เหป็นถทึงพระพวิโรธของพระเจผู้ทำผผผู้บรวิสรุทธวิธเทตทำนนัรน แตตไดผู้เหป็นถทึงพระเมตตทำของพระเจผู้ทำผผผู้ทรงรนักดผู้วย
อยยู่างไรกก็ตามพระเยโฮวาหห์ทรงใหล้เกสดผยล้วสนสจฉทย ผยล้ชวยู่ ยเขาททสิ้งหลายใหล้พนล้ มมอของผยล้ทชีมื่ปลล้นเขา
แมผู้วทำต พระเจผู้ทำอทำจทรงตภีสอนประชทำชนของพระองคร แตตพระองครกยป็ นังทรงเปป็นพระบวิดทำผผผู้สนัตยรซสืที่อทภีที่
จะทททำสวิที่งใดกป็ตทำมทภีที่จททำเปป็นเพสืที่อนททำพวกเขทำกลนับมทำมภีสทำมนัคคภีธรรมอภีกครนัรง
วนฉ 2:17-19
ผผผู้เขภียนทตทำนนภีรใหผู้ภทำพรวมตตอไปเกภีที่ยวกนับประวนัตวิศทำสตรรของคน
อวิสรทำเอลในสมนัยของพวกผผผู้ววินวิจฉนัย แตยู่เขาททสิ้งหลายกก็ยทงไมยู่เชมมื่อฟทงผยล้วสนสจฉทยททสิ้งหลายของเขา

เพราะเขาททสิ้งหลายเลยู่นชยล้กทบพระอมนมื่ และกราบไหวล้พระอมมื่น ไมยู่ชล้าเขากก็หทนไปเสชียจากทางซขมื่ง
บรรพบครคษของเขาไดล้ดกาเนสน ผยไล้ ดล้เชมมื่อฟทงพระบทญญทตสของพระเยโฮวาหห์ แตยู่เขาททสิ้งหลายมสไดล้
กระทกาตาม
กทำรกลนับถอยหลนังของคนอวิสรทำเอลปรทำกฏชนัดเจน ใหผู้เรทำสนังเกตวตทำพวกเขทำไมตยอมสนใจฟนัง
พวกเขทำไมตยอมเชสืที่อฟนัง นอกจทำกนภีรพวกเขทำยนัง “เลตนชผกผู้ บนั พระอสืที่น” คททำหลนังนภีรไมตใชตเรสือที่ งบนังเอวิญ ใน
กทำรนนับถสือพระบทำอนัลไมตเพภียงมภีกทำรเลตนชผผู้ฝตทำยววิญญทำณเทตทำนนัรนแตตมภีกทำรเลตนชผผู้ฝตทำยรต ทำงกทำยดผู้วย
18 พระเยโฮวาหห์ทรงตทสิ้งผยล้วสนสจฉทยขขนสิ้ เมมมื่อไร พระเยโฮวาหห์กก็ทรงสถสตกทบผยวล้ สนสจฉทยนทสิ้นเมมมื่อ
นทสิ้น และพระองคห์ทรงชยู่วยเขาททสิ้งหลายใหล้พนล้ จากเงมสิ้อมมมอของศทตรย ตลอดชชีวสตของผยวล้ สนสจฉทยนทสิ้น เพ
ราะพระเยโฮวาหห์ทรงกลทบพระททยสงสารเขาททสิ้งหลาย เมมมื่อทรงฟทงเสชียงครกมื่าครวญของเขาเนมมื่อง
ดล้วยผยล้ขยู่มเหงและบชีบบทงคทบ แมผู้คนอวิสรทำเอลทททำสวิที่งทภีที่ชนัวที่ ชผู้ทำ แตตพระเมตตทำและควทำมอดทนนทำนของ
พระเจผู้ทำกป็ปรทำกฏชนัดเจน พระองครทรงตนัรงพวกผผผู้ววินจวิ ฉนัยขทึรนมทำเพสืที่อชตวยพวกเขทำใหผู้พผู้นจทำกบรรดทำ
ศนัตรผของพวกเขทำ ควทำมสนัตยรซสืที่อของพระองครนร นันยวิงที่ ใหญตเหลสือเกวิน!
แมผู้กระนนัรน 19 แตยู่อยยยู่มาเมมมื่อผยล้วสนสจฉทยนทสิ้นสสนสิ้ ชชีวสต เขาททสิ้งหลายกก็หทนกลทบประพฤตสชวทมื่ รล้าย
เสชียยสงมื่ กวยู่าบสดาของเขา หลงไปตสดตามปรนนสบทตสและกราบไหวล้พระอมนมื่ เขามสไดล้เคยงดเวล้นการกระ
ทกาของเขาหรมอหายจากทางดมสิ้อดขงของเขา ควทำมบทำปของอวิสรทำเอลไมตไดผู้เกวิดจทำกควทำมไมตรผผู้ พวก
เขทำจงใจดสืรอรนัรนตตอไปในกทำรกบฏ มนันเปป็นควทำมบทำปขนัรนอรุกฉกรรจร นนันที่ คสือ ถผกไตรต ตรองไวผู้กตอน
และจงใจ
วนฉ 2:20-23
ดทงนทสิ้นพระพสโรธของพระเยโฮวาหห์จขงพลคยู่งขขสิ้นตยู่ออสสราเอล และ
พระองคห์ตรทสวยู่า "เพราะประชาชนนชีสิ้ไดล้ละเมสดตยู่อพทนธสทญญา ซขงมื่ เราไดล้บทญชาไวล้กทบบรรพบครคษ
ของเขา และไมยู่ยอมฟทงเสชียงของเรา 21 ดทงนทสิ้นตทสิ้งแตยู่นชีสิ้ตยู่อไปเราจะไมยู่ขทบไลยู่ประชาชาตสใดใน
บรรดาประชาชาตสซงขมื่ โยชย วาทสสิ้งไวล้เมมมื่อเขาสสสิ้นชชีวสตนทนสิ้ ใหล้พล้นหนล้า 22 เพมมื่อเราจะใชล้ประชาชาตสเหลยู่า
นทสิ้นททสิ้งสสสิ้นทดสอบอสสราเอลวยู่า เขาจะรทกษาพระมรรคาของพระเยโฮวาหห์และดกาเนสนตามอยยู่าง
บรรพบครคษของเขาหรมอไมยู่"
อทำรมณรตตทำงๆของพระเจผู้ทำปรทำกฏชนัดเจน พระพวิโรธของพระองครถผกหมทำยเหตรุไวผู้วทำต มนัน
พลรุงต ขทึรน แนตทภีเดภียว มนันเปป็นควทำมเดสือดดทำลอนันชอบธรรม เหตรุแหตงพระพวิโรธของพระองครกคป็ สือ
กทำรไมตเชสืที่อฟนังแบบจงใจของประชทำชนของพระองคร ดผู้วยเหตรุนร ภีพระเจผู้ทำจทึงทรงปฏวิญทำณวตทำพระองคร

จะไมตทรงขนับไลตชนตตทำงชทำตวิเหลตทำนนัรนทภีที่ยนังอยผทต ตทำมกลทำงพวกเขทำออกไปอภีกตตอไป นอกจทำกนภีร กทำร
ปลตอยคนคทำนทำอนันและคนอทำโมไรตรทวิรงไวผู้กจป็ ะกลทำยเปป็น 'บททดสอบ' สททำหรนับคนอวิสรทำเอลวตทำพวก
เขทำจะเชสืที่อฟนังพระเจผู้ทำของตนและดททำเนวินในบรรดทำพระมรรคทำของพระองครหรสือไมต นตทำเศรผู้ทำทภีที่วทำต คน
สต วนใหญตในพวกเขทำไมตผทำต นบททดสอบนภีร 23 ดทงนทสิ้นพระเยโฮวาหห์ทรงปลยู่อยประชาชาตสเหลยู่านทสิ้น
ไวล้ ไมยู่ทรงขทบไลยู่ใหล้ออกไปเสชียโดยเรก็ว และพระองคห์มสไดล้ทรงมอบเขาททสิ้งหลายไวล้ในมมอของโยชย วา
บททภีที่สองจทึงนททำเสนอภทำพรวมของกทำรทภีพที่ ระเจผู้ทำทรงปฏวิบนัตวิตตอคนอวิสรทำเอลอยตทำงไรตลอดสมนัยของ
พวกผผผู้ววินจวิ ฉนัย
*****
ภนพรวมของผผวผู้ วินวิจฉฉัย 3: บทตช่อไปในหนนังสสือผผผู้ววินจวิ ฉนัยนทตั้สช่วนหนขชื่งแลผู้วบนันทขกเกทชื่ยวกนับ
(1) พระประสงคย์ของพระเจผู้าททชื่จะทดสอบคนอวิสราเอลผช่านทางประชาชาตวิเหลช่านนัตั้นททชื่เหลสืออยผช่ใน
แผช่นดวินนนันตั้ ในขผู้อ 1-4 จากนนัตั้นผผผู้เขทยนทช่านนทบตั้ รรยายเกทชื่ยวกนับ (2) การละทวิตั้งความจรวิงครนังตั้ ใหญช่และ
ครนังตั้ แรกในอวิสราเอลในขผู้อ 5-8; (3) การตทสอนของพระเจผู้าและการททชื่พระองคย์ทรงตนัตั้งผผผู้วนวิ วิจฉนัยคน
แรกคสือ โอทนทเอลในขผู้อ 9-11 (4) ขผู้อความเลช่าตช่อไปเกทชื่ยวกนับการละทวิตั้งความจรวิงททชื่คลผู้ายๆกนัน การ
ตทสอน และผผผู้ววินวิจฉนัยคนททสชื่ อง คสือ เอฮผดในขผู้อ 12-30 (5) บทนทตั้ปวิดทผู้ายดผู้วยการแนะนสาใหผู้รผผู้จนักกนับ
ชนัมการย์ ผผผู้ววินวิจฉนัยคนททชื่สามในขผู้อ 31
วนฉ 3:1-4
ผผผู้ววินวิจฉนัยบททภีที่ 3 เรวิที่มตผู้นดผู้วยยตอหนผู้ทำเกรวิที่นนททำซทึที่งใหผู้รทำยละเอภียดวตทำ
เพรทำะเหตรุใดพระเจผู้ทำถทึงทรงอนรุญทำตใหผู้ประชทำชทำตวิเหลตทำนนัรนหลงเหลสืออยผใต นแผตนดวินนนัรน ตยู่อไปนชีสิ้
เปก็นประชาชาตสทชีมื่พระเยโฮวาหห์ทรงใหล้เหลมอไวล้ เพมมื่อใชล้ทดสอบบรรดาคนอสสราเอล คมอคนอสสราเอล
คนใดซขมื่งยทงไมยู่เคยประสบสงครามททสิ้งหลายในคานาอทน เหป็นไดผู้ชนัดวตทำคนบทำงสต วนในอวิสรทำเอล
โดยเฉพทำะคนรรุตนตตอมทำไมตเคยสผผู้รบในกทำรสงครทำมเพสือที่ พวิชวิตแผตนดวินนนัรนเหมสือนทภีที่เหลตทำบรรพบรุรรุษ
ของพวกเขทำไดผู้กระทททำ 2 แตยู่เพชียงทรงใหล้เชมสิ้อสายคนอสสราเอลเขล้าใจเรมมื่องการสงคราม เพมมื่ออยยู่าง
นล้อยพระองคห์จะไดล้ทรงสอนแกยู่ผล้ทย ชีมื่ยทงไมยู่ทราบมากยู่อน ดนังนนัรน โดยพระสตวิปนัญญทำอนันไมตมทภี ภีที่สร วินสรุด
ของพระองคร พระเจผู้ทำจทึงทรงปรทำรถนทำทภีจที่ ะสอนคนรรุตนตตอมทำใหผู้รจผผู้ นักสผผู้รบเพรทำะวตทำมนันเรวิที่มเปป็นสวิที่ง
จททำเปป็น แมผู้วทำต กทำรสงครทำมไมตเคยเปป็นสวิที่งทภีนที่ ตทำปรทำรถนทำเลย แตตพระคนัมภภีรรกกป็ ลตทำวชนัดเจนวตทำพระเจผู้ทำ
ทรงมอบสวิทธวิธใหผู้ประชทำชนของพระองครตตอสผผู้เมสืที่อถทึงครทำวจททำเปป็น

ประชทำชทำตวิเหลตทำนนัรน 3 คมอเจล้านายททสิ้งหล้าของคนฟชีลสสเตชีย คนคานาอทนททสิ้งหมด ชาวไซดอน
และคนฮชีไวตห์ผล้อย าศทยอยยบยู่ นภยเขาเลบานอน ตทสิ้งแตยู่ภยเขาบาอทลเฮอรห์โมนจนถขงทางเขล้าเมมองฮามทท
ประชทำชทำตวิทภีที่ไมตนนับถสือพระเจผู้ทำเหลตทำนภีรมภีตร นังแตตคนฟภีลวิสเตภียทภีที่อยผบต นทภีรที่ ทำบตทำมแนวชทำยฝนัที่งททำงทวิศ
ตะวนันตกเฉภียงใตผู้ของภผเขทำเฮอรรโมนและฮทำมนัทซทึที่งอยผทต ทำงขอบทวิศตะวนันออกเฉภียงเหนสือสรุดของ
อวิสรทำเอล
พระประสงครอนันยวิงที่ ใหญตกวตทำของพระเจผู้ทำกป็คสือ เพสือที่ ทดสอบประชทำกรของพระองครโดย
4 เหลมอคนเหลยู่านชีสิ้อยยเยู่ พมมื่อทดสอบคนอสสราเอลเพมมื่อใหล้ทราบวยู่า อสสราเอลจะเชมมื่อฟทงพระบทญญทตสของ
พระเยโฮวาหห์ ซขงมื่ พระองคห์ทรงบทญชาไวล้กทบบรรพบครคษของเขาโดยโมเสสนทสิ้นหรมอไมยู่ บททดสอบ
นนัรนกป็คสือ เพสืที่อทภีจที่ ะเหป็นวตทำพวกเขทำจะเชสืที่อฟนังพระเจผู้ทำในกทำรขนับไลตชทำวแผตนดวินนนัรนทภียที่ นังหลงเหลสืออยผต
ออกไปหรสือไมต พระรทำชบนัญญนัตวิ 7:1-5 สนังที่ คนอวิสรทำเอลโดยตรงใหผู้ขนับไลตประชทำชทำตวิเหลตทำนนัรนทภีที่ถผก
เอตยถทึงดผู้ทำนบนออกไป นตทำเศรผู้ทำทภีที่ดนังทภีขที่ ผู้อควทำมตตอๆไปจะบรรยทำยใหผู้ทรทำบ คนอวิสรทำเอลไมตผทำต นบท
ทดสอบนภีร เชตนเดภียวกนับบรรพบรุรรุษของพวกเขทำๆไมตจรวิงจนังในกทำรเชสืที่อฟนังพระเจผู้ทำ
วนฉ 3:5
แทนทภีที่จะขนับไลตประชทำชทำตวิเหลตทำนภีรทภีที่ยนังหลงเหลสืออยผอต อกไป ดทงนทสิ้น
แหละคนอสสราเอลจขงอาศทยอยยยู่ในหมยยู่คนคานาอทน คนฮสตไทตห์ คนอาโมไรตห์ คนเปรสสซชี คนฮชีไวตห์
และคนเยบคส แมผู้วทำต ววิธภีควิดแบบมนรุษยรนยวิ มสมนัยใหมตสตงเสรวิมควทำมหลทำกหลทำยททำงวนัฒนธรรม แตต
พระเจผู้ทำกป็ทรงสนังที่ คนอวิสรทำเอลโดยตรงใหผู้ทททำลทำยประชทำชทำตวิเหลตทำนภีรทภีที่อยผทต ตทำมกลทำงพวกเขทำ คน
อวิสรทำเอลออมชอมกนับพระบนัญชทำทภีที่ชนัดเจนของพระเจผู้ทำและไมตยอมแยกตนัวออกจทำก 'ชทำวโลก' ทภีที่
อทำศนัยอยผทต ตทำมกลทำงพวกเขทำโดยกทำรขนับไลตคนเหลตทำนนัรนออกไป
วนฉ 3:6-7
จทึงไมตนตทำแปลกใจทภีที่วทำต คนอวิสรทำเอลไปสยยู่ขอบคตรสาวชนเหลยู่านทสิ้นมา
เปก็นภรรยา และยกบคตรสาวของตนใหล้แกยู่บคตรชายของคนเหลยู่านทสิ้น และไดล้ปรนนสบตท สพระของเขา
เหลยู่านทสิ้น 7 คนอสสราเอลไดล้กระทกาชทมื่วในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหห์ ลมมพระเยโฮวาหห์พระเจล้า
ของตนเสชีย ไปปรนนสบทตสพระบาอทลและเสารย ปเคารพ
กทำรออมชอมในหลนักกทำรเรสืที่องกทำรแยกออกยตอมนททำมทำซทึที่งควทำมชนัวที่ ชผู้ทำอสืนที่ ๆ เพรทำะวตทำคน
อวิสรทำเอลไมตยอมขนับไลตชทำวโลกทภีที่อทำศนัยอยผทต ตทำมกลทำงพวกเขทำออกไป ลผกหลทำนของพวกเขทำจทึงเรวิที่ม
แตตงงทำนกนับชทำวโลกคสือคนคทำนทำอนันอยตทำงรวดเรป็ว นนันที่ ทททำใหผู้พวกเขทำลสืมพระเจผู้ทำของตนและแยตยวิงที่
กวตทำนนัรนคสือ พวกเขทำเรวิที่มปรนนวิบนัตพวิ วกพระบทำอนัลทภีที่ตทที่ทำทรทำมตทำมเสทำรผปเคทำรพตตทำงๆของพวกมนัน คททำ

วตทำ บาอนัลลวิม (Baalim) เปป็นคททำพหผพจนรและหมทำยควทำมวตทำ 'พวกพระบทำอนัล' ควทำมหมทำยกป็คอสื รผป
เคทำรพหลทำยแบบของพระบทำอนัล ปกตวิแลผู้วพวกมนันคสือรผปเคทำรพทภีที่เปป็นรผปลผกวนัวหรสือวนัวหนรุตมซทึที่งถผก
ตนัรงขทึรนตทำมปตทำละเมทำะ โดยปกตวิแลผู้วคสือบนยอดเขทำ มนันเปป็นรผปแบบทภีที่ตทที่ทำทรทำมทภีสที่ รุดของกทำร 'บผชทำ'
โดยมภีกทำรรต วมเพศเขผู้ทำมทำเกภีที่ยวขผู้อง
วนฉ 3:8
เพราะฉะนทสิ้นพระพสโรธของพระเยโฮวาหห์กก็พลคยู่งขขนสิ้ ตยู่ออสสราเอล
และพระองคห์ทรงขายเขาไวล้ในมมอคยชทนรสชาธาอสมกษทตรสยห์เมมองเมโสโปเตเมชีย และคนอสสราเอลไดล้
ปฏสบตท สคยชทนรสชาธาอสมแปดปชี รทำยละเอภียดของเหตรุกทำรณรตอนนภีรไมตปรทำกฏชนัดเจน อยตทำงไรกป็ตทำม สวิที่ง
ทภีที่ชนัดเจนกป็คอสื วตทำ เพรทำะควทำมบทำปของคนอวิสรทำเอล พระเจผู้ทำจทึงทรงตภีสอนพวกเขทำ กทำรเอตยถทึงคน
อวิสรทำเอลทภีที่ถผกขายไวผู้ในมสือคยชนท รสชาธาอสมนตทำจะบอกเปป็นนนัยวตทำกษนัตรวิยรเมสืองเมโสโปเตเมภียองครนร ภี
พวิชวิตคนอวิสรทำเอลในสงครทำมครนัรงหนทึที่งซทึที่งไมตไดผู้ถผกบรรยทำยไวผู้ เหป็นไดผู้ชนัดวตทำคนอวิสรทำเอลถผกบนังคนับ
ใหผู้เสภียสต วยใหผู้แกตกษนัตรวิยรตตทำงดผู้ทำวองครนร ภีในชตวงเวลทำดนังกลตทำว ซทึงที่ ทททำใหผู้พวกเขทำตผู้องยทำกจนลง ใหผู้เรทำ
สนังเกตลททำดนับกตอนหลนังแหตงควทำมบทำปของคนอวิสรทำเอล ตอนแรกพวกเขทำไมตเชสืที่อฟนังในหลนักกทำร
เรสืที่องกทำรแยกออกจทำกกทำรทภีที่พวกเขทำลผู้มเหลวในกทำรขนับไลตคนคทำนทำอนันออกไป จทำกนนัรนเพรทำะกทำร
ออมชอมของพวกเขทำในเรสือที่ งกทำรแยกออก พวกเขทำจทึงตกอยผใต นควทำมบทำปทภีที่รผู้ทำยแรง ดผู้วยเหตรุนร ภี
พระเจผู้ทำจทึงทรงตภีสอนพวกเขทำอยตทำงหนนัก
วนฉ 3:9
เพรทำะควทำมรรุนแรงแหตงกทำรตกเปป็นททำสของพวกเขทำ เมมมื่อคน
อสสราเอลรล้องทยลพระเยโฮวาหห์ พระเยโฮวาหห์ทรงใหล้เกสดผยล้ชวยู่ ยแกยู่คนอสสราเอล ผยไล้ ดล้ชยู่วยเขาททสิ้ง
หลายใหล้รอด คมอโอทนชีเอลบคตรชายเคนทส นล้องชายของคาเลบ เหตรุกทำรณรมทำถทึงจรุดหนทึที่งตอนทภีที่บทำง
คนหรสืออทำจเปป็นทรุกคนในอวิสรทำเอลกลนับใจใหมตจทำกกทำรนนับถสือรผปเคทำรพและรผู้องทผลตตอพระเจผู้ทำใหผู้
ทรงชตวยพวกเขทำใหผู้พผู้น จทำกนนัรนพระเจผู้ทำดผู้วยควทำมเมตตทำจทึงทรงตนัรงผยล้ชวยู่ ยคนหนทึที่งขทึรน นตทำสนใจตรง
ทภีที่วทำต คททำทภีที่แปลเชตนนนัรน (ยาชา) บตอยครนัรงมนักแปลเปป็น 'ผผผู้ชตวยใหผู้รอด' ผผผู้ชตวยคนแรกนภีรถผกหมทำยเหตรุวทำต
เปป็น “โอทนภีเอลบรุตรชทำยเคนนัส นผู้องชทำยของคทำเลบ” ดผ ผผผู้ววินจวิ ฉนัย 1:12-13
วนฉ 3:10-11
พระวสญญาณของพระเยโฮวาหห์ทรงสถสตกทบโอทนชีเอล และทยู่านจขง
วสนสจฉทยคนอสสราเอล และออกไปกระทกาสงคราม และพระเยโฮวาหห์ทรงมอบคยชทนรสชาธาอสมกษทต
รสยห์เมมองเมโสโปเตเมชียไวล้ในมมอของทยู่าน และมมอของทยู่านชนะคยชทนรสชาธาอสม 11 ดทงนทสิ้นแผยู่นดสนจขง
ไดล้หยคดพทกสงบอยยยู่สสชีมื่ บส ปชี แลล้วโอทนชีเอลบคตรชายเคนทสกก็สนสสิ้ ชชีวสต

ผผผู้ชตวยคนแรกนภีรยนังเปป็นผผผู้ววินจวิ ฉนัยคนแรกแหตงอวิสรทำเอลดผู้วย ตทำมทภีที่ไดผู้หมทำยเหตรุไวผู้ดผู้ทำนบน
โอทนภีเอลจทึงเรวิที่มจนัดระเบภียบอวิสรทำเอลทนันทภีและไปรบกนับคผชนันรวิชทำธทำอวิมและมภีชนัยชนะเหนสือเขทำ นภีที่
บอกเปป็นนนัยอยตทำงชนัดเจนวตทำพระเจผู้ทำประททำนชนัยชนะผตทำนททำงโอทนภีเอลในกทำรทภีที่วทำต “พระววิญญทำณ
ของพระเยโฮวทำหรทรงสถวิตกนับโอทนภีเอล” กทำรทภีพที่ ระววิญญทำณของพระเจผู้ทำเสดป็จลงมทำสถวิตบนคนๆ
หนทึที่งนนัรนกป็เปรภียบไดผู้กบนั แตตไมตเหมสือนกนับกทำรประกอบดผู้วยพระววิญญทำณซทึที่งถผกบรรยทำยไวผู้ในพระ
คนัมภภีรรใหมต มนันคสือกทำรเทฤทธวิธเดชของพระววิญญทำณของพระเจผู้ทำลงบนคนของพระเจผู้ทำสททำหรนับ
ภทำรกวิจทภีที่เขทำตผู้องกระทททำ ในกรณภีนร ภี พระเจผู้ทำทรงชตวยคนอวิสรทำเอลใหผู้พผู้นผตทำนททำงโอทนภีเอล โดย
ประททำนควทำมสงบสรุขใหผู้แกตพวกเขทำเปป็นเวลทำสภีที่สวิบปภี บทเรภียนนนัรนกป็ชนัดเจน เมสือที่ ประชทำกรของ
พระเจผู้ทำกลนับใจใหมตและรผู้องทผลขอควทำมชตวยเหลสือตตอพระเจผู้ทำ พระองครจะทรงสดนับฟนังและทรง
ชตวยเหลสือ หลนักกทำรนภีรสอดคลผู้องกนับ 2 พงศทำวดทำร 7:14
วนฉ 3:12-14
นตทำเศรผู้ทำทภีที่วทำต หลนังจทำกโอทนภีเอลสวิรนชภีววิต คนอวิสรทำเอลกป็กลนับไปททำง
เกตทำของตนอยตทำงรวดเรป็ว เมสือที่ ผผผู้นททำทภีที่ดททำเนวินตทำมททำงของพระเจผู้ทำจทำกไป ควทำมตกตทที่ทำฝตทำยววิญญทำณกป็
เขผู้ทำมทำอยตทำงรวดเรป็ว คททำกลตทำวโบรทำณทภีที่วทำต “ทรุกสวิที่งเจรวิญขทึรนและตกตทที่ทำลงพรผู้อมกนับผผผู้นททำ” บรรยทำยถทึง
สภทำพกทำรณรตอนนภีรอยตทำงชนัดเจน
เหตรุฉะนภีรคนอสสราเอลกระทกาชทมื่วในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหห์อชีก พระเยโฮวาหห์จขง
ทรงเสรสมกกาลทงเอกโลนกษทตรสยห์เมมองโมอทบเพมมื่อตยู่อสยล้อสสราเอล เพราะวยู่าเขาททสิ้งหลายไดล้ประพฤตสชทมื่ว
ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหห์13 ทยู่านจขงไดล้ใหล้คนอทมโมนและคนอามาเลขมาสมทบ ยกไป
โจมตชีอสสราเอล และไดล้ยขดเมมองดงอสนทผลทมไวล้ 14 และคนอสสราเอลจขงปฏสบทตสเอกโลนกษทตรสยเห์ มมอง
โมอทบอยยถยู่ ขงสสบแปดปชี
ควทำมชนัวที่ ชผู้ทำของคนอวิสรทำเอลไมตไดผู้ถผกบรรยทำยถทึงอยตทำงเจทำะจง แตตเรทำอทำจสนันนวิษฐทำนไดผู้วทำต
มนันคลผู้ทำยคลทึงกนับควทำมบทำปเกตทำของพวกเขทำในกทำรนนับถสือพระบทำอนัล ดผู้วยเหตรุนร ภี พระเจผู้ทำจทึงทรงยอม
ใหผู้พวกเขทำถผกพวิชวิตโดยเอกโลน กษนัตรวิยรโมอนับ ครทำวนภีรศนัตรผมทำจทำกทวิศตะวนันออกเฉภียงใตผู้ (จทำกโม
อนับ) ซทึที่งตรงกนับประเทศจอรรแดนในปนัจจรุบนนั เอกโลนกษนัตรวิยขร องมนันยนังขอควทำมชตวยเหลสือจทำกอนัม
โมนซทึที่งเปป็นประเทศเพสืที่อนบผู้ทำนซทึที่งอยผทต ทำงเหนสือของเขทำและอทำมทำเลขทภีที่อยผทต ทำงทวิศใตผู้ของเขทำ
เมสืที่อรวมกนันพวกเขทำ “ยกไปโจมตภีอวิสรทำเอลและไดผู้ยทึดเมสืองดงอวินทผลนัมไวผู้” เมสืองดง
อวินทผลนัมคสือ เมสืองเยรภีโค ดผ พระรทำชบนัญญนัตวิ 34:3

เหตรุผลทภีที่พระเจผู้ทำทรงยอมใหผู้ชนตตทำงชทำตวิเหลตทำนภีรมทำตภีสอนคนอวิสรทำเอลถผกหมทำยเหตรุไวผู้ “คน
อวิสรทำเอลกระทททำชนัวที่ ในสทำยพระเนตรของพระเยโฮวทำหร” ครทำวนภีรพระเจผู้ทำทรงยอมใหผู้กทำรตภีสอนเกวิด
ขทึรนสวิบแปดปภี อภีกครนัรงทภีพที่ ระเจผู้ทำทรงตภีสอนประชทำกรของพระองครเพรทำะกทำรไมตเชสืที่อฟนังของพวกเขทำ
วนฉ 3:15
อภีกครนัรงทภีที่แตยู่เมมมื่อคนอสสราเอลรล้องทยลพระเยโฮวาหห์ พระเยโฮวาหห์
ทรงใหล้เกสดผยล้ชยู่วยคนหนขมื่งแกยู่เขาททสิ้งหลาย ชมอมื่ เอฮยด บคตรชายเก-รา คนเบนยามสน คนถนทดมมอซล้าย
คนอสสราเอลใหล้ทยู่านเปก็นผยล้นกาสยู่วยไปมอบแกยู่เอกโลนกษทตรสยเห์ มมองโมอทบ อภีกครนัรงทภีที่ ผผผู้ชช่วยคนนภีรกลทำย
เปป็นผผผู้ชตวยใหผู้รอดสททำหรนับคนอวิสรทำเอล ไมตมคภี ททำพผดโดยตรงทภีที่เรภียกเขทำวตทำผผผู้ววินวิจฉนัยหรสือวตทำเขทำววินจวิ ฉนัย
คนอวิสรทำเอล อยตทำงไรกป็ตทำม นนันที่ กป็เปป็นกทำรสนันนวิษฐทำนทนัวที่ ๆไป
เอฮผดเปป็นคนตระกผลเบนยทำมวิน ควทำมหมทำยของกทำรทภีที่เขทำเปป็น คนถนทดมมอซล้ายไมตปรทำกฏ
ชนัดเจน กทำรไมตเปป็นคนถนนัดมสือขวทำถผกถสือวตทำเปป็นควทำมพวิกทำรททำงรต ทำงกทำยในสทำยตทำคนหลทำยคน อทำจ
เปป็นไดผู้วทำต พระเจผู้ทำทรงใชผู้ชทำยคนหนทึที่งทภีที่ถผกมองวตทำเปป็นคนมภีรตทำงกทำยไมตสมบผรณรเพสืที่อนททำมทำซทึที่งกทำรชตวย
ใหผู้พผู้นอนันยวิงที่ ใหญต สยู่วยทภีวที่ ทำต นภีรคสือ ของกททำนนัลทภีที่เปป็นบรรณทำกทำร อยตทำงไรกป็ตทำม มนันอทำจเปป็นดทำบสอง
คมทภีที่ถผกบรรยทำยถทึงในขผู้อตตอไปทภีที่เอฮผดใชผู้กทำท จนัดเอกโลนกป็ไดผู้ อยตทำงไรกป็ตทำม นตทำเปป็นไดผู้วทำต เอฮผดทททำ
เปป็นนททำ ‘ของกททำนนัล’ ของเขทำมทำมอบแกตเอกโลนในรผปของขวนัญพวิเศษทภีที่เปป็นเงวินหรสือสต วย
วนฉ 3:16-19
ขผู้อควทำมตรงนภีรบรรยทำยตตอไปถทึงแผนกทำรของเอฮผดในกทำรลอบ
สนังหทำรกษนัตรวิยรแหตงโมอนับ เอฮยดไดล้ทกาดาบสองคมไวล้ประจกาตทวเลยู่มหนขมื่งยาวศอกหนขมื่ง เหนก็บไวล้ใตล้
ผล้าทชีมื่ตล้นขาขวา 17 เขากก็นกาสยู่วยไปมอบแกยู่เอกโลนกษทตรสยห์เมมองโมอทบ ฝยู่ายเอกโลนเปก็นคนอล้วนมาก
18 และเมมมื่อเอฮยดมอบสยู่วยเสรก็จแลล้ว ทยู่านจขงไปสยู่งคนทชีมื่หาบหามสยู่วยนทสิ้น 19 แลล้วตทวทยู่านกลทบไป
จากรย ปเคารพสลทกทชีมื่อยยใยู่ กลล้กสลกาลทยลวยู่า "โอ ขล้าแตยู่กษทตรสยห์ ขล้าพระองคห์มชีขล้อราชการลทบทชีมื่จะ
กราบทยลใหล้ทรงทราบ" กษทตรสยห์จขงมชีบทญชาวยู่า "เงชียบๆ" บรรดามหาดเลก็กทชีมื่เฝล้าอยยยู่กก็ทยลลาออกไป
หมด
เอฮผดทททำอทำวรุธขทึรนมทำชวิรนหนทึที่งซทึงที่ ถผกเรภียกตรงนภีรวทำต ดทำบสองคม แตตจรวิงๆแลผู้วมนันคสือดทำบเลตม
สนัรนมทำกกวตทำ เขทำซตอนมนันไวผู้ใตผู้เสสืรอผผู้ทำของเขทำ โดยเหนป็บมนันไวผู้บนตผู้นขทำขวทำของเขทำ จทำกนนัรนเขทำกป็
เดวินททำงไปหทำเอกโลนซทึที่งอทำจอยผใต นเมสืองเยรภีโคและบตงบอกวตทำเขทำมภี ‘ของกททำนนัล’ พวิเศษสททำหรนับเอก
โลน คนหลนังนภีรถผกบรรยทำยวตทำเปป็นคนอผู้วนมทำก เหป็นไดผู้ชดนั วตทำเอฮผดนททำ ‘ของกททำนนัล’ ทภีเที่ ปป็นเงวินมทำมอบ
ใหผู้แกตเอกโลนจทำกอวิสรทำเอลจรวิงๆ

หลนังจทำกนททำสต วนนนัรนมทำมอบใหผู้แลผู้ว เขทำกป็สตงคนเหลตทำนนัรนทภีเที่ ดวินททำงมทำดผู้วยกนันกลนับไป เหป็น
ไดผู้ชนัดวตทำเอฮผดเดวินททำงเปป็นระยะททำงสนัรนๆจทำกเมสืองเยรภีโคไปยนังเมสืองกวิลกทำล จทำกนนัรนกป็กลนับมทำทภีๆที่
เอกโลนอยผต จทำกนนัรนเขทำกป็แจผู้งวตทำเขทำมภีรทำชกทำรลนับจะบอกเอกโลน กษนัตรวิยจร ทึงสนังที่ ใหผู้เขทำเงภียบจนกวตทำ
ตนใชผู้ใหผู้พวกมหทำดเลป็กออกไปใหผู้หมด ซทึที่งเหป็นไดผู้ชนัดวตทำไมตอยทำกใหผู้คนเหลตทำนนัรนไดผู้ยวินขผู้อควทำมลนับ
นนัรน อทำจเปป็นไดผู้วทำต เขทำควิดวตทำเอฮผดจะใหผู้สวินบนแกตเขทำเพวิมที่ กป็ไดผู้
วนฉ 3:20-22
และเอฮยดกก็เขล้าไปเฝล้าทยู่าน ขณะนทสิ้นทยู่านประททบอยยลยู่ กาพทงในหล้อง
เยก็นชทนสิ้ บนของทยู่าน และเอฮยดทยลวยู่า "ขล้าพระองคห์มชีพระดการทสจากพระเจล้าถวายพระองคห์" ทยู่านจขง
ลคกขขนสิ้ จากพระทชีมื่นทมื่ง 21 เอฮยดกก็ยนมมื่ มมอซล้ายชทกดาบนทนสิ้ ออกจากตล้นขาขวาแทงเขล้าไปในทล้องของเอก
โลน 22 ดาบจมเขล้าไปหมดททสิ้งดล้าม ไขมทนหคล้มดาบไวล้ ทยู่านกก็ชทกดาบออกจากทล้องของทยู่านไมยู่ไดล้
แลล้วของโสโครกออกมา
เมสืองเยรภีโคเปป็นสถทำนทภีที่ๆรผู้อนทภีที่สรุดแหตงหนทึที่งบนพสืรนแผตนดวินโลกโดยมนันตนัรงอยผตต ทที่ทำกวตทำระดนับ
นทรทำทะเลเยอะมทำก ควทำมรผู้อนจทึงรรุนแรงเปป็นพวิเศษในชตวงฤดผรผู้อน เหป็นไดผู้ชนัดวตทำกษนัตรวิยรแหตงโมอนับไดผู้
สรผู้ทำงทนับอทำศนัยหนทึงที่ ขทึรนซทึงที่ ไมตเพภียงใหผู้รตมเงทำแกตเขทำเทตทำนนัรนแตตยนังปลตอยใหผู้ลมเยป็นๆไดผู้พนัดเขผู้ทำมทำดผู้วย
มนันถผกเรภียกวตทำหล้องเยก็นชทนสิ้ บนของเขทำ เอฮผดจทึงแจผู้งวตทำ “ขผู้ทำพระองครมพภี ระดททำรนัสจทำกพระเจผู้ทำถวทำย
พระองคร” จทำกนนัรนเขทำกป็ชนักดทำบทภีที่เขทำทททำขทึรนเองแทงเขผู้ทำไปในทผู้องของเอกโลนจนมวิดดผู้ทำมจนเขทำชนัก
ดทำบนนัรนกลนับออกมทำไมตไดผู้ คททำบรรยทำยทภีที่วทำต ของโสโครกออกมทำนนัรนนตทำจะหมทำยถทึงอรุจจทำระทภีที่อยผใต น
ลททำไสผู้ของเขทำทภีที่ออกมทำททำงบทำดแผลนนัรน เหป็นไดผู้ชนัดวตทำบทำดแผลนนัรนรผู้ทำยแรงถทึงชภีววิต
วนฉ 3:23-26
แลล้วเอฮยดออกไปทชีมื่เฉลชียงปสดทวารหล้องชทสิ้นบน ลทมื่นกคญแจเสชีย
24 เมมมื่อเอฮยดไปแลล้วมหาดเลก็กกก็เขล้ามา ดยเถสด เมมมื่อเขาเหก็นวยู่าทวารหล้องชทสิ้นบนปสดใสยู่กญ
ค แจอยยยู่ เขาททสิ้ง
หลายคสดวยู่า "พระองคห์ทยู่านกกาลทงทรงสยู่งทคกขห์อยยยู่ทชีมื่ในหล้องเยก็น " 25 เมมมื่อคอยอยยชยู่ ล้านานจนรกาคาญ
ดยเถสด ไมยู่เหก็นมชีใครเปสดทวารหล้องชทสิ้นบน เขาจขงเอากคญแจมาไขเปสดออก ดยเถสด เหก็นเจล้านายของตน
นอนสสนสิ้ ชชีวสตอยยบยู่ นพมสิ้น 26 เมมมื่อเขาตยู่างกก็คอยกทนอยยยู่นนทสิ้ เอฮยดกก็หนชีไปพล้นรย ปเคารพหสนสลทกรอดมา
ไดล้ถขงเสอชีราหห์
เอฮผดรภีบปวิดประตผหผู้องเยป็นชนัรนบนนนัรนและหนภีออกไปททำงระเบภียง โดยผตทำนเลยไปถทึงเหมสือง
หวินทภีที่อยผใต นเทสือกเขทำททำงทวิศตะวนันตกและไปตตอยนังสถทำนทภีที่แหตงหนทึที่งซทึงที่ ไมตเปป็นทภีที่รจผผู้ นักทภีที่ถผกเรภียกวตทำ
เสอภีรทำหร ขณะเดภียวกนัน พวกมหทำดเลป็กของเอกโลนกป็กลนับมทำและสนังเกตวตทำประตผหผู้องเยป็นชนัรนบนนนัรน

ปวิดอยผแต ละควิดเอทำเองวตทำกษนัตรวิยรกทำท ลนังสยู่งทคกขห์อยผต วลภีหลนังนภีรมคภี วทำมหมทำยวตทำเขทำกททำลนังปลดทรุกขรอยผบต น
สผู้วม (นนันที่ คสือ เขผู้ทำหผู้องนทรทำอยผ)ต อยตทำงไรกป็ตทำม หลนังจทำกทภีที่เวลทำผตทำนไปนทำนและพวกเขทำรผผู้สทึกอทำยทภีจที่ ะ
เรภียกกษนัตรวิยร พวกเขทำจทึงไปหทำกรุญแจมทำไขประตผและเขผู้ทำไปพบวตทำกษนัตรวิยรของพวกเขทำนอนตทำยอยผต
บนพสืรน
วนฉ 3:27-30
พอกลนับมทำอยตทำงปลอดภนัยในอวิสรทำเอลแลผู้ว เอฮผดจขงเปยู่าแตรขขสิ้นใน
แดนเทมอกเขาเอฟราอสม แลล้วคนอสสราเอลกก็ยกลงไปกทบทยู่านจากแดนเทมอกเขาและทยู่านนกาเขา
28 ทยู่านจขงสทมื่งเขาวยู่า "จงตามเรามาเถสด เพราะพระเยโฮวาหห์ทรงมอบศทตรย ของทยู่าน คมอชนโมอทบไวล้
ในมมอของทยู่านแลล้ว" เขาททสิ้งหลายจขงลงตามทยู่านไป และยขดทยู่าขล้ามแมยู่นกสิ้าจอรห์แดนสกทดคนโมอทบไวล้
ไมยู่ยอมใหล้ใครขล้ามไปไดล้สทกคนเดชียว 29 ในคราวนทนสิ้ เขาประหารคนโมอทบเสชียประมาณหนขงมื่ หมมมื่น
คนลล้วนแตยู่คนฉกรรจห์และลกมื่าสทนททสิ้งสสนสิ้ ไมยู่พล้นไปไดล้สทกคนเดชียว 30 โมอทบจขงพยู่ายแพล้อยยใยู่ ตล้มมอของ
อสสราเอลในวทนนทนสิ้ และแผยู่นดสนนทนสิ้ กก็ไดล้หยคดพทกสงบอยยยู่แปดสสบปชี
กทำรเปตทำแตร (โชฟทำรร หรสือ ‘แตรเขทำแกะผผผู้’) เปป็นววิธภีสตงสนัญญทำณเพสืที่อเรภียกประชรุมประชทำชน
ทนัรงหมดของชนชทำตวินร นัน ขตทำวแพรต ไปอยตทำงรวดเรป็วทนัวที่ อวิสรทำเอลเพสืที่อชรุมนรุมประชทำชนใหผู้ทททำสงครทำม
แนตนอนวตทำเขทำประกทำศอยตทำงตสืที่นเตผู้นวตทำพระเจผู้ทำไดผู้ทรงมอบคนโมอนับไวผู้ในมสือของพวกเขทำแลผู้วและ
ใหผู้ตวิดตทำมเขทำไปยนังเมสืองเยรภีโคเพสือที่ ทททำสงครทำม สวิที่งแรกทภีที่เขทำทททำคสือ ใชผู้กทำท ลนังททำงทหทำรเพสือที่ ยทึดทตทำ
ขผู้ทำมแมตนร ททำจอรรแดน เพสืที่อขนัดขวทำงมวิใหผู้คนโมอนับทภีที่หนภีมทำกลนับเขผู้ทำไปในโมอนับไดผู้ และขณะเดภียวกนัน
กป็ขนัดขวทำงมวิใหผู้กทำท ลนังเสรวิมขผู้ทำมเขผู้ทำไปในโมอนับดผู้วยเชตนกนัน พวกเขทำจทึงเรวิที่มโจมตภีคนโมอนับหนทึที่งหมสืนที่
คนนนัรนทภีที่เมสืองเยรภีโค
ผผผู้เขภียนทตทำนนภีรบรรยทำยถทึงคนโมอนับทภีนที่ นันที่ วตทำเปป็น “คนฉกรรจรและลทที่ทำสนันทนัรงสวิรน” คททำทภีแที่ ปลวตทำ
ลกมื่าสทน (ชาเมน) มภีควทำมหมทำยวตทำ ‘อผู้วน’ ควทำมหมทำยอทำจเปป็นไดผู้วทำต พวกทหทำรทภีที่ประจททำกทำรทภีที่นนันที่ มภีนร ททำ
หนนักมทำกเหมสือนกษนัตรวิยขร องพวกเขทำ และแมผู้วทำต พวกเขทำถสือวตทำตนัวเองเปป็นคน ‘ฉกรรจร’ กลผู้ทำหทำญ
แตตพวกเขทำกป็เปป็นเหยสืที่องตทำยๆสททำหรนับพวกทหทำรอวิสรทำเอลทภีที่หผู้ทำวหทำญ คนทนัรงหนทึงที่ หมสืที่นคนนนัรนเสภีย
ชภีววิตหมด โมอนับพตทำยแพผู้ไปในวนันนนัรนและแผตนดวินนนัรนมภีควทำมสงบสรุขเปป็นเวลทำอภีกแปดสวิบปภี
วนฉ 3:31
ภายหลทงเอฮยด มชีชทมการห์บคตรชายอานาทผยล้ใชล้ประตทกวทวฆยู่าคนฟชีลสส
เตชียเสชียหกรล้อยคน ทยู่านกก็เปก็นผยล้ชวยู่ ยอสสราเอลใหล้รอดดล้วยเหมมอนกทน เรทำทรทำบนผู้อยมทำกเกภีที่ยวกนับชนัม
กทำรรผผผู้นร ภี อยตทำงไรกป็ตทำม เขทำถผกสนันนวิษฐทำนวตทำเปป็นผผผู้ววินจวิ ฉนัยคนทภีที่สทำมแหตงอวิสรทำเอลซทึที่งใชผู้ประตนักวนัว

ฆตทำคนฟภีลวิสเตภียถทึงหกรผู้อยคน ประตนักวนัวทภีวที่ ทำต นภีรคสือ เครสือที่ งมสือทภีที่มภีลนักษณะเหมสือนทตอนไมผู้ทภีที่ใชผู้เพสืที่อ
กระตรุผู้นวนัวทภีที่ไมตยอมทททำงทำน เหป็นไดผู้ชนัดวตทำพระเจผู้ทำประททำนพระพรและพละกททำลนังเหนสือธรรมชทำตวิ
ใหผู้แกตชนัมกทำรรเพสืที่อใหผู้เขทำไดผู้รนับชนัยชนะ
*****
ภนพรวมของผผวผู้ วินวิจฉฉัย 4: อทกครนังตั้ ททคชื่ นอวิสราเอลหนันไปเสทยจากพระเยโฮวาหย์ พระเจผู้าจขง
ทรงตทสอนพวกเขาและเมสืชื่อพวกเขารผู้องทผลตช่อพระเจผู้า พระองคย์กป็ทรงตนัตั้งผผผู้ววินจวิ ฉนัยสองคน คสือ เด
โบราหย์และบาราคผผผู้กช่อใหผู้เกวิดการชช่วยใหผู้พนผู้ อนันนช่าอนัศจรรยย์แกช่คนอวิสราเอล
วนฉ 4:1-3
หลนังจทำกกทำรเสภียชภีววิตของเอฮผด คนอวิสรทำเอลหนันไปเสภียจทำกพระเจผู้ทำ
ของตนอภีกครนัรงอยตทำงนตทำเศรผู้ทำ ครทสิ้นเอฮยดสสสิ้นชชีวสตแลล้ว คนอสสราเอลกก็ประพฤตสชทมื่วในสายพระเนตร
ของพระเยโฮวาหห์อชีก 2 พระเยโฮวาหห์จขงทรงขายเขาไวล้ในมมอของยาบสนกษทตรสยห์เมมองคานาอทน ผยล้
ครอบครองอยยยู่ ณ กรคงฮาโซรห์ แมยู่ททพของทยู่านชมมื่อสสเสรา ผยล้ซงขมื่ อาศทยอยยยู่ทชีมื่เมมองฮาโรเชธของคนตยู่าง
ชาตส 3 แลล้วคนอสสราเอลกก็รล้องทคกขห์ถขงพระเยโฮวาหห์ เพราะวยู่ากษทตรสยยห์ าบสนมชีรถรบเหลก็กเกล้ารล้อย
คทน และไดล้บชีบบทงคทบคนอสสราเอลอยยู่างรล้ายถขงยชีมื่สบส ปชี
พระเจผู้ทำจทึงทรงยอมใหผู้กษนัตรวิยรคทำนทำอนันองครหนทึที่งจทำกแควผู้นกทำลวิลภีตอนเหนสือมทำทททำใหผู้คน
อวิสรทำเอลตกเปป็นททำส ชสืที่อของเขทำคสือยทำบวิน แมตทนัพของเขทำคสือ สวิเสรทำ คนเหลตทำนภีรมภีรถรบเหลป็กเกผู้ทำ
รผู้อยคนันและพวกเขทำกดขภีที่คนอวิสรทำเอลถทึงยภีที่สวิบปภี อภีกครนัรงทภีพที่ ระเจผู้ทำทรงตภีสอนประชทำกรของ
พระองครเพรทำะควทำมบทำปของพวกเขทำในกทำรหนันไปเสภียจทำกพระองคร อภีกครนัรงทภีที่คนอวิสรทำเอลเรภียนรผผู้
บทเรภียนของตนแคตชนัวที่ ครทำวและรผู้องขอกทำรชตวยใหผู้พนผู้ ตตอพระเจผู้ทำ
วนฉ 4:4-7
คราวนทนสิ้ ผยล้พยากรณห์หญสงคนหนขงมื่ ชมมื่อเดโบราหห์ ภรรยาของลทปปส
โดท เปก็นผยล้วสนจส ฉทยคนอสสราเอลสมทยนทสิ้น 5 นางเคยนทงมื่ อยยยู่ใตล้ตล้นอสนทผลทมเดโบราหห์ทชีมื่อยยยู่ระหวยู่างรา
มาหห์และเบธเอลในแดนเทมอกเขาเอฟราอสม และคนอสสราเอลกก็ขขสิ้นมาหานางทชีมื่นทมื่นเพมมื่อใหล้ชการะ
ความ 6 นางใชล้คนไปเรชียกบาราคบคตรชายอาบชีโนอทม ใหล้มาจากเคเดชในนทฟธาลชีและกลยู่าวแกยู่เขา
วยู่า "พระเยโฮวาหห์พระเจล้าของอสสราเอลมสไดล้ทรงบทญชาทยู่านหรมอวยู่า `ไปซสรวบรวมพลไวล้ทชีมื่ภยเขาทา
โบรห์ จงเกณฑห์จากคนนทฟทาลชีและคนเศบยลนค หนขมื่งหมมมื่นคน 7 และเราจะชทกนกาสสเสราแมยู่ททพของยา
บสนใหล้มาพบกทบเจล้าทชีมื่แมยู่นกสิ้าคชีโชน พรล้อมกทบรถรบและกองทหารของเขา และเราจะมอบเขาไวล้ใน
มมอของเจล้า'"

เรทำไมตทรทำบมทำกนนักเกภีที่ยวกนับเดโบรทำหรกตอนถทึงเหตรุกทำรณรตอนนภีร นทำงถผกบรรยทำยวตทำเปป็น
ภรรยทำของลนัปปวิโดทผผผู้ซทึที่งตอนนภีรนตทำจะเสภียชภีววิตไปแลผู้ว มนันคงเปป็นเรสืที่องแปลกในสมนัยนนัรนทภีที่ผผผู้หญวิง
คนหนทึงที่ จะแสดงอวิทธวิพลมทำกขนทำดนนัรนโดยไมตพทึที่งพทำสทำมภีของนทำงหทำกเขทำยนังมภีชวภี วิตอยผต นทำงถผก
บรรยทำยวตทำอทำศนัยอยผใต ตผู้ตผู้นอวินทผลนัมตผู้นหนทึที่งระหวตทำงรทำมทำหรและเบธเอลในแดนเทสือกเขทำเอฟรทำอวิม
ขผู้อควทำมตรงนภีรบรรยทำยวตทำคนอวิสรทำเอลมทำหทำนทำงเพสืที่อใหผู้ชททำระควทำม ซทึงที่ บตงบอกวตทำนทำงเปป็นหญวิงทภีที่
มภีชสืที่อเสภียงคนหนทึงที่ ในเรสือที่ งสตวิปนัญญทำและควทำมเปป็นผผผู้นททำ
เมสือที่ พวิจทำรณทำถทึงกทำรกดขภีที่ขตมเหงโดยยทำบวิน เดโบรทำหรจทึงเรภียกตนัวบทำรทำคแหตงตระกผลนนัฟททำลภี
โดยสนังที่ เขทำในพระนทำมของพระเจผู้ทำใหผู้รวบรวมคนหนทึงที่ หมสืที่นคนจทำกตระกผลนนัฟททำลภีและเศบผลรุนใหผู้
ไปยนังภผเขทำททำโบรร ยรุทธววิธภีของเดโบรทำหรกคป็ สือ ลตอกองทนัพของสวิเสรทำใหผู้มทำยนังแมตนร ททำคภีโชน แมตนร ททำ
สทำยนภีรไหลผตทำนทภีที่รทำบเอสดรทำเอโลนซทึงที่ อยผใต ตผู้เมกวิดโด ทภีที่นนันที่ เดโบรทำหรจะมอบกองทนัพของสวิเสรทำไวผู้
แกตกทำรซรุตมโจมตภีของบทำรทำค
วนฉ 4:8-10
สททำหรนับขผู้อเสนอนภีรบาราคจขงตอบนางวยู่า "ถล้าแมล้นางไปกทบขล้าพเจล้า
ขล้าพเจล้าจะไป แตยู่ถล้าแมล้นางไมยู่ไปกทบขล้าพเจล้า ขล้าพเจล้ากก็ไมยู่ไป" 9 นางจขงตอบวยู่า "ดสฉนท จะไปกทบ
ทยู่านแนยู่ แตยู่วยู่าทางทชีมื่ทยู่านไปนทสิ้นจะไมยู่นกาทยู่านไปถขงศทกดสดิ์ศรชี เพราะวยู่าพระเยโฮวาหห์จะขายสสเสราไวล้
ในมมอของหญสงคนหนขมื่ง" ดผเหมสือนวตทำกทำรลนังเลใจของบทำรทำคทภีที่จะไปโดยไมตมเภี ดโบรทำหรไปดผู้วย
ทททำใหผู้นทำงกลตทำวคททำพยทำกรณรวทำต เกภียรตวิยศทภีที่จะเกวิดขทึรนตทำมมทำจะไมตตกแกตเขทำแตตจะตกแกตผผผู้หญวิงคน
หนทึที่ง แนตทภีเดภียวเรสืที่องนนัรนเกวิดขทึรนจรวิงกนับยทำเอลและอทำจหมทำยถทึงเดโบรทำหรดผู้วยในควทำมหมทำยแบบ
กวผู้ทำงกวตทำ
แลล้วนางเดโบราหห์กก็ลคกขขนสิ้ ไปกทบบาราคถขงเมมองเคเดช 10 บาราคจขงเรชียกเศบยลนค กทบนทฟทาลชี
ใหล้ไปทชีมื่เคเดช มชีคนหนขมื่งหมมมื่นเดสนตามขขสิ้นไป และนางเดโบราหห์กก็ไปดล้วย บทำรทำคจทึงไปยนังเมสืองเค
เดช ซทึที่งเปป็นหมผตบผู้ทำนหนทึที่งในแควผู้นกทำลวิลภีและรวบรวมกททำลนังพลไดผู้หนทึที่งหมสืนที่ คน จทำกทภีที่นนันที่ พวกเขทำกป็
เดวินททำงลงใตผู้ตตอไปยนังภผเขทำททำโบรร
วนฉ 4:11-13
ขณะเดภียวกนันมชีชายคนหนขมื่งชมอมื่ เฮเบอรห์คนเคไนตห์ คมอจากลยกหลาน
ของโฮบทบพยู่อตาของโมเสส ไดล้แยกออกจากคนเคไนตห์ททสิ้งหลาย มาตทสิ้งเตก็นทห์อยยยู่ไกลออกไปถขงทชีมื่
ราบศานทนนสม ซขงมื่ อยยยู่ใกลล้เมมองเคเดช 12 เมมมื่อมชีคนไปแจล้งแกยู่สสเสราวยู่าบาราคบคตรชายอาบชีโนอทมขขสิ้น

ไปทชีมื่ภยเขาทาโบรห์แลล้ว 13 สสเสรากก็เรชียกรถรบททสิ้งหมดของทยู่านออกมา เปก็นรถเหลก็กเกล้ารล้อยคทน รวม
กทบเหลยู่าทหารททสิ้งหมดทชีมื่ไปดล้วย ยกไปจากเมมองฮาโรเชทของคนตยู่างชาตสไปถขงแมยู่นกสิ้าคชีโชน
ชทำยคนหนทึงที่ ชสืที่อเฮเบอรร ผผผู้เปป็นเชสืรอสทำยของพตอตทำของโมเสสบนังเอวิญอทำศนัยอยผขต ณะนนัรนใน
ฐทำนะคนรต อนเรต ทภีที่เมสืองเคเดช เมสือที่ เหป็นกองกททำลนังของบทำรทำคทภีมที่ ทำรวมตนัวกนันทภีที่นนันที่ เขทำจทึงแจผู้งใหผู้สวิเส
รทำทรทำบถทึงแผนกทำรของคนเหลตทำนนัรน ซทึที่งสวิเสรทำกป็เตรภียมพรผู้อมทภีที่จะเขผู้ทำสผผู้รบ อทำจเปป็นไดผู้วทำต เดโบรทำหร
รผวผู้ ทำต เฮเบอรรจะแจผู้งใหผู้สวิเสรทำทรทำบเรสือที่ งนนัรนเพสือที่ ทภีที่จะลตอเขทำใหผู้มทำถผกซรุตมโจมตภีโดยบทำรทำค ภทำพ
เหตรุกทำรณรตอนหลนังนภีรดผเหมสือนสอดคลผู้องกนับแผนกทำรในตอนตผู้นของเดโบรทำหรในขผู้อ 6-7 และดผ
ขผู้อ 17 ดผู้วย สวิเสรทำจทึงยทำตรทำทนัพของเขทำไปโดยรวมถทึงรถรบเหลป็กเหลตทำนนัรนของเขทำดผู้วยไปยนังทภีรที่ ทำบ
เอสดรทำเอโลนซทึที่งเปป็นทภีที่ๆแมตนร ททำคภีโชนไหลผตทำน
วนฉ 4:14-16
นางเดโบราหห์จขงกลยู่าวแกยู่บาราควยู่า "ลคกขขสิ้นเถสด เพราะวยู่านชีเมื่ ปก็นวทน
ทชีมื่พระเยโฮวาหห์ทรงมอบสสเสราไวล้ในมมอของทยู่าน พระเยโฮวาหห์เสดก็จนกาหนล้าทยู่านไปมสใชยู่หรมอ " บา
ราคจขงลงไปจากภยเขาทาโบรห์พรล้อมกทบทหารหนขมื่งหมมมื่นคนตสดตามทยู่านไป 15 พระเยโฮวาหห์ทรง
กระทกาใหล้สสเสราพรล้อมกทบรถรบททสิ้งสสนสิ้ ของทยู่านและกองททพททสิ้งหมดของทยู่าน แตกตมมื่นพยู่ายแพล้ดล้วย
คมดาบตยู่อหนล้าบาราค แลล้วสสเสรากก็ลงจากรถรบวสมื่งหนชีไป 16 และบาราคไดล้ไลยู่ตสดตามรถรบททสิ้ง
หลายและกองททพไปจนถขงฮาโรเชทของคนตยู่างชาตส และกองททพททสิ้งหมดของสสเสรากก็ลล้มตายดล้วย
คมดาบ ไมยู่เหลมอสทกคนเดชียว
ขณะเดภียวกนันบทำรทำคกป็ไดผู้เคลสืที่อนทนัพของตนไปยนังภผเขทำททำโบรรเหนสือหรุบเขทำนนัรนแลผู้ว หลนัง
จทำกทภีที่สวิเสรทำไดผู้ยทำตรทำทนัพของตนเขผู้ทำไปในหรุบเขทำนนัรนแลผู้ว เดโบรทำหรกยป็ รุใหผู้เขทำโจมตภีโดยสนัญญทำวตทำ
พระเจผู้ทำจะทรงมอบศนัตรผผผผู้นร ภีไวผู้ในมสือของพวกเขทำ ในกทำรสผรผู้ บทภีที่ตทำมมทำ บทำรทำคทททำใหผู้กองทนัพของสวิ
เสรทำแตกพช่ายไป พวกเขทำพตทำยแพผู้อยตทำงหมดรผปเสภียจนสวิเสรทำกระโดดลงจทำกรถรบของตนและววิที่ง
หนภีไป คนอวิสรทำเอลไดผู้รบนั ชนัยชนะอยตทำงเดป็ดขทำดเสภียจนกองทนัพทนัรงหมดของสวิเสรทำถผกทททำลทำย
วนฉ 4:17-21
ฝยู่ายสสเสราวสมื่งหนชีไปถขงเตก็นทห์ของยาเอล ภรรยาของเฮเบอรห์คนเค
ไนตห์ เพราะวยู่ายาบสนกษทตรสยห์เมมองฮาโซรห์เปก็นไมตรชีกทนกทบวงศห์วานเฮเบอรห์คนเคไนตห์ 18 ยาเอลจขง
ออกไปตล้อนรทบสสเสรา เรชียนวยู่า "เจล้านายของดสฉนท เจล้าขล้า เชสญแวะเขล้ามา เชสญแวะเขล้ามาพทกกทบดสฉนท
อยยู่ากลทวอะไรเลย" สสเสราจขงแวะเขล้าไปในเตก็นทห์ และนางกก็เอาผล้าหยู่มมาคลคมตทวใหล้ 19 ทยู่านจขงพยด
กทบนางวยู่า "ขอนกสิ้าใหล้เรากสนสทกหนยู่อยเพราะเรากระหายนกสิ้า" นางกก็เปสดถคงนกสิ้านมใหล้ทยู่านดมมื่ม และเอา

ผล้าคลคมทยู่านไวล้ 20 สสเสราจขงบอกแกยู่นางอชีกวยู่า "ขอยมนเฝล้าทชีมื่ประตยเตก็นทห์ ถล้ามชีผใล้ย ดมาถามวยู่า `มชีใคร
มาพทกทชีมื่นชีมื่บล้างหรมอ' จงบอกวยู่า `ไมยู่มชี'" 21 แตยู่ยาเอลภรรยาของเฮเบอรห์หยสบหลทกขขงเตก็นทห์ ถมอคล้อน
เดสนยยู่องเขล้ามา ตอกหลทกเขล้าทชีมื่ขมทบของสสเสราทะลคตสดดสน ขณะเมมมื่อสสเสรากกาลทงหลทบสนสทอยยยู่เพราะ
ความเหนก็ดเหนมมื่อย แลล้วสสเสรากก็สนสสิ้ ชชีวสต
สวิเสรทำหนภีไปถทึงเตป็นทรของเฮเบอรรพนันธมวิตรของเขทำ เขทำสนังที่ สวิเสรทำใหผู้ซตอนตนัวอยผใต นเตป็นทร
ภรรยทำของเขทำคสือ ยทำเอล เหป็นไดผู้ชนัดวตทำเฮเบอรรอยผฝต ตทำยสวิเสรทำ อยตทำงไรกป็ตทำม ตทำมทภีเที่ รสืที่องรทำวนภีรจะเผย
ใหผู้เหป็น ยทำเอลไมตไดผู้อยผฝต ตทำยสวิเสรทำดผู้วย นทำงจทึงชวนสวิเสรทำใหผู้เขผู้ทำมทำในเตป็นทรของนทำงเมสือที่ เขทำขอนทรทำ
นทำงจทึงใหผู้นร ททำนมแกตเขทำ จทำกนนัรนกป็คลรุมตนัวเขทำดผู้วยผผู้ทำคลรุม เขทำจทึงสนังที่ นทำงวตทำหทำกมภีใครถทำมถทึงเขทำ นทำง
ตผู้องปฏวิเสธวตทำไมตมภีใครอยผใต นเตป็นทรของนทำง อยตทำงไรกป็ตทำม พอสวิเสรทำผลอยหลนับไป ยทำเอลกป็หยวิบ
หลนักขทึงเตป็นทร (ตะปผ) พรผู้อมกนับคผู้อนและตอกหลนักนนัรนเขผู้ทำทภีขที่ มนับของเขทำทะลรุตวิดดวิน เขทำตทำยคทำทภีที่
ไมตมภีบนันททึกไวผู้วทำต นทำงอธวิบทำยเรสืที่องนภีรกบนั สทำมภีของนทำงอยตทำงไร
วนฉ 4:22-24
เหป็นไดผู้ชนัดวตทำบทำรทำคไลตตวิดตทำมสวิเสรทำมทำอยตทำงกระชนัรนชวิด และมภีคน
บอกททำงจนเขทำมทำถทึงทภีที่ๆสวิเสรทำซตอนตนัวอยผต และดยเถสด บาราคไลยู่ตสดตามสสเสรามาถขง ยาเอลกก็ออกไป
ตล้อนรทบเรชียนทยู่านวยู่า "เชสญเขล้ามาเถสด ดสฉนท จะชชีสิ้ใหล้ทยู่านเหก็นคนทชีมื่ทยู่านคล้นหาอยยนยู่ ทสิ้น " พอบาราคกก็
เขล้าไปในเตก็นทห์แลล้ว ดยเถสด สสเสรานอนสสนสิ้ ชชีวสตอยยยู่ มชีหลทกเตก็นทห์ในขมทบ 23 ดทงนชีสิ้แหละในวทนนทสิ้น
พระเจล้าทรงกระทกาใหล้ยาบสนกษทตรสยห์คานาอทนนอบนล้อมตยู่อหนล้าคนอสสราเอล 24 และมมอของคน
อสสราเอลกก็กระทกาตยู่อยาบสนกษทตรสยห์เมมองคานาอทนหนทกขขสิ้นทคกทชี จนเขาททสิ้งหลายไดล้ทกาลายยาบสน
กษทตรสยเห์ มมองคานาอทนเสชีย
พอมทำถทึงทภีที่เตป็นทรของยทำเอล นทำงกป็พทำบทำรทำคไปดผศพของสวิเสรทำ พระเจผู้ทำไดผู้ประททำนชนัยชนะ
อนันยวิงที่ ใหญตแกตอวิสรทำเอลแลผู้ว พวกเขทำปรทำบคผตอรวิของตนคสือ ยทำบวิน กษนัตรวิยแร หตงคทำนทำอนันไดผู้อยตทำงเดป็ด
ขทำด คนอวิสรทำเอลจทึงจททำเรวิญขทึรนหลนังจทำกทททำลทำยยทำบวินและอวิทธวิพลของเขทำเสภีย
*****
ภนพรวมของผผวผู้ วินวิจฉฉัย 5: บทททชื่หผู้าของหนนังสสือผผผู้วนวิ วิจฉนัยเปป็น 'บทเพลง' ของเดโบราหย์
และบาราคหลนังจากไดผู้รนับชนัยชนะยวิชื่งใหญช่เหนสือสวิเสรา พวกเขานสาเสนอเรสืชื่องราวการสผผู้รบและ
ชนัยชนะในรผปแบบบทกวทอนันไพเราะและนช่าตสืชื่นเตผู้น

บทนทตั้แบช่งยช่อยไดผู้ดงนั นทตั้ (1) พระเจผู้าทรงไดผู้รนับคสาสรรเสรวิญและสงช่าราศทในขผู้อ 1-5; (2)
ความยากลสาบากและการชช่วยใหผู้พผู้นของคนอวิสราเอลในขผู้อ 6-11; (3) การพรรณนาถขงการสผผู้รบ
ในขผู้อ 12-23 และ (4) มารดาของสวิเสราผวิดหวนังในขผู้อ 24-31
วนฉ 5:1-3
หลนังจทำกชนัยชนะครนัรงประวนัตวิศทำสตรรของอวิสรทำเอลเหนสือสวิเสรทำและ
กองทนัพของเขทำซทึที่งถผกบนันททึกไวผู้ในบททภีที่แลผู้ว เดโบรทำหรและบทำรทำคกป็เรวิที่มรผู้องเพลงเปป็นบทกวภีทภีที่กลตทำว
ถทึงชนัยชนะอนันยวิงที่ ใหญตของพวกเขทำ แลล้วนางเดโบราหห์กทบบาราคบคตรชายอาบชีโนอทมจขงรล้องเพลงใน
วทนนทนสิ้ วยู่า 2 "จงสรรเสรสญพระเยโฮวาหห์เพราะพระองคห์ทรงแกล้แคล้นคนอสสราเอลเมมมื่อประชาชน
สมทครใจชยู่วย 3 โอ บรรดากษทตรสยห์ ขอทรงสดทบ โอ เจล้านายททสิ้งหลาย ขอจงเงชีมื่ยหยฟทง ขล้าพเจล้านชีมื่
แหละจะรล้องเพลงถวายพระเยโฮวาหห์ ขล้าพเจล้าจะรล้องเพลงสรรเสรสญพระเยโฮวาหห์พระเจล้าของ
อสสราเอล
นตทำสนใจตรงทภีที่วทำต เนสืรอควทำมบอกเปป็นนนัยวตทำเดโบรทำหรเปป็นผผผู้เขภียนเพลงบทนภีรและจทำกนนัรนบทำ
รทำคกป็เขผู้ทำมทำรต วมวงดผู้วย เหป็นไดผู้ชนัดวตทำเปป็นบทเพลงสรรเสรวิญ และยนังเปป็นบทเพลงแหตงคททำพยทำนตตอ
บรรดทำกษนัตรวิยรแหตงเขตแดนนนัรนดผู้วยถทึงกทำรชตวยใหผู้พผู้นทภีพที่ ระเยโฮวทำหรพระเจผู้ทำประททำนใหผู้แกต
ประชทำกรของพระองคร ทภีคที่ วรหมทำยเหตรุเพวิที่มเตวิมกป็คอสื ควทำมเหป็นของเดโบรทำหรทภีที่วทำต “ประชทำชน
สมนัครใจชตวย” มนันเปป็นครุณธรรมจรวิงๆเมสืที่อประชทำชนของพระเจผู้ทำเสนอตนัวอยตทำงเตป็มใจในกทำร
ปรนนวิบนัตวิเพสืที่อชตวยงทำนของพระเจผู้ทำ
วนฉ 5:4-9
ดนังทภีที่เพลงนภีรจะเผยใหผู้เหป็น เหป็นไดผู้ชนัดวตทำเดโบรทำหรเปป็นผผผู้เขภียน
บทเพลงนภีร เนสืรอหทำสต วนตตอไปอยผใต นรผปของคททำอธวิษฐทำน ขล้าแตยู่พระเยโฮวาหห์ เมมมื่อพระองคห์เสดก็จออก
จากเสอชีรห์ เมมมื่อพระองคห์เสดก็จจากทล้องถสมื่นเอโดม แผยู่นดสนกก็หวาดหวทนมื่ ไหว ทล้องฟล้ากก็ปลยู่อยลงมา
เออ เมฆกก็ปลยู่อยฝนลงมา 5 ภยเขากก็ละลายตยู่อพระพทกตรห์พระเยโฮวาหห์ รวมททสิ้งภยเขาซชีนายตยู่อพระ
พทกตรห์พระเยโฮวาหห์พระเจล้าของอสสราเอล 6 ในสมทยชทมการห์บคตรชายอานาท สมทยยาเอล ทางหลวง
กก็หยคดชะงทก ผยสล้ ทญจรไปมากก็หลบไปเดสนตามทางซอย 7 ชาวไรยู่ชาวนาในอสสราเอลกก็หยคดยทงสิ้ เขา
หยคดยทงสิ้ จนดสฉทนเดโบราหห์ขนขสิ้ มา จนดสฉทนขขนสิ้ มาเปก็นอยยู่างมารดาอสสราเอล 8 เมมมื่อเลมอกนทบถมอพระ
ใหมยู่ สงครามกก็ประชสดเขล้ามาถขงประตยเมมอง เหก็นมชีโลยู่หรมอหอกสทกอทนหนขมื่งในพลอสสราเอลสชีหมื่ มมมื่น
คนหรมอ 9 จสตใจของขล้าพเจล้านสยมชมชอบในบรรดาเจล้าเมมองของอสสราเอล ผยอล้ าสาสมทครทยู่ามกลาง
ประชาชน จงถวายสาธคการแดยู่พระเยโฮวาหห์

เหป็นไดผู้ชนัดวตทำในชตวงเวลทำกตอนกทำรสผผู้รบครนัรงนนัรนคนอวิสรทำเอลตกอยผใต นสภทำวะอนับจนสวิรนหวนัง
เมสืที่อพวิจทำรณทำถทึงชนัยชนะเมสืที่อไมตนทำนมทำนภีรของพวกเขทำ เดโบรทำหรจงทึ สรรเสรวิญพระเจผู้ทำโดยระลทึกถทึง
กทำรทภีที่พระองครประททำนชนัยชนะยวิงที่ ใหญตแกตประชทำชนของพระองครในสมนัยทภีพที่ วกเขทำมรุตงหนผู้ทำสผตแผตน
ดวินนนัรน นทำงยนังระลทึกถทึงชนัยชนะเหลตทำนนัรนทภีที่ประททำนใหผู้แกตชนัมกทำรรใน 3:31 ดผู้วย ควทำมเปป็นผผผู้นททำของ
เดโบรทำหรรวมถทึงควทำมเปป็นผผผู้แตตงบทเพลงนภีรของนทำงปรทำกฏชนัดเจน นทำงเปรภียบตนัวเองวตทำเปป็น
เหมสือนกนับมทำรดทำคนหนทึงที่ ในอวิสรทำเอล มภีกทำรสสืที่อเปป็นนนัยถทึงกทำรนนับถสือรผปเคทำรพดผู้วยซทึที่งคน
อวิสรทำเอลไดผู้หลงไปในกทำรบทำปนภีร โดยนททำกทำรตภีสอนของพระเจผู้ทำมทำสผตตนเอง อภีกครนัรงทภีนที่ ทำง
สรรเสรวิญพระเจผู้ทำสททำหรนับกทำรทรงชตวยประชทำชนของพระองครใหผู้พผู้น
วนฉ 5:10-11
นทำงจทึงคะยนัรนคะยอบรรดทำผผผู้นททำแหตงอวิสรทำเอลทภีที่ไดผู้รนับกทำรชตวยใหผู้
พผู้นใหผู้สรรเสรวิญพระเจผู้ทำของตนเชตนกนัน บรรดาทยู่านผยล้ทชีมื่ขชีมื่ลาเผมอก จงบอกกลยู่าวใหล้ทราบเถสด ททสิ้ง
ทยู่านผยล้ทชีมื่นทมื่งพสพากษาและทยู่านทชีมื่สทญจรไปมา 11 คนทชีมื่รอดพล้นจากเสชียงนทกธนย ณ ทชีมื่ตทกนกสิ้า เขากลยู่าว
ถขงกสจการอทนชอบธรรมของพระเยโฮวาหห์ คมอกสจการอทนชอบธรรมตยู่อชาวไรยู่ชาวนาในอสสราเอล
แลล้วชนชาตสของพระเยโฮวาหห์กก็เดสนไปทชีมื่ประตยเมมอง
วนฉ 5:12-15
เดโบรทำหรขบนั รผู้องบทเพลงสรรเสรวิญของนทำงตตอไปอยตทำงไพเรทำะ
ตมมื่นเถสด ตมมื่นเถสด เดโบราหห์เออ๋ย ตมนมื่ เถสด ตมมื่นมารล้องเพลง ลคกขขนสิ้ เถสด บาราค บคตรชายอาบชีโนอทมเออ๋ย
พาพวกเชลยของทยู่านไป 13 ครทสิ้งนทสิ้นพระองคห์ทรงกระทกาใหล้ผล้ทย ชีมื่เหลมออยยยู่ปกครองพวกขคนนางของ
ประชาชน พระเยโฮวาหห์ทรงกระทกาใหล้ขล้าพเจล้าปกครองผยล้มชีกกาลทง 14 ผยทล้ ชีมื่มชีรากอยยยู่ในอามาเลขไดล้ลง
มาจากเอฟราอสม เขาเดสนตามทยู่านนะ เบนยามสนทยู่ามกลางประชาชนของทยู่าน ผยบล้ ทงคทบบทญชาเดสน
ลงมาจากมาคชีรห์และผยล้บนท ทขกรายงานของจอมพลออกมาจากเศบยลคน 15 เจล้านายททสิ้งหลายของอสส
สาคารห์มากทบเดโบราหห์ และอสสสาคารห์กบท บาราคดล้วย เขาเรยู่งตสดตามทยู่านไปในหคบเขา มชีความตทสิ้งใจ
อยยู่างยสมื่งเพมมื่อกองพลคนรย เบน
เดโบรทำหรระลทึกถทึงกทำรทภีที่ตนัวเองถผกปลรุกใหผู้ตสืที่นขทึรนสผตววิกฤตวินร ภีทภีที่ตกแกตอวิสรทำเอล นทำงจทึงขอใหผู้
บทำรทำคลงมสือในกทำรสผผู้รบซทึงที่ เขทำกป็ตตอสผผู้อยตทำงกลผู้ทำหทำญ จทำกนนัรนนทำงกป็เอตยถทึงหลทำยตระกผลของ
อวิสรทำเอลทภีที่สผผู้รบในกทำรสงครทำมครนัรงนนัรน ไดผู้แกต เอฟรทำอวิม เบนยทำมวิน เศบผลรุน อวิสสทำคทำรรและรผเบน
วนฉ 5:16-18
เดโบรทำหรกลตทำวถทึงตระกผลอสืที่นๆตตอไปทภีที่ไมตไดผู้ตตอสผผู้ในกทำรสผผู้รบครนัรง
นภีร ไฉนทยู่านจขงรทสิ้งรออยยยู่ทชีมื่คอกแกะเพมมื่อจะฟทงเสชียงปชีมื่ทชีมื่เขาเปยู่าใหล้แกะฟทง เพมมื่อกองพลคนรย เบนมชีการ

พสจารณาความมคยู่งหมายของจสตใจ 17 กสเลอาดอยยยู่ฟากแมยู่นกสิ้าจอรห์แดนขล้างโนล้น สยู่วนดานอาศทยอยยยู่
กทบเรมอกกาปทนมื่ ทกาไมเลยู่า อาเชอรห์นทมื่งเฉยอยยทยู่ ชีมื่ฝทมื่งทะเลตทสิ้งบล้านเรมอนอยยยู่ตามทยู่าจอดเรมอของเขา 18 เศบย
ลคนกทบนทฟทาลชีเปก็นคนทชีมื่เสชีมื่ยงชชีวสตเขล้าสยยู่ความตาย ณ ทชีมื่ส ย งในสนามรบ
ไมตใชตทรุกคนในอวิสรทำเอลเขผู้ทำรต วมในกทำรสผผู้รบครนัรงนภีร คนรผเบนบทำงสต วนไมตไดผู้เขผู้ทำรต วม
กวิเลอทำดซทึที่งเปป็นสต วนหนทึที่งของคนมนนัสเสหรครทึที่งตระกผลกป็ไมตไดผู้เขผู้ทำรต วม ดทำนกป็มวนั แตตยงรุต อยผกต บนั กทำร
คผู้ทำขทำยททำงทะเลในเรสือ อทำเชอรรอยผกต บนั ทภีขที่ องตนซทึที่งอยผตต ทำมแนวชทำยฝนัที่งทะเล อยตทำงไรกป็ตทำม เศบผลรุน
และนนัฟททำลภีกยป็ อมเสภีที่ยงชภีววิตเขผู้ทำแลกในกทำรสผผู้รบครนัรงนภีรและไดผู้รนับคททำชมเชยจทำกเดโบรทำหร
วนฉ 5:19-23
ครทำวนภีรเดโบรทำหรหนันควทำมสนใจของนทำงไปทภีที่พวกปฏวิปนักษรบผู้ทำง
พอบรรดากษทตรสยมห์ าถขงกก็รบกทน บรรดากษทตรสยห์คานาอทนกก็รบทชีมื่ทาอานาครสมหล้วงนกสิ้าเมกสดโดโดย
มสไดล้รสบเงสนเลย 20 ดวงดาวกก็สล้รย บจากสวรรคห์จากวสถชีของมทน มทนททสิ้งหลายรบกทบสสเสรา 21 แมยู่นกสิ้าคชี
โชนพทดกวาดเขาไปเสชีย คมอแมยู่นกสิ้าคชีโชน แมยู่นกสิ้าโบราณนทนสิ้ โอ จสตของขล้าพเจล้าเออ๋ย เจล้าไดล้เหยชียบยกมื่า
ดล้วยกกาลทงแขก็งขทน 22 แลล้วเสชียงกชีบมล้ากก็กระทบแรงโดยมล้าของเขาวสมื่งควบไป มล้าทชีมื่มชีอกานาจใหญยู่โต
วสมื่งควบไป 23 ทยตสวรรคห์ของพระเยโฮวาหห์กลยู่าววยู่า `จงสาปแชยู่งเมโรสเถสด จงสาปแชยู่งชาวเมมอง
ใหล้หนทก เพราะเขาไมยู่ไดล้ออกมาชยู่วยพระเยโฮวาหห์ คมอชยู่วยพระเยโฮวาหห์สล้ผย มล้ย ชีกกาลทงมาก'
บรรดทำกษนัตรวิยรทภีที่ถผกเอตยถทึงดผู้ทำนบนนตทำจะเปป็นพวกกษนัตรวิยรตตทำงชทำตวิทภีที่รตวมเปป็นพนันธมวิตรกนับสวิ
เสรทำ ททำอทำนทำคเปป็นสถทำนทภีที่แหตงหนทึงที่ ในทภีรที่ ทำบเอสดรทำเอโลนซทึที่งเปป็นทภีๆที่ มภีกทำรสผรผู้ บครทำวนนัรนไมต
ไกลจทำกเมกวิดโด 'กษนัตรวิยร' ตตทำงชทำตวิเหลตทำนภีรเคยขตมเหงคนอวิสรทำเอลกตอนหนผู้ทำนนัรนโดยไมตยอมรนับสต วย
จทำกพวกเขทำ และเลสือกทภีที่จะยทึดแผตนดวินของพวกเขทำมทำกกวตทำและกดขภีที่ขตมเหงพวกเขทำ
กทำรเอตยถทึงกทำรทภีคที่ นอวิสรทำเอล “สผรผู้ บจทำกสวรรคร” กป็อทำจอผู้ทำงอวิงถทึงกทำรทภีพที่ ระเจผู้ทำทรงตตอสผผู้
เพสืที่อคนอวิสรทำเอล ควทำมหมทำยอภีกแบบอทำจเปป็นไดผู้วทำต พระเจผู้ทำทรงใชผู้พทำยรุรนรุ แรงหลทำยลผกมทำซทึที่งทททำใหผู้
สวิเสรทำเสภียเปรภียบในกทำรสผผู้รบครทำวนนัรน วลภีทอภีที่ ผู้ทำงอวิงถทึง “ดวงดทำวในววิถภีของพวกมนัน” อทำจหมทำยถทึง
พวกทผตสวรรครทภีที่สผผู้รบเพสืที่อคนอวิสรทำเอลกป็ไดผู้ หรสือมนันอทำจหมทำยถทึงแสงดทำวทภีที่สวตทำงจผู้ทำซทึที่งทททำใหผู้คน
อวิสรทำเอลเปป็นฝตทำยไดผู้เปรภียบในกทำรสผรผู้ บตอนกลทำงคสืน
แมตนร ททำคภีโชนคสือแมตนร ททำทภีที่ไหลผตทำนทภีที่รทำบเอสดรทำเอโลนไปยนังทะเล นภีที่สสืที่อเปป็นนนัยวตทำพระเจผู้ทำ
ทรงใชผู้ฝนตกหนนักลงมทำซทึที่งทททำใหผู้แมตนร ททำสทำยนภีรไหลทตวมจนทททำใหผู้สวิเสรทำเสภียเปรภียบ เมโรส คสือเมสือง

หนทึที่งซทึที่งอยผทต ภีที่ไหนสนักแหตงในเขตแดนของทภีรที่ ทำบเอสดรทำเอโลนซทึที่งไมตยอมใหผู้ควทำมชตวยเหลสือบทำรทำค
ในกทำรสผผู้รบครนัรงนภีร เดโบรทำหรจทึงสทำปแชตงพวกเขทำ
วนฉ 5:24-27
ครทำวนภีรเดโบรทำหรหนันไปพผดถทึงยทำเอล ภรรยทำของเฮเบอรรบผู้ทำง หญสงทชีมื่
นยู่าสรรเสรสญมากทชีมื่สคดกก็คมอยาเอลภรรยาของเฮเบอรห์คนเคไนตห์ เปก็นหญสงทชีมื่นยู่าสรรเสรสญมากทชีมื่สค ด
ทชีมื่อยยยู่เตก็นทห์ 25 เขาขอนกสิ้า นางกก็ใหล้นกสิ้านม นางเอานมขล้นใสยู่ชามหลวงมายมมื่นใหล้ 26 นางเอมสิ้อมมมอหยสบ
หลทกเตก็นทห์ ขล้างมมอขวาของนางฉวยตะลคมพคก นางตอกสสเสราเขล้าทชีหนขมื่ง นางบชีสิ้ศชีรษะของสสเสรา
นางตชีทะลคขมทบของเขา 27 เขาจมลง เขาลล้ม เขานอนทชีมื่เทล้าของนาง ทชีมื่เทล้าของนางเขาจมลง เขา
ลล้ม เขาจมลงทชีมื่ไหน ทชีมื่นทมื่นเขาลล้มลงตาย
บทเพลงนภีรเลตทำยผู้อนถทึงกทำรทภีที่ยทำเอลฆตทำสวิเสรทำโดยกทำรตอกหมรุดขทึงเตป็นทรทะลรุขมนับของเขทำ
ขณะทภีที่เขทำนอนหลนับอยผใต นเตป็นทรของนทำง แมผู้มไวิ ดผู้ถผกเอตยถทึงในบนันททึกของบททภีที่ 4 แตตมนนั สสืที่อชนัดเจน
วตทำหลนังจทำกฆตทำสวิเสรทำแลผู้ว ยทำเอลกป็หยวิบดทำบเลตมหนทึที่งและตนัดศภีรษะของเขทำออกเสภีย เดโบรทำหรเลตทำซทรทำ
สรรุปยตอเกภีที่ยวกนับกทำรเสภียชภีววิตของสวิเสรทำอยตทำงไพเรทำะ
วนฉ 5:28-30
จทำกนนัรนเดโบรทำหรกกป็ ลตทำวถทึงมทำรดทำของสวิเสรทำทภีที่เปป็นกนังวลเรสืที่องทภีที่เขทำ
ไมตกลนับมทำจทำกกทำรสผผู้รบครทำวนนัรน แนตนอนวตทำมรุมมองของผผผู้หญวิงคนหนทึงที่ ถผกนททำเสนอ
28 มารดาของสสเสรามองออกไปตามชยู่องหนล้าตยู่าง นางมองไปตามบานเกลก็ด รล้องวยู่า
`ทกาไมหนอ รถรบของเขาจขงมาชล้าเหลมอเกสน ทกาไมลล้อรถรบของเขาจขงเนสมื่นชล้าอยยยู่' 29 บรรดาสตรชีผล้ย
ฉลาดของนางจขงตอบนาง เปลยู่าดอก นางนขกตอบเอาเองวยู่า 30 `เขาททสิ้งหลายยทงไมยู่พบและยทงไมยู่
แบยู่งของทชีมื่รสบมาไดล้หรมอ หญสงคนหนขงมื่ หรมอสองคนไดล้แกยู่ชายคนหนขมื่ง สสงมื่ ของยล้อมสชีทชีมื่รสบมาเปก็น
ของสสเสรา ของยล้อมสชีทชีมื่ปทกลวดลาย ของยล้อมสชีทชีมื่ปทกลวดลายสองหนล้าสกาหรทบพทนคอของขล้าเปก็น
ของทชีมื่รสบ'
บทำงทภีอทำจไดผู้ขผู้อมผลเพวิมที่ เตวิมหลนังจทำกกทำรสผผู้รบครทำวนนัรน เดโบรทำหรจงทึ เลตทำวตทำมทำรดทำของสวิเสรทำ
รอใหผู้เขทำกลนับจทำกกทำรสผผู้รบอยตทำงเปลตทำประโยชนร พวกคนทภีที่ดแผ ลนทำงกลตทำววตทำเขทำคงหยรุดแวะเกป็บ
ของรวิบทภีที่ไดผู้จทำกกทำรสงครทำมอยผต มทำรดทำของเขทำพยทำยทำมทภีที่จะควิดปลอบใจตนัวเองอยตทำงเปลตทำ
ประโยชนรวทำต นภีที่อทำจเปป็นเหตรุทภีที่วทำต ทททำไมเขทำถทึงยนังไมตรภีบกลนับมทำ

วนฉ 5:31
บทเพลงของเดโบรทำหรปวิดทผู้ทำยดผู้วยกทำรประณทำมอยตทำงรรุนแรงของ
นทำง โอ ขล้าแตยู่พระเยโฮวาหห์ ขอศทตรย ททสิ้งปวงของพระองคห์พสนาศสสนสิ้ ดทงนชีสิ้ แตยู่ขอใหล้ผทล้ย ชีมื่รทกพระองคห์
เปรชียบดทงดวงอาทสตยห์เมมมื่อโผลยู่ขขสิ้นดล้วยอานคภาพ" นทำงปวิดทผู้ทำยบทเพลงอนันไพเรทำะของนทำงโดยทผล
ขอควทำมพตทำยแพผู้ใหผู้เกวิดแกตศนัตรผทร นังปวงของพระเยโฮวทำหร แตตนทำงทผลขอพระพรยวิงที่ ใหญตแกตคนทนัรง
ปวงทภีรที่ นักพระองคร
บทนภีรปวิดทผู้ทำยโดยกทำรหมทำยเหตรุไวผู้วทำต และแผยู่นดสนกก็หยคดพทกสงบอยยสยู่ ชีมื่สบส ปชี แมผู้วทำต ทนัรงบทำรทำค
และเดโบรทำหรถผกถสือวตทำเปป็นผผผู้ววินวิจฉนัยในอวิสรทำเอล เหป็นไดผู้ชนัดวตทำเดโบรทำหรเปป็นผผผู้นททำทภีที่ยวิงที่ ใหญตกวตทำซทึที่ง
กทำรมภีนทำงอยผดต ผู้วยทททำใหผู้อวิสรทำเอลมภีเสถภียรภทำพอยผสต ภีที่สวิบปภี
*****
ภนพรวมของผผวผู้ วินวิจฉฉัย 6: คราวนทจตั้ ลุดสนใจเปลทชื่ยนไปยนังสมนัยของกวิเดโอนผผผู้ซขชื่งถผกถสือวช่า
เปป็นผผผู้ววินวิจฉนัยคนททหชื่ กในอวิสราเอล บทนทตั้นสาเสนอเหตลุการณย์และสภาพแวดลผู้อมตช่างๆททพชื่ ระเจผู้า
ทรงใชผู้เพสืชื่อตนัตั้งกวิเดโอนขขนตั้ เพสืชื่อชช่วยอวิสราเอลใหผู้พผู้น
บทนทตั้แบช่งยช่อยไดผู้ดงนั นทตั้ (1) คนอวิสราเอลถผกกดขทชื่โดยคนมทเดทยนในขผู้อ 1-6; (2) คนอวิสราเอล
ถผกตสาหนวิโดยผผผู้พยากรณย์คนหนขงชื่ ในขผู้อ 7-10; (3) กวิเดโอนถผกใชผู้ไปเพสือชื่ ชช่วยอวิสราเอลใหผู้พผู้นในขผู้อ
11-24; (4) กวิเดโอนทสาลายแทช่นบผชาของพระบาอนัลในขผู้อ 25-32 และ (5) หมายสสาคนัญของการวาง
ขนแกะทวิตั้งไวผู้ในขผู้อ 33-40
วนฉ 6:1
หลนังจทำกเดโบรทำหรสรวินชภีววิต คนอสสราเอลกก็ไดล้กระทกาชทมื่วในสาย
พระเนตรของพระเยโฮวาหห์ และพระเยโฮวาหห์ทรงมอบเขาไวล้ในมมอของคนมชีเดชียนเจก็ดปชี รผปแบบ
เดวิมๆเกวิดขทึรนตตอไป หลนังจทำกกทำรสวิรนชภีววิตของผผผู้นททำทภีที่เขผู้มแขป็ง คนอวิสรทำเอลกป็กลนับไปทททำชนัวที่ อภีกตตอ
พระพนักตรรพระเจผู้ทำ ดนังนนัรนองครพระผผผู้เปป็นเจผู้ทำจทึงทรงตภีสอนประชทำชนของพระองครผทำต นททำงคนมภีเดภีย
น ซทึงที่ เปป็นชนกลรุตมหนทึงที่ จทำกทวิศใตผู้และทวิศตะวนันออก
วนฉ 6:2-6
ดผู้วยเหตรุนร ภีมมอของคนมชีเดชียนกก็มชีชทยชนะตยู่ออสสราเอล เพราะเหตคคน
มชีเดชียน ประชาชนอสสราเอลจขงตล้องทกาทชีมื่หลบซยู่อนซขงมื่ อยยยู่ในภยเขาใหล้แกยู่ตนเอง คมอถกสิ้า และทชีมื่กกาบทงทชีมื่
เขล้มแขก็ง 3 เพราะวยู่าคนอสสราเอลหวยู่านพมชเมมมื่อไร คนมชีเดชียนและคนอามาเลขและชาวตะวทนออกกก็
ขขสิ้นมาสยรล้ บกทบเขา 4 เขามาตทสิ้งคยู่ายไวล้แลล้วทกาลายพมชผลแหยู่งแผยู่นดสนเสชีย ไกลไปถขงเมมองกาซา ไมยู่ใหล้

มชีเครมมื่องบรสโภคเหลมอในอสสราเอลเลย ไมยู่วยู่าแกะ หรมอวทว หรมอลา 5 เพราะวยู่าคนเหลยู่านทสิ้นจะขขนสิ้ มา
พรล้อมททสิ้งฝยงสทตวห์และเตก็นทห์ เขามาเหมมอนตทตั๊กแตนเปก็นฝยงๆ ททสิ้งคนและอยฐกก็นทบไมยู่ถล้วน เมมมื่อเขาเขล้า
มา เขากก็ทกาลายแผยู่นดสนเสชียอยยู่างนชีสิ้แหละ 6 พวกอสสราเอลจขงตกตกมื่าลงมากเพราะคนมชีเดชียน คน
อสสราเอลกก็รอล้ งทคกขห์ถขงพระเยโฮวาหห์
กทำรกดขภีที่ขตมเหงของคนมภีเดภียนทภีมที่ ภีตตอคนอวิสรทำเอลรรุนแรงเสภียจนคนอวิสรทำเอลจททำนวนมทำก
ตผู้องไปอทำศนัยอยผตต ทำมถทรทำเพสืที่อหลภีกเลภีที่ยงกทำรเผชวิญหนผู้ทำกนับคนเหลตทำนนัรน คนอวิสรทำเอลจะปลผกพสืชของ
ตนและคนมภีเดภียนและบรรดทำพนันธมวิตรของพวกเขทำ (คนอทำมทำเลขพรผู้อมกนับประชทำชนกลรุตมอสืนที่ ๆ
แหตงทวิศตะวนันออก) กป็จะมทำทททำลทำยหรสือขโมยพสืชผลเหลตทำนนัรนไป คนเหลตทำนนัรนยนังขโมยฝผงสนัตวรของ
อวิสรทำเอลไปอภีกดผู้วย นอกจทำกนภีรคนเหลตทำนนัรนยนังมทำพรผู้อมกนับฝผงสนัตวรของตนเหมสือนฝผงตนักต แตนและ
ใหผู้สนัตวรเหลตทำนนัรนกวินหญผู้ทำจนทททำใหผู้แผตนดวินนนัรนเสภีย คนเหลตทำนนัรนมทำทททำลทำยเศรษฐกวิจทภีที่เปป็นกทำร
เกษตรของแผตนดวินนนัรนและทททำใหผู้คนอวิสรทำเอลยทำกจนตกตทที่ทำ ดนังนนัรนดผู้วยควทำมสวิรนหวนังคนอวิสรทำเอล
จทึงหนันกลนับมทำหทำพระเยโฮวทำหรและรผู้องทรุกขรตตอพระองคร
วนฉ 6:7-10
ดผู้วยเหตรุนร ภี ตยู่อมาเมมมื่อคนอสสราเอลรล้องทคกขห์ถขงพระเยโฮวาหห์ เพราะ
คนมชีเดชีย 8 พระเยโฮวาหห์กก็ทรงใชล้ผพล้ย ยากรณห์คนหนขมื่งใหล้มาหาคนอสสราเอล ผยนล้ ทสิ้นพยดกทบเขาททสิ้ง
หลายวยู่า "พระเยโฮวาหห์พระเจล้าของอสสราเอลตรทสดทงนชีสิ้วยู่า `เราไดล้นกาพวกเจล้าขขสิ้นมาจากอชียสปตห์ นกา
เจล้าออกมาจากเรมอนทาส 9 และเราไดล้ชยู่วยเจล้าใหล้พล้นจากเงมสิ้อมมมอของชาวอชียสปตห์ และใหล้พนล้ จากมมอ
ของบรรดาผยล้ทชีมื่บบชี บทงคทบเจล้า และขทบไลยู่เขาใหล้ออกไปเสชียใหล้พนล้ หนล้าเจล้า และมอบแผยู่นดสนของเขา
ใหล้แกยู่เจล้า 10 และเราบอกกทบเจล้าวยู่า "เราคมอพระเยโฮวาหห์พระเจล้าของเจล้า เจล้าอยยู่าเกรงกลทวพระของ
คนอาโมไรตห์ ในแผยู่นดสนของเขาซขมื่งเจล้าอาศทยอยยยู่นทสิ้น " แตยู่เจล้าททสิ้งหลายหาไดล้เชมมื่อฟทงเสชียงของเรา
ไมยู่'"
ดนังทภีมที่ ภีหมทำยเหตรุไวผู้ในขผู้อควทำมตรงนภีร พระเจผู้ทำทรงใชผู้ผผผู้พยทำกรณรทภีที่ไมตทรทำบชสืที่อคนหนทึงที่ มทำยนัง
คนอวิสรทำเอล เขทำมทำและเตสือนพวกเขทำใหผู้ระลทึกวตทำพระเยโฮวทำหรไดผู้ทรงชตวยพวกเขทำใหผู้พนผู้ จทำก
อภียวิปตรและประททำนแผตนดวินนภีรใหผู้แกตพวกเขทำ คนของพระเจผู้ทำผผผู้นร ภีซทึที่งอทำจเทศนทำไปทนัวที่ แผตนดวินนนัรน
เตสือนใหผู้คนอวิสรทำเอลระลทึกวตทำพระเจผู้ทำไดผู้ทรงทททำพนันธสนัญญทำหนทึที่งกนับพวกเขทำ นตทำเศรผู้ทำทภีที่พวกเขทำไมต
ไดผู้เชสืที่อฟนังพระสรุรเสภียงของพระเจผู้ทำ แนตทภีเดภียวนภีที่เปป็นเหตรุผลทภีที่ทททำใหผู้เกวิดกทำรตภีสอนโดยคนมภีเดภียน
เพรทำะคนอวิสรทำเอลไมตเชสืที่อฟนังพระเจผู้ทำของตน

วนฉ 6:11-12
ขณะเดภียวกนัน ฝยู่ายทยตสวรรคห์องคห์หนขมื่งของพระเยโฮวาหห์มานทมื่งอยยยู่ทชีมื่
ใตล้ตล้นโอต๊กทชีมื่ตกาบลโอฟราหห์ ซขงมื่ เปก็นของโยอาช คนอาบชีเยเซอรห์ ฝยู่ายกสเดโอนบคตรชายของทยู่านกกาลทง
นวดขล้าวสาลชีอยยใยู่ นบยู่อยกมื่าองคยู่นเพมมื่อซยู่อนใหล้พนล้ ตาคนมชีเดชียน 12 ทยตสวรรคห์ของพระเยโฮวาหห์
ปรากฏแกยู่กสเดโอนพยดกทบเขาวยู่า "เจล้าบครคษผยล้กลล้าหาญเออ๋ย พระเยโฮวาหห์ทรงสถสตกทบเจล้า "
นตทำสนใจตรงทภีที่วทำต ทผตสวรรครขององครพระผผผู้เปป็นเจผู้ทำองครนร ภีนงนัที่ ลงใตผู้ตผู้นโอบ๊กตผู้นหนทึงที่ ในตททำบล
โอฟรทำหร นภีคที่ สือหมผตบผู้ทำนแหตงหนทึที่งในทภีรที่ ทำบเอสดรทำเอโลน (หรุบเขทำแหตงยวิศเรเอล) ททำงทวิศตะวนันออก
ของเมกวิดโด กวิเดโอนผผผู้เปป็นบรุตรชทำยของเจผู้ทำของทภีที่ดวินนนัรน (โยอทำช คนอทำบภีเยเซอรร) นวดขผู้ทำวสทำลภี
ขผู้ทำงๆบตอยทที่ทำองรุตนโดยหวนังวตทำคนมภีเดภียนจะไมตหทำมนันเจอทภีที่นนันที่ ณ ทภีที่นนนัที่ เองทผตสวรรครขององครพระผผผู้
เปป็นเจผู้ทำพผดกนับเขทำโดยเรภียกเขทำวตทำ “เจผู้ทำบรุรรุษผผผู้กลผู้ทำหทำญเออ๋ย” กวิเดโอนอทำจเปป็นชทำยคนหนทึที่งทภีมที่ ภีพละ
กททำลนังมทำกจรวิงๆเพรทำะกทำรทททำงทำนในไรต ของครอบครนัว อยตทำงไรกป็ตทำม ทผตสวรรครขององครพระผผผู้เปป็น
เจผู้ทำองครนร อภี ทำจพผดเปป็นเชวิงคททำพยทำกรณรถงทึ สวิที่งทภีที่พระเจผู้ทำทรงจนัดเตรภียมไวผู้สททำหรนับเขทำกป็ไดผู้
เรทำควรหมทำยเหตรุไวผู้วทำต “ทผตสวรรครของพระเยโฮวทำหร” ถผกพผดถทึงในฐทำนะเปป็นองครพระผผผู้
เปป็นเจผู้ทำเองในขผู้อควทำมทภีที่ตทำมมทำ เหป็นไดผู้ชดนั วตทำนภีที่เปป็น theophany (กทำรปรทำกฏตนัวของพระเจผู้ทำในรผป
กทำยมนรุษยร) หรสืออทำจเปป็น Christophany (กทำรปรทำกฏตนัวของพระครวิสตรกตอนเสดป็จมทำรนับสภทำพเนสืรอ
หนนัง)
วนฉ 6:13-18
กวิเดโอนจทึงเรวิที่มสนทนทำกนับพระองคร "โอ ทยู่านเจล้าขล้า ถล้าพระเยโฮ
วาหห์ทรงสถสตกทบพวกเราแลล้ว ไฉนเหตคเหลยู่านชีสิ้จขงเกสดขขสิ้นแกยู่เราเลยู่า และการอทศจรรยห์ททสิ้งหลายของ
พระองคห์ซงขมื่ บรรพบครคษเคยเลยู่าใหล้เราฟทงวยู่า `พระเยโฮวาหห์ทรงนกาเราออกจากอชียสปตห์มสใชยู่หรมอ' แตยู่
สมทยนชีพสิ้ ระเยโฮวาหห์ทรงทอดทสสิ้งเราเสชียแลล้ว และทรงมอบเราไวล้ในมมอของพวกมชีเดชียน" 14 และ
พระเยโฮวาหห์ทรงหทนมาหาเขาตรทสวยู่า "จงไปชยู่วยคนอสสราเอลใหล้พล้นจากเงมสิ้อมมมอพวกมชีเดชียน
ดล้วยกกาลทงของเจล้านชีมื่แหละ เราใชล้เจล้าใหล้ไปแลล้ว มสใชยู่หรมอ" 15 กสเดโอนจขงกราบทยลวยู่า "โอ ขล้าแตยู่องคห์
พระผยเล้ ปก็นเจล้า ขล้าพระองคห์จะชยู่วยอสสราเอลไดล้อยยู่างไร ดยเถสด ครอบครทวของขล้าพระองคห์ตกมื่าตล้อย
ทชีมื่สคดในคนมนทสเสหห์ และตทวขล้าพระองคห์กก็เปก็นคนเลก็กนล้อยทชีมื่สคดในวงศห์วานบสดาของขล้าพระองคห์"
16 พระเยโฮวาหห์ตรทสกทบเขาวยู่า "แตยู่เราจะอยยยู่กทบเจล้าแนยู่ และเจล้าจะไดล้โจมตชีคนมชีเดชียนอยยู่างกทบตชี
คนคนเดชียว" 17 เขากก็ทยลพระองคห์วยู่า "ถล้าบทดนชีสิ้ขาล้ พระองคห์ไดล้รทบพระกรคณาในสายพระเนตรของ
พระองคห์ ขอทรงโปรดสกาแดงหมายสกาคทญอยยู่างหนขมื่งแกยู่ขล้าพระองคห์วายู่ พระองคห์เองตรทสกทบขล้า

พระองคห์ 18 ขอพระองคห์อยยู่าเสดก็จไปเสชียจากทชีมื่นชีมื่จนกวยู่าขล้าพระองคห์จะกลทบมาหาพระองคห์ และ
นกาของมาตทสิ้งถวายตยู่อพระพทกตรห์" และพระองคห์ตรทสวยู่า "เราจะคอยอยยยู่จนกวยู่าเจล้าจะกลทบมาอชีก "
กวิเดโอนดผออกทนันทภีวทำต อทำคนันตรุกะผผผู้นร ภีมทำจทำกสวรรคร เขทำจทึงถทำมวตทำหทำกพระเจผู้ทำทรงสถวิตอยผต
กนับคนอวิสรทำเอลจรวิงๆ ทททำไมปนัญหทำเหลตทำนภีรจทึงเกวิดขทึรนแกตพวกเขทำ เขทำถทำมวตทำกทำรอนัศจรรยรเหลตทำนนัรนทภีที่
พระเจผู้ทำไดผู้ทรงกระทททำตตอหนผู้ทำและเพสืที่อบรรพบรุรรุษของพวกเขทำอยผทต ภีที่ไหน กวิเดโอนแสดงควทำม
จรวิงใจและโปรต งใส กระนนัรน เหป็นไดผู้ชดนั วตทำเขทำไมตเขผู้ทำใจวตทำเพรทำะเหตรุใดพระเจผู้ทำถทึงทรงยอมใหผู้คน
อวิสรทำเอลถผกตภีสอนโดยคนมภีเดภียน พระองครมวิไดผู้ทรงทอดทวิรงพวกเขทำแมผู้ดผเหมสือนเปป็นอยตทำงนนัรนใน
สทำยตทำกวิเดโอนกป็ตทำม
เรทำควรหมทำยเหตรุไวผู้วทำต แมผู้กตอนหนผู้ทำนภีรพระองครทรงถผกเรภียกวตทำทผตสวรรครขององครพระผผผู้
เปป็นเจผู้ทำ แตตบนัดนภีรพระองครทรงถผกเรภียกวตทำองครพระผผผู้เปป็นเจผู้ทำเอง พระเยโฮวทำหรจงทึ ทรงแจผู้งใหผู้กวิเดโอน
ทรทำบวตทำพระองครจะทรงชตวยคนอวิสรทำเอลใหผู้พผู้นผตทำนททำงเขทำ (กวิเดโอน) กวิเดโอนออกตนัวทนันทภีโดย
กลตทำวอยตทำงถตอมตนัวถทึงฐทำนะอนันตผู้อยตทที่ทำของเขทำ พอไดผู้ยวินเชตนนภีรพระเจผู้ทำกป็ทรงบอกเขทำวตทำเขทำจะ
เอทำชนะคนมภีเดภียนไดผู้โดยลททำพนัง กวิเดโอนจทึงขอใหผู้พระเจผู้ทำทรงสททำแดงหมทำยสททำคนัญหนทึงที่ เพสืที่อพวิสผจนร
วตทำเปป็นพระองครจรวิงๆทภีที่กทำท ลนังตรนัสกนับเขทำ อยตทำงไรกป็ตทำม กวิเดโอนขอใหผู้องครพระผผผู้เปป็นเจผู้ทำทรงอยผกต บนั
ทภีที่เพสืที่อทภีวที่ ทำต เขทำจะไดผู้ไปเตรภียมเครสืที่องสนัตวบผชทำมทำถวทำยตตอพระองคร องครพระผผผู้เปป็นเจผู้ทำจทึงทรงสนัญญทำ
วตทำจะรออยผต
วนฉ 6:19-21
กสเดโอนกก็กลทบเขล้าบล้าน จทดลยกแพะตทวหนขมื่งกทบแปล้งเอฟาหห์หนขมื่งทกา
ขนมไรล้เชมสิ้อ เขาเอาเนมสิ้อใสยู่กระจาด สยู่วนนกสิ้าแกงใสยู่ในหมล้อ นกาสสมื่งเหลยู่านชีสิ้มาถวายพระองคห์ทชีมื่ใตล้ตล้น
โอต๊ก 20 และทยตสวรรคห์ของพระเจล้าบอกเขาวยู่า "จงเอาเนมสิ้อและขนมไรล้เชมสิ้อวางไวล้บนศสลานชีสิ้ เทนกสิ้า
แกงราดของเหลยู่านทสิ้น" กสเดโอนกก็กระทกาตาม 21 แลล้วทยตสวรรคห์ของพระเยโฮวาหห์กก็เอาปลายไมล้ทชีมื่
ถมออยยแยู่ ตะตล้องเนมสิ้อและขนมไรล้เชมสิ้อ และมชีไฟลคกขขนสิ้ มาจากศสลาไหมล้เนมสิ้อและขนมไรล้เชมสิ้อจนหมด
และทยตสวรรคห์ของพระเยโฮวาหห์กก็หายไปพล้นสายตาของเขา
ขณะทภีที่เนสืรอหทำถผกเลตทำตตอไป กวิเดโอนกป็เตรภียมเครสือที่ งสนัตวบผชทำของเขทำและนททำมนันมทำถวทำยแดต
ทผตสวรรครขององครพระผผผู้เปป็นเจผู้ทำ โปรดสนังเกตวตทำครทำวนภีรผผผู้นททำสทำรจทำกสวรรครผผผู้นร ภีกลนับมทำถผกเรภียกวตทำ
ทผตสวรรครขององครพระผผผู้เปป็นเจผู้ทำเหมสือนเดวิมแลผู้ว คททำนภีรถผกใชผู้เรภียกสลนับกนับคททำวตทำองครพระผผผู้เปป็นเจผู้ทำ
ตลอด ทผตสวรรครองครนร ภีจทึงแตะตผู้องเครสือที่ งสนัตวบผชทำนนัรนของกวิเดโอนดผู้วยไมผู้เทผู้ทำทภีที่อยผใต นมสือของ

พระองคร ไฟลรุกขทึรนมทำจทำกศวิลทำนนัรนทภีที่มภีเครสือที่ งสนัตวบผชทำวทำงอยผขต ผู้ทำงบนและเผทำไหมผู้เครสืที่องสนัตวบผชทำ
นนัรนจนหมด จทำกนนัรนทผตสวรรครขององครพระผผผู้เปป็นเจผู้ทำกป็จทำกไป
วนฉ 6:22-24
เหป็นไดผู้ชนัดวตทำคททำพผดตตอไปนภีรเปป็นปนัจฉวิมบทของเรสืที่องรทำวทภีที่เกวิดขทึรน
กตอนหนผู้ทำนภีร กสเดโอนกก็ทราบวยู่าเปก็นทยตสวรรคห์องคห์หนขมื่งของพระเยโฮวาหห์จรสง และกสเดโอนพยดวยู่า
"โอ องคห์พระผยล้เปก็นเจล้าพระเจล้าเจล้าขล้า บทดนชีสิ้ขาล้ พระองคห์ไดล้เหก็นทยตสวรรคห์องคห์หนขมื่งของพระเยโฮ
วาหห์ตยู่อหนล้าตยู่อตา อนสจจาเออ๋ย" 23 แตยู่พระเยโฮวาหห์ตรทสกทบกสเดโอนวยู่า "สทนตสภาพจงมชีอยยยู่แกยู่เจล้า
เจล้าอยยู่ากลทวเลย เพราะเจล้าจะไมยู่ตาย" 24 ฝยู่ายกสเดโอนกก็สรล้างแทยู่นบยชาแทยู่นหนขมื่งถวายพระเยโฮ
วาหห์ทชีมื่นทมื่น และเรชียกตกาบลนทนสิ้ วยู่า พระเยโฮวาหห์ชาโลม ทคกวทนนชีแสิ้ ทยู่นนทสิ้นกก็ยทงอยยทยู่ ชีมื่โอฟราหห์ ซขมื่งเปก็น
ของคนอาบชีเยเซอรห์
แมผู้วทำต ในขผู้อควทำมกตอนหนผู้ทำนภีรมภีหมทำยเหตรุไวผู้วทำต ทผตสวรรครขององครพระผผผู้เปป็นเจผู้ทำไดผู้จทำกไป
แลผู้ว แตตตรงนภีรซงทึที่ อทำจเปป็นปนัจฉวิมบทกป็มรภี ทำยละเอภียดเพวิมที่ เตวิมเกภีที่ยวกนับกทำรพบกนันของพวกเขทำ เมสืที่อกวิเด
โอนตระหนนักถทึงฤทธวิธเดชแบบพระเจผู้ทำของอทำคนันตรุกะจทำกสวรรครผผผู้นร ภีของเขทำ ควทำมเกรงกลนัวองคร
พระผผผู้เปป็นเจผู้ทำกป็เกทำะกรุมจวิตใจเขทำ เมสือที่ ไดผู้เผชวิญหนผู้ทำกนับควทำมบรวิสรุทธวิธของพระเจผู้ทำผผผู้ไมตมภีทภีที่สรนวิ สรุด เขทำ
กป็กลนัววตทำชภีววิตของตนจะเปป็นอนันตรทำย พระเจผู้ทำทรงตผู้องกทำรขจนัดควทำมกลนัวของเขทำออกไปโดยแจผู้ง
ใหผู้เขทำทรทำบวตทำเขทำจะไมตตทำย นตทำสนใจตรงทภีพที่ ระเจผู้ทำทรงกลตทำววตทำสนันตวิภทำพจงมภีอยผแต กตกวิเดโอน เมสือที่
กวิเดโอนสรผู้ทำงแทตนบผชทำหนทึที่งขทึรนถวทำยแดตองครพระผผผู้เปป็นเจผู้ทำหลนังจทำกนนัรน เขทำไดผู้ตรงนั ชสืที่อวตทำ เยโฮวาหย์
ชาโลม ซทึที่งหมทำยควทำมวตทำ ‘พระเยโฮวทำหรทรงเปป็นสนันตวิสรุข’ หรสือ ‘สนันตวิสรุขจทำกพระเยโฮวทำหร’ แทตน
บผชทำนนัรนยนังอยผทต ภีที่นนนัที่ ทภีที่ตททำบลโอฟรทำหรในสมนัยของซทำมผเอล
วนฉ 6:25-26
ตตอมทำในคสืนนนัรน พระเจผู้ทำกป็ทรงปรทำกฏแกตกวิเดโอนอภีกครนัรง โดยอทำจ
ในควทำมฝนันหนทึที่ง อยยยู่มาในคมนวทนนทสิ้นพระเยโฮวาหห์ตรทสสทมื่งกสเดโอนวยู่า "จงเอาวทวหนคยู่มของบสดา คมอ
วทวผยตล้ ทวทชีมื่สองทชีมื่มชีอายคเจก็ดปชีมา ไปพทงแทยู่นพระบาอทลซขงมื่ บสดาของเจล้ามชีอยยยู่นทสิ้นลงเสชีย จงโคยู่นเสารย ป
เคารพซขมื่งอยยขยู่ ล้างๆแทยู่นเสชียดล้วย 26 และสรล้างแทยู่นบยชาถวายแดยู่พระเยโฮวาหห์พระเจล้าของเจล้าทชีมื่บน
ปล้อมนชีสิ้ ใชล้กล้อนหสนกยู่อใหล้เปก็นระเบชียบ แลล้วนกาวทวตทวทชีมื่สองนทสิ้นฆยู่าเสชียถวายเปก็นเครมมื่องเผาบยชา เผา
ดล้วยไมล้เสารย ปเคารพซขงมื่ เจล้าโคยู่นมานทสิ้น"
เหป็นไดผู้ชนัดวตทำบวิดทำของกวิเดโอนมภีสตวนเกภีที่ยวขผู้องในกทำรนมนัสกทำรพระบทำอนัล คสืนนนัรนเอง
พระเจผู้ทำทรงสนังที่ กวิเดโอนใหผู้ (1) รสืรอทททำลทำยแทตนบผชทำของบวิดทำของเขทำทภีที่สรผู้ทำงถวทำยแดตพระบทำอนัล และ

(2) ถวทำยวนัวผผผู้อภีกตนัวของบวิดทำของเขทำบนแทตนบผชทำใหมตทภีที่ถผกสรผู้ทำงขทึรนถวทำยแดตพระเยโฮวทำหร (3)
นอกจทำกนภีร เขทำจะตผู้องโคตนเสทำรผปเคทำรพทภีที่บวิดทำของเขทำไดผู้ตรนังขทึรนและใชผู้มนนั เปป็นฟสืนบนแทตนนนัรน วลภี
ทภีที่อผู้ทำงอวิงถทึง “วนัวผผผู้ตนัวทภีที่สอง” อทำจหมทำยถทึงวนัวผผผู้อภีกตนัวนอกจทำกตนัวนนัรนทภีที่บวิดทำของเขทำใชผู้งทำนในไรต ของ
ครอบครนัว อยตทำงไรกป็ตทำม บรวิบทดผเหมสือนบตงชภีรวทำต วนัวผผผู้ตนัวทภีที่สองนภีรคสือตนัวทภีที่ถผกแยกไวผู้ตตทำงหทำกสททำหรนับ
ถวทำยเปป็นเครสือที่ งสนัตวบผชทำแดตพระบทำอนัล
วนฉ 6:27-29
กวิเดโอนกระทททำตทำมทภีที่ไดผู้รนับสนังที่ กสเดโอนจขงนกาคนใชล้สสบคนไป
กระทกาตามทชีมื่พระเยโฮวาหห์ตรทสสทมื่งแกยู่เขา แตยู่เพราะกสเดโอนกลทวครอบครทวบสดาของตนและกลทว
ชาวเมมอง จนไมยู่กลล้าทกากลางวทนจขงกระทกาในเวลากลางคมน 28 เมมมื่อชาวเมมองตมมื่นขขสิ้นในเชล้าตรยยู่วนท รคยู่ง
ขขสิ้น ดยเถสด แทยู่นบยชาพระบาอทลพทงทลาย และเสารย ปเคารพทชีมื่อยยขยู่ ล้างๆกก็ถยกโคยู่นลง และมชีวทวผยตล้ ทวทชีมื่
สองวางบยชาอยยบยู่ นแทยู่นทชีมื่สรล้างขขสิ้นใหมยู่นทสิ้น 29 เขาจขงพยดกทนและกทนวยู่า "ใครทกาอยยู่างนชีสิ้นะ" เมมมื่อ
เขาไดล้สมบถามแลล้ว เขาททสิ้งหลายจขงกลยู่าววยู่า "กสเดโอนบคตรชายของโยอาชไดล้กระทกาสสมื่งนชีสิ้"
กวิเดโอนตระหนนักถทึงภนัยอนันตรทำยของสวิที่งทภีที่เขทำกททำลนังทททำอยผตต อนนนัรน เขทำรผวผู้ ทำต จะมภีกทำรตตอตผู้ทำน
ทนันทภีไมตเพภียงจทำกบวิดทำของเขทำเทตทำนนัรนแตตจทำกคนในชรุมชนดผู้วย ดผู้วยเหตรุนร ภีเขทำจทึงพทำคนรนับใชผู้ของเขทำ
ไปสวิบคนตอนกลทำงคสืน พวกเขทำรสืรอทททำลทำยแทตนบผชทำของพระบทำอนัลและสรผู้ทำงแทตนบผชทำใหมตถวทำย
แดตพระเยโฮวทำหรโดยถวทำยเครสือที่ งเผทำบผชทำบนนนัรนตทำมทภีไที่ ดผู้รนับสนังที่
อยตทำงไรกป็ตทำม วนันตตอมทำชทำวตททำบลโอฟรทำหร (เหป็นไดผู้ชดนั วตทำเปป็นผผผู้นนับถสือพระบทำอนัล) กป็ไมตดภีใจ
กนับสวิที่งทภีที่พวกเขทำเจอ แทตนบผชทำทภีที่สรผู้ทำงถวทำยแดตพระบทำอนัลไมตเพภียงถผกทททำลทำยเทตทำนนัรน แตตเสทำรผปเคทำรพ
รอบๆแทตนกป็ถผกรสืรอลงในตอนกลทำงคสืนดผู้วย นอกจทำกนภีร วนัวผผผู้ทภีที่ถผกอรุทวิศเพสืที่อเปป็นเครสืที่องสนัตวบผชทำแดต
พระบทำอนัลยนังถผกถวทำยเปป็นเครสืที่องสนัตวบผชทำแดตพระเยโฮวทำหรอภีกดผู้วย แมผู้วทำต สวิที่งเหลตทำนภีรถผกกระทททำใน
ตอนกลทำงคสืน แตตมคภี นอภีกสวิบคนทภีชที่ ตวยเหลสือเขทำ มนันจทึงไมตใชตควทำมลนับแตตอยตทำงใดวตทำใครเปป็นคนทททำ
วนฉ 6:30-32
บรรดทำผผผู้นนับถสือพระบทำอนัลของเมสืองนนัรนจทึงเรภียกรผู้องใหผู้ประหทำรชภีววิ
ตกวิเดโอน แลล้วชาวเมมองจขงบอกโยอาชวยู่า "จงมอบลยกของเจล้านทสิ้นมาใหล้ประหารชชีวสตเสชีย เพราะเขา
ไดล้พทงแทยู่นของพระบาอทลและโคยู่นเสารยปเคารพทชีมื่อยยยู่ขล้างแทยู่นนทสิ้น " 31 แตยู่โยอาชไดล้ตอบคนทชีมื่มา
ฟล้องนทสิ้นวยู่า "ทยู่านททสิ้งหลายจะเปก็นพยานแทนพระบาอทลหรมอ จะสยคล้ วามแทนหรมอ ผยใล้ ดทชีมื่เปก็นทนาย
แทนพระบาอทลจะตล้องถยกประหารชชีวสตเชล้านชีสิ้แหละ ถล้าพระบาอทลเปก็นพระแทล้กก็ใหล้สคล้ย ดชีเองเถสด

เพราะมชีคนมาพทงแทยู่นของทยู่านลง" 32 วทนนทสิ้นเขาจขงตทสิ้งชมมื่อทยู่านวยู่า เยรคบบาอทล ใจความวยู่า "ใหล้บา
อทลสยคล้ ดชีเอง" เพราะเขาพทงแทยู่นของทยู่าน
แตตวทำต โยอทำช บวิดทำของกวิเดโอนอทำจไมตพอใจกนับสวิที่งทภีที่บรุตรชทำยของตนไดผู้กระทททำในคสืนกตอน
หนผู้ทำนนัรน แตตเขทำจะไมตยอมใหผู้บรรดทำผผผู้นนับถสือพระบทำอนัลของเมสืองนนัรนมทำสททำเรป็จโทษลผกชทำยของเขทำ
เปป็นแนต เขทำจทึงกลตทำวปกปผู้องกวิเดโอน เขทำถทำมไปวตทำ “ทตทำนทนัรงหลทำยจะเปป็นพยทำนแทนพระบทำอนัล
หรสือ” เขทำกลตทำวอภีกวตทำ “ถผู้ทำพระบทำอนัลเปป็นพระแทผู้กใป็ หผู้สผผู้คดภีเองเถวิด เพรทำะมภีคนมทำพนังแทตนของทตทำน
ลง” กลตทำวอภีกนนัยหนทึที่งคสือ หทำกบทำอนัลเปป็นพระองครหนทึที่ง กป็ใหผู้ทตทำนปกปผู้องตนัวเองเถวิด มภีคนมทำดผถผก
ทตทำน ใหผู้ทตทำนจนัดกทำรเองเถอะ อนันทภีที่จรวิงโยอทำชสนังที่ ใหผู้ผผผู้ใดกป็ตทำมทภีที่ยสืนหยนัดเพสืที่อพระบทำอนัลในวนันนนัรน
ถผกประหทำรชภีววิต กลตทำวอภีกนนัยหนทึงที่ คสือ เขทำพผดวตทำ “ใหผู้พระบทำอนัลปกปผู้องผลประโยชนรของตนัวเอง
เถวิด” ชสืที่อ เยรลุบบาอนัล ทภีที่โยอทำชตนัรงใหผู้แกตกวิเดโอนหมทำยควทำมวตทำ “ใหผู้พระบทำอนัลสผผู้คดภี” หรสือ “ใหผู้พระ
บทำอนัลปกปผู้องตนัวเอง” เหป็นไดผู้ชนัดวตทำพระบทำอนัลทททำไมตไดผู้ ซทึงที่ แสดงใหผู้เหป็นถทึงควทำมไรผู้สมรรถภทำพ
ของทตทำน
วนฉ 6:33-35
พระเจผู้ทำไมตเพภียงทรงใชผู้กวิเดโอนเพสืที่อทททำลทำยแทตนบผชทำถวทำยพระ
ตตทำงดผู้ทำวในแผตนดวินนนัรนเทตทำนนัรน แตตพระองครยนังทรงทททำใหผู้กวิเดโอนไดผู้รบนั เกภียรตวิยงวิที่ ใหญตตตอหนผู้ทำ
ประชทำชนสททำหรนับงทำนทภีพที่ ระองครจะทรงใหผู้เขทำทททำดผู้วย ขณะเดภียวกนันบรรดาคนมชีเดชียน และคนอา
มาเลข และชาวตะวทนออกกก็รวมกทนยกททพขล้ามไปตทสิ้งคยู่ายอยยยู่ในหคบเขายสสเรเอล 34 แตยู่พระ
วสญญาณของพระเยโฮวาหห์ทรงสถสตกทบกสเดโอน ทยู่านกก็เปยู่าแตร เรชียกคนอาบชีเยเซอรห์ใหล้มาตสดตาม
ทยู่าน 35 และทยู่านสยู่งผยล้สอมมื่ สารไปททมื่วมนทสเสหห์ เรชียกใหล้เขายกตสดตามทยู่านไปดล้วย และทยู่านสยู่งผยล้
สมมื่อสารไปยทงอาเชอรห์ เศบยลคน และนทฟทาลชี คนเหลยู่านชีสิ้กก็ขนขสิ้ มาปะทะขล้าศขกดล้วย
หลนังจทำกเหตรุกทำรณรเกภีที่ยวกนับกทำรทททำลทำยแทตนบผชทำทภีที่สรผู้ทำงถวทำยแดตพระบทำอนัลทภีที่ตททำบลโอฟรทำหร
คนมภีเดภียนกป็รรุกรทำนแผตนดวินนนัรนอภีกครนัรง โดยตนัรงคตทำยพนักของตนในหรุบเขทำแหตงยวิสเรเอลซทึที่งเปป็นพสืรนทภีที่
เดภียวกนับทภีที่เกวิดกทำรตตอสผผู้กบนั สวิเสรทำกตอนหนผู้ทำนนัรน อยตทำงไรกป็ตทำม หลนังจทำกทภีพที่ ระเจผู้ทำทรงสททำแดงพระ
องครแกตกวิเดโอนแลผู้ว บนัดนภีรเขทำกป็มคภี วทำมกลผู้ทำทภีที่จะจนัดกทำรคนมภีเดภียนแลผู้ว ดนังนนัรน “พระววิญญทำณของ
พระเยโฮวทำหรทรงสถวิตกนับกวิเดโอน” นภีที่เปป็นครนัรงทภีที่สองในพระคนัมภภีรทร ภีที่มภีกทำรเอตยถทึงพระววิญญทำณของ
องครพระผผผู้เปป็นเจผู้ทำทภีที่เสดป็จมทำสถวิตบนคนๆหนทึที่ง (ครนัรงแรกในผผผู้ววินวิจฉนัย 3:10) เหตรุกทำรณรตอนนภีร
คลผู้ทำยคลทึงแตตไมตเหมสือนกนับคททำบรรยทำยของพระคนัมภภีรรใหมตเรสือที่ งกทำรประกอบดผู้วยพระววิญญทำณ
บรวิสรุทธวิธ ตรงนภีรพระววิญญทำณของพระเจผู้ทำทรงดลใจและประททำนฤทธวิธเดชแกตกวิเดโอนเพสืที่อลรุกขทึรน

จนัดกทำรคนมภีเดภียน แมผู้วทำต คนอวิสรทำเอลสมควรถผกพระเจผู้ทำตภีสอนโดยนทรทำมสือของคนมภีเดภียนกป็ตทำม แตต
พระเมตตทำของพระองครในกทำรตนัรงผผผู้ชตวยใหผู้พนผู้ คนหนทึงที่ ขทึรนกป็ปรทำกฏชนัดเชตนกนัน
กวิเดโอนจทึงสต งขตทำวออกไปเพสืที่อขออทำสทำสมนัครจทำกตระกผลมนนัสเสหร อทำเชอรร เศบผลรุนและ
นนัฟททำลภี พวกเขทำจทึงพทำกนันมทำเพสืที่อฟนังสวิที่งทภีกที่ วิเดโอนจะกลตทำว
วนฉ 6:36-40
ขณะเดภียวกนัน กวิเดโอนอทำจเกวิดลนังเลใจและอยทำกทภีที่จะมนันที่ ใจเรสืที่อง
กทำรทรงนททำของพระเจผู้ทำในเรสืที่องนภีร กสเดโอนจขงทยลพระเจล้าวยู่า "ถล้าพระองคห์จะชยู่วยอสสราเอลใหล้พนล้
ดล้วยมมอของขล้าพระองคห์ ดทงทชีมื่พระองคห์ตรทสแลล้วนทสิ้น 37 ดยเถสด ขล้าพระองคห์ไดล้วางกลคยู่มขนแกะไวล้ทชีมื่
ลานนวดขล้าว แมล้มชีนกสิ้าคล้างเฉพาะทชีมื่กลคยู่มขนแกะเทยู่านทสิ้น สยู่วนทชีมื่พมสิ้นดสนโดยรอบนทนสิ้ แหล้ง ขล้าพระองคห์
กก็จะทราบวยู่า พระองคห์จะทรงชยู่วยอสสราเอลใหล้พนล้ ดล้วยมมอของขล้าพระองคห์ ดทงทชีมื่พระองคห์ตรทสนทนสิ้ "
38 กก็เปก็นไปดทงนทสิ้น เมมมื่อกสเดโอนตมมื่นขขสิ้นในวทนรคงยู่ เชล้ากก็บชีบกลคยู่มขนแกะ เขาบชีบไดล้นกสิ้าคล้างจากกลคยู่มขน
แกะจนเตก็มชาม 39 แลล้วกสเดโอนจขงทยลพระเจล้าวยู่า "ขออยยู่าใหล้พระพสโรธพลคยู่งขขสิ้นตยู่อขล้าพระองคห์
ขอขล้าพระองคห์ทยลอชีกสทกครทสิ้งเดชียว ขอขล้าพระองคห์ทดลองดล้วยกลคยู่มขนแกะนชีสิ้อกชี ครทสิ้งหนขมื่งเถสด คราว
นชีสิ้ขอใหล้แหล้งเฉพาะทชีมื่กลคยู่มขนแกะ สยู่วนทชีมื่พมสิ้นดสนนทนสิ้ ใหล้มชีนกสิ้าคล้างโดยททมื่วไป" 40 ในคมนวทนนทนสิ้
พระเจล้ากก็ทรงกระทกาตามทชีมื่ขอ คมอกลคยู่มขนแกะนทนสิ้ แหล้งอยยยู่ แตยู่มชีนกสิ้าคล้างอยยยู่ททมื่วพมสิ้นดสน
ควทำมลนังเลใจของกวิเดโอนไมตไดผู้เกวิดจทำกควทำมควิดสงสนัย แตตเกวิดจทำกควทำมรอบคอบในกทำร
ยสืนยนันวตทำเปป็นนทรทำพระทนัยของพระเจผู้ทำจรวิงๆในเรสือที่ งนภีร มนันจทึงกลทำยเปป็นกทำรกระทททำทภีที่เกวิดจทำกควทำมเชสืที่อ
อนันยวิงที่ ใหญต เขทำจทึง ‘วทำงขนแกะไวผู้’ เขทำจทึงขอตตอพระเจผู้ทำวตทำหทำกมนันเปป็นนทรทำพระทนัยของพระองคร
จรวิงๆทภีที่จะทรงชตวยคนอวิสรทำเอลใหผู้พผู้นผตทำนททำงเขทำ กป็ขอใหผู้พระองครประททำนเครสืที่องบตงชภีรแกตเขทำ
แผนกทำรของเขทำกป็คสือ กทำรวทำงขนแกะไวผู้นอกบผู้ทำนในคสืนนนัรน หทำกในตอนเชผู้ทำเกวิดมภีนร ททำคผู้ทำงบนขน
แกะนนัรนแตตไมตมภีนร ททำคผู้ทำงบนทภีที่อสืที่น เขทำกป็จะทรทำบวตทำพระเจผู้ทำกททำลนังทรงนททำเขทำเพสือที่ เหวภีที่ยงทวิงร แอกของคน
มภีเดภียน เชผู้ทำวนันตตอมทำ กวิเดโอนกป็บวิดนทรทำไดผู้หนทึงที่ ชทำมเตป็มจทำกขนแกะนนัรน แตตทภีที่อนสืที่ กป็แหผู้งหมดตทำมทภีที่
ระบรุไวผู้ในวลภีทภีที่วทำต “กป็เปป็นไปดนังนนัรน”
เพรทำะยนังไมตแนตใจอยผดต ภี กวิเดโอนจทึงววิงวอนพระเจผู้ทำมวิใหผู้ทรงพระพวิโรธตตอเขทำ เขทำจทึงขอกทำร
ยสืนยนันจทำกพระเจผู้ทำในเรสืที่องนภีรเปป็นครนัรงสรุดทผู้ทำย ครทำวนภีรกวิเดโอนขอวตทำหทำกทนัรงหมดนภีรเปป็นนทรทำพระทนัย
ของพระเจผู้ทำ กป็ขอใหผู้ขนแกะนนัรนแหผู้งแตตทรุกอยตทำงทภีที่เหลสือเปภียกนทรทำคผู้ทำงในตอนเชผู้ทำ เชผู้ทำวนันตตอมทำมนันกป็
เปป็นดนังนนัรน กวิเดโอนแนตใจแลผู้ววตทำพระเจผู้ทำทรงนททำในเรสืที่องนภีร ในกทำรทททำเชตนนนัรน เขทำไดผู้แสดงออกถทึง

ควทำมเชสืที่ออนันยวิงที่ ใหญต พระเจผู้ทำไดผู้ทรงสนังที่ เขทำใหผู้ทททำภทำรกวิจหนทึที่งทภีที่ยงวิที่ ใหญต กวิเดโอนจทึงทททำใหผู้แนตใจโดย
ขอใหผู้พระเจผู้ทำทรงยสืนยนันนทรทำพระทนัยของพระองครโดยกทำรวทำงขนแกะนนัรนไวผู้นอกบผู้ทำน พระเจผู้ทำมวิไดผู้
ทรงเคสืองเมสือที่ เรทำซทึที่งควทำมเชสืที่อเรภียกรผู้องใหผู้เชสืที่อฟนังขอพระองครใหผู้ทรงยสืนยนันนทร ทำพระทนัยของพระองคร
ในททำงตรงกนันขผู้ทำม ควทำมเชสืที่อเชตนนนัรนเปป็นทภีพที่ อพระทนัยตตอพระเจผู้ทำ
*****
ภนพรวมของผผวผู้ วินวิจฉฉัย 7: บทททชื่เจป็ดของหนนังสสือผผผู้ววินจวิ ฉนัยใหผู้รายละเอทยดเกทชื่ยวกนับการเตรท
ยมตนัวเขผู้าสผผู้รบและชนัยชนะอนันยวิงชื่ ใหญช่ของกวิเดโอนเหนสือคนมทเดทยน บทนทแตั้ บช่งยช่อยไดผู้ดนังนทตั้ (1) การ
ลดจสานวนคนในกองทนัพของกวิเดโอนลงในขผู้อ 1-8; (2) การใหผู้กสาลนังใจกวิเดโอนในขผู้อ 9-15; (3)
ความพช่ายแพผู้ของคนมทเดทยนในขผู้อ 16-22 และ (4) คนเอฟราอวิมจนับโอเรบและเศเอบในขผู้อ 23-25
วนฉ 7:1
หลนังจทำกไดผู้ทรทำบถทึงนทรทำพระทนัยของพระเจผู้ทำในเรสืที่องนภีรตทำมทภีที่ถผกนททำ
เสนอในตอนทผู้ทำยของบททภีที่แลผู้ว เยรคบบาอทล คมอกสเดโอน และบรรดาคนทชีมื่อยยกยู่ ทบทยู่านกก็ล คกขขนสิ้ ตทสิ้งแตยู่
เชล้าตรยยู่ไปตทสิ้งคยู่ายอยยยู่ทชีมื่รสมนกสิ้าพคฮาโรด ฝยู่ายคยู่ายของพวกมชีเดชียนอยยทยู่ างเหนมอของเขา อยยใยู่ นหคบเขาทชีมื่
ภยเขาโมเรหห์
ดนังทภีที่หมทำยเหตรุไวผู้ในควทำมเหป็นสททำหรนับ 6:32 ชสืที่อ เยรลุบบาอนัล มภีควทำมหมทำยวตทำ 'ใหผู้บทำอนัลสผผู้
คดภี' หรสือ 'ใหผู้บทำอนัลปกปผู้องตนัวเอง' มนันเปป็นชสืที่อเลตนทภีที่ถผกตนัรงใหผู้แกตกวิเดโอนหลนังจทำกทภีที่เขทำทททำลทำยแทตน
บผชทำของพระบทำอนัล เหป็นไดผู้ชนัดวตทำกวิเดโอนไดผู้แจผู้งใหผู้คนเหลตทำนนัรนทภีที่เขทำไวผู้ใจไดผู้ทรทำบถทึงนทรทำพระทนัย
ของพระเจผู้ทำในกทำรตตอสผผู้กบนั คนมภีเดภียน พวกเขทำจทึงลรุกขทึรนแตตเชผู้ทำตรผตในวนันถนัดมทำและตนัรงคตทำยพนักของ
ตนใกลผู้กบนั ภผเขทำโมเรหรซทึที่งตนัรงอยผทต ทำงทวิศเหนสือของปลทำยดผู้ทำนตะวนันออกของหรุบเขทำยวิสเรเอล (ทภีรที่ ทำบ
เอสดรทำเอโลน) คนมภีเดภียนตนัรงคตทำยอยผใต นหรุบเขทำนนัรนขผู้ทำงๆภผเขทำโมเรหร ดนังจะปรทำกฏชนัดเจนใน
ขผู้อควทำมตตอไป กองกททำลนังใหญตโตจทำกหลทำยตระกผลในอวิสรทำเอลเรวิที่มรวมตนัวกนับกวิเดโอนในหรุบเขทำ
นนัรน
วนฉ 7:2
ดนังนนัรนพระเยโฮวาหห์ตรทสกทบกสเดโอนวยู่า "คนทชีมื่อยยกยู่ ทบเจล้ายทงมชีมาก
เกสนทชีมื่เราจะมอบคนมชีเดชียนไวล้ในมมอของเขา เกรงวยู่าอสสราเอลจะทะนงตทวตยู่อเรา โดยกลยู่าววยู่า `มมอ
ของเราเองไดล้ชยู่วยเราใหล้พล้น' พระเจผู้ทำประสงครทภีที่จะชตวยคนอวิสรทำเอลใหผู้รอดพผู้นจทำกมสือของคนมภี
เดภียนโดยใชผู้กวิเดโอน อยตทำงไรกป็ตทำม พระองครทรงประสงครทจภีที่ ะแสดงใหผู้เหป็นชนัดเจนดผู้วยวตทำชนัยชนะ

นนัรนมทำจทำกไหน เกรงวตทำคนอวิสรทำเอลจะเยตอหยวิงที่ และยกควทำมดภีควทำมชอบเรสือที่ งกทำรชตวยใหผู้พผู้นนภีรเขผู้ทำ
ตนัวเอง พระเจผู้ทำจะแสดงใหผู้เหป็นชนัดเจนวตทำพระองครเองทรงเปป็นผผผู้ทภีที่ชตวยพวกเขทำใหผู้พนผู้
วนฉ 7:3-4
องครพระผผผู้เปป็นเจผู้ทำจทึงทรงสนังที่ วตทำ เพราะฉะนทสิ้นบทดนชีสิ้จงประกาศใหล้
เขล้าหยคนททสิ้งปวงวยู่า `ผยใล้ ดทชีมื่กลทวและสทนมื่ เทสสิ้มอยยยู่ กก็ใหล้ผล้นย นทสิ้ กลทบเสชีย และไปจากภยเขากสเลอาดโดย
เรก็ว'" และมชีคนกลทบไปสองหมมมื่นสองพทนคน และยทงเหลมออยยยู่หนขมื่งหมมมื่นคน
กทำรเอตยถทึงภผเขทำกวิเลอทำดเปป็นเรสืที่องทภีที่นตทำสนใจ กวิเลอทำดอยผทต ทำงทวิศตะวนันออกของแมตนร ททำ
จอรรแดน ภผเขทำกวิลโบอทำอยผทต ทำงทวิศใตผู้ของบตอนทรทำฮทำโรด ไมตกองทนัพของคนอวิสรทำเอลเคลสืที่อนทนัพขผู้ทำม
แมตนร ททำจอรรแดนเขผู้ทำไปในกวิเลอทำด หรสือไมตกภป็ ผเขทำกวิลโบอทำถผกตนัรงชสืที่อเชตนนนัรนเพรทำะควทำมคลผู้ทำยคลทึง
ของมนันกนับกวิเลอทำด อภีกททำงเลสือกหนทึที่งกป็คสือวตทำ กวิเดโอนสนังที่ คนเหลตทำนนัรนทภีที่ออกเดวินททำงใหผู้ถอยกลนับ
ไปททำงทวิศตะวนันออกในเชผู้ทำตรผตวนนั ถนัดมทำโดยอผู้อมกวิเลอทำดไปเพสืที่อจะไดผู้ไมตถผกคนมภีเดภียนพบเหป็น
สภทำพเหตรุกทำรณรอยตทำงหลนังนภีรนตทำจะเปป็นไปไดผู้มทำกกวตทำ
พระเจผู้ทำจทึงสนังที่ กวิเดโอนใหผู้ปลตอยทรุกคนทภีที่ใจไมตสผผู้ไปเพรทำะเหตรุกทำรสผผู้รบทภีที่จะมภีขร ทึนในไมตชทำผู้
ชทำยอวิสรทำเอลสทำมหมสืที่นสองพนันคนไดผู้มทำรวมตนัวเขผู้ทำกนับกวิเดโอน แตตเมสืที่อไดผู้รบนั โอกทำสใหผู้ไปไดผู้ คน
สองในสทำมกป็ยอมรนับขผู้อเสนอนนัรน กระนนัรนยนังเหลสืออยผหต นทึงที่ หมสืนที่ คน
แตตวทำต 4 พระเยโฮวาหห์ตรทสกทบกสเดโอนวยู่า "ประชาชนยทงมากอยยยู่ จงพาเขาลงไปทชีมื่นกสิ้าและ
เราจะทกาการทดสอบเขาใหล้เจล้าทชีมื่นทมื่น ผยทล้ ชีมื่เราจะบอกเจล้าวยู่า `ใหล้คนนชีสิ้ไปกทบเจล้า' ผยล้นนทสิ้ ตล้องไปกทบเจล้า ผยล้
ทชีมื่เราบอกวยู่า `คนนชีอสิ้ ยยู่าใหล้ไป' ผยล้นนทสิ้ ไมยู่ตล้องไป" นสตั้าทภีที่วทำต นภีรนตทำจะเปป็นหผู้วยซทึที่งไหลผตทำนชตองวตทำง
ระหวตทำงภผเขทำโมเรหรกบนั ภผเขทำกวิลโบอทำไปททำงแมตนร ททำจอรรแดน (มนันอทำจไหลออกมทำจทำกบตอนทรทำหรสือ
บตอนทรทำพรุฮทำโรดกป็ไดผู้) พระเจผู้ทำทรงมภีแผนกทำรงตทำยๆเพสือที่ ลดกททำลนังพลของกวิเดโอน เหป็นไดผู้ชดนั วตทำมนัน
เปป็นแผนกทำรของพระเจผู้ทำและไมตใชตของกวิเดโอน
วนฉ 7:5-6
ดผู้วยเหตรุนร ภี ทยู่านจขงพาประชาชนลงไปทชีมื่นกสิ้า พระเยโฮวาหห์ตรทสกทบ
กสเดโอนวยู่า "ทคกคนทชีมื่ใชล้ลสสิ้นเลชียนกสิ้าดทงสค นทข จงรวมเขาไวล้พวกหนขมื่ง ทคกคนทชีมื่คคกเขยู่าลงดมมื่มนกสิ้า จงรวม
ไวล้อชีกพวกหนขมื่งดคจกทน"
เมสืที่อมทำถทึงหผู้วยหรสือลททำธทำรสทำยหนทึที่งทภีที่เหมทำะสททำหรนับกทำรดสืที่มนทรทำ กวิเดโอนกป็ไดผู้รบนั คททำสนังที่ ใหผู้
สนังเกตกทำรณรววิธภีทภีที่คนเหลตทำนนัรนดสืมที่ นทรทำ คนเหลตทำนนัรนทภีที่เลภียนทรทำจทำกอรุผู้งมสือของตนเหมสือนสรุนนัขจะตผู้องถผก

แยกไวผู้ตตทำงหทำก คนเหลตทำนนัรนทภีที่ครุกเขตทำและดสืที่มนทรทำจทำกลททำธทำรโดยตรงกป็จะตผู้องถผกแยกไวผู้ตตทำงหทำกเชตน
กนัน ดนังทภีที่จะปรทำกฏใหผู้เหป็น รผู้อยละเกผู้ทำสวิบเจป็ดทททำอยตทำงหลนัง
อยตทำงไรกป็ตทำม 6 จกานวนคนทชีมื่ใชล้มมอวทกนกสิ้าขขนสิ้ เลชียมชีสามรล้อยคน แตยู่ประชาชนนอกนทสิ้น
คคกเขยู่าลงดมมื่มนกสิ้า พระเจผู้ทำทรงลดกททำลนังพลจทำกเดวิมสทำมหมสืที่นสองพนันคนลงเหลสือสทำมรผู้อยคน นนันที่ ยนัง
นผู้อยกวตทำรผู้อยละหนทึที่งของกททำลนังพลเดวิม คนสทำมรผู้อยคนนภีรทภีที่เลภียนทรทำจทำกมสือของตนอทำจเปป็นพวกทภีที่แมผู้
ในยทำมดสืมที่ นทรทำกป็ยนังตสืนที่ ตนัวตตอกทำรลงมสือของศนัตรผ ไมตวทำต ในกรณภีใด พระเจผู้ทำกป็ทรงสนังที่ ใหผู้ใชผู้คนสต วน
นผู้อยนภีร
วนฉ 7:7-8
ดผู้วยเหตรุนร ภี พระเยโฮวาหห์ตรทสกทบกสเดโอนวยู่า "เราจะชยู่วยเจล้าททสิ้ง
หลายใหล้พนล้ ดล้วยจกานวนคนสามรล้อยทชีมื่เลชียนกสิ้านทสิ้น และมอบคนมชีเดชียนไวล้ในมมอของเจล้า นอกนทนสิ้ ใหล้
กลทบไปบล้านเมมองของตนทคกคน" พระเจผู้ทำทรงแสดงใหผู้เหป็นอยตทำงชนัดเจนมทำกๆวตทำชนัยชนะทภีที่ทรง
สนัญญทำไวผู้นร นันจะเปป็นมทำโดยพระหนัตถรของพระองครและไมตใชตดผู้วยมสือของกวิเดโอนหรสือคนอวิสรทำเอล
คนทภีเที่ หลสือ 9,700 คนจทึงถผกปลตอยตนัวกลนับบผู้ทำนไป
ดผู้วยเหตรุนร ภี 8 ประชาชนจขงถมอเสบชียงและแตรไวล้ และทยู่านสทมื่งใหล้อสส ราเอลทชีมื่เหลมออยยยู่กลทบไป
ยทงเตก็นทห์ของตนทคกคน แตยู่ใหล้สามรล้อยคนนทนสิ้ อยยยู่ และคยู่ายของมชีเดชียนกก็อยยยู่ขาล้ งลยู่างทยู่านในหคบเขา
คททำทภีที่แปลวตทำ เสบชียง (ทเซดาหย์) มภีควทำมหมทำยวตทำ 'อทำหทำร' เรทำไมตทรทำบชนัดเจนวตทำพวกเขทำอยผบต น
ทภีที่รทำบสผงไหน เหป็นไดผู้ชนัดวตทำหลนังจทำกพทำคนของเขทำไปดสืมที่ นทรทำในหรุบเขทำนนัรนแลผู้ว พวกเขทำกป็กลนับขทึรน
ไปยนังทภีรที่ ทำบสผงทภีที่อยผเต หนสือบตอนทรทำฮทำโรด คนมภีเดภียนนตทำจะทรทำบดภีเกภีที่ยวกนับกวิเดโอนและควทำม
เคลสืที่อนไหวของเขทำ อยตทำงไรกป็ตทำม คนสทำมรผู้อยคนไมตนตทำจะเปป็นภนัยครุกคทำมททำงทหทำรสททำหรนับพวก
เขทำแตตอยตทำงใด
วนฉ 7:9-11
พระเจผู้ทำจทึงทรงสนังที่ กวิเดโอนในคสืนเดภียวกนันนนัรนและตรนัสวตทำ "จงลคก
ขขสิ้น ลงไปยทงคยู่ายเถสด ดล้วยเรามอบเขาไวล้ในมมอของเจล้าแลล้ว 10 แตยู่ถล้าเจล้ากลทวไมยู่กลล้าลงไป จงพาปย
ราหห์คนใชล้ของเจล้าไปดล้วยใหล้ถขงคยู่ายนทสิ้น 11 เจล้าจะไดล้ยสนวยู่าเขาพยดอะไรกทน ภายหลทงมมอของเจล้าจะมชี
กกาลทงขขสิ้นทชีมื่จะลงไปตชีคยู่ายนทสิ้น" ทยู่านจขงไปกทบปยราหห์คนใชล้ของทยู่าน ไปถขงทหารถมออาวคธดล้านนอก
ซขมื่งอยยใยู่ นคยู่าย
พระเจผู้ทำทรงประสงครทจภีที่ ะใหผู้ควทำมมนันที่ ใจแกตกวิเดโอนซทึที่งเขทำตผู้องกทำรสททำหรนับกทำรสผผู้รบทภีที่จะมภี
ขทึรน แมผู้มวิไดผู้ระบรุไวผู้ แตตเรทำอทำจสนันนวิษฐทำนไดผู้วทำต พอถทึงตอนนภีรกวิเดโอนอทำจเรวิที่มไมตแนตใจแลผู้วเกภีที่ยวกนับ

เรสืที่องรทำวทนัรงหมดนภีรเพรทำะเขทำเหลสือคนแคตสทำมรผู้อยคนเทตทำนนัรน ดผู้วยเหตรุนร ภีพระเจผู้ทำจทึงทรงสนังที่ ใหผู้เขทำลง
ไปยนังตะเขป็บของคตทำยพนักของคนมภีเดภียนและทรงสนัญญทำวตทำจะมอบมนันไวผู้ในมสือของเขทำ หทำกกวิเด
โอนลนังเลทภีที่จะทททำเชตนนนัรน และเหป็นไดผู้ชนัดวตทำเขทำลนังเล พระเจผู้ทำกป็ทรงสนังที่ ใหผู้เขทำพทำคนใชผู้ของเขทำไป
ดผู้วยซทึงที่ อทำจเปป็นผผผู้ชตวยประจททำคตทำยพนักของเขทำ นนันที่ คสือ ปผรทำหร พอไปสอดแนมคตทำยพนักของคนมภีเดภียน
และไดผู้ยวินเรสือที่ งทภีที่พวกเขทำกททำลนังครุยกนันอยผต พระเจผู้ทำกป็ทรงสนัญญทำวตทำเขทำจะมภีกทำท ลนังใจขทึรน กวิเดโอนจทึงพทำ
ผผผู้ชตวยของตนไปดผู้วยกนันกนับเขทำตทำมทภีที่ไดผู้รบนั สนังที่ เหป็นไดผู้ชดนั วตทำตอนนนัรนเปป็นเวลทำกลทำงคสืน
วนฉ 7:12-14
ผผผู้เขภียนหนนังสสือเลตมนภีรบนันททึกไวผู้วทำต ฝยู่ายคนมชีเดชียน และคนอามาเลข
กทบบรรดาชาวตะวทนออก นอนอยยตยู่ ามหคบเขาเหมมอนตทตั๊กแตนเปก็นฝยงๆ ฝยงอยฐของเขากก็นทบไมยู่ถล้วน
มากดคจเมก็ดทรายทชีมื่ฝทมื่งทะเล
หรุบเขทำทภีที่ถผกเอตยถทึงนภีรคอสื หรุบเขทำยวิสเรเอล โดยขอบดผู้ทำนตะวนันออกของมนันคสือภผเขทำโมเรหร
และบตอนทรทำฮทำโรด มนันเปป็นหรุบเขทำทภีที่รทำบขนทำดใหญตทภีที่ทอดยทำวไปททำงทวิศตะวนันตกเฉภียงเหนสือสผตทะเล
เมดวิเตอรรเรเนภียน ขผู้อควทำมตรงนภีรใชผู้ภทำพเปรภียบของตนักต แตนและเมป็ดทรทำยแหตงทผู้องทะเลเพสืที่อ
บรรยทำยถทึงจททำนวนอนันมหทำศทำลของคนมภีเดภียนและพนันธมวิตรของพวกเขทำ จทำก 8:10 เหป็นไดผู้ชดนั วตทำมภี
คนอยตทำงนผู้อย 135,000 คน
เหป็นไดผู้ชนัดวตทำกวิเดโอนยตองไปในควทำมมสืดโดยทภีที่ไมตมภีใครสนังเกตเหป็นจนถทึงรวิมคตทำยพนักของ
ศนัตรผ 13 ครทสิ้นกสเดโอนแอบมา ดยเถสด มชีชายคนหนขมื่งเลยู่าความฝทนใหล้เพมมื่อนฟทงวยู่า "ดยเถสด เราฝทนเรมมื่อง
หนขมื่ง ดยเถสด มชีขนมขล้าวบารห์เลยห์กล้อนหนขมื่งกลสสิ้งเขล้ามาในคยู่ายของพวกมชีเดชียน มาถขงเตก็นทห์โดนเตก็นทห์
ทกาใหล้เตก็นทห์ลล้มลง พลสกขขนสิ้ แลล้วกก็ราบไป" กวิเดโอนบนังเอวิญไดผู้ยวินคนมภีเดภียนสองคนครุยกนันและคน
หนทึที่งบอกวตทำตนฝนันเหป็นขนมขผู้ทำวบทำรรเลยรกอผู้ นมหทึมทำกผู้อนหนทึที่งกลวิรงเขผู้ทำมทำในคตทำยพนักของพวกเขทำ
และชนเตป็นทรหนทึที่งจนพนังรทำบไป
14 เพมมื่อนของเขาจขงตอบวยู่า "นชีมื่ไมยู่ใชยู่อนมมื่ ไกลเลย นอกจากดาบของกสเดโอนบคตรชายโยอาช
บครคษของอสสราเอล พระเจล้าไดล้ทรงมอบพวกมชีเดชียน และกองททพททสิ้งสสสิ้นไวล้ในมมอของเขาแลล้ว "
แนตนอนวตทำฝนันนภีรเปป็นมทำจทำกพระเจผู้ทำและคนมภีเดภียนคนนภีรกมป็ องมนันวตทำเปป็นเชตนนนัรน ดผเหมสือนเหป็นไดผู้
ชนัดวตทำคนมภีเดภียนทรทำบดภีถทึงกวิเดโอนและกองกททำลนังทภีที่ถผกรวบรวมมทำของเขทำ (แมผู้วทำต พวกเขทำไมตรแผผู้ นต
นอนวตทำกวิเดโอนไดผู้สตงคนรผู้อยละเกผู้ทำสวิบเจป็ดในกองกททำลนังนนัรนกลนับบผู้ทำนไปแลผู้ว) แตตเหป็นไดผู้ชนัดใน
สทำยตทำของคนๆนภีรวทำต พระเจผู้ทำจะทรงมอบกองทนัพของคนมภีเดภียนไวผู้ในมสือของกวิเดโอน

วนฉ 7:15
นนันที่ คสือสวิที่งทภีพที่ ระเจผู้ทำตผู้องกทำรใหผู้กวิเดโอนไดผู้ยนวิ พระเจผู้ทำทรงจนัดกทำร
อยตทำงเหนสือธรรมชทำตวิใหผู้คนมภีเดภียนผผผู้นร ภีทพภีที่ นักอยผทต รภีที่ วิมคตทำยพนักเกวิดฝนันประหลทำดนภีรและไดผู้รนับคททำแกผู้ฝนัน
จทำกเพสืที่อนของตนดผู้วย นอกจทำกนภีร พระเจผู้ทำทรงพทำกวิเดโอนมทำยนังจรุดนนัรนขณะทภีที่พวกเขทำกททำลนังครุยกนัน
เรสืที่องนนัรนดผู้วย ดผู้วยเหตรุนร ภี เมมมื่อกสเดโอนไดล้ยสนเขาเลยู่าความฝทนและคกาแกล้ฝนท เชยู่นนทนสิ้ แลล้ว ทยู่านกก็
นมทสการ และกลทบไปสยคยู่ ยู่ายอสสราเอลสทมื่งวยู่า "จงลคกขขสิ้นเถสด เพราะวยู่าพระเยโฮวาหห์ทรงมอบกองททพ
คนมชีเดชียนไวล้ในมมอของทยู่านททสิ้งหลายแลล้ว"
หลนังจทำกหยรุดชนัวที่ ครผตเพสือที่ สรรเสรวิญพระเยโฮวทำหร กวิเดโอนกป็รบภี กลนับไปหทำกททำลนังพลสทำมรผู้อย
คนของเขทำ เมสืที่อมภีควทำมเชสืที่อมนันที่ และควทำมตสืที่นเตผู้นดผู้วยอยตทำงไมตตผู้องสงสนัย เขทำจทึงประกทำศถทึงชนัยชนะทภีที่
จะมภีขร นทึ ของพวกเขทำโดยพระหนัตถรของพระเจผู้ทำ
วนฉ 7:16-18
จทำกนนัรนกวิเดโอนกป็เรวิที่มนททำเสนอแผนกทำรรบของเขทำ ทยู่านจขงแบยู่งคน
สามรล้อยนทสิ้นออกเปก็นสามกองใหล้ถมอแตรทคกคน และถมอหมล้อเปลยู่า มชีคบเพลสงอยยขยู่ ล้างในหมล้อนทสิ้น 17
และทยู่านสทมื่งเขาวยู่า "จงคอยดยเรา แลล้วใหล้ทกาเหมมอนกทน และดยเถสด เมมมื่อเราไปถขงคยู่ายดล้านนอกแลล้ว
เรากระทกาอยยู่างไรกก็จงกระทกาอยยู่างนทสิ้น 18 ขณะเมมมื่อเราเปยู่าแตร คมอตทวเรากทบบรรดาคนทชีมื่อยยยู่กบท เรา
เจล้าจงเปยู่าแตรรทบใหล้รอบคยู่ายททสิ้งหมดแลล้วรล้องวยู่า `ดาบของพระเยโฮวาหห์และของกสเดโอน'"
แผนกทำรทภีที่กวิเดโอนควิดขทึรนนนัรนยตอมเกวิดจทำกกทำรทภีที่พระเจผู้ทำทรงดลใจเขทำอยตทำงแนตนอน เขทำ
แบตงกททำลนังพลอนันนผู้อยนวิดของเขทำออกเปป็นสทำมกลรุตมๆละหนทึที่งรผู้อยคน แตตละคนไดผู้รนับแตรหนทึที่งคนัน
คททำทภีที่แปลเชตนนนัรน (โชฟารย์) มภีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ แตรเขทำแกะตนัวผผผู้ซทึที่งถผกทททำขทึรนเพสืที่อเปป็นเครสือที่ งมสือ
สต งสนัญญทำณชนวิดหนทึงที่ หมล้อเปลยู่าทภีวที่ ทำต นภีรคสือ ไหดวินเผทำหรสือหมผู้อดวินเหนภียว กวิเดโอนสนังที่ คนของเขทำ
ใหผู้ใสต คบเพลวิงไวผู้ในไหเหลตทำนนัรน พวกมนันจะลรุกไหมผู้ แตตจะไมตมคภี นเหป็นจทำกเบสืรองลตทำง นภีที่สสืที่อชนัดเจน
วตทำเขทำสนังที่ กททำลนังพลของเขทำใหผู้กระจทำยออกไปเพสืที่อทภีวที่ ทำต พวกเขทำจะไดผู้อยผหต ตทำงกนันเปป็นระยะททำงเทตทำๆ
กนันบนภผเขทำทภีที่อยผเต หนสือคตทำยพนักของคนมภีเดภียน
ทนัรงหมดนภีรถผกกระทททำโดยมภีควทำมมสืดปกคลรุม เขทำยนังสนังที่ คนเหลตทำนนัรนใหผู้ทททำตทำมทภีที่เขทำทททำดผู้วย
เมสืที่อเขทำเปตทำแตรเขทำสนัตวรของเขทำ พวกเขทำกป็จะตผู้องทททำตทำมเชตนกนัน ขผู้อ 20 บตงบอกดผู้วยวตทำพวกเขทำตตอย
หมผู้อของตนใหผู้แตกในขณะเดภียวกนัน จทำกนนัรนกป็ตะโกนวตทำ “ดาบของพระเยโฮวทำหรและของกวิเด
โอน” (คททำวตทำ ดาบ ไมตไดผู้อยผใต นขผู้อควทำมตอนนภีรเพรทำะมนันเปป็นตนัวอนักษรเอภียงแตตถผกแทรกเขผู้ทำมทำจทำก
ขผู้อ 20)

ยรุทธววิธภีของกวิเดโอนนนัรนแยบคทำยและเรภียบงตทำย แตร (เขทำแกะตนัวผผผู้) เปป็นอรุปกรณรสตง
สนัญญทำณททำงทหทำรทภีที่ใชผู้แพรต หลทำยในสมนัยนนัรน ปกตวิแลผู้วแตรเพภียงคนันเดภียวจะถผกใชผู้โดยทหทำร
หนตวยหนทึที่ง (โดยผผผู้บงนั คนับบนัญชทำของมนันหรสือผผผู้ใตผู้บนังคนับบนัญชทำทภีที่ไดผู้รนับมอบหมทำยของเขทำ) คบเพลวิง
ทภีที่ปรทำกฏเมสือที่ ไหทภีที่ปกปวิดมนันไวผู้อยผถต ผกตตอยจนแตกกป็จะเปวิดเผยทภีที่มทำของเสภียงแตรเหลตทำนนัรนในภผเขทำทภีที่
อยผเต หนสือคตทำยพนักของคนมภีเดภียน
เชตนเดภียวกนัน ผผผู้บนังคนับบนัญชทำททำงทหทำรในสมนัยนนัรนกป็จะตะโกนคททำสนังที่ (นตทำจะเพสืที่อโจมตภี) หลนัง
จทำกใหผู้สนัญญทำณทหทำรของเขทำดผู้วยเสภียงแตรแลผู้ว ดนังนนัรนคนมภีเดภียนในหรุบเขทำทภีที่อยผเต บสืรองลตทำงในชตวง
กลทำงดทึกกป็คงตกใจเพรทำะเสภียงแตรทภีอที่ ยผลต ผู้อมรอบพวกเขทำจทำกทภีที่สผงทภีที่อยผเต บสืรองบน นอกจทำกนภีร คบ
เพลวิงของผผผู้บนังคนับบนัญชทำสทำมรผู้อยคนกป็คงบตงบอกถทึงกองทนัพมหทึมทำ นนันที่ คสือ สทำมรผู้อยกองพลทภีที่พรผู้อม
จะโจมตภี เสภียงตะโกนของผผผู้บนังคนับบนัญชทำสทำมรผู้อยคนนนัรนยตอมยสืนยนันเจตนทำของพวกเขทำ
วนฉ 7:19-20
นนันที่ คสือสวิที่งทภีพที่ วกเขทำกระทททำ กสเดโอนกทบทหารหนขมื่งรล้อยคนทชีมื่อยยกยู่ ทบ
ทยู่านกก็มาถขงดล้านนอกคยู่ายในเวลาตล้นยามกลาง พขมื่งพลทดเวรยามใหมยู่ เขากก็เปยู่าแตรขขสิ้นและตยู่อยหมล้อ
ซขมื่งอยยใยู่ นมมอใหล้แตก 20 ทหารททสิ้งสามกองกก็เปยู่าแตรและตยู่อยหมล้อ มมอซล้ายถมอคบเพลสง มมอขวาถมอ
แตรจะเปยู่า และเขารล้องขขสิ้นวยู่า "ดาบของพระเยโฮวาหห์และของกสเดโอน"
ธรรมเนภียมททำงทหทำรของคนฮภีบรผกคป็ สือ กทำรเฝผู้ทำยทำมสทำมผลนัดๆละสภีที่ชนัวที่ โมงในตอนกลทำงคสืน
โดยอทำจเรวิที่มตอน 6 โมงเยป็นเรสือที่ ยไปจนถทึง 6 โมงเชผู้ทำ ยทำมกลทำงจทึงนตทำจะเปป็นชตวงเวลทำระหวตทำงสภีที่ทตรุม
จนถทึงตภีสอง เหป็นไดผู้ชนัดวตทำกตอนหนผู้ทำนนัรนกวิเดโอนไดผู้ทททำกทำรสอดแนมเขผู้ทำไปในหรุบเขทำนนัรนกตอนคทที่ทำเลป็ก
นผู้อย จทำกนนัรนเขทำกป็กลนับไปพผดปลรุกใจคนของเขทำและสนังที่ พวกเขทำดผู้วยแผนของตน
ขผู้อควทำมตรงนภีรบนันททึกไวผู้วทำต กวิเดโอนเรวิที่มตผู้นโจมตภีตอนตผู้นยทำมกลทำง แมผู้วทำต บทำงคนใหผู้ควทำม
สททำคนัญกนับเสภียงตตอยหมผู้อแตก แตตควทำมสททำคนัญนตทำจะอยผทต ภีที่กทำรปรทำกฏอยตทำงฉนับพลนันของแสงไฟใน
ภผเขทำทภีที่อยผเต หนสือคตทำยพนักของคนมภีเดภียนมทำกกวตทำ พวกเขทำถสือคบเพลวิงดผู้วยมสือขวทำและเปตทำแตรดผู้วยมสือ
ซผู้ทำยของตน หลนังจทำกนนัรนพวกเขทำกป็ตะโกนวตทำ “ดทำบของพระเยโฮวทำหรและของกวิเดโอน”
วนฉ 7:21-22
ขผู้อควทำมกลตทำวตตอไปวตทำ ตยู่างกก็ยมนอยยยู่ตามทชีมื่ของตนเรชียงรายรอบ
คยู่าย บรรดากองททพกก็รล้องอมสิ้ออขงวสมื่งหนชีไป 22 เมมมื่อเขาเปยู่าแตรททสิ้งสามรล้อยอทนนทนสิ้ พระเยโฮวาหห์ทรง
บทนดาลใหล้เขาฆยู่าฟทนกทนททมื่วทคกกอง กองททพกก็แตกตมมื่นหนชีไปถขงตกาบลเบธชสทธาหห์ทางไปเมมองเศเร
ราหห์ไกลไปจนถขงเขตเมมองอาเบลเมโฮลาหห์ทชีมื่ตกาบลททบบาท

คททำทภีที่แปลวตทำ เรชียงรายรอบ (คาบวิยบย์) มภีควทำมหมทำยวตทำ 'ลผู้อมรอบ' หรสือ 'จทำกทรุกทวิศ' นภีที่สสืที่อ
ชนัดเจนวตทำกองกททำลนังของคนอวิสรทำเอลไดผู้กระจทำยตนัวไปทนัวที่ ภผเขทำเหลตทำนนัรนทภีที่อยผรต อบคนมภีเดภียน เสภียง
แตรทภีที่เปตทำฉนับพลนันของคนสทำมรผู้อยคนจทำกทรุกดผู้ทำนพรผู้อมกนับกทำรปรทำกฏของแสงคบเพลวิงในทภีที่สผง
ซทึที่งตทำมมทำดผู้วยเสภียงเหมสือนของเหลตทำผผผู้บนังคนับบนัญชทำทภีที่ออกคททำสนังที่ กป็ทททำใหผู้คนมภีเดภียนเชสืที่อวตทำตนเอง
กททำลนังถผกโจมตภี กทำรวทำงกททำลนังคนอนันแยบคทำยของกวิเดโอนทททำใหผู้คนเหลตทำนนัรนเชสืที่อวตทำตนถผกลผู้อมโดย
กองทนัพทภีมที่ ภีทหทำรสทำมรผู้องกอง
ในยทำมกลทำงดทึก คนมภีเดภียนกป็ตกใจกลนัวเปป็นอยตทำงมทำก “บรรดทำกองทนัพกป็รผู้องอสืรออทึงววิงที่ หนภี
ไป” ขณะเดภียวกนัน คนของกวิเดโอนกป็เปตทำแตรของตนตตอไปจทำกภผเขทำทภีที่อยผขต ผู้ทำงบนขณะทภีที่พวกเขทำเรวิที่ม
เคลสืที่อนกททำลนังลงมทำในหรุบเขทำนนัรน นภีบที่ ตงบอกถทึงกททำลนังทหทำรมหทึมทำทภีที่รรุมกวินโตบ๊ะพวกคนมภีเดภียนทภีที่ตวิดกนับ
ในควทำมมสืดเบสืรองลตทำง คนมภีเดภียนกป็เขผู้ทำใจผวิดควิดวตทำเพสืที่อนทหทำรของตนเปป็นศนัตรผ ขผู้อควทำมตรงนภีร
บนันททึกไวผู้วทำต “พระเยโฮวทำหรทรงบนันดทำลใหผู้เขทำฆตทำฟนันกนันทนัวที่ ทรุกกอง” พวกเขทำสผผู้กนนั เองในควทำมมสืด
คททำทภีที่แปลวตทำกอง (มาคาเนหย์) ตลอดทนัรงเรสือที่ งนภีรโดยทนัวที่ ไปแลผู้วหมทำยถทึงคตทำยพนักของทหทำรและปกตวิ
แลผู้วหมทำยถทึง 'กองทนัพ'
คนมภีเดภียนจทึงหนภีเอทำชภีววิตรอดในคสืนนนัรนไปททำงทวิศใตผู้และทวิศตะวนันออก พวกเขทำจทึงหนภีขผู้ทำม
แมตนร ททำจอรรแดนไปยนังเขตแดนทภีที่เปป็นภนัยนผู้อยกวตทำททำงทวิศตะวนันออกเฉภียงใตผู้ สถทำนทภีที่หลทำยแหตงทภีที่ถผก
เอตยชสืที่อ (“ตททำบลเบธชวิทธทำหรททำงไปเมสืองเศเรรทำหรไกลไปจนถทึงเขตเมสืองอทำเบลเมโฮลทำหรทภีที่ตททำบลทนับ
บทำท”) ลผู้วนอยผใต นทวิศททำงนนัรนทนัรงสวิรน
วนฉ 7:23
แนตนอนวตทำตอนนภีรเปป็นเวลทำรรุตงสทำงแลผู้วและพวกผผผู้สสืที่อสทำรกป็แพรต ขตทำว
เรสืที่องชนัยชนะทภีที่กทำท ลนังกตอตนัวขทึรนของกวิเดโอน คนอสสราเอลถยกเรชียกออกมาจากนทฟทาลชี และจากอาเชอ
รห์ และจากททมื่วมนทสเสหห์ และพรล้อมกทนตสดตามพวกมชีเดชียนไป คนตระกผลเหลตทำนภีรอยผใต กลผู้เคภียงกนับพสืรน
ทภีที่ๆชนัยชนะกททำลนังกตอตนัวขทึรน ชนัยชนะมภีมวิตรสหทำยมทำกมทำยและตระกผลเหลตทำนภีรจทึงเขผู้ทำรต วมในกทำรไลตตภี
แตกคนมภีเดภียน
วนฉ 7:24-25
นอกจทำกนภีร และกสเดโอนกก็ใชล้ผสล้ย มมื่อสารออกไปททมื่วแดนเทมอกเขาเอฟ
ราอสม ประกาศวยู่า "จงลงมารบพวกมชีเดชียน และยขดแควททสิ้งหลาย ไกลไปถขงตกาบลเบธบาราหห์ และ
แมยู่นกสิ้าจอรห์แดนดล้วย" เขากก็เรชียกบรรดาทหารเอฟราอสมออกมา เขาททสิ้งหลายยขดแควถขงเบธบาราหห์
และแมยู่นกสิ้าจอรห์แดนไวล้ กวิเดโอนขอใหผู้คนตระกผลเอฟรทำอวิมทภีที่อยผใต กลผู้เคภียงยทึดทตทำขผู้ทำมทนัรงหลทำยทภีที่เบธ

บทำรทำหรไวผู้ นตทำสนใจตรงทภีวที่ ทำต แมตนร ททำจอรรแดนสมนัยนนัรนยตอมมภีนร ททำมทำกกวตทำทภีที่มภีในปนัจจรุบนัน นอกจทำกนภีร ยนัง
มภีกทำรถกเถภียงกนันจนถทึงวนันนภีรเกภีที่ยวกนับสถทำนทภีที่ๆพระเยซผทรงรนับบนัพตวิศมทำ กทำรบตงบอกวตทำเบธบทำรทำหร
อยผเต ลภียบเสผู้นททำงหลบหนภีไปททำงทวิศตะวนันออกเฉภียงใตผู้ของคนมภีเดภียนกป็ทททำใหผู้สถทำนทภีที่นร นันอยผทต ไภีที่ หน
สนักแหตงในตอนกลทำงหรสือตอนลตทำงของหรุบเขทำจอรรแดน มทำกกวตทำทภีที่จะเปป็นสถทำนทภีที่ๆถผกกลตทำวอผู้ทำงทภีที่
อยผใต กลผู้ปทำกแมตนร ททำททำงตอนใตผู้ของแควผู้นกทำลวิลภี ดผ ยอหรน 1:28
25 จทบโอเรบและเศเอบเจล้านายสองคนของพวกมชีเดชียนไดล้ เขาฆยู่าโอเรบเสชียทชีมื่ศสลาโอเรบ
และฆยู่าเศเอบเสชียทชีมื่บยู่อยกมื่าองคยู่นชมอมื่ เศเอบ แลล้วกก็ไลยู่ตสดตามพวกมชีเดชียนไป และเขานกาเอาศชีรษะโอเรบ
และเศเอบมาใหล้กสเดโอนทชีมื่ฟากแมยู่นกสิ้าจอรห์แดนขล้างโนล้น
ผผผู้นททำสองคนของคนมภีเดภียนถผกจนับตนัวไดผู้และถผกตนัดศภีรษะโดยคนเอฟรทำอวิม ชสืที่อของพวกเขทำ
โอเรบและเศเอบ แปลวตทำ 'อภีกทำ' และ 'สรุนขนั ปตทำ' ตทำมลททำดนับ ชสืที่อทนัรงสองนภีรอทำจเปป็นชสืที่อเลตนทภีที่บตงบอกถทึง
ควทำมโหดรผู้ทำยททำรรุณและควทำมละโมบของเขทำทนัรงสอง เมสือที่ กวิเดโอนขผู้ทำมแมตนร ททำจอรรแดนเพสืที่อไลตตทำม
ไปในวนันตตอมทำ คนเอฟรทำอวิมกป็นททำหนัวของทนัรงสองคนนภีรมทำมอบใหผู้เขทำเปป็นถผู้วยรทำงวนัลแหตงชนัยชนะ
*****
ภนพรวมของผผวผู้ วินวิจฉฉัย 8: บทตช่อไปนทใตั้ หผู้รายละเอทยดเกทชื่ยวกนับชนัยชนะครนังตั้ ลช่าสลุดของกวิเด
โอนเหนสือคนมทเดทยน มทรายละเอทยดเพวิมชื่ เตวิมเกทชื่ยวกนับกวิเดโอนและชทววิตของเขาหลนังจากนนัตั้นดผู้วย บท
นทตั้ปวิดทผู้ายดผู้วยการททชื่คนอวิสราเอลถอยหลนังกลนับไปสผช่การละทวิตั้งความจรวิงหลนังจากททชื่เขาเสทยชทววิต
วนฉ 8:1-3
แมผู้กระทนังที่ ขณะทภีที่ชนัยชนะอนันยวิงที่ ใหญตกทำท ลนังกตอตนัวขทึรนอยผต คนเอฟรา
อสมจขงพยดกทบทยู่านวยู่า "ทกาไมทยู่านจขงกระทกาแกยู่เราอยยู่างนชีสิ้ คมอเมมมื่อทยู่านยกไปตยู่อสยล้พวกมชีเดชียนนทสิ้น
ทยู่านกก็ไมยู่ไดล้เชสญเราใหล้ไปรบดล้วย" และเขาททสิ้งหลายกก็ตยู่อวยู่าทยู่านอยยู่างรคนแรง ควทำมอวิจฉทำฝตทำยเนสืรอ
หนนังโผลตขร ทึนมทำอยตทำงรวดเรป็วเหมสือนซทำกเรสืออนัปปทำงทภีที่นตทำเกลภียด คนเอฟรทำอวิมไมตรอผผู้ ะไรเลยเกภีที่ยวกนับ
คททำสนังที่ ทภีที่ชนัดเจนของพระเจผู้ทำทภีที่มภีตตอกวิเดโอน แตตควทำมโกรธของพวกเขทำกป็มภีแรงกระตรุผู้นมทำจทำกควทำม
อวิจฉทำ แทนทภีที่จะชสืที่นชมยวินดภีในชนัยชนะครนัรงนภีร พวกเขทำกลนับเรวิที่มบตนเกภีที่ยวกนับกทำรไมตไดผู้รบนั เชวิญใหผู้มทำ
ชตวยเรป็วกวตทำนภีร
กวิเดโอนแสดงใหผู้เหป็นถทึงสตวิปนัญญทำและชนัรนเชวิงอนันยอดเยภียที่ มโดยตอบกลนับไปวตทำ 2 "สสมื่งทชีมื่
เราทกามาแลล้วจะเปรชียบเทชียบกทบสสงมื่ ทชีมื่ทยู่านททสิ้งหลายทกาแลล้วไดล้หรมอ ผลองคยู่นทชีมื่ชาวเอฟราอสมเกก็บเลก็มกก็

ยทงดชีกวยู่าผลองคยู่นทชีมื่อาบชีเยเซอรห์เกก็บเกชีมื่ยวมสใชยู่หรมอ 3 พระเจล้าประทานโอเรบและเศเอบ เจล้านายมชีเดชีย
นไวล้ในมมอของทยู่าน ขล้าพเจล้าสามารถกระทกาอะไรทชีมื่จะเทชียบกทบทยู่านไดล้เลยู่า " เมมมื่อทยู่านพยดอยยู่างนชีสิ้
เขาททสิ้งหลายกก็หายโกรธ กวิเดโอนจทึงระงนับโทสะของพภีที่นอผู้ งทภีที่เอทำแตตใจของเขทำและเบภีที่ยงเบนควทำม
โงตเขลทำของพวกเขทำไปเสภีย
วนฉ 8:4-7
ขณะเดภียวกนัน กสเดโอนกก็มาทชีมื่แมยู่นกสิ้าจอรห์แดนและขล้ามไป ททสิ้งทยู่าน
และทหารสามรล้อยคนทชีมื่อยยยู่ดล้วย ถขงจะอยู่อนเปลชีสิ้ยแตยู่กก็ยงท ตสดตามไป 5 ทยู่านจขงพยดกทบชาวเมมองสค คค
ทวยู่า "ขอขนมปทงใหล้คนทชีมื่ตสดตามเรามาบล้าง เพราะเขาอยู่อนเปลชีสิ้ย เรากกาลทงไลยู่ตสดตามเศบาหห์และศทล
มคนนากษทตรสยห์แหยู่งมชีเดชียน" 6 เจล้านายของเมมองสค คคทจขงตอบวยู่า "มมอของเศบาหห์และของศทลมคน
นาอยยใยู่ นมมอเจล้าแลล้วหรมอ เราจขงจะเอาขนมปทงมาเลชีสิ้ยงกองททพของเจล้า " 7 กสเดโอนจขงกลยู่าววยู่า "ถล้า
อยยู่างนทสิ้นเมมมื่อพระเยโฮวาหห์มอบเศบาหห์และศทลมคนนาไวล้ในมมอเราแลล้ว เราจะเอาหนามใหญยู่แหยู่งถสมื่น
ทครกทนดาร และหนามยยู่อยมานวดเนมสิ้อเจล้าททสิ้งหลาย"
ระยะททำงจทำกภผเขทำโมเรหรซทึที่งเปป็นทภีๆที่ กทำรสผผู้รบเรวิที่มขทึรนในชตวงกลทำงดทึกไปยนังเมสืองสรุคคทซทึงที่
อยผทต ทำงฝนัที่งตะวนันออกของแมตนร ททำจอรรแดนควิดเปป็นระยะททำงประมทำณสทำมสวิบไมลรเมสือที่ อภีกทำบวินไป แตต
ยตอมไกลกวตทำนนัรนแนตหทำกเดวินเทผู้ทำไป คนของกวิเดโอนไดผู้ไลตตทำมเหลตทำศนัตรผของพวกเขทำมทำตลอดทนัรง
คสืนจนเขผู้ทำสผตวนันตตอมทำและเหป็นไดผู้ชนัดวตทำพวกเขทำหมดแรงแลผู้ว (พวกคนมภีเดภียนกป็คงหมดแรงเชตนกนัน)
พอไปถทึงทภีที่เมสืองสรุคคทททำงฝนัที่งตะวนันออกในวนันถนัดมทำ พวกเขทำกป็ขอเสบภียงอทำหทำร ชทำวเมสืองนนัรนควิด
วตทำกวิเดโอนอทำจกททำลนังนนับไกตของเขทำแลผู้วกตอนทภีที่พวกมนันฟนักตนัวเสภียอภีก พวกเขทำไมตเชสืที่อวตทำกวิเดโอนจะมภี
ชนัยในทผู้ทำยทภีที่สรุด
ไมตเปป็นทภีทที่ รทำบชนัดเจนวตทำขณะนนัรนเมสืองสรุคคทถผกอทำศนัยอยผโต ดยคนอวิสรทำเอลหรสือคนตตทำงชทำตวิ
แตต 8:16-17 กป็บอกเปป็นนนัยวตทำพวกเขทำเปป็นคนอวิสรทำเอล ดผหมทำยเหตรุสททำหรนับ 8:14-17 พสืรนทภีที่นร ภีไดผู้ถผก
ยกใหผู้เปป็นของตระกผลกทำด เพรทำะควทำมหนัวแขป็งของคนเหลตทำนนัรน กวิเดโอนจทึงเตสือนพวกเขทำอยตทำง
โมโหวตทำหลนังจทำกทภีที่เขทำทททำใหผู้เศบาหห์และศทลมคนนากษทตรสยแห์ หยู่งมชีเดชียนพตทำยแพผู้แลผู้ว เขทำจะกลนับมทำทภีที่
เมสืองสรุคคทและตภีสอนพวกเขทำดผู้วยหนทำมใหญตและหนทำมยตอยแหตงถวิที่นทรุรกนันดทำร
วนฉ 8:8-9
เหตรุกทำรณรคลผู้ทำยๆกนันเกวิดขทึรนอภีกครนัรงขณะทภีที่กวิเดโอนไลตตทำมพวกศนัตรผ
ของเขทำไป ทยู่านกก็ออกจากทชีมื่นทมื่นขขสิ้นไปยทงเมมองเปนยเอล และพยดกทบเขาในทกานองเดชียวกทน ชาวเมมอง

เปนยเอลกก็ตอบทยู่านอยยู่างเดชียวกทบทชีมื่ชาวเมมองสค คคทตอบ 9 ทยู่านจขงพยดกทบชาวเมมองเปนยเอลดล้วยวยู่า
"เมมมื่อเรากลทบมาดล้วยสทนตสภาพ เราจะพทงปล้อมนชีสิ้ลงเสชีย"
เมสืองเปนผเอลคสือสถทำนทภีที่ๆยทำโคบไดผู้ปลทรทำสผผู้กบนั พระเจผู้ทำเมสืที่อเกสือบหผู้ทำรผู้อยปภีกตอน ดผ ปฐมกทำล
32:20-32 คนเหลตทำนภีรซทึที่งนตทำจะเปป็นคนตตทำงชทำตวิกไป็ มตยอมชตวยเหลสือกวิเดโอนเชตนกนัน เขทำสนัญญทำวตทำจะ
ทททำลทำยปผู้อมของพวกเขทำเสภีย อนันหลนังนภีรหมทำยถทึงสถทำนทภีที่ๆเปป็นทภีที่มนันที่ ททำงทหทำรและไมตตตทำงจทำก
ปรทำสทำท
วนฉ 8:10
รทำยละเอภียดทภีที่นตทำททึงที่ ทภีที่สรุดถผกเปวิดเผยตรงนภีร ฝยู่ายเศบาหห์และศทลมคนนา
อาศทยอยยทยู่ ชีมื่คารโครกทบกองททพมชีทหารหนขมื่งหมมมื่นหล้าพทนคน เปก็นกองททพชาวตะวทนออกทชีมื่เหลมออยยยู่
ททสิ้งหมด เพราะวยู่าผยทล้ ชีมื่ถมอดาบลล้มตายเสชียหนขมื่งแสนสองหมมมื่นคน พอถทึงตอนนภีรกษนัตรวิยรของคนมภีเดภีย
น คสือ เศบทำหรและศนัลมรุนนทำกป็หนภีไปถทึงคทำรโครแลผู้วซทึงที่ ตนัรงอยผตต ทำมแนวเสผู้นททำงกองคทำรทำวทำนสทำย
หลนักไปททำงทวิศใตผู้และทวิศตะวนันออก เหป็นไดผู้ชนัดวตทำตอนนภีรพวกเขทำอยผใต นอทำณทำเขตของคนตตทำงชทำตวิ
แลผู้ว อยตทำงไรกป็ตทำม มนันสททำคนัญตรงทภีที่วทำต พวกเขทำเหลสือคนแคต 15,000 คน ในกทำรตตอสผผู้ทภีที่เรวิที่มตผู้นในหรุบ
เขทำยวิสเรเอลคสืนนนัรน (ตอนนภีรผทำต นมทำหลทำยวนันแลผู้ว) ทหทำรมภีเดภียน 120,000 คนไดผู้ลผู้มตทำยไป ชนัยชนะ
ครนัรงนนัรนเปป็นกทำรอนัศจรรยรอยตทำงแทผู้จรวิง มภีแตตพระเจผู้ทำเทตทำนนัรนทภีที่ควรไดผู้รนับเกภียรตวิจทำกเหตรุกทำรณรครนัรงนภีร
โดยเฉพทำะเมสืที่อเรทำระลทึกไดผู้วทำต กวิเดโอนเรวิที่มตผู้นโดยมภีคนเพภียงสทำมรผู้อยคนเทตทำนนัรน แนตนอนวตทำกททำลนัง
พลของเขทำเพวิมที่ จททำนวนขทึรนแลผู้วในระหวตทำงนภีร แตตชนัยชนะครนัรงนภีรยอต มเปป็นมทำจทำกพระเจผู้ทำอยตทำงไมตตผู้อง
สงสนัย กวิเดโอนทรทำบเรสืที่องนภีรดภี เขทำจทึงมรุตงหนผู้ทำตตอไปอยตทำงกลผู้ทำหทำญโดยมนันที่ ใจวตทำจะไดผู้ชนัยชนะโดย
สมบผรณร
วนฉ 8:11-13
ดผู้วยเหตรุนร ภี กสเดโอนขขสิ้นไปตามทางสทญจรของคนทชีมื่อาศทยในเตก็นทห์
ทสศตะวทนออกของเมมองโนบาหห์และเมมองโยกเบฮาหห์เขล้าโจมตชีกองททพไดล้แลล้ว เพราะวยู่ากองททพคสด
วยู่าพล้นภทย 12 เศบาหห์และศทลมคนนากก็หนชีไป กสเดโอนกก็ไลยู่ตสดตามไปจทบเศบาหห์กทบศทลมคนนากษทตรสยห์
พวกมชีเดชียนททสิ้งสององคห์ไดล้ และทกากองททพททสิ้งหมดใหล้แตกตมมื่น
วลภีทภีที่กลตทำวถทึง “คนทภีที่อทำศนัยในเตป็นทร” ยตอมหมทำยถทึงพวกคนรต อนเรต เหมสือนชทำวเบดผอวิน
อทำหรนับในสมนัยตตอมทำ ทภีที่นตทำสนใจกป็คสือ “กองทนัพควิดวตทำพผู้นภนัย” นภีที่สสืที่อวตทำกองกททำลนังคนมภีเดภียนทภีที่เหลสือ
ควิดวตทำตนปลอดภนัยแลผู้ว กระนนัรนกวิเดโอนกป็ไลตตทำมพวกเขทำทนัน ทททำใหผู้พวกเขทำพตทำยแพผู้และจนับกษนัตรวิยร
สององครของพวกเขทำไดผู้ คสือ เศบทำหรและศนัลมรุนนทำ

มภีบนันททึกตตอไปอภีกวตทำ 13 ฝยู่ายกสเดโอนบคตรชายโยอาชกก็กลทบจากการศขกกยู่อนดวงอาทสตยห์ขขสิ้น
วลภีสรุดทผู้ทำย ขขนตั้ ทภีที่ปรทำกฏเปป็นตนัวเอภียงในฉบนับควิงเจมสรภทำษทำอนังกฤษกป็บตงบอกวตทำผผผู้แปลแทรก (และ
ตภีควทำม) ควทำมหมทำยตรงนภีรวทำต สสืที่อถทึงดวงอทำทวิตยรขร ทึน นนันที่ อทำจเปป็นไปไดผู้ มนันอทำจหมทำยถทึงดวงอทำทวิตยร
ตกไดผู้เชตนกนัน มนันไมตนตทำเปป็นไปไดผู้วทำต นภีที่เปป็นคสืนเดภียวกนันกนับตอนทภีที่เรวิที่มตผู้นกทำรสผผู้รบทภีที่ยวิสเรเอล
ระยะททำงทภีที่กองกททำลนังของกวิเดโอนเดวินททำงไปดผู้วยเทผู้ทำคงเปป็นไปไมตไดผู้ในคสืนเดภียว สวิที่งทภีที่
ขผู้อควทำมตรงนภีรตผู้องกทำรสสืที่อกป็คอสื วตทำ ควทำมพตทำยแพผู้ในทภีที่สรุดของคนมภีเดภียนเกวิดขทึรนไมตในชตวงกลทำงคสืนกป็
กตอนดวงอทำทวิตยรตกของวนันถนัดมทำ พวกเขทำจทึงเรวิที่มเดวินททำงกลนับบผู้ทำน
วนฉ 8:14-17
ขณะเดภียวกนัน จทบชายหนคยู่มชาวเมมองสค คคทไดล้คนหนขมื่ง จขงซทกถาม
เขา ชายคนนชีสิ้กเก็ ขชียนชมอมื่ เจล้านายและพวกผยใล้ หญยู่ของเมมองสค คคทใหล้ รวมเจก็ดสสบเจก็ดคนดล้วย
กทน 15 กสเดโอนจขงมาหาชาวเมมองสค คคทกลยู่าววยู่า "จงมาดยเศบาหห์และศทลมคนนา ซขงมื่ เมมมื่อกยู่อนเจล้า
เยาะเยล้ยเราวยู่า `มมอของเศบาหห์และของศทลมคนนาอยยใยู่ นมมอเจล้าแลล้วหรมอ เราจะไดล้เลชีสิ้ยงทหารทชีมื่
เหนก็ดเหนมมื่อยของเจล้าดล้วยขนมปทง'" 16 กสเดโอนกก็จทบพวกผยใล้ หญยู่ในเมมองเอาหนามใหญยู่แหยู่งถสมื่น
กทนดาร และหนามยยู่อยดล้วย มาสทงมื่ สอนชาวเมมองสค คคท 17 ทยู่านกก็พทงปล้อมเมมองเปนยเอล และ
ประหารชชีวตส ชาวเมมองเสชีย
ระหวตทำงททำงกลนับบผู้ทำน กวิเดโอนกป็จนับชทำยคนหนทึงที่ ไดผู้จทำกเมสืองสรุคคทซทึที่งแจผู้งใหผู้เขทำทรทำบ
เกภีที่ยวกนับผผผู้นททำเจป็ดสวิบเจป็ดคนแหตงเมสืองเกวิดของเขทำ ตทำมทภีที่สนัญญทำไวผู้ เขทำรวบตนัวคนเหลตทำนนัรนมทำและตภี
สอนพวกเขทำดผู้วยหนทำมใหญต “และหนทำมยตอยดผู้วย มทำสนังที่ สอนชทำวเมสืองสรุคคท” กลตทำวอภีกนนัยหนทึที่ง
เขทำสอนบทเรภียนหนทึที่งแกตพวกเขทำซทึที่งพวกเขทำจะไมตมภีวนนั ลสืมเลย อยตทำงไรกป็ตทำม ในกรณภีของเมสืองเปนผ
เอล เขทำไมตเพภียงทททำลทำยปผู้อมอนันมภีชสืที่อของพวกเขทำเทตทำนนัรน แตตเขทำยนังฆตทำชทำวเมสืองนนัรนดผู้วย ดผเหมสือนวตทำ
เมสืองเปนผเอลเปป็นเมสืองของคนตตทำงชทำตวิขณะทภีที่เมสืองสรุคคทเปป็นเมสืองของคนอวิสรทำเอล เขทำแคตสงนัที่ สอน
พภีที่นอผู้ งของเขทำทภีที่มภีใจสงสนัยขณะทภีที่เขทำฆตทำพวกคนตตทำงชทำตวิแหตงเมสืองเปนผเอลเสภีย
วนฉ 8:18-21 ครทำวนภีรกวิเดโอนหนันควทำมสนใจของตนไปยนังกษนัตรวิยมร ภีเดภียนทนัรงสององครทภีที่
ถผกจนับตนัวมทำบผู้ทำง
ทยู่านจขงถามเศบาหห์และศทลมคนนาวยู่า "คนทชีมื่เจล้าฆยู่าเสชียทชีมื่ทาโบรห์เปก็นคนแบบ
ไหน" เขาตอบวยู่า "ทยู่านเปก็นอยยู่างไร เขากก็เปก็นอยยู่างนทนสิ้ เปก็นเหมมอนราชบคตรทคกคน" 19 กสเดโอน
จขงกลยู่าววยู่า "คนเหลยู่านทสิ้นเปก็นพชีนมื่ ล้องทล้องเดชียวกทนกทบเรา พระเยโฮวาหห์ทรงพระชนมห์อยยแยู่ นยู่ฉนท ใด
ถล้าเจล้าไวล้ชชีวสตเขา เรากก็จะไมยู่ประหารชชีวสตเจล้าแนยู่ฉทนนทสิ้น" 20 แลล้วทยู่านสทงมื่ เยเธอรห์บคตรหทวปชีของทยู่าน

วยู่า "จงลคกขขสิ้นฆยู่าเขาททสิ้งสองเสชีย" แตยู่หนคยู่มคนนทสิ้นไมยู่ยอมชทกดาบออก ดล้วยวยู่าเขากลทว เพราะเขายทง
หนคยู่มอยยยู่ 21 ฝยู่ายเศบาหห์กบท ศทลมคนนาจขงวยู่า "ทยู่านลคกขขสิ้นฟทนเราเองซส เปก็นผยใล้ หญยู่เทยู่าใดกกาลทงกก็แขก็ง
เทยู่านทสิ้น" กสเดโอนกก็ลคกขขนสิ้ ฆยู่าเศบาหห์และศทลมคนนาเสชีย แลล้วเกก็บเครมมื่องประดทบทชีมื่คออยฐของเขาไวล้
กวิเดโอนเผชวิญหนผู้ทำกษนัตรวิยรตตทำงชทำตวิทร นังสององครนร ดภี ผู้วยววิธภีปฏวิบนัตวิทภีที่พวกเขทำกระทททำตตอพภีที่นผู้อง
ของเขทำ เขทำถทำมคนทนัรงสองวตทำพวกเขทำควิดอยตทำงไรกนับคนเหลตทำนนัรนทภีที่พวกเขทำฆตทำทภีที่ภผเขทำททำโบรร
กษนัตรวิยรมภีเดภียนทนัรงสองพยทำยทำมทภีจที่ ะประนภีประนอมและหวนังทภีที่จะปผู้อยอเขทำ ทนัรงสองจทึงบอกเขทำวตทำ
คนเหลตทำนนัรนเปป็นเหมสือนกวิเดโอน นนันที่ คสือ คนเหลตทำนนัรนเปป็นเหมสือนกษนัตรวิยร
จทำกนนัรนกวิเดโอนกป็ลนันที่ กนับดนักของตนเสภีย คนเหลตทำนนัรนทภีที่ถผกสนังหทำรทภีที่ภเผ ขทำททำโบรรคสือพภีที่นอผู้ ง
ของเขทำ ไมตใชตในควทำมหมทำยพภีที่นอผู้ งรต วมชทำตวิ แตตเปป็นพภีที่นอผู้ งทภีที่เกวิดจทำกทผู้องแมตเดภียวกนันกนับเขทำ กวิเด
โอนจทึงบอกพวกเขทำวตทำหทำกพวกเขทำไวผู้ชภีวตวิ พภีที่นผู้องของเขทำ เขทำกป็คงจะไวผู้ชภีววิตพวกเขทำแลผู้ว แตตเขทำจะ
ไมตไวผู้ชภีววิตพวกเขทำเลย เขทำจทึงสนังที่ บรุตรหนัวปภีของเขทำ คสือ เยเธอรร ใหผู้ฆตทำคนทนัรงสองเสภีย แตตชทำยหนรุตมคน
นนัรนลนังเลเพรทำะเขทำยนังหนรุตม กษนัตรวิยรมภีเดภียนทนัรงสอง คสือ เศบทำหรและศนัลมรุนนทำจทึงเชวิญกวิเดโอนใหผู้
จนัดกทำรใหผู้สรวินเรสืที่องไป โดยพวกเขทำปรทำรถนทำทภีที่จะตทำยดผู้วยนทรทำมสือของนทำยพลผผผู้เกรภียงไกรมทำกกวตทำ
ดผู้วยนทรทำมสือของเดป็กหนรุตม ดผู้วยเหตรุนร ภีกวิเดโอนจทึงลรุกขทึรนฆตทำเขทำทนัรงสองเสภียตรงนนัรนเลย หลนังจทำกนนัรนเขทำ
กป็ถอดเครสืที่องประดนับจทำกอผฐของพวกศนัตรผของเขทำซทึที่งแนตนอนวตทำเปป็นทองคททำฝภีคผู้อน
วนฉ 8:22-23
หลนังจทำกนนัรนพวกผผผู้นททำของอวิสรทำเอลทภีมที่ ทำรวมตนัวกนันกป็เขผู้ทำมทำหทำกวิเด
โอนและกลตทำววตทำ "ขอจงปกครองพวกขล้าพเจล้าททสิ้งหลายเถสด ททสิ้งตทวทยู่านและลยกหลานของทยู่าน
สมบไปดล้วย เพราะวยู่าทยู่านไดล้ชยู่วยเราททสิ้งหลายใหล้พล้นจากมมอของมชีเดชียน" 23 กสเดโอนจขงตอบเขาททสิ้ง
หลายวยู่า "เราจะไมยู่ปกครองทยู่านททสิ้งหลาย และบคตรชายของเรากก็จะไมยู่ปกครองทยู่านททสิ้งหลาย
พระเยโฮวาหห์จะทรงปกครองทยู่านททสิ้งหลายเอง" ในฐทำนะเปป็นผผผู้หนทึที่งทภีไที่ ดผู้แสดงใหผู้เหป็นถทึงควทำม
เปป็นผผผู้นททำและพละกททำลนังอนันยวิงที่ ใหญตในกทำรนททำกทำรชตวยใหผู้พผู้นอนันยวิงที่ ใหญตมทำสผตคนอวิสรทำเอล ทรุกคนทภีที่
อยผทต ภีที่นนนัที่ จทึงควิดวตทำกวิเดโอนสมควรกลทำยเปป็นผผผู้ปกครองของพวกเขทำ
ตผู้องขอชมเขทำทภีที่กวิเดโอนไมตยอมรนับขผู้อเสนอนนัรน ทนัรงสททำหรนับตนัวเขทำเองและบรุตรชทำยทนัรงหลทำย
ของเขทำดผู้วย แตตเขทำเตสือนควทำมจททำพวกเขทำอยตทำงมภีสตวิปนัญญทำและถผกตผู้องวตทำ “พระเยโฮวทำหรจะทรง
ปกครองทตทำนทนัรงหลทำยเอง” กวิเดโอนนตทำจะมองออกวตทำพระเจผู้ทำไดผู้ทรงเรภียกเขทำใหผู้มทำชตวยคน
อวิสรทำเอลใหผู้พผู้น ไมตใชตเพสือที่ ปกครองพวกเขทำ เขทำรผผู้วทำต พระเจผู้ทำทรงเปป็นพระมหทำกษนัตรวิยรของพวกเขทำ

วนฉ 8:24-27
แมผู้มภีสตวิปนัญญทำและควทำมเขผู้ทำใจอนันลทึกซทึรง แตตจทำกนนัรนกวิเดโอนกป็ทททำ
ผวิดพลทำดอยตทำงเลวรผู้ทำย กสเดโอนกก็บอกคนเหลยู่านทสิ้นวยู่า "เราจะขอสสงมื่ หนขมื่งจากทยู่านททสิ้งหลาย คมอขอใหล้
ทคกคนถวายตคล้มหยซขมื่งรสบมาไดล้นทสิ้น" (ดล้วยวยู่าคนเหลยู่านทสิ้นมชีตล้มค หยทองคกาเพราะเปก็นชนอสชมาเอล)
25 เขากก็เรชียนตอบทยู่านวยู่า "เราททสิ้งหลายเตก็มใจจะใหล้" เขากก็ปยผล้าลง วางตคล้มหยซขมื่งรสบมาไดล้นทสิ้นไวล้ทชีมื่
นทมื่น 26 ตคล้มหยทองคกาซขมื่งทยู่านขอไดล้นทสิ้นมชีนกสิ้าหนทกหนขมื่งพทนเจก็ดรล้อยเชเขลทองคกา นอกจากนชีสิ้ยทงมชี
เครมมื่องประดทบ จชีสิ้และฉลององคห์สชีมยู่วงซขมื่งกษทตรสยห์พวกมชีเดชียนทรง ททสิ้งเครมมื่องผยกคออยฐดล้วย 27 กสเด
โอนกก็เอาทองคกานชีสิ้ทกาเปก็นรย ปเอโฟดเกก็บไวล้ทชีมื่เมมองของทยู่านคมอโอฟราหห์ และบรรดาคนอสสราเอลกก็
เลยู่นชยล้กบท รย ปนชีสิ้กระทกาใหล้เปก็นบยู่วงดทกกสเดโอนและวงศห์วานของทยู่าน
กวิเดโอนสนังที่ คนอวิสรทำเอลใหผู้มอบตรุมผู้ หผทองคททำทภีที่เอทำมทำจทำกคนมภีเดภียนผผผู้ซทึที่งตรงนภีรถผกหมทำยเหตรุ
วตทำสสืบเชสืรอสทำยมทำจทำกอวิชมทำเอล เหป็นไดผู้ชนัดวตทำธรรมเนภียมของคนอวิชมทำเอลคสือ ใหผู้พวกผผผู้ชทำยของตน
สวมตรุมผู้ หผทองคททำ พวกเขทำจทึงเกป็บรวบรวมทองคททำไดผู้ทรนังหมด 1,700 หนตวยนอกจทำกเครสืที่องประดนับ
อสืที่นๆแลผู้ว (คททำวตทำ เชเขล ไมตไดผู้อยผใต นตผู้นฉบนับ) ไมตเปป็นทภีที่ทรทำบชนัดเจนวตทำนนันที่ คสือเทตทำไร อยตทำงไรกป็ตทำม
สวิที่งทภีที่ชนัดเจนกป็คสือวตทำมนันเปป็นปรวิมทำณมหทำศทำล นตทำเศรผู้ทำทภีที่กวิเดโอนทททำรผปเอโฟดทองคททำขทึรนมทำรผปหนทึที่ง
อนันหลนังนภีที่นตทำจะเปป็นเครสืที่องยศกษนัตรวิยรซทึที่งรวมถทึงผผู้ทำสภีมตวงจทำกกษนัตรวิยรทรนังสองทภีที่ถผกจนับตนัวมทำดผู้วย
รผปเอโฟดนนัรนถผกนททำมทำจนัดแสดงในเมสืองเกวิดของกวิเดโอนคสือ โอฟรทำหร ทภีที่นตทำเศรผู้ทำยวิงที่ ไปกวตทำ
นนัรนกป็คสือ “บรรดทำคนอวิสรทำเอลกป็เลตนชผผู้กบนั รผปนภีร” ควทำมหมทำยกป็คสือวตทำพวกเขทำทททำมนันเปป็นรผปเคทำรพ
และทททำกทำรเลตนชผผู้ฝตทำยววิญญทำณในกทำรนมนัสกทำรมนันมทำกกวตทำทภีที่จะนมนัสกทำรพระเยโฮวทำหรพระเจผู้ทำ
ขผู้อควทำมระบรุวทำต มนันกลทำยเปป็นบตวงดนักกวิเดโอนและวงศรวทำนของเขทำ
วนฉ 8:28-32
เรสืที่องของกวิเดโอนและครอบครนัวของเขทำถผกกลตทำวถทึงตทำมมทำ ดทงนชีสิ้
แหละพวกมชีเดชียนกก็พยู่ายแพล้ตยู่อหนล้าคนอสสราเอล ไมยู่อาจยกศชีรษะขขสิ้นอชีกไดล้เลย และแผยู่นดสนกก็พทก
สงบอยยใยู่ นสมทยของกสเดโอนถขงสชีมื่สบส ปชี ภนัยจทำกคนมภีเดภียนทภีที่มภีตตอคนอวิสรทำเอลนนัรนจทึงถผกกททำจนัดทวิรงเสภีย
นอกจทำกนภีร พระเจผู้ทำประททำนควทำมสงบสรุขใหผู้แกตอวิสรทำเอลเปป็นเวลทำสภีที่สวิบปภีตลอดชนัวที่ ชภีววิตของกวิเด
โอน
29 ฝยู่ายเยรคบบาอทลบคตรชายของโยอาชกก็ไปอาศทยอยยใยู่ นบล้านของตน 30 กสเดโอนมชีบคตรชาย
เกสดจากบทสิ้นเอวของทยู่านเจก็ดสสบคน เพราะทยู่านมชีภรรยาหลายคน 31 เมชียนล้อยของกสเดโอนทชีมื่อยยยู่ ณ
เมมองเชเคมกก็คลอดบคตรชายใหล้ทยู่านคนหนขมื่งดล้วย ทยู่านตทสิ้งชมมื่อวยู่าอาบชีเมเลค 32 กสเดโอนบคตรชายของ

โยอาชมชีอายคชราลงมากกก็สนสสิ้ ชชีวสต เขาฝทงทยู่านไวล้ทชีมื่เมมองโอฟราหห์ของคนอาบชีเยเซอรห์ ในอคโมงคห์ฝทง
ศพโยอาชบสดาของทยู่าน กวิเดโอนไมตเพภียงใหผู้เกวิดบรุตรชทำยเจป็ดสวิบคนจทำกภรรยทำหลทำยคนของเขทำ
เทตทำนนัรน แตตเขทำยนังใหผู้กทำท เนวิดอทำบภีเมเลคจทำกเมภียนผู้อยคนหนทึงที่ ในเมสืองเชเคมดผู้วย เขทำสวิรนชภีววิตและถผก
ฝนังไวผู้ในเมสืองโอฟรทำหรบผู้ทำนเกวิดของเขทำ
วนฉ 8:33-35
ชนชทำตวิอวิสรทำเอลหนันไปเสภียจทำกพระเจผู้ทำของตนอภีกครนัรงในอภีกหลทำย
ปภีหลนังจทำกกวิเดโอนสวิรนชภีววิต อยยยู่มาเมมมื่อกสเดโอนสสสิ้นชชีวสตแลล้ว คนอสสราเอลกก็หทนกลทบอชีก และเลยู่นชยล้กบท
พระบาอทล ถมอวยู่าบาอทลเบรชีทเปก็นพระของเขาททสิ้งหลาย 34 คนอสสราเอลมสไดล้ระลขกถขงพระเยโฮวาหห์
พระเจล้าของตน ผยล้ทรงชยู่วยเขาใหล้พล้นมมอศทตรย ททสิ้งหลายรอบดล้าน 35 เขามสไดล้แสดงความเมตตาแกยู่
ครอบครทวเยรคบบาอทล คมอกสเดโอน เปก็นการตอบแทนความดชีททสิ้งสสสิ้นซขมื่งกสเดโอนไดล้กระทกาแกยู่คน
อสสราเอล
คนอวิสรทำเอลกลนับไปนนับถสือรผปเคทำรพอภีกรวดเรป็วเหลสือเกวิน เพรทำะควทำมสนัมพนันธรแบบพนันธ
สนัญญทำของพวกเขทำกนับพระเยโฮวทำหรพระเจผู้ทำ ควทำมไมตซสืที่อสนัตยรดนังกลตทำวจทึงเปรภียบเหมสือนกทำรเลตนชผผู้
ฝตทำยววิญญทำณ นนันที่ คสือ กทำรตวิดตทำมพระอสืที่น บทำอนัลเบรภีทเปป็นพระของคนฟภีลวิสเตภียซทึที่งมภีควทำมหมทำยเชวิง
เสภียดสภีวทำต ‘เจผู้ทำนทำยแหตงพนันธสนัญญทำ’ ชตทำงเปป็นกทำรบวิดเบสือนควทำมสนัตยรซสืที่ออนันรผู้ทำยกทำจจรวิงๆ! พวกเขทำ
เอทำรผปเคทำรพตตทำงชทำตวิทภีที่ไมตมฤภี ทธวิธเดชนทำมวตทำ ‘เจผู้ทำนทำยแหตงพนันธสนัญญทำ’ มทำแทนทภีที่พระเจผู้ทำแหตงพนันธ
สนัญญทำทภีที่แทผู้จรวิง พวกเขทำลสืมพระเยโฮวทำหรพระเจผู้ทำและกทำรทภีที่พระองครไดผู้ทรงชตวยพวกเขทำใหผู้พผู้น
ครนัรงแลผู้วครนัรงเลตทำ ควทำมไมตซสืที่อสนัตยรดงนั กลตทำวจทึงเลยเถวิดไปถทึงกทำรไมตใหผู้ควทำมเคทำรพตตอลผกหลทำนขอ
งกวิเดโอนและทรุกสวิที่งทภีที่เขทำไดผู้กระทททำเพสืที่อชนชทำตวินร นัน
นภีที่เปป็นภทำพประกอบทภีที่แสดงถทึงควทำมไมตมคภี วทำมเชสืที่อของประชทำชนของพระเจผู้ทำ ในหนนังสสือ
ผผผู้ววินวิจฉนัยตลอดทนัรงเลตมภทำพทภีที่ตรงขผู้ทำมกนันคสือ ควทำมสนัตยรซสืที่อของพระเจผู้ทำในกทำรตภีสอนพวกเขทำเพสืที่อทภีที่
วตทำพวกเขทำจะกลนับมทำหทำพระองคร
*****
ภนพรวมของผผวผู้ วินวิจฉฉัย 9: บทททชื่เกผู้าของหนนังสสือผผผู้ววินจวิ ฉนัยนสาเสนอเรสือชื่ งราวของอาบทเมเลค
คสาอลุปมาของโยธาม การปกครองของอาบทเมเลคเหนสือคนอวิสราเอล และจลุดจบกช่อนวนัยอนันควร
ของเขา

วนฉ 9:1-6
ครทำวนภีรเนสืรอหทำของหนนังสสือผผผู้ววินจวิ ฉนัยหนันไปกลตทำวถทึงอทำบภีเมเลค บรุตร
ชทำยของกวิเดโอนบผู้ทำง แนตนอนวตทำมนันเปป็นเหตรุกทำรณรตอนหนทึที่งทภีที่นตทำอนัปยศในยรุคสมนัยของพวกผผผู้
ววินจวิ ฉนัย ฝยู่ายอาบชีเมเลคบคตรชายเยรคบบาอทลกก็ขขสิ้นไปหาญาตสของมารดาทชีมื่เมมองเชเคม แลล้วพยดกทบเขา
และกทบครอบครทวทชีมื่บล้านของตาวยู่า 2 "ขอบอกความนชีสิ้ใหล้เขล้าหยบรรดาชาวเมมองเชเคมเถสดวยู่า `จะใหล้
บคตรชายเยรคบบาอทลททสิ้งเจก็ดสสบคนครอบครองทยู่านททสิ้งหลายดชี หรมอจะใหล้ผล้เย ดชียวปกครองดชี ' ขอ
ระลขกไวล้ดล้วยวยู่า ตทวขล้าพเจล้านชีสิ้เปก็นกระดยกและเนมสิ้อเดชียวกทบทยู่านททสิ้งหลาย"
เรทำควรระลทึกวตทำเยรคบบาอทลเปป็นอภีกชสืที่อหนทึงที่ (ชสืที่อเลตน) ของกวิเดโอนผผผู้ซทึที่งบนัดนภีรสร นวิ ชภีวตวิ ไปแลผู้ว
บรุตรชทำยของเขทำอาบชีเมเลคเกวิดจทำกเมภียนผู้อยของเขทำตทำมทภีที่บอกไวผู้ใน 8:31 ชสืที่ออาบทเมเลค มภีควทำม
หมทำยตรงตนัววตทำ ‘บวิดทำของขผู้ทำพเจผู้ทำเปป็นกษนัตรวิยร’ เปป็นทภีที่ถกเถภียงกนันวตทำนนันที่ หมทำยถทึงใคร แตตอทำจใชตกวิเด
โอน เหป็นไดผู้ชนัดวตทำอทำบภีเมเลคมภีแผนสมคบควิดอนันชนัวที่ รผู้ทำยอยผใต นใจในกทำรทภีเที่ ขทำไปยนังเมสืองเชเคม บผู้ทำน
เกวิดของมทำรดทำของเขทำ กวิเดโอนบวิดทำของเขทำมภีบรุตรอภีกเจป็ดสวิบคน ซทึที่งทรุกคนเปป็นพภีที่นผู้องรต วมบวิดทำกนับ
อทำบภีเมเลค เขทำเสนอแนะอยตทำงชนัดเจนวตทำหทำกบรุตรเหลตทำนนัรนถผกกททำจนัดไปเขทำกป็จะกลทำยเปป็นผผผู้ปกครอง
ชนชทำตวิอวิสรทำเอล เกรงวตทำจะมภีผผผู้ใดสงสนัยวตทำเขทำหมทำยถทึงใคร เขทำจทึงเตสือนควทำมจททำชทำวเมสืองเชเคมวตทำ
เขทำเปป็นญทำตวิของพวกเขทำ
3 ฝยู่ายญาตสของมารดาของเขากก็กลยู่าวคกาททสิ้งหมดเหลยู่านชีสิ้ใหล้เขล้าหยบรรดาชาวเชเคม จสตใจ
ของชาวเมมองกก็เอนเอชียงเขล้าขล้างอาบชีเมเลค ดล้วยเขากลยู่าวกทนวยู่า "เขาเปก็นญาตสของเรา" 4 เขาจขงเอา
เงสนเจก็ดสสบแผยู่นออกจากวสหารพระบาอทลเบรชีทมอบใหล้อาบชีเมเลค อาบชีเมเลคกก็เอาเงสนนทสิ้นไปจล้าง
นทกเลงหทวไมล้ไวล้ตสดตามตน 5 เขาจขงไปทชีมื่บล้านบสดาของเขาทชีมื่เมมองโอฟราหห์ฆยู่าพชีมื่นล้องของตน คมอ
บคตรชายเยรคบบาอทลททสิ้งเจก็ดสสบคนทชีมื่ศสลาแผยู่นเดชียว เหลมอแตยู่โยธามบคตรชายสค ดทล้องของเยรคบบาอทล
เพราะเขาซยู่อนตทวเสชีย 6 ชาวเมมองเชเคมและชาววงศห์วานมสลโลททสิ้งสสสิ้นกก็มาประชคมพรล้อมกทน ตทสิ้ง
อาบชีเมเลคใหล้เปก็นกษทตรสยห์ทชีมื่ขล้างทชีมื่ราบแหยู่งเสาสกาคทญทชีมื่อยยยู่ในเมมองเชเคม
เหลตทำญทำตวิของอทำบภีเมเลคจทึงเหป็นวตทำนนันที่ จะเปป็นขผู้อไดผู้เปรภียบสททำหรนับตนทภีคที่ นหนทึงที่ ในพวกเขทำ
จะเปป็นผผผู้ปกครองชนชทำตวิอวิสรทำเอล ดผู้วยเหตรุนร ภีพวกเขทำจทึงสมทบทรุนเขผู้ทำ ‘กองทรุนหทำเสภียง’ ของเขทำ
เปป็นเงวินเจป็ดสวิบแผตนจทำกววิหทำรรผปเคทำรพของพวกเขทำซทึที่งอทำบภีเมเลคใชผู้จผู้ทำงกองทนัพสต วนตนัว เขทำจงใจ
จผู้ทำงพวกนนักเลงหนัวไมผู้เพสืที่อชตวยเขทำในกทำรทททำใหผู้แผนชนัวที่ ของตนสททำเรป็จ คนเหลตทำนนัรนกป็ทททำเชตนนนัรน อทำบภี
เมเลคนททำกททำลนังพลของเขทำไปยนังเมสืองโอฟรทำหร บผู้ทำนเกวิดของบวิดทำตนและฆตทำพภีที่นผู้องรต วมบวิดทำไปหก
สวิบเกผู้ทำคน บรุตรชทำยคนสรุดทผู้องของกวิเดโอนนทำมวตทำโยธทำมไปซตอนตนัวเสภีย

พอกลนับมทำญทำตวิของเขทำคสือชทำวเมสืองเชเคมและชทำววงศรวทำนมวิลโลกป็ตร นังเขทำขทึรนเปป็น ‘กษนัตรวิยร’
ทภีที่นนันที่ เสทำสททำคนัญในเมสืองเชเคมไดผู้ถผกตนัรงขทึรนทภีที่นนันที่ โดยโยชผวทำ ดผ โยชผวทำ 24:25-27 ดนังนนัรน ชทำวเมสือง
หนทึที่งจทึงอรุตรวิโดยไมตขอควทำมเหป็นชอบจทำกคนอสืนที่ ทภีที่เหลสือในชนชทำตวินร นัน (และไมตขอจทำกพระเจผู้ทำ
ดผู้วย) ตนัรงกษนัตรวิยรองครหนทึงที่ ขทึรนปกครองอวิสรทำเอลโดยเขผู้ทำขผู้ทำงพวกเขทำ
วนฉ 9:7-21
เมสืที่อรผวผู้ ทำต อทำบภีเมเลคไดผู้ทททำอะไรลงไป โยธทำมกป็ออกมทำจทำกทภีที่ซตอนตนัว
และทผู้ทำททำยเขทำตตอหนผู้ทำประชทำชน เมมมื่อมชีคนไปบอกโยธาม เขากก็ขนขสิ้ ไปยมนอยยบยู่ นยอดภยเขาเกรสซมส
แผดเสชียงรล้องใหล้เขาททสิ้งหลายฟทงวยู่า "ชาวเมมองเชเคมเออ๋ย ขอจงฟทงขล้าพเจล้า เพมมื่อพระเจล้าจะทรงฟทง
เสชียงของทยู่าน ภผเขทำเกรวิซมวิ ตนัรงตระหงตทำนเหนสือเมสืองเชเคมคตอนไปททำงทวิศตะวนันตกของมนัน เขทำจทึง
แผดเสภียงรผู้องจทำกภผเขทำเกรวิซวิมจนชทำวเมสืองเชเคมไดผู้ยวิน โดยเขทำนททำเสนอขผู้อควทำมของตนเปป็นคททำ
อรุปมทำ
8 ครทสิ้งหนขมื่งตล้นไมล้ตยู่างๆไดล้ออกไปเจสมตทสิ้งตล้นไมล้ตล้นหนขมื่งไวล้เปก็นกษทตรสยห์ เขาจขงไปเชสญตล้น
มะกอกเทศวยู่า `เชสญทยู่านปกครองเราเถสด' 9 แตยู่ตล้นมะกอกเทศตอบเขาวยู่า `จะใหล้เราทสสิ้งนกสิ้ามทนของ
เรา ซขมื่งเขาใชล้ถวายเกชียรตสแดยู่พระเจล้าและแกยู่มนคษยห์ เพมมื่อไปกวทดแกวยู่งอยยยู่เหนมอตล้นไมล้ททสิ้งปวงหรมอ '
10 แลล้วตล้นไมล้เหลยู่านทสิ้นจขงไปพยดกทบตล้นมะเดมมื่อวยู่า `เชสญทยู่านมาปกครองเหนมอเราเถสด' 11 แตยู่ตล้น
มะเดมมื่อตอบเขาวยู่า `จะใหล้เราทสสิ้งรสหวานและผลดชีของเราเสชีย และไปกวทดแกวยู่งอยยยู่เหนมอตล้นไมล้ททสิ้ง
หลายหรมอ' 12 ตล้นไมล้เหลยู่านทสิ้นกก็ไปพยดกทบเถาองคยู่นวยู่า `เชสญทยู่านมาปกครองเหนมอเราเถสด' 13 แตยู่เถา
องคยู่นกลยู่าวแกยู่เขาวยู่า `จะใหล้เราทสสิ้งนกสิ้าองคยู่นของเรา อทนเปก็นทชีมื่ชมมื่นใจพระเจล้าและมนคษยห์ ไปกวทดแกวยู่ง
อยยยู่เหนมอตล้นไมล้ททสิ้งหลายหรมอ ' 14 บรรดาตล้นไมล้กก็ไปพยดกทบตล้นหนามวยู่า `เชสญทยู่านมาปกครอง
เหนมอเราเถสด'
จรุดประสงครของเรสือที่ งอรุปมทำนภีรนตทำจะเปป็นทภีที่เขผู้ทำใจไดผู้สททำหรนับผผผู้ทภีที่ไดผู้ฟงนั โยธทำมเปรภียบขผู้อเสนอ
ทภีที่ใหผู้เปป็นกษนัตรวิยรกบนั ตผู้นไมผู้ทมภีที่ ภีคตทำสทำมชนวิด คสือ ตผู้นมะกอกเทศ ตผู้นมะเดสืที่อ และเถทำองรุตน พอทนัรงสทำม
ตผู้นปฏวิเสธ ตผู้นไมผู้ทภีที่เหลสือจทึงหนันไปหทำตล้นหนาม ซทึที่งเปป็นพรุมต ไมผู้หนทำมทภีที่นตทำรนังเกภียจและไรผู้ประโยชนร
จรวิงๆแลผู้วมนันคสือวนัชพสืชทภีที่ไมตมภีอะไรดภีเลย กทำรอผู้ทำงอวิงถทึงอทำบภีเมเลคนนัรนปรทำกฏชนัดเจน โยธทำมจทึงดผถผก
อทำบภีเมเลคตตอหนผู้ทำสทำธทำรณชนสททำหรนับสวิที่งทภีที่อทำบภีเมเลคไดผู้กระทททำลงไป
โยธทำมกลตทำวตตอไปวตทำ 15 ตล้นหนามจขงตอบตล้นไมล้เหลยู่านทสิ้นวยู่า `ถล้าแมล้ทยู่านททสิ้งหลายจะเจสม
ตทสิ้งเราใหล้เปก็นกษทตรสยขห์ องเจล้าททสิ้งหลายจรสงๆ จงมาอาศทยใตล้รยู่มของเราเถสด มสฉะนทสิ้นกก็ใหล้ไฟเกสดจาก

ตล้นหนามเผาผลาญตล้นสนสชีดารห์เลบานอนเสชีย' เขทำพผดถทึงรต มเงทำของตผู้นหนทำมซทึที่งมภีอยผนต ผู้อยนวิดอยตทำง
ประชดประชนัน จทำกนนัรนเขทำกป็พผดถทึงควทำมโหดเหภีรยมของอทำบภีเมเลควตทำเปป็นเหมสือนไฟทภีที่จะเผทำผลทำญ
ปตทำตผู้นสนสภีดทำรรอนันงดงทำมแหตงเลบทำนอนเสภีย กลตทำวโดยสรรุปกป็คสือ โยธทำมลผู้อเลภียนอรุปนวิสยนั และ
ควทำมซสืที่อตรงของอทำบภีเมเลค
จทำกนนัรนโยธทำมกป็กลตทำวตตอไปวตทำ 16 ฉะนทนสิ้ บทดนชีสิ้ซงขมื่ เจล้าททสิ้งหลายตทสิ้งอาบชีเมเลคเปก็นกษทตรสยห์
นทสิ้น ถล้าทกาดล้วยความจรสงใจและเทชีมื่ยงธรรม และถล้าไดล้กระทกาใหล้เหมาะตยู่อเยรคบบาอทลและครอบครทว
ของทยู่าน สมกทบความดชีทชีมื่มมอทยู่านไดล้กระทกาไวล้ 17 (ดล้วยวยู่าบสดาของเราไดล้รบพคยู่งเพมมื่อเจล้าททสิ้งหลาย
และเสชีมื่ยงชชีวสตชยู่วยเจล้าททสิ้งหลายใหล้พล้นจากมมอพวกมชีเดชียน 18 แตยู่ในวทนนชีสิ้เจล้าททสิ้งหลายไดล้ลคกขขสิ้น
ประทคษรล้ายตยู่อครอบครทวบสดาของเรา ไดล้ฆยู่าบคตรชายททสิ้งเจก็ดสสบคนของทยู่านเสชียบนศสลาแผยู่นเดชียว
แลล้วตทสิ้งอาบชีเมเลคบคตรชายของสาวคนใชล้ขขสิ้นเปก็นกษทตรสยปห์ กครองเหนมอชาวเชเคม เพราะวยู่าเขา
เปก็นญาตสของเจล้าททสิ้งหลาย) 19 ถล้าเจล้าททสิ้งหลายไดล้กระทกาดล้วยความจรสงใจและเทชีมื่ยงธรรมตยู่อเยรคบ
บาอทลและครองครทวของทยู่านในวทนนชีสิ้ กก็จงชมมื่นชมในอาบชีเมเลคเถสด และใหล้เขามชีความชมนมื่ ชมยสนดชี
ในเจล้าททสิ้งหลายดล้วย 20 แตยู่ถล้าไมยู่เปก็นอยยู่างนทสิ้น กก็ขอใหล้ไฟออกมาจากอาบชีเมเลค เผาผลาญชาวเมมอง
เชเคมและวงศห์วานมสลโล และใหล้ไฟออกมาจากชาวเมมองเชเคมและจากวงศห์วานมสลโลเผาผลาญ
อาบชีเมเลคเสชีย"
ในคททำพผดเสภียดสภีทภีที่ยทำวเหยภียวและเหนป็บแนม โยธทำมเตสือนใหผู้ชทำวเมสืองเชเคมระลทึกถทึงกทำรทภีที่
กวิเดโอนบวิดทำของเขทำชตวยคนอวิสรทำเอลใหผู้พผู้น ดนังนนัรนดผู้วยกทำรใชผู้ภทำพเปรภียบทภีที่ซนับซผู้อนและควทำม
หมทำยเชวิงเสภียดสภีประชดประชนัน เขทำจทึงเสนอวตทำหทำกพวกเขทำกระทททำดผู้วยควทำมจรวิงใจและควทำม
ซสืที่อตรงในกทำรตนัรงอทำบภีเมเลคเปป็นกษนัตรวิยรปกครองพวกเขทำแลผู้ว กป็ขอใหผู้พวกเขทำชสืที่นชมยวินดภีในกนัน
และกนัน เรทำควรหมทำยเหตรุไวผู้วทำต โยธทำมปฏวิเสธทภีที่จะยอมรนับวตทำอทำบภีเมเลคเปป็นกษนัตรวิยรของคนอสืนที่ นอก
จทำกเมสืองเชเคม อยตทำงไรกป็ตทำม หทำกพวกเขทำไดผู้กระทททำอยตทำงอยรุตวิธรรมในกทำรกระทททำทภีที่ชนัวที่ รผู้ทำยของ
ตน โยธทำมกป็ขอใหผู้พวกเขทำลรุกขทึรนทททำลทำยกนันเอง นนันที่ คสือสวิที่งทภีที่เกวิดขทึรนจรวิงๆอยตทำงนตทำอนัศจรรยรหลนังจทำก
นนัรนไมตนทำน มนันไมตนตทำแปลกใจทภีที่วทำต 21 โยธามกก็รบชี หนชีไปยทงเบเออรห์อาศทยอยยทยู่ ชีมื่นทมื่น เพราะกลทวอาบชี
เมเลคพชีมื่ชายของตน
วนฉ 9:22-24
พระเจผู้ทำทรงรนับประกนันวตทำในเวลทำอนันเหมทำะสมของพระองคร อทำบภี
เมเลคไดผู้รนับบททำเหนป็จสททำหรนับควทำมชนัวที่ รผู้ทำยของตน เมมมื่ออาบชีเมเลคครอบครองอสสราเอลอยยยู่ไดล้สามปชี
แลล้ว 23 พระเจล้าทรงใชล้วสญญาณชทมื่วเขล้าแทรกระหวยู่างอาบชีเมเลคกทบชาวเมมองเชเคม ชาวเมมองเชเค

มกก็ทรยศตยู่ออาบชีเมเลค 24 เพมมื่อความทารคณทชีมื่เขาไดล้กระทกาแกยู่บคตรชายเจก็ดสสบคนของเยรคบบาอทล
จะสนอง และโลหสตของคนเหลยู่านทสิ้นจะไดล้ตกแกยู่อาบชีเมเลค พชีมื่นอล้ งผยล้ไดล้ประหารเขาและตกแกยู่ชาว
เมมองเชเคม ผยเล้ สรสมกกาลทงมมออาบชีเมเลคใหล้ฆยู่าพชีมื่นล้องของตน
นภีที่สสืที่อวตทำคนอวิสรทำเอลทภีที่เหลสือยอมทนอทำบภีเมเลคและไมตไดผู้ตตอตผู้ทำนเขทำเปป็นเวลทำสทำมปภี
อยตทำงไรกป็ตทำม พระเจผู้ทำจะทรงแสดงใหผู้เหป็นวตทำกทำรแกผู้แคผู้นเปป็นของพระองคร พระองครจะทรง
ตอบแทนควทำมชนัวที่ รผู้ทำยทภีที่โยธทำมและครอบครนัวของเขทำไมตสทำมทำรถกระทททำไดผู้
วลภีทภีที่กลตทำวถทึง “ววิญญทำณชนัวที่ เขผู้ทำแทรกระหวตทำงอทำบภีเมเลคกนับชทำวเมสืองเชเคม” อทำจดผเหมสือน
หมทำยถทึงววิญญทำณทภีที่เปป็นแบบซทำตทำน อยตทำงไรกป็ตทำม มนันคงดผไมตเขผู้ทำกนันกนับพระลนักษณะอนันบรวิสรุทธวิธ
ของพระเจผู้ทำทภีที่จะใชผู้ววิญญทำณแบบนนัรน แตตควทำมหมทำยตรงนภีรนตทำจะเปป็นไดผู้วทำต พระเจผู้ทำทรงกตอใหผู้เกวิด
ควทำมขนัดแยผู้งกนันระหวตทำงอทำบภีเมเลคกนับชทำวเมสืองเชเคม (คททำทภีแที่ ปลวตทำ ชทมื่ว (รา) มภีควทำมหมทำยไดผู้ดผู้วย
วตทำ ‘ควทำมยรุงต ยทำก’ หรสือ ‘ทภีที่กตอใหผู้เกวิดควทำมยรุงต ยทำก’) ควทำมหมทำงใจไดผู้กตอตนัวขทึรนระหวตทำงพวกเขทำแลผู้ว
อทำจเปป็นไดผู้วทำต อทำบภีเมเลคไมตมภีสตวิปนัญญทำและไรผู้ควทำมรนับผวิดชอบในฐทำนะผผผู้ปกครองคนหนทึที่ง อทำจ
เปป็นไดผู้วทำต ชทำวเมสืองเชเคมดสืรอรนัรนตตอสวิทธวิอททำนทำจ ไมตวทำต กรณภีใด พวกเขทำกป็เรวิที่มควิดแผนลผู้มลผู้ทำงเขทำ
ขผู้อควทำมตรงนภีรกลตทำวชนัดเจนวตทำกทำรลรุกฮสือตตอตผู้ทำนอทำบภีเมเลคทภีที่จะเกวิดขทึรนนภีรเปป็นกทำรตอบแทนโลหวิตทภีที่
ไรผู้ผวิดทภีที่เขทำไดผู้ทททำใหผู้หลนังที่ ออกในกทำรฆตทำพวกพภีที่นผู้องรต วมบวิดทำของเขทำ
วนฉ 9:25-29
ดนังนนัรนชาวเมมองเชเคมไดล้วางคนซคยู่มซยู่อนไวล้คอยดทกอาบชีเมเลคทชีมื่บน
ยอดภยเขา เขากก็ปลล้นคนททสิ้งปวงทชีมื่ผยู่านไปมาทางนทสิ้น และมชีคนบอกอาบชีเมเลคใหล้ทราบ เหป็นไดผู้ชนัดวตทำ
ชทำวเมสืองเชเคมบทำงคนเรวิที่มรนังควทำนเหลตทำนนักเดวินททำงทภีที่ไปๆมทำๆยนังเมสืองเชเคมโดยหวนังวตทำจะจนับอทำบภี
เมเลคไดผู้และฆตทำเขทำเสภีย
26 ฝยู่ายกาอทลบคตรชายเอเบดกทบญาตสของเขาเขล้าไปในเมมองเชเคม ชาวเชเคมไวล้เนมสิ้อเชมมื่อใจ
กาอทล เรทำไมตทรทำบวตทำกทำอนัลผผผู้นร ภีเปป็นใครมทำจทำกไหน แตตเหป็นไดผู้ชนัดวตทำเขทำเหลสืออดเตป็มทนกนับอทำบภีเม
เลคและใหผู้ควทำมชตวยเหลสือในกทำรกบฏตตอตผู้ทำนเขทำ
กทำอนัลและคนเหลตทำนนัรนทภีที่อยผดต วผู้ ยกนันกนับเขทำ 27 จขงพากทนออกไปในสวนองคยู่นเกก็บผลมายกมื่า
ทกาการเลชีสิ้ยงสมโภชในวสหารพระของเขา เขารทบประทานและดมมื่ม และดยู่าแชยู่งอาบชีเมเลคดล้วย 28 กา
อทลบคตรชายเอเบดจขงกลยู่าววยู่า "อาบชีเมเลคคมอใคร และเราชาวเชเคมเปก็นใครกทนจขงตล้องมาปรนนสบทตส
เขา เขาเปก็นบคตรชายของเยรคบบาอทลมสใชยู่หรมอ และเศบคลเปก็นเจล้าหนล้าทชีมื่ของเขามสใชยู่หรมอ จง

ปรนนสบทตสคนฮาโมรห์บดส าของเชเคมเถสด เราจะปรนนสบตท สอาบชีเมเลคทกาไมเลยู่า 29 ถล้าคนเมมองนชีสิ้อยยยู่ใตล้
ปกครองเรานะ เราจะถอดอาบชีเมเลคเสชีย" เขาจขงทล้าอาบชีเมเลควยู่า "จงเพสมื่มกองททพของทยู่านขขสิ้น
แลล้วออกมาเถสด"
กทำอนัลผผผู้นร ภีไมตเพภียงเยทำะเยผู้ยอทำบภีเมเลคและทผู้ทำททำยสวิทธวิอททำนทำจของเขทำอยตทำงเปวิดเผยเทตทำนนัรน แตต
เขทำยนังทผู้ทำททำยอทำบภีเมเลคใหผู้ออกมทำและทททำอะไรสนักอยตทำงเกภีที่ยวกนับมนันดผู้วย มภีกทำรเอตยถทึง “เศบรุลเจผู้ทำ
หนผู้ทำทภีที่ของเขทำ” ดผู้วย เขทำนตทำจะเปป็น ‘นทำยกเทศมนตรภี’ ของเมสืองเชเคมและยนังภนักดภีตตออทำบภีเมเลคอยผต
กทำรเอตยถทึง “ฮทำโมรรบวิดทำของเชเคม” กป็หมทำยถทึงผผผู้ปกครองชทำวคทำนทำอนันสมนัยโบรทำณแหตงเมสืองเชเคม
นภีที่เทตทำกนับกทำอนัลกลตทำววตทำ เรทำควรปรนนวิบนัตวิฮทำโมรรมทำกกวตทำอทำบภีเมเลค เขทำปฏวิญทำณวตทำหทำกประชทำชน
อยผใต ตผู้อททำนทำจของเขทำ เขทำจะถอดอทำบภีเมเลคจทำกอททำนทำจ ดนังนนัรนเขทำจทึงทผู้ทำททำยอทำบภีเมเลคใหผู้รวบรวม
กองทนัพของตนและออกมทำจนัดกทำรกนับเขทำเสภีย
วนฉ 9:30-33
คนเหลตทำนนัรนทภียที่ นังภนักดภีตตออทำบภีเมเลคถสือวตทำกทำรทผู้ทำททำยนภีรเปป็นเรสืที่องรผู้ทำย
แรงและมรุตงมนันที่ ทภีที่จะสนังที่ สอนกทำอนัลใหผู้รผผู้สททำนทึก ดนังนนัรน พอเศบคลเจล้าเมมองไดล้ยสนถล้อยคกาของกาอทลบคตร
ชายเอเบดกก็โกรธ 31 จขงสยู่งผยล้สมมื่อสารไปยทงอาบชีเมเลคอยยู่างลทบๆกลยู่าววยู่า "ดยเถสด กาอทลบคตรชาย
เอเบดและญาตสของเขามาทชีมื่เมมองเชเคม ดยเถสด พวกเขายคแหยยู่เมมองนทสิ้นใหล้ตยู่อสยล้กบท ทยู่าน 32 ฉะนทนสิ้
บทดนชีขสิ้ อทยู่านจงลคกขขสิ้นในเวลากลางคมน ททสิ้งทยู่านและคนทชีมื่อยยยู่กทบทยู่าน ไปซคมยู่ คอยอยยใยู่ นทคยู่งนา 33 รคยู่ง
เชล้าพอดวงอาทสตยห์ขขสิ้นทยู่านจงลคกขขสิ้นแตยู่เชล้าตรยยู่ รชีบรคกเขล้าเมมอง และดยเถสด เมมมื่อกาอทลกทบกองททพออก
มาตยู่อสยล้ทยู่าน ทยู่านจงกระทกาแกยู่เขาตามแตยู่โอกาสจะอกานวย"
อทำจเปป็นไดผู้วทำต ตอนแรกเศบรุลอยผฝต ตทำยพวกกบฏ หรสืออทำจเปป็นไดผู้วทำต ในฐทำนะเปป็น ‘นทำยก
เทศมนตรภี’ ของเมสืองทภีที่อยผใต ตผู้ปกครองของอทำบภีเมเลค เขทำจทึงจงรนักภนักดภี ไมตวทำต กรณภีใด เขทำสต งขตทำวไป
ยนังอทำบภีเมเลคเกภีที่ยวกนับสวิที่งทภีที่กทำท ลนังกตอตนัวขทึรน เหป็นไดผู้ชนัดวตทำขณะนนัรนอทำบภีเมเลคอยผทต ภีที่อสืที่น เศบรุลจทึงแนะนททำ
อทำบภีเมเลคใหผู้ตรนังกองซรุตมตลอดทนัรงคสืนและโจมตภีกทำอนัลและเมสืองนนัรนในตอนเชผู้ทำ
วนฉ 9:34-39
อทำบภีเมเลคใสต ใจตตอคททำแนะนททำของเศบรุล ฝยู่ายอาบชีเมเลค และ
กองททพททสิ้งสสสิ้นทชีมื่อยยยู่กทบทยู่านกก็ล คกขขนสิ้ ในเวลากลางคมน แบยู่งออกเปก็นสชีกมื่ องไปซคยู่มคอยสยล้เมมองเชเคม
35 กาอทลบคตรชายเอเบดกก็ออกไปยมนอยยทยู่ ชีมื่ทางเขล้าประตยเมมอง อาบชีเมเลคกก็ลคกขขนสิ้ พรล้อมกทบกองททพทชีมื่
อยยยู่กบท ทยู่าน ออกมาจากทชีมื่ซยู่มค ซยู่อน 36 และเมมมื่อกาอทลเหก็นกองททพ จขงพยดกทบเศบคลวยู่า "ดยเถสด กองททพ
กกาลทงเคลมมื่อนลงมาจากยอดภยเขา" เศบคลตอบเขาวยู่า "ทยู่านเหก็นเงาภยเขาเปก็นคนไปกระมทง" 37 กาอทล

พยดขขนสิ้ อชีกวยู่า "ดยซส กองททพกกาลทงออกมาจากกลางแผยู่นดสนกองหนขมื่ง และกองททพอชีกกองหนขมื่งกกาลทง
ออกมาจากทางทชีมื่ราบเมโอเนนสม" 38 เศบคลกก็กลยู่าวแกยู่กาอทลวยู่า "ปากของทยู่านอยยยู่ทชีมื่ไหนเดชีดี๋ยวนชีสิ้
ทยู่านผยล้ทชีมื่กลยู่าววยู่า `อาบชีเมเลคคมอผยใล้ ด ทชีมื่เราตล้องปรนนสบทตส ' คนเหลยู่านชีสิ้เปก็นคนทชีมื่ทยู่านหมสมื่นประมาท
มสใชยู่หรมอ จงยกออกไปสยล้รบกทบเขาเถสด " 39 กาอทลกก็เดสนนกาหนล้ากองททพเชเคมออกไปตยู่อสยล้กทบอาบชี
เมเลค
คสืนนนัรนอทำบภีเมเลคแบตงกองกททำลนังของเขทำออกเปป็นสภีที่กองและลผู้อมเมสืองเชเคมไวผู้ เชผู้ทำวนันตตอ
มทำ กองกททำลนังของเขทำกป็ลรุกขทึรนจทำกทภีที่ซตรุมและกทำอนัลเหป็นคนเหลตทำนนัรนรรุกหนผู้ทำมทำยนังเมสืองนนัรน เขทำหนันไป
หทำเศบรุลและอรุททำนวตทำคนกลรุตมหนทึที่งกททำลนังลงมทำจทำกภผเขทำทภีที่อยผใต กลผู้เคภียง ตอนแรกเศบรุลทททำเปป็นไมต
สนใจโดยบอกวตทำเขทำแคตตทำฝทำดไปเทตทำนนัรน นนันที่ คสือ เหป็นเงทำของดวงอทำทวิตยรยทำมเชผู้ทำ แตตกทำอนัลดผู้วย
ควทำมตกใจชภีรใหผู้เหป็นวตทำมภีกองกททำลนังรรุดหนผู้ทำมทำจทำกหลทำยทวิศททำง
จทำกนนัรนเศบรุลกป็แสดงใหผู้เหป็นธทำตรุแทผู้ของตน เขทำถทำมกทำอนัลวตทำ “ไหนลตะกทำรปทำกดภีของทตทำนทภีที่
ทผู้ทำททำยอทำบภีเมเลค ออกไปสผผู้กบนั เขทำเดภีดี๋ยวนภีรเลยสวิ!” กทำอนัลจทึงไมตมภีททำงเลสือกนอกจทำกออกไปสผผู้รบกนับ
อทำบภีเมเลค พอถทึงจรุดนภีร อทำบภีเมเลคกป็มขภี ผู้อไดผู้เปรภียบอยตทำงเหป็นไดผู้ชนัด เขทำเปป็นฝตทำยชวิงลงมสือกตอน เขทำไดผู้
เปรภียบในกทำรเปป็นฝตทำยรรุกแบบไมตใหผู้อภีกฝตทำยตนัรงตนัว และเขทำมภีขผู้อไดผู้เปรภียบททำงยรุทธววิธภีในกทำรซรุตม
โจมตภีดผู้วย
วนฉ 9:40-41
ในกทำรสผผู้รบอาบชีเมเลคกก็ขทบไลยู่กาอทลหนชีไป มชีคนถยกบาดเจก็บลล้มตาย
เปก็นอทนมาก จนถขงทางเขล้าประตยเมมอง 41 ฝยู่ายอาบชีเมเลคกก็อาศทยอยยทยู่ ชีมื่อารย มาหห์ และเศบคลกก็ขบท ไลยู่กา
อทลกทบญาตสของเขาออกไปไมยู่ใหล้อยยยู่ทชีมื่เชเคมตยู่อไป กทำอนัลเปป็นฝตทำยปรทำชนัยในกทำรสผผู้รบและเขทำถผกขนับ
ออกไปจทำกเมสืองเชเคมและจททำยอมตผู้องหนภีไป
วนฉ 9:42-45
แมผู้วทำต กททำจนัดกทำอนัลไปไดผู้แลผู้วในขณะนภีร แตตชทำวเมสืองเชเคมหลทำยคน
กป็ยนังมภีใจกบฏตตอตผู้ทำนอทำบภีเมเลคอยผต ดผู้วยเหตรุนร ภีตยู่อมารคยู่งขขสิ้น มชีชาวเมมองออกไปทชีมื่ท ยู่งค นา อาบชีเมเลคกก็
ทราบเรมมื่อง 43 ทยู่านจขงแบยู่งคนของทยู่านออกเปก็นสามกอง ซคมยู่ คอยอยยทยู่ ชีมื่ทยู่งค นา ทยู่านมองดย ดยเถสด คน
ออกมาจากในเมมอง ทยู่านจขงลคกขขสิ้นประหารเขา 44 สยู่วนอาบชีเมเลคกทบทหารทชีมื่อยยยู่ดล้วยกก็รคกไปยมนอยยยู่
ทชีมื่ทางเขล้าประตยเมมอง ฝยู่ายทหารอชีกสองกองกก็รคกเขล้าโจมตชีคนททสิ้งหมดทชีมื่ในทคยู่งนาประหารเสชีย
45 อาบชีเมเลคโจมตชีเมมองนทสิ้นตลอดวทนยทงคกมื่า ยขดเมมองนทสิ้นไดล้ และฆยู่าฟทนประชาชนทชีมื่อยยยู่ในเมมองนทสิ้น
เสชีย ททสิ้งทกาลายเมมองนทสิ้นเสชียดล้วย แลล้วกก็หวยู่านเกลมอลงไป

อทำบภีเมเลคจทึงลผู้อมเมสืองนนัรนอภีกครนัรงและเมสืที่อพวกกบฏออกมทำตตอสผผู้พวกเขทำ เขทำกป็ใชผู้กองซรุตม
เอทำชนะพวกเขทำเสภีย เขทำจทึงยทึดเมสืองนนัรน ฆตทำพวกกบฏและเรวิที่มทททำลทำยเมสืองนนัรน จทำกนนัรนเขทำกป็หวตทำน
เกลสือลงไปบนดวินของเมสืองนนัรนเพสือที่ ทภีที่จะปลผกอะไรไมตขร นทึ อภีกเลย เขทำจทึงเชสือดไกตใหผู้ลวิงดผวทำต จะเกวิด
อะไรขทึรนกนับเมสืองใดกป็ตทำมทภีที่กบฏตตอเขทำ
วนฉ 9:46-49
เหป็นไดผู้ชนัดวตทำมภีหอคอยทภีที่นนันที่ ชสืที่อวตทำเชเคมซทึที่งอยผไต มตหตทำงจทำกเมสืองนนัรน
หอเชตนนนัรนเปป็นเหมสือนปรทำสทำทและมภีกทำท แพงลผู้อมรอบปผู้องกนันกทำรถผกโจมตภี ดนังนนัรนเมมมื่อบรรดาชาว
บล้านหอเชเคมไดล้ยสนเชยู่นนทนสิ้ กก็หนชีเขล้าไปอยยใยู่ นปล้อมในวสหารของพระเบรชีท 47 มชีคนไปเรชียนอาบชีเม
เลควยู่า บรรดาชาวบล้านหอเชเคมไปมทมื่วสค มกทนอยยยู่ 48 อาบชีเมเลคกก็ขขสิ้นไปบนภยเขาศทลโมน ททสิ้งทยู่าน
กทบบรรดาคนทชีมื่อยยยู่ดล้วย อาบชีเมเลคถมอขวานตทดกสมื่งไมล้ใสยู่บยู่าแบกมา ทยู่านจขงบอกคนทชีมื่อยยยู่ดวล้ ยวยู่า "เจล้า
เหก็นขล้าทกาอะไร จงรชีบไปทกาอยยู่างขล้าเถสด" 49 ดทงนทสิ้นคนททสิ้งปวงกก็ตทดกสมื่งไมล้แบกตามอาบชีเมเลคไป
สค มไวล้ ณ ทชีมื่ปล้อม แลล้วกก็จคดไฟเผาปล้อมนทสิ้น ชาวบล้านหอเชเคมกก็ตายหมดดล้วย ททสิ้งชายและหญสง
ประมาณหนขมื่งพทนคน
เหป็นไดผู้ชนัดวตทำกทำรนนับถสือรผปเคทำรพและววิหทำรตตทำงๆทภีที่สรผู้ทำงใหผู้แกตพระเหลตทำนนัรนยนังมภีอยผใต น
อวิสรทำเอลสมนัยนนัรน เบรภีทเปป็นรผปแบบหนทึที่งของกทำรนนับถสือพระบทำอนัลทภีที่หมทำยถทึงพระบทำอนัลแหตงพนันธ
สนัญญทำ ดผหมทำยเหตรุสททำหรนับ 8:33 อทำบภีเมเลคปรทำบคนเหลตทำนนัรนไมตใชตเพรทำะกทำรทภีที่พวกเขทำนนับถสือรผป
เคทำรพ แตตเปป็นเพรทำะวตทำพวกเขทำไมตจงรนักภนักดภีตตอเขทำมทำกกวตทำ เขทำจทึงสนังที่ คนของเขทำและพวกเขทำกป็เรวิที่ม
เผทำหอเชเคม โดยครต ทำชภีววิตชทำยและหญวิงหนทึที่งพนันคนในกทำรทททำเชตนนนัรน
วนฉ 9:50-54
ไมตไกลจทำกทภีที่นนันที่ คสืออภีกเมสืองหนทึงที่ ซทึที่งเชสืที่อกนันวตทำถผกตนัรงชสืที่อวตทำธภีรซทำหร
ดผู้วย อาบชีเมเลคไปยทงเมมองเธเบศตทสิ้งคยู่ายประชสดเมมองเธเบศไวล้ และยขดเมมองนทสิ้นไดล้ 51 แตยู่ในเมมองมชี
หอรบแหยู่งหนขมื่ง ประชาชนเมมองนทสิ้นททสิ้งสสสิ้นกก็หนชีเขล้าไปอยยยู่ในหอททสิ้งผยล้ชายและผยล้หญสง ปสดประตยขทง
ตนเองเสชีย เขากก็ขนขสิ้ ไปบนหลทงคาหอรบ 52 อาบชีเมเลคยกมาถขงหอรบนชีสิ้ ไดล้ตยู่อสยล้กนท จนเขล้ามาใกลล้
ประตยหอรบไดล้ จะเอาไฟเผา 53 มชีหญสงคนหนขมื่งเอาหสนโมยู่ชสสิ้นบนทคยู่มศชีรษะอาบชีเมเลค กะโหลก
ศชีรษะของทยู่านแตก 54 ทยู่านจขงรชีบรล้องบอกคนหนคยู่มทชีมื่ถมออาวคธของทยู่านวยู่า "เอาดาบฟทนเราเสชีย
เพมมื่อคนจะไมยู่กลยู่าววยู่า `ผยหล้ ญสงคนหนขมื่งฆยู่าเขาตาย'" ชายหนคมยู่ ของทยู่านคนนทสิ้นกก็แทงทยู่านทะลคถขงแกยู่
ความตาย

พระเจผู้ทำทรงนททำจรุดจบอนันนตทำอนัปยศมทำสผตอทำบภีเมเลคผผผู้ชนัวที่ รผู้ทำยและททำรรุณ ในควทำมพยทำยทำมทภีที่จะ
เผทำหอรบทภีที่เมสืองเธเบศ (ธภีรซทำหร?) หญวิงคนหนทึที่งทวิรงหวินโมตหนนักๆกผู้อนหนทึงที่ ลงบนศภีรษะของเขทำ
และทททำกะโหลกศภีรษะของเขทำแตก แทนทภีจที่ ะตทำยพรผู้อมกนับคททำจทำรทึกหลรุมศพทภีที่วทำต ผผผู้หญวิงคนหนทึงที่ ไดผู้
ฆตทำเขทำ เขทำสนังที่ คนหนรุตมผผผู้ถสืออทำวรุธของเขทำใหผู้ฆตทำเขทำเสภียดผู้วยดทำบของตนซทึที่งเขทำกป็ทททำ
วนฉ 9:55-57
หวินโมตแหตงกทำรพวิพทำกษทำของพระเจผู้ทำบดอยตทำงชผู้ทำๆแตตมนนั กป็บดอยตทำง
ละเอภียดเมมมื่อคนอสสราเอลเหก็นวยู่าอาบชีเมเลคสสสิ้นชชีวสตแลล้ว ตยู่างคนกก็กลทบไปยทงทชีมื่ของตน 56 ดทงนชีสิ้
แหละพระเจล้าทรงสนองความชทมื่วทชีมื่อาบชีเมเลคไดล้กระทกาตยู่อบสดาของตนทชีมื่ไดล้ฆยู่าพชีมื่นล้องเจก็ดสสบคน
ของตนเสชีย 57 และพระเจล้าทรงกระทกาใหล้บรรดาความชทวมื่ รล้ายของชาวเชเคมกลทบตกบนศชีรษะ
ของเขาททสิ้งหลายเอง คกาสาปแชยู่งของโยธามบคตรชายเยรคบบาอทลกก็ตกอยยบยู่ นเขาททสิ้งหลาย
เปป็นทภีที่ประจนักษรชนัดตตอชทำวอวิสรทำเอลโดยทนัวที่ ไปวตทำพระเจผู้ทำไดผู้ทรงพวิพทำกษทำควทำมชนัวที่ ชผู้ทำของ
ทนัรงอทำบภีเมเลคและชทำวเมสืองเชเคมแลผู้ว แนตทภีเดภียวพระเจผู้ทำจะทรงตอบแทนควทำมชนัวที่ ควทำมชนัวที่ ขอ
งอทำบภีเมเลคในกทำรหลผตเกภียรตวินทำมของกวิเดโอนบวิดทำของเขทำอยตทำงชนัวที่ รผู้ทำยถผกสนองคสืนอยตทำงยรุตวิธรรม
แลผู้ว ในแบบเดภียวกนัน ควทำมบทำปของชทำวเมสืองเชเคมในกทำรรต วมมสือกนับอทำบภีเมเลคกป็ถผกตอบสนอง
อยตทำงถทึงขนทำดเชตนกนัน เหตรุกทำรณรตอนหนทึงที่ ทภีที่นตทำเศรผู้ทำและชวนอดสผในประวนัตวิศทำสตรรโบรทำณของ
อวิสรทำเอลในสมนัยของพวกผผผู้ววินวิจฉนัยจทึงปวิดฉทำกลงดผู้วยประกทำรฉะนภีร
*****
ภนพรวมของผผวผู้ วินวิจฉฉัย 10: บทตช่อไปของหนนังสสือผผผู้ววินจวิ ฉนัยนสาเสนอการปกครองของ
โทลาและยาอทรย์ ผผผู้ววินจวิ ฉนัยคนททชื่เจป็ดและททชื่แปดของอวิสราเอล บทนทปตั้ วิดทผู้ายดผู้วยการละทวิตั้งความจรวิง
ครนังตั้ ตช่อไปในอวิสราเอลและการตทสอนของพระเจผู้าเพราะเหตลุนนัตั้น
วนฉ 10:1-2
ผผผู้ปกครองคนตตอไปเหนสืออวิสรทำเอลจทึงถผกกลตทำวถทึงอยตทำงยตอๆ ตยู่อจา
กอาบชีเมเลคมชีคนขขนสิ้ มาชยู่วยอสสราเอลใหล้พนล้ ชมมื่อโทลาบคตรชายของปยวาหห์ผเล้ย ปก็นบคตรชายของโดโด
คนอสสสาคารห์ และเขาอยยยู่ทชีมื่เมมองชามชีรห์ในแดนเทมอกเขาเอฟราอสม 2 ทยู่านวสนสจฉทยอสสราเอลอยยยู่ยสชีมื่ บส
สามปชี แลล้วทยู่านกก็สสสิ้นชชีวสต เขาฝทงศพทยู่านไวล้ทชีมื่เมมองชามชีรห์
เรทำไมตควรสนันนวิษฐทำนวตทำอทำบภีเมเลคเปป็นผผผู้ววินจวิ ฉนัยคนหนทึที่งในอวิสรทำเอล เขทำยกตนัวเองขทึรนโดย
ใชผู้สวิทธวิอททำนทำจทภีที่เขทำไดผู้มทำโดยววิธภีอนันชนัวที่ รผู้ทำย พระเจผู้ทำทรงตนัรงโทลาขทึรนเปป็นผผผู้ววินจวิ ฉนัยคนตตอไปในแผตน

ดวินนนัรน เรทำทรทำบนผู้อยมทำกเกภีที่ยวกนับโทลทำยกเวผู้นวลภีทภีที่กลตทำววตทำเขทำเปป็นลผกหลทำนของตระกผลอวิสสทำคทำรร
เขทำอทำศนัยอยผใต นเมสืองเลป็กๆแหตงหนทึที่งชสืที่อวตทำชทำมภีรรในแดนเทสือกเขทำเอฟรทำอวิมและววินวิจฉนัยอวิสรทำเอลจทำก
ทภีที่นนันที่ เปป็นเวลทำยภีที่สวิบสทำมปภี
วนฉ 10:3-5
จทำกนนัรนขผู้อควทำมกป็บนันททึกเกภีที่ยวกนับผผผู้ววินจวิ ฉนัยคนทภีที่แปดในอวิสรทำเอล
นนันที่ คสือ ยทำอภีรร ตยู่อมายาอชีรคห์ นกสเลอาดไดล้ขขสิ้นมาและทยู่านวสนสจฉทยอสสราเอลอยยยู่ยสชีมื่ บส สองปชี 4 ทยู่านมชี
บคตรชายสามสสบคน ขชีมื่ลยกลาสามสสบตทว และมชีเมมองอยยยู่สามสสบหทวเมมองเรชียกวยู่าเมมองฮาโวทยาอชีรห์จน
ทคกวทนนชีสิ้ ซขงมื่ อยยยู่ในแผยู่นดสนกสเลอาด 5 ยาอชีรห์กก็สนสสิ้ ชชีวสตและถยกฝทงไวล้ทชีมื่เมมองคาโมน
จทำกนนัรนพระเจผู้ทำทรงตนัรงชทำยคนหนทึงที่ แหตงตระกผลมนนัสเสหรจทำกเมสืองกวิเลอทำดซทึที่งอยผบต นฝนัที่ง
ตะวนันออกของแมตนร ททำจอรรแดน เรทำทรทำบนผู้อยมทำกเกภีที่ยวกนับเขทำนอกเสภียจทำกวตทำชสืที่อเขทำคสือ ยทำอภีรรและ
วตทำเขทำววินจวิ ฉนัยอวิสรทำเอลเปป็นเวลทำยภีที่สวิบสองปภี ผผผู้เขภียนยนังหมทำยเหตรุอภีกวตทำบรุตรชทำยสทำมสวิบคนของเขทำขภีที่
ลทำหนรุตม กทำรขภีลที่ ทำในสมนัยนนัรนถสือวตทำสสืที่อถทึงฐทำนะอนันมนังที่ คนังที่ ของยทำอภีรร บรุตรชทำยแตตละคนของเขทำไดผู้รบนั
หนัวเมสืองหนทึที่งในเมสืองกวิเลอทำดบนฝนัที่งตะวนันออกของแมตนร ททำจอรรแดน คททำวตทำฮาโวทยาอทรย์ หมทำยควทำม
วตทำ ‘หนัวเมสืองแหตงยทำอภีรร’ เขทำถผกฝนังในหนัวเมสืองหนทึงที่ ของเขตแดนนนัรนชสืที่อวตทำคทำโมน
วนฉ 10:6-9
นตทำเศรผู้ทำทภีที่คนอวิสรทำเอลดผเหมสือนไมตเคยเรภียนรผผู้บทเรภียนของตนัวเอง
เลย อภีกครนัรงทภีพที่ วกเขทำหนันไปจทำกพระผผผู้ชตวยใหผู้รอดของพวกเขทำ คสือ พระเยโฮวทำหรพระเจผู้ทำ คน
อสสราเอลกก็กระทกาชทวมื่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหห์อชีก ไปปรนนสบทตสพระบาอทล พระอทชทา
โรท พวกพระของเมมองซชีเรชีย พวกพระของเมมองไซดอน พวกพระของเมมองโมอทบ พวกพระของ
คนอทมโมน พวกพระของคนฟชีลสสเตชีย และละทสสิ้งพระเยโฮวาหห์เสชีย หาไดล้ปรนนสบตท สพระองคห์ไมยู่
คนอวิสรทำเอลกลนับไปปรนนวิบนัตวิรผปพระตตทำงดผู้ทำวเหมสือนเดวิม นนันที่ คสือ พระบทำอนัลและพระอนัช
ททำโรท (คททำวตทำ บาอนัลลวิม ในภทำษทำฮภีบรผสสืที่อวตทำ พระบทำอนัลหลทำยองคร) นนันที่ คสือ มภีพระบทำอนัลหลทำยองคร
ในแผตนดวินนนัรน นอกจทำกนภีรพวกเขทำยนังนนับถสือและปรนนวิบนัตพวิ ระตตทำงดผู้ทำวของประชทำชทำตวิเหลตทำนนัรนทภีที่
อยผรต อบตนัวพวกเขทำดผู้วย นนันที่ คสือ พวกพระของเมสืองซภีเรภีย เมสืองไซดอนในเลบทำนอน เมสืองโมอนับ คน
อนัมโมนและคนฟภีลวิสเตภีย พระเหลตทำนภีรรวมถทึงชสืที่อตตทำงดผู้ทำวตตทำงๆ เชตน เคโมช โมเลค ดทำโกน ฯลฯ
ดผู้วยเหตรุนร ภี 7 และพระพสโรธของพระเยโฮวาหห์กก็พลคยู่งขขสิ้นตยู่ออสสราเอล จขงทรงขายเขาไวล้ใน
มมอของคนฟชีลสส เตชียและในมมอของคนอทมโมน พระเจผู้ทำทรงยอมใหผู้คนอวิสรทำเอลถผก ‘ขทำย’ ไวผู้ในมสือ
ของบรรดทำเพสือที่ นบผู้ทำนทภีที่เปป็นศนัตรผของพวกเขทำ นภีที่สสืที่อวตทำพวกเขทำถผกขทำยเปป็นททำสแกตประชทำชทำตวิ

ตตทำงดผู้ทำวเหลตทำนภีร คนเหลตทำนนัรนทภีที่อยผทต ทำงทวิศตะวนันตกตกเปป็นททำสของคนฟภีลวิสเตภียและคนเหลตทำนนัรนทภีที่
อยผทต ทำงทวิศตะวนันออกกป็ตกเปป็นททำสของคนอนัมโมน
8 เขาไดล้ขยู่มเหงและบชีบบทงคทบคนอสสราเอลในปชีนนทสิ้ นภีที่นตทำจะหมทำยควทำมวตทำ ‘ตนัรงแตตปภีนร นัน’ มนัน
อทำจหมทำยถทึงปภีนร นันทภีที่ยทำอภีรรสรวินชภีววิต หรสืออยตทำงนผู้อยกป็เมสืที่อควทำมเปป็นปฏวิปนักษรเรวิที่มขทึรนทภีที่ประชทำชทำตวิเหลตทำ
นภีรกดขภีคที่ นอวิสรทำเอล คมอคนอสสราเอลททสิ้งปวงทชีมื่อยยยู่ฟากแมยู่นกสิ้าจอรห์แดนขล้างโนล้นในแผยู่นดสนของคนอา
โมไรตห์ ซขงมื่ อยยยู่ในกสเลอาดสสบแปดปชี ตลอดระยะเวลทำสวิบแปดปภีนร นัน กทำรกดขภีขที่ ตมเหงมทำจทำกฝนัที่งตะวนัน
ออกของแมตนร ททำจอรรแดนเปป็นพวิเศษ เรทำควรระลทึกวตทำคนอนัมโมนมภีฐทำนทภีมที่ นันที่ อยผใต นเมสืองอนัมโมนซทึงที่
ตรงกนับเมสืองอนัมมทำนประเทศจอรรแดนในปนัจจรุบนัน หลทำยตระกผลทภีที่อทำศนัยอยผบต นฝนัที่งตะวนันออกของ
แมตนร ททำจอรรแดนจทึงถผกคนอนัมโมนรนังแก
9 ททสิ้งคนอทมโมนไดล้ขล้ามแมยู่นกสิ้าจอรห์แดนไปตยู่อสยล้กทบยยดาหห์และตยู่อสยล้กบท เบนยามสน และตยู่อสยล้
กทบวงศห์วานเอฟราอสม ดทงนทสิ้นอสสราเอลจขงเดมอดรล้อนอยยู่างยสงมื่ คนอนัมโมนไมตเพภียงสรผู้ทำงควทำมยรุงต ยทำก
ใหผู้แกตคนอวิสรทำเอลทภีที่กลนับสนัตยรบนฝนัที่งตะวนันออกของแมตนร ททำจอรรแดนเทตทำนนัรน แตตพวกเขทำยนังขผู้ทำมมทำ
ททำงฝนัที่งตะวนันตกยนังเขตแดนของตระกผลยผดทำหรและเอฟรทำอวิมดผู้วย ผผผู้เขภียนหนนังสสือเลตมนภีรจทึงกลตทำววตทำ
“อวิสรทำเอลจทึงเดสือดรผู้อนอยตทำงยวิงที่ ”
วนฉ 10:10
ในทภีที่สรุดพระเจผู้ทำกป็ทรงดทึงควทำมสนใจของพวกเขทำไดผู้แลผู้ว ดผู้วยเหตรุนร ภี
คนอสสราเอลรล้องทคกขห์ตยู่อพระเยโฮวาหห์วยู่า "ขล้าพระองคห์ททสิ้งหลายไดล้กระทกาบาปตยู่อพระองคห์ เพราะ
วยู่าขล้าพระองคห์ไดล้ทอดทสสิ้งพระเจล้าของขล้าพระองคห์เสชีย และปรนนสบตท สพระบาอทล " พระเจผู้ทำทรงมภีววิธภี
ในกทำรทททำใหผู้ผผผู้คนถตอมใจ เมสืที่อพวกเขทำไมตยอมสมนัครใจทททำเชตนนนัรน พระเจผู้ทำกป็ทรงสทำมทำรถทททำใหผู้
เหตรุกทำรณรตตทำงๆเกวิดขทึรนซทึงที่ ทททำใหผู้คนกลนับใจใหมต พระองครทรงทททำเชตนนนัรนตรงนภีร คนอวิสรทำเอลจทึง
สทำรภทำพควทำมบทำปของตนเรสือที่ งกทำรนนับถสือรผปเคทำรพ
วนฉ 10:11-14
ขผู้อควทำมตรงนภีรไมตไดผู้สสืที่อ แตตพระเจผู้ทำนตทำจะทรงใชผู้ผผผู้พยทำกรณรคน
หนทึที่งมทำซทึที่งแจผู้งใหผู้คนอวิสรทำเอลทรทำบถทึงควทำมไมตพอพระทนัยของพระเจผู้ทำ และพระเยโฮวาหห์ตรทสกทบ
คนอสสราเอลวยู่า "เรามสไดล้ชยู่วยเจล้าใหล้พล้นจากชาวอชียสปตห์ จากคนอาโมไรตห์ จากคนอทมโมน และจาก
คนฟชีลสส เตชียหรมอ 12 ททสิ้งคนไซดอน คนอามาเลข และชาวมาโอนไดล้บบชี บทงคทบเจล้า เจล้าไดล้รล้องทคกขห์
ถขงเราและเราไดล้ชยู่วยเจล้าใหล้พล้นมมอเขาททสิ้งหลาย 13 แมล้กระนทนสิ้ เจล้าททสิ้งหลายยทงไดล้ละทสสิ้งเรา และ
ปรนนสบทตสพระอมนมื่

พระเจผู้ทำตรนัสผตทำนผผผู้พยทำกรณรทตทำนหนทึงที่ ซทึที่งไมตระบรุนทำมโดยทรงเลตทำยผู้อนใหผู้คนอวิสรทำเอลฟนัง
ถทึงกทำรทภีที่พระองครไดผู้ทรงชตวยพวกเขทำใหผู้พผู้นในอดภีต ไลตตร งนั แตตจทำกคนอภียวิปตรและคนอทำโมไรตรใน
ชตวงของกทำรอพยพและกทำรพวิชวิตแผตนดวินเรสือที่ ยมทำจนถทึงบรรดทำปฏวิปนักษรเมสืที่อเรป็วๆนภีร ชทำวมทำโอนทภีที่วทำต
นภีรนตทำจะหมทำยถทึงคนคทำนทำอนันกลรุตมหนทึที่งทภีอที่ ทำศนัยอยผใต นยผดทำหรซทึที่งเหป็นไดผู้ชนัดวตทำมภีสตวนรต วมในกทำรกดขภีที่
ขตมเหงคนอวิสรทำเอลกตอนหนผู้ทำนนัรนดผู้วย
แมผู้พระเจผู้ทำทรงชตวยประชทำกรของพระองครใหผู้พนผู้ อยตทำงนตทำอนัศจรรยรในอดภีต แตตพวกเขทำกป็ยนัง
ทอดทวิรงพระองครและปรนนวิบนัตพวิ วกพระของคนตตทำงดผู้ทำวอยผดต ภี ดผู้วยควทำมเหลสืออด พระเจผู้ทำจทึงทรง
ประกทำศวตทำฉะนชีสิ้เราจขงจะไมยู่ชยู่วยเจล้าททสิ้งหลายใหล้พล้นอชีกตยู่อไป 14 จงไปรล้องทคกขห์ตยู่อพระซขมื่งเจล้าททสิ้ง
หลายไดล้เลมอกเถสด ใหล้พระเหลยู่านทสิ้นชยู่วยเจล้าใหล้พล้นในยามทคกขห์เดมอดรล้อนนชีสิ้" พระเจผู้ทำทรงตอบสนอง
ประชทำชนทภีที่ดรสือรนัรนของพระองครอยตทำงยรุตวิธรรมและอยตทำงรรุนแรงโดยตรนัสวตทำพระองครจะไมตทรงชตวย
พวกเขทำใหผู้พนผู้ อภีกตตอไป หทำกพวกเขทำอยทำกปรนนวิบนัตวิพระตตทำงดผู้ทำวเหลตทำนภีร กป็ใหผู้พวกพระนนัรนชตวย
พวกเขทำใหผู้พนผู้ นภีที่เทตทำกนับพระเจผู้ทำตรนัสวตทำ “เชวิญตทำมสบทำยเลย เรทำทนมทำพอแลผู้ว”
วนฉ 10:15-16
นนันที่ ดทึงควทำมสนใจของพวกเขทำไดผู้แลผู้ว และคนอสสราเอลกราบทยล
พระเยโฮวาหห์วยู่า "ขล้าพระองคห์ททสิ้งหลายไดล้กระทกาบาปแลล้ว ขอพระองคห์ทรงกระทกาตามทชีมื่พระองคห์
ทรงเหก็นชอบ ขล้าพระองคห์ขอวสงวอนเพชียงวยู่า ขอทรงชยู่วยขล้าพระองคห์ใหล้พล้นในวทนนชีสิ้เถสด " 16 ดทง
นทสิ้นเขาททสิ้งหลายจขงเลสกถมอพระอมมื่น และปรนนสบทตสพระเยโฮวาหห์ ฝยู่ายพระองคห์ทรงเดมอดรล้อนพระททย
ดล้วยความทคกขห์เขก็ญของอสสราเอล
ใหผู้เรทำสนังเกตลททำดนับกตอนหลนัง (1) คนอวิสรทำเอลดผู้วยควทำมชอกชทรทำใจยอมรนับสทำรภทำพควทำม
บทำปของตน “ขผู้ทำพระองครทรนังหลทำยไดผู้กระทททำบทำปแลผู้ว ขอพระองครทรงกระทททำตทำมทภีที่พระองครทรง
เหป็นชอบ” ขนัรนตอนแรกในกทำรคสืนดภีกบนั พระเจผู้ทำคสือ กทำรสทำรภทำพควทำมบทำปทภีที่มอภี ยผอต ยตทำงจรวิงใจ (2)
ในกทำรทททำเชตนนนัรนพวกเขทำกป็ยอมตนัวอยผใต ตผู้พระเมตตทำของพระเจผู้ทำโดยขอใหผู้พระองครทรงกระทททำ
ตทำมทภีที่พระองครทรงเหป็นชอบ (3) พวกเขทำอผู้อนวอนองครพระผผผู้เปป็นเจผู้ทำใหผู้ทรงชตวยพวกเขทำใหผู้พผู้น
เปป็นครนัรงสรุดทผู้ทำย (4) พวกเขทำกลนับใจใหมตจรวิงๆไมตใชตเพภียงคททำพผดเทตทำนนัรน แตตมภีกทำรกระทททำดผู้วย พวก
เขทำกททำจนัดบรรดทำพระตตทำงดผู้ทำวของตนและกลนับมทำปรนนวิบนัตพวิ ระเยโฮวทำหรพระเจผู้ทำ เรทำไมตทรทำบ
ชนัดเจนวตทำใครพผดแทนคนอวิสรทำเอลกนันแนต แตตเหป็นไดผู้ชนัดวตทำ เหลตทำผผผู้อทำวรุโสทภีที่ไดผู้รนับกทำรยอมรนับของ
พวกเขทำพผดแทนชนชทำตวินร นัน

ใหผู้เรทำสนังเกตพระทนัยอนันกรรุณทำของพระเจผู้ทำ แมผู้พระองครทรงพระพวิโรธอยตทำงชอบธรรมแลผู้ว
ในกทำรทรงตภีสอนคนอวิสรทำเอลและขผตวทำต จะปลตอยใหผู้พวกเขทำหทำททำงชตวยตนัวเอง แตตพระองครกทป็ รง
“เดสือดรผู้อนพระทนัยดผู้วยควทำมทรุกขรเขป็ญของอวิสรทำเอล” แนตทภีเดภียว พระเจผู้ทำของเรทำทรงอดทนนทำน
และพระเมตตทำของพระองครดททำรงอยผเต ปป็นนวิตยร ตตอมทำบรรดทำผผผู้เขภียนเพลงสดรุดจภี ะระลทึกวตทำพระเจผู้ทำ
ทรงหยวิบยสืที่นพระเมตตทำของพระองครแกตคนอวิสรทำเอลและจะเขภียนเพลงสดรุดภีอนันไพเรทำะเชตน บททภีที่
136 เปป็นตผู้น
วนฉ 10:17-18
ฉทำกเหตรุกทำรณรจทึงถผกจนัดเตรภียมไวผู้แลผู้วสททำหรนับกทำรชตวยใหผู้พผู้นทภีที่
พระเจผู้ทำจะประททำนใหผู้ตทำมทภีที่มภีบนนั ททึกไวผู้ในบทถนัดไป ฝยู่ายคนอทมโมนกก็ถยกเรชียกใหล้มาพรล้อมกทน เขา
ไดล้ตทสิ้งคยู่ายในกสเลอาด และคนอสสราเอลกก็มาพรล้อมกทนตทสิ้งคยู่ายอยยยู่ทชีมื่มสสปาหห์ 18 และประชาชนกทบ
พวกประมคขของคนกสเลอาดพยดกทนวยู่า "ผยใล้ ดทชีมื่จะเปก็นคนแรกทชีมื่จะเขล้าตยู่อสยล้กทบคนอทมโมน ผยล้นนทสิ้ จะ
เปก็นหทวหนล้าของชาวกสเลอาดททสิ้งหมด"
คนอนัมโมนไดผู้รวบรวมกททำลนังพลของตนในเมสืองกวิเลอทำดททำงฝนัที่งตะวนันออกของแมตนร ททำ
จอรรแดน ขณะเดภียวกนันคนอวิสรทำเอลกป็รวบรวมกททำลนังพลทภีที่มสวิ ปทำหร มภีสถทำนทภีที่หลทำยแหตงในเขตแดน
นนัรนทภีมที่ ภีชสืที่อนนัรน อยตทำงไรกป็ตทำม บรวิบทดผเหมสือนจะหมทำยถทึงมวิสปทำหรทภีที่อยผบต นฝนัที่งตะวนันออกของแมตนร ททำ
จอรรแดน คนกวิเลอทำด (ตระกผลรผเบน กทำดและครทึที่งตระกผลมนนัสเสหร) จทึงเสทำะหทำชทำยคนหนทึที่งทภีที่จะนททำ
กททำลนังพลของพวกเขทำไปตตอสผผู้คนอนัมโมน คททำตอบจะถผกพบในบทถนัดไป
*****
ภนพรวมของผผวผู้ วินวิจฉฉัย 11: บทททชื่สวิบเอป็ดของหนนังสสือผผผู้ววินจวิ ฉนัยนสาเสนอเรสือชื่ งราวของ
เยฟธาหย์ ภผมวิหลนังของเขา การเรวิมชื่ มทชอสืชื่ เสทยงของเขา ชนัยชนะของเขาและคสาปฏวิญาณททชื่แยช่มากๆของ
เขา
วนฉ 11:1-3
ควทำมมสืดมนฝตทำยววิญญทำณและศภีลธรรมในสมนัยของพวกผผผู้ววินวิจฉนัย
ปรทำกฏชนัดในเรสืที่องรทำวของเยฟธทำหรผผผู้เปป็นบรุตรนอกสมรสของหญวิงแพศยทำคนหนทึที่ง เยฟธาหห์คนกส
เลอาดเปก็นทแกลล้วทหาร แตยู่เปก็นบคตรชายของหญสงแพศยา กสเลอาดใหล้กกาเนสดบคตรชมมื่อเยฟธาหห์ ดนังทภีที่
เนสืรอหทำจะแสดงใหผู้เหป็น เยฟธทำหรผผผู้นร ภีจะกลทำยเปป็นผผผู้ววินวิจฉนัยคนตตอไปแหตงอวิสรทำเอล เขทำถผกแนะนททำตนัว
วตทำเปป็น “ทแกลผู้วทหทำร” อยตทำงไรกป็ตทำม เขทำยนังเปป็นบรุตรแหตงกทำรสมสผตอนันผวิดศภีลธรรมระหวตทำงกวิเลอ
ทำดบวิดทำของเขทำกนับหญวิงทภีไที่ มตรนักนวลสงวนตนัวคนหนทึงที่ ดผู้วย คททำทภีที่แปลวตทำ หญสงแพศยา (ซานาหย์) ไมต

จททำเปป็นตผู้องหมทำยถทึงหญวิงทภีที่ ‘ประกอบอทำชภีพ’ เปป็นโสเภณภี แตตหมทำยถทึงหญวิงทภีที่ชอบลตวงประเวณภี ดนัง
ทภีที่เนสืรอหทำจะแสดงใหผู้เหป็น กวิเลอทำดผผผู้นร ภีอทำศนัยอยผใต นดวินแดนกวิเลอทำดซทึที่งอยผทต ทำงทวิศตะวนันออกของ
แมตนร ททำจอรรแดนและเปป็นมรดกของครทึงที่ ตระกผลมนนัสเสหร กวิเลอทำดจทึงมภีสนัมพนันธรสวทำทกนับหญวิงคน
หนทึที่งทภีมที่ ภีชสืที่อเสภียงในททำงไมตดภีซงทึที่ ใหผู้กทำท เนวิดเยฟธทำหรผผผู้นร ภี
เหป็นไดผู้ชนัดวตทำเมสืที่อเวลทำผตทำนไป กวิเลอทำดแตตงงทำนกนับหญวิงอภีกคนซทึที่งใหผู้กทำท เนวิดบรุตรชทำยหลทำย
คนแกตเขทำ 2 ภรรยาแทล้ของกสเลอาดคลอดบคตรชายหลายคน และเมมมื่อพวกบคตรเหลยู่านทสิ้นโตขขสิ้นแลล้ว
จขงผลทกไสเยฟธาหห์ออกไปเสชียโดยกลยู่าววยู่า "เจล้าจะมชีสยู่วนในมรดกของครอบครทวบสดาเราไมยู่ไดล้
เพราะเจล้าเปก็นลยกของหญสงคนอมมื่น" เหป็นไดผู้ชนัดเชตนกนันวตทำเยฟธทำหรตอนหนรุตมเตวิบโตมทำในบผู้ทำนของ
บวิดทำของเขทำและถผกมทำรดทำของเขทำทวิรงอยตทำงเหป็นไดผู้ชนัด อยตทำงไรกป็ตทำม ในฐทำนะเปป็นบรุตรอนันชอบ
ธรรมของบวิดทำของพวกเขทำ พวกนผู้องๆรต วมบวิดทำของเยฟธทำหรจทึงผลนักไสเขทำออกไปจทำกครอบครนัว
แรงจผงใจของพวกเขทำนตทำจะเกวิดจทำกควทำมโลภมทำกกวตทำควทำมถผกตผู้องททำงศภีลธรรม
หทำกเยฟธทำหรถผกขนับออกไปจทำกตระกผล กป็จะมภีมรดกสต วนทภีที่เพวิมที่ มทำกขทึรนสททำหรนับพวกเขทำเมสืที่อ
ถทึงเวลทำ ไมตวทำต กรณภีใด เหป็นไดผู้ชนัดวตทำบรรดทำบรุตรอนันชอบดผู้วยกฎหมทำยของกวิเลอทำดมองพภีที่ชทำยรต วม
บวิดทำของตนผผผู้เปป็นบรุตรนอกสมรสดผู้วยสทำยตทำดผถผกเหยภียดหยทำม
เยฟธทำหรวนัยหนรุตมไมตมภีททำงเลสือกอสืที่นนอกจทำกไปเสภีย ดผู้วยเหตรุนร ภี 3 เยฟธาหห์จขงหนชีจากพชีมื่นล้อง
ของตนไปอาศทยอยยทยู่ ชีมื่แผยู่นดสนโทบ พวกนทกเลงกก็มทมื่วสค มกทบเยฟธาหห์และตสดตามเขาไป แผตนดวินโทบ
(มภีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘แผตนดวินอนันดภี’) ถผกเชสืที่อวตทำเปป็นแผตนดวินทภีที่อยผไต ปททำงทวิศตะวนันออกและทวิศ
เหนสือของหรุบเขทำแมตนร ททำจอรรแดนจทำกกวิเลอทำด คททำทภีที่แปลวตทำ นทกเลง (เรยย์ค) หมทำยถทึง ‘อยผเต ฉยๆ’ หรสือ
‘ไมตไปไหน’ กลตทำวอภีกนนัยหนทึงที่ พวกคนทภีที่ถผกขนับออกจทำกสนังคมสมนัยนนัรนพทำกนันมทำอยผกต บนั เยฟธทำหร ตนัว
เขทำเองกป็เปป็นคนทภีที่ถผกขนับออกเชตนกนัน
วนฉ 11:4-6
จทำกนนัรนเวลทำผตทำนไปโดยไมตทรทำบวตทำนทำนเทตทำไร เนสืรอหทำกลตทำววตทำ ตยู่อ
มาภายหลทงคนอทมโมนไดล้ทกาสงครามกทบคนอสสราเอล 5 และเมมมื่อคนอทมโมนทกาสงครามกทบ
อสสราเอลนทนสิ้ พวกผยล้ใหญยู่ของเมมองกสเลอาดไดล้ไปเพมมื่อจะพาเยฟธาหห์มาจากแผยู่นดสนโทบ 6 เขากลยู่าว
แกยู่เยฟธาหห์วยู่า "จงมาเปก็นหทวหนล้าของเรา เพมมื่อเราจะไดล้ตยู่อสยล้กทบคนอทมโมน"
เหป็นไดผู้ชนัดวตทำเยฟธทำหรเรวิที่มมภีชอสืที่ เสภียงแลผู้วในฐทำนะเปป็นนนักสผผู้ทภีที่ดรุดนันคนหนทึงที่ และเมสืที่อคนอนัม
โมน (ประเทศจอรรแดนในปนัจจรุบนัน) ขผตวทำต จะทททำสงครทำมกนับคนอวิสรทำเอล พวกผผผู้นททำของกวิเลอทำดกป็มทำ

ขอใหผู้เขทำไปชตวยพวกเขทำขณะทภีที่ควทำมขนัดแยผู้งทวภีควทำมรรุนแรงยวิงที่ ขทึรน คททำทภีที่แปลวตทำ หทวหนล้า (คนัทซวิยย์น)
จรวิงๆแลผู้วมภีควทำมหมทำยวตทำ ‘ผผผู้บนัญชทำกทำร’ กลตทำวอภีกนนัยหนทึที่ง พวกเขทำอยทำกใหผู้เยฟธทำหรมทำนททำทนัพใหผู้
พวกเขทำ
วนฉ 11:7
ไมตนตทำแปลกใจแตตอยตทำงใดทภีที่เยฟธทำหรระแวงขผู้อเสนอของพวกเขทำ
แตยู่เยฟธาหห์กลยู่าวแกยู่พวกผยล้ใหญยู่ของกสเลอาดวยู่า "ทยู่านไมยู่ไดล้เกลชียดขล้าพเจล้า และขทบไลยู่ขล้าพเจล้าเสชีย
จากครอบครทวบสดาของขล้าพเจล้าดอกหรมอ เมมมื่อคราวทคกขห์ยากทยู่านจะมาหาขล้าพเจล้าทกาไมเลยู่า" เรทำไมต
อทำจโทษเยฟธทำหรไดผู้สททำหรนับคททำถทำมของเขทำ
วนฉ 11:8-10
ทนัรงเยฟธทำหรและพวกผผผู้ใหญตของกวิเลอทำดจทึงเขผู้ทำรต วมเจรจทำกนันเกภีที่ยว
กนับกทำรทภีที่เขทำจะเขผู้ทำเปป็นพนันธมวิตรกนับพวกเขทำ พวกผยใล้ หญยู่ของกสเลอาดจขงกลยู่าวแกยู่เยฟธาหห์วยู่า "เหตคทชีมื่
เรากลทบมาหาทยู่าน ณ บทดนชีสิ้ กก็ดล้วยตล้องการใหล้ทยู่านไปกทบเราสยรล้ บกทบคนอทมโมน แลล้วมาเปก็นหทวหนล้า
ของเราทชีมื่จะปกครองชาวกสเลอาดททสิ้งปวง" 9 เยฟธาหห์จขงกลยู่าวแกยู่พวกผยล้ใหญยู่ของกสเลอาดวยู่า "ถล้า
ทยู่านใหล้ขล้าพเจล้ากลทบบล้านเพมมื่อทกาศขกกทบคนอทมโมน และถล้าพระเยโฮวาหห์ทรงมอบเขาไวล้ตยู่อหนล้า
ขล้าพเจล้า ขล้าพเจล้าจะไดล้เปก็นหทวหนล้าของทยู่านหรมอเปลยู่า" 10 พวกผยใล้ หญยู่ของกสเลอาดจขงตอบ
เยฟธาหห์วยู่า "พระเยโฮวาหห์ทรงเปก็นพยานระหวยู่างเรา เราจะกระทกาตามทชีมื่ทยู่านสทมื่งทคกประการ"
พวกผผผู้ใหญตแหตงกวิเลอทำดจทึงเสนอทภีจที่ ะใหผู้เยฟธทำหรกลนับมทำบผู้ทำนอยตทำงมภีเกภียรตวิและเปป็นหนัวหนผู้ทำ
ของพวกเขทำ เกรงวตทำจะมภีคททำถทำมในเรสือที่ งนภีร เยฟธทำหรทททำใหผู้แนตใจวตทำเขทำเปป็นกลทำยเปป็นผผผู้นททำของพวก
เขทำหทำกเขทำสผผู้เพสืที่อพวกเขทำและมภีชยนั ชนะในกทำรสผผู้รบ พวกเขทำพรผู้อมใจกนันตกลง
วนฉ 11:11
เยฟธทำหรจทึงตกลงตทำมขผู้อเสนอนนัรน เยฟธาหห์จขงไปกทบพวกผยล้ใหญยู่ขอ
งกสเลอาด และประชาชนกก็ตทสิ้งทยู่านใหล้เปก็นหทวหนล้าและเปก็นประมคขของเขา แลล้วเยฟธาหห์กก็กลยู่าวคกาทชีมื่
ตกลงกทนททสิ้งสสสิ้นตยู่อพระพทกตรห์พระเยโฮวาหห์ทชีมื่เมมองมสสปาหห์ พวกผผผู้ใหญตของกวิเลอทำดตนัรงเขทำเปป็น
ประมรุขของพวกเขทำ เหป็นไดผู้ชดนั วตทำทภีที่มสวิ ปทำหร ซทึงที่ เปป็นเมสืองเอกของกวิเลอทำด มภีแทตนบผชทำแทตนหนทึที่ง
ถวทำยแดตพระเยโฮวทำหร ทภีที่นนันที่ เยฟธทำหรกลตทำวคททำทภีที่ตกลงกนันทนัรงสวิรนเปป็นคททำอธวิษฐทำนตตอพระพนักตรร
พระเจผู้ทำ อนันเปป็นกทำรยสืนยนันขผู้อตกลงนนัรนตตอพระพนักตรรพระเจผู้ทำทตทำมกลทำงสทำยตทำประชทำชน
วนฉ 11:12-13
ขนัรนตอนแรกของเยฟธทำหรในกทำรยรุตวิควทำมขนัดแยผู้งคสือ สสืที่อสทำรกนับคน
อนัมโมนเยฟธาหห์จขงสยู่งผยล้สอมมื่ สารไปยทงกษทตรสยคห์ นอทมโมนถามวยู่า "ทยู่านมชีเรมมื่องอะไรกทบขล้าพเจล้า ทยู่าน
จขงยกมาตยู่อสยล้กทบแผยู่นดสนของขล้าพเจล้า " 13 กษทตรสยคห์ นอทมโมนตอบผยล้สอมมื่ สารของเยฟธาหห์วยู่า

"เพราะวยู่าเมมมื่ออสสราเอลยกออกมาจากอชียสปตห์ไดล้ยขดแผยู่นดสนของเราไป ตทสิ้งแตยู่แมยู่นกสิ้าอารโนนถขง
แมยู่นกสิ้ายทบบอกและถขงแมยู่นกสิ้าจอรห์แดน ฉะนทนสิ้ บทดนชีสิ้ขอคมนแผยู่นดสนเหลยู่านทสิ้นเสชียโดยดชี "
กษนัตรวิยรทภีที่ไมตถผกเอตยนทำมของอนัมโมนตอบกลนับวตทำเขทำตผู้องกทำรแผตนดวินคสืนซทึงที่ คนอวิสรทำเอลไดผู้
ยทึดไปตอนทภีพที่ วกเขทำพวิชวิตแผตนดวินนนัรนภทำยใตผู้โมเสส อยตทำงไรกป็ตทำม นนันที่ กป็เกวิดขทึรนเมสือที่ ประมทำณสทำม
รผู้อยปภีกตอนหนผู้ทำนนัรน ดนังนนัรนดผเหมสือนวตทำกษนัตรวิยรอมนั โมนผผผู้นร ภีกทำท ลนังใชผู้ขผู้ออผู้ทำงนภีรเพภียงเพสือที่ ยทึดครองทภีดที่ วิน
ในสมนัยของเขทำ กระนนัรน กษนัตรวิยคร นอนัมโมนจทึงเรภียกรผู้องหรสือเสนอเรสืที่องนภีรเปป็นเงสืที่อนไขแหตง
สนันตวิภทำพเพสือที่ ปผู้องกนันมวิใหผู้เกวิดสงครทำม ในทนัศนะของพวกเขทำแลผู้ว หทำกไดผู้นผู้อยกวตทำนภีรพวกเขทำกป็ไมต
ยอม
วนฉ 11:14-17
เยฟธทำหรตอบกลนับกษนัตรวิยรคนอนัมโมนไปดผู้วยคททำตอบทภียที่ สืดยทำวซทึที่งใหผู้
รทำยละเอภียดประวนัตวิศทำสตรรของเหตรุกทำรณรตตทำงๆทภีที่เกวิดขทึรนเมสืที่อสทำมรผู้อยปภีกตอนหนผู้ทำนนัรน และเยฟธาหห์กก็
สยู่งผยล้สอมมื่ สารไปหากษทตรสยคห์ นอทมโมนอชีก 15 ใหล้กลยู่าววยู่า "เยฟธาหห์กลยู่าวดทงนชีสิ้วยู่า อสสราเอลมสไดล้ยขด
แผยู่นดสนของโมอทบ หรมอแผยู่นดสนของคนอทมโมน 16 แตยู่เมมมื่ออสสราเอลออกจากอชียปส ตห์ เขาไดล้เดสนไป
ทางถสมื่นทครกทนดารถขงทะเลแดง และมาถขงคาเดช 17 อสสราเอลจขงสยู่งผยล้สมมื่อสารไปยทงกษทตรสยห์เอโดม
กลยู่าววยู่า `ขล้าพเจล้าขออนคญาตยกผยู่านแผยู่นดสนของทยู่านไป' แตยู่กษทตรสยห์เอโดมไมยู่ฟทง และกก็ไดล้สงยู่
คกาขอเชยู่นเดชียวกทนไปยทงกษทตรสยห์เมมองโมอทบดล้วย แตยู่ทยู่านกก็ไมยู่ตกลง ดทงนทสิ้นอสสราเอลจขงยทบยทสิ้งอยยทยู่ ชีมื่คา
เดช
เยฟธทำหรแกผู้ไขเรสืที่องประวนัตวิศทำสตรรทภีที่ผวิดพลทำดของคนอนัมโมนเกภีที่ยวกนับสถทำนกทำรณรนร นัน คน
อวิสรทำเอลภทำยใตผู้โมเสสไมตไดผู้ยทึดแผตนดวินอนัมโมนหรสือยทึดจทำกดวินแดนของพวกเขทำเลย สวิที่งทภีที่คน
อวิสรทำเอลไดผู้กระทททำจรวิงๆกป็คสือ รบชนะสวิโหนกษนัตรวิยคร นอทำโมไรตรและโอกกษนัตรวิยรแหตงบทำชทำน
นอกจทำกนภีร พระเจผู้ทำไดผู้ทรงเตสือนคนอวิสรทำเอลตอนนนัรนอยตทำงจรวิงจนังวตทำมวิใหผู้รบกวนคนอนัมโมน ดผ
พระรทำชบนัญญนัตวิ 2:9,19 นอกจทำกนภีรพวกเขทำยนังขออนรุญทำตเอโดมในตอนนนัรนเพสืที่อทภีที่จะเดวินผตทำน
เขผู้ทำไปในประเทศของคนเหลตทำนนัรน แตตพวกเขทำกป็ไดผู้รนับคททำปฏวิเสธ ดผ กนันดทำรววิถภี 20:14 ดผู้วยเหตรุนร ภี คน
อวิสรทำเอลจทึงอยผตต ตอไปขณะนนัรนในคทำเดช
วนฉ 11:18-23
เยฟธทำหรตอบกลนับอยตทำงยสืดยทำวตตอไปโดยแกผู้ไขประวนัตวิศทำสตรรทภีที่ผวิด
พลทำดของคนอนัมโมน แลล้วเขากก็เดสนไปในถสมื่นทครกทนดารอล้อมแผยู่นดสนเอโดม และแผยู่นดสนโมอทบ
และมาทางดล้านตะวทนออกของแผยู่นดสนโมอทบ และตทสิ้งคยู่ายอยยทยู่ ชีมื่ฟากแมยู่นกสิ้าอารโนนขล้างโนล้น แตยู่เขา

มสไดล้เขล้าไปในเขตแดนของโมอทบ เพราะวยู่าแมยู่นกสิ้าอารโนนเปก็นพรมแดนของโมอทบ 19 อสสราเอลจขง
สยู่งผยล้สอมมื่ สารไปหาสสโหนกษทตรสยคห์ นอาโมไรตห์ กษทตรสยห์กรคงเฮชโบน อสสราเอลเรชียนทยู่านวยู่า `ขอใหล้
พวกขล้าพเจล้ายกผยู่านแผยู่นดสนของทยู่านไปยทงสถานทชีมื่ของขล้าพเจล้า ' 20 แตยู่สสโหนไมยู่วางใจทชีมื่จะใหล้
อสสราเอลยกผยู่านเขตแดนของตน ฉะนทนสิ้ สสโหนจขงไดล้รวบรวมประชาชนททสิ้งหมดของทยู่าน ตทสิ้งคยู่าย
อยยยู่ทชีมื่ยาฮาส และสยรล้ บกทบอสสราเอล 21 และพระเยโฮวาหห์พระเจล้าของอสสราเอลทรงมอบสสโหนและ
ประชาชนททสิ้งหมดของทยู่านไวล้ในมมออสสราเอล คนอสสราเอลกก็โจมตชีเขา อสสราเอลจขงยขดครองแผยู่น
ดสนททสิ้งสสสิ้นของคนอาโมไรตห์ผล้ซย ขมื่งเปก็นชาวเมมองนทสิ้น 22 และเขายขดเขตแดนททสิ้งหมดของคนอาโมไรตห์
ตทสิ้งแตยู่แมยู่นกสิ้าอารโนนถขงแมยู่นกสิ้ายทบบอก และตทสิ้งแตยู่ถสมื่นทครกทนดารถขงแมยู่นกสิ้าจอรห์แดน 23 ดทงนทสิ้นพระเย
โฮวาหห์พระเจล้าของอสสราเอลจขงขทบไลยู่คนอาโมไรตห์ออกเสชียตยู่อหนล้าอสสราเอลประชาชนของ
พระองคห์ ฝยู่ายทยู่านจะมาถมอเอาเปก็นกรรมสสทธสดิ์เชยู่นนทนสิ้ หรมอ
เยฟธทำหรเลตทำยผู้อนถทึงประวนัตวิศทำสตรรทภีที่เปป็นควทำมจรวิงเกภีที่ยวกนับเหตรุกทำรณรตตทำงๆโดยใหผู้รทำย
ละเอภียดเกภีที่ยวกนับกทำรเดวินอผู้อมแผตนดวินเอโดมและแผตนดวินโมอนับของคนอวิสรทำเอล ขผู้อเทป็จจรวิงของ
เรสืที่องรทำวนภีรกคป็ อสื วตทำคนอวิสรทำเอลรบชนะและเขผู้ทำไปอยผแต ทนทภีคที่ นอทำโมไรตรซทึที่งเปป็นหนทึที่งในเจป็ด
ชนชทำตวิแหตงคทำนทำอนัน คนอนัมโมนไมตไดผู้มสภี ต วนเกภีที่ยวขผู้องกนับเหตรุกทำรณรตตทำงๆทภีที่เกวิดขทึรนเมสืที่อสทำมรผู้อยปภี
กตอนหนผู้ทำนนัรนเลย เยฟธทำหรจทึงเสนอทนัศนะทภีที่วทำต พระเยโฮวทำหรพระเจผู้ทำไดผู้ทรงขนับไลตคนอทำโมไรตรออก
ไปตตอหนผู้ทำคนอวิสรทำเอล จทำกนนัรนเขทำกป็ถทำมวตทำ “ฝตทำยทตทำนจะมทำถสือเอทำเปป็นกรรมสวิทธวิธเชตนนนัรนหรสือ”
คนอนัมโมนพยทำยทำมใชผู้แผนแยตงชวิงแผตนดวินโดยใชผู้ประวนัตวิศทำสตรรทภีที่ถผกแกผู้ไขเปป็นขผู้ออผู้ทำง
วนฉ 11:24-27
เยฟธทำหรตอบกลนับแบบสนันตวิววิธภีตตอไปโดยถทำมวตทำ ทยู่านไมยู่ถมอ
กรรมสสทธสดิ์สงสมื่ ซขมื่งพระเคโมชพระของทยู่านมอบใหล้ทยู่านยขดครองดอกหรมอ พระเคโมชเปป็นรผปเคทำรพ
ของคนโมอนับ (ดผ กนันดทำรววิถภี 21:29) ซทึที่งทททำใหผู้บทำงทตทำนควิดวตทำ กษนัตรวิยรแหตงอนัมโมนในขณะนนัรนกป็เปป็น
กษนัตรวิยรแหตงโมอนับดผู้วยและยสืนกรทำนใหผู้พวกเขทำมอบแผตนดวินนนัรนซทึที่งแตตกตอนเปป็นของโมอนับใหผู้แกต
เขทำ
เยฟธทำหรพผดตรงๆวตทำ พระเยโฮวาหห์พระเจล้าของเราขทบไลยู่ผล้ใย ดไปใหล้พนล้ หนล้าเรา เรากก็ยขด
ครองทชีมื่ของผยล้นนทสิ้ เขทำถทำมวตทำ 25 ฝยู่ายทยู่านจะดชีกวยู่าบาลาคบคตรชายสสปโปรห์กษทตรสยห์เมมองโมอทบหรมอ
ทยู่านเคยแขยู่งขทนกทบอสสราเอลหรมอ ทยู่านเคยตยู่อสยล้กบท เขาททสิ้งหลายหรมอ 26 เมมมื่ออสสราเอลอาศทยอยยใยู่ น
กรคงเฮชโบนและชนบทของกรคงนทสิ้น และในเมมองอาโรเออรห์และชนบทของเมมองนทสิ้น และอยยใยู่ น
บรรดาหทวเมมองทชีมื่ตทสิ้งอยยยู่ตามฝทมื่งแมยู่นกสิ้าอารโนนถขงสามรล้อยปชี

เขทำจทึงถทำมวตทำหทำกคนอนัมโมนควิดวตทำตนมภีสวิทธวิอนันชอบธรรมจรวิงๆ ทททำไมพวกเขทำถทึงไมตยก
เรสืที่องนภีรขร นทึ เปป็นประเดป็นมทำกตอนเลย ทททำไมพวกเขทำถทึงรอตนัรงสทำมรผู้อยปภีกวตทำจะมทำเรภียกรผู้องสวิทธวิธนภีร
เยฟธทำหรถทำมอภีกวตทำทกาไมทยู่านไมยู่เรชียกคมนเสชียภายในเวลานทนสิ้ เลยู่า 27 ฉะนชีสิ้ขาล้ พเจล้าจขงมสไดล้
กระทกาความผสดตยู่อทยู่าน แตยู่ทยู่านไดล้กระทกาความผสดตยู่อขล้าพเจล้าในการทชีมื่ทกาสงครามกทบขล้าพเจล้า ขอ
พระเยโฮวาหห์จอมผยล้พสพากษาเปก็นผยล้ทรงพสพากษาระหวยู่างคนอสสราเอลและคนอทมโมนในวทนนชีสิ้ "
เยฟธทำหรจทึงเลตนงทำนพวกเขทำกลนับและกลตทำวหทำกษนัตรวิยรแหตงคนอนัมโมนวตทำทททำผวิดตตอคนอวิสรทำเอลใน
กทำรเตรภียมทททำสงครทำมกนับพวกเขทำ นอกจทำกนภีร เขทำแจผู้งใหผู้ทรทำบวตทำองครพระผผผู้เปป็นเจผู้ทำจะทรงเปป็น
ผผผู้ทรงพวิพทำกษทำระหวตทำงพวกเขทำทนัรงสองฝตทำย
วนฉ 11:28
นตทำเศรผู้ทำทภีที่วทำต แตยู่กษทตรสยขห์ องคนอทมโมนมสไดล้เชมมื่อฟทงในคกาของ
เยฟธาหห์ซขมื่งทยู่านสยู่งไปใหล้ ผผผู้นททำของคนอนัมโมนปฏวิเสธควทำมพยทำยทำมในกทำรใชผู้ววิธภีททำงกทำรทผตเพสืที่อยรุตวิ
ควทำมขนัดแยผู้งดนังกลตทำว
วนฉ 11:29
ดผู้วยเหตรุนร ภีพระวสญญาณของพระเยโฮวาหห์กก็มาสถสตกทบเยฟธาหห์
ทยู่านจขงยกผยู่านกสเลอาดและมนทสเสหห์และผยู่านมสสปาหห์แหยู่งกสเลอาด และจากมสสปาหห์แหยู่งกสเลอาด
ทยู่านยกผยู่านตยู่อไปถขงทชีมื่คนอทมโมน
เชตนเดภียวกนับผผผู้ววินจวิ ฉนัยหลทำยทตทำนกตอนหนผู้ทำเขทำ พระววิญญทำณของพระเจผู้ทำเสดป็จมทำสถวิต
บนเยฟธทำหร (โอทนภีเอลใน 3:10 และกวิเดโอนใน 6:34) กทำรทภีที่พระววิญญทำณขององครพระผผผู้เปป็นเจผู้ทำ
เสดป็จลงมทำสถวิตบนคนๆหนทึงที่ ในพระคนัมภภีรรเดวิมกป็คลผู้ทำยแตตไมตเหมสือนกนับปรทำกฏกทำรณรในพระคนัมภภีรร
ใหมตของกทำรประกอบดผู้วยพระววิญญทำณของพระเจผู้ทำ ในทนัรงสองกรณภี พระววิญญทำณบรวิสรุทธวิธทรง
ประททำนฤทธวิธเดชใหผู้แกตคนๆนนัรนเพสืที่อใหผู้เขทำมภีควทำมสทำมทำรถพวิเศษสททำหรนับภทำรกวิจทภีที่รออยผเต บสืรองหนผู้ทำ
ตรงนภีรเยฟธทำหรไดผู้รนับฤทธวิธเดชจทำกพระววิญญทำณของพระเจผู้ทำสททำหรนับกทำรสผผู้รบทภีที่กทำท ลนังจะเกวิดขทึรน เขทำ
จทึงเดวินททำงลงใตผู้จทำกกวิเลอทำดผตทำนมนนัสเสหรและผตทำนมวิสปทำหรแหตงกวิเลอทำดเพสืที่อไปสผผู้รบกนับคนอนัม
โมน
วนฉ 11:30-31
ขณะเดภียวกนัน เยฟธาหห์ปฏสญาณตยู่อพระเยโฮวาหห์วยู่า "ถล้าพระองคห์
ทรงมอบคนอทมโมนไวล้ในมมอของขล้าพระองคห์แลล้ว 31 ผยใล้ ดทชีมื่ออกมาจากประตยเรมอนของขล้า
พระองคห์เพมมื่อตล้อนรทบขล้าพระองคห์เมมมื่อขล้าพระองคห์กลทบมาจากคนอทมโมนนทสิ้นดล้วยความสงบแลล้ว ผยล้
นทสิ้นจะตล้องเปก็นของของพระเยโฮวาหห์ และขล้าพระองคห์จะถวายผยล้นทสิ้นเปก็นเครมอมื่ งเผาบยชา"

กตอนเขผู้ทำทททำกทำรสผผู้รบ เยฟธทำหรกลตทำวคททำปฏวิญทำณอนันนตทำสะเทสือนใจตตอพระเจผู้ทำ เขทำสนัญญทำตตอ
พระพนักตรรพระเจผู้ทำวตทำหทำกองครพระผผผู้เปป็นเจผู้ทำจะประททำนชนัยชนะอนันเดป็ดขทำดใหผู้แกตเขทำเหนสือคนอนัม
โมน เมสือที่ เขทำกลนับมทำเขทำกป็จะถวทำยสวิที่งใดกป็ตทำมทภีที่ออกมทำจทำกประตผเรสือนของเขทำแดตพระเจผู้ทำ วลภี
สรุดทผู้ทำย “และขผู้ทำพระองครจะถวทำยผผผู้นร นันเปป็นเครสือที่ งเผทำบผชทำ” นตทำจะแปลไดผู้ดผู้วยวตทำ “หรสือขผู้ทำพระองคร
จะถวทำยผผผู้นร นันเปป็นเครสือที่ งเผทำบผชทำ” บรวิบททภีที่ตทำมมทำจะสนนับสนรุนทรรศนะหลนังมทำกกวตทำ ควทำมหมทำย
กป็คสือวตทำเยฟธทำหรสนัญญทำตตอพระเจผู้ทำวตทำผผผู้ใดกป็ตทำมหรสือสวิที่งใดกป็ตทำมทภีที่ออกมทำจทำกประตผเรสือนของเขทำ
เพสืที่อตผู้อนรนับเขทำหลนังจทำกรบชนะแลผู้วจะ (ก.) ถผกอรุทวิศถวทำยมอบไวผู้แดตองครพระผผผู้เปป็นเจผู้ทำ หรสือ (ข.)
ถผกถวทำยเปป็นเครสือที่ งเผทำบผชทำ เขทำไมตรวผผู้ ทำต คนหรสือสนัตวรจะออกมทำตผู้อนรนับเขทำ ดนังทภีจที่ ะปรทำกฏใหผู้เหป็น ผผผู้
ทภีที่ออกมทำคสือบรุตรสทำวคนเดภียวของเขทำ
วนฉ 11:32-33
ดผู้วยเหตรุนร ภี เมสืที่อมภีฤทธวิธเดชแหตงพระววิญญทำณของพระเจผู้ทำสถวิตอยผบต น
ตนัวเขทำแลผู้วเยฟธาหห์จขงยกขล้ามไปสยล้รบกทบคนอทมโมน และพระเยโฮวาหห์ทรงมอบเขาไวล้ในมมอของ
ทยู่าน 33 และทยู่านไดล้ประหารเขาจากอาโรเออรห์จนถขงทชีมื่ใกลล้ๆเมมองมสนนสทรวมยชีมื่สบส หทวเมมอง และ
ไกลไปจนถขงทชีมื่ราบแหยู่งสวนองคยู่น ผยคล้ นลล้มตายมาก คนอทมโมนจขงพยู่ายแพล้ตยู่อหนล้าคนอสสราเอล ใน
กทำรสผผู้รบทภีที่เกวิดขทึรนตทำมมทำ พระเจผู้ทำประททำนชนัยชนะอนันทตวมทผู้นแกตเยฟธทำหรและกวิเลอทำดเหนสือคนอนัม
โมน โดยทรงขนับไลตคนเหลตทำนนัรนลงใตผู้ พระเจผู้ทำจทึงทรงชตวยคนอวิสรทำเอลใหผู้พนผู้ จทำกกทำรรนังควทำนของ
คนอนัมโมน
วนฉ 11:34-35
อยตทำงไรกป็ตทำม เรสืที่องรทำวนภีรยนังไมตจบ พอกลนับมทำยนังสถทำนทภีที่ๆเขทำไดผู้
เลภีรยงดผครอบครนัวของตน เยฟธาหห์กก็กลทบมาบล้านทชีมื่มสสปาหห์ ดยเถสด บคตรสาวของทยู่านถมอรกามะนาเตล้น
โลดออกมาตล้อนรทบทยู่าน เธอเปก็นบคตรคนเดชียว นอกจากบคตรสาวคนนชีสิ้ทยู่านไมยู่มชีบคตรชายและบคตร
สาวเลย 35 และตยู่อมาเมมมื่อทยู่านเหก็นเธอแลล้ว ทยู่านกก็ฉกชี เสมสิ้อผล้าของทยู่าน กลยู่าววยู่า "อนสจจา ลยกสาว
เออ๋ย เจล้าใหล้พยู่อแยยู่แลล้ว เพราะเจล้าเปก็นเหตคใหล้พยู่อเดมอดรล้อนมากยสมื่ง เพราะพยู่อไดล้อล้าปากปฏสญาณตยู่อ
พระเยโฮวาหห์ไวล้ จะคมนคกากก็ไมยู่ไดล้"
พอมทำถทึงทภีที่เมสืองมวิสปทำหร บรุตรคนเดภียวของเยฟธทำหร คสือบรุตรสทำวของเขทำกป็ออกมทำตผู้อนรนับ
เขทำดผู้วยกทำรเตผู้นรททำฉลองชนัยชนะโดยกระโดดไปมทำดผู้วยควทำมชสืที่นชมยวินดภี พอเหป็นอยตทำงนภีรแลผู้ว
เยฟธทำหรกเป็ ปป็นทรุกขรใจยวิงที่ นนัก เขทำฉภีกเสสืรอผผู้ทำของตนและกลตทำวตตอบรุตรสทำวของเขทำดผู้วยควทำมเสภียใจวตทำ
เขทำไดผู้กลตทำวคททำปฏวิญทำณหนทึงที่ ตตอองครพระผผผู้เปป็นเจผู้ทำและเขทำไมตอทำจคสืนคททำไดผู้

วนฉ 11:36-37
ขณะเดภียวกนัน เยฟธทำหรไดผู้อธวิบทำยสถทำนกทำรณรดนังกลตทำวและคททำ
ปฏวิญทำณทภีที่เขทำไดผู้กลตทำวไวผู้ใหผู้บรุตรสทำวของเขทำและครอบครนัวฟนัง ดผู้วยเหตรุนร ภี เธอจทึงตอบอยตทำงตรงไป
ตรงมทำและอยตทำงใหผู้ควทำมเคทำรพวตทำ "คคณพยู่อขา เมมมื่อคคณพยู่อออกปากสทญญากทบพระเยโฮวาหห์ไวล้
อยยู่างไร ขอคคณพยู่อกระทกากทบลยกตามคกาทชีมื่ออกจากปากของคคณพยู่อเถสด เพราะพระเยโฮวาหห์ไดล้ทรง
แกล้แคล้นคนอทมโมนศทตรย เพมมื่อคคณพยู่อแลล้ว" 37 และเธอพยดกทบบสดาของเธอวยู่า "ขอใหล้ลยกอยยู่างนชีสิ้เถสด
ขอปลยู่อยลยกไวล้สทกสองเดมอน ลยกจะไดล้จากบล้านและลงไปบนภยเขา รล้องไหล้ครกมื่าครวญถขงความเปก็น
พรหมจารชีของลยก ลยกกทบเพมมื่อนๆของลยก"
หญวิงสทำวผผผู้นตทำสงสทำรคนนภีรซทึที่งเชสืที่อฟนังบวิดทำของเธออยตทำงสรุดจวิตสรุดใจและเคทำรพเกภียรตวิของ
เขทำจทึงยอมจททำนนตทำมกทำรตนัดสวินใจของเขทำ อยตทำงไรกป็ตทำม เธอขออนรุญทำตลทำไปพรผู้อมกนับเพสืที่อนๆทภีที่
เธอเลสือกไวผู้เปป็นเวลทำสองเดสือนเพสืที่อทภีจที่ ะอยผอต ยตทำงสนันโดษในภผเขทำอนันเปป็นทภีที่รนักของเธอเพสืที่อรผู้องไหผู้
ครทที่ทำครวญดผู้วยเรสือที่ งทภีที่เธอจะตผู้องเผชวิญ อยตทำงไรกป็ตทำม มนันจะไมตหนนักหนทำสทำหนัสเหมสือนอยตทำงทภีที่
หลทำยคนควิด
วนฉ 11:38-40
ดผู้วยเหตรุนร ภี เยฟธทำหรจทึงพผดวตทำ "ไปเถสด" และทยู่านกก็ปลยู่อยเธอไปสอง
เดมอน เธอกก็ออกไป เธอและพวกเพมมื่อนของเธอแลล้วรล้องไหล้ครกมื่าครวญถขงความเปก็นพรหมจารชีของ
เธอบนภยเขา 39 อยยมยู่ าเมมมื่อครบสองเดมอนแลล้ว เธอกก็กลทบมาหาบสดาของเธอ และทยู่านกก็กระทกากทบ
เธอตามคกาปฏสญาณทชีมื่ไดล้ปฏสญาณไวล้ เธอยทงไมยู่เคยสมสยยู่กบท ชายใดเลย และกก็เปก็นธรรมเนชียมใน
อสสราเอล 40 คมอทชีมื่บคตรสาวชาวอสสราเอลไปรล้องไหล้ไวล้ทคกขห์ใหล้บคตรสาวของเยฟธาหห์คนกสเลอาดปชี
ละสชีมื่วนท
หลนังจทำกสวิรนสรุดชตวงเวลทำสองเดสือนแหตงกทำรรผู้องไหผู้ครทที่ทำครวญ บรุตรสทำวของเยฟธทำหรกกป็ ลนับ
มทำและตกลงทภีที่จะครองตนัวเปป็นสทำวพรหมจทำรภีและไมตแตตงงทำนไปจนชนัวที่ ชภีววิตของเธอ เธอจทึงถผกอรุทวิศ
ถวทำยแดตองครพระผผผู้เปป็นเจผู้ทำและกทำรปรนนวิบนัตวิพระองครไปจวบจนชนัวที่ ชภีววิตทภีที่เหลสือของเธอ
ผผผู้เชภีที่ยวชทำญเกภีที่ยวกนับประวนัตวิศทำสตรรยววิ อผู้ทำงวตทำหทำกเยฟธทำหรนททำเรสืที่องนภีรไปยนังมหทำปรุโรหวิต เขทำกป็
สทำมทำรถไถตเธอจทำกคททำปฏวิญทำณนนัรนไดผู้ตทำมทภีที่เลวภีนวิตวิ 27:4 ไดผู้กลตทำวไวผู้ อยตทำงไรกป็ตทำม เหป็นไดผู้ชนัดวตทำ
เขทำไมตไดผู้ทททำเชตนนนัรน ดนังนนัรน บรรดทำหญวิงสทำวในอวิสรทำเอลจทึงกททำหนดวนันไวผู้ตตทำงหทำกสภีที่วนันตตอปภีนนับแตต
นนัรนเปป็นตผู้นมทำเพสืที่อรผู้องไหผู้ไวผู้ทรุกขรใหผู้กบนั ชะตทำกรรมของบรุตรสทำวของเยฟธทำหร เรทำไมตทรทำบวตทำ

ธรรมเนภียมปฏวิบนัตวินร ภีสร นวิ สรุดลงเมสืที่อไร อทำจเปป็นไดผู้วทำต กทำรถสือธรรมเนภียมปฏวิบนัตวินร ภีทททำกนันหนทึที่งวนันทรุก
สทำมเดสือนรวมสภีที่ครนัรงในหนทึที่งปภี
*****
ภนพรวมของผผวผู้ วินวิจฉฉัย 12: บทตช่อไปในหนนังสสือผผผู้ววินวิจฉนัยนทใตั้ หผู้รายละเอทยดเกทชื่ยวกนับความ
อวิจฉาอนันไมช่เปป็นเรสืชื่องของเอฟราอวิมเปป็นครนังตั้ ททชื่สอง ในกรณทนพทตั้ วกเขาตสาหนวิเยฟธาหย์และกวิเลอาด
จากนนัตั้นผผผู้เขทยนกป็หมายเหตลุสนัตั้นๆถขงผผผู้ววินจวิ ฉนัยสามคนถนัดไปของอวิสราเอล คสือ อวิบซาน เอโลนและ
อนับโดน
วนฉ 12:1
เชตนเดภียวกนับตอนกวิเดโอนและชนัยชนะของเขทำเหนสือคนมภีเดภียนเมสือที่
กวตทำรผู้อยปภีกตอนหนผู้ทำนนัรน คนเอฟรทำอวิมกป็แสดงควทำมอวิจฉทำตตอตระกผลเพสืที่อนบผู้ทำนอภีกครนัรง ฝยู่ายคนเอฟ
ราอสมมาพรล้อมกทนขล้ามไปทางเหนมอ พยดกทบเยฟธาหห์วยู่า "เหตคใดทยู่านยกขล้ามไปรบคนอทมโมน แตยู่
ไมยู่เรชียกเราไปดล้วย เราจะจคดไฟเผาเรมอนททบทยู่านเสชีย"
พอไดผู้ขตทำวเกภีที่ยวกนับชนัยชนะของเยฟธทำหรและคนกวิเลอทำดเหนสือคนอนัมโมน ตระกผลเอฟรทำอวิม
ทภีที่อยผบต นฝนัที่งตะวนันตกของแมตนร ททำจอรรแดนกป็ยกพลขผู้ทำมแมตนร ททำจอรรแดนมทำเผชวิญหนผู้ทำเยฟธทำหร ควทำม
อวิจฉทำอนันไมตเปป็นเรสืที่องของพวกเขทำกป็นตทำททึที่งตรงทภีที่วทำต พวกเขทำยอมทททำสงครทำมเพภียงเพรทำะไมตไดผู้รนับเชวิญ
ใหผู้เขผู้ทำรต วมรบในตอนนนัรน พวกเขทำจทึงขผตวทำต จะเผทำเรสือนของเยฟธทำหรพรผู้อมกนับตนัวเขทำอยผขต ผู้ทำงในนนัรน
ดผู้วย เรทำอทำจสนันนวิษฐทำนไดผู้วทำต คนเอฟรทำอวิมยกมทำดผู้วยกททำลนังคนอยตทำงนผู้อย 50,000 คนเพรทำะวตทำเมสืที่อ
กทำรสผผู้รบสวิรนสรุดลงแลผู้ว คนของพวกเขทำสภีที่หมสืนที่ สองพนันคนสวิรนชภีพ
วนฉ 12:2-3
ตตอควทำมโงตเขลทำเชตนนนัรน
เยฟธาหห์จขงตอบเขาวยู่า "ขล้าพเจล้ากทบ
ประชาชนตสดการศขกใหญยู่กบท คนอทมโมน เมมมื่อขล้าพเจล้าเรชียกทยู่านใหล้ชวยู่ ย ทยู่านไมยู่ไดล้ชยู่วยเราใหล้พนล้ มมอ
เขา 3 เมมมื่อขล้าพเจล้าเหก็นวยู่าทยู่านไมยู่ชยู่วยขล้าพเจล้าแลล้ว ขล้าพเจล้ากก็เสชีมื่ยงชชีวสตของขล้าพเจล้าขล้ามไปรบกทบ
คนอทมโมน และพระเยโฮวาหห์ทรงมอบเขาไวล้ในมมอของขล้าพเจล้า วทนนชีสิ้ทยู่านจะขขสิ้นมาทกาศขกกทบ
ขล้าพเจล้าดล้วยเหตคอทนใด"
เยฟธทำหรเตสือนควทำมจททำพวกเขทำวตทำเขทำมนัวแตตงตวนอยผกต บนั กทำรสผผู้รบกนับคนอนัมโมน นอกจทำกนภีร
เขทำกป็ตอบกลนับไปวตทำเขทำไดผู้ขอควทำมชตวยเหลสือจทำกคนเอฟรทำอวิมแลผู้วจรวิงๆ แมผู้วทำต ไมตมบภี นันททึกเกภีที่ยว
กนับเรสืที่องนภีรในทภีที่อสืที่น คนเอฟรทำอวิมกป็ไมตไดผู้ปฏวิเสธเรสืที่องนภีร บทำงทภีคนเอฟรทำอวิมสต วนนผู้อยเทตทำนนัรนถผกแจผู้ง

ใหผู้ทรทำบและพวกเขทำมวิไดผู้ตอบสนอง ไมตวทำต ในกรณภีใด เยฟธทำหรกบป็ อกพวกเขทำวตทำเขทำไดผู้ยอมเสภีที่ยง
ชภีววิตตนัวเองและพระเจผู้ทำไดผู้ประททำนชนัยชนะแกตเขทำ เขทำจทึงถทำมวตทำเพรทำะเหตรุใดคนเหลตทำนนัรนถทึงไมต
พอใจ
วนฉ 12:4
เพรทำะวตทำคนเอฟรทำอวิมตอบสนองดผู้วยกทำรดผถผกพวกเขทำ เยฟธทำหรจทึง
ตนัดสวินใจทภีที่จะตอบโตผู้ดวผู้ ยกททำลนัง เยฟธาหห์จขงรวบรวมบรรดาชาวกสเลอาดสยรล้ บกทบคนเอฟราอสม คนกส
เลอาดกก็ประหารคนเอฟราอสม เพราะเขากลยู่าววยู่า "เจล้าชาวกสเลอาด เจล้าเปก็นคนหลบหนชีของชาว
เอฟราอสมทยู่ามกลางคนเอฟราอสมและมนทสเสหห์"
สงครทำมปะทรุขร ทึนระหวตทำงคนสองตระกผล โดยหลนักแลผู้วกป็เพรทำะกทำรพผดจทำอวดดภีและเสภียดสภี
ของคนเอฟรทำอวิม ฝตทำยหลนังกลตทำวหทำวตทำคนกวิเลอทำดเปป็นเศษเดนและเปป็นพวกเหลสือขอของตระกผลโย
เซฟ อทำจเปป็นไดผู้วทำต บทำงคนในพวกคนเลภีรยงแกะชทำวกวิเลอทำดมนักพทำฝผงแกะของตนขผู้ทำมแมตนร ททำ
จอรรแดนไปกวินหญผู้ทำในแถบภผเขทำของเอฟรทำอวิม ดผู้วยเหตรุนร ภีพวกเขทำจทึงถผกเรภียกวตทำคนหลบหนภี นตทำจะ
มภีกทำรชวิงดภีชวิงเดตนระหวตทำงทนัรงสองตระกผลนภีรดผู้วยเชตนกนันซทึงที่ เปป็นผลทภีที่เกวิดขทึรนตทำมมทำ ในกทำรสผผู้รบทภีที่เกวิด
ขทึรนตตอมทำ คนเอฟรทำอวิมกป็พทำต ยแพผู้คนกวิเลอทำดอยตทำงหมดรผป
วนฉ 12:5-6
ดนังนนัรนหลนังจทำกกทำรสผผู้รบครนัรงสททำคนัญสวิรนสรุดลง ชาวกสเลอาดกก็เขล้ายขด
ทยู่าขล้ามแมยู่นกสิ้าจอรห์แดนไวล้ไมยู่ใหล้คนเอฟราอสมขล้าม เมมมื่อคนเอฟราอสมทชีมื่หลบหนชีคนใดมาบอกวยู่า "ขอ
ใหล้ขล้ามไปทชีเถสด" คนกสเลอาดจะถามเขาวยู่า "เจล้าเปก็นคนเอฟราอสมหรมอ"
คนกวิเลอทำดรผจผู้ นักแถบชนบทของตนดภีกวตทำคนเอฟรทำอวิมทภีที่รรุกรทำนเขผู้ทำมทำ พวกเขทำจทึงยทึดทตทำขผู้ทำม
หลทำยแหตงทภีที่ใชผู้ขทำผู้ มแมตนร ททำจอรรแดน คททำทภีที่แปลวตทำ ทยู่าขล้าม คสือ มาอาบาหย์ เหตรุกทำรณรตอนนภีรเหป็นไดผู้ชนัด
วตทำเกวิดขทึรนในฤดผใบไมผู้ผลวิเพรทำะวตทำแมตนร ททำจอรรแดนมภีนร ททำมทำกพอจนตผู้องใชผู้ทตทำขผู้ทำมเพสืที่อขผู้ทำมแมตนร ททำนนัรน
ในชตวงเวลทำอสืที่นๆของปภีคนกป็ขผู้ทำมแมตนร ททำนนัรนไดผู้งตทำยๆโดยเดวินขผู้ทำมไปหรสือวตทำยนทรทำขผู้ทำมไปเปป็นระยะ
ททำงสนัรนๆ
คททำทภีที่แปลวตทำ คนเอฟราอสม จรวิงๆแลผู้วเปป็นคททำฮภีบรผทภีที่แปลวตทำ ‘คนเอฟรทำธทำ’ เชสืที่อกนันวตทำคนเอฟ
รทำธทำเปป็นลผกหลทำนของเอฟรทำอวิมแตตกเป็ ปป็นชทำวเมสืองเบธเลเฮมในสมนัยแรกๆดผู้วย เหป็นไดผู้ชนัดวตทำชสืที่อ
นนัรนไดผู้กลทำยมทำเปป็นชสืที่อเลตนทภีที่ใชผู้เรภียกตระกผลเอฟรทำอวิมในสมนัยนนัรน อทำจเปป็นไดผู้วทำต คททำวตทำ ‘เอฟรทำอวิม’
กนับ ‘เอฟรทำธทำ’ เกภีที่ยวขผู้องกนันในเรสือที่ งของกทำรออกเสภียงเพสือที่ ใชผู้เปป็นบททดสอบทภีที่ทตทำขผู้ทำมในขผู้อตตอไป

ดนังนนัรนเมสืที่อพวกคนหลบหนภีจทำกกทำรสผผู้รบมทำยนังทตทำขผู้ทำมเพสือที่ ขผู้ทำมแมตนร ททำจอรรแดน คนกวิเลอทำดกป็
พผดกนับแตตละคนวตทำ 6 "จงวยู่าคกาวยู่าชสบโบเลท" คนนทสิ้นจะวยู่า "สสบโบเลท" เพราะคนเอฟราอสมออก
เสชียงคกานชีสิ้ไมยู่ชทด เขาจขงจทบคนนทสิ้นและฆยู่าเสชียทชีมื่ทยู่าขล้ามแมยู่นกสิ้าจอรห์แดน คราวนทนสิ้ มชีคนเอฟราอสมตาย
สชีมื่หมมมื่นสองพทนคน
คททำวตทำ ชวิบโบเลท มภีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘นทรทำทตวม’ หรสือ ‘ลททำธทำรทภีที่ไหล’ คททำวตทำ สวิบโบเลท มภี
ควทำมหมทำยวตทำ ‘ฟตอนขผู้ทำว’ อยตทำงไรกป็ตทำม เหป็นไดผู้ชดนั วตทำคนเอฟรทำอวิมซทึงที่ มภีสททำเนภียงเฉพทำะตนัวมภีปนัญหทำ
ในเรสืที่องกทำรออกเสภียง ‘ช’ คนกวิเลอทำดจทึงใชผู้อรุบทำยเพสือที่ ระบรุตนัวพวกศนัตรผของพวกเขทำทภีที่ทตทำขผู้ทำมแมตนร ททำ
จอรรแดนและฆตทำศนัตรผไดผู้สภีที่หมสืที่นสองพนันคน จททำนวนนนัรนนตทำจะหมทำยถทึงควทำมสผญเสภียทนัรงหมดของฝตทำย
คนเอฟรทำอวิมในสงครทำมกลทำงเมสืองทภีที่กวินเวลทำสนัรนๆ คนเอฟรทำอวิมจทึงประสบกนับควทำมสผญเสภียอยตทำง
มหทำศทำลเพรทำะเหตรุควทำมเยตอหยวิงที่ ควทำมอวิจฉทำและควทำมโอหนังของตน
วนฉ 12:7
เยฟธาหห์วสนสจฉทยอสสราเอลอยยยู่หกปชี แลล้วเยฟธาหห์ชาวกสเลอาดกก็สนสสิ้
ชชีวสตและถยกฝทงไวล้ในหทวเมมองหนขมื่งในกสเลอาด เหป็นไดผู้ชดนั วตทำหลนังจทำกสงครทำมกลทำงเมสืองครนัรงนภีรกบนั คน
เอฟรทำอวิม ชทำวอวิสรทำเอลทภีที่เหลสือกป็ยอมรนับเยฟธทำหรเปป็นผผผู้ววินจวิ ฉนัยเหนสือคนทนัรงชทำตวิ กทำรปกครองของ
เขทำกวินเวลทำหกปภีซทึที่งหลนังจทำกนนัรนเขทำกป็สร นวิ ชภีววิต
วนฉ 12:8-10
ผผผู้เขภียนจทึงกลตทำวถทึงผผผู้ววินวิจฉนัยคนตตอไป (คนทภีสที่ วิบ) ในอวิสรทำเอล ถทด
เยฟธาหห์มาคมออสบซานแหยู่งเบธเลเฮมไดล้วสนสจฉทยอสสราเอล 9 ทยู่านมชีบคตรชายสามสสบคน และบคตร
สาวสามสสบคน ทยู่านใหล้แตยู่งงานกทบคนนอกตระกยลของทยู่าน และทยู่านนกาบคตรชีสามสสบคนของ
คนนอกตระกยลมาใหล้แกยู่บคตรชายของทยู่าน ทยู่านวสนสจฉทยอสสราเอลอยยยู่เจก็ดปชี 10 แลล้วอสบซานกก็สนสสิ้
ชชีวสตถยกฝทงไวล้ทชีมื่เบธเลเฮม
แมผู้มวิไดผู้ถผกกลตทำวถทึงอยตทำงชนัดเจน แตตอวิบซทำนกป็เปป็นคนตระกผลยผดทำหรเพรทำะวตทำเขทำมทำจทำก
เบธเลเฮม (เรทำควรหมทำยเหตรุไวผู้วทำต มภีหมผตบผู้ทำนแหตงหนทึงที่ ในเศบผลรุนชสืที่อวตทำเบธเลเฮมเชตนกนัน ดผ โยชผวทำ
19:15)
แมผู้วทำต ดผเหมสือนเปป็นเรสือที่ งเหลสือเชสืที่อ แตตอวิบซทำนกป็มภีบรุตรหกสวิบคน ซทึงที่ แนตนอนวตทำเกวิดจทำก
ภรรยทำหลทำยคน บรุตรเหลตทำนภีรกแป็ ตตงงทำนกนับคนในตระกผลเดภียวกนัน เขทำมภีลผกสะใภผู้สทำมสวิบคนเชตนกนัน
เพรทำะวตทำบรุตรชทำยสทำมสวิบคนของเขทำแตตงงทำน กทำรปกครองของเขทำเหนสือคนอวิสรทำเอลกวินเวลทำเจป็ด
ปภี

วนฉ 12:11-12
ผผผู้ววินวิจฉนัยคนตตอไป (คนทภีสที่ วิบเอป็ด) ในอวิสรทำเอลถผกกลตทำวถทึงตรงนภีร
ถทดทยู่านมา เอโลนคนเศบยลนค วสนสจฉทยอสสราเอล และทยู่านวสนสจฉทยอสสราเอลสสบปชี 12 แลล้วเอโลน
คนเศบยลนค กก็สนสสิ้ ชชีวสต และถยกฝทงไวล้ทชีมื่อทยยาโลนในเขตแดนของคนเศบยลนค เรทำไมตทรทำบมทำกนนักเกภีที่ยว
กนับผผผู้ววินวิจฉนัยคนนภีรนอกจทำกวตทำเขทำเปป็นคนตระกผลเศบผลรุนและววินวิจฉนัยคนอวิสรทำเอลอยผสต วิบปภี
วนฉ 12:13-15
บทนภีรปวิดทผู้ทำยดผู้วยบนันททึกเกภีที่ยวกนับผผผู้ววินวิจฉนัยคนทภีสที่ วิบสองของคน
อวิสรทำเอลถทดทยู่านมา อทบโดนบคตรชายฮสลเลลชาวปสราโธนวสนสจฉทยอสสราเอล 14 ทยู่านมชีบคตรชายสชีมื่
สสบคน และหลานชายสามสสบคน ขชีลมื่ าเจก็ดสสบตทว ทยู่านวสนสจฉทยอสสราเอลอยยยู่แปดปชี 15 แลล้วอทบโดน
บคตรชายฮสลเลลชาวปสราโธนกก็สนสสิ้ ชชีวสตถยกฝทงไวล้ทชีมื่ปสราโธนในเขตแดนของเอฟราอสมในแดนเทมอก
เขาของคนอามาเลข
ผผผู้ววินวิจฉนัยคนทภีที่สวิบสองของอวิสรทำเอล คสือ อนับโดน เปป็นคนตระกผลเอฟรทำอวิม เรทำไมตทรทำบ
มทำกนนักเกภีที่ยวกนับเขทำนอกจทำกวตทำบรุตรชทำยสภีที่สวิบคนและหลทำนชทำยสทำมสวิบคนของเขทำขภีที่ลทำหนรุตมเจป็ด
สวิบตนัวไปทนัวที่ อวิสรทำเอล ควทำมหมทำยของวลภีหลนังนภีรไมตชนัดเจน แตตเหป็นไดผู้ชนัดวตทำมนันแสดงใหผู้เหป็นถทึง
ควทำมโดดเดตน มนันคงคลผู้ทำยกนับกทำรทภีที่ลผกคนรวยสมนัยนภีรขนับรถแพงๆ เหป็นไดผู้ชนัดวตทำเขทำมภีภรรยทำหลทำย
คนและเปป็นคนมนังที่ มภี เขทำปกครองเหนสือคนอวิสรทำเอลอยผแต ปดปภีกตอนสวิรนชภีววิต ควทำมเหป็นสรุดทผู้ทำยเกภีที่ยว
กนับแดนเทสือกเขทำของคนอทำมทำเลขอทำจหมทำยถทึงกทำรทภีที่คนเหลตทำนนัรนเคยอทำศนัยอยผทต ภีที่นนันที่ ในอดภีตหรสือ
หมทำยถทึงชนัยชนะเหนสือคนเหลตทำนนัรน ณ สถทำนทภีที่นร นันกป็ไดผู้
*****
ภนพรวมของผผวผู้ วินวิจฉฉัย 13: ขณะททชื่หนนังสสือผผผู้วนวิ วิจฉนัยเลช่าเรสืชื่องตช่อไป บวิดามารดาของแซม
สนันกป็ถผกแนะนสาใหผู้รผผู้จนักพรผู้อมกนับขช่าวจากทผตสวรรคย์องคย์หนขงชื่ เรสืชื่องกสาเนวิดของเขา บทนทปตั้ วิดทผู้ายดผู้วย
กสาเนวิดของแซมสนัน
วนฉ 13:1
แมผู้วทำต พระเจผู้ทำไดผู้ทรงชตวยประชทำกรของพระองครใหผู้พผู้นดผู้วยพระ
เมตตทำพรผู้อมกนับประททำนผผผู้ววินวิจฉนัยหลทำยคนเพสืที่อชตวยพวกเขทำใหผู้พผู้นและนททำพวกเขทำ แตตนภีที่เปป็นอภีก
ครนัรงทภีที่คนอสสราเอลกก็กระทกาชทมื่วในสายพระเนตรของพระเยโฮวาหห์อชีก พระเยโฮวาหห์จขงทรงมอบเขา
ไวล้ในมมอของคนฟชีลสสเตชียสชีสมื่ บส ปชี มนันสททำคนัญตรงทภีวที่ ทำต เมสืที่อคนอวิสรทำเอลทททำชนัวที่ องครพระผผผู้เปป็นเจผู้ทำกป็ทรง
มอบพวกเขทำไวผู้กบนั กทำรถผกกดขภีที่และกทำรตกเปป็นททำสโดยนทรทำมสือของคนฟภีลวิสเตภีย กทำรตภีสอนของ
พระเจผู้ทำทภีที่เกวิดกนับประชทำกรของพระองครเพรทำะควทำมบทำปของพวกเขทำจทึงปรทำกฏชนัดอภีกครนัรง

วนฉ 13:2
ครทำวนภีรจรุดสนใจเปลภียที่ นมทำทภีที่ตผู้นตระกผลของแซมสนัน ผผผู้ทภีที่จะถสือ
กททำเนวิดขทึรนในไมตชผู้ทำ มชีชายคนหนขมื่งเปก็นชาวโศราหห์คนครอบครทวดาน ชมมื่อมาโนอาหห์ ภรรยาของทยู่าน
เปก็นหมทนไมยู่มชีบคตรเลย แมผู้วทำต สรุดทผู้ทำยแลผู้วตระกผลดทำนไปตนัรงรกรทำกอยผทต ทำงตอนเหนสือของอวิสรทำเอล
แตตดผเหมสือนวตทำตรงนภีรพวกเขทำสต วนหนทึที่งตนัรงคตทำยพนักอยผใต นตอนกลทำงของอวิสรทำเอลตวิดกนับตระกผลยผ
ดทำหร ดผ โยชผวทำ 15:33 และ 19:41 เรทำควรหมทำยเหตรุไวผู้วทำต นผู้อยคนนนักจทำกตระกผลดทำนเปป็นผผผู้นททำของ
ชนชทำตวิอวิสรทำเอลตลอดระยะเวลทำหลทำยศตวรรษ อยตทำงไรกป็ตทำม แซมสนันจะเปป็นขผู้อยกเวผู้น อภีกครนัรงทภีที่
พระเจผู้ทำจะทรงประกอบกวิจผตทำนททำงหญวิงคนหนทึงที่ ผผผู้ซทึที่งผตทำนมทำจนบนัดนภีรไมตสทำมทำรถมภีบรุตรไดผู้เลย
วนฉ 13:3-5
เมสืที่อแสดงใหผู้เหป็นภทำพดนังกลตทำวแลผู้ว ผผผู้เขภียนกป็บนันททึกไวผู้วทำต ทยต
สวรรคห์ของพระเยโฮวาหห์มาปรากฏแกยู่นางนทนสิ้ กลยู่าวแกยู่นางวยู่า "ดยเถสด บทดนชีสิ้เจล้าเปก็นหมทนไมยู่มชีบคตร
แตยู่เจล้าจะตทสิ้งครรภห์คลอดบคตรเปก็นชาย
ผผผู้สสืที่อสทำรจทำกสวรรครผผผู้นร ภีปรทำกฏตนัวในตอนแรกใหผู้ภรรยทำของมทำโนอทำหรเหป็นขณะทภีที่นทำงอยผ ต
ตทำมลททำพนัง ขตทำวทภีที่เขทำประกทำศนนัรนกป็ไมตมภีอะไรซนับซผู้อน อภีกไมตนทำนนทำงจะคลอดบรุตรชทำยคนหนทึที่ง ดนัง
ทภีที่บทนภีรจะแสดงใหผู้เหป็น จะเรวิที่มเหป็นไดผู้ชนัดวตทำทผตสวรรครองครนร ภีขององครพระผผผู้เปป็นเจผู้ทำจรวิงๆแลผู้วอทำจ
เปป็นพระเยโฮวทำหรเอง ดผ ขผู้อ 18 และ 23 หทำกเปป็นเชตนนนัรนจรวิง นภีที่กคป็ อสื Christophany นภีที่คสือกทำร
ปรทำกฏตนัวของพระครวิสตรในรผปกทำยมนรุษยรในสมนัยพระคนัมภภีรรเดวิมกตอนเสดป็จมทำรนับสภทำพเนสืรอหนนัง
ทผตสวรรครองครนร ภีแจผู้งใหผู้ภรรยทำของมทำโนอทำหรทรทำบตตอไปวตทำ 4ฉะนทนสิ้ บทดนชีสิ้จงระวทง อยยู่า
ดมมื่มเหลล้าองคยู่น หรมอเมรทย และอยยู่ารทบประทานของมลทสน ขณะทภีที่นทำงใกลผู้จะตนัรงครรภรแลผู้ว ทผต
สวรรครขององครพระผผผู้เปป็นเจผู้ทำกป็กทำท ชนับนทำงวตทำอยตทำดสืที่มของมทึนเมทำชนวิดใดๆทนัรงสวิรนและอยตทำรนับ
ประททำนสนัตวรทภีที่ถผกประกทำศวตทำมลทวินโดยบนัญญนัตวิของคนเลวภี ดนังทภีที่จะถผกแสดงใหผู้เหป็นชนัดเจนในไมต
ชผู้ทำ เดป็กคนนภีรทภีที่นทำงจะใหผู้กทำท เนวิดจะเปป็นนทำศภีรรตรนังแตตเกวิด ดนังนนัรน มทำรดทำของเขทำจทึงถผกสนังที่ ใหผู้รนับ
ประททำนเหมสือนนทำศภีรรในขณะทภีที่นทำงตนัรงครรภร ทนัรงเหลผู้ทำองรุตนและสรุรทำเมรนัยถผกกลตทำวถทึง นทำงจะตผู้อง
ไมตดมสืที่ ทนัรงสองอยตทำง
ทผตสวรรครองครนร ภีกลตทำวตตอไปอภีกวตทำ 5 เพราะดยเถสด เจล้าจะตทสิ้งครรภห์และคลอดบคตรเปก็นชาย
อยยู่าใหล้มชีดโกนถยกศชีรษะของเขา เพราะเดก็กคนนชีสิ้จะเปก็นพวกนาศชีรห์แดยู่พระเจล้าตทสิ้งแตยู่อยยยู่ในครรภห์ เขา
จะเปก็นคนเรสมื่มชยู่วยคนอสสราเอลใหล้พล้นจากเงมสิ้อมมมอของคนฟชีลสสเตชีย"

ตทำมทภีที่กนนั ดทำรววิถภี 6:5 กลตทำวไวผู้ ผผผู้เปป็นนทำศภีรรจะตผู้องไมตตนัดผมของตนในชตวงเวลทำทภีที่เขทำ
ปฏวิญทำณตนัว คททำปฏวิญทำณของนทำศภีรรปกตวิกวินเวลทำสนัรนๆ คสือหนทึงที่ เดสือนหรสือสองเดสือน อยตทำงไรกป็ตทำม
แซมสนันจะเปป็นนทำศภีรตร รนังแตตเกวิด บทำงคนคทำดเดทำวตทำซทำมผเอลหรสือยอหรนผผผู้ใหผู้รนับบนัพตวิศมทำเปป็นนทำศภีรร
ตนัรงแตตเกวิดหรสือไมต อยตทำงไรกป็ตทำม เฉพทำะแซมสนันเทตทำนนัรนถผกกลตทำวถทึงวตทำเปป็นเชตนนนัรนโดยตรง ดนังนนัรน
ผมของเขทำจะตผู้องไมตถผกตนัดเลยตลอดชนัวที่ ชภีววิตของเขทำ นอกจทำกนภีร ทผตสวรรครขององครพระผผผู้เปป็นเจผู้ทำ
ยนังพยทำกรณรดผู้วยวตทำบรุตรชทำยของนทำงจะ “เรวิที่มชตวยคนอวิสรทำเอลใหผู้พผู้นจทำกเงสืรอมมสือของคนฟภีลวิสเตภีย”
วนฉ 13:6-7
หลนังจทำกนนัรนฝยู่ายหญสงนทสิ้นจขงไปบอกสามชีวยู่า "มชีบครคษผยล้หนขมื่งของ
พระเจล้ามาหาดสฉทน ใบหนล้าของทยู่านเหมมอนใบหนล้าทยตสวรรคห์ของพระเจล้า นยู่ากลทวนทก ดสฉนท ไมยู่ไดล้
ถามทยู่านวยู่าทยู่านมาจากไหน และทยู่านกก็ไมยู่บอกชมมื่อของทยู่านแกยู่ดสฉทน คททำทภีที่แปลวตทำ นยู่ากลทว (ยาเร) มภี
ควทำมหมทำยวตทำ ‘นตทำสะพรทึงกลนัว’ หรสือ ‘นตทำหวทำดกลนัว’ นทำงกลตทำวตตอไปวตทำ 7 แตยู่ทยู่านบอกดสฉนท วยู่า
`ดยเถสด เจล้าจะตทสิ้งครรภห์และคลอดบคตรชาย ฉะนทนสิ้ อยยู่าดมมื่มเหลล้าองคยู่นหรมอเมรทย อยยู่ารทบประทานของ
มลทสน เพราะเดก็กนทสิ้นจะเปก็นพวกนาศชีรห์แดยู่พระเจล้าตทสิ้งแตยู่อยยยู่ในครรภห์จนวทนตาย'" ดนังนนัรน ภรรยทำ
ของมทำโนอทำหรจงทึ เลตทำยผู้อนใหผู้เขทำฟนังถทึงสวิที่งทภีที่ทผตสวรรครองครนร นันไดผู้บอกนทำง
วนฉ 13:8
ในฐทำนะเปป็นหนัวหนผู้ทำครอบครนัวแลล้วมาโนอาหห์กก็วสงวอนพระเยโฮ
วาหห์ทยลวยู่า "โอ ขล้าแตยู่พระเยโฮวาหห์ ขอบครคษของพระเจล้าผยล้ซขมื่งพระองคห์ทรงใชล้มานทสิ้นปรากฏแกยู่ขล้า
พระองคห์ททสิ้งสองอชีกครทสิ้งหนขมื่ง สทมื่งสอนขล้าพระองคห์วยู่า ขล้าพระองคห์ควรกระทกาอยยู่างไรแกยู่เดก็กทชีมื่จะเกสด
มานทสิ้น" นภีที่สสืที่อถทึงทนัรงควทำมเชสืที่อและควทำมถตอมใจของมทำโนอทำหร เขทำไมตสงสนัยเลยในสวิที่งทภีภที่ รรยทำไดผู้
บอกเขทำ เขทำจทึงววิงวอนพระเจผู้ทำใหผู้ทรงโปรดชภีรนททำวตทำเขทำควรสนังที่ สอนบรุตรทภีที่เขทำเชสืที่อวตทำพระเจผู้ทำจะ
ประททำนใหผู้อยตทำงไร พตอแมตทภีที่เปป็นครวิสเตภียนจนถทึงวนันนภีรควรแสวงหทำพระพนักตรรของพระเจผู้ทำเชตนกนัน
เมสืที่อพวกเขทำเรวิที่มรผผู้วทำต กททำลนังจะมภีลผก
วนฉ 13:9-10
ใหผู้เรทำสนังเกตคททำตอบอนันเรภียบงตทำยและอตอนหวทำนของพระเจผู้ทำ และ
พระเจล้าทรงฟทงเสชียงของมาโนอาหห์ เหป็นไดผู้ชนัดวตทำมทำโนอทำหรอธวิษฐทำน พระเจผู้ทำทรงเลสือกสทำมภีภรรยทำ
คผตนร สภี ททำหรนับภทำรกวิจพวิเศษ นภีที่สสืที่อวตทำกตอนหนผู้ทำนนัรนพระองครทรงมวิใหผู้พวกเขทำมภีบรุตรเพสืที่อเตรภียมพวกเขทำ
ใหผู้พรผู้อมสททำหรนับบรุตรคนพวิเศษทภีที่พวกเขทำจะตผู้องอบรมสนังที่ สอน ในกทำรรอคอย พระเจผู้ทำกป็ทรงจนัด
เตรภียมจวิตใจของพวกเขทำใหผู้พรผู้อมสททำหรนับภทำรกวิจทภีที่รอคอยอยผเต บสืรองหนผู้ทำ

ดนังนนัรนทยตสวรรคห์ของพระเจล้ามาหาหญสงนทสิ้นอชีกเมมมื่อนางนทมื่งอยยยู่ในทคยู่งนา แตยู่มาโนอาหห์สามชี
ของนางไมยู่ไดล้อยยยู่ดล้วย 10 นางกก็รบชี วสมื่งไปบอกสามชีวยู่า "ดยเถสด บครคษผยล้ทชีมื่ปรากฏแกยู่ดสฉนท วทนนทนสิ้ ไดล้มา
ปรากฏแกยู่ดสฉนท อชีก" นภีที่เปป็นอภีกครนัรงทภีที่วทำต ทผตสวรรครขององครพระผผผู้เปป็นเจผู้ทำถผกบรรยทำยวตทำเปป็นชทำยคน
หนทึที่งทภีที่ปรทำกฏแกตภรรยทำของมทำโนอทำหร อภีกครนัรงทภีที่นทำงอยผตต ทำมลททำพนังและถผกกลตทำวถทึงวตทำอยผใต นทรุตงนทำ
นทำงจทึงววิที่งกลนับไปบผู้ทำนและบอกสทำมภีของนทำง
วนฉ 13:11-12
ดผู้วยเหตรุนร ภี มาโนอาหห์กก็ลคกขขสิ้นตามภรรยาไป เมมมื่อมาถขงบครคษผยนล้ ทสิ้นเขา
จขงวยู่า "ทยู่านเปก็นบครคษผยล้ทชีมื่พยดกทบผยล้หญสงคนนชีสิ้หรมอ " ผยนล้ ทสิ้นตอบวยู่า "เราเปก็นผยนล้ ทสิ้นแหละ" มทำโนอทำหร
ไดผู้พบกนับทผตสวรรครองครนร ภีและถทำมเขทำตรงๆวตทำเปป็นเขทำหรสือไมตทภีที่ไดผู้พดผ ครุยกนับภรรยทำของตน นตทำ
สนใจตรงทภีที่วทำต มทำโนอทำหรไมตเคยสงสนัยหรสือตนัรงคททำถทำมเกภีที่ยวกนับทภีมที่ ทำจทำกสวรรครของอทำคนันตรุกะผผผู้นร ภีเลย
ดนังนนัรนเขทำจทึงพผดวตทำ 12 "บทดนชีขสิ้ อใหล้ถล้อยคกาของทยู่านเปก็นความจรสง ขล้าพเจล้าททสิ้งสองควรสทมื่งสอนเดก็ก
คนนทนสิ้ อยยู่างไร และขล้าพเจล้าททสิ้งสองควรกระทกาตยู่อเขาอยยู่างไร"
ทภีที่นตทำสนใจคสือคททำทภีที่แปลวตทำ สทงมื่ สอน (มวิชพนัท) แมผู้วทำต ปกตวิแลผู้วคททำๆนภีรถผกแปลเปป็น ‘กทำร
พวิพทำกษทำ’ ในพระคนัมภภีรรเดวิม แตตในบรวิบทนภีรมนันนตทำจะมภีควทำมหมทำยวตทำ ‘ปกครอง’ หรสือ ‘อบรมสนังที่
สอน’ นภีที่เทตทำกนับมทำโนอทำหรถทำมวตทำ “เรทำจะอบรมสนังที่ สอนเดป็กคนนภีรอยตทำงถผกตผู้องอยตทำงไร” คททำทภีที่แปลวตทำ
กระทกา (มาอาเซหย์) มภีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘ทททำงทำน’ ควทำมหมทำยจรวิงๆแลผู้วกป็คสือวตทำ “เรทำจะทททำงทำน
กนับเขทำอยตทำงไร” ทนัรงสองวลภีคตอนขผู้ทำงเปป็นปรวิศนทำ อยตทำงไรกป็ตทำม สทำระสททำคนัญของสวิที่งทภีที่มทำโนอทำหร
ถทำมทผตสวรรครขององครพระผผผู้เปป็นเจผู้ทำกป็คสือวตทำ “เรทำควรทททำอะไรและเรทำควรอบรมสนังที่ สอนเดป็กคนนภีร
อยตทำงไร” พตอแมตครวิสเตภียนจนทรุกวนันนภีรควรถทำมคททำถทำมเดภียวกนันนภีรตตอองครพระผผผู้เปป็นเจผู้ทำเกภีที่ยวกนับลผกๆ
ของตน
วนฉ 13:13-14
ทผตสวรรครขององครพระผผผู้เปป็นเจผู้ทำจทึงเตสือนมทำโนอทำหรวทำต "บรรดาสสงมื่
ทชีมื่เราไดล้บอกแกยู่หญสงแลล้วนทสิ้นใหล้นางระวทงใหล้ดชี 14 อยยู่าใหล้รบท ประทานสสมื่งใดทชีมื่ไดล้มาจากเถาองคยู่น อยยู่า
ใหล้นางดมมื่มเหลล้าองคยู่นหรมอเมรทย อยยู่ารทบประทานของมลทสน สสงมื่ ใดทชีมื่เราบทญชานางไวล้ใหล้นางปฏสบตท ส
ตามทคกประการ"
คททำทภีที่แปลวตทำ ระวทงใหล้ดชี (ชามารย์) ในควทำมหมทำยขนัรนพสืรนฐทำนทภีที่สรุดคสือ ‘ถสือรนักษทำ’ หรสือ ‘ถสือ
ปฏวิบนัตวิ’ เหมสือนในกทำรรนักษทำคททำบนัญชทำหนทึที่ง เมสือที่ อยผใต นรผปรทำกคททำนวิฟทำล เชตนทภีที่เปป็นตรงนภีร มนันกป็มภี
ควทำมหมทำยวตทำ ‘ถสือรนักษทำ’ หรสือ ‘ระมนัดระวนัง’ เกภีที่ยวกนับคททำบนัญชทำในตอนแรกเรสืที่องอทำหทำรและเครสืที่อง

ดสืที่ม ทภีที่นตทำสนใจกป็คสือคททำทภีที่แปลวตทำ ปฏสบตท สตาม (ชามารย์) เปป็นคททำเดภียวกนับทภีที่แปลวตทำ ‘ระวนังใหผู้ดภี’ (แมผู้วทำต
อยผใต นรทำกคททำฮภีบรผคลนั กป็ตทำม) นทำงไมตเพภียงตผู้องหลภีกเลภีที่ยงเครสือที่ งดสืมที่ ตตทำงๆทภีเที่ ปป็นของมทึนเมทำเทตทำนนัรน แตต
นทำงตผู้องไมตรนับประททำนสวิที่งใดกป็ตทำมทภีที่เกภีที่ยวขผู้องกนับองรุตนในขณะทภีที่นทำงตนัรงครรภรดวผู้ ย ควทำมหมทำยนตทำ
จะเปป็นกทำรไมตแมผู้แตตบรวิโภคสวิที่งใดกป็ตทำมทภีที่เปป็นมลทวิน คททำแนะนททำเรสืที่องเหลผู้ทำยนังประกอบดผู้วยปนัญญทำ
อยผจต นถทึงทรุกวนันนภีร
วนฉ 13:15-16
จทำกนนัรนมาโนอาหห์กลยู่าวแกยู่ทยตสวรรคห์ของพระเยโฮวาหห์วยู่า "ขอ
ทยู่านรออยยยู่กยู่อน ขล้าพเจล้าททสิ้งสองจะไปเตรชียมลยกแพะตทวหนขมื่งใหล้ทยู่าน" 16 ทยตสวรรคห์ของพระเยโฮ
วาหห์บอกมาโนอาหห์วยู่า "ถขงเจล้าจะใหล้เรารอ เราจะไมยู่รทบประทานอาหารของเจล้า แตยู่ถล้าเจล้าจะจทด
เครมมื่องเผาบยชา เจล้าจงถวายแดยู่พระเยโฮวาหห์" เพราะวยู่ามาโนอาหห์ไมยู่ทราบวยู่าทยู่านผยล้นทสิ้นเปก็นทยต
สวรรคห์องคห์หนขมื่งของพระเยโฮวาหห์ มทำโนอทำหรปรทำรถนทำทภีที่จะแสดงอนัชฌทำสนัยรนับแขกแกตชทำยผผผู้นร ภีโดย
กทำรเตรภียมลผกแพะอบใหผู้เขทำรนับประททำน
ทผตสวรรครผผผู้นร ภีไมตยอมรนับขผู้อเสนอทภีที่เปป็นมสืรออทำหทำรของมทำโนอทำหร แตตเขทำกลนับสนังที่ มทำโนอทำหร
ใหผู้ถวทำยลผกแพะนนัรนเปป็นเครสือที่ งเผทำบผชทำถวทำยแดตองครพระผผผู้เปป็นเจผู้ทำ ตรงนภีรบตงบอกวตทำทผตสวรรครของ
องครพระผผผู้เปป็นเจผู้ทำนภีรอทำจแตกตตทำงจทำกองครพระผผผู้เปป็นเจผู้ทำเอง ไมตวทำต กรณภีใด มทำโนอทำหรกยป็ นังไมตเขผู้ทำใจ
อยตทำงถตองแทผู้ถทึงทภีที่มทำของผผผู้สสืที่อสทำรผผผู้นร ภี
วนฉ 13:17-18
ดนังนนัรนมาโนอาหห์ถามทยตสวรรคห์ของพระเยโฮวาหห์วยู่า "ทยู่านชมมื่อ
อะไร เพมมื่อเมมมื่อเปก็นจรสงตามถล้อยคกาของทยู่าน เราจะไดล้ใหล้เกชียรตสแกยู่ทยู่าน" อภีกครนัรงทภีมที่ ทำโนอทำหรเผยใหผู้
เหป็นถทึงควทำมเชสืที่ออยตทำงสรุดจวิตสรุดใจในผผผู้สสืที่อสทำรจทำกสวรรครผผผู้นร ภี เขทำไมตสงสนัยเลยวตทำสวิที่งทภีที่เขทำถผกบอก
จะกลทำยเปป็นจรวิงหรสือไมต เขทำกลนับอยทำกรผผู้ชสืที่อของผผผู้สสืที่อสทำรผผผู้นร ภีเพสืที่อทภีที่วทำต เขทำจะใหผู้เกภียรตวิแกตทตทำนเมสืที่อสวิที่ง
ทภีที่ทตทำนไดผู้กลตทำวนนัรนกลทำยเปป็นจรวิง
อยตทำงไรกป็ตทำม 18 ทยตสวรรคห์ของพระเยโฮวาหห์บอกมาโนอาหห์วยู่า "ถามชมมื่อเราทกาไม ชมอมื่ ของ
เราเปก็นทชีมื่ซยู่อนเรล้นอยยยู่" คททำทภีที่แปลวตทำ เปก็นทชีมื่ซยู่อนเรล้น (พาลวิย)ย์ มภีควทำมหมทำยพสืรนๆวตทำ ‘นตทำมหนัศจรรยร’
หรสือ ‘นตทำททึงที่ ’ ดผู้วยเหตรุนร ภี ทผตสวรรครขององครพระผผผู้เปป็นเจผู้ทำผผผู้นร ภีจทึงไมตยอมเปวิดเผยนทำมของทตทำนแกตมทำ
โนอทำหร นภีบที่ อกเปป็นนนัยอยตทำงมภีนร ททำหนนักวตทำทผตสวรรครขององครพระผผผู้เปป็นเจผู้ทำผผผู้นร ภีคสือพระเยโฮวทำหรเอง
วนฉ 13:19-20
ดนังนนัรน มาโนอาหห์กก็เอาลยกแพะกทบธทญญบยชามาถวายบยชาบนศสลา
แดยู่พระเยโฮวาหห์ และทยตสวรรคห์นทสิ้นกระทกาการมหทศจรรยห์ มาโนอาหห์และภรรยากก็มองดย คททำวตทำ ธทญ

ญบยชา ทภีที่วทำต นภีรนตทำจะเปป็นเครสือที่ งธนัญญบผชทำทภีที่ทททำดผู้วยแปผู้งซทึที่งถผกนวิยทำมไวผู้ในกนันดทำรววิถภี 15:3-4 ขณะ
เดภียวกนันทผตสวรรครผผผู้นร ภีกระทกาการมหทศจรรยห์ซทึที่งมภีควทำมหมทำยวตทำ ‘นตทำแปลกประหลทำด’
แนตทภีเดภียว สวิที่งทภีที่เกวิดขทึรนนนัรนนตทำแปลกประหลทำดจรวิงๆ 20 และอยยมยู่ าเมมมื่อเปลวไฟจากแทยู่น
บยชาพลคยู่งขขสิ้นไปสวรรคห์ ทยตสวรรคห์ของพระเยโฮวาหห์กก็ขนขสิ้ ไปตามเปลวไฟแหยู่งแทยู่นบยชา ขณะเมมมื่อ
มาโนอาหห์และภรรยาคอยดยอยยยู่ และเขาททสิ้งสองกก็ซบหนล้าลงถขงดสน เหป็นไดผู้ชนัดวตทำมทำโนอทำหรไดผู้กตอ
กองไฟหนทึงที่ บนศวิลทำ (ทภีที่ใชผู้เปป็นแทตนบผชทำหนทึที่ง) เพสืที่อเผทำเครสืที่องเผทำบผชทำทภีที่เขทำไดผู้วทำงไวผู้บนนนัรน อยตทำงไร
กป็ตทำม ขณะทภีที่เปลวไฟนนัรนเรวิที่มลรุกขทึรนสผตทผู้องฟผู้ทำ ทผตสวรรครขององครพระผผผู้เปป็นเจผู้ทำกป็เหทำะขทึรนไปยนัง
สวรรครในเปลวไฟนนัรน ดผู้วยควทำมตกตะลทึง ทนัรงมทำโนอทำหรและภรรยทำของเขทำจทึงไดผู้แตตซบหนผู้ทำลงถทึง
ดวิน
วนฉ 13:21-23
ทยตสวรรคห์ของพระเยโฮวาหห์ไมยู่ปรากฏแกยู่มาโนอาหห์หรมอแกยู่ภรรยา
ของเขาอชีกเลย แลล้วมาโนอาหห์จขงทราบวยู่าผยล้นทสิ้นเปก็นทยตสวรรคห์องคห์หนขมื่งของพระเยโฮวาหห์ หลนังจทำก
ไดผู้เหป็นกทำรเดวินททำงจทำกไปอนันนตทำตกตะลทึงของทผตสวรรครองครนร นันแลผู้ว มทำโนอทำหรกดป็ ผออกวตทำ
พระองครทรงเปป็นพระเยโฮวทำหรพระเจผู้ทำ (ขณะเดภียวกนัน ทผตสวรรครผผผู้นร ภีกมป็ วิไดผู้ปรทำกฏแกตมทำโนอทำหร
อภีกเลย)
อยตทำงไรกป็ตทำม เมสือที่ รผผู้ตนัววตทำเกวิดอะไรขทึรนแลผู้ว มทำโนอทำหรจทึงไดผู้ขผู้อสรรุปวตทำพระเจผู้ทำเองไดผู้เสดป็จ
มทำเยภีที่ยมเยภียนพวกเขทำ 22 และมาโนอาหห์พยดกทบภรรยาของตนวยู่า "เราจะตายเปก็นแนยู่ เพราะเราไดล้
เหก็นพระเจล้า" ในกทำรประเมวินของมทำโนอทำหร ผผผู้ทภีที่มทำเยสือนพวกเขทำคสือองครพระผผผู้เปป็นเจผู้ทำนนันที่ เอง ดผู้วย
เหตรุนร ภี เขทำจทึงปนักใจเชสืที่อวตทำพวกเขทำจะตผู้องตทำยแนตๆ
อยตทำงไรกป็ตทำม 23 ภรรยาบอกเขาวยู่า "ถล้าพระเยโฮวาหห์ทรงหมายจะฆยู่าเราเสชีย พระองคห์
คงจะไมยู่รทบเครมมื่องเผาบยชาและธทญญบยชาจากมมอของเรา หรมอทรงสกาแดงสสมื่งททสิ้งปวงเหลยู่านชีสิ้แกยู่เรา
หรมอประกาศเรมมื่องเชยู่นนชีสิ้แกยู่เรา" อยตทำงไรกป็ตทำม ภรรยทำของเขทำกป็มคภี วทำมเขผู้ทำใจดภีกวตทำวตทำเกวิดอะไรขทึรน
นทำงมองออกอยตทำงถผกตผู้องแลผู้ววตทำพระเจผู้ทำคงไมตทรงเปวิดเผยแกตพวกเขทำวตทำพระองครทรงทททำอะไรหทำก
พระองครทรงประสงครทจภีที่ ะสนังหทำรพวกเขทำจรวิงๆ
วนฉ 13:24
ดนังนนัรนในกทำลอนันเหมทำะสมผยหล้ ญสงนทสิ้นกก็คลอดบคตรชายคนหนขมื่ง
เรชียกชมอมื่ วยู่าแซมสทน เดก็กนทสิ้นกก็เตสบโตขขนสิ้ และพระเยโฮวาหห์ทรงอกานวยพระพรแกยู่เขา ชสืที่อแซมสทน
มทำจทำกรทำกคททำฮภีบรผทภีที่ใชผู้เรภียก ‘ดวงอทำทวิตยร’ อทำจเปป็นไดผู้วทำต ชสืที่อของเขทำมภีควทำมหมทำยวตทำ ‘เหมสือนดวง

อทำทวิตยร’ หรสือมนันอทำจมภีควทำมหมทำยเชวิงอรุปไมยทภีที่สสืที่อถทึงพละกททำลนังของดวงอทำทวิตยร ภรรยทำของมทำโน
อทำหรนตทำจะตนัรงชสืที่อเขทำโดยอวิงตทำมใบหนผู้ทำทภีที่เหมสือนดวงอทำทวิตยรของทผตสวรรครขององครพระผผผู้เปป็นเจผู้ทำทภีที่
ไดผู้ประกทำศถทึงกททำเนวิดของเขทำ เรทำควรหมทำยเหตรุไวผู้วทำต ขณะทภีที่เขทำเตวิบโตขทึรน “พระเยโฮวทำหรทรง
อททำนวยพระพรแกตเขทำ” พระเจผู้ทำไดผู้ทรงกททำหนดกททำเนวิดของเขทำและไดผู้ทรงลวิขวิตลตวงหนผู้ทำใหผู้เขทำถผก
เลภีรยงดผเปป็นนทำศภีรร พระองครจงทึ ทรงอวยพรแซมสนันนผู้อยในหลทำยรผปแบบทภีที่ไมตไดผู้ถผกกลตทำวถทึง
วนฉ 13:25 ขผู้อควทำมศนักดวิธสวิทธวิธจทึงบนันททึกไวผู้วทำต และพระวสญญาณของพระเยโฮวาหห์กก็
ทรงเรสมื่มเรล้าใจเขาทชีมื่คยู่ายดานระหวยู่างโศราหห์กทบเอชทาโอล คททำทภีที่แปลวตทำ เรล้า (พาอนัม) ในบรวิบทนภีรมภี
ควทำมหมทำยวตทำ ‘ปลรุกเรผู้ทำ’ ขณะทภีที่แซมสนันเตวิบโตขทึรนเปป็นชทำยหนรุตม พระเจผู้ทำกป็ทรงเรวิที่มปลรุกเรผู้ทำจวิตใจ
เขทำในคตทำยของดทำน เหป็นไดผู้ชนัดวตทำอนันหลนังนภีรหมทำยถทึงพวกทหทำรกองหนรุนของคนดทำนทภีตที่ รนังคตทำยพนัก
อยผตต ทำมทภีที่บอกไวผู้คสือระหวตทำง “โศรทำหรกบนั เอชททำโอล” นภีอที่ ยผใต นอวิสรทำเอลตอนกลทำง และอยผทต ทำงทวิศ
ตะวนันตกของพสืรนทภีๆที่ ตตอมทำเรภียกวตทำเยรผซทำเลป็ม เหป็นไดผู้ชนัดวตทำตระกผลดทำนรวมถทึงตระกผลอสืที่นๆไดผู้สตง
กองหนรุนไปตนัรงคตทำยพนักเพสืที่อเปป็นกททำลนังตนัรงรนับอยผทต ภีที่ชทำยแดนทภีที่ตวิดกนับพวกฟภีลวิสเตภีย
*****
ภนพรวมของผผวผู้ วินวิจฉฉัย 14: บทถนัดไปนทตั้นสาเสนอชทววิตวนัยฉกรรจย์ของแซมสนันซขชื่งรวมถขงการ
ททชื่เขารนับคนฟทลวิสเตทยมาเปป็นภรรยา การประจนันหนผู้าของเขากนับสวิงโต คสาปรวิศนาททชื่เขาททายคนฟทลวิ
สเตทย และการททชื่เขาปลผู้นชาวเมสืองอนัชเคโลน
วนฉ 14:1-2
ขณะทภีที่แซมสนันเตวิบโตเปป็นหนรุตม ผผผู้เขภียนกป็บนันททึกไวผู้วทำต แซมสทนไดล้
ลงไปยทงเมมองทสมนาหห์ และไดล้เหก็นผยหล้ ญสงคนฟชีลสสเตชียคนหนขมื่งทชีมื่เมมองทสมนาหห์ 2 แลล้วทยู่านจขงขขสิ้น
มาบอกบสดามารดาของตนวยู่า "ฉทนเหก็นผยล้หญสงคนฟชีลสส เตชียคนหนขมื่งทชีมื่เมมองทสมนาหห์ ฉะนทสิ้นไปขอเขา
ใหล้เปก็นภรรยาฉทนทชี"
วลภีทภีที่กลตทำววตทำเขทำลงไปยนังเมสืองทวิมนทำหรนร นันกป็แสดงใหผู้เหป็นสภทำพภผมวิประเทศ คนอวิสรทำเอล
สต วนใหญตอทำศนัยอยผใต นภผมวิประเทศทภีที่เปป็นภผเขทำตทำมแนวยทำวของแผตนดวิน คนฟภีลวิสเตภียอทำศนัยอยผบต น
ทภีที่รทำบตทำมแนวชทำยฝนัที่ง เมสืองทวิมนทำหรเปป็นสถทำนทภีที่แหตงหนทึที่งทภีอที่ ยผรต มวิ เขตแดนของคนฟภีลวิสเตภียซทึที่งเปป็น
ทภีที่ๆแดนภผเขทำเรวิที่มลทำดชนันสผงขทึรนไปททำงทวิศตะวนันออกจทำกทภีที่รทำบรวิมชทำยฝนัที่ง ทภีที่นนนัที่ เขทำเหป็นหญวิงสทำว
คนหนทึงที่ ทภีที่เตะตทำเขทำ ในกทำรทภีที่เขทำไปหทำบวิดทำมทำรดทำของตนัวเองเพสืที่อทภีจที่ ะแตตงงทำนกนับหญวิงคนนภีร มนันกป็
แสดงใหผู้เหป็นชนัดเจนถทึงธรรมเนภียมของกทำรทภีที่บวิดทำมทำรดทำเปป็นผผผู้จนัดแจงเรสือที่ งกทำรแตตงงทำนของบรุตร

ของตน เหป็นไดผู้ชนัดวตทำ ธรรมเนภียมสมนัยนนัรนไมตอนรุญทำตใหผู้ชทำยหนรุตมเพภียงขอหญวิงคนหนทึงที่ ใหผู้แตตงงทำน
กนับเขทำเหมสือนทภีที่เปป็นในสมนัยนภีร นภีที่บอกเปป็นนนัยถทึงควทำมโอหนังในกทำรเรภียกรผู้องใหผู้บวิดทำมทำรดทำของเขทำ
ขอหญวิงคนนภีรมทำแตตงงทำนกนับเขทำ นภีสที่ สืที่อเปป็นนนัยวตทำแมผู้วทำต แซมสนันถผกเลภีรยงดผมทำใหผู้เปป็นนทำศภีรรตรนังแตตเกวิด
แตตเขทำอทำจถผกตทำมใจจนเสภียคนในฐทำนะเปป็นบรุตรคนเดภียว เขทำดผเหมสือนมรุตงมนันที่ ทภีที่จะไดผู้ตทำมทภีที่เขทำ
ตผู้องกทำร
วนฉ 14:3
ไมตนตทำแปลกใจแตตอยตทำงใดทภีที่บวิดทำมทำรดทำของเขทำไมตมคภี วทำมสรุขกนับ
กทำรตนัดสวินใจของเขทำแตยู่บสดาและมารดาของทยู่านกลยู่าวแกยู่ทยู่านวยู่า "ไมยู่มชีผล้หย ญสงสทกคนหนขมื่งใน
ทยู่ามกลางบคตรสาวแหยู่งญาตสพชีมื่นล้องของเจล้า หรมอในทยู่ามกลางชนชาตสของเราหรมอ เจล้าจขงไปรทบ
ภรรยาจากคนฟชีลสสเตชียทชีมื่ไมยู่เขล้าสค หนทต" แนตนอนวตทำบวิดทำมทำรดทำของเขทำเขผู้ทำใจดภีกวตทำเขทำถทึงลนักษณะ
นวิสนัยทภีที่ไมตนนับถสือพระเจผู้ทำของคนฟภีลวิสเตภียและกทำรทภีที่คนเหลตทำนนัรนเปป็นศนัตรผของคนอวิสรทำเอล แมผู้
กระนนัรนแซมสนันกป็ยสืนกรทำนทภีที่จะไดผู้ตทำมทภีที่เขทำตผู้องกทำร
เขทำเรภียกรผู้องอยตทำงดสืรอรนัรนวตทำ "ไปขอหญสงนทสิ้นใหล้ฉนท ทชี เพราะเธอเปก็นทชีมื่พอใจฉทนมาก"
ประโยคแรกนภีรอยผใต นรผปคททำสนังที่ แซมสนันสนังที่ บวิดทำของเขทำใหผู้ไปขอหญวิงคนนภีรมทำใหผู้เขทำ ประโยค
สรุดทผู้ทำย “เพรทำะเธอเปป็นทภีที่พอใจฉนันมทำก” มภีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘เพรทำะวตทำเธอตผู้องตทำตผู้องใจฉนัน
มทำกๆ’ นภีที่สสืที่อวตทำเขทำถผกลตอลวงดผู้วยควทำมงทำมภทำยนอกของหญวิงสทำวผผผู้นร ภี นภีที่สสืที่อวตทำเขทำถผกลตอลวงดผู้วย
ตนัณหทำของตทำซทึที่งตทำมทภีที่ 1 ยอหรน 2:16 ไดผู้กลตทำวไวผู้เปป็นธรรมชทำตวิฝตทำยเนสืรอหนนัง
วนฉ 14:4
ผผผู้เขภียนแทรกควทำมควิดเหป็นตตอไปนภีรเขผู้ทำไปในบทบรรยทำย บสดา
มารดาของทยู่านไมยู่ทราบวยู่าเรมมื่องนชีสิ้เปก็นมาจากพระเยโฮวาหห์ เพราะพระองคห์ทรงหาชยู่องโอกาสทชีมื่จะ
ตยู่อสยล้คนฟชีลสสเตชีย ครทสิ้งนทสิ้นคนฟชีลสสเตชียมชีอกานาจเหนมออสสราเอล
ควทำมหมทำยตรงนภีรคตอนขผู้ทำงกททำกวม ในแงตหนทึงที่ อทำจเปป็นไดผู้วทำต บวิดทำมทำรดทำของแซมสนันดผไมต
ออกวตทำเรสืที่องรทำวทนัรงหมดนภีรเปป็นมทำจทำกองครพระผผผู้เปป็นเจผู้ทำเพรทำะวตทำองคย์พระผผผู้เปป็นเจผู้าทรงเสทำะหทำ
โอกทำสทภีที่จะตตอสผผู้คนฟภีลวิสเตภีย ในอภีกแงตหนทึงที่ อทำจเปป็นไดผู้วทำต แซมสนันนนันที่ เองเสทำะหทำชตองทภีที่จะตตอสผผู้คน
ฟภีลวิสเตภียผตทำนททำงกทำรแตตงงทำนกนับหญวิงผผผู้นร ภี อยตทำงไรกป็ตทำม ควทำมหมทำยแบบแรกนตทำจะใชตมทำกกวตทำ
ตลอดชภีววิตตอนตผู้นของแซมสนัน ดผเหมสือนเขทำสนใจแตตสที่ งวิ ทภีที่ทททำใหผู้เขทำพอใจและสวิที่งทภีที่ตอบสนอง
ตนัณหทำของเนสืรอหนนังของเขทำ หทำกเปป็นเชตนนนัรนจรวิง มนันกป็เปป็นไปไดผู้วทำต พระเจผู้ทำทรงกระทททำกวิจผตทำนททำง
แซมสนันเพสือที่ ทภีที่วทำต เมสือที่ ถทึงกทำลอนันเหมทำะพระองครจะทรงชตวยคนอวิสรทำเอลใหผู้พผู้นจทำกคนฟภีลวิสเตภีย

วนฉ 14:5-7
ผผผู้เขภียนจทึงกลนับมทำเลตทำเรสืที่องตตอ ฝยู่ายแซมสทนกก็ลงไปทชีมื่เมมองทสมนาหห์
กทบบสดามารดาของตน แซมสทนมาถขงสวนองคยู่นของทสมนาหห์ ดยเถสด มชีสสงโตหนคยู่มตทวหนขมื่งคการามเขล้า
ใสยู่ทยู่าน หลนังจทำกไดผู้โนผู้มนผู้ทำวบวิดทำมทำรดทำของเขทำใหผู้จนัดกทำรใหผู้เขทำไดผู้แตตงงทำนกนับหญวิงชทำวฟภีลวิสเตภีย
ในเมสืองทวิมนทำหรแลผู้ว พวกเขทำทนัรงสทำมคนกป็เดวินททำงไปยนังทภีที่นนันที่ อยตทำงไรกป็ตทำม พอมทำถทึงสวนองรุตน
ของเมสืองนนัรนแลผู้ว “ดผเถวิด มภีสวิงโตหนรุตมตนัวหนทึงที่ คททำรทำมเขผู้ทำใสต ทตทำน” ไมตมภีระบรุไวผู้ชดนั เจนวตทำมนันเปป็น
สวิงโตชนวิดไหน ดผเหมสือนวตทำสวิงโตสทำยพนันธรุรหนทึงที่ ทตองไปทนัวที่ ดวินแดนอวิสรทำเอลตลอดสมนัย
ประวนัตวิศทำสตรรพระคนัมภภีรรเดวิม
6 พระวสญญาณของพระเยโฮวาหห์กก็ทรงสถสตกทบแซมสทนอยยู่างมาก ทยู่านจขงฉชีกสสงโตออก
อยยู่างคนฉชีกลยกแพะ ททสิ้งทชีมื่ไมยู่มชีอะไรในมมอ แตยู่ทยู่านมสไดล้บอกใหล้บสดาหรมอมารดาของทยู่านทราบวยู่า
ทยู่านไดล้ทกาอะไรไป ดนังทภีที่ไดผู้กลตทำวไวผู้กตอนหนผู้ทำนภีร กทำรเสดป็จมทำของพระววิญญทำณของพระเจผู้ทำลงบน
คนๆหนทึที่งในสมนัยพระคนัมภภีรรเดวิมกป็เปรภียบไดผู้กบนั กทำรประกอบดผู้วยพระววิญญทำณในสมนัยพระคนัมภภีรร
ใหมต ในทนัรงสองกรณภี พระววิญญทำณของพระเจผู้ทำประททำนฤทธวิธเดชพวิเศษใหผู้สททำหรนับภทำรกวิจทภีที่รออยผต
ตรงนภีรพระเจผู้ทำประททำนควทำมสทำมทำรถเหนสือธรรมชทำตวิใหผู้แกตแซมสนันเพสืที่อเอทำชนะพละกททำลนังตทำม
ธรรมชทำตวิของสวิงโตตนัวนภีรและเขทำกป็ฉภีกมนันออกจทำกกนันจรวิงๆ อยตทำงไรกป็ตทำมเหตรุกทำรณรตอนนภีรเกวิดขทึรน
กนับเขทำขณะทภีที่เขทำไมตไดผู้อยผกต บนั บวิดทำมทำรดทำและพวกเขทำไมตรผผู้เกภีที่ยวกนับเรสือที่ งนภีร หลนังจทำกนนัรน 7 แซมสทนกก็
ลงไปพยดจากทบหญสงคนนทสิ้น เธอเปก็นทชีมื่พอใจแกยู่แซมสทนมาก เชตนเดภียวกนับในขผู้อ 3 ควทำมหมทำยของ
อนันหลนังนภีรกคป็ อสื หญวิงคนนภีรถผกตทำถผกใจเขทำมทำกๆ
วนฉ 14:8-9
เหป็นไดผู้ชนัดวตทำ เวลทำผตทำนไปสนักระยะหนทึที่ง อทำจเพสืที่อจนัดแจงสททำหรนับ
งทำนแตตงงทำนใหผู้เสรป็จเรภียบรผู้อย ตยู่อมาภายหลทงแซมสทนกก็กลทบไปเพมมื่อรทบเธอมา ทยู่านกก็แวะไปดยซาก
สสงโต และดยเถสด มชีผงขสิ้ ฝยงหนขมื่งทการทงอยยยู่ในซากสสงโตนทสิ้น มชีนกสิ้าผขงสิ้ ดล้วย 9 แซมสทนกก็ยนมมื่ มมอกวาดเอา
รวงผขสิ้งมาเดสนรทบประทานไปพลาง จนมาถขงบสดามารดา ทยู่านจขงแบยู่งใหล้บสดามารดารทบประทาน
ดล้วย แตยู่ทยู่านมสไดล้บอกวยู่านกสิ้าผขสิ้งนทสิ้นมาจากซากสสงโต
ระยะเวลทำจนถทึงงทำนแตตงนตทำจะนทำนพอจนทททำใหผู้ซทำกศพของสวิงโตตนัวนนัรนถผกพวกสนัตวรกวิน
ซทำกกวินจนสะอทำดและแหผู้งกรนังจนผทึรงมทำทททำรนังในนนัรน ในกทำรพทำบวิดทำมทำรดทำของเขทำไปงทำนแตตงดผู้วย
กนันกนับเขทำๆกป็เอทำนทรทำผทึรงนนัรนใหผู้แกตพวกเขทำ โดยไมตบอกพวกเขทำวตทำเขทำไดผู้มนันมทำจทำกไหน เหป็นไดผู้ชนัด
วตทำบวิดทำมทำรดทำของเขทำซทึที่งเปป็นยวิวทภีที่เครต งครนัดคงไมตยอมรนับประททำนนทรทำผทึรงทภีที่เอทำมทำจทำกซทำกศพ เหป็นไดผู้

ชนัดวตทำแซมสนันไมตควิดวตทำนนันที่ เปป็นเรสืที่องสททำคนัญ ดผู้วยเหตรุนร ภีเขทำจทึงไมตบอกพวกเขทำวตทำไดผู้มนนั มทำจทำกไหน
อภีกครนัรงทภีที่เรทำเหป็นถทึงอรุปนวิสนัยทภีที่มกนั งตทำยของแซมสนัน
วนฉ 14:10-13
ดนังนนัรน พวกเขทำทนัรงสทำมจทึงเดวินททำงตตอไปยนังงทำนแตตงและรต วมงทำน
เลภีรยงหลนังจทำกนนัรน ฝยู่ายบสดาของทยู่านกก็ลงไปหาหญสงคนนทสิ้น และแซมสทนจทดการเลชีสิ้ยงทชีมื่นทมื่น ดทงทชีมื่คน
หนคยู่มๆเขากระทกากทน ในกทำรเลภีรยงของงทำนแตตง คนฟภีลวิสเตภียทภีที่รจผผู้ นักกนับภรรยทำของแซมสนันกป็มทำรต วม
งทำนดผู้วย 11 และตยู่อมาเมมมื่อประชาชนเหก็นทยู่านแลล้ว จขงนกาเพมมื่อนสามสสบคนใหล้มาอยยยู่ดล้วย 12 แซม
สทนกลยู่าวแกยู่เขาวยู่า "ใหล้ขล้าพเจล้าทายปรสศนาทยู่านสทกขล้อหนขมื่งเถสด ถล้าทายไดล้กยู่อนจบการเลชีสิ้ยงเจก็ดวทน
นชีสิ้ เราจะใหล้เสมสิ้อปยู่านสามสสบชคด และเสมสิ้อสามสสบชคดดล้วย 13 แตยู่ถล้าทยู่านททสิ้งหลายทายไมยู่ไดล้ ทยู่าน
ตล้องใหล้เสมสิ้อปยู่านสามสสบชคดกทบเสมอสิ้ สามสสบชคดแกยู่ขาล้ พเจล้า" เขากก็ตอบทยู่านวยู่า "ทายมาเถสด เราจะ
ฟทง"
ดนังนนัรน เมสืที่อแขกชทำวฟภีลวิสเตภียทนัรงสทำมสวิบคนนนัรนมทำรวมตนัวกนันเพสือที่ รต วมงทำนเลภีรยงงทำนแตตง (ซทึที่ง
กวินเวลทำเจป็ดวนัน) แซมสนันกป็ททำยคททำปรวิศนทำแกตพวกเขทำ (ดผเหมสือนวตทำตนัวแซมสนันเองหรสือบวิดทำของเขทำ
หรสืออทำจทนัรงคผตเปป็นคนมภีฐทำนะ ถทึงสทำมทำรถจนัดกทำรเลภีรยงดนังกลตทำวไดผู้) เสมสิ้อปยู่านและเสมสิ้อทภีที่วทำต นภีรกเป็ ปรภียบ
ไดผู้กบนั ชรุดสผทในปนัจจรุบนนั แซมสนันจทึงทผู้ทำททำยแขกชทำวฟภีลวิสเตภียทนัรงสทำมสวิบคนนนัรนวตทำพวกเขทำไมต
สทำมทำรถอธวิบทำยคททำปรวิศนทำของเขทำไดผู้ หทำกพวกเขทำททำยไดผู้ เขทำกป็จะมอบสผทใหผู้แกตพวกเขทำคนละตนัว
หทำกพวกเขทำททำยไมตไดผู้ พวกเขทำกป็จะตผู้องใหผู้สผทแกตเขทำคนละตนัว พวกเขทำรนับคททำทผู้ทำของเขทำ
วนฉ 14:14
แซมสนันจทึงททำยคททำปรวิศนทำของตนโดยอวิงเรสือที่ งนทรทำผทึรงทภีเที่ ขทำไดผู้มทำจทำก
ซทำกสวิงโตนนัรน ฝยู่ายแซมสทนจขงกลยู่าวแกยู่เขาวยู่า "มชีของกสนไดล้ออกมาจากตทวผยล้กสนเขา มชีของหวาน
ออกมาจากตทวทชีมื่แขก็งแรง" ในสามวทนเขากก็ยงท แกล้ปรสศนานชีสิ้ไมยู่ไดล้ พอพผู้นวนันทภีที่สทำมของกทำรเลภีรยงงทำน
แตตง แขกทนัรงสทำมสวิบคนของเขทำกป็ไมตสทำมทำรถอธวิบทำยคททำปรวิศนทำนภีรไดผู้
วนฉ 14:15
ดผู้วยเหตรุนร ภีตยู่อมาพอถขงวทนทชีมื่เจก็ดเขาจขงไปอล้อนวอนภรรยาของแซม
สทนวยู่า "จงลวงสามชีของเจล้าใหล้แกล้ปรสศนานชีสิ้ใหล้เราฟทง มสฉะนทสิ้นเราจะเอาไฟเผาเจล้ากทบบล้านครอบครทว
บสดาของเจล้าเสชีย เจล้าเชสญเรามาหวทงจะทกาใหล้เรายากจนหรมอ"
วนันทภีเที่ จป็ดนภีรไมตไดผู้หมทำยถทึงวนันทภีที่เจป็ดของกทำรเลภีรยง แตตหมทำยถทึงวนันทภีที่เจป็ดของสนัปดทำหร นนันที่ คสือ
วนันสะบทำโต ดผเหมสือนวตทำกทำรเลภีรยงงทำนแตตงนภีรเรวิที่มตผู้นตอนกลทำงของสนัปดทำหร และตอนนภีรพอถทึงวนันสะ
บทำโต แขกชทำวฟภีลวิสเตภียเหลตทำนนัรนกป็ขตภผ รรยทำของแซมสนัน พวกเขทำชตทำงเปป็นคนดภีเสภียจรวิง หทำกนทำงไมต

สทำมทำรถหลอกถทำมคททำตอบทภีที่ถผกตผู้องมทำจทำกแซมสนันไดผู้ พวกเขทำกป็ขตวผ ทำต จะเผทำเธอและบผู้ทำนของบวิดทำ
เธอเสภีย
วลภีสรุดทผู้ทำย เจล้าเชสญเรามาหวทงจะทกาใหล้เรายากจนหรมอ มภีควทำมหมทำยวตทำ “เจผู้ทำเชวิญพวกเรทำมทำ
เพสืที่อทภีที่จะเอทำเสสืรอผผู้ทำไปจทำกหลนังของพวกเรทำหรสือ มวิไดผู้เปป็นเชตนนนัรนดอกหรสือ” พวกขภีรแพผู้ชวนตภีเหลตทำ
นภีรแอบขผตเจผู้ทำสทำวผผผู้นตทำสงสทำรคนนภีร โดยกลตทำวหทำเธอวตทำพยทำยทำมทภีที่จะฉวยโอกทำสจทำกพวกเขทำผตทำน
ททำงกทำรเลภีรยงงทำนแตตงของเธอ เหป็นไดผู้ชนัดวตทำแซมสนันไมตอยผชต นัวที่ ครทำวตอนทภีที่เกวิดเหตรุกทำรณรนร ภีขร ทึน
วนฉ 14:16-18
ดนังนนัรนภรรยาของแซมสทนไปรล้องไหล้กทบแซมสทนวยู่า "เธอเกลชียดฉทน
เธอไมยู่รทกฉทน เธอทายปรสศนาแกยู่ชาวเมมองของฉทน และเธอกก็ไมยู่แกล้ปรสศนาใหล้ฉทนฟทง " แซมสทนจขง
บอกวยู่า "ดยเถสด พยู่อแมยู่ของฉทน ฉทนยทงไมยู่บอกเลย จะบอกเธออยยู่างไรไดล้" 17 เธอรล้องไหล้กทบแซมสทน
ตลอดเจก็ดวทนซขมื่งเปก็นวทนเลชีสิ้ยงกทนนทนสิ้ และตยู่อมาในวทนทชีมื่เจก็ดแซมสทนกก็ตล้องแกล้ปรสศนาใหล้เธอฟทง
เพราะเธอกวนทยู่านมากนทก และนางกก็บอกแกล้ปรสศนาใหล้ชาวบล้านของนาง
ควทำมพยทำยทำมของแซมสนันทภีที่จะขผดรภีดแขกชทำวฟภีลวิสเตภียของเขทำเรวิที่มทภีจที่ ะกลนับมทำเลตนงทำนเขทำ
เจผู้ทำสทำวหมทำดๆของเขทำเรวิที่มไมตมภีควทำมสรุขเอทำมทำกๆแลผู้ว เธอเผชวิญหนผู้ทำเขทำโดยอผู้ทำงวตทำเขทำเกลภียดเธอ
และไมตรนักเธอ แซมสนันตอบกลนับไปวตทำขนทำดบวิดทำมทำรดทำของเขทำๆยนังไมตบอกคททำตอบนนัรนเลย วลภีทภีที่วทำต
“เธอรผู้องไหผู้กบนั แซมสนันตลอดเจป็ดวนันซทึที่งเปป็นวนันเลภีรยงกนันนนัรน” แปลไดผู้ดผู้วยวตทำ “และเธอรผู้องไหผู้ตตอ
หนผู้ทำเขทำจนถทึงวนันทภีที่เจป็ด ฯลฯ” สวิที่งทภีที่ควรเปป็นฮนันนภีมนผ อนันนตทำชสืนที่ ชมยวินดภีกลนับกลทำยเปป็นกทำรมภีปทำก
เสภียงกนันอยตทำงรรุนแรงระหวตทำงคผตหนรุตมสทำวนภีร ดนังนนัรนในวนันทภีที่เจป็ดของกทำรเลภีรยงงทำนแตตง (นนันที่ คสือ ฮนันนภี
มผน) เขทำกป็บอกคททำตอบของปรวิศนทำนนัรนแกตเธอ จทำกนนัรนเธอกป็รภีบไปบอกคททำตอบนนัรนแกตพวกแขกของ
เธอ
ดผู้วยเหตรุนร ภี 18 พอวทนทชีมื่เจก็ดกยู่อนดวงอาทสตยห์ตกชาวเมมองจขงบอกแซมสทนวยู่า "มชีอะไรหวาน
กวยู่านกสิ้าผขงสิ้ มชีอะไรแขก็งแรงกวยู่าสสงโต" แซมสทนจขงบอกเขาวยู่า "ถล้าเจล้าไมยู่เอาแมยู่วทวของเราชยู่วยไถ เจล้า
คงจะแกล้ปรสศนาของเราไมยู่ไดล้" อยตทำงไรกป็ตทำม แซมสนันดผออกวตทำพวกเขทำรผผู้คททำตอบไดผู้อยตทำงไร เขทำ
กลตทำวหทำคนเหลตทำนนัรนวตทำขผตกรรโชกคททำตอบเอทำจทำกภรรยทำของเขทำซทึที่งเขทำเปรภียบวตทำเปป็นเหมสือนแมตววนั
ตนัวหนทึที่ง
วนฉ 14:19-20
ดผู้วยเหตรุนร ภีพระวสญญาณของพระเยโฮวาหห์กก็ทรงสถสตกทบแซมสทน
อยยู่างมาก ทยู่านจขงลงไปทชีมื่อทชเคโลนฆยู่าชาวเมมองนทสิ้นเสชียสามสสบคน รสบเอาขล้าวของและมอบเสมสิ้อใหล้

ผยล้ทชีมื่แกล้ปรสศนา แลล้วใหล้กลทบไปบล้านของบสดาดล้วยความโกรธอยยู่างมาก ดผู้วยควทำมโกรธแซมสนันจทึงลง
ไปยนังเมสืองอนัชเคโลน (ไปททำงทวิศตะวนันตกเฉภียงใตผู้ประมทำณยภีที่สวิบหผู้ทำไมลร) ฆตทำคนสทำมสวิบคนทภีที่นนันที่
เอทำเสสืรอผผู้ทำของพวกเขทำมทำ และยกมนันใหผู้แกตคนสทำมสวิบคนนนัรนทภีที่เมสืองทวิมนทำหร เขทำจทึงกลนับไปบผู้ทำน
บวิดทำของตนทภีที่เมสืองโศอทำหรดผู้วยควทำมโกรธและทวิรงภรรยทำหมทำดๆของเขทำไวผู้ขผู้ทำงหลนัง
ดผู้วยเหตรุนร ภี 20 สยู่วนภรรยาของแซมสทนนทนสิ้ กก็ยกใหล้แกยู่เพมมื่อนซขงมื่ เปก็นเพมมื่อนเจล้าบยู่าวนทสิ้นเสชีย
ชทำยคนหนทึงที่ ทภีที่เมสืองทวิมนทำหรเปป็นเพสืที่อนคนหนทึที่งของแซมสนัน โดยอทำจเปป็น ‘เพสืที่อนเจผู้ทำบตทำว’ ทภีที่งทำนแตตง
ของเขทำ เพรทำะวตทำแซมสนันจทำกเมสืองนนัรนไปอยตทำงปรุบปนับ ภรรยทำสทำวของเขทำจทึงถผกยกใหผู้แกตชทำยคนนภีร
นภีที่จะกระตรุผู้นใหผู้เกวิดควทำมยรุงต ยทำกมทำกยวิงที่ กวตทำเดวิมอภีกในอนทำคต
*****
ภนพรวมของผผวผู้ วินวิจฉฉัย 15: บทนทตั้มทเนสือตั้ หาตช่อเนสืชื่องจากเหตลุการณย์ตอนททชื่แลผู้ว แซมสนันกลนับ
ไปอผู้างสวิทธวิธในตนัวภรรยาของเขาเพทยงเพสืชื่อททชื่จะพบวช่าเธอไดผู้ถผกยกใหผู้คนอสืนชื่ แลผู้ว เขาจขงระบาย
โทสะของตนตช่อคนฟทลวิสเตทยในสองเหตลุการณย์ททชื่แตกตช่างกนันอนันเกวิดจากพละกสาลนังเหนสือธรรมชาตวิ
ททชื่พระเจผู้าประทานใหผู้
วนฉ 15:1-2
เนสืรอหทำของบททภีที่ 15 สทำนตตอเนสืรอหทำทภีที่คผู้ทำงไวผู้จทำกบททภีที่แลผู้ว ครทสิ้นลยู่วง
มาหลายวทนถขงฤดยเกชีมื่ยวขล้าวสาลชี แซมสทนกก็เอาลยกแพะตทวหนขมื่งไปเยชีมื่ยมภรรยาพยดวยู่า "ฉทนจะเขล้าไป
หาภรรยาของฉทนทชีมื่ในหล้อง" แตยู่พยู่อตาไมยู่ยอมใหล้ทยู่านเขล้าไป 2 พยู่อตาจขงวยู่า "ขล้าเขล้าใจจรสงๆวยู่าเจล้า
เกลชียดชทงนางเหลมอเกสน ขล้าจขงยกนางใหล้แกยู่เพมมื่อนของเจล้าไป นล้องสาวของนางกก็สวยกวยู่านางมสใชยู่
หรมอ ขอจงรทบนล้องแทนพชีมื่เถสด"
หลนังจทำกเวลทำผตทำนไประยะหนทึที่ง ซทึที่งอทำจถทึงหนทึงที่ ปภีเลย แซมสนันกป็กลนับไปยนังเมสืองทวิมนทำหรเพสืที่อ
อผู้ทำงสวิทธวิธในภรรยทำของเขทำ บวิดทำของนทำงเตสือนควทำมจททำเขทำวตทำเขทำไดผู้ทรงวิ นทำงไป ดนังนนัรนเขทำจทึงยกนทำง
ใหผู้แกตเพสืที่อนของเขทำแลผู้ว อยตทำงไรกป็ตทำม เขทำเสนอบรุตรสทำวคนรองของตนใหผู้แกตเขทำซทึที่งเขทำควิดวตทำสวย
กวตทำตนัวเลสือกแรกของแซมสนัน
วนฉ 15:3
เหป็นไดผู้ชนัดวตทำแซมสนันไมตพอใจกนับขผู้อเสนอของอดภีตพตอตทำของตน
แซมสทนจขงพยดเรมมื่องพวกเขาวยู่า "คราวนชีสิ้เราจะมชีโทษนล้อยกวยู่าคนฟชีลสสเตชีย ถขงแมล้วยู่าเราจะทการล้าย
พวกเขาเสชีย" แซมสนันจทึงประกทำศวตทำในสวิที่งทภีที่เขทำเจตนทำทภีที่จะกระทททำนนัรน เขทำจะไมตมภีโทษเลย คททำทภีที่

แปลวตทำ ทการล้าย (ราราหย์) เปป็นคททำฮภีบรผทมภีที่ ภีควทำมหมทำยทนัวที่ ไปวตทำ ‘ควทำมชนัวที่ รผู้ทำย’ ในบรวิบทนภีร มนันมภีควทำม
หมทำยวตทำ ‘ควทำมทรุกขรยทำก’ หรสือ ‘ควทำมยทำกลททำบทำก’ เพรทำะกทำรไรผู้ควทำมรนับผวิดชอบของเขทำ ภรรยทำ
ของเขทำจทึงถผกยกใหผู้แกตชทำยอสืที่นไปแลผู้ว อยตทำงไรกป็ตทำม อทำจเปป็นไดผู้วทำต ปฏวิกวิรวิยทำทภีจที่ ะเกวิดขทึรนของเขทำทภีที่มภี
ตตอพวกคนฟภีลวิสเตภียนนัรนเปป็นกทำรตตอสผผู้พวกเขทำอยตทำงเปป็นททำงกทำรในฐทำนะผผผู้ววินวิจฉนัยแหตงอวิสรทำเอล
พอๆกนับทภีที่มนันเปป็นกทำรชททำระแคผู้นสต วนตนัว ตอนนนัรนแซมสนันอทำจยนังไมตรผผู้ตนัว แตตบรวิบทภทำพรวมของ
หนนังสสือผผผู้ววินจวิ ฉนัยกป็ดผเหมสือนวตทำจะบตงชภีรเชตนนนัรน
วนฉ 15:4-5
ดนังนนัรนแซมสทนจขงออกไปจทบสค นทขจสสิ้งจอกสามรล้อยตทว ผยกหางตสดกทน
เปก็นคยยู่ๆ แลล้วเอาคบเพลสงผยกตสดไวล้ระหวยู่างหางทคกๆคยยู่ 5 พอจคดคบเพลสงแลล้วกก็ปลยู่อยเขล้าไปในนาของ
คนฟชีลสส เตชียทชีมื่ขล้าวยทงตทสิ้งรวงอยยยู่ ไฟกก็ไหมล้ฟยู่อนขล้าว และขล้าวทชีมื่ยทงตทสิ้งรวงอยยยู่นทสิ้น ททสิ้งสวนองคยู่นและตล้น
มะกอกเทศดล้วย
ดผเหมสือนเหป็นไดผู้ชนัดวตทำแผตนดวินนนัรนในสมนัยนนัรนมภีสรุนนัขจวิงร จอกอยผทต วนั ที่ ไป คททำฮภีบรผทภีที่แปลเชตนนนัรน
(ชผอนัล) ถผกพบหลทำยรผปแบบในสมนัยนนัรน ดผ โยชผวทำ 15:28, 19:3, 42; 1 ซทำมผเอล 13:17 อทำจเปป็นไดผู้วทำต
พวกมนันชอบสวนองรุตนหลทำยแหตงทภีที่มภีอยผใต นเขตแดนนนัรน ไมตวทำต กรณภีใด ดผู้วยววิธภีใดไมตทรทำบแซมสนันกป็
จนับสรุนขนั จวิรงจอกมทำสทำมรผู้อยตนัว เพรทำะวตทำพวกมนันมภีจททำนวนมทำกเหลสือเกวิน มนันจทึงสมเหตรุสมผลทภีที่วทำต
สมนัยนนัรนมภีววิธภีทภีที่ถผกควิดคผู้นขทึรนมทำเพสืที่อดนักจนับพวกมนัน
แซมสนันจทึงเอทำสรุนนัขจวิรงจอกสทำมรผู้อยตนัวนนัรนมทำผผกตวิดกนันเปป็นคผตๆโดยเอทำเชสือกผผกหทำงพวกมนัน
เขผู้ทำดผู้วยกนัน จทำกนนัรนกป็เอทำคบเพลวิงผผกตวิดไวผู้ระหวตทำงสนัตวรเหลตทำนนัรนทรุกคผต แนตนอนวตทำพวกมนันยตอม
พยทำยทำมววิที่งหนภีจทำกคบเพลวิงทภีพที่ วกมนันกททำลนังลทำกอยผต เพรทำะวตทำตอนนนัรนเปป็นฤดผเกภีที่ยวขผู้ทำว พสืชผลเหลตทำ
นนัรนจทึงแหผู้งอยผใต นทรุตงนทำ วลภีทภีที่วทำต ขล้าวยทงตทสิ้งรวงอยยยู่ มภีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘เมลป็ดขผู้ทำวทภีที่ตรนังอยผ’ต ฟยู่อน
ขล้าวหมทำยถทึงฟตอนขผู้ทำวทภีที่ถผกเกภีที่ยวมทำกองตนัรงไวผู้แลผู้ว ดนังนนัรน เมสืที่อปลตอยฝผงสรุนขนั จวิรงจอกทภีที่ลทำกคบเพลวิงทภีที่
ลรุกไหมผู้ตทำมหลนังพวกมนันดผู้วย มนันกป็งตทำยทภีจที่ ะเขผู้ทำใจวตทำพสืชผลเหลตทำนนัรนของคนฟภีลวิสเตภียถผกเผทำไหมผู้
หมด ไฟยนังลทำมเขผู้ทำไปในสวนองรุตนและสวนมะกอกเทศของพวกเขทำดผู้วย เหป็นไดผู้ชนัดวตทำเพรทำะสนัตวร
ทนัรง 150 คผตนร นันถผกปลตอยออกไป พสืรนทภีๆที่ ไดผู้รบนั ควทำมเสภียหทำยจทึงนตทำจะมหทำศทำลเลยทภีเดภียว
วนฉ 15:6
ดผู้วยควทำมสนับสนงรุนงงคนฟชีลสสเตชียจขงถามวยู่า "ใครทกาอยยู่างนชีสิ้" เขา
ตอบวยู่า "แซมสทนบคตรเขยชาวทสมนาหห์ เพราะวยู่าพยู่อตาเอาภรรยาของแซมสทนยกใหล้เพมมื่อนเสชีย "
ชาวฟชีลสส เตชียกก็ขนขสิ้ มาเผานางกทบบสดาของนางเสชียดล้วยไฟ เรทำไดผู้เหป็นถทึงววิธภีปฏวิบนัตวิอนนั โหดรผู้ทำยททำรรุณ

ของคนฟภีลวิสเตภีย สนันนวิษฐทำนไดผู้วทำต คนเหลตทำนนัรนทภีที่ทรนัพยรสวินของตนถผกทททำลทำยดผู้วยไฟมทำและเผทำบผู้ทำน
ของอดภีตพตอตทำของแซมสนัน ประเพณภีของคนยวิวเลตทำวตทำอดภีตภรรยทำของเขทำและคนอสืนที่ ๆใน
ครอบครนัวของนทำงดผู้วยถผกไฟคลอกตทำย เรทำจททำไดผู้วทำต คนฟภีลวิสเตภียพวกเดภียวกนันนภีรกตอนหนผู้ทำนนัรนเคยขผต
วตทำจะเผทำบผู้ทำนของครอบครนัวเดภียวกนันนภีรใน 14:15 พวกเขทำชอบใชผู้ไฟเปป็นอทำวรุธ แซมสนันเลยลองใหผู้
พวกเขทำชวิมยทำของพวกเขทำเองดผบผู้ทำง
วนฉ 15:7-8
พอไดผู้ยวินวตทำเกวิดอะไรขทึรนแซมสทนจขงบอกพวกเหลยู่านทนสิ้ วยู่า "เมมมื่อเจล้า
ททสิ้งหลายทกาอยยู่างนชีสิ้ เราจะตล้องแกล้แคล้นเจล้ากยู่อน แลล้วเราจขงจะเลสก" อทำจเปป็นไดผู้วทำต คนฟภีลวิสเตภียกลนัว
แซมสนันและควิดวตทำจะทททำใหผู้เขทำหทำยโกรธโดยกทำรเผทำบผู้ทำนอดภีตภรรยทำของเขทำ ไมตวทำต กรณภีใด แซม
สนันกป็มตงรุ มนันที่ ทภีจที่ ะแกผู้แคผู้นตตอไป อทำจเพสือที่ ควทำมผวิดทภีที่พวกเขทำไดผู้กระทททำตตอคนอวิสรทำเอลเพสืที่อนบผู้ทำน
ของพวกเขทำกป็ไดผู้ ดผู้วยเหตรุนร ภี 8 แลล้วแซมสทนกก็ฟทนคนเหลยู่านทสิ้นเสชียแหลกทชีเดชียวจนเขาตายเสชียเปก็น
อทนมาก แลล้วแซมสทนกก็เขล้าไปอาศทยอยยยู่ทชีมื่ชยู่องศสลาเอตาม วลภีทภีที่วทำต “เสภียแหลกทภีเดภียว” มภีควทำมหมทำย
ไดผู้วทำต ‘ขทำและตผู้นขทำ’ อทำจเปป็นไดผู้วทำต แซมสนันใชผู้ววิชทำมวยไทยหรสือ ‘ศวิลปะกทำรตตอสผผู้’ แบบผสมผสทำน
ของชทำวตะวนันออกเพสืที่อสกนัดกทำรเคลสืที่อนไหวของคนฟภีลวิสเตภีย หรสืออทำจเปป็นไดผู้วทำต เขทำใชผู้หรสือไมตใชผู้
อทำวรุธอยตทำงหนทึงที่ เพสืที่อทรุบตภีสตวนนนัรนของรต ทำงกทำยพวกเขทำ ไมตวทำต กรณภีใด คนฟภีลวิสเตภียซทึที่งเปป็นปฏวิปนักษร
ตตอเขทำและคนอวิสรทำเอลกป็พทำต ยแพผู้ไป ชนัยชนะของเขทำเหป็นไดผู้ชนัดวตทำเกวิดจทำกพละกททำลนังเหนสือ
ธรรมชทำตวิ ทททำเลทภีที่ตรนังของ “ศวิลทำเอตทำม” ไมตปรทำกฏชนัดเจน มนันมภีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำชตองหวินแหตง
สนัตวรปตทำ เมสือที่ กตอนมภีสถทำนทภีที่แหตงหนทึงที่ ในถวิที่นทรุรกนันดทำรแหตงยผดทำหรทภีที่มภีชสืที่อนนัรน เหป็นไดผู้ชดนั วตทำแซมสนัน
อทำศนัยอยผทต ภีที่นนนัที่ ชนัวที่ ระยะเวลทำหนทึที่ง
วนฉ 15:9-10
หลนังจทำกนนัรน วนัฏจนักรแหตงกทำรแกผู้แคผู้นกป็ดททำเนวินตตอไป ฝยู่ายคนฟชีลสส
เตชียกก็ขขสิ้นไปตทสิ้งคยู่ายอยยใยู่ นเขตยยดาหห์ และกระจายกทนเขล้าโจมตชีเมมองเลฮชี 10 พวกคนยยดาหห์จขงถามวยู่า
"ทยู่านททสิ้งหลายขขสิ้นมารบกทบเราทกาไม" พวกเหลยู่านทสิ้นตอบวยู่า "เราขขนสิ้ มามทดแซมสทน เพมมื่อจะไดล้
กระทกาแกยู่เขาอยยู่างทชีมื่เขาไดล้กระทกาแกยู่เรา"
สถทำนทภีที่ชสืที่อวตทำ เลฮชี เชสืที่อกนันวตทำอยผใต นเขตแดนเชพเฮลทำหรแหตงยผดทำหรใกลผู้กบนั ทภีที่ๆแซมสนันอยผต คททำ
วตทำ เลฮท มภีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘ขทำกรรไกร’ ซทึที่งจะมภีควทำมสททำคนัญในไมตชผู้ทำ คนฟภีลวิสเตภียมทำโดยมภีจรุด
ประสงครทภีที่ชดนั เจน พวกเขทำอยทำกจนับแซมสนันและแกผู้แคผู้นเขทำสททำหรนับควทำมเสภียหทำยทภีที่เขทำไดผู้กตอใหผู้
เกวิดขทึรนกนับพวกเขทำ

วนฉ 15:11-13
ดผู้วยเหตรุนร ภี คนยผดทำหรในเขตแดนนนัรนจทึงมทำเปป็นคณะผผผู้แทนยนังแซม
สนัน คนยยดาหห์สามพทนคนลงไปทชีมื่ชยู่องศสลาเอตาม และกลยู่าวแกยู่แซมสทนวยู่า "ทยู่านไมยู่ทราบหรมอวยู่าคน
ฟชีลสสเตชียเปก็นผยล้ครอบครองเรา ทยู่านไดล้กระทกาอะไรแกยู่เราเชยู่นนชีสิ้ " แซมสทนจขงตอบเขาวยู่า "เขาไดล้
กระทกาแกยู่ขล้าพเจล้าอยยู่างไร ขล้าพเจล้ากก็ตล้องกระทกาแกยู่เขาอยยู่างนทสิ้น"
กทำรกดขภีที่ขตมเหงของคนฟภีลวิสเตภียเหนสือคนอวิสรทำเอล ณ เวลทำนภีรปรทำกฏชนัดเจน พวกเขทำครอบ
ครองเหนสือคนอวิสรทำเอล คนยผดทำหรจทึงมทำทททำใหผู้แซมสนันเขผู้ทำใจชนัดเจนวตทำพวกเขทำไมตอยทำกยรุงต เกภีที่ยวกนับ
ปนัญหทำของเขทำ เหป็นไดผู้ชนัดถทึงวนัฏจนักรแหตงกทำรแกผู้แคผู้นแบบวนเวภียนไมตรจผผู้ บ
คนยผดทำหรจทึงแจผู้งใหผู้เขทำทรทำบวตทำ 12 คนเหลยู่านทสิ้นจขงพยดกทบแซมสทนวยู่า "เราจะลงมามทดทยู่าน
เพมมื่อมอบทยู่านไวล้ในมมอของคนฟชีลสสเตชีย" แซมสทนจขงบอกเขาวยู่า "ขอปฏสญาณใหล้ซวชี ยู่าพวกทยู่านเอง
จะไมยู่ทการล้ายขล้าพเจล้า" 13 เขาททสิ้งหลายจขงตอบทยู่านวยู่า "เราจะไมยู่ทการล้ายทยู่าน เราจะมทดทยู่านมอบไวล้
ในมมอของเขาเทยู่านทสิ้น เราจะไมยู่ฆยู่าทยู่านเสชีย" เขาจขงเอาเชมอกพวนใหมยู่สองเสล้นมทดแซมสทนไวล้ และ
พาขขสิ้นมาจากศสลานทสิ้น
เหป็นไดผู้ชนัดวตทำแซมสนันกททำลนังอทำศนัยอยผใต นหรุบเขทำแหตงหนทึที่งใตผู้ชตองหวินของศวิลทำเอตทำม พภีนที่ ผู้อง
ชทำวฮภีบรผของเขทำ ‘ลง’ ไปเพสือที่ เผชวิญหนผู้ทำเขทำ พวกเขทำแจผู้งใหผู้เขทำทรทำบวตทำพวกเขทำตนัรงใจทภีจที่ ะมนัดเขทำ
สต งตนัวใหผู้แกตคนฟภีลวิสเตภีย แซมสนันไมตไดผู้ขนัดขสืนคนเหลตทำนนัรน แคตขอเพภียงมวิใหผู้พวกเขทำทททำรผู้ทำยเขทำ อทำจ
เปป็นไดผู้วทำต เขทำไมตมภีกะจวิตกะใจทภีที่จะเขตนฆตทำเพสืที่อนรต วมชทำตวิของตนเองซทึที่งจะเกวิดขทึรนแนตๆหทำกพวกเขทำ
โจมตภีเขทำ
วนฉ 15:14-15
ขณะทภีที่พภีที่นอผู้ งชทำวฮภีบรผของเขทำมนัดตนัวพทำเขทำไปหทำพวกคนฟภีลวิสเตภียทภีที่
รออยผเต มมมื่อทยู่านมาถขงเลฮชีแลล้วคนฟชีลสส เตชียกก็รล้องอขกทขกมาพบทยู่าน และพระวสญญาณของพระเยโฮ
วาหห์กก็ทรงสถสตกทบแซมสทนอยยู่างมาก เชมอกพวนทชีมื่ผยกแขนของทยู่านกก็เปก็นประดคจปยู่านทชีมื่ไหมล้ไฟ
เครมมื่องจกาจองนทสิ้นกก็หลคดออกจากมมอ 15 ทยู่านมาพบกระดยกขากรรไกรลาสดๆอทนหนขมื่งจขงยมมื่นมมอหยสบ
มา และฆยู่าคนเหลยู่านทสิ้นเสชียหนขมื่งพทนคน
เมสืที่อพวกเขทำเหป็นวตทำแซมสนันถผกมนัดไวผู้อยผต คนฟภีลวิสเตภียกป็โหตรอผู้ งดผู้วยควทำมสะใจและอทำจเยทำะ
เยผู้ยเขทำดผู้วยอทำกทำรกระหยวิมที่ ยวิมร ยตอง นนันที่ เปป็นสวิที่งทภีที่แซมสนันทนไมตไดผู้ ขณะเดภียวกนันนนัรน พระววิญญทำณ
ของพระเจผู้ทำกป็ประททำนฤทธวิธเดชใหผู้เขทำอภีกครนัรงขณะทภีที่พระองครเสดป็จมทำสถวิตกนับเขทำอยตทำงมทำก นภีที่สสืที่อวตทำ
พวกเขทำไดผู้มนัดตนัวเขทำไวผู้แนตนตรงหนผู้ทำอก ลททำตนัวและแขนดผู้วยเชสือก กระนนัรนเมสืที่อพระววิญญทำณของ

พระเจผู้ทำสถวิตลงมทำบนเขทำ เชสือกเหลตทำนนัรนกป็หลรุดออกประดรุจปตทำนทภีที่ไหมผู้ไฟ เขทำเหป็นกระดผกขทำ
กรรไกรของลทำตนัวหนทึงที่ ทภีที่เพวิงที่ ถผกฆตทำตทำยนอนอยผบต นพสืรนดวินและควผู้ทำมนันขทึรนมทำ ในกทำรตตอสผผู้ทภีที่เกวิดขทึรน
ตทำมมทำ แซมสนันใชผู้กระดผกขทำกรรไกรนนัรนเพสืที่อฆตทำคนฟภีลวิสเตภียหนทึงที่ พนันคน
วนฉ 15:16-17
หลนังจทำกนนัรนแซมสทนกลยู่าววยู่า "ดล้วยขากรรไกรลา เปก็นกองซล้อน
กอง ดล้วยขากรรไกรลา เราไดล้ฆยู่าคนหนขมื่งพทนเสชีย" ดผู้วยควทำมไพเรทำะแบบหดหผตแตตเปป็นเหมสือนบท
กวภี แซมสนันกป็เลตทำยผู้อนวตทำดผู้วยกระดผกขทำกรรไกรลทำตนัวหนทึที่งเขทำไดผู้ทททำใหผู้เกวิดศพเปป็นกองๆจทำกคนฟภีลวิ
สเตภียหนทึที่งพนันคนทภีที่เขทำไดผู้ฆตทำตทำย 17 อยยยู่มาเมมมื่อทยู่านกลยู่าวเชยู่นนทสิ้นแลล้วกก็โยนกระดยกขากรรไกรลาทสสิ้ง
ไป ทยู่านจขงเรชียกชมมื่อตกาบลนทสิ้นวยู่า รามาทเลฮชี คททำหลนังนภีรมคภี วทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘ปผชนภียสถทำนสผงแหตง
กระดผกขทำกรรไกร’ เขทำอทำจตนัรงชสืที่อเชตนนนัรนโดยจงใจประชดประชนัน คนฟภีลวิสเตภียพรผู้อมกนับคนตตทำง
ชทำตวิอสืที่นๆในเขตแดนนนัรนบผชทำรผปเคทำรพตตทำงๆบนปผชนภียสถทำนสผงหลทำยแหตง แซมสนันเยทำะเยผู้ย
ธรรมเนภียมปฏวิบนัตวินร นันโดยตนัรงชสืที่อสถทำนทภีที่แหตงนนัรนวตทำปผชนภียสถทำนสผงแหตงกระดผกขทำกรรไกรซทึงที่ เปป็น
ทภีที่ๆเขทำสนังหทำรพวกศนัตรผของเขทำเสภีย จทำกนนัรนเขทำกป็โยนกระดผกขทำกรรไกรอนันเลสืที่องชสืที่อนนัรนทวิรงไป
วนฉ 15:18-19
ดผเหมสือนวตทำแซมสนันเปป็นคนขภีรบนต หลนังจทำกชนัยชนะครนัรงยวิงที่ ใหญตของ
เขทำ แซมสทนกระหายนกสิ้ามาก จขงรล้องทคกขห์ถขงพระเยโฮวาหห์วยู่า "การชยู่วยใหล้พล้นอทนยสมื่งใหญยู่พระองคห์
ประทานใหล้สกาเรก็จดล้วยมมอผยล้รบท ใชล้ของพระองคห์ บทดนชีสิ้ขล้าพระองคห์จะตายเพราะอดนกสิ้าอยยยู่แลล้ว และ
ตกอยยใยู่ นมมอของผยล้ไมยู่เขล้าสค หนทตมสใชยู่หรมอพระเจล้าขล้า"
อทำจเปป็นไดผู้ดผู้วยวตทำแซมสนันเกวิดควทำมยะโสโอหนังอยตทำงไมตสมควร โดยควิดเอทำเองวตทำโดยพละ
กททำลนังของตนัวเองเขทำไดผู้มทำซทึที่งชนัยชนะอนันยวิงที่ ใหญต ดผู้วยเหตรุนร ภี อทำจเปป็นไดผู้วทำต พระเจผู้ทำทรงทททำใหผู้เขทำ
กระหทำยนทรทำอยตทำงมทำก อทำจเพสือที่ ทททำใหผู้เขทำถตอมใจลง
แมผู้กระนนัรน 19 พระเจล้าจขงทรงเปสดชยู่องทชีมื่กระดยกขากรรไกรลาใหล้นกสิ้าไหลออกมาจากทชีมื่นทสิ้น
ทยู่านกก็ไดล้ดมมื่มและจสตวสญญาณกก็สดชมมื่นฟมสิ้นขขสิ้นอชีก เพราะฉะนทสิ้นทชีมื่แหยู่งนทสิ้นทยู่านจขงเรชียกชมมื่อวยู่า เอนหทก
โครห์ อยยทยู่ ชีมื่เลฮชีจนถขงทคกวทนนชีสิ้
มภีหลทำยทรรศนะถผกเสนอมทำเพสืที่ออธวิบทำยวตทำเกวิดอะไรขทึรนทภีนที่ ภีที่กนนั แนต ชตองทภีที่กระดผกขทำ
กรรไกรนนัรนอทำจเปป็นเบผู้ทำทภีที่เคยมภีฟนนั ซภีที่หนทึที่งอยผต อทำจเปป็นไดผู้วทำต พระเจผู้ทำทรงทททำใหผู้นร ททำผรุดขทึรนจทำกทภีที่นนันที่ ไดผู้
อยตทำงนตทำอนัศจรรยรและงตทำยดทำย หรสืออทำจเปป็นไดผู้วทำต กระดผกขทำกรรไกรนนัรนตกลงบนศวิลทำกผู้อนหนทึที่งซทึที่ง
จทำกทภีที่นนันที่ พระเจผู้ทำทรงทททำใหผู้เกวิดนทรทำพรุพลรุงต ขทึรนผตทำนกระดผกขทำกรรไกรนนัรน ไมตวทำต กรณภีใด พระเจผู้ทำกป็

ทรงเลภีรยงดผผผผู้ววินจวิ ฉนัยขภีรบตนคนนภีรของพระองครอยตทำงนตทำอนัศจรรยร ชสืที่อเอนหนักโครย์ จรวิงๆแลผู้วมภีควทำม
หมทำยวตทำ ‘นทรทำพรุของผผผู้ทรภีที่ ผู้องออกมทำ’ ขผู้อเทป็จจรวิงทภีที่วทำต นทรทำพรุนร นนั มภีอยผจต นถทึงสมนัยของซทำมผเอล
(สนันนวิษฐทำนวตทำเขทำเปป็นผผผู้แตตงหนนังสสือเลตมนภีร) ยตอมบตงบอกวตทำนทรทำพรุทพภีที่ ลรุตงขทึรนมทำผตทำนททำงกระดผกขทำ
กรรไกรนนัรนจรวิงๆแลผู้วผรุดขทึรนมทำจทำกศวิลทำทภีที่อยผขต ผู้ทำงใตผู้
วนฉ 15:20
ผผผู้เขภียนจทึงหมทำยเหตรุไวผู้วทำต แซมสนันวสนสจฉทยอสสราเอลในสมทยของคน
ฟชีลสสเตชียยชีสมื่ บส ปชี นภีที่สสืที่อวตทำควทำมสททำเรป็จของชทำยทภีที่มอภี รุปนวิสนัยดตทำงพรผู้อยผผผู้นร ภีตตอคนฟภีลวิสเตภียอทำจเกวิดขทึรน
เพสืที่อคนอวิสรทำเอลและเพสืที่อแรงจผงใจสตวนตนัวของเขทำดผู้วย
*****
ภนพรวมของผผวผู้ วินวิจฉฉัย 16: บทถนัดไปนทตั้นสาเสนอรายละเอทยดครนังตั้ สลุดทผู้ายอนันนช่าเศรผู้าของ
ชทววิตและ ‘การรนับใชผู้’ ของแซมสนัน มทบนันทขกเกทชื่ยวกนับเหตลุการณย์ททชื่กาซา ตามมาดผู้วยความเกทชื่ยวขผู้อง
ของเขากนับนางเดลวิลาหย์ เพราะเขผู้าไปยลุช่งเกทชื่ยวกนับการลช่อลวงของนาง ฤทธวิธเดชของพระเจผู้าจขงไป
จากแซมสนันและทสาใหผู้เขาลช่มจม บทนทปตั้ วิดทผู้ายดผู้วยการพวิพากษาครนัตั้งสลุดทผู้ายททชื่เปป็นตสานานททชื่มทตช่อ
คนฟทลวิสเตทยเมสืชื่อแซมสนันขอความชช่วยเหลสือจากพระเจผู้า
วนฉ 16:1
ควทำมอตอนแอททำงศภีลธรรมของแซมสนันถผกเผยใหผู้เหป็นอภีกครนัรง แซม
สทนไปทชีมื่เมมองกาซาพบหญสงแพศยาคนหนขงมื่ กก็เขล้าไปนอนดล้วย แซมสนันไมตควรเขผู้ทำไปในเมสืองกทำซทำ
ตนัรงแตตแรกแลผู้ว มนันเปป็นหนทึงที่ ในเมสืองเอกของคนฟภีลวิสเตภีย อทำจเปป็นไดผู้วทำต ทภีที่เขทำสนังเกตเหป็นหญวิง
แพศยทำคนหนทึที่งนนัรนเปป็นเพรทำะเขทำแวะทภีที่โรงเตภีตยมขผู้ทำงททำงเพสือที่ รนับประททำนอทำหทำรและพนักคผู้ทำงคสืน
มนันเปป็นเรสืที่องทภีไที่ มตผวิดปกตวิววิสนัยทภีที่สถทำนทภีที่เชตนนนัรนจะมภีโสเภณภีไวผู้สททำหรนับผผผู้มทำใชผู้บรวิกทำร แนตนอนวตทำ
แซมสนันทรทำบเรสืที่องนภีรดภีและอทำจไปทภีที่เมสืองกทำซทำและเขผู้ทำไปในสถทำนทภีที่แบบนนัรนโดยหวนังวตทำจะพบกนับ
หญวิงทภีที่ยนวิ ยอมพรผู้อมใจเชตนนนัรนดผู้วย ดผเหมสือนเหป็นไดผู้ชดนั วตทำเขทำรต วมหลนับนอนกนับหญวิงคนนนัรน
วนฉ 16:2-3
ขณะเดภียวกนัน ขตทำวกป็แพรต สะพนัดไปอยตทำงรวดเรป็ววตทำแซมสนันเขผู้ทำมทำใน
เมสืองแลผู้ว มชีคนไปบอกชาวกาซาวยู่า "แซมสทนมาทชีมื่นชีมื่แลล้ว" เขากก็ลล้อมทชีมื่นทสิ้นไวล้และคอยซคยู่มทชีมื่ประตย
เมมองตลอดคมน เขาซคยู่มเงชียบอยยคยู่ มนยทงรคยู่งกลยู่าววยู่า "ใหล้เรารออยยจยู่ นรคยู่งเชล้าแลล้วเราจะฆยู่าเขาเสชีย "
แผนกทำรของพวกเขทำนนัรนกป็งตทำยๆ พวกเขทำตนัรงใจวตทำจะลผู้อมทภีๆที่ เขทำอยผแต ละรออยผเต งภียบๆจนกระทนังที่ รรุตง
เชผู้ทำ เมสืที่อเขทำโผลตออกมทำในวนันถนัดมทำ พวกเขทำกป็จะฆตทำเขทำเสภีย

อยตทำงไรกป็ตทำม แซมสนันกป็ทททำใหผู้แผนกทำรของพวกเขทำลผู้มเหลว 3 แตยู่แซมสทนนอนอยยจยู่ นถขง
เทชีมื่ยงคมน พอถขงเทชีมื่ยงคมนทยู่านกก็ลคกขขสิ้น ยกประตยเมมองรวมททสิ้งเสาสองตล้น พรล้อมททสิ้งดาลประตยใสยู่บยู่า
แบกไปถขงยอดภยเขาซขมื่งอยยยู่ตรงหนล้าเมมองเฮโบรน
เหป็นไดผู้ชนัดวตทำเบสืที่อหนตทำยหญวิงสททำสต อนคนนภีรแลผู้ว แซมสนันจทึงลรุกขทึรนตอนเทภียที่ งคสืน พอมทำถทึง
ประตผเมสืองซทึงที่ แนตนอนวตทำถผกลนันที่ ดทำลแลผู้วสททำหรนับคสืนนนัรน เขทำกป็ยกประตผเมสืองไปทนัรงบทำนพรผู้อมกนับ
ดทำลประตผ เขทำจทึงยกนทรทำหนนักมทำกขนทำดนภีรตลอดททำงไปจนถทึงยอดภผเขทำซทึที่งอยผนต อกเมสืองเฮโบรน
ระยะททำงระหวตทำงเมสืองกทำซทำและเมสืองเฮโบรนควิดเปป็นประมทำณสภีที่สวิบไมลรเทตทำระยะททำงอภีกทำบวินไป
แมผู้เขทำมภีอรุปนวิสนัยทภีที่บทำปหนทำ แตตเหป็นไดผู้ชนัดวตทำฤทธวิธเดชของพระเจผู้ทำยนังสถวิตบนตนัวแซมสนันอยผต
วนฉ 16:4-5
ดผเหมสือนวตทำแซมสนันมนักหลงเสนตหรมรณะของหญวิงชทำวฟภีลวิสเตภีย
แนตนอนวตทำเรสืที่องนภีรทททำใหผู้เขทำเสภียชสืที่อจรวิงๆ อยยมยู่ าภายหลทง แซมสทนไปรทกผยหล้ ญสงคนหนขมื่งทชีมื่หคบเขาเมมอง
โสเรก ชมอมื่ เดลสลาหห์ แมตนร ททำโสเรกไหลผตทำนเมสืองทวิมนทำหรซทึที่งเปป็นทภีที่ๆภรรยทำคนแรกของเขทำเคยอทำศนัย
อยผต แมผู้มไวิ ดผู้ระบรุไวผู้เจทำะจง แตตหรุบเขทำเมสืองโสเรกกป็อยผใต นพสืรนทภีที่เดภียวกนันนภีรอยตทำงเหป็นไดผู้ชนัด ซทึที่งทนัรงหมด
นภีรอยผใต นประเทศของคนฟภีลวิสเตภีย ทภีนที่ นันที่ แซมสนันไดผู้พบและตกหลรุมรนักกนับหญวิงคนหนทึที่งนทำมวตทำเดลวิ
ลทำหร
ดนังทภีที่เหตรุกทำรณรตตทำงๆจะแสดงใหผู้เหป็น ควทำมเกภีที่ยวขผู้องของแซมสนันกนับหญวิงคนนภีรกลนับกลทำย
เปป็นหทำยนะของเขทำ เหป็นไดผู้ชนัดวตทำไมตมภีอะไรเหมทำะสมเลยในควทำมสนัมพนันธรของเขทำทนัรงสอง เรทำอทำจ
สนันนวิษฐทำนไดผู้วทำต พวกเขทำมภีสมนั พนันธรสวทำทแบบผวิดทททำนองคลองธรรม ดผู้วยเหตรุนร ภี พระเจผู้ทำจทึงอทำจ
เหป็นวตทำพระองครทรงเหลสืออดแลผู้วกนับแซมสนัน
ขณะเดภียวกนัน 5 เจล้านายฟชีลสสเตชียกก็ขนขสิ้ ไปหานางพยดกทบนางวยู่า "จงลวงเขาเพมมื่อดยวยู่ากกาลทง
มหาศาลของเขาอยยยู่ทชีมื่ไหน ทกาอยยู่างไรเราจขงจะมชีกกาลทงเหนมอเขา เพมมื่อเราจะไดล้มทดเขาใหล้หมดฤทธสดิ์
เราทคกคนจะใหล้เงสนเจล้าคนละพทนหนขมื่งรล้อยแผยู่น"
เหป็นไดผู้ชนัดวตทำหญวิงคนนภีรไมตเคยกลทำยเปป็นภรรยทำของเขทำ นภีที่สสืที่อเปป็นนนัยวตทำนทำงกป็เหมสือนกนับ
หญวิงคนนนัรนทภีที่เมสืองกทำซทำทภีที่เปป็นหญวิงใจงตทำย เมสืที่อรผเผู้ ชตนนภีร พวกเจผู้ทำนทำยของคนฟภีลวิสเตภียจทึงเขผู้ทำไปหทำ
นทำง กลเมป็ดกตอนหนผู้ทำนนัรนของพวกเขทำในกทำรใชผู้คททำขผตและกทำรรนังแกเพสืที่อทททำใหผู้แซมสนันตวิดกนับใชผู้ไมต
ไดผู้ผล ดผู้วยเหตรุนร ภี พวกเขทำจทึงใชผู้เงวินเพสือที่ ลตอลวงแฟนสทำวของแซมสนันใหผู้ทรยศเขทำ เปป็นทภีที่เหป็นพผู้อง
ตรงกนันวตทำมภีเมสืองหลนักอยผหต ผู้ทำเมสืองในฟภีลวิสเตภีย ดนังนนัรนจทึงนตทำจะมภีเจผู้ทำนทำยอยผหต ผู้ทำคน

พวกเขทำจทึงยรุนทำงใหผู้ลวงแซมสนัน คททำทภีแที่ ปลเชตนนนัรน (พาธาหย์) (ในรทำกคททำปภีเอลซทึที่งมนันเปป็น) มภี
ควทำมหมทำยวตทำ ‘ยนัวที่ ยวน’ เหป็นไดผู้ชนัดวตทำพวกเจผู้ทำนทำยคนฟภีลวิสเตภียยรุหญวิงคนนภีรใหผู้ใชผู้เสนตหรแบบผผผู้หญวิง
ของนทำงเพสืที่อยนัวที่ ยวนแซมสนันและเมสืที่อเขทำเกวิดอทำรมณรแลผู้ว นทำงกป็ตผู้องเคผู้นควทำมลนับเรสืที่องพละกททำลนัง
มหทำศทำลของเขทำออกมทำ ขผู้อเสนอของพวกเขทำนตทำประทนับใจมทำกๆ ซทึงที่ บตงบอกถทึงควทำมอนับจนของ
พวกเขทำทภีจที่ ะกททำจนัดเขทำใหผู้ไดผู้ เงวินหผู้ทำพนันหผู้ทำรผู้อยแผตนจะทททำใหผู้หญวิงคนนภีรเปป็นคนมนังที่ มภีทภีเดภียว
วนฉ 16:6-9
เหป็นไดผู้ชนัดวตทำนทำงตกลงทภีที่จะทททำตทำมแผนนภีร ดผู้วยเหตรุนร ภี เมสืที่อไดผู้โอกทำส
เหมทำะๆ เดลสลาหห์จขงพยดกทบแซมสทนวยู่า "ขอบอกดสฉนท หนยู่อยเถอะวยู่า กกาลทงมหาศาลของเธออยยยู่
ทชีมื่ไหน จะมทดเธอไวล้อยยู่างไรเธอจขงจะหมดฤทธสดิ์" 7 แซมสทนจขงบอกนางวยู่า "ถล้าเขามทดฉทนดล้วยสาย
ธนยสดทชีมื่ยทงไมยู่แหล้งเจก็ดเสล้น ฉทนจะอยู่อนเพลชีย เหมมอนกทบชายอมมื่นๆ" คททำทภีแที่ ปลวตทำ สายธนยสด (เยเธอ
รย์) มภีควทำมหมทำยไมตชนัดเจน อยตทำงไรกป็ตทำม ควทำมหมทำยตทำมบรวิบทกป็สสืที่อถทึงเปลสือกไมผู้สภีเขภียวหรสือ
เถทำวนัลยรสดสภีเขภียว
เดลวิลทำหรรภีบรทำยงทำนเรสือที่ งนภีรแกตพวกเจผู้ทำนทำยคนฟภีลวิสเตภียและพวกเขทำ 8 กก็เอาสายธนยสดทชีมื่ยทง
ไมยู่แหล้งเจก็ดเสล้นมาใหล้นาง นางกก็เอามามทดทยู่านไวล้ เรทำไมตทรทำบชนัดเจนวตทำนทำงใชผู้สทำยธนผสดนภีรมดนั แซม
สนันขณะทภีที่เขทำหลนับหรสือตสืนที่ อยตทำงไรกป็ตทำม ดผเหมสือนวตทำนทำงไมตอทำจทททำเชตนนนัรนไดผู้โดยทภีที่เขทำไมตรผผู้
ผผผู้เขภียนเลตทำตตอไปวตทำ 9 นางจทดคนใหล้ซมยู่ ค อยยยู่ทชีมื่หล้องชทสิ้นในกทบนาง นางกก็บอกทยู่านวยู่า "แซมสทน
จอ๋า คนฟชีลสส เตชียมาจทบเธอแลล้ว" แซมสทนกก็ดขงสายธนยทชีมื่มทดนทสิ้นขาดเหมมอนเชมอกปยู่านขาดเมมมื่อไดล้กลสมื่น
ไฟ เรมมื่องกกาลทงของทยู่านจขงยทงไมยู่แจล้ง
บรวิบทกลตทำวชนัดเจนถทึงสนัมพนันธรสวทำทอนันผวิดศภีลธรรมทภีแที่ ซมสนันมภีกบนั หญวิงคนนภีร ขผู้อนภีรบอกวตทำ
เขทำอยผกต บนั นทำงในหล้องชทนสิ้ ใน (คสือ หผู้องนอน) อยตทำงไรกป็ตทำมคนฟภีลวิสเตภียกป็ซตอนตนัวอยผใต นตผผู้เสสืรอผผู้ทำหรสือ
ในทภีที่ซตอนอสืนที่ นทำงจทึงแสรผู้งทททำเปป็นตกใจและรผู้องเตสือนเขทำวตทำ “แซมสนันจอ๋ทำ คนฟภีลวิสเตภียมทำจนับเธอ
แลผู้ว” เขทำทททำใหผู้สทำยธนผนร นัน (หรสือเถทำวนัลยร) ทภีนที่ ทำงใชผู้มนัดตนัวเขทำขทำดสะบนัรน นภีที่สสืที่อวตทำคนฟภีลวิสเตภียหนภีไป
แลผู้ว “เชสือกปตทำน” ทภีวที่ ทำต นภีรหมทำยถทึงเชสือกปอเสผู้นหนทึที่ง ควทำมหมทำยกป็คอสื วตทำพละกททำลนังของเขทำพลรุตงขทึรน
มทำจนทททำใหผู้พนนั ธนทำกทำรของนทำงขทำดเหมสือนเชสือกโดนไฟไหมผู้
วนฉ 16:10-12
เดลวิลทำหรจทึงแสรผู้งทททำเปป็นรผู้องไหผู้และงอนตตอหนผู้ทำแซมสนันทภีที่ทททำใหผู้
นทำงเขผู้ทำใจผวิด เดลสลาหห์พยดกทบแซมสทนวยู่า "ดยเถสด เธอหลอกฉทน และเธอมคสาตยู่อฉทน บทดนชีสิ้ขอบอกฉทน

หนยู่อยเถอะวยู่า จะมทดเธออยยู่างไรจขงจะอยยยู่" เรทำคงควิดวตทำแซมสนันนตทำจะมองเหป็นทะลรุอทำกทำรงอนของ
นทำงแลผู้ว บทำงทภีเขทำอทำจมองออก ไมตวทำต กรณภีใดเขทำกป็เตป็มใจทภีที่จะเลตนตทำมนทรทำไปกนับนทำงดผู้วย
แซมสนันจทึง 11 ตอบนางวยู่า "ถล้าเอาเชมอกใหมยู่ทชีมื่ยทงไมยู่เคยใชล้มามทดฉทน ฉทนกก็จะอยู่อนกกาลทง
เหมมอนชายอมมื่น" 12 เดลสลาหห์จขงเอาเชมอกใหมยู่มทดทยู่านไวล้แลล้วบอกทยู่านวยู่า "แซมสทนจอ๋า คนฟชีลสส เตชี
ยมาจทบทยู่านแลล้ว" และคนซคยู่มคอยอยยใยู่ นหล้องชทสิ้นใน แตยู่ทยู่านกก็ดขงเชมอกออกจากแขนเหมมอนดขงเสล้น
ดล้าย เดลวิลทำหรจทึงมนัดแซมสนันดผู้วยเชสือกใหมต เหป็นไดผู้ชนัดวตทำแซมสนันยอมใหผู้นทำงทททำเชตนนนัรน เหมสือนครนัรง
กตอนหนผู้ทำ เมสือที่ คนฟภีลวิสเตภียโผลตเขผู้ทำมทำ เขทำกป็เพภียงเบตงกลผู้ทำมและทททำใหผู้เชสือกนนัรนขทำดดรุจเสผู้นดผู้ทำย
วนฉ 16:13-14
เดลวิลทำหรมตรุงมนันที่ ทภีที่จะเอทำเงวินทภีคที่ นเหลตทำนนัรนรนับปทำกใหผู้ไดผู้ นทำงกลนับไป
ใชผู้ววิธภีโอดครวญและงอนตตอหนผู้ทำแซมสนันเหมสือนเดวิม เดลสลาหห์พยดกทบแซมสทนวยู่า "เธอหลอกฉทน
เรมมื่อยมาจนถขงเดชีดี๋ยวนชีสิ้ เธอมคสาตยู่อฉทน บอกฉทนเถอะวยู่า จะมทดเธออยยู่างไรจขงจะอยยยู่" ทยู่านจขงบอกนาง
วยู่า "ถล้าเธอเอาผมททสิ้งเจก็ดแหยมของฉทนทอเขล้ากทบดล้ายเสล้นยมน กระทกดล้วยฟมมใหล้แนยู่น " พอถทึงตอน
นภีรนภีที่เรวิที่มเปป็นเรสือที่ งสนรุกสททำหรนับแซมสนันแลผู้ว ดผเหมสือนวตทำผมยทำวของเขทำ (ซทึที่งไมตไดผู้ถผกตนัดมทำตนัรงแตต
เกวิด) ถผกทอเปป็นเจป็ดแหยม ฟมมทภีที่วทำต นภีรหมทำยถทึงอรุปกรณรทอผผู้ทำหรสือหผก
ทนันทภีทภีที่แซมสนันหลนับ เดลวิลทำหรกรป็ ภีบทอผมเจป็ดแหยมของเขทำเขผู้ทำดผู้วยกนันโดยใชผู้อรุปกรณรคลผู้ทำย
หผกทอผผู้ทำ 14 เดลสลาหห์จขงเอาผมททสิ้งเจก็ดแหยมทอเขล้ากทบดล้ายเสล้นยมนกระทกดล้วยฟมมใหล้แนยู่น แลล้วนาง
บอกทยู่านวยู่า "แซมสทนจอ๋า คนฟชีลสสเตชียมาจทบทยู่านแลล้ว" ทยู่านกก็ตมมื่นขขนสิ้ ดขงฟมม หยกและดล้ายเสล้นยมนไป
หมด
วลภีทภีที่วทำต นทำงเอทำผมของเขทำทอเขผู้ทำกนับดผู้ทำยเสผู้นยสืนกระทกดผู้วยฟสืมใหผู้แนตนหมทำยควทำมวตทำนทำง
ตอกกระสวยของหผกกนับผมของเขทำทภีที่ถผกทอผตทำนมนันเขผู้ทำกนับหผกนนัรนเอง หลนังจทำกถผกปลรุกใหผู้ตสืที่นอภีก
ครนัรง แซมสนันกป็แคตลรุกขทึรนยสืนและแบกหผกทภีที่ตวิดกนับศภีรษะเขทำไปดผู้วย นภีที่สสืที่อวตทำมนันเปป็นควทำมสททำเรป็จใน
ตนัวเอง
วนฉ 16:15-16
เดลวิลทำหรยนังไมตเลวิกลผู้มควทำมตนัรงใจ นางจขงพยดกทบแซมสทนวยู่า "เธอพยด
ไดล้อยยู่างไรวยู่า `ฉทนรทกเธอ' เมมมื่อจสตใจของเธอไมยู่ไดล้อยยยู่กทบฉทนเลย เธอหลอกฉทนสามครทสิ้งแลล้ว และเธอ
มสไดล้บอกฉทนจรสงๆวยู่ากกาลทงมหาศาลของเธออยยยู่ทชีมื่ไหน" 16 อยยมยู่ าเมมมื่อนางพยดคาดคทสิ้นทยู่านวทนแลล้ววทน
เลยู่า และชทกชวนทยู่านอยยทยู่ คกวทน จสตใจของแซมสทนกก็เบมอมื่ แทบจะตาย

คผขต ทำของแซมสนันไมตยอมลผู้อเลตนดผู้วย เดลวิลทำหรใชผู้ทรุกกลเมป็ดทภีที่นทำงทททำไดผู้เพสืที่อเคผู้นควทำมลนับ
ของแซมสนันออกมทำ แนตนอนวตทำนทำงโอดครวญและรผู้องไหผู้และเงผู้ทำงอน เหป็นไดผู้ชดนั วตทำนทำงทททำแบบนภีร
อยผหต ลทำยวนัน นทำงกดดนันเขทำและบตนตตอวตทำเขทำจนถทึงขนทำดทภีที่วทำต เขทำเหลสืออดเตป็มทน วลภีทภีที่วทำต จวิตใจของ
เขทำเบสืที่อแทบจะตทำยนตทำจะเปป็นคททำเปรภียบเกวินจรวิง
อยตทำงไรกป็ตทำม แซมสนันเขผู้ทำใจสวิที่งทภีที่นทำงตผู้องกทำรจะสสืที่อดภี แซมสนันจนปนัญญทำแลผู้วกนับหญวิงคน
นภีรทโภีที่ อดครวญ ขภีรบตนและขภีรงอนซทึที่งเปป็นผผผู้ทภีที่เขทำตกหลรุมรนักหนัวปนักหนัวปททำ แตตสทำยใยแหตงกทำรยนัวที่ ยวน
ของนทำงกป็ลตอลวงแซมสนันเสภียจนเขทำเตป็มใจทภีที่จะยอมเปวิดเผยควทำมลนับสรุดยอดแหตงชภีววิตของเขทำแกต
นทำงอยตทำงโงตเขลทำ เรทำอทำจสนันนวิษฐทำนไดผู้วทำต นทำงยนัวที่ ยวนเขทำดผู้วยเสนตหรของนทำง แตตไมตยอมรต วมหลนับ
นอนดผู้วยจนกวตทำนทำงจะไดผู้ตทำมทภีที่นทำงตผู้องกทำร
วนฉ 16:17
ในทภีที่สรุดแซมสนันกป็ยอมใจอตอน เขทำจขงบอกความจรสงในใจของทยู่าน
แกยู่นางจนสสสิ้นวยู่า "มชีดโกนยทงไมยู่เคยถยกศชีรษะของฉทน เพราะฉทนเปก็นพวกนาศชีรห์แดยู่พระเจล้าตทสิ้งแตยู่อยยยู่
ในครรภห์ของมารดา ถล้าโกนผมฉทนเสชีย กกาลทงกก็จะหมดไปจากฉทน ฉทนกก็จะอยู่อนเพลชียเหมมอนชาย
อมมื่น" เรสืที่องตลกรผู้ทำยกป็คสือวตทำฤทธวิธเดชของพระเจผู้ทำมวิไดผู้สถวิตอยผใต นผมทภีที่ยทำวของเขทำ แตตมนันเปป็นเพภียง
สนัญลนักษณรทภีที่แสดงถทึงสถทำนะของเขทำในฐทำนะเปป็นนทำศภีรรตลอดชภีววิต อยตทำงไรกป็ตทำม ในกทำรยอม
ออมชอมควทำมลนับนนัรนแกตหญวิงชทำวฟภีลวิสเตภียใจงตทำยคนหนทึงที่ ทภีที่เขทำกททำลนังคบหทำอยผต เขทำกป็ยนัวที่ ยรุพระเจผู้ทำใหผู้
ทรงเอทำฤทธวิธเดชของพระองครไปเสภีย
วนฉ 16:18-20
เดลวิลทำหรไมตยอมเสภียเวลทำ เมมมื่อเดลสลาหห์เหก็นวยู่าทยู่านบอกความจรสงใน
ใจแกยู่นางจนสสสิ้นแลล้ว นางจขงใชล้คนไปเรชียกเจล้านายฟชีลสสเตชียวยู่า "ขอจงขขสิ้นมาอชีกครทสิ้งเดชียว เพราะเขา
บอกความจรสงในใจแกยู่ฉทนจนสสนสิ้ แลล้ว" แลล้วเจล้านายฟชีลสสเตชียกก็ขขสิ้นมาหานางถมอเงสนมาดล้วย 19 นาง
กก็ใหล้แซมสทนนอนอยยบยู่ นตทกของนาง แลล้วนางกก็เรชียกชายคนหนขมื่งใหล้มาโกนผมเจก็ดแหยมออกจาก
ศชีรษะของทยู่าน นางกก็ตทสิ้งตล้นรบกวนแซมสทน กกาลทงของแซมสทนกก็หมดไป
ขผู้อควทำมกลตทำวชนัดเจน แซมสนันครุผู้นเคยกนับหญวิงใจงตทำยคนนภีรดภีเสภียจนเขทำรผผู้สทึกสบทำยๆกนับกทำร
นอนหนรุนตนักของนทำง ขณะเดภียวกนันนทำงกป็จนัดกทำรใหผู้คนมทำโกนผมของเขทำ มนันสททำคนัญตรงทภีที่วทำต ครทำว
นภีรนางเปป็นคนรบกวนเขทำ ธทำตรุแทผู้ของนทำงเผยใหผู้เหป็นแลผู้ว นทำงตนัรงตผู้นรบกวนเขทำเหมสือนแมวปตทำ
หนทึที่งในคททำพผดทภีที่นตทำเศรผู้ทำทภีที่สรุดในพระคนัมภภีรกร คป็ สือวตทำกกาลทงของแซมสทนกก็หมดไป

อภีกครนัรงทภีที่เดลวิลทำหรปลรุกเขทำใหผู้ตสืที่นโดยกลตทำววตทำ 20 "แซมสทนจอ๋า คนฟชีลสสเตชียมาจทบทยู่านแลล้ว"
ทยู่านกก็ตมมื่นขขสิ้นจากหลทบบอกวยู่า "ฉทนจะออกไปอยยู่างครทสิ้งกยู่อนๆ และสลทดตทวใหล้หลคดไป" ทยู่านหา
ทราบไมยู่วยู่าพระเยโฮวาหห์ไดล้ทรงละทยู่านไปเสชียแลล้ว คททำพผดทภีนที่ ตทำเศรผู้ทำพอๆกนับคททำพผดดผู้ทำนบนกป็คสือ
“ทตทำนหทำทรทำบไมตวทำต พระเยโฮวทำหรไดผู้ทรงละทตทำนไปเสภียแลผู้ว” เขทำไมตรตผผู้ นัวเลยสนักนวิดวตทำฤทธวิธเดช
ของพระเจผู้ทำไดผู้ไปจทำกเขทำเสภียแลผู้ว เขทำไมตเหป็นคตทำของมนันและใชผู้ตททำแหนตงผผผู้ววินจวิ ฉนัยแหตงอวิสรทำเอล
ของตนในททำงทภีที่ผวิด พระเจผู้ทำทรงหมดควทำมอดทนแลผู้ว
วนฉ 16:21-22
ดนังนนัรนคนฟชีลสส เตชียกก็มาจทบทยู่านทะลวงตาของทยู่านเสชีย นกาทยู่านลง
มาทชีมื่กาซา เอาตรวนทองสทมฤทธสดิ์ลยู่ามไวล้ และใหล้ทยู่านโมยู่แปล้งอยยยู่ทชีมื่ในเรมอนจกา 22 ตทสิ้งแตยู่โกนผมแลล้ว
ผมทชีมื่ศชีรษะของทยู่านกก็คยู่อยๆงอกขขนสิ้ มา
อภีกครนัรงทภีที่เรทำไดผู้เหป็นถทึงควทำมโหดเหภีรยมของคนฟภีลวิสเตภีย เรทำควรหมทำยเหตรุไวผู้วทำต พวกเขทำมวิไดผู้
ฆตทำแซมสนัน บทำงทภีพวกเจผู้ทำนทำยฟภีลวิสเตภียบทำงคนเกวิดควทำมควิดขทึรนมทำวตทำพวกเขทำอทำจใชผู้ประโยชนรจทำก
แซมสนันไดผู้โดยใหผู้เขทำหมรุนแปผู้นเวภียนหวินโมตในเรสือนจททำของพวกเขทำ แนตทภีเดภียว คททำกลตทำวสมนัย
โบรทำณทภีที่วทำต ควทำมบทำปทททำใหผู้ตทำบอด ควทำมบทำปทททำใหผู้ตกอยผใต ตผู้พนันธนทำกทำร และควทำมบทำปบดขยภีรกป็
ปรทำกฏชนัดเจน อยตทำงไรกป็ตทำม ผผผู้เขภียนกป็บนันททึกควทำมเหป็นทภีที่เปป็นลทำงเกภีที่ยวกนับผมของแซมสนันทภีที่เรวิที่ม
งอกขทึรนมทำอภีกครนัรง “ตนัรงแตตโกนผมแลผู้ว ผมทภีที่ศภีรษะของทตทำนกป็คตอยๆงอกขทึรนมทำ”
วนฉ 16:23-25
ขณะเดภียวกนันฝยู่ายเจล้านายฟชีลสส เตชียประชคมกทนเพมมื่อถวายเครมมื่องสทตว
บยชายสมื่งใหญยู่แกยู่พระดาโกนพระของเขาททสิ้งหลายและชมมื่นชมยสนดชี เพราะเขากลยู่าววยู่า "พระของเรา
ไดล้มอบแซมสทนศทตรย ของเราไวล้ในมมอเราแลล้ว" 24 เมมมื่อประชาชนเหก็นแซมสทนกก็สรรเสรสญพระของ
ตนวยู่า "พระของเราไดล้มอบศทตรย ผล้ทย กาลายแผยู่นดสนของเราไวล้ในมมอของเรา และเขาฆยู่าพวกเราเสชีย
เปก็นอทนมาก" 25 ตยู่อมาเมมมื่อจสตใจของเขารยู่าเรสงเตก็มทชีมื่แลล้ว เขาจขงพยดวยู่า "จงเรชียกแซมสทนมาเลยู่น
ตลกใหล้เราดย" เขาจขงไปเรชียกแซมสทนออกมาจากเรมอนจกา แซมสทนกก็มาเลยู่นตลกตยู่อหนล้าเขา เขาพา
ทยู่านมายมนอยยรยู่ ะหวยู่างเสา
แมผู้มวิไดผู้ระบรุไวผู้ แตตเรสือนทภีที่พวกเขทำจททำจองแซมสนันไวผู้นร นันเหป็นไดผู้ชดนั วตทำเปป็นววิหทำรของพระดทำ
โกน ทภีนที่ นันที่ พวกคนฟภีลวิสเตภียทภีที่ดสืที่มเหลผู้ทำเมทำมทำยกป็ใหผู้ควทำมบนันเทวิงตนัวเองในกทำรไดผู้เหป็นศนัตรผเกตทำของ
ตนอยผใต นสภทำพอตอนเปลภีรย

วนฉ 16:26-27
แซมสทนจขงบอกเดก็กทชีมื่จยงมมอตนมาวยู่า "ขอพาฉทนใหล้ไปคลกาเสาทชีมื่
รองรทบตขกนชีอสิ้ ยยยู่ ฉทนจะไดล้พสงเสานทสิ้น " 27 มชีผล้ชย ายและผยล้หญสงอยยเยู่ ตก็มตขกนทสิ้น เจล้านายฟชีลสสเตชียกก็อยยทยู่ ชีมื่
นทมื่นททสิ้งหมด นอกจากนทสิ้นยทงมชีชายหญสงประมาณสามพทนคนบนหลทงคาตขก ดยแซมสทนเลยู่นตลก
ควทำมหมทำยของคททำพผดทภีที่วทำต แซมสนันเลตนตลกกป็คสือวตทำคนเหลตทำนนัรนหนัวเรทำะเยทำะเขทำ เขทำกลทำย
เปป็นควทำมบนันเทวิงของคนเหลตทำนนัรนขณะทภีที่เขทำกระเสสือกกระสนทภีที่จะหทำทภีที่พวิง อทำคทำรทภีที่ใหญตโตขนทำดจรุ
คนสทำมพนันคนไดผู้ตผู้องเปป็นเรสือนทภีที่ไมตปกตวิธรรมดทำ แตตนตทำจะเปป็นอทำคทำรสทำธทำรณะ นนันที่ คสือ ววิหทำร
ของพระดทำโกน
วนฉ 16:28
ผผผู้เขภียนบนันททึกไวผู้วทำต ฝยู่ายแซมสทนกก็รล้องทยลตยู่อพระเยโฮวาหห์วยู่า "โอ
ขล้าแตยู่องคห์พระผยเล้ ปก็นเจล้าพระเจล้า ขอทรงระลขกถขงขล้าพระองคห์ ขอประทานกกาลทงแกยู่ขล้าพระองคห์ครทสิ้ง
นชีสิ้อชีกครทงสิ้ เดชียว โอ ขล้าแตยู่พระเจล้า เพมมื่อในเวลานชีขสิ้ ล้าพระองคห์จะไดล้แกล้แคล้นคนฟชีลสสเตชียเพมมื่อตาททสิ้งสอง
ขล้างของขล้าพระองคห์" มภีหลทำยสวิที่งทภีคที่ วรหมทำยเหตรุไวผู้ (1) นภีที่เปป็นครนัรงแรกในชภีววิตทภีที่นตทำสมเพชของเขทำ
ทภีที่แซมสนันรผู้องทผลขอกทำรชตวยใหผู้พผู้นตตอพระเจผู้ทำ ไมตมบภี นันททึกในทภีที่อสืที่นเลยวตทำเขทำเคยรผู้องขอสวิที่งใดตตอ
พระเจผู้ทำ (2) นภีแที่ สดงใหผู้เหป็นถทึงควทำมเชสืที่ออนันเรภียบงตทำย นภีเที่ ปป็นครนัรงแรกในชภีววิตของเขทำทภีที่แซมสนัน
แสวงหทำกทำรชตวยเหลสือของพระเจผู้ทำโดยควทำมเชสืที่อ (3) วลภีทภีที่วทำต “โอ ขผู้ทำแตตองครพระผผผู้เปป็นเจผู้ทำพระเจผู้ทำ”
มภีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ “โอ พระเยโฮวทำหร องครพระผผผู้เปป็นเจผู้ทำ” เขทำจทึงรผู้องออกพระนทำมขององคร
พระผผผู้เปป็นเจผู้ทำเพสืที่อขอกทำรชตวยใหผู้พผู้น พระเจผู้ทำทรงไดผู้ยวินคททำอธวิษฐทำนทภีที่รผู้อนรนนนัรนแมผู้วทำต แซมสนันไมต
ไดผู้เปป็นคนชอบธรรมมทำกเปป็นพวิเศษ แมผู้กระนนัรนพระเจผู้ทำกป็ทรงประทนับใจกนับควทำมเชสืที่อแบบอนับจน
ของคนๆหนทึที่งทภีที่ไมตรจผผู้ ะหนันไปพทึที่งใครแลผู้ว
วนฉ 16:29-30
แซมสทนกก็กอดเสากลางสองตล้นทชีมื่รองรทบตขกนทนสิ้ ไวล้และพทกพสงทชีมื่เสา
นทสิ้น มมอขวายทนเสาตล้นหนขมื่ง มมอซล้ายยทนเสาอชีกตล้นหนขงมื่ 30 แซมสทนกลยู่าววยู่า "ขอใหล้ขาล้ ตายกทบคนฟชีลส
สเตชียเถสด" แลล้วกก็โนล้มตทวลงดล้วยกกาลทงททสิ้งสสสิ้นของตน ตขกนทสิ้นกก็พทงททบเจล้านายและประชาชนทคกคนทชีมื่
อยยใยู่ นนทสิ้น ดทงนทสิ้นคนทชีมื่ทยู่านฆยู่าตายเมมมื่อทยู่านตายนชีสิ้กก็มากกวยู่าคนทชีมื่ทยู่านฆยู่าตายเมมมื่อทยู่านยทงมชีชชีวสตอยยยู่
นภีที่เปป็นเหตรุกทำรณรอนันนตทำททึงที่ ทภีที่ชทำยคนหนทึงที่ อธวิษฐทำนแลผู้วพระเจผู้ทำทรงอนรุญทำตใหผู้เขทำทททำลทำย
พวกศนัตรผของเขทำจนสวิรนโดยกทำรฆตทำตนัวตทำยของเขทำ เหป็นไดผู้ชนัดวตทำพระเจผู้ทำทรงตอบคททำอธวิษฐทำนนนัรน
เหมสือนพระเจผู้ทำทรงจนัดเตรภียมไวผู้ แซมสนันถผกลตทำมโซตอยผรต ะหวตทำงเสทำกลทำงสองตผู้นซทึที่งแบกรนับ
โครงสรผู้ทำงทนัรงหมดของอทำคทำรหลนังนนัรน ขณะทภีที่เขทำถลตมเรสือนนนัรนจนพนังทนับใสต ตวนั เขทำเอง เขทำกป็ทททำลทำย

คนฟภีลวิสเตภียตอนเขทำตทำยเปป็นจททำนวนมทำกกวตทำตอนเขทำยนังมภีชภีววิตอยผต มนันเปป็นจรุดจบอนันนตทำเศรผู้ทำสททำหรนับ
ผผผู้ววินวิจฉนัยคนนภีรแหตงอวิสรทำเอลผผผู้ซทึที่งใชผู้ชภีวตวิ แบบไมตเสมอตผู้นเสมอปลทำย
นอกจทำกนภีร แซมสนันกป็เกป็บเกภีที่ยวสวิที่งทภีที่เขทำไดผู้หวตทำนลงไป เขทำทททำผวิดศภีลธรรมททำงเพศมทำตลอด
ชภีววิตของเขทำ สรุดทผู้ทำยมนันกป็ทททำใหผู้เขทำลตมจมเมสือที่ พระเจผู้ทำทรงเอทำพระพรและฤทธวิธเดชของพระองครไป
จทำกเขทำ แนตทภีเดภียว คนคบหญวิงแพศยทำและคนเลตนชผพผู้ ระเจผู้ทำจะทรงพวิพทำกษทำ บทเรภียนทภีที่ไดผู้จทำกเรสืที่อง
ของแซมสนันอทำจใชตทวภีที่ ทำต นนัรน แมผู้ไดผู้รบนั พละกททำลนังมหทำศทำลจทำกพระเจผู้ทำ แตตกทำรทททำผวิดศภีลธรรมครนัรง
แลผู้วครนัรงเลตทำของเขทำสรุดทผู้ทำยกป็นททำมทำซทึที่งกทำรพวิพทำกษทำของพระเจผู้ทำ
วนฉ 16:31
สรุดทผู้ทำยผผผู้เขภียนไดผู้บนนั ททึกไวผู้วทำต แลล้วพชีนมื่ ล้องและบรรดาครอบครทว
บสดาของทยู่านกก็ลงมารทบศพของทยู่านและขขสิ้นไปฝทงไวล้ระหวยู่างโศราหห์กทบเอชทาโอล ในทชีมื่ฝงท ศพของ
มาโนอาหห์บสดาของทยู่าน ทยู่านไดล้วสนสจฉทยอสสราเอลอยยยู่ยสชีมื่ บส ปชี ขตทำวเรสือที่ งสวิที่งทภีไที่ ดผู้เกวิดขทึรนแพรต ไปถทึงพภีที่
นผู้องของเขทำทภีที่อยผใต นแถบภผเขทำของอวิสรทำเอลอยตทำงรวดเรป็ว พวกเขทำจทึงมทำและเอทำรต ทำงอนันแตกสลทำย
ของเขทำกลนับไปฝนังทภีที่บผู้ทำน เขทำววินจวิ ฉนัยอวิสรทำเอลอยผยต สภีที่ วิบปภี นภีที่สสืที่อวตทำเมสืที่อเขทำไมตไปงตวนอยผกต บนั หญวิงชทำว
ฟภีลวิสเตภียแซมสนันกป็ทททำหนผู้ทำทภีที่เปป็นผผผู้ววินวิจฉนัยใหผู้ประชทำชนของเขทำในอวิสรทำเอลอยผบต ผู้ทำงเหมสือนกนัน
เรสืที่องรทำวของบรุคคลทภีที่เสสืที่อมทรทำมทภีที่สรุดคนหนทึงที่ ในพระคนัมภภีรรจงทึ จบลงดผู้วยประกทำรฉะนภีร
*****
ภนพรวมของผผวผู้ วินวิจฉฉัย 17: บทถนัดไปนทตั้ในหนนังสสือผผผู้ววินจวิ ฉนัยนช่าจะยผู้อนไปกลช่าวถขงชช่วงยลุค
ตผู้นๆของพวกผผผู้ววินวิจฉนัย มนันเผยใหผู้เหป็นถขงความมสืดมนฝช่ายววิญญาณของยลุคสมนัยนนันตั้ มทบรรยายถขง
เรสืชื่องของการนมนัสการแบบแตช่งตนังตั้ เองของมทคาหย์
วนฉ 17:1
เนสืรอหทำตอนนภีรของหนนังสสือผผผู้วนวิ วิจฉนัยเรวิที่มตผู้นดผู้วยควทำมเหป็นทภีที่วทำต มชี
ชายคนหนขมื่งเปก็นชาวแดนเทมอกเขาเอฟราอสม ชมมื่อมชีคาหห์ แดนเทสือกเขทำเอฟรทำอวิมตนัรงอยผใต นแถบเทสือก
เขทำตอนกลทำงของอวิสรทำเอล โดยอยผทต ทำงทวิศเหนสือและคตอนไปททำงทวิศตะวนันตกของกรรุงเยรผซทำเลป็ม
ปนัจจรุบนันมนันถผกเรภียกวตทำเชเฟลทำหร ชสืที่อมทคาหย์จรวิงๆแลผู้วมภีควทำมหมทำยวตทำ ‘ผผผู้ใดเปป็นเหมสือนพระเจผู้ทำ’ ดผ
เหมสือนวตทำเนสืรอหทำตอนนภีรของหนนังสสือผผผู้ววินจวิ ฉนัยยผู้อนกลนับหลทำยศตวรรษไปยนังสมนัยแรกๆของพวกผผผู้
ววินจวิ ฉนัย เหตรุกทำรณรตตทำงๆทภีที่ถผกบนันททึกไวผู้ตรงนภีรอทำจตรงกนับสมนัยของผผผู้วนวิ วิจฉนัย 3
วนฉ 17:2-4
เรทำไดผู้เหป็นถทึงควทำมมสืดมนฝตทำยววิญญทำณของยรุคสมนัยนนัรนจทำกขผู้อควทำม
ทภีที่ระบรุตรงนภีร เขาพยดกทบมารดาของเขาวยู่า "เงสนหนขมื่งพทนหนขมื่งรล้อยแผยู่น ซขมื่งมชีคนลทกไปจากแมยู่และแมยู่

กก็ไดล้สาปแชยู่ง และพยดเขล้าหยฉทนนทนสิ้ ดยเถสด เงสนนทนสิ้ อยยยู่ทชีมื่ฉนท ฉทนเอาไปเอง" มารดาของเขาจขงพยดวยู่า
"ขอพระเยโฮวาหห์ทรงอกานวยพระพรใหล้ลยกของแมยู่เถสด" มภีบนันททึกไวผู้ตรงนภีรวทำต มภีคทำหรผผผู้นร ภีขโมยเงวิน
หนทึที่งพนันหนทึที่งรผู้อยเชเขลไปจทำกมทำรดทำของเขทำ นทำงกลตทำวคททำสทำปแชตงเกภีที่ยวกนับเรสือที่ งนภีรซทึที่งสรุดทผู้ทำยแลผู้ว
เขทำกป็ยอมรนับตตอนทำงวตทำไดผู้ขโมยเงวินนนัรนไป
อยตทำงไรกป็ตทำม แผนกทำรนภีรทวภีควทำมเขผู้มขผู้นขทึรน 3 เขาจขงนกาเงสนพทนหนขมื่งรล้อยแผยู่นนทสิ้นมาคมนใหล้
แกยู่มารดา และมารดาของเขาพยดวยู่า "เงสนรายนชีแสิ้ มยู่ไดล้ถวายแลล้วแดยู่พระเยโฮวาหห์จากมมอแมยู่เพมมื่อลยก
ใหล้ทกาเปก็นรย ปแกะสลทกและรย ปหลยู่อ บทดนชีสิ้แมยู่จขงคมนใหล้แกยู่เจล้า"
กตอนหนผู้ทำนนัรนหญวิงคนนภีรไดผู้เกป็บเงวินทรุนสต วนนภีรไวผู้สททำหรนับทททำรผปเคทำรพซทึที่งหลตอจทำกเงวินนนัรน
แมผู้วทำต มนันอทำจดผไมตเขผู้ทำกนันกป็ตทำม แตตดผเหมสือนวตทำหญวิงชทำวฮภีบรผคนนภีรดวผู้ ยควทำมเขผู้ทำใจทภีที่มดสื บอดของ
นทำงควิดวตทำเปป็นเรสืที่องดภีงทำมทภีจที่ ะทททำรผปเคทำรพหลตอจทำกเงวินถวทำยแดตพระเยโฮวทำหร นภีที่เปป็นยรุคสมนัยทภีที่มสืด
มวิดในอวิสรทำเอลอยตทำงแทผู้จรวิงเมสืที่อคนฮภีบรผคนหนทึงที่ ควิดวตทำนทำงสทำมทำรถนมนัสกทำรพระเยโฮวทำหรพระเจผู้ทำ
ไดผู้ผทำต นททำงรผปเคทำรพของพระองครทภีที่หลตอจทำกเงวิน สวิที่งทภีที่ปรทำกฏชนัดเจนกป็คสือวตทำคนอวิสรทำเอลมทำกมทำย
สมนัยนนัรนไมตรอผผู้ ะไรเลยเกภีที่ยวกนับพระวจนะของพระเจผู้ทำ ดผ อพยพ 20:1-5 พวกเขทำมนัวเมทำไปกนับจวิต
ววิญญทำณแหตงยรุคสมนัยนนัรนซทึที่งบรรดทำคนตตทำงชทำตวิทภีที่เปป็นเพสืที่อนบผู้ทำนตตทำงบผชทำพระของตนผตทำนททำงรผป
เคทำรพตตทำงๆ นทำงควิดวตทำตนจะทททำแบบเดภียวกนันกนับพระเยโฮวทำหร นภีที่สสืที่อเปป็นนนัยดผู้วยวตทำนทำงไมตใชตคน
อวิสรทำเอลคนเดภียวทภีที่ทททำแบบนนัรน นทำงจทึงตนัรงใจวตทำจะยกเงวินนภีรใหผู้แกตบรุตรชทำยของตนสททำหรนับกทำรนภีรโดย
เฉพทำะ
แมผู้กระนนัรน 4 เมมมื่อมชีคาหห์คมนเงสนใหล้แกยู่มารดาแลล้ว มารดากก็นกาเงสนสองรล้อยแผยู่นมอบใหล้กบท
ชยู่างเงสน ทกาเปก็นรย ปแกะสลทกและรยปหลยู่อ รย ปนทนสิ้ อยยใยู่ นบล้านของมชีคาหห์ เหป็นไดผู้ชดนั วตทำเมสืที่อมภีคทำหรไดผู้ยนวิ
ควทำมตนัรงใจของมทำรดทำแลผู้ว เขทำกป็ไมตมภีปนัญหทำกนับแผนกทำรของนทำง อยตทำงไรกป็ตทำม ครทำวนภีรนทำงไมตทททำ
ตทำมคททำปฏวิญทำณทภีที่ไดผู้ใหผู้ไวผู้ตอนแรกแลผู้ว กลนับกลทำยเปป็นวตทำนทำงเอทำเงวินแคตสองรผู้อยเชเขลไปใหผู้ชตทำง
เงวินและเกป็บเงวินสต วนทภีที่เหลสือไวผู้กบนั ตนัวเอง จทำกนนัรนชตทำงเงวินคนนนัรนกป็ทททำ “รผปแกะสลนักและรผปหลตอ”
ใหผู้แกตนทำง คททำวตทำรผปแกะสลนักสสืที่อถทึงรผปเคทำรพทภีที่ถผกแกะสลนักขทึรนมทำ (อทำจเปป็นเงวินทภีที่ตภีเปป็นแผตน) ขณะ
ทภีที่รผปหลช่อ สสืที่อถทึงรผปเคทำรพทภีที่หลตอจทำกเงวินทภีที่ถผกหลอม เรทำไมตทรทำบชนัดเจนวตทำเพรทำะเหตรุใดเขทำถทึงทททำ
ตทำมขนัรนตอนนภีร ไมตวทำต กรณภีใด รผปเคทำรพเหลตทำนภีรกไป็ ดผู้ไปอยผใต นบผู้ทำนของมภีคทำหร

วนฉ 17:5
เรทำไดผู้เหป็นเพวิมที่ เตวิมเกภีที่ยวกนับควทำมมสืดบอดฝตทำยววิญญทำณของคนใน
สมนัยนนัรน มชีคาหห์คนนชีสิ้มชีเรมอนพระหลทงหนขมื่ง เขาทการย ปเอโฟด และรย ปพระ และแตยู่งตทสิ้งใหล้บคตรชายคน
หนขมื่งของเขาเปก็นปคโรหสต นตทำเศรผู้ทำทภีที่รผปเคทำรพเหลตทำนนัรนซทึที่งถผกจนัดเตรภียมไวผู้แดตพระเยโฮวทำหรถผกนททำไป
ไวผู้ใน “เรสือนพระหลนังหนทึงที่ ” นภีสที่ สืที่อวตทำมภีรผปเคทำรพอสืที่นๆอภีกในววิหทำรสต วนตนัวหลนังนภีร เขทำจทึงเตรภียมรย ป
เอโฟด (นนันที่ คสือ เครสืที่องยศ) อนันหนทึที่งไวผู้สททำหรนับบรุตรชทำยของเขทำซทึที่งเขทำแตตงตนัรงใหผู้เปป็นปรุโรหวิตสต วนตนัว
นอกจทำกนภีร เขทำยนังทททำเทราฟสมซทึที่งเปป็นรผปเคทำรพประจททำบผู้ทำนชนวิดหนทึงที่ ไวผู้ดวผู้ ย
วนฉ 17:6
ผผผู้เขภียนใหผู้ขอผู้ มผลเพวิมที่ เตวิมเกภีที่ยวกนับควทำมตกตทที่ทำฝตทำยววิญญทำณในสมนัย
นนัรน ในสมทยนทสิ้นยทงไมยู่มชีกษทตรสยห์ในอสสราเอล ทคกคนทกาตามอะไรกก็ตามทชีมื่ถยกตล้องในสายตาของ
ตนเอง แนตทภีเดภียว สมนัยนนัรนไมตมภีกษนัตรวิยรในอวิสรทำเอล อยตทำงไรกป็ตทำม กทำรประเมวินคตทำทภีที่แทผู้จรวิงกป็คสือวตทำ
แตตละคนทททำสวิที่งทภีที่ถผกตผู้องในสทำยตทำของตนัวเอง กทำรตภีคตทำเองในเรสืที่องศภีลธรรมและฝตทำยววิญญทำณคสือ
กรุญแจทภีที่ไขสผตกทำรละทวิรงควทำมจรวิงของคนในสมนัยนนัรน เมสือที่ ใดทภีที่คนๆหนทึงที่ ถอยหตทำงไปจทำกพระวจนะ
ของพระเจผู้ทำจนทททำสวิที่งทภีที่ตวนั เองควิดวตทำถผก ควทำมมสืดบอดฝตทำยววิญญทำณดนังทภีที่ปรทำกฏดผู้ทำนบนกป็จะเกวิดขทึรน
ดผ พระรทำชบนัญญนัตวิ 12:8
วนฉ 17:7-8
ครทำวนภีรเนสืรอหทำเปลภีที่ยนจรุดสนใจไปทภีที่อภีกเหตรุกทำรณรหนทึที่งทภีที่เกวิดขทึรนใน
ยรุคมสืดนภีร มชีชายหนคยู่มคนหนขมื่งชาวบล้านเบธเลเฮมในยยดาหห์ ครอบครทวยยดาหห์ เปก็นพวกเลวชี อาศทยอยยทยู่ ชีมื่
นทมื่น ตรงนภีรชทำยหนรุตมคนหนทึที่งกททำลนังอทำศนัยอยผใต นบผู้ทำนเบธเลเฮมแหตงยผดทำหร (มภีกลตทำวถทึงยผดทำหรเพรทำะวตทำ
มภีเบธเลเฮมอภีกแหตงในเศบผลรุน) ขผู้อเทป็จจรวิงทภีวที่ ทำต เขทำไดผู้ชสืที่อวตทำเปป็นคนเลวภีกนป็ ตทำสนใจ เบธเลเฮมไมตใชต
เมสืองหนทึงที่ ของคนเลวภี ชทำยหนรุตมคนนภีรถผกเรภียกวตทำเลวภี กระนนัรนเขทำกป็เปป็นคนตระกผลยผดทำหร อทำจเปป็นไดผู้
วตทำไมตบดวิ ทำกป็มทำรดทำของเขทำเปป็นคนตระกผลยผดทำหรและอภีกคนตระกผลเลวภี เปป็นไปไดผู้วทำต บวิดทำของเขทำ
เปป็นคนเลวภีและมทำรดทำของเขทำเปป็นคนตระกผลยผดทำหร
ไมตวทำต กรณภีใด 8 ชายนทนสิ้ เดสนออกจากบล้านเบธเลเฮมในยยดาหห์ เทชีมื่ยวหาทชีมื่เพมมื่อพทกอาศทย เมมมื่อ
เขาเดสนทางไปนทสิ้นกก็มาถขงแดนเทมอกเขาเอฟราอสมถขงบล้านของมชีคาหห์ ดผู้วยเหตรุผลทภีที่ไมตถผกอธวิบทำย
ชทำยหนรุตมคนนภีรเลสือกทภีที่จะไมตอทำศนัยอยผใต นเบธเลเฮมแตตเรวิที่มเดวินททำงขผู้ทำมอวิสรทำเอล ระหวตทำงเดวินททำง
เขทำกป็มทำถทึงแดนเทสือกเขทำเอฟรทำอวิมและบผู้ทำนของมภีคทำหรตทำมทภีมที่ ภีบรรยทำยไวผู้ดผู้ทำนบน
วนฉ 17:9-11
มภีคทำหรถทำมวตทำเขทำเปป็นใครและมทำจทำกไหน มชีคาหห์จขงพยดกทบเขาวยู่า
"ทยู่านมาจากไหน" เขาตอบวยู่า "ขล้าพเจล้าเปก็นพวกเลวชีชาวบล้านเบธเลเฮมในยยดาหห์ ขล้าพเจล้าเดสนทาง

เทชีมื่ยวหาทชีมื่พทกอาศทย" พอไดผู้ยวินวตทำชทำยคนนภีรเปป็นคนเลวภี 10 มชีคาหห์จขงกลยู่าวแกยู่เขาวยู่า "จงอยยยู่กบท
ขล้าพเจล้าเถสด เปก็นอยยู่างบสดาและปคโรหสตของขล้าพเจล้ากก็แลล้วกทน ขล้าพเจล้าจะจยู่ายเงสนใหล้ปชีละสสบเชเขล
ใหล้เครมมื่องแตยู่งตทวสการทบหนขงมื่ และอาหารรทบประทานดล้วย" เลวชีคนนทสิ้นจขงเขล้าไป
มภีคทำหรจทึงเสนองทำนใหผู้แกตเลวภีขทำจรผผผู้นร ภี คสือตททำแหนตงปรุโรหวิตประจททำครอบครนัว (เกวิดอะไรขทึรน
กนับบรุตรชทำยของเขทำทภีที่เปป็นปรุโรหวิตนนัรนไมตไดผู้ถผกพผดถทึง เรทำอทำจสนันนวิษฐทำนไดผู้วทำต เขทำอทำจไปทททำอยตทำง
อสืที่นแลผู้ว) มภีคทำหรจทึงเสนอคตทำจผู้ทำงรทำยปภีใหผู้แกตเลวภีผผผู้นร ภีเปป็นเงวินสวิบเชเขล เครสือที่ งแตตงตนัวสททำรนับหนทึที่ง พรผู้อม
กนับอทำหทำรและหผู้องพนักอทำศนัย
ขผู้อควทำมจทึงบนันททึกไวผู้วทำต 11 เลวชีคนนทนสิ้ กก็พอใจทชีมื่จะอยยยู่กทบชายคนนทสิ้น และชายหนคมยู่ คนนทสิ้นกก็
เปก็นเหมมอนลยกของเขา เรทำไมตมภีววิธภีเปรภียบเทภียบมผลคตทำของขผู้อเสนอทภีเที่ ขทำไดผู้รนับ อยตทำงไรกป็ตทำม ขผู้อ
เทป็จจรวิงทภีที่วทำต เลวภีผผผู้นร พภี อใจกนับขผู้อเสนอนภีรกบป็ ตงบอกวตทำมนันมทำกพอดผ นอกจทำกนภีร นภีที่บตงบอกชนัดเจนวตทำมภี
คทำหรเปป็นคนมภีฐทำนะ เขทำจทึงเสทำะหทำทภีที่จะซสืรอ ‘ศทำสนทำ’ และควทำมโปรดปรทำนของพระเจผู้ทำโดยใชผู้เงวิน
ทองของตน
วนฉ 17:12-13
ดผู้วยเหตรุนร ภีมชีคาหห์กก็แตยู่งตทสิ้งเลวชีคนนทสิ้นและชายหนคยู่มคนนทนสิ้ กก็เปก็น
ปคโรหสตของเขา และอยยใยู่ นบล้านของมชีคาหห์ 13 มชีคาหห์กลยู่าววยู่า "บทดนชีสิ้ขล้าพเจล้าทราบแลล้ววยู่า พระเยโฮ
วาหห์จะทรงใหล้ขล้าพเจล้าอยยยู่เยก็นเปก็นสค ข เพราะวยู่าขล้าพเจล้ามชีเลวชีคนหนขมื่งเปก็นปคโรหสต" อภีกครนัรงทภีคที่ วทำม
โฉดเขลทำและควทำมมสืดบอดฝตทำยววิญญทำณของคนสมนัยนนัรนปรทำกฏชนัดเจน มภีคทำหรควิดวตทำเพรทำะวตทำเขทำมภี
เลวภีคนหนทึที่งเปป็นปรุโรหวิตใหผู้กบนั รผปเคทำรพของเขทำแลผู้วพระเยโฮวทำหรจะทรงอวยพรเขทำ ทรุกอยตทำงถผก
เตรภียมพรผู้อมแลผู้วสททำหรนับควทำมสนับสนวรุนต วทำยทภีที่ถผกบนันททึกไวผู้ในบทถนัดไป
*****
ภนพรวมของผผวผู้ วินวิจฉฉัย 18: ความมสืดบอดฝช่ายววิญญาณของคนอวิสราเอลถผกเผยใหผู้เหป็นเพวิชื่ม
เตวิม ผผผู้ววินจวิ ฉนัย 18 บนันทขกเหตลุการณย์ตอนททชื่พวกอนันธพาลชาวดานชนักชวน ‘ปลุโรหวิต’ ของมทคาหย์ใหผู้
มาเปป็นปลุโรหวิตของพวกเขา พวกเขาจขงขโมยรผปเคารพของมทคาหย์มาเปป็นของตนัวเองและยผู้าย
ถวิชื่นฐานไปยนังพสืนตั้ ททชื่ตอนเหนสือของแผช่นดวินนนัตั้นซขชื่งเปป็นททๆชื่ พวกเขาตนัตั้งรกราก ชช่วงเวลาขณะนนัตั้นยนังอยผช่
ในตอนตผู้นของยลุคผผผู้ววินวิจฉนัย

วนฉ 18:1
บทนททำสผตเหตรุกทำรณรอนันเสสืที่อมทรทำมของบทนภีรถผกนททำเสนอ ในสมทยนทนสิ้
ไมยู่มชีกษทตรสยห์ในอสสราเอล และในสมทยนทสิ้นคนตระกยลดานยทงเทชีมื่ยวหาทชีมื่ดสนอทนจะเปก็นมรดกของตน
เพมมื่อจะไดล้พทกอาศทย เพราะจนบทดนทนสิ้ แลล้วมรดกในหมยยู่คนตระกยลอสสราเอลยทงไมยู่ตกแกยู่เขา
ขณะนนัรนไมตเพภียงไมตมกภี ษนัตรวิยรในอวิสรทำเอลเทตทำนนัรน แตตเหป็นไดผู้ชนัดวตทำไมตมภีผผผู้ววินจวิ ฉนัยเลยดผู้วย
เหป็นไดผู้ชนัดเชตนกนันวตทำตระกผลดทำนยนังไมตไดผู้จนับจองพสืรนทภีที่และพวิชตวิ ทภีที่ดวินสต วนทภีที่เปป็นมรดกของพวกเขทำ
ทนัรงหมด ดผู้วยเหตรุนร ภี เรทำจทึงสนันนวิษฐทำนไดผู้วทำต บททภีที่ 17 จนจบหนนังสสือผผผู้วนวิ วิจฉนัยเกวิดขทึรนในชตวงหลทำยปภี
หลนังจทำกโยชผวทำสวิรนชภีววิตไมตนทำน อนัชเชอรร (Ussher) คทำดกทำรณรวทำต นนันที่ เปป็นชตวงเวลทำประมทำณปภี 1406
กตอน ค.ศ. ซทึที่งกป็ตรงกนับสมนัยผผผู้ววินวิจฉนัย 3 เรทำอทำจสนันนวิษฐทำนเพวิมที่ เตวิมไดผู้วทำต ตรงนภีรไมตไดผู้หมทำยถทึง
ตระกผลดทำนทนัรงตระกผล แตตหมทำยถทึงคนสต วนนผู้อยของตระกผลดนังทภีรที่ ะบรุไวผู้ในขผู้อตตอไป
วนฉ 18:2-4
ดนังทภีที่เนสืรอหทำจะแสดงใหผู้เหป็น เหตรุกทำรณรตตทำงๆทภีที่เกวิดขทึรนตทำมมทำ
เกภีที่ยวขผู้องกนับเรสืที่องรทำวทภีที่ถผกเลตทำในบททภีที่แลผู้ว ดทงนทสิ้นคนดานจขงสยู่งคนหล้าคนจากจกานวนททสิ้งหมดเปก็น
ชายฉกรรจห์ในครอบครทวของตน มาจากโศราหห์และจากเอชทาโอล ไปสอดแนมดยแผยู่นดสนและ
ตรวจดยแผยู่นดสนนทสิ้น และเขาททสิ้งหลายพยดแกยู่เขาวยู่า "จงไปตรวจดยแผยู่นดสนนทนสิ้ " เขากก็มาถขงแดน
เทมอกเขาเอฟราอสม ยทงบล้านของมชีคาหห์และอาศทยอยยยู่ทชีมื่นทมื่น
โศรทำหรและเอชททำโอลเปป็นเมสืองทภีที่อยผใต นอวิสรทำเอลตอนกลทำงโดยอยผทต ทำงทวิศตะวนันตกของ
กรรุงเยรผซทำเลป็ม จทำกเมสืองทนัรงสองนภีร คนดทำนไดผู้สตงชทำยหผู้ทำคนไปเสทำะหทำเขตแดนเพวิที่มเตวิม พวกเขทำจทึง
เดวินททำงขทึรนเหนสือไปยนังแดนเทสือกเขทำเอฟรทำอวิมและไดผู้ไปพนักคผู้ทำงแรมทภีที่บผู้ทำนของมภีคทำหรซทึที่งถผก
บรรยทำยไวผู้ในบทกตอนหนผู้ทำ
นตทำแปลกใจยวิงที่ ทภีที่วทำต 3 เมมมื่อเขาอยยใยู่ กลล้บล้านของมชีคาหห์ เขากก็จกาเสชียงเลวชีหนคยู่มคนนทสิ้นไดล้ จขงแวะ
เขล้าไปถามวยู่า "ใครพาทยู่านมาทชีมื่นชีมื่ ทยู่านทกาอะไรในทชีมื่นชีสิ้ ทยู่านทกางานอะไรทชีมื่นชีมื่ " แมผู้มวิไดผู้ถผกบรรยทำยไวผู้
เปป็นอสืที่น แตตคนดทำนเหลตทำนภีรเคยรผผู้จนักเลวภีคนนภีรทมภีที่ ภีคทำหรจผู้ทำงไวผู้มทำกตอนหนผู้ทำนนัรน เมสืที่อไดผู้มทำเจอเขทำทภีที่แดน
เทสือกเขทำเอฟรทำอวิม พวกเขทำจทึงถทำมเขทำวตทำเขทำมทำทททำอะไรอยผทต ภีที่นนันที่ คนเลวภีผผผู้นร นนั ตอบกลนับไปวตทำ 4 "มชี
คาหห์ทกาแกยู่ขล้าพเจล้าอยยู่างนชีสิ้อยยู่างนชีสิ้ เขาจล้างขล้าพเจล้า ขล้าพเจล้าจขงเปก็นปคโรหสตของเขา"
วนฉ 18:5-6
คนดทำนเหลตทำนนัรนจทึงกลตทำวแกตเลวภีผผผู้นร ภีวทำต "ไดล้โปรดทยลถามพระเจล้าใหล้
หนยู่อยเถสด เพมมื่อเราจะทราบวยู่าทางทชีมื่เราจะออกเดสนไปนชีสิ้จะสกาเรก็จหรมอไมยู่ " แทนทภีที่จะทผลถทำม
พระเจผู้ทำเอง พวกเขทำกลนับสะทผู้อนใหผู้เหป็นถทึงควทำมมสืดบอดของคนสมนัยนนัรนในกทำรทภีที่คดวิ วตทำพวกเขทำ

ตผู้องใชผู้บรวิกทำรของ ‘สงฆร’ เพสืที่อทภีที่จะตวิดตตอกนับพระเจผู้ทำไดผู้ เลวภีผผผู้นร นัน (ตรงนภีรถผกเรภียกวตทำปรุโรหวิต) แจผู้ง
ใหผู้พวกเขทำทรทำบวตทำ 6 "จงไปเปก็นสค ขเถสด หนทางทชีมื่ทยู่านไปจะอยยยู่ตยู่อพระพทกตรห์พระเยโฮวาหห์ " ปรุ
โรหวิตปลอมๆผผผู้นร ภีคงปรทึกษทำกนับบรรดทำรผปเคทำรพของเขทำเพสือที่ ขอคททำตอบ อยตทำงไรกป็ตทำม อทำจเปป็นไดผู้
มทำกกวตทำทภีที่เขทำแสรผู้งตอบไปอยตทำงนนัรนและบอกพวกเขทำถทึงสวิที่งทภีพที่ วกเขทำอยทำกไดผู้ยวิน ดผเหมสือนเหป็นไดผู้
ชนัดวตทำพระเจผู้ทำมวิไดผู้ทรงใหผู้คททำชภีรแนะในเรสืที่องนภีร ปรุโรหวิตเลวภีผผผู้นร ภีจงทึ เปป็นตนัวอยตทำงชนัดเจนของกทำรตผู้มตรุอ๋นทภีที่
พบไดผู้บตอยในระบบ ‘สงฆร’ ทภีที่ไมตตรงตทำมพระคนัมภภีรร
วนฉ 18:7
คนดทำนเหลตทำนนัรนจทึงทททำภทำรกวิจของตนตตอไป ชายททสิ้งหล้าคนกก็จากไป
ถขงเมมองลาอสช เหก็นประชาชนทชีมื่อยยยู่ทชีมื่เมมองนทสิ้น เหก็นชาวเมมองอยยยู่อยยู่างไรล้กทงวลตามลทกษณะคนไซ
ดอน อยยู่างสงบ ไมยู่หวาดระแวงอะไร และในแผยู่นดสนนทสิ้นไมยู่มชีผล้พย สพากษาทชีมื่จะใหล้เขาอทบอายในเรมมื่อง
ใดๆ เขาอยยยู่หยู่างไกลจากคนไซดอน ไมยู่มชีเรมมื่องเกชีมื่ยวขล้องกทบคนอมมื่นเลย
กทำรเดวินททำงของพวกเขทำนททำพวกเขทำไปสผตสถทำนทภีที่แหตงหนทึงที่ ทภีที่เรภียกวตทำเมสืองลทำอวิชซทึที่งอยผตต รง
สต วนเหนสือสรุดของแผตนดวินนนัรน ในภผมศวิ ทำสตรรปนัจจรุบนัน พสืรนทภีที่นร ตภี ร นังอยผทต ภีที่ชทำยแดนของเลบทำนอนและ
ททำงทวิศตะวนันตกเฉภียงใตผู้ของภผเขทำเฮอรรโมน พวกเขทำมทำพบเมสืองนนัรนทภีนที่ นันที่ วตทำอยผใต ตผู้กทำรปกครองของ
ไซดอนบนชทำยฝนัที่ง อยตทำงไรกป็ตทำม มภีกทำรตวิดตตอสนัมพนันธรนผู้อยมทำกกนับคนไซดอน
คททำทภีที่แปลวตทำ ไรล้กทงวล (เบทนัค) กป็คสือ ‘ปรทำศจทำกควทำมววิตกกนังวล’ หรสือควิดเองวตทำพวกเขทำอยผต
อยตทำงปลอดภนัย นภีจที่ ทึงสสืที่อวตทำพสืรนทภีที่นร ไภี มตไดผู้มกภี ทำรปผู้องกนันแนตนหนทำ นอกจทำกนภีร ดผเหมสือนวตทำพวกเขทำอยผต
หตทำงไกลจทำกไซดอนมทำกพอเสภียจนชทำวไซดอนคงไมตมทำแกผู้แคผู้นอะไรหทำกพสืรนทภีนที่ ร ภีถผกพวิชวิตไดผู้
วนฉ 18:8-10
คนดทำนหผู้ทำคนนนัรนจทึงกลนับไปรทำยงทำนถทึงสวิที่งทภีที่ตนไดผู้เหป็น เมมมื่อคนททสิ้ง
หล้ากลทบมาถขงญาตสพชีมื่นล้องทชีมื่โศราหห์และเอชทาโอล ญาตสพชีมื่นล้องจขงถามเขาวยู่า "เจล้าจะวยู่าอะไร" 9 เขา
ตอบวยู่า "จงลคกขขสิ้น ใหล้เราไปรบกทบเขาเถสด เพราะเราไดล้เหก็นแผยู่นดสนนทสิ้นแลล้ว และดยเถสด เปก็นแผยู่น
ดสนดชีจรสงๆ ทยู่านททสิ้งหลายจะไมยู่ทกาอะไรเลยหรมอ อยยู่าชทกชล้าทชีมื่จะไปกทนและเขล้ายขดครองแผยู่นดสนนทนสิ้
แนตทภีเดภียวพสืรนทภีที่นร ภีในปนัจจรุบนนั เปป็นเขตแดนทภีที่งดงทำมทภีที่สรุดและเกวิดพสืชผลบรวิบผรณรมทำกทภีที่สรุด
แหตงหนทึงที่ ในแผตนดวินอวิสรทำเอลทนัรงหมด เรทำอทำจสนันนวิษฐทำนไดผู้วทำต มนันมภีลนักษณะแบบเดภียวกนันนภีรใน
สมนัยนนัรน ผผผู้สอดแนมทนัรงหผู้ทำคนจทึงยรุพภีที่นผู้องของตนใหผู้รภีบขทึรนมทำพวิชตวิ และยทึดครองพสืรนทภีที่นร ภีเปป็น
กรรมสวิทธวิธทนันทภี

พวกเขทำยนังพรรณนทำสถทำนกทำรณรเพวิที่มเตวิมดนังตตอไปนภีร 10 เมมมื่อทยู่านททสิ้งหลายไปแลล้วจะพบ
ประชาชนทชีมื่ไมยู่หวาดระแวงอะไร เออแผยู่นดสนกก็กวล้างขวาง พระเจล้าทรงมอบไวล้ในมมอของทยู่านททสิ้ง
หลายแลล้ว เปก็นสถานทชีมื่ซขมื่งไมยู่ขาดสสมื่งใดทชีมื่มชีในโลก" พวกเขทำจะพบครุณลนักษณะอนันนตทำปรทำรถนทำยวิงที่
สองประกทำร ประกทำรแรก แผตนดวินนนัรนไมตมภีกทำรครุมผู้ กนันแนตนหนทำ ผผผู้คนทภีที่อทำศนัยอยผทต ภีที่นนนัที่ กป็รผผู้สทึก
ปลอดภนัยจนถทึงขนทำดทภีที่ไมตระวนังตนัว ประกทำรทภีที่สอง พวกเขทำบรรยทำยถทึงเขตแดนนนัรนวตทำอรุดมสมบผรณร
วนฉ 18:11-13
ดผู้วยเหตรุนร ภีคนครอบครทวดานหกรล้อยคนสรรพดล้วยเครมมื่องอาวคธทกา
สงครามยกททพออกจากโศราหห์และเอชทาโอล กททำลนังพลหกรผู้อยนทำยมรุตงหนผู้ทำขทึรนเหนสือไปเพสือที่ พวิชวิต
เขตแดนนนัรน ผผผู้เขภียนบนันททึกตตอไปอภีกวตทำ 12 เขาททสิ้งหลายยกขขนสิ้ ไปตทสิ้งคยู่ายอยยทยู่ ชีมื่คชีรสยาทเยอารสมในยย
ดาหห์ เพราะเหตคนชีสิ้เขาจขงเรชียกทชีมื่นทมื่นวยู่า มาหะเนหห์ดาน จนถขงทคกวทนนชีสิ้ ดยเถสด เมมองนชีสิ้อยยยู่ดล้านหลทงคชีรส
ยาทเยอารสม 13 เขากก็ผยู่านจากทชีมื่นทมื่นไปยทงแดนเทมอกเขาเอฟราอสมมาถขงบล้านของมชีคาหห์ มภีกลตทำวถทึง
สถทำนทภีที่หลทำยแหตงทภีที่พวกเขทำตนัรงคตทำยพนักกตอนมทำยนังแดนเทสือกเขทำเอฟรทำอวิมและบผู้ทำนของมภีคทำหร
วนฉ 18:14-16
อภีกครนัรงทภีที่ควทำมมสืดบอดฝตทำยววิญญทำณของตระกผลดทำนปรทำกฏชนัดเจน
แทนทภีที่จะแสวงหทำพระเจผู้ทำแหตงอวิสรทำเอล พวกเขทำกลนับแสวงหทำบรรดทำรผปเคทำรพเพสืที่อขอพระพร
และกทำรทรงนททำ แลล้วชายททสิ้งหล้าคนทชีมื่ไปสอดแนมดยเมมองลาอสชกก็บอกแกยู่พนชีมื่ ล้องของตนวยู่า "ทยู่าน
ทราบไหมวยู่าในบล้านเหลยู่านชีสิ้มชีรยปเอโฟด รยปพระ รยปแกะสลทก และรย ปหลยู่อ ฉะนทสิ้นบทดนชีขสิ้ อ
ใครยู่ครวญวยู่าทยู่านททสิ้งหลายจะทกาประการใด"
ผผผู้สอดแนมทนัรงหผู้ทำคนแจผู้งใหผู้เพสืที่อนนนักรบทภีที่เหลสือทรทำบถทึงรผปเคทำรพเหลตทำนนัรนทภีอที่ ยผใต นบผู้ทำน
ของมภีคทำหร สวิที่งทภีที่สสืที่อเปป็นนนัยในคททำพผดสรุดทผู้ทำย ฉะนทสิ้นบทดนชีสิ้ขอใครยู่ครวญวยู่าทยู่านททสิ้งหลายจะทกา
ประการใด กป็คสือวตทำโดยใชผู้กทำท ลนังอทำวรุธพวกเขทำจะแยตงชวิงรผปเคทำรพเหลตทำนภีรมทำเปป็นของพวกเขทำเอง ดนัง
นนัรน 15 เขาททสิ้งหลายกก็แวะเขล้าบล้านของเลวชีหนคยู่มคนนทสิ้น คมอทชีมื่บล้านของมชีคาหห์ถามดยทคกขห์สคขของเขา
คนเลวภีคนนนัรนออกมทำทนักททำยเหลตทำแขกของเขทำ ขณะเดภียวกนัน 16 ฝยู่ายคนดานททสิ้งหกรล้อยคนถมอ
อาวคธทกาสงคราม ยมนอยยยู่ทชีมื่ทางเขล้าประตยรทสิ้ว เกรงวตทำจะมภีผผผู้ใดสงสนัยวตทำใครเปป็นคนครุม ชทำยตวิดอทำวรุธ
หนนักหกรผู้อยคนนภีรยนสื อยผนต อกประตผเมสืองขณะทภีที่ผผผู้สอดแนมทนัรงหผู้ทำคนนนัรนมรุตงหนผู้ทำไปยนังบผู้ทำนของมภี
คทำหร
วนฉ 18:17-18
หลนังจทำกนนัรน ชายททสิ้งหล้าคนทชีมื่ออกไปสอดแนมดยบล้านเมมองกก็เดสน
เขล้าไปนกาเอารย ปแกะสลทก รย ปเอโฟด รย ปพระ และรย ปหลยู่อไป ฝยู่ายปคโรหสตกก็ยนม อยยทยู่ ชีมื่ทางเขล้าประตยรทสิ้ว

กทบทหารถมออาวคธทกาสงครามหกรล้อยคนนทนสิ้ 18 เมมมื่อคนเหลยู่านชีสิ้เขล้าไปในบล้านของมชีคาหห์ นกาเอารย ป
แกะสลทก รย ปเอโฟด รย ปพระ และรย ปหลยู่อนทนสิ้ แทนทภีที่จะขอควทำมชตวยเหลสือจทำกพระเยโฮวทำหร พวก
เขทำกลนับเสทำะหทำพรจทำกรผปเคทำรพทภีที่ทททำดผู้วยเงวิน ปรุโรหวิตเลวภีคนนนัรนจทึงถทำมวตทำ "นทนมื่ ทยู่านทกาอะไร" ซทึที่ง
เทตทำกนับกลตทำววตทำ “พวกทตทำนกททำลนังทททำอะไรนตะ”
วนฉ 18:19-21
คนดทำนเหลตทำนนัรนจทึงตอบกลนับไปวตทำ "เงชียบๆ ไวล้เอามมอปสดปากเสชีย
มากทบเราเถสด มาเปก็นบสดาและปคโรหสตของเรา จะเปก็นปคโรหสตในบล้านของชายคนเดชียวดชี หรมอวยู่าจะ
เปก็นปคโรหสตของตระกยลหนขมื่งและครอบครทวหนขมื่งในอสสราเอลดชี" นภีที่เทตทำกนับวตทำคนดทำนเหลตทำนนัรนบอก
เลวภีคนนนัรนใหผู้หรุบปทำกเสภีย นอกจทำกนภีร พวกเขทำยนังยสืนที่ ขผู้อเสนอหนทึงที่ กนับเขทำซทึที่งเปป็นขผู้อเสนอทภีที่เขทำไมต
อทำจปฏวิเสธไดผู้ แทนทภีที่จะเปป็น ‘ปรุโรหวิต’ ใหผู้กบนั บผู้ทำนของคนๆเดภียว เขทำสทำมทำรถกลทำยเปป็นปรุโรหวิตใหผู้
กนับคนหมผตมทำกของตระกผลหนทึที่งในอวิสรทำเอลไดผู้ เลวภีคนนนัรนไมตตผู้องใชผู้เวลทำนทำนเลยในกทำรตนัดสวินใจ
20 ใจของปคโรหสตกก็ยนส ดชี เขาจขงเอารย ปเอโฟด รยปพระ และรยปแกะสลทก เดสนไปในหมยยู่
ประชาชน คนดทำนเหลตทำนนัรนยสืนที่ ขผู้อเสนอทภีที่ดภีกวตทำใหผู้แกตเขทำและเลวภีหนรุตมผผผู้มกนั ใหญตใฝตสผงคนนภีรจงทึ ตอบ
รนับขผู้อเสนอของพวกเขทำโดยเรป็ว
ดนังนนัรน 21 แลล้วเขากก็กลทบออกเดสนไปใหล้เดก็ก ททสิ้งฝยงสทตวห์และขล้าวของเดสนไปขล้างหนล้า ควทำม
หมทำยอทำจเปป็นไดผู้วทำต พวกเขทำควิดเผสืที่อถทึงกทำรโจมตภีทภีที่ทผู้ทำยขบวนจทำกคนเอฟรทำอวิม ดนังนนัรนพวกเขทำจทึงเอทำ
ครอบครนัว ฝผงสนัตวรและสนัมภทำระของตนไวผู้หนผู้ทำขบวนของพวกเขทำ
วนฉ 18:22-24
แนตนอนวตทำเมมมื่อไปหยู่างจากบล้านมชีคาหห์แลล้ว คนทชีมื่อยยใยู่ นบล้านใกลล้เคชียง
กทบบล้านของมชีคาหห์กก็รวยู่ มตสดตามไปททนคนดานเขล้า นอกจทำกนภีรชทำวแดนเทสือกเขทำเอฟรทำอวิม 23 จขง
ตะโกนเรชียกคนดาน เขากก็หทนกลทบมาพยดกทบมชีคาหห์วายู่ "เปก็นอะไรเลยู่า เจล้าจขงยกคนมามากมายอยยู่าง
นชีสิ้" ทนันใดนนัรนคนดทำนเหลตทำนนัรนกป็แสรผู้งทททำเปป็นไรผู้เดภียงสทำและประหลทำดใจกนับกทำรไลตตทำมมทำของคน
เอฟรทำอวิม พวกเขทำจทึงถทำมดผู้วยอทำกทำรประหลทำดใจแบบเยทำะเยผู้ยวตทำ ทททำไมพวกทตทำนถทึงยกตทำมพวก
เรทำมทำพรผู้อมคนมทำกมทำยขนทำดนภีร
มภีคทำหรตอบกลนับไปดผู้วยควทำมเดสือดดทำลวตทำ 24 "ทยู่านททสิ้งหลายนกาพระของขล้าพเจล้าซขมื่ง
ขล้าพเจล้าสรล้างขขสิ้นและนกาปคโรหสตออกมาเสชีย ขล้าพเจล้าจะมชีอะไรเหลมออยยยู่เลยู่า ทยู่านททสิ้งหลายยทงจะมา
ถามขล้าพเจล้าอชีกวยู่า `เปก็นอะไรเลยู่า'" มภีคทำหรจทึงประจนันหนผู้ทำคนดทำนเหลตทำนนัรนดผู้วยอทำรมณรโกรธ

วนฉ 18:25-26
คนดทำนเหลตทำนนัรนจทึงเตสือนเขทำวตทำ "อยยู่าใหล้เราไดล้ยสนเสชียงของเจล้าเลย
เกลมอกวยู่าคนขชีโสิ้ มโหจะเลยู่นงานเจล้าเขล้า เจล้าและครอบครทวของเจล้ากก็จะเสชียชชีวสตเปลยู่าๆ" พวกเขทำจทึง
บอกเขทำใหผู้หรุบปทำกเสภีย มวิฉะนนัรนพวกเขทำจะฆตทำเขทำและเพสืที่อนบผู้ทำนของเขทำเสภีย เหป็นไดผู้ชดนั ตตอทนัรงสอง
ฝตทำยวตทำใครมภีแตผู้มตตอมทำกกวตทำ ดผู้วยเหตรุนร ภี 26 ฝยู่ายคนดานกก็เดสนตยู่อไป เมมมื่อมชีคาหห์เหก็นวยู่าเขาเหลยู่านทสิ้น
มชีกกาลทงมากกวยู่า จขงหทนกลทบเดสนทางไปบล้านของตน
วนฉ 18:27-29
ดนังนนัรน คนดทำนเหลตทำนนัรนจทึงนกาเอาสสงมื่ ทชีมื่มชีคาหห์สรล้างขขสิ้น และนกา
ปคโรหสตซขมื่งเปก็นของเขามาดล้วย กก็เดสนทางมาถขงลาอสช มาถขงประชาชนทชีมื่อยยอยู่ ยยู่างสงบและไมยู่
หวาดระแวงอะไร จขงประหารคนเหลยู่านทสิ้นดล้วยคมดาบและเอาไฟเผาเมมองเสชีย เพรทำะควิดวตทำตนไดผู้
พรจทำกรผปเคทำรพเหลตทำนนัรนทภีไที่ ดผู้ขโมยมทำ พวกเขทำจทึงโจมตภีเมสืองลทำอวิช พวกเขทำฆตทำชทำวเมสืองนนัรนและ
เผทำเมสืองนนัรนเสภีย
นอกจทำกนภีร สททำหรนับชทำวเมสืองลทำอวิชทภีที่ถทึงครทำวซวย 28 ไมยู่มชีผล้ใย ดมาชยู่วยเหลมอ เพราะเขาอยยยู่
ไกลจากเมมองไซดอน และไมยู่ไดล้ทกาการเกชีมื่ยวขล้องกทบคนอมมื่น อยยใยู่ นหคบเขาซขมื่งอยยใยู่ กลล้กบท เมมอง
เบธเรโหบ เพรทำะกทำรทภีที่พวกเขทำอยผหต ตทำงไกลจทำกไซดอนบนชทำยฝนัที่งทะเลเมดวิเตอรรเรเนภียนและขผู้อ
เทป็จจรวิงทภีที่วทำต พวกเขทำไมตมกภี ทำรตวิดตตอสนัมพนันธรกบนั พนันธมวิตรอสืนที่ เลย เมสืองลทำอวิชจทึงตกเปป็นของคนดทำน
หรุบเขทำเมสืองเบธเรโหบทอดตนัวอยผใต ตผู้เงทำของภผเขทำเฮอรรโมนซทึที่งอยผไต ปททำงทวิศตะวนันออกเฉภียงเหนสือ
และแดนเทสือกเขทำเลบทำนอนซทึที่งอยผทต ทำงทวิศเหนสือและทวิศตะวนันตก
ทภีที่นนันที่ คนดทำน 29 ตทสิ้งชมมื่อเมมองนทสิ้นวยู่าดาน ตามชมมื่อดานบรรพบครคษของเขา ผยซล้ ขมื่งเกสดกทบ
อสสราเอล แตยู่ตอนแรกเมมองนทสิ้นชมมื่อวยู่าลาอสช คนดทำนเรวิที่มสรผู้ทำงเมสืองนนัรนขทึรนใหมตและตนัรงชสืที่อมนันใหมตวทำต
ดทำน ซทำกปรนักหนักพนังของเมสืองนนัรนยนังมภีอยผจต นถทึงวนันนภีรในฐทำนะเปป็นอรุทยทำนแหตงชทำตวิในอวิสรทำเอล
ปนัจจรุบนันมนันตนัรงอยผทต ทำงทวิศใตผู้ของชทำยแดนทภีที่อยผตต วิดกนับเลบทำนอน
วนฉ 18:30-31
นตทำละอทำยยวิงที่ ทภีที่คนดานกก็ตทสิ้งรย ปแกะสลทกไวล้ สยู่วนโยนาธานบคตรชาย
เกอรห์โชน บคตรชายของมนทสเสหห์ ททสิ้งทยู่านและบรรดาบคตรชายของเขากก็เปก็นปคโรหสตใหล้แกยู่คน
ตระกยลดานจนถขงสมทยทชีมื่แผยู่นดสนตกไปเปก็นเชลย อทำจเปป็นไดผู้วทำต “โยนทำธทำนบรุตรชทำยเกอรรโชน บรุตร
ชทำยของมนนัสเสหร” เปป็นชสืที่อเดภียวกนับเลวภีคนนนัรนทภีไที่ มตถผกเอตยชสืที่อซทึที่งถผกกลตทำวถทึงตนัรงแตตบททภีที่ 17 เปป็นตผู้น
มทำ เขทำสสืบเชสืรอสทำยมทำจทำกมนนัสเสหรคนหนทึที่งซทึที่งไมตไดผู้ถผกบรรยทำยไวผู้ วลภีทภีที่กลตทำวถทึงสมนัยทภีที่แผตนดวินตก

ไปเปป็นเชลยนตทำจะหมทำยถทึงกทำรมทำรนังควทำนของคนฟภีลวิสเตภียและกทำรยทึดหภีบแหตงพนันธสนัญญทำไปโดย
คนเหลตทำนนัรน
นภีที่เหป็นไดผู้ชนัดจทำกคททำพผดตตอไปนภีร 31 เขาไดล้ตทสิ้งรย ปแกะสลทกซขงมื่ มชีคาหห์ไดล้ทกาไวล้นทสิ้นขขนสิ้ นาน
ตลอดเวลาทชีมื่พระนสเวศของพระเจล้าอยยยู่ทชีมื่ชชีโลหห์ นภีที่บอกเปป็นนนัยวตทำกทำรนนับถสือรผปเคทำรพของตระกผล
ดทำนดททำเนวินตตอไปตรทำบใดทภีพที่ ลนับพลทำนนัรนยนังตนัรงอยผทต ภีที่ชภีโลหร นอกจทำกนภีร นภีที่เปป็นภทำพทภีที่ขดนั แยผู้งกนันจรวิงๆ
ระหวตทำงพลนับพลทำทภีที่ตรนังอยผใต นแผตนดวินนนัรนกนับกทำรนนับถสือรผปเคทำรพของคนตระกผลดทำน มนันเผยใหผู้เหป็น
ถทึงควทำมมสืดบอดฝตทำยววิญญทำณของคนสมนัยนนัรน
*****
ภนพรวมของผผวผู้ วินวิจฉฉัย 19: บทททชื่สวิบเกผู้าของหนนังสสือผผผู้ววินวิจฉนัยนสาเสนอบนันทขกเกทชื่ยวกนับเลวท
คนหนขงชื่ และภรรยานผู้อยของเขา เราไดผู้เหป็นถขงสภาพฝช่ายววิญญาณและศทลธรรมอนันมสืดมนของ
อวิสราเอลสมนัยนนันตั้ มนันเปป็นยลุคมสืดอยช่างแทผู้จรวิง
วนฉ 19:1
ขผู้อแรกของบทนภีรทททำใหผู้เรทำเขผู้ทำใจถทึงปนัญหทำตตทำงๆทภีที่เกวิดขทึรนในสมนัย
นนัรน อยยยู่มาในสมทยนทนสิ้ เมมมื่อไมยู่มชีกษทตรสยห์ในอสสราเอล มชีคนเลวชีคนหนขมื่งอาศทยอยยทยู่ ชีมื่แดนเทมอกเขาเอฟรา
อสม แถบทชีมื่ไกลออกไปโนล้น เขาไดล้หญสงคนหนขมื่งจากเบธเลเฮมในยยดาหห์มาเปก็นภรรยานล้อย
ประกทำรแรก สมนัยนนัรนไมตมภีกษนัตรวิยเร พสืที่อธททำรงไวผู้ซทึที่งควทำมดภีงทำมฝตทำยววิญญทำณและศภีลธรรม มนัน
ยนังปรทำกฏชนัดดผู้วยในกทำรทภีที่แมผู้แตตเลวภีคนหนทึงที่ กป็มภีภรรยานล้อย คททำทภีที่แปลเชตนนนัรน (อวิชชาหย์) ปกตวิแลผู้ว
ถผกแปลเปป็น ‘ภรรยทำ’ อยตทำงไรกป็ตทำม บรวิบทจะบตงบอกวตทำหญวิงคนนภีรยนังไมตถทึงกนับเปป็นภรรยทำ ภรรยทำ
นผู้อยกป็เปรภียบไดผู้กบนั กทำรตกลงกนันสมนัยนภีรทภีที่หญวิงคนหนทึงที่ อยผกต วินกนับชทำยคนหนทึที่งโดยไมตไดผู้แตตงงทำนกนัน
หรสือกลตทำวอภีกนนัยหนทึงที่ คสือ เลวภีคนนภีร ‘อยผกต วินฉนันผนัวเมภีย’ กนับหญวิงคนนภีร นตทำสนใจตรงทภีที่วทำต เลวภีทภีที่ไมตถผก
เอตยชสืที่อคนนภีรมทำจทำกบผู้ทำนเบธเลเฮมยผดทำหรซทึที่งเปป็นสถทำนทภีที่เดภียวกนับเลวภีผผผู้ชนัวที่ รผู้ทำยคนนนัรนในบททภีที่ 17-18
วนฉ 19:2-4
เรทำไดผู้เหป็นเพวิมที่ เตวิมถทึงควทำมเสสืที่อมทรทำมของคนในสมนัยนนัรนเพรทำะมภี
หมทำยเหตรุไวผู้วทำต ภรรยานล้อยนทนสิ้ เลยู่นชยล้จขงทสสิ้งสามชีเสชียกลทบไปอยยบยู่ ล้านบสดาของนางทชีมื่เบธเลเฮมในยย
ดาหห์ อยยยู่ทชีมื่นนทมื่ สทกสชีเมื่ ดมอน 3 สามชีของนางกก็ลคกขขนสิ้ ไปตามนาง เพมมื่อไปพยดกทบนางดล้วยจสตเมตตาและ
จะพานางกลทบ เขาพาคนใชล้คนหนขมื่งและลาคยยู่หนขมื่งไปดล้วย นางพาเขาเขล้าในบล้านบสดาของนาง เมมมื่อ

บสดาของผยล้หญสงเหก็นเขล้ากก็มชีความยสนดชีตล้อนรทบเขา 4 พยู่อตาของเขาคมอบสดาของผยล้หญสงหนยู่วงเหนชีมื่ยว
เขา และเขาพทกอยยดยู่ ล้วยสามวทน เขากก็กนส และดมมื่ม และพทกนอนอยยยู่ทชีมื่นนทมื่
ขณะเดภียวกนัน หญวิงสทำวคนนภีรกนป็ อกใจชทำยคนนภีรทภีที่ถผกเรภียกวตทำเปป็นสทำมภีของนทำง นทำงกลนับไป
ยนังบผู้ทำนบวิดทำของนทำง หลนังจทำกผตทำนไปสภีที่เดสือน เลวภีผผผู้นร ภีกไป็ ปตทำมนทำงและพยทำยทำมทททำใหผู้ควทำมสนัมพนันธร
ทภีที่สนันที่ คลอนกนับภรรยทำนผู้อยของเขทำกลนับคสืนดนังเดวิม ‘ภรรยทำนผู้อย’ ของเขทำและครอบครนัวของนทำงกป็
ตผู้อนรนับเขทำและขอรผู้องใหผู้เขทำอยผตต ตอ เขทำอยผตต ตอเปป็นเวลทำสทำมวนันและไดผู้รนับควทำมบนันเทวิงเรวิงใจจทำก
ครอบครนัวของนทำง
วนฉ 19:5-9
เนสืรอหทำเลตทำตตอไปโดยใหผู้รทำยละเอภียดเกภีที่ยวกนับกทำรทภีที่บวิดทำของหญวิง
สทำวคนนนัรนคะยนัรนคะยอใหผู้เลวภีคนนนัรนอยผกต บนั พวกเขทำตตอไป อยยยู่มาถขงวทนทชีมื่สชีมื่เขาททสิ้งหลายกก็ตมมื่นขขสิ้นแตยู่
เชล้ามมด และคนนทนสิ้ ลคกขขนสิ้ จะออกเดสน แตยู่พยู่อของผยหล้ ญสงพยดกทบบคตรเขยของเขาวยู่า "จงรทบประทาน
อาหารอชีกสทกหนยู่อยหนขมื่งใหล้ชนมมื่ ใจแลล้วภายหลทงจขงคยู่อยออกเดสน" 6 ชายสองคนนทสิ้นกก็นทมื่งลงรทบ
ประทานและดมมื่มดล้วยกทน และบสดาของผยล้หญสงกก็บอกชายนทนสิ้ วยู่า "จงคล้างอชีกสทกคมนเถสด กระทกาจสตใจ
ใหล้เบสกบาน" 7 เมมมื่อชายคนนทนสิ้ ลคกขขนสิ้ จะออกเดสน พยู่อตากก็ชกท ชวนไวล้ จนเขาตล้องพทกอยยยู่ทชีมื่นทมื่นอชีก
8 ในวทนทชีมื่หล้าเขากก็ตมมื่นแตยู่เชล้าตรยยู่เพมมื่อจะออกเดสนทางไป บสดาของหญสงนทสิ้นพยดวยู่า "ขอใหล้ชนมมื่ ใจเถสด"
เขาททสิ้งสองกก็อยยยู่จนเวลาบยู่ายรทบประทานอยยยู่ดล้วยกทนอชีก 9 เมมมื่อชายคนนทนสิ้ และภรรยานล้อยกทบคนใชล้
ลคกขขนสิ้ จะออกเดสน พยู่อตาของเขาคมอบสดาของผยล้หญสงกก็บอกเขาวยู่า "ดยเถสด นชีมื่กก็บายู่ ยใกลล้คกมื่าแลล้ว ขอคล้าง
อยยยู่อกชี คมนหนขมื่งเถสด ดยเถสด จะสสสิ้นวทนอยยยู่แลล้ว พทกนอนทชีมื่นชีมื่เถสด เพมมื่อใจของเจล้าจะเบสกบาน พรคยู่งนชีสิ้เชล้าขอ
เจล้าตมมื่นแตยู่เชล้าเพมมื่อออกเดสนทาง เจล้าจะไดล้ไปบล้าน"
วนฉ 19:10-11
อยตทำงไรกป็ตทำม สรุดทผู้ทำยแลผู้วเลวภีคนนนัรนกป็มตรุงมนันที่ ทภีที่จะกลนับไปยนังบผู้ทำน
ของตนใหผู้ไดผู้ แตยู่ชายคนนทนสิ้ ไมยู่ยอมคล้างอชีกคมนหนขมื่ง เขาจขงลคกขขสิ้นออกเดสนทางไปจนถขงตรงขล้ามกทบ
เมมองเยบคส คมอเยรย ซาเลก็ม เขามชีลาสองตทวทชีมื่มชีอาน และภรรยานล้อยกก็ไปดล้วย 11 เมมมื่อเขามาใกลล้เมมอง
เยบคสกก็บยู่ายมากแลล้ว คนใชล้จขงเรชียนนายของเขาวยู่า "มาเถสด ใหล้เราแวะเขล้าไปพทกในเมมองของคนเย
บคสเถสด คล้างคมนอยยใยู่ นเมมองนชีสิ้แหละ" หลนังกทำรเสภียชภีววิตของโยชผวทำ ตระกผลยผดทำหรกยป็ ทึดครองพสืรนทภีที่
สต วนหนทึงที่ ของเมสืองเยบรุสไดผู้ (กรรุงเยรผซทำเลป็ม) อยตทำงไรกป็ตทำม คนเบนยทำมวินซทึที่งอยผตต รงชทำยแดนของ
เมสืองนนัรนกป็ไมตสทำมทำรถขนับไลตคนเยบรุสออกไปไดผู้ ดผ ผผผู้ววินจวิ ฉนัย 1:21 ไมตวทำต กรณภีใดเมสือที่ เลวภีคนนนัรนมทำ
ถทึงเมสืองนภีร มนันกป็ถผกควบครุมโดยคนเยบรุส (สทำยพนันธรุรหนทึที่งของคนคทำนทำอนัน)

วนฉ 19:12-14
อยตทำงไรกป็ตทำม เลวภีผผผู้นร นันกป็ไมตยอมคผู้ทำงแรมอยผใต นเมสืองหนทึงที่ ซทึที่งไมตใชต
ของคนอวิสรทำเอล นายของเขาตอบวยู่า "เราจะไมยู่แวะเขล้าไปในเมมองของคนตยู่างดล้าว ผยล้ทชีมื่ไมยู่ใชยู่คน
อสสราเอล เราจะผยู่านไปถขงเมมองกสเบอาหห์" 13 เขาจขงบอกคนใชล้วายู่ "มาเถสด ใหล้เราเขล้าไปใกลล้ทชีมื่เหลยู่า
นชีสิ้แหยู่งหนขมื่ง และคล้างอยยยู่ทชีมื่กสเบอาหห์หรมอทชีมื่รามาหห์ " 14 เขาจขงเดสนทางผยู่านไป เมมมื่อเขามาใกลล้กสเบอาหห์
ซขมื่งเปก็นของคนเบนยามสนดวงอาทสตยห์กก็ตกแลล้ว กวิเบอทำหร (ตนัรงอยผใต นเขตแดนของตระกผลเบนยทำมวิน)
อยผหต ตทำงไปททำงเหนสือประมทำณสทำมไมลร (ตทำมระยะททำงอภีกทำบวิน) แมผู้วทำต สภทำพภผมปวิ ระเทศมภีภผเขทำ
เตภีรยๆอยผคต นนั ที่ กลทำงกป็ตทำม กวตทำพวกเขทำจะไปถทึงกป็มสืดแลผู้ว
วนฉ 19:15-16
เลวภีคนนนัรน คนรนับใชผู้ของเขทำและภรรยทำนผู้อยของเขทำจทึงเขผู้ทำไปใน
กวิเบอทำหร เขาจขงแวะเขล้าไปจะคล้างคมนทชีมื่เมมองกสเบอาหห์ เขากก็แวะเขล้าไปนทมื่งอยยยู่ทชีมื่ถนนในเมมองนทสิ้น
เพราะไมยู่มชีใครเชสญใหล้เขาเขล้าไปคล้างในบล้าน นภีที่สสืที่อใหผู้เหป็นธรรมเนภียมทภีที่วทำต นนักเดวินททำงอทำจถผกชวนใหผู้
มทำพนักคผู้ทำงแรมในบผู้ทำนคนไดผู้ อยตทำงไรกป็ตทำม เลวภีคนนนัรนและคณะเดวินททำงเลป็กๆของเขทำไมตไดผู้รนับเชวิญ
ใหผู้เขผู้ทำไปพนักคผู้ทำงแรม พวกเขทำจทึงนนังที่ ลงพนักบนถนนของเมสืองนนัรน
ขณะเดภียวกนัน 16 ดยเถสด มชีชายแกยู่คนหนขมื่งเขล้ามาเมมมื่อเลสกจากงานนาเปก็นเวลาเยก็นแลล้ว เขา
เปก็นชาวแดนเทมอกเขาเอฟราอสมมาอาศทยอยยใยู่ นเมมองกสเบอาหห์ แตยู่ชาวเมมองนทสิ้นเปก็นคนเบนยามสน
อทำจเปป็นเพรทำะวตทำเลวภีคนนนัรนเปป็นคนจทำกแดนเทสือกเขทำเอฟรทำอวิมเชตนกนัน ชทำยแกตคนนนัรนจทึงแสดง
ควทำมกรรุณทำแกตพวกเขทำมทำกกวตทำ
วนฉ 19:17-19
ชทำยแกตจทำกเอฟรทำอวิมผผผู้นร ภีสงนั เกตเหป็นนนักเดวินททำงเหลตทำนภีรและซนักถทำม
พวกเขทำ เมมมื่อเขาเงยหนล้าขขสิ้นเหก็นผยล้เดสนทางคนนทสิ้นนทมื่งอยยทยู่ ชีมื่ถนนในเมมอง ชายแกยู่คนนทสิ้นกก็ถามวยู่า
"ทยู่านจะไปไหนและมาจากไหน" เลวภีคนนนัรนตอบไปวตทำ 18 ชายคนนทนสิ้ จขงตอบเขาวยู่า "เราเดสนทาง
จากเบธเลเฮมในยยดาหห์ จะไปทชีมื่แดนเทมอกเขาเอฟราอสมแถบทชีมื่ไกลออกไปโนล้นซขงมื่ ขล้าพเจล้ามาจากทชีมื่
นทมื่น ขล้าพเจล้าไปเบธเลเฮมในยยดาหห์มา และขล้าพเจล้าจะกลทบไปพระนสเวศพระเยโฮวาหห์ ไมยู่มชีใครเชสญ
ขล้าพเจล้าเขล้าไปพทกในบล้าน
เขทำบอกชทำยแกตคนนนัรนวตทำเขทำกททำลนังเดวินททำงขทึรนเหนสือจทำกเบธเลเฮมไปยนังแดนเทสือกเขทำเอฟ
รทำอวิมซทึงที่ เปป็นบผู้ทำนของเขทำ และสรุดทผู้ทำยกป็ไปยนังชภีโลหรซทึที่งเปป็นทภีที่ตรนังของพลนับพลทำ อยตทำงไรกป็ตทำม ไมตมภี
ใครใหผู้ทพภีที่ นักคผู้ทำงแรมแกตเขทำ นอกจทำกนภีร เขทำกป็มภีเสบภียงอทำหทำรของตนัวเองอยผแต ลผู้วดผู้วย 19 ฟางและ

อาหารทชีมื่จะเลชีสิ้ยงลา พวกเรากก็มชีพรล้อมแลล้ว ททสิ้งอาหารและนกสิ้าองคยู่นทชีมื่เลชีสิ้ยงตนททสิ้งเลชีสิ้ยงหญสงคนนชีสิ้ และ
ชายหนคมยู่ ทชีมื่อยยยู่กทบพวกผยล้รบท ใชล้ของทยู่านกก็มชีอยยยู่แลล้ว ไมยู่ขาดสสมื่งใดเลย"
วนฉ 19:20-21
ดผู้วยเหตรุนร ภีชายแกยู่คนนทสิ้นจขงพยดวยู่า "ขอทยู่านเปก็นสค ขสบายเถสด ถล้า
ทยู่านขาดสสมื่งใด ขล้าพเจล้าขอเปก็นธคระททสิ้งสสสิ้น ขอแตยู่อยยู่านอนทชีมื่ถนนนชีเสิ้ ลย" เมสือที่ รผวผู้ ทำต ชทำยคนนภีรเปป็นคน
เลวภีจทำกบผู้ทำนเกวิดเดภียวกนันกนับเขทำ แถมกททำลนังเดวินททำงไปยนังพลนับพลทำอภีกตตทำงหทำก มนันกป็เปป็นเหตรุเพภียง
พอแลผู้วทภีที่ชทำยแกตคนนภีรจะเชวิญนนักเดวินททำงกลรุตมนภีรเขผู้ทำมทำพนักในบผู้ทำนของเขทำ
21 เขาจขงพาชายคนนทนสิ้ เขล้าไปในบล้าน เอาอาหารใหล้ลา ตยู่างกก็ลล้างเทล้าของตน และรทบ
ประทานอาหารและดมมื่ม ชทำยแกตผผผู้เปป็นเจผู้ทำบผู้ทำนจทึงแสดงควทำมกรรุณทำและแสดงอนัชฌทำสนัยเปป็นอยตทำงดภี
ในกทำรใหผู้กทำรตผู้อนรนับขนับสผผู้และเลภีรยงดผปผเสสืที่อแกตแขกของเขทำ มทำรยทำทในสมนัยนนัรนยนังรวมถทึงกทำรลผู้ทำง
เทผู้ทำแขกดผู้วย สภทำพภผมวิอทำกทำศออกจะรผู้อนและแหผู้ง ดนังนนัรนถนนหนททำงจทึงเตป็มไปดผู้วยฝรุตนทภีที่เกทำะบน
เทผู้ทำทภีที่สวมรองเทผู้ทำแตะ
วนฉ 19:22-24
เรสืที่องรทำวจนถทึงจรุดนภีรเผยใหผู้เหป็นถทึงดผู้ทำนมสืดของสนังคมคนอวิสรทำเอล
สมนัยนนัรนกนับชทำยคนหนทึงที่ และภรรยทำนผู้อยของเขทำ อยตทำงไรกป็ตทำม บนัดนภีรควทำมชนัวที่ รผู้ทำยแมผู้กระทนังที่ ใน
อวิสรทำเอลกป็ถผกเปวิดโปง มนันจทึงไมตนตทำแปลกทภีที่เพรทำะควทำมเสสืที่อมทรทำมนภีรพระเจผู้ทำถทึงทรงตภีสอน
อวิสรทำเอลอยตทำงรรุนแรง
เมมมื่อเขากกาลทงทกาใหล้จสตใจเบสกบาน ดยเถสด ชาวเมมองนทสิ้นทชีมื่เปก็นคนอทนธพาลมาลล้อมเรมอนไวล้ ทคบ
ประตย รล้องบอกชายแกยู่ผล้เย ปก็นเจล้าของบล้านวยู่า "สยู่งชายทชีมื่เขล้ามาอยยยู่ในบล้านของแกมาใหล้เราสทงวาส"
คททำวตทำ อนันธพาล (เบลทอนัล) ในทภีนที่ ร ภีมคภี วทำมหมทำยตรงตนัววตทำชนัวที่ รผู้ทำย แถมมนันยนังเปป็นคททำเหมสือนของคททำวตทำ
พญทำมทำรดผู้วย
คสืนนนัรนพวกชทำวบผู้ทำนทภีที่เปป็นคนรนักรต วมเพศ ซทึที่งถผกเรภียกวตทำบรุตรของเบลภีอนัล (คนอนันธพทำล) ไดผู้
มทำลผู้อมบผู้ทำนของชทำยแกตคนนนัรนโดยรผวผู้ ทำต เขทำมภีแขกมทำพนัก เจตนทำของพวกเขทำนนัรนชนัดเจน พวกเขทำหวนัง
วตทำจะมภีเพศสนัมพนันธรแบบคนรนักรต วมเพศกนับเลวภีผผผู้ไมตรอผผู้ โวิ หนตอวิเหนตคนนนัรน นอกจทำกนภีร ภทำพเหตรุกทำรณร
นภีรยงนั คลผู้ทำยกนับตอนโลทในเมสืองโสโดมอยตทำงนตทำททึที่งดผู้วย ดผ ปฐมกทำล 19:5
อยตทำงไรกป็ตทำม 23 ชายผยล้เปก็นเจล้าของบล้านกก็ออกไปพยดกทบเขาวยู่า "อยยู่าเลย พชีมื่นอล้ งของ
ขล้าพเจล้า ขออยยู่ากระทกาการรล้ายเชยู่นนชีเสิ้ ลย เมมมื่อชายคนนชีสิ้มาอาศทยบล้านของขล้าพเจล้าแลล้ว ขออยยู่า

กระทกาสสมื่งทชีมื่โงยู่เขลานชีสิ้เลย 24 ดยเถสด นชีมื่ มชีลยกสาวพรหมจารชีคนหนขมื่งและเมชียนล้อยของเขา ขล้าพเจล้าจะ
พาออกมาใหล้ทยู่านเดชีดี๋ยวนชีสิ้ จงกระทกาหยามเกชียรตสหรมอทกาอะไรแกยู่พวกเขาตามชอบใจเถสด แตยู่ขอ
อยยู่าทกาลามกกทบชายคนนชีเสิ้ ลย"
แมผู้วทำต ชทำยแกตผผผู้นร ภีไมตยอมยกเลวภีคนนนัรนใหผู้พวกเขทำทททำชนัวที่ ชผู้ทำลทำมก แตตเขทำกลนับเสนอบรุตรสทำว
ของตนัวเองและภรรยทำนผู้อยของเลวภีคนนนัรนใหผู้แกตพวกววิปรวิตนภีรแทน ควทำมเสสืที่อมทรทำมททำงศภีลธรรม
ซทึที่งแพรต หลทำยในอวิสรทำเอลสมนัยนนัรนกป็ลทึกลทรทำอยตทำงนตทำประหลทำด เหป็นไดผู้ชนัดวตทำนภีที่เปป็นชตวงตผู้นของสมนัยผผผู้
ววินจวิ ฉนัยและมนันเผยใหผู้เหป็นถทึงกทำรไมตมภีศภีลธรรมยทึดเหนภีที่ยวจวิตใจของชนชทำตวินร นันเลย ดผเหมสือนวตทำชทำย
แกตคนนนัรนเปป็นหตวงเรสือที่ งเกภียรตวิของตนในฐทำนะเจผู้ทำบผู้ทำนมทำกกวตทำโดยปกปผู้องแขกชทำยผผผู้นร ภีของเขทำ
อยตทำงไรกป็ตทำม ควทำมตกตทที่ทำททำงศภีลธรรมอยตทำงสวิรนเชวิงของเขทำกป็ปรทำกฏชนัดในกทำรทภีที่เขทำยอมเสนอ
หญวิงสทำวเหลตทำนนัรนใหผู้พวกเขทำกระทททำปผผู้ยภีที่ปผผู้ยททำ
วนฉ 19:25-26
แตยู่คนเหลยู่านทสิ้นไมยู่ยอมฟทงเสชียง ชายคนนทนสิ้ จขงฉวยภรรยานล้อยของ
ตนผลทกนางออกไปใหล้เขา เขากก็สมสยทยู่ กาทารคณตลอดคมนจนรคยู่งเชล้า พอรคยู่งสางๆ เขาททสิ้งหลายกก็ปลยู่อย
นางไป พวกรนักรต วมเพศเหลตทำนนัรนยนังตสืตอตตอไป ดนังนนัรน อทำจเพสืที่อมวิใหผู้ลททำบทำกเจผู้ทำบผู้ทำนมทำกไปกวตทำนภีร เลวภี
คนนนัรนจทึงเอทำภรรยทำนผู้อยของตนออกมทำใหผู้คนเหลตทำนนัรน พวกเขทำเรวิที่มขตมขสืนและปผผู้ยภีที่ปผผู้ยททำนทำงตลอด
ทนัรงคสืน 26 พอแจล้งผยล้หญสงนทสิ้นกก็กลทบมาลล้มลงทชีมื่ประตยบล้านซขมื่งนายของตนพทกอยยยู่ จนสวยู่างดชี พอถผก
ปลตอยตนัวมทำ นทำงกป็มทำและทรรุดตนัวลงทภีที่ธรณภีประตผบผู้ทำนทภีที่สทำมภีของนทำงพนักอยผ ต
วนฉ 19:27-28
เรทำไดผู้เหป็นเพวิมที่ เตวิมถทึงควทำมไมตรผผู้สทึกรผผู้สทำของเลวภีผผผู้นร ภี รคยู่งเชล้านายของ
นางกก็ลคกขขสิ้นเมมมื่อเปสดประตยบล้าน จะออกเดสนทาง นายทภีที่วทำต นภีรคสือเลวภีผผผู้นร นัน ในตอนเชผู้ทำ เขทำลรุกขทึรนและ
เตรภียมพรผู้อมทภีที่จะออกเดวินททำง อยตทำงไรกป็ตทำม มภีกทำรออกควทำมเหป็นทภีที่นตทำเวทนทำและนตทำเศรผู้ทำเอทำไวผู้
ดยเถสด ผยหล้ ญสงซขมื่งเปก็นภรรยานล้อยของเขากก็นอนอยยยู่ทชีมื่ประตยบล้าน มมอเหยชียดออกไปถขงธรณชีประตย
หญวิงผผผู้นตทำสงสทำรคนนภีรถผกรรุมโทรมจนนทำงมทำทรรุดตนัวลงและพยทำยทำมทภีที่จะเอสืรอมมสือไปทภีที่ประตผ นทำง
ไดผู้สร วินใจพรผู้อมกนับเหยภียดมสือของตนไปทภีที่ธรณภีประตผบผู้ทำนหลนังนนัรน
แมผู้กระนนัรน 28 เขาจขงบอกนางวยู่า "ลคกขขสิ้นไปกทนเถสด" แตยู่กก็ไมยู่มชีคกาตอบ เขาจขงเอานางขขสิ้น
หลทงลา ชายนทนสิ้ กก็ลคกขขนสิ้ เดสนทางไปบล้านของตน เลวภีผผผู้นร นันออกมทำขผู้ทำงนอกในตอนเชผู้ทำและเพภียง
บอกภรรยทำนผู้อยของเขทำใหผู้ลรุกขทึรนและไปกนันตตอ ไมตมภีคททำตอบกลนับมทำ เขทำจทึงอรุผู้มนทำงขทึรนและวทำงนทำง

บนหลนังลทำของเขทำ ในกทำรทททำเชตนนนัรน เขทำคงตระหนนักในทภีที่สรุดวตทำนทำงถทึงแกตควทำมตทำยแลผู้ว พรผู้อมกนับ
ควทำมรผผู้สทึกผวิดของกทำรทภีที่เขทำปลตอยใหผู้เหตรุกทำรณรนร ภีเกวิดขทึรนกนับตน เขทำกป็เดวินททำงไปบผู้ทำนของตน
วนฉ 19:29-30
แทนทภีที่จะยอมรนับวตทำตนมภีสตวนผวิดในควทำมอนัปยศอนันนตทำละอทำยนภีร
เหป็นไดผู้ชนัดวตทำเขทำโยนควทำมผวิดทนัรงหมดใหผู้แกตพวกรนักรต วมเพศชทำวเบนยทำมวินเหลตทำนนัรนทภีที่กวิเบอทำหร ดผู้วย
เหตรุนร ภี เมมมื่อถขงบล้านแลล้ว กก็เอามชีดฟทนศพภรรยานล้อยออกเปก็นทยู่อนๆพรล้อมกทบกระดยก สสบสองทยู่อน
ดล้วยกทนสยู่งไปททมื่วเขตแดนอสสราเอล บทำงทภีอทำจเพสืที่อกลบเกลสืที่อนควทำมรผผู้สทึกผวิดของตนัวเอง เขทำจทึง
ระบทำยโทสะของตนโดยฟนันหญวิงผผผู้นตทำสงสทำรคนนนัรนออกเปป็นทตอนๆ ในกทำรสต งชวิรนสตวนศพทนัรงสวิบ
สองชวิรนนภีรของภรรยทำนผู้อยของเขทำไปยนังสวิบเอป็ดตระกผลของอวิสรทำเอล เขทำจทึงหวนังวตทำจะยรุใหผู้มภีกทำรลผู้ทำง
แคผู้นคนเบนยทำมวิน
30 ทคกคนทชีมื่เหก็นกก็พยดวยู่า "เรมมื่องอยยู่างนชีสิ้ไมยู่มชีใครเคยเหก็นตทสิ้งแตยู่สมทยคนอสสราเอลยกออกจาก
แผยู่นดสนอชียสปตห์จนถขงวทนนชีสิ้ จงตรขกตรองปรขกษากทนดย แลล้วกก็วยู่ากทนไปเถสด" สทำรชวนแหวะทภีที่ถผกสต ง
ไปทนัวที่ อวิสรทำเอลกป็สตงผลนตทำสะเทสือนใจตทำมทภีที่ไดผู้ตรนังใจไวผู้ ตระกผลอสืที่นๆทภีที่เหลสือตตทำงใจหทำยกนับสวิที่งทภีที่
พวกเขทำไดผู้ยวินและไดผู้เหป็น กทำรกระทททำทภีที่ชนัวที่ รผู้ทำยเชตนนภีรไมตเคยมภีขร ทึนมทำกตอนเลยนนับตนัรงแตตคนอวิสรทำเอล
ออกมทำจทำกอภียวิปตร คนอวิสรทำเอลจทึงคะยนัรนคะยอกนันและกนันใหผู้แสดงควทำมควิดเหป็นของตนเกภีที่ยวกนับ
เรสืที่องนภีร
*****
ภนพรวมของผผวผู้ วินวิจฉฉัย 20: บทททชื่มสืดมวิดนทตั้บนนั ทขกเกทชื่ยวกนับการแกผู้แคผู้นของคนอวิสราเอลททชื่
กระทสาตช่อตระกผลเบนยามวินสสาหรนับความโหดรผู้ายทารลุณททพชื่ วกเขากระทสาตช่อภรรยานผู้อยของเลวทผผผู้
นนัตั้น
วนฉ 20:1-2
นภีที่แสดงใหผู้เหป็นภทำพชนัดเจนถทึงกทำรไถลลสืที่นของควทำมบทำป ทรุกยตทำง
กผู้ทำวของเรสือที่ งอนันโสมมนภีรมแภี ตตควทำมบทำปไลตตรงนั แตตกทำรทภีที่เลวภีคนนนัรนอทำศนัยอยผกต บนั ภรรยทำนผู้อยไปจนถทึง
กทำรกระทททำทภีที่โหดรผู้ทำยททำรรุณทภีที่กวิเบอทำหร ครทำวนภีรควทำมชนัวที่ รผู้ทำยมทำกยวิงที่ กวตทำเดวิมถผกบนันททึกไวผู้ในควทำม
รรุนแรงทภีที่กระทททำตตอคนเบนยทำมวินทภีดที่ ผเหมสือนไมตมคภี วทำมผวิด ซทำตทำนคงลวิงโลดนตทำดผกบนั ควทำมบทำปทภีที่
มนันไดผู้สตงเสรวิมใหผู้เกวิดขทึรนทตทำมกลทำงประชทำกรของพระเจผู้ทำ

คนอสสราเอลททสิ้งหมดตทสิ้งแตยู่ดานถขงเบเออรห์เชบา ททสิ้งแผยู่นดสนกสเลอาดกก็ออกมา ชคมนคมชนนทสิ้น
ไดล้ประชคมกทนเปก็นใจเดชียวกทนตยู่อพระเยโฮวาหห์ทชีมื่เมมองมสสปาหห์ 2 หทวหนล้าประชาชนททสิ้งสสสิ้นคมอของ
ตระกยลคนอสสราเอลททสิ้งหมด เขล้ามาปรากฏตทวในทชีมื่ประชคมแหยู่งประชาชนของพระเจล้า มชีทหารราบ
ถมอดาบสชีมื่แสนคน ตระกผลดทำนอยผเต หนสือสรุด เบเออรรเชบทำอยผใต ตผู้สรุด บรรดทำผผผู้ชทำยของชนชทำตวิ
อวิสรทำเอลมทำรวมตนัวกนันตนัรงแตตปลทำยสรุดดผู้ทำนหนทึที่งของประเทศจนถทึงปลทำยสรุดอภีกดผู้ทำน (รวมถทึงเขตแด
นกวิเลอทำดทภีที่อยผฝต ที่งนั ตะวนันออก) ทภีมที่ วิสปทำหรดผู้วย เมสืองนภีรตรงนั อยผบต นชทำยแดนดผู้ทำนทวิศเหนสือของตระกผล
เบนยทำมวินซทึที่งเปป็นทภีๆที่ มนันเชสืที่อมตตอกนับตระกผลเอฟรทำอวิม เพสือที่ ตอบสนองกทำรกระทททำทภีที่ชนัวที่ รผู้ทำยนภีร ชทำย
400,000 คนจทำกทนัวที่ อวิสรทำเอลไดผู้ยกกนันมทำ
วนฉ 20:3
มภีบนันททึกไวผู้วทำต ตระกผลเบนยทำมวินทรทำบถทึงกททำลนังพลทภีที่รวมตนัวกนันอยผต
ใกลผู้เคภียง (ครทสิ้งนทสิ้นคนเบนยามสนไดล้ยสนวยู่าคนอสสราเอลไดล้ขขสิ้นไปยทงมสสปาหห์ ) ขณะเดภียวกนัน พวก
ผผผู้ใหญตของอวิสรทำเอลไดผู้ไตตสวนเลวภีคนนนัรนเกภีที่ยวกนับเรสือที่ งทภีที่เกวิดขทึรน ประชาชนอสสราเอลกลยู่าววยู่า
"ขอบอกเรามาวยู่า เรมมื่องชทมื่วรล้ายนชีเสิ้ กสดขขสิ้นมาอยยู่างไรกทน"
วนฉ 20:4-7
เขทำจทึงเลตทำเรสืที่องอนันชวนสลดนนัรนใหผู้พวกเขทำฟนัง คนเลวชีซขมื่งเปก็นสามชี
ของหญสงผยล้ทชีมื่ถยกฆยู่านทนสิ้ กลยู่าวตอบวยู่า "ขล้าพเจล้าและภรรยานล้อยของขล้าพเจล้ามาถขงเมมองกสเบอาหห์ซขมื่ง
เปก็นของคนเบนยามสน เพมมื่อจะคล้างคมนทชีมื่นทมื่น 5 เวลากลางคมนผยล้ชายในเมมองกสเบอาหห์กก็ล คกขขนสิ้ ลล้อมบล้าน
ทชีมื่ขล้าพเจล้าพทกอยยยู่ เขาหมายจะฆยู่าขล้าพเจล้าเสชีย เขาขยู่มขมนภรรยานล้อยของขล้าพเจล้าจนตาย 6 ขล้าพเจล้า
จขงนกาศพภรรยานล้อยของขล้าพเจล้ามาฟทนออกเปก็นทยู่อนๆ สยู่งไปททมื่วประเทศทชีมื่เปก็นมรดกของ
อสสราเอล เพราะพวกเขาไดล้กระทกาการลามกและความโงยู่เขลาในอสสราเอล
เรสืที่องทภีที่เขทำเลตทำกป็ถผกตผู้องตทำมทภีที่เกวิดขทึรน อยตทำงไรกป็ตทำม เขทำกลนับไมตไดผู้เลตทำวตทำเขทำเปป็นคนตนัดสวิน
ใจสต งภรรยทำนผู้อยของตนไปใหผู้คนเหลตทำนนัรนรรุมโทรมเอง นอกจทำกนภีร ควทำมเหป็นของเขทำทภีที่วทำต “เพรทำะ
พวกเขทำไดผู้กระทททำกทำรลทำมกและควทำมโงตเขลทำในอวิสรทำเอล” กป็จรวิงทภีเดภียว
คนเบนยทำมวินเหลตทำนภีรไมตเพภียงกระทททำสวิที่งทภีที่ชนัวที่ รผู้ทำยเทตทำนนัรน แตตมนันยนังเปป็นควทำมอนัปยศตตอคนทนัรง
ชทำตวิดผู้วย เลวภีคนนนัรนจทึงสรรุปวตทำ 7 ดยเถสด ทยู่านผยล้เปก็นคนอสสราเอลททสิ้งหลาย จงใหล้คกาปรขกษาและความ
เหก็น ณ ทชีมื่นชีมื่เถสด"
วนฉ 20:8-11
พวกผผผู้นททำแหตงอวิสรทำเอลใชผู้เวลทำไมตนทำนเลยในกทำรควิดแผนกทำรแกผู้
แคผู้น ประชาชนทคกคนกก็ลคกขขนสิ้ กลยู่าวเปก็นใจเดชียวกทนวยู่า "พวกเราจะไมยู่กลทบไปเตก็นทห์ของเรา เราจะ

ไมยู่กลทบไปเรมอนของเรา 9 แตยู่บดท นชีสิ้เราจะกระทกากทบกสเบอาหห์ดทงนชีสิ้ เราจะจทบสลากยกขขสิ้นไปสยรล้ บกทบ
เขา 10 เราจะเลมอกคนอสสราเอลทคกตระกยลคทดเอารล้อยละสสบคน พทนละรล้อย หมมมื่นละพทน ใหล้ไปหา
เสบชียงอาหารมาใหล้ประชาชน เพมมื่อเขาททสิ้งหลายจะตอบสนองบรรดาความโงยู่เขลาซขมื่งพวกกสเบอาหห์
กระทกาขขสิ้นในอสสราเอล เมมมื่อเขาททสิ้งหลายมาถขงเมมองกสเบอาหห์ของคนเบนยามสน"
พวกผผผู้นททำของชนชทำตวินร นันปฏวิญทำณวตทำพวกตนจะไมตกลนับไปบผู้ทำนจนกวตทำพวกเขทำจะจนัดกทำร
ชทำวเมสืองกวิเบอทำหรเสภียกตอน พวกเขทำจนับสลทำกเพสืที่อทภีที่จะไดผู้คนหนทึที่งในสวิบจทำกพวกผผผู้ชทำยทภีที่มทำชรุมนรุม
กนันเพสืที่อจนัดหทำเสบภียงสททำหรนับคนทภีที่เหลสือ ดนังนนัรนจทำกคน 400,000 คนทภีที่มทำรวมตนัวกนัน 40,000 คนจะ
รนับผวิดชอบในกทำรเปป็นนทำยกองและคนทภีที่เหลสือจะเปป็นพลทหทำรทภีที่ออกไปรบ พวกเขทำจทึงตนัรงใจทภีที่จะ
กระทททำกทำรลผู้ทำงแคผู้นคนกวิเบอทำหรสททำหรนับควทำมชนัวที่ รผู้ทำยซทึที่งไดผู้เกวิดขทึรนในเมสืองของพวกเขทำ
ดนังนนัรน 11 คนอสสราเอลททสิ้งปวงกก็รยู่วมยกไปสยล้เมมองนทสิ้นเปก็นพรรคพวกใจเดชียวกทน ไมตตผู้อง
สงสนัยเลยวตทำ คนทภีที่เหลสือของชนชทำตวินร นันตตทำงเปป็นนทรทำหนทึที่งใจเดภียวกนันในควทำมมรุตงมนันที่ ทภีที่จะกระทททำกทำร
พวิพทำกษทำตตอเมสืองทภีที่ชนัวที่ รผู้ทำยนภีร
วนฉ 20:12-13
ดผู้วยเหตรุนร ภี ตระกยลคนอสสราเอลกก็สยู่งคนไปททมื่วตระกยลคนเบนยามส
นบอกวยู่า "ทกาไมการชทมื่วชล้านชีจสิ้ ขงเกสดขขสิ้นมาไดล้ในหมยยู่พวกทยู่าน คนทภีเที่ หลสือของตระกผลเบนยทำมวินรผผู้
เรสืที่องกทำรกระทททำทภีที่ชนัวที่ รผู้ทำยของชทำวเมสืองกวิเบอทำหรแลผู้ว คนอวิสรทำเอลสต วนใหญตจทึงเรภียกรผู้องวตทำ 13 เหตค
ฉะนทนสิ้ บทดนชีสิ้จงมอบชายคนอทนธพาลในเมมองกสเบอาหห์มาใหล้เราประหารชชีวสตเสชียจะไดล้กกาจทดความ
ชทมื่วเสชียจากคนอสสราเอล" คนอวิสรทำเอลสต วนใหญตสนใจแตตกทำรตนัดสวินลงโทษพวกววิปรวิตในเมสือ
งกวิเบอทำหร อยตทำงไรกป็ตทำมคนเบนยามสนไมยู่ยอมฟทงเสชียงคนอสสราเอลพชีมื่นอล้ งของตน เลสือดยตอมขผู้น
กวตทำนทรทำ ควทำมจงรนักภนักดภีตตอครอบครนัวมนักยวิงที่ ใหญตกวตทำควทำมจงรนักภนักดภีตตอหลนักกทำร ตระกผลเบนยทำ
มวินเลสือกทภีที่จะอยผฝต ตทำยพวกพภีที่นอผู้ งทภีที่ถผกกลตทำวหทำมทำกกวตทำทภีที่จะเหป็นกทำรตนัดสวินลงโทษคนผวิด
วนฉ 20:14-17
คนเบนยามสนกก็ออกมาจากบรรดาหทวเมมองเขล้าไปสยยู่กสเบอาหห์พรล้อม
กทนเพมมื่อยกออกไปกระทกาสงครามกทบคนอสสราเอล 15 คราวนทสิ้นคนเบนยามสนรวมจกานวนทหารถมอ
ดาบออกจากบรรดาหทวเมมองไดล้สองหมมมื่นหกพทนคน นอกจากชาวเมมองกสเบอาหห์ ซขงมื่ นทบทหารทชีมื่คทด
เลมอกแลล้วไดล้เจก็ดรล้อยคน
คนเบนยทำมวินตนัรงหนผู้ทำตนัรงตทำทภีที่จะสผผู้รบกนับพภีที่นอผู้ งฮภีบรผของตนใหผู้ไดผู้ อยตทำงไรกป็ตทำม กททำลนังพล
ของพวกเขทำมภีเพภียง 26,000 คนนอกจทำกคนกวิเบอทำหร 700 คนแลผู้ว นอกจทำกนภีร 16 ในจกานวน

ททสิ้งหมดนชีสิ้มชีคนทชีมื่คทดเลมอกแลล้วเจก็ดรล้อยคนถนทดมมอซล้ายทคกคนเอาสลสงเหวชีมื่ยงกล้อนหสนใหล้ถยกเสล้นผม
ไดล้ไมยู่ผสดเลย คนยวิงแมตนถนนัดซผู้ทำย 700 คนทภีที่วทำต นภีรไมตนตทำใชตชทำวเมสืองกวิเบอทำหรอยตทำงทภีที่หลทำยคนควิด แตต
ในคนเบนยทำมวินทนัรงหมด มภีชทำย 700 คนทภีที่เกตงกทำจและแมตนยททำมทำกในกทำรใชผู้สลวิง
ในททำงกลนับกนัน 17 จกานวนคนอสสราเอลทชีมื่ถมอดาบ ไมยู่นทบคนเบนยามสน ไดล้สชีมื่แสนคน เหลยู่า
นชีสิ้เปก็นทหารทคกคน ไมตนตทำมภีขผู้อสงสนัยเลยเกภีที่ยวกนับผลลนัพธรของกทำรสผผู้รบทภีที่จะเกวิดขทึรน กระนนัรนคนเบน
ยทำมวินยนังดสืรอหนรุนหลนังพวกคนชนัวที่ ทภีที่อยผทต ตทำมกลทำงพวกเขทำตตอไป
วนฉ 20:18-21
เหตรุฉะนนัรน คนอสสราเอลกก็ลคกขขนสิ้ ไปยทงพระนสเวศของพระเจล้า และ
ทยลถามพระเจล้าวยู่า "ผยใล้ ดในพวกขล้าพระองคห์ทชีมื่จะขขสิ้นไปสยล้รบกทบคนเบนยามสนกยู่อน" พระเยโฮวาหห์
ตรทสวยู่า "ใหล้ยยดาหห์ขขสิ้นไปกยู่อน" กตอนจะเขผู้ทำรต วมในกทำรสผรผู้ บครนัรงนภีร คนอวิสรทำเอลทภีที่เหลสือกป็ขอคททำ
ปรทึกษทำจทำกพระเจผู้ทำทภีพที่ ลนับพลทำ พวกเขทำนตทำจะทททำเชตนนภีรโดยขอควทำมชตวยเหลสือของมหทำปรุโรหวิตและ
อผรมวิ และธนัมมวิม พระเจผู้ทำทรงบตงบอกวตทำยผดทำหรจะเปป็นตระกผลแรกทภีที่ขร ทึนไปสผผู้รบกนับพวกเบนยทำมวิน
ดนังนนัรน 19 รคยู่งเชล้าคนอสสราเอลกก็ล คกขขสิ้นตทสิ้งคยู่ายตยู่อสยล้เมมองกสเบอาหห์ 20 คนอสสราเอลออกไปสยล้
รบกทบคนเบนยามสน และคนอสสราเอลไดล้วางพลเรชียงรายตยู่อสยล้เขาทชีมื่เมมองกสเบอาหห์ สมรภผมรวิ บคสือทภีที่
เมสืองกวิเบอทำหร
อยตทำงไรกป็ตทำม 21 ในวทนนทสิ้นคนเบนยามสนออกมาจากเมมองกสเบอาหห์ ฆยู่าฟทนคนอสสราเอล ลล้ม
ตายสองหมมมื่นสองพทนคน คนอวิสรทำเอลสต วนใหญตถทึงกนับสะเทสือนใจและใจเสภียเมสืที่อคนเบนยทำมวินมภี
ชนัยในวนันแรกของกทำรสผผู้รบโดยฆตทำคนอวิสรทำเอลไป 22,000 คน
วนฉ 20:22-23
หลนังจทำกพตทำยแพผู้ไปอยตทำงคทำดไมตถทึง แตยู่ประชาชนคมอผยชล้ ายชาว
อสสราเอลยทงหนคนใจกทนและวางพลเรชียงรายอชีกครทสิ้งในทชีมื่ซงขมื่ เขาวางพลในวทนแรก แมผู้จะถผกทททำใหผู้
อนับอทำยขทำยหนผู้ทำ แตตคนอวิสรทำเอลกป็เตรภียมพรผู้อมทภีจที่ ะโจมตภีอภีกครนัรง
อยตทำงไรกป็ตทำม 23 (และคนอสสราเอลกก็ขขสิ้นไปรล้องไหล้ครกมื่าครวญตยู่อพระพทกตรห์พระเยโฮวาหห์
จนถขงเวลาเยก็น เขาททสิ้งหลายทยลถามพระเยโฮวาหห์วยู่า "สมควรทชีมื่ขล้าพระองคห์จะเขล้าประชสดรบกทบ
คนเบนยามสนพชีมื่นอล้ งของขล้าพระองคห์อชีกหรมอไมยู่" พระเยโฮวาหห์ตรทสวยู่า "ไปสยเล้ ขาเถสด ") เมสืที่อเหป็นวตทำ
ตนพตทำยแพผู้ในตอนแรก พวกผผผู้นททำแหตงอวิสรทำเอลจทึงแสวงหทำพระพนักตรรของพระเจผู้ทำอภีกครนัรงในเรสือที่ ง
นนัรน อภีกครนัรงทภีที่พระองครทรงบนัญชทำพวกเขทำใหผู้เปป็นฝตทำยโจมตภี

วนฉ 20:24-25
ดผู้วยเหตรุนร ภีคนอสสราเอลจขงยกเขล้าประชสดคนเบนยามสนในวทนทชีมื่สอง
25 และในวทนทชีมื่สองนทนสิ้ เบนยามสนกก็ยกออกไปจากกสเบอาหห์ ฆยู่าฟทนคนอสสราเอลลล้มตายอชีกหนขมื่ง
หมมมื่นแปดพทนคน ทคกคนเปก็นทหารถมอดาบ อภีกครนัรงทภีที่คนเบนยทำมวินมภีชนัยในกทำรสผผู้รบ โดยฆตทำคน
อวิสรทำเอลไป 18,000 คน
วนฉ 20:26-28
เมสืที่อถผกทททำใหผู้ขทำยหนผู้ทำมทำกขทึรนไปอภีก แลล้วบรรดาคนอสสราเอลคมอ
กองททพททสิ้งหมดไดล้ขขสิ้นไปทชีมื่พระนสเวศของพระเจล้าและรล้องไหล้ครกมื่าครวญ เขานทมื่งเฝล้าพระเยโฮวาหห์
ณ ทชีมื่นนทมื่ และอดอาหารจนเวลาเยก็น ถวายเครมอมื่ งเผาบยชาและสทนตสบยชาตยู่อพระพทกตรห์พระเยโฮวาหห์
27 คนอสสราเอลจขงทยลถามพระเยโฮวาหห์ เหป็นไดผู้ชนัดวตทำครทำวนภีรกองทนัพคนอวิสรทำเอลทนัรงหมดถอยทนัพ
ไปยนังเมสืองชภีโลหรและพลนับพลทำเพสืที่ออดอทำหทำรและถวทำยเครสือที่ งสนัตวบผชทำแดตพระเจผู้ทำแถมยนังแสวงหทำ
พระพนักตรรของพระองครในเรสืที่องนภีรอภีกดผู้วย
ผผผู้เขภียนเสรวิมอภีกวตทำ (เพราะในสมทยนทสิ้น หชีบพทนธสทญญาของพระเจล้าอยยยู่ทชีมื่นทมื่น 28 และฟชีเน
หทสบคตรชายเอเลอาซารห์ ผยล้เปก็นบคตรชายอาโรน กก็ปรนนสบทตสอยยยู่หนล้าหชีบนทนสิ้ ในสมทยนทสิ้น ) เพรทำะวตทำหภีบ
แหตงพนันธสนัญญทำยนังอยผทต ภีที่ชภีโลหร มนันจทึงเปป็นเหตรุใหผู้เชสืที่อไดผู้วทำต เหตรุกทำรณรเหลตทำนภีรเกวิดขทึรนในชตวงตผู้นๆของ
สมนัยผผผู้ววินจวิ ฉนัย ดผเหมสือนวตทำหภีบแหตงพนันธสนัญญทำถผกยผู้ทำยไปจทำกอวิสรทำเอลในชตวงหลนังของสมนัยผผผู้
ววินจวิ ฉนัย ฟทเนหนัสทภีวที่ ทำต นภีรอทำจเปป็นฟภีเนหนัสคนเดภียวกนับกนันดทำรววิถภี 25 อยตทำงไรกป็ตทำม คนอสืที่นๆกป็ควิดวตทำเขทำ
เปป็นบรุตรชทำยคนหนทึที่งของเอลภี ดผ 1 ซทำมผเอล 1:3
ไมตวทำต กรณภีใด ฟภีเนหนัสคนนภีรกทป็ ผลถทำมองครพระผผผู้เปป็นเจผู้ทำอภีกครนัรงโดยทผลวตทำ "สมควรทชีมื่ขล้า
พระองคห์จะยทงยกไปสยรล้ บกทบเบนยามสนพชีมื่นล้องของขล้าพระองคห์อชีกครทสิ้งหนขมื่ง หรมอควรจะหย คดเสชีย"
และพระเยโฮวาหห์ตรทสวยู่า "จงยกขขสิ้นไปเถสด เพราะวยู่าพรคงยู่ นชีสิ้เราจะมอบเขาไวล้ในมมอของเจล้า "
พระเจผู้ทำทรงสนัญญทำวตทำในวนันถนัดมทำ คนอวิสรทำเอลจะมภีชนัยเหนสือคนเบนยทำมวิน ตผู้องยกควทำมดภีควทำม
ชอบใหผู้คนอวิสรทำเอลทภีที่พวกเขทำแสวงหทำกทำรทรงนททำขององครพระผผผู้เปป็นเจผู้ทำ อทำจเปป็นไดผู้ว ทำต พระเจผู้ทำ
ทรงยอมใหผู้พวกเขทำพตทำยแพผู้เพสืที่อตภีสอนพวกเขทำเพรทำะเหตรุกทำรไหวผู้รผปเคทำรพทภีที่แพรต กระจทำยไปทนัวที่
ทนัรงแผตนดวินนนัรนแมผู้วทำต ไมตมภีขอผู้ ควทำมสนนับสนรุนทรรศนะนภีรกตป็ ทำม
วนฉ 20:29-31
อยตทำงไรกป็ตทำม วนันถนัดมทำ อสสราเอลจขงซคยู่มคนไวล้รอบเมมองกสเบอาหห์
30 และประชาชนอสสราเอลกก็ขนขสิ้ ไปสยล้รบกทบคนเบนยามสนในวทนทชีมื่สาม และวางพลเรชียงรายตยู่อสยล้

เมมองกสเบอาหห์อยยู่างคราวกยู่อน คนอวิสรทำเอลสต งกททำลนังพลของตนออกไปในวนันทภีที่สทำมเหมสือนครทำว
กตอน แตตครทำวนภีรพวกเขทำใหผู้คนซรุตมโจมตภีคนเบนยทำมวินเมสือที่ คนเหลตทำนนัรนออกมทำ
ดนังนนัรน 31 คนเบนยามสนกก็ยกออกมาสยล้รบกทบประชาชน ถยกลวงใหล้หยู่างออกไปจากตทวเมมอง
เขากก็เรสมื่มฆยู่าฟทนประชาชนอยยู่างคราวกยู่อน คมอตามถนนซขงมื่ สายหนขงมื่ ไปยทงพระนสเวศของพระเจล้า
อชีกสายหนขมื่งไปกสเบอาหห์ และทชีมื่กลางทคยู่งแจล้ง อสสราเอลลล้มตายประมาณสามสสบคน กทำรสผผู้รบทวภี
ควทำมรรุนแรงขทึรนเหมสือนในสองวนันแรก ในกทำรประจนันหนผู้ทำกนันตอนแรก คนอวิสรทำเอลสทำมสวิบคน
ถผกฆตทำตทำย
วนฉ 20:32-34
คนเบนยทำมวินจทึงกลตทำวอยตทำงมนันที่ ใจวตทำ "เขาแพล้เราอยยู่างคราวกยู่อน"
แตยู่คนอสสราเอลวยู่า "ใหล้เราถอย นกาเขาออกหยู่างจากเมมองไปถขงถนนหลวง"
คนเบนยทำมวินจทึงหลงกลคนอวิสรทำเอล หลนังจทำกแสรผู้งทททำเปป็นถอยทนัพ คนอวิสรทำเอลกป็ลวงคน
เบนยทำมวินใหผู้เขผู้ทำมทำตวิดกนับ
33 คนอสสราเอลททสิ้งหมดกก็ลคกออกจากทชีมื่ของตนเรชียงรายเขล้าไปทชีมื่บาอทลทามารห์ สยู่วนคน
อสสราเอลทชีมื่คอยซคยู่มอยยยู่กอก็ อกจากทชีมื่ของตนคมอออกจากทคยู่งหญล้าแหยู่งเมมองกสเบอาหห์ 34 จากบรรดา
คนอสสราเอลมชีทหารทชีมื่คทดเลมอกแลล้วหนขมื่งหมมมื่นคนรคกเขล้าเมมองกสเบอาหห์ การสงครามกกาลทงทรหด คน
เบนยามสนไมยู่ทราบวยู่าเหตครล้ายกกาลทงมาใกลล้ตนแลล้ว ในกทำรลวงคนเบนยทำมวินใหผู้ออกมทำหตทำงจทำก
เมสือง ทหทำรอวิสรทำเอล 10,000 นทำยกป็ออกมทำจทำกทภีที่ซตรุมเพสืที่อทททำใหผู้พวกศนัตรผตวิดกนับ คททำกลตทำวทภีที่วทำต “กทำร
สงครทำมกททำลนังทรหด” เปป็นลทำงรผู้ทำยสททำหรนับคนเบนยทำมวิน ทภีที่เปป็นลทำงรผู้ทำยยวิ งที่ กวตทำคสือคททำพผดทภีวที่ ทำต “คน
เบนยทำมวินไมตทรทำบวตทำเหตรุรผู้ทำยกททำลนังมทำใกลผู้ตนแลผู้ว” คนเบนยทำมวินหทำรผผู้ไมตวทำต พวกตนกททำลนังจะถผก
ทททำลทำยอยตทำงรทำบคทำบแลผู้ว
วนฉ 20:35-37
รทำยละเอภียดเพวิมที่ เตวิมของกทำรสผผู้รบครนัรงนนัรนถผกนททำเสนอ พระเยโฮวาหห์
ทรงใหล้คนเบนยามสนพยู่ายแพล้คนอสสราเอล ในวทนนทสิ้นคนอสสราเอลทกาลายคนเบนยามสนเสชียสองหมมมื่น
หล้าพทนหนขมื่งรล้อยคน ทคกคนเหลยู่านชีสิ้เปก็นทหารถมอดาบ ทภีที่สททำคนัญคสือคททำพผดทภีวที่ ทำต “พระเยโฮวทำหรทรงใหผู้
คนเบนยทำมวินพตทำยแพผู้” อทำจเปป็นไดผู้วทำต ควทำมพตทำยแพผู้ครนัรงนภีรคอสื กทำรตภีสอนโดยพระหนัตถรของพระเจผู้ทำ
สททำหรนับควทำมชนัวที่ รผู้ทำยทภีไที่ มตเพภียงเกวิดขทึรนในเบนยทำมวินเทตทำนนัรนแตตทภีที่พวกเขทำปกปผู้องดผู้วย วนันนนัรนคนเบน
ยทำมวิน 25,100 คนถผกสนังหทำร

ดผู้วยเหตรุนร ภี 36 คนเบนยามสนจขงเหก็นวยู่าเขาแพล้แลล้ว คนอสสราเอลทกาเปก็นลยู่าถอยตยู่อเบนยามสน
เพราะเขาวางใจคนทชีมื่เขาใหล้ซยู่มค อยยรยู่ อบเมมองกสเบอาหห์ 37 คนทชีมื่ซยู่มค อยยยู่กก็รบชี รคกเขล้าไปในเมมองกสเบอาหห์
ทหารทชีมื่ซยู่มค อยยยู่นทสิ้นกก็รคกออกมาประหารเมมองททสิ้งหมดนทสิ้นเสชียดล้วยคมดาบ หลนังจทำกทททำใหผู้กองทนัพคน
เบนยทำมวินพตทำยแพผู้ในทรุตงหญผู้ทำแลผู้ว คนอวิสรทำเอล 10,000 คนทภีซที่ ตอนตนัวกป็โจมตภีเมสืองนนัรนดผู้วยและฆตทำ
ชทำวเมสืองนนัรนทนัรงหมด
วนฉ 20:38-41
กลยรุทธรของคนอวิสรทำเอลถผกหมทำยเหตรุไวผู้เพวิมที่ เตวิม คนอสสราเอลและ
คนทชีมื่ซยู่มค ซยู่อนอยยยู่นดท ใหล้อาณทตสสทญญาณวยู่า ถล้าเหก็นควทนกลคยู่มใหญยู่พลคยู่งขขสิ้นมาจากในเมมอง 39 กก็ใหล้คน
อสสราเอลหทนกลทบเขล้ามารบ ฝยู่ายเบนยามสนไดล้เรสมื่มฆยู่าคนอสสราเอลไดล้สทกสามสสบคนกก็พ ยดวยู่า "เขา
ตล้องลล้มตายตยู่อหนล้าเราอยยู่างคราวกยู่อนแนยู่แลล้ว" 40 แตยู่อาณทตสสญ
ท ญาณเปก็นควทนไฟลคกพลคยู่งขขสิ้นมา
จากในเมมอง คนเบนยามสนกก็เหลชียวหลทงมาดย ดยเถสด ททสิ้งเมมองกก็มชีควทนพลคยู่งขขสิ้นถขงทล้องฟล้า 41 คน
อสสราเอลกก็หทนกลทบ คนเบนยามสนกก็ทล้อแทล้ เพราะเขาเหก็นวยู่าเหตครล้ายมาใกลล้เขาแลล้ว
เมสืที่อกองทนัพหลนักของคนเบนยทำมวินถผกลตอออกไปนอกเมสือง คน 10,000 คนทภีซที่ ตรุมอยผกต โป็ จมตภี
เมสืองนนัรนและจรุดไฟเผทำเมสืองนนัรนเสภีย เมสือที่ ถทึงตอนนนัรนคนเบนยทำมวินถทึงรผผู้ตนัววตทำพวกเขทำซวยแลผู้ว แนตทภี
เดภียวทภีพที่ วกเขทำสมควรทผู้อแทผู้ (ใจเสภีย)
วนฉ 20:42-43
ผผผู้เขภียนใหผู้รทำยละเอภียดเพวิมที่ เตวิมวตทำ เขาจขงหทนหลทงใหล้คนอสสราเอลหนชี
เขล้าไปทางถสมื่นทครกทนดาร แตยู่สงครามตสดตามเขาไปอยยู่างหนทก คนทชีมื่ออกมาจากเมมองกก็ทกาลายเขาทชีมื่
อยยยู่ทยู่ามกลาง 43 เขาททสิ้งหลายลล้อมคนเบนยามสน และขทบไลยู่เขาไปและชนะเขาอยยู่างงยู่าย จนไปถขงทชีมื่
ตรงขล้ามเมมองกสเบอาหห์ทางดวงอาทสตยห์ขขสิ้น
ดผเหมสือนวตทำคนเบนยทำมวินทภีที่เหลสือรผตผู้ นัวแลผู้ววตทำตนไมตอทำจหนภีกลนับเขผู้ทำไปในกวิเบอทำหรไดผู้แลผู้ว
ดผู้วยเหตรุนร ภี พวกเขทำจทึงหนภีเขผู้ทำไปในถวิที่นทรุรกนันดทำรทภีที่อยผใต กลผู้เคภียงททำงทวิศตะวนันออก แมผู้กระนนัรน กทำร
สผผู้รบกป็ตทำมทนันพวกเขทำและคนอวิสรทำเอลไลตตทำมไปและสนังหทำรคนเหลตทำนนัรนไดผู้อยตทำงงตทำยดทำย เหป็นไดผู้
ชนัดวตทำกทำรสผผู้รบครนัรงนนัรนดททำเนวินตตอไปตลอดทนัรงคสืนโดยมภีกทำรเกป็บกวทำดตตอไปจนถทึงรรุตงเชผู้ทำ
วนฉ 20:44-46
รทำยละเอภียดเพวิมที่ เตวิมเกภีที่ยวกนับผผผู้บทำดเจป็บลผู้มตทำยถผกนททำเสนอ คนเบน
ยามสนลล้มตายหนขมื่งหมมมื่นแปดพทนคน ทคกคนเปก็นทแกลล้วทหาร 45 เขากก็หทนกลทบหนชีเขล้าไปในถสมื่น
ทครกทนดารถขงศสลารสมโมน คนอสสราเอลฆยู่าเขาตายตามถนนหลวงหล้าพทนคน และตสดตามอยยู่าง

กระชทนสิ้ ชสดไปถขงกสโดม และฆยู่าเขาตายสองพทนคน 46 คนเบนยามสนทชีมื่ลล้มตายในวทนนทนสิ้ เปก็นทหาร
ถมอดาบสองหมมมื่นหล้าพทนคน ทคกคนเปก็นทแกลล้วทหาร
ดผเหมสือนวตทำในกทำรสผผู้รบกนันตอนแรก คนเบนยทำมวิน 18,000 คนถผกฆตทำตทำย อภีก 5,000 คนถผก
สนังหทำรขณะทภีพที่ วกเขทำกททำลนังหนภีไปททำงทวิศตะวนันออกไปยนังศวิลทำรวิมโมน ทททำเลทภีที่ตรนังของกวิโดมนนัรนไมต
ปรทำกฏชนัดเจน แตตเหป็นไดผู้ชนัดวตทำมนันอยผใต นเสผู้นททำงเดภียวกนับศวิลทำรวิมโมน ทภีที่นนันที่ คนเบนยทำมวินอภีก 2,000
คนถผกฆตทำตทำย ยอดรวมทนัรงหมด 25,000 คน (ซทึที่งตตทำงจทำก 25,100 คนทภีที่ถผกระบรุไวผู้ในขผู้อ 35) นตทำจะ
เปป็นยอดรวมแบบตนัวเลขกลมๆ หรสืออทำจเปป็นไดผู้วทำต ทภีที่เหลสืออภีก 100 คนคสือผผผู้ทภีที่ถผกฆตทำตทำยในเมสืองกวิเบ
อทำหรเอง
กองทนัพคนเบนยทำมวินในตอนแรกมภีจททำนวน 26,000 คนกนับอภีก 700 คนทภีเที่ ปป็นคนยวิงแมตน
ถนนัดซผู้ทำย ขผู้อ 47 บอกวตทำคนเบนยทำมวิน 600 คนหนภีรอดไปไดผู้ นนันที่ ทททำใหผู้ไมตรวผผู้ ทำต ทภีที่เหลสืออภีก 1,000 คน
ไปไหน อทำจเปป็นไดผู้วทำต ในชตวงสองวนันแรกของกทำรสผผู้รบคนเบนยทำมวินเสภียคนไป 1,000 คนขณะทภีที่
คนอวิสรทำเอลเสภียคนไปทนัรงหมด 40,000 คน
วนฉ 20:47
ขณะเดภียวกนัน แตยู่มชีทหารหกรล้อยคนหทนกลทบหนชีเขล้าไปในถสนมื่
ทครกทนดารถขงศสลารสมโมน และไปอาศทยอยยทยู่ ชีมื่ศสลารสมโมนสชีมื่เดมอน ถวิที่นทรุรกนันดทำรทภีที่อยผทต ทำงทวิศตะวนัน
ออกของกวิเบอทำหรไปททำงเมสืองเยรภีโคเปป็นแผตนดวินทภีที่ทรุรกนันดทำรและรกรผู้ทำงมทำกทภีที่สรุดแหตงหนทึงที่ บน
พวิภพโลก ทภีที่นนันที่ ศวิลทำกผู้อนมหทึมทำทภีที่งอกขทึรนมทำชสืที่อวตทำรวิมโมนกป็เปป็นทภีที่หลบภนัยนทำนสภีที่เดสือนใหผู้แกตคนเบน
ยทำมวิน 600 คนนนัรนทภีที่หลบหนภีมทำจทำกกทำรสผผู้รบครนัรงนนัรน
วนฉ 20:48
ดผเหมสือนวตทำในผลพวงทภีตที่ ทำมมทำหลนังกทำรสผผู้รบ คนอวิสรทำเอลกป็ระบทำย
โทสะและควทำมคนับแคผู้นใจของตนลงบนคนเบนยทำมวินเพวิมที่ อภีก คนอสสราเอลกก็หทนกลทบไปสยคล้ นเบน
ยามสนอชีก และไดล้ประหารเขาเสชียดล้วยคมดาบ ททสิ้งชาวเมมองและฝยงสทตวห์และบรรดาสสงมื่ ทชีมื่เขาเหก็น ยสงมื่
กวยู่านทสิ้นบรรดาเมมองทชีมื่เขาพบเขากก็เอาไฟเผาเสชียททสิ้งหมด คนอวิสรทำเอลเสภียคนไป 40,000 คนในกทำร
สผผู้รบโดยรวมและดผเหมสือนวตทำพวกเขทำลงมสือแกผู้แคผู้นพวกพภีนที่ ผู้องทภีที่หวนั รนัรนของตนตตอไปในกทำร
ทททำลทำยบผู้ทำนเมสืองและฝผงสนัตวรของคนเบนยทำมวิน
*****

ภนพรวมของผผวผู้ วินวิจฉฉัย 21: บทสลุดทผู้ายของหนนังสสือผผผู้ววินจวิ ฉนัยนสาเสนอการรผตผู้ นัวของคน
อวิสราเอลททชื่เหลสือวช่าพวกเขาไดผู้กสาจนัดตระกผลเบนยามวินไปเสทยแลผู้ว พวกเขาจขงควิดแผนการแปลก
พวิลขกขขนตั้ มาเพสืชื่อททจชื่ ะไดผู้ตระกผลเบนยามวินกลนับคสืนมา บทนทตั้บนันทขกรายละเอทยดเกทชื่ยวกนับเรสือชื่ งนทตั้
วนฉ 21:1-3
บทนภีรเรวิที่มตผู้นดผู้วยกทำรตระหนนักรผผู้ของคนอวิสรทำเอลสวิบเอป็ดตระกผลวตทำ
ตนไดผู้กทำท จนัดตระกผลเบนยทำมวินไปจทำกกทำรเปป็นสต วนหนทึงที่ ของชนชทำตวินร นันแลผู้ว ฝยู่ายคนอสสราเอลไดล้
ปฏสญาณไวล้ทชีมื่มสสปาหห์วยู่า "พวกเราไมยู่มชีใครสทกคนเดชียวทชีมื่จะใหล้บคตรสาวของตนแตยู่งงานกทบคนเบน
ยามสน" เหป็นไดผู้ชนัดวตทำทภีที่มวิสปทำหร กตอนกทำรสผผู้รบกนับคนเบนยทำมวิน ตระกผลอสืที่นๆทภีที่เหลสือของคน
อวิสรทำเอลไดผู้ปฏวิญทำณไวผู้วทำต จะไมตยกบรุตรสทำวของตนใหผู้แกตคนเบนยทำมวินเพสืที่อเปป็นภรรยทำเลย
ดผู้วยเหตรุนร ภี 2 และประชาชนกก็มาทชีมื่พระนสเวศของพระเจล้า นทงมื่ อยยยู่ตยู่อพระพทกตรห์พระเจล้าจน
เวลาเยก็น เขาททสิ้งหลายกก็รล้องไหล้ครกมื่าครวญหนทกหนา 3 เขากลยู่าววยู่า "โอ พระเยโฮวาหห์พระเจล้าแหยู่ง
อสสราเอล ทกาไมเหตคการณห์อยยู่างนชีสิ้จขงเกสดขขสิ้นในอสสราเอล ซขมื่งวทนนชีจสิ้ ะมชีคนอสสราเอลขาดไปตระกยล
หนขมื่ง" หลนังจทำกสนังหทำรชนสต วนใหญตของคนเบนยทำมวินไปแลผู้วและหลนังจทำกทภีที่อทำรมณรของพวกเขทำ
เรวิที่มสงบลงแลผู้ว คนอวิสรทำเอลโดยรวมกป็เรวิที่มควิดอยตทำงเปป็นเหตรุเปป็นผลมทำกขทึรน เมสือที่ ตระหนนักถทึงสวิที่งทภีที่
พวกเขทำไดผู้กระทททำลงไป พวกผผผู้นททำของชนชทำตวินร นันกป็มทำยนังชภีโลหรซทึที่งเปป็นทภีตที่ รนังของพลนับพลทำและทผล
ถทำมองครพระผผผู้เปป็นเจผู้ทำวตทำเพรทำะเหตรุใดตระกผลหนทึที่งแหตงชนชทำตวิของพวกเขทำจทึงถผกกททำจนัดทวิรงไปเสภีย
เชตนนภีร (แนตนอนวตทำสต วนหนทึงที่ ของคททำตอบนนัรนกป็คอสื เพรทำะกทำรบนันดทำลโทสะของพวกเขทำเองเปป็นเหตรุ)
วนฉ 21:4-5
ดนังนนัรนอยยยู่มารคยู่งขขนสิ้ ประชาชนกก็ล คกขขนสิ้ แตยู่เชล้าตรยยู่ และสรล้างแทยู่นบยชา
แทยู่นหนขมื่ง ถวายเครมมื่องเผาบยชาและเครมอมื่ งสทนตสบยชา พวกเขทำพยทำยทำมหทำททำงแกผู้ไขตตอพระพนักตรร
องครพระผผผู้เปป็นเจผู้ทำสททำหรนับควทำมโงตเขลทำของพวกเขทำทภีที่กระทททำไปเพรทำะอทำรมณรชนัวที่ วผบ
นอกจทำกนภีร 5 และคนอสสราเอลกลยู่าววยู่า "คนใดในบรรดาตระกยลของอสสราเอลทชีมื่มสไดล้ขขสิ้นมา
ประชคมตยู่อพระเยโฮวาหห์" เพราะเขาไดล้ปฏสญาณไวล้แขก็งแรงถขงผยล้ทชีมื่มสไดล้มาประชคมตยู่อพระเยโฮวาหห์
ทชีมื่มสสปาหห์วยู่า "ผยล้นนทสิ้ จะตล้องถยกโทษถขงตายเปก็นแนยู่" พวกเขทำยนังมภีเรสืที่องอสืที่นทภีที่ตผู้องสะสทำงอภีก ในกทำร
ตนัดสวินใจดผู้วยอทำรมณรชนัวที่ วผบอภีกครนัรงกตอนไปรบ พวกผผผู้นททำของชนชทำตวินร นันไดผู้ปฏวิญทำณวตทำผผผู้ใดกป็ตทำม
ในอวิสรทำเอลทภีที่ไมตไดผู้เขผู้ทำรต วมในกทำรสผผู้รบกนับคนเบนยทำมวินควรถผกประหทำรเสภีย
วนฉ 21:6-7
อยตทำงไรกป็ตทำม ควทำมควิดตอนนนัรนของประชทำชนกป็วกกลนับเหมสือนลผก
ตรุผู้มมทำยนังเรสืที่องของเบนยทำมวินและควทำมสวิรนสผญของพวกเขทำอภีกครนัรง และประชาชนอสสราเอลกก็เสชียใจ

กทบเบนยามสนนล้องของตน กลยู่าววยู่า "วทนนชีสิ้ตระกยลหนขมื่งถยกตทดขาดจากอสสราเอลเสชียแลล้ว บนัดนภีรพวก
เขทำรผผู้ตวนั แลผู้ววตทำไดผู้ทททำอะไรลงไป กทำรมภีอยผขต องตระกผลเบนยทำมวินนนัรนตกอยผอต นันตรทำยใหญตหลวง
พวกเขทำจทึงถทำมวตทำ 7 เราจะทกาอยยู่างไรเรมมื่องหาภรรยาใหล้คนทชีมื่ยทงเหลมออยยยู่ ฝยู่ายเรากก็ไดล้
ปฏสญาณในพระนามพระเยโฮวาหห์แลล้ววยู่า เราจะไมยู่ยอมยกบคตรสาวของเราใหล้เปก็นภรรยาของเขา"
พวกเขทำรผตผู้ นัววตทำตนไมตเพภียงสนังหทำรพวกผผผู้ชทำยชทำวเบนยทำมวินเทตทำนนัรนแตตยนังสนังหทำรพวกผผผู้หญวิงดผู้วย
อยตทำงไรกป็ตทำม แนตนอนวตทำพวกเขทำทรทำบถทึงชทำยเบนยทำมวินทภีที่เหลสือ 600 คนนนัรนทภีที่ศวิลทำรวิมโมน แตตพวก
เขทำไดผู้สทำบทำนแลผู้ววตทำจะไมตยกบรุตรสทำวของตนใหผู้แกตคนเบนยทำมวินเลย แนตนอนวตทำพวกเขทำเจอกนับ
สภทำวะทภีที่ยทำกลททำบทำก
วนฉ 21:8-9
ยวิงที่ กวตทำนนัรน พวกเขทำยนังตผู้องรนับมสือกนับคททำปฏวิญทำณเรสืที่องคนทภีไที่ มตไดผู้ไป
เขผู้ทำรต วมในกทำรสผผู้รบดผู้วย ดผู้วยเหตรุนร ภีเขาททสิ้งหลายถามขขสิ้นวยู่า "มชีตระกยลใดในอสสราเอลทชีมื่มสไดล้ขขสิ้นมา
เฝล้าพระเยโฮวาหห์ทชีมื่มสสปาหห์" ดยเถสด ไมยู่มชีคนใดจากยาเบชกสเลอาดมาประชคมทชีมื่คยู่ายเลยสทกคนเดชียว
คททำปฏวิญทำณเรสือที่ งทภีที่จะสนังหทำรคนทภีที่ไมตไดผู้ไปเขผู้ทำรต วมรบดผู้วยนนัรนไดผู้ถผกกระทททำขทึรนทภีที่มวิสปทำหร
กตอนกทำรสผผู้รบ มภีผผผู้รทำยงทำนวตทำไมตมใภี ครเลยจทำกยทำเบชกวิเลอทำดไดผู้เขผู้ทำรต วมในกทำรสผผู้รบ (ยทำเบชกวิเลอทำ
ดอยผทต ทำงทวิศตะวนันออกของแมตนร ททำจอรรแดนในเขตแดนทภีที่เปป็นมรดกของตระกผลมนนัสเสหร)
ดนังนนัรน 9 เพราะวยู่าเมมมื่อเขานทบจกานวนประชาชนอยยยู่นนทสิ้ ดยเถสด ไมยู่มชีชาวเมมองยาเบชกสเลอา
ดอยยยู่ทชีมื่นนทมื่ เลย มภีคททำสนังที่ ใหผู้ไปตรวจดผวทำต มภีคนยทำเบชกวิเลอทำดมทำทภีที่ชภีโลหรบผู้ทำงไหม ปรทำกฏวตทำไมตมภีสนัก
คนเดภียว
วนฉ 21:10-11
ดนังนนัรนชคมนคมชนจขงสยู่งทหารผยล้กลล้าหาญทชีมื่สค ดหนขมื่งหมมมื่นสองพทนคน
แลล้วบทญชาเขาวยู่า "จงไปฆยู่าชาวยาเบชกสเลอาดเสชียดล้วยคมดาบ ททสิ้งผยล้หญสงและพวกเดก็กๆ ดนังนนัรนจทึงมภี
กทำรออกคททำสนังที่ ใหผู้ไปแกผู้แคผู้นเมสืองทภีดที่ รสือรนัรนนภีร นอกจทำกนภีร มภีกทำรออกคททำสนังที่ ทภีที่เจทำะจงเพวิมที่ เตวิม 11 เจล้า
ททสิ้งหลายจงกระทกาอยยู่างนชีสิ้ คมอผยชล้ ายและผยหล้ ญสงทคกคนทชีมื่ไดล้หลทบนอนกทบผยล้ชายแลล้วจขงฆยู่าเสชียใหล้
หมด" ชทำยและหญวิงทรุกคนของเมสืองนนัรนทภีไที่ มตไดผู้เปป็นพรหมจทำรภีจะตผู้องถผกฆตทำใหผู้หมด
วนฉ 21:12
คททำสนังที่ ทภีที่ใหผู้ลผู้ทำงแคผู้นชทำวเมสืองยทำเบชกวิเลอทำดจทึงถผกปฏวิบนัตวิ อยตทำงไร
กป็ตทำม ในหมยยู่ชาวยาเบชกสเลอาดนทสิ้นเขาพบหญสงพรหมจารชีสชีมื่รล้อยคนผยล้ทชีมื่ยทงไมยู่เคยรยู่วมหลทบนอนกทบ

ชายใดๆเลย เขาจขงพาหญสงเหลยู่านทสิ้นมาทชีมื่คยู่ายชชีโลหห์ซขมื่งอยยใยู่ นแผยู่นดสนคานาอทน หญวิงสทำวพรหมจทำรภีสภีที่
รผู้อยคนถผกพบ ไดผู้รนับกทำรไวผู้ชภีววิตและถผกนททำตนัวมทำยนังชภีโลหร
วนฉ 21:13-15
จทำกนนัรนชคมนคมชนททสิ้งหมดกก็สยู่งขยู่าวไปทชีมื่คนเบนยามสนซขงมื่ อยยยู่ทชีมื่ศสลา
รสมโมน ประกาศขยู่าวสงบสค ข ใหผู้เรทำระลทึกวตทำคนเบนยทำมวินทภีศที่ วิลทำรวิมโมนนนัรนเปป็นพวกทภีที่ไดผู้หลบหนภี
มทำจทำกกทำรสผผู้รบ คนอวิสรทำเอลสต วนใหญตจงทึ สต งคณะผผผู้แทนสนันตวิภทำพไปหทำพวกเขทำและเชวิญพวกเขทำ
ใหผู้กลนับมทำอยตทำงสนันตวิ
ดผู้วยเหตรุนร ภี 14 คนเบนยามสนกก็กลทบมาในคราวนทนสิ้ แลล้วเขากก็มอบผยล้หญสงทชีมื่เขาไวล้ชชีวสตในหมยยู่
ผยล้หญสงแหยู่งยาเบชกสเลอาด แตยู่กก็ไมยู่พอแกยู่กทน เมสืที่อคนเบนยทำมวินจทำกรวิมโมนกลนับมทำ พวกเขทำกป็ไดผู้
ภรรยทำจทำกหญวิงสทำว 400 คนนนัรนทภีมที่ ทำจทำกยทำเบชกวิเลอทำด อยตทำงไรกป็ตทำม เนสืที่องจทำกมภีคนเบนยทำมวิน
600 คน พวกเขทำจทึงขทำดผผผู้หญวิงอยผต 200 คน
เมสืที่อชนชทำตวินร นันตรทึกตรองถทึงสวิที่งทภีที่ตนไดผู้กระทททำลงไป 15 ประชาชนกก็สงสารเบนยามสน
เพราะวยู่าพระเยโฮวาหห์ทรงกระทกาใหล้เขาจะขาดไปตระกยลหนขมื่งจากตระกยลอสสราเอล แมผู้วทำต พระเจผู้ทำ
ทรงสนังที่ อวิสรทำเอลใหผู้ตภีสอนคนเบนยทำมวินสททำหรนับควทำมววิปรวิตของชทำวกวิเบอทำหรและกทำรทภีที่คนเบนยทำ
มวินปกปผู้องชทำวเมสืองนนัรน พระเจผู้ทำกป็มวิไดผู้ทรงบนัญชทำพวกเขทำใหผู้กทำท จนัดตระกผลนนัรนจนสผญสวิรนไปเสภีย
ดผู้วยอทำรมณรชนัวที่ วผบ พวกเขทำไมตเพภียงกระทททำอยตทำงโงตเขลทำเทตทำนนัรน แตตกระทททำอยตทำงชนัวที่ รผู้ทำยดผู้วย ในทภีที่สรุด
พวกเขทำจทึงเสภียใจกนับสวิที่งทภีที่ตนไดผู้ทททำลงไป
วนฉ 21:16-18
พวกผผผู้นททำของชนชทำตวินร นันควิดไมตตกตตอไปเกภีที่ยวกนับปนัญหทำทภีที่พวกเขทำ
ไดผู้นททำมทำสผตตนัวเอง จทำกนนัรนพวกผผผู้ใหญตของชรุมนรุมชนกป็กลตทำววตทำ "เมมมื่อพวกผยหล้ ญสงในเบนยามสนถยก
ทกาลายเสชียหมดเชยู่นนชีแสิ้ ลล้ว เราจะทกาอยยู่างไรเรมมื่องหาภรรยาใหล้คนทชีมื่ยทงเหลมออยยยู่" 17 เขาททสิ้งหลาย
กลยู่าววยู่า "ตล้องมชีมรดกใหล้แกยู่คนเบนยามสนทชีมื่รอดตาย เพมมื่อวยู่าคนตระกยลหนขมื่งจะมสไดล้ลบลล้างเสชียจาก
อสสราเอล 18 แตยู่เราจะยกบคตรสาวของเราใหล้เปก็นภรรยาเขากก็ไมยู่ไดล้" เพราะคนอสสราเอลไดล้
ปฏสญาณไวล้วยู่า "ผยใล้ ดใหล้หญสงแกยู่เบนยามสนเปก็นภรรยาขอใหล้ถ ยกสาปแชยู่งเถสด"
พวกเขทำเกสือบกวทำดลผู้ทำงหนทึที่งในสวิบสองตระกผลของตนไปเสภียแลผู้ว บนัดนภีรพวกเขทำรผผู้ตวนั แลผู้ว
ถทึงควทำมโงตเขลทำของตนัวเอง กระนนัรน เพรทำะเหตรุอทำรมณรชนัวที่ วผบ พวกเขทำยนังไดผู้กลตทำวคททำปฏวิญทำณวตทำจะ
ไมตยกบรุตรสทำวของตนใหผู้แกตคนเบนยทำมวินเลยสนักคนเดภียว (ทภีที่นตทำสนใจกป็คสือคนสมนัยนนัรนยทึดถสือคททำ
สนัตยรทภีที่ตนไดผู้กลตทำวไปแลผู้วจรวิงๆ เมสือที่ พวกเขทำกลตทำวคททำปฏวิญทำณใดแลผู้ว พวกเขทำไมตคสืนคททำเลย)

วนฉ 21:19-22
พวกผผผู้ใหญตแหตงอวิสรทำเอลจทึงควิดแผนกทำรพวิลทึกๆขทึรนมทำไดผู้เพสือที่ แกผู้
ปนัญหทำของตน ดทงนทสิ้นเขาจขงกลยู่าววยู่า "ดยเถสด ทคกปชีมชีเทศกาลถวายพระเยโฮวาหห์ทชีมื่ชชีโลหห์ ในสถานทชีมื่
ซขมื่งอยยเยู่ หนมอเบธเอล ทางทสศตะวทนออกของถนนขขนสิ้ จากเบธเอลถขงเชเคม และอยยใยู่ ตล้เลโบนาหห์ "
เทศกทำลทภีที่วทำต นภีรนตทำจะเปป็นเทศกทำลเลภีรยงหนทึที่งในสทำมเทศกทำลทภีที่จนัดเปป็นประจททำทรุกปภีโดยทภีที่ชทำยทรุก
คนในอวิสรทำเอลตผู้องไปรต วมงทำนดผู้วย มนันอทำจเปป็นเทศกทำลอยผเต พวิง (สรุคคท) (นอกจทำกนภีร นภีที่อทำจเปป็นทภีที่
เดภียวในพระคนัมภภีรทร ภีที่มภีกทำรเอตยถทึงทททำเลทภีที่ตรนังของชภีโลหรอยตทำงชนัดเจน)
พวกผผผู้ใหญตของอวิสรทำเอลจทึงสนังที่ คนเบนยทำมวินทภีที่เหลสือ 200 คนทภียที่ นังไมตไดผู้ภรรยทำวตทำ 20 "จง
ไปซคยู่มอยยใยู่ นสวนองคยู่น 21 คอยเฝล้าดยอยยยู่ และดยเถสด ถล้าบคตรสาวชาวชชีโลหห์ออกมาเตล้นรกาในพสธชีเตล้นรกา
จงออกมาจากสวนองคยู่น ฉคดเอาบคตรสาวชาวชชีโลหห์คนละคนไปเปก็นภรรยาของตน แลล้วใหล้กลทบไป
แผยู่นดสนเบนยามสนเสชีย
แผนกทำรของพวกเขทำไมตซนับซผู้อน คนเบนยทำมวินเหลตทำนนัรนจะตผู้องไปซตอนตนัวอยผใต นสวนองรุตน
นอกชภีโลหร มนันเปป็นธรรมเนภียมทภีที่หญวิงสทำวในทผู้องถวิที่นจะเฉลวิมฉลองเทศกทำลเลภีรยงนภีรดผู้วยกทำรเตผู้นรททำ
เฉลวิมฉลองแบบ ‘บนัลเลตตร’ คนเบนยทำมวิน 200 คนนนัรนจทึงถผกสนังที่ ใหผู้จนับหญวิงสทำวเหลตทำนภีรไปเปป็นภรรยทำ
คนละคนและกลนับบผู้ทำนไปยนังแผตนดวินเบนยทำมวิน
เมสืที่อบวิดทำของหญวิงเหลตทำนนัรนหรสือครอบครนัวอสืที่นมทำรผู้องทรุกขร พวกผผผู้ใหญตเหลตทำนนัรนกป็สนัญญทำ
วตทำ 22 ถล้าบสดาหรมอพชีมื่นล้องของหญสงเหลยู่านทสิ้นมารล้องทคกขห์ตยู่อเรา เราจะบอกเขาวยู่า `ขอโปรดยสนยอม
เพราะเหก็นแกยู่เราเถสด ในเวลาสงครามเราไมยู่ไดล้ผล้หย ญสงใหล้พอแกยู่ท คกคน ททสิ้งทยู่านททสิ้งหลายเองกก็ไมยู่ไดล้
ใหล้แกยู่เขา ถล้ามสฉะนทสิ้นบทดนชีสิ้พวกทยู่านกก็จะมชีโทษ'" พวกผผผู้นททำจทึงควิดววิธภีหนทึที่งออกทภีที่จะยกภรรยทำใหผู้คน
เบนยทำมวินแตตละคนโดยไมตฝตทำฝสืนคททำปฏวิญทำณของตน พวกเขทำเพภียงแคตยอมใหผู้คนเบนยทำมวินเหลตทำ
นนัรนไปฉรุดหญวิงสทำวคนหนทึงที่ จทำกชภีโลหรมทำ พวกเขทำกป็จะไดผู้ภรรยทำเปป็นของตนเอง กระนนัรนไมตมภีบวิดทำ
คนไหนทภีที่ยกบรุตรสทำวของตนใหผู้เปป็นภรรยทำพวกเขทำจรวิงๆเลย ววิธภีกทำรของพวกเขทำกป็แปลกพวิลทึก
จรวิงๆเพสือที่ จนัดกทำรกนับปนัญหทำตตทำงๆทภีที่เกวิดขทึรนเพรทำะบนันดทำลโทสะและกทำรควบครุมควทำมเสภียหทำยซทึงที่
ตทำมมทำทภีหลนัง
วนฉ 21:23-24
ดนังนนัรน คนเบนยามสนกก็กระทกาตาม ตยู่างกก็ไดล้ภรรยาไปตามจกานวน
คมอไดล้หญสงเตล้นรกาทชีมื่เขาไปฉคดมา เขากก็กลทบไปอยยยู่ในทชีมื่ดสนมรดกของเขา สรล้างเมมองขขสิ้นใหมยู่และ

อาศทยอยยใยู่ นนทนสิ้ คนเบนยทำมวิน 200 คนนนัรนทภีที่ไมตมภภี รรยทำจทึงไดผู้ภรรยทำแลผู้ว พวกเขทำกลนับไปยนังแผตน
ดวินเบนยทำมวินและเรวิที่มซตอมแซมเมสืองเหลตทำนนัรนทภีที่ถผกทททำลทำยไปในสงครทำม
ขณะเดภียวกนัน 24 ครทสิ้งนทสิ้นประชาชนอสสราเอลกก็กลทบจากทชีมื่นทมื่นไปยทงตระกยลและครอบครทว
ของตน ตยู่างกก็ยกกลทบไปสยยู่ดสนแดนมรดกของตน ทรุกคนทภีที่เหลสือกป็กลนับบผู้ทำนไปเชตนกนัน พวกเขทำแกผู้
ววิกฤตวิระดนับชทำตวิไดผู้แลผู้ว แตตกตป็ ผู้องลงทรุนลงแรงไปมทำกมทำยจรวิงๆ
วนฉ 21:25
ในสมทยนทสิ้นไมยู่มชีกษทตรสยให์ นอสสราเอล ทคกคนทกาตามอะไรกก็ตามทชีมื่ถยก
ตล้องในสายตาของตนเอง ทรุกคนทททำตทำมใจชอบ มนันเปป็นยรุคมสืดทภีที่สรุดยรุคหนทึที่งในประวนัตวิศทำสตรรของ
ประชทำชนของพระเจผู้ทำอยตทำงแทผู้จรวิง

