
การสํ ารวจพระคัมภีรข้ันพื้นฐาน  บทที่ 11                - 81 -

บทที่ 11
ผูวินิจฉัย

วัตถุประสงค
เม่ือจบบทนี้แลว  คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปน้ี
-  บอกชื่อผูเขียนหนังสือผูวินิจฉัย
-  บอกไดวาหนังสือผูวินิจฉัยเขียนถึงใคร
-  กลาวถึงเปาหมายของหนังสือผูวินิจฉัย
-  เขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากหนังสือผูวินิจฉัยออกมาจากความทรงจํ า
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คํ านํ า

ผูเขียน ซามูเอล
ถึงใคร อิสราเอล
เปาหมาย เพือ่บนัทึกทางประวัติศาสตรถึงกฎเกณฑของเหลาบรรดาผูวินิจฉัยซ่ึงเกิดมีขึ้นภายหลัง

ที่จบหนังสือโยชูวาแลว
ขอพระคัมภีรสํ าคัญ

“ในสมัยนั้นยังไมมีกษัตริยในอิสราเอล  ทกุคนก็กระทํ าตามที่ตนเองเห็น
ชอบ”  ผูวินิจฉัย 17:6

ชวีติและหลักการรับใช
มีการตีสอนซึ่งมาจากพระเจาในรูปแบบที่พระองคทรงวางไวเพ่ือทํ าใหคนของพระองค
ตองหันหนีจากความบาปเพื่อมาสูความรอด

บุคคลสํ าคัญ ผูวินิจฉัยทั้งหมด  (ดูรายชื่อในเคาโครงเรื่องขางลางนี้)

โครงรางของเรื่อง
แนะนํ าถึงชวงเวลาของพวกผูวินิจฉัย   1:1-2:5

ก.  สภาพทางการเมืองนับจากสมัยของโยชูวามาจนถึงพวกผูวินิจฉัย  :  1:1-36
ข.  สภาพทางศาสนานับจากสมัยของโยชูวามาจนถึงพวกผูวินิจฉัย  :  2:1-5

ชวงเวลาของสมัยผูวินิจฉัย  :  2:6-16:31
ก.  สรุปภาพทางศาสนาตลอดชวงเวลานั้น  :  2:6-3:6
ข.  รายชื่อผูวินิจฉัย  :  3:7-16:31

1.  โอทนีเอลแหงเผายูดาห  :  3:7-11
2.  เอฮูดแหงเผาเบนยามิน  :  3:12-30
3.  ชัมการ  :  3:31
4.  เดโบราหแหงเอฟราอิมและบาราคแหงนัฟทาลี  :  4:1-5:31
5.  กิเดโอนแหงมนัสเสหและอาบีเมเลค  :  6:1-9:57
6.  โทลาแหงอิสสาคาร  :  10:1-2
7.  ยาอีรแหงกิเลอาด  :  10:3-5
8.  เยฟราหแหงกิเลอาด  :  10:6-12:7
9.  อิบซานแหงเบธเลเฮม  :  12:8-10
10.  เอโลนแหงเศบูลุน  :  12:11-12
11.  อับโดนแหงเอฟราอิม  :  12:13-15
12.  แซมสันแหงดาน  :  13:1-16:31
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ภาคผนวกทางประวัติศาสตร  :  17:1-21:25
ก.  การไหวรูปเคารพของมีคาหและคนเผาดาน  : 17:1-18:31

1.  มีคาหและปุโรหิตสวนตัวของเขา  :  17:1-13
2.  ชนเผาดานรวมในการไหวรูปเคารพดวย  :  18:1-31

ข.  อาชญากรรมของคนเบนยามินที่เมืองกิเบอาหและการลงโทษ  :  19:1-21:25
1.  การหยุดพักที่เมืองกิเบอาห  :  19:1-15
2.  อาชญากรรม  :  19:16-27
3.  การตอบสนองของคนเลวี  :  19:28-29
4.  ความโกรธเกรี้ยวของอิสราเอล  :  19:30-20:11
5.  การสูรบถึงสามครั้ง  :  20:12-21:25

ชื่อ                             

บททดสอบตนเอง บทที่ 11
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1. ใครคือผูเขียนหนังสือผูวินิจฉัย
                                                                                                                         

2. จงกลาวถึงเปาหมายของหนังสือผูวินิจฉัย
                                                                                                                         
                                                                                                                         

3. หนังสือผูวินิจฉัยเขียนถึงใคร
                                                                                                                         

4. จงกลาวถึงชีวิตและหลักการรับใชของหนังสือโยชูวา
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

5. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากหนังสือผูวินิจฉัยออกมาจากความทรงจํ า
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 11

1. ซามูเอล
2. เพ่ือเปนบันทึกทางประวัติศาสตรถึงกฎเกณฑของเหลาบรรดาผูเผยพระวจนะทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้น

ภายหลังจากที่จบหนังสือโยชูวาแลว
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3. อิสราเอล
4. มีการตีสอนซึ่งมาจากพระเจาในรูปแบบที่พระองคทรงวางไวเพ่ือทํ าใหคนของพระองคตองหัน

หนีจากความบาป
5. “ในสมัยน้ันยังไมมีกษัตริยในอิสราเอล  ทุกคนก็กระทํ าตามที่ตนเองเห็นชอบ”   ผูวินิจฉัย  17:6

เพื่อศึกษาดวยตนเองตอไป

1. -  หนังสือผูวินิจฉัยคือขอแตกตางที่เห็นไดชัดจากหนังสือโยชูวา
-  โยชวูาเลาถึงชัยชนะ อิสรภาพ  ความเชื่อศรัทธา ความกาวหนา  ความเชื่อฟง  นิมิตฝาย
วิญญาณ ความชื่นชมยินดี พละกํ าลัง ความเปนนํ้ าหนึ่งใจเดียวกันในทามกลางเผาพันธุตางๆ
ของอิสราเอล พรอมกับสภาพความเขมแข็งของผูนํ า
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-  สวนหนังสือผูวินิจฉัยพรรณนาถึงความพายแพ  สภาพการเปนทาส การขาดความเชื่อ การ
แตกแยก การไมเชื่อฟง  การเนนยํ้ าถึงสิ่งของฝายโลก  ความเศราสลด  ความออนแอและการ
ขาดความเปนนํ้ าหนึ่งใจเดียวกันในทามกลางเผาพันธุตางๆ ของอิสราเอล

2. หนังสอืกาลาเทียกลาวถึงผลสรุปของหนังสือโยชูวาและหนังสือผูวินิจฉัยไวครบถวนอยาง
อัศจรรย โดยกาลาเทีย  5:22-26  พรรณนาถึงเรื่องของโยชูวา  และกาลาเทีย  5:17-21
พรรณนาถึงเรื่องของพวกผูวินิจฉัย

3. ผูวินิจฉัยคือตัวอยางที่ดีเยี่ยมของโฮเชยา 8:7  และกาลาเทีย 6:7
4. ผูวินิจฉัย 17:6 สรุปสภาพซึ่งเปนจริงในอิสราเอลในระหวางสมัยของพวกผูวินิจฉัย
5. เร่ืองราวของชายผูแข็งแรงที่สุดในประวัติศาสตรอยูในหนังสือผูวินิจฉัย  15
6. จงอานเรื่องราวของกองทหารหนึ่งซ่ึงตองถูกฆาก็เน่ืองดวยการออกสํ าเนียงถวยคํ าที่พูดไมชัด

ผูวินิจฉัย 12
7. พระเจาทรงใชวิธีไมปกติธรรมดาเลยในหนังสือผูวินิจฉัย  พระองคทรงใช

-  ประตักวัว  3:31
-  หลักขึงเตนท  4:21
-  เขาสัตว  7:20
-  หมอ  7:20
-  คบเพลิง  7:20
-  หินโม  9:53
-  กระดูกขากรรไกรลา  15:15

8. จงทํ าแผนภูมิในหนาตอไปใหสมบูรณขณะที่คุณศึกษาถึงวงจรของสิ่งซ่ึงเกิดขึ้นซํ้ าๆ กันอีกของ
หนังสือโยชูวา วงจรแรกทํ าไวใหดูเพ่ือเปนตัวอยางแลว

วงจรของหนังสือผูวินิจฉัย

วงจร

___________________________________________________________________________

ความบาป การไหวรูปเคารพ
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___________________________________________________________________________

การเปนทาส 8 ปภายใต
กษัตริยแหง
เมโสโปเตเมีย

___________________________________________________________________________

การอธิษฐานวิงวอน รองไหครํ่ าครวญ
ตอพระเจา

___________________________________________________________________________

การชวยกู โอทนีเอล
ตอพระเจา

___________________________________________________________________________

ความเงียบ 40 ป
___________________________________________________________________________

บรรดาผูวินิจฉัยของอิสราเอล

ชื่อ เวลา กคศ. จํ านวนป

โอทนีเอล l400-1360 40

เอฮูด 1360-1280 80
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ชัมการ 1280  1

เดโบราห 1280-1240 40

กิเดโอน 1240-1200 40

อาบีเมเลค 1200-1197  3

โทลา 1197-1174 23

ยาอีร 1174-1152 22

เยฟธาห 1152-1146   6

อิบซาน 1146-1138      8

เอโลน 1138-1128 10

อับโดน 1128-1121   7

แซมสัน 1121-1101 20


