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ส ารวจพระวจนะพระเจา้
ศกึษา
  พระคมัภรี์
    ทีบ่า้น

‚ท่านทัง้สองจึงกล่าวสัง่สอนพระวจนะ
ขององคพ์ระผู้เป็นเจา้ให้นายคกุ และคนทัง้
ปวงทีอ่ยู่ในบา้นของเขาฟัง.‛   กิจการ 16:32

‚…เขาได้รบัพระวจนะด้วยความเตม็ใจ และ
ค้นดพูระคมัภีรทุ์กวนั หวงัจะรูว่้า ข้อความ
เหล่านัน้จะจริงดงักล่าวหรือไม…่‛ กิจการ 17:11
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การแนะน าใหรู้จ้กัพระสญัญาเก่า

ระยะกาลเวลาความบริสทุธ์ิใจ

ผูอ้าวโุส

ความรู้สึกผิดชอบ

พระราชบญัญติัและผูพ้ยากรณ์

อาดาม
และ
เอวา 

การลม้
ลงของ

มนุษยไ์ป
ถงึอาบราฮมั

อาบราฮมั 
ไปถึง

โมเสส

โมเสส
ไปถึง

พระคริสต์
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หนงัสือพระสญัญาเก่า
32 นักประพนัธ์
มากกว่า 3,600 ปีแห่งประวติัศาสตรม์นุษย์
1,500 ปีในระยะเวลาเขียน

พระบญัญติั
5

ประวติัศาสตร์
12 บทเพลง

 5

คาํพยากรณ์
17

ปฐมกาล
อพยบ
เลวนีิติ
กนัดารวถิ ี
พระราชบญัญตั ิ

โยบ
สดดีุ
สภุาษิต
ปัญญาจารย ์
เพลงซาโลมอน 

เอสเธอร์
เนหะมีย์
เอสราห์
๒พงศาวดาร
๑พงศาวดาร
๒พงศก์ษตัริย ์
๑พงศก์ษตัริย ์
๒ซามเูอล
๑ซามเูอล
นางรธู
ผูว้ินิจฉัย
โยชวูา 

มีคาห์
โยนาห ์
โอบาดีห์
อาโมส
โยเอล
โฮเชยา
ดาเนียล
เอเสเคียล
เพลงครํา่ครวญ

 
เยเรมีย์
อิสยาห์

มาลาคี
เศคาริยาห์
ฮกักยั
เศฟันยาห์
ฮาบากกุ
นาฮมู

ความบรสิุทธิต์วั ผูอ้าวุโสความรูส้กึผดิชอบ พระราชบญัญตัิระยะกาลเวลา

‚ด้วยว่าคาํพยากรณ์ในอดีตนัน้ไม่ได้มาจาก
ความประสงคข์องมนุษย ์แต่พวกผูบ้ริสุทธ์ิ
ของพระเจ้าได้กล่าวคาํตามท่ีพระวิญญาณ
บริสทุธ์ิได้ทรงดลใจเขา‛ ๒เปโตร 1:21
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ในปฐมกาลพระเจา้

‚ ในวนัทีเ่จด็
พระเจ้ากเ็สรจ็

งานของ
พระองคซึ์ง่

พระองคไ์ด้ทรง
สร้างมาแล้วนัน้ 
และในวนัทีเ่จด็
พระองคท์รงพกั

การงาน
ทัง้ส้ิน…‛

ปฐมกาล 2:2

ความสว่าง
และ

ความมืด
ถกูแยก

ออกจากกนั

พืน้อากาศ
(ท้องฟ้า)
แยกออก
จากน้ํา

ดินแห้ง—ทะเล
ต้นหญ้า

ต้นผกัท่ีมีเมลด็
ต้นไม้

ดวงอาทิตย ์
ดวงจนัทร์
ดวงดาว

วนั, ฤดแูละปี

ปลาในทะเล
นกในอากาศ

สตัว์
และ

มนุษย์

พระเจ้าทรง
พกัการงานใน

วนัน้ี

 สปัดาหแ์ห่งการทรงสร้าง
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อาดามและเอวา

สมยัแหง่ความบรสิุทธิใ์จ ปฐมกาล 2:25

พลงัแห่งการเลือก
‚แต่ต้นไม้แห่งความรู้ดีและรู้ชัว่

เจ้าอย่ากินผลจากต้นนัน้เป็นอนัขาด 
เพราะว่าเจ้ากินในวนัใด เจ้าจะตาย
แน่ในวนันัน้‛ ปฐมกาล 2:17

มนุษยเ์ลอืกความบาป ปฐมกาล 3:1-8
ความบาปทาํลาย

การติดต่อ
กบัพระเจ้า

การล้มลง
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การพิพากษาลงโทษแรก
พระสญัญา

เราจะให้เจ้ากบัหญิงน้ีเป็นปฏิปักษ์กนั ทัง้เชื้อ
สายของเจ้ากบัเชื้อสายของนาง เชื้อสายของ
นางจะกระทาํให้หวัของเจ้าฟกชํา้ และเจ้าจะ
กระทาํให้ส้นเท้าของท่านฟกชํา้

ส่ี การสาปแช่ง
ปฐมกาล 3:15-19

1.  สาปแช่งพญามาร
2.  สาปแช่งผู้หญิง
3.  สาปแช่งแผ่นดิน
4.  สาปแช่งมนุษย์

ปฐมกาล 3:15
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จากการลม้ลงไปถึงน ้าท่วมโลก

ระยะกาลเวลาความบริสทุธ์ิใจ

อาแบล

คาอิน

เครื่องบูชาท่ีถกูต้อง

เคร่ืองบชูาท่ีไม่ถกูต้อง

ตัง้แต่นัน้มามนุษยเ์ร่ิมต้นท่ีจะรอ้งเรียก
พระนามขององคพ์ระผเูป็นเจา้ ปฐมกาล 4:26

เอโนคได้ดาํเนินกบัพระเจ้า และหายไป 
เพราะพระเจ้าทรงรบัเขาไป ปฐมกาล 5:24

และพระเจ้าทรงเหน็ว่าความชัว่ของมนุษยมี์มาก
บนแผน่ดินโลก และเจตนาทุกอย่างแห่ง
ความคิดทัง้หลายในใจของเขาล้วนแต่ชัว่ร้าย
อย่างเดียวเสมอไป. องคพ์ระผูเ้ป็นเจ้าทรง
โทมนัสทีพ่ระองคไ์ด้ทรงสร้างมนุษยบ์นแผน่ดิน
โลก และกระทาํให้พระองคท์รงเศร้าโศกภายใน
พระทยัของพระองค.์‛     ปฐมกาล 6:5-6

แต่โนอาหเ์ป็นท่ีโปรดปรานในสายพระ
เนตรขององคพ์ระผูเ้ป็นเจ้า.”     ปฐมกาล 6:8

ปฐมกาล 4:3-7

อาแบล เสท
อาดาม
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พระเจ้าทรงตรสัว่า "วิญญาณของเราจะ
ไม่วิงวอนกบัมนุษยต์ลอดไป
พระเจ้าทรงตรสัว่า "เราจะทาํลายมนุษยที์ ่

เราได้สรา้งมาจากพื้นแผน่ดินโลก ทัง้
มนุษยแ์ละสตัวแ์ละสตัวเ์ลื้อยคลานและนก
ในอากาศ เพราะว่าเราเสียใจทีเ่ราได้สรา้ง
พวกเขามา  ปฐมกาล 6:3, 7

พระเจา้ทรงปกปักรกัษาครอบครวัชอบธรรมไว้

สร้างนาวา
ปฐมกาล 6:14-16

พนัธสญัญา

สายรุ้ง

ปฐมกาล 9:11-13

พระสญัญา

ลกัษณะนาวา
1 ประตู
3 ชัน้
ยาว 450 ฟทุ
สงู 45 ฟทุ
กว้าง 75 ฟทุ

และไม่ได้ทรงยกเว้นมนุษยโ์ลกครัง้โบราณ 
แต่ได้ทรงช่วยโนอาหผ์ูป้ระกาศความชอบ
ธรรมกบัคนอ่ืนอีกเจด็คนให้รอด เมื่อคราว
ท่ีพระองคไ์ด้ทรงบนัดาลให้น้ําท่วมโลกของ
คนอธรรม 2 เปโตร 2:5
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มนุษยช์าติถกูพิพากษา

ด้วยสมยัของโนอาหเ์ป็นอย่างไร เม่ือบุตร
มนุษยเ์สดจ็มากจ็ะเป็นอย่างนัน้ด้วย
เพราะว่าเม่ือก่อนวนัน้ําท่วมนัน้ คนทัง้หลาย

ได้กินและด่ืมกนั ทาํการสมรสและยกให้เป็น
สามีภรรยากนั จนถึงวนัท่ีโนอาหเ์ข้าในนาวา
และน้ําท่วมได้มากวาดเอาพวกเขาไปส้ิน 

โดยไม่ทนัรู้ตวัฉันใด เม่ือบุตรมนุษยเ์สดจ็มาก็
จะเป็นฉันนัน้ด้วย
เม่ือนัน้สองคนจะอยู่ท่ีทุ่งนา จะทรงรบัคน

หน่ึง ทรงละคนหน่ึง
หญิงสองคนโม่แป้งอยู่ท่ีโรงโม่ จะทรงรบัคน

หน่ึง ทรงละคนหน่ึง
เหตฉุะนัน้จงเฝ้าระวงัอยู่ เพราะท่านไม่รู้ว่า

องคพ์ระผูเ้ป็นเจ้าของท่านจะเสดจ็มาเวลาใด
จงจาํไว้อย่างน้ีเถิดว่า ถ้าเจ้าของบ้านล่วงรู้

ได้ว่าขโมยจะมายามใด เขากจ็ะเฝ้าระวงั และ
ไม่ยอมให้ทะลวงเรือนของเขาได้
เหตฉุะนัน้ ท่านทัง้หลายจงเตรียมพร้อมไว้

เช่นกนั เพราะในโมงท่ีท่านไม่คิดไม่ฝันนัน้
บุตรมนุษยจ์ะเสดจ็มา มทัธวิ 24:37-44

วนัของโนอาห์
     ปฐมกาล 6:5, 11

กินและด่ืมกนั

ทาํการสมรสและยกให้เป็นสามีภรรยากนั

เขาซ้ือและขาย ปลกูและก่อสรา้ง

ละเลยวนัพิพากษาท่ีจะมาถึงเขา

ชัว่ช้าหนักหนา

ถึงเวลาน้ําท่วม

บตุรมนุษย์

ฟีลิปปี 3:17-19

มทัธิว 24:38-39

ลกูา 17:26-30

ลกูา 21:34-35

ทิโมธี 3:1-4

2 เปโตร 3:3-7
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พืชพนัธุแ์ห่งภาษา / การเร่ิมตน้แห่งประชาชาติ

‚ต่อไปน้ีเป็นพงศพ์นัธุข์องบุตรชาย
ทัง้หลายของโนอาห ์คือเชม ฮาม และ
ยาเฟท และพวกเขากาํเนิดบตุรชายหลาย
คนหลงัน้ําท่วม.‛ ปฐมกาล 10:1

‚และองคพ์ระผูเ้ป็นเจ้าเสดจ็ลงมา
ทอดพระเนตรเมืองและหอนัน้ซึง่บุตร
ทัง้หลายของมนุษยไ์ด้ก่อสร้างข้ึน แล้วองค์
พระผูเ้ป็นเจ้าตรสัว่า "ดเูถิด คนเหล่าน้ีเป็น
อนัหนึง่อนัเดียวกนั และพวกเขาทัง้ปวงมี
ภาษาเดียว พวกเขาเริม่ทาํเช่นน้ีแล้ว 
ประเดีย๋วจะไม่มีอะไรหยดุยัง้พวกเขาได้ใน
สิง่ทีพ่วกเขาคิดจะทาํ มาเถิด ให้พวกเราลง
ไปและทาํให้ภาษาของเขาวุ่นวายทีนั่น่ เพือ่
ไม่ให้พวกเขาพดูเข้าใจกนัได้" ดงันัน้องค์
พระผูเ้ป็นเจ้าจึงทรงทาํให้เขากระจดั
กระจายจากทีนั่น่ไปทัว่พื้นแผน่ดิน พวกเขา
กเ็ลิกสร้างเมืองนัน้ เหตฉุะนัน้จึงเรียกชือ่
เมืองนัน้ว่า บาเบล เพราะว่าทีนั่น่องคพ์ระผู้
เป็นเจ้าทรงทาํให้ภาษาของทัว่โลกวุ่นวาย 
และ ณ จากทีนั่น่องคพ์ระผูเ้ป็นเจ้าได้ทรง
ทาํให้พวกเขากระจดักระจายออกไปทัว่พื้น
แผน่ดินโลก.  ปฐมกาล 11:5-9

โนอาห์

เชม ฮาม ยาเฟท

ทะ
เล

ใหญ่
เมโสโปเตเมีย

เคลเดีย
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องคพ์ระผูเ้ป็นเจ้าได้ตรสัแก่อบัรามแล้วว่า 
"เจ้าจงออกไปจากประเทศของเจ้า จากญาติ
พีน้่องของเจ้า และจากบ้านบิดาของเจ้า ไป
ยงัแผน่ดินทีเ่ราจะช้ีให้เจ้าเหน็
   เราจะทาํให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่ชนชาติ
หนึง่ เราจะอวยพรเจ้า ทาํให้เจ้ามีชือ่เสียง
ใหญ่โต และเจ้าจะเป็นแหล่งพระพร
   เราจะอวยพรผูที้อ่วยพรเจ้า และสาปแช่ง
ผูที้ส่าปแช่งเจ้า บรรดาครอบครวัทัว่แผน่ดิน
โลกจะได้รบัพระพรเพราะเจ้า   ปฐมกาล 12:1-3

พระสญัญา

พระเจ้าทรงเรียกอบัราฮมั
กาํเนิดของอิสอคั

องคพ์ระผูเ้ป็นเจ้าทรงเยีย่มซาราหเ์หมือนที ่
พระองคต์รสัไว้ และองคพ์ระผูเ้ป็นเจ้าทรง
กระทาํแก่ซาราหด์งัทีพ่ระองคท์รงตรสัไว้
  เพราะซาราหต์ัง้ครรภ ์และคลอดบตุรชายคน
หนึง่ให้อบัราฮมัเมือ่ท่านชรา ตามเวลาซึง่พระ
เจ้าได้ตรสักบัท่าน
  อบัราฮมัตัง้ชือ่บตุรชายทีเ่กิดแก่ท่าน ผูซึ้ง่ซา
ราหค์ลอดให้ท่านนัน้ว่า อิสอคั      ปฐมกาล
21:1-3

พนัธสญัญาแห่ง
พิธีเข้าสหุนัต —

ปฐมกาล 17:10-14

กาํเนิดของอิสมาเอล
ปฐมกาล 16:15

ประชาชาติอาหรบั

โลทและอบัราฮมัแยกทางกนั
ปฐมกาล 13:8-13

ครอบครวัของโลทหนีจากเมอืงโสโดม
ปฐมกาล 19:1-28

อบัราฮมัถวายอิสอคัเป็นเคร่ืองบชูาแด่พระเจ้า
ปฐมกาล 22:1-14

ประชาชาติท่ีพระองคท์รงเลือกไว ้
ระยะกาลเวลาผูอ้าวโุส
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ประชาชาติท่ีพระองคท์รงเลือกไว ้

ยาโคบขโมย
พระพร

ปฐมกาล 27:26-33

นิมิตเมืองสวรรคข์องยาโคบ
ปฐมกาล 28:10-22

ยาโยบซ้ือสิทธิบุตรหวัปี
ปฐมกาล 25:29-34 ช่ือยาโคบเปล่ียนเป็นอิสราเอล

พระสญัญา

ยาโคบเอซาว

อิสอคั
ปฐมกาล 25:21-26

‚ยาโคบอยู่ทีนั่น่แต่ผู้เดียว มีบุรษุผู้หนึง่มา
ปลํ้ากบัเขาจนเวลารุ่งสาง
   เมือ่บุรษุผู้นัน้เหน็ว่าจะเอาชนะยาโคบไม่ได้ 
กถ็กูต้องทีข้่อต่อตะโพกของยาโคบ ข้อต่อ
ตะโพกของยาโคบกเ็คลด็ เมือ่ปลํ้าสู้กนัอยู่นัน้  
   บุรษุนัน้จึงว่า "ปล่อยให้เราไปเถิดเพราะ
ใกล้สว่างแล้ว" แต่ยาโคบตอบว่า "ข้าพเจ้าไม่
ยอมให้ท่านไป นอกจากท่านจะอวยพรแก่
ข้าพเจ้า" 
   บุรษุผู้นัน้จึงถามยาโคบว่า "เจา้ชือ่อะไร" 
ยาโคบตอบว่า "ข้าพเจ้าชือ่ยาโคบ"
   บุรษุนัน้จึงว่า "เขาจะไม่เรียกเจ้าว่ายาโคบ
ต่อไป แต่จะเรียกว่า อิสราเอล เพราะเจ้า
เหมือนเจ้าชายได้สู้กบัพระเจา้และมนุษย ์และ
ได้ชยัชนะ‛ ปฐมกาล 32:24-28
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ประชาชาติท่ีพระองคท์รงเลือกไว ้

บตุรชายของยาโคบ

(ตระกลูทัง้สิบสองของ
อิสราเอล)

รเูบน 

สิเมโอน

เลวี

ยดูาห์

เศบลูนุ

อิสสาคาร์

ดาน

กาด

อาเชอร์

นัฟทาลี

โยเซฟ

เบนยามิน

เอฟราอิม

มนัสเสห์

โยเซฟถกูขายโดยพ่ีน้อง
ปฐมกาล 37:12-28

โยเซฟถกูจาํคกุ
ปฐมกาล 39

โยเซฟแก้พระสบิุน
ของฟาโรห ์     ปฐมกาล 41

ชาวอิสราเอลเป็น
ทาส

อพยพ 1:8-14

โยเซฟอภยัโทษให้พ่ีน้องของเขา

ชาวอิสราเอลกด็าํรง
อยู่แผน่ดินโกเชน 
ปฐมกาล 47:11-12

อียิปต์

ฉะนัน้บดัน้ีอย่าเสียใจไปเลย อย่าโกรธ
ตวัเองทีข่ายเรามาทีนี่ ่เพราะว่าพระเจ้าทรง
ใช้เราให้มาก่อนหน้าพีเ่พือ่จะได้ช่วยชีวิต

ปฐมกาล 45:5
ปฐมกาล 48:5-6
ปฐมกาล 49:3-27
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    ทีบ่า้น

บทเรียน ท่ี 4



และเราลงมาเพื่อจะช่วยเขาให้รอด
พ้นจากมือของชาวอียิปต ์และนําเขา
ออกจากประเทศนัน้ ไปยงัแผน่ดินท่ีอดุม
กว้างขวาง เป็นแผน่ดินท่ีมีน้ํานมและ
น้ําผึง้ไหลบริบูรณ์ คือไปยงัท่ีอยู่ของชาว
คานาอนั คนฮิตไทต ์คนอาโมไรต ์คนเป
ริสซี คนฮีไวต ์และคนเยบสุ.  อพยบ 3:8

พระสญัญา

โมเสสและพุ่มไม้ไฟไหม้
อพยบ 3:1-10

กาํเนิดของโมเสส

โมเสสผูช่้วยเหลือให้พ้นอยู่ต่อหน้าฟาโรห์

อพยบ

แผนการแหง่การไถ่
สิบภยัพิบติั

น้ํากลายเป็นเลือด
กบ
ร้ิน

ฝงูเหลือบ
ฝงูสตัวข์องชาวอียิปตต์ายหมด

ฝี
ลกูเหบ็
ตัก๊แตน
ความืด

บตุรหวัปีของชาวอียิปตถ์กูประหาร

เลือดทาท่ีประตู

เดินข้ามทะเลแดง
อพยบ 12:1-36

 อพยบ 14:13-31
อพยบ 2:2-10
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แล้วให้เขาสรา้งสถานบริสุทธิถ์วายแก่เรา 
เพือ่เราจะได้อยู่ท่ามกลางพวกเขา
   แบบอย่างพลบัพลาและเครือ่งทัง้ปวงของ
พลบัพลานัน้ เจ้าจงทาํตามทีเ่ราแจ้งไว้แก่
เจ้าน้ีทุกประการ อพยบ 25:8-9

ทรงประทาน
พระบญัญติัสิบประการ

อพยบ 25:8

พลบัพลา

พเนจรอยู่ใน
ถ่ินทรุกนัดาร

40 ปี

ประชาชนอิสราเอลอยู่ท่ีภเูขาซีนาย

ระยะกาลเวลาแห่งพระราชบญัญติั

15



ปุโรหิตเหล่านัน้ปฏิบติัตามแบบและเงา
แห่งส่ิงเหล่านัน้ท่ีอยูใ่นสวรรค ์เหมือน
พระเจ้าได้ทรงสัง่แก่โมเสสครัน้เมื่อท่าน
จะสรา้งพลบัพลานัน้ว่า ‘ดเูถิด จงทาํทุกส่ิง
ตามแบบอย่างท่ีเราแจ้งแก่ท่านบนภเูขา     

ฮบีรู 8:5

เคร่ืองหมายและร่ม
1 โครินธ ์10:11
โคโลสี  2:16-17

ฮิบร ู8:5
ฮิบร ู9:8-9, 24

ฮิบร ู10:1
1 เปโตร  3:21

ขนาดกว้างยาวของพลบัพลา 

ความสงู 10 ศอก

ความกว้าง 10 ศอก
ความยาว 30 ศอก

พลบัพลา

การเขา้ไกลพ้ระเจา้ของมนุษย์

Not to Scale
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Not to Scale

แท่นบชูาแห่งสตัวบ์ชูา

ปโุรหิตท่ีจะเข้าไปในพลบัพลา
ต้องผ่านแท่นบูชาทองสมัฤทธ์ิ
ก่อน เป็นสถานท่ีปโุรหิตถวาย
เคร่ืองบูชาสาํหรบัความผิด
บาป

เพราะว่าชีวิตของเน้ือหนังอยูใ่นเลือด 
เราได้ให้เลือดแก่เจ้าเพือ่ใช้บนแท่น เพือ่
กระทาํการลบมลทินบาปแห่งจิตวิญญาณ
ของเจ้า เพราะว่าเลือดเป็นทีท่าํการลบ
มลทินบาปแห่งจิตวิญญาณ เลวนีิติ 17:11

พระเยซูทรงกลายเป็นเครื่อง
บูชาท่ีดีเลิศของพวกเรา

วนัรุง่ขึ้นยอหน์เหน็พระเยซูกาํลงัเสดจ็มา
ทางท่าน ท่านจึงกล่าวว่า "จงดพูระเมษ
โปดกของพระเจ้า ผูท้รงรบัความผิดบาป
ของโลกไปเสีย  ยอหน์ 1:29

แท่นทองสมัฤทธ์ิ
สถานท่ีสาํหรบัเครื่องบูชา

การตาย
หลัง่เลือด
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ขนัน ้าทองสมัฤทธ์ิ

Not to Scale

ปโุรหิตจะต้องชาํระด้วยน้ําท่ีขนัน้ํา
ก่อนเข้าไปท่ีแท่นบชูาในพลบัพลา

ขนัน้ําเป็นสถานท่ีสาํหรบัล้างและ
ชาํระให้สอาดเหมือนการรบับพัติสมา
เป็นการชาํระให้สอาดจากความผิด
บาป

เม่ือเขาจะเข้าไปในพลบัพลาแห่ง
ชุมนุม เขาจะต้องชาํระด้วยน้ําเพ่ือจะ
ไม่ตาย หรือเม่ือเขาเข้ามาใกล้แท่น
ทาํการปรนนิบติั เพ่ือถวายเคร่ือง
บชูาด้วยไฟแด่พระ   อพอพ 30:20

เด๋ียวน้ีท่านจะรอช้าอยู่ทาํไม จงลกุขึน้รบับพั
ติศมา ด้วยออกพระนามขององคพ์ระผู้เป็นเจ้า 
ลบล้างความผิดบาปของท่านเสีย

กจิการ 22:16

ขนัทองสมัฤทธ์ิ
สถานท่ีสาํหรบัล้างมอื
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สถานท่ีบริสุทธ์ิ

(สถานทีน่มสัการ)

Not to Scale

คนัประทีปทองคาํ
ในพลบัพลาม่ีแค่แสงไฟจากคนัประทีปเท่านัน้

โตะ๊สาํหรบัอาหาร 
อาหารประจาํวนัของปโุรหิต

แท่นเผาเคร่ืองหอม
ไฟมาจากแท่นบชูา

แท่นบชูาตัง้ไว้ข้างหน้าม่าน

เป็นท่ีสาํหรบัการอธิษฐาน
และการสรรเสริญประจาํวนั

‚อีกครัง้หนึง่พระเยซูตรสักบัเขา
ทัง้หลายวา่ "เราเป็นความสวา่งของโลก ผู้
ทีต่ามเรามาจะไม่เดินในความมืด แต่จะมี
ความสว่างแห่งชีวิต" ยอหน์ 8:12

เราเป็นอาหารทีธ่าํรงชีวิตซึง่ลงมาจาก
สวรรค ์ถ้าผู้ใดกินอาหารน้ี ผู้นัน้จะมี
ชีวิตนิรนัดร ์และอาหารทีเ่ราจะให้เพือ่
เป็นชีวิตของโลกนัน้กคื็อเน้ือของเรา" 

ยอหน์ 6:51

แต่ท่านทัง้หลายเป็นชาติทีพ่ระองคท์รงเลือกไว้
แล้ว เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็นประชาชาติบริสุทธิ ์
เป็นชนชาติของพระองคโ์ดยเฉพาะ เพือ่ท่าน
ทัง้หลายจะได้สาํแดงพระบารมีของพระองค ์ผู้ได้
ทรงเรียกท่านทัง้หลายให้ออกมาจากความมืด เข้า
ไปสู่ความสว่างอนัมหศัจรรยข์องพระองค ์                  

1 เปโตร 2:9 

ยอหน์ 6:35

วิวรณ์ 8:3
ฮีบร ู13:15
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ท่ีบริสุทธ์ิท่ีสุด
Not to Scale

พระท่ีนัง่กรณุา

หีบพนัธสญัญา

ม่านสีฟ้าสีม่วงและสีเลือดหม ู- อพยบ 36:35                 ม่าน —พระกายพระองค ์- ฮีบร ู10:20

ไม้เท้าของอาโรนท่ีออกช่อ 
ฮีบร ู9:4

ข้อความหมายภายในฮีบพนัธส์ญัญา

โถทองคาํใส่มานา
ฮีบร ู9:4

ณ ทีนั่น้ เราจะอยู่ให้เจ้าเข้าเฝ้า และจะ
สนทนากบัเจ้าจากเหนือพระทีนั่ง่กรณุา
ระหว่างกลางเครบูทัง้สองซึง่ตัง้อยู่บน
หีบพระโอวาท เราจะสนทนากบัเจ้าทกุ
เรือ่งซึง่เราจะสัง่เจ้าให้ประกาศแก่ชน
ชาติอิสราเอล อพยพ 25:22 

อพยบ 25:10-11

แผน่ศิลาพนัธสญัญา

(ผา่นมา่นไป)

อพยบ 25:16   ฮีบร ู9:4
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จากพลบัพลา 

ไปถึงไมก้างเขน

พระวิญญาณบริสทุธ์ิ

การรบับพัติศมา

การกลบัใจใหม่

เขาเหล่านัน้กป็ระกอบด้วยพระวิญญาณ
บริสทุธ์ิจึงตัง้ต้นพดูภาษาต่างๆตามท่ี
พระวิญญาณทรงโปรดให้พูด กจิการ 2:4 

"จงกลบัใจเสียใหม่และรบับพัติศมาใน
พระนามแห่งพระเยซูคริสตส้ิ์นทุกคน เพือ่
ว่าพระเจ้าทรงยกความผิดบาปของท่าน
เสีย และท่านจะได้รบัของประทานของ
พระวิญญาณบริสทุธิ"์  กจิการ 2:38

"เราทัง้หลายรูแ้ล้วว่า มนุษยเ์ก่าของเรา
นัน้ได้ถกูตรงึไว้กบัพระองคแ์ล้ว เพือ่ตวัที ่
บาปนัน้จะถกูทาํลายให้ส้ินไป เพือ่เราจะ
ไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไป"  โรม 6:6

พระเยซู
ทางไปสู่ความบริสทุธ์ิ

ฮีบร ู10:19-20

พระเยซู  
ความสว่างของโลก 

ยอหน์ 12:35 

พระเยซู  
ทรงอธิษฐานในสวน

พระเยซู 
เป็นอาหารแห่งชีวิต 

ยอหน์ 6:33-35

พระเยซู – รบับพัติศมา
มทัธิว 3:16

พระเยซู –  
เป็นเครือ่งบูชาไถ่บาปของเรา

ฮีบร ู9:28

ลูกา 22:41-44

21



ส ารวจพระวจนะพระเจา้
ศกึษา
  พระคมัภรี์
    ทีบ่า้น

บทเรียน ท่ี 5



เยรีโคถกูทาํลาย
โยชูวา 6

แผ่นดินแห่งพระสญัญา

แผน่ดินพ่ายแพ้
และ

ถกูแยกออกระหว่าง
ตระกลูทัง้สิบสอง

โยชูวานําทางอิสราเอล
โยชวูา 1:1-11

โมเสสส้ินชีวิตบนยอดเขาเนโบ

ศิลาสิบสองก้อน
โยชวูา 4:20-24

ทะเลกาลิลี

เยรีโค

กิลกาล

พระเจ้าทรงประทานผูพิ้พากษาเพ่ือครอง 

แม
่ นํ้า

จอ
รแ์

ดน

ทะเล
มรณะ

อย่างไรกต็ามองคพ์ระผูเ้ป็นเจ้าทรงให้
เกิดผูวิ้นิจฉัย ผูช่้วยเขาทัง้หลายให้พ้น
มือของผูที้ป่ล้นเขา    ผูว้นิิจฉยั 2:16

ไม่มีผูใ้ดจะยืนหยดัต่อหน้าเจ้าได้ตลอด
ชีวิตของเจ้า เราอยู่กบัโมเสสมาแล้วฉัน
ใด เราจะอยู่กบัเจ้าฉันนัน้ เราจะไม่
ละเลยหรอืละท้ิงเจา้เสีย       โยชวูา 1:5 

1. โอทนีเอล

2. เอฮดู

3. ชมัการ์

4. เดโบราห์

5. บาราค

6. กเิดโอน 

7. อาบเีมเลคก

8. โทลา

9.  ยาอรี์

10.  เยฟธาห์

11.  อบิซาน

12.  เอโลน

13.  อบัโดน

14.  แซมสนั 

15.  เอลี

16.  ซามเูอล
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อิสราเอล
เรียกรอ้ง

อยากมี
กษตัริย์

ซาอลู
ครอบครอง 40 ปี

ดาวิด
ครอบครอง 40 ปี ซาโลโมน

ครอบครอง 40 ปี

สหราชอาณาจกัร
และบรรดาพวกผูใ้หญ่ของอสิราเอลกพ็ากนัมาหา
ซามเูอลทีเ่มอืงรามาห ์และเรยีนท่านวา่ "ดเูถดิ 
ท่านชราแลว้ และบุตรชายของท่านมไิดด้ าเนิน
ในทางของท่าน บดัน้ีขอท่านไดก้ าหนดตัง้
กษตัรยิใ์หว้นิิจฉยัพวกเราอยา่งประชาชาติ
ทัง้หลายเถดิ"                           1 ซามเูอล 
8:4-5

แล้วซามเูอลกห็ยิบขวดน้ํามนัเทลงบนศีรษะ
ของซาอลู และจบุท่านแล้วกล่าวว่า “องค์
พระผู้เป็นเจ้าทรงเจิมท่านไว้ให้เป็นเจ้านาย
เหนือมรดกของพระองคแ์ล้วมิใช่หรือ  

1 ซามเูอล 10:1 

ซามเูอลจึงนําขวดเขาน้ํามนัและเจิมตัง้เขาไว้
ท่ามกลางพีช่ายของเขา และพระวิญญาณของ
องคพ์ระผู้เป็นเจ้ากส็วมทบัดาวิดตัง้แต่วนันัน้
เป็นต้นไป และซามเูอลกล็กุข้ึนกลบัไปยงัรา
มาห ์                         1 ซามเูอล 16:13

และให้ศาโดกปโุรหิต และนาธนัผู้พยากรณ์เจิม
ตัง้เขาไว้เป็นกษตัริยเ์หนืออิสราเอลทีนั่น่ แล้ว
ท่านทัง้หลายจงเป่าแตร และประกาศว่า ‘ขอ
กษตัริยซ์าโลมอนทรงพระเจริญ 1 พงศก์ษตัรยิ ์
1:34

ตระกลูเบนยามิน  1 ซามเูอล 9:1 
เขาสงูกว่าคนทัง้หลายตัง้แต่บ่าขึน้ไป 1 ซามเูอล 9:2
พระเจ้าทรงทอดท้ิงท่าน  1 ซามูเอล 16:14

คนเลีย้งแพะแกะ  1 ซามเูอล 16:11 

ฆ่าคนยกัษ์  1 ซามเูอล 17

เป็นคนท่ีพระเจ้าชอบพระทยั  กิจการ 13:22

พระเจ้าทรงประทานสติปัญญาให้ 1 พงศก์ษตัริย ์3

สร้างพระนิเวศของพระเจ้า  1 พงศก์ษตัริย ์6
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เอลียาห์

เอลีชา

ชาวอสัซีเรีย

เป็นเชลย
 721 ก่อน ค.ศ.

ราชอาณาจกัรแตกแยกกนั

อิสยาห์

เยเรมีย์

เอเสเคียล

ดาเนียล

ชาวบาบีโลน 
เป็นเชลย

606 ก่อน ค.ศ.

เมืองเยรซูาเลม็ 
ถกูทาํลาย

พระเจ้าส่งผูพ้ยากรณ์มาเตือนชนชาติ
อิสราเอลเก่ียวกบัการพิพากษาท่ีจะมาถึงเขา

ราชอณาจกัรแห่งอิสราเอล
สิบตระกลู (ราชอณาจกัรเหนือ)

สะมาเรีย - เมืองหลวง
19 ษตัริย์

 เยโรโบอมักบฏ
เรโหโบอมั โอรสของกษตัริยซ์าโลมอน

ราชอณาจกัรของยดูาห์
สองตระกลู (ราชอณาจกัรไต้)
เมืองเยรซูาเลม็ - เมืองหลวง

19 ษตัริย ์  1 พระราชนี
พระเจ้าส่งผูพ้ยากรณ์มาเตือนชาวยดูายเ์ก่ียว

กบัการพิพากษาท่ีจะมาถึงเขา

ดาเนียลและเอเสเคียลพยากรณ์ระหว่างชาวบาบีโลนเป็นเชลย
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การกลบัคืนไปเมืองเยรซูาเล็ม

พร
ะส

ญั
ญ

าเ
ก่า

จบ
ลง

เพี
ยง

นี้
สี่ร้

อย
ปีแ

ห่ง
กา

รเ
งีย

บ

ผูพ้ยากรณ์  - ฮกักยั, เศคาริยาห ์

และ มาลาคี ได้หนุนใจ

และตีสอนประชาชน

เศรบุบาเบลสร้างพระวิหารซํา้ใหม่ (เร่ิมปี  536 ก่อน ค.ศ.)

 เนหะมียส์ร้างกาํแพงซํา้ใหม่
(444 ก่อน ค.ศ.)

กลบัจาก
เมืองบาบิโลน

ไปยงั
เมืองเยรซูาเลม็

เศรบุบาเบล
เอสราห์
 เนหะมีย ์

องคพ์ระผูเ้ป็นเจ้าจอมโยธาตรสัว่า "ดเูถิด เรา
จะส่งทูตของเราไป และผูนั้น้จะตระเตรียม
หนทางไว้ข้างหน้าเรา และองคพ์ระผูเ้ป็นเจ้า ผู้
ซึง่เจ้าแสวงหานัน้ จะเสดจ็มายงัพระวิหารของ
พระองคอ์ย่างกระทนัหนั ทูตแห่งพนัธสญัญา ผู้
ซึง่เจ้าพอใจนัน้ ดเูถิด ท่านจะเสดจ็มา  

มาลาค ี3:1
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ส ารวจพระวจนะพระเจา้
ศกึษา
  พระคมัภรี์
    ทีบ่า้น

บทเรียน ท่ี 6



๑ทโิมธี
๒เธสะโลนิกา

๑เธสะโลนิกา

โคโลสี

ฟีลปิปี
เยเฟซสั

คาลาเทยี
๒โครนิธ์
๑โครนิธิ์

โรม

๑เปโตร
ยากอบ
ฮบีรู

ฟีเลโมน
ทติสั
๒ทโิมธี

ยอหน์
ลูกา
มาระโก
มทัธวิ

๒เปโตร

๓ยอหน์
๒ยอหน์

๑ยอหน์

ยูดาส

การแนะน าใหรู้จ้กัพระสญัญาใหม่

27 เล่ม
8 นักประพนัธ์

100 ปี

ประวติับคุคล
ของพระคริสต์

หนังสือพระสญัญาใหม่

คาํสัง่สอนไปถึงคริสตจกัร
จดหมายของเปาโล จดหมายทัว่ไป

ประวติัศาสตร์
ของคริสตจกัร

ส่ีร้อยปีแห่งการเงียบ
ระหว่างหนังสือพระสญัญาเก่า

และหนังสือพระสญัญาใหม่
อย่าคิดว่าเรามาเพ่ือจะทาํลายพระราชบญัญติัหรือ
คาํของศาสดาพยากรณ์เสีย เรามิได้มาเพ่ือจะ
ทาํลาย แต่มาเพ่ือจะให้สาํเรจ็ เพราะเราบอกความ
จริงแก่ท่านทัง้หลายว่า ถึงฟ้าและดินจะล่วงไป แม้
อกัษรหน่ึงหรือจดุๆหน่ึงกจ็ะไม่สญูไปจากพระราช
บญัญติั จนกว่าจะสาํเรจ็ทัง้ส้ิน 

พระคมัภีรท์ุกตอนได้รบัการดลใจจากพระเจ้า 
และเป็นประโยชน์ในการสอน การตกัเตือนว่า
กล่าว การปรบัปรงุแก้ไขคนให้ดี และการ
อบรมในเรือ่งความชอบธรรม 2 ทโิมธ ี3:16 

คาํพยากรณ์

มทัธวิ 5:17-18
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ยอหน์ผูใ้หร้บับพัติศมา

(ผู้น ำหน้ำของพระคริสต์)

เสียงผูร้อ้งในถ่ินทุรกนัดารว่า "จงเตรียม
มรรคาแห่งองคพ์ระผูเ้ป็นเจ้า จงทาํทาง
หลวงสาํหรบัพระเจ้าของเราให้ตรงไปใน
ทะเลทราย อสิยาห ์40:3 

องคพ์ระผูเ้ป็นเจ้าจอมโยธาตรสัว่า "ดเูถิด เราจะ
ส่งทูตของเราไป และผูนั้น้จะตระเตรียมหนทาง
ไว้ข้างหน้าเรา และองคพ์ระผูเ้ป็นเจ้า ผูซึ้ง่เจ้า
แสวงหานัน้ จะเสดจ็มายงัพระวิหารของพระองค์
อย่างกระทนัหนั ทูตแห่งพนัธสญัญา ผูซึ้ง่เจ้า
พอใจนัน้ ดเูถิด ท่านจะเสดจ็มา                                                             

มาลาค ี3:1 

วนัรุ่งข้ึนยอหน์เหน็พระเยซูกาํลงัเสดจ็มาทาง
ท่าน ท่านจึงกล่าวว่า "จงดพูระเมษโปดกของ
พระเจ้า ผูท้รงรบัความผิดบาปของโลกไปเสีย      

ยอหน์ 1:29 

กล่าวว่า "ท่านทัง้หลายจงกลบัใจเสียใหม่ 
เพราะว่าอาณาจกัรแห่งสวรรคม์าใกล้แล้ว"   

        มทัธวิ 3:2 

เราให้เจ้าทัง้หลายรบับพัติศมาด้วยน้ํา แสดงว่ากลบัใจ
ใหม่กจ็ริง แต่พระองคผ์ู้จะมาภายหลงัเรา ทรงมี
อิทธิฤทธ์ิย่ิงกว่าเราอีก ซ่ึงเราไม่คู่ควรแม้จะถือฉลอง
พระบาทของพระองค ์พระองคจ์ะทรงให้เจ้าทัง้หลาย
รบับพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิและด้วยไฟ 

             มทัธวิ 3:11 

ค าพยากรณ์เกีย่วกบัยอหน์

ยอห์นแนะนําพระ
คริสต์ให้ชาวโลกรู้จกั

ข่าวคราวของยอห์น

มาระโก 1:8
ลูกา 3:2-17
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พระก าเนิดของพระเยซคูริสต์

คาํพยากรณ์
เก่ียวกบัพระเยซู

สถานท่ีพระกาํเนิด
มคีาห ์5:2

ประศติูมาโดยหญิง
พรหมจารีอสิยาห ์7:14
อสิยาห ์9:6

"เธอจะประสติูบตุรชาย แล้วเจ้าจะเรียกนามของ
ท่านว่า เยซู เพราะว่าท่านจะโปรดช่วยชนชาติ
ของท่านให้รอดจากความผิดบาปของเขา
ทัง้หลาย " มทัธวิ 1:21 
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ค าพยากรณเ์ก่ียวกบัพระเยซู

คาํพยากรณ์
จากพนัธ
สญัญาเก่า

คาํพยากรณ์
ได้สาํเหรจ็ใน
พนัธสญัญา

ใหม่

ปฐมกาล 3:15 เช้ือสายของผูห้ญิง มทัธวิ 1:20
อสิยาห ์7:14 ประสติูมาโดยหญิงพรหมจารี มทัธวิ  1:18
ปฐมกาล 49:10 ตระกลูยดูาห์ ลกูา 3:23, 33
มคีาห ์5:2 ประสติูท่ีบา้นเบธเลเฮม็  มทัธวิ  2:1
เพลงสดุด ี72:10 เครื่องบรรณาการมาถวาย มทัธวิ  2:1, 11
เยเรมยี ์31:15 เฮโรดฆ่าเดก็ๆ มทัธวิ 2:16
อสิยาห ์7:14 ประสติูเป็นอิมมานูเอล  มทัธวิ 1:23
อสิยาห ์40:3 มีผูส่ื้อสารมาก่อนพระองค์ มทัธวิ  3:1-2
อสิยาห ์35:5-6 การกระทาํท่ีอศัจรรย์   มทัธวิ  9:35
เศคารยิาห ์9:9 ทรงประทบับนหลงัลาเสดจ็เข้าเมืองเยรซูาเลม็  ลกูา 19:35-37
เพลงสดุด ี16:10 การฟ้ืนขึน้มาจากความตาย กจิการ 2:31
เพลงสดุด ี68:18 การเสดจ็ขึน้ไปบนสวรรค์ กจิการ 1:9
เพลงสดุด ี41:9 ทรงถกูทรยศโดยมิตรสหาย ยอหน์ 13:21
เศคารยิาห ์11:12 ทรงถกูขายเป็นเงินสามสิบเหรียญ มทัธวิ  26:15
เศคารยิาห ์11:13 เงินเหรียญถกูโยนท้ิงในพระวิหาร  มทัธวิ 27:5
เศคารยิาห ์13:7 สาวกทัง้หมดกไ็ด้ละท้ิงพระองค ์ มทัธวิ  26:56
เพลงสดุด ี35:11 ทรงถกูใส่ร้ายโดยพยานเทจ็ มทัธวิ  26:59-60
อสิยาห ์53:7 ทรงน่ิงเฉยต่อหน้าผูใ้ส่ร้าย มทัธวิ 27:12
อสิยาห ์53:5 ทรงถกูบาดเจบ็เและฟกชํา้ มทัธวิ 27:26
อสิยาห ์50:6 ทรงถกูถ่มน้ําลายรด ถกูตีพระเศียร มทัธวิ 27:30
เพลงสดุด ี22:7-8 ทรงถกูเขาเยาะเย้ย  มทัธวิ 27:31
เพลงสดุด ี22:16 พระบาทและพระหตัถถ์กูแทงด้วยตะปู ยอหน์ 20:25
อสิยาห ์53:12 ทรงถกูตรึงท่ีกางเขนกบัโจรสองคน มทัธวิ 27:38
เพลงสดุด ี22:18 ฉลองพระองคถ์กูแบง่ออกและจบัฉลาก ยอหน์ 19:23-24
เพลงสดุด ี22:1 พระกนัแสงถกูทอดท้ิง มทัธวิ 27:46
เพลงสดุด ี34:20 พระอฐิัของพระองคจ์ะไม่หกั ยอหน์ 19:33-36
เศคารยิาห ์12:10 ท่ีสีข้างของพระองคถ์กูแทง  ยอหน์ 19:34
อาโมส 8:9 เกิดความมืดทัว่ทัง้แผน่ดิน  มทัธวิ 27:45
อสิยาห ์53:9 ทรงถกูฝังไว้ในอโุมงคข์องเศรษฐี มทัธวิ 27:57-60
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แล้วนัยน์ตาของคนตาบอดจะเปิดออก แล้วหู
ของคนหหูนวกจะเบิก แล้วคนง่อยจะกระโดดได้
อย่างกวาง และล้ินของคนใบจ้ะร้องเพลง เพราะ
น้ําจะพลุ่งข้ึนมาในถิน่ทุรกนัดาร และลาํธารจะ
พลุ่งข้ึนในทะเลทราย อสิยาห ์35:5-6

ฝ่ายยอหน์เมือ่ติดอยู่ในเรือนจาํได้ยินถึง
กิจการของพระคริสต ์จึงได้ใช้สาวกสองคน
ของท่านไป
ทูลถามพระองคว่์า "ท่านเป็นผู้ทีจ่ะมานัน้หรือ 
หรือเราจะต้องคอยหาผู้อืน่"
ฝ่ายพระเยซตูรสัตอบพวกเขาว่า "จงไปแจ้งแก่
ยอหน์อีกครัง้ถึงสิง่ทีท่่านได้ยินและได้เหน็
คือว่าคนตาบอดกห็ายบอด คนง่อยเดินได้ 
คนโรคเร้ือนหายสะอาด คนหหูนวกได้ยินได้ 
คนตายแล้วเป็นข้ึนมา และข่าวประเสริฐก็
ประกาศแก่คนอนาถา
บคุคลผู้ใดไม่สะดดุเพราะเรา ผู้นัน้เป็นสขุ"  

มทัธวิ 11:2-6

การอศัจรรยข์องพระเยซคูริสต์

การรบับพัติสมา
มทัธวิ 3:13-17

การทดลอง
มทัธวิ 4:1-10

คนตาบอดมองเหน็ คนง่อยเดินได้ คนโรคเรือ้นหายสะอาด คนท่ีตายแล้วฟ้ืนขึน้มาใหม่
มทัธวิ 9:27-30 ยอห์น 5:5 มทัธวิ 8:2-4 มาระโก 7:35-37 ยอห์น 11:41-44

คนหหูนวกได้ยิน
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พระเยซทูรงสอนการบงัเกิดใหม่

พระเยซูตรสัตอบวา่ "เราบอกความจริง
แก่ท่านว่า ถ้าผูใ้ดไม่ได้บงัเกิดจากน้ําและ
พระวิญญาณ ผูนั้น้จะเข้าในอาณาจกัรของ
พระเจ้าไม่ได้      ยอหน์ 3:5

ในวนัสดุท้ายของเทศกาลซึง่เป็นวนัใหญ่นัน้ 
พระเยซูทรงยืนและประกาศว่า "ถ้าผูใ้ดกระหาย 
ผูนั้น้จงมาหาเราและดืม่ 
ผูที้เ่ชือ่ในเรา ตามทีพ่ระคมัภีรไ์ด้กล่าวไว้แล้ว
ว่า ‘แม่น้ําทีมี่น้ําประกอบด้วยชีวิตจะไหล
ออกมาจากภายในผูนั้น้’"
(สิง่ทีพ่ระองคต์รสันัน้หมายถึงพระวิญญาณซึง่ผู้
ทีเ่ชือ่ในพระองคจ์ะได้รบั เหตวุ่ายงัไม่ได้
ประทานพระวิญญาณบริสทุธิใ์ห้ เพราะพระเยซู
ยงัมิได้รบัสง่าราศี)  ยอหน์ 7:37-39

พระเยซูกบบันิโคเดมสั
ยอหน์ 3:1-7
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พระเยซทูรงสอนถึงค าอุปมา

ฝ่ายพวกสาวกจงึมาทูลพระองคว์่า "เหตุ
ไฉนพระองคต์รสักบัเขาเป็นคาํอปุมา"
พระองคต์รสัตอบเขาว่า "เพราะว่า
ข้อความลึกลบัของอาณาจกัรแห่งสวรรค์
ทรงโปรดให้ท่านทัง้หลายรูไ้ด้ แต่คน
เหล่านัน้ไม่โปรดให้รู ้    มทัธวิ 13:10-11

ผูห้ว่านพืช 
มทัธิว 13:1-23

ท่านเป็นดินประเภท
ไหน?

ไข่มกุท่ีมีค่ามาก 
มทัธิว 13:45

ท่านจะเสียค่ามากเท่าไหร่?

ตะลนัต ์(ความสามารถ) 
มทัธิว 25:14-25

ท่านจะทาํอะไรกบัชีวิตของท่าน?
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ถนนไปกลโกธา

ทางเข้าประตชูยั
มทัธิว 21:1-17
เศคาริยาห ์9:9 พระเยซูทรงอะธิษฐานท่ีเกทเสมนี 

มทัธิว 26:36-44

อาหารเยน็มือ้สดุท้าย
มทัธิว 26:18-28 

ทรงถกูทรยศ
มทัธิว 26:46-50

การพิจารณาคดี
มทัธิว 26:62-68

แต่ท่านถกูบาดเจบ็เพราะความละเมิดของ
เราทัง้หลาย ท่านฟกชํ้าเพราะความชัว่ช้า
ของเรา การตีสอนอนัทําให้เราทัง้หลาย
ปลอดภยันัน้ตกแก่ท่าน ทีต้่องฟกชํ้านัน้ก็
ให้เราหายดี อสิยาห ์53:5

ทรงถกูโบยตี
อิสยาห ์50:6; อิสยาห ์52:14; ยอหน์ 9:1

การจดัเตรียมการรกัษาให้หาย
สดดีุ 103:3; อิสยาห ์53:5
1โครินธ์ 12:9; ยากอบ 5:14-16; 1เปโตร 2:24
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พระคริสตท์รงส้ินพระชนมเ์พ่ือเรา

มทัธิว 27

แต่พระเจ้าทรงสาํแดงความรกัของพระองคแ์ก่
เราทัง้หลาย คือขณะทีเ่รายงัเป็นคนบาปอยู่นัน้ 
พระคริสตไ์ด้ทรงส้ินพระชนมเ์พือ่เรา

โรม 5:8 

เพราะว่าถ้าขณะทีเ่รายงัเป็นศตัร ูเราได้กลบั
คืนดีกบัพระเจ้าโดยทีพ่ระบตุรของพระองค์
ส้ินพระชนม ์ยิง่กว่านัน้อีกเมือ่เรากลบัคืนดีแล้ว 
เรากจ็ะรอดโดยพระชนมชี์พของพระองคแ์น่

โรม 5:10

เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทาํพระองคผ์ูท้รงไม่มี
บาป ให้เป็นความบาปเพราะเหน็แก่เรา เพือ่เรา
จะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์

2โครนิธ ์5:21
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เรือ่งซึง่ข้าพเจ้ารบัไว้นัน้ ข้าพเจ้าได้ประกาศ
แก่ท่านทัง้หลายก่อน คือว่าพระคริสตไ์ด้ทรง
วายพระชนมเ์พราะบาปของเราทัง้หลาย 
ตามทีเ่ขียนไว้ในพระคมัภีร์
และทรงถกูฝังไว้ แล้ววนัทีส่ามพระองคท์รง
เป็นข้ึนมาใหม่ตามทีมี่เขียนไว้ในพระคมัภีร์
นัน้ 1โครนิธ ์15:3-4

ครัน้พระองคท์รงทนทุกขท์รมานแลว้ ได้ทรงแสดง
พระองคแ์ก่คนพวกนัน้ ด้วยหลกัฐานหลายอยา่ง 
พิสจูน์อยา่งแน่นอนทีส่ดุว่าพระองคท์รงพระชนมอ์ยู ่
และได้ทรงปรากฏแก่เขาทัง้หลายถึงสีสิ่บวนั และได้
ทรงกล่าวถึงเรือ่งอาณาจกัรของพระเจ้า กจิการ 1:3

พระคริสตมี์พระชนมอ์ยู่

พระเยซูทรงปรากฏ
แก่สาวกของพระองค์
มทัธิว 28:16-20; มาระโก 16:9-20

ลูกา 24:13-53; ยอหน์ 20:19-31

1โครินธ์ 15:4-7

ทรงปรากฏถึง 40 วนั
กิจการ 1:3

ทรงปรากฏแก่พวกพ่ีน้อง 500 คน 
1โครินธ์ 15:4-7
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การมอบหมายใหท้ าอนัย่ิงใหญ่
และจะต้องประกาศในพระนามของ
พระองคเ์รือ่งการกลบัใจใหม่ และเรือ่งยก
บาปทัว่ทุกประเทศ ตัง้ต้นทีก่รงุเยรซูาเลม็  

ลูกา 24:47

เมือ่พระองคต์รสัเช่นนัน้แล้ว ในขณะที ่
เขาทัง้หลายกาํลงัพินิจด ูพระองคก์ถ็กูรบั
ข้ึนไป และมีเมฆคลมุพระองคใ์ห้พ้น
สายตาของเขา กจิการ 1:9

การมอบหมายให้ทาํอนัย่ิงใหญ่ 
มทัธิว 28:19-20

มาระโก 16:15-18

ลูกา 24:45-49

กิจการ 1:4-8

เบือ้งต้นแห่งการมอบหมายให้ทาํอนัย่ิงใหญ่ 
1. การเช่ือถือ
2. การกลบัใจใหม่
3. การรบับพัติสมาด้วยน้ํา
4. พระวิญญาณบริสทุธ์ิกบัหมาย

สาํคญันอกเหนือธรรมชาติ
5. การสัง่สอน
6. การรกัษาให้หาย

36



พระเจา้ย่ิงใหญ่อนู่ในพระคริสต์

จงระวงัให้ดี เกรงว่าจะมีผูใ้ดทาํให้ท่านตกเป็น
เหยือ่ด้วยหลกัปรชัญาและด้วยคาํล่อลวงอนัไม่มี
สาระ ตามธรรมเนียมของมนุษย ์ตามหลกัการ
ต่างๆทีเ่ป็นของโลก ไม่ใช่ตามพระคริสต์
เพราะว่าในพระองคนั์น้สภาพของพระเจ้าดาํรงอยู่
อย่างบริบรูณ์

โคโลส ี2:8-9

ทางของพระเจ้าอนัยิง่ใหญ่และลึกลบัซึง่ไม่มีใคร
ปฏิเสธได้กคื็อ พระเจ้าทรงปรากฏในเน้ือหนัง 
พระวิญญาณได้ทรงพิสจูน์แล้ว หมู่ทูตสวรรคก์็
เหน็ และมีผูป้ระกาศพระองคแ์ก่ชนต่างชาติ มี
ชาวโลกเชือ่ถือพระองค ์และพระองคท์รงถกูรบั
ข้ึนไปในสง่าราศี 1 ทโิมธ ี3:16

คือพระเจ้าผูส้ถิตในองคพ์ระคริสตท์รงให้
โลกน้ีคืนดีกนักบัพระองคเ์อง มิได้ทรงถือ
โทษในการละเมิดของเขา และทรงมอบ
พระวจนะแห่งการคืนดีกนันัน้ไว้กบัเรา  

2 โครนิธ ์5:19

พระเจ้า
องคเ์ดียว
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ส ารวจพระวจนะพระเจา้
ศกึษา
  พระคมัภรี์
    ทีบ่า้น

บทเรียน ท่ี 8



เมือ่วนัเทศกาลเพน็เทคศเตมาถึง 
จาํพวกสาวกจึงมาร่วมใจกนัอยู่ในทีแ่ห่ง
เดียวกนั
ในทนัใดนัน้ มีเสียงดงัมาจากฟ้าเหมือน
เสียงพายกุล้าสัน่ก้องทัว่บา้นทีเ่ขานัง่อยู่
นัน้
มีเปลวไฟสณัฐานเหมอืนล้ินปรากฏแก่
เขา และกระจายอยู่บนเขาส้ินทุกคน
เขาเหล่านัน้กป็ระกอบด้วยพระวิญญาณ
บริสทุธิจึ์งตัง้ต้นพดูภาษาต่างๆตามที ่
พระวิญญาณทรงโปรดให้พดู

กจิการ 2:1-4

เขาเหล่านัน้กป็ระกอบด้วย
พระวิญญาณบริสทุธ์ิ

กิจการ 1:5-8

พระสญัญาแห่งพระวิญญาณบริสทุธ์ิ

และดเูถิด เราจะส่งซึง่พระบิดาของเราทรง
สญัญานัน้มาเหนือท่านทัง้หลาย แต่ท่านทัง้
หลายจงคอยอยู่ในกรงุเยรซูาเลม็ กว่าท่านจะ
ได้ประกอบด้วยฤทธิเ์ดชทีม่าจากเบ้ืองบน”

ลูกา 24:49 

แต่ท่านทัง้หลายจะได้รบัพระราชทานฤทธิเ์ดช 
เมือ่พระวิญญาณบริสทุธิจ์ะเสดจ็มาเหนือท่าน 
และท่านทัง้หลายจะเป็นพยานฝ่ายเราทัง้ใน
กรงุเยรซูาเลม็ ทัว่แคว้นยเูดีย แคว้นสะมาเรีย 
และจนถึงทีส่ดุปลายแผ่นดินโลก‛ กจิการ 1:8

อิสยาห ์28:11-12
เยเรมีย ์31:31
โยเอล 2:28-29
ยอหน์ 7:37-39
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เปโตรประกาศพระคริสต์

เราจะทาํอย่างไรดี
ฝ่ายเปโตรจึงกล่าวแก่เขาว่า "จงกลบัใจเสียใหม่
และรบับพัติศมาในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์
ส้ินทุกคน เพือ่ว่าพระเจ้าทรงยกความผิดบาป
ของท่านเสีย และท่านจะได้รบัของประทานของ
พระวิญญาณบริสทุธิ ์
ด้วยว่าพระสญัญานัน้ตกแก่ท่านทัง้หลายกบั
ลกูหลานของท่านด้วย และแก่คนทัง้หลายทีอ่ยู่
ไกล คือทุกคนทีอ่งคพ์ระผูเ้ป็นเจ้าพระเจ้าของ
เราทรงเรยีกมาเฝ้าพระองค‛์ กจิการ 2:38-39

เหตฉุะนัน้ให้วงศว์านอิสราเอลทัง้ปวงทราบ
แน่นอนว่า พระเจ้าได้ทรงยกพระเยซูน้ี ซึง่ท่าน
ทัง้หลายได้ตรึงไว้ทีก่างเขน ทรงตัง้ข้ึนให้เป็นทัง้
องคพ์ระผูเ้ป็นเจ้าและเป็นพระคริสต‛์ กจิการ 2:36

ฝ่ายเปโตรได้ยนืขึ้นกบัอคัรสาวกสิบเอด็คน และได้
กล่าวแก่คนทัง้ปวงด้วยเสียงอนัดงัว่า "ท่านชาว
ยเูดียและบรรดาคนทีอ่ยูใ่นกรงุเยรซูาเลม็ จงทราบ
เรือ่งน้ี และฟังถ้อยคาํของข้าพเจ้าเถิด
ด้วยว่าคนเหล่าน้ีมิได้เมาเหล้าองุ่นเหมอืนอยา่งที ่
ท่านคิดนัน้ เพราะว่าเป็นเวลาสามโมงเช้า
แต่เหตกุารณ์น้ีเกิดขึ้นตามคาํซึง่โยเอลศาสดา
พยากรณ์ได้กล่าวไว้ว่า
‘พระเจ้าตรสัว่า ต่อมาในวนัสดุท้าย เราจะเทพระ
วิญญาณของเรามาเหนือเน้ือหนังทัง้ปวง บตุรชาย
บตุรสาวของท่านจะพยากรณ์ คนหนุ่มของท่านจะ
เหน็นิมิต และคนแก่จะฝันเหน็ กจิการ 2:14-17

มารบัเช่ือใหม่ 3,000 คน     กิจการ 2:41

แผนการของพระเจา้ส าหรบัเราทัง้หลาย
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การกลบัใจใหม่
กา้วแรกในแผนการของพระเจา้ส าหรบัความรอด

มีความเสียใจและรู้สาํนึกผิดท่ีมีบาปในอ
ดีดและหนัจากความผิดบาปในอนาคด

ยอหน์ผูใ้ห้รบับพัติศมาประกาศการกลบั
ใจใหม่ มทัธิว 3:2
มาระโก 1:4

พระเยซูทรงประกาศการกลบัใจใหม่
ลกูา 13:3
ลกูา 24:47

เปโตรประกาศการกลบัใจใหม่ 
กิจการ 2:38

องคพ์ระผูเ้ป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉือ่ยช้าในเรือ่งพระ
สญัญาของพระองค ์ตามทีบ่างคนคิดนัน้ แต่
พระองคไ์ด้ทรงอดกลัน้พระทยัไว้ เพราะเหน็แก่
เราทัง้หลายมาช้านาน ไม่ทรงประสงคที์จ่ะให้ผู้
หนึง่ผูใ้ดพินาศเลย แต่ทรงปรารถนาทีจ่ะให้คนทัง้
ปวงกลบัใจเสียใหม่ 2 เปโตร 3:9
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เหตฉุะนัน้ ท่านทัง้หลายจงออกไปสัง่สอน
ชนทุกชาติ ให้รบับพัติศมาในพระนาม
แห่งพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณ
บริสทุธิ ์ มทัธวิ 28:19 

ผูที้เ่ชือ่และรบับพัติศมากจ็ะรอด แต่ผูที้ ่
ไม่เชือ่จะต้องถกูลงพระอาชญา

มาระโก 16:16 

พระเยซูตรสัตอบวา่ "เราบอกความจริง
แก่ท่านว่า ถ้าผูใ้ดไม่ได้บงัเกิดจากน้ํา
และพระวิญญาณ ผูนั้น้จะเข้าใน
อาณาจกัรของพระเจ้าไม่ได้ ยอหน์ 3:5

ฝ่ายเปโตรจึงกล่าวแก่เขาว่า "จงกลบัใจเสียใหม่
และรบับพัติศมาในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์
ส้ินทุกคน เพือ่ว่าพระเจ้าทรงยกความผิดบาป
ของท่านเสีย และท่านจะได้รบัของประทานของ
พระวิญญาณบริสทุธิ ์ กจิการ 2:38 

(ด้วยว่าพระวิญญาณบริสทุธิย์งัไม่ได้เสดจ็
ลงมาสถิตกบัผู้ใด เป็นแต่เขาได้รบับพัติศมา
ในพระนามแห่งพระเยซเูจ้าเท่านัน้)  กจิการ 
8:16 

แล้วท่านจึงสัง่ให้หยดุรถม้า และคนทัง้
สองลงไปในน้ําทัง้ฟีลิปกบัขนัที ฟีลิปก็
ให้ท่านรบับพัติศมา
เมือ่ท่านทัง้สองข้ึนจากน้ําแล้ว พระ
วิญญาณขององคพ์ระผูเ้ป็นเจ้าทรง
รบัฟีลิปไปเสีย และขนัทีนัน้ไม่ได้เหน็
ท่านอีก จึงเดินทางต่อไปด้วยความ
ยินดี กจิการ 8:38-39

เปโตรจึงสัง่ให้เขารบับพัติศมาในพระนามของ
องคพ์ระผู้เป็นเจ้า และเขาทัง้หลายได้ขอให้เป
โตรยบัยัง้อยู่กบัเขาอีกสองสามวนั กจิการ 
10:48 

เดีย๋วน้ีท่านจะรอช้าอยู่ทําไม จงลกุข้ึนรบับพั
ติศมา ด้วยออกพระนามขององคพ์ระผู้เป็นเจ้า 
ลบล้างความผิดบาปของท่านเสีย’ กิจการ 
22:16

เหตฉุะนัน้เราจึงถกูฝงัไว้กบัพระองคแ์ล้ว
โดยการรบับพัติศมาเข้าส่วนในความตาย
นัน้ เหมือนกบัทีพ่ระคริสตไ์ด้ทรงถกูชบุให้
เป็นขึ้นมาจากความตาย โดยเดชพระรศัมี
ของพระบิดาอย่างไร เรากจ็ะได้ดาํเนินตาม
ชีวิตใหม่ด้วยอย่างนัน้ โรม 6:4

เมือ่เขาได้ยินอยา่งนัน้ เขาจึงรบับพัติศ
มาในพระนามของพระเยซูเจา้ 

กจิการ 19:5

เพราะเหตวุ่า ทุกคนในพวกท่านทีร่บับพัติศ
มาเข้ารว่มในพระคริสตแ์ล้ว กไ็ด้สวมชีวิต
พระคริสต ์ กาลาเทยี 3:27 

อย่างไร?

จุ่มในน้ําในพระนามแห่ง
พระเยซูคริสต์

ใคร?

ทุกคนท่ีอยู่ในพระสญํญา
ใหม่ได้รบับพัติสมา

เราถูกฝงัไวก้บัพระองคแ์ลว้โดยการรับบพัตศิมา 41



ท่านไดร้บัพระวิญญาณบริสุทธ์ิหรือเปล่า

พระเยซูตรสัว่า...

เปโตรกล่าวว่า ...

เปาโลล่าวว่า ...

พระเยซตูรสัตอบว่า "เราบอกความจรงิแก่
ท่านว่า ถา้ผูใ้ดไมไ่ดบ้งัเกดิจากน ้าและพระ
วญิญาณ ผูน้ัน้จะเขา้ในอาณาจกัรของพระ
เจา้ไมไ่ด้ ยอหน์ 3:5 

ฝ่ายเปโตรจึงกล่าวแก่เขาว่า "จงกลบัใจเสียใหม่
และรบับพัติศมาในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์
ส้ินทุกคน เพือ่ว่าพระเจ้าทรงยกความผิดบาป
ของท่านเสีย และท่านจะได้รบัของประทานของ
พระวิญญาณบริสทุธิ ์
ด้วยว่าพระสญัญานัน้ตกแก่ท่านทัง้หลายกบั
ลกูหลานของท่านด้วย และแก่คนทัง้หลายทีอ่ยู่
ไกล คือทุกคนทีอ่งคพ์ระผูเ้ป็นเจ้าพระเจ้าของ
เราทรงเรยีกมาเฝ้าพระองค"์ กจิการ 2:38-39 

ถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในท่าน
ทัง้หลายจริงๆแล้ว ท่านกมิ็ได้อยู่ฝ่ายเน้ือหนัง 
แต่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณ แต่ถ้าผูใ้ดไม่มีพระ
วิญญาณของพระคริสต ์ผูนั้น้กไ็ม่เป็นของ
พระองค ์ โรม 8:9 
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พยานหลกัฐานของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ
เขาเหล่านัน้กป็ระกอบด้วยพระวิญญาณบริสทุธิจึ์งตัง้ต้นพดูภาษา
ต่างๆตามทีพ่ระวิญญาณทรงโปรดให้พดู กิจการ 2:4

เพราะเขาได้ยินคนเหล่านัน้พดูภาษาต่างๆ
และยกย่องสรรเสริญพระเจ้า เปโตรจึงย้อน
ถามว่า  กจิการ 10:46

พระวิญญาณบริสุทธ์ิส าหรบัทุกๆคน กจิการ 11:14-17

อคัรสาวก - กจิการ 2
พระมารดาของพระเยซู - กจิการ 2
ชาวสมาเรีย - กจิการ 8
โครเนลิอสั, ครอบครวัและมิตรสหาย - กจิการ 10
สาวกของยอหน์ผูใ้ห้รบับพัติสมา - กจิการ 19
เปาโล - 1โครนิธ ์14:18 & 39

43



ฤทธ์ิเดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธ์ิ

พระวิญญาณ

ทรงประทาน

ฤทธ์ิเดช

กิจการ 1:8

พระวิญญาณ

ทรงแจง้ใหท่้านรู ้

ถึงส่ิงท่ีจะเกิดข้ึน

ยอหน์ 16:13

พระวิญญาณทรง

ประทานความชอบ

ธรรมและสนัติสุข

และความช่ืนชม

ยินดี โรม 14:17

พระวิญญาณ

ทรงสอนท่าน

ยอหน์ 14:26

พระวิญญาณ

ทรงบอกความ

รกัของพระเจา้

โรม 5:5

พระวิญญาณ

ทรงประทาน

กายซ่ึงจะไม่รูต้าย

1โครินธ์ิ 15:51-53

โรม 8:11

ถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยูใ่นท่าน
ทัง้หลายจริงๆแล้ว ท่านกมิ็ได้อยูฝ่่ายเน้ือหนัง แต่
อยูฝ่่ายพระวิญญาณ แต่ถ้าผู้ใดไมมี่พระวิญญาณ
ของพระคริสต ์ผู้นัน้กไ็มเ่ป็นของพระองค์ โรม 8:9 
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ส ารวจพระวจนะพระเจา้
ศกึษา
  พระคมัภรี์
    ทีบ่า้น

บทเรียน ท่ี 9



ของประทานฝ่ายวิญญาณ
1 โครินธ ์12:1-10

เราทัง้หลายจึงไม่ได้รบัวิญญาณของโลก แต่
ได้รบัพระวิญญาณซึง่มาจากพระเจ้า เพือ่เรา
ทัง้หลายจะได้รู้ถึงสิง่ต่างๆทีพ่ระเจ้าได้ทรง
โปรดประทานแก่เรา

1 โครนิธ ์2:12 
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จากคนเก่าถึงคนใหม่

การงาน
ของเน้ืหนัง

ผลของ
พรวิญ
ญาณ

ท่านจงท้ิงมนุษยเ์ก่าของท่านซึง่คู่กบัวิถีชีวิต
เดิมนัน้เสีย อนัจะเสือ่มเสียไปตามตณัหา
อนัเป็นทีห่ลอกลวง
และจงให้จิตวิญญาณของท่านเปลีย่นใหม่
และให้ท่านสวมมนุษยใ์หมซึ่ง่ทรงสรา้งขึ้น
ใหม่ตามแบบอย่างของพระเจ้า ใน
ความชอบธรรมและความบริสทุธิที์แ่ท้จริง 

เอเฟซสั 4:22

กาลาเทีย 5:19-21

กาลาเทีย 5:22การล่วงประเวณี การโสโครก การลามก
 การอิจฉากนั การฆาตกรรม การเมา

เหล้า การเล่นเป็นพาลเกเร

ความรกั ความ
ปลาบปลื้มใจ 
สนัติสขุ ความ

อดกลัน้ใจ 
ความปรานี 

ความดี ความ
เชือ่ ความ
สภุาพอ่อน

น้อม การรู้จกั
บงัคบัตน
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เคร่ืองประดบัแห่งความบริสุทธ์ิ

ชีวิตของเราควรเป็นเงาของพระเยซู

จงถวายสง่าราศีซึง่ควรแก่พระนามของ
พระองคแ์ด่พระเยโฮวาห ์จงนมสัการพระ
เยโฮวาหด้์วยเครือ่งประดบัแห่งความ
บริสทุธิ ์ เพลงสดดุ ี29:2 

จงให้ความสว่างของท่านส่องไปต่อหน้าคน
ทัง้ปวงอย่างนัน้ เพือ่ว่าเขาได้เหน็ความดีที ่
ท่านทาํ และจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่าน
ผูท้รงอยู่ในสวรรค ์ มทัธวิ 5:16

ท่านทีร่กั เมือ่เรามีพระสญัญาเช่นน้ีแล้ว ให้
เราชาํระตวัเราให้ปราศจากมลทินทุกอย่าง
ของเน้ือหนังและจิตวิญญาณ และจงทาํให้มี
ความบริสทุธิค์รบถว้นโดยความเกรงกลวั
พระเจ้า  2 โครนิธ ์7:1 

จงอตุส่าห์ท่ีจะสงบสุขอยู่กบัคนท้ังปวง และท่ีจะได้
ใจบริสุทธ์ิ ด้วยว่านอกจากน้ันไม่มีใครจะได้เห็น
องค์พระผู้ เป็นเจ้า ฮีบรู 12:14
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    ทีบ่า้น
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คริสตจกัรพนัธสญัญาใหม่
คริสตจกัรทวีขึน้

สามคัคีธรรม การอศัจรรยแ์รกเกิดข้ึนในคริสตจกัร บารนาบสันําพาทาง

เขาทัง้หลายได้ตัง้มัน่คงในคาํสอนและ
สามคัคีธรรมของจาํพวกอคัรสาวก และรว่ม
ใจกนัในการหกัขนมปังและการอธิษฐาน   

กจิการ 2:42

เขาจึงกระโดดขึ้นยืนและเดินเข้าไปในพระ
วิหารด้วยกนักบัเปโตรและยอหน์ เดินเต้น
โลดสรรเสริญพระเจ้าไป   กจิการ 3:8

มีทีด่นิกข็ายเสียและน าเงินค่าทีน่ั้นมาวางไว้ที่
เท้าของอัครสาวก กิจการ 4:37

3,000 คน (กจิการ 2:41) ●  5,000 คน (กจิการ 4:4) ●  ฝงูชนเป็นอนัมาก(กจิการ 5:14) ●  พวกปโุรหติเป็นอนัมาก (กจิการ 6:7)
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การข่มเหงคริสตจกัร

สเทเฟนถกูเขาเอาหินขว้าง 
กจิการ 7:54-60

การกลบัใจใหม่ของเซาโล
กจิการ 9:1-31

แล้วขบัไล่ท่านออกจากกรงุและเอาหิน
ขว้าง ฝ่ายคนทีเ่ป็นพยานปรกัปราํสเทเฟน
ได้ฝากเส้ือผา้ของตนวางไว้ทีเ่ท้าของชาย
หนุ่มคนหนึง่ชือ่เซาโล    กิจการ 7:58

เซาโลจึงลม้ลงถึงดินและได้ยินพระสุรเสียง
ตรสัแก่เขาว่า "เซาโล เซาโลเอ๋ย เจ้าขม่
เหงเราทาํไม"    กจิการ 9:4

เซาโลเหน็ชอบด้วยกบัการท่ีเขาฆ่าสเทเฟน
กจิการ 8:1

เซาโลพยายามทาํลายคริสตจกัร
กจิการ 8:3
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โครเนลิอสักบัทตูสวรรค์ เปโตรอยู่บนหลงัคา ชาวต่างชาติรบัพระวิญญาณบริสทุธิ ์

ข่าวประเสริฐน าไปถึงชาวต่างชาติ / เปโตร

เวลาประมาณบา่ยสามโมงนายรอ้ยนัน้เหน็
นิมิตแจ่มกระจ่าง คือเหน็ทูตสวรรคอ์งค์
หนึง่ของพระเจ้า เข้ามาหาท่านและกล่าว
แก่ท่านว่า "โครเนลิอสัเอ๋ย"  กจิการ 10:3

วนัรุ่งข้ึนคนเหล่านัน้กาํลงัเดินทางไปใกล้เมือง
ยฟัฟาแล้ว ประมาณเวลาเทีย่งวนัเปโตรกข็ึ้นไป
บนหลงัคาบา้นเพือ่จะอธิษฐาน
 กหิ็วอยากจะรบัประทานอาหาร แต่ในระหว่างที ่
เขายงัจดัอาหารอยู่ เปโตรได้เคล้ิมไป

กจิการ 10:9-10

ฝ่ายเปโตรจึงกล่าวว่า "ข้าพเจ้าเหน็จริง
แล้วว่า พระเจ้าไมท่รงเลือกหน้าผูใ้ด
แต่คนใดๆในทุกชาติทีเ่กรงกลวัพระองค์
และประพฤติตามทางชอบธรรมกเ็ป็นที ่
ชอบพระทยัพระองค์ กจิการ 10:34-35
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ข่าวประเสริฐน าไปถึงพวกต่างชาติ / เปาโล

เปาโลยืนกลางเนินเขา เปาโลถกูจาํคกุ

แล้วเปาโลกบับารนาบสัมีใจกล้า ได้กล่าว
ว่า "จาํเป็นทีจ่ะต้องกล่าวพระวจนะของ
พระเจ้าให้ท่านทัง้หลายฟังก่อน แต่เมือ่
ท่านทัง้หลายปัดเสีย และตดัสินว่าตนไม่
สมควรทีจ่ะได้ชีวิตนิรนัดร ์ดเูถิด พวกเรา
จะบา่ยหน้าไปหาคนต่างชาติ

กจิการ 13:46 

ฝ่ายเปาโลจึงยืนข้ึนกลางเนินเขาอาเรโอ
แล้วกล่าวว่า "ท่านชาวกรงุเอเธนส ์
ข้าพเจ้าเหน็ว่าท่านทัง้หลายเชือ่ถอืโชค
ลางเกินไปในทุกเรือ่ง กจิการ 17:22

ข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเตม็กาํลงั ข้าพเจ้าได้
แข่งขนัจนถงึทีส่ดุ ข้าพเจ้าได้รกัษาความ
เชือ่ไว้แล้ว 2 ทโิมธ ี4:7
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การท าลายกรุงเยรซูาเล็ม

กรงุเยรซูาเลม็ถกูทาํลายโดยกงัทพัของทิตสั (ปี ค.ศ. 70)
ด้วยว่าเวลาจะมาถึงเจา้ เมือ่ศตัรขูองเจ้าจะ
ก่อเชิงเทินต่อสู้เจ้า และล้อมขงัเจ้าไว้ทุก
ด้าน
แล้วจะเหวีย่งเจ้าลงให้ราบบนพื้นดิน กบัลูก
ทัง้หลายของเจา้ซึง่อยู่ในเจ้า และเขาจะไม่
ปล่อยให้ศิลาซ้อนทบักนัไว้ภายในเจ้าเลย 
เพราะเจ้าไม่ได้รูเ้วลาทีพ่ระองคเ์สดจ็มา
เยีย่มเจ้า"  ลกูา 19:43
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ชาวยิวกลบัไปยงัประเทศฟีลิสเตีย

อิสราเอลกลายเป็นประชาติ
วนัท่ี 14 พฤษภาคม ค.ศ. 1948

“And he shall set up an ensign 
for the nations, and shall 
assemble the outcasts of Israel, 
and gather together the dispersed 
of Judah from the four corners of 
the earth.” Isaiah 11:12

อย่ากลวัเลย เพราะเราอยู่กบัเจ้า เราจะนําเช้ือสายของ
เจ้ามาจากตะวนัออก และเราจะรวบรวมเจ้ามาจาก
ตะวนัตก
เราจะพดูกบัทิศเหนือว่า ‘ปล่อยเถิด’ และกบัทิศใต้ว่า 
‘อย่ายึดไว้’ จงนําบรรดาบตุรชายของเรามาแต่ไกล 
และเหล่าธิดาของเราจากปลายแผ่นดินโลก 

อสิยาห ์43:5

พระเจ้าตรสัว่า เราจะรวบรวมเจ้ามาจาก
บรรดาประชาชาติ และจากทกุทีที่เ่ราขบั
ไล่เจ้าให้ไปอยู่นัน้ พระเยโฮวาหต์รสัดงัน้ี
แหละ และเราจะนําเจ้ากลบัมายงัทีซึ่ง่เรา
เนรเทศเจ้าให้จากไปนัน้ เยเรมยี ์29:14
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กาลเวลาของชาวต่างชาติ

‚ โอ ข้าแต่กษตัริย ์พระองคท์อดพระเนตร 
และดเูถิด มีปฏิมากรขนาดใหญ่ ปฏิมากรน้ี
ใหญ่และสกุใสยิง่นัก ตัง้อยู่ต่อเบื้องพระพกัตร์
พระองค ์และรปูร่างกน่็ากลวั
  เศียรของปฏิมากรน้ีเป็นทองคาํเน้ือดี อก
และแขนเป็นเงิน ท้องและโคนขาเป็นทอง
สมัฤทธิ ์
  ขาเป็นเหลก็ เท้าเป็นเหลก็ปนดิน.‛
                                    ดาเนียล 2:31-33

‚กษตัริยต์รสักบัดาเนียลว่า "แน่นอน
ทีเดียว พระเจ้าของท่านเป็นพระเจ้าของพระ
ทัง้หลาย และทรงเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจ้าของ
กษตัริยท์ัง้ปวง ทรงเป็นผูเ้ผยความลึกลบัเพราะ
ท่านสามารถท่ีจะเผยความลึกลบัน้ีได้.‛

ดาเนียล 2:47

ความฝันของ

กษตัริยเ์นบคูดัเนสซาร์ หวัทองคาํ  (แบบิโลน)

อกและแขนเป็นเงิน (ชาวเปอรเ์ซีย)

ท้องและโคนขาเป็นทองสมัฤทธ์ิ 
(ประเทศกรีซ)

ขาเป็นเหลก็ (ราชอานาจกัรโรม)

เท้าเป็นเหลก็ปนดิน
(ราชอานาจกัรโรมได้ฟ้ืนขึน้ใหม่)

ก้อนศิลา
(พระเยซูคริสต)์

ดาเนียล 2:34
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หมายส าคญัแห่งยุคสุดทา้ย

‚เม่ือพระองคป์ระทบับนภเูขามะกอกเทศ 
พวกสาวกมาเฝ้าพระองคส่์วนตวักราบทูลว่า 
"ขอทรงโปรดให้ข้าพระองคท์ัง้หลายทราบว่า 
เหต ุการณ์เหล่าน้ีจะบงัเกิดขึน้เม่ือไร ส่ิงไร
เป็นหมายสาํคญัว่าพระองคจ์ะเสดจ็มา และ
วาระสดุท้ายของโลกน้ี‛ มทัธวิ 24:3

แผน่ดินไหวในท่ีต่างๆ

มทัธวิ 24:7

 จิตใจมนุษยก์จ็ะสลบไสล
ไปเพราะความกลวั

ลกูา 21:26

คนทัง้หลายได้กินและด่ืมกนั ทาํการ
สมรสและยกให้เป็นสามีภรรยากนั

มทัธวิ 24:38

ลูกไม่เช่ือฟังคาํบิดามารดา 2 ทโิมธ ี3:2

เขามีสภาพทางของพระเจ้า
ภายนอก แต่ฤทธ์ิของทางนัน้เขา

ปฏิเสธเสีย 2 ทโิมธ ี3:5 สงครามและข่าวลือเรือ่งสงคราม มทัธวิ 24:6

55



พระเยซคูริสตก์ลบัมารกัเอาคริสตจกัรของพระองค์

‚ด้วยว่าองคพ์ระผูเ้ป็นเจ้าเองจะเสดจ็มาจาก
สวรรค ์ด้วยเสียงกู่ก้อง ด้วยสาํเนียงของเทพบดี 
และด้วยเสียงแตรของพระเจ้า และคนทัง้ปวงที ่
ตายแล้วในพระคริสตจ์ะเป็นข้ึนมาก่อน
 หลงัจากนัน้เราทัง้หลายซึง่ยงัเป็นอยู่และ
เหลืออยู่ จะถกูรบัข้ึนไปในเมฆพร้อมกบัคน
เหล่านัน้ เพือ่จะได้พบองคพ์ระผูเ้ป็นเจ้าในฟ้า
อากาศ อย่างนัน้แหละเรากจ็ะอยู่กบัองคพ์ระผู้
เป็นเจ้าเป็นนิตย.์‛ 1 เธสะโลนิกา 4:16-17

มทัธิว 24:44 1โครินธ ์15:51-54 1เธสะโลนิกา 4:13-17
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ส ารวจพระวจนะพระเจา้
ศกึษา
  พระคมัภรี์
    ทีบ่า้น

บทเรียน ท่ี 12



ตราประทบัเจด็ดวง
วิวรณ์ 6 & 8:1

ทูตสวรรคเ์จด็องคท่ี์ถือแตรทัง้เจด็
วิวรณ์ 6 & 9

ทูตสวรรคเ์จด็องคถ์ือขนัเจด็ใบ
วิวรณ์ 16

ลกูเหบ็

แผน่ดินไหว

สงคราม การกนัดาร
อาหาร

ความตาย

แผล

ความทุกขล์ าบาก

หกสิบเก้าสปัดาหข์องดาเนียล

7 สปัดาห ์(49 ปี)
จนกระทัง่การสร้างใหม่ของกรงุเยรซูาเลม็

62 สปัดาห ์(434 ปี)
จนกระทัง่ การตรึงของพระเมสสิยาห์ 

ยุคของคริสตจกัร
(ดาเนียลไม่เหน็ยุคของคริสตจกัร)

สปัดาหท่ี์เจด็สิบของดาเนียล

7 ปี
ความทุกขล์าํบากอนัย่ิงใหญ่

445 ก่อน ค.ศ.

บา
บิโ

ลน
เป็

นเ
ชล

ย

รอ
บพ

นัปี

กา
รถ

กูร
บัข

ึน้ไ
ปข

อง
คริ

สต
จกั

ร

ตรา
ประทบั

ตรา
ประทบั

ตรา
ประทบัตรา

ประทบั
ตรา

ประทบั ตรา
ประทบัตรา

ประทบั
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ราชการของปฏิปักษต่์อพระคริสต์

ผูน้ าการเมือง

ผูพ้ยากรณเ์ทจ็

(ผูน้ าศาสนา)

ผูน้ าทหาร ผูน้ าเศรษฐกิจ

ปฏิปักษต่์อพระคริสต์

รฐับาลโลกจะถกูบงัคบัโดยปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์
วิวรณ์บทท่ี 13 พรรณาว่าปฏิปักษ์ต่อพระคริสตด์งั"สตัวร์า้ย"ออกมาจากทะเล

...และคนแห่งการบาปนัน้จะประจกัษ์แจ้ง คือ
ลกูแห่งความพินาศ
ผู้กีดกัน้ขดัขวางและยกตวัข้ึนต่อสู้อะไรๆทีไ่ด้
ชือ่ว่าเป็นพระเจ้า หรืออะไรๆทีเ่ขาไหว้
นมสัการนัน้ แล้วมนักนั็ง่ในพระวิหารของพระ
เจ้าเหมือนอย่างพระเจ้า ประกาศตวัว่าเป็น
พระเจ้า     2 เธสะโลนิกา 2:3
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การรบของอารมาเกดโดน

ด้วยว่าผีเหล่านัน้เป็นผีร้ายกระทาํการอศัจรรย ์มนั
ออกไปหากษตัริยท์ัง้ปวงแห่งแผน่ดินโลกคือทัว่
พิภพ เพือ่ให้บรรดากษตัริยเ์หล่านัน้ร่วมกนัทาํ
สงครามในวนัยิง่ใหญ่ของพระเจ้า ผูท้รงฤทธานุ
ภาพสงูสดุ
"จงดเูถิด เราจะมาเหมือนขโมย ผู้ทีเ่ฝ้าระวงัให้ดี
และรกัษาเส้ือผ้าของตนจะเป็นสขุ เกลือกว่าผูนั้น้
จะเดินเปลือยกาย และคนทัง้หลายจะได้เหน็ความ
น่าละอายของเขา" ววิรณ์ 16:14-15

อารมาเกดโดน

144,000 ตราประทบั
วิวรณ์ 7

แล้วข้าพเจ้าได้เห็นสวรรค์เปิดออก และดูเถดิ มี
ม้าขาวตัวหนึ่ง พระองค์ผู้ทรงม้านั้นมีพระนาม
ว่า "สัตย์ซ่ือและสัตย์จริง" พระองค์ทรง
พพิากษาและกระท าสงครามด้วยความชอบ
ธรรม   วิวรณ์ 19:11
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การกลบัมาของพระคริสต ์

และรอบพนัปี

กองทพัของ
ปติปักษ์ต่อพระคริสต์

ถกูทาํลาย

ในวนันัน้พระบาทของพระองคจ์ะยืนอยู่ทีภ่เูขามะกอก
เทศ ซึง่อยู่หน้าเมืองเยรซูาเลม็ด้านตะวนัออก และ
ภเูขามะกอกเทศนัน้จะแยกออกตรงกลางจากทิศ
ตะวนัออกไปทิศตะวนัตก โดยมีหบุเขากว้างมากคัน่อยู่ 
ภเูขาครึง่หนึง่จึงจะถอยไปทางเหนือ และอีกครึง่หนึง่จะ
ถอยไปทางใต้ เศคารยิาห ์14:4

และพระเจ้าจะทรงเป็นกษตัริยเ์หนือพิภพทัง้ส้ิน 
ในวนันัน้พระเยโฮวาหจ์ะทรงเป็นเอก และพระ
นามของพระองคก์เ็ป็นเอก  เศคารยิาห ์14:9

พระคริสตจ์ะทรงครอบครอง

บนโลกตลอดเวลาพนัปี
วิวรณ์ 20:6

ซาตานจะถกูล่ามไว้
ในระหว่างพนัปี
วิวรณ 20:2-3
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บลัลงักพิ์พากษาใหญ่สีขาว

ข้าพเจ้าได้เหน็บรรดาผูที้ต่ายแล้ว ทัง้ผูน้้อยและ
ผูใ้หญ่ ยืนอยู่จาํเพาะพระพกัตรพ์ระเจ้า และ
หนังสือต่างๆกเ็ปิดออก หนังสืออีกม้วนหนึง่กเ็ปิด
ออกด้วย คือหนังสือแห่งชีวิต และผูที้ต่ายไปแล้วก็
ถกูพิพากษาตามข้อความทีจ่ารึกไว้ในหนังสือ
เหล่านัน้ ตามทีเ่ขาได้กระทาํ ววิรณ์ 20:12

และผู้ใดทีไ่ม่มีชือ่จดไว้ในหนังสือแห่ง
ชีวิต ผูนั้น้กถ็กูท้ิงลงไปในบึงไฟ  

ววิรณ์ 20:15
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เวลาหมดลง – จากนัน้จะเป็นเวลานิรนัดรก์าล

ท้องฟ้าและแผ่นดิน
โลกจะถกูทาํลาย
2 เปโตร 3:10

ท้องฟ้าใหม่และ

แผน่ดินโลกใหม่ 
2 เปโตร 3:10
วิวรณ์ 21:1

กรงุเยรซูาเลม็ใหม่
วิวรณ์ 21

ในพระนิเวศของพระบิดาเรามีคฤหาสน์
หลายแห่ง ถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้ว 
เราไปจดัเตรียมทีไ่วส้าํหรบัท่านทัง้หลาย 
และถ้าเราไปจดัเตรียมทีไ่วส้าํหรบัท่านแล้ว 
เราจะกลบัมาอีกรบัท่านไปอยู่กบัเรา เพือ่
ว่าเราอยู่ทีไ่หนท่านทัง้หลายจะอยูที่นั่น่ด้วย  

ยอหน์ 14:2-3

พระองคผ์ู้ทรงเป็นพยานในเหตกุารณ์ทัง้ปวงน้ี ตรสั
ว่า "แน่นอน เราจะมาโดยเรว็" เอเมน พระเยซเูจ้า 
ขอให้เป็นเช่นนัน้ เชิญเสดจ็มาเถิด
ขอให้พระคณุแห่งพระเยซูคริสตอ์งคพ์ระผู้เป็น
เจ้าของเรา จงดาํรงอยู่กบัท่านทัง้หลายเถิด เอเมน

ววิรณ์ 22:20-21
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