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มุมมองทัว่ไปในพระคมัภีรเ์ดิม
ความคาดหวงัและความปรารถนา

ผูพ้ยากรณ์

ใหญ่ 5 เล็ก 12

พระบญัญติั

5

ครอบคลุม 3,600 ปีแห่งวนัของมนุษย ์

“ข้าอยากทราบาจะพบพระองคไ์ด้ท่ีไหน!” โยบ 23:3

ประวติัศาสตร์

12

บทกวี

5



ในปฐมกาล
พระเจา้ทรงเนรมิตสรา้ง

ฟ้าและแผ่นดินโลก
ปฐก 1:1



3การสรา้งแผ่นดินโลก

วนัท่ี 2

ทรงแยกน ้าซ่ึงอยู่ใต้

พ้ืนอากาศจากน ้าซ่ึง

อยู่เหนือพ้ืนอากาศ

วนัแรก

ความสว่างเกิดข้ึน

ความส่วาง ความมืด

แยกออกจากนั

ปฐก 1:3-5 ปฐก 1:6-8

วนัท่ี 3
แผ่นดินและทะเล

แยกออกจากกนั- ตน้
หญา้และตน้ไม้
เกิดข้ึน

ปฐก 1:9-13

วนัท่ี 6
สตัวป่์า, สตัวใ์ชง้าน

และมนุษยค์นแรก, อาดมั

วนัท่ี 4
ดวงอาทิตยแ์ละ

ดวงจนัทร์

ส่องสว่าง
ปฐก 1:14-19

วนัท่ี 7

พระองคท์รงพกัการ

งานทัง้ส้ินของพระองค์

ซ่ึงพระองคไ์ดท้รง

สรา้งมาแลว้นัน้

ปฐก 2:1-3

วนัท่ี 5
สตัวมี์ชีวิตว่ายไปมา

ในน ้าและสตัวปี์กบิน

ในทอ้งฟ้า

ปฐก 1:24-31

ดงัน้ีฟ้าและแผน่ดินโลกและบรรดาบริวารก็ถูกสรา้งข้ึนใหส้ าเร็จ ปฐมกาล 2:1

ปฐก 1:24-31



4ช่วงเวลาท่ีหน่ึง – ความบริสุทธ์ิ

อาดมัและเอวาถกู

สรา้งข้ึนในท่ีบริสุทธ์ิ 

ถกูเตือนผลท่ีตามมา

ของความบาป
ปฐก 2:15-17

งนูัน้เป็นสตัวท่ี์

ฉลาดกว่าบรรดาสตัว์

ในทุ่งนา

ปฐก 3:1

“แต่ตน้ไมแ้ห่งความรูดี้และรูช้ ัว่เจา้อย่ากินผล

จากตน้นัน้เป็นอนัขาด เพราะว่าเจา้กินในวนั

ใด เจา้จะตายแน่ในวนันัน้"” ปกฐ 2:17

อาดมัและเอวา

ไดกิ้นผลไมท่ี้ตอ้งหา้ม

“ชีวิต

ใดท า

บาป
ก็จะตาย” 
เอเสเคียล 18:4

ตน้ไมแ้ห่งความ

รูดี้และรูช้ ัว่
ปฐก 3:6-7

บาป
ท าลาย

การสนทนา

กบั
พระเจา้



GEN. 3:16-19

บรมสุขเกษม

5

“การขบัไล่”

ความบริสทุธ์ิท่ีส้ินสดุลงในการการพิพากษา

พระ
สญัญา

ปฐก 3:15 โรม 5:19

ค า
สาปแช่ง
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ช่วงเวลาท่ีสอง – ความรูสึ้กผิดชอบชัว่ดี

คาอิน
ฆ่า   อาเบล

อาเบล

เสท

มนุษยเ์ร่ิมตน้ท่ีจะรอ้ง

เรียกพระนามของ

พระเจา้ ปฐก 4:25-26

เป็นท่ีโปรดปรานใน

สายพระเนตรของ

พระเจา้

ปฐก 6:8

คาอิน
และ
อาเบล

อาดมั
และ
เอวา

โลกกลายเป็น

ชัว่รา้ยมากข้ึน
ปฐก 6:1-6

ลาเมค

สายโลหิต

พระสญัญา

ของพระผูไ้ถ่

พระเจา้ตรสัว่า 

“เราจะท าลายมนุษยท่ี์เรา

ไดส้รา้งมาจากพ้ืนแผ่นดิน

โลก”  ปฐก 6:7

โนอาห์
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ความรูสึ้กผิดชอบชัว่ดี - ต่อ

เจา้จงต่อ

นาวา
ดว้ยไมส้นโกเฟอร์

ปฐก 6:14

โนอาห์

ไดเ้ตือนทกุคนถึง

การตดัสินท่ีจะมา

ถึงเขาทัง้หลาย

2 เปโตร 2:5 

พระเจา้ประทาน

โอกาศใหม้นุษย์

กลบัใจใหม่

แต่มนุษยไ์ม่

ไดท้ า

ช่วงเวลาความรูสึ้กผิดชอบชัว่ดีท่ีสุดลงในการการพิพากษา– “น ้าท่วมโลก”
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หน่ึงศอก = 24 นิ้ว
ยาว 600 ฟุต
กวา้ง 100 ฟุต
สงู 60 ฟุต

นาวาท่ีโนอาหส์รา้ง

ความจุ
หน่ึงรถกลอ่งบรรจไุด้

โค - 18 ถงึ 20
สกุร - 60 ถงึ 80
แกะ - 80 ถงึ 100

ความจุ
3,600,000 ฟุต

เรอืล านี้สามารถบรรจุ
หน่ึงพนัรถกลอ่งได้

มกีีช่นิดในเรอื ?
ไมม่ใีครทราบ
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มทัธิว
24:37-44 

ความชัว่รา้ยมากข้ึน

ในแผ่นดิน

วนัของโนอาห ์            วนัพระคริสตจ์ะเสด็จมา

คนชัว่และคนเจา้เล่หจ์ะชัว่

รา้ยมากย่ิงข้ึน 2 ทิโมธี 3:13 

2 เปโตร
3:3-7 

งานสมรสไม่บริสุทธ์ิ

คนมีช่ือเสียง

โลกไม่ไดต้ระหนกัถึงภยั

พิบติัไกลเ้ขา้

ทัว่แผ่นโลกไดเ้สียหาย

ครอบครวัโนอาหเ์ขา้ในเรือ

ลอยอยู่บนน ้าท่วมโลก

ครอบครวัโนอาหก์ลบัคืน

สู่แผ่นดินหลงัน ้าท่วมโลก

ท าการสมรสและยกใหเ้ป็น
สามีภรรยากนั มทัธิว 24:38-39

ความรูจ้ะทวีข้ึน  ดาเนียล 12:4 

วนันัน้จะมาดจุบ่วงแรว้ถึง

คนทัง้ปวงท่ีอยู่ท ัว่พ้ืน

แผ่นดินโลก LUKE 21:35

เป็นคนพดูหม่ินประมาท, คน
อกตญัญู, คนไรศี้ลธรรม 2 ทิโมธี 3:2

วิสุทธิชนจะถกูรบัข้ึนไปในเมฆ
พน้จากความทกุข์ 1 เธสะโลนิกา 4:17 

วิสุทธิชนจะกลบัมากบั
พระคริสต ์ 1 เธสะโลนิกา 4:17 
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พนัธสญัญาของพระเจา้กบัโนอาห์

ฮาม

มีบุตรชาย

ส่ีคน

ทัว่แผน่ดินโลกมีภาษาเดียวและมี

ส าเนียงเดียวกนั ปฐมกาล 11:1

ช่วงเวลาท่ีสาม - รฐับาลมนุษย์

“จงมีลูกดก และทวีมากข้ึน

จนเต็มแผน่ดิน” ปฐมกาล 9:1

“มาเถิด ใหพ้วกเราสรา้งเมืองข้ึน

เมืองหน่ึงและกอ่หอใหย้อดของมนั

ไปถึงฟ้าสวรรค”์ ปฐมกาล 11:4

เชม

มีบุตรชาย

หา้คน

ยาเฟท

มีบุตรชาย

เจ็ดคน

เช้ือสายของเชม อารฟัคชาด เป็นเช้ือสายคนฮีบรู
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พระเจา้ทรงท าใหพ้วกเขากระจดักระจาย

ออกไปทัว่พ้ืนแผ่นดินโลก  ปฐมกาล 11:5-9

เช้ือสายของ
ฮาม
เชม
ยาเฟท

ทวีปแอฟริกา
และ

อาระเบี

พระเจา้จึงทรงท าใหเ้ขากระจดักระจายจากท่ีนัน่ไปทัว่พ้ืนแผ่นดิน ปฐมกาล 11:8

รฐับาลมนุษย ์- ต่อ

รฐับาลมนุษยส้ิ์นสุดลง
ในการการพิพากษา
“การแพร่กระจาย”

ชาวแอสซีเรีย

เอเซียตะวนัตก
และ

ทวีปยุโรป

จุดเร่ิมตน้ของชาติและภาษา
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เผ่ายิว

ช่วงเวลาท่ีส่ี - พระสญัญา

อบัราฮมั
การเรียกจาก

พระเจา้
ปฐมกาล 12:1

อบัราฮมั, 

โลด แยกทางกนั

พนัธ
สญัญา

ปฐมกาล 17:10-14

อิชมาเอล
เช้ือชาติอาหรบั

ปฐมกาล 16:15

ปฐมกาล 22:1-14

อิสสคั

ปฐมกาล 21:1-3

ปฐมกาล 13:8-13 ปฐมกาล 19:1-28 

“บรรดาครอบครวัทัว่
แผ่นดินโลกจะไดร้บัพระพร

เพราะเจา้” ปฐมกาล 12:1-3



พระสญัญา - ต่อ 13

อิสสคั

บตุรชายฝาแฝด

เอซาว

ยาโคบ
ปฐมกาล 25:21-26

อิสราเอล
สิทธิบุตรหวัปี

ปฐมกาล 28:10-22

ปฐมกาล 32:24-32

ปฐมกาล 25:29-34

ยาโคบ
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โยเซฟ

ถกูขายโดย

พ่ีนอ้งของตน

โอเซฟ
ถกูจ าคกุ

ปฐมกาล 39

พระสญัญา

ในการตดัสิน

ทาสของอียิปต์

อภยัโทษ

พระสญัญา - ต่อ

"อิสราเอล" เป็นลกูหลานของยาโคบ (อิสราเอล)

ปฐมกาล 37:12-28

ปฐก 45:1-7

อพยพ 1:8-14



15ช่วงเวลาท่ีหา้ - พระราชบญัญติั

โมเสส
ผูช่้วย
อพยพ 3:7-10

เลือดบน
ไมว้งกบประตู

ไฟไหม้
พุ่มไม้

ก าเนิด

อพยพ 2:2-10

อพยพ 3:1-10

พระเจา้ส่ง

สิบพยัภิบติั

ขา้ม

ทะเลแดง

อพยพ 12:1-36

อพยพ 14:13-31

40 
ปีพเนจร
ในถิน

ทุรกนัดาร

การสรา้ง
พลบัพลา

ทรงประทาน
พระราชบญัญติั

ท่ีภูเขาซีนาย

อพยพ 19 & 20
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เคร่ืองเปรียบ ฮีบร ู9:8-9, 24 เงา ฮีบร ู10:1

รูปแบบ – แบบอย่าง ฮีบร ู8:5 I โครินธ์ 10:11

ม่าน

ท่ีบริสทุธ์ิ

10 X 10 X 10 = 1,000

เม่ือพระองคท์รงปรากฏ

ข้ึนพวกเราจะครอง

ราชยร่์วมกบัพระองคถึ์ง

1,000 ปี วิวรณ์ 20:4

10 X 10 X 20 = 2,000

“อายุคริสตจกัร”

หรือสองพนัปีจากวนั

พระท่ีวิญญาณบริสทุธ์ิ

เทลงมาจนถึงวนัพระ

เยซูเสด็จกลบัมาครัง้ท่ี

สอง

ลานขา้งนอก

ลกูา 24:44

ท่ีบริสทุธ์ิท่ีสดุ
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แท่นบชูาทองสมัฤทธ์ิ

แท่นบชูาเป็นสถานท่ี
แห่งความตายและการไหล

เลือด

ท าจากกระถินเทศ

ไมว้างทบั

ดว้ยทองเหลือง

พระเยซคูริสตเ์ป็นลกูแกะ

และเคร่ืองบชูาสมบรูณ์

แบบ ฮีบรู 9:28 อิสยาห.์ 53:7 ยอหน์ 1:29

ร่างกายของเราเป็น

เคร่ืองบชูาท่ีมีชีวิต

โรม 6:6; 8:36 กาลาเทีย 2:20

ไม่มีทางอ่ืนเขา้ไปอยู่ต่อ
พระพกัตรพ์ระเจา้ไดย้กเวน้

ผ่านการกลบัใจใหม่

(ความตาย) กิจการ 3:19 I ยอหน์ 1:9

“เพราะว่าเลือดเป็นท่ีท าการลบมลทินบาปแห่งจิตวิญญาณ” เลวีนิติ 17:11

ไม่มีทางอ่ืนเขา้ไปไดห้รือ
ท าพิธีในพลบัพลาได้

ยกเวน้ผ่านทางของแท่น
บชูา

ปุโรหิตถวายเคร่ือง
บชูาลกูแกะและววัผู ้

บนแท่นบชูา



18ขนัทองสมัฤทธ์ิ

ไดร้บัการอภยับาปท่ีแท่น

บูชาของการกลบัใจและถกู

ช าระลา้งในการรบับพัติศมา
กิจการ 22:16 I เปโตร 3:20-21

คนบาปท่ีกลบัใจใหม่มอง

เห็นตวัเองเหมือนท่ีเขาเป็น

เม่ือเขาจะปรากฏเพ่ือรบั

บพัติสมา   I โครินธ ์6:9-11

ค าบญัชาสดุทา้ยของพระเยซู

“ผูท่ี้เช่ือและรบับพัติศมาก็จะ

รอด แต่ผูท่ี้ไม่เช่ือจะตอ้งถกูลง

พระอาชญา”
มาระโก 16:16

I โครินธ.์ 6:11 

ท่านได้รับทรงช าระแล้ว แยกต้ังท่านไว้แล้ว ให้เป็นผู้ชอบธรรมในพระนามของพระเยซูเจ้า

ปุโรหิตจะตอ้งลา้งมือท่ี

ขนัทองสมัฤทธ์ิก่อนเขา้ปรน

นิบติัหรือเขา้ไปในพลบัพลา

ขนัท่ีท าดว้ยทองสมัฤทธ์ิ

จากการมองกระจก -

สะทอ้นใหเ้ห็นถึงภาพของ

คนท่ีเดินเขา้มาใกล้

ค าบญัชาสดุทา้ยกบั

โมเสส –

เขาจะตอ้งช าระดว้ยน ้า

เพ่ือจะไม่ตาย

อพยพ 30:20-21
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เชิงเทียนทอง

ไม่ใช่แสงธรรมชาติ

– โดยไม่มีแสงน้ีแลว้

พลบัพลาจะอยู่ในความมือ

ดว้ยแสงน้ีปุโรหิต
สามารถมองเห็น

ทานขนมปังหนา้พระ
พกัตรแ์ละจุดทปูบชูา

แสงในเชิงเทียนทอง

คือตอ้งเผาไว ้

อย่างต่อเน่ือง

ท าจากทองถูกทุบตี
แสดงให้เห็นถึงความ

บริสุทธ์ิ

พระเยซคูริสตเ์ป็นแสงเทพ

เจา้ – นอกจากพระองคแ์ลว้

ชีวิตก็อยู่ในความมืด

ยอหน์ 8:12

แสงไฟของพระเจา้ก็ส่องในใจ

ของเราเพ่ือเปิดเผยขอ้ลึกลบั

ของพระเจา้แก่เรา

2 โครินธ ์4:6 เอเฟซสั 3:5

โดยพระเยซูคริสตเ์รากลายเป็น

ความสวา่งของโลกและเผาอยา่ง

ตอ่เน่ือง มทัธิว 5:16 I เปตร 3:15

ไฟจากเชิงเทียนทองส าหรบัการช้ีแนะ



โตะ๊ส าหรบัขนมปังหนา้พระพกัตร์ 20

ปุโรหิตอาศยัอยู่กบัขนมปัง

หนา้พระพกัตร ์- ท่านไดร้บั

พลงัและความแข็งแรง

ขนมปังหนา้พระพกัตร์

ก็จะไดร้บัการต่ออายุ

อย่างต่อเน่ือง

ก ายานถกูโรยบนขนมปัง

หนา้พระพกัตรสิ์บสองกอ้น

–ท าโดยไรเ้ช้ือ–

แสดงใหเ้ห็นถึงพระเยซูคริสต์

ไรค้วามบาปเป็นพระค า

ของพระเจา้

เราไดร้บัความแข็งแรงและ

เติบโตในพระคริสตใ์นฐานะท่ีเรา

กินขนมปังของชีวิต 
ยอหน์ 6:32-35 1 เปโตร 2:2

พระค าของพระเจา้จะ

ตอ้งไดร้บัการร้ือฟ้ืนใหม่

ในชีวิตของเราอย่างต่อเน่ือง

ยอหน์ 5:39 กิจการ 17:11

ค าของพระเจา้บางครัง้ขม

ต่อมนุษยธ์รรมดา แต่หวาน

ต่อมนุษยภ์ายใน

2 ทิโมธี 3:16-17 สดดีุ 119:103

"น่ีเป็นอาหารท่ีลงมาจากสวรรค“์    ยอหน์ 6:33, 50 



21แท่นเผาเคร่ืองหอม

เม่ือเผาเคร่ืองหอมถวาย

พระเจา้ ปุโรหิตถกูขงัตวั

อยู่กบัพระเจา้

ไฟส าหรบัเผาเคร่ืองหอม
ถกูน ามาจากแท่นบชูา

เคร่ืองหอมถกูถวาย

ประจ าวนั

ท่ีแท่นบชูาทองค า

เราจมอยู่ในวิญญาณของ

การอธิษฐาน เม่ือเราเขา้

ไกลพ้ระองคโ์ดยพระ

วิญญาณของพระองค์
โรม 8:26-27 มทัธิว 6:6

ค าอธิษฐานของเราจะตอ้ง

รบัการสนบัสนุนจากเคร่ือง

เผาบชูาของเรา ยอห์น 15:7 1 ยอหน์ 3:22

ท าจากไม้
ปิดคลุมดว้ยทองค า

ไฟบนแท่นเคร่ืองหอมส าหรบัการก่อสรา้ง

เราตอ้งอธิษฐาน

อย่างสม า่เสมอ
ลูกา 18:1 1 พงศาวดาร 16:11 
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แสงสว่าง

ของโลก

อธิษฐาน

ในสวน

LUKE 22:41-44
ยอหน์ 12:35

ช าระลา้ง

รบับพัติสมา

มทัธิว 3:16

เผา

เคร่ืองบูชา

ฮีบรู 9:28

ผ่าน
ม่าน

อาหาร

แห่งชีวิต

เขา้เฝ้าต่อเบ้ือง

พระพกัตรพ์ระเจา้

รบัของประทาน

พระวิญญาณบริสุทธ์ิ

ยอห์น 3:5 กิจการ 2:38
ยอหน์ 6:33-35

การรบับพัติสมา

ในพระนามพระ

เยซูคริสต ์– ความ

ผิดบาปถูกลา้งออกไป

(รบัการยกโทษ)

การกลบัใจใหม่ – ความ

บาปรบัการอภยัโดย

เคร่ืองบูชา, พระเยซู

พลบัพลาในพนัธสญัญาเดิมคือลกัษณะท่ีเป็น
แบบอย่างของก าเนิดใหม่ในพนัธสญัญาใหม่
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แซมสนั

ซามเูอล

ผู้วินิจฉัย 7:19-22

กิเดโอน

ครองราชยแ์ห่ง

ผูพิ้พากษา

ชยัชนะดินแดนคานาอนั

โยชูวา

โยชูวา
การตาย
ของโมเสส

พระราชบัญญัติ 34 โยชูวา

พระราชบญัญติั– ต่อ
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อิสราเอลเรียกรอ้ง
กษตัริยเ์ช่นเดียว

กบัประเทศอ่ืน ๆ 1ซามูเอล 8:5

1ซามูเอล 10:1

ซามเูอลเจิม

กษตัริยซ์าอูล
เร่ิมตน้ท่ีดี

พยายามฆ่าดาวิด

ไม่เช่ือฟังพระเจา้

รฐับาลเปล่ียนแปลงจาก
เทวาธิปไตยเป็น
สถาบนักษตัริย์

1 พงศ์กษัตริย์ 1:34

นาธานเจิม

กษตัริยซ์าโลมอล
เป็นคนมีปัญญาท่ีสุดในโลก

สรา้งพระวิหาร

ภรรยาทัง้หลายน า

ความบาปมา

พระราชบญัญติั– ต่อ

1ซามูเอล16:13

ซามเูอลเจิม

กษตัริยด์าวิด

ฆ่ายกัษ์
เป็นคนท่ีพระเจา้พอพระทยั

ความบาใหญ่โต

ของท่าน



เยโรโบอมั
อิสราเอล
สิบตระกลู –
สะมาเรีย

การกบฏ
ของ

สิบเผ่า

เรโหโบอมั
ยูดาห์
สองเผ่า

เมืองหลวง –
กรงุเยรซูาเล็ม

โยนาห์

25

อสัซีเรีย

เป็นเชลย

กรงุเยรซูาเล็มถกูท าลาย
เอลียาห-์เอลีชา

เยเรมีย์

อิสยาห์
พระราชบญัญติั– ต่อ ดาเนียล

บาบิโลน

เป็นเชลย
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ความส้ินสดุ

ของพนัธสญัญาเดิม

เอสราห์

เนหะมีย ์ ฮกักยั

เศคาริยาห์

การฟ้ืนฟู
ของคน

ท่ีเหลืออยู่

การสรา้งใหม่พระวิหารและการซ่อมก าแพงท่ีกรุงเยรูซาเล็ม

เศรุบบาเบล

มาลาคี

เอสราห์ 1:1-4; 6:14-15

พระราชบญัญติั– ต่อ

400

ปีท่ี

เงียบ

เนหะมีย ์1:1-3; 6:15
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“เราไดพ้บพระองคผู์ท่ี้โมเสสไดก้ลา่วถึงในพระราชบญัญติั และท่ีพวกศาสดา

พยากรณไ์ดก้ลา่วถึง คือพระเยซูชาวนาซาเร็ธบุตรชายโยเซฟ” ยอหน์ 1:45

ประวติัศาสตร์

ข่าวประเสริฐ

การสอน

จดหมายเปาโล จดหมายทัว่ไป ค าพยากรณ์

27 เล่ม 8 ผูเ้ขียน 100 ปี

มุมมองทัว่ไปในพระคมัภีรใ์หม่

วิวรณ์

คริสตจกัร

ท่ีก่อตัง้ข้ึน



28พระราชบญัญติั– ต่อ

จุดเร่ิมตน้ของ 

พนัธสญัญาใหม่

ค าพยากรณ ์

เก่ียวกบั
พระองค์

อิสยาห ์40:3 มาลาคี 3:1

บรรพบรุุษของ
พระเยซคูริสต์

มาระโก 1:2

ยอหน์ผูใ้ห ้

รบับพัติศมา 

ประกาศ
การกลบัใจใหม่และ
การรบับพัติสมา –

“พระองคน์ัน้จะใหเ้จา้
ทัง้หลายรบับพัติศมา
ดว้ยพระวิญญาณ

บริสุทธ์ิ” 
มาระโก 1:8
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ค าพยากรณ ์

เก่ียวกบัพระองค์

สถานท่ีเกิด
มีคาห์ 5:2

เกิดจากหญิง
พรหมจารี  อิสยาห์ 7:14

พระเยซคูริสต์
“ความหวงัของโลก”

ก าเนิด
มทัธิว 2:10-11

รบับพัติสมา

มทัธิว 3:16

การเตรียม

มทัธิว 4:1-11

พระราชบญัญติั - ต่อ



การปรนนิบติัในโลกของพระคริสต์ 30

พระองคร์กัษาคนเจ็บป่วย
มทัธิว 4:23

คนตายแลว้ฟ้ืนคืนมา
ยอห์น 11:41-44

พระเยซทูรงสอนเป็นค าค าอุปมา

ผูห้ว่าน ทรพัยส์มบติั

ถกูซ่อนไว ้

มาระโก 4:3-8; 14-20 มทัธิว 13:44

เบิกตาคนท่ีตาบอด
มทัธิว 9:27-30

ขบัผีออกจากคน
ลูกา 8:26-36

มทัธิว 13:10-17

เมล็ดพนัธุผ์กักาด

มทัธิว 13:31-32; 17:20



31พระเยซคูริสตท์รงเป็นใคร?
พระเจา้ทรงปรากฏในเน้ือหนงั 1 ทิโมธี 3:16

ฝ่ายบตุรของพระเจา้, ทรง
เป็น เน้ือหนงั, มนุษยช์าย:

• เกิดเป็นทารกหรือบตุร
• เติบโตในดา้นสติปัญญา
• มีชีวิตหิวอาหาร 
• เป็นผูร้บัใช้
• อาศยัอยู่ในโลก
• อธิษฐาน
• เคร่ืองบชูาส าหรบับาป
• ทรงส้ินพระชนม์

มทัธิว. 1:23-25 

ลูกา 2:52 

มทัธิว 4:2

ฟีลิปปี 2:7

ยอหน์ 1:14

ลูกา 22:44

ฮีบรู 9:26

ยอหน์ 19:30

สามพยานในสวรรค ์คือพระ

บิดา พระวาทะ และพระ

วิญญาณบริสุทธ์ิ และพยาน

ทัง้สามน้ีเป็นองคเ์ดียวกนั
1ยอหน์ 5:7

พระวาทะไดท้รงสภาพของ

เน้ือหนงั และทรงอยู่

ท่ามกลางเรา ยอหน์ 1:14

ฝ่ายวิญญาณ, ทรงย่ิงใหญ่ 
พระเจา้นิรนัดร:์ 

เรากบัพระบิดาของเรา

เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั
ยอห์น 10:30

• บงัเกิดเป็นพระเจา้ย่ิงใหญ่
• ทรงทราบทกุส่ิง
• ทรงเล้ียงมวลชน
• กษตัริยเ์หนือกษตัริยท์ ัง้ปวง 
• ทรงสรา้งแผ่นดินโลก
• ทรงตอบค าอธิษฐาน
• ทรงอภยัโทษบาป
• ทรงฟ้ืนคืนจากความตาย

อิสยาห ์9:6

ยอหน์ 21:17

มทัธิว 14:19-21

วิวรณ์ 19:16

โคโลสี 1:16-17

ยอหน์ 14:13-14

มาระโก 2:5-7

ลูกา 24:1-6

ผูท่ี้ไดเ้ห็นเราก็ไดเ้ห็น
พระบิดา ยอห์น 14:7-11

เราเป็นผูต้น้และเราเป็นผู ้

ปลาย นอกจากเราแลว้ไม่มี

พระเจา้ อิสยาห ์44:6

ก่อนหนา้เรา ไม่มีพระเจา้
ใดถกูป้ันข้ึน และภายหลงั

เราก็จะไม่มี อิสยาห ์43:10

ถา้ท่านมิไดเ้ช่ือว่าเรา

เป็นผูน้ัน้ ท่านจะตายใน

การบาปของท่าน ยอหน์ 8:24



อคัรสาวกเปโตรไดร้บักญุแจสู่อาณาจกัรแห่งสวรรค์

ชาวต่างชาติชาวยิว

“ท่านจะผูกมดัส่ิงใดในโลก ส่ิงนัน้ก็จะถกูมดัใน
สวรรค ์เม่ือท่านจะปล่อยส่ิงใดในโลก ส่ิงนัน้จะถกู

ปล่อยในสวรรค”์ มทัธิว 16:18-19

ชาวสะมาเรีย 



เสน้ทางไปสู่ความตายของพระคริสต์
33

พระกระยาหารม้ือสุดทา้ย มทัธิว 26:18-28

อธิษฐาน

มทัธิว 26:39

ถกูจบักมุ

มทัธิว 26:47-50

การพิ
จารณาคดี

มทัธิว 26:62-68



“ท่ีตอ้งฟกช ้านัน้ก็ใหเ้ราหายดี”
34

เจิมเขาดว้ย
น ้ามนั... 

เพ่ือท่านทัง้หลาย
จะไดห้ายโรค

ยากอบ 5:14-16

ท่านถกูบาดเจ็บ

เพราะความละเมิด

ของเราทัง้หลาย ท่านฟก

ช ้าเพราะความชัว่ชา้ของ

เรา ท่ีตอ้งฟกช ้านัน้

ก็ใหเ้ราหายดี
อิสยาห์ 53:5

ผูท้รงรกัษา

โรคทัง้ส้ินของ

ท่าน
สดดีุ 103:3

ของประทาน
การรกัษาคนป่วย
นัน้ทรงประทานให้

คริสตจกัร
1 โครินธ์ 12:9



“ส าเร็จแลว้”

35

มทัธิว 27:51

พระราชบญัญติัส้ินสดุลงใน

การพิพากษาของความ

บาปท่ีไมก้างเขน

การตรึงท่ีไมก้างเขน
มทัธิว 27:27-66

มทัธิว 27:5
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สามวนัผ่านมา การเสด็จข้ึนสู่สวรรค์

พระองคท์รงคืนพระชนม์
ยอห์น 20:1-18

ยอห์น 21:12-14 กิจการ S 1:3

พระราชโองการ

ท่ีย่ิงใหญ่

จะตอ้งประกาศในพระ

นามของพระองคเ์ร่ืองการ

กลบัใจใหม่ และเร่ืองยก

บาปทัว่ทกุประเทศ ตัง้ตน้ท่ี

กรุงเยรซูาเล็ม

ลูกา 24:47 มทัธิว 28:19-20
มาระโก 16:15-18

ภเูขามะกอกเทศ

พระเยซู
ทรงปรากฏแก่
สาวกของ
พระองค์



37สาวกของพระองคไ์ปยงักรุงเยรซูาเล็มเพ่ือจะรอรบัพระวิญญาณบริสุทธ์ิ
กิจการ 1:9-13

ภูเขามะกอกเทศ

ท่านทัง้หลายจะไดร้บั

พระราชทานฤทธ์ิเดช เม่ือ

พระวิญญาณบริสทุธ์ิจะเสด็จ

มาเหนือท่าน

กิจการ 1:8

พระวิญญาณ

บริสุทธ์ิจะถกูส่งมา

ในนามของเราจะทรง

สอนท่านทัง้หลาย

ทกุส่ิง ยอห์น 14:26

“แต่ไม่ชา้ไม่นานท่าน

ทัง้หลายจะรบับพัติศมาดว้ย

พระวิญญาณบริสทุธ์ิ

กิจการ1:5
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ยุคของคริสตจกัร
กิจการ 2:1-18

120 ผูเ้ช่ือ

อยู่หอ้งชัน้บน

รวมทัง้พระมารดาขอ

พระเยซดูว้ย

กิจการ 1:14-15

วนัเทศกาลเพ็นเทคศเต

“เขาเหล่านัน้ก็ประกอบดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิจึงตัง้ตน้พดูภาษาต่างๆ

ตามท่ีพระวิญญาณทรงโปรดใหพ้ดู” กิจการ 2:4 



“ท่านพ่ีนอ้งทัง้หลาย เราจะท าอย่างไรดี?”
39

กิจการ 2:37

เปโตรจึงกล่าวแก่เขาว่า 

"จงกลบัใจเสียใหม่และรบั

บพัติศมาในพระนามแห่งพระ

เยซคูริสตส้ิ์นทุกคน เพ่ือว่าพระ

เจา้ทรงยกความผิดบาปของท่าน

เสีย และท่านจะไดร้บัของ

ประทานของพระวิญ

ญาณบริสทุธ์ิ"
กิจการ 2:38

ใครบา้งท่ีสามารถรบัพระ

วิญญาณได?้ 

• คณุ

• ลูกหลานของคณุ

• คนทัง้หลายท่ีอยู่ไกล

• ทกุคนท่ีพระเจา้ทรงเรียกมา

กิจการ 2:39

3,120 คนไดร้บัพระวิญญาณบริสุทธ์ิในวนัแรก กิจการ 1:15; 2:41



แต่แลว้ในมทัธิว 28:19 ล่ะมีความหมายว่าอย่างไร? 40

พระเยซู

ตรสัว่า,“เราได้

มาในพระนาม

พระบิดา

ของเรา”
ยอห์น 5:43

พระเยซตูรสัว่า,

“เหตุฉะนัน้ ท่านทัง้หลายจง

ออกไปสัง่สอนชนทุกชาติ ให้

รบับพัติศมาในพระนามแห่ง

พระบิดา พระบุตร และพระ

วิญญาณบริสทุธ์ิ” 

• 

สงัเกตุ –

อ่านว่า “ในพระ

นาม” ซ่ึงอา้งถึง

บคุคลเดียว

ค า 

พระบิดา, พระ

บตุร, พระวิญญาณ

บริสุทธ์ิไม่ใช่นาม 

มนัเป็นต า

แหน่ง

อคัรสาวกเปโตรไดใ้ชอ้ านาจท่ีพระ

เยซทูรงมอบใหก้บัเขาในวนัเพ็น

เตคสเตเม่ือเขารบับพัติสมาใน

พระนามของพระเยซู

พระนาม
ของพระ

บตุรคือพระ
เยซู
มทัธิว 1:21

พระบิดาจะ 

ส่งพระวิญญาณ

บริสุทธ์ิมาใน

นามของเรา
ยอห์น 14:26

ทัง้สาม

นามนัน้คือพระ

เยซู
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การรบับพัติสมาดว้ยน ้าโดยการจุ่มในน ้าในพระ

นามของพระเยซู

“ไดถ้กูฝัง

ไวก้บัพระองคใ์น

บพัติศมา”

โคโลสี 2:12

“คนทัง้สอง

ลงไป

ในน ้า”

กิจการ 8:38-39

“และพระเยซู

เม่ือพระองคท์รงรบั

บพัติศมาแลว้ ใน

ทนัใดนัน้ก็เสด็จข้ึน

จากน ้า”
มทัธิว 3:16

โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ ทกุคน

ในพนัธสญัญาใหม่ไดร้บับพัติศมาในพระนามของพระเยซคูริสต ์

พระคมัภีรไ์ม่ไดพ้ดูถึงโรยน ้าบนหรือทารกรบับพัติศมา



มนัจ าเป็นตอ้งรบัพระวิญญาณบริสทุธ์ิหรือเปล่า?

พระเยซตูรสัตอบว่า

“เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถา้ผูใ้ดไม่ได้

บงัเกิดจากน ้าและพระวิญญาณ ผูน้ัน้จะเขา้ใน

อาณาจกัรของพระเจา้ไม่ได”้ ยอห์น 3:5 

อะไรคืออาณาจกัรของพระเจา้?

“เพราะว่าอาณาจกัรของพระเจา้นัน้ไม่ใช่การกินและ

การด่ืม แต่เป็นความชอบธรรมและสนัติสุขและความ

ช่ืนชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธ์ิ” โรม 14:17



เพ่ือจะท า
ใหเ้ราฟ้ืนคืนจาก
ความตายในวนั
พระองคเ์สด็
กลบัมา

โรม 8:11
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เพ่ือได้

รบัฤทธ์ิเดช

เป็นพยาน
กิจการ 1:8

จุดประ

สงคข์องพระ

วิญญาณ

บริสุทธ์ิ เพ่ือจะใหก้าร

หยุดพกัแก่คน

เหน็ดเหน่ือย

อิสยาห์ 28:11-12

เพ่ือพระองค์

จะทรงสอน

ท่านทกุอย่าง
ยอห์น 14:26

เพ่ือจะทรง

แจง้ใหท่้านทัง้

หลายรูถึ้งส่ิงเหล่า

นัน้ท่ีจะเกิดข้ึน
ยอห์น 16:13
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คนทัง้หมดนัน้พดูเป็นภาษาต่างๆหรือไม่

เม่ือเขาไดร้บัพระวิญญาณบริสุทธ์ิ?

ใช่
อคัรสาวก
ทัง้หลายพดู

กิจการ 2

พดูภาษาต่างๆเป็นหลกัฐานเบ้ืองตน้ท่ีคณุไดร้บัพระวิญญาณบริสุทธ์ิ

มารดาของ
พระเยซพูดู

กิจการ 2
ชาว

สะมาเรีย
พดู
กิจการ 8

โครเนลิอสั,

ญาติ, มิตร

สหายของเขา

พูด กิจการ 10

สาวกบางคน

ท่ีเมืองเอเฟ

ซสัพดู 

กิจการ 19:1-6

เปาลา
เป็นผูเ้ขียน

คร่ึงหน่ึงของพนัธ

สญัญาใหม่พุด

1 โครนิธ.์ 14:18, 39
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หมาย

ความว่าอะไรท่ี

เช่ือในพระเยซู

คริสต์

?

ยอหน์ 7:37-39

เราเป็นหลอดไฟ 

พระวิญญาณบริสุทธ์ิเป็นไฟฟ้า

คนต่างชาติ

รบัพระวิญญาณ

บริสุทธ์ิเช่นเดียวกบั

พวกเราท่ีเช่ือใน

พระเยซคูริสต์
กิจการ 11:17

คนทัง้

หลายพดูภาษา

ต่าง ๆ เม่ือพวก

เขาเช่ือ
กิจการ 10:43-44

"ตัง้แต่ท่านทัง้

หลายเช่ือนัน้ ท่าน

ไดร้บัพระวิญญาณ

บริสุทธ์ิหรือเปล่า"
กิจการ 19:1-7

มีคนเช่ือท่ี

ไหน หมายส าคญั

เหล่าน้ีจะบงัเกิด

ข้ึนท่ีนัน้

มาระโก 16:17



ของประทานนัน้มีต่างๆกนั แต่มีพระ

วิญญาณองคเ์ดียวกนั 1 โครินธ ์12:4-7
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ของประ
ทานฝ่าย
วิญญาณ

1 โครินธ์ 12:8-11

สติปัญญา

ความรู ้

ความเช่ือ 

การรกัษา มหศัจรรย ์

ล้ิน

แปลภาษา

นัน้ๆได้

สงัเกต

วิญญาณ

ค าพยากรณ์
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การงานของเน้ือหนงั
เมืองสวรรค์มาระโก 7:21-23     ทิตสั 2:11-15

1 ยอห์น 2:15-17    กาลาเทีย 5:19-21

จงรกัษาใจของ

เจา้ดว้ยความ

ระวงัระไวรอบ

ดา้น เพราะ

เร่ิมตน้ออกมา

จากใจเป็น

แหล่งแห่ง

ชีวิต
สภุาษิต 4:23 

บึงไฟ

การวิวาทกนั 

ผลของพระ 

วิญญาณของผูที้ไดร้บัวิญญาณบริสุทธ์ิ

กาลาเทีย 5:22-23                ยอหน์ 15:8
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ดว้ยว่านอกจากนัน้ไม่มีใครจะไดเ้ห็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ฮีบร ู12:14

ถา้ผูใ้ดท าลายวิหารของ

พระเจา้ พระเจา้จะทรง

ท าลายผูน้ัน้ 1 โครินธ ์3:17 

ท่านทัง้หลายจงเป็นคน

บริสุทธ์ิในบรรดาการประพฤติ

ทกุอย่างดว้ยฉนันัน้ 1 เปโตร 1:15 

ป้องกนัล้ินของคณุ ป้องกนัตาของคณุ
ขา้พระองคจ์ะไม่ตัง้ส่ิงใดๆท่ี

ชัว่ชา้ไวต่้อหนา้ต่อตาของขา้

พระองค ์ เพลงสดดีุ 101:3

ป้องกนัมือของคณุ
จงแยกตวัออกจากเขา

ทัง้หลาย อย่าแตะตอ้งส่ิงซ่ึง

ไม่สะอาด แลว้เราจึงจะรบั

พวกเจา้ทัง้หลาย  2 โครินธ ์6:17 

จงท าใหมี้ความบริสทุธ์ิ

ครบถว้นโดยความเกรง

กลวัพระเจา้  2 โครินธ ์7:1

ท่านจงถวายตวัของท่านแด่พระองค์

เพ่ือเป็นเคร่ืองบูชาท่ีมีชีวิต อนั

บริสทุธ์ิ และเป็นท่ีพอพระทยัพระเจา้ 

ซ่ึงเป็นการปรนนิบติัอนัสมควรของ

ท่านทัง้หลาย โรม 12:1

ความบริสุทธ์ิ…ผล

สุดทา้ยคือชีวิต

นิรนัดร ์โรม 6:22

ระมดัระวงัลกัษณะภายนอก

พวกผูห้ญิงก็ใหแ้ต่งตวั
สุภาพเรียบรอ้ย 1 ทิโมธี 2:9
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เปาโล, อคัรสาวกแก่คนต่างชาติ

ข่มแหง
คริสตจกัร

กิจการ 9:1-2

มิชชนันา
รีสาม
เสน้ทาง

ถกูขวา้งดว้ย
กอ้นหิน

ถกูท ารา้ย ถกูตดัหวั

กิจการ 16:22-24 

กิจการ 14:19 

ลม้ลงถึง
ดิน กิจการ 9:3-7

ไดร้บัพระวิญ
ญาณบริสุทธ์ิ

กิจการ 9:7-19

เขียนจดหมาย 

14 ฉบบัในพนัธ

สญัญาใหม่
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เมืองอนัทิโอก –

พวกสาวกไดช่ื้อ

ว่าคริสเตียนเป็น

ครัง้แรก
กิจการ 11:25-26ซะมาเรีย

ผูท่ี้เช่ือ

ไดพ้บกบัการข่ม

เหงอย่างรนุแรง

ในกรงุโรม

ในกรุงเยรูซาเล็ม

กระจายคบไฟเผา
ไหมข้องข่าว
ประเสริฐ กิจการ 8:1, 4

การข่มเหง

เมือง
ซีซารียา
กิจการ 10:24

จนถึงท่ีสุด
ปลาย

แผ่นดินโลก
กิจการ 1:8
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วนัแห่ง

การแกแ้คน้
ลูกา 21:20-22

ถกูกวาดเอา
ไปเป็นเชลย

ทัว่ทกุ
ประชาชาติ 

ข อ ง ก รุ ง เ ย รู ซ า เ ล็ ม
ลกูา 19:41-44 

จนกว่าเวลา

ก าหนดของคน

ต่างชาตินัน้จะ

ครบถว้น

ลกูา 21:24

กองทพัโรมนั
ลอ้มกรุง
เยรซูาเล็ม
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การรบั
บพัติสมาเปล่ียน 
เป็นในนามพระบิ 
ดา พระบตุร ์พระ
วิญญาณบริ

สุทธื

คนท้ิงความเช่ือ
แย่ลงมากมาย
1 ทิโมธี 4: 1-2 2 ทิโมธี 4: 4 1

ยอห์น 2: 18-19

แต่แมว่้าเราเองหรือทตูสวรรค ์ถา้ประกาศข่าวประเสริฐอ่ืนแก่ท่าน ซ่ึงขดักบัข่าว

ประเสริฐท่ีเราไดป้ระกาศแก่ท่านไปแลว้ก็ใหผู้น้ัน้ถกูสาปแช่ง กาลาเทีย 1:8 

หลกัค าสอน
ของทรีนีต้ี 

แนะน าสภา ท่ี
เมืองไนเซีย
ค.ศ. 325

การรบั

บพัติสมา

อย่างเร่งด่วน

และโรยน ้า

ยุคมืด

นายคอนสแตนติน

โอบกอดศาสนา

คริสต์
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“ในวนัสุดทา้ย
ฝน

ตน้ฤดู
ฝน

ปลายฤดู

เราจะเทพระวิญญาณของเรามา

เหนือเน้ือหนงัทัง้ปวง บตุรชาย

บตุรสาวของท่านจะพยากรณ ์คน

หนุ่มของท่านจะเห็นนิมิต และคนแก่

จะฝันเห็น” โยเอล 2:28 กิจการ 2:17 

มารติ์น

ลูเธอร์
จอหน์

แว็สล่ียุคมืด

รบัพระวิญ
ญาณบริสุทธ์ิ
พดูภาษา
ต่างๆ



54ในเวลาเช่นน้ี. . . จงเตรียมพรอ้มส าหรบั

ของพระคริสตท่ี์จะเสด็จกลบัมาเร็วๆน้ี
คนทัง้

หลายไดกิ้นและ 

ด่ืมกนั ท ากาสมรส

และยกใหเ้ป็นสามี

ภรรยากนั
มทัธิว 24:37 -39 TIM. 3:4-5

หมายส า
คญัของ
ยุคสุดทา้ย

เป็นคน

ไม่เช่ือฟังค าบิดา

มารดา เป็นคน

อกตญัญู เป็นคน

ไรศี้ลธรรม
2 ทิโมธี 3:1-3

เป็นคนรกั

ความสนุกสนาน

เขามีสภาพทาง

ของพระเจา้ภาย

นอก 2 ทิโมธี 3:4-5

เม่ือเขาพูดว่า 

"สงบสขุและปลอด

ภยัแลว้" เม่ือนัแ้หละ

ความพินาศก็จะมาถึง

เขาทนัที
1 เธสะโลนิกา 5:3

การกลบัของ

ชาวยิวไปยงัแผ่น

ดินปาเลสไตน์

อิสยาห์ 11:10-12

สงครามและ

ข่าวลือเร่ืองสง

คราม - เกิดกนัดาอา

หารแผ่นดินไหว

ในท่ี ต่างๆ

มทัธิว 24:6-8

จิตใจมนุษย์

ก็จะสลบไสลไป

เพราะความกลวั ถึง

เหตุการณซ่ึ์งจะบงั

เกิดในโลก
ลูกา 21:25-28



การถกูรบัข้ึนไป
1 เธสะโลนิกา 4:13-18

วิสทุธิชนท่ีเป็น

อยู่และฟ้ืนคืนชีพ

“ถกูรบัข้ึนไป”

วนัสดุทา้ยของ

ผูท่ี้เช่ือท่ีไดบ้งัเกิดใหม่

การฟ้ืนจากความตายครัง้แรก วิวรณ์ 20:6 มทัธิว 24:40-44

แต่คนอ่ืนๆท่ีตาย

แลว้ไม่ไดก้ลบัมี

ชีวิตอีกจนกว่าจะ

ครบก าหนดพนัปี

วิวรณ์ 20:5

การมงคลสมรสของพระเมษโปดก
วิวรณ์ 19:7-10

บลัลงักพิ์พากษาของพระคริสต์
1โครินธ ์3:13-15; 2 โครินธ ์5:10
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56การปรากฏ
และการครองแผ่นดินของ

ปฏิปักษต่์อพระคริสต์
วิวรณ์ 13:4-18 วิวรณ์ 14:9-11

คือผูน้ัน้ท่ีมาโดย

การดลบนัดาลของซา

ตาน พรอ้มกบับรรดาการ

อิทธิฤทธ์ิและหมายส าคั

และการมหศัจรรยแ์ห่

ความเท็จ 

2 เธสะโลนิกา 2:9-10

และมนัยงัไดบ้งัคบั

คนทัง้ปวง ทัง้ผูน้อ้ยผูใ้หญ่ 

คนมัง่มีและคนจน ไทยและ

ทาส ใหร้บัเคร่ืองหมายไวท่ี้

มือขวาหรือท่ีหนา้ผาก

ของเขา  วิวรณ์ 13:16

คนเหล่านัน้ 

ท่ีนมสัการ สตัวร์า้ย

จะถกูทรมาน ดว้ย

ไฟและ ก ามะถนั  

วิวรณ์ 14:10 

เพราะเขาทัง้

หลายไม่ไดร้บัความ

รกัแห่งความจริง

ก็จะถกูหลอก    

2 เธสะโลนิกา 2:3-12
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ขนัพิโรธเทลงในช่วง

ความทกุขเ์วทนาครัง้ใหญ่

ดวงอาทิตยไ์ดร้บั

อ านาจจะคลอก

มนุษยด์ว้ยไฟ

มีฟ้ารอ้ง 

มีฟ้าแลบ แผ่นดิน

ไหวครัง้ใหญ่

ลกูเห็บใหญ่

น ้าในแม่น ้าและ

น ้าทะเลก็

กลายเป็นเลือด

ทัง้ส้ิน

วิวรณ์ 16

เจ็บปวด

สาหสัเพราะ

แผลท่ีมี

หนองตาม

ตวั 

ราชอาณาจกัร

สตัวร์า้ย

กลายเป็น

ความมืด
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วิวรณ์ 
19:17-21

วนัเสด็จกลบัมา

ครัง้ท่ีสองของพระคริสต์
มทัธิว 24:30 วิวรณ์ 19:11-16 ยูดาส 14-15

ศึกสงคราม

อารมาเกดโดน
วิวรณ์ 16:13-16       วิวรณ์ 17:12-14

ภูเขามะ
กอกเทศ เศคาริยาห์ 14:1-4

ผูต่้อตา้นพระคริสตแ์ละผู้

พยากรณเ์ท็จถูกท้ิงทัง้เป็นลงใน

บึงไฟท่ีไหมด้ว้ยก ามะถนั

2 เธสะโลนิกา 2:8   วิวรณ์ 19:20

ซาตานถกู

ล่ามไวพ้นัปี 
วิวรณ์ 20:1-3

การตดัสินของ

ประชาชาติ 
มทัธิว 25:31-34
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แผ่นดินจะอุดม
บริบรูณ์

อิสยาห ์35:1-2  อิสยาห ์65:22-23  
เศคาริยาห ์8:12

รชักาลพนัปี
ของ

พระเยซคูริสต์
อิสยาห ์2:4 วิวรณ์ 20:6

ษตัริยเ์หนือกษตัริยแ์ละ

เจา้นายเหนือเจา้นายทัง้ปวง

เศคาริยาห์ 14:8     วิวรณ์ 1:5-6; 11:15

สุนขัป่าจะอยู่กบัลูก
แกะ-ไม่มีส่ิงใดท ารา้ย

หรือท าลาย
อิสยาห ์11:6-9

เด็กจะมีอายุหน่ึง
รอ้ยปีจึงตาย

อิสยาห ์65:20

ผูท่ี้เต็มไปดว้ยพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิจะพิพากษาโลก 

1 โครินธ ์6:2    วิวรณ์  3:21; 5:9-10

ไฟไดต้กลงมาจาก
สวรรค ์เผาผลาญ
กองทพัโกกและมา

โกก   วิวรณ์ 20:7-9

ครัน้พนัปีล่วงไปแลว้ 
ซาตานถกูปล่อยออก
จากคกุท่ีขงัมนัไว ้

วิวรณ์ 20:7-9
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ความรุนแรง
ของ

พระเจา้
2 เปโค 3:7    

2 เธสะโลนิกา 2:10 -12

พระเจา้ไม่ไดท้รงยก
เวน้พวกทตูสวรรคท่ี์ได้

ท าบาป 2เปโตร 2:4

นรก

ผลกั

พระเจา้ท าลายโลกทัโ้ลก ยกเวน้

ครอบครวัของโนอาห์ 2เปโตร 2:5

ทรงใหค้นหน่ึงถกูขวา้งดว้ยกอ้น

หินถึงตายเพราะเขาเก็บฟืนในวนั

สะบาโต

กนัดารวิถี 15:32-36

ทรงลงโทษเมืองโสโดมและเมือง

โกโมราหใ์หพิ้นาศเป็นเถา้ถ่าน
2เปโตร 2:6

พระเยซเูจา้จะปรากฏองคจ์าก

สวรรค ์พรอ้มกบัหมู่ทตูสวรรคผ์ูมี้

ฤทธ์ิของพระองคใ์น

เปลวเพลิง
จะลงโทษสนองคนเหล่านัน้ท่ีไม่เช่ือ

ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซคูริส

2 เธสะโลนิกา 1:7 
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บลัลงักพิ์พากษาสีขาว
วิวรณ์ 20: 11-15

ทอ้งฟ้าใหม่
และแผ่นดิน
โลกใหม่

ใครบา้งท่ีจะตกนรก?
• พญามารและสมุนของมนั มทัธิว 25:41

• ผูร้บัใชเ้กียจครา้น มทัธิว 25:26-30

• ผูท่ี้มีใจหนักลบั ฮีบร ู10:29

• บรรดาคนอธรรม 2 เปโตร 3:7

• ผูท่ี้ไม่ไดร้บัความรกัแห่ง
ความจริงไว ้ 2 เธสะโลนิกา 2:8-10

• ผูท่ี้ไม่เช่ือฟังข่าวประเสริฐ
ของพระเยซคูริสต์ 2 เธสะโลนิกา 1:8 

กรงุเยรซูาเล็มใหม่
วิวรณ์ 21:2, 10-27

นิรนัดรก์าล
ไม่มีเวลาอีกต่อไป

ไม่มีชื่อฉัน
ในหนังสือ

ฉันต้องการ
พระวิญญาณบริสุทธิ์

หลง 
หลง 

ตลอดกาล
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