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บทนำ 

ถึงผู้อ่าน 
หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ท่านเข้าใจเรื่องราวบางส่วนจากพันธ-
สัญญาเดิม เรื่องเหล่านี้ถูกนำมาจากพระคัมภีร์ศักดิสทธิ เม่ือ 
ท่านอ่านเรื่องเหล่านี้ ให้ระลกว่ามันเป็นเรื่องราวของผู้คนซึ่งม 
ชวิตอยู่นานมาแต้ว 

อ่านเรื่องราวเหล่านี้ครั้งแต้วครั้งเล่าจนกระทั่งท่านรู้จักมันเป็น 
อย่างค ท่านอาจต้องการอ่านเรื่องราวเหล่านี้จากพระคัมภีร์ 
ไบเบิลต้วย ข้างใต้ของภาพแต่ละภาพท่านจะเห็นข้อพระคัมภีร์ 
ที่ท่านสามารถต้นหาเรื่องนั้นไต้จากพระคัมภีร์ไบเบิลให้คุณพ่อ 
คุณแม่ ครู หรือเพึ่อนช่วยท่าน 

หากท่านไม่เข้าใจคำศัพท์ ให้เปิคไปที่ต้านหลังในหน้า "คำ 
ศัพท์ที่ควรร,ู, หากท่านไม่รู้จักผู้คนหรือสถานท่ี ให้เปิคไปที่ "ผู้ 
คนท่ีควรรูจัก,, หรือ "สถานท่ีท่ีควรรูจัก" ซึ่งอยู่ต้านหลังของ 
หนังสือเล่มนี้เช่นเคิยวกัน 

ถึงบิดามารดาและครู 

หนังสือเล่มน้ีจะช่วยท่านในการสอนพระคัมภีร์ ส่วนที่เป็น "คำ 
ศัพท์ที่ควรรู" "ผู้คนท่ีควรรูจัก" และ "สถานท่ีท่ีควรรู้จัก" จะ 
ช่วยท่านในการสอนความหมายของคำในหนังสือเล่มนี้ และ 
บ่งชี้บุคคลและสถานที่ในพระคัมภีร์ 

เมื ่อท่านสอน จงแบ่งปีนประจักษ์พยานเกี่ยวกับพระคัมภีร์ 
ไบเบิล กระต้นผู้ท่ีท่านสอนให้แสวงหาประจักษ์พยานร่วมกับ 
การสวดต้อนวอน ความเข้าใจของพว'กเขาจะพัฒนาข้ีน เม่ือ 
ท่านอ่านเรื่องเล่าที่พวกเขาชื่นชอบจากพระคัมภีร์ไบเบิล 
(ฉบับจริง) ให้พวกเขาหัเง 
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กอน 
พนธสัญญา!ดม 
บทท่ี 1 

พระผู้เป็นเจาทรงประทับอยู่บนสวรรค์ พระองค์ทรงเป็นพระ-
ปิคาบนสวรรค์ของเรา เราอยู่บนสวรรค์กับพระองค์เราอยู่กับ 
พระองค์มานานแสนนาน พระองค์ทรงสอนหลายสิ่งให้กับเรา 

มัทธิว 6:9; ค.พ. 93:29 

เม่ือตอนท่ีเราอยู่บนสวรรค์ เราไม่มร่างกายที่เป็นเนื้อหนังและ 
กระดูก เรามร่างท่ีเป็นวิญญาณ ร่างที่เป็นวิญญาณของเรามลักษณะ 

เหมอนร่างกายที่เป็นเนัอหนังและกระดูกคังที่เรามอยู่เคยวนี้ เรา 
เป็นลูกทางวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้า 

ฮบรู 12:9; ค.พ. 77:2; เอบราแฮม 3:22 
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วันหนึ่งพระบิดาบนสวรรค์ตรัสกับลูก ๆ ของพระองค์ทุกคน 
พระองค์ตรัสว่าพระองค์จะทรงสร้างโลกเพ่ือเรา พระองค์ตรัส 
ว่าเราสามารถไปยังแผ่นดินโลก พระองค์ตรัสว่าเราต้องไปรับ 
ร่างกายที่เป็นเนื้อหนังและกระดูก 

เอบราแฮม 3:23-24; ฮิบรู 2:14 

พระผู้เป็นเจ้าทรงเสือกควงวิญญาณบางควงเพื่อช่™พระองค์ 
บนแผนดินโลก พวกท่านเป็นคนชอบธรรม พระองค์ทรงทราบ 
ว่าพวกท่านจะเชื่อฟ้งพระบัญญัติของพระองค์ พวกท่านจะเป็น 
ศาสดาและผู้นำ เอบราแฮม 3:23 

พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเราจะไต้รับการทดสอบบนแผ่นดินโลก 
เราควรเช่ือทัเงพระบัญญัติของพระองค์ แต่พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ 
ทรงบังคับให้เราเชื่อฟิงพระองค์ เราสามารถเสือกเองไต้ ต้าเรา 
เชื่อทัเงพระองค์ เราจะไต้กลับไปที่สวรรค์และอยู่กับพระผู้-
เป็นเจ้า 

เอบราแฮม 3:26; ค.พ. 29:36-39 

พระผู ้ เป ็นเจ ้าตร ัสว ่าคนหนึ ่งในบรรดาบุต^องพ ระ องค์ จ ๗ ว ย 

ผูกนบนแผ่นดินโลกให้รอด ท่านจะไปยังแผ่นดินโลกและตาย 
เพื่อเราทุกคน พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า พระเยซูคริสต์ตรัสว่า 
พระองค์จะไปยังแผ่นดินโสกแล-สิ้นพระชน^พื่อ เรา พระองค์ 
จะเชื่อฟ้งพระผู้เป็นเจ้า 

แอลมา 22:13; เอบราแฮม 3:27; โมเสส 4:2 
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แต้วบุตรอิกคนหน่ึงพูด เขามชื่อว่าลูซิเฟอร์ เขาพูดว่าเขาจะ ลูซิเฟอร์พูดกับลูก ๆ ของพระผู้เป็นเจ้า เขาต้องการให้เราเชื่อ 
ไปยังแผ่นดินโลก แต่เขาต้องการอำนาจของพระผู้เป็นเจ้า ฟ้งเขา เขากล่าวว่าเขาจะทำให้เราเป็นคนค เราจะเสือกเองไม่ 
พระผู้เป็นเจ้าทรงเสือกพระเยซูคริสต์ ลูซิเฟอร์โกรธมาก ไต้ เขาจะนำเราทุกคนกลับมาสู่สวรรค์ 

โมเสส 4:1; ค.พ. 29:30; เอบราแฮม 3:28 โมเสส 4:1,3 

วิญญาณหลายควงติดตามลูซิเฟอร' ลูซิเฟอร'และควงวิญญาณ พระผู้เป็นเจ้าทรงเสียพระทัยมากพระองค์ทรงขับลูซิเฟอร'และ 
เหล่านีไม่เชอฟิงพระผู้เป็นเจ้า เหล่าควงวิญญาณที่ติดตามลูซิเฟอร์ออกจากสวรรค์ พวกเขาไม่ 

ค.พ. 29:30-37 ไต้รับร่างกายที่เป็นเนอหนังและกระดูก พวกเขาไม่สามารถ 
กลับ่ไปยังสวรรค์ไต้ ลูซิเฟอร'จะเป็นผู้นำของพวกเขา เขาจะม 
ชื่อว่าซาตานหรอมาร 

•ค.พ. 70:25-j27; ค.พ. 29:37; วิวรณ' 12:9 
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ถงเวลาที่จะต้องสร้างโลก พระปีคาบนสวรรค์ทรงเสือกพระ-
เยซูคริสต์ให้เป็นผู้สร้าง พระองค์ทรงบอกพระเยซูถ4วิธสร้าง 
มัน พระเยซทรงสร้างโลกภายในหกวัน 

วันของพระเจ้ายาวกว่าวันของเรามาก วันแรกพระเยซูทรงสร้าง ความมด พระองค์ทรงเรียกว่ากลางคืน 
แสงสว่าง พระองค์ทรงเรียกมันว่ากลางวัน พระองคทรงสร้าง 3 นไฟ 9:15; ปฐมกาล 1:7-20; 2 เปโตร 3:8 
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พระเยซูทรง 
สร้างแผนดินโลก 
บทท่ี 2 



วันที่สองพระเยซูทรงแยกนํ้า น0าบางส่วนอยู่บนแผ่นดินบาง 
ส่วนอยู่ในเมฆบนท้องฟ้า 

ปฐมกาล 32:24-30 
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วันที่สามพระเยซูทรงทำให้ผนคินแห้ง พระองค์ทรงทำให้หญ้า 
และต้นไม้เจริญเติบโต พระองค์ทรงทำให้พชทุกชนิดเติบโต 

ปฐมกาล 1:9-13 
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วันที่สี่พระเยซูทรงสร้างพระอาทิตย์พระองค์ทรงสร้างพระจันทร์ 
และควงคาว ปฐมกาล 32:24-30 
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13 

วันที่ห้าพระเยซูทรงสร้างปลาไTlนนํ้า พระองค์ทรงสร้างนกควย 
วันที่หกพระเยซูทรงสร้างสัตวอน ๆ ทั้งหมด พระองค์ทรงสร้าง 

วัว ม้าและสุนัข พระองค์ทรงสร้างกวาง สิงโต และเสือ 
ปฐมกาล 1:20-25 



พระผู้เป็นเจ้าและพระเยซูทรงสรางมนุษย์ ท่านคอมนุษย์คน 
แรกบนแผ่นดินโลก ท่านมชื่อว่าอาคัม อาคมมลักษณะเหมอน 
พระผ้เป็นเจ้าและพระเยซู อาคมอาศัยอยู่ในสวนอันสวยงาม 
สวนนนมชื่อว่าสวนเอเคน 

ปฐมกาล 1:26-31; 2:7-8 

อาคัมอยู่ในสวนเพยงลำพังผู้เคยว ดังนั้นพระผู้เป็นเจ้าและ 
พระเยซูทรงสรางผู้หญิงคนหน่ึง เธอมชื่อว่าเอวา เธอเป็นภรรยา 
ของอาดัม 

ปฐมกาล 2:20-25; 3:20 

พระผู้เป็นเจ้าและพระเยซูทรงบอกอาคมและเอวาให้ดูแลสวน 
เอเคน ทงสองพระองค์ทรงบอกให้พวกท่านมลูก 

ปฐมกาล 32:24-30 
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พระผู้เป็นเจ้าและพระเยซูทอคพระเนตรทกสิ่งที่พระองค์ทรง 
กระทำไปและทรงเห็นว่าค วันที่เจ็คทงสองพระองค์ทรง 
พักผ่อน 

ปฐมกาล 1:31; 2:1-3 



อาดมและเอวา 
บทท่ี ร 

อาดัมและเอวาอยู่ในสวนเอเคน พระผู้เป็นเจ้าและพระเยซู 
เสด็จมาสนทนากับฟานทั้งสอง ในสวนเต็มไปด้วยต้นไม้ 
พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าอาคัมและเอวาสามารถกินผลไม้จากทุกต้น 
ได้ยกเว้นไว้เพยงต้นเคยว 

ปฐมกาล 3:8; 2:16-17 

มันเป็นต้นไม้แห่งความรูครูชั่ว หากพวกท่านกินผลไม้จากต้น 
นั้น พวกท่านจะรูว่าสิ่งใคคิและสิ่งใดชั่ว พวกท่านจะต้องออก 
จากสวนเอเคน หากพวกท่านไม่กินผลไม้นั้น พวกท่านจะอยู่ 
ในสวนเอเดนตลอดไป พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าพวกท่านสามารถ 
เสือกไต้ 

ปฐมกาล 2:16-17; โมเสส 3:17 

วันหนึ่งซาตาน หรอมาร มาที่สวนเอเดน เขาบอกเอวาว่าเธอ 
ควรกินผลไม้จากต้นไม้แห่งความรูครูชั่ว เอวากล่าวว่าพระผู้-
เป็นเจ้าทรงบอกว่าเธอและอาคัมจะต้องไม่กินผลไม้นั้น 

ปฐมกาล 3:1-3 
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ซาตานกล่าวว่าผลไมน้ันคมาก เขาบอกเอวาว่ามันจะทำให้เธอ 
ฉลาด เธอจะรู้จักความคและความชั่ว เอวาจงตัดสินใจกิน 
ผลไม้นน 

ปฐมกาล 3:4-6 ปฐมกาล 3:6-7 

พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาหาอาคัมและเอวา พวกท่านไม่เชื่อฟิง 
พระผู้เป็นเจ้า พวกท่านกลัวมาก พวกท่านวิ่งไปซ่อน 

ปฐมกาล 3:8 

พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับอาคัมและเอวา พระองค์ตรัสถามว่าท้ัง 
สองคนกินผลไม้แห่งความรู้ครูชั่วแต้วหรอ ทั้งสองท่านกล่าวว่า 
ซาตานบอกให้พวกท่านกิน ดังนั้นท่านทั้งสองจึงกินผลไม้นั้น 

ปฐมกาล 3:9-13 
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เอวาบอกอาคัมว่าเธอกินผลไม้นั้นแล ,ว เธอจะต้องออกจาก 
สวนเอเดน เธอให้อาคัมกินผลไม้นั้น อาคมก็กิน 



พระผู้เป็นเจาตรัสกับอาคัมและเอวาว่าพวกท่านต้องออกจาก 
สวนเอเดน พวกท่านไม่สามารถอยู่ที่นํ่นไค้อกต่อไป อาคม 
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และเอวาจงออกจากสวนเอเดน 
ปฐมกาล 3:10-24 



อาคัมและเอวาทำงานหนักเพ่ือหาอาหาร ทั้งสองมอายุมากขี้น 
พวกท่านรูว่าวันหนึ่งพวกท่านจะต้องตาย 

ปฐมกาล 3:16, 19; โมเสส 5:1 

อาคัมและเอวา!จกความคและความชั่ว พวกท่านมลูก บางคร้ัง 
พวกท่านมความสุข บางครั้งก็มความทุกข์ 

ปฐมกาล 4:1; โมเสส 5:2,11 

พระผู้เป็นเจ้าประทานพระบัญญัติให้อาดมและเอวา พระองค์ 
ตรัสว่าพวกท่านควรสวดต้อนวอนถงพระองค์ พระผู้เป็นเจ้า 
ตรัสบอกให้อาดัมถวายเคร่ืองบูชาแคพระองค์ เพื่อถวายเครื่อง 
บูชา อาคัมฆ่าสัตว์แต้วเผาบนแท่นบูชาท่ีทำควยหิน 

โมเสส 5:4-5 

เทพองค์หนึ่งมาหาอาคัม ท่านบอกว่าวันหนึ่งพระเยซูจะสละ 
พระชนม์ชพของพระองค์เพื่อเรา มันจะเป็นของประทานของ 
พระองค์สำหรับเรา การถวายเครื่องบูชาช่วยให้อาคัมและเอวา 
คิดถงการเสียสละของพระเยซู 

โมเสส 5:6-8 
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อาดมและ 
ครอบครวของทาน 
บทที่ 4 

อาคัมและเอวามลูกหลายคน พวกเขามลูกคนหนึ่งชื่อว่าคาอิน 
เขาทำงานในทุ่งนา เขารักซาตานมากกว่าพระผู้เป็นเจ้า 

ปฐมกาล 4:1-2; 5:4; โมเสส 5:10-18 

อาคัมและเอวามบุตรอกคนหนึ่งชื่อว่าอาแบล อาแบลเลี้ยงแกะ 
เขาเชื่อทัเงพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า ปฐมกาล 11:5 
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คาอินเป็นคนชั่วร้าย เขาโกรธพระผู้เป็นเจ้าและอาแบล วันหนึ่ง 
คาอินและอาแบลอยู่ในทุ่งนา ซาตานบอกคาอินใหฆาอาแบล 
คาอินก็ฆ่าอาแบลนองชายของเขาเสีย 

ปฐมกาล 11:4, 9 



พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบว่าคาอินฆ่าอาแบล พระองค์ตรัสถาม 
คาอินว่าอาแบลอยู่ที่ไหน คาอินโกหก เขาบอกว่าเขาไม่รู 

พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าพระองค์ทรงทราบว่าคาอินทำอะไรลงไป 
คาอินบอกว่าซาตานบอกเขาให้ฆ่าอาแบล พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า 
คาอินจะถูกลงโทษที่ฆ่าน้องชาย 

ปฐมกาล 4:9-12; โมเสส 5:34-38 

คาอินไม่สามารถอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าไค้อกต่อไป คาอินและ 
ภรรยาของเขาไปอกสถานที่หนึ่ง น้องบางคนของคาอินไปกับ 
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พวกเขาค้วย 
ปฐมกาล 4:10; โมเสส 5:41 



คาอินและน้องชายของเขามลูกหลายคน พวกเขาไม่เชื่อฟิง 
พระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า พวกเขากลายเป็นคนชั่วร้าย 

ปฐมกาล 4:17-24; โมเสส 5:42-55 

เสธเป็นบุตรอิกคนหนึ่งของอาคัมและเอวา เสธเป็นคนค เขา 
สอนลูก ๆ ของเขาให้รักพระผู้เป็นเจ้า เขาสอนลูก ๆ ให้อ่าน 
และเขยน พวกเขามฐานะปุโรหิต ฐานะปุโรหิตคออำนาจของ 
พระผู้เป็นเจ้า 

ปฐมกาล 4:25-26; โมเสส 6:2-7 

หลายปีผ่านไป มผ้คนมากมายอาศัยอยู่บนแผ่นดินโลก ซาตาน 
บอกให้ผู้คนทำส่ิงทช่ัวร้าย ผู้คนส่วนใหญ่เชื่อฟิงซาตาน พระ-
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ผู้เป็นเจ้าไม่ทรงพอพระทัยพวกเขา 
ปฐมกาล 27:34, 41 



อนค 
บทท่ี 5 

อนิคเป็นศาสดาคนหน่ึง ท่านเป็นคนชอบธรรม ท่านเปียมไป 
ค้วยพระวิญญาณบริธุ'ทธิ พระวิญญาณบริสุทธิทรงช่วยท่าน 

โมเสส 0:21, 23, 20, 38 

ผู้คนส่วนใหญ่บนแผ่นดินโลกเป็นคนชั่วร้าย พวกเขาไม่เชื่อ 
ในพระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นเจ้าทรงพระพิโรธพวกเขา 

โมเสส 0:27-28 

พระผู้เป็นเจ้าทรงสนทนากับอนิค พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าพระองค์ 
จะทรงอวยพรอนิค พระองค์จะประทานอำนาจในการสอนผู้คน 
ให้กับอนิค อนิคควรบอกผู้คนให้กลับใจ พวกเขาควรเชื่อฟ้ง 
พระบญญัติของพระผู้เป็นเจ้า โมเสส 0:27-34 
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อนิคกล่าวว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จมาในโลก พระองค์จะทรง 
ทนทุกข์เพ่ือบาปของผู้คน หากพวกเขาเป็นคนชอบธรรมและ 
รับบัพติศมา พวกเขาจะไค้อยู่ในสวรรค์อก 

โมเสส 0:57-59 

อินิคเดินทางไปหลายแห่งเพื่อสอนผู้คน ท่านบอกผู้คนว่า 
พวกเขาเป็นคนช่ัวราย พวกเขาควรกลับใจ พระผู้เป็นเจ้าจะ 
ทรงลงโทษพวกเขาหากพวกเขาไม่กลับใจ อินิคพูคค้วยพลัง 
อำนาจของพระผู้เป็นเจ้าผู้คนกลัวมาก 

โมเสส 0:27-29, 37-39; โมเสส 7:13 

บางคนกลับใจและกลายเป็นคนชอบธรรม พระผู้เป็นเจ้าทรง 
บอกให้อันิคบัพติศมาพวกเขา พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรคน 
ชอบธรรม 

โมเสส 7:11, 17 

อนิคเป็นผู้นำของคนชอบธรรม อินิคสร้างเมืองและให้ชื่อว่า 
ไซอัน คนชอบธรรมอาศัยอยู่ในไซอัน 

โมเสส 7:19 
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อนิคเห็นภาพที่มาปรากฎ พระผู้เป็นเจ้าทรงแสดงให้พ่านเห็น 
ผ้คนทั้งหมดของแผ่นดินโลก อินิคเห็นผู้คนในเมองของพ่าน 
ขนไปสู่สวรรค์ 

โมเสส 7:21 

คนชั่วรายยังคงอยู่บนแผ่นดินโลก พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าพระ-
องค์จะทรงส่งนา ท่วมมายังแผ่นดินโลก คนช่ัวร้ายจะจมน้ํา 
ตาย เฉพาะโนอาห์กับครอบครัวของท่านเท่านั้นที่จะรอดชวิต 

โมเสส 7:28, 32-36, 43 

อินิคเห็นทุกสิ่งที่เกิดขื้นบนแผ่นดินโลก ท่านเห็นพระเยซ-
กริสต์สนพระชนม์บนกางเขน แล้วท่านเห็นพระเยซูเสด็จขน 
สู่สวรรค์ 

โมเสส 7:45, 55-57, 59 

อนิคเห็นพระเยซูเสด็จกลับมายังแผ่นดินโลกในยุคสุดท้าย 
ตอนนนคนชั่วร้ายจะทนทุกข์ทรมาน คนชอบธรรมไค้รับพร 
อนิคเห็นสิ่งเหล่านี้โดยภาพที่มาปรากฎ 

โมเสส 7:60-67 
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พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาที่เมองไซอันหลายครั้ง จากนั้นพระผู้เป็น-
เจ้าทรงพาอนิคและทุกคนในไซอันขนสู่สวรรค์ 

โมเสส 7:08-69, ปฐมกาล 5:24 
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โนอาห๋็ 
บทที่ 0 

หลายปีผ่านไป ผู้คนเกือบทุกคนบนแผ่นดินโลกเป็นคนชั่วร้าย 
แต่โนอาห์และบุตรชายสามคนของท่านเป็นคนชอบธรรม พวก 
เขาเชื่อฟิงพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า โนอาห์มฐานะปุโรหิต 

ปฐมกาล 0:5, 9-10, โมเสส 8:13, 19, 27 

พระผู้เป็นเจ้าทรงเสียพระทัยมากเพราะผู้คนชั่วราย 
ปฐมกาล 0:0 
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พระผู้เป็นเจ้าทรงรับสั่งให้โนอาห์บอกผู้คนให้กลับใจ พระองค์ 
จะทรงส่งนํ้าท่วมมายังผนแผ่นดินโลก 

โมเสส 8:19, ปฐมกาล 0:17 



บริสุทธิจะทรงช่วยพวกเขา คนชั่วร้ายไม่ฟิงโนอาห้ พวกเขาไม่ 
กลับใจ พวกเขาพยายามฆ่าโนอาห์ 

โมเสส 8:20, 23-24, 26 

โนอาห์บอกผู้คนให้กลับใจ ท่านบอกพวกเขาให้เชื่อในพระ-
เยซคริสต์ ท่านบอกพวกเขาให้รับบัพติศมา แล้วพระวิญญาณ 
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พระผูเป็นเจ้าตรัส'ว่า คนชั่วร้ายทุกคนบนแผ่นดินโลกจะตาย 
ค้วยนาท่วม สัตว์เกอบทั้งหมดจะตายแต่โนอาห้กบครอบครัว 
จะไม่ตาย 

ปฐมกาล 6:17-21 

พระผู้เป็นเจ้าทรงบอกโนอาห้ไห้สร้างเรอใหญ่ลำหนึ่ง โนอาห้ 
และบรรดาบุตรชายของท่านเช่ือหัเงพระผู้เป็นเจ้า พวกเขาสร้าง 
เรอ เรอมหลายห้อง มันมหน้าต่างและประดูค้านข้าง 

ปฐมกาล 6:14-16, 22 

โนอาห้และบรรดาบุตรของท่านเอาอาหารใส่ไว้ในเรอ สัตว์ 
ทุกชนิดอย่างละสองตัวมาหาโนอาห้' พระผู้เป็นเจ้าทรงบอก 
โนอาห้ไห้นำสัตว์เหล่านั้นไปไว้ในเรอ 

ปฐมกาล 6:21-22; 7:8-9 

โนอาห์และครอบครัวของท่านเข้าไปในเรอ ฝนเร่ิมตก รฝน 
ตก 40 วัน 40 คน นาปกคลุมแผ่นดินโลก คนช่ัวร้ายจมน้ัา 
ตายหมด 

ปฐมกาล 3 2 : 2 4 - 3 0 
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ครอบครัวของโนอาห้รอดชวิตบนเรอ พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพร 
พวกเขา 

ปฐมกาล 7:23; 8:1 

โนอาห้นำครอบครัวของท่านและสัตว์ออกจากเรอ 
ปฐมกาล 8:18-19 

โนอาห์ขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงช่วยชวิตพวกเขา ท่าน 
สร้างแท่นบูชา ท่านเผาเครึ่องบูชา พระผเป็นเจ้าทรงสัญญากับ 
โนอาห้ว่าพระองค์จะไม่ทรงทำให้เกิดนํ้าท่วมบนแผ่นดินโลก 
อก พระผู้เป็นเจ้าทรงทำให้มสายร้งบนห้องฟ้า สายร้งช่วยบอก 
ผู้คนให้ระลกถงพระสัญญาของพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงมต่อโนอาห์ 

ปฐมกาล 8:20-22; 9:8-17 
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ในที่สคฝนหยูคตก นั้ายังคงอยู่บนแผ่นดินโลกเป็นเวลานาน 
แล้วนาก็ลคลง เรอจอดอยู่บนภูเขาสูง แผ่นดินเริ่มแห้งอกครั้ง 
หนง 

ปฐมกาล 8:2-5, 14 



ผู้คนต้องการสร้างหอสูง พวกเขาต้องการปีนหอเพื่อขี้นไปสู่ 
สวรรค์ เรยกหอน้ันว่าหอบาเบล 

ปฐมกาล 11:4, 9 

มนุษย์จะไปสวรรค์โดยการปีนขนหอสูงไม่ไค ผู้คนต้องเชื่อฟิง 
พระผู้เป็นเจ้าเพื่อไปสวรรค์ พระผูเป็นเจ้าทอดพระเนตรเห็น 
ผู้คนสร้างหอสูง 

ปฐมกาล 11:5 

หลังจากนาท่วมบรรดาบุตรของโนอาห์'มลูกมากมาย ลูกของ 
พวกเขาเติบโตขี้นและมครอบครัว มผู้คนมากมายทั่วผนแผ่น 
ดินโลกอก บางคนสร้างเมองขี้นมา 

ปฐมกาล 10; 11:4 

30 

หอบาฌล 
บทท่ี 7 



พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงต้องการให้'ผู้คนสรางหอสูง พระองค์ทรง 
เปลี่ยนภาษาของผ้คน คนหนึ่งพูคคำที่คนอื่นไม่เข้าใจ ผู้คนพูด 

พวกเขาทำงานร่วมกันไม่ไต้ พวกเขาไม่สามารถส!'างหอสูงให้ 
เสร็จ พวกเขาออกจากเมอง 

ปฐมกาล 32:24-30 

กันไม่รูเรื่อง ปฐมกาล 11:7 

เจเร็คและน้องของท่านอาศัยอยู่ใกส์'หอสูง ท่านทั้งสองเป็นคน 
ชอบธรรม พวกท่านรักพระผู้เป็นเจ้าและเชึ่อrเงพระองค์ 

อเธอร์ 1:33-34 
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น้องชายขอุงเจเร็คสวคออนวอน ท่านทูลขอให้'พระผู้เป็นเจ้า 
ไม่ทรงเปลี่ยนแปลงภาษาของพวกท่าน พวกท่านต,องการพูด 
คุยกับครอบครัวรูเรึ่อง 

อิเธอร' 1:35-37 

พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรพวกท่าน พระองค์ไม่ทรงเปลี่ยนแปลง 
ภาษาของพวกท่าน 

อเธอร' 1:35, 37 

ผู้คนเหล่านี้มชื่อว่าชาวเจเร็ค พวกเขาเดินทางไปอเมริกา พระ-
ค'มภิร์มอรมอนเล่าเกี่ยวกับชาวเจเร็ค 

อเธอร์ 
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อบราฮม 
บทท 8 

อับราฮัมเป็นคนชอบธรรม ท่านอาศัยอยู่ในเมองเออร' 
เอบราแฮม 1:1-2: 2:1; ปฐมกาล 11:31 

ซารายเป็นภรรยาของอับราฮัม ท่านทั้งสองไม่มลูก 
ปฐมกาล 32:24-30 

คนส์น ๆ ในเมองเออร์น่บถอรูปเคารพ พวกเขาไม่เชื่อตงพระ-
ผู้เป็นเจ้า พวกเขาฆ่าคนชอบธรรม พวกเขาพยายามฆ่าอับราฮัม 

เอบราแฮม 1:5, 7, 11-12 
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อับราฮัมสวดอ้อนวอน พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าพระองค์จะทรง 
อวยพรอับราฮัมและครอบครัวของท่าน พระผู้เป็นเจ้าทรงส่ง 
ความอดอยากไปให้คนช่ัวร้าย ไม่มอาหารเลย 

เอบราแฮม 1:15, 29 

พระผู้เป็นเจ้าทรงทำให้เกิดความอดอยาก ไม่มอาหารเลย 
เอบราแฮม 2:21 

อับราฮัมและซารายเดินทางเพื่อหาอาหาร มอาหารในแผ่นดิน 
อยิปต์ 

เอบราแฮม 2:21; ปฐมกาล 12:10 

พระผู้เป็นเจ้าตรัสบอกอับราฮัมและซารายให้ออกจากเมองเออร์ 
พระองค์จะส่งท่านท้ังสองไปแผ่นดินแห่งคำสัญญา ท่านทั้งสอง 
เชื่อหัเงพระผู้เป็นเจ้า 

เอบราแฮม 2:3-0 
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อับราฮัมและซารายเดินทางไปอยิปต์ กษัตริย์อยิปต์ชอบท่าน 
ทั้งสอง พระองค์มอบของขวัญและสัตว์มากมายให้ท่านทั้งสอง 
พวกท่านกลายเป็นคนรารวย 

ปฐมกาล 12:15-16; 13:2 

ในที่สุคพวกท่านก็มาถงแผ่นดินแห่งคำสัญญา พระผู้เป็นเจ้า 
ทรงบอกให้อับราฮัมมองดูผนดิน พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบแผ่นดิน 
น'นให้อับราฮัม ปฐมกาล 13:14, 17 

หลายปีผ่านไป มสงครามเกิดขื้นในแผ่นดิน อับราฮมนำคนรับ 
ใช้ออกไปสู้รบ พวกเขาชนะสงคราม 

ปฐมกาล 14:14-10 

35 

ต่อมาอับราฮัมและซารายออกจาก!)รปต์ ท่านทั้งสองนำเอาสัตว์ 
ไปด้วย ท่านทั้งสองเดินทางเป็นระยะเวลานาน 

ปฐมกาล 13:1-3 



หลังจากสงครามอับราฮัมพบกับเมลคเซเคค เมลคเซเคคเป็น 
กษัตริย์ผู้ชอบธรรม พระองค์ทรงมฐานะปุโรหิต พระองค์ 
ประทานพรอับราฮัม 

ปฐมกาล 14:18-19 

พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าอับราฮัมจะมครอบครัวใหญ ่ ครอบครัวของ 
ท่านจะมฐานะปุโรหิต ครอบครัวของท่านจะไค้รับแผ่นดินแห่ง 
คำสัญญา ปฐมกาล 27:34, 41 

อับราฮัมและซารายเสียใจที่ท่านทั้งสองไม่รบุตร 
ปฐมกาล 15:2-3 

อับราฮัมจ่ายส่วนสิบกับเมลคเซเคค 
ปฐมกาล 14:20 
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บัญญัติของพระองค์ ซารายมอายุเก้าสิบปีแล้ว เธออ'>ยุมากเกิน 
กว่าจะรบุตรได ้ แต่พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าซารายจะรบุตร 

ปฐมกาล 17:15-21 
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ต่อมาพระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าอับราฮัมและซารายจะมบุตร บุตรคน 
นี้จะมชื่อว่าอิสอัค เขาจะรับใช้พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อฟิงพระ-



อบราฮม 
ถวายอสอค 
บทที่ 9 

ซารายมบุตรชายชื่อว่าอิสอัค 
ปฐมกาล 21:1-3 

พระผู้เป็นเจ้าทรงต้องการรูว่าอับราฮมจะเชื่อฟิงพระองค์หรอไม่ 
พระผู้เป็นเจ้าทรงบอกท่านให้ถวายอิสอัคเป็นเครื่องบูชาบนภูเขา 

ปฐมกาล 27:34, 41 

อับราฮัมรักบุตรชายของท่านมาก ท่านไม่ต้องการถวายอิสอัค 
เป็นเครึ่องบูชา แต่อับราฮัมเชื่อฟิงพระผู้เป็นเจ้า 

ปฐมกาล 22:2-3 
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พระผู้เป็นเจ้าทรงบอกอับราฮัมให้ไปยังภูเขา ท่านพาอิสอัคกับ 
ชายสองคนไปกับท่าน อับราฮัมและอิสอัคขี่ลา พวกเขาเดิน 
ทางเป็นเวลาสามวัน 

ปฐมกาล 22:3-4 

อิสอัคถามว่าแกะสำหรับทำเป็นเครื่องบูชาอยู่ที่ไหน อับราฮัม 
บอกเขาว่าไม่ต้องเป็นห่วง ปฐมกาล 11:4, 9 

อับราฮัมสรางแท่นบูชา ท่านเอาฟืนวางบนนั้น 
ปฐมกาล 11:5 
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อับราฮัมและอิสอัคเดินขี้นภูเขา ชายสองคนอยู่กับลา อับราฮัม 
ถอมค อิสอัคแบกฟืน 

ปฐมกาล 22:5-0 



อับราฮัมมัคอิสอัคและวางเขาบนแฟนบูชา ท่านชูมคเหนอ 
อิสอัค อับราฮัมพรอมแล้วที่จะถวายบุตรชายของท่าน แต่เทพ 

40 

องค์หน่ึงพคกับอับราอัม ท่านบอกอับราอัมว่าไม่ต้องถวายอิสอัค 
อับราอัมเชอฟิงพระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นเจ้าทรงรักอับราอัม 

ปฐมกาล 22:9-12 



อับราฮัมมองไปรอบ ๆ ท่านเห็นแกะผ้ตัวหนึ่งตดอยู่ในพุ่มไม้ 
พระผู้เป็นเจ้าประทานแกะนั้นเพื่อเป็นเครองบูชา อบราอัมจง 
ถวายแกะตัวนั้นบนแท่นบูชา 

ปฐมกาล 22:13 

อับราฮัมและอิสอัคกลับบ้าน อับราฮัมเชื่อฟิงพระผู้เป็นเจ้า 
ท่านเต็มใจถวายชวิตของบุตรชาย 

ปฐมกาล 27:34, 41 

สิ่งที่อับราฮัมกระทำเหมอนกับสิ่งที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงกระ 
ทำพระบิดาบนสวรรค์ทรงเต็มพระทัยที่จะให้พระบุตรของพระ-
องค์ พระเยซูคริสต์ สนพระชนม์เพื่อเรา พระบิคาบนสวรรค์ 
และอับราฮัมรักบุตรชาย พระเยซูและอิสอัครักบิดาของท่าน 
และเชื่อหัเงท่าน เจคอบ 4:5 
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พระผู้เป็นเจ้าทรงพอพระทัยที่อับราฮัมเชื่อทัเงพระองค์ พระผู้-
เป็นเจ้าตรัสว่า พระองค์จะทรงอวยพรครอบครัวของอับราอัม 

ปฐมกาล 22:16-18 



ยาโคบและเอซาว 
บทที 10 

อิสอัคเติบโตขี้นเป็นผู้ใหญ ่ ท่านแต่งงานกับเรเบค'ไห ้ ท่าน 
ทั้งสองต้องการมบุตร พวกท่านทูลขอให้พระผู้เป็นเจ้าประทาน 
บุตรให้พวกท่าน 

ปฐมกาล 25:20-21 

42 

ในสมัยนั้นบิดาจะให้'พรกับบุตรคนแรกของตน เรยกพรนี้ว่า 
สิทธิบุตรหัวป ี เอซาวจะไค้รับพรนี้เมึ่อเขาโตขน 

ปฐมกาล 25:25, 31 

พระผู้เป็นเจ้าทรงตอบคำสวดอ้อนวอนของท่าน เรเบคาห์ม 
บุตรฝาแฝด บุตรทั้งสองมชื่อว่าเอซาว และยาโคบ เอชาวเป็น 
บุตรคนโต 

ปฐมกาล 27:34, 41 



เอซาวชอบส่าสัตว์ ยาโคบอยู่กับบ้าน 
ปฐมกาล 25:27 

เอซาวขอถั่วแดงต้มจากยาโคบ ยาโคบบอกว่าทานจะให้ถั่ว 
แดงต้ม แต่เอซาวต้องให้บางสิ่งกับท่าน ท่านต้องให้สิทธิบุตร 

หัวปีแก่ยาโคบ 
ปฐมกาล 25:30-31 
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วันหนึ่งเอชาวหิวโซกสับบ้าน ยาโคบกำลังทำถั่วแดงต้มอยู่ 
ปฐมกาล 25:29 



เอซาวหิวมาก เขาไม่สนใจเรื่องพร เขาพูดว่าเขาให้ยาโคบ 
ยาโคบเอาถั่วแดงต้มให้เขา 

ปฐมกาล 25:32-34 

เอซาวเสียใจมากเพราะเขาไม่ไต้รับสิทธิบุตรหัวปี เอซาวโกรธ 
ยาโคบ เขาเกลยคยาโคบ 

ปฐมกาล 27:34, 41 

อิสอัคเริ่มแก, ท่านให้พรยาโคบ พรน้ันคอสิทธิบุตรหัวปี อิสอัค 
กล่าวว่ายาโคบจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ เขาจะเป็นผู้นำของเอชาว 
และคนอื่น ๆ อิกหลายคน 

ปฐมกาล 27:1-29 
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ยาโคบและ 
ครอบครัวของทาน 
บทที่ 11 

อิสอัคพูคกับยาโคบ ท่านบอกว่ายาโคบไม่ควรแต่งงานกับผู้ 
หญิงชาวคานาอัน ยาโคบควรไปอิกแผ่นดินหนึ่ง ที่นั่นยาโคบ 
จะพบกับผู้หญิงที่ควรแต่งงานต้วย 

ปฐมกาล 28:1-2 

ยาโคบเริ่มออกเดินทาง 
ปฐมกาล 25:25, 31 

คนหน่ึงพระเยชุคริสต์มาหาท่าน พระเยชุตรัสว่ายาโคบจะมิลูก 
หลายคน ครอบครัวของยาโคบจะไต้รับแผ่นดินคานาอันท้ังหมค 
คานาอันจะเป็นแผ่นดินแห่งคำสัญญา 

ปฐมกาล 25:22-26 
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ยาโคบสัญญาว่าจะเชื่อyเงพระผู้เป็นเจ้า ท่านสัญญาว่าจะจ่าย 
ส่วนสิบ 

ปฐมกาล 28:20-22 

ยาโคบพบกับบิดาของราเชล เขามชื่อว่าลาบัน เขาดใจที่เห็น 
ยาโคบ ยาโคบกล่าวว่าท่านอยากแต่งงานกับราเชล ลาบัน 
ตอบว่ายาโคบจะแต่งงานกับราเชลก็ไค้ แต่ยาโคบต้องทำงาน 
ให้'เขาก่อน 

ปฐมกาล 29:13-14, 18-20 

ยาโคบทำงานให้กับลาบันเจ็ดปี ท่านทำงานหนักมาก แต่ 
ลาบันให้เลอาห์เป็นภรรยาท่าน เลอาห์เป็นพี่สาวของราเชล 

ปฐมกาล 29:20-25 

วันหนึ่งยาโคบหยุดที่บ่อนาแห่งหนึ่ง ท่านเห็นแกะหลายตัว 
ท่านพบผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าราเชล ท่านช่วยเธอเอานํ้าให้แกะ 
กิน 

ปฐมกาล 29:1-2, 10 
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ลาบันให้ยาโคบแต่งงานกับราเชลต้วย แต่ยาโคบต้องทำงาน 
ให้เขาอกเจ็ดปี 

ปฐมกาล 29:20-28 

ยาโคบทำงานให้เลบันหลายปี ต่อมาพระเยซูทรงบอกให้ 
ยาโคบกลับไปยังแผ่นดินของตน ดังนั้นเขาจงพาครอบครัว 

และสัตว,ออกจากบ้านของลาบัน พวกเขาต้องการไปยังแผ่น-
ดินแห่งคำสัญญา 

ปฐมกาล 31:3, 17-18, 41 
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ยาโคบรลูกหลายคน ท่านกลายเป็นคนรารวย ท่านมสัตว์ 
มากมาย 

ปฐมกาล 30:1-24, 43 



ระหว่างเดินทางกลับพระเยซูคริสต์เสด็จมาVIายาโคบ ยาโคบ 
ขอพรจากพระเยซู พระเยซูทรงอวยพรยาโคบ พระเยซูตรัส 

48 

ว่ายาโคบจะมชื่อ1ใหม ่ ท่านจะมชื่อว่าอิสราเอล อิสราเอลจะม 
ฐานะปุโรหิต 

ปฐมกาล 32:24-30 



ในระหว่างทางกลับบ้านยาโคบพบกับเอซาว ยาโคบคิคว่า 
เอชาวยังเกลยดท่านอยู่ ยาโคบกัมลงกราบเอซาว 

ปฐมกาล 33:1-3 

ยาโคบและครอบครัวของท่านไปยังคานาอัน เอซาวและ 
ครอบครัวไปอกท่ีหน่ึง 

ปฐมกาล 27:34, 41 

ยาโคบมบุตร 12 คน พวกเขามชื่อว่าบุตร 12 คนของ 
อิสราเอล บุตรแต่ละคนมครอบครัวของตนเรยกว่าเผ่า 
ครอบครัวของอิสราเอลกลายเป็นสิบสองเผ่าของอิสราเอล 
พวกเขามชื่อว่าชาวอิสราเอล 

ปฐมกาล 35:22; 49:1-28; อพยพ 9:7 
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แต่เอซาวไม่ไคเกลยคยาโคบแล้ว เขาและยาโคบโอบกอดกัน 
เขารักกันและกัน 

ปฐมกาล 33:4-15 



โยเซฟเป็นบุตรคนหน่ึงของยาโคบ เขามอายุ 17 ปี 
ปฐมกาล 37:2 

ยาโคบรักโยเซฟมากกว่าบุตรชายคนอื่น ๆ สิ่งนี้ทำให้บุตรชาย 
คนอ่ืน ๆ โกรธ ยาโคบทำเสื้อคลุมที่สวยงามให้โยเซฟ มันม 
หลายสี 

ปฐมกาล 2 7 : 3 4 , 41 

ครอบครัวของยาโคบอาศัยอยู่ในแผ่นดินคานาอัน มันคอแผ่น 
ดินแห่งคำสัญญา 

ปฐมกาล 37:1 
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โยเซฟ 
บทท 12 



โยเซฟมความฝืนสองอย่าง ท่านเล่าความฝืนนั้นให้พี่ชายฟิง 
ความฝืนของท่านหมายความว่าท่านจะเป็นผู้นำของพวกเขา 

ปฐมกาล 37:5-10 

พี่ ๆ ของโยเซฟไม่ต้องการให้ท่านเป็นผู้นำของพวกเขา พวก 
เขาเกลยคท่าน 

ปฐมกาล 37:8, 11 

พี่ ๆ ของโยเซฟเป็นคนเลี้ยงสัตว์ พวกเขาพาสัตว์ไปหาอาหาร 
ไกลจากบาน 

ปฐมกาล 37:12 
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วันหนึ่งยาโคบบอกให้โยเซฟไปหาพี่ ๆ ของท่าน ยาโคบอยาก 
รูวาพวกเขายังปลอดภัยคหรอไม่ 

ปฐมกาล 37:13-14 

พี่คนหนึ่งไม่ต้องการฆ่าโยเซฟ เขากล่าวว่าพวกเขาควรจับ 
โยเซฟโยนลงไปในหลุม พวกเขาจงถอดเสื้อคลุมของโยเซฟ 

ออก แล้วจับท่านโยนลงไปในหลุม 
ปฐมกาล 32:24-30 

โยเซฟเดินทางไปหาพี่ ๆ พวกเขาเห็นท่านเดินมา พวกเขา 
ต้องการฆ่าโยเซฟ 

ปฐมกาล 37:18-20 
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มคนข่ีลูฐเดินทางผ่านมา พี่ ๆ ของโยเซฟนำเอาท่านออกมา 
จากหลุม พวกเขาขายท่านให้กับชายเหล่านั้น ชายเหล่านั้นพา 
โยเซฟไปยังอยิปต์ 

ปฐมกาล 37:25-28 

ยาโคบเห็นเลอคติคอยู่ที่เสื้อคลุมของโยเซฟ ท่านคิดว่าสัตว์ป่า 
กินโยเซฟเสียแสัว 

ปฐมกาล 37:33 

ยาโคบ!'องไห้ ท่านโศกเศราอยู่เป็นเวลานาน ท่านรักโยเซฬ 
มาก ท่านคิดว่าโยเซฟตายแล'ว 

ปฐมกาล 37:34-35 
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บรรดาพี่ ๆ ฆ่าแพะตัวหนึ่ง พวกเขาเอาเสือคของแพะทาที่เสื้อ 
คลุมของโยเซฟ พวกเขานำเสื้อคลุมนั้นไปให้บิดาของพวกเขา คู 

ปฐมกาล 37:31-32 



โปทิฟาร์เป็นทหาร'ของกษัตริย์อยิปต์ โปทิฟาร์ซื้อโยเซฟมา 
เป็นทาสของเขา พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยโยเซฟให้ทำงานอย่างค 

ปฐมกาล 39:1-3 

'โปทิฟาร์เห็นว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยโยเซฟ โปทิฟาร์ชอบ 
โยเซฟและวางใจในตัวท่าน เขาตั้งให้โยเซฟเป็นหัวหนาของ 
คนใช้ทงหมคของเขา โยเซฟดูแลทุกสิ่งที่โปทิฟาร์ม 

ปฐมกาล 27:34, 41 

ชายทุซื้อโยเซฟพาโยเซฟไปอยิปต์ พวกเขาขายท่านให้กับชาย 
ผู้หนึ่งมชื่อว่าโปทิฟาร์ 

ปฐมกาล 37:36 

โยเซฟในอยิปฅ์ 
บททื 13 
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ภรรยาของโปทิฟาร์ชอบโยเซฟควย เธอพยายามชักชวนให้ 
โยเซฟจูบเธอ โยเซฟรูว่านั่นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 

ปฐมกาล 39:7-9 

ภรรยาของโปทิฟาร'โกรธมาก เธอโกหกโปทิฟาร์เกี่ยวกับโยเซฟ 
เธอพูคว่าโยเซฟพยายามจูบเธอ โปทิฟาร์เช่ือภรรยา 

ปฐมกาล 39:10-20 

โปทิฟาร์โกรธโยเซฟ เขาจับโยเซฟเข้าคุก 
ปฐมกาล 39:19-20 
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โยเซฟหนไปจากเธอ 
ปฐมกาล 39:11-12 



คนรับใช้ของกษัตริย์สองคนอยู่ในคุกกับโยเซฟ พวก 
เขาเล่าความฝืนให้โยเซฟฟง โยเซฟบอกพวกเขาว่า 

ความฝืนหมายความว่าอย่างไร คนรับใช้คนหน่ึงถูก 
ประหารชวิต อกคนหนึ่งไค้รับการปล่อยออกจากคุก 

ปฐมกาล 27:34, 41 
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กษัตริย์อยิปติ'ทรงพระสุบิน พระองค์ไม่ทรงเข้าพระท,ยว่าพระ-
สุบินของพระองค์หมายความว่าอย่างไร ไม่มใครสามารถบอก 
ไค้ว่ามันหมายความว่าอย่างไร ผู้รับใช้ของกษัตริย์นกถงโยเซฟ 
เขาทูลกษัตริย์เกี่ยวกับโยเซฟ เขาทูลว่าโยเซฟจะเข้าใจพระ-
สุบินของกษัตริย์ 

ปฐมกาล 41:1-13 

กษัตริย์ทรงเชื่อโยเซฟ พระองค์ทรงตั้งให้โยเซฟเป็นหัวหน้า 
ของผู้คน ผู้คนทำตามที่โยเซฟบอกให้พวกเขาทำ พวกเขาสะสม 
อาหารเป็นเวลาเจ็ดปี ปฐมกาล 41:37-49 

หลังจากเจ็ดปีมความอดอยากเกิดขี้,น พชพันธุธัญญาหารไม่ 
เจริญเติบโต ผู้คนไปหาโยเซฟเพึ่อซื้ออาหาร ผู้คนจงมอาหาร 
เพยงพอ พวกเขาคใจที่เชื่อฟิงโยเซฟ 

ปฐมกาล 41:54-57 
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กษัตริย์ทรงใช้คนไปตามโยเซฟมา โยเซฟทูลว่าพระผู้เป็นเจ้า 
ทรงบอกเขาถงความหมายของพระสุบินนั้น โยเซฟกล่าวว่า 
ผู้คนในอยิปต์จะมอาหารมากกว่าที่พวกเขาจำเป็นต้องใช้เป็น 
เวลาเจ็ดปี แล้วหลังจากนั้นจะมความอดอยากเกิดขี้น จะไม่ 
มอาหารเป็นเวลาเจ็ดปี โยเซฟกล่าวว่าผู้คนต้องเก็บสะสม 
อาหาร พวกเขาจงจะรอาหารกินเมื่อเกิดความอดอยาก 

ปฐมกาล 41:14-30 



พี ่ ๆ ของ 
โยเซฟในอรปต์ 
บทท 14 

มความอคอยากเกิดขี ้นในแผ่นดินอื ่นด้วย ผู้คนได้ยินว่าม 
อาหารในอยิปต์ พวกเขาไปอิยิปต'เพื่อซื้ออาหาร ยาโคบส่ง 
บุตรที่เป็นพี่ ๆ ของโยเซฟไปอยิปต'เพื่อซื้ออาหาร 

ปฐมกาล 41:57; 42:1-4 

โยเซฟเห็นพ่ี ๆ ของท่าน พวกเขาไม่รูว่าท่านคอโยเซฟ ท่าน 
ไม่บอกพวกเขาว่าท่านเป็นน้องของพวกเขา โยเซฟบอกพี่ ๆ 
ให้พาพ่ีน้องทุกคนมาอยิปต์ พวกเขานำอาหารจำนวนหนึ่งกลับ 
บาน 

ปฐมกาล 42:7,42:19-20 

เมื่ออาหารหมดแล้ว พี่ ๆ และน้องของโยเซฟกลับไปท่ีอยิปต' 
โยเซฟพาพวกพี่น้องของท่านไปที่บานของท่าน 

ปฐมกาล 43:15-16 
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โยเซฟบอกพวกเขาว่าท่านเป็นใคร พี่ ๆ กลัวมากเพราะพวก 
เขาขายท่านไป 

ปฐมกาล 45:3 

พี่น้อง1ของท่านคใจมาก พวกเขากลับไปบ้าน พวกเขาบอก 
ยาโคบว่าโยเซฟยังมชวิตอยู่ ยาโคบดใจมาก 

ปฐมกาล 45:24-28 

ยาโคบและบรรดาบุตรของท่านพาครอบครัวไปอียิปต์ พวกเขา 
รชื่อว่าชาวอิสราเอล กษัตริย์อียิปต์ทรงมอบแผ่นดินและสัตว์ให้ 
กับชาวอิสราเอล พวกเขามความสุขที่ไค้อยู่ในอียิปต์ 

ปฐมกาล 40:5-7; 47:5-7 
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โยเซฟบอกว่าไม่ต้องกลัว พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งท่านมายังอียิปต์ 
เพื ่อช่วยพวกเขาจากความอดอยาก ท่านบอกให้พวกเขาไป 
บอกบิดาว่าท่านยังมชว่ตอยู่ โยเซฟกลาวว่าครอบครัวของ 
ยาโคบทุกคนควรมาอยู่ที่อียิปต์ ท่านจะดูแลพวกเขา 

ปฐมกาล 45:4-13 



ก่อนที่ยาโคบจะตาย ท่านไค้ให้พรกับบุตรทุกคนของท่าน 
ปฐมกาล 49:1-28 
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กษัตริย์ทรงสั่งให้ชาวอิสราเอลเป็นทาส ชาวอิยิปต์บังคับให้ 
พวกเขาทำงานหนักและ'โหด fไยตอพวกเขา 

อพยพ 1:11-14 

กษัตริย์ตรัสว่าเด็กทารกชายชาวอิสราเอลทุกคนจะต้องถูกฆ่า 
พระองค์ทรงส่งคนไปฆ่าเด็ก 

อพยพ 1:22 
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โยเซฟตาย และกษัตริย์อียิปต์สิ้นพระชนม์ หลายปีผ่านไป ชาว 
อิสราเอลอาศัยอยู่ในอียิปต์เป็นเวลานาน พวกเขามลูกหลาน 
มากมาย กษัตริย์องค์หนึ่งของอียิปต์ไม่ชอบชาวอิสราเอล 
พระองค์คิดว่าพวกเขามจำนวนมากเกินไป พระองค์กลัวว่า 
พวกเขาจะยคแผ่นดินไปจากพระองค์ 

อพยพ 1:0-10 

ทารกโมเสส 
บทที่ 15 



มารคาชาวอิสราเอลคนหนึ ่งกลัวว่าพวกเขาจะพบลูกชายของ 
เธอ เธอจงซ่อนเขาไว้เป็นเวลาสามเสือน เธอเอาลูกของเธอใส่ 

กษัตริย์อิยิปต้มราชธิดาองค์หนึ่ง เธอไปที่แม่นา เธอเห็นตะกร้า 
และเปิดดู เด็กเรม?องไห้ ธิคาของกษัตริย์สงสารเด็ก เธอต้อง 
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ไว้ในตะกร้า เธอเอาตะกร้าวางไว้ในพงหญ้าสูงริมแม่นํ้า มิเรยม 
พี่สาวของทารกนั้น ยนอยู"ใกสั ๆ คอยดูน้อง 

อพยพ 2:1-4 

การพาเขาไปที่บ้าน เธอต้องการคนมาดูแลเด็ก เธอต้องการ 
เป็นแม่ของเขา 

อพยพ 12:0-11 



รเรยมไปหาธิคาของกษัตริย์ มิเรยมกล่าวว่าเธอจะหาหญิงชาว 
อิสราเอลมาดูแลเด็ก เธอวิ่งไปหามารคาของเธอ มารคาของ 

พวกเขาพาเด็กไปยังวังของกษัตริย์ ธิคาของกษัตริย์ตั้งชื่อเด็ก 
ว่าโมเสส โมเสสเติบโตขี้นในวังของกษัตริย์ 

อพยพ 1 0 : 2 1 - 2 7 
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เธอมาดูแลเด็กทารกผู้นั ้น 
อพยพ 2:7-9 



วันหนึ่งโมเสสเห็นชาวอยิปต์คนหนึ่งกำลังติชาวอิสราเอล ท่าน 
โกรธมาก ท่านจึงฆ่าชาวอิยิปต'ผู้นั้นเสิย อพยพ 2:11-12 

กษัตริย์อิยิปต์ไค้ยินว่าโมเสสฆ่าชาวอิยิปต พระองค์กล่าวว่า 
พระองค์จะประหารชวิตโมเสส โมเสสกลัว ท่านออกจากอิยิปต์ 
หนไปอิกแผ่นดินหนึ่ง ท่านอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหลายปี 

อพยพ 2:15-23 

โมเสสเติบโตขี้นเป็นผู ้ใหญ ่ ชาวอิสราเอลซึ่งเป็นผู้คนของ 
ท่านเป็นทาสในอยิปต' ท่านเห็นผู้คนของท่านทำงานหนักมาก 
โมเสสสงสารพวกเขา 

อพยพ 2:11 

ศาสดา 
โมเสส 
บทที่ 16 
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วันหนึ่งโมเสสขี้นไปบนภูเขา ท่านเห็นทุ่มไม้ที่มไฟลุกอยู่ แต่ 
ทุ่มไมนั้นไม่ไค้ไหม้ มันเป็นสิ่งอัศจรรย ์ มันแสดงให้โมเสส 
เห็นพลังอำนาจของพระผู้เป็นเจ้า โมเสสเดินเข้าไปใกล้ต้นไม้ 
นั้น พระเยซูคริสต์ตรัสกับโมเสสจากทุ่มไม้ พระเยซูทรงรูว่า 
ชาว*อิสราเอลไม่มความสุข พระองค์ไม่ทรงต้องการให้พวกเขา 

เป็นทาส ดังนั้นพระองค์จงทรงบอกให้โมเสสนำชาวอิสราเอล 
ออกจากอิยิปต์ไปยังแผ่นดินแห่งคำสัญญา แต่โมเสสคิดว่าเขา 
ไม่สามารถนำชาวอิสราเอลไค้ พระเยซูตรัสว่าอาโรนสามารถ 
ช่วยเขาไค้ อาโรนเป็นพี่ของโมเสส 

อพยพ 3:2-4, 10-22, 4:10-17; 3 นไฟ 15:4-5 
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โมเสสเป็นศาสดาของพระผู้เป็นเจ้า โมเสสและอาโรนไปหา 
กษัตริย์อิยิปต์ พวกท่านขอให้พระองค์ปลดปล่อยชาวอิสราเอล 
จากอิยิปต์ กษัตริย์ตรัสว่าพระองค์จะไม่ทรงยอมให้พวกเขาไป 

อพยพ 5:1-9 

โมเสสบอกกษัตริย์ว่าพระเยซูจะทรงเปลี่ยนนํ้าในแม่นาให้เป็น 
เสือค พระเยซูทรงเปลี่ยนนาในอิยิปต์ให้เป็นเลอคจริง ๆ ผู้คน 
ไม่สามารถดื่มนาไค้ ปลาตายหมด อพยพ 7:14-21 

อิกครั้งหนึ่ง โมเสสขอให้กษัตริย์ปลดปล่อยชาวอิสราเอล แต่ 
กษัตริย์ไม่ทรงยอม อพยพ 7:22-25 

พระเยซูตรัสว่าพระองค์จะทรงช่วยโมเสสและอาโรน พระเยซู 
จะทรงแสดงให้กษัตริย์อยิปต์เห็นพลังอำนาจของพระองค์ แล้ว 
กษัตริย์จะปล่อยชาวอิสราเอลไป 

อพยพ 6:1-0 
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พระเยซูทรงส่งกบจำนวนมากไปที่อิยิปต มกบอยู่ทุกหนทุก 
แห่ง พวกมันอยู่ในบ้านและบนเตยงของผู้คน กษัตริย์ตรัสว่า 
พระองค์จะทรงปลดปล่อยชาวอิสราเอลหากกบเหส่านั้นหายไป 
พระเยซูทรงทำให้กบตาย แต่กษัตริย์ทรงหลอกโมเสส พระองค์ 
จะไม่ทรงปลดปล่อยชาวอิสราเอล 

อพยพ 8:1-15 

พระเยซูทรงทำให้มฝูงเหลอบมาหาชาวอิยิปต่'ทุกหนทุกแห่ง 
กษัตริย์ทรงบอกโมเสสว่าพระองค์จะทรงปลดปล่อยชาวอิสรา-
เอล ถาฝูงเหลอบหายไป ฝูงเหลอบหายไป แต่กษัตริย์ก็ทรง 
หลอกโมเสสอิกคร้ัง พระองค์จะไม่ทรงยอมให้พวกเขาไป 

อพยพ 8:22-32 

โมเสสพูดว่าพระเยซูจะทรงทำให้สัตว์ของชาวอิยิปตตาย ใน 
ไม่ช้าสัตว์ของชาวอยิปต่กตาย แต่กษัตริย์ก็ยังไม่ทรงยอมปลด 
ปล่อยชาวอิสราเอล 

อพยพ 9:1-7 
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พระเยซูทรงทำให้มริ้นทุกหนทุกแห่ง แต่กษัตริย์ก็ยังไม่ทรงยอม 
ปลดปล่อยชาวอิสราเอล 

อพยพ 8:10-19 



พระเยซูทรงทำให้ชาวอยิปต์เป็นแผล แล้วพระเยซูทรงส่งพายุ 
ลูกเห็บอันรุนแรงลงมา พายุฆ่าทุกคนที่อยู่นอกบ้าน กษัตริย์ 
ตรัสว่าพระองค์จะทรงปลดปล่อยชาวอิสราเอล โมเสสสวค-
ออนวอน และพายุก็สงบลง แต่กษัตริย์ไม่ทรงยอมให้พวกเขา 
ไป 

อพยพ 9:8-35 

พระเยซูทรงทำให้เกิดความมดสามวัน ชาวอิยิปต์มองอะไรไม่ 
เห็น แต่ชาวอิสราเอลมแสงสว่างในบ้านของพวกตน กษัตริย์ 
อิรปต์ยังคงไม่ยอมปลคปล่อยชาวอิสราเอล 

อพยพ 10:21-27 

พระเยซูทรงบอกโมเสสว่าความเจ็บป่วยจะเกิคขึ ้น บุตรหัวปี 
ในครอบครัวของชาวอิยิปต์ทุกครอบครัวจะตาย แม้แต่ราชบุตร 
คนโตของกษัตริย ์ก ็จะตายควย อพยพ 11:1-0, 10 

พระเยซูทรงส่งฝูงตั๊กแตนไปกินอาหารทั้งหมค ฝูงตั๊กแตนกิน 
ผลไม้และพชสีเขยวจนหมคสิ ้น แต่กษัตริย์ก็ยังไม่ยอมปลค 
ปล่อยชาวอิสราเอล 

อพยพ 10:4-20 
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โมเสสบอกให้ชาวอิสราเอลฆ่าลูกแกะ พวกเขาเชื่อหัเงท่าน 
พวกเขาเอาเลอคของลูกแกะทาที่ประตูห้านของพวกเขา ความ 
เจ็บป่วยจะผ่านห้านที่มเลอคทาอยู่ที่ประตู หากไม่มเลอคอยู่ที่ 
ประตูบุตรคนหัวปีจะต้องตาย 

อพยพ 12:0-11 

ชาวอิสราเอลนำเอาเนื้อลูกแกะมากินเป็นอาหาร พวกเขาอยู่ 
ในห้านของตน 

อพยพ 12:28 
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พระเยซูทรงบอกโมเสสถงวิธที ่จะช่วยให้ลูกหลานอิสราเอล 
รอดชวิต พระองค์ตรัสว่าบิคาชาวอิสราเอลทุกคนควรไปหาลูก 
แกะมา ลูกแกะจะต้องไม่มตำหนิใค ๆ 

อพยพ 12:3-5 

if สกา 
บทที่ 17 



คนนั้นบุตรคนโตทุกคนในครอบครัวชาวอียิปต์ตายหมค แม ้แต ่ 
ราชบุตรคนโตของกษัตริย์ก็ตายด้วย 

อพยพ 12:29-30 

กษัตริย์ทรงกลัวว่าทุกคนในอียิปต์จะตายพระองค์จงทรงส่งคน 
ไปตามโมเสสและอาโรนมา พระองค์ทรงบอกพวกเขาให้'พา 
ชาวอิสราเอลออกไปจากอียิปต์ อพยพ 10:21-27 

ชาวอิสราเอลออกจากอียิปต์ โมเสสนำพวกเขาออกไป พระ-
เยซูทรงแสดงให้โมเสสเห็นว่าควรไปทางไหน 

อพยพ 13:20-22 
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ความเจ็บป่วยผ่านบ้านที่มเลอคทาอยู่ที ่ประตูไป ลูกหลานชาว 
อิสราเอลไม่ตาย พระเยซูทรงเริยกสิ่งนี้ว่ายสกา พระองค์ทรง 
บอกให้ชาวอิสราเอลระลกถึงปีสกา พระองค์ตรัสว่าพวกเขา 
ควรมเทศกาลปีสกาทุก ๆ ปี พวกเขาควรระลกว่าพระเยซูทรง 
ช่วยให้ลูกของพวกเขารอคช่วิต 

อพยพ 12:14, 41-42 



กษัตริย์อียิปต์ยังทรงต้องการให'ชาวอิสราเอลเป็นทาส พระองค์ 
ทรงพากองทัพไล่ตามพวกเขา 

อพยพ 14:5-9 

โมเสสบอกพวกเขาว่าไม่ต้องกลัว ทานกล่าวว่าพระเยซูจะทรง 
ช่วยเหลอพวกเขา 

อพยพ 14:10, 13-14 

พระเยซูทรงบอกให้โมเสสชูมอขี้นเหนอทะเล มีลมแรงพัคมา 
แยกทะเลออก มันคอสิ่งอัศจรรย์ มันแสคงให้ชาวอิสราเอล 
เห็นพลังอำนาจของพระผู้เป็นเจา พระเยซูทรงหยุคชาวอียิปต์ 
ชาวอิสราเอลเดินข้ามบนพื้นดินแห้ง แลัวชาวอียิปต์ก็ตามหลัง 
พวกเขามา 

อพยพ 14:10, 19, 21-23 

71 

ชาวอิสราเอลมาถงทะเลแดง พวกเขาเห็นกองทัพของชาว 
อียิปต์ไล่หลัง ชาวอิสราเอลกลัวมาก พวกเขาคิดว่าตนเองจะ 
ถูกฆ่า พวกเขาอยากเป็นทาสมากกว่าถูกฆ่า 

อพยพ 14:10-12 



ชาวอิสราเอลปลอดภัยอยู่อกฟากหนึ่งของทะเล พระเยซูทรง 
บอกให้โมเสสชูแขนขี้นเหนอทะเลอิกครั้ง ทะเลปกคลุมชาว 
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ตอนนี้ชาวอิสราเอลเป็นอิสระ พวกเขาร้องเพลงเต้นรำและ 
ขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้า พวกเขาจะระลกถงปีสกาตลอดไป 

พวกเขาจะระลกว่าพระเยซูทรงนำพวกเขาออกจากอิยิปต์ 
อพยพ 15:1-22 

อิยิปต้ พวกเขาตายหมด 
อพยพ 14:20-30 



พระเยซูทรงบอกให้โมเสสเอาต้นไม้โยนลงในนั้า ต้นไม้ทำให้ 
นามรสชาติคิ ผู้คนดื่มนาแล้วเดินทางต่อไป 

อพยพ 15:24-27 

พวกเขาเดินทางเป็นเวลาหลายวันในแคนทุรกันดาร อาหาร 
ของพวกเขาหมดลง พวกเขาหิว พวกเขาโกรธโมเสส พระ-
เยซูประทานบางสิ่งให้พวกเขากิน สิ่งนนเ1ยกว่ามานามันมรส 
ชาติเหมอนกับขนมปีงประสมนาผง มานาตกลงมาบนพนดิน 
ทุก ๆ เช้า 

อพยพ 10:1-15, 31 
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โมเสสและชาวอิสราเอลเดินทางเป็นเวลาสามวัน พวกเขา 
กระหายนํ้า พวกเขามาถงแหล่งนไแห่งหนึ่ง นามรส,ชาติแย่มาก 
พวกเขาดื ่มมันไม ,ไต้ 

อพยพ 15:22-23 

ชาวอิสราเอลใน 
แดนทุรก้นดาร 
บทที่ 18 



พระเยซูทรงบอกให'พวกเขาเก็บไว้เพยงพอกับความต้องการใน 
แต่ละวันเท่านั้น บางคนไม่เชื่อฬง พวกเขาเก็บไว้มากเกินไป 
พวกเขาเก็บบางส่วนไว้สำหรับวันต่อไป แต่เมื่อถงเช้าของวัน 
ต่อมามานาก็เต็มไปต้วยหนอน มันมกลิ่นเหม็น พวกเขาไม่ 
สามารถกินมันไต้ 

อพยพ 10:10-21 

ชาวอิสราเอลเดินทางในแคนทุรกันดาร อกครงหนึ่งที่พวกเขา 
ไม่มน้ําด่ืม พวกเขาโกรธโมเสส โมเสสสวคอ้อนวอน 

อพยพ 17:1-4 

พระเยซูทรงบอกให้โมเสสตก้อนหิน โมเสสเชื่อฟิงพระเยซูท่าน 
ตก้อนหิน แล้วนาก็ไหลออกมา มันคอสิ่งอัศจรรย์ มันแสคง 
ให้ผู้คนเห็นถงพลังอำนาจของพระผู้เป็นเจ้า ชาวอิสราเอลดื่ม 
นาและเดินทางต่อไป 

อพยพ 10:21-27 

พระเยซูตรัสว่าพวกเขาไม่ควรเก็บมานาในวันสะบาโต พวกเขา 
ควรเก็บมานาไว้มาก ๆ ก่อนถงวันนั้น พวกเขาจะไม่ต้องทำ 
งานในวันสะบาโต พวกเขาสามารถรักษาวันสะบาโตให้ศักดิ-
สิทธิไต้ มานายังคงคอยู,ในวันสะบาโต 

อพยพ 10:22-20 
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โมเสสขี้นไปบนภูเขา พระเยซูคริสต์ตรัสกับพ่าน พระเยซู 
ทรงบอกโมเสสให้บอกชาวอิสราเอลถงวิธที ่พวกเขาจะไค้รับ 
พร พระเยซูทรงนำพวกเขาออกจากอิยิปต์ พระองค์ตรัสว่า 
พวกเขาควรเไ;อฟิงพระบัญญัติ1ของพระองค ์ พระองค์ทรงอวย-
พรพวกเขา 

อพยพ 19:3-6; 3 นีไฟ 15:5 

โมเสสลงจากภูเขา พ่านบอกผู้คนถงสิ่งที่พระเยซูตรัส ผู้คน 
สัญญาว่าจะเชื่อฟ้ง พวกเขาจะทำสิ่งที่พระเยซูตรัส และพระ-
เยซูจะทรงอวยพรพวกเขา 

อพยพ 19:7-8 
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ชาวอิสราเอลเดินทางในแคนทุรกันดารมาเป็นเวลาสองเสือน 
พวกเขามาถงภูเขาซนาย 

อพยพ 19:1 

พระบัญญต 
สิบประการ 
บทที่ 19 



พระเยซูทรงต้องการให้ชาวอิสราเอลไต้ยินพระธุรเสียงของ 
พระองค ์ โมเสสบอกให้พวกเขายนที่เชิงเขา ภูเขานี้มชึ่อว่าภูเขา 
ซนาย 

อพยพ 19:1, 9-17 

ผู้คนไคยนพระสุรเสียงของพระเยซูคริสต์ พวกเขากลัว พวก 
เขาไม่ต้องการให้พระเยซูตรัสกับพวกเขา พวกเขาต้องการ 
ให้พระองค์ตรัสกับโมเสส แลัวให้โมเสสมาเล่าให้พวกเขาฟิง 
ถงสิ่งที่พระเยซูตรัส โมเสสกลับขนไปบนภูเขาซินาย พระเยซู 
ทรงมอบพระบญญัติอื่น ๆ กับผู้คน 

อพยพ 20:18-2.0; 21-23 

เมุฆควันลอยมาที่ภูเขา พระเยซูทรงประทับอยู่ในเมฆ ภูเขา 
สั่นไหว พระเยซูตรัสกับผู้คน 

อพยพ 19:10-25; 20:22 

พระเยซูคริสต์ทรงมอบพระบัญญัติสิบประการให้กับผู ้คน 
พระเยซูตรัสว่า: 

1. อย่ารพระเจ้าอื ่นใคนอกเหนอจากเรา 
2. อย่าทำรูปเคารพสำหรับตนเป็นรูปสิ่งใค 
3. อย่าออกพระนามพระเจ้าของเจ้าอย่างไม่สมควร 
4. จงระลกถงวันสะบาโต ถอเป็นวันบริสุทธิ 
5. จงให้เกิยรติแก่บิคามารคาของเจ้า 
6. อย่าฆาคน 
7. อย่าล่วงประเวณผัวเมยเขา 
8. อย่าลักทรัพย์ 
9. อย่าเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนห้าน 

10. อย่าโลภ 
อพยพ 20:1-17 
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โมเสสบอกอาโรนและบุตรสองคนของอาโรนให้ขนมาบน 
คูเขาท่านบอกให้พวกผู้ใหญ ่ (เอ็ลเคอร์) เจ็ดสิบคนขื้นมาค้วย 

77 

ชายเหล่านั้นขี้นไปบนคูเขา พวกเขาเห็นพระเยซู 
อพยพ 24:1-11 



พระเยซูทรงบอกให้โมเสสขี้นมาบนภูเขาสูงขี้นอก พระเยซู 
ทรงเขิยนพระบัญญัติบนก้อนหินค้วยนิ้วพระหัตถ์ของพระองค์ 

โมเสสอยู่บนภูเขาส่ีสิบวันส่ีสิบคน พ่านไม่ไค้กินอาหารหรอคึ่ม 
นํ้าเลยในช่วงเวลานั้น 

อพยพ 24:18; 34:28; เฉลยธรรมบัญญัติ 9:9-13, 18 
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พระเยซูทรงมอบพระบัญญัติให้โมเสส 
อพยพ 24:12; 31:18 



ว7ทองคำ 
บทที่ 20 

หนึ่งในบรรดาผู้ใหญ่เจ็ดสิบคนบนภูเขาซนายคอโยชูวา ท่าน 
คอยโมเสสอยู่ที่นั่น อาโรนและคนอื่น ๆ ลงจากภูเขา 

อพยพ 24:14 

ชาวอิสราเอลบางคนมาหาอาโรน พวกเขากล่าวว่าโมเสสไป 
นานเหลอเกิน พวกเขาไม่รูว่าท่านกำลังทำอะไรอยู่ พวกเขา 
เบื่อที่จะรอท่านแล้ว พวกเขาต้องการให้อาโรนทำรูปเคารพให้ 
พวกเขาเพึ่อนมัสการ พวกเขาไม่ต้องการนมัสการพระผู้เป็นเจ้า 

อพยพ 15:24-27 

ชายและหญิงทุกคนใส่ต้มหูทองคำ อาโรนบอกให้พวกเขานำ 
ตุ้มหูมาให้เขา เขาทำรูปเคารพจากทองคำเหล่านั้น รูปเคารพ 
มองดูเหมอนลูกวัว 

อพยพ 32:2-4 
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อาโรนสุร้างแท่นบูชาใกสัวัวทองคำนั้น ชาวอิสราเอลบางคน 
ถวายเครื่องบูชาบนแท่นนั้น พวกเขานมัสการวัวทองคำ การ 

โมเสสอยู่บนภูเขากับพระเยซู พระเยซูตรัสว่าชาวอิสราเอล 
บางคนกำลังทำสิ่งที่ชั่วร้าย พวกเขาลมพระเยซู พระเยซูทรง 
พระพิโรธ พระองค์ตรัสว่าชาวอิสราเอลที่ชั่วร้ายจะต้องตาย 
พระองค์ตรัสว่าโมเสสจะไครับพรเพราะท่านเป็นคนชอบธรรม 

อพยพ 32:7-10 

โมเสสขอให้พระเยซูทรงระลกถงพระสัญญาของพระองค์ที ่ 
ทรงกระทำกับชาวอิสราเอล พระเยซูทรงสัญญาว่าพวกเขาจะ 
เป็นครอบครัวใหญ ่ พวกเขาจะมฐานะปุโรหิต พวกเขาจะไต้ 
รับแผ่นดินแห่งคำสัญญา 

อพยพ 32:11-13; เอบราแฮม 2:9; ปฐมกาล 12:1-3 
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ถวายเครื่องบูชาแค่วัวทองคำเป็นสิ่งที่ชั ่วร้าย 
อพยพ 32:5-7 
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โมเสสลงมาจากคูเขาซินาย โมเสสมีก้อนหินใหญัสองก้อนใน 
มอของท่าน พระเยซูทรงเขยนพระบัญญัติไวับนหินสองก้อน 
นนต้วยนวพระหัตถ์ของพระองค์ 

อพยพ 32:15-16 

โมเสสโยนวัวทองคำเข้าไปในไฟ ท่านโกรธอาโรนมุากุ 
โมเสสถามอาโรนว่า ทำไมเขาจึงช่วยให้ชาวอิสราเอลทำสิ่งที่ 
ชั่วร้าย อาโรนกล่าวว่าท่านทำสิ่งที่ชาวอิสราเอลต้องการให้ 
ท่านทำ 

อพยพ 32:20-24 

โมเสสขอให้ชาวอิสราเอลที่ชอบธรรมมากับท่าน ท่านกล่าวว่า 
พวกเขาจะไต้รับพร ท่านบอกพวกเขาว่าชาวอิสราเอลที่ชั่วร้าย 
จะต้องตาย 

อพยพ 32:26-29 
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โมเสสเห็นวัวทองคำ ท่านเห็นชาวอิสราเอลกำลังเต้นรำ บาง 
คนไม่ไคไล่เสื้อผา โมเสสโกรธมาก ท่านโยนก้อนหินทิ้ง มัน 
แตกออก 

อพยพ 32:18-19, 25 



พระเยซูทรงบอกให้โมเสสนำก้อนหินสองก้อนชุดใหม่ขี ้นไป 
ยอดภูเขาซนาย พระเยซูทรงเขยนพระบัญญัติสิบประการอก 
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ครั้งหนึ่ง โมเสสนำพระบัญญัติลงไปให้ผู้คน 
อพยพ 34:1-4 



พลบพลา 
บทที 21 

พระเยซูคริสต์ทรงสนทนากับโมเสสบนภูเขาซินาย พระเยุซ 
ตรัสว่าชาวอิสราเอลควรสร'างพลับพลา พลับพลาสือุสถานท่ีท 
จะเรียนรู้เกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้า พระเยซูจะเสด็จมาที่พลับพลา 
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พระเยซูทรงแสดงให้ไมเสส!ว่าพลับพลาควรเป็นแบบใค พระ-
องค์ทรงบอกวิธสร้าง พระเยซูทรงบอกโมเสสว่าใครบางที่ควร 

สร้างพลับพลา พระเยซูทรงอวยพรชายเหล่านั้นเพึ่อว่าพวกเขา 
จะสามารถทำงานไค้ค 

อพยพ 24:10; 25:1-9; 35:30-35 



ชาวอิสราเอลเชื ่อฟิงพระเยซู พวกเขาให้ทองและเงินเพื่อใช้ 
สรางพลับพลา พวกเขาให้หนังสัตว์เพื่อทำหลังคา พวกผู้หญิง 
ทอผ้าสีสวยงามเพื่อทำเป็นม่าน 

อพยพ 35:21-29 

มอาคารเล็ก ๆ อยู่บนลาน มันเหมอนกับเตนทํควยเช่นกัน ม 
สองห้อง แท่นบูชาทองคำอยู่ในห้องหนึ่ง อพยพ 30-39 

กล่องใหญิสวยงามอยู่ในห้องอิกห้องหนึ่ง เริยกกล่องนั้นวำหิบ 
แห่งพันธสัญญา หินที่เขยนพระบัญญัติสิบประการถูกเก็บไวัใน 
หิบแห่งพันธสัญญา อพยพ 30-39 

ชาวอิสราเอลสรางพลับพลาตามแบบที ่พระเยซูทรงบอกให้ 
พวกเขาทำ พลับพลาเหมอนกับเตนท์ มันมกำแพงเป็นผ้าม่าน 
มลานกวางอยู่ภายในกำแพง แท่นสำหรับถวายเครื่องบูชาตั้งอยู่ 
บนลาน 

อพยพ 30-39 
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โมเสสคใจที่ชาวอิสราเอลเชื่อฟิงพระเยซู โมเสสให้พรผู้คน 
ท่านให้พรพลับพลา ท่านให้พรอาโรนและบุตรชายของเขา 
ท่านมอบฐานะปุโรหิตให้พวกเขา พระเยซูทรงเสือกคนอื่น ๆ 
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ให้ช่วยพวกเขา อาโรนและบุตรของเขาเผาเครื่องบูชาให้กับ 
ผู้คน คนอ่ืน ๆ ช่วยดูแลพลับพลา 

อพยพ 39:32, 42-43; 40:9-16 



พลับุพลาเป็นสถานทุศุ้กคิสิทธิเหมอนพระวิหาร พระเยซูเสด็จ 
มาที่นั่น ผู้คนไปที่นั่นเพื่อเรยนรูเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าและงาน 

พระเยซูทรงทำให้เกิดเมฆเหนอพลับพลาตอนกลางวัน พระ-
องค์ทรงทำให้เกิดไฟเหนอพลับพลาตอนกลางคน ไฟและเมฆ 
แสดงให้ชาวอิสราเอลเห็นว่าพระเยซูทรงประทับอยู่ที่นั่น 

อพยพ 40:34, 38 

เมึ่อเมฆลอยไป ชาวอิสราเอลก็ถอนพลับพลา แล้วช่วยกันขน 
ไปในแคนทุรกันดาร พวกเขาตามเมฆไป 

อพยพ 40:30-37 
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ของพระองค์ พวกเขาถวายเครื่องบูชาที่นั่น 
ค.พ. 124:38; อพยพ 40:34; เลวินิติ 1 



ชาวอิสราเอลทำตามโมเสส พวกเขาไม่ชอบแคนทุรกันดาร 
พวกเขาไม่มความสุข พวกเขาเสย,ใจที่ออกจากอยิปต์ 

กันดารวิถ 10:13: 11:1-5 

พระเยซูทรงส่งมานามาให้พวกเขา ผู้คนเบื่อมานาแสัว พวกเขา 
ฅ้องการกินเนื้อห้าง พระเยซูทรงส่งนกคุ่มมาให้พวกเขา 

กันดารวิถ 11:4-9, 18, 31-33 
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ชาวอิสราเอลอาศัยอยู่ใกสัคูเขาซีนายเป็นเวลาหนึ่งปี ต่อมา 
เมฆนั้นลอยไปจากพลับพลา ชาวอิสราเอลตามเมฆนั้นไปใน 
แคนทุรกันดาร ปุโรหิตหามหิบแห่งพันธสัญญาอยู่ข้างหนา 
พวกเขา พระเยซูตรัสว่าพระองค์จะทรงนำชาวอิสราเอลไปยัง 
แผ่นดินแห่งคำสัญญา 

2 พงศกษัตริย์ 10:11-12, 33-34; อพยพ 3:17 

40 ปีใน 
แดนทุรกันดาร 
บทที่ 22 



ชาวอิสราเอลมาที ่แผ่นดินคานาอัน มันคอแผ่นดินแห่งคำ 
สัญญา โมเสสส่งกองสอคแนมสิบสองคนไปยังแผ่นดิน 
คานาอัน 

2 พงศ์กษัตริย์ 13 2-3 

ชาวอิสราเอลฟิงผู้สอคแนมพูด ชาวอิสราเอลกลัว พวกเขาคิด 
ว่าพวกเขาไม่สามารถยึดครองแผ่นดินคานาอันไค พวกเขา 
โกรธโมเสส พวกเขาต้องการกลับไปที่อิยิปต์ พวกเขาไม่ต้อง 
การรศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า 

กันตารวิถ 14:1-4 

พระเยซูทรงพระพิโรธชาวอิสราเอล พระองค์ทรงบอกโมเสส 
ว่าพระองค์จะไม่ทรงช่วยพวกเขาอิกต่อไป โมเสส1ทูล1ขอ1ให้ 
พระผู้เป็นเจ้าทรงอภัยพวกเขา พระเยซูทรงให้อภัยพวกเขาแต่ 
พระองค์จะไม่ทรงยอมให้พวกเขาเข้าไปในแผ่นดินแห่งคำสัญ-
ญา พระองค์ทรงบอกให้โมเสสนำชาวอิสราเอลกลับเข้าไปใน 
แคนทุรกันดาร 

กันดารวิถิ 14:11-25 

กองสอคแนมกลับมา พวกเขานำเอาผลไม้นานาชนิคกลับมา 
พวกเขาพูคว่าแผ่นดินนั้นคมากแต่ผู ้สอคแนมบางคนกลัวผู้คน 
ในคานาอัน ผู้คนที่นั่นรูปร่างใหญ่และแข็งแรง พวกเขาอาศัย 
อยู่ในเมองใหญ่ที่มกำแพงล,อมรอบ 

กันดารวิถ 13:21-31 
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พระผู ้ เป ็นเจ ้าตร ัสว ่าพวกmต้องรชวิตอย ู ่ในแคนทุรก ันดาร 
เป็นเวลาสี่สิบปี ชาวอิสราเอลที่อายุมากไม่มศรัทธาในพระผู้-
เป็นเจ้า พวกเขาจะตายในแคนทุรกันดาร ลูก ๆ ของพวกเขา 
จะเติบโตขี้นและไต้เข้าในแผ่นดินแห่งคำสัญญา ชาวอิสราเอล 
เดินทางกลับเข้าไปในแคนทุรกันดาร 

กันดารวิถ 14:23, 29-34; เฉลยธรรมบัญญัติ 2:1 

พระเยซูคริสต์ทรงบอกโมเสสถงวิธิที่จะไต้นํ้า โมเสสตกัอนหิน 
สองครงควยไมเทาของฟาน นํ้าพ่งออกมาจากต้อนหิน ผู้คน 
ไต้ดื ่มนา 

กันดารวิถ 20:6-11 

โมเสสนำผู้คนอยู่ในแคนทุรกันดารเป็นเวลาสี่สิบปี ท่านสอน 
พวกเขาถงพระบัญญัติของพระผู ้เป็นเจ้า 

กันดารวิถ 14:33-34; เฉลยธรรมบัญญัติ 
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วันหนึ่งชาวอิสราเอลกระหายนํ้า ไม่มนั้าให้พวกเขาดื่ม พวก 
เขาบอกโมเสสว่าพวกเขาต้องการนํ ้า 

กันดารวิถ 20 :2-5 



เมึ่อโมเสสอายุ 120 ปี พระผู้เป็นเจ้าทรงบอกให้ท่านขี้นไป 
บนภูเขา โมเสสเห็นแผ่นดินคานาอัน มันเป็นแผ่นดินที่พระผู้-
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เป็นเจ้าทรงสัญญาว่าจะมอบให้ชาวอิสราเอล หลังจากนั้นพระ-
ผู้เป็นเจ้าทรงพาโมเสสไป 

เฉลยธรรมปัญญัติ 32:49-52; 34:1-7; แอลมา 45:19 



โยชูวาส่งกองสอดแนมข้ามแม่น0าไปที ่แผ่นดินแห่งคำสัญญา 
กองสอดแนมกลับมา พวกเขาบอกโยชูวาว่าผู้คนในแผ่นดิน 
นั้นกลัวชาวอิสราเอล ชาวอิสราเอลมาที่แม่นั้าจอร์แดน 

โยชูวา 2:1-24; 3:1 

ชาวอิสราเอลพรอมแล้วที่จะข้ามแม่นั้าจอร์แดน ปุโรหิตแบก 
หามหิบแห่งพันธสัญญาข้ามแม่นั้า นั้าหยุคไหล ชาวอิสราเอล 
ข้ามแม่น'าบนพื้นดินแห้ง พระเยซูทรงช่วยโยชูวาค้วยวิธีที่พระ-
องค์ทรงช่วยโมเสส 

โยชูวา 3:14-17 
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พระเยซูทรงเสือกโยชูวาเป็นศาสดาต่อจากโมเสส พระเยซูทรง 
บอกโยชูวาให้นำชาวอิสราเอลเข้าไปในแผ่นดินแห่งคำสัญญา 
แต่มผู้คนเชื้อชาติส์นอาศัยอยู่ที่นั่น พระเยซูจะทรงช่วยชาว 
อิสราเอลให้ไค้แผ่นดินนั้น 

โยชูวา 1:1-9 

โยชูวา 
บทที่ 23 



เมื่อปโรหิตแบกหามหิบแห่งพันธสัญญาข้ามไปอิกต่งหนึ่งแล้ว 
นํ้าก็เริ่มไหลอิก 

โยชูวา 4:17-18 

พระเยซูทุรงส่งเทพมาหาโยชูวา เทพบอกวิธีที่จะยคเมองเยรโค 
โยชูวาเชื ่อฟิงเทพ 

โยชูวา 5:13-15; 6:1-5 

โยชูวาบอกโJโรหิตบางคนให้แบกหามหิบแห่งพนธสัญญาเดิน 
ข้างหนากองทัพ กองทัพเดินขบวนรอบกำแพงเมองเยรโค 
วันละหนึ่งรอบเป็นเวลาหกวัน 

โยชูวา 0:6-14 

โยชูวานำชาวอิสราเอลไปยังเมองเยรโค เยรโคมกำแพงสูงล้อม 
รอบ ผู้คนในเมองเยรโคปีคประดูเมองเพื่อไม่ให้ชาวอิสราเอล 
เข้าไป ผู้คนในเมองเยรโคคิดว่าพวกเขาปลอดภัย 

โยชูวา 5:13; 6:1 
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ปุโรหิตเจ็ดคนเป่าเขาแกะ คนอื่น ๆ ไม่ต้องทำเสียงใด ๆ 
โยชูวา 0:10, 13 

ผู้คนทั้งหมคไต้ยินว่าชาวอิสราเอลยึคเมืองเยรโคไต้แต้ว พวก 
เขากลัว พวกเขา!วาพระเยซูทรงช่วยเหลอโยชูวาและชาว 
อิสราเอล โยชูวานำผู้คนจากเมองหนึ่งไปเมองหนึ่ง พวกเขายค 
แผ่นดินแห่งพนธสัญญาไต้ทั้งหมด 

โยชูวา 0:27; 11:23 

แผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินที่พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญากับอับรารัม 
อิสอัค และยาโคบ พระผู้เป็นเจ้าทรงบอกโยเซฟ โมเสส และ 
โยชูวาว่าแผ่นดินนี้จะเป็นแผ่นดินของอิสราเอล พระผู้เป็นเจ้า 
ทรงรักษาสัญญา 

ปฐมกาล 50:24; เฉลยธรรมบัญญัติ 34:4; โยชูวา 1:2 
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พอวันที่เจ็คให้กองทัพเดินขบวนรอบเมืองเยรีโคเจ็คครัง แต้ว 
โยชูวาบอกให้ทุกคนตะโกน พวกเขาตะโกน กำแพงเยรีโคพัง 
ลงมา พวกเขายคเมืองเยรีโคไต้ พระเยซูทรงช่วยชาวอิสราเอล 

โยชูวา 0:15-10, 20 



โยชูวาสรางแท่นบูชาเพื ่อเผาเครื ่องบูชา ทุกคนมารวมกัน 
โยชูวาอ่านพระบัญญัติที ่พระเยซูประทานให้โม เ ส ส 

โยชูวา 8:30-35 

โยชูวาชราลง ท่านเรยกผู้นำของอิสราเอลมารวมกัน ท่านบอก 
พวกเขาว่าพระผู ้เป็นเจ้าเป็นผู ้ประทานแผ่นดินให้กับพวกเขา 
พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยเหลอพวกเขาให้ชนะสงคราม พวกเขาจะ 
รักษาแผ่นดินไว้ไค้หากพวกเขาเป็นคนชอบธรรม พวกเขาจะ 
สูญเสียแผ่นดินหากพวกเขาเป็นคนชั่วร้าย 

โยชูวา 23 

โยชูวาเป็นศาสดาที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของพระผู้เป็นเจ้า ท่านพูค 
กับชาวอิสราเอลทงหมด ท่านบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าประทานพร 
ให้พวกเขา ท่านบอกให้พวกเขาเชื่อrเงพระผู้เป็นเจ้า โยชูวา 
บอกให้พวกเขาเลอกว่าจะเชื ่อฟิงผู ้ใด ท่านกล่าวว่าท่านและ 
ครอบครัวของท่านจะเชื่อฟิงพระผู้เป็นเจ้า ผู้คนกลับไปยังบ้าน 
ของตน ต,อมาโยชูวาก็ตาย 

โยชูวา 24:1-29 

ต่อมาโยชูวาแบ่งแผ่นดินออกเป็นสิบสองส่วน ท่านให้แผ่นดิน 
หนึ่งส่วนกับเผ่าอิสราเอลแต่ละเผ่า ผู้คนสร้างบ้าน เมอง และ 
ไร่นาขนมาใหม่ 

โยชูวา 11:23 
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หลังจากหลายปีผ่านไปมความอคอยากเกิดขน ไม่มฝนตก 
เป็นเวลานาน พชไม่เจริญเติบโต ผู้คนหิวอาหารมาก 

นางรธ 1:1 

หญิงคนหนึ่งชื่อว่านาโอมอาศัยอยู่ในเมืองเบธเลเฮม เธอและ 
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นางรูธและนาโอม 
บทที 24 

สามของเธอพาครอบครัวไปที่แผ่นดินหนึ่งชื่อว่าโมอับเพื่อหา 
อาหาร นาง JT5 1:1-2 



สามของนาโอรตายที่นั่น นาโอมและบุตรชายสองคนอยู่ใน 
โมอับ 

นางรูธ 1:3-4 

พุวกเขาอยู่ในโมอับเป็นเวลาสิบ!] บุตรชายของนาโอมตายที่ 
นั่น 

นางรูธ 1:4-5 

นาโอมต้องการกสับไปยังเบธเลเฮม เธอบอกให้รูธและโอรปาห์ 
กลับไปหาครอบครวของตน 

นางรูธ 1:6-13 

บุตรของเธอแต่งงานกับหญิงชาวโมอับ ชึ่อของเธอคอ รูธ 
และโอรปาห์ 

นางรูธ 1:4 
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โอรปาห้กลับไปหาครอบครัวของเธอ รูธต้องการไปเบธเณฮม 
กับนาโอม เธอรักนาโอมเธอต้องการไปยังที่ที่นาโอมไป เธอ 
ต้องการอยู่กับนาโอมตลอดไป 

นางรูธ 1:14-17 

คนชอบธรรมผู้หนึ่งชื ่อว่าโบอาสอาศัยอยู่ในเบธเลเฮม เขาม 
นาข้าวสาลและข้าวบาร์ลย์มากมาย 

นางรูธ 2:1 

โบอาสเห็นรูธทำงานเพึ่อหาอาหารให้นาโอม เขามความเมตตา 
ต่อรูธ เขาบอกให้เธอมาที่นาข้าวของเขาเสมอ เขากล่าวว่า 
พระผู้เป็นเจ้าทรงให้พรรูธที่มความเมตตาต่อนาโอม 

นางรูธ 2:5-8 
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รูธและนาโอมกลับไปยังเมองเบธเลเฮม รูธไปที่ทุ่งนาเพึ่อเก็บ 
ข้าวสาลและข้าวบาร์ลย์เธอใช้ข้าวสองอย่างนี้ทำขนมปีง 

นางรูธ 1:19-22 



โบอาสแต่งงานกับรูธ นาโอมคใจกับเธอ 
นางรูธ 4:13 

โอเบคเติบโตขี้นและมลูก หลานของเขาคอกษัตริย์คาวิด 
นางรธ 4:21-22 

หลายชั่วอายุต่อมาพระเยซูจะทรงประสูติมาในครอบครัวนี้ 
มัทธิว 1:1-17 

นางรูธและโบอาสมบุตรชายคนหนึ่ง นาโอมช่วยรูธเลี้ยงดูทารก 
น้อย เด็กผู้นนมชึ่อว่าโอเบค 

นางรูธ 4:13, 10-17 
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วันหนึ่งรหญิงคนหนึ่งชื่อว่าฮันนาห้มาที่พลับพลาเพื่อสวด-
ต้อนวอน เธอเสิยใจที่เธอไม่มบุตร 

1 ซามเอล 1:4-0 

ฮันนาห์พูลขอพระผู้เป็นเจ้าโปรดประทานบุตรชายให้กับเธอ 
เธอสัญญาว่าจะสอนให้บุตรของเธอเชื่อฟิงพระผู้เป็นเจ้า เธอจะ 
พาเขามาที่พสับพลาเพื่อรับใช้พระผู้เป็นเจ้า 

1 ซามูเอล 1:10-11 
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หลังจากโยชูวาตาย พระผู้เป็นเจ้าทรงเสือกผู้นำคนใหม่ให้กับ 
ชาวอิสราเอล เรยกพวกเขาว่าผู้วินิจฉัย เอลเป็นผู้วินิจฉัยคน 
หน่ึง เขาเป็นปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้าต้วย เขาดูแลพลับพลา 
เขาเผาเครื ่องบูชาให้กับผู ้คน 

1 ซามูเอล 1:3,9 

ซามูเอล 
บทที่ 25 



เอลไคยนฮันนาห'สวดอ้อนวอน เขาบอกเธอว่าพระผู้เป็นเจ้าจะ 
ประทานบุตรชายให้เธอ ฮันนาห้มความสุขมาก 

1 ซามูเอล 1:12-18 

วันหนึ่งฮนนาห้'พาซามูเอลไปหาเอล เธอขอให้เอลสอนชามูเอล 
ในการทำงานของพระผู้เป็นเจ้า ฮันนาห์ฝากซามูเอลไว้กับเอล 
แลวก็กลับบาน ซามูเอลช่วยเอลทำงานของพระผู้เป็นเจ้า 

1 ซามูเอล 1:24-2:11 

ซามูเอลเริยนรูที่จะช่วยเหลอผู้อื่น พระผู้เป็นเจ้าทรงพอพระทัย 
ผู้คนที่มาพลับพลาชอบซามูเอล 

1 ซามูเอล 2:18, 21, 20; 3:1 

พระผู้เป็นเจ้าประทานพรให้เธอ เธอมบุตรชายคนหนึ่ง เธอต้ัง 
ชื่อว่าซามูเอล ฮันนาห์ดูแลซามูเอลอย่างคิ 

1 ซามูเอล 1:19-23 
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T  

เอลมบุตรชายสองคน พวกเขาช่วยเอลิทำงานในพลับพลา แต่ 
พวกเขาไม่ชอบช่วยเหลอผู้อื่น พวกเขาทำสิ่งที่ชั่ว?ายหลายสิ่ง 

วันหนึ่งพระผู้เป็นเจ้าทรงส่งศาสดามาหาเอลิ ศาสดาบอกเอล 
ว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงพอพระทัยบุตรชายของเขา พวกเขาม 
ฐานะปุโรหิต แต่พวกเขาเป็นคนไม่ชอบธรรม พวกเขาไม่ 
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สามารถมฐานะปุโรหิตไต้อกต่อไป v พระผู้เป็นเจ้าประทาน 
ฐานะปุโรหตให้กบคนชอบธรรมเท่านั้น ศาสดากล่าวว่าบุตร 
ของเอลิจะต้องตาย เอลิเสียใจมาก 

1 ซามูเอล 9:19; 10:1 

ผู้คนบอกเอลิว่าบุตรชายของท่านชั่ว?าย แต่เอลิก็ยังปล่อยให้ 
บุตรชายทำงานในพลับพลา 1 ซามูเอล 2:12-17, 22-23 



คนหนงเอลกำลังหลบอยู่ ซามูเอลหลับอยู่อกห้องหน่ึง ซามูเอล 
ไต้ยินเสียงคนเรยกชื่อของท่าน 

1 ซามเอล 3:2-4 
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ซามูเอลคิคว่าเอณิรยกท่าน ท่านวงไปหาเอล เอลกล่าวว่าเขา 
ไม่ไคเรยกซามูเอล ท่านบอกให้ซามูเอลกลับไปนอน และ 
ซามูเอลก็กลับไปนอน 1 ซามเอล 3:5 

ครั ้งสุคทายเอลบอกซามูเอลว่าพระผู ้ เป ็นเจ ้าทรงเรยกท่าน 
เอลบอกให้ซามูเอลกลับไปที่ห้องของตนและฟิงพระสุรเสียง 
ของพระผู้เป็นเจ้า 

1 ซามูเอล 3:9 

พระผู้เป็นเจ้าทรงบอกซามูเอลว่าเอลปล่อยให้บุตรของเขาเป็น 
คนชั่ว?ไย ดังนั้นเอลและบุตรของเขาจะทำงานในพลับพลาไม่ 
ไค'อกต่อไป พวกเขาจะต้องตาย 

1 ซามูเอล 3:10-14; 2:34 

103 

ซามูเอลไค'ยินเสียงคนเรยกชื่อของท่านสามครั้ง ท่านไปหาเอล 
ทุกครั้งที่ไค,ยิน และเอลก็บอกให้ซามูเอลกลับไปนอนทุกครั้ง 

1 ซามูเอล 3:0-8 



ต่อมาบุตรของเอลถูกฆ่าตายในสงคราม เอลตายเมึ่อเขาไค้ยิน 
เรื่องบุตรชาย 

1 ซามูเอล 4:17-18 

ตอนเช้าซายูเอลบอกเอลถงสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าตรัส เอลรูว่าพระ-
ผู้เป็นเจ้าตรัสกับซามูเอล 1 ซามูเอล 3:18 

ซายูเอลเติบโตขี้น พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรท่าน พระผู้เป็นเจ้า 
ทรงเสือกซามูเอลเป็นศาสดาและผู้วินิจฉัยคนใหม่ ซายูเอลม 
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ฐานะปุโรหิต พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาหาซามูเอลและตรัสกับท่าน 
ทุกคนรูว่าซายูเอลเป็นศาสดาของพระผู้เป็นเจ้า 

1 ซามเอล 3:19-21; 7:15-17 



พวกผู้ใหญ่ (เอ็ลเคอร') แห่งอิสราเอลมาหาซามูเอล พวกเขา 
กล่าวว่าผู้คนไม่ต้องการผู้วินิจฉัย พวกเขาต้องการกษัตริย์ 

1 ซามูเอล 8:4-5 

ซามูเอลสวดออนวอนถงพระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นเจ้าทรงบอก 
ให้ทานทำสิ่งที่ผู้คนต้องการ พระผู้เป็นเจ้าทรง!ว่าพวกเขาต้อง 
การรกษัตริย ์ พวกเขาไม่ต้องการให้พระผู้เป็นเจ้านำทางพวก 
เขา พระผู้เป็นเจ้าทรงบอกให้ซามูเอลบอกพวกเขาถงสิ่งชั่วราย 
ที่กษัตริย์จะกระทำ 

1 ซามูเอล 8:0-9 
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ซามูเอลเป็นผ้วินิจฉัยและศาสดาแห่งอิสราเอล ท่านเดินทาง 
ไปทุกเมองเพอพิพากษาผู้คน เมื่อซามูเอลเริ่มแก่ ท่านเสือก 
บุตรของท่านเป็นผู้วินิจฉัย พวกเขาเป็นผู้วินิจฉัยที่เลว 

1 ซามูเอล 7:15-17; 8:1-3 

กษัตริย์ซาอูล 
บทที่ 26 



ซามูเอลเชื่อทัเงพระผู้เป็นเจ้า ท่านบอกผู้คนว่าพระผู้เป็นเจ้า 
ทรงยอมให้พวกเขามกษัตริย ์ แตกษัตริย์จะยคไร่นาและสัตว์ 
ของพวกเขา กษัตริย์จะทรงเอาลูกของเขาไปเป็นคนใช้ วันหนง 
พวกเขาจะไม่ต้องการมกษัตริย 1 ซามูเอล 18:10-18 

วันร่งขื้นชายหนุ่มคนหนึ่งมาหาซามูเอล เขาเป็นชาวอิสราเอล 
ผู้ชอบธรรม เขามรูปร่างใหญ่และแข็งแรง ชื่อของเขาคือซาอูล 

1 ซามูเอล 9:1-2, 17-19 

ซามูเอลขอให้ซาอูลอยู่กับท่าน ซามูเอลทรงเจิมซาอูลด้วยนามัน 
ซาอูลจะเป็นกษัตริย์ของอิสราเอล 

1 ซามูเอล 9:19; 10:1 

วันหนึ่งพระผู้เป็นเจ้าทรงสนทนากับซามูเอล พระผู้เป็นเจ้าตรัส 
ว่ารุ่งขี้นชายหนุ่มคนหนึ่งจะมา ชายผู้นี้จะเป็นกษัตริย์ 

1 ซามูเอล 9:15-10 
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ซามูเอลเรยกชาวอิสราเอลทุกคนมารวมกัน ท่านบอกพวกเขา 
ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงเลอกซาลูลเป็นกษัตริย์ แต่บางคนไม่ต้อง 
การให้ซาลูลเป็นกษัตริย์ 

1 ซามูเอล 10:17-24, 27 

ซาลูลเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ ่ ชาวอิสราเอลชนะสงคราม ทุกคนคิใจ 
ที่ซาถูลเป็นกษัตริย์ของพวกเขาพระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรซาอูล 

เขาเป็นกษัตริย์ของชาวอิสราเอลอยู่หลายปี ตอนแรกซาอูลเป็น 
กษัตริย์ที่ค 

1 ซามูเอล 9:19; 10:1 
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วันหนึ่งคนชั่วร้ายเดินทางมาเพื่อต่อสู้กับชาวอิสราเอล ซาอูล 
เรยกให้ชายอิสราเอลทุกคนต่อสู้ เขาเป็นผู้นำในการต่อสู้ 

1 ซามูเอล 11:1-7 



ต่อมาวันหนึ่งซาอูลกำลังรอซามเอล ซามูเอลจะมาเผาเครื่อง 
บูชา ซามูเอลเป็นคนเสียวเท่านนที่เผาเครื่องบูชาแค่พระผู้เป็น-

ในที่สุคซามูเอลก็มา ท่านโกรธซาลูลมาก ซาลูลไม่เชื่อตง 
พระผู้เป็นเจ้า ซามูเอลบอกเขาว่าพระผู้เป็นเจ้าจะทรงเสือก 
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เจ้าไค้ แต่ท่านมาสาย ซาอลไม่คอยท่าน ซาลูลเผาเครื่องบูชา 
การที่ซาอูลทำเช่นนั้นเป็นสิ่งที่ผิค 

1 ซามูเอล 13:8-9 

กษัตริย์คนอื่น ชาลูลเสียใจ 
1 ซามูเอล 13:10-14; 15:11-26 



ซามูเอลเชื่อVเงพระผู้เป็นเจ้า ท่านไปที่เบธเลเฮม ท่านนำลูกวัว 
ไปถวายพระผู้เป็นเจ้า 1 ซามเอล 10:2-5 

ซามูเอลบอกให้เจสซและบรรดาบุตรของท่านมาถวายเครื ่อง 
บุชา บุตรชายคนหนึ่งของเจสซีลู[งและแข็งแรง ซามูเอลคิคว่า 
บุตรคนนี้จะเป็นกษัตริย์ 

1 ซามูเอล 16:5-6 
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พระผู้เป็นเจ้าทรงบอกให้ซามูเอลไปยังฌธเลเฮม ชายผู้หน่ึงม 
ชื่อว่าเจสซีอาศัยอยู่ที่นั่น บุตรชายคนหนึ่งของเจสซจะเป็น 
กษัตริย์ของอิสราเอลคนต่อไป 1 ซามูเอล 16:1 

ดาวิดหน่ม 
บทที่ 27 



แต่พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าพระองคไม่ทรงเสือกบุตรคนนั้น 
1 ซามูเอล 10:7 

เจสซิกล่าวว่าบุตรคนสุดท้องไม่อยู่ที่นั่น เขามชึ่อว่าคาวิด 
ซามูเอลบอกให้เจสซิส่งคนไปตามคาวิดมา 

1 ซามูเอล 10:11 

ดาวิดกำลังดูแลแกะอยู ่ 
1 ซามเอล 10:11 

บุตรคนอื่น ๆ ของเจสซิมาหาซามูเอล พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงเสือก 
คนใดเป็นกษัตริย์ ชามูเอลถามว่าเจสชิยังมบุตรอกหรอไม่ 

1 ซามูเอล 10:8-11 
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คาวิคมาหาชามูเอล คาวิดเป็นเด็กค พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเขาไต้ 
รับเสือกเป็นกษัตริย์ 

1 ซามูเอล 10:12 

คาวิดเปียมไปต้วยพระวิญญาณบริสุทธ คาวิดไต้รับการเจิมให้ 
เป็นกษัตริย์คนต่อไป วันหนึ่งท่านจะเป็นกษัตริย์ของอิสราเอล 

1 ซามูเอล 10:13 

111 

ชามูเอลเจิมคาวิค ท่านเอานามันใส่บนศรษะของคาวิคแลวให้ 
พร 

1 ซามูเอล 10:12-13 



โกลิอัทตะโกนท้าชาวอิสราเอล เขาบอกให้'ชาวอิสราเอลเสือก 
ชายผู้หนึ่งมาสู้กับเขา ไม่มใครต้องการสู้กับยักษ ์ โกสิอัท 
ตะโกนท้าชาวอิสราเอลทุกเช้าคาเป็นเวลาสี่สิบวัน ไม่มชาว 
อิสราเอลคนใดจะต่อสู้กับเขา 1 ชามเอล 17:4-11, 16 

พี่ ๆ ของคาวิดอยู่ในกองทัพอิสราเอล เจสซให้คาวิดนำอาหาร 
ไปให้พวกเขา 1 ซามูเอล 9:19; 10:1 

มสงคราม1ในแผ่นดินอิสราเอล กษัตริย์ซาอูลและชาวอิสราเอล 
กำลังสรบกับชาวฟิลิสเตย ชาวฟิลิสเตยคนหนึ่งเป็นคนร่างยักษ์ 
เขารชื่อว่าโกลิอัท เขามรูปร่างใหญ่และแข็งแรงมาก ชาวอิสรา-
เอลเกรงกลัวเขา 

1 ซามูเอล 17:1-7 

ดาวิด 
และโกลอัท 
บทที่ 28 
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คาวิดเห็นยักษ์คนน้ัน ท่านไค,ยินโกลิอัทตะโกน ท่านเห็นว่า 
ทุกคนเกรงกลัวโกลิอัท 1 ซามูเอล 17:23-24 

คาวิครูว่าพระผู้เป็นเจ้าจะทรงช่วยท่าน ท่านเก็บหินมาห้าก้อน 
ท่านเอาสายเหวี่ยงไปค้วยและไปสู้กับโกลิอัท 

1 ซามูเอล 17:37, 40 

โกลิอัทเห็นว่าคาวิคยังเด็ก เขาโกรธมาก เขาตะโกนใส่คาวิด 
และหัวเราะเยาะท่าน คาวิคตะโกนกลับไป ท่านกล่าวว่าพระ-
ผู้เป็นเจ้าจะทรงช่วยท่านเอาชนะโกลิอัท 

1 ซามูเอล 17*41-47 
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คาวิคกล่าวว่าท่านจะต่อสู้กับยักษ์ พี่ ๆ ของท่านกลัว พวกเขา 
พูคว่าคาวิคน่าจะไปเลี้ยงแกะคกว่า 

1 ซามูเอล 17:26-37 



โกลิอัทเดินเขามาหาคาวิคเพอต่อสู้ คาวิคเอาก้อนหินใส่สาย 
เหวี่ยงแล้วขว้างก้อนหินออกใป 

1 ซามูเอล 17:49 

ดาวิดคงดาบของโกลิอัทออกมาแล้วตัดสืรษะของm 
1 ซามูเอล 17:50-51 

ชาวฟิลิสเตยเห็นคาวิดฆ่าโกลิอัท พวกเขากลัวมากจงวิ่งหนไป 
พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยคาวิคฆ่ายักษ์ 1 ซามูเอล 17:51-53 

หินโคนที่ศรษะของโกลิอัท โกลิอัทล้มลงบนพื้นดิน 
1 ซามูเอล 17:49 
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กษัตรย็๋ดาวิด 
บทที่ 29 

กษัตริย์ซาอูลเห็นคาวิดฆ่าโกลิอัท ท่านส่งคนไปตามคาวิดมา 
ซาอูลบอกให้คาวิดมาอยู่ในบานของเขา ซาอูลตงให้คาวิคเป็น 
หัวหนากองทัพ 1 ซามูเอล 17:55-57, 18:2, 5 

พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรคาวิด กองทัพของคาวิดชนะสงคราม 
ให้กับกษัตริย์ซาอูลหลายครั้ง ผู้คนชาวอิสราเอลรักคาวิด 

1 ซามูเอล 18:6-7 
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ชาวอิสราเอลและชาวฟิ-ลิสเตยกำลังต่อสู้กัน กษัตริย์ซาอูลและ 
บุตรของท่านอยู่ในสงคราม ซาอูลกับบุตรชายสามคนถูกฆ่าตาย 

1 ซามูเอล 31:1-6 

คาวิดกลายเป็นกษัตริย์ของอิสราเอล คาวิดเป็นกษัตริย์ที่ม 
คุณธรรม ท่านรักพระผู้เป็นเจ้าและเชื่อทัเงพระบัญญัติของ 
พระองค์ 2 ซามูเอล 5:1-5, 10-12 

เย็นวันหนึ่งคาวิคเห็นหญิงสาวผู้หนึ่ง เธอมชื่อว่าบัทเชบา เธอ 
แต่งงานกับชายผู้หนึ่งชื่ออุรอาห์ 2 ซามูเอล 11:2-3 

คาวิดไค้ยินว่ากษัตริย์ซาลูลถูกฆ่าตาย คาวิดเสยใจ ท่านอค 
อาหารและสวดอ้อนวอน 2 ซามูเอล 1:4, 11-12 
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อุรอาห้เป็นทหารคนหนึ่ง เขากำลังต่อสัในสงคราม ดาวิดต้องุ 
การให้'อุรอาห์ตาย เพื่อว่าจะไค้แต่งงานกับบัทเชบา การท่ี 
คาวิดต้องการภรรยาของอุรอาห์เป็นสิ่งที่ชั่วร้าย 

2 ซามูเอล 11:0-14 

คาวิคแต่งงานกับบัทเชบา ทั้งสองมบุตรชายคนหนึ่งชื่อว่า 
ซาโลมอน 2 ซามูเอล 11:27; 12:24 

พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งศาสดาผู้หนึ่งชื่อว่านาธันไปพูคกับคาวิค 
นาธันบอกดาวิดว่า พระผู้เป็นเจ้าทรงรูว่าคาวิดกระทำอะไรลง 
ไป พระผู้เป็นเจ้าจะทรงลงโทษคาวิด 

2 ซามูเอล 12:1-15 
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คาวิดสํงอุรอาห์ไปที่แนวหน้าของสนามรบ ท่านร้ว่าอุรอาห้'จะ 
ต้องตาย อุรอาห์ถูกฆ่าตาย การท่ีคาวิดต้องการให้อุรอาห้ตาย 
เป็นสิ่งที่ชั่วราย 2 ซามูเอล 11:14-17 



คาวิครูว,าท่านไค้ทำสิ่งที่ชั่วราย ท่านเสืยใจที่ท่านทำบาป ท่ๅน 

ถวายเครื่องบูชา ท่านสวคอ้อนวอนขอให้พระผู้เป็นเจ้าทรงอภัย 
ท่าน 

2 ซามูเอล 12:13-20 

คาวิคเป็นกษัตริย์ของชาวอิสราเอลอยู่หลายปี ท่านชราลง ท่าน 
ตองการให้ซาโลมอนบุตรของท่านเป็นกษัตริย์คนต่อไป ค ๅ ธ ุ ค 

ขอให้นาธันผู้เป็นศาสคาเจิมซาโลมอนเป็นกษัตริย์ ค ๅ ว ิ ค บ อ ก 
ให้ซาโลมอนเชื่อฟิงพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า 

1 พงศ์กษัตริย์ 1:1, 30-35; 2:1-3, 11 

คาวิดตายและถูกตงไ'?'ใกล้เยรูซาเล็ม 

1 พงศ์กษัตริย์ 8:3-9 

คาวิคทนทุกข์เพราะบาปของตน ท่านสวคอ้อนวอนถงพระผู้'-
เป็นเจ้าบ่อย ๆ ท่านพยายามเป็นคนชอบธรรม ท่านเป็นกษัตรย์ 
ที่ค 

2 ซามูเอล 12 
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ซาโลมอนกลายเป็นกษัตริย์ของอิสราเอล พ่านรักพระผู้เป็นเจ้า 
1 พงศ์กษัตริย์ 2:12; 3:3 

พ่านขอให้พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยเหลอพ่านเป็นกษัตริย์ที่ด 
พระผู้เป็นเจ้าทรงพอพระทยที่ซาโลมอนต้องการเป็นคนชอบ-
ธรรม พระผู้เป็นเจ้าทรงต้องการอวยพรซาโลมอน พระผู้เป็น-
เจ้าตรัสถามซาโลมอนว่าพ่านต้องการพรอะไร ซาโลมอนต้อง 

การเป็นคนฉลาด พระผู้เป็นเจ้าทรงพอพระทัยที่ซาโลมอน 
เสือกเป็นคนฉลาด พระองค์ทรงบอกให้ซาโลมอนเชึ่อฟิงพระ-
บัญญตของพระองค์ แล'วชาโลมอนจะฉลาด 

1 พงศ์กษัตริย์ 3:6-15 
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กษัตริย์ซาโลมอน 
บทที่ 30 



ชาโลมอนกลายเป็นคนที่ฉลาดที่สุคบนแผ่นดินโลก ผคนมา 
จากแผ่นดินอื่นเพื่อถามคำถามท่าน ท่านให้คำตอบทฉลาด 

ชาวอิสราเอลมาหากษัตริย์ซาโลมอนเมื่อพวกเขาต้องการความ 
ช่วยเหลอ ^วันหนึ่งมหญิงสองคนพร้อมกับทารกคนหนึ่งมาหา 
ท่าน หญิงทั้งสองกล่าวว่าพวกเธออยู่ในบ้านเคยวกัน ทั้งสอง 

หลักแหลมกับพวกเขา พระราชาและพระราชินิหลายพระองค์ 
มาหาท่าน พวกเขานำเอาของขวัญที่สวยงามมาให้ 

1 พงศ์กษัตริย์ 4:21, 29-34 

ต่างกุมบุตร แต่บุตรคนหนึ่งตาย ตอนนี้หญิงทั้งสองต้องการ 
เด็กที่ยังมชิวิตอยู่ ทั้งสองคนพูดว่าเค็กเป็นบุตรของเธอ ทั้งสอง 
ต้องการให้กษัตริย์ซาโลมอนตัดสินว่าใครควรไดเด็กไป 

1 พงศ์กษัตริย์ 3:16-22 
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ชาโลมอนต้องการพิสูจน์ว่าใครเป็นแม่ของเด็ก ท่านมแผน 
ที่ฉลาด ท่านขอคาบเล่มหนึ่ง ท่านบอกให้คนรับใช้ตัดเด็ก 
ออกเป็นสองท่อน ท่านจะให้เด็กแก่หญิงทั้งสองคนละครึ่ง 

แม่คนหนึ ่งบอกซาโลมอนว่าอย่าแบ่งเด็กออกเป็นสองท่อน 
เธอไม่ต้องการให้เด็กบาคเจ็บเธอรักเด็กมาก เธอกล่าวว่าให้ 
เด็กแก่หญิงคนนั้นไปเถิด ผู้หญิงอกคนหนึ่งบอกให้ซาโลมอน 
แบ่งเด็กออกเป็นสองท่อน 

1 พงศ์กษัตริย์ 3:20 

ซาโลมอนจงร้ว่าใครควรไต้เด็กคนนั้นไป แม่ที่แห้จริงไม่ต้อง 
การให้เด็กไค้รับบาดเจ็บ ซาโลมอนใหเด็กกับเธอ ในไม่ช้า 
ชาวอิสราเอลทุกคนไต้ยินว่าเกิดอะไรขี้น พวกเขารู้ว่าพระ-
ผู้เป็นเจ้าทรงทำให้ซาโลมอนฉลาค 

1 พงศ์กษัตริย์ 3:27-28 
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ซาโลมอนจะไม่ให้ตัคเด็กออกเป็นสองท่อนจริง ๆ ท่านต้อง 
การคูว่าหญิงทั้งสองจะทำอย่างไร ท่านร้ว่าแม่ของเด็กจะไม่ 
ยอมให้ท่านทำร้ายเด็ก 

1 พงศ์กษัตริย์ 3:22-25 



พระวหาร 
บทที่ 31 

มสันติในแผ่นดินอิสราเอล พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่ากษัตริย์ 
ซาโลมอนควรสร้างพระวิหารในเยรูซาเล็ม พระวิหารจะเป็น 
พระนิเวศน์ของพระผู้เป็นเจ้า หิบแห่งพันธสัญญาจะอยู่ในพระ-
วิหาร ผู้คนไม่จำเป็นต้องมพลับพลาอิกต่อไปเพราะพวกเขาจะ 
มพระวิหาร 

1 พงศ์กษัตริย์ 5:3-5; 1 พงศาวดาร 28:2-3, 0, 10 

ผู้คนหลายพันคนช่วยสร้างพระวิหารโดยใช้หินและไม พวก 
ผู้ชายไปเอาไม้ที่คที่สุดมาจากแคนไกล พวกเขาตัดหินกอน 
ใหญ่มาฟ้าเป็นกำแพงพระวิหาร 

1 พงศ์กษัตริย์ 5:8-18 

พระวิหารสวยงาม มหิองหลายห้อง กำแพงและพื้นห้มควย 
ทองคำ มผ้าม่านที่งคงาม เชิงเทยนทองคำให้ความสว่างแก่ห้อง 
มแท่นบูชาทองคำอยู่ในห้องหนึ่ง 

1 พงศ์กษัตริย์ 0; 2 พงศาวดาร 4 
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อิกห้องหนึ่งมอ่างที่ใส่นั้าไว้เต็ม อ่างนั้นอยู่บนหลังของวัวสิบ 
สองตัว วัวเหล่านั้นทำด้วยทองเหลอง 

1 พงศ์กษัตริย์ 7:23-20; 2 พงศาวดาร 4:2-5 

เหล่าปุโรหิตนำเอาหิบแห่งพันธสัญญาออกจากพลับพลา พวก 
เขาเอาหิบนั้นเก็บไว้ในพระวิหาร หินสองก้อนที่มพระบัญญัติ 
เขยนไว้อยู่ในหิบ 

1 พงศ์กษัตริย์ 17:10-12 

ปุโรหิตแห่งอิสราเอลมาที่พระวิหาร พวกเขาร ,องเพลงและ 
ขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้าสำหรับพระวิหาร เมฆที่เคยอยู่เหนอ 
พลับพลาได้มาอยู่เต็มพระวิหาร พระวิหารคอพระนิเวศนของ 
พระผู้เป็นเจ้า 

1 พงศ์กษัตริย์ 8:10-11; 2 พงศาวดาร 5:11-14 
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ใช้เวลาเจ็ดปีในการสร'างพระวิหาร ในที่สุคก็สร้างเสร็จ 
ซาโลมอนเอาเครื่องเงินและเครื่องทองเก็บไว้ในพระวิหาร 

1 พงศ์กษัตริย์ 0:38; 2 พงศาวดาร 5:1 



ชาโลมอนพูคกับชาวอิสราเอล ท่านบอกให'พวกเขาเชึ่อฟง 
พระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า แล้วซาโลมอนสวดอ้อนวอนถง 
พระผู้เป็นเจ้า ท่านขอพระผู้เป็นเจ้าทรงอภัยผู้คนเมึ่อพวกเขา 
กลับใจ 

1 พงศ์กษัตริย์ 8:12, 22, 33-34 

ผู้คนนมัสการพระผู้เป็นเจ้า พวกเขาขอบพระทัยพระองคสำหรับ 
พระวิหาร 

2 พงศาวดาร 7:3 
พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับซาโลมอน พระองศ์ตรัสว่าซาโลมอนและ 
ชาวอิสราเอลควรเป็นคนชอบธรรม แล้วพระองคจะทรงอวยพร 
พวกเขาตลอดไป 

1 พงศ์กษัตริย์ 9:2-5 

ซาโลมอนถวายเครื่องบูชาแค่พระผู้เป็นเจ้า ไฟจากสวรรคลง 
มาที่แท่นบูชา ไฟนั้นเผาเครื่องบูชา 

1 พงศ์กษัตริย์ 8:02-63; 2 พงศาวดาร 7:1-3 
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อาณาจกร 
ถูกแบ่งแยก 
บทที่ 32 

ซาโลมอนเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลเป็นเวลานาน ท่านเชื่อฟิง 
พระผู้'เป็นเจ้าเป็นเวลาหลายปี 

1 พงศ์กษัตริย์ 11:41-42 

เมื่อซาโลมอนแก่ชรา ท่านลมพระผู้เป็นเจ้า ภรรยาของท่าน 
ตองการให้ท่านนมัสการรูปเคารพ ซาโลมอนทำส่ิงท่ีผิค ท่าน 
ถวายเครื่องบูชารูปเคารพ พระผู้เป็นเจ้าทรงพระพิโรธท่าน 

1 พงศ์กษัตริย์ 11:4-9 
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ซาโลมอนรภรรยาหลายคน ภรรยาบางคนไม่เชื่อในพระผู้-
เป็นเจ้า พวกเธอนมัสการรูปเคารพ 

1 พงศ์กษัตริย์ 17:10-12 



พระผู ้เป็นเจ้าตรัสว่าอาณาจักรของชาโลมอนจะถูกแบ่งแยก 
หลังจากฟานตาย ชาโลมอนตาย ท่านถูกฝืงใกล้กับคาวิด บิคา 
ของท่าน 

1 พงศ์กษัตริย์ 11:10-13, 43 

เรโหโบอัมเป็นโอรสของซาโลมอน พระองค์ไม่ทรงเป็น 
กษัตริย์ท่ีคื พระองค์ทรงโหด!'ายต่อผู้คน 

1 พงศ์กษัตริย์ 12:14 

ส่วนที่เป็นทางเหนอของแผ่นดินเรยกว่าอาณาจักรอิสราเอล 
อิสราเอลสิบเผ่าอาศัยอยู่ที่นั่น เยโรโบอัมเป็นกษัตริย์ของพวก 
เขา เยโรโบอัมแข็งแรงและกล้าหาญ แต่พระองค์ไม่ทรงเป็น 
กษัตริย์ที่ค 

1 พงศ์กษัตริย์ 12 

หลังจากซาโลมอนตาย สิบสองเผ่าของอิสราเอลถูกแบ่งแยก 
ส่วนที่เป็นทางใต้ของแผ่นดินถูกเรยกว่าอาณาจักรยูคาห์ ม 
อิสราเอลสองเผ่าอาศัยอยู่ที่นั่น พวกเขาถูกเรยกว่าชาวยิว 
เรโหโบอัมเป็นกษัตริย์ 

1 พงศ์กษัตริย์ 12:1-17 
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เยโรโบอัมทำรูปเคารพทองคำและถวายเครื่องบูชาแก่รูปเคารพ 
นั้น ท่านบอกให้ผู้คนนมัสการรูปเคารพ 

1 พงศ์กษัตริย์ 12:27-33 

เยโรโบอัมและเรโหโบอัมมกองทัพ ทั้งสองฝ่ายต่อสูก่นเป็น 
เวลาหลายปี เยโรโบอัมและเรโหโบอัมเป็นกษัตริย์ที่ชั่วราย 
พวกเขาไม่สอนให้ผู้คนเชึ่อฟิงพระผู้เป็นเจ้า 

1 พงศ์กษัตริย์ 14:7-10, 10, 21-24; 
2 พงศาวดาร 12:13-15 

ชาวอิสราเอลกลายเป็นคนชั่วร้ายเหมอนกษัตริย์ของพวกเขา 
1 พงศ์กษัตริย์ 10:2 
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ศาสดาคนหนงของพระผู้เป็นเจ้าบอกให้เยโรโบอัมกลับใจ แต่ 
เยโรโบอัมไม่ยอมกลับใจ 

1 พงศ์กษัตริย์ 13:1-0, 33-34 



ศาสดา 
เอลยาห์ 
บทที่ 33 

หลายปีต่อมาอาหับทรงเป็นกษัตริย ์ของอาณาจักรอิสราเอล 
พระองค์และผู้คนของพระองค์เป็นคนชั่วร้าย พวกเขานมัสการ 
รูปเคารพ 

1 พงศ์กษัตริย์ 10:29-33 

เอลยาห์เป็นศาสดาของพระผู้เป็นเจ้า เอลยาห์บอกให้อาหับ 
และผู้คนของพระองค์กลับใจ หากพวกเขาไม่กลับใจ พระผู้-
เป็นเจ้าจะทรงทำให้เกิดความอดอยาก จะไม่มนา ผู้คนจะไม่ม 
อาหาร 

1 พงศ์กษัตริย์ 17:10-12 

กษัตริย์อาหับทรงมพระมเหสีชื่อเยเซเบล เธอไม่เชื่อว่าม 
พระผู้เป็นเจ้า เธอฆ่าศาสดาของพระผู้เป็นเจ้า เยเซเบลต้องการ 
ฆ่าเอลยาห้ 

1 พงศ์กษัตริย์ 10:31; 18:31; 19:1-2 
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พระผู้เป็นุเจ้าทรงบอกให้เอลยาห้ซ่อนตัวจากเยเซเบล เอลยาห้ 
ซ่อนอยู่ที่ลำธาร พ่านดื่มนาจากลำธาร พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งนก 
มาหาเอลยาห้เพ่ือนำอาหารมา1ให้ 

1 พงศ์กษัตริย์ 17:3-6; 18:4 

พระผู้เป็นเจ้าทรงบอกให้เอลยาห์เข้าไปในเมอง พ่านจะพบกับ 
หญิงคนหน่ึงท่ีน่ัน หญิงผู้นั้นจะให้อาหารและนํ้ากับพ่าน 

1 พงศ์กษัตริย์ 17:8-9 

เอลยาห้พบกับหญิงผู้'น้ัน สามของเธอเสียชวิตแลว เธออาศัย 
อยู่กับบุตรชาย เอสียาห์ขอนาและขนมไ]งจากเธอ เธอกล,าวว่า 
เธอไม่มเลย เธอมแต่แปังและนั้ามันเล็กน้อยเพื่อทำขนมปงให้ 
กับบุตรของเธอ 

1 พงศ์กษัตริย์ 17:10-12 
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ต่อมามความอคอยากเกิคขี้น ไม่มนาในลำธาร เอลยาหใม่มน้ัา 
จะดื่มและไม่มอาหารจะกิน 

1 พงศ์กษัตริย์ 17:7 



เอลยาห้บอกให้เธอทำขนมปีงให้กับท่านก่อน ท่านกล่าวว่า 
พระผู้เป็นเจ้าจะประทานแป้งและนํ้ามันให้เธอมากขี้น เธอจะ 
มอาหารเพยงพอจนถงเวลาที่ความอคอยากสิ้นสุด หญิงผู้น้ันทำ 
ขนมปีงให้เอลยาห์ 

1 พงศ์กษัตริย์ 17:13-15 

วันหนึ่งบุตรชายของหญิงผู้นั้นป่วยมากและตายลง มารคาของ 
เขาเสียใจมาก 

1 พงศ์กษัตริย์ 17:17-18 

เอลยาห์มฐานะปุโรหิต ท่านมพลังอำนาจของพระผู้เป็นเจ้า 
เอลยาห้สวดอ้อนวอน ท่านทูลขอพระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยให้บุตร 
ชายมชิวิตอกครั้งหนึ่ง 

1 พงศ์กษัตริย์ 17:10-12 

เอลยาห์กินอาหารพร้อมกับหญิงผู้นั้นและบุตรของเธอ ท่าน 
พักอยู่กับทงสองเป็นเวลาหลายวัน พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพร 
พวกเขา มแป้งและนั้ามันเพึ่อทำขนมปีงอยู่ตลอดเวลา 

1 พงศ์กษัตริย์ 17:15-10 
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พระผู้เป็นเจ้าทรงไคยนคำสวดอ้อนวอนของเอลยาห์ แล้วสิ่ง 
อัศจรรย์ก็เกิดขี้น เด็กผู้นั้นฟืนคนชวิต เอลยาห'พาเขาไปหา 
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มารคา เธอรูว่าเอลยาห์เป็นศาสดาของพระผู้เป็นเจ้า 
1 พงศ์กษัตริย์ 17:22-24 



ศาสดาเอลยาห์พคคุยกับกษัตริย์อาหับ ท่านบอกให้อาหับนำ 
ผู้คนทั้งหมดไปทภูเขา เอลยาห์ต้องการให้ปุโรหิตที่ชั่วร้ายของ 
พระบาอัลไปด้วย 

1 พงศ์กษัตริย์ 17:10-12 

เอลยาห้กล่าวว่า พวกเขาต้องเลอกว่าจะนมัสการพระผู้เป็นเจ้า 
หรอพระบาอัล พวกเขาไม่สามารถนมัสการพร้อมกันทั้งสอง 
องค์ การนมัสการรูปเคารพเป็นสิ่งที่ชั่วร้าย 

1 พงศ์กษัตริย์ 18:21 

มคนชั่วร้ายในอาณาจักรแห่งอิสราเอล พวกเขานมัสการรูป 
เคารพชื่อว่าพระบาอัล มปุโรหิตของพระบาอล 850 คน พวก 
เขาเป็นปุโรหิตที่ชั่วร้าย 

1 พงศ์กษัตริย์ 18:19 

เอลยาห์และ 
พวกปโรหิตของพระบาอ'ล 
บทท 34 
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เอลยาห์ต้องการแสดงไห้ผู้คนเห็นว่ารูปเคารพไม่มพลังอำนาจ 
ใด ๆ เอลยาห้ขอวัวสองตัวเพื่อถวายเป็นเครื่องบูชา ท่านขอ 
ให้'นำฟืนมา ท่านให้วัวตัวหนึ่งและฟืนจำนวนหนึ่งกับพวก 
ปุโรหิตของพระบาอัล ท่านเอาวัวอกตัวหนึ่งกับฟืนที่เหสือเพื่อ 
ถวายเป็นเครื่องบูชา 

1 พงศ์กษัตริย์ 18:23 

พวกปุโรหิตที่ชั ่วรายสวดอ้อนวอนถงพระบาอํลตลอดเช้าวัน 
นั้น พวกเขากระโดดบนแท่นและตะโกน พระบาอัลไม่ตอบ 
บาอัลเป็นเพยงรูปเคารพ 

1 พงศ์กษัตริย์ 17:10-12 

เอลยาห์บอกให้พวกปุโรหิตสวดอ้อนวอนคังข้ืนอก ท่านเยาะเย้ย 
พวกเขา ท่านกล่าวว่ารูปเคารพของพวกเขาคงจะหลับอยู่ 

1 พงศ์กษัตริย์ 18:27 
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เอลยาห้บอกพวกปุโรหิตว่าอย่าเผาเครื่องบูชา ท่านบอกให้ 
พวกปุโรหิตสวดอ้อนวอนถงรูปเคารพของพวกเขา ท่านพูดว่า 
พระบาอัลต้องเผาเครื่องบูชาเอง 

1 พงศ์กษัตริย์ 18:24-25 



พวกปุโรหิตทิช'วร้ายสวดอ้อนวอนดังขน ดังขน พวกเขาสวค-
ออนวอนทั้งวัน แต่พระบาอัลไม่ตอบ เครื ่องบูชาของพวก 
ปุโรหิตไม่มไฟมาเผา 

1 พงศ์กษัตริย์ 18:28-29 

เอลยาห้ขอให้พวกผู้ชายเอานำมาสีไห ท่านบอกให้พวกเขาเท 
นํ้าลงบนเครื่องบูชา แล้วท่านขอให้พวกเขาเอานํ้ามาอิกสี่ไห 
พวกเขาเทนํ้าลงไปบนเครื่องบูชา ฟานบอกให้พวกเขานำนํ้า 
มาอิกสี่ไห พวกเขาเทนํ้าลงบนเครื่องบูชาอิก 

1 พงศ์กษัตริย์ 18:33-35 

เอลยาห์สวคอ้อนวอนถงพระผู้เป็นเจ้า เอลยาห้ต้องการให้ผู้คน 
นมัสการพระผู้เป็นเจ้า ท่านขอให้พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยท่าน 

1 พงศ์กษัตริย์ 18:30-37 

เอลยาห์บอกให้ผู้คนมาใกล้ท่าน เอลยาห์บอกพวกเขาว่าท่าน 
จะสวคอ้อนวอนถงพระผู้เป็นเจ้า ท่านกล่าวว่าพระผู้เป็นเจ้าจะ 
ทรงส่งไฟลงมาจากสวรรค ์ พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเผาเครื่องบูชา 
ของพร.ะองค์ เอลยาห์สร้างแท่นบูชาค้วยหิน ท่านขุคคินรอบ ๆ 
แท่น เอลยาห้เอาวัวและฟืนวางบนแท่น 

1 พงศ์กษัตริย์ 18:30-33 
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พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งไฟลงมาจากสวรรค์ ไฟเผาเครื่องบูชาของ 
เอลยาห้ มันเผาไหม้ฟืนและก้อนหิน มันฟ้าให้นํ้าแห้งไป ผู้คน 
เห็นพลังอำนาจของพระผู้เป็นเจ้า พวกเขารูว่ารูปเคารพไม่ม 
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พลังอำนาจใด ๆ พวกปุโรหิตท่ีช่ัวรายทุกคนของพระบาอัลถูก 
ฆ่า 

1 พงศ์กษัตริย์ 18:38-40 



เอลยาห์เข้าไปในแคนทุรกันดารเพื่อว่าเยเซเบลจะฆ่าท่านไม่ 
ไค้ ท่านพบสถานที่ที่จะซ่อนตัว ท่านหลับใต้ต้นไม้ 

1 พงศ์กษัตริย์ 19:3-5 

เทพมาหาเอลยาห์ เทพให้อาหารและนั้ากับท่าน เอสียาห'กิน 
และนอนลงอกครง เทพมาหาเอลยาห้อก ท่านบอก,ให้เอลยาห้ 
กุนมากขน เทพบอกว่าเอลยาห์จะเดินทางไกล เอลยาห้กินและ 
ดื่มอิกครั้ง 

2 พงศ์กษัตริย์ 25:18-21 

กษัตริย์อาหับทรงมภรรยาที่ชั่วเายชื่อว่าเยiซเบล เยเซเบลไค้ 
ยินถงสิ่งที่เอลยาห้ทำ เธอส่งคนไปหาเอลยาห้ ชายผู้น้ันกล่าว 
ว่าเยเซเบลจะฆ่าเอลยาห้ 

1. พงศ์กษัตริย์ 19:1-2 

เอลยาห์ 
สนทนากับพระเยซู 
บทท 35 
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เอลยา,Hเดินทางเป็นเวลา 40 วัน 40 คน ท่านอดอาหาร ท่าน 
ไม่ไคกินหรอดื่มอะไร ๙ 1 พงศ์กษัตริย 19:8 

เอลยาห์อาศัยอยู่ในถํ้า พระผู้เป็นเจ้าทรงถามท่านว่าท่านกำลัง 
ทำอะไร เอลยาห์ตอบว่าผู้คนไม่เชื่อฟิงพระบัญญัติของพระผู้-
เป็นเจ้า พวกเขาฆ่าศาสคาของพระผู้เป็นเจ้า เอลยาห์เป็น 
ศาสคาที่เหลออยู่เพยงผู้เคยวและยังไม่ถูกฆ่า ผู้คนต้องการฆ่า 
ท่านต้วย 

1 พงศ์กษัตริย์ 19:9-10 

พระผู้เป็นเจ้าทรงบอกให้เอลยาห้ยนบนภูเขา v ลมแรงพัดมา 
มันพัครุนแรงมากจนกระทั่งหินแตกออกเป็นชนเล็กชนน้อย 
หลังจากลมแรงก็มแผ่นดินไหว แล้วก็มไฟ 

1 พงศ์กษัตริย์ 19:11-12 
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เอลยาห์ไปที่ภูเขาซึ่งโมเสสมองเห็นพุ่มไม้ที่ลุกไหม้ 
1 พงศ์กษัตริย์ 19:8; อพยพ 3:1-2 



หลังจากไฟเอลยาห์ไคยนเสียงเบา ๆ ท่านเจ่าเป็นพระสุรเสียง 
ของพระเยซูคริสต ์ พระเยซูเสด็จมาหาท่าน พระองค์ทรงสนทนา 
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กับเอลยาห์ พระเยซูตรัสจ่าพระองค์จะทรงเสือกศาสดาคนใหม่ 
เขามชื ่อจ่าเอลชา 

1 พงศกษัตริย์ 19:11, 15-10 



เอลยาห์ 
และเอลชา 
บทที่ 36 

เอลยาห์เป็นศาสดา1ของพระผู้เป็นเจ้า ท่านมุอำนาจฐานะปุโรหิต 
ท่านมพลังอำนาจของพระผู้เป็นเจ้า ท่านเริ่มชราลง เอลชาติค 
ตามเอสียาห้อยู่หลายปี 

2 พงศ์กษัตริย์ 1:10 

พระผู้เป็นเจ้าทรงบอกเอลยาห์ว่าเอลชาจะเป็นศาสดาคนต่อไป 
เอลยาห้บอก1ให้เอลชา1ข้ามแม่น้ําจอร์แดน เอสียาห้ตืนํ้าด้วยเสื้อ 
คลุมของท่าน นํ้าแยกออก ท่านทั้งสองเดินข้ามแม่นํ้าบน 
แผ่นดินแห้ง 

1 พงศ์กษัตริย์ 19:10; 2 พงศ์กษัตริย์ 2:6-8 

เอสิยาห้และเอสีชาพูดคุยกัน เอสีชาต้องการมพระวิญญาณ 
บริสุทธิอยู่กับท่าน 

2 พงศ์กษัตริย์ 2:9-10 
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เอลชากลับไปที ่แม่นาจอร์แดน ท่านตนํ้าค้วยเสื้อคลุมของ 
เอลยาห้ นํ้าแยกออก เอลชาเดินข้ามแม่นาบนแผ่นดินแห้ง 

ชาวอิสราเอลผู้ชอบธรรมบางคนพบท่าน พวกเขาเจ่าเอลชา 
เป็นศาสดาคนใหม่ 

2 พงศ์กษัตริย์ 25:18-21 
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ทิงเสือคลุมไว'บนพื้นดิน เอลชาหยิบขนมา 
2 พงศ์กษัตริย์ 2:11-13 

เอลชาไค้เป็นศาสดา ท่านมุอำนาจฐานะปุโรหิต ท่านมพลัง 
อำนาจของพระผู้เป็นเจา เมื่อเอลยาหิขนไปบนสวรรค์ ท่าน 



ศาสดา 
เอลชา 
บทที่ 37 
สงอัศจรรย์สามอย่าง 

เอลีชาเป็นศาสดา ท่านมศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นเจ้า 
ทรงช่วยท่านทำสิ่งอัศจรรย์ สิ่งอัศจรรย์แสดงให้เห็นถงพลัง 
อำนาจของพระผู้เป็นเจ้า 

1 พงศ์กษัตริย์ 17:17-24; 2 พงศ์กษัตริย์ 2:14-15 

เอลชาบอกให้'หญิงผู้นั้นไปหาไหมาอก ท่านบอกให้เธอใส่ 
นามันจากไหของเธอลงในไหที่หามาไค หญิงผู้'นั้นเชื่อy\งเอลชา 
นํ้ามันจากไหของเธอเติมเต็มไหอื่น ๆ ทั้งหมด นั่นคอสิ่งอัศจรรย์ 

2 พงศ์กษัตริย์ 4:3-0 

สิ่งอัศจรรย์แรก 
วันหนึ่งมีหญิงผู้หนึ่งมาหาเอลีชา เธอรองไห้ เธอบอกเอลีชาว่า 
สามีของเธอตายแล้ว เธอต้องจ่ายเงินให้กับชายผู้หนึ่ง หากเธอ 
ไม่จ่ายเงิน เขาจะเอาบุตรชายของเธอไป เอลีชาต้องการช่วย 
เหลอหญิงผู้นั้น ท่านถามว่าหญิงคนนั้นมีอะไรในบ้านของเรอ 
บ้าง เธอตอบว่ามีนามันหนึ่งไห 

2 พงศ์กษัตริย์ 4:1-2 

เอลีชาบอกให้หญิงผู ้นั ้นขายนั ้ามันเพึ ่อจ่ายเงินให้ชายผู ้เป็น 
เจ้าหน้ี เจ้าหนี้ไม่เอาบุตรของเธอไป เธอมีความสขมาก 

2 พงศ์กษัตริย์ 4:7 
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สิ่งอัศจรรย์ที่สอง 
หญิงอิกคนหนึ ่งและสามของเธอขอให้เอลชาอาศัยอยู ่!นห้ๅน 

ของพวกเขา พวกเขาแก่แลวและยังไม่มบุตร เอลชาบอกพวก 
เขาว่าพวกเขาจะมบุตร พวกเขาไม่เชื่อทาน แต่พวกเขาก็ม 
บุตร 

2 พงศ์กษัตริย์ 4:3-17 

เด็กคนนั้นป่วยมาก มารคาอุ้มเขาไ'ทนวงแขน เขาตาย มารคา 
เอาเขาวางบนเตยงของเอลชา เอลชาเข้ามาและปิดประตู 
ท่านสวดออนวอนถงพระผู้เป็นเจ้าและสัมผัสเด็กคนนั้น 

2 พงศ์กษัตริย์ 4:20-34 

เด็กคนนันจามเจ็ดครงและลมตาขึ้น เขามชีวิตอิกครั้ง มารคา 
เข้ามาในห้อง เธอคใจที่บุตรของเธอยังมชีวิต พระผู้เป็นเจ้าทรง 
ช่วยเอลชาทำให้เด็กฟินคนชีวิต นั่นคอสิ่งอัศจรรย์ 

2 พงศ์กษัตริย์ 4:35-37 

วันหนึ่งบุตรคนนั้นออกไปที่ท่งนาของบิคา เขาบอกบิคาว่าเขา 
ปวคศรษะ 

2 พงศ์กษัตริย์ 4:18-19 
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สิ่งอัศจรรย์ที่สาม 
นาอามานเป็นชายจากอกประเทศหนึ่ง เขาป่วยมาก เขาเป็น 
โรคเร้ือน เขามแผลตามตัว ผิวหนังของเขาลอกหลุดออก 

2 พงศ์กษัตริย์ 5:1 

นาอามานโกรธมากเพราะเอลชาไม่ออกมารักษาเขา เขาไม่ 
ต้องการทำตามที่เอลชาบอก เขาจะกลับบ้าน คนรับใช้ของ 
นาอามานบอกให้เขาเชื่อฟิงศาสดา 

2 พงศ์กษัตริย์ 5:11-13 

นาอามานเชื่อฟิงเอลชา ท่านลางตัวในแม่นํ้าจอร์แดนเจ็ดครั้ง 
ท่านไค้รับการรักษา แผลของท่านหายไป ท่านไม่เป็นโรค 
เรื้อนอกต่อไป นั่นคอสิ่งอัศจรรย์ 

2 พงศ์กษัตริย์ 5:14 
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นาอามานมาหาเอลชาเพื่อให้ท่านรักษา เอลชาส่งคนรับใช้ไป 
พูดกับนาอามาน ท่านบอกให้นาอามานลางตัวในแม่นํ้าจอร์-
แดนเจ็ดคร้ัง แล'วนาอามานจะไค้รับการรักษา 

2 พงศ์กษัตริย์ 5:9-10 



โยนาห์ 
บทท 38 

โยนาห้เป็นศาสดาของพระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นเจ้าทรงบอกให้ 
ท่านไปที่เมืองหนึ่งชื่อว่านนะเวห้ ผู้คนที่นั่นเป็นคนชั่วราย 
พระผู้เป็นเจ้าทรงสั่งให้โยนาห้บอกผู้คนให้กลับใจ 

โยนาห์ 1:1-2 

โยนาห้ไม่เชื่อฟิงพระผู้เป็นเจ้า โยนาห้ไม่ต้องการไปยังเมือง 
นนะเวห้ ท่านไม่ต้องการบอกผู้คนให้กลับใจ ท่านไปลงเรอ 
เรอนั้นจะแล่นไปยังอกเมืองหนึ่ง 

โยนาห' 1:3 
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พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งพายุใหญ่มา ลมพัคแรงมาก คนท่ีอยู่ในเรอ 
กลัวว่าเรอจะจม 

โยนาห์ 1:4-5 



นายเรือมาหาโยนาห้ โยนาห้กำลังหลับอยู่ นายเรือปลุกท่าน 
เขาบอกให้โยนาห้สวดอ้อนวอนทูลขอความช่วยเหลอจากพระ-
ผู้เป็นเจ้า 

โยนาห์1:0 

โยนาห์บอกให้พวกเขาโยนท่านลงไปในนํ้า ท่านรูว่าพระผู้-
เป็นเจ้าทรงทำให้เกิดพายุเพราะท่าน ท่านไม่ไค้เชื่อฟิงพระผู้-
เป็นเจ้า 

โยนาห์ 1:9-12 

คนในเรือไม่ตองการโยนโยนาห้ลงไปในนั้า แต่พวกเขา!วา 
พายุจะสงบถ้าเขาทำเช่นนั้น ดังนั้นพวกเขาจึงโยนท่านลงไป 
ในนา พายุสงบ 

โยนาห' 1:13-15 
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คนในเรือคิดว่าพายุมาเพราะโยนาห้อยู,ในเรอ พวกเขาตองการ 
ให้พายุสงบ พวกเขาถามโยนาห้ว่าพวกเขาควรทำอย่างไร 

โยนาห์ 1:7-11 



พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งปลาใหญ่มากตัวหนึ่ง ปลานั้นกลนโยนาห์ 
เข้าไป โยนาห์อยู่ในปลาเป็นเวลาลามวันลามคน โยนาห์สวดอ้อน-
วอนถงพระผู้เป็นเจ้า พ่านกลับใจ พ่านกล่าวว่าท่านเสืยใจที่ 
ท่านหนมา ท่านสัญญาว่าจะเชึ่อฟงพระผู้เป็นเจ้า 

โยนาห์ 1:17, 2:1-9 

คราวนี้โยนาห์เชึ่อฟิงพระผู้เป็นเจ้า ท่านไปยังเมองนนะเวห์ 
ท่านบอกให'ผู้คนกลับใจ หากพวกเขาไม่กลับใจ นนะเวห้'จะ 
ถูกทำลาย โยนาห์ 3:3-4 

ผู้คนกลับใจ พวกเขาหยุดทำสิ่งที่ชั่วร้าย พวกเขาอดอาหารและ 
สวดอ้อนวอน พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงทำลายนนะเวห์ 

โยนาห์ 3:5-10 

ปลาปล่อยโยนาหไว้บนแผ่นดินแห้ง พระผู้เป็นเจ้าทรงบอก 
โยนาห์ให้ไปนนะเวห์อกครั้ง พระองค์ทรงสั่งให้โยนาห์บอกผู้ 
คนให้กลับใจ 

โยนาห์ 2:10; 3:1-2 
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ชาวอสราเอล 
ถูกจบเปีนเชลย 
บทที 39 

กษัตริย์ส่วนใหญ่เป็นคนช่ัวร้าย กษัตริย์เหล่านั้นไม่เชื่อฟิงพระ-
บัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า และนมัสการรูปเคารพ ผู้คนจงกลาย 
เป็นคนชั่วร้ายไปด้วย 
1 พงศ์กษัตริย์ 17:10-12 

ชาวอิสราเอลมกษัตริย์หลายพระองค บางองค์เป็นกษัตริย์ท่ีดิ 
กษัตริย์เหล่านั้นรักพระผู้เป็นเจ้าและเชื ่อฟิงพระบัญญัติของ 
พระองค์ กษัตริย์เหล่านั้นช่วยให้ชาวอิสราเอลมช่วิตที่ค 

2 พงศ์กษัตริย์ 8-24 

มสงครามในแผ่นดิน สิบเผ่าของอิสราเอลถูกจับไปเป็นเชลย 
พวกเขาถูกจับไปเป็นทาส ชาวอิสราเอลท่ีเหลออยู่อาศัยอยู่ใน 
อาณาจักรยูคาห้ พวกเขาถูกเรยกว,าชาวยิว 

2 พงศ์กษัตริย์ 17:0-23 
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ลไฮและครอบครัวของท่านอาศัยอยู่ในเยรูซาเล็มเมื่อ 600 ปี 
ก่อนพระคริสต์ประสูต ิ หลายคนในเยรูซาเล็มเป็นคนชั่วร้าย 
พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งศาสดาไปสอนพวกเขา ลไฮเป็นคนหนึ่งใน 
ศาสดาเหล่าน 

2 พงศาวดาร 30:14-16; 1 นไฟ 1:4 

พระผ้เป็นเจ้าทรงบอกให้ลไฮกับครอบครัวออกจากเยรูซาเล็ม 
ลไฮเชื่อฟงพระผู้เป็นเจ้า ท่านและครอบครัวของท่านเดินทาง 
ไปท่ีทะเล พวกเขาสร้างเรอและแล่นไปทวปอเมริกา 

1 นไฟ 2:2-4; 17:8; 18 

นิไฟ บุตรของลไฮเขยนสิ่งที่เกิดขี้นกับพวกเขา เรื่องราวของ 
พวกเขาอยู่ในพระคัมภิร'มอรมอน 1 นไฟ 19:1-4 

ลไฮบอกให้ผู้คนกลับใจ ท่านกล่าวว่าเยรูซาเล็มจะถูกทำลาย 
ถ้าพวกเขาไม่กลับใจ แต่คนชั่วร้ายไม่เชื่อท่าน บางคนหัว-
เราะเยาะท่าน บางคนโกรธท่าน พวกเขาตองการฆ่าลไฮ 

1 นไฟ 1:13-20; 2 พงศาวดาร 30:10 
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ชาวยิวไค้ยินศาสดาเตอนพวกเขา แต่พวกเขาไม่กลับใจ พระ-
ผู้เป็นเจ้าทรงส่งกษัตริย์บาบิโลนและกองทัพของเขามาทำลาย 
เยรูซาเล็ม มสงครามคร้ังใหญ่ 

2 พงศ์กษัตริย์ 25:1-2 

แลวพวกเขาก็เผาพระวิหารของพระผู้เป็นเจ้า พวกเขาเผาบ้าน 
ของผู้1คนค้วย พวกเขาทำลายกำแพงรอบเมองเยรูซาเล็ม 

2 พงศ์กษัตริย์ 25:1-10 

ชาวยิวหลายคนถูกฆ่า หลายคนถูกจับไปเป็นเชลย พวกเขาถูก 
จับไปบาบิโลนเพื่อเป็นทาส 

2 พงศ์กษัตริย์ 25:18-21 
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ทหารจากบาบิโลนยคครองเยรูซาเล็ม พวกเขาเอาทองและเงิน 
จากพระวิหารไป พวกเขาเอาจานชามที่สวยงามจากพระวิหาร 
ไป 

2 พงศ์กษัตริย์ 25:13-17 



กษัตริย์ทรงส่งอาหารและเครื่องดื่มไปให้คาเนยลและเพื่อน ๆ 
ของท่าน พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าพวกท่านไม่ควรกินอาหารเหล่า 
นี้ มันไม่คสำหรับพวกท่าน และไม่ควรกินอาหารหรอดื่ม 
เหล้าองุ่น พวกท่านขอให้คนรับใช้ของกษัตริย์นำอาหารที่คิมา 
ให้ พวกท่านขอนํ้าเปล่าไม่ใช่เหล้าองุ่น 

ดาเนยล 1:5-12 

คนรับใชฺให้นำกับคาเนยลและเพื่อน ๆ ของท่านดื่ม เขาให้ 
อาหารที่คกับพวกท่านสิบวัน คาเนิยลและเพื่อนของท่าน 
เชื่อฟ้งพระผู้เป็นเจ้า คาเนยลและเพื่อนของท่านคูคิกว่าเด็กคน 
อื่น ๆ 

ดาเนยล 1:14-10 

กษัตริย์แห่งบาบิโลนทรงจับชาวยิวไปยังแผ่นดินของพระองค์ 
พระองค์ทรงเอาลูกของพวกเขาบางคนไปอยู่ในพระราชวัง สี่ 
คนในพวกนั้นคอ คาเนิยล ชัครัค เมชาค และอาเบคเนโก 
พวกเขาเรยนเการพูคภาษาของกษัตริย์ 

ดาเป็ยล 1:1-7 
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ดาเนยลกบ 
เพื่อน ๆ ของทาน 
บทที 40 



หลังจากสามปี คาเนยล ชัครัค เมชาค และอาเบคเนโก ถูก 
นำตัวไปหากษัตริย์ พวกท่านพูดคุยกับกษัตริย์ กษัตริย์ตรัสว่า 
พวกท่านฉลาดกว่าบรรดานักปราชญ์ของพระองค์ พระผู้เป็นเจ้า 
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ทรงอวยพรคาเนัยลและเพื่อน ๆ ของท่าน พระผู้เป็นเจ้าทรง 
ทำให้พวกท่านแข็งแรงและฉลาด 

ดาเนยล 1:18-20 



แต่นักปราชณ์ไม่สามารถบอกไค้ว่ากษัตริย์ทรงสุบินเรื่องอะไร 
กษัตริย์ทรงกร้ิวมาก พระองค์ทรงบอกให้คนรับใช้ฆ่านักปราชญ์ 
ทุกคนเสืย ดาเนยล 2:4-3 

แต่พระผู้เป็นเจ้าทรงแสคงให้คาเนัยลรู้ถงพระสุบินของกษัตริย์ 
พระผู ้เป็นเจ้าทรงบอกคาเนัยลว่าพระสุบินนั้นหมายถงอะไร 
คาเนยลขอคนรับใช้ของกษัตริย์ว่าอย่าฆ่านักปราชญ์ คาเนยล 
กล่าวว่า ท่านสามารถบอกกษัตริย์เกี่ยวกับพระสุบินของ 
พระองค์ ดาเนยล 1:18-20 

กษัตริย์แห่งบาบิโลนทรงสุบิน เมื่อพระองค์ทรงตื่นบรรทม 
พระองค์ทรงจำความฝืนไม่ไค้ กษัตริย์ทรงขอให้นักปราชญ์ 
บางคนบอกว่าพระองค์ทรงสุบินว่าอย่างไร พระองค์ทรงตองการ 
รู้ค้วยว่าพระสุบินนั้นหมายความว่าอย่างไร 

ดาเนยล 2:1-3 

ดาเนยล 
กับความฝันของกษัตริย็่ 
บทที่ 41 
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คนรับใช้ของกษัตริย์พาคาเนียลไปหากษัตริย์ ท่านกล่าวว่า 
พระผู้เป็นเจ้าทรงบอกท่านเกี่ยวกับพระสุบิน พระสุบินหมาย 
ความว่าจะมการสอนพระกิตติคุณให้กับผู้คนท้ังปวง พระเยซู 

จะทรงเป็นกษัตริย์ของผู้คนท้ังปวงบนแผ่นดินโลก กษัตริย์แห่ง 
บาบิโลนทรงพอพระทัยท่ีรูความหมายของพระสุบิน พระองค์ 
ทรงแต่งตั้งคาเนิยลเป็นผู้ปกครองเหนือแผ่นดินทั้งหมด 

ดาเนยล 2:25-48 
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ชัครัค เมชาค และอาเบคเนโก ไม,ยอมสวดอ้อนวอนต่อรูป 
เคารพ พวกท่านสวดอ้อนวอนถงพระผู้เป็นเจ้า 

ดาเนยล 3:12 

มคนไปบอกกษัตริย์ พระองค์ทรงกร้ิว พระองค์ทรงส่งคนไป 
ตามชัครัค เมชาค และอาเบดเนโก กษัตริย์ทรงบอกพวกท่าน 
ว่าพวกท่านจะต้องถูกเผาในเตาไฟ ชัดรัค เมชาค และอาเบด-
เนโกไม่กลัว พวกท่านรูว่าพระผู้เป็นเจ้าจะทรงช่วยพวกท่าน 
ให้รอด ดาเนยล 1:18-20 

กษัตริย์แห่งบาบิโลนทรง,yiารูปเคารพทองคำ พระองค์ทรง 
บอกให้ผู้คนสวดอ้อนวอนต่อรูปเคารพน้ัน พวกเขาจะถูกเผาถ้า 
พวกเขาไม่สวดอ้อนวอนต่อรูปเคารพนั้น 

ดาเนยล 3:1-6 

ชัดร้ค ฒชาค 
และอาฌดเนโก 
บทที่ 42 
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คนรับใช้ของกษัตริย์ก่อไฟในเตา พวกเขามัคชัครัค เมชาค 
และอาเบคเนโกควยเชอก คนรับใช้โยนพวกพ่านเข้าไปในเตา 
ไฟรอนมากจนทำให้คนรับใช้ตาย ดาเนยล 3:19-22 

กษัตริย์ทรงตะโกนเรยก ชัดรัค เมชาค และอาเบคเนโก 
พระองค์ทรงบอกให้พวกพ่านออกมาจากเตา ไฟไม่ทำอันตราย 
พวกพ่านเลย มันไม่ไคเผาเสันผมหรอเสื้อผ้า พวกพ่านไม่ม 
กลิ่นไหม้ 

ดาเนยล 1:18-20 

กษัตริย์แห่งบาบิโลนทรงต้ังกฎหน่ึงข้ีนมา กฎน้ีเขยนไว'ว่า 
ห้ามพูคสิ่งที่ไม่คเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นเจ้าเท่าน้ีนท่ี 
ทรงสามารถช่วยมนุษย์ให้รอคจากไฟไค้ 

ดาเนยล 3:28-29 
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กษัตริย์ทรงทอคพระเนตรเข้าไปในเตา พระองค์ทรงเห็นคนส่ี 
คนเดินอยู่ในไฟ คนหนึ่งเป็นเทพของพระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็น-
เจ้าทรงช่วยชัครัค เมชาค และอาเบคเนโก 

ดาเนยล 3:24-25 



ดาเนยลทบ 
ถาสิงโต 
บทที 43 

มกษัตริย์องค์ใหม่ในบาบิโลน พระองค์ทรงมนามว่าคาริอัส 
กษัตริย์คาริอัสทรงเลอกคนมาช่วยพระองค์ คาเนยลไค้เป็น 
หัวหน้า คนเหล่าน้ันไม่ชอบคาเนยล พวกเขาไม่ต้องการให้ 
ท่านเป็นหัวหน้า 

ดาเนยล 5:30-31; 6:1-5 

คนเหล่าน้ันรูว่าคาเนยลสวคอ้อนวอนถงพระผู้เป็นเจ้า พวกเขา 
ไป หากษัตริย พวกเขาขอให้พระองค์ทรงตังกฎใหม่ขนมา 
กษัตริย์ทรงตงกฎใหม่ กฎุน้ันเขยนไว้ว่าห้ามผู้คนสวคอ้อนวอน 
ถงพระผู้เป็นเจ้า ผู้ที่ไม่เชื่อฟิงกฎนี้จะถูกโยนเข้าไปในถาสิงโต 
สิงโตจะกินผู้นั้น 

ดาเนยล 1:18-20 

คาเนยลสวคอ้อนวอนถงพระผู้เป็นเจ้าวันละสามครั้ง คน 
ชั่วรายเห็นคาเนิยลสวคอ้อนวอน พวกเขาไปบอกกษัตริย์ 

ดาเนยล 6:10-13 
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กษัตริย์ทรงรูว่าคาเนยลต้องถูกโยนเข้าไปในถาสิงโต กษัตริย์ 
ทรงพยายามคิคหาวิธช่วยท่านให้รอค แต่กฎไม่สามารถเปลี่ยน 
แปลงไค้ กษัตริย์ทรงบอกให้คนรับใช้โยนคาเนิยลเข้าไปใน 
ถ0าสิงโตกษัตริย์คาริอัสบอกคาเนยลว่าพระผู้เป็นเจ้าจะทรงช่วย 
ให้ท่านรอค ดาเนยล 0:14-16 

รุ่งเช้ากษัตริย์เสด็จไปที่ถํ้าสิงโต พระองค์ทรงเรยกคาเนยล คา-
เนียลตอบ สิงโตไม่ไค้ทำรายท่าน ท่านกล่าวว่าพระผู้เป็นเจ้า 
ทรงปีคปากสิงโต ดาเนยล 6:19-22 

กษัตริย์ทรงพอพระทํยมาก คาเนยลปลอคภัยเพราะพระผู้เป็น-
เจ้าทรงช่วยท่าน 

ดาเนยล 6:23-27 
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กษัตริย์ทรงอคอาหารตลอคท้ังคน พระองค์บรรทมไม่หลับ 
ดาเนยล 6:18 



ชาวยิวเดินทางกลับไปที่เยรูซาเล็ม พวกเขาเอาทอง เงิน และ 
จานชามที่สวยงามไปตกแต่งพระวิหาร 

เอสรา 1:4-11 

ชาวยิวสร้างแท่นบูชาและถวายเครื ่องบูชาแค่พระผู ้เป็นเจ้า 
พวกเขาเริ่มสร้างพระวิหาร พวกเขามความสุข พวกเขาสวด 
ออนวอนถงพระผู้เป็นเจ้าและข.อบพระทัยพระองค์ 

เอสรา 3:3-13 

ชาวยิวอยู่ในบาบิโลนเป็นเวลาหลายปี ไซรัสทรงเป็นกษัตริย์ 
พระผู้เป็นเจ้าทรงบอกพระองค์ให้ทรงอนุญาตชาวยิวกลับไป 
สร้างพระวิหารใหม่ในเยรูซาเล็ม กษัตริย์ไซรัสทรงบอกให้ชาว 
ยิวกลับไปที่เยรูซาเล็ม เอสรา 1:1-3 

กลบไปทื่ 
เยรูซาเลม 
บทที่ 44 
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คนชั่วร้ายบางคนในเยรูซาเล็มโกรธ พวกเขาไม่ต้องการให้ชาว 
ยิวสร้างพระวิหาร พวกเขาพยายามขัคขวางชาวยิว 

เอสรา 4:1-5 

เอสราเป็นศาสคาของพระผู้เป็นเจ้า ท่านอาศัยอยู่ในบาบิโลน 
เอสราไปที่เยรูซาเล็มเพึ่อสอนชาวยิว ท่านอ่านพระบัญญัติทุก 
ข้อให้พวกเขาฟ้ง ท่านบอกให้พวกเขาเชื่อฟิงพระบัญญัติของ 
พระผู้เป็นเจ้าและกลับใจ ผู้คนฟิงท่าน 

เอสรา 7:6; เนหะรย์ 8:1-5, 8 

เนหะมย'เป็นศาสคาคนหนึ่ง ท่านไปที่เยรูซาเล็มด้วย 
เนหะมย์ 2:11-12 
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แต่ชาวยิวทำงานเป็นเวลานาน จนในท่ีสุคพระวิหารก็เสร็จ 
เอสรา 6:14-15 



เนหะมย์เสียใจเมึ่อท่านไปถงที่นั่น กำแพงรอบเมองพังลงมา 
ประตูเมองถูกเผา เนหะมย'บอกชาวยิวว่าพวกเขาควรสร้าง 
กำแพงและประตูเมองขี้นมาใหม่ 

เนหะมย์ 2:17-18 

เนหะมย์พูดกับผู้คน ท่านร้ว่าชาวยิวไม่เชื่อฟงพระบัญฟ้ตของ 
พระผู้เป็นเจ้า พวกเขาโหดร้ายต่อกัน ท่านบอกให้ชาวยิวเป็น 
คนชอบธรรม 

เนหะมย์ 5:0-11 

ชาวยิวสัญญาว่าจะเชื่อทัเงพระผู้เป็นเจ้า พวกเขาสัญญาว่าจะ 
รักษาวันแซบัธให้สักคสิทธิ พวกเขาสัญญาว่าจะจ่ายส่วนสิบ 
พวกเขาสัญญาว่าจะดำรงชวิตในทางที่ด 

เนหะมย์ 9:38; 10:28-38 

ชาวยิวเริ่มสร้างกำแพง คนชั่วร้ายพยายามขัคขวางพวกเขา ชาว 
ยิวยังคงทำงานต่อไป พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรพวกเขา ในท่ี 
สุดกำแพงและประตูเมองก็เสร็จ 

เนหะมย์ 2:19-20; 4:1-8; 0:15 
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เอณธอร์ 
บทที, 45 

ชาวยิวบางคนไม่ต้องการกลับไปที่เยรูซาเล็ม พวกเขายังคง 
อยู่ในบาบิโลน คนหนึ่งในบรรดาพวกเขาคอหญิงสาวสวยผู้ 
หนึ่งมชื่อว่าเอสเธอร์ 

เอสเธอร์ 2:5-7 

บิดาและมารดาของเอสเธอร์เสียชิวิตแล้ว เธออยู่กบโมรเคคัย 
ญาติของเธอ โมรเคคัยเป็นคนดี 

เอสเธอร์ 2:5-7 
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กษัตริย์ของแผ่นดินมงานเลี้ยงใหญ ่ พระองค์ทรงขอให้หลาย ๆ 
คนมาร่วมงาน ๙ 

เอสเธอร 1:5 



กษัตริย์ทรงส่งคนไปเชิญพระราชินมาร่วมงานเลี้ยง แต่พระราชิน 
ไม่เสด็จมา กษัตริย์ทรงกร้ิว พระองค์ตรัสว่าพระองค์จะทรง 
เสือกพระราชินคนใหม่ เอสเธอร' 1:10-22 

กษัตริย์ทรงเห็นว่าเอสเธอร์เป็นหญิงสาวที่งคงาม พระองค์ทรง 
รักเธอและทรงเสือกเธอเป็นพระราชิน เอสเธอร 2:17 

ฮามานเป็นผู้นำคนหนึ่งของกษัตริย์ เขาเกลิยคชาวยิว ฮามาน 
สั่งให้ผู้คนกราบคำนับท่าน โมรเคคัยไม่ยอมกราบ ฮามานโกรธ 

เอสเซอร 3:1-5 

กษัตริย์ทรงส่งคนไปเรยกหญิงสาวหลายคนมาที ่พระราชวัง 
เอสเธอรไปที่พระราชวังของกษัตริย์ 

เอสเธอร์ 2:2-4, 8 
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ฮามานบอกกษัตริย์ว่าชาวสิวไม่ยอมเช่ือทัเงกฎ ฮามานต้องการ 
ให้ชาวยิวถูกฆ่า มจดหมายส่งไปถงผูนำในอาณาจักร จดหมาย 
เขยนไว้ว่าชาวยิวทุกคนจะต้องถูกฆ่า 

เอสเธอร์ 3:0-9, 13-15 

ราชินเอสเธอรไค้ยินข่าวเกี่ยวกับจดหมาย เธอส่งคนใช้ไปถาม 
โมรเคคัยว่าเกิดอะไรขื้น 

เอสเธอร์ 4:4-5 

โมรเดคัยกล่าวว่าเอสเธอร์จะถูกฆ่าเพราะว่าเธอเป็นยิว โมร-
เคคัยกส่าวว่าเอสเธอร'ควรพยายามช่วยชีวิตชาวสิว เอล'เธอร์ 
บอกให้ชาวสิวอดอาหารเป็นเวลาสามวัน เธออดอาหารด้วย 
จากนั้นเธอไปหากษัตริย์ เอสเธอร์ 4:7-16; 5:1 
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ชาวสิวได้สินข่าวเกี่ยวกับจดหมาย พวกเขากลัวและเสืยใจมาก 
พวกเขาอดอาหารและสวดออนวอนเพื่อขอความช่วยเหลอ 

เอสเธอร์ 4:3 



กษัตริย์ตรัสถามเอสเธอร'ว่าเธอต้องการอะไร พระองค์ตรัสว่า 
เธอจะขออะไรก็ไค้ เอสเธอร์ขอ1ให้กษัตริย์มางานเล้ียง เธอต้อง 
การให้ฮามานมาค้วย 

เอสเธอร์ 5:3-8 

กษัตริย์ทรงบอกให้โมรเคคัยเขยนจคหมายถงอาณาจักรทั้งหมด 
โมรเคคัยบอกให้ชาวยิวฆ่าทุกคนที่พยายามฆ่าพวกเขา 

เอล'เธอร์ 8:8-11 

/ / / itJKJcr ๚๒•>^.. •> ใ/1 / / r I 
ชาวยิวดใจมาก เอสเธอร'ช่วยให้พวกเขารอคชิวิต 

เอสเธอร' 8:16-17 

^ Wt •'1 ; X'SMFtfam&w-
เอสเธอร'บอกกษัตริย์เกี่ยวกับแผนฆ่าชาวยิวของฮามาน เธอ 
บอกพระองค์ว่าเธอเป็นชาวยิวคนหนึ่ง กษัตริย์โกรธมาก พระ-
องค์ทรงส่ังให้ฆ่าฮามาน 

เอสเธอร์ 7:1-10 
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โยบเป็นคนคมาก ท่านทำสิ่งที่ถูกต้องเสมอ ท่านเชึ่อฟ้งพระ-
บัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า โยบเป็นคนรารวยต้วย ท่านมสัตว์ 
และคนรับใช้มากมาย ท่านรภรรยาและบุตรสิบคน พระผู้เป็น-
เจ้าประทานพรให้ท่านมากมาย 

โยบ 1:1-3 

โยบ 
บทที่ 46 

พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าชาตานสามารถเอาทุกสิงทุกอย่างของโยบ 
ไป แต่ซาตานจะทำร้ายท่านไม่ไต้ แล้วชาตานจะเห็นว่าโยบยัง 
คงเป็นคนชอบธรรม 

โยบ 1:12 

พระผู้เป็นเจ้าทรงร้ว่าโยบเป็นคนชอบธรรม ซาตานร้ต้วยว่า 
โยบเป็นคนชอบธรรม ซาตานกล่าวว่าโยบเป็นคนชอบธรรม 
เพราะพระผู้เป็นเจ้าประทานพรให้ท่านมากมาย ซาตานกล่าว 
ว่าโยบจะไม่เป็นคนชอบธรรมหากเอาพรของท่านไป 

โยบ 1:0-11 
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วันหนึ่งผู้รับใช้สี่คนมาหาโยบ พวกเขากล่าวว่าวัวและคนรับใช้ 
ทั้งหมดของโยบถูกฆ่าตายหมด พวกเขากล่าวว่าไฟไหม้แกะ 
ทุกตัวของท่าน พวกเขากล่าวว่าอูฐของท่านถูกขโมยไป 

โยบ 1:14-17 

โยบเสียใจมาก แต่ท่านไม่โกรธพระผู้เป็นเจ้า ท่านกราบลงถง 
ดินนมัสการพระผู้เป็นเจ้า ท่านกล่าวว่าท่านไม่มสิ่งใดเมื่อท่าน 
เกิด พระผู้เป็นเจ้าประทานให้ท่านทุกสิ่ง ตอนนี้พระผู้เป็นเจ้า 
ทรงเอามันคนไป โยบยังคงรักพระผู้เป็นเจ้า 

โยบ 1:20-22 

พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับชาตานอก พระองค์ตรัสว่าเอาทุกสิ่งทุก 
อย่างไปจากโยบแล้ว แต่โยบยังคงเป็นคนชอบธรรม แต่ 
ชาตานกล่าวว่าโยบจะไม่เป็นคนชอบธรรมถ้าท่านป่วย ดังนั้น 
พระผู้เป็นเจ้าจงตรัสว่าซาตานสามารถทำให้โยบป่วย แต่อย่า 
ฆ่าท่าน โยบ 2:1-0 

พวกเขากล่าวว่ามลมพายุพัดห้านบุตรของโยบจนพังลงมา 
ลูก ๆ ทุกคนของโยบตายหมด โยบไม่มอะไรเหลอเลย 

โยบ 1:18-19 
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โยบป่วยมาก ร่างกายของท่านเต็มไปด้วยแผล ท่านปรารถนา 
ว่าท่านจะไม่ด้องเกิดมา ภรรยาของท่านถามว่าท่านจะยังเชื่อ 
ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าที่ดิอกหรอ โย;บชุด,ว่า 
เขายังเชอเช่นนั้น โยบกล่าวว่าพระผู้เป็นเจ้าประทานสิ่งคให'ผู้ 
คน ^บางครั้งพระผู้เป็นเจ้าทรงปล่อยให้สิ่งไม่คิเกิคขี้นกับเขา 
บางครั้งสิ ่งที ่ไม่คก็เกิดขนกับคนคีได้ 

โยบ 2:7, 9-10; 3:1-13 

เพื่อน ๆ ของโยบบอกท่านอกว่าท่านเป็นคนชั่ว!'าย พวกเขา 
กล่าวว่าท่านอาจจะเคยเอาสิ่งของมาจากคนยากจน หรอท่าน 
อาจไม่เคยช่วยผู้คนที่ตองการความช่วยเหลอ พวกเขากล่าว 
ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงfว่าเมื่อใดผู้คนเป็นคนชั่วราย ไม่มใครซ่อน 
บาปจากพระผู้เป็นเจ้าได้ พวกเขาบอกให้โยบกลับใจ แล้ว 
พระผู้เป็นเจ้าจะทรงอวยพรท่าน 

โยบ 22 
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เพื ่อนของโยบสามคนมาเยี ่ยมท่าน พวกเขาเสียใจกับท่าน 
พวกเขาบอกโยบว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงลงโทษคนชั่วร้าย พวกเขา 
กล่าวว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงลงโทษคนค เพื่อน ๆ กล่าวว่า 
โยบต้องเป็นคนชั่วร้ายอย่างแน่นอน สิ่งที่เลวร้ายจะไม่เกิดขน 
กับท่านหากท่านเป็นคนชอบธรรม 

โยบ 2:11-13; 3-19 



โยบบอกเพ่ือน ๆ ของท่านว่าท่านเป็นคนชอบธรรม ท่าน 
กล่าววำพระผู้เป็นเจ้าทรงร้ว่าท่านไม่ไค้เป็นคนชั่วร้าย โยบ 
กล่าวว่าคนชั่วรายบางคนไม่ต้องพบกับความยากลำบาก และ 
บางครั้งคนชอบธรรมพบกับความยากลำบากหลายอย่าง โยบ 
กล่าวว่าท่านไม่ทราบว่าทำไมพระผู้เป็นเจ้าจึงทำให้เกิดสิ่งเลวร้าย 
กับท่าน 

โยบ 26-28 

โยบตอบพระผู้เป็นเจ้า โยบกล่าวว่าท่านไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ 
พระผู้เป็นเจ้าทรงบอกโยบว่ามนุษย์ไม่เข้าใจเสมอไปว่าทำไม 
พระผู้เป็นเจ้าทรงทำสิ่งต่าง ๆ มนุษย์ต้องวางใจในพระผู้เป็น-
เจ้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขี้นกับเขา แล้วโยบก็เห็นพระผู้เป็นเจ้า 

โยบเป็นคนชอบธรรมแม้ว่าจะพบกับความยากลำบาก โยบรัก 
พระผู้เป็นเจ้า ท่านวางใจพระผู้เป็นเจ้า 

โยบ 40-42:6 

แล้วโยบไค้ยินพระสุรเสียงของพระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นเจ้าตรัส 
ถามโยบหลายคำถาม โยบอยู่ที่ไหนเมื่อพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้าง 
โลก? โยบร้อะไรบ้างเกี่ยวกับเมฆและฝน? โยบร้อะไรบ้าง 
เกี่ยวกับสัตว์และพชบนแผ่นดินโลก? พระผู้เป็นเจ้าทรงทำสิ่ง 
อัศจรรย์เหล่านี้ 

โยบ 38, 39; 40:1 
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พระผู้เป็นเจ้าทรงบอกเพื่อนของโยน ว่าพระองค์ไม่ทรงพอ 
พระทัยพวกเขา สิ่งที่พวกเขาบอกโยบไม่ถกต้อง พระผ้เป็นเจ้า 

ทรงบอกให้พวกเขานำสัตว์มาถวายเป็นเครื่องบูชา โยบสวค-
ออนวอนให้เพื่อน ๆ ของท่าน 

โยบ 42:7-10 

พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรโยบ พระองค์ประทานสิ่งต่าง ๆ ให้ 
โยบมากกว่าแต่ก่อน พระผู้เป็นเจ้าประทานสัตว์ให้ท่านมากขี้น 
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โยบและภรรยาของท่านมีลูกมากขี้น ทั้งสองมีความสุข โยบมี 
ชวิตอยู่จนแก่1ชรา ท่านเป็นคนชอบธรรม 

โยบ 42:10-17 



ศาสดา 
พูดถงพระเยซ 
บทที่ 47 

หลายคนไม่เหมอนกับโยบ พวกเขาเป็นคนชั่วร้าย พวกเขาไม่ 
เช่ือหัเงพระบัญญตของพระผู้เป็นเจ้า พวกเขาไม่หัเงคำของศาสดา 

ศาสคาหลายท่านบอกให้ผู้คนกลับใจ ศาสดาบอกผู้คนว่าพระ-
เยซูคริสต์จะเสด็จมายังโลก พระองค์จะทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด 
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ท่านจะสิ้นพระชนม์เพื่อช่วยให้ทุกคนบนแผ่นดินโลกรอด 
1 นไฟ 1:18-20 



ศาสดาที่พูคถงพระเยซูคริสต์ไค้แก่โมเสส เยเรมย์ มคาห้ 
เศคาริยาห้ สีไฮ และอิสยาห้ ศาสดากล่าวว่าพระคริสต์จะประสูติ 

ในเบธเลเฮม พระเยซูจะทรงเจริญวัยเหมอนกับเด็กคนอึ่น ๆ 
ผู้คนจะไม่รูว่าพระองค์คอพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า 

เจคอบ 7:11; อิสยาห์ 7:14-15; 9:0; มคาห์ 5:2 

พระผู้เป็นเจ้าจะทรงส่งศาสดามาช่วยพระเยซู เขาจะมชื่อว่า 
ยอหน ท่านจะสอนผู้คนเกี่ยวกับพระเยซู ท่านจะถวายบัพติศมา 
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แคพระเยซู ท่านจะได้รับการเรยกว่ายอห์นผู้ให้บพติศมา 
อิสยาห์ 40:3; ยอหน 1:0; มัทธิว 3:1 



พระเยซูทรงรักทุกคน พระองค์จะทรงทำสิ่งอัศจรรย ์ พระองค์ 
จะทรงสอนเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้า พระองค์จะทรงแสดงให้'ผู้คน 

บางคนไม่เชื่อในพระเยซู พวกเขาจะเกลยดพระองค์ พวกเขา 
จะตรงกางเขนพระองค์ พระองค์จะทรงสิ้นพระชนม์และหลัง 
จากน้ันจะทรงฟินคนพระชนม์ เรื่องต่าง ๆ ที่ศาสดาพูดไว้เกี่ยว 
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รูถงวิธที่จะเป็นเหมอนกับพระบิดาบนสวรรค์ พระองค์จะทรง 
ทนทุกข์เพื่อบาปของผู้คน 

อิสยาห์ 53:11-12; 01:1; เยเรมย์ 33:14-10 

กับพระเยซูไค้เกิดขี้นแส์'ว พันธสัญญาใหม่บอกเกี่ยวกับพระ-
ชนม์ชพของพระเยซูคริสต์ 

โมเสส 7:55-50; เศคาริยาห์ 13:0; อิสยาห์ 53:5 



กองทัพจากแผ่นดินอื่นจับชาวยิวเป็นเชลย กษัตริย์ชั่ว!'ายจาก 
แผ่นดินอื่นทำให้พวกเขาเป็นทาส กษัตริย์ฆ่าชาวยิวเป็นพัน ๆ 
คน 

กษัตริย์ไม่ยอมให้ชาว?ทถวายเครื่องบูชาพระผู้เป็นเจ้า พวก 
เขาเอาสิ่งที่ทำค้วยทองคำในพระวิหารไป กษัตริย์นมัสการรูป 
เคารพในพระวิหาร 

173 

ศาสคาในพันธสัญญาเดิมตาย สี่รอยปีผ่านไป ชาวยิวส่วนใหญ่ 
ไม่เชึ่อฟิงพระผู้เป็นเจ้า 

หลังจาก 
ฟันธสัญญาเดิม 
บทที่ 48 



กองทัพสุคทายที่ยคครองแผ่นดินของชาวยิวคอกองทัพโรมัน 
ชาวโรมันทำลายกำแพงเมองเยรูซาเล็มลง พวกเขายคครอง 
เมอง พวกเขาส่งคนหนึ่งมชึ่อว่าเฮโรคมาเป็นกษัตริย์ของชาวยิว 

เฮโรคช่ัว?'ายมาก พระองค์ทรงฆ่าผู้คนมากมาย พระองค์ทรง 
ฆ่ามเหสีและโอรสสององค ์ พระองค์พยายามฆ่าพระกุมารเยชุ 

ชาวยิวไม่ต้องการให้เฮโรคเป็นกษัตริย์ของพวกเขา พวกเขาไม่ 
ต้องการให้ชาวโรมันเป็นผู้นำ ชาวยิวกำลังรอคอยพระผู้ช่วย-
ให้รอคผู้จะเสด็จมา พวกเขาคิดว่าพระองค์จะทรงช่วยพวกเขา 
ต่อ^กับชาวโรมัน พวกเขาคิคว่าพระผู้ช่วยให้รอดจะทรงเป็น 
กษัตริย์ของพวกเขา 

เฮโรคต้องการให้ชาวยิวชอบพวกเขา คังนั้นพระองค์จงทรงทำ 
ให้พระวิหารสวยงามอกครั้ง พระองค์ทรงให้คนนับพันคนทำ 
งานซ่อมแซมพระวิหาร พวกเขาเอาทองและเงินกลับไปใน 
พระวิหาร เมื่อเสร็จเรยบ?'อยมันสวยงามมาก แต่ชาวรวกยงกง 
ไม่ชอบเฮโรค 
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คาศพท็๋ทื่ควรรู 
ก 

กระหายนา กระหายนํ้าคอความต้องการดื่มนา ชาวอิสราเอล 
ไม่มน้ัาด่ืม พวกเขากระหายนํ้า 

กราบ ฮามานบังคับให้ผู้คนกมลงกราบฺเขา 

กลับใจ หากเราทำสิ่งที่ไม่ค เราควรกลับใจ หากเราทำสิ่งที่ 
ไม่คเราควร!สกเสียใจและไม่ทำสิ่งนั้นอิก ผู้คนในเมองนีนะ-
เวห้กลับ1ใจ 
กลน เรากลนอาหาร อาหารลงไปตามลำคอ ปลาใหญ่กลน 
โยนาห้ 

กองทัพ ผู้คนในกองทัพต่อสักับผู้คนในกองทัพของอิกฝ่าย 
กองทัพทั้งสองสัรบกัน 

กองสอดแนม โยชุวาส่งกองสอดแนมไปยังแผ่นดินแห่งคำ-
สัญญา โยชุวาส่งคนเข้าไปในแผ่นดินแห่งคำสัญญา เพื่อสืบให้ 
รูว่าแผ่นดินนั้นเป็นอย่างไร 

แกะ อับรา8มถวายแกะ 

โกหก โกหกคือการพูดไม่จริง ภรรยาของโปทิฟาร์พูดโกหก 
เกี่ยวกับโยเซฟ ภรรยาของโปทิฟาร์พูคสิ่งที่ไม่จริงเกี่ยวกับ 
โยเซฟ 

ข 
ของขวัญ ของขวัญคือของที่ให้กับบางคน กษัตริย์ทรงมอบ 
ของขวัญให้กับอับราฮัม 

ข้าวสาล ข้าวสาลคือพืชเมล็ดเล็ก ๆ เราใช้ข้าวสาลเพื่อทำขนมป็ง 
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ค 
คนรับใช คนรับใช้คอคนที่ทำงานให้กับคนอื่น โปทิฟาร์มคน 
รับใช้หลายคน โปทิฟาร์มผู้คนมากมายที่ทำงานให้กับเขา 
คนเล็กสุด คาวิคมพี่ ๆ คาวิดเป็นบุตรชายคนเล็กสุดของ 
เจสชิ 

คนเลี้ยงแกะ คนเลี ้ยงแกะดูแลแกะ คาวิดเป็นคนเลี้ยงแกร 
เมึ่อเขายังเป็นเด็ก 

ความชั่วร้าย ความชั่วรายคือสิ่งที่ไม่ดิ ชาตานเป็นคนชั่วราย 
การพูดโกหกเป็นความชั่วร้าย ผู้คนที่ทำสิ่งที่เลวมาก ๆ เป็น 
คนชั่วร้าย 
ความอดอยาก ความอดอยากคือการไม่รอาหาร 

เกิดความอดอยากในคานาอัน ไม่มอาหาร1ในคานาอัน 

คุก คุกคือสถานที่ที่เอาผู้คนเข้าไปอยู่ในนั้นและเขาไม่สามารถ 
ออกมาได้ โยเซฟถูกจับเข้าคุก 

เครื่องบูชา พระผู้เป็นเจ้าทรงบอกให้มนุษย์นำสัตว์มาถวายเป็น 
เครึ่องบูชา 

จับ เป็นเชลยชาวยิวถูกจับเป็นเชลย ชาวยิวถูกผู้คนชาวบาบิ-
โลนพาออกจากแผ่นดินของตน 

เจิม การเจิมหมายถึงการใส่นั้ามันบนศรษะและให้พร 

ชามเอลเจิมซาอลเป็นกษัตริย์ของอิสราเอล 

ฉ 
ฉลาด พระผู้เป็นเจ้าทรงทำให้โซโลมอนุฉลาด พระผู้เป็นเจ้า 
ทรงช่วยให้ท่านร้ว่าอะไรเป็นความจริง โซโลมอนร้ว่าจะช่วย 
เหลอผู้คนอย่างไร โซโลมอนุเป็นคนฉลาดที่สุดบนแผ่นดินโลก 

ช 
ช่วยให้รอด พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์เพื่อช่วยให้เรารอด พระ-
เยซูทรงสิ้นพระชนม์เพื่อว่าเราจะได้อยู่กับพระบิดาบนสวรรค์อก 
ครั้งหนึ่ง 

ชอบธรรม การเป็นคนชอบธรรมหมายถึงการทำสิ่งที ่ถูกต้อง 
คนที่ชอบธรรมเชื่อฟิงพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า 
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ชั่วร้าย ชั่วรายคือเลวมาก คนชั่วร้ายทำสิ่งที่ชั่ว พวกเขาไม่เชื่อ 
ฟิงพระผู้เป็นเจ้า 
เชิงเทียน เชิงเทิยนมไว้ปีกเทยน แสงเทํยนให้ความสว่างใน 
พระวิหาร 

เช่ือ เชื่อหมายถึงการคิดว่าสิ่งหนึ่งเป็นความจริง ผู้คนเชื่อสิ่ง 
ที่เอลยาห้กล่าวผู้คนคิดว่าสิ่งที่เอลยาห้พูคเป็นความจริง 

เชื่อฟัง การเช่ือฟิงหมายถึงการทำส่ิงท่ีคนอ่ึนบอกใหทา อินิคเชื่อฟง 
พระผู้เป็นเจ้า อินิคทำสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงบอกให้ท่านทำ 

สิ 

ฐานะปุโรหิต ฐานะปุโรหิตคืออำนาจของพระผู้เป็นเจ้า ชามู-
เอลมฐานะปุโรหิต ซามูเอลมอำนาจของพระผู้เป็นเจ้า ด 
ดาบ ดาวิดฆ่าโกลิอัทด้วยดาบ 

เดินทาง การเดินทางหมายถึงการออกจากสถานที่หนึ่งไปยัง 
อิกสถานที่หนึ่ง ชาวอิสราเอลเดินทางจากอิยิปตไปยังแผ่นดิน 
แห่งคำสัญญา 

แดนทุรกันดาร แคนทุรกันดารคือสถานที่ที ่ไม่มเมืองหรอผู้ 
คนโมเสสและชาวอิสราเอลอยู่ในแคนทุรกันดารเป็นเวลาสี่สิบปี 

ต 
ตรึงกางเขน การตรงการเขนหมายถึงการฆ่าคนโดยการนำ 
เขาไปติดไว้บนกางเขน พระเยซูทรงถูกตรึงกางเขน 

ต ผู้ชายติเด็กค้วยไม้ โมเสสเห็นชายผู้หนึ่งตีชาวอิสราเอล 

ตุ้มห ูผู้คนใส่ตุ้มหูที่ทำจากทอง 

เตาเผา เตาเผามไฟอยู่1ในนั้น fflyตริย,ทรงมเตาเผาขนาดใหญ่ 
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แต่งงาน อิสอัคแต่งงานกับเรเบคาห้ อิสอัคเป็นสามของ 
เรเบคาห้ เรเบคาห้เป็นภรรยาของอิสอัค 

ถ 
ถวายเครื่องบูชา อับราฮัมถวายสัตว์เป็นเครื่องบูชา อับราฮัมฆ่า 
สัตว ์ท่านเผามันบนแท่น 

ถั่วแดงต้ม ถั่วแดงต้มคือชุปเขมขน เอชาวกินถั่วแดงต้ม 

ถา เอลยาห้ช่อนตัวอยู่ในถก 

ถา คือสถานที่ซึ่งสัตว์ป่าอาศัยอยู่ 

ท 
ทดสอบ หากเราไครับการทดสอบ เราต้องแสดงให้เห็นว่าเรา 
จะทำสิ่งที่ถูกต้องพระผู้เป็นเจ้าทรงส่งเรามายังโลกนี้เพื่อรับการ 
ทดสอบ 

ทนทุกข์ทรมาน เราทนทุกข์ทรมานเมื่อร่างกายของเราไครับ 
บาดเจ็บ เราทนทุกข์ทรมานเมื่อเราเสืยใจมาก ๆ พระเยซูทรง 
ทนทุกข์ทรมานเพื่อเรา 

ทหาร ทหารสู้รบในกองทัพ 

ทาส ทาสเป็นคนที่ถกบังคับให้ทำงานเพื่อคนอื่ใจ กษัตริย์ทรง 
บังคับให้ทาสของพระองค์ทำงานหนัก 

ทำลาย ทำลายหมายถุงเผาหรอฟัง เมองเยรูซาเล็มถูกทำลาย 

เทพ เทพคือผู้ช่วยเหลอคนหนึ่งของพระผู้เป็นเจ้า เทพลงมา 
จากสวรรค ์ เทพพูดคุยกับอาคัม 

แท่นบูชา ผู้คนสวดอ้อนวอนที่แท่นบูชา ผู้คนเผาสัตว์บนแท่น 
บชา 

ธ 
ธิดา ธิดาคือเด็กหญิงในครอบครัว ธิดาของกษัตริย์พบโมเสส 

น 
นกคุ่ม นกคุ่มคือนกชนิดหนึ่ง 
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นมัสการ การนมัสการหมายถุงการแสดงต่อพระผูเป็นเจา 
ว่าเรารักพระองค์ เรานมัสการพระผู้เป็นเจ้าโดยการเชื่อฟิง 
พระบัญญัติของพระองค์ เรานมัสการพระผุเป็นเจ้าโดยการ 
สวดอ้อนวอนถุงพระองค์ 

นายเรือ นายเรอคือหัวหน้า นายเรอไม่ต้องการโยนโยนาห้ลง 
ทะเล 

นำ การนำหมายถุงการแสดงให้ผู้คนรูว่าควรฟ้าอะไร พระ-
ผู้เป็นเจ้าทรงบอกให้โมเสสนำชาวอิสราเอล 

นาท่วม โนอาห้ช่วยสัตว์ให้รอดจากนํ้าท่วม นาท่วมคือนาที่ 
ปกคลุมเหนอแผ่นดิน 

บาร์ลย ์ บาร์ลย์คอพชคล้ายหญ้า มเมล็ด บางครังเมล็ดข้าวบาร์-
ลยนามาใช้ทำขนมชง 

บ 
บ่อ ปอคือช่องลุก ๆ ที่มนไอยู่1ข้าง1ใน ราเชลมาเอานาที่บ่อ 

บัพติศมา เมื่อเราเข้าร่วมกับศาสนาจักร เรารับบุพติศ!ท เมื่อ 
เรารับบัพติศมา เราถุกจ่มลงไปในนั้าและนำขื้นมาจากนํ้าอิก 

ป 
ปุโรหิต ปุโรหิตมฐานะปุโรหิต ปุโรหิตคอคนที่ช่วยศาสนาจักร 
ปโรหิตช่วยงานในพระวิหาร 

ผ 
ผูนำ โมเสสเป็นผู้นำของชาวอิสราเอล 

ผูวินิจฉัย ผู้วินิจฉัยคือผู้นำ ผู้นำช่วยให้ผู้คนรูว่าต้องฟ้าอะไร 
ผู้วินิจฉัยบอกว่าสิ่งใคดีสิ่งใดชั่ว การวินิจฉัยคือการบอกว่าสิ่ง 
ใคดีหรอสิ่งใดชั่ว 
เผ่า เผ่าหมายถุงหลาย ๆ คน ครอบครัวของบุตรชายยาโคบ 
สิบสองคนถูกเรยกว่าเผ่า 

แผ่นดินไหว แผ่นดินไหวฟ้าให้แผ่นดินโลกเคล่ือนตัวและแตก 

— 7 . „ . 
ฝัง เมื่อผู้คนตาย เขาจะถูก^ง ผู้คนในพระคัมภร์ไบเบิลเอา 
คนตายฝืงไว้ในถุา คาวิดถูกฝืงในเยรูซาเล็ม 

พ 
พระกิตติคุณ พระกิตติคุณคือสิ่งที่พระเยซูทรงสอนให้เราฟ้า 
เราเชื่อในพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ 

พระบัญญต พระบัญญัติคือสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงบอกให้ผู้คน 
ฟ้า คนดีเชื่อฟิงพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า คนดีฟ้าสิ่งที่พระ-
ผู้เป็นเจ้าทรงบอกให้เขาฟ้า 
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พระวิหาร พระวิหารคือพระนิเวศน์ (บาน) ของพระผู้เป็นเจ้า 
เราทำงานของพระผู้เป็นเจ้าในพระวิหาร พระวิหารของไซโล-
มอนมกำแพงเป็นหิน 

พลังอำนาจ พระผู้เป็นเจ้าทรงรพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ ่ พระผู้-
เป็นเจ้าทรงสามารถทำสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ไต้ พระผู้เป็นเจ้าทรง 
สามารถทำทุกสิ่ง 

พลับพลา พลับพลาคือสถานที่สวดอ้อนวอนถุงพระผู้เป็นเจ้า 
พระผู้เป็นเจ้าทรงบอกให้โมเสสสร้างพลับพลา ชาวอิสราเอลม 
พลับพลา มนมลักษณะเหมอนเต้นท์ 

พวกผู้ใหญ ่ (เอ็ลเคอร์) พวกผู้ใหญ่คือผู้ที่'ช่วยเหลอศาสนาจักร 
พวกผู้ใหญ่มฐานะใ]โรหิต 
เฟึยงพอ ชาวอิสราเอลมมานาพอกิน ชาวอิสราเอลมมานามาก 
เท่าที่พวกเขาต้องการ 

ฟ _ 
ฟืนคนพระชนม์ พระเยชุคริสต์ทรงฟืนคืนพระชนม์ วิญญาณ 
และพระวรกายของพระองค์กลับมารวมกัน พระองค์ทรงม 
พระชนม์สิก พระองค์จะไม่สิ้นพระชนม์อิกเลย 

ภ 
ภาพที่มไปรากฏ คือความฝืนจากพระผู้เป็นเจ้าอินิคเห็นพระ-
เยชูคริสต์ในภาพที่มาปรากฎ 

ภาษา คำพูดที่เราใช้คุยกันหรอเขยนให้ผู้อื่นอ่านเรยกว่าภาษา 
พระผู้เป็นเจ้าทรงเปลี่ยนภาษาของผู้คน พวกเขาไม่เขาใจกัน 
และกัน โมเสสขื้นไปบนภูเขา 

ม 
ม่าน กำแพงของพลับพลาเป็นม่าน 

ย 
ยักษ ์ ยักษ์คือคนตัวสูงใหญ่มาก โกสิอัทเป็นยักษ์ 

ยากลำบาก ความยากลำบากคอสิ ่งเลว! ,ายที ่เกิดขึ ้นกับเรา 
โยบพบกับความยากลำบากมากมาย 
ยึดครอง ชาวอิสราเอลยุดครองเมอง ชาวอิสราเอลยดเอาเมอง 
ของผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นั่น 
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แยกออก ทะเลแคงแยกออก สิบสองเผ่าถูกแยกออก 

ร 
รักษา รักษาคอการทำให้คนป่วยหายเป็นปกต ิ พระผู้เป็นเจ้า 
ทรงช่วยเอสิชารักษาผู้คน เอลชารักษาคนป่วย 

ร่างmยทื่เปีนเนื้อหนังและกระดูก ดอนนี ้ เรามร่างกายที ่ เป็น 
เนื้อหนังและกระดก ก่อนที่เรามายังโลกเราไม่รร่างกายที่เป็น 
เนื้อหนังและกระดูก เรามร่างที่เป็นวิญญาณ 

ร่างวิญญาณ ร่างวิญญาณมองดูเหมอนร่างที่เป็นเนื้อหนังและ 
กระดูก 

ริ้น ริ้นคอแมลงตัวเล็ก ๆ ที่กัดคน รินกัคผู้คนในอิยิปติ, 

รุ้งกินนา พระผู้เป็นเจ้าทรงทำให้เกิดเงกินนาบนทองฟ้า 

รูปเคารพ รูปเคารพคอรูปปีน บางคนสวดออนวอนต่อรูป 
เคารพ พวกเขาไม่สวดอ้อนวอนถุงพระผู้เป็นเจ้า 

โรคเรึ๊อน โรคเรื้อนคือโรคที่มีแผลทั่วร่างกาย นาอามานเป็น 
โรคเรื้อน 

ล 
ลงโทษ เราไต้รับการลงโทษเมื่อเราทำสิ่งที่เลวร้าย สิ่งที่น่า 
เสียใจเกิดขี้นกับเราเมื่อเราถูกลงโทษ 
ลาน ลานคือพื้นที่รอบ ๆ อาคารมลานรอบ ๆ พลับพลา 

เสือก พระผู้เป็นเจ้าทรงให้เราเลอกสิ่งดิหรอสิ่งชั่ว เราควร 
เสือกทำความคี พระผู้เป็นเจ้าทรงเสือกคาวิดเป็นกษัตริย์ คาวิด 
ไต้รับเสือกให้เป็นกษัตริย์ 

ว 
วัว เอสิยาห้เอาวววางบนแท่นบูชา 

วิญญาณ เราเป็นวิญญาณเมื่อดอนที่เรายังอยู่บนสวรรค์กับ 
พระผู้เป็นเจ้า ในเวลานันเราไม,มร่างกายที่เป็นเนื้อหนังและ 
กระดูก 
ไว้วางใจ โปทิฟารพวางใจโยเซฟ โปทฟาร์เว่าโยเซฟจะทำสิ่ง 
ที่ท่านควรทำ 

ศ 
ศรัทธา หมายถุงเชื่อในสิ่งที่เป็นจริง เราควรมีศรัทธาในพระ-
ผู้เป็นเจ้า เราต้องมีศรัทธาใ!!พระเยๆ{คริสต์ เราต้องเช่ือและทำ 
ตามพระเยชุคริสต์ 

ศาสดา พระผุเป็นเจ้าตรัสกับศาสดา ศาสดาบอกเราถุงสิ่งที่ 
พระผู้เป็นเจ้าทรงต้องการให้เราfเอลยาห์เป็นศาสดา 

ส 
สงคราม สงครามคอการพอ jfคร้ัง1ใหญ่ 

สละ พระเยชุทรงสละพระชนม์ชิพเพื่อเรา พระองค์ทรงสิน 
พระชนม์บนกางเขน พระองค์ทรงให้พระชนม์ชิพของพระองค์ 
เพื่อเรา 
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สวดอ้อนวอน การสวดอ้อนวอนหมายถุงการพูดคุยกับพระผู้-
เป็นเจ้า ฉันสวดอ้อนวอนถุงพระผู้เป็นเจ้าทุกวัน ฮันนาห์สวค-
ออนวอนขอให้พระผู้เป็นเจ้าประทานบุตรให้เธอ 

สวน สวนมต้นไม์ คอกไม์ และหญ้า อาดิมและอวาอยู่ใน 
สวนเอเดน 

ส่วนสิบ พระผู้เป็นเจ้าประทานทุกส่ิงทุกอย่างให้เรา ส่วนสิบ 
คอส่วนท่ีเราคนให้กับพระองค์ อับราฮัมจ่ายส่วนสิบ 

สามี สามคอชายที่แต่งงานแล้ว บิดาคือสามของมารดา 
อับราฮัมเป็นสามของชาราย 

สายเหวี่ยง สายเหวี่ยงนำมาใช้ขว้างกอนหิน ดาวิดใช้สาย 
เหวี่ยงเพึ่อขว้างก้อนหินใส่โกลิอัท 

สิ่งอัศจรรย์ สิ่งอัศจรรย์คือสิ่งที่แสดงให้เห็นถุงพลังอำนาจของ 
พระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยศาสดาทำสิ่งอัศจรรย์ 

สิทธิบุตรหัวปี นานมาแล้วผู้คนให้พรสิทธิบุตรหัวปีกับบุตร 
ชายคนโต มันเป็นพรที่คที่สุค อิสอัคไม่ไค้ให้พรสิทธิบุตรหัวปี 
กับเอชาว 

ห 
หนี หนคอการไปให้ไกลจากใครบางคน ชาวอิสราเอลหน 
จากชาวอิยิปต์ 

หบ หบคอท่ีเก็บส่ิง1ของต่าง ๆ ไว้ข้างในอย่างปลอดภัย 

£]ธเ1ร3 Q B S b h 
สัญญา คือการรับปากว่าเราจะทำบางสิ่ง เราสัญญาว่าจะสุวค-
อ้อนวอนถุงพระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาว่าจะประทาน 
พรอับราฮัม พระองค์ทรงมอบแผ่นดินแห่งคำสัญญาให้กับ 
อับราฮัม 

หึบแน่งพนธสัญญา หิบแห่งพันธสัญญาเป็นกล่อง หินสองก้อน 
ซึ่งเขิยนพระบัญญัติสิบประการถูกเก็บไว้ในกล่องนี้ 

เหล็กเส้น เหล็กเสนคือไมั 
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ให้พร ยาโคบให้พรบุตุรของท่าน ยาโคบวางมอบนศิรษะของ 
บุตรและสวดอ้อนวอนเพื่อบุตร 

ให้อภัย ให้อภัยหมายความว่าลมสิ่งเลวร้ายที่คนอึ่นทำกับเรา 
พระเยซูคริสต์จะทรงให้อภัยเราสำหรับการทำส่ิงท่ีเลวร้าย หาก 
เราเสียใจและไม่กระทำส่ิงน้ันอก พระผู้เป็นเจ้าทรงให้อภัยผู้คน 
แห่งอิสราเอล พระผู้เป็นเจ้าทรงสืมสิ่งเลวร้ายที่ผู้คนแห่งอิสรา-
เอลกระทำ 

ไห ไหเต็มไปด้วยนั้า 
อ 

อดอาหาร โมเสสอดอาหาร 40 วัน โมเสสไม่กินอาหารหรือ 
ดื่มนั้าเป็นเวลา 40 วัน 

อวยพร พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรยาโคบ พระผู้เป็นเจ้าทรง 
ช่วยยาโคบและประทานสิ่งที่คแก่ท่าน 

อาณาจักร อาณาจักรคอแผ่นดินที่มกษัตริย์เป็นผู้นำเรโหโบอัม 
เป็นกษัตริย์ของอาณาจักรยูคาห์ 
อูฐ อูฐคอสัตว์ชนิดหนง 
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ฝ่คนทควรร้จ้ก 
โกลิอ้ท โกลิอัทคอยักษ์ชาวปาเลสไตน์ คาวิดเป็นคนฆ่าเขา 

คาอิน คาอินคอบุตรชายที่ชั่วรายของอาคัมและเอวา เขาฆ่า 
น์องชาย 

เจสซ เจสซคอบิคาของกษัตริย์คาวิด เจสซีอาศัยอยู่ในเบธเลเฮม 

ชัดราค ชัคราคคอชาวยิวที่ชอบธรรม เขาเป็นเพื่อนของคา-
เนยล พระเยชูทรงช่วยให้เขารอคจากการถูกเผาในเตาไฟชาว 
เจเร็ค ชาวเจเร็คคอผู้คนที่ติดตามเจเร็คและนองชายของเขา 
พระผู้เป็นเจ้าทรงนำพวกเขาออกจากหอบาเบลไปยังอเมริกา 

ชาวrJลิสเสีย ชาวฟิลิสเตยคอผู ้คนที ่ต ่อสูกับชาวอิสราเอล 
โกลิอัทเป็นชาวฟิลิสเตย 

ชาวยิว ชาวยิวคอชาวอิสราเอลที่อาศัยอยู่ในอาณาจักรยูคาห์ 
ชาวอิสราเอล ครอบครัวของบุตรสิบสองคนของยาโคบถูก 
เรยกว่าชาวอิสราเอลพวกเขาคอสิบสองเผ่าของอิสราเอล 

ชาวอียิปต์ ชาวอียิปต์เป็นผู้คนที่อาศัยอยู่ในประเทศอียิปต์ 
ซาตาน ซาตานคอบุตรทางวิญญาณของพระบิคาบนสวรรค์ 
เขาไม่ยอมเช่ือฟิงพระบิคาบนสวรรค์ พระบิคาบนสวรรค์ทรง 
ไล่เขาออกจากสวรรค์ ซาตานมชื่ออื่นว่าลูซิเฟอร์หรอมาร 

ซามูเอล ซามูเอลคอศาสคา ฟานเป ็นผ ู ้ว ิน ิจฉ ัยชาว 
อิส^าเอล ท่านเจิมกษัตริย์ซาลูลและกษัตริย์คาวิค 

ซาราย ซารายคอภรรยาของอับราฮัม เธอคอมารคาของอิสอัค 

ซาโลมอน ซาโลมอนคอบุตรของกษัตริย์คาวิคและเบธเชบา 
พระองค์กลายมาเป็นกษัตริย์และทรงสร้างวิหาร 

ซาลูล ซาลูลคอกษัตริย์องค์แรกของอิสราเอล 

ไซรัส ไซรัสคอกษัตริย์พระองค์หน่ึง พระองค์ทรงปล่อยให้ชาว 
ยิวออกจากบาบิโลนเพื่อกลับไปเยรูซาเล็ม 
ดาเนยล คาเนิยลคอชาวยิวผู้ชอบธรรม พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วย 
ให้ท่านปลอคภัยในถํ้าสิงโต 

ดาริอัส คาริอัสคอกษัตริย์แหงบาบิโลน พระองค์ไม่ทรงตอง 
การให้คาเนิยลไค้รับบาคเจ็บในถาสิงโต 
ดาวิด คาวิคฆ่าโกลิอัท คาวิคเป็นกษัตริย์ของอิสราเอล 
นาธาน นาธานคอศาสคา ท่านพูคกับกษัตริย์คาวิด 

เนหะมย เนหะมย์คอศาสดาเมื่อตอนที่ชาวยิวกลับมายังเยรู-
ซาเล็ม ท่านช่วยผู้คนสร้างกำแพงเมองขี้นมาใหม่ 
นาอามาน นาอามานเป็นโรคเรื้อน พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วย 
เอลชารักษานาอามาน 

นาโอม นาโอมคอหญิงที ่ชอบธรรมบุตรคนหนึ ่งของเธอ 
แต่งงานกับรูธ 

โนอาห์ โนอาห้คอชายที่ชอบธรรม ท่านสร้างเรอ ครอบครัว 
ของท่านรอดชีวิตเมื่อเกิดนาท่วม 
บาอ้ล บาอัลคอรูปเคารพ คนชั่วร้ายหลายคนนมัสการพระ-
บาอัล 

เบธเชบา เบธเชบาคอภรรยาของอุริอาห์ กษัตริย์คาวิคแต่งงาน 
กับเบธเชบาหลังจากที่ทำให้อุริอาห้ตาย 

โบอาส โบอาสคอชายที่ชอบธรรมในเบธเลเฮมเขาแต่งงาน 
กับรูธ 

โปทิฟาร์ โปทิฟารคอทหารของกษัตริย์อียิปต์ โยเซฟทำงาน 
ให้กับโปทิฟาร์ 
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พระบิดาบนสวรรค์ พระบิดาบนสวรรค์คอพระบิดาของ 
ร่างวิญญาณของเรา พระองค์ทรงประทับอยู่บนสวรรค์ เรา 
สวดอ้อนวอนถงพระบิดาบนสวรรค์ บางครงเราเรยกพระบิคา-
บนสวรรค์ว่าพระผู้เป็นเจ้า 

พระบิดาบนสวรรค์ พระเยซูคริสต์ และพระวิญญาณบริสุทธิ 
คอพระผู้เป็นเจ้า ทั้งสามพระองค์ทรงมพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ 
พระเยซู พระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระองค์ 
คอพระบุตรของพระบิดาบนสวรรค์ บางครงเราเรยกพระเยซู 
ว่าพระผู้เป็นเจ้า 

พระวิญญาณบริสุทธิ่ พระวิญญาณบริสุทธิทรงทำงานร่วมกับ 
พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซู พระองค์ทรงช่วยให้ผู้คนรู 
ความจริง พระวิญญาณบริสุทธิทรงมร่างทางวิญญาณ พระองค์ 
ไม่ทรงมพระวรกายที่เป็นเนื้อหนังและกระดูก 
มาร มารคอลูกทางวิญญาณคนหนงของพระบิดาบนสวรรค์ 
เขาไม่ยอมเช่ือฟิงพระบิดาบนสวรรค์ พระบิดาบนสวรรค์ทรง 
ไล่เขาออกจากสวรรค์ มารมชื่ออื่นว่าลูซิเฟอร์หริอซาตาน 

มิเรียม มิเรยมคือพี่สาวของโมเสส 

มคาห์ มคาห้คือศาสดา ท่านบอกผู้คนเกี่ยวกับพระเยซู 

เมชาค เมชาคคือชาวยิวท่ีชอบธรรม เขาเป็นเพื่อนของคาเนิยล 
พระเยซูทรงช่วยให้เมชาครอดชวิตจากการถูกเผาในเตาไฟ 

เมลคเซเดค เมลคเซเคคคือกษัตริย์ที่ชอบธรรม พระองค์ทรง 
มฐานะปุโรหิต อับราฮัมจ,ายส่วนสิบให้ท่าน 

โมรเดค้ย โมรเคคัยคือชาวยิวที่ชอบธรรม ท่านเป็นญาติของ 
เอสเธอร' 

โมเสส โมเสสคือศาสดา ท่านนำชาวอิสราเอลออกจากอิยิปต์ 
ท่านนำพวกเขากลับไปยังแผ่นดินแห่งคำสัญญา 

ยาโคบ ยาโคบคือบุตรท่ีชอบธรรมของอิสอัค ยาโคบมบุตร 
ชายสิบสองคน พระเยซูทรงเปลี่ยนชื่อของยาโคบเป็นอิสราเอล 
เยเซเบล เยเซเบลคือภรรยาของอาหับ เธอต้องการฆ่าเอลยาห้ 

เยIรมย์ เยเรมย์คือศาสดา ท่านบอกผู้คนเกี่ยวกับพระเยซู-
คริสต์ 

เยโรโบอัม เยโรโบอัมคือกษัตริย์ที ่ช ั ่วรายของอาณาจ้กร 
อิสราเอล 
โยชูวา โยซูวาคือศาสดาต่อจากโมเสส ท่านช่วยชาวอิสราเอล 
ยคครองแผ่นดินแห่งคำสัญญา 

โยเซฟ โยเซฟคือบุตรที ่ชอบธรรมของยาโคบและราเชล 
พี่ ๆ ของท่านขายท่าน ท่านกลายเป็นผู้'นำ,ในอิยิปต์ 
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สถานทื่ที่ควรร้จก 
คานาอัน คานาอันคอแผ่นดินที่ยาโคบอาศัยอยู่ มันเป็นแผ่น 
ดินแห่งคำสัญญา ต่อมาชาวอิสราเอลยึคครองคานาอัน พวกเขา 
เรียกแผ่นดินนั้นว่าอิสราเอล 

ไซอัน ไซอันคอเมองที่อินิคเป็นศาสดา พระผู้เป็นเจ้าทรงยก 
ผู้คนในไซอันขี้นสู่สวรรค์ 
ทะเลแดง โมเสสนำชาวอิสราเอลข้ามทะเลแดงหลังจากที ่ 
พวกเขาออกจากอิยิปต์ 

นนะเวย์ นีนะเวย์คือเมืองที่คนชั่วร้ายอาศัยอยู่ พระผู้เป็นเจ้า 
ทรงส่งโยนาห้ไปบอกให้พวกเขากลับใจ 

บาบิโลน บาบิโลนคอแผ่นดินใกลั ๆ กับแผ่นดินแห่งคำ-
สัญญา กองทัพจากบาบิโลนยึดครองอาณาจักรยูคาห้และบังคับ 
ให้ผู้คนเป็นทาส 
เบธเณฮม เบธเณฮมคือเมืองในแผ่นดินแห่งคำสัญญา คาวิด 
เติบโตขี้นในเบธเลเฮม 

แผ่นดินโลก แผ่นดินโลกคอสถานที ่ที ่เราอาศัยอยู ่ทุกวันนี ้ 
พระเยซูทรงสร้างแผ่นดินโลก 

แผ่นดินแห่งคำสัญญา แผ่นดินแห่งคำสัญญาคือแผ่นดินที ่ 
พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาว่าจะให้ครอบครัวของอับราฮัม โยชูวา 
นำชาวอิสราเอลเข้าสู่แผ่นดินแห่งคำสัญญา 
ภูเขาซึนาย ภูเขาซนายคือภูเขาที่พระเยซูประทานพระบัญญัติ 
สิบประการให้โมเสส 

แม่นาจอร์แดน โยชูวานำอิสราเอลข้ามแม่นั ้าจอร์แดนเข้าสู ่ 
แผ่นดินแห่งคำสัญญา 

โมอับ โมอับคือแผ่นคินที่บุตรชายของนาโอมแต่งงานกับรูธ 

เยรีโค เยรีโคคือเมืองในแผ่นดินแห่งคำสัญญา โยชูวาและ ชาวอิสราเอลยึดครองเมองเยรีโค 

เยรูซาเล็ม เยร ูซาเล็มคือเมองในแผ่นดินแห่งคำสัญญา 
กษัตริย์ซาโลมอนสร้างพระวิหารในเยรูซาเล็ม 

สวนเอเดน สวนเอเคนคือสวนอันสวยงามที ่มีต้นไม้และ 
คอกไม้อาคัมและเอวาอยู่ที่นั่นก่อนที่ทั้งสองจะกินผลไม้จาก 
ต้นไม้แห่งความร้คีร้ชั่ว 

สวรรค์ สวรรค์คือท่ีท่ีพระบิคาบนสวรรค์ประทับอยู่ เราอาศัย 
อยู่ในสวรรค์ก่อนที่เราจะมายังโลกน 

อเมริกา อเมริกาคือ แผ่นดินที่ชาวเจเร็คไปอยู่ที่นั่นเมื่อพวก 
เขาออกจากหอบาเบล ครอบครัวของลไฮออกจากเยรูซาเล็ม 
ไปที่อเมริกา 
อาณาจักรยูดาห์ อาณาจักรยูคาห้คือแผ่นดินแห่งคำสัญญา 
ส่วนทางใต้สองเผ่าอิสราเอลอาศัยอยู่ที่นั่น พวกเขาถูกเรียกว่า 
ชาวยิว 

อาณาจักรอิสราเอล อาณาจักรอิสราเอลคือแผ่นดินแห่งคำ 
สัญญาส่วนทางเหนอสิบเผ่าอิสราเอลอาศัยอยู่ที่นั่น 

อิสราเอล อิสราเอลคือแผ่นคินที่ชาวอิสราเอลอาศัยอยู่ มัน 
คือแผ่นดินแห่งคำสัญญามันถูกเรียกว่า คานาอันก่อนที่ชาว 
อิสราเอลจะยึคครอง 

อึยิปฅ์ อิยิปต่คอแผ่นดินซึ่งชาวอิสราเอลเป็นทาส โมเสสนำ 
ชาวอิสราเอลออกจากอิยิปต์ 

เออร์ เออร์คือเมองที่อับราฮัมอาศัยอยู่ หลายคนในเมืองเออร์ 
นมัสการรปเคารพ 
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4000 ปีก่อนคริสต์ศักราช 
อาดัมและเอวาอยู่ใน 

สวนเอเดน 

1571 ปีก่อนคริสต์ศักราช 
การเดินทางของโมเสส 
ในแดนทุรกันดารซนาย 

3000 ปีก'อนคริสต์ศักราช 
เอโนคและเมืองของท่าน 

ถูกยกขนสู่สวรรค์ 

3b ' ๆแm 
2400 ปีก่อนคริสต์ศักราช 

โนอาห่กบนาท่วมโลก 

1451 ปีก่อนคริสต์ศักราช 
โยชูวาเข้า 1047 ปีก่อนคริสต์ศักราช 

สู่แผ่นดินแห่งคำสัญญา ดาวิดและอาณาจักรอิสราเอล 

1015 ปีก่อนคริสต์ศักราช 
พระวิหารซาโลมอน 

ในเยรซาเล็ม 

ณฅการณ์ในพันธสัญญาเดิม 
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2200 ปีก่อนคริสต์ศักราช 

หอบาเบล 
ในบาบิโลน 

975 ปีกอนคริสต์ศักราช 
อิสราเอลถกแบ่งแยก 

1990 ปีก่อนคริสตศักราช 
อับราฮ'มอยู่ในเมืองเออร์ 

อยิปต์ และคานาอัน 

721 ปีก่อนคริสต์ศักราช 
ชาวอิสราเอลในอาณาจักรทางเหนือ 

ถูกนำไปเป็นเชลยและสูญหายไป 
mmmmmmmmamI 

1836 ปีก์อนคริสต์ศักราช 
ยาโคบและสิบสองเผ่าของ 

อิสราเอลอยู่ในแผ่นดินแหงคำสัญญา 

587 ปีก่อนคริสต์ศักราช 
ยูดาห์ถูกนำตัวไปเป็นเชลย 

ในบาปีโลน 

1745 ปีกํอนคริสต์ศักราช 
โยเซฟอยู่ในอิยิปต์ 

537 ข 
ยูดาห'กลบมาและ 

ส?างพระวิหารขี้นมาใหม่ 
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ถ้าท่านมข้อเสนอแนะและคำแนะนำเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ เรา 
ยินคิรับหัเงควยความขอบคุณ 
กรุณาส่งมาที่ 

Curriculum Planning and Development 
Floor 24 
50 East North Temple Street 
Salt Lake City, Utah 84150 
USA 

เขยนช่ือ ที่อยู่ วอร'ค และสเตคของท่าน กรุณาบอกชื่อหนังสือ 
วิธใช้หนังสือ ความ!สกถงจุคคิและจุคอ่อน และข้อเสนอแนะ 
ในการปรับปรุงให้คขื้น 
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