
ขข้อสอบ
ภาค 6: คคาพยากรณณ์ของพระเยซซ

1 อ.เปโตรสารภาพววาพระเยซซทรงเปป็นผซผู้ใด?                                                                                                 
                                                                                                                                                                                    
2 พระเยซซตรรัสววา “ทวานคคือเปโตร และบนศศิลานนน เราจะสรผู้างครศิสตจรักรของเราไวผู้” มนความหมายอะไร?
                                                                                                                                                                                    
3 ใครจะไมวมนชรัยตวอครศิสตจรักร?                                                                                                                       
4 ใน มรัทธศิว 16:19 "เราจะมอบลซกกกุญแจของอาณาจรักรแหวงสวรรคณ์ใหผู้ไวผู้แกวทวานทวาน จะผซกมรัดสศิสงใด
ในโลก สศิสงนรันนกป็จะถซกมรัดในสวรรคณ์ และทวานจะปลวอยสศิสงใดในโลก สศิสงนรันนจะถซกปลวอยในสวรรคณ์” มนความ
หมายอะไร?                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                    
5  เปผู้าหมายของครศิสตจรักรมนอะไรบผู้าง?                                                                             
                                                                                                                                                        
6 ถผู้ามนพนสนผู้องในครศิสตจรักรทนสไมวยอมทศินงความผศิดบาปของเขา ครศิสตจรักรควรทคาอะไร?
                                                                                                                                                        
                                                                            
7 ผซผู้ใดกคาลรังสรผู้างทนสอยซวอาศรัยสคาหรรับครศิสเตนยนไวผู้บนสวรรคณ์?                                                                      
8 เมคืสอพระเยซซทรงเปลนสยนรซปกาย ใครบผู้างมาปรากฏและสนทนากรับพระองคณ์?
                                                                                                                                                        
9 เมคืสอพระเยซซทรงทราบววาลาซารรัสไมวสบาย ทคาไมพระองคณ์ไมวไดผู้ไปชววยเขาทรันทน?                               
                                                                                                                                                                                    
10 ผลของการอรัศจรรยณ์นนนมนอะไรบผู้าง?
                                                                                                                                                        
11 ยอหณ์นผซผู้ใหผู้รรับบรัพตศิศมาเปป็นเอลนยาหณ์ไหม? ชววยอธศิบายหนวอย                                                                  
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    



12 ใครมอบพระเยซซไวผู้?                                                                                                                                    
13 ขผู้อพระครัมภนรณ์นนน  “แตววศิบรัตศิแกวผซผู้ทนสทรยศบกุตรมนกุษยณ์ ถผู้าคนนรันนมศิไดผู้บรังเกศิดมากป็จะเปป็นการดนตวอคนนรันน
เอง” มนความหมายอะไร?                                                                                                                                          
14 อ.เปโตรปฏศิเสธพระเยซซกนสครรัน ง?                                                                                                                   
15 ขผู้อพระครัมภนรณ์นนน  “เมคืสอทวานยรังหนกุวมทวานคาดเอวเอง และเดศินไปไหนๆตามทนสทวานปรารถนา แตวเมคืสอ
ทวานแกวแลผู้วทวานจะเหยนยดมคือของทวานออก และคนอคืสนจะคาดเอวทวาน และพาทวานไปทนสทนสทวานไมวปรารถนา
จะไป” มนความหมายอะไร?                                                                                                                                      
16 ผซผู้เลนนยงทนสดนยวอมทคาอะไรเพคืสอฝซงแกะ?                                                                                                             
17 ขผู้อพระครัมภนรณ์นนน  “ทคาลายวศิหารนนน เสนย แลผู้วเราจะยกขขนนในสามวรัน” มนความหมายอะไร?                        
                                                                                                                                                                                    
18 ในวรันเพป็นเทคอสตณ์ มนอะไรบผู้างเกศิดขขนน?
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
19 ในยอหณ์น 14:26 กศิจการของพระวศิญญาณมนอะไรบผู้าง?
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
20 ในยอหณ์น 16:8 พระวศิญญาณทรงกระทคาใหผู้โลกรซผู้สขกถขงอะไรบผู้าง?
                                                                                                                                                        
                                                                            
21 ใครเปป็นผซผู้เดนยวทนสทราบววา พระเยซซจะเสดป็จกลรับมาเมคืสอไร?                                                                       
22 ในขผู้อพระครัมภนรณ์ “อาณาจรักรของพระเจผู้าจะถซกเอาไปเสนยจากทวาน และยกใหผู้แกวชนชาตศิหนขสงซขสงจะ
กระทคาใหผู้เกศิดผลสมกรับอาณาจรักรนรันน” “ทวาน” คคือใคร และ “ชนชาตศิหนขสง” คคือใคร?
                                                                                                                                                        
23 คนอศิสราเอลมากมายจะรรับเชคืสอในพระเยซซในยกุคอะไร?                                                                           
24 ปฏศิปรักษณ์ตวอพระครศิสตณ์จะทคาอะไรตอนกลางยกุคนรันน?                                                                                 
                                                                                                                                                                                    



25 การเสดป็จกลรับมาครรัน งทนสสองของพระเยซซตอนสศินนยกุคนรันน พระองคณ์จะมาอยวางไร และใครบผู้างจะเหป็น
พระองคณ์?
                                                                                                                                                        
26 ในการสซวรบกรันทนสอารมาเกดโดน (วศิวรณณ์ 19:17-21) จะมนอะไรบผู้างเกศิดขขนน?
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
27 ชววยอธศิบายเรคืสองการเปป็นขขนนมาจากความตายของมนกุษยณ์ววา จะเปป็นขขนนมาเมคืสอไร และใครจะเปป็นขขนนมา
ตอนนรันน?
1                                                                                                                                                                                  
2                                                                                                                                                                                  
3                                                                                                                                                                                  
28 สคาหรรับมงกกุฎ 5 อยวาง มนอะไรบผู้าง?
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                                            
29 เมคืสอพวกเรารรับมงกกุฎแลผู้ว เราจะทคาอะไรตวอ? เพราะเหตกุอะไร?                                                              
                                                                                                                                                                                    
30 ตอนยกุค 1,000 ปน “คนเปป็นอรันมากจะมาจาก                              และ                                จะมาเอนกาย
ลงกรันกรับ                                   และ                               และ                               ในอาณาจรักรแหวง                     
31 ในเรคืสองการแยกแกะออกจากแพะ แกะอยซ วขผู้างไหนและเปป็นใคร และแพะอยซวขผู้างไหนและเปป็นใคร?
                                                                                                                                                        
32 ใครจะถซกพศิพากษาตวอหนผู้าบรัลลรังกณ์พศิพากษาใหญวสนเขา? ผซผู้ใดเปป็นผซผู้พศิพากษา?
                                                                                                                                                        
32 ทกุกคนทนสถซกพศิพากษาตวอหนผู้าบรัลลรังกณ์พศิพากษาใหญวสนเขา จะรรับการลงโทษอะไร?
                                                                                                                                                                                    



ขข้อสอบ
ภาค 6: คคาพยากรณณ์ของพระเยซซ

1 อ.เปโตรสารภาพววาพระเยซซทรงเปป็นผซผู้ใด?
“  พระองคณ์ทรงเปป็นพระครริสตณ์พระบบุตรของพระเจผู้าผซผู้ทรงพระชนมณ์อยซ ว”
2 พระเยซซตรรัสววา “ทวานคคือเปโตร และบนศริลานนน เราจะสรผู้างครริสตจรักรของเราไวผู้” มนความหมายอะไร?
ชคืชื่อเปโตรแปลววา หริน พระเยซซจจึงไมวไดผู้สรผู้างครริสตจรักรไวผู้บนอ  .  เปโตร แตวศริลาทนชื่พระเยซซพซดถจึงนรันนคคือคคา
สารภาพของอ  .  เปโตร ดรังนรันนครริสตจรักรสรผู้างไวผู้บนความจรริงววา “พระองคณ์ทรงเปป็นพระครริสตณ์พระบบุตรของ
พระเจผู้าผซผู้ทรงพระชนมณ์อยซว”
3 ใครจะไมวมนชรัยตวอครริสตจรักร?   ประตซแหวงนรก คคือ ซาตาน หรคือ อคานาจของซาตาน                    
4 ใน มรัทธริว 16:19 "เราจะมอบลซกกบุญแจของอาณาจรักรแหวงสวรรคณ์ใหผู้ไวผู้แกวทวานทวาน จะผซกมรัดสริชื่งใด
ในโลก สริชื่งนรันนกป็จะถซกมรัดในสวรรคณ์ และทวานจะปลวอยสริชื่งใดในโลก สริชื่งนรันนจะถซกปลวอยในสวรรคณ์” มนความ
หมายอะไร?      ขผู้อนนนพซดถจึงการเปป็นพยานฝวายพระเยซซ เมคืชื่อเราเปป็นพยานกรับคนบาป ถผู้าเขารรับเชคืชื่อในพระเยซซ 
จริตวริญญาณของเขาถซกผซกมรัดไวผู้ในโลกและในสวรรคณ์ คคือเขาจะไปสวรรคณ์แนวนอน แตวถผู้าเขาไมวรรับเชคืชื่อ จริต
วริญญาณของเขาไมวรรับความรอด จจึงถซกปลวอยในโลกและในสวรรคณ์ และเขาจะตผู้องตกนรก                              
5  เปผู้าหมายของครริสตจรักรมนอะไรบผู้าง?
             จงออกไปสรัชื่งสอนชนทบุกชาตริ คคือประกาศขวาวประเสรริฐ           
             สอนคนทนชื่รรับเชคืชื่อววาใหผู้รรับบรัพตริศมา                    
             สอนคนทนชื่รรับเชคืชื่อใหผู้ถคือรรักษาสริชื่งสารพรัดซจึชื่งเราไดผู้สรัชื่งพวกทวานไวผู้ คคือสอนใหผู้เตริบโตฝวายจริตวริญญาณ
6 ถผู้ามนพนชื่นผู้องในครริสตจรักรทนชื่ไมวยอมทรินงความผริดบาปของเขา ครริสตจรักรควรทคาอะไร?
             จงไปแจผู้งความผริดบาปนรันนแกวเขาสองตวอสองเทวานรันน                 
             ถผู้าเขาไมวฟรังทวาน จงนคาคนหนจึชื่งหรคือสองคนไปดผู้วย ใหผู้เปป็นพยานสองสามปาก           
             ถผู้าเขาไมวฟรังคนเหลวานรันน จงไปแจผู้งความตวอครริสตจรักร             
7 ผซผู้ใดกคาลรังสรผู้างทนชื่อยซวอาศรัยสคาหรรับครริสเตนยนไวผู้บนสวรรคณ์?                    พระเยซซ                                      
8 เมคืชื่อพระเยซซทรงเปลนชื่ยนรซปกาย ใครบผู้างมาปรากฏและสนทนากรับพระองคณ์?
             โมเสส                                                                 เอลนยาหณ์                                                    



9 เมคืชื่อพระเยซซทรงทราบววาลาซารรัสไมวสบาย ทคาไมพระองคณ์ไมวไดผู้ไปชววยเขาทรันทน?
             เพคืชื่อทคาการอรัศจรรยณ์ทนชื่ยริ ชื่งใหญวกววาการรรักษาโรค เพคืชื่อชววยสาวกของพระองคณ์ใหผู้มนความเชคืชื่อมากขจึนน       
10 ผลของการอรัศจรรยณ์นนนมนอะไรบผู้าง?
             พวกยริวหลายคนเชคืชื่อในพระองคณ์           
             บางคนไปหาพวกฟารริสน และเลวาเหตบุการณณ์ทนชื่พระเยซซไดผู้ทรงกระทคาใหผู้ฟรัง                    
11 ยอหณ์นผซผู้ใหผู้รรับบรัพตริศมาเปป็นเอลนยาหณ์ไหม? ชววยอธริบายหนวอย
             ยอหณ์นไมวไดผู้เปป็นตรัวเอลนยาหณ์จรริงทนชื่เปป็นขจึนนมาจากความตายหรคือกลรับชาตริมาเกริดใหมว                  
             แตวยอหณ์นมา  โดยการแสดงอารมณณ์และฤทธริธ เดชอยวางเอลนยาหณ์                
12 ใครมอบพระเยซซไวผู้?                 ยซดาส  อริสคารริโอท                                                                                        
13 ขผู้อพระครัมภนรณ์นนน  “แตววริบรัตริแกวผซผู้ทนชื่ทรยศบบุตรมนบุษยณ์ ถผู้าคนนรันนมริไดผู้บรังเกริดมากป็จะเปป็นการดนตวอคนนรันน
เอง” มนความหมายอะไร?          ยซดาสจะรรับโทษหนรักมาก จนกระทรั ชื่งถผู้าไมวเกริดมากป็จะดนกววา                               
14 อ.เปโตรปฏริเสธพระเยซซกนชื่ครรัน ง?             3   ครรัน ง                                                                                               
15 ขผู้อพระครัมภนรณ์นนน  “เมคืชื่อทวานยรังหนบุวมทวานคาดเอวเอง และเดรินไปไหนๆตามทนชื่ทวานปรารถนา แตวเมคืชื่อ
ทวานแกวแลผู้วทวานจะเหยนยดมคือของทวานออก และคนอคืชื่นจะคาดเอวทวาน และพาทวานไปทนชื่ทนชื่ทวานไมวปรารถนา
จะไป” มนความหมายอะไร?                   เลป็งถจึงความตายของอ  .  เปโตร คคือจะถซกประหารชนวริต คนจะ  พาทวาน
ไปทนชื่ทนชื่ทวานไมวปรารถนาจะไป             
16 ผซผู้เลนนยงทนชื่ดนยวอมทคาอะไรเพคืชื่อฝซงแกะ?                    ยวอมสละชนวริตของตนเพคืชื่อฝซงแกะ                                     
17 ขผู้อพระครัมภนรณ์นนน  “ทคาลายวริหารนนน เสนย แลผู้วเราจะยกขจึนนในสามวรัน” มนความหมายอะไร?                        
             วริหารนรันนคคือพระกายของพระเยซซ พระองคณ์เลป็งถจึงความตายและการเปป็นขจึนนมาใหมวของพระองคณ์         
18 ในวรันเพป็นเทคอสตณ์ มนอะไรบผู้างเกริดขจึนน?
             พวกสาวกประกอบดผู้วยฤทธริธ อคานาจของพระวริญญาณ             
             พวกสาวกพซดภาษาตวาง ๆ                                                             
             พวกสาวกประกาศขวาวประเสรริฐ                                                 
             มนคนรรับเชคืชื่อและรรับบรัพตริศมา   3,000   คน                                      



19 ในยอหณ์น 14:26 กริจการของพระวริญญาณมนอะไรบผู้าง?
             เปป็น  ผซผู้ปลอบประโลมใจของเรา                         
             จะมาสถริตอยซวกรับคนทนชื่รรับเชคืชื่อ                               
             จะทรงสอนทบุกสริชื่งใหผู้แกวเรา                                
             จะใหผู้เราระลจึกถจึงคคาตรรัสของพระเยซซ              
20 ในยอหณ์น 16:8 พระวริญญาณทรงกระทคาใหผู้โลกรซผู้สจึกถจึงอะไรบผู้าง?
             รซผู้สจึกถจึงความผริดบาป                  
             รซผู้สจึกถจึงความชอบธรรม            
             รซผู้สจึกถจึงการพริพากษา                  
21 ใครเปป็นผซผู้เดนยวทนชื่ทราบววา พระเยซซจะเสดป็จกลรับมาเมคืชื่อไร?        พระเจผู้าพระบริดา                                     
22 ในขผู้อพระครัมภนรณ์ “อาณาจรักรของพระเจผู้าจะถซกเอาไปเสนยจากทวาน และยกใหผู้แกวชนชาตริหนจึชื่งซจึชื่งจะ
กระทคาใหผู้เกริดผลสมกรับอาณาจรักรนรันน” “ทวาน” คคือใคร และ “ชนชาตริหนจึชื่ง” คคือใคร?
             คนอริสราเอล                                                         คนตวางชาตริ                                              
23 คนอริสราเอลมากมายจะรรับเชคืชื่อในพระเยซซในยบุคอะไร?            ยบุค   7   ปน                                                    
24 ปฏริปรักษณ์ตวอพระครริสตณ์จะทคาอะไรตอนกลางยบุคนรันน?
             จะ  นรัชื่งในพระวริหารของพระเจผู้าเหมคือนอยวางพระเจผู้า ประกาศตรัวววาเปป็นพระเจผู้า                                      
25 การเสดป็จกลรับมาครรัน งทนชื่สองของพระเยซซตอนสรินนยบุคนรันน พระองคณ์จะมาอยวางไร และใครบผู้างจะเหป็น
พระองคณ์?
             จะ เสดป็จมาบนเมฆในทผู้องฟผู้า                                          
             มนบุษยณ์ทบุกตระกซลทรั ชื่วโลกจะเหป็นพระองคณ์                       
26 ในการสซวรบกรันทนชื่อารมาเกดโดน (วริวรณณ์ 19:17-21) จะมนอะไรบผู้างเกริดขจึนน?
             สรัตวณ์รผู้ายกรับพรรคพวกจะทคาสงครามกรับพระเยซซและกรับพลโยธาของพระองคณ์                         
             สรัตวณ์รผู้ายกรับผซผู้พยากรณณ์เทป็จจะถซกทรินงทรันงเปป็นลงในบจึงไฟ                                                                 
             คนทนชื่เหลคืออยซวนรันน กป็ถซกฆวาดผู้วยพระแสงทนชื่ออกมาจากพระโอษฐณ์ของพระองคณ์                             
             นกทรันงปวงกป็กรินเนคืนอของคนเหลวานรันนจนอริชื่ม                                                                                     



27 ชววยอธริบายเรคืชื่องการเปป็นขจึนนมาจากความตายของมนบุษยณ์ววา จะเปป็นขจึนนมาเมคืชื่อไร และใครจะเปป็นขจึนนมา
ตอนนรันน?
1           กวอนยบุค   7   ปน  ครริสเตนยนทนชื่เสนยชนวริตแลผู้ว                                                                                                           
2           หลรังยบุค   7   ปน  คนทนชื่รรับเชคืชื่อในยบุค   7   ปนทนชื่เสนยชนวริตแลผู้ว พรผู้อมกรับคนทนชื่รรับเชคืชื่อในยบุคพระครัมภนรณ์เดริม             
3           หลรังยบุค   1,000   ปน คนทนชื่ไมวรรับเชคืชื่อจากทบุกยบุคทบุกสมรัย                                                                                     
28 สคาหรรับมงกบุฎ 5 อยวาง มนอะไรบผู้าง?
             มงกบุฎทนชื่ไมวมนวรันรววงโรย                          
             มงกบุฎแหวงชนวริต                                       
             มงกบุฎแหวงสงวาราศน                                  
             มงกบุฎแหวงความชอบธรรม                    
             มงกบุฎแหวงความชคืชื่นชมยรินดน                   
29 เมคืชื่อพวกเรารรับมงกบุฎแลผู้ว เราจะทคาอะไรตวอ? เพราะเหตบุอะไร?
             พวกเราจะ  ถอดมงกบุฎออกวางตรงหนผู้าพระทนชื่นรั ชื่ง คคือถวายแดวพระเยซซ                             
             เพราะ  พระเยซซทรงสมควรทนชื่จะไดผู้รรับคคาสรรเสรริญ พระเกนยรตริ และฤทธริธ เดช                 
30 ตอนยบุค 1,000 ปน “คนเปป็นอรันมากจะมาจากทริศตะวรันออกและทริศตะวรันตก จะมาเอนกายลงกรันกรับ
อรับราฮรัมและอริสอรัคและยาโคบในอาณาจรักรแหวงสวรรคณ์”
31 ในเรคืชื่องการแยกแกะออกจากแพะ แกะอยซ วขผู้างไหนและเปป็นใคร และแพะอยซวขผู้างไหนและเปป็นใคร?
             แกะอยซวขผู้างขวาและเปป็นคนทนชื่รรับเชคืชื่อ                   
             แพะอยซวขผู้างซผู้ายและเปป็นคนทนชื่ไมวรรับเชคืชื่อ            
32 ใครจะถซกพริพากษาตวอหนผู้าบรัลลรังกณ์พริพากษาใหญวสนเขา? ผซผู้ใดเปป็นผซผู้พริพากษา?
             คนทนชื่ไมวรรับเชคืชื่อจากทบุกยบุคทบุกสมรัย                       พระเยซซ                                                   
32 ทบุกคนทนชื่ถซกพริพากษาตวอหนผู้าบรัลลรังกณ์พริพากษาใหญวสนเขา จะรรับการลงโทษอะไร?
             จะ  ถซกผลรักทรินงลงไปในบจึงไฟ                  




