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Muktinath's "Temple of Miraculous Fire" (in 1979) at bottom right corner.



      High in the mountains of Nepal, there is a place called
Muktinath, a site that is named for "the Lord of Salvation."
Many  Hindu  and  Buddhist  pilgrims  go  there  to  see  "The
Temple of Miraculous Fire." 
      Strangely,  these seekers don't  know who "the Lord of
Salvation"  really  is,  nor  do  they understand  the  secret  of
Miraculous Fire... 

      In 1979, I spent two months in Nepal. During November,
I  did  the  Pokhara-Muktinath  Trek  with  my travel-buddy,  a
Swiss  adventurer  named  Werner  Baumgartner.  Later,  in
December, we would also do the Everest Trek together. 
      For the first trek, we hiked day after day— all day, every
day—  through  the  mountains  of  Nepal...  until  we  finally
reached our destination at Muktinath. There we saw the goal
of  this  trek...  a  structure  that  was  called  "The  Temple  of
Miraculous Fire." It was a rather ordinary old building which
was situated on a mountaintop. 
      In many ways, it was a very inspiring and impressive trip,
but the "miraculous fire" that we found inside that temple at
Muktinath was just a little bit disappointing. When the altar
curtain was pulled back by a Buddhist monk, we were given
a chance to see the big attraction— the miniature wonder
that is contained inside this Nepalese temple. 
      We saw then what this "Temple of Miraculous Fire" was
all  about.  There  was  a  tiny  stream  of  water  coming  up
through the ground, and it made a miniature waterfall behind
that curtain. But there was more to it than that. An endless
supply of natural gas was also gushing out of the ground,
and it was kept lighted by the monks... so there was a flame
of fire floating over the waterfall, one that seemed to burn
eternally. 
      That was the miracle of this temple, and its Hindu and
Buddhist visitors are greatly impressed by this combination
of Fire, Water, Earth, and Air...  the four basic elements in
their cosmogony. 
      Imagine— a fire that floats on water— seemingly forever!
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Well, it is a rather unusual thing for a trekker to discover in
this world, as you might guess. 

      Six months later, I came to the Pacific Island of Guam,
where I would be living and working for the next 5 years.
Soon after I got there, I became a genuine believer in Jesus
Christ, and finally I became a diligent student of the Bible. 

      My  arrival  on  the  isle  of  Guam  and  the  subsequent
spiritual transformation in my own life brought me to a new
comprehension.  I  understood  then  that  "miraculous  fire"
becomes a reality  for  a human being when God puts His
Holy Spirit into a believer.  1 This comes only through faith
and  a  prayer  to  Jesus  Christ.  Then  the  human  being  is
blessed with  Light  and becomes a temple  for  God's Holy
Spirit.2 Amazing as it  may sound, a mere human being is
able to become a "Temple of Miraculous Fire." The fire of
God's Holy Spirit will then burn in you eternally! 3

      And what  is  more,  Jesus Christ  will  also  give  you an
endless supply of "living water,"4 which will become in you a
spring of Eternal Life. 5

      When you receive forgiveness through a recognition of
God's sacrifice in Jesus Christ, your sins are covered over
by  the  blood  of  Jesus,  making  you  appear  virtuous  and
blameless in the eyes of God! As you become a believer in
Christ,  God credits you with the righteousness of His Son
Jesus— even though you don't deserve it! 

      This  is  the  awesome  Truth  that  God  Himself  has
revealed to  us.  We are  taught  this  Truth  by Jesus Christ
Himself in the Holy Scriptures of the Bible. It's a wondrous
transformation that even utilizes the traditional elements of
Earth, Air, Fire, and Water— as God Almighty turns a simple
human being into a Temple of Miraculous Fire! Here's how
God does it... 

      Earth— Your human body is like a vessel made of clay,
formed by God from the dust of the Earth, and it is just a
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temporary residence for your soul, but God can transform it
into a sacred temple for His Holy Spirit. 

      Air— You've had that inside you all along! God put the
breath of Life into you when you were first conceived. You
must realize that you've been breathing quite regularly ever
since the day you were born.  Without God's willing it, you
could not inhale even one more breath! Yet God will give you
something even better than Air— He gives you His promise
that you can someday rise above the atmosphere of Earth
and know an existence in a higher realm! It's a new level that
He has created for those climbers who will see an Eternal
Life in the Heaven of God. It's reserved only for those whom
He  has  justified...  and  how  does  Air  help  you  gain  this
blessing? 
      Air is the crucial element that allows any human to be
transformed  into  a  Temple  of  Miraculous  Fire...!  It  is  the
catalyst in the transmutation. You may wonder or ask, "Why
is this so?" 
      With your heart you believe in the Son of God, and with
your mouth you declare your faith before the eyes of God.
You use the air in your lungs to declare that Jesus is Lord...
and  after  that  your  life  will  be  spiritually  "on  fire"  as  you
pursue the goals of Jesus and the kingdom of God! 
      This is how any human being can use Air and the grace
of Jesus Christ to become a sacred and blessed Temple of
Miraculous Fire...! 

      Fire and Water— These elements are supplied by God
Himself, Who places them inside your body as He blesses
you with His justification and salvation by grace... a free gift
from the Holy One Who created you! 

      Your transformed human body can afterwards be quite
accurately  described  as  a  "Temple  of  Miraculous  Fire,"
because it holds within itself  BOTH the perpetual flame of
the Holy Spirit AND the internal spring of the Water of Life...
which will  bring you and many others into the Kingdom of
Heaven. 
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      As  a  believer  in  Jesus  Christ,  you  will  receive  TWO
important gifts from God. You are given the FIRE of His Holy
Spirit, which will burn inside you forever. You are also given
a  drink  of  the  Water  of  Life,  and  this  becomes  a
WELLSPRING  inside  you  which  will  give  you  an  Eternal
Lifetime in the presence of God. 
      The Christian believers of our Earth are all engaged in a
great and wonderful Journey to the East... the long trek to a
New Beginning and a New Earth. 6 I hope you'll join us.
      Our army is still  growing,  and we are looking for  new
recruits. That's a good thing, because it's what Jesus wants
us to do. And as the Romanian pastor Richard Wurmbrand
has stated in his book Reaching Toward The Heights : "If we
become a larger party climbing together, we may succeed
better."

      I became a believer in 1980, right after I settled down for
a while on the island of Guam. I didn't know it, but my Swiss
pal  Werner  also  became  a  believer  in  Christ  during  this
same year, by an independent route. 
      My  trekking  friend  Werner,  having  previously  climbed
mountains  in  the  Swiss  Alps  and  in  the  Himalayas,  just
wanted to climb one last mountain before he settled down to
a more ordinary life back home in Switzerland. His last stop
would be in Egypt, and while there he decided to go climb
Mount Sinai, which is believed by many to be the very same
place  where  Moses  had  long  ago  received  the
Commandments of God. The sacred mountain where Moses
had earlier seen a miraculous fire 7 — a burning bush from
which came the voice of God— later became a mountaintop
where Moses received the gift of the Ten Commandments.
      Werner went to the top of Mount Sinai,  taking a Bible
along with  him, and he sat  down to read it  when he had
reached the top. He read the Scriptures and prayed to God,
and he was transformed by the power of God's Holy Spirit.
He became a True Believer of Jesus Christ.
      When he came down from that perch on Mount Sinai, my
good pal Werner had made Jesus his Lord, and he was a
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follower of the Way. His body had become a temple for the
Miraculous Fire of God's Holy Spirit. This is an amazing thing
to conceive. 
      I would learn in one of his letters that Werner eventually
studied theology at a Bible College in Switzerland. My old
trekking buddy, the friendly baker from Switzerland, the pal
with  whom  I  had  traveled  so  extensively  during  our
globetrotting days... this same man ended up becoming an
evangelical  pastor  for  the  Reformed  Free  Church  in
Switzerland.  He  also  became  a  missionary  evangelist,
working to this very day as a "church planter" in the rural
areas of his native country. 

      My  friend  Werner  is  a  very  fine  example  of  the
transforming power of God's Holy Spirit,  and yet there are
countless other examples among the many generations of
humanity that have lived on Earth since the birth of Jesus
Christ.  Fuel  yourself  with  the  Word  of  God  and  His  Holy
Spirit,  and people  will  come from kilometers  away just  to
watch you burn! 
      It is no surprise that we both became true believers and
followers of Jesus Christ just as we finished up our time of
adventures. We had both traveled for many months inside a
great many countries of this world, and we could both see
how much this Earth is in need of God's Son. 
      By the grace of God and the power of His Holy Son, both
Werner and I were allowed to become living temples for the
Miraculous Fire of God's Holy Spirit. We were transformed
through a faith in Jesus Christ, the Only True Son of God. 
      I became a believer because I know Jesus Christ is our
Gateway to the Truth of God.8 He is the Guardian of God's
Absolutes, and He is the Announcer of God's Truth! 9 When
we see His face, we can see the face of the loving Father in
Heaven.10 When we hear His words, we hear the Truth about
Heaven and Earth.11 The voice of Jesus Christ is the voice of
God.  Clothed  in  perfect  righteousness  and  purity,  He  is
eternally the Son of God. 12

      Jesus is the final destination of all seekers, the Holy One
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Who is the only source of Truth and enlightenment. He is the
goal of your lifetime quest, and He is also the final goal of
humanity's great Journey To The East. He is the Source of
the New Beginning  13 ... the Divine Light Who will bring to
Earth the Renewal of All Things.14

      The Devil has too many children already, but the Father
in Heaven could use some more. If you become a child of
God,  you'll  be  proud to  declare  that  you  have become a
member of His Family... and a brother to Jesus Christ! 15

      You too can become a temple of Miraculous Fire!
      Will  you believe in Jesus and receive the Water of
Life 16 which He offers to you? 
      It's your only reliable means of rebirth!

      The Source of Life is not, as the Hindus think, the water
of the River Ganges. The Source of real Life is Jesus Christ,
Who can give you an Eternal Life with God. 17

      Jesus  Christ  declared  that  He  existed  even  before
Abraham. "Before Abraham was born, I AM."18 He insisted
that He is united with God The Father, saying,  "I and the
Father are One."19 If you wish to know the nature of God,
you  need  only  study  the  face  of  Jesus,  Who  reveals  for
humanity the personality of His Father. 20

      Jesus  declared,  "I  AM the  Way,  the  Truth,  and  the
Life."21 No person comes to God The Father except through
Him. 22

      Jesus is the Door to Heaven 23 and He is also the only
route  by  which  humans  may  enter  the  presence  of  the
Almighty God, Who is our Father in Heaven above. He is the
Gateway to Enlightenment, the means by which we humans
are able to receive the Holy Spirit of God. 
      Jesus Christ is the great Truth of our Universe and He is
the Light  24 of our Universe. He shows us the Way to God,
the path by which we may reach the Higher Realm of His
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Father. 
      Jesus says He is the Way, and it's the only route that
works. More than one and one-half billion people world-wide
now recognize the Divinity of this Holy Person Who came to
Earth for the salvation of humanity. 

      You have sought the Truth for many years, for all of your
lifetime on Earth...
      Now you have heard the Truth of Jesus Christ, and you
have been shown the Way to the Light of the Universe.

      Jesus is the Light of the World,25 and He can illuminate a
dark and evil world that surrounds you, showing you the right
way to go. He can be a light for your path and a lamp to your
feet. He is Divine, and He is the Truth, the Word of God. 
      How can you get the Truth of Triune YHWH God into
your heart? Just ask that God Who is the Father of Jesus
Christ  will  place  His  Holy  Spirit  inside  you  and  give  you
understanding of the Holy Scriptures in the Bible. You will
then see Jesus as what He truly is: the Divine and Ever-Holy
Son of God. 

      You gain Eternal Life with Triune YHWH God by placing
Jesus Christ, Who in the Trinity of YHWH God created our
Universe,  upon  a  throne  at  the  center  of  your  heart!  He
deserves that position and that kind of respect. He was first
God The Son, but when born in human flesh He became the
only sinless and righteous person who ever  lived. Yet  He
has sacrificed Himself on a cross for your sake, taking all
guilt and sins upon Himself— for you and for me, and for all
people  everywhere  on  Earth—  that  whoever  wishes  for
salvation may be rescued from the due punishment of sins. 

      If you will do this, you will gain a new contentment
and  peace  as  you  accept  Triune  YHWH  God's  great
organizational plan for the Universe . . . because you'll
be letting Triune YHWH God be the Ruler of All Things in
this world . . . and in your own life. 
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      All  it  really takes is a simple but sincere little prayer—
one that you should make up in your own words. The prayer
for deliverance and for the Triune YHWH God's leadership
should come from your own heart! 
      Some important elements that you might include are:
      1) your desire to turn away from the wrongness or evil of
your  past  life,  and  your  remorse  over  the  sins  of  your
previous life, 
      2) your desire for Triune YHWH God's forgiveness and
mercy through the act of sacrifice of His Only Begotten Son
(Jesus Christ),
      3) your desire to know Triune YHWH God's leadership in
your life,
      4) your desire to learn more of Triune YHWH God's truth
through Bible study,
      5) your desire to find fellowship with genuine believers.

      When you're saved, you'll know Jesus is King of the
Universe,  and  also  the  Lord  and  Master  of  your  life.
You'll know the three faces of YHWH God Almighty: God
The Father, God The Son, and God The Spirit. 
      His Holy Light will start to be visible in your own face
and  actions!  You  will  have  a  new desire  to  serve  no
other king than Jesus!

      Jesus said of the people of God that "The kingdom of
heaven is like a net that God has cast into the sea, and it
gathers of every kind: When it is full, it will be pulled up on
the shore, where they will  sit  down to sort  the catch, and
they will collect the good fish in baskets, but the bad things
will be thrown away. This is the way it will be at the end of
the  world:  The  angels  shall  come  forth,  and  they  will
separate the unrighteous persons from among those justified
by God . . ." 
                Excerpt from the book of Matthew, who was a constant

                companion of Jesus and his devoted disciple [13:47-50].

      Jesus spoke of the people of God as being like a seed
that is growing secretly, saying, "As for the kingdom of God,
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it is as if a person should cast seed into the ground; and then
he sleeps, and he rises up night and day to see that  the
seed is springing forth and always growing up, although he
knows not exactly how. The Earth is bringing forth fruit from
itself; first the blade, then the ears of corn, and after that the
fullness of  the ears of  corn.  And when all  the fruit  of  the
Earth has come forth, immediately God will use the sickle to
reap the fields, because the harvest-time has come." 
                                  Excerpt from the book of Mark [4:26-29].

   Bible Scriptures for numbered references found in this booklet:

      1.  Acts 2:1-4. 
      2. 1 Corinthians 6:19-20.
      3. Ephesians 4:30. 
      4. Jeremiah 17:13. 
         John 4:10-14. 
      5. John 4:14. 
         John 7:37-39.
      6. Revelation 21:6. 
         2 Peter 3:9-13.
         Revelation 21:1. 
      7. Exodus 3:1-6. 
      8. Matthew 7:13-14. 
         John 10:7-9. 
      9. John 3:12-13. 
         John 6:38-40. 
         Matthew 13:34-35. 
      10. John 6:46.
          John 14:7-11.  
      11. John 3:12-13. 
      12. Rev. 22:12-16.  
      13. Rev. 21:5-6.  
      14. Mat. 19:28.  
      15. Mat. 12:48-50. 
      16. Rev. 21:6. 
          Rev. 22:17. 
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      17. John 4:11-14. 
          John 7:37-38. 
      18. John 8:58.  
      19. John 10:30. 
      20. John 14:7-12.
      21, 22. John 14:6. 
      23. John 10:7-9. 
      24, 25. John 8:12. 

      It's extremely important for all of us to remember this:
      1) WE SPEAK TO TRIUNE YHWH GOD by our prayers.
      2) TRIUNE YHWH GOD SPEAKS TO US by the words
of Holy Scripture, in the Word of God written by His Son.
      So we must try to read His words and His Book just as
often as we possibly can… on a daily basis!!

      Almighty YHWH, The Triune God of Israel  and all  the
Earth, wants to bless you through His Only Begotten Son of
Man,  Jesus Christ— Yeshua,  the  Messiah of  Israel… the
soon-coming King of Israel and all  the Earth— so let  Him
reward your search with the grace of His forgiveness and
enlightenment! 
   Triune YHWH God wants to  bless you for  all  your  long
efforts  to  understand  this  very  confusing  and  difficult
Universe in which we live. He wants you to be spared from
the normal wages of sin and the terrible Day of His Wrath
that is yet to come— so let Him reward your lengthy search
with the grace of His forgiveness and His enlightenment!
   It's better to show good sense now—today—before His
Judgment time arrives… so you can't end up regretting your
choices for all eternity.
   Life and Death have been placed before you. The Word of
God  says,  "All  those  who  hate  Me love  death."   Choose
eternal life with Jesus Christ and His Heavenly Father… not
an eternal darkness with that evil ruler whom Jesus called
"the  Prince  of  Darkness."  As  God's  Only  Begotten  Son
warned us long ago… the Evil One named Satan is forever a
murderer and forever the Father of Liars.
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   Choose new life  in  Christ,  not  the ages-old  tyranny of
Satan… and you'll at last find the narrow path to Heaven…
avoiding  the  popular  Wide  Road  that  leads  only  to  the
torments of Hell. 
   Acknowledge the Wisdom of  Triune YHWH God… the
Righteousness, Holiness, and Divinity of His Only Begotten
Son of Man… and the Heavenly Father will no longer see
your own sins and shortcomings. They will all be hidden from
His  sight  by  a  cleansing  in  the  sacrificial  blood  of  Jesus
Christ, the Lamb of God.
   Choose to love YHWH God's Way of Life and growth—not
the Liar's way of self-destruction!

  The Important End Note: Is a new Dark Age coming to
our  world? It's  already  happening  in  Britain,  Europe,
Australia, South Africa, India, even the U.S.— made obvious
in  those  regions  by  persecution  of  Christians  &  declining
church  attendance,  concurrent  with  an  incessant  rising  of
Islamism,  Marxism,  Humanism,  Evolutionism,  Secularism,
Socialism,  Satanism,  and  Witchcraft.  Europe  has  already
become  the  new  "Dark  Continent,"  and  now  probably
deserves that label as much as Africa ever could. Forcasters
believe it will soon be a dark "Eurabia" under Islamic control.
  Whenever the ancient nations of Israel  and Judah were
ruled by  a very  evil  king,  it  was always a  clear  sign  that
Triune YHWH God's Judgment was coming, that invasions
and  devastation  would  soon  come  upon  the  "Promised
Land" of the Jews. Judgments came upon the Jews for their
own repetitious sins and the immorality of their entire nation.
Whenever  the  Jews  had  a  really  evil  ruler  in  charge  of
everything, that fact was itself  a loud warning from God that
invasions, poverty, devastations, and enslavement were to
be coming upon them very soon. But YHWH God sent them
prophets at the same time, to make it all crystal-clear. Those
evil kings of Israel and Judah were also a foreshadowing of
the future Antichrist  Dictator  who would someday seek to
rule the entire Earth as its evil  king. Therefore you should
take  warning,  and  try  to  prepare  for  what's  undoubtedly
coming to your own country soon.
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  Similarly, when you see a dictatorial tyrant trying to seize
power over your own country… hoping to become a "king"
over your own nation and all the Earth's lands… it can only
mean that Triune YHWH God's judgments are soon to be
again coming upon your nation's population & all the Earth…
even Nepal, India & Thailand, regions the Islamic Caliphate
(1517-1917 A.D.) long ago condemned as "infidel" & "House
to Conquer." We are now in the End-Times of the Church
Age, and are possibly also seeing "the last days" for freedom
in India, Japan, Thailand & USA. Use it while you've got it,
Thailand! For now, you still have some freedom of religion,
at least to some degree, in Thailand. You have to use it or
you'll lose it. Repent today, get on your knees to pray. May
Triune  YHWH  God  save  Thailand  from  the  anti-Christ
powers...  from Imperialistic  Islam and atheistic  socialism...
and most especially, from the atheistic Marxist Communism
that  already  dominates  the  giant  lands  of  Russia,  China,
Nepal, Vietnam, and nearby North Korea!
 

  When Jesus comes the next time, it will be different— He
descends as the Lion of Judah, the Judge of all the Earth,
the conquering King of the Universe… and He will remove
the evil Antichrist from his throne of power on planet Earth.

     THIS GUIDE WAS WRITTEN FOR YOU BY. . .
Ken Street, a baptized follower of Jesus and His Way.
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  Above, you can see the face
of  my trekking-pal  Werner,  as
he  looked  in  November  1979
while on the Muktinath Trek.

   YHWH God is a very patient Farmer and quite
a  devoted  Father…!  He  operates  through  God
The Son in Jesus Christ,  His Only Begotten
Son of Man… as He is continuously harvesting
the  Earth...  as  His  long-range  plan  for  the
Earth's transformation goes ever forward...!



Acts 2:1-4.
1.   เมือ่วนัเทศกาลเพ็นเทคศเตมาถงึ จำาพวกสาวกจงึมารว่มใจกนัอยูใ่นที่
แหง่เดยีวกนั
2.   ในทนัใดนัน้ มีเสียงดงัมาจากฟ้าเหมือนเสียงพายุกลา้ส ั่นกอ้งท ั่วบา้นที่
เขานั่งอยูน่ ัน้
3.   มีเปลวไฟสณัฐานเหมือนลิน้ปรากฏแกเ่ขา และกระจายอยูบ่นเขาสิน้ทกุ
คน
4.  เขาเหลา่นัน้ก็ประกอบดว้ยพระวญิญาณบรสิุทธิจ์งึต ัง้ตน้พูดภาษาตา่งๆ
ตามทีพ่ระวญิญาณทรงโปรดใหพู้ด

1 Corinthians 6:19-20.
19.    ทา่นไมรู่ห้รือวา่ รา่งกายของทา่นเป็นวหิารของพระวญิญาณบรสิุทธิ ์

  ซึง่สถติอยูใ่นทา่น ซึง่ทา่นไดร้บัจากพระเจา้ ทา่นไมใ่ช่เจา้ของตวัทา่นเอง
20.   พระเจา้ไดท้รงซื้อทา่นไวแ้ลว้ตามราคา เหตฉุะนัน้ทา่นจงถวายพระ

  เกียรตแิดพ่ระเจา้ดว้ยรา่งกายของทา่น และดว้ยจติวญิญาณของทา่น ซึง่
เป็นของพระเจา้

Jeremiah 17:13.
13.     โอ ขา้แตพ่ระเยโฮวาห์ ความหวงัแหง่อสิราเอล บรรดาคนเหลา่นัน้ที่

 ละทิง้พระองคจ์ะตอ้งรบัความอบัอาย บรรดาคนท ัง้ปวงทีห่นัไปจากเราจะ
  ตอ้งจารกึไวใ้นแผน่ดนิโลก เพราะเขาไดล้ะทิง้พระเยโฮวาห์ ผูเ้ป็นแหลง่นำ้า

แหง่ชีวติเสีย
John 4:10-14.

10.   พระเยซูตรสัตอบนางวา่ "  ถา้เจา้ไดรู้จ้กัของประทานของพระเจา้ และ
 รูจ้กัผูท้ีพู่ดกบัเจา้วา่ `ขอนำ้าใหเ้ราดืม่บา้ง'  เจา้จะไดข้อจากทา่นผูน้ ัน้ และ

ทา่นผูน้ ัน้จะใหน้ำ้าประกอบดว้ยชีวติแกเ่จา้"
11.   นางทลูพระองคว์า่ "    ทา่นเจา้คะ ทา่นไมม่ีถงัตกั และบอ่น้ีก็ลกึ ทา่นจะ
ไดน้ำ้าประกอบดว้ยชีวตินัน้มาจากไหน
12.   ทา่นเป็นใหญก่วา่ยาโคบบรรพบุรุษของเรา ผูไ้ดใ้หบ้อ่นำ้าน้ีแกเ่ราหรือ
และยาโคบเองก็ไดด้ืม่จากบอ่น้ีรวมท ัง้บุตรและฝูงสตัว์ของทา่นดว้ย"
13.   พระเยซูตรสัตอบนางวา่ "ผูใ้ดทีด่ืม่นำ้าน้ีจะกระหายอีก
14.   แตผู่ใ้ดทีด่ืม่นำ้าซึง่เราจะใหแ้กเ่ขานัน้จะไมก่ระหายอีกเลย แตน่ำ้าซึง่
เราจะใหเ้ขานัน้จะบงัเกดิเป็นบอ่นำ้าพุในตวัเขาพลุง่ขึน้ถงึชีวตินิรนัดร์"

John 4:14.
14.   แตผู่ใ้ดทีด่ืม่นำ้าซึง่เราจะใหแ้กเ่ขานัน้จะไมก่ระหายอีกเลย แตน่ำ้าซึง่
เราจะใหเ้ขานัน้จะบงัเกดิเป็นบอ่นำ้าพุในตวัเขาพลุง่ขึน้ถงึชีวตินิรนัดร์"

John 7:37-39.
37.   ในวนัสุดทา้ยของเทศกาลซึง่เป็นวนัใหญน่ัน้ พระเยซูทรงยืนและ

 ประกาศวา่ "  ถา้ผูใ้ดกระหาย ผูน้ ัน้จงมาหาเราและดืม่
38.    ผูท้ีเ่ชือ่ในเรา ตามทีพ่ระคมัภีร์ไดก้ลา่วไวแ้ลว้วา่ `แมน่ำ้าทีม่ีนำ้า
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ประกอบดว้ยชีวติจะไหลออกมาจากภายในผูน้ ัน้'"
39.  (สิง่ทีพ่ระองคต์รสันัน้หมายถงึพระวญิญาณซึง่ผูท้ีเ่ชือ่ในพระองคจ์ะ

  ไดร้บั เหตวุา่ยงัไมไ่ดป้ระทานพระวญิญาณบรสิุทธิใ์ห้ เพราะพระเยซูยงั
มไิดร้บัสงา่ราศี)

Revelation 21:6.
6.   พระองคต์รสักบัขา้พเจา้วา่ "   สำาเร็จแลว้ เราเป็นอลัฟาและโอเมกา เป็น

  ปฐมและอวสาน ผูใ้ดกระหาย เราจะใหผู้น้ ัน้ดืม่จากบอ่นำ้าพุแหง่ชีวติโดยไม่
ตอ้งเสียอะไรเลย

2 Peter 3:9-13
9.   องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไมไ่ดท้รงเฉ่ือยชา้ในเรือ่งพระสญัญาของพระองค์

  ตามทีบ่างคนคดินัน้ แตพ่ระองคไ์ดท้รงอดกล ัน้พระทยัไว้ เพราะเห็นแกเ่รา
  ท ัง้หลายมาช้านาน ไมท่รงประสงคท์ีจ่ะใหผู้ห้นึ่งผูใ้ดพนิาศเลย แตท่รง

ปรารถนาทีจ่ะใหค้นท ัง้ปวงกลบัใจเสียใหม่
10.  แตว่า่วนัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้นัน้จะมาถงึเหมือนอยา่งขโมยแอบยอ่ง

  มาในเวลากลางคนื และในวนันัน้ทอ้งฟ้าจะลว่งเสียไปดว้ยเสียงทีด่งักกึกอ้ง
 และโลกธาตจุะสลายไปดว้ยไฟอนัรอ้นยิง่ และแผน่ดนิโลกกบัการงานท ัง้

ปวงทีม่ีอยูใ่นนัน้จะตอ้งไหมเ้สียสิน้ดว้ย
11.   เมือ่เห็นแลว้วา่สิง่ท ัง้ปวงจะตอ้งสลายไปหมดสิน้เช่นน้ี ทา่นท ัง้หลาย
ควรจะเป็นคนเช่นใดในชีวติทีบ่รสิุทธิแ์ละทีเ่ป็นอยา่งพระเจา้
12.   คอยทา่และกระหายทีจ่ะใหว้นัของพระเจา้มาถงึ เมือ่ไฟจะตดิทอ้งฟ้า

 อากาศใหล้ะลายไป และโลกธาตจุะละลายไปดว้ยไฟอนัรอ้นยิง่
13.   แตว่า่ตามพระสญัญาของพระองค์นัน้ เราจงึคอยทอ้งฟ้าอากาศใหม่

 และแผน่ดนิโลกใหม่ ทีซ่ึง่ความชอบธรรมจะดำารงอยู่
Revelation 21:1.

1.   ขา้พเจา้ไดเ้ห็นทอ้งฟ้าใหมแ่ละแผน่ดนิโลกใหม่ เพราะทอ้งฟ้าเดมิและ
 แผน่ดนิโลกเดมินัน้หายไปหมดสิน้แลว้ และทะเลก็ไมม่ีอีกแลว้

Exodus 3:1-6.
1.   ฝ่ายโมเสสเลี้ยงฝูงแพะแกะของเยโธรพอ่ตาของเขา ผูเ้ป็นปุโรหติของ

  คนมีเดยีน และทา่นไดพ้าฝูงแพะแกะไปดา้นหลงัของถิน่ทรุกนัดาร และมา
 ถงึภูเขาของพระเจา้ คอืโฮเรบ

2.  ทตูสวรรคข์องพระเยโฮวาห์ก็ปรากฏแกโ่มเสสในเปลวไฟซึง่อยู่
   ทา่มกลางพุม่ไม้ โมเสสจงึมองดแูละดเูถดิ พุม่ไมน้ ัน้มีไฟลุกโชนอยู่ แตพุ่ม่

ไมน้ ัน้มไิดไ้หมโ้ทรมไป
3.   โมเสสจงึกลา่ววา่ "  ขา้จะแวะเขา้ไปดสูิง่แปลกประหลาดน้ี วา่เหตไุฉน
พุม่ไมจ้งึไมไ่หม้"
4.   และเมือ่พระเยโฮวาห์ทอดพระเนตรเห็นเขาเดนิเขา้มาดู พระเจา้จงึตรสั

 แกเ่ขาออกมาจากทา่มกลางพุม่ไมน้ ัน้วา่ "  โมเสส โมเสส" และโมเสสทลู
 ตอบวา่ "ขา้พระองคอ์ยูท่ีน่ี่"
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5.   พระองคจ์งึตรสัวา่ "   อยา่เขา้มาใกลท้ีน่ี่ จงถอดรองเทา้ของเจา้ออกเสีย
เพราะวา่ทีซ่ึง่เจา้ยืนอยูน้ี่เป็นทีบ่รสิุทธิ"์
6.   แลว้พระองคต์รสัอีกวา่ "  เราเป็นพระเจา้ของบดิาเจา้ เป็นพระเจา้ของ

  อบัราฮมั เป็นพระเจา้ของอสิอคั และเป็นพระเจา้ของยาโคบ" และโมเสสปิด
 หน้าเสีย เพราะกลวัไมก่ลา้มองดพูระเจา้

Matthew 7:13-14.
13.   จงเขา้ไปทางประตูแคบ เพราะวา่ประตใูหญแ่ละทางกวา้งนัน้นำาไปถงึ

 ความพนิาศ และคนทีเ่ขา้ไปทางนัน้มีมาก
14.   เพราะวา่ประตซูึง่นำาไปถงึชีวตินัน้ก็คบัและทางก็แคบ ผูท้ีห่าพบก็มี
น้อย

John 10:7-9.
7.   พระเยซูจงึตรสักบัเขาอีกวา่ "  เราบอกความจรงิแกท่า่นวา่ เราเป็นประตู
ของแกะท ัง้หลาย
8.   บรรดาผูท้ีม่ากอ่นเรานัน้เป็นขโมยและโจร แตฝู่งแกะก็มไิดฟ้งัเขา
9.      เราเป็นประตู ถา้ผูใ้ดเขา้ไปทางเรา ผูน้ ัน้จะรอด และเขาจะเขา้ออก
แลว้จะพบอาหาร

John 3:12-13.
12.   ถา้เราบอกทา่นถงึสิง่ฝ่ายโลกและทา่นไมเ่ชือ่ ถา้เราบอกทา่นถงึสิง่ฝ่าย

 สวรรค์ ทา่นจะเชือ่ไดอ้ยา่งไร
13.   ไมม่ีผูใ้ดไดข้ึน้ไปสูส่วรรคน์อกจากทา่นทีล่งมาจากสวรรค์ คอืบุตร
มนุษย์ผูท้รงสถติในสวรรค์นัน้

John 6:38-40.
38.   เพราะวา่เราไดล้งมาจากสวรรค์ มใิชเ่พือ่กระทำาตามความประสงค์

 ของเราเอง แตเ่พือ่กระทำาตามพระประสงคข์องพระองคผ์ูท้รงใชเ้รามา
39.   และพระประสงคข์องพระบดิาผูท้รงใชเ้รามานัน้ ก็คอืใหเ้รารกัษา

  บรรดาผูท้ีพ่ระองคไ์ดท้รงมอบไวก้บัเรา มใิหห้ายไปสกัคนเดยีว แตใ่หฟ้ื้น
ขึน้มาในวนัทีสุ่ด
40.   เพราะน่ีแหละเป็นพระประสงค์ของผูท้ีท่รงใชเ้รามานัน้ ทีจ่ะใหท้กุคน

  ทีเ่ห็นพระบุตร และเชือ่ในพระบุตรไดม้ีชีวตินิรนัดร์ และเราจะใหผู้น้ ัน้ฟ้ืน
ขึน้มาในวนัสุดทา้ย"

Matthew 13:34-35.
34.    ขอ้ความเหลา่น้ีท ัง้สิน้ พระเยซูตรสักบัหมูช่นเป็นคำาอุปมา และ

 นอกจากคำาอุปมา พระองคม์ไิดต้รสักบัเขาเลย
35.   ท ัง้น้ีเพือ่จะใหส้ำาเร็จตามพระวจนะทีต่รสัโดยศาสดาพยากรณ์วา่ `เรา

 จะอา้ปากกลา่วคำาอุปมา เราจะกลา่วขอ้ความซึง่ปิดซอ่นไวต้ ัง้แตเ่ดมิสรา้ง
โลก'

John 6:46.
46.    ไมม่ีผูใ้ดไดเ้ห็นพระบดิา นอกจากทา่นทีม่าจากพระเจา้ ทา่นนัน้แหละ
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ไดเ้ห็นพระบดิาแลว้
John 14:7-11.

7.    ถา้ทา่นท ัง้หลายรูจ้กัเราแลว้ ทา่นก็จะรูจ้กัพระบดิาของเราดว้ย และ
ต ัง้แตน้ี่ไปทา่นก็รูจ้กัพระองคแ์ละไดเ้ห็นพระองค์"
8.   ฟีลปิทลูพระองคว์า่ "  พระองคเ์จา้ขา้ ขอสำาแดงพระบดิาใหข้า้พระองค์
ท ัง้หลายเห็นและพวกขา้พระองคจ์ะพอใจ"
9.   พระเยซูตรสักบัเขาวา่ "   ฟีลปิเอย๋ เราไดอ้ยูก่บัทา่นนานถงึเพียงน้ี และ

  ทา่นยงัไมรู่จ้กัเราหรือ ผูท้ีไ่ดเ้ห็นเราก็ไดเ้ห็นพระบดิา และทา่นจะพูดได้
 อยา่งไรวา่ `ขอสำาแดงพระบดิาใหข้า้พระองคท์ ัง้หลายเห็น'

10.    ทา่นไมเ่ชือ่หรือวา่ เราอยูใ่นพระบดิาและพระบดิาทรงอยูใ่นเรา คำาซึง่
  เรากลา่วแกท่า่นท ัง้หลายนัน้ เรามไิดก้ลา่วตามใจชอบ แตพ่ระบดิาผูท้รง

สถติอยูใ่นเราไดท้รงกระทำาพระราชกจิของพระองค์
11.   จงเชือ่เราเถดิวา่เราอยูใ่นพระบดิาและพระบดิาทรงอยูใ่นเรา หรอืมิ
ฉะนัน้ก็จงเชือ่เราเพราะกจิการเหลา่นัน้เถดิ

John 3:12-13.
12.   ถา้เราบอกทา่นถงึสิง่ฝ่ายโลกและทา่นไมเ่ชือ่ ถา้เราบอกทา่นถงึสิง่ฝ่าย

 สวรรค์ ทา่นจะเชือ่ไดอ้ยา่งไร
13.   ไมม่ีผูใ้ดไดข้ึน้ไปสูส่วรรคน์อกจากทา่นทีล่งมาจากสวรรค์ คอืบุตร
มนุษย์ผูท้รงสถติในสวรรค์นัน้

Revelation 22:12-16.
12.  "    ดเูถดิ เราจะมาโดยเร็ว และจะนำาบำาเหน็จของเรามาดว้ย เพือ่
ตอบแทนการกระทำาของทกุคน
13.    เราคอือลัฟาและโอเมกา เป็นปฐมและเป็นอวสาน เป็นเบื้องตน้และ
เบื้องปลาย"
14.   คนท ัง้หลายทีป่ระพฤตติามพระบญัญตัขิองพระองคก็์เป็นสุข เพือ่วา่

 เขาจะไดม้ีสทิธิใ์นตน้ไมแ้หง่ชีวติ และเพือ่เขาจะไดเ้ขา้ไปในเมืองนัน้โดย
ทางประตู
15.      ดว้ยวา่ภายนอกนัน้มีสุนขั คนใชเ้วทมนตร์ คนลว่งประเวณี ฆาตกร

 คนไหวรู้ปเคารพ คนใดทีร่กัและกระทำาการมุสา
16.  "เราคอืเยซูผูใ้ช้ใหท้ตูสวรรคข์องเราไปเป็นพยานสำาแดงเหตกุารณ์

 เหลา่น้ีแกท่า่นเพือ่ครสิตจกัรท ัง้หลาย เราเป็นรากและเป็นเช้ือสายของดา
 วดิ และเป็นดาวประจำารุง่อนัสุกใส"

Revelation 21:5-6.
5.   พระองคผ์ูป้ระทบับนพระทีน่ ั่งตรสัวา่ "  ดเูถดิ เราสรา้งสิง่สารพดัขึน้
ใหม"่  และพระองคต์รสักบัขา้พเจา้วา่ "  จงเขยีนไวเ้ถดิ เพราะวา่ถอ้ยคำาเหลา่
น้ีเป็นคำาสตัย์จรงิและสตัย์ซือ่"
6.   พระองคต์รสักบัขา้พเจา้วา่ "   สำาเร็จแลว้ เราเป็นอลัฟาและโอเมกา เป็น

  ปฐมและอวสาน ผูใ้ดกระหาย เราจะใหผู้น้ ัน้ดืม่จากบอ่นำ้าพุแหง่ชีวติโดยไม่
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ตอ้งเสียอะไรเลย
Matthew 19:28.

28.   พระเยซูตรสักบัเขาวา่ "  เราบอกความจรงิแกท่า่นท ัง้หลายวา่ ในโลก
 ใหมค่ราวเมือ่บุตรมนุษย์จะนั่งบนพระทีน่ ั่งแหง่สงา่ราศีของพระองคน์ ัน้

 พวกทา่นทีไ่ดต้ดิตามเรามาจะไดน้ั่งบนบลัลงัก์สบิสองที่ พพิากษาชน
อสิราเอลสบิสองตระกูล

Matthew 12:48-50.
48.   แตพ่ระองคต์รสัตอบผูท้ีท่ลูพระองค์นัน้วา่ "  ใครเป็นมารดาของเรา
ใครเป็นพีน้่องของเรา"
49.   พระองคท์รงเหยียดพระหตัถ์ไปทางพวกสาวกของพระองค์ และตรสั

 วา่ "  ดเูถดิ น่ีเป็นมารดาและพีน้่องของเรา
50.   ดว้ยวา่ผูใ้ดจะกระทำาตามพระทยัพระบดิาของเราผูท้รงสถติในสวรรค์
ผูน้ ัน้แหละเป็นพีน้่องชายหญงิและมารดาของเรา"

Revelation 21:6.
6.   พระองคต์รสักบัขา้พเจา้วา่ "   สำาเร็จแลว้ เราเป็นอลัฟาและโอเมกา เป็น

  ปฐมและอวสาน ผูใ้ดกระหาย เราจะใหผู้น้ ัน้ดืม่จากบอ่นำ้าพุแหง่ชีวติโดยไม่
ตอ้งเสียอะไรเลย

Revelation 22:17.
17.   พระวญิญาณและเจา้สาวตรสัวา่ "เชญิมาเถดิ" และใหผู้ท้ีไ่ดย้นิกลา่ว

 วา่ "เชญิมาเถดิ"   และใหผู้ท้ีก่ระหายเขา้มา ผูใ้ดมีใจปรารถนา ก็ใหผู้น้ ัน้มา
รบันำ้าแหง่ชีวติโดยไมต่อ้งเสียอะไรเลย

John 4:11-14.
11.   นางทลูพระองคว์า่ "    ทา่นเจา้คะ ทา่นไมม่ีถงัตกั และบอ่น้ีก็ลกึ ทา่นจะ
ไดน้ำ้าประกอบดว้ยชีวตินัน้มาจากไหน
12.   ทา่นเป็นใหญก่วา่ยาโคบบรรพบุรุษของเรา ผูไ้ดใ้หบ้อ่นำ้าน้ีแกเ่ราหรือ
และยาโคบเองก็ไดด้ืม่จากบอ่น้ีรวมท ัง้บุตรและฝูงสตัว์ของทา่นดว้ย"
13.   พระเยซูตรสัตอบนางวา่ "ผูใ้ดทีด่ืม่นำ้าน้ีจะกระหายอีก
14.   แตผู่ใ้ดทีด่ืม่นำ้าซึง่เราจะใหแ้กเ่ขานัน้จะไมก่ระหายอีกเลย แตน่ำ้าซึง่
เราจะใหเ้ขานัน้จะบงัเกดิเป็นบอ่นำ้าพุในตวัเขาพลุง่ขึน้ถงึชีวตินิรนัดร์"

John 7:37-38.
37.   ในวนัสุดทา้ยของเทศกาลซึง่เป็นวนัใหญน่ัน้ พระเยซูทรงยืนและ

 ประกาศวา่ "  ถา้ผูใ้ดกระหาย ผูน้ ัน้จงมาหาเราและดืม่
38.    ผูท้ีเ่ชือ่ในเรา ตามทีพ่ระคมัภีร์ไดก้ลา่วไวแ้ลว้วา่ `แมน่ำ้าทีม่ีนำ้า
ประกอบดว้ยชีวติจะไหลออกมาจากภายในผูน้ ัน้'"

John 8:58.
58.   พระเยซูตรสักบัเขาวา่ "  เราบอกความจรงิแกท่า่นวา่ กอ่นอบัราฮมั
บงัเกดิมานัน้เราเป็น"
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John 10:30.
30.  เรากบัพระบดิาของเราเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั"

John 14:7-12.
7.    ถา้ทา่นท ัง้หลายรูจ้กัเราแลว้ ทา่นก็จะรูจ้กัพระบดิาของเราดว้ย และ
ต ัง้แตน้ี่ไปทา่นก็รูจ้กัพระองคแ์ละไดเ้ห็นพระองค์"
8.   ฟีลปิทลูพระองคว์า่ "  พระองคเ์จา้ขา้ ขอสำาแดงพระบดิาใหข้า้พระองค์
ท ัง้หลายเห็นและพวกขา้พระองคจ์ะพอใจ"
9.   พระเยซูตรสักบัเขาวา่ "   ฟีลปิเอย๋ เราไดอ้ยูก่บัทา่นนานถงึเพียงน้ี และ

  ทา่นยงัไมรู่จ้กัเราหรือ ผูท้ีไ่ดเ้ห็นเราก็ไดเ้ห็นพระบดิา และทา่นจะพูดได้
 อยา่งไรวา่ `ขอสำาแดงพระบดิาใหข้า้พระองคท์ ัง้หลายเห็น'

10.    ทา่นไมเ่ชือ่หรือวา่ เราอยูใ่นพระบดิาและพระบดิาทรงอยูใ่นเรา คำาซึง่
  เรากลา่วแกท่า่นท ัง้หลายนัน้ เรามไิดก้ลา่วตามใจชอบ แตพ่ระบดิาผูท้รง

สถติอยูใ่นเราไดท้รงกระทำาพระราชกจิของพระองค์
11.   จงเชือ่เราเถดิวา่เราอยูใ่นพระบดิาและพระบดิาทรงอยูใ่นเรา หรอืมิ
ฉะนัน้ก็จงเชือ่เราเพราะกจิการเหลา่นัน้เถดิ
12.   เราบอกความจรงิแกท่า่นท ัง้หลายวา่ ผูท้ีเ่ชือ่ในเราจะกระทำากจิการซึง่

  เราไดก้ระทำานัน้ดว้ย และเขาจะกระทำากจิการทีย่ิง่ใหญก่วา่นัน้อีก เพราะวา่
เราจะไปถงึพระบดิาของเรา

John 14:6.
6.   พระเยซูตรสักบัเขาวา่ "    เราเป็นทางนัน้ เป็นความจรงิ และเป็นชีวติ
ไมม่ีผูใ้ดมาถงึพระบดิาไดน้อกจากมาทางเรา

John 10:7-9.
7.   พระเยซูจงึตรสักบัเขาอีกวา่ "  เราบอกความจรงิแกท่า่นวา่ เราเป็นประตู
ของแกะท ัง้หลาย
8.   บรรดาผูท้ีม่ากอ่นเรานัน้เป็นขโมยและโจร แตฝู่งแกะก็มไิดฟ้งัเขา
9.      เราเป็นประตู ถา้ผูใ้ดเขา้ไปทางเรา ผูน้ ัน้จะรอด และเขาจะเขา้ออก
แลว้จะพบอาหาร

John 8:12.
12.   อกีคร ัง้หน่ึงพระเยซูตรสักบัเขาท ัง้หลายวา่ "เราเป็นความสวา่งของ

  โลก ผูท้ีต่ามเรามาจะไมเ่ดนิในความมืด แตจ่ะมีความสวา่งแหง่ชีวติ"

 
   All Bible verses quoted above in Thai language are taken from the Thai
King James Version.
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Matthew 13:47-50.
47.   อกีประการหน่ึง อาณาจกัรแหง่สวรรคเ์ปรียบเหมือนอวนทีล่ากอยูใ่น

 ทะเล ตดิปลารวมทกุชนิด
48.   ซึง่เมือ่เต็มแลว้เขาก็ลากขึน้ฝั่งนั่งเลือกเอาแตท่ีด่ใีสใ่นภาชนะ แตท่ีไ่ม่
ดนี ัน้ก็ทิง้เสีย
49.   ในการสิน้สุดของโลกก็จะเป็นอยา่งนัน้แหละ พวกทตูสวรรคจ์ะออกมา
แยกคนชั่วออกจากคนชอบธรรม
50.   แลว้จะทิง้ลงในเตาไฟอนัลุกโพลง ทีน่ ั่นจะมีการรอ้งไหข้บเขีย้วเคีย้ว
ฟนั"

Mark 4:26-29.
26.   พระองคต์รสัวา่ "อาณาจกัรของพระเจา้เปรียบเหมือนชายคนหน่ึง
หวา่นพืชลงในดนิ
27.   แลว้กลางคนืก็นอนหลบัและกลางวนัก็ตืน่ขึน้ ฝ่ายพืชนัน้จะงอกจำาเรญิ
ขึน้อยา่งไรเขาก็ไมรู่ ้
28.   เพราะแผน่ดนิเองทำาใหพื้ชงอกจำาเรญิขึน้เป็นลำาตน้กอ่น ภายหลงัก็

 ออกรวง แลว้ก็มีเมล็ดขา้วเต็มรวง
29.   คร ัน้สุกแลว้เขาก็ไปเกีย่วเก็บทเีดยีว เพราะวา่ถงึฤดเูกีย่วแลว้"

 
   All Bible verses quoted above in Thai language are taken from the Thai
King James Version.
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