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Matthew 3:1-2.
1.   คราวนัน้ยอห์นผูใ้หร้บับพัตศิมา มาประกาศในถิน่ทรุกนัดารแควน้ยู
เดยี
2.   กลา่ววา่ "  ทา่นท ัง้หลายจงกลบัใจเสียใหม่ เพราะวา่อาณาจกัรแหง่
สวรรคม์าใกลแ้ลว้"

Matthew 3:13-17.
13.   แลว้พระเยซูเสด็จจากแควน้กาลลิีมาหายอห์นทีแ่มน่้ำ้าจอร์แดน เพือ่จะ
รบับพัตศิมาจากทา่น
14.   แตย่อห์นทลูหา้มพระองคว์า่ "ขา้พระองคต์อ้งการจะรบับพัตศิมาจาก

 พระองค์ ควรหรือทีพ่ระองคจ์ะเสด็จมาหาขา้พระองค์"
15.   และพระเยซูตรสัตอบยอห์นวา่ "  บดัน้ีจงยอมเถดิ เพราะสมควรทีเ่รา
ท ัง้หลายจะกระท้ำาตามสิง่ชอบธรรมทกุประการ" แลว้ทา่นก็ยอมท้ำาตามพระ
องค์
16.   และพระเยซูเมือ่พระองคท์รงรบับพัตศิมาแลว้ ในทนัใดนัน้ก็เสด็จขึน้

   จากน้ำ้า และดเูถดิ ทอ้งฟ้าก็แหวกออก และพระองคไ์ดท้อดพระเนตรเห็น
พระวญิญาณของพระเจา้เสด็จลงมาดจุนกเขาและสถติอยูบ่นพระองค์
17.    และดเูถดิ มีพระสุรเสียงตรสัจากฟ้าสวรรคว์า่ "ทา่นผูน้ี้เป็นบุตรทีร่กั

 ของเรา เราชอบใจทา่นมาก"
Matthew 4:4.

4.   ฝ่ายพระองคต์รสัตอบวา่ "  มีพระคมัภีร์เขยีนไวว้า่ `มนุษย์จะบ้ำารุงชีวติ
 ดว้ยอาหารสิง่เดยีวหามไิด้ แตบ่้ำารุงดว้ยพระวจนะทกุค้ำาซึง่ออกมาจาก

พระโอษฐ์ของพระเจา้'"
Matthew 4:17.

17.   ต ัง้แตน่ ัน้มาพระเยซูไดท้รงต ัง้ตน้ประกาศวา่ "  จงกลบัใจเสียใหม่
เพราะวา่อาณาจกัรแหง่สวรรคม์าใกลแ้ลว้"

Matthew 7:13-14.
13.   จงเขา้ไปทางประตแูคบ เพราะวา่ประตูใหญแ่ละทางกวา้งนัน้น้ำาไปถงึ

 ความพนิาศ และคนทีเ่ขา้ไปทางนัน้มีมาก
14.   เพราะวา่ประตซูึง่น้ำาไปถงึชีวตินัน้ก็คบัและทางก็แคบ ผูท้ีห่าพบก็มี
น้อย

Matthew 7:21-23.
21.   มใิชท่กุคนทีร่อ้งแกเ่ราวา่ `  พระองคเ์จา้ขา้ พระองคเ์จา้ขา้' จะไดเ้ขา้

 ในอาณาจกัรแหง่สวรรค์ แตผู่ท้ีป่ฏบิตัติามพระทยัพระบดิาของเราผูท้รง
สถติในสวรรคจ์งึจะเขา้ได้
22.   เมือ่ถงึวนันัน้จะมีคนเป็นอนัมากรอ้งแกเ่ราวา่ `  พระองคเ์จา้ขา้

  พระองคเ์จา้ขา้ ขา้พระองคไ์ดพ้ยากรณ์ในพระนามของพระองค์ และไดข้บั
 ผอีอกในพระนามของพระองค์ และไดก้ระท้ำาการมหศัจรรย์เป็นอนัมากใน

พระนามของพระองคม์ใิชห่รือ'
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23.   เมือ่นัน้เราจะแจง้แกเ่ขาวา่ `  เราไมเ่คยรูจ้กัเจา้เลย เจา้ผูก้ระท้ำาความ
 ชั่วชา้ จงไปเสียใหพ้น้จากเรา'

Matthew 7:26-27.
26.   แตผู่ท้ีไ่ดย้นิค้ำาเหลา่น้ีของเราและไมป่ระพฤตติาม เขาก็เปรียบเสมือน
ผูท้ีโ่งเ่ขลาสรา้งเรือนของตนไวบ้นทราย
27.    ฝนก็ตกและน้ำ้าก็ไหลทว่ม ลมก็พดัปะทะเรือนนัน้ เรือนนัน้ก็พงัทลาย

 ลง และการซึง่พงัทลายนัน้ก็ใหญย่ิง่นกั"
Matthew 10:14-15.

14.   ถา้ผูใ้ดไมต่อ้นรบัทา่นท ัง้หลายและไมฟ่งัค้ำาของทา่น เมือ่จะออกจาก
 เรือนนัน้เมืองนัน้ จงสะบดัผงคลีทีต่ดิเทา้ของทา่นออกเสีย

15.    เราบอกความจรงิแกท่า่นวา่ ในวนัพพิากษานัน้ โทษของเมืองโสโดม
 และเมืองโกโมราห์ จะเบากวา่โทษของเมืองนัน้

Matthew 10:22-23.
22.   ทา่นจะถูกคนท ัง้ปวงเกลียดชงัเพราะเห็นแกน่ามของเรา แตผู่ใ้ดทีท่น

 ไดถ้งึทีสุ่ด ผูน้ ัน้จะรอด
23.    แตเ่มือ่เขาขม่เหงทา่นในเมืองน้ี จงหนีไปยงัอีกเมืองหนึ่ง เราบอก

  ความจรงิแกท่า่นวา่ กอ่นทีท่า่นจะไปท ั่วเมืองตา่งๆในอสิราเอล บุตรมนุษย์
จะเสด็จมา

Matthew 10:32-33.
32.   เหตดุงันัน้ผูใ้ดจะรบัเราตอ่หน้ามนุษย์ เราจะรบัผูน้ ัน้ตอ่พระพกัตร์
พระบดิาของเราผูท้รงสถติในสวรรค์ดว้ย
33.   แตผู่ใ้ดจะปฏเิสธเราตอ่หน้ามนุษย์ เราจะปฏเิสธผูน้ ัน้ตอ่พระพกัตร์
พระบดิาของเราผูท้รงสถติในสวรรค์ดว้ย

Matthew 10:37-38.
37.   ผูใ้ดทีร่กับดิามารดายิง่กวา่รกัเราก็ไมส่มกบัเรา และผูใ้ดรกับุตรชาย

 หญงิยิง่กวา่รกัเรา ผูน้ ัน้ก็ไมส่มกบัเรา
38.   และผูใ้ดทีไ่มร่บัเอากางเขนของตนตามเราไป ผูน้ ัน้ก็ไมส่มกบัเรา

Psalms 92:12.
12.   คนชอบธรรมจะงอกขึน้อยา่งตน้อนิทผลมั เขาจะเจรญิขึน้อยา่งตน้สน
สีดาร์ในเลบานอน

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

  โลก ผูท้ีต่ามเรามาจะไมเ่ดนิในความมืด แตจ่ะมีความสวา่งแหง่ชีวติ"
Malachi 4:2.

2.  แตด่วงอาทติย์แหง่ความชอบธรรมซึง่มีปีกรกัษาโรคภยัไดจ้ะขึน้มา
 ส้ำาหรบัคนเหลา่นัน้ทีย่้ำาเกรงนามของเรา เจา้จะกระโดดโลดเตน้ออกไป

เหมือนลูกววัออกไปจากคอก
Matthew 11:20-24.

20.  แลว้พระองคก็์ทรงต ัง้ตน้ตเิตยีนเมืองตา่งๆทีพ่ระองคไ์ดท้รงกระท้ำา
 การอทิธฤิทธิเ์ป็นสว่นมาก เพราะเขามไิดก้ลบัใจเสียใหม่
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21.  "     วบิตัแิกเ่จา้ เมืองโคราซนิ วบิตัแิกเ่จา้ เมืองเบธไซอดิา เพราะถา้การ
อทิธฤิทธิซ์ึง่ไดก้ระท้ำาทา่มกลางเจา้ไดก้ระท้ำาในเมืองไทระและเมืองไซดอน 

  คนในเมืองท ัง้สองจะไดนุ่้งหม่ผา้กระสอบ นั่งบนขีเ้ถา้ กลบัใจเสียใหมน่าน
มาแลว้
22.    แตเ่ราบอกเจา้วา่ ในวนัพพิากษา โทษเมืองไทระและเมืองไซดอนจะ
เบากวา่โทษของเจา้
23.     และฝ่ายเจา้ เมืองคาเปอรนาอุม ซึง่ถูกยกขึน้เทยีมฟ้าแลว้ เจา้จะตอ้ง

  ลงไปถงึนรกตา่งหาก ดว้ยวา่การอทิธฤิทธิซ์ึง่ไดก้ระท้ำาในทา่มกลางเจา้นัน้
 ถา้ไดก้ระท้ำาในเมืองโสโดม เมืองนัน้จะไดต้ ัง้อยูจ่นทกุวนัน้ี

24.    แตเ่ราบอกเจา้วา่ ในวนัพพิากษา โทษเมืองโสโดมจะเบากวา่โทษของ
เจา้"

Matthew 12:39-42.
39.   พระองคจ์งึตรสัตอบเขาวา่ "  คนชาตชิ ั่วและเลน่ชูแ้สวงหาหมายส้ำาคญั

 และจะไมท่รงโปรดใหห้มายส้ำาคญัแกเ่ขา เวน้ไวแ้ตห่มายส้ำาคญัของโยนาห์
ศาสดาพยากรณ์
40.   ดว้ยวา่ `โยนาห์ไดอ้ยูใ่นทอ้งปลาวาฬสามวนัสามคืน'  ฉนัใด บุตร
มนุษย์จะอยูใ่นทอ้งแผน่ดนิสามวนัสามคืนฉนันัน้
41.   ชนชาวนีนะเวห์จะลุกขึน้ในวนัพพิากษาพรอ้มกบัคนยุคน้ี และจะ

 กลา่วโทษเขา ดว้ยวา่ชาวนีนะเวห์ไดก้ลบัใจเสียใหมเ่พราะค้ำาประกาศของ
  โยนาห์ และดเูถดิ ผูเ้ป็นใหญก่วา่โยนาห์อยูท่ีน่ี่

42.   นางกษตัรยิ์ฝ่ายทศิใตจ้ะลุกขึน้ในวนัพพิากษาพรอ้มกบัคนยุคน้ี และ
 จะกลา่วโทษเขา ดว้ยวา่พระนางนัน้ไดม้าจากทีสุ่ดปลายแผน่ดนิโลกเพือ่จะ

  ฟงัสตปิญัญาของซาโลมอน และดเูถดิ ผูเ้ป็นใหญก่วา่ซาโลมอนก็อยูท่ีน่ี่
Matthew 13:3-9.

3.   แลว้พระองคก็์ตรสักบัเขาหลายประการเป็นค้ำาอุปมาวา่ "  ดเูถดิ มีผู้
หวา่นคนหน่ึงออกไปหวา่นพืช
4.    และเมือ่เขาหวา่น เมล็ดพืชก็ตกตามหนทางบา้ง แลว้นกก็มากนิเสีย
5.    บา้งก็ตกในทีซ่ึง่มีพ้ืนหนิ มีเน้ือดนิแตน้่อย จงึงอกขึน้โดยเร็วเพราะดนิ
ไมล่กึ
6.   แตเ่มือ่แดดจดัแดดก็แผดเผา เพราะรากไมม่ีจงึเหีย่วไป
7.   บา้งก็ตกกลางตน้หนาม ตน้หนามก็งอกขึน้ปกคลุมเสีย
8.      บา้งก็ตกทีด่นิดี แลว้เกดิผล รอ้ยเทา่บา้ง หกสบิเทา่บา้ง สามสบิเทา่บา้ง
9.  ใครมีหูจงฟงัเถดิ"

Matthew 13:18-23.
18.   เหตฉุะนัน้ ทา่นท ัง้หลายจงฟงัค้ำาอุปมาวา่ดว้ยผูห้วา่นพืชนัน้
19.   เมือ่ผูใ้ดไดย้นิพระวจนะแหง่อาณาจกัรนัน้แตไ่มเ่ขา้ใจ มารรา้ยก็มา

 ฉวยเอาพืชซึง่หวา่นในใจเขานัน้ไปเสีย นั่นแหละไดแ้กผู่ซ้ึง่รบัเมล็ดรมิ
หนทาง
20.   และผูท้ีร่บัเมล็ดซึง่ตกในทีด่นิซึง่มีพ้ืนหนินัน้ ไดแ้กบุ่คคลทีไ่ดย้นิพระ
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 วจนะ แลว้ก็รบัทนัทดีว้ยความปรีดี
21.   แตไ่มม่ีรากในตวัเองจงึทนอยูช่ ั่วคราว และเมือ่เกดิการยากล้ำาบาก

 หรือการขม่เหงตา่งๆเพราะพระวจนะนัน้ ตอ่มาเขาก็เลกิเสีย
22.    ผูท้ีร่บัเมล็ดซึง่ตกกลางหนามนัน้ ไดแ้กบุ่คคลทีไ่ดฟ้งัพระวจนะ แลว้

 ความกงัวลตามธรรมดาโลก และการลอ่ลวงแหง่ทรพัย์สมบตัก็ิรดัพระวจนะ
 นัน้เสีย และเขาจงึไมเ่กดิผล

23.   สว่นผูท้ีร่บัเมล็ดซึง่ตกในดนิดีนัน้ ไดแ้กบุ่คคลทีไ่ดย้นิพระวจนะและ
   เขา้ใจ คนนัน้ก็เกดิผลรอ้ยเทา่บา้ง หกสบิเทา่บา้ง สามสบิเทา่บา้ง"

Matthew 13:24-30.
24.   พระองคต์รสัค้ำาอุปมาอีกขอ้หน่ึงใหเ้ขาท ัง้หลายฟงัวา่ "อาณาจกัรแหง่
สวรรคเ์ปรียบเหมือนชายคนหน่ึงไดห้วา่นพืชดีในนาของตน
25.   แตเ่มือ่คนท ัง้หลายนอนหลบัอยู่ ศตัรูของคนนัน้มาหวา่นขา้วละมาน

 ปนกบัขา้วสาลีนัน้ไว้ แลว้ก็หลบไป
26.   คร ัน้ตน้ขา้วนัน้งอกขึน้ออกรวงแลว้ ขา้วละมานก็ปรากฏขึน้ดว้ย
27.   พวกผูร้บัใชแ้หง่เจา้บา้นจงึมาแจง้แกน่ายวา่ `  นายเจา้ขา้ ทา่นได้

 หวา่นพืชดใีนนาของทา่นมใิชห่รือ แตม่ีขา้วละมานมาจากไหน'
28.   นายก็ตอบพวกเขาวา่ `น้ีเป็นการกระท้ำาของศตัรู' พวกผูร้บัใชจ้งึถาม

 นายวา่ `ทา่นปรารถนาจะใหพ้วกเราไปถอนและเก็บขา้วละมานหรือ'
29.   แตน่ายตอบวา่ `  อยา่เลย เกลือกวา่เมือ่ก้ำาลงัถอนขา้วละมานจะถอน
ขา้วสาลีดว้ย
30.   ใหท้ ัง้สองจ้ำาเรญิไปดว้ยกนัจนถงึฤดเูกีย่ว และในเวลาเกีย่วนัน้เราจะ

 ส ั่งผูเ้กีย่ววา่ "  จงเก็บขา้วละมานกอ่นมดัเป็นฟ่อนเผาไฟเสีย แตข่า้วสาลีนัน้
จงเก็บไวใ้นยุง้ฉางของเรา"'"

Matthew 13:36-43.
36.   แลว้พระเยซูจงึทรงใหฝู้งชนเหลา่นัน้จากไปและเสด็จเขา้ไปในเรือน

 พวกสาวกของพระองคก็์มาเฝ้าพระองคท์ูลวา่ "ขอพระองคท์รงโปรด
อธบิายใหพ้วกขา้พระองคเ์ขา้ใจค้ำาอุปมาทีว่า่ดว้ยขา้วละมานในนานัน้"
37.   พระองคต์รสัตอบเขาวา่ "ผูห้วา่นเมล็ดพืชดีนัน้ไดแ้กบุ่ตรมนุษย์
38.    นานัน้ไดแ้กโ่ลก สว่นเมล็ดพืชดีไดแ้กลู่กหลานแหง่อาณาจกัร แตข่า้ว
ละมานไดแ้กลู่กหลานของมารรา้ย
39.   ศตัรูผูห้วา่นขา้วละมานไดแ้กพ่ญามาร ฤดเูกีย่วไดแ้กก่ารสิน้สุดของ

 โลกน้ี และผูเ้กีย่วนัน้ไดแ้กพ่วกทตูสวรรค์
40.    เหตฉุะนัน้ เขาเก็บขา้วละมานเผาไฟเสียอยา่งไร ในการสิน้สุดของ
โลกน้ีก็จะเป็นอยา่งนัน้
41.  บุตรมนุษย์จะใชพ้วกทตูสวรรคข์องทา่นออกไปเก็บกวาดทกุสิง่ที่

 ท้ำาใหห้ลงผดิ และบรรดาผูท้ีท่ ้ำาความชั่วชา้ไปจากอาณาจกัรของทา่น
42.   และจะทิง้ลงในเตาไฟอนัลุกโพลง ทีน่ ั่นจะมีการรอ้งไหข้บเขีย้วเคีย้ว
ฟนั
43.  คราวนัน้ผูช้อบธรรมจะสอ่งแสงอยูใ่นอาณาจกัรพระบดิาของเขาดุจ
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 ดวงอาทติย์ ใครมีหูจงฟงัเถดิ
Matthew 13:47-50.

47.   อีกประการหน่ึง อาณาจกัรแหง่สวรรคเ์ปรียบเหมือนอวนทีล่ากอยูใ่น
 ทะเล ตดิปลารวมทกุชนิด

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

Matthew 16:2-4.
2.   พระองคจ์งึตรสัตอบเขาวา่ "  พอตกเย็นทา่นท ัง้หลายพูดวา่ `รุง่ขึน้
อากาศจะโปรง่ดีเพราะฟ้าสีแดง'
3.   ในเวลาเช้าทา่นพูดวา่ `วนัน้ีจะเกดิพายุฝนเพราะฟ้าแดงและมวั'  โอ คน

  หน้าซือ่ใจคด ทอ้งฟ้านัน้ทา่นท ัง้หลายยงัอาจสงัเกตรูแ้ละเขา้ใจได้ แตห่มาย
ส้ำาคญัแหง่กาละน้ีทา่นกลบัไมเ่ขา้ใจ
4.   คนชาตชิ ั่วและเลน่ชูแ้สวงหาหมายส้ำาคญั และจะไมโ่ปรดใหห้มาย

 ส้ำาคญัแกเ่ขา เวน้ไวแ้ตห่มายส้ำาคญัของโยนาห์ศาสดาพยากรณ์เทา่นัน้" 
แลว้พระองคก็์เสด็จไปจากเขา

Matthew 16:25-27.
25.    เพราะวา่ผูใ้ดใครจ่ะเอาชีวติของตนรอด ผูน้ ัน้จะเสียชีวติ แตผู่ใ้ดจะ

 เสียชีวติของตนเพราะเห็นแกเ่รา ผูน้ ัน้จะไดชี้วติรอด
26.   เพราะถา้ผูใ้ดจะไดส้ิง่ของสิน้ท ัง้โลก แตต่อ้งสูญเสียจติวญิญาณของ

  ตน ผูน้ ัน้จะไดป้ระโยชน์อะไร หรือผูน้ ัน้จะน้ำาอะไรไปแลกเอาจติวญิญาณ
ของตนกลบัคนืมา
27.   เหตวุา่บุตรมนุษย์จะเสด็จมาดว้ยสงา่ราศแีหง่พระบดิา และพรอ้มดว้ย

 เหลา่ทตูสวรรค์ของพระองค์ เมือ่นัน้พระองคจ์ะประทานบ้ำาเหน็จแกท่กุคน
ตามการกระท้ำาของตน

Matthew 17:1-2.
1.     คร ัน้ลว่งไปไดห้กวนัแลว้ พระเยซูทรงพาเปโตร ยากอบ และยอห์นน้อง

 ชายของยากอบ ขึน้ภูเขาสูงแตล่้ำาพงั
2.   แลว้พระกายของพระองคก็์เปลีย่นไปตอ่หน้าเขา พระพกัตร์ของ

 พระองคก็์ทอแสงเหมือนแสงอาทติย์ ฉลองพระองคก็์ขาวผอ่งดจุแสงสวา่ง
Matthew 17:5-6.

5.     เปโตรทลูยงัไมท่นัขาดค้ำา ดเูถดิ ก็บงัเกดิมีเมฆสุกใสมาปกคลุมเขาไว้
  แลว้ดเูถดิ มีพระสุรเสียงออกมาจากเมฆนัน้วา่ "ทา่นผูน้ี้เป็นบุตรทีร่กัของ

  เรา เราชอบใจทา่นผูน้ี้มาก จงฟงัทา่นเถดิ"
6.  ฝ่ายพวกสาวกเมือ่ไดย้นิก็ซบหน้ากราบลงกลวัยิง่นกั
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Matthew 19:16-19.
16.    ดเูถดิ มีคนหน่ึงมาทลูพระองคว์า่ "  ทา่นอาจารย์ผูป้ระเสรฐิ ขา้พเจา้จะ
ตอ้งท้ำาดปีระการใดจงึจะไดชี้วตินิรนัดร์"
17.   พระองคต์รสัตอบเขาวา่ "  ทา่นเรียกเราวา่ประเสรฐิท้ำาไมเลา่ ไมม่ีผูใ้ด

 ประเสรฐินอกจากพระองคเ์ดยีวคอืพระเจา้ แตถ่า้ทา่นปรารถนาจะเขา้ใน
 ชีวติ ก็ใหถ้ือรกัษาพระบญัญตัไิว้"

18.   คนนัน้ทูลถามพระองคว์า่ "คอืพระบญัญตัขิอ้ใดบา้ง"  พระเยซูตรสัวา่
"    อยา่กระท้ำาการฆาตกรรม อยา่ลว่งประเวณีผวัเมียเขา อยา่ลกัทรพัย์ อยา่
เป็นพยานเท็จ
19.   จงใหเ้กียรตแิกบ่ดิามารดาของตน และจงรกัเพือ่นบา้นเหมือนรกั
ตนเอง"

Matthew 21:33-41.
33.    จงฟงัค้ำาอุปมาอีกเรือ่งหน่ึงวา่ ยงัมีเจา้ของบา้นผูห้นึ่งไดท้้ำาสวนองุน่

   แลว้ลอ้มร ัว้ตน้ไมไ้วร้อบ เขาไดส้กดับอ่ย้ำ่าองุน่ในสวน และสรา้งหอเฝ้า ให้
พวกชาวสวนเชา่แลว้ก็ไปเมืองไกล
34.    คร ัน้ฤดอูอกผลองุน่ใกลเ้ขา้มา เขาจงึใชพ้วกผูร้บัใชไ้ปหาคนเช่าสวน
เพือ่จะรบัผลองุน่
35.    และคนเชา่สวนนัน้จบัพวกผูร้บัใชข้องเขา เฆีย่นตเีสียคนหนึ่ง ฆา่

 เสียคนหน่ึง เอาหนิขวา้งเสียใหต้ายคนหน่ึง
36.   อีกคร ัง้หน่ึงเขาก็ใชผู้ร้บัใช้คนอืน่ๆไปมากกวา่คร ัง้กอ่น แตพ่วกเชา่
สวนก็ไดท้้ำาแกเ่ขาอยา่งนัน้อีก
37.    คร ัง้สุดทา้ยเขาจงึใชบุ้ตรชายของเขาไปหา พูดวา่ `พวกเขาคงจะ
เคารพบุตรชายของเรา'
38.   แตเ่มือ่บรรดาคนเช่าสวนเห็นบุตรชายเจา้ของบา้นก็พูดกนัวา่ `คนน้ี

   แหละเป็นทายาท มาเถดิ ใหเ้ราฆา่เขา แลว้ใหเ้รายดึมรดกของเขาเสีย'
39.   เขาจงึพากนัจบับุตรนัน้ ผลกัออกไปนอกสวนองุน่แลว้ฆา่เสีย
40.    เหตฉุะนัน้ เมือ่เจา้ของสวนองุน่มา เขาจะท้ำาอะไรแกค่นเชา่สวนเหลา่
นัน้"
41.   เขาท ัง้หลายทลูตอบพระองคว์า่ "เขาจะท้ำาลายลา้งคนชั่วเหลา่นัน้อยา่ง

 แสนสาหสั และจะใหส้วนองุน่นัน้แกค่นเช่าอืน่ๆทีจ่ะแบง่ผลโดยถูกตอ้ง
ตามฤดกูาลแกเ่ขาตอ่ไป"

Matthew 24:3-14.
3.   เมือ่พระองคป์ระทบับนภูเขามะกอกเทศ พวกสาวกมาเฝ้าพระองคส์ว่น

 ตวักราบทลูวา่ "  ขอทรงโปรดใหข้า้พระองคท์ ัง้หลายทราบวา่ เหตกุารณ์
  เหลา่น้ีจะบงัเกดิขึน้เมือ่ไร สิง่ไรเป็นหมายส้ำาคญัวา่พระองคจ์ะเสด็จมา และ

วาระสุดทา้ยของโลกน้ี"
4.   พระเยซูตรสัตอบเขาวา่ "  ระวงัใหด้ี อยา่ใหผู้ใ้ดลอ่ลวงทา่นใหห้ลง
5.    ดว้ยวา่จะมีหลายคนมาตา่งอา้งนามของเรา กลา่ววา่ `เราเป็นพระครสิต์' 
เขาจะลอ่ลวงคนเป็นอนัมากใหห้ลงไป
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6.   ทา่นท ัง้หลายจะไดย้นิถงึเรือ่งสงครามและขา่วลือเรือ่งสงคราม คอย
  ระวงัอยา่ตืน่ตระหนกเลย ดว้ยวา่บรรดาสิง่เหลา่น้ีจ้ำาตอ้งบงัเกดิขึน้ แตท่ีสุ่ด

ปลายยงัไมม่าถงึ
7.   เพราะประชาชาตจิะลุกขึน้ตอ่สูป้ระชาชาติ ราชอาณาจกัรตอ่สูร้าช

 อาณาจกัร ท ัง้จะเกดิกนัดารอาหารและโรคระบาดอยา่งรา้ยแรงและแผน่
ดนิไหวในทีต่า่งๆ
8.  เหตกุารณ์ท ัง้ปวงน้ีเป็นข ัน้แรกแหง่ความทกุข์ล้ำาบาก
9.  ในเวลานัน้เขาจะมอบทา่นท ัง้หลายไวใ้หท้นทกุข์ล้ำาบากและจะฆา่ทา่น

 เสีย และประชาชาตติา่งๆจะเกลียดชงัพวกทา่นเพราะนามของเรา
10.   คราวนัน้คนเป็นอนัมากจะถดถอยไปและทรยศกนัและกนั ท ัง้จะ
เกลียดชงัซึง่กนัและกนั
11.  จะมีผูพ้ยากรณ์เท็จหลายคนเกดิขึน้และลอ่ลวงคนเป็นอนัมากใหห้ลง
ไป
12.   ความรกัของคนเป็นอนัมากจะเยือกเย็นลง เพราะความชั่วชา้จะแผ่
ขยายออกไป
13.   แตผู่ท้ีท่นไดจ้นถงึทีสุ่ด ผูน้ ัน้จะรอด
14.  ขา่วประเสรฐิเรือ่งอาณาจกัรน้ีจะประกาศไปท ั่วโลกใหเ้ป็นค้ำาพยาน

 แกบ่รรดาประชาชาติ แลว้ทีสุ่ดปลายจะมาถงึ
Matthew 24:21-22.

21.   ดว้ยวา่ในคราวนัน้จะเกดิความทกุข์ล้ำาบากใหญย่ิง่ อยา่งทีไ่มเ่คยมี
 ต ัง้แตเ่ริม่โลกมาจนถงึเวลาน้ี และจะไมม่ีตอ่ไปอีกเลย

22.   และถา้มไิดท้รงใหว้นัเหลา่นัน้ยน่ส ัน้เขา้ จะไมม่ีเน้ือหนงัใดๆรอดได้
  เลย แตเ่พราะทรงเห็นแกผู่ท้ีเ่ลือกสรรไว้ จงึทรงใหว้นัเหลา่นัน้ยน่ส ัน้เขา้

Matthew 24:29-31.
29.   แตพ่อสิน้ความทกุข์ล้ำาบากแหง่วนัเหลา่นัน้แลว้ `ดวงอาทติย์จะมืดไป

  และดวงจนัทร์จะไมส่อ่งแสง ดวงดาวท ัง้ปวงจะตกจากฟ้า และบรรดาสิง่ทีม่ี
อ้ำานาจในทอ้งฟ้าจะสะเทอืนสะทา้นไป'
30.   เมือ่นัน้หมายส้ำาคญัแหง่บุตรมนุษย์จะปรากฏขึน้ในทอ้งฟ้า `มนุษย์ทกุ
ตระกูลท ั่วโลกจะไวท้กุข์'  แลว้เขาจะเห็น `บุตรมนุษย์เสด็จมาบนเมฆใน
ทอ้งฟ้า' พรอ้มดว้ยฤทธานุภาพและสงา่ราศีเป็นอนัมาก
31.  พระองคจ์ะทรงใชเ้หลา่ทตูสวรรคข์องพระองคม์าดว้ยเสียงแตรอนัดงั

 ยิง่นกั ใหร้วบรวมคนท ัง้ปวงทีพ่ระองคท์รงเลือกสรรไวแ้ลว้จากลมท ัง้สีท่ศิ
 นัน้ ต ัง้แตท่ีสุ่ดฟ้าขา้งน้ีจนถงึทีสุ่ดฟ้าขา้งโน้น

Matthew 24:35.
35.   ฟ้าและดนิจะลว่งไป แตค่้ำาของเราจะสูญหายไปหามไิดเ้ลย

Matthew 24:36-39.
36.      แตว่นันัน้ โมงนัน้ ไมม่ีใครรู้ ถงึบรรดาทตูสวรรคใ์นสวรรคก็์ไมรู่ ้ รู ้
แตพ่ระบดิาของเราองคเ์ดยีว
37.   ดว้ยสมยัของโนอาห์เป็นอยา่งไร เมือ่บุตรมนุษย์เสด็จมาก็จะเป็นอยา่ง
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นัน้ดว้ย
38.    เพราะวา่เมือ่กอ่นวนัน้ำ้าทว่มนัน้ คนท ัง้หลายไดก้นิและดืม่กนั ท้ำาการ

 สมรสและยกใหเ้ป็นสามีภรรยากนั จนถงึวนัทีโ่นอาห์เขา้ในนาวา
39.    และน้ำ้าทว่มไดม้ากวาดเอาพวกเขาไปสิน้ โดยไมท่นัรูต้วัฉนัใด เมือ่
บุตรมนุษย์เสด็จมาก็จะเป็นฉนันัน้ดว้ย

Matthew 24:44.
44.    เหตฉุะนัน้ ทา่นท ัง้หลายจงเตรียมพรอ้มไวเ้ช่นกนั เพราะในโมงที่
ทา่นไมค่ดิไมฝ่นันัน้บุตรมนุษย์จะเสด็จมา

Matthew 28:18-20.
18.    พระเยซูจงึเสด็จเขา้มาใกล้ แลว้ตรสักบัเขาวา่ "ฤทธานุภาพท ัง้สิน้ใน

  สวรรคก็์ดี ในแผน่ดนิโลกก็ดี ทรงมอบไวแ้กเ่ราแลว้
19.    เหตฉุะนัน้ ทา่นท ัง้หลายจงออกไปส ั่งสอนชนทกุชาติ ใหร้บับพัตศิมา

  ในพระนามแหง่พระบดิา พระบุตร และพระวญิญาณบรสิุทธิ ์
20.    สอนเขาใหถ้ือรกัษาสิง่สารพดัซึง่เราไดส้ ั่งพวกทา่นไว้ ดเูถดิ เราจะอยู่

  กบัทา่นท ัง้หลายเสมอไป จนกวา่จะสิน้โลก เอเมน"
Luke 11:27-28.

27.   ตอ่มาเมือ่พระองคย์งัตรสัค้ำาเหลา่นัน้ มีผูห้ญงิคนหน่ึงในหมูป่ระชาชน
 รอ้งทลูพระองคว์า่ "ครรภ์ซึง่ปฏสินธพิระองคแ์ละหวันมทีพ่ระองค์เสวยนัน้

ก็เป็นสุข"
28.   แตพ่ระองคต์รสัวา่ "  มใิชเ่ช่นนัน้ แตค่นท ัง้หลายทีไ่ดย้นิพระวจนะ

  ของพระเจา้ และไดถ้ือรกัษาพระวจนะนัน้ไว้ ก็เป็นสุข"
John 3:13.

13.   ไมม่ีผูใ้ดไดข้ึน้ไปสูส่วรรค์นอกจากทา่นทีล่งมาจากสวรรค์ คอืบุตร
มนุษย์ผูท้รงสถติในสวรรคน์ัน้

John 14:15.
15.   ถา้ทา่นท ัง้หลายรกัเรา จงประพฤตติามบญัญตัขิองเรา

John 14:21.
21.   ผูใ้ดทีม่ีบญัญตัขิองเราและประพฤตติามบญัญตันิ ัน้ ผูน้ ัน้แหละเป็นผู้

    ทีร่กัเรา และผูท้ีร่กัเรานัน้ พระบดิาของเราจะทรงรกัเขา และเราจะรกัเขา
และจะส้ำาแดงตวัของเราเองใหป้รากฏแกเ่ขา"

John 14:23-26.
23.   พระเยซูตรสัตอบเขาวา่ "  ถา้ผูใ้ดรกัเรา ผูน้ ัน้จะประพฤตติามค้ำาของ

  เรา และพระบดิาของเราจะทรงรกัเขา แลว้พระบดิากบัเราจะมาหาเขาและ
จะอยูก่บัเขา
24.    ผูท้ีไ่มร่กัเรา ก็ไมป่ระพฤตติามค้ำาของเรา และค้ำาซึง่ทา่นไดย้นิน้ี

 ไมใ่ชค่้ำาของเรา แตเ่ป็นของพระบดิาผูท้รงใชเ้รามา
25.  เราไดก้ลา่วค้ำาเหลา่น้ีแกท่า่นท ัง้หลายเมือ่เรายงัอยูก่บัทา่น
26.   แตพ่ระองคผ์ูป้ลอบประโลมใจนัน้คอืพระวญิญาณบรสิุทธิ ์ ผูซ้ึง่พระ

  บดิาจะทรงใชม้าในนามของเรา พระองคน์ ัน้จะทรงสอนทา่นท ัง้หลายทกุสิง่
และจะใหท้า่นระลกึถงึทกุสิง่ทีเ่ราไดก้ลา่วไวแ้กท่า่นแลว้
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John 15:10.
10.   ถา้ทา่นท ัง้หลายประพฤตติามบญัญตัขิองเรา ทา่นก็จะยดึม ั่นอยูใ่น

  ความรกัของเรา เหมือนดงัทีเ่ราประพฤตติามพระบญัญตัขิองพระบดิาเรา
และยดึม ั่นอยูใ่นความรกัของพระองค์

Revelation 19:11.
11.     แลว้ขา้พเจา้ไดเ้ห็นสวรรคเ์ปิดออก และดเูถดิ มีมา้ขาวตวัหนึ่ง

 พระองคผ์ูท้รงมา้นัน้มีพระนามวา่ "สตัย์ซือ่และสตัย์จรงิ" พระองคท์รง
พพิากษาและกระท้ำาสงครามดว้ยความชอบธรรม

Revelation 19:13.
13.   พระองคท์รงฉลองพระองคท์ีจุ่ม่เลือด และพระนามทีเ่รียกพระองค์นัน้

 คอื "พระวาทะของพระเจา้"

Malachi 4:1-2.
1.   พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรสัวา่ "   ดเูถดิ วนันัน้จะมาถงึ คอืวนัทีจ่ะเผา

   ไหมเ้หมือนเตาอบ เมือ่คนทีอ่วดดที ัง้สิน้ เออ และคนทีป่ระกอบความชั่ว
  ท ัง้หมดจะเป็นเหมือนตอขา้ว วนัทีจ่ะมานัน้จะไหมเ้ขาหมด จนไมม่ีราก

หรือกิง่เหลืออยูเ่ลย
2.  แตด่วงอาทติย์แหง่ความชอบธรรมซึง่มีปีกรกัษาโรคภยัไดจ้ะขึน้มา

 ส้ำาหรบัคนเหลา่นัน้ทีย่้ำาเกรงนามของเรา เจา้จะกระโดดโลดเตน้ออกไป
เหมือนลูกววัออกไปจากคอก

Matthew 13:47-50.
47.   อีกประการหน่ึง อาณาจกัรแหง่สวรรคเ์ปรียบเหมือนอวนทีล่ากอยูใ่น

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

Mark 4:26-29.
26.   พระองคต์รสัวา่ "อาณาจกัรของพระเจา้เปรียบเหมือนชายคนหนึ่ง
หวา่นพืชลงในดนิ
27.   แลว้กลางคนืก็นอนหลบัและกลางวนัก็ตืน่ขึน้ ฝ่ายพืชนัน้จะงอกจ้ำาเรญิ
ขึน้อยา่งไรเขาก็ไมรู่ ้
28.   เพราะแผน่ดนิเองท้ำาใหพื้ชงอกจ้ำาเรญิขึน้เป็นล้ำาตน้กอ่น ภายหลงัก็

 ออกรวง แลว้ก็มีเมล็ดขา้วเต็มรวง
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29.   คร ัน้สุกแลว้เขาก็ไปเกีย่วเก็บทเีดยีว เพราะวา่ถงึฤดเูกีย่วแลว้"

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

    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!! 

Matthew 13:47-50.

47.   อกีประการหน่ึง อาณาจกัรแหง่สวรรคเ์ปรียบ
 เหมือนอวนทีล่ากอยูใ่นทะเล ตดิปลารวมทุกชนิด

48.  ซึง่เมือ่เต็มแลว้เขาก็ลากขึน้ฝั่งนั่งเลือกเอาแตท่ีด่ใีส่
 ในภาชนะ แตท่ีไ่มด่นี ัน้ก็ทิง้เสยี

49.   ในการสิน้สดุของโลกก็จะเป็นอยา่งนัน้แหละ พวก
ทตูสวรรคจ์ะออกมาแยกคนชั่วออกจากคนชอบธรรม

50.   แลว้จะทิง้ลงในเตาไฟอนัลุกโพลง ทีน่ ั่นจะมีการ
รอ้งไหข้บเขีย้วเคีย้วฟนั"
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Mark 4:26-29.

26.   พระองคต์รสัวา่ "อาณาจกัรของพระเจา้เปรียบ
เหมือนชายคนหน่ึงหวา่นพืชลงในดนิ

27.   แลว้กลางคนืก็นอนหลบัและกลางวนัก็ตืน่ขึน้ ฝ่าย
พืชนัน้จะงอกจ้ำาเรญิขึน้อยา่งไรเขาก็ไมรู่้

28.  เพราะแผน่ดนิเองท้ำาใหพื้ชงอกจ้ำาเรญิขึน้เป็นล้ำาตน้
  กอ่น ภายหลงัก็ออกรวง แลว้ก็มีเมล็ดขา้วเต็มรวง

29.   คร ัน้สกุแลว้เขาก็ไปเกีย่วเก็บทเีดยีว เพราะวา่ถงึฤดู
เกีย่วแลว้"
 

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

version 2021-June-10.
 

This is one of many Street Tracts found at...
JesusChristIndia.org,

JesusChristNepal.org,  JesusChristSriLanka.org,
JesusChristBurma.org,  JesusChristThailand.org,  

JesusChristChina.org, JesusChristTaiwan.org,
JesusChristKorea.org,  JesusChristJapan.org … 
JesusChristUSA.org,  JesusChristAmerica.org

&  JesusChristIsrael.org  as well...!
 

Visit these websites for free e-tracts (a.k.a. tract e-books),
for paper-booklet printing patterns, Bible lessons,

online Bible audio & more good stuff !
e-mail:  etracts@yahoo.com   or   etracts@gmail.com.
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