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   The Biblical scheme of Earth's history and direction... a long-range plan
by which God will transform and will re-populate the planet Earth...
   It's a vision of vast scope and mind-boggling predictions...
  God's developmental plan for our Universe is an astounding program of
transformations...!

1.  A theme of Warfare runs through the many books of the Bible, from
Genesis to Revelation.  We see evidence of angelic warfare, of historic
military warfare between God's chosen people and the ungodly nations.
   There are predictions of further warfare between the elect of Christ and
the anti-Christian forces, and of a final great battle of Armageddon.
   Spiritual Warfare devastates this planet until Christ's Kingdom comes!

2.
  A  major and continuous  theme also of  Apocalyptic Destruction and
Re-Creation runs  through  the  books  of  the  Bible,  from  Genesis  to
Revelation. We see this in the Genesis record of Noah and the Great
Flood, and in the predictions of the Old Testament prophets.
  Jesus Himself speaks of this in great detail as He is quoted in Matthew
24, Luke 17:24-37, and other places in the gospels. There are many such
references in the epistles, and the final book, John's Revelation of Jesus
Christ, is devoted almost exclusively to this subject. 

3.
  A theme of the  Survival Of A Remnant who are loyal to God runs
through the many books of the Bible, from Genesis to Revelation.

4.
   Rather than being the Darwinian concept of "natural selection" and
"survival of the fittest" (meaning the strongest) in a scheme of evolution,
God's system of development is quite different!
     God's plan is that there will be "Divine Election" of all those who
have  chosen  to  accept  His  system  of  grace  and  mercy  through
Jesus Christ, and His plan calls for a "Survival Of The Loyal" instead.

5. In  this  scheme  of  universal  development  and  transformation
which Triune YHWH God Himself has formulated, it is not merely the
Strongest who will survive, but rather it is those persons who are
Submissive to His Plan and His will...!
     Not turning away toward evil & forgiven of past sins, these persons do
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not choose to instead follow in the way of the Prince of Darkness, who is
the prideful Traitor of Disobedience and the Father of All Liars...! 
    (In this regard, it is certainly true that God can make the weak person
become strong.  But a person who is too strong and egotistical God may
choose to crush, in order that he — or she — will be humbled and will
become submissive to the will of God!) 

6.   God is  continuously harvesting the Earth as His ever-progressing
plan of  Divine Selection goes forward, through a wise and millennia-
long program of  evaluation — through interminable  testing of  all  the
Earth's people in a very lengthy developmental process of Selecting and
Rejecting... choosing those people who are fit for Heaven and the New
Earth that He envisions.

7.   Thus,  a   theme of  Divine Selection through a  Long-Range and
millennia-spanning Developmental Program becomes evident. 

8.
     This calls for a Major Shift In The World-View that is held by any
individual.
      It truly requires a Copernican Revolution In The Mind-Set of a
human being.

9.  You must comprehend with an entirely new way of looking at the
Universe — for to be among the redeemed, to be among the survivors
who are granted eternal life with God, you must place Jesus Christ At
The Center Of Your Universe, in the very place where once Your Own
Ego had ruled supreme! 

    You need to put the Sun of Heaven inside your heart! Once He is
there, He will illuminate your mind and all areas of the Universe with the
bright Light of His Presence. His Light will be radiant in your face, in your
life, and in your actions. Just as Moses’ face was radiant after he was in
the Presence of God, the follower of Jesus reflects the brilliant Light of
the Lord Christ! His Holy Spirit will be inside you forevermore, making
you aware of His Lordship and His Truth... giving you eternal access to
His Divine Wisdom.

10.
   You gain an Eternal Life with God when you put the Sun of Heaven in
your heart. You can do this by placing Jesus Christ, Who in the Trinity
of 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 sacrificed Himself on a cross
for your sake, taking all guilt and sins upon Himself— for you and for
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me, for all people everywhere— so that whoever wishes for salvation
might be rescued from the due punishment of sins.

11.
   If you will do this, you will gain a new contentment and peace as
you accept God's organizational plan for the Universe. . . because
you'll be letting God be the Ruler of All Things in this world. . . and in
your own life.
   The Sun of Heaven will then reign in your life as the supreme Power
that governs all things. The Bible calls Jesus Christ both “the Sun of
Heaven” and “the Sun of Righteousness.”
    When you place Christ in your heart, He will lead you to a new life of
righteousness. His Holy Spirit will start to rebuild you in the image of
God,  making  you  more  like  Jesus. You’ll  become  a  brother  (or
sister) to Jesus Christ!

12.  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
God's leadership should come from your own heart!
     Some important elements that you should 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 God's forgiveness and mercy through the act of
sacrifice of His Only Begotten Son (Jesus Christ),
      3)  your desire to know God's leadership in your life,
      4) your desire to learn more of God's truth through Bible study,
      5) your strong desire to find fellowship with genuine believers.

   This Sunday,  don’t sin by worshiping the sun, like the followers of
Baal...  like  the Greeks and Romans & India's polytheists...  like  many
pagans in all nations of the Earth.
   This Sunday,  don’t sin by worshiping the sun, like the followers of
Baal... like the Greek and Roman polytheists... like many pagans in all
nations of the Earth. Don’t worship the Earth or the things of Earth. You
shouldn’t  worship  nature,  as the pantheists  and the animists  do.  The
supernatural does exist, because God’s Spirit is  above and  behind the
natural world... and superior to it. So don’t worship the sun and the stars
like  all  the  naturalistic  science  advocates,  the  humanists,  the
evolutionists, and many of our modern-day science-fiction fans!
    Don’t go out to worship the sun and stars this Sunday, nor Earth, nor
Man. Instead, go out to a good Bible-believing church and worship the
Holy One Who is the Sun of Heaven— Jesus Christ, Who is both the Son
of God and God The Son. Honor Him, and you will  please His proud
Father  in  Heaven  by  your  actions.  You  greatly  err  if  you  exalt  Man
(Humanism) or Science (Scientism), or anything else at all.
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   Jesus Christ is the Sun of Heaven, and He is the Light of the
World!

    It's also 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.
  So we must try to read His words and His Book just as often as we
possibly can!!

"The future is as bright as the promises of God."
       -- Adoniram Judson, 19th Century missionary to Burma.

"The Lord God is to me both a Sun and a Shield; a sun to enlighten
and comfort me, a shield to protect and defend me."
       -- Matthew Henry, 17th & 18th Century Bible scholar & author.

"Keep your face to the Sun and you will never see the shadows."
      -- Helen Keller, blind 20th Century Christian author.

Taking Root:  Drink In The Son.
The righteous shall… grow like a cedar in Lebanon. -- Psalm 92:12.

   . . .
  Jesus said, "I am the light of the world" (John 8: 12). He is the "Sun of
Righteousness" with healing in His rays (Malachi 4: 2).
   -- Rev. Dr. David Jeremiah, 20th & 21st Century Bible scholar & Baptist
preacher, excerpt from his daily-devotions book Journey (Jan. 16 entry).

    ** Regarding Malachi 4:2, Charles Haddon Spurgeon (a British Bible 
scholar & Baptist preacher of the 19th Century) writes this: 
   "This promise has also had a practical fulfillment in the deathbed 
experiences of God’s people..." and "Though the body has been bound
fast with cords, the soul has mounted up as on the wings of eagles, in 
sacred rapture and holy bliss. The sun of righteousness has risen upon 
them. Before their earthly sun went down, the heavenly sun lit up their 
sky with a sacred high, eternal noon."
   -- Additional note on Malachi 4:2  (added by RKS).

  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. Forecasters believe it will soon be a dark "Eurabia" under Islamic
control.
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  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.
  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 that 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 Nepal, India, Thailand
& USA. Use it while you've got it, Thailand! For now, you still have some
freedom of religion, at least to some small degree, there 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 & 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.

                                The Sun of Righteousness.
  “But unto you that fear My name shall the Sun of Righteousness arise 
with healing in His wings. . .”    -- Malachi 4:2.

   “Since  Jesus  is  the  S-O-N  of  God,  He  is  also  the  S-U-N  of
righteousness. Let me tell you something about the sunrise. The sunrise
never comes ahead of time, and it  is  never late.  Isn’t  that right? The
sunrise operates according to the power of God and the authority of God.
You can’t hurry it up, and you can’t stop it!
   “It is the same with the Second Coming of Jesus. He is coming at a
time known only to God. You can’t hurry it up and you can’t stop it.
   “One day the Lord Jesus Christ shall come with trumpet sound. He will
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pull back the shade of the night and pin it with a star. Then He’ll open the
door of the glorious morning of His millennial reign and flood the world
with light.
   “Tomorrow morning, get up with the sunrise and praise God that His
timing is perfect and that He is coming again!”

--  Rev. Dr Adrian Rogers,  Baptist pastor of the 20th century and early 21st century
(now with his Lord in Heaven), excerpt taken from online devotional readings of LWF.org
(entry for October 15).

  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].

   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.

   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  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.
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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!

 Jesus spoke of  the  people of  God as being like  a  seed that  is
growing secretly, saying, "As for the kingdom of God, 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].

  God wants to bless you for all your long efforts to understand this very
confusing and difficult Universe in which we live — so let Him reward
your  search  with  the  wonderful  grace  of  His  forgiveness  and
enlightenment!

             This Guide Was Written For You By. . .
       Ken Street, a baptized follower of the Way of Jesus Christ. 

©  Copyright 1989, 2005, 2011, 2021 by Roddy Kenneth Street, Junior.

    Triune YHWH God is continuously harvesting the Earth . . . 
as His long-range plan for the Earth’s transformation goes ever 
forward . . . 

A Letter From The Author.
   "Miraculous fire" becomes a reality for a human being when God puts
His Holy Spirit into a believer. This transformation comes only through
faith and by a prayer to God through His Son Jesus Christ. Then the
human being actually  becomes a consecrated temple and a place of
residence for God's Holy Spirit. Amazing as it may sound, a mere human
being is able to become a "Temple of Miraculous Fire" for Jesus Christ.
The fire of God's Holy Spirit will then burn in you eternally! This will be
evident  to  your  friends  and  neighbors.  People  may  even  come from
many miles away just to see the Spirit of God that is burning within you.
   You immediately get a new understanding of the Universe around you.
You realize that the Creator of our Universe is a Trinity, the same Triune
God  Who  was  honored  and  worshiped  by  Abraham,  Moses,  Jesus,
Peter, and Paul. You come to understand that the whole Universe was
created through God The Son, Who is the Word of God and the Rock of
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our salvation… and you know that the fallen Universe is saved only by
the sinless virtue of Jesus Christ, the Son of God. Only God The Son
could die for the sins of the world, as He alone could sacrifice Himself for
the Universe that was created through Him. He alone can bring salvation
to the people of Earth. He will do this for you too, if you don’t shut him out
of your life. Open the door to your heart… and let Jesus Christ come
inside your earthly domicile. He’ll give you the fire of His Holy Spirit.
  And what is more, Jesus Christ will also give you an endless supply of
"living water," which will become in you a spring of Eternal Life with God.
        [For more on this subject, please read our tract The Temple Of Miraculous Fire.]

  The “Temple Of  Miraculous Fire”  at  Muktinath,  Nepal,  plays a  part  in  one personal-
testimony tract written by Ken Street. It was the goal of the Pokhara-Muktinath Trek, which
he and some friends undertook to accomplish while visiting Nepal, and the resulting tract
has been given the title Find Your Divine Purpose In… The Temple of Miraculous Fire.

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
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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'
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
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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

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
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  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

 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
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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

 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
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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

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'
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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
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
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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
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
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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

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
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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
29.   คร ัน้สุกแลว้เขาก็ไปเกีย่วเก็บทเีดยีว เพราะวา่ถงึฤดเูกีย่วแลว้"

 

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