Earth-Trekker's Guide.

Godly Light For Thailand series.
Find your way by the Godly Light of Jesus Christ.
Booklet 1.
Divine Selection: God's Developmental Program For Earth.

Jesus is the "Sun of Heaven" & the Light of the World!

Divine Selection.
God’s Developmental
Program For Earth.
A Plan For Our Planet’s Future

From YHWH, The Holy One Of Israel, The Creator Of All The
Universe, Who Is Eternally The Light Of The World.
This New 20-Pages Edition Of The Booklet Includes All The
Many Bible Verses Quoted In Thai Language Only.

ข้อพระคัมภีร์ทง้ ั หมดเป็ นภาษาไทย
Jesus Christ is God The Son, the Creator of All, the "Sun of Heaven,"
the "Sun of Righteousness," and the Light of the World...!
© Copyright 1989, 2005, 2011, 2021 by Roddy Kenneth Street, Jr.

Courtesy of JesusChristThailand.net.
Visit also JesusChristIndia.org & JesusChristNepal.org,
sites JesusChristBurma.org & JesusChristSriLanka.org,
sites JesusChristChina.org & JesusChristTaiwan.org,
sites JesusChristJapan.org and JesusChristKorea.org ...
for more print-patterns & free Bible-teaching lessons.
1

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 millennialong 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.
Photo by Ken Street (November 1979).
Regarding the photo image placed here, please
be informed...
The “Temple Of Miraculous Fire” at Muktinath, Nepal, plays a part in one personaltestimony 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. คราวนัน
้ ยอห์นผูใ้ ห้รบั บัพติศมา มาประกาศในถิน
่ ทุรกันดารแคว้นยู
เดีย
2. กล่าวว่า "ท่านทัง้ หลายจงกลับใจเสียใหม่ เพราะว่าอาณาจักรแห่ง
สวรรค์มาใกล้แล้ว"
Matthew 3:13-17.

13. แล้วพระเยซูเสด็จจากแคว้นกาลิลีมาหายอห์นทีแ
่ ม่น้ำจอร์แดน เพือ
่ จะ
รับบัพติศมาจากท่าน
14. แต่ยอห์นทูลห้ามพระองค์วา่ "ข้าพระองค์ตอ
้ งการจะรับบัพติศมาจาก
พระองค์ ควรหรือทีพ
่ ระองค์จะเสด็จมาหาข้าพระองค์"
15. และพระเยซูตรัสตอบยอห์นว่า "บัดนี้จงยอมเถิด เพราะสมควรทีเ่ รา
ทัง้ หลายจะกระทำตามสิง่ ชอบธรรมทุกประการ" แล้วท่านก็ยอมทำตามพระ
องค์
้
16. และพระเยซูเมือ่ พระองค์ทรงรับบัพติศมาแล้ว ในทันใดนัน
้ ก็เสด็จขึน
จากน้ำ และดูเถิด ท้องฟ้ าก็แหวกออก และพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็น
พระวิญญาณของพระเจ้าเสด็จลงมาดุจนกเขาและสถิตอยูบ
่ นพระองค์
17. และดูเถิด มีพระสุรเสียงตรัสจากฟ้ าสวรรค์วา่ "ท่านผูน
้ ี้เป็ นบุตรทีร่ กั
ของเรา เราชอบใจท่านมาก"
Matthew 4:4.

4. ฝ่ ายพระองค์ตรัสตอบว่า "มีพระคัมภีร์เขียนไว้วา่ `มนุษย์จะบำรุงชีวต
ิ
ด้วยอาหารสิง่ เดียวหามิได้ แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึง่ ออกมาจาก
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พระโอษฐ์ของพระเจ้า'"
Matthew 4:17.

17. ตัง้ แต่นน
้ ั มาพระเยซูได้ทรงตัง้ ต้นประกาศว่า "จงกลับใจเสียใหม่
เพราะว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์มาใกล้แล้ว"
Matthew 7:13-14.

13. จงเข้าไปทางประตูแคบ เพราะว่าประตูใหญ่และทางกว้างนัน
้ นำไปถึง
ความพินาศ และคนทีเ่ ข้าไปทางนัน
้ มีมาก
14. เพราะว่าประตูซงึ่ นำไปถึงชีวต
ิ นัน
้ ก็คบั และทางก็แคบ ผูท
้ ห
ี่ าพบก็มี
น้อย
Matthew 7:21-23.

21. มิใช่ทก
ุ คนทีร่ อ้ งแก่เราว่า `พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า' จะได้เข้า
ในอาณาจักรแห่งสวรรค์ แต่ผท
ู้ ป
ี่ ฏิบตั ต
ิ ามพระทัยพระบิดาของเราผูท
้ รง
สถิตในสวรรค์จงึ จะเข้าได้
22. เมือ่ ถึงวันนัน
้ จะมีคนเป็ นอันมากร้องแก่เราว่า `พระองค์เจ้าข้า
พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์ได้พยากรณ์ ในพระนามของพระองค์ และได้ขบั
ผีออกในพระนามของพระองค์ และได้กระทำการมหัศจรรย์เป็ นอันมากใน
พระนามของพระองค์มใิ ช่หรือ'
23. เมือ่ นัน
้ เราจะแจ้งแก่เขาว่า `เราไม่เคยรูจ้ กั เจ้าเลย เจ้าผูก
้ ระทำความ
ชั่วช้า จงไปเสียให้พน
้ จากเรา'
Matthew 7:26-27.

26. แต่ผท
ู้ ไี่ ด้ยน
ิ คำเหล่านี้ของเราและไม่ประพฤติตาม เขาก็เปรียบเสมือน
ผูท
้ โี่ ง่เขลาสร้างเรือนของตนไว้บนทราย
27. ฝนก็ตกและน้ำก็ไหลท่วม ลมก็พดั ปะทะเรือนนัน
้ เรือนนัน
้ ก็พงั ทลาย
ลง และการซึง่ พังทลายนัน
้ ก็ใหญ่ยงิ่ นัก"
Matthew 10:14-15.

14. ถ้าผูใ้ ดไม่ตอ
้ นรับท่านทัง้ หลายและไม่ฟงั คำของท่าน เมือ่ จะออกจาก
เรือนนัน
้ เมืองนัน
้ จงสะบัดผงคลีทต
ี่ ด
ิ เท้าของท่านออกเสีย
15. เราบอกความจริงแก่ทา่ นว่า ในวันพิพากษานัน
้ โทษของเมืองโสโดม
และเมืองโกโมราห์ จะเบากว่าโทษของเมืองนัน
้
Matthew 10:22-23.

22. ท่านจะถูกคนทัง้ ปวงเกลียดชังเพราะเห็นแก่นามของเรา แต่ผใู้ ดทีท
่ น
ได้ถงึ ทีส่ ุด ผูน
้ น
้ ั จะรอด
23. แต่เมือ่ เขาข่มเหงท่านในเมืองนี้ จงหนีไปยังอีกเมืองหนึ่ง เราบอก
ความจริงแก่ทา่ นว่า ก่อนทีท
่ า่ นจะไปทั่วเมืองต่างๆในอิสราเอล บุตรมนุษย์
จะเสด็จมา
Matthew 10:32-33.

32. เหตุดงั นัน
้ ผูใ้ ดจะรับเราต่อหน้ามนุษย์ เราจะรับผูน
้ น
้ ั ต่อพระพักตร์
พระบิดาของเราผูท
้ รงสถิตในสวรรค์ดว้ ย
33. แต่ผใู้ ดจะปฏิเสธเราต่อหน้ามนุษย์ เราจะปฏิเสธผูน
้ น
้ ั ต่อพระพักตร์
พระบิดาของเราผูท
้ รงสถิตในสวรรค์ดว้ ย
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Matthew 10:37-38.

37. ผูใ้ ดทีร่ กั บิดามารดายิง่ กว่ารักเราก็ไม่สมกับเรา และผูใ้ ดรักบุตรชาย
หญิงยิง่ กว่ารักเรา ผูน
้ น
้ ั ก็ไม่สมกับเรา
38. และผูใ้ ดทีไ่ ม่รบ
ั เอากางเขนของตนตามเราไป ผูน
้ น
้ ั ก็ไม่สมกับเรา
Psalms 92:12.

้ อย่างต้นอินทผลัม เขาจะเจริญขึน
้ อย่างต้นสน
12. คนชอบธรรมจะงอกขึน
สีดาร์ในเลบานอน
John 8:12.

12. อีกครัง้ หนึ่งพระเยซูตรัสกับเขาทัง้ หลายว่า "เราเป็ นความสว่างของ
โลก ผูท
้ ต
ี่ ามเรามาจะไม่เดินในความมืด แต่จะมีความสว่างแห่งชีวต
ิ "
Malachi 4:2.

้ มา
2. แต่ดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรมซึง่ มีปีกรักษาโรคภัยได้จะขึน
สำหรับคนเหล่านัน
้ ทีย่ ำเกรงนามของเรา เจ้าจะกระโดดโลดเต้นออกไป
เหมือนลูกวัวออกไปจากคอก
Matthew 11:20-24.

20. แล้วพระองค์ก็ทรงตัง้ ต้นติเตียนเมืองต่างๆทีพ
่ ระองค์ได้ทรงกระทำ
์
การอิทธิฤทธิเป็ นส่วนมาก เพราะเขามิได้กลับใจเสียใหม่
21. "วิบตั แ
ิ ก่เจ้า เมืองโคราซิน วิบตั แ
ิ ก่เจ้า เมืองเบธไซอิดา เพราะถ้าการ
์
อิทธิฤทธิซงึ่ ได้กระทำท่ามกลางเจ้าได้กระทำในเมืองไทระและเมืองไซดอน
คนในเมืองทัง้ สองจะได้นุ่งห่มผ้ากระสอบ นั่งบนขีเ้ ถ้า กลับใจเสียใหม่นาน
มาแล้ว
22. แต่เราบอกเจ้าว่า ในวันพิพากษา โทษเมืองไทระและเมืองไซดอนจะ
เบากว่าโทษของเจ้า
้ เทียมฟ้ าแล้ว เจ้าจะต้อง
23. และฝ่ ายเจ้า เมืองคาเปอรนาอุม ซึง่ ถูกยกขึน
์ งึ่ ได้กระทำในท่ามกลางเจ้านัน
ลงไปถึงนรกต่างหาก ด้วยว่าการอิทธิฤทธิซ
้
ถ้าได้กระทำในเมืองโสโดม เมืองนัน
้ จะได้ตง้ ั อยูจ่ นทุกวันนี้
24. แต่เราบอกเจ้าว่า ในวันพิพากษา โทษเมืองโสโดมจะเบากว่าโทษของ
เจ้า"
Matthew 12:39-42.

39. พระองค์จงึ ตรัสตอบเขาว่า "คนชาติช่วั และเล่นชูแ
้ สวงหาหมายสำคัญ
และจะไม่ทรงโปรดให้หมายสำคัญแก่เขา เว้นไว้แต่หมายสำคัญของโยนาห์
ศาสดาพยากรณ์
40. ด้วยว่า `โยนาห์ได้อยูใ่ นท้องปลาวาฬสามวันสามคืน' ฉันใด บุตร
มนุษย์จะอยูใ่ นท้องแผ่นดินสามวันสามคืนฉันนัน
้
้ ในวันพิพากษาพร้อมกับคนยุคนี้ และจะ
41. ชนชาวนีนะเวห์จะลุกขึน
กล่าวโทษเขา ด้วยว่าชาวนี นะเวห์ได้กลับใจเสียใหม่เพราะคำประกาศของ
โยนาห์ และดูเถิด ผูเ้ ป็ นใหญ่กว่าโยนาห์อยูท
่ น
ี่ ี่
้
42. นางกษัตริย์ฝ่ายทิศใต้จะลุกขึนในวันพิพากษาพร้อมกับคนยุคนี้ และ
จะกล่าวโทษเขา ด้วยว่าพระนางนัน
้ ได้มาจากทีส่ ุดปลายแผ่นดินโลกเพือ
่ จะ
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ฟังสติปญ
ั ญาของซาโลมอน และดูเถิด ผูเ้ ป็ นใหญ่กว่าซาโลมอนก็อยูท
่ น
ี่ ี่
Matthew 13:3-9.

3. แล้วพระองค์ก็ตรัสกับเขาหลายประการเป็ นคำอุปมาว่า "ดูเถิด มีผู้
หว่านคนหนึ่งออกไปหว่านพืช
4. และเมือ่ เขาหว่าน เมล็ดพืชก็ตกตามหนทางบ้าง แล้วนกก็มากินเสีย
้ โดยเร็วเพราะดิน
5. บ้างก็ตกในทีซ
่ งึ่ มีพื้นหิน มีเนื้อดินแต่น้อย จึงงอกขึน
ไม่ลก
ึ
6. แต่เมือ่ แดดจัดแดดก็แผดเผา เพราะรากไม่มีจงึ เหีย่ วไป
้ ปกคลุมเสีย
7. บ้างก็ตกกลางต้นหนาม ต้นหนามก็งอกขึน
8. บ้างก็ตกทีด
่ น
ิ ดี แล้วเกิดผล ร้อยเท่าบ้าง หกสิบเท่าบ้าง สามสิบเท่าบ้าง
9. ใครมีหูจงฟังเถิด"
Matthew 13:18-23.

18. เหตุฉะนัน
้ ท่านทัง้ หลายจงฟังคำอุปมาว่าด้วยผูห
้ ว่านพืชนัน
้
19. เมือ่ ผูใ้ ดได้ยน
ิ พระวจนะแห่งอาณาจักรนัน
้ แต่ไม่เข้าใจ มารร้ายก็มา
ฉวยเอาพืชซึง่ หว่านในใจเขานัน
้ ไปเสีย นั่นแหละได้แก่ผซ
ู้ ึง่ รับเมล็ดริม
หนทาง
20. และผูท
้ รี่ บั เมล็ดซึง่ ตกในทีด
่ น
ิ ซึง่ มีพื้นหินนัน
้ ได้แก่บุคคลทีไ่ ด้ยน
ิ พระ
วจนะ แล้วก็รบั ทันทีดว้ ยความปรีดี
21. แต่ไม่มีรากในตัวเองจึงทนอยูช
่ ่วั คราว และเมือ่ เกิดการยากลำบาก
หรือการข่มเหงต่างๆเพราะพระวจนะนัน
้ ต่อมาเขาก็เลิกเสีย
22. ผูท
้ รี่ บั เมล็ดซึง่ ตกกลางหนามนัน
้ ได้แก่บุคคลทีไ่ ด้ฟงั พระวจนะ แล้ว
ความกังวลตามธรรมดาโลก และการล่อลวงแห่งทรัพย์สมบัตก
ิ ็รดั พระวจนะ
นัน
้ เสีย และเขาจึงไม่เกิดผล
23. ส่วนผูท
้ รี่ บั เมล็ดซึง่ ตกในดินดีนน
้ ั ได้แก่บุคคลทีไ่ ด้ยน
ิ พระวจนะและ
เข้าใจ คนนัน
้ ก็เกิดผลร้อยเท่าบ้าง หกสิบเท่าบ้าง สามสิบเท่าบ้าง"
Matthew 13:24-30.

24. พระองค์ตรัสคำอุปมาอีกข้อหนึ่งให้เขาทัง้ หลายฟังว่า "อาณาจักรแห่ง
สวรรค์เปรียบเหมือนชายคนหนึ่งได้หว่านพืชดีในนาของตน
25. แต่เมือ่ คนทัง้ หลายนอนหลับอยู่ ศัตรูของคนนัน
้ มาหว่านข้าวละมาน
ปนกับข้าวสาลีนน
้ ั ไว้ แล้วก็หลบไป
้ ออกรวงแล้ว ข้าวละมานก็ปรากฏขึน
้ ด้วย
26. ครัน
้ ต้นข้าวนัน
้ งอกขึน
27. พวกผูร้ บั ใช้แห่งเจ้าบ้านจึงมาแจ้งแก่นายว่า `นายเจ้าข้า ท่านได้
หว่านพืชดีในนาของท่านมิใช่หรือ แต่มีขา้ วละมานมาจากไหน'
28. นายก็ตอบพวกเขาว่า `นี้เป็ นการกระทำของศัตรู' พวกผูร้ บั ใช้จงึ ถาม
นายว่า `ท่านปรารถนาจะให้พวกเราไปถอนและเก็บข้าวละมานหรือ'
29. แต่นายตอบว่า `อย่าเลย เกลือกว่าเมือ่ กำลังถอนข้าวละมานจะถอน
ข้าวสาลีดว้ ย
30. ให้ทง้ ั สองจำเริญไปด้วยกันจนถึงฤดูเกีย่ ว และในเวลาเกีย่ วนัน
้ เราจะ
สั่งผูเ้ กีย่ วว่า "จงเก็บข้าวละมานก่อนมัดเป็ นฟ่ อนเผาไฟเสีย แต่ขา้ วสาลีนน
้ั
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จงเก็บไว้ในยุง้ ฉางของเรา"'"
Matthew 13:36-43.

36. แล้วพระเยซูจงึ ทรงให้ฝูงชนเหล่านัน
้ จากไปและเสด็จเข้าไปในเรือน
พวกสาวกของพระองค์ก็มาเฝ้ าพระองค์ทูลว่า "ขอพระองค์ทรงโปรด
อธิบายให้พวกข้าพระองค์เข้าใจคำอุปมาทีว่ า่ ด้วยข้าวละมานในนานัน
้ "
37. พระองค์ตรัสตอบเขาว่า "ผูห
้ ว่านเมล็ดพืชดีนน
้ ั ได้แก่บุตรมนุษย์
38. นานัน
้ ได้แก่โลก ส่วนเมล็ดพืชดีได้แก่ลูกหลานแห่งอาณาจักร แต่ขา้ ว
ละมานได้แก่ลูกหลานของมารร้าย
39. ศัตรูผห
ู้ ว่านข้าวละมานได้แก่พญามาร ฤดูเกีย่ วได้แก่การสิน
้ สุดของ
โลกนี้ และผูเ้ กีย่ วนัน
้ ได้แก่พวกทูตสวรรค์
40. เหตุฉะนัน
้ เขาเก็บข้าวละมานเผาไฟเสียอย่างไร ในการสิน
้ สุดของ
โลกนี้ก็จะเป็ นอย่างนัน
้
41. บุตรมนุษย์จะใช้พวกทูตสวรรค์ของท่านออกไปเก็บกวาดทุกสิง่ ที่
ทำให้หลงผิด และบรรดาผูท
้ ท
ี่ ำความชั่วช้าไปจากอาณาจักรของท่าน
42. และจะทิง้ ลงในเตาไฟอันลุกโพลง ทีน
่ ่น
ั จะมีการร้องไห้ขบเขีย้ วเคีย้ ว
ฟัน
43. คราวนัน
้ ผูช
้ อบธรรมจะส่องแสงอยูใ่ นอาณาจักรพระบิดาของเขาดุจ
ดวงอาทิตย์ ใครมีหูจงฟังเถิด
Matthew 13:47-50.

47. อีกประการหนึ่ง อาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบเหมือนอวนทีล่ ากอยูใ่ น
ทะเล ติดปลารวมทุกชนิด
้ ฝั่งนั่งเลือกเอาแต่ทด
48. ซึง่ เมือ่ เต็มแล้วเขาก็ลากขึน
ี่ ใี ส่ในภาชนะ แต่ทไี่ ม่
ดีนน
้ ั ก็ทงิ้ เสีย
49. ในการสิน
้ สุดของโลกก็จะเป็ นอย่างนัน
้ แหละ พวกทูตสวรรค์จะออกมา
แยกคนชั่วออกจากคนชอบธรรม
50. แล้วจะทิง้ ลงในเตาไฟอันลุกโพลง ทีน
่ ่น
ั จะมีการร้องไห้ขบเขีย้ วเคีย้ ว
ฟัน"
Matthew 16:2-4.

้
2. พระองค์จงึ ตรัสตอบเขาว่า "พอตกเย็นท่านทัง้ หลายพูดว่า `รุง่ ขึน
อากาศจะโปร่งดีเพราะฟ้ าสีแดง'
3. ในเวลาเช้าท่านพูดว่า `วันนี้จะเกิดพายุฝนเพราะฟ้ าแดงและมัว' โอ คน
หน้าซือ
่ ใจคด ท้องฟ้ านัน
้ ท่านทัง้ หลายยังอาจสังเกตรูแ
้ ละเข้าใจได้ แต่หมาย
สำคัญแห่งกาละนี้ทา่ นกลับไม่เข้าใจ
4. คนชาติชวั่ และเล่นชูแ
้ สวงหาหมายสำคัญ และจะไม่โปรดให้หมาย
สำคัญแก่เขา เว้นไว้แต่หมายสำคัญของโยนาห์ศาสดาพยากรณ์ เท่านัน
้ "
แล้วพระองค์ก็เสด็จไปจากเขา
Matthew 16:25-27.

25. เพราะว่าผูใ้ ดใคร่จะเอาชีวต
ิ ของตนรอด ผูน
้ น
้ ั จะเสียชีวต
ิ แต่ผใู้ ดจะ
เสียชีวต
ิ ของตนเพราะเห็นแก่เรา ผูน
้ น
้ ั จะได้ชีวต
ิ รอด
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26. เพราะถ้าผูใ้ ดจะได้สงิ่ ของสิน
้ ทัง้ โลก แต่ตอ
้ งสูญเสียจิตวิญญาณของ
ตน ผูน
้ น
้ ั จะได้ประโยชน์ อะไร หรือผูน
้ น
้ ั จะนำอะไรไปแลกเอาจิตวิญญาณ
ของตนกลับคืนมา
27. เหตุวา่ บุตรมนุษย์จะเสด็จมาด้วยสง่าราศีแห่งพระบิดา และพร้อมด้วย
เหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ เมือ่ นัน
้ พระองค์จะประทานบำเหน็ จแก่ทก
ุ คน
ตามการกระทำของตน
Matthew 17:1-2.

1. ครัน
้ ล่วงไปได้หกวันแล้ว พระเยซูทรงพาเปโตร ยากอบ และยอห์นน้อง
้ ภูเขาสูงแต่ลำพัง
ชายของยากอบ ขึน
2. แล้วพระกายของพระองค์ก็เปลีย่ นไปต่อหน้าเขา พระพักตร์ของ
พระองค์ก็ทอแสงเหมือนแสงอาทิตย์ ฉลองพระองค์ก็ขาวผ่องดุจแสงสว่าง
Matthew 17:5-6.

5. เปโตรทูลยังไม่ทน
ั ขาดคำ ดูเถิด ก็บงั เกิดมีเมฆสุกใสมาปกคลุมเขาไว้
แล้วดูเถิด มีพระสุรเสียงออกมาจากเมฆนัน
้ ว่า "ท่านผูน
้ ี้เป็ นบุตรทีร่ กั ของ
เรา เราชอบใจท่านผูน
้ ี้มาก จงฟังท่านเถิด"
6. ฝ่ ายพวกสาวกเมือ่ ได้ยน
ิ ก็ซบหน้ากราบลงกลัวยิง่ นัก
Matthew 19:16-19.

16. ดูเถิด มีคนหนึ่งมาทูลพระองค์วา่ "ท่านอาจารย์ผป
ู้ ระเสริฐ ข้าพเจ้าจะ
ต้องทำดีประการใดจึงจะได้ชีวต
ิ นิรน
ั ดร์"
17. พระองค์ตรัสตอบเขาว่า "ท่านเรียกเราว่าประเสริฐทำไมเล่า ไม่มีผใู้ ด
ประเสริฐนอกจากพระองค์เดียวคือพระเจ้า แต่ถา้ ท่านปรารถนาจะเข้าใน
ชีวต
ิ ก็ให้ถือรักษาพระบัญญัตไิ ว้"
18. คนนัน
้ ทูลถามพระองค์วา่ "คือพระบัญญัตข
ิ อ
้ ใดบ้าง" พระเยซูตรัสว่า
"อย่ากระทำการฆาตกรรม อย่าล่วงประเวณี ผวั เมียเขา อย่าลักทรัพย์ อย่า
เป็ นพยานเท็จ
19. จงให้เกียรติแก่บด
ิ ามารดาของตน และจงรักเพือ
่ นบ้านเหมือนรัก
ตนเอง"
Matthew 21:33-41.

33. จงฟังคำอุปมาอีกเรือ
่ งหนึ่งว่า ยังมีเจ้าของบ้านผูห
้ นึ่งได้ทำสวนองุน
่
แล้วล้อมรัว้ ต้นไม้ไว้รอบ เขาได้สกัดบ่อย่ำองุน
่ ในสวน และสร้างหอเฝ้ า ให้
พวกชาวสวนเช่าแล้วก็ไปเมืองไกล
34. ครัน
้ ฤดูออกผลองุน
่ ใกล้เข้ามา เขาจึงใช้พวกผูร้ บ
ั ใช้ไปหาคนเช่าสวน
เพือ
่ จะรับผลองุน
่
35. และคนเช่าสวนนัน
้ จับพวกผูร้ บั ใช้ของเขา เฆีย่ นตีเสียคนหนึ่ง ฆ่า
เสียคนหนึ่ง เอาหินขว้างเสียให้ตายคนหนึ่ง
36. อีกครัง้ หนึ่งเขาก็ใช้ผรู้ บ
ั ใช้คนอืน
่ ๆไปมากกว่าครัง้ ก่อน แต่พวกเช่า
สวนก็ได้ทำแก่เขาอย่างนัน
้ อีก
37. ครัง้ สุดท้ายเขาจึงใช้บุตรชายของเขาไปหา พูดว่า `พวกเขาคงจะ
เคารพบุตรชายของเรา'
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38. แต่เมือ่ บรรดาคนเช่าสวนเห็นบุตรชายเจ้าของบ้านก็พูดกันว่า `คนนี้
แหละเป็ นทายาท มาเถิด ให้เราฆ่าเขา แล้วให้เรายึดมรดกของเขาเสีย'
39. เขาจึงพากันจับบุตรนัน
้ ผลักออกไปนอกสวนองุน
่ แล้วฆ่าเสีย
40. เหตุฉะนัน
้ เมือ่ เจ้าของสวนองุน
่ มา เขาจะทำอะไรแก่คนเช่าสวนเหล่า
นัน
้ "
41. เขาทัง้ หลายทูลตอบพระองค์วา่ "เขาจะทำลายล้างคนชั่วเหล่านัน
้ อย่าง
แสนสาหัส และจะให้สวนองุน
่ นัน
้ แก่คนเช่าอืน
่ ๆทีจ่ ะแบ่งผลโดยถูกต้อง
ตามฤดูกาลแก่เขาต่อไป"
Matthew 24:3-14.

3. เมือ่ พระองค์ประทับบนภูเขามะกอกเทศ พวกสาวกมาเฝ้ าพระองค์สว่ น
ตัวกราบทูลว่า "ขอทรงโปรดให้ขา้ พระองค์ทง้ ั หลายทราบว่า เหตุการณ์
้ เมือ่ ไร สิง่ ไรเป็ นหมายสำคัญว่าพระองค์จะเสด็จมา และ
เหล่านี้จะบังเกิดขึน
วาระสุดท้ายของโลกนี้ "
4. พระเยซูตรัสตอบเขาว่า "ระวังให้ดี อย่าให้ผใู้ ดล่อลวงท่านให้หลง
5. ด้วยว่าจะมีหลายคนมาต่างอ้างนามของเรา กล่าวว่า `เราเป็ นพระคริสต์'
เขาจะล่อลวงคนเป็ นอันมากให้หลงไป
6. ท่านทัง้ หลายจะได้ยน
ิ ถึงเรือ
่ งสงครามและข่าวลือเรือ
่ งสงคราม คอย
้ แต่ทส
ระวังอย่าตืน
่ ตระหนกเลย ด้วยว่าบรรดาสิง่ เหล่านี้จ ำต้องบังเกิดขึน
ี่ ุด
ปลายยังไม่มาถึง
้ ต่อสูป
7. เพราะประชาชาติจะลุกขึน
้ ระชาชาติ ราชอาณาจักรต่อสูร้ าช
อาณาจักร ทัง้ จะเกิดกันดารอาหารและโรคระบาดอย่างร้ายแรงและแผ่น
ดินไหวในทีต
่ า่ งๆ
8. เหตุการณ์ ทง้ ั ปวงนี้เป็ นขัน
้ แรกแห่งความทุกข์ล ำบาก
9. ในเวลานัน
้ เขาจะมอบท่านทัง้ หลายไว้ให้ทนทุกข์ล ำบากและจะฆ่าท่าน
เสีย และประชาชาติตา่ งๆจะเกลียดชังพวกท่านเพราะนามของเรา
10. คราวนัน
้ คนเป็ นอันมากจะถดถอยไปและทรยศกันและกัน ทัง้ จะ
เกลียดชังซึง่ กันและกัน
้ และล่อลวงคนเป็ นอันมากให้หลง
11. จะมีผพ
ู้ ยากรณ์ เท็จหลายคนเกิดขึน
ไป
12. ความรักของคนเป็ นอันมากจะเยือกเย็นลง เพราะความชั่วช้าจะแผ่
ขยายออกไป
13. แต่ผท
ู้ ท
ี่ นได้จนถึงทีส่ ุด ผูน
้ น
้ ั จะรอด
14. ข่าวประเสริฐเรือ
่ งอาณาจักรนี้จะประกาศไปทั่วโลกให้เป็ นคำพยาน
แก่บรรดาประชาชาติ แล้วทีส่ ุดปลายจะมาถึง
Matthew 24:21-22.

21. ด้วยว่าในคราวนัน
้ จะเกิดความทุกข์ลำบากใหญ่ยงิ่ อย่างทีไ่ ม่เคยมี
ตัง้ แต่เริม
่ โลกมาจนถึงเวลานี้ และจะไม่มีตอ
่ ไปอีกเลย
22. และถ้ามิได้ทรงให้วน
ั เหล่านัน
้ ย่นสัน
้ เข้า จะไม่มีเนื้อหนังใดๆรอดได้
เลย แต่เพราะทรงเห็นแก่ผท
ู้ เี่ ลือกสรรไว้ จึงทรงให้วน
ั เหล่านัน
้ ย่นสัน
้ เข้า
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Matthew 24:29-31.

29. แต่พอสิน
้ ความทุกข์ลำบากแห่งวันเหล่านัน
้ แล้ว `ดวงอาทิตย์จะมืดไป
และดวงจันทร์จะไม่สอ
่ งแสง ดวงดาวทัง้ ปวงจะตกจากฟ้ า และบรรดาสิง่ ทีม
่ ี
อำนาจในท้องฟ้ าจะสะเทือนสะท้านไป'
้ ในท้องฟ้ า `มนุษย์ทก
30. เมือ่ นัน
้ หมายสำคัญแห่งบุตรมนุษย์จะปรากฏขึน
ุ
ตระกูลทั่วโลกจะไว้ทก
ุ ข์' แล้วเขาจะเห็น `บุตรมนุษย์เสด็จมาบนเมฆใน
ท้องฟ้ า' พร้อมด้วยฤทธานุภาพและสง่าราศีเป็ นอันมาก
31. พระองค์จะทรงใช้เหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์มาด้วยเสียงแตรอันดัง
ยิง่ นัก ให้รวบรวมคนทัง้ ปวงทีพ
่ ระองค์ทรงเลือกสรรไว้แล้วจากลมทัง้ สีท
่ ศ
ิ
นัน
้ ตัง้ แต่ทส
ี่ ุดฟ้ าข้างนี้จนถึงทีส่ ุดฟ้ าข้างโน้น
Matthew 24:35.

35. ฟ้ าและดินจะล่วงไป แต่คำของเราจะสูญหายไปหามิได้เลย
Matthew 24:36-39.

36. แต่วน
ั นัน
้ โมงนัน
้ ไม่มีใครรู ้ ถึงบรรดาทูตสวรรค์ในสวรรค์ก็ไม่รู ้ รู ้
แต่พระบิดาของเราองค์เดียว
37. ด้วยสมัยของโนอาห์เป็ นอย่างไร เมือ่ บุตรมนุษย์เสด็จมาก็จะเป็ นอย่าง
นัน
้ ด้วย
38. เพราะว่าเมือ่ ก่อนวันน้ำท่วมนัน
้ คนทัง้ หลายได้กน
ิ และดืม
่ กัน ทำการ
สมรสและยกให้เป็ นสามีภรรยากัน จนถึงวันทีโ่ นอาห์เข้าในนาวา
39. และน้ำท่วมได้มากวาดเอาพวกเขาไปสิน
้ โดยไม่ทน
ั รูต
้ วั ฉันใด เมือ่
บุตรมนุษย์เสด็จมาก็จะเป็ นฉันนัน
้ ด้วย
Matthew 24:44.

44. เหตุฉะนัน
้ ท่านทัง้ หลายจงเตรียมพร้อมไว้เช่นกัน เพราะในโมงที่
ท่านไม่คด
ิ ไม่ฝน
ั นัน
้ บุตรมนุษย์จะเสด็จมา
Matthew 28:18-20.

18. พระเยซูจงึ เสด็จเข้ามาใกล้ แล้วตรัสกับเขาว่า "ฤทธานุภาพทัง้ สิน
้ ใน
สวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดี ทรงมอบไว้แก่เราแล้ว
19. เหตุฉะนัน
้ ท่านทัง้ หลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้รบั บัพติศมา
ในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ ์
20. สอนเขาให้ถือรักษาสิง่ สารพัดซึง่ เราได้ส่งั พวกท่านไว้ ดูเถิด เราจะอยู่
กับท่านทัง้ หลายเสมอไป จนกว่าจะสิน
้ โลก เอเมน"
Luke 11:27-28.

27. ต่อมาเมือ่ พระองค์ยงั ตรัสคำเหล่านัน
้ มีผห
ู้ ญิงคนหนึ่งในหมูป
่ ระชาชน
ร้องทูลพระองค์วา่ "ครรภ์ซงึ่ ปฏิสนธิพระองค์และหัวนมทีพ
่ ระองค์เสวยนัน
้
ก็เป็ นสุข"
28. แต่พระองค์ตรัสว่า "มิใช่เช่นนัน
้ แต่คนทัง้ หลายทีไ่ ด้ยน
ิ พระวจนะ
ของพระเจ้า และได้ถือรักษาพระวจนะนัน
้ ไว้ ก็เป็ นสุข"
John 3:13.

13. ไม่มีผใู้ ดได้ขน
ึ้ ไปสูส
่ วรรค์นอกจากท่านทีล่ งมาจากสวรรค์ คือบุตร
มนุษย์ผท
ู้ รงสถิตในสวรรค์นน
้ั
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John 14:15.

15. ถ้าท่านทัง้ หลายรักเรา จงประพฤติตามบัญญัตข
ิ องเรา
John 14:21.

21. ผูใ้ ดทีม
่ ีบญ
ั ญัตข
ิ องเราและประพฤติตามบัญญัตน
ิ น
้ ั ผูน
้ น
้ ั แหละเป็ นผู้
ทีร่ กั เรา และผูท
้ รี่ กั เรานัน
้ พระบิดาของเราจะทรงรักเขา และเราจะรักเขา
และจะสำแดงตัวของเราเองให้ปรากฏแก่เขา"
John 14:23-26.

23. พระเยซูตรัสตอบเขาว่า "ถ้าผูใ้ ดรักเรา ผูน
้ น
้ ั จะประพฤติตามคำของ
เรา และพระบิดาของเราจะทรงรักเขา แล้วพระบิดากับเราจะมาหาเขาและ
จะอยูก
่ บั เขา
24. ผูท
้ ไี่ ม่รกั เรา ก็ไม่ประพฤติตามคำของเรา และคำซึง่ ท่านได้ยน
ิ นี้
ไม่ใช่ค ำของเรา แต่เป็ นของพระบิดาผูท
้ รงใช้เรามา
25. เราได้กล่าวคำเหล่านี้แก่ทา่ นทัง้ หลายเมือ่ เรายังอยูก
่ บั ท่าน
26. แต่พระองค์ผป
ู้ ลอบประโลมใจนัน
้ คือพระวิญญาณบริสุทธิ ์ ผูซ
้ งึ่ พระ
บิดาจะทรงใช้มาในนามของเรา พระองค์นน
้ ั จะทรงสอนท่านทัง้ หลายทุกสิง่
และจะให้ทา่ นระลึกถึงทุกสิง่ ทีเ่ ราได้กล่าวไว้แก่ทา่ นแล้ว
John 15:10.

10. ถ้าท่านทัง้ หลายประพฤติตามบัญญัตข
ิ องเรา ท่านก็จะยึดมั่นอยูใ่ น
ความรักของเรา เหมือนดังทีเ่ ราประพฤติตามพระบัญญัตข
ิ องพระบิดาเรา
และยึดมั่นอยูใ่ นความรักของพระองค์
Revelation 19:11.

11. แล้วข้าพเจ้าได้เห็นสวรรค์เปิ ดออก และดูเถิด มีมา้ ขาวตัวหนึ่ง
พระองค์ผท
ู้ รงม้านัน
้ มีพระนามว่า "สัตย์ซอ
ื่ และสัตย์จริง" พระองค์ทรง
พิพากษาและกระทำสงครามด้วยความชอบธรรม
Revelation 19:13.

13. พระองค์ทรงฉลองพระองค์ทจี่ ม
ุ่ เลือด และพระนามทีเ่ รียกพระองค์นน
้ั
คือ "พระวาทะของพระเจ้า"
Malachi 4:1-2.

1. พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า "ดูเถิด วันนัน
้ จะมาถึง คือวันทีจ่ ะเผา
ไหม้เหมือนเตาอบ เมือ่ คนทีอ่ วดดีทง้ ั สิน
้ เออ และคนทีป
่ ระกอบความชั่ว
ทัง้ หมดจะเป็ นเหมือนตอข้าว วันทีจ่ ะมานัน
้ จะไหม้เขาหมด จนไม่มีราก
หรือกิง่ เหลืออยูเ่ ลย
้ มา
2. แต่ดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรมซึง่ มีปีกรักษาโรคภัยได้จะขึน
สำหรับคนเหล่านัน
้ ทีย่ ำเกรงนามของเรา เจ้าจะกระโดดโลดเต้นออกไป
เหมือนลูกวัวออกไปจากคอก
Matthew 13:47-50.

47. อีกประการหนึ่ง อาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบเหมือนอวนทีล่ ากอยูใ่ น
ทะเล ติดปลารวมทุกชนิด
้ ฝั่งนั่งเลือกเอาแต่ทด
48. ซึง่ เมือ่ เต็มแล้วเขาก็ลากขึน
ี่ ใี ส่ในภาชนะ แต่ทไี่ ม่
ดีนน
้ ั ก็ทงิ้ เสีย
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49. ในการสิน
้ สุดของโลกก็จะเป็ นอย่างนัน
้ แหละ พวกทูตสวรรค์จะออกมา
แยกคนชั่วออกจากคนชอบธรรม
50. แล้วจะทิง้ ลงในเตาไฟอันลุกโพลง ทีน
่ ่น
ั จะมีการร้องไห้ขบเขีย้ วเคีย้ ว
ฟัน"
Mark 4:26-29.

26. พระองค์ตรัสว่า "อาณาจักรของพระเจ้าเปรียบเหมือนชายคนหนึ่ง
หว่านพืชลงในดิน
้ ฝ่ ายพืชนัน
27. แล้วกลางคืนก็นอนหลับและกลางวันก็ตน
ื่ ขึน
้ จะงอกจำเริญ
้ อย่างไรเขาก็ไม่รู ้
ขึน
้ เป็ นลำต้นก่อน ภายหลังก็
28. เพราะแผ่นดินเองทำให้พืชงอกจำเริญขึน
ออกรวง แล้วก็มีเมล็ดข้าวเต็มรวง
29. ครัน
้ สุกแล้วเขาก็ไปเกีย่ วเก็บทีเดียว เพราะว่าถึงฤดูเกีย่ วแล้ว "
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.

อีกประการหนึ่ง อาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบ
เหมือนอวนทีล่ ากอยูใ่ นทะเล ติดปลารวมทุกชนิด
47.

้ ฝั่งนั่งเลือกเอาแต่ทด
ซึง่ เมือ
่ เต็มแล้วเขาก็ลากขึน
ี่ ใี ส่
ในภาชนะ แต่ทไี่ ม่ดน
ี น
้ ั ก็ทงิ้ เสีย
48.

ในการสิน
้ สุดของโลกก็จะเป็ นอย่างนัน
้ แหละ พวก
ทูตสวรรค์จะออกมาแยกคนชั่วออกจากคนชอบธรรม
49.

แล้วจะทิง้ ลงในเตาไฟอันลุกโพลง ทีน
่ ่น
ั จะมีการ
ร้องไห้ขบเขีย้ วเคีย้ วฟัน"
50.
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Mark 4:26-29.

พระองค์ตรัสว่า "อาณาจักรของพระเจ้าเปรียบ
เหมือนชายคนหนึ่งหว่านพืชลงในดิน
26.

้ ฝ่ าย
แล้วกลางคืนก็นอนหลับและกลางวันก็ตน
ื่ ขึน
้ อย่างไรเขาก็ไม่รู้
พืชนัน
้ จะงอกจำเริญขึน
27.

้ เป็ นลำต้น
เพราะแผ่นดินเองทำให้พืชงอกจำเริญขึน
ก่อน ภายหลังก็ออกรวง แล้วก็มีเมล็ดข้าวเต็มรวง
28.

ครัน
้ สุกแล้วเขาก็ไปเกีย่ วเก็บทีเดียว เพราะว่าถึงฤดู
เกีย่ วแล้ว"
29.

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