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Matthew 24.

<1.>   ฝ่ายพระเยซูทรงออกจากพระวหิาร แลว้พวกสาวกของพระองคม์าช้ี
ตกึท ัง้หลายของพระวหิารใหพ้ระองคท์อดพระเนตร

<2.>   พระเยซูจงึตรสักบัเขาวา่ "สิง่สารพดัเหลา่น้ีพวกทา่นเห็นแลว้มใิช่
   หรือ เราบอกความจรงิแกท่า่นวา่ ศลิาทีซ่อ้นทบักนัอยูท่ีน่ี่ ซึง่จะไมถ่กู

ทำาลายลงก็หามไิด"้

<3.>   เมือ่พระองคป์ระทบับนภูเขามะกอกเทศ พวกสาวกมาเฝ้าพระองค์
 สว่นตวักราบทลูวา่ "  ขอทรงโปรดใหข้า้พระองคท์ ัง้หลายทราบวา่ เหตกุารณ์

  เหลา่น้ีจะบงัเกดิขึน้เมือ่ไร สิง่ไรเป็นหมายสำาคญัวา่พระองคจ์ะเสด็จมา และ
วาระสุดทา้ยของโลกน้ี"

<4.>   พระเยซูตรสัตอบเขาวา่ "  ระวงัใหด้ี อยา่ใหผู้ใ้ดลอ่ลวงทา่นใหห้ลง

<5.>    ดว้ยวา่จะมีหลายคนมาตา่งอา้งนามของเรา กลา่ววา่ `เราเป็นพระ
ครสิต์' เขาจะลอ่ลวงคนเป็นอนัมากใหห้ลงไป

<6.>   ทา่นท ัง้หลายจะไดย้นิถงึเรือ่งสงครามและขา่วลือเรือ่งสงคราม คอย
  ระวงัอยา่ตืน่ตระหนกเลย ดว้ยวา่บรรดาสิง่เหลา่น้ีจำาตอ้งบงัเกดิขึน้ แตท่ีสุ่ด

ปลายยงัไมม่าถงึ

<7.>   เพราะประชาชาตจิะลุกขึน้ตอ่สูป้ระชาชาติ ราชอาณาจกัรตอ่สูร้าช
 อาณาจกัร ท ัง้จะเกดิกนัดารอาหารและโรคระบาดอยา่งรา้ยแรงและแผน่

ดนิไหวในทีต่า่งๆ

<8.>  เหตกุารณ์ท ัง้ปวงน้ีเป็นข ัน้แรกแหง่ความทกุข์ลำาบาก

<9.>  ในเวลานัน้เขาจะมอบทา่นท ัง้หลายไวใ้หท้นทกุข์ลำาบากและจะฆา่
 ทา่นเสีย และประชาชาตติา่งๆจะเกลียดชงัพวกทา่นเพราะนามของเรา

<10.>   คราวนัน้คนเป็นอนัมากจะถดถอยไปและทรยศกนัและกนั ท ัง้จะ
เกลียดชงัซึง่กนัและกนั

<11.>  จะมีผูพ้ยากรณ์เท็จหลายคนเกดิขึน้และลอ่ลวงคนเป็นอนัมากให้
หลงไป

<12.>   ความรกัของคนเป็นอนัมากจะเยือกเย็นลง เพราะความชั่วชา้จะแผ่
ขยายออกไป

<13.>   แตผู่ท้ีท่นไดจ้นถงึทีสุ่ด ผูน้ ัน้จะรอด

<14.>  ขา่วประเสรฐิเรือ่งอาณาจกัรน้ีจะประกาศไปท ั่วโลกใหเ้ป็นคำา
 พยานแกบ่รรดาประชาชาติ แลว้ทีสุ่ดปลายจะมาถงึ

<15.>   เหตฉุะนัน้ เมือ่ทา่นท ัง้หลายเห็นสิง่ทีน่่าสะอดิสะเอียนซึง่กระทำาให้
  เกดิการรกรา้งวา่งเปลา่ ทีด่าเนียลศาสดาพยากรณ์ไดก้ลา่วถงึนัน้ ต ัง้อยูใ่น
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สถานบรสิุทธิ"์ (ผูใ้ดก็ตามทีไ่ดอ้า่นก็ใหผู้น้ ัน้เขา้ใจเอาเถดิ)

<16.>  "เวลานัน้ใหผู้ท้ีอ่ยูใ่นแควน้ยูเดยีหนีไปยงัภูเขาท ัง้หลาย

<17.>   ผูท้ีอ่ยูบ่นดาดฟ้าหลงัคาบา้น อยา่ใหล้งมาเก็บขา้วของใดๆออกจาก
บา้นของตน

<18.>   ผูท้ีอ่ยูต่ามทุง่นา อยา่ใหก้ลบัไปเอาเสื้อผา้ของตน

<19.>    แตใ่นวนัเหลา่นัน้ วบิตัจิะเกดิขึน้แกห่ญงิทีม่ีครรภ์ หรือหญงิทีม่ีลกู
ออ่นกนินมอยู่

<20.>  จงอธษิฐานขอเพือ่การทีท่า่นตอ้งหนีนัน้จะไมต่กในฤดหูนาวหรือ
ในวนัสะบาโต

<21.>   ดว้ยวา่ในคราวนัน้จะเกดิความทกุข์ลำาบากใหญย่ิง่ อยา่งทีไ่มเ่คยมี
 ต ัง้แตเ่ริม่โลกมาจนถงึเวลาน้ี และจะไมม่ีตอ่ไปอีกเลย

<22.>   และถา้มไิดท้รงใหว้นัเหลา่นัน้ยน่ส ัน้เขา้ จะไมม่ีเน้ือหนงัใดๆรอด
  ไดเ้ลย แตเ่พราะทรงเห็นแกผู่ท้ีเ่ลือกสรรไว้ จงึทรงใหว้นัเหลา่นัน้ยน่ส ัน้เขา้

<23.>   ในเวลานัน้ถา้ผูใ้ดจะบอกพวกทา่นวา่ `  ดเูถดิ พระครสิต์อยูท่ีน่ี่' 
 หรือ `อยูท่ีโ่น่น' อยา่ไดเ้ชือ่เลย

<24.>  ดว้ยวา่จะมีพระครสิต์เทยีมเท็จและผูพ้ยากรณ์เทยีมเท็จเกดิขึน้
  หลายคน และจะทำาหมายสำาคญัอนัใหญแ่ละการมหศัจรรย์ ถา้เป็นไปไดจ้ะ

ลอ่ลวงแมผู้ท้ีท่รงเลือกสรรใหห้ลง

<25.>   ดเูถดิ เราไดบ้อกทา่นท ัง้หลายไวก้อ่นแลว้

<26.>    เหตฉุะนัน้ ถา้ใครจะบอกทา่นท ัง้หลายวา่ `  ดเูถดิ ทา่นผูน้ ัน้อยูใ่น
ถิน่ทรุกนัดาร'   ก็จงอยา่ออกไป หรือจะวา่ `  ดเูถดิ อยูท่ีห่อ้งลบั' ก็จงอยา่เชือ่

<27.>  ดว้ยวา่ฟ้าแลบมาจากทศิตะวนัออกสอ่งไปจนถงึทศิตะวนัตกฉนัใด
การเสด็จมาของบุตรมนุษย์ก็จะเป็นฉนันัน้

<28.>   ดว้ยวา่ซากศพอยูท่ีไ่หน ฝูงนกอนิทรีก็จะตอมกนัอยูท่ีน่ ั่น

<29.>   แตพ่อสิน้ความทกุข์ลำาบากแหง่วนัเหลา่นัน้แลว้ `ดวงอาทติย์จะมืด
  ไปและดวงจนัทร์จะไมส่อ่งแสง ดวงดาวท ัง้ปวงจะตกจากฟ้า และบรรดาสิง่

ทีม่ีอำานาจในทอ้งฟ้าจะสะเทอืนสะทา้นไป'

<30.>   เมือ่นัน้หมายสำาคญัแหง่บุตรมนุษย์จะปรากฏขึน้ในทอ้งฟ้า `มนุษย์
ทกุตระกูลท ั่วโลกจะไวท้กุข์'  แลว้เขาจะเห็น `บุตรมนุษย์เสด็จมาบนเมฆใน
ทอ้งฟ้า' พรอ้มดว้ยฤทธานุภาพและสงา่ราศีเป็นอนัมาก

<31.>  พระองคจ์ะทรงใชเ้หลา่ทตูสวรรคข์องพระองคม์าดว้ยเสียงแตรอนั
 ดงัยิง่นกั ใหร้วบรวมคนท ัง้ปวงทีพ่ระองคท์รงเลือกสรรไวแ้ลว้จากลมท ัง้สี่

 ทศินัน้ ต ัง้แตท่ีสุ่ดฟ้าขา้งน้ีจนถงึทีสุ่ดฟ้าขา้งโน้น
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<32.>    บดัน้ี จงเรียนคำาอุปมาเรือ่งตน้มะเดือ่ เมือ่กิง่กา้นยงัออ่นและแตก
 ใบแลว้ ทา่นก็รูว้า่ฤดรูอ้นใกลจ้ะถงึแลว้

<33.>    เชน่นัน้แหละ เมือ่ทา่นท ัง้หลายเห็นสิง่ท ัง้ปวงน้ี ก็ใหรู้ว้า่เหตกุารณ์
นัน้มาใกลจ้ะถงึประตแูลว้

<34.>   เราบอกความจรงิแกท่า่นท ัง้หลายวา่ คนชั่วอายุน้ีจะไมล่ว่งลบัไป
จนกวา่สิง่ท ัง้ปวงน้ีจะสำาเร็จ

<35.>   ฟ้าและดนิจะลว่งไป แตค่ำาของเราจะสูญหายไปหามไิดเ้ลย

<36.>      แตว่นันัน้ โมงนัน้ ไมม่ีใครรู้ ถงึบรรดาทตูสวรรคใ์นสวรรคก็์ไมรู่ ้
รูแ้ตพ่ระบดิาของเราองคเ์ดยีว

<37.>   ดว้ยสมยัของโนอาห์เป็นอยา่งไร เมือ่บุตรมนุษย์เสด็จมาก็จะเป็น
อยา่งนัน้ดว้ย

<38.>    เพราะวา่เมือ่กอ่นวนันำ้าทว่มนัน้ คนท ัง้หลายไดก้นิและดืม่กนั
 ทำาการสมรสและยกใหเ้ป็นสามีภรรยากนั จนถงึวนัทีโ่นอาห์เขา้ในนาวา

<39.>    และนำ้าทว่มไดม้ากวาดเอาพวกเขาไปสิน้ โดยไมท่นัรูต้วัฉนัใด
เมือ่บุตรมนุษย์เสด็จมาก็จะเป็นฉนันัน้ดว้ย

<40.>    เมือ่นัน้สองคนจะอยูท่ีทุ่ง่นา จะทรงรบัคนหนึ่ง ทรงละคนหน่ึง

<41.>    หญงิสองคนโมแ่ป้งอยูท่ีโ่รงโม่ จะทรงรบัคนหนึ่ง ทรงละคนหน่ึง

<42.>   เหตฉุะนัน้จงเฝ้าระวงัอยู่ เพราะทา่นไมรู่ว้า่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของ
ทา่นจะเสด็จมาเวลาใด

<43.>    จงจำาไวอ้ยา่งน้ีเถดิวา่ ถา้เจา้ของบา้นลว่งรูไ้ดว้า่ขโมยจะมายามใด
 เขาก็จะเฝ้าระวงั และไมย่อมใหท้ะลวงเรือนของเขาได้

<44.>    เหตฉุะนัน้ ทา่นท ัง้หลายจงเตรียมพรอ้มไวเ้ช่นกนั เพราะในโมงที่
ทา่นไมค่ดิไมฝ่นันัน้บุตรมนุษย์จะเสด็จมา

<45.>   ใครเป็นผูร้บัใชส้ตัย์ซือ่และฉลาด ทีน่ายไดต้ ัง้ไวเ้หนือพวกผูร้บัใช้
สำาหรบัแจกอาหารตามเวลา

<46.>   เมือ่นายมาพบเขากระทำาอยูอ่ยา่งนัน้ ผูร้บัใช้ผูน้ ัน้ก็จะเป็นสุข

<47.>   เราบอกความจรงิแกท่า่นท ัง้หลายวา่ นายจะต ัง้เขาไวใ้หด้แูล
บรรดาขา้วของของทา่นทกุอยา่ง

<48.>   แตถ่า้ผูร้บัใชช้ ั่วนัน้จะคดิในใจวา่ `นายของขา้คงมาช้า'

<49.>  แลว้จะต ัง้ตน้โบยตีเพือ่นผูร้บัใชแ้ละกนิดืม่อยูก่บัพวกขีเ้มา

<50.>   นายของผูร้บัใช้ผูน้ ัน้จะมาในวนัทีเ่ขาไมค่ดิ ในโมงทีเ่ขาไมรู่ ้

<51.>   และจะทำาโทษเขาถงึสาหสั ท ัง้จะขบัไลใ่หเ้ขาไปเขา้สว่นกบัพวก
 คนหน้าซือ่ใจคด ซึง่ทีน่ ั่นจะมีแตก่ารรอ้งไหข้บเขีย้วเคีย้วฟนั"
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Matthew 25.

<1.>  "  เมือ่ถงึวนันัน้ อาณาจกัรแหง่สวรรคจ์ะเปรียบเหมือนหญงิ
พรหมจารีสบิคนถือตะเกียงของตนออกไปรบัเจา้บา่ว

<2.>   ในพวกเธอเป็นคนทีม่ีปญัญาหา้คน และเป็นคนโงห่า้คน

<3.>   พวกทีโ่งน่ ัน้เอาตะเกียงของตนไป แตห่าไดเ้อานำ้ามนัไปดว้ยไม่

<4.>  แตค่นทีม่ีปญัญานัน้ไดเ้อานำ้ามนัใสภ่าชนะไปกบัตะเกียงของตน
ดว้ย

<5.>   เมือ่เจา้บา่วยงัชา้อยู่ พวกเธอทกุคนก็พากนังว่งเหงาและหลบัไป

<6.>   คร ัน้เวลาเทีย่งคนืก็มีเสียงรอ้งมาวา่ `   ดเูถดิ เจา้บา่วมาแลว้ จงออกมา
รบัทา่นเถดิ'

<7.>  บรรดาหญงิพรหมจารีเหลา่นัน้ก็ลุกขึน้ตกแตง่ตะเกียงของตน

<8.>   พวกทีโ่งน่ ัน้ก็พูดกบัพวกทีม่ีปญัญาวา่ `ขอแบง่นำ้ามนัของทา่นใหเ้รา
 บา้ง เพราะตะเกียงของเราดบัอยู่'

<9.>   พวกทีม่ีปญัญาจงึตอบวา่ `  ทำาอยา่งนัน้ไมไ่ด้ เกรงวา่นำ้ามนัจะไมพ่อ
  สำาหรบัเราและเจา้ จงไปหาคนขาย ซื้อสำาหรบัตวัเองจะดกีวา่'

<10.>   เมือ่พวกเธอกำาลงัไปซื้อนัน้เจา้บา่วก็มาถงึ ผูท้ีพ่รอ้มอยูแ่ลว้ก็ได้
 เขา้ไปกบัทา่นในพธีิสมรสนัน้ แลว้ประตก็ูปิด

<11.>   ภายหลงัหญงิพรหมจารีอีกพวกหนึ่งก็มารอ้งวา่ `  ทา่นเจา้ขา้ๆ ขอ
เปิดใหข้า้พเจา้ท ัง้หลายดว้ย'

<12.>   ฝ่ายทา่นตอบวา่ `  เราบอกความจรงิแกท่า่นท ัง้หลายวา่ เราไมรู่จ้กั
ทา่น'

<13.>   เหตฉุะนัน้จงเฝ้าระวงัอยู่ เพราะทา่นท ัง้หลายไมรู่ก้ ำาหนดวนัหรือ
โมงทีบุ่ตรมนุษย์จะเสด็จมา

<14.>  อาณาจกัรแหง่สวรรคย์งัเปรียบเหมือนชายผูห้นึ่งจะออกเดนิทาง
  ไปยงัเมืองไกล จงึเรียกพวกผูร้บัใชข้องตนมา และฝากทรพัย์สมบตัขิองเขา

ไว้

<15.>    คนหน่ึงทา่นใหห้า้ตะลนัต์ คนหน่ึงสองตะลนัต์ และอีกคนหน่ึงตะ
  ลนัต์เดยีว ตามความสามารถของแตล่ะคน แลว้ทา่นก็ออกเดนิทางทนัที

<16.>   คนทีไ่ดร้บัหา้ตะลนัต์นัน้ก็เอาเงนินัน้ไปคา้ขาย ไดก้ำาไรมาอีกหา้
ตะลนัต์

<17.>  คนทีไ่ดร้บัสองตะลนัต์นัน้ก็ไดก้ำาไรอีกสองตะลนัต์เหมือนกนั
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<18.>  แตค่นทีไ่ดร้บัตะลนัต์เดยีวไดขุ้ดหลุมซอ่นเงนิของนายไว้

<19.>   คร ัน้อยูม่าช้านาน นายจงึมาคดิบญัชีกบัผูร้บัใช้เหลา่นัน้

<20.>   คนทีไ่ดร้บัหา้ตะลนัต์ก็เอาเงนิกำาไรอีกหา้ตะลนัต์มาช้ีแจงวา่ `นาย
   เจา้ขา้ ทา่นไดม้อบเงนิหา้ตะลนัต์ไวก้บัขา้พเจา้ ดเูถดิ ขา้พเจา้ไดก้ำาไรมา

อีกหา้ตะลนัต์'

<21.>   นายจงึตอบเขาวา่ `   ดแีลว้ เจา้เป็นผูร้บัใชด้ีและสตัย์ซือ่ เจา้สตัย์ซือ่
  ในของเล็กน้อย เราจะต ัง้เจา้ใหด้แูลของมาก เจา้จงปรีดรีว่มสุขกบันายของ

เจา้เถดิ'

<22.>   คนทีไ่ดร้บัสองตะลนัต์มาช้ีแจงดว้ยวา่ `  นายเจา้ขา้ ทา่นไดม้อบเงนิ
  สองตะลนัต์ไวก้บัขา้พเจา้ ดเูถดิ ขา้พเจา้ไดก้ำาไรมาอีกสองตะลนัต์'

<23.>   นายจงึตอบเขาวา่ `   ดแีลว้ เจา้เป็นผูร้บัใชด้ีและสตัย์ซือ่ เจา้สตัย์ซือ่
  ในของเล็กน้อย เราจะต ัง้เจา้ใหด้แูลของมาก เจา้จงปรีดรีว่มสุขกบันายของ

เจา้เถดิ'

<24.>   ฝ่ายคนทีไ่ดร้บัตะลนัต์เดยีวมาช้ีแจงวา่ `  นายเจา้ขา้ ขา้พเจา้รูจ้กั
  ทา่นวา่ทา่นเป็นคนใจแข็ง เกีย่วผลทีท่า่นมไิดห้วา่น เก็บสำ่าสมทีท่า่นมไิด้

โปรย

<25.>    ขา้พเจา้กลวัจงึเอาเงนิตะลนัต์ของทา่นไปซอ่นไวใ้ตด้นิ ดเูถดิ น่ี
แหละเงนิของทา่น'

<26.>   นายจงึตอบเขาวา่ `  เจา้ผูร้บัใชช้ ั่วชา้และเกียจครา้น เจา้ก็รูอ้ยูว่า่เรา
 เกีย่วทีเ่รามไิดห้วา่น เก็บสำ่าสมทีเ่รามไิดโ้ปรย

<27.>    เหตฉุะนัน้ เจา้ควรเอาเงนิของเราไปฝากไวท้ีธ่นาคาร เมือ่เรามา
จะไดร้บัเงนิของเราท ัง้ดอกเบี้ยดว้ย

<28.>   เพราะฉะนัน้ จงเอาเงนิตะลนัต์เดยีวนัน้จากเขาไปใหค้นทีม่ีสบิตะ
ลนัต์

<29.>    ดว้ยวา่ทกุคนทีม่ีอยูแ่ลว้ จะเพิม่เตมิใหแ้กผู่น้ ัน้จนมีเหลือเฟือ แตผู่้
 ทีไ่มม่ี แมว้า่ซึง่เขามีอยูก็่จะตอ้งเอาไปจากเขา

<30.>   จงเอาเจา้ผูร้บัใชท้ีไ่รป้ระโยชน์น้ีไปทิง้เสียทีม่ืดภายนอก ซึง่ทีน่ ั่น
จะมีการรอ้งไหข้บเขีย้วเคีย้วฟนั'

<31.>  เมือ่บุตรมนุษย์จะเสด็จมาในสงา่ราศีของพระองคพ์รอ้มกบัเหลา่
 ทตูสวรรคอ์นับรสิุทธิท์ ัง้ปวง เมือ่นัน้พระองคจ์ะประทบับนพระทีน่ ั่งอนั

รุง่เรืองของพระองค์

<32.>   บรรดาประชาชาตติา่งๆจะประชุมพรอ้มกนัตอ่พระพกัตร์พระองค์
และพระองคจ์ะทรงแยกมนุษย์ท ัง้หลายโดยแยกพวกหนึ่งออกจากอกีพวก

 หน่ึง เหมือนอยา่งผูเ้ลี้ยงแกะแยกแกะออกจากแพะ
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<33.>  และพระองคจ์ะทรงจดัฝูงแกะใหอ้ยูเ่บื้องขวาพระหตัถ์ของพระองค์
แตฝู่งแพะนัน้จะทรงจดัใหอ้ยูเ่บื้องซา้ย

<34.>   ขณะนัน้ พระมหากษตัรยิ์จะตรสัแกบ่รรดาผูท้ีอ่ยูเ่บื้องขวา
 พระหตัถ์ของพระองคว์า่ `ทา่นท ัง้หลายทีไ่ดร้บัพระพรจากพระบดิาของเรา

จงมารบัเอาราชอาณาจกัรซึง่ไดต้ระเตรียมไวส้ำาหรบัทา่นท ัง้หลายต ัง้แต่
แรกสรา้งโลกเป็นมรดก

<35.>    เพราะวา่เมือ่เราหวิ ทา่นท ัง้หลายก็ไดจ้ดัหาใหเ้รากนิ เรากระหาย
   นำ้า ทา่นก็ใหเ้ราดืม่ เราเป็นแขกแปลกหน้า ทา่นก็ไดต้อ้นรบัเราไว้

<36.>     เราเปลือยกาย ทา่นก็ไดใ้หเ้สื้อผา้เรานุ่งหม่ เมือ่เราเจ็บป่วย ทา่น
  ก็ไดม้าเยีย่มเรา เมือ่เราตอ้งจำาอยูใ่นคกุ ทา่นก็ไดม้าเยีย่มเรา'

<37.>   เวลานัน้บรรดาผูช้อบธรรมจะกราบทลูพระองค์วา่ `พระองคเ์จา้ขา้
  ทีข่า้พระองคเ์ห็นพระองคท์รงหวิ และไดจ้ดัมาถวายแดพ่ระองค์แตเ่มือ่ไร

 หรือทรงกระหายนำ้า และไดถ้วายใหพ้ระองค์ดืม่แตเ่มือ่ไร

<38.>   ทีข่า้พระองคไ์ดเ้ห็นพระองคท์รงเป็นแขกแปลกหน้า และได้
  ตอ้นรบัพระองคไ์วแ้ตเ่มือ่ไร หรือเปลือยพระกาย และไดส้วมฉลอง

พระองคใ์หแ้ตเ่มือ่ไร

<39.>   ทีข่า้พระองคเ์ห็นพระองคป์ระชวรหรือตอ้งจำาอยูใ่นคกุ และไดม้า
เฝ้าพระองค์นัน้แตเ่มือ่ไร'

<40.>   แลว้พระมหากษตัรยิ์จะตรสัตอบเขาวา่ `เราบอกความจรงิแกท่า่น
 ท ัง้หลายวา่ ซึง่ทา่นไดก้ระทำาแกค่นใดคนหน่ึงในพวกพีน้่องของเราน้ีถงึแม้

 จะตำ่าตอ้ยเพียงไร ก็เหมือนไดก้ระทำาแกเ่ราดว้ย'

<41.>   แลว้พระองคจ์ะตรสักบับรรดาผูท้ีอ่ยูเ่บื้องซ้ายพระหตัถ์ดว้ยวา่
`   ทา่นท ัง้หลาย ผูต้อ้งสาปแชง่ จงถอยไปจากเราเขา้ไปอยูใ่นไฟซึง่ไหมอ้ยู่

 เป็นนิตย์ ซึง่เตรียมไวส้ำาหรบัพญามารและสมุนของมนันัน้

<42.>     เพราะวา่เมือ่เราหวิ ทา่นก็มไิดใ้หเ้รากนิ เรากระหายนำ้า ทา่นก็
มไิดใ้หเ้ราดืม่

<43.>     เราเป็นแขกแปลกหน้า ทา่นก็ไมไ่ดต้อ้นรบัเราไว้ เราเปลือยกาย
  ทา่นก็ไมไ่ดใ้หเ้สื้อผา้เรานุ่งหม่ เราเจ็บป่วยและตอ้งจำาอยูใ่นคกุ ทา่นไมไ่ด้

เยีย่มเรา'

<44.>   เขาท ัง้หลายจะทลูพระองคด์ว้ยวา่ `  พระองคเ์จา้ขา้ ทีข่า้พระองคไ์ด้
 เห็นพระองคท์รงหวิหรือทรงกระหายนำ้า หรอืทรงเป็นแขกแปลกหน้าหรือ

   เปลือยพระกาย หรือประชวร หรือตอ้งจำาอยูใ่นคกุ และขา้พระองค์มไิด้
ปรนนิบตัพิระองคน์ ัน้แตเ่มือ่ไร'

<45.>   เมือ่นัน้พระองคจ์ะตรสัตอบเขาวา่ `เราบอกความจรงิแกท่า่นท ัง้
  หลายวา่ ซึง่ทา่นมไิดก้ระทำาแกผู่ต้ำ่าตอ้ยทีสุ่ดสกัคนหน่ึงในพวกน้ี ก็เหมือน
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ทา่นมไิดก้ระทำาแกเ่รา'

<46.>   และพวกเหลา่น้ีจะตอ้งออกไปรบัโทษอยูเ่ป็นนิตย์ แตผู่ช้อบธรรม
จะเขา้สูชี่วตินิรนัดร์"

   Verses of the Holy Bible quoted in Thai language above are all 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!! 

version
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This is a Study-Aid booklet for 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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