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Matthew 24.

<1.> ฝ่ ายพระเยซูทรงออกจากพระวิหาร แล้วพวกสาวกของพระองค์มาชี้
ตึกทัง้ หลายของพระวิหารให้พระองค์ทอดพระเนตร
<2.> พระเยซูจงึ ตรัสกับเขาว่า "สิง่ สารพัดเหล่านี้พวกท่านเห็นแล้วมิใช่
หรือ เราบอกความจริงแก่ทา่ นว่า ศิลาทีซ
่ อ
้ นทับกันอยูท
่ น
ี่ ี่ ซึง่ จะไม่ถก
ู
ทำลายลงก็หามิได้"
<3.> เมือ่ พระองค์ประทับบนภูเขามะกอกเทศ พวกสาวกมาเฝ้ าพระองค์
ส่วนตัวกราบทูลว่า "ขอทรงโปรดให้ขา้ พระองค์ทง้ ั หลายทราบว่า เหตุการณ์
้ เมือ่ ไร สิง่ ไรเป็ นหมายสำคัญว่าพระองค์จะเสด็จมา และ
เหล่านี้จะบังเกิดขึน
วาระสุดท้ายของโลกนี้ "
<4.> พระเยซูตรัสตอบเขาว่า "ระวังให้ดี อย่าให้ผใู้ ดล่อลวงท่านให้หลง
<5.> ด้วยว่าจะมีหลายคนมาต่างอ้างนามของเรา กล่าวว่า `เราเป็ นพระ
คริสต์' 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 หลายไว้ให้ทนทุกข์ลำบากและจะฆ่า
ท่านเสีย และประชาชาติตา่ งๆจะเกลียดชังพวกท่านเพราะนามของเรา
<10.> คราวนัน
้ คนเป็ นอันมากจะถดถอยไปและทรยศกันและกัน ทัง้ จะ
เกลียดชังซึง่ กันและกัน
้ และล่อลวงคนเป็ นอันมากให้
<11.> จะมีผพ
ู้ ยากรณ์ เท็จหลายคนเกิดขึน
หลงไป
<12.> ความรักของคนเป็ นอันมากจะเยือกเย็นลง เพราะความชั่วช้าจะแผ่
ขยายออกไป
<13.> แต่ผท
ู้ ท
ี่ นได้จนถึงทีส่ ุด ผูน
้ น
้ ั จะรอด
<14.> ข่าวประเสริฐเรือ
่ งอาณาจักรนี้จะประกาศไปทั่วโลกให้เป็ นคำ
พยานแก่บรรดาประชาชาติ แล้วทีส่ ุดปลายจะมาถึง
<15.> เหตุฉะนัน
้ เมือ่ ท่านทัง้ หลายเห็นสิง่ ทีน
่ ่ าสะอิดสะเอียนซึง่ กระทำให้
เกิดการรกร้างว่างเปล่า ทีด
่ าเนียลศาสดาพยากรณ์ ได้กล่าวถึงนัน
้ ตัง้ อยูใ่ น
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สถานบริสุทธิ"์ (ผูใ้ ดก็ตามทีไ่ ด้อา่ นก็ให้ผน
ู้ น
้ ั เข้าใจเอาเถิด )
<16.> "เวลานัน
้ ให้ผท
ู้ อ
ี่ ยูใ่ นแคว้นยูเดียหนีไปยังภูเขาทัง้ หลาย
<17.> ผูท
้ อ
ี่ ยูบ
่ นดาดฟ้ าหลังคาบ้าน อย่าให้ลงมาเก็บข้าวของใดๆออกจาก
บ้านของตน
<18.> ผูท
้ อ
ี่ ยูต
่ ามทุง่ นา อย่าให้กลับไปเอาเสื้อผ้าของตน
้ แก่หญิงทีม
<19.> แต่ในวันเหล่านัน
้ วิบตั จิ ะเกิดขึน
่ ีครรภ์ หรือหญิงทีม
่ ีลก
ู
อ่อนกินนมอยู่
<20.> จงอธิษฐานขอเพือ
่ การทีท
่ า่ นต้องหนีนน
้ ั จะไม่ตกในฤดูหนาวหรือ
ในวันสะบาโต
<21.> ด้วยว่าในคราวนัน
้ จะเกิดความทุกข์ลำบากใหญ่ยงิ่ อย่างทีไ่ ม่เคยมี
ตัง้ แต่เริม
่ โลกมาจนถึงเวลานี้ และจะไม่มีตอ
่ ไปอีกเลย
<22.> และถ้ามิได้ทรงให้วน
ั เหล่านัน
้ ย่นสัน
้ เข้า จะไม่มีเนื้อหนังใดๆรอด
ได้เลย แต่เพราะทรงเห็นแก่ผท
ู้ เี่ ลือกสรรไว้ จึงทรงให้วน
ั เหล่านัน
้ ย่นสัน
้ เข้า
<23.> ในเวลานัน
้ ถ้าผูใ้ ดจะบอกพวกท่านว่า `ดูเถิด พระคริสต์อยูท
่ น
ี่ ี่ '
หรือ `อยูท
่ โี่ น่ น' อย่าได้เชือ
่ เลย
้
<24.> ด้วยว่าจะมีพระคริสต์เทียมเท็จและผูพ
้ ยากรณ์ เทียมเท็จเกิดขึน
หลายคน และจะทำหมายสำคัญอันใหญ่และการมหัศจรรย์ ถ้าเป็ นไปได้จะ
ล่อลวงแม้ผท
ู้ ท
ี่ รงเลือกสรรให้หลง
<25.> ดูเถิด เราได้บอกท่านทัง้ หลายไว้กอ
่ นแล้ว
<26.> เหตุฉะนัน
้ ถ้าใครจะบอกท่านทัง้ หลายว่า `ดูเถิด ท่านผูน
้ น
้ ั อยูใ่ น
ถิน
่ ทุรกันดาร' ก็จงอย่าออกไป หรือจะว่า `ดูเถิด อยูท
่ ห
ี่ อ
้ งลับ' ก็จงอย่าเชือ
่
<27.> ด้วยว่าฟ้ าแลบมาจากทิศตะวันออกส่องไปจนถึงทิศตะวันตกฉันใด
การเสด็จมาของบุตรมนุษย์ก็จะเป็ นฉันนัน
้
<28.> ด้วยว่าซากศพอยูท
่ ไี่ หน ฝูงนกอินทรีก็จะตอมกันอยูท
่ น
ี่ ่ น
ั
<29.> แต่พอสิน
้ ความทุกข์ลำบากแห่งวันเหล่านัน
้ แล้ว `ดวงอาทิตย์จะมืด
ไปและดวงจันทร์จะไม่สอ
่ งแสง ดวงดาวทัง้ ปวงจะตกจากฟ้ า และบรรดาสิง่
ทีม
่ ีอำนาจในท้องฟ้ าจะสะเทือนสะท้านไป'
้ ในท้องฟ้ า `มนุษย์
<30.> เมือ่ นัน
้ หมายสำคัญแห่งบุตรมนุษย์จะปรากฏขึน
ทุกตระกูลทั่วโลกจะไว้ทก
ุ ข์' แล้วเขาจะเห็น `บุตรมนุษย์เสด็จมาบนเมฆใน
ท้องฟ้ า' พร้อมด้วยฤทธานุภาพและสง่าราศีเป็ นอันมาก
<31.> พระองค์จะทรงใช้เหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์มาด้วยเสียงแตรอัน
ดังยิง่ นัก ให้รวบรวมคนทัง้ ปวงทีพ
่ ระองค์ทรงเลือกสรรไว้แล้วจากลมทัง้ สี่
ทิศนัน
้ ตัง้ แต่ทส
ี่ ุดฟ้ าข้างนี้ จนถึงทีส่ ุดฟ้ าข้างโน้น
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<32.> บัดนี้ จงเรียนคำอุปมาเรือ
่ งต้นมะเดือ่ เมือ่ กิง่ ก้านยังอ่อนและแตก
ใบแล้ว ท่านก็รวู ้ า่ ฤดูรอ้ นใกล้จะถึงแล้ว
<33.> เช่นนัน
้ แหละ เมือ่ ท่านทัง้ หลายเห็นสิง่ ทัง้ ปวงนี้ ก็ให้รวู ้ า่ เหตุการณ์
นัน
้ มาใกล้จะถึงประตูแล้ว
<34.> เราบอกความจริงแก่ทา่ นทัง้ หลายว่า คนชั่วอายุนี้จะไม่ลว่ งลับไป
จนกว่าสิง่ ทัง้ ปวงนี้จะสำเร็จ
<35.> ฟ้ าและดินจะล่วงไป แต่คำของเราจะสูญหายไปหามิได้เลย
<36.> แต่วน
ั นัน
้ โมงนัน
้ ไม่มีใครรู ้ ถึงบรรดาทูตสวรรค์ในสวรรค์ก็ไม่รู ้
รูแ
้ ต่พระบิดาของเราองค์เดียว
<37.> ด้วยสมัยของโนอาห์เป็ นอย่างไร เมือ่ บุตรมนุษย์เสด็จมาก็จะเป็ น
อย่างนัน
้ ด้วย
<38.> เพราะว่าเมือ่ ก่อนวันน้ำท่วมนัน
้ คนทัง้ หลายได้กน
ิ และดืม
่ กัน
ทำการสมรสและยกให้เป็ นสามีภรรยากัน จนถึงวันทีโ่ นอาห์เข้าในนาวา
<39.> และน้ำท่วมได้มากวาดเอาพวกเขาไปสิน
้ โดยไม่ทน
ั รูต
้ วั ฉันใด
เมือ่ บุตรมนุษย์เสด็จมาก็จะเป็ นฉันนัน
้ ด้วย
<40.> เมือ่ นัน
้ สองคนจะอยูท
่ ท
ี่ งุ่ นา จะทรงรับคนหนึ่ง ทรงละคนหนึ่ง
<41.> หญิงสองคนโม่แป้ งอยูท
่ โี่ รงโม่ จะทรงรับคนหนึ่ง ทรงละคนหนึ่ง
<42.> เหตุฉะนัน
้ จงเฝ้ าระวังอยู่ เพราะท่านไม่รวู ้ า่ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของ
ท่านจะเสด็จมาเวลาใด
<43.> จงจำไว้อย่างนี้เถิดว่า ถ้าเจ้าของบ้านล่วงรูไ้ ด้วา่ ขโมยจะมายามใด
เขาก็จะเฝ้ าระวัง และไม่ยอมให้ทะลวงเรือนของเขาได้
<44.> เหตุฉะนัน
้ ท่านทัง้ หลายจงเตรียมพร้อมไว้เช่นกัน เพราะในโมงที่
ท่านไม่คด
ิ ไม่ฝน
ั นัน
้ บุตรมนุษย์จะเสด็จมา
<45.> ใครเป็ นผูร้ บ
ั ใช้สตั ย์ซอ
ื่ และฉลาด ทีน
่ ายได้ตง้ ั ไว้เหนือพวกผูร้ บั ใช้
สำหรับแจกอาหารตามเวลา
<46.> เมือ่ นายมาพบเขากระทำอยูอ
่ ย่างนัน
้ ผูร้ บั ใช้ผน
ู้ น
้ ั ก็จะเป็ นสุข
<47.> เราบอกความจริงแก่ทา่ นทัง้ หลายว่า นายจะตัง้ เขาไว้ให้ดแ
ู ล
บรรดาข้าวของของท่านทุกอย่าง
<48.> แต่ถา้ ผูร้ บั ใช้ช่วั นัน
้ จะคิดในใจว่า `นายของข้าคงมาช้า'
<49.> แล้วจะตัง้ ต้นโบยตีเพือ
่ นผูร้ บั ใช้และกินดืม
่ อยูก
่ บั พวกขีเ้ มา
<50.> นายของผูร้ บ
ั ใช้ผน
ู้ น
้ ั จะมาในวันทีเ่ ขาไม่คด
ิ ในโมงทีเ่ ขาไม่รู ้
<51.> และจะทำโทษเขาถึงสาหัส ทัง้ จะขับไล่ให้เขาไปเข้าส่วนกับพวก
คนหน้าซือ
่ ใจคด ซึง่ ทีน
่ ่น
ั จะมีแต่การร้องไห้ขบเขีย้ วเคีย้ วฟัน"
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Matthew 25.

<1.> "เมือ่ ถึงวันนัน
้ อาณาจักรแห่งสวรรค์จะเปรียบเหมือนหญิง
พรหมจารีสบ
ิ คนถือตะเกียงของตนออกไปรับเจ้าบ่าว
<2.> ในพวกเธอเป็ นคนทีม
่ ีปญ
ั ญาห้าคน และเป็ นคนโง่หา้ คน
<3.> พวกทีโ่ ง่นน
้ ั เอาตะเกียงของตนไป แต่หาได้เอาน้ำมันไปด้วยไม่
<4.> แต่คนทีม
่ ีปญ
ั ญานัน
้ ได้เอาน้ำมันใส่ภาชนะไปกับตะเกียงของตน
ด้วย
<5.> เมือ่ เจ้าบ่าวยังช้าอยู่ พวกเธอทุกคนก็พากันง่วงเหงาและหลับไป
<6.> ครัน
้ เวลาเทีย่ งคืนก็มีเสียงร้องมาว่า `ดูเถิด เจ้าบ่าวมาแล้ว จงออกมา
รับท่านเถิด'
้ ตกแต่งตะเกียงของตน
<7.> บรรดาหญิงพรหมจารีเหล่านัน
้ ก็ลุกขึน
<8.> พวกทีโ่ ง่นน
้ ั ก็พูดกับพวกทีม
่ ีปญ
ั ญาว่า `ขอแบ่งน้ำมันของท่านให้เรา
บ้าง เพราะตะเกียงของเราดับอยู่'
<9.> พวกทีม
่ ีปญ
ั ญาจึงตอบว่า `ทำอย่างนัน
้ ไม่ได้ เกรงว่าน้ำมันจะไม่พอ
สำหรับเราและเจ้า จงไปหาคนขาย ซื้อสำหรับตัวเองจะดีกว่า'
<10.> เมือ่ พวกเธอกำลังไปซื้อนัน
้ เจ้าบ่าวก็มาถึง ผูท
้ พ
ี่ ร้อมอยูแ
่ ล้วก็ได้
เข้าไปกับท่านในพิธีสมรสนัน
้ แล้วประตูก็ปิด
<11.> ภายหลังหญิงพรหมจารีอีกพวกหนึ่งก็มาร้องว่า `ท่านเจ้าข้าๆ ขอ
เปิ ดให้ขา้ พเจ้าทัง้ หลายด้วย'
<12.> ฝ่ ายท่านตอบว่า `เราบอกความจริงแก่ทา่ นทัง้ หลายว่า เราไม่รจู ้ กั
ท่าน'
<13.> เหตุฉะนัน
้ จงเฝ้ าระวังอยู่ เพราะท่านทัง้ หลายไม่รก
ู ้ ำหนดวันหรือ
โมงทีบ
่ ุตรมนุษย์จะเสด็จมา
<14.> อาณาจักรแห่งสวรรค์ยงั เปรียบเหมือนชายผูห
้ นึ่งจะออกเดินทาง
ไปยังเมืองไกล จึงเรียกพวกผูร้ บั ใช้ของตนมา และฝากทรัพย์สมบัตข
ิ องเขา
ไว้
<15.> คนหนึ่งท่านให้หา้ ตะลันต์ คนหนึ่งสองตะลันต์ และอีกคนหนึ่งตะ
ลันต์เดียว ตามความสามารถของแต่ละคน แล้วท่านก็ออกเดินทางทันที
<16.> คนทีไ่ ด้รบั ห้าตะลันต์นน
้ ั ก็เอาเงินนัน
้ ไปค้าขาย ได้ก ำไรมาอีกห้า
ตะลันต์
<17.> คนทีไ่ ด้รบั สองตะลันต์นน
้ ั ก็ได้ก ำไรอีกสองตะลันต์เหมือนกัน
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<18.> แต่คนทีไ่ ด้รบ
ั ตะลันต์เดียวได้ขุดหลุมซ่อนเงินของนายไว้
<19.> ครัน
้ อยูม
่ าช้านาน นายจึงมาคิดบัญชีกบั ผูร้ บั ใช้เหล่านัน
้
<20.> คนทีไ่ ด้รบั ห้าตะลันต์ก็เอาเงินกำไรอีกห้าตะลันต์มาชี้แจงว่า `นาย
เจ้าข้า ท่านได้มอบเงินห้าตะลันต์ไว้กบั ข้าพเจ้า ดูเถิด ข้าพเจ้าได้ก ำไรมา
อีกห้าตะลันต์'
<21.> นายจึงตอบเขาว่า `ดีแล้ว เจ้าเป็ นผูร้ บั ใช้ดีและสัตย์ซอ
ื่ เจ้าสัตย์ซอ
ื่
ในของเล็กน้อย เราจะตัง้ เจ้าให้ดแ
ู ลของมาก เจ้าจงปรีดรี ว่ มสุขกับนายของ
เจ้าเถิด'
<22.> คนทีไ่ ด้รบั สองตะลันต์มาชี้แจงด้วยว่า `นายเจ้าข้า ท่านได้มอบเงิน
สองตะลันต์ไว้กบั ข้าพเจ้า ดูเถิด ข้าพเจ้าได้ก ำไรมาอีกสองตะลันต์'
<23.> นายจึงตอบเขาว่า `ดีแล้ว เจ้าเป็ นผูร้ บั ใช้ดีและสัตย์ซอ
ื่ เจ้าสัตย์ซอ
ื่
ในของเล็กน้อย เราจะตัง้ เจ้าให้ดแ
ู ลของมาก เจ้าจงปรีดรี ว่ มสุขกับนายของ
เจ้าเถิด'
<24.> ฝ่ ายคนทีไ่ ด้รบั ตะลันต์เดียวมาชี้แจงว่า `นายเจ้าข้า ข้าพเจ้ารูจ้ กั
ท่านว่าท่านเป็ นคนใจแข็ง เกีย่ วผลทีท
่ า่ นมิได้หว่าน เก็บส่ำสมทีท
่ า่ นมิได้
โปรย
<25.> ข้าพเจ้ากลัวจึงเอาเงินตะลันต์ของท่านไปซ่อนไว้ใต้ดน
ิ ดูเถิด นี่
แหละเงินของท่าน'
<26.> นายจึงตอบเขาว่า `เจ้าผูร้ บั ใช้ช่วั ช้าและเกียจคร้าน เจ้าก็รอ
ู ้ ยูว่ า่ เรา
เกีย่ วทีเ่ รามิได้หว่าน เก็บส่ำสมทีเ่ รามิได้โปรย
<27.> เหตุฉะนัน
้ เจ้าควรเอาเงินของเราไปฝากไว้ทธี่ นาคาร เมือ่ เรามา
จะได้รบั เงินของเราทัง้ ดอกเบี้ยด้วย
<28.> เพราะฉะนัน
้ จงเอาเงินตะลันต์เดียวนัน
้ จากเขาไปให้คนทีม
่ ีสบ
ิ ตะ
ลันต์
<29.> ด้วยว่าทุกคนทีม
่ ีอยูแ
่ ล้ว จะเพิม
่ เติมให้แก่ผน
ู้ น
้ ั จนมีเหลือเฟื อ แต่ผู้
ทีไ่ ม่มี แม้วา่ ซึง่ เขามีอยูก
่ ็จะต้องเอาไปจากเขา
<30.> จงเอาเจ้าผูร้ บ
ั ใช้ทไี่ ร้ประโยชน์ นี้ไปทิง้ เสียทีม
่ ืดภายนอก ซึง่ ทีน
่ ่น
ั
จะมีการร้องไห้ขบเขีย้ วเคีย้ วฟัน'
<31.> เมือ่ บุตรมนุษย์จะเสด็จมาในสง่าราศีของพระองค์พร้อมกับเหล่า
์ ง้ ั ปวง เมือ่ นัน
ทูตสวรรค์อน
ั บริสุทธิท
้ พระองค์จะประทับบนพระทีน
่ ่ งั อัน
รุง่ เรืองของพระองค์
<32.> บรรดาประชาชาติตา่ งๆจะประชุมพร้อมกันต่อพระพักตร์พระองค์
และพระองค์จะทรงแยกมนุษย์ทง้ ั หลายโดยแยกพวกหนึ่งออกจากอีกพวก
หนึ่ง เหมือนอย่างผูเ้ ลี้ยงแกะแยกแกะออกจากแพะ
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<33.> และพระองค์จะทรงจัดฝูงแกะให้อยูเ่ บื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์
แต่ฝูงแพะนัน
้ จะทรงจัดให้อยูเ่ บื้องซ้าย
<34.> ขณะนัน
้ พระมหากษัตริย์จะตรัสแก่บรรดาผูท
้ อ
ี่ ยูเ่ บื้องขวา
พระหัตถ์ของพระองค์วา่ `ท่านทัง้ หลายทีไ่ ด้รบั พระพรจากพระบิดาของเรา
จงมารับเอาราชอาณาจักรซึง่ ได้ตระเตรียมไว้สำหรับท่านทัง้ หลายตัง้ แต่
แรกสร้างโลกเป็ นมรดก
<35.> เพราะว่าเมือ่ เราหิว ท่านทัง้ หลายก็ได้จดั หาให้เรากิน เรากระหาย
น้ำ ท่านก็ให้เราดืม
่ เราเป็ นแขกแปลกหน้า ท่านก็ได้ตอ
้ นรับเราไว้
<36.> เราเปลือยกาย ท่านก็ได้ให้เสื้อผ้าเรานุ่งห่ม เมือ่ เราเจ็บป่ วย ท่าน
ก็ได้มาเยีย่ มเรา เมือ่ เราต้องจำอยูใ่ นคุก ท่านก็ได้มาเยีย่ มเรา'
<37.> เวลานัน
้ บรรดาผูช
้ อบธรรมจะกราบทูลพระองค์วา่ `พระองค์เจ้าข้า
ทีข
่ า้ พระองค์เห็นพระองค์ทรงหิว และได้จดั มาถวายแด่พระองค์แต่เมือ่ ไร
หรือทรงกระหายน้ำ และได้ถวายให้พระองค์ดม
ื่ แต่เมือ่ ไร
<38.> ทีข
่ า้ พระองค์ได้เห็นพระองค์ทรงเป็ นแขกแปลกหน้า และได้
ต้อนรับพระองค์ไว้แต่เมือ่ ไร หรือเปลือยพระกาย และได้สวมฉลอง
พระองค์ให้แต่เมือ่ ไร
<39.> ทีข
่ า้ พระองค์เห็นพระองค์ประชวรหรือต้องจำอยูใ่ นคุก และได้มา
เฝ้ าพระองค์นน
้ ั แต่เมือ่ ไร'
<40.> แล้วพระมหากษัตริย์จะตรัสตอบเขาว่า `เราบอกความจริงแก่ทา่ น
ทัง้ หลายว่า ซึง่ ท่านได้กระทำแก่คนใดคนหนึ่งในพวกพีน
่ ้องของเรานี้ถงึ แม้
จะต่ำต้อยเพียงไร ก็เหมือนได้กระทำแก่เราด้วย'
<41.> แล้วพระองค์จะตรัสกับบรรดาผูท
้ อ
ี่ ยูเ่ บื้องซ้ายพระหัตถ์ดว้ ยว่า
`ท่านทัง้ หลาย ผูต
้ อ
้ งสาปแช่ง จงถอยไปจากเราเข้าไปอยูใ่ นไฟซึง่ ไหม้อยู่
เป็ นนิตย์ ซึง่ เตรียมไว้สำหรับพญามารและสมุนของมันนัน
้
<42.> เพราะว่าเมือ่ เราหิว ท่านก็มไิ ด้ให้เรากิน เรากระหายน้ำ ท่านก็
มิได้ให้เราดืม
่
<43.> เราเป็ นแขกแปลกหน้า ท่านก็ไม่ได้ตอ
้ นรับเราไว้ เราเปลือยกาย
ท่านก็ไม่ได้ให้เสื้อผ้าเรานุ่งห่ม เราเจ็บป่ วยและต้องจำอยูใ่ นคุก ท่านไม่ได้
เยีย่ มเรา'
<44.> เขาทัง้ หลายจะทูลพระองค์ดว้ ยว่า `พระองค์เจ้าข้า ทีข
่ า้ พระองค์ได้
เห็นพระองค์ทรงหิวหรือทรงกระหายน้ำ หรือทรงเป็ นแขกแปลกหน้าหรือ
เปลือยพระกาย หรือประชวร หรือต้องจำอยูใ่ นคุก และข้าพระองค์มไิ ด้
ปรนนิบตั พ
ิ ระองค์นน
้ ั แต่เมือ่ ไร'
<45.> เมือ่ นัน
้ พระองค์จะตรัสตอบเขาว่า `เราบอกความจริงแก่ทา่ นทัง้
หลายว่า ซึง่ ท่านมิได้กระทำแก่ผต
ู้ ่ำต้อยทีส่ ุดสักคนหนึ่งในพวกนี้ ก็เหมือน
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ท่านมิได้กระทำแก่เรา'
<46.> และพวกเหล่านี้จะต้องออกไปรับโทษอยูเ่ ป็ นนิตย์ แต่ผช
ู้ อบธรรม
จะเข้าสูช
่ ีวต
ิ นิรน
ั ดร์ "
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!!
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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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