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Acts 2:1-4.
1.   เมือ่วนัเทศกาลเพ็นเทคศเตมาถงึ จำาพวกสาวกจงึมารว่มใจกนัอยูใ่นที่
แหง่เดยีวกนั
2.   ในทนัใดนัน้ มีเสียงดงัมาจากฟ้าเหมือนเสียงพายุกลา้ส ั่นกอ้งท ั่วบา้นที่
เขานั่งอยูน่ ัน้
3.   มีเปลวไฟสณัฐานเหมือนลิน้ปรากฏแกเ่ขา และกระจายอยูบ่นเขาสิน้ทกุ
คน
4.  เขาเหลา่นัน้ก็ประกอบดว้ยพระวญิญาณบรสิุทธิจ์งึต ัง้ตน้พูดภาษาตา่งๆ
ตามทีพ่ระวญิญาณทรงโปรดใหพู้ด

1 Corinthians 6:19-20.
19.    ทา่นไมรู่ห้รือวา่ รา่งกายของทา่นเป็นวหิารของพระวญิญาณบรสิุทธิ ์

  ซึง่สถติอยูใ่นทา่น ซึง่ทา่นไดร้บัจากพระเจา้ ทา่นไมใ่ชเ่จา้ของตวัทา่นเอง
20.   พระเจา้ไดท้รงซื้อทา่นไวแ้ลว้ตามราคา เหตฉุะนัน้ทา่นจงถวายพระ

  เกียรตแิดพ่ระเจา้ดว้ยรา่งกายของทา่น และดว้ยจติวญิญาณของทา่น ซึง่
เป็นของพระเจา้

Jeremiah 17:13.
13.     โอ ขา้แตพ่ระเยโฮวาห์ ความหวงัแหง่อสิราเอล บรรดาคนเหลา่นัน้ที่

 ละทิง้พระองคจ์ะตอ้งรบัความอบัอาย บรรดาคนท ัง้ปวงทีห่นัไปจากเราจะ
  ตอ้งจารกึไวใ้นแผน่ดนิโลก เพราะเขาไดล้ะทิง้พระเยโฮวาห์ ผูเ้ป็นแหลง่นำ้า

แหง่ชีวติเสีย
John 4:10-14.

10.   พระเยซูตรสัตอบนางวา่ "  ถา้เจา้ไดรู้จ้กัของประทานของพระเจา้ และ
 รูจ้กัผูท้ีพู่ดกบัเจา้วา่ `ขอนำ้าใหเ้ราดืม่บา้ง'  เจา้จะไดข้อจากทา่นผูน้ ัน้ และ

ทา่นผูน้ ัน้จะใหน้ำ้าประกอบดว้ยชีวติแกเ่จา้"
11.   นางทลูพระองคว์า่ "    ทา่นเจา้คะ ทา่นไมม่ีถงัตกั และบอ่น้ีก็ลกึ ทา่นจะ
ไดน้ำ้าประกอบดว้ยชีวตินัน้มาจากไหน
12.   ทา่นเป็นใหญก่วา่ยาโคบบรรพบุรุษของเรา ผูไ้ดใ้หบ้อ่นำ้าน้ีแกเ่ราหรือ
และยาโคบเองก็ไดด้ืม่จากบอ่น้ีรวมท ัง้บุตรและฝูงสตัว์ของทา่นดว้ย"
13.   พระเยซูตรสัตอบนางวา่ "ผูใ้ดทีด่ืม่นำ้าน้ีจะกระหายอีก
14.   แตผู่ใ้ดทีด่ืม่นำ้าซึง่เราจะใหแ้กเ่ขานัน้จะไมก่ระหายอีกเลย แตน่ำ้าซึง่
เราจะใหเ้ขานัน้จะบงัเกดิเป็นบอ่นำ้าพุในตวัเขาพลุง่ขึน้ถงึชีวตินิรนัดร์"

John 4:14.
14.   แตผู่ใ้ดทีด่ืม่นำ้าซึง่เราจะใหแ้กเ่ขานัน้จะไมก่ระหายอีกเลย แตน่ำ้าซึง่
เราจะใหเ้ขานัน้จะบงัเกดิเป็นบอ่นำ้าพุในตวัเขาพลุง่ขึน้ถงึชีวตินิรนัดร์"

John 7:37-39.
37.   ในวนัสุดทา้ยของเทศกาลซึง่เป็นวนัใหญน่ัน้ พระเยซูทรงยืนและ

 ประกาศวา่ "  ถา้ผูใ้ดกระหาย ผูน้ ัน้จงมาหาเราและดืม่
38.    ผูท้ีเ่ชือ่ในเรา ตามทีพ่ระคมัภีร์ไดก้ลา่วไวแ้ลว้วา่ `แมน่ำ้าทีม่ีนำ้า
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ประกอบดว้ยชีวติจะไหลออกมาจากภายในผูน้ ัน้'"
39.  (สิง่ทีพ่ระองคต์รสันัน้หมายถงึพระวญิญาณซึง่ผูท้ีเ่ชือ่ในพระองคจ์ะ

  ไดร้บั เหตวุา่ยงัไมไ่ดป้ระทานพระวญิญาณบรสิุทธิใ์ห้ เพราะพระเยซูยงั
มไิดร้บัสงา่ราศี)

Revelation 21:6.
6.   พระองคต์รสักบัขา้พเจา้วา่ "   สำาเร็จแลว้ เราเป็นอลัฟาและโอเมกา เป็น

  ปฐมและอวสาน ผูใ้ดกระหาย เราจะใหผู้น้ ัน้ดืม่จากบอ่นำ้าพุแหง่ชีวติโดยไม่
ตอ้งเสียอะไรเลย

2 Peter 3:9-13
9.   องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไมไ่ดท้รงเฉ่ือยชา้ในเรือ่งพระสญัญาของพระองค์

  ตามทีบ่างคนคดินัน้ แตพ่ระองคไ์ดท้รงอดกล ัน้พระทยัไว้ เพราะเห็นแกเ่รา
  ท ัง้หลายมาชา้นาน ไมท่รงประสงคท์ีจ่ะใหผู้ห้นึ่งผูใ้ดพนิาศเลย แตท่รง

ปรารถนาทีจ่ะใหค้นท ัง้ปวงกลบัใจเสียใหม่
10.  แตว่า่วนัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้นัน้จะมาถงึเหมือนอยา่งขโมยแอบยอ่ง

  มาในเวลากลางคืน และในวนันัน้ทอ้งฟ้าจะลว่งเสียไปดว้ยเสียงทีด่งักกึกอ้ง
 และโลกธาตจุะสลายไปดว้ยไฟอนัรอ้นยิง่ และแผน่ดนิโลกกบัการงานท ัง้

ปวงทีม่ีอยูใ่นนัน้จะตอ้งไหมเ้สียสิน้ดว้ย
11.   เมือ่เห็นแลว้วา่สิง่ท ัง้ปวงจะตอ้งสลายไปหมดสิน้เชน่น้ี ทา่นท ัง้หลาย
ควรจะเป็นคนเชน่ใดในชีวติทีบ่รสิุทธิแ์ละทีเ่ป็นอยา่งพระเจา้
12.   คอยทา่และกระหายทีจ่ะใหว้นัของพระเจา้มาถงึ เมือ่ไฟจะตดิทอ้งฟ้า

 อากาศใหล้ะลายไป และโลกธาตจุะละลายไปดว้ยไฟอนัรอ้นยิง่
13.   แตว่า่ตามพระสญัญาของพระองคน์ ัน้ เราจงึคอยทอ้งฟ้าอากาศใหม่

 และแผน่ดนิโลกใหม่ ทีซ่ึง่ความชอบธรรมจะดำารงอยู่
Revelation 21:1.

1.   ขา้พเจา้ไดเ้ห็นทอ้งฟ้าใหมแ่ละแผน่ดนิโลกใหม่ เพราะทอ้งฟ้าเดมิและ
 แผน่ดนิโลกเดมินัน้หายไปหมดสิน้แลว้ และทะเลก็ไมม่ีอีกแลว้

Exodus 3:1-6.
1.   ฝ่ายโมเสสเลี้ยงฝูงแพะแกะของเยโธรพอ่ตาของเขา ผูเ้ป็นปุโรหติของ

  คนมีเดยีน และทา่นไดพ้าฝูงแพะแกะไปดา้นหลงัของถิน่ทรุกนัดาร และมา
 ถงึภูเขาของพระเจา้ คอืโฮเรบ

2.  ทตูสวรรคข์องพระเยโฮวาห์ก็ปรากฏแกโ่มเสสในเปลวไฟซึง่อยู่
   ทา่มกลางพุม่ไม้ โมเสสจงึมองดแูละดูเถดิ พุม่ไมน้ ัน้มีไฟลุกโชนอยู่ แตพุ่ม่

ไมน้ ัน้มไิดไ้หมโ้ทรมไป
3.   โมเสสจงึกลา่ววา่ "  ขา้จะแวะเขา้ไปดสูิง่แปลกประหลาดน้ี วา่เหตไุฉน
พุม่ไมจ้งึไมไ่หม้"
4.   และเมือ่พระเยโฮวาห์ทอดพระเนตรเห็นเขาเดนิเขา้มาดู พระเจา้จงึตรสั

 แกเ่ขาออกมาจากทา่มกลางพุม่ไมน้ ัน้วา่ "  โมเสส โมเสส" และโมเสสทลู
 ตอบวา่ "ขา้พระองคอ์ยูท่ีน่ี่"
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5.   พระองคจ์งึตรสัวา่ "   อยา่เขา้มาใกลท้ีน่ี่ จงถอดรองเทา้ของเจา้ออกเสีย
เพราะวา่ทีซ่ึง่เจา้ยืนอยูน้ี่เป็นทีบ่รสิุทธิ"์
6.   แลว้พระองคต์รสัอีกวา่ "  เราเป็นพระเจา้ของบดิาเจา้ เป็นพระเจา้ของ

  อบัราฮมั เป็นพระเจา้ของอสิอคั และเป็นพระเจา้ของยาโคบ" และโมเสสปิด
 หน้าเสีย เพราะกลวัไมก่ลา้มองดพูระเจา้

Matthew 7:13-14.
13.   จงเขา้ไปทางประตแูคบ เพราะวา่ประตูใหญแ่ละทางกวา้งนัน้นำาไปถงึ

 ความพนิาศ และคนทีเ่ขา้ไปทางนัน้มีมาก
14.   เพราะวา่ประตซูึง่นำาไปถงึชีวตินัน้ก็คบัและทางก็แคบ ผูท้ีห่าพบก็มี
น้อย

John 10:7-9.
7.   พระเยซูจงึตรสักบัเขาอีกวา่ "  เราบอกความจรงิแกท่า่นวา่ เราเป็นประตู
ของแกะท ัง้หลาย
8.   บรรดาผูท้ีม่ากอ่นเรานัน้เป็นขโมยและโจร แตฝู่งแกะก็มไิดฟ้งัเขา
9.      เราเป็นประตู ถา้ผูใ้ดเขา้ไปทางเรา ผูน้ ัน้จะรอด และเขาจะเขา้ออก
แลว้จะพบอาหาร

John 3:12-13.
12.   ถา้เราบอกทา่นถงึสิง่ฝ่ายโลกและทา่นไมเ่ชือ่ ถา้เราบอกทา่นถงึสิง่ฝ่าย

 สวรรค์ ทา่นจะเชือ่ไดอ้ยา่งไร
13.   ไมม่ีผูใ้ดไดข้ึน้ไปสูส่วรรค์นอกจากทา่นทีล่งมาจากสวรรค์ คอืบุตร
มนุษย์ผูท้รงสถติในสวรรคน์ัน้

John 6:38-40.
38.   เพราะวา่เราไดล้งมาจากสวรรค์ มใิชเ่พือ่กระทำาตามความประสงค์

 ของเราเอง แตเ่พือ่กระทำาตามพระประสงคข์องพระองคผ์ูท้รงใชเ้รามา
39.   และพระประสงคข์องพระบดิาผูท้รงใช้เรามานัน้ ก็คอืใหเ้รารกัษา

  บรรดาผูท้ีพ่ระองคไ์ดท้รงมอบไวก้บัเรา มใิหห้ายไปสกัคนเดยีว แตใ่หฟ้ื้น
ขึน้มาในวนัทีสุ่ด
40.   เพราะน่ีแหละเป็นพระประสงคข์องผูท้ีท่รงใชเ้รามานัน้ ทีจ่ะใหท้กุคน

  ทีเ่ห็นพระบุตร และเชือ่ในพระบุตรไดม้ีชีวตินิรนัดร์ และเราจะใหผู้น้ ัน้ฟ้ืน
ขึน้มาในวนัสุดทา้ย"

Matthew 13:34-35.
34.    ขอ้ความเหลา่น้ีท ัง้สิน้ พระเยซูตรสักบัหมูช่นเป็นคำาอุปมา และ

 นอกจากคำาอุปมา พระองคม์ไิดต้รสักบัเขาเลย
35.   ท ัง้น้ีเพือ่จะใหส้ำาเร็จตามพระวจนะทีต่รสัโดยศาสดาพยากรณ์วา่ `เรา

 จะอา้ปากกลา่วคำาอุปมา เราจะกลา่วขอ้ความซึง่ปิดซอ่นไวต้ ัง้แตเ่ดมิสรา้ง
โลก'

John 6:46.
46.    ไมม่ีผูใ้ดไดเ้ห็นพระบดิา นอกจากทา่นทีม่าจากพระเจา้ ทา่นนัน้แหละ

4



ไดเ้ห็นพระบดิาแลว้
John 14:7-11.

7.    ถา้ทา่นท ัง้หลายรูจ้กัเราแลว้ ทา่นก็จะรูจ้กัพระบดิาของเราดว้ย และ
ต ัง้แตน้ี่ไปทา่นก็รูจ้กัพระองคแ์ละไดเ้ห็นพระองค์"
8.   ฟีลปิทลูพระองคว์า่ "  พระองคเ์จา้ขา้ ขอสำาแดงพระบดิาใหข้า้พระองค์
ท ัง้หลายเห็นและพวกขา้พระองคจ์ะพอใจ"
9.   พระเยซูตรสักบัเขาวา่ "   ฟีลปิเอย๋ เราไดอ้ยูก่บัทา่นนานถงึเพียงน้ี และ

  ทา่นยงัไมรู่จ้กัเราหรือ ผูท้ีไ่ดเ้ห็นเราก็ไดเ้ห็นพระบดิา และทา่นจะพูดได้
 อยา่งไรวา่ `ขอสำาแดงพระบดิาใหข้า้พระองคท์ ัง้หลายเห็น'

10.    ทา่นไมเ่ชือ่หรือวา่ เราอยูใ่นพระบดิาและพระบดิาทรงอยูใ่นเรา คำาซึง่
  เรากลา่วแกท่า่นท ัง้หลายนัน้ เรามไิดก้ลา่วตามใจชอบ แตพ่ระบดิาผูท้รง

สถติอยูใ่นเราไดท้รงกระทำาพระราชกจิของพระองค์
11.   จงเชือ่เราเถดิวา่เราอยูใ่นพระบดิาและพระบดิาทรงอยูใ่นเรา หรือมิ
ฉะนัน้ก็จงเชือ่เราเพราะกจิการเหลา่นัน้เถดิ

John 3:12-13.
12.   ถา้เราบอกทา่นถงึสิง่ฝ่ายโลกและทา่นไมเ่ชือ่ ถา้เราบอกทา่นถงึสิง่ฝ่าย

 สวรรค์ ทา่นจะเชือ่ไดอ้ยา่งไร
13.   ไมม่ีผูใ้ดไดข้ึน้ไปสูส่วรรค์นอกจากทา่นทีล่งมาจากสวรรค์ คอืบุตร
มนุษย์ผูท้รงสถติในสวรรคน์ัน้

Revelation 22:12-16.
12.  "    ดเูถดิ เราจะมาโดยเร็ว และจะนำาบำาเหน็จของเรามาดว้ย เพือ่
ตอบแทนการกระทำาของทกุคน
13.    เราคอือลัฟาและโอเมกา เป็นปฐมและเป็นอวสาน เป็นเบื้องตน้และ
เบื้องปลาย"
14.   คนท ัง้หลายทีป่ระพฤตติามพระบญัญตัขิองพระองคก็์เป็นสุข เพือ่วา่

 เขาจะไดม้ีสทิธิใ์นตน้ไมแ้หง่ชีวติ และเพือ่เขาจะไดเ้ขา้ไปในเมืองนัน้โดย
ทางประตู
15.      ดว้ยวา่ภายนอกนัน้มีสุนขั คนใชเ้วทมนตร์ คนลว่งประเวณี ฆาตกร

 คนไหวรู้ปเคารพ คนใดทีร่กัและกระทำาการมุสา
16.  "เราคอืเยซูผูใ้ชใ้หทู้ตสวรรคข์องเราไปเป็นพยานสำาแดงเหตกุารณ์

 เหลา่น้ีแกท่า่นเพือ่ครสิตจกัรท ัง้หลาย เราเป็นรากและเป็นเช้ือสายของดา
 วดิ และเป็นดาวประจำารุง่อนัสุกใส"

Revelation 21:5-6.
5.   พระองคผ์ูป้ระทบับนพระทีน่ ั่งตรสัวา่ "  ดเูถดิ เราสรา้งสิง่สารพดัขึน้
ใหม"่  และพระองคต์รสักบัขา้พเจา้วา่ "  จงเขยีนไวเ้ถดิ เพราะวา่ถอ้ยคำาเหลา่
น้ีเป็นคำาสตัย์จรงิและสตัย์ซือ่"
6.   พระองคต์รสักบัขา้พเจา้วา่ "   สำาเร็จแลว้ เราเป็นอลัฟาและโอเมกา เป็น

  ปฐมและอวสาน ผูใ้ดกระหาย เราจะใหผู้น้ ัน้ดืม่จากบอ่นำ้าพุแหง่ชีวติโดยไม่
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ตอ้งเสียอะไรเลย
Matthew 19:28.

28.   พระเยซูตรสักบัเขาวา่ "  เราบอกความจรงิแกท่า่นท ัง้หลายวา่ ในโลก
 ใหมค่ราวเมือ่บุตรมนุษย์จะนั่งบนพระทีน่ ั่งแหง่สงา่ราศขีองพระองค์นัน้

 พวกทา่นทีไ่ดต้ดิตามเรามาจะไดน้ั่งบนบลัลงัก์สบิสองที่ พพิากษาชน
อสิราเอลสบิสองตระกูล

Matthew 12:48-50.
48.   แตพ่ระองคต์รสัตอบผูท้ีท่ลูพระองคน์ ัน้วา่ "  ใครเป็นมารดาของเรา
ใครเป็นพีน้่องของเรา"
49.   พระองคท์รงเหยียดพระหตัถ์ไปทางพวกสาวกของพระองค์ และตรสั

 วา่ "  ดเูถดิ น่ีเป็นมารดาและพีน้่องของเรา
50.   ดว้ยวา่ผูใ้ดจะกระทำาตามพระทยัพระบดิาของเราผูท้รงสถติในสวรรค์
ผูน้ ัน้แหละเป็นพีน้่องชายหญงิและมารดาของเรา"

Revelation 21:6.
6.   พระองคต์รสักบัขา้พเจา้วา่ "   สำาเร็จแลว้ เราเป็นอลัฟาและโอเมกา เป็น

  ปฐมและอวสาน ผูใ้ดกระหาย เราจะใหผู้น้ ัน้ดืม่จากบอ่นำ้าพุแหง่ชีวติโดยไม่
ตอ้งเสียอะไรเลย

Revelation 22:17.
17.   พระวญิญาณและเจา้สาวตรสัวา่ "เชญิมาเถดิ" และใหผู้ท้ีไ่ดย้นิกลา่ว

 วา่ "เชญิมาเถดิ"   และใหผู้ท้ีก่ระหายเขา้มา ผูใ้ดมีใจปรารถนา ก็ใหผู้น้ ัน้มา
รบันำ้าแหง่ชีวติโดยไมต่อ้งเสียอะไรเลย

John 4:11-14.
11.   นางทลูพระองคว์า่ "    ทา่นเจา้คะ ทา่นไมม่ีถงัตกั และบอ่น้ีก็ลกึ ทา่นจะ
ไดน้ำ้าประกอบดว้ยชีวตินัน้มาจากไหน
12.   ทา่นเป็นใหญก่วา่ยาโคบบรรพบุรุษของเรา ผูไ้ดใ้หบ้อ่นำ้าน้ีแกเ่ราหรือ
และยาโคบเองก็ไดด้ืม่จากบอ่น้ีรวมท ัง้บุตรและฝูงสตัว์ของทา่นดว้ย"
13.   พระเยซูตรสัตอบนางวา่ "ผูใ้ดทีด่ืม่นำ้าน้ีจะกระหายอีก
14.   แตผู่ใ้ดทีด่ืม่นำ้าซึง่เราจะใหแ้กเ่ขานัน้จะไมก่ระหายอีกเลย แตน่ำ้าซึง่
เราจะใหเ้ขานัน้จะบงัเกดิเป็นบอ่นำ้าพุในตวัเขาพลุง่ขึน้ถงึชีวตินิรนัดร์"

John 7:37-38.
37.   ในวนัสุดทา้ยของเทศกาลซึง่เป็นวนัใหญน่ัน้ พระเยซูทรงยืนและ

 ประกาศวา่ "  ถา้ผูใ้ดกระหาย ผูน้ ัน้จงมาหาเราและดืม่
38.    ผูท้ีเ่ชือ่ในเรา ตามทีพ่ระคมัภีร์ไดก้ลา่วไวแ้ลว้วา่ `แมน่ำ้าทีม่ีนำ้า
ประกอบดว้ยชีวติจะไหลออกมาจากภายในผูน้ ัน้'"

John 8:58.
58.   พระเยซูตรสักบัเขาวา่ "  เราบอกความจรงิแกท่า่นวา่ กอ่นอบัราฮมั
บงัเกดิมานัน้เราเป็น"
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John 10:30.
30.  เรากบัพระบดิาของเราเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั"

John 14:7-12.
7.    ถา้ทา่นท ัง้หลายรูจ้กัเราแลว้ ทา่นก็จะรูจ้กัพระบดิาของเราดว้ย และ
ต ัง้แตน้ี่ไปทา่นก็รูจ้กัพระองคแ์ละไดเ้ห็นพระองค์"
8.   ฟีลปิทลูพระองคว์า่ "  พระองคเ์จา้ขา้ ขอสำาแดงพระบดิาใหข้า้พระองค์
ท ัง้หลายเห็นและพวกขา้พระองคจ์ะพอใจ"
9.   พระเยซูตรสักบัเขาวา่ "   ฟีลปิเอย๋ เราไดอ้ยูก่บัทา่นนานถงึเพียงน้ี และ

  ทา่นยงัไมรู่จ้กัเราหรือ ผูท้ีไ่ดเ้ห็นเราก็ไดเ้ห็นพระบดิา และทา่นจะพูดได้
 อยา่งไรวา่ `ขอสำาแดงพระบดิาใหข้า้พระองคท์ ัง้หลายเห็น'

10.    ทา่นไมเ่ชือ่หรือวา่ เราอยูใ่นพระบดิาและพระบดิาทรงอยูใ่นเรา คำาซึง่
  เรากลา่วแกท่า่นท ัง้หลายนัน้ เรามไิดก้ลา่วตามใจชอบ แตพ่ระบดิาผูท้รง

สถติอยูใ่นเราไดท้รงกระทำาพระราชกจิของพระองค์
11.   จงเชือ่เราเถดิวา่เราอยูใ่นพระบดิาและพระบดิาทรงอยูใ่นเรา หรือมิ
ฉะนัน้ก็จงเชือ่เราเพราะกจิการเหลา่นัน้เถดิ
12.   เราบอกความจรงิแกท่า่นท ัง้หลายวา่ ผูท้ีเ่ชือ่ในเราจะกระทำากจิการซึง่

  เราไดก้ระทำานัน้ดว้ย และเขาจะกระทำากจิการทีย่ิง่ใหญก่วา่นัน้อีก เพราะวา่
เราจะไปถงึพระบดิาของเรา

John 14:6.
6.   พระเยซูตรสักบัเขาวา่ "    เราเป็นทางนัน้ เป็นความจรงิ และเป็นชีวติ
ไมม่ีผูใ้ดมาถงึพระบดิาไดน้อกจากมาทางเรา

John 10:7-9.
7.   พระเยซูจงึตรสักบัเขาอีกวา่ "  เราบอกความจรงิแกท่า่นวา่ เราเป็นประตู
ของแกะท ัง้หลาย
8.   บรรดาผูท้ีม่ากอ่นเรานัน้เป็นขโมยและโจร แตฝู่งแกะก็มไิดฟ้งัเขา
9.      เราเป็นประตู ถา้ผูใ้ดเขา้ไปทางเรา ผูน้ ัน้จะรอด และเขาจะเขา้ออก
แลว้จะพบอาหาร

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

  โลก ผูท้ีต่ามเรามาจะไมเ่ดนิในความมืด แตจ่ะมีความสวา่งแหง่ชีวติ"

 
   All Bible verses quoted in Thai language above are taken from the Thai
King James Version.
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Matthew 13:47-50.
47.   อีกประการหน่ึง อาณาจกัรแหง่สวรรคเ์ปรียบเหมือนอวนทีล่ากอยูใ่น

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

Mark 4:26-29.
26.   พระองคต์รสัวา่ "อาณาจกัรของพระเจา้เปรียบเหมือนชายคนหนึ่ง
หวา่นพืชลงในดนิ
27.   แลว้กลางคนืก็นอนหลบัและกลางวนัก็ตืน่ขึน้ ฝ่ายพืชนัน้จะงอกจำาเรญิ
ขึน้อยา่งไรเขาก็ไมรู่ ้
28.   เพราะแผน่ดนิเองทำาใหพื้ชงอกจำาเรญิขึน้เป็นลำาตน้กอ่น 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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