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มคัทธจิว 11:28-30 บรรดาผผผู้ททางานเหนน็ดเหนนนื่อยและแบกภาระหนคัก จงมาหาเรา และเราจะใหผู้ทท่านทคัทั้ง
หลายหายเหนนนื่อยเปน็นสสุข จงเอาแอกของเราแบกไวผู้ แลผู้วเรภียนจากเรา เพราะวท่าเรามภีใจอท่อนสสุภาพและถท่อม
ลง และทท่านทคัทั้งหลายจะพบทภีนื่สงบสสุขในใจของตน ดผู้วยวท่าแอกของเรากน็แบกงท่าย และภาระของเรากน็เบา"

ปฐมกาล 2:7 พระเยโฮวาหรพระเจผู้าทรงปคัทั้นมนสุษยรดผู้วยผงคลภีดจิน ทรงระบายลมปราณแหท่งชภีวจิตเขผู้าทางจมผก
ของเขา และมนสุษยรจจึงเกจิดเปน็นจจิตวจิญญาณมภีชภีวจิตอยผท่

ปฐมกาล 34:2,3,8 เมนนื่อเชเคมบสุตรชายฮาโมรรคนฮภีไวตรผผผู้เปน็นเจผู้าเมนองเหน็นนางสาวดภีนาหร เขากน็เอานางไป
หลคับนอนและททาอนาจารตท่อนาง 3 จจิตใจของเชเคมกน็ผผกพคันอยผท่กคับนางสาวดภีนาหรบสุตรสาวยาโคบ และเขา
รคักนางพผดจาเลผู้าโลมเอาใจนาง 8 ฮาโมรรกน็ปรจึกษากคับพวกเขาวท่า "จจิตใจเชเคมบสุตรชายของเรานภีทั้ผผกพคันรคัก
ใครท่บสุตรสาวของทท่านมาก ขอหญจิงนคัทั้นเปน็นภรรยาบสุตรชายของเราเถจิด

กคันดารวจิถภี 21:4 เขาทคัทั้งหลายออกเดจินจากภผเขาโฮรรตามทางทภีนื่ไปทะเลแดงเพนนื่อจะอผู้อมแผท่นดจินเอโดม 
ประชาชนทผู้อใจมากเพราะเหตสุหนทาง

เฉลยธรรมบคัญญคัตจิ 4:29 แตท่ ณ ทภีนื่นคันื่นแหละทท่านทคัทั้งหลายจะแสวงหาพระเยโฮวาหรพระเจผู้าของทท่าน ถผู้าพวก
ทท่านคผู้นหาพระองครดผู้วยสสุดจจิตและสสุดใจ พวกทท่านจะพบพระองคร

ผผผู้วจินจิจฉคัย 16:16 อยผท่มาเมนนื่อนางพผดคาดคคัทั้นทท่านวคันแลผู้ววคันเลท่า และชคักชวนทท่านอยผท่ทสุกวคัน จจิตใจของแซมสคัน
กน็เบนนื่อแทบจะตาย

1 ซามผเอล 18:1 อยผท่มาเมนนื่อดาวจิดทผลซาอผลเสรน็จแลผู้ว จจิตใจของโยนาธานกน็ผผกสมคัครรคักใครท่กคับจจิตใจของดา
วจิด และโยนาธานกน็รคักเธออยท่างรคักชภีวจิตของทท่านเอง

1 พงศรกษคัตรจิยร 1:29 แลผู้วกษคัตรจิยรทรงปฏจิญาณวท่า "พระเยโฮวาหรทรงพระชนมรอยผท่แนท่ฉคันใด คนอพระองคร
ผผผู้ทรงไถท่ชภีวจิตของเราจากบรรดาความทสุกขรยาก

2 พงศรกษคัตรจิยร 4:27 และเมนนื่อนางมายคังภผเขาถจึงคนแหท่งพระเจผู้าแลผู้ว นางกน็เขผู้าไปกอดเทผู้าของทท่าน เกหะซภี
จจึงเขผู้ามาจะจคับนางออกไป แตท่คนแหท่งพระเจผู้าบอกวท่า "ปลท่อยเขาเถอะ เพราะนางมภีใจทสุกขรหนคัก และพระ
เยโฮวาหรทรงซท่อนเรนนื่องนภีทั้จากฉคัน หาไดผู้ตรคัสสทาแดงแกท่ฉคันไมท่"

โยบ 7:11 เพราะฉะนคัทั้น ขผู้าพระองครจจึงไมท่ยคับยคัทั้งปากของขผู้าพระองคร ขผู้าพระองครจะพผดดผู้วยความแสนระทม
แหท่งจจิตใจของขผู้าพระองคร ขผู้าพระองครจะบท่นดผู้วยความขมขนนื่นแหท่งจจิตใจของขผู้าพระองคร

โยบ 14:22 เขารผผู้สจึกเพภียงความเจน็บในรท่างกายของตน และจจิตใจเขาครทนื่าครวญ'"
โยบ 19:2 "ทท่านทคัทั้งหลายจะทรมานจจิตใจขผู้านานสคักเทท่าใด ทคัทั้งทสุบขผู้าเปน็นชจิทั้นๆดผู้วยถผู้อยคทา



โยบ 27:2 "พระเจผู้าทรงพระชนมรอยผท่แนท่ฉคันใด คนอพระองครผผผู้ทรงนทาความยสุตจิธรรมอคันควรตกแกท่ขผู้าไปเสภีย 
และองครผผผู้ทรงมหจิทธจิฤทธจิธทรงพระชนมรอยผท่แนท่ฉคันใด คนอผผผู้ทรงททาใจขผู้าใหผู้ขมขนนื่น

โยบ 30:25 ขผู้ามจิไดผู้รผู้องไหผู้เพนนื่อผผผู้ทภีนื่วคันเวลาของเขายากเยน็นหรนอ จจิตใจของขผู้ามจิไดผู้โศกสลดเพนนื่อคนขคัดสนหรนอ
สดสุดภี 6:3,4 ทคัทั้งจจิตใจของขผู้าพระองครกน็ทสุกขรยากลทาบากอยท่างยจินื่ง โอ ขผู้าแตท่พระเยโฮวาหร อภีกนานสคักเทท่าใด 

4 ขผู้าแตท่พระเยโฮวาหร ขอทรงหคันมาชท่วยชภีวจิตของขผู้าพระองครใหผู้พผู้นดผู้วยเถจิด ขอทรงชท่วยขผู้าพระองครใหผู้รอด
เพราะเหน็นแกท่ความเมตตาของพระองคร

สดสุดภี 7:1,2 โอ ขผู้าแตท่พระเยโฮวาหรพระเจผู้าของขผู้าพระองคร ขผู้าพระองครวางใจอยผท่ในพระองคร ขอทรงชท่วยขผู้า
พระองครใหผู้พผู้นภคัยจากผผผู้ขท่มเหงทคัทั้งมวล ขอทรงชท่วยขผู้าพระองครใหผู้พผู้น 2 เกรงวท่าเขาจะฉภีกจจิตวจิญญาณขผู้า
พระองครเสภียอยท่างสจิงโต และฉภีกจจิตวจิญญาณนคัทั้นออกเปน็นชจิทั้นๆ โดยไมท่มภีผผผู้ใดชท่วยไดผู้

สดสุดภี 17:13 ขผู้าแตท่พระเยโฮวาหร ขอทรงลสุกขจึทั้นปะทะเขาไวผู้ และควทนื่าเขาลงเสภีย ขอทรงชท่วยชภีวจิตของขผู้า
พระองครใหผู้พผู้นจากคนชคันื่วดผู้วยดาบของพระองคร

สดสุดภี 23:3 พระองครทรงฟนทั้นจจิตวจิญญาณของขผู้าพเจผู้า พระองครทรงนทาขผู้าพเจผู้าไปในทางชอบธรรม เพราะ

เหน็นแกท่พระนามของพระองคร สดสุดภี 25:20 ขอทรงระแวดระวคังชภีวจิตของขผู้าพระองคร 
และชท่วยขผู้าพระองครใหผู้พผู้น ขออยท่าใหผู้ขผู้าพระองครไดผู้รคับความอาย เพราะขผู้าพระองครวางใจในพระองคร

สดสุดภี 33:19 เพนนื่อพระองครจะทรงชท่วยจจิตวจิญญาณของเขาใหผู้พผู้นจากมคัจจสุราช และใหผู้เขาดทารงชภีวจิตอยผท่ไดผู้
ในเวลากคันดารอาหาร

สดสุดภี 34:22 พระเยโฮวาหรทรงไถท่ชภีวจิตผผผู้รคับใชผู้ของพระองคร และไมท่มภีผผผู้ใดทภีนื่วางใจในพระองครแลผู้วจะตผู้อง
สาบสผญไป

สดสุดภี 35:12,13 เขาสนองขผู้าพระองครโดยททาชคันื่วตอบความดภี จจิตใจของขผู้าพระองครกน็ตรมตรอม 13 สท่วน
ขผู้าพระองคร เมนนื่อเขาปท่วยขผู้าพระองครสวมผผู้ากระสอบ ขผู้าพระองครขท่มใจตนเองดผู้วยการอดอาหาร ขผู้า
พระองครซบหนผู้าลงทภีนื่อกอธจิษฐาน

สดสุดภี 41:4 ขผู้าพระองครทผลวท่า "ขผู้าแตท่พระเยโฮวาหร ขอทรงพระกรสุณาแกท่ขผู้าพระองคร ขอทรงรคักษาจจิต
วจิญญาณขผู้าพระองคร เพราะขผู้าพระองครไดผู้ททาบาปตท่อพระองคร"

สดสุดภี 42:5,11 จจิตใจของขผู้าพเจผู้าเออ๋ย ไฉนเจผู้าจจึงฝท่ออยผท่ ไฉนเจผู้าจจึงกระสคับกระสท่ายอยผท่ในขผู้าพเจผู้า เจผู้าจง
หวคังใจในพระเจผู้า เพราะขผู้าพเจผู้าจะยคังคงสรรเสรจิญพระองครสทาหรคับความชท่วยเหลนอทภีนื่มาจากพระพคักตรรของ



พระองคร  (สดสุดภี 42:6,11; 43:5)

สดสุดภี 56:13 เพราะพระองครทรงชท่วยจจิตวจิญญาณของขผู้าพระองครใหผู้พผู้นจากมคัจจสุราช พระองครจะทรงชท่วย
เทผู้าของขผู้าพระองครใหผู้พผู้นจากการลผู้มมจิใชท่หรนอ เพนนื่อขผู้าพระองครจะดทาเนจินอยผท่ตท่อเบนทั้องพระพคักตรรพระเจผู้าใน
ความสวท่างแหท่งชภีวจิต

สดสุดภี 69:10,18 เมนนื่อขผู้าพระองครรผู้องไหผู้และถท่อมใจลงดผู้วยการอดอาหาร มคันกลายเปน็นการเยาะเยผู้ยขผู้า
พระองคร 18 ขอมาใกลผู้จจิตวจิญญาณขผู้าพระองคร ทรงไถท่จจิตวจิญญาณนคัทั้นไวผู้ เพราะศคัตรผของขผู้าพระองคร ขอ
ทรงปลดเปลนทั้องขผู้าพระองคร

สดสุดภี 86:13 เพราะความเมตตาของพระองครทภีนื่ทรงมภีตท่อขผู้าพระองครนคัทั้นใหญท่ยจินื่งนคัก และพระองครทรงชท่วย
จจิตวจิญญาณของขผู้าพระองครใหผู้พผู้นจากทภีนื่ลจึกทภีนื่สสุดของนรก

สดสุดภี 97:10 ทท่านผผผู้ทภีนื่รคักพระเยโฮวาหร กน็จงเกลภียดชคังความชคันื่ว พระองครทรงอารคักขาชภีวจิตวจิสสุทธจิชนของ
พระองคร พระองครทรงชท่วยเขาใหผู้พผู้นจากมนอของคนชคันื่ว

สดสุดภี 107:9 เพราะผผผู้ทภีนื่กระหาย พระองครทรงใหผู้เขาอจินื่ม และผผผู้ทภีนื่หจิว พระองครทรงใหผู้เขาหนทาใจดผู้วยของดภี

สดสุดภี 116:4,8 แลผู้วขผู้าพเจผู้ารผู้องทผลออกพระนามพระเยโฮวาหรวท่า "ขผู้าแตท่พระเยโฮวาหร ขอทรงชท่วยชภีวจิตขผู้า
พระองครใหผู้รอด" 8 เพราะพระองครทรงชท่วยจจิตใจขผู้าพระองครใหผู้พผู้นจากมคัจจสุราช ชท่วยนคัยนรตาขผู้าพระองคร
จากนททั้าตา ชท่วยเทผู้าขผู้าพระองครจากการลผู้ม

สดสุดภี 119:28 จจิตใจของขผู้าพระองครละลายไปดผู้วยความโศก ขอทรงเสรจิมกทาลคังขผู้าพระองครตามพระ
วจนะของพระองคร

สดสุดภี 120:2 คนอทผลวท่า "ขผู้าแตท่พระเยโฮวาหร ขอทรงชท่วยจจิตใจขผู้าพระองครใหผู้พผู้นจากรจิมฝภีปากมสุสา จากลจิทั้น
ทภีนื่หลอกลวง"

สดสุดภี121:7พระเยโฮวาหรจะทรงอารคักขาทท่านใหผู้พผู้นภยคันตรายทคัทั้งสจิทั้น พระองครจะทรงอารคักขาชภีวจิตของทท่าน

สดสุดภี 124:7 จจิตใจเรารอดไปอยท่างนกจากกคับของพรานนก กคับกน็หคัก และเราไดผู้หนภีรอดไป

สดสุดภี 138:3 ในวคันทภีนื่ขผู้าพระองครรผู้องทผล พระองครไดผู้ทรงตอบขผู้าพระองคร พระองครทรงเพจินื่มกทาลคังจจิตใจของ
ขผู้าพระองคร

สสุภาษจิต 6:32 แตท่ผผผู้ใดทภีนื่ลท่วงประเวณภีกคับผผผู้หญจิงคนหนจึนื่งกน็ขาดความเขผู้าใจ ผผผู้ใดทภีนื่กระททาอยท่างนคัทั้นกน็ททาลาย
จจิตใจตนเอง



สสุภาษจิต 22:25 เกรงวท่าเจผู้าจะเรภียนรผผู้ทางของเขา และพคัวพคันจจิตใจเจผู้าเขผู้าในบท่วง
เยเรมภียร 20:13 จงรผู้องเพลงถวายพระเยโฮวาหร จงสรรเสรจิญพระเยโฮวาหร เพราะวท่าพระองครทรงชท่วยชภีวจิต

ของผผผู้ขคัดสนใหผู้พผู้นจากมนอของผผผู้กระททาความชคันื่วรผู้าย
เยเรมภียร 31:25 เพราะเราจะใหผู้จจิตใจทภีนื่อท่อนระอานคัทั้นอจินื่ม และจจิตใจทภีนื่โศกเศรผู้าทสุกดวงเราจะใหผู้บรจิบผรณร"
เอเสเคภียล 13:20,21  ดผู้วยเหตสุนภีทั้ องครพระผผผู้เปน็นเจผู้าพระเจผู้าตรคัสดคังนภีทั้วท่า ดผเถจิด เราตท่อสผผู้ปลอกไสยศาสตรร

ของเจผู้า ซจึนื่งเจผู้าใชผู้ลท่าวจิญญาณเพนนื่อใหผู้เขาบจินไป และเราจะฉภีกปลอกไสยศาสตรรนคัทั้นเสภียจากแขนของเจผู้าทคัทั้ง
หลาย และเราจะปลท่อยวจิญญาณเหลท่านคัทั้นไป คนอวจิญญาณทภีนื่เจผู้าลท่าเพนนื่อใหผู้เขาบจินไป 21 ผผู้าคลสุมของเจผู้า
เรากน็จะฉภีกเสภียดผู้วย และชท่วยประชาชนของเราใหผู้พผู้นจากมนอของเจผู้า และเขาจะไมท่เปน็นเหยนนื่อในมนอของเจผู้า
ตท่อไป และเจผู้าจะทราบวท่าเราคนอพระเยโฮวาหร

มคัทธจิว 10:28 อยท่ากลคัวผผผู้ทภีนื่ฆท่าไดผู้แตท่กาย แตท่ไมท่มภีอทานาจทภีนื่จะฆท่าจจิตวจิญญาณ แตท่จงกลคัวพระองครผผผู้ทรงฤทธจิธ
ทภีนื่จะใหผู้ทคัทั้งจจิตวจิญญาณทคัทั้งกายพจินาศในนรกไดผู้

มคัทธจิว 16:26 เพราะถผู้าผผผู้ใดจะไดผู้สจินื่งของสจิทั้นทคัทั้งโลก แตท่ตผู้องสผญเสภียจจิตวจิญญาณของตน ผผผู้นคัทั้นจะไดผู้
ประโยชนรอะไร หรนอผผผู้นคัทั้นจะนทาอะไรไปแลกเอาจจิตวจิญญาณของตนกลคับคนนมา (มาระโก 8:36,37)

มคัทธจิว 22:37 พระเยซผทรงตอบเขาวท่า "`จงรคักองครพระผผผู้เปน็นเจผู้าผผผู้เปน็นพระเจผู้าของเจผู้า ดผู้วยสสุดจจิตสสุดใจ
ของเจผู้า และดผู้วยสจิทั้นสสุดความคจิดของเจผู้า'

มคัทธจิว 26:38 พระองครจจึงตรคัสกคับเขาวท่า "ใจของเราเปน็นทสุกขรแทบจะตาย จงเฝผู้าอยผท่กคับเราทภีนื่นภีนื่เถจิด" (มาระ
โก 14:34)

มาระโก 12:30 และพวกทท่านจงรคักองครพระผผผู้เปน็นเจผู้าผผผู้เปน็นพระเจผู้าของทท่าน ดผู้วยสสุดจจิตสสุดใจของทท่าน ดผู้วย
สจิทั้นสสุดความคจิด และดผู้วยสจิทั้นสสุดกทาลคังของทท่าน' นภีนื่เปน็นพระบคัญญคัตจิทภีนื่เปน็นเอกเปน็นใหญท่

ลผกา 12:20 แตท่พระเจผู้าตรคัสแกท่เขาวท่า `โอ คนโงท่ ในคนนวคันนภีทั้ชภีวจิตของเจผู้าจะตผู้องเรภียกเอาไปจากเจผู้า แลผู้วของ
ซจึนื่งเจผู้าไดผู้รวบรวมไวผู้นคัทั้นจะเปน็นของใครเลท่า' ลผกา 21:19 ทท่านจะไดผู้ชภีวจิตรอดโดยความอดทนของทท่าน

ยอหรน 12:27 บคัดนภีทั้จจิตใจของเราเปน็นทสุกขรและเราจะพผดวท่าอะไร จะวท่า `ขผู้าแตท่พระบจิดา ขอทรงโปรดชท่วยขผู้า
พระองครใหผู้พผู้นเวลานภีทั้' อยท่างนคัทั้นหรนอ หามจิไดผู้ เพราะดผู้วยความประสงครนภีทั้เองเราจจึงมาถจึงเวลานภีทั้

กจิจการของอคัครทผต 14:22 กระททาใหผู้ใจของสาวกทคัทั้งหลายถนอมคันื่นขจึทั้น เตนอนเขาใหผู้ดทารงอยผท่ในความเชนนื่อ และ
สอนวท่า เราทคัทั้งหลายจทาตผู้องทนความยากลทาบากมากจนกวท่าจะไดผู้เขผู้าในอาณาจคักรของพระเจผู้า

กจิจการของอคัครทผต 15:24 ดผู้วยพวกขผู้าพเจผู้าไดผู้ยจินวท่า มภีบางคนในพวกขผู้าพเจผู้าไดผู้พผดใหผู้ทท่านทคัทั้งหลายเกจิด
ความไมท่สบายใจ และททาใหผู้ใจของทท่านปคันื่นปท่วนไป ดผู้วยสอนวท่า `ทท่านตผู้องเขผู้าสสุหนคัตและประพฤตจิตามพระ



ราชบคัญญคัตจิ' แมผู้วท่าเขามจิไดผู้รคับคทาสคันื่งจากพวกขผู้าพเจผู้า
1 โครจินธร 15:45 เหมนอนมภีเขภียนไวผู้แลผู้ววท่า `ทรงสรผู้างมนสุษยรคนเดจิมคนออาดคัมเปน็นจจิตวจิญญาณมภีชภีวจิตอยผท่' แตท่

อาดคัมผผผู้ซจึนื่งมาภายหลคังนคัทั้นเปน็นวจิญญาณผผผู้ประสาทชภีวจิต
1 เธสะโลนจิกา 5:23 และขอใหผู้องครพระเจผู้าแหท่งสคันตจิสสุขทรงตคัทั้งทท่านเปน็นคนบรจิสสุทธจิธหมดจด และขผู้าพเจผู้า

อธจิษฐานตท่อพระเจผู้าใหผู้ทรงรคักษาทคัทั้งวจิญญาณ จจิตใจและรท่างกายของทท่านไวผู้ใหผู้ปราศจากการตจิเตภียน จนถจึง
วคันทภีนื่พระเยซผครจิสตรองครพระผผผู้เปน็นเจผู้าของเราเสดน็จมา

ฮภีบรผ 6:19 ความหวคังนคัทั้นเรายจึดไวผู้ตท่างสมอของจจิตวจิญญาณ เปน็นความหวคังทคัทั้งแนท่และมคันื่นคง และไดผู้ทอดไวผู้
ภายในมท่าน

ฮภีบรผ 10:39 แตท่เราทคัทั้งหลายไมท่อยผท่ฝท่ายคนเหลท่านคัทั้นทภีนื่กลคับถอยหลคังถจึงความพจินาศ แตท่อยผท่ฝท่ายคนเหลท่านคัทั้นทภีนื่
เชนนื่อจนใหผู้จจิตวจิญญาณถจึงทภีนื่รอด

ยากอบ 1:21 เหตสุฉะนคัทั้น จงถอดทจิทั้งการโสโครกทสุกอยท่าง และการชคันื่วรผู้ายอคันดกดนนื่น และจงนผู้อมใจรคับพระ
วจนะทภีนื่ทรงปลผกฝคังไวผู้แลผู้วนคัทั้น ซจึนื่งสามารถชท่วยจจิตวจิญญาณของทท่านทคัทั้งหลายใหผู้รอดไดผู้

ยากอบ 5:20 จงใหผู้ผผผู้นคัทั้นรผผู้เถจิดวท่า ผผผู้ทภีนื่ชท่วยคนบาปคนหนจึนื่งใหผู้พผู้นจากทางผจิดของเขานคัทั้น กน็ไดผู้ชท่วยชภีวจิตของเขา
ใหผู้รอดพผู้นจากความตาย และไดผู้ปกปจิดการบาปเปน็นอคันมากไวผู้

1 เปโตร 1:9 แลผู้วจจิตวจิญญาณของทท่านทคัทั้งหลายจจึงไดผู้รคับความรอดเปน็นผลสสุดทผู้ายแหท่งความเชนนื่อ
1 เปโตร 1:22 ทภีนื่ทท่านทคัทั้งหลายไดผู้ชทาระจจิตใจของทท่านใหผู้บรจิสสุทธจิธแลผู้ว ดผู้วยการเชนนื่อฟคังความจรจิงโดยพระ

วจิญญาณ จนมภีใจรคักพวกพภีนื่นผู้องอยท่างจรจิงใจ ทท่านทคัทั้งหลายจงรคักกคันใหผู้มากดผู้วยนททั้าใสใจจรจิง
1 เปโตร 2:11 พวกทภีนื่รคัก ขผู้าพเจผู้าวจิงวอนทท่านทคัทั้งหลายเหมนอนทท่านเปน็นคนตท่างดผู้าวและเปน็นผผผู้สคัญจร ใหผู้ทท่าน

ละเวผู้นจากตคัญหาของเนนทั้อหนคัง ซจึนื่งททาศจึกกคับจจิตวจิญญาณ
1 เปโตร 4:19 เหตสุฉะนคัทั้น ใหผู้คนทคัทั้งหลายทภีนื่ทนความทสุกขรยากตามพระประสงครของพระเจผู้า ฝากจจิต

วจิญญาณของตนไวผู้กคับพระองครดผู้วยการประพฤตจิดภี เหมนอนหนจึนื่งฝากไวผู้กคับพระองครผผผู้ทรงสรผู้างอคันสคัตยรซนนื่อ
2 เปโตร 2:7,8 และไดผู้ทรงชท่วยโลทผผผู้ชอบธรรมใหผู้รอด ผผผู้มภีความทสุกขรใหญท่หลวงเพราะการประพฤตจิลามก

ของคนชคันื่วเหลท่านคัทั้น 8 (ดผู้วยวท่าคนชอบธรรมนคัทั้น ซจึนื่งไดผู้อาศคัยอยผท่ในทท่ามกลางเขาเหลท่านคัทั้น เมนนื่อทท่านไดผู้เหน็น
และไดผู้ยจิน จจิตใจทภีนื่ชอบธรรมของทท่านกน็เปน็นทสุกขรเปน็นรผู้อนทสุกวคันๆเพราะการประพฤตจิชคันื่วของคนเหลท่านคัทั้น)

3 ยอหรน 1:2 ทท่านทภีนื่รคัก ขผู้าพเจผู้าปรารถนามากกวท่าทสุกสจินื่งวท่า ทท่านจะจทาเรจิญและมภีสสุขภาพดภี อยท่างจจิต
วจิญญาณของทท่านจทาเรจิญอยผท่นคัทั้น
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