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ปฐมกาล 20:6 พระเจจ้าตรสัสกสับทท่านในพระสสุบบินวท่า "แทจ้จรบิงเรารรจ้แลจ้ววท่าเจจ้ากระททาดสังนภีนี้ดจ้วยจบิตใจอสัน
ซซซื่อตรง เราจจึงยสับยสันี้งเจจ้าไมท่ใหจ้ททาบาปตท่อเรา เหตสุฉะนสันี้นเราไมท่ยอมใหจ้เจจ้าถรกตจ้องนางนสันี้น

อพยพ 35:21,26 ทสุกคนทภีซื่มภีใจปรารถนา และทภีซื่มภีใจสมสัครกก็นทาสบิซื่งของมาถวายพระเยโฮวาหรสทาหรสับ
พลสับพลาแหท่งชสุมนสุมและการปรนนบิบสัตบิทสันี้งหลาย และสทาหรสับเครซซื่องยศบรบิสสุทธบิธ  26 ฝท่ายบรรดาผรจ้หญบิง
ทภีซื่มภีใจปรารถนากก็ปสัซื่นขนแพะดจ้วยความชทานาญ

กสันดารวบิถภี 10:35 ตท่อมาเมซซื่อหภีบยกออกเดบินเมซซื่อไร โมเสสกราบทรลวท่า "ขจ้าแตท่พระเยโฮวาหร ขอทรงลสุกขจึนี้น
เถบิด ใหจ้ศสัตรรทสันี้งหลายของพระองครกระจสัดกระจายไป ใหจ้ผรจ้ทภีซื่ชสังพระองครหลภีกหนภีพระองครไป"

เฉลยธรรมบสัญญสัตบิ 2:25 ตสันี้งแตท่วสันนภีนี้ไปเราจะใหจ้ชนชาตบิทสันี้งหลายทสัซื่วใตจ้ฟจ้าครสัซื่นครจ้ามตท่อพวกเจจ้าและกลสัว
เจจ้า คนประเทศผรจ้จะไดจ้ยบินขท่าวเรซซื่องเจจ้าจะกลสัวตสัวสสัซื่นและมภีความระทมเพราะเจจ้า'

เฉลยธรรมบสัญญสัตบิ 9:3 วสันนภีนี้ทท่านทสันี้งหลายจงเขจ้าใจเถอะวท่า ผรจ้ทภีซื่ไปขจ้างหนจ้าทท่านนสันี้นคซอพระเยโฮวาหร
พระเจจ้าของทท่าน พระองครจะทรงททาลายเขาดสังเพลบิงเผาผลาญและทรงกระททาใหจ้เขาพท่ายแพจ้ตท่อหนจ้า
ทท่าน ดสังนสันี้นทท่านจะไดจ้ขสับไลท่เขาออกไป กระททาใหจ้เขาพบินาศโดยเรก็ว ดสังทภีซื่พระเยโฮวาหรทรงตรสัสไวจ้กสับ
ทท่านทสันี้งหลายแลจ้วนสันี้น

โยชรวา 2:9 กลท่าวแกท่ชายนสันี้นวท่า "ดบิฉสันทราบแลจ้ววท่า พระเยโฮวาหรประทานแผท่นดบินนภีนี้แกท่พวกทท่าน ความ
ครจ้ามกลสัวตท่อทท่านไดจ้ตกอยรท่บนเราทสันี้งหลาย และบรรดาชาวแผท่นดบินกก็ครสัซื่นครจ้ามตท่อทท่าน

1 ซามรเอล 17:48,50 อยรท่มาเมซซื่อคนฟภีลบิสเตภียคนนสันี้นลสุกขจึนี้นเขจ้ามาใกลจ้เพซซื่อปะทะดาวบิด ดาวบิดกก็วบิซื่ง
เขจ้าหาแนวรบเพซซื่อปะทะกสับคนฟภีลบิสเตภียคนนสันี้นอยท่างรวดเรก็ว 50 ดสังนสันี้นดาวบิดกก็ชนะคนฟภีลบิสเตภียคนนสันี้น
ดจ้วยสลบิงและกจ้อนหบินกจ้อนหนจึซื่ง และควทซื่าคนฟภีลบิสเตภียคนนสันี้นลง และฆท่าเขาเสภีย ดาวบิดไมท่มภีดาบอยรท่ในมซอ

เอสเธอรร 8:17 ทสุกมณฑลทสุกเมซอง ไมท่วท่าทภีซื่ใดทภีซื่พระบสัญชาของกษสัตรบิยรและกฤษฎภีกาของพระองครมาถจึง 
กก็มภีความยบินดภีและความชซซื่นบานทท่ามกลางพวกยบิว มภีการเลภีนี้ยงและวสันรซซื่นเรบิง คนเปก็นอสันมากมาจาก
ชนชาตบิของประเทศกก็ประกาศตสัวเปก็นพวกยบิว เพราะความกลสัวพวกยบิวมาครอบงทาเขา

โยบ 29:14 ขจ้าสวมความชอบธรรม และมสันกก็หท่อหสุจ้มขจ้าไวจ้ ความยสุตบิธรรมของขจ้าเหมซอนเสซนี้อคลสุมและผจ้า
โพกศภีรษะ

สสุภาษบิต 13:11 ทรสัพยรศฤงคารทภีซื่ไดจ้มาโดยโชคลาภจะยอบแยบลง แตท่บสุคคลทภีซื่สทซื่าสมโดยการงานจะไดจ้



เพบิซื่มพรนขจึนี้น
สสุภาษบิต 13:22 คนดภีกก็ละมรดกไวจ้ใหจ้แกท่หลานๆ แตท่ทรสัพยรศฤงคารของคนบาปนสันี้นสทซื่าสมไวจ้ใหจ้คนชอบ

ธรรม
สสุภาษบิต 22:22,23 อยท่าปลจ้นคนยากจน เพราะเขาเปก็นคนยากจน หรซอบภีบคสันี้นคนทสุกขรใจทภีซื่ประตรเมซอง 

23 เพราะวท่าพระเยโฮวาหรจะทรงวท่าความแทนเขา และรบิบชภีวบิตของผรจ้ทภีซื่รบิบเขา
อบิสยาหร 35:8 และจะมภีทางหลวงทภีซื่นสัซื่น และจะมภีทางหนจึซื่ง และเขาจะเรภียกทางนสันี้นวท่า ทางแหท่งความ

บรบิสสุทธบิธ คนไมท่สะอาดจะไมท่ผท่านไปทางนสันี้น แตท่จะเปก็นทางเพซซื่อพวกเขา แลจ้วพวกทภีซื่เดบินทางแมจ้คนโงท่กก็จะ
ไมท่หลงในนสันี้น

อบิสยาหร 43:2 เมซซื่อเจจ้าลสุยขจ้ามนทนี้า เราจะอยรท่กสับเจจ้า เมซซื่อขจ้ามแมท่นทนี้า นทนี้าจะไมท่ทท่วมเจจ้า เมซซื่อเจจ้าลสุยไฟ เจจ้าจะ
ไมท่ไหมจ้และเปลวเพลบิงจะไมท่เผาผลาญเจจ้า

อบิสยาหร 49:25 แนท่นอนละ พระเยโฮวาหรตรสัสดสังนภีนี้วท่า "แมจ้เชลยของผรจ้มภีกทาลสังกก็จะตจ้องเอาไป และเหยซซื่อ
ของผรจ้นท่ากลสัวกก็ตจ้องชท่วยใหจ้พจ้น เพราะเราจะตท่อสรจ้กสับผรจ้ทภีซื่ตท่อสรจ้เจจ้า และจะชท่วยบสุตรของเจจ้าใหจ้รอด

อบิสยาหร 54:17 ไมท่มภีอาวสุธใดทภีซื่สรจ้างเพซซื่อตท่อสรจ้เจจ้าจะจทาเรบิญไดจ้ และเจจ้าจะปรสับโทษลบินี้นทสุกลบินี้นทภีซื่ลสุกขจึนี้นตท่อสรจ้
เจจ้าในการพบิพากษา นภีซื่เปก็นมรดกของบรรดาผรจ้รสับใชจ้ของพระเยโฮวาหร และความชอบธรรมของเขามา
จากเรา" พระเยโฮวาหรตรสัสดสังนภีนี้

อบิสยาหร 59:17,19 พระองครทรงสวมความชอบธรรมเปก็นทสับทรวง และพระมาลาแหท่งความรอดอยรท่
เหนซอพระเศภียรของพระองคร พระองครทรงสวมฉลองพระองครแหท่งการแกจ้แคจ้นเปก็นของคลสุมพระกาย 
และเอาความกระตซอรซอรจ้นหท่มพระองคร 19 เขาจจึงจะยทาเกรงพระนามพระเยโฮวาหรจากตะวสันตก และ
สงท่าราศภีของพระองครจากทภีซื่ตะวสันขจึนี้น เมซซื่อศสัตรรมาอยท่างแมท่นทนี้าเชภีซื่ยว พระวบิญญาณของพระเยโฮวาหรจะ
ยกธงขจึนี้นสรจ้มสัน

อบิสยาหร 61:10 ขจ้าพเจจ้าจะเปรมปรภีดบิธอยท่างยบิซื่งในพระเยโฮวาหร จบิตใจของขจ้าพเจจ้าจะลบิงโลดในพระเจจ้า
ของขจ้าพเจจ้า เพราะพระองครไดจ้ทรงสวมขจ้าพเจจ้าดจ้วยเสซนี้อผจ้าแหท่งความรอด พระองครทรงคลสุมขจ้าพเจจ้า
ดจ้วยเสซนี้อแหท่งความชอบธรรม อยท่างเจจ้าบท่าวประดสับตสัวดจ้วยเครซซื่องประดสับ และอยท่างเจจ้าสาวตกแตท่งตสัว
ดจ้วยเพชรนบิลจบินดา

เอเสเคภียล 22:30 และเรากก็แสวงหาสสักคนหนจึซื่งในพวกเขาซจึซื่งจะสรจ้างรสันี้วตจ้นไมจ้และยซนอยรท่ในชท่องโหวท่ตท่อ
หนจ้าเราเพซซื่อแผท่นดบินนสันี้น เพซซื่อเราจะมบิไดจ้ททาลายมสันเสภีย แตท่กก็หาไมท่ไดจ้สสักคนเดภียว

เอเสเคภียล 45:8 ใหจ้เปก็นสท่วนของเจจ้านายในอบิสราเอล และเจจ้านายของเราจะไมท่บภีบคสันี้นประชาชนของเรา



อภีก แตท่เจจ้านายเหลท่านสันี้นจะยอมใหจ้วงศรวานอบิสราเอลไดจ้แผท่นดบินทภีซื่เหลซอตามสท่วนตระกรลของตน
ดาเนภียล 4:16 ใหจ้จบิตใจของเขาเปลภีซื่ยนเสภียจากจบิตใจมนสุษยร แลจ้วมอบใจสสัตวรปท่าใหจ้แกท่เขา และปลท่อยใหจ้

เปก็นอยรท่อยท่างนสันี้นจนครบเจก็ดวาระ
ดาเนภียล 7:4 ตสัวแรกเหมซอนสบิงโต มภีปภีกนกอบินทรภี เมซซื่อขจ้าพเจจ้ามองดรนสันี้น ขนปภีกกก็ถรกถอนออกไป และมสัน

ถรกยกขจึนี้นจากแผท่นดบิน และใหจ้ยซนสองเทจ้าเหมซอนคน และมอบใจของมนสุษยรใหจ้แกท่มสัน
เศคารบิยาหร 4:6 แลจ้วทท่านจจึงตอบขจ้าพเจจ้าวท่า "นภีซื่เปก็นพระวจนะของพระเยโฮวาหรทภีซื่ใหจ้ไวจ้กสับเศรสุบบาเบลวท่า 

มบิใชท่ดจ้วยกทาลสัง มบิใชท่ดจ้วยฤทธานสุภาพ แตท่ดจ้วยวบิญญาณของเรา พระเยโฮวาหรจอมโยธาตรสัสดสังนภีนี้แหละ
มสัทธบิว 24:22 ถจ้ามบิไดจ้ทรงใหจ้วสันเหลท่านสันี้นยท่นสสันี้นเขจ้า จะไมท่มภีเนซนี้อหนสังใดๆรอดไดจ้เลย แตท่เพราะทรงเหก็นแกท่

ผรจ้เลซอกสรร จจึงทรงใหจ้วสันเหลท่านสันี้นยท่นสสันี้นเขจ้า
มสัทธบิว 26:41 จงเฝจ้าระวสังและอธบิษฐาน เพซซื่อทท่านจะไมท่เขจ้าในการทดลอง จบิตใจพรจ้อมแลจ้วกก็จรบิง แตท่เนซนี้อ

หนสังยสังอท่อนกทาลสัง"
มาระโก 10:48-52 มภีหลายคนหจ้ามเขาใหจ้เขานบิซื่งเสภีย แตท่เขายบิซื่งรจ้องเสภียงดสังขจึนี้นวท่า "บสุตรดาวบิดเจจ้าขจ้า ขอ

ทรงเมตตาขจ้าพระองครเถบิด" 49 พระเยซรทรงหยสุดประทสับยซนอยรท่ แลจ้วตรสัสสสัซื่งใหจ้เรภียกคนนสันี้นมา เขาจจึง
เรภียกคนตาบอดนสันี้นวท่าแกท่เขาวท่า "จงชซซื่นใจและลสุกขจึนี้นเถบิด พระองครทรงเรภียกเจจ้า" 50 คนนสันี้นกก็ทบินี้งผจ้าหท่ม
เสภียลสุกขจึนี้นมาหาพระเยซร 51 พระเยซรจจึงตรสัสถามเขาวท่า "เจจ้าปรารถนาจะใหจ้เราททาอะไรแกท่เจจ้า" คน
ตาบอดนสันี้นทรลพระองครวท่า "พระอาจารยรเจจ้าขจ้า ขอโปรดใหจ้ตาขจ้าพระองครเหก็นไดจ้" 52 พระเยซรตรสัสแกท่
เขาวท่า "จงไปเถบิด ความเชซซื่อของเจจ้าไดจ้กระททาใหจ้เจจ้าหายปกตบิแลจ้ว" ในทสันใดนสันี้นคนตาบอดนสันี้นกก็เหก็นไดจ้ 
และไดจ้เดบินทางตามพระเยซรไป (มสัทธบิว 20:30-34)

มาระโก 16:20 พวกสาวกเหลท่านสันี้นจจึงออกไปเทศนาสสัซื่งสอนทสุกแหท่งทสุกตทาบล และองครพระผรจ้เปก็นเจจ้า
ทรงรท่วมงานกสับเขา และทรงสนสับสนสุนคทาสอนของเขาโดยหมายสทาคสัญทภีซื่ประกอบนสันี้น เอเมน

ลรกา 14:23 นายจจึงสสัซื่งผรจ้รสับใชจ้นสันี้นวท่า `จงออกไปตามทางใหญท่และและรสันี้วตจ้นไมจ้ทสันี้งหลาย และเรท่งเรจ้าเขา
ใหจ้เขจ้ามาเพซซื่อเรซอนของเราจะเตก็ม

ลรกา 21:15 ดจ้วยวท่าเราจะใหจ้ปากและปสัญญาแกท่ทท่าน ซจึซื่งศสัตรรทสันี้งหลายของทท่านจะตท่อตจ้านและคสัดคจ้าน
ไมท่ไดจ้

ลรกา 21:36 เหตสุฉะนสันี้นจงเฝจ้าระวสังและอธบิษฐานอยรท่ทสุกเวลา เพซซื่อทท่านทสันี้งหลายจะสมควรทภีซื่จะพจ้น
เหตสุการณรทสันี้งปวงซจึซื่งจะบสังเกบิดมานสันี้น และจะยซนอยรท่ตท่อหนจ้าบสุตรมนสุษยรไดจ้"

ยอหรน 17:15 ขจ้าพระองครไมท่ไดจ้ขอใหจ้พระองครเอาเขาออกไปจากโลก แตท่ขอปกปจ้องเขาไวจ้ใหจ้พจ้นจาก



ความชสัซื่วรจ้าย
กบิจการของอสัครทรต 11:23 เมซซื่อบารนาบสัสมาถจึงแลจ้ว และไดจ้เหก็นพระคสุณของพระเจจ้ากก็ปบิตบิยบินดภี จจึงไดจ้

เตซอนคนเหลท่านสันี้นใหจ้ตสันี้งมสัซื่นคงตบิดสนบิทอยรท่กสับองครพระผรจ้เปก็นเจจ้า
กบิจการของอสัครทรต 13:48 ฝท่ายคนตท่างชาตบิเมซซื่อไดจ้ยบินอยท่างนสันี้นกก็มภีความยบินดภี และไดจ้สรรเสรบิญพระวจนะ

ขององครพระผรจ้เปก็นเจจ้า และคนทสันี้งหลายทภีซื่ทรงหมายไวจ้แลจ้วเพซซื่อใหจ้ไดจ้ชภีวบิตนบิรสันดรรกก็ไดจ้เชซซื่อถซอ
1 โครบินธร 10:13 ไมท่มภีการทดลองใดๆเกบิดขจึนี้นกสับทท่าน นอกเหนซอจากการทดลองซจึซื่งเคยเกบิดกสับมนสุษยรทสันี้ง

หลาย แตท่พระเจจ้าทรงสสัตยรซซซื่อ พระองครจะไมท่ทรงใหจ้ทท่านตจ้องถรกทดลองเกบินกวท่าทภีซื่ทท่านจะทนไดจ้ แตท่เมซซื่อ
ทท่านถรกทดลองนสันี้น พระองครจะทรงโปรดใหจ้ทท่านมภีทางทภีซื่จะหลภีกเลภีซื่ยงไดจ้ดจ้วย เพซซื่อทท่านจะมภีกทาลสังทนไดจ้

1 โครบินธร 16:9 เพราะวท่าทภีซื่นภีซื่มภีประตรเปบิดใหจ้ขจ้าพเจจ้าอยท่างกวจ้างขวางนท่าจะเกบิดผล ทสันี้งผรจ้ขสัดขวางกก็มภีเปก็น
อสันมากดจ้วย

2 โครบินธร 12:9 แตท่พระองครตรสัสกสับขจ้าพเจจ้าวท่า "พระคสุณของเรากก็มภีพอสทาหรสับเจจ้าแลจ้ว เพราะความ
อท่อนแอมภีทภีซื่ไหน เดชของเรากก็มภีฤทธบิธขจึนี้นเตก็มขนาดทภีซื่นสัซื่น" เหตสุฉะนสันี้นขจ้าพเจจ้าจจึงยบินดภีโอจ้อวดในบรรดา
ความอท่อนแอของขจ้าพเจจ้า เพซซื่อฤทธบิธเดชของพระครบิสตรจะไดจ้อยรท่ในขจ้าพเจจ้า

เอเฟซสัส 6:11 จงสวมยสุทธภสัณฑรทสันี้งชสุดของพระเจจ้าเพซซื่อจะตท่อตจ้านยสุทธอสุบายของพญามารไดจ้
ฮภีบรร 1:7,14 สท่วนพวกทรตสวรรครนสันี้น พระองครตรสัสวท่า `พระองครทรงบสันดาลพวกทรตสวรรครของพระองคร

ใหจ้เปก็นดสุจลม และทรงบสันดาลผรจ้รสับใชจ้ของพระองครใหจ้เปก็นดสุจเปลวเพลบิง' 14 ทรตสวรรครทสันี้งปวงเปก็นแตท่
เพภียงวบิญญาณผรจ้ปรนนบิบสัตบิ ทภีซื่พระองครทรงสท่งไปชท่วยเหลซอบรรดาผรจ้ทภีซื่จะไดจ้รสับความรอดเปก็นมรดกมบิใชท่
หรซอ

ยากอบ 4:7 เหตสุฉะนสันี้น ทท่านทสันี้งหลายจงนจ้อมใจยอมฟสังพระเจจ้า จงตท่อสรจ้กสับพญามาร และมสันจะหนภีไป
จากทท่าน

1 เปโตร 5:10 และพระเจจ้าแหท่งบรรดาพระคสุณทสันี้งปวง ผรจ้ไดจ้ทรงเรภียกใหจ้เราทสันี้งหลายเขจ้าในสงท่าราศภีนบิรสัน
ดรรของพระองครโดยพระเยซรครบิสตร ครสันี้นทท่านทสันี้งหลายทนทสุกขรอยรท่หนท่อยหนจึซื่งแลจ้ว พระองครเองจะทรง
โปรดใหจ้ทท่านทสันี้งหลายถจึงทภีซื่สทาเรก็จ ใหจ้ตสันี้งมสัซื่นคง ใหจ้ทท่านมภีกทาลสังมากขจึนี้น และทรงใหจ้ทท่านมภีพซนี้นฐานมสัซื่นคง
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