
ใหเ้ป�นถ�าของพวกโจร ’ ” -มทัธวิ 21:12-13

พวกทา่นตอ้งการส�ิงไหน? จะใหข้า้พเจา้ถอืไมเ้รยีวมาหาทา่น หรอืจะให้

ขา้พเจา้มาดว้ยความรกั และดว้ยใจสภุาพออ่นโยน? -1 โครนิธ 4์:21

พระพโิรธของพระเจา้

จงจาํไวแ้ละอยา่ลมืวา่ ทา่นไดท้าํใหพ้ระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของทา่นทรง

พระพโิรธท�ีในถ�ินทรุกนัดาร ต�ังแตว่นัท�ีทา่นออกจากแผน่ดนิอยีปิต์

จนกระท�ังพวกทา่นมาถงึสถานท�ีน�ีพวกทา่นมกักบฏตอ่พระยาหเ์วหอ์ยู่

เร�ือยมา -เฉลยธรรมบญัญตั 9ิ:7

คนโออ้วดจะไมย่นือยู่เฉพาะพระเนตรของพระองค พ์ระองคท์รงเกลยีด

ชงัผู้ทาํความช�ัวทกุคน -สดดุ 5ี:5

พระเจา้ทรงเป�นผู้พพิากษาท�ีชอบธรรม และทรงลงโทษคนอธรรม ทกุวนั

สดดุ 7ี:11

เพราะ ดเูถดิ พระยาหเ์วหก์าํลงัเสดจ็ออกมาจากสถานท�ีของพระองค์

เพ�ือลงโทษชาวแผน่ดนิโลก เพราะความบาปผดิของเขาท�ังหลาย และ

แผน่ดนิโลกจะเผยโลหติ ซ�ึงหล�ังอยู่บนมนั และจะไมป่�ดบงัผู้ถกูฆา่ของมนั

ไวอ้กี -อสิยาห 2์6:21

เราจะทาํการแกแ้คน้ท�ีย�ิงใหญต่อ่พวกเขาและลงโทษเขาดว้ยความโกรธ

แลว้พวกเขาจะรู้วา่เราคอืยาหเ์วห แ์ละเราไดว้างการแกแ้คน้ของเราไว้

บนพวกเขา” -เอเสเคยีล 25:17

พระยาหเ์วหท์รงเป�นพระเจา้ผู้หวงแหนและแกแ้คน้ พระยาหเ์วหท์รงแก้

แคน้และทรงพระพโิรธ พระยาหเ์วหท์รงแกแ้คน้คู่อรขิองพระองค แ์ละ

ทรงเกบ็ความโกรธไวใ้หศ้ตัรขูองพระองค พ์ระยาหเ์วหก์ร�ิวชา้ และทรง

ฤทธานภุาพใหญย่�ิง พระยาหเ์วหจ์ะไมท่รงปลอ่ยใหค้นผดิลอยนวล พระ



มรรคา ของพระองคอ์ยู่ในพายหุมนุและพาย แุละเมฆเป�นผงคลแีหง่พระ

บาทของพระองค พ์ระองคท์รงหา้มทะเล ทรงใหม้นัเหอืดหาย ทรงให้

แมน่�าท�ังหลายแหง้ไป บาชานกบัคารเมลกเ็ห�ียว และแขนงออ่นๆ ของ

เลบานอนกเ็ฉาไป ภเูขาท�ังหลายส�ันสะเทอืนเฉพาะพระพกัตรพ์ระองค์

และบรรดาเนนิเขากห็ลอมละลายไป แผน่ดนิกส็�ันสะทา้นเฉพาะพระ

พกัตรพ์ระองค เ์ออ ท�ังโลกและทกุคนท�ีอยู่ในโลกดว้ย ใครจะตา้นทาน

พระพโิรธของพระองคไ์ด?้ ใครจะทนความรอ้นแรงแหง่ความกร�ิวของ

พระองคไ์ด?้ พระพโิรธของพระองคพ์ลุ่งออกมาอยา่งกบัไฟ โดยพระองค์

ศลิากแ็ตก -นาฮมู 1:2-6

อยา่กลวัผู้ท�ีฆา่ไดแ้ตก่าย แตไ่มส่ามารถฆา่จติวญิญาณ แตจ่งกลวั

พระองคผ์ู้ทรงสามารถทาํลายท�ังจติวญิญาณและกายในนรกได้

มทัธวิ 10:28

คนท�ีวางใจในพระบตุรกม็ชีวีตินรินัดร ค์นท�ีไมเ่ช�ือฟ�งพระบตุรกจ็ะไมไ่ด้

เหน็ชวีติ แตพ่ระพโิรธของพระเจา้ตกอยู่กบัเขา -ยอหน์ 3:36

เพราะวา่พระเจา้ทรงสาํแดงพระพโิรธของพระองคจ์ากสวรรค ต์อ่ความ

หม�ินประมาทพระองค แ์ละความช�ัวรา้ยท�ังมวลของมนษุย ท์�ีเอาความช�ัว

รา้ยน�ันบบีค�ันความจรงิ -โรม 1:18

แตเ่พราะทา่นใจแขง็กระดา้งไมย่อมกลบัใจ ทา่นจงึสะสมโทษใหแ้กต่วัเอง

ในวนัท�ีพระเจา้ทรงพระพโิรธ ซ�ึงพระองคจ์ะทรงสาํแดงการพพิากษาท�ี

เท�ียงธรรมใหป้ระจกัษ -์โรม 2:5

เพราะฉะน�ันเม�ือเราถกูชาํระใหช้อบธรรมแลว้โดยพระโลหติของพระองค์

เอาความขมข�ืน ความฉนุเฉยีว ความโกรธ การทุ่มเถยีง การพดูจาดหูม�ิน

รวมท�ังการรา้ยทกุอยา่งออกไปจากพวกทา่น แตจ่งมใีจกรณุา ใจสงสาร

และใจใหอ้ภยัแกก่นัและกนั เหมอืนอยา่งท�ีพระเจา้ทรงใหอ้ภยัพวกทา่น

ในพระครสิต -์เอเฟซสั 4:26-32

แตบ่ดัน�ีทา่นท�ังหลายจงละท�ิง ส�ิงเหลา่น�ีท�ังหมด คอืความโกรธ ความ

ฉนุเฉยีว การคดิรา้ย การใสร่า้ย และคาํพดูหยาบโลนท�ีออกจากปากของ

ทา่น -โคโลส 3ี:8

เพราะฉะน�ันขา้พเจา้ปรารถนาใหพ้วกผู้ชายยกมอือนับรสิทุธ�ิข�ึนอธษิฐาน

ในทกุแหง่หน โดยปราศจากความโกรธหรอืการทุ่มเถยีงกนั -1 ทโิมธ 2ี:8

เพราะวา่ผู้ปกครองดแูล ซ�ึงเป�นผู้รบัมอบฉนัทะของพระเจา้ ตอ้งไมม่ขีอ้

ตาํหน ไิมเ่ยอ่หย�ิง ไมอ่ารมณร์อ้น ไมด่�ืมสรุามนึเมา ไมช่อบความรนุแรง

และไมเ่ป�นคนโลภมกัได -้ทติสั 1:7

พ�ีนอ้งท�ีรกัของขา้พเจา้ จงเขา้ใจในเร�ืองน�ีคอืใหท้กุคนไวในการฟ�ง ชา้ใน

การพดู ชา้ในการโกรธ เพราะวา่ความโกรธของมนษุยไ์มก่อ่ใหเ้กดิ

ความชอบธรรมของพระเจา้ -ยากอบ 1:19-20

ความโกรธท�ีชอบธรรม

พระเยซเูสดจ็เขา้ไปในบรเิวณพระวหิารของพระเจา้ ทรงขบัไลพ่วกซ�ือ

ขายในบรเิวณพระวหิารน�ัน ทรงคว�าโตะ๊คนรบัแลกเงนิ และทรงคว�ามา้น�ัง

ของคนขายนกพริาบ พระองคต์รสักบัเขาท�ังหลายวา่ “มพีระวจนะเขยีน

ไวว้า่ ‘นเิวศของเรา เขาจะเรยีกวา่เป�นนเิวศอธษิฐาน แตพ่วกทา่นมาทาํ



เขลา -ป�ญญาจารย 7์:9

แตเ่ราบอกพวกทา่นวา่ ใครโกรธพ�ีนอ้งของตน คนน�ันจะตอ้งถกูพพิากษา

ถา้ใครพดูกบัพ�ีนอ้งอยา่งเหยยีดหยาม คนน�ันจะตอ้งถกูนาํไปยงัศาลสงูให้

พพิากษา และถา้ใครพดูวา่ ‘อา้ยโฉด’ คนน�ันจะมโีทษถงึไฟนรก

มทัธวิ 5:22

ความรกัน�ันกอ็ดทนนานและมใีจปราน คีวามรกัไมอ่จิฉา ไมอ่วดตวั ไม่

หย�ิงผยอง ไมห่ยาบคาย ไมเ่หน็แกต่วั ไมฉ่นุเฉยีว ไมช่า่งจดจาํความผดิ

1 โครนิธ 1์3:4-5

การงานของเน�ือหนงั น�ันเหน็ไดช้ดั คอืการลว่งประเวณ กีารโสโครก การ

เสเพล การนบัถอืรปูเคารพ การถอืวทิยาคม การเป�นศตัรกูนั การววิาทกนั

การรษิยากนั การฉนุเฉยีวกนั การใฝ�สงู การทุ่มเถยีงกนั การแตกกก๊กนั

การอจิฉากนั การเมาเหลา้ การเลน่เป�นพาลเกเร และการอ�ืนๆ ในทาํนอง

น�ีซ�ึงขา้พเจา้เคยเตอืนพวกทา่นมากอ่นวา่ คนท�ีประพฤตเิชน่น�ันจะไมม่ี

สว่นในแผน่ดนิของพระเจา้ -กาลาเทยี 5:19-21

“จะโกรธกโ็กรธได แ้ตอ่ยา่ทาํบาป” อยา่ใหถ้งึตะวนัตกแลว้ยงัโกรธอยู่

อยา่ใหโ้อกาสแกม่าร คนท�ีเคยขโมยกอ็ยา่ขโมยอกีตอ่ไป แตจ่งใชม้อื [ของ

ตน] ตรากตราํทาํงานท�ีดดีกีวา่ เพ�ือจะไดม้อีะไรแจกจา่ยใหค้นท�ีมคีวามจาํ

เป�น อยา่ใหค้าํเลวรา้ยออกจากปากของทา่นท�ังหลาย แตจ่งกลา่วคาํดีๆท�ี

เสรมิสรา้งและท�ีเหมาะกบัความตอ้งการ เพ�ือจะไดเ้ป�นคณุแกค่นท�ีไดย้นิ

และอยา่ทาํใหพ้ระวญิญาณบรสิทุธ�ิของพระเจา้เสยีพระทยั ดว้ยพระ

วญิญาณน�ันทา่นไดร้บัการประทบัตราไวส้าํหรบัวนัท�ีจะไดร้บัการไถ จ่ง

ย�ิงกวา่น�ันเราจะพน้จากพระพโิรธของพระเจา้โดยพระองค -์โรม 5:9

อยา่ทาํช�ัวตอบแทนช�ัวแกใ่ครเลย แตจ่งมุ่งทาํส�ิงท�ีใครๆ กเ็หน็วา่ด ถีา้

เป�นได เ้ทา่ท�ีเร�ืองข�ึนอยู่กบัทา่น จงอยู่อยา่งสงบสขุกบัทกุคน น�ีแนะ่ ทา่นผู้

เป�นท�ีรกัของขา้พเจา้ อยา่แกแ้คน้ แตจ่งมอบการน�ันไว แ้ลว้แตพ่ระเจา้จะ

ทรงลงโทษ เพราะมคีาํเขยีนไวใ้นพระคมัภรีว์า่ องคพ์ระผู้เป�นเจา้ ตรสัวา่

“การแกแ้คน้เป�นของเรา เราเองจะตอบแทน” แตว่า่ “ถา้ศตัรขูองทา่นหวิ

จงใหอ้าหารเขารบัประทาน ถา้เขากระหายน�ากจ็งใหน้�าเขาด�ืม เพราะวา่

การทาํเชน่น�ัน จะทาํใหเ้ขารู้สกึตวัและกลบัมาคนืด”ี อยา่ใหค้วามช�ัวชนะ

เราได แ้ตจ่งชนะความช�ัวดว้ยความด -ีโรม 12:17-21

อยา่ใหใ้ครลอ่ลวงทา่นท�ังหลายดว้ยคาํพดูท�ีเหลวไหล เพราะส�ิงท�ีกลา่วมาท�ั

งหมดน�ีพระพโิรธของพระเจา้จงึมาถงึพวกท�ีไมเ่ช�ือฟ�ง -เอเฟซสั 5:6

เพราะถา้เรายงัจงใจทาํบาปอยู่เร�ือยๆ หลงัจากไดร้บัความรู้เร�ืองความจรงิ

แลว้ กจ็ะไมม่เีคร�ืองบชูาลบบาปเหลอือยู่เลย แตจ่ะมคีวามหวาดกลวัใน

การรอคอยการพพิากษาและไฟอนัรา้ยแรง ซ�ึงจะเผาผลาญบรรดาศตัรู

สว่นคนท�ีละเมดิธรรมบญัญตัขิองโมเสสน�ัน ถา้มพียานสกัสองหรอืสาม

ปาก กจ็ะตอ้งตายโดยปราศจากความปราน แีลว้พวกทา่นคดิดซูวิา่คนท�ี

เหยยีบย�าพระบตุรของพระเจา้ และถอืวา่พระโลหติแหง่พนัธสญัญา ซ�ึง

ชาํระเขาใหบ้รสิทุธ�ิน�ันเป�นมลทนิ และดหูม�ินพระวญิญาณแหง่พระคณุ

สมควรจะถกูลงโทษหนกักวา่สกัเทา่ใด เพราะวา่เรารู้จกัพระองคผ์ู้ตรสัวา่

“การแกแ้คน้เป�นของเรา เราจะตอบสนอง” และตรสัอกีวา่ “องคพ์ระผู้

เป�นเจา้จะทรงพพิากษาประชากรของพระองค”์ การตกอยู่ในพระหตัถ์



ของพระเจา้ผู้ทรงพระชนมน์�ันเป�นส�ิงท�ีนา่หวาดกลวั -ฮบีร 1ู0:26-31

พวกเขารอ้งบอกกบัภเูขาและโขดหนิวา่ “จงลม้ทบัเราเถดิ จงซอ่นเราไว้

ใหพ้น้จากพระพกัตรข์องพระองคผ์ู้ประทบัอยู่บนพระท�ีน�ัง และจากพระ

พโิรธของพระเมษโปดก เพราะวา่วนัสาํคญัแหง่พระพโิรธของพระองค์

มาถงึแลว้ และใครจะสามารถยนืหยดัอยู่ไดเ้ลา่ ” -ววิรณ 6์:16-17

มพีระแสง คมกรบิออกมาจากพระโอษฐ ข์องพระองค เ์พ�ือพระองคจ์ะ

ทรงใชม้นัฟาดฟ�นประชาชาตติา่งๆ และพระองคจ์ะทรงครอบครองเขา

ท�ังหลายดว้ยคทาเหลก็ พระองคจ์ะทรงย�าบอ่ย�าองุ่นแหง่พระพโิรธ

รนุแรงของพระเจา้ผู้ทรงฤทธานภุาพสงูสดุ -ววิรณ 1์9:15

ความโกรธท�ีไมช่อบธรรม

“หา้มเกลยีดชงัพ�ีนอ้งของเจา้อยู่ในใจ แตเ่จา้จงตกัเตอืนเพ�ือนบา้นของเจา้

เพ�ือเจา้จะไมต่อ้งรบัโทษเพราะเขา หา้มแกแ้คน้หรอืผกูพยาบาท

ลกูหลานคนชาตเิดยีวกบัเจา้ แตจ่งรกัเพ�ือนบา้นเหมอืนรกัตนเอง เราคอื

ยาหเ์วห -์เลวนีติ 1ิ9:17-18

แมถ้กูย�ัวย กุอ็ยา่ทาํบาป จงตรกึตรองในใจเวลาอยู่บนท�ีนอนและสงบอยู่

เส-ลาห -์สดดุ 4ี:4

จงระงบัความโกรธ และละความพโิรธ อยา่ฉนุเฉยีว มแีตจ่ะช�ัวไป เพราะ

คนท�ีทาํช�ัวจะถกูตดัออกไป แตผู่้ท�ีรอคอยพระยาหเ์วหจ์ะไดแ้ผน่ดนิเป�น

มรดก -สดดุ 3ี7:8-9

คนข�ีโมโหทาํส�ิงโงเ่ขลา และคนเจา้เลห่เ์ป�นท�ีเกลยีดชงั -สภุาษติ 14:17

คนท�ีโกรธชา้กม็คีวามเขา้ใจมาก แตค่นท�ีโกรธเรว็กย็กยอ่งความโง่

สภุาษติ 14:29

คาํตอบนุ่มนวลชว่ยละลายความโกรธเกร�ียวใหห้ายไป แตค่าํกกัขฬะเรา้

โทสะ -สภุาษติ 15:1

คนอารมณร์อ้นเรา้ใหเ้กดิการววิาท แตค่นท�ีโกรธชา้กร็ะงบัการพพิาท

สภุาษติ 15:18

บคุคลผู้โกรธชา้กด็กีวา่คนมกีาํลงัมาก และบคุคลผู้ปกครองจติใจตนเองก็

ดกีวา่ผู้ท�ีตเีมอืงได -้สภุาษติ 16:32

ความฉลาดของมนษุยท์าํใหเ้ขาโกรธชา้ และการใหอ้ภยัความผดิกเ็ป�น

ศกัด�ิศรแีกเ่ขา -สภุาษติ 19:11

คนท�ีโมโหฉนุเฉยีวจะตอ้งไดร้บัโทษ เพราะถา้เจา้ชว่ยเขาแลว้ กต็อ้งชว่ย

เขาอกี -สภุาษติ 19:19

อยา่เป�นเพ�ือนกบัคนเจา้โทโส หรอืคบหากบัคนข�ีโมโห -สภุาษติ 22:24

คนโงร่ะบายความโกรธออกมาเตม็ท�ีแตค่นมปี�ญญายอ่มยบัย�ังไวเ้งยีบๆ

สภุาษติ 29:11

คนข�ีโมโหเรา้ใหเ้กดิการววิาท และคนเจา้อารมณก์ท็าํใหเ้กดิการทรยศ

มากข�ึน -สภุาษติ 29:22

อยา่ใหจ้ติใจของเจา้โกรธเรว็ เพราะความโกรธฝ�งอยู่ในทรวงอกของคน


