
การยาํเกรงกลวัพระเจา้

อบัราฮมัทลูวา่ “เพราะขา้พระบาทคดิวา่ ในท�ีน�ีไมม่คีวามยาํเกรงพระเจา้

เสยีเลย พวกเขาจะฆา่ขา้พระบาทเสยีเพราะเหตภุรรยาของขา้พระบาท

-ปฐมกาล 20:11

ทตูสวรรคว์า่ “อยา่แตะตอ้งเดก็น�ัน อยา่ทาํอะไรเขาเลย เพราะบดัน�ีเรารู้แลว้วา่

เจา้ยาํเกรงพระเจา้ และเจา้ไมไ่ดห้วงบตุรชายคอืบตุรชายคนเดยีวของเจา้ไว้

จากเรา” -ปฐมกาล 22:12

โมเสสจงึกลา่วกบัประชาชนวา่ “อยา่กลวัเลย เพราะวา่พระเจา้เสดจ็มาเพ�ือ

ทรงลองใจพวกทา่น เพ�ือพวกทา่นจะไดย้าํเกรงพระองค แ์ละจะไดไ้มท่าํบาป”

-อพยพ 20:20

หา้มแชง่คนหหูนวก หา้มวางของใหค้นตาบอดสะดดุ แตจ่งยาํเกรงพระเจา้ของ

เจา้ เราคอืยาหเ์วห -์เลวนีติ 1ิ9:14

โอ อยากใหพ้วกเขามใีจเชน่น�ีอยู่เสมอ คอืใจท�ียาํเกรงเราและรกัษาบญัญตัิ

ท�ังส�ินของเรา เพ�ือจะเป�นการดตีอ่พวกเขาตลอดช�ัวลกูหลานของเขาเป�นนติย์

-เฉลยธรรมบญัญตั 5ิ:29

พระยาหเ์วหท์รงบญัชาใหเ้ราทาํตามกฎเกณฑเ์หลา่น�ีท�ังส�ิน คอืใหย้าํเกรงพระ

ยาหเ์วหพ์ระเจา้ของเราเพ�ือเป�นผลดแีกเ่ราเสมอ เพ�ือจะทรงรกัษาชวีติของเรา

ไวใ้หค้งอยู่จนทกุวนัน�ี-เฉลยธรรมบญัญตั 6ิ:24

“และบดัน�ีคนอสิราเอล พระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของทา่นมพีระประสงคอ์ะไร

จากทา่น? นอกจากใหย้าํเกรงพระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของทา่น ใหด้าํเนนิตามทาง

ท�ังส�ินของพระองค ใ์หร้กัพระองค ใ์หป้รนนบิตัพิระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของทา่น

ดว้ยสดุจติสดุใจของทา่น -เฉลยธรรมบญัญตั 1ิ0:12

ใหม้นัอยู่กบัเขา และใหเ้ขาอา่นตลอดชวีติของตน เพ�ือเขาจะไดเ้รยีนรู้ท�ีจะยาํ



เกรงพระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของเขา โดยรกัษาถอ้ยคาํท�ังส�ินในธรรมบญัญตันิ�ี

และกฎเกณฑเ์หลา่น�ีและทาํตาม -เฉลยธรรมบญัญตั 1ิ7:19

จงเรยีกประชาชนใหม้าประชมุกนัท�ังชาย หญงิ และเดก็ ท�ังคนตา่งดา้วในเมอืง

ของทา่น เพ�ือใหเ้ขาไดย้นิและเรยีนรู้ท�ีจะยาํเกรงพระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของทา่น

และระวงัท�ีจะทาํตามถอ้ยคาํท�ังส�ินของธรรมบญัญตันิ�ี-เฉลยธรรมบญัญตั 3ิ1:12

เพ�ือชนชาตทิ�ังส�ินท�ัวพภิพจะไดท้ราบวา่ พระหตัถพ์ระยาหเ์วหน์�ันทรงฤทธ�ิ

เพ�ือพวกทา่นจะยาํเกรงพระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของทา่นเป�นนติย”์ -โยชวูา 4:24

“ฉะน�ัน จงยาํเกรงพระยาหเ์วหแ์ละปรนนบิตัพิระองคด์ว้ยความจรงิใจและ

ดว้ยความซ�ือสตัย จ์งท�ิงพระเหลา่น�ันซ�ึงบรรพบรุษุของทา่นปรนนบิตัทิ�ีฟาก

ตะวนัออกของแมน่�าและในอยีปิตเ์สยี จงปรนนบิตัพิระยาหเ์วห -์โยชวูา 24:14

ถา้พวกทา่นยาํเกรงพระยาหเ์วหแ์ละปรนนบิตัพิระองค แ์ละฟ�งพระสรุเสยีง

ของพระองค แ์ละไมก่บฏตอ่พระบญัชาของพระยาหเ์วห แ์ละท�ังพวกทา่นและ

กษตัรยิผ์ู้ปกครองเหนอืทา่น จะเป�นผู้ตดิตามพระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของพวก

ทา่นกด็แีลว้ -1 ซามเูอล 12:14

ความหวาดกลวัพระยาหเ์วหเ์กดิข�ึนกบั บรรดาราชอาณาจกัรท�ีอยู่รอบๆ ยดูาห์

และพวกเขาไมไ่ดท้าํสงครามกบัเยโฮชาฟ�ท -2 พงศาวดาร 17:10

และพระองคต์รสักบัมนษุยว์า่ ‘ดเูถดิ ความยาํเกรงองคเ์จา้นาย น�ันแหละคอื

ป�ญญา และการหนัเสยีจากความช�ัวรา้ย คอืความเขา้ใจ’ ” -โยบ 28:28

จงปรนนบิตัพิระยาหเ์วหด์ว้ยความยาํเกรง และจงเปรมปรดี�ิจนเน�ือเตน้

-สดดุ 2ี:11

ความยาํเกรงพระยาหเ์วหน์�ันสะอาดหมดจด ถาวรเป�นนติย ก์ฎหมายของพระ

ยาหเ์วหก์ส็ตัยจ์รงิ และชอบธรรมท�ังส�ิน -สดดุ 1ี9:9



แมข้า้พระองค จ์ะเดนิฝ�าหบุเขาเงามจัจรุาช ขา้พระองคไ์มก่ลวัอนัตรายใดๆ

เพราะพระองคส์ถติกบัขา้พระองค ค์ทาและธารพระกรของพระองค์

ปลอบโยนขา้พระองค -์สดดุ 2ี3:4

มติรภาพ ของพระยาหเ์วหม์อียู่แกค่นท�ียาํเกรงพระองค แ์ละพระองคท์รงให้

พวกเขารู้จกัพนัธสญัญาของพระองค -์สดดุ 2ี5:14

ความดขีองพระองคม์มีากสกัเทา่ใด ซ�ึงพระองคท์รงสะสมใหผู้้ท�ียาํเกรงพระองค์

และทรงทาํไวเ้พ�ือผู้ท�ีล�ีภยัอยู่ในพระองค ต์อ่หนา้มนษุยท์�ังหลาย -สดดุ 3ี1:19

ใหแ้ผน่ดนิโลกท�ังส�ินยาํเกรงพระยาหเ์วห ใ์หช้าวพภิพท�ังปวงเกรงกลวัพระองค์

-สดดุ 3ี3:8

ทตูของพระยาหเ์วหไ์ดต้�ังคา่ย ลอ้มบรรดาผู้ท�ียาํเกรงพระองค แ์ละชว่ยกู้พวก

เขา เชญิชมิดแูลว้จะเหน็วา่ พระยาหเ์วหป์ระเสรฐิ คนท�ีล�ีภยัอยู่ในพระองคก์็

เป�นสขุ บรรดาวสิทุธชินของพระองค จ์งยาํเกรงพระยาหเ์วห เ์พราะผู้ท�ียาํ

เกรงพระองคไ์มข่าดแคลน มาเถดิ ลกูเอย๋ มาฟ�งเรา เราจะสอนเจา้ถงึความยาํ

เกรงพระยาหเ์วห -์สดดุ 3ี4:7-9, 11

ขา้แตพ่ระยาหเ์วห ข์อทรงสอนพระมรรคา ของพระองคแ์กข่า้พระองค เ์พ�ือ

ขา้พระองคจ์ะดาํเนนิในความจรงิของพระองค ข์อทรงรวมใจของขา้พระองค์

เป�นใจเดยีว ใหย้าํเกรงพระนามของพระองค -์สดดุ 8ี6:11

บดิาสงสารบตุรของตนฉนัใด พระยาหเ์วหท์รงสงสารคนท�ียาํเกรงพระองคฉ์นั

น�ัน -สดดุ 1ี03:13

ความยาํเกรงพระยาหเ์วหเ์ป�นท�ีเร�ิมตน้ของสตปิ�ญญา บรรดาผู้ท�ีปฏบิตัติามก็

ไดค้วามเขา้ใจด กีารสรรเสรญิพระองคด์าํรงอยู่เป�นนติย -์สดดุ 1ี11:10

สรรเสรญิพระยาหเ์วห ค์นท�ียาํเกรงพระยาหเ์วหก์เ็ป�นสขุ เขายนิดอียา่งย�ิงใน

พระบญัญตัขิองพระองค -์สดดุ 1ี12:1



ทา่นผู้ยาํเกรงพระยาหเ์วหเ์อย๋ จงวางใจในพระยาหเ์วหเ์ถดิ พระองคท์รงเป�นผู้

อปุถมัภแ์ละเป�นโลข่องเขาท�ังหลาย -สดดุ 1ี15:11

เม�ือพระยาหเ์วหท์รงอยู่ฝ�ายขา้พเจา้ ขา้พเจา้จะไมก่ลวั มนษุยจ์ะทาํอะไรแก่

ขา้พเจา้ไดเ้ลา่? -สดดุ 1ี18:6

ทกุคนท�ียาํเกรงพระยาหเ์วห ก์เ็ป�นสขุ คอืผู้ท�ีเดนิในพระมรรคา ของพระองค์

ทา่น จะไดก้นิผลผลติจากน�าพกัน�าแรงของทา่น ทา่นจะเป�นสขุ และทา่นจะ

เจรญิ ภรรยาของทา่นจะเป�นอยา่งเถาองุ่นลกูดก อยู่ภายในบา้นของทา่น เดก็ๆ

ของทา่นจะเป�นเหมอืนหนอ่มะกอก รอบโตะ๊ของทา่น ดงัน�ีแหละ คนท�ียาํ

เกรงพระยาหเ์วหจ์ะไดร้บัพระพร -สดดุ 1ี28:1-4

พระองคป์ระทานตามความปรารถนาของบรรดาผู้ท�ียาํเกรงพระองค พ์ระองค์

ทรงฟ�งเสยีงรอ้งทลูของพวกเขาดว้ย และทรงชว่ยเขาใหร้อด -สดดุ 1ี45:19

พระองคม์ไิดพ้อพระทยัในกาํลงัของมา้ พระองคม์ไิดท้รงปรดีใีนขาของมนษุย์

แตพ่ระยาหเ์วหท์รงปรดีใีนคนท�ียาํเกรงพระองค ใ์นคนท�ีเฝ�าคอยความรกั

ม�ันคงของพระองค -์สดดุ 1ี47:10-11

ความยาํเกรงพระยาหเ์วหเ์ป�นจดุเร�ิมตน้ของความรู้คนโงย่อ่มดหูม�ินป�ญญา

และการส�ังสอน -สภุาษติ 1:7

...ถา้เจา้รบัถอ้ยคาํของขา้ และสะสมบญัญตัขิองขา้ไวก้บัเจา้ จงเง�ียหขูองเจา้

ฟ�งป�ญญา จงเอยีงใจของเจา้เขา้หาความเขา้ใจ เพราะถา้เจา้รอ้งหาความรอบรู้

และเปลง่เสยีงของเจา้หาความเขา้ใจ ถา้เจา้แสวงหาป�ญญาเหมอืนหาเงนิ และ

เสาะหาเธออยา่งหาขมุทรพัยท์�ีซอ่นอยู่แลว้เจา้จะเขา้ใจความยาํเกรงพระยาห์

เวห แ์ละพบความรู้ของพระเจา้ เพราะพระยาหเ์วหป์ระทานป�ญญา และจาก

พระโอษฐข์องพระองค ค์วามรู้กบัความเขา้ใจกอ็อกมา -สภุาษติ 2:1-6

อยา่คดิวา่ตนมปี�ญญา จงยาํเกรงพระยาหเ์วห จ์งหนัจากความช�ัว -สภุาษติ 3:7



ความยาํเกรงพระยาหเ์วหค์อืการเกลยีดชงัความช�ัวรา้ย ขา้พเจา้เกลยีดความ

เยอ่หย�ิงและความจองหอง และทางของความช�ัวรา้ยกบัวาจาตลบตะแลง

-สภุาษติ 8:13

ความยาํเกรงพระยาหเ์วหเ์ป�นท�ีเร�ิมตน้ของป�ญญา และการรู้จกัองคบ์รสิทุธ�ิ

เป�นความรอบรู้-สภุาษติ 9:10

ความยาํเกรงพระยาหเ์วหน์�ันยดืชวีติใหย้าว แตป่�เดอืนของคนอธรรมจะส�ันเขา้

-สภุาษติ 10:27

ผู้ท�ียาํเกรงพระยาหเ์วหย์อ่มมสีวสัดภิาพ ลกูหลานของเขาจะมที�ีล�ีภยั ความยาํ

เกรงพระยาหเ์วหเ์ป�นน�าพแุหง่ชวีติ เพ�ือใหค้นหลกีจากบว่งมรณาได้

-สภุาษติ 14:26-27

มทีรพัยน์อ้ยแตม่คีวามยาํเกรงพระยาหเ์วห ก์ด็กีวา่มทีรพัยม์ากแตม่คีวามวติก

กงัวลอยู่ดว้ย -สภุาษติ 15:16

โดยความจงรกัภกัดแีละความซ�ือสตัย ค์วามบาปช�ัวกถ็กูลบลา้ง และโดย

ความยาํเกรงพระยาหเ์วห ค์นหนัจากความช�ัวรา้ยได -้สภุาษติ 16:6

ความยาํเกรงพระยาหเ์วหน์าํไปสู่ชวีติ และผู้ยาํเกรงพระองคจ์ะอยู่อยา่งผาสกุ

จะไมม่สี�ิงรา้ยใดๆ มาแผว้พาน -สภุาษติ 19:23

บาํเหนจ็ของความถอ่มตวัและความยาํเกรงพระยาหเ์วห ค์อืความม�ังค�ัง เกยีรติ

และชวีติ -สภุาษติ 22:4

เจา้อยา่รษิยาคนบาป แตจ่งยาํเกรงพระยาหเ์วหต์ลอดเวลา -สภุาษติ 23:17

คนท�ีเกรงกลวัพระเจา้อยู่เสมอกเ็ป�นสขุ แตค่นท�ีทาํใจตนใหแ้ขง็กระดา้งจะตก

ในความยากลาํบาก -สภุาษติ 28:14

เสนห่เ์ป�นของหลอกลวง และความงามกไ็มจ่รีงั แตส่ตรที�ียาํเกรงพระยาหเ์วห์



สมควรไดร้บัคาํสรรเสรญิ -สภุาษติ 31:30

ขา้พเจา้ทราบวา่สารพดัท�ีพระเจา้ทรงกระทาํกด็าํรงอยู่เป�นนติย จ์ะเพ�ิมเตมิ

อะไรเขา้ไปอกีกไ็มไ่ด ห้รอืจะหกัอะไรออกเสยีกไ็มไ่ด พ้ระเจา้ทรงกระทาํเชน่น�ัน

เพ�ือใหค้นท�ังหลายมคีวามยาํเกรงเฉพาะพระพกัตรพ์ระองค -์ป�ญญาจารย 3์:14

จบเร�ืองแลว้ ไดฟ้�งกนัท�ังส�ินแลว้ จงยาํเกรงพระเจา้ และรกัษาพระบญัญตัขิอง

พระองค เ์พราะส�ิงน�ีเป�นหนา้ท�ีของมนษุยท์�ังปวง -ป�ญญาจารย 1์2:13

และพระองคจ์ะทรงเป�นเสถยีรภาพในชว่งเวลาของทา่น ทรงเป�นความรอด

สตปิ�ญญา และความรู้อนัอดุม ความยาํเกรงพระยาหเ์วหเ์ป�นทรพัยส์มบตัขิองศิ

โยน -อสิยาห 3์3:6

แตบ่ดัน�ียาโคบเอย๋ พระยาหเ์วหผ์ู้ทรงสรา้งทา่น อสิราเอลเอย๋ พระองคผ์ู้ทรง

ป��นทา่นตรสัดงัน�ีวา่ “อยา่กลวัเลย เพราะเราไดไ้ถเ่จา้แลว้ เราไดเ้รยีกเจา้ตามช�ือ

เจา้เป�นของเรา -อสิยาห 4์3:1

พระยาหเ์วหจ์อมทพัตรสัวา่ คนใดท�ีมสีตัวต์วัผู้อยู่ในฝงู และไดบ้นไว แ้ละยงั

เอาสตัวท์�ีมตีาํหนไิปถวายแดอ่งคเ์จา้นาย คาํสาปแชง่จงตกอยู่กบัคนโกงน�ันเถดิ

เพราะเราเป�นพระมหากษตัรยิอ์งคย์�ิงใหญ แ่ละนามของเราเป�นท�ีกลวัเกรง

ทา่มกลางประชาชาตทิ�ังหลาย -มาลาค 1ี:14

อยา่กลวัผู้ท�ีฆา่ไดแ้ตก่าย แตไ่มส่ามารถฆา่จติวญิญาณ แตจ่งกลวัพระองคผ์ู้

ทรงสามารถทาํลายท�ังจติวญิญาณและกายในนรกได -้มทัธวิ 10:28

พระเมตตาของพระองคม์แีกบ่รรดาผู้เกรงกลวัพระองค ใ์นทกุยคุทกุสมยั

-ลกูา 1:50

แตเ่ราจะเตอืนใหท้า่นรู้กอ่นวา่ควรจะกลวัใคร จงกลวัพระองคผ์ู้ท�ีเม�ือทรงฆา่

แลว้กย็งัมสีทิธอิาํนาจท�ีจะท�ิงลงในนรกได แ้ทจ้รงิ เราบอกพวกทา่นวา่จงกลวั

พระองคน์�ันแหละ -ลกูา 12:5



เรามอบสนัตสิขุไวก้บัพวกทา่น สนัตสิขุของเราท�ีใหก้บัทา่นน�ัน เราไมไ่ดใ้ห้

อยา่งท�ีโลกให อ้ยา่ใหใ้จของทา่นเป�นทกุข อ์ยา่กลวัเลย -ยอหน์ 14:27

เพราะฉะน�ัน ครสิตจกัรตลอดท�ัวแควน้ยเูดยี กาลลิ แีละสะมาเรยีกเ็กดิความ

สงบสขุและเจรญิเตบิโต ตา่งประพฤตตินดว้ยความยาํเกรงองคพ์ระผู้เป�นเจา้

และรบัการหนนุใจจากพระวญิญาณบรสิทุธ�ิครสิตสมาชกิจงึย�ิงเพ�ิมจาํนวน

มากข�ึน -กจิการ 9:31

ทกุคนในทกุชนชาตทิ�ีเกรงกลวัพระองค แ์ละประพฤตติามทางชอบธรรมกเ็ป�น

ท�ีชอบพระทยัพระองค -์กจิการ 10:35

เพราะฉะน�ัน ในเม�ือเรารู้จกัเกรงกลวัองคพ์ระผู้เป�นเจา้แลว้ เราจงึชกัชวนคน

ท�ังหลาย เราเป�นอยา่งไรกป็รากฏชดัตอ่พระเจา้ และขา้พเจา้หวงัวา่จะปรากฏ

ชดัตอ่มโนธรรมของทา่นดว้ย -2 โครนิธ 5์:11

ทา่นท�ีรกัท�ังหลาย ในเม�ือเรามพีระสญัญาเชน่น�ีขอใหเ้ราชาํระตวัเองให้

ปราศจากมลทนิทกุอยา่งของเน�ือหนงัและวญิญาณ จงมคีวามบรสิทุธ�ิอยา่ง

สมบรูณด์ว้ยความเกรงกลวัพระเจา้ -2 โครนิธ 7์:1

...เหมอืนอยา่งท�ีทา่นเช�ือฟ�งขา้พเจา้อยู่เสมอ ทา่นจงอตุสา่หป์ระพฤตอิยา่งสม

กบัความรอด ของทา่นท�ังหลาย ดว้ยความเกรงกลวัและตวัส�ัน ไมเ่ฉพาะใน

เวลาท�ีขา้พเจา้อยู่ดว้ยเทา่น�ัน แตม่ากย�ิงกวา่น�ันอกีในเวลาท�ีขา้พเจา้ไมอ่ยู่

เพราะวา่พระเจา้เป�นผู้ทรงทาํการอยู่ภายในพวกทา่น ใหท้า่นมคีวามประสงค์

และมคีวามสามารถทาํตามชอบพระทยัของพระองค -์ฟ�ลปิป�2:12-13

เพราะถา้เรายงัจงใจทาํบาปอยู่เร�ือยๆ หลงัจากไดร้บัความรู้เร�ืองความจรงิแลว้

กจ็ะไมม่เีคร�ืองบชูาลบบาปเหลอือยู่เลย แตจ่ะมคีวามหวาดกลวัในการรอคอย

การพพิากษาและไฟอนัรา้ยแรง ซ�ึงจะเผาผลาญบรรดาศตัร สูว่นคนท�ีละเมดิ

ธรรมบญัญตัขิองโมเสสน�ัน ถา้มพียานสกัสองหรอืสามปาก กจ็ะตอ้งตายโดย



ปราศจากความปราน แีลว้พวกทา่นคดิดซูวิา่คนท�ีเหยยีบย�าพระบตุรของพระ

เจา้ และถอืวา่พระโลหติแหง่พนัธสญัญา ซ�ึงชาํระเขาใหบ้รสิทุธ�ิน�ันเป�นมลทนิ

และดหูม�ินพระวญิญาณแหง่พระคณุ สมควรจะถกูลงโทษหนกักวา่สกัเทา่ใด

เพราะวา่เรารู้จกัพระองคผ์ู้ตรสัวา่ “การแกแ้คน้เป�นของเรา เราจะตอบสนอง”

และตรสัอกีวา่ “องคพ์ระผู้เป�นเจา้จะทรงพพิากษาประชากรของพระองค”์

การตกอยู่ในพระหตัถข์องพระเจา้ผู้ทรงพระชนมน์�ันเป�นส�ิงท�ีนา่หวาดกลวั

-ฮบีร 1ู0:26-31

โดยความเช�ือ เม�ือโนอาหไ์ดร้บัพระดาํรสัเตอืนเก�ียวกบัเหตกุารณท์�ียงัมองไม่

เหน็ ทา่นจงึยาํเกรงและตอ่เรอืใหญ เ่พ�ือชว่ยครอบครวัของตนใหป้ลอดภยั

และโดยทางความเช�ือน�ัน ทา่นจงึกลา่วโทษชาวโลก และกลายเป�นทายาทแหง่

ความชอบธรรมซ�ึงมาโดยความเช�ือ -ฮบีร 1ู1:7

และถา้พวกทา่นรอ้งเรยีกพระองคว์า่พระบดิา ผู้ทรงพพิากษาอยา่งไมม่อีคติ

ตามการกระทาํของแตล่ะคน พวกทา่นกจ็งดาํเนนิชวีติดว้ยความยาํเกรงใน

เวลาท�ีพวกทา่นอยู่ในโลกน�ี-1 เปโตร 1:17

จงใหเ้กยีรตทิกุคน จงรกัพวกพ�ีนอ้ง จงยาํเกรงพระเจา้ จงถวายเกยีรตแิด่

จกัรพรรด -ิ1 เปโตร 2:17

หา้มกลวัอะไรนอกจากพระเจา้

จงเขม้แขง็และกลา้หาญเถดิ อยา่กลวัหรอืคร�ันครา้มเขาเลย เพราะวา่ผู้ท�ีไป

กบัทา่นคอืพระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของทา่น พระองคจ์ะไมท่รงปลอ่ยทา่นให้

ลม้เหลวหรอืทอดท�ิงทา่น” ผู้ท�ีเสดจ็ไปขา้งหนา้ทา่นคอืพระยาหเ์วห พ์ระองค์

สถติอยู่กบัทา่น พระองคจ์ะไมท่รงปลอ่ยใหท้า่นลม้เหลว หรอืทอดท�ิงทา่น

อยา่กลวัและอยา่ขยาดเลย” -เฉลยธรรมบญัญตั 3ิ1:6, 8

...จงเขม้แขง็และกลา้หาญเถดิ อยา่คร�ันครา้มหรอืตกใจเลย เพราะวา่พระยาหเ์



วหพ์ระเจา้ของเจา้สถติกบัเจา้ทกุแหง่ท�ีเจา้ไป” -โยชวูา 1:9

แลว้ดาวดิตรสักบัซาโลมอนโอรสของพระองคว์า่ “จงเขม้แขง็และกลา้หาญ

และลงมอืทาํ อยา่กลวัเลย อยา่ขยาด เพราะวา่พระยาหเ์วหพ์ระเจา้คอืพระ

เจา้ของขา้สถติกบัเจา้ พระองคจ์ะไมท่รงละจากเจา้หรอืทอดท�ิงเจา้ จนกวา่

งานท�ังส�ินสาํหรบังานปรนนบิตัแิหง่พระนเิวศของพระยาหเ์วหจ์ะสาํเรจ็

-1 พงศาวดาร 28:20

พระยาหเ์วหท์รงเล�ียงดขูา้พเจา้ ดจุเล�ียงแกะ ขา้พเจา้จะไมข่ดัสน พระองค์

ทรงทาํใหข้า้พเจา้นอนลงท�ีทุ่งหญา้เขยีวสด พระองคท์รงนาํขา้พเจา้ไปรมิน�า

แดนสงบ พระองคท์รงคนืความสดช�ืนแกช่วีติขา้พเจา้ พระองคท์รงนาํขา้พเจา้

ไปในทางชอบธรรม เพราะเหน็แกพ่ระนามของพระองค แ์มข้า้พระองค จ์ะ

เดนิฝ�าหบุเขาเงามจัจรุาช ขา้พระองคไ์มก่ลวัอนัตรายใดๆ เพราะพระองคส์ถติ

กบัขา้พระองค ค์ทาและธารพระกรของพระองคป์ลอบโยนขา้พระองค์

พระองคท์รงจดัเตรยีมโตะ๊อาหารใหข้า้พระองค ต์อ่หนา้ตอ่ตาคู่อรขิองขา้

พระองค พ์ระองคท์รงเจมิศรีษะขา้พระองคด์ว้ยน�ามนั ถว้ยของขา้พระองคก์็

ลน้อยู่แนท่เีดยีวท�ีความดแีละความรกัม�ันคงจะตดิตามขา้พเจา้ไป ตลอดวนั

คนืแหง่ชวีติของขา้พเจา้ และขา้พเจา้จะอยู่ในพระนเิวศของพระยาหเ์วหส์บืไป

เป�นนติย -์สดดุ 2ี3:1-6

พระยาหเ์วหท์รงเป�นความสวา่งและความรอดของขา้พเจา้ ขา้พเจา้จะกลวัผู้ใด

เลา่? พระยาหเ์วหท์รงเป�นท�ีกาํบงัอนัแขง็แกรง่แหง่ชวีติขา้พเจา้ ขา้พเจา้จะ

เกรงผู้ใดเลา่? แมก้องทพัต�ังคา่ยสู้ขา้พเจา้ ใจขา้พเจา้จะไมก่ลวั แมส้งครามถา

โถมใสข่า้พเจา้ ขา้พเจา้ยงัวางใจพระเจา้อยู่-สดดุ 2ี7:1, 3

ขา้พเจา้ไดแ้สวงหาพระยาหเ์วห แ์ละพระองคท์รงตอบขา้พเจา้ และทรงชว่ยกู้

ขา้พเจา้ใหพ้น้จากความกลวัท�ังส�ิน -สดดุ 3ี4:4

พระเจา้ทรงเป�นท�ีล�ีภยัและเป�นกาํลงัของเรา เป�นความชว่ยเหลอืท�ีพรอ้มอยู่ใน



ยามยากลาํบาก -สดดุ 4ี6:1

เม�ือขา้พระองคก์ลวั ขา้พระองคว์างใจในพระองค ใ์นพระเจา้ ผู้ท�ีขา้พระองค์

สรรเสรญิพระวจนะ ในพระเจา้ ขา้พระองคว์างใจ ขา้พระองคจ์ะไมก่ลวั เน�ือ

หนงัจะทาํอะไรขา้พระองคไ์ด?้ -สดดุ 5ี6:3-4

เม�ือความกงัวลมมีากในใจขา้พระองค ก์ารปลอบโยนของพระองคก์ท็าํใหจ้ติใจ

ขา้พระองคป์�ตยินิด -ีสดดุ 9ี4:19

เม�ือพระยาหเ์วหท์รงอยู่ฝ�ายขา้พเจา้ ขา้พเจา้จะไมก่ลวั มนษุยจ์ะทาํอะไรแก่

ขา้พเจา้ไดเ้ลา่? -สดดุ 1ี18:6

การกลวัคน ไดว้างบว่งไว แ้ตค่นท�ีวางใจในพระยาหเ์วหก์ป็ลอดภยั -สภุาษติ 29:25

อยา่กลวัเลย เพราะเราอยู่กบัเจา้ อยา่ขยาด เพราะเราเป�นพระเจา้ของเจา้ เรา

จะเสรมิกาํลงัเจา้ เราจะชว่ยเจา้ เราจะชเูจา้ดว้ยมอืขวาอนัชอบธรรมของเรา

เพราะเราคอืยาหเ์วห พ์ระเจา้ของเจา้ เราฉวยมอืขวาของเจา้ไว ค้อืเราท�ีพดูกบั

เจา้วา่ “อยา่กลวัเลย เราเองจะชว่ยเจา้” -อสิยาห 4์1:10, 13

แตบ่ดัน�ียาโคบเอย๋ พระยาหเ์วหผ์ู้ทรงสรา้งทา่น อสิราเอลเอย๋ พระองคผ์ู้ทรง

ป��นทา่นตรสัดงัน�ีวา่ “อยา่กลวัเลย เพราะเราไดไ้ถเ่จา้แลว้ เราไดเ้รยีกเจา้ตามช�ือ

เจา้เป�นของเรา -อสิยาห 4์3:1

เราเอง คอืเราเองผู้ชใูจเจา้ เจา้เป�นใครเลา่ท�ีกลวัคนซ�ึงจะตอ้งตาย คอืกลวั

มนษุยซ์�ึงถกูทาํใหเ้หมอืนหญา้? -อสิยาห 5์1:12

“เพราะฉะน�ัน อยา่กระวนกระวายถงึวนัพรุ่งน�ีเพราะวา่พรุ่งน�ีกม็เีร�ืองกระวน

กระวายของมนัเอง แตล่ะวนักม็ทีกุขพ์ออยู่แลว้ -มทัธวิ 6:34

นกกระจาบสองตวัเขาขายหน�ึงอาสซ์ารอินั ไมใ่ชห่รอื? แตถ่า้พระบดิาของทา่น

ไมโ่ปรด นกเหลา่น�ันจะไมต่กลงถงึดนิแมแ้ตต่วัเดยีว ถงึผมของทา่นท�ังหลาย ก็



ทรงนบัไวแ้ลว้ทกุเสน้ เพราะฉะน�ันอยา่กลวัเลย พวกทา่นกป็ระเสรฐิกวา่นกก

ระจาบหลายตวั -มทัธวิ 10:29-31

บรรดาผู้เหนด็เหน�ือยและแบกภาระหนกั จงมาหาเรา และเราจะใหท้า่น

ท�ังหลายไดห้ยดุพกั จงเอาแอกของเราแบกไว แ้ลว้เรยีนจากเรา เพราะวา่เรา

สภุาพออ่นโยนและใจออ่นนอ้ม และจติใจของพวกทา่นจะไดห้ยดุพกั ดว้ยวา่

แอกของเรากพ็อเหมาะ และภาระของเรากเ็บา” -มทัธวิ 11:28-30

แตพ่ระเยซไูมส่นพระทยัส�ิงท�ีพวกเขากลา่วน�ัน พระองคต์รสักบันายธรรม

ศาลาวา่ “อยา่วติกเลย จงเช�ือเทา่น�ัน” -มาระโก 5:36

เพราะวา่ทกุคนเหน็แลว้กก็ลวั แตใ่นทนัใดน�ัน พระองคแ์ยม้พระโอษฐต์รสักบั

พวกเขาวา่ “ทาํใจดีๆเถดิ น�ีเราเอง อยา่กลวัเลย” -มาระโก 6:50

“ฝงูแกะเลก็นอ้ยเอย๋ อยา่กลวัเลย เพราะวา่พระบดิาของพวกทา่นชอบพระทั

ยจะประทานแผน่ดนิน�ันใหแ้กท่า่น -ลกูา 12:32

“อยา่ใหใ้จของพวกทา่นเป�นทกุขเ์ลย พวกทา่นวางใจในพระเจา้ จงวางใจใน

เราดว้ย -ยอหน์ 14:1

เรามอบสนัตสิขุไวก้บัพวกทา่น สนัตสิขุของเราท�ีใหก้บัทา่นน�ัน เราไมไ่ดใ้ห้

อยา่งท�ีโลกให อ้ยา่ใหใ้จของทา่นเป�นทกุข อ์ยา่กลวัเลย -ยอหน์ 14:27

เพราะวา่พระวญิญาณท�ีพระเจา้ประทานมาน�ันจะไมท่รงใหท้า่นเป�นทาส ซ�ึง

ทาํใหต้กในความกลวัอกี แตพ่ระวญิญาณจะทรงใหท้า่นมฐีานะเป�นบตุรของ

พระเจา้ โดยพระวญิญาณน�ันเราจงึรอ้งเรยีกพระเจา้วา่ “อบับา (พอ่)” เพราะ

ขา้พเจา้แนใ่จวา่ แมค้วามตาย หรอืชวีติ หรอืบรรดาทตูสวรรค ห์รอืเทพเจา้

หรอืส�ิงซ�ึงมอียู่ในป�จจบุนัน�ีหรอืส�ิงซ�ึงจะมใีนภายหนา้ หรอืฤทธ�ิเดชท�ังหลาย

หรอืซ�ึงสงู หรอืซ�ึงลกึ หรอืส�ิงใดๆ อ�ืนท�ีไดท้รงสรา้งแลว้น�ัน จะไมส่ามารถทาํให้

เราขาดจากความรกัของพระเจา้ ซ�ึงมอียู่ในพระเยซคูรสิตอ์งคพ์ระผู้เป�น



เจา้ของเราได -้โรม 8:15, 38-39

อยา่กระวนกระวายในส�ิงใดๆ เลย แตจ่งทลูพระเจา้ใหท้รงทราบทกุส�ิงท�ีพวก

ทา่นขอ โดยการอธษิฐานและการวงิวอน พรอ้มกบัการขอบพระคณุ แลว้สนัติ

สขุของพระเจา้ท�ีเกนิความเขา้ใจ จะคุ้มครองจติใจและความคดิของทา่น

ท�ังหลายไวใ้นพระเยซคูรสิต -์ฟ�ลปิป�4:6-7

เพราะวา่พระเจา้ไมไ่ดป้ระทานใจท�ีขลาดกลวัแกเ่รา แตป่ระทานใจท�ี

ประกอบดว้ยฤทธานภุาพ ความรกั และการบงัคบัตนเองแกเ่รา -2 ทโิมธ 1ี:7

ทา่นอยา่เป�นคนเหน็แกเ่งนิ จงพอใจในส�ิงท�ีทา่นมอียู่เพราะวา่พระองคไ์ดต้รสั

วา่ “เราจะไมล่ะทา่นหรอืทอดท�ิงทา่นเลย” เพราะฉะน�ันเราอาจกลา่วดว้ย

ความม�ันใจวา่ “องคพ์ระผู้เป�นเจา้เป�นพระผู้ชว่ยของขา้พเจา้ ขา้พเจา้จะไม่

กลวั ใครจะทาํอะไรกบัขา้พเจา้ไดเ้ลา่?” -ฮบีร 1ู3:5-6

แตถ่า้พวกทา่นตอ้งทนทกุข เ์พราะทาํส�ิงถกูตอ้ง พวกทา่นกเ็ป�นสขุ อยา่กลวั

การขม่ขู่ของพวกเขา และอยา่วติกไปเลย -1 เปโตร 3:14

...จงถอ่มตวัลงภายใตพ้ระหตัถอ์นัทรงฤทธ�ิของพระเจา้ เพ�ือวา่พระองคจ์ะทรง

ยกพวกทา่นข�ึนเม�ือถงึเวลาอนัควร จงละความกงัวลทกุอยา่งของพวกทา่นไว้

กบัพระองค เ์พราะวา่พระองคท์รงหว่งใยทา่นท�ังหลาย -1 เปโตร 5:6-7

ในความรกัน�ันไมม่คีวามกลวั แตค่วามรกัท�ีสมบรูณน์�ันกข็บัไลค่วามกลวัออกไป

เสยี เพราะความกลวัเก�ียวขอ้งกบัการลงโทษ และผู้ท�ีกลวักย็งัไมม่คีวามรกัท�ี

สมบรูณ -์1 ยอหน์ 4:18

เม�ือขา้พเจา้เหน็พระองค ข์า้พเจา้กล็ม้ลงแทบพระบาทของพระองคเ์หมอืน

อยา่งคนตาย และพระองคว์างพระหตัถข์วาบนตวัขา้พเจา้ แลว้ตรสัวา่ “อยา่

กลวัเลย เราเป�นเบ�ืองตน้และเป�นเบ�ืองปลาย -ววิรณ 1์:17


