


คนอว้นในพระคมัภรี์

“แตเ่ยชรูนูอว้นข�ึนแลว้มพียศ เจา้อว้นใหญ เ่น�ือหนานุ่ม แลว้เขาได้

ทอดท�ิงพระเจา้ผู้ทรงสรา้งเขามา และดหูม�ินพระศลิาแหง่ความรอดของ

เขา -เฉลยธรรมบญัญตั 3ิ2:15

ทา่นกน็าํเคร�ืองบรรณาการไปถวายเอกโลนกษตัรยิแ์หง่โมอบั เอกโลน

เป�นคนอว้นมาก ดาบจมเขา้ไปหมดท�ังดา้ม ไขมนัหุ้มดาบไว ท้า่นกไ็ม่

ชกัดาบออกจากทอ้งของพระองค ข์องโสโครกไหลออกมา แลว้เอฮดู

ออกไปท�ีเฉลยีงป�ดประตหูอ้งช�ันบน ล�ันกญุแจเสยี โมอบัจงึพา่ยแพต้ก

อยู่ใตอ้าํนาจของอสิราเอลในวนัน�ัน และแผน่ดนิอสิราเอลกส็งบสขุอยู่

80 ป�-ผู้วนิจิฉยั 3:17, 22-23, 30

แนท่เีดยีว พระเจา้ทรงดตีอ่อสิราเอล ตอ่บคุคลผู้มใีจบรสิทุธ�ิแตข่า้พเจา้

เลา่ เทา้ของขา้พเจา้เกอืบสะดดุ ยา่งเทา้ของขา้พเจา้จวนพลาดเตม็ที

แลว้ เพราะขา้พเจา้รษิยาคนจองหอง เม�ือขา้พเจา้เหน็ความสมบรูณ์

พนูสขุของคนอธรรม เพราะเขาท�ังหลายไมม่คีวามเจบ็ปวด รา่งกาย

ของพวกเขาปกตแิละสมบรูณ เ์ขาท�ังหลายไมล่าํบากอยา่งคนอ�ืนๆ พวก

เขาไมร่บัภยัอยา่งคนอ�ืนๆ เพราะฉะน�ัน ความเยอ่หย�ิงจงึเป�นสรอ้ยคอ

ของเขาท�ังหลาย ความทารณุคลมุพวกเขาไวอ้ยา่งเคร�ืองแตง่กาย ตา

ของเขาท�ังหลายพองดว้ยความอว้นพ ใีจของพวกเขาเตม็ดว้ยความคดิ

ช�ัว เขาท�ังหลายเยย้หยนัและพดูดว้ยความมุ่งรา้ย พวกเขายโส ขู่วา่จะ

บบีบงัคบั เขาท�ังหลายอา้ปากสู้ฟ�าสวรรค แ์ละล�ินของพวกเขาก็

ตระเวนไปในโลก เพราะฉะน�ัน ประชาชนของพระองคจ์งึกลบัมาท�ีน�ี

ว�ิงแขง่โดยไมม่เีป�าหมาย ขา้พเจา้ไมไ่ดต้อ่สู้เหมอืนอยา่งนกัมวยท�ีชกลม

แตข่า้พเจา้ทบุตรีา่งกายและควบคมุมนัไว เ้พราะเกรงวา่เม�ือขา้พเจา้

ประกาศขา่วประเสรฐิแกค่นอ�ืนแลว้ ตวัเองกลบัเป�นคนท�ีใชก้ารไมไ่ด้

1 โครนิธ 9์:24-27

ขา้พเจา้เผชญิ ไดท้กุอยา่งโดยพระองคผ์ู้ทรงเสรมิกาํลงัขา้พเจา้

ฟ�ลปิป�4:13

เพราะถา้การฝ�กทางกายมปีระโยชนอ์ยู่บา้ง ทางพระเจา้กม็ปีระโยชน์

ทกุดา้น เพราะมพีระสญัญาสาํหรบัชวีติป�จจบุนัและอนาคต

1 ทโิมธ 4ี:8

การตสีอนทกุอยา่งดไูมน่า่ยนิดเีลยในเวลาน�ัน แตน่า่เศรา้ใจ แต่

ภายหลงักก็อ่ใหเ้กดิผลคอืสนัตสิขุและความชอบธรรม แกบ่รรดาคนท�ี

ถกูฝ�กฝนโดยการตสีอนน�ัน เหตฉุะน�ันจงเสรมิกาํลงัมอืท�ีออ่นแรง และ

เขา่ท�ีออ่นลา้ -ฮบีร 1ู2:11-12

ทา่นท�ีรกั ขา้พเจา้อธษิฐานขอใหท้า่นมสีขุภาพแขง็แรง และมคีวามสขุ

ความเจรญิทกุอยา่ง ดงัท�ีจติวญิญาณของทา่นกาํลงัเจรญิอยู่น�ัน

3 ยอหน์ 1:2



ดว้ยป�กเหมอืนนกอนิทร เีขาจะว�ิงและไมอ่อ่นเปล�ีย เขาจะเดนิและไม่

เหนด็เหน�ือย -อสิยาห 4์0:31

ดงัน�ัน พ�ีนอ้งท�ังหลาย โดยเหน็แกค่วามเมตตากรณุาของพระเจา้

ขา้พเจา้จงึวงิวอนทา่นท�ังหลายใหถ้วายตวัของทา่นแดพ่ระองค เ์พ�ือเป�น

เคร�ืองบชูาอนับรสิทุธ�ิท�ีมชีวีติ และเป�นท�ีพอพระทยัพระเจา้ ซ�ึงเป�นการ

นมสัการโดยวญิญาณจติของทา่น -โรม 12:1

ถา้ใครทาํลายวหิารของพระเจา้ พระเจา้จะทรงทาํลายคนน�ัน เพราะวา่

วหิารของพระเจา้เป�นท�ีบรสิทุธ�ิและพวกทา่นเป�นวหิารน�ัน

1 โครนิธ 3์:17

จงหลกีหนจีากการลว่งประเวณ บีาปอยา่งอ�ืนท�ีมนษุยท์าํน�ันเป�นบาป

นอกกาย แตค่นท�ีลว่งประเวณนี�ัน ทาํผดิตอ่รา่งกายของตนเอง ทา่นรู้

แลว้ไมใ่ชห่รอืวา่ รา่งกายของพวกทา่นเป�นวหิารของพระวญิญาณ

บรสิทุธ�ิผู้สถติในทา่น ผู้ซ�ึงพวกทา่นไดร้บัจากพระเจา้ และทา่นท�ังหลาย

ไมใ่ชเ่จา้ของตวัทา่นเอง? เพราะวา่พระเจา้ทรงซ�ือทา่นไวแ้ลว้ดว้ยราคา

สงู ฉะน�ัน จงถวายพระเกยีรตแิดพ่ระเจา้ดว้ยรา่งกายของพวกทา่นเถดิ

1 โครนิธ 6์:18-20

ทา่นท�ังหลายรู้แลว้ไมใ่ชห่รอืวา่พวกท�ีว�ิงแขง่น�ันกว็�ิงดว้ยกนัทกุคน แต่

คนท�ีไดร้างวลัน�ันมเีพยีงคนเดยีว? จงว�ิงเหมอืนผู้ท�ีจะชงิรางวลัใหไ้ด้

สว่นนกักฬีาทกุคนกค็วบคมุตวัเองในทกุดา้น พวกเขาทาํเพ�ือจะไดม้งกฎุ

ใบไมท้�ีรว่งโรยได แ้ตม่งกฎุของเราจะไมร่ว่งโรยเลย ดงัน�ันขา้พเจา้ไมไ่ด้

และพวกเขาด�ืมน�าแหง่ความบรบิรูณ แ์ละเขาท�ังหลายพดูวา่ “พระเจา้

ทรงทราบไดอ้ยา่งไร? พระเจา้ผู้สงูสดุมคีวามรู้หรอื?” ดเูถดิ คนอธรรม

เป�นเชน่น�ีแหละ อยู่อยา่งสบายเป�นนติย แ์ละร�ารวยข�ึน ขา้พเจา้ได้

รกัษาใจใหส้ะอาด และชาํระมอืดว้ยความบรสิทุธ�ิกเ็ปลา่ประโยชนแ์น่

ทเีดยีว เพราะขา้พเจา้รบัภยัอยู่วนัแลว้วนัเลา่ และถกูตสีอนอยู่ทกุเชา้

ถา้ขา้พระองค ไ์ดก้ลา่ววา่ “ขา้พเจา้จะพดูอยา่งน�ี” ขา้พระองคก์จ็ะ

ทรยศตอ่พวกบตุรของพระองค แ์ตเ่ม�ือขา้พระองคต์รกึตรองวา่ จะเขา้

ใจเร�ืองน�ีไดอ้ยา่งไร ขา้พระองคร์ู้สกึวา่เป�นงานท�ีเหนด็เหน�ือย จนขา้

พระองคเ์ขา้ไปในสถานนมสัการของพระเจา้ แลว้ขา้พระองคจ์งึ

พเิคราะหเ์หน็ปลายทางของเขาท�ังหลาย แนท่เีดยีว พระองคท์รงวาง

เขาท�ังหลายไวใ้นท�ีล�ืน พระองคท์รงทาํใหพ้วกเขาลม้ถงึความพนิาศ

แหม เขาท�ังหลายถกูทาํลายเสยีในครู่เดยีว ถกูเหตกุารณส์ยดสยอง

กวาดไปอยา่งส�ินเชงิ ขา้แตอ่งคเ์จา้นาย เหมอืนความฝ�นท�ีหายไปเม�ือ

ต�ืนข�ึน เม�ือทรงต�ืน พระองคก์ท็รงดหูม�ินภาพของพวกเขา -สดดุ 7ี3:1-20

เหมอืนกรงท�ีเตม็ไปดว้ยนก บา้นของพวกเขากเ็ตม็ดว้ยการทรยศ

เพราะฉะน�ัน เขาจงึใหญโ่ตและม�ังม เีขาจงึตวัอว้นออ่นน�ิม ในเร�ืองทาํ

ช�ัวเขาล�าหนา้ เขาไมไ่ดต้ดัสนิดว้ยความยตุธิรรม ในคดขีองลกูกาํพรา้

เพ�ือใหค้ดนี�ันกา้วหนา้ เขาไมไ่ดป้�องกนัสทิธขิองคนขดัสน เพราะส�ิง

เหลา่น�ีเราจะไมล่งโทษเขาหรอื?” พระยาหเ์วหต์รสัดงัน�ีแหละ “และไม่

ควรท�ีเราจะแกแ้คน้ประชาชาตทิ�ีเป�นอยา่งน�ีหรอื? -เยเรมยี 5์:27-29

ปลายทางของพวกเขาคอืความพนิาศ พระของเขาคอืกระเพาะอาหาร



เขาโออ้วดในส�ิงท�ีนา่อบัอายของพวกเขา พวกเขาคดิแตเ่ร�ืองทางโลก

ฟ�ลปิป�3:19

ทา่นท�ังหลายมชีวีติอยู่ในโลกอยา่งฟ�ุมเฟ�อยและปลอ่ยตวั ท�ังยงับาํรงุ

บาํเรอจติใจของทา่นไวเ้พ�ือรอวนัถกูฆา่ -ยากอบ 5:5

ตะกละ

คนท�ีรกัความบนัเทงิจะเป�นคนจน คนท�ีรกัเหลา้องุ่นและน�ามนัจะไมม่�ัง

ค�ัง คนช�ัวเป�นคา่ไถค่นชอบธรรม และคนอธรรมเป�นคา่ไถค่นเท�ียงธรรม

อาศยัอยู่ในแดนกนัดาร ดกีวา่อยู่กบัหญงิข�ีทะเลาะและจู้จ�ีข�ีบน่ คลงั

ทรพัยล์�าคา่และน�ามนัมอียู่ในท�ีอาศยัของคนมปี�ญญา แตค่นโงผ่ลาญ

มนัจนเกล�ียง -สภุาษติ 21:17-20

เจา้จงบงัคบัตวัไว ถ้า้เจา้เป�นคนตะกละ เจา้จะสาํรอกอาหารซ�ึงเจา้ได้

กนิเขา้ไปน�ัน และเสยีถอ้ยคาํออ่นหวานของเจา้ไปเปลา่ๆ

สภุาษติ 23:2, 8

อยา่ม�ัวสมุกบัคนข�ีเหลา้ หรอืกบัคนตะกละกนิเน�ือ เพราะคนข�ีเมาและ

คนตะกละจะมาถงึความยากจน และความงว่งเหงา จะเอาผา้ข�ีร�ิวหม่

คนน�ัน -สภุาษติ 23:20-21

บตุรท�ีเฝ�ารกัษาธรรมบญัญตัเิป�นคนฉลาด แตเ่พ�ือนของคนตะกละทาํ

ใหบ้ดิาของตนขายหนา้ -สภุาษติ 28:7

“วบิตัแิกพ่วกทา่นท�ีอ�ิมทอ้งในเวลาน�ีเพราะวา่ทา่นจะอดอยาก “วบิตัิ

เลวนีติ 3ิ:17

อา่น เลวนีติ 1ิ1 สาํหรบักฎควบคมุอาหารท�ีพระเยซใูช้

ถา้เจา้พบน�าผ�ึง จงกนิแตพ่อด เีกรงวา่เจา้จะอ�ิมและอาเจยีนออกมา

สภุาษติ 25:16

ขอใหค้วามเทจ็และคาํมสุาไกลจากขา้พระองค ข์ออยา่ประทานความ

ยากจนหรอืความม�ังค�ังแกข่า้พระองค ข์อทรงเล�ียงขา้พระองคด์ว้ย

อาหารท�ีจาํเป�นแก ข่า้พระองค -์สภุาษติ 30:8

“และเจา้จงเอาขา้วสาล ขีา้วบารเ์ลย ถ์�ัว ถ�ัวแดง ขา้วฟ�าง และขา้วส

เปลต ม์าใสใ่นภาชนะอนัเดยีวกนัใชท้าํเป�นขนมป�งสาํหรบัเจา้ เจา้จงกนิ

อาหารน�ีระหวา่งท�ีเจา้นอนตะแคงตามกาํหนด 390 วนั -เอเสเคยีล 4:9

“ขอทดลองผู้รบัใชข้องทา่นสกัสบิวนั ขอนาํผกัมาใหเ้รากนิและน�ามาให้

เราด�ืม -ดาเนยีล 1:12

“ขา้พเจา้ทาํทกุส�ิงได”้ แตไ่มใ่ชท่กุส�ิงน�ันเป�นประโยชน “์ขา้พเจา้ทาํทกุ

ส�ิงได”้ แตข่า้พเจา้ไมย่อมอยู่ใตอ้าํนาจของส�ิงใดเลย จงหลกีหนจีากการ

ลว่งประเวณ บีาปอยา่งอ�ืนท�ีมนษุยท์าํน�ันเป�นบาปนอกกาย แตค่นท�ี

ลว่งประเวณนี�ัน ทาํผดิตอ่รา่งกายของตนเอง -1 โครนิธ 6์:12, 18

การออกกาํลงักาย

แตเ่ขาท�ังหลายผู้รอคอยพระยาหเ์วหจ์ะไดร้บักาํลงัใหม เ่ขาจะบนิข�ึน



ออกมาจากพระโอษฐข์องพระเจา้’ ” -มทัธวิ 4:4

“เม�ือทา่นท�ังหลายถอือดอาหาร อยา่ทาํหนา้เศรา้หมองเหมอืนพวกคน

หนา้ซ�ือใจคด เพราะพวกเขาทาํหนา้ใหม้อมแมม เพ�ือจะใหค้นเหน็วา่

เขาถอือดอาหาร เราบอกความจรงิแกพ่วกทา่นวา่ พวกเขาไดบ้าํเหนจ็

ของเขาแลว้ แตท่า่นเม�ือถอือดอาหาร จงลา้งหนา้และเอาน�ามนัชโลม

ศรีษะ เพ�ือคนท�ังหลายจะไมรู่้วา่ทา่นถอือดอาหาร แตใ่หป้รากฏแกพ่ระ

บดิาของทา่น ผู้สถติในท�ีล�ีลบั และพระบดิาของทา่น ผู้ทอดพระเนตร

เหน็ในท�ีล�ีลบัจะประทานบาํเหนจ็แกท่า่น -มทัธวิ 6:16-18

ท�ีซ�ึงพระองคท์รงถกูมารทดลองถงึส�ีสบิวนั ตลอดวนัเหลา่น�ันพระองค์

ไมไ่ดเ้สวยอะไรเลย และเม�ือส�ินสดุแลว้ พระองคก์ท็รงหวิ มารจงึพดูกบั

พระองคว์า่ “ถา้ทา่นเป�นพระบตุรของพระเจา้ จงส�ังกอ้นหนิน�ีให้

กลายเป�นขนมป�ง” แตพ่ระเยซตูรสัตอบมารวา่ “มพีระคมัภรีเ์ขยีนไวว้า่

‘มนษุยจ์ะดาํรงชวีติดว้ยอาหารเพยีงอยา่งเดยีวไมไ่ด’้ ” -ลกูา 4:2-4

ระหวา่งท�ีเขาท�ังหลายกาํลงันมสัการองคพ์ระผู้เป�นเจา้และถอือด

อาหารอยู่น�ัน พระวญิญาณบรสิทุธ�ิตรสัส�ังวา่ “จงต�ังบารนาบสักบัเซาโล

ไวส้าํหรบังานท�ีเราเรยีกใหพ้วกเขาทาํน�ัน” -กจิการ 13:2

การควบคมุอาหาร Diet

ใหเ้ป�นกฎเกณฑถ์าวรตลอดช�ัวชาตพินัธุ์ของทา่นท�ังหลาย และทกุแหง่

ท�ีทา่นอาศยัอยู่วา่ หา้มทา่นท�ังหลายรบัประทานไขมนัหรอืเลอืด”

แกพ่วกท�ีหวัเราะในเวลาน�ีเพราะวา่ทา่นจะเป�นทกุขแ์ละรอ้งไห้

ลกูา 6:25

“จงระวงัตวัใหด้ เีกรงวา่ใจของทา่นจะเตม็ลน้ไปดว้ยการเสเพล การเมา

เหลา้ และการหว่งกงัวลถงึชวีติน�ีแลว้เวลาน�ันจะมาถงึทา่นโดยไมค่าด

ฝ�น -ลกูา 21:34

ไมม่กีารทดลองใดๆ เกดิข�ึนกบัทา่นท�ังหลาย นอกเหนอืการทดลองซ�ึง

เคยเกดิกบัมนษุย พ์ระเจา้ทรงซ�ือสตัย พ์ระองคจ์ะไมท่รงใหพ้วกทา่น

ตอ้งถกูทดลองเกนิกวา่ท�ีทา่นจะทนได แ้ละเม�ือถกูทดลอง พระองคจ์ะ

ทรงใหม้ทีางออกดว้ย เพ�ือพวกทา่นจะมกีาํลงัทนได -้1 โครนิธ 1์0:13

ถา้ขา้พเจา้ตอ่สู้กบัสตัวป์�าในเมอืงเอเฟซสัดว้ยความหวงัแบบมนษุย์

เทา่น�ัน ขา้พเจา้จะไดป้ระโยชนอ์ะไร ถา้คนตายไมถ่กูทาํใหเ้ป�นข�ึนมา

“กใ็หเ้รากนิและด�ืมเถดิ เพราะวา่พรุ่งน�ีเรากจ็ะตาย” อยา่หลงผดิเลย

“การคบคนช�ัวยอ่มทาํลายนสิยัท�ีดงีาม” จงมสีตขิ�ึนมาใหมแ่ละอยา่ทาํ

บาปอกีเลย เพราะวา่มบีางคนไมรู่้จกัพระเจา้ ท�ีขา้พเจา้พดูเชน่น�ีก็

เพ�ือใหพ้วกทา่นละอายใจ -1 โครนิธ 1์5:32-34

แตข่า้พเจา้ขอบอกวา่จงดาํเนนิชวีติตามพระวญิญาณ แลว้ทา่นจะไม่

สนองความตอ้งการของเน�ือหนงั -กาลาเทยี 5:16

เพราะวา่พระเจา้ไมไ่ดป้ระทานใจท�ีขลาดกลวัแกเ่รา แตป่ระทานใจท�ี

ประกอบดว้ยฤทธานภุาพ ความรกั และการบงัคบัตนเองแกเ่รา

2 ทโิมธ 1ี:7



การอดอาหาร

โมเสสเขา้เฝ�าพระยาหเ์วหอ์ยู่ท�ีน�ันส�ีสบิวนัส�ีสบิคนื ทา่นไมไ่ด้

รบัประทานอาหารหรอืด�ืมน�าเลย ทา่นจารกึถอ้ยคาํแหง่พนัธสญัญาไว้

บนแผน่ศลิา คอืพระบญัญตัสิบิประการ -อพยพ 34:28

“ไปเถดิ ใหร้วบรวมพวกยวิท�ังส�ินท�ีหาพบในสสุา และถอือดอาหารเพ�ือ

ฉนั อยา่รบัประทานและอยา่ด�ืมเป�นเวลาสามวนั ท�ังกลางวนัและ

กลางคนื ฉนัและสาวใชข้องฉนัจะอดอาหารอยา่งทา่นดว้ย แลว้ฉนัจะเข้

าเฝ�ากษตัรยิแ์มว้า่เป�นการฝ�นกฎ ถา้ฉนัพนิาศ ฉนักพ็นิาศ”

เอสเธอร 4์:16

สว่นขา้พระองค เ์ม�ือพวกเขาป�วย ขา้พระองคส์วมผา้กระสอบ ขา้

พระองคถ์อ่มตวัลงดว้ยการอดอาหาร ขา้พระองคซ์บหนา้ลงท�ีอก

อธษิฐาน ขา้พระองคท์กุขใ์จ อยา่งกบัเขาเป�นเพ�ือน หรอืเป�นพ�ีนอ้ง

ของขา้พระองค ข์า้พระองคห์มอบราบลงอยา่งทกุขโ์ศก อยา่งกบัคนไว้

ทกุขใ์หม้ารดา -สดดุ 3ี5:13-14

เม�ือขา้พระองคร์อ้งไหแ้ละอดอาหาร มนักลายเป�นการเยาะเยย้ขา้

พระองค -์สดดุ 6ี9:10

ขา้แตพ่ระยาหเ์วห ข์อทรงฟ�ง เม�ือขา้พระองค ร์อ้งทลู ขอทรงพระ

กรณุาและตรสัตอบขา้พระองคเ์ถดิ -สดดุ 2ี7:7

เม�ือขา้พเจา้ไดย้นิถอ้ยคาํเหลา่น�ีขา้พเจา้กน็�ังลงรอ้งไหโ้ศกเศรา้อยู่

หลายวนั และไดอ้ดอาหารและอธษิฐานเฉพาะพระพกัตรพ์ระเจา้แหง่

ฟ�าสวรรค -์เนหะมยี 1์:4

พระยาหเ์วหต์รสัดงัน�ีวา่ “ถงึกระน�ันกด็ บีดัน�ีพวกเจา้จงกลบัมาหาเรา

ดว้ยสดุใจ ดว้ยการอดอาหาร การรอ้งไห แ้ละการโอดครวญ จงฉกีใจ

ของพวกเจา้ ไมใ่ชฉ่กีเส�ือของเจา้” จงกลบัมาหาพระยาหเ์วหพ์ระ

เจา้ของพวกทา่น เพราะวา่พระองคท์รงเป��ยมดว้ยพระคณุและพระ

กรณุา พระองคก์ร�ิวชา้และบรบิรูณด์ว้ยความรกัม�ันคง และเปล�ียนพระทั

ยไมล่งโทษ -โยเอล 2:12-13

คนนนีะเวหไ์ดเ้ช�ือพระเจา้ พวกเขาไดป้ระกาศใหอ้ดอาหาร และไดส้วม

ผา้กระสอบ ต�ังแตผู่้ใหญท่�ีสดุจนถงึผู้นอ้ยท�ีสดุ เม�ือขา่วน�ีลอืไปถงึ

กษตัรยิแ์หง่นนีะเวห พ์ระองคท์รงลกุข�ึนจากพระท�ีน�ัง และเปล�ืองฉลอง

พระองค อ์อก แลว้ทรงสวมผา้กระสอบแทน และประทบับนกองข�ีเถา้

พระองคท์รงออกพระราชกฤษฎกีา ประกาศไปท�ัวนครนนีะเวหว์า่

“โดยอาํนาจกษตัรยิแ์ละขนุนางท�ังหลาย คนหรอืสตัวเ์ล�ียงไมว่า่ขนาด

ใหญห่รอืขนาดกลาง อยา่ล�ิมรสส�ิงใด อยา่กนิอาหาร และอยา่ด�ืมน�า ให้

ท�ังคนและสตัวเ์ล�ียงนุ่งหม่ผา้กระสอบ ใหร้อ้งทลูตอ่พระเจา้อยา่งจรงิจงั

เออ ใหท้กุคนหนักลบัจากการประพฤตชิ�ัว และเลกิการทารณุซ�ึงมอืพวก

เขาทาํ ใครจะรู้ได?้ พระเจา้อาจจะทรงหนัและเปล�ียนพระทยั พระองค์

อาจจะทรงหนัจากพระพโิรธอนัรนุแรง เพ�ือเราจะไมพ่นิาศ”

โยนาห 3์:5-9

พระองคต์รสัตอบวา่ “มพีระคมัภรีเ์ขยีนไวว้า่ ‘มนษุยจ์ะดาํรงชวีติดว้ย

อาหารเพยีงอยา่งเดยีวไมไ่ด แ้ตต่อ้งดาํรงชวีติดว้ยพระวจนะทกุคาํ ซ�ึง


