
พระองคป์ระเสรฐิ และทรงทาํการด ขีอทรงสอนกฎเกณฑข์องพระองคแ์กข่า้

พระองค -์สดดุ 1ี19:68

พระยาหเ์วหป์ระเสรฐิ ทรงเป�นท�ีกาํบงัแขง็แกรง่ในวนัยากลาํบาก พระองคเ์อา

พระทยัใส ผู่้ท�ีเขา้มาล�ีภยัอยู่ในพระองค -์นาฮมู 1:7

พระเจา้เป�นผู้พพิากษาท�ีดี

พระองคป์ระทานความยตุธิรรมแกล่กูกาํพรา้และแมม่า่ย และทรงรกัคนตา่ง

ดา้ว จงึประทานอาหารและเคร�ืองนุ่งหม่แกเ่ขา

-เฉลยธรรมบญัญตั 1ิ0:18

“พระศลิา พระราชกจิของพระองคก์ส็มบรูณ พ์ระมรรคาท�ังส�ินของพระองคก์็

ยตุธิรรม พระเจา้ผู้ทรงเท�ียงธรรมและปราศจากความอธรรม พระองคท์รง

ยตุธิรรมและทรงเท�ียงตรง -เฉลยธรรมบญัญตั 3ิ2:4

การแกแ้คน้และการตอบสนองเป�นของเรา รอเวลาเม�ือเทา้ของเขาจะล�ืนพลาด

เพราะวา่วนัหายนะของเขามาใกลแ้ลว้ และมนัจะมาถงึเขาอยา่งฉบัพลนั

-เฉลยธรรมบญัญตั 3ิ2:35

ฉะน�ันจงใหค้วามยาํเกรงพระยาหเ์วหอ์ยู่ในตวัทา่นท�ังหลาย จงระมดัระวงัส�ิงท�ี

พวกทา่นทาํ เพราะพระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของพวกเราไมม่คีวามอยตุธิรรม ไมม่ี

ความลาํเอยีง และไมม่กีารรบัสนิบน” เม�ือมคีดมีาถงึพวกทา่นจากพ�ีนอ้งของ

ทา่นผู้อาศยัอยู่ในเมอืงของเขา เก�ียวกบัเร�ืองฆา่ฟ�นกนั เร�ืองธรรมบญัญตั พิระ

บญัญตั กิฎเกณฑห์รอืกฎหมาย ทา่นท�ังหลายควรจะตกัเตอืนพวกเขา เพ�ือเขา

จะไมท่าํผดิตอ่พระยาหเ์วห แ์ลว้พระพโิรธจงึจะไมม่าเหนอืทา่นและพ�ีนอ้งของ

ทา่น พวกทา่นจงทาํเชน่น�ีแลว้ทา่นจะไมท่าํผดิ -2 พงศาวดาร 19:7, 10

เพราะฉะน�ัน พระยาหเ์วหท์รงรอคอยท�ีจะเมตตาทา่น เพราะฉะน�ัน พระองค์

จะทรงลกุข�ึนเพ�ือกรณุาพวกทา่น เพราะพระยาหเ์วหท์รงเป�นพระเจา้ท�ียตุธิรรม

ทกุคนท�ีรอคอยพระองคก์เ็ป�นสขุ -อสิยาห 3์0:18

แตใ่หผู้้อวดอวดส�ิงน�ีคอืการท�ีเขาเขา้ใจและรู้จกัเรา วา่เราคอืพระยาหเ์วห ผ์ู้

สาํแดงความรกัม�ันคง ความยตุธิรรม และความชอบธรรมในโลก เพราะเรา



พอใจในส�ิงเหลา่น�ี” พระยาหเ์วหต์รสัดงัน�ีแหละ -เยเรมยี 9์:24

หรอืวา่ทา่นประมาทพระกรณุาอนัอดุม ความอดกล�ันพระทยั และความอดทน

ของพระองค โ์ดยไมรู่้หรอืวา่พระกรณุาคณุของพระเจา้น�ัน มุ่งจะชกันาํทา่นให้

กลบัใจใหม?่ -โรม 2:4

พระเจา้ทรงเป�นผู้พพิากษาท�ีชอบธรรม และทรงลงโทษคนอธรรม ทกุวนั

-สดดุ 7ี:11

พระองคท์รงรกัความชอบธรรมและความยตุธิรรม แผน่ดนิโลกเตม็ดว้ยความ

รกัม�ันคงของพระยาหเ์วห -์สดดุ 3ี3:5

ฟ�าสวรรคป์ระกาศความชอบธรรมของพระองค เ์พราะพระเจา้น�ันแหละทรง

เป�นผู้พพิากษา เส-ลาห -์สดดุ 5ี0:6

ความชอบธรรมและความยตุธิรรมเป�นรากฐานแหง่บลัลงักข์องพระองค ค์วาม

รกัม�ันคงและความซ�ือสตัยเ์ดนินาํหนา้พระองค -์สดดุ 8ี9:14

บคุคลท�ีตดัสนิวา่คนอธรรมไมม่คีวามผดิและบคุคลท�ีลงโทษคนชอบธรรม ท�ัง

สองกเ็ป�นท�ีเกลยีดชงัตอ่พระยาหเ์วห -์สภุาษติ 17:15

เม�ือมกีารปฏบิตัอิยา่งยตุธิรรม คนชอบธรรมกย็นิด แีตค่นประพฤตชิ�ัวหวาดผวา

-สภุาษติ 21:15

คนช�ัวไมเ่ขา้ใจความยตุธิรรม แตค่นท�ีแสวงหาพระยาหเ์วหจ์ะเขา้ใจถ�ีถว้น

-สภุาษติ 28:5

แทนความอายของพวกทา่น ทา่นจะไดร้บัเกยีรตสิองเทา่ แทนความอดส เูขา

ท�ังหลายจะเปรมปรดี�ิในสว่นแบง่ของเขา เพราะฉะน�ัน พวกเขาจะไดก้รรมสทิธ�ิ

เป�นสองเทา่ในแผน่ดนิของเขา ความช�ืนบานเป�นนติยจ์ะเป�นของเขา เพราะตวั

พระยาหเ์วหจ์อมทพัตรสัดงัน�ีวา่ เรามคีวามหวงแหนกรงุเยรซูาเลม็ คอืกรงุศิ

โยนเป�นอยา่งย�ิง -เศคารยิาห 1์:14

เราจะย�ัวยใุหอ้งคพ์ระผู้เป�นเจา้ทรงอจิฉาหรอื? เรามกีาํลงัมากกวา่พระองคห์รอื?

-1 โครนิธ 1์0:22

พระเจา้ทรงแสนดี

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

เชญิชมิดแูลว้จะเหน็วา่ พระยาหเ์วหป์ระเสรฐิ คนท�ีล�ีภยัอยู่ในพระองคก์เ็ป�นสขุ

-สดดุ 3ี4:8

จงขอบพระคณุพระยาหเ์วห เ์พราะพระองคป์ระเสรฐิ เพราะความรกัม�ันคง

ของพระองคด์าํรงเป�นนติย -์สดดุ 1ี07:1



หวงแหน พระองคจ์ะไมท่รงอภยัความทรยศหรอืบาปของทา่น

-โยชวูา 24:19

ทา่นทลูวา่ “ขา้พระองคห์วงแหนแทนพระยาหเ์วหพ์ระเจา้จอมทพัย�ิงนกั

เพราะวา่ประชาชนอสิราเอลไดท้อดท�ิงพนัธสญัญาของพระองค ไ์ดพ้งัแทน่

บชูาของพระองคล์งเสยี และประหารผู้เผยพระวจนะของพระองคเ์สยีดว้ยดาบ

และขา้พระองค ข์า้พระองคแ์ตผู่้เดยีวเหลอือยู่และเขาท�ังหลายมุ่งเอาชวีติขา้

พระองค”์ -1 พงศก์ษตัรยิ 1์9:14

เพราะพวกเขาย�ัวเยา้พระองคใ์หก้ร�ิวดว้ยเร�ืองปชูนยีสถานสงูของเขา ไดท้าํให้

พระองคท์รงหวงแหนเขาดว้ยเร�ืองรปูเคารพแกะสลกัของเขา -สดดุ 7ี8:58

ขา้แตพ่ระยาหเ์วห พ์ระองคจ์ะกร�ิวไปอกีนานเทา่ใด? เป�นนติยห์รอืพระเจา้ขา้?

ความหวงแหนของพระองคจ์ะไหมด้งัไฟไปอกีนานเทา่ใด? -สดดุ 7ี9:5

ความพโิรธกด็รุา้ย ความโกรธกท็ว่มทน้ แตใ่ครจะยนืตอ่หนา้ความรษิยาได?้

-สภุาษติ 27:4

จงใหด้ฉินัเป�นตราประทบัอยู่ท�ีใจของเธอ เป�นตราประทบับนแขนของเธอ

เพราะความรกัน�ันรนุแรงอยา่งความตาย ความหวงแหนเหมอืนแดนคนตาย

และเปลวเพลงิของความรกัน�ันรนุแรงเหมอืนประกายไฟ

-เพลงซาโลมอน 8:6

พระยาหเ์วหท์รงเป�นพระเจา้ผู้หวงแหนและแกแ้คน้ พระยาหเ์วหท์รงแกแ้คน้

และทรงพระพโิรธ พระยาหเ์วหท์รงแกแ้คน้คู่อรขิองพระองค แ์ละทรงเกบ็

ความโกรธไวใ้หศ้ตัรขูองพระองค -์นาฮมู 1:2

ทตูสวรรคผ์ู้ท�ีสนทนาอยู่กบัขา้พเจา้จงึกลา่วแกข่า้พเจา้วา่ ‘จงรอ้งประกาศวา่

เรา ยาหเ์วหร์กัความยตุธิรรม เราเกลยีดการโจรกรรมและการอธรรม เราจะให้

คา่ตอบแทนแกพ่วกเขาอยา่งเหมาะสม และเราจะทาํพนัธสญัญานรินัดรก์บัเขา

เช�ือสายของพวกเขาจะเป�นท�ีรู้จกักนัในบรรดาประชาชาต แิละลกูหลานของ

เขาในทา่มกลางชนชาตทิ�ังหลาย ทกุคนท�ีเหน็พวกเขาจะจดจาํเขาได ว้า่เขาเป�น

เช�ือสายท�ีพระยาหเ์วหท์รงอวยพร -อสิยาห 6์1:7-9

พระยาหเ์วหต์รสัวา่ “น�ีแนะ่ วนัเวลาจะมาถงึ เม�ือเราจะใหก้�ิงชอบธรรมงอก

ออกมาสาํหรบัดาวดิ ผู้ท�ีจะทรงเป�นกษตัรยิแ์ละทรงครองราชยอ์ยา่งสขุมุ

รอบคอบ และจะทรงนาํความยตุธิรรมและความชอบธรรมมาสู่แผน่ดนิน�ัน

-เยเรมยี 2์3:5

พระยาหเ์วหผ์ู้ทรงอยู่ในเมอืงน�ันชอบธรรม พระองคไ์มท่รงทาํผดิเลย ทกุๆ

เชา้พระองคท์รงทาํความยตุธิรรมของพระองคใ์หป้ระจกัษ ท์กุรุ่งอรณุไมท่รง

เวน้เลย แตค่นอยตุธิรรมน�ันไมรู่้จกัอาย -เศฟ�นยาห 3์:5

“อยา่คดิวา่เรามาลม้เลกิธรรมบญัญตัแิละคาํของบรรดาผู้เผยพระวจนะ เรา

ไมไ่ดม้าลม้เลกิ แตม่าทาํใหส้มบรูณท์กุประการ -มทัธวิ 5:17

แลว้เปโตรจงึกลา่ววา่ “ขา้พเจา้เหน็จรงิแลว้วา่พระเจา้ไมท่รงลาํเอยีง ทกุคน

ในทกุชนชาตทิ�ีเกรงกลวัพระองค แ์ละประพฤตติามทางชอบธรรมกเ็ป�นท�ีชอบ

พระทยัพระองค -์กจิการ 10:34-35

น�ีแนะ่ ทา่นผู้เป�นท�ีรกัของขา้พเจา้ อยา่แกแ้คน้ แตจ่งมอบการน�ันไว แ้ลว้แต่

พระเจา้จะทรงลงโทษ เพราะมคีาํเขยีนไวใ้นพระคมัภรีว์า่ องคพ์ระผู้เป�นเจา้

ตรสัวา่ “การแกแ้คน้เป�นของเรา เราเองจะตอบแทน” -โรม 12:19

อยา่หลงเลย ทา่นจะลอ้เลน่กบัพระเจา้ไมไ่ด เ้พราะวา่ใครหวา่นอะไรลง กจ็ะ

เกบ็เก�ียวส�ิงน�ัน -กาลาเทยี 6:7



เพราะวา่เรารู้จกัพระองคผ์ู้ตรสัวา่ “การแกแ้คน้เป�นของเรา เราจะตอบสนอง”

และตรสัอกีวา่ “องคพ์ระผู้เป�นเจา้จะทรงพพิากษาประชากรของพระองค”์

-ฮบีร 1ู0:30

และถา้พวกทา่นรอ้งเรยีกพระองคว์า่พระบดิา ผู้ทรงพพิากษาอยา่งไมม่อีคติ

ตามการกระทาํของแตล่ะคน พวกทา่นกจ็งดาํเนนิชวีติดว้ยความยาํเกรงใน

เวลาท�ีพวกทา่นอยู่ในโลกน�ี-1 เปโตร 1:17

เพราะถงึเวลาแลว้ ท�ีการพพิากษาจะเร�ิมตน้ท�ีครอบครวัของพระเจา้ และถา้

เร�ิมตน้ท�ีพวกเรากอ่น ปลายทางของคนเหลา่น�ัน ท�ีไมเ่ช�ือฟ�งขา่วประเสรฐิของ

พระเจา้จะเป�นอยา่งไร? -1 เปโตร 4:17

บรรดาประชาชาตมิคีวามโกรธแคน้ แตพ่ระพโิรธ ของพระองคม์าถงึแลว้ ถงึ

เวลาท�ีพระองคจ์ะทรงพพิากษาคนท�ังหลายท�ีตายไป และถงึเวลาท�ีจะ

ประทานบาํเหนจ็แกบ่รรดาผู้รบัใชข้องพระองค ค์อืพวกผู้เผยพระวจนะและ

พวกธรรมกิชน และแกค่นท�ังหลายท�ียาํเกรงพระนามของพระองค ท์�ังคน

เลก็นอ้ยและคนใหญโ่ต และถงึเวลาแลว้ ท�ีพระองคจ์ะทรงทาํลายพวกท�ี

ทาํลายแผน่ดนิโลก” -ววิรณ 1์1:18

พระเจา้ทรงบรสิทุธ�ิ

“จงกลา่วแกช่มุนมุชนอสิราเอลท�ังหมดวา่ เจา้ท�ังหลายตอ้งบรสิทุธ�ิเพราะเรา

ยาหเ์วหพ์ระเจา้ของเจา้เป�นผู้บรสิทุธ�ิ-เลวนีติ 1ิ9:2

เจา้ตอ้งบรสิทุธ�ิสาํหรบัเรา เพราะเรายาหเ์วหเ์ป�นผู้บรสิทุธ�ิและไดแ้ยกเจา้ออก

จากชนชาตทิ�ังหลายเพ�ือเจา้จะเป�นของเรา -เลวนีติ 2ิ0:26

ขา้พเจา้ไดย้นิเสยีงดงัจากพระท�ีน�ังวา่ “น�ีแนะ่ ท�ีประทบัของพระเจา้อยู่กบั

มนษุยแ์ลว้ และพระองคจ์ะประทบักบัเขาท�ังหลาย พวกเขาจะเป�นชนชาติ

ของพระองค พ์ระเจา้เองจะสถติกบัเขา [และจะทรงเป�นพระเจา้ของเขา] พระ

เจา้จะทรงเชด็น�าตาทกุๆ หยดจากตาของเขาท�ังหลาย และความตายจะไมม่ี

อกีตอ่ไป ความโศกเศรา้ การรอ้งไห แ้ละการเจบ็ปวดจะไมม่อีกีตอ่ไป เพราะยคุ

เดมิน�ันผา่นไปแลว้” -ววิรณ 2์1:2-4

พระเจา้เป�นพระเจา้ท�ีหวงแหน

หา้มกราบไหวห้รอืปรนนบิตัริปูเหลา่น�ัน เพราะเราคอืยาหเ์วหพ์ระเจา้ของเจา้

เป�นพระเจา้ท�ีหวงแหน ใหโ้ทษของบดิาตกทอดไปถงึลกูหลานของผู้ท�ีชงัเรา

จนถงึสามช�ัวส�ีช�ัวอายคุน -อพยพ 20:5

หา้มนมสัการพระอ�ืน เพราะพระยาหเ์วหผ์ู้มพีระนามวา่ “หวงแหน” เป�นพระ

เจา้ผู้ทรงหวงแหน -อพยพ 34:14

เพราะวา่พระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของทา่นทรงเป�นเพลงิท�ีเผาผลาญ ทรงเป�นพระ

เจา้ท�ีหวงแหน -เฉลยธรรมบญัญตั 4ิ:24

เพราะวา่พระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของทา่นผู้สถติทา่มกลางทา่น เป�นพระเจา้ผู้ทรง

หวงแหน เกรงวา่พระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของทา่นจะทรงพระพโิรธตอ่ทา่น และ

ทรงทาํลายทา่นเสยีจากพ�ืนแผน่ดนิโลก

-เฉลยธรรมบญัญตั 6ิ:15

แตโ่ยชวูากลา่วแกป่ระชาชนวา่ “พวกทา่นจะปรนนบิตัพิระยาหเ์วหไ์มไ่ด้

เพราะวา่พระองคท์รงเป�นพระเจา้ผู้บรสิทุธ�ิพระองคท์รงเป�นพระเจา้ผู้ทรง



อสิราเอลผู้เลก็นอ้ย เราเองจะชว่ยเจา้ ผู้ไถข่องเจา้คอืองคบ์รสิทุธ�ิของอสิราเอล

-อสิยาห 4์1:9-14

พระยาหเ์วหต์รสัดงัน�ีวา่ “จงรกัษาความยตุธิรรมและทาํความชอบธรรม

เพราะความรอดของเราใกลม้าถงึ และความชอบธรรมของเราจะเผยออก

เพราะพระยาหเ์วหต์รสัดงัน�ีวา่ “เก�ียวกบับรรดาขนัทผีู้รกัษาวนัสะบาโตของเรา

ผู้เลอืกในส�ิงท�ีเราพอใจ และยดึม�ันในพนัธสญัญาของเรา -อสิยาห 5์6:1, 4

ความรกัม�ันคงของพระยาหเ์วหไ์มเ่คยหยดุย�ัง และพระกรณุาของพระองคไ์มม่ี

ส�ินสดุ เป�นของใหมท่กุเวลาเชา้ ความเท�ียงตรงของพระองคใ์หญย่�ิงนกั จติใจ

ขา้พเจา้วา่ “พระยาหเ์วหท์รงเป�นมรดกสว่นของขา้พเจา้ เพราะฉะน�ันขา้พเจา้

มคีวามหวงัในพระองค”์ ט (เทท) พระยาหเ์วหท์รงดตีอ่ผู้ท�ีคอยพระองค แ์ละ

ตอ่ผู้ท�ีแสวงหาพระองค เ์ป�นการดที�ีจะรออยา่งเงยีบๆ คอืรอความรอดจาก

พระยาหเ์วห -์เพลงคร�าครวญ 3:22-26

ขา้พเจา้แนใ่จอยา่งน�ีวา่พระองคผ์ู้ทรงเร�ิมตน้การดไีวใ้นพวกทา่น จะทรงทาํ

ใหส้าํเรจ็จนถงึวนัแหง่พระเยซคูรสิต -์ฟ�ลปิป�1:6

และพระเจา้ของขา้พเจา้จะประทานทกุส�ิงท�ีจาํเป�นแกพ่วกทา่นจากทรพัยอ์นั

รุ่งโรจนข์องพระองคใ์นพระเยซคูรสิต ข์อพระสริจิงมแีดพ่ระเจา้พระบดิาของ

เราสบืๆ ไปเป�นนติย อ์าเมน -ฟ�ลปิป�4:19-20

ของประทานท�ีดแีละเลศิทกุอยา่งน�ันมาจากเบ�ืองบน คอืมาจากพระผู้สรา้ง

แหง่บรรดาดวงสวา่ง ในพระองคไ์มม่กีารแปรปรวนหรอืเงาของการ

เปล�ียนแปลง -ยากอบ 1:17

และขา้พเจา้ไดเ้หน็นครบรสิทุธ�ิคอืนครเยรซูาเลม็ใหมล่อยลงมาจากสวรรค์

และจากพระเจา้ นครน�ีเตรยีมพรอ้มเหมอืนอยา่งเจา้สาวท�ีแตง่ตวัไวส้าํหรบัสามี

“ขา้แตพ่ระยาหเ์วห ใ์นบรรดาพระตา่งๆ องคไ์หนจะเป�นเหมอืนพระองคเ์ลา่?

องคไ์หนจะเหมอืนพระองคผ์ู้ทรงงามสงา่ในความบรสิทุธ�ิและนา่เกรงขาม

ดว้ยพระสริแิละทรงทาํการอศัจรรย?์ -อพยพ 15:11

จงนมสัการพระยาหเ์วหผ์ู้ทรงงดงามในความบรสิทุธ�ิแผน่ดนิโลกท�ังส�ินเอย๋ จง

ตวัส�ันเฉพาะพระพกัตรพ์ระองค -์สดดุ 9ี6:9

ตา่งกร็อ้งตอ่กนัและกนัวา่ “บรสิทุธ�ิบรสิทุธ�ิบรสิทุธ�ิพระยาหเ์วหจ์อมทพั

แผน่ดนิโลกท�ังส�ินเตม็ดว้ยพระสริขิองพระองค”์ -อสิยาห 6์:3

องคผ์ู้สงูเดน่และสงูสง่ ผู้ทรงดาํรงอยู่นรินัดร ท์รงพระนามวา่บรสิทุธ�ิตรสัดงัน�ี

วา่ “เราดาํรงอยู่ในท�ีสงูและบรสิทุธ�ิและอยู่กบัผู้สาํนกึผดิและมวีญิญาณจติท�ี

ถอ่ม เพ�ือฟ��นฟวูญิญาณจติของผู้ท�ีถอ่ม และฟ��นฟใูจของผู้สาํนกึผดิ

-อสิยาห 5์7:15

“ไมม่ใีครบรสิทุธ�ิดงัพระยาหเ์วห ไ์มม่ใีครเปรยีบเหมอืนพระองค ไ์มม่ใีคร

ปกป�องเหมอืนพระเจา้ของพวกเรา -1 ซามเูอล 2:2

แนท่เีดยีว พระเจา้จะไมท่รงทาํช�ัว และองคผ์ู้ทรงมหทิธฤิทธ�ิจะไมท่รงบดิเบอืน

ความยตุธิรรม -โยบ 34:12

มหาปโุรหติเชน่น�ีแหละท�ีเหมาะสาํหรบัพวกเรา คอืเป�นผู้บรสิทุธ�ิปราศจาก

อบุาย ไรม้ลทนิ แยกจากคนบาปท�ังหลาย และอยู่สงูกวา่ฟ�าสวรรค -์ฮบีร 7ู:26

แตพ่ระองคผ์ู้ทรงเรยีกพวกทา่นน�ันบรสิทุธ�ิอยา่งไร พวกทา่นเองกจ็งเป�นคน

บรสิทุธ�ิในชวีติทกุดา้นอยา่งน�ัน เพราะมคีาํเขยีนไวแ้ลว้วา่ “พวกทา่นจงเป�น

คนบรสิทุธ�ิเพราะเราเองบรสิทุธ�ิ” -1 เปโตร 1:15-16



พระเจา้ทรงซ�ือสตัย์

พระยาหเ์วหป์ระเสรฐิและเท�ียงธรรม ดงัน�ันจงึทรงส�ังสอนพระมรรคาแกค่น

บาป พระองคท์รงนาํคนท�ีถอ่มใจไปในส�ิงท�ีถกู และทรงสอนพระมรรคาของ

พระองคแ์กค่นท�ีถอ่มใจ พระมรรคาท�ังส�ินของพระยาหเ์วหเ์ป�นความรกัม�ันคง

และความสตัยจ์รงิ แกผู่้ท�ีรกัษาพนัธสญัญาและพระโอวาทของพระองค ข์า้

แตพ่ระยาหเ์วห เ์พ�ือเหน็แกพ่ระนามของพระองค ข์อทรงใหอ้ภยัความช�ัวของ

ขา้พระองค เ์พราะมนัใหญโ่ตนกั -สดดุ 2ี5:8-11

ความดขีองพระองคม์มีากสกัเทา่ใด ซ�ึงพระองคท์รงสะสมใหผู้้ท�ียาํเกรงพระองค์

และทรงทาํไวเ้พ�ือผู้ท�ีล�ีภยัอยู่ในพระองค ต์อ่หนา้มนษุยท์�ังหลาย ขา้พระองค์

ตกใจ กลา่ววา่ “ขา้พระองคถ์กูตดัขาดไปพน้สายพระเนตรของพระองคแ์ลว้”

แตพ่ระองคท์รงสดบัเสยีงวงิวอนของขา้พระองค เ์ม�ือขา้พระองคท์ลูขอความ

ชว่ยเหลอืจากพระองค -์สดดุ 3ี1:19, 22

พระองคท์รงเย�ียมเยยีนแผน่ดนิโลก และทรงรดน�าให พ้ระองคท์รงทาํให้

แผน่ดนิอดุมย�ิง แมน่�าของพระเจา้มนี�าเตม็ พระองคท์รงจดัหาขา้วให เ้พราะ

ทรงจดัเตรยีมโลกไวเ้ชน่น�ันแหละ พระองคท์รงรดน�า ตามรอยไถของมนัอยา่ง

ชุ่มโชก และทรงใหข้�ีไถราบลง ทรงใหด้นิออ่นนุ่มดว้ยหา่ฝน และทรงอวยพร

ผลติผลของมนั พระองคท์รงใหป้�เป�นป�ทองดว้ยความอดุมสมบรูณข์องพระองค์

รอยรถของพระองคม์คีวามไพบลูยย์อ้ยหยด ทุ่งหญา้ในถ�ินทรุกนัดารกห็ยด

ยอ้ย เนนิเขาคาดเอวดว้ยความเปรมปรดี�ิทุ่งหญา้หม่ตวัดว้ยฝงูแพะแกะ หบุ

เขาปกคลมุไปดว้ยขา้ว ตา่งกโ็หแ่ละรอ้งเพลงดว้ยความช�ืนบาน -สดดุ 6ี5:9-13

เพราะพระยาหเ์วหพ์ระเจา้ทรงเป�นดวงตะวนัและเป�นโล พ่ระยาหเ์วห์

ประทานความโปรดปรานและเกยีรต พิระองคม์ไิดท้รงหวงส�ิงดอีนัใดไว จ้าก

บรรดาผู้ท�ีดาํเนนิในความซ�ือสตัย -์สดดุ 8ี4:11

พระองคท์รงทาํดตีอ่ผู้รบัใชข้องพระองค ข์า้แตพ่ระยาหเ์วห ต์ามพระวจนะ

ของพระองค ข์อทรงสอนวจิารณญาณและความรู้แกข่า้พระองค เ์พราะขา้

พระองคเ์ช�ือถอืพระบญัญตัขิองพระองค ก์อ่นท�ีขา้พระองคท์กุขย์าก ขา้

พระองคห์ลงเจ�ิน แตบ่ดัน�ีขา้พระองคป์ฏบิตัติามพระดาํรสัของพระองค์

พระองคป์ระเสรฐิ และทรงทาํการด ขีอทรงสอนกฎเกณฑข์องพระองคแ์กข่า้

พระองค ค์นโอหงัป�ายความเทจ็ใสข่า้พระองค แ์ตข่า้พระองคร์กัษาขอ้บงัคบั

ของพระองคด์ว้ยสดุใจ จติใจของพวกเขาเฉ�ือยชาเหมอืนไขมนั แตข่า้พระองค์

ป�ตยินิดใีนธรรมบญัญตัขิองพระองค ด์แีลว้ท�ีขา้พระองคท์กุขย์าก เพ�ือขา้

พระองคจ์ะเรยีนรู้กฎเกณฑข์องพระองค ส์าํหรบัขา้พระองค ธ์รรมบญัญตัิ

จากพระโอษฐข์องพระองค ก์ด็กีวา่ทองคาํและเงนิเป�นพนัๆ แทง่ י (โยด)

-สดดุ 1ี19:65-72

ขา้พระองคท์ราบวา่ พระยาหเ์วหท์รงใหค้วามเป�นธรรมแกผู่้ทกุขย์าก และทรง

ใหค้วามยตุธิรรมแกค่นขดัสน -สดดุ 1ี40:12

เจา้ผู้ท�ีเรานาํมาจากปลายแผน่ดนิโลก และเรยีกมาจากท�ีไกลสดุของโลก แลว้

พดูกบัเจา้วา่ “เจา้เป�นผู้รบัใชข้องเรา เราไดเ้ลอืกเจา้และไมป่ฏเิสธเจา้” อยา่

กลวัเลย เพราะเราอยู่กบัเจา้ อยา่ขยาด เพราะเราเป�นพระเจา้ของเจา้ เราจะ

เสรมิกาํลงัเจา้ เราจะชว่ยเจา้ เราจะชเูจา้ดว้ยมอืขวาอนัชอบธรรมของเรา น�ี

แนะ่ ทกุคนท�ีโกรธเคอืงเจา้ จะตอ้งอายและอดส คูนท�ังหลายท�ีตอ่สู้กบัเจา้ จะ

กลายเป�นศนูยแ์ละพนิาศไป เจา้จะคน้คนท�ีตอ่สู้กบัเจา้ แตเ่จา้จะไมพ่บเขา

ผู้ทาํสงครามกบัเจา้ จะกลายเป�นศนูยแ์ละไมเ่หลอือยู่เพราะเราคอืยาหเ์วห์

พระเจา้ของเจา้ เราฉวยมอืขวาของเจา้ไว ค้อืเราท�ีพดูกบัเจา้วา่ “อยา่กลวัเลย

เราเองจะชว่ยเจา้” พระยาหเ์วหต์รสัวา่ “อยา่กลวัเลย เจา้หนอนยาโคบ เจา้


