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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือยากอบ
 หน ังสือยากอบน้ี ได้  เข ียนขึ้นในปี ค�ศ� 45 ถึงครสิเตียน

ชาวย ิวท ่ีกระจัดกระจายไปจากกรุงเยรูซาเล็ม  ผู้  ท่ี  เข ียนจด
หมายฉบั บน ้ี ไม่ได้ เป็นน้องชายของยอหน์ (กจ 12:1-2)  แต่ 
อาจจะเป็น �ยากอบน้องชายขององค์ พระผู้เป็นเจ้า � (กท
1:19) ซ่ึงได้ พู ดถึงยากอบในมัทธวิ 13:55  พร ้อมกับโยเสส
 ซี  โมน และยูดาสหรอืยูดาซ่ึงเป็นผู้ ท่ี  เข ียนหนังสือยูดาส
ยากอบเป็นผู้นําในการประชุมปรกึษาท่ี กรุ งเยรูซาเล็ม (กจ
15:2, 13-21) ท่านได้รบัเชื่อหลังจากท่ี พระเยซู  ถู กตรงึไวบ้น
กางเขน (ยน 7:5)

 หน ังสือเล่ มน ้ีสอน ถึง เรือ่ง ความ เชื่ อก ับ การ ประพฤติ
ความบาปของลิน้ และการรกัษาให้หายจากโรคโดยการ
อธษิฐาน

 คุ ณค่าของการทดลองและการทูลขอสติ ปัญญา 
1 ยากอบ  ผู้รบัใช ้ของพระเจ้าและของพระเยซู ครสิต์  เจ้า 

คํานับพงศ์ พันธุ ์ สิ บสองตระกูลท่ีกระจัดกระจายอยู ่น้ัน 2  
พี่ น้องของข้าพเจ้า เม่ือท่านทัง้หลายตกอยู่ในการทดลอง
ต่างๆ ก็ จง ถือวา่ เป็น เรือ่ง น่า ยนิดี ทัง้ สิน้ 3 เพราะ ท่าน ทัง้
หลายรู ้วา่ การทดลองความเชื่อของท่านน้ัน  ทําให ้ เก ิดความ
เพียร 4 และจงให้ความเพียรน้ันกระทําการจนสําเรจ็ เพื่อ
ท่านทัง้หลายจะสมบู รณ ์ครบถ้วนไม่ขาดสิง่ใดเลย 5 ถ้าผู้
ใดในพวกท่านขาดสติ ปัญญา  ก็  ให ้ ผู้ น้ันทูลขอจากพระเจ้า
 ผู้ ทรงโปรดประทานให ้แก่ คนทัง้ปวงอยา่งเหลือล้นและมิ 
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ได้ ทรงตําหนิ และจะทรงประทานให ้แก่  ผู้  น้ัน 6  แต่ จงให ้ผู้ 
น้ันทูลขอด้วยความเชื่อ อยา่หวัน่ไหวเลย เพราะวา่ผู้ ท่ี หวัน่
ไหวก็เป็นเหมือนคล่ืนในทะเลซ่ึงถูกลมพัดซัดไปมา 7  ผู้ 
น้ันจงอยา่คิดวา่จะได้รบัสิง่ใดจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเลย
8 คนสองใจเป็นคนไม่ มัน่คงในบรรดาทางทัง้หลายท่ีตน
ประพฤติ น้ัน 9  ให ้ พี่ น้องท่ีต่ําต้อยชื่นชมยนิดีในการท่ีทรง
เชดิชู เขา 10 และคนมั ่งม ี ก็ จงชื่นชมยนิดีเม่ือถูกทําให้ ต่ํา
ลง เพราะวา่เขาจะต้องล่วงลับไปดุจดอกหญ้า 11 เพราะทั 
นที  ท่ี ตะวนัขึ้นพรอ้มด้วยความรอ้นอนัแรงกล้า มั นก ็กระทํา
ให้หญ้าเหีย่วแหง้ไป และดอกหญ้าก็รว่งลง และความงาม
ของมันสูญสิน้ไป  คนมัง่มี จะเส่ือมสูญไปตามทางทัง้หลาย
ของเขาเชน่น้ันด้วย 12 ความสุขยอ่มมี แก่ คนน้ั นที ่ สู้ ทนการ
ทดลอง เพราะเม่ือปรากฏวา่ผู้ น้ันทนได้ แล้ว เขาจะได้รบั
มงกุฎแหง่ชวีติ ซ่ึงองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสัญญาไว ้แก่ คน
ทัง้หลายท่ีรกัพระองค์

พระเจ้าไม่เคยล่อลวงผู้ ใด  แต่ ราคะตัณหาของตัวเรา
เองท่ีล่อลวงเรา

13 เม่ือผู้ใดถู กล ่อลวงให ้หลง อยา่ให ้ผู้ น้ันพูดวา่ �พระเจ้า
ทรงล่อลวงข้าพเจ้าให ้หลง � เพราะวา่ความชัว่จะมาล่อลวง
พระเจ้าใหห้ลงไม่ ได้ และพระองค์เองก็ ไม่ ทรงล่อลวงผู้ใดให้
หลงเลย 14  แต่ วา่ทุกคนก็ ถู  กล ่อลวง เม่ือตัณหาของตนเอง
ชกันําให้กระทําผิด  แล ้วตั วก ็กระทําตาม 15 ครัน้ตัณหาเกิด
ขึ้นแล้ว  ก็  ทําให ้ เก ิดบาป และเม่ือบาปโตเต็ มท ่ี แล้ว  ก็  นํา
ไปสู่  ความตาย 16  พี่ น้องท่ีรกัของข้าพเจ้า อยา่หลงผิดเลย
17 ของประทานอนัดี ทุกอยา่ง และของประทานอนัเลิศทุก
อยา่งยอ่มมาจากเบื้องบน และส่งลงมาจากพระบิดาแหง่
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บรรดาดวงสวา่ง ในพระบิดาไม่ มี การแปรปรวน  หรอืไม่  มี 
เงาอนัเน่ืองจากการเปล่ียนแปลง 18  พระองค์  ได้ ทรงให้เรา
ทัง้หลายบังเกิดโดยพระวจนะแหง่ความจรงิตามน้ําพระทัย
ของพระองค์ เพื่อเราทัง้หลายจะได้เป็นอยา่งผลแรกแหง่
สรรพสิง่ซ่ึงพระองค์ทรงสรา้งน้ัน 19  ดังน้ัน  พี่ น้องท่ีรกัของ
ข้าพเจ้า จงให ้ทุ กคนไวในการฟัง ชา้ในการพูด ชา้ในการ
โกรธ 20 เพราะวา่ความโกรธของมนษุย ์ไม่ได้ กระทําให ้เก ิด
ความชอบธรรมอยา่งพระเจ้า 21  เหตุ  ฉะน้ัน จงถอดทิง้การ
โสโครกทุกอยา่ง และการชัว่รา้ยอนัดาษด่ืน และจงน้อมใจ
รบัพระวจนะท่ีทรงปลูกฝังไว ้แล ้ วน ้ัน ซ่ึงสามารถชว่ยจิต
วญิญาณของท่านทัง้หลายใหร้อดได้

จงเป็นทัง้ผู้ฟังและผู้ ประพฤติ ตามพระวจนะ
22  แต่ ท่านทัง้หลายจงเป็นคนท่ี ประพฤติ ตามพระวจนะ

น้ัน  ไม่ใช ่เป็นแต่เพียงผู้ฟังเท่าน้ัน ซ่ึงเป็นการล่อลวงตนเอง
23 เพราะวา่ถ้าผู้ใดฟังพระวจนะ และไม่ ได้  ประพฤติตาม  ผู้ 
น้ั นก ็เป็นเหมือนคนท่ี ดู  หน ้าของตัวในกระจกเงา 24 ด้วยวา่
คนน้ันแลดูตัวเองแล้วไปเสีย  แล ้วในทันใดน้ั นก ็ลืมวา่ตัว
เป็นอยา่งไร 25 ฝ่ายผูใ้ดท่ีพิจารณาดูในพระราชบัญญั ติ  แห ่ง
เสรภีาพอนัดี เลิศ และดํารงอยู่ในพระราชบัญญั ติ  น้ัน  ผู้ น้ัน
ไม่ ได้ เป็นผู้ฟังแล้วหลงลืม  แต่ เป็นผู้ ประพฤติ ตามกิจการ
น้ัน คนน้ันจะได้ความสุขในการของตน

ความเชื่อแท้
26 ถ้าผู้ใดในพวกท่านดูเหมือนวา่เครง่ครดัในความเชื่อ

และมิ ได้ เหน่ียวรัง้ ลิน้ของตนไว้  แต่ ล่อลวงใจของตนเอง
การเครง่ครดัในความเชื่อของผู้ น้ั นก ็ ไร้ประโยชน์ 27 การ
เครง่ครดัในความเชื่ออยา่งบร ิสุทธ ์ิ ไร ้มลทินต่อพระพักตร์
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พระเจ้าและพระบิ ดาน ้ัน คือการเยีย่มเยยีนเด็กกําพรา้พ่อ
และหญิ งม ่ายท่ี มี  ความทุกข์รอ้น และการรกัษาตัวให้พ้น
จากราคีของโลก

2
ความรกัแท้ ก็ ปราศจากการเลือกท่ีรกัมักท่ี ชงั 

1  พี่ น้องทัง้หลายของข้าพเจ้า การเชื่อในพระเยซู ครสิต์  
องค์ พระผู้ เป็นเจ้าของเรา  ผู้ ทรงสงา่ราศี น้ัน อยา่ให้เป็น
ด้วยการเลือกหน้าคน 2 เพราะวา่ถ้ามีคนหน่ึงสวมแหวน
ทองคําและแต่งตัวด้วยเครือ่งแต่งกายอยา่งดี เข ้ามาในท่ี
ประชุมของท่าน และมีคนจนคนหน่ึงแต่งตัวด้วยเส้ือผ้า
ซอมซ่อเข้ามาด้วย 3 และท่านสนใจคนท่ี สวมใส่ เครือ่งแต่ง
กายอยา่งดี และกล่าวแก่เขาวา่ �เชญิท่านน่ังท่ี น่ี ในท่ีอนั
ดี เถิด � และท่านก็ พู  ดก ับคนจนน้ั นว ่า �แกจงยนือยู ่ท่ีน่ัน 
�  หรอื �จงน่ังแทบท่ีรองเท้าของเราเถิด� 4 พวกท่านเองมิ 
ได้  ลําเอยีง และกลายเป็นผู้ วนิ ิจฉัยด้วยใจชัว่หรอื 5  พี่ น้อง
ท่ีรกัของข้าพเจ้า จงฟังเถิด พระเจ้าทรงเลือกคนยากจน
ในโลกน้ี ให ้เป็นคนมั ่งม ีในความเชื่อ และให้เป็นทายาทแห่
งอาณาจั กร ซ่ึงพระองค์ทรงสัญญาไว ้แก่  ผู้  ท่ี รกัพระองค์ 
มิใช ่ หรอื 6  แต่ ท่านทัง้หลายได้ ดู  ถู กคนจน  ไม่ใช ่ คนมัง่มี หรอื
ท่ี กดขี่ ท่านและลากตั วท ่านไปขึ้นศาล 7  ไม่ใช ่เขาเหล่าน้ัน
หรอืท่ีสบประมาทพระนามอนัประเสรฐิซ่ึงใชเ้รยีกท่าน 8 ถ้า
ท่านทัง้หลายกระทําให้สําเรจ็ตามพระราชบัญญั ติ  แห ่งพระ
มหากษั ตร ิย์ตามพระคัมภีร ์ท่ีวา่ �จงรกัเพื่อนบ้านเหมือน
รกัตนเอง�  แล้ว ท่านทัง้หลายก็ ประพฤติ  ดี  อยู ่9  แต่ ถ้าท่าน
ทัง้หลายเลือกหน้าคน ท่านก็กระทําบาป และตามพระราช
บัญญั ติ ท่านก็เป็นผู้ละเมิดแล้ว 10 เพราะวา่ผู้ใดรกัษาพระ
ราชบัญญั ติ  ได้  ทัง้หมด  แต่ ผิ ดอย ู่ข้อ เดียว  ผู้ น้ั นก ็เป็น ผู้



ยากอบ 2:11 v ยากอบ 2:21

ผิดพระราชบัญญั ติ  ทัง้หมด 11 ด้วยวา่พระองค์ ผู้  ได้ ตร ัสว 
่า �อยา่ล่วงประเวณีผัวเมียเขา�  ก็ได้ ตรสัไว ้ด้วยวา่ �อยา่
ฆ่าคน�  แม้ ท่านไม่ ได้  ล่วงประเวณี ผัวเมียเขาแต่ ได้ ฆ่าคน
ท่านก็เป็นผู้ละเมิดพระราชบัญญั ติ 12 ท่านทัง้หลายจงพูด
และจงกระทําเชน่ ผู้ ท่ี จะได้รบัการพิพากษาด้วยพระราช
บัญญั ติ  แห ่งเสร ีภาพ 13 เพราะวา่ผู้ ท่ี  ไม่ แสดงความเมตตา
ยอ่มจะได้รบัการพิพากษาโดยปราศจากความเมตตา  แต่ 
ความเมตตายอ่มก่อให ้เก ิดความชื่นชมยนิดีมากกวา่การ
พิพากษา

ความเชื่อท่ีปราศจากการกระทําก็ตายแล้ว
14  พี่ น้องของข้าพเจ้า  แม้  ผู้ ใดจะวา่ตนมี ความเชื่อ  แต่  

ไม่มี  การก ระ ทํา จะ ได้ ประโยชน์  อะไร ความ เชื่อ จะ ชว่ย ผู้
น้ันให้รอดได้ หรอื 15 ถ้าพี่น้องชายหญิงคนใดเปลือยเปล่า
และขาดแคลนอาหารประจําวนั 16 และมีคนใดในพวกท่าน
กล่าวแก่เขาวา่ �เชญิไปเป็นสุขเถิด  ขอให ้อบอุน่และอิม่
เถิด� และไม่ ได้  ให ้ สิ ่งซ่ึงจําเป็นต่อรา่งกายแก่ เขา จะเป็น
ประโยชน์อะไรเล่า 17 ความเชื่ อก ็ เชน่เดียวกัน ถ้าปราศจาก
การกระทํา  ก็ ตายโดยลําพังแล้ว 18  แต่ คงมี ผู้ ค้านวา่ �ท่าน
มี ความเชื่อ และข้าพเจ้ามี การกระทํา � จงแสดงความเชื่อ
ของท่านท่ีปราศจากการกระทําใหข้้าพเจ้าเหน็ และข้าพเจ้า
จะแสดงให้ท่านเหน็ความเชื่อของข้าพเจ้าโดยการกระทํา
ของข้าพเจ้า 19 ท่านเชื่อวา่มีพระเจ้าองค์ เดียว น่ั นก ็ ดี  อยู ่ 
แล้ว  แม้ พวกปิศาจก็เชื่อเช ่นก ัน และกลัวจนตัวสัน่ 20  โอ 
คนไร ้ค่า ท่านอยากจะรู ้หรอืวา่ ความเชื่อท่ีปราศจากการก
ระทําก็ตายแล้ว

ตัวอยา่งของอบัราฮมัและราหบั
21 เม่ื ออ ับราฮมับิดาของเราได้ถวายอสิอ ัคบ ุตรชายของ

ท่านบนแท่นบู ชา จึงได้ความชอบธรรมโดยการกระทําไม่ ใช ่ 
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หรอื 22 ท่านทัง้หลายคงเหน็แล้ วว ่า ความเชื่อได้กระทํากิ 
จร ่วมกับการกระทําของท่าน และความเชื่ อก ็ สมบูรณ์  ได้ 
โดยการกระทํา 23 และพระคัมภีร ์ก็ สําเรจ็ท่ี วา่ �อบัราฮมัได้
เชื่อพระเจ้า และพระองค์ทรงนับวา่เป็นความชอบธรรมแก่ 
ท่าน � และท่านได้ ชื่อวา่  เป็น �สหายของพระเจ้า� 24 ท่าน
ทัง้หลายก็ เห ็นแล้ วว ่า  ผู้ ใดจะเป็นคนชอบธรรมได้  ก็ เน่ือง
ด้วยการกระ ทํา และมิ ใช ่ด้วยความเชื่อ เพียงอยา่ง เดียว
25 เชน่เดียวกันราหบัหญิงแพศยาก็ ได้ ความชอบธรรมเน่ือง
ด้วยการกระทําด้วยมิ ใช ่ หรอื เม่ือนางได้รบัรอง ผู้ ส่งข่าว
เหล่าน้ัน และส่งเขาไปเสียทางอื่น 26 เพราะกายท่ีปราศจาก
จิตวญิญาณน้ันตายแล้วฉันใด ความเชื่อท่ีปราศจากการก
ระทําก็ตายแล้วฉันน้ันเชน่เดียวกัน

3
ความชัว่รา้ยของลิน้

1  พี่ น้อง ทัง้ หลาย ของ ข้าพเจ้า อยา่ เป็น อาจารย์ กัน
มากมายหลายคนนักเลย เพราะท่านก็ รู ้วา่เราทัง้หลายจะ
ได้รบัการพิพากษาท่ี เข ้มงวดกวา่ผู้ อื่น 2 เพราะเราทุกคน
ทําผิดพลาดกันไปหลายๆอยา่ง ถ้าผู้ใดมิ ได้ ทําผิดทางวาจา
 ผู้ น้ั นก ็เป็นคนดีรอบคอบแล้ว และสามารถบังคั บท ้ังตัวไว ้
ได้  ด้วย 3  ดู  เถิด เราเอาเหล็ กบ ังเหยีนใส่ปากม้าเพื่อให้มัน
เชื่อฟังเรา เราก็บังคับมันให้ไปไหนๆได้ ทัง้ตัว 4  จงดู  เรอืด 
้วยเช ่นก ัน  ถึงแม้ วา่เป็นเรอืใหญ่ และถูกลมแรงพัดแล่นไป
 เรอืก ็ยงัหนัไปมาด้วยหางเสือเล็กๆตามใจนายท้ายท่ีจะให้
ไปทางไหน 5 เชน่น้ันแหละลิ ้นก ็เป็นอวยัวะเล็กๆด้วย และ
พูดโออ้วดอา้งการใหญ่  จงดู  เถิด ไฟนิดเดียวอาจเผาไหม้
มากเท่าใด 6 และลิน้น้ั นก ็เป็นไฟ เป็นโลกแหง่การชัว่ชา้ซ่ึง
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ตัง้อยูใ่นบรรดาอวยัวะของเรา  เป็นเหตุให ้ทัง้กายเป็นมลทิน
ไป  ทําให ้ วถีิ  แห ่งธรรมชาติ เผาไหม้ และมันเองก็ ติ ดไฟจาก
นรก 7 เพราะสัตว์เดียรจัฉานทุกชนิด ทัง้นก  งู และสัตว์ใน
ทะเลก็เล้ียงให้เชื่องได้ และมนษุย ์ก็ได้ เล้ียงให้เชื่องแล้ว 8  
แต่ ลิน้ น้ันไม่ มี  มนษุย ์คนใดสามารถทําให้เชื่องได้ ลิน้เป็น
สิง่ชัว่ ซ่ึงยบัยัง้ไม่ ได้ และเต็มไปด้วยพิษรา้ยถึงตาย 9 เรา
ทัง้หลายสรรเสรญิพระเจ้าคือพระบิ ดาด ้วยลิน้น้ัน และด้วย
ลิน้น้ันเราก็ แช ่ งด ่ามนษุย์ ซ่ึงถูกสรา้งขึ้นตามพระฉายาของ
พระเจ้า 10 คําสรรเสรญิและคําแช ่งด ่าก็ออกมาจากปากอนั
เดียวกัน  พี่ น้องทัง้หลายของข้าพเจ้า  ไม่ ควรให้เป็นเชน่น้ัน
เลย 11  บ่อน้ําพุ จะมีน้ําจืดและน้ํากรอ่ยพุ่งออกมาจากชอ่ง
เดียวกันได้ หรอื 12  พี่ น้องทัง้หลายของข้าพเจ้า ต้นมะเด่ือจะ
ออกผลเป็นมะกอกเทศได้ หรอื หรอืเถาองุน่จะออกผลเป็น
มะเด่ือได้ หรอื เชน่เดียวกันไม่ มี  บ่อน้ําพุ ใดจะให้ทัง้น้ําเค็ม
และน้ําจืดได้ 13 ในพวกท่าน  ผู้ ใดมี สติ ปัญญาและประกอบ
ด้วยความรู้  ก็  ให ้ ผู้ น้ันแสดงการประพฤติของตนด้วยกรยิา
อนัดี  มี ใจออ่นสุภาพประกอบด้วยปัญญา 14  แต่ ถ้าท่านทัง้
หลายมีใจอจิฉาอนัขมขื่นและอาการแก่งแย ่งก ันในใจของ
ท่าน อยา่อวดเลยและอยา่พู ดม ุสาต่อความจรงิ 15 ปัญญา
เชน่น้ี ไม่ได้ มาจากเบื้องบน  แต่ เป็นปัญญาอยา่งโลก และ
เป็นเดียรจัฉานตัณหา และเป็นเชน่ปิศาจ 16 เพราะวา่ท่ีใดมี
ความอจิฉาและการแก่งแย ่งก ัน  ท่ี น่ั นก ็วุน่วายและมีการก
ระทําชัว่ชา้เลวทรามทุกอยา่ง 17  แต่ ปัญญาจากเบื้องบนน้ัน
บร ิสุทธ ์ิเป็นประการแรก  แล ้วจึงเป็นความสงบสุข สุภาพ
และวา่งา่ย เป่ียมด้วยความเมตตาและผลอนัดี  ไม่มี  ความ
ลําเอยีง  ไม่  หน ้าซ่ือใจคด 18 และผลแหง่ความชอบธรรมก็
หวา่นลงในสันติสุขของคนเหล่าน้ั นที ่ก่อให ้เก ิดสันติ สุข 
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4
 ตําหนิ การดําเนินชวีติฝ่ายโลก

1 อะไรเป็นสาเหตุของสงครามและการทะเลาะว ิวาทก 
ันในพวกท่าน  มิใช ่ราคะตัณหาของท่านหรอืท่ี ต่อสู้ กันใน
อวยัวะของท่าน 2 ท่านทัง้หลายอยากได้  แต่  ไม่ได้ ท่านก็ฆ่า
กัน ท่านโลภแต่ ไม่ได้ ท่านก็ทะเลาะและทําสงครามกัน  ท่ี 
ท่านไม่ มี เพราะท่านไม่ ได้  ขอ 3 ท่านขอและไม่ ได้รบั เพราะ
ท่านขอผิด หวงัได้ไปเพื่อสนองราคะตัณหาของท่าน 4 ท่าน
ทัง้หลายผู้ ล่วงประเวณี ชายหญิงเอย๋ ท่านไม่ รู ้ หรอืวา่ การเป็ 
นม ิตรกับโลกน้ันคือการเป็นศั ตรู กับพระเจ้า  เหตุ ฉะน้ันผู้ใด
ใครเ่ป็ นม ิตรกับโลก  ผู้ น้ั นก ็เป็นศั ตรู ของพระเจ้า 5 ท่านคิด
วา่พระคัมภีร ์กล ่าวไว้อยา่งเปล่าประโยชน์หรอืท่ี วา่ �พระ
วญิญาณท่ีสถิตอยู่ในเราทัง้หลายมี ความรู ้สึ กห ึงหวง� 6  
แต่  พระองค์  ได้ ทรงประทานพระคุณเพิม่ขึ้ นอ ีก  เหตุ ฉะน้ัน
พระองค์จึงตร ัสว ่า �พระเจ้าทรงต่อสู้ ผู้  ท่ี หยิง่จองหอง  แต่ 
ทรงประทานพระคุณแก่ คนที ่ใจถ่ อม � 7  เหตุ  ฉะน้ัน ท่านทัง้
หลายจงยอมน้อมกายต่อพระเจ้า จงต่อสู้กับพญามาร และ
มันจะหนีไปจากท่าน 8 จงเข้าใกล้ พระเจ้า และพระองค์จะ
สถิตอยู ่ใกล้  ท่าน คนบาปทัง้หลายเอย๋ จงชาํระมือให ้สะอาด 
และคนสองใจเอย๋ จงชาํระใจของตนให ้บรสุิทธิ ์ 9 จงเป็น
ทุกข์โศกเศรา้และครํา่ครวญ จงใหก้ารหวัเราะของตนกลับ
กลายเป็นการครํา่ครวญ และความปี ติ  ยนิดี ของตนกลับ
กลายเป็นความเศรา้สลด 10 ท่านทัง้หลายจงถ่อมตัวในสาย
พระเนตรขององค์ พระผู้เป็นเจ้า และพระองค์จะทรงยกชู
ท่านขึ้น

อยา่ตัดสินพีน้่องของตน
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11  พี่ น้องทัง้หลาย อยา่ใส่รา้ยซ่ึ งก ันและกัน  ผู้ ใดท่ี พู ดใส่
รา้ยพีน้่องและตัดสินพีน้่องของตน  ผู้ น้ั นก ็ กล ่าวรา้ยต่อพระ
ราชบัญญั ติ และตัดสินพระราชบัญญั ติ  แต่ ถ้าท่านตัดสิน
พระราชบัญญั ติ ท่านก็ ไม่ใช ่ ผู้  ท่ี  ประพฤติ ตามพระราชบัญญั 
ติ  แต่ เป็นผู้ ตัดสิน 12  มี  ผู้ ทรงตัง้พระราชบัญญั ติ  แต่ เพียง
องค์ เดียว คือพระองค์ ผู้ ทรงสามารถชว่ยใหร้อดได้ และทรง
สามารถทําลายเสียได้  แต่ ท่านเป็นผู้ใดเล่า ท่านจึงตัดสินผู้ 
อื่น 

อยา่อวดอา้งถึงพรุง่น้ี
13  ดู  เถิด ท่านท่ี พูดวา่ � วนัน้ี หรอืพรุง่น้ีเราจะเข้าไปใน

เมือง น้ันเมือง น้ี และจะอยู ่ท่ี น่ันปี หน่ึง และจะค้าขายได้ 
กําไร � 14  แต่ วา่ท่านทัง้หลายไม่ รู ้วา่จะมี เหตุ อะไรเกิดขึ้นใน
วนัพรุง่น้ี  ช ีวติของท่านเป็นอะไรเล่า  ก็ เป็นเหมือนหมอกท่ี
ปรากฏอยู ่แต่  ประเด ๋ียวหน่ึงแล้ วก ็หายไป 15 ท่านทัง้หลาย
ควรจะพูดวา่ �ถ้าองค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงโปรด เราจะมี ช ี
วิตอยู่ และจะกระทําสิง่ น้ีหรอืสิง่ น้ัน� 16  แต่  เดีย๋วน้ี ท่าน
ทัง้หลายยนิดีในการโออ้วดของตน  ความยนิดี  อยา่งน้ี เป็น
ความชั ่วท ้ังสิน้ 17  เหตุ  ฉะน้ัน คนใดท่ี รู ้จักกระทําการดี และ
ไม่ ได้  กระทํา บาปจึ งม ี แก่ คนน้ัน

5
ตักเตือนคนมั ่งม ี

1  ดู  เถิด ท่านผู้ มัง่มี จงรอ้งไห้โอดครวญเพราะความวบิั ติ 
ซ่ึงจะเกิดขึ้ นก ั บท ่าน 2  ทรพัย์สมบัติ ของท่านก็ ผุ พังไป และ
มอดก็กั ดก ินเส้ือผ้าของท่าน 3 ทองและเงนิของท่านก็ เก ิด
สนิม และสนิ มน ้ันจะเป็นพยานหลักฐานต่อท่าน และจะกิน
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เน้ือท่านดุจไฟ ท่านได้ส่ําสมสมบั ติ  ไว ้ แล ้วสําหรบัวนัสุดท้าย
4  ดู  เถิด ค่าจ้างของคนงานท่ี ได้  เก ่ียวข้าวในนาของท่าน ซ่ึง
ท่านได้ฉ้อโกงไว ้น้ัน  ก็ รํา่รอ้งขึ้น และเสียงรอ้งของคนท่ี เก 
ี่ยวข้าวน้ัน  ได้ ทราบถึงพระกรรณขององค์พระผูเ้ป็นเจ้าแหง่
จอมโยธาแล้ว 5 ท่านมี ช ีวิตอยู่ในโลกอยา่งฟุ่มเฟือยและ
สนกุสนาน ท่านได้บํารุงเล้ียงจิตใจของท่านเหมือนอยา่งใน
วนัประหาร 6 ท่านได้ตัดสินลงโทษ และได้ฆ่าคนชอบธรรม
เขาก็ ไม่ได้  ต่อสู้  ท่าน 

จงคอยท่าการเสด็จกลับมา
7  เหตุ ฉะน้ันพี่น้องทัง้หลาย จงอดทนจนกวา่องค์พระผู้

เป็นเจ้าจะเสด็จมา  ดู  เถิด ชาวนารอคอยผลอนัล้ําค่าท่ีจะได้
จากแผ่นดิน และเพียรคอยจนกระทั ่งม ีฝนต้นฤดูและฝน
ปลายฤดู 8 ท่านทัง้หลายก็จงอดทนเชน่น้ันเหมือนกัน จง
ตัง้อกตัง้ใจให ้ดี ด้วยวา่การเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ก็จวนจะถึงอยู ่แล้ว 9  พี่ น้องทัง้หลาย จงอยา่ขุ่นเคืองใจต่ อก 
ัน เกรงวา่ท่านจะถูกพิพากษา  ดู  เถิด  องค์ พระผู้พิพากษา
ทรงประทับยนือยู ่หน ้าประตู แล้ว 10  พี่ น้องทัง้หลายของ
ข้าพเจ้า จงเอาแบบอยา่งในการทนทุกขแ์ละการอดทนของ
พวกศาสดาพยากรณ์  ผู้  ได้  กล ่าวในพระนามขององค์ พระผู้
เป็นเจ้า 11  ดู  เถิด เราถือวา่ผู้ ท่ี อดทนก็ เป็นสุข ท่านได้ยนิ
เก่ียวกับความอดทนของโยบ และได้ เหน็ที ่สุดปลายแหง่
องค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ วว ่า  องค์ พระผู้เป็นเจ้าน้ันทรงเป่ียม
ไปด้วยพระเมตตาและความกรุณาปรานีสักเท่าใด

การอธษิฐานเพื่อคนป่วย
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12  พี่ น้องทัง้หลายของข้าพเจ้า  ท่ี สําคัญเหนือสิ ่งอ ่ืนใด
ทัง้หมดก็ คือ จงอยา่ปฏิ ญาณ  ไม่ วา่จะโดยอา้งฟ้าสวรรค์
หรอืแผ่นดินโลก และไม่วา่จะโดยคําปฏิญาณอื่นใดก็ ตาม 
 แต่  ท่ี ควรวา่ใช ่ก็ จงวา่ใช่  ท่ี ควรวา่ไม่ ก็ จงวา่ไม่ เกรงวา่ท่าน
จะต้องถูกลงโทษ 13  มี  ผู้ ใดในพวกท่านทนทุกข์ หรอื จงให ้
ผู้ น้ันอธษิฐาน  มี  ผู้ ใดรา่เรงิยนิดี หรอื จงให ้ผู้ น้ั นร ้องเพลง
สรรเสรญิ 14  มี  ผู้ ใดในพวกท่านเจ็บป่วยหรอื จงให ้ผู้ น้ัน
เชญิบรรดาผู้ปกครองของคริสตจักรมา และให้ท่านเหล่า
น้ันอธษิฐานเพื่อเขา และเจิมเขาด้วยน้ํามันในพระนามของ
องค์ พระผู้เป็นเจ้า 15 และการอธษิฐานด้วยความเชื่อจะ
ชว่ยให ้ผู้ ป่วยรอดชวีติ และองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงโปรด
ใหเ้ขาหายโรค และถ้าเขาได้กระทําบาป  ก็ จะทรงโปรดอภัย
ให ้แก่  เขา 16 ท่านทัง้หลายจงสารภาพความผิดต่ อก ันและ
กัน และจงอธษิฐานเพื่ อก ันและกัน เพื่อท่านทัง้หลายจะ
ได้หายโรค คําอธษิฐานด้วยใจรอ้นรนอยา่งเอาจรงิเอาจัง
ของผู้ชอบธรรมน้ั นม ี พล ังมากทําให ้เกิดผล 17 ท่านเอลี
ยาห ์ก็ เป็นมนษุย ์ท่ี  มี สภาพอารมณ์เชน่เดียวกับเราทัง้หลาย
และท่านได้อธษิฐานอยา่งจรงิจังเพื่อไม่ ให ้ ฝนตก และฝน
ก็ ไม่ ตกต้องแผ่นดินเป็นเวลาถึงสามปีกับหกเดือน 18 และ
ท่านได้อธษิฐานอกีครัง้หน่ึง และฟ้าสวรรค์ ได้ ประทานฝน
ให้ และแผ่นดินจึงได้งอกพืชผลต่างๆ 19  พี่ น้องทัง้หลาย ถ้า
คนใดในพวกท่านหลงผิดไปจากความจรงิ และผู้ใดชกัจูง
เขาให้เขากลับใจเสียใหม่ ได้ 20 จงให ้ผู้ น้ั นร ู้เถิดวา่  ผู้  ท่ี ชว่ย
คนบาปคนน้ันให้พ้นจากทางผิดของเขา  ก็ได้ ชว่ยชวีติหน่ึง
ใหร้อดพ้นจากความตาย และได้ปกปิดการบาปเป็ นอ ันมาก
ไว้
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