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จดหมาย จากยากอบ
กํา ตัก๊ตวาย ใน จดหมาย ฉบับ น้ี บอก วา่ เขียน โดย ยากอบ

เถิง แม้ วา่ ใน พระคัมภีร ์พันธสัญญา ใหม่ จะ มี คน จ้ือ ยากอบ 
หลาย คน แต่ ครสิตจักร สมัย ยุค แรก ก็ ได้ ยอมฮบั วา่ จดหมาย 
ฉบับ น้ี เขียน โดย ยากอบ น้อง บ่าว ของ พระเยซู แม้ วา่ ยาก
อบ บ่ เจ้ือ วา่ พระเยซู เป๋น พระครสิต์ ต๋อน ต้ี พระองค์ มี จีวติ อยู่
แต่ ต้าน มา เจ้ือ ใน ปาย หลัง แล้ว ก็ ได้ มา เป๋น ผู้ นํา ใน คริสต
จักร ต้ี กรุง เยรูซาเล็ม ยากอบ เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี ขึ้น ก่อน 
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ใน จดหมาย ฉบับ น้ี ยากอบ ได้ บอก วา่ ต้าน เขียน เถิง สิบ 
สอง ผะกุ๋น ของ จาว ยวิ ต้ี แตก ขะแล ขะแจ ไป กู้ ต้ี กู้ ตาง หมาย 
เถิง วา่ ต้าน เขียน เถิง ป้ีน้อง ผู้ เจ้ือ ต้ี เป๋น จาว ยวิ ต้ี โดน ค่ํา ใน 
กรุง เยรูซาเล็ม แล้ว ได้ แตก ขะแล ขะแจ ไป ยาก อบ เขียน 
จดหมาย ฉบับ น้ี ต๋อน ต้ี เป๋น ผู้ นํา ค ริสต จักร ต้ี อยู ่ใน กรุง 
เยรูซาเล็ม ต้าน เขียน เป้ือ หื้อ กํา๋ลัง ใจ๋ หมู่ ผู้ เจ้ือ หื้อ มัน่ คง ใน 
ความ เจ้ือ หื้อ อดทน ต้าม ก๋าง ก๋าน ทดลอง ใจ๋ กับ แสดง ความ 
มัน่ คง ใน ความ เจ้ือ ของ หมู่ เขา โดย ก๋าน เยยีะ สิง่ ต่าง ๆ ของ 
เขา

ยาก อบ สอน วา่ จํา๋ เป๋ น ต้ี จะ ต้อง อดทน ต้าม ก๋าง ก๋าน 
ทดลอง ใจ๋ กับ ก๋าน ทดสอบ ความ เจ้ือ ยอ้น วา่ น่ี เป๋น วธิ ีต้ี จะ เยยี
ะ หื้อ ความ เจ้ือ น้ัน เข้ม แข็ง ขึ้น กับ ต้าน ได้ สอน แหม วา่ ผู้ เจ้ือ 
บ่ ควร ก้า อู ้บ่ ดาย วา่ มี ความ เจ้ือ แต่ ควร เยยีะ ต๋าม ความ เจ้ือ 
น้ัน โดย แสดง ความ เมตต๋า โดย เฉพาะ ต่อ คน ตุ๊ก คน จ๋น กับ 
ใจ๊ จีวติ ต้ี บรสุิทธิ ์กับ ซ่ือสัตย ์ต่อ พระเจ้า
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1 จดหมาย ฉบับ น้ี จาก ข้าพเจ้า ยาก อบ ผู้ ฮบั ใจ๊ ของ 
พระเจ้า ตึง ของ พระเยซู ครสิต์ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ขอ ตัก๊ต
วาย คน ของ พระเจ้า กู้ คน ต้ี แตก ขะแล ขะแจ ไป ใคว ่โลก

ก๋าน ขอ โดย ความ เจ้ือ
2 ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ตังหลาย เม่ือ หมู่ ต้าน ปะ กับ ก๋าน ทดลองใจ๋ 

ใน เรือ่ง ต่าง ๆ ก็ หื้อ ถือ วา่ เป๋น เรือ่ง ต้ี น่า จ้ืนจมยนิดี แต๊ ๆ 3ยอ้น 
วา่ หมู่ ต้าน ฮู ้อยู ่แล้ว วา่ ก๋าน ทดลองใจ๋ น้ัน จะ ทดสอบ ความ 
เจ้ือ ของ หมู่ ต้าน เซิง่ จะ จ้วย หื้อ หมู่ ต้าน มี ความ อดทน ได้ 4หื้อ 
หมู่ ต้าน เฮยีน ฮู ้ต้ี จะ อดทน กับ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง เป้ือ จะ เป๋น คน ต้ี 
สมบูรณ์ กับ ดี พรอ้ม กู้ อยา่ง

5 แต่ ถ้า ใผ คน ใด ใน หมู่ ต้าน ขาด ผญา ป๋ัญญา ก็ หื้อ เขา ขอ 
จาก พระเจ้า แล้ว พระเจ้า จะ หื้อ ยอ้น พระองค์ ใจ๋ กวา้ง กับ จะ 
หื้อ กู้ คน โดย บ่ วา่ ใผ เลย 6 แต่ เขา จะ ต้อง ขอ โดย ความ เจ้ือ 
กับ บ่ อกิขะหลิก ใจ๋ ยอ้น วา่ คน ต้ี อกิขะหลิก ใจ๋ ก็ เป๋น เหมือน 
คล่ืน ใน ทะเล ต้ี ถูก ลม ป๊ัด ไป ป๊ัด มา 7 คน จาอัน้ บ่ ต้อง หวงั วา่ จะ 
ได้ ฮบั อะหยงั จาก องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เลย 8 ยอ้น เขา เป๋น คน 
บ่ มัน่คง เอาแน่ เอานอน บ่ ได้ สัก อยา่ง

ความ มัง่คัง่ ต้ี แต๊ จรงิ
9 ป้ี น้อง ผู้ เจ้ือ ต้ี เป๋น คน ตุ๊ก ควร จะ ภูมิใจ๋ ต้ี พระเจ้า โผด 

ยก หมู่ เขา ขึ้น 10 คน ต้ี รํา่รวย ก็ หื้อ ภูมิใจ๋ ตัว๋ เก่า เหมือน กัน๋ 
เม่ือ พระเจ้า เยยีะ หื้อ เขา ตก ต่ํา ลง ยอ้น วา่ คน รํา่รวย ก็ จะ 
เหีย่วแหง้ ต๋าย ไป เหมือน ดอก หญ้า 11 ยอ้น วา่ เม่ือ ตะวนั ขึ้น
แดด ก็ เผา หญ้า แล้ว ดอก มัน ก็ จะ เหีย่ว แหง้ หลวะ ออก จาก 
ต้น แล้ว ความ งาม ของ มัน ก็ เส้ียง หมด คน รํา่รวย ก็ จะ เป๋น จา
อัน้ เหมือน กัน๋ หมู่ เขา จะ ต๋าย ไป ใน ต๋อน ต้ี ก่ําลัง วุน่ วะ วุน่วาย 
กับ ก๋าน งาน ของ หมู่ เขา
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หา้ม หื้อ ใผ ล่อลวง เฮา ได้
12 พระเจ้า จะ ป๋ันปอน คน ต้ี อดทน ต่อ ก๋าน ทดลองใจ๋ ยอ้น 

วา่ เม่ือ เขา ผ่าน ก๋าน ทดสอบ น้ี ได้ แล้ว เขา ก็ จะ ได้ ฮบั มงกุฎ 
แหง่ จี วติ ต้ี พระเจ้า สัญญา วา่ จะ หื้อ กับ คน ต้ี ฮกั พระองค์
13 หา้ม หื้อ ใผ คน ใด ต้ี ถูก ล่อลวง น้ัน อู ้วา่ �พระเจ้า ล่อลวง 
เฮา� ยอ้น บ่ มี ใผ ล่อลวง พระเจ้า หื้อ เยยีะ บ่ ดี ได้ กับ พระเจ้า 
ก็ บ่ ล่อลวง ใผ คน ใด เหมือน กัน๋ 14 แต่ หมู่ เขา ถูก ล่อลวง โดย 
ตัณ๋หา ของ หมู่ เขา เอง ต้ี นํา ปา หมู่ เขา หลง ตาง ไป จาก พระเจ้า
15 เม่ือ เกิด ตัณ๋หา ฟัก ตัว๋ ขึ้น ใน ใจ๋ แล้ว ก็ เยยีะ หื้อ เกิด บาป เม่ือ 
บาป อยู ่ใน ใจ๋ สมบูรณ์ แล้ว ก็ นํา ไป เถิง ความ ต๋าย

16 ป้ีน้อง ต้ี ข้าพเจ้า ฮกั เหย หา้ม หื้อ ใผ จุล่าย ได้ เน่อ 17 ของ 
ต้ี ดี กับ ดี พรอ้ม กู้ อยา่ง ก็ มา จาก สวรรค์ คือ มา จาก พระเจ้า
ผู้ ต้ี สรา้ง กู้ อยา่ง ต้ี ส่อง แสง ใน ต๊องฟ้า แต่ พระองค์ บ่ เป่ียน
แปลง บ่ เหมือน กับ สิง่ หมู่ น้ัน กา วา่ เงา ของ มัน ต้ี เป่ียน ไป 
เป่ียน มา 18 เป๋น ความ ต้องก๋าน ของ พระองค์ ต้ี หื้อ เฮา เกิด 
ใหม่ โดย ถ้อยกํา ต้ี เป๋น ความ จรงิ เป้ือ หื้อ เฮา ได้ เป๋น เก๊า เหงา้ 
ของ กู้ อยา่ง ต้ี พระองค์ สรา้ง ขึ้น

ก๋าน เจ้ือฟัง กับ ก๋าน เยยีะ ต๋าม
19 ป้ีน้อง ตังหลาย ต้ี ข้าพเจ้า ฮกั จํา๋ ไว ้เต๊อะ วา่ หื้อ วอ่ง ใน 

ก๋าน ฟัง หื้อ จ๊า ใน ก๋าน อู้ กับ จ๊า ใน ก๋าน โขด 20 ยอ้น วา่ ความ 
โขด ของ คน บ่ ได้ จ้วย หื้อ ใผ คน ใด มี จีวติ ต้ี ถูกต้อง ต๋าม ธรรม 
ของ พระเจ้า เลย 21 จาอัน้ หื้อ เลิก ใจ๊ จีวติ ต้ี สกปรก ลามก กู้ 
อยา่ง กับ กํา๋จัด ความ บาป ต่าง ๆ ใน จีวติ หื้อ หมด แล้ว น้อม 
ฮบั ถ้อยกํา ของ พระเจ้า ต้ี ฝัง ไว ้ใน จิตใจ๋ ของ หมู่ ต้าน เซิง่ ถ้อย
กํา น้ัน จ้วย หื้อ หมู่ ต้าน รอด ป๊น บาป โต้ษ ได้
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22 หื้อ เยยีะ ต๋าม กํา สัง่ สอน ของ พระเจ้า บ่ ใจ้ ก้า ฟัง บ่ ดาย
ถ้า เยยีะ จาอัน้ ก็ เป๋น ก๋าน จุ ตัว๋เก่า 23 ยอ้น วา่ คน ต้ี ได้ ก้า ฟัง 
แล้ว บ่ เยยีะ ต๋าม เขา ก็ เป๋น เหมือน คน ส่อง ผ่อ หน้า ตัว๋ เก่า ใน 
แวน่ 24 ส่อง เสรจ็ แล้ว ก็ ไป เหยี แล้ว ก็ ลืม บ่าเด่ียว น้ัน วา่ หน้า 
ตัว๋ เก่า เป๋น จาใด 25 แต่ คน ต้ี เอา ใจ๋ ใส่ บท บัญญัติ ต้ี ดี พรอ้ม 
ของ พระเจ้า เซิง่ เป๋น บท บัญญัติ ต้ี เยยีะ หื้อ คน มี อสิระ แล้ว 
เอาใจ๋ ใส่ เยยีะ ต๋าม ต่อไป บ่ ใจ้ ก้า ฟัง แล้ว ก็ ลืม แต่ เยยีะ ต๋าม 
กํา สัง่ สอน น้ัน พระเจ้า ก็ จะ ป๋ันปอน ใน สิง่ ต้ี เขา เยยีะ

26 ถ้า ใผ ก๊ึด วา่ ตัว๋ เก่า เป๋น คน เครง่ ศาสนา แต่ ถ้า บ่ ควบคุม 
ลิน้ ตัว๋ เก่า หื้อ ดี เขา ก็ จุ ล่าย ตัว๋ เขา เอง ก๋าน เครง่ ศาสนา ของ 
เขา ก็ บ่ มี ประโยชน์ อะหยงั เลย 27 ศาสนา ต้ี บรสุิทธิ ์กับ ต้ี แต๊ 
จรงิ ใน สายต๋า ของ พระเจ้า พระบิดา ก็ คือ ก๋าน จ้วยเหลือ หละ
ออ่น ก่ําพรา้ กับ หมู่ แม่ หม้าย ต้ี ได้ฮบั ความ ตุ๊กยาก และ ฮกัษา 
ตัว๋ หื้อ ป๊น จาก บาป ของ โลก น้ี

2
บ่ ดี ลําเอยีง

1 ป้ี น้อง ผู้ เจ้ือ ตังหลาย ใน ฐานะ ต้ี หมู่ ต้าน ได้ เจ้ือ วางใจ๋ 
ใน พระเยซู ครสิต์ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ต้ี ยิง่ใหญ่ ของ เฮา หา้ม 
ลําเอยีง เน่อ 2 ถ้า มี คน น่ึง ใส่ แหวน คํา แต่งตัว๋ ดี เข้า มา ใน ต้ี จุ
มนุม ของ หมู่ ต้าน กับ มี แหม คน น่ึง เป๋น คน ตุ๊ก แต่ง ตัว๋ ซุกฮุก
ซุกฮุย่ เข้า มา ตวย 3 แล้ว ต้าน ก็ สนใจ๋ ก้า คน ต้ี แต่งตัว๋ ดี อู ้กับ 
เขา วา่ �ขอ เจิญ ต้าน น่ัง ต้ี สบาย ๆ ต้ี น่ี เต๊อะ� แต่ อู ้กับ คน ตุ๊ก 
วา่ �ยนื อยู ่หัน้ เนาะ บ่ อัน้ ก็ น่ัง ต้ี ป๊ืน ฮมิ ตีน๋ เฮา เพ้� 4 ถ้า เป๋น 
จาอัน้ หมู่ ต้าน ก็ แบ่ง จัน๊ วรรณะ กัน๋ ใน หมู่ ของ ต้าน เอง กับ 
ตัดสิน คน อื่น โดย ใจ๊ กํา ก๊ึด ต้ี บ่ ดี ของ ตัว๋
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5 ป้ีน้อง ต้ี ข้าพเจ้า ฮกั เหย ฟัง หื้อ ดี เน่อ พระเจ้า เลือก คน 
ตุ๊ก ใน โลก น้ี หื้อ เป๋น คน รํา่รวย ใน ความ เจ้ือ กับ หื้อ มา ฮบั ส่วน
แบ่ง ใน แผ่นดิน สวรรค์ ต้ี พระเจ้า ได้ สัญญา ไว ้วา่ จะ หื้อ กับ คน 
ต้ี ฮกั พระองค์ บ่ ใจ้ กา 6แต่ หมู่ ต้าน ดู ถูก ดู แควน คน ตุ๊ก หมู่ คน 
รํา่รวย บ่ ใจ้ กา ต้ี ค่ํา ต้าน กับ ลาก ตัว๋ ต้าน ไป ขึ้น ศาล 7 หมู่ เขา น้ี 
บ่ ใจ้ กา ต้ี ดู แควน จ้ือ ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ หมู่ ต้าน ตวย

8 ถ้า หมู่ ต้าน เยยี ะ ต๋าม บท บัญญัติ ของ พระเจ้า แต๊ ๆ ต้ี 
เขียน ไว ้ใน พระคัมภีร ์ต้ี วา่ �จง ฮกั เป้ือน บ้าน เหมือน ฮกั ตัว๋ 
เก่า� หมู่ ต้าน ก็ เยยีะ ถูก แล้ว 9 แต่ ถ้า หมู่ ต้าน ลําเอยีง หมู่ 
ต้าน ก็ เยยีะ บาป กับ ถูก ตัดสิน แล้ว วา่ หมู่ ต้าน เป๋น ผู้ ฝ่าฝืน 
บท บัญญัติ 10 ยอ้น วา่ ใผ ต้ี ฮกัษา บท บัญญัติ ตึงหมด แต่ ผิด 
ก้า ข้อ เดียว เต้าอัน้ ก็ ถือ วา่ เยยีะ ผิด บท บัญญัติ ตึงหมด ตวย
11 ยอ้น วา่ พระเจ้า ผู้ ต้ี อู ้วา่ �หา้ม เป๋น จู๊ ผัว เมีย เป้ิน� ก็ อู ้วา่
�หา้ม ฆ่า คน� ถ้า หมู่ ต้าน บ่ ได้ เป๋น จู๊ ผัวเมีย เขา แต่ ได้ ฆ่า คน
ต้าน ก็ ได้ เป๋น ผู้ ฝ่าฝืน บท บัญญัติ แล้ว 12 จาอัน้ บ่ วา่ ต้าน จะ อู ้
กาวา่ เยยีะ อะหยงั ก็ หื้อ จํา๋ เอา ไว ้เต๊อะ วา่ พระเจ้า จะ ตัดสิน ลง
โต้ษ ต้าน โดย ใจ๊ บท บัญญัติ ต้ี เยยีะ หื้อ คน มี อสิระ 13 ยอ้น วา่ 
เม่ือ พระองค์ ตัดสิน ลงโต้ษ พระองค์ จะ บ่ เมตต๋า กับ คน ต้ี บ่ เม
ตต๋า กับ คน อื่น ตวย แต่ ถ้า คน มี เมตต๋า กับ คน อื่น พระองค์ ก็ 
จะ มี เมตต๋า กับ เขา เม่ือ ตัดสิน ลงโต้ษ

ความ เจ้ือ ต้ี บ่ เยยีะ ต๋าม ก็ บ่ มี ประโยชน์
14 ป้ีน้อง ตังหลาย มัน บ่ มี ประโยชน์ อะหยงั เลย ถ้า คน น่ึง 

บอก วา่ เขา มี ความ เจ้ือ แต่ เขา ก็ บ่ ได้ เยยีะ ต๋าม ความ เจ้ือ 
น้ัน จะ จ้วย หื้อ เขา รอด ป๊น บาป โต้ษ ได้ กา 15 ถ้า ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ 
บ่ มี เส้ือผ้า กาวา่ บ่ มี อะหยงั กิน๋ 16 แล้ว หมู่ ต้าน คน น่ึง อู ้วา่
�ขอ พระเจ้า ป๋ัน ปอน ต้าน หื้อ อยู ่ดี มี สุข มี ผ้า ใส่ อบอุน่ กับ อยู ่
ดี กิน๋ ดี เต๊อะ� แต่ ก็ บ่ ได้ หื้อ สิง่ ต้ี จํา๋ เป๋น ใน จีวติ สําหรบั เขา 
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เลย แล้ว จะ มี ประโยชน์ อะหยงั 17 ก็ เหมือน กัน๋ กับ เรือ่ง ความ 
เจ้ือ ถ้า เจ้ือ อยา่ง เดียว แต่ บ่ ได้ เยยีะ ต๋าม ความ เจ้ือ น้ัน ก็ บ่ มี 
ประโยชน์ เลย

18แต่ บาง คน จะ อู ้วา่ �ต้าน มี ความ เจ้ือ แต่ ตัว๋ ข้าพเจ้า เป๋น 
คน เยยีะ� ข้าพเจ้า จะ บอก กับ เขา วา่ �ขอ แสดง หื้อ ข้าพเจ้า 
หนั ความ เจ้ือ ของ ต้าน โดย ก๋าน บ่ ต้อง เยยีะ ต๋าม กํา ลอ แล้ว 
ข้าพเจ้า ก็ จะ แสดง ความ เจ้ือ ของ ข้าพเจ้า โดย ก๋าน เยยีะ ต๋าม 
หื้อ ผ่อ ตวย� 19 ต้าน เจ้ือ วา่ พระเจ้า มี องค์ เดียว ก็ ดี หมู่ ผี 
ฮา้ย๑ ก็ เจ้ือ เหมือน กัน๋ กับ มัน ก็ กัว๋ จ๋น ตัว๋ สัน่ ถาบ ๆ ตวย 20คน 
งา่ว เหย ต้าน ใค่ อยาก หื้อ ข้าพเจ้า เยยีะ หื้อ ฮู ้ก่อ วา่ ความ เจ้ือ ต้ี 
บ่ ได้ เยยีะ ต๋าม น้ัน บ่ มี ประโยชน์ เลย 21 ก็ หื้อ ผ่อ สิง่ ต้ี อบัราฮมั 
ป้ออุย๊ แม่หม่อน ของ เฮา เยยีะ เต๊อะ คือ ต้าน ได้ ถวาย ลูกบ่าว 
คือ อสิอคั บน แต้น ปู่จา ก็ เยยีะ หื้อ พระเจ้า ยอมฮบั อบัราฮมั 
เป๋น คน ต้ี ถูกต้อง ต๋าม ธรรม 22 หนั ก่อ ความ เจ้ือ กับ ก๋าน เยยีะ 
ตวย ต๋าม ของ อบัราฮมั ก็ ไป ตวย กัน๋ จึง เยยีะ หื้อ ความ เจ้ือ ของ 
อบัราฮมั สมบูรณ์ 23 ก็ เป๋น ไป ต๋าม ต้ี พระคัมภีร ์มี เขียน ไว ้วา่
�อบัราฮมั เจ้ือ พระเจ้า แล้ว ยอ้น ความ เจ้ือ ของ ต้าน ก็ เยยีะ 
หื้อ พระเจ้า ยอมฮบั วา่ ต้าน เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม� ยอ้น 
จาอี้ อบัราฮมั จึง ได้ จ้ือ วา่ เป๋น เป้ือน ของ พระเจ้า 24 หนั ก่อ วา่
คน ต้ี พระเจ้า ยอมฮบั วา่ เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม น้ัน ก็ ยอ้น 
ก๋าน เยยีะ ของ เขา บ่ ใจ้ มี ก้า ความ เจ้ือ อยา่ง เดียว

25 อยา่ง เดียว กัน๋ กับ นาง ราหบั แม่ญิง ขาย ตัว๋ พระเจ้า ก็ 
ยอมฮบั นาง เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม ยอ้น สิง่ ต้ี นาง เยยีะ คือ 
ต๋อน ต้ี นาง หื้อ ต้ี ยา้ง กับ หมู่ ส่ง ข่าว จาว ยวิก กับ จ้วย หมู่ เขา หื้อ 
หนี ไป ตาง อื่น 26 ก็ อยา่ง เดียว กัน๋ กับ ตัว๋ ต้ี บ่ มี จิตวญิญาณ น้ัน 
ต๋าย แล้ว จาใด ความ เจ้ือ ต้ี บ่ ได้ เยยีะ ตวย ต๋าม ก็ ต๋าย แล้ว จา
๑ 2:19 2:19 ใน ภาษา กรกี เป๋น กํา วา่ บ่ สะอาด ก 2:25 2:25 ยชว� 2:1-21
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อัน้

3
ลิน้ ของ เฮา เป๋น สิง่ ต้ี บ่ ดี บังคับ ได้ ยาก

1 ป้ีน้อง ตังหลาย เหย บ่ ต้อง ใค่อยาก เป๋น ครู กัน๋ นัก เน่อ หมู่ 
ต้าน ก็ ฮู ้วา่ หมู่ เฮา ต้ี เป๋น ครู น้ัน จะ ต้อง โดน ตัดสิน เข้มงวด 
เหลือ คน อื่น 2 เฮา กู้ คน เกย เยยีะ ผิด กัน๋ อยู ่เจ่ือ ๆ ถ้า ใผ บ่ เกย อู ้
สิง่ ต้ี ผิด คน น้ัน ก็ เป๋น คน ดี พรอ้ม แต๊ ๆ กับ จะ ควบคุม ตัว๋ ของ 
ตัว๋เอง ได้ ตวย 3 เหมือน กับ ถ้า เฮา เอา บังเหยีน ใส่ ปาก ม้า เป้ือ 
หื้อ มัน เจ้ือฟัง เฮา แล้ว เฮา ก็ จะ บังคับ มัน หื้อ ไป ไหน ก็ ได้ ต๋าม 
ต้ี เฮา ต้องก๋าน 4 ผ่อ เฮอื หัน้ ลอ เถิงแม้ จะ ลํา ใหญ่ ลําหลวง
แล้ว ยงั โดน ลม หลวง ป๊ัด แฮง แหม แต่ หาง เสือ เฮอื อนั หน้อย ๆ
ก็ บังคับ เฮอื หื้อ ไป ต๋าม ตาง ต้ี คน บังคับ เฮอื ใค่ ไป ได้ 5 ลิน้ ก็ 
เหมือน เดียว กัน๋ เป๋น อนั หน้อย ๆ แต่ ก็ โว เรือ่ง ใหญ่ ๆ ได้

ก๊ึด ผ่อ ลอ ไฟ ไหม้ หน้อย เดียว แต่ สามารถ ลาม ไป เผา ป่า 
ใหญ่ หื้อ วอดวาย ได้ 6 ลิน้ ก็ เป๋น เหมือน ไฟ เป๋น สิง่ บ่ ดี ต้ี สุด ต้ี 
อยู ่ต้ามก๋าง ส่วน อื่น ๆ ของ ตัว๋ เฮา เยยีะ หื้อ ตึง ตัว๋ เป๋น มลทิน
มัน เป๋น เหมือน ไฟ ต้ี มา จาก หม้อหน้าฮก เผา ทําลาย จีวติ ของ 
เฮา หื้อ วอดวาย 7 สัตว ์กู้ อยา่ง สามารถ เยยีะ หื้อ เจ้ือง ได้ บ่ วา่ 
จะ เป๋น สัตว ์ป่า นก สัตว ์เล้ือยกาน กับ สัตว ์น้ํา แล้ว ก็ มี คน 
เกย เยยีะ หื้อ มัน เจ้ือง แล้ว ตวย 8 แต่ บ่ มี ใผ เยยีะ หื้อ ลิน้ เจ้ื
อง ได้ เลย ลิน้ เป๋น สิง่ ต้ี บ่ ดี บังคับ ได้ ยาก มี แต่ ป๊ิด ต้ี เยยีะ หื้อ 
ต๋าย 9 เฮา ใจ๊ ลิน้ สรรเสรญิ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ผู้ ต้ี เป๋น พระ
บิดา แล้ว เฮา ก็ ใจ๊ ลิน้ น้ัน สาป แจ้ง คน ต้ี พระเจ้า สรา้ง มา ต๋าม 
แบบ อยา่ง ของ พระองค์ 10 ตึง กํา สรรเสรญิ ตึง กํา แจ้ง ก็ ออก 
มา จาก ปาก อนั เดียว กัน๋ น้ี ป้ีน้อง เหย ขอ เต๊อะ บ่ ดี หื้อ เป๋น จา
อัน้ เน่อ 11 ต๋าน้ํา จะ มี ตึง น้ํา จืด ตึง น้ํา เก็ม ออก มา จาก ต้ี เดียว 
กัน๋ ได้ กา 12 ป้ีน้อง ตังหลาย เหย เก๊า บ่าเด่ือ จะ ออก หน่วย เป๋น 
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บ่ากอกเทศ ได้ กา กาวา่ เคือ องุน่ จะ ออก หน่วย เป๋น บ่าเด่ือ จา
อัน้ อี้ ต๋า น้ํา จะ มี ตึง น้ํา เก็ม กับ น้ํา จืด ออก ตวย กัน๋ ก็ ตึง เป๋น ไป 
บ่ ได้ เหมือน กัน๋

ผญา ป๋ัญญา ต้ี แต๊ จรงิ
13 มี ใผ พ่อง ใน หมู่ ต้าน ต้ี มี ผญา ป๋ัญญา กับ ความ ฮู ้ความ 

เข้าใจ๋ ดี ก็ หื้อ เขา แสดง หื้อ หนั ใน ก๋าน ใจ๊ จีวติ ต้ี ถูกต้อง ของ เขา
คือ ก๋าน เยยีะ โดย ใจ๋ ถ่อม สุภาพ อยา่ง มี ผญา ป๋ัญญา 14 แต่ 
ถ้า ใน ใจ๋ ของ หมู่ ต้าน มี ความ ขมขื่น ยอ้น ขอย กัน๋ กับ หนั แก่ ตัว๋
ก็ บ่ ต้อง อวด วา่ ตัว๋ มี ผญา ป๋ัญญา กับ จุ เป้ือ ปิดบัง ความ จรงิ
15 ผญา ป๋ัญญา จาอี ้บ่ ได้ มา จาก พระเจ้า เน่อ แต่ มา จาก โลก 
น้ี บ่ ใจ้ เป๋น ของ พระวญิญาณ แต่ เป๋น ของ ผี ป๋ีศาจ 16 ยอ้น วา่ 
ต้ี ไหน มี ก๋าน ขอย กัน๋ กับ ก๋าน หนั แก่ ตัว๋ ต้ี หัน้ ก็ จะ วุน่วะ วุน่วาย
มี ก๋าน เยยีะ บ่ ดี กู้ อยา่ง 17 แต่ ผญา ป๋ัญญา ต้ี มา จาก พระเจ้า 
น้ัน ก็ คือ มี ความ บรสุิทธิ ์เป๋น เก๊า แล้ว ต่อ ไป ก็ คือ สรา้ง ความ 
สงบสุข อะลุ้ม อะหล่วย กัน๋ ยอม ฮบั ฟัง คน อื่น มี ความ เมตต๋า 
เต๋ม ล้น เกิด ผล ดี โดย ก๋าน เยยีะ ดี บ่ ลําเอยีง กับ บ่ เป๋น คน หน้า
ซ่ือ ใจ๋ ก๊ด 18 หมู่ ต้ี สรา้ง ความ สงบสุข โดย หวา่น สันติสุข ลง ไป
ก็ จะ ได้ เก็บเก่ียว ผล คือ จีวติ ต้ี พระเจ้า ปอใจ๋

4
ก๋าน เป๋น เป้ือน กับ โลก

1 หมู่ ต้าน ฮู ้ก่อ วา่ ต้ี หมู่ ต้าน ผิด หวั กัน๋ กับ สู้ ฮบ กัน๋ น้ัน ยอ้น 
อะหยงั ก็ ยอ้น กิเลส ตัณ๋หา ต้ี สู้ กัน๋ อยู ่ใน ใจ๋ ของ หมู่ ต้าน น้ัน 
เนาะ 2 หมู่ ต้าน ใค่ ได้ อะหยงั แต่ บ่ ได้ หมู่ ต้าน ก็ ฆ่า กัน๋ เม่ือ โลภ 
ใค่ ได้ อะหยงั แต่ บ่ ได้ ก็ ผิดหวั กัน๋ กับ ฮบ กัน๋ ต้ี หมู่ ต้าน บ่ ได้ 
สิง่ ต้ี ต้องก๋าน น้ัน ก็ ยอ้น บ่ ได้ ขอ จาก พระเจ้า 3 กับ ต้ี หมู่ ต้าน 
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ขอ แล้ว แต่ บ่ ได้ ฮบั ก็ ยอ้น ขอ ผิด หมู่ ต้าน ขอ เป้ือ เอา ไป สนอง 
ตัณ๋หา ของ ตัว๋เก่า 4 หมู่ คน บ่ ซ่ือสัตย์ ต้าน ตังหลาย บ่ ฮู ้กา วา่ 
ก๋าน เป๋น เป้ือน กับ โลก น้ี ก็ เต้า กับ เป๋น ศัตรู ๋ของ พระเจ้า จาอัน้ 
ใผ ต้ี ใค่ อยาก เป๋น เป้ือน กับ โลก ก็ ตัง้ ตัว๋ เป๋น ศัตรู ๋ของ พระเจ้า
5 หมู่ ต้าน ก๊ึด วา่ พระคัมภีร ์เขียน ไป เล่ย ไป เท่ย กา ต้ี บอก วา่
�วญิญาณ ๒ต้ี พระเจ้า ใส่ ไว ้ใน จิตใจ๋ หมู่ เฮา น้ัน พระองค์ ขาง 
ขนาด� 6 แต่ พระคุณ ต้ี พระเจ้า โผด หื้อ กับ หมู่ เฮา น้ัน ก็ นัก ขึ้น
อยา่ง ต้ี พระคัมภีร ์มี เขียน ไว ้วา่
�พระเจ้า ต่อต้าน คน ต้ี หยิง่ จ๋องหอง แต่ ป๋ัน ปอน คน ต้ี ถ่อม

ใจ๋�ข
7 ยอ้น จา อัน้ หื้อ หมู่ ต้าน ยอม ต่อ พระเจ้า หื้อ ต่อสู้ กับ มาร
แล้ว มาร ก็ จะ หนี ละ หมู่ ต้าน ไป 8 หื้อ หมู่ ต้าน เข้า มา อยู ่ใก้ ๆ
พระเจ้า แล้ว พระองค์ ก็ จะ อยู ่ใก้ ๆ หมู่ ต้าน หมู่ คน บาป เหย
ซ่วย มือ จาก บาป เหยี คน บ่ มัน่คง เหย จง เยยีะ หื้อ จิตใจ๋ ของ 
เจ้า บรสุิทธิ ์เหยี 9 จง ใค่ ไห ้ใค่ หุย กับ ตุ๊ก โศก เหยี แตน ต้ี 
จะ ใค่ หวั ก็ หื้อ เป๋น เศรา้โศก หื้อ ความ จ้ืนจมยนิดี เป่ียน เป๋น 
ความ ตุ๊กใจ๋ 10 หื้อ ถ่อม ตัว๋ ลง ต่อหน้า องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า แล้ว 
พระองค์ จะ ยก หมู่ ต้าน ขึ้น

พระเจ้า เต้าอัน้ ต้ี มี สิทธิ ์ตัดสิน
11 ป้ี น้อง ตังหลาย หา้ม ใส่ฮา้ย ป้าย สี กัน๋ เน่อ ยอ้น คน ต้ี 

ใส่ฮา้ย กัน๋ กาวา่ ตัดสิน ป้ีน้อง ผู้ เจ้ือ ตวย กัน๋ ก็ เต้า กับ วา่ ได้ 
ใส่ ฮา้ย ป้าย สี กับ ตัดสิน บท บัญญัติ ตวย ถ้า หมู่ ต้าน ตัดสิน 
บท บัญญัติ ต้าน ก็ บ่ ได้ เป๋น ผู้ เยยีะ ต๋าม บท บัญญัติ แต่ เป๋น 
ผู้ ตัดสิน ไป เหยี 12 มี แต่ พระเจ้า เต้าอัน้ เน่อ ต้ี เป๋น ผู้ หื้อ บท 
บัญญัติ กับ เป๋น ผู้ ตัดสิน พระองค์ มี ฤทธิ ์อาํนาจ ต้ี จ้วย เฮา หื้อ 
๒ 4:5 4:5 แป๋ ได้ แหม อยา่ง วา่ พระวญิญาณ ของ พระเจ้า ข 4:6 4:6 สภษ�
3:34
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รอด กาวา่ ทําลาย เฮา ก็ ได้ แล้ว ต้าน เป๋น ใผ กัน๋ ต้ี จะ ไป ตัดสิน 
คน อื่น

หื้อ พระเจ้า เป๋น ผู้นํา จีวติ
13 ฟัง หื้อ ดี ๆ เน่อ ต้าน ตังหลาย ต้ี อู ้วา่ �วนั น้ี กาวา่ วนั พูก 

เฮา จะ ไป เมือง น้ัน เมือง น้ี จะ อยู ่ต้ี หัน้ สัก ป๋ี ก๊า ขาย หื้อ ได้ ก่ํา
ไฮ� 14 แต่ ต้าน ยงั บ่ ฮู ้เลย วา่ จีวติ ของ ต้าน วนั พูก จะ เป๋น จาใด
ยอ้น ต้าน ก็ เป๋น เหมือน หมอก จ๋าง ๆ ต้ี อยู ่ได้ กําเดียว แล้ว ก็ 
ก้อย ๆ หาย ไป 15 หมู่ ต้าน สมควร จะ อู ้วา่ �ถ้า เป๋น ความ ต้อ
งก๋าน ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เฮา ก็ จะ มี จีวติ อยู่ แล้ว เยยีะ สิง่ 
น้ัน สิง่ น้ี� 16 แต่ ต๋อน น้ี ต้าน ก่ําลัง คุยโว อวด ตัว๋ เซิง่ ก็ เป๋น สิง่ 
ต้ี บ่ ดี เลย 17 ยอ้น จาอัน้ คน ต้ี ฮู ้อยู ่แล้ว วา่ อะหยงั เป๋น สิง่ ต้ี ดี ต้ี 
จะ ต้อง เยยีะ แล้ว บ่ ยอม เยยีะ คน น้ัน ก็ เป๋น บาป

5
เตือ๋น คน รํา่รวย

1 หมู่ คน รํา่รวย ฟัง ไว ้หื้อ ดี เน่อ จง ไห้หุย เหยี ยอ้น ความ 
ตุ๊ก ต้ี จะ เกิด กับ หมู่ ต้าน 2 ข้าว ของ เงนิคํา ของ ต้าน ก็ ผุ พัง ไป
เส้ือผ้า ของ หมู่ ต้าน ก็ โดน แมง ขบ กิน๋ 3 เงนิ กับ คํา ของ ต้าน ก็ 
จะ เป๋น ขี้เหม้ียง ขี้เหม้ียง น้ัน ละ ก็ จะ เป๋น หลักฐาน มัด ตัว๋ หมู่ 
ต้าน ไว้ จะ ทําลาย ตัว๋ ของ หมู่ ต้าน เหมือน ไฟ เผา หมู่ ต้าน ก็ ได้ 
เก็บ สมบัติ ไว ้ต๋อน วนั สุดต๊าย น้ี แล้ว 4 ฟัง ลอ คน งาน ต้ี เยยีะ 
ก๋าน ใน นา ของ ต้าน ต้ี ต้าน โก๋ง ก้า แฮง เขา ก็ ฮอ้ง ขึ้น มา แล้ว
เสียง ของ หมู่ เขา ต้ี จ่ม ก็ ดัง ไป เถิง หู ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ผู้ 
มี ฤทธิ ์อาํนาจ สูง สุด 5 ต้าน ตังหลาย ใจ๊ จีวติ ใน โลก อยา่ง อยู ่
ดี กิน๋ ดี ม่วน งนั สัน เล้า กับ กิน๋ จ๋น ตุ้ย พรอ้ม หื้อ เป้ิน เอา ไป ฆ่า



ยากอบ 5:6 xi ยากอบ 5:14

6 หมู่ ต้าน ได้ ตัดสิน ลงโต้ษ กับ ฆ่า คน ต้ี บ่ มี ความ ผิด ต้ี บ่ ได้ ต่อ 
สู้ ต้าน

หื้อ อดทน เหมือน จาวนา กอย ถ้า ฝน ตก
7 ยอ้น จาอัน้ ป้ีน้อง เหย อดทน ไว ้จ๋น กวา่ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า 

จะ ป๊ิก มา เน่อ ผ่อ ลอ จาวนา ยงั อดทน กอย ถ้า ข้าว ต้ี มี ก้า จาก 
แผ่นดิน อดทน กอย ถ้า หื้อ ฝน ตก ตัง้แต่ ต้น หละดู จ๋น แผว 
ป๋าย หละดู 8 หมู่ ต้าน ก็ ต้อง อดทน จาอัน้ เหมือน กัน๋ จง ตัง้ อก 
ตัง้ ใจ๋ หื้อ ดี ยอ้น ใก้ เถิง วนั ต้ี องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า จะ ป๊ิก มา แล้ว
9 ป้ีน้อง ตังหลาย บ่ ต้อง จ่ม วา่ อะหยงั หื้อ กัน๋ เน่อ เป้ือ ต้าน จะ 
บ่ โดน ตัดสิน ลงโต้ษ จาก พระเจ้า ผ่อ ลอ ผู้ พิพากษา ก็ ใก้ จะ 
มา แผว แล้ว

10 ป้ีน้อง ตังหลาย หื้อ เอา อยา่ง ความ อดทน ต่อ ความ ตุ๊ก
ยาก ของ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ต้ี ได้ อู ้โดย สิทธ ิ
อาํนาจ ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า 11 เฮา ถือ วา่ คน หมู่ น้ัน ต้ี ได้ 
อดทน ก็ เป๋น สุข ต้าน ก็ เกย ได้ ยนิ เรือ่ง ความ อดทน ของ โยบ 
แล้ว กับ ได้ ฮู ้วา่ พระเจ้า ได้ หื้อ อะหยงั เขา พ่อง ต๋อน บัน้ป๋าย จี
วติ ของ เขา ต้ี เป๋น จาอี ้ก็ ยอ้น องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า มี ความ อนิดู 
เขา กับ มี ความ เมตต๋า กรุณา

12 ป้ีน้อง ตังหลาย เหย สิง่ ต้ี สําคัญ ต้ี สุด ก็ คือ หา้ม สาบาน
บ่ วา่ จะ อา้ง สวรรค์ กาวา่ โลก กาวา่ อะหยงั ก็ ต๋าม ถ้า �ใจ้� ก็ 
บอก วา่ �ใจ้� �บ่ ใจ้� ก็ บอก วา่ �บ่ ใจ้� เป้ือ ต้าน จะ บ่ ต้อง ถูก 
ตัดสิน ลงโต้ษ จาก พระเจ้า

ก๋าน อธษิฐาน หื้อ เกิด ผล
13 มี ใผ พ่อง ใน หมู่ ต้าน ต้ี มี ป๋ัญหา ก็ หื้อ เขา อธษิฐาน แล้ว 

มี ใผ พ่อง ต้ี มี ความ สุข ก็ หื้อ เขา ฮอ้ง เพลง สรรเสรญิ พระเจ้า
14 มี ใผ พ่อง ใน หมู่ ต้าน ต้ี เจ็บป่วย ก็ หื้อ เขา เจิญ ผู้ปกครอง 
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ของ ครสิตจักร มา อธษิฐาน เผื่อ เขา กับ ใจ๊ น้ํามัน บ่ากอก เทศ 
เจิม เขา ใน นาม ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า 15 เม่ือ อธษิฐาน โดย 
ความ เจ้ือ ก็ จะ ฮกัษา คน เจ็บป่วย หื้อ หาย ได้ แล้ว องค์ พระ
ผู้เป๋นเจ้า ก็ จะ เยยีะ หื้อ เขา มี แฮง เหมือน เก่า กับ พระองค์ ก็ 
จะ โผด ยกโต้ษ บาป ต้ี เขา เกย เยยีะ ไว ้หื้อ ตวย 16 จาอัน้ หื้อ 
ต้าน สารภาพ บาป ต่อ กัน๋ กับ หื้อ อธษิฐาน เผื่อ กัน๋ เป้ือ ต้าน จะ 
ได้ฮบั ก๋าน ฮกัษา หื้อ หาย กํา อธษิฐาน ของ คน ต้ี ถูกต้อง ต๋าม 
ธรรม ของ พระเจ้า น้ัน ก็ มี อาํนาจ กับ เกิด ผล

17 เอลียาห ์ก็ เป๋น คน เหมือน อยา่ง หมู่ เฮา เนียะ เม่ือ ต้าน 
อธษิฐาน เป๋น แต๊ เป๋น วา่ ขอ บ่ หื้อ ฝน ตก ฝน ก็ บ่ ตก เถิง สาม ป๋ี 
เกิง่ค 18 กับ เม่ือ ต้าน ได้ อธษิฐาน แหม เต้ือ ขอ หื้อ ฝน ตก ฝน ก็ 
ตก ลง มา จาก ต๊องฟ้า แผ่นดิน ก็ เกิด ดอก ออก ผล ขึ้น มา 19 ป้ี
น้อง ตังหลาย ถ้า มี ใผ ใน หมู่ ต้าน ต้ี หลง ไป จาก ความ จรงิ แล้ว 
มี คน ปา เขา ป๊ิก คืน มา 20 ก็ หื้อ จํา๋ เอา ไว ้เต๊อะ วา่ คน ต้ี ปา คน 
บาป ป๊ิก มา จาก ตาง ต้ี ผิด ก็ ได้ จ้วย เขา หื้อ รอด จาก ความ ต๋าย
กับ เยยีะ หื้อ ความ บาป ต้ี มี นัก ขนาด ของ เขา ได้ ฮบั ก๋าน ยกโต้ษ

ค 5:17 5:17 1 พกษ� 17:1; 18:1



xiii

พระครสิตธรรมคัมภีร ภาคพันธสัญญาใหม
Thai, Northern: พระครสิตธรรมคัมภีร ภาคพันธสัญญาใหม

New Testament
copyright © 2017 Wycliffe Bible Translators, Inc.

Language: (Thai, Northern)

Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.

2020-11-30

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 22 Apr 2023 from source files
dated 29 Jan 2022
fbcf997d-cc8e-504d-b48a-58b89f82fd7d

http://www.wycliffe.org
http://www.ethnologue.org/language/nod

	ยากอบ

