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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

ยากอบ

หนังสื อยาก อบ นี้ ได้เขีย นขึ้น ใน ปีค.ศ. 45 ถึง คริสเตียน
ชาว ยิวที่ กระจัดกระจาย ไป จาก กรุ ง เยรู ซาเล็ม ผู้ที่เขียน
จด หมาย ฉบับนี้ไม่ ได้เป็น น้ อง ชาย ของ ยอห์น (กจ 12:1-2)
แต่อาจ จะ เป็น “ยาก อบ น้ อง ชาย ของ องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า ”
(กท 1:19) ซึ่ง ได้พูดถึง ยากอบในมัทธิว 13:55 พร้ อมกับ โย
เสส ซีโมน และยูดาสหรือยูดาซึ่งเป็นผู้ที่เขียนหนั งสือยูดาส
ยากอบเป็น ผู้นํา ในการประชุม ปรึกษาที่กรุ งเยรู ซาเล็ม (กจ
15:2, 13-21) ท่านได้ รบ
ั เชื่อ หลัง จากที่พระเยซูถูกตรึง ไว้บน
กางเขน (ยน 7:5)
หนังสือเล่มนี้ สอน ถึง เรือ
่ ง ความ เชื่อกับ การ ประพฤติ
ความ บาป ของ ลิน
้ และ การ รักษา ให้ หาย จาก โรค โดย การ
อธิษฐาน
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คุณค่าของการทดลองและการทูลขอสติปัญญา

ยากอบ ผู้รบ
ั ใช้ของพระเจ้า และของพระเยซูคริสต์เจ้า
คํานั บ พงศ์พันธุสิ
์ บ สอง ตระกูล ที่ กระจัดกระจาย อยูนั
่ ้น
2 พี่น้ องของข้าพเจ้า เมื่อ ท่านทัง
้ หลายตกอยู่ในการทดลอง
ต่างๆ ก็ จง ถือว่า เป็น เรือ
่ ง น่า ยินดีทัง้ สิน
้ 3 เพราะ ท่าน ทัง้
หลาย รู ว่้ า การ ทดลอง ความ เชื่อ ของ ท่าน นั ้น ทําให้เกิด
ความเพียร 4 และจงให้ความเพียรนั ้นกระทําการจนสําเร็จ
เพื่อ ท่าน ทัง้ หลาย จะ สมบูรณ์ ครบ ถ้วน ไม่ ขาด สิง่ ใด เลย
5 ถ้า ผู้ ใด ใน พวก ท่าน ขาด สติปั ญญา ก็ให้ผู้นั ้น ทูล ขอ จาก
พระเจ้า ผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทัง้ ปวงอย่างเหลือล้น
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และมิได้ทรงตําหนิ และจะทรงประทานให้แก่ผู้นั ้น 6 แต่จง
ให้ผู้นั ้น ทูล ขอ ด้วย ความ เชื่อ อย่า หวัน
่ ไหว เลย เพราะ ว่า
ผู้ที่หวัน
่ ไหว ก็ เป็น เหมือน คลื่น ใน ทะเล ซึ่ง ถูก ลม พัด ซัด ไป
7
มา ผู้นั ้น จงอย่า คิด ว่า จะได้ รับ สิง่ ใดจากองค์ พระผู้ เป็น
เจ้าเลย 8 คนสองใจเป็นคนไม่มัน
่ คงในบรรดาทางทัง้ หลาย
9
ที่ ตนประพฤตินั ้น ให้พี่น้ องที่ ต่ําต้อยชื่นชมยินดี ในการที่
ทรง เชิดชูเขา 10 และ คน มังม
่ ีก็จง ชื่นชม ยินดี เมื่อ ถูก ทําให้
ตํ่า ลง เพราะ ว่า เขา จะ ต้อง ล่วง ลับ ไป ดุจ ดอก หญ้า 11 เพ
ราะทันทีที่ตะวัน ขึ้น พร้อมด้วยความร้อนอัน แรงกล้า มันก็
กระทํา ให้ หญ้า เหีย
่ วแห้ง ไป และ ดอก หญ้า ก็ ร่วง ลง และ
ความ งาม ของ มัน สูญ สิน
้ ไป คน มัง่ มีจะ เสื่อม สูญ ไป ตาม
ทางทัง้ หลายของเขาเช่น นั ้น ด้วย 12 ความสุข ย่อมมีแก่คน
นั ้นที่สู้ทนการทดลอง เพราะเมื่อ ปรากฏว่า ผู้ นั้น ทนได้แล้ว
เขา จะ ได้ รับ มงกุฎ แห่ง ชีวต
ิ ซึ่ง องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า ได้ ทรง
สัญญาไว้แก่คนทัง้ หลายที่รก
ั พระองค์
พระเจ้า ไม่ เคย ล่อลวง ผู้ใด แต่ราคะ ตัณหา ของ ตัว เรา
เองที่ล่อลวงเรา
13 เมื่อ ผู้ ใดถูกล่อ ลวงให้หลง อย่า ให้ผู้นั ้น พูด ว่า “พระเจ้า
ทรงล่อลวงข้าพเจ้าให้หลง” เพราะว่าความชัว่ จะมาล่อลวง
พระเจ้าให้หลงไม่ได้ และพระองค์เองก็ไม่ทรงล่อลวงผูใ้ ดให้
หลงเลย 14 แต่ว่า ทุก คนก็ถูกล่อ ลวง เมื่อ ตัณหาของตนเอง
ชักนํา ให้กระทํา ผิด แล้วตัวก็ กระทํา ตาม 15 ครัน
้ ตัณหาเกิด
ขึ้น แล้ว ก็ทําให้เกิด บาป และ เมื่อ บาป โต เต็มที่แล้ว ก็นํา
ไปสู่ความตาย 16 พี่น้ องที่รก
ั ของข้าพเจ้า อย่า หลงผิด เลย
17 ของ ประทาน อัน ดีทุก อย่าง และ ของ ประทาน อัน เลิศ
ทุก อย่างย่อมมาจากเบื้องบน และส่ง ลงมาจากพระบิดา
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แห่ง บรรดาดวงสว่าง ในพระบิดาไม่มีการแปรปรวน หรือ
ไม่มีเงาอัน เนื่ องจากการเปลี่ยนแปลง 18 พระองค์ได้ทรงให้
เรา ทัง้ หลาย บังเกิด โดย พระ วจนะ แห่ง ความ จริง ตาม นํ้า
พระทัย ของ พระองค์ เพื่อ เรา ทัง้ หลาย จะ ได้ เป็น อย่าง ผล
แรกแห่งสรรพสิง่ ซึ่งพระองค์ ทรงสร้างนั ้น 19 ดังนั ้น พี่น้ อง
ที่รก
ั ของข้าพเจ้า จงให้ทุกคนไวในการฟัง ช้าในการพูด ช้า
ในการโกรธ 20 เพราะว่า ความโกรธของมนุษย์ไม่ ได้กระทํา
ให้เกิด ความชอบธรรมอย่างพระเจ้า 21 เหตุฉะนั ้น จงถอด
ทิง้ การ โสโครก ทุก อย่าง และ การ ชัว่ ร้าย อัน ดาษดื่น และ
จงน้ อมใจรับพระวจนะที่ ทรงปลูกฝังไว้แล้วนน
ั ้ ซึ่งสามารถ
ช่วยจิตวิญญาณของท่านทัง้ หลายให้รอดได้
จงเป็นทัง้ ผู้ฟังและผู้ประพฤติตามพระวจนะ
แต่ท่านทัง้ หลายจงเป็น คนที่ประพฤติตามพระวจนะ
นั ้น ไม่ใช่เป็นแต่เพียงผูฟ
้ ังเท่านั ้น ซึ่งเป็นการล่อลวงตนเอง
23 เพราะ ว่า ถ้า ผู้ ใด ฟัง พระ วจนะ และ ไม่ได้ประพฤติ ตาม
ผู้นั ้นกเ็ ป็นเหมือนคนที่ดูหน้าของตัวในกระจกเงา 24 ด้วยว่า
คนนั ้นแลดู ตัว เองแล้วไปเสีย แล้ว ในทัน ใดนั ้นก็ ลืม ว่า ตัว
เป็นอย่างไร 25 ฝ่ายผูใ้ ดที่พิจารณาดูในพระราชบัญญัติแห่ง
เสรีภาพอัน ดีเลิศ และดํารงอยู่ ในพระราชบัญญัตินั ้น ผู้นั ้น
ไม่ได้เป็น ผู้ ฟัง แล้ว หลงลืม แต่เป็น ผู้ประพฤติตาม กิจการ
นั ้น คนนั ้นจะได้ความสุขในการของตน
22

ความเชื่อแท้
ถ้า ผู้ ใดในพวกท่านดู เหมือนว่า เคร่งครัด ในความเชื่อ
และ มิได้เหนี่ ยว รัง้ ลิน
้ ของ ตน ไว้ แต่ล่อลวง ใจ ของ ตนเอง
การ เคร่งครัด ใน ความ เชื่อ ของ ผู้ นั ้นก็ไร้ ประโยชน์ 27 การ
เคร่งครัด ในความเชื่อ อย่า งบริสุทธิ์ไร้มลทิน ต่อ พระพักตร์
26
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พระเจ้า และพระบิดานัน
้ คือ การเยีย
่ มเยียนเด็ก กําพร้า พ่อ
และ หญิงม่าย ที่มีความ ทุกข์ ร้อน และ การ รักษา ตัว ให้ พ้น
จากราคีของโลก

2

ความรักแท้ก็ปราศจากการเลือกที่รก
ั มักที่ชัง
พี่น้ อง ทัง้ หลาย ของ ข้าพเจ้า การ เชื่อ ใน พระ
เยซูคริสต์องค์พระ ผู้ เป็น เจ้าของ เรา ผู้ทรง สง่า ราศีนั ้น
อย่า ให้ เป็น ด้วยการเลือกหน้า คน 2 เพราะว่า ถ้า มี คนหนึ่ ง
สวม แหวน ทองคํา และ แต่ง ตัว ด้วย เครือ
่ ง แต่ง กาย อย่าง
ดีเข้า มาในที่ ประชุม ของท่าน และมี คนจนคนหนึ่ ง แต่ง ตัว
ด้วย เสื้อผ้า ซอมซ่อ เข้า มา ด้วย 3 และ ท่าน สนใจ คน ที่สวม
ใส่เครือ
่ ง แต่ง กาย อย่าง ดี และ กล่าว แก่ เขา ว่า “เชิญ ท่าน
นั ่ง ที่นี่ ใน ที่ อัน ดีเถิด ” และ ท่าน ก็พูดกับ คน จน นั ้นว่า “แก
จง ยืน อยูที
่ ่ นั ่น ” หรือ “จง นั ่ง แทบ ที่ รองเท้า ของ เรา เถิด”
4 พวก ท่าน เอง มิได้ลําเอียง และ กลาย เป็ น ผู้วินิจฉั ย ด้วย
ใจ ชัว่ หรือ 5 พี่น้ อง ที่รก
ั ของ ข้าพเจ้า จง ฟัง เถิด พระเจ้า
ทรง เลือก คน ยากจน ใน โลก นี้ ให้เป็น คน มังม
่ ี ใน ความ เชื่อ
และให้ เป็น ทายาทแห่ งอาณาจักร ซึ่ง พระองค์ ทรงสัญญา
ไว้แก่ผู้ที่รัก พระองค์มิใช่หรือ 6 แต่ท่าน ทัง้ หลาย ได้ดูถูก
คนจน ไม่ใช่คนมัง่ มีหรือ ที่กดขี่ท่านและลากตัวท่านไปขึ้น
ศาล 7 ไม่ใช่เขา เหล่า นั ้น หรือ ที่ สบ ประมาท พระนาม อัน
ประเสริฐซึ่งใช้เรียกท่าน 8 ถ้าท่านทัง้ หลายกระทําให้สําเร็จ
ตามพระราชบัญญัติแห่งพระมหากษั ตริย์ ตามพระคัมภีรที
์ ่
ว่า ‘จงรัก เพื่อน บ้าน เหมือน รัก ตนเอง’ แล้ว ท่าน ทัง้ หลาย
ก็ประพฤติดีอยู่ 9 แต่ถ้า ท่านทัง้ หลายเลือกหน้า คน ท่านก็
กระทํา บาป และตามพระราชบัญญัติ ท่านก็ เป็น ผู้ ละเมิด
แล้ว 10 เพราะ ว่า ผู้ ใด รักษา พระ ราช บัญญัติได้ทัง้ หมด
1
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แต่ผิดอยู่ ข้อ เดียว ผู้นั ้นก็ เป็น ผู้ ผิด พระราชบัญญัติทัง้ หมด
11 ด้วยว่า พระองค์ผู้ได้ตรัสว่า ‘อย่า ล่วงประเวณี ผัว เมีย เขา’
ก็ได้ตรัสไว้ด้วยว่า ‘อย่าฆ่าคน’ แม้ท่านไม่ได้ล่วงประเวณี ผัว
เมีย เขา แต่ได้ฆ่า คน ท่าน ก็ เป็น ผู้ ละเมิด พระ ราช บัญญัติ
12 ท่าน ทัง
้ หลาย จง พูด และ จง กระทํา เช่น ผู้ที่จะ ได้ รับ การ
พิพากษา ด้วย พระ ราช บัญญัติแห่ง เสรีภาพ 13 เพราะ ว่า
ผู้ที่ไม่แสดง ความ เมตตา ย่อม จะ ได้ รับ การ พิพากษา โดย
ปราศจาก ความ เมตตา แต่ความ เมตตา ย่อม ก่อ ให้เกิด
ความชื่นชมยินดีมากกว่าการพิพากษา
ความเชื่อที่ปราศจากการกระทําก็ตายแล้ว
พี่น้ อง ของ ข้าพเจ้า แม้ผู้ใด จะ ว่า ตน มีความ เชื่อ
แต่ไม่มีการก ระ ทํา จะ ได้ประโยชน์ อะไร ความ เชื่อ จะ ช่วย
ผู้ นั ้น ให้ รอด ได้หรือ 15 ถ้า พี่ น้ อง ชาย หญิง คน ใด เปลือย
เปล่า และ ขาดแคลน อาหาร ประจํา วัน 16 และ มี คน ใด ใน
พวกท่านกล่าวแก่ เขาว่า “เชิญ ไปเป็นสุข เถิด ขอให้อบอุน
่
และ อิม
่ เถิด” และ ไม่ได้ให้สิ่ง ซึ่ง จําเป็น ต่อ ร่างกาย แก่เขา
จะ เป็น ประโยชน์ อะไร เล่า 17 ความ เชื่อก็เช่น เดียวกัน ถ้า
ปราศจากการกระทํา ก็ตายโดยลําพังแล้ว 18 แต่คงมีผู้ค้าน
ว่า “ท่านมีความเชื่อ และข้าพเจ้า มีการกระทํา ” จงแสดง
ความ เชื่อ ของ ท่าน ที่ ปราศจาก การก ระ ทําให้ ข้าพเจ้า เห็น
และข้าพเจ้าจะแสดงให้ท่านเห็นความเชื่อของข้าพเจ้าโดย
การกระทํา ของข้าพเจ้า 19 ท่านเชื่อ ว่า มี พระเจ้า องค์เดียว
นั ่นก็ดีอยูแล้
่ ว แม้พวกปิศาจก็ เชื่อ เช่นกัน และกลัว จนตัว
20
สัน
่
โอ คน ไร้ค่า ท่าน อยาก จะ รู หรื
้ อ ว่า ความ เชื่อ ที่
ปราศจากการกระทําก็ตายแล้ว
ตัวอย่างของอับราฮัมและราหับ
21 เมื่ออับ รา ฮัม บิดา ของ เรา ได้ ถวาย อิส อัคบุตร ชาย
ของ ท่าน บน แท่ นบูชา จึง ได้ ความ ชอบ ธรรม โดย การก
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ระ ทํา ไม่ใช่หรือ 22 ท่าน ทัง้ หลาย คง เห็น แล้วว่า ความ
เชื่อ ได้ กระ ทํากิจร่ว มกับ การก ระ ทํา ของ ท่าน และ ความ
เชื่อก็สมบูรณ์ ได้โดยการกระทํา 23 และพระคัมภีรก็
์ สําเร็จ
ที่ว่า ‘อับ ราฮัม ได้ เชื่อ พระเจ้า และพระองค์ ทรงนั บ ว่า เป็น
ความ ชอบ ธรรม แก่ท่าน ’ และ ท่าน ได้ชื่อ ว่า เป็น ‘สหาย
ของพระเจ้า’ 24 ท่านทัง้ หลายก็เห็น แล้วว่า ผู้ใดจะเป็น คน
ชอบ ธรรม ได้ ก็เนื่ อง ด้วย การก ระ ทํา และ มิใช่ด้วย ความ
เชื่อ เพียง อย่าง เดียว 25 เช่น เดียวกัน รา หับ หญิง แพศยา
ก็ได้ความชอบธรรมเนื่ องด้วยการกระทํา ด้วยมิใช่หรือ เมื่อ
นางได้ รบ
ั รองผู้ ส่ง ข่าวเหล่า นั ้น และส่ง เขาไปเสีย ทางอื่น
26 เพราะ กาย ที่ ปราศจาก จิต วิญญาณ นั ้น ตาย แล้ว ฉั นใด
ความ เชื่อ ที่ ปราศจาก การก ระ ทํา ก็ ตาย แล้ว ฉั น นั ้น เช่น
เดียวกัน

3

ความชัว่ ร้ายของลิน
้
พี่น้ อง ทัง้ หลาย ของ ข้าพเจ้า อย่า เป็น อาจารย์ กัน
มากมาย หลาย คน นั ก เลย เพราะ ท่าน ก็รู ว่้ า เรา ทัง้ หลาย
จะ ได้ รับ การ พิพากษา ที่เข้ม งวด กว่า ผู้อื่น 2 เพราะ เรา ทุก
คน ทํา ผิด พลาด กัน ไป หลายๆ อย่าง ถ้า ผู้ ใด มิได้ทํา ผิด
ทาง วาจา ผู้นั ้นก็ เป็น คน ดี รอบคอบ แล้ว และ สา มา รถ บัง
คับทงั ้ ตัว ไว้ได้ด้วย 3 ดูเถิด เราเอาเหล็กบัง เหียนใส่ ปากม้า
เพื่อ ให้ มัน เชื่อ ฟัง เรา เรา ก็ บังคับ มัน ให้ ไป ไหนๆ ได้ทัง้ ตัว
4 จงดูเรือด้วยเช่นกัน ถึง แม้ว่า เป็ น เรือ ใหญ่ และถูก ลมแรง
พัด แล่น ไป เรือก็ ยงั หัน ไปมาด้วยหางเสือ เล็กๆตามใจนาย
ท้ายที่จะให้ไปทางไหน 5 เช่นนั ้นแหละลินก
้ ็เป็นอวัยวะเล็กๆ
ด้วย และพูด โอ้อวดอ้างการใหญ่ จงดูเถิด ไฟนิ ด เดียวอาจ
เผาไหม้ มากเท่าใด 6 และลิน
้ นั ้นก็ เป็น ไฟ เป็น โลกแห่ง การ
1
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ชัว่ ช้า ซึ่ง ตัง้ อยู่ ในบรรดาอวัยวะของเรา เป็น เหตุ ให้ทัง้ กาย
เป็น มลทิน ไป ทําให้วิถีแห่ง ธรรมชาติเผา ไหม้ และ มัน เอง
ก็ติดไฟจากนรก 7 เพราะสัตว์เดียรัจฉานทุก ชนิ ด ทัง้ นก งู
และสัตว์ ในทะเลก็ เลี้ยงให้ เชื่องได้ และมนุษย์ก็ได้เลี้ยงให้
เชื่องแล้ว 8 แต่ลิน
้ นั ้น ไม่มีมนุษย์คนใดสามารถทําให้ เชื่อง
ได้ ลิน
้ เป็น สิง่ ชัว่ ซึ่ง ยับยัง้ ไม่ได้ และเต็ม ไปด้วยพิษ ร้ายถึง
ตาย 9 เราทัง้ หลายสรรเสริญพระเจ้าคือพระบิดาด้วยลิน
้ นั ้น
และด้วยลิน
้ นั ้นเราก็แช่งด่ามนุษย์ ซึ่งถูกสร้างขึ้นตามพระ
ฉายาของพระเจ้า 10 คํา สรรเสริญ และคํา แช่งด่า ก็ ออกมา
จากปากอันเดียวกัน พีน้
่ องทัง้ หลายของข้าพเจ้า ไม่ควรให้
11
เป็น เช่น นั ้น เลย บ่อนํ้า พุจะมี น้ํา จืด และนํ้า กร่อยพุ่ง ออก
มาจากช่องเดียวกัน ได้หรือ 12 พีน้
่ องทัง้ หลายของข้าพเจ้า
ต้น มะเดื่อ จะ ออก ผล เป็น มะกอก เทศ ได้หรือ หรือ เถา องุน
่
จะออกผลเป็นมะเดื่อได้หรือ เช่นเดียวกันไม่มีบ่อนํ้าพุใดจะ
ให้ ทัง้ นํ้า เค็ม และนํ้า จืด ได้ 13 ในพวกท่าน ผู้ใดมีสติปัญญา
และประกอบด้วยความรู ้ ก็ให้ผู้นั ้น แสดงการประพฤติ ของ
ตน ด้วย กริยา อัน ดี มีใจอ่อน สุภาพ ประกอบ ด้วย ปัญญา
14 แต่ถ้า ท่านทัง
้ หลายมี ใจอิจฉาอัน ขมขื่น และอาการแก่ง
แย่งกัน ใน ใจ ของ ท่าน อย่า อวด เลย และ อย่า พูดมุ สา ต่อ
ความ จริง 15 ปัญญา เช่น นี้ ไม่ ได้มา จาก เบื้อง บน แต่เป็น
ปัญญาอย่างโลก และเป็น เดียรัจฉานตัณหา และเป็น เช่น
ปิศาจ 16 เพราะ ว่าที่ ใด มี ความ อิจฉาและ การ แก่ง แย่งกัน
ที่นั ่นก็ วุน
่ วาย และ มี การก ระ ทํา ชัว่ ช้า เลว ทราม ทุก อย่าง
17 แต่ปั ญญาจากเบื้องบนนั ้น บริสุ ทธิ์ เป็ น ประการแรก แล้ว
จึง เป็น ความ สงบ สุข สุภาพ และ ว่า ง่าย เปี่ ยม ด้วย ความ
เมตตา และ ผล อัน ดี ไม่มีความ ลําเอียง ไม่หน้า ซื่อ ใจ คด
18 และผลแห่งความชอบธรรมก็ หว่านลงในสันติสุขของคน

ยากอบ 4:1

8

ยากอบ 4:10

เหล่านั ้นที่ก่อให้เกิดสันติสุข

4
ตําหนิ การดําเนิ นชีวต
ิ ฝ่ายโลก
อะไรเป็น สาเหตุ ของสงครามและการทะเลาะวิวาทกัน
ใน พวก ท่าน มิใช่ราคะ ตัณหา ของ ท่าน หรือ ที่ต่อสู้กัน ใน
อวัยวะ ของ ท่าน 2 ท่าน ทัง้ หลาย อยาก ได้ แต่ไม่ ได้ ท่าน ก็
ฆ่า กัน ท่าน โลภ แต่ไม่ ได้ ท่าน ก็ ทะเลาะ และ ทํา สงคราม
กัน ที่ท่าน ไม่มีเพราะ ท่าน ไม่ได้ขอ 3 ท่าน ขอ และ ไม่ได้ รับ
เพราะ ท่าน ขอ ผิด หวัง ได้ ไป เพื่อ สนอง ราคะ ตัณหา ของ
ท่าน 4 ท่าน ทัง้ หลาย ผู้ล่วง ประเวณี ชาย หญิง เอ๋ย ท่าน
ไม่รู หรื
้ อ ว่า การ เป็นมิต รกับ โลก นั ้น คือ การ เป็น ศัตรู กับ
พระเจ้า เหตุฉะนั ้น ผู้ ใด ใคร่ เป็นมิต รกับ โลก ผู้นั ้นก็ เป็น
ศัตรู ของ พระเจ้า 5 ท่าน คิด ว่า พระ คัมภีรกล
์ ่าว ไว้ อย่าง
เปล่า ประโยชน์ หรือ ที่ว่า ‘พระ วิญญาณ ที่ สถิต อยู่ ใน เรา
ทัง้ หลายมีความรู สึ
้ กหึง หวง’ 6 แต่พระองค์ได้ทรงประทาน
พระคุณ เพิม
่ ขึ้นอีก เหตุฉะนั ้น พระองค์ จึง ตรัสว่า ‘พระเจ้า
ทรงต่อสู้ผู้ที่หยิง่ จองหอง แต่ทรงประทานพระคุณ แก่คนที่
ใจถ่อม ’ 7 เหตุฉะนั ้น ท่าน ทัง้ หลาย จง ยอม น้ อม กาย ต่อ
พระเจ้า จงต่อสู้กับพญามาร และมันจะหนี ไปจากท่าน 8 จง
เข้าใกล้พระเจ้า และพระองค์จะสถิตอยูใกล้
่
ท่าน คนบาปทัง้
หลายเอ๋ย จงชําระมือให้สะอาด และคนสองใจเอ๋ย จงชําระ
ใจของตนให้บริสุทธิ์ 9 จงเป็น ทุกข์ โศกเศร้า และครํา่ ครวญ
จงให้การหัวเราะของตนกลับกลายเป็นการครํา่ ครวญ และ
ความปีติยินดีของตนกลับกลายเป็นความเศร้าสลด 10 ท่าน
ทัง้ หลายจงถ่อมตัว ในสายพระเนตรขององค์พระผู้ เป็น เจ้า
และพระองค์จะทรงยกชูท่านขึ้น
1
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อย่าตัดสินพีน
่ ้ องของตน
พีน้
่ อง ทัง้ หลาย อย่า ใส่ ร้าย ซึ่งกัน และ กัน ผู้ใด ที่พูด
ใส่ ร้าย พี่ น้ อง และ ตัดสิน พี่ น้ อง ของ ตน ผู้นั ้นก็กล่าว ร้าย
ต่อ พระ ราช บัญญัติ และ ตัดสิน พระ ราช บัญญัติ แต่ถ้า
ท่าน ตัดสิน พระ ราช บัญญัติ ท่าน ก็ไม่ใช่ผู้ที่ประพฤติตามพ
ระ ราช บัญญัติ แต่เป็น ผู้ตัดสิน 12 มีผู้ทรง ตัง้ พระ ราช
บัญญัติแต่เพียง องค์เดียว คือ พระองค์ผู้ทรง สามารถ ช่วย
ให้ รอดได้ และทรงสามารถทําลายเสีย ได้ แต่ท่านเป็น ผู้ ใด
เล่า ท่านจึงตัดสินผู้อื่น
11

อย่าอวดอ้างถึงพรุ ง่ นี้
13 ดูเถิด ท่าน ที่พูด ว่า “วัน นี้ หรือ พรุ ง
่ นี้ เรา จะ เข้าไป ใน
เมืองนั ้นเมืองนี้ และจะอยูที
่ ่นั ่นปีหนึ่ ง และจะค้าขายได้กําไร
14
” แต่ว่า ท่าน ทัง้ หลาย ไม่รู ว่้ า จะ มีเหตุอะไร เกิด ขึ้น ใน วัน
พรุ ง่ นี้ ชีวิต ของ ท่าน เป็น อะไร เล่า ก็เป็น เหมือน หมอก ที่
ปรากฏอยูแต่
่ ประเดย
ี ๋ วหนึ่ ง แล้วก็ หายไป 15 ท่านทัง้ หลาย
ควรจะพูด ว่า “ถ้า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงโปรด เราจะมีชีวิ
ตอ ยู่ และ จะ กระทํา สิง่ นี้ หรือ สิง่ นั ้น” 16 แต่เดีย
๋ ว นี้ ท่าน
ทัง้ หลายยินดี ในการโอ้อวดของตน ความยินดีอย่างนี้ เป็น
ความชัวท
้ ก กระทํา การดี และ
่ งั ้ สิน
้ 17 เหตุฉะนั ้น คนใดที่รู จั
ไม่ได้กระทํา บาปจึงมีแก่คนนั ้น

5

ตักเตือนคนมังม
่ ี
ดูเถิด ท่าน ผู้มัง่ มี จง ร้องไห้ โอด ครวญ เพราะ ความ
วิบติ
ั ซึ่ง จะเกิด ขึ้นกับท่าน 2 ทรัพย์ สมบัติของท่านก็ผุพัง ไป
และมอดก็กัดกิน เสื้อผ้า ของท่าน 3 ทองและเงิน ของท่าน
1
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ก็เกิดสนิ ม และสนิ มนน
ั ้ จะเป็นพยานหลักฐานต่อท่าน และ
จะ กิน เนื้ อ ท่าน ดุจ ไฟ ท่าน ได้ สํ่า สม สมบัติไว้แล้ว สําหรับ
วัน สุดท้าย 4 ดูเถิด ค่า จ้างของคนงานที่ได้เกี่ยวข้าวในนา
ของท่าน ซึ่ง ท่านได้ ฉ้อโกงไว้นั ้น ก็รํา่ ร้องขึ้น และเสียงร้อง
ของคนที่เกี่ยวข้าวนั ้น ได้ทราบถึง พระกรรณขององค์ พระ
ผู้ เป็น เจ้า แห่ง จอมโยธาแล้ว 5 ท่านมีชีวิ ตอยู่ ในโลกอย่าง
ฟุ่มเฟือยและสนุกสนาน ท่านได้ บํารุ ง เลี้ยงจิตใจของท่าน
เหมือนอย่างในวัน ประหาร 6 ท่านได้ ตัดสิน ลงโทษ และได้
ฆ่าคนชอบธรรม เขาก็ไม่ได้ต่อสู้ท่าน
จงคอยท่าการเสด็จกลับมา
เหตุฉะนั ้น พี่ น้องทัง้ หลาย จงอดทนจนกว่า องค์ พระผู้
เป็นเจ้าจะเสด็จมา ดูเถิด ชาวนารอคอยผลอันลํ้าค่าที่จะได้
จากแผ่น ดิน และเพียรคอยจนกระทังม
่ ี ฝนต้น ฤดู และฝน
ปลายฤดู 8 ท่านทัง้ หลายก็ จงอดทนเช่น นั ้น เหมือนกัน จง
ตัง้ อกตัง้ ใจให้ดี ด้วยว่าการเสด็จมาขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้าก็
จวนจะถึงอยูแล้
่ ว 9 พี่น้ องทัง้ หลาย จงอย่าขุ่นเคืองใจต่อกัน
เกรงว่าท่านจะถูก พิพากษา ดูเถิด องค์พระผู้ พิพากษาทรง
ประทับยืนอยูหน
่ ้าประตูแล้ว 10 พีน้
่ องทัง้ หลายของข้าพเจ้า
จง เอา แบบ อย่าง ใน การ ทน ทุกข์ และ การ อดทน ของ พวก
ศาสดาพยากรณ์ ผู้ได้กล่าวในพระนามขององค์พระผู้ เป็น
เจ้า 11 ดูเถิด เราถือว่าผู้ที่อดทนก็เป็นสุข ท่านได้ยน
ิ เกี่ยวกับ
ความอดทนของโยบ และได้เห็น ที่ สุด ปลายแห่ง องค์ พระผู้
เป็น เจ้า แล้วว่า องค์พระผู้ เป็น เจ้า นั ้น ทรงเปี่ ยมไปด้วยพระ
เมตตาและความกรุ ณาปรานี สักเท่าใด
7

การอธิษฐานเพื่อคนป่วย
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พี่น้ อง ทัง้ หลาย ของ ข้าพเจ้า ที่สําคัญ เหนื อ สิงอ
ื ใด
่ ่น
ทัง้ หมด ก็คือ จง อย่า ปฏิญาณ ไม่ว่า จะ โดย อ้าง ฟ้า สวรรค์
หรือ แผ่น ดิน โลก และไม่ วา่ จะโดยคํา ปฏิญาณอื่น ใดก็ตาม
แต่ที่ควรว่า ใช่ก็จงว่า ใช่ ที่ควรว่า ไม่ก็จงว่า ไม่ เกรงว่า ท่าน
จะ ต้อง ถูก ลงโทษ 13 มีผู้ใด ใน พวก ท่าน ทน ทุกข์หรือ จง
ให้ผู้นั ้นอธิษฐาน มีผู้ใดร่าเริงยินดีหรือ จงให้ผู้นั ้นร้องเพลง
สรรเสริญ 14 มีผู้ใดในพวกท่านเจ็บป่วยหรือ จงให้ผู้นั ้นเชิญ
บรรดาผู้ ปกครองของคริ สตจักรมา และให้ ท่านเหล่า นั ้น
อธิษฐาน เพื่อ เขา และ เจิม เขา ด้วย นํ้ามัน ใน พระนาม ของ
องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า 15 และ การ อธิษฐาน ด้วย ความ เชื่อ จะ
ช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวต
ิ และองค์ พระผู้ เป็น เจ้า จะทรงโปรด
ให้ เขา หาย โรค และ ถ้า เขา ได้ กระทํา บาป ก็จะ ทรง โปรด
อภัย ให้แก่เขา 16 ท่านทัง้ หลายจงสารภาพความผิด ต่อกัน
และกัน และจงอธิษฐานเพื่อกัน และกัน เพื่อ ท่านทัง้ หลาย
จะได้ หายโรค คํา อธิษฐานด้วยใจร้อนรนอย่างเอาจริง เอา
จัง ของผู้ ชอบธรรมนั ้นมีพลัง มากทําให้เกิด ผล 17 ท่านเอลี
ยาห์ก็เป็นมนุษย์ที่มีสภาพอารมณ์ เช่นเดียวกับเราทัง้ หลาย
และท่านได้ อธิษฐานอย่างจริงจัง เพื่อ ไม่ให้ฝนตก และฝน
ก็ไม่ตกต้องแผ่น ดิน เป็น เวลาถึง สามปี กับ หกเดือน 18 และ
ท่านได้ อธิษฐานอีก ครัง้ หนึ่ ง และฟ้า สวรรค์ได้ประทานฝน
ให้ และแผ่นดินจึงได้งอกพืชผลต่างๆ 19 พี่น้ องทัง้ หลาย ถ้า
คนใดในพวกท่านหลงผิด ไปจากความจริง และผู้ ใดชักจูง
เขาให้ เขากลับ ใจเสีย ใหม่ได้ 20 จงให้ผู้นั ้นรู้ เถิด ว่า ผู้ที่ช่วย
คนบาปคนนั ้น ให้พ้น จากทางผิด ของเขา ก็ได้ช่วยชีวต
ิ หนึ่ ง
ให้รอดพ้นจากความตาย และได้ปกปิดการบาปเป็นอันมาก
ไว้
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