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1 ยากอบ ๑:๑๘

ยากอบ
คํานํา

จดหมายจากยากอบนัน้ เป็นจดหมาย
ที่สามารถนําเอามาใชในชีวิตประจําวัน
ไดมาก เชื่อวายาก อบเป็นนองชายคน
หน่ึงของพระเยซู ยากอบไดแสดงความ
เป็นชาวยิวออกมาใหเห็นผานทางคํา
สอนตางๆของเขา อยางเชนเรื่องความ
ยุติธรรม การชวยเหลือคนยากจน การ
เป็นมิตรกับโลก สติปัญญา การควบคุม
ตนเอง ความ เชื่อ การ งาน การถูก
ลองใจและสิ่งลอลวงตางๆ นอกจากนัน้
เขายังไดพยายามจูงใจใหคนอธิษฐาน
มากๆและใหมีความอดทนอีกดวย

๑ ๑ จากยาก อบผูรับ ใชของพระเจา และ
ของพระ เยซูผูเป็นพระ คริสตและองค

เจาชีวิต
ถึงคนทัง้สิบ สองเผาของพระเจาที่ได

กระจัดกระจายไปทัว่โลก
สวัสดีครับ
ความซื่อสัตยและความเฉลียวฉลาด
๒พี่ น องครับ เมื่อคุณถูกลองใจในเรื่อง

ตางๆ ก็ใหถือวาเป็นเรื่องที่นา ยินดี ๓ เพราะ
คุณก็รูอยูแลววา การถูกลองใจนัน้จะทดสอบ
ความเชื่อของคุณ ซึ่งจะชวยใหคุณเกิดความ
อดทนอด กลัน้ ๔คุณตองเรียน รูที่จะอดทน
อด กลัน้กับทุกอยาง เพื่อจะไดเติบโตเป็น
ผูใหญเต็ม ที่ จะไดไมขาดตก บกพรองอะไร
เลย ๕แตถาคนไหนในพวกคุณขาดความ
ฉลาด ก็ใหขอจากพระเจา แลวพระองคจะ
ให เพราะพระองคใจดีและจะใหกับทุกคน
โดยไมตอวาเลย ๖แตคนนัน้จะตองขอดวย
ความ เชื่อ อยาสงสัยเลย เพราะคนที่สงสัย
พระเจาก็เหมือนกับคลื่นในทะเลที่ถูกลมพัด
ซัด ไปซัด มา ๗คนอยางนัน้ไมตองหวังวาจะ

ได รับอะไรจากองคเจาชีวิตเลย ๘ เพราะเป็น
คนโลเล เอาแนเอานอนไมไดสักเรื่อง

ความรํ่ารวยที่แทจริง
๙พี่ น องที่ยากจนก็ควรจะโออวดที่พระเจา

ไดทําใหเขารํ่ารวยฝายวิญญาณ ๑๐สวนคนที่
รํ่ารวย เมื่อพระเจาทําใหเขาตกตํ่าลง ก็ควร
จะโออวดดวยเหมือนกัน เพราะคนรํ่ารวยน้ี
จะรวง โรยไปเหมือนดอกหญา ๑๑ เมื่อดวง
อาทิตยขึ้น แสงแดดก็จะแผด เผาตนหญาให
เหี่ยวแหงไป ดอกของมันรวง โรยไป และ
ความสวยงามของมันก็ถูกทําลายไปจนหมด
สิน้ คนรวยก็เหมือน กัน จะตองตายไปใน
ขณะที่กําลังวุนอยูกับงานของเขา

การลอลวงไมไดมาจากพระเจา
๑๒สําหรับคนที่ทนตอการทดลองและการ

ลอลวงตางๆได ก็ถือวามีเกียรติจริงๆเพราะ
เมื่อเขาผานการทดลองน้ีไปได เขาจะได รับ
รางวัล *แหงชีวิตแท เป็นรางวัลที่พระเจาได
สัญญาวาจะใหกับคนที่รักพระองค ๑๓อยาให
คนที่กําลังถูกลอลวงพูดวา “พระเจาลอลวง
ฉัน” เพราะพระเจาจะไมมีสวนเกี่ยวของกับ
เรื่องชัว่ รายและพระองคก็ไมเคยลอลวงใคร
ดวย ๑๔แตเป็นเพราะกิเลสของตัว เองตาง
หากที่มาลอลวงและชักนําใหหลงไป ๑๕ เมื่อ
กิเลสตัง้ทอง มันก็จะคลอดความบาปออกมา
แลวเมื่อความ บาปโตเต็ม ที่ มันก็จะคลอด
ความตายออกมา

๑๖พี่ น องที่รัก อยาใหถูกหลอกเอาละ
๑๗ของ ดีๆและยอด เยี่ยมทุกอยางลงมาจาก
พระเจาเบื้อง บน พระองคเป็นผู สรางดวง
สวางตางๆในฟ าสวรรค แตพระองคไม
เหมือนกับดวงสวางเหลานัน้หรือเงาของมัน
ที่เคลื่อนไหวไปมา เพราะพระองคไมเคย
เปลี่ยนแปลง ๑๘พระเจาไดเลือกเราใหเกิด
เป็นลูกของพระองค โดยถอยคําแหงความ
จริง เพื่อในสิ่งสารพัดที่พระเจาไดสรางขึ้นมา

*๑:๑๒ รางวัล ในสมัยน้ี คนที่ชนะการแขงขันจะไดรับเหรียญทอง แตในสมัยกอนเขาจะได
รับมงกุฎที่ทําจากใบไม นอกจากจะหมายถึงเป็นผูชนะแลว บางครัง้ยังมีการสวมมงกุฎใบไม
เพื่อแสดงใหเห็นวาเป็นผูมีอํานาจหรือมีฐานะสูงหรือมีเกียรติ
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แลวนัน้ เราจะเป็นสิ่งแรก *ที่ไดรับการสราง
ขึ้นมาใหม

ใหรับฟังและเชื่อฟัง
๑๙พี่ น องที่รัก จําไววาใหทุกคนวองไวใน

การฟัง ชาในการพูด และชาในการโกรธ
๒๐ เพราะความโกรธ นัน้ ไมไดชวยทําใหใคร
มีชีวิตที่พระเจาชอบใจหรอก ๒๑กําจัดความ
สกปรกเลว ทรามทุกชนิดและความชัว่ ราย
อันลน เหลือออกจากชีวิตใหหมด สิน้ แลว
ยอมรับใหถอยคําของพระเจาฝังลงไปในใจ
คุณแทนอยางสุภาพนอบนอม เพราะถอยคํา
ของพระเจาสามารถชวยใหคุณรอดได ๒๒ ให
ทําตามคําสัง่ สอนของพระเจาอยูเสมอ อยา
เอาแตฟังเฉยๆเพราะนัน่เป็นการหลอกตัว
เอง ๒๓ เพราะคนที่ฟังคําสัง่ สอนของพระเจา
แลวไมทําตาม ก็เหมือนกับคนที่สองหน าตัว
เองในกระจก ๒๔พอสองเสร็จ เดินไปก็ลืม
แลววาหน าตาเป็นอยางไร ๒๕แตคนที่เอาใจ
ใสในกฎของพระเจา เป็นกฎที่สมบูรณแบบ
และใหเสรีภาพ แลวสํารวจมันอยางถี่ถวน
ไมใชเป็นคนฟังที่ขีห้ลงขีล้ืม แตทําตามคํา
สัง่สอน คนนัน้จะไดรับเกียรติในสิ่งที่เขาทํา

ศาสนาที่แทจริง
๒๖ถาใครคิดวาเขาเป็นคนเครงศาสนา แต

ไมรูจักควบคุมลิน้ของตัว เอง เขาก็หลอก
ลวงตัว เอง การเครงศาสนาของเขา ก็ไมมี
ประโยชนอะไรเลย

๒๗ศาสนาที่บริสุทธิ ์ และแทจริงตามแบบ
ของพระเจาพระบิดา คือ การชวยเหลือเด็ก
กําพราและแม มายที่เดือดรอน และการ
รักษาตัว เองไมใหแปด เป้ือนกับความชัว่ ราย
ของโลกน้ี

ความรักตอผูอื่น

๒ ๑พี่ น องครับ ในฐานะที่คุณเป็นผูที่เชื่อ
ในพระ เยซูคริสตองคเจาชีวิตผูยิ่งใหญ

ของเรา อยาลําเอียง ๒สมมุติวา มีชายคน
หน่ึงเดินเขามาในที่ ประชุมของคุณ เขาสวม
ใสแหวนทองคําและเสื้อผาอยางดี และมีคน
จนคนหน่ึงเขามา สวมใสเสื้อผาที่สกปรก
มอมแมม ๓แลวคุณก็เอาใจใสคนที่แตงตัวดี
เป็นพิเศษ และพูดกับเขาวา “เชิญนัง่ตรงน้ี
ครับ” แตคุณพูดกับคนยากจนวา “ยืนอยูนัน่
แหละ” หรือ “มานัง่ตรงพื้นน่ีมา” ๔ถาคุณ
ทําอยางนัน้ คุณก็แบงชนชัน้และตัดสินคน
ดวยความคิดที่ชัว่ราย

๕ ฟังใหดีนะ พี่ น องที่รัก พระเจาไดเลือก
คนที่คนอื่นเห็นวายากจน ใหมาเป็นคน
รํ่ารวยในความเชื่อ และใหมารับอาณาจักรที่
พระเจาไดสัญญาวาจะใหกับคนที่รักพระองค
๖แตคุณกลับดูถูกคนยากจนเหลานัน้ ก็ไมใช
พวกคนรวยหรอกหรือ ที่ขมเหงและลากคอ
คุณไปขึ้นศาล ๗แลวยังดูหมิ่นองคเจาชีวิต
ของพวกคุณอีกดวย

๘พระ คัมภีรวา “ใหรักเพื่อนบานเหมือน
รักตนเอง” †ถาพวกคุณทําตามกฎขอน้ี คุณ
ก็ทําถูก ตองแลว ๙แตถาคุณลําเอียง คุณก็
ทําบาปและถือวาเป็นผูฝ าฝืนกฎ ๑๐ เพราะ
เมื่อคุณพยายามรักษากฎทุกขอ แตผิดแค
ขอเดียวก็ถือวาผิดกฎทัง้หมดดวย ๑๑ เพราะ
พระเจาที่พูดวา “อยาเป็นชูผัวเมียเขา” ‡ก็
พูดวา “อยาฆาคน” ¶ดวย ถาคุณไมไดเป็นชู
ผัวเมียเขา แตกลับไปฆาคน คุณก็กลายเป็น
ผูฝ าฝืนกฎอยูดี ๑๒ ไม วาคุณจะพูดหรือทํา
อะไรก็ตาม ก็ใหจําเอาไววา พระเจาจะตัดสิน
คุณดวยกฎที่จะทําใหคุณเป็นอิสระ ๑๓ เพราะ
ฉะนัน้ คุณก็ควรมีเมตตากับคนอื่นดวย ไม
อยางนัน้พระเจาก็จะไมเมตตาคุณเหมือนกัน
แตถาคุณมีความเมตตา คุณก็ไมตองกลัวคํา
ตัดสินของพระเจา

ความเชื่อและการกระทํา
๑๔พี่ น องครับ มันจะมีประโยชนอะไรกัน

ถาคนหน่ึงอางวา เขามีความ เชื่อ แตเขา

*๑:๑๘ สิ่งแรก ถาแปลตรงๆแปลไดวา ผล แรกแบบใดแบบหน่ึงของทุกสิ่งทุกอยางที่
พระองคสรางขึ้น เมื่อชาวอิสราเอลเก็บ เกี่ยว เขาก็จะถวายสวนแรกที่เขาเก็บเกี่ยวไดใหกับ
พระเจา เพื่อเป็นตัวแทนของผลผลิตทัง้หมด และเป็นการรับรองวาจะมีการถวายตามมาอีก
ในภายหลัง
†๒:๘ อางมาจากหนังสือ เลวีนิติ ๑๙:๑๘
‡๒:๑๑ อางมาจากหนังสือ อพยพ ๒๐:๑๔ และเฉลยธรรมบัญญัติ ๕:๑๘
¶๒:๑๑ อางมาจากหนังสือ อพยพ ๒๐:๑๓ และเฉลยธรรมบัญญัติ ๕:๑๗
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ไมทําอะไรเลย แลวความ เชื่อนัน้จะชวยให
เขารอดไดหรือ เป็นไปไมได ๑๕ถาพี่ น อง
ไมมีเสื้อผาใส และไมมีอาหารกิน ๑๖แลว
คุณคนหน่ึงพูดวา “ขอใหมีความ สุข ขอให
อบอุนกายและขอใหอิ่มหนําสําราญ” แตไม
ชวยอะไรเลย แลวมันจะมีประโยชนอะไร
๑๗ความ เชื่อก็เหมือนกัน ถาไมมีการกระทํา
ดวย ก็ตายแลวในตัวของมันเอง

๑๘อาจจะมีบางคนพูดวา “คนหน่ึงมีความ
เชื่อ อีกคนมีการกระทํา” ผมจะบอกเขาวา
“ไหน แสดงความ เชื่อของคุณที่ไมตองทํา
อะไรเลยใหดูหนอย แลวเดี๋ยวผมจะแสดง
ความ เชื่อที่คูกับการกระทําของผมใหคุณดู”
๑๙คุณเชื่อวามีพระเจาเพียงองคเดียวหรือ ดี
จัง เลย โธ เอย แมแตพวกปีศาจก็เชื่ออยาง
นัน้เหมือนกัน แลวมันก็กลัวจนตัวสัน่ดวย

๒๐ เจาคนโง อยากรูหรือวาความ เชื่อที่
ไมตองทําอะไรเลยนัน้ มันไมดีตรงไหน
๒๑พระเจายอมรับอับ รา ฮัมบรรพบุรุษของ
เรา ก็เพราะการกระทําของทาน ตอนที่ทาน
ถวายลูกชายคืออิส อัคบนแทนบูชา ๒๒ เห็น
ไหมวา ความ เชื่อกับการกระทําของทานนัน้
ไปดวยกัน และเพราะการกระทํานัน้เอง จึง
ทําใหความเชื่อของทานสมบูรณ ๒๓ น่ีทําให
เห็นชัดเจนถึงความ หมายของขอพระ คัมภีร
ที่วา “อับ รา ฮัมเชื่อพระเจา และความเชื่อ
ของทาน ก็ทําใหพระเจายอมรับทาน” *และ
ดวยเหตุ น้ี ทานถึงไดชื่อวาเป็น “เพื่อนของ
พระเจา” †๒๔ เห็นไหมวา คนที่พระเจาจะ
ยอมรับนัน้ จะตองมีการกระทําดวย ไมใชมี
แตความเชื่อเพียงอยางเดียวเทานัน้

๒๕ดูอยางราหับสิ เธอเป็นหญิงโสเภณี แต
พระเจาก็ยอมรับเธอเพราะการกระทําของ
เธอ ตอนที่เธอใหที่พักกับพวกผูสอดแนม
และชวยใหพวกเขาหลบหนีไปทางอื่น

๒๖ดูอยางรางกายที่ไมมีวิญญาณสิ ก็ตาย
แลว ความ เชื่อที่ไมมีการกระทําก็ตายแลว
เหมือนกัน

ใหระมัดระวังคําพูด

๓ ๑พี่ น องครับ อยาอยากเป็นครูกันมาก
นักเลย เพราะรูกันอยูแลววา พวกครู

ทัง้ หลายจะถูกตัดสินเขม งวดกวาคนอื่นๆ

๒ เพราะเราทุกคนทําผิดพลาดกันอยูเรื่อย ถา
ใครที่บังคับลิน้ไมใหพูดผิดพลาดได คนๆนัน้
ก็เป็นคนดีพรอม เขาก็จะบังคับสวนอื่นๆใน
ตัวเขาไดดวย ๓ดูอยางมาสิ ถาเราอยากให
มันเชื่อฟัง เราก็เอาบังเหียนใสไวในปากของ
มัน เทาน้ีเราก็บังคับมันไดทัง้ตัวแลว ๔ดู
อยางเรือสิ ถึง แมจะลําใหญ โตแลนไปดวย
กระแสลมแรง แตก็ถูกบังคับดวยหางเสืออัน
เล็กๆเทานัน้ คนขับก็บังคับใหแลนไปไหนมา
ไหนไดตามชอบใจ ๕ก็เหมือนกับลิน้ ถึง แม
จะเป็นอวัยวะเล็กๆแตโมเรื่องใหญ โตได คิด
ดูสิ ไฟปาที่ลุกลามใหญ โตนัน้เกิดจากเปลว
ไฟเล็กๆเทานัน้ ๖ลิน้ก็คือไฟน่ีแหละ มันเป็น
โลกของความชัว่ ราย ที่อยูทามกลางอวัยวะ
อื่นๆของรางกายเรา และมันทําใหทัง้ราง
ของเราเสื่อมไป มันเผาเราทัง้ชีวิตดวยไฟ
ที่ตรงมาจากนรก ๗สัตวทุกชนิดทําใหเชื่อง
ไดทัง้ นัน้ ไมวาจะเป็น นก สัตวเลื้อยคลาน
และสัตว น้ํา แลวก็มีคนเคยทําใหพวกมัน
เชื่องมาแลวดวย ๘แตกับลิน้ น่ี ไมมีใครทํา
ใหมันเชื่องไดเลย มันดุรายและชัว่ ชา เต็ม
ไปดวยพิษสงถึงตายได ๙ เราใชลิน้สรรเสริญ
องคเจาชีวิต และพระ บิดา และเราก็ใชมัน
สาปแชงคนที่พระเจาสรางมาตามแบบของ
พระองคดวย ๑๐ปากอันเดียวกันน้ีแหละ ที่มี
ทัง้คําสรรเสริญ และคําสาป แชงออกมา ขอ
อยาใหเป็นอยางน้ีเลยครับพี่น อง ๑๑ จะใหน้ํา
จืดและน้ํา เค็มพุงออกมาจากตาน้ําอันเดียว
กันไดอยางไร ๑๒พี่น องครับ จะใหตนมะเดื่อ
ออกลูกเป็นมะกอก เทศ หรือจะใหตนองุน
ออกลูกเป็นมะเดื่อไดอยางไร เป็นไปไมได
น้ําพุที่ใหน้ํา เค็มจะใหน้ําจืดดวย ก็เป็นไปไม
ไดเหมือนกัน

สติปัญญาที่ถูกตอง
๑๓ ใครในพวกคุณที่คิดวาตัว เองฉลาดและ

มีความ รูความเขาใจดี ก็ใหเขาแสดงออก
โดยใชชีวิตอยางถูก ตอง และถอม ตัวทําทุก
อยางดวยความฉลาด ๑๔แตถาคุณมีใจที่
อิจฉาริษยาและเห็น แก ตัว ก็ไมนาจะอวด
ฉลาด และพยายามปกปิดความจริง ๑๕ความ
ฉลาดอยางน้ีไมไดมาจากพระเจา แตมาจาก
โลก น้ี ไมไดมาจากพระ วิญญาณแตมาจาก

*๒:๒๓ อางมาจากหนังสือ ปฐมกาล ๑๕:๖
†๒:๒๓ อางมาจากหนังสือ ๒ พงศาวดาร ๒๐:๗ และอิสยาห ๔๑:๘



ยากอบ ๓:๑๖ 4 ยากอบ ๕:๕

ปีศาจ ๑๖ที่ไหนที่มีแตการอิจฉาริษยาและ
เห็นแกตัว ที่ นัน่ก็มีแตความวุนวาย และจะ
มีแตเรื่องชัว่ รายเต็มไปหมด ๑๗แตความ
ฉลาดที่มาจากพระเจานัน้ คุณสมบัติแรกคือ
ความบริสุทธิ ์ และตอ มาคือการสรางความ
สงบ สุข เห็น อกเห็นใจซึ่งกันและกัน มีใจ
กวางขวาง เต็มไปดวยความเมตตา และเกิด
ผลดีมากมาย มีความยุติธรรม และซื่อสัตย
๑๘คนที่สรางความสงบ สุขดวยสันติวิธี ก็จะ
ไดเก็บเกี่ยวชีวิตที่พระเจาชอบใจ

ใหถวายตัวตอพระเจา

๔ ๑ รูหรือเปลาวา ที่พวกคุณทะเลาะวิวาท
กันนัน้ มันเกิดมาจากอะไร ก็เกิดจาก

กิเลสตัณหาที่ตอสูกันอยูในจิตใจของพวก
คุณไง ๒คุณอยากได พอไมไดก็เลยฆากัน
คุณอิจฉากัน ก็เลยทะเลาะวิวาทกัน ที่คุณไม
ไดก็เพราะไมไดขอจากพระเจา ๓แตที่คุณ
ขอแลวยังไมได ก็เพราะขอผิดๆ คิดไววาจะ
เอาไปสนองตัณหาของตัว เอง ๔พวกไมซื่อ
ทัง้ หลาย คุณไมรูหรือวา การเป็นมิตรกับ
โลก *ก็เทากับเกลียด ชังพระเจา ดัง นัน้คน
ที่อยากเป็นมิตรกับโลก ก็เทากับทําตัวเป็น
ศัตรูกับพระเจา ๕คุณคิดวาพระ คัมภีรเขียน
เรื่อยเป่ือยไปหรืออยางไร คุณคิดวาวิญญาณ
ที่พระเจาใหอาศัยอยูในพวกเรานัน้ ขี้ อิจฉา
ริษยาอยางรุนแรงแบบนัน้หรือ ไมควรเป็น
อยางนัน้เลย ๖แตพระเจาไดใหความเมตตา
มากยิ่งขึ้นไปอีก พระ คัมภีรถึงไดพูดไววา
“พระเจาตอ ตานคนหยิ่ง ยโส แตพระองค
เมตตาปรานีกับคนที่ออนนอมถอมตน” †

๗ดังนัน้ ใหอุทิศตัวตอพระเจาและตอสูกับ
มาร แลวมันจะหนีไปจากคุณ ๘ เขามาอยู
ใกล ชิดกับพระเจา แลวพระองคจะเขามาอยู
ใกลชิดกับคุณ พวกคนบาปทัง้หลาย ลางมือ
ใหสะอาด และคนโลเลทัง้ หลาย ทําใจให
บริสุทธิ ์ ๙ ใหเศราโศกเสียใจ และรองไห ให
เปลี่ยนเสียงหัวเราะเป็นเสียงครํ่าครวญ ให
เปลี่ยนความ สุขสนุกสนานเป็นความเศรา
หมอง ๑๐ ใหถอม ตัวลงตอหน าองคเจาชีวิต
แลวพระองคจะยกคุณขึ้น

คุณไมใชผูพิพากษา
๑๑พี่ น องครับ อยาใส รายป ายสีกันเลย

เพราะคนที่ใส รายป ายสีพี่ น อง หรือตัดสินพี่
น องของตน ก็เทากับวากําลังใสรายป ายสีกฎ
ที่สัง่ใหเรารักกัน และตัดสินกฎดวย และถา
คุณตัดสินกฎ ก็แสดงวาคุณไมไดเป็นคนทํา
ตามกฎ แตทําตัวเป็นผูตัดสินซะเอง ๑๒ผูตัง้
กฎ และผูตัดสิน มีเพียงผูเดียวเทานัน้ คือ
พระเจา พระองคเป็นผูมีอํานาจที่จะชวยให
รอดหรือทําลาย แลวคุณเป็นใครถึงเที่ยวไป
ตัดสินคนโนนคนน้ี

ใหพระเจาเป็นผูนําชีวิต
๑๓ ฟังไวใหดีๆนะ คนที่ชอบพูดวา “วัน น้ี

หรือพรุงน้ี เราจะไปเมืองนัน้เมืองน้ี อยูที่นัน่
สักปี คาขายเอากําไร” ๑๔ตัวคุณเองก็ยังไม
รูเลยวา พรุง น้ีชีวิตของคุณจะเป็นอยางไร
บาง เพราะคุณเป็นเพียงแคหมอก ที่เกิดขึ้น
ประเดี๋ยวเดียว แลวก็จางหายไป ๑๕คุณควร
จะพูดวา “ถาเป็นความตองการขององคเจา
ชีวิต เราก็จะมีชีวิตอยูและทําสิ่งนัน้สิ่งน้ี”
๑๖แตตอนน้ี คุณกําลังคุยโมโออวด ถึงความ
เกงกาจของคุณ ซึ่งเป็นสิ่งที่ชัว่รายนัก ๑๗ดัง
นัน้ สําหรับคนที่รูตัววาอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่ควร
จะทําแตไมยอมทํา ก็ถือวาคนนัน้กําลังทํา
บาป

คนรวยที่เห็นแกตัวจะถูกลงโทษ

๕ ๑คนรวยทัง้ หลาย ฟังไวใหดี รองไห
ครํ่าครวญซะ เพราะความทุกข ยาก

กําลังมาถึงคุณแลว ๒ ในไมชาน้ีทรัพยสมบัติ
ของคุณก็จะเนา เป่ือยไป และเสื้อผาของคุณ
ก็จะถูกแมลงกัดกิน ๓ เงินทองของคุณก็ขึ้น
สนิมหมดแลว สนิมพวกน้ีแหละที่จะใชเป็น
หลักฐานมัดตัวคุณในวันพิพากษา และมันจะ
กัดกินคุณเหมือนไฟ ดูสิ จนถึงยุคสุดทายน้ี
แลว คุณก็ยังกม หน ากม ตาสะสมมันอยูอีก
๔ดูนัน่สิ คาแรงที่คุณโกงคนงานที่ถางหญา
ในทุงของคุณนัน้ ไดรองออกมาแลว และ
เสียงรองของคนงานพวกน้ี ก็ดังไปถึงหูของ
องคเจาชีวิตผูมีฤทธิท์ัง้ สิน้แลว ๕ ในโลกน้ี
คุณใชชีวิตอยางหรูหรา และหาความ สุขให

*๔:๔ การเป็นมิตรกับโลก หมายถึงการยอมรับคานิยมของสังคมมากกวาพระเจา
†๔:๖ อางมาจากหนังสือ สุภาษติ ๓:๓๔
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กับตัว เอง กินจนอวนพีเหมือนวัวที่พรอมจะ
เอาไปฆาแลว ๖คุณไดตัดสินโทษ และฆาคน
ที่ไมมีความผิดและไมมีทางสู

ใหอดทน
๗ดัง นัน้ พี่ น องครับ อดทนไวจนกวาองค

เจาชีวิตจะกลับมา จําไววาชาวนาที่รอ คอย
ผลผลิตที่มีคาจากผืนดินนัน้ พวกเขาตัง้หน า
ตัง้ตาคอยอยางอดทน ตัง้แตฝนตนฤดูจนถึง
ฝนปลายฤดู ๘คุณก็เหมือนกัน ตองรอ คอย
อยางอดทนและทําใจใหเขม แข็งไว เพราะ
ใกลถึงวันที่องคเจาชีวิตจะกลับมาแลว ๙พี่
น องครับ เลิกบนตอวากันไดแลว เพื่อจะได
ไมถูกตัดสินลงโทษ ดูนัน่สิ ผูพิพากษายืน
อยูที่ประตูแลว ๑๐พี่น องครับ เอาอยางผูพูด
แทนองคเจาชีวิตพวกนัน้สิ พวกเขาอดทน
มาก ทัง้ๆ ที่ตองทน ทุกขกับเรื่องเลว ราย
มากมาย ๑๑ เราถือวาพวกคนที่อดทนอด
กลัน้นัน้มีเกียรติจริงๆ คุณก็เคยไดยินเรื่อง
ความอดทนอดกลัน้ของโยบ *มาแลวน่ี และ
รูวาตอนจบองคเจาชีวิตไดใหอะไรกับเขา
บาง เพราะองคเจาชีวิตนัน้เต็มเป่ียมไปดวย
ความเมตตาสงสาร

ใหระวังคําพูดของคุณ
๑๒พี่ น องครับ ที่สําคัญกวาอะไรทัง้หมด

อยาสาบานเลย ไมตองอางถึงฟ าสวรรค หรือ
แผน ดินโลก หรืออะไรทัง้ นัน้ ถา “ใช” ก็
บอกวา “ใช” ถา “ไมใช” ก็บอกวา “ไมใช”
แคน้ีก็พอแลว คุณจะไดไมตองถูกพิพากษา

แรงอธิษฐาน
๑๓ ในพวกคุณ มีใครบางที่มีปัญหา ก็ให

เขาอธิษฐาน มีใครบางที่มีความสุข ก็ใหเขา
รอง เพลงสรรเสริญพระเจา ๑๔มีใครบางที่
เจ็บปวย ก็ใหเขาไปเชิญพวกผูนําอาวุโสของ
หมูประชุมของพระเจามาอธิษฐานใหกับเขา
และเจิมเขาดวยน้ํามันในนามขององคเจา
ชีวิต ๑๕ เมื่ออธิษฐานดวยความ เชื่อก็จะชวย
คนปวยได แลวองคเจาชีวิตก็จะยกเขาขึ้น
มา ถาเขาทําบาป พระองคก็จะยกโทษใหกับ
เขา ๑๖ดังนัน้ ใหสารภาพความบาปทัง้หลาย
ตอกันและกัน และอธิษฐานเผื่อกันและกัน
เพื่อคุณจะได รับการรักษา คําอธิษฐานของ
คนที่ทําตามใจพระเจานัน้มีพลังและเกิดผล
๑๗ดูอยางเอ ลี ยาหสิ เขาก็เป็นคนธร รมดาๆ
เหมือนกับเรา แตเมื่อเขาไดทุมเทอธิษฐาน
ขออยาใหฝนตก ฝนก็ไมตกเป็นเวลาถึงสาม
ปีครึ่ง ๑๘แตตอมาเขาก็ไดอธิษฐานขอใหฝน
ตก ฝนก็เทลงมาจากทองฟ าและพื้นดินก็ชุม
ฉ่ํา เมล็ดพืชก็แตกหนอออกผลอีกครัง้หน่ึง

๑๙พี่ น องครับ ถาคนไหนในพวกคุณ ถูก
ชักนําใหหลงไปจากความ จริง และมีบางคน
ไปนําเขากลับมา ๒๐ก็ใหจําเอาไววา คนที่นํา
คนบาปกลับมาจากทางผิดนัน้ ก็ไดชวยชีวิต
คนบาปคนนัน้ใหหลุดพนจากความตาย และ
ทําใหความบาปมากมายไดรับการยกโทษ

*๕:๑๑ โยบ เรื่องน้ีของโยบ อานไดจากหนังสือ โยบ ๑:๑-๒:๑๐
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