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จดหมายฝากของ
ท่านยากอบ
บทนําสู่ ยากอบ: ชื อทางการของหนังสื อเล่ มนีค ือ “จดหมายฝากทัวไปของยากอบ” ถูก
เรี ยกเช่ นนันเพราะว่ าไม่ ได้ ถกู เขียนถึงคริ สตจักรแห่ งใดแห่ งหนึง (หรื อคริ สตจักรหลายแห่ ง)
และไม่ ได้ ถกู เขียนถึงบุคคลใดคนหนึงด้ วย ด้ วยเหตุนีม นั จึงเป็ นจดหมายฝากทัวไป มีหลายคนที
มีชือว่ ายากอบในพระคัมภีร์ใหม่ เราเชื อว่ าผู้แต่ งจดหมายฝากฉบับนีค ือ น้ องชายร่ วมมารดาของ
พระเยซูและต่ อมาได้ เป็ นศิษยาภิบาลของคริ สตจักรที กรุ งเยรู ซาเล็ม
จดหมายฝากฉบับนีถ กู เขียนถึง “พงศ์ พันธุ์สิบสองตระกูลที กระจัดกระจายอยู่นัน” คน
เหล่ านีน ่ าจะเป็ นผู้เชื อชาวยิวที กระจัดกระจายไปทัวโลก ประเพณี ยคุ ต้ นเชื อว่ ายากอบเสี ยชี วิต
อย่ างผู้พลีชีพในปี ค.ศ.62 และจดหมายฝากฉบับนีถ กู เขียนขึน ไม่ กีปีก่ อนหน้ านัน ดูเหมือน
จดหมายฝากฉบับนีไ ด้ รับอิทธิ พลน้ อยมากจากใจความหลักของเปาโล เช่ น พระคุณ หรื อเรื องค
ริ สตจักร แต่ ยากอบเน้ นเรื อง ‘ธรรมศาลาของพวกที เชื อเรื องพระเมสสิ ยาห์ ’ ขณะทีคริ สตจักรที
เพิงเกิดได้ ไม่ นานเติบโตขึน ผ่ านทางพวกยิวทีกระจัดกระจายไป ทีประชุมของพวกผู้เชื อชาวยิว
จึงยังเรี ยกทีประชุมของตนว่ า ‘ธรรมศาลา’ อยู่ โดยเฉพาะทางตะวันออกของปาเลสไตน์ น่ า
สนใจทีคาํ ทีแปลว่ า “ทีประชุม” ในยากอบ 2:2 จริ งๆแล้ วคือ ‘ซูนาโกเก’ หรื อ ‘ธรรมศาลา’
นันเอง จดหมายฝากฉบับนีจ ึ งมีลกั ษณะเป็ นแบบยิว ในด้ านเนือ หาแล้ ว เป็ นหนึงในจดหมายฝาก
ฉบับแรกๆของพระคัมภีร์ใหม่ ย่ อมมาก่ อนพัฒนาการของหลักคําสอนที เป็ นลายลักษณ์ อักษร
เรื องพระคุณโดยเปาโลหลังจากนันไม่ นาน

จดหมายฝากฉบับนีเ น้ นเรื องปฏิบตั ิ มันเริ มต้ นด้ วยเหตุผลที ว่าทําไมถึงต้ องมีการทดสอบ
ความเชื อ จากนันท่ านก็พูดถึงการเลือกที รักมักทีชังในคริ สตจักร, อันตรายของลิน , การรั กโลก,
อันตรายของความรํารวย, การเตรี ยมตัวให้ พร้ อมสําหรั บการเสด็จกลับมาขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ า
และสุดท้ ายคือ คําอธิษฐานทีเกิดผล
****
ภาพรวมของยากอบ 1: บทแรกของจดหมายฝากฉบับนีม ีเนือ หาเกียวกับ (1) จุดประสงค์
ของความทุกข์ ยากต่ างๆในชี วิตคริ สเตียน (2) การทดลองให้ กระทําบาปไม่ เคยมาจากพระเจ้ า
เลย, (3) การเตือนสติให้ ประพฤติตามพระวจนะจริ งๆ และ (4) แก่ นแท้ ของศาสนาทีแท้ จริ ง
ยก 1:1

ผูเ้ ขียนเริ9 มต้นจดหมายฝากฉบับนี*ดว้ ยการระบุตวั ตนของตน ยากอบ ผู้รับ

ใช้ ของพระเจ้ าและของพระเยซูคริสต์ เจ้ า ตามที9ได้กล่าวไปแล้วในบทนําด้านบน ผูแ้ ต่งที9ได้รับ
การดลใจ ยากอบ น่าจะเป็ นน้องชายร่ วมมารดาของพระเยซู คํากรี กที9แปลเช่นนั*น (ยาโคบอส)
จริ งๆแล้วเป็ นรู ปแบบกรี กของชื9อฮีบรู ยาโคบ ถึงแม้วา่ ผูเ้ ขียนจะเรี ยกตัวเองว่าเป็ น ‘น้องชายของ
พระเยซู’ ก็ได้ แต่ท่านก็ขอเรี ยกตัวเองอย่างถ่อมตนว่า “ผูร้ ับใช้ของพระเจ้าและของพระเยซู
คริ สต์เจ้า” ดีกว่า
จดหมายฝากฉบับนี*ถูกเขียนถึง พงศ์ พนั ธุ์สิบสองตระกูลทีก$ ระจัดกระจายอยู่น'ัน คําที9
แปลว่า ทีก$ ระจัดกระจายอยู่ (ดิอาสโพรา) เป็ นคําที9พวกยิวจนถึงทุกวันนี*ใช้เรี ยกการกระจัด
กระจายของตนไปทัว9 โลกของคนต่างชาติ จริ งแล้วมันแปลว่า ‘ถูกทําให้กระจัดกระจาย’ อย่างไร
ก็ตาม ในกรณี น* ียากอบไม่ได้กาํ ลังเขียนถึงพวกยิวโดยทัว9 ไป แต่จดหมายฝากฉบับนี*จะแสดงให้
เห็นอย่างชัดเจนว่าผูอ้ ่านก็คือ ที9ประชุมของผูเ้ ชื9อทั*งหลาย ซึ9งน่าจะเป็ นชาวยิว เพราะเหตุที9เปาโล
เป็ นอัครสาวกไปยังพวกคนต่างชาติและนําข่าวประเสริ ฐไปยังทิศตะวันตก อาจเป็ นไปได้วา่ ยาก
อบ เช่นเดียวกับเปโตร เป็ นอัครสาวกไปยังพวกยิวที9ไปตั*งรกรากอยูท่ างทิศตะวันออกซึ9งเป็ นที9ๆ
จักรวรรดิบาบิโลนเคยตั*งอยู่ เราไม่ควรลืมว่าพวกยิวส่ วนน้อยมากๆที9ถูกกวาดต้อนไปยังที9นน9ั
โดยคนบาบิโลนได้กลับมาในสมัยของเอสราและเนหะมีย ์ ที9นน9ั ยังมีชุมชนชาวยิวอยูเ่ ป็ นจํานวน

มากตลอดสมัยศตวรรษที9ยสี9 ิ บ ยากอบคํานับมายังคนเหล่านี*นน9ั เอง คําที9แปลเช่นนั*น (ไคโร) มี
ความหมายตรงตัวว่า ‘ชื9นชมยินดี’ และเป็ นสํานวนที9ใช้ทกั ทายกันในสมัยนั*น
ยก 1:2-3

ยากอบจึงไม่เสี ยเวลาเลยในการเข้าสู่ หวั ข้อแรกของการอภิปราย พีน$ ้ อง

ของข้ าพเจ้ า เมือ$ ท่านทั'งหลายตกอยู่ในการทดลองต่ างๆก็จงถือว่ าเป็ นเรื$องน่ ายินดีท'งั สิ'น นี9สื9อว่า
ผูอ้ ่านของท่านซึ9งเป็ นผูเ้ ชื9อกําลังประสบกับความทุกข์ยากอยูใ่ นการดําเนินชีวติ คริ สเตียน ดูเผินๆ
แล้วปัญหาและความทุกข์ยากต่างๆไม่เคยเป็ นเรื9 องน่าชื9นใจเลย อย่างไรก็ตามยากอบซึ9งมีสติ
ปัญญาของความเป็ นผูใ้ หญ่ฝ่ายวิญญาณก็แนะนําให้พวกเขายินดีในยามที9เจอกับการทดลอง
ต่างๆ 3 เพราะท่ านทั'งหลายรู้ ว่า การทดลองความเชื$อของท่ านนั'น ทําให้ เกิดความเพียร ท่านพูด
ถึงความเชื อเป็ นครั*งแรกในสิ บสองครั*งในจดหมายฝากฉบับนี* ข้อเท็จจริ งก็คือว่า การทดลองดู
ความเชื9อของเรานั*นก่อให้เกิดความเพียร คําที9แปลเช่นนั*น (ฮู พอมอเน) สื9 อความหมายถึง ‘ความ
ทรหดอดทน’, ‘ความหนักแน่น’ และ ‘ความพากเพียร’ ดังนั*นพระเจ้าจึงทรงอนุญาตให้ความ
ทุกข์ยากต่างๆเกิดขึ*นกับเราเพื9อพัฒนาความพากเพียรฝ่ ายวิญญาณ มันเป็ นเครื9 องหมายที9บ่งบอก
ถึงความเป็ นผูใ้ หญ่ฝ่ายวิญญาณ ดังนั*นเมื9อความทุกข์ยากต่างๆเกิดขึ*นในชีวติ คริ สเตียน เราควร
ชื9นชมยินดีในความทุกข์ยากเหล่านั*นมากกว่าที9จะท้อใจ ความทุกข์ยากดังกล่าวจะก่อให้เกิด
ความเป็ นผูใ้ หญ่ฝ่ายวิญญาณมากยิง9 ขึ*น พระเจ้าทรงทราบเกี9ยวกับเรื9 องนี* พระองค์จึงทรงยอมให้
มีการทดสอบดังกล่าว คําสอนตรงนี*สอดคล้องกับโรม 5:1-3
ยก 1:4

ท่านจึงแนะนําว่า และจงให้ ความเพียรนั'นกระทําการจนสํ าเร็จ เพือ$ ท่ าน

ทั'งหลายจะสมบูรณ์ ครบถ้ วนไม่ ขาดสิ$ งใดเลย ในฐานะคนของพระเจ้า เราถูกกําชับ (คําว่า ให้ (เอ
ะโค) เป็ นคําสั9ง) ให้ยอมให้ความเพียรเติบโตเต็มที9ผา่ นทางการถูกทดสอบ มิฉะนั*นเราก็ตอ้ งยอม
แพ้ เป้ าหมายก็คือ เพื9อที9เราจะได้ (1) สมบูรณ์ คําที9แปลเช่นนั*น (เทะเละอิออส) มีความหมาย
อย่างหนึ9งว่า ‘โตเป็ นผูใ้ หญ่’ ในกรณี น* ี ความหมายก็คือ การเป็ นผูใ้ หญ่ฝ่ายวิญญาณ จากนั*นความ
เพียรนั*นดีเพื9อที9เราจะได้ (2) ครบถ้ วน คําที9แปลเช่นนั*น (ฮอลอคเลรอส) มีความหมายว่า
‘สมบูรณ์พร้อม’ สุ ดท้าย จุดประสงค์อีกประการของการทดสอบก็คือ (3) เพื9อที9วา่ เราจะได้ไม่
ขาดสิ$งใดเลยในเรื9 องฝ่ ายวิญญาณ

ปัญหาย่อมเข้ามาในชีวติ คริ สเตียนอยูแ่ ล้ว บางครั*งมันก็เกิดขึ*นเพราะความโง่เขลาของเรา
หรื อการขาดสติปัญญาของเรา อย่างไรก็ตามพระเจ้าทรงยอมให้ปัญหาเข้ามาในชีวติ ของเราบาง
ครั*งก็เพื9อพัฒนาความเป็ นผูใ้ หญ่ฝ่ายวิญญาณของเราและความเพียรในนั*น ดังนั*น เราจึงถูกกําชับ
ให้ชื9นชมยินดีแทนที9จะซึมเศร้าหรื อบ่น
ยก 1:5

ยากอบจึงเปลี9ยนไปพูดถึงอีกเรื9 องซึ9งเกี9ยวข้องกัน ถ้ าผู้ใดในพวกท่ านขาด

สติปัญญา ก็ให้ ผู้น'ันทูลขอจากพระเจ้ า ผู้ทรงโปรดประทานให้ แก่คนทั'งปวงอย่างเหลือล้นและ
มิได้ ทรงตําหนิ และจะทรงประทานให้ แก่ ผู้น'ัน คําที9แปลว่า ขาด (เละอิ โพ) เป็ นคําเดียวกับที9แปล
ว่า ขาด ในข้อก่อนหน้า อาจเป็ นได้วา่ สิ9 งที9ขาดในข้อ 4 ก็คือ สติปัญญาที9ถูกเอ่ยถึงในที9น* ี หาก
เป็ นเช่นนั*น ก็มีความเชื9อมโยงระหว่างความทุกข์ยากในชีวติ คริ สเตียนกับพัฒนาการของสติ
ปัญญาที9เป็ นตามทางของพระเจ้า
ผูเ้ ขียนกําชับต่อไปว่าเมื9อเราต้องการสติปัญญา ให้เราขอจากพระเจ้าโดยตรง ดังนั*นการ
อธิษฐานจึงเป็ นพาหนะสําหรับการรับสติปัญญา การอธิษฐานดังกล่าวคือ ความเชื9อที9ออกมา
เป็ นการกระทําดังที9จะถูกบรรยายเพิ9มเติมในข้อต่อไป น่าสนใจตรงที9วา่ ยากอบกล่าวว่า พระเจ้า
ทรงเต็มพระทัยที9จะประทานให้แก่ประชากรของพระองค์โดยเฉพาะในเรื9 องของสติปัญญา
แน่นอนที9นี9คือการอธิษฐานตามนํ*าพระทัยของพระองค์ ดู 1 ยอห์น 5:14 และสุ ภาษิต 4:5,7 ใน
กรณี ดงั กล่าวพระองค์จะทรงประทานให้อย่างเหลือล้น คําที9แปลเช่นนั*น (ฮัพโลส) ในบริ บทนี*
หมายถึง ‘ไม่หวงไว้’ นอกจากนี*เมื9อเราเข้าหาพระเจ้าเพื9อขอสติปัญญาจากพระองค์ในเรื9 องใด
พระองค์กไ็ ม่ทรงตําหนิ คําที9แปลเช่นนั*น (โอเนะอิดิโซ) ในบริ บทนี*หมายถึง ‘ปฏิเสธ’ ความ
หมายตรงตัวก็คือ ‘ดุด่า’, ‘ว่ากล่าว’ หรื อ ‘ทําโทษ’ อย่างไรก็ตาม เมื9อเราเข้าหาพระเจ้าเพื9อทูลขอ
สติปัญญา พระองค์จะไม่เพียงประทานมันให้แก่เราโดยไม่ทรงหวงเท่านั*น แต่พระองค์จะไม่
ทรงติเตียนเราที9ขอเช่นนั*นอีกด้วย นี9เป็ นพระสัญญาอันประเสริ ฐในเรื9 องสติปัญญาเมื9อใดก็ตามที9
เราต้องการ มันเหมือนกับการโทรขอแล้วได้เลย

ยก 1:6

อย่างไรก็ตาม ท่านก็ฝากคําเตือนไว้ดว้ ย แต่ จงให้ ผู้น'ันทูลขอด้ วยความ

เชื$อ อย่ าหวัน$ ไหวเลย คํากําชับก็คือ ให้ขอด้วยความเชื9อและไม่หวัน$ ไหวเลย คําที9แปลเช่นนั*น (ดิ
อาคริ โน) มีความหมายว่า ‘ความลังเล’ หรื อ ‘ความสงสัย’ ความสงสัยเป็ นสิ9 งที9ตรงข้ามกับความ
เชื9อ ความสงสัยจะระบายแอ่งเก็บนํ*าแห่งความเชื9อออกจนเกลี*ยงหากเราปล่อยให้มนั เกิดขึ*น เมื9อ
เรามีความเชื9อ พระเจ้าก็จะทรงกระทํากิจ แต่ความสงสัยจะทําให้พระเจ้าไม่ฟังคําอธิษฐานของ
เรา และทําให้คาํ อธิษฐานของเราขาดฤทธิ:เดช ในทางกลับกัน ความเชื9อก็คือ การเชื9อคําตรัสของ
พระเจ้า ไม่มีปัญหาใดที9ใหญ่เกินกว่าที9พระเจ้าจะทรงประทานสติปัญญาให้เราแก้ไขมันได้
ความผิดพลาดของเราก็คือ การที9เราคิดว่าปัญหาต่างๆของเรานั*นหนักหนาเกินกว่าที9แม้แต่
พระเจ้าจะทรงแก้ไขได้ ด้วยเหตุน* ี ความสงสัยจึงทําให้เราไม่แสวงหาความช่วยเหลือของพระเจ้า
ตั*งแต่แรก หรื อหากเราอธิษฐานขอต่อพระเจ้าจริ งๆ ความสงสัยก็ทาํ ให้คาํ อธิ ษฐานของเรา
ลัดวงจรและไปไม่ถึงพระเจ้า
ความสงสัยเปรี ยบเหมือนกับความไม่มน9ั คงของทะเล เพราะว่ าผู้ทหี$ วัน$ ไหวก็เป็ นเหมือน
คลืน$ ในทะเลซึ$งถูกลมพัดซัดไปมา อีกครั*งที9คาํ ที9แปลว่า หวัน$ ไหว (ดิอาคริ โน) หมายถึง ความ
สงสัย เมื9อเราสงสัยว่าพระเจ้าจะทรงแก้ไขปัญหาของเราได้ไหมหรื อเคลื9อนภูเขาของเราได้ไหม
เราก็สาํ แดงให้เห็นถึงความไม่มน9ั คงฝ่ ายวิญญาณของเราเหมือนคลื9นในทะเล นํ*าไม่วา่ จะอยูใ่ น
แอ่งใหญ่หรื อเล็กก็ถูกลมพัดให้สน9ั ไหวเป็ นประจําอยูแ่ ล้ว คลื9นที9ซดั ไปมาในทะเลก็แสดงให้
เห็นถึงความไม่มน9ั คงของมัน คนที9สงสัยว่าพระเจ้าจะทรงสามารถประทานสติปัญญาเพื9อแก้
ปัญหาที9รบกวนพวกเขาได้หรื อไม่กเ็ ป็ นเช่นนั*น
ยก 1:7

ยากอบจึงเตือนต่อไปว่า ผู้น'ันจงอย่าคิดว่ าจะได้ รับสิ$ งใดจากองค์ พระผู้

เป็ นเจ้ าเลย การอธิษฐานในนาทีสุดท้ายซึ9งเจือปนด้วยความสงสัยก็ขาดพลัง คําอธิษฐานเช่นนั*น
ไม่มีวนั ทําให้พระเจ้าทรงกระทํากิจอะไรเลย ผูเ้ ขียนอรรถาธิ บายสังเกตเห็นว่าพวกคริ สเตียนที9
อ่อนแอมาขอให้พระเจ้าช่วยเป็ นที9พ9 ึงสุ ดท้ายด้วยความคิดที9วา่ ถึงอย่างไรพระองค์กท็ รงช่วยอะไร
ไม่ได้อยูแ่ ล้ว พระเจ้าจึงทรงทําตามอย่างที9พวกเขาคิดจริ งๆ

ยก 1:8

ก่อนที9จะไปพูดถึงเรื9 องต่อไป ยากอบปิ ดท้ายเนื*อหาตอนนี*โดยกล่าวว่า

คนสองใจเป็ นคนไม่ มนั$ คงในบรรดาทางทั'งหลายทีต$ นประพฤติน'ัน คําที9แปลว่า สองใจ (ดิซู
คอส) มีความหมายเพิม9 เติมว่า ‘หวัน9 ไหว’, ‘ไม่แน่นอน’ หรื อ ‘สงสัย’ มันสื9 อถึงความสนใจที9
แบ่งออกเป็ นสองฝักสองฝ่ าย นี9หมายถึงคริ สเตียน หรื อคนที9อา้ งตัวว่าเป็ นผูเ้ ชื9อ แต่ขณะเดียวกัน
ก็สงสัยว่าพระเจ้าจะทรงช่วยเขาจากปัญหาที9เขาเผชิญอยูไ่ ด้หรื อไม่ คําที9แปลว่า ไม่ มนั$ คง (อาคา
ทาสตาทอส) มีความหมายด้วยว่า ‘ไม่ตกลงปลงใจเด็ดขาด’ ความหมายก็คือ ‘การขาดรากฐานที9
มัน9 คง’ จริ งๆแล้วเรามีรากฐานที9มน9ั คงแล้วในพระคริ สต์ ผูท้ รงเป็ นพระศิลาของเรา อย่างไร
ก็ตามความสงสัยสามารถทําให้เราหลงไปจากรากฐานนั*นสู่คลื9นที9ฟูฟ่องแห่งความคลอนแคลน
ฝ่ ายวิญญาณได้ ตราบใดที9เราปล่อยให้ตวั เองถูกซัดไปมาด้วยคลื9นแห่ งความสงสัย ความช่วย
เหลือจากพระเจ้าก็จะยังไม่มีมาให้เห็น
ยก 1:9-11

น้องชายขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราจึงเปลี9ยนไปพูดถึงอีกเรื9 องซึ9ง

เกี9ยวข้องกัน ตลอดทุกยุคสมัย มีคริ สเตียนที9ยากจนในทางวัตถุอยูเ่ สมอ ยากอบจึงเตือนสติวา่ ให้
พีน$ ้ องทีต$ ํ$าต้ อยชื$นชมยินดีในการทีท$ รงเชิดชู เขา หนึ9งในความทุกข์ยากของชีวติ ก็คือ ความยาก
ลําบากที9เกิดจากการเป็ นคนยากจน นี9น่าจะหมายสิ9 งที9ยากอบเรี ยกว่า “พีน9 อ้ งที9ต9าํ ต้อย” อย่างไร
ก็ตามผูเ้ ขียนท่านนี*กห็ นุนใจคนที9เป็ นแบบนั*นให้ชื9นชมยินดีในการที9ทรงเชิดชู เขา คําที9แปลเช่น
นั*น (ฮูพซอส) มีความหมายว่า การมี ‘ยศตําแหน่งสู ง’ ถึงแม้วา่ เราอาจมีฐานะตํ9าต้อยในทางการ
เงินในสายตาของชาวโลก แต่ความจริ งก็คือว่าจริ งๆแล้วเรามียศตําแหน่งสู งในพระคริ สต์ เราจะ
ยังไม่ได้ยศตําแหน่งนั*นโดยสมบูรณ์จนกว่าพระคริ สต์จะเสด็จมา แต่ถึงอย่างไรแล้วมันก็จะเป็ น
จริ งแน่ๆ
ในทางกลับกันยากอบกล่าวต่อไปว่า 10 และคนมัง$ มีกจ็ งชื$นชมยินดีเมือ$ ถูกทําให้ ตํ$าลง
เพราะว่ าเขาจะต้ องล่วงลับไปดุจดอกหญ้ า ทั*งในตอนนั*นและตอนนี*มีพี9นอ้ งหลายคนในคริ สต
จักรต่างๆที9มีฐานะมัง9 คัง9 ยากอบแนะนําให้พวกเขาชื9นชมยินดีเมื9อถูกทําให้ต9าํ ลง ความมัง9 มีเป็ น
สิ9 งที9เปราะบางจริ งๆ เหตุการณที9ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนสามารถทําลายความมัง9 คัง9 ของคนๆหนึ9ง
ได้เพียงชัว9 ข้ามคืน หากและเมื9อมันเกิดขึ*น ท่านก็ขอให้ผอู ้ ่านที9มง9ั มีชื9นชมยินดี ยากอบจึงวกกลับ

ไปจุดที9ท่านได้เริ9 มไว้ในการที9ท่านขอพี9นอ้ งของท่านว่า “เมื9อท่านตกอยูใ่ นการทดลองต่างๆก็จง
ถือว่าเป็ นเรื9 องน่ายินดีท* งั สิ* น” การทดสอบบางอย่างในชีวติ อาจมาในรู ปของความพลิกผัน
ทางการเงิน อย่างไรก็ตามพระเจ้าทรงสามารถเลี*ยงดูเราได้และอาจถึงกับยอมให้มนั เกิดขึ*นเพื9อ
พัฒนาความเป็ นผูใ้ หญ่ฝ่ายวิญญาณ ดังนั*น ไม่วา่ คนๆหนึ9งจะยากจนหรื อรํ9ารวย จงชื9นชมยินดีใน
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและวางใจพระองค์ไม่วา่ จะเกิดอะไรขึ*นก็ตาม
ยากอบใช้ภาพประกอบจากธรรมชาติเกี9ยวกับความมัง9 คัง9 “เพราะว่าเขาจะต้องล่วงลับไป
ดุจดอกหญ้า” เงินซึ9งให้ความรู ้สึกหลอกๆว่าเป็ นสิ9 งสําคัญถูกเปรี ยบว่าเป็ นเหมือนกับดอกหญ้า
มันปรากฏอยูเ่ พียงชัว9 คราว จากนั*นมันก็ล่วงลับไป 11 เพราะทันทีทตี$ ะวันขึน' พร้ อมด้ วยความ
ร้ อนอันแรงกล้า มันก็กระทําให้ หญ้ าเหี$ยวแห้ งไป และดอกหญ้ าก็ร่วงลง และความงามของมัน
สู ญสิ'นไป คนมัง$ มีจะเสื$ อมสู ญไปตามทางทั'งหลายของเขาเช่ นนั'นด้ วย ผูอ้ ่านที9เป็ นชาว
ตะวันออกกลางคุน้ เคยดีกบั อํานาจของดวงอาทิตย์ เมื9อฤดูร้อนใกล้เข้ามา ดวงอาทิตย์ยามเที9ยงวัน
ก็มกั แผดเผาจนดอกไม้แห่งฤดูใบไม้ผลิเหี9ยวแห้งไป ความงามของดอกไม้กจ็ างหายและความ
เบ่งบานของมันก็สูญสิ* นไป คนรํ9ารวยก็จะประสบกับชะตากรรมเดียวกัน หากพวกเขาไม่สูญเสี ย
ความมัง9 คัง9 ของตนไป พวกเขาก็จะสู ญเสี ยสุ ขภาพและความกระชุ่มกระชวยเมื9อพวกเขามีอายุ
มากขึ*น ชุมชนคนเกษียณต่างๆสมัยนี*เต็มไปด้วยคนที9มีฐานะดีซ9 ึงเป็ นดอกไม้ที9เหี9ยวแห้งไปจาก
ความเบ่งบานที9พวกเขาเคยมี
ประเด็นสําคัญตรงนี*กค็ ือว่า คริ สเตียนที9ยากจนควรชื9นชมยินดีในพระเจ้าและการที9พวก
เขาจะได้รับการยกชูข* ึนเมื9อพระคริ สต์เสด็จกลับมา คริ สเตียนทั*งหลายที9ร9 าํ รวยควรมีใจจดจ่อที9
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและชื9นชมยินดีในพระองค์ ความมัง9 คัง9 บนโลกนี*ของพวกเขาเป็ นสิ9 งไม่จีรังอยู่
แล้ว
ยก 1:12

ไม่วา่ จะยังไง ความสุ ขย่ อมมีแก่คนนั'นทีส$ ู้ ทนการทดลอง เพราะเมือ$

ปรากฏว่ าผู้น'ันทนได้ แล้ว เขาจะได้ รับมงกุฎแห่ งชีวติ ซึ$งองค์ พระผู้เป็ นเจ้ าได้ ทรงสั ญญาไว้ แก่
คนทั'งหลายทีร$ ักพระองค์ พระพรจึงถูกสัญญาแก่คนเหล่านั*นที9สู้ทนช่วงเวลาแห่งการทดสอบ

คําที9แปลว่า การทดลอง (เพะอิราสมอส) ในบริ บทนี*หมายถึง การ ‘ถูกลองใจ’ หรื อ ‘ถูกทดสอบ’
ที9น่าสนใจอีกคือคําที9แปลว่า สู้ ทน (ฮู พอเมะโน) มันเป็ นคํากริ ยาของคําที9แปลว่า ความเพียร (ฮู
พอมอเน) ในข้อ 3 และ 4 ยากอบได้วนมาครบรอบแล้ว ท่านเริ9 มโดยการกําชับผูอ้ ่านของท่านให้
ชื9นชมยินดีในการทดสอบต่างๆ คราวนี*ท่านกล่าวถึงพระพรของการสู ้ทนการทดสอบดังกล่าว
คําที9แปลว่า ทนได้ แล้ว (ดอคิมอส) ในบริ บทนี*หมายถึง การ ‘ถูกทดสอบแล้ว’
ในบริ บทดังกล่าวสิ9 งที9ทรงสัญญาไว้กค็ ือ “มงกุฎแห่งชีวติ ” สําหรับการสู ้ทนช่วงเวลา
แห่งการทดสอบต่างๆในชีวติ คริ สเตียน นี9อาจเป็ นส่ วนหนึ9งของสิ9 งที9ท่านกําลังพูดถึงในเรื9 องที9
ให้พี9นอ้ งที9ต9าํ ต้อยชื9นชมยินดี เมื9อคริ สเตียนเผชิญกับความทุกข์ยากต่างๆในชีวติ และพากเพียร
อย่างอดทนในความทุกข์ยากนั*นๆ พระเจ้าก็ทรงสัญญาว่าจะประทานมงกุฎแห่งชีวติ ให้ คําที9
แปลเช่นนั*น (สเตะฟานอส) หมายถึง พวงมาลัยสวมศีรษะของผูช้ นะที9ถูกมอบให้ในการแข่งขัน
กีฬาของชาวกรี ก เปาโลพูดถึงการประทานบําเหน็จแบบเดียวกันนี*ใน 1 โคริ นธ์ 9:25 นี9น่าจะเป็ น
หนึ9งในมงกุฎหลายอันซึ9งจะถูกประทานให้ที9บลั ลังก์พพิ ากษาของพระคริ สต์ ดู 2 โคริ นธ์ 5:10
ยากอบกล่าวต่อไปว่าพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะทรงประทานมงกุฎนี*ให้แก่ “คนทั*งหลาย
ที9รักพระองค์” นี9สื9อชัดเจนว่าความรักที9มีต่อพระคริ สต์เป็ นแรงจูงใจหลักที9ช่วยให้ผคู ้ นของ
พระเจ้าสัตย์ซื9อต่อไปในช่วงเวลาแห่ งการทดสอบ ในวิวรณ์ 2:10 พระเยซูคริ สต์เองก็ทรงสัญญา
ว่าจะประทานมงกุฎแห่งชีวติ ให้แก่ผทู ้ ี9มีความสัตย์ซื9อในยามที9ถูกข่มเหง
ยก 1:13

คราวนี*ยากอบเปลี9ยนไปพูดถึงอีกแง่มุมหนึ9งของการทดลอง นัน9 คือ การ

ล่อลวงให้กระทําผิด ท่านจึงเตือนว่า เมือ$ ผู้ใดถูกล่อลวงให้ หลง อย่าให้ ผู้น'ันพูดว่ า "พระเจ้ าทรง
ล่อลวงข้าพเจ้ าให้ หลง" เพราะว่ าความชั$วจะมาล่อลวงพระเจ้ าให้ หลงไม่ ได้ และพระองค์ เองก็ไม่
ทรงล่อลวงผู้ใดให้ หลงเลย คําที9แปลว่า ล่อลวง (เพะอิราโซ) เป็ นคํากริ ยาของคําที9แปลว่า การ
ทดลอง ในข้อ 12 (เพะอิราสมอส) ในที9น* ีคาํ นี*ถูกใช้ในแง่ลบ นัน9 คือ การล่อลวงให้กระทําบาป
ยากอบจึงเตือนให้ระวังการกล่าวหาว่าการทดลองดังกล่าวมาจากพระเจ้า ท่านจึงนําเสนอความ
จริ งสองประการ (1) พระเจ้าไม่ทรงถูกทดลองให้กระทําชัว9 เราเห็นถึงความบริ สุทธิ:อันไร้ขีด

จํากัดของพระเจ้า นอกจากนี* (2) เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ: พระองค์จึงไม่เคยและจะ
ไม่มีวนั ทดลองให้ผใู ้ ดกระทําผิดเด็ดขาด การกล่าวคําหมิ9นประมาทอย่างโง่ๆดังกล่าว (คือ กล่าว
หาว่าพระเจ้าทรงทดลองให้กระทําชัว9 ) จึงไม่สอดคล้องกับลักษณะประจําตัวของพระเจ้า
ยก 1:14-15

แต่ ว่าทุกคนก็ถูกล่อลวง เมือ$ ตัณหาของตนเองชักนําให้ กระทําผิด

แล้วตัวก็กระทําตาม คําที9แปลว่า ชักนํา (เอ็กเซ็ลโค) มีความหมายว่า ‘ถูกล่อออกไปข้างหน้า’
เหมือนกับปลาที9ถูกล่อให้กินเหยือ9 ที9ตะขอ มนุษย์ถูกล่อให้ติดกับโดยตัณหาของตัวเอง มันเป็ น
สิ9 งที9ติดตัวเรามาอยูแ่ ล้ว ถึงแม้วา่ บางครั*งพญามารถูกเอ่ยถึงว่าเป็ นผูท้ ดลอง แต่ในที9น* ียากอบก็
โทษอย่างยุติธรรมว่าเป็ นความผิดของตัณหาของมนุษย์เอง คําที9แปลเช่นนั*น (เอะพิธูเมีย) มีความ
หมายตรงตัวว่า ‘ความปรารถนาต่างๆ’ ไม่วา่ จะมีลกั ษณะเฉพาะตัวแบบใดก็ตาม ที9น่าสนใจคือ
คําที9แปลว่า กระทําตาม (เดะเละอาโซ) มันมีความหมายตรงตัวว่า ‘ใช้เหยือ9 ล่อ’ หรื อ ‘จับโดยใช้
เหยือ9 ล่อ’ ความหมายหลักก็คือว่า เราถูกล่อให้ติดกับโดยตัณหาของเราเองและถูกจับเหมือนปลา
ที9หลงกินเหยือ9 ล่อ ความผิดจึงอยูท่ ี9ตวั เราเอง พระเจ้าไม่ได้มีส่วนล่อลวงเราเลย เราอ้างไม่ได้ดว้ ย
ว่า ‘พญามารบังคับให้ฉนั ทํา’ การทดลองต่างๆเกิดมาจากภายในตัวเรา พญามารอาจฉวยโอกาส
จากข้อเท็จจริ งดังกล่าวซึ9 งมันก็ทาํ แบบนั*นบ่อยๆ แต่การทดลองมีบ่อเกิดมาจากความปรารถนา
ต่างๆที9ไม่บริ สุทธิ: ภายในตัวเรา
จากนั*นยากอบเปลี9ยนไปใช้ภาพเปรี ยบของการปฏิสนธิและการให้กาํ เนิดบุตร (ความ
บาปในเรื9 องเพศก็เป็ นตัณหาแบบหนึ9ง) 15 ครั'นตัณหาเกิดขึน' แล้ว ก็ทาํ ให้ เกิดบาป และเมือ$ บาป
โตเต็มทีแ$ ล้ว ก็นําไปสู่ ความตาย เช่นเดียวกับที9การมีเพศสัมพันธ์อาจก่อให้เกิดการปฏิสนธิซ9 ึงนํา
ไปสู่ การให้กาํ เนิดบุตร ตัณหาก็ก่อให้เกิดความบาปเช่นกัน ถึงแม้วา่ นี9เป็ นภาพประกอบเกี9ยวกับ
การปฏิสนธิและการให้กาํ เนิดบุตร แต่การประยุกต์ใช้กไ็ ม่ใช่แค่เรื9 องความบาปทางเพศเท่านั*น
ประเด็นสําคัญก็คือว่า ตัณหาจะก่อตัวขึ*นภายในซึ9งนําไปสู่ ความบาปไม่วา่ จะเป็ นความบาปแบบ
ใดก็ตาม อย่างไรก็ตาม ความจริ งอันน่าขมขื9นก็คือว่า ความบาปที9ถูกปฏิสนธิข* นึ มาสุ ดท้ายแล้วก็
นําไปสู่ ความตาย ในสวนเอเดน เอวาไม่ได้เชื9อพระเจ้าจริ งๆเมื9อพระองค์ทรงเตือนนางว่า ในวัน
ใดที9เจ้ากินผลไม้น* นั “เจ้าจะต้องตายเป็ นแน่” (ปฐมกาล 2:17) ความไม่เชื9อฟังของนางนําไปสู่

ความตายฝ่ ายวิญญาณทันทีซ9 ึงในที9สุดแล้วก็นาํ มาซึ9งความตายฝ่ ายร่ างกาย ดังนั*น วิถีแห่งความ
บาปจึงถูกบรรยายว่าเป็ นเหมือนการให้กาํ เนิดบุตร ความปรารถนาอันเปี9 ยมด้วยบาปคือการ
ปฏิสนธิ การกระทําบาปคือการให้กาํ เนิดบุตร ความตายฝ่ ายวิญญาณชัว9 นิรันดร์จึงเป็ นผลลัพธ์ใน
ท้ายที9สุด
ยก 1:16

ในบริ บทดังกล่าว ยากอบเตือนว่า พีน$ ้ องทีร$ ักของข้ าพเจ้ า อย่าหลงผิดเลย

คําที9แปลว่า หลงผิด (พลานาโอ) มีความหมายว่า ‘ถูกหลอกลวง’ ท่านจึงเตือนพี9นอ้ งที9รักของ
ท่านให้ระวังการหลอกลวงดังกล่าว (1) ที9วา่ พระเจ้าทรงเป็ นแหล่งที9มาของการทดลอง และ (2)
ทรงเป็ นที9มาของความบาปเองด้วย
ยก 1:17

ผูเ้ ขียนที9ได้รับการดลใจท่านนี*เปลี9ยนไปพูดถึงหัวข้อใหม่ซ9 ึงแตกต่างจาก

เรื9 องที9เพิ9งกล่าวไปแล้ว แทนที9พระเจ้าจะทรงเป็ นแหล่งที9มาของการทดลอง ในทางตรงกันข้าม
ของประทานอันดีทุกอย่ าง และของประทานอันเลิศทุกอย่างย่อมมาจากเบือ' งบน และส่ งลงมา
จากพระบิดาแห่ งบรรดาดวงสว่าง ในพระบิดาไม่ มีการแปรปรวน หรือไม่ มเี งาอันเนื$องจากการ
เปลีย$ นแปลง
คําเทศนาอันเปี9 ยมด้วยคําสอนนี*ถูกสรุ ปย่อในข้อพระคัมภีร์ขอ้ นี*ขอ้ เดียว พระเจ้าทรงถูก
นําเสนอว่าเป็ นแหล่งที9มาแห่งของประทานต่างๆแก่มนุษยชาติ ความจริ งก็คือ ของประทานอันดี
และเลิศทุกอย่างย่อมมาจากเบื*องบน (คือ มาจากพระองค์) นี9สื9อชัดเจนถึงพระคุณของพระองค์
ในการที9ทรงประทานของประทานต่างๆแก่มนุษยชาติ นอกจากนี*ของประทานของพระองค์กท็ * งั
ดีและเลิศ คําที9แปลว่า ดี (อากาธอส) บ่งบอกถึง ประโยชน์อนั ดีงามสู งสุ ดในทางศีลธรรม คําที9
แปลว่า เลิศ (เทะเละอิออส) มีความหมายด้วยว่า ‘ไม่ขาดสิ9 งใดเลย’ สิ9 งที9พระเจ้าทรงประทานให้
นั*นประเสริ ฐสุ ดแล้ว มันสมบูรณ์แบบและไม่ขาดสิ9 งใดเลย ความดีของพระองค์ถูกสําแดงให้
เห็นในการที9พระองค์ทรงประทานของประทานอันดีงามของพระองค์แก่มนุษยชาติอย่างเหลือ
ล้นและอุดม

ยากอบกล่าวต่อไปโดยบรรยายถึงพระเจ้าว่าทรงเป็ น “พระบิดาแห่งบรรดาดวงสว่าง ใน
พระบิดาไม่มีการแปรปรวน หรื อไม่มีเงาอันเนื9องจากการเปลี9ยนแปลง” พระเจ้าทรงเป็ นความ
สว่างและเป็ นที9มาของความสว่าง พระองค์จึงทรงเป็ นผูใ้ ห้กาํ เนิดความสว่างทั*งปวง ยอห์นเขียน
ไว้วา่ “และไม่มีความมืดอยูใ่ นพระองค์เลย” (1 ยอห์น 1:5) นอกจากนี*ในพระเจ้าไม่มีการ
แปรปรวนด้วย คําที9แปลเช่นนั*น (พาราลลาเก) มีความหมายว่า ‘การเปลี9ยนแปลง’ หรื อ ‘ความ
ผันแปร’ เราเห็นถึงความไม่เปลี9ยนแปลงของพระเจ้า พระองค์ไม่เคยเปลี9ยนแปลง พระองค์ทรง
เป็ นเหมือนเดิมเสมอ ความจริ งของพระองค์ไม่เคยเปลี9ยนแปลง พระวจนะของพระองค์ไม่เคย
เปลี9ยนแปลง พระลักษณะอันบริ สุทธิ:ของพระองค์ไม่เคยเปลี9ยนแปลง ยากอบใช้ภาพประกอบ
เพิ9มเติมของเงาที9เคลื9อนไหว สําหรับพระเจ้าแล้วไม่มีการรวนเรไปมา พระองค์ไม่มีวนั
เปลี9ยนแปลง ดู สดุดี 90:2 และมาลาคี 3:6 ในทางกลับกันพระเจ้าทรงเป็ นผูอ้ ุปถัมภ์เราอย่างมาก
ของประทานต่างๆของพระองค์ลว้ นดีและสมบูรณ์แบบ นอกจากนี*พระองค์ไม่มีวนั เปลี9ยนแปลง
ยก 1:18

ยอห์นกล่าวต่อไปถึงความจริ งอีกเรื9 องที9เกี9ยวข้องกัน พระองค์ได้ ทรงให้

เราทั'งหลายบังเกิดโดยพระวจนะแห่ งความจริงตามนํา' พระทัยของพระองค์ ความดีงามของ
พระเจ้าถูกพบอีกในการที9พระองค์ทรงประทานการบังเกิดฝ่ ายวิญญาณผ่านทางพระวจนะของ
พระเจ้า คําที9แปลว่า ให้ ..บังเกิด (อาพอคูเอะโอ) หมายถึง ‘การให้กาํ เนิด’ อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จ
จริ งที9วา่ การบังเกิดนี*เป็ นมาโดย “พระวจนะแห่งความจริ ง” ก็ช* ีชดั ว่านี9เป็ นการบังเกิดฝ่ าย
วิญญาณ ท่านกําลังหมายถึงการบังเกิดใหม่ ดู 1 เปโตร 1:23 การสร้างใหม่ฝ่ายวิญญาณส่ วนหนึ9ง
เกิดขึ*นได้โดยทางพระวจนะของพระเจ้า
วลีสุดท้าย เพือ$ เราทั'งหลายจะได้ เป็ นอย่างผลแรกแห่ งสรรพสิ$งซึ$งพระองค์ ทรงสร้ างนั'น
อาจแปลใหม่ได้วา่ ‘เพือ9 เราทั*งหลายจะได้เป็ นส่ วนหนึ9งของผลแรกแห่งสรรพสิ9 งซึ9 งพระองค์ทรง
สร้างนั*น’ ยากอบอาจกําลังหมายถึงคนรุ่ นแรกที9มีความเชื9อแบบคริ สเตียน จริ งๆแล้วพวกเขาเป็ น
ผลแรกของกลุ่มผูเ้ ชื9อที9จะทวีจาํ นวนเพิ9มขึ*นมาตลอดทุกยุคสมัย ผลแรกเป็ นแนวคิดที9พวกยิวคุน้
เคยดี มันเป็ นส่ วนแรกของผลการเก็บเกี9ยวที9สงวนไว้สาํ หรับพระเจ้า ดู อพยพ 23:19, 34:36 ฯลฯ

ยก 1:19

เพราะข้อเท็จจริ งที9วา่ (1) การลองดูความเชื9อของเราก่อให้เกิดความ

อดทนและ (2) พระเจ้าไม่ทรงทดลองใครให้กระทําบาป และ (3) ของประทานที9ดีทุกอย่างมา
จากเบื*องบน ยากอบจึงให้คาํ แนะนําว่า ดังนั'น พีน$ ้ องทีร$ ักของข้ าพเจ้ า จงให้ ทุกคนไวในการฟัง
ช้ าในการพูด ช้ าในการโกรธ มีสติปัญญาในคําแนะนํานี* ปัญหามากมายในชีวติ คงไม่เกิดขึ*นหาก
ผูค้ นของพระเจ้านําคําแนะนําง่ายๆนี*ไปปฏิบตั ิโดยทัว9 กัน ยากอบกําลังพูดถึงเรื9 องของอารมณ์
โกรธและการควบคุมอารมณ์ไม่อยูซ่ 9 ึงท่านจะพูดถึงอีกทีในบทนี*
ยก 1:20

ความคิดที9สอดคล้องกันอยูต่ รงนี* เพราะว่ าความโกรธของมนุษย์ ไม่ได้

กระทําให้ เกิดความชอบธรรมอย่างพระเจ้ า คําที9แปลว่า กระทําให้ เกิด (คาเตะรกาซอไม) มีความ
หมายว่า ‘ทําให้สาํ เร็ จ’ หรื อ ‘บรรลุ’ มีส9ิ งที9เรี ยกกันว่าความโกรธอันชอบธรรม อย่างไรก็ตาม
พวกเรามักไม่ค่อยมีปัญหากับความโกรธประเภทนี* ในทางกลับกันความโกรธส่ วนใหญ่ของเรา
เกิดมาจากเนื*อหนังและเป็ นการงานของเนื*อหนัง ความโกรธของมนุษย์ไม่ค่อยทําให้ความชอบ
ธรรมของพระเจ้าสําเร็จแต่อย่างใด หรื อกล่าวอีกนัยหนึ9งก็คือว่า ความโกรธที9ถูกแสดงออกมาไม่
ค่อยเป็ นสิ9 งที9ชอบธรรมเลย
ยก 1:21

ยากอบจึงมาถึงข้อสรุ ปตามหลักเหตุผลอีกประการเกี9ยวกับเรื9 องนี* เหตุ

ฉะนั'น จงถอดทิง' การโสโครกทุกอย่ าง และการชั$วร้ ายอันดาษดื$น คําที9แปลว่า การโสโครก (รู
พาเรี ย) มีความหมายด้วยว่า ‘การทําให้มลทิน’ และนี9ยอ่ มหมายถึงความโกรธของมนุษย์ซ9 ึงถูก
พูดถึงไปแล้วด้านบน การควบคุมอารมณ์โกรธไม่อยูม่ กั นําไปสู่ ความบาป วลี “การชัว9 ร้ายอัน
ดาษดื9น” มีความหมายตรงตัวว่า ‘ความบริ บูรณ์ของความประสงค์ร้าย’ (หรื อ การคิดร้าย) นี9เป็ น
อีกครั*งที9ยากอบพูดถึงสิ9 งที9เป็ นปัญหาในตัวผูอ้ ่านของท่านอย่างชัดเจน นัน9 คือ การมีอารมณ์เสี ย
ง่าย ควบคุมอารมณ์โกรธไม่อยู่ และการคิดร้าย ท่านกําชับพวกเขา (และเราด้วย) ให้ถอดทิ*งการ
ดังกล่าวเสี ย
ท่านกลับกําชับเราว่า และจงน้ อมใจรับพระวจนะทีท$ รงปลูกฝังไว้ แล้วนั'น ซึ$งสามารถ
ช่ วยจิตวิญญาณของท่านทั'งหลายให้ รอดได้ คําที9แปลว่า น้ อมใจ (พราอูเทส) มีความหมายว่า การ

มีวนิ ยั ในด้านอารมณ์ มันก่อให้เกิดการรู ้จกั ควบคุมอารมณ์ของตนเอง ดังนั*นเราจึงถูกกําชับให้
รับ “พระวจนะที9ทรงปลูกฝังไว้แล้วนั*น” ด้วยท่าทีดงั กล่าว คําที9แปลว่า ถูกปลูกฝังไว้ แล้ว (เอ็มฟู
ทอส) มีความหมายว่า ‘ฝังไว้ขา้ งใน’ กล่าวอีกนัยหนึ9ง ยากอบหนุนใจผูอ้ ่านของท่านให้รับพระ
วจนะของพระเจ้าและฝังมันไว้ในใจของพวกเขา นอกจากนี*พระวจนะดังกล่าว “สามารถช่วยจิต
วิญญาณของท่านทั*งหลายให้รอดได้” ด้วย
ยก 1:22

ในส่ วนของพระวจนะที9ถูกปลูกฝังไว้แล้วนั*น ยากอบเริ9 มพูดถึงประเด็นที9

สําคัญกว่า แต่ ท่านทั'งหลายจงเป็ นคนทีป$ ระพฤติตามพระวจนะนั'น ไม่ ใช่ เป็ นแต่ เพียงผู้ฟัง
เท่ านั'น ซึ$งเป็ นการล่ อลวงตนเอง อีกเดีfยวท่านจะขยายความเกี9ยวกับเรื9 องนี*มากขึ*น อย่างไรก็ตาม
หน้าที9ของเรานั*นก็เรี ยบง่ายพอๆกับที9มนั ลึกซึ*ง พระเจ้าได้ทรงเรี ยกเราให้ประพฤติตามพระ
วจนะของพระองค์และไม่ใช่แค่ฟังมันเท่านั*น การฟังเป็ นเพียงช่องทางที9นาํ ไปสู่ การประพฤติ
ตามพระวจนะนั*นซึ9งเป็ นเรื9 องที9สาํ คัญกว่า การเป็ นแต่เพียงผูฟ้ ังก็เท่ากับเป็ นการล่ อลวงตัวเอง คํา
ที9แปลเช่นนั*น (พาราลอกิซอไม) มีความหมายด้วยว่า ‘หลอกลวง’ มีคริ สเตียนมากมายขนาด
ไหนในปัจจุบนั ที9มานัง9 ฟังคําเทศนา กลับบ้านไปและไม่เคยทําตามคําเทศนาเลย พวกเขาอาจคิด
ว่าตัวเองเป็ นคริ สเตียนที9ดี อย่างไรก็ตามยากอบบอกว่าพวกเขาหลอกตัวเอง ตามที9จะถูกพูดถึง
ในข้อ 26 สิ9 งที9ถูกปิ ดบังอยูก่ ค็ ือ การควบคุมอารมณ์ไม่อยูแ่ ละปากพล่อยๆ เห็นได้ชดั ว่านี9เป็ น
บริ บทที9ยากอบกําชับให้ผอู ้ ่านของท่านเป็ นคนที9ประพฤติตามพระวจนะนั*น บริ บทที9มาก่อน
หน้า (ข้อ 19-21) ก็พดู ถึงเรื9 องเดียวกัน
ยก 1:23-24

ในทํานองเดียวกันยากอบกล่าวต่อไปว่า เพราะว่าถ้ าผู้ใดฟังพระ

วจนะ และไม่ได้ ประพฤติตาม ผู้น'ันก็เป็ นเหมือนคนทีด$ ูหน้ าของตัวในกระจกเงา ท่านเปรี ยบคน
ที9ได้ยนิ พระวจนะแต่กไ็ ม่สนใจมันว่าเป็ นเหมือนคนที9ตื9นนอนในตอนเช้าและส่ องกระจก คําที9
แปลว่า กระจกเงา (เอะซอพตรอน) หมายถึงกระจกของคนสมัยโบราณซึ9 งปกติแล้วเป็ นแก้วหรื อ
โลหะที9ขดั จนขึ*นเงา

24 ด้ วยว่าคนนั'นแลดูตัวเองแล้วไปเสี ย แล้ วในทันใดนั'นก็ลมื ว่ าตัวเป็ นอย่างไร ภาพ
เปรี ยบนี*ไม่มีอะไรซับซ้อน เราส่ องดูตวั เองในกระจกในตอนเช้าจากนั*นเราก็ไปทํากิจธุระประจํา
วันของเราต่อไป คนเรามักไม่ค่อยนึกย้อนกลับไปว่าเมื9อเช้าหน้าตาเป็ นอย่างไร พวกเขามัวแต่ยงุ่
กับกิจวัตรประจําวันและลืมไปว่าหน้าตาเป็ นอย่างไร คนที9แค่ฟังพระวจนะและไม่รับมันปลูกฝัง
ไว้ในใจจนถึงขั*นประพฤติตามก็เป็ นเช่นนั*น จนกว่าเขาจะประพฤติตาม มันก็เป็ นเหมือนกับ
เมล็ดพืชที9วางอยูบ่ นพื*นดินเท่านั*น เมื9อใดที9มนั ถูกปลูกฝังไว้มนั จึงจะเริ9 มทํางาน บทเรี ยนที9สาํ คัญ
กว่าก็คือ การนําพระวจนะของพระเจ้าไปปฏิบตั ิในชีวติ ของเรา พระเยซูทรงกําชับในพระมหา
บัญชาให้สอนเขา “ให้ถือรักษาสิ9 งสารพัดซึ9งเราได้ส9งั พวกท่านไว้” พระเยโฮวาห์ทรงกําชับโยชู
วาให้ใคร่ ครวญในพระวจนะของพระองค์ท* งั กลางวันและกลางคืนเพื9อที9เขาจะได้ “ระวังที9จะ
กระทําตามข้อความที9เขียนไว้น* นั ทุกประการ” การเน้นยํ*าทัว9 พระวจนะของพระเจ้าก็คือการกระ
ทําตามพระวจนะนั*น การได้ยนิ เป็ นเพียงจุดเริ9 มต้นเท่านั*น แน่นอนที9มนั ไม่ใช่จุดจบ
ยก 1:25

ยากอบจึงสังเกตว่า ฝ่ ายผู้ใดทีพ$ จิ ารณาดูในพระราชบัญญัติแห่ งเสรีภาพ

อันดีเลิศ และดํารงอยู่ในพระราชบัญญัติน'ัน ผู้น'ันไม่ได้ เป็ นผู้ฟังแล้วหลงลืม แต่ เป็ นคนประพฤติ
ตาม คนนั'นจะได้ ความสุ ขในการของตน
ความจริ งอันยิง9 ใหญ่อยูต่ รงนี*แล้ว ยากอบบรรยายถึงผูท้ ี9 (1) พิจารณาดูในพระวจนะของ
พระเจ้า คําที9แปลเช่นนั*น (พาราคุพโต) มีความหมายว่า ‘หยุดพัก, ก้มดู และตรวจตราอย่างใกล้
ชิด’ มันสื9 อถึงการศึกษาอย่างตั*งใจและ/หรื อการซึมซับสิ9 งใดสิ9 งหนึ9ง ท่านบรรยายถึงเขาว่า (2)
ดํารงอยู่ในพระวจนะนั*น คําที9แปลเช่นนั*น (พาราเมะโน) มีความหมายเพิม9 เติมว่า ตั*งมัน9 คงอยูใ่ น
พระวจนะของพระเจ้า นี9เป็ นยิง9 กว่าการซึมซับแบบสบายๆหรื อความรู ้แบบผ่านๆ ยากอบพูดถึง
คนที9ใช้เวลาในการศึกษาพระวจนะและทําเช่นนั*นต่อไป คนนี*จึงเป็ นคนที9กลายเป็ น (3) “คน
ประพฤติตาม” คนเหล่านั*นที9จะซึมซับพระวจนะของพระเจ้าอย่างตั*งใจในระยะยาวจะพัฒนาจน
กลายเป็ นผูท้ ี9กระทํางานของพระเจ้าจริ งๆ

ผลลัพธ์กค็ ือว่า (4) “คนนั*นจะได้ความสุ ขในการของตน” พระเจ้าจะทรงอวยพรการที9คน
แบบนั*นกระทํา ดังนั*นจึงมีสูตรง่ายๆแต่ลึกซึ*งเพื9อที9พระเจ้าจะทรงอวยพรกิจการของเรา มันคือ
การซึ มซับพระวจนะของพระเจ้าอย่างต่อเนื9องจนถึงจุดที9เราประพฤติตามพระวจนะนั*น
นอกจากนี*มนั ยังนําไปสู่ การทํางานของพระเจ้าให้สาํ เร็ จด้วยในเวลาเดียวกัน ผลลัพธ์กค็ ือพระพร
ของพระเจ้า คําสอนตรงนี*สอดคล้องกับความจริ งในสดุดี 1:2-3 และโยชูวา 1:8 การศึกษาพระ
วจนะของพระเจ้าอย่างต่อเนื9องจนถึงจุดที9เราประพฤติตามมันจริ งๆนําไปสู่ พระพร (การทําให้
เจริ ญ) ของพระเจ้าต่อสิ9 งที9เรากระทํา
ยากอบแนะนําให้เรารู ้จกั คําเรี ยกพระวจนะของพระเจ้าซึ9งเป็ นเอกลักษณ์ ท่านเรี ยกมันว่า
“พระราชบัญญัติแห่งเสรี ภาพ” ท่านจะเอ่ยถึงมันอีกใน 2:12 ดูเผินๆ อาจดูเหมือนมีความขัดแย้ง
กันในเรื9 องของความหมาย แน่นอนที9พระวจนะของพระเจ้าดีเลิศ คําที9แปลเช่นนั*น (เทะเละอิ
ออส) ไม่เพียงหมายถึงความสมบูรณ์แบบเท่านั*น แต่หมายถึงความครบบริ บูรณ์ดว้ ย พระวจนะ
ของพระเจ้าเป็ นทั*งสองอย่าง ถึงแม้วา่ มันมีพระราชบัญญัติของพระเจ้าอยู่ แต่มนั ก็เป็ นแหล่งที9มา
ของเสรี ภาพด้วย ข่าวประเสริ ฐปลดปล่อยมนุษย์ให้เป็ นอิสระจากความบาปของพวกเขา อํานาจ
ของบาปและบทลงโทษของบาปด้วย อย่างไรก็ตามมันมีพระราชบัญญัติของพระเจ้าอยู่ ในพระ
คัมภีร์เดิม มีพระราชบัญญัติของพระเจ้าในทางจรรยาบรรณและศีลธรรมอยูใ่ นพระราชบัญญัติ
ของโมเสส ส่ วนในพระคัมภีร์ใหม่มีพระราชบัญญัติของพระคริ สต์อยู่ พระราชบัญญัติของพระ
คริ สต์ในพระคัมภีร์ใหม่น* นั มีความสมบูรณ์แบบและปลดปล่อยให้เป็ นไท
ยก 1:26

หลังจากได้พดู ถึงเรื9 องที9สูงส่ งไปแล้ว ยากอบก็กลับมาพูดถึงเรื9 องทัว9 ๆไป

ในการดําเนินชีวติ ของคริ สเตียนแต่ละวันบ้าง ท่านจึงเขียนว่า ถ้ าผู้ใดในพวกท่ านดูเหมือนว่ า
เคร่ งครัดในความเชื$อ และมิได้ เหนี$ยวรั'งลิน' ของตนไว้ แต่ ล่อลวงใจของตนเอง การเคร่ งครัดใน
ความเชื$อของผู้น'ันก็ไร้ ประโยชน์
น่าสนใจคือคําที9แปลว่า เคร่ งครัดในความเชื$อ (ธเรสคอส) มันหมายถึงคนที9อย่างน้อยก็
นมัสการพระเจ้าแต่เพียงภายนอก มันสะท้อนให้เห็นถึงความเลื9อมใสศรัทธาแบบภายนอก

อย่างไรก็ตามสําหรับคนเช่นนั*น ยากอบเตือนว่าหากเขาเหนี9ยวรั*งลิ*นของตนไว้ไม่ได้ “การ
เคร่ งครัดในความเชื9อของผูน้ * นั ก็ไร้ประโยชน์” มีการใช้คาํ ที9แตกต่างไปเล็กน้อยสําหรับคําที9แปล
ว่า การเคร่ งครัดในความเชื$อ (ธเรสเคะเอี ย) นี9หมายถึงการนมัสการหรื อพิธีกรรมแบบภายนอก
ยากอบย้อนกลับมาพูดถึงคําเตือนในเรื9 องการควบคุมอารมณ์โกรธไม่อยู่ มันย่อมแสดงออกมาใน
รู ปของการไม่เหนี9ยวรั*งลิน* ของตน คนๆหนึ9งอาจอ้างตัวว่าเป็ นคนที9น่าเลื9อมใสและเคร่ งศาสนา
อย่างไรก็ตาม ลิ*นที9ไม่ถูกเหนี9ยวรั*งไว้กเ็ ป็ นข้อพิสูจน์ที9ชดั เจนแล้วถึงสิ9 งที9ตรงกันข้าม ‘การ
เคร่ งครัดในความเชื9อ’ ดังกล่าวก็ไร้ ประโยชน์ ความหมายของคําๆนี*คือ ‘ไม่มีประโยชน์’ แล
ะ ‘ปราศจากความจริ ง’
นอกจากนี*ยากอบกล่าวว่าจริ งๆแล้วคนแบบนั*นก็ “ล่อลวงใจของตนเอง” คําที9แปลว่า
ล่อลวง (อาปาตาโอ) ถึงแม้วา่ แตกต่างจากคําในข้อ 22 (พาราลอกิซอไม) แต่กม็ ีความหมาย
เหมือนกัน ยากอบเวียนมาครบรอบแล้ว คนเหล่านั*นที9ทาํ ตัวเป็ นคนเคร่ งศาสนาแต่ไม่ยอมเหนี9ยว
รั*งลิ*นของตนไม่เพียงหลอกลวงตนเองเท่านั*น แต่ยงั ไม่เป็ นผูป้ ระพฤติตามพระวจนะนั*นอย่าง
เห็นได้ชดั ด้วย แน่นอนที9คนแบบนั*นไม่ได้ทาํ ให้ความชอบธรรมของพระเจ้าสําเร็จ
ยก 1:27

ในทางตรงกันข้าม การเคร่ งครัดในความเชื$ออย่ างบริสุทธิJไร้ มลทินต่ อ

พระพักตร์ พระเจ้ าและพระบิดานั'น คือการเยีย$ มเยียนเด็กกําพร้ าพ่ อและหญิงม่ ายทีม$ คี วามทุกข์
ร้ อน และการรักษาตัวให้ พ้นจากราคีของโลก
ตามที9ยากอบได้กล่าวไว้ การเคร่ งครัดในความเชื9อแบบที9บริ สุทธิ:และไร้มลทินมีลกั ษณะ
สองประการ (1) มันคือการ “การเยีย9 มเยียนเด็กกําพร้าพ่อและหญิงม่ายที9มีความทุกข์ร้อน” คําที9
แปลว่า เยีย$ มเยียน (เอะพิสเค็พทอไม) มีความหมายด้วยว่า ‘ดูแล’ ความหมายที9สาํ คัญกว่าใน
บริ บทนี*กค็ ือการดูแลหรื อการให้ความช่วยเหลือที9จาํ เป็ น เห็นได้ชดั ว่าคําที9แปลว่า เด็กกําพร้ าพ่อ
(ออรฟานอส) เป็ นที9มาของคําภาษาอังกฤษ orphan ดังนั*น การเคร่ งครัดในความเชื9อแบบแท้จริ ง
ก็เชื9อมโยงกับการช่วยเหลือคนเหล่านั*นที9ขดั สนจริ งๆ โดยเฉพาะเมื9อความยากจนของพวกเขาไม่
ได้เกิดจากความโง่เขลาของพวกเขาเอง ในสมัยโบราณ ไม่มีองค์กรของรัฐบาลหรื อหน่วยงาน

เพือ9 สังคมเพื9อช่วยเหลือคนยากไร้แบบที9พบเห็นกันในปัจจุบนั แต่พวกเด็กกําพร้าหรื อพวกแม่
ม่ายมักต้องพึ9งตัวเองและมักปราศจากความหวัง ยากอบสั9งให้ดูแลคนเหล่านี* โดยเฉพาะหาก
พวกเขามีความเกี9ยวข้องกับคริ สตจักร
(2) อีกแง่มุมหนึ9งของการเคร่ งครัดในความเชื9อแบบที9แท้จริ งคือความบริ สุทธิ:ของชีวติ
“การรักษาตัวให้พน้ จากราคีของโลก” น่าสังเกตว่าความสกปรกนั*นเชื9อมโยงกับโลกโดยตรง
นัน9 จึงเป็ นเหตุวา่ ทําไมพระวจนะของพระเจ้าจึงกําชับอย่างแข็งขันมิให้เราทําตามอย่างชาวโลกนี*
ไม่เป็ นมิตรกับโลกและไม่รักโลก โลกจะทําให้ผใู ้ ดก็ตามที9มาติดต่อกับมันเป็ นมลทินไป
*****
ภาพรวมของยากอบ 2: ผู้เขียนทีได้ รับการดลใจท่ านนีพ ูดถึงใจความหลักในทางปฏิบตั ิ
หลายประการเกียวกับการเลือกรั กคนรวยและชังคนจน จากนันท่ านก็เผชิ ญหน้ ากับทัศนคติที
เย่ อหยิงของสมาชิ กบางคนในคริ สตจักรยุคต้ น โดยกําชับให้ พวกเขารั กพีน้องที ด้อยโอกาสกว่ า
ของพวกเขา จากนันท่ านก็พูดถึงปั ญหาเรื องการเมินเฉยต่ อความจําเป็ นฝ่ ายร่ างกายของคนอืน
จากนันยากอบก็เปลียนไปพูดถึงหลักการของเรื องนี  ความเชื อทีแท้ จริ งจะก่ อให้ เกิด
การกระทําที ชอบธรรมและเปี ยมด้ วยความกรุ ณา สิ งเหล่ านีเ ป็ นผลลัพธ์ ทีต้องมีของความเชื อแท้
ท่ านปิ ดท้ ายเรื องนีโ ดยยกตัวอย่ างประกอบหลักการนีจ ากชี วิตของอับราฮัมและราหับด้ วย
ยก 2:1

ผูแ้ ต่งท่านนี*เผชิญหน้ากับปั ญหาหนึ9งในที9ประชุมของพวกยิวบางแห่ง พี$

น้ องทั'งหลายของข้ าพเจ้ า การเชื$อในพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา ผู้ทรงสง่ าราศีน'ัน
อย่าให้ เป็ นด้ วยการเลือกหน้ าคน คําที9แปลว่า การเลือกหน้ าคน (พรอโซพอเลพเซี ย) หมายถึง
‘ความลําเอียงแบบโง่ๆ’ มันหมายถึงการเห็นแก่หน้าคนโดยอิงตามฐานะทางชนชั*นของเขา
มากกว่าที9จะคํานึงถึงอุปนิสยั ของเขา ยากอบจึงตําหนิพี9นอ้ งของท่านที9มีทศั นคติแบบแบ่งแยก
เช่นนั*น พวกเขาอ้างว่ามีความเชื9อในพระคริ สต์แต่กย็ งั เลือกที9รักมักที9ชงั กันในคริ สตจักร

ยก 2:2-4

เราต้องไม่ลืมว่ายากอบกําลังเขียนถึงพวกผูเ้ ชื9อชาวยิวที9กระจัดกระจายไป

ทัว9 โลก เราต้องไม่ลืมว่าพวกผูเ้ ชื9อยุคต้นที9มารวมตัวกันนี*ยงั เรี ยกตัวเองว่าธรรมศาลาอยู่ เช่นเดียว
กับในสมัยนี* พวกยิวมากมายในตอนนั*นมีฐานะดี พระเจ้าได้ทรงอวยพรพวกเขาในอับราฮัม
อย่างไรก็ตาม พระพรที9เห็นได้ชดั ดังกล่าวกลับกลายเป็ นปัญหาหนึ9งในคริ สตจักรยุคต้นบางแห่ง
ของชาวยิว
ยากอบจึงนําเสนอปัญหาที9อาจเกิดขึ*นได้แต่กพ็ บเห็นเป็ นปกติ เพราะว่าถ้ ามีคนหนึ$งสวม
แหวนทองคําและแต่ งตัวด้ วยเครื$องแต่ งกายอย่างดีเข้ ามาในทีป$ ระชุมของท่ าน และมีคนจนคน
หนึ$งแต่ งตัวด้ วยเสื'อผ้ าซอมซ่ อเข้ ามาด้ วย น่าสนใจคือคําที9แปลว่า ทีป$ ระชุม (ซูนาโกเก) มันคือ
คําที9หมายถึง ‘ธรรมศาลา’ เห็นได้ชดั ว่าคริ สตจักรของคนยิวที9เชื9อเรื9 องพระเมสสิ ยาห์ทางตะวัน
ออกบางแห่งยังเรี ยกตัวเองด้วยคําที9พวกเขาคุน้ เคย คือ ธรรมศาลา ยากอบจึงยกตัวอย่าง
สถานการณ์หนึ9งซึ9งมีคนสองคนเข้ามาในที9ประชุมนมัสการ คนหนึ9งเป็ นคนรวยอย่างเห็นได้ชดั
ซึ9งประดับกายด้วยเครื9 องเพชรและเสื* อผ้าราคาแพง อีกคนก็จนอย่างเห็นได้ชดั โดยแต่งตัวด้วย
เสื* อผ้าเก่าๆสกปรก (คําที9แปลว่า ซอมซ่ อ (รู พารอส) จริ งๆแล้วหมายถึง สกปรก)
เราเห็นได้ชดั ถึงการตอบรับที9แตกต่างกันซึ9งมีต่อผูม้ าเยือนสองคนนี* 3 และท่านสนใจคน
ทีส$ วมใส่ เครื$องแต่ งกายอย่างดี และกล่าวแก่เขาว่ า "เชิญท่ านนั$งทีน$ ี$ในทีอ$ นั ดีเถิด" และท่านก็พูด
กับคนจนนั'นว่า "แกจงยืนอยู่ทนี$ ั$น" หรือ "จงนั$งแทบทีร$ องเท้ าของเราเถิด" คําที9แปลว่า อย่ างดี
(ลัมพรอส) ในบริ บทนี*หมายถึง ‘งดงาม’ หรื อ ‘ที9มีราคาแพง’ คําที9แปลว่า สนใจ (เอะพิบเละโพ)
มีความหมายตรงตัวว่า ‘ให้ความนับถือ’ หรื อ ‘มีความเคารพนับถือต่อ’ มันสื9 อถึงความลําเอียง
ด้วยเหตุน* ียากอบจึงยกตัวอย่างว่าจริ งๆแล้วพวกเขาให้ที9นง9ั ที9ดีที9สุดในบ้านแก่คนที9ร9 าํ รวย วลีที9
พูดถึงคนยากจนที9ตอ้ งนัง9 แทบที9วางเท้าก็เป็ นภาพเปรี ยบที9สมัยนี*เทียบได้กบั การนัง9 แถวหลัง
กล่าวอีกนัยหนึ9ง มันเป็ นที9ๆคนชอบนัง9 น้อยที9สุด
ยากอบจึงสรุ ปว่า 4 พวกท่ านเองมิได้ ลาํ เอียง และกลายเป็ นผู้วนิ ิจฉัยด้ วยใจชั$วหรือ คําที9
แปลว่า ลําเอียง (ดิอาคริ โน) ในบริ บทนี*หมายถึงการแบ่งแยกในความหมายที9ต9าํ ช้า วลีที9ท่าน

กล่าวว่า “ผูว้ นิ ิจฉัยด้วยใจชัว9 ” หมายถึง ‘ผูพ้ พิ ากษาที9มีเจตนาชัว9 ร้าย’ ประเด็นที9สาํ คัญกว่าก็คือว่า
พวกเขากําลังนัง9 ตัดสิ นคนอื9นด้วยวิธีที9ชว9ั ร้ายและไม่ยตุ ิธรรม หลักเกณฑ์ในการตัดสิ นของพวก
เขาก็คือ ความแตกต่างที9เห็นได้ชดั ระหว่างคนทั*งสองในเรื9 องของความมัง9 คัง9 และชนชั*น ยากอบ
อาจยกสถานการณ์แบบสมมติน* ีแบบเกินจริ งไปหน่อย แต่ประเด็นของท่านก็ยงั เหมือนเดิม ไม่
ควรมีการแบ่งแยกชนชั*นเกิดขึ*นในคริ สตจักรเลย เปาโลกล่าวชัดเจนว่าในพระคริ สต์และในค
ริ สตจักรด้วยไม่มีท* งั คนที9เป็ นทาสหรื อเป็ นไท ดู กาลาเทีย 3:28 และโคโลสี 3:11
ยก 2:5

ท่านจึงให้คาํ ตัดสิ นที9ถูกพิจารณามาแล้ว พีน$ ้ องทีร$ ักของข้ าพเจ้ า จงฟัง

เถิด พระเจ้ าทรงเลือกคนยากจนในโลกนีใ' ห้ เป็ นคนมัง$ มีในความเชื$อ และให้ เป็ นทายาทแห่ ง
อาณาจักร ซึ$งพระองค์ ทรงสั ญญาไว้ แก่ ผู้ทรี$ ักพระองค์มใิ ช่ หรือ ข้อเท็จจริ งของเรื9 องนี*กค็ ือว่า
เห็นได้ชดั ว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกคนยากจนของโลกนี*ให้มง9ั มีในความเชื9อ อับราฮัม ลินคอล์นเคย
กล่าวไว้วา่ ‘พระเจ้าคงรักคนจนแน่ๆเลย เพราะพระองค์ทรงสร้างพวกเขามาเยอะเหลือเกิน’ พระ
เยซูทรงสอนไว้วา่ ให้อูฐลอดรู เข็มก็ง่ายกว่าที9คนรวยจะเข้าในอาณาจักรสวรรค์ คนรวยก็รับความ
รอดได้จริ งๆ แต่ผคู ้ นของพระเจ้ามากมายส่ วนใหญ่แล้วเป็ นคนที9ฐานะยากจน นี9ไม่ใช่เรื9 อง
บังเอิญ คนที9ยากจนย่อมเรี ยนรู ้ที9จะวางใจพระเจ้าและดําเนินชีวติ โดยความเชื9อมากกว่าคนที9
รํ9ารวยเยอะ คนกลุ่มแรกกลายเป็ นทายาทแห่งอาณาจักรนั*น นัน9 คือพวกเขาจะมีส่วนแบ่งก้อนโต
ในมรดกในอาณาจักรนั*นสักวันหนึ9งขณะที9บรรดาผูเ้ ชื9อที9ร9 าํ รวยจะไม่ได้รับ ในวันนั*นคนสุ ดท้าย
จะกลายเป็ นคนต้นและคนต้นจะกลายเป็ นคนสุ ดท้ายจริ งๆ มรดกนั*นในสง่าราศีถูกสัญญาแก่คน
เหล่านั*นที9รักพระองค์ ดูวลีสุดท้ายของยากอบ 1:12 ในข้อนั*นมีคาํ ทรงสัญญาว่าจะประทาน
มงกุฎแห่งชีวติ ให้แก่คนเหล่านั*นที9รักพระองค์ บริ บทตรงนั*นเกี9ยวข้องกับการเพียรพยายามเมื9อ
เผชิญกับความทุกข์ยากในชีวติ คริ สเตียน มันสอดคล้องกับวิวรณ์ 2:10 ในเรื9 องของการเป็ นคน
สัตย์ซื9อจนถึงวันตาย ความเพียรพยายามแบบสัตย์ซื9อดังกล่าวจะนําไปสู่ มรดกและบําเหน็จอัน
บริ บูรณ์ในสง่าราศีสักวันหนึ9ง ผูเ้ ชื9อที9ร9 าํ รวยทุกวันนี*เสี9 ยงกับการไม่ได้รับสิ9 งนั*นเมื9อถึงวันนั*น

ยก 2:6-7

ยากอบจึงตําหนิผอู ้ ่านของท่านในเรื9 องความใจแคบฝ่ ายวิญญาณของพวก

เขา แต่ ท่านทั'งหลายได้ ดูถูกคนจน คําที9แปลว่า ดูถูก (อาติมาโซ) หมายถึง ‘การปฏิบตั ิอย่างไม่ให้
เกียรติ’ หรื ออย่างเหยียดหยาม การทําเช่นนี*เป็ นสิ9 งชัว9 ร้ายตามที9ท่านได้กล่าวไว้แล้วในข้อ 4
จากนั*นท่านก็เตือนความจําพวกเขาว่า ไม่ใช่ คนมัง$ มีหรือทีก$ ดขีท$ ่านและลากตัวท่านไป
ขึน' ศาล คนรวยสมัยนั*นปฏิบตั ิต่อคนที9มีฐานะด้อยกว่าอย่างโหดร้ายทารุ ณ นอกจากนี*พวกเขายัง
ไม่อายด้วยกับการฟ้ องร้องคนอื9นเพื9อเรี ยกเอาเงินที9คนอื9นติดค้างตน นอกจากนี*ยากอบถามว่า
7 ไม่ ใช่ เขาเหล่านั'นหรือทีส$ บประมาทพระนามอันประเสริฐซึ$งใช้ เรียกท่ าน ท่านถามว่า ไม่ใช่
คนรวยพวกนี*หรื อที9พวกเขาพยายามที9จะเอาใจในที9ประชุมนมัสการที9จริ งๆแล้วเป็ นคนหมิ9น
ประมาท มีคนมากมายในคนกลุ่มนี*ที9ได้ชื9อว่าหมิ9นประมาทพระนามของพระคริ สต์ ถึงแม้ไม่มี
กล่าวไว้ แต่ยากอบก็เหมือนบอกเป็ นนัยว่า ทําไมพวกท่านต้องคอยประจบเอาใจคนพวกนี*ดว้ ย
ยก 2:8

คําแนะนําของท่านไม่ซบั ซ้อนอะไร ถ้ าท่ านทั'งหลายกระทําให้ สําเร็จ

ตามพระราชบัญญัติแห่ งพระมหากษัตริย์ตามพระคัมภีร์ทวี$ ่ า `จงรักเพือ$ นบ้ านเหมือนรักตนเอง'
แล้ว ท่านทั'งหลายก็ประพฤติดีอยู่ คําที9แปลว่า แห่ งพระมหากษัตริย์ (บาสิ ลิคอส) มาจากคํากรี ก
ที9แปลว่า ‘กษัตริ ย’์ (บาสิ เละอุส) วลีที9พดู ถึงพระราชบัญญัติแห่งพระมหากษัตริ ยข์ องพระคัมภีร์
น่าจะหมายถึง ‘บัญญัติที9เป็ นจอมกษัตริ ยแ์ ห่งบัญญัติท* งั หลาย’ เพราะพระเยซูได้ตรัสว่าพระราช
บัญญัติและคัมภีร์ของพวกศาสดาพยากรณ์ข* ึนอยูก่ บั บัญญัติแห่ งความรัก (มัทธิว 22:40) จริ งแท้
ทีเดียวที9คาํ บัญชาที9วา่ “จงรักเพื9อนบ้านของเจ้าเหมือนรักตนเอง” เป็ นหนึ9งในบัญญัติที9ยง9ิ ใหญ่
ที9สุด หากคริ สตจักรทุกวันนี*จะปฏิบตั ิตามหลักการที9เรี ยบง่ายแต่ลึกซึ*งนี* เราก็จะประพฤติดีอยู่
จริ งๆ
เห็นได้ชดั ว่าการประยุกต์ใช้หลักการนี*มีไว้เพือ9 แก้ไขทัศนคติที9ชอบแบ่งแยกซึ9งมีอยูใ่ นค
ริ สตจักรหลายแห่งที9ยากอบเขียนถึง การแบ่งแยกเลือกรักคนรวยมากกว่าคนจนสําแดงให้เห็นถึง
การขาดซึ9งความรักที9พวกเขาควรมีให้แก่พี9นอ้ งที9ดอ้ ยโอกาสกว่าของพวกเขา

ยก 2:9

ท่านขยายความเพิ9มเติมอีก แต่ ถ้าท่ านทั'งหลายเลือกหน้ าคน ท่ านก็กระทํา

บาป และตามพระราชบัญญัติ ท่ านก็เป็ นผู้ละเมิดแล้ว การมีทศั นคติแบ่งแยกเช่นนั*นจริ งๆแล้วก็
เป็ นความบาป นอกจากนี*พวกเขายังถูกตัดสิ นโดยพระราชบัญญัติแห่งพระมหากษัตริ ยว์ า่ มีความ
ผิดด้วย พระราชบัญญัติดงั กล่าวมีอยูใ่ นทั*งพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่ ดู เลวีนิติ 19:8 และ
กาลาเทีย 5:14 ไม่วา่ จะยังไงพวกเขาก็มีความผิดอยูด่ ี
ยก 2:10

เมื9อพิจารณาถึงบริ บทนี* ยากอบจึงกล่าวว่า เพราะว่ าผู้ใดรักษาพระราช

บัญญัตไิ ด้ ท'งั หมด แต่ ผดิ อยู่ข้อเดียว ผู้น'ันก็เป็ นผู้ผดิ พระราชบัญญัติท'งั หมด เห็นได้ชดั ว่า
ยากอบกําลังเขียนถึงผูอ้ ่านที9เป็ นยิว แต่ประเด็นนี*กใ็ ช้ได้กบั คนต่างชาติดว้ ย การฝ่ าฝื นพระราช
บัญญัติขอ้ ใดก็ตามจะทําให้คนๆนั*นเป็ นคนทําผิดพระราชบัญญัติ เขาจึงมีความผิด จบ ในกรณี น* ี
การละเมิดพระราชบัญญัติกค็ ือ ทัศนคติที9แบ่งแยกที9ผเู ้ ชื9อชาวยิวบางคนมีในการเลือกรักคนรวย
มากกว่าคนจน
ตรงนี*น่าจะมีการตําหนิเรื9 องการคิดว่าตนชอบธรรมด้วย คนเหล่านั*นที9คิดว่าตัวเองเป็ น
คนชอบธรรมโดยการประพฤติตามความชอบธรรมแต่เพียงภายนอกจริ งๆแล้วก็มีความผิดใน
ฐานะเป็ นผูก้ ระทําผิดพระราชบัญญัติ และมีความผิดเพราะทัศนคติที9ชอบแบ่งแยกของตนด้วย
ยก 2:11

ท่านจึงยกตัวอย่างเพิม9 เติมเกี9ยวกับพระราชบัญญัติและผูท้ รงประทานมัน

ด้ วยว่าพระองค์ ผู้ได้ ตรัสว่ า `อย่าล่วงประเวณีผวั เมียเขา' ก็ได้ ตรัสไว้ ด้วยว่ า `อย่ าฆ่าคน' แม้ ท่าน
ไม่ได้ ล่วงประเวณีผวั เมียเขาแต่ ได้ ฆ่าคน ท่ านก็เป็ นผู้ละเมิดพระราชบัญญัติ ยากอบยกตัวอย่าง
ความบาปสองประการ พระเจ้าผูไ้ ด้ตรัสว่า อย่าล่วงประเวณี ผวั เมียเขา ก็ตรัสด้วยว่า อย่าฆ่าคน
หากคนๆหนึ9งมีความผิดในความบาปอันหนึ9งและไม่ผดิ อีกอัน เขาก็มีความผิดโทษฐานละเมิด
พระราชบัญญัติอยูด่ ี นี9สื9อด้วยว่าการที9พวกเขาทําผิดบัญญัติที9ให้รักเพื9อนบ้านของตนเหมือนรัก
ตัวเองโดยไม่สาํ คัญว่าเพื9อนบ้านจะมีฐานะอันใด พวกเขาก็มีความผิดต่อเบื*องพระพักตร์พระเจ้า
จบ! มันเป็ นความบาป มันคือการละเมิดทั*งพระราชบัญญัติของพระคัมภีร์เดิมและพระราช
บัญญัติของพระคริ สต์ในพระคัมภีร์ใหม่

ยก 2:12

ยากอบจึงเตือนสติพวกเขาว่า ท่านทั'งหลายจงพูดและจงกระทําเช่ นผู้ทจี$ ะ

ได้ รับการพิพากษาด้ วยพระราชบัญญัตแิ ห่ งเสรีภาพ สักวันหนึ9งเราจะถูกพิพากษาโดยพระวจนะ
ของพระเจ้าซึ9งเป็ นพระราชบัญญัติแห่งเสรี ภาพอันสมบูรณ์แบบ เราจึงควรดําเนินชีวติ โดยระลึก
ถึงเรื9 องนี*ไว้เสมอเป็ นการดีที9สุด มันควรซึมซับเข้าไปยังที9ๆเราอยูแ่ ละในสิ9 งที9เราพูดและกระทํา
นี9สื9อถึงทัศนคติที9ชอบแบ่งแยกซึ9 งถูกพูดถึงไปแล้วด้านบน เราถูกกําชับให้ดาํ เนินชีวติ โดย
ปราศจากใจที9สกปรกดังกล่าวเพราะจริ งๆแล้วเราจะถูกพิพากษาโดยพระราชบัญญัติแห่งพระ
มหากษัตริ ยข์ องพระคัมภีร์ นัน9 คือ พระราชบัญญัติแห่งเสรี ภาพอันสมบูรณ์แบบ
ยก 2:13

ยากอบปิ ดท้ายเนื*อหาตอนนี*ดว้ ยคําเตือนสุ ดท้าย เพราะว่าผู้ทไี$ ม่ แสดง

ความเมตตาย่ อมจะได้ รับการพิพากษาโดยปราศจากความเมตตา แต่ ความเมตตาย่ อมก่อให้ เกิด
ความชื$นชมยินดีมากกว่ าการพิพากษา สําหรับคนเหล่านั*นที9ไม่ได้สาํ แดงความเมตตา พวกเขาจะ
หวังว่าจะได้รับความเมตตาในการถูกพิพากษาสักวันหนึ9งไม่ได้เช่นกัน เพราะว่าจดหมายฝาก
ฉบับนี*ถูกเขียนถึงผูเ้ ชื9อทั*งหลาย เราจึงทึกทักได้วา่ ยากอบกําลังหมายถึงบัลลังก์พพิ ากษาของพระ
คริ สต์
ในทางกลับกัน สําหรับคนเหล่านั*นที9เปี9 ยมด้วยความเมตตา ในวันนั*นพวกเขาจะชื9นชม
ยินดี เพราะว่าความเมตตาจะชื9นชมยินดีในวันนั*นเหนือการพิพากษา การสําแดงความเมตตาใน
ตอนนี*และมีชยั ชนะเหนือการพิพากษาด้วยความเมตตาที9บลั ลังก์พพิ ากษาในตอนนั*นย่อมดีกว่าที9
จะให้การพิพากษามีอาํ นาจเหนือกว่าความเมตตาในตอนนั*น นี9ยอ้ นกลับมาเรื9 องการมีใจลําเอียง
ในการรักคนรวยมากกว่าคนจนอีกแล้ว จะดีกว่าเยอะหากเราจะสําแดงความเมตตาแก่คนยากจน
และได้พบกับพระเมตตาของพระเจ้าในวันนั*น
ยก 2:14

คราวนี*ยากอบเริ9 มขยายความเกี9ยวกับหลักการเรื9 องความเชื9อที9แท้จริ ง

อย่างละเอียดมากขึ*น มันจะสําแดงตัวออกมาในการกระทําซึ9งเป็ นผลลัพธ์ของความเชื9อดังกล่าว
โดยเฉพาะอย่างยิง9 ยากอบกล่าวถึงเรื9 อง ‘การเคร่ งครัดในความเชื9อที9บริ สุทธิ:’ ต่อไป คนที9รอด
แล้วจริ งๆจะมีทศั นคติที9ชอบธรรมต่อคนเหล่านั*นที9ดอ้ ยโอกาสกว่าเขา ดังนั*นท่านจึงเขียนว่า พี$

น้ องของข้ าพเจ้ า แม้ ผู้ใดจะว่ าตนมีความเชื$อ แต่ ไม่ ประพฤติตาม จะได้ ประโยชน์ อะไร ความเชื$อ
จะช่ วยผู้น'ันให้ รอดได้ หรือ ท่านยกตัวอย่างเหตุการณ์สมมติ คนๆหนึ9งอ้างว่ามีความเชื9อที9ช่วยให้
รอดได้ แต่ชีวติ ของเขาไม่ได้สาํ แดงถึงหลักฐานของความเชื9อดังกล่าวเลย ไม่มีการกระทําที9
สอดคล้องกับคํากล่าวแสดงความเชื9อของเขา วลีที9วา่ “ความเชื9อจะช่วยผูน้ * นั ให้รอดได้หรื อ” อาจ
แปลได้ดว้ ยว่า ‘ความเชื9อได้ช่วยเขาให้รอดแล้วจริ งหรื อ’ กล่าวอีกนัยหนึ9ง ยากอบสงสัยว่าคนๆ
นั*นบังเกิดใหม่แล้วจริ งๆหรื อ เปาโลเขียนว่า “หากผูใ้ ดอยูใ่ นพระคริ สต์ เขาก็เป็ นคนที9ถกู สร้าง
ใหม่แล้ว” คนที9บงั เกิดใหม่แล้วจริ งๆจะแสดงหลักฐานถึงการบังเกิดใหม่แล้วของตนออกมาผ่าน
ทางการกระทําของตน
ยก 2:15-16

ผูเ้ ขียนที9ได้รับการดลใจท่านนี*ยกตัวอย่างเหตุการณ์สมมติอีก

เหตุการณ์ ถ้ าพีน$ ้ องชายหญิงคนใดเปลือยเปล่าและขาดแคลนอาหารประจําวัน ยากอบยก
ตัวอย่างสถานการณ์ที9พนี9 อ้ งคริ สเตียนชายหรื อหญิงคนหนึ9งขัดสนจริ งๆ คําที9แปลว่า เปลือยเปล่า
(กุมนอส) ในบริ บทนี*หมายถึง ‘ขาดเครื9 องนุ่งห่มที9จาํ เป็ น’ ยิง9 ไปกว่านั*นเขายังไม่มีอาหารรับ
ประทานเพียงพอด้วย ในบริ บทนั*น 16 และมีคนใดในพวกท่านกล่ าวแก่เขาว่ า "เชิญไปเป็ นสุ ข
เถิด ขอให้ อบอุ่นและอิม$ เถิด" นี9คือสิ9 งที9ยากอบต้องการจะสื9 อ นัน9 คือ คํากล่าวยอมรับว่าตนมี
ความเชื9อแบบเปล่าๆโดยไม่มีความกรุ ณาต่อคนเหล่านั*นที9ขดั สนจริ งๆเลย ท่านจึงถามว่า และไม่
ได้ ให้ สิ$งซึ$งจําเป็ นต่ อร่ างกายแก่เขา จะเป็ นประโยชน์ อะไรเล่า ความเชื9อที9วา่ งเปล่าเช่นนั*นจะมี
ประโยชน์อะไร ข้อเท็จจริ งก็คือ มันไม่ใช่ความเชื9อที9แท้จริ ง แต่เป็ นเพียงแค่เปลือกนอกของ
ความเชื9อเท่านั*น คําที9แปลว่า ประโยชน์ (ออเฝะลอส) มีความหมายด้วยว่า ‘ข้อดี’ ความเชื9อที9วา่ ง
เปล่าเช่นนั*นไม่มีขอ้ ดีอะไรเลย
ยก 2:17

ยากอบจึงนําเสนอข้อสรุ ปเบื*องต้นของท่านเกี9ยวกับเรื9 องนี* ความเชื$อก็เช่ น

เดียวกัน ถ้ าปราศจากการประพฤติ ก็ตายโดยลําพังแล้ว ความเชื9อที9เป็ นคํากล่าวอ้างซึ9 งไม่ได้ก่อ
ให้เกิดความเปลี9ยนแปลงอันใดในชีวติ เลยก็ตายเสี ยแล้ว ความเชื9อที9ช่วยให้รอดซึ9งก่อให้เกิดการ
บังเกิดใหม่จะนํามาซึ9งความเปลี9ยนแปลงในชีวติ และการกระทํา คริ สเตียนที9บงั เกิดใหม่แล้วอาจ
ไม่ได้ทาํ สิ9 งที9เขาควรทําเสมอไปและไม่ได้เป็ นคนแบบที9เขาควรเป็ นเสมอไป แต่หากเขาได้รับ

ความรอดแล้วจริ งๆ จะมีความแตกต่าง หากผูใ้ ดอยูใ่ นพระคริ สต์ เขาก็เป็ นคนที9ถูกสร้างใหม่
แล้ว! ชีวติ ของเขาจะเปลี9ยนแปลงจากภายในสู่ ภายนอก
ยก 2:18

ดังนั*น ยากอบจึงกล่าวต่อไปว่า แต่ คงมีผู้ค้านว่ า "ท่านมีความเชื$อ และ

ข้ าพเจ้ ามีการประพฤติ" จงแสดงความเชื$อของท่านทีป$ ราศจากการประพฤติให้ ข้าพเจ้ าเห็น และ
ข้ าพเจ้ าจะแสดงให้ ท่านเห็นความเชื$อของข้ าพเจ้ าโดยการประพฤติของข้ าพเจ้ า ความจริ งที9เรี ยบ
ง่ายก็คือว่า ความเชื9อย่อมแสดงออกเป็ นการกระทํา คนที9อา้ งว่ามีความเชื9อ (คือ เพื9อที9จะได้รับ
ความรอด) แต่กไ็ ม่มีชีวติ ที9ถูกเปลี9ยนแปลงซึ9งมาพร้อมกับความรอดด้วยก็กาํ ลังหลอกตัวเองอยู่
ในทางกลับกันยากอบเสนอว่าความเชื9อ (ที9ช่วยให้รอดได้) ที9แท้จริ งจะแสดงการกระทําออกมา
เป็ นหลักฐานให้เห็น ข้อพิสูจน์จะฟันธงว่าความเชื9อนั*นแท้หรื อไม่
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ยากอบจึงเสนอภาพประกอบที9แทงใจดําเพื9อสนับสนุนประเด็นของท่าน

ท่านเชื$อว่ามีพระเจ้ าองค์เดียว นั$นก็ดีอยู่แล้ว แม้ พวกปิ ศาจก็เชื$อเช่ นกัน และกลัวจนตัวสั$ น คน
มากมายออกปากยอมรับว่าตนเชื9อในพระเจ้า แต่สาํ หรับคนส่ วนใหญ่แล้ว ‘ความเชื9อ’ ของพวก
เขาเป็ นเพียงเรื9 องทางวิชาการเท่านั*น พวกเขามีความเชื9อที9หวั สมอง ความเชื9อของพวกเขาใน
พระเจ้าก็เหมือนกับสิ9 งอื9นๆที9ถูกเก็บไว้ในความคิดของพวกเขา คนนับไม่ถว้ นเชื9อในพระเจ้า
แบบเดียวกับที9พวกเขาเชื9อในอับราฮัม ลินคอล์น ในทั*งสองกรณี พวกเขายอมรับเรื9 องการมีอยู่
จริ งตามประวัติศาสตร์ของทั*งพระเจ้าและอับราฮัม ลินคอล์น อย่างไรก็ตาม เป็ นเรื9 องน่าเศร้าที9
มนุษยชาติส่วนใหญ่แล้วมีความเชื9อในพระเจ้าในระดับข้อเท็จจริ งทางประวัติศาสตร์และ
วิชาการเท่านั*น
นี9เกือบเป็ นคําพูดเสี ยดสี ประชดประชัน นี9เท่ากับยากอบกล่าวว่า ‘ท่านเชื9อว่ามีพระเจ้า
องค์เดียวหรื อ เยีย9 มไปเลย! อย่างไรก็ตาม แม้แต่พวกปี ศาจก็เชื9อและกลัวจนตัวสั9น’ พญามารและ
สมุนของมันรู ้วา่ มีพระเจ้าอยูอ่ งค์หนึ9ง พวกมันจึงมีความเชื9อในระดับที9ต9าํ ที9สุด คือ ความเชื9อ
แบบวิชาการ อย่างไรก็ตาม ความเชื9อในระดับนั*นของพวกมันก็ยงั ถือว่ายิง9 ใหญ่กว่าความเชื9อของ
คนที9ได้ชื9อว่าเป็ นผูเ้ ชื9อ พญามารรู ้ดว้ ยตัวเองและจากประสบการณ์ส่วนตัวของมันว่ามีพระเจ้าอยู่

องค์หนึ9ง มันและพวกปี ศาจของมันจึงตัวสั9นเมื9อคิดถึงเรื9 องนั*น ขนาดคนที9ออกปากว่าเป็ นผูเ้ ชื9อ
บางคนก็ยงั ทําได้ไม่เท่าพวกมันเลย
ความเห็นของยากอบเกี9ยวกับ “พระเจ้าองค์เดียว” ชี*ให้เห็นชัดเจนถึงผูอ้ ่านของท่านที9เป็ น
ยิว ถึงแม้วา่ ตามประวัติศาสตร์พวกยิวหลงไปไหว้รูปเคารพและพระอื9นๆ แต่พวกเขาก็ได้เรี ยนรู ้
บทเรี ยนอย่างดีแล้วจากการตกไปเป็ นเชลยที9กรุ งบาบิโลน แต่ประเด็นก็ยงั เหมือนเดิม สําหรับคน
พวกนี*หลายคน แม้แต่คนที9อา้ งว่ารับเชื9อพระคริ สต์แล้วก็ตาม พวกเขามีความเชื9อที9วา่ งเปล่าซึ9ง
ไม่ได้เปลี9ยนแปลงชีวติ ของพวกเขาจนถึงจุดที9ช่วยเหลือผูอ้ ื9นเลย
ยก 2:20

ท่านจึงนําเสนอข้อสรุ ปของเรื9 องนี* โอ คนไร้ ค่า ท่ านอยากจะรู้ หรือว่ า

ความเชื$อทีป$ ราศจากการประพฤติกต็ ายแล้ว ยากอบไม่ได้กาํ ลังหลบเลี9ยงความจริ งพื*นฐานเรื9 อง
การเป็ นคนชอบธรรมโดยความเชื9อ ท่านกําลังพูดถึงปัญหาหนึ9งซึ9งเกิดขึ*นในคริ สตจักรยุคต้น
บางแห่ง มีคนที9อา้ งว่ามีความเชื9อในพระคริ สต์ซ9 ึง (1) ไม่ได้กลับใจรับเชื9อจริ งๆ หรื อ (2) ยังไม่
เติบโตฝ่ ายวิญญาณ ประเด็นสําคัญของท่านก็คือว่าความเชื9อแท้จะก่อให้เกิดความเปลี9ยนแปลง
ในชีวติ ของคนๆนั*น การออกปากยอมรับว่าเป็ นคริ สเตียนที9บงั เกิดใหม่แล้วและไม่มีความเมตตา
กรุ ณาต่อพี9นอ้ งคนอื9นที9ขดั สนอย่างเห็นได้ชดั ก็แสดงให้เห็นว่าคนๆนั*นมีความเชื9อที9กลวงโบ๋ มัน
คือความเชื9อแบบที9ตายแล้ว ความเชื9อแบบที9กล่าวอ้างเช่นนั*นไม่เคยถูกสร้างใหม่โดยพระ
วิญญาณบริ สุทธิ:เลย มันเป็ นความเชื9อเท็จที9วา่ งเปล่าและตายแล้วเหมือนกับรังนกค้างปี
เมื9อเราได้รับความรอดแล้ว เราก็ถูกสร้างในพระเยซูคริ สต์เพื9อให้ประกอบการดีซ9 ึ ง
พระเจ้าได้ทรงกําหนดไว้ล่วงหน้าให้เราดําเนินในการเหล่านั*น (เอเฟซัส 2:10) พระเยซูตรัสว่า
“ท่านจะรู ้จกั เขาได้เพราะผลของเขา” (มัทธิว 7:20) คริ สเตียนที9บงั เกิดใหม่แล้วจริ งๆอาจไม่ได้ทาํ
ทุกสิ9 งที9เขาควรกระทําและไม่ได้เป็ นคนแบบที9เขาควรจะเป็ นทุกกระเบียดนิ*ว แต่หากเขาบังเกิด
ใหม่แล้วจริ งๆ จะมีการเปลี9ยนแปลงในชีวติ ซึ9งจะสําแดงตัวออกมาให้เห็นภายนอก เมื9อพิจารณา
ถึงเรื9 องนี*ยากอบก็กล่าวชัดเจนว่า เรื9 องนี*กเ็ กี9ยวข้องกับการมีความเมตตากรุ ณาต่อพี9นอ้ งคริ สเตียน
คนอื9นด้วยที9ขดั สนจริ งๆ

ยก 2:21

คราวนี*ยากอบยกภาพประกอบหลายเรื9 องจากพระคัมภีร์เดิม ซึ9งผูอ้ ่านที9

เป็ นยิวของท่านรู ้จกั ดี เมือ$ อับราฮัมบิดาของเราได้ ถวายอิสอัคบุตรชายของท่านบนแท่ นบูชา จึง
ได้ ความชอบธรรมโดยการประพฤติไม่ ใช่ หรือ การอ่านแบบเผินๆอาจดูเหมือนเสนอว่า ยากอบ
กําลังสนับสนุนวิธีการเป็ นคนชอบธรรมโดยการประพฤติดี ในทางกลับกัน ท่านกําลังใช้
เหตุการณ์ที9สาํ คัญเหตุการณ์หนึ9งในชีวติ ของอับราฮัมเพือ9 สนับสนุนประเด็นที9ท่านได้เสนอไป
แล้ว สาระสําคัญที9ท่านต้องการเสนอก็คือว่า ความเชื9อของอับราฮัมถูกรับรองโดยสิ9 งที9ท่านได้
กระทํา คําที9แปลว่า ได้ ความชอบธรรม (ดิไคออโอ) มีความหมายเพิ9มเติมด้วยว่า ‘แสดงออก’
หรื อ ‘มีหลักฐานสนับสนุน’ ภาพประกอบง่ายๆนี*กค็ ือว่า ความเชื9อของอับราฮัมถูกสนับสนุน
(หรื อ ถูกแสดงออก) โดยการกระทําของท่าน
ประวัติศาสตร์และลําดับเหตุการณ์ของอับราฮัมและอิสอัคก็สอนอะไรเราเพิ9มเติม ใน
ปฐมกาล 15:6 มีเขียนไว้วา่ “ท่านเชื9อในพระเยโฮวาห์ และพระองค์ทรงนับว่า เป็ นความชอบ
ธรรมแก่ท่าน” อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที9เกี9ยวข้องกับอิสอัคบนภูเขาโมรี ยาห์กเ็ กิดขึ*นในอีกหลาย
สิ บปี ต่อมา อับราฮัมถูกทําให้เป็ นคนชอบธรรมโดยความเชื9อในปฐมกาล 15:6 อีกหลายปี ต่อมา
ท่านก็สาํ แดงความเชื9อนั*นออกมาในการเชื9อฟังพระเจ้าแบบสุ ดใจในการถูกทดสอบให้ถวายอิส
อัคเป็ นเครื9 องบูชา ความเชื9อของท่านจึงได้รับการสนับสนุนในการที9ท่านเต็มใจเชื9อฟังพระเจ้า
ท่านเชื9อว่าพระเจ้าจะทรงจัดเตรี ยมตัวแทนเป็ นเครื9 องบูชา นอกจากนี*ท่านเชื9อด้วยว่าหากจําเป็ น
พระเจ้าจะทรงชุบชีวติ บุตรชายของท่านให้เป็ นขึ*น ดู ปฐมกาล 22:5-8 ความเชื9อที9ท่านมีในพระผู ้
ช่วยให้รอดของท่านถูกแสดงออกมาในสิ9 งที9ท่านได้กระทําบนภูเขาโมรี ยาห์
ยก 2:22

ยากอบจึงนําเสนอประเด็นของท่านอีกครั*ง ท่ านทั'งหลายคงเห็นแล้วว่ า

ความเชื$อได้ กระทํากิจร่ วมกับการประพฤติของท่าน และความเชื$อก็สมบูรณ์ ได้ โดยการประพฤติ
ความเชื9อของอับราฮัมเป็ นสิ9 งที9ผลักดันให้ท่านทําสิ9 งที9ท่านได้กระทําในการเชื9อฟังพระเจ้าแบบ
สุ ดใจ นอกจากนี*ความเชื9อฟังของท่านในการถวายอิสอัคก็ทาํ ให้ความเชื9อของท่านสมบูรณ์ข* ึน
หรื อโตเป็ นผูใ้ หญ่มากขึ*นด้วย คําที9แปลว่า สมบูรณ์ (เทะเละอิออโอ) อยูใ่ นรู ปประธานถูกกระทํา

ความหมายที9สาํ คัญกว่าก็คือว่า ความเชื9อของอับราฮัมถูกทําให้สมบูรณ์ผา่ นทางการทดสอบที9
ท่านเผชิญในเรื9 องที9เกี9ยวกับการถวายอิสอัคเป็ นเครื9 องบูชา
ใจความหลักรองอยูต่ รงนี* ที9วา่ พระเจ้าจะทรงยอมให้ความทุกข์ยากเกิดขึ*นเพื9อพัฒนา
ความเชื9อในตัวเราให้มากขึ*น นอกจากนี*เห็นได้ชดั ว่า ยากอบไม่ได้กาํ ลังพูดถึงความเชื9อที9ช่วยให้
รอดอยูต่ รงนี* แต่พดู ถึงการดําเนินชีวติ โดยความเชื9อต่างหาก อับราฮัมผูช้ อบธรรมทําสิ9 งที9ท่านได้
กระทําบนภูเขาโมรี ยาห์โดยความเชื9อ ตอนนั*นพระเจ้ากําลังสอนท่านเพิม9 เติมให้ดาํ เนินชีวติ โดย
ความเชื9อ
ยก 2:23

ดังนั*น และพระคัมภีร์กส็ ํ าเร็จทีว$ ่ า `อับราฮัมได้ เชื$อพระเจ้ า และพระองค์

ทรงนับว่ าเป็ นความชอบธรรมแก่ ท่าน' พระสัญญาของปฐมกาล 15:6 ที9ถูกยกตรงนี*จึงสําเร็จ
(หรื อ ถูกแสดงออก) ในการที9อบั ราฮัมถวายอิสอัค ประเด็นรวมๆที9ยากอบกําลังนําเสนอก็คือว่า
ความเชื9อแท้ยอ่ มมีการกระทํา มันจะสําแดงตัวออกมาในรู ปของการกระทําดี
ท่านจึงออกความเห็นเพิ9มเติมว่า และท่านได้ ชื$อว่ า เป็ น `สหายของพระเจ้ า' นี9เป็ นข้อ
อ้างอิงถึงอิสยาห์ 41:8 และ 2 พงศาวดาร 20:7 ซึ9งทั*งสองข้อนี*อา้ งอิงถึงอับราฮัม เราสังเกตเห็นว่า
ความสัมพันธ์ของอับราฮัมกับพระเจ้าในฐานะเป็ นสหายกันถูกนําเสนอในบริ บทโดยตรงของ
ความเชื9อในพระเจ้าที9ถูกแสดงออกของอับราฮัม ดู ฮีบรู 11:6 ด้วย
ยก 2:24

ยากอบจึงขยายความประเด็นของท่านเพิ9มเติม ท่ านทั'งหลายก็เห็นแล้วว่ า

ผู้ใดจะเป็ นคนชอบธรรมได้ ก็เนื$องด้ วยการประพฤติ และมิใช่ ด้วยความเชื$อเพียงอย่างเดียว เมื9อ
ตีความนอกบริ บท สิ9 งที9ยากอบได้เขียนตรงนี*ดูเหมือนจะขัดแย้งกับองค์รวมของความจริ งใน
พระคัมภีร์ใหม่เกี9ยวกับการเป็ นคนชอบธรรมโดยความเชื9อ (ด้วยเหตุน* ี ลูเธอร์จึงถือว่าพระธรรม
ยากอบเป็ นจดหมายฝากที9ไม่มีน* าํ หนัก และไม่ยอมรับมันในสารบบพระคัมภีร์) อย่างไรก็ตาม
บริ บทที9อยูต่ ิดกันไม่ได้กาํ ลังพูดถึงการเป็ นคนชอบธรรมที9เกี9ยวข้องกับความรอด แต่ยากอบ
กําลังขยายความประเด็นที9วา่ ความเชื9อแท้จะถูกสนับสนุน (คือ ถูกแสดงออก) ในการกระทําที9
ออกมาจากความเชื9อนั*น ความหมายก็คือ ‘ท่านทั*งหลายจึงเห็นแล้วว่า ความเชื9อของคนๆหนึ9งถูก

สนับสนุนโดยการกระทําและไม่ใช่แค่โดยคํากล่าวอ้างว่าตนเชื9อเท่านั*น’ เรื9 องของอับราฮัม
สนับสนุนประเด็นนี* ประเด็นหลักของท่านก็ยงั เหมือนเดิม ความเชื9อแท้ที9ช่วยให้รอดจะก่อให้
เกิดความเปลี9ยนแปลงภายในซึ9งจะสําแดงตัวออกมาให้ปรากฏภายนอกเป็ นสิ9 งที9เรากระทําจริ งๆ
มันจะพัฒนาเป็ นการดําเนินชีวติ โดยความเชื9อซึ9งถูกสนับสนุนให้เห็นเป็ นหลักฐานชัดเจนใน
การกระทําต่างๆของเรา
ยก 2:25

ยากอบยกพระคัมภีร์เดิมสําหรับภาพประกอบอีกเรื9 องที9พดู ถึงประเด็น

เดียวกัน เช่ นเดียวกันราหับหญิงแพศยาก็ได้ ความชอบธรรมเนื$องด้ วยการประพฤติด้วยมิใช่ หรือ
เมือ$ นางได้ รับรองผู้ส่งข่าวเหล่านั'น และส่ งเขาไปเสียทางอืน$ อีกครั*งที9ประเด็นที9สาํ คัญกว่าก็คือ
ว่า ความเชื อของราหับหญิงแพศยาได้ความชอบธรรม (คือ ได้รับการรับรอง) โดยการกระทํา
ของนาง โยชูวา 2:9,11 กล่าวชัดเจนว่าราหับได้กลับใจมาหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าด้วยความเชื9อ
การที9นางให้ความช่วยเหลือพวกสอดแนมจึงแสดงให้เห็นถึงความเชื9อของนางในพระเจ้า มัน
สนับสนุนความเชื9อของนาง เราต้องไม่ลืมว่าคําที9แปลว่า ได้ ความชอบธรรม (ดิไคออโอ) ก็มี
ความหมายด้วยว่า ‘แสดงหลักฐาน’, ‘แสดงออก’ หรื อ ‘สาธิ ตให้เห็น’ ความเชื9อของนางถูก
สาธิตออกมาโดยสิ9 งที9นางได้กระทํา นี9แหละคือประเด็นทั*งหมดของยากอบ
ยก 2:26

ท่านปิ ดท้ายเนื*อหาส่ วนนี*โดยกล่าวว่า เพราะกายทีป$ ราศจากจิตวิญญาณ

นั'นตายแล้วฉันใด ความเชื$อทีป$ ราศจากการประพฤติตามก็ตายแล้วฉันนั'นเช่ นเดียวกัน เพื9อยก
ภาพประกอบเสริ มประเด็นของท่าน ยากอบกล่าวคําพูดที9น่าสนใจ ท่านนิยามว่าความตายคือ
การไม่มีอยูข่ องจิตวิญญาณมนุษย์ ร่ างกายที9ปราศจากจิตวิญญาณก็ตายแล้ว ในแบบเดียวกัน
ความเชื9อที9อา้ งว่ามีโดยไม่มีการกระทําตามมาด้วยก็ตายแล้วเหมือนกัน ความเชื9อแท้จะแสดงตัว
ออกมาในสิ9 งที9มนั กระทํา
สิ9 งที9บทนี*ตอ้ งการจะสื9 อก็คือว่า ยากอบกําลังบอกเป็ นนัยว่า บางคนในคริ สตจักรเหล่านั*น
ที9ท่านกําลังเขียนถึงนั*นไม่ได้กลับใจใหม่จริ งๆ เห็นได้ชดั ว่าคนเหล่านี*เป็ นคนรวยซึ9งถูกพูดถึงไป
ก่อนหน้านั*นในบทนี* การออกปากยอมรับพระคริ สต์เป็ นเรื9 องหนึ9ง แต่การมีพระคริ สต์กเ็ ป็ นอีก

เรื9 อง ความเชื9อที9ช่วยให้รอดและการบังเกิดใหม่ที9เป็ นผลตามมาจะสําแดงตัวออกมาในการ
ดําเนินชีวติ ของเราหลังจากนั*น หากไม่มีหลักฐานยืนยันความเชื9อดังกล่าว ยากอบก็ฟันธงว่า ไม่
เคยมีความเชื9ออยูเ่ ลยตั*งแต่แรกแล้ว ความเชื9อแท้จะสําแดงตัวออกมาในการกระทําต่างๆที9เป็ น
ตามทางของพระเจ้าหลังจากนั*น
*****
ภาพรวมของยากอบ 3: ยากอบเปลียนไปพูดถึงปั ญหาใหม่ นัน คือการใช้ ลิน โดยไม่
ระมัดระวัง ยากอบ 3 มีเนือ หาคล้ ายกับหนึงในสามของพระธรรมสุภาษิตทีพูดถึงลิน และการใช้
มันอย่ างผิดๆ บทนีเ ป็ นการขยายความ ยากอบ 1:19
ยก 3:1

บทนี*ข* ึนต้นด้วยคําสอนที9คล้ายกับ 1:19 ที9วา่ พีน$ ้ องทั'งหลายของข้ าพเจ้ า

อย่าเป็ นอาจารย์ กนั มากมากหลายคนนักเลย เพราะท่ านก็รู้ ว่าเราทั'งหลายจะได้ รับการพิพากษาที$
เข้ มงวดกว่ าผู้อนื$ คําที9แปลว่า อาจารย์ (ดิดาสคาลอส) มีความหมายว่า ‘ครู ’ คําแนะนําของ
ยากอบไม่มีอะไรซับซ้อน แทนที9จะยกตัวเป็ นอาจารย์สอน เราควรเต็มใจที9จะฟังมากกว่า บ่อย
ครั*งเหลือเกินที9เราถูกลองใจให้ยกตัวเป็ นผูน้ าํ ทั*งๆที9ความเป็ นจริ งแล้วเราไม่รู้จริ งๆว่าตัวเอง
กําลังพูดถึงอะไรอยู่ ในหลายกรณี งานของพระเจ้าจะรุ ดหน้าไปได้ดีข* นึ หากเราไวในการฟังและ
ช้าในการพูด สิ9 งที9ยากอบต้องการจะสื9 อก็คือ เรื9 องความเย่อหยิง9 ในชีวติ นอกจากนี*ผทู ้ ี9อยากยกชู
ตัวเอง ซึ9งในกรณี น* ีคือ เพื9อที9จะเป็ นอาจารย์ (ผูน้ าํ ฝ่ ายวิญญาณ) ควรระลึกไว้วา่ ผูใ้ ดได้รับฝากไว้
มากก็จะถูกเรี ยกเอาจากเขามากเช่นกัน คนเหล่านี*จะถูกถือว่ามีมาตรฐานที9สูงกว่าทั*งโดยคนอื9น
และโดยพระเจ้าด้วย บทเรี ยนที9สาํ คัญกว่าก็คือ การรู ้จกั สงบปากสงบคําก่อนที9จะเปิ ดปากของเรา
เพือ9 เผยแพร่ ส9ิ งที9เราคิดว่าเป็ นสติปัญญา คนที9ชอบสอนคนอื9นจะเจอกับการวิพากษ์วจิ ารณ์ที9หนัก
กว่าคนที9รู้จกั สงบปากสงบคํามากกว่า บทนี*จะขยายความต่อไปว่าคนที9เรี ยกตัวเองว่าเป็ น ‘อาจาร
ย์’ พวกนี*จริ งๆแล้วเป็ นคนที9อยากจะเป็ นผูน้ าํ
ยก 3:2

ด้วยเหตุน* ีในทํานองเดียวกัน ยากอบกล่าวต่อไปว่า เพราะเราทุกคนทําผิด

พลาดกันไปหลายๆอย่ าง ถ้ าผู้ใดมิได้ ทาํ ผิดทางวาจา ผู้น'ันก็เป็ นคนดีรอบคอบแล้ ว และสามารถ

บังคับทั'งตัวไว้ได้ ด้วย คําสําคัญตรงนี*กค็ ือ คําที9แปลว่า ทําผิด (พไทโอ) จริ งๆแล้วมันหมายถึง
‘ทําผิดพลาด’ หรื อ ‘ก่อให้เกิดความผิดพลาด’ คําที9แปลว่า ดีรอบคอบ (เทะเละอิออส) ในบริ บท
นี*จริ งๆแล้วหมายถึง ความเป็ นผูใ้ หญ่ ยากอบจึงนําเสนอหลักการที9ลึกซึ*ง ข้อนี*จึงอาจแปลแบบ
ถอดความได้วา่ ‘เพราะว่าเราทําผิดพลาดในหลายๆเรื9 อง อย่างไรก็ตาม ถ้าผูใ้ ดพูดแล้วมิได้ทาํ ผิด
ต่อผูอ้ ื9น ผูน้ * นั ก็เป็ นผูใ้ หญ่แล้ว และสามารถบังคับทั*งตัวไว้ได้ดว้ ย’
คําสอนตรงนี*ยงั อยูใ่ นบริ บทของข้อ 3:1 และ 1:19 ประเด็นหลักที9ยากอบกําลังพูดถึงอยูก่ ็
คือว่า เราควรระมัดระวังเวลาที9จะเปิ ดปากพูดอะไร วิธีที9ง่ายที9สุดวิธีหนึ9งที9จะหาเรื9 องใส่ ตวั ก็คือ
โดยคําพูดของเรา นอกจากนี* เมื9อเรามาถึงจุดที9เราสามารถพูดโดยที9ไม่ทาํ ผิดต่อผูอ้ ื9น เราก็บรรลุ
ถึงความเป็ นผูใ้ หญ่ระดับหนึ9งในชีวติ แล้ว สิ9 งที9ถูกสื9 อเพิม9 เติมก็คือว่า หากเราสามารถควบคุมลิ*น
ของเราได้ เราก็จะสามารถควบคุมร่ างกายส่ วนที9เหลือของเราได้ดว้ ย ตามที9ขอ้ ต่อๆไปจะแสดง
ให้เห็น ลิ*นของเรามีศกั ยภาพที9จะสร้างปัญหาให้กบั เรามากกว่าอีกไม่กี9ส9ิ งในชีวติ เราจึงมีหน้าที9
ในการบังคับมันไว้ คําที9แปลว่า บังคับ (คาลินาโกเกะโอ) มีความหมายตามนั*นพร้อมกับการ
‘เช็คนิสัยเก่า’ หรื อ ‘ยับยั*ง’ นัน9 เป็ นคําแนะนําที9ดีสาํ หรับเรื9 องลิ*นของเรา
ยก 3:3-4

ผูเ้ ขียนที9ได้รับการดลใจท่านนี*ยกภาพประกอบง่ายๆสองเรื9 องจากชีวติ

ประจําวันเกี9ยวกับเรื9 องนี* ดูเถิด เราเอาเหล็กบังเหียนใส่ ปากม้ าเพือ$ ให้ มนั เชื$อฟังเรา เราก็บงั คับมัน
ให้ ไปไหนๆได้ ท'งั ตัว เหล็กบังเหียนถือว่าเป็ นอุปกรณ์ชิ*นเล็กจริ งๆ เหล็กบังเหียนโดยทัว9 ไปแล้ว
อาจมีน* าํ หนักไม่เกินหนึ9งปอนด์ กระนั*น จากเหล็กบังเหี ยนดังกล่าว คนขี9มา้ ก็สามารถควบคุม
และหันม้าที9หนักถึงหนึ9งพันปอนด์ได้ เหล็กบังเหียนจึงมีขนาดเล็กแต่ทรงพลังจริ งๆ
ในแบบเดียวกัน 4 จงดูเรือด้ วยเช่ นกัน ถึงแม้ ว่าเป็ นเรือใหญ่ และถูกลมแรงพัดแล่นไป
เรือก็ยงั หันไปมาด้ วยหางเสื อเล็กๆตามใจนายท้ายทีจ$ ะให้ ไปทางไหน ยากอบบรรยายเกี9ยวกับเรื อ
ที9มีขนาดใหญ่ ถึงแม้ลมแรงและคลื9นโหมกระหนํ9า แต่เรื อพวกนี*กถ็ ูกบังคับให้หนั ไปมาได้โดย
หางเสื อเล็กๆตามความประสงค์ของนายท้าย คําที9แปลว่า หางเสื อ (เพดาลิออน) ก็คือ หางเสื อ
ของเรื อมากกว่าที9จะเป็ นพวงมาลัยบังคับทิศทาง ประเด็นก็ยงั คงเหมือนเดิม เรื อที9มีขนาดใหญ่

โตถูกบังคับทิศทางและควบคุมโดยอุปกรณ์ชิ*นเล็กๆที9เรี ยกว่าหางเสื อ การประยุกต์ใช้ของ
ประเด็นนี*อยูใ่ นข้อต่อไป
ยก 3:5

ดังนั*นในทํานองเดียวกับที9ได้ถูกยกภาพประกอบไว้ดา้ นบน เช่ นนั'น

แหละลิน' ก็เป็ นอวัยวะเล็กๆด้ วย และพูดโอ้อวดอ้างการใหญ่ ลิ*นมนุษย์เป็ นอวัยวะขนาดเล็กของ
ร่ างกายมนุษย์ อย่างไรก็ตามมันอวดอ้างสิ9 งใหญ่โต ลิน* เป็ นยานพาหนะหลักในการนําพาความ
เย่อหยิง9 เช่นเดียวกับที9เหล็กบังเหี ยนครอบปากม้าหรื อหางเสื อของเรื อใหญ่สามารถเปลี9ยนวิถี
การกระทําของสิ9 งใหญ่ๆกว่าได้ ลิ*นก็ทาํ แบบนั*นเหมือนกัน
คราวนี*ยากอบเสริ มภาพเปรี ยบอีกเรื9 องเข้าไปกับประเด็นที9ท่านกําลังเสนอ จงดูเถิด ไฟ
นิดเดียวอาจเผาไหม้ มากเท่ าใด ไม้ขีดไฟเล็กๆก้านเดียวสามารถก่อให้เกิดเพลิงไหม้ใหญ่โตได้
ผลกระทบของลิ*นก็คล้ายกันอย่างเห็นได้ชดั
ยก 3:6

ในทํานองเดียวกัน ยากอบกล่าวต่อไปว่า และลิน' นั'นก็เป็ นไฟ เป็ นโลก

แห่ งการชั$วช้ าซึ$งตั'งอยู่ในบรรดาอวัยวะของเรา เป็ นเหตุให้ ท'งั กายเป็ นมลทินไป ทําให้ วถิ ีแห่ ง
ธรรมชาติเผาไหม้ และมันเองก็ตดิ ไฟจากนรก คําที9แปลว่า การชั$วช้ า (อาดิเคีย) มีความหมายตรง
ตัวว่า ‘ความไม่ชอบธรรม’ และเป็ นความจริ งที9ลิ*นเป็ นโลกทั*งใบของความไม่ชอบธรรมใน
ร่ างกายของเรา วลี “วิถีแห่งธรรมชาติ” (ถึงแม้วา่ ตรงตัวแล้วมีความหมายว่า ‘วัฏจักรแห่งชีวติ ’)
มีความหมายเชิงปฏิบตั ิวา่ ‘วิถีแห่งชีวติ ’ เช่นเดียวกับที9ไม้ขีดไฟก้านเดียวสามารถทําให้เกิดไฟ
ไหม้ท* งั ป่ าได้ ลิ*นก็สามารถจุดไฟแห่งความยุง่ ยากเพื9อกลืนกินได้หลายชีวติ เลยทีเดียว นอกจากนี*
แหล่งที9มาของการพูดแบบไม่ระมัดระวังสุ ดท้ายแล้วก็มาจากนรกเอง ประเด็นสําคัญกว่าก็คือว่า
พญามารใช้การไม่ระมัดระวังคําพูดเพื9อจุดประกายให้เกิดความยุง่ ยากทุกรู ปแบบ ดังนั*น ลิ*นที9ถูก
ใช้แบบไม่ระมัดระวังก็กลายเป็ นเครื9 องมือของพญามาร
ยก 3:7-8

ยากอบยกภาพเปรี ยบต่อไป เพราะสั ตว์ เดียรัจฉานทุกชนิด ทั'งนก งู และ

สัตว์ ในทะเลก็เลีย' งให้ เชื$องได้ และมนุษย์ กไ็ ด้ เลีย' งให้ เชื$องแล้ว สัตว์ป่า นก และสัตว์น* าํ ทุกชนิด
ถูกทําให้เชื9อง ถูกฝึ ก และถูกนํามาเลี*ยงแล้วโดยมนุษย์ 8 แต่ ลนิ' นั'นไม่ มมี นุษย์ คนใดสามารถ

ทําให้ เชื$องได้ ลิน' เป็ นสิ$งชั$วซึ$งยับยั'งไม่ได้ และเต็มไปด้ วยพิษร้ ายถึงตาย ถึงแม้วา่ มนุษย์สามารถ
ทําสัตว์ป่าเชื9องได้แล้ว แต่พวกเขาก็ยงั ไม่เคยทําให้ลิ*นของตัวเองเชื9องเลย นอกจากนี* ยากอบสอน
ว่าลิ*นของมนุษย์โดยปกติเป็ นสิ9 งที9ทาํ ให้เชื9องไม่ได้เลย มันเป็ น “สิ9 งชัว9 ซึ9งยับยั*งไม่ได้” คําที9แปล
ว่า ซึ$งยับยั'งไม่ ได้ (อาคาทาสเขะทอส) มีความหมายว่า ‘ไม่สามารถถูกเหนี9ยวรั*งได้’ นอกจากนี*
มันยังชัว9 ร้ายโดยตัวมันเองด้วย และลิ*นยังเต็มไปด้วยพิษร้ายถึงตาย อวัยวะที9อยูใ่ นปากเราจึงมี
พลังน่ากลัวจริ งๆ
ยก 3:9-10

เรื9 องที9ขดั แย้งกันเองก็คือว่า เราทั'งหลายสรรเสริญพระเจ้ าคือพระบิดา

ด้ วยลิน' นั'น และด้ วยลิน' นั'นเราก็แช่ งด่ ามนุษย์ ซึ$งถูกสร้ างขึน' ตามพระฉายาของพระเจ้ า ด้วยลิ*น
เดียวกันนี*ที9เราใช้เปล่งคําสรรเสริ ญแด่พระเจ้า เราก็ใช้มนั เพื9อกล่าวร้ายต่อคนอื9นด้วย นอกจากนี*
เรื9 องที9ขดั แย้งกันเองก็คือว่า คนเหล่านั*นที9เราจะแช่งด่าก็ถูกสร้างขึ*นตามพระฉายาของพระเจ้า
(ยากอบจึงอ้างอิงแบบผ่านๆถึงปฐมกาล 1:26-27 เกี9ยวกับการที9พระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ข* นึ
ตามแบบพระฉายาของพระองค์และตามพระลักษณะของพระองค์)
เรื9 องตลกร้ายอีกอย่างก็คือว่า 10 คําสรรเสริญและคําแช่ งด่ าก็ออกมาจากปากอันเดียวกัน
นี9ไม่เพียงเป็ นเรื9 องที9ไม่สอดคล้องกันและขัดแย้งกันเองเท่านั*น แต่มนั ยังเป็ นการกระทําที9ชว9ั ร้าย
อีกด้วย ท่านจึงมีคาํ แนะนําง่ายๆ พีน$ ้ องทั'งหลายของข้ าพเจ้ า ไม่ควรให้ เป็ นเช่ นนั'นเลย นี9เป็ น
เพียงคําตําหนิแบบเบาๆเท่านั*น
ยก 3:11-12

ยากอบจึงนําเสนอภาพเปรี ยบอีกหลายเรื9 องจากธรรมชาติเพื9อประณาม

ความไม่เสมอต้นเสมอปลายของลิ*น ท่านจึงถามแบบไม่ตอ้ งการคําตอบว่า บ่ อนํา' พุจะมีนํา' จืด
และนํา' กร่ อยพุ่งออกมาจากช่ องเดียวกันได้ หรือ คําที9แปลว่า บ่ อนํา' พุ (เพเก) หมายถึง บ่อนํ*าที9มี
นํ*าพุออกมา ในภาพเปรี ยบแบบสมัยใหม่กว่า มันก็อาจหมายถึงตูก้ ดนํ*าดื9ม คําถามของท่านก็คือ
ว่า ตูก้ ดนํ*าดื9มจะให้น* าํ จืดและนํ*าเค็มออกมาพร้อมกันได้หรื อ คําตอบนั*นชัดเจนอยูแ่ ล้ว มันต้อง
เป็ นนํ*าแบบใดแบบหนึ9งเท่านั*น

ในทํานองเดียวกัน ท่านถามว่า 12 พีน$ ้ องทั'งหลายของข้ าพเจ้ า ต้ นมะเดื$อจะออกผลเป็ น
มะกอกเทศได้ หรือ หรือเถาองุ่นจะออกผลเป็ นมะเดื$อได้ หรือ ความรู ้ทว9ั ไป (ยังไม่เอ่ยถึงเรื9 อง
พันธุศาสตร์ดว้ ยซํ*า) ก็ทาํ ให้เราเข้าใจว่า ต้นมะเดื9อไม่ออกผลเป็ นมะกอกเทศ เถาองุ่นก็ไม่ออกผล
เป็ นมะเดื9อเช่นกัน ดังนั*น เช่ นเดียวกันมีบ่อนํา' พุใดจะให้ ท'งั นํา' เค็มและนํา' จืดได้ การประยุกต์ใช้ที9
ชัดเจนก็คือว่า ลิ*นของเราไม่ควรเอ่ยสิ9 งที9ท* งั ถูกต้องและชัว9 ร้าย
ยก 3:13

บทสรุ ปของเรื9 องนี*ท* งั หมดตั*งแต่ 1:19-21 จนถึงบทที9 3 อยูต่ รงนี*แล้ว ดัง

นั*นเมื9อพิจารณาถึงเรื9 องนี*ท* งั หมด ยากอบจึงถามว่า ในพวกท่าน ผู้ใดมีสติปัญญาและประกอบ
ด้ วยความรู้ ความหมายก็คือ คนที9มีสติปัญญาและมีความรู ้ดี ดังนั*น ก็ให้ ผู้น'ันแสดงการประพฤติ
ของตนด้ วยกริยาอันดี มีใจอ่อนสุ ภาพประกอบด้ วยปัญญา นี9ยอ่ มอ้างย้อนกลับไปยังข้อ 1 ของ
บทนี* ซึ9งเป็ นการอ้างอิงถึงคนเหล่านั*นที9ยกตัวเป็ นอาจารย์ (ที9มีปัญญา) หากพวกเขาถือว่าตัวเอง
เป็ นแบบนั*น ยากอบก็แนะนําให้พวกเขาแสดงสติปัญญาที9ตวั เองอ้างว่ามีผา่ นออกมาทางชีวติ
ของพวกเขาก่อน
คําที9แปลว่า การประพฤติ (อานาสตรอเฟ) หมายถึง ลักษณะการดําเนินชีวติ ของคนๆ
หนึ9ง กล่าวอีกนัยหนึ9ง หากคนใดอ้างว่าตัวมีสติปัญญาพอที9จะเป็ นผูน้ าํ คนอื9นได้ ก็ให้เขาแสดง
สติปัญญานั*นออกมาผ่านทางวิธีการดําเนินชีวติ ของเขาก่อน ยากอบยังออกข้อกําหนดเพิ9มเติม
ด้วยว่า “มีใจอ่อนสุ ภาพประกอบด้วยปัญญา” วลีน* ีอาจแปลได้วา่ ‘ความอ่อนสุ ภาพของสติ
ปัญญา’ คําที9แปลว่า ใจอ่อนสุ ภาพ (พราอูเทส) หมายถึง การมีสภาพจิตใจปกติ รู ้จกั ควบคุม
อารมณ์ของตน และมีใจที9อ่อนโยน มันเป็ นสิ9 งที9ตรงข้ามกับการเป็ นคนขี*โมโห (โกรธง่าย) นี9สื9อ
ชัดเจนว่า สติปัญญาที9แท้จริ งจะสําแดงตัวออกมาผ่านทางการมีวนิ ยั ทางอารมณ์ โดยเฉพาะอา
รมณ์แย่ๆ เช่น อารมณ์โกรธ การบันดาลโทสะ และการเป็ นคนปากร้าย คนที9มีสติปัญญาที9เป็ น
ตามทางของพระเจ้าจนถึงระดับที9เป็ นผูน้ าํ ฝ่ ายวิญญาณได้น* นั จะต้องไม่เพียงควบคุมลิ*นของตน
ได้เท่านั*นแต่ตอ้ งควบคุมอารมณ์และสภาพจิตใจของตนได้ดว้ ย

ยก 3:14-15

ยากอบบรรยายให้เห็นชัดเจนว่าบางคนประพฤติตวั อย่างไรอยูใ่ นตอนนั*น

แต่ ถ้าท่ านทั'งหลายมีใจอิจฉาอันขมขืน$ และอาการแก่งแย่ งกันในใจของท่าน อย่าอวดเลยและอย่า
พูดมุสาต่ อความจริง ใจอิจฉาอันขมขื9นและอาการแก่งแย่งไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงสติปัญญา
หรื อใจอ่อนสุ ภาพตามที9มีนิยามไว้ดา้ นบนแต่อย่างใด บางคนที9อยากเป็ นผูน้ าํ อาจมีใจอิจฉาและ
แก่งแย่งกันอยูก่ ไ็ ด้ ยากอบจึงเตือนสติพวกเขามิให้ยกชูตวั เองและมุสาต่อความจริ งที9ตนอ้างว่า
สอน การดําเนินชีวติ ฝ่ ายวิญญาณตามเนื*อหนังแบบนั*นซึ9 งเป็ นผูใ้ หญ่เลยก็เท่ากับเป็ นการทําให้
ความจริ งที9จะถูกสอนต้องเสื9 อมเสี ย เหมือนคํากล่าวสมัยโบราณที9วา่ ‘การกระทําเสี ยงดังกว่าคํา
พูด’ ความขมขื9นและการแก่งแย่งขัดแย้งและทรยศต่อสติปัญญาที9อา้ งว่ามีในการเป็ นผูน้ าํ
นอกจากนี* 15 ปัญญาเช่ นนีไ' ม่ ได้ มาจากเบือ' งบน แต่ เป็ นปัญญาอย่างโลก และเป็ น
เดียรัจฉานตัณหา และเป็ นเช่ นปิ ศาจ สติปัญญาที9ถูกอ้างว่ามี (ในตัวนักเทศน์หรื อผูน้ าํ ) ซึ9งสําแดง
ตัวออกมาเป็ นลิ*นที9ร้ายกาจ ใจขมขื9น และทัศนคติข* ีอิจฉาก็เป็ นสิ9 งที9ขดั แย้งกันเอง สติปัญญา
แบบนั*นไม่ได้มาจากพระเจ้า เราจําได้วา่ ยากอบขึ*นต้นพระธรรมเล่มนี*โดยกล่าวว่า สติปัญญา
ที9แท้จริ งย่อมมาจากพระเจ้าเสมอ (1:5) แต่ปัญญาของปลอมที9คนที9ยกตัวเป็ นผูน้ าํ ฝ่ ายวิญญาณ
อ้างว่ามีก็ “เป็ นปัญญาอย่างโลก และเป็ นเดียรัจฉานตัณหา และเป็ นเช่นปิ ศาจ” คําที9แปลว่า อย่ าง
โลก (เอะพิเกะอิออส) ถึงแม้มีความหมายตรงตัวว่า เกี9ยวกับภาคพื*นดิน แต่ในบริ บทนี*มนั ก็มี
ความหมายว่า ‘แบบชาวโลก’ คําที9แปลว่า เดียรัจฉานตัณหา (ซูคิคอส) มีความหมายด้วยว่า
‘แบบธรรมชาติ’ จริ งๆแล้วมันจึงมีความหมายว่า ‘แบบเนื*อหนัง’ จากนั*นคําที9แปลว่า เช่ นปิ ศาจ
(ไดมอนิโอเดส) หมายถึง การเป็ นแบบปิ ศาจ กล่าวโดยสรุ ปก็คือว่า ยากอบบรรยายถึงพฤติกรรม
ตามอย่างด้านบนว่าเป็ นของโลก เนื*อหนัง และพญามาร ไตรภาคีชว9ั ร้ายดังกล่าวจึงเป็ นแก่นแท้
ของวัฒนธรรมที9ปราศจากพระเจ้ารอบตัวเรา มันเป็ นแบบอย่างของศัตรู ของพระเจ้าตามที9มีกล่าว
ไว้ใน 4:4
ยก 3:16

เพราะว่ าทีใ$ ดมีความอิจฉาและการแก่งแย่งกัน ทีน$ ั$นก็ว่ ุนวายและมีการก

ระทําชั$วช้ าเลวทรามทุกอย่าง ดังที9มีกล่าวไว้ในข้อ 14 คนเหล่านี*ที9อา้ งตัวว่าเป็ นผูน้ าํ ฝ่ ายวิญญาณ
มีและก่อให้เกิดความอิจฉาและการแก่งแย่งกัน ยากอบชี*ให้เห็นว่าความไม่เป็ นผูใ้ หญ่ฝ่ายเนื*อ

หนังเช่นนั*นก็นาํ ไปสู่ ความเสื9 อมทรามทุกรู ปแบบ วลีสุดท้าย “ที9นน9ั ก็วนุ่ วายและมีการกระทําชัว9
ช้าเลวทรามทุกอย่าง” ก็สอนอะไรเราหลายอย่างทีเดียว คําที9แปลว่า วุ่นวาย (อาคาทาสทาเซี ย) มี
ความหมายว่า ‘ความไม่เสถียร’, ‘สภาพของความไร้ระเบียบ’, ‘สิ9 งรบกวน’ หรื อ ‘ความสับสน’
คุณสมบัติที9ชว9ั ร้ายของ “ความอิจฉาและการแก่งแย่งกัน” นําไปสู่ ความสับสนวุน่ วายทุกรู ปแบบ
จริ งแท้ทีเดียวที9พระเจ้าไม่ทรงเป็ นผูก้ ่อให้เกิดความวุน่ วาย
ความอิจฉาและใจขมขื9นทิ*งแต่ความโกลาหลและความสับสนวุน่ วายไว้เบื*องหลัง
นอกจากนี*คาํ ที9แปลว่า ชั$วช้ าเลวทราม (ฟาอูลอส) หมายถึง สิ9 งที9ชว9ั ร้ายในทางศีลธรรม สุ ดท้าย
คําที9แปลว่า การกระทํา (พรั กมา) เป็ นที9มาของคําภาษาอังกฤษ pragmatic หรื อ pragmatism มัน
สื9 อถึงการทําบางสิ9 งสําเร็จโดยปราศจากหลักการ มีแต่เรื9 องแย่ๆตามหลังความอิจฉาและใจขมขื9น
มันย่อมก่อให้เกิดการกระทําต่างๆที9ชว9ั ช้าเลวทรามและปราศจากหลักการ นัน9 คือบทสรุ ปของลิ*น
ที9ไม่ถูกทําให้เชื9องและอารมณ์รุนแรง
ยก 3:17

ตรงข้ามกับบ่อเกิดแห่งความเลวทรามเหล่านั*น แต่ ปัญญาจากเบือ' งบนนั'น

บริสุทธิJเป็ นประการแรก แล้วจึงเป็ นความสงบสุ ข สุ ภาพและว่าง่ าย เปี$ ยมด้ วยความเมตตาและ
ผลอันดี ไม่ มคี วามลําเอียง ไม่ หน้ าซื$อใจคด
ยากอบบรรยายสั*นๆถึงแก่นแท้ของสติปัญญาตามทางของพระเจ้าในเจ็ดรู ปแบบ (1)
ประการแรกคือ บริ สุทธิY ตรงข้ามกับความเสื9 อมทรามที9มีบอกไว้ในข้อก่อนหน้า ปัญญาตามทาง
ของพระเจ้าก็บริสุทธิJจริ งๆ คําที9แปลเช่นนั*น (ฮักนอส) ก็มีความหมายตามนั*นเลยและมีที9มาจาก
คําว่าความบริ สุทธิ: (ฮากิออส) ปัญญาตามทางของพระเจ้าไม่มีการสื9 อความหมายแบบสองแง่
สองง่ามหรื อความไม่บริ สุทธิ:ทางศีลธรรมอื9นๆ (2) เป็ นความสงบสุข ตรงข้ามกับการแก่งแย่งชิง
ดีซ9 ึงเกิดจากปั ญญาแบบโลกตามเนื*อหนังที9มีบรรยายไว้ดา้ นบน ปั ญญาตามแบบของพระเจ้านั*น
เปี9 ยมด้วยสันติสุขและนํามาซึ9งสันติสุข (3) สุ ภาพ คําที9แปลเช่นนั*น (เอะพิเอะอิ เคส) ไม่เพียง
หมายความว่า เหมาะสม เท่านั*นแต่ยงั หมายถึง ซื9อตรงและยุติธรรมด้วย มันจึงสุ ภาพเป็ นผลที9
ตามมา (4) ว่ าง่ าย คําที9แปลเช่นนั*น (เอะอูเพะอิเธส) มีความหมายตรงตัวว่า ‘เชื9อฟังง่าย’ และมี

ความหมายด้วยว่า ยอมรับโดยง่าย ปั ญญาตามแบบของพระเจ้าจึงไม่ยอมรับโดยยาก (5) “เปี9 ยม
ด้วยความเมตตาและผลอันดี” ปัญญาตามแบบของพระเจ้าเปี9 ยมด้วยความเมตตาและก่อให้เกิด
ผลอันดีต่างๆ กล่าวอีกนัยหนึ9ง มันมีใจกรุ ณาและดีงาม
(6) ปัญญาตามแบบของพระเจ้าก็ไม่ มคี วามลําเอียงด้วย ถึงแม้วา่ ฉบับแปลอังกฤษสื9 อ
ความหมายในเชิงไม่เลือกหน้าคนในการตัดสิ น แต่คาํ ที9แปลเช่นนั*น (อาดิอาคริ ทอส) มีความ
หมายตรงตัวว่า ‘ปราศจากความสงสัยหรื อความไม่แน่ใจ’ นี9อาจแปลว่า ปั ญญาตามแบบของ
พระเจ้าไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด สุ ดท้าย (7) ปั ญญาตามแบบของพระเจ้าไม่ หน้ าซื$อใจคด คําที9
แปลเช่นนั*น (อานูพอคริ ทอส) มีความหมายว่า ‘แท้จริ ง’ หรื อ ‘จริ งใจ’ ปัญญาตามแบบของ
พระเจ้าไม่เคยทําตัวหน้าไหว้หลังหลอกและไม่เสแสร้ง
ยก 3:18

ยากอบสรุ ปเนื*อหาตอนนี*ท* งั หมดด้วยคําพูดต่อไปนี* และผลแห่ งความ

ชอบธรรมก็หว่ านลงในสั นติสุขของคนเหล่านั'นทีก$ ่อให้ เกิดสันติสุข “ผลแห่งความชอบธรรม”
คือ ปัญญา ในสุ ภาษิต 8 ปั ญญาและความชอบธรรมก็เทียบเท่ากับปัญญาที9เป็ นผลของความชอบ
ธรรมนัน9 เอง ดู สุ ภาษิต 8:1, 6, 8, 20 ปั ญญาตามแบบของพระเจ้าเกิดมาจากความชอบธรรม มัน
คือความชอบธรรมที9ออกมาเป็ นรู ปธรรมนัน9 เอง ดังนั*นปัญญาตามแบบของพระเจ้าซึ9งถูก
บรรยายไว้ดา้ นบนจึงถูก “หว่านลงในสันติสุข” ปัญญาดังกล่าวถูกแสดงออกในแบบที9ก่อให้เกิด
สันติสุขและเกิดผลโดย “คนเหล่านั*นที9ก่อให้เกิดสันติสุข”
ช่างเป็ นภาพที9ตรงกันข้ามกับปัญญาของโลกตามเนื*อหนังที9มีบรรยายไว้ก่อนหน้านั*นใน
บทนี* มันก่อให้เกิดการแก่งแย่ง ความขมขื9น ความวุน่ วาย และความชัว9 ร้ายทุกรู ปแบบ ปั ญญา
ตามแบบของพระเจ้าถูกหว่านลงในสันติสุขและเกิดผลเป็ นสันติสุข
ยากอบจึงสรุ ปรวมเนื*อหาหลักของจดหมายฝากฉบับนี*เข้าด้วยกัน นัน9 คือ ปั ญญาตาม
แบบของพระเจ้าซึ9 งตรงข้ามกับปัญญาที9พวกผูน้ าํ ฝ่ ายวิญญาณที9ทะเยอทะยานและไม่รู้จกั โตอ้าง
ว่ามี คนเหล่านี*สาํ แดงการทําตามเนื*อหนังและความไม่เป็ นผูใ้ หญ่ของตนออกมาผ่านทางอาการขี*

โมโห การไม่ระวังคําพูด ใจขมขื9น และความวุน่ วายที9ถกู ทิ*งไว้ตามทาง แต่ปัญญาตามแบบของ
พระเจ้าเกิดผลอันหอมหวานแห่งสันติสุขพร้อมกับผลลัพธ์ต่างๆอันเปี9 ยมด้วยสันติสุข
*****
ภาพรวมของยากอบ 4: มีการพูดถึงหลายหัวข้ อไล่ ตังแต่ ความแตกแยกไปจนถึงการทํา
ตามเนือ หนัง ไปจนถึงการรั กโลก ไปจนถึงการต่ อสู้ พญามาร ไปจนถึงการนบนอบต่ อพระเจ้ า
บทนีป ิ ดท้ ายด้ วยการพูดถึงการแสวงหาการทรงนําของพระเจ้ าสําหรั บการตัดสิ นใจทุกเรื องใน
ชี วิต
ยก 4:1

ยากอบกล่าวว่า อะไรเป็ นสาเหตุของสงครามและการทะเลาะวิวาทกันใน

พวกท่ าน ถึงแม้คาํ ที9แปลว่า สงคราม (โพเละมอส) และ การทะเลาะวิวาทกัน (มาเค) อาจมีความ
หมายตามนั*นได้ แต่ท* งั สองคําก็มีความหมายแบบทัว9 ๆไปมากกว่าด้วย คําว่า โพเลมอส เป็ นที9มา
ของคําภาษาอังกฤษ polemics มันอาจมีความหมายเพียง ‘การโต้เถียงกัน’ คําว่า มาเค เป็ นที9มา
ของคําภาษาอังกฤษ machinations มีความหมายแบบทัว9 ๆไปด้วยว่า ‘การทะเลาะกัน’ หรื อ ‘การ
วิวาท’ ยากอบน่าจะกําลังพูดถึงการทะเลาะเบาะแว้งที9มีปกติทุกวันในชีวติ ดังนั*นคําถามของท่าน
จริ งๆแล้วก็คือ ‘การโต้เถียงและการทะเลาะเบาะแว้งที9เกิดขึ*นท่ามกลางพวกเราเกิดขึ*นมาจาก
ไหน’
ท่านตอบคําถามของตัวเอง มิใช่ ตัณหาของท่ านหรือทีต$ ่ อสู้ กนั ในอวัยวะของท่าน คําอีกคํา
ถูกแปลว่า ต่ อสู้ กนั (สตราเตะอูออไม) ตรงนี* มีความหมายตามนี*ดว้ ยนอกจาก ‘ทําสงครามกัน’
คําที9แปลว่า ตัณหา (เฮดอเน) ไม่ใช่คาํ ที9เราพบบ่อยในพระคัมภีร์ใหม่เพื9อสื9 อความหมายนี* มัน
เป็ นที9มาของคําภาษาอังกฤษ hedonism ในที9น* ีสื9อถึง ‘ความปรารถนาที9เห็นแก่ตวั ’ หรื อ ‘ความ
สนุกสนานอันเห็นแก่ตวั ’ คําที9แปลว่า อวัยวะ (เมะลอส) อาจหมายถึงส่ วนต่างๆของร่ างกาย
มนุษย์ อย่างไรก็ตาม ในที9น* ีอาจหมายถึงสมาชิกของคริ สตจักรหนึ9งๆ
ความหมายตรงนี*จึงน่าจะเป็ นดังนี* ‘การโต้เถียงและการทะเลาะเบาะแว้งท่ามกลางพวก
เรานั*นมาจากไหน มันไม่ได้มาจากความปรารถนาที9เห็นแก่ตวั ของเราหรอกหรื อที9ก่อให้เกิดการ

ต่อสู ้ท่ามกลางพวกเรา’ ความเห็นแก่ตวั และความดื*อรั*นเป็ นรากเหง้าแห่งการทะเลาะเบาะแว้ง
ส่ วนใหญ่อยูแ่ ล้ว
ยก 4:2

ยากอบขยายความเพิ9มเติม ท่ านทั'งหลายอยากได้ แต่ ไม่ ได้ ท่านก็ฆ่ากัน

ท่านโลภแต่ ไม่ ได้ ท่ านก็ทะเลาะและทําสงครามกัน ทีท$ ่านไม่ มเี พราะท่านไม่ได้ ขอ คําที9เราพบ
บ่อยกว่าในพระคัมภีร์ใหม่ที9หมายถึง อยากได้ (เอะพิธูเมะโอ) หรื อ มี ‘ตัณหา’ ถูกใช้ตรงนี* มันมี
ความหมายง่ายๆว่า ‘ปรารถนา’ หรื อ ‘โลภ’ คําที9แปลว่า ฆ่ า (โฟเนะอูโอ) ถึงแม้วา่ มีความหมาย
ตรงตัวเช่นนั*น แต่มนั อาจมีความหมายแฝงด้วยว่า ‘อิจฉา’ หรื อ ‘เกลียดชัง’ ซึ9งมักมาก่อนการฆ่า
กัน คําที9แปลว่า ทะเลาะ และ ทําสงครามกัน เป็ นคําเดียวกับในข้อ 1 ความหมายรวมๆจึงน่าจะ
เป็ นดังนี* ‘ท่านโลภแล้วก็ไม่มี ท่านอิจฉาและปรารถนาที9จะมี แต่ท่านก็ไม่ได้รับ นอกจากนี* ท่าน
ไม่มีเพราะท่านไม่ได้ขอ’
ยากอบอาจกําลังเสนอแนะว่าแทนที9จะทะเลาะกันตามเนื*อหนัง โลภ และอิจฉา พวกเขา
ควรขอพระเจ้าให้ทรงประทานให้มากกว่า กระนั*น คริ สเตียนเนื*อหนังเหล่านี*กไ็ ม่เคยคิดถึงเรื9 อง
นั*นเลย
ยก 4:3

ในขณะเดียวกัน มีบางคนที9อธิษฐานขอแบบเห็นแก่ตวั ต่อพระเจ้าอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ยากอบกล่าวต่อไปว่า ท่ านขอและไม่ได้ รับ เพราะท่ านขอผิด หวังได้ ไปเพือ$ สนอง
ราคะตัณหาของท่าน คําที9แปลว่า ผิด (คาโคส) หมายความว่า ‘อย่างไม่เหมาะสม’ หรื อ ‘ในแบบ
ที9ชว9ั ร้าย’ คําที9แปลว่า สนอง (ดาพานาโอ) มีความหมายเพิ9มเติมว่า ‘ใช้สุรุ่ ยสุ ร่าย’ หรื อ ‘ใช้สิ*น
เปลือง’
ดังนั*น ยากอบพูดถึงสาเหตุที9วา่ ทําไมพระเจ้าไม่ทรงตอบคําอธิษฐานที9เห็นแก่ตวั เมื9อเรา
อธิษฐานโดยมีแรงจูงใจที9เห็นแก่ตวั ล้วนๆ โดยขอให้พระเจ้าทรงประทานสิ9 งที9เราอยากได้ซ9 ึง
แตกต่างจากสิ9 งที9เราจําเป็ นต้องมี พระองค์กไ็ ม่น่าที9จะทรงตอบคําอธิษฐานดังกล่าว อีกครั*งที9คาํ ที9
แปลว่า ตัณหา (เฮดอเน) มีความหมายว่า ‘ความปรารถนาที9เห็นแก่ตวั ’ หรื อ ‘ความสนุกสนาน
อันเห็นแก่ตวั ’

ยก 4:4

จากนั*นยากอบก็เปลี9ยนมาให้คาํ ประเมินที9แทงใจดํามากๆ ท่ านทั'งหลายผู้

ล่วงประเวณีชายหญิงเอ๋ย ท่านไม่ รู้ หรือว่ า การเป็ นมิตรกับโลกนั'นคือการเป็ นศัตรู กบั พระเจ้ า ผู ้
เขียนที9ได้รับการดลใจท่านนี*กาํ ลังพูดถึงการที9ผคู ้ นของพระเจ้าทําตามและร่ วมสามัคคีธรรมกับ
ชาวโลก ตลอดสมัยของผูพ้ ยากรณ์ต่างๆในพระคัมภีร์เดิมที9ชนชาติอิสราเอลมัว9 กับการไหว้รูป
เคารพ พระเจ้าก็ทรงเปรี ยบพวกเขาว่าเป็ นเหมือนกับหญิงล่วงประเวณี ฝ่ายวิญญาณ (ดู อิสยาห์
57:3, เยเรมีย ์ 3:8, เอเสเคียล 16:32) นัน9 คือความหมายตรงนี* การที9คริ สเตียนสมัยพระคัมภีร์ใหม่
ปะปนร่ วมวงกับชาวโลกก็เป็ นการล่วงประเวณี ฝ่ายวิญญาณ เปาโลเขียนใน 2 โคริ นธ์ 11:2 ว่า
ท่านได้หมั*นคริ สตจักรนั*นไว้กบั สามีผเู ้ ดียวแล้ว คือ พระเยซูคริ สต์ การไปเที9ยวหว่านเสน่ห์และ
ปล่อยตัวไปกับโลกก็เป็ นเหมือนกับภรรยาที9ไปมีสัมพันธ์สวาทกับชายอีกคน มันเป็ นการเล่นชู ้
ฝ่ ายวิญญาณ ดู โรม 12:2, 1 ยอห์น 2:15-17 และ 2 โคริ นธ์ 6:17-18 ด้วย
ยากอบสรุ ปด้วยคําพูดที9เป็ นลาง เหตุฉะนั'นผู้ใดใคร่ เป็ นมิตรกับโลก ผู้น'ันก็เป็ นศัตรู ของ
พระเจ้ า ไม่มีความหมายที9แฝงอยูเ่ ลย นี9เป็ นคําพูดที9ตรงไปตรงมาที9สุดแล้ว คริ สเตียนที9เป็ นมิตร
กับโลกก็ทาํ ให้ตวั เองเป็ นศัตรู ของพระเจ้า นี9เป็ นคําเตือนที9เราควรตั*งใจฟัง เราจึงควรเว้นระยะ
ห่างระหว่างตัวเราเองกับโลกให้มากที9สุดเท่าที9จะทําได้ในแง่ของมนุษย์
ยก 4:5

ผูเ้ ขียนที9พระเจ้าทรงเลือกท่านนี*จึงแทรกคําพูดที9เป็ นปริ ศนาไว้ ท่ านคิดว่า

พระคัมภีร์กล่าวไว้อย่ างเปล่าประโยชน์ หรือทีว$ ่ า `พระวิญญาณที$สถิตอยู่ในเราทั'งหลายมีความ
รู้ สึกหึงหวง' ดูเหมือนว่านี9จะไม่ใช่คาํ พูดที9ยกมาโดยตรงจากพระคัมภีร์เดิมใดๆเลย บางคนเสนอ
ว่านี9อาจเป็ นการสรุ ปความของพระราชบัญญัติ 32, ปฐมกาล 6:3-5 หรื ออาจ อพยพ 20:5 ด้วย
บางคนก็เสนอว่ามันอาจเป็ นการเกริ9 นบทนําเข้าสู่ เนื*อหาที9จะมาในยากอบ 4:6 ความหมายตรงนี*
อาจเป็ น ‘พระวิญญาณที9พระเจ้าได้ทรงใส่ ไว้ภายในตัวเราทรงปรารถนาเราอย่างหึงหวง’ ใน
บริ บทที9อยูต่ ิดกัน ยากอบน่าจะกําลังพูดว่า พระเจ้า (ในฐานะเป็ นสามีฝ่ายวิญญาณผูย้ ง9ิ ใหญ่ของ
เรา) ทรงหึงหวงเพื9อที9เราจะไม่ไปยุง่ เกี9ยวกับโลก พระองค์ทรงหึ งหวงเราเหมือนคู่สมรสที9หึง
หวงคนรักของตน

ยก 4:6

ยากอบเสริ มปิ ดท้ายว่า แต่ พระองค์ ได้ ทรงประทานพระคุณเพิม$ ขึน' อีก นี9

อาจหมายความว่า พระเจ้าทรงประทานพระคุณมากขึ*นแก่ประชากรของพระองค์เพื9อเอาชนะ
การทดลองต่างๆของโลก
นี9อาจชวนให้เรานึกถึงเนื*อหาตอนต้นของบทนี*และสิ9 งที9เป็ นใจความหลักในจดหมาย
ฝากตลอดทั*งฉบับด้วย นัน9 คือ การถ่อมใจแทนที9จะทะเลาะกันอย่างไร้สาระ ดังนั*นยากอบจึงยก
คําพูดจากสุ ภาษิต 3:34 เหตุฉะนั'นพระองค์ จงึ ตรัสว่ า `พระเจ้ าทรงต่ อสู้ ผู้ที$หยิง$ จองหอง แต่ ทรง
ประทานพระคุณแก่คนทีใ$ จถ่ อม' แทนที9จะทะเลาะกันและดุด่าว่ากล่าวกัน ยากอบแนะนําว่า
พระเจ้าทรงประทานพระคุณแก่คนที9จะยอมถ่อมตัวลง
ยก 4:7

ยากอบจึงพูดถึงตัวกลางแห่งความชัว9 ร้ายและความขัดแย้ง เช่นเดียวกับที9

พระเยซูทรงกระทํายามถูกทดลอง ยากอบกําชับว่า เหตุฉะนั'น ท่ านทั'งหลายจงยอมน้ อมกายต่ อ
พระเจ้ า จงต่ อสู้ กบั พญามาร และมันจะหนีไปจากท่าน นี9สื9อชัดเจนว่าการน้อมกายต่อพระเจ้า
(นํ*าพระทัยของพระองค์และวิธีการของพระองค์) ก็เปิ ดช่องสําหรับพระคุณของพระองค์ การ
นบนอบเชื9อฟังพระเจ้าก็เป็ นวิธีหนึ9งในการถ่อมตัวลงต่อเบื*องพระพักตร์พระองค์ พระองค์กจ็ ะ
ทรงประทานพระคุณที9เราต้องการเพือ9 ที9จะต่อสู ้กบั โลกและพญามาร
หลักการที9สาํ คัญอันหนึ9งเกี9ยวกับการรับมือกับการทดลองของซาตานได้ถูกนําเสนอ
ยากอบแนะนําง่ายๆว่า จงต่ อสู้ กบั พญามาร และมันจะหนีไปจากท่าน คําที9แปลว่า ต่ อสู้ (อันธิ ส
เตมิ) แปลได้ดว้ ยว่า ‘ทัดทาน’ ความหมายก็คือว่าเมื9อเราต่อต้านอุบายต่างๆของพญามาร มันก็จะ
หนีไปแสวงหาเหยือ9 ที9ง่ายกว่า ซาตานคอยมองหาชัยชนะแบบง่ายๆ หากผูใ้ ดต่อสู ้กบั การทดลอง
ของมัน มันก็จะไปที9อื9น ดังนั*นเมื9อเรานบนอบต่อพระเจ้าและขัดขืนต่อพญามาร พระเจ้าก็ทรง
ประทานพระคุณเพิ9มเพื9อที9เราจะทัดทานต่อไปได้
ยก 4:8

ด้วยเหตุน* ี ยากอบจึงกําชับว่า จงเข้ าใกล้พระเจ้ า และพระองค์ จะสถิตอยู่

ใกล้ ท่าน เมื9อเราขวนขวายที9จะเข้าใกล้พระเจ้า พระองค์กจ็ ะทรงเข้ามาใกล้เรา ช่างเป็ นพระ

สัญญาที9แสนวิเศษ พระเจ้าทรงยินดีเสมอที9จะเข้ามาใกล้เราเมื9อเราแสวงหาพระองค์ก่อน อย่างไร
ก็ตาม พระองค์ทรงกําหนดให้เราเป็ นฝ่ ายเข้าหาพระองค์ก่อน มันเรี ยกว่า การกลับใจใหม่ นัน9 เอง
ดังนั*นยากอบจึงเสนอข้อกําหนดต่างๆในการเข้าใกล้พระเจ้า ท่านจึงเสริ มว่า คนบาปทั'ง
หลายเอ๋ย จงชําระมือให้ สะอาด และคนสองใจเอ๋ย จงชําระใจของตนให้ บริสุทธิJ ความหมายก็คือ
การชําระตัวเราให้พน้ จากความบาปฝ่ ายร่ างกายและความบาปฝ่ ายวิญญาณ (ความบาปของใจ)
คําที9แปลว่า สองใจ (ดิพซูคอส) ในบริ บทนี*น่าจะหมายถึงการเป็ นคน ‘สองหน้า’ หรื อ ‘หน้าซื9อ
ใจคด’ นี9น่าจะหมายถึงคนเหล่านั*นที9ดา้ นหนึ9งแสวงหาการมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าขณะที9ใน
เวลาเดียวกันก็กาํ ลังเล่นสนุกกับโลกและกลวกเกลื*อกับความบาปอยูด่ ว้ ย หากผูใ้ ดต้องการเข้า
ใกล้พระเจ้า เขาก็ตอ้ งชําระตัวเองให้พน้ จากความหน้าซื9อใจคดดังกล่าวเสี ยก่อน
ยก 4:9

ยากอบกําชับเราว่า จงเป็ นทุกข์ โศกเศร้ าและครํ$าครวญ จงให้ การหัวเราะ

ของตนกลับกลายเป็ นการครํ$าครวญ และความปี ติยนิ ดีของตนกลับกลายเป็ นความเศร้ าสลด นี9
หมายถึงความเสี ยใจตามแบบของพระเจ้าเพราะความบาปในชีวติ ของเรา มันคือความเสี ยใจแบบ
ที9ชอบพระทัยพระเจ้าซึ9 งนําไปสู่ การกลับใจใหม่ที9แท้จริ ง ดู 2 โคริ นธ์ 7:10-11 พระเจ้ากําลัง
แสวงหาคริ สเตียนที9จะโศกเศร้าเสี ยใจเพราะความบาปของตนแทนที9จะสนุกสนานความโง่เขลา
และความบันเทิงที9วา่ งเปล่า
ยก 4:10

ดังนั*น ยากอบจึงปิ ดท้ายเนื*อหาส่ วนนี*ดว้ ยคําสั9งง่ายๆ ท่านทั'งหลายจง

ถ่ อมตัวในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า และพระองค์ จะทรงยกชู ท่านขึน' พระเจ้าจะยังไม่
ยกชูเราจนกว่าเราจะเต็มใจถ่อมตัวลงต่อเบื*องพระพักตร์พระเจ้า ด้วยความเสี ยใจตามแบบของ
พระเจ้าเพราะความบาป ดูมทั ธิว 23:12 และ 1 เปโตร 5:6 พระเจ้าทรงต่อสู ้กบั คนที9หยิง9 จองหอง
และทรงประทานพระคุณแก่คนที9ใจถ่อม
ยก 4:11

คราวนี*ยากอบเปลี9ยนมาพูดถึงเรื9 องที9อยูใ่ นตอนต้นของบทนี* ซึ9งสอด

แทรกอยูใ่ นจดหมายฝากฉบับนี*ท* งั ฉบับ นัน9 คือ ความเดือดร้อนที9เกิดขึ*นจากการใช้ลิ*น พีน$ ้ องทั'ง
หลาย อย่ าใส่ ร้ายซึ$งกันและกัน นี9เป็ นคํากําชับให้เราหยุดวิพากษ์วจิ ารณ์กนั และกัน ผู้ใดทีพ$ ดู ใส่

ร้ ายพีน$ ้ องและตัดสินพีน$ ้ องของตน ผู้น'ันก็กล่าวร้ ายต่ อพระราชบัญญัติ และตัดสิ นพระราช
บัญญัติ แต่ ถ้าท่ านตัดสิ นพระราชบัญญัติ ท่านก็ไม่ ใช่ ผู้ทปี$ ระพฤติตามพระราชบัญญัติ แต่ เป็ นผู้
ตัดสิ น ความหมายก็คือว่า ผูท้ ี9กาํ ลังวิจารณ์และปรับโทษพี9นอ้ งจริ งๆแล้วก็กาํ ลังวิจารณ์พระราช
บัญญัติอยู่ บางคนเสนอว่าพระราชบัญญัติในที9น* ีคือ พระราชบัญญัติของพระมหากษัตริ ยท์ ี9ถูก
พูดถึงในยากอบ 2:8 มันน่าจะหมายถึงเลวีนิติ 19:16 มากกว่าที9พระเจ้าทรงห้ามมิให้ประชากร
ของพระองค์ซุบซิบนินทาหรื อว่าร้ายลับหลังคนอื9น การวิจารณ์คนอื9นก็เป็ นการนัง9 ตัดสิ นพระ
ราชบัญญัติของพระเจ้า เราจึงเปลี9ยนจากการเป็ นผูป้ ระพฤติตามพระวจนะ (ยากอบ 1:22-23) มา
เป็ นแค่ผตู ้ ดั สิ นพระวจนะนั*นแทน
ยก 4:12

ยากอบจึงสรุ ปเนื*อหาส่ วนนี*โดยกล่าวว่า มีผู้ทรงตั'งพระราชบัญญัติแต่

เพียงองค์ เดียว คือพระองค์ ผู้ทรงสามารถช่ วยให้ รอดได้ และทรงสามารถทําลายเสียได้ แต่ ท่าน
เป็ นผู้ใดเล่า ท่ านจึงตัดสิ นผู้อนื$ หลักเหตุผลของท่านนั*นก็ง่ายๆ ผูท้ รงตั*งพระราชบัญญัติแต่ผู ้
เดียวคือพระเจ้า พระองค์ทรงเป็ นผูพ้ พิ ากษาในท้ายที9สุดด้วย เราเป็ นใครเล่าที9จะนัง9 ตัดสิ นคนอื9น
ความหมายตรงนี*สอดคล้องกับสิ9 งที9องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราได้ทรงสอนในมัทธิว 7:1 ยากอบจึง
กําลังพูดถึงปัญหาที9กาํ ลังเกิดขึ*นอยูใ่ นคริ สตจักรหลายแห่งที9ท่านเขียนถึง ปัญหานั*นก็คือ การโต้
เถียง ทะเลาะวิวาท ใช้ลิ*นในทางที9ผดิ และชอบวิจารณ์คนอื9น ทั*งหมดนี*สื9อถึงการทําตามเนื*อ
หนังและความไม่เป็ นผูใ้ หญ่ฝ่ายวิญญาณในตัวผูอ้ ่านจดหมายฝากฉบับนี*
ยก 4:13

คราวนี*ท่านเปลี9ยนมาพูดถึงอีกเรื9 องที9น่ากังวล นัน9 คือการตัดสิ นใจเรื9 อง

สําคัญๆในชีวติ โดยไม่แสวงหานํ*าพระทัยของพระเจ้าในเรื9 องดังกล่าว ยากอบจึงตําหนิคนพวกนี*
ดูเถิด ท่ านทีพ$ ดู ว่า "วันนีห' รือพรุ่งนีเ' ราจะเข้ าไปในเมืองนั'นเมืองนี' และจะอยู่ทนี$ ั$นปี หนึ$ง และจะ
ค้าขายได้ กาํ ไร" คําที9แปลว่า ดูเถิด (อาเกะ) มีความหมายว่า ‘มาเถิด’ ในสองข้อก่อนหน้านั*น การ
ด่วนตัดสิ นคนอื9นได้ถูกพูดถึงไปแล้ว คราวนี*ยากอบเปลี9ยนมาพูดถึงเรื9 องการด่วนตัดสิ นใจบ้าง
ยากอบเขียนเกี9ยวกับคริ สเตียนหลายท่านที9รับรู ้ได้ถึงโอกาสในการหาเงินได้มากขึ*นใน
อีกเมืองหนึ9ง พวกเขาจึงตัดสิ นใจโดยไม่สนนํ*าพระทัยของพระเจ้าในเรื9 องดังกล่าวเลยและย้ายไป

อยูท่ ี9นน9ั เพื9อที9จะแสวงหารายได้ที9เพิ9มขึ*น การหาผลกําไรในการทําธุรกิจไม่ใช่เรื9 องผิดอะไร การ
มีรายได้เพิม9 ก็ไม่ได้ผดิ อะไรด้วย อย่างไรก็ตาม การตัดสิ นใจเรื9 องสําคัญๆโดยไม่สนนํ*าพระทัย
ของพระเจ้า เช่น การย้ายไปอยูท่ ี9อื9นเพื9อที9จะหาเงินได้เยอะขึ*น ก็เป็ นสิ9 งที9ผดิ สําหรับคริ สเตียน
ยก 4:14

ยากอบจึงเตือนว่า แต่ ว่าท่านทั'งหลายไม่ รู้ ว่าจะมีเหตุอะไรเกิดขึน' ในวัน

พรุ่งนี' ชีวติ ของท่านเป็ นอะไรเล่า ก็เป็ นเหมือนหมอกทีป$ รากฏอยู่แต่ ประเดีQยวหนึ$งแล้วก็หายไป
จริ งแท้ทีเดียวที9เราไม่รู้วา่ จะเกิดอะไรขึ*นในวันพรุ่ งนี* นอกจากนี*ชีวติ เราก็เปราะบางและอยูเ่ พียง
ชัว9 คราวเท่านั*น เช่นเดียวกับหมอกยามเช้าเมื9อเปรี ยบเทียบกับนิรันดร์กาล เราอยูท่ ี9นี9เพียงชัว9 เวลา
สั*นๆ จากนั*นเราก็จากโลกนี*ไป ชีวติ นั*นแสนสั*น นิรันดร์กาลสิ ยาวนาน จะเป็ นการดีที9สุดที9เราจะ
ตัดสิ นใจเรื9 องต่างๆในชีวติ โดยมีพ*นื ฐานอยูบ่ นนํ*าพระทัยของพระเจ้า
ยก 4:15

นี9แหละคือประเด็นที9ยากอบต้องการจะสื9 อ ท่ านทั'งหลายควรจะพูดว่ า

"ถ้ าองค์พระผู้เป็ นเจ้ าทรงโปรด เราจะมีชีวติ อยู่ และจะกระทําสิ$ งนีห' รือสิ$ งนั'น" วิธีที9เหมาะสมก็
คือ การแสวงหานํ*าพระทัยของพระเจ้าไม่วา่ จะตัดสิ นใจเรื9 องอะไรในชีวติ หากเป็ นนํ*าพระทัย
ของพระเจ้าอย่างชัดเจนที9จะให้เราย้ายไปอยูท่ ี9อื9น ก็จงกระทําตามนั*น แต่การตัดสิ นใจที9จะทําเช่น
นั*นโดยคิดถึงแต่เรื9 องผลกําไรที9เพิม9 ขึ*นหรื อรายได้ที9ดีกว่าก็เป็ นเรื9 องที9ผดิ ส่ วนใหญ่แล้วมันไม่น่า
จะใช่น* าํ พระทัยของพระเจ้า
ยก 4:16

ประเด็นตรงนี*อยูใ่ นบริ บทก่อนหน้า แต่ เดียQ วนีท' ่านทั'งหลายยินดีในการ

โอ้ อวดของตน ความยินดีอย่างนีเ' ป็ นความชั$วทั'งสิ'น นี9หมายถึงคริ สเตียนที9อวดเรื9 องที9จะย้ายไป
อยูท่ ี9อื9นเพื9อที9จะหาเงินได้มากขึ*น สําหรับผูค้ นของพระเจ้าแล้ว การโอ้อวดดังกล่าวเป็ นความชัว9
ยก 4:17

ยากอบจึงพูดถึงความบาปของการละเว้นการกระทํา เหตุฉะนั'น คนใดที$

รู้ จักกระทําการดี และไม่ ได้ กระทํา บาปจึงมีแก่คนนั'น ถึงแม้วา่ ตามหลักการแล้วการไม่ทาํ สิ9 งที9
เราควรกระทําก็เป็ นความบาป แต่บริ บทที9อยูต่ ิดกันก็กาํ ลังถูกพูดถึงอยูต่ รงนี* การไม่ยอมแสวงหา
นํ*าพระทัยของพระเจ้าสําหรับการตัดสิ นใจเรื9 องต่างๆในชีวติ ก็เป็ นการรู ้จกั กระทําการดี และไม่
ได้กระทํา การไม่แสวงหานํ*าพระทัยของพระเจ้าสําหรับการตัดสิ นใจที9จะมีกเ็ ป็ นความบาป

*****
ภาพรวมของยากอบ 5: ในบทสุดท้ ายนีย ากอบพูดถึงความเย่ อหยิงและความบาปของพี
น้ องทีรํารวย ท่ านจึงหนุนใจผู้อ่านของท่ านให้ อดทนรอคอยจนกว่ าองค์ พระผู้เป็ นเจ้ าจะเสด็จมา
ท่ านปิ ดท้ ายบทนีด ้ วยหนึงใจบทเรี ยนทีสอนใจเรามากทีสุดเกียวกับการอธิ ษฐานในพระคัมภีร์
ใหม่
ยก 5:1

ผูเ้ ขียนท่านนี*ข* ึนต้นบทสุ ดท้ายนี*โดยการพูดถึงทัศนคติของพวกคนรวย

ดูเถิด ท่ านผู้มงั$ มี จงร้ องไห้ โอดครวญเพราะความวิบัติซึ$งจะเกิดขึน' กับท่ าน เช่นเดียวกับใน 4:13
ยากอบใช้วลีที9วา่ “ดูเถิด” ซึ9งมีความหมายว่า ‘มาเถิด’
ในการพูดถึงคนรวยนั*น คําถามก็มีอยูว่ า่ คนแบบไหนที9ท่านหมายถึง ผูม้ ง9ั มี ท่านกําลัง
หมายถึงชาวโลกที9ร9 าํ รวย หรื อพวกคนรวยในที9ประชุมของพวกยิว การพูดถึงคนรวยที9เป็ นชาว
โลกดูเหมือนจะไม่สอดคล้องกับจดหมายฝากของพระคัมภีร์ใหม่ คนเหล่านั*นไม่ค่อยสนใจฟัง
พระวจนะของพระเจ้าไม่วา่ จะในกรณี ใดๆทั*งสิ* น เห็นได้ชดั ว่าจดหมายฝากฉบับนี*ถูกเขียนถึง
“พงศ์พนั ธุ์สิบสองตระกูลที9กระจัดกระจายอยูน่ * นั ” และถึงพวกพี9นอ้ งชาวยิวที9เชื9อซึ9ง
กระจัดกระจายอยูน่ * นั ดูเหมือนว่ายากอบกําลังตําหนิพวกผูเ้ ชื9อชาวยิวที9ร9 าํ รวยในคริ สตจักรยุค
ต้นทางตะวันออกหลายแห่ ง ท่านได้พดู ถึงปัญหาต่างๆที9เกิดจากความรํ9ารวยในคริ สตจักรต่างๆ
ไปแล้วใน 1:10-11 และ 2:2-6 อย่างไรก็ตาม อาจเป็ นได้วา่ ท่านกําลังพูดถึงความอยุติธรรมต่างๆ
ที9เกิดจากพวกคนรวยโดยทัว9 ไปอยูก่ ไ็ ด้
คํากําชับของท่านที9ให้คนเหล่านี* “ร้องไห้โอดครวญ” เพราะความวิบตั ิซ9 ึงจะเกิดขึ*นกับ
พวกเขาก็คล้ายคลึงกับคําสั9งของท่านใน 4:9 ที9ให้พวกเขา “เป็ นทุกข์โศกเศร้าและครํ9าครวญ” ใน
ข้อหลังนี* ความหมายก็เกี9ยวข้องกับการกลับใจใหม่ นัน9 น่าจะใช่ความหมายตรงนี*ดว้ ย ยากอบไม่
ได้กาํ ลังตําหนิความมัง9 คัง9 อย่างที9มนั เป็ น แต่ท่านกําลังพูดถึงทัศนคติที9ชว9ั ร้ายของพี9นอ้ งที9มง9ั มีใน
คริ สตจักรยุคต้นต่างหาก บางคนได้เสนอว่าวิบตั ิที9จะเกิดขึ*นกับพวกเขาคือ การพิพากษาที9จะมา
ของพระเจ้า อย่างไรก็ตามไม่มีที9อื9นเลยในพระคัมภีร์ที9พระเจ้าจะทรงพิพากษาเพราะความมัง9 คัง9

เพียงเท่านั*น หากพิจารณาบริ บทของสมัยนั*น ยากอบน่าจะกําลังเตือนพวกเขาเกี9ยวกับการข่มเหง
ที9กาํ ลังทวีความรุ นแรงมากขึ*นเรื9 อยๆ คนเหล่านี*ที9เป็ นผูเ้ ชื9อที9มง9ั คัง9 มีปัญหาเกี9ยวกับทัศนคติอย่าง
ร้ายแรง เห็นได้ชดั ว่าพวกเขาเป็ นคนเย่อหยิง9 และบางครั*งก็อาจได้ความมัง9 คัง9 ของตนมาโดยวิธีที9
อาจไม่ชอบธรรมเท่าใดนัก
ยก 5:2-3

ด้วยเหตุน* ียากอบจึงเผชิญหน้าพวกเขาด้วยคําพูดต่อไปนี* ทรัพย์ สมบัติ

ของท่ านก็ผพุ งั ไป และมอดก็กดั กินเสื'อผ้ าของท่ าน 3 ทองและเงินของท่านก็เกิดสนิม และสนิม
นั'นจะเป็ นพยานหลักฐานต่ อท่ าน และจะกินเนือ' ท่ านดุจไฟ ท่ านได้ สํ$าสมสมบัตไิ ว้ แล้วสํ าหรับ
วันสุ ดท้ าย
รู ปกาลของคํากริ ยา ผุพัง กัดกิน และ เกิดสนิม คือ กาลสมบูรณ์ซ9 ึ งสื9 อให้เห็นถึงการกระ
ทําที9เสร็ จสิ* นไปแล้วเรี ยบร้อย กระนั*นบริ บทก็พดู ถึงความทุกข์ยากที9กาํ ลังจะมาอย่างชัดเจน เห็น
ได้ชดั ว่ายากอบมองความเจริ ญรุ่ งเรื องของพวกเขาว่าถูกพิพากษาไปแล้วเรี ยบร้อย ความหมาย
ของคําพูดตรงนี*จึงน่าจะเป็ นดังต่อไปนี* ‘ทรัพย์สมบัติของท่านก็เหมือนผุพงั ไปแล้วเรี ยบร้อย
และมอดก็เหมือนกัดกินเสื* อผ้าของท่านไปแล้ว ทองและเงินของท่านก็เหมือนเกิดสนิมไปแล้ว
และสนิมนั*นจะเป็ นพยานปรักปรําท่าน ซึ9งจะกินเนื*อหนังของท่านดุจไฟ’ เห็นได้ชดั ว่ายากอบ
กําลังเตือนพวกพี9นอ้ งที9มง9ั มีเกี9ยวกับสถานะอันไม่มน9ั คงของทรัพย์สมบัติของพวกเขา เท่าที9
ยากอบเห็น ทรัพย์สมบัติเหล่านั*นก็ถูกกําหนดให้พินาศไปแล้วเรี ยบร้อย มันแค่ยงั ไม่เกิดขึ*นจริ งๆ
เท่านั*น
จากนั*นท่านเสริ มด้วยคําพูดที9วา่ “ท่านได้ส9 าํ สมสมบัติไว้แล้วสําหรับวันสุ ดท้าย” ความ
หมายตรงตัวของคําพูดนี*กค็ ือ ‘ท่านได้สะสมทรัพย์สมบัติไว้ในยุคสุ ดท้าย’ มันเป็ นเรื9 องที9ขดั แย้ง
กันเอง ทรัพย์สมบัติท* งั หมดที9พี9นอ้ งที9มง9ั คัง9 เหล่านี*สะสมไว้อยูใ่ นยุคสุ ดท้ายแล้ว นี9สื9อชัดเจนว่า
พวกเขาจะสู ญเสี ยทรัพย์สมบัติเหล่านี*ไปทั*งหมดในไม่ชา้ ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าพวกเขาสู ญเสี ยมัน
ไปจริ งๆเมื9อการข่มเหงทวีความรุ นแรงขึ*น การพูดถึงยุคสุ ดท้ายไม่น่าจะเกี9ยวข้องกับอวสานกาล

เป็ นหลักถึงแม้วา่ มันอาจถูกสื9 อด้วยก็ตาม แต่บริ บทที9ตามมาดูเหมือนจะเน้นเรื9 องความเดือดร้อน
ที9จะมาเมื9อการข่มเหงทวีความรุ นแรงยิง9 ขึ*น
ยก 5:4

คราวนี*ยากอบพูดถึงวิธีการอันไม่เหมาะสมของการที9พี9นอ้ งที9มง9ั มีบางคน

สํ9าสมทรัพย์สมบัติของตนไว้ ดูเถิด ค่าจ้ างของคนงานทีไ$ ด้ เกีย$ วข้ าวในนาของท่ าน ซึ$งท่านได้
ฉ้ อโกงไว้ น'ัน ก็รํ$าร้ องขึน' และเสี ยงร้ องของคนทีเ$ กีย$ วข้ าวนั'น ได้ ทราบถึงพระกรรณขององค์
พระผู้เป็ นเจ้ าแห่ งจอมโยธาแล้ว เห็นได้ชดั ว่าบางคนได้ฉอ้ โกงคนงานที9ตนจ้างมาทํางานและเก็บ
เกี9ยวพืชผลในไร่ นาของตน พี9นอ้ งที9ร9 าํ รวยเหล่านี*บางคนได้ทาํ นาบนหลังคนที9มาทํางานให้พวก
เขา เห็นได้ชดั ว่าพวกเขาอาจจงใจให้ค่าแรงตํ9ากว่าที9ควรหรื อไม่กใ็ ช้วธิ ีที9แยบยลกว่านั*น นี9สื9อว่า
พวกผูจ้ ดั การของผูด้ ีเหล่านี*ได้ทาํ สัญญาจ้างกับคนงานในไร่ ของตนเพือ9 แลกกับร้อยละของผล
เก็บเกี9ยว นี9ยงั สื9 ออีกว่าพวกนักธุ รกิจที9ร9 าํ รวยเหล่านี*ได้ฉอ้ โกงพวกคนงานโดยอ้างว่าได้ผลเก็บ
เกี9ยวน้อยกว่าที9เก็บเกี9ยวได้จริ งๆ พูดง่ายๆก็คือ สิ9 งที9พวกเขาทํามันไม่ซื9อสัตย์ พวกเขาได้ฉอ้ โกง
คนงานของตนจากค่าตอบแทนที9ยตุ ิธรรมตามที9ได้ตกลงไว้แล้ว
ยากอบจึงเตือนว่าความคับแค้นใจของพวกคนงานที9โดนโกงได้ข* ึนไปถึงพระกรรณของ
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแล้ว กล่าวสั*นๆก็คือว่าการปฏิบตั ิแบบฉ้อโกงของพี9นอ้ งที9ร9 าํ รวยที9เชื9อเหล่านี*
ย่อมเป็ นที9สังเกตเห็นโดยพระเจ้าอย่างแน่นอน นี9สื9อชัดเจนว่า ในเวลาอันเหมาะสมของพระ
องค์ๆจะทรงจัดการกับพวกเขา นี9อาจเป็ นส่ วนหนึ9งของความเดือดร้อนที9จะมา และบางส่ วนจะ
เป็ นการตีสอนโดยพระเจ้า
ยก 5:5

ที9แย่ยงิ9 ไปกว่านั*นก็คือ ผูเ้ ชื9อชาวยิวทางตะวันออกที9เย่อหยิง9 เหล่านี*มชี ีวิต

อยู่ในโลกอย่ างฟุ่ มเฟื อยและสนุกสนาน ท่านได้ บํารุงเลีย' งจิตใจของท่านเหมือนอย่ างในวัน
ประหาร นอกจากจะกดขี9ลูกจ้างของตนแล้ว คนเหล่านี*ยงั ใช้ชีวติ อย่างหรู หราและสุ ขสําราญอีก
ด้วย วลีสุดท้าย “ท่านได้บาํ รุ งเลี*ยงจิตใจของท่านเหมือนอย่างในวันประหาร” อาจหมายถึงเรื9 อง
นี* พวกเขาใช้ชีวติ แบบมัง9 คัง9 ต่อไปราวกับอยูใ่ นวันจัดงานเลี*ยงรื9 นเริ ง ในงานเลี*ยงนี*กจ็ ะมีการฆ่า
สัตว์เพิม9 เป็ นพิเศษเพื9อถวายเป็ นเครื9 องบูชา และพวกยิวก็จะรับประทานอย่างอิ9มหมีพีมนั มากกว่า

ปกติ ความหมายตรงนี*กค็ ือว่า พีน9 อ้ งที9มง9ั มีเหล่านี*อิ9มหนําสําราญเป็ นประจํา ขณะที9ลูกจ้างของ
พวกเขาก็ขดั สนเพราะความไม่ซื9อสัตย์ของพวกเขา
ยก 5:6

เห็นได้ชดั ว่ายากอบเผชิญหน้ากับพีน9 อ้ งที9ต*ืนเขินและบาปหนาเหล่านี*ใน

คริ สตจักรยุคต้น ท่ านได้ ตดั สินลงโทษ และได้ ฆ่าคนชอบธรรม เขาก็ไม่ ได้ ต่อสู้ ท่าน ยากอบน่าจะ
หมายถึงการที9พวกนักธุรกิจชาวยิวที9ร9 าํ รวยบางคนฉุดลากคนที9ติดเงินเขาไปหาผูพ้ พิ ากษาอย่าง
ใจจืดใจดํา ศาลก็ตดั สิ นให้คนชอบธรรมเหล่านี*มีความผิดและยึดทรัพย์ของพวกเขาไป ซึ9งทําให้
พวกเขาต้องยากจนจนถึงกับไม่สามารถเลี*ยงดูครอบครัวของตนได้อีกต่อไป ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า
บางคนก็ถึงกับต้องจบชีวติ เลยด้วยซํ*า
ยากอบกําลังประณามทัศนคติที9เย่อหยิง9 โหดร้าย และใจจืดใจดําในตัวพี9นอ้ งชาวยิวบาง
คน ท่านปิ ดท้ายเนื*อหาส่ วนนี*ดว้ ยคําพูดที9คลุมเครื อเและเป็ นลางบอกเหตุ เขาก็ไม่ ได้ ต่อสู้ ท่าน ถึง
แม้วา่ บางคนได้เสนอว่านี9หมายถึงการที9คนชอบธรรมไม่ตอบโต้พวกคนรวยที9เย่อหยิง9 แต่มนั น่า
จะเป็ นลางบอกเหตุมากกว่านั*น ความหมายตรงนี*กค็ ือว่า ถึงแม้คนพวกนี*จะปฏิบตั ิอย่างชัว9 ร้าย
แต่พระเจ้าก็ยงั ไม่ทรงต่อสูพ้ วกเขา นี9สื9อว่าการพิพากษากําลังจะมาถึงในไม่ชา้
หลักการที9สาํ คัญกว่าในเรื9 องทั*งหมดนี*กค็ ือ การพิพากษาที9จะมาของพระเจ้าเพื9อปรับโทษ
ความเย่อหยิง9 และการปฏิบตั ิที9ไม่เหมาะสมของพวกนักธุรกิจที9ร9 าํ รวยที9มีต่อคนที9ดอ้ ยโอกาสกว่า
ถึงแม้วา่ ยากอบอาจกําลังพูดถึงความเกินพอดีของพวกคนรวยโดยทัว9 ไปอยู่ แต่บริ บทที9ใหญ่กว่า
ของพระธรรมเล่มนี*ดูเหมือนจะเอนเอียงไปทางความบาปของพี9นอ้ งคริ สเตียนที9มง9ั มีบางคนในค
ริ สตจักรยุคต้นหลายแห่งของชาวยิวมากกว่า ดังนั*นยากอบจึงพูดถึงความอยุติธรรมทางสังคมที9
เกิดขึ*นท่ามกลางพี9นอ้ งคริ สเตียนด้วยกัน
ยก 5:7

คราวนี*ยากอบเปลี9ยนไปพูดถึงคนอีกฝั9งบ้าง ซึ9 งก็คือ พีน9 อ้ งคริ สเตียนโดย

ทัว9 ไป บางคนอาจเป็ นฝ่ ายที9ได้รับความยุติธรรมและความเย่อหยิง9 ของพวกคนรวยตามที9มี
บรรยายไปแล้วข้างบน ท่านจึงเตือนสติพวกเขาว่า เหตุฉะนั'นพีน$ ้ องทั'งหลาย จงอดทนจนกว่ า
องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าจะเสด็จมา คําที9แปลว่า อดทน (มาครอธูเมะโอ) มีความหมายว่า ‘เพียรพยายาม

อย่างอดทน’ หรื อ ‘ยอมทนความเดือดร้อนต่างๆอย่างอดทน’ ตามที9บริ บทจะแสดงให้เห็นอย่าง
ชัดเจน การเสด็จกลับมาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้านั*นก็ใกล้เข้ามาแล้ว ดังนั*นจงพากเพียรต่อไปใน
ขณะนี*แม้ตอ้ งเจอกับความอยุติธรรมต่างๆและความทุกข์ยากในชีวติ คริ สเตียนก็ตาม
คราวนี*ดูเหมือนยากอบจะตอบโต้กลับบ้าง ถึงแม้ไม่ได้ใช้คาํ ว่า ชาวนา เพื9อประณามพวก
เจ้าของที9ดินที9ร9 าํ รวยด้านบนก็ตาม แต่เห็นได้ชดั ว่าพวกเขาก็เป็ นแบบนั*นจริ งๆ คราวนี*ท่านเรี ยก
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าว่าเป็ นชาวนาคนหนึ9ง ดูเถิด ชาวนารอคอยผลอันลํา' ค่ าทีจ$ ะได้ จากแผ่ นดิน และ
เพียรคอยจนกระทัง$ มีฝนต้ นฤดูและฝนปลายฤดู ถึงแม้วา่ จะใช้ภาพเปรี ยบของชาวนา แต่จริ งๆ
แล้วนี9กห็ มายถึงพระคริ สต์ อย่างไรก็ตาม ชาวนาคนหนึ9งก็จะอดทนรอคอยผลเก็บเกี9ยวอันลํ*าค่า
จนกว่ามันจะได้รับทั*งฝนต้นฤดูและฝนปลายฤดู
ในดินแดนตะวันออกกลางพืชผลมักถูกปลูกในเดือนพฤศจิกายนหลังฝนฤดูใบไม้ร่วง
(ฝนต้นฤดู) จากนั*นหลังจากฝนในฤดูใบไม้ผลิ (ฝนปลายฤดู) พืชผลก็จะโตเต็มที9และพร้อมที9จะ
ถูกเก็บเกี9ยว ภาพเปรี ยบที9ยากอบกําลังใช้อยูก่ ค็ ือว่า พวกชาวนาในแถบตะวันออกกลางโดย
ทัว9 ไปก็อดทนรอคอยฝนต้นฤดูและฝนปลายฤดูเพื9อที9จะทําให้พืชผลอันลํ*าค่าของพวกเขาพร้อม
สําหรับการเก็บเกี9ยว องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าก็จะทรงทําแบบเดียวกัน ในเวลาอันสมบูรณ์แบบของ
พระองค์ พระองค์กจ็ ะเสด็จกลับมาเพือ9 เก็บเกี9ยวประชากรของพระองค์
(กระแสของพวกเพ็นเทคอสต์และพวกคาริ สมาติกสมัยใหม่พยายามที9จะประยุกต์ใช้
แนวคิด ‘ฝนปลายฤดู’ กับการเทพระวิญญาณบริ สุทธิ:ลงมาในยุคสุ ดท้ายตามที9พวกเขากล่าวอ้าง
พวกเขาอ้างว่าฝนห่าแรกของฝนปลายฤดูที9วา่ นี*กค็ ือ การฟื* นฟูบนถนนอาซูร่าในตอนต้นของ
ศตวรรษที9ยสี9 ิ บ จากนั*นการฟื* นฟูของพวกคาริ สมาติกในเวลาต่อมาในช่วงทศวรรษ 1960 และ
‘การฟื* นฟู’ ระลอกที9สามในช่วงปลายศตวรรษที9ยสี9 ิ บก็ถูกอ้างว่าเป็ นฝนปลายฤดูห่าสุ ดท้ายของ
พระวิญญาณของพระเจ้าก่อนการเสด็จกลับมาของพระคริ สต์ ปั ญหาของการตีความแบบนี*กค็ ือ
ว่า ไม่มีหลักฐานในด้านบริ บทใดเลยที9สนับสนุนคํากล่าวอ้างเหล่านี*หรื อกระแสของพวกคาริ
สมาติกและพวกเพ็นเทคอสต์สมัยใหม่ที9เป็ นของปลอม)
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การประยุกต์ใช้ภาพเปรี ยบของชาวนาโดยตรงข้างบนก็คือ ท่ านทั'งหลาย

ก็จงอดทนเช่ นนั'นเหมือนกัน จงตั'งอกตั'งใจให้ ดี ด้ วยว่าการเสด็จมาขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ าก็จวน
จะถึงอยู่แล้ว คําพูดนี*มีความหมายตรงตัวว่า ‘จงพากเพียรอย่างอดทน จงทําให้ใจของท่านมัน9 คง
เพราะการเสด็จมาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าก็ใกล้เข้ามาแล้ว’ คําที9แปลว่า การเสด็จมา คือ พารออู
เซี ย ซึ9งเป็ นคําทางศาสนศาสตร์ที9ใช้เรี ยกการเสด็จกลับมาของพระคริ สต์ นี9สื9อถึงการเสด็จกลับ
มาได้ทุกเมื9อของพระคริ สต์ นี9สื9อชัดเจนถึงทรรศนะที9เชื9อเรื9 องการรับขึ*นของคริ สเตียนก่อนยุค
เจ็ดปี หากคริ สตจักรต้องทนทุกข์ในช่วงครึ9 งแรกของยุคเจ็ดปี หรื อแย่ยงิ9 กว่านั*น การเสด็จกลับมา
ของพระคริ สต์กไ็ ม่ใช่ส9ิ งที9เกิดขึ*นได้ทุกเมื9อแล้ว เหตุการณ์ในช่วงต้นทั*งหมดของยุคเจ็ดปี จะต้อง
เกิดขึ*นก่อน แต่เห็นได้ชดั ว่ายากอบเสนอความคิดที9วา่ การเสด็จกลับมาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้านั*น
ใกล้เข้ามาแล้ว เราจึงต้องพากเพียรอดทนความทุกข์ยากต่างๆและพี9นอ้ งที9ไม่สัตย์ซื9อในการรอ
คอยการเสด็จกลับมาของพระองค์
ยก 5:9

ก่อนที9จะเปลี9ยนไปพูดถึงเรื9 องอื9นๆที9สาํ คัญกว่าต่อไป ยากอบก็หยุดสักครู่

เพือ9 ให้คาํ แนะนําแก่พี9นอ้ งของท่านที9ประสบกับความยากลําบาก พีน$ ้ องทั'งหลาย จงอย่าขุ่นเคือง
ใจต่ อกัน เกรงว่าท่านจะถูกพิพากษา ดูเถิด องค์ พระผู้พพิ ากษาทรงประทับยืนอยู่หน้ าประตูแล้ว
คําพูดนี*อาจถอดความได้วา่ ‘พี9นอ้ งทั*งหลาย อย่าวิพากษ์วิจารณ์หรื อไม่พอใจกันและกัน เกรงว่า
ท่านจะถูกปรับโทษเพราะการทําเช่นนั*น ข้อเท็จจริ งก็คือว่า องค์พระผูพ้ พิ ากษากําลังจะเข้ามาใน
ห้องพิจารณาคดีแล้ว’ สิ9 งที9ยากอบต้องการจะสื9 อก็คือว่า เราควรระมัดระวังที9จะไม่ทะเลาะเบาะ
แว้งกับพี9นอ้ งคนอื9นๆ องค์พระผูพ้ พิ ากษาผูย้ งิ9 ใหญ่ของเราคือ พระเยซูคริ สต์ กําลังจะเสด็จเข้ามา
ทางประตูแล้ว การที9เรามีเรื9 องมีราวกับพี9นอ้ งคนอื9นๆในวันนั*นจะไม่เพียงเป็ นเรื9 องโง่เขลา
เท่านั*น แต่มนั อาจทําให้เราเสี9 ยงกับการถูกตีสอนโดยพระคริ สต์ดว้ ย นี9เป็ นอีกครั*งที9การเสด็จ
กลับมาได้ทุกเมื9อของพระคริ สต์ถูกนําเสนออย่างชัดเจน ยากอบใช้ภาพเปรี ยบง่ายๆแต่ทรงพลัง
ของการที9พระเยซูทรงอยูอ่ ีกด้านหนึ9งของประตู และทรงพร้อมแล้วที9จะเปิ ดมันและเสด็จเข้ามา
ดังนั*นเราควรละเว้นเสี ยจากการไม่ลงรอยกันแบบโง่ๆดังกล่าวทุกรู ปแบบ

ยก 5:10-11

เมื9อพิจารณาถึงความยากลําบากต่างๆที9กาํ ลังก่อตัวขึ*นสําหรับพี9นอ้ งที9เชื9อ

ในกลุ่มพวกยิวที9กระจัดกระจายอยูน่ * นั ยากอบจึงหนุนใจพวกเขาว่า พีน$ ้ องทั'งหลายของข้ าพเจ้ า
จงเอาแบบอย่ างในการทนทุกข์ และการอดทนของพวกศาสดาพยากรณ์ ผู้ได้ กล่าวในพระนาม
ขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ า ท่านเตือนพวกเขาให้ระลึกถึงผูพ้ ยากรณ์สมัยพระคัมภีร์เดิมหลายท่านที9
มักได้รับความทุกข์ยากเพราะยึดมัน9 ในจุดยืนที9เป็ นตามทางของพระเจ้า ยากอบหนุนใจพี9นอ้ ง
ของท่านที9ประสบกับความทุกข์ยากให้ยดึ คนเหล่านั*นเป็ นแบบอย่าง แน่นอนที9พวกเขาหลายคน
เผชิญกับความยากลําบาก แต่พวกเขาก็ยงั พากเพียรอย่างอดทน จงดูชีวิตของท่านเยเรมียแ์ ละดา
เนียล พวกเขาสู ้ทนอย่างอดทนแม้จะต้องเผชิญกับการต่อต้านอย่างมากก็ตาม
นอกจากนี* ยากอบชี*ให้เห็นว่า 11 ดูเถิด เราถือว่ าผู้ทอี$ ดทนก็เป็ นสุ ข คนเหล่านั*นที9ในอดีต
ยอมสู ้ทนความทุกข์ยากอันใหญ่หลวงแต่กพ็ ากเพียรก็ได้รับพระพรจนถึงทุกวันนี* คําที9แปลว่า
ถือว่ า... เป็ นสุ ข (มาคาริ โซ) ก็มีความหมายด้วยว่า ‘เรี ยกว่าได้รับพระพร’ ผูค้ นจนถึงทุกวันนี*ต* งั
ชื9อลูกของตนว่าเปาโล ไม่มีใครตั*งชื9อลูกตัวเองว่าเดมาสผูไ้ ม่สู้ทน
ในทํานองเดียวกัน ยากอบยกตัวอย่างโยบเพื9อใช้เป็ นภาพประกอบสําหรับเรื9 องนี* ท่ าน
ได้ ยนิ เกีย$ วกับความอดทนของโยบ และได้ เห็นที$สุดปลายแห่ งองค์พระผู้เป็ นเจ้ าแล้วว่า องค์ พระ
ผู้เป็ นเจ้ านั'นทรงเปี$ ยมไปด้ วยพระเมตตาและความกรุณาปรานีสักเท่ าใด ท่านเตือนให้พวกเขา
ระลึกถึงโยบเพราะพวกเขาได้เห็นปลายทางของโยบแล้ว พระเจ้าทรงมีพระเมตตาแก่เขาและ
ทรงอวยพรเขาหลังจากที9เขาได้ประสบกับความทุกข์ยากต่างๆมากกว่าที9พระองค์ได้ทรงกระทํา
แก่เขาในตอนต้นเสี ยอีก นี9สื9อว่าเมื9อเราสู ้ทนความทุกข์ลาํ บากต่างๆในชีวติ คริ สเตียน พระเจ้าก็
จะทรงประทานบําเหน็จแก่ประชากรของพระองค์เป็ นแน่ ไม่วา่ จะในชีวติ นี*หรื อชีวติ หน้าก็
ไม่ใช่เรื9 องสําคัญ พระองค์จะทรงประทานบําเหน็จแก่เราแน่ๆ ในกรณี ของโยบ พระองค์ทรง
ประทานบําเหน็จแก่เขาขณะที9เขายังมีชีวติ อยูด่ ว้ ยซํ*า ดังนั*น จงอดทนจนกว่าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะ
เสด็จมา

ยก 5:12

ขณะที9จดหมายฝากฉบับนี*ใกล้จะถึงตอนจบแล้ว ยากอบก็แทรกคํา

แนะนําตามแบบของพระเจ้าเข้าไป พีน$ ้ องทั'งหลายของข้ าพเจ้ า ที$สําคัญเหนือสิ$งอืน$ ใดทั'งหมดก็
คือ จงอย่าปฏิญาณ ไม่ ว่าจะโดยอ้ างฟ้าสวรรค์ หรือแผ่ นดินโลก และไม่ ว่าจะโดยคําปฏิญาณอืน$ ใด
ก็ตาม แต่ ทคี$ วรว่ าใช่ กจ็ งว่าใช่ ทีค$ วรว่ าไม่ กจ็ งว่ าไม่ เกรงว่ าท่ านจะต้ องถูกลงโทษ
ยากอบอาจกําลังขยายความสิ9 งที9พระเยซูได้ตรัสไว้ในมัทธิว 5:34-37 ท่านกําลังพูดถึง
ธรรมเนียมปฏิบตั ิของชาวโลกตะวันออกในการสาบาน หรื อการให้คาํ ปฏิญาณก่อนที9จะพูด (คํา
ที9แปลว่า เหนือ (พรอ) มักถูกแปลว่า ‘ก่อน’ ธรรมเนียมปฏิบตั ิของคนในตะวันออกกลางมักให้
คนกล่าวคําปฏิญาณ เช่น ‘ข้าขอสาบานต่อฟ้ าสวรรค์เบื*องบน’ หรื อบางทีก็ ‘ข้าขอสาบานด้วย
พื*นพิภพที9อยูใ่ ต้ฝ่าเท้าของข้าพเจ้า’ คนยิวมักใช้คาํ ปฏิญาณดังกล่าวโดยไม่ออกพระนามของ
พระเจ้า พวกเขาจึงคิดว่าตนไม่มีความผิดโทษฐานออกพระนามพระเจ้าโดยเปล่าประโยชน์)
คนในปัจจุบนั ก็ลบหลู่พระเจ้ามากยิง9 กว่าเสี ยอีก พวกเขามักออกพระนามของพระเจ้า
หรื อพระคริ สต์อย่างพล่อยๆ (น่าสนใจที9เราไม่เคยได้ยนิ ใครพูดว่า ‘โอเค โดยลูซิเฟอร์ ให้เราทํา
สิ9 งนี*กนั เถอะ’ ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ผูค้ นก็มกั ใช้พระนามของพระเจ้าในคําปฏิญาณดังกล่าว สิ9 งที9
แยบยลยิง9 กว่าก็คือ การออกพระนามพระเจ้าโดยชาวโลกและคริ สเตียนในคําสบถต่างๆ บางครั*ง
พวกเขาอาจใช้คาํ พูดพล่อยๆ อย่างเช่น ‘พระเจ้าจอร์จ’, ‘พระเจ้าช่วยกล้วยทอด’ หรื อ ‘บร๊ ะเจ้า’
เป็ นต้น แต่มนั ก็ยงั เป็ นการหมิ9นประมาทพระเจ้าอยูด่ ี
ยากอบให้คาํ แนะนําง่ายๆ “แต่ที9ควรว่าใช่กจ็ งว่าใช่ ที9ควรว่าไม่กจ็ งว่าไม่ เกรงว่าท่านจะ
ต้องถูกลงโทษ” แทนที9จะแทรกคําพูดพล่อยๆเข้าไป ผูเ้ ขียนที9ได้รับการดลใจท่านนี*กาํ ชับว่า แค่
พูดว่า ‘ใช่’ หรื อ ‘ไม่’ ก็พอ เราไม่จาํ เป็ นต้องพูดว่า ‘ข้าขอสาบานโดย... ว่าใช่’ หรื อ ‘ข้าขอ
สาบานโดย... ว่าไม่’ การทําเช่นนั*นก็เท่ากับเป็ นการเสี9 ยงที9จะถูกปรับโทษโดยองค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าของเรา
ยก 5:13

ยากอบเชื9อมโยงไปยังความเห็นสุ ดท้ายของท่านในจดหมายฝากฉบับนี*

โดยเขียนว่า มีผู้ใดในพวกท่านทนทุกข์ หรือ จงให้ ผู้น'ันอธิษฐาน มีผู้ใดร่ าเริงยินดีหรือ จงให้ ผู้น'ัน

ร้ องเพลงสรรเสริญ ความหมายตรงนี*ที9น่าจะเป็ นก็คือ ‘หากผูใ้ ดกําลังเดือดเนื*อร้อนใจอยู่ แทนที9
จะสบถสาบานอย่างไม่เหมาะสมตามที9กล่าวไว้ขา้ งบน จงให้ผนู ้ * นั อธิษฐานดีกว่า’ ในทางกลับ
กัน หากมีโอกาสให้ชื9นชมยินดีแทนที9จะใช้คาํ พูดที9ไม่เหมาะสมที9ชาวโลกมักใช้กนั จงร้องเพลง
สรรเสริ ญดีกว่า คําที9แปลว่า ร้ องเพลงสรรเสริญ (พซาลโล) มีความหมายตรงตัวว่า ร้องเพลง
ถวายคําสรรเสริ ญแด่พระเจ้า หรื อกล่าวอีกนัยหนึ9งก็คือ ยากอบกําชับให้สรรเสริ ญพระเจ้าเวลาที9
ได้รับพระพร อย่างไรก็ตามท่านกําลังเชื9อมต่อไปยังความจริ งที9สาํ คัญกว่า นัน9 ก็คือ เรื9 องของการ
อธิษฐาน หลักการที9สาํ คัญยิง9 ในเนื*อหาส่ วนสุ ดท้ายของจดหมายฝากฉบับนี*กค็ ือ การอธิษฐานใน
ยามที9ประสบกับความทุกข์ยากในชีวติ คริ สเตียน
ยก 5:14-15

ในเรื9 องนี* ยากอบถามว่า มีผู้ใดในพวกท่านเจ็บป่ วยหรือ ท่านน่าจะหมาย

ถึงคนที9ป่วยหนัก นัน9 ถือว่าเป็ นวิกฤติในชีวติ ของผูเ้ ชื9อสมัยนั*นเหมือนกับที9เป็ นในปัจจุบนั ยาก
อบจึงให้คาํ แนะนําว่า จงให้ ผู้น'ันเชิญบรรดาผู้ปกครองของคริสตจักรมา และให้ ท่านเหล่านั'น
อธิษฐานเพือ$ เขา และเจิมเขาด้ วยนํา' มันในพระนามขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ า บางคนเสนอว่ายากอบ
กําลังหมายถึงของประทานในการรักษาโรคซึ9งยังมีอยูใ่ นสมัยคริ สตจักรยุคต้น อย่างไรก็ตาม สิ9 ง
สําคัญตรงนี*กค็ ือ ความเชื9อของคนที9ป่วยและบรรดาผูป้ กครองของคริ สตจักร แน่นอนที9ไม่ใช่ผู ้
ปกครองทุกคนในคริ สตจักรที9มีของประทานในการรักษาโรค แต่ยากอบกําลังพูดถึงหลักการ
เรื9 องความเชื9อและการอธิ ษฐานอยู่
บรรดาผูป้ กครองของคริ สตจักร (เพรสบูเตะรอส) เป็ นอีกชื9อที9ใช้เรี ยกคนที9เป็ นผูน้ าํ ของ
คริ สตจักร ในสมัยนี*เราก็จะเรี ยกว่าศิษยาภิบาล (ต่างๆ) บางคนเสนอว่า การเอ่ยถึงนํ*ามันและการ
เจิมก็สื9อถึงการใช้น* าํ มันนั*นเป็ นยารักษาโรค อย่างไรก็ตาม นํ*ามันที9วา่ ก็คือนํ*ามันมะกอกและการ
เจิมก็คือ การทา (หรื อการเท) นํ*ามันนั*นลงบนศีรษะของผูท้ ี9รับการเจิม เห็นได้ชดั ว่านัน9 ไม่ได้มี
ประโยชน์ในการเป็ นยารักษาโรคแต่อย่างใด
สิ9 งที9ยากอบกําลังพูดถึงอยูต่ รงนี*คือ การกระทําที9เกิดจากความเชื9อ เมื9อผูใ้ ดป่ วยหนัก ยาก
อบก็กาํ ชับให้ผ้ ทู ีเจ็บป่ วยแสดงความเชื9อออกมาโดยการเรี ยกบรรดาผูป้ กครองของคริ สตจักรมา

ท่านสั9งให้พวกเขาอธิษฐานเผือ9 พีน9 อ้ งคนนี*ที9ป่วยโดยเจิมเขาด้วยนํ*ามันในพระนามขององค์พระ
ผูเ้ ป็ นเจ้า
ท่านจึงกล่าวว่า 15 และการอธิษฐานด้ วยความเชื$อจะช่ วยให้ ผู้ป่วยรอดชีวติ และองค์ พระ
ผู้เป็ นเจ้ าจะทรงโปรดให้ เขาหายโรค ไม่มีการพูดถึงของประทานในการรักษาโรคตรงนี*เลย แต่มี
การอธิษฐานและความเชื9อซึ9งถูกแสดงออกโดยการที9คนป่ วยเชิญบรรดาผูน้ าํ ของคริ สตจักรให้มา
อธิษฐานเผือ9 เขา อาจเป็ นได้ดว้ ยว่าการเจิมและการอธิษฐานดังกล่าวถูกกระทําต่อหน้าคนอื9นเพื9อ
แสดงออกถึงความเชื9อว่าพระเจ้าจะทรงเข้ามาแทรกแซงและทรงรักษาคนป่ วยนั*นให้หาย
พระเจ้าทรงได้รับเกียรติเสมอเมื9อผูค้ นของพระองค์จะทรงทดสอบพระองค์ต่อหน้าสาธารณชน
ว่าพระองค์จะทรงทําให้พระวจนะของพระองค์สาํ เร็จ คําที9แปลว่า ช่ วยให้ ...รอดชีวติ (โซดโซ) มี
ความหมายด้วยว่า ‘ช่วยให้พน้ ’ (คําเดียวกันนี*ถกู แปลว่า ‘(ถูกรักษาให้) หายโรค’ หลายครั*งใน
พระกิตติคุณสี9 เล่มตอนที9พระเยซูทรงรักษาผูใ้ ดให้หายโรค) นี9ไม่ได้หมายถึงการช่วยจิตวิญญาณ
ให้รอด แต่หมายถึงการช่วยร่ างกายให้พน้ โดยในกรณี น* ีคือ การรักษาให้หาย
ความเห็นสุ ดท้าย และถ้ าเขาได้ กระทําบาป ก็จะทรงโปรดอภัยให้ แก่ เขา อาจหมายความ
ว่าความบาปของเราบางครั*งก็ทาํ ให้เราเจ็บป่ วย สิ9 งที9น่าจะถูกสื9 อตรงนี*ดว้ ยก็คือว่า หากความบาป
ทําให้เกิดความเจ็บป่ วยที9คนๆหนึ9งเป็ นอยูใ่ นตอนนั*น การอธิ ษฐานด้วยความเชื9อก็จะทําให้ผนู ้ * นั
ได้รับการอภัยด้วย
หลักการที9สาํ คัญกว่าก็คือ ความเชื9อที9ถกู แสดงออกโดยการอธิษฐาน (คือการอธิษฐานต่อ
หน้าผูอ้ ื9นด้วย) เมื9อคนที9ป่วยจะแสวงหาการรักษาให้หายจากพระเจ้าโดยการอธิษฐานต่อหน้าผู ้
อื9นและให้ผนู ้ าํ ของคริ สตจักรเจิมเขาด้วยนํ*ามัน พระเจ้าก็จะทรงตอบสนองต่อผูน้ * นั ที9เชื9อคําตรัส
ของพระองค์ การทําพิธีน* ีต่อหน้าคนอื9นยิง9 ทําให้การทําเช่นนี*เป็ นการแสดงออกถึงความเชื9อ ให้
เราระลึกถึงการอัศจรรย์หลายครั*งขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าซึ9งพระองค์ทรงกระทําเพราะความเชื9อ
ของคนที9มาขอให้พระองค์ช่วย ดู มัทธิว 9:21, 21:22 และมาระโก 6:56 นี9เป็ นเพียงตัวอย่างเพียง
ไม่กี9เรื9 องเท่านั*น ถึงแม้วา่ ของประทานในการรักษาโรคไม่มีอยูแ่ ล้วในปั จจุบนั แต่พระเจ้าก็ยงั

ทรงรักษาคนป่ วยให้หายอยู่ ที9พระองค์ไม่ทรงรักษาให้หายนั*นก็สื9อถึงการที9เราเป็ นฝ่ ายที9ขาด
ความเชื9อ
ยก 5:16

ยากอบขยายความต่อไปเกี9ยวกับหลักการเรื9 องคําอธิษฐานที9ได้รับคําตอบ

ท่านทั'งหลายจงสารภาพความผิดต่ อกันและกัน และจงอธิษฐานเพือ$ กันและกัน เพือ$ ท่านทั'ง
หลายจะได้ หายโรค การสารภาพความผิดของเราต่อกันและกันก็หมายถึงการแก้ไขความ
บาดหมางที9มีต่อกันและกัน การมีความขัดแย้งและความขมขื9นต่อกันจะทําให้ชีวติ ในการ
อธิษฐานของเรานั*นลัดวงจร พระเยซูทรงสอนเกี9ยวกับเรื9 องนี*เช่นกันในมัทธิว 18:19,35 ดังนั*น
ยากอบจึงพูดถึงการรับสารภาพว่าเราได้ทาํ ผิดต่อคนๆนั*นและขอให้เขายกโทษให้ ส่ วนท้ายของ
ข้อที9แล้วก็ดูเหมือนจะเชื9อมโยงมายังข้อนี* การรักษาให้หายฝ่ ายวิญญาณเป็ นสิ9 งที9จาํ เป็ นและเป็ น
สิ9 งที9ตอ้ งมาก่อนการรักษาให้หายฝ่ ายร่ างกาย
จากนั*นท่านก็พดู ถึงพระสัญญาอันลึกซึ* ง คําอธิษฐานด้ วยใจร้ อนรนอย่ างเอาจริงเอาจัง
ของผู้ชอบธรรมนั'นมีพลังมากทําให้ เกิดผล สาระสําคัญของคําพูดนี*กค็ ือ คําอธิษฐานของผูช้ อบ
ธรรมก็เกิดผลมาก กล่าวโดยเฉพาะเจาะจงยิง9 ขึ*นก็คือว่า คําที9แปลว่า ด้ วยใจร้ อนรนอย่างเอาจริง
เอาจัง (เอะเนะรเกะโอ) มีความหมายว่า ‘ได้รับพลังงาน’ สิ9 งที9ยากอบน่าจะต้องการสื9 อก็คือว่า คํา
อธิษฐานที9ได้ผลก็มีความร้อนรนและออกมาจากใจมากกว่าที9จะอธิษฐานแบบพอเป็ นพิธีและ
เป็ นเพียงข้อเท็จจริ ง เมื9อผูใ้ ดอธิษฐานแบบหมดหัวใจ พระเจ้าก็น่าจะทรงได้ยนิ คนๆนั*น ลองดูคาํ
อธิษฐานที9ยง9ิ ใหญ่หลายตอนในพระคัมภีร์เดิมดูกไ็ ด้: ดาเนียล 9:18-19, 2 พงศาวดาร 20:12 หรื อ
1 ซามูเอล 1:10-11 ในแต่ละกรณี คําอธิษฐานเหล่านั*นก็มีลกั ษณะที9ร้อนรนและมีน* าํ เสี ยงที9เกือบ
สิ*นหวัง พวกเขาไม่มีที9พ9 ึงอื9นใดอีกแล้วนอกจากองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า และในแต่ละกรณี คนที9
อธิษฐานก็อธิษฐานต่อพระเจ้าแบบหมดหัวใจโดยขอให้พระองค์ทรงเข้ามาช่วย
จากนั*นยากอบก็พดู ถึง “ผูช้ อบธรรม” ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าท่านกําลังหมายถึงคนที9ชอบ
ธรรมโดยทางตําแหน่งของเขาในพระคริ สต์ (ถูกทําให้เป็ นคนชอบธรรมแล้ว) แต่ท่านก็น่าจะ
หมายถึงคนที9ชอบธรรมในการดําเนินชีวติ ของตนด้วยซึ9งเป็ นผูท้ ี9ชอบพระทัยพระเจ้า ดู 1 ยอห์น

3:22 เมื9อคริ สเตียนที9เป็ นแบบนั*น ซึ9งไม่เพียงเป็ นคนชอบธรรมในทางตําแหน่งของตนเท่านั*น
แต่ยงั มีการดําเนินชีวติ ที9ชอบธรรมด้วย มาเข้าเฝ้ าพระเจ้าด้วยคําอธิษฐานที9มีพลังและร้อนรน คํา
อธิษฐานนั*นก็จะเกิดผลมาก คําที9แปลว่า เกิดผล (อิ สคูโอ) มีความหมายตรงตัวว่า ‘แข็งแรง’
กล่าวอีกนัยหนึ9ง คําอธิษฐานที9มีลกั ษณะตามที9บรรยายไว้กแ็ ข็งแรงมากๆ มันบรรลุส9ิ งที9มนั ได้มุ่ง
หมายไว้ มันเกิดผลมาก
ยก 5:17-18

ยากอบปิ ดท้ายคําเทศนาของท่านเกี9ยวกับการอธิ ษฐานโดยยกตัวอย่างเอลี

ยาห์ขณะท่านอยูบ่ นภูเขาคารเมล ท่านเอลียาห์ กเ็ ป็ นมนุษย์ ที$มสี ภาพอารมณ์ เช่ นเดียวกับเราทั'ง
หลาย และท่ านได้ อธิษฐานอย่างจริงจังเพือ$ ไม่ ให้ ฝนตก และฝนก็ไม่ตกต้ องแผ่ นดินเป็ นเวลาถึง
สามปี กับหกเดือน คําบรรยายนี*อา้ งอิงไปยัง 1 พงษ์กษัตริ ย ์ 17:1 คําที9แปลว่า ทีม$ สี ภาพอารมณ์
เช่ นเดียวกับ (ฮอมออิออพาเธส) มีความหมายว่า ‘ที9มีอารมณ์และความรู ้สึกต่างๆเช่นเดียวกับ’
ยากอบต้องการจะบอกว่าเอลียาห์กเ็ ป็ นมนุษย์เหมือนกับเรา ท่านไม่ได้แตกต่างอะไรไปจากเรา
เลย วลีที9วา่ “ท่านได้อธิษฐานอย่างจริ งจัง” มีความหมายตรงตัวว่า ‘ท่านอธิษฐานด้วยคํา
อธิษฐาน’ ความหมายตามที9แปลออกมาคือ ท่านอธิษฐานอย่างจริ งจัง (หรื ออย่างร้อนรน) ในคํา
อธิษฐานของท่านเต็มไปด้วยความจริ งจังและอารมณ์ ตามที9พระเจ้าได้ทรงบัญชาท่านๆได้
อธิษฐานขอให้ฝนหยุดตก เพราะในตอนนั*นท่านกําลังอธิษฐานตามพระประสงค์ของพระเจ้า ฝน
จึงหยุดตกเป็ นเวลาสามปี ครึ9 ง ดู 1 พงษ์กษัตริ ย ์ 17:1 นี9สื9อว่าพระเจ้าทรงสั9งเอลียาห์ให้อธิ ษฐาน
เช่นนั*น ท่านจึงอธิษฐานตามนํ*าพระทัยของพระเจ้า (1 ยอห์น 5:14) เอลียาห์ตามที9ได้รับการทรง
นําจากพระเจ้าประกาศต่ออาหับว่าฝนจะไม่ตก จากนั*นท่านก็ไปอธิ ษฐานและขอให้พระเจ้าทรง
กระทําตามที9พระองค์ได้ทรงใช้ท่านไปประกาศ ฝนจึงไม่ตกในอิสราเอลเป็ นเวลานานถึงสามปี
กับหกเดือน
อย่างไรก็ตาม ตามที9มีบอกไว้ใน 1 พงษ์กษัตริ ย ์ 18 18 และท่ านได้ อธิษฐานอีกครั'งหนึ$ง
และฟ้าสวรรค์ ได้ ประทานฝนให้ และแผ่ นดินจึงได้ งอกพืชผลต่ างๆ ยากอบไม่ได้พดู ถึงเหตุการณ์
อันน่าตื9นเต้นบนภูเขาคารเมลซึ9งนําไปสู่ การประกาศของเอลียาห์วา่ ฝนจะตก แต่ท่านกล่าว
ชัดเจนว่าเอลียาห์อธิษฐานขอให้ฝนตก ดู 1 พงษ์กษัตริ ย ์ 18:41-44 ประเด็นก็คือว่า เอลียาห์ได้

กระทํากิจอันเปี9 ยมด้วยฤทธิ: เดชผ่านทางคําอธิษฐาน นอกจากนี*ยากอบยังกล่าวชัดเจนด้วยว่า เอลี
ยาห์กเ็ ป็ นมนุษย์เหมือนกันกับเรา ความจริ งที9ยง9ิ ใหญ่กว่าก็คือว่า สิ9 งอันยิง9 ใหญ่น* นั เกิดขึ*นได้โดย
คําอธิษฐานไม่วา่ จะเป็ นไปเพื9อการรักษาโรคหรื อการขอให้ฝนตก เงื9อนไขที9ตอ้ งมีเพือ9 ที9จะให้คาํ
อธิษฐานมีฤทธิ:เดช ได้แก่ (1) ความบาปที9ได้รับการสารภาพ (2) ความเชื9อที9ชดั เจน (3) ความ
ร้อนรนซึ9งบ่งบอกถึงความเชื9อดังกล่าว และ (4) การดําเนินชีวติ อันชอบธรรม
ยก 5:19-20

จดหมายฝากฉบับนี*จึงปิ ดท้ายว่า พีน$ ้ องทั'งหลาย ถ้ าคนใดในพวกท่ าน

หลงผิดไปจากความจริง และผู้ใดชักจูงเขาให้ เขากลับใจเสี ยใหม่ได้ หลักๆแล้วนี9ไม่ได้หมายถึง
การทําให้คนบาปที9ยงั ไม่รอดกลับใจมารับเชื9อ เพราะยากอบเรี ยกผูร้ ับจดหมายฝากฉบับนี*วา่ พี
น้ องทังหลาย การประยุกต์ใช้แบบรองกับคนที9ยงั ไม่รอดก็อาจได้เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม ความ
หมายตรงนี*กค็ ือว่า หากพี9นอ้ งคนใดถูกชักชวนให้หลงไปจากความจริ ง (ข่าวประเสริ ฐอื9นที9
เปาโลเตือนให้ระวัง ดู กาลาเทีย 6:1) และผูใ้ ดชักจูงเขาให้กลับมาสู่ ความจริ ง คําที9แปลว่า ชักจูง
เขาให้ เขากลับใจเสียใหม่ (เอะพิสตเระโฟ) มีความหมายว่า ‘กลับมา’ หรื อ ‘นํากลับคืนมา’ ความ
หมายตรงนี*กค็ ือ การนําพี9นอ้ งที9ถูกชักจูงให้หลงผิดไปสู่ คาํ สอนเท็จกลับคืนมา
ดังนั*น 20 จงให้ ผู้น'ันรู้ เถิดว่ า ผู้ทชี$ ่ วยคนบาปคนนั'นให้ พ้นจากทางผิดของเขา ก็ได้ ช่วย
ชีวติ หนึ$งให้ รอดพ้นจากความตาย และได้ ปกปิ ดการบาปเป็ นอันมากไว้ ความหมายที9สาํ คัญตรงนี*
ก็คือ การฟื* นฟูพี9นอ้ งที9สับสนกลับคืนมาสู่ข่าวประเสริ ฐ เขาจึงถูกช่วยให้พน้ จากการถูกหลอก
ลวงและความตายเพราะเหตุหลงผิดดังกล่าว นอกจากนี*การฟื* นฟูดงั กล่าวยังจะปกปิ ดการบาป
เป็ นอันมากได้ดว้ ย การช่วยให้พี9นอ้ งที9สับสนเข้าใจถูกต้องจะป้ องกันมิให้คนอื9นตกเป็ นเหยือ9
ของการหลงผิดแบบเดียวกันนี* นิกายมากมายที9สอนผิดคงไม่เกิดขึ*นหากผูน้ าํ ของนิกายเหล่านั*น
ถูกชักจูงให้กลับมาสู่ หลักคําสอนที9ถูกต้อง คนมากมายที9ถูกนําให้หลงผิดด้วยนิกายเหล่านั*นก็จะ
ได้ถกู ปกปิ ดความผิดพลาดในด้านศาสนศาสตร์ของตนด้วยเช่นกัน จดหมายฝากฉบับนี*จึงจบลง
แต่เพียงเท่านี*

