หน้ า 2446
จดหมายของท่
านยากอบ
คุณค่ าของการทดลอง
และการทู ลขอสติ ปัญญา
ยากอบ ผู้ รั บใช้ ของพระเจ้ า
และของพระเยซู ค ริ สต์ เ จ้ า
คํานับพงศ์พันธุ์ สิบสองตระกู ลที*
กระจัดกระจายอยู่ น+ ั น
2พี* น้ องของข้ าพเจ้ า เมื* อท่ าน
ทั+ งหลายตกอยู่ ในการทดลอง
ต่ างๆก็จงถือว่ าเป็ นเรื* องน่ ายินดี
ทั+งสิ+ น
3เพราะท่ านทั+ งหลายรู้ ว่ า การ
ทดลองความเชื* อของท่ า นนั+ น
ทําให้ เกิดความเพียร
4และจงให้ ความเพี ยรนั+ นกระทํา การจนสํา เร็จ เพื* อท่ านทั+ ง
หลายจะสมบู รณ์ ครบถ้ วน ไม่
ขาดสิ* งใดเลย
5 ถ้ าผู้ ใดในพวกท่ านขาดสติ
ปั ญญา ก็ให้ ผ้ ู น+ ั นทู ลขอจากพระ
เจ้ า ผู้ ทรงโปรดประทานให้ แก่
คนทั+ ง ปวงอย่ า งเหลื อล้ นและมิ
ได้ ทรงตําหนิ และจะทรงประทานให้ แก่ ผ้ ู น+ ั น
6แต่ จงให้ ผ้ ู น+ ั นทู ลขอด้ วยความ
เชื* อ อย่ าหวั* นไหวเลย เพราะว่ า
ผู้ ที* หวั* นไหวก็ เป็ นเหมื อ นคลื* น
ในทะเลซึ* งถู กลมพัดซัดไปมา
7ผู้ นั+ นจงอย่ าคิ ดว่ าจะได้ รั บสิ* ง
ใดจากองค์พระผู้ เป็ นเจ้ าเลย
8คนสองใจเป็ นคนไม่ ม*ั นคงใน
บรรดาทางทั+ งหลายที* ตนประ-

1

พฤติน+ ั น
9ให้ พ*ี น้ องที* ต*าํ ต้ อยชื* นชมยิ นดี
ในการที*ทรงเชิ ดชู เขา
10 และคนมั* งมี ก ็จงชื* นชมยิ นดี
เมื* อถู กทําให้ ต*าํ ลง เพราะว่ าเขา
จะต้ องล่ วงลับไปดุจดอกหญ้ า
11 เพราะทันทีท*ี ตะวันขึ+ นพร้ อม
ด้ วยความร้ อนอันแรงกล้ า มันก็
กระทําให้ หญ้ าเหี* ยวแห้ งไป และ
ดอกหญ้ าก็ร่วงลง และความงาม
ของมั นสู ญสิ+ นไป คนมั* งมี จะ
เสื* อมสู ญไปตามทางทั+ งหลาย
ของเขาเช่ นนั+ นด้ วย
12 ความสุ ขย่ อมมี แก่ คนนั+ นที* ส้ ู
ทนการทดลอง เพราะเมื* อปรากฏว่ าผู้ นั+ นทนได้ แล้ ว เขาจะได้
รั บมงกุ ฎแห่ งชี วิต ซึ* งองค์ พระ
ผู้ เป็ นเจ้ าได้ ทรงสั ญญาไว้ แก่
คนทั+งหลายที*รักพระองค์
พระเจ้าไม่ เคยล่ อลวงผู ใ้ ด
แต่ ราคะตัณหา
ของตัวเราเอง
ที#ล่อลวงเรา
13 เมื* อผู้ ใดถู ก ล่ อ ลวงให้ หลง
อย่ าให้ ผู้ นั+ นพู ดว่ า "พระเจ้ า
ทรงล่ อลวงข้ าพเจ้ าให้ หลง"
เพราะว่ า ความชั* วจะมาล่ อ ลวง
พระเจ้ าให้ หลงไม่ ได้ และพระ
องค์ เองก็ไม่ ทรงล่ อลวงผู้ ใดให้
หลงเลย
14 แต่ ว่าทุ กคนก็ถู กล่ อลวงเมื* อ

(D) กจ DF:DH (F) กจ I:JD; F ปต D:L (M) รม I:M-I
(I) D พกษ M:O; ยรม FO:DF; มธ H:H (L) มก DD:FM-FJ (P) ยก J:P
(DQ) โยบ DJ:F (DF) มธ DQ:FF; D คร O:FI; ยก I:DD
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ยากอบ D
ตั ณหาของตนเองชั กนําให้ กระจงเป็ นทั&งผู ฟ้ ั งและ
ทําผิด แล้ วตัวก็กระทําตาม
ผู ป้ ระพฤติ ตามพระวจนะ
15 ครั+ นตัณหาเกิดขึ+ นแล้ ว ก็ทาํ
22 แต่ ท่ านทั+ งหลายจงเป็ นคน
ให้ เกิดบาป และเมื* อบาปโตเต็ม ที*ประพฤติตามพระวจนะนั+ น ไม่
ที*แล้ ว ก็นาํ ไปสู่ ความตาย
ใช่ เป็ นแต่ เพี ยงผู้ ฟังเท่ านั+ น ซึ* ง
16 พี* น้องที*รักของข้ าพเจ้ า อย่ า เป็ นการล่ อลวงตนเอง
หลงผิดเลย
23 เพราะว่ าถ้ าผู้ ใดฟั งพระวจนะ
17 ของประทานอั น ดี ทุ ก อย่ า ง และไม่ ได้ ประพฤติตาม ผู้ น+ ั นก็
และของประทานอั นเลิ ศทุ ก เป็ นเหมื อนคนที* ดู หน้ าของตั ว
อย่ างย่ อมมาจากเบื+ องบน และ ในกระจกเงา
ส่ งลงมาจากพระบิดาแห่ งบรรดา 24 ด้ วยว่ าคนนั+ นแลดูตัวเองแล้ ว
ดวงสว่ าง ในพระบิ ดาไม่ มี การ ไปเสี ย แล้ วในทันใดนั+ นก็ลื มว่ า
แปรปรวน หรือไม่ มีเงาอันเนื* อง ตัวเป็ นอย่ างไร
จากการเปลี* ยนแปลง
25 ฝ่ ายผู้ ใดที* พิจารณาดู ในพระ
18 พระองค์ ได้ ทรงให้ เราทั+ ง ราชบั ญญั ติ แห่ งเสรี ภ าพอั น ดี
หลายบั งเกิ ดโดยพระวจนะแห่ ง เลิ ศและดํา รงอยู่ ในพระราช
ความจริ งตามนํา+ พระทั ยของ บัญญัติน+ ั น ผู้ น+ ั นไม่ ได้ เป็ นผู้ ฟัง
พระองค์ เพื* อเราทั+งหลายจะ แล้ วหลงลืม แต่ เป็ นผู้ ประพฤติ
ได้ เป็ นอย่ างผลแรกแห่ ง สรรพ ตามกิ จการนั+ น คนนั+ นจะได้
สิ* งซึ* งพระองค์ทรงสร้ างนั+ น
ความสุขในการของตน
19 ดังนั+ น พี* น้องที*รักของข้ าพความเชื# อแท้
เจ้ า จงให้ ทุกคนไวในการฟั ง ช้ า 26 ถ้ าผู้ ใดในพวกท่ านดู เหมื อน
ในการพูด ช้ าในการโกรธ
ว่ าเคร่ งครั ดในความเชื* อ และมิ
20 เพราะว่ าความโกรธของ ได้ เหนี* ยวรั+ งลิ+ นของตนไว้ แต่
มนุ ษย์ ไม่ ได้ กระทํา ให้ เกิ ดความ ล่ อลวงใจของตนเอง การเคร่ ง
ชอบธรรมอย่ างพระเจ้ า
ครั ด ในความเชื* อของผู้ นั+ นก็ ไ ร้
21 เหตุ ฉะนั+ น จงถอดทิ+ งการ ประโยชน์
โสโครกทุ กอย่ าง และการชั* วร้ าย 27 การเคร่ งครั ด ในความเชื* อ
อั นดาษดื* นและจงน้ อมใจรั บ อย่ างบริ สุ ทธิV ไร้ มลทิ น ต่ อ พระ
พระวจนะที* ทรงปลู ก ฝั ง ไว้ แล้ ว พั ก ตร์ พระเจ้ าและพระบิ ดานั+ น
นั+ น ซึ* งสามารถช่ วยจิตวิญญาณ คือการเยี* ยมเยียนเด็กกําพร้ าพ่ อ
ของท่านทั+งหลายให้ รอดได้
และหญิ งม่ ายที* มี ความทุ กข์ ร้ อน
(DI) โยบ DI:MI; รม I:DF (DH) กดว FM:DO (DP) ยน D:DM (DO) สภษ DQ:DO; DJ:DH
(FD) กจ DM:FL; คส M:P (FF) มธ H:FD-FP (FM) ลก L:JH
(FI) ยน DM:DH; ยก F:DF (FL) สดด MJ:DM (FH) อสย D:DH; มธ FI:MJ-ML; รม DF:F
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และการรั กษาตั วให้ พ้ นจากราคี 6แต่ ท่ านทั+ งหลายได้ ดูถู กคนจน
ของโลก
ไม่ ใ ช่ คนมั* งมี ห รื อ ที* กดขี* ท่ า น
ความรักแท้ก็ปราศจาก
และลากตัวท่านไปขึ+ นศาล
7 ไม่ ใ ช่ เขาเหล่ านั+ นหรื อ ที* สบ
การเลือกที#รกั มักที#ชงั
พี* น้ องทั+ งหลายของข้ าพเจ้ า ประมาทพระนามอั น ประเสริ ฐ
การเชื* อในพระเยซู ค ริ ส ต์ ซึ* งใช้ เรียกท่าน
องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าของเรา ผู้ 8ถ้ าท่ านทั+ งหลายกระทําให้ สาํ ทรงสง่ าราศีน+ ั น อย่ าให้ เป็ นด้ วย เร็จตามพระราชบัญญัติ แห่ งพระ
มหากษั ตริ ย์ตามพระคั มภี ร์ ท*ี ว่า
การเลือกหน้ าคน
2 เพราะว่ าถ้ ามี คนหนึ* งสวม `จงรั กเพื อนบ้านเหมื อนรัก ตน
แหวนทองคํา และแต่ งตั วด้ วย เอง' แล้ ว ท่านทั+งหลายก็ประเครื* องแต่ งกายอย่ างดี เข้ ามาใน พฤติดีอยู่
ที* ประชุ มของท่ าน และมี คนจน 9แต่ ถ้ าท่ านทั+ งหลายเลื อกหน้ า
คนหนึ* งแต่ งตั วด้ วยเสื+ อผ้ าซอม คน ท่านก็กระทําบาป และตาม
พระราชบั ญญั ติ ท่ านก็เป็ นผู้
ซ่ อเข้ ามาด้ วย
3 และท่ านสนใจคนที* สวมใส่ ละเมิดแล้ ว
เครื* องแต่ งกายอย่ างดี และ 10 เพราะว่ าผู้ ใดรั กษาพระราช
กล่ าวแก่ เขาว่ า "เชิ ญท่านนั* งที*น*ี บัญญัติได้ ท+ ังหมด แต่ ผิดอยู่ ข้อ
ในที*อันดีเถิด" และท่านก็พูดกับ เดี ยว ผู้ นั+ นก็เป็ นผู้ ผิ ดพระ
คนจนนั+ นว่ า "แกจงยืนอยู่ ท*ีน*ั น" ราชบัญญัติท+ ังหมด
หรื อ "จงนั* งแทบที* รองเท้ าของ 11 ด้ วยว่ าพระองค์ ผ้ ู ได้ ต รั สว่ า
`อย่ าล่ วงประเวณี ผ ัวเมี ยเขา' ก็
เราเถิด"
4พวกท่ า นเองมิ ได้ ลาํ เอี ยงและ ได้ ตรั สไว้ ด้ วยว่ า `อย่ าฆ่ าคน'
กลายเป็ นผู้ วิ นิ จ ฉั ย ด้ วยใจชั* ว แม้ ท่านไม่ ได้ ล่วงประเวณีผัวเมีย
เขาแต่ ได้ ฆ่าคน ท่านก็เป็ นผู้ ละหรือ
5พี* น้ องที*รักของข้ าพเจ้ า จงฟั ง เมิดพระราชบัญญัติ
เถิ ด พระเจ้ าทรงเลื อกคนยาก 12 ท่ า นทั+ งหลายจงพู ด และจง
จนในโลกนี+ ให้ เป็ นคนมั* งมี ใ น กระทํา เช่ น ผู้ ที* จะได้ รั บการพิ ความเชื* อ และให้ เป็ นทายาท พากษาด้ วยพระราชบั ญญั ติ แห่ ง
แห่ งอาณาจั กรซึ* งพระองค์ ทรง เสรีภาพ
สั ญญาไว้ แก่ ผ้ ู ที* รั กพระองค์ มิ ใช่ 13 เพราะว่ า ผู้ ที* ไม่ แสดงความ
เมตตาย่ อมจะได้ รั บการพิ พากหรือ

2

(D) ลนต DO:DI; D คร F:P (I) อพย FQ:L; ลก DF:FD (L) กจ DM:IQ (H) D ปต J:DL
(P) ลนต DO:DP (O) พบญ D:DH (DQ) พบญ FH:FL; กท M:DQ (DD) อพย FQ:DM-DJ
(DF) ยก D:FI (DM) โยบ FF:L; สภษ FD:DM; มคา H:DP; D ยน J:DH
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ษาโดยปราศจากความเมตตา เดี ยว นั* นก็ดี อยู่ แล้ ว แม้ พวก
แต่ ค วามเมตตาย่ อมก่ อ ให้ เกิ ด ปี ศาจก็เชื* อเช่ นกัน และกลั วจน
ความชื* นชมยิ น ดี ม ากกว่ าการ ตัวสั* น
พิพากษา
20 โอ คนไร้ ค่า ท่านอยากจะรู้
ความเชื# อที#ปราศจาก
หรื อว่ า ความเชื* อที* ปราศจาก
การกระทําก็ตายแล้ ว
การกระทําก็ตายแล้ว
ตัวอย่ างของ
14 พี* น้ องของข้ าพเจ้ า แม้ ผ้ ู ใด
อับราฮัมและราหับ
จะว่ าตนมี ความเชื* อ แต่ ไม่ มี
การกระทํา จะได้ ประโยชน์อะไร 21 เมื* ออั บราฮั มบิ ดาของเราได้
ความเชื* อจะช่ วยผู้ นั+ นให้ รอดได้ ถวายอิ ศอัคบุตรชายของท่ านบน
หรือ
แท่ นบูชา จึ งได้ ความชอบธรรม
15 ถ้ าพี* น้ องชายหญิ งคนใด โดยการกระทําไม่ ใช่ หรือ
เปลื อยเปล่ าและขาดแคลนอา- 22 ท่ านทั+ งหลายคงเห็ น แล้ วว่ า
หารประจําวัน
ความเชื* อได้ กระทํา กิ จ ร่ วมกั บ
16 และมี คนใดในพวกท่ าน การกระทํา ของท่ าน และความ
กล่ าวแก่ เขาว่ า "เชิ ญไปเป็ นสุ ข เชื* อก็ สมบู ร ณ์ ไ ด้ โดยการกระเถิ ด ขอให้ อบอุ่ นและอิ* มเถิ ด" ทํา
และไม่ ได้ ให้ สิ* งซึ* งจํา เป็ นต่ อ 23 และพระคั ม ภี ร์ ก ็สาํ เร็จ ที* ว่ า
ร่ างกายแก่ เขา จะเป็ นประโยชน์ `อั บราฮั มได้เชื อพระเจ้า และ
อะไรเล่ า
พระองค์ ทรงนั บ ว่ า เป็ นความ
17 ความเชื* อก็เช่ นเดี ยวกั น ถ้ า ชอบธรรมแก่ ท่ าน' และท่ านได้
ปราศจากการกระทํา ก็ตายโดย ชื* อว่ า เป็ น `สหายของพระเจ้า'
ลําพังแล้ ว
24 ท่านทั+งหลายก็เห็นแล้ วว่ า ผู้
18 แต่ คงมี ผ้ ู ค้ านว่ า "ท่ านมี ใดจะเป็ นคนชอบธรรมได้ ก็
ความเชื* อ และข้ าพเจ้ ามี การ เนื* องด้ วยการกระทํา และมิ ใช่
กระทํา" จงแสดงความเชื* อของ ด้ วยความเชื* อเพียงอย่ างเดียว
ท่ า นที* ปราศจากการกระทํา ให้ 25 เช่ นเดี ยวกั นราหั บหญิ ง
ข้ าพเจ้ าเห็ น และข้ าพเจ้ าจะ แพศยาก็ ได้ ความชอบธรรม
แสดงให้ ท่ านเห็นความเชื* อของ เนื* องด้ วยการกระทํา ด้ วยมิ ใ ช่
ข้ าพเจ้ าโดยการกระทํา ของ หรือ เมื* อนางได้ รับรองผู้ ส่งข่ าว
ข้ าพเจ้ า
เหล่ านั+ น และส่ งเขาไปเสี ยทาง
19 ท่ านเชื* อว่ า มี พระเจ้ าองค์ อื* น
(DJ) มธ H:FD-FM, FL; FD:FP-MF (DI) ลก M:DD (DL) D ยน M:DH-DP
(DP) ฮบ L:DQ; ยก M:DM (FD) ปฐก FF:O-DQ, DF, DL-DP (FF) ยน L:FO; ฮบ DD:DH
(FM) ปฐก DI:L; F พศด FQ:H; อสย JD:P; รม J:M (FI) ฮบ DD:MD
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ยากอบ F, M
หน้ า 2450
26 เพราะกายที* ปราศจากจิ ต ธรรมชาติเผาไหม้ และมันเองก็
วิ ญญาณนั+ น ตายแล้ วฉั นใด ติดไฟจากนรก
ความเชื* อที* ปราศจากการกระ- 7เพราะสั ตว์ เดี ยรั จฉานทุ กชนิ ด
ทํา ก็ ต ายแล้ วฉั น นั+ นเช่ นเดี ยว ทั+งนก งู และสัตว์ในทะเลก็เลี+ ยง
กัน
ให้ เชื* องได้ และมนุ ษย์กไ็ ด้ เลี+ ยง
ความชัว# ร้ายของลิ& น
ให้ เชื* องแล้ ว
พี* น้ องทั+ งหลายของข้ าพเจ้ า 8 แต่ ลิ+ นนั+ นไม่ มี ม นุ ษย์ ค นใด
อย่ าเป็ นอาจารย์ กั นมากมาย สามารถทํา ให้ เชื* องได้ ลิ+ นเป็ น
หลายคนนั กเลย เพราะท่ านก็ร้ ู สิ* งชั* วซึ* งยั บยั+ งไม่ ได้ และเต็ม
ว่ า เราทั+ งหลายจะได้ รั บการ ไปด้ วยพิษร้ ายถึงตาย
9เราทั+ งหลายสรรเสริ ญพระเจ้ า
พิพากษาที*เข้ มงวดกว่ าผู้ อ*ื น
2 เพราะเราทุ ก คนทํา ผิ ด พลาด คือพระบิดาด้ วยลิ+ นนั+ น และด้ วย
กันไปหลายๆอย่ าง ถ้ าผู้ ใดมิได้ ลิ+ นนั+ นเราก็แช่ งด่ ามนุ ษย์ ซ*ึ งถู ก
ทําผิดทางวาจา ผู้ น+ ั นก็เป็ นคนดี สร้ างขึ+ นตามพระฉายของพระ
รอบคอบแล้ ว และสามารถบั ง เจ้ า
10 คําสรรเสริ ญและคําแช่ งด่ าก็
คับทั+งตัวไว้ ได้ ด้วย
3ดูเถิด เราเอาเหล็กบังเหี ยนใส่ ออกมาจากปากอั นเดี ยวกั น พี*
ปากม้ าเพื* อให้ มันเชื* อฟั งเรา เรา น้ องทั+ งหลายของข้ าพเจ้ า ไม่
ควรให้ เป็ นเช่ นนั+ นเลย
ก็บังคับมันให้ ไปไหนๆได้ ท+ ังตัว
4จงดู เรื อด้ วยเช่ นกั น ถึ งแม้ ว่า 11 บ่ อนํา+ พุ จ ะมี นาํ+ จื ด และนํา+
เป็ นเรือใหญ่ และถู กลมแรงพัด กร่ อ ยพุ่ งออกมาจากช่ อ งเดี ยว
แล่ นไป เรื อก็ยังหั นไปมาด้ วย กันได้ หรือ
หางเสื อเล็กๆตามใจนายท้ ายที* 12 พี* น้ องทั+ งหลายของข้ าพเจ้ า
ต้ นมะเดื* อจะออกผลเป็ นมะจะให้ ไปทางไหน
5เช่ นนั+ นแหละลิ+ นก็เป็ นอวั ยวะ กอกเทศได้ หรือ หรือเถาองุ่ นจะ
เล็กๆด้ วย และพู ดโอ้ อวดอ้ าง ออกผลเป็ นมะเดื* อได้ หรือ เช่ น
การใหญ่ จงดูเถิด ไฟนิ ดเดียว เดี ยวกันไม่ มี บ่อนํา+ พุใดจะให้ ท+ ั ง
นํา+ เค็มและนํา+ จืดได้
อาจเผาไหม้ มากเท่าใด
6และลิ+ นนั+ นก็เป็ นไฟ เป็ นโลก 13 ในพวกท่าน ผู้ ใดมีสติปัญญา
แห่ งการชั* วช้ าซึ* งตั+ งอยู่ ในบรรดา และประกอบด้ วยความรู้ ก็ให้ ผ้ ู
อวั ยวะของเรา เป็ นเหตุ ให้ ทั+ ง นั+ นแสดงการประพฤติ ของตน
กายเป็ นมลทินไป ทําให้ วิถีแห่ ง ด้ วยกริ ยาอั นดี มี ใจอ่ อนสุ ภาพ

3

(D) มธ FM:P; ลก L:MH (F) D พกษ P:JL (M) สดด MF:O (I) สดด DF:M; สภษ DF:DP
(L) สดด DFQ:F-M; สภษ DL:FH (P) สดด DJQ:M; ปญจ DQ:DD (O) ปฐก D:FL; I:D; O:L
(DF) มธ H:DL-FQ (DM) กท L:J

59_jam.pub
page 5

Saturday, February 27, 2016 23:01

หน้ า 2451
ยากอบ M, J
ประกอบด้ วยปั ญญา
ครามกัน ที*ท่านไม่ มีเพราะท่าน
14 แต่ ถ้ าท่ านทั+ งหลายมี ใจอิ จ- ไม่ ได้ ขอ
ฉาอั นขมขื* นและอาการแก่ งแย่ ง 3ท่ านขอและไม่ ได้ รั บ เพราะ
กั นในใจของท่ าน อย่ าอวดเลย ท่านขอผิด หวังได้ ไปเพื* อสนอง
และอย่ าพูดมุ สาต่ อความจริง
ราคะตัณหาของท่าน
15 ปั ญญาเช่ นนี+ ไม่ ได้ มาจาก 4 ท่ า นทั+ งหลายผู้ ล่ ว งประเวณี
เบื+ องบน แต่ เป็ นปั ญญาอย่ าง ชายหญิ งเอ๋ ย ท่ านไม่ ร้ ู หรื อว่ า
โลก และเป็ นเดี ยรั จฉานตั ณหา การเป็ นมิ ตรกั บโลกนั+ นคื อ การ
และเป็ นเช่ นปี ศาจ
เป็ นศัตรู กับพระเจ้ า เหตุฉะนั+ น
16 เพราะว่ า ที* ใดมี ค วามอิ จ ฉา ผู้ ใดใคร่ เป็ นมิตรกับโลก ผู้ น+ ั นก็
และการแก่ งแย่ งกั น ที* น*ั นก็วุ่ น เป็ นศัตรูของพระเจ้ า
วายและมี ก ารกระทํา ชั* วช้ าเลว 5ท่ า นคิ ดว่ า พระคั มภี ร์ กล่ า วไว้
ทรามทุ กอย่ าง
อย่ า งเปล่ า ประโยชน์ ห รื อ ที* ว่ า
17 แต่ ปั ญญาจากเบื+ องบนนั+ น `พระวิ ญญาณที สถิ ต อยู่ ในเรา
บริสุทธิV เป็ นประการแรก แล้ วจึง ทัง0 หลายมี ความรู ส้ ึกหึ งหวง'
เป็ นความสงบสุ ข สุ ภาพและว่ า 6 แต่ พระองค์ ไ ด้ ทรงประทาน
ง่ าย เปี* ยมด้ วยความเมตตาและ พระคุ ณเพิ* มขึ+ นอี ก เหตุ ฉะนั+ น
ผลอันดี ไม่ มีความลําเอียง ไม่ พระองค์จึงตรัสว่ า `พระเจ้าทรง
หน้ าซื* อใจคด
ต่ อสู ้ผู ้ที หยิ งจองหอง
แต่
18 และผลแห่ งความชอบธรรม ทรงประทานพระคุณแก่ คนที ใจ
ก็ ห ว่ านลงในสั นติ สุ ขของคน ถ่อม'
เหล่ านั+ นที*ก่อให้ เกิดสันติสุข
7เหตุ ฉะนั+ น ท่ านทั+ งหลายจง
ตําหนิการดําเนิน
ยอมน้ อมกายต่ อพระเจ้ า จงต่ อ
สู้ กับพญามาร และมั นจะหนี ไป
ชี วิตฝ่ ายโลก
อะไรเป็ นสาเหตุ ของสง- จากท่าน
ครามและการทะเลาะวิ วาท 8จงเข้ าใกล้ พระเจ้ า และพระ
กันในพวกท่าน มิใช่ ราคะตัณหา องค์จะสถิตอยู่ ใกล้ ท่าน คนบาป
ของท่ านหรื อที* ต่ อสู้ กั นในอวั ย- ทั+งหลายเอ๋ย จงชําระมือให้ สะอาด และคนสองใจเอ๋ย จงชําระ
วะของท่าน
2ท่ านทั+ งหลายอยากได้ แต่ ไม่ ใจของตนให้ บริสุทธิV
ได้ ท่านก็ฆ่ากัน ท่านโลภแต่ ไม่ 9จงเป็ นทุ ก ข์ โศกเศร้ าและครํ*า
ได้ ท่ านก็ทะเลาะและทํา สง- ครวญ จงให้ การหั วเราะของตน

4

(DI) ฟป M:DO (DL) D คร M:M (DH) รม DF:O (DP) สภษ DD:DP (D) รม H:FM
(M) โยบ FH:O; สดด LL:DP (J) กท D:J; D ยน F:DI (I) ปฐก L:I
(L) สภษ M:MJ (H) อฟ J:FH; L:DD (P) F พศด DI:F; อสย D:DL; มธ I:J; D ปต D:FF
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กลั บกลายเป็ นการครํ*า ครวญ แต่ ประเดี\ ยวหนึ* งแล้ วก็หายไป
และความปี ติ ยิ นดี ของตนกลั บ 15 ท่ า นทั+ งหลายควรจะพู ด ว่ า
กลายเป็ นความเศร้ าสลด
"ถ้ าองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าทรงโปรด
10 ท่ า นทั+ งหลายจงถ่ อมตั วใน เราจะมีชีวิตอยู่ และจะกระทําสิ* ง
สายพระเนตรขององค์ พระผู้
นี+ หรือสิ* งนั+ น"
เป็ นเจ้ า และพระองค์ จะทรงยก 16 แต่ เดี\ ยวนี+ ท่ านทั+ งหลายยิ นดี
ชู ท่านขึ+ น
ในการโอ้ อวดของตน ความยินดี
อย่ าตัดสินพี#นอ้ งของตน
อย่ างนี+ เป็ นความชั* วทั+งสิ+ น
11 พี* น้ องทั+ งหลาย อย่ าใส่ ร้ าย 17 เหตุฉะนั+ น คนใดที*ร้ ู จักกระซึ* งกั นและกั น ผู้ ใดที* พูดใส่ ร้ าย ทําการดี และไม่ ได้ กระทํา บาป
พี* น้ องและตั ดสิ นพี* น้ องของตน จึงมีแก่ คนนั+ น
ตักเตื อนคนมัง# มี
ผู้ นั+ นก็ ก ล่ าวร้ ายต่ อพระราช
ดูเถิด ท่านผู้ ม*ั งมี จงร้ องไห้
บั ญญั ติ และตั ดสิ นพระราช
โอดครวญเพราะความวิ บั ติ
บั ญญั ติ แต่ ถ้ าท่ านตั ดสิ นพระ
ราชบั ญญั ติ ท่ านก็ไม่ ใช่ ผ้ ู ที* ซึ* งจะเกิดขึ+ นกับท่าน
ประพฤติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ 2ทรัพย์ สมบัติของท่านก็ผุพังไป
และมอดก็ กั ดกิ นเสื+ อผ้ าของ
แต่ เป็ นผู้ ตัดสิน
12 มี ผ้ ู ทรงตั+ งพระราชบั ญญั ติ ท่าน
แต่ เพี ยงองค์เดียว คือพระองค์ 3 ทองและเงิ นของท่ านก็ เ กิ ด
ผู้ ทรงสามารถช่ วยให้ รอดได้ สนิ ม และสนิ มนั+ นจะเป็ นพยาน
และทรงสามารถทํา ลายเสี ยได้ หลักฐานต่ อท่าน และจะกินเนื+ อ
แต่ ท่ านเป็ นผู้ ใดเล่ า ท่ านจึ ง ท่ านดุ จไฟ ท่านได้ ส*าํ สมสมบั ติ
ไว้ แล้ วสําหรับวันสุดท้ าย
ตัดสินผู้ อ*ื น
4ดู เถิ ด ค่ าจ้ างของคนงานที* ได้
อย่ าอวดอ้างถึงพรุ่ งนี&
13 ดู เถิ ด ท่ านที* พู ดว่ า "วั นนี+ เกี* ยวข้ าวในนาของท่าน ซึ* งท่าน
หรื อพรุ่ งนี+ เราจะเข้ าไปในเมื อง ได้ ฉ้ อโกงไว้ น+ ั น ก็ร*าํ ร้ องขึ+ น
นั+ นเมื องนี+ และจะอยู่ ท*ี น*ั นปี และเสี ยงร้ องของคนที* เกี* ยวข้ าว
นั+ นได้ ทราบถึ ง พระกรรณของ
หนึ* ง และจะค้ าขายได้ กาํ ไร"
14 แต่ ว่าท่ านทั+ งหลายไม่ ร้ ู ว่าจะ องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าแห่ งจอมโยธา
มี เหตุ อะไรเกิ ดขึ+ นในวั นพรุ่ งนี+ แล้ ว
ชี วิ ตของท่ านเป็ นอะไรเล่ า ก็ 5ท่ านมี ชี วิตอยู่ ในโลกอย่ างฟุ่ ม
เป็ นเหมื อนหมอกที* ปรากฏอยู่ เฟื อยและสนุ กสนาน ท่ านได้

5

(DQ) โยบ FF:FO (DD) มธ H:D-I; D ปต F:D-M (DF) มธ DQ:FP; รม DJ:J
(DJ) โยบ H:H (DI) กจ DP:FD (DL) D คร I:L (DH) ลก DF:JH (D) ลก L:FJ
(F) โยบ DM:FP; มธ L:DO (M) รม F:I (J) ลนต DO:DM; พบญ FJ:DI
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ยากอบ I
บํารุงเลี+ ยงจิตใจของท่ านเหมื อน ความกรุณาปรานีสักเท่าใด
อย่ างในวันประหาร
การอธิษฐานเพื#อคนป่ วย
6ท่ านได้ ตั ดสิ นลงโทษ และได้ 12 พี* น้ องทั+ งหลายของข้ าพเจ้ า
ฆ่ าคนชอบธรรม เขาก็ไม่ ได้ ต่อสู้ ที*สาํ คั ญเหนือสิ* งอื* นใดทั+ งหมดก็
ท่าน
คือ จงอย่ าปฏิญาณ ไม่ ว่าจะโดย
จงคอยท่ าการเสด็จกลับมา
อ้ า งฟ้ าสวรรค์ หรื อแผ่ นดิ น โลก
7เหตุ ฉะนั+ นพี* น้ องทั+ งหลาย จง และไม่ ว่ าจะโดยคํา ปฏิ ญาณอื* น
อดทนจนกว่ าองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า ใดก็ตาม แต่ ท*ี ควรว่ าใช่ ก ็จงว่ า
จะเสด็จมา ดูเถิด ชาวนารอคอย ใช่ ที*ควรว่ าไม่ กจ็ งว่ าไม่ เกรงว่ า
ผลอั นลํา+ ค่ าที* จะได้ จากแผ่ นดิ น ท่านจะต้ องถู กลงโทษ
และเพี ยรคอยจนกระทั* งมี ฝ น 13 มี ผ้ ู ใดในพวกท่ า นทนทุ ก ข์
ต้ นฤดูและฝนปลายฤดู
หรือ จงให้ ผ้ ู น+ ั นอธิษฐาน มีผ้ ู ใด
8 ท่ า นทั+ งหลายก็ จ งอดทนเช่ น ร่ าเริ งยิ นดี หรื อ จงให้ ผ้ ู น+ ั นร้ อง
นั+ นเหมือนกัน จงตั+ งอกตั+ งใจให้ เพลงสรรเสริญ
ดี ด้ วยว่ าการเสด็จมาขององค์ 14 มี ผ้ ู ใดในพวกท่ า นเจ็ บป่ วย
พระผู้ เป็ นเจ้ าก็จวนจะถึงอยู่ แล้ ว หรื อ จงให้ ผู้ นั+ นเชิ ญบรรดาผู้
9พี* น้ องทั+ งหลาย จงอย่ าขุ่ น ปกครองของคริ สตจักรมา และ
เคื องใจต่ อกั น เกรงว่ าท่ านจะ ให้ ท่ า นเหล่ า นั+ นอธิ ษฐานเพื* อ
ถู กพิ พากษา ดู เถิ ด องค์ พระ เขา และเจิ มเขาด้ วยนํา+ มันใน
ผู้ พิ พ ากษาทรงประทั บยื น อยู่ พระนามขององค์พระผู้ เป็ นเจ้ า
หน้ าประตูแล้ ว
15 และการอธิ ษฐานด้ วยความ
10 พี* น้ องทั+ งหลายของข้ าพเจ้ า เชื* อจะช่ วยให้ ผู้ ป่ วยรอดชี วิ ต
จงเอาแบบอย่ างในการทนทุ กข์ และองค์ พ ระผู้ เป็ นเจ้ าจะทรง
และการอดทนของพวกศาสดา โปรดให้ เขาหายโรค และถ้ าเขา
พยากรณ์ ผู้ ได้ กล่ าวในพระนาม ได้ กระทํา บาป ก็จะทรงโปรด
ขององค์พระผู้ เป็ นเจ้ า
อภัยให้ แก่ เขา
11 ดู เถิ ด เราถื อว่ าผู้ ท*ี อดทนก็ 16 ท่ านทั+ งหลายจงสารภาพ
เป็ นสุข ท่านได้ ยินเกี* ยวกับความ ความผิ ดต่ อกั นและกั น และจง
อดทนของโยบ และได้ เห็นที*สุด อธิษฐานเพื* อกันและกัน เพื* อ
ปลายแห่ งองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า ท่ านทั+ งหลายจะได้ หายโรค คํา
แล้ วว่ า องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ านั+ น อธิ ษฐานด้ วยใจร้ อนรนอย่ างเอา
ทรงเปี* ยมไปด้ วยพระเมตตาและ จริ งเอาจั งของผู้ ชอบธรรมนั+ นมี
(DQ) มธ I:DF; ฮบ DQ:ML (DD) กดว DJ:DP; โยบ D:FD; สดด OJ:DF; มธ I:DQ; ยก D:F
(DF) มธ I:MJ-MH (DM) สดด IQ:DJ-DI; อฟ I:DO (DJ) มก L:DM; DL:DP
(DI) อสย MM:FJ (DL) กดว DD:F
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ยากอบ I
หน้ า 2454
พลังมากทําให้ เกิดผล
พืชผลต่ างๆ
17 ท่านเอลียาห์ กเ็ ป็ นมนุ ษย์ท*ี มี 19 พี* น้ องทั+ งหลาย ถ้ าคนใด
สภาพอารมณ์เช่ นเดียวกับเราทั+ง ในพวกท่านหลงผิ ดไปจากความ
หลาย และท่านได้ อธิษฐานอย่ าง จริ ง และผู้ ใดชั กจู งเขาให้ เขา
จริงจั งเพื* อไม่ ให้ ฝนตก และฝน กลับใจเสียใหม่ ได้
ก็ไม่ ตกต้ องแผ่ นดิ นเป็ นเวลาถึ ง 20 จงให้ ผ้ ู น+ ั นรู้ เถิ ดว่ า ผู้ ท*ี ช่ วย
สามปี กับหกเดือน
คนบาปคนนั+ นให้ พ้นจากทางผิด
18 และท่ านได้ อธิ ษฐานอี กครั+ ง ของเขา ก็ได้ ช่ วยชี วิ ตหนึ* งให้
หนึ* ง และฟ้ าสวรรค์ได้ ประทาน รอดพ้ นจากความตาย และได้
ฝนให้ และแผ่ นดิ นจึ งได้ งอก ปกปิ ดการบาปเป็ นอันมากไว้

(DH) D พกษ DH:D; DP:D; กจ DJ:DI
(DP) D พกษ DP:D, JF (DO) มธ DP:DI; กท L:D
(FQ) สภษ DQ:DF; รม DD:DJ; D คร D:FD; ยก D:FD; D ปต J:P
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