
หน้า 2446จดหมายของท่านยากอบ
คุณค่าของการทดลอง

และการทูลขอสติปัญญา

1
ยากอบ ผู้ รับใช้ของพระเจ้า
และของพระเยซู คริ สต์ เจ้ า

คาํนับพงศ์พันธุ์สิบสองตระกูลที*
กระจัดกระจายอยู่นั+น
2พี* น้องของข้าพเจ้า เมื* อท่าน
ทั+ งหลายตกอยู่ ในการทดลอง
ต่างๆกจ็งถือว่าเป็นเรื*องน่ายินดี
ทั+งสิ+ น
3 เพราะท่านทั+ งหลายรู้ ว่า การ
ทดลองความเชื* อของท่ านนั+ น
ทาํให้เกิดความเพียร
4และจงให้ความเพียรนั+ นกระ-
ทาํการจนสาํเร็จ เพื* อท่านทั+ ง
หลายจะสมบูรณ์ครบถ้วน ไม่
ขาดสิ*งใดเลย
5 ถ้ าผู้ ใดในพวกท่ านขาดสติ
ปัญญา กใ็ห้ผู้นั+นทูลขอจากพระ
เจ้า ผู้ทรงโปรดประทานให้แก่
คนทั+ งปวงอย่างเหลือล้นและมิ
ได้ทรงตาํหนิ และจะทรงประ-
ทานให้แก่ผู้นั+น
6แต่จงให้ผู้นั+ นทูลขอด้วยความ
เชื*อ  อย่าหวั*นไหวเลย เพราะว่า
ผู้ที* หวั* นไหวก็เป็นเหมือนคลื* น
ในทะเลซึ*งถูกลมพัดซัดไปมา
7 ผู้นั+ นจงอย่าคิดว่าจะได้ รับสิ* ง
ใดจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเลย
8คนสองใจเป็นคนไม่มั* นคงใน
บรรดาทางทั+ งหลายที* ตนประ-

พฤตินั+น
9ให้พี* น้องที*ตํ*าต้อยชื* นชมยินดี
ในการที*ทรงเชิดชูเขา
10 และคนมั* งมีก็จงชื* นชมยินดี
เมื*อถูกทาํให้ตํ*าลง เพราะว่าเขา
จะต้องล่วงลับไปดุจดอกหญ้า
11 เพราะทันทีที*ตะวันขึ+ นพร้อม
ด้วยความร้อนอันแรงกล้า มันก็
กระทาํให้หญ้าเหี*ยวแห้งไป และ
ดอกหญ้ากร่็วงลง และความงาม
ของมันสูญสิ+ นไป คนมั* งมีจะ
เสื* อมสูญไปตามทางทั+ งหลาย
ของเขาเช่นนั+นด้วย
12 ความสุขย่อมมีแก่คนนั+นที*สู้
ทนการทดลอง เพราะเมื*อปรา-
กฏว่าผู้นั+ นทนได้แล้ว เขาจะได้
รับมงกุฎแห่งชีวิต ซึ* งองค์พระ
ผู้ เป็นเจ้ าได้ทรงสั ญญาไว้แก่
คนทั+งหลายที*รักพระองค์

พระเจ้าไม่เคยล่อลวงผูใ้ด
แต่ราคะตณัหา
ของตวัเราเอง
ที#ล่อลวงเรา

13 เมื* อผู้ ใดถูกล่อลวงให้หลง
อย่าให้ผู้นั+ นพูดว่า "พระเจ้า
ทรงล่ อลวงข้ าพเจ้ าให้ หลง"
เพราะว่าความชั* วจะมาล่อลวง
พระเจ้าให้หลงไม่ได้ และพระ
องค์เองก็ไม่ทรงล่อลวงผู้ ใดให้
หลงเลย
14 แต่ว่าทุกคนก็ถูกล่อลวงเมื* 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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หน้า 2447

ตัณหาของตนเองชักนาํให้กระ-
ทาํผิด แล้วตัวกก็ระทาํตาม
15 ครั+นตัณหาเกิดขึ+ นแล้ว กท็าํ
ให้เกิดบาป และเมื*อบาปโตเตม็
ที*แล้ว กน็าํไปสู่ความตาย
16 พี*น้องที*รักของข้าพเจ้า อย่า
หลงผิดเลย
17 ของประทานอันดี ทุกอย่าง
และของประทานอั นเลิ ศทุ ก
อย่างย่อมมาจากเบื+ องบน และ
ส่งลงมาจากพระบิดาแห่งบรรดา
ดวงสว่าง ในพระบิดาไม่มีการ
แปรปรวน หรือไม่มีเงาอันเนื*อง
จากการเปลี*ยนแปลง
18 พระองค์ ได้ ทรงให้ เราทั+ ง
หลายบังเกิดโดยพระวจนะแห่ง
ความจริ งตามนํ+า พระทั ยของ
พระองค์   เพื*อเราทั+งหลายจะ
ได้เป็นอย่างผลแรกแห่งสรรพ
สิ*งซึ*งพระองค์ทรงสร้างนั+น
19 ดังนั+น พี*น้องที*รักของข้าพ-
เจ้า จงให้ทุกคนไวในการฟัง ช้า
ในการพูด ช้าในการโกรธ
20 เพราะ ว่ าความโกรธของ
มนุษย์ไม่ได้กระทาํให้เกิดความ
ชอบธรรมอย่างพระเจ้า
21 เหตุฉะนั+ น จงถอดทิ+ งการ
โสโครกทุกอย่าง และการชั*วร้าย
อั นดาษดื* นและจงน้ อมใจรั บ
พระวจนะที* ทรงปลูกฝังไว้แล้ว
นั+น  ซึ*งสามารถช่วยจิตวิญญาณ
ของท่านทั+งหลายให้รอดได้

จงเป็นทั&งผูฟั้งและ
ผูป้ระพฤติตามพระวจนะ

22 แต่ท่ านทั+ งหลายจงเป็นคน
ที*ประพฤติตามพระวจนะนั+น ไม่
ใช่เป็นแต่เพียงผู้ฟังเท่านั+ น ซึ* ง
เป็นการล่อลวงตนเอง
23 เพราะว่าถ้าผู้ใดฟังพระวจนะ
และไม่ได้ประพฤติตาม ผู้นั+นก็
เป็นเหมือนคนที* ดูหน้ าของตัว
ในกระจกเงา
24 ด้วยว่าคนนั+นแลดูตัวเองแล้ว
ไปเสีย แล้วในทันใดนั+นกล็ืมว่า
ตัวเป็นอย่างไร
25 ฝ่ายผู้ใดที* พิจารณาดูในพระ
ราชบัญญัติ แห่ งเสรีภาพอันดี
เลิ ศและดาํ รงอยู่ ในพระราช
บัญญัตินั+น ผู้นั+นไม่ได้เป็นผู้ฟัง
แล้วหลงลืม แต่เป็นผู้ประพฤติ
ตามกิจการนั+ น คนนั+ นจะได้
ความสุขในการของตน

ความเชื#อแท้
26 ถ้าผู้ใดในพวกท่านดูเหมือน
ว่าเคร่งครัดในความเชื* อ และมิ
ได้เหนี* ยวรั+ งลิ+ นของตนไว้ แต่
ล่อลวงใจของตนเอง การเคร่ง
ครัดในความเชื* อของผู้นั+ นก็ไร้
ประโยชน์
27 การเคร่ งครัดในความเชื* อ
อย่างบริสุทธิV ไร้มลทินต่อพระ
พักตร์พระเจ้าและพระบิดานั+ น
คือการเยี*ยมเยียนเดก็กาํพร้าพ่อ
และหญิงม่ายที*มีความทุกข์ร้อน

ยากอบ D

(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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หน้า 2448ยากอบ D, F

และการรักษาตัวให้พ้นจากราคี
ของโลก

ความรกัแทก้็ปราศจาก
การเลือกที#รกัมกัที#ชงั

2
พี* น้องทั+ งหลายของข้าพเจ้า
การเชื* อในพระเยซู คริสต์

องค์พระผู้ เป็นเจ้าของเรา ผู้
ทรงสง่าราศีนั+น อย่าให้เป็นด้วย
การเลือกหน้าคน
2 เพราะว่ าถ้ ามี คนหนึ* งสวม
แหวนทองคาํและแต่ งตั วด้ วย
เครื* องแต่งกายอย่างดีเข้ามาใน
ที*ประชุมของท่าน และมีคนจน
คนหนึ* งแต่งตัวด้วยเสื+ อผ้าซอม
ซ่อเข้ามาด้วย
3 และท่ านสนใจคนที* สวมใส่
เครื* องแต่งกายอย่างดี และ
กล่าวแก่เขาว่า "เชิญท่านนั*งที*นี*
ในที*อันดีเถิด" และท่านกพู็ดกับ
คนจนนั+นว่า "แกจงยืนอยู่ที*นั*น"
หรือ "จงนั* งแทบที*รองเท้าของ
เราเถิด"
4พวกท่านเองมิได้ลาํเอียงและ
กลายเป็นผู้ วินิ จฉัยด้ วยใจชั* ว
หรือ
5พี*น้องที*รักของข้าพเจ้า จงฟัง
เถิด พระเจ้าทรงเลือกคนยาก
จนในโลกนี+ ให้ เป็นคนมั* งมี ใน
ความเชื* อ และให้เป็นทายาท
แห่งอาณาจักรซึ* งพระองค์ทรง
สัญญาไว้แก่ผู้ที* รักพระองค์มิใช่
หรือ

6แต่ท่านทั+ งหลายได้ดูถูกคนจน
ไม่ ใช่ คนมั* งมีหรือที* กดขี* ท่ าน
และลากตัวท่านไปขึ+ นศาล
7 ไม่ ใช่ เขาเหล่ านั+ นหรือที* สบ
ประมาทพระนามอันประเสริฐ
ซึ*งใช้เรียกท่าน
8 ถ้าท่านทั+ งหลายกระทาํให้สาํ-
เรจ็ตามพระราชบัญญัติแห่งพระ
มหากษัตริย์ตามพระคัมภีร์ที* ว่า
`จงรักเพื
 อนบ ้านเหมือนรักตน
เอง' แล้ว ท่านทั+งหลายกป็ระ-
พฤติดีอยู่
9แต่ถ้าท่านทั+ งหลายเลือกหน้า
คน ท่านกก็ระทาํบาป และตาม
พระราชบัญญัติ ท่านก็เป็นผู้
ละเมิดแล้ว
10 เพราะว่าผู้ ใดรักษาพระราช
บัญญัติได้ทั+งหมด แต่ผิดอยู่ข้อ
เดียว ผู้นั+ นก็เป็นผู้ ผิดพระ
ราชบัญญัติทั+งหมด
11 ด้วยว่าพระองค์ผู้ ได้ตรัสว่า
`อย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขา' ก็
ได้ตรัสไว้ด้วยว่า `อย่าฆ่าคน'
แม้ท่านไม่ได้ล่วงประเวณีผัวเมีย
เขาแต่ได้ฆ่าคน ท่านกเ็ป็นผู้ละ-
เมิดพระราชบัญญัติ
12 ท่ านทั+ งหลายจงพูดและจง
กระทาํเช่นผู้ที* จะได้ รับการพิ-
พากษาด้วยพระราชบัญญัติแห่ง
เสรีภาพ
13 เพราะว่าผู้ ที* ไม่แสดงความ
เมตตาย่อมจะได้รับการพิพาก-

(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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หน้า 2449 ยากอบ F

ษาโดยปราศจากความเมตตา
แต่ความเมตตาย่อมก่อให้เกิด
ความชื* นชมยินดี มากกว่ าการ
พิพากษา

ความเชื#อที#ปราศจาก
การกระทําก็ตายแลว้

14 พี* น้องของข้าพเจ้า แม้ผู้ใด
จะว่าตนมีความเชื* อ แต่ไม่มี
การกระทาํ จะได้ประโยชน์อะไร
ความเชื* อจะช่วยผู้นั+ นให้รอดได้
หรือ
15 ถ้ าพี* น้ องชายหญิ งคนใด
เปลือยเปล่าและขาดแคลนอา-
หารประจาํวัน
16 และมี คนใดในพวกท่ าน
กล่าวแก่เขาว่า "เชิญไปเป็นสุข
เถิด ขอให้อบอุ่นและอิ* มเถิด"
และไม่ ได้ ให้ สิ* งซึ* งจาํ เป็นต่อ
ร่างกายแก่เขา จะเป็นประโยชน์
อะไรเล่า
17 ความเชื* อก็เช่นเดียวกัน ถ้า
ปราศจากการกระทาํ ก็ตายโดย
ลาํพังแล้ว
18 แต่คงมีผู้ ค้านว่า "ท่านมี
ความเชื* อ และข้าพเจ้ามีการ
กระทาํ" จงแสดงความเชื* อของ
ท่ านที* ปราศจากการกระทาํให้
ข้าพเจ้าเห็น และข้าพเจ้าจะ
แสดงให้ท่านเห็นความเชื* อของ
ข้ าพเจ้ าโดยการกระทาํ ของ
ข้าพเจ้า
19 ท่านเชื* อว่า มีพระเจ้าองค์

เดียว นั* นก็ดีอยู่แล้ว แม้พวก
ปีศาจก็เชื* อเช่นกัน และกลัวจน
ตัวสั*น
20 โอ คนไร้ค่า ท่านอยากจะรู้
หรือว่า ความเชื* อที*ปราศจาก
การกระทาํกต็ายแล้ว

ตวัอย่างของ
อบัราฮมัและราหบั

21 เมื* ออับราฮัมบิดาของเราได้
ถวายอิศอัคบุตรชายของท่านบน
แท่นบูชา จึงได้ความชอบธรรม
โดยการกระทาํไม่ใช่หรือ
22 ท่านทั+ งหลายคงเห็นแล้วว่า
ความเชื* อได้กระทาํกิจร่วมกับ
การกระทาํของท่าน และความ
เชื* อก็สมบูรณ์ได้โดยการกระ-
ทาํ
23 และพระคัมภีร์ก็สาํเร็จที* ว่า
`อับราฮัมไดเ้ชื 
อพระเจา้ และ
พระองค์ ทรงนับว่ าเป็ นความ
ชอบธรรมแก่ท่าน' และท่านได้
ชื*อว่า เป็น `สหายของพระเจา้'
24 ท่านทั+งหลายกเ็ห็นแล้วว่า ผู้
ใดจะเป็นคนชอบธรรมได้ ก็
เนื* องด้วยการกระทาํ และมิใช่
ด้วยความเชื*อเพียงอย่างเดียว
25 เช่ นเดี ยวกั นรา หั บหญิ ง
แพศยาก็ ไ ด้ ความชอบธรรม
เนื* องด้ วยการกระทาํด้ วยมิ ใช่
หรือ เมื*อนางได้รับรองผู้ส่งข่าว
เหล่านั+ น และส่งเขาไปเสียทาง
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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หน้า 2450ยากอบ F, M

26 เพราะกายที* ปราศจากจิ ต
วิญญาณนั+ น ตายแล้วฉันใด
ความเชื* อที* ปราศจากการกระ-
ทาํก็ตายแล้ วฉันนั+ นเช่ นเดี ยว
กัน

ความชั #วรา้ยของลิ& น

3
พี* น้องทั+ งหลายของข้าพเจ้า
อย่าเป็นอาจารย์กันมากมาย

หลายคนนักเลย เพราะท่านก็รู้
ว่า เราทั+ งหลายจะได้รับการ
พิพากษาที*เข้มงวดกว่าผู้อื*น
2 เพราะเราทุกคนทาํผิดพลาด
กันไปหลายๆอย่าง ถ้าผู้ใดมิได้
ทาํผิดทางวาจา ผู้นั+นกเ็ป็นคนดี
รอบคอบแล้ว และสามารถบัง
คับทั+งตัวไว้ได้ด้วย
3ดูเถิด เราเอาเหลก็บังเหียนใส่
ปากม้าเพื*อให้มันเชื*อฟังเรา เรา
กบั็งคับมันให้ไปไหนๆได้ทั+งตัว
4จงดูเรือด้วยเช่นกัน ถึงแม้ว่า
เป็นเรือใหญ่ และถูกลมแรงพัด
แล่นไป เรือก็ยังหันไปมาด้วย
หางเสือเล็กๆตามใจนายท้ายที*
จะให้ไปทางไหน
5เช่นนั+ นแหละลิ+ นก็เป็นอวัยวะ
เล็กๆด้วย และพูดโอ้อวดอ้าง
การใหญ่ จงดูเถิด ไฟนิดเดียว
อาจเผาไหม้มากเท่าใด
6และลิ+ นนั+ นก็เป็นไฟ เป็นโลก
แห่งการชั*วช้าซึ*งตั+ งอยู่ในบรรดา
อวัยวะของเรา เป็นเหตุให้ทั+ ง
กายเป็นมลทินไป ทาํให้วิถีแห่ง

ธรรมชาติเผาไหม้ และมันเองก็
ติดไฟจากนรก
7เพราะสัตว์เดียรัจฉานทุกชนิด
ทั+งนก งู และสัตว์ในทะเลกเ็ลี+ ยง
ให้เชื*องได้ และมนุษย์กไ็ด้เลี+ ยง
ให้เชื*องแล้ว
8แต่ลิ+ นนั+ นไม่มี มนุษย์คนใด
สามารถทาํให้เชื* องได้ ลิ+ นเป็น
สิ* งชั* วซึ* งยับยั+ งไม่ได้ และเต็ม
ไปด้วยพิษร้ายถึงตาย
9เราทั+ งหลายสรรเสริญพระเจ้า
คือพระบิดาด้วยลิ+ นนั+น และด้วย
ลิ+ นนั+ นเราก็แช่งด่ามนุษย์ซึ* งถูก
สร้างขึ+ นตามพระฉายของพระ
เจ้า
10 คาํสรรเสริญและคาํแช่งด่าก็
ออกมาจากปากอันเดียวกัน พี*
น้องทั+ งหลายของข้าพเจ้า ไม่
ควรให้เป็นเช่นนั+นเลย
11 บ่อนํ+า พุ จะมี นํ+า จื ดและนํ+า
กร่อยพุ่ งออกมาจากช่องเดียว
กันได้หรือ
12 พี* น้องทั+ งหลายของข้าพเจ้า
ต้นมะเดื* อจะออกผลเป็นมะ-
กอกเทศได้หรือ หรือเถาองุ่นจะ
ออกผลเป็นมะเดื*อได้หรือ เช่น
เดียวกันไม่มีบ่อนํ+าพุใดจะให้ทั+ ง
นํ+าเคม็และนํ+าจืดได้
13 ในพวกท่าน ผู้ใดมีสติปัญญา
และประกอบด้วยความรู้ กใ็ห้ผู้
นั+ นแสดงการประพฤติ ของตน
ด้วยกริยาอันดี มีใจอ่อนสุภาพ

(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
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หน้า 2451 ยากอบ M, J

ประกอบด้วยปัญญา
14 แต่ถ้าท่านทั+ งหลายมีใจอิจ-
ฉาอันขมขื*นและอาการแก่งแย่ง
กันในใจของท่าน อย่าอวดเลย
และอย่าพูดมุสาต่อความจริง
15 ปัญญาเช่นนี+ ไม่ ได้ มาจาก
เบื+ องบน แต่เป็นปัญญาอย่าง
โลก และเป็นเดียรัจฉานตัณหา
และเป็นเช่นปีศาจ
16 เพราะว่าที* ใดมีความอิจฉา
และการแก่งแย่งกัน ที*นั*นก็วุ่น
วายและมีการกระทาํชั* วช้ าเลว
ทรามทุกอย่าง
17 แต่ ปัญญาจากเบื+ องบนนั+ น
บริสุทธิV เป็นประการแรก แล้วจึง
เป็นความสงบสุข สุภาพและว่า
ง่าย เปี* ยมด้วยความเมตตาและ
ผลอันดี ไม่มีความลาํเอียง ไม่
หน้าซื*อใจคด
18 และผลแห่งความชอบธรรม
ก็หว่ านลงในสั นติ สุ ขของคน
เหล่านั+นที*ก่อให้เกิดสันติสุข

ตําหนิการดําเนิน
ชีวิตฝ่ายโลก

4
อะไรเป็ นสาเหตุ ของสง-
ครามและการทะเลาะวิวาท

กันในพวกท่าน มิใช่ราคะตัณหา
ของท่านหรือที* ต่อสู้ กันในอวัย-
วะของท่าน
2ท่านทั+ งหลายอยากได้ แต่ไม่
ได้ ท่านกฆ่็ากัน ท่านโลภแต่ไม่
ได้ ท่านก็ทะเลาะและทาํสง-

ครามกัน ที*ท่านไม่มีเพราะท่าน
ไม่ได้ขอ
3ท่านขอและไม่ได้รับ เพราะ
ท่านขอผิด หวังได้ไปเพื*อสนอง
ราคะตัณหาของท่าน
4ท่ านทั+ งหลายผู้ ล่วงประเวณี
ชายหญิงเอ๋ย ท่านไม่รู้หรือว่า
การเป็นมิตรกับโลกนั+ นคือการ
เป็นศัตรูกับพระเจ้า เหตุฉะนั+น
ผู้ใดใคร่เป็นมิตรกับโลก ผู้นั+นก็
เป็นศัตรูของพระเจ้า
5ท่านคิดว่าพระคัมภี ร์กล่าวไว้
อย่างเปล่าประโยชน์หรือที* ว่ า
`พระวิญญาณที
 สถิตอยู่ ในเรา
ทั 0งหลายมีความรูส้ึกหึงหวง'
6 แต่พระองค์ ได้ทรงประทาน
พระคุณเพิ*มขึ+ นอีก เหตุฉะนั+ น
พระองค์จึงตรัสว่า `พระเจา้ทรง
ต่อสู ้ผู ้ที 
หยิ
 งจองหอง แต่
ทรงประทานพระคุณแก่คนที
ใจ
ถ่อม'
7เหตุฉะนั+ น ท่านทั+ งหลายจง
ยอมน้อมกายต่อพระเจ้า จงต่อ
สู้ กับพญามาร และมันจะหนีไป
จากท่าน
8จงเข้าใกล้พระเจ้า และพระ
องค์จะสถิตอยู่ใกล้ท่าน คนบาป
ทั+งหลายเอ๋ย จงชาํระมือให้สะ-
อาด และคนสองใจเอ๋ย จงชาํระ
ใจของตนให้บริสุทธิV
9จงเป็นทุกข์โศกเศร้าและครํ*า
ครวญ จงให้การหัวเราะของตน

(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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หน้า 2452ยากอบ J, I

กลั บกลายเป็ นการครํ*า ครวญ
และความปีติ ยินดีของตนกลับ
กลายเป็นความเศร้าสลด
10 ท่ านทั+ งหลายจงถ่อมตัวใน
สายพระเนตรขององค์ พระผู้
เป็นเจ้า และพระองค์จะทรงยก
ชูท่านขึ+ น

อย่าตดัสินพี#นอ้งของตน
11 พี* น้องทั+ งหลาย อย่าใส่ร้าย
ซึ* งกันและกัน ผู้ใดที* พูดใส่ร้าย
พี* น้องและตัดสินพี* น้องของตน
ผู้ นั+ นก็กล่ าวร้ ายต่ อพระราช
บัญญัติ และตัดสินพระราช
บัญญัติ แต่ถ้าท่านตัดสินพระ
ราชบัญญัติ ท่านก็ไม่ใช่ผู้ที*
ประพฤติ ตามพระราชบัญญัติ
แต่เป็นผู้ตัดสิน
12 มี ผู้ ทรงตั+ งพระราชบัญญัติ
แต่เพียงองค์เดียว คือพระองค์
ผู้ ทรงสามารถช่ วยให้ รอดได้
และทรงสามารถทาํลายเสียได้
แต่ท่านเป็นผู้ใดเล่า ท่านจึง
ตัดสินผู้อื*น

อย่าอวดอา้งถึงพรุ่งนี&
13 ดูเถิด ท่านที* พูดว่า "วันนี+
หรือพรุ่งนี+ เราจะเข้าไปในเมือง
นั+ นเมืองนี+  และจะอยู่ที* นั* นปี
หนึ*ง และจะค้าขายได้กาํไร"
14 แต่ว่าท่านทั+ งหลายไม่รู้ว่าจะ
มี เหตุอะไรเกิดขึ+ นในวันพรุ่ งนี+
ชี วิตของท่านเป็นอะไรเล่า ก็
เป็นเหมือนหมอกที* ปรากฏอยู่

แต่ประเดี\ยวหนึ*งแล้วกห็ายไป
15 ท่ านทั+ งหลายควรจะพูดว่า
"ถ้าองค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงโปรด
เราจะมีชีวิตอยู่ และจะกระทาํสิ*ง
นี+ หรือสิ*งนั+น"
16 แต่เดี\ยวนี+ ท่านทั+ งหลายยินดี
ในการโอ้อวดของตน ความยินดี
อย่างนี+ เป็นความชั*วทั+งสิ+ น
17 เหตุฉะนั+น คนใดที*รู้จักกระ-
ทาํการดี และไม่ได้กระทาํ บาป
จึงมีแก่คนนั+น

ตกัเตือนคนมั #งมี

5
ดูเถิด ท่านผู้มั*งมี จงร้องไห้
โอดครวญเพราะความวิบัติ

ซึ*งจะเกิดขึ+ นกับท่าน
2ทรัพย์สมบัติของท่านก็ผุพังไป
และมอดก็กั ดกิ นเสื+ อผ้ าของ
ท่าน
3 ทองและเงิ นของท่ านก็ เกิ ด
สนิม และสนิมนั+นจะเป็นพยาน
หลักฐานต่อท่าน และจะกินเนื+ อ
ท่านดุจไฟ ท่านได้สํ*าสมสมบัติ
ไว้แล้วสาํหรับวันสุดท้าย
4ดูเถิด ค่าจ้างของคนงานที*ได้
เกี*ยวข้าวในนาของท่าน ซึ* งท่าน
ได้ฉ้อโกงไว้นั+ น ก็รํ*า ร้องขึ+ น
และเสียงร้องของคนที*เกี* ยวข้าว
นั+ นได้ทราบถึ งพระกรรณของ
องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งจอมโยธา
แล้ว
5ท่านมีชีวิตอยู่ในโลกอย่างฟุ่ม
เฟือยและสนุกสนาน ท่านได้

(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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บาํรุงเลี+ ยงจิตใจของท่านเหมือน
อย่างในวันประหาร
6ท่านได้ตัดสินลงโทษ และได้
ฆ่าคนชอบธรรม เขากไ็ม่ได้ต่อสู้
ท่าน

จงคอยท่าการเสด็จกลบัมา
7เหตุฉะนั+นพี* น้องทั+ งหลาย จง
อดทนจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า
จะเสดจ็มา ดูเถิด ชาวนารอคอย
ผลอันลํ+าค่าที*จะได้จากแผ่นดิน
และเพียรคอยจนกระทั* งมี ฝน
ต้นฤดูและฝนปลายฤดู
8ท่ านทั+ งหลายก็จงอดทนเช่น
นั+นเหมือนกัน จงตั+ งอกตั+ งใจให้
ดี ด้วยว่าการเสด็จมาขององค์
พระผู้เป็นเจ้ากจ็วนจะถึงอยู่แล้ว
9พี* น้องทั+ งหลาย จงอย่าขุ่น
เคืองใจต่อกัน เกรงว่าท่านจะ
ถูกพิพากษา ดูเถิด องค์พระ
ผู้ พิพากษาทรงประทับยืนอยู่
หน้าประตูแล้ว
10 พี* น้องทั+ งหลายของข้าพเจ้า
จงเอาแบบอย่างในการทนทุกข์
และการอดทนของพวกศาสดา
พยากรณ์ ผู้ได้กล่าวในพระนาม
ขององค์พระผู้เป็นเจ้า
11 ดูเถิด เราถือว่าผู้ที*อดทนก็
เป็นสุข ท่านได้ยินเกี*ยวกับความ
อดทนของโยบ และได้เห็นที*สุด
ปลายแห่ งองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า
แล้วว่า องค์พระผู้เป็นเจ้านั+ น
ทรงเปี* ยมไปด้วยพระเมตตาและ

ความกรุณาปรานีสักเท่าใด
 การอธิษฐานเพื#อคนป่วย

12 พี* น้องทั+ งหลายของข้าพเจ้า
ที*สาํคัญเหนือสิ* งอื*นใดทั+ งหมดก็
คือ จงอย่าปฏิญาณ ไม่ว่าจะโดย
อ้างฟ้าสวรรค์หรือแผ่นดินโลก
และไม่ว่าจะโดยคาํปฏิญาณอื* น
ใดก็ตาม แต่ที*ควรว่าใช่ก็จงว่า
ใช่ ที*ควรว่าไม่กจ็งว่าไม่ เกรงว่า
ท่านจะต้องถูกลงโทษ
13 มี ผู้ ใดในพวกท่ านทนทุกข์
หรือ จงให้ผู้นั+นอธิษฐาน มีผู้ใด
ร่าเริงยินดีหรือ จงให้ผู้นั+ นร้อง
เพลงสรรเสริญ
14 มี ผู้ ใดในพวกท่ านเจ็บป่วย
หรือ จงให้ผู้นั+ นเชิญบรรดาผู้
ปกครองของคริสตจักรมา และ
ให้ท่ านเหล่านั+ นอธิษฐานเพื* อ
เขา  และเจิมเขาด้วยนํ+ามันใน
พระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า
15 และการอธิษฐานด้วยความ
เชื* อจะช่ วยให้ ผู้ ป่วยรอดชี วิต
และองค์พระผู้ เป็นเจ้าจะทรง
โปรดให้เขาหายโรค และถ้าเขา
ได้กระทาํบาป ก็จะทรงโปรด
อภัยให้แก่เขา
16 ท่ านทั+ งหลายจงสารภาพ
ความผิดต่อกันและกัน และจง
อธิษฐานเพื*อกันและกัน   เพื*อ
ท่านทั+ งหลายจะได้หายโรค คาํ
อธิษฐานด้วยใจร้อนรนอย่างเอา
จริงเอาจังของผู้ชอบธรรมนั+ 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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พลังมากทาํให้เกิดผล
17 ท่านเอลียาห์กเ็ป็นมนุษย์ที*มี
สภาพอารมณ์เช่นเดียวกับเราทั+ง
หลาย และท่านได้อธิษฐานอย่าง
จริงจังเพื*อไม่ให้ฝนตก และฝน
ก็ไม่ตกต้องแผ่นดินเป็นเวลาถึง
สามปีกับหกเดือน
18 และท่านได้อธิษฐานอีกครั+ ง
หนึ* ง และฟ้าสวรรค์ได้ประทาน
ฝนให้ และแผ่นดินจึงได้งอก

พืชผลต่างๆ
19 พี* น้องทั+ งหลาย ถ้าคนใด
ในพวกท่านหลงผิดไปจากความ
จริง และผู้ใดชักจูงเขาให้เขา
กลับใจเสียใหม่ได้
20 จงให้ผู้นั+ นรู้ เถิดว่า ผู้ที* ช่วย
คนบาปคนนั+นให้พ้นจากทางผิด
ของเขา ก็ได้ช่วยชีวิตหนึ* งให้
รอดพ้นจากความตาย และได้
ปกปิดการบาปเป็นอันมากไว้

(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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