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จดหมายฝากของ

ททานยากอบ

บทนนนำสสสู่ยนำกอบ: ชชชื่อทางการของหนนังสชอเลล่มนนนี้คชอ “จดหมายฝากทนัชื่วไปของยากอบ” ถถูก
เรนยกเชล่นนนันี้นเพราะวล่าไมล่ไดด้ถถูกเขนยนถถึงครริสตจนักรแหล่งใดแหล่งหนถึชื่ง (หรชอครริสตจนักรหลายแหล่ง) 
และไมล่ไดด้ถถูกเขนยนถถึงบบุคคลใดคนหนถึชื่งดด้วย ดด้วยเหตบุนนนี้มนันจถึงเปป็นจดหมายฝากทนัชื่วไป มนหลายคนทนชื่
มนชชชื่อวล่ายากอบในพระคนัมภนรร์ใหมล่ เราเชชชื่อวล่าผถูด้แตล่งจดหมายฝากฉบนับนนนี้คชอ นด้องชายรล่วมมารดาของ
พระเยซถูและตล่อมาไดด้เปป็นศริษยาภริบาลของครริสตจนักรทนชื่กรบุงเยรถูซาเลป็ม

จดหมายฝากฉบนับนนนี้ถถูกเขนยนถถึง “พงศร์พนันธบุร์สริบสองตระกถูลทนชื่กระจนัดกระจายอยถูล่นนันี้น”  คน
เหลล่านนนี้นล่าจะเปป็นผถูด้เชชชื่อชาวยริวทนชื่กระจนัดกระจายไปทนัชื่วโลก ประเพณนยบุคตด้นเชชชื่อวล่ายากอบเสนยชนวริต
อยล่างผถูด้พลนชนพในปน ค.ศ.62 และจดหมายฝากฉบนับนนนี้ถถูกเขนยนขถึนี้นไมล่กนชื่ปนกล่อนหนด้านนันี้น ดถูเหมชอน
จดหมายฝากฉบนับนนนี้ไดด้รนับอริทธริพลนด้อยมากจากใจความหลนักของเปาโล เชล่น พระคบุณ หรชอเรชชื่องค
รริสตจนักร แตล่ยากอบเนด้นเรชชื่อง ‘ธรรมศาลาของพวกทนชื่เชชชื่อเรชชื่องพระเมสสริยาหร์’ ขณะทนชื่ครริสตจนักรทนชื่
เพริชื่งเกริดไดด้ไมล่นานเตริบโตขถึนี้นผล่านทางพวกยริวทนชื่กระจนัดกระจายไป ทนชื่ประชบุมของพวกผถูด้เชชชื่อชาวยริว
จถึงยนังเรนยกทนชื่ประชบุมของตนวล่า ‘ธรรมศาลา’ อยถูล่ โดยเฉพาะทางตะวนันออกของปาเลสไตนร์ นล่า
สนใจทนชื่คคาทนชื่แปลวล่า “ทนชื่ประชบุม” ในยากอบ 2:2 จรริงๆแลด้วคชอ ‘ซถูนาโกเก’ หรชอ ‘ธรรมศาลา’ 
นนัชื่นเอง จดหมายฝากฉบนับนนนี้จถึงมนลนักษณะเปป็นแบบยริว ในดด้านเนชนี้อหาแลด้ว เปป็นหนถึชื่งในจดหมายฝาก
ฉบนับแรกๆของพระคนัมภนรร์ใหมล่ ยล่อมมากล่อนพนัฒนาการของหลนักคคาสอนทนชื่เปป็นลายลนักษณร์อนักษร
เรชชื่องพระคบุณโดยเปาโลหลนังจากนนันี้นไมล่นาน



จดหมายฝากฉบนับนนนี้เนด้นเรชชื่องปฏริบนัตริ มนันเรริชื่มตด้นดด้วยเหตบุผลทนชื่วล่าทคาไมถถึงตด้องมนการทดสอบ
ความเชชชื่อ จากนนันี้นทล่านกป็พถูดถถึงการเลชอกทนชื่รนักมนักทนชื่ชนังในครริสตจนักร, อนันตรายของลรินี้น, การรนักโลก, 
อนันตรายของความรคชื่ารวย, การเตรนยมตนัวใหด้พรด้อมสคาหรนับการเสดป็จกลนับมาขององคร์พระผถูด้เปป็นเจด้า 
และสบุดทด้ายคชอ คคาอธริษฐานทนชื่เกริดผล

****

ภนำพรวมของยนำกอบ 1: บทแรกของจดหมายฝากฉบนับนนนี้มนเนชนี้อหาเกนชื่ยวกนับ (1) จบุดประสงคร์
ของความทบุกขร์ยากตล่างๆในชนวริตครริสเตนยน (2) การทดลองใหด้กระทคาบาปไมล่เคยมาจากพระเจด้า
เลย, (3) การเตชอนสตริใหด้ประพฤตริตามพระวจนะจรริงๆ และ (4) แกล่นแทด้ของศาสนาทนชื่แทด้จรริง

ยก 1:1 ผผข้เขภียนเรธิที่มตข้นจดหมายฝากฉบคับนภีรดข้วยการระบรุตคัวตนของตน ยากอบ ผผผู้รรับ
ใชผู้ของพระเจผู้าและของพระเยซผครริสตต์เจผู้า ตามทภีที่ไดข้กลทาวไปแลข้วในบทนทาดข้านบน ผผข้แตทงทภีที่ไดข้รคับ
การดลใจ ยากอบ นทาจะเปป็นนข้องชายรทวมมารดาของพระเยซผ คทากรภีกทภีที่แปลเชทนนคัรน (ยาโคบอส) 
จรธิงๆแลข้วเปป็นรผปแบบกรภีกของชพที่อฮภีบรผ ยาโคบ ถถึงแมข้วทาผผข้เขภียนจะเรภียกตคัวเองวทาเปป็น ‘นข้องชายของ
พระเยซผ’ กป็ไดข้ แตทททานกป็ขอเรภียกตคัวเองอยทางถทอมตนวทา “ผผข้รคับใชข้ของพระเจข้าและของพระเยซผ
ครธิสตรเจข้า” ดภีกวทา

จดหมายฝากฉบคับนภีรถผกเขภียนถถึง พงศต์พรันธธต์สริบสองตระกผลททที่กระจรัดกระจายอยผยู่นรันั้น คทาทภีที่
แปลวทา ททที่กระจรัดกระจายอยผยู่ (ดริอาสโพรา) เปป็นคทาทภีที่พวกยธิวจนถถึงทรุกวคันนภีร ใชข้เรภียกการกระจคัด
กระจายของตนไปทคั ที่วโลกของคนตทางชาตธิ จรธิงแลข้วมคันแปลวทา ‘ถผกททาใหข้กระจคัดกระจาย’ อยทางไร
กป็ตาม ในกรณภีนภีร ยากอบไมทไดข้ก ทาลคังเขภียนถถึงพวกยธิวโดยทคั ที่วไป แตทจดหมายฝากฉบคับนภีรจะแสดงใหข้
เหป็นอยทางชคัดเจนวทาผผข้อทานกป็คพอ ทภีที่ประชรุมของผผข้เชพที่อทคัรงหลาย ซถึที่งนทาจะเปป็นชาวยธิว เพราะเหตรุทภีที่เปาโล
เปป็นอคัครทผตไปยคังพวกคนตทางชาตธิและนทาขทาวประเสรธิฐไปยคังทธิศตะวคันตก อาจเปป็นไปไดข้วทายากอบ
เชทนเดภียวกคับเปโตร เปป็นอนัครทถูตไปยคังพวกยธิวทภีที่ไปตคัรงรกรากอยผททางทธิศตะวคันออกซถึที่งเปป็นทภีที่ๆ
จคักรวรรดธิบาบธิโลนเคยตคัรงอยผท เราไมทควรลพมวทาพวกยธิวสทวนนข้อยมากๆทภีที่ถผกกวาดตข้อนไปยคังทภีที่นคั ที่น
โดยคนบาบธิโลนไดข้กลคับมาในสมคัยของเอสราและเนหะมภียร ทภีที่นคั ที่นยคังมภีชรุมชนชาวยธิวอยผ ทเปป็นจทานวน



มากตลอดสมคัยศตวรรษทภีที่ยภีที่สธิบ ยากอบคคานรับมายคังคนเหลทานภีรนคัที่นเอง คทาทภีที่แปลเชทนนคัรน (ไคโร) มภี
ความหมายตรงตคัววทา ‘ชพที่นชมยธินดภี’ และเปป็นสทานวนทภีที่ใชข้ทคักทายกคันในสมคัยนคัรน

ยก 1:2-3 ยากอบจถึงไมทเสภียเวลาเลยในการเขข้าสผทหคัวขข้อแรกของการอภธิปราย พทที่นผู้อง
ของขผู้าพเจผู้า เมมที่อทยู่านทรันั้งหลายตกอยผยู่ในการทดลองตยู่างๆกก็จงถมอวยู่าเปก็นเรมที่องนยู่ายรินดททรันั้งสรินั้น นภีที่สพที่อวทา
ผผข้อทานของททานซถึที่งเปป็นผผข้เชพที่อก ทาลคังประสบกคับความทรุกขรยากอยผทในการดทาเนธินชภีวธิตครธิสเตภียน ดผเผธินๆ
แลข้วปคัญหาและความทรุกขรยากตทางๆไมทเคยเปป็นเรพที่องนทาชพที่นใจเลย อยทางไรกป็ตามยากอบซถึที่งมภีสตธิ
ปคัญญาของความเปป็นผผข้ใหญทฝทายวธิญญาณกป็แนะนทาใหข้พวกเขายธินดภีในยามทภีที่เจอกคับการทดลอง
ตทางๆ 3 เพราะทยู่านทรันั้งหลายรผผู้วยู่า การทดลองความเชมที่อของทยู่านนรันั้น ทคาใหผู้เกริดความเพทยร ททานพผด
ถถึงความเชชชื่อเปป็นครคัร งแรกในสธิบสองครคัร งในจดหมายฝากฉบคับนภีร  ขข้อเทป็จจรธิงกป็คพอวทา การทดลองดผ
ความเชพที่อของเรานคัรนกทอใหข้เกธิดความเพทยร คทาทภีที่แปลเชทนนคัรน (ฮถูพอมอเน) สพที่อความหมายถถึง ‘ความ
ทรหดอดทน’, ‘ความหนคักแนทน’ และ ‘ความพากเพภียร’ ดคังนคัรนพระเจข้าจถึงทรงอนรุญาตใหข้ความ
ทรุกขรยากตทางๆเกธิดขถึรนกคับเราเพพที่อพคัฒนาความพากเพภียรฝทายวธิญญาณ มคันเปป็นเครพที่องหมายทภีที่บทงบอก
ถถึงความเปป็นผผข้ใหญทฝทายวธิญญาณ ดคังนคัรนเมพที่อความทรุกขรยากตทางๆเกธิดขถึรนในชภีวธิตครธิสเตภียน เราควร
ชพที่นชมยธินดภีในความทรุกขรยากเหลทานคัรนมากกวทาทภีที่จะทข้อใจ ความทรุกขรยากดคังกลทาวจะกทอใหข้เกธิด
ความเปป็นผผข้ใหญทฝทายวธิญญาณมากยธิที่งขถึรน พระเจข้าทรงทราบเกภีที่ยวกคับเรพที่องนภีร  พระองครจถึงทรงยอมใหข้
มภีการทดสอบดคังกลทาว คทาสอนตรงนภีรสอดคลข้องกคับโรม 5:1-3

ยก 1:4  ททานจถึงแนะนทาวทา และจงใหผู้ความเพทยรนรันั้นกระทคาการจนสคาเรก็จ เพมที่อทยู่าน
ทรันั้งหลายจะสมบผรณต์ครบถผู้วนไมยู่ขาดสริที่งใดเลย ในฐานะคนของพระเจข้า เราถผกก ทาชคับ (คทาวทา ใหผู้ 
(เอะโค) เปป็นคทาสคัที่ง) ใหข้ยอมใหข้ความเพภียรเตธิบโตเตป็มทภีที่ผทานทางการถผกทดสอบ มธิฉะนคัรนเรากป็ตข้อง
ยอมแพข้ เปข้าหมายกป็คพอ เพพที่อทภีที่เราจะไดข้ (1) สมบผรณต์ คทาทภีที่แปลเชทนนคัรน (เทะเละอริออส) มภีความ
หมายอยทางหนถึที่งวทา ‘โตเปป็นผผข้ใหญท’ ในกรณภีนภีร  ความหมายกป็คพอ การเปป็นผผข้ใหญทฝทายวธิญญาณ จาก
นคัรนความเพภียรนคัรนดภีเพพที่อทภีที่เราจะไดข้ (2) ครบถผู้วน คทาทภีที่แปลเชทนนคัรน (ฮอลอคเลรอส) มภีความหมาย
วทา ‘สมบผรณรพรข้อม’ สรุดทข้าย จรุดประสงครอภีกประการของการทดสอบกป็คพอ (3) เพพที่อทภีที่วทาเราจะไดข้ไมยู่
ขาดสริที่งใดเลยในเรพที่องฝทายวธิญญาณ



ปคัญหายทอมเขข้ามาในชภีวธิตครธิสเตภียนอยผทแลข้ว บางครคัร งมคันกป็เกธิดขถึรนเพราะความโงทเขลาของเรา
หรพอการขาดสตธิปคัญญาของเรา อยทางไรกป็ตามพระเจข้าทรงยอมใหข้ปคัญหาเขข้ามาในชภีวธิตของเราบาง
ครคัร งกป็เพพที่อพคัฒนาความเปป็นผผข้ใหญทฝทายวธิญญาณของเราและความเพภียรในนคัรน ดคังนคัรน เราจถึงถผกกทาชคับ
ใหข้ชพที่นชมยธินดภีแทนทภีที่จะซถึมเศรข้าหรพอบทน

ยก 1:5 ยากอบจถึงเปลภีที่ยนไปพผดถถึงอภีกเรพที่องซถึที่งเกภีที่ยวขข้องกคัน ถผู้าผผผู้ใดในพวกทยู่านขาด
สตริปรัญญา กก็ใหผู้ผผผู้นรันั้นทผลขอจากพระเจผู้า ผผผู้ทรงโปรดประทานใหผู้แกยู่คนทรันั้งปวงอยยู่างเหลมอลผู้นและ
มริไดผู้ทรงตคาหนริ และจะทรงประทานใหผู้แกยู่ผผผู้นรันั้น คทาทภีที่แปลวทา ขาด (เละอริโพ) เปป็นคทาเดภียวกคับทภีที่แปล
วทา ขาด ในขข้อกทอนหนข้า อาจเปป็นไดข้วทาสธิที่งทภีที่ขาดในขข้อ 4 กป็คพอ สตธิปคัญญาทภีที่ถผกเอทยถถึงในทภีที่นภีร  หาก
เปป็นเชทนนคัรน กป็มภีความเชพที่อมโยงระหวทางความทรุกขรยากในชภีวธิตครธิสเตภียนกคับพคัฒนาการของสตธิ
ปคัญญาทภีที่เปป็นตามทางของพระเจข้า

ผผข้เขภียนกทาชคับตทอไปวทาเมพที่อเราตข้องการสตธิปคัญญา ใหข้เราขอจากพระเจข้าโดยตรง ดคังนคัรนการ
อธธิษฐานจถึงเปป็นพาหนะสทาหรคับการรคับสตธิปคัญญา การอธธิษฐานดคังกลทาวคพอ ความเชพที่อทภีที่ออกมา
เปป็นการกระททาดคังทภีที่จะถผกบรรยายเพธิที่มเตธิมในขข้อตทอไป นทาสนใจตรงทภีที่วทายากอบกลทาววทา พระเจข้า
ทรงเตป็มพระทคัยทภีที่จะประทานใหข้แกทประชากรของพระองครโดยเฉพาะในเรพที่องของสตธิปคัญญา 
แนทนอนทภีที่นภีที่คพอการอธธิษฐานตามนทราพระทคัยของพระองคร ดผ 1 ยอหรน 5:14 และสรุภาษธิต 4:5,7 ใน
กรณภีดคังกลทาวพระองครจะทรงประทานใหข้อยยู่างเหลมอลผู้น คทาทภีที่แปลเชทนนคัรน (ฮนัพโลส) ในบรธิบทนภีร
หมายถถึง ‘ไมทหวงไวข้’ นอกจากนภีร เมพที่อเราเขข้าหาพระเจข้าเพพที่อขอสตธิปคัญญาจากพระองครในเรพที่องใด 
พระองครกป็ไมททรงตคาหนริ คทาทภีที่แปลเชทนนคัรน (โอเนะอริดริโซ) ในบรธิบทนภีรหมายถถึง ‘ปฏธิเสธ’ ความ
หมายตรงตคัวกป็คพอ ‘ดรุดทา’, ‘วทากลทาว’ หรพอ ‘ททาโทษ’ อยทางไรกป็ตาม เมพที่อเราเขข้าหาพระเจข้าเพพที่อทผลขอ
สตธิปคัญญา พระองครจะไมทเพภียงประทานมคันใหข้แกทเราโดยไมททรงหวงเททานคัรน แตทพระองครจะไมท
ทรงตธิเตภียนเราทภีที่ขอเชทนนคัรนอภีกดข้วย นภีที่เปป็นพระสคัญญาอคันประเสรธิฐในเรพที่องสตธิปคัญญาเมพที่อใดกป็ตามทภีที่
เราตข้องการ มคันเหมพอนกคับการโทรขอแลข้วไดข้เลย



ยก 1:6 อยทางไรกป็ตาม ททานกป็ฝากคทาเตพอนไวข้ดข้วย แตยู่จงใหผู้ผผผู้นรันั้นทผลขอดผู้วยความ
เชมที่อ อยยู่าหวรัที่นไหวเลย คทากทาชคับกป็คพอ ใหข้ขอดข้วยความเชพที่อและไมทหวรัที่นไหวเลย คทาทภีที่แปลเชทนนคัรน (ดริ
อาครริโน) มภีความหมายวทา ‘ความลคังเล’ หรพอ ‘ความสงสคัย’ ความสงสคัยเปป็นสธิที่งทภีที่ตรงขข้ามกคับความ
เชพที่อ ความสงสคัยจะระบายแอทงเกป็บนทราแหทงความเชพที่อออกจนเกลภีรยงหากเราปลทอยใหข้มคันเกธิดขถึรน เมพที่อ
เรามภีความเชพที่อ พระเจข้ากป็จะทรงกระททากธิจ แตทความสงสคัยจะททาใหข้พระเจข้าไมทฟคังคทาอธธิษฐานของ
เรา และททาใหข้คทาอธธิษฐานของเราขาดฤทธธิธ เดช ในทางกลคับกคัน ความเชพที่อกป็คพอ การเชพที่อคทาตรคัสของ
พระเจข้า ไมทมภีปคัญหาใดทภีที่ใหญทเกธินกวทาทภีที่พระเจข้าจะทรงประทานสตธิปคัญญาใหข้เราแกข้ไขมคันไดข้ 
ความผธิดพลาดของเรากป็คพอ การทภีที่เราคธิดวทาปคัญหาตทางๆของเรานคัรนหนคักหนาเกธินกวทาทภีที่แมข้แตท
พระเจข้าจะทรงแกข้ไขไดข้ ดข้วยเหตรุนภีร  ความสงสคัยจถึงททาใหข้เราไมทแสวงหาความชทวยเหลพอของพระเจข้า
ตคัรงแตทแรก หรพอหากเราอธธิษฐานขอตทอพระเจข้าจรธิงๆ ความสงสคัยกป็ททาใหข้คทาอธธิษฐานของเรา
ลคัดวงจรและไปไมทถถึงพระเจข้า

ความสงสคัยเปรภียบเหมพอนกคับความไมทมคั ที่นคงของทะเล เพราะวยู่าผผผู้ททที่หวรัที่นไหวกก็เปก็นเหมมอน
คลมที่นในทะเลซซที่งถผกลมพรัดซรัดไปมา อภีกครคัร งทภีที่คทาทภีที่แปลวทา หวรัที่นไหว (ดริอาครริโน) หมายถถึง ความ
สงสคัย เมพที่อเราสงสคัยวทาพระเจข้าจะทรงแกข้ไขปคัญหาของเราไดข้ไหมหรพอเคลพที่อนภผเขาของเราไดข้ไหม 
เรากป็สทาแดงใหข้เหป็นถถึงความไมทมคั ที่นคงฝทายวธิญญาณของเราเหมพอนคลพที่นในทะเล นทราไมทวทาจะอยผทใน
แอทงใหญทหรพอเลป็กกป็ถผกลมพคัดใหข้สคัที่นไหวเปป็นประจทาอยผทแลข้ว คลพที่นทภีที่ซคัดไปมาในทะเลกป็แสดงใหข้
เหป็นถถึงความไมทมคั ที่นคงของมคัน คนทภีที่สงสคัยวทาพระเจข้าจะทรงสามารถประทานสตธิปคัญญาเพพที่อแกข้
ปคัญหาทภีที่รบกวนพวกเขาไดข้หรพอไมทกป็เปป็นเชทนนคัรน

ยก 1:7 ยากอบจถึงเตพอนตทอไปวทา ผผผู้นรันั้นจงอยยู่าคริดวยู่าจะไดผู้รรับสริที่งใดจากองคต์พระผผผู้
เปก็นเจผู้าเลย การอธธิษฐานในนาทภีสรุดทข้ายซถึที่งเจพอปนดข้วยความสงสคัยกป็ขาดพลคัง คทาอธธิษฐานเชทนนคัรน
ไมทมภีวคันททาใหข้พระเจข้าทรงกระททากธิจอะไรเลย ผผข้เขภียนอรรถาธธิบายสคังเกตเหป็นวทาพวกครธิสเตภียนทภีที่
อทอนแอมาขอใหข้พระเจข้าชทวยเปป็นทภีที่พถึที่งสรุดทข้ายดข้วยความคธิดทภีที่วทาถถึงอยทางไรพระองครกป็ทรงชทวยอะไร
ไมทไดข้อยผทแลข้ว พระเจข้าจถึงทรงททาตามอยทางทภีที่พวกเขาคธิดจรธิงๆ



ยก 1:8 กทอนทภีที่จะไปพผดถถึงเรพที่องตทอไป ยากอบปธิดทข้ายเนพรอหาตอนนภีรโดยกลทาววทา 
คนสองใจเปก็นคนไมยู่มรัที่นคงในบรรดาทางทรันั้งหลายททที่ตนประพฤตรินรันั้น คทาทภีที่แปลวทา สองใจ (ดริซถู
คอส) มภีความหมายเพธิที่มเตธิมวทา ‘หวคั ที่นไหว’, ‘ไมทแนทนอน’ หรพอ ‘สงสคัย’ มคันสพที่อถถึงความสนใจทภีที่
แบทงออกเปป็นสองฝคักสองฝทาย นภีที่หมายถถึงครธิสเตภียน หรพอคนทภีที่อข้างตคัววทาเปป็นผผข้เชพที่อ แตทขณะเดภียวกคัน
กป็สงสคัยวทาพระเจข้าจะทรงชทวยเขาจากปคัญหาทภีที่เขาเผชธิญอยผทไดข้หรพอไมท คทาทภีที่แปลวทา ไมยู่มรัที่นคง (อาคา
ทาสตาทอส) มภีความหมายดข้วยวทา ‘ไมทตกลงปลงใจเดป็ดขาด’ ความหมายกป็คพอ ‘การขาดรากฐานทภีที่
มคั ที่นคง’ จรธิงๆแลข้วเรามภีรากฐานทภีที่มคั ที่นคงแลข้วในพระครธิสตร ผผข้ทรงเปป็นพระศธิลาของเรา อยทางไร
กป็ตามความสงสคัยสามารถททาใหข้เราหลงไปจากรากฐานนคัรนสผทคลพที่นทภีที่ฟผฟทองแหทงความคลอนแคลน
ฝทายวธิญญาณไดข้ ตราบใดทภีที่เราปลทอยใหข้ตคัวเองถผกซคัดไปมาดข้วยคลพที่นแหทงความสงสคัย ความชทวย
เหลพอจากพระเจข้ากป็จะยคังไมทมภีมาใหข้เหป็น

ยก 1:9-11 นข้องชายขององครพระผผข้เปป็นเจข้าของเราจถึงเปลภีที่ยนไปพผดถถึงอภีกเรพที่องซถึที่ง
เกภีที่ยวขข้องกคัน ตลอดทรุกยรุคสมคัย มภีครธิสเตภียนทภีที่ยากจนในทางวคัตถรุอยผ ทเสมอ ยากอบจถึงเตพอนสตธิวทา ใหผู้
พทที่นผู้องททที่ตคที่าตผู้อยชมที่นชมยรินดทในการททที่ทรงเชริดชผเขา หนถึที่งในความทรุกขรยากของชภีวธิตกป็คพอ ความยาก
ลทาบากทภีที่เกธิดจากการเปป็นคนยากจน นภีที่นทาจะหมายสธิที่งทภีที่ยากอบเรภียกวทา “พภีที่นข้องทภีที่ตทที่าตข้อย” อยทางไร
กป็ตามผผข้เขภียนททานนภีรกป็หนรุนใจคนทภีที่เปป็นแบบนคัรนใหข้ชพที่นชมยธินดภีในการทภีที่ทรงเชริดชผเขา คทาทภีที่แปลเชทน
นคัรน (ฮถูพซอส) มภีความหมายวทา การมภี ‘ยศตทาแหนทงสผง’ ถถึงแมข้วทาเราอาจมภีฐานะตทที่าตข้อยในทางการ
เงธินในสายตาของชาวโลก แตทความจรธิงกป็คพอวทาจรธิงๆแลข้วเรามภียศตทาแหนทงสผงในพระครธิสตร เราจะ
ยคังไมทไดข้ยศตทาแหนทงนคัรนโดยสมบผรณรจนกวทาพระครธิสตรจะเสดป็จมา แตทถถึงอยทางไรแลข้วมคันกป็จะเปป็น
จรธิงแนทๆ

ในทางกลคับกคันยากอบกลทาวตทอไปวทา 10 และคนมรัที่งมทกก็จงชมที่นชมยรินดทเมมที่อถผกทคาใหผู้ตคที่าลง 
เพราะวยู่าเขาจะตผู้องลยู่วงลรับไปดธจดอกหญผู้า ทคัรงในตอนนคัรนและตอนนภีรมภีพภีที่นข้องหลายคนในครธิสต
จคักรตทางๆทภีที่มภีฐานะมคั ที่งคคั ที่ง ยากอบแนะนทาใหข้พวกเขาชพที่นชมยธินดภีเมพที่อถผกททาใหข้ตทที่าลง ความมคั ที่งมภีเปป็น
สธิที่งทภีที่เปราะบางจรธิงๆ เหตรุการณทภีที่ไมทมภีใครคาดคธิดมากทอนสามารถททาลายความมคั ที่งคคั ที่งของคนๆหนถึที่ง
ไดข้เพภียงชคั ที่วขข้ามคพน หากและเมพที่อมคันเกธิดขถึรน ททานกป็ขอใหข้ผผข้อทานทภีที่มคั ที่งมภีชพที่นชมยธินดภี ยากอบจถึงวกกลคับ



ไปจรุดทภีที่ททานไดข้เรธิที่มไวข้ในการทภีที่ททานขอพภีที่นข้องของททานวทา “เมพที่อททานตกอยผทในการทดลองตทางๆกป็จง
ถพอวทาเปป็นเรพที่องนทายธินดภีทคัรงสธิรน” การทดสอบบางอยทางในชภีวธิตอาจมาในรผปของความพลธิกผคัน
ทางการเงธิน อยทางไรกป็ตามพระเจข้าทรงสามารถเลภีรยงดผเราไดข้และอาจถถึงกคับยอมใหข้มคันเกธิดขถึรนเพพที่อ
พคัฒนาความเปป็นผผข้ใหญทฝทายวธิญญาณ ดคังนคัรน ไมทวทาคนๆหนถึที่งจะยากจนหรพอรทที่ารวย จงชพที่นชมยธินดภีใน
องครพระผผข้เปป็นเจข้าและวางใจพระองครไมทวทาจะเกธิดอะไรขถึรนกป็ตาม

ยากอบใชข้ภาพประกอบจากธรรมชาตธิเกภีที่ยวกคับความมคั ที่งคคั ที่ง “เพราะวทาเขาจะตข้องลทวงลคับไป
ดรุจดอกหญข้า” เงธินซถึที่งใหข้ความรผข้สถึกหลอกๆวทาเปป็นสธิที่งสทาคคัญถผกเปรภียบวทาเปป็นเหมพอนกคับดอกหญข้า 
มคันปรากฏอยผทเพภียงชคั ที่วคราว จากนคัรนมคันกป็ลทวงลคับไป 11 เพราะทรันททททที่ตะวรันขซนั้นพรผู้อมดผู้วยความ
รผู้อนอรันแรงกลผู้า มรันกก็กระทคาใหผู้หญผู้าเหทที่ยวแหผู้งไป และดอกหญผู้ากก็รยู่วงลง และความงามของมรัน
สผญสรินั้นไป คนมรัที่งมทจะเสมที่อมสผญไปตามทางทรันั้งหลายของเขาเชยู่นนรันั้นดผู้วย ผผข้อทานทภีที่เปป็นชาว
ตะวคันออกกลางครุข้นเคยดภีกคับอทานาจของดวงอาทธิตยร เมพที่อฤดผรข้อนใกลข้เขข้ามา ดวงอาทธิตยรยามเทภีที่ยงวคัน
กป็มคักแผดเผาจนดอกไมข้แหทงฤดผใบไมข้ผลธิเหภีที่ยวแหข้งไป ความงามของดอกไมข้กป็จางหายและความ
เบทงบานของมคันกป็สผญสธิรนไป คนรทที่ารวยกป็จะประสบกคับชะตากรรมเดภียวกคัน หากพวกเขาไมทสผญเสภีย
ความมคั ที่งคคั ที่งของตนไป พวกเขากป็จะสผญเสภียสรุขภาพและความกระชรุทมกระชวยเมพที่อพวกเขามภีอายรุ
มากขถึรน ชรุมชนคนเกษภียณตทางๆสมคัยนภีร เตป็มไปดข้วยคนทภีที่มภีฐานะดภีซถึที่งเปป็นดอกไมข้ทภีที่เหภีที่ยวแหข้งไปจาก
ความเบทงบานทภีที่พวกเขาเคยมภี

ประเดป็นสทาคคัญตรงนภีรกป็คพอวทา ครธิสเตภียนทภีที่ยากจนควรชพที่นชมยธินดภีในพระเจข้าและการทภีที่พวก
เขาจะไดข้รคับการยกชผขถึรนเมพที่อพระครธิสตรเสดป็จกลคับมา ครธิสเตภียนทคัรงหลายทภีที่รทที่ารวยควรมภีใจจดจทอทภีที่
องครพระผผข้เปป็นเจข้าและชพที่นชมยธินดภีในพระองคร ความมคั ที่งคคั ที่งบนโลกนภีรของพวกเขาเปป็นสธิที่งไมทจภีรคังอยผท
แลข้ว

ยก 1:12 ไมทวทาจะยคังไง ความสธขยยู่อมมทแกยู่คนนรันั้นททที่สผผู้ทนการทดลอง เพราะเมมที่อ
ปรากฏวยู่าผผผู้นรันั้นทนไดผู้แลผู้ว เขาจะไดผู้รรับมงกธฎแหยู่งชทวริต ซซที่งองคต์พระผผผู้เปก็นเจผู้าไดผู้ทรงสรัญญาไวผู้แกยู่
คนทรันั้งหลายททที่รรักพระองคต์ พระพรจถึงถผกสคัญญาแกทคนเหลทานคัรนทภีที่สผข้ทนชทวงเวลาแหทงการทดสอบ 



คทาทภีที่แปลวทา การทดลอง (เพะอริราสมอส) ในบรธิบทนภีรหมายถถึง การ ‘ถผกลองใจ’ หรพอ ‘ถผกทดสอบ’
ทภีที่นทาสนใจอภีกคพอคทาทภีที่แปลวทา สผผู้ทน (ฮถูพอเมะโน) มคันเปป็นคทากรธิยาของคทาทภีที่แปลวทา ความเพทยร (ฮถู
พอมอเน) ในขข้อ 3 และ 4 ยากอบไดข้วนมาครบรอบแลข้ว ททานเรธิที่มโดยการกทาชคับผผข้อทานของททานใหข้
ชพที่นชมยธินดภีในการทดสอบตทางๆ คราวนภีรททานกลทาวถถึงพระพรของการสผข้ทนการทดสอบดคังกลทาว 
คทาทภีที่แปลวทา ทนไดผู้แลผู้ว (ดอคริมอส) ในบรธิบทนภีรหมายถถึง การ ‘ถผกทดสอบแลข้ว’

ในบรธิบทดคังกลทาวสธิที่งทภีที่ทรงสคัญญาไวข้กป็คพอ “มงกรุฎแหทงชภีวธิต” สทาหรคับการสผข้ทนชทวงเวลา
แหทงการทดสอบตทางๆในชภีวธิตครธิสเตภียน นภีที่อาจเปป็นสทวนหนถึที่งของสธิที่งทภีที่ททานกทาลคังพผดถถึงในเรพที่องทภีที่
ใหข้พภีที่นข้องทภีที่ตทที่าตข้อยชพที่นชมยธินดภี เมพที่อครธิสเตภียนเผชธิญกคับความทรุกขรยากตทางๆในชภีวธิต และพากเพภียร
อยทางอดทนในความทรุกขรยากนคัรนๆ พระเจข้ากป็ทรงสคัญญาวทาจะประทานมงกธฎแหทงชภีวธิตใหข้ คทาทภีที่
แปลเชทนนคัรน (สเตะฟานอส) หมายถถึง พวงมาลคัยสวมศภีรษะของผผข้ชนะทภีที่ถผกมอบใหข้ในการแขทงขคัน
กภีฬาของชาวกรภีก เปาโลพผดถถึงการประทานบทาเหนป็จแบบเดภียวก คันนภีร ใน 1 โครธินธร 9:25 นภีที่นทาจะเปป็น
หนถึที่งในมงกรุฎหลายอคันซถึที่งจะถผกประทานใหข้ทภีที่บคัลลคังกรพธิพากษาของพระครธิสตร ดผ 2 โครธินธร 5:10

ยากอบกลทาวตทอไปวทาพระเจข้าทรงสคัญญาวทาจะทรงประทานมงกรุฎนภีร ใหข้แกท “คนทคัรงหลาย
ทภีที่รคักพระองคร” นภีที่สพที่อชคัดเจนวทาความรคักทภีที่มภีตทอพระครธิสตรเปป็นแรงจผงใจหลคักทภีที่ชทวยใหข้ผผข้คนของ
พระเจข้าสคัตยรซพที่อตทอไปในชทวงเวลาแหทงการทดสอบ ในวธิวรณร 2:10 พระเยซผครธิสตรเองกป็ทรงสคัญญา
วทาจะประทานมงกรุฎแหทงชภีวธิตใหข้แกทผผข้ทภีที่มภีความสคัตยรซพที่อในยามทภีที่ถผกขทมเหง

ยก 1:13 คราวนภีร ยากอบเปลภีที่ยนไปพผดถถึงอภีกแงทมรุมหนถึที่งของการทดลอง นคั ที่นคพอ การ
ลทอลวงใหข้กระททาผธิด ททานจถึงเตพอนวทา เมมที่อผผผู้ใดถผกลยู่อลวงใหผู้หลง อยยู่าใหผู้ผผผู้นรันั้นพผดวยู่า "พระเจผู้าทรง
ลยู่อลวงขผู้าพเจผู้าใหผู้หลง" เพราะวยู่าความชรัที่วจะมาลยู่อลวงพระเจผู้าใหผู้หลงไมยู่ไดผู้ และพระองคต์เองกก็ไมยู่
ทรงลยู่อลวงผผผู้ใดใหผู้หลงเลย คทาทภีที่แปลวทา ลยู่อลวง (เพะอริราโซ) เปป็นคทากรธิยาของคทาทภีที่แปลวทา การ
ทดลอง ในขข้อ 12 (เพะอริราสมอส) ในทภีที่นภีร คทานภีรถผกใชข้ในแงทลบ นคัที่นคพอ การลทอลวงใหข้กระททาบาป 
ยากอบจถึงเตพอนใหข้ระวคังการกลทาวหาวทาการทดลองดคังกลทาวมาจากพระเจข้า ททานจถึงนทาเสนอความ
จรธิงสองประการ (1) พระเจข้าไมททรงถผกทดลองใหข้กระททาชคั ที่ว เราเหป็นถถึงความบรธิสรุทธธิธ อคันไรข้ขภีด



จทากคัดของพระเจข้า นอกจากนภีร  (2) เพราะวทาพระเจข้าทรงเปป็นผผข้บรธิสรุทธธิธ  พระองครจถึงไมทเคยและจะ
ไมทมภีวคันทดลองใหข้ผผข้ใดกระททาผธิดเดป็ดขาด การกลทาวคทาหมธิที่นประมาทอยทางโงทๆดคังกลทาว (คพอ กลทาว
หาวทาพระเจข้าทรงทดลองใหข้กระททาชคั ที่ว) จถึงไมทสอดคลข้องกคับลคักษณะประจทาตคัวของพระเจข้า

ยก 1:14-15 แตยู่วยู่าทธกคนกก็ถผกลยู่อลวง เมมที่อตรัณหาของตนเองชรักนคาใหผู้กระทคาผริด 
แลผู้วตรัวกก็กระทคาตาม คทาทภีที่แปลวทา ชรักนคา (เอป็กเซป็ลโค) มภีความหมายวทา ‘ถผกลทอออกไปขข้างหนข้า’ 
เหมพอนกคับปลาทภีที่ถผกลทอใหข้กธินเหยพที่อทภีที่ตะขอ มนรุษยรถผกลทอใหข้ตธิดกคับโดยตคัณหาของตคัวเอง มคันเปป็น
สธิที่งทภีที่ตธิดตคัวเรามาอยผทแลข้ว ถถึงแมข้วทาบางครคัร งพญามารถผกเอทยถถึงวทาเปป็นผผข้ทดลอง แตทในทภีที่นภีร ยากอบกป็
โทษอยทางยรุตธิธรรมวทาเปป็นความผธิดของตรัณหาของมนรุษยรเอง คทาทภีที่แปลเชทนนคัรน (เอะพริธถูเมนย) มภีความ
หมายตรงตคัววทา ‘ความปรารถนาตทางๆ’ ไมทวทาจะมภีลคักษณะเฉพาะตคัวแบบใดกป็ตาม ทภีที่นทาสนใจคพอ
คทาทภีที่แปลวทา กระทคาตาม (เดะเละอาโซ) มคันมภีความหมายตรงตคัววทา ‘ใชข้เหยพที่อลทอ’ หรพอ ‘จคับโดยใชข้
เหยพที่อลทอ’ ความหมายหลคักกป็คพอวทา เราถผกลทอใหข้ตธิดกคับโดยตคัณหาของเราเองและถผกจคับเหมพอนปลา
ทภีที่หลงกธินเหยพที่อลทอ ความผธิดจถึงอยผททภีที่ตคัวเราเอง พระเจข้าไมทไดข้มภีสทวนลทอลวงเราเลย เราอข้างไมทไดข้ดข้วย
วทา ‘พญามารบคังคคับใหข้ฉคันททา’ การทดลองตทางๆเกธิดมาจากภายในตคัวเรา พญามารอาจฉวยโอกาส
จากขข้อเทป็จจรธิงดคังกลทาวซถึที่งมคันกป็ททาแบบนคัรนบทอยๆ แตทการทดลองมภีบทอเกธิดมาจากความปรารถนา
ตทางๆทภีที่ไมทบรธิสรุทธธิธ ภายในตคัวเรา

จากนคัรนยากอบเปลภีที่ยนไปใชข้ภาพเปรภียบของการปฏธิสนธธิและการใหข้ก ทาเนธิดบรุตร (ความ
บาปในเรพที่องเพศกป็เปป็นตคัณหาแบบหนถึที่ง) 15 ครรันั้นตรัณหาเกริดขซนั้นแลผู้ว กก็ทคาใหผู้เกริดบาป และเมมที่อบาป
โตเตก็มททที่แลผู้ว กก็นคาไปสผยู่ความตาย เชทนเดภียวกคับทภีที่การมภีเพศสคัมพคันธรอาจกทอใหข้เกธิดการปฏธิสนธธิซถึที่งนทา
ไปสผทการใหข้ก ทาเนธิดบรุตร ตคัณหากป็กทอใหข้เกธิดความบาปเชทนกคัน ถถึงแมข้วทานภีที่เปป็นภาพประกอบเกภีที่ยวกคับ
การปฏธิสนธธิและการใหข้ก ทาเนธิดบรุตร แตทการประยรุกตรใชข้กป็ไมทใชทแคทเรพที่องความบาปทางเพศเททานคัรน 
ประเดป็นสทาคคัญกป็คพอวทา ตคัณหาจะกทอตคัวขถึรนภายในซถึที่งนทาไปสผทความบาปไมทวทาจะเปป็นความบาปแบบ
ใดกป็ตาม อยทางไรกป็ตาม ความจรธิงอคันนทาขมขพที่นกป็คพอวทา ความบาปทภีที่ถผกปฏธิสนธธิขถึรนมาสรุดทข้ายแลข้วกป็
นทาไปสผทความตาย ในสวนเอเดน เอวาไมทไดข้เชพที่อพระเจข้าจรธิงๆเมพที่อพระองครทรงเตพอนนางวทา ในวคัน
ใดทภีที่เจข้ากธินผลไมข้นคัรน “เจข้าจะตข้องตายเปป็นแนท” (ปฐมกาล 2:17) ความไมทเชพที่อฟคังของนางนทาไปสผท



ความตายฝทายวธิญญาณทคันทภีซถึที่งในทภีที่สรุดแลข้วกป็นทามาซถึที่งความตายฝทายรทางกาย ดคังนคัรน วธิถภีแหทงความ
บาปจถึงถผกบรรยายวทาเปป็นเหมพอนการใหข้ก ทาเนธิดบรุตร ความปรารถนาอคันเปภีที่ยมดข้วยบาปคพอการ
ปฏธิสนธธิ การกระททาบาปคพอการใหข้ก ทาเนธิดบรุตร ความตายฝทายวธิญญาณชคั ที่วนธิรคันดรรจถึงเปป็นผลลคัพธรใน
ทข้ายทภีที่สรุด

ยก 1:16 ในบรธิบทดคังกลทาว ยากอบเตพอนวทา พทที่นผู้องททที่รรักของขผู้าพเจผู้า อยยู่าหลงผริดเลย
คทาทภีที่แปลวทา หลงผริด (พลานาโอ) มภีความหมายวทา ‘ถผกหลอกลวง’ ททานจถึงเตพอนพภีที่นข้องทภีที่รคักของ
ททานใหข้ระวคังการหลอกลวงดคังกลทาว (1) ทภีที่วทาพระเจข้าทรงเปป็นแหลทงทภีที่มาของการทดลอง และ (2) 
ทรงเปป็นทภีที่มาของความบาปเองดข้วย

ยก 1:17 ผผข้เขภียนทภีที่ไดข้รคับการดลใจททานนภีร เปลภีที่ยนไปพผดถถึงหคัวขข้อใหมทซถึที่งแตกตทางจาก
เรพที่องทภีที่เพธิที่งกลทาวไปแลข้ว แทนทภีที่พระเจข้าจะทรงเปป็นแหลทงทภีที่มาของการทดลอง ในทางตรงกคันขข้าม 
ของประทานอรันดททธกอยยู่าง และของประทานอรันเลริศทธกอยยู่างยยู่อมมาจากเบมนั้องบน และสยู่งลงมา
จากพระบริดาแหยู่งบรรดาดวงสวยู่าง ในพระบริดาไมยู่มทการแปรปรวน หรมอไมยู่มทเงาอรันเนมที่องจากการ
เปลทที่ยนแปลง

คทาเทศนาอคันเปภีที่ยมดข้วยคทาสอนนภีรถผกสรรุปยทอในขข้อพระคคัมภภีรรขข้อนภีรขข้อเดภียว พระเจข้าทรงถผก
นทาเสนอวทาเปป็นแหลทงทภีที่มาแหทงของประทานตทางๆแกทมนรุษยชาตธิ ความจรธิงกป็คพอ ของประทานอคันดภี
และเลธิศทรุกอยทางยทอมมาจากเบพรองบน (คพอ มาจากพระองคร) นภีที่สพที่อชคัดเจนถถึงพระครุณของพระองคร
ในการทภีที่ทรงประทานของประทานตทางๆแกทมนรุษยชาตธิ นอกจากนภีรของประทานของพระองครกป็ทคัรง
ดนและเลริศ คทาทภีที่แปลวทา ดท (อากาธอส) บทงบอกถถึง ประโยชนรอคันดภีงามสผงสรุดในทางศภีลธรรม คทาทภีที่
แปลวทา เลริศ (เทะเละอริออส) มภีความหมายดข้วยวทา ‘ไมทขาดสธิที่งใดเลย’ สธิที่งทภีที่พระเจข้าทรงประทานใหข้
นคัรนประเสรธิฐสรุดแลข้ว มคันสมบผรณรแบบและไมทขาดสธิที่งใดเลย ความดภีของพระองครถผกสทาแดงใหข้
เหป็นในการทภีที่พระองครทรงประทานของประทานอคันดภีงามของพระองครแกทมนรุษยชาตธิอยทางเหลพอ
ลข้นและอรุดม



ยากอบกลทาวตทอไปโดยบรรยายถถึงพระเจข้าวทาทรงเปป็น “พระบธิดาแหทงบรรดาดวงสวทาง ใน
พระบธิดาไมทมภีการแปรปรวน หรพอไมทมภีเงาอคันเนพที่องจากการเปลภีที่ยนแปลง” พระเจข้าทรงเปป็นความ
สวทางและเปป็นทภีที่มาของความสวทาง พระองครจถึงทรงเปป็นผผข้ใหข้ก ทาเนธิดความสวทางทคัรงปวง ยอหรนเขภียน
ไวข้วทา “และไมทมภีความมพดอยผทในพระองครเลย” (1 ยอหรน 1:5) นอกจากนภีร ในพระเจข้าไมทมภีการ
แปรปรวนดข้วย คทาทภีที่แปลเชทนนคัรน (พาราลลาเก) มภีความหมายวทา ‘การเปลภีที่ยนแปลง’ หรพอ ‘ความ
ผคันแปร’ เราเหป็นถถึงความไมทเปลภีที่ยนแปลงของพระเจข้า พระองครไมทเคยเปลภีที่ยนแปลง พระองครทรง
เปป็นเหมพอนเดธิมเสมอ ความจรธิงของพระองครไมทเคยเปลภีที่ยนแปลง พระวจนะของพระองครไมทเคย
เปลภีที่ยนแปลง พระลคักษณะอคันบรธิสรุทธธิธ ของพระองครไมทเคยเปลภีที่ยนแปลง ยากอบใชข้ภาพประกอบ
เพธิที่มเตธิมของเงาทภีที่เคลพที่อนไหว สทาหรคับพระเจข้าแลข้วไมทมภีการรวนเรไปมา พระองครไมทมภีวคัน
เปลภีที่ยนแปลง ดผ สดรุดภี 90:2 และมาลาคภี 3:6 ในทางกลคับกคันพระเจข้าทรงเปป็นผผข้อรุปถคัมภรเราอยทางมาก 
ของประทานตทางๆของพระองครลข้วนดภีและสมบผรณรแบบ นอกจากนภีรพระองครไมทมภีวคันเปลภีที่ยนแปลง

ยก 1:18 ยอหรนกลทาวตทอไปถถึงความจรธิงอภีกเรพที่องทภีที่เกภีที่ยวขข้องกคัน พระองคต์ไดผู้ทรงใหผู้
เราทรันั้งหลายบรังเกริดโดยพระวจนะแหยู่งความจรริงตามนคนั้าพระทรัยของพระองคต์ ความดภีงามของ
พระเจข้าถผกพบอภีกในการทภีที่พระองครทรงประทานการบคังเกธิดฝทายวธิญญาณผทานทางพระวจนะของ
พระเจข้า คทาทภีที่แปลวทา ใหผู้..บรังเกริด (อาพอคถูเอะโอ) หมายถถึง ‘การใหข้ก ทาเนธิด’ อยทางไรกป็ตาม ขข้อเทป็จ
จรธิงทภีที่วทาการบคังเกธิดนภีร เปป็นมาโดย “พระวจนะแหทงความจรธิง” กป็ชภีรชคัดวทานภีที่เปป็นการบคังเกธิดฝทาย
วธิญญาณ ททานกทาลคังหมายถถึงการบคังเกธิดใหมท ดผ 1 เปโตร 1:23 การสรข้างใหมทฝทายวธิญญาณสทวนหนถึที่ง
เกธิดขถึรนไดข้โดยทางพระวจนะของพระเจข้า

วลภีสรุดทข้าย เพมที่อเราทรันั้งหลายจะไดผู้เปก็นอยยู่างผลแรกแหยู่งสรรพสริที่งซซที่งพระองคต์ทรงสรผู้างนรันั้น 
อาจแปลใหมทไดข้วทา ‘เพพที่อเราทคัรงหลายจะไดข้เปป็นสทวนหนถึที่งของผลแรกแหทงสรรพสธิที่งซถึที่งพระองครทรง
สรข้างนคัรน’ ยากอบอาจกทาลคังหมายถถึงคนรรุทนแรกทภีที่มภีความเชพที่อแบบครธิสเตภียน จรธิงๆแลข้วพวกเขาเปป็น
ผลแรกของกลรุทมผผข้เชพที่อทภีที่จะทวภีจทานวนเพธิที่มขถึรนมาตลอดทรุกยรุคสมคัย ผลแรกเปป็นแนวคธิดทภีที่พวกยธิวครุข้น
เคยดภี มคันเปป็นสทวนแรกของผลการเกป็บเกภีที่ยวทภีที่สงวนไวข้สทาหรคับพระเจข้า ดผ อพยพ 23:19, 34:36 ฯลฯ



ยก 1:19 เพราะขข้อเทป็จจรธิงทภีที่วทา (1) การลองดผความเชพที่อของเรากทอใหข้เกธิดความ
อดทนและ (2) พระเจข้าไมททรงทดลองใครใหข้กระททาบาป และ (3) ของประทานทภีที่ดภีทรุกอยทางมา
จากเบพรองบน ยากอบจถึงใหข้คทาแนะนทาวทา ดรังนรันั้น พทที่นผู้องททที่รรักของขผู้าพเจผู้า จงใหผู้ทธกคนไวในการฟรัง 
ชผู้าในการพผด ชผู้าในการโกรธ มภีสตธิปคัญญาในคทาแนะนทานภีร  ปคัญหามากมายในชภีวธิตคงไมทเกธิดขถึรนหาก
ผผข้คนของพระเจข้านทาคทาแนะนทางทายๆนภีร ไปปฏธิบคัตธิโดยทคั ที่วกคัน ยากอบกทาลคังพผดถถึงเรพที่องของอารมณร
โกรธและการควบครุมอารมณรไมทอยผทซถึที่งททานจะพผดถถึงอภีกทภีในบทนภีร

ยก 1:20 ความคธิดทภีที่สอดคลข้องกคันอยผทตรงนภีร  เพราะวยู่าความโกรธของมนธษยต์ไมยู่ไดผู้
กระทคาใหผู้เกริดความชอบธรรมอยยู่างพระเจผู้า คทาทภีที่แปลวทา กระทคาใหผู้เกริด (คาเตะรกาซอไม) มภีความ
หมายวทา ‘ททาใหข้สทาเรป็จ’ หรพอ ‘บรรลรุ’ มภีสธิที่งทภีที่เรภียกกคันวทาความโกรธอคันชอบธรรม อยทางไรกป็ตาม 
พวกเรามคักไมทคทอยมภีปคัญหากคับความโกรธประเภทนภีร  ในทางกลคับกคันความโกรธสทวนใหญทของเรา
เกธิดมาจากเนพรอหนคังและเปป็นการงานของเนพรอหนคัง ความโกรธของมนรุษยรไมทคทอยททาใหข้ความชอบ
ธรรมของพระเจข้าสทาเรป็จแตทอยทางใด หรพอกลทาวอภีกนคัยหนถึที่งกป็คพอวทา ความโกรธทภีที่ถผกแสดงออกมาไมท
คทอยเปป็นสธิที่งทภีที่ชอบธรรมเลย

ยก 1:21 ยากอบจถึงมาถถึงขข้อสรรุปตามหลคักเหตรุผลอภีกประการเกภีที่ยวกคับเรพที่องนภีร  เหตธ
ฉะนรันั้น จงถอดทรินั้งการโสโครกทธกอยยู่าง และการชรัที่วรผู้ายอรันดาษดมที่น คทาทภีที่แปลวทา การโสโครก (รถู
พาเรนย) มภีความหมายดข้วยวทา ‘การททาใหข้มลทธิน’ และนภีที่ยทอมหมายถถึงความโกรธของมนรุษยรซถึที่งถผก
พผดถถึงไปแลข้วดข้านบน การควบครุมอารมณรโกรธไมทอยผทมคักนทาไปสผทความบาป วลภี “การชคั ที่วรข้ายอคัน
ดาษดพที่น” มภีความหมายตรงตคัววทา ‘ความบรธิบผรณรของความประสงครรข้าย’ (หรพอ การคธิดรข้าย) นภีที่เปป็น
อภีกครคัร งทภีที่ยากอบพผดถถึงสธิที่งทภีที่เปป็นปคัญหาในตคัวผผข้อทานของททานอยทางชคัดเจน นคัที่นคพอ การมภีอารมณรเสภีย
งทาย ควบครุมอารมณรโกรธไมทอยผท และการคธิดรข้าย ททานกทาชคับพวกเขา (และเราดข้วย) ใหข้ถอดทธิรงการ
ดคังกลทาวเสภีย

ททานกลคับกทาชคับเราวทา และจงนผู้อมใจรรับพระวจนะททที่ทรงปลผกฝรังไวผู้แลผู้วนรันั้น ซซที่งสามารถ
ชยู่วยจริตวริญญาณของทยู่านทรันั้งหลายใหผู้รอดไดผู้ คทาทภีที่แปลวทา นผู้อมใจ (พราอถูเทส) มภีความหมายวทา การ



มภีวธินคัยในดข้านอารมณร มคันกทอใหข้เกธิดการรผข้จคักควบครุมอารมณรของตนเอง ดคังนคัรนเราจถึงถผกกทาชคับใหข้
รคับ “พระวจนะทภีที่ทรงปลผกฝคังไวข้แลข้วนคัรน” ดข้วยททาทภีดคังกลทาว คทาทภีที่แปลวทา ถผกปลผกฝรังไวผู้แลผู้ว (เอป็มฟถู
ทอส) มภีความหมายวทา ‘ฝคังไวข้ขข้างใน’ กลทาวอภีกนคัยหนถึที่ง ยากอบหนรุนใจผผข้อทานของททานใหข้รคับพระ
วจนะของพระเจข้าและฝคังมคันไวข้ในใจของพวกเขา นอกจากนภีรพระวจนะดคังกลทาว “สามารถชทวยจธิต
วธิญญาณของททานทคัรงหลายใหข้รอดไดข้” ดข้วย

ยก 1:22 ในสทวนของพระวจนะทภีที่ถผกปลผกฝคังไวข้แลข้วนคัรน ยากอบเรธิที่มพผดถถึงประเดป็นทภีที่
สทาคคัญกวทา แตยู่ทยู่านทรันั้งหลายจงเปก็นคนททที่ประพฤตริตามพระวจนะนรันั้น ไมยู่ใชยู่เปก็นแตยู่เพทยงผผผู้ฟรัง
เทยู่านรันั้น ซซที่งเปก็นการลยู่อลวงตนเอง อภีกเดภีดี๋ยวททานจะขยายความเกภีที่ยวกคับเรพที่องนภีรมากขถึรน อยทางไรกป็ตาม
หนข้าทภีที่ของเรานคัรนกป็เรภียบงทายพอๆกคับทภีที่มคันลถึกซถึร ง พระเจข้าไดข้ทรงเรภียกเราใหข้ประพฤตธิตามพระ
วจนะของพระองครและไมทใชทแคทฟคังมคันเททานคัรน การฟคังเปป็นเพภียงชทองทางทภีที่นทาไปสผทการประพฤตธิ
ตามพระวจนะนคัรนซถึที่งเปป็นเรพที่องทภีที่สทาคคัญกวทา การเปป็นแตทเพภียงผผข้ฟคังกป็เททากคับเปป็นการลยู่อลวงตคัวเอง คทา
ทภีที่แปลเชทนนคัรน (พาราลอกริซอไม) มภีความหมายดข้วยวทา ‘หลอกลวง’ มภีครธิสเตภียนมากมายขนาด
ไหนในปคัจจรุบคันทภีที่มานคั ที่งฟคังคทาเทศนา กลคับบข้านไปและไมทเคยททาตามคทาเทศนาเลย พวกเขาอาจคธิด
วทาตคัวเองเปป็นครธิสเตภียนทภีที่ดภี อยทางไรกป็ตามยากอบบอกวทาพวกเขาหลอกตคัวเอง ตามทภีที่จะถผกพผดถถึง
ในขข้อ 26 สธิที่งทภีที่ถผกปธิดบคังอยผทกป็คพอ การควบครุมอารมณรไมทอยผทและปากพลทอยๆ เหป็นไดข้ชคัดวทานภีที่เปป็น
บรธิบททภีที่ยากอบกทาชคับใหข้ผผข้อทานของททานเปป็นคนทภีที่ประพฤตธิตามพระวจนะนคัรน บรธิบททภีที่มากทอน
หนข้า (ขข้อ 19-21) กป็พผดถถึงเรพที่องเดภียวกคัน

ยก 1:23-24 ในททานองเดภียวกคันยากอบกลทาวตทอไปวทา เพราะวยู่าถผู้าผผผู้ใดฟรังพระ
วจนะ และไมยู่ไดผู้ประพฤตริตาม ผผผู้นรันั้นกก็เปก็นเหมมอนคนททที่ดผหนผู้าของตรัวในกระจกเงา ททานเปรภียบคน
ทภีที่ไดข้ยธินพระวจนะแตทกป็ไมทสนใจมคันวทาเปป็นเหมพอนคนทภีที่ตพที่นนอนในตอนเชข้าและสทองกระจก คทาทภีที่
แปลวทา กระจกเงา (เอะซอพตรอน) หมายถถึงกระจกของคนสมคัยโบราณซถึที่งปกตธิแลข้วเปป็นแกข้วหรพอ
โลหะทภีที่ขคัดจนขถึรนเงา



24 ดผู้วยวยู่าคนนรันั้นแลดผตรัวเองแลผู้วไปเสทย แลผู้วในทรันใดนรันั้นกก็ลมมวยู่าตรัวเปก็นอยยู่างไร ภาพ
เปรภียบนภีรไมทมภีอะไรซคับซข้อน เราสทองดผตคัวเองในกระจกในตอนเชข้าจากนคัรนเรากป็ไปททากธิจธรุระประจทา
วคันของเราตทอไป คนเรามคักไมทคทอยนถึกยข้อนกลคับไปวทาเมพที่อเชข้าหนข้าตาเปป็นอยทางไร พวกเขามคัวแตทยรุทง
กคับกธิจวคัตรประจทาวคันและลพมไปวทาหนข้าตาเปป็นอยทางไร คนทภีที่แคทฟคังพระวจนะและไมทรคับมคันปลผกฝคัง
ไวข้ในใจจนถถึงขคัรนประพฤตธิตามกป็เปป็นเชทนนคัรน จนกวทาเขาจะประพฤตธิตาม มคันกป็เปป็นเหมพอนกคับ
เมลป็ดพพชทภีที่วางอยผทบนพพรนดธินเททานคัรน เมพที่อใดทภีที่มคันถผกปลผกฝคังไวข้มคันจถึงจะเรธิที่มททางาน บทเรภียนทภีที่สทาคคัญ
กวทากป็คพอ การนทาพระวจนะของพระเจข้าไปปฏธิบคัตธิในชภีวธิตของเรา พระเยซผทรงก ทาชคับในพระมหา
บคัญชาใหข้สอนเขา “ใหข้ถพอรคักษาสธิที่งสารพคัดซถึที่งเราไดข้สคัที่งพวกททานไวข้” พระเยโฮวาหรทรงก ทาชคับโยชผ
วาใหข้ใครทครวญในพระวจนะของพระองครทคัรงกลางวคันและกลางคพนเพพที่อทภีที่เขาจะไดข้ “ระวคังทภีที่จะ
กระททาตามขข้อความทภีที่เขภียนไวข้นคัรนทรุกประการ” การเนข้นยทราทคั ที่วพระวจนะของพระเจข้ากป็คพอการกระ
ทคาตามพระวจนะนคัรน การไดข้ยธินเปป็นเพภียงจรุดเรธิที่มตข้นเททานคัรน แนทนอนทภีที่มคันไมทใชทจรุดจบ

ยก 1:25 ยากอบจถึงสคังเกตวทา ฝยู่ายผผผู้ใดททที่พริจารณาดผในพระราชบรัญญรัตริแหยู่งเสรทภาพ
อรันดทเลริศ และดคารงอยผยู่ในพระราชบรัญญรัตรินรันั้น ผผผู้นรันั้นไมยู่ไดผู้เปก็นผผผู้ฟรังแลผู้วหลงลมม แตยู่เปก็นคนประพฤตริ
ตาม คนนรันั้นจะไดผู้ความสธขในการของตน

ความจรธิงอคันยธิที่งใหญทอยผทตรงนภีร แลข้ว ยากอบบรรยายถถึงผผข้ทภีที่ (1) พริจารณาดผในพระวจนะของ
พระเจข้า คทาทภีที่แปลเชทนนคัรน (พาราคบุพโต) มภีความหมายวทา ‘หยรุดพคัก, กข้มดผ และตรวจตราอยทางใกลข้
ชธิด’ มคันสพที่อถถึงการศถึกษาอยทางตคัรงใจและ/หรพอการซถึมซคับสธิที่งใดสธิที่งหนถึที่ง ททานบรรยายถถึงเขาวทา (2) 
ดคารงอยผยู่ในพระวจนะนคัรน คทาทภีที่แปลเชทนนคัรน (พาราเมะโน) มภีความหมายเพธิที่มเตธิมวทา ตคัรงมคั ที่นคงอยผทใน
พระวจนะของพระเจข้า นภีที่เปป็นยธิที่งกวทาการซถึมซคับแบบสบายๆหรพอความรผข้แบบผทานๆ ยากอบพผดถถึง
คนทภีที่ใชข้เวลาในการศถึกษาพระวจนะและททาเชทนนคัรนตทอไป คนนภีรจถึงเปป็นคนทภีที่กลายเปป็น (3) “คน
ประพฤตธิตาม” คนเหลทานคัรนทภีที่จะซถึมซคับพระวจนะของพระเจข้าอยทางตคัรงใจในระยะยาวจะพคัฒนาจน
กลายเปป็นผผข้ทภีที่กระททางานของพระเจข้าจรธิงๆ



ผลลคัพธรกป็คพอวทา (4) “คนนคัรนจะไดข้ความสรุขในการของตน” พระเจข้าจะทรงอวยพรการทภีที่คน
แบบนคัรนกระททา ดคังนคัรนจถึงมภีสผตรงทายๆแตทลถึกซถึร งเพพที่อทภีที่พระเจข้าจะทรงอวยพรกธิจการของเรา มคันคพอ
การซถึมซคับพระวจนะของพระเจข้าอยทางตทอเนพที่องจนถถึงจรุดทภีที่เราประพฤตธิตามพระวจนะนคัรน 
นอกจากนภีรมคันยคังนทาไปสผทการททางานของพระเจข้าใหข้สทาเรป็จดข้วยในเวลาเดภียวกคัน ผลลคัพธรกป็คพอพระพร
ของพระเจข้า คทาสอนตรงนภีรสอดคลข้องกคับความจรธิงในสดรุดภี 1:2-3 และโยชผวา 1:8 การศถึกษาพระ
วจนะของพระเจข้าอยทางตทอเนพที่องจนถถึงจรุดทภีที่เราประพฤตธิตามมคันจรธิงๆนทาไปสผทพระพร (การททาใหข้
เจรธิญ) ของพระเจข้าตทอสธิที่งทภีที่เรากระททา

ยากอบแนะนทาใหข้เรารผข้จคักคทาเรภียกพระวจนะของพระเจข้าซถึที่งเปป็นเอกลคักษณร ททานเรภียกมคันวทา 
“พระราชบคัญญคัตธิแหทงเสรภีภาพ” ททานจะเอทยถถึงมคันอภีกใน 2:12 ดผเผธินๆ อาจดผเหมพอนมภีความขคัดแยข้ง
กคันในเรพที่องของความหมาย แนทนอนทภีที่พระวจนะของพระเจข้าดทเลริศ คทาทภีที่แปลเชทนนคัรน (เทะเละอริ
ออส) ไมทเพภียงหมายถถึงความสมบผรณรแบบเททานคัรน แตทหมายถถึงความครบบรธิบผรณรดข้วย พระวจนะ
ของพระเจข้าเปป็นทคัรงสองอยทาง ถถึงแมข้วทามคันมภีพระราชบนัญญนัตริของพระเจข้าอยผท แตทมคันกป็เปป็นแหลทงทภีที่มา
ของเสรนภาพดข้วย ขทาวประเสรธิฐปลดปลทอยมนรุษยรใหข้เปป็นอธิสระจากความบาปของพวกเขา อทานาจ
ของบาปและบทลงโทษของบาปดข้วย อยทางไรกป็ตามมคันมภีพระราชบคัญญคัตธิของพระเจข้าอยผ ท ในพระ
คคัมภภีรรเดธิม มภีพระราชบคัญญคัตธิของพระเจข้าในทางจรรยาบรรณและศภีลธรรมอยผ ทในพระราชบคัญญคัตธิ
ของโมเสส สทวนในพระคคัมภภีรรใหมทมภีพระราชบคัญญคัตธิของพระครธิสตรอยผ ท พระราชบคัญญคัตธิของพระ
ครธิสตรในพระคคัมภภีรรใหมทนคัรนมภีความสมบผรณรแบบและปลดปลทอยใหข้เปป็นไท

ยก 1:26 หลคังจากไดข้พผดถถึงเรพที่องทภีที่สผงสทงไปแลข้ว ยากอบกป็กลคับมาพผดถถึงเรพที่องทคั ที่วๆไป
ในการดทาเนธินชภีวธิตของครธิสเตภียนแตทละวคันบข้าง ททานจถึงเขภียนวทา ถผู้าผผผู้ใดในพวกทยู่านดผเหมมอนวยู่า
เครยู่งครรัดในความเชมที่อ และมริไดผู้เหนทที่ยวรรันั้งลรินั้นของตนไวผู้ แตยู่ลยู่อลวงใจของตนเอง การเครยู่งครรัดใน
ความเชมที่อของผผผู้นรันั้นกก็ไรผู้ประโยชนต์

นทาสนใจคพอคทาทภีที่แปลวทา เครยู่งครรัดในความเชมที่อ (ธเรสคอส) มคันหมายถถึงคนทภีที่อยทางนข้อยกป็
นมคัสการพระเจข้าแตทเพภียงภายนอก มคันสะทข้อนใหข้เหป็นถถึงความเลพที่อมใสศรคัทธาแบบภายนอก 



อยทางไรกป็ตามสทาหรคับคนเชทนนคัรน ยากอบเตพอนวทาหากเขาเหนภีที่ยวรคัร งลธิรนของตนไวข้ไมทไดข้ “การ
เครทงครคัดในความเชพที่อของผผข้นคัรนกป็ไรข้ประโยชนร” มภีการใชข้คทาทภีที่แตกตทางไปเลป็กนข้อยสทาหรคับคทาทภีที่แปล
วทา การเครยู่งครรัดในความเชมที่อ (ธเรสเคะเอนย) นภีที่หมายถถึงการนมคัสการหรพอพธิธภีกรรมแบบภายนอก 
ยากอบยข้อนกลคับมาพผดถถึงคทาเตพอนในเรพที่องการควบครุมอารมณรโกรธไมทอยผท มคันยทอมแสดงออกมาใน
รผปของการไมทเหนภีที่ยวรคัร งลธิรนของตน คนๆหนถึที่งอาจอข้างตคัววทาเปป็นคนทภีที่นทาเลพที่อมใสและเครทงศาสนา 
อยทางไรกป็ตาม ลธิรนทภีที่ไมทถผกเหนภีที่ยวรคัร งไวข้กป็เปป็นขข้อพธิสผจนรทภีที่ชคัดเจนแลข้วถถึงสธิที่งทภีที่ตรงกคันขข้าม ‘การ
เครทงครคัดในความเชพที่อ’ ดคังกลทาวกป็ไรด้ประโยชนร์ ความหมายของคทาๆนภีรคพอ ‘ไมทมภีประโยชนร’ แล
ะ ‘ปราศจากความจรธิง’

นอกจากนภีรยากอบกลทาววทาจรธิงๆแลข้วคนแบบนคัรนกป็ “ลทอลวงใจของตนเอง” คทาทภีที่แปลวทา 
ลยู่อลวง (อาปาตาโอ) ถถึงแมข้วทาแตกตทางจากคทาในขข้อ 22 (พาราลอกริซอไม) แตทกป็มภีความหมาย
เหมพอนกคัน ยากอบเวภียนมาครบรอบแลข้ว คนเหลทานคัรนทภีที่ททาตคัวเปป็นคนเครทงศาสนาแตทไมทยอมเหนภีที่ยว
รคัร งลธิรนของตนไมทเพภียงหลอกลวงตนเองเททานคัรน แตทยคังไมทเปป็นผผข้ประพฤตธิตามพระวจนะนคัรนอยทาง
เหป็นไดข้ชคัดดข้วย แนทนอนทภีที่คนแบบนคัรนไมทไดข้ททาใหข้ความชอบธรรมของพระเจข้าสทาเรป็จ

ยก 1:27 ในทางตรงกคันขข้าม การเครยู่งครรัดในความเชมที่ออยยู่างบรริสธทธริธิ์ไรผู้มลทรินตยู่อ
พระพรักตรต์พระเจผู้าและพระบริดานรันั้น คมอการเยทที่ยมเยทยนเดก็กกคาพรผู้าพยู่อและหญริงมยู่ายททที่มทความทธกขต์
รผู้อน และการรรักษาตรัวใหผู้พผู้นจากราคทของโลก

ตามทภีที่ยากอบไดข้กลทาวไวข้ การเครทงครคัดในความเชพที่อแบบทภีที่บรธิสรุทธธิธ และไรข้มลทธินมภีลคักษณะ
สองประการ (1) มคันคพอการ “การเยภีที่ยมเยภียนเดป็กก ทาพรข้าพทอและหญธิงมทายทภีที่มภีความทรุกขรรข้อน” คทาทภีที่
แปลวทา เยทที่ยมเยทยน (เอะพริสเคป็พทอไม) มภีความหมายดข้วยวทา ‘ดผแล’ ความหมายทภีที่สทาคคัญกวทาใน
บรธิบทนภีรกป็คพอการดผแลหรพอการใหข้ความชทวยเหลพอทภีที่จทาเปป็น เหป็นไดข้ชคัดวทาคทาทภีที่แปลวทา เดก็กกคาพรผู้าพยู่อ
(ออรฟานอส) เปป็นทภีที่มาของคทาภาษาอคังกฤษ orphan ดคังนคัรน การเครทงครคัดในความเชพที่อแบบแทข้จรธิง
กป็เชพที่อมโยงกคับการชทวยเหลพอคนเหลทานคัรนทภีที่ขคัดสนจรธิงๆ โดยเฉพาะเมพที่อความยากจนของพวกเขาไมท
ไดข้เกธิดจากความโงทเขลาของพวกเขาเอง ในสมคัยโบราณ ไมทมภีองครกรของรคัฐบาลหรพอหนทวยงาน



เพพที่อสคังคมเพพที่อชทวยเหลพอคนยากไรข้แบบทภีที่พบเหป็นกคันในปคัจจรุบคัน แตทพวกเดป็กกทาพรข้าหรพอพวกแมท
มทายมคักตข้องพถึที่งตคัวเองและมคักปราศจากความหวคัง ยากอบสคัที่งใหข้ดผแลคนเหลทานภีร  โดยเฉพาะหาก
พวกเขามภีความเกภีที่ยวขข้องกคับครธิสตจคักร

(2) อภีกแงทมรุมหนถึที่งของการเครทงครคัดในความเชพที่อแบบทภีที่แทข้จรธิงคพอความบรธิสรุทธธิธ ของชภีวธิต  
“การรคักษาตคัวใหข้พข้นจากราคภีของโลก” นทาสคังเกตวทาความสกปรกนคัรนเชพที่อมโยงกคับโลกโดยตรง 
นคัที่นจถึงเปป็นเหตรุวทาททาไมพระวจนะของพระเจข้าจถึงก ทาชคับอยทางแขป็งขคันมธิใหข้เราททาตามอยทางชาวโลกนภีร  
ไมทเปป็นมธิตรกคับโลกและไมทรคักโลก โลกจะททาใหข้ผผข้ใดกป็ตามทภีที่มาตธิดตทอกคับมคันเปป็นมลทธินไป

*****

ภนำพรวมของยนำกอบ 2: ผถูด้เขนยนทนชื่ไดด้รนับการดลใจทล่านนนนี้พถูดถถึงใจความหลนักในทางปฏริบนัตริ
หลายประการเกนชื่ยวกนับการเลชอกรนักคนรวยและชนังคนจน จากนนันี้นทล่านกป็เผชริญหนด้ากนับทนัศนคตริทนชื่
เยล่อหยริชื่งของสมาชริกบางคนในครริสตจนักรยบุคตด้น โดยกคาชนับใหด้พวกเขารนักพนชื่นด้องทนชื่ดด้อยโอกาสกวล่า
ของพวกเขา จากนนันี้นทล่านกป็พถูดถถึงปนัญหาเรชชื่องการเมรินเฉยตล่อความจคาเปป็นฝล่ายรล่างกายของคนอชชื่น

จากนนันี้นยากอบกป็เปลนชื่ยนไปพถูดถถึงหลนักการของเรชชื่องนนนี้ ความเชชชื่อทนชื่แทด้จรริงจะกล่อใหด้เกริด
การกระทคาทนชื่ชอบธรรมและเปนชื่ยมดด้วยความกรบุณา สริชื่งเหลล่านนนี้เปป็นผลลนัพธร์ทนชื่ตด้องมนของความเชชชื่อแทด้ 
ทล่านปริดทด้ายเรชชื่องนนนี้โดยยกตนัวอยล่างประกอบหลนักการนนนี้จากชนวริตของอนับราฮนัมและราหนับดด้วย 

ยก 2:1 ผผข้แตทงททานนภีร เผชธิญหนข้ากคับปคัญหาหนถึที่งในทภีที่ประชรุมของพวกยธิวบางแหทง พทที่
นผู้องทรันั้งหลายของขผู้าพเจผู้า การเชมที่อในพระเยซผครริสตต์องคต์พระผผผู้เปก็นเจผู้าของเรา ผผผู้ทรงสงยู่าราศทนรันั้น 
อยยู่าใหผู้เปก็นดผู้วยการเลมอกหนผู้าคน คทาทภีที่แปลวทา การเลมอกหนผู้าคน (พรอโซพอเลพเซนย) หมายถถึง 
‘ความลทาเอภียงแบบโงทๆ’ มคันหมายถถึงการเหป็นแกทหนข้าคนโดยอธิงตามฐานะทางชนชคัรนของเขา
มากกวทาทภีที่จะคทานถึงถถึงอรุปนธิสคัยของเขา ยากอบจถึงตทาหนธิพภีที่นข้องของททานทภีที่มภีทคัศนคตธิแบบแบทงแยก
เชทนนคัรน พวกเขาอข้างวทามภีความเชพที่อในพระครธิสตรแตทกป็ยคังเลพอกทภีที่รคักมคักทภีที่ชคังกคันในครธิสตจคักร



ยก 2:2-4 เราตข้องไมทลพมวทายากอบกทาลคังเขภียนถถึงพวกผผข้เชพที่อชาวยธิวทภีที่กระจคัดกระจายไป
ทคั ที่วโลก เราตข้องไมทลพมวทาพวกผผข้เชพที่อยรุคตข้นทภีที่มารวมตคัวกคันนภีร ยคังเรภียกตคัวเองวทาธรรมศาลาอยผท เชทนเดภียว
กคับในสมคัยนภีร  พวกยธิวมากมายในตอนนคัรนมภีฐานะดภี พระเจข้าไดข้ทรงอวยพรพวกเขาในอคับราฮคัม 
อยทางไรกป็ตาม พระพรทภีที่เหป็นไดข้ชคัดดคังกลทาวกลคับกลายเปป็นปคัญหาหนถึที่งในครธิสตจคักรยรุคตข้นบางแหทง
ของชาวยธิว

ยากอบจถึงนทาเสนอปคัญหาทภีที่อาจเกธิดขถึรนไดข้แตทกป็พบเหป็นเปป็นปกตธิ เพราะวยู่าถผู้ามทคนหนซที่งสวม
แหวนทองคคาและแตยู่งตรัวดผู้วยเครมที่องแตยู่งกายอยยู่างดทเขผู้ามาในททที่ประชธมของทยู่าน และมทคนจนคน
หนซที่งแตยู่งตรัวดผู้วยเสมนั้อผผู้าซอมซยู่อเขผู้ามาดผู้วย นทาสนใจคพอคทาทภีที่แปลวทา ททที่ประชธม (ซถูนาโกเก) มคันคพอ
คทาทภีที่หมายถถึง ‘ธรรมศาลา’ เหป็นไดข้ชคัดวทาครธิสตจคักรของคนยธิวทภีที่เชพที่อเรพที่องพระเมสสธิยาหรทางตะวคัน
ออกบางแหทงยคังเรภียกตคัวเองดข้วยคทาทภีที่พวกเขาครุข้นเคย คพอ ธรรมศาลา ยากอบจถึงยกตคัวอยทาง
สถานการณรหนถึที่งซถึที่งมภีคนสองคนเขข้ามาในทภีที่ประชรุมนมคัสการ คนหนถึที่งเปป็นคนรวยอยทางเหป็นไดข้ชคัด
ซถึที่งประดคับกายดข้วยเครพที่องเพชรและเสพรอผข้าราคาแพง อภีกคนกป็จนอยทางเหป็นไดข้ชคัดโดยแตทงตคัวดข้วย
เสพรอผข้าเกทาๆสกปรก (คทาทภีที่แปลวทา ซอมซยู่อ (รถูพารอส) จรธิงๆแลข้วหมายถถึง สกปรก)

เราเหป็นไดข้ชคัดถถึงการตอบรคับทภีที่แตกตทางกคันซถึที่งมภีตทอผผข้มาเยพอนสองคนนภีร  3 และทยู่านสนใจคน
ททที่สวมใสยู่เครมที่องแตยู่งกายอยยู่างดท และกลยู่าวแกยู่เขาวยู่า "เชริญทยู่านนรัที่งททที่นทที่ในททที่อรันดทเถริด" และทยู่านกก็พผด
กรับคนจนนรันั้นวยู่า "แกจงยมนอยผยู่ททที่นรัที่น" หรมอ "จงนรัที่งแทบททที่รองเทผู้าของเราเถริด" คทาทภีที่แปลวทา อยยู่างดท 
(ลนัมพรอส) ในบรธิบทนภีรหมายถถึง ‘งดงาม’ หรพอ ‘ทภีที่มภีราคาแพง’ คทาทภีที่แปลวทา สนใจ (เอะพริบเละโพ) 
มภีความหมายตรงตคัววทา ‘ใหข้ความนคับถพอ’ หรพอ ‘มภีความเคารพนคับถพอตทอ’ มคันสพที่อถถึงความลทาเอภียง 
ดข้วยเหตรุนภีร ยากอบจถึงยกตคัวอยทางวทาจรธิงๆแลข้วพวกเขาใหข้ทภีที่นคั ที่งทภีที่ดภีทภีที่สรุดในบข้านแกทคนทภีที่รทที่ารวย วลภีทภีที่
พผดถถึงคนยากจนทภีที่ตข้องนคั ที่งแทบทภีที่วางเทข้ากป็เปป็นภาพเปรภียบทภีที่สมคัยนภีร เทภียบไดข้กคับการนคัที่งแถวหลคัง 
กลทาวอภีกนคัยหนถึที่ง มคันเปป็นทภีที่ๆคนชอบนคั ที่งนข้อยทภีที่สรุด

ยากอบจถึงสรรุปวทา 4 พวกทยู่านเองมริไดผู้ลคาเอทยง และกลายเปก็นผผผู้วรินริจฉรัยดผู้วยใจชรัที่วหรมอ คทาทภีที่
แปลวทา ลคาเอทยง (ดริอาครริโน) ในบรธิบทนภีรหมายถถึงการแบทงแยกในความหมายทภีที่ตทที่าชข้า วลภีทภีที่ททาน



กลทาววทา “ผผข้วธินธิจฉคัยดข้วยใจชคั ที่ว” หมายถถึง ‘ผผข้พธิพากษาทภีที่มภีเจตนาชคั ที่วรข้าย’ ประเดป็นทภีที่สทาคคัญกวทากป็คพอวทา
พวกเขากทาลคังนคัที่งตคัดสธินคนอพที่นดข้วยวธิธภีทภีที่ชคั ที่วรข้ายและไมทยรุตธิธรรม หลคักเกณฑรในการตคัดสธินของพวก
เขากป็คพอ ความแตกตทางทภีที่เหป็นไดข้ชคัดระหวทางคนทคัรงสองในเรพที่องของความมคั ที่งคคั ที่งและชนชคัรน ยากอบ
อาจยกสถานการณรแบบสมมตธินภีรแบบเกธินจรธิงไปหนทอย แตทประเดป็นของททานกป็ยคังเหมพอนเดธิม ไมท
ควรมภีการแบทงแยกชนชคัรนเกธิดขถึรนในครธิสตจคักรเลย เปาโลกลทาวชคัดเจนวทาในพระครธิสตรและในค
รธิสตจคักรดข้วยไมทมภีทคัรงคนทภีที่เปป็นทาสหรพอเปป็นไท ดผ กาลาเทภีย 3:28 และโคโลสภี 3:11

ยก 2:5 ททานจถึงใหข้คทาตคัดสธินทภีที่ถผกพธิจารณามาแลข้ว พทที่นผู้องททที่รรักของขผู้าพเจผู้า จงฟรัง
เถริด พระเจผู้าทรงเลมอกคนยากจนในโลกนทนั้ใหผู้เปก็นคนมรัที่งมทในความเชมที่อ และใหผู้เปก็นทายาทแหยู่ง
อาณาจรักร ซซที่งพระองคต์ทรงสรัญญาไวผู้แกยู่ผผผู้ททที่รรักพระองคต์มริใชยู่หรมอ ขข้อเทป็จจรธิงของเรพที่องนภีรกป็คพอวทา 
เหป็นไดข้ชคัดวทาพระเจข้าไดข้ทรงเลพอกคนยากจนของโลกนภีร ใหข้มคั ที่งมภีในความเชพที่อ อคับราฮคัม ลธินคอลรนเคย
กลทาวไวข้วทา ‘พระเจข้าคงรคักคนจนแนทๆเลย เพราะพระองครทรงสรข้างพวกเขามาเยอะเหลพอเกธิน’ พระ
เยซผทรงสอนไวข้วทาใหข้อผฐลอดรผเขป็มกป็งทายกวทาทภีที่คนรวยจะเขข้าในอาณาจคักรสวรรคร คนรวยกป็รคับความ
รอดไดข้จรธิงๆ แตทผผข้คนของพระเจข้ามากมายสทวนใหญทแลข้วเปป็นคนทภีที่ฐานะยากจน นภีที่ไมทใชทเรพที่อง
บคังเอธิญ คนทภีที่ยากจนยทอมเรภียนรผข้ทภีที่จะวางใจพระเจข้าและดทาเนธินชภีวธิตโดยความเชพที่อมากกวทาคนทภีที่
รทที่ารวยเยอะ คนกลรุทมแรกกลายเปป็นทายาทแหทงอาณาจคักรนคัรน นคัที่นคพอพวกเขาจะมภีสทวนแบทงกข้อนโต
ในมรดกในอาณาจคักรนคัรนสคักวคันหนถึที่งขณะทภีที่บรรดาผผข้เชพที่อทภีที่รทที่ารวยจะไมทไดข้รคับ ในวคันนคัรนคนสรุดทข้าย
จะกลายเปป็นคนตข้นและคนตข้นจะกลายเปป็นคนสรุดทข้ายจรธิงๆ มรดกนคัรนในสงทาราศภีถผกสคัญญาแกทคน
เหลทานคัรนทภีที่รคักพระองคร ดผวลภีสรุดทข้ายของยากอบ 1:12 ในขข้อนคัรนมภีคทาทรงสคัญญาวทาจะประทาน
มงกรุฎแหทงชภีวธิตใหข้แกทคนเหลทานคัรนทภีที่รคักพระองคร บรธิบทตรงนคัรนเกภีที่ยวขข้องกคับการเพภียรพยายามเมพที่อ
เผชธิญกคับความทรุกขรยากในชภีวธิตครธิสเตภียน มคันสอดคลข้องก คับวธิวรณร 2:10 ในเรพที่องของการเปป็นคน
สคัตยรซพที่อจนถถึงวคันตาย ความเพภียรพยายามแบบสคัตยรซพที่อดคังกลทาวจะนทาไปสผทมรดกและบทาเหนป็จอคัน
บรธิบผรณรในสงทาราศภีสคักวคันหนถึที่ง ผผข้เชพที่อทภีที่รทที่ารวยทรุกวคันนภีร เสภีที่ยงกคับการไมทไดข้รคับสธิที่งนคัรนเมพที่อถถึงวคันนคัรน



ยก 2:6-7 ยากอบจถึงตทาหนธิผผข้อทานของททานในเรพที่องความใจแคบฝทายวธิญญาณของพวก
เขา แตยู่ทยู่านทรันั้งหลายไดผู้ดผถผกคนจน คทาทภีที่แปลวทา ดผถผก (อาตริมาโซ) หมายถถึง ‘การปฏธิบคัตธิอยทางไมทใหข้
เกภียรตธิ’ หรพออยทางเหยภียดหยาม การททาเชทนนภีร เปป็นสธิที่งชคั ที่วรข้ายตามทภีที่ททานไดข้กลทาวไวข้แลข้วในขข้อ 4

จากนคัรนททานกป็เตพอนความจทาพวกเขาวทา ไมยู่ใชยู่คนมรัที่งมทหรมอททที่กดขทที่ทยู่านและลากตรัวทยู่านไป
ขซนั้นศาล คนรวยสมคัยนคัรนปฏธิบคัตธิตทอคนทภีที่มภีฐานะดข้อยกวทาอยทางโหดรข้ายทารรุณ นอกจากนภีรพวกเขายคัง
ไมทอายดข้วยกคับการฟข้องรข้องคนอพที่นเพพที่อเรภียกเอาเงธินทภีที่คนอพที่นตธิดคข้างตน นอกจากนภีร ยากอบถามวทา 
7 ไมยู่ใชยู่เขาเหลยู่านรันั้นหรมอททที่สบประมาทพระนามอรันประเสรริฐซซที่งใชผู้เรทยกทยู่าน ททานถามวทา ไมทใชท
คนรวยพวกนภีรหรพอทภีที่พวกเขาพยายามทภีที่จะเอาใจในทภีที่ประชรุมนมคัสการทภีที่จรธิงๆแลข้วเปป็นคนหมธิที่น
ประมาท มภีคนมากมายในคนกลรุทมนภีรทภีที่ไดข้ชพที่อวทาหมธิที่นประมาทพระนามของพระครธิสตร ถถึงแมข้ไมทมภี
กลทาวไวข้ แตทยากอบกป็เหมพอนบอกเปป็นนคัยวทา ททาไมพวกททานตข้องคอยประจบเอาใจคนพวกนภีรดข้วย

ยก 2:8 คทาแนะนทาของททานไมทซคับซข้อนอะไร ถผู้าทยู่านทรันั้งหลายกระทคาใหผู้สคาเรก็จ
ตามพระราชบรัญญรัตริแหยู่งพระมหากษรัตรริยต์ตามพระครัมภทรต์ททที่วยู่า `จงรรักเพมที่อนบผู้านเหมมอนรรักตนเอง'
แลผู้ว ทยู่านทรันั้งหลายกก็ประพฤตริดทอยผยู่ คทาทภีที่แปลวทา แหยู่งพระมหากษรัตรริยต์ (บาสริลริคอส) มาจากคทากรภีก
ทภีที่แปลวทา ‘กษคัตรธิยร’ (บาสริเละอบุส) วลภีทภีที่พผดถถึงพระราชบคัญญคัตธิแหทงพระมหากษคัตรธิยรของพระคคัมภภีรร
นทาจะหมายถถึง ‘บคัญญคัตธิทภีที่เปป็นจอมกษคัตรธิยรแหทงบคัญญคัตธิทคัรงหลาย’ เพราะพระเยซผไดข้ตรคัสวทาพระราช
บคัญญคัตธิและคคัมภภีรรของพวกศาสดาพยากรณรขถึรนอยผทกคับบคัญญคัตธิแหทงความรคัก (มคัทธธิว 22:40) จรธิงแทข้
ทภีเดภียวทภีที่คทาบคัญชาทภีที่วทา “จงรคักเพพที่อนบข้านของเจข้าเหมพอนรคักตนเอง” เปป็นหนถึที่งในบคัญญคัตธิทภีที่ยธิ ที่งใหญท
ทภีที่สรุด หากครธิสตจคักรทรุกวคันนภีร จะปฏธิบคัตธิตามหลคักการทภีที่เรภียบงทายแตทลถึกซถึร งนภีร  เรากป็จะประพฤตธิดภีอยผท
จรธิงๆ

เหป็นไดข้ชคัดวทาการประยรุกตรใชข้หลคักการนภีรมภีไวข้เพพที่อแกข้ไขทคัศนคตธิทภีที่ชอบแบทงแยกซถึที่งมภีอยผทในค
รธิสตจคักรหลายแหทงทภีที่ยากอบเขภียนถถึง การแบทงแยกเลพอกรคักคนรวยมากกวทาคนจนสทาแดงใหข้เหป็นถถึง
การขาดซถึที่งความรคักทภีที่พวกเขาควรมภีใหข้แกทพภีที่นข้องทภีที่ดข้อยโอกาสกวทาของพวกเขา



ยก 2:9 ททานขยายความเพธิที่มเตธิมอภีก แตยู่ถผู้าทยู่านทรันั้งหลายเลมอกหนผู้าคน ทยู่านกก็กระทคา
บาป และตามพระราชบรัญญรัตริ ทยู่านกก็เปก็นผผผู้ละเมริดแลผู้ว การมภีทคัศนคตธิแบทงแยกเชทนนคัรนจรธิงๆแลข้วกป็
เปป็นความบาป นอกจากนภีรพวกเขายคังถผกตคัดสธินโดยพระราชบคัญญคัตธิแหทงพระมหากษคัตรธิยรวทามภีความ
ผธิดดข้วย พระราชบคัญญคัตธิดคังกลทาวมภีอยผทในทคัรงพระคคัมภภีรรเดธิมและพระคคัมภภีรรใหมท ดผ เลวภีนธิตธิ 19:8 และ
กาลาเทภีย 5:14 ไมทวทาจะยคังไงพวกเขากป็มภีความผธิดอยผทดภี

ยก 2:10 เมพที่อพธิจารณาถถึงบรธิบทนภีร  ยากอบจถึงกลทาววทา เพราะวยู่าผผผู้ใดรรักษาพระราช
บรัญญรัตริไดผู้ทรันั้งหมด แตยู่ผริดอยผยู่ขผู้อเดทยว ผผผู้นรันั้นกก็เปก็นผผผู้ผริดพระราชบรัญญรัตริทรันั้งหมด เหป็นไดข้ชคัดวทา       
ยากอบกทาลคังเขภียนถถึงผผข้อทานทภีที่เปป็นยธิว แตทประเดป็นนภีรกป็ใชข้ไดข้กคับคนตทางชาตธิดข้วย การฝทาฝพนพระราช
บคัญญคัตธิขข้อใดกป็ตามจะททาใหข้คนๆนคัรนเปป็นคนททาผธิดพระราชบคัญญคัตธิ เขาจถึงมภีความผธิด จบ ในกรณภีนภีร  
การละเมธิดพระราชบคัญญคัตธิกป็คพอ ทคัศนคตธิทภีที่แบทงแยกทภีที่ผผข้เชพที่อชาวยธิวบางคนมภีในการเลพอกรคักคนรวย
มากกวทาคนจน

ตรงนภีรนทาจะมภีการตทาหนธิเรพที่องการคธิดวทาตนชอบธรรมดข้วย คนเหลทานคัรนทภีที่คธิดวทาตคัวเองเปป็น
คนชอบธรรมโดยการประพฤตธิตามความชอบธรรมแตทเพภียงภายนอกจรธิงๆแลข้วกป็มภีความผธิดใน
ฐานะเปป็นผผข้กระททาผธิดพระราชบคัญญคัตธิ และมภีความผธิดเพราะทคัศนคตธิทภีที่ชอบแบทงแยกของตนดข้วย

ยก 2:11 ททานจถึงยกตคัวอยทางเพธิที่มเตธิมเกภีที่ยวกคับพระราชบคัญญคัตธิและผผข้ทรงประทานมคัน 
ดผู้วยวยู่าพระองคต์ผผผู้ไดผู้ตรรัสวยู่า `อยยู่าลยู่วงประเวณทผรัวเมทยเขา' กก็ไดผู้ตรรัสไวผู้ดผู้วยวยู่า `อยยู่าฆยู่าคน' แมผู้ทยู่าน
ไมยู่ไดผู้ลยู่วงประเวณทผรัวเมทยเขาแตยู่ไดผู้ฆยู่าคน ทยู่านกก็เปก็นผผผู้ละเมริดพระราชบรัญญรัตริ ยากอบยกตคัวอยทาง
ความบาปสองประการ พระเจข้าผผข้ไดข้ตรคัสวทา อยทาลทวงประเวณภีผคัวเมภียเขา กป็ตรคัสดข้วยวทา อยทาฆทาคน 
หากคนๆหนถึที่งมภีความผธิดในความบาปอคันหนถึที่งและไมทผธิดอภีกอคัน เขากป็มภีความผธิดโทษฐานละเมธิด
พระราชบคัญญคัตธิอยผทดภี นภีที่สพที่อดข้วยวทาการทภีที่พวกเขาททาผธิดบคัญญคัตธิทภีที่ใหข้รคักเพพที่อนบข้านของตนเหมพอนรคัก
ตคัวเองโดยไมทสทาคคัญวทาเพพที่อนบข้านจะมภีฐานะอคันใด พวกเขากป็มภีความผธิดตทอเบพรองพระพคักตรรพระเจข้า 
จบ! มคันเปป็นความบาป มคันคพอการละเมธิดทคัรงพระราชบคัญญคัตธิของพระคคัมภภีรรเดธิมและพระราช
บคัญญคัตธิของพระครธิสตรในพระคคัมภภีรรใหมท



ยก 2:12 ยากอบจถึงเตพอนสตธิพวกเขาวทา ทยู่านทรันั้งหลายจงพผดและจงกระทคาเชยู่นผผผู้ททที่จะ
ไดผู้รรับการพริพากษาดผู้วยพระราชบรัญญรัตริแหยู่งเสรทภาพ สคักวคันหนถึที่งเราจะถผกพธิพากษาโดยพระวจนะ
ของพระเจข้าซถึที่งเปป็นพระราชบคัญญคัตธิแหทงเสรภีภาพอคันสมบผรณรแบบ เราจถึงควรดทาเนธินชภีวธิตโดยระลถึก
ถถึงเรพที่องนภีร ไวข้เสมอเปป็นการดภีทภีที่สรุด มคันควรซถึมซคับเขข้าไปยคังทภีทๆี่ เราอยผ ทและในสธิที่งทภีที่เราพผดและกระททา 
นภีที่สพที่อถถึงทคัศนคตธิทภีที่ชอบแบทงแยกซถึที่งถผกพผดถถึงไปแลข้วดข้านบน เราถผกก ทาชคับใหข้ดทาเนธินชภีวธิตโดย
ปราศจากใจทภีที่สกปรกดคังกลทาวเพราะจรธิงๆแลข้วเราจะถผกพธิพากษาโดยพระราชบคัญญคัตธิแหทงพระ
มหากษคัตรธิยรของพระคคัมภภีรร นคั ที่นคพอ พระราชบคัญญคัตธิแหทงเสรภีภาพอคันสมบผรณรแบบ

ยก 2:13 ยากอบปธิดทข้ายเนพรอหาตอนนภีรดข้วยคทาเตพอนสรุดทข้าย เพราะวยู่าผผผู้ททที่ไมยู่แสดง
ความเมตตายยู่อมจะไดผู้รรับการพริพากษาโดยปราศจากความเมตตา แตยู่ความเมตตายยู่อมกยู่อใหผู้เกริด
ความชมที่นชมยรินดทมากกวยู่าการพริพากษา สทาหรคับคนเหลทานคัรนทภีที่ไมทไดข้สทาแดงความเมตตา พวกเขาจะ
หวคังวทาจะไดข้รคับความเมตตาในการถผกพธิพากษาสคักวคันหนถึที่งไมทไดข้เชทนกคัน เพราะวทาจดหมายฝาก
ฉบคับนภีรถผกเขภียนถถึงผผข้เชพที่อทคัรงหลาย เราจถึงทถึกทคักไดข้วทายากอบกทาลคังหมายถถึงบคัลลคังกรพธิพากษาของพระ
ครธิสตร

ในทางกลคับกคัน สทาหรคับคนเหลทานคัรนทภีที่เปภีที่ยมดข้วยความเมตตา ในวคันนคัรนพวกเขาจะชพที่นชม
ยธินดภี เพราะวทาความเมตตาจะชพที่นชมยธินดภีในวคันนคัรนเหนพอการพธิพากษา การสทาแดงความเมตตาใน
ตอนนภีรและมภีชคัยชนะเหนพอการพธิพากษาดข้วยความเมตตาทภีที่บคัลลคังกรพธิพากษาในตอนนคัรนยทอมดภีกวทาทภีที่
จะใหข้การพธิพากษามภีอทานาจเหนพอกวทาความเมตตาในตอนนคัรน นภีที่ยข้อนกลคับมาเรพที่องการมภีใจลทาเอภียง
ในการรคักคนรวยมากกวทาคนจนอภีกแลข้ว จะดภีกวทาเยอะหากเราจะสทาแดงความเมตตาแกทคนยากจน
และไดข้พบกคับพระเมตตาของพระเจข้าในวคันนคัรน

ยก 2:14 คราวนภีร ยากอบเรธิที่มขยายความเกภีที่ยวกคับหลคักการเรพที่องความเชพที่อทภีที่แทข้จรธิง
อยทางละเอภียดมากขถึรน มคันจะสทาแดงตคัวออกมาในการกระททาซถึที่งเปป็นผลลคัพธรของความเชพที่อดคังกลทาว 
โดยเฉพาะอยทางยธิที่งยากอบกลทาวถถึงเรพที่อง ‘การเครทงครคัดในความเชพที่อทภีที่บรธิสรุทธธิธ ’ ตทอไป คนทภีที่รอด
แลข้วจรธิงๆจะมภีทคัศนคตธิทภีที่ชอบธรรมตทอคนเหลทานคัรนทภีที่ดข้อยโอกาสกวทาเขา ดคังนคัรนททานจถึงเขภียนวทา พทที่



นผู้องของขผู้าพเจผู้า แมผู้ผผผู้ใดจะวยู่าตนมทความเชมที่อ แตยู่ไมยู่ประพฤตริตาม จะไดผู้ประโยชนต์อะไร ความเชมที่อ
จะชยู่วยผผผู้นรันั้นใหผู้รอดไดผู้หรมอ ททานยกตคัวอยทางเหตรุการณรสมมตธิ คนๆหนถึที่งอข้างวทามภีความเชพที่อทภีที่ชทวยใหข้
รอดไดข้ แตทชภีวธิตของเขาไมทไดข้สทาแดงถถึงหลคักฐานของความเชพที่อดคังกลทาวเลย ไมทมภีการกระททาทภีที่
สอดคลข้องกคับคทากลทาวแสดงความเชพที่อของเขา วลภีทภีที่วทา “ความเชพที่อจะชทวยผผข้นคัรนใหข้รอดไดข้หรพอ” อาจ
แปลไดข้ดข้วยวทา ‘ความเชพที่อไดข้ชทวยเขาใหข้รอดแลข้วจรธิงหรพอ’ กลทาวอภีกนคัยหนถึที่ง ยากอบสงสคัยวทาคนๆ
นคัรนบคังเกธิดใหมทแลข้วจรธิงๆหรพอ เปาโลเขภียนวทา “หากผผข้ใดอยผทในพระครธิสตร เขากป็เปป็นคนทภีที่ถผกสรข้าง
ใหมทแลข้ว” คนทภีที่บคังเกธิดใหมทแลข้วจรธิงๆจะแสดงหลคักฐานถถึงการบคังเกธิดใหมทแลข้วของตนออกมาผทาน
ทางการกระททาของตน

ยก 2:15-16 ผผข้เขภียนทภีที่ไดข้รคับการดลใจททานนภีร ยกตคัวอยทางเหตรุการณรสมมตธิอภีก
เหตรุการณร ถผู้าพทที่นผู้องชายหญริงคนใดเปลมอยเปลยู่าและขาดแคลนอาหารประจคาวรัน ยากอบยก
ตคัวอยทางสถานการณรทภีที่พภีที่นข้องครธิสเตภียนชายหรพอหญธิงคนหนถึที่งขคัดสนจรธิงๆ คทาทภีที่แปลวทา เปลมอยเปลยู่า
(กบุมนอส) ในบรธิบทนภีรหมายถถึง ‘ขาดเครพที่องนรุทงหทมทภีที่จทาเปป็น’ ยธิที่งไปกวทานคัรนเขายคังไมทมภีอาหารรคับ
ประทานเพภียงพอดข้วย ในบรธิบทนคัรน 16 และมทคนใดในพวกทยู่านกลยู่าวแกยู่เขาวยู่า "เชริญไปเปก็นสธข
เถริด ขอใหผู้อบอธยู่นและอริที่มเถริด" นภีที่คพอสธิที่งทภีที่ยากอบตข้องการจะสพที่อ นคั ที่นคพอ คทากลทาวยอมรคับวทาตนมภี
ความเชพที่อแบบเปลทาๆโดยไมทมภีความกรรุณาตทอคนเหลทานคัรนทภีที่ขคัดสนจรธิงๆเลย ททานจถึงถามวทา และไมยู่
ไดผู้ใหผู้สริที่งซซที่งจคาเปก็นตยู่อรยู่างกายแกยู่เขา จะเปก็นประโยชนต์อะไรเลยู่า ความเชพที่อทภีที่วทางเปลทาเชทนนคัรนจะมภี
ประโยชนรอะไร ขข้อเทป็จจรธิงกป็คพอ มคันไมทใชทความเชพที่อทภีที่แทข้จรธิง แตทเปป็นเพภียงแคทเปลพอกนอกของ
ความเชพที่อเททานคัรน คทาทภีที่แปลวทา ประโยชนต์ (ออเฝะลอส) มภีความหมายดข้วยวทา ‘ขข้อดภี’ ความเชพที่อทภีที่วทาง
เปลทาเชทนนคัรนไมทมภีขข้อดภีอะไรเลย

ยก 2:17 ยากอบจถึงนทาเสนอขข้อสรรุปเบพรองตข้นของททานเกภีที่ยวกคับเรพที่องนภีร  ความเชมที่อกก็เชยู่น
เดทยวกรัน ถผู้าปราศจากการประพฤตริ กก็ตายโดยลคาพรังแลผู้ว ความเชพที่อทภีที่เปป็นคทากลทาวอข้างซถึที่งไมทไดข้กทอ
ใหข้เกธิดความเปลภีที่ยนแปลงอคันใดในชภีวธิตเลยกป็ตายเสภียแลข้ว ความเชพที่อทภีที่ชทวยใหข้รอดซถึที่งกทอใหข้เกธิดการ
บคังเกธิดใหมทจะนทามาซถึที่งความเปลภีที่ยนแปลงในชภีวธิตและการกระททา ครธิสเตภียนทภีที่บคังเกธิดใหมทแลข้วอาจ
ไมทไดข้ททาสธิที่งทภีที่เขาควรททาเสมอไปและไมทไดข้เปป็นคนแบบทภีที่เขาควรเปป็นเสมอไป แตทหากเขาไดข้รคับ



ความรอดแลข้วจรธิงๆ จะมภีความแตกตทาง หากผผข้ใดอยผทในพระครธิสตร เขากป็เปป็นคนทภีที่ถผกสรข้างใหมท
แลข้ว! ชภีวธิตของเขาจะเปลภีที่ยนแปลงจากภายในสผทภายนอก

ยก 2:18 ดคังนคัรน ยากอบจถึงกลทาวตทอไปวทา แตยู่คงมทผผผู้คผู้านวยู่า "ทยู่านมทความเชมที่อ และ
ขผู้าพเจผู้ามทการประพฤตริ" จงแสดงความเชมที่อของทยู่านททที่ปราศจากการประพฤตริใหผู้ขผู้าพเจผู้าเหก็น และ
ขผู้าพเจผู้าจะแสดงใหผู้ทยู่านเหก็นความเชมที่อของขผู้าพเจผู้าโดยการประพฤตริของขผู้าพเจผู้า ความจรธิงทภีที่เรภียบ
งทายกป็คพอวทา ความเชพที่อยทอมแสดงออกเปป็นการกระททา คนทภีที่อข้างวทามภีความเชพที่อ (คพอ เพพที่อทภีที่จะไดข้รคับ
ความรอด) แตทกป็ไมทมภีชภีวธิตทภีที่ถผกเปลภีที่ยนแปลงซถึที่งมาพรข้อมกคับความรอดดข้วยกป็ก ทาลคังหลอกตคัวเองอยผท 
ในทางกลคับกคันยากอบเสนอวทาความเชพที่อ (ทภีที่ชทวยใหข้รอดไดข้) ทภีที่แทข้จรธิงจะแสดงการกระททาออกมา
เปป็นหลคักฐานใหข้เหป็น ขข้อพธิสผจนรจะฟคันธงวทาความเชพที่อนคัรนแทข้หรพอไมท

ยก 2:19 ยากอบจถึงเสนอภาพประกอบทภีที่แทงใจดทาเพพที่อสนคับสนรุนประเดป็นของททาน 
ทยู่านเชมที่อวยู่ามทพระเจผู้าองคต์เดทยว นรัที่นกก็ดทอยผยู่แลผู้ว แมผู้พวกปริศาจกก็เชมที่อเชยู่นกรัน และกลรัวจนตรัวสรัที่น คน
มากมายออกปากยอมรคับวทาตนเชพที่อในพระเจข้า แตทสทาหรคับคนสทวนใหญทแลข้ว ‘ความเชพที่อ’ ของพวก
เขาเปป็นเพภียงเรพที่องทางวธิชาการเททานคัรน พวกเขามภีความเชพที่อทภีที่หคัวสมอง ความเชพที่อของพวกเขาใน
พระเจข้ากป็เหมพอนกคับสธิที่งอพที่นๆทภีที่ถผกเกป็บไวข้ในความคธิดของพวกเขา คนนคับไมทถข้วนเชพที่อในพระเจข้า
แบบเดภียวกคับทภีที่พวกเขาเชพที่อในอคับราฮคัม ลธินคอลรน ในทคัรงสองกรณภีพวกเขายอมรคับเรพที่องการมภีอยผ ท
จรธิงตามประวคัตธิศาสตรรของทคัรงพระเจข้าและอคับราฮคัม ลธินคอลรน อยทางไรกป็ตาม เปป็นเรพที่องนทาเศรข้าทภีที่
มนรุษยชาตธิสทวนใหญทแลข้วมภีความเชพที่อในพระเจข้าในระดคับขข้อเทป็จจรธิงทางประวคัตธิศาสตรรและ
วธิชาการเททานคัรน

นภีที่เกพอบเปป็นคทาพผดเสภียดสภีประชดประชคัน นภีที่เททากคับยากอบกลทาววทา ‘ททานเชพที่อวทามภีพระเจข้า
องครเดภียวหรพอ เยภีที่ยมไปเลย! อยทางไรกป็ตาม แมข้แตทพวกปภีศาจกป็เชพที่อและกลคัวจนตคัวสคัที่น’ พญามารและ
สมรุนของมคันรผข้วทามภีพระเจข้าอยผทองครหนถึที่ง พวกมคันจถึงมภีความเชพที่อในระดคับทภีที่ตทที่าทภีที่สรุด คพอ ความเชพที่อ
แบบวธิชาการ อยทางไรกป็ตาม ความเชพที่อในระดคับนคัรนของพวกมคันกป็ยคังถพอวทายธิที่งใหญทกวทาความเชพที่อของ
คนทภีที่ไดข้ชพที่อวทาเปป็นผผข้เชพที่อ พญามารรผข้ดข้วยตคัวเองและจากประสบการณรสทวนตคัวของมคันวทามภีพระเจข้าอยผท



องครหนถึที่ง มคันและพวกปภีศาจของมคันจถึงตคัวสคัที่นเมพที่อคธิดถถึงเรพที่องนคัรน ขนาดคนทภีที่ออกปากวทาเปป็นผผข้เชพที่อ
บางคนกป็ยคังททาไดข้ไมทเททาพวกมคันเลย

ความเหป็นของยากอบเกภีที่ยวกคับ “พระเจข้าองครเดภียว” ชภีร ใหข้เหป็นชคัดเจนถถึงผผข้อทานของททานทภีที่เปป็น
ยธิว ถถึงแมข้วทาตามประวคัตธิศาสตรรพวกยธิวหลงไปไหวข้รผปเคารพและพระอพที่นๆ แตทพวกเขากป็ไดข้เรภียนรผข้
บทเรภียนอยทางดภีแลข้วจากการตกไปเปป็นเชลยทภีที่กรรุงบาบธิโลน แตทประเดป็นกป็ยคังเหมพอนเดธิม สทาหรคับคน
พวกนภีรหลายคน แมข้แตทคนทภีที่อข้างวทารคับเชพที่อพระครธิสตรแลข้วกป็ตาม พวกเขามภีความเชพที่อทภีที่วทางเปลทาซถึที่ง
ไมทไดข้เปลภีที่ยนแปลงชภีวธิตของพวกเขาจนถถึงจรุดทภีที่ชทวยเหลพอผผข้อพที่นเลย

ยก 2:20 ททานจถึงนทาเสนอขข้อสรรุปของเรพที่องนภีร  โอ คนไรผู้คยู่า ทยู่านอยากจะรผผู้หรมอวยู่า 
ความเชมที่อททที่ปราศจากการประพฤตริกก็ตายแลผู้ว ยากอบไมทไดข้ก ทาลคังหลบเลภีที่ยงความจรธิงพพรนฐานเรพที่อง
การเปป็นคนชอบธรรมโดยความเชพที่อ ททานกทาลคังพผดถถึงปคัญหาหนถึที่งซถึที่งเกธิดขถึรนในครธิสตจคักรยรุคตข้น
บางแหทง มภีคนทภีที่อข้างวทามภีความเชพที่อในพระครธิสตรซถึที่ง (1) ไมทไดข้กลคับใจรคับเชพที่อจรธิงๆ หรพอ (2) ยคังไมท
เตธิบโตฝทายวธิญญาณ ประเดป็นสทาคคัญของททานกป็คพอวทาความเชพที่อแทข้จะกทอใหข้เกธิดความเปลภีที่ยนแปลง
ในชภีวธิตของคนๆนคัรน การออกปากยอมรคับวทาเปป็นครธิสเตภียนทภีที่บคังเกธิดใหมทแลข้วและไมทมภีความเมตตา
กรรุณาตทอพภีที่นข้องคนอพที่นทภีที่ขคัดสนอยทางเหป็นไดข้ชคัดกป็แสดงใหข้เหป็นวทาคนๆนคัรนมภีความเชพที่อทภีที่กลวงโบบ๋ มคัน
คพอความเชพที่อแบบทภีที่ตายแลข้ว ความเชพที่อแบบทภีที่กลทาวอข้างเชทนนคัรนไมทเคยถผกสรข้างใหมทโดยพระ
วธิญญาณบรธิสรุทธธิธ เลย มคันเปป็นความเชพที่อเทป็จทภีที่วทางเปลทาและตายแลข้วเหมพอนกคับรคังนกคข้างปภี

เมพที่อเราไดข้รคับความรอดแลข้ว เรากป็ถผกสรข้างในพระเยซผครธิสตรเพพที่อใหข้ประกอบการดภีซถึที่ง
พระเจข้าไดข้ทรงกทาหนดไวข้ลทวงหนข้าใหข้เราดทาเนธินในการเหลทานคัรน (เอเฟซคัส 2:10) พระเยซผตรคัสวทา 
“ททานจะรผข้จคักเขาไดข้เพราะผลของเขา” (มคัทธธิว 7:20) ครธิสเตภียนทภีที่บคังเกธิดใหมทแลข้วจรธิงๆอาจไมทไดข้ททา
ทรุกสธิที่งทภีที่เขาควรกระททาและไมทไดข้เปป็นคนแบบทภีที่เขาควรจะเปป็นทรุกกระเบภียดนธิรว แตทหากเขาบคังเกธิด
ใหมทแลข้วจรธิงๆ จะมภีการเปลภีที่ยนแปลงในชภีวธิตซถึที่งจะสทาแดงตคัวออกมาใหข้เหป็นภายนอก เมพที่อพธิจารณา
ถถึงเรพที่องนภีร ยากอบกป็กลทาวชคัดเจนวทา เรพที่องนภีรกป็เกภีที่ยวขข้องกคับการมภีความเมตตากรรุณาตทอพภีที่นข้องครธิสเตภียน
คนอพที่นดข้วยทภีที่ขคัดสนจรธิงๆ



ยก 2:21 คราวนภีร ยากอบยกภาพประกอบหลายเรพที่องจากพระคคัมภภีรรเดธิม ซถึที่งผผข้อทานทภีที่
เปป็นยธิวของททานรผข้จคักดภี เมมที่ออรับราฮรัมบริดาของเราไดผู้ถวายอริสอรัคบธตรชายของทยู่านบนแทยู่นบผชา จซง
ไดผู้ความชอบธรรมโดยการประพฤตริไมยู่ใชยู่หรมอ การอทานแบบเผธินๆอาจดผเหมพอนเสนอวทา ยากอบ
กทาลคังสนคับสนรุนวธิธภีการเปป็นคนชอบธรรมโดยการประพฤตธิดภี ในทางกลคับก คัน ททานกทาลคังใชข้
เหตรุการณรทภีที่สทาคคัญเหตรุการณรหนถึที่งในชภีวธิตของอคับราฮคัมเพพที่อสนคับสนรุนประเดป็นทภีที่ททานไดข้เสนอไป
แลข้ว สาระสทาคคัญทภีที่ททานตข้องการเสนอกป็คพอวทา ความเชพที่อของอคับราฮคัมถผกรคับรองโดยสธิที่งทภีที่ททานไดข้
กระททา คทาทภีที่แปลวทา ไดผู้ความชอบธรรม (ดริไคออโอ) มภีความหมายเพธิที่มเตธิมดข้วยวทา ‘แสดงออก’ 
หรพอ ‘มภีหลคักฐานสนคับสนรุน’ ภาพประกอบงทายๆนภีรกป็คพอวทา ความเชพที่อของอคับราฮคัมถผกสนคับสนรุน
(หรพอ ถผกแสดงออก) โดยการกระททาของททาน

ประวคัตธิศาสตรรและลทาดคับเหตรุการณรของอคับราฮคัมและอธิสอคัคกป็สอนอะไรเราเพธิที่มเตธิม ใน
ปฐมกาล 15:6 มภีเขภียนไวข้วทา “ททานเชพที่อในพระเยโฮวาหร และพระองครทรงนคับวทา เปป็นความชอบ
ธรรมแกทททาน” อยทางไรกป็ตามเหตรุการณรทภีที่เกภีที่ยวขข้องกคับอธิสอคัคบนภผเขาโมรภียาหรกป็เกธิดขถึรนในอภีกหลาย
สธิบปภีตทอมา อคับราฮคัมถผกททาใหข้เปป็นคนชอบธรรมโดยความเชพที่อในปฐมกาล 15:6 อภีกหลายปภีตทอมา
ททานกป็สทาแดงความเชพที่อนคัรนออกมาในการเชพที่อฟคังพระเจข้าแบบสรุดใจในการถผกทดสอบใหข้ถวายอธิส
อคัคเปป็นเครพที่องบผชา ความเชพที่อของททานจถึงไดข้รคับการสนคับสนรุนในการทภีที่ททานเตป็มใจเชพที่อฟคังพระเจข้า 
ททานเชพที่อวทาพระเจข้าจะทรงจคัดเตรภียมตคัวแทนเปป็นเครพที่องบผชา นอกจากนภีรททานเชพที่อดข้วยวทาหากจทาเปป็น
พระเจข้าจะทรงชรุบชภีวธิตบรุตรชายของททานใหข้เปป็นขถึรน ดผ ปฐมกาล 22:5-8 ความเชพที่อทภีที่ททานมภีในพระผผข้
ชทวยใหข้รอดของททานถผกแสดงออกมาในสธิที่งทภีที่ททานไดข้กระททาบนภผเขาโมรภียาหร

ยก 2:22 ยากอบจถึงนทาเสนอประเดป็นของททานอภีกครคัร ง ทยู่านทรันั้งหลายคงเหก็นแลผู้ววยู่า 
ความเชมที่อไดผู้กระทคากริจรยู่วมกรับการประพฤตริของทยู่าน และความเชมที่อกก็สมบผรณต์ไดผู้โดยการประพฤตริ
ความเชพที่อของอคับราฮคัมเปป็นสธิที่งทภีที่ผลคักดคันใหข้ททานททาสธิที่งทภีที่ททานไดข้กระททาในการเชพที่อฟคังพระเจข้าแบบ
สรุดใจ นอกจากนภีรความเชพที่อฟคังของททานในการถวายอธิสอคัคกป็ททาใหข้ความเชพที่อของททานสมบผรณรขถึรน
หรพอโตเปป็นผผข้ใหญทมากขถึรนดข้วย คทาทภีที่แปลวทา สมบผรณต์ (เทะเละอริออโอ) อยผทในรผปประธานถผกกระททา



ความหมายทภีที่สทาคคัญกวทากป็คพอวทา ความเชพที่อของอคับราฮคัมถผกททาใหข้สมบผรณรผทานทางการทดสอบทภีที่
ททานเผชธิญในเรพที่องทภีที่เกภีที่ยวกคับการถวายอธิสอคัคเปป็นเครพที่องบผชา

ใจความหลคักรองอยผทตรงนภีร  ทภีที่วทาพระเจข้าจะทรงยอมใหข้ความทรุกขรยากเกธิดขถึรนเพพที่อพคัฒนา
ความเชพที่อในตคัวเราใหข้มากขถึรน นอกจากนภีร เหป็นไดข้ชคัดวทา ยากอบไมทไดข้ก ทาลคังพผดถถึงความเชพที่อทภีที่ชทวยใหข้
รอดอยผทตรงนภีร  แตทพผดถถึงการดทาเนธินชภีวธิตโดยความเชพที่อตทางหาก อคับราฮคัมผผข้ชอบธรรมททาสธิที่งทภีที่ททานไดข้
กระททาบนภผเขาโมรภียาหรโดยความเชพที่อ ตอนนคัรนพระเจข้าก ทาลคังสอนททานเพธิที่มเตธิมใหข้ดทาเนธินชภีวธิตโดย
ความเชพที่อ

ยก 2:23 ดคังนคัรน และพระครัมภทรต์กก็สคาเรก็จททที่วยู่า `อรับราฮรัมไดผู้เชมที่อพระเจผู้า และพระองคต์
ทรงนรับวยู่าเปก็นความชอบธรรมแกยู่ทยู่าน' พระสคัญญาของปฐมกาล 15:6 ทภีที่ถผกยกตรงนภีรจถึงสทาเรป็จ 
(หรพอ ถผกแสดงออก) ในการทภีที่อคับราฮคัมถวายอธิสอคัค ประเดป็นรวมๆทภีที่ยากอบก ทาลคังนทาเสนอกป็คพอวทา 
ความเชพที่อแทข้ยทอมมภีการกระททา มคันจะสทาแดงตคัวออกมาในรผปของการกระททาดภี

ททานจถึงออกความเหป็นเพธิที่มเตธิมวทา และทยู่านไดผู้ชมที่อวยู่า เปก็น `สหายของพระเจผู้า' นภีที่เปป็นขข้อ
อข้างอธิงถถึงอธิสยาหร 41:8 และ 2 พงศาวดาร 20:7 ซถึที่งทคัรงสองขข้อนภีรอข้างอธิงถถึงอคับราฮคัม เราสคังเกตเหป็นวทา
ความสคัมพคันธรของอคับราฮคัมกคับพระเจข้าในฐานะเปป็นสหายกคันถผกนทาเสนอในบรธิบทโดยตรงของ
ความเชพที่อในพระเจข้าทภีที่ถผกแสดงออกของอคับราฮคัม ดผ ฮภีบรผ 11:6 ดข้วย

ยก 2:24 ยากอบจถึงขยายความประเดป็นของททานเพธิที่มเตธิม ทยู่านทรันั้งหลายกก็เหก็นแลผู้ววยู่า 
ผผผู้ใดจะเปก็นคนชอบธรรมไดผู้ กก็เนมที่องดผู้วยการประพฤตริ และมริใชยู่ดผู้วยความเชมที่อเพทยงอยยู่างเดทยว เมพที่อ
ตภีความนอกบรธิบท สธิที่งทภีที่ยากอบไดข้เขภียนตรงนภีรดผเหมพอนจะขคัดแยข้งกคับองครรวมของความจรธิงใน
พระคคัมภภีรรใหมทเกภีที่ยวกคับการเปป็นคนชอบธรรมโดยความเชพที่อ (ดข้วยเหตรุนภีร  ลผเธอรรจถึงถพอวทาพระธรรม
ยากอบเปป็นจดหมายฝากทภีที่ไมทมภีนทร าหนคัก และไมทยอมรคับมคันในสารบบพระคคัมภภีรร) อยทางไรกป็ตาม
บรธิบททภีที่อยผทตธิดกคันไมทไดข้ก ทาลคังพผดถถึงการเปป็นคนชอบธรรมทภีที่เกภีที่ยวขข้องกคับความรอด แตทยากอบ
กทาลคังขยายความประเดป็นทภีที่วทาความเชพที่อแทข้จะถผกสนคับสนรุน (คพอ ถผกแสดงออก) ในการกระททาทภีที่
ออกมาจากความเชพที่อนคัรน ความหมายกป็คพอ ‘ททานทคัรงหลายจถึงเหป็นแลข้ววทา ความเชพที่อของคนๆหนถึที่งถผก



สนคับสนรุนโดยการกระททาและไมทใชทแคทโดยคทากลทาวอข้างวทาตนเชพที่อเททานคัรน’ เรพที่องของอคับราฮคัม
สนคับสนรุนประเดป็นนภีร  ประเดป็นหลคักของททานกป็ยคังเหมพอนเดธิม ความเชพที่อแทข้ทภีที่ชทวยใหข้รอดจะกทอใหข้
เกธิดความเปลภีที่ยนแปลงภายในซถึที่งจะสทาแดงตคัวออกมาใหข้ปรากฏภายนอกเปป็นสธิที่งทภีที่เรากระททาจรธิงๆ 
มคันจะพคัฒนาเปป็นการดทาเนธินชภีวธิตโดยความเชพที่อซถึที่งถผกสนคับสนรุนใหข้เหป็นเปป็นหลคักฐานชคัดเจนใน
การกระททาตทางๆของเรา

ยก 2:25 ยากอบยกพระคคัมภภีรรเดธิมสทาหรคับภาพประกอบอภีกเรพที่องทภีที่พผดถถึงประเดป็น
เดภียวกคัน เชยู่นเดทยวกรันราหรับหญริงแพศยากก็ไดผู้ความชอบธรรมเนมที่องดผู้วยการประพฤตริดผู้วยมริใชยู่หรมอ
เมมที่อนางไดผู้รรับรองผผผู้สยู่งขยู่าวเหลยู่านรันั้น และสยู่งเขาไปเสทยทางอมที่น อภีกครคัร งทภีที่ประเดป็นทภีที่สทาคคัญกวทากป็คพอ
วทา ความเชชชื่อของราหคับหญธิงแพศยาไดข้ความชอบธรรม (คพอ ไดข้รคับการรคับรอง) โดยการกระททา
ของนาง โยชผวา 2:9,11 กลทาวชคัดเจนวทาราหคับไดข้กลคับใจมาหาพระเยโฮวาหรพระเจข้าดข้วยความเชพที่อ 
การทภีที่นางใหข้ความชทวยเหลพอพวกสอดแนมจถึงแสดงใหข้เหป็นถถึงความเชพที่อของนางในพระเจข้า มคัน
สนคับสนรุนความเชพที่อของนาง เราตข้องไมทลพมวทาคทาทภีที่แปลวทา ไดผู้ความชอบธรรม (ดริไคออโอ) กป็มภี
ความหมายดข้วยวทา ‘แสดงหลคักฐาน’, ‘แสดงออก’ หรพอ ‘สาธธิตใหข้เหป็น’ ความเชพที่อของนางถผก
สาธธิตออกมาโดยสธิที่งทภีที่นางไดข้กระททา นภีที่แหละคพอประเดป็นทคัรงหมดของยากอบ

ยก 2:26 ททานปธิดทข้ายเนพรอหาสทวนนภีรโดยกลทาววทา เพราะกายททที่ปราศจากจริตวริญญาณ
นรันั้นตายแลผู้วฉรันใด ความเชมที่อททที่ปราศจากการประพฤตริตามกก็ตายแลผู้วฉรันนรันั้นเชยู่นเดทยวกรัน เพพที่อยก
ภาพประกอบเสรธิมประเดป็นของททาน ยากอบกลทาวคทาพผดทภีที่นทาสนใจ ททานนธิยามวทาความตายคพอ 
การไมทมภีอยผทของจธิตวธิญญาณมนรุษยร รทางกายทภีที่ปราศจากจธิตวธิญญาณกป็ตายแลข้ว ในแบบเดภียวกคัน 
ความเชพที่อทภีที่อข้างวทามภีโดยไมทมภีการกระททาตามมาดข้วยกป็ตายแลข้วเหมพอนกคัน ความเชพที่อแทข้จะแสดงตคัว
ออกมาในสธิที่งทภีที่มคันกระททา

สธิที่งทภีที่บทนภีรตข้องการจะสพที่อกป็คพอวทา ยากอบกทาลคังบอกเปป็นนคัยวทา บางคนในครธิสตจคักรเหลทานคัรน
ทภีที่ททานกทาลคังเขภียนถถึงนคัรนไมทไดข้กลคับใจใหมทจรธิงๆ เหป็นไดข้ชคัดวทาคนเหลทานภีร เปป็นคนรวยซถึที่งถผกพผดถถึงไป
กทอนหนข้านคัรนในบทนภีร  การออกปากยอมรคับพระครธิสตรเปป็นเรพที่องหนถึที่ง แตทการมภีพระครธิสตรกป็เปป็นอภีก



เรพที่อง ความเชพที่อทภีที่ชทวยใหข้รอดและการบคังเกธิดใหมททภีที่เปป็นผลตามมาจะสทาแดงตคัวออกมาในการ
ดทาเนธินชภีวธิตของเราหลคังจากนคัรน หากไมทมภีหลคักฐานยพนยคันความเชพที่อดคังกลทาว ยากอบกป็ฟคันธงวทา ไมท
เคยมภีความเชพที่ออยผทเลยตคัรงแตทแรกแลข้ว ความเชพที่อแทข้จะสทาแดงตคัวออกมาในการกระททาตทางๆทภีที่เปป็น
ตามทางของพระเจข้าหลคังจากนคัรน

*****

ภนำพรวมของยนำกอบ 3: ยากอบเปลนชื่ยนไปพถูดถถึงปนัญหาใหมล่ นนัชื่นคชอการใชด้ลรินี้นโดยไมล่
ระมนัดระวนัง ยากอบ 3 มนเนชนี้อหาคลด้ายกนับหนถึชื่งในสามของพระธรรมสบุภาษริตทนชื่พถูดถถึงลรินี้นและการใชด้
มนันอยล่างผริดๆ บทนนนี้เปป็นการขยายความ ยากอบ 1:19

ยก 3:1 บทนภีรขถึรนตข้นดข้วยคทาสอนทภีที่คลข้ายกคับ 1:19 ทภีที่วทา พทที่นผู้องทรันั้งหลายของขผู้าพเจผู้า 
อยยู่าเปก็นอาจารยต์กรันมากมากหลายคนนรักเลย เพราะทยู่านกก็รผผู้วยู่าเราทรันั้งหลายจะไดผู้รรับการพริพากษาททที่
เขผู้มงวดกวยู่าผผผู้อมที่น คทาทภีที่แปลวทา อาจารยต์ (ดริดาสคาลอส) มภีความหมายวทา ‘ครผ’ คทาแนะนทาของ       
ยากอบไมทมภีอะไรซคับซข้อน แทนทภีที่จะยกตคัวเปป็นอาจารยรสอน เราควรเตป็มใจทภีที่จะฟคังมากกวทา บทอย
ครคัร งเหลพอเกธินทภีที่เราถผกลองใจใหข้ยกตคัวเปป็นผผข้นทาทคัรงๆทภีที่ความเปป็นจรธิงแลข้วเราไมทรผข้จรธิงๆวทาตคัวเอง
กทาลคังพผดถถึงอะไรอยผท ในหลายกรณภีงานของพระเจข้าจะรรุดหนข้าไปไดข้ดภีขถึรนหากเราไวในการฟคังและ
ชข้าในการพผด สธิที่งทภีที่ยากอบตข้องการจะสพที่อกป็คพอ เรพที่องความเยทอหยธิที่งในชภีวธิต นอกจากนภีรผผข้ทภีที่อยากยกชผ
ตคัวเอง ซถึที่งในกรณภีนภีรคพอ เพพที่อทภีที่จะเปป็นอาจารยร (ผผข้นทาฝทายวธิญญาณ) ควรระลถึกไวข้วทาผผข้ใดไดข้รคับฝากไวข้
มากกป็จะถผกเรภียกเอาจากเขามากเชทนกคัน คนเหลทานภีร จะถผกถพอวทามภีมาตรฐานทภีที่สผงกวทาทคัรงโดยคนอพที่น
และโดยพระเจข้าดข้วย บทเรภียนทภีที่สทาคคัญกวทากป็คพอ การรผข้จคักสงบปากสงบคทากทอนทภีที่จะเปธิดปากของเรา
เพพที่อเผยแพรทสธิที่งทภีที่เราคธิดวทาเปป็นสตธิปคัญญา คนทภีที่ชอบสอนคนอพที่นจะเจอกคับการวธิพากษรวธิจารณรทภีที่หนคัก
กวทาคนทภีที่รผข้จคักสงบปากสงบคทามากกวทา บทนภีรจะขยายความตทอไปวทาคนทภีที่เรภียกตคัวเองวทาเปป็น 
‘อาจารยร’ พวกนภีร จรธิงๆแลข้วเปป็นคนทภีที่อยากจะเปป็นผผข้นทา

ยก 3:2 ดข้วยเหตรุนภีร ในททานองเดภียวกคัน ยากอบกลทาวตทอไปวทา เพราะเราทธกคนทคาผริด
พลาดกรันไปหลายๆอยยู่าง ถผู้าผผผู้ใดมริไดผู้ทคาผริดทางวาจา ผผผู้นรันั้นกก็เปก็นคนดทรอบคอบแลผู้ว และสามารถ



บรังครับทรันั้งตรัวไวผู้ไดผู้ดผู้วย คทาสทาคคัญตรงนภีรกป็คพอ คทาทภีที่แปลวทา ทคาผริด (พไทโอ) จรธิงๆแลข้วมคันหมายถถึง  
‘ททาผธิดพลาด’ หรพอ ‘กทอใหข้เกธิดความผธิดพลาด’ คทาทภีที่แปลวทา ดทรอบคอบ (เทะเละอริออส) ในบรธิบท
นภีร จรธิงๆแลข้วหมายถถึง ความเปป็นผผข้ใหญท ยากอบจถึงนทาเสนอหลคักการทภีที่ลถึกซถึร ง ขข้อนภีรจถึงอาจแปลแบบ
ถอดความไดข้วทา ‘เพราะวทาเราททาผธิดพลาดในหลายๆเรพที่อง อยทางไรกป็ตาม ถข้าผผข้ใดพผดแลข้วมธิไดข้ททาผธิด
ตทอผผข้อพที่น ผผข้นคัรนกป็เปป็นผผข้ใหญทแลข้ว และสามารถบคังคคับทคัรงตคัวไวข้ไดข้ดข้วย’

คทาสอนตรงนภีร ยคังอยผทในบรธิบทของขข้อ 3:1 และ 1:19 ประเดป็นหลคักทภีที่ยากอบกทาลคังพผดถถึงอยผทกป็
คพอวทา เราควรระมคัดระวคังเวลาทภีที่จะเปธิดปากพผดอะไร วธิธภีทภีที่งทายทภีที่สรุดวธิธภีหนถึที่งทภีที่จะหาเรพที่องใสทตคัวกป็คพอ 
โดยคทาพผดของเรา นอกจากนภีร  เมพที่อเรามาถถึงจรุดทภีที่เราสามารถพผดโดยทภีที่ไมทททาผธิดตทอผผข้อพที่น เรากป็บรรลรุ
ถถึงความเปป็นผผข้ใหญทระดคับหนถึที่งในชภีวธิตแลข้ว สธิที่งทภีที่ถผกสพที่อเพธิที่มเตธิมกป็คพอวทา หากเราสามารถควบครุมลธิรน
ของเราไดข้ เรากป็จะสามารถควบครุมรทางกายสทวนทภีที่เหลพอของเราไดข้ดข้วย ตามทภีที่ขข้อตทอๆไปจะแสดง
ใหข้เหป็น ลธิรนของเรามภีศคักยภาพทภีที่จะสรข้างปคัญหาใหข้ก คับเรามากกวทาอภีกไมทกภีที่สธิที่งในชภีวธิต เราจถึงมภีหนข้าทภีที่
ในการบคังคคับมคันไวข้ คทาทภีที่แปลวทา บรังครับ (คาลรินาโกเกะโอ) มภีความหมายตามนคัรนพรข้อมกคับการ 
‘เชป็คนธิสคัยเกทา’ หรพอ ‘ยคับยคัรง’ นคัที่นเปป็นคทาแนะนทาทภีที่ดภีสทาหรคับเรพที่องลธิรนของเรา

ยก 3:3-4 ผผข้เขภียนทภีที่ไดข้รคับการดลใจททานนภีร ยกภาพประกอบงทายๆสองเรพที่องจากชภีวธิต
ประจทาวคันเกภีที่ยวกคับเรพที่องนภีร  ดผเถริด เราเอาเหลก็กบรังเหทยนใสยู่ปากมผู้าเพมที่อใหผู้มรันเชมที่อฟรังเรา เรากก็บรังครับมรัน
ใหผู้ไปไหนๆไดผู้ทรันั้งตรัว เหลป็กบคังเหภียนถพอวทาเปป็นอรุปกรณรชธิรนเลป็กจรธิงๆ เหลป็กบคังเหภียนโดยทคั ที่วไปแลข้ว
อาจมภีนทร าหนคักไมทเกธินหนถึที่งปอนดร กระนคัรน จากเหลป็กบคังเหภียนดคังกลทาว คนขภีที่มข้ากป็สามารถควบครุม
และหคันมข้าทภีที่หนคักถถึงหนถึที่งพคันปอนดรไดข้ เหลป็กบคังเหภียนจถึงมภีขนาดเลป็กแตททรงพลคังจรธิงๆ

ในแบบเดภียวกคัน 4 จงดผเรมอดผู้วยเชยู่นกรัน ถซงแมผู้วยู่าเปก็นเรมอใหญยู่ และถผกลมแรงพรัดแลยู่นไป 
เรมอกก็ยรังหรันไปมาดผู้วยหางเสมอเลก็กๆตามใจนายทผู้ายททที่จะใหผู้ไปทางไหน ยากอบบรรยายเกภีที่ยวกคับเรพอ
ทภีที่มภีขนาดใหญท ถถึงแมข้ลมแรงและคลพที่นโหมกระหนทที่า แตทเรพอพวกนภีรกป็ถผกบคังคคับใหข้หคันไปมาไดข้โดย
หางเสพอเลป็กๆตามความประสงครของนายทข้าย คทาทภีที่แปลวทา หางเสมอ (เพดาลริออน) กป็คพอ หางเสพอ
ของเรพอมากกวทาทภีที่จะเปป็นพวงมาลคัยบคังคคับทธิศทาง  ประเดป็นกป็ยคังคงเหมพอนเดธิม เรพอทภีที่มภีขนาดใหญท



โตถผกบคังคคับทธิศทางและควบครุมโดยอรุปกรณรชธิรนเลป็กๆทภีที่เรภียกวทาหางเสพอ การประยรุกตรใชข้ของ
ประเดป็นนภีรอยผทในขข้อตทอไป

ยก 3:5 ดคังนคัรนในททานองเดภียวกคับทภีที่ไดข้ถผกยกภาพประกอบไวข้ดข้านบน เชยู่นนรันั้น
แหละลรินั้นกก็เปก็นอวรัยวะเลก็กๆดผู้วย และพผดโอผู้อวดอผู้างการใหญยู่ ลธิรนมนรุษยรเปป็นอวคัยวะขนาดเลป็กของ
รทางกายมนรุษยร อยทางไรกป็ตามมคันอวดอข้างสธิที่งใหญทโต ลธิรนเปป็นยานพาหนะหลคักในการนทาพาความ
เยทอหยธิที่ง เชทนเดภียวกคับทภีที่เหลป็กบคังเหภียนครอบปากมข้าหรพอหางเสพอของเรพอใหญทสามารถเปลภีที่ยนวธิถภี
การกระททาของสธิที่งใหญทๆกวทาไดข้ ลธิรนกป็ททาแบบนคัรนเหมพอนกคัน

คราวนภีร ยากอบเสรธิมภาพเปรภียบอภีกเรพที่องเขข้าไปกคับประเดป็นทภีที่ททานกทาลคังเสนอ จงดผเถริด ไฟ
นริดเดทยวอาจเผาไหมผู้มากเทยู่าใด ไมข้ขภีดไฟเลป็กๆกข้านเดภียวสามารถกทอใหข้เกธิดเพลธิงไหมข้ใหญทโตไดข้ 
ผลกระทบของลธิรนกป็คลข้ายกคันอยทางเหป็นไดข้ชคัด

ยก 3:6 ในททานองเดภียวกคัน ยากอบกลทาวตทอไปวทา และลรินั้นนรันั้นกก็เปก็นไฟ เปก็นโลก
แหยู่งการชรัที่วชผู้าซซที่งตรันั้งอยผยู่ในบรรดาอวรัยวะของเรา เปก็นเหตธใหผู้ทรันั้งกายเปก็นมลทรินไป ทคาใหผู้วริถทแหยู่ง
ธรรมชาตริเผาไหมผู้ และมรันเองกก็ตริดไฟจากนรก คทาทภีที่แปลวทา การชรัที่วชผู้า (อาดริเคนย) มภีความหมายตรง
ตคัววทา ‘ความไมทชอบธรรม’ และเปป็นความจรธิงทภีที่ลธิรนเปป็นโลกทคัรงใบของความไมทชอบธรรมใน
รทางกายของเรา วลภี “วธิถภีแหทงธรรมชาตธิ” (ถถึงแมข้วทาตรงตคัวแลข้วมภีความหมายวทา ‘วคัฏจคักรแหทงชภีวธิต’) 
มภีความหมายเชธิงปฏธิบคัตธิวทา ‘วธิถภีแหทงชภีวธิต’ เชทนเดภียวกคับทภีที่ไมข้ขภีดไฟกข้านเดภียวสามารถททาใหข้เกธิดไฟ
ไหมข้ทคัรงปทาไดข้ ลธิรนกป็สามารถจรุดไฟแหทงความยรุทงยากเพพที่อกลพนกธินไดข้หลายชภีวธิตเลยทภีเดภียว นอกจากนภีร
แหลทงทภีที่มาของการพผดแบบไมทระมคัดระวคังสรุดทข้ายแลข้วกป็มาจากนรกเอง ประเดป็นสทาคคัญกวทากป็คพอวทา 
พญามารใชข้การไมทระมคัดระวคังคทาพผดเพพที่อจรุดประกายใหข้เกธิดความยรุทงยากทรุกรผปแบบ ดคังนคัรน ลธิรนทภีที่ถผก
ใชข้แบบไมทระมคัดระวคังกป็กลายเปป็นเครพที่องมพอของพญามาร

ยก 3:7-8 ยากอบยกภาพเปรภียบตทอไป เพราะสรัตวต์เดทยรรัจฉานทธกชนริด ทรันั้งนก งผ และ
สรัตวต์ในทะเลกก็เลทนั้ยงใหผู้เชมที่องไดผู้ และมนธษยต์กก็ไดผู้เลทนั้ยงใหผู้เชมที่องแลผู้ว สคัตวรปทา นก และสคัตวรนทร าทรุกชนธิด
ถผกททาใหข้เชพที่อง ถผกฝถึก และถผกนทามาเลภีรยงแลข้วโดยมนรุษยร 8 แตยู่ลรินั้นนรันั้นไมยู่มทมนธษยต์คนใดสามารถ



ทคาใหผู้เชมที่องไดผู้ ลรินั้นเปก็นสริที่งชรัที่วซซที่งยรับยรันั้งไมยู่ไดผู้ และเตก็มไปดผู้วยพริษรผู้ายถซงตาย ถถึงแมข้วทามนรุษยรสามารถ
ททาสคัตวรปทาเชพที่องไดข้แลข้ว แตทพวกเขากป็ยคังไมทเคยททาใหข้ลธิรนของตคัวเองเชพที่องเลย นอกจากนภีร  ยากอบสอน
วทาลธิรนของมนรุษยรโดยปกตธิเปป็นสธิที่งทภีที่ททาใหข้เชพที่องไมทไดข้เลย มคันเปป็น “สธิที่งชคั ที่วซถึที่งยคับยคัรงไมทไดข้” คทาทภีที่แปล
วทา ซซที่งยรับยรันั้งไมยู่ไดผู้ (อาคาทาสเขะทอส) มภีความหมายวทา ‘ไมทสามารถถผกเหนภีที่ยวรคัร งไดข้’ นอกจากนภีร
มคันยคังชคั ที่วรข้ายโดยตคัวมคันเองดข้วย และลธิรนยคังเตป็มไปดข้วยพธิษรข้ายถถึงตาย อวคัยวะทภีที่อยผ ทในปากเราจถึงมภี
พลคังนทากลคัวจรธิงๆ

ยก 3:9-10 เรพที่องทภีที่ขคัดแยข้งกคันเองกป็คพอวทา เราทรันั้งหลายสรรเสรริญพระเจผู้าคมอพระบริดา
ดผู้วยลรินั้นนรันั้น และดผู้วยลรินั้นนรันั้นเรากก็แชยู่งดยู่ามนธษยต์ ซซที่งถผกสรผู้างขซนั้นตามพระฉายาของพระเจผู้า ดข้วยลธิรน
เดภียวกคันนภีรทภีที่เราใชข้เปลทงคทาสรรเสรธิญแดทพระเจข้า เรากป็ใชข้มคันเพพที่อกลทาวรข้ายตทอคนอพที่นดข้วย นอกจากนภีร
เรพที่องทภีที่ขคัดแยข้งกคันเองกป็คพอวทา คนเหลทานคัรนทภีที่เราจะแชทงดทากป็ถผกสรข้างขถึรนตามพระฉายาของพระเจข้า 
(ยากอบจถึงอข้างอธิงแบบผทานๆถถึงปฐมกาล 1:26-27 เกภีที่ยวกคับการทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงสรข้างมนรุษยรขถึรน
ตามแบบพระฉายาของพระองครและตามพระลคักษณะของพระองคร)

เรพที่องตลกรข้ายอภีกอยทางกป็คพอวทา 10 คคาสรรเสรริญและคคาแชยู่งดยู่ากก็ออกมาจากปากอรันเดทยวกรัน 
นภีที่ไมทเพภียงเปป็นเรพที่องทภีที่ไมทสอดคลข้องกคันและขคัดแยข้งกคันเองเททานคัรน แตทมคันยคังเปป็นการกระททาทภีที่ชคั ที่วรข้าย
อภีกดข้วย ททานจถึงมภีคทาแนะนทางทายๆ พทที่นผู้องทรันั้งหลายของขผู้าพเจผู้า ไมยู่ควรใหผู้เปก็นเชยู่นนรันั้นเลย นภีที่เปป็น
เพภียงคทาตทาหนธิแบบเบาๆเททานคัรน

ยก 3:11-12 ยากอบจถึงนทาเสนอภาพเปรภียบอภีกหลายเรพที่องจากธรรมชาตธิเพพที่อประณาม
ความไมทเสมอตข้นเสมอปลายของลธิรน ททานจถึงถามแบบไมทตข้องการคทาตอบวทา บยู่อนคนั้าพธจะมทนคนั้าจมด
และนคนั้ากรยู่อยพธยู่งออกมาจากชยู่องเดทยวกรันไดผู้หรมอ คทาทภีที่แปลวทา บยู่อนคนั้าพธ (เพเก) หมายถถึง บทอนทราทภีที่มภี
นทร าพรุออกมา ในภาพเปรภียบแบบสมคัยใหมทกวทา มคันกป็อาจหมายถถึงตผข้กดนทราดพที่ม คทาถามของททานกป็คพอ
วทา ตผข้กดนทราดพที่มจะใหข้นทร าจพดและนทราเคป็มออกมาพรข้อมกคันไดข้หรพอ คทาตอบนคัรนชคัดเจนอยผทแลข้ว มคันตข้อง
เปป็นนทราแบบใดแบบหนถึที่งเททานคัรน



ในททานองเดภียวกคัน ททานถามวทา 12 พทที่นผู้องทรันั้งหลายของขผู้าพเจผู้า ตผู้นมะเดมที่อจะออกผลเปก็น
มะกอกเทศไดผู้หรมอ หรมอเถาองธยู่นจะออกผลเปก็นมะเดมที่อไดผู้หรมอ ความรผข้ทคั ที่วไป (ยคังไมทเอทยถถึงเรพที่อง
พคันธรุศาสตรรดข้วยซทรา) กป็ททาใหข้เราเขข้าใจวทา ตข้นมะเดพที่อไมทออกผลเปป็นมะกอกเทศ เถาองรุทนกป็ไมทออกผล
เปป็นมะเดพที่อเชทนกคัน ดคังนคัรน เชยู่นเดทยวกรันมทบยู่อนคนั้าพธใดจะใหผู้ทรันั้งนคนั้าเคก็มและนคนั้าจมดไดผู้ การประยรุกตรใชข้ทภีที่
ชคัดเจนกป็คพอวทา ลธิรนของเราไมทควรเอทยสธิที่งทภีที่ทคัรงถผกตข้องและชคั ที่วรข้าย

ยก 3:13 บทสรรุปของเรพที่องนภีรทคัรงหมดตคัรงแตท 1:19-21 จนถถึงบททภีที่ 3 อยผทตรงนภีร แลข้ว ดคัง
นคัรนเมพที่อพธิจารณาถถึงเรพที่องนภีรทคัรงหมด ยากอบจถึงถามวทา ในพวกทยู่าน ผผผู้ใดมทสตริปรัญญาและประกอบ
ดผู้วยความรผผู้ ความหมายกป็คพอ คนทภีที่มภีสตธิปคัญญาและมภีความรผข้ดภี ดคังนคัรน กก็ใหผู้ผผผู้นรันั้นแสดงการประพฤตริ
ของตนดผู้วยกรริยาอรันดท มทใจอยู่อนสธภาพประกอบดผู้วยปรัญญา นภีที่ยทอมอข้างยข้อนกลคับไปยคังขข้อ 1 ของ
บทนภีร  ซถึที่งเปป็นการอข้างอธิงถถึงคนเหลทานคัรนทภีที่ยกตคัวเปป็นอาจารยร (ทภีที่มภีปคัญญา) หากพวกเขาถพอวทาตคัวเอง
เปป็นแบบนคัรน ยากอบกป็แนะนทาใหข้พวกเขาแสดงสตธิปคัญญาทภีที่ตคัวเองอข้างวทามภีผทานออกมาทางชภีวธิต
ของพวกเขากทอน

คทาทภีที่แปลวทา การประพฤตริ (อานาสตรอเฟ) หมายถถึง ลคักษณะการดทาเนธินชภีวธิตของคนๆ
หนถึที่ง กลทาวอภีกนคัยหนถึที่ง หากคนใดอข้างวทาตคัวมภีสตธิปคัญญาพอทภีที่จะเปป็นผผข้นทาคนอพที่นไดข้ กป็ใหข้เขาแสดง
สตธิปคัญญานคัรนออกมาผทานทางวธิธภีการดทาเนธินชภีวธิตของเขากทอน ยากอบยคังออกขข้อก ทาหนดเพธิที่มเตธิม
ดข้วยวทา “มภีใจอทอนสรุภาพประกอบดข้วยปคัญญา” วลภีนภีร อาจแปลไดข้วทา ‘ความอทอนสรุภาพของสตธิ
ปคัญญา’ คทาทภีที่แปลวทา ใจอยู่อนสธภาพ (พราอถูเทส) หมายถถึง การมภีสภาพจธิตใจปกตธิ รผข้จคักควบครุม
อารมณรของตน และมภีใจทภีที่อทอนโยน มคันเปป็นสธิที่งทภีที่ตรงขข้ามกคับการเปป็นคนขภีรโมโห (โกรธงทาย) นภีที่สพที่อ
ชคัดเจนวทา สตธิปคัญญาทภีที่แทข้จรธิงจะสทาแดงตคัวออกมาผทานทางการมภีวธินคัยทางอารมณร โดยเฉพาะอา
รมณรแยทๆ  เชทน อารมณรโกรธ การบคันดาลโทสะ และการเปป็นคนปากรข้าย คนทภีที่มภีสตธิปคัญญาทภีที่เปป็น
ตามทางของพระเจข้าจนถถึงระดคับทภีที่เปป็นผผข้นทาฝทายวธิญญาณไดข้นคัรนจะตข้องไมทเพภียงควบครุมลธิรนของตน
ไดข้เททานคัรนแตทตข้องควบครุมอารมณรและสภาพจธิตใจของตนไดข้ดข้วย



ยก 3:14-15 ยากอบบรรยายใหข้เหป็นชคัดเจนวทาบางคนประพฤตธิตคัวอยทางไรอยผทในตอนนคัรน
แตยู่ถผู้าทยู่านทรันั้งหลายมทใจอริจฉาอรันขมขมที่นและอาการแกยู่งแยยู่งกรันในใจของทยู่าน อยยู่าอวดเลยและอยยู่า
พผดมธสาตยู่อความจรริง ใจอธิจฉาอคันขมขพที่นและอาการแกทงแยทงไมทไดข้สะทข้อนใหข้เหป็นถถึงสตธิปคัญญา
หรพอใจอทอนสรุภาพตามทภีที่มภีนธิยามไวข้ดข้านบนแตทอยทางใด บางคนทภีที่อยากเปป็นผผข้นทาอาจมภีใจอธิจฉาและ
แกทงแยทงกคันอยผทกป็ไดข้ ยากอบจถึงเตพอนสตธิพวกเขามธิใหข้ยกชผตคัวเองและมรุสาตทอความจรธิงทภีที่ตนอข้างวทา
สอน การดทาเนธินชภีวธิตฝทายวธิญญาณตามเนพรอหนคังแบบนคัรนซถึที่งเปป็นผผข้ใหญทเลยกป็เททากคับเปป็นการททาใหข้
ความจรธิงทภีที่จะถผกสอนตข้องเสพที่อมเสภีย เหมพอนคทากลทาวสมคัยโบราณทภีที่วทา ‘การกระททาเสภียงดคังกวทาคทา
พผด’ ความขมขพที่นและการแกทงแยทงขคัดแยข้งและทรยศตทอสตธิปคัญญาทภีที่อข้างวทามภีในการเปป็นผผข้นทา

นอกจากนภีร  15 ปรัญญาเชยู่นนทนั้ไมยู่ไดผู้มาจากเบมนั้องบน แตยู่เปก็นปรัญญาอยยู่างโลก และเปก็น
เดทยรรัจฉานตรัณหา และเปก็นเชยู่นปริศาจ สตธิปคัญญาทภีที่ถผกอข้างวทามภี (ในตคัวนคักเทศนรหรพอผผข้นทา) ซถึที่งสทาแดง
ตคัวออกมาเปป็นลธิรนทภีที่รข้ายกาจ ใจขมขพที่น และทคัศนคตธิขภีรอธิจฉากป็เปป็นสธิที่งทภีที่ขคัดแยข้งกคันเอง สตธิปคัญญา
แบบนคัรนไมทไดข้มาจากพระเจข้า เราจทาไดข้วทายากอบขถึรนตข้นพระธรรมเลทมนภีร โดยกลทาววทา สตธิปคัญญา
ทภีที่แทข้จรธิงยทอมมาจากพระเจข้าเสมอ (1:5) แตทปคัญญาของปลอมทภีที่คนทภีที่ยกตคัวเปป็นผผข้นทาฝทายวธิญญาณ
อข้างวทามภีกป็ “เปป็นปคัญญาอยทางโลก และเปป็นเดภียรคัจฉานตคัณหา และเปป็นเชทนปธิศาจ” คทาทภีที่แปลวทา อยยู่าง
โลก (เอะพริเกะอริออส) ถถึงแมข้มภีความหมายตรงตคัววทา เกภีที่ยวกคับภาคพพรนดธิน แตทในบรธิบทนภีรมคันกป็มภี
ความหมายวทา ‘แบบชาวโลก’ คทาทภีที่แปลวทา เดทยรรัจฉานตรัณหา (ซถูคริคอส) มภีความหมายดข้วยวทา
 ‘แบบธรรมชาตธิ’ จรธิงๆแลข้วมคันจถึงมภีความหมายวทา ‘แบบเนพรอหนคัง’ จากนคัรนคทาทภีที่แปลวทา เชยู่นปริศาจ 
(ไดมอนริโอเดส) หมายถถึง การเปป็นแบบปธิศาจ กลทาวโดยสรรุปกป็คพอวทา ยากอบบรรยายถถึงพฤตธิกรรม
ตามอยทางดข้านบนวทาเปป็นของโลก เนพรอหนคัง และพญามาร ไตรภาคภีชคั ที่วรข้ายดคังกลทาวจถึงเปป็นแกทนแทข้
ของวคัฒนธรรมทภีที่ปราศจากพระเจข้ารอบตคัวเรา มคันเปป็นแบบอยทางของศคัตรผของพระเจข้าตามทภีที่มภีกลทาว
ไวข้ใน 4:4

ยก 3:16 เพราะวยู่าททที่ใดมทความอริจฉาและการแกยู่งแยยู่งกรัน ททที่นรัที่นกก็วธยู่นวายและมทการก
ระทคาชรัที่วชผู้าเลวทรามทธกอยยู่าง ดคังทภีที่มภีกลทาวไวข้ในขข้อ 14 คนเหลทานภีรทภีที่อข้างตคัววทาเปป็นผผข้นทาฝทายวธิญญาณ
มภีและกทอใหข้เกธิดความอธิจฉาและการแกทงแยทงกคัน ยากอบชภีร ใหข้เหป็นวทาความไมทเปป็นผผข้ใหญทฝทายเนพรอ



หนคังเชทนนคัรนกป็นทาไปสผทความเสพที่อมทรามทรุกรผปแบบ วลภีสรุดทข้าย “ทภีที่นคั ที่นกป็วรุทนวายและมภีการกระททาชคั ที่ว
ชข้าเลวทรามทรุกอยทาง” กป็สอนอะไรเราหลายอยทางทภีเดภียว คทาทภีที่แปลวทา วธยู่นวาย (อาคาทาสทาเซนย) มภี
ความหมายวทา ‘ความไมทเสถภียร’, ‘สภาพของความไรข้ระเบภียบ’, ‘สธิที่งรบกวน’ หรพอ ‘ความสคับสน’ 
ครุณสมบคัตธิทภีที่ชคั ที่วรข้ายของ “ความอธิจฉาและการแกทงแยทงกคัน” นทาไปสผทความสคับสนวรุทนวายทรุกรผปแบบ 
จรธิงแทข้ทภีเดภียวทภีที่พระเจข้าไมททรงเปป็นผผข้กทอใหข้เกธิดความวรุทนวาย

ความอธิจฉาและใจขมขพที่นทธิรงแตทความโกลาหลและความสคับสนวรุทนวายไวข้เบพรองหลคัง 
นอกจากนภีรคทาทภีที่แปลวทา ชรัที่วชผู้าเลวทราม (ฟาอถูลอส) หมายถถึง สธิที่งทภีที่ชคั ที่วรข้ายในทางศภีลธรรม สรุดทข้าย 
คทาทภีที่แปลวทา การกระทคา (พรนักมา) เปป็นทภีที่มาของคทาภาษาอคังกฤษ pragmatic หรพอ pragmatism มคัน
สพที่อถถึงการททาบางสธิที่งสทาเรป็จโดยปราศจากหลคักการ มภีแตทเรพที่องแยทๆ ตามหลคังความอธิจฉาและใจขมขพที่น
มคันยทอมกทอใหข้เกธิดการกระททาตทางๆทภีที่ชคั ที่วชข้าเลวทรามและปราศจากหลคักการ นคั ที่นคพอบทสรรุปของลธิรน
ทภีที่ไมทถผกททาใหข้เชพที่องและอารมณรรรุนแรง

ยก 3:17 ตรงขข้ามกคับบทอเกธิดแหทงความเลวทรามเหลทานคัรน แตยู่ปรัญญาจากเบมนั้องบนนรันั้น
บรริสธทธริธิ์เปก็นประการแรก แลผู้วจซงเปก็นความสงบสธข สธภาพและวยู่างยู่าย เปทที่ยมดผู้วยความเมตตาและ
ผลอรันดท ไมยู่มทความลคาเอทยง ไมยู่หนผู้าซมที่อใจคด

ยากอบบรรยายสคัรนๆถถึงแกทนแทข้ของสตธิปคัญญาตามทางของพระเจข้าในเจป็ดรผปแบบ (1) 
ประการแรกคพอ บรริสบุทธริธ ตรงขข้ามกคับความเสพที่อมทรามทภีที่มภีบอกไวข้ในขข้อกทอนหนข้า ปคัญญาตามทาง
ของพระเจข้ากป็บรริสธทธริธิ์จรธิงๆ คทาทภีที่แปลเชทนนคัรน (ฮนักนอส) กป็มภีความหมายตามนคัรนเลยและมภีทภีที่มาจาก
คทาวทาความบรธิสรุทธธิธ  (ฮากริออส) ปคัญญาตามทางของพระเจข้าไมทมภีการสพที่อความหมายแบบสองแงท
สองงทามหรพอความไมทบรธิสรุทธธิธ ทางศภีลธรรมอพที่นๆ (2) เปป็นความสงบสบุข ตรงขข้ามกคับการแกทงแยทงชธิง
ดภีซถึที่งเกธิดจากปคัญญาแบบโลกตามเนพรอหนคังทภีที่มภีบรรยายไวข้ดข้านบน ปคัญญาตามแบบของพระเจข้านคัรน
เปภีที่ยมดข้วยสคันตธิสรุขและนทามาซถึที่งสคันตธิสรุข (3) สธภาพ คทาทภีที่แปลเชทนนคัรน (เอะพริเอะอริเคส) ไมทเพภียง
หมายความวทา เหมาะสม เททานคัรนแตทยคังหมายถถึง ซพที่อตรงและยรุตธิธรรมดข้วย มคันจถึงสรุภาพเปป็นผลทภีที่
ตามมา (4) วยู่างยู่าย คทาทภีที่แปลเชทนนคัรน (เอะอถูเพะอริเธส) มภีความหมายตรงตคัววทา ‘เชพที่อฟคังงทาย’ และมภี



ความหมายดข้วยวทา ยอมรคับโดยงทาย ปคัญญาตามแบบของพระเจข้าจถึงไมทยอมรคับโดยยาก (5) “เปภีที่ยม
ดข้วยความเมตตาและผลอคันดภี” ปคัญญาตามแบบของพระเจข้าเปภีที่ยมดข้วยความเมตตาและกทอใหข้เกธิด
ผลอคันดภีตทางๆ กลทาวอภีกนคัยหนถึที่ง  มคันมภีใจกรรุณาและดภีงาม

(6) ปคัญญาตามแบบของพระเจข้ากป็ไมยู่มทความลคาเอทยงดข้วย ถถึงแมข้วทาฉบคับแปลอคังกฤษสพที่อ
ความหมายในเชธิงไมทเลพอกหนข้าคนในการตคัดสธิน แตทคทาทภีที่แปลเชทนนคัรน (อาดริอาครริทอส) มภีความ
หมายตรงตคัววทา ‘ปราศจากความสงสคัยหรพอความไมทแนทใจ’ นภีที่อาจแปลวทา ปคัญญาตามแบบของ
พระเจข้าไมทกทอใหข้เกธิดความเขข้าใจผธิด สรุดทข้าย (7) ปคัญญาตามแบบของพระเจข้าไมยู่หนผู้าซมที่อใจคด คทาทภีที่
แปลเชทนนคัรน (อานถูพอครริทอส) มภีความหมายวทา ‘แทข้จรธิง’ หรพอ ‘จรธิงใจ’ ปคัญญาตามแบบของ
พระเจข้าไมทเคยททาตคัวหนข้าไหวข้หลคังหลอกและไมทเสแสรข้ง

ยก 3:18 ยากอบสรรุปเนพรอหาตอนนภีรทคัรงหมดดข้วยคทาพผดตทอไปนภีร  และผลแหยู่งความ
ชอบธรรมกก็หวยู่านลงในสรันตริสธขของคนเหลยู่านรันั้นททที่กยู่อใหผู้เกริดสรันตริสธข “ผลแหทงความชอบธรรม” 
คพอ ปคัญญา ในสรุภาษธิต 8 ปคัญญาและความชอบธรรมกป็เทภียบเททากคับปคัญญาทภีที่เปป็นผลของความชอบ
ธรรมนคัที่นเอง ดผ สรุภาษธิต 8:1, 6, 8, 20 ปคัญญาตามแบบของพระเจข้าเกธิดมาจากความชอบธรรม มคัน
คพอความชอบธรรมทภีที่ออกมาเปป็นรผปธรรมนคั ที่นเอง ดคังนคัรนปคัญญาตามแบบของพระเจข้าซถึที่งถผก
บรรยายไวข้ดข้านบนจถึงถผก “หวทานลงในสคันตธิสรุข” ปคัญญาดคังกลทาวถผกแสดงออกในแบบทภีที่กทอใหข้เกธิด
สคันตธิสรุขและเกธิดผลโดย “คนเหลทานคัรนทภีที่กทอใหข้เกธิดสคันตธิสรุข”

ชทางเปป็นภาพทภีที่ตรงกคันขข้ามกคับปคัญญาของโลกตามเนพรอหนคังทภีที่มภีบรรยายไวข้กทอนหนข้านคัรนใน
บทนภีร  มคันกทอใหข้เกธิดการแกทงแยทง ความขมขพที่น ความวรุทนวาย และความชคั ที่วรข้ายทรุกรผปแบบ ปคัญญา
ตามแบบของพระเจข้าถผกหวทานลงในสคันตธิสรุขและเกธิดผลเปป็นสคันตธิสรุข

ยากอบจถึงสรรุปรวมเนพรอหาหลคักของจดหมายฝากฉบคับนภีร เขข้าดข้วยกคัน นคัที่นคพอ ปคัญญาตาม
แบบของพระเจข้าซถึที่งตรงขข้ามกคับปคัญญาทภีที่พวกผผข้นทาฝทายวธิญญาณทภีที่ทะเยอทะยานและไมทรผข้จคักโตอข้าง
วทามภี คนเหลทานภีรสทาแดงการททาตามเนพรอหนคังและความไมทเปป็นผผข้ใหญทของตนออกมาผทานทางอาการขภีร



โมโห การไมทระวคังคทาพผด ใจขมขพที่น และความวรุทนวายทภีที่ถผกทธิรงไวข้ตามทาง แตทปคัญญาตามแบบของ
พระเจข้าเกธิดผลอคันหอมหวานแหทงสคันตธิสรุขพรข้อมกคับผลลคัพธรตทางๆอคันเปภีที่ยมดข้วยสคันตธิสรุข

*****

ภนำพรวมของยนำกอบ 4: มนการพถูดถถึงหลายหนัวขด้อไลล่ตนันี้งแตล่ความแตกแยกไปจนถถึงการทคา
ตามเนชนี้อหนนัง ไปจนถถึงการรนักโลก ไปจนถถึงการตล่อสถูด้พญามาร ไปจนถถึงการนบนอบตล่อพระเจด้า 
บทนนนี้ปริดทด้ายดด้วยการพถูดถถึงการแสวงหาการทรงนคาของพระเจด้าสคาหรนับการตนัดสรินใจทบุกเรชชื่องใน
ชนวริต

ยก 4:1 ยากอบกลทาววทา อะไรเปก็นสาเหตธของสงครามและการทะเลาะวริวาทกรันใน
พวกทยู่าน ถถึงแมข้คทาทภีที่แปลวทา สงคราม (โพเละมอส) และ การทะเลาะวริวาทกรัน (มาเค) อาจมภีความ
หมายตามนคัรนไดข้ แตททคัรงสองคทากป็มภีความหมายแบบทคั ที่วๆไปมากกวทาดข้วย คทาวทา โพเลมอส เปป็นทภีที่มา
ของคทาภาษาอคังกฤษ polemics มคันอาจมภีความหมายเพภียง ‘การโตข้เถภียงก คัน’ คทาวทา มาเค เปป็นทภีที่มา
ของคทาภาษาอคังกฤษ machinations มภีความหมายแบบทคั ที่วๆไปดข้วยวทา ‘การทะเลาะกคัน’ หรพอ ‘การ
วธิวาท’ ยากอบนทาจะกทาลคังพผดถถึงการทะเลาะเบาะแวข้งทภีที่มภีปกตธิทรุกวคันในชภีวธิต ดคังนคัรนคทาถามของททาน
จรธิงๆแลข้วกป็คพอ ‘การโตข้เถภียงและการทะเลาะเบาะแวข้งทภีที่เกธิดขถึรนททามกลางพวกเราเกธิดขถึรนมาจาก
ไหน’

ททานตอบคทาถามของตคัวเอง มริใชยู่ตรัณหาของทยู่านหรมอททที่ตยู่อสผผู้กรันในอวรัยวะของทยู่าน คทาอภีกคทา
ถผกแปลวทา ตยู่อสผผู้กรัน (สตราเตะอถูออไม) ตรงนภีร  มภีความหมายตามนภีรดข้วยนอกจาก ‘ททาสงครามกคัน’ 
คทาทภีที่แปลวทา ตรัณหา (เฮดอเน) ไมทใชทคทาทภีที่เราพบบทอยในพระคคัมภภีรรใหมทเพพที่อสพที่อความหมายนภีร  มคัน
เปป็นทภีที่มาของคทาภาษาอคังกฤษ hedonism ในทภีที่นภีรสพที่อถถึง ‘ความปรารถนาทภีที่เหป็นแกทตคัว’ หรพอ ‘ความ
สนรุกสนานอคันเหป็นแกทตคัว’ คทาทภีที่แปลวทา อวรัยวะ (เมะลอส) อาจหมายถถึงสทวนตทางๆของรทางกาย
มนรุษยร อยทางไรกป็ตาม ในทภีที่นภีร อาจหมายถถึงสมาชธิกของครธิสตจคักรหนถึที่งๆ

ความหมายตรงนภีร จถึงนทาจะเปป็นดคังนภีร  ‘การโตข้เถภียงและการทะเลาะเบาะแวข้งททามกลางพวก
เรานคัรนมาจากไหน มคันไมทไดข้มาจากความปรารถนาทภีที่เหป็นแกทตคัวของเราหรอกหรพอทภีที่กทอใหข้เกธิดการ



ตทอสผข้ททามกลางพวกเรา’ ความเหป็นแกทตคัวและความดพรอรคัรนเปป็นรากเหงข้าแหทงการทะเลาะเบาะแวข้ง
สทวนใหญทอยผทแลข้ว

ยก 4:2 ยากอบขยายความเพธิที่มเตธิม ทยู่านทรันั้งหลายอยากไดผู้ แตยู่ไมยู่ไดผู้ ทยู่านกก็ฆยู่ากรัน 
ทยู่านโลภแตยู่ไมยู่ไดผู้ ทยู่านกก็ทะเลาะและทคาสงครามกรัน ททที่ทยู่านไมยู่มทเพราะทยู่านไมยู่ไดผู้ขอ คทาทภีที่เราพบ
บทอยกวทาในพระคคัมภภีรรใหมททภีที่หมายถถึง อยากไดผู้ (เอะพริธถูเมะโอ) หรพอ มภี ‘ตคัณหา’ ถผกใชข้ตรงนภีร  มคันมภี
ความหมายงทายๆวทา ‘ปรารถนา’ หรพอ ‘โลภ’ คทาทภีที่แปลวทา ฆยู่า (โฟเนะอถูโอ) ถถึงแมข้วทามภีความหมาย
ตรงตคัวเชทนนคัรน แตทมคันอาจมภีความหมายแฝงดข้วยวทา ‘อธิจฉา’ หรพอ ‘เกลภียดชคัง’ ซถึที่งมคักมากทอนการฆทา
กคัน คทาทภีที่แปลวทา ทะเลาะ และ ทคาสงครามกนัน เปป็นคทาเดภียวกคับในขข้อ 1 ความหมายรวมๆจถึงนทาจะ
เปป็นดคังนภีร  ‘ททานโลภแลข้วกป็ไมทมภี ททานอธิจฉาและปรารถนาทภีที่จะมภี แตทททานกป็ไมทไดข้รคับ นอกจากนภีร  ททาน
ไมทมภีเพราะททานไมทไดข้ขอ’

ยากอบอาจกทาลคังเสนอแนะวทาแทนทภีที่จะทะเลาะกคันตามเนพรอหนคัง โลภ และอธิจฉา พวกเขา
ควรขอพระเจข้าใหข้ทรงประทานใหข้มากกวทา กระนคัรน ครธิสเตภียนเนพรอหนคังเหลทานภีรกป็ไมทเคยคธิดถถึงเรพที่อง
นคัรนเลย

ยก 4:3 ในขณะเดภียวกคัน มภีบางคนทภีที่อธธิษฐานขอแบบเหป็นแกทตคัวตทอพระเจข้าอภีกดข้วย 
อยทางไรกป็ตาม ยากอบกลทาวตทอไปวทา ทยู่านขอและไมยู่ไดผู้รรับ เพราะทยู่านขอผริด หวรังไดผู้ไปเพมที่อสนอง
ราคะตรัณหาของทยู่าน คทาทภีที่แปลวทา ผริด (คาโคส) หมายความวทา ‘อยทางไมทเหมาะสม’ หรพอ ‘ในแบบ
ทภีที่ชคั ที่วรข้าย’ คทาทภีที่แปลวทา สนอง (ดาพานาโอ) มภีความหมายเพธิที่มเตธิมวทา ‘ใชข้สรุรรุทยสรุรทาย’ หรพอ ‘ใชข้สธิรน
เปลพอง’

ดคังนคัรน ยากอบพผดถถึงสาเหตรุทภีที่วทาททาไมพระเจข้าไมททรงตอบคทาอธธิษฐานทภีที่เหป็นแกทตคัว เมพที่อเรา
อธธิษฐานโดยมภีแรงจผงใจทภีที่เหป็นแกทตคัวลข้วนๆ โดยขอใหข้พระเจข้าทรงประทานสธิที่งทภีที่เราอยากไดข้ซถึที่ง
แตกตทางจากสธิที่งทภีที่เราจทาเปป็นตข้องมภี พระองครกป็ไมทนทาทภีที่จะทรงตอบคทาอธธิษฐานดคังกลทาว อภีกครคัร งทภีที่คทาทภีที่
แปลวทา ตรัณหา (เฮดอเน) มภีความหมายวทา ‘ความปรารถนาทภีที่เหป็นแกทตคัว’ หรพอ ‘ความสนรุกสนาน
อคันเหป็นแกทตคัว’



ยก 4:4 จากนคัรนยากอบกป็เปลภีที่ยนมาใหข้คทาประเมธินทภีที่แทงใจดทามากๆ ทยู่านทรันั้งหลายผผผู้
ลยู่วงประเวณทชายหญริงเออ๋ย ทยู่านไมยู่รผผู้หรมอวยู่า การเปก็นมริตรกรับโลกนรันั้นคมอการเปก็นศรัตรผกรับพระเจผู้า ผผข้
เขภียนทภีที่ไดข้รคับการดลใจททานนภีรก ทาลคังพผดถถึงการทภีที่ผผข้คนของพระเจข้าททาตามและรทวมสามคัคคภีธรรมกคับ
ชาวโลก ตลอดสมคัยของผผข้พยากรณรตทางๆในพระคคัมภภีรรเดธิมทภีที่ชนชาตธิอธิสราเอลมคั ที่วกคับการไหวข้รผป
เคารพ พระเจข้ากป็ทรงเปรภียบพวกเขาวทาเปป็นเหมพอนกคับหญธิงลทวงประเวณภีฝทายวธิญญาณ (ดผ อธิสยาหร 
57:3, เยเรมภียร 3:8, เอเสเคภียล 16:32) นคัที่นคพอความหมายตรงนภีร  การทภีที่ครธิสเตภียนสมคัยพระคคัมภภีรรใหมท
ปะปนรทวมวงกคับชาวโลกกป็เปป็นการลทวงประเวณภีฝทายวธิญญาณ เปาโลเขภียนใน 2 โครธินธร 11:2 วทา
ททานไดข้หมคัรนครธิสตจคักรนคัรนไวข้กคับสามภีผผข้เดภียวแลข้ว คพอ พระเยซผครธิสตร การไปเทภีที่ยวหวทานเสนทหรและ
ปลทอยตคัวไปกคับโลกกป็เปป็นเหมพอนกคับภรรยาทภีที่ไปมภีสคัมพคันธรสวาทกคับชายอภีกคน มคันเปป็นการเลทนชผข้
ฝทายวธิญญาณ ดผ โรม 12:2, 1 ยอหรน 2:15-17 และ 2 โครธินธร 6:17-18 ดข้วย

ยากอบสรรุปดข้วยคทาพผดทภีที่เปป็นลาง เหตธฉะนรันั้นผผผู้ใดใครยู่เปก็นมริตรกรับโลก ผผผู้นรันั้นกก็เปก็นศรัตรผของ
พระเจผู้า ไมทมภีความหมายทภีที่แฝงอยผทเลย นภีที่เปป็นคทาพผดทภีที่ตรงไปตรงมาทภีที่สรุดแลข้ว ครธิสเตภียนทภีที่เปป็นมธิตร
กคับโลกกป็ททาใหข้ตคัวเองเปป็นศคัตรผของพระเจข้า นภีที่เปป็นคทาเตพอนทภีที่เราควรตคัรงใจฟคัง เราจถึงควรเวข้นระยะ
หทางระหวทางตคัวเราเองกคับโลกใหข้มากทภีที่สรุดเททาทภีที่จะททาไดข้ในแงทของมนรุษยร

ยก 4:5 ผผข้เขภียนทภีที่พระเจข้าทรงเลพอกททานนภีร จถึงแทรกคทาพผดทภีที่เปป็นปรธิศนาไวข้ ทยู่านคริดวยู่า
พระครัมภทรต์กลยู่าวไวผู้อยยู่างเปลยู่าประโยชนต์หรมอททที่วยู่า `พระวริญญาณททที่สถริตอยผยู่ในเราทรันั้งหลายมทความ
รผผู้สซกหซงหวง' ดผเหมพอนวทานภีที่จะไมทใชทคทาพผดทภีที่ยกมาโดยตรงจากพระคคัมภภีรรเดธิมใดๆเลย บางคนเสนอ
วทานภีที่อาจเปป็นการสรรุปความของพระราชบคัญญคัตธิ 32, ปฐมกาล 6:3-5 หรพออาจ อพยพ 20:5 ดข้วย 
บางคนกป็เสนอวทามคันอาจเปป็นการเกรธิที่นบทนทาเขข้าสผท เนพรอหาทภีที่จะมาในยากอบ 4:6 ความหมายตรงนภีร
อาจเปป็น ‘พระวธิญญาณทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงใสทไวข้ภายในตคัวเราทรงปรารถนาเราอยทางหถึงหวง’ ใน
บรธิบททภีที่อยผทตธิดกคัน ยากอบนทาจะกทาลคังพผดวทา พระเจข้า (ในฐานะเปป็นสามภีฝทายวธิญญาณผผข้ยธิ ที่งใหญทของ
เรา) ทรงหถึงหวงเพพที่อทภีที่เราจะไมทไปยรุทงเกภีที่ยวกคับโลก พระองครทรงหถึงหวงเราเหมพอนคผทสมรสทภีที่หถึง
หวงคนรคักของตน



ยก 4:6 ยากอบเสรธิมปธิดทข้ายวทา แตยู่พระองคต์ไดผู้ทรงประทานพระคธณเพริที่มขซนั้นอทก นภีที่
อาจหมายความวทา พระเจข้าทรงประทานพระครุณมากขถึรนแกทประชากรของพระองครเพพที่อเอาชนะ
การทดลองตทางๆของโลก

นภีที่อาจชวนใหข้เรานถึกถถึงเนพรอหาตอนตข้นของบทนภีรและสธิที่งทภีที่เปป็นใจความหลคักในจดหมาย
ฝากตลอดทคัรงฉบคับดข้วย นคัที่นคพอ การถทอมใจแทนทภีที่จะทะเลาะกคันอยทางไรข้สาระ ดคังนคัรนยากอบจถึงยก
คทาพผดจากสรุภาษธิต 3:34 เหตธฉะนรันั้นพระองคต์จซงตรรัสวยู่า `พระเจผู้าทรงตยู่อสผผู้ผ ผผู้ททที่หยริที่งจองหอง แตยู่ทรง
ประทานพระคธณแกยู่คนททที่ใจถยู่อม' แทนทภีที่จะทะเลาะกคันและดรุดทาวทากลทาวกคัน ยากอบแนะนทาวทา
พระเจข้าทรงประทานพระครุณแกทคนทภีที่จะยอมถทอมตคัวลง

ยก 4:7 ยากอบจถึงพผดถถึงตคัวกลางแหทงความชคั ที่วรข้ายและความขคัดแยข้ง เชทนเดภียวกคับทภีที่
พระเยซผทรงกระททายามถผกทดลอง ยากอบก ทาชคับวทา เหตธฉะนรันั้น ทยู่านทรันั้งหลายจงยอมนผู้อมกายตยู่อ
พระเจผู้า จงตยู่อสผผู้กรับพญามาร และมรันจะหนทไปจากทยู่าน นภีที่สพที่อชคัดเจนวทาการนข้อมกายตทอพระเจข้า 
(นทร าพระทคัยของพระองครและวธิธภีการของพระองคร) กป็เปธิดชทองสทาหรคับพระครุณของพระองคร การ
นบนอบเชพที่อฟคังพระเจข้ากป็เปป็นวธิธภีหนถึที่งในการถทอมตคัวลงตทอเบพรองพระพคักตรรพระองคร พระองครกป็จะ
ทรงประทานพระครุณทภีที่เราตข้องการเพพที่อทภีที่จะตทอสผข้กคับโลกและพญามาร

หลคักการทภีที่สทาคคัญอคันหนถึที่งเกภีที่ยวกคับการรคับมพอกคับการทดลองของซาตานไดข้ถผกนทาเสนอ    
ยากอบแนะนทางทายๆวทา จงตยู่อสผผู้กรับพญามาร และมรันจะหนทไปจากทยู่าน คทาทภีที่แปลวทา ตยู่อสผผู้ (อนันธริส
เตมริ) แปลไดข้ดข้วยวทา ‘ทคัดทาน’ ความหมายกป็คพอวทาเมพที่อเราตทอตข้านอรุบายตทางๆของพญามาร มคันกป็จะ
หนภีไปแสวงหาเหยพที่อทภีที่งทายกวทา ซาตานคอยมองหาชคัยชนะแบบงทายๆ หากผผข้ใดตทอสผข้กคับการทดลอง
ของมคัน มคันกป็จะไปทภีที่อพที่น ดคังนคัรนเมพที่อเรานบนอบตทอพระเจข้าและขคัดขพนตทอพญามาร พระเจข้ากป็ทรง
ประทานพระครุณเพธิที่มเพพที่อทภีที่เราจะทคัดทานตทอไปไดข้

ยก 4:8 ดข้วยเหตรุนภีร  ยากอบจถึงก ทาชคับวทา จงเขผู้าใกลผู้พระเจผู้า และพระองคต์จะสถริตอยผยู่
ใกลผู้ทยู่าน เมพที่อเราขวนขวายทภีที่จะเขข้าใกลข้พระเจข้า พระองครกป็จะทรงเขข้ามาใกลข้เรา ชทางเปป็นพระ



สคัญญาทภีที่แสนวธิเศษ พระเจข้าทรงยธินดภีเสมอทภีที่จะเขข้ามาใกลข้เราเมพที่อเราแสวงหาพระองครกทอน อยทางไร
กป็ตาม พระองครทรงกทาหนดใหข้เราเปป็นฝทายเขข้าหาพระองครกทอน มคันเรภียกวทา การกลคับใจใหมท นคัที่นเอง

ดคังนคัรนยากอบจถึงเสนอขข้อก ทาหนดตทางๆในการเขข้าใกลข้พระเจข้า ททานจถึงเสรธิมวทา คนบาปทรันั้ง
หลายเออ๋ย จงชคาระมมอใหผู้สะอาด และคนสองใจเออ๋ย จงชคาระใจของตนใหผู้บรริสธทธริธิ์ ความหมายกป็คพอ 
การชทาระตคัวเราใหข้พข้นจากความบาปฝทายรทางกายและความบาปฝทายวธิญญาณ (ความบาปของใจ) 
คทาทภีที่แปลวทา สองใจ (ดริพซถูคอส) ในบรธิบทนภีรนทาจะหมายถถึงการเปป็นคน ‘สองหนข้า’ หรพอ ‘หนข้าซพที่อ
ใจคด’ นภีที่นทาจะหมายถถึงคนเหลทานคัรนทภีที่ดข้านหนถึที่งแสวงหาการมภีสามคัคคภีธรรมกคับพระเจข้าขณะทภีที่ใน
เวลาเดภียวกคันกป็ก ทาลคังเลทนสนรุกกคับโลกและกลวกเกลพรอกคับความบาปอยผทดข้วย หากผผข้ใดตข้องการเขข้า
ใกลข้พระเจข้า เขากป็ตข้องชทาระตคัวเองใหข้พข้นจากความหนข้าซพที่อใจคดดคังกลทาวเสภียกทอน

ยก 4:9 ยากอบกทาชคับเราวทา จงเปก็นทธกขต์โศกเศรผู้าและครคที่าครวญ จงใหผู้การหรัวเราะ
ของตนกลรับกลายเปก็นการครคที่าครวญ และความปทตริยรินดทของตนกลรับกลายเปก็นความเศรผู้าสลด นภีที่
หมายถถึงความเสภียใจตามแบบของพระเจข้าเพราะความบาปในชภีวธิตของเรา มคันคพอความเสภียใจแบบ
ทภีที่ชอบพระทคัยพระเจข้าซถึที่งนทาไปสผทการกลคับใจใหมททภีที่แทข้จรธิง ดผ 2 โครธินธร 7:10-11 พระเจข้าก ทาลคัง
แสวงหาครธิสเตภียนทภีที่จะโศกเศรข้าเสภียใจเพราะความบาปของตนแทนทภีที่จะสนรุกสนานความโงทเขลา
และความบคันเทธิงทภีที่วทางเปลทา

ยก 4:10 ดคังนคัรน ยากอบจถึงปธิดทข้ายเนพรอหาสทวนนภีรดข้วยคทาสคัที่งงทายๆ ทยู่านทรันั้งหลายจง
ถยู่อมตรัวในสายพระเนตรขององคต์พระผผผู้เปก็นเจผู้า และพระองคต์จะทรงยกชผทยู่านขซนั้น พระเจข้าจะยคังไมท
ยกชผเราจนกวทาเราจะเตป็มใจถทอมตคัวลงตทอเบพรองพระพคักตรรพระเจข้า ดข้วยความเสภียใจตามแบบของ
พระเจข้าเพราะความบาป ดผมคัทธธิว 23:12 และ 1 เปโตร 5:6 พระเจข้าทรงตทอสผข้กคับคนทภีที่หยธิที่งจองหอง
และทรงประทานพระครุณแกทคนทภีที่ใจถทอม

ยก 4:11 คราวนภีร ยากอบเปลภีที่ยนมาพผดถถึงเรพที่องทภีที่อยผ ทในตอนตข้นของบทนภีร  ซถึที่งสอด
แทรกอยผทในจดหมายฝากฉบคับนภีรทคัรงฉบคับ นคัที่นคพอ ความเดพอดรข้อนทภีที่เกธิดขถึรนจากการใชข้ลธิรน พทที่นผู้องทรันั้ง
หลาย อยยู่าใสยู่รผู้ายซซที่งกรันและกรัน นภีที่เปป็นคทาก ทาชคับใหข้เราหยรุดวธิพากษรวธิจารณรกคันและกคัน ผผผู้ใดททที่พผดใสยู่



รผู้ายพทที่นผู้องและตรัดสรินพทที่นผู้องของตน ผผผู้นรันั้นกก็กลยู่าวรผู้ายตยู่อพระราชบรัญญรัตริ และตรัดสรินพระราช
บรัญญรัตริ แตยู่ถผู้าทยู่านตรัดสรินพระราชบรัญญรัตริ ทยู่านกก็ไมยู่ใชยู่ผผผู้ททที่ประพฤตริตามพระราชบรัญญรัตริ แตยู่เปก็นผผผู้
ตรัดสริน ความหมายกป็คพอวทา ผผข้ทภีที่ก ทาลคังวธิจารณรและปรคับโทษพภีที่นข้องจรธิงๆแลข้วกป็ก ทาลคังวธิจารณรพระราช
บคัญญคัตธิอยผท บางคนเสนอวทาพระราชบคัญญคัตธิในทภีที่นภีร คพอ พระราชบคัญญคัตธิของพระมหากษคัตรธิยรทภีที่ถผก
พผดถถึงในยากอบ 2:8 มคันนทาจะหมายถถึงเลวภีนธิตธิ 19:16 มากกวทาทภีที่พระเจข้าทรงหข้ามมธิใหข้ประชากร
ของพระองครซรุบซธิบนธินทาหรพอวทารข้ายลคับหลคังคนอพที่น การวธิจารณรคนอพที่นกป็เปป็นการนคัที่งตคัดสธินพระ
ราชบคัญญคัตธิของพระเจข้า เราจถึงเปลภีที่ยนจากการเปป็นผผข้ประพฤตธิตามพระวจนะ (ยากอบ 1:22-23) มา
เปป็นแคทผผข้ตคัดสธินพระวจนะนคัรนแทน

ยก 4:12 ยากอบจถึงสรรุปเนพรอหาสทวนนภีร โดยกลทาววทา มทผผผู้ทรงตรันั้งพระราชบรัญญรัตริแตยู่
เพทยงองคต์เดทยว คมอพระองคต์ผผผู้ทรงสามารถชยู่วยใหผู้รอดไดผู้ และทรงสามารถทคาลายเสทยไดผู้ แตยู่ทยู่าน
เปก็นผผผู้ใดเลยู่า ทยู่านจซงตรัดสรินผผผู้อมที่น หลคักเหตรุผลของททานนคัรนกป็งทายๆ ผผข้ทรงตคัรงพระราชบคัญญคัตธิแตทผผข้
เดภียวคพอพระเจข้า พระองครทรงเปป็นผผข้พธิพากษาในทข้ายทภีที่สรุดดข้วย เราเปป็นใครเลทาทภีที่จะนคัที่งตคัดสธินคนอพที่น 
ความหมายตรงนภีรสอดคลข้องกคับสธิที่งทภีที่องครพระผผข้เปป็นเจข้าของเราไดข้ทรงสอนในมคัทธธิว 7:1 ยากอบจถึง
กทาลคังพผดถถึงปคัญหาทภีที่ก ทาลคังเกธิดขถึรนอยผทในครธิสตจคักรหลายแหทงทภีที่ททานเขภียนถถึง ปคัญหานคัรนกป็คพอ การโตข้
เถภียง ทะเลาะวธิวาท ใชข้ลธิรนในทางทภีที่ผธิด และชอบวธิจารณรคนอพที่น ทคัรงหมดนภีรสพที่อถถึงการททาตามเนพรอ
หนคังและความไมทเปป็นผผข้ใหญทฝทายวธิญญาณในตคัวผผข้อทานจดหมายฝากฉบคับนภีร

ยก 4:13 คราวนภีรททานเปลภีที่ยนมาพผดถถึงอภีกเรพที่องทภีที่นทากคังวล นคัที่นคพอการตคัดสธินใจเรพที่อง
สทาคคัญๆในชภีวธิตโดยไมทแสวงหานทราพระทคัยของพระเจข้าในเรพที่องดคังกลทาว ยากอบจถึงตทาหนธิคนพวกนภีร
ดผเถริด ทยู่านททที่พผดวยู่า "วรันนทนั้หรมอพรธยู่งนทนั้เราจะเขผู้าไปในเมมองนรันั้นเมมองนทนั้ และจะอย ผยู่ททที่นรัที่นปทหนซที่ง และจะ
คผู้าขายไดผู้กคาไร" คทาทภีที่แปลวทา ดผเถริด (อาเกะ) มภีความหมายวทา ‘มาเถธิด’ ในสองขข้อกทอนหนข้านคัรน การ
ดทวนตคัดสธินคนอพที่นไดข้ถผกพผดถถึงไปแลข้ว คราวนภีร ยากอบเปลภีที่ยนมาพผดถถึงเรพที่องการดทวนตคัดสธินใจบข้าง

ยากอบเขภียนเกภีที่ยวกคับครธิสเตภียนหลายททานทภีที่รคับรผข้ไดข้ถถึงโอกาสในการหาเงธินไดข้มากขถึรนใน
อภีกเมพองหนถึที่ง พวกเขาจถึงตคัดสธินใจโดยไมทสนนทราพระทคัยของพระเจข้าในเรพที่องดคังกลทาวเลยและยข้ายไป



อยผททภีที่นคัที่นเพพที่อทภีที่จะแสวงหารายไดข้ทภีที่เพธิที่มขถึรน การหาผลกทาไรในการททาธรุรกธิจไมทใชทเรพที่องผธิดอะไร การ
มภีรายไดข้เพธิที่มกป็ไมทไดข้ผธิดอะไรดข้วย อยทางไรกป็ตาม การตคัดสธินใจเรพที่องสทาคคัญๆโดยไมทสนนทราพระทคัย
ของพระเจข้า เชทน การยข้ายไปอยผททภีที่อพที่นเพพที่อทภีที่จะหาเงธินไดข้เยอะขถึรน กป็เปป็นสธิที่งทภีที่ผธิดสทาหรคับครธิสเตภียน

ยก 4:14 ยากอบจถึงเตพอนวทา แตยู่วยู่าทยู่านทรันั้งหลายไมยู่รผผู้วยู่าจะมทเหต ธอะไรเกริดขซนั้นในวรัน
พรธยู่งนทนั้ ชทวริตของทยู่านเปก็นอะไรเลยู่า กก็เปก็นเหมมอนหมอกททที่ปรากฏอย ผยู่แตยู่ประเดทดี๋ยวหนซที่งแลผู้วกก็หายไป 
จรธิงแทข้ทภีเดภียวทภีที่เราไมทรผข้วทาจะเกธิดอะไรขถึรนในวคันพรรุทงนภีร  นอกจากนภีรชภีวธิตเรากป็เปราะบางและอยผทเพภียง
ชคั ที่วคราวเททานคัรน เชทนเดภียวกคับหมอกยามเชข้าเมพที่อเปรภียบเทภียบกคับนธิรคันดรรกาล เราอยผ ททภีที่นภีที่เพภียงชคั ที่วเวลา
สคัรนๆ จากนคัรนเรากป็จากโลกนภีรไป ชภีวธิตนคัรนแสนสคัรน นธิรคันดรรกาลสธิยาวนาน จะเปป็นการดภีทภีที่สรุดทภีที่เราจะ
ตคัดสธินใจเรพที่องตทางๆในชภีวธิตโดยมภีพพรนฐานอยผทบนนทราพระทคัยของพระเจข้า

ยก 4:15 นภีที่แหละคพอประเดป็นทภีที่ยากอบตข้องการจะสพที่อ ทยู่านทรันั้งหลายควรจะพผดวยู่า 
"ถผู้าองคต์พระผผผู้เปก็นเจผู้าทรงโปรด เราจะมทชทวริตอยผยู่ และจะกระทคาสริที่งนทนั้หรมอสริที่งนรันั้น" วธิธภีทภีที่เหมาะสมกป็
คพอ การแสวงหานทราพระทคัยของพระเจข้าไมทวทาจะตคัดสธินใจเรพที่องอะไรในชภีวธิต หากเปป็นนทราพระทคัย
ของพระเจข้าอยทางชคัดเจนทภีที่จะใหข้เรายข้ายไปอยผททภีที่อพที่น กป็จงกระททาตามนคัรน แตทการตคัดสธินใจทภีที่จะททาเชทน
นคัรนโดยคธิดถถึงแตทเรพที่องผลกทาไรทภีที่เพธิที่มขถึรนหรพอรายไดข้ทภีที่ดภีกวทากป็เปป็นเรพที่องทภีที่ผธิด สทวนใหญทแลข้วมคันไมทนทา
จะใชทนทร าพระทคัยของพระเจข้า

ยก 4:16 ประเดป็นตรงนภีรอยผทในบรธิบทกทอนหนข้า แตยู่เดทดี๋ยวนทนั้ทยู่านทรันั้งหลายยรินดทในการ
โอผู้อวดของตน ความยรินดทอยยู่างนทนั้เปก็นความชรัที่วทรันั้งสรินั้น นภีที่หมายถถึงครธิสเตภียนทภีที่อวดเรพที่องทภีที่จะยข้ายไป
อยผททภีที่อพที่นเพพที่อทภีที่จะหาเงธินไดข้มากขถึรน สทาหรคับผผข้คนของพระเจข้าแลข้ว การโอข้อวดดคังกลทาวเปป็นความชคั ที่ว

ยก 4:17 ยากอบจถึงพผดถถึงความบาปของการละเวข้นการกระททา เหตธฉะนรันั้น คนใดททที่
รผผู้จรักกระทคาการดท และไมยู่ไดผู้กระทคา บาปจซงมทแกยู่คนนรันั้น ถถึงแมข้วทาตามหลคักการแลข้วการไมทททาสธิที่งทภีที่
เราควรกระททากป็เปป็นความบาป แตทบรธิบททภีที่อยผทตธิดกคันกป็ก ทาลคังถผกพผดถถึงอยผทตรงนภีร  การไมทยอมแสวงหา
นทราพระทคัยของพระเจข้าสทาหรคับการตคัดสธินใจเรพที่องตทางๆในชภีวธิตกป็เปป็นการรผข้จคักกระททาการดภี และไมท
ไดข้กระททา การไมทแสวงหานทราพระทคัยของพระเจข้าสทาหรคับการตคัดสธินใจทภีที่จะมภีกป็เปป็นความบาป



*****

ภนำพรวมของยนำกอบ 5: ในบทสบุดทด้ายนนนี้ยากอบพถูดถถึงความเยล่อหยริชื่งและความบาปของพนชื่
นด้องทนชื่รคชื่ารวย ทล่านจถึงหนบุนใจผถูด้อล่านของทล่านใหด้อดทนรอคอยจนกวล่าองคร์พระผถูด้เปป็นเจด้าจะเสดป็จมา 
ทล่านปริดทด้ายบทนนนี้ดด้วยหนถึชื่งใจบทเรนยนทนชื่สอนใจเรามากทนชื่สบุดเกนชื่ยวกนับการอธริษฐานในพระคนัมภนรร์
ใหมล่ 

ยก 5:1 ผผข้เขภียนททานนภีรขถึรนตข้นบทสรุดทข้ายนภีร โดยการพผดถถึงทคัศนคตธิของพวกคนรวย 
ดผเถริด ทยู่านผผผู้มรัที่งมท จงรผู้องไหผู้โอดครวญเพราะความวริบรัตริซซที่งจะเกริดขซนั้นกรับทยู่าน เชทนเดภียวกคับใน 4:13 
ยากอบใชข้วลภีทภีที่วทา “ดผเถธิด” ซถึที่งมภีความหมายวทา ‘มาเถธิด’

ในการพผดถถึงคนรวยนคัรน คทาถามกป็มภีอยผทวทา คนแบบไหนทภีที่ททานหมายถถึง ผผข้มคั ที่งมภี ททานกทาลคัง
หมายถถึงชาวโลกทภีที่รทที่ารวย หรพอพวกคนรวยในทภีที่ประชรุมของพวกยธิว การพผดถถึงคนรวยทภีที่เปป็นชาว
โลกดผเหมพอนจะไมทสอดคลข้องกคับจดหมายฝากของพระคคัมภภีรรใหมท คนเหลทานคัรนไมทคทอยสนใจฟคัง
พระวจนะของพระเจข้าไมทวทาจะในกรณภีใดๆทคัรงสธิรน เหป็นไดข้ชคัดวทาจดหมายฝากฉบคับนภีรถผกเขภียนถถึง 
“พงศรพคันธรุรสธิบสองตระกผลทภีที่กระจคัดกระจายอยผ ทนคัรน” และถถึงพวกพภีที่นข้องชาวยธิวทภีที่เชพที่อซถึที่ง
กระจคัดกระจายอยผทนคัรน ดผเหมพอนวทายากอบกทาลคังตทาหนธิพวกผผข้เชพที่อชาวยธิวทภีที่รทที่ารวยในครธิสตจคักรยรุค
ตข้นทางตะวคันออกหลายแหทง ททานไดข้พผดถถึงปคัญหาตทางๆทภีที่เกธิดจากความรทที่ารวยในครธิสตจคักรตทางๆ
ไปแลข้วใน 1:10-11 และ 2:2-6 อยทางไรกป็ตาม อาจเปป็นไดข้วทาททานกทาลคังพผดถถึงความอยรุตธิธรรมตทางๆ
ทภีที่เกธิดจากพวกคนรวยโดยทคั ที่วไปอยผทกป็ไดข้

คทากทาชคับของททานทภีที่ใหข้คนเหลทานภีร  “รข้องไหข้โอดครวญ” เพราะความวธิบคัตธิซถึที่งจะเกธิดขถึรนกคับ
พวกเขากป็คลข้ายคลถึงกคับคทาสคัที่งของททานใน 4:9 ทภีที่ใหข้พวกเขา “เปป็นทรุกขรโศกเศรข้าและครทที่าครวญ” ใน
ขข้อหลคังนภีร  ความหมายกป็เกภีที่ยวขข้องกคับการกลคับใจใหมท นคัที่นนทาจะใชทความหมายตรงนภีรดข้วย ยากอบไมท
ไดข้ก ทาลคังตทาหนธิความมคั ที่งคคั ที่งอยทางทภีที่มคันเปป็น แตทททานกทาลคังพผดถถึงทคัศนคตธิทภีที่ชคั ที่วรข้ายของพภีที่นข้องทภีที่มคั ที่งมภีใน
ครธิสตจคักรยรุคตข้นตทางหาก บางคนไดข้เสนอวทาวริบนัตริทภีที่จะเกธิดขถึรนกคับพวกเขาคพอ การพธิพากษาทภีที่จะมา
ของพระเจข้า อยทางไรกป็ตามไมทมภีทภีที่อพที่นเลยในพระคคัมภภีรรทภีที่พระเจข้าจะทรงพธิพากษาเพราะความมคั ที่งคคั ที่ง



เพภียงเททานคัรน หากพธิจารณาบรธิบทของสมคัยนคัรน ยากอบนทาจะกทาลคังเตพอนพวกเขาเกภีที่ยวกคับการขทมเหง
ทภีที่ก ทาลคังทวภีความรรุนแรงมากขถึรนเรพที่อยๆ คนเหลทานภีรทภีที่เปป็นผผข้เชพที่อทภีที่มคั ที่งคคั ที่งมภีปคัญหาเกภีที่ยวกคับทคัศนคตธิอยทาง
รข้ายแรง เหป็นไดข้ชคัดวทาพวกเขาเปป็นคนเยทอหยธิที่งและบางครคัร งกป็อาจไดข้ความมคั ที่งคคั ที่งของตนมาโดยวธิธภีทภีที่
อาจไมทชอบธรรมเททาใดนคัก

ยก 5:2-3 ดข้วยเหตรุนภีร ยากอบจถึงเผชธิญหนข้าพวกเขาดข้วยคทาพผดตทอไปนภีร  ทรรัพยต์สมบรัตริ
ของทยู่านกก็ผธพรังไป และมอดกก็กรัดกรินเสมนั้อผผู้าของทยู่าน 3 ทองและเงรินของทยู่านกก็เกริดสนริม และสนริม
นรันั้นจะเปก็นพยานหลรักฐานตยู่อทยู่าน และจะกรินเนมนั้อทยู่านดธจไฟ ทยู่านไดผู้สคที่าสมสมบรัตริไวผู้แลผู้วสคาหรรับ
วรันสธดทผู้าย

รผปกาลของคทากรธิยา ผบุพนัง กนัดกริน และ เกริดสนริม คพอ กาลสมบผรณรซถึที่งสพที่อใหข้เหป็นถถึงการกระ
ททาทภีที่เสรป็จสธิรนไปแลข้วเรภียบรข้อย กระนคัรนบรธิบทกป็พผดถถึงความทรุกขรยากทภีที่ก ทาลคังจะมาอยทางชคัดเจน เหป็น
ไดข้ชคัดวทายากอบมองความเจรธิญรรุทงเรพองของพวกเขาวทาถผกพธิพากษาไปแลข้วเรภียบรข้อย ความหมาย
ของคทาพผดตรงนภีร จถึงนทาจะเปป็นดคังตทอไปนภีร  ‘ทรคัพยรสมบคัตธิของททานกป็เหมพอนผรุพคังไปแลข้วเรภียบรข้อย 
และมอดกป็เหมพอนกคัดกธินเสพรอผข้าของททานไปแลข้ว ทองและเงธินของททานกป็เหมพอนเกธิดสนธิมไปแลข้ว 
และสนธิมนคัรนจะเปป็นพยานปรคักปรทาททาน ซถึที่งจะกธินเนพรอหนคังของททานดรุจไฟ’ เหป็นไดข้ชคัดวทายากอบ
กทาลคังเตพอนพวกพภีที่นข้องทภีที่มคั ที่งมภีเกภีที่ยวกคับสถานะอคันไมทมคั ที่นคงของทรคัพยรสมบคัตธิของพวกเขา เททาทภีที่     
ยากอบเหป็น ทรคัพยรสมบคัตธิเหลทานคัรนกป็ถผกกทาหนดใหข้พธินาศไปแลข้วเรภียบรข้อย มคันแคทยคังไมทเกธิดขถึรนจรธิงๆ
เททานคัรน

จากนคัรนททานเสรธิมดข้วยคทาพผดทภีที่วทา “ททานไดข้สทที่าสมสมบคัตธิไวข้แลข้วสทาหรคับวคันสรุดทข้าย” ความ
หมายตรงตคัวของคทาพผดนภีรกป็คพอ ‘ททานไดข้สะสมทรคัพยรสมบคัตธิไวข้ในยรุคสรุดทข้าย’ มคันเปป็นเรพที่องทภีที่ขคัดแยข้ง
กคันเอง ทรคัพยรสมบคัตธิทคัรงหมดทภีที่พภีที่นข้องทภีที่มคั ที่งคคั ที่งเหลทานภีรสะสมไวข้อยผทในยรุคสรุดทข้ายแลข้ว นภีที่สพที่อชคัดเจนวทา
พวกเขาจะสผญเสภียทรคัพยรสมบคัตธิเหลทานภีร ไปทคัรงหมดในไมทชข้า ไมทตข้องสงสคัยเลยวทาพวกเขาสผญเสภียมคัน
ไปจรธิงๆเมพที่อการขทมเหงทวภีความรรุนแรงขถึรน การพผดถถึงยรุคสรุดทข้ายไมทนทาจะเกภีที่ยวขข้องกคับอวสานกาล



เปป็นหลคักถถึงแมข้วทามคันอาจถผกสพที่อดข้วยกป็ตาม แตทบรธิบททภีที่ตามมาดผเหมพอนจะเนข้นเรพที่องความเดพอดรข้อน
ทภีที่จะมาเมพที่อการขทมเหงทวภีความรรุนแรงยธิที่งขถึรน

ยก 5:4 คราวนภีร ยากอบพผดถถึงวธิธภีการอคันไมทเหมาะสมของการทภีที่พภีที่นข้องทภีที่มคั ที่งมภีบางคน
สทที่าสมทรคัพยรสมบคัตธิของตนไวข้ ดผเถริด คยู่าจผู้างของคนงานททที่ไดผู้เกทที่ยวขผู้าวในนาของทยู่าน ซซที่งทยู่านไดผู้
ฉผู้อโกงไวผู้นรันั้น กก็รคที่ารผู้องขซนั้น และเสทยงรผู้องของคนททที่เกทที่ยวขผู้าวนรันั้น ไดผู้ทราบถซงพระกรรณขององคต์
พระผผผู้เปก็นเจผู้าแหยู่งจอมโยธาแลผู้ว เหป็นไดข้ชคัดวทาบางคนไดข้ฉข้อโกงคนงานทภีที่ตนจข้างมาททางานและเกป็บ
เกภีที่ยวพพชผลในไรทนาของตน พภีที่นข้องทภีที่รทที่ารวยเหลทานภีรบางคนไดข้ททานาบนหลคังคนทภีที่มาททางานใหข้พวก
เขา เหป็นไดข้ชคัดวทาพวกเขาอาจจงใจใหข้คทาแรงตทที่ากวทาทภีที่ควรหรพอไมทกป็ใชข้วธิธภีทภีที่แยบยลกวทานคัรน นภีที่สพที่อวทา
พวกผผข้จคัดการของผผข้ดภีเหลทานภีร ไดข้ททาสคัญญาจข้างกคับคนงานในไรทของตนเพพที่อแลกกคับรข้อยละของผล
เกป็บเกภีที่ยว นภีที่ยคังสพที่ออภีกวทาพวกนคักธรุรกธิจทภีที่รทที่ารวยเหลทานภีร ไดข้ฉข้อโกงพวกคนงานโดยอข้างวทาไดข้ผลเกป็บ
เกภีที่ยวนข้อยกวทาทภีที่เกป็บเกภีที่ยวไดข้จรธิงๆ พผดงทายๆกป็คพอ สธิที่งทภีที่พวกเขาททามคันไมทซพที่อสคัตยร พวกเขาไดข้ฉข้อโกง
คนงานของตนจากคทาตอบแทนทภีที่ยรุตธิธรรมตามทภีที่ไดข้ตกลงไวข้แลข้ว

ยากอบจถึงเตพอนวทาความคคับแคข้นใจของพวกคนงานทภีที่โดนโกงไดข้ขถึรนไปถถึงพระกรรณของ
องครพระผผข้เปป็นเจข้าแลข้ว กลทาวสคัรนๆกป็คพอวทาการปฏธิบคัตธิแบบฉข้อโกงของพภีที่นข้องทภีที่รทที่ารวยทภีที่เชพที่อเหลทานภีร
ยทอมเปป็นทภีที่สคังเกตเหป็นโดยพระเจข้าอยทางแนทนอน นภีที่สพที่อชคัดเจนวทา ในเวลาอคันเหมาะสมของพระ
องครๆ จะทรงจคัดการกคับพวกเขา นภีที่อาจเปป็นสทวนหนถึที่งของความเดพอดรข้อนทภีที่จะมา และบางสทวนจะ
เปป็นการตภีสอนโดยพระเจข้า

ยก 5:5 ทภีที่แยทยธิที่งไปกวทานคัรนกป็คพอ ผผข้เชพที่อชาวยธิวทางตะวคันออกทภีที่เยทอหยธิที่งเหลทานภีรมทชทวริต
อยผยู่ในโลกอยยู่างฟธยู่มเฟมอยและสน ธกสนาน ทยู่านไดผู้บคารธงเลทนั้ยงจริตใจของทยู่านเหมมอนอยยู่างในวรัน
ประหาร นอกจากจะกดขภีที่ลผกจข้างของตนแลข้ว คนเหลทานภีร ยคังใชข้ชภีวธิตอยทางหรผหราและสรุขสทาราญอภีก
ดข้วย วลภีสรุดทข้าย “ททานไดข้บทารรุงเลภีรยงจธิตใจของททานเหมพอนอยทางในวคันประหาร” อาจหมายถถึงเรพที่อง
นภีร  พวกเขาใชข้ชภีวธิตแบบมคั ที่งคคั ที่งตทอไปราวกคับอยผทในวคันจคัดงานเลภีรยงรพที่นเรธิง ในงานเลภีรยงนภีรกป็จะมภีการฆทา
สคัตวรเพธิที่มเปป็นพธิเศษเพพที่อถวายเปป็นเครพที่องบผชา และพวกยธิวกป็จะรคับประทานอยทางอธิที่มหมภีพภีมคันมากกวทา



ปกตธิ ความหมายตรงนภีรกป็คพอวทา พภีที่นข้องทภีที่มคั ที่งมภีเหลทานภีร อธิที่มหนทาสทาราญเปป็นประจทา ขณะทภีที่ลผกจข้างของ
พวกเขากป็ขคัดสนเพราะความไมทซพที่อสคัตยรของพวกเขา

ยก 5:6 เหป็นไดข้ชคัดวทายากอบเผชธิญหนข้ากคับพภีที่นข้องทภีที่ตพรนเขธินและบาปหนาเหลทานภีร ใน
ครธิสตจคักรยรุคตข้น ทยู่านไดผู้ตรัดสรินลงโทษ และไดผู้ฆยู่าคนชอบธรรม เขากก็ไมยู่ไดผู้ตยู่อสผผู้ทยู่าน ยากอบนทาจะ
หมายถถึงการทภีที่พวกนคักธรุรกธิจชาวยธิวทภีที่รทที่ารวยบางคนฉรุดลากคนทภีที่ตธิดเงธินเขาไปหาผผข้พธิพากษาอยทาง
ใจจพดใจดทา ศาลกป็ตคัดสธินใหข้คนชอบธรรมเหลทานภีรมภีความผธิดและยถึดทรคัพยรของพวกเขาไป ซถึที่งททาใหข้
พวกเขาตข้องยากจนจนถถึงกคับไมทสามารถเลภีรยงดผครอบครคัวของตนไดข้อภีกตทอไป ไมทตข้องสงสคัยเลยวทา
บางคนกป็ถถึงกคับตข้องจบชภีวธิตเลยดข้วยซทรา

ยากอบกทาลคังประณามทคัศนคตธิทภีที่เยทอหยธิที่ง โหดรข้าย และใจจพดใจดทาในตคัวพภีที่นข้องชาวยธิวบาง
คน ททานปธิดทข้ายเนพรอหาสทวนนภีรดข้วยคทาพผดทภีที่คลรุมเครพอเและเปป็นลางบอกเหตรุ เขากก็ไมยู่ไดผู้ตยู่อสผผู้ทยู่าน ถถึง
แมข้วทาบางคนไดข้เสนอวทานภีที่หมายถถึงการทภีที่คนชอบธรรมไมทตอบโตข้พวกคนรวยทภีที่เยทอหยธิที่ง แตทมคันนทา
จะเปป็นลางบอกเหตรุมากกวทานคัรน ความหมายตรงนภีรกป็คพอวทา ถถึงแมข้คนพวกนภีร จะปฏธิบคัตธิอยทางชคั ที่วรข้าย 
แตทพระเจข้ากป็ยนังไมททรงตทอสผข้พวกเขา นภีที่สพที่อวทาการพธิพากษากทาลคังจะมาถถึงในไมทชข้า

หลคักการทภีที่สทาคคัญกวทาในเรพที่องทคัรงหมดนภีรกป็คพอ การพธิพากษาทภีที่จะมาของพระเจข้าเพพที่อปรคับโทษ
ความเยทอหยธิที่งและการปฏธิบคัตธิทภีที่ไมทเหมาะสมของพวกนคักธรุรกธิจทภีที่รทที่ารวยทภีที่มภีตทอคนทภีที่ดข้อยโอกาสกวทา 
ถถึงแมข้วทายากอบอาจกทาลคังพผดถถึงความเกธินพอดภีของพวกคนรวยโดยทคั ที่วไปอยผท แตทบรธิบททภีที่ใหญทกวทา
ของพระธรรมเลทมนภีรดผเหมพอนจะเอนเอภียงไปทางความบาปของพภีที่นข้องครธิสเตภียนทภีที่มคั ที่งมภีบางคนในค
รธิสตจคักรยรุคตข้นหลายแหทงของชาวยธิวมากกวทา ดคังนคัรนยากอบจถึงพผดถถึงความอยรุตธิธรรมทางสคังคมทภีที่
เกธิดขถึรนททามกลางพภีที่นข้องครธิสเตภียนดข้วยกคัน

ยก 5:7 คราวนภีร ยากอบเปลภีที่ยนไปพผดถถึงคนอภีกฝคัที่งบข้าง ซถึที่งกป็คพอ พภีที่นข้องครธิสเตภียนโดย
ทคั ที่วไป บางคนอาจเปป็นฝทายทภีที่ไดข้รคับความยรุตธิธรรมและความเยทอหยธิที่งของพวกคนรวยตามทภีที่มภี
บรรยายไปแลข้วขข้างบน ททานจถึงเตพอนสตธิพวกเขาวทา เหตธฉะนรันั้นพทที่นผู้องทรันั้งหลาย จงอดทนจนกวยู่า
องคต์พระผผผู้เปก็นเจผู้าจะเสดก็จมา คทาทภีที่แปลวทา อดทน (มาครอธถูเมะโอ) มภีความหมายวทา ‘เพภียรพยายาม



อยทางอดทน’ หรพอ ‘ยอมทนความเดพอดรข้อนตทางๆอยทางอดทน’ ตามทภีที่บรธิบทจะแสดงใหข้เหป็นอยทาง
ชคัดเจน การเสดป็จกลคับมาขององครพระผผข้เปป็นเจข้านคัรนกป็ใกลข้เขข้ามาแลข้ว ดคังนคัรนจงพากเพภียรตทอไปใน
ขณะนภีรแมข้ตข้องเจอกคับความอยรุตธิธรรมตทางๆและความทรุกขรยากในชภีวธิตครธิสเตภียนกป็ตาม

คราวนภีรดผเหมพอนยากอบจะตอบโตข้กลคับบข้าง ถถึงแมข้ไมทไดข้ใชข้คทาวทา ชาวนา เพพที่อประณามพวก
เจข้าของทภีที่ดธินทภีที่รทที่ารวยดข้านบนกป็ตาม แตทเหป็นไดข้ชคัดวทาพวกเขากป็เปป็นแบบนคัรนจรธิงๆ คราวนภีรททานเรภียก
องครพระผผข้เปป็นเจข้าวทาเปป็นชาวนาคนหนถึที่ง ดผเถริด ชาวนารอคอยผลอรันลคนั้าคยู่าททที่จะไดผู้จากแผยู่นดริน และ
เพทยรคอยจนกระทรัที่งมทฝนตผู้นฤดผและฝนปลายฤดผ ถถึงแมข้วทาจะใชข้ภาพเปรภียบของชาวนา แตทจรธิงๆ
แลข้วนภีที่กป็หมายถถึงพระครธิสตร อยทางไรกป็ตาม ชาวนาคนหนถึที่งกป็จะอดทนรอคอยผลเกป็บเกภีที่ยวอคันลทราคทา
จนกวทามคันจะไดข้รคับทคัรงฝนตข้นฤดผและฝนปลายฤดผ

ในดธินแดนตะวคันออกกลางพพชผลมคักถผกปลผกในเดพอนพฤศจธิกายนหลคังฝนฤดผใบไมข้รทวง 
(ฝนตข้นฤดผ) จากนคัรนหลคังจากฝนในฤดผใบไมข้ผลธิ (ฝนปลายฤดผ) พพชผลกป็จะโตเตป็มทภีที่และพรข้อมทภีที่จะ
ถผกเกป็บเกภีที่ยว ภาพเปรภียบทภีที่ยากอบกทาลคังใชข้อยผทกป็คพอวทา พวกชาวนาในแถบตะวคันออกกลางโดย
ทคั ที่วไปกป็อดทนรอคอยฝนตข้นฤดผและฝนปลายฤดผเพพที่อทภีที่จะททาใหข้พพชผลอคันลทราคทาของพวกเขาพรข้อม
สทาหรคับการเกป็บเกภีที่ยว องครพระผผข้เปป็นเจข้ากป็จะทรงททาแบบเดภียวกคัน ในเวลาอคันสมบผรณรแบบของ
พระองคร พระองครกป็จะเสดป็จกลคับมาเพพที่อเกป็บเกภีที่ยวประชากรของพระองคร

(กระแสของพวกเพป็นเทคอสตรและพวกคารธิสมาตธิกสมคัยใหมทพยายามทภีที่จะประยรุกตรใชข้
แนวคธิด ‘ฝนปลายฤดผ’ ก คับการเทพระวธิญญาณบรธิสรุทธธิธ ลงมาในยรุคสรุดทข้ายตามทภีที่พวกเขากลทาวอข้าง 
พวกเขาอข้างวทาฝนหทาแรกของฝนปลายฤดผทภีที่วทานภีรกป็คพอ การฟพร นฟผบนถนนอาซผรทาในตอนตข้นของ
ศตวรรษทภีที่ยภีที่สธิบ จากนคัรนการฟพร นฟผของพวกคารธิสมาตธิกในเวลาตทอมาในชทวงทศวรรษ 1960 และ 
‘การฟพร นฟผ’ ระลอกทภีที่สามในชทวงปลายศตวรรษทภีที่ยภีที่สธิบกป็ถผกอข้างวทาเปป็นฝนปลายฤดผหทาสรุดทข้ายของ
พระวธิญญาณของพระเจข้ากทอนการเสดป็จกลคับมาของพระครธิสตร ปคัญหาของการตภีความแบบนภีรกป็คพอ
วทา ไมทมภีหลคักฐานในดข้านบรธิบทใดเลยทภีที่สนคับสนรุนคทากลทาวอข้างเหลทานภีรหรพอกระแสของพวกคารธิ
สมาตธิกและพวกเพป็นเทคอสตรสมคัยใหมททภีที่เปป็นของปลอม)



ยก 5:8 การประยรุกตรใชข้ภาพเปรภียบของชาวนาโดยตรงขข้างบนกป็คพอ ทยู่านทรันั้งหลาย
กก็จงอดทนเชยู่นนรันั้นเหมมอนกรัน จงตรันั้งอกตรันั้งใจใหผู้ดท ดผู้วยวยู่าการเสดก็จมาขององคต์พระผผผู้เปก็นเจผู้ากก็จวน
จะถซงอยผยู่แลผู้ว คทาพผดนภีรมภีความหมายตรงตคัววทา ‘จงพากเพภียรอยทางอดทน จงททาใหข้ใจของททานมคั ที่นคง 
เพราะการเสดป็จมาขององครพระผผข้เปป็นเจข้ากป็ใกลข้เขข้ามาแลข้ว’ คทาทภีที่แปลวทา การเสดก็จมา คพอ พารออถู
เซนย ซถึที่งเปป็นคทาทางศาสนศาสตรรทภีที่ใชข้เรภียกการเสดป็จกลคับมาของพระครธิสตร นภีที่สพที่อถถึงการเสดป็จกลคับ
มาไดข้ทรุกเมพที่อของพระครธิสตร นภีที่สพที่อชคัดเจนถถึงทรรศนะทภีที่เชพที่อเรพที่องการรคับขถึรนของครธิสเตภียนกทอนยรุค
เจป็ดปภี หากครธิสตจคักรตข้องทนทรุกขรในชทวงครถึที่งแรกของยรุคเจป็ดปภีหรพอแยทยธิที่งกวทานคัรน การเสดป็จกลคับมา
ของพระครธิสตรกป็ไมทใชทสธิที่งทภีที่เกธิดขถึรนไดข้ทรุกเมพที่อแลข้ว เหตรุการณรในชทวงตข้นทคัรงหมดของยรุคเจป็ดปภีจะตข้อง
เกธิดขถึรนกทอน แตทเหป็นไดข้ชคัดวทายากอบเสนอความคธิดทภีที่วทาการเสดป็จกลคับมาขององครพระผผข้เปป็นเจข้านคัรน
ใกลข้เขข้ามาแลข้ว เราจถึงตข้องพากเพภียรอดทนความทรุกขรยากตทางๆและพภีที่นข้องทภีที่ไมทสคัตยรซพที่อในการรอ
คอยการเสดป็จกลคับมาของพระองคร

ยก 5:9 กทอนทภีที่จะเปลภีที่ยนไปพผดถถึงเรพที่องอพที่นๆทภีที่สทาคคัญกวทาตทอไป ยากอบกป็หยรุดสคักครผท
เพพที่อใหข้คทาแนะนทาแกทพภีที่นข้องของททานทภีที่ประสบกคับความยากลทาบาก พทที่นผู้องทรันั้งหลาย จงอยยู่าขธยู่นเคมอง
ใจตยู่อกรัน เกรงวยู่าทยู่านจะถผกพริพากษา ดผเถริด องคต์พระผผผู้พริพากษาทรงประทรับยมนอยผยู่หนผู้าประตผแลผู้ว 
คทาพผดนภีรอาจถอดความไดข้วทา ‘พภีที่นข้องทคัรงหลาย อยทาวธิพากษรวธิจารณรหรพอไมทพอใจกคันและกคัน เกรงวทา
ททานจะถผกปรคับโทษเพราะการททาเชทนนคัรน ขข้อเทป็จจรธิงกป็คพอวทา องครพระผผข้พธิพากษากทาลคังจะเขข้ามาใน
หข้องพธิจารณาคดภีแลข้ว’ สธิที่งทภีที่ยากอบตข้องการจะสพที่อกป็คพอวทา เราควรระมคัดระวคังทภีที่จะไมททะเลาะเบาะ
แวข้งกคับพภีที่นข้องคนอพที่นๆ องครพระผผข้พธิพากษาผผข้ยธิ ที่งใหญทของเราคพอ พระเยซผครธิสตร ก ทาลคังจะเสดป็จเขข้ามา
ทางประตผแลข้ว การทภีที่เรามภีเรพที่องมภีราวกคับพภีที่นข้องคนอพที่นๆในวคันนคัรนจะไมทเพภียงเปป็นเรพที่องโงทเขลา
เททานคัรน แตทมคันอาจททาใหข้เราเสภีที่ยงกคับการถผกตภีสอนโดยพระครธิสตรดข้วย นภีที่เปป็นอภีกครคัร งทภีที่การเสดป็จ
กลคับมาไดข้ทรุกเมพที่อของพระครธิสตรถผกนทาเสนออยทางชคัดเจน ยากอบใชข้ภาพเปรภียบงทายๆแตททรงพลคัง
ของการทภีที่พระเยซผทรงอยผทอภีกดข้านหนถึที่งของประตผ และทรงพรข้อมแลข้วทภีที่จะเปธิดมคันและเสดป็จเขข้ามา 
ดคังนคัรนเราควรละเวข้นเสภียจากการไมทลงรอยกคันแบบโงทๆดคังกลทาวทรุกรผปแบบ



ยก 5:10-11 เมพที่อพธิจารณาถถึงความยากลทาบากตทางๆทภีที่ก ทาลคังกทอตคัวขถึรนสทาหรคับพภีที่นข้องทภีที่เชพที่อ
ในกลรุทมพวกยธิวทภีที่กระจคัดกระจายอยผทนคัรน ยากอบจถึงหนรุนใจพวกเขาวทา พทที่นผู้องทรันั้งหลายของขผู้าพเจผู้า 
จงเอาแบบอยยู่างในการทนทธกขต์และการอดทนของพวกศาสดาพยากรณต์ ผผผู้ไดผู้กลยู่าวในพระนาม
ขององคต์พระผผผู้เปก็นเจผู้า ททานเตพอนพวกเขาใหข้ระลถึกถถึงผผข้พยากรณรสมคัยพระคคัมภภีรรเดธิมหลายททานทภีที่
มคักไดข้รคับความทรุกขรยากเพราะยถึดมคั ที่นในจรุดยพนทภีที่เปป็นตามทางของพระเจข้า ยากอบหนรุนใจพภีที่นข้อง
ของททานทภีที่ประสบกคับความทรุกขรยากใหข้ยถึดคนเหลทานคัรนเปป็นแบบอยทาง แนทนอนทภีที่พวกเขาหลายคน
เผชธิญกคับความยากลทาบาก แตทพวกเขากป็ยคังพากเพภียรอยทางอดทน จงดผชภีวธิตของททานเยเรมภียรและดา
เนภียล พวกเขาสผข้ทนอยทางอดทนแมข้จะตข้องเผชธิญกคับการตทอตข้านอยทางมากกป็ตาม

นอกจากนภีร  ยากอบชภีร ใหข้เหป็นวทา 11 ดผเถริด เราถมอวยู่าผผผู้ททที่อดทนกก็เปก็นสธข คนเหลทานคัรนทภีที่ในอดภีต
ยอมสผข้ทนความทรุกขรยากอคันใหญทหลวงแตทกป็พากเพภียรกป็ไดข้รคับพระพรจนถถึงทรุกวคันนภีร  คทาทภีที่แปลวทา 
ถมอวยู่า... เปก็นสธข (มาคารริโซ) กป็มภีความหมายดข้วยวทา ‘เรภียกวทาไดข้รคับพระพร’ ผผข้คนจนถถึงทรุกวคันนภีรตคัรง
ชพที่อลผกของตนวทาเปาโล ไมทมภีใครตคัรงชพที่อลผกตคัวเองวทาเดมาสผผข้ไมทสผข้ทน

ในททานองเดภียวกคัน ยากอบยกตคัวอยทางโยบเพพที่อใชข้เปป็นภาพประกอบสทาหรคับเรพที่องนภีร  ทยู่าน
ไดผู้ยรินเกทที่ยวกรับความอดทนของโยบ และไดผู้เหก็นททที่สธดปลายแหยู่งองคต์พระผผผู้เปก็นเจผู้าแลผู้ววยู่า องคต์พระ
ผผผู้เปก็นเจผู้านรันั้นทรงเปทที่ยมไปดผู้วยพระเมตตาและความกรธณาปรานทสรักเทยู่าใด ททานเตพอนใหข้พวกเขา
ระลถึกถถึงโยบเพราะพวกเขาไดข้เหป็นปลายทางของโยบแลข้ว พระเจข้าทรงมภีพระเมตตาแกทเขาและ
ทรงอวยพรเขาหลคังจากทภีที่เขาไดข้ประสบกคับความทรุกขรยากตทางๆมากกวทาทภีที่พระองครไดข้ทรงกระททา
แกทเขาในตอนตข้นเสภียอภีก นภีที่สพที่อวทาเมพที่อเราสผข้ทนความทรุกขรลทาบากตทางๆในชภีวธิตครธิสเตภียน พระเจข้ากป็
จะทรงประทานบทาเหนป็จแกทประชากรของพระองครเปป็นแนท ไมทวทาจะในชภีวธิตนภีรหรพอชภีวธิตหนข้ากป็
ไมทใชทเรพที่องสทาคคัญ พระองครจะทรงประทานบทาเหนป็จแกทเราแนทๆ ในกรณภีของโยบ พระองครทรง
ประทานบทาเหนป็จแกทเขาขณะทภีที่เขายคังมภีชภีวธิตอยผทดข้วยซทรา ดคังนคัรน จงอดทนจนกวทาองครพระผผข้เปป็นเจข้าจะ
เสดป็จมา



ยก 5:12 ขณะทภีที่จดหมายฝากฉบคับนภีร ใกลข้จะถถึงตอนจบแลข้ว ยากอบกป็แทรกคทา
แนะนทาตามแบบของพระเจข้าเขข้าไป พทที่นผู้องทรันั้งหลายของขผู้าพเจผู้า ททที่สคาครัญเหนมอสริที่งอมที่นใดทรันั้งหมดกก็
คมอ จงอยยู่าปฏริญาณ ไมยู่วยู่าจะโดยอผู้างฟผู้าสวรรคต์หรมอแผยู่นดรินโลก และไมยู่วยู่าจะโดยคคาปฏริญาณอมที่นใด
กก็ตาม แตยู่ททที่ควรวยู่าใชยู่กก็จงวยู่าใชยู่ ททที่ควรวยู่าไมยู่กก็จงวยู่าไมยู่ เกรงวยู่าทยู่านจะตผู้องถผกลงโทษ

ยากอบอาจกทาลคังขยายความสธิที่งทภีที่พระเยซผไดข้ตรคัสไวข้ในมคัทธธิว 5:34-37 ททานกทาลคังพผดถถึง
ธรรมเนภียมปฏธิบคัตธิของชาวโลกตะวคันออกในการสาบาน หรพอการใหข้คทาปฏธิญาณกทอนทภีที่จะพผด (คทา
ทภีที่แปลวทา เหนมอ (พรอ) มคักถผกแปลวทา ‘กทอน’ ธรรมเนภียมปฏธิบคัตธิของคนในตะวคันออกกลางมคักใหข้
คนกลทาวคทาปฏธิญาณ เชทน ‘ขข้าขอสาบานตทอฟข้าสวรรครเบพรองบน’ หรพอบางทภีกป็ ‘ขข้าขอสาบานดข้วย
พพรนพธิภพทภีที่อยผทใตข้ฝทาเทข้าของขข้าพเจข้า’ คนยธิวมคักใชข้คทาปฏธิญาณดคังกลทาวโดยไมทออกพระนามของ
พระเจข้า พวกเขาจถึงคธิดวทาตนไมทมภีความผธิดโทษฐานออกพระนามพระเจข้าโดยเปลทาประโยชนร)

คนในปคัจจรุบคันกป็ลบหลผทพระเจข้ามากยธิที่งกวทาเสภียอภีก พวกเขามคักออกพระนามของพระเจข้า
หรพอพระครธิสตรอยทางพลทอยๆ (นทาสนใจทภีที่เราไมทเคยไดข้ยธินใครพผดวทา ‘โอเค โดยลผซธิเฟอรร ใหข้เราททา
สธิที่งนภีร กคันเถอะ’ ฯลฯ อยทางไรกป็ตาม ผผข้คนกป็มคักใชข้พระนามของพระเจข้าในคทาปฏธิญาณดคังกลทาว สธิที่งทภีที่
แยบยลยธิที่งกวทากป็คพอ การออกพระนามพระเจข้าโดยชาวโลกและครธิสเตภียนในคทาสบถตทางๆ บางครคัร ง
พวกเขาอาจใชข้คทาพผดพลทอยๆ อยทางเชทน ‘พระเจข้าจอรรจ’, ‘พระเจข้าชทวยกลข้วยทอด’ หรพอ ‘บรบ๊ะเจข้า’ 
เปป็นตข้น แตทมคันกป็ยคังเปป็นการหมธิที่นประมาทพระเจข้าอยผทดภี

ยากอบใหข้คทาแนะนทางทายๆ “แตททภีที่ควรวทาใชทกป็จงวทาใชท ทภีที่ควรวทาไมทกป็จงวทาไมท เกรงวทาททานจะ
ตข้องถผกลงโทษ” แทนทภีที่จะแทรกคทาพผดพลทอยๆเขข้าไป ผผข้เขภียนทภีที่ไดข้รคับการดลใจททานนภีรก ทาชคับวทา แคท
พผดวทา ‘ใชท’ หรพอ ‘ไมท’ กป็พอ เราไมทจทาเปป็นตข้องพผดวทา ‘ขข้าขอสาบานโดย... วทาใชท’ หรพอ ‘ขข้าขอ
สาบานโดย... วทาไมท’ การททาเชทนนคัรนกป็เททากคับเปป็นการเสภีที่ยงทภีที่จะถผกปรคับโทษโดยองครพระผผข้เปป็น
เจข้าของเรา

ยก 5:13 ยากอบเชพที่อมโยงไปยคังความเหป็นสรุดทข้ายของททานในจดหมายฝากฉบคับนภีร  
โดยเขภียนวทา มทผผผู้ใดในพวกทยู่านทนทธกขต์หรมอ จงใหผู้ผผผู้นรันั้นอธริษฐาน มทผผผู้ใดรยู่าเรริงยรินดทหรมอ จงใหผู้ผผผู้นรันั้น



รผู้องเพลงสรรเสรริญ ความหมายตรงนภีรทภีที่นทาจะเปป็นกป็คพอ ‘หากผผข้ใดกทาลคังเดพอดเนพรอรข้อนใจอยผท แทนทภีที่
จะสบถสาบานอยทางไมทเหมาะสมตามทภีที่กลทาวไวข้ขข้างบน จงใหข้ผผข้นคัรนอธธิษฐานดภีกวทา’ ในทางกลคับ
กคัน หากมภีโอกาสใหข้ชพที่นชมยธินดภีแทนทภีที่จะใชข้คทาพผดทภีที่ไมทเหมาะสมทภีที่ชาวโลกมคักใชข้ก คัน จงรข้องเพลง
สรรเสรธิญดภีกวทา คทาทภีที่แปลวทา รผู้องเพลงสรรเสรริญ (พซาลโล) มภีความหมายตรงตคัววทา รข้องเพลง
ถวายคทาสรรเสรธิญแดทพระเจข้า หรพอกลทาวอภีกนคัยหนถึที่งกป็คพอ ยากอบกทาชคับใหข้สรรเสรธิญพระเจข้าเวลาทภีที่
ไดข้รคับพระพร อยทางไรกป็ตามททานกทาลคังเชพที่อมตทอไปยคังความจรธิงทภีที่สทาคคัญกวทา นคัที่นกป็คพอ เรพที่องของการ
อธธิษฐาน หลคักการทภีที่สทาคคัญยธิที่งในเนพรอหาสทวนสรุดทข้ายของจดหมายฝากฉบคับนภีรกป็คพอ การอธธิษฐานใน
ยามทภีที่ประสบกคับความทรุกขรยากในชภีวธิตครธิสเตภียน

ยก 5:14-15 ในเรพที่องนภีร  ยากอบถามวทา มทผผผู้ใดในพวกทยู่านเจก็บปยู่วยหรมอ ททานนทาจะหมาย
ถถึงคนทภีที่ปทวยหนคัก นคั ที่นถพอวทาเปป็นวธิกฤตธิในชภีวธิตของผผข้เชพที่อสมคัยนคัรนเหมพอนกคับทภีที่เปป็นในปคัจจรุบคัน ยาก
อบจถึงใหข้คทาแนะนทาวทา จงใหผู้ผผผู้นรันั้นเชริญบรรดาผผผู้ปกครองของครริสตจรักรมา และใหผู้ทยู่านเหลยู่านรันั้น
อธริษฐานเพมที่อเขา และเจริมเขาดผู้วยนคนั้ามรันในพระนามขององคต์พระผผผู้เปก็นเจผู้า บางคนเสนอวทายากอบ
กทาลคังหมายถถึงของประทานในการรคักษาโรคซถึที่งยคังมภีอยผ ทในสมคัยครธิสตจคักรยรุคตข้น อยทางไรกป็ตาม สธิที่ง
สทาคคัญตรงนภีรกป็คพอ ความเชพที่อของคนทภีที่ปทวยและบรรดาผผข้ปกครองของครธิสตจคักร แนทนอนทภีที่ไมทใชทผผข้
ปกครองทรุกคนในครธิสตจคักรทภีที่มภีของประทานในการรคักษาโรค แตทยากอบกทาลคังพผดถถึงหลคักการ
เรพที่องความเชพที่อและการอธธิษฐานอยผท

บรรดาผผข้ปกครองของครธิสตจคักร (เพรสบถูเตะรอส) เปป็นอภีกชพที่อทภีที่ใชข้เรภียกคนทภีที่เปป็นผผข้นทาของ
ครธิสตจคักร ในสมคัยนภีร เรากป็จะเรภียกวทาศธิษยาภธิบาล (ตทางๆ) บางคนเสนอวทา การเอทยถถึงนทรามคันและการ
เจธิมกป็สพที่อถถึงการใชข้นทร ามคันนคัรนเปป็นยารคักษาโรค อยทางไรกป็ตาม นทรามคันทภีที่วทากป็คพอนทรามคันมะกอกและการ
เจธิมกป็คพอ การทา (หรพอการเท) นทร ามคันนคัรนลงบนศภีรษะของผผข้ทภีที่รคับการเจธิม เหป็นไดข้ชคัดวทานคัที่นไมทไดข้มภี
ประโยชนรในการเปป็นยารคักษาโรคแตทอยทางใด

สธิที่งทภีที่ยากอบกทาลคังพผดถถึงอยผทตรงนภีรคพอ การกระททาทภีที่เกธิดจากความเชพที่อ เมพที่อผผข้ใดปทวยหนคัก ยาก
อบกป็กทาชคับใหข้ผถูด้ทนชื่เจป็บปล่วยแสดงความเชพที่อออกมาโดยการเรภียกบรรดาผผข้ปกครองของครธิสตจคักรมา 



ททานสคัที่งใหข้พวกเขาอธธิษฐานเผพที่อพภีที่นข้องคนนภีรทภีที่ปทวยโดยเจธิมเขาดข้วยนทรามคันในพระนามขององครพระ
ผผข้เปป็นเจข้า

ททานจถึงกลทาววทา 15 และการอธริษฐานดผู้วยความเชมที่อจะชยู่วยใหผู้ผผผู้ปยู่วยรอดชทวริต และองคต์พระ
ผผผู้เปก็นเจผู้าจะทรงโปรดใหผู้เขาหายโรค ไมทมภีการพผดถถึงของประทานในการรคักษาโรคตรงนภีร เลย แตทมภี
การอธธิษฐานและความเชพที่อซถึที่งถผกแสดงออกโดยการทภีที่คนปทวยเชธิญบรรดาผผข้นทาของครธิสตจคักรใหข้มา
อธธิษฐานเผพที่อเขา อาจเปป็นไดข้ดข้วยวทาการเจธิมและการอธธิษฐานดคังกลทาวถผกกระททาตทอหนข้าคนอพที่นเพพที่อ
แสดงออกถถึงความเชพที่อวทาพระเจข้าจะทรงเขข้ามาแทรกแซงและทรงรคักษาคนปทวยนคัรนใหข้หาย 
พระเจข้าทรงไดข้รคับเกภียรตธิเสมอเมพที่อผผข้คนของพระองครจะทรงทดสอบพระองครตทอหนข้าสาธารณชน
วทาพระองครจะทรงททาใหข้พระวจนะของพระองครสทาเรป็จ คทาทภีที่แปลวทา ชยู่วยใหผู้...รอดชทวริต (โซดโซ) มภี
ความหมายดข้วยวทา ‘ชทวยใหข้พข้น’ (คทาเดภียวกคันนภีรถผกแปลวทา ‘(ถผกรคักษาใหข้) หายโรค’ หลายครคัร งใน
พระกธิตตธิครุณสภีที่เลทมตอนทภีที่พระเยซผทรงรคักษาผผข้ใดใหข้หายโรค) นภีที่ไมทไดข้หมายถถึงการชทวยจธิตวธิญญาณ
ใหข้รอด แตทหมายถถึงการชทวยรทางกายใหข้พข้น โดยในกรณภีนภีรคพอ การรคักษาใหข้หาย

ความเหป็นสรุดทข้าย และถผู้าเขาไดผู้กระทคาบาป กก็จะทรงโปรดอภรัยใหผู้แกยู่เขา อาจหมายความ
วทาความบาปของเราบางครคัร งกป็ททาใหข้เราเจป็บปทวย สธิที่งทภีที่นทาจะถผกสพที่อตรงนภีรดข้วยกป็คพอวทา หากความบาป
ททาใหข้เกธิดความเจป็บปทวยทภีที่คนๆหนถึที่งเปป็นอยผทในตอนนคัรน การอธธิษฐานดข้วยความเชพที่อกป็จะททาใหข้ผผข้นคัรน
ไดข้รคับการอภคัยดข้วย

หลคักการทภีที่สทาคคัญกวทากป็คพอ ความเชพที่อทภีที่ถผกแสดงออกโดยการอธธิษฐาน (คพอการอธธิษฐานตทอ
หนข้าผผข้อพที่นดข้วย) เมพที่อคนทภีที่ปทวยจะแสวงหาการรคักษาใหข้หายจากพระเจข้าโดยการอธธิษฐานตทอหนข้าผผข้
อพที่นและใหข้ผผข้นทาของครธิสตจคักรเจธิมเขาดข้วยนทรามคัน พระเจข้ากป็จะทรงตอบสนองตทอผผข้นคัรนทภีที่เชพที่อคทาตรคัส
ของพระองคร การททาพธิธภีนภีร ตทอหนข้าคนอพที่นยธิที่งททาใหข้การททาเชทนนภีร เปป็นการแสดงออกถถึงความเชพที่อ ใหข้
เราระลถึกถถึงการอคัศจรรยรหลายครคัร งขององครพระผผข้เปป็นเจข้าซถึที่งพระองครทรงกระททาเพราะความเชพที่อ
ของคนทภีที่มาขอใหข้พระองครชทวย ดผ มคัทธธิว 9:21, 21:22 และมาระโก 6:56 นภีที่เปป็นเพภียงตคัวอยทางเพภียง
ไมทกภีที่เรพที่องเททานคัรน ถถึงแมข้วทาของประทานในการรคักษาโรคไมทมภีอยผทแลข้วในปคัจจรุบคัน แตทพระเจข้ากป็ยคัง



ทรงรคักษาคนปทวยใหข้หายอยผท ทภีที่พระองครไมททรงรคักษาใหข้หายนคัรนกป็สพที่อถถึงการทภีที่เราเปป็นฝทายทภีที่ขาด
ความเชพที่อ

ยก 5:16 ยากอบขยายความตทอไปเกภีที่ยวกคับหลคักการเรพที่องคทาอธธิษฐานทภีที่ไดข้รคับคทาตอบ 
ทยู่านทรันั้งหลายจงสารภาพความผริดตยู่อกรันและกรัน และจงอธริษฐานเพมที่อกรันและกรัน เพมที่อทยู่านทรันั้ง
หลายจะไดผู้หายโรค การสารภาพความผธิดของเราตทอกคันและกคันกป็หมายถถึงการแกข้ไขความ
บาดหมางทภีที่มภีตทอกคันและกคัน การมภีความขคัดแยข้งและความขมขพที่นตทอกคันจะททาใหข้ชภีวธิตในการ
อธธิษฐานของเรานคัรนลคัดวงจร พระเยซผทรงสอนเกภีที่ยวกคับเรพที่องนภีร เชทนกคันในมคัทธธิว 18:19,35 ดคังนคัรน
ยากอบจถึงพผดถถึงการรคับสารภาพวทาเราไดข้ททาผธิดตทอคนๆนคัรนและขอใหข้เขายกโทษใหข้ สทวนทข้ายของ
ขข้อทภีที่แลข้วกป็ดผเหมพอนจะเชพที่อมโยงมายคังขข้อนภีร  การรคักษาใหข้หายฝทายวธิญญาณเปป็นสธิที่งทภีที่จทาเปป็นและเปป็น
สธิที่งทภีที่ตข้องมากทอนการรคักษาใหข้หายฝทายรทางกาย

จากนคัรนททานกป็พผดถถึงพระสคัญญาอคันลถึกซถึร ง คคาอธริษฐานดผู้วยใจรผู้อนรนอยยู่างเอาจรริงเอาจรัง
ของผผผู้ชอบธรรมนรันั้นมทพลรังมากทคาใหผู้เกริดผล สาระสทาคคัญของคทาพผดนภีรกป็คพอ คทาอธธิษฐานของผผข้ชอบ
ธรรมกป็เกธิดผลมาก กลทาวโดยเฉพาะเจาะจงยธิที่งขถึรนกป็คพอวทา คทาทภีที่แปลวทา ดผู้วยใจรผู้อนรนอยยู่างเอาจรริง
เอาจรัง (เอะเนะรเกะโอ) มภีความหมายวทา ‘ไดข้รคับพลคังงาน’ สธิที่งทภีที่ยากอบนทาจะตข้องการสพที่อกป็คพอวทา คทา
อธธิษฐานทภีที่ไดข้ผลกป็มภีความรข้อนรนและออกมาจากใจมากกวทาทภีที่จะอธธิษฐานแบบพอเปป็นพธิธภีและ
เปป็นเพภียงขข้อเทป็จจรธิง เมพที่อผผข้ใดอธธิษฐานแบบหมดหคัวใจ พระเจข้ากป็นทาจะทรงไดข้ยธินคนๆนคัรน ลองดผคทา
อธธิษฐานทภีที่ยธิที่งใหญทหลายตอนในพระคคัมภภีรรเดธิมดผกป็ไดข้: ดาเนภียล 9:18-19, 2 พงศาวดาร 20:12 หรพอ 
1 ซามผเอล 1:10-11 ในแตทละกรณภี คทาอธธิษฐานเหลทานคัรนกป็มภีลคักษณะทภีที่รข้อนรนและมภีนทร าเสภียงทภีที่เกพอบ
สธิรนหวคัง พวกเขาไมทมภีทภีที่พถึที่งอพที่นใดอภีกแลข้วนอกจากองครพระผผข้เปป็นเจข้า และในแตทละกรณภี คนทภีที่
อธธิษฐานกป็อธธิษฐานตทอพระเจข้าแบบหมดหคัวใจโดยขอใหข้พระองครทรงเขข้ามาชทวย

จากนคัรนยากอบกป็พผดถถึง “ผผข้ชอบธรรม” ไมทตข้องสงสคัยเลยวทาททานกทาลคังหมายถถึงคนทภีที่ชอบ
ธรรมโดยทางตทาแหนทงของเขาในพระครธิสตร (ถผกททาใหข้เปป็นคนชอบธรรมแลข้ว) แตทททานกป็นทาจะ
หมายถถึงคนทภีที่ชอบธรรมในการดทาเนธินชภีวธิตของตนดข้วยซถึที่งเปป็นผผข้ทภีที่ชอบพระทคัยพระเจข้า ดผ 1 ยอหรน 



3:22 เมพที่อครธิสเตภียนทภีที่เปป็นแบบนคัรน ซถึที่งไมทเพภียงเปป็นคนชอบธรรมในทางตทาแหนทงของตนเททานคัรน 
แตทยคังมภีการดทาเนธินชภีวธิตทภีที่ชอบธรรมดข้วย มาเขข้าเฝข้าพระเจข้าดข้วยคทาอธธิษฐานทภีที่มภีพลคังและรข้อนรน คทา
อธธิษฐานนคัรนกป็จะเกธิดผลมาก คทาทภีที่แปลวทา เกริดผล (อริสคถูโอ) มภีความหมายตรงตคัววทา ‘แขป็งแรง’ 
กลทาวอภีกนคัยหนถึที่ง คทาอธธิษฐานทภีที่มภีลคักษณะตามทภีที่บรรยายไวข้กป็แขป็งแรงมากๆ มคันบรรลรุสธิที่งทภีที่มคันไดข้มรุทง
หมายไวข้ มคันเกธิดผลมาก

ยก 5:17-18 ยากอบปธิดทข้ายคทาเทศนาของททานเกภีที่ยวกคับการอธธิษฐานโดยยกตคัวอยทางเอลภี
ยาหรขณะททานอยผทบนภผเขาคารเมล ทยู่านเอลทยาหต์กก็เปก็นมนธษยต์ททที่มทสภาพอารมณต์เชยู่นเดทยวกรับเราทรันั้ง
หลาย และทยู่านไดผู้อธริษฐานอยยู่างจรริงจรังเพมที่อไมยู่ใหผู้ฝนตก และฝนกก็ไมยู่ตกตผู้องแผยู่นดรินเปก็นเวลาถซง
สามปทกรับหกเดมอน คทาบรรยายนภีรอข้างอธิงไปยคัง 1 พงษรกษคัตรธิยร 17:1 คทาทภีที่แปลวทา ททที่มทสภาพอารมณต์
เชยู่นเดทยวกรับ (ฮอมออริออพาเธส) มภีความหมายวทา ‘ทภีที่มภีอารมณรและความรผข้สถึกตทางๆเชทนเดภียวกคับ’ 
ยากอบตข้องการจะบอกวทาเอลภียาหรกป็เปป็นมนรุษยรเหมพอนกคับเรา ททานไมทไดข้แตกตทางอะไรไปจากเรา
เลย วลภีทภีที่วทา “ททานไดข้อธธิษฐานอยทางจรธิงจคัง” มภีความหมายตรงตคัววทา ‘ททานอธธิษฐานดข้วยคทา
อธธิษฐาน’ ความหมายตามทภีที่แปลออกมาคพอ ททานอธธิษฐานอยทางจรธิงจคัง (หรพออยทางรข้อนรน) ในคทา
อธธิษฐานของททานเตป็มไปดข้วยความจรธิงจคังและอารมณร ตามทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงบคัญชาททานๆไดข้
อธธิษฐานขอใหข้ฝนหยรุดตก เพราะในตอนนคัรนททานกทาลคังอธธิษฐานตามพระประสงครของพระเจข้า ฝน
จถึงหยรุดตกเปป็นเวลาสามปภีครถึที่ง ดผ 1 พงษรกษคัตรธิยร 17:1 นภีที่สพที่อวทาพระเจข้าทรงสคัที่งเอลภียาหรใหข้อธธิษฐาน
เชทนนคัรน ททานจถึงอธธิษฐานตามนทราพระทคัยของพระเจข้า (1 ยอหรน 5:14) เอลภียาหรตามทภีที่ไดข้รคับการทรง
นทาจากพระเจข้าประกาศตทออาหคับวทาฝนจะไมทตก จากนคัรนททานกป็ไปอธธิษฐานและขอใหข้พระเจข้าทรง
กระททาตามทภีที่พระองครไดข้ทรงใชข้ททานไปประกาศ ฝนจถึงไมทตกในอธิสราเอลเปป็นเวลานานถถึงสามปภี
กคับหกเดพอน

อยทางไรกป็ตาม ตามทภีที่มภีบอกไวข้ใน 1 พงษรกษคัตรธิยร 18 18 และทยู่านไดผู้อธริษฐานอทกครรันั้งหนซที่ง 
และฟผู้าสวรรคต์ไดผู้ประทานฝนใหผู้ และแผยู่นดรินจซงไดผู้งอกพมชผลตยู่างๆ ยากอบไมทไดข้พผดถถึงเหตรุการณร
อคันนทาตพที่นเตข้นบนภผเขาคารเมลซถึที่งนทาไปสผทการประกาศของเอลภียาหรวทาฝนจะตก แตทททานกลทาว
ชคัดเจนวทาเอลภียาหรอธธิษฐานขอใหข้ฝนตก ดผ 1 พงษรกษคัตรธิยร 18:41-44 ประเดป็นกป็คพอวทา เอลภียาหรไดข้



กระททากธิจอคันเปภีที่ยมดข้วยฤทธธิธ เดชผทานทางคทาอธธิษฐาน นอกจากนภีร ยากอบยคังกลทาวชคัดเจนดข้วยวทา เอลภี
ยาหรกป็เปป็นมนรุษยรเหมพอนกคันกคับเรา ความจรธิงทภีที่ยธิ ที่งใหญทกวทากป็คพอวทา สธิที่งอคันยธิที่งใหญทนคัรนเกธิดขถึรนไดข้โดย
คทาอธธิษฐานไมทวทาจะเปป็นไปเพพที่อการรคักษาโรคหรพอการขอใหข้ฝนตก เงพที่อนไขทภีที่ตข้องมภีเพพที่อทภีที่จะใหข้คทา
อธธิษฐานมภีฤทธธิธ เดช ไดข้แกท (1) ความบาปทภีที่ไดข้รคับการสารภาพ (2) ความเชพที่อทภีที่ชคัดเจน (3) ความ
รข้อนรนซถึที่งบทงบอกถถึงความเชพที่อดคังกลทาว และ (4) การดทาเนธินชภีวธิตอคันชอบธรรม

ยก 5:19-20 จดหมายฝากฉบคับนภีรจถึงปธิดทข้ายวทา พทที่นผู้องทรันั้งหลาย ถผู้าคนใดในพวกทยู่าน
หลงผริดไปจากความจรริง และผผผู้ใดชรักจผงเขาใหผู้เขากลรับใจเสทยใหมยู่ไดผู้ หลคักๆแลข้วนภีที่ไมทไดข้หมายถถึง
การททาใหข้คนบาปทภีที่ยคังไมทรอดกลคับใจมารคับเชพที่อ เพราะยากอบเรภียกผผข้รคับจดหมายฝากฉบคับนภีรวทา พนชื่
นด้องทนันี้งหลาย การประยรุกตรใชข้แบบรองกคับคนทภีที่ยคังไมทรอดกป็อาจไดข้เหมพอนกคัน อยทางไรกป็ตาม ความ
หมายตรงนภีรกป็คพอวทา หากพภีที่นข้องคนใดถผกชคักชวนใหข้หลงไปจากความจรธิง (ขทาวประเสรธิฐอพที่นทภีที่
เปาโลเตพอนใหข้ระวคัง ดผ กาลาเทภีย 6:1) และผผข้ใดชคักจผงเขาใหข้กลคับมาสผทความจรธิง คทาทภีที่แปลวทา ชรักจผง
เขาใหผู้เขากลรับใจเสทยใหมยู่ (เอะพริสตเระโฟ) มภีความหมายวทา ‘กลคับมา’ หรพอ ‘นทากลคับคพนมา’ ความ
หมายตรงนภีรกป็คพอ การนทาพภีที่นข้องทภีที่ถผกชคักจผงใหข้หลงผธิดไปสผทคทาสอนเทป็จกลคับคพนมา

ดคังนคัรน 20 จงใหผู้ผผผู้นรันั้นรผผู้เถริดวยู่า ผ ผผู้ททที่ชยู่วยคนบาปคนนรันั้นใหผู้พผู้นจากทางผริดของเขา กก็ไดผู้ชยู่วย
ชทวริตหนซที่งใหผู้รอดพผู้นจากความตาย และไดผู้ปกปริดการบาปเปก็นอรันมากไวผู้ ความหมายทภีที่สทาคคัญตรงนภีร
กป็คพอ การฟพร นฟผพภีที่นข้องทภีที่สคับสนกลคับคพนมาสผทขทาวประเสรธิฐ เขาจถึงถผกชทวยใหข้พข้นจากการถผกหลอก
ลวงและความตายเพราะเหตรุหลงผธิดดคังกลทาว นอกจากนภีรการฟพร นฟผดคังกลทาวยคังจะปกปธิดการบาป
เปป็นอคันมากไดข้ดข้วย การชทวยใหข้พภีที่นข้องทภีที่สคับสนเขข้าใจถผกตข้องจะปข้องกคันมธิใหข้คนอพที่นตกเปป็นเหยพที่อ
ของการหลงผธิดแบบเดภียวกคันนภีร  นธิกายมากมายทภีที่สอนผธิดคงไมทเกธิดขถึรนหากผผข้นทาของนธิกายเหลทานคัรน
ถผกชคักจผงใหข้กลคับมาสผทหลคักคทาสอนทภีที่ถผกตข้อง คนมากมายทภีที่ถผกนทาใหข้หลงผธิดดข้วยนธิกายเหลทานคัรนกป็จะ
ไดข้ถผกปกปธิดความผธิดพลาดในดข้านศาสนศาสตรรของตนดข้วยเชทนกคัน จดหมายฝากฉบคับนภีร จถึงจบลง
แตทเพภียงเททานภีร


