
ยากอบ
ผผผู้รรับใชผู้ของพระเจผู้า

โดย
ดร. โอลลิเวอรร์ บบี กรบีน

และ
นางโอลลิเวอรร์ บบี กรบีน

ขอออุทลิศหนนังสสือเลล่มนบีนี้ดด้วยความรนักยลิยิ่ง
เพสืยิ่อระลลึกถลึงสามบีของดลิฉนัน ดร. โอลลิเวอรร์ บบี กรบีน

และใหด้แกล่คนเหลล่านนันี้นทบียิ่ไดด้ชล่วยเหลสือดลิฉนันอยล่างสนัตยร์ซสืยิ่อ
ในการจนัดเตรบียมหนนังสสือเลล่มนบีนี้สสาหรนับการตบีพลิมพร์

-นางโอลลิเวอรร์ บบี กรบีน



คคานคา
หลายปปีกล่อนสามบีของดลิฉนัน ดร. โอลลิเวอรร์ บบี กรบีน ไดด้ตบีพลิมพร์หนนังสสือเลล่มหนลึยิ่งซลึยิ่งบรรจอุคสาเทศนาตล่าง ๆ 

ทางวลิทยอุทบียิ่เขาไดด้เทศนาเกบียิ่ยวกนับจดหมายฝากของยากอบ นบียิ่ไมล่ใชล่การศลึกษาคด้นควด้าแบบเจาะลลึก ดด้วยเหตอุนบีนี้
หนนังสสือเลล่มนบีนี้จลึงเปป็นเหมสือนกนับภาพรวมของหนนังสสือยากอบมากกวล่าและการอธลิบายเนสืนี้อหาของแตล่ละบทจลึงคล่อน
ขด้างเปป็นแบบยล่อ ดลิฉนันไดด้ศลึกษาโครงรล่างและคสาเทศนาตล่าง ๆ ของสามบีรวมถลึงงานเขบียนตล่าง ๆ ของนนักเทศนร์ผผด้ยลิยิ่ง
ใหญล่ของพระเจด้าหลายทล่าน สสืบเนสืยิ่องมาจากงานวลิจนัยนบีนี้ดลิฉนันไดด้เพลิยิ่มเตลิมและขยายความงานศลึกษาคด้นควด้าของสามบี
ของดลิฉนันเกบียิ่ยวกนับหนนังสสือยากอบ และในความพยายามนบีนี้ดลิฉนันไดด้ใชด้ขด้อความตล่าง ๆ ในคสาพผดของเขาเองซลึยิ่งถผก
รวบรวมมาจากหนนังสสืออสืยิ่น ๆ ของเขาอบีกหลายเลล่มมากเทล่าทบียิ่จะทสาไดด้ ดลิฉนันหวนังใจวล่าคสาอธลิบายและความเหห็นทบียิ่
เรบียบงล่ายแตล่ถผกรวบรวมอยล่างตนันี้งใจและดด้วยใจอธลิษฐานเหลล่านบีนี้จะใหด้คอุณมบีความเขด้าใจทบียิ่ดบีขลึนี้นและมบีความรผด้ทบียิ่นสาไป
ปฏลิบนัตลิไดด้จากหนนังสสือเลล่มเลห็กแตล่สสาคนัญนบีนี้ของพระคนัมภบีรร์

-นางโอลลิเวอรร์ บบี กรบีน



บทททที่ 1
1:1 ยากอบ ผผด้รนับใชด้ของพระเจด้าและของพระเยซผครลิสตร์เจด้า ทนักทายปราศรนัยเผล่าสลิบสองเผล่าทบียิ่กระจนัดกระจายอยผล่
ในตล่างประเทศนนันี้น
1:2 พบียิ่นด้องของขด้าพเจด้า จงถสือวล่าเปป็นเรสืยิ่องนล่ายลินดบีทนันี้งสลินี้นเมสืยิ่อพวกทล่านตกอยผล่ในการทดลองตล่าง ๆ
1:3 โดยรผด้สลิยิ่งนบีนี้วล่า การทดลองความเชสืยิ่อของพวกทล่านนนันี้น ทสาใหด้เกลิดความอดทน
1:4 แตล่จงใหด้ความอดทนนนันี้นกระทสาการของมนันจนสสาเรห็จ เพสืยิ่อพวกทล่านจะสมบผรณร์และครบถด้วน โดยไมล่ขาดสลิยิ่ง
ใดเลย
1:5 ถด้าผผด้หนลึยิ่งผผด้ใดในพวกทล่านขาดสตลิปปัญญา กห็จงใหด้ผผด้นนันี้นทผลขอจากพระเจด้า ผผด้โปรดประทานใหด้แกล่คนทนันี้งปวง
อยล่างเหลสือลด้น และมลิไดด้ทรงตสาหนลิ และสตลิปปัญญานนันี้นจะประทานใหด้แกล่ผผด้นนันี้น
1:6 แตล่จงใหด้ผผด้นนันี้นทผลขอในความเชสืยิ่อ โดยไมล่หวนัยิ่นไหวเลย เพราะวล่าผผด้ทบียิ่หวนัยิ่นไหวกห็เปป็นเหมสือนอยล่างคลสืยิ่นแหล่งทะเล
ซลึยิ่งถผกบนังคนับดด้วยลมพนัดและซนัดไปซนัดมา
1:7 ดด้วยวล่าอยล่าใหด้ผผด้นนันี้นคลิดวล่าเขาจะไดด้รนับสลิยิ่งใด ๆ จากองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าเลย
1:8 คนสองจลิตสองใจไมล่มนัยิ่นคงในบรรดาทางทนันี้งสลินี้นของตน
1:9 จงใหด้พบียิ่นด้องทบียิ่ตยิ่สาตด้อยชสืยิ่นชมยลินดบีในการทบียิ่เขาถผกเชลิดชผขลึนี้น
1:10 แตล่คนมนัยิ่งมบี กห็จงชสืยิ่นชมยลินดบีในการทบียิ่เขาถผกทสาใหด้ตยิ่สาลง เพราะวล่าเหมสือนอยล่างดอกไมด้แหล่งทอุล่งหญด้า เขาจะ
ตด้องลล่วงไป
1:11 เพราะวล่าดวงอาทลิตยร์ขลึนี้นพรด้อมดด้วยความรด้อนอนันแรงกลด้าไมล่ทนันไร มนันกห็กระทสาใหด้หญด้าเหบียิ่ยวแหด้งไป และ
ดอกไมด้แหล่งทอุล่งหญด้ากห็รล่วงหลล่น และความงามแหล่งรผปรล่างของมนันกห็สผญสลินี้นไป คนมนัยิ่งมบีจะเสสืยิ่อมสผญไปตามทางทนันี้ง
หลายของเขาเชล่นนนันี้นดด้วย
1:12 ผผด้ทบียิ่สผด้ทนการทดลองจะไดด้รนับพร เพราะเมสืยิ่อผผด้นนันี้นถผกทดลองนนันี้นแลด้ว เขากห็จะไดด้รนับมงกอุฎแหล่งชบีวลิต ซลึยิ่งองคร์
พระผผด้เปป็นเจด้าไดด้ทรงสนัญญาไวด้แกล่คนทนันี้งหลายทบียิ่รนักพระองคร์
1:13 อยล่าใหด้ผผด้หนลึยิ่งผผด้ใด เมสืยิ่อเขาถผกทดลอง กลล่าววล่า “ขด้าพเจด้าถผกพระเจด้าทดลอง” เพราะวล่าพระเจด้าทรงถผก
ทดลองดด้วยความชนัยิ่วรด้ายไมล่ไดด้ และพระองคร์เองกห็ไมล่ทรงทดลองผผด้ใดเลย
1:14 แตล่ทอุกคนกห็ถผกทดลอง เมสืยิ่อเขาถผกชนักนสาดด้วยราคะตนัณหาของตนเอง และถผกลล่อลวง
1:15 แลด้วเมสืยิ่อราคะตนัณหาเกลิดขลึนี้นแลด้ว มนันกห็ทสาใหด้เกลิดบาป และบาป เมสืยิ่อมนันสสาเรห็จแลด้ว กห็นสาไปสผล่ความตาย
1:16 อยล่าหลงผลิดเลย พบียิ่นด้องทบียิ่รนักของขด้าพเจด้า
1:17 ของประทานอนันดบีทอุกอยล่าง และของประทานอนันสมบผรณร์ทอุกอยล่าง มาจากเบสืนี้องบน และลงมาจากพระบลิดา
แหล่งบรรดาความสวล่าง ซลึยิ่งในพระองคร์นนันี้นไมล่มบีการแปรปรวน หรสือเงาแหล่งการหนันเห
1:18 ตามพระประสงคร์ของพระองคร์ พระองคร์ไดด้ทรงใหด้กสาเนลิดพวกเราดด้วยพระวจนะแหล่งความจรลิง เพสืยิ่อพวกเรา
จะไดด้เปป็นอยล่างผลแรกแหล่งสรรพสลิยิ่งทนันี้งหลายของพระองคร์
1:19 ดนังนนันี้น พบียิ่นด้องทบียิ่รนักของขด้าพเจด้า จงใหด้ทอุกคนไวในการฟปัง ชด้าในการพผด ชด้าในการโกรธ
1:20 เพราะวล่าความโกรธของมนอุษยร์ไมล่ไดด้กระทสาใหด้ความชอบธรรมของพระเจด้าสสาเรห็จ



1:21 เหตอุฉะนนันี้น จงวางการโสโครกทอุกอยล่าง และการชนัยิ่วรด้ายอนันดาษดสืยิ่นไวด้ตล่างหาก และจงรนับพระวจนะทบียิ่ถผกฝปัง
ลงไปอยล่างถาวรนนันี้นดด้วยความนอบนด้อม ซลึยิ่งสามารถชล่วยจลิตวลิญญาณของพวกทล่านใหด้รอดไดด้
1:22 แตล่พวกทล่านจงเปป็นคนทบียิ่กระทสาตามพระวจนะนนันี้น และไมล่ใชล่ผผด้ฟปังเทล่านนันี้น โดยลล่อลวงตนเอง
1:23 เพราะวล่าถด้าผผด้ใดเปป็นผผด้ฟปังพระวจนะ และไมล่ใชล่คนทบียิ่กระทสาตาม ผผด้นนันี้นกห็เปป็นเหมสือนคนทบียิ่ดผหนด้าปกตลิของตน
ในกระจกเงา
1:24 ดด้วยวล่าคนนนันี้นแลดผตนัวเองและไปตามทางของตนเสบีย และในทนันทบีทนันใดกห็ลสืมวล่าตนเองเปป็นคนอยล่างไร
1:25 แตล่ผผด้ใดกห็ตามทบียิ่พลินลิจดผในพระราชบนัญญนัตลิแหล่งเสรบีภาพอนันบรลิสอุทธลิธิ์ และดสารงอยผล่ในพระราชบนัญญนัตลินนันี้น โดยทบียิ่
ผผด้นนันี้นไมล่ไดด้เปป็นผผด้ฟปังทบียิ่หลงลสืม แตล่เปป็นผผด้กระทสาตามกลิจการนนันี้น คนนนันี้นจะไดด้รนับพรในการกระทสาของตน
1:26 ถด้าผผด้หนลึยิ่งผผด้ใดในทล่ามกลางพวกทล่านดผเหมสือนวล่าเครล่งครนัดในความเชสืยิ่อ และไมล่ไดด้เหนบียิ่ยวรนันี้งลลินี้นของตนไวด้ แตล่
หลอกลวงใจของตนเอง การเครล่งครนัดในความเชสืยิ่อของผผด้นนันี้นกห็ไรด้ประโยชนร์
1:27 การเครล่งครนัดในความเชสืยิ่ออนันบรลิสอุทธลิธิ์และไรด้มลทลินตล่อพระพนักตรร์พระเจด้าและพระบลิดานนันี้น คสือการ
เยบียิ่ยมเยบียนบรรดาเดห็กกสาพรด้าพล่อและหญลิงมล่ายในความทอุกขร์รด้อนของพวกเขา และการรนักษาตนัวมลิใหด้ไดด้รนับราคบีจาก
โลก

มบีการโตด้แยด้งทางศาสนศาสตรร์มากมายเกบียิ่ยวกนับวล่าใครเปป็นผผด้เขบียนจดหมายฝากฉบนับนบีนี้ บางคนเชสืยิ่อวล่าผผด้
แตล่งคสือ “ยากอบนด้อย” บอุตรชายของอนัลเฟอนัส (มบีชสืยิ่อวล่าเคลโอฟปัสเชล่นกนัน) และมารบียร์ นด้องสาวของมารดาของ
องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของเรา (ยอหร์น 19:25; กท. 1:19) ซลึยิ่งจะทสาใหด้เขาเปป็น ลผกพบียิ่ลผกนด้อง ของพระเยซผ (หรสือตาม
การใชด้งานแบบยลิว “นด้องชายขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของเรา”) คนอสืยิ่น ๆ กห็เชสืยิ่อ (จากกาลาเทบีย 1:19) วล่าเขาเปป็น
นด้องชายรล่วมมารดาขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของเรา คสือเปป็นบอุตรชายคนหนลึยิ่งของโยเซฟและมารบียร์ แตล่ผผด้เขบียนทล่าน
นบีนี้ของจดหมายฝากทบียิ่เรากสาลนังจะศลึกษานบีนี้เปป็นใคร?

ภาคพนันธสนัญญาใหมล่มบีการอด้างอลิงหลายแหล่งถลึงคน ๆ หนลึยิ่งทบียิ่ชสืยิ่อวล่ายากอบทบียิ่ผมเชสืยิ่อวล่าหมายถลึงผผด้เขบียนของ
จดหมายฝากฉบนับนบีนี้ ในกลิจการ 15:13 เราพบวล่าเขาเปป็นประธานในการประชอุมใหญล่เพสืยิ่อหารสือเรสืยิ่องความสนัมพนันธร์
ของความเชสืยิ่อแบบครลิสเตบียนกนับพระราชบนัญญนัตลิของโมเสส ในกลิจการ 12:17 ลผกาบอกเราวล่าเมสืยิ่อเปโตรถผกปลล่อย
ตนัวจากคอุก เขาขอใหด้มลิตรสหายไปบอกยากอบ ในกาลาเทบีย 1:19 เปาโลพผดถลึงยากอบวล่าเปป็นหนลึยิ่งในเหลล่าผผด้นสา
ของครลิสตจนักร และใน 1 โครลินธร์ 15:7 เขาบอกเราวล่าพระเยซผ หลนังการคสืนพระชนมร์ของพระองคร์ ไดด้ปรากฏแกล่
ยากอบ

ยากอบเปป็นผผด้ตลิดตามคนหนลึยิ่งแบบสลินี้นสอุดใจของพระเยซผเจด้า เขาเปป็นผผด้นสาคนหนลึยิ่งในครลิสตจนักร และจาก
กลิจการ 15:13 ดผเหมสือนวล่าเขาเปป็นผผด้ปกครองทบียิ่เปป็นประธานในทบียิ่ประชอุมนนันี้น แตล่เขากลล่าวชนัดเจนในพระคสาขด้อแรก
ของจดหมายฝากฉบนับนบีนี้ของเขาวล่าเขาเปป็นใครตอนทบียิ่เขบียนจดหมายนบีนี้:

ขด้อ 1: “ยากอบ ผผด้รนับใชด้ของพระเจด้าและของพระเยซผครลิสตร์เจด้า ทนักทายปราศรนัยเผล่าสลิบสองเผล่าทบียิ่
กระจนัดกระจายอยผล่ในตล่างประเทศนนันี้น”

“ยากอบ ผผด้รนับใชด้…” คสาวล่า “ผผด้รนับใชด้” (หรสือบล่าว) บล่งบอกมากกวล่าแคล่ผผด้รนับใชด้ธรรมดาคนหนลึยิ่ง มนันบล่ง
บอกถลึงคน ๆ หนลึยิ่งทบียิ่เตห็มใจสละทลินี้งอลิสรภาพสล่วนตนัวทนันี้งหมดและกลายเปป็นเครสืยิ่องมสือชลินี้นหนลึยิ่งในมสือของนายของตน



ยากอบอยากใหด้ทอุกคนทราบวล่าเขาเปป็นผผด้รนับใชด้คนหนลึยิ่ง “ของพระเจด้าและของพระเยซผครลิสตร์เจด้า” นายของเขาคสือ
องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าพระเจด้าและพระครลิสตร์ของพระองคร์ ดนังนนันี้นยากอบจลึงแสดงออกถลึงความทอุล่มเทแบบสลินี้นสอุดใจ
ของตนตล่อพระเจด้า เชล่นเดบียวกนับตล่อพระเยซผครลิสตร์เจด้า เขาเปป็นบล่าวของทนันี้งสองพระองคร์อยล่างเทล่าเทบียมกนัน เขา
ถวายเกบียรตลิพระบอุตรเทล่ากนันกนับทบียิ่เขาถวายเกบียรตลิพระบลิดา นบียิ่เปป็นสลิยิ่งทบียิ่ถผกตด้องการมากทบียิ่สอุดสสาหรนับคนอลิสราเอล
เหลล่านนันี้นทบียิ่เขาเขบียนไปถลึง

“...ทนักทายปราศรนัยเผล่าสลิบสองเผล่าทบียิ่กระจนัดกระจายอยผล่ในตล่างประเทศนนันี้น” ยากอบสล่งสารของเขาไปถลึง
“พบียิ่นด้อง” (ขด้อ 2) นนัยิ่นคสือเหลล่าผผด้เชสืยิ่อชาวยลิวของสลิบสองเผล่านนันี้นซลึยิ่ง “กระจนัดกระจายอยผล่ในตล่างประเทศนนันี้น”
(อลิสราเอลชนชาตลิของพระเจด้าไดด้ถผกกระจนัดกระจายไปทนัยิ่วโลกนานมาแลด้ว ตามทบียิ่มบีพยากรณร์ไวด้ในภาคพนันธสนัญญา
เดลิม เราถผกบอกในกลิจการ 2:5 วล่าในวนันเพห็นเทคอสตร์นนันี้นมบีอยผล่ในกรอุงเยรผซาเลห็ม “พวกยลิว…เหลล่าคนทบียิ่เกรงกลนัว
พระเจด้า ออกมาจากทอุกประชาชาตลิใตด้ฟฟ้าสวรรคร์”) ผผด้เชสืยิ่อในพระครลิสตร์ทบียิ่เปป็นชาวยลิวเหลล่านบีนี้ถผก “กระจนัดกระจาย
อยผล่ในตล่างประเทศ” เพราะการขล่มเหงซลึยิ่งเกลิดขลึนี้นหลนังจากการเสบียชบีวลิตของสเทเฟน (กลิจการ 8:1-4; 11:19) แตล่
แมด้วล่าจดหมายฝากฉบนับนบีนี้ถผกเขบียนถลึงพวกพบียิ่นด้องชาวยลิวโดยเฉพาะ สารนบีนี้กห็มาถลึง “พบียิ่นด้อง” ทอุกคนในทอุกแหล่งหน 
ใชล่แลด้วครนับ มาถลึงคอุณและผมดด้วย เพราะวล่า “พระคนัมภบีรร์ทอุกตอนถผกประทานใหด้โดยการดลใจของพระเจด้า และ
เปป็นประโยชนร์สสาหรนับหลนักคสาสอน สสาหรนับการตนักเตสือน สสาหรนับการปรนับปรอุงแกด้ไขใหด้ดบี สสาหรนับการสอนในความ
ชอบธรรม” (2 ทธ. 3:16)

ขด้อ 2: “พบียิ่นด้องของขด้าพเจด้า จงถสือวล่าเปป็นเรสืยิ่องนล่ายลินดบีทนันี้งสลินี้นเมสืยิ่อพวกทล่านตกอยผล่ในการทดลองตล่าง ๆ”
เหห็นไดด้ชนัดวล่าผผด้เชสืยิ่อยลิวเหลล่านนันี้นกสาลนังถผกทดสอบอยล่างหนนักหนล่วงตอนทบียิ่ยากอบเขบียนจดหมายฝากฉบนับนบีนี้ 

ดนังนนันี้นคสาพผดเปปิดของเขาจลึงเปป็นคสาทนักทายใหด้ฮลึดสผด้เพสืยิ่อหนอุนใจและใหด้กสาลนังใจคนเหลล่านนันี้นทบียิ่อาจเกลิดทด้อใจและหมด
กสาลนังใจเพราะความยากลสาบากตล่าง ๆ ของตน เขากลล่าวแกล่พวกเขาวล่า “จงถสือวล่าเปป็นเรสืยิ่องนล่ายลินดบีทนันี้งสลินี้น…”

ในโลกแหล่งบาปและความยล่อยยนับนบีนี้ พระเจด้าไมล่เพบียงกระทสาการงานแหล่งพระคอุณในการชล่วยคนเหลล่านนันี้น
ทบียิ่เชสืยิ่อบนพระครลิสตร์ใหด้รอดเทล่านนันี้น แตล่พระองคร์ทรงฝฝึกวลินนัยลผก ๆ ของพระองคร์และเปลบียิ่ยนความยากลสาบากทอุก
ชนลิดใหด้กลายเปป็นพระพรตล่าง ๆ เชล่นกนันสสาหรนับคนเหลล่านนันี้นทบียิ่ “ตด้องทนอยผล่นนันี้น” (ฮบ. 12:11) และคนทบียิ่แสวงหา
การทรงนสาของพระองคร์ การกบฏตล่อความลสาบากจะทสาใหด้ใจแขห็งกระดด้างและเปป็นเหตอุใหด้ใจนนันี้นยอมแพด้ใหด้แกล่
ความทด้อแทด้ ความเชสืยิ่อจสาไดด้ถลึงความรนักนนันี้นทบียิ่ไมล่เคยเปลบียิ่ยนแปลง และเมสืยิ่อความเชสืยิ่อโนด้มตนัวลงอยล่างนบนอบ 
ครลิสเตบียนผผด้นนันี้นกห็เกห็บเกบียิ่ยวผลดบีและเตลิบโตในฝฝ่ายวลิญญาณ

ดด้วยเหตอุนบีนี้ประสบการณร์ทอุกอยล่างซลึยิ่งพระเจด้าทรงอนอุญาตใหด้เขด้ามาในชบีวลิตของเราควรเปป็นแหลล่งแหล่ง
ความชสืยิ่นบานใหญล่ยลิยิ่ง ไมล่ใชล่วล่าครลิสเตบียนทนันี้งหลายจะไมล่ตด้องเจอกนับความเศรด้าโศกหรสือไมล่ตด้องรผด้สลึกเสบียใจ-หาเปป็น
เชล่นนนันี้นไมล่ เราจะรผด้สลึกเสบียใจ แตล่นบียิ่เปป็นตอนทบียิ่เราตด้องไมล่ลสืมพระคอุณของพระเจด้า ดนังนนันี้นความยากลสาบากจลึงเหวบียิ่ยง
เรากลนับไปซบพระเจด้า พระเจด้าผผด้ทรงเหห็นนกกระจอกรล่วงลงสผล่พสืนี้นดลินและทรงทราบจสานวนเสด้นผมบนศบีรษะของ
เรา (มธ. 10:29-31)

ยากอบกสาลนังเตสือนสตลิคนเหลล่านนันี้นทบียิ่เขาเขบียนไปถลึงไมล่ใหด้เหวบียิ่ยงมสือของตนขลึนี้นในความพล่ายแพด้ โดยกลล่าว
วล่า “การพยายามรนับใชด้พระเจด้าจะมบีประโยชนร์อะไรเลล่า? ราคาคล่างวดนนันี้นสผงเกลินไป ฉนันไมล่มบีทางดสาเนลินชบีวลิตแบบ



นนันี้นไดด้หรอก” แทนทบียิ่จะพผดทนัศนคตลินนันี้นออกมา จงชสืยิ่นชมยลินดบีทบียิ่คอุณเปป็นลผกคนหนลึยิ่งของพระเจด้าและทบียิ่คอุณสามารถ
ทนทอุกขร์เพสืยิ่อพระองคร์ไดด้ โดยรผด้วล่าถด้าคอุณไมล่ถผกทดลองเลย คอุณกห็คงไมล่แตกตล่างไปจากคนบาปทนันี้งหมดนนันี้นทบียิ่กสาลนังจะ
ตกนรก

ขด้อ 3: “โดยรผด้สลิยิ่งนบีนี้วล่า การทดลองความเชสืยิ่อของพวกทล่านนนันี้น ทสาใหด้เกลิดความอดทน”
นบียิ่หมายความวล่าเราตด้องยสืนมนัยิ่นคงภายใตด้การลองใจตล่าง ๆ และเมสืยิ่อเรายสืนมนัยิ่นคง “การลองดผ” ความเชสืยิ่อ

ของเรานนันี้นกห็ “ทสาใหด้เกลิดความอดทน” (หรสือความทรหด) เปาโลใหด้แนวคลิดแบบเดบียวกนันในโรม 5:3 ทบียิ่เขากลล่าว
วล่า “...พวกเราชสืยิ่นชมยลินดบีในความทอุกขร์ยากตล่าง ๆ ดด้วย โดยทราบวล่าความทอุกขร์ยากทสาใหด้เกลิดความอดทน”
 “ความอดทน” นบีนี้ไมล่ใชล่แคล่สภาพของการแบกรนับการลองใจตล่าง ๆ แบบเปป็นฝฝ่ายรนับ หรสือแคล่ยอมทนพวกมนัน แตล่
มนันเปป็นความอดทนแบบแขห็งขนัน ความอดทนซลึยิ่งกระทสากลิจเพสืยิ่อใหด้เกลิดผลดบีและการเตลิบโตของเรา กลล่าวอบีกนนัย
หนลึยิ่ง การลองใจและความทอุกขร์ลสาบากตล่าง ๆ การทดสอบและสลิยิ่งลล่อใจทนันี้งหลายเปป็นไปเพสืยิ่อประโยชนร์สอุขของเรา
เอง ขด้อ 4 รนับรองความจรลิงของเรสืยิ่องนบีนี้:

ขด้อ 4: “แตล่จงใหด้ความอดทนนนันี้นกระทสาการของมนันจนสสาเรห็จ เพสืยิ่อพวกทล่านจะสมบผรณร์และครบถด้วน 
โดยไมล่ขาดสลิยิ่งใดเลย”

การลองดผความเชสืยิ่อของเรากล่อใหด้เกลิดความอดทน และเพสืยิ่อทบียิ่จะฝฝึกความอดทนแบบครลิสเตบียนนบีนี้อยล่าง
เหมาะสม เราจะตด้อง “ใหด้ความอดทนนนันี้นกระทสาการของมนันจนสสาเรห็จ” นนัยิ่นคสือ ไมล่วล่าการลองใจใด ๆ กห็ตามมาสผล่
เรา เราตด้องยอมใหด้ความอดทนกระทสากลิจและสสาเรห็จในเราสลิยิ่งซลึยิ่งชอบพระทนัยพระเจด้า

“...เพสืยิ่อพวกทล่านจะสมบผรณร์” คสาวล่า “สมบผรณร์” ในทบียิ่นบีนี้ไมล่ไดด้หมายถลึงความสมบผรณร์แบบทบียิ่ไรด้บาป แตล่
หมายถลึงความเปป็นผผด้ใหญล่ กลล่าวอบีกนนัยหนลึยิ่ง เมสืยิ่อเราเตลิบโตใน “การงาน” แหล่งความอดทนจนถลึงจอุดทบียิ่ไมล่มบีการ
กบฏในใจของเราตล่อพระเจด้าแลด้ว ออุปนลิสนัยแบบครลิสเตบียนทบียิ่เขด้มแขห็งกห็จะกล่อตนัวขลึนี้น

“...และครบถด้วน”-ครบบรลิบผรณร์ในพระครลิสตร์ “ดด้วยวล่าในพระองคร์ ความเตห็มเปปีปี่ยมทนันี้งสลินี้นแหล่งความเปป็น
พระเจด้านนันี้นดสารงอยผล่ในฝฝ่ายรล่างกาย และพวกทล่านกห็ครบบรลิบผรณร์ในพระองคร์ ผผด้ทรงเปป็นศบีรษะแหล่งบรรดาเทพผผด้
ครอบครองอาณาจนักรและเทพผผด้มบีอสานาจ” (คส. 2:9,10) จงยอมใหด้การลองใจทอุกอยล่างของชบีวลิตเขด้ามา พวกมนัน
ไมล่มบีทางทสาลายสลิยิ่งทบียิ่พระครลิสตร์ไดด้ทรงกระทสาเพสืยิ่อเราตอนทบียิ่เราไดด้เชสืยิ่อแลด้ว ความครบบรลิบผรณร์ของเราในพระครลิสตร์
จะคงอยผล่ตล่อไปไมล่วล่าจะเกลิดอะไรขลึนี้นกห็ตาม และเราจะ “ไมล่ขาดสลิยิ่งใดเลย”

ขด้อ 5: “ถด้าผผด้หนลึยิ่งผผด้ใดในพวกทล่านขาดสตลิปปัญญา กห็จงใหด้ผผด้นนันี้นทผลขอจากพระเจด้า ผผด้โปรดประทานใหด้แกล่
คนทนันี้งปวงอยล่างเหลสือลด้น และมลิไดด้ทรงตสาหนลิ และสตลิปปัญญานนันี้นจะประทานใหด้แกล่ผผด้นนันี้น”

เมสืยิ่อจลิตวลิญญาณใดเขด้าสผล่วลิถบีทางแหล่งการลองใจตล่าง ๆ ซลึยิ่งความเชสืยิ่อตด้องพานพบอยผล่เสมอในโลกแหล่งบาป
นบีนี้ เขากห็พบในไมล่ชด้าวล่าเขาขาดสตลิปปัญญา นบียิ่เปป็นความจรลิงสสาหรนับคนเหลล่านนันี้นทบียิ่ยากอบเขบียนไปถลึง และในพระคสา
ขด้อนบีนี้ เขากห็สนัยิ่งสอนพวกเขาวล่าจะพบสตลิปปัญญาทบียิ่พวกเขาตด้องการไดด้ทบียิ่ไหน: “ถด้าผผด้หนลึยิ่งผผด้ใดในพวกทล่านขาดสตลิ
ปปัญญา กห็จงใหด้ผผด้นนันี้นทผลขอจากพระเจด้า”-พระเจด้าผผด้ทรงสตลิปปัญญาทนันี้งสลินี้นแตล่องคร์เดบียวและผผด้ทรงพรด้อมทบียิ่จะ
ประทานใหด้แกล่คนเหลล่านนันี้นทบียิ่รอคอยพระองคร์ “เพราะพระเยโฮวาหร์ประทานสตลิปปัญญา ความรผด้และความเขด้าใจ
ออกมาจากพระโอษฐร์ของพระองคร์ พระองคร์ทรงสะสมสตลิปปัญญาอนันดบีไวด้สสาหรนับคนชอบธรรม…” (สภษ. 2:6,7) 



มนันชล่างดบีกวล่าเสบียจรลิง ๆ ทบียิ่สตลิปปัญญาควรอยผล่ในพระองคร์! ดนังนนันี้นเราจลึงตด้องพลึยิ่งพาพระองคร์แทนทบียิ่จะวางใจในสตลิ
ปปัญญาของเราเอง

ยากอบกลล่าวถลึงวลิธบีทบียิ่พระเจด้าประทานสตลิปปัญญานบีนี้ใหด้เชล่นกนัน พระองคร์ “ประทานใหด้แกล่คนทนันี้งปวงอยล่าง
เหลสือลด้น” เรามบีพระเจด้าองคร์หนลึยิ่งผผด้ซลึยิ่งพระหนัตถร์ของพระองคร์ไดด้เหยบียดออก ผผด้ทรงมบีเสบบียงอนันบรลิบผรณร์แหล่งสตลิ
ปปัญญา เราแคล่ตด้องทผลขอจากพระองคร์

ดผทบียิ่ถด้อยคสาถนัดไป: “...และมลิไดด้ทรงตสาหนลิ” ชล่างแสนวลิเศษและใหด้ความมนัยิ่นใจจรลิง ๆ! พระองคร์ไมล่ไดด้ทรงดอุ
วล่าเราทบียิ่ทผลขอหรสือตด้องการ แตล่ประทานใหด้แบบฟรบี ๆ โดยไมล่ปฏลิเสธคสาขอของเราเลย- “และสตลิปปัญญานนันี้นจะ
ประทานใหด้แกล่ผผด้นนันี้น”

ขด้อ 6: “แตล่จงใหด้ผผด้นนันี้นทผลขอในความเชสืยิ่อ โดยไมล่หวนัยิ่นไหวเลย เพราะวล่าผผด้ทบียิ่หวนัยิ่นไหวกห็เปป็นเหมสือนอยล่าง
คลสืยิ่นแหล่งทะเลซลึยิ่งถผกบนังคนับดด้วยลมพนัดและซนัดไปซนัดมา”

ในทบียิ่นบีนี้ยากอบใหด้กฎเหลห็กสสาหรนับการรนับสตลิปปัญญาจากพระเจด้า: “แตล่จงใหด้ผผด้นนันี้นทผลขอในความเชสืยิ่อ โดย
ไมล่หวนัยิ่นไหวเลย” ชล่างไรด้ความเชสืยิ่อเสบียจรลิง ๆ ทบียิ่ใครคนหนลึยิ่งจะทผลขอสตลิปปัญญาจากพระเจด้าและจากนนันี้นกห็สงสนัยวล่า
เขาจะไดด้รนับมนันหรสือไมล่ ในเมสืยิ่อพระเจด้าตรนัสไวด้แลด้ววล่า “จงขอ และเราจะใหด้” “พระองคร์ผผด้มลิไดด้ทรงหวงพระบอุตร
ของพระองคร์เอง แตล่ไดด้โปรดประทานพระบอุตรนนันี้นไวด้เพสืยิ่อพวกเราทอุกคน พระองคร์พรด้อมกนับพระบอุตรนนันี้น จะไมล่
โปรดประทานสลิยิ่งสารพนัดแกล่พวกเราโดยไมล่คลิดคล่าไดด้อยล่างไร” (รม. 8:32) แมด้กระทนัยิ่งในการลองใจตล่าง ๆ ซลึยิ่งสรด้าง
ความเจห็บปวดมากทบียิ่สอุด เรากห็เปป็น “ยลิยิ่งกวล่าเหลล่าผผด้พลิชลิตโดยทางพระองคร์ผผด้ไดด้ทรงรนักพวกเรา” (รม. 8:37)

เราตด้องระมนัดระวนังตรงนบีนี้ในการตบีความขด้อพระคสาเหลล่านบีนี้ มบีอนันตรายอยล่างยลิยิ่งในการคลิดวล่าเราจะไดด้อะไร
กห็ไดด้และทอุกอยล่างจากองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าหากเราเพบียงแคล่ทผลขอ ขด้อพระคสาเหลล่าาาไมล่ไดด้หมายความวล่าถด้าเราอยาก
ไดด้รถคนันใหญล่ กห็แคล่ขอ นบียิ่เกสือบเหมสือนกนับการพยายามทสาใหด้ความประสงคร์ของเราเองเปป็นพระประสงคร์ของ
พระเจด้าแลด้ว นนัยิ่นไมล่ใชล่สลิยิ่งทบียิ่พระคสาขด้อนบีนี้สอนเลย จสาไวด้วล่ายากอบกสาลนังกลล่าวอะไรในขด้อกล่อนหนด้าเหลล่านนันี้น ขด้อพระ
คสาเหลล่านนันี้นพผดถลึงการลองใจและการทดสอบตล่าง ๆ ของชบีวลิตครลิสเตบียน ซลึยิ่งมาสผล่ครลิสเตบียนทอุกคน และเราตด้องการ
สตลิปปัญญาของพระเจด้ามากจรลิง ๆ เพสืยิ่อทบียิ่จะเขด้าใจพระประสงคร์ของพระองคร์ในการทรงยอมใหด้เราเขด้าสผล่การลองใจ
เหลล่านบีนี้ นบียิ่แหละคสือสตลิปปัญญาทบียิ่พระเจด้าไมล่เคยปฏลิเสธทบียิ่จะใหด้ พระองคร์ทรงสนัญญาแลด้ว และพระองคร์จะรนักษาคสา
สนัญญาของพระองคร์

แตล่ “ผผด้ทบียิ่หวนัยิ่นไหว” กห็ไมล่ไดด้กสาลนังวางใจ! เขาทผลขอสตลิปปัญญาจากพระเจด้าและจากนนันี้นกห็ตล่อสผด้ตล่อไปดด้วยสตลิ
ปปัญญาแหล่งความคลิดของเขาเอง และมนักลงเอยดด้วยการทสาสลิยิ่งทบียิ่เขาอยากทบียิ่จะทสากล่อนเขาทผลขอ! คนแบบนนันี้น 
“เปป็นเหมสือนอยล่างคลสืยิ่นแหล่งทะเลซลึยิ่งถผกบนังคนับดด้วยลมพนัดและซนัดไปซนัดมา” และบล่อยครนันี้งคนแบบนนันี้นกห็ไมล่มนัยิ่นคง
เอามาก ๆ ในชบีวลิตครลิสเตบียนของตน ดผเหมสือนวล่ายากอบกสาลนังพยายามทบียิ่จะบอกเราใหด้เขด้ามาหาพระเจด้าดด้วยจอุด
ประสงคร์เดบียว-เพสืยิ่อทบียิ่จะทผลขอนนี้สาพระทนัยของพระองคร์และจากนนันี้นกห็ตนันี้งใจแนล่วแนล่ทบียิ่จะทสาใหด้นนี้สาพระทนัยนนันี้นสสาเรห็จ

ขด้อ 7 และ 8: “ดด้วยวล่าอยล่าใหด้ผผด้นนันี้นคลิดวล่าเขาจะไดด้รนับสลิยิ่งใด ๆ จากองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าเลย คนสองจลิต
สองใจไมล่มนัยิ่นคงในบรรดาทางทนันี้งสลินี้นของตน”

“เขา” ในขด้อ 7 เปป็นใคร? และ “คนสองจลิตสองใจ” ในขด้อ 8 เปป็นใคร? เขาคสือคนทบียิ่ในพระคสาขด้อทบียิ่แลด้ว 



ถผกซนัดไปซนัดมาดด้วยความสงสนัยตล่าง ๆ เขาเปป็นคนอล่อนแอและไมล่พลึยิ่งพลิงองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า เขาพผดอยล่างและทสาอบีก
อยล่าง ไมล่มบีขด้อแกด้ตนัวสสาหรนับคนทบียิ่ประกาศตนัววล่าเชสืยิ่อพระเยซผครลิสตร์เจด้าในฐานะพระผผด้ชล่วยใหด้รอด ทบียิ่จะเปป็นคนสอง
จลิตสองใจและไมล่มนัยิ่นคง ในพระครลิสตร์คสือ เคลห็ดลนับของพระเจด้าในเรสืยิ่องความหนนักแนล่นมนัยิ่นคงสสาหรนับคน ๆ หนลึยิ่งใน
โลกแหล่งบาปนบีนี้ ในพระองคร์เราสามารถพบความชสืยิ่นบานและสตลิปปัญญาเพสืยิ่อจะเผชลิญกนับทอุกการลองใจ

คอุณตด้องการสตลิปปัญญาไหม เพสืยิ่อนทบียิ่รนักเออ๋ย-สตลิปปัญญาทบียิ่จะเขด้าใจพระคนัมภบีรร์ไดด้ดบีขลึนี้น ทบียิ่จะทราบวลิธบีในการ
เปป็นครลิสเตบียนทบียิ่ดบีขลึนี้น ทบียิ่จะทราบวลิธบีชนะจลิตวลิญญาณทนันี้งหลายหรสือทบียิ่จะเปป็นครผสอนรวบีทบียิ่สนัมฤทธลิธิ์ผล? คอุณไดด้รนับเชลิญ
ใหด้ทผลขอสตลิปปัญญาแลด้ว ทสาไมไมล่กด้มศบีรษะของคอุณเดบีดี๋ยวนบีนี้เลยและบอกองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าวล่าคอุณกสาลนังอด้างสลิทธลิธิ์ใน
พระสนัญญาของพระองคร์ในยากอบ 1:5? ถด้าคอุณจะทผลขอดด้วยใจเชสืยิ่อ องคร์พระผผด้เปป็นเจด้ากห็จะเพลิยิ่มพผนสตลิปปัญญา
ของคอุณ พระเจด้าไมล่อยากใหด้ลผก ๆ ของพระองคร์ขาดความรผด้เกบียิ่ยวกนับพระวจนะของพระองคร์และเรสืยิ่องฝฝ่าย
วลิญญาณทนันี้งหลาย พระองคร์จะประทานสตลิปปัญญาใหด้แกล่คอุณหากคอุณจะทผลขอในความเชสืยิ่อ

ขด้อ 9 และ 10: “จงใหด้พบียิ่นด้องทบียิ่ตยิ่สาตด้อยชสืยิ่นชมยลินดบีในการทบียิ่เขาถผกเชลิดชผขลึนี้น แตล่คนมนัยิ่งมบี กห็จงชสืยิ่นชมยลินดบีใน
การทบียิ่เขาถผกทสาใหด้ตยิ่สาลง เพราะวล่าเหมสือนอยล่างดอกไมด้แหล่งทอุล่งหญด้า เขาจะตด้องลล่วงไป”

ในขด้อพระคสาเหลล่านบีนี้ ยากอบกสาลนังพผดถลึงสองความสอุดโตล่งนนันี้นในชบีวลิตและวลิธบีทบียิ่ลผกของพระเจด้าควรเผชลิญ
หนด้ากนับมนันแตล่ละอนัน ในทนันี้งคผล่ผผด้เชสืยิ่อจะตด้องชสืยิ่นชมยลินดบี ดด้วยเหตอุนบีนี้ยากอบจลึงกสาลนังกลล่าววล่าถด้าพระเจด้า ผล่านทางการ
ลองใจและความทอุกขร์ลสาบากตล่าง ๆ ทรงเหห็นสมควรทบียิ่จะยกชผ “พบียิ่นด้องทบียิ่ตยิ่สาตด้อย” กห็ใหด้พบียิ่นด้องทบียิ่ตยิ่สาตด้อยคนนบีนี้ชสืยิ่นชม
ยลินดบี โดยระลลึกวล่าพระเจด้า “ทรงทสาใหด้คนหนลึยิ่งตยิ่สาลง และทรงตนันี้งอบีกคนหนลึยิ่งไวด้” (เพลงสดอุดบี 75:7) แตล่ในทสานอง
เดบียวกนันคนมนัยิ่งมบี ผผด้ซลึยิ่งผล่านทางการลองใจเหลล่านบีนี้ “ถผกทสาใหด้ตยิ่สาลง” กห็ควรชสืยิ่นชมยลินดบีเชล่นกนัน จสาไวด้วล่ายากอบกสาลนัง
พผด ไมล่ใชล่กนับคนรวยโดยทนัยิ่วไป แตล่กนับ “พบียิ่นด้อง” ในพระครลิสตร์ เขาสามารถชสืยิ่นชมยลินดบีไดด้เพราะตสาแหนล่งของเขา
ในพระครลิสตร์ ดด้วยวล่าในพระครลิสตร์ผผด้เชสืยิ่อถสือกรรมสลิทธลิธิ์มากกวล่าคนมนัยิ่งมบีทบียิ่สอุดของโลกนบีนี้

“...เพราะวล่าเหมสือนอยล่างดอกไมด้แหล่งทอุล่งหญด้า เขาจะตด้องลล่วงไป” นบียิ่เปป็นความจรลิงของทนันี้งคนรวยและ
คนจน “เพราะวล่า ‘บรรดาเนสืนี้อหนนังกห็เปป็นเหมสือนตด้นหญด้า และบรรดาสงล่าราศบีของมนอุษยร์กห็เปป็นเหมสือนดอกไมด้
แหล่งทอุล่งหญด้า ตด้นหญด้าเหบียิ่ยวแหด้งไป และดอกไมด้นนันี้นกห็รล่วงโรยไป” (1 เปโตร 1:24)

ขด้อ 11: “เพราะวล่าดวงอาทลิตยร์ขลึนี้นพรด้อมดด้วยความรด้อนอนันแรงกลด้าไมล่ทนันไร มนันกห็กระทสาใหด้หญด้า
เหบียิ่ยวแหด้งไป และดอกไมด้แหล่งทอุล่งหญด้ากห็รล่วงหลล่น และความงามแหล่งรผปรล่างของมนันกห็สผญสลินี้นไป คนมนัยิ่งมบีจะเสสืยิ่อม
สผญไปตามทางทนันี้งหลายของเขาเชล่นนนันี้นดด้วย”

พระคสาขด้อนบีนี้สานตล่อความคลิดทบียิ่ถผกเรลิยิ่มตด้นในวลบีทด้ายของขด้อ 10 ซลึยิ่งเปป็นความคลิดทบียิ่ถผกนสาเสนอในเพลง
สดอุดบี 103:15,16 เชล่นกนัน: “สสาหรนับมนอุษยร์นนันี้น วนันทนันี้งหลายของเขาเปป็นเหมสือนอยล่างหญด้า เขาเจรลิญขลึนี้นเหมสือน
อยล่างดอกไมด้แหล่งทอุล่งนา เพราะลมพนัดผล่านมาเหนสือมนัน และมนันกห็จากไป และสถานทบียิ่ของมนันจะไมล่รผด้จนักมนันอบีกตล่อ
ไป” บทเรบียนในขด้อพระคสาเหลล่านบีนี้กห็คสือวล่า ไมล่มบีสลิยิ่งใดมบีคล่าอะไรเลยหากปราศจากพระเจด้า ความมนัยิ่งมบีโดยเฉพาะ
ไมล่มบีคล่าอะไรเลย “เพราะแนล่นอนทบีเดบียวทรนัพยร์สมบนัตลิทสาปปีกสสาหรนับตนเอง มนันบลินไปเหมสือนอยล่างนกอลินทรบีบลินไป
สผล่ฟฟ้าสวรรคร์” (สภษ. 23:5) และ “ความมนัยิ่งคนัยิ่งไมล่เกลิดประโยชนร์อนันใดในวนันแหล่งพระพลิโรธ…” (สภษ. 11:4)

“...คนมนัยิ่งมบีจะเสสืยิ่อมสผญไปตามทางทนันี้งหลายของเขาเชล่นนนันี้นดด้วย” ทนันี้งคนรวยและความรยิ่สารวยของเขาจะ



เสสืยิ่อมสผญไปจากแผล่นดลินโลกดอุจหญด้าทบียิ่แหด้งเหบียิ่ยวและดอกไมด้ทบียิ่รล่วงโรย กลลิยิ่นหอมและความงามของดอกไมด้คงอยผล่
เพบียงชนัยิ่วครผล่ และดอุจดอกไมด้ทบียิ่เหบียิ่ยวเฉาพวกเขากห็จากไป มนันเปป็นเชล่นนบีนี้แหละกนับคนมนัยิ่งมบีทบียิ่ไมล่รผด้จนักพระเจด้า ผผด้แตล่ง
เพลงสดอุดบีกลล่าวมนันเชล่นนบีนี้: “ทล่านอยล่ากลนัวเมสืยิ่อผผด้หนลึยิ่งมนัยิ่งมบีขลึนี้น เมสืยิ่อสงล่าราศบีแหล่งเรสือนของเขาเพลิยิ่มขลึนี้น เพราะเมสืยิ่อเขา
ตายแลด้ว เขาจะไมล่เอาอะไรไปเลย สงล่าราศบีของเขาจะไมล่ลงไปตามเขา” (เพลงสดอุดบี 49:16-17) แตล่คนเหลล่านนันี้นทบียิ่
บนังเกลิดใหมล่แลด้วอยล่างแทด้จรลิง รนับความรอดโดยพระคอุณของพระเจด้า กห็ถสือกรรมสลิทธลิธิ์ “มรดกซลึยิ่งไมล่รผด้เปปปี่อยเนล่า และ
ปราศจากมลทลิน และทบียิ่ไมล่รล่วงโรย ซลึยิ่งไดด้ถผกจองไวด้ในสวรรคร์…” (1 ปต. 1:4) ยากอบกสาลนังชบีนี้ใหด้เหห็นวล่าชบีวลิตบนโลก
นบีนี้สนันี้นนนัก ดด้วยเหตอุนบีนี้เราจลึงไมล่ควร “สะสมทรนัพยร์สมบนัตลิไวด้…บนแผล่นดลินโลก…แตล่จงสะสมทรนัพยร์สมบนัตลิไวด้…ใน
สวรรคร์…” (มธ. 6:19,20)

ขด้อ 12: “ผผด้ทบียิ่สผด้ทนการทดลองจะไดด้รนับพร เพราะเมสืยิ่อผผด้นนันี้นถผกทดลองนนันี้นแลด้ว เขากห็จะไดด้รนับมงกอุฎแหล่ง
ชบีวลิต ซลึยิ่งองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าไดด้ทรงสนัญญาไวด้แกล่คนทนันี้งหลายทบียิ่รนักพระองคร์”

ความคลิดตล่าง ๆ ของยากอบตรงนบีนี้สะทด้อนใหด้เหห็นความคลิดเหลล่านนันี้นของขด้อ 2 ทบียิ่ยากอบพผดถลึง “การ
ทดลองตล่าง ๆ”-ไมล่ไดด้กสาลนังพผดถลึงการทดลองใหด้ทสาบาป แตล่พผดถลึงการลองใจตล่าง ๆ และการถผกขล่มเหงในชบีวลิต
ครลิสเตบียน ยากอบกลล่าวในพระคสาขด้อนบีนี้ของเราวล่า “ผผด้ทบียิ่สผด้ทนการทดลองจะไดด้รนับพร” คสาวล่า “ไดด้รนับพร” มบีความ
หมายวล่ามบีความสอุข ดนังนนันี้นเราจลึงควรมบีความสอุขเมสืยิ่อเราถผกทดสอบและถผกลองใจ เพราะวล่านบียิ่เปป็นเครสืยิ่องบล่งชบีนี้ทบียิ่ดบีวล่า
เราเปป็นขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้า ถด้าเราดสาเนลินชบีวลิตเพสืยิ่อพระเยซผเจด้า การลองใจและการทดสอบตล่าง ๆ กห็จะมา
แนล่นอน เหมสือนกนับทบียิ่พระเยซผเองทรงเตสือนไวด้: “จงระลลึกถลึงคสาทบียิ่เราไดด้กลล่าวแกล่ทล่านทนันี้งหลายแลด้ววล่า ‘ผผด้รนับใชด้กห็ไมล่
ใหญล่กวล่านายของตน’ ถด้าพวกเขาขล่มเหงเราแลด้ว พวกเขากห็จะขล่มเหงทล่านทนันี้งหลายดด้วย ถด้าพวกเขารนักษาถด้อยคสา
ของเราแลด้ว พวกเขากห็จะรนักษาถด้อยคสาของทล่านทนันี้งหลายดด้วย…สลิยิ่งเหลล่านบีนี้เรากลล่าวแกล่ทล่านทนันี้งหลายแลด้ว เพสืยิ่อทล่าน
ทนันี้งหลายจะมบีสนันตลิสอุขในเรา ในโลกนบีนี้ทล่านทนันี้งหลายจะประสบความทอุกขร์ยาก แตล่จงชสืยิ่นใจเถลิด เราชนะโลกแลด้ว”
(ยอหร์น 15:20; 16:33) และเปาโลกลล่าววล่า “ใชล่แลด้ว และทอุกคนทบียิ่จะดสาเนลินชบีวลิตตามทางของพระเจด้าในพระเยซผ
ครลิสตร์จะถผกขล่มเหง” (2 ทธ. 3:12)

“...เพราะเมสืยิ่อผผด้นนันี้นถผกทดลองนนันี้นแลด้ว เขากห็จะไดด้รนับมงกอุฎแหล่งชบีวลิต ซลึยิ่งองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าไดด้ทรงสนัญญา
ไวด้แกล่คนทนันี้งหลายทบียิ่รนักพระองคร์” ยากอบไดด้พผดถลึงการลองใจตล่าง ๆ และความทรหดอดทนแลด้ว และบนัดนบีนี้เขากห็
แนะนสาใหด้รผด้จนักพระสนัญญาเรสืยิ่อง “มงกอุฎแหล่งชบีวลิต” และคสาใหมล่- “รนัก” นบียิ่คสือ มงกอุฎแหล่งชบีวลิตสสาหรนับความสนัตยร์ซสืยิ่อ
ภายใตด้การลองใจ ซลึยิ่งองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าทรงสนัญญาไวด้แลด้วแกล่คนเหลล่านนันี้นทบียิ่รนักพระองคร์แมด้เผชลิญกนับการลองใจทนันี้ง
ปวง

มงกอุฎนบีนี้ถผกกลล่าวถลึงอบีกครนันี้งในจดหมายถลึงครลิสตจนักรทบียิ่เมสืองสเมอรร์นา ซลึยิ่งประสบกนับการทนทอุกขร์และ
ความลสาบากมากมาย ในพระคสาขด้อนนันี้นเราอล่านวล่า: “อยล่ากลนัวสลิยิ่งใด ๆ ทนันี้งสลินี้นซลึยิ่งเจด้าจะทนเอานนันี้น ดผเถลิด พญามาร
จะทลินี้งพวกเจด้าบางคนไวด้ในคอุกเพสืยิ่อพวกเจด้าจะถผกลองใจ และพวกเจด้าจะประสบความทอุกขร์ทรมานเปป็นเวลาสลิบวนัน
เจด้าจงสนัตยร์ซสืยิ่อจนถลึงความตาย และเราจะมอบมงกอุฎแหล่งชบีวลิตใหด้แกล่เจด้า” (วว. 2:10) ดนังนนันี้นเราจลึงเหห็นวล่ามงกอุฎ
แหล่งชบีวลิต ซลึยิ่งบางครนันี้งถผกเรบียกวล่ามงกอุฎของมรณะสนักขบีโดยอลิงจากพระคสาขด้อนนันี้นทบียิ่เพลิยิ่งถผกยกมา จะถผกมอบใหด้แกล่ผผด้
เชสืยิ่อทนันี้งหลายทบียิ่สนัตยร์ซสืยิ่อภายใตด้การลองใจและแกล่คนเหลล่านนันี้นทบียิ่ “สนัตยร์ซสืยิ่อจนถลึงความตาย”



มงกอุฎตล่าง ๆ เปป็นสนัญลนักษณร์ของบสาเหนห็จเหลล่านนันี้นทบียิ่ถผกเสนอใหด้แกล่ผผด้ทบียิ่รอดแลด้วสสาหรนับความสนัตยร์ซสืยิ่อ เรา
ตด้องระวนังใหด้มาก ๆ ทบียิ่จะแยกแยะระหวล่างความรอด (ซลึยิ่งเปป็นของประทานฟรบี ๆ) กนับบสาเหนห็จตล่าง ๆ (ซลึยิ่งถผกไดด้มา
โดยการประพฤตลิ) พระวจนะของพระเจด้าสอนชนัดเจนมาก ๆ วล่าเราทบียิ่รนับความรอดแลด้วไมล่สามารถสผญเสบียของ
ประทานแหล่งชบีวลิตนลิรนันดรร์ (ยอหร์น 5:24; 10:28,29) แตล่เราสามารถสผญเสบียบสาเหนห็จตล่าง ๆ ของเราไดด้ ตามทบียิ่
กลล่าวไวด้ใน 1 โครลินธร์ 3:11-15 บางคนจะไมล่ไดด้รนับ “บสาเหนห็จเตห็มทบียิ่” (2 ยอหร์น 8) ดด้วยเหตอุนบีนี้ อยล่าปลล่อย “ใหด้ผผด้ใด
ชลิงเอามงกอุฎของเจด้าไปไดด้” (วว. 3:11)

นอกเหนสือจากมงกอุฎแหล่งชบีวลิต ซลึยิ่งเราพผดถลึงไปแลด้ว พระคนัมภบีรร์ยนังพผดถลึงอบีกสบียิ่มงกอุฎซลึยิ่งผผด้เชสืยิ่อทนันี้งหลายจะ
สามารถรนับไดด้ผล่านทางการทสาหนด้าทบียิ่ผผด้อารนักขาทบียิ่สนัตยร์ซสืยิ่อ มงกอุฎเหลล่านนันี้นมบีดนังตล่อไปนบีนี้:

มงกอุฎแหล่งความชอบธรรม:
“ขด้าพเจด้าไดด้สผด้รบในการตล่อสผด้อนันดบีแลด้ว ขด้าพเจด้าไดด้กระทสาการวลิยิ่งแขล่งของขด้าพเจด้าใหด้สสาเรห็จแลด้ว ขด้าพเจด้า

ไดด้รนักษาความเชสืยิ่อนนันี้นไวด้แลด้ว ตล่อจากนบีนี้ มบีมงกอุฎแหล่งความชอบธรรมเกห็บไวด้สสาหรนับขด้าพเจด้าแลด้ว ซลึยิ่งองคร์พระผผด้เปป็น
เจด้า ผผด้พลิพากษาอนันชอบธรรม จะประทานแกล่ขด้าพเจด้าในวนันนนันี้น และมลิใชล่แกล่ขด้าพเจด้าผผด้เดบียวเทล่านนันี้น แตล่แกล่คนทนันี้ง
ปวงเชล่นกนันทบียิ่รนักการปรากฏของพระองคร์” (2 ทธ. 4:7,8)

มงกอุฎนบีนี้จะถผกมอบใหด้แกล่เหลล่าทหารผผด้เปปีปี่ยมชนัยชนะแหล่งกางเขนนนันี้นและแกล่ทอุกคนทบียิ่ “รนักการปรากฏของ
พระองคร์”

มงกอุฎทบียิ่ไมล่มบีวนันรล่วงโรยเลย:
“และทอุกคนทบียิ่พยายามอยล่างหนนักเพสืยิ่อจะชนะ กห็เครล่งครนัดในสลิยิ่งสารพนัด บนัดนบีนี้พวกเขากระทสาสลิยิ่งนนันี้นเพสืยิ่อ

จะไดด้มงกอุฎซลึยิ่งรล่วงโรยไดด้ แตล่พวกเราเพสืยิ่อจะไดด้มงกอุฎทบียิ่ไมล่มบีวนันรล่วงโรยเลย” (1 คร. 9:25)
นบียิ่คสือมงกอุฎของผผด้ชนะ ซลึยิ่งจะถผกมอบใหด้แกล่ผผด้เชสืยิ่อทนันี้งหลายทบียิ่วลิยิ่งอยล่างสนัตยร์ซสืยิ่อในการแขล่งนนันี้นเพสืยิ่อพระครลิสตร์ 

หนนักแนล่นและพลึยิ่งพาไดด้ในการรนับใชด้พระองคร์
มงกอุฎแหล่งความปปีตลิยลินดบี:
“เพราะอะไรเลล่าเปป็นความหวนัง หรสือความปปีตลิยลินดบี หรสือมงกอุฎแหล่งความปปีตลิยลินดบีของพวกเรา กห็มลิใชล่ทล่าน

ทนันี้งหลายตล่อเบสืนี้องพระพนักตรร์พระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของพวกเราหรอกหรสือ ในตอนทบียิ่พระองคร์เสดห็จมา 
เพราะวล่าพวกทล่านเปป็นสงล่าราศบีและความชสืยิ่นชมยลินดบีของพวกเรา” (1 ธส. 2:19,20) “เหตอุฉะนนันี้น พบียิ่นด้องทนันี้งหลาย
ของขด้าพเจด้า ผผด้เปป็นทบียิ่รนักอยล่างยลิยิ่งและเปป็นทบียิ่ปรารถนา เปป็นทบียิ่ปปีตลิยลินดบีและเปป็นมงกอุฎของขด้าพเจด้า ดนังนนันี้นจงยสืนมนัยิ่นคง
ในองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า พวกทบียิ่รนักอยล่างยลิยิ่งของขด้าพเจด้า” (ฟป. 4:1)

มงกอุฎแหล่งความปปีตลิยลินดบีเปป็นมงกอุฎของผผด้ชนะจลิตวลิญญาณ มนันอาจถผกไดด้ไปโดยผผด้เชสืยิ่อทอุกคนทบียิ่เปป็นพยาน
อยล่างสนัตยร์ซสืยิ่อเพสืยิ่อองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าและชนะจลิตวลิญญาณทนันี้งหลายมาถลึงพระองคร์

มงกอุฎแหล่งสงล่าราศบี:
“จงเลบีนี้ยงฝผงแกะของพระเจด้าซลึยิ่งอยผล่ทล่ามกลางพวกทล่าน โดยเอาใจใสล่ดผแลฝผงแกะนนันี้น ไมล่ใชล่ดด้วยความฝปน

ใจ แตล่ดด้วยความเตห็มใจ ไมล่ใชล่เพสืยิ่อทรนัพยร์สลิยิ่งของอนันเปป็นมลทลิน แตล่ดด้วยใจพรด้อม และไมล่ใชล่เหมสือนเปป็นพวกเจด้านาย
ทบียิ่อยผล่เหนสือทายาททนันี้งหลายของพระเจด้า แตล่เปป็นแบบอยล่างแกล่ฝผงแกะนนันี้น และเมสืยิ่อพระผผด้เลบีนี้ยงใหญล่จะเสดห็จมา



ปรากฏ พวกทล่านจะรนับมงกอุฎแหล่งสงล่าราศบีทบียิ่ไมล่รล่วงโรยเลย” (1 เปโตร 5:2-4)
นบียิ่เปป็นมงกอุฎของศลิษยาภลิบาล ซลึยิ่งพระผผด้เลบีนี้ยงใหญล่นนันี้นจะประทานใหด้แกล่บรรดาผผด้รนับใชด้ของพระเจด้าซลึยิ่งเปป็นผผด้

เลบีนี้ยงรองทบียิ่สนัตยร์ซสืยิ่อของ “ฝผงแกะของพระเจด้า”
ขด้อ 13 และ 14: “อยล่าใหด้ผผด้หนลึยิ่งผผด้ใด เมสืยิ่อเขาถผกทดลอง กลล่าววล่า “ขด้าพเจด้าถผกพระเจด้าทดลอง” เพราะ

วล่าพระเจด้าทรงถผกทดลองดด้วยความชนัยิ่วรด้ายไมล่ไดด้ และพระองคร์เองกห็ไมล่ทรงทดลองผผด้ใดเลย แตล่ทอุกคนกห็ถผกทดลอง 
เมสืยิ่อเขาถผกชนักนสาดด้วยราคะตนัณหาของตนเอง และถผกลล่อลวง”

คสากรบีกสสาหรนับ “ถผกทดลอง” ในขด้อพระคสาเหลล่านบีนี้แตกตล่างจากคสาทบียิ่ถผกใชด้ในขด้อพระคสากล่อนหนด้าเหลล่า
นนันี้นของบทนบีนี้ การทดลองตรงนบีนี้ไมล่ไดด้พผดถลึงการลองใจตล่าง ๆ แตล่พผดถลึงการทดลองใหด้ทสาความชนัยิ่ว ในความหมายนบีนี้
จลึงไมล่มบีมนอุษยร์คนใดสามารถกลล่าวไดด้อยล่างสนัตยร์จรลิง เมสืยิ่อเขาถผกทดลอง วล่า “ฉนันถผกพระเจด้าทดลอง”

“...เพราะวล่าพระเจด้าทรงถผกทดลองดด้วยความชนัยิ่วรด้ายไมล่ไดด้ และพระองคร์เองกห็ไมล่ทรงทดลองผผด้ใดเลย” 
ทล่านทบียิ่รนัก จงจสาใหด้ขลึนี้นใจวล่าพญามารเปป็นผผด้ทบียิ่ทดลองใหด้ทสาความชนัยิ่ว และมนันเปป็น “ผผด้ทดลองนนันี้น” (มธ. 4:1-11) 
พระเจด้าทรงอนอุญาตใหด้ผผด้คนถผกทดสอบ แตล่พระองคร์ไมล่ (และไมล่สามารถ) ทดลองลผก ๆ ของพระองคร์ดด้วยความ
ชนัยิ่วรด้าย อยล่างไรกห็ตาม มนอุษยร์ชอบโทษพระเจด้าสสาหรนับการทสาชนัยิ่วของพวกเขา ยกตนัวอยล่างเชล่น พวกเขาแกด้ตนัว
สสาหรนับชบีวลิตทบียิ่ผลิดบาปของตนโดยอด้างสภาพแวดลด้อมหรสือกรรมพนันธอุร์ พวกเขายกเหตอุผลวล่าพระเจด้าทรงอนอุญาตใหด้
พวกเขาเกลิดมาในทบียิ่ ๆ พวกเขาเกลิดและอยผล่ในทบียิ่ ๆ พวกเขาอยผล่ตอนนบีนี้ และดด้วยเหตอุนบีนี้การทดลองใหด้ทสาความชนัยิ่วจลึง
ตด้องมาจากพระองคร์

มนอุษยชาตลิยกเหตอุผลแบบนบีนี้เสมอ อาดนัมกสาลนังโทษพระเจด้าทบียิ่ตนลด้มในบาปเมสืยิ่อเขากลล่าววล่า “หญลิงนนันี้นซลึยิ่ง
พระองคร์ไดด้ประทานใหด้อยผล่กนับขด้าพระองคร์ นางไดด้ใหด้ขด้าพระองคร์จากตด้นไมด้นนันี้น และขด้าพระองคร์จลึงไดด้กลิน” (ปฐก. 
3:12) กลล่าวอบีกนนัยหนลึยิ่ง “พระเจด้า ถด้าพระองคร์ไมล่ไดด้ประทานหญลิงนบีนี้ใหด้แกล่ขด้าพระองคร์ ขด้าพระองคร์กห็คงไมล่ถผก
ทดลองใหด้ทสาความชนัยิ่วเลย” อาดนัมชล่างคลิดผลิดจรลิง ๆ! ขด้อหด้ามเดบียวของพระเจด้าถผกกระตอุด้นโดยความรนัก พระเจด้า
ทรงสรด้างอาดนัมใหด้เปป็นผผด้ทบียิ่ตนัดสลินใจเลสือกไดด้อยล่างอลิสระพรด้อมกนับเจตจสานงของเขาเอง และพระองคร์ประทานสลิทธลิธิ์
ทบียิ่จะเลสือกใหด้แกล่เขา ขด้อหด้ามนนันี้นทบียิ่ไมล่ใหด้กลิน “จากตด้นไมด้แหล่งความรผด้ดบีรผด้ชนัยิ่ว” กห็เปป็นบททดสอบหนลึยิ่งเพสืยิ่อทดสอบ
ความเชสืยิ่อและความเชสืยิ่อฟปังของอาดนัม มนันไมล่ใชล่การทดลองใหด้ทสาชนัยิ่วแตล่อยล่างใด กระนนันี้น เมสืยิ่ออาดนัมไมล่เชสืยิ่อฟปัง
พระเจด้า เขากห็พยายามทบียิ่จะโทษพระเจด้าสสาหรนับความไมล่เชสืยิ่อฟปังของตน พระเจด้าทรงเปป็นความบรลิสอุทธลิธิ์ทบียิ่สมบผรณร์
แบบ- “พระเจด้าแหล่งความจรลิงและปราศจากความชนัยิ่วชด้า พระองคร์ทรงยอุตลิธรรมและเทบียิ่ยงตรง” (พบญ. 32:4) ดนัง
นนันี้นผผด้ใดจะกลล่าว หรสือแมด้แตล่คลิด ไดด้วล่าพระเจด้าผผด้บรลิสอุทธลิธิ์ ไรด้บาปและสมบผรณร์แบบจะทดลองคนอสืยิ่นใหด้ทสาความชนัยิ่ว
รด้ายไดด้อยล่างไร?

ขด้อ 14 บอกเราวล่า “แตล่ทอุกคนกห็ถผกทดลอง เมสืยิ่อเขาถผกชนักนสาดด้วยราคะตนัณหาของตนเอง และถผก
ลล่อลวง” ดนังนนันี้นการทดลองตล่าง ๆจลึงมาจากทนันี้งภายในและจากภายนอก-จากภายในเมสืยิ่อมนอุษยร์คนใด “ถผกชนักนสา
ดด้วยราคะตนัณหาของตนเอง” และจากภายนอกเมสืยิ่อเขา “ถผกลล่อลวง” เอวาเปป็นตนัวอยล่างทบียิ่ดบีในทบียิ่นบีนี้ เพราะวล่าเมสืยิ่อ
นาง “เหห็นวล่า ตด้นไมด้นนันี้นเหมาะสสาหรนับเปป็นอาหาร และมนันสบายตา และเปป็นตด้นไมด้ตด้นหนลึยิ่งทบียิ่นล่าปรารถนาเพสืยิ่อ
ทสาใหด้คนหนลึยิ่งเกลิดปปัญญา นางจลึงเกห็บผลจากตด้นไมด้นนันี้น และไดด้กลิน และสล่งใหด้สามบีของนาง…” (ปฐก. 3:6) อาคานกห็



เปป็นอบีกตนัวอยล่าง เพราะวล่าเขาเหห็น เขาโลภ และเขาหยลิบสลิยิ่งซลึยิ่งเปป็นของตด้องหด้าม (ยชว. 7:21)
ฮบีบรผ 4:15 บอกเราวล่าพระเยซผ มหาปอุโรหลิตผผด้ยลิยิ่งใหญล่ของเรา “ไดด้ทรงถผกทดลองเหมสือนอยล่างพวกเราใน

ทอุกประการ ถลึงกระนนันี้นกห็ยนังปราศจากบาป” เราถผกทดลองจากภายในและจากภายนอก แตล่ไมล่อาจกลล่าวเชล่นนบีนี้ไดด้
กนับองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของเรา พระองคร์ทรงเปป็นพระเจด้า และ “พระเจด้าทรงถผกทดลองดด้วยความชนัยิ่วรด้ายไมล่ไดด้” 
การทดลองตล่าง ๆ ของพระเยซผมาจากภายนอก ไมล่ใชล่จากภายใน เมสืยิ่อพญามารทดลองพระองคร์ในถลิยิ่นทอุรกนันดาร
นนันี้น (มธ. 4:1-11) พระองคร์ “ทรงถผกทดลอง…เหมสือนอยล่างพวกเรา” ในการทบียิ่พระองคร์ทรงถผกทดลองผล่านทาง
ชล่องทางเดบียวกนันเหลล่านนันี้นของการทดลอง- “ราคะตนัณหาของเนสืนี้อหนนัง และราคะตนัณหาของตา และความเยล่อ
หยลิยิ่งแหล่งชบีวลิต” (1 ยอหร์น 2:16) แตล่ไมล่มบีสนักขด้อเสนอเดบียวของซาตานทบียิ่ดลึงดผดพระเยซผไดด้ เพราะไมล่มบีบาปใน
พระองคร์เลย ไมล่มบีตนัณหาของพระองคร์เองทบียิ่จะชนักนสาหรสือลล่อลวง พระองคร์ทรง “ปราศจากบาป” อยล่างแทด้จรลิง 
(ฮบ. 4:15) พระองคร์ทรงถผกทสาใหด้ “เปป็นบาป” กระนนันี้นพระองคร์กห็ “มลิไดด้ทรงรผด้จนักบาป” (2 คร. 5:21) และ “ใน
พระองคร์ไมล่มบีบาปเลย” (1 ยอหร์น 3:5)

ขด้อ 15: “แลด้วเมสืยิ่อราคะตนัณหาเกลิดขลึนี้นแลด้ว มนันกห็ทสาใหด้เกลิดบาป และบาป เมสืยิ่อมนันสสาเรห็จแลด้ว กห็นสาไปสผล่
ความตาย”

ในทบียิ่นบีนี้เรามบีแนวคลิดของบาปซลึยิ่งเชสืยิ่อมความปรารถนาภายในของจลิตวลิญญาณและการทดลองภายนอกเขด้า
ดด้วยกนัน โดยสอุดทด้ายแลด้วนสาไปสผล่ความตายซลึยิ่งเปป็นผลลนัพธร์ของชบีวลิตแหล่งบาป บาปจล่ายคล่าจด้างเดบียวแกล่เหลล่าผผด้รนับใชด้
ของมนัน-ความตาย “ดด้วยวล่าคล่าจด้างของบาปคสือความตาย…” (รม. 6:23) นบียิ่เปป็นความจรลิงในชบีวลิตของทนันี้งคนบาป
และวลิสอุทธลิชน สสาหรนับคนบาป ความตายซลึยิ่งเปป็นผลมาจากตนัณหาและบาปคสือ ความตายฝฝ่ายวลิญญาณและการลง
พระอาชญาเปป็นนลิตยร์ในบลึงไฟ สสาหรนับครลิสเตบียนทบียิ่ยนังปลล่อยใหด้บาปทบียิ่ไมล่ไดด้สารภาพมบีอยผล่ตล่อไปในชบีวลิตของตน 
ความตายนนันี้นคสือฝฝ่ายรล่างกาย ใน 1 ยอหร์น 5:16 นบียิ่ถผกเรบียกวล่า “บาปทบียิ่นสาไปสผล่ความตาย”

ขด้อ 16: “อยล่าหลงผลิดเลย พบียิ่นด้องทบียิ่รนักของขด้าพเจด้า”
นนัยิ่นคสือ อยล่าเขด้าใจผลิดเปป็นอนันขาด…จงทราบใหด้แนล่นอน! พระคสาขด้อนบีนี้อาจอด้างอลิงไปยนังขด้อพระคสากล่อนหนด้า

เหลล่านนันี้นและไปยนังขด้อทบียิ่ตามมา เราจะตด้องไมล่เขด้าใจผลิดเดห็ดขาดเกบียิ่ยวกนับทบียิ่มาของบาป (ขด้อ 14) และผลลนัพธร์ของ
บาป (ขด้อ 15) และเราตด้องไมล่หลงผลิดในขด้อเทห็จจรลิงทบียิ่วล่าพระเจด้าทรงเปป็นผผด้ใหด้กสาเนลิดสลิยิ่งดบี (ขด้อ 17)

ขด้อ 17: “ของประทานอนันดบีทอุกอยล่าง และของประทานอนันสมบผรณร์ทอุกอยล่าง มาจากเบสืนี้องบน และลงมา
จากพระบลิดาแหล่งบรรดาความสวล่าง ซลึยิ่งในพระองคร์นนันี้นไมล่มบีการแปรปรวน หรสือเงาแหล่งการหนันเห”

นบียิ่เปป็นถด้อยคสาทบียิ่ยลิยิ่งใหญล่! ไมล่แปลกเลยทบียิ่ยากอบกลล่าวอยล่างเนด้นหนนักวล่า “ของประทานอนันดบีทอุกอยล่าง และ
ของประทานอนันสมบผรณร์ทอุกอยล่าง มาจากเบสืนี้องบน…” ตามทบียิ่ผมไดด้กลล่าวไปแลด้ว พระเจด้าทรงเปป็นผผด้ใหด้กสาเนลิดสลิยิ่งทบียิ่
ดบี การลล่อลวงใหด้ไปทสาชนัยิ่วกห็มาจากพญามาร ซลึยิ่งเปป็นผผด้ทดลองนนันี้น ผผด้ใหด้กสาเนลิดตนัณหา ผผด้ลล่อใหด้มนอุษยร์ตลิดกนับ-แตล่ไมล่ใชล่
จากพระเจด้าเลย ของดบีทอุกอยล่างทบียิ่เราเพลลิดเพลลิน “ลงมาจากพระบลิดาแหล่งบรรดาความสวล่าง ซลึยิ่งในพระองคร์นนันี้น
ไมล่มบีการแปรปรวน หรสือเงาแหล่งการหนันเห” พระเจด้าทรงเปป็นผผด้ใหด้กสาเนลิดความสวล่าง และกนับพระองคร์ไมล่มบีความ
มสืดเลย ไมล่แมด้แตล่เงาสนักอนัน พระองคร์ไมล่ทรงเปลบียิ่ยนแปลง และดนังนนันี้นคอุณจลึงตด้องพลึยิ่งพาพระองคร์ พระองคร์ทรงรนัก
คอุณมากเสบียจนพระองคร์ไดด้ประทานพระบอุตรของพระองคร์ใหด้มาตายบนกางเขนแหล่งกลโกธา วนันนบีนี้พระองคร์รนักคอุณ



มากพอ ๆ กนับตอนนนันี้น และอบีกพนันปปีนนับจากนบีนี้พระองคร์กห็จะรนักคอุณเหมสือนกนับทบียิ่พระองคร์ทรงรนักคอุณวนันนบีนี้ ความรนัก
ของพระองคร์นนันี้นเปป็น “ความรนักนลิรนันดรร์” (ยรม. 31:3)

ดาวลิดผผด้แตล่งเพลงสดอุดบีประกาศวล่า “จงถวายสาธอุการแดล่พระเยโฮวาหร์ โอ จลิตใจของขด้าเออ๋ย และอยล่าลสืม
พระราชกลิจอนันมบีพระคอุณทนันี้งสลินี้นของพระองคร์” (เพลงสดอุดบี 103:2) “พระราชกลิจอนันมบีพระคอุณ” ทอุกอยล่างของชบีวลิต-
“ของประทานอนันดบี” ทอุกอยล่างและ “ของประทานอนันสมบผรณร์” ทอุกอยล่าง-ลด้วนมาจากพระเจด้า ใชล่แลด้วครนับ และ
แมด้แตล่ชบีวลิตเองดด้วย! เราอาจไดด้รายชสืยิ่อยาวเหยบียด แตล่ผมขอกลล่าวแคล่สองสามอนัน: พระเจด้าประทานใหด้เรามบีชบีวลิต 
คนทบียิ่เรารนัก บด้าน งาน อาหาร นนี้สา อากาศ สอุขภาพ จลิตทบียิ่สมประกอบ อลิสรภาพในการนนับถสือศาสนาและการพผด 
รายชสืยิ่อยาวไมล่รผด้สลินี้นสอุด คอุณเอล่ยถลึงสลิยิ่งดบี ๆ ทอุกอยล่างของชบีวลิตทบียิ่คอุณชสืยิ่นชอบ และจสาไวด้วล่าทนันี้งหมดนนันี้นองคร์พระผผด้เปป็น
เจด้าพระเจด้าทรงจนัดหาใหด้! แตล่สลิยิ่งทบียิ่สสาคนัญทบียิ่สอุด พระองคร์ประทานชบีวลิตนลิรนันดรร์ใหด้แกล่เราโดยทางความเชสืยิ่อในพระ
บอุตรของพระองคร์ พระองคร์ทรงเปป็นผผด้ประทานการบนังเกลิดฝฝ่ายวลิญญาณและชบีวลิตฝฝ่ายวลิญญาณ

พระเจด้าทรง “ดบีตล่อทอุกคน และบรรดาพระเมตตาอนันอล่อนโยนของพระองคร์อยผล่เหนสือพระราชกลิจทนันี้งสลินี้น
ของพระองคร์” (เพลงสดอุดบี 145:9) คนทบียิ่ยนังไมล่รอดทอุกคนทบียิ่กสาลนังอล่านขด้อความเหลล่านบีนี้ควรขอบคอุณพระเจด้าเดบีดี๋ยวนบีนี้
เลยทบียิ่พระเมตตาของพระองคร์ถผกหยลิบยสืยิ่นใหด้แกล่คอุณและคอุณยนังไมล่ตายและอยผล่ในนรก ถด้าพญามารไดด้ตามความ
ประสงคร์ของมนัน มนันกห็คงหนักคอคอุณไปแลด้วกล่อนมสืนี้อเชด้าเมสืยิ่อเชด้านบีนี้และคอุณกห็คงอยผล่ในนรกไปแลด้วกล่อนคอุณไดด้ทาน
กาแฟของคอุณ! แตล่พระเจด้าทรงอนอุญาตใหด้คอุณมบีชบีวลิตอยผล่และประทานโอกาสใหด้คอุณอบีกครนันี้งเพสืยิ่อจะรนับความรอด ใน
ถด้อยคสาของเปาโล “ทล่านเหยบียดหยามความมนัยิ่งคนัยิ่งบรลิบผรณร์แหล่งความดบี และความอดกลนันี้นพระทนัย และความ
อดทนของพระองคร์ โดยไมล่ทราบวล่าความดบีของพระเจด้านนันี้นชนักนสาทล่านใหด้มาสผล่การกลนับใจเสบียใหมล่” (รม. 2:4) 
พระเจด้าทรงอนอุญาตใหด้คนบาปมบีชบีวลิตยสืนยาวตราบเทล่าทบียิ่จะยาวไดด้กล่อนทบียิ่พระองคร์ทรงอนอุญาตใหด้ซาตานตนัดเขา
ออกเสบีย ดด้วยวล่าพระเจด้า “ทรงอดกลนันี้นพระทนัย…ไมล่ทรงประสงคร์ทบียิ่จะใหด้ผผด้หนลึยิ่งผผด้ใดพลินาศเลย แตล่ประสงคร์ใหด้คน
ทนันี้งปวงมาถลึงการกลนับใจเสบียใหมล่” (2 เปโตร 3:9)

ขด้อ 18: “ตามพระประสงคร์ของพระองคร์ พระองคร์ไดด้ทรงใหด้กสาเนลิดพวกเราดด้วยพระวจนะแหล่งความจรลิง
เพสืยิ่อพวกเราจะไดด้เปป็นอยล่างผลแรกแหล่งสรรพสลิยิ่งทนันี้งหลายของพระองคร์”

พระคสาขด้อนบีนี้นสาไปสผล่ความจรลิงทบียิ่สสาคนัญทบียิ่สอุดและเปปีปี่ยมสอุขทบียิ่สอุดของจดหมายฝากฉบนับนบีนี้-ความรอดของจลิต
วลิญญาณ นบียิ่เปป็นเหตอุทบียิ่วล่าทสาไมพระครลิสตร์ถลึงไดด้เสดห็จเขด้ามาในโลก- “เพสืยิ่อจะแสวงหาและชล่วยผผด้ซลึยิ่งหลงหายไปนนันี้น
ใหด้รอด” (ลผกา 19:10) เมสืยิ่อคนบาปคนใดเชสืยิ่อบนพระเยซผ เขากห็กลายเปป็น “คนทบียิ่ถผกสรด้างใหมล่แลด้ว” (2 คร. 5:17)
พระเจด้าทรงโปรดประทานชบีวลิตใหมล่ใหด้แกล่คนบาปทบียิ่เชสืยิ่อ และชบีวลิตใหมล่นบีนี้เปป็นชบีวลิตของพระเจด้าเอง: “...พระเจด้าไดด้
โปรดประทานชบีวลิตนลิรนันดรร์แกล่พวกเรา และชบีวลิตนบีนี้มบีอยผล่ในพระบอุตรของพระองคร์…และพวกเราดสารงอยผล่ในพระองคร์
ผผด้เทบียิ่ยงแทด้นนันี้น คสืออยผล่ในพระเยซผครลิสตร์พระบอุตรของพระองคร์ นบียิ่แหละคสือพระเจด้าเทบียิ่ยงแทด้ และชบีวลิตนลิรนันดรร์” (1 
ยอหร์น 5:11,20)

ความจรลิงแสนมหนัศจรรยร์ทบียิ่วล่า “ตามพระประสงคร์ของพระองคร์ พระองคร์ไดด้ทรงใหด้กสาเนลิดพวกเรา…” 
ชบีวลิตใหมล่นบีนี้ในพระเยซผครลิสตร์มบีตด้นกสาเนลิดของมนันกนับพระเจด้า พระเยซผตรนัสวล่า “นบียิ่แหละเปป็นพระประสงคร์ของผผด้ทบียิ่ไดด้
ทรงสล่งเรามานนันี้น ทบียิ่จะใหด้ทอุกคนซลึยิ่งเหห็นพระบอุตร และเชสืยิ่อบนพระบอุตรนนันี้น จะมบีชบีวลิตนลิรนันดรร์…” (ยอหร์น 6:40) ใน



1 ทลิโมธบี 2:3,4 เปาโลพผดถลึง “พระเจด้า พระผผด้ชล่วยใหด้รอดของพวกเรา ผผด้ทรงมบีพระประสงคร์ทบียิ่จะใหด้คนทนันี้งปวงไดด้
รนับความรอด และใหด้มาถลึงความรผด้แหล่งความจรลิงนนันี้น” มนันเปป็นพระประสงคร์ของพระองคร์ “ทบียิ่คนทนันี้งปวงควรมาถลึง
การกลนับใจเสบียใหมล่” และรนับความรอด

ถด้ามนอุษยร์ถผกปลล่อยใหด้ทสาตามความประสงคร์ของตนัวเอง เรากห็คงอยผล่ในนรกกนันหมดหรสือกสาลนังมอุล่งหนด้าสผล่
นรก มนอุษยร์โดยสนันดานไมล่เคยเตห็มใจทบียิ่จะตลิดตามพระเจด้าเลย! อาดนัมไมล่ไดด้เตห็มใจ โนอาหร์ไมล่ไดด้เตห็มใจ อนับราฮนัม
โกหกเกบียิ่ยวกนับภรรยาของตน แมด้แตล่ดาวลิด ผผด้ซลึยิ่งพระเจด้าทรงเรบียกวล่า “เปป็นคนตามชอบใจของเรา” (กลิจการ 
13:22) กห็เลล่นชผด้และฆล่าคน มนอุษยร์มบีเจตจสานงทบียิ่จะตลิดตามตนัณหา แตล่ทนันี้ง ๆ ทบียิ่มนอุษยร์มบีความอธรรมและความ
อล่อนแอ พระเจด้ากห็ทรงรนักเรามากเสบียจนพระองคร์ “ไดด้ประทานพระบอุตรทบียิ่บนังเกลิดมาองคร์เดบียวของพระองคร์ เพสืยิ่อผผด้
ใดกห็ตามทบียิ่เชสืยิ่อในพระองคร์จะไมล่พลินาศ แตล่มบีชบีวลิตนลิรนันดรร์ (ยอหร์น 3:16)

ในสวนเกทเสมนบีพระเยซผทรงอธลิษฐานวล่า “...อยล่าใหด้เปป็นไปตามความประสงคร์ของขด้าพระองคร์ แตล่ใหด้นนี้สา
พระทนัยของพระองคร์สสาเรห็จเถลิด” (ลผกา 22:42) ถด้าพระเยซผไมล่ทรงเตห็มพระทนัยทบียิ่จะตายเพสืยิ่อคนบาปทนันี้งหลาย เรากห็
คงไมล่มบีทางรอดไดด้ แตล่เนสืยิ่องจากพระองคร์ทรงรนับโทษแทนเราแลด้ว พระเจด้าจลึงสามารถ “ชอบธรรม และเปป็นผผด้ทรง
กระทสาใหด้คนทบียิ่เชสืยิ่อในพระเยซผเปป็นผผด้ชอบธรรม” (รม. 3:26)- แตล่เฉพาะโดยทางพระโลหลิตของพระเยซผเทล่านนันี้น

ในเอเฟซนัส 2:1-3 เปาโลพรรณนาถลึงความผลิดบาปของเหลล่าผผด้เชสืยิ่อชาวเอเฟซนัส (และผผด้เชสืยิ่อทอุกคน) กล่อนทบียิ่
พระเจด้าทรงชล่วยพวกเขาใหด้รอดแลด้ว: “และ…ทล่านทนันี้งหลาย…เคยตายในบรรดาการละเมลิดและบาป ครนันี้งเมสืยิ่อ
กล่อนพวกทล่านเคยดสาเนลินตามวลิถบีของโลกนบีนี้ ตามเจด้าแหล่งอสานาจของยล่านอากาศ คสือวลิญญาณนนันี้นซลึยิ่งบนัดนบีนี้กระทสากลิจ
อยผล่ในลผกทนันี้งหลายแหล่งความไมล่เชสืยิ่อฟปัง ซลึยิ่งพวกเราทอุกคนเคยประพฤตลิในกาลกล่อนอยผล่ทล่ามกลางคนเหลล่านนันี้นเชล่นกนัน
ในตนัณหาของเนสืนี้อหนนังของพวกเรา คสือกระทสาบรรดาความปรารถนาของเนสืนี้อหนนังและความคลิดในใจใหด้สสาเรห็จ 
และโดยสนันดานแลด้วเคยเปป็นลผกทนันี้งหลายแหล่งพระพลิโรธ…”

แตล่พระเจด้า-
มนอุษยร์ทบียิ่หลงหายทบียิ่นล่าสนังเวชไมล่สามารถ-ในตอนนนันี้นและตอนนบีนี้-ชล่วยเหลสือตนัวเองไดด้ เมสืยิ่อถผกปลล่อยใหด้

พลึยิ่งพาความสามารถและวลิธบีคลิดของตนัวเอง มนอุษยร์ไมล่มบีทางซล่อมแซมความเสบียหายทบียิ่บาปกล่อไดด้ แตล่พระเจด้าทรงเขด้า
มาชล่วย (อฟ. 2:4,5) ทรงเปลบียิ่ยนความตายใหด้เปป็นชบีวลิตและความสลินี้นหวนังใหด้เปป็นความหวนัง: “แตล่พระเจด้า ผผด้ทรง
เปปีปี่ยมดด้วยพระเมตตา เพราะเหตอุความรนักอนันใหญล่หลวง ซลึยิ่งพระองคร์ไดด้ทรงรนักพวกเรานนันี้น คสือเมสืยิ่อพวกเราเคยตาย
ไปแลด้วในบรรดาบาป กห็ทรงกระทสาใหด้พวกเรามบีชบีวลิตอยผล่ดด้วยกนันกนับพระครลิสตร์แลด้ว (ทล่านทนันี้งหลายไดด้รนับความรอด
โดยพระคอุณ)” มนอุษยร์หลงหายอยล่างสมบผรณร์และสลินี้นเชลิง หมดหวนัง ชล่วยเหลสือตนัวเองไมล่ไดด้ และมอุล่งหนด้าสผล่นรก-แตล่
พระเจด้าทรงชล่วยเราใหด้รอดแลด้วโดยพระคอุณมหนัศจรรยร์ของพระองคร์

ยากอบกลล่าววล่าพระเจด้า “ทรงใหด้กสาเนลิด” พวกเรา ซลึยิ่งจสาเปป็นตด้องบล่งบอกถลึงการบนังเกลิด และพระเจด้า
ทรงเปป็นผผด้ประทานการบนังเกลิดนนันี้น แตล่นนัยิ่นยนังไมล่หมด พระเจด้าทรงจนัดหาเครสืยิ่องมสือของการบนังเกลิดนนันี้นดด้วย:

“...ดด้วยพระวจนะแหล่งความจรลิง…” ในจดหมายของเปาโลถลึงชาวเอเฟซนัสเขาพผดถลึงการทบียิ่พวกเขาไดด้ไวด้
วางใจในพระครลิสตร์แลด้ว “หลนังจากทบียิ่พวกทล่านไดด้ฟปังพระวจนะแหล่งความจรลิง คสือขล่าวประเสรลิฐแหล่งความรอดของ
พวกทล่าน…” (อฟ. 1:13) และ 1 เปโตร 1:23 กลล่าววล่าเรา “ไดด้บนังเกลิดใหมล่ ไมล่ใชล่จากเมลห็ดทบียิ่จะเปปปี่อยเนล่าเสบีย แตล่



จากเมลห็ดอนันไมล่รผด้เปปปี่อยเนล่า โดยพระวจนะของพระเจด้า ซลึยิ่งมบีชบีวลิตและดสารงอยผล่เปป็นนลิตยร์” ดนังนนันี้นพระวจนะของ
พระเจด้าจลึงเปป็นเครสืยิ่องมสือนนันี้น หรสือเมลห็ดนนันี้น หรสือฤทธลิธิ์เดชนนันี้น ทบียิ่นสามาซลึยิ่งการบนังเกลิดฝฝ่ายสวรรคร์-ความรอด

เราควรจสาไวด้วล่าพระวจนะของพระเจด้าไมล่เพบียงถผกเขบียน แตล่มบีชบีวลิตอยผล่ ในพระภาคของพระเยซผครลิสตร์:
“ในเรลิยิ่มแรกนนันี้นพระวาทะทรงเปป็นอยผล่แลด้ว และพระวาทะทรงอยผล่กนับพระเจด้า และพระวาทะทรงเปป็น

พระเจด้า…และพระวาทะไดด้รนับสภาพเปป็นเนสืนี้อหนนัง (พระเยซผ) และทรงอาศนัยอยผล่ทล่ามกลางพวกเรา (และพวกเรา
ไดด้เหห็นสงล่าราศบีของพระองคร์ คสือสงล่าราศบีอนันสมกนับพระบอุตรองคร์เดบียวทบียิ่บนังเกลิดจากพระบลิดา) บรลิบผรณร์ดด้วยพระคอุณ
และความจรลิง” (ยอหร์น 1:1,14)

พระเยซผ พระวาทะผผด้ทรงชบีวลิต ตรนัสวล่า: “แทด้จรลิงแลด้วเรากลล่าวแกล่ทล่านทนันี้งหลายวล่า ผผด้ใดทบียิ่ฟปังคสาของเรา 
และเชสืยิ่อในพระองคร์ผผด้ไดด้ทรงสล่งเรามานนันี้น กห็มบีชบีวลิตนลิรนันดรร์ และจะไมล่เขด้าสผล่การปรนับโทษ แตล่ไดด้ผล่านพด้นจากความ
ตายไปสผล่ชบีวลิตแลด้ว” (ยอหร์น 5:24) ในทบียิ่นบีนี้จลึงเปป็นแผนการของพระเจด้า (ไมล่ใชล่ของมนอุษยร์) สสาหรนับการถผกใหด้บนังเกลิด
เขด้าในครอบครนัวของพระเจด้า: จงฟปังพระวจนะ จงเชสืยิ่อขล่าวสารแหล่งพระวจนะ จงรนับพระครลิสตร์ผผด้ทรงเปป็นพระวา
ทะนนันี้น-และคอุณกห็ถผกใหด้บนังเกลิดจากเบสืนี้องบน

พระเยซผ “ไดด้เสดห็จมายนังพวกของพระองคร์เอง และพวกของพระองคร์เองนนันี้นหาไดด้ตด้อนรนับพระองคร์ไมล่ 
แตล่ทอุกคนทบียิ่ไดด้ตด้อนรนับพระองคร์ พระองคร์ไดด้ประทานอสานาจแกล่พวกเขาใหด้กลายเปป็นบอุตรทนันี้งหลายของพระเจด้า คสือ
แกล่คนทนันี้งหลายทบียิ่เชสืยิ่อบนพระนามของพระองคร์ ผผด้ซลึยิ่งไดด้บนังเกลิดมา ไมล่ใชล่จากเลสือด หรสือจากความประสงคร์ของเนสืนี้อ
หนนัง หรสือจากความประสงคร์ของมนอุษยร์ แตล่จากพระเจด้า” (ยอหร์น 1:11-13)

“...เพสืยิ่อพวกเราจะไดด้เปป็นอยล่างผลแรกแหล่งสรรพสลิยิ่งทนันี้งหลายของพระองคร์” เราตด้องหมายเหตอุกล่อนอสืยิ่น
เลยวล่าพระครลิสตร์เองผผด้ทรงเปป็นขลึนี้นแลด้วนนันี้นกห็ถผกเรบียกวล่า “ผลแรกของคนทนันี้งหลายทบียิ่ไดด้ลล่วงหลนับไปแลด้วนนันี้น” (1 คร.
15:20) ดด้วยเหตอุนบีนี้ยากอบจลึงใชด้สสานวนทบียิ่วล่า “เปป็นอยล่างผลแรก” เปป็นไปไดด้อยล่างยลิยิ่งทบียิ่เขานล่าจะกสาลนังคลิดถลึงพวก
ครลิสเตบียนยลิวทบียิ่เขากสาลนังเขบียนไปถลึง แตล่นบียิ่กห็สามารถใชด้ไดด้กนับทอุกคนทบียิ่ถผกทสาใหด้เปป็นผผด้ถผกสรด้างใหมล่แลด้วในพระเยซผ
ครลิสตร์ ดอุจ “ขด้าวฟฝ่อนแรก” นนันี้นของการเกห็บเกบียิ่ยวครนันี้งใหญล่ทบียิ่เปาโลพผดถลึงใน 1 โครลินธร์ 15:22,23:

“เพราะวล่าในอาดนัม คนทนันี้งสลินี้นตด้องตายฉนันใด ในพระครลิสตร์ คนทนันี้งสลินี้นกห็จะถผกทสาใหด้มบีชบีวลิตฉนันนนันี้น แตล่ทอุก
คนตามลสาดนับของตนเอง คสือพระครลิสตร์ทรงเปป็นผลแรก แลด้วภายหลนังคนทนันี้งหลายทบียิ่เปป็นของพระครลิสตร์ในการ
เสดห็จมาของพระองคร์”

นอกจากนบีนี้ ในฐานะ “เปป็นอยล่างผลแรกแหล่งสรรพสลิยิ่งทนันี้งหลายของพระองคร์” เราจลึงควรออุทลิศตนเปป็น
พลิเศษตล่อองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า บรลิสอุทธลิธิ์ แยกตนันี้งไวด้เฉพาะพระองคร์ เหมสือนอยล่างผลแรกเหลล่านนันี้นของการเกห็บเกบียิ่ยวใน
สมนัยภาคพนันธสนัญญาเดลิม (ดผ ลนต. 23:9-14)

ขด้อ 19 และ 20: “ดนังนนันี้น พบียิ่นด้องทบียิ่รนักของขด้าพเจด้า จงใหด้ทอุกคนไวในการฟปัง ชด้าในการพผด ชด้าในการโกรธ 
เพราะวล่าความโกรธของมนอุษยร์ไมล่ไดด้กระทสาใหด้ความชอบธรรมของพระเจด้าสสาเรห็จ”

คสาวล่า “ดนังนนันี้น” อด้างอลิงกลนับไปทบียิ่ขด้อ 18 กลล่าวอบีกนนัยหนลึยิ่ง เมสืยิ่อเลห็งเหห็นขด้อเทห็จจรลิงทบียิ่วล่าบนัดนบีนี้คอุณรนับความ
รอดแลด้ว บนังเกลิดใหมล่แลด้วโดยพระวจนะของพระเจด้า จงไวในการฟปังพระวจนะนนันี้นและเอาใจใสล่มนันอยล่าง
ระมนัดระวนัง รนับคสาสนัยิ่งสอนจากมนัน เปโตรกลล่าวไวด้เชล่นนบีนี้: “ดอุจพวกเดห็กทารกแรกเกลิด จงปรารถนานนี้สานมอนัน



บรลิสอุทธลิธิ์แหล่งพระวจนะ เพสืยิ่อพวกทล่านจะเตลิบโตขลึนี้นโดยพระวจนะนนันี้น” (1 ปต. 2:2)
“...ชด้าในการพผด…” นนักอรรถาธลิบายบางทล่านเสนอแนะวล่านบียิ่เปป็นคสาสนัยิ่งสอนไปถลึงคนเหลล่านนันี้นทบียิ่ยนังอล่อนวนัย

ในความเชสืยิ่อนนันี้นและกสาลนังถผกสอนในพระวจนะอยผล่ ไมล่ใหด้หอุนหนันในการแสดงความคลิดเหห็นตล่าง ๆ เกบียิ่ยวกนับหลาย
เรสืยิ่องทบียิ่พวกเขาไมล่เขด้าใจอยล่างแทด้จรลิง หรสือ “โอด้อวด” ความรผด้ของพวกเขาเกบียิ่ยวกนับพระคนัมภบีรร์ ในสอุภาษลิต 
17:27,28 เราพบถด้อยคสาเหลล่านบีนี้: “คนทบียิ่มบีความรผด้ยนับยนันี้งบรรดาถด้อยคสาของตน และคนทบียิ่มบีความเขด้าใจกห็มบีจลิตใจทบียิ่
ยอดเยบียิ่ยม แมด้แตล่คนโงล่ เมสืยิ่อเขานลิยิ่งเสบียกห็นนับวล่าเปป็นคนทบียิ่มบีสตลิปปัญญา และคนทบียิ่หอุบรลิมฝปีปากของตนกห็นนับวล่าเปป็นคน
ทบียิ่มบีความเขด้าใจ”

แตล่ผมเชสืยิ่อวล่ามบีความหมายแบบทนัยิ่วไปมากกวล่า ซลึยิ่งใชด้กนับเราทอุกคนไดด้ บางทบีถด้าเรา “ไวในการฟปัง” เรากห็
คงจะไมล่ “ไว” ในการพผด เพราะเรามบีอบีกธรรมชาตลิหนลึยิ่ง ซลึยิ่งมนัยิ่นใจในตนัวเองและหอุนหนันพลนันแลล่น และเราตด้องระวนัง
ธรรมชาตลินบีนี้ไวด้ใหด้ดบี สอุภาษลิต 10:19 ประกาศวล่า: “ในถด้อยคสามากมายกห็จะไมล่ขาดบาป แตล่คนทบียิ่ยนับยนันี้งรลิมฝปีปากของ
ตนเปป็นผผด้ทบียิ่มบีสตลิปปัญญา” จงสนังเกตถด้อยคสาตล่อไปนบีนี้เชล่นกนัน: 

“จงรนักษาเทด้าของเจด้าไวด้เมสืยิ่อเจด้าไปยนังพระนลิเวศนร์ของพระเจด้า และจงพรด้อมทบียิ่จะฟปังมากกวล่าถวายเครสืยิ่อง
บผชาของบรรดาคนโงล่เขลา เพราะพวกเขาไมล่พลิจารณาวล่าพวกเขากระทสาความชนัยิ่วรด้าย อยล่าหอุนหนันพลนันแลล่นดด้วย
ปากของเจด้า และอยล่าใหด้ใจของเจด้ารบีบเรล่งทบียิ่จะเอล่ยสลิยิ่งใด ๆ ตล่อพระพนักตรร์พระเจด้า เพราะวล่าพระเจด้าทรงสถลิตอยผล่ใน
สวรรคร์ และเจด้าอยผล่บนแผล่นดลินโลก เหตอุฉะนนันี้นจงใหด้ถด้อยคสาทนันี้งหลายของเจด้ามบีนด้อย” (ปปัญญาจารยร์ 5:1,2)

ครลิสเตบียนทบียิ่ถผกสอนมาดบีในพระวจนะแหล่งความจรลิงจะชด้าในการพผดและ “ชด้าในการโกรธ” อยล่าง
แนล่นอน พระคสาอบีกขด้อประกาศวล่า: “คนทบียิ่โกรธชด้ากห็มบีความเขด้าใจมาก แตล่คนทบียิ่อารมณร์เสบียงล่ายกห็สล่งเสรลิมความโงล่
เขลา” (สภษ. 14:29) บล่อยครนันี้งขนาดไหนทบียิ่เราพผดไวเกลินไปในโทสะหรสือความโกรธและมานลึกเสบียใจภายหลนัง 
“จงระวนังลลินี้นของคอุณ” ดผเหมสือนจะเปป็นคสาเตสือนสตลิของยากอบในทบียิ่นบีนี้ ขด้อ 20 สรอุปยล่อทนันี้งหมด: “เพราะวล่าความ
โกรธของมนอุษยร์ไมล่ไดด้กระทสาใหด้ความชอบธรรมของพระเจด้าสสาเรห็จ”

ขด้อ 21: “เหตอุฉะนนันี้น จงวางการโสโครกทอุกอยล่าง และการชนัยิ่วรด้ายอนันดาษดสืยิ่นไวด้ตล่างหาก และจงรนับพระ
วจนะทบียิ่ถผกฝปังลงไปอยล่างถาวรนนันี้นดด้วยความนอบนด้อม ซลึยิ่งสามารถชล่วยจลิตวลิญญาณของพวกทล่านใหด้รอดไดด้”

ไมล่ใชล่ทอุกคนทบียิ่ไดด้ยลินพระวจนะของพระเจด้าหรสืออล่านพระคนัมภบีรร์จะรนับความรอด และไมล่มบีใครนอกจากผผด้ทบียิ่
รนับความรอดอยล่างแทด้จรลิงเทล่านนันี้นทบียิ่ “วางการโสโครก” ของสนันดานเกล่าไวด้ตล่างหาก เปาโลใหด้คสาเตสือนสตลิทบียิ่คลด้าย
กนันแกล่เหลล่าผผด้เชสืยิ่อในเมสืองโครลินธร์: “เหตอุฉะนนันี้น โดยมบีบรรดาพระสนัญญาเหลล่านบีนี้แลด้ว พวกทบียิ่รนักอยล่างยลิยิ่ง จงใหด้พวก
เราชสาระพวกเราเองจากความโสโครกทอุกอยล่างแหล่งเนสืนี้อหนนังและจลิตวลิญญาณ โดยทสาใหด้ความบรลิสอุทธลิธิ์สมบผรณร์ใน
ความเกรงกลนัวพระเจด้า” (2 คร. 7:1) มนันคงเปป็นเรสืยิ่องนล่าสลินี้นหวนังแนล่ทบีเดบียวถด้าเราไมล่ไดด้มบีชบีวลิตใหมล่ในพระครลิสตร์ 
เพราะวล่าสนันดานเนสืนี้อหนนังยนังอยผล่เหมสือนเดลิม แตล่ในกางเขนนนันี้นแหล่งกลโกธามนันไดด้รนับการปรนับโทษของมนันแลด้วใน
พระองคร์ผผด้ทรงเปป็นเครสืยิ่องบผชาไถล่บาปหนลึยิ่งเดบียวนนันี้น: “เพราะวล่าสลิยิ่งซลึยิ่งพระราชบนัญญนัตลิทสาไมล่ไดด้ ในการทบียิ่พระราช
บนัญญนัตลิอล่อนกสาลนังโดยทางเนสืนี้อหนนังนนันี้น การทบียิ่พระเจด้าทรงสล่งพระบอุตรของพระองคร์มาในสภาพเหมสือนเนสืนี้อหนนังทบียิ่
บาปและเพสืยิ่อไถล่บาป ไดด้ทรงปรนับโทษบาปทบียิ่อยผล่ในเนสืนี้อหนนัง” (รม. 8:3)

“...และจงรนับพระวจนะทบียิ่ถผกฝปังลงไปอยล่างถาวรนนันี้น…” คสาวล่า “ทบียิ่ถผกฝปังลงไปอยล่างถาวร” หมายถลึงทบียิ่ถผก



ปลผกถล่าย ดนังนนันี้น “พระวจนะทบียิ่ถผกฝปังลงไปอยล่างถาวรนนันี้น” จลึงบอกเปป็นนนัยถลึงกระบวนการของการปลผกถล่ายพระ
วจนะของพระเจด้าไวด้ในใจ ภาพเปรบียบนบีนี้เปป็นภาพของเมลห็ด ๆ หนลึยิ่งทบียิ่หยนัยิ่งรากเอง และเมสืยิ่อพระวจนะถผกปลผกถล่าย
แลด้วเทล่านนันี้น มนันจลึงเรลิยิ่มรวมเปป็นหนลึยิ่งเดบียวกนับใจนนันี้นไดด้

“...ซลึยิ่งสามารถชล่วยจลิตวลิญญาณของพวกทล่านใหด้รอดไดด้” พระวจนะเปป็นสลิยิ่งซลึยิ่งนสาความรอดมาสผล่คนบาป 
และพระวจนะเดบียวกนันนนันี้นซลึยิ่งถผกปลผกถล่ายไวด้ในใจของผผด้เชสืยิ่อ กห็ทสาใหด้เขาสามารถวางความมลทลินไวด้ตล่างหากและ
เกลิดผลเหลล่านนันี้นแหล่งความชอบธรรมไดด้ ผผด้แตล่งเพลงสดอุดบีประกาศไวด้วล่า: “พระดสารนัสของพระองคร์นนันี้นขด้าพระองคร์ไดด้
ซล่อนไวด้ในใจของขด้าพระองคร์ เพสืยิ่อขด้าพระองคร์จะไมล่ทสาบาปตล่อพระองคร์” (เพลงสดอุดบี 119:11) พระวจนะเปป็นสลิยิ่งทบียิ่
ชล่วยใหด้รอด ไมล่ใชล่การประพฤตลิ แตล่คนทบียิ่รอดแลด้วจะแสดงออกโดยการประพฤตลิของตน-โดยการรนักษาชบีวลิตของ
ตนใหด้สะอาด-วล่าเขาไดด้รนับความรอดแลด้ว (ความจรลิงนบีนี้จะถผกเนด้นยนี้สาอยล่างเตห็มทบียิ่มากขลึนี้นในบททบียิ่ 2) 

ขด้อ 22: “แตล่พวกทล่านจงเปป็นคนทบียิ่กระทสาตามพระวจนะนนันี้น และไมล่ใชล่ผผด้ฟปังเทล่านนันี้น โดยลล่อลวงตนเอง”
ตามทบียิ่พระคสาขด้อนบีนี้กลล่าว คนทบียิ่ไดด้ยลินพระวจนะของพระเจด้าแตล่ไมล่ปฏลิบนัตลิตามสลิยิ่งทบียิ่ตนไดด้ยลินกห็เปป็นคนทบียิ่ถผก

หลอก หากเราไมล่ไดด้ยลินพระวจนะเลยกห็ดบีกวล่าไดด้ยลินแลด้วไมล่ยอมปฏลิบนัตลิตามสลิยิ่งทบียิ่เราไดด้ยลิน พระเยซผทรงถามวล่า 
“ทสาไมทล่านทนันี้งหลายเรบียกเราวล่า ‘พระองคร์เจด้าขด้า พระองคร์เจด้าขด้า’ และไมล่กระทสาตามสลิยิ่งทนันี้งหลายซลึยิ่งเรากลล่าว”
(ลผกา 6:46)

ขด้อ 23 และ 24: “เพราะวล่าถด้าผผด้ใดเปป็นผผด้ฟปังพระวจนะ และไมล่ใชล่คนทบียิ่กระทสาตาม ผผด้นนันี้นกห็เปป็นเหมสือนคน
ทบียิ่ดผหนด้าปกตลิของตนในกระจกเงา ดด้วยวล่าคนนนันี้นแลดผตนัวเองและไปตามทางของตนเสบีย และในทนันทบีทนันใดกห็ลสืมวล่า
ตนเองเปป็นคนอยล่างไร”

พระวจนะของพระเจด้าถผกพรรณนาในหลากหลายวลิธบีในพระคนัมภบีรร์ (โคม ไฟ ฆด้อน ฯลฯ) แตล่ในขด้อพระ
คสาเหลล่านบีนี้มนันทสาหนด้าทบียิ่เปป็นกระจกเงา ยากอบกลล่าววล่าคนทบียิ่เปป็น “ผผด้ฟปังพระวจนะ” แตล่ไมล่เปป็น “คนทบียิ่กระทสา
ตาม” กห็เปป็น “เหมสือนคนทบียิ่ดผหนด้าปกตลิของตนในกระจกเงา” และทนันใดนนันี้นกห็ลสืม “วล่าตนเองเปป็นคนอยล่างไร” เขา
ชสาเลสืองแวบเดบียวในกระจก แตล่จากนนันี้นกห็ไปเสบียจากกระจกนนันี้นและลสืมวล่าตนหนด้าตาเปป็นอยล่างไร

เชล่นเดบียวกนับทบียิ่จอุดประสงคร์ของกระจกกห็คสือ เพสืยิ่อสะทด้อนใหด้เหห็นรผปลนักษณร์ของคน ๆ หนลึยิ่ง พระวจนะของ
พระเจด้ากห็เปป็นตนัวสะทด้อนอนันสมบผรณร์แบบของหนัวใจ แตล่คนทบียิ่มองดผในกระจกแหล่งพระวจนะของพระเจด้าและมอง
เหห็นทบียิ่นล่าเกลบียดเหลล่านนันี้นในชบีวลิตของตนแตล่ไมล่ทสาอะไรเลยเกบียิ่ยวกนับมนัน กห็เปป็นเหมสือนคนทบียิ่มองในกระจกและทนันใด
นนันี้นกห็ลสืมไปเสบียวล่าตนไดด้เหห็นอะไร ไมล่มบีการตนัดสลินตนัวเอง ไมล่มบีความพยายามทบียิ่จะแกด้ไขสลิยิ่งซลึยิ่งผลิดและไมล่ทสาใหด้รผป
ลนักษณร์ภายนอกนนันี้น “สดชสืยิ่น” ครลิสเตบียนเออ๋ย จงใชด้พระคนัมภบีรร์ของคอุณอยล่างมบีสตลิปปัญญา อยล่าชสาเลสืองในกระจก
แหล่งพระวจนะแบบผล่าน ๆ และจากนนันี้นกห็ลสืม (หรสือเพลิกเฉย) สลิยิ่งทบียิ่คอุณไดด้เหห็นแลด้ว โดยไมล่ทสาอะไรเลยเกบียิ่ยวกนับสลิยิ่งทบียิ่
คอุณทราบวล่าควรถผกกระทสา จงแสวงหาทบียิ่จะปรนับปรอุงรผปลนักษณร์ฝฝ่ายวลิญญาณของคอุณ

สสาหรนับคนทบียิ่ยนังไมล่รนับความรอด การเปป็น “ผผด้ฟปังพระวจนะ และไมล่ใชล่คนทบียิ่กระทสาตาม” อาจสล่งผลทบียิ่ตาม
มาอนันนล่าเศรด้าไดด้ เพราะพระวจนะสอนอยล่างชนัดแจด้งวล่าคนทบียิ่รผด้วล่าสลิยิ่งใดถผกแตล่ไมล่ทสาสลิยิ่งทบียิ่ถผก “จะถผกเฆบียิ่ยนดด้วยรอย
เฆบียิ่ยนมากมาย” (ลผกา 12:42-48) พระเยซผตรนัสในอบีกแหล่งวล่า: “ทอุกคนทบียิ่ไดด้ยลินถด้อยคสาเหลล่านบีนี้ของเรา และไมล่
กระทสาตามถด้อยคสาเหลล่านบีนี้ จะถผกเปรบียบเหมสือนผผด้ทบียิ่โงล่เขลาคนหนลึยิ่ง ซลึยิ่งไดด้สรด้างบด้านของตนไวด้บนทราย และฝนกห็



ตก และนนี้สาทล่วมทนันี้งหลายกห็ไหลมา และลมทนันี้งปวงกห็พนัดมา และปะทะบด้านหลนังนนันี้น และบด้านนนันี้นกห็พนังทลายลง และ
การพนังทลายลงของมนันกห็ใหญล่โต” (มธ. 7:26,27)

ขด้อ 25: “แตล่ผผด้ใดกห็ตามทบียิ่พลินลิจดผในพระราชบนัญญนัตลิแหล่งเสรบีภาพอนันสมบผรณร์ และดสารงอยผล่ในพระราช
บนัญญนัตลินนันี้น โดยทบียิ่ผผด้นนันี้นไมล่ไดด้เปป็นผผด้ฟปังทบียิ่หลงลสืม แตล่เปป็นผผด้กระทสาตามกลิจการนนันี้น คนนนันี้นจะไดด้รนับพรในการกระทสา
ของตน”

ยากอบเรบียกพระวจนะวล่าเปป็นเหมสือน “กระจกเงา” ในขด้อ 23 แตล่ในทบียิ่นบีนี้มนันถผกเรบียกวล่า “พระราช
บนัญญนัตลิแหล่งเสรบีภาพอนันบรลิสอุทธลิธิ์” มนันไมล่ใชล่บทบนัญญนัตลิหนลึยิ่งจากภายนอกทบียิ่หด้ามสลิยิ่งทบียิ่มนอุษยร์ชอบและเรบียกรด้องสลิยิ่งทบียิ่
นล่าเบสืยิ่อหนล่าย ในพระครลิสตร์เขามบีธรรมชาตลิใหมล่และรผด้จนักความรนักของพระเจด้าทบียิ่อยผล่ภายในและพบความ
เพลลิดเพลลินในพระวจนะของพระองคร์ ผผด้เชสืยิ่อทบียิ่ชสาระตนใหด้บรลิสอุทธลิธิ์อยล่างแทด้จรลิงกห็ปปีตลิยลินดบีในการเชสืยิ่อฟปังพระเจด้า 
และนบียิ่เปป็นสลิยิ่งทบียิ่พระวจนะชบีนี้ใหด้เหห็น-สลิยิ่งทบียิ่ตด้องกระทสาและวลิธบีทบียิ่จะทสามนัน นอกจากนบีนี้ พระวจนะอนันบรลิสอุทธลิธิ์นบีนี้กห็ใหด้
กสาลนังใจและเสรลิมกสาลนังคน ๆ นนันี้น และเขาชสืยิ่นชมยลินดบีในพระประสงคร์ของพระเจด้า ดนังนนันี้นยากอบจลึงกลล่าวไดด้วล่ามนัน
เปป็น “พระราชบนัญญนัตลิแหล่งเสรบีภาพอนันสมบผรณร์”

“ผผด้ใดกห็ตามทบียิ่พลินลิจดผใน” พระวจนะของพระเจด้า “และดสารงอยผล่ในนนันี้น…” กห็บอกเราวล่าคน ๆ นนันี้นทบียิ่ละเลย
ทบียิ่จะเชสืยิ่อฟปังพระวจนะกห็ไมล่อล่านมนันอยล่างตล่อเนสืยิ่องนานนนัก ถด้าเขา “ไมล่ไดด้เปป็นผผด้ฟปังทบียิ่หลงลสืม แตล่เปป็นผผด้กระทสาตาม
กลิจการนนันี้น” เขากห็จะปฏลิบนัตลิตามคสาสนัยิ่งของพระวจนะ เขามองเหห็นความจสาเปป็นในการตลิดตามพระผผด้ชล่วยใหด้รอด
อยล่างใกลด้ชลิดมากขลึนี้น เขามองเหห็นความจสาเปป็นในการชสาระใหด้สะอาด เขามองเหห็นความจสาเปป็นของขด้อปฏลิบนัตลิใน
การดสาเนลินชบีวลิตประจสาวนัน และไมล่วล่าความตด้องการนนันี้นจะเปป็นอะไรกห็ตาม เมสืยิ่อเขามองดผในพระวจนะ เขากห็พบวล่า
ความตด้องการนนันี้นไดด้รนับการตอบสนอง

นอกจากนบีนี้ “คนนนันี้นจะไดด้รนับพรในการกระทสาของตน” พระคสาขด้ออสืยิ่น ๆ กห็สนัญญาพระพรขององคร์พระผผด้
เปป็นเจด้าทบียิ่มบีตล่อคนทนันี้งหลายทบียิ่อล่านและเชสืยิ่อฟปังพระวจนะขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้า ซลึยิ่งมบีตนัวอยล่างดนังตล่อไปนบีนี้:

“พระพรมบีแกล่” คนทบียิ่ “ความชสืยิ่นชมยลินดบีของผผด้นนันี้นอยผล่ในพระราชบนัญญนัตลิของพระเยโฮวาหร์ และเขาตรลึก
ตรองในพระราชบนัญญนัตลิของพระองคร์ทนันี้งกลางวนันและกลางคสืน” (เพลงสดอุดบี 1:1,2)

“คนทบียิ่อล่านและคนทนันี้งหลายทบียิ่ฟปังบรรดาถด้อยคสาแหล่งคสาพยากรณร์นบีนี้ และรนักษาสลิยิ่งเหลล่านนันี้นซลึยิ่งไดด้เขบียนไวด้ใน
คสาพยากรณร์นบีนี้จะไดด้รนับพร เพราะวล่าเวลานนันี้นใกลด้เขด้ามาแลด้ว” (วว. 1:3)

“ดผเถลิด เราจะมาโดยเรห็ว ผผด้ใดทบียิ่รนักษาบรรดาถด้อยคสาแหล่งคสาพยากรณร์ของหนนังสสือนบีนี้จะไดด้รนับพร” (วว. 
22:7)

ผมขอหนอุนใจคอุณใหด้พลินลิจดผในกระจกอนันสมบผรณร์แบบของพระเจด้าบล่อย ๆ-ไมล่ใชล่แคล่แบบผล่าน ๆ แตล่เขด้าไป
ใกลด้ ๆ และเพล่งดผในกระจกเงานนันี้น จงเฝฟ้าคอยอยผล่ทบียิ่กระจกเงาแหล่งพระวจนะ และคอุณจะไมล่ละอายเลยทบียิ่จะใหด้ชาว
โลกมองดผชบีวลิตฝฝ่ายวลิญญาณของคอุณ และทบียิ่ยลิยิ่งใหญล่เหนสือสลิยิ่งอสืยิ่นใด คอุณจะไมล่ละอายเลยทบียิ่จะเผชลิญหนด้ากนับองคร์พระ
ผผด้เปป็นเจด้าพระเจด้า

พระคสาสองขด้อสอุดทด้ายในบทนบีนี้เกบียิ่ยวขด้องกนับการทดสอบศาสนา ขด้อพระคสาเหลล่านบีนี้กลล่าวอยล่างชนัดเจนสลิยิ่งทบียิ่
พวกมนันหมายความและหมายความตามสลิยิ่งทบียิ่พวกมนันกลล่าว และสมาชลิกครลิสตจนักรบางคนกห็ไมล่ชอบทบียิ่จะอล่านพวก



มนัน ผมหวนังวล่าคอุณจะเอาศาสนาของคอุณวางบนตาชนัยิ่งแหล่งขด้อ 26 และ 27 และดผวล่ามนันหนนักเทล่า “การเครล่งครนัดใน
ความเชสืยิ่ออนันบรลิสอุทธลิธิ์” (pure religion) หรสือไมล่

ขด้อ 26: “ถด้าผผด้หนลึยิ่งผผด้ใดในทล่ามกลางพวกทล่านดผเหมสือนวล่าเครล่งครนัดในความเชสืยิ่อ และไมล่ไดด้เหนบียิ่ยวรนันี้งลลินี้น
ของตนไวด้ แตล่หลอกลวงใจของตนเอง การเครล่งครนัดในความเชสืยิ่อของผผด้นนันี้นกห็ไรด้ประโยชนร์”

คสาทบียิ่เปป็นกอุญแจในพระคสาขด้อนบีนี้คสือ “การเครล่งครนัดในความเชสืยิ่อ” (religion) และคสานบีนี้หมายถลึง “การรนับ
ใชด้ตล่าง ๆ ทางศาสนาทบียิ่ปรากฏภายนอกซลึยิ่งพลิสผจนร์ถลึงการถสือครองความเชสืยิ่อภายใน” ขอใหด้ผมเตสือนความจสาคอุณวล่า
ความเชสืยิ่อแบบครลิสเตบียนและศาสนา ไมล่ใชล่สลิยิ่งเดบียวกนัน ความเชสืยิ่อแบบครลิสเตบียนคสือ “พระครลิสตร์ผผด้ทรงสถลิตอยผล่ใน
พวกทล่าน อนันเปป็นทบียิ่หวนังแหล่งสงล่าราศบี” (คส. 1:27) มนันนล่าเศรด้าแตล่เปป็นความจรลิงทบียิ่ผผด้คนมากมายไดด้ยลินพระวจนะ
และปฏลิบนัตลิตามรผปแบบตล่าง ๆ ภายนอกของพลิธบีการ แตล่ไมล่ไดด้ถสือครองพระครลิสตร์ในใจโดยความเชสืยิ่อ ดนังนนันี้น “ถด้าผผด้
หนลึยิ่งผผด้ใด…ดผเหมสือนวล่าเครล่งครนัดในความเชสืยิ่อ” ในการรนับใชด้ภายนอกตล่าง ๆ เขากห็ควรตรวจสอบตนัวเอง ถด้าเขา 
“ไมล่ไดด้เหนบียิ่ยวรนันี้งลลินี้นของตนไวด้” เขากห็ไมล่ไดด้มบีความเชสืยิ่อทบียิ่อยผล่ภายใน เราทอุกคนตด้องมบีปณลิธานแนล่วแนล่ ในถด้อยคสาของ
เพลงสดอุดบี 39:1 “...ขด้าพเจด้าจะระมนัดระวนังทางทนันี้งหลายของขด้าพเจด้า เพสืยิ่อขด้าพเจด้าจะไมล่ทสาบาปดด้วยลลินี้นของ
ขด้าพเจด้า ขด้าพเจด้าจะควบคอุมปากของขด้าพเจด้าโดยใสล่บนังเหบียน…”

ตรงนบีนี้ในขด้อ 26 ยากอบใหด้คสาเตสือนทบียิ่สองของตนใหด้ระวนังการหลอกตนัวเอง กล่อนหนด้านบีนี้เขาหนอุนใจพบียิ่นด้อง
เหลล่านนันี้นใหด้เปป็น “คนทบียิ่กระทสาตามพระวจนะนนันี้น และไมล่ใชล่ผผด้ฟปังเทล่านนันี้น โดยลล่อลวงตนเอง” (ขด้อ 22) บนัดนบีนี้เขา
กลล่าววล่าคนทบียิ่ไมล่ควบคอุมลลินี้นของตนัวเองกห็ “หลอกลวงใจของตนเอง” นนัยิ่นชนัดเจนไหมครนับ? ทล่านผผด้อล่านทบียิ่รนักของผม 
ถด้าคอุณเปป็นคนชอบโพนทะนา เปป็นคนหวล่านความแตกรด้าวทล่ามกลางพบียิ่นด้อง เปป็นสมาชลิกครลิสตจนักรทบียิ่พผดพลล่อย ๆ- 
จงระวนังใหด้ดบี! พระวจนะของพระเจด้าประกาศวล่า “การเครล่งครนัดในความเชสืยิ่อของผผด้นนันี้นกห็ไรด้ประโยชนร์”! จงระวนังลลินี้น
นนันี้นใหด้ดบี! (ยากอบมบีอะไรมากกวล่านบีนี้ทบียิ่จะกลล่าวเกบียิ่ยวกนับลลินี้นในบททบียิ่ 3)

ขด้อ 27: “การเครล่งครนัดในความเชสืยิ่ออนันบรลิสอุทธลิธิ์และไรด้มลทลินตล่อพระพนักตรร์พระเจด้าและพระบลิดานนันี้น คสือ
การเยบียิ่ยมเยบียนบรรดาเดห็กกสาพรด้าพล่อและหญลิงมล่ายในความทอุกขร์รด้อนของพวกเขา และการรนักษาตนัวมลิใหด้ไดด้รนับราคบี
จากโลก”

พระคสาขด้อนบีนี้นสาเสนอการกระทสาตล่าง ๆ ทบียิ่เหมาะสมของคนทบียิ่รอดแลด้ว โดยเปรบียบเทบียบ “การเครล่งครนัด
ในความเชสืยิ่ออนันบรลิสอุทธลิธิ์”ในแบบทบียิ่แตกตล่างอยล่างชนัดเจนกนับการเครล่งครนัดในความเชสืยิ่ออนัน “ไรด้ประโยชนร์” ของขด้อ
พระคสากล่อนหนด้า แนล่นอนวล่าคน ๆ หนลึยิ่งยล่อมไมล่กลายเปป็นครลิสเตบียนโดยการทสาการงานทบียิ่ดบี ตามทบียิ่ทลิตนัส 3:5 ชบีนี้ใหด้
เหห็น: “มลิใชล่โดยบรรดาการงานแหล่งความชอบธรรมซลึยิ่งพวกเราไดด้กระทสา แตล่ตามพระเมตตาของพระองคร์ 
พระองคร์ไดด้ทรงชล่วยพวกเราใหด้รอด…” และในเอเฟซนัส 2:8,9 เราอล่านวล่า: “ดด้วยวล่าทล่านทนันี้งหลายไดด้รนับความรอด
โดยพระคอุณผล่านทางความเชสืยิ่อ และมลิใชล่โดยตนัวทล่านทนันี้งหลายเอง ความรอดนนันี้นเปป็นของประทานของพระเจด้า 
ไมล่ใชล่โดยการกระทสาใด ๆ เกรงวล่าคนหนลึยิ่งคนใดจะอวดไดด้” แตล่เปาโลไมล่ไดด้หยอุดทบียิ่พระคสาขด้อนบีนี้ เขาประกาศในขด้อ 
10 วล่าเราทบียิ่รนับความรอดแลด้วโดยพระคอุณของพระเจด้า “เปป็นฝปีพระหนัตถร์ของพระองคร์ ทบียิ่ถผกสรด้างขลึนี้นในพระเยซผ
ครลิสตร์ ใหด้เขด้าสผล่บรรดาการงานทบียิ่ดบี ซลึยิ่งพระเจด้าไดด้ทรงกสาหนดไวด้ลล่วงหนด้าเพสืยิ่อทบียิ่พวกเราจะดสาเนลินในการเหลล่านนันี้น” 
ในทลิตนัส 3:8 เขากลล่าววล่า: “นบียิ่เปป็นถด้อยคสาสนัตยร์ซสืยิ่อ และสลิยิ่งเหลล่านบีนี้ขด้าพเจด้าปรารถนาใหด้ทล่านยสืนยนันตลอดเวลาวล่า 



คนทนันี้งหลายทบียิ่เชสืยิ่อในพระเจด้าแลด้วจะไดด้ระมนัดระวนังทบียิ่จะรนักษาการงานทบียิ่ดบีทนันี้งหลายไวด้”
ดนังนนันี้น “การเยบียิ่ยมเยบียนบรรดาเดห็กกสาพรด้าพล่อและหญลิงมล่ายในความทอุกขร์รด้อนของพวกเขา” จลึงเปป็นสล่วน

ทบียิ่ขาดไมล่ไดด้ของ “การเครล่งครนัดในความเชสืยิ่ออนันบรลิสอุทธลิธิ์” พระเจด้าทรงเรบียกรด้องใหด้ความเปป็นจรลิงทบียิ่อยผล่ภายในถผก
แสดงออกใหด้ผผด้อสืยิ่นเหห็นโดยการกระทสาทบียิ่ปรากฏภายนอก ตามทบียิ่ยากอบชบีนี้ใหด้เหห็นอยล่างเตห็มเปปีปี่ยมมากขลึนี้นในบททบียิ่ 2 
ทบียิ่เขากลล่าวในขด้อ 18: “...ขด้าพเจด้าจะแสดงใหด้ทล่านเหห็นความเชสืยิ่อของขด้าพเจด้าโดยบรรดาการกระทสาของขด้าพเจด้า”

ยากอบปปิดทด้ายบททบียิ่ 1 ดด้วยสล่วนทบียิ่จสาเปป็นมาก ๆ สล่วนทบียิ่สองของ “การเครล่งครนัดในความเชสืยิ่ออนัน
บรลิสอุทธลิธิ์”- “การรนักษาตนัวมลิใหด้ไดด้รนับราคบีจากโลก” เปาโลกลล่าววล่า: “อยล่าทสาเหมสือนกนับชาวโลกนบีนี้…” (รม. 12:2) 
และยอหร์นเขบียนถด้อยคสาตล่อไปนบีนี้: “อยล่ารนักโลกหรสือบรรดาสลิยิ่งของทบียิ่อยผล่ในโลก ถด้าผผด้หนลึยิ่งผผด้ใดรนักโลก ความรนักของ
พระบลิดากห็ไมล่ไดด้อยผล่ในผผด้นนันี้น เพราะวล่าสลิยิ่งสารพนัดซลึยิ่งมบีอยผล่ในโลก คสือราคะตนัณหาของเนสืนี้อหนนัง และราคะตนัณหาของ
ตา และความเยล่อหยลิยิ่งแหล่งชบีวลิต ไมล่ไดด้เปป็นของพระบลิดา แตล่เปป็นของโลก และโลกกสาลนังผล่านพด้นไป พรด้อมกนับราคะ
ตนัณหาของโลกนนันี้น แตล่ผผด้ทบียิ่กระทสาตามพระประสงคร์ของพระเจด้ากห็ดสารงอยผล่เปป็นนลิตยร์” (1 ยอหร์น 2:15-17)

คอุณรนักสลิยิ่งตล่าง ๆ ของโลกมากกวล่าครลิสตจนักรในคสืนวนันพอุธและคสืนวนันอาทลิตยร์ไหม? แลด้วคสืนทบียิ่มบีการประชอุม
ฟปฟื้นฟผลล่ะ? ถด้าคอุณรนัก ตามขด้อพระคสาเหลล่านบีนี้ทบียิ่เพลิยิ่งถผกยกมา ความรนักของพระเจด้ากห็ไมล่ไดด้อยผล่ในตนัวคอุณเลย! ขอ
พระเจด้าทรงโปรดชล่วยคอุณใหด้มองลลึกเขด้าไปในกระจกเงาแหล่งพระวจนะของพระองคร์และทสาการปรนับเปลบียิ่ยนทบียิ่
จสาเปป็นในรผปลนักษณร์ฝฝ่ายวลิญญาณของคอุณ มนันเปป็นความรนับผลิดชอบของผผด้เชสืยิ่อทบียิ่จะ “รนักษาตนัวมลิใหด้ไดด้รนับราคบีจาก
โลก” เปาโลบอกทลิโมธบีวล่า “...จงรนักษาตนัวทล่านเองไวด้ใหด้บรลิสอุทธลิธิ์” (1 ทธ. 5:22)

ผมคลิดวล่าถด้อยคสาของทลิตนัส 2:11-14 เหมาะทบียิ่จะปปิดทด้ายบทนบีนี้:
“เพราะวล่าพระคอุณของพระเจด้าทบียิ่นสาความรอดมาไดด้ปรากฏแกล่คนทนันี้งปวงแลด้ว โดยสอนพวกเราวล่า โดย

การละทลินี้งการอธรรมและตนัณหาตล่าง ๆ ฝฝ่ายโลกนบีนี้ พวกเราควรดสาเนลินชบีวลิตอยล่างมบีสตลิสนัมปชนัญญะ อยล่างชอบ
ธรรม และตามทางของพระเจด้า ในโลกปปัจจอุบนันนบีนี้ โดยมอุล่งรอคอยความหวนังอนันมบีสอุขนนันี้น และการปรากฏอนันทรง
สงล่าราศบีของพระเจด้าผผด้ใหญล่ยลิยิ่ง และพระผผด้ชล่วยใหด้รอดของพวกเราคสือ พระเยซผครลิสตร์ ผผด้ไดด้โปรดประทานพระองคร์
เองเพสืยิ่อพวกเรา เพสืยิ่อพระองคร์จะทรงไถล่พวกเราใหด้พด้นจากความชนัยิ่วชด้าทอุกอยล่าง และทรงชสาระหมผล่ชนพลิเศษใหด้
บรลิสอุทธลิธิ์สสาหรนับพระองคร์เอง ซลึยิ่งมบีความกระตสือรสือรด้นในการงานทบียิ่ดบีทนันี้งหลาย”



บทททที่ 2
2:1 พบียิ่นด้องของขด้าพเจด้า อยล่ามบีความเชสืยิ่อในพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของพวกเรา องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าแหล่ง
สงล่าราศบี ดด้วยการเลสือกหนด้าคน
2:2 เพราะวล่าถด้ามบีคนหนลึยิ่งเขด้ามาในทบียิ่ประชอุมของพวกทล่านโดยสวมแหวนทองคสา ในเครสืยิ่องแตล่งกายอยล่างดบี และมบี
คนยากจนคนหนลึยิ่งเขด้ามาดด้วย ในเสสืนี้อผด้าซอมซล่อ
2:3 และพวกทล่านเอาอกเอาใจคนทบียิ่สวมใสล่เครสืยิ่องแตล่งกายอยล่างดบี และกลล่าวแกล่เขาวล่า “เชลิญทล่านนนัยิ่งทบียิ่นบียิ่ในสถาน
ทบียิ่อนันดบีเถลิด” และพผดกนับคนยากจนนนันี้นวล่า “แกจงยสืนอยผล่ทบียิ่นนัยิ่น” หรสือ “จงนนัยิ่งทบียิ่นบียิ่ใตด้ทบียิ่รองเทด้าของขด้าเถลิด”
2:4 พวกทล่านมลิไดด้ลสาเอบียงในตนัวทล่านเอง และกลายเปป็นพวกผผด้วลินลิจฉนัยแหล่งบรรดาความคลิดทบียิ่ชนัยิ่วรด้ายหรสือ
2:5 จงตนันี้งใจฟปังเถลิด พบียิ่นด้องทบียิ่รนักของขด้าพเจด้า พระเจด้าไดด้ทรงเลสือกคนยากจนแหล่งโลกนบีนี้ใหด้เปป็นคนมนัยิ่งมบีในความเชสืยิ่อ 
และใหด้เปป็นทายาททนันี้งหลายแหล่งอาณาจนักร ซลึยิ่งพระองคร์ไดด้ทรงสนัญญาไวด้แกล่คนเหลล่านนันี้นทบียิ่รนักพระองคร์มลิใชล่หรสือ
2:6 แตล่พวกทล่านไดด้เหยบียดหยามคนยากจน คนมนัยิ่งมบีกดขบียิ่พวกทล่าน และลากพวกทล่านไปตล่อหนด้าบรรดาบนัลลนังกร์
พลิพากษามลิใชล่หรสือ
2:7 เขาเหลล่านนันี้นหมลิยิ่นประมาทพระนามอนันนล่าเคารพ ซลึยิ่งโดยพระนามนนันี้นพวกทล่านถผกเรบียกมลิใชล่หรสือ
2:8 ถด้าพวกทล่านกระทสาพระราชบนัญญนัตลิแหล่งพระมหากษนัตรลิยร์ใหด้สสาเรห็จตามพระคนัมภบีรร์ทบียิ่วล่า ‘เจด้าจงรนักเพสืยิ่อนบด้าน
ของเจด้าเหมสือนตนเอง’ แลด้ว ทล่านทนันี้งหลายกห็กระทสาดบีอยผล่
2:9 แตล่ถด้าพวกทล่านเลสือกหนด้าคน พวกทล่านกห็กระทสาบาป และถผกตนัดสลินโดยพระราชบนัญญนัตลิวล่าเปป็นผผด้ละเมลิดแลด้ว
2:10 เพราะวล่าผผด้ใดกห็ตามทบียิ่จะรนักษาพระราชบนัญญนัตลิไดด้ทนันี้งหมด และยนังผลิดอยผล่ในขด้อเดบียว ผผด้นนันี้นกห็เปป็นผผด้มบีความผลิด
ในพระราชบนัญญนัตลิทนันี้งหมด
2:11 ดด้วยวล่าพระองคร์ผผด้ทบียิ่ไดด้ตรนัสวล่า ‘อยล่าเลล่นชผด้’ กห็ไดด้ตรนัสไวด้ดด้วยวล่า ‘อยล่าฆล่าคน’ บนัดนบีนี้ถด้าทล่านไมล่ไดด้เลล่นชผด้แตล่ถด้า
ทล่านฆล่าคน ทล่านกห็กลายเปป็นผผด้ละเมลิดคนหนลึยิ่งแหล่งพระราชบนัญญนัตลิ
2:12 ดนังนนันี้นพวกทล่านจงพผดและจงกระทสาเชล่นนบีนี้ เหมสือนอยล่างคนเหลล่านนันี้นทบียิ่จะถผกพลิพากษาโดยพระราชบนัญญนัตลิ
แหล่งเสรบีภาพ
2:13 เพราะวล่าผผด้ใดทบียิ่ไมล่แสดงความเมตตา ผผด้นนันี้นจะถผกการพลิพากษาโดยปราศจากความเมตตา และความเมตตา
มบีความปปีตลิยลินดบีตล่อการพลิพากษา
2:14 มนันเปป็นประโยชนร์อะไรเลล่า พบียิ่นด้องของขด้าพเจด้า ถลึงแมด้วล่าคนใดกลล่าววล่าตนมบีความเชสืยิ่อ และไมล่มบีการกระทสา 
ความเชสืยิ่อจะชล่วยคนนนันี้นใหด้รอดไดด้หรสือ
2:15 ถด้าพบียิ่นด้องชายหรสือหญลิงคนใดเปลสือยเปลล่า และขาดแคลนอาหารประจสาวนัน
2:16 และคนหนลึยิ่งคนใดในพวกทล่านกลล่าวแกล่เขาเหลล่านนันี้นวล่า “จงออกเดลินทางไปโดยสนันตลิสอุขเถลิด พวกทล่านจง
อบออุล่นและอลิยิ่มเถลิด” อยล่างไรกห็ตามพวกทล่านไมล่ไดด้ใหด้สลิยิ่งเหลล่านนันี้นซลึยิ่งจสาเปป็นตล่อรล่างกายแกล่พวกเขา สลิยิ่งนนันี้นจะเปป็น
ประโยชนร์อะไรเลล่า
2:17 เชล่นนนันี้นแหละ ถด้าความเชสืยิ่อไมล่มบีการกระทสา มนันกห็ตายเสบียแลด้ว โดยอยผล่เพบียงลสาพนัง
2:18 ใชล่แลด้ว คนหนลึยิ่งอาจกลล่าววล่า “ทล่านมบีความเชสืยิ่อ และขด้าพเจด้ามบีการกระทสา” จงแสดงความเชสืยิ่อของทล่านทบียิ่



ปราศจากบรรดาการกระทสาของทล่านใหด้ขด้าพเจด้าเหห็น และขด้าพเจด้าจะแสดงใหด้ทล่านเหห็นความเชสืยิ่อของขด้าพเจด้าโดย
บรรดาการกระทสาของขด้าพเจด้า
2:19 ทล่านเชสืยิ่อวล่ามบีพระเจด้าองคร์เดบียว ทล่านกห็กระทสาดบีอยผล่แลด้ว พวกผบีปปีศาจกห็เชสืยิ่อเชล่นกนัน และตนัวสนัยิ่น
2:20 แตล่ทล่านอยากทราบไหม โอ คนไรด้คล่า วล่าความเชสืยิ่อทบียิ่ปราศจากบรรดาการกระทสากห็ตายเสบียแลด้ว
2:21 อนับราฮนัมบลิดาของพวกเราไดด้ความชอบธรรมโดยบรรดาการกระทสา เมสืยิ่อทล่านไดด้ถวายอลิสอนัคบอุตรชายของ
ทล่านบนแทล่นบผชาไมล่ใชล่หรสือ
2:22 ทล่านเหห็นไหมวล่า ความเชสืยิ่อไดด้กระทสากลิจรล่วมกนับบรรดาการกระทสาของทล่าน และโดยการกระทสาเหลล่านนันี้น
ความเชสืยิ่อกห็ถผกทสาใหด้สมบผรณร์แลด้ว
2:23 และพระคนัมภบีรร์กห็ถผกทสาใหด้สสาเรห็จซลึยิ่งกลล่าววล่า ‘อนับราฮนัมไดด้เชสืยิ่อพระเจด้า และพระองคร์ทรงนนับวล่าเปป็นความ
ชอบธรรมแกล่ทล่าน’ และทล่านถผกเรบียกวล่า ‘สหายของพระเจด้า’
2:24 พวกทล่านจลึงเหห็นแลด้ววล่า โดยบรรดาการกระทสา มนอุษยร์จลึงเปป็นผผด้ชอบธรรม และไมล่ใชล่โดยความเชสืยิ่อเทล่านนันี้น
2:25 เชล่นกนันราหนับหญลิงโสเภณบีกห็ชอบธรรมโดยบรรดาการกระทสาดด้วยมลิใชล่หรสือ เมสืยิ่อนางไดด้รนับรองผผด้สสืยิ่อสารเหลล่า
นนันี้น และไดด้สล่งพวกเขาออกไปเสบียอบีกทางหนลึยิ่ง
2:26 เพราะวล่ารล่างกายทบียิ่ปราศจากจลิตวลิญญาณกห็ตายเสบียแลด้วฉนันใด ความเชสืยิ่อทบียิ่ปราศจากบรรดาการกระทสากห็
ตายเสบียแลด้วฉนันนนันี้นเชล่นเดบียวกนัน

ยากอบเปป็นจดหมายฝากแหล่งการดสาเนลินชบีวลิตอนันชอบธรรม เนด้นยนี้สาขด้อเทห็จจรลิงทบียิ่วล่าความเชสืยิ่อในพระ
ครลิสตร์กล่อเกลิดการกระทสาทนันี้งหลาย เราตด้องเขด้าใจและจดจสาไวด้วล่าการเนด้นยนี้สาทบียิ่อนัครทผตทล่านนบีนี้ใชด้กนับการกระทสาตล่าง 
ๆ ไมล่ไดด้แยกจากความเชสืยิ่อ แมด้วล่ายากอบมนักถผกคลิดวล่าเปป็นหนนังสสือแหล่งการประพฤตลิ เรากห็พบในบทแรกเลยวล่ายาก
อบพผดถลึงความเชสืยิ่อ (ขด้อ 3 ถลึง 6) เราจลึงตด้องสรอุปวล่ายากอบกสาลนังสอนวล่าความรอดของเราไมล่ไดด้พลึยิ่งการประพฤตลิ 
แตล่วล่า “การประพฤตลิ” เปป็นหลนักฐานและผลของความเชสืยิ่อ

พระคนัมภบีรร์สอนอยล่างชนัดเจนวล่าครลิสเตบียนถผกนนับวล่าชอบธรรมโดยความเชสืยิ่อ-ความเชสืยิ่อทบียิ่มบีชบีวลิตซลึยิ่งกระทสา
กลิจ ลผกทบียิ่บนังเกลิดใหมล่แลด้วของพระเจด้ายล่อมมบีชบีวลิตนลิรนันดรร์โดยความเชสืยิ่อในพระครลิสตร์ (ยอหร์น 3:16) แตล่ยากอบเนด้น
วล่าเราจะตด้องไมล่ละเลยชบีวลิตทบียิ่ปรากฏภายนอก บททบียิ่ 2 สานตล่อแนวคลิดเกบียิ่ยวกนับการดสาเนลินชบีวลิตครลิสเตบียนซลึยิ่งถผก
เรลิยิ่มไวด้ในบททบียิ่ 1 และตนัวอยล่างแรกทบียิ่ถผกระบอุเจาะจงคสือ ตนัวอยล่างของ “การเลสือกหนด้าคน”:

ขด้อ 1: “พบียิ่นด้องของขด้าพเจด้า อยล่ามบีความเชสืยิ่อในพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของพวกเรา องคร์พระผผด้
เปป็นเจด้าแหล่งสงล่าราศบี ดด้วยการเลสือกหนด้าคน”

ยากอบกสาลนังเขบียนไปถลึง “พบียิ่นด้อง” ในครลิสตจนักร จสาไวด้วล่า: “พระเจด้าไมล่ทรงเลสือกหนด้าผผด้ใด แตล่ในทอุก
ประชาชาตลิ ผผด้ใดทบียิ่เกรงกลนัวพระองคร์และประพฤตลิตามทางชอบธรรม กห็ไดด้รนับการยอมรนับกนับพระองคร์” (กลิจการ 
10:34,35) เราทอุกคนเปป็น “อวนัยวะของ…กายเดบียวกนัน” (1 คร. 12:12-20) และพระเจด้าทรงรนักลผก ๆ ทอุกคนของ
พระองคร์ดด้วยความรนักแบบเดบียวกนัน ดนังนนันี้นการปลล่อยใหด้มบี “การเลสือกหนด้าคน” ในรผปแบบใดหรสือในระดนับใด ๆ 
จลึงเปป็นเรสืยิ่องตด้องหด้าม เนสืยิ่องจากมนันเปป็นการดผหมลิยิ่นตล่อ “ความเชสืยิ่อในพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของพวก
เรา” ผผด้ทรงถผกเนด้นยนี้สาในทบียิ่นบีนี้วล่าเปป็น “องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าแหล่งสงล่าราศบี” ผผด้ทรงไมล่เคยเลสือกหนด้าคนเลย แมด้แตล่พวก



ฟารลิสบีและพวกเฮโรดกห็ตด้องจสาใจยอมรนับเรสืยิ่องนบีนี้ โดยกลล่าววล่า “อาจารยร์เจด้าขด้า พวกเราทราบอยผล่วล่าทล่านเปป็นคน
สนัตยร์จรลิง และสนัยิ่งสอนทางของพระเจด้าในความจรลิง และทล่านไมล่ไดด้เอาใจผผด้ใด เพราะทล่านไมล่ไดด้เหห็นแกล่หนด้าคน”
(มธ. 22:16)

ตรงกนันขด้าม พระเยซผตรนัสวล่า: “เมสืยิ่อทล่านทสาการเลบีนี้ยงกลางวนันหรสือเวลาเยห็นกห็ตาม อยล่าเชลิญเฉพาะเหลล่า
มลิตรสหายของทล่าน หรสือพบียิ่นด้องของทล่าน หรสือญาตลิของทล่าน หรสือบรรดาเพสืยิ่อนบด้านของทล่านทบียิ่มนัยิ่งมบี เกรงวล่าพวก
เขาจะเชลิญทล่านอบีกดด้วย และทล่านจะไดด้รนับการตอบแทน แตล่เมสืยิ่อทล่านทสาการเลบีนี้ยง จงเชลิญคนยากจน คนพลิการ คน
งล่อย คนตาบอด และทล่านจะไดด้รนับพร เพราะวล่าพวกเขาไมล่สามารถตอบแทนทล่านไดด้…” (ลผกา 14:12-14) และ
ในอบีกวาระหนลึยิ่งพระองคร์ตรนัสวล่า: “...ซลึยิ่งเปป็นทบียิ่นนับถสือมากในทล่ามกลางมนอุษยร์ กห็เปป็นทบียิ่สะอลิดสะเอบียนในสาย
พระเนตรของพระเจด้า” (ลผกา 16:15)

นบียิ่คสือพระเยซผองคร์เดบียวกนับทบียิ่เปาโลยกชผใหด้เหลล่าผผด้เชสืยิ่อชาวฟปีลลิปปปีเหห็นวล่าทรงเปป็นแบบอยล่างสผงสอุดของการ
ถล่อมตน:

“อยล่าทสาสลิยิ่งใดโดยทางทอุล่มเถบียงกนันหรสืออวดดบี แตล่ดด้วยความคลิดทบียิ่ถล่อมลงจงใหด้แตล่ละคนถสือวล่าคนอสืยิ่นดบีกวล่า
ตนัว…จงใหด้ความคลิดนบีนี้มบีอยผล่ในพวกทล่าน เหมสือนอยล่างทบียิ่ไดด้มบีอยผล่ในพระเยซผครลิสตร์เชล่นกนัน พระองคร์ผผด้ทรงอยผล่ในสภาพ
ของพระเจด้า มลิไดด้ทรงคลิดวล่าการเทล่าเทบียมกนับพระเจด้านนันี้นเปป็นการแยล่งชลิงเอาไปเสบีย แตล่ไดด้ทรงกระทสาพระองคร์เอง
ใหด้ไมล่มบีชสืยิ่อเสบียงใด ๆ และไดด้ทรงรนับสภาพของผผด้รนับใชด้คนหนลึยิ่ง และไดด้ทรงถสือกสาเนลิดในลนักษณะของมนอุษยร์ และ
เมสืยิ่อทรงปรากฏในสภาพของมนอุษยร์คนหนลึยิ่งแลด้ว พระองคร์ไดด้ทรงถล่อมพระองคร์ลง และยอมเชสืยิ่อฟปังจนถลึงความ
มรณา กระทนัยิ่งความมรณาแหล่งกางเขนนนันี้น” (ฟป. 2:3-8)

2 โครลินธร์ 8:9 ประกาศวล่า: “เพราะพวกทล่านรผด้จนักพระคอุณของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของพวก
เราวล่า ถลึงแมด้วล่าพระองคร์เคยเปป็นผผด้มนัยิ่งมบี แตล่เพราะเหห็นแกล่พวกทล่านพระองคร์ไดด้ทรงกลายเปป็นคนยากจน เพสืยิ่อพวก
ทล่านโดยความยากจนของพระองคร์ จะไดด้เปป็นคนมนัยิ่งมบี”

ไมล่เลยครนับ “องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าแหล่งสงล่าราศบี” ผผด้ทรงเตห็มพระทนัยถล่อมพระองคร์ลงไมล่เคยเลสือกหนด้าคนเลย
และเราทบียิ่เชสืยิ่อในพระองคร์กห็ไมล่ควรทสาแบบนนันี้นเชล่นกนัน นบียิ่เปป็นสลิยิ่งทบียิ่ยากอบกสาลนังชบีนี้ใหด้เหห็นในสล่วนแรกของบททบียิ่ 2

ขด้อ 2-4: “เพราะวล่าถด้ามบีคนหนลึยิ่งเขด้ามาในทบียิ่ประชอุมของพวกทล่านโดยสวมแหวนทองคสา ในเครสืยิ่องแตล่ง
กายอยล่างดบี และมบีคนยากจนคนหนลึยิ่งเขด้ามาดด้วย ในเสสืนี้อผด้าซอมซล่อ และพวกทล่านเอาอกเอาใจคนทบียิ่สวมใสล่เครสืยิ่อง
แตล่งกายอยล่างดบี และกลล่าวแกล่เขาวล่า “เชลิญทล่านนนัยิ่งทบียิ่นบียิ่ในสถานทบียิ่อนันดบีเถลิด” และพผดกนับคนยากจนนนันี้นวล่า “แกจง
ยสืนอยผล่ทบียิ่นนัยิ่น” หรสือ “จงนนัยิ่งทบียิ่นบียิ่ใตด้ทบียิ่รองเทด้าของขด้าเถลิด” พวกทล่านมลิไดด้ลสาเอบียงในตนัวทล่านเอง และกลายเปป็นพวกผผด้
วลินลิจฉนัยแหล่งบรรดาความคลิดทบียิ่ชนัยิ่วรด้ายหรสือ”

ในขด้อพระคสาเหลล่านบีนี้ ยากอบชบีนี้ใหด้เหห็นการปฏลิบนัตลิหนลึยิ่งโดยเฉพาะในทล่ามกลางพวกพบียิ่นด้อง และอาจ
เปป็นการปฏลิบนัตลิทบียิ่เขาเหห็นมากนับตาดด้วย นนัยิ่นคสือ การแสดงความเคารพตล่อคนรวยมากกวล่าตล่อคนจน จงสนังเกต: คน 
ๆ หนลึยิ่งเขด้ามาสวมแหวนทองและเสสืนี้อผด้าแพง ๆ ซลึยิ่งบล่งบอกถลึงความมนัยิ่งคนัยิ่งอยล่างชนัดเจนของเขา เขาไดด้รนับการ
ทนักทายทบียิ่ประตผดด้วยความเคารพและถผกพาไปนนัยิ่งในทบียิ่ดบี ๆ ทนันทบี ไมล่มบีการสนใจเลยวล่าเขาคลอุมกายในความชอบ
ธรรมของพระเจด้าหรสือไมล่ หรสือแคล่คลอุมกายในความชอบธรรมของเขาเอง ซลึยิ่งพระเจด้าทรงประกาศวล่าเปป็นเพบียง 



“ผด้าขบีนี้รลินี้วทบียิ่สกปรก” (อลิสยาหร์ 64:6)
ผมไมล่คลิดวล่ายากอบกสาลนังประณามคน ๆ นนันี้นเพราะเขามนัยิ่งมบีหรสือเพราะเขาไดด้รนับความเคารพ เปโตรกลล่า

ววล่า “จงใหด้เกบียรตลิมนอุษยร์ทอุกคน จงรนักบรรดาพบียิ่นด้อง จงยสาเกรงพระเจด้า จงใหด้เกบียรตลิกษนัตรลิยร์” (1 เปโตร 2:17) 
และเปาโลกลล่าววล่า: “เหตอุฉะนนันี้นจงใหด้แกล่ทอุกคนตามทบียิ่เขาสมควรไดด้รนับ สล่วยอากรจงใหด้แกล่ผผด้ทบียิ่สมควรไดด้รนับสล่วย
อากร ภาษบีจงใหด้แกล่ผผด้ทบียิ่สมควรไดด้รนับภาษบี ความยสาเกรงจงใหด้แกล่ผผด้ทบียิ่สมควรไดด้รนับความยสาเกรง เกบียรตลิยศจงใหด้แกล่
ผผด้ทบียิ่สมควรไดด้รนับเกบียรตลิยศ” (รม. 13:7)

บาปมบีอยผล่ในทนัศนคตลิของพวกพบียิ่นด้องทบียิ่มบีตล่อคนทนันี้งสองประเภท ผมคลิดวล่าถด้อยคสาตล่อไปนบีนี้จากยผดาส 16 
อาจบรรยายถลึงทนัศนคตลิของพวกเขาทบียิ่มบีตล่อคนมนัยิ่งมบีไดด้อยล่างดบี: “...ปากของพวกเขากลล่าวถด้อยคสาโอด้อวดใหญล่โต
ตล่าง ๆ โดยยกยอคนอสืยิ่นเพสืยิ่อหวนังผลประโยชนร์” ดนังนนันี้นพวกเขาจลึงกลล่าวแกล่เขาวล่า: “เชลิญทล่านนนัยิ่งทบียิ่นบียิ่ในสถานทบียิ่อนัน
ดบีเถลิด”

พวกเขากลล่าวแกล่คนยากจนทบียิ่สวม “เสสืนี้อผด้าซอมซล่อ” วล่า: “แกจงยสืนอยผล่ทบียิ่นนัยิ่น” หรสือ “จงนนัยิ่งทบียิ่นบียิ่ใตด้ทบียิ่
รองเทด้าของขด้าเถลิด” เหมสือนในกรณบีของคนรวยนนันี้น คนจนนนันี้นกห็ถผกตนัดสลินโดยรผปลนักษณร์ภายนอกของเขาเชล่นกนัน 
ไมล่มบีการคลิดถลึงเลยวล่าเขาหล่มกายในความชอบธรรมของพระเจด้าหรสือไมล่ เนสืยิ่องจากรผปลนักษณร์ภายนอกของเขาบล่ง
บอกชนัดเจนวล่าเขาเปป็นคนจน เขาจลึงถผกสนัยิ่งใหด้“ไปยสืนทบียิ่นนัยิ่น” หรสือไมล่กห็นนัยิ่งในทบียิ่อนันตยิ่สาตด้อย การมบีอคตลิเชล่นนนันี้นไมล่ควร
เกลิดขลึนี้นในทบียิ่ประชอุมของผผด้คนของพระเจด้าเลย

การใหด้เกบียรตลิคนรวยเพราะความรยิ่สารวยของเขาอาจเปป็นการยกชผความชนัยิ่วไดด้อยล่างงล่ายดาย เพราะคน ๆ 
นนันี้นอาจยนังไมล่รอดกห็ไดด้ ในทางกลนับกนัน โดยการรนังเกบียจคนจน ความชอบธรรมกห็อาจถผกปฏลิบนัตลิอยล่างหยาบชด้า บาป
อยผล่ตรงนบีนี้เอง การเลสือกหนด้าคนถผกหด้ามไวด้ในภาคพนันธสนัญญาเดลิม: “พวกเจด้าตด้องไมล่ทสาความอธรรมในการ
พลิพากษา เจด้าตด้องไมล่ลสาเอบียงเขด้าขด้างคนยากจน หรสือเหห็นแกล่หนด้าคนใหญล่คนโต แตล่ในความชอบธรรมเจด้าจง
พลิพากษาเพสืยิ่อนบด้านของเจด้า” (ลนต. 19:15)

มาตรฐานตล่าง ๆ ของโลกในเรสืยิ่องการใหด้คอุณคล่าแตกตล่างอยล่างสลินี้นเชลิงจากมาตรฐานขององคร์พระผผด้เปป็น
เจด้า “เพราะพระเยโฮวาหร์ทรงเหห็นไมล่เหมสือนกนับทบียิ่มนอุษยร์เหห็น ดด้วยวล่ามนอุษยร์มองดผทบียิ่รผปรล่างภายนอก แตล่พระเยโฮ
วาหร์ทรงมองดผทบียิ่ใจ” (1 ซมอ. 16:7) พระเยซผตรนัสวล่า: “อยล่าตนัดสลินตามทบียิ่เหห็นภายนอก แตล่จงตนัดสลินตามการ
พลิพากษาอนันชอบธรรมเถลิด” (ยอหร์น 7:24)

พระเจด้า “ไมล่ทรงเลสือกหนด้าผผด้ใด” (กลิจการ 10:34) และยากอบกสาลนังประณามบาปนบีนี้ในชบีวลิตของผผด้คน
ของพระเจด้า ในขด้อ 4 เขาถามวล่า: “พวกทล่านมลิไดด้ลสาเอบียงในตนัวทล่านเอง…หรสือ” เราจะตด้องไมล่รนังเกบียจคนจนผผด้ซลึยิ่ง
มนัยิ่งมบีในพระคอุณ คน ๆ หนลึยิ่งอาจสวมเสสืนี้อผด้าซอมซล่อ-อาจสวมเศษผด้าสะอาด ๆ เปป็นเสสืนี้อผด้าดด้วยซนี้สา แตล่ในสาย
พระเนตรของพระเจด้าเขาอาจสวม “เสสืนี้อผด้าแหล่งความรอด” ทบียิ่ขาวดอุจหลิมะอยผล่กห็ไดด้ ในอลิสยาหร์ 61:10 เราอล่าน
ถด้อยคสาเหลล่านบีนี้: “ขด้าพเจด้าจะเปรมปรบีดลิธิ์อยล่างยลิยิ่งในพระเยโฮวาหร์ จลิตใจของขด้าพเจด้าจะเรลิงโลดในพระเจด้าของ
ขด้าพเจด้า เพราะพระองคร์ไดด้ทรงสวมขด้าพเจด้าดด้วยเสสืนี้อผด้าทนันี้งหลายแหล่งความรอด พระองคร์ทรงคลอุมขด้าพเจด้าดด้วย
เสสืนี้อคลอุมยาวแหล่งความชอบธรรม…”

นล่าเศรด้าทบียิ่ตด้องกลล่าววล่า สมาชลิกครลิสตจนักรจสานวนมากไมล่สามารถมองเหห็นไกลเกลินกวล่าสลิยิ่งตล่าง ๆ ของชบีวลิต



ทบียิ่เปป็นวนัตถอุจนับตด้องไดด้ บล่อยครนันี้งผมไดด้ยลินคสาพผดตล่อไปนบีนี้จากเหลล่าผผด้นสาครลิสตจนักร โดยบางคนกห็มบีเจตนาดบี: “เราไมล่
อาจสผญเสบียครอบครนัวนนันี้นไปไดด้หรอก เราตด้องปฏลิบนัตลิดบี ๆ กนับพวกเขา เพราะวล่าพวกเขายสืนเคบียงขด้างครลิสตจนักร
พรด้อมกนับเชห็คกด้อนโตนะ”!

ขอพระเจด้าทรงเวทนาการยกเหตอุผลเชล่นนนันี้น นนักรบในการอธลิษฐานทบียิ่วลิงวอนตล่อพระเจด้าอยล่างตล่อเนสืยิ่อง
เพสืยิ่อครลิสตจนักรและศลิษยาภลิบาลกห็มบีคล่าตล่อครลิสตจนักรใด ๆ มากกวล่าเศรษฐบีเงลินลด้านทบียิ่ถวายทรนัพยร์กด้อนโตและเขด้า
รล่วมประชอุมเปป็นประจสา แตล่เขากห็ไปไกลไดด้เพบียงเทล่านนันี้น แนล่นอนวล่าเงลินเปป็นสลิยิ่งจสาเปป็น-แตล่ไมล่จสาเปป็นมากจนเราควร
ใหด้ความเคารพเกลินพอดบีแกล่คนรวยเพสืยิ่อทบียิ่จะทสาใหด้พวกเขามาอยผล่ในทบียิ่ประชอุมของเรา พระเจด้าทรงอยากใหด้
ประชากรของพระองคร์ปฏลิบนัตลิตล่อคนรวยและคนจนดด้วยความเคารพและการเอาใจใสล่แบบเดบียวกนัน

ขด้อ 5: “จงตนันี้งใจฟปังเถลิด พบียิ่นด้องทบียิ่รนักของขด้าพเจด้า พระเจด้าไดด้ทรงเลสือกคนยากจนแหล่งโลกนบีนี้ใหด้เปป็นคนมนัยิ่งมบี
ในความเชสืยิ่อ และใหด้เปป็นทายาททนันี้งหลายแหล่งอาณาจนักร ซลึยิ่งพระองคร์ไดด้ทรงสนัญญาไวด้แกล่คนเหลล่านนันี้นทบียิ่รนักพระองคร์
มลิใชล่หรสือ”

ยากอบเชลิญชวน “พบียิ่นด้องทบียิ่รนัก” ของเขาใหด้ “ตนันี้งใจฟปัง” หรสือใสล่ใจเปป็นพลิเศษ ตล่อสลิยิ่งทบียิ่เขากสาลนังจะกลล่าว 
กล่อนอสืยิ่นพวกเขาตด้องตนันี้งใจฟปังขด้อเทห็จจรลิงทบียิ่ชนัดแจด้งนนันี้น ซลึยิ่งถผกเผยใหด้ประจนักษร์ในครลิสตจนักรแลด้ว วล่าพระเจด้า “ไดด้ทรง
เลสือกคนยากจนแหล่งโลกนบีนี้…” ตอนทบียิ่องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของเรายนังทรงอยผล่บนโลก มนันกห็ไมล่ใชล่พวกคนรวยทบียิ่ตลิดตาม
พระองคร์แตล่เปป็นพวกคนจน- “ประชาชนทนัยิ่วไป” (มาระโก 12:37) พวกฟารลิสบีและพวกนายธรรมศาลาไมล่ยอม
เชสืยิ่อบนพระองคร์ แตล่กลนับหาชล่องทบียิ่จะฆล่าพระองคร์แทน ขณะทบียิ่องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของเราไมล่เคยผลนักไสผผด้ใดออกไป
เลยเพบียงเพราะวล่าเขาเปป็นคนรวย งานรนับใชด้ของพระองคร์กห็มบีศผนยร์กลางอยผล่ทบียิ่ชนชนันี้นทบียิ่ยากจนกวล่า

ในเมสืองนาซาเรห็ธ “พระองคร์เสดห็จเขด้าไปในธรรมศาลาในวนันสะบาโต และทรงยสืนขลึนี้นเพสืยิ่อจะอล่าน และ
หนนังสสือของอลิสยาหร์ศาสดาพยากรณร์ไดด้ถผกสล่งใหด้แกล่พระองคร์ และเมสืยิ่อพระองคร์ทรงคลบียิ่หนนังสสือนนันี้นออก พระองคร์กห็
พบสถานทบียิ่ทบียิ่เขบียนไวด้วล่า ‘พระวลิญญาณขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้าสถลิตอยผล่บนขด้าพเจด้า เพราะวล่าพระองคร์ไดด้ทรงเจลิมตนันี้ง
ขด้าพเจด้าไวด้ใหด้ประกาศขล่าวประเสรลิฐแกล่คนยากจน…” (ลผกา 4:16-18) และตล่อมาพระองคร์ประทานขล่าวสารนบีนี้แกล่
เหลล่าศลิษยร์ของยอหร์นผผด้ใหด้บนัพตลิศมา: “จงไปตามทางของพวกทล่าน และบอกยอหร์นถลึงสลิยิ่งเหลล่านนันี้นซลึยิ่งพวกทล่านไดด้
เหห็นและไดด้ยลินวล่า คนตาบอดมองเหห็นไดด้ คนงล่อยเดลินไดด้ คนโรคเรสืนี้อนถผกชสาระใหด้หายสะอาด คนหผหนวกกห็ไดด้ยลิน 
คนตายแลด้วถผกทสาใหด้เปป็นขลึนี้นมา ขล่าวประเสรลิฐกห็ถผกประกาศแกล่คนยากจน” (ลผกา 7:22) แมด้วล่าพระคอุณของ
พระองคร์ “มบีมากเหลสือลด้น” (1 ทธ. 1:14) และ “ไดด้ปรากฏแกล่คนทนันี้งปวงแลด้ว” (ทลิตนัส 2:11) ดผเหมสือนวล่าคนรวย
กห็เขด้าถลึงไดด้ยากกวล่า พระเยซผตรนัสไวด้คราวหนลึยิ่งวล่า: “คนทนันี้งหลายทบียิ่มนัยิ่งมบีจะเขด้าในอาณาจนักรของพระเจด้ากห็ยากจรลิง
หนอ เพราะวล่าตนัวอผฐจะลอดรผเขห็มกห็งล่ายกวล่าคนมนัยิ่งมบีจะเขด้าในอาณาจนักรของพระเจด้า” (อล่านลผกา 18:18-25)

อยล่างไรกห็ตาม เราควรเขด้าใจใหด้ถล่องแทด้วล่าพระเจด้าไมล่ไดด้เลสือกคนจนเพราะเขาเปป็นคนจน คนจนไมล่ไดด้รนับ
การปฏลิบนัตลิเปป็นพลิเศษเพราะสถานะทางการเงลินของเขา อยล่างไรกห็ตาม ในตนัวเขาพระเจด้าทรงพบจลิตวลิญญาณทบียิ่
ปกตลิแลด้วกห็ตอบรนับมากกวล่าตล่อขล่าวประเสรลิฐและชบีวลิตทบียิ่ใชด้การไดด้เพสืยิ่อออุดมการณร์ของพระครลิสตร์:

“ดด้วยวล่าพวกทล่านไดด้เหห็นการทรงเรบียกของพวกทล่าน พบียิ่นด้องทนันี้งหลาย วล่ามบีคนมบีปปัญญาตามเนสืนี้อหนนังนด้อย
คน มบีผผด้มบีอสานาจนด้อยคน มบีคนทบียิ่มบีตระกผลสผงนด้อยคน ทบียิ่ถผกเรบียก แตล่พระเจด้าไดด้ทรงเลสือกสลิยิ่งทนันี้งหลายทบียิ่โงล่เขลาของ



โลกเพสืยิ่อทสาใหด้คนมบีปปัญญาสนับสน และพระเจด้าไดด้ทรงเลสือกสลิยิ่งทนันี้งหลายทบียิ่อล่อนแอของโลกเพสืยิ่อทสาใหด้สลิยิ่งทนันี้งหลายซลึยิ่ง
มบีอสานาจสนับสน และสลิยิ่งทนันี้งหลายทบียิ่ตยิ่สาตด้อยของโลก และสลิยิ่งทนันี้งหลายซลึยิ่งถผกเหยบียดหยาม พระเจด้าทรงเลสือกไวด้ ใชล่
แลด้ว และสลิยิ่งทนันี้งหลายซลึยิ่งมลิไดด้เปป็น เพสืยิ่อกระทสาสลิยิ่งทนันี้งหลายซลึยิ่งเปป็นอยผล่แลด้วใหด้ลด้มเหลวไป เพสืยิ่อไมล่ใหด้เนสืนี้อหนนังใด ๆ 
อวดตล่อพระพนักตรร์พระองคร์ไดด้” (1 คร. 1:26-29)

พระเจด้าไมล่จสาเปป็นตด้องมองหาคนทบียิ่สามารถบรรลอุความสสาเรห็จไดด้โดยธรรมชาตลิ ซลึยิ่งเปป็นสลิยิ่งทบียิ่เปาโลหมาย
ถลึงโดยใชด้คสาวล่า “ตามเนสืนี้อหนนัง” ในขด้อพระคสาทบียิ่เพลิยิ่งถผกยกมานนันี้น ไมล่เลย พระเจด้าทรงเลสือก “สลิยิ่งทนันี้งหลายทบียิ่โงล่
เขลา” (เมสืยิ่อโลกมองดผเหลล่าคนโงล่เขลา) สลิยิ่งทนันี้งหลายทบียิ่ “อล่อนแอ…ตยิ่สาตด้อย…ถผกเหยบียดหยาม”-ซลึยิ่งพรากสงล่าราศบีไป
จากคน ๆ นนันี้น โปรดสนังเกตวล่าพระคนัมภบีรร์ไมล่ไดด้กลล่าววล่า  “ไมล่มบีคนทบียิ่มบีปปัญญา…มบีอสานาจ…มบีตระกผลสผงเลยทบียิ่ถผก
เรบียก” แตล่กลล่าววล่า “นด้อยคน”

แนวโนด้มตามธรรมชาตลิของมนอุษยร์คสือ การเอาสงล่าราศบีไวด้กนับตนัวเอง แตล่ผผด้เชสืยิ่อทบียิ่ยากจนซลึยิ่ง “มนัยิ่งมบีในความ
เชสืยิ่อ” กห็ยอมรนับดด้วยความชสืยิ่นบานขล่าวประเสรลิฐซลึยิ่งยกชผเขาในฝฝ่ายวลิญญาณ พระเจด้าทรงทสาใหด้คนจน “ทบียิ่มนัยิ่งมบี” 
เหลล่านบีนี้เปป็น “ทายาททนันี้งหลายแหล่งอาณาจนักร ซลึยิ่งพระองคร์ไดด้ทรงสนัญญาไวด้แกล่คนเหลล่านนันี้นทบียิ่รนักพระองคร์” พระ
สนัญญาของพระเจด้าหนอุนใจและเสรลิมกสาลนังพวกเขาในแตล่ละวนัน และพวกเขากห็พอใจ โลกนบีนี้ไมล่อาจเขด้าใจไดด้ แตล่เรา
ทบียิ่รนับความรอดแลด้วกห็รผด้วล่ายากอบกสาลนังพผดถลึงอะไรอยผล่

ขด้อ 6 และ 7: “แตล่พวกทล่านไดด้เหยบียดหยามคนยากจน คนมนัยิ่งมบีกดขบียิ่พวกทล่าน และลากพวกทล่านไปตล่อ
หนด้าบรรดาบนัลลนังกร์พลิพากษามลิใชล่หรสือ เขาเหลล่านนันี้นหมลิยิ่นประมาทพระนามอนันนล่าเคารพ ซลึยิ่งโดยพระนามนนันี้นพวก
ทล่านถผกเรบียกมลิใชล่หรสือ”

ยากอบชบีนี้ใหด้เหห็นไปกล่อนหนด้านบีนี้แลด้ว (ขด้อ 5) วล่าพระเจด้าไดด้ทรง “เลสือกคนยากจน” ในขด้อ 6 เขาชบีนี้นลินี้วกลล่าว
โทษไปทบียิ่ “พบียิ่นด้อง” เหลล่านนันี้นและกลล่าววล่า “แตล่พวกทล่านไดด้เหยบียดหยามคนยากจน” การกระทสาตล่าง ๆ ของพวก
เขาทบียิ่มบีตล่อคนจนขนัดแยด้งอยล่างสลินี้นเชลิงกนับทนัศนคตลิของพระเจด้า ตามทบียิ่ถผกนสาเสนอในพระวจนะของพระองคร์ เพราะ
วล่าพระองคร์ทรงเปปีปี่ยมพระเมตตาและกรอุณาตล่อคนทนันี้งปวง

ความมนัยิ่งมบีมนักกล่อใหด้เกลิดการเหยบียดหยามแบบหยลิยิ่งยะโส และยากอบเตสือนความจสาผผด้เชสืยิ่อเหลล่านนันี้นตรง ๆ 
วล่า “คนมนัยิ่งมบีกดขบียิ่” พวกเขาและพาพวกเขาไป “ตล่อหนด้าบรรดาบนัลลนังกร์พลิพากษา” จากนนันี้นเขาถามวล่า “เขาเหลล่า
นนันี้นหมลิยิ่นประมาทพระนามอนันนล่าเคารพ ซลึยิ่งโดยพระนามนนันี้นพวกทล่านถผกเรบียกมลิใชล่หรสือ” เนสืยิ่องจากพวกยลิวทบียิ่มนัยิ่งมบี
และไมล่เชสืยิ่อหมลิยิ่นประมาทพระนามของพระเยซผครลิสตร์เจด้า แลด้วทสาไมผผด้เชสืยิ่อเหลล่านนันี้นถลึงควรแสดงการปฏลิบนัตลิทบียิ่เอาอก
เอาใจขนาดนนันี้นเมสืยิ่อคนเหลล่านนันี้นเขด้ามาในทบียิ่ประชอุม? ในการเตสือนความจสาพวกเขาวล่าซาตานใชด้ความมนัยิ่งมบีเปป็นชล่อง
ทางในการรนักษาจลิตวลิญญาณแบบโลกไวด้ตล่อสผด้กนับพระครลิสตร์และเหลล่าผผด้ตลิดตามทบียิ่ยากจนของพระองคร์ ยากอบ
ประณามผผด้เชสืยิ่อเหลล่านนันี้นในครลิสตจนักรทบียิ่ใหด้เกบียรตลิ “ทรนัพยร์สมบนัตลิอธรรม” (ลผกา 16:11) และคนเหลล่านนันี้นทบียิ่ไมล่มบี
อยล่างอสืยิ่นแลด้วใหด้โอด้อวด

ความเชสืยิ่อในพระครลิสตร์คสือสลิยิ่งทบียิ่สสาคนัญ-หรสือควรสสาคนัญ-ในทบียิ่ประชอุมทด้องถลิยิ่น เหลล่าวลิสอุทธลิชนทบียิ่อล่อนแอ ซลึยิ่ง
พวกเขาสล่วนใหญล่เปป็นคนจน ดผเหมสือนจะลสืมเรสืยิ่องนบีนี้ไปแลด้ว แมด้แตล่ในทบียิ่ประชอุมตล่าง ๆ ของพวกเขา พวกเขากห็กด้ม
หนัวใหด้คนรวย ชล่างไมล่เขด้ากนันเสบียเลยทบียิ่ลผกของพระเจด้า ซลึยิ่งมนัยิ่งมบีในความเชสืยิ่อ ใหด้คอุณคล่าแกล่เงลินทองเลห็กนด้อยมากกวล่า



แกล่ความหวนังตล่าง ๆ แหล่งสงล่าราศบีของพวกเขาเอง
ขด้อ 8: “ถด้าพวกทล่านกระทสาพระราชบนัญญนัตลิแหล่งพระมหากษนัตรลิยร์ใหด้สสาเรห็จตามพระคนัมภบีรร์ทบียิ่วล่า ‘เจด้า

จงรนักเพสืยิ่อนบด้านของเจด้าเหมสือนตนเอง’ แลด้ว ทล่านทนันี้งหลายกห็กระทสาดบีอยผล่”
ยากอบกลล่าวสารของตนตล่อไปเกบียิ่ยวกนับการเลสือกหนด้าคนโดยเตสือนความจสาครลิสเตบียนเหลล่านนันี้นถลึง “พระ

ราชบนัญญนัตลิแหล่งพระมหากษนัตรลิยร์” แหล่งความรนัก พระราชบนัญญนัตลิแหล่งความรนักนบีนี้ควรควบคอุมการปฏลิบนัตลิของ
ครลิสเตบียนตล่อคนทนันี้งปวง โดยเฉพาะอยล่างยลิยิ่งในครลิสตจนักร เมสืยิ่อพลิจารณา “พระราชบนัญญนัตลิแหล่งพระมหากษนัตรลิยร์” 
นบีนี้ (นนัยิ่นคสือ การรนักซลึยิ่งกนันและกนัน) การเลสือกหนด้าคนทอุกอยล่างกห็ถผกประหารชบีวลิต คนรวยไมล่ควรปรารถนาหรสือคาด
หวนังใหด้พระราชบนัญญนัตลินบีนี้ถผกเอาออกไปเสบียเพสืยิ่อเหห็นแกล่ตน และคนจนทบียิ่ “มนัยิ่งมบีในความเชสืยิ่อ” กห็ไมล่ควรเพลิกเฉยพระ
ราชบนัญญนัตลินบีนี้เชล่นกนัน

ยากอบเรบียกมนันวล่า “พระราชบนัญญนัตลิแหล่งพระมหากษนัตรลิยร์…ตามพระคนัมภบีรร์” และจากนนันี้นเขากห็ยกขด้อ
พระคนัมภบีรร์ (สล่วนหนลึยิ่งของเลวบีนลิตลิ 19:18): “เจด้าจงรนักเพสืยิ่อนบด้านของเจด้าเหมสือนตนเอง” การเลสือกหนด้าคน
เปป็นการฝฝ่าฝปนพระคสาขด้อนบีนี้และขด้ออสืยิ่น ๆ ไมล่มบีมผลเหตอุตามพระคนัมภบีรร์เลยทบียิ่วล่าทสาไมผผด้เชสืยิ่อคนใดถลึงควรเชลิดชผคนทบียิ่รนัก
โลกและยกยอคนรวย ในการทสาเชล่นนนันี้นเขากห็ไมล่ถวายเกบียรตลิองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าแหล่งสงล่าราศบีผผด้ทรงแสดงใหด้เราเหห็น
สลิยิ่งทบียิ่ตรงขด้ามเลย และยากอบกลล่าววล่า “ถด้าพวกทล่านกระทสาพระราชบนัญญนัตลิแหล่งพระมหากษนัตรลิยร์ใหด้สสาเรห็จ…ทล่าน
ทนันี้งหลายกห็กระทสาดบีอยผล่”

ขด้อ 9: “แตล่ถด้าพวกทล่านเลสือกหนด้าคน พวกทล่านกห็กระทสาบาป และถผกตนัดสลินโดยพระราชบนัญญนัตลิวล่าเปป็นผผด้
ละเมลิดแลด้ว”

มนันถผกนสาเสนออยล่างชนัดเจนในจดหมายฝากฉบนับนบีนี้วล่าการเลสือกหนด้าคนเปป็นบาป และคนเหลล่านนันี้นทบียิ่ทสา
เชล่นนนันี้นกห็ถผกปรนับโทษโดย “พระราชบนัญญนัตลิแหล่งพระมหากษนัตรลิยร์” ในฐานะ “ผผด้ละเมลิด” ใน 1 ยอหร์น 3:4 เรา
อล่านวล่า: “ผผด้ใดกห็ตามทบียิ่กระทสาบาปกห็ละเมลิดพระราชบนัญญนัตลิดด้วย เพราะบาปเปป็นการละเมลิดพระราชบนัญญนัตลิ” 
“พระราชบนัญญนัตลิแหล่งพระมหากษนัตรลิยร์” นบีนี้ซลึยิ่งยากอบยกคสาพผดมาในขด้อ 8 ถผกใหด้ความสสาคนัญอยล่างสผงสอุดในคสา
สอนขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของเรา มบีอยผล่คราวหนลึยิ่งเมสืยิ่อพระเยซผทรงถผกถามวล่า “พระบนัญญนัตลิขด้อใดเปป็นขด้อตด้นแหล่ง
พระบนัญญนัตลิทนันี้งปวง?” พระองคร์ทรงใหด้คสาตอบนบีนี้:

“ทล่านจงรนักองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าผผด้เปป็นพระเจด้าของทล่าน ดด้วยสอุดใจของทล่าน และดด้วยสอุดจลิตของทล่าน และ
ดด้วยสลินี้นสอุดความคลิดของทล่าน และดด้วยสลินี้นสอุดกสาลนังของทล่าน’ นบียิ่แหละเปป็นพระบนัญญนัตลิขด้อตด้น และขด้อทบียิ่สองกห็
เหมสือนกนันคสือ ‘เจด้าจงรนักเพสืยิ่อนบด้านของเจด้าเหมสือนตนเอง’ ไมล่มบีพระบนัญญนัตลิอสืยิ่นทบียิ่ใหญล่กวล่าพระบนัญญนัตลิทนันี้งสองขด้อ
นบีนี้” (มาระโก 12:28-31)

งานเขบียนตล่าง ๆ ของเปาโลกห็ใหด้ความสสาคนัญอยล่างมากเชล่นกนันตล่อพระบนัญญนัตลิทบียิ่ขาดไมล่ไดด้ขด้อนบีนี้ เขากลล่าว
วล่า:

“อยล่าเปป็นหนบีนี้สลิยิ่งใด ๆ แกล่มนอุษยร์คนใดเลย ยกเวด้นทบียิ่จะรนักซลึยิ่งกนันและกนัน เพราะวล่าผผด้ทบียิ่รนักคนอสืยิ่นกห็ทสาใหด้
พระราชบนัญญนัตลิสสาเรห็จแลด้ว ดด้วยวล่าคสาตรนัสนบีนี้ ‘เจด้าอยล่าเลล่นชผด้ เจด้าอยล่าฆล่าคน เจด้าอยล่าลนักทรนัพยร์ เจด้าอยล่าเปป็นพยาน
เทห็จ เจด้าอยล่าโลภ’ และถด้ามบีพระบนัญญนัตลิอสืยิ่นใด มนันกห็ถผกเขด้าใจอยล่างยล่อ ๆ ในถด้อยคสานบีนี้คสือ ‘เจด้าจงรนักเพสืยิ่อนบด้านของ



เจด้าเหมสือนตนเอง’ ความรนักไมล่ทสาอนันตรายแกล่เพสืยิ่อนบด้านของตนเลย เหตอุฉะนนันี้นความรนักจลึงเปป็นการทสาใหด้พระราช
บนัญญนัตลิสสาเรห็จแลด้ว” (รม. 13:8-10)

“ดด้วยวล่า พบียิ่นด้องทนันี้งหลาย พวกทล่านถผกเรบียกใหด้มาสผล่เสรบีภาพ เพบียงแตล่อยล่าใชด้เสรบีภาพใหด้เปป็นโอกาส
สสาหรนับเนสืนี้อหนนัง แตล่จงรนับใชด้ซลึยิ่งกนันและกนันดด้วยความรนักเถลิด เพราะวล่า พระราชบนัญญนัตลิทนันี้งสลินี้นนนันี้นกห็ถผกทสาใหด้สสาเรห็จ
จรลิงในคสา ๆ เดบียว คสือในคสาบนัญชานบีนี้ ‘เจด้าจงรนักเพสืยิ่อนบด้านของเจด้าเหมสือนตนเอง’” (กท. 5:13,14)

จงสนังเกตถด้อยคสาเหลล่านบีนี้ซลึยิ่งถผกบนันทลึกไวด้โดยอนัครทผตยอหร์น:
“นบียิ่เปป็นขล่าวสารทบียิ่พวกทล่านไดด้ยลินตนันี้งแตล่เรลิยิ่มแรก วล่าพวกเราควรรนักซลึยิ่งกนันและกนัน…พวกเราทราบวล่า พวก

เราไดด้ผล่านพด้นจากความตายไปสผล่ชบีวลิตแลด้ว เพราะวล่าพวกเรารนักพบียิ่นด้อง ผผด้ใดทบียิ่ไมล่รนักพบียิ่นด้องของตน กห็ยนังดสารงอยผล่ใน
ความตาย ผผด้ใดกห็ตามทบียิ่เกลบียดชนังพบียิ่นด้องของตนกห็เปป็นฆาตกร…ถด้าผผด้ใดกลล่าววล่า “ขด้าพเจด้ารนักพระเจด้า” และยนัง
เกลบียดชนังพบียิ่นด้องของตน ผผด้นนันี้นกห็เปป็นคนพผดมอุสา…” (1 ยอหร์น 3:11-15; 4:20)

สล่วนแรกสอุดของ “ผลของพระวลิญญาณ” คสือความรนัก (กท. 5:22) เมสืยิ่อเราบนังเกลิดใหมล่แลด้ว “ความรนัก
ของพระเจด้าไดด้หลนัยิ่งไหลออกมาในใจของพวกเรา โดยพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ ซลึยิ่งไดด้ประทานใหด้แกล่พวกเราแลด้ว”
(รม. 5:5) และในฐานะทบียิ่เปป็นผผด้ทบียิ่บนังเกลิดใหมล่แลด้วเรากห็ตด้องรนักเพสืยิ่อนมนอุษยร์ของเรา ในยอหร์น 13:34,35 พระเยซผ
ตรนัสวล่า: “เราใหด้บนัญญนัตลิใหมล่ไวด้แกล่ทล่านทนันี้งหลายคสือ ใหด้ทล่านทนันี้งหลายรนักซลึยิ่งกนันและกนัน เรารนักทล่านทนันี้งหลายมาแลด้ว
อยล่างไร ทล่านทนันี้งหลายจงรนักซลึยิ่งกนันและกนันดด้วยอยล่างนนันี้น โดยสลิยิ่งนบีนี้มนอุษยร์ทอุกคนจะทราบวล่าทล่านทนันี้งหลายเปป็นพวก
สาวกของเรา ถด้าทล่านทนันี้งหลายมบีความรนักตล่อกนันและกนัน”

ดนังนนันี้นยากอบจลึงประณามคนเหลล่านนันี้นทบียิ่มบีความผลิดในเรสืยิ่องขาดความรนัก ซลึยิ่งถผกแสดงออกโดยการทบียิ่พวก
เขา “เลสือกหนด้าคน” เขากลล่าววล่า “พวกทล่านกห็กระทสาบาป” หนัวขด้อทนันี้งหมดของพระคสาขด้อแรก ๆ นบีนี้ในบททบียิ่ 2 
โจมตบีคนเหลล่านนันี้นทบียิ่ปฟ้อยอคนรวยและรนังเกบียจคนจน ทนันี้ง ๆ ทบียิ่พวกเขาประกาศตนัววล่ามบีความเชสืยิ่อในพระครลิสตร์ ใจ
ของพวกเขากห็ไมล่ไดด้จดจล่ออยผล่ทบียิ่การสะสม “ทรนัพยร์สมบนัตลิไวด้ในสวรรคร์” แตล่จดจล่ออยผล่ทบียิ่การสะสม “ทรนัพยร์สมบนัตลิไวด้
บนแผล่นดลินโลก” (มธ. 6:19,20) ยากอบกสาลนังกลล่าววล่าเขาไมล่จสาเปป็นตด้องประณามพวกเขาเลย เพราะโดยการ
เลสือกหนด้าคนพวกเขาไดด้ทสาบาปแลด้วและถผกตนัดสลินวล่ามบีความผลิดแลด้วโดยพระราชบนัญญนัตลิแหล่งความรนัก

ขด้อ 10-12: “เพราะวล่าผผด้ใดกห็ตามทบียิ่จะรนักษาพระราชบนัญญนัตลิไดด้ทนันี้งหมด และยนังผลิดอยผล่ในขด้อเดบียว ผผด้นนันี้นกห็
เปป็นผผด้มบีความผลิดในพระราชบนัญญนัตลิทนันี้งหมด ดด้วยวล่าพระองคร์ผผด้ทบียิ่ไดด้ตรนัสวล่า ‘อยล่าเลล่นชผด้’ กห็ไดด้ตรนัสไวด้ดด้วยวล่า ‘อยล่าฆล่า
คน’ บนัดนบีนี้ถด้าทล่านไมล่ไดด้เลล่นชผด้แตล่ถด้าทล่านฆล่าคน ทล่านกห็กลายเปป็นผผด้ละเมลิดคนหนลึยิ่งแหล่งพระราชบนัญญนัตลิ ดนังนนันี้นพวก
ทล่านจงพผดและจงกระทสาเชล่นนบีนี้ เหมสือนอยล่างคนเหลล่านนันี้นทบียิ่จะถผกพลิพากษาโดยพระราชบนัญญนัตลิแหล่งเสรบีภาพ”

ไมล่ตด้องสงสนัยเลยวล่ายากอบตระหนนักวล่าเหลล่าผผด้อล่านของเขาคงจะประหลาดใจกนับคสากลล่าวของเขาทบียิ่วล่า
พระราชบนัญญนัตลิฟฟ้องใจพวกเขาแลด้วเรสืยิ่องการปฏลิบนัตลิทบียิ่ใจดสาของพวกเขาในการเลสือกหนด้าคน ดนังนนันี้นในขด้อพระคสา
เหลล่านบีนี้พระราชบนัญญนัตลิจลึงถผกใชด้เพสืยิ่อปรนับโทษบาปนบีนี้ บางคนในทบียิ่ประชอุมนนันี้นคงคลิดวล่าบาปเลห็ก ๆ นด้อย ๆ ของการ
เลสือกหนด้าคนไมล่ไดด้มบีความสสาคนัญมากขนาดนนันี้นจรลิง ๆ พวกเขาอาจแกด้ตนัวโดยกลล่าววล่า “ฉนันไมล่ไดด้เลล่นชผด้นะ” หรสือ 
“ฉนันไมล่ไดด้ฆล่าใครนะ” แตล่ในขด้อพระคสาเหลล่านบีนี้ การอด้างความชอบธรรมของพวกเขาเองกห็ถผกบดขยบีนี้ เพราะยากอบ
เตสือนในขด้อ 10 วล่า: “ผผด้ใดกห็ตามทบียิ่จะรนักษาพระราชบนัญญนัตลิไดด้ทนันี้งหมด และยนังผลิดอยผล่ในขด้อเดบียว ผผด้นนันี้นกห็เปป็นผผด้มบี



ความผลิดในพระราชบนัญญนัตลิทนันี้งหมด” แมด้วล่าพวกเขาไดด้เวด้นเสบียจากบาปบางอยล่างและทสาผลิดแคล่อบีกขด้อเดบียว ใน
สายพระเนตรของพระเจด้า พวกเขาไดด้กลายเปป็นผผด้ละเมลิดพระราชบนัญญนัตลิทนันี้งหมดแลด้ว

ผมไมล่คลิดวล่ายากอบกสาลนังกลล่าววล่าถด้าผผด้ใดทสาผลิดบนัญญนัตลิขด้อหนลึยิ่ง เขากห็ควรทสาผลิดหมดทอุกขด้อไปเลย! แทนทบียิ่
จะเปป็นเชล่นนนันี้น ถด้าผผด้ใดทสาผลิดบนัญญนัตลิเพบียงขด้อเดบียว เขากห็เปป็นผผด้ทสาผลิดพระราชบนัญญนัตลิ เปป็นผผด้ละเมลิดแลด้ว ขด้อ 10 
พผดกนับคนบาปและวลิสอุทธลิชนเหมสือน ๆ กนัน มนันปรนับโทษเปป็นนลิตยร์คนเหลล่านนันี้นทบียิ่กสาลนังพลึยิ่ง “การประพฤตลิตามพระ
ราชบนัญญนัตลิ” เพสืยิ่อทบียิ่จะชล่วยพวกเขาใหด้รอด- “เพราะวล่าคนทนันี้งหลายซลึยิ่งอยผล่ฝฝ่ายการกระทสาแหล่งพระราชบนัญญนัตลิกห็
อยผล่ใตด้การสาปแชล่ง เพราะมบีเขบียนไวด้แลด้ววล่า ‘ทอุกคนทบียิ่ไมล่ไดด้กระทสาตามทอุกขด้อความซลึยิ่งเขบียนไวด้ในหนนังสสือแหล่งพระ
ราชบนัญญนัตลิตล่อไปกห็ตด้องถผกสาปแชล่ง’” (กท. 3:10)

พระคนัมภบีรร์ไมล่สอนเลยวล่าการรนักษาพระราชบนัญญนัตลิจะชล่วยผผด้ใดใหด้รอดไดด้ ตามทบียิ่กาลาเทบีย 2:16 กลล่าว 
“กห็ยนังรผด้วล่าไมล่มบีผผด้ใดเปป็นคนชอบธรรมไดด้โดยการกระทสาแหล่งพระราชบนัญญนัตลิ แตล่โดยความเชสืยิ่อแหล่งพระเยซผครลิสตร์ 
คสือพวกเราเองกห็ไดด้เชสืยิ่อในพระเยซผครลิสตร์แลด้ว เพสืยิ่อพวกเราจะไดด้เปป็นคนชอบธรรมโดยความเชสืยิ่อแหล่งพระครลิสตร์ 
และไมล่ใชล่โดยการกระทสาแหล่งพระราชบนัญญนัตลิ เพราะวล่าโดยการกระทสาแหล่งพระราชบนัญญนัตลินนันี้น ‘ไมล่มบีเนสืนี้อหนนังใด 
ๆ จะเปป็นคนชอบธรรมไดด้เลย’”

มบีผผด้เดบียวเทล่านนันี้นทบียิ่เคยรนักษาพระราชบนัญญนัตลิ และผผด้นนันี้นคสือพระเยซผ พระองคร์ตรนัสวล่า: “อยล่าคลิดวล่าเรามา
เพสืยิ่อจะทสาลายพระราชบนัญญนัตลิหรสือพวกศาสดาพยากรณร์เสบีย เรามลิไดด้มาเพสืยิ่อจะทสาลาย แตล่เพสืยิ่อจะทสาใหด้สสาเรห็จ
จรลิง” (มธ. 5:17) “พระครลิสตร์ทรงเปป็นจอุดจบของพระราชบนัญญนัตลิ เพสืยิ่อความชอบธรรมแกล่ทอุกคนทบียิ่เชสืยิ่อ” (รม. 
10:4) “เพราะวล่าสลิยิ่งซลึยิ่งพระราชบนัญญนัตลิทสาไมล่ไดด้ ในการทบียิ่พระราชบนัญญนัตลิอล่อนกสาลนังโดยทางเนสืนี้อหนนังนนันี้น การทบียิ่
พระเจด้าทรงสล่งพระบอุตรของพระองคร์มาในสภาพเหมสือนเนสืนี้อหนนังทบียิ่บาปและเพสืยิ่อไถล่บาป ไดด้ทรงปรนับโทษบาปทบียิ่
อยผล่ในเนสืนี้อหนนัง เพสืยิ่อความชอบธรรมแหล่งพระราชบนัญญนัตลิจะไดด้สสาเรห็จในพวกเรา…” (รม. 8:3,4)

โดยทางพระเยซผครลิสตร์เจด้าเทล่านนันี้นเราจลึงสามารถหนบีพด้นบทลงโทษของพระราชบนัญญนัตลิไดด้ พระองคร์ไดด้
ทรงยกโทษ “การละเมลิดทนันี้งสลินี้นของพวกทล่านแลด้ว โดยทรงลบทลินี้งลายมสือแหล่งกฎตล่าง ๆ ทบียิ่เคยตล่อตด้านพวกเรา ซลึยิ่ง
ไดด้ขนัดแยด้งตล่อพวกเรา และไดด้ทรงเอามนันออกไปเสบียใหด้พด้น โดยทรงตรลึงมนันไวด้ทบียิ่กางเขนของพระองคร์” (คส. 
2:13,14) พระองคร์ “ผผด้ไมล่ไดด้ทรงกระทสาบาปเลย…พระองคร์เองไดด้ทรงรนับแบกบรรดาบาปของพวกเราไวด้ในพระ
กายของพระองคร์เองทบียิ่ตด้นไมด้นนันี้น…” (1 เปโตร 2:21-24) พระองคร์ไดด้สลินี้นพระชนมร์เพสืยิ่อคนทนันี้งหลายทบียิ่มบีความผลิดจะ
ไดด้รนับการชล่วยใหด้พด้นจากบทลงโทษของพระราชบนัญญนัตลิ พระองคร์ “ทรงไถล่พวกเราใหด้พด้นจากการสาปแชล่งแหล่ง
พระราชบนัญญนัตลิแลด้ว โดยทรงยอมถผกสาปแชล่งเพสืยิ่อพวกเรา เพราะมบีเขบียนไวด้แลด้ววล่า ‘ทอุกคนทบียิ่ถผกแขวนไวด้บนตด้นไมด้
กห็ถผกสาปแชล่ง’” (กท. 3:13) “เหตอุฉะนนันี้น เราทนันี้งหลายจลึงสรอุปไดด้วล่า มนอุษยร์คนใดจะเปป็นผผด้ชอบธรรมไดด้โดยความ
เชสืยิ่อ โดยปราศจากบรรดาการกระทสาของพระราชบนัญญนัตลิ” (รม. 3:28)

เหห็นไดด้ชนัดวล่ายากอบหมายถลึงพระราชบนัญญนัตลิของโมเสสในขด้อ 10 และ 11 แตล่บนัดนบีนี้ในขด้อ 12 เขาพผดอบีก
ครนันี้งถลึง “พระราชบนัญญนัตลิแหล่งเสรบีภาพ” (ถผกกลล่าวถลึงในขด้อ 25 ของบททบียิ่ 1) นนักเรบียนพระคนัมภบีรร์ทอุกคนไมล่เหห็น
พด้องตรงกนันเกบียิ่ยวกนับความหมายของวลบีนบีนี้ แตล่ผมเชสืยิ่อวล่ามนันนล่าจะหมายถลึงขล่าวประเสรลิฐแหล่งพระคอุณซลึยิ่งทสาใหด้คน
บาปใหด้เปป็นไทจากบทลงโทษของพระราชบนัญญนัตลิทบียิ่ถผกละเมลิดและของอสานาจแหล่งบาป พระเยซผตรนัสวล่า: “และ



ทล่านทนันี้งหลายจะรผด้จนักความจรลิง และความจรลิงนนันี้นจะทสาใหด้ทล่านทนันี้งหลายเปป็นไท…เหตอุฉะนนันี้นถด้าพระบอุตรจะทรง
กระทสาใหด้ทล่านทนันี้งหลายเปป็นไท ทล่านทนันี้งหลายกห็จะเปป็นไทจรลิง ๆ” (ยอหร์น 8:32,36)

พระราชบนัญญนัตลินบีนี้ไมล่ไดด้เหนบียิ่ยวรนันี้งเราดด้วย “เจด้าตด้องทสาสลิยิ่งนนันี้นสลิยิ่งนบีนี้” และ “เจด้าตด้องไมล่ทสาสลิยิ่งนนันี้นสลิยิ่งนบีนี้” แตล่
ใสล่ “พระราชบนัญญนัตลิแหล่งพระมหากษนัตรลิยร์” แหล่งความรนักไวด้ในใจของเราซลึยิ่งควบคอุมชบีวลิตของเราและทสาใหด้เรา
อยากดสาเนลินชบีวลิตอยล่างทบียิ่พระเยซผทรงอยากใหด้เราดสาเนลินชบีวลิต เมสืยิ่อเราบนังเกลิดใหมล่แลด้ว เรากห็กลายเปป็น “คนทบียิ่ถผก
สรด้างใหมล่แลด้ว” ในพระครลิสตร์ (2 คร. 5:17) และเราจะตด้อง “ดสาเนลินในความรนักเหมสือนอยล่างทบียิ่พระครลิสตร์ไดด้ทรง
รนักพวกเราดด้วย และประทานพระองคร์เองเพสืยิ่อพวกเรา…” (อฟ. 5:2) เราเปป็นไท- “ไดด้เปป็นไทจากบาป และกลาย
เปป็นพวกผผด้รนับใชด้ของพระเจด้าแลด้ว…” (รม. 6:22) นบียิ่คสือ “พระราชบนัญญนัตลิแหล่งเสรบีภาพ” ซลึยิ่งโดยมนันเรา “จะถผก
พลิพากษา” มลิใชล่หรสือ-พระวจนะ, ขล่าวประเสรลิฐของพระเยซผครลิสตร์? ผมคลิดเชล่นนนันี้น

ขด้อ 12 กลล่าวชนัดเจนมาก ๆ วล่าจะมบีการพลิพากษาสสาหรนับผผด้เชสืยิ่อ นบียิ่จะเปป็นทบียิ่บนัลลนังกร์พลิพากษาของพระ
ครลิสตร์ (รม. 14:10-12; 2 คร. 5:10) และไมล่ใชล่ทบียิ่การพลิพากษาทบียิ่พระทบียิ่นนัยิ่งใหญล่สบีขาว (วว. 20:11-15) ไมล่มบี
ครลิสเตบียนคนใดจะถผกพลิพากษาหรสือถผกปรนับโทษกนับคนทบียิ่ไมล่ไดด้รนับความรอดเลย แมด้แตล่คนทบียิ่ละเมลิดบนัญญนัตลิสลิบ
ประการขด้อหนลึยิ่งขด้อใด เพราะวล่าเรา “ไมล่ไดด้อยผล่ใตด้พระราชบนัญญนัตลิ แตล่อยผล่ใตด้พระคอุณ” (รม. 6:14) พระเยซผตรนัสวล่า:
“แทด้จรลิงแลด้วเรากลล่าวแกล่ทล่านทนันี้งหลายวล่า ผผด้ใดทบียิ่ฟปังคสาของเรา และเชสืยิ่อในพระองคร์ผผด้ไดด้ทรงสล่งเรามานนันี้น กห็มบีชบีวลิตนลิ
รนันดรร์ และจะไมล่เขด้าสผล่การปรนับโทษ แตล่ไดด้ผล่านพด้นจากความตายไปสผล่ชบีวลิตแลด้ว” (ยอหร์น 5:24) ไมล่เลยครนับ ผผด้เชสืยิ่อ
จะไมล่ถผกไตล่สวนความเพสืยิ่อดผวล่าเขาจะรอดหรสือหลงหาย แตล่การงานของเขาจะถผกพลิพากษา

จงสนังเกตสล่วนแรกของขด้อ 12 ทบียิ่ยากอบกลล่าววล่า “ดนังนนันี้นพวกทล่านจงพผดและจงกระทสาเชล่นนบีนี้” ใน
ลนักษณะของคนเหลล่นนันี้นทบียิ่กสาลนังคาดหวนังทบียิ่จะ “ถผกพลิพากษาโดยพระราชบนัญญนัตลิแหล่งเสรบีภาพ” มนันเปป็นเรสืยิ่องสสาคนัญ
สอุดขบีดทบียิ่จะพผดและกระทสาสลิยิ่งเดบียวกนัน โดยไมล่ปลล่อยใหด้คสาพผดของเราและการกระทสาของเราขนัดแยด้งกนันเอง! นบียิ่เปป็น
ความผลิดมหนันตร์ของพวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบี เพราะพระเยซผตรนัสแกล่พวกเขาวล่า “...สลิยิ่งสารพนัดใด ๆ กห็ตาม
ทบียิ่พวกเขาสนัยิ่งสอนใหด้พวกทล่านถสือรนักษาไวด้ จงถสือและกระทสาตาม แตล่พวกทล่านอยล่ากระทสาตามบรรดาการงานของ
พวกเขาเลย เพราะพวกเขากลล่าว และไมล่กระทสาตาม” (มธ. 23:3) พวกเขาไมล่ไดด้ปฏลิบนัตลิสลิยิ่งทบียิ่ตนเทศนา! คนทบียิ่นล่า
สงสารอยล่างแทด้จรลิงคสือผผด้นสาทางศาสนา ไมล่วล่าเขาจะเปป็นใครกห็ตาม ทบียิ่สอนอยล่างแตล่ดสาเนลินชบีวลิตอบีกอยล่าง แตล่ผผด้เชสืยิ่อ
ทอุกคนตด้องจสาไวด้วล่า “ทอุกคนในพวกเราจลึงจะทผลเรสืยิ่องราวของตนัวเองตล่อพระเจด้า” (รม. 14:12) และทอุกคนจะ “ไดด้
รนับตามสลิยิ่งทนันี้งหลายทบียิ่ถผกกระทสาในรล่างกายของตน ตามทบียิ่เขาไดด้กระทสาแลด้ว ไมล่วล่าสลิยิ่งนนันี้นจะดบีหรสือเลว” (2 คร. 
5:10)

ขด้อ 13: “เพราะวล่าผผด้ใดทบียิ่ไมล่แสดงความเมตตา ผผด้นนันี้นจะถผกการพลิพากษาโดยปราศจากความเมตตา และ
ความเมตตามบีความปปีตลิยลินดบีตล่อการพลิพากษา”

ผผด้เชสืยิ่อทบียิ่ “ไมล่แสดงความเมตตา” ตล่อเพสืยิ่อนมนอุษยร์ดด้วยกนัน “จะถผกการพลิพากษาโดยปราศจากความ
เมตตา” เพราะการงานของเขาจะถผกเผาไหมด้ไป (อล่าน 1 โครลินธร์ 3:12-15) พระเจด้าจะไมล่ทรงอยอุตลิธรรมในการ
พลิพากษานบีนี้เลย พระองคร์จะประทานหรสือหวงบสาเหนห็จไวด้โดยตนันี้งอยผล่บนความยอุตลิธรรมของพระเจด้า ครลิสเตบียนทบียิ่
ดสาเนลินชบีวลิตอยล่างเหห็นแกล่ตนัวและไมล่แสดงความเมตตาตล่อเพสืยิ่อนมนอุษยร์ดด้วยกนันกห็จะไมล่ไดด้รนับความเมตตาเมสืยิ่อ



พระองคร์ประทานบสาเหนห็จเหลล่านนันี้น
แตล่ “ความเมตตามบีความปปีตลิยลินดบีตล่อการพลิพากษา” แนล่นอนวล่านบียิ่หมายความวล่าความเมตตามบีชนัยเหนสือ

การพลิพากษา อนัครทผตยอหร์นกลล่าวมนันไวด้เชล่นนบีนี้: “ในสลิยิ่งนบีนี้แหละความรนักของพวกเรากห็ถผกทสาใหด้สมบผรณร์ เพสืยิ่อพวก
เราจะไดด้มบีใจกลด้าในวนันแหล่งการพลิพากษา…” (1 ยอหร์น 4:17) ถด้าเราแสดงความรนักและความเมตตาในทบียิ่นบีนี้ เรากห็
จะเหห็นวล่า “ความเมตตามบีความปปีตลิยลินดบีตล่อการพลิพากษา” เพราะวล่า “ความดบีประการใดกห็ตามทบียิ่คนหนลึยิ่งคนใด
กระทสา คนนนันี้นกห็จะไดด้รนับสลิยิ่งเดบียวกนันจากองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า ไมล่วล่าเขาเปป็นทาสหรสือเปป็นไท” (อฟ. 6:8) ลผกเชล่นนนันี้น
ของพระเจด้าสามารถเผชลิญพระพนักตรร์องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าไดด้โดยปราศจากความกลนัว “โดยรผด้แลด้ววล่าพวกทล่านจะไดด้
รนับมรดกจากองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าเปป็นบสาเหนห็จ เพราะพวกทล่านรนับใชด้พระครลิสตร์เจด้าอยผล่” (คส. 3:24)

เราจะสนังเกตเหห็นวล่าในทนันี้งหมดนบีนี้ยากอบกสาลนังพผดถลึงสลิยิ่งตล่าง ๆ ทบียิ่ปรากฏภายนอกมากกวล่าทบียิ่อยผล่ภายใน 
เขากสาลนังเนด้นความจสาเปป็นของการแสดงออกใหด้เหห็นภายนอกเพสืยิ่อเปป็นขด้อพลิสผจนร์ถลึงความเปป็นจรลิงทบียิ่อยผล่ภายใน นบียิ่จะ
เตรบียมเราใหด้พรด้อมสสาหรนับสลิยิ่งทบียิ่จะตามมาในทนันทบี เพราะสล่วนทบียิ่เหลสือของบททบียิ่ 2 (ขด้อ 14 ถลึง 26) กลล่าวถลึงความ
เชสืยิ่อทบียิ่ชล่วยใหด้รอด หรสือธรรมชาตลิแทด้จรลิงของความเชสืยิ่อทบียิ่ชล่วยใหด้รอด ความเชสืยิ่อทบียิ่ชล่วยใหด้รอดคสืออะไร และมนัน
กระทสากลิจอยล่างไร?

ขด้อ 14: “มนันเปป็นประโยชนร์อะไรเลล่า พบียิ่นด้องของขด้าพเจด้า ถลึงแมด้วล่าคนใดกลล่าววล่าตนมบีความเชสืยิ่อ และไมล่มบี
การกระทสา ความเชสืยิ่อจะชล่วยคนนนันี้นใหด้รอดไดด้หรสือ”

สล่วนนบีนี้ของพระคนัมภบีรร์ตด้องถผกตรวจสอบอยล่างระมนัดระวนังมาก ๆ หลายคนคลิดวล่ายากอบสอนขนัดแยด้งใน
สล่วนนบีนี้กนับสลิยิ่งทบียิ่เปาโลกลล่าวในโรม บททบียิ่ 4 โดยเฉพาะขด้อ 2 และ 5: “เพราะวล่าถด้าอนับราฮนัมถผกนนับวล่าชอบธรรมโดย
บรรดาการกระทสา ทล่านกห็มบีทางทบียิ่จะอวดไดด้ แตล่มลิใชล่ตล่อพระพนักตรร์พระเจด้า…แตล่สสาหรนับคนทบียิ่ไมล่อาศนัยการกระทสา 
แตล่เชสืยิ่อในพระองคร์ ผผด้โปรดใหด้คนอธรรมเปป็นคนชอบธรรมไดด้ ความเชสืยิ่อของคนนนันี้นกห็ถผกนนับวล่าเปป็นความชอบ
ธรรม”

แตล่เราตด้องจสาไวด้วล่า “พระคนัมภบีรร์ทอุกตอนถผกประทานใหด้โดยการดลใจของพระเจด้า…” (2 ทธ. 3:16) พระ
วลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ประทานการดลใจใหด้แกล่ยากอบเพสืยิ่อเขบียนบททบียิ่ 2 ในจดหมายฝากฉบนับนบีนี้เหมสือนกนับทบียิ่พระองคร์
ทรงดลใจเปาโลใหด้เขบียนโรมบททบียิ่ 4 ไมล่มบีความขนัดแยด้งกนันเลย เพราะพระเจด้าคงจะไมล่ขนัดแยด้งกนับพระองคร์เอง สลิยิ่งทบียิ่
ดผเหมสือนขนัดแยด้งใด ๆ กห็เปป็นเพราะการไรด้ความสามารถของเราทบียิ่จะเขด้าใจอยล่างเหมาะสม!

วลบีหนลึยิ่งในโรม 4:2 ไขเรสืยิ่องทนันี้งหมดนบีนี้ใหด้กระจล่าง: “แตล่มลิใชล่ตล่อพระพนักตรร์พระเจด้า” คสากลล่าวนบีนี้ไขเปปิดสลิยิ่งทบียิ่
ดผเหมสือนเปป็นความขนัดแยด้งระหวล่างคสาสอนของเปาโลกนับคสาสอนของยากอบ 2:14-26 พระคสาขด้อนบีนี้ทบียิ่เรากสาลนัง
ศลึกษาอยผล่ไมล่ไดด้ตอบคสาถามทบียิ่วล่าคนบาปจะถผกชสาระใหด้สะอาดตล่อพระพนักตรร์พระเจด้าไดด้อยล่างไร แทนทบียิ่จะเปป็นเชล่น
นนันี้น มนันเกบียิ่ยวขด้องกนับการแสดงออกใหด้เหห็นภายนอกของคนเหลล่านนันี้นทบียิ่มบีความเชสืยิ่อแหล่งพระเยซผครลิสตร์เจด้าอยผล่แลด้ว

ขด้อ 14 (ตลอดจนขด้ออสืยิ่น ๆ ทบียิ่ตามมา) กสาลนังปรนับโทษความเชสืยิ่อทบียิ่ไรด้คล่า ความเชสืยิ่อทบียิ่จอมปลอม  ยากอบ
กสาลนังถามวล่า “มนันจะมบีประโยชนร์อนันใดเลล่าถด้าคน ๆ หนลึยิ่งกลล่าววล่าตนมบีความเชสืยิ่อ และไมล่มบีการกระทสา?” พระเยซผ
ตรนัสวล่า: “ไมล่ใชล่ทอุกคนทบียิ่กลล่าวแกล่เราวล่า ‘พระองคร์เจด้าขด้า พระองคร์เจด้าขด้า’ จะเขด้าในอาณาจนักรแหล่งสวรรคร์ เวด้นแตล่
ผผด้ทบียิ่กระทสาตามนนี้สาพระทนัยพระบลิดาของเราผผด้ซลึยิ่งทรงสถลิตในสวรรคร์” (มธ. 7:21)



“...ความเชสืยิ่อจะชล่วยคนนนันี้นใหด้รอดไดด้หรสือ” นนัยิ่นคสือ ความเชสืยิ่อยบียิ่หด้อนนันี้นหรสือชนลิดนนันี้น-ความเชสืยิ่อซลึยิ่งไมล่มบี
การกระทสา-จะชล่วยใหด้รอดไดด้หรสือ? คน ๆ หนลึยิ่งอาจไดด้ยลินความจรลิงและถลึงกนับกลล่าววล่าตนเชสืยิ่อ แตล่ถด้าผลเหลล่านนันี้น
แหล่งความเชสืยิ่อทบียิ่มบีชบีวลิตไมล่ปรากฏชนัดเจนในชบีวลิตของเขา ตามคสาสอนทบียิ่ชนัดเจนของพระคนัมภบีรร์กห็มบีเหตอุใหด้สงสนัยการ
ประกาศตนัววล่ามบีความเชสืยิ่อของเขา ความจรลิงขด้อนบีนี้ถผกใหด้ภาพประกอบโดยตนัวอยล่างหนลึยิ่งในพระคสาสองขด้อถนัดไป:

ขด้อ 15 และ 16: “ถด้าพบียิ่นด้องชายหรสือหญลิงคนใดเปลสือยเปลล่า และขาดแคลนอาหารประจสาวนัน และคน
หนลึยิ่งคนใดในพวกทล่านกลล่าวแกล่เขาเหลล่านนันี้นวล่า “จงออกเดลินทางไปโดยสนันตลิสอุขเถลิด พวกทล่านจงอบออุล่นและอลิยิ่ม
เถลิด” อยล่างไรกห็ตามพวกทล่านไมล่ไดด้ใหด้สลิยิ่งเหลล่านนันี้นซลึยิ่งจสาเปป็นตล่อรล่างกายแกล่พวกเขา สลิยิ่งนนันี้นจะเปป็นประโยชนร์อะไร
เลล่า”

มนันเปป็นความหนด้าซสืยิ่อใจคดจรลิง ๆ ทบียิ่จะกลล่าวแกล่พบียิ่นด้องชายหรสือหญลิงคนหนลึยิ่งทบียิ่ขนัดสนวล่า “จงออกเดลินทาง
ไปโดยสนันตลิสอุขเถลิด พวกทล่านจงอบออุล่นและอลิยิ่มเถลิด” ถด้าคอุณมบีทรนัพยร์สลิยิ่งของทบียิ่จะชล่วยเหลสือพวกเขาไดด้ ยากอบกลล่าว
ถลึง “พระราชบนัญญนัตลิแหล่งพระมหากษนัตรลิยร์” แหล่งความรนักในขด้อ 8 และเขานสามนันออกมาอยล่างชนัดเจนมากขลึนี้นตรง
นบีนี้ เพราะถด้าผผด้ใดไมล่แสดงออกใหด้เหห็นความรนักตล่อคนเหลล่านนันี้นทบียิ่ขนัดสน ความเชสืยิ่อของเขากห็ไมล่ใชล่ความเชสืยิ่อทบียิ่แทด้จรลิง
และทบียิ่มบีชบีวลิต

อนัครทผตยอหร์นเสรลิมความเหห็นของเขาเขด้ากนับความเหห็นของยากอบ: “แตล่ผผด้ใดกห็ตามทบียิ่มบีทรนัพยร์สมบนัตลิของ
โลกนบีนี้ และเหห็นพบียิ่นด้องของตนมบีความตด้องการ และปปิดใจไมล่กรอุณาเขา ความรนักของพระเจด้าจะดสารงอยผล่ในผผด้นนันี้น
อยล่างไรไดด้ ลผกเลห็ก ๆ ทนันี้งหลายของขด้าพเจด้าเออ๋ย อยล่าใหด้เรารนักในคสาพผดและในลลินี้น แตล่ใหด้เรารนักในการกระทสาและ
ในความจรลิง” (1 ยอหร์น 3:17,18)

ขด้อ 17: “เชล่นนนันี้นแหละ ถด้าความเชสืยิ่อไมล่มบีการกระทสา มนันกห็ตายเสบียแลด้ว โดยอยผล่เพบียงลสาพนัง”
ถด้าความเชสืยิ่อถผกประทานใหด้โดยพระเจด้า (ตามทบียิ่เอเฟซนัส 2:8 บล่งบอก) มนันกห็คงเผยใหด้เหห็นผลกระทบตล่าง 

ๆ ทบียิ่ทรงพลนังและเปปีปี่ยมพระคอุณของมนัน เพราะวล่าความรอดคสือ “พระครลิสตร์ผผด้ทรงสถลิตอยผล่ในพวกทล่าน อนันเปป็นทบียิ่
หวนังแหล่งสงล่าราศบี” (คส. 1:27) จากเอเฟซนัส 3:17-19 เราเรบียนรผด้วล่าพระครลิสตร์ทรงสถลิตอยผล่ในใจของเรา “โดย
ความเชสืยิ่อ” วล่าเรา “ถผกหยนัยิ่งรากและตนันี้งมนัยิ่นอยผล่ในความรนัก” และ “รผด้จนักความรนักของพระครลิสตร์ ซลึยิ่งเกลินความรผด้” 
และคนเหลล่านนันี้นทบียิ่มบีพระครลิสตร์ประทนับอยผล่ในใจของตนกห็จะแสดงความรนักนบีนี้ออกมาและไมล่กลล่าวแกล่พบียิ่นด้องทบียิ่ขนัดสน
คนใดเลยวล่า “จงจากไปเปป็นสอุขเถลิด”

ตามทบียิ่ยากอบกลล่าว ความเชสืยิ่อซลึยิ่งตอบสนองในลนักษณะทบียิ่ถผกเสนอในขด้อ 15 และ 16 เปป็นความเชสืยิ่อทบียิ่
ตายแลด้ว จรลิงแทด้แนล่นอนทบียิ่วล่าเรารนับความรอดโดยความเชสืยิ่อ และปราศจากความเชสืยิ่อ การกระทสาของคน ๆ หนลึยิ่ง
กห็ตายเสบียแลด้ว “เชล่นนนันี้นแหละ ถด้าความเชสืยิ่อไมล่มบีการกระทสา มนันกห็ตายเสบียแลด้ว โดยอยผล่เพบียงลสาพนัง”

อนัครทผตทล่านนบีนี้หมายความวล่าอะไรในการกลล่าวถลึงความเชสืยิ่อ “ทบียิ่ตายเสบียแลด้ว”? เราทราบวล่ามบีความเชสืยิ่อทบียิ่
นสาไปสผล่ความรอด ความเชสืยิ่อทบียิ่มบีชบีวลิต แตล่มบีความเชสืยิ่อทบียิ่ไมล่นสาไปสผล่ความรอดเชล่นกนัน ความเชสืยิ่อทบียิ่ชล่วยใหด้รอดของจรลิง
กห็เปป็นมากกวล่าแคล่การเชสืยิ่อวล่ามบีพระเจด้าอยผล่องคร์หนลึยิ่ง มบีหลายลด้านคนทบียิ่เชสืยิ่อวล่ามบีพระเจด้าอยผล่องคร์หนลึยิ่งแตล่ทบียิ่ไมล่เคยเชสืยิ่อ
ในพระองคร์ไปสผล่ความรอดเลย ความเชสืยิ่อทบียิ่หนัวสมองเชล่นนบีนี้ไมล่ใชล่ความเชสืยิ่อทบียิ่มบีชบีวลิตและทบียิ่ชล่วยใหด้รอด มนันเปป็นความ
เชสืยิ่อทบียิ่ตายแลด้ว-เพราะวล่า “ดด้วยใจมนอุษยร์จลึงเชสืยิ่อไปสผล่ความชอบธรรม…” (รม. 10:10) ถด้าเรามบีความเชสืยิ่อในพระเยซผ



เจด้า-ความเชสืยิ่อของจรลิงทบียิ่มบีชบีวลิต-การกระทสาตล่าง ๆ กห็ตด้องตามมา พวกมนันจะตามมา มนันเปป็นไปไมล่ไดด้เลยทบียิ่พวกมนัน
จะไมล่ตามมา

ใครบางคนเคยกลล่าวไวด้วล่าความเชสืยิ่อคสือรากเหงด้า และการกระทสาตล่าง ๆ เปป็นผล คน ๆ หนลึยิ่งกห็คลิดผลิดเมสืยิ่อ
เขาเปป็นพยานวล่าเขาใชด้ความเชสืยิ่อไปสผล่ความรอดแลด้ว แตล่กห็ไมล่ออกผลใด ๆ เลย ผผด้เชสืยิ่อทอุกคนทบียิ่บนังเกลิดใหมล่แลด้วยล่อม
ออกผลบด้าง เพราะวล่าทบียิ่ใดทบียิ่มบีชบีวลิตฝฝ่ายวลิญญาณ กห็จสาเปป็นตด้องมบีหลนักฐานบางอยล่างของชบีวลิตนนันี้นในการออกผล

ขด้อ 18: “ใชล่แลด้ว คนหนลึยิ่งอาจกลล่าววล่า “ทล่านมบีความเชสืยิ่อ และขด้าพเจด้ามบีการกระทสา” จงแสดงความเชสืยิ่อ
ของทล่านทบียิ่ปราศจากบรรดาการกระทสาของทล่านใหด้ขด้าพเจด้าเหห็น และขด้าพเจด้าจะแสดงใหด้ทล่านเหห็นความเชสืยิ่อของ
ขด้าพเจด้าโดยบรรดาการกระทสาของขด้าพเจด้า”

มนันเปป็นเรสืยิ่องสสาคนัญในทบียิ่นบีนี้ทบียิ่กล่อนอสืยิ่นเลยจะตด้องกลล่าวถลึงเรสืยิ่องการกระทสาทบียิ่ปราศจากความเชสืยิ่อ ยากอบ
กลล่าววล่า: “...คนหนลึยิ่งอาจกลล่าววล่า…ขด้าพเจด้ามบีการกระทสา” หลายคนอวดในการงานทบียิ่ดบีของตน แตล่อยล่างทบียิ่ผม
กลล่าวไปแลด้วตอนตด้น ปราศจากความเชสืยิ่อ การงานของคน ๆ หนลึยิ่งกห็ตายเสบียแลด้ว ในมนัทธลิว 7:21-23 พระเยซผทรง
ประณามคนเหลล่านนันี้นทบียิ่กลล่าวอด้าง “การงานมหนัศจรรยร์เปป็นอนันมาก” โดยตรนัสวล่า “ในเวลานนันี้นเราจะกลล่าวยอมรนับ
แกล่พวกเขาวล่า ‘เราไมล่เคยรผด้จนักพวกเจด้าเลย…” เราไมล่ไดด้รนับความรอด “โดยบรรดาการงานแหล่งความชอบธรรมซลึยิ่ง
พวกเราไดด้กระทสา” (ทลิตนัส 3:5) เพราะวล่า “บรรดาความชอบธรรมของขด้าพระองคร์ทนันี้งหลายเหมสือนเหลล่าผด้าขบีนี้รลินี้วทบียิ่
สกปรก” ในสายพระเนตรของพระเจด้า (อลิสยาหร์ 64:6) เรารนับความรอด “โดยพระคอุณผล่านทางความเชสืยิ่อ…ไมล่ใชล่
โดยการกระทสาใด ๆ” (อฟ. 2:8,9) แตล่เปาโลกลล่าวตล่อไปวล่า “พวกเรา…ถผกสรด้างขลึนี้นในพระเยซผครลิสตร์ ใหด้เขด้าสผล่
บรรดาการงานทบียิ่ดบี ซลึยิ่งพระเจด้าไดด้ทรงกสาหนดไวด้ลล่วงหนด้าเพสืยิ่อทบียิ่พวกเราจะดสาเนลินในการเหลล่านนันี้น” (ขด้อ 10)

ดนังนนันี้นเราจลึงเหห็นวล่าการกระทสาไมล่นสาความรอดมาใหด้ แตล่การทสาดบีมาพรด้อมกนับความรอด ตรงนบีนี้ในขด้อ 18 
ยากอบกสาลนังกลล่าววล่ามนันเปป็นไปไมล่ไดด้เลยทบียิ่จะแสดงใหด้เหห็นวล่าคอุณมบีความเชสืยิ่อจรลิง ๆ โดยปราศจากการกระทสา 
พระเจด้าเพบียงผผด้เดบียวทรงมองเหห็นความเชสืยิ่อไดด้ คน ๆ หนลึยิ่งอาจกลล่าววล่าตนมบีความเชสืยิ่อ แตล่คนเหลล่านนันี้นทบียิ่มองดผเขา
จะทราบไดด้อยล่างไรวล่าทบียิ่เขาพผดนนันี้นเปป็นความจรลิง? ไมล่มบีทางเลยทบียิ่คน ๆ หนลึยิ่งจะแสดงใหด้อบีกคนเหห็นความเชสืยิ่อของ
เขาไดด้นอกจากโดยการกระทสาของเขา แตล่ความเชสืยิ่อแทด้ยล่อมออกผลเปป็นการกระทสาตล่าง ๆ ดอุจตด้นไมด้ทบียิ่มบีชบีวลิตยล่อม
ออกใบในฤดผใบไมด้ผลลิ มนันเปป็นไปไมล่ไดด้เลยทบียิ่จะมบีความเชสืยิ่อทบียิ่ชล่วยใหด้รอดโดยทบียิ่ความเชสืยิ่อนนันี้นไมล่แสดงตนัวออกมาใน
การกระทสาตล่าง ๆ ดด้วยเหตอุนบีนี้ยากอบจลึงประกาศวล่า “ขด้าพเจด้าจะแสดงใหด้ทล่านเหห็นความเชสืยิ่อของขด้าพเจด้าโดย
บรรดาการกระทสาของขด้าพเจด้า”

คสาวล่า “แสดงใหด้เหห็น” ในพระคสาขด้อนบีนี้เปป็นกอุญแจทบียิ่ไขเปปิดความยอุล่งยากนบีนี้-คสาสอนซลึยิ่งหลายคนพบวล่ายากทบียิ่
จะทสาใหด้เขด้ากนันไดด้กนับคสาสอนของเปาโล (การรนับความรอดโดยความเชสืยิ่อทบียิ่ปราศจากการกระทสา) ตามทบียิ่ไดด้
อภลิปรายไปแลด้ว เปาโลสนใจเรสืยิ่องรากฐานแหล่งความรอด รากเหงด้านนันี้น ซลึยิ่งเปป็น “ตล่อพระพนักตรร์พระเจด้า” (รม.
 4:2) ขณะทบียิ่ยากอบสนใจเรสืยิ่องผล ผลลนัพธร์ของความเชสืยิ่อทบียิ่ชล่วยใหด้รอดซลึยิ่งอยผล่ภายใน ซลึยิ่งเราแสดงใหด้เหห็นตล่อหนด้า
มนอุษยร์ เราพลิสผจนร์ใหด้เหห็นความเชสืยิ่อของเราโดยการกระทสาตล่าง ๆ ของเรา มนันไมล่ใชล่ปรลิมาณของการงาน (วล่าเราทสา
เยอะขนาดไหน) และไมล่ใชล่คอุณภาพของการงาน (วล่าพวกมนันสผงสล่งและควรคล่าขนาดไหน) ทบียิ่พลิสผจนร์ใหด้เหห็นวล่าเรา
รนับความรอดแลด้ว ตรงกนันขด้าม มนันคสือขด้อเทห็จจรลิงอนันเรบียบงล่ายทบียิ่วล่าการงานทบียิ่ดบียล่อมตลิดตามความรอดโดยอนัตโนมนัตลิ



ยกตนัวอยล่างเชล่น เหลล่าผผด้เชสืยิ่อทบียิ่เธสะโลนลิกาพลิสผจนร์ใหด้เหห็นความรอดของพวกเขาโดยการหนัน “มาหา
พระเจด้าจากการไหวด้บรรดารผปเคารพ เพสืยิ่อรนับใชด้พระเจด้าผผด้ทรงพระชนมร์อยผล่และเทบียิ่ยงแทด้” (1 ธส. 1:9) เหลล่าผผด้เชสืยิ่อ
ชาวเอเฟซนัสรนับสารภาพ และนสาหนนังสสือเวทมนตรร์ตล่าง ๆ ของตนมาเผาไฟตล่อหนด้าคนทนันี้งปวง อนันเปป็นการพลิสผจนร์
ใหด้เหห็นวล่าพวกเขาไดด้มบีใจทบียิ่ถผกเปลบียิ่ยนแลด้ว (กลิจการ 19:18-20) ผผด้เชสืยิ่อทบียิ่กรอุงโรม “เคยเปป็นพวกผผด้รนับใชด้ของบาป” 
แตล่พวกเขา “ไดด้เชสืยิ่อฟปังจากใจ” หลนักคสาสอนแหล่งความรอดโดยพระคอุณผล่านทางความเชสืยิ่อและ “ไดด้กลายเปป็น
พวกผผด้รนับใชด้ของความชอบธรรม” (รม. 6:17,18)

ผมไมล่อาจเนด้นหนนักเกลินไปไดด้เลยวล่าการประพฤตลิไมล่มบีสล่วนเกบียิ่ยวขด้องเลยกนับการไถล่ แตล่การประพฤตลิเปป็น
พยานรนับรองวล่าการไถล่ไดด้ถผกทสาใหด้เกลิดขลึนี้นในใจเราแลด้ว เราประพฤตลิเพราะเราเปป็นบอุตรทนันี้งหลายของพระเจด้าแลด้ว 
เราไมล่ประพฤตลิเพสืยิ่อทบียิ่จะพยายามไดด้สวรรคร์มา เราประพฤตลิเพราะเรากสาลนังมอุล่งหนด้าไปสผล่สวรรคร์ ความรอดเปป็นมา
โดยพระคอุณผล่านทางความเชสืยิ่อลด้วน ๆ เปป็นของประทานของพระเจด้า แตล่บสาเหนห็จนลิรนันดรร์ของเราจะถผกตนัดสลิน
ชบีนี้ขาดโดยการประพฤตลิทบียิ่สนัตยร์ซสืยิ่อของเรา

ขด้อ 19: “ทล่านเชสืยิ่อวล่ามบีพระเจด้าองคร์เดบียว ทล่านกห็กระทสาดบีอยผล่แลด้ว พวกผบีปปีศาจกห็เชสืยิ่อเชล่นกนัน และตนัวสนัยิ่น”
พระคสาขด้อนบีนี้อาจถผกกลล่าวแกล่พวกยลิวทบียิ่ปฏลิเสธพระครลิสตร์ทบียิ่เชสืยิ่อในพระเยโฮวาหร์พระเจด้าแตล่ไมล่เชสืยิ่อในพระ

เยซผครลิสตร์ พวกยลิวรนักทบียิ่จะอล่านและยกขด้อพระคสาจากพระราชบนัญญนัตลิ 6:4: “จงฟปังเถลิด โอ คนอลิสราเอล พระเยโฮ
วาหร์พระเจด้าของพวกเราเปป็นพระเยโฮวาหร์เดบียว” ในระหวล่างการรนับใชด้บนโลกนบีนี้ขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของเรา 
ธรรมาจารยร์คนหนลึยิ่งถามพระองคร์วล่า “พระบนัญญนัตลิขด้อใดเปป็นขด้อตด้นแหล่งพระบนัญญนัตลิทนันี้งปวง” และพระเยซผตรนัส
ตอบวล่า “พระบนัญญนัตลิขด้อตด้นแหล่งพระบนัญญนัตลิทนันี้งปวงนนันี้นคสือวล่า ‘จงฟปังเถลิด โอ คนอลิสราเอล องคร์พระผผด้เปป็นเจด้า
พระเจด้าของเราทนันี้งหลายเปป็นองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าองคร์เดบียว” (มาระโก 12:28,29) พวกยลิวทบียิ่ยากอบกสาลนังเขบียนไป
ถลึงนนันี้นกห็เชสืยิ่อวล่า “มบีพระเจด้าองคร์เดบียว” และยากอบชมพวกเขาโดยกลล่าววล่า “ทล่านกห็กระทสาดบีอยผล่แลด้ว” ตามทบียิ่เพลง
สดอุดบี 14:1 กลล่าวไวด้ คนทบียิ่กลล่าววล่าไมล่มบีพระเจด้ากห็เปป็นคนโงล่ มนอุษยร์ทบียิ่มบีเชาวนร์ปปัญญาตด้องยอมรนับวล่ามบีพระเจด้าองคร์
หนลึยิ่งทบียิ่รนับผลิดชอบจนักรวาลนบีนี้

แตล่ความเชสืยิ่อชนลิดนบีนี้กห็ยนังไมล่พอ ยากอบกลล่าววล่า “พวกผบีปปีศาจกห็เชสืยิ่อเชล่นกนัน และตนัวสนัยิ่น” พวกยลิวทบียิ่ยากอบ
กสาลนังเขบียนถลึงนนันี้นเชสืยิ่อในพระเจด้า-ใชล่แลด้ว วล่าทรงเปป็นพระเจด้าองคร์เดบียว แตล่พวกเขากห็ปฝ่วยการทบียิ่จะอวดในความเชสืยิ่อ
นบีนี้ เพราะวล่าแมด้แตล่พวกผบีปปีศาจกห็รผด้วล่ามบีพระเจด้าอยผล่องคร์หนลึยิ่ง อยล่างไรกห็ตาม ความรผด้นบีนี้กห็ไมล่ไดด้เปลบียิ่ยนแปลงพวกมนัน
จากการเปป็นพวกผบีปปีศาจเลย เราทราบวล่าพวกมนันไมล่ไดด้รนับความรอด ทนันี้ง ๆ ทบียิ่ขด้อเทห็จจรลิงมบีอยผล่วล่าพวกมนันเชสืยิ่อเกบียิ่ยว
กนับพระเจด้า พวกผบีไปไกลกวล่านนันี้นอบีกและยอมรนับพระเยซผวล่าทรงเปป็น “พระบอุตรของพระเจด้า” (มธ. 8:28,29) 
“องคร์บรลิสอุทธลิธิ์ของพระเจด้า” (มาระโก 1:24) (นนักเทศนร์บางคนไมล่ยอมกลล่าวเชล่นนนันี้นเลยดด้วยซนี้สา!)

ใชล่แลด้วครนับ พวกผบีเชสืยิ่อวล่ามบีพระเจด้าองคร์เดบียว และพวกมนันเชสืยิ่อในพระองคร์วล่าทรงเปป็นพระเจด้าแหล่งความ
ยอุตลิธรรมและการพลิพากษา พวกมนันเชสืยิ่อในพระองคร์จนถลึงขนาดทบียิ่พวกมนันหวาดกลนัวและตนัวสนัยิ่นเมสืยิ่อไดด้ยลินพระนาม
ของพระเยซผ-แตล่พวกมนันกห็ไมล่ไดด้รนับความรอดและรนับความรอดไมล่ไดด้ ความเชสืยิ่อทบียิ่หนัวสมองกห็ไมล่ใชล่ความเชสืยิ่อทบียิ่หนัวใจ 
และเพสืยิ่อทบียิ่จะรนับความรอด เราตด้องเชสืยิ่อดด้วยหนัวใจ ความเชสืยิ่อทบียิ่ตายแลด้วซลึยิ่งไมล่ขนับเคลสืยิ่อนคน ๆ หนลึยิ่งใหด้วางใจพระ
เยซผครลิสตร์เจด้าใหด้เปป็นพระผผด้ชล่วยใหด้รอดสล่วนตนัวกห็ไมล่ดบีไปกวล่าความเชสืยิ่อของพวกผบีปปีศาจเลยและสอุดทด้ายจะนสาไปสผล่



นรกของพญามาร!
ขด้อ 20: “แตล่ทล่านอยากทราบไหม โอ คนไรด้คล่า วล่าความเชสืยิ่อทบียิ่ปราศจากบรรดาการกระทสากห็ตายเสบีย

แลด้ว”
ในขด้อ 17 ยากอบประกาศวล่า “ถด้าความเชสืยิ่อไมล่มบีการกระทสา มนันกห็ตายเสบียแลด้ว” และอบีกครนันี้งในขด้อ 26 

เขาทวนซนี้สาขด้อเทห็จจรลิงนบีนี้ ตรงนบีนี้ในขด้อ 20 เขาถามวล่า “แตล่ทล่านอยากทราบไหม…” กลล่าวอบีกนนัยหนลึยิ่ง “คอุณเตห็มใจ
ไหมทบียิ่จะถผกแสดงใหด้เหห็นความจรลิงของคสากลล่าวนบีนี้?” ดผเหมสือนวล่ายากอบมอุล่งมนัยิ่นทบียิ่จะทสาใหด้ผผด้คนเขด้าใจความไรด้คล่า
ของ “ความเชสืยิ่อ” ซลึยิ่งมบีแตล่คสาพผด “ทบียิ่ปราศจากการกระทสา” เพราะวล่ามนัน “ตายเสบียแลด้ว” จรลิง ๆ เพสืยิ่อสนนับสนอุน
ขด้อโตด้แยด้งนบีนี้ ยากอบเรลิยิ่มยกตนัวอยล่างสองเรสืยิ่องจากภาคพนันธสนัญญาเดลิม กล่อนอสืยิ่นเขาใชด้อนับราฮนัมเปป็นตนัวอยล่าง:

ขด้อ 21-24: “อนับราฮนัมบลิดาของพวกเราไดด้ความชอบธรรมโดยบรรดาการกระทสา เมสืยิ่อทล่านไดด้ถวายอลิส
อนัคบอุตรชายของทล่านบนแทล่นบผชาไมล่ใชล่หรสือ ทล่านเหห็นไหมวล่า ความเชสืยิ่อไดด้กระทสากลิจรล่วมกนับบรรดาการกระทสา
ของทล่าน และโดยการกระทสาเหลล่านนันี้นความเชสืยิ่อกห็ถผกทสาใหด้สมบผรณร์แลด้ว และพระคนัมภบีรร์กห็ถผกทสาใหด้สสาเรห็จซลึยิ่งกลล่าว
วล่า ‘อนับราฮนัมไดด้เชสืยิ่อพระเจด้า และพระองคร์ทรงนนับวล่าเปป็นความชอบธรรมแกล่ทล่าน’ และทล่านถผกเรบียกวล่า ‘สหาย
ของพระเจด้า’ พวกทล่านจลึงเหห็นแลด้ววล่า โดยบรรดาการกระทสา มนอุษยร์จลึงเปป็นผผด้ชอบธรรม และไมล่ใชล่โดยความเชสืยิ่อ
เทล่านนันี้น”

มองเผลิน ๆ ดผเหมสือนวล่า ตามทบียิ่เราไดด้หมายเหตอุไวด้ตอนตด้นแลด้ว คสาสอนของยากอบในพระคสาตอนนบีนี้ขนัด
แยด้งโดยตรงกนับคสาสอนของเปาโล ตรงนบีนี้ในขด้อ 21 ยากอบถามวล่า “อนับราฮนัมบลิดาของพวกเราไดด้ความชอบธรรม
โดยบรรดาการกระทสา…ไมล่ใชล่หรสือ” แตล่เปาโลกลล่าววล่า “ถด้าอนับราฮนัมถผกนนับวล่าชอบธรรมโดยบรรดาการกระทสา 
ทล่านกห็มบีทางทบียิ่จะอวดไดด้ แตล่มลิใชล่ตล่อพระพนักตรร์พระเจด้า” (รม. 4:2) ยากอบกสาลนังพผดถลึงการนนับวล่าชอบธรรมใน
สายตาของมนอุษยร์ ตามทบียิ่เราไดด้เหห็นแลด้ว ขณะทบียิ่เปาโลกสาลนังพผดถลึงการนนับวล่าชอบธรรม “ตล่อพระพนักตรร์พระเจด้า” 
ในกาลาเทบีย 2:16 เปาโลประกาศวล่า “โดยการกระทสาแหล่งพระราชบนัญญนัตลินนันี้น ‘ไมล่มบีเนสืนี้อหนนังใด ๆ จะเปป็นคน
ชอบธรรมไดด้เลย’” ขณะทบียิ่ยากอบชบีนี้ใหด้เหห็นวล่ามนอุษยร์แสดงความเชสืยิ่อของตนใหด้เหห็นในสายตาของมนอุษยร์โดยการ
ประพฤตลิของเขา

ความเชสืยิ่อแทด้ ความเชสืยิ่อทบียิ่ชล่วยใหด้รอด แสดงตนัวมนันเองออกมาโดยการประพฤตลิ ความเชสืยิ่อ ซลึยิ่งพระเจด้าแตล่
ผผด้เดบียวทรงมองเหห็นไดด้ นนับวล่าผผด้เชสืยิ่อเปป็นคนชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจด้า แตล่การประพฤตลิเปป็นพยานตล่อ
สายตาของมนอุษยร์วล่าเรารนับความรอดแลด้วและไดด้ใชด้ความเชสืยิ่อในพระเจด้าแลด้ว ดนังนนันี้น “การกระทสา” ของอนับราฮนัม 
“เมสืยิ่อทล่านไดด้ถวายอลิสอนัคบอุตรชายของทล่านบนแทล่นบผชา” จลึงพลิสผจนร์ใหด้เหห็นความเปป็นจรลิงแหล่งความเชสืยิ่อนนันี้นในใจ
ของเขา

บนัดนบีนี้ยากอบขอใหด้ใชด้เหตอุผล ในขด้อ 22: “ทล่านเหห็นไหมวล่า ความเชสืยิ่อไดด้กระทสากลิจรล่วมกนับบรรดาการกระ
ทสาของทล่าน และโดยการกระทสาเหลล่านนันี้นความเชสืยิ่อกห็ถผกทสาใหด้สมบผรณร์แลด้ว” กลล่าวอบีกนนัยหนลึยิ่ง “คอุณเหห็นไหมวล่า
ความเชสืยิ่อและการประพฤตลิจนับมสือไปดด้วยกนัน วล่าความเชสืยิ่อของจรลิงถผกเสรลิมโดยการงานทบียิ่ดบีเสมอ?” และนบียิ่คสือสลิยิ่งทบียิ่
พระคสาขด้อนบีนี้หมายถลึงเมสืยิ่อมนันกลล่าววล่า: “...อนับราฮนัมไดด้เชสืยิ่อพระเจด้า และพระองคร์ทรงนนับวล่าเปป็นความชอบธรรมแกล่
ทล่าน…”



พระคสาขด้อนบีนี้ทบียิ่เพลิยิ่งถผกยกมาโดยยากอบในขด้อ 23 มาจากปฐมกาล 15:6 (เปาโลยกพระคสาขด้อเดบียวกนันนบีนี้
ในโรม 4:3 และกาลาเทบีย 3:6) ในขด้อ 5 ของปฐมกาล บททบียิ่ 15 เราอล่านวล่าพระเจด้าทรงนสาอนับราฮนัม “ออกมาก
ลางแจด้ง และตรนัสวล่า “บนัดนบีนี้ จงมองดผฟฟ้าสวรรคร์และนนับดวงดาวเหลล่านนันี้น ถด้าเจด้าสามารถนนับพวกมนันไดด้” และ
พระองคร์ตรนัสแกล่ทล่านวล่า “เชสืนี้อสายของเจด้าจะเปป็นเชล่นนนันี้น” จากนนันี้นเราอล่านถด้อยคสาเหลล่านบีนี้: “และทล่านเชสืยิ่อในพระ
เยโฮวาหร์ และพระองคร์ทรงนนับวล่านนัยิ่นเปป็นความชอบธรรมแกล่ทล่าน”

ยากอบกลล่าวถลึงพระคสาขด้อนบีนี้วล่า “พระคนัมภบีรร์กห็ถผกทสาใหด้สสาเรห็จ…” อนับราฮนัมไมล่ไดด้แคล่เชสืยิ่อวล่ามบีพระเจด้าอยผล่
องคร์หนลึยิ่ง หรสือเชสืยิ่อเกบียิ่ยวกนับพระเจด้า หรสือเชสืยิ่อในพระเจด้าวล่าทรงดบีและชอบธรรม อนับราฮนัมไดด้เชสืยิ่อพระเจด้า เขาเชสืยิ่อ
กล่อนอสืยิ่นเลยในเรสืยิ่องของเชสืนี้อสายทบียิ่ทรงสนัญญาไวด้นนันี้น หลายปปีกล่อนการถวายอลิสอนัคบนแทล่นบผชา และเมสืยิ่อเขาเชสืยิ่อ
พระเจด้า “พระองคร์ทรงนนับวล่าเปป็นความชอบธรรมแกล่ทล่าน” อนับราฮนัมถผกนนับวล่าชอบธรรมเพราะวล่าเขาวางใจ
พระเจด้าวล่าจะทรงกระทสาตามพระสนัญญาของพระองคร์ พระเจด้าตรนัส อนับราฮนัมเชสืยิ่อคสาตรนัสนนันี้น และพระเจด้าทรง
ถสือวล่านนัยิ่นเปป็นความชอบธรรมแกล่เขา

ขด้อพระคสาทบียิ่ยากอบยกมาไดด้ถผกทสาใหด้สสาเรห็จจรลิงแลด้วสองหน-หนแรกคสือ ตอนทบียิ่อนับราฮนัมเชสืยิ่อพระสนัญญา
ของพระเจด้า และอบีกหนคสือตอนทบียิ่เขาแสดงใหด้เหห็นความเชสืยิ่อของเขาในพระเจด้าโดยการถวายอลิสอนัคบนแทล่นบผชา
นนันี้น บนันทลึกเหตอุการณร์นบีนี้ถผกพบในปฐมกาล 22:1-13 และผมขอแนะนสาใหด้คอุณอล่านพระคสาตอนนนันี้น

จากขด้อพระคสาตอนนนันี้นในปฐมกาลเราเรบียนรผด้วล่าพระเจด้าทรงบอกอนับราฮนัมใหด้พาอลิสอนัคบอุตรชายของเขา 
ผผด้ทบียิ่เขารนัก และถวายอลิสอนัคเปป็นเครสืยิ่องเผาบผชาบนภผเขาลผกหนลึยิ่งในแผล่นดลินแหล่งโมรลิยาหร์ เพสืยิ่อแสดงใหด้เหห็นความเชสืยิ่อ
ของเขาในพระเจด้า “อนับราฮนัมไดด้ลอุกขลึนี้นแตล่เชด้ามสืด …และเดลินทางไปยนังสถานทบียิ่ซลึยิ่งพระเจด้าไดด้ทรงบอกทล่าน” เขา
บอกพวกคนหนอุล่มทบียิ่ไปดด้วยกนันใหด้รออยผล่กนับพวกลาขณะทบียิ่ตนัวเขาและเดห็กหนอุล่มนนันี้นไปเพสืยิ่อ “นมนัสการและจะกลนับมา
อบีก”

กล่อนอลิสอนัคเกลิด พระเจด้าไดด้ประทานพระสนัญญานบีนี้แกล่อนับราฮนัม: “ซาราหร์ภรรยาของเจด้าจะคลอดบอุตรชาย
คนหนลึยิ่งแกล่เจด้าเปป็นแนล่ และเจด้าจงเรบียกชสืยิ่อของเขาวล่า อลิสอนัค และเราจะตนันี้งพนันธสนัญญาของเรากนับเขาเปป็นพนันธ
สนัญญานลิรนันดรร์ และกนับเชสืนี้อสายของเขาทบียิ่มาภายหลนังเขา” (ปฐก. 17:19) อนับราฮนัมรผด้วล่าพระเจด้าจะทรงรนักษาพระ
สนัญญาของพระองคร์ โดยวลิธบีใดกนัน? เขาไมล่รผด้-แตล่อนับราฮนัมเชสืยิ่อพระเจด้า เมสืยิ่อแทล่นบผชานนันี้นถผกกล่อขลึนี้น และฟปนถผกจนัด
เรบียงไวด้บนนนันี้น อนับราฮนัมกห็มนัดตนัวอลิสอนัคและวางเขาบนแทล่นบผชานนันี้น

จากนนันี้น-พระเจด้าตรนัสแกล่อนับราฮนัมและทรงบอกเขาไมล่ใหด้ทสารด้ายเดห็กหนอุล่มนนันี้น “เพราะบนัดนบีนี้เรารผด้แลด้ววล่าเจด้า
เกรงกลนัวพระเจด้า โดยเหห็นวล่าเจด้าไมล่ไดด้หวงบอุตรชายของเจด้า บอุตรชายคนเดบียวของเจด้าจากเรา” อนับราฮนัมมอง
เขด้าไปในพอุล่มไมด้ทบียิ่อยผล่ขด้างหลนังตน และมบีแกะผผด้ตนัวหนลึยิ่งเขาตลิดอยผล่ และอนับราฮนัม “ถวายมนันเปป็นเครสืยิ่องเผาบผชาแทน
บอุตรชายของทล่าน”

ใชล่แลด้วครนับ อนับราฮนัมเชสืยิ่อพระเจด้า และการทบียิ่เขาเชสืยิ่อกห็กล่อใหด้เกลิดการกระทสา เขาไปถลึงขบีดจสากนัดนนันี้นตามพ
ระบนัญชาของพระเจด้า กระทนัยิ่งจนถลึงการถวายบอุตรชายของเขาทบียิ่เขารนัก: “โดยความเชสืยิ่อ อนับราฮนัม เมสืยิ่อทล่านถผก
ลองใจ ไดด้ถวายอลิสอนัคเปป็นเครสืยิ่องบผชา และทล่านผผด้ไดด้รนับพระสนัญญาเหลล่านนันี้นกห็ไดด้ถวายบอุตรชายคนเดบียวของตนทบียิ่
ไดด้ใหด้กสาเนลิดมา ซลึยิ่งมบีกลล่าวไวด้เกบียิ่ยวกนับเขาวล่า ‘เชสืนี้อสายของเจด้าจะถผกเรบียกในอลิสอนัค’ โดยนนับวล่าพระเจด้าทรงฤทธลิธิ์



สามารถทบียิ่จะใหด้อลิสอนัคเปป็นขลึนี้นมาไดด้ แมด้กระทนัยิ่งจากความตาย ซลึยิ่งจากความตายนนันี้นทล่านไดด้รนับอลิสอนัคกลนับคสืนมาอบีก
ในภาพจสาลอง” (ฮบ. 11:17-19)

อนับราฮนัมไดด้ดสาเนลินชบีวลิตแหล่งความเชสืยิ่อ และเขาแสดงใหด้เหห็นความเชสืยิ่อของเขาโดยการกระทสาตล่าง ๆ ของ
เขาในการเชสืยิ่อฟปังคสาบนัญชาตล่าง ๆ ของพระเจด้า “และทล่านถผกเรบียกวล่า ‘สหายของพระเจด้า’” เราควรหมายเหตอุไวด้
วล่าในพระคนัมภบีรร์ภาคพนันธสนัญญาเดลิมทนันี้งเลล่ม อนับราฮนัมเปป็นชายผผด้เดบียวทบียิ่ถผกเรบียกวล่าสหายของพระเจด้า (2 พศด. 
20:7; อสย. 41:8)

พระเยซผทรงบอกเหลล่าผผด้ตลิดตามของพระองคร์วล่า “ทล่านทนันี้งหลายเปป็นมลิตรสหายของเรา ถด้าทล่านทนันี้งหลาย
กระทสาสลิยิ่งใดกห็ตามทบียิ่เราสนัยิ่งทล่านทนันี้งหลาย ตล่อจากนบีนี้เราไมล่เรบียกทล่านทนันี้งหลายวล่าพวกผผด้รนับใชด้อบีก เพราะผผด้รนับใชด้ไมล่รผด้วล่า
นายของเขาทสาอะไร แตล่เราเรบียกทล่านทนันี้งหลายแลด้ววล่ามลิตรสหาย เพราะวล่าสลิยิ่งสารพนัดทบียิ่เราไดด้ยลินจากพระบลิดาของ
เรา เราแจด้งแกล่ทล่านทนันี้งหลายแลด้ว” (ยอหร์น 15:14,15) ความรผด้ของคนรนับใชด้ปกตลิแลด้วกห็จสากนัดอยผล่ทบียิ่หนด้าทบียิ่ตล่าง ๆ 
ของเขา แตล่เมสืยิ่อนายไวด้วางใจในคนรนับใชด้ของตน สถานการณร์กห็ถผกเปลบียิ่ยนและคนรนับใชด้นนันี้นกห็ถสือครองตสาแหนล่งแหล่ง
การรล่วมสนลิทและมลิตรภาพ พระเจด้าทรงไวด้วางใจอนับราฮนัมและทรงรล่วมสนลิทกนับเขา (ปฐก. 18:17-33) ในฐานะ
เพสืยิ่อนคนหนลึยิ่ง และครลิสเตบียนทนันี้งหลายวนันนบีนี้กห็มบีสหายเลลิศองคร์หนลึยิ่งในสวรรคร์ สหายผผด้หนลึยิ่งทบียิ่ไมล่เคยเปลบียิ่ยนแปลง 
มลิตรผผด้หนลึยิ่งทบียิ่ “ใกลด้ชลิดยลิยิ่งกวล่าพบียิ่นด้อง”

จากตนัวอยล่างนนันี้นทบียิ่ยากอบใหด้ไวด้ เรา “จลึงเหห็นแลด้ววล่า โดยบรรดาการกระทสา มนอุษยร์จลึงเปป็นผผด้ชอบธรรม 
และไมล่ใชล่โดยความเชสืยิ่อเทล่านนันี้น” ในกาลาเทบีย 5:6 เปาโลพผดถลึง “ความเชสืยิ่อซลึยิ่งกระทสากลิจโดยความรนัก” ความรอด
มาโดยความเชสืยิ่อเพบียงเทล่านนันี้น ความเชสืยิ่อทบียิ่ชล่วยใหด้รอดเปป็นของเราโดยการไดด้ยลินพระวจนะของพระเจด้าเทล่านนันี้น 
(รม. 10:17) และความเชสืยิ่อซลึยิ่งเปป็นความเชสืยิ่อทบียิ่มบีชบีวลิต ความเชสืยิ่อทบียิ่ชล่วยใหด้รอด กห็ไมล่คงอยผล่เพบียงลสาพนัง ความเชสืยิ่อซลึยิ่ง
ชล่วยใหด้รอดจะทสามากกวล่าชล่วยใหด้รอด ความเชสืยิ่อซลึยิ่งชล่วยใหด้รอดยล่อมกล่อเกลิดการกระทสาตล่าง ๆ และความเชสืยิ่อซลึยิ่งไมล่
กระทสากลิจกห็เปป็นความเชสืยิ่อทบียิ่ตายเสบียแลด้ว ความเชสืยิ่อทบียิ่มบีชบีวลิตยล่อมกล่อเกลิดการงานตล่าง ๆ

ขด้อ 25: “เชล่นกนันราหนับหญลิงโสเภณบีกห็ชอบธรรมโดยบรรดาการกระทสาดด้วยมลิใชล่หรสือ เมสืยิ่อนางไดด้รนับรองผผด้
สสืยิ่อสารเหลล่านนันี้น และไดด้สล่งพวกเขาออกไปเสบียอบีกทางหนลึยิ่ง”

ในทบียิ่นบีนี้เรามบีภาพประกอบทบียิ่สองทบียิ่ยากอบใหด้ไวด้เพสืยิ่อสนนับสนอุนขด้อโตด้แยด้งของเขาทบียิ่วล่าความเชสืยิ่อซลึยิ่งปราศจาก
การประพฤตลิกห็ตายเสบียแลด้ว และไรด้คล่า มนันไมล่ใชล่เรสืยิ่องยากเลยทบียิ่จะเขด้าใจวล่าทสาไมอนับราฮนัมผผด้ดสาเนลินตามทาง
พระเจด้า “สหายของพระเจด้า” ถลึงถผกใชด้เพสืยิ่อเปป็นภาพประกอบความจรลิงขด้อนบีนี้ แตล่ในพระคสาขด้อนบีนี้ยากอบหนันจาก
อนับราฮนัมไปหา “ราหนับหญลิงโสเภณบี” เรสืยิ่องราวของราหนับถผกใหด้ไวด้ในโยชผวาบททบียิ่ 2 และ 6 ทบียิ่คสาวล่า “หญลิงโสเภณบี”
ถผกผผกกนับชสืยิ่อของนาง เหมสือนทบียิ่ปรากฏในขด้อนบีนี้และในฮบีบรผ 11:31 เชล่นกนัน

เราอาจสงสนัยวล่าพระเจด้าจะทรงอวยพรและใชด้การบอุคคลเชล่นนนันี้นไดด้อยล่างไร-แตล่พระเจด้าทรงรนักคนบาป
ทอุกคน และพระองคร์สามารถชล่วยหญลิงโสเภณบีคนหนลึยิ่งใหด้รอดไดด้อยล่างงล่ายดายพอ ๆ กนับทบียิ่พระองคร์สามารถชล่วย
เดห็กชายหรสือเดห็กหญลิงทบียิ่เรบียนรวบีใหด้รอด เมสืยิ่อพระเจด้าทรงชล่วยหญลิงโสเภณบี ฆาตกร คนโกหก ขโมย-หรสือแมด้แตล่คนดบี
มบีศบีลธรรม-คนหนลึยิ่งใหด้รอด คน ๆ นนันี้นกห็กลายเปป็นผผด้ทบียิ่ถผกสรด้างใหมล่พรด้อมกนับใจดวงใหมล่และชบีวลิตใหมล่ เมสืยิ่อราหนับเชสืยิ่อ
พระเจด้า นางกห็เลลิกเปป็นหญลิงโสเภณบีและกลายเปป็นลผกของพระเจด้า สอุดทด้ายแลด้วนางกลายเปป็นภรรยาของคน



อลิสราเอลคนหนลึยิ่ง และนางใหด้กสาเนลิดโบอาส ซลึยิ่งเปป็นทวดของดาวลิด (นางรผธ 4:13-22) และผล่านทางวงศร์วานของ
ดาวลิด พระผผด้ชล่วยใหด้รอดของเราไดด้เสดห็จมา (มธ. 1:5) แทด้จรลิงแลด้ว “สลิยิ่งทนันี้งหลายทบียิ่ตยิ่สาตด้อยของโลก และสลิยิ่งทนันี้ง
หลายซลึยิ่งถผกเหยบียดหยาม พระเจด้าทรงเลสือกไวด้” (1 คร. 1:28) เพสืยิ่อทสาใหด้พระประสงคร์ของพระองคร์สสาเรห็จ

“เชล่นกนันราหนับหญลิงโสเภณบีกห็ชอบธรรมโดยบรรดาการกระทสาดด้วยมลิใชล่หรสือ…” ในพระคสาขด้อนบีนี้ยากอบ
พผดถลึงเฉพาะการกระทสาของราหนับ แตล่ผผด้เขบียนของฮบีบรผ 11:31 กลล่าวถลึงความเชสืยิ่อของนางกล่อนอสืยิ่น: “โดยความ
เชสืยิ่อ ราหนับหญลิงโสเภณบีจลึงไมล่ไดด้พลินาศไปพรด้อมกนับคนเหลล่านนันี้นทบียิ่ไมล่ไดด้เชสืยิ่อ เมสืยิ่อนางไดด้ตด้อนรนับพวกคนสอดแนมนนันี้น
ไวด้อยล่างสนันตลิ” แมด้วล่าราหนับเปป็นหญลิงโสเภณบี ความเชสืยิ่อของนางในพระเจด้ากห็ใสล่ชสืยิ่อของนางไวด้ในบทเดบียวกนันนบีนี้แหล่ง
พระวจนะของพระเจด้ากนับชสืยิ่อของอนับราฮนัม โมเสส ดาวลิด และคนอสืยิ่น ๆ ผผด้ซลึยิ่งออุปนลิสนัยของพวกเขานนันี้นนล่านนับถสือ 
ซสืยิ่อตรง และสะอาด

ความเชสืยิ่อของราหนับไดด้ถผกแสดงใหด้เหห็นโดยการกระทสาของนาง “เมสืยิ่อนางไดด้รนับรองผผด้สสืยิ่อสารเหลล่านนันี้น 
และไดด้สล่งพวกเขาออกไปเสบียอบีกทางหนลึยิ่ง” บนัดนบีนี้จงสนังเกตการกระทสาตล่าง ๆ ของนาง ตามทบียิ่ถผกใหด้โครงรล่างไวด้ใน
บททบียิ่ 2 และ 6 ของโยชผวา: 

นางซล่อนตนัวพวกผผด้สอดแนม (2:6) (นนัยิ่นเปป็นการกระทสา)
เมสืยิ่อปลอดภนัยแลด้ว นางกห็สล่งพวกเขาไป (2:15-21) (นนัยิ่นกห็เปป็นการกระทสาทบียิ่เพลิยิ่มขลึนี้น)
จากนนันี้นนางกห็แขวนดด้ายแดงไวด้ทบียิ่หนด้าตล่างของนางตามทบียิ่ถผกสนัยิ่งโดยพวกผผด้สอดแนมทบียิ่นางไดด้ผผกมลิตรดด้วย 

(2:21) (นนัยิ่นกห็เปป็นการกระทสาทบียิ่เพลิยิ่มขลึนี้น)
นางเรบียกครอบครนัวทนันี้งหมดของนางมาอยผล่ใตด้ชายคาของนาง ตามทบียิ่พวกผผด้สอดแนมไดด้สนัยิ่งนางใหด้กระทสา 

(นนัยิ่นกห็เปป็นการกระทสาทบียิ่เพลิยิ่มขลึนี้น)
และนางไดด้รนับความรอด ตามทบียิ่ถผกสนัญญาไวด้ (6:22-25)
การกระทสาตล่าง ๆ ของนางเกลิดขลึนี้นเพราะความเชสืยิ่อของนาง นนัยิ่นคสือความเชสืยิ่อมากล่อน จากนนันี้นการกระทสา

ตล่าง ๆ กห็ตามมา ราหนับรผด้วล่าพระเยโฮวาหร์จะประทานเมสืองเยรบีโคใหด้แกล่โยชผวาและกองทนัพของพระเยโฮวาหร์ นาง
เชสืยิ่อวล่าเมสืองนนันี้นจะลล่มสลาย นางเชสืยิ่อวล่าสองคนนนันี้นทบียิ่เขด้ามาในเมสืองเปป็นคนของพระเจด้า นางเชสืยิ่อสลิยิ่งทบียิ่พวกเขาบอก
นาง (2:9-14)

ชายสองคนนนันี้นบอกนางวล่าจะตด้องทสาอะไร- “...เอาดด้ายสบีแดงนบีนี้ผผกไวด้ในหนด้าตล่างซลึยิ่งเจด้าหยล่อนเราทนันี้งสอง
ลงไปนนันี้น…” (2:18) และ “นางไดด้เอาดด้ายสบีแดงผผกไวด้ในหนด้าตล่าง” (2:21)

ใชล่แลด้วครนับ ราหนับมบีการกระทสา และยากอบกลล่าววล่านาง “กห็ชอบธรรมโดยบรรดาการกระทสา” แตล่
การกระทสาตล่าง ๆ ของนางกห็ถผกผลลิตขลึนี้นโดยความเชสืยิ่อแทด้-ความเชสืยิ่อทบียิ่กด้าวออกไป ไมล่ใชล่แคล่พผดอยล่างเดบียว นางผผก
ดด้ายแดงนนันี้นไวด้ทบียิ่หนด้าตล่าง และนางเรบียกบรรดาคนทบียิ่นางรนักใหด้เขด้ามาในบด้านของนาง และถด้านางไมล่ทสาแบบนนันี้น 
ทนันี้งครอบครนัวนนันี้นกห็คงถผกทสาลายไปพรด้อมกนับคนอสืยิ่น ๆ ทบียิ่เหลสือ นบียิ่คสือการผสมกนันของการกระทสาและความเชสืยิ่อทบียิ่
ยากอบหมายถลึงในขด้อพระคสาตอนทบียิ่เราศลึกษากนันอยผล่นบีนี้

วนันนนันี้นทบียิ่ราหนับหญลิงโสเภณบีในความเชสืยิ่อไดด้ผผกมลิตรกนับผผด้สอดแนมสองคนนนันี้นทบียิ่โยชผวาสล่งมา นางไดด้กด้าวออก
ไปสผล่พระพรและความชสืยิ่นบานทบียิ่ไมล่อาจนนับไดด้สสาหรนับนางในอบีกหลายปปีนนับจากนนันี้น ไมล่สสาคนัญวล่าคอุณจะเปป็นใครหรสือ



คอุณเคยทสาอะไรมา ไมล่สสาคนัญวล่าภผมลิหลนังของคอุณหรสือตสาแหนล่งทางสนังคมของคอุณจะเปป็นแบบไหน โดยพระคอุณผล่าน
ทางความเชสืยิ่อคอุณกห็สามารถกลายเปป็นลผกคนหนลึยิ่งของพระเจด้าไดด้ เปป็นคนทบียิ่ถผกสรด้างใหมล่ในพระเยซผครลิสตร์ เมสืยิ่อนนันี้น
พระเจด้ากห็สามารถใชด้คอุณไดด้อยล่างแทด้จรลิงเหมสือนกนับทบียิ่พระองคร์ทรงใชด้ราหนับ

กล่อนเราไปจากพระคสาตอนนบีนี้ ขอใหด้เราดผกนันอบีกครนันี้งทบียิ่สลิยิ่งทบียิ่ดผเหมสือนเปป็นความขนัดแยด้งกนันระหวล่างยากอบ
กนับเปาโลในหนัวขด้อเกบียิ่ยวกนับการนนับวล่าชอบธรรม ยากอบประกาศแลด้ววล่าอนับราฮนัมและราหนับ “ถผกนนับวล่าชอบธรรม
โดยการกระทสา” ขณะทบียิ่เปาโลประกาศวล่า “มนอุษยร์คนใดจะเปป็นผผด้ชอบธรรมไดด้โดยความเชสืยิ่อ…” (รม. 3:28) เขา
กลล่าววล่า “ไมล่มบีผผด้ใดเปป็นคนชอบธรรมไดด้โดยการกระทสาแหล่งพระราชบนัญญนัตลิ” (กท. 2:16) และมนอุษยร์ไมล่ไดด้รนับ
ความรอด “โดยบรรดาการงานแหล่งความชอบธรรม” (ทลิตนัส 3:5) ทนันี้งสองอยล่างนบีนี้ไมล่สามารถชล่วยใหด้รอดหรสือ
ทสาใหด้เปป็นคนชอบธรรมไดด้เลย อยล่างไรกห็ตาม “การกระทสา” ทบียิ่ยากอบพผดถลึงคสือ การกระทสาเหลล่านนันี้นซลึยิ่งเปป็น
ผลลนัพธร์ของความเชสืยิ่อแทด้ทบียิ่ชล่วยใหด้รอดในใจนนันี้น หลนักฐานนนันี้นทบียิ่แสดงถลึงความรอด ดนังนนันี้นเปาโลและยากอบจลึงไมล่
ไดด้ขนัดแยด้งกนัน แตล่ตรงกนันขด้าม พวกเขากลล่าวถลึงสองแงล่มอุมทบียิ่แตกตล่างของการนนับวล่าชอบธรรม- “ตล่อพระพนักตรร์
พระเจด้า” (รม. 4:2) และในสายตาของมนอุษยร์ (ยากอบ 2:14-26)

มนันจะเปป็นวนันแสนสอุขในชบีวลิตของสมาชลิกครลิสตจนักรบางคนเมสืยิ่อพวกเขาตระหนนักถลึงความแตกตล่าง
ระหวล่างการนนับวล่าชอบธรรม “ตล่อพระพนักตรร์พระเจด้า” (ซลึยิ่งเปป็นโดยความเชสืยิ่อเทล่านนันี้น ซลึยิ่งชล่วยคนบาปผผด้นนันี้นใหด้รอด 
ทสาใหด้เขากลายเปป็นครลิสเตบียน) กนับการนนับวล่าชอบธรรมตล่อหนด้ามนอุษยร์ (ซลึยิ่งเปป็นโดยการกระทสาและซลึยิ่งใหด้ผผด้เชสืยิ่อมบีคสา
พยานตล่อหนด้าเพสืยิ่อนมนอุษยร์ดด้วยกนัน) ผล่านทางการงานทบียิ่ดบีของเขา ผผด้เชสืยิ่อกห็พลิสผจนร์ใหด้เพสืยิ่อนมนอุษยร์ของเขาเหห็นวล่า
ความเชสืยิ่อทบียิ่มบีชบีวลิตดสารงอยผล่ในใจของเขา

ผมขอทวนซนี้สา: เราถผกนนับวล่าชอบธรรมตล่อพระพนักตรร์พระเจด้าโดยความเชสืยิ่อลด้วน ๆ แตล่เราถผกนนับวล่าชอบ
ธรรมตล่อหนด้ามนอุษยร์ผล่านทางการงานทบียิ่ดบีและสนัตยร์ซสืยิ่อ หรสือหนด้าทบียิ่ผผด้อารนักขา พระเยซผทรงบนัญชาวล่า “จงใหด้ความ
สวล่างของพวกทล่านสล่องไปตล่อหนด้าคนทนันี้งปวงอยล่างนนันี้น เพสืยิ่อวล่าพวกเขาจะไดด้เหห็นบรรดาการงานทบียิ่ดบีของพวกทล่าน 
และจะไดด้สรรเสรลิญพระบลิดาของพวกทล่านผผด้ซลึยิ่งทรงสถลิตในสวรรคร์” (มธ. 5:16)

ขด้อ 26: “เพราะวล่ารล่างกายทบียิ่ปราศจากจลิตวลิญญาณกห็ตายเสบียแลด้วฉนันใด ความเชสืยิ่อทบียิ่ปราศจากบรรดา
การกระทสากห็ตายเสบียแลด้วฉนันนนันี้นเชล่นเดบียวกนัน”

ยากอบเนด้นไปแลด้ว (ในขด้อ 17 และ 20) วล่า “ความเชสืยิ่อทบียิ่ปราศจากบรรดาการกระทสากห็ตายเสบียแลด้ว” 
บนัดนบีนี้ในพระคสาขด้อปปิดทด้ายของบทนบีนี้ เขาเปรบียบเทบียบ “ความเชสืยิ่อทบียิ่ตายแลด้ว” กนับ “รล่างกายทบียิ่ปราศจากจลิต
วลิญญาณ” ซลึยิ่ง “ตายเสบียแลด้ว” อยล่างแนล่นอน เมสืยิ่อพระเจด้าทรงสรด้างอาดนัม พระองคร์ “ทรงปปัฟื้นมนอุษยร์ดด้วยผงคลบี
ดลิน…” (ปฐก. 2:7) รล่างกายอยผล่ตรงนนันี้นแลด้ว แตล่มนันตาย ไรด้ชบีวลิต จนกระทนัยิ่งพระเจด้า “ทรงระบายลมหายใจแหล่ง
ชบีวลิตเขด้าในรผจมผกของเขา และมนอุษยร์ไดด้กลายเปป็นจลิตวลิญญาณทบียิ่มบีชบีวลิตอยผล่”

บล่อยครนันี้งวนันนบีนี้เมสืยิ่อเราเหห็นศพของเพสืยิ่อนหรสือคนทบียิ่เรารนักในสถานทบียิ่จนัดงานศพ เรากห็ออกความเหห็นวล่าเขา
หรสือเธอ “ดผเปป็นธรรมชาตลิจนังเลย ดผสงบจนังเลย” และพวกเขากห็ดผเปป็นแบบนนันี้น แตล่ไมล่มบีชบีวลิตแลด้ว เพราะวล่าจลิต
วลิญญาณไดด้ไปจากรล่างกายนนันี้นแลด้ว ในทสานองเดบียวกนัน ยากอบกลล่าววล่า “ความเชสืยิ่อ” ซลึยิ่งไมล่มบีการกระทสาเพสืยิ่อบล่ง
บอกถลึงการสถลิตอยผล่ของชบีวลิตฝฝ่ายวลิญญาณกห็ตายเสบียแลด้วเหมสือนกนับรล่างกายมนอุษยร์ทบียิ่ปราศจากจลิตวลิญญาณของมนัน 



มนันอาจดผดบี แตล่มนันตายไปแลด้ว
คนทบียิ่บนังเกลิดใหมล่แลด้วอาจไมล่ทสาอะไรมากนนัก แตล่ถด้าเขารนับความรอดแลด้วอยล่างแทด้จรลิง เขากห็มบีชบีวลิตอยผล่

จสาเพาะพระเจด้า และจะมบีกลิจกรรมอยผล่บด้างในสล่วนของเขาเพสืยิ่อพลิสผจนร์วล่าเขายนังมบีชบีวลิตอยผล่ในฝฝ่ายวลิญญาณ ในทาง
กลนับกนัน คนทบียิ่เปป็นพยานดด้วยปากของตนวล่าเขามบีความเชสืยิ่อในพระเจด้า แตล่เขาไมล่เคยทสาอะไรเลยเพสืยิ่อพลิสผจนร์ใหด้เหห็น
ความเชสืยิ่อนนันี้น เขากห็มบีเครสืยิ่องหมายคสาถามอนันเบด้อเรลิยิ่มอยผล่รอบ ๆ คสาประกาศตนัวของเขาในสายตาของเพสืยิ่อนมนอุษยร์
ดด้วยกนัน “...ดด้วยวล่ามนอุษยร์มองดผทบียิ่รผปรล่างภายนอก แตล่พระเยโฮวาหร์ทรงมองดผทบียิ่ใจ” (1 ซมอ. 16:7)

พระเจด้าเพบียงผผด้เดบียวสามารถมองเหห็นทบียิ่หนัวใจ และพระเจด้าเพบียงผผด้เดบียวทรงทราบวล่าใครมบีความเชสืยิ่อของ
แทด้ทบียิ่ชล่วยใหด้รอดและใครไมล่ไดด้ใชด้ความเชสืยิ่อทบียิ่ชล่วยใหด้รอด ขณะทบียิ่เราตนัดสลินคสาประกาศตนัวแหล่งความเชสืยิ่อของคน ๆ 
หนลึยิ่งโดยสลิยิ่งทบียิ่เรามองเหห็น-การกระทสาตล่าง ๆ ของเขา

โปรดจสาเรสืยิ่องนบีนี้ไวด้:
1. ความเชสืยิ่อทบียิ่ชล่วยใหด้รอดเปป็นการตนัดสลินใจทสาสลิยิ่งหนลึยิ่ง ไมล่ใชล่แคล่คสาพผดหนลึยิ่ง!
2. ความเชสืยิ่อทบียิ่ชล่วยใหด้รอดเชสืยิ่อเมสืยิ่อมนันไมล่สามารถเขด้าใจไดด้ วางใจเมสืยิ่อมนันไมล่สามารถตามรอยไดด้ กด้าวออกไป

เมสืยิ่อมนันไมล่สามารถมองเหห็นไดด้
3. ความเชสืยิ่อทบียิ่ชล่วยใหด้รอดกด้าวไปในความมสืด-เมสืยิ่อมนันมสืดเหลสือเกลินจนเรามองเหห็นแตล่ความมสืดดด้วยตาเปลล่า 

แตล่รผด้วล่าภายใตด้ความมสืดนนันี้นมบีศลิลามนัยิ่นคงอยผล่! ใชล่แลด้วครนับ และศลิลานนันี้นคสือพระเยซผครลิสตร์



บทททที่ 3
3:1 พบียิ่นด้องของขด้าพเจด้า อยล่าเปป็นอาจารยร์กนันมากมายหลายคนเลย โดยทราบวล่าพวกเราจะไดด้รนับการวลิพากษร์
วลิจารณร์ทบียิ่หนนักกวล่า
3:2 เพราะวล่าในหลาย ๆ อยล่างพวกเราทสาใหด้คนทนันี้งปวงขนัดเคสืองใจ ถด้าผผด้หนลึยิ่งผผด้ใดมลิไดด้ทสาใหด้ผผด้ใดขนัดเคสืองใจในทาง
วาจา ผผด้นนันี้นกห็เปป็นคนดบีพรด้อมแลด้ว และสามารถบนังคนับทนันี้งตนัวไวด้ไดด้ดด้วย
3:3 ดผเถลิด พวกเราเอาเหลห็กบนังเหบียนใสล่ในปากมด้าทนันี้งหลาย เพสืยิ่อใหด้พวกมนันเชสืยิ่อฟปังพวกเรา และพวกเรากห็ทสาใหด้ทนันี้ง
ตนัวของพวกมนันหนันไปมาไดด้
3:4 จงดผบรรดาเรสือดด้วยเชล่นกนัน ซลึยิ่งถลึงแมด้วล่าพวกมนันใหญล่โต และถผกลมแรงพนัดแลล่นไป แตล่พวกมนันกห็ยนังถผกหนันไปมา
ดด้วยหางเสสือเลห็ก ๆ ไปยนังทบียิ่ไหนกห็ตามทบียิ่ผผด้ควบคอุมนนันี้นบนังคนับ
3:5 เชล่นนนันี้นแหละ ลลินี้นกห็เปป็นอวนัยวะเลห็ก ๆ และพผดโอด้อวดอด้างการใหญล่ ดผเถลิด ไฟนลิดเดบียวกห็เผาไหมด้ไดด้มากสนัก
เพบียงใด
3:6 และลลินี้นนนันี้นกห็เปป็นไฟ เปป็นโลกแหล่งความชนัยิ่วชด้า ลลินี้นกห็เปป็นเชล่นนนันี้นทล่ามกลางบรรดาอวนัยวะของพวกเรา จนมนัน
ทสาใหด้ทนันี้งรล่างกายเปป็นมลทลินไป และเผาไหมด้วลิถบีแหล่งธรรมชาตลิ และมนันเองกห็ตลิดไฟแหล่งนรก
3:7 ดด้วยวล่าทอุกชนลิดของพวกสนัตวร์เดบียรนัจฉาน และของบรรดานก และของงผทนันี้งหลาย และของบรรดาสนัตวร์ในทะเล
กห็เลบีนี้ยงใหด้เชสืยิ่องไดด้ และถผกเลบีนี้ยงใหด้เชสืยิ่องแลด้วโดยมนอุษยร์
3:8 แตล่ลลินี้นนนันี้นไมล่มบีมนอุษยร์คนใดสามารถทสาใหด้เชสืยิ่องไดด้ มนันเปป็นสลิยิ่งชนัยิ่วรด้ายซลึยิ่งไมล่สามารถควบคอุมไดด้ เตห็มไปดด้วยพลิษ
รด้ายถลึงตาย
3:9 ดด้วยลลินี้นนนันี้นพวกเราสรรเสรลิญพระเจด้าคสือพระบลิดา และดด้วยลลินี้นนนันี้นพวกเรากห็แชล่งดล่ามนอุษยร์ ซลึยิ่งถผกสรด้างขลึนี้นตาม
แบบพระฉายของพระเจด้า
3:10 จากปากอนันเดบียวกนันมบีคสาสรรเสรลิญและคสาแชล่งดล่าออกมา พบียิ่นด้องของขด้าพเจด้า สลิยิ่งเหลล่านบีนี้ไมล่ควรใหด้เปป็นเชล่น
นนันี้นเลย
3:11 บล่อนนี้สาพอุสล่งจากชล่องเดบียวกนันทนันี้งนนี้สาจสืดและนนี้สากรล่อยไดด้หรสือ
3:12 พบียิ่นด้องของขด้าพเจด้า ตด้นมะเดสืยิ่อจะออกผลเปป็นมะกอกไดด้หรสือ หรสือเถาองอุล่นจะออกผลเปป็นมะเดสืยิ่อไดด้หรสือ เชล่น
เดบียวกนันไมล่มบีบล่อนนี้สาพอุใด ๆ จะใหด้ทนันี้งนนี้สาเคห็มและนนี้สาจสืดไดด้
3:13 ผผด้ใดเปป็นคนมบีสตลิปปัญญาและประกอบดด้วยความรผด้ในทล่ามกลางพวกทล่านหรสือ จงใหด้ผผด้นนันี้นแสดงจากพฤตลิกรรม
อนันดบี คสือการงานตล่าง ๆ ของตนดด้วยความนอบนด้อมแหล่งสตลิปปัญญา
3:14 แตล่ถด้าพวกทล่านมบีการอลิจฉากนันอนันขมขสืยิ่นและอาการแกล่งแยล่งกนันในใจของพวกทล่าน อยล่าอวดเลยและอยล่าพผด
มอุสาตล่อความจรลิง
3:15 สตลิปปัญญาเชล่นนบีนี้ไมล่ไดด้ลงมาจากเบสืนี้องบน แตล่เปป็นแบบโลก แบบตนัณหาราคะ แบบผบีปปีศาจ
3:16 เพราะวล่าทบียิ่ใดมบีความอลิจฉากนันและการแกล่งแยล่งกนัน ทบียิ่นนัยิ่นกห็มบีการวอุล่นวายและการงานชนัยิ่วรด้ายทอุกอยล่าง
3:17 แตล่สตลิปปัญญาทบียิ่มาจากเบสืนี้องบนนนันี้นบรลิสอุทธลิธิ์เปป็นประการแรก แลด้วจลึงเปป็นความสงบสอุข สอุภาพและวล่างล่าย 
เปปีปี่ยมดด้วยความเมตตาและบรรดาผลอนันดบี โดยปราศจากความลสาเอบียง และปราศจากความหนด้าซสืยิ่อใจคด



3:18 และผลแหล่งความชอบธรรมกห็ถผกหวล่านลงในสนันตลิสอุขโดยคนเหลล่านนันี้นทบียิ่สรด้างสนันตลิสอุข
บททบียิ่ 3 เรลิยิ่มตด้นการอภลิปรายเกบียิ่ยวกนับเรสืยิ่องหนนัก ๆ ในชบีวลิตเชลิงปฏลิบนัตลิของผผด้เชสืยิ่อ เราอาจกลล่าวไดด้วล่าบทนบีนี้

บรรจอุหนัวขด้อคสาเทศนาทบียิ่ยาวทบียิ่สอุดบนแผล่นดลินโลก หนัวขด้อซลึยิ่งอยผล่ในปากของทอุกคน-เรสืยิ่องลลินี้น! ยากอบกลล่าวถลึงการใชด้
ลลินี้นของเราในอบีกสบียิ่บททบียิ่เหลสือเชล่นกนัน (1:19,26; 2:12; 4:11; 5:12) อยล่างไรกห็ตาม เขามบีเรสืยิ่องจะกลล่าวอบีกเยอะ
เกบียิ่ยวกนับลลินี้นและการควบคอุมลลินี้นของเราในบททบียิ่สาม ซลึยิ่งถผกมอบใหด้กนับหนัวขด้อนบีนี้โดยเฉพาะ

ขด้อ 1: “พบียิ่นด้องของขด้าพเจด้า อยล่าเปป็นอาจารยร์กนันมากมายหลายคนเลย โดยทราบวล่าพวกเราจะไดด้รนับการ
วลิพากษร์วลิจารณร์ทบียิ่หนนักกวล่า”

ยนังเขบียนถลึง “พบียิ่นด้อง” เหลล่านนันี้นตล่อไป ยากอบกลล่าววล่า “อยล่าเปป็นอาจารยร์กนันมากมายหลายคนเลย…” 
คสาวล่า “masters” ในทบียิ่นบีนี้มบีความหมายวล่า “ผผด้สอน” ไมล่ใชล่ “เจด้านาย” เหมสือนอยล่างทบียิ่คสาภาษาอนังกฤษของเรา
อาจสสืยิ่อถลึง การเปป็นผผด้ทบียิ่สนัยิ่งสอนคนอสืยิ่นมาพรด้อมกนับความรนับผลิดชอบทบียิ่ใหญล่ยลิยิ่งและจรลิงจนัง และถด้าการสอนนนันี้นชนักนสา
แบบผลิด ๆ ในทางใด พระเจด้าเพบียงผผด้เดบียวทรงสามารถประเมลินคล่าผลเสบียทบียิ่เกลิดขลึนี้นในชบีวลิตของคนเหลล่านนันี้นทบียิ่รนับคสา
สอนนนันี้น ดด้วยเหตอุนบีนี้ยากอบจลึงหนอุนใจผผด้เชสืยิ่อทนันี้งหลาย โดยเฉพาะอยล่างยลิยิ่งคนทนันี้งหลายทบียิ่ยนังอล่อนวนัยในความเชสืยิ่อนนันี้น 
ไมล่ใหด้กระตสือรสือรด้นเกลินไปหรสือกระวนกระวายเกลินไปทบียิ่จะถล่ายทอดความรผด้ของตน พวกเขาจสาเปป็นตด้องศลึกษา 
เรบียนรผด้ และเตลิบโตในเรสืยิ่องตล่าง ๆ ฝฝ่ายวลิญญาณเสบียกล่อน

เปาโลสนัยิ่งสอนทลิโมธบีคนหนอุล่มวล่า: “จงศลึกษาคด้นควด้าเพสืยิ่อสสาแดงตนเองใหด้เปป็นทบียิ่ชอบพระทนัยพระเจด้า เปป็น
คนงานทบียิ่ไมล่ตด้องละอาย แยกแยะพระวจนะแหล่งความจรลิงนนันี้นไดด้อยล่างถผกตด้อง” (2 ทธ. 2:15) หนลึยิ่งในเครสืยิ่องมสือทบียิ่
เจด้าเลล่หร์ทบียิ่สอุดของพญามารวนันนบีนี้คสือ การแยกแยะพระวจนะแหล่งความจรลิงอยล่างผลิด ๆ โดยคนเหลล่านนันี้นทบียิ่พยายาม
ทสาใหด้พระคนัมภบีรร์เขด้ากนันกนับแนวคลิดตล่าง ๆ ของพวกเขาแทนทบียิ่จะทสาใหด้ตนัวเองสอดคลด้องกนับพระวจนะของพระเจด้า 
เปโตรหนอุนใจวล่า “ดอุจพวกเดห็กทารกแรกเกลิด จงปรารถนานนี้สานมอนันบรลิสอุทธลิธิ์แหล่งพระวจนะ เพสืยิ่อพวกทล่านจะ
เตลิบโตขลึนี้นโดยพระวจนะนนันี้น” (1 เปโตร 2:2)  

“...โดยทราบวล่าพวกเราจะไดด้รนับการวลิพากษร์วลิจารณร์ทบียิ่หนนักกวล่า” มนันเปป็นเรสืยิ่องทบียิ่จรลิงจนังแนล่ทบีเดบียวทบียิ่จะสนัยิ่ง
สอนผผด้คน และอาจารยร์หรสือผผด้รนับใชด้ตด้องใชด้เวลาเยอะ ๆ ในการอธลิษฐานตล่อพระพนักตรร์พระเจด้า เพสืยิ่อทบียิ่เขาจะทราบ
วล่าควรทสาหนด้าทบียิ่อนันยลิยิ่งใหญล่นบีนี้ใหด้สสาเรห็จจรลิงอยล่างไร ถด้าชายใดไมล่สอนความจรลิงอนันเดห็ดขาดแหล่งพระวจนะของ
พระเจด้า พระเจด้ากห็จะทรงถสือวล่าเขาตด้องใหด้การสสาหรนับการชนักนสาเหลล่าผผด้ฟปังของเขาใหด้หลงผลิด ไมล่วล่าจะทสาเชล่นนนันี้น
เพราะไมล่รผด้พระวจนะหรสือเพราะจงใจสอนผลิดกห็ตาม เขาจะ “ไดด้รนับการปรนับโทษทบียิ่ใหญล่โตกวล่า”-ใหญล่โตกวล่าทบียิ่
เหลล่าผผด้ฟปังของเขาจะตด้องเจอเสบียอบีก ดนังนนันี้น ชายใดไมล่ควรรนับหนด้าทบียิ่ผผด้สอนนอกเสบียจากวล่าเขาถผกเรบียกโดยพระเจด้า
สสาหรนับงานทบียิ่สสาคนัญนบีนี้ โดยไดด้รนับของประทานจากพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ใหด้เปป็นผผด้ทบียิ่ “เหมาะทบียิ่จะสอน” (2 ทธ. 
2:24)

จงจสาใหด้ขลึนี้นใจวล่าหนัวขด้อหลนักในบทนบีนี้คสือ การใชด้ลลินี้นแบบผลิด ๆ อยล่างเปป็นอนันตราย บาปเหลล่านบีนี้ของลลินี้นยนังมบี
อยผล่ในทล่ามกลางเหลล่าผผด้เชสืยิ่อและคนทบียิ่เชสืยิ่อแตล่ปากวนันนบีนี้เหมสือนกนับในสมนัยทบียิ่ยากอบเขบียนเกบียิ่ยวกนับพวกมนัน อาจไมล่เคย
มบีอวนัยวะสล่วนใดของมนอุษยร์เลยทบียิ่ควบคอุมยากขนาดนบีนี้ ไมล่วล่าจะในยอุคสมนัยใด

จากความกระตสือรสือรด้นเกลินควรทบียิ่จะสอน เรามองไปทบียิ่พระคสาขด้อถนัดไป ซลึยิ่งบรรจอุคสาเตสือนทบียิ่หลากหลาย



มากขลึนี้น:
ขด้อ 2: “เพราะวล่าในหลาย ๆ อยล่างพวกเราทสาใหด้คนทนันี้งปวงขนัดเคสืองใจ ถด้าผผด้หนลึยิ่งผผด้ใดมลิไดด้ทสาใหด้ผผด้ใด

ขนัดเคสืองใจในทางวาจา ผผด้นนันี้นกห็เปป็นคนดบีพรด้อมแลด้ว และสามารถบนังคนับทนันี้งตนัวไวด้ไดด้ดด้วย”
ดนังนนันี้นพระวลิญญาณของพระเจด้าจลึงทรงเปลบียิ่ยนจากเรสืยิ่องความพรด้อมอนันไรด้สาระทบียิ่จะสอนในทบียิ่ประชอุม ไป

สผล่การใชด้คสาพผดโดยทนัยิ่วไป: “เพราะวล่าในหลาย ๆ อยล่างพวกเราทสาใหด้คนทนันี้งปวงขนัดเคสืองใจ” นนัยิ่นคสือ ในหลายสลิยิ่งเรา
ทอุกคนทสาใหด้ขนัดเคสืองใจ (หรสือสะดอุด) แมด้แตล่เหลล่าผผด้เชสืยิ่อทบียิ่อยผล่ฝฝ่ายวลิญญาณมากทบียิ่สอุดกห็ตด้องระวนังอยผล่เสมอและตนัดสลิน
ตนัวเองในเรสืยิ่องนบีนี้ ดาวลิดผผด้แตล่งเพลงสดอุดบีกลล่าวไวด้วล่า: “ขด้าพเจด้าจะระมนัดระวนังทางทนันี้งหลายของขด้าพเจด้า เพสืยิ่อขด้าพเจด้า
จะไมล่ทสาบาปดด้วยลลินี้นของขด้าพเจด้า ขด้าพเจด้าจะควบคอุมปากของขด้าพเจด้าโดยใสล่บนังเหบียน ขณะทบียิ่คนชนัยิ่วอยผล่ตล่อหนด้า
ขด้าพเจด้า” (เพลงสดอุดบี 39:1)

“...ถด้าผผด้หนลึยิ่งผผด้ใด”-ไมล่ใชล่แคล่พวกอาจารยร์ แตล่ใครกห็ตาม- “มลิไดด้ทสาใหด้ผผด้ใดขนัดเคสืองใจในทางวาจา ผผด้นนันี้นกห็
เปป็นคนดบีพรด้อมแลด้ว…” ยากอบดผเหมสือนจะเหมารวมเลยวล่าทอุกคนคงตด้องยอมรนับวล่าเคยพผดจาในทางทบียิ่ทสารด้าย
จลิตใจผผด้อสืยิ่น ปากไวเกลินไป หรสือพผดคสาทบียิ่ไมล่เหมาะสม อนันเปป็นเหตอุใหด้ใครบางคนตด้องเจห็บชนี้สาและเสบียใจ อยล่างไร
กห็ตาม ถด้าคนใดถผกพบไดด้วล่าไมล่เคยมบีความผลิดในการทสาใหด้ผผด้ใดขนัดเคสืองใจเลย เขากห็คงเปป็นคนทบียิ่ดบีพรด้อม (ไมล่ใชล่ใน
ความหมายของความสมบผรณร์แบบทบียิ่ไรด้บาป แตล่เปป็นผผด้ใหญล่และมบีสมดอุลทบียิ่ดบีในฐานะครลิสเตบียนคนหนลึยิ่ง) “และ
สามารถบนังคนับทนันี้งตนัวไวด้ไดด้ดด้วย” คสาเรบียก “บนังคนับ” หมายถลึงควบคอุมหรสือเหนบียิ่ยวรนันี้ง และภาพเปรบียบทบียิ่ถผกนสาเสนอ
ตรงนบีนี้กห็บอกเปป็นนนัยถลึงภาพประกอบทบียิ่ใหด้ไวด้ในขด้อ 3 และถผกสนนับสนอุนในขด้อพระคสาเหลล่านนันี้นทบียิ่ตามมา บนัดนบีนี้เราจะ
เหห็นวล่าลลินี้นควบคอุมและนสาทางวลิถบีทนันี้งหมดแหล่งชบีวลิตอยล่างไร

ขด้อ 3 และ 4: “ดผเถลิด พวกเราเอาเหลห็กบนังเหบียนใสล่ในปากมด้าทนันี้งหลาย เพสืยิ่อใหด้พวกมนันเชสืยิ่อฟปังพวกเรา 
และพวกเรากห็ทสาใหด้ทนันี้งตนัวของพวกมนันหนันไปมาไดด้ จงดผบรรดาเรสือดด้วยเชล่นกนัน ซลึยิ่งถลึงแมด้วล่าพวกมนันใหญล่โต และถผก
ลมแรงพนัดแลล่นไป แตล่พวกมนันกห็ยนังถผกหนันไปมาดด้วยหางเสสือเลห็ก ๆ ไปยนังทบียิ่ไหนกห็ตามทบียิ่ผผด้ควบคอุมนนันี้นบนังคนับ”

ยากอบเปป็นปรมาจารยร์คนหนลึยิ่งในการใชด้ภาพประกอบตล่าง ๆ ตามทบียิ่เราเหห็นไปแลด้ว ในทบียิ่นบีนี้เขาพผดถลึง 
“เหลห็กบนังเหบียน” ซลึยิ่งเขากลล่าววล่า “พวกเราเอา…ใสล่ในปากมด้าทนันี้งหลาย เพสืยิ่อใหด้พวกมนันเชสืยิ่อฟปังพวกเรา…” ในเพลง
สดอุดบี 32:9 เราอล่านวล่า: “พวกเจด้าอยล่าเปป็นเหมสือนมด้าหรสือเหมสือนลล่อซลึยิ่งไมล่มบีความเขด้าใจ ซลึยิ่งปากของพวกมนันตด้อง
ถผกขวางดด้วยเหลห็กและบนังเหบียน เกรงวล่าพวกมนันจะเขด้ามาใกลด้เจด้า”

ไมล่มบีใครสามารถเขด้าใจคสากลล่าวนนันี้นไดด้อยล่างถล่องแทด้นอกเสบียจากวล่าพวกเขาทราบเพบียงเลห็กนด้อยเกบียิ่ยวกนับ
มด้าปฝ่าทบียิ่ชอบวลิยิ่งหนบีไป หรสือทสาลายพสืชผลและคนันไถและสลิยิ่งอสืยิ่นใดทบียิ่มนันแตะตด้องไดด้ เหลห็กบนังเหบียนในปากของมด้าจะ
ทสาใหด้มนันเชสืยิ่อง เพราะยลิยิ่งมด้าตนัวนนันี้นดลึงดนันทบียิ่จะหนบีไปจากนายของมนันมากเทล่าไร เหลห็กบนังเหบียนนนันี้นกห็ยลิยิ่งบาดเขด้าเนสืนี้อ
ของมนันมากเทล่านนันี้น มด้าทบียิ่ถผกฝฝึกใหด้เชสืยิ่องเชล่นนนันี้นกห็ถผกสอนใหด้เชสืยิ่อฟปังเรา “และพวกเรากห็ทสาใหด้ทนันี้งตนัวของพวกมนันหนัน
ไปมาไดด้” โดยทนันี้งควบคอุมและนสาทางพวกมนันโดยการใชด้เหลห็กและบนังเหบียนนนันี้น

ยากอบบอกเราตล่อไป (ขด้อ 4) วล่าเรสือลสาใหญล่ยนักษร์สามารถ “ถผกหนันไปมา…ไปยนังทบียิ่ไหนกห็ตามทบียิ่ผผด้ควบคอุม
นนันี้นบนังคนับ” โดยแคล่ขยนับ “หางเสสือเลห็ก ๆ” แคล่ผผด้ขนับเรสือนนันี้นบลิดขด้อมสือเพบียงเลห็กนด้อย โดยขยนับสล่วนหนลึยิ่งทบียิ่มบีขนาด
เลห็กมาก ๆ ของเรสือลสานนันี้น นนัยิ่นคสือหางเสสือ และเรสือลสายนักษร์นนันี้นกห็เปลบียิ่ยนเสด้นทาง โดยแลล่นตล่อไปในทลิศทางใดกห็ตาม



ทบียิ่ผผด้ขนับเรสือนนันี้นอยากใหด้มนันไป
ขด้อ 5 และ 6: “เชล่นนนันี้นแหละ ลลินี้นกห็เปป็นอวนัยวะเลห็ก ๆ และพผดโอด้อวดอด้างการใหญล่ ดผเถลิด ไฟนลิดเดบียวกห็

เผาไหมด้ไดด้มากสนักเพบียงใด และลลินี้นนนันี้นกห็เปป็นไฟ เปป็นโลกแหล่งความชนัยิ่วชด้า ลลินี้นกห็เปป็นเชล่นนนันี้นทล่ามกลางบรรดาอวนัยวะ
ของพวกเรา จนมนันทสาใหด้ทนันี้งรล่างกายเปป็นมลทลินไป และเผาไหมด้วลิถบีแหล่งธรรมชาตลิ และมนันเองกห็ตลิดไฟแหล่งนรก”

เชล่นเดบียวกนับเหลห็กบนังเหบียนและหางเสสือ ยากอบกลล่าววล่า “ลลินี้นกห็เปป็นอวนัยวะเลห็ก ๆ”-แตล่มนันกห็เปป็นสล่วนทบียิ่
แยกขาดจากรล่างกายไมล่ไดด้ นนัยิ่นคสือ เปป็น “อวนัยวะ” สล่วนหนลึยิ่ง และเชล่นเดบียวกนับเหลห็กบนังเหบียนและหางเสสือ 
“อวนัยวะเลห็ก ๆ …พผดโอด้อวดอด้างการใหญล่” สอุภาษลิต 18:21 กลล่าววล่า: “ความตายและความเปป็นอยผล่ในอสานาจของ
ลลินี้น…” แมด้วล่ามนันมบีขนาดเลห็กและอล่อนแอเหลสือเกลินภายในตนัวมนันเอง ลลินี้นกห็มบีอลิทธลิพลมหาศาล และมนันสามารถ
สรด้างหรสือทสาลายชบีวลิตหรสือคสาพยานของคน ๆ หนลึยิ่งไดด้

“ดผเถลิด ไฟนลิดเดบียวกห็เผาไหมด้ไดด้มากสนักเพบียงใด” ไฟปฝ่าหลายครนันี้งถผกเรลิยิ่มตด้นจากเปลวไฟเลห็กจลิดี๋วของไมด้ขบีด
กด้านหนลึยิ่งทบียิ่ถผกโยนทลินี้งขด้างทางอยล่างมนักงล่าย หรสือโดยประกายไฟเลห็ก ๆ จากกองไฟใกลด้มอด ซลึยิ่งทสาลายปฝ่าหลาย
รด้อยเอเคอรร์ หลายชบีวลิตถผกพรากไปและหลายครอบครนัวและธอุรกลิจถผกทสาลายเพราะความมนักงล่ายดด้วย“ไฟเลห็ก ๆ” 
ของบอุหรบียิ่มวนหนลึยิ่งหรสือไมด้ขบีดกด้านหนลึยิ่ง และในทสานองเดบียวกนัน คสาพผดเดบียวทบียิ่ไมล่คลิดหรสือทบียิ่ทสารด้ายจลิตใจสามารถเปป็น
จอุดเรลิยิ่มตด้นของการวลิวาทนนับไมล่ถด้วน ซลึยิ่งเปป็นเหตอุใหด้มลิตรภาพถผกทสาลาย ครลิสตจนักรแตกแยก การหยล่ารด้าง และ
แมด้แตล่สงคราม-ความยอุล่งยากทบียิ่จะคงอยผล่ตล่อไปอบีกนานหลายปปี

ยากอบกลล่าวตล่อไปโดยประกาศแบบเนด้นยนี้สาวล่า “ลลินี้นนนันี้นกห็เปป็นไฟ เปป็นโลกแหล่งความชนัยิ่วชด้า…” ความคลิด
ตรงนบีนี้และในขด้อ 5 ไมล่อาจถผกเนด้นเกลินพอดบีไดด้ เพราะเราถผกเตสือนใจวล่า “อวนัยวะ” เลห็ก ๆ และดผเหมสือนไมล่สสาคนัญ
นนันี้น นนัยิ่นคสือลลินี้น เปป็นเหมสือนไฟซลึยิ่งมบีจอุดเรลิยิ่มตด้นเลห็กมาก ๆ แตล่ซลึยิ่งพลิสผจนร์วล่าสรด้างความหายนะไดด้มากมายในทด้ายทบียิ่สอุด 
คสา ๆ เดบียวจากลลินี้นเลห็ก ๆ นบีนี้สามารถมบีอสานาจมหาศาลและกวด้างไกลเพสืยิ่อใหด้เกลิดผลดบีหรสือผลเสบียกห็ไดด้: “...คสาเดบียว
ทบียิ่พผดในเวลาอนันเหมาะสม คสานนันี้นกห็ดบีจรลิง ๆ” (สภษ. 15:23) แตล่ “บรรดาถด้อยคสาของคนทบียิ่เทบียิ่ยวซอุบซลิบกห็เหมสือน
อยล่างบาดแผลหลายรอย และบาดแผลเหลล่านนันี้นลงไปยนังสล่วนภายในของรล่างกาย” (สภษ. 18:8)

“...ลลินี้นกห็เปป็นเชล่นนนันี้นทล่ามกลางบรรดาอวนัยวะของพวกเรา จนมนันทสาใหด้ทนันี้งรล่างกายเปป็นมลทลินไป…” พระ
เยซผตรนัสวล่า: “สลิยิ่งเหลล่านนันี้นซลึยิ่งออกจากปากกห็ออกมาจากใจ และสลิยิ่งเหลล่านนันี้นทสาใหด้มนอุษยร์เปป็นมลทลิน” (มธ. 15:18) 
ถด้อยคสาตล่าง ๆ ทบียิ่ออกมาจากปาก (คสือจากลลินี้น) ประกาศวล่าคน ๆ นนันี้นแทด้จรลิงแลด้วเปป็นคนเชล่นไร ถด้อยคสาแสดงออก
ถลึงความคลิด และความคลิดถผกใหด้กสาเนลิดในใจ ซลึยิ่งเปป็นแหลล่งทบียิ่มาของจรลิงของปปัญหานนันี้น ๆ

ยากอบเสรลิมวล่าลลินี้นนนันี้น “เผาไหมด้วลิถบีแหล่งธรรมชาตลิ และมนันเองกห็ตลิดไฟแหล่งนรก” เหมสือนอยล่างทบียิ่
อรรถาธลิบายเกล่าแกล่มาก ๆ เลล่มหนลึยิ่งกลล่าวไวด้วล่า: “ลลินี้นทบียิ่ไมล่ถผกควบคอุมกห็ถผกทสาใหด้ตลิดไฟโดยพญามารและไฟนนันี้น
ลอุกลามไปสผล่แรงปรารถนาทบียิ่ตยิ่สาทรามกวล่าทนันี้งหมดในธรรมชาตลิของมนอุษยร์” ชล่างเปป็นคสากลล่าวโทษทบียิ่ตรงจรลิง ๆ!

ขด้อ 7 และ 8: “ดด้วยวล่าทอุกชนลิดของพวกสนัตวร์เดบียรนัจฉาน และของบรรดานก และของงผทนันี้งหลาย และ
ของบรรดาสนัตวร์ในทะเลกห็เลบีนี้ยงใหด้เชสืยิ่องไดด้ และถผกเลบีนี้ยงใหด้เชสืยิ่องแลด้วโดยมนอุษยร์ แตล่ลลินี้นนนันี้นไมล่มบีมนอุษยร์คนใดสามารถ
ทสาใหด้เชสืยิ่องไดด้ มนันเปป็นสลิยิ่งชนัยิ่วรด้ายซลึยิ่งไมล่สามารถควบคอุมไดด้ เตห็มไปดด้วยพลิษรด้ายถลึงตาย”

สลิยิ่งทบียิ่ยากอบประกาศในขด้อ 7- ทบียิ่วล่า “ทอุกชนลิดของพวกสนัตวร์เดบียรนัจฉาน…นก…งผ…ถผกเลบีนี้ยงใหด้เชสืยิ่องแลด้ว



โดยมนอุษยร์”-เราทราบวล่าเปป็นความจรลิง บนันทลึกเหตอุการณร์นนันี้นอยผล่ในปฐมกาล 1:26-28 ทบียิ่เราอล่านถด้อยคสาเหลล่านบีนี้:
“และพระเจด้าตรนัสวล่า “จงใหด้พวกเราสรด้างมนอุษยร์ในแบบพระฉายของพวกเรา ตามลนักษณะของพวกเรา

และใหด้พวกเขาครอบครองเหนสือฝผงปลาแหล่งทะเล และเหนสือฝผงนกแหล่งฟฟ้าอากาศ และเหนสือสนัตวร์ใชด้งาน และ
เหนสือทนัยิ่วทนันี้งแผล่นดลินโลก และเหนสือสนัตวร์เลสืนี้อยคลานทอุกชนลิดทบียิ่คลานไปมาบนแผล่นดลินโลก” 

“ดนังนนันี้นพระเจด้าไดด้ทรงสรด้างมนอุษยร์ในแบบพระฉายของพระองคร์เอง ในแบบพระฉายของพระเจด้า
พระองคร์ไดด้ทรงสรด้างเขา พระองคร์ไดด้ทรงสรด้างพวกเขาใหด้เปป็นชายและหญลิง และพระเจด้าไดด้ทรงอวยพรพวกเขา 
และพระเจด้าตรนัสแกล่พวกเขาวล่า “จงมบีลผกดกและทวบีมากขลึนี้น และจงเตลิมเตห็มแผล่นดลินโลก และจงมบีอสานาจเหนสือ
แผล่นดลินนนันี้น และครอบครองเหนสือฝผงปลาแหล่งทะเล และเหนสือฝผงนกแหล่งฟฟ้าอากาศ และเหนสือสลิยิ่งทบียิ่มบีชบีวลิตทอุกชนลิด
ทบียิ่เคลสืยิ่อนไหวบนแผล่นดลินโลก”

หลนังจากการพลิพากษาของนนี้สาทล่วมโลก “และพระเจด้าทรงอวยพรโนอาหร์และบอุตรชายทนันี้งหลายของทล่าน 
และตรนัสแกล่พวกเขาวล่า “จงมบีลผกดก และทวบีมากขลึนี้น และเตลิมเตห็มแผล่นดลินโลก และความเกรงกลนัวพวกเจด้าและ
ความหวาดกลนัวพวกเจด้า จะอยผล่บนสนัตวร์ปฝ่าทนันี้งสลินี้นแหล่งแผล่นดลินโลก และบนบรรดานกแหล่งฟฟ้าอากาศ บนสลิยิ่งทนันี้งสลินี้นทบียิ่
เคลสืยิ่อนไหวไปมาบนแผล่นดลินโลก และบนบรรดาปลาแหล่งทะเล พวกมนันไดด้ถผกมอบไวด้ในมสือของพวกเจด้าแลด้ว”
(ปฐก. 9:1,2)

“...แตล่ลลินี้นนนันี้นไมล่มบีมนอุษยร์คนใดสามารถทสาใหด้เชสืยิ่องไดด้…” แมด้กระทนัยิ่งสนัตวร์ปฝ่าทบียิ่อนันตรายทบียิ่สอุดกห็ถผกทสาใหด้
เชสืยิ่องแลด้วโดยมนอุษยร์ แตล่มนอุษยร์คนใดเลล่าทบียิ่ทสาใหด้ลลินี้นของตน (หรสือลลินี้นของคนอสืยิ่น) เชสืยิ่องแลด้วอยล่างแทด้จรลิง? คสากรลิยา
“ทสาใหด้เชสืยิ่อง” บล่อยครนันี้งสสืยิ่อถลึงการใชด้กสาลนัง สนัตวร์ปฝ่าทบียิ่ไมล่ยอมเชสืยิ่องกห็ตด้องถผกบนังคนับใหด้ทสาสลิยิ่งทบียิ่มนอุษยร์อยากใหด้มนันทสา 
และบางครนันี้งนบียิ่ตด้องอาศนัยทนันี้งการทอุบตบีและการกนักขนังหนล่วงเหนบียิ่ยวสนัตวร์ตนัวนนันี้น อยล่างไรกห็ตามลลินี้นกห็ไมล่ยอมตอบสนอง
ตล่อ “การฝฝึกใหด้เชสืยิ่อง” เชล่นนนันี้น มนันเปป็นอยล่างในพระคสาขด้อนบีนี้บอกจรลิง ๆ “มนันเปป็นสลิยิ่งชนัยิ่วรด้ายซลึยิ่งไมล่สามารถควบคอุม
ไดด้ เตห็มไปดด้วยพลิษรด้ายถลึงตาย”

นบียิ่เปป็นคสากลล่าวทบียิ่ทรงพลนังมากจรลิง ๆ และมนันฟปังดผเหมสือนเปป็นกรณบีทบียิ่สลินี้นหวนัง แตล่จงมบีความหวนังเถลิด พระ
คสาขด้อนบีนี้ไมล่ไดด้กลล่าววล่าลลินี้นไมล่สามารถถผกทสาใหด้เชสืยิ่องไดด้ มนันแคล่ประกาศวล่าไมล่มบีมนอุษยร์คนใดสามารถทสาใหด้มนันเชสืยิ่องไดด้ 
แตล่แมด้วล่าไมล่มบีมนอุษยร์คนใดสามารถทสาใหด้ลลินี้นเชสืยิ่องไดด้ มบีพระองคร์ผผด้หนลึยิ่งทบียิ่ทสาไดด้ องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าทรงสามารถ
ควบคอุมลลินี้นทบียิ่ชอบโกหก พผดหมลิยิ่นประมาท ชอบใสล่รด้ายและนลินทาไดด้อยล่างงล่ายดายพอ ๆ กนับทบียิ่พระองคร์ทรง
สามารถชล่วยคนขบีนี้เมาและคนเลล่นชผด้ใหด้รอดพด้นจากชบีวลิตทบียิ่ผลิดบาป แตล่เราตด้องมองพลึยิ่งทบียิ่พระเจด้าใหด้ทรงกระทสาการ
ทสาใหด้เชสืยิ่องนนันี้น และตนัวเราเองตด้องฝฝึกการใชด้ความระมนัดระวนังอยล่างมากและอธลิษฐานเยอะ ๆ เกบียิ่ยวกนับการใชด้ลลินี้น
ของเรา

ขด้อ 9 และ 10: “ดด้วยลลินี้นนนันี้นพวกเราสรรเสรลิญพระเจด้าคสือพระบลิดา และดด้วยลลินี้นนนันี้นพวกเรากห็แชล่งดล่า
มนอุษยร์ ซลึยิ่งถผกสรด้างขลึนี้นตามแบบพระฉายของพระเจด้า จากปากอนันเดบียวกนันมบีคสาสรรเสรลิญและคสาแชล่งดล่าออกมา พบียิ่
นด้องของขด้าพเจด้า สลิยิ่งเหลล่านบีนี้ไมล่ควรใหด้เปป็นเชล่นนนันี้นเลย”

จากจอุดนบีนี้จดหมายฝากฉบนับนบีนี้พผดถลึงความไมล่เขด้ากนันอยล่างแรง- “คสาสรรเสรลิญและคสาแชล่งดล่า” ซลึยิ่งออกมา
จาก “ปากอนันเดบียวกนัน”! ยากอบกลล่าวถลึงลลินี้นวล่า “ดด้วยลลินี้นนนันี้นพวกเราสรรเสรลิญพระเจด้าคสือพระบลิดา…” การถวาย



สาธอุการและสรรเสรลิญองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าเปป็นการใชด้ลลินี้นของเราในแบบทบียิ่สผงสล่งทบียิ่สอุดเทล่าทบียิ่จะทสาไดด้ และแนล่นอนวล่า
เรามบีหลายสลิยิ่งทบียิ่จะสรรเสรลิญพระองคร์จรลิง ๆ เราสามารถกลล่าวรล่วมกนับดาวลิดผผด้แตล่งเพลงสดอุดบีวล่า: “จงถวายสาธอุการ
แดล่พระเยโฮวาหร์ โอ จลิตใจของขด้าเออ๋ย และทนันี้งสลินี้นทบียิ่อยผล่ภายในขด้า จงถวายสาธอุการแดล่พระนามอนันบรลิสอุทธลิธิ์ของ
พระองคร์จงถวายสาธอุการแดล่พระเยโฮวาหร์ โอ จลิตใจของขด้าเออ๋ย และอยล่าลสืมพระราชกลิจอนันมบีพระคอุณทนันี้งสลินี้นของ
พระองคร์” (เพลงสดอุดบี 103:1,2)

เรสืยิ่องนล่าเศรด้ากห็คสือวล่าดด้วยลลินี้นเดบียวกนันนบีนี้ซลึยิ่งสามารถกลล่าวถลึงพระเจด้าอยล่างสผงสล่งไดด้ “ดด้วยลลินี้นนนันี้นพวกเรากห็
แชล่งดล่ามนอุษยร์ ซลึยิ่งถผกสรด้างขลึนี้นตามแบบพระฉายของพระเจด้า” นบียิ่เปป็นความหนด้าซสืยิ่อใจคดชนัด ๆ! ถด้าคอุณคลิดวล่าคอุณ
สามารถสรรเสรลิญพระเจด้าในครลิสตจนักรและจากนนันี้นกห็พผดจาใหด้รด้ายเกบียิ่ยวกนับเพสืยิ่อนรล่วมโลกของคอุณในทบียิ่ทสางาน 
ตามพระวจนะของพระเจด้าคอุณกห็เปป็นคนพผดมอุสา: “ถด้าผผด้ใดกลล่าววล่า “ขด้าพเจด้ารนักพระเจด้า” และยนังเกลบียดชนังพบียิ่นด้อง
ของตน ผผด้นนันี้นกห็เปป็นคนพผดมอุสา เพราะวล่าผผด้ทบียิ่ไมล่รนักพบียิ่นด้องของตนทบียิ่เขาแลเหห็นแลด้ว เขาจะรนักพระเจด้าทบียิ่เขาไมล่เคย
เหห็นอยล่างไรไดด้” (1 ยอหร์น 4:20) ทลิตนัส 3:2 สอนเรา “ทบียิ่จะไมล่พผดใหด้รด้ายผผด้หนลึยิ่งผผด้ใด ไมล่เปป็นคนชอบวลิวาท แตล่เปป็น
คนสอุภาพอล่อนโยน โดยแสดงความอล่อนสอุภาพตล่อคนทนันี้งปวง”

เกบียิ่ยวกนับ “การสรรเสรลิญและการแชล่งดล่า” จากปากอนันเดบียวกนันนนันี้น ยากอบกลล่าววล่า: “พบียิ่นด้องของ
ขด้าพเจด้า สลิยิ่งเหลล่านบีนี้ไมล่ควรใหด้เปป็นเชล่นนนันี้นเลย” เปโตรเขบียนถด้อยคสาตล่อไปนบีนี้: “สอุดทด้ายนบีนี้ พวกทล่านทอุกคนจงเปป็นนนี้สา
หนลึยิ่งใจเดบียวกนัน โดยเหห็นอกเหห็นใจซลึยิ่งกนันและกนัน จงรนักกนันฉนันพบียิ่นด้อง จงมบีความสงสาร จงมบีความสอุภาพนอบนด้อม 
อยล่าทสาการรด้ายตอบแทนการรด้าย หรสืออยล่าดล่าตอบแทนการดล่า แตล่ตรงกนันขด้ามจงอวยพร โดยรผด้อยผล่วล่าพวกทล่านถผก
เรบียกใหด้กระทสาเชล่นนนันี้น เพสืยิ่อพวกทล่านจะไดด้รนับพระพรเปป็นมรดก เพราะวล่า ‘ผผด้ทบียิ่จะรนักชบีวลิตและเหห็นวนันทนันี้งหลายทบียิ่ดบี
จงใหด้ผผด้นนันี้นระงนับลลินี้นของตนไวด้จากความชนัยิ่วรด้าย และระงนับรลิมฝปีปากของตนไวด้เพสืยิ่อรลิมฝปีปากนนันี้นจะไมล่กลล่าวคสาออุบาย
ใด ๆ เลย” (1 เปโตร 3:8-10)

ในพระคสาสองขด้อถนัดไปยากอบใหด้ภาพประกอบตล่าง ๆ จากโลกธรรมชาตลิเพสืยิ่อแสดงใหด้เหห็นวล่าการอวยพร
และการแชล่งดล่าไมล่ควรออกมาจากปากเดบียวกนัน เพราะวล่าธรรมชาตลิเองกห็ตสาหนลิการผสมกนันแบบนล่าละอายเชล่น
นนันี้น:

ขด้อ 11 และ 12: “บล่อนนี้สาพอุสล่งจากชล่องเดบียวกนันทนันี้งนนี้สาจสืดและนนี้สากรล่อยไดด้หรสือ พบียิ่นด้องของขด้าพเจด้า ตด้น
มะเดสืยิ่อจะออกผลเปป็นมะกอกไดด้หรสือ หรสือเถาองอุล่นจะออกผลเปป็นมะเดสืยิ่อไดด้หรสือ เชล่นเดบียวกนันไมล่มบีบล่อนนี้สาพอุใด ๆ 
จะใหด้ทนันี้งนนี้สาเคห็มและนนี้สาจสืดไดด้”

คสาตอบตล่อคสาถามเกบียิ่ยวกนับ “นนี้สาจสืดและนนี้สากรล่อย” ซลึยิ่งมาจาก “ชล่องเดบียวกนัน” กห็ชนัดเจน หากใชด้วลบีสมนัย
เกล่า ใครกห็ตามทบียิ่มบี “ตาขด้างเดบียวและประสาทสนัมผนัสครลึยิ่งเดบียว” กห็ทราบวล่านบียิ่เปป็นไปไมล่ไดด้ และไมล่ควรเปป็นจรลิงดด้วย
ทบียิ่คสาพผดทบียิ่อวยพรและแชล่งดล่าจะออกมาจากปากเดบียวกนัน ถผกเอล่ยโดยลลินี้นอนันเดบียวกนัน ยากอบกสาลนังกลล่าวโดยใชด้
ภาพประกอบวล่าถด้อยคสาทบียิ่ออกมาจากปากของเรากห็เปป็นพยานรนับรองชนลิดของใจทบียิ่เรามบีอยผล่ในทรวงอกของเรา ใน
สล่วนหลนังของขด้อ 12 เขาตอบคสาถามของเขาโดยประกาศวล่า “ไมล่มบีบล่อนนี้สาพอุใด ๆ จะใหด้ทนันี้งนนี้สาเคห็มและนนี้สาจสืดไดด้”

บนัดนบีนี้ยากอบถามวล่า: “พบียิ่นด้องของขด้าพเจด้า ตด้นมะเดสืยิ่อจะออกผลเปป็นมะกอกไดด้หรสือ หรสือเถาองอุล่นจะออก
ผลเปป็นมะเดสืยิ่อไดด้หรสือ” และอบีกครนันี้งคสาตอบนนันี้นชนัดเจน เราไมล่เกห็บผลมะกอกจากตด้นมะเดสืยิ่อ ผลมะเดสืยิ่อจากเถา



องอุล่น-และไมล่เกห็บผลแอปเปปิฟื้ลจากตด้นแพรร์! ผลทบียิ่ถผกเกห็บมาจากตด้นไมด้ตด้นหนลึยิ่งหรสือเถาหนลึยิ่งกห็เปป็นชนลิดของผลทบียิ่มนัน
เปป็นเพราะตด้นไมด้นนันี้นหรสือเถานนันี้นทบียิ่เราเอามนันมา เชล่นเดบียวกนัน มนอุษยร์ออกผลซลึยิ่งประกาศวล่าพวกเขาเปป็นคนแบบ
ไหนในใจของตน

ในคสาเทศนาบนภผเขานนันี้น พระเยซผทรงใชด้การเปรบียบเทบียบทบียิ่คลด้ายกนันในคสาเตสือนของพระองคร์ใหด้ระวนัง
พวกคนสอนเทห็จ พระองคร์ตรนัสวล่า:

“จงระวนังพวกผผด้พยากรณร์เทห็จ ซลึยิ่งมาหาพวกทล่านในเครสืยิ่องนอุล่งหล่มของแกะ แตล่ภายในพวกเขาเปป็นสอุนนัขปฝ่า
ทบียิ่ตะกละตะกลาม ทล่านทนันี้งหลายจะรผด้จนักพวกเขาไดด้โดยผลทนันี้งหลายของพวกเขา มนอุษยร์เกห็บผลองอุล่นทนันี้งหลายจาก
บรรดาตด้นไมด้หนามหรสือ หรสือผลมะเดสืยิ่อทนันี้งหลายจากบรรดาตด้นผนักหนามหรสือ ดนังนนันี้นแหละตด้นไมด้ดบีทอุกตด้นยล่อมเกลิด
ผลดบี แตล่ตด้นไมด้เสสืยิ่อมทรามกห็เกลิดผลชนัยิ่วรด้าย ตด้นไมด้ดบีจะเกลิดผลชนัยิ่วรด้ายไมล่ไดด้ และตด้นไมด้เสสืยิ่อมทรามจะเกลิดผลดบีกห็ไมล่
ไดด้…เหตอุฉะนนันี้น โดยผลทนันี้งหลายของพวกเขา ทล่านทนันี้งหลายกห็จะรผด้จนักพวกเขาไดด้” (มธ. 7:15-20)

ในดลินแดนธรรมชาตลิเราตนัดสลินตด้นไมด้โดยชนลิดของผลทบียิ่มนันออก ดนังนนันี้นตด้นไมด้ซลึยิ่งเตห็มไปดด้วยผลมะเดสืยิ่อจลึง
เปป็นตด้นมะเดสืยิ่ออยล่างเหห็นไดด้ชนัด มนันไมล่ใชล่เถาองอุล่น! เถาองอุล่นยล่อมไมล่ออกผลมะเดสืยิ่อ และผลมะกอกกห็ถผกผลลิตโดยตด้น
มะกอก ไมล่ใชล่โดยตด้นมะเดสืยิ่อ และยากอบสรอุปวล่า “เชล่นเดบียวกนันไมล่มบีบล่อนนี้สาพอุใด ๆ จะใหด้ทนันี้งนนี้สาเคห็มและนนี้สาจสืดไดด้”

เมสืยิ่อยากอบเตสือนความจสาเราวล่านนี้สาจสืดและนนี้สากรล่อยไมล่ไหลมาจากชล่องเดบียวกนัน (ขด้อ 11) เขากห็กสาลนังพผด
ถลึงถด้อยคสาทบียิ่ถผกพผดโดยลลินี้น เหมสือนอยล่างทบียิ่เราไดด้บล่งบอกแลด้ว ถด้อยคสาแสดงความคลิดออกมา และความคลิดกห็ถผกใหด้
กสาเนลิดในใจ: “...ดด้วยวล่าจากบรรดาสลิยิ่งทบียิ่เตห็มอยผล่ในใจ ปากกห็พผดออกมา” (มธ. 12:34) “บรรดาสลิยิ่งทบียิ่เตห็มอยผล่” ในใจ
กห็ผลลิตถด้อยคสาทบียิ่ถผกเอล่ยโดยรลิมฝปีปาก และพระเยซผตรนัสในขด้อ 37 ของมนัทธลิว 12 วล่า “โดยบรรดาคสาของทล่าน ทล่าน
กห็จะพด้นโทษไดด้ และโดยบรรดาคสาของทล่าน ทล่านจะตด้องถผกปรนับโทษ”

เหมสือนอยล่างทบียิ่ตด้นไมด้ถผกรผด้จนักโดยผลของมนันและบล่อนนี้สาพอุโดยนนี้สาทบียิ่มนันปลล่อยออกมา มนอุษยร์กห็จะแสดงใหด้
เหห็นในคสาพผดทบียิ่เขากลล่าวสลิยิ่งทบียิ่เขาเปป็นในใจของเขา ดนังนนันี้นคสาสอนขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของเราและคสาสอนของ
ยากอบในทบียิ่นบีนี้ในบททบียิ่ 3 จลึงแสดงใหด้เหห็นชนัดเจนวล่าถด้อยคสาเปป็นสลิยิ่งทบียิ่สสาคนัญสอุดขบีด เพราะมนันเปปิดเผยออุปนลิสนัย 
ถด้อยคสาทบียิ่ถผกพผดโดยลลินี้นของมนอุษยร์กห็เปป็นพลนังมหาศาลเพสืยิ่อสล่งผลดบีหรสือผลเสบียกห็ไดด้ นสาพาชบีวลิตไปในทางทบียิ่ถผกหรสือใน
ทางทบียิ่ผลิดกห็ไดด้

ถด้อยคสาทบียิ่ถผกตด้องซลึยิ่งถผกพผดอยล่างถผกเวลาสามารถนสาพามนอุษยร์ไปสผล่ชบีวลิตทบียิ่ดบีขลึนี้นและถลึงขนาดเปลบียิ่ยนชบีวลิตไดด้
อยล่างสลินี้นเชลิง พระคนัมภบีรร์เนด้นความสสาคนัญของการใสล่ใจฟปังถด้อยคสาทบียิ่ถผกตด้อง:

“บอุตรชายของเราเออ๋ย จงตนันี้งใจตล่อบรรดาถด้อยคสาของเรา จงเอบียงหผของเจด้าเขด้าหาบรรดาถด้อยคสาของเรา 
อยล่าใหด้พวกมนันหนบีไปจากสายตาของเจด้า จงรนักษาพวกมนันไวด้ทล่ามกลางใจของเจด้า เพราะพวกมนันเปป็นชบีวลิตแกล่
บรรดาคนทบียิ่พบพวกมนัน และเปป็นสอุขภาพแกล่เนสืนี้อหนนังทนันี้งสลินี้นของคนเหลล่านนันี้น” (สภษ. 4:20-22)

“บอุตรชายของเราเออ๋ย จงรนักษาบรรดาถด้อยคสาของเราไวด้ จงสะสมบนัญญนัตลิทนันี้งหลายของเราไวด้กนับเจด้า จง
รนักษาบนัญญนัตลิทนันี้งหลายของเรา และดสารงชบีวลิตอยผล่…” (สภษ. 7:1,2)

วนันหนลึยิ่งยอหร์นผผด้ใหด้บนัพตลิศมากลล่าวแกล่ศลิษยร์สองคนของเขา ซลึยิ่งคนหนลึยิ่งในนนันี้นคสืออนันดรผวร์ นด้องชายของซบี
โมนเปโตรวล่า “จงดผพระเมษโปดกของพระเจด้า!” พวกเขาดผ (ยอหร์น 1:35-51) และเกลิดการเปลบียิ่ยนแปลงขลึนี้นจรลิง 



ๆในชบีวลิตของชายสองคนนนันี้น
พระเยซผตรนัสแกล่หญลิงทบียิ่ใชด้ชบีวลิตในบาปวล่า “ขอนนี้สาใหด้เราดสืยิ่มบด้าง” จากคสาขออนันเรบียบงล่ายนนันี้นบทสนทนาไดด้

ดสาเนลินตล่อไปจนกระทนัยิ่งหญลิงคนนนันี้นพผดถลึงพระเมสสลิยาหร์ทบียิ่จะเสดห็จมา และพระเยซผตรนัสแกล่นางวล่า “เราทบียิ่กลล่าวกนับ
เจด้าเปป็นทล่านผผด้นนันี้น” นางถผกเปลบียิ่ยนแปลงจากหญลิงแพศยาไปสผล่ผผด้ชนะจลิตวลิญญาณหลายดวง แทนทบียิ่จะทสาใหด้ชบีวลิต
ของชายหลายคนถผกลงพระอาชญา นางแนะนสาพวกเขาใหด้รผด้จนักกนับพระผผด้ชล่วยใหด้รอดนนันี้น และฝผงชนมหาศาล “ใน
พวกชาวสะมาเรบียแหล่งนครนนันี้นไดด้เชสืยิ่อในพระองคร์” และไดด้รนับความรอด (อล่านยอหร์น 4:1-42)

ในทางกลนับกนัน ถด้อยคสาทบียิ่ถผกพผดในทางทบียิ่ผลิด ดด้วยแรงจผงใจทบียิ่ผลิด สามารถนสาพามนอุษยร์ไปสผล่ชบีวลิตแหล่งความ
อนับอายและความอนัปยศและถลึงขนาดทสาใหด้จลิตวลิญญาณถผกลงพระอาชญาไปสผล่ความดสามสืดตลอดกาล (อล่าน
สอุภาษลิต 7:6-27 สสาหรนับภาพของความพลินาศซลึยิ่งถผกกล่อใหด้เกลิดโดย “คสาพผดอนันไพเราะ” ของหญลิงชนัยิ่วคนหนลึยิ่ง)

ถด้อยคสาทบียิ่ทสารด้ายจลิตใจ ไรด้ปปัญญา และไมล่จรลิงสามารถกล่อใหด้เกลิดความสลินี้นหวนังและความทอุกขร์ใจและความ
ปวดรด้าวใจไดด้มากมาย ผมรผด้จนักภรรยาทบียิ่ยนังสาวคนหนลึยิ่งซลึยิ่งฆล่าตนัวตายเพราะคสาโกหกตล่าง ๆ ถผกเลล่าเกบียิ่ยวกนับตนัวเธอ
โดยครอบครนัวสามบีของเธอ พวกเขาโกหกใหด้สามบีของเธอฟปังเกบียิ่ยวกนับการกระทสาตล่าง ๆ ของเธอ และเขากห็แชล่งดล่า
เธอและทอุบตบีเธอ-และเธอกห็จบชบีวลิตตนัวเอง

ใชล่แลด้วครนับ ลลินี้นเปป็น “อวนัยวะเลห็ก ๆ” แตล่มนันชล่างเปป็นอวนัยวะทบียิ่ทรงพลนังจรลิง ๆ มนันชล่างเปป็นสนัตวร์รด้ายไดด้จรลิง
ๆ! มนันสามารถนสาความชสืยิ่นบานและความทอุกขร์โศกมาใหด้ มนันสามารถนสาชบีวลิตและความตายมาใหด้ไดด้จรลิง ๆ มนัน
สามารถนสาเสบียงหนัวเราะและนนี้สาตามาใหด้ มบีพระคสาหลายขด้อทบียิ่พผดถลึงอสานาจของลลินี้นและคสาพผดทบียิ่มนันกลล่าว แตล่ผมขอ
ยกอบีกสองสามขด้อจากหนนังสสือสอุภาษลิต:

“ในถด้อยคสามากมายกห็จะไมล่ขาดบาป แตล่คนทบียิ่ยนับยนันี้งรลิมฝปีปากของตนเปป็นผผด้ทบียิ่มบีสตลิปปัญญา” (สภษ. 10:19)
“คนหนด้าซสืยิ่อใจคดทสาลายเพสืยิ่อนบด้านของเขาดด้วยปากของเขา …คนทบียิ่เทบียิ่ยวซอุบซลิบกห็เผยความลนับทนันี้งหลาย

แตล่คนทบียิ่มบีใจสนัตยร์ซสืยิ่อปปิดบนังเรสืยิ่องราวนนันี้นไวด้” (สภษ. 11:9,13)
“ความโศกเศรด้าในใจของมนอุษยร์ถล่วงใจของเขาลง แตล่ถด้อยคสาทบียิ่ดบีกระทสาใหด้ใจของเขายลินดบี” (สภษ. 

12:25)
“ถด้อยคสาทบียิ่พผดเหมาะ ๆ กห็เปป็นเหมสือนผลแอปเปปิฟื้ลทองคสาในภาชนะเงลิน” (สภษ. 25:11)
เราควรทสาใหด้ถด้อยคสาตล่อไปนบีนี้ของดาวลิดผผด้แตล่งเพลงสดอุดบีเปป็นคสาอธลิษฐานประจสาวนันของเรา:
“ขอใหด้บรรดาถด้อยคสาจากปากของขด้าพระองคร์ และการตรลึกตรองแหล่งใจของขด้าพระองคร์ เปป็นทบียิ่พอ

พระทนัยในสายพระเนตรของพระองคร์เถลิด โอ ขด้าแตล่พระเยโฮวาหร์ กสาลนังของขด้าพระองคร์และพระผผด้ไถล่ของขด้า
พระองคร์” (เพลงสดอุดบี 19:14)

“โอ ขด้าแตล่องคร์พระผผด้เปป็นเจด้า ขอพระองคร์ทรงเบลิกรลิมฝปีปากของขด้าพระองคร์ และปากของขด้าพระองคร์จะ
สสาแดงการสรรเสรลิญพระองคร์” (เพลงสดอุดบี 51:15)

“โอ ขด้าแตล่พระเยโฮวาหร์ ขอทรงตนันี้งยามเฝฟ้าปากของขด้าพระองคร์ ขอทรงรนักษาประตผแหล่งรลิมฝปีปากของขด้า
พระองคร์” (เพลงสดอุดบี 141:3)

ยากอบขลึนี้นตด้นสล่วนทด้ายของบททบียิ่ 3 ในหนัวขด้อทนัยิ่วไปเกบียิ่ยวกนับสตลิปปัญญา โดยถามคสาถามหนลึยิ่ง:



ขด้อ 13: “ผผด้ใดเปป็นคนมบีสตลิปปัญญาและประกอบดด้วยความรผด้ในทล่ามกลางพวกทล่านหรสือ จงใหด้ผผด้นนันี้นแสดง
จากพฤตลิกรรมอนันดบี คสือการงานตล่าง ๆ ของตนดด้วยความนอบนด้อมแหล่งสตลิปปัญญา”

กล่อนอสืยิ่นใหด้เราหมายเหตอุคสานลิยามตามพจนานอุกรมของคสาวล่า “มบีสตลิปปัญญา” ความหมายพสืนี้นฐานทบียิ่ถผกใหด้
ไวด้คสือ: “การมบีหรสือการแสดงใหด้เหห็นวลิจารณญาณทบียิ่ดบี; มบีอสานาจในการแยกแยะและตนัดสลินอยล่างถผกตด้องหรสือในการ
แบล่งแยกระหวล่างสลิยิ่งทบียิ่จรลิงกนับสลิยิ่งทบียิ่เทห็จ ระหวล่างสลิยิ่งทบียิ่เหมาะสมกนับสลิยิ่งทบียิ่ไมล่เหมาะสม…” พรด้อมกนับคสานลิยามนบีนี้ในใจ 
คสาถามทบียิ่วล่า “ผผด้ใดเปป็นคนมบีสตลิปปัญญา” ซลึยิ่งถผกกลล่าวแกล่ “พบียิ่นด้อง” ในขด้อ 1 กห็เปป็นเรสืยิ่องทด้าทายจรลิง ๆ

แตล่ยากอบถามตล่อไปอบีกวล่า “ผผด้ใด…ประกอบดด้วยความรผด้ในทล่ามกลางพวกทล่าน” “ความรผด้” ถผกนลิยาม
สล่วนหนลึยิ่งวล่าเปป็น: “ความคอุด้นเคยกนับขด้อเทห็จจรลิง; สลิยิ่งซลึยิ่งถผกไดด้มาและถผกเกห็บรนักษาไวด้โดยการรผด้; ความกระจล่างแจด้ง; 
การเรบียนรผด้” เหห็นไดด้ชนัดวล่ามบีความแตกตล่างระหวล่างการเปป็นคนมบีสตลิปปัญญากนับการมบีความรผด้

ยากอบกลล่าวตล่อไปโดยสอนผผด้ใดกห็ตามทบียิ่คลิดวล่าตนัวเองเปป็นคน “มบีสตลิปปัญญา” และ “ประกอบดด้วยความ
รผด้”: “จงใหด้ผผด้นนันี้นแสดงจากพฤตลิกรรมอนันดบี คสือการงานตล่าง ๆ ของตน…” นนัยิ่นคสือ ถด้าผผด้ใดมบีสตลิปปัญญาจรลิง ๆ เขากห็
จะแสดงมนันออกมา-ไมล่ใชล่แคล่โดยสลิยิ่งทบียิ่เขากลล่าวแตล่โดยสลิยิ่งทบียิ่เขาทสา! สตลิปปัญญาของจรลิงยล่อมถผกแสดงออกโดยการก
ระทสา ไมล่ใชล่คสาพผด มบีคนมากมายทบียิ่พผดเยอะ แตล่ไมล่แสดงใหด้เหห็นสตลิปปัญญาในสลิยิ่งทบียิ่พวกเขาพผดหรสือทสาเลย พระเยซผ
ทรงเตสือนเหลล่าสาวกของพระองคร์ใหด้ “ฉลาดเหมสือนงผทนันี้งหลาย และไมล่มบีภนัยเหมสือนพวกนกเขา” (มธ. 10:16)

ในสล่วนแรกของบทนบีนี้ยากอบเนด้นการใชด้คสาพผดอนันเหมาะสมตามทบียิ่ลลินี้นพผด ตรงนบีนี้ในขด้อ 13 เขากลล่าวถลึง
คอุณคล่าของการงานทบียิ่ดบีอบีกครนันี้ง ซลึยิ่งเปป็นหนัวขด้อทบียิ่ถผกกลล่าวถลึงไปแลด้วในสล่วนหลนังของบททบียิ่ 2 ดนังนนันี้นเราจลึงเหห็นความ
จรลิงทบียิ่วล่าเราตนัดสลินคน ๆ หนลึยิ่งทนันี้งโดยคสาพผดทบียิ่เขากลล่าวและโดยการงานทบียิ่เขากระทสา มบีคนมากมายทบียิ่ประกาศตนัว
วล่าเปป็นครลิสเตบียนซลึยิ่งชบีวลิตของพวกเขาชวนใหด้เราสงสนัย เพราะพวกเขาดสาเนลินชบีวลิตเหมสือนชาวโลกและพผดภาษา
ของชาวโลก ทลิตนัส 1:16 กลล่าวถลึงผผด้คนเชล่นนนันี้น: “พวกเขาออกปากวล่าพวกเขารผด้จนักพระเจด้า แตล่ในการงานตล่าง ๆ 
พวกเขากห็ปฏลิเสธพระองคร์ โดยการประพฤตลิตนัวนล่ารนังเกบียจ และไมล่เชสืยิ่อฟปัง และสสาหรนับการงานทบียิ่ดบีทอุกอยล่างกห็ใชด้ไมล่
ไดด้เลย”

ยากอบเนด้นยนี้สาเพลิยิ่มเตลิมถลึงความจสาเปป็นทบียิ่ตด้องมบีความสอดคลด้องกนันอยล่างสมบผรณร์ของคสาพผดและการกระ
ทสาของคนเหลล่านนันี้นทบียิ่เขาเขบียนไปถลึงโดยเขาใชด้วลบีทบียิ่วล่า “พฤตลิกรรมอนันดบี” (good conversation) คสาวล่า 
“conversation” ตรงนบีนี้ (และในพระคสาขด้ออสืยิ่น ๆ เชล่นกนัน) หมายถลึงพฤตลิกรรมหรสือลนักษณะการดสาเนลินชบีวลิต และ
นบียิ่จสาเปป็นตด้องรวมถลึงทนันี้งสลิยิ่งทบียิ่เราพผดและสลิยิ่งทบียิ่เราทสา ไมล่ตด้องสงสนัยเลยวล่าในสมนัยของยากอบ (เชล่นเดบียวกนับในสมนัย
ของเราเอง) มบีคนเหลล่านนันี้นทบียิ่พผดจาเสบียงดนังเกบียิ่ยวกนับความนล่านนับถสือของตนัวเอง ความหมายของเขาในพระคสาขด้อนบีนี้
กห็คสือ: “ถด้าคอุณมบีสตลิปปัญญาอยล่างแทด้จรลิงตามมาตรฐานของพระเจด้า คอุณกห็จะแสดงใหด้เหห็นสตลิปปัญญาของคอุณโดย
ชบีวลิตทบียิ่บรลิสอุทธลิธิ์และอล่อนสอุภาพ”

เปาโลเขบียนไปถลึงเหลล่าผผด้เชสืยิ่อในเมสืองฟปีลลิปปปีวล่า “เพบียงแตล่ขอใหด้การดสาเนลินชบีวลิตของพวกทล่านสมกนับขล่าว
ประเสรลิฐของพระครลิสตร์…” (ฟป. 1:27) ดนังนนันี้นยากอบจลึงยสืนกรานเรสืยิ่องขด้อพลิสผจนร์ทบียิ่วล่าคน ๆ หนลึยิ่งเปป็นอยล่างทบียิ่เขา
กลล่าวอด้างวล่าเปป็นจรลิง ๆ

“...ดด้วยความนอบนด้อมแหล่งสตลิปปัญญา” ยากอบหนอุนใจตรงนบีนี้ใหด้แสดงสตลิปปัญญาออกมาในลนักษณะทบียิ่



อล่อนสอุภาพและถล่อมใจ พระเยซผครลิสตร์เจด้า พระผผด้ชล่วยใหด้รอดของเรา ตรนัสไวด้วล่า: “จงเอาแอกของเราแบกไวด้บน
ทล่านทนันี้งหลาย และจงเรบียนจากเรา เพราะวล่าเรามบีใจอล่อนสอุภาพและถล่อมลง…” (มธ. 11:29) เราควรแสดงใหด้เหห็น
ความอล่อนสอุภาพของพระผผด้ชล่วยใหด้รอดของเรา ถวายเกบียรตลิแดล่พระเจด้าสสาหรนับสตลิปปัญญาใดกห็ตามทบียิ่เรามบีอยผล่ สตลิ
ปปัญญาทบียิ่แทด้จรลิงมาจากพระเจด้า (ยากอบ 1:5) ผล่านทางพระวจนะของพระองคร์ “พระคนัมภบีรร์อนันบรลิสอุทธลิธิ์ ซลึยิ่งมบีฤทธลิธิ์
สามารถทสาใหด้ทล่านมบีสตลิปปัญญา” (2 ทธ. 3:15) และคนเหลล่านนันี้นทบียิ่มบีสตลิปปัญญานบีนี้กห็อล่อนสอุภาพและถล่อมใจ ไมล่ใชล่
หยลิยิ่งผยอง

อนัครทผตเปาโลผผด้มบีการศลึกษาดบีกลล่าวไวด้วล่า: “ขด้าพเจด้าถผกตรลึงไวด้กนับพระครลิสตร์แลด้ว แตล่อยล่างไรกห็ตามขด้าพเจด้า
กห็ยนังมบีชบีวลิตอยผล่ แตล่ไมล่ใชล่ขด้าพเจด้าเอง แตล่พระครลิสตร์ทรงมบีชบีวลิตอยผล่ในขด้าพเจด้า และชบีวลิตซลึยิ่งขด้าพเจด้าดสารงอยผล่ในเนสืนี้อหนนัง
ขณะนบีนี้ ขด้าพเจด้ากห็ดสารงอยผล่โดยความเชสืยิ่อแหล่งพระบอุตรของพระเจด้า ผผด้ไดด้ทรงรนักขด้าพเจด้า และไดด้ทรงสละพระองคร์
เองเพสืยิ่อขด้าพเจด้า” (กท. 2:20) เขาถล่อมใจ โดยรผด้วล่าแมด้แตล่สตลิปปัญญาของเขาและความเชสืยิ่อทบียิ่จะดสาเนลินชบีวลิต
ครลิสเตบียนกห็มาจากพระเยซผครลิสตร์เจด้า เปาโลอวดในองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าไดด้เทล่านนันี้น อนันทบียิ่จรลิง เขาเขบียนถลึงชาวฟปีลลิปปปี
วล่า: “แตล่สลิยิ่งใดทบียิ่เคยเปป็นคอุณประโยชนร์แกล่ขด้าพเจด้า สลิยิ่งเหลล่านนันี้นขด้าพเจด้ากห็ถสือวล่าไรด้ประโยชนร์แลด้วเพสืยิ่อเหห็นแกล่พระ
ครลิสตร์ ใชล่แลด้ว อยล่างไมล่มบีขด้อสงสนัย และขด้าพเจด้าถสือวล่าสลิยิ่งสารพนัดกห็ไรด้ประโยชนร์เพราะเหห็นแกล่ความประเสรลิฐแหล่ง
ความรผด้ของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของขด้าพเจด้า เพราะเหตอุพระองคร์ ขด้าพเจด้าจลึงไดด้ยอมเสบียสลิยิ่งสารพนัด 
และถสือวล่าสลิยิ่งเหลล่านนันี้นเปป็นเหมสือนมผลสนัตวร์…” (ฟป. 3:7,8)

ยลิยิ่งเราดสาเนลินชบีวลิตใกลด้ชลิดพระเยซผมากเทล่าไร เรากห็ยลิยิ่งจะอวดในพระองคร์มากเทล่านนันี้นและอวดในตนัวเราเอง
นด้อยลง ในถด้อยคสาของยอหร์นผผด้ใหด้บนัพตลิศมา “พระองคร์จะตด้องยลิยิ่งใหญล่ขลึนี้น แตล่ขด้าพเจด้าจะตด้องดด้อยลง” (ยอหร์น 
3:30)

ในขด้อพระคสาเหลล่านนันี้นทบียิ่ตามมา เราเหห็นความแตกตล่างระหวล่างสตลิปปัญญาฝฝ่ายโลกกนับสตลิปปัญญาฝฝ่าย
สวรรคร์ กล่อนอสืยิ่น ในขด้อ 14 ถลึง 16 ยากอบพผดถลึงสตลิปปัญญาฝฝ่ายโลก:

ขด้อ 14-16: “แตล่ถด้าพวกทล่านมบีการอลิจฉากนันอนันขมขสืยิ่นและอาการแกล่งแยล่งกนันในใจของพวกทล่าน อยล่า
อวดเลยและอยล่าพผดมอุสาตล่อความจรลิง สตลิปปัญญาเชล่นนบีนี้ไมล่ไดด้ลงมาจากเบสืนี้องบน แตล่เปป็นแบบโลก แบบตนัณหา
ราคะ แบบผบีปปีศาจ เพราะวล่าทบียิ่ใดมบีความอลิจฉากนันและการแกล่งแยล่งกนัน ทบียิ่นนัยิ่นกห็มบีการวอุล่นวายและการงานชนัยิ่วรด้าย
ทอุกอยล่าง”

จงสนังเกตกล่อนอสืยิ่นเลยวล่ายากอบกลล่าววล่า “ถด้าพวกทล่านมบี…” ซลึยิ่งดผเหมสือนจะบล่งบอกวล่าเงสืยิ่อนไขทบียิ่เขากสาลนัง
จะพรรณนานนันี้นมบีอยผล่จรลิง ๆ ในผผด้เชสืยิ่อกลอุล่มนนันี้นทบียิ่เขากสาลนังเขบียนไปถลึง เขากลล่าววล่า: “ถด้าพวกทล่านมบีการอลิจฉากนันอนัน
ขมขสืยิ่นและอาการแกล่งแยล่งกนันในใจของพวกทล่าน…” การอลิจฉาและการแกล่งแยล่งเปป็นลนักษณะเฉพาะตนัวของการอยผล่
ฝฝ่ายเนสืนี้อหนนัง ตามทบียิ่อนัครทผตเปาโลกลล่าว เพราะเขาเขบียนถลึงเหลล่าผผด้เชสืยิ่อชาวโครลินธร์วล่า: “และขด้าพเจด้า พบียิ่นด้องทนันี้ง
หลาย ไมล่อาจจะพผดกนับพวกทล่านเหมสือนพผดกนับผผด้ทบียิ่อยผล่ฝฝ่ายจลิตวลิญญาณแลด้วไดด้ แตล่เหมสือนพผดกนับคนทบียิ่อยผล่ฝฝ่ายเนสืนี้อ
หนนัง คสือเหมสือนกนับเปป็นพวกทารกในพระครลิสตร์…ดด้วยวล่าพวกทล่านยนังอยผล่ฝฝ่ายเนสืนี้อหนนัง เพราะวล่าในทล่ามกลางพวก
ทล่านมบีการอลิจฉากนัน และการโตด้เถบียงกนัน และการแตกแยกกนัน พวกทล่านไมล่ไดด้อยผล่ฝฝ่ายเนสืนี้อหนนัง และดสาเนลินเหมสือน
มนอุษยร์สามนัญดอกหรสือ” (1 คร. 3:1,3)



เมสืยิ่อเปาโลเขบียนไปถลึงเหลล่าผผด้เชสืยิ่อชาวกาลาเทบีย เขากห็รวม “การวลิวาท” และ “การอลิจฉารลิษยา” ไวด้ใน
รายชสืยิ่อของ “การงานทนันี้งหลายของเนสืนี้อหนนัง” ไวด้ดด้วย (กท. 5:19-21) และในขด้อ 25 และ 26 เขากลล่าววล่า: “ถด้า
พวกเราดสารงชบีวลิตอยผล่ในพระวลิญญาณ กห็ใหด้พวกเราดสาเนลินในพระวลิญญาณดด้วย อยล่าใหด้พวกเราปรารถนาศนักดลิธิ์ศรบี
อนันไรด้สาระ อยล่ายนัยิ่วโทสะกนัน อยล่าอลิจฉารลิษยากนันเลย” (นอกจากนบีนี้ อล่านโรม 13:13)

ผผด้คนเหลล่านนันี้นทบียิ่ยากอบเขบียนไปถลึงอด้างวล่าตนมบีปปัญญา (ขด้อ 13) และมบีความเชสืยิ่อในใจของตน แตล่พวกเขา
กลนับขบีนี้อลิจฉา รลิษยา เตห็มไปดด้วยการแกล่งแยล่งชลิงดบี นล่าเศรด้าทบียิ่ตด้องกลล่าววล่า มบีเรสืยิ่องแบบนบีนี้เยอะในทบียิ่ประชอุมทด้องถลิยิ่นทนันี้ง
หลายวนันนบีนี้ สมาชลิกครลิสตจนักรบางคนอลิจฉาคนอสืยิ่นเพราะตสาแหนล่งของพวกเขาในครลิสตจนักร พวกเขากลล่าววล่า “ฉนัน
ทสางานนนันี้นไดด้ดบีกวล่าพวกเขาเสบียอบีก ฉนันรผด้เกบียิ่ยวกนับเรสืยิ่องนนันี้นมากกวล่าพวกเขาเสบียอบีก”

หรสืออาจมบีการอลิจฉาและการแกล่งแยล่งดด้วยเหตอุผลอสืยิ่น ๆ แตล่ไมล่วล่าเหตอุผลนนันี้นจะเปป็นอะไรกห็ตาม “สตลิ
ปปัญญา” ชนลิดนบีนี้กห็ไมล่มบีทางมาจากพระเจด้าไดด้! แนล่นอนวล่าไมล่มบีความอล่อนสอุภาพในจลิตใจเชล่นนนันี้นเลย จลิตใจทบียิ่แกล่งแยล่ง
ชลิงดบีไมล่ใชล่สลินทรนัพยร์สสาหรนับครลิสตจนักรใดเลย แตล่เปป็นเครสืยิ่องฉอุดรนันี้ง ดนังนนันี้นยากอบจลึงกลล่าววล่า “อยล่าอวดเลย” ไมล่มบี
เหตอุใหด้อวดเลยในเรสืยิ่องแบบนบีนี้

เราตด้องระวนังแรงจผงใจของเราใหด้ดบีเพสืยิ่อทบียิ่จะแนล่ใจวล่าไมล่มบีการแสวงหาเกบียรตลิเขด้าตนัวเลย ฟปีลลิปปปี 2:3 กลล่าว
วล่า: “อยล่าทสาสลิยิ่งใดโดยทางทอุล่มเถบียงกนันหรสืออวดดบี แตล่ดด้วยความคลิดทบียิ่ถล่อมลงจงใหด้แตล่ละคนถสือวล่าคนอสืยิ่นดบีกวล่าตนัว” 
จากยากอบ 3:14 ดผเหมสือนวล่าคสาเตสือนสตลินบีนี้ไมล่ไดด้กสาลนังถผกถสือปฏลิบนัตลิอยผล่ เพราะตามทบียิ่ผมไดด้บอกไปแลด้ว ผมไมล่คลิด
วล่ายากอบกสาลนังพผดถลึงกรณบีสมมตลิแตล่พผดถลึงสถานการณร์ทบียิ่เปป็นอยผล่จรลิง ๆ

วนันนบีนี้ เหมสือนกนับในสมนัยนนันี้น ไมล่มบีทบียิ่วล่างสสาหรนับการอลิจฉาและการแกล่งแยล่งในชบีวลิตของครลิสเตบียนหรสือในทบียิ่
ประชอุมของเหลล่าผผด้เชสืยิ่อ ถด้าพระครลิสตร์ทรงสถลิตอยผล่ในใจอยล่างแทด้จรลิง เรากห็ควรถสือวล่าผผด้เชสืยิ่อคนอสืยิ่น ๆ เปป็นวลิสอุทธลิชน 
“ทบียิ่รนักของพระเจด้า” (รม. 1:7) และในการทสาเชล่นนนันี้น จะไมล่มบีความขมขสืยิ่นและการอลิจฉา

“...และอยล่าพผดมอุสาตล่อความจรลิง” พระเยซผตรนัสวล่า “เราเปป็นทางนนันี้น ความจรลิงนนันี้น และชบีวลิตนนันี้น ไมล่มบีผผด้
ใดมาถลึงพระบลิดาไดด้ยกเวด้นมาทางเรา” (ยอหร์น 14:6) ตล่อมาไมล่นาน ในคสาอธลิษฐานวลิงวอนเผสืยิ่อของพระองคร์ตล่อ
พระบลิดา พระองคร์ตรนัสวล่า: “ขอโปรดชสาระพวกเขาใหด้บรลิสอุทธลิธิ์โดยทางความจรลิงของพระองคร์ พระวจนะของ
พระองคร์เปป็นความจรลิง” (ยอหร์น 17:17) พระวจนะของพระเจด้าเปป็น “ความจรลิงนนันี้น” และพระวจนะนบีนี้ทบียิ่ถผกใหด้
โดยองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของเรากห็ปรนับโทษความขมขสืยิ่นและการแกล่งแยล่ง การปฏลิบนัตลิสลิยิ่งชนัยิ่วเหลล่านบีนี้ ซลึยิ่งขนัดแยด้งเหลสือ
เกลินกนับพระครลิสตร์และพระวจนะของพระองคร์ กห็หาเปป็นสลิยิ่งอสืยิ่นใดไมล่นอกจากการมอุสาตล่อความจรลิงนนันี้น

ในขด้อ 15 ยากอบเตสือนใจผผด้อล่านของเขาวล่า “สตลิปปัญญาเชล่นนบีนี้” (ชนลิดทบียิ่ถผกพรรณนาในขด้อ 14) “ไมล่ไดด้ลง
มาจากเบสืนี้องบน…” แนล่นอนวล่าพระเจด้าไมล่ทรงเปป็นผผด้ใหด้กสาเนลิดมนัน ในบททบียิ่ 1 ยากอบกลล่าววล่า “ถด้าผผด้หนลึยิ่งผผด้ใดใน
พวกทล่านขาดสตลิปปัญญา กห็จงใหด้ผผด้นนันี้นทผลขอจากพระเจด้า…” (ขด้อ 5) และในขด้อ 17 เขากลล่าววล่า “ของประทานอนัน
ดบีทอุกอยล่าง และของประทานอนันสมบผรณร์ทอุกอยล่าง มาจากเบสืนี้องบน และลงมาจากพระบลิดาแหล่งบรรดาความ
สวล่าง…” เหห็นไดด้ชนัดเหลสือเกลินวล่า “สตลิปปัญญา” ซลึยิ่งกล่อใหด้เกลิดการอลิจฉาและการแกล่งแยล่งไมล่ไดด้มา “จากเบสืนี้องบน” 
ตรงกนันขด้าม มนันเปป็น “แบบโลก” เปป็นผลผลลิตของมนอุษยร์ โดยมบีตด้นกสาเนลิดของมนันบนแผล่นดลินโลก เปาโลพผดถลึง
 “สตลิปปัญญาของมนอุษยร์” และ “สตลิปปัญญาของโลกนบีนี้” (1 คร. 2:5,6)



“สตลิปปัญญาแบบโลก” นบีนี้เปป็น “แบบตนัณหาราคะ” หรสือแบบธรรมชาตลิ ซลึยิ่งแตกตล่างอยล่างสลินี้นเชลิงจากสตลิ
ปปัญญาซลึยิ่งเปป็นแบบฝฝ่ายวลิญญาณ ยผดาสพผดถลึงผผด้คนทบียิ่ “ประพฤตลิตนัวตามโลกบียวลิสนัย ไมล่มบีพระวลิญญาณ” (ขด้อ 19) 
และยากอบปปิดทด้ายคสาพรรณนาของตนเกบียิ่ยวกนับ “สตลิปปัญญา” แบบโลกโดยกลล่าววล่ามนันเปป็น “แบบผบีปปีศาจ” ซลึยิ่ง
บล่งบอกวล่ามนันมบีตด้นกสาเนลิดของมนันมาจากซาตาน

ทบียิ่ใดทบียิ่มบีสตลิปปัญญาแบบโลกเชล่นนบีนี้อยผล่ ยากอบกลล่าว “ทบียิ่นนัยิ่นกห็มบีการวอุล่นวายและการงานชนัยิ่วรด้ายทอุกอยล่าง”
(ขด้อ 16) การมบีอยผล่ของความสนับสนวอุล่นวายกห็บล่งบอกถลึงความไมล่เปป็นระเบบียบและการขาดสนันตลิสอุข และเหห็นไดด้ชนัด
วล่าสลิยิ่งใดกห็ตามทบียิ่กล่อใหด้เกลิดสภาพเชล่นนนันี้นกห็ไมล่มบีทางเปป็นมาจากพระเจด้าไดด้- “เพราะวล่าพระเจด้าไมล่ใชล่ผผด้กล่อใหด้เกลิด
ความสนับสน แตล่กล่อใหด้เกลิดสนันตลิสอุข…” (1 คร. 14:33) ในทบียิ่นบีนี้อบีกครนันี้ง ตามทบียิ่เราไดด้หมายเหตอุไวด้ขด้างตด้นแลด้วใน
จดหมายฝากฉบนับนบีนี้ ยากอบนสาเสนอหลนักการทบียิ่วล่าเราสามารถตนัดสลินบางสลิยิ่งโดยผลทบียิ่มนันออก และเขาดสาเนลินตาม
แนวคลิดเดลิมขณะทบียิ่เขาเปลบียิ่ยนไปพผดเรสืยิ่องสตลิปปัญญาซลึยิ่งมา “จากเบสืนี้องบน”:

ขด้อ 17: “แตล่สตลิปปัญญาทบียิ่มาจากเบสืนี้องบนนนันี้นบรลิสอุทธลิธิ์เปป็นประการแรก แลด้วจลึงเปป็นความสงบสอุข สอุภาพ
และวล่างล่าย เปปีปี่ยมดด้วยความเมตตาและบรรดาผลอนันดบี โดยปราศจากความลสาเอบียง และปราศจากความหนด้าซสืยิ่อ
ใจคด”

สตลิปปัญญาทบียิ่แทด้จรลิงมา “จากเบสืนี้องบน” จากพระเจด้า ไมล่ใชล่จากแผล่นดลินโลก พระเยซผครลิสตร์พระผผด้ชล่วยใหด้
รอดของเราทรงถผกเรบียกวล่า “สตลิปปัญญาของพระเจด้า” โดยอนัครทผตเปาโลในจดหมายฝากฉบนับแรกของเขาทบียิ่สล่งถลึง
ครลิสตจนักรชาวโครลินธร์:

“คนมบีปปัญญาอยผล่ทบียิ่ไหน อาลนักษณร์อยผล่ทบียิ่ไหน นนักโตด้ปปัญหาแหล่งโลกนบีนี้อยผล่ทบียิ่ไหน พระเจด้ามลิไดด้ทรงกระทสา
ปปัญญาแหล่งโลกนบีนี้ใหด้โฉดเขลาไปแลด้วหรสือ เพราะวล่าหลนังจากนนันี้นในพระสตลิปปัญญาของพระเจด้าโลกโดยอาศนัย
ปปัญญาไมล่ไดด้รผด้จนักพระเจด้า กห็เปป็นทบียิ่พอพระทนัยของพระเจด้าโดยความโงล่เขลาแหล่งการประกาศทบียิ่จะชล่วยคนทนันี้งหลาย
ทบียิ่เชสืยิ่อใหด้รอด ดด้วยวล่าพวกยลิวเรบียกรด้องหมายสสาคนัญ และพวกกรบีกเสาะหาสตลิปปัญญา แตล่พวกเราประกาศพระ
ครลิสตร์ผผด้ทรงถผกตรลึงทบียิ่กางเขนนนันี้น สสาหรนับพวกยลิวกห็เปป็นหลินสะดอุด และสสาหรนับพวกกรบีกกห็เปป็นความโงล่เขลา แตล่
สสาหรนับคนทนันี้งหลายซลึยิ่งถผกเรบียกนนันี้น ทนันี้งพวกยลิวและพวกกรบีก พระครลิสตร์ทรงเปป็นฤทธานอุภาพของพระเจด้าและพระ
สตลิปปัญญาของพระเจด้า” (1 คร. 1:20-24)

พระครลิสตร์ทรงเปป็นสตลิปปัญญาของพระเจด้าเพราะวล่า ในพระครลิสตร์ พระเจด้าทรงเปปิดเผยและทสาใหด้
แผนการแหล่งการไถล่ของพระองคร์สสาเรห็จ ซลึยิ่งแผนการนนันี้นถผกกสาหนดไวด้ลล่วงหนด้าแลด้วกล่อนจนักรวาลถผกสรด้างขลึนี้นมา (1 
เปโตร 1:18-20) พระองคร์ทรงเปป็นสตลิปปัญญาของพระเจด้าในเนสืนี้อหนนัง และพระองคร์ “ทรงถผกตนันี้งไวด้ใหด้เปป็นสตลิ
ปปัญญา…สสาหรนับเราทนันี้งหลาย” (1 คร. 1:30) พระองคร์ทรงเปปิดเผยและถล่ายทอดสตลิปปัญญาของพระเจด้าแกล่คนทนันี้ง
ปวงทบียิ่เชสืยิ่อบนพระนามของพระองคร์และวางใจในพระราชกลิจทบียิ่เสรห็จสลินี้นแลด้วของพระองคร์ สตลิปปัญญาฝฝ่ายสวรรคร์
มาจากพระเจด้า และพระเยซผทรงนสาสตลิปปัญญาฝฝ่ายสวรรคร์ของพระเจด้าลงมาสผล่มนอุษยร์ “จากเบสืนี้องบน”

ยากอบบอกแลด้วเกบียิ่ยวกนับตด้นกสาเนลิดของสตลิปปัญญาของพระเจด้า และบนัดนบีนี้เขาพรรณนาถลึงสตลิปปัญญานบีนี้ 
โดยใหด้คอุณสมบนัตลิตล่าง ๆ ของมนัน (หรสือลนักษณะเฉพาะของมนัน): มนัน “บรลิสอุทธลิธิ์เปป็นประการแรก…” นนัยิ่นคสือ มนัน
ปราศจากความมลทลินใด ๆ และคนทบียิ่ถสือกรรมสลิทธลิธิ์ความบรลิสอุทธลิธิ์ภายในนบีนี้กห็แสดงออกถลึงการมบีอยผล่ของมนันโดยชบีวลิต



ทบียิ่บรลิสอุทธลิธิ์ เปาโลบอกทลิโมธบีวล่า “...จงรนักษาตนัวทล่านเองไวด้ใหด้บรลิสอุทธลิธิ์” (1 ทธ. 5:22)
“...แลด้วจลึงเปป็นความสงบสอุข…” ผมคลิดวล่านบียิ่หมายถลึงความเยสือกเยห็นและความสงบภายในซลึยิ่งตามหลนัง

พระราชกลิจแรกนนันี้นของพระครลิสตร์ในใจ (ความบรลิสอุทธลิธิ์) จากนนันี้น อนันเปป็นผลมาจากการเปป็นผผด้บรลิสอุทธลิธิ์ในสาย
พระเนตรของพระเจด้าผล่านทางการยกโทษบาป พระครลิสตร์ผผด้สถลิตภายในกห็ทรงทสาใหด้เรา “มบีความสงบสอุข” เมสืยิ่อ
เรายอมรนับพระครลิสตร์ เรากห็มบี “สนันตลิสอุขกนับพระเจด้า” (รม. 5:1) จากนนันี้นสนันตลิสอุขของพระเจด้ากห็ตามมา: “อยล่าทอุกขร์
รด้อนในสลิยิ่งใด ๆ เลย แตล่ในทอุกสลิยิ่ง โดยการอธลิษฐาน การวลิงวอน พรด้อมกนับการขอบพระคอุณ จงใหด้บรรดาคสาทผลขอ
ของพวกทล่านถผกแจด้งใหด้พระเจด้าทรงทราบ และสนันตลิสอุขของพระเจด้า ซลึยิ่งอยผล่เหนสือความเขด้าใจทอุกอยล่าง จะรนักษา
บรรดาใจและความคลิดของพวกทล่านไวด้โดยทางพระเยซผครลิสตร์” (ฟป. 4:6,7) ผลทบียิ่ตามมาโดยธรรมชาตลิของ
สนันตลิสอุขของพระเจด้าในใจนนันี้นคสือ จลิตใจทบียิ่ “มบีความสงบสอุข” เปาโลเขบียนไวด้วล่า: “ถด้าเปป็นไปไดด้ มากเทล่ากนับทบียิ่อยผล่ใน
พวกทล่าน จงอยผล่อยล่างสงบสอุขกนับทอุกคน” (รม. 12:18)

สตลิปปัญญาซลึยิ่งมา “จากเบสืนี้องบน” นนันี้น “สอุภาพ” อบีกดด้วย ซลึยิ่งสสืยิ่อถลึงความมบีมารยาท เอาใจใสล่ผผด้อสืยิ่น ไมล่เรบียก
รด้องสลิทธลิตล่าง ๆ ของตนัวเอง เปาโลเขบียนถลึงทลิโมธบีคนหนอุล่มวล่า “และผผด้รนับใชด้ขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้าตด้องไมล่วลิวาทกนัน 
แตล่ตด้องมบีใจสอุภาพอล่อนโยนตล่อคนทนันี้งปวง…” (2 ทธ. 2:24) “...และวล่างล่าย…” นนัยิ่นคสือ สตลิปปัญญาจากพระเจด้าเปปิด
รนับตล่อการชนักจผง งล่ายทบียิ่จะถผกเขด้าหาพรด้อมกนับขด้อเสนอแนะตล่าง ๆ

“...เปปีปี่ยมดด้วยความเมตตาและบรรดาผลอนันดบี…” พระเจด้าทรง “เปปีปี่ยมดด้วยพระเมตตา” (อฟ. 2:4) ตล่อ
เรา และ “ตามพระเมตตาของพระองคร์ พระองคร์ไดด้ทรงชล่วยพวกเราใหด้รอด” (ทลิตนัส 3:5) พระเยซผทรงสนัยิ่งสอน
เหลล่าผผด้ตลิดตามของพระองคร์วล่า: “แตล่ทล่านทนันี้งหลายจงรนักบรรดาศนัตรผของพวกทล่าน และทสาการดบี และจงใหด้ยสืม 
โดยไมล่หวนังทบียิ่จะไดด้คสืนอบีก และบสาเหนห็จของพวกทล่านจะใหญล่ยลิยิ่ง และพวกทล่านจะเปป็นบอุตรทนันี้งหลายของพระองคร์ผผด้
สผงสอุด ดด้วยวล่าพระองคร์ทรงกรอุณาแกล่คนอกตนัญญผและแกล่คนชนัยิ่วรด้าย เหตอุฉะนนันี้น ทล่านทนันี้งหลายจงมบีความเมตตา 
เหมสือนอยล่างพระบลิดาของพวกทล่านมบีพระทนัยเมตตาดด้วย” (ลผกา 6:35,36) ทนัศนคตลินบีนี้ของหนัวใจจะสสาแดงตนัวมนัน
เองออกมาใน “บรรดาผลอนันดบี” หรสือการงานทบียิ่ดบี ซลึยิ่งยากอบเนด้นในบททบียิ่ 2

ยากอบปปิดทด้ายคสาพรรณนานบีนี้ของตนเกบียิ่ยวกนับสตลิปปัญญาจากเบสืนี้องบนโดยกลล่าววล่าสตลิปปัญญาเชล่นนนันี้น 
“ปราศจากความลสาเอบียง และปราศจากความหนด้าซสืยิ่อใจคด” มนันไมล่แสดงออกถลึงการเลสือกหนด้าคน และมนันไมล่เส
แสรด้งวล่าเปป็นบางสลิยิ่งทบียิ่มนันไมล่ไดด้เปป็นดด้วย ดนังนนันี้นมนันจลึงมบีลนักษณะเฉพาะตนัวเปป็นความเสมอภาคและความจรลิงใจตล่อผผด้
อสืยิ่น

พระคสาขด้อนบีนี้ควรสรด้างแรงบนันดาลใจแกล่ลผก ๆ ของพระเจด้าไดด้จรลิง ๆ บนัดนบีนี้เนสืยิ่องจากเรารนับความรอดโดย
พระคอุณ เราถผกใหด้บนังเกลิดโดยพระเจด้าและมบีพระวลิญญาณของพระองคร์สถลิตอยผล่ภายใน เราจลึงสามารถหมายพลึยิ่ง
พระองคร์เพสืยิ่อขอสตลิปปัญญาฝฝ่ายสวรรคร์ไดด้- “สตลิปปัญญาทบียิ่มาจากเบสืนี้องบนนนันี้น” สตลิปปัญญาเชล่นนบีนี้เปป็นครผจากสวรรคร์
อยล่างแทด้จรลิง โดยสนัยิ่งสอนเราใหด้ดสาเนลินชบีวลิตทบียิ่บรลิสอุทธลิธิ์ตล่อพระพนักตรร์พระเจด้าและตล่อหนด้ามนอุษยร์ ความคลิดนบีนี้
คลด้ายคลลึงกนับคสาสอนของเปาโล:

“เพราะวล่าพระคอุณของพระเจด้าทบียิ่นสาความรอดมาไดด้ปรากฏแกล่คนทนันี้งปวงแลด้ว โดยสอนพวกเราวล่า โดย
การละทลินี้งการอธรรมและตนัณหาตล่าง ๆ ฝฝ่ายโลกนบีนี้ พวกเราควรดสาเนลินชบีวลิตอยล่างมบีสตลิสนัมปชนัญญะ อยล่างชอบ



ธรรม และตามทางของพระเจด้า ในโลกปปัจจอุบนันนบีนี้ โดยมอุล่งรอคอยความหวนังอนันมบีสอุขนนันี้น และการปรากฏอนันทรง
สงล่าราศบีของพระเจด้าผผด้ใหญล่ยลิยิ่ง และพระผผด้ชล่วยใหด้รอดของพวกเราคสือ พระเยซผครลิสตร์ ผผด้ไดด้โปรดประทานพระองคร์
เองเพสืยิ่อพวกเรา เพสืยิ่อพระองคร์จะทรงไถล่พวกเราใหด้พด้นจากความชนัยิ่วชด้าทอุกอยล่าง และทรงชสาระหมผล่ชนพลิเศษใหด้
บรลิสอุทธลิธิ์สสาหรนับพระองคร์เอง ซลึยิ่งมบีความกระตสือรสือรด้นในการงานทบียิ่ดบีทนันี้งหลาย” (ทลิตนัส 2:11-14)

ขด้อ 18: “และผลแหล่งความชอบธรรมกห็ถผกหวล่านลงในสนันตลิสอุขโดยคนเหลล่านนันี้นทบียิ่สรด้างสนันตลิสอุข”
คนทบียิ่ถสือครองสตลิปปัญญาจากเบสืนี้องบนเปป็นคนหนลึยิ่งใน “คนเหลล่านนันี้นทบียิ่สรด้างสนันตลิสอุข” เพราะสตลิปปัญญานนันี้น

“เปป็นความสงบสอุข” (ขด้อ 17) ดนังนนันี้นเขาจลึงสามารถควบคอุมลลินี้นของตนและหวล่านเมลห็ดอนันดบีไดด้ซลึยิ่งจะกล่อเกลิด “ผล
แหล่งความชอบธรรม” เราเหห็นไปแลด้วในสล่วนแรกของบทนบีนี้วล่าลลินี้นทบียิ่ไมล่ถผกควบคอุมสามารถกล่อใหด้เกลิดผลเสบียไดด้มาก
ขนาดไหน ดนังนนันี้นมนันจลึงสสาคนัญจรลิง ๆ ทบียิ่ลลินี้นนนันี้นจะตด้องถผกจสานนตล่อพระครลิสตร์ผผด้ทรงสถลิตภายในเราและทรง
ปรารถนาทบียิ่จะใชด้ลลินี้นของเราเพสืยิ่อถวายเกบียรตลิแดล่พระองคร์



บทททที่ 4
4:1 บรรดาการสงครามและการทะเลาะวลิวาทกนันในทล่ามกลางพวกทล่านมาจากไหน พวกมนันมาจากราคะตนัณหา
ทนันี้งหลายของพวกทล่านทบียิ่ทสาสงครามกนันในบรรดาอวนัยวะของพวกทล่านมลิใชล่หรสือ
4:2 พวกทล่านเกลิดใจกสาหนนัด และไมล่มบี พวกทล่านฆล่ากนัน และปรารถนาทบียิ่จะมบีและไมล่อาจไดด้รนับ พวกทล่านทะเลาะ
วลิวาทกนันและทสาสงครามกนัน ถลึงอยล่างนนันี้นพวกทล่านกห็ไมล่มบี เพราะพวกทล่านไมล่ไดด้ขอ
4:3 พวกทล่านขอและไมล่ไดด้รนับ เพราะวล่าพวกทล่านขอผลิด เพสืยิ่อพวกทล่านจะใชด้สลิยิ่งนนันี้นเพสืยิ่อสนองบรรดาราคะตนัณหา
ของพวกทล่าน
4:4 พวกทล่าน บรรดาผผด้เลล่นชผด้ชายและหญลิงเออ๋ย พวกทล่านไมล่ทราบหรสือวล่า การเปป็นมลิตรกนับโลกนนันี้นคสือการเปป็นศนัตรผ
กนับพระเจด้า เหตอุฉะนนันี้นผผด้ใดกห็ตามทบียิ่ประสงคร์เปป็นมลิตรกนับโลก กห็เปป็นศนัตรผของพระเจด้า
4:5 พวกทล่านคลิดวล่าพระคนัมภบีรร์กลล่าวไวด้อยล่างเปลล่าประโยชนร์หรสือทบียิ่วล่า ‘พระวลิญญาณทบียิ่สถลิตอยผล่ในพวกเรามบีความ
รผด้สลึกหลึงหวงอยล่างรอุนแรง’
4:6 แตล่พระองคร์กห็ประทานพระคอุณเพลิยิ่มขลึนี้นอบีก เหตอุฉะนนันี้นพระองคร์จลึงตรนัสวล่า ‘พระเจด้าทรงตล่อตด้านคนทบียิ่หยลิยิ่งทะนง
แตล่ประทานพระคอุณแกล่คนทบียิ่ถล่อมตนัวลง’
4:7 เหตอุฉะนนันี้น จงยอมจสานนตนัวเองตล่อพระเจด้า จงตล่อตด้านพญามาร และมนันจะหนบีไปจากพวกทล่าน
4:8 จงเขด้าใกลด้พระเจด้า และพระองคร์จะทรงเขด้าใกลด้พวกทล่าน จงชสาระมสือของพวกทล่านใหด้สะอาด พวกทล่าน คน
บาปทนันี้งหลายเออ๋ย และจงชสาระใจของพวกทล่านใหด้บรลิสอุทธลิธิ์ พวกทล่าน คนสองจลิตสองใจเออ๋ย
4:9 จงเปป็นทอุกขร์ และโศกเศรด้า และรด้องไหด้ จงใหด้การหนัวเราะของพวกทล่านกลนับกลายเปป็นการครยิ่สาครวญ และ
ความปปีตลิยลินดบีของพวกทล่านใหด้เปป็นความหนนักใจ
4:10 พวกทล่านจงถล่อมตนัวในสายพระเนตรขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้า และพระองคร์จะทรงยกชผพวกทล่านขลึนี้น
4:11 อยล่าใสล่รด้ายซลึยิ่งกนันและกนัน พบียิ่นด้องทนันี้งหลาย ผผด้ใดทบียิ่พผดใสล่รด้ายพบียิ่นด้องของตนและตนัดสลินพบียิ่นด้องของตน กห็กลล่าว
รด้ายตล่อพระราชบนัญญนัตลิ และตนัดสลินพระราชบนัญญนัตลิ แตล่ถด้าทล่านตนัดสลินพระราชบนัญญนัตลิ ทล่านกห็ไมล่ใชล่ผผด้ทบียิ่กระทสา
ตามพระราชบนัญญนัตลิ แตล่เปป็นผผด้ตนัดสลิน
4:12 มบีผผด้ทรงตนันี้งพระราชบนัญญนัตลิแตล่เพบียงองคร์เดบียว ผผด้ทรงสามารถชล่วยใหด้รอดไดด้ และทรงสามารถทสาลายเสบียไดด้ 
ทล่านเปป็นผผด้ใดเลล่าทบียิ่ตนัดสลินผผด้อสืยิ่น
4:13 บนัดนบีนี้ พวกทล่านทบียิ่กลล่าววล่า “วนันนบีนี้หรสือพรอุล่งนบีนี้พวกเราจะเขด้าไปในเมสืองดนังกลล่าว และจะอาศนัยอยผล่ทบียิ่นนัยิ่นปปีหนลึยิ่ง 
และซสืนี้อขายและไดด้กสาไร”
4:14 ขณะทบียิ่พวกทล่านไมล่ทราบวล่าจะมบีเหตอุอะไรเกลิดขลึนี้นในวนันพรอุล่งนบีนี้ เพราะชบีวลิตของพวกทล่านคสืออะไรเลล่า มนันกห็
เปป็นแตล่หมอกทบียิ่ปรากฏอยผล่แตล่ประเดบีดี๋ยวหนลึยิ่ง และจากนนันี้นหายวนับไป
4:15 ดด้วยวล่าพวกทล่านควรจะกลล่าววล่า “ถด้าองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าโปรด เราจะมบีชบีวลิตอยผล่ และจะกระทสาสลิยิ่งนบีนี้หรสือสลิยิ่ง
นนันี้น”
4:16 แตล่บนัดนบีนี้พวกทล่านปปีตลิยลินดบีในบรรดาการโอด้อวดของพวกทล่าน บรรดาความปปีตลิยลินดบีอยล่างนบีนี้กห็ชนัยิ่วรด้าย
4:17 เหตอุฉะนนันี้น คนใดทบียิ่ทราบวล่าจะตด้องกระทสาการดบี และไมล่ไดด้กระทสา สสาหรนับคนนนันี้นกห็เปป็นบาป



แมด้วล่าขด้อพระคสาปปิดทด้ายของบททบียิ่ 3 พผดถลึง “สนันตลิสอุข” และ “คนเหลล่านนันี้นทบียิ่สรด้างสนันตลิสอุข” ในขด้อพระ
คสากล่อนหนด้าเหลล่านนันี้นยากอบกห็พผดถลึง “การอลิจฉากนันอนันขมขสืยิ่นและอาการแกล่งแยล่งกนัน” ซลึยิ่งเขารผด้วล่ามบีอยผล่จรลิงในทบียิ่
ประชอุมนนันี้น บนัดนบีนี้บททบียิ่สบียิ่หนันไปสผล่แหลล่งทบียิ่มาของการแกล่งแยล่งชลิงดบีอนันขมขสืยิ่นในทล่ามกลางพบียิ่นด้องเหลล่านนันี้น:

ขด้อ 1-3: “บรรดาการสงครามและการทะเลาะวลิวาทกนันในทล่ามกลางพวกทล่านมาจากไหน พวกมนันมา
จากราคะตนัณหาทนันี้งหลายของพวกทล่านทบียิ่ทสาสงครามกนันในบรรดาอวนัยวะของพวกทล่านมลิใชล่หรสือ พวกทล่านเกลิดใจ
กสาหนนัด และไมล่มบี พวกทล่านฆล่ากนัน และปรารถนาทบียิ่จะมบีและไมล่อาจไดด้รนับ พวกทล่านทะเลาะวลิวาทกนันและทสา
สงครามกนัน ถลึงอยล่างนนันี้นพวกทล่านกห็ไมล่มบี เพราะพวกทล่านไมล่ไดด้ขอ พวกทล่านขอและไมล่ไดด้รนับ เพราะวล่าพวกทล่านขอ
ผลิด เพสืยิ่อพวกทล่านจะใชด้สลิยิ่งนนันี้นเพสืยิ่อสนองบรรดาราคะตนัณหาของพวกทล่าน”

“พวกทล่าน” ในขด้อ 1 หมายถลึง “พบียิ่นด้อง” ทบียิ่กระจนัดกระจายไปนนันี้นทบียิ่อนัครทผตทล่านนบีนี้กสาลนังพผดดด้วยตลอด
จดหมายฝากฉบนับนบีนี้ เขาถามพวกเขาวล่า “บรรดาการสงครามและการทะเลาะวลิวาทกนันในทล่ามกลางพวกทล่านมา
จากไหน” ชล่างนล่าเศรด้าทบียิ่บล่อยครนันี้งเหลสือเกลินมบีความเขด้าใจผลิดหลายอยล่างทบียิ่สรด้างความทอุกขร์ใจในหมผล่วลิสอุทธลิชนของ
พระเจด้า แนล่นอนวล่าสลิยิ่งเหลล่านนันี้นนสาความเสสืยิ่อมเสบียมาสผล่ออุดมการณร์ของพระครลิสตร์และความโศกเศรด้ามาสผล่พระทนัย
ของพระเจด้า แคล่คนหรสือสองคนทบียิ่ดสืนี้อรนันี้นในทบียิ่ประชอุม ซลึยิ่งทะเลาะกนันดด้วยเรสืยิ่องเลห็กนด้อยหรสือเรสืยิ่องไมล่สสาคนัญ กห็
สามารถกล่อใหด้เกลิดการรบกวนจนทนันี้งครลิสตจนักรไดด้รนับผลกระทบไดด้ ตามทบียิ่ยากอบกลล่าวไวด้ในเรสืยิ่องลลินี้นวล่า “พบียิ่นด้อง
ของขด้าพเจด้า สลิยิ่งเหลล่านบีนี้ไมล่ควรใหด้เปป็นเชล่นนนันี้นเลย” (3:10)

ทนันี้งเปาโลและเปโตรกห็พผดถลึงเรสืยิ่องการแกล่งแยล่งและการแตกแยกในทล่ามกลางพวกวลิสอุทธลิชนในงานเขบียน
ของพวกเขาเชล่นกนัน เปาโลเขบียนถลึงชาวโครลินธร์วล่า:

“บนัดนบีนี้ ขด้าพเจด้าขอวลิงวอนพวกทล่าน พบียิ่นด้องทนันี้งหลาย โดยพระนามของพระเยซผครลิสตร์องคร์พระผผด้เปป็น
เจด้าของพวกเรา ขอใหด้พวกทล่านทอุกคนกลล่าวสลิยิ่งเดบียวกนัน และไมล่มบีการแตกแยกกนันในทล่ามกลางพวกทล่าน แตล่ขอใหด้
พวกทล่านถผกเชสืยิ่อมตล่อกนันสนลิทอยล่างเตห็มทบียิ่ในความคลิดอยล่างเดบียวกนันและในการตนัดสลินอยล่างเดบียวกนัน ดด้วยวล่าสลิยิ่งนบีนี้ไดด้
ถผกเปปิดเผยแกล่ขด้าพเจด้าเรสืยิ่องพวกทล่าน พบียิ่นด้องทนันี้งหลายของขด้าพเจด้า…วล่ามบีบรรดาการโตด้แยด้งกนันในทล่ามกลางพวก
ทล่าน” (1 คร. 1:10,11)

“และขด้าพเจด้า พบียิ่นด้องทนันี้งหลาย ไมล่อาจจะพผดกนับพวกทล่านเหมสือนพผดกนับผผด้ทบียิ่อยผล่ฝฝ่ายจลิตวลิญญาณแลด้วไดด้ 
แตล่เหมสือนพผดกนับคนทบียิ่อยผล่ฝฝ่ายเนสืนี้อหนนัง คสือเหมสือนกนับเปป็นพวกทารกในพระครลิสตร์…ดด้วยวล่าพวกทล่านยนังอยผล่ฝฝ่ายเนสืนี้อ
หนนัง เพราะวล่าในทล่ามกลางพวกทล่านมบีการอลิจฉากนัน และการโตด้เถบียงกนัน และการแตกแยกกนัน พวกทล่านไมล่ไดด้อยผล่
ฝฝ่ายเนสืนี้อหนนัง และดสาเนลินเหมสือนมนอุษยร์สามนัญดอกหรสือ” (1 คร. 3:1,3)

เปโตรเขบียนวล่า: “สอุดทด้ายนบีนี้ พวกทล่านทอุกคนจงเปป็นนนี้สาหนลึยิ่งใจเดบียวกนัน โดยเหห็นอกเหห็นใจซลึยิ่งกนันและกนัน 
จงรนักกนันฉนันพบียิ่นด้อง จงมบีความสงสาร จงมบีความสอุภาพนอบนด้อม อยล่าทสาการรด้ายตอบแทนการรด้าย หรสืออยล่าดล่า
ตอบแทนการดล่า แตล่ตรงกนันขด้ามจงอวยพร…” (1 เปโตร 3:8,9)

เหตอุใดจลึงมบีการวลิวาทและการไมล่ลงรอยกนันในหมผล่ “พบียิ่นด้อง”? “การสงครามและการทะเลาะวลิวาทกนัน” 
มาจากไหน? ยากอบตอบคสาถามของตนดด้วยอบีกคสาถามหนลึยิ่ง: “พวกมนันมาจากราคะตนัณหาทนันี้งหลายของพวกทล่าน
ทบียิ่ทสาสงครามกนันในบรรดาอวนัยวะของพวกทล่านมลิใชล่หรสือ?” กลล่าวอบีกนนัยหนลึยิ่ง พวกมนันไหลมาจากบล่อนนี้สาพอุแหล่งพลิษ



รด้ายซลึยิ่งถสือกสาเนลิดใน “ราคะตนัณหาทนันี้งหลายของพวกทล่าน” นบียิ่คสือแหลล่งทบียิ่มานนันี้น การวลิวาทผอุดมาจากใจของมนอุษยร์
ในความอยากและตนัณหาตล่าง ๆ ทบียิ่อยผล่ภายใน

คสาสอนของเปาโลในกาลาเทบีย 5:15,16 ดผเหมสือนจะสอดคลด้องกนับสลิยิ่งทบียิ่ยากอบกสาลนังกลล่าวในทบียิ่นบีนี้ เปาโล
กลล่าววล่า: “แตล่ถด้าพวกทล่านกนัดและกลินซลึยิ่งกนันและกนัน จงระวนังใหด้ดบีเกรงวล่าพวกทล่านจะถผกทสาลายอยล่างสลินี้นเชลิงโดย
กนันและกนัน แลด้วขด้าพเจด้าขอบอกอยล่างนบีนี้วล่า จงดสาเนลินชบีวลิตในพระวลิญญาณ และพวกทล่านจะไมล่สนองตนัณหาของ
เนสืนี้อหนนัง” 

นล่าเศรด้าทบียิ่ตด้องกลล่าววล่า ครลิสตจนักรบางแหล่งในสมนัยของเรา “กนัดและกลิน” ตนัวพวกเขาเองโดยการโตด้เถบียง
และการนลินทาลนับหลนังเพราะความอลิจฉารลิษยาและการทะเลาะวลิวาทกนัน แทนทบียิ่จะเปป็นแบบเดห็กในความเชสืยิ่อและ
การปฏลิบนัตลิ พวกเขากลนับทสาตนัวเปป็นเดห็ก ๆ ทสาตนัวเหมสือนเดห็กทบียิ่ทะเลาะกนันในกระบะทรายในสนามหลนังบด้าน! ค
รลิสตจนักรตล่าง ๆ มนักกนัดกลินตนัวเอง-เหลล่าสมาชลิกกนัดกลินกนันเอง-อนันเปป็นผลมาจากการรบกวนตล่าง ๆ ภายในครลิสต
จนักรดด้วยเรสืยิ่องไมล่เปป็นเรสืยิ่องทนันี้งหลาย ฝฝ่ายไหนชนะไดด้อาคารไป และอบีกกลอุล่มกห็ยด้ายออกไปและเรลิยิ่มแผนการหา
อาคารทบียิ่ประชอุมใหมล่-และในความเปป็นจรลิงแลด้วทนันี้งสองฝฝ่ายกห็แพด้ ไมล่มบีใครชนะ และความเสสืยิ่อมเสบียเกลิดแกล่ครลิสต
จนักร

เปาโล (ในกาลาเทบีย 5:15,16) บอกเปป็นนนัยวล่า “ความขมขสืยิ่นและการกนัดกลิน” มบีตด้นเหตอุมาจาก “ตนัณหา
ของเนสืนี้อหนนัง” เหมสือนกนับทบียิ่ยากอบบอกวล่า “การสงครามและการทะเลาะวลิวาทกนัน” เกลิดจาก “ราคะตนัณหา” 
ในขด้อ 1 ของบททบียิ่ 4 ใครบางคนอาจถามวล่า “ตนัณหาของเนสืนี้อหนนังคสืออะไร?” มนันคสือ ความปรารถนาชนลิดใดกห็ไดด้
ทบียิ่เหห็นแกล่ตนัวและอยผล่ฝฝ่ายเนสืนี้อหนนัง ปปัญหาใหญล่ในชบีวลิตของครลิสเตบียนสล่วนใหญล่คสือ จะหลบีกเลบียิ่ยงการดสาเนลินชบีวลิตอนัน
เหห็นแกล่ตนัวไดด้อยล่างไร…จะมบีชนัยชนะเหนสือความปรารถนาตล่าง ๆ อนันเหห็นแกล่ตนัวไดด้อยล่างไร ถด้าเรายอมจสานนตนัวเรา
เองตล่อพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ ใหด้พระองคร์มบีสลิทธลิธิ์ในชบีวลิตของเรา พระองคร์กห็จะประทานชนัยชนะใหด้แกล่เราเหนสือความ
ปรารถนาตล่าง ๆ อนันเหห็นแกล่ตนัวและตนัณหาจนัดของเรา

ยากอบกลล่าวตล่อไปดด้วยคสาประกาศในขด้อ 2 วล่า “พวกทล่านเกลิดใจกสาหนนัด”-และแมด้วล่าเรามนักคลิดถลึงคสาวล่า 
“ใจกสาหนนัด” ในแงล่ทบียิ่ไมล่ดบี คสาตรงนบีนี้กห็ไมล่ถผกจสากนัดอยผล่ทบียิ่ความปรารถนาตล่าง ๆ ทบียิ่โสโครก ตามทบียิ่ไดด้บล่งบอกไปแลด้ว
กล่อนหนด้า มนันรวมถลึงความปรารถนาทอุกอยล่างทบียิ่เหห็นแกล่ตนัวและจดจล่ออยผล่ทบียิ่ตนัวเอง แตล่ถลึงแมด้จะแสดงออกถลึงความ
ปรารถนาอนันแรงกลด้าเหลล่านนันี้น ยากอบกห็กลล่าววล่า “พวกทล่าน…ไมล่มบี พวกทล่านฆล่ากนัน และปรารถนาทบียิ่จะมบีและไมล่
อาจไดด้รนับ…” จากพระคสาขด้อนบีนี้เราควรเรบียนรผด้ ถด้าเราเรบียนรผด้อะไรบด้าง วล่าใจของมนอุษยร์โดยธรรมชาตลินนันี้นไมล่เคยรผด้จนัก
พอ ไมล่เคยอลิยิ่มใจอยล่างแทด้จรลิงเลย

นบียิ่ถผกแสดงใหด้เหห็นชนัดเจนเหลสือเกลินในงานเขบียนของ “ผผด้ประกาศนนันี้น” ในปปัญญาจารยร์ บททบียิ่ 2 ในขด้อ 4 
ถลึง 8 เขาเลล่ายด้อนถลึงความสสาเรห็จอนันใหญล่โตของเขา ความมนัยิ่งคนัยิ่งของเขา ทรนัพยร์สมบนัตลิของเขา และจากนนันี้นเขากห็
กลล่าววล่า: “ดนังนนันี้น ขด้าพเจด้าจลึงเปป็นใหญล่เปป็นโตและเพลิยิ่มพผนมากกวล่าบรรดาคนทบียิ่เคยอยผล่มากล่อนขด้าพเจด้าในกรอุง
เยรผซาเลห็ม และสตลิปปัญญาของขด้าพเจด้ายนังคงอยผล่กนับขด้าพเจด้าดด้วย และสลิยิ่งใดกห็ตามทบียิ่นนัยนร์ตาของขด้าพเจด้าปรารถนา 
ขด้าพเจด้ากห็มลิไดด้เกห็บไวด้จากนนัยนร์ตานนันี้น ขด้าพเจด้ามลิไดด้หด้ามใจของขด้าพเจด้าไวด้จากความสอุขสนันตร์ใด ๆ เพราะใจของ
ขด้าพเจด้าเปรมปรบีดลิธิ์ในบรรดางานหนนักของขด้าพเจด้า และนบียิ่เปป็นสล่วนของขด้าพเจด้าจากงานหนนักทนันี้งสลินี้นของขด้าพเจด้า 



แลด้วขด้าพเจด้าไดด้มองดผบรรดางานทบียิ่มสือของขด้าพเจด้าไดด้กระทสา และงานหนนักทบียิ่ขด้าพเจด้าไดด้ตรากตรสาทบียิ่จะกระทสานนันี้น 
และดผเถลิด สารพนัดกห็อนลิจจนังและเปป็นความวอุล่นวายใจ และไมล่มบีประโยชนร์อะไรภายใตด้ดวงอาทลิตยร์” (ขด้อ 9-11)

“...พวกทล่านทะเลาะวลิวาทกนันและทสาสงครามกนัน ถลึงอยล่างนนันี้นพวกทล่านกห็ไมล่มบี…” การตล่อสผด้และการ
แกล่งแยล่งชลิงดบีไมล่เกลิดประโยชนร์อนันใดเลย ความอยากอนันเหห็นแกล่ตนัวทบียิ่จะไดด้รนับความเพลลิดเพลลิน ทบียิ่จะไดด้เปป็นใหญล่
เปป็นโตในทอุกสลิยิ่ง และทบียิ่จะไดด้ทรนัพยร์สลิยิ่งของฝฝ่ายโลก มบีแตล่จะกล่อใหด้เกลิดความอลิจฉารลิษยาและการทะเลาะวลิวาท และ
ยากอบประกาศวล่า “สลิยิ่งเหลล่านนันี้นทบียิ่พวกคอุณอยากไดด้จรลิง ๆ สลิยิ่งเหลล่านนันี้นทบียิ่พวกคอุณกสาลนังตล่อสผด้เพสืยิ่อจะไดด้มา พวกคอุณ
ไมล่ไดด้รนับเพราะพวกคอุณไมล่ขอ” ความปรารถนาตล่าง ๆ อนันเหห็นแกล่ตนัวและจลิตใจขบีนี้อลิจฉาของพวกเขาไดด้ทสาลายชบีวลิต
การอธลิษฐานของพวกเขาจนยล่อยยนับ และแทนทบียิ่จะทผลขอพระเจด้าสสาหรนับสลิยิ่งทบียิ่พวกเขาตด้องการ พวกเขากสาลนัง
ตล่อสผด้กนันเองในความพยายามอนันสผญเปลล่าทบียิ่จะใหด้ความปรารถนาตล่าง ๆ ของตนสสาเรห็จ

นล่าเศรด้าทบียิ่ตด้องกลล่าววล่า สถานการณร์นบีนี้กสาลนังเกลิดขลึนี้นซนี้สา ๆ อยผล่ในหลายทบียิ่ประชอุมวนันนบีนี้ และคอุณกนับผมใน
ฐานะมนอุษยร์คนหนลึยิ่งควรระวนังทบียิ่จะไมล่ปลล่อยใหด้จลิตใจเชล่นนบีนี้ควบคอุมเรา เราตด้องจสาไวด้วล่าพระเจด้าเพบียงผผด้เดบียวสามารถ
ตอบสนองความปรารถนาตล่าง ๆ แหล่งหนัวใจของเราไดด้

เหห็นไดด้ชนัดวล่า “พบียิ่นด้อง” ทบียิ่ยากอบเขบียนถลึงลสืมเรสืยิ่องนบีนี้ไปเสบียแลด้ว และเขาเตสือนความจสาพวกเขาวล่าพวกเขา
ไมล่ไดด้มบีเพราะพวกเขาไมล่ไดด้ขอ จากนนันี้นเขาประกาศอยล่างเนด้นหนนักในขด้อ 3 วล่า “พวกทล่านขอและไมล่ไดด้รนับ เพราะ
วล่าพวกทล่านขอผลิด…” พวกเขาไมล่เพบียงไมล่ไดด้ขอเทล่านนันี้น และดด้วยเหตอุนบีนี้จลึงไมล่ไดด้รนับ แตล่เมสืยิ่อพวกเขาขอจรลิง ๆ ใน
ทบียิ่สอุด พวกเขากห็ขอ “ผลิด”-ดด้วยแรงจผงใจทบียิ่ผลิด ดด้วยจอุดประสงคร์ทบียิ่ผลิดในความคลิด- “เพสืยิ่อสนองบรรดาราคะตนัณหา
ของพวกทล่าน”

นบียิ่เปป็นชบีวลิตการอธลิษฐานทบียิ่ไมล่นสาความพลึงพอใจอยล่างแทด้จรลิงมาสผล่จลิตวลิญญาณ เพราะวล่าพระเจด้าจะไมล่มบีทาง
ฟปังคสาอธลิษฐานเชล่นนนันี้นเลย คสาอธลิษฐานเดบียวทบียิ่องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าจะทรงฟปังคสือ คสาอธลิษฐานแหล่งความเชสืยิ่อทบียิ่แทด้จรลิง
สะอาด และซสืยิ่อตรง ซลึยิ่งถผกอธลิษฐานเพสืยิ่อถวายเกบียรตลิแดล่พระเจด้าและในพระนามของพระเยซผครลิสตร์ คสาอธลิษฐานทบียิ่
เหห็นแกล่ตนัวเพสืยิ่อสนองความปรารถนาตล่าง ๆ อนันเหห็นแกล่ตนัวจะไมล่มบีทางไดด้รนับคสาตอบจากองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าเลย

พระคนัมภบีรร์สอนวล่ามบีขด้อกสาหนดบางประการทบียิ่ตด้องทสาตามหากเราคาดหวนังใหด้องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าสดนับฟปัง
และตอบคสาอธลิษฐานตล่าง ๆ ของเรา ขด้อกสาหนดหนลึยิ่งทบียิ่สสาคนัญมาก ๆ กห็คสือวล่าเราตด้องอธลิษฐานตามนนี้สาพระทนัยของ
พระเจด้า: “และนบียิ่คสือความไวด้เนสืนี้อเชสืยิ่อใจทบียิ่พวกเรามบีในพระองคร์วล่า ถด้าพวกเราทผลขอสลิยิ่งใด ๆ ตามพระประสงคร์ของ
พระองคร์ พระองคร์กห็โปรดฟปังพวกเรา และถด้าพวกเราทราบวล่าพระองคร์โปรดฟปังพวกเรา สลิยิ่งใดกห็ตามทบียิ่พวกเราทผล
ขอ พวกเรากห็ทราบวล่าพวกเราไดด้รนับตามคสาอด้อนวอนทนันี้งหลายทบียิ่พวกเราไดด้ปรารถนาจากพระองคร์นนันี้น” (1 ยอหร์น 
5:14,15) จงสนังเกตขด้อพระคนัมภบีรร์ตล่อไปนบีนี้:

“และสลิยิ่งใดกห็ตามทบียิ่พวกเราทผลขอ พวกเรากห็จะไดด้รนับจากพระองคร์ เพราะวล่าพวกเรารนักษาบรรดาพระ
บนัญญนัตลิของพระองคร์ และกระทสาตามสลิยิ่งเหลล่านนันี้นซลึยิ่งเปป็นทบียิ่พอพระทนัยในสายพระเนตรของพระองคร์” (1 ยอหร์น 
3:22)

พระเยซผตรนัสวล่า: “และสลิยิ่งใดกห็ตามทบียิ่ทล่านทนันี้งหลายจะขอในนามของเรา เราจะกระทสาสลิยิ่งนนันี้น เพสืยิ่อทบียิ่พระ
บลิดาจะทรงไดด้รนับสงล่าราศบีในพระบอุตร ถด้าทล่านทนันี้งหลายจะขอสลิยิ่งใดในนามของเรา เรากห็จะกระทสาสลิยิ่งนนันี้น” (ยอหร์น 



14:13,14) “ถด้าทล่านทนันี้งหลายเขด้าสนลิทอยผล่ในเรา และบรรดาคสาของเราฝปังอยผล่ในทล่านทนันี้งหลายแลด้ว ทล่านทนันี้งหลาย
จะขอสลิยิ่งใดซลึยิ่งทล่านทนันี้งหลายปรารถนา และสลิยิ่งนนันี้นจะถผกกระทสาแกล่ทล่านทนันี้งหลาย” (ยอหร์น 15:7)

คสาอธลิษฐานเปป็นกอุญแจทบียิ่ไขเปปิดคลนังแหล่งเสบบียงของพระเจด้า สลิยิ่งใดกห็ตามทบียิ่เราตด้องการ พระเจด้ากห็ทรงมบี 
และสลิยิ่งใดกห็ตามทบียิ่เราจะใชด้เพสืยิ่อถวายเกบียรตลิแดล่พระองคร์และเพสืยิ่อประโยชนร์สอุขของเพสืยิ่อนมนอุษยร์ของเรา พระองคร์กห็
จะจนัดหาใหด้ มนันเปป็นความชสืยิ่นบานของพระเจด้าทบียิ่จะประทานสลิยิ่งดบี ๆ ใหด้แกล่คนเหลล่านนันี้นทบียิ่รนักพระองคร์ วางใจ
พระองคร์ และยอมใหด้พระเยซผเปป็นองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าแหล่งชบีวลิตของพวกเขา และเมสืยิ่อลผกของพระเจด้าเดลินเชล่นนนันี้นใน
การรล่วมสามนัคคบีธรรมทบียิ่ไมล่ขาดตอนกนับองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า เขากห็สอุขใจ เพราะวล่าเมสืยิ่อเราเสนอคสาทผลขอตล่าง ๆ ของ
เราตล่อพระเจด้า มบีความเชสืยิ่อวล่าพระองคร์จะทรงตอบสนองความตด้องการทอุกอยล่างของเรา เรากห็เปป็นไทจาก
ความเครบียด ความกระวนกระวาย และความกลนัว

เปาโลเขบียนถลึงทลิโมธบี: “แตล่ทางของพระเจด้าพรด้อมกนับความอลิยิ่มใจกห็เปป็นกสาไรมาก เพราะวล่าพวกเราไมล่ไดด้
เอาอะไรเขด้ามาในโลกนบีนี้ฉนันใด และแนล่นอนพวกเรากห็เอาอะไรออกไปไมล่ไดด้ฉนันนนันี้น และโดยทบียิ่มบีอาหารและเสสืนี้อผด้า 
กห็ใหด้พวกเราอลิยิ่มใจดด้วยของเหลล่านนันี้นเถลิด” (1 ทธ. 6:6-8) การดสาเนลินชบีวลิตตามทางของพระเจด้าทบียิ่แยกออก การ
ออุทลิศตนัว ถวายตนัว ยอมจสานนแบบไมล่หวงไวด้ตล่อพระเจด้า และการเปป็นสอุขใจกนับสลิยิ่งใดกห็ตามทบียิ่พระองคร์ทรงอนอุญาต
ใหด้เรามบี กห็เปป็นกสาไรมากจรลิง ๆ

ตอนเขบียนมาจากคอุกของพวกโรม เปาโลกลล่าววล่า “...ขด้าพเจด้าเรบียนรผด้แลด้ววล่า ขด้าพเจด้าจะอยผล่ฐานะอยล่างไร
กห็ตาม กห็จะพอใจอยผล่อยล่างนนันี้น” (ฟป. 4:11) ในจดหมายของเขาถลึงชาวฮบีบรผ เขาสอนวล่า “จงใหด้ความประพฤตลิ
ของพวกทล่านปราศจากความโลภ และจงพอใจกนับสลิยิ่งทนันี้งหลายทบียิ่พวกทล่านมบีอยผล่…” (ฮบ. 13:5) และเขากห็ปฏลิบนัตลิ
สลิยิ่งทบียิ่เขาเทศนาอยล่างแนล่นอน!

เมสืยิ่อครลิสเตบียนทนันี้งหลายพลึยิ่งพาพระเจด้า เมสืยิ่อพวกเขาอธลิษฐานและไมล่อธลิษฐาน “ผลิด ๆ” ดด้วยเหตอุผลอนัน
เหห็นแกล่ตนัว ความไมล่อลิยิ่มใจทนันี้งหมดทบียิ่กล่อใหด้เกลิดการวลิวาทกห็จะหายไป แตล่การอธลิษฐานขอสลิยิ่งตล่าง ๆ เพสืยิ่อสนองความ
ปรารถนาและความเพลลิดเพลลินตล่าง ๆ อนันเหห็นแกล่ตนัวของเราเองจะพาเราไปไมล่ถลึงไหน ดนังนนันี้นในทบียิ่นบีนี้ ในพระคสา
สามขด้อแรกของบทนบีนี้ เราจลึงตามรอยความลด้มเหลวทบียิ่ไมล่อาจเลบียิ่ยงไดด้ของวลิถบีทางเชล่นนนันี้น ไมล่มบีสนันตลิสอุขเลย

ขด้อ 4: “พวกทล่าน บรรดาผผด้เลล่นชผด้ชายและหญลิงเออ๋ย พวกทล่านไมล่ทราบหรสือวล่า การเปป็นมลิตรกนับโลกนนันี้นคสือ
การเปป็นศนัตรผกนับพระเจด้า เหตอุฉะนนันี้นผผด้ใดกห็ตามทบียิ่ประสงคร์เปป็นมลิตรกนับโลก กห็เปป็นศนัตรผของพระเจด้า”

ยากอบใชด้ภาษาอนันชนัดเจนในพระคสาขด้อนบีนี้: “พวกทล่าน บรรดาผผด้เลล่นชผด้ชายและหญลิงเออ๋ย…” เขาไมล่ไดด้
กสาลนังพผดถลึงการเลล่นชผด้ฝฝ่ายรล่างกายจรลิง ๆ ในทบียิ่นบีนี้ แตล่พผดถลึงการเลล่นชผด้ฝฝ่ายวลิญญาณ จงหมายเหตอุคสาถามซลึยิ่งตามมา: 
“พวกทล่านไมล่ทราบหรสือวล่า การเปป็นมลิตรกนับโลกนนันี้นคสือการเปป็นศนัตรผกนับพระเจด้า” “โลก” ในทบียิ่นบีนี้ไมล่ไดด้หมายถลึง
จนักรวาลทบียิ่เปป็นวนัตถอุทบียิ่เราอาศนัยอยผล่ภายใน แตล่หมายถลึงระบบโลก และระบบโลกนบีนี้กห็ปฏลิเสธพระเยซผครลิสตร์เจด้า มนัน
อยผล่ในมสือของซาตาน “ผผด้ครองแหล่งโลกนบีนี้” (ยอหร์น 14:30) “พระของโลกนบีนี้” (2 คร. 4:4) และนล่าเศรด้าแตล่เปป็น
เชล่นนนันี้น ผผด้คนสล่วนใหญล่อยผล่ในมสือของมนัน ภายใตด้การครอบงสาของมนัน ขด้อสรอุปนนันี้นชนัดเจน: “เหตอุฉะนนันี้นผผด้ใดกห็ตามทบียิ่
ประสงคร์เปป็นมลิตรกนับโลก กห็เปป็นศนัตรผของพระเจด้า” นนัยิ่นชนัดเจนแลด้ว ใชล่ไหมครนับ?

ในสายพระเนตรของพระเจด้ามนันเปป็นการเลล่นชผด้ทบียิ่จะเลล่นกนับโลกหลนังจากเรารนับความรอดแลด้ว! การเปป็น



มลิตรกนับองคร์ประกอบตล่าง ๆ ทบียิ่ผลิดบาปของชายหญลิงชาวโลกคสือ การเลล่นชผด้ตล่อพระเมษโปดกของพระเจด้าผผด้ทรงซสืนี้อ
คอุณแลด้วดด้วยพระโลหลิตประเสรลิฐของพระองคร์ และดด้วยเหตอุนบีนี้คอุณจลึงเปป็นศนัตรผตล่อพระเจด้า ผผด้ทรงรนักโลกยลิยิ่งนนักจน
พระองคร์ไดด้ประทานพระบอุตรของพระองคร์ใหด้สลินี้นพระชนมร์เพสืยิ่อคนบาป

1 ยอหร์น 2:15 กลล่าววล่า: “อยล่ารนักโลกหรสือบรรดาสลิยิ่งของทบียิ่อยผล่ในโลก ถด้าผผด้หนลึยิ่งผผด้ใดรนักโลก ความรนักของ
พระบลิดากห็ไมล่ไดด้อยผล่ในผผด้นนันี้น” คสากลล่าวนบีนี้ชนัดเจนพอ ๆ กนับคสากลล่าวของยากอบ พระคสาขด้อนบีนี้กลล่าวชนัดเจนวล่าโลก
สามารถดลึงความรนักของผผด้เชสืยิ่อไปจากพระบลิดาไดด้ เมสืยิ่อครลิสเตบียนคนใดเรลิยิ่มตด้นเขด้าสล่วนกนับความสนอุกสนานตล่าง ๆ 
แบบชาวโลก ไปสถานทบียิ่ตล่าง ๆ ทบียิ่นล่ากนังขา และคบหาสมาคมกนับคนไมล่เชสืยิ่อ ในไมล่ชด้าเขากห็จะคด้นพบวล่าความรนัก
ของเขาทบียิ่มบีตล่อพระเจด้า ความสนใจของเขาในพระวจนะของพระเจด้าและในการรล่วมสามนัคคบีธรรมกนับผผด้เชสืยิ่อคนอสืยิ่น 
ๆ กสาลนังหลอุดลอยไป วนันหนลึยิ่งทบียิ่นล่าเศรด้าคน ๆ นนันี้นจะตสืยิ่นขลึนี้นมาสผล่ขด้อเทห็จจรลิงทบียิ่วล่าความชสืยิ่นบานและสนันตลิสอุขของเขา
จากไปแลด้ว เพราะวล่าคนทบียิ่นล่าสนังเวชมากทบียิ่สอุดบนโลกคสือ ครลิสเตบียนทบียิ่ออกไปจากการรล่วมสามนัคคบีธรรมกนับพระเจด้า
และอยผล่นอกนนี้สาพระทนัยของพระเจด้า ไมล่มบีพสืนี้นทบียิ่ตรงกลาง ผผด้เชสืยิ่อไมล่สามารถรนักพระเจด้าไดด้อยล่างเตห็มทบียิ่และรนักโลกไป
พรด้อม ๆ กนันไดด้

บางคนคลิดถลึง “โลก” วล่าเปป็นรด้านเหลด้าแบบสมนัยเกล่า บล่อนพนนัน และทด้องถนนของบรรดาคนเสเพล แตล่
ซาตานไมล่ปฏลิบนัตลิงานในสถานทบียิ่เหลล่านบีนี้เทล่านนันี้น หลายครนันี้งมนันปรากฏตนัวเปป็น “ทผตสวรรคร์แหล่งความสวล่าง” (2 คร. 
11:14) มนันปฏลิบนัตลิงานในโลกของศลิลปะและวนัฒนธรรม ดลึงดผดเนสืนี้อหนนังผล่านทางสลิยิ่งเหลล่านบีนี้ และแมด้แตล่เหลล่าผผด้เชสืยิ่อทบียิ่
ออุทลิศตนัวกห็มนักพบวล่าตนัวเองหลงเสนล่หร์และใชด้เวลามากเกลินควรไปกนับสลิยิ่งเหลล่านบีนี้ซลึยิ่งครลิสเตบียนโดยเฉลบียิ่ยคงจะเรบียกวล่
า “ไรด้พลิษภนัย” มนันไมล่ใชล่เรสืยิ่องผลิดธรรมดาเลยทบียิ่โลกธอุรกลิจจะกลายเปป็นหลินสะดอุดและบล่วงแรด้วแกล่ผผด้เชสืยิ่อ เราตด้องระวนัง
ตนัวอยผล่ตลอดเวลา เพราะพระเจด้าไมล่อยากใหด้ลผก ๆ ของพระองคร์ผผกมลิตรกนับโลกหรสือเปป็นคสาพยานทบียิ่ไมล่ดบีโดยการ
เขด้ารล่วมกนับสลิยิ่งเหลล่านนันี้นของโลก

ขด้อ 5: “พวกทล่านคลิดวล่าพระคนัมภบีรร์กลล่าวไวด้อยล่างเปลล่าประโยชนร์หรสือทบียิ่วล่า ‘พระวลิญญาณทบียิ่สถลิตอยผล่ในพวก
เรามบีความรผด้สลึกหลึงหวงอยล่างรอุนแรง’”

เราตด้องยอมรนับวล่านบียิ่เปป็นขด้อพระคสาทบียิ่ตบีความยากขด้อหนลึยิ่ง และในการวลิจนัยของผม ผมไดด้คด้นพบวล่ามบีการ
ตบีความหลายแบบทบียิ่ขนัดแยด้งกนันซลึยิ่งถผกเสนอโดยเหลล่าผผด้รผด้พระคนัมภบีรร์ทบียิ่ดสาเนลินตามทางพระเจด้าและจรลิงใจพอ ๆ กนัน 
อยล่างไรกห็ตาม คนสล่วนใหญล่เหลล่านบีนี้เชสืยิ่อวล่าสล่วนแรกของพระคสาขด้อนบีนี้เปป็นคสาถามในตนัวมนันเองและควรถผกตบีความ
ดนังนบีนี้: “คอุณคลิดหรสือวล่าคสาเตสือนมากมายเหลล่านนันี้นทบียิ่ใหด้ระวนังการรนักโลกตลอดทนัยิ่วพระคนัมภบีรร์เปป็นเพบียงวลบีทบียิ่วล่าง
เปลล่า?” แนล่นอนวล่าเราทราบวล่าคสาเตสือนเหลล่านนันี้นไมล่เปลล่าประโยชนร์

ยากอบเพลิยิ่งเตสือนพบียิ่นด้องเหลล่านนันี้นใหด้ระวนังการเปป็นมลิตรกนับโลก (ขด้อ 4) และบนัดนบีนี้เขาเตสือนความจสาพวกเขา
วล่าพระคนัมภบีรร์กลล่าวชนัดเจนใหด้ระวนังความชนัยิ่วรด้ายนบีนี้ในคสาเรบียกตล่าง ๆ ทบียิ่ไมล่คลอุมเครสือเลย ขด้อพระคสาเหลล่านนันี้นไมล่ไดด้อยผล่
ในพระคนัมภบีรร์เพบียงเพสืยิ่อเตลิมชล่องวล่างใหด้เตห็ม แตล่เพสืยิ่อเตสือนเรา และถด้าเราไมล่เชสืยิ่อฟปัง เรากห็ตด้องใหด้การ

“...พระวลิญญาณทบียิ่สถลิตอยผล่ในพวกเรามบีความรผด้สลึกหลึงหวงอยล่างรอุนแรง” ผผด้รผด้พระคนัมภบีรร์บางทล่านเชสืยิ่อวล่า 
“วลิญญาณ” ในพระคสาขด้อนบีนี้คสือ วลิญญาณทบียิ่ผลิดบาปและลด้มในบาปของมนอุษยร์เอง และทล่านอสืยิ่น ๆ รผด้สลึกวล่านบียิ่หมาย
ถลึงพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ผผด้ประทนับอยผล่ภายในเรา เมสืยิ่อใชด้การตบีความนบีนี้ สล่วนนบีนี้ของพระคสาขด้อนบีนี้กห็อาจถอดความใหด้



อล่านไดด้วล่า “พระวลิญญาณทบียิ่ประทนับอยผล่ในตนัวเราทรงปรารถนาเราอยล่างหลึงหวง”
กลล่าวอบีกนนัยหนลึยิ่ง พระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ทรงเสบียพระทนัยเมสืยิ่อเราพลิสผจนร์วล่าไมล่สนัตยร์ซสืยิ่อตล่อพระครลิสตร์ “ความ

หลึงหวง” เดบียวของพระองคร์เปป็นความหลึงหวงอนันบรลิสอุทธลิธิ์ เปป็นความปรารถนาและความโหยหาอนันลลึกซลึนี้งทบียิ่อยาก
ใหด้การทอุล่มเททนันี้งหมดของเรามบีตล่อพระผผด้ชล่วยใหด้รอดของเรา พระเยซผครลิสตร์เจด้า การสวามลิภนักดลิธิ์ทบียิ่สองฝปักสองฝฝ่าย 
(การเปป็นมลิตรกนับโลก) จะนสาหายนะเขด้ามาในประสบการณร์ของเราเอง และทบียิ่แยล่ไปกวล่านนันี้น มนันจะไมล่ใหด้เกบียรตลิ
พระผผด้ชล่วยใหด้รอดของเราและนสาความเสสืยิ่อมเสบียมาสผล่ออุดมการณร์ของพระครลิสตร์

ไมล่เลยครนับ พระคนัมภบีรร์ไมล่ไดด้กลล่าวอยล่างไรด้ประโยชนร์ กฎของการหวล่านและการเกบียิ่ยวยนังเปป็นความจรลิงใน
ดลินแดนฝฝ่ายวลิญญาณเหมสือนอยล่างในดลินแดนฝฝ่ายกายภาพ และเปาโลเขบียนถด้อยคสาตล่อไปนบีนี้ถลึงผผด้เชสืยิ่อทนันี้งหลาย:

“อยล่าถผกหลอกลวงเลย พระเจด้าทรงถผกเยาะเยด้ยไมล่ไดด้ เพราะวล่าสลิยิ่งใดกห็ตามทบียิ่คนหนลึยิ่งคนใดหวล่านลง เขา
กห็จะเกบียิ่ยวเกห็บสลิยิ่งนนันี้นเชล่นกนัน ดด้วยวล่าคนทบียิ่หวล่านแกล่เนสืนี้อหนนังของตน กห็จะเกบียิ่ยวเกห็บความเปปปี่อยเนล่าจากเนสืนี้อหนนัง
นนันี้น…” (กท. 6:7,8)

“พวกทล่านอยล่าเขด้าเทบียมแอกอยล่างไมล่เทล่าเทบียมกนันกนับพวกคนทบียิ่ไมล่เชสืยิ่อ เพราะวล่าความชอบธรรมจะมบี
มลิตรภาพอะไรกนับความอธรรม และความสวล่างจะมบีสล่วนรล่วมอะไรกนับความมสืด…‘เหตอุฉะนนันี้นจงออกมาจาก
ทล่ามกลางพวกเขา และพวกเจด้าจงแยกตนัวออกมา’ องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าตรนัส ‘และอยล่าแตะตด้องสลิยิ่งทบียิ่เปป็นมลทลิน…”
(2 คร. 6:14,17)

ขด้อ 6: “แตล่พระองคร์กห็ประทานพระคอุณเพลิยิ่มขลึนี้นอบีก เหตอุฉะนนันี้นพระองคร์จลึงตรนัสวล่า ‘พระเจด้าทรงตล่อตด้าน
คนทบียิ่หยลิยิ่งทะนง แตล่ประทานพระคอุณแกล่คนทบียิ่ถล่อมตนัวลง’”

เรารนับความรอดโดยพระคอุณแสนมหนัศจรรยร์ของพระเจด้า แตล่การหลนัยิ่งไหลของพระคอุณไมล่ไดด้หยอุดอยผล่ทบียิ่
ความรอดของเรา ยากอบกลล่าววล่า “พระองคร์กห็ประทานพระคอุณเพลิยิ่มขลึนี้นอบีก” เพสืยิ่อพลิสผจนร์ประเดห็นของเขา เขา
กลล่าวตล่อไปวล่า “เหตอุฉะนนันี้นพระองคร์จลึงตรนัสวล่า ‘พระเจด้าทรงตล่อตด้านคนทบียิ่หยลิยิ่งทะนง แตล่ประทานพระคอุณแกล่คนทบียิ่
ถล่อมตนัวลง’” นบียิ่เปป็นขด้อความทบียิ่ยกมาจากสอุภาษลิต 3:34 ซลึยิ่งอล่านวล่า: “แนล่นอนพระองคร์ทรงเยาะเยด้ยคนทบียิ่มนักเยาะ
เยด้ย แตล่พระองคร์ประทานพระคอุณแกล่คนทบียิ่ถล่อมใจลง” ผผด้แตล่งเพลงสดอุดบีใหด้แนวคลิดเดบียวกนันในถด้อยคสาเหลล่านบีนี้: “ถลึง
แมด้พระเยโฮวาหร์นนันี้นสผงยลิยิ่ง กระนนันี้นพระองคร์กห็ทรงเหห็นแกล่คนทบียิ่ถล่อมตนัวลง แตล่คนหยลิยิ่งยโสนนันี้นพระองคร์ทรงทราบแตล่
ไกล” (เพลงสดอุดบี 138:6)

ยากอบสอนในพระคสาขด้อนบีนี้วล่าพระเจด้าทรงปปีตลิยลินดบีทบียิ่จะประทานพระคอุณของพระองคร์อยล่างเสรบีแกล่ทอุกคน
ทบียิ่มาหาพระองคร์อยล่างถล่อมใจและนบนอบเชสืยิ่อฟปังตล่อพระองคร์ แนล่นอนวล่า “พระคอุณเพลิยิ่มขลึนี้น” นบีนี้ พระองคร์ไมล่
ประทานใหด้แกล่คนทบียิ่หยลิยิ่งทะนง เพราะความหยลิยิ่งทะนงในใจของผผด้เชสืยิ่อทสาใหด้เขาอยผล่หล่างไกลจากพระเจด้า พระ
คนัมภบีรร์สอนอยล่างชนัดเจนวล่าพระเจด้าทรงเกลบียดชนังความหยลิยิ่งยะโส และสอุภาษลิต 16:5 กลล่าววล่า “ทอุกคนทบียิ่มบีความ
เยล่อหยลิยิ่งในใจกห็เปป็นทบียิ่นล่าสะอลิดสะเอบียนตล่อพระเยโฮวาหร์ ถลึงแมด้วล่าจะลงมสือชล่วยกนัน เขาจะไมล่ถผกลงโทษกห็หามลิไดด้” 
ดด้วยเหตอุนบีนี้พระเจด้าจลึงทรง “ตล่อตด้าน” คนทบียิ่เยล่อหยลิยิ่ง เหมสือนกนับทบียิ่เราถผกบอกตรงนบีนี้ในยากอบ 4:6 และใน 1 เปโตร
5:5 เชล่นกนัน แตล่พระองคร์ “ประทานพระคอุณ” ใหด้แกล่คนทบียิ่ถล่อมใจและคนตยิ่สาตด้อย

เมสืยิ่อเราโนด้มตนัวในความนบนอบตล่อนนี้สาพระทนัยของพระเจด้าดด้วยใจทบียิ่สสานลึกผลิด เรากห็ไดด้รนับพระคอุณทบียิ่



ตด้องการ-พระคอุณสสาหรนับการเตลิบโตฝฝ่ายวลิญญาณ (2 เปโตร 3:18) พระคอุณเพสืยิ่อทสาใหด้ใจตนันี้งมนัยิ่นคง (ฮบ. 13:9) 
พระคอุณเพสืยิ่อ “รนับใชด้พระเจด้าตามชอบพระทนัย” (ฮบ. 12:28) พระคอุณเพสืยิ่อสผด้ทนการลองใจตล่าง ๆ (2 คร. 12:9) 
ไมล่วล่าความตด้องการนนันี้นจะเปป็นอะไรกห็ตาม “ขอใหด้พวกเรามบีใจกลด้าเขด้ามาถลึงพระทบียิ่นนัยิ่งแหล่งพระคอุณ เพสืยิ่อพวกเราจะ
ไดด้รนับพระเมตตา และจะไดด้พบพระคอุณทบียิ่จะชล่วยเหลสือในเวลาแหล่งความตด้องการ” (ฮบ. 4:16)

ขด้อ 7: “เหตอุฉะนนันี้น จงยอมจสานนตนัวเองตล่อพระเจด้า จงตล่อตด้านพญามาร และมนันจะหนบีไปจากพวกทล่าน”
ในพระคสาขด้อนบีนี้ยากอบบอกพบียิ่นด้องเหลล่านนันี้นวล่าจะมบีชนัยชนะจรลิง ๆ ไดด้อยล่างไรในสงครามตล่อสผด้การรนักโลก

และความผลิดบาปในชบีวลิตของพวกเขา กล่อนอสืยิ่นเลย “จงยอมจสานนตนัวเองตล่อพระเจด้า” นบียิ่เปป็นเรสืยิ่องทบียิ่สสาคนัญสอุดขบีด 
ไมล่เพบียงสสาหรนับพบียิ่นด้องเหลล่านนันี้นทบียิ่ยากอบเขบียนไปถลึง แตล่สสาหรนับลผกทอุกคนของพระเจด้า เราตด้องระวนังอยผล่เสมอทบียิ่จะ
นบนอบเชสืยิ่อฟปังตล่อพระเจด้าในสลิยิ่งสารพนัด เพราะเมสืยิ่อเรายอมจสานนตล่อพระองคร์เทล่านนันี้น เรากห็จะสามารถ “ตล่อตด้าน
พญามาร” ไดด้ คสาวล่า “ตล่อตด้าน” บอกเปป็นนนัยถลึงการคนัดคด้าน หรสือทนัดทานศนัตรผ-และศนัตรผนนันี้นคสือพญามาร

เปโตรเรบียกมนันวล่าเปป็น “ปฏลิปปักษร์”: “จงมบีสตลิสนัมปชนัญญะ จงระวนังระไวใหด้ดบี ดด้วยวล่าปฏลิปปักษร์ของพวก
ทล่าน คสือพญามาร ดอุจสลิงโตทบียิ่คสาราม เดลินไปรอบ ๆ โดยเสาะหาคนทบียิ่มนันจะกนัดกลินไดด้ จงตล่อตด้านมนันอยล่างมนัยิ่นคงใน
ความเชสืยิ่อนนันี้น…” (1 เปโตร 5:8,9)

ผมกลล่าวไปแลด้วหลายครนันี้งในการรนับใชด้ของผม และผมจะกลล่าวมนันอบีกครนันี้งตรงนบีนี้: ความปรารถนาแรก
ของพญามารคสือ ทสาใหด้จลิตวลิญญาณของมนอุษยร์ถผกลงพระอาชญาในนรก แตล่เมสืยิ่อมนันพยายามเรสืยิ่องนบีนี้ไมล่สสาเรห็จและ
คน ๆ หนลึยิ่งมาถลึงพระเยซผและโดยความเชสืยิ่อในพระโลหลิตทบียิ่หลนัยิ่งรลินของพระองคร์ไดด้บนังเกลิดใหมล่ พญามารกห็ไมล่ยอม
เลลิกรา แมด้วล่ามนันไมล่สามารถสล่งคน ๆ นนันี้นไปนรกไดด้ มนันกห็หาทางอยผล่ตลอดทบียิ่จะ “กนัดกลิน” คสาพยานและอลิทธลิพล
ของผผด้เชสืยิ่อคนนนันี้น และมนันใชด้ “กลออุบาย” หลายอยล่าง (2 คร. 2:11) ในความพยายามของมนันทบียิ่จะทสาเชล่นนบีนี้ เปาโล
เรบียกกลออุบายเหลล่านนันี้นวล่า “ยอุทธออุบาย” ในการเขบียนไปถลึงชาวเอเฟซนัส:

“สอุดทด้ายนบีนี้ พบียิ่นด้องทนันี้งหลายของขด้าพเจด้า จงเขด้มแขห็งในองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า และในฤทธลิธิ์เดชแหล่งอานอุภาพ
ของพระองคร์ จงสวมยอุทธภนัณฑร์ทนันี้งชอุดของพระเจด้า เพสืยิ่อพวกทล่านจะสามารถยสืนตล่อตด้านบรรดายอุทธออุบายของ
พญามารไดด้ เพราะวล่าพวกเราไมล่ไดด้ปลนี้สาสผด้กนับเนสืนี้อหนนังและเลสือด แตล่ปลนี้สาสผด้กนับบรรดาเทพผผด้ครอบครองอาณาจนักร 
กนับบรรดาเทพผผด้มบีอสานาจ กนับบรรดาเทพผผด้ปกครองความมสืดแหล่งโลกนบีนี้ กนับความชนัยิ่วฝฝ่ายวลิญญาณในบรรดาสถาน
ทบียิ่สผง เหตอุฉะนนันี้นพวกทล่านจงรนับยอุทธภนัณฑร์ทนันี้งชอุดของพระเจด้าไวด้ เพสืยิ่อพวกทล่านจะสามารถตด้านทานในวนันอนันชนัยิ่วรด้าย
นนันี้น และเมสืยิ่อกระทสาทอุกสลิยิ่งแลด้ว จะยสืนมนัยิ่นไดด้” (อฟ. 6:10-13)

คสากรบีกสสาหรนับ “ยอุทธออุบาย” อาจแปลไดด้วล่า “วลิธบีการตล่าง ๆ” ซาตานมบีหลายวลิธบีการและกลออุบายทบียิ่ชนัยิ่ว
รด้ายทบียิ่จะเอาเปรบียบลผกของพระเจด้า และแผนการตล่าง ๆ ของมนันกห็แยบยลและเจด้าเลล่หร์ มนันโจมตบีตอนทบียิ่เราคาดไมล่
ถลึงและในรผปแบบตล่าง ๆ ทบียิ่คาดไมล่ถลึง บางครนันี้งมนันปรากฏในฐานะ “สลิงโตคสาราม” แบบทบียิ่เปโตรพรรณนาถลึงมนันใน
คสาเตสือนนนันี้นใน 1 เปโตร 5:8 แตล่มนันไมล่มาในรผปโฉมนนันี้นเสมอไป

เปาโลคอุด้นเคยดบีกนับแผนการและกลออุบายตล่าง ๆ ของพญามาร และใน 2 โครลินธร์ 11:13-15 เขาพผดถลึง
บรรดาผผด้รนับใชด้ของซาตานและเตสือนวล่า “ซาตานเองกห็ยนังแปลงรล่างเปป็นทผตสวรรคร์แหล่งความสวล่าง” มนันยสืนอยผล่หลนัง
ธรรมาสนร์ในครลิสตจนักรทด้องถลิยิ่นหลายแหล่งในเชด้าวนันอาทลิตยร์ โดยปลอมตนัวเปป็น “ผผด้รนับใชด้แหล่งความชอบธรรม” 



มนันเทศนาขล่าวประเสรลิฐเพสืยิ่อสนังคม ไมล่ยอมรนับพระโลหลิตของพระครลิสตร์วล่าเปป็นหนทางเดบียวเทล่านนันี้นทบียิ่จะไดด้รนับความ
รอดจากบาป มนันยกชผการประพฤตลิแทนทบียิ่พระคอุณ มนันผลนักดนันผผด้คนใหด้เดลินขบวนภายใตด้นามของเหลล่าผผด้รนับใชด้
ครลิสเตบียน ในเมสืยิ่อความเปป็นจรลิงพวกเขาเปป็นผผด้รนับใชด้ของพญามาร!

พวกเสรบีนลิยมและพวกสมนัยใหมล่นลิยมอยากใหด้เราเชสืยิ่อวล่าซาตานเปป็นเพบียงอลิทธลิพลทบียิ่ชนัยิ่วรด้าย แตล่พระคนัมภบีรร์
สอนอยล่างชนัดเจนวล่ามนันเปป็นบอุคคลหนลึยิ่งจรลิง ๆ และพระคนัมภบีรร์สอนอยล่างชนัดเจนพอ ๆ กนันวล่ามนันเปป็นศนัตรผของเรา 
มนันเปป็นศนัตรผตนัวฉกาจของทอุกคนบนพสืนี้นพลิภพ แตล่มนันเปป็นศนัตรผทบียิ่พล่ายแพด้แลด้ว และมนันกห็รผด้ดบี มนันรผด้วล่าในทบียิ่สอุดแลด้วมนันจะ
ถผกโยนทลินี้งในบลึงไฟนนันี้น (วว. 20:10) และกลิจกรรมตล่าง ๆ ของมนันจะสลินี้นสอุด ดด้วยเหตอุนบีนี้มนันกสาลนังเดลินเทบียิ่ยวไปมา 
“โดยเสาะหาคนทบียิ่มนันจะกนัดกลินไดด้” และคนทบียิ่มนันจะหลอกลวงไดด้

ดด้วยเหตอุนบีนี้ เราจลึงตด้องระวนังตนัวอยผล่เสมอ เพราะวล่าซาตานไมล่เลสือกหนด้าคนเลย มนันจะใชด้ออุบายหรสือ
แผนการใดกห็ไดด้ทบียิ่อาจทสาใหด้ครลิสเตบียนสะดอุดลด้ม อนันจะนสาความเสสืยิ่อมเสบียและความอนัปยศมาสผล่ครลิสตจนักรทด้องถลิยิ่น
หรสือมาสผล่ออุดมการณร์ของพระครลิสตร์โดยรวม มนันจะทสางานผล่านความมนักงล่าย ความไมล่รผด้จนักยนันี้งคลิด หรสือการขาดสตลิ
ปปัญญาในสล่วนของครลิสเตบียนทนันี้งหลาย มนันใชด้ความเขด้าใจผลิด การลองใจ และความทด้อใจตล่าง ๆ เพสืยิ่อใหด้มนันไดด้
เปรบียบ อนันเปป็นเหตอุใหด้ลผกทนันี้งหลายของพระเจด้ากลายเปป็นพยานทบียิ่ไมล่สนัมฤทธลิธิ์ผลเพสืยิ่อองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า จงระวนังใหด้
ดบี ลผกของพระเจด้าเออ๋ย! อยล่าประมาทพญามารเปป็นอนันขาด มนันเคยพยายามเตห็มทบียิ่เพสืยิ่อทสาใหด้พระเยซผเจด้าทสาบาป 
และคอุณอยล่าแอบคลิดเปป็นอนันขาดวล่ามนันจะไมล่โจมตบีคอุณดด้วยทอุกกลออุบายในตสาราชนัยิ่วรด้ายของมนัน!

ดด้วยเหตอุนบีนี้ยากอบจลึงกลล่าววล่าเราตด้องตล่อตด้านพญามาร และเราตด้องตล่อตด้านมนันทนันี้งโดยการพรด้อมรนับการ
โจมตบีของมนันอยผล่ทอุกเวลาและโดยการไลล่มนันใหด้หนบีไปเมสืยิ่อมนันเขด้ามาใกลด้ และเราจะทสาเชล่นนบีนี้ไดด้อยล่างไร? เปโตรกลล่า
ววล่าเราควรตล่อตด้านปฏลิปปักษร์ของเรา “อยล่างมนัยิ่นคงในความเชสืยิ่อนนันี้น” (1 เปโตร 5:8,9) ซลึยิ่งหมายความวล่าเราตด้อง
พลึยิ่งพาองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าหมดทนันี้งตนัว เปาโลกลล่าวมนันเชล่นนบีนี้: “...จงเขด้มแขห็งในองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า และในฤทธลิธิ์เดช
แหล่งอานอุภาพของพระองคร์” (อฟ. 6:10) หนทางเดบียวทบียิ่เราจะเขด้มแขห็งตล่อสผด้ซาตานไดด้คสือ “ในองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า”
หนทางเดบียวทบียิ่เราจะเอาชนะพญามารไดด้คสือ “ในฤทธลิธิ์เดชแหล่งอานอุภาพของพระองคร์” คอุณไมล่ใชล่คผล่ปรนับสสาหรนับ
พญามารเลย ผมกห็ไมล่ใชล่คผล่ปรนับสสาหรนับพญามาร เราตด้องพลึยิ่งพาองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าและพลึยิ่งพาพระวจนะของ
พระองคร์ ซลึยิ่งเปาโลเรบียกวล่าเปป็น “พระแสงของพระวลิญญาณ” (อฟ. 6:17) เราตด้องเชสืยิ่อฟปังพระวจนะอยล่างสนัตยร์ซสืยิ่อ
และใชด้พระวจนะดด้วยเพสืยิ่อทสาใหด้พญามารหนบีไป พระเยซผทรงทสาใหด้มนันเผล่นหนบีไปโดยการยกขด้อพระคนัมภบีรร์ (มธ. 
4:1-11) และคอุณกนับผมกห็ทสาแบบเดบียวกนันไดด้

อบีกวลิธบีหนลึยิ่งทบียิ่สสาคนัญมาก ๆ ในการตล่อตด้านพญามารคสือ ปฏลิเสธทบียิ่จะฟปังขด้อเสนอแนะตล่าง ๆ ของมนันหรสือ
เชสืยิ่อสลิยิ่งใดทบียิ่มนันกลล่าว จงจสาไวด้วล่าพระเยซผตรนัสวล่า: “...พญามาร…เปป็นฆาตกรตนันี้งแตล่แรกมา และไมล่ไดด้ดสารงอยผล่ใน
ความจรลิง เพราะไมล่มบีความจรลิงอยผล่ในมนัน เมสืยิ่อมนันพผดมอุสา มนันกห็พผดตามสนันดานของมนันเอง เพราะมนันเปป็นผผด้มอุสา 
และเปป็นพล่อของการมอุสา” (ยอหร์น 8:44) ในทางกลนับกนัน พระเยซผทรงเปป็นความจรลิง และพระวจนะของพระองคร์
เปป็นความจรลิง ดนังนนันี้น จงซล่อนพระวจนะของพระองคร์ไวด้ในใจของคอุณ และจงใชด้มนันตล่อสผด้พญามาร

“...และมนันจะหนบีไปจากพวกทล่าน” ใชล่แลด้วครนับ ถด้าเราปฏลิบนัตลิตามแผนการนบีนี้ของการถล่อมใจนบนอบเชสืยิ่อ
ฟปังตล่อพระเจด้าและตล่อตด้านพญามารอยผล่เสมอ เรากห็มบีพระสนัญญาทบียิ่แนล่นอนวล่าพญามารจะหนบีไป การจากไปของ



มนันอาจเปป็นแคล่ “ชนัยิ่วคราว” เหมสือนตอนทบียิ่มนันไปจากองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของเราในถลิยิ่นทอุรกนันดารนนันี้น (ลผกา 4:13) 
แตล่มนันจะหนบีไป และเมสืยิ่อมนันกลนับมาเพสืยิ่อโจมตบีจากอบีกมอุมหนลึยิ่ง ชนัยชนะทบียิ่ถผกรนับประกนันกห็เปป็นของเราเพราะวล่า 
“เพราะวล่าผผด้ทบียิ่สถลิตอยผล่ในพวกทล่านกห็เปป็นใหญล่กวล่าผผด้ทบียิ่อยผล่ในโลก” (1 ยอหร์น 4:4) เราเปป็น “ยลิยิ่งกวล่าเหลล่าผผด้พลิชลิตโดย
ทางพระองคร์ผผด้ไดด้ทรงรนักพวกเรา” (รม. 8:37)

ถด้าเราตล่อตด้านพญามาร มนันกห็จะหนบีไปจากเรา แตล่ถด้าเราไมล่ตล่อตด้านมนัน ถด้าเราไมล่ตสืยิ่นตนัวและระวนังตนัว มนันกห็
สามารถ “กนัดกลิน” ชนัยชนะของเราและคสาพยานของเราและความใชด้การไดด้ของเราในฐานะผผด้เชสืยิ่อไดด้อยล่างแนล่นอน
ผผด้เชสืยิ่อทนันี้งหลายอยผล่ในการสงครามอยล่างตล่อเนสืยิ่องแนล่นอนกนับพญามาร-และจะอยผล่ไปจนกวล่าเราปลอดภนัยในอด้อม
แขนของพระเยซผ นล่าเศรด้าทบียิ่ตด้องกลล่าววล่า หลายครนันี้งเหลสือเกลินในการสงครามนบีนี้ครลิสเตบียนทนันี้งหลายยอมจสานนตล่อ
พญามารและตล่อตด้านพระเจด้า ซลึยิ่งนสาไปสผล่สภาวะทบียิ่เสบียหายหลายแสนและนล่าเศรด้า

ขด้อ 8: “จงเขด้าใกลด้พระเจด้า และพระองคร์จะทรงเขด้าใกลด้พวกทล่าน จงชสาระมสือของพวกทล่านใหด้สะอาด 
พวกทล่าน คนบาปทนันี้งหลายเออ๋ย และจงชสาระใจของพวกทล่านใหด้บรลิสอุทธลิธิ์ พวกทล่าน คนสองจลิตสองใจเออ๋ย”

ในพระคสาขด้อทบียิ่แลด้ว ยากอบสอนกล่อนอสืยิ่นเลยวล่าเราตด้องยอมจสานนตล่อพระเจด้าและจากนนันี้นตล่อตด้านพญา
มาร แตล่เราตด้องไมล่หยอุดแคล่นนันี้น เราตด้องพยายามแบบมบีสตลิทบียิ่จะ “เขด้าใกลด้พระเจด้า” และเรามบีการรนับประกนันอนัน
เปปีปี่ยมสอุขทบียิ่วล่า “พระองคร์จะทรงเขด้าใกลด้” เรา! ชล่างเปป็นความคลิดแสนมหนัศจรรยร์ทบียิ่เราผผด้เปป็นมนอุษยร์ไดด้รนับอภลิสลิทธลิธิ์ใน
การเขด้าเฝฟ้าพระผผด้สรด้างทบียิ่ยลิยิ่งใหญล่แหล่งจนักรวาล-และทบียิ่พระองคร์ทรงทสาใหด้พระองคร์เองวล่างสสาหรนับเราทบียิ่จะเขด้าเฝฟ้าไดด้!
แนล่ทบีเดบียว “พระเจด้าทรงเปป็นทบียิ่ลบีนี้ภนัยและเปป็นกสาลนังของพวกเรา เปป็นความชล่วยเหลสือทบียิ่พรด้อมอยผล่ในความยาก
ลสาบาก” (เพลงสดอุดบี 46:1)

ความใกลด้ชลิดกนับพระเจด้านบีนี้ถผกสนัญญาแกล่ลผกทอุกคนของพระเจด้า เพราะพระองคร์ไมล่เคยหนันหนบีไปจากคน
เหลล่านนันี้นทบียิ่แสวงหาทบียิ่จะเขด้าเฝฟ้าพระองคร์อยล่างจรลิงจนังเลย ผผด้แตล่งเพลงสดอุดบีกลล่าววล่า: “เปป็นการดบีทบียิ่ขด้าพระองคร์จะ
เขด้าใกลด้พระเจด้า ขด้าพระองคร์ใหด้ความไวด้วางใจของขด้าพระองคร์อยผล่ในองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าพระเจด้า เพสืยิ่อขด้าพระองคร์จะ
ไดด้ประกาศถลึงพระราชกลิจทนันี้งสลินี้นของพระองคร์” (เพลงสดอุดบี 73:28) และเราเปป็นพยานรนับรองไดด้เชล่นกนันวล่ามนันดบี
สสาหรนับเราทบียิ่จะเขด้าใกลด้พระองคร์ผผด้นบีนี้ทบียิ่เราไดด้ไวด้วางใจในพระองคร์แลด้ว ตล่อเบสืนี้องพระพนักตรร์พระองคร์ “มบีความ
ชสืยิ่นบานอยล่างเปปีปี่ยมลด้น” และมบี “ความเพลลิดเพลลินอยผล่เปป็นนลิตยร์” (เพลงสดอุดบี 16:11)

ดาวลิดกลล่าวเชล่นกนัน ในเพลงสดอุดบี 145:18 วล่า “พระเยโฮวาหร์ทรงสถลิตอยผล่ใกลด้ทอุกคนทบียิ่รด้องทผลตล่อพระองคร์
แกล่ทอุกคนทบียิ่รด้องทผลตล่อพระองคร์ในความจรลิง” ถด้าเราไมล่ใชด้ประโยชนร์จากอภลิสลิทธลิธิ์แสนวลิเศษนบีนี้ เรากห็เปป็นผผด้แพด้ ซลึยิ่งจะ
สล่งผลเสบียตล่อชบีวลิตฝฝ่ายวลิญญาณของเราเอง และในการทสาเชล่นนนันี้น เรากห็ไมล่ถวายเกบียรตลิพระองคร์ผผด้ทรงเชลิญชวนเรา
อยล่างเปปีปี่ยมพระกรอุณาใหด้เขด้าใกลด้

อยล่างไรกห็ตาม มบีคนเหลล่านนันี้นทบียิ่เขด้าใกลด้ในคสาพผดเทล่านนันี้น ตามทบียิ่กลล่าวไวด้ในอลิสยาหร์ 29:13 ตอนอด้างอลิงถลึง
คสาพยากรณร์นบีนี้ พระเยซผตรนัสแกล่พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบีวล่า: “ทล่านทนันี้งหลาย พวกคนหนด้าซสืยิ่อใจคด อลิสยาหร์
ไดด้พยากรณร์ถลึงพวกทล่านถผกแลด้ว โดยกลล่าววล่า ‘ชนชาตลินบีนี้เขด้ามาใกลด้เราดด้วยปากของพวกเขา และใหด้เกบียรตลิเรา
ดด้วยรลิมฝปีปากของพวกเขา แตล่ใจของพวกเขาอยผล่หล่างไกลจากเรา” (มธ. 15:7,8) ขอพระเจด้าทรงโปรดชล่วยคอุณ
และผมทบียิ่จะเขด้าใกลด้พระองคร์ดด้วยความจรลิงใจ



ผผด้รผด้พระคนัมภบีรร์สล่วนใหญล่เชสืยิ่อวล่าการอธลิษฐานเปป็นวลิธบีหลนักในการเขด้าใกลด้พระเจด้า อยล่างไรกห็ตาม เราเหห็นแลด้ว
วล่าการขอ “ผลิด” (ขด้อ 3) กห็เทล่ากนับไมล่ไดด้รนับคสาตอบ พระวจนะของพระเจด้านสาเสนอแนวทางบางประการใหด้เรา
ปฏลิบนัตลิตามเพสืยิ่อทบียิ่จะมบีชบีวลิตอธลิษฐานทบียิ่ชอบพระทนัยและสนัมฤทธลิธิ์ผล ดนังนนันี้นผมจลึงรผด้สลึกวล่าทนันี้งพระวจนะของพระเจด้า
และการอธลิษฐานตามพระคนัมภบีรร์เปป็นสลิยิ่งจสาเปป็นเพสืยิ่อทบียิ่จะเขด้าใกลด้พระเจด้าอยล่างทบียิ่เราควรกระทสา นนัยิ่นคสือเขด้าเฝฟ้า
พระองคร์อยล่างถล่อมใจและนบนอบเชสืยิ่อฟปัง

“...จงชสาระมสือของพวกทล่านใหด้สะอาด พวกทล่าน คนบาปทนันี้งหลายเออ๋ย…” ยากอบไมล่ประดลิดประดอย
คสาพผดในทบียิ่นบีนี้เลย โดยเรบียกสมาชลิกครลิสจนักรเหลล่านนันี้นทบียิ่เขากสาลนังเขบียนไปถลึงวล่า “คนบาปทนันี้งหลายเออ๋ย” ไมล่ใชล่ “พบียิ่
นด้องเออ๋ย” เหมสือนในบทกล่อน ๆ บล่อยครนันี้งเหลสือเกลินในสมนัยของเราทบียิ่เราไดด้ยลินแตล่คสาพผดรสืยิ่นหผซลึยิ่งขยลิบตาใหด้กนับบาป
เหลล่านนันี้นของครลิสเตบียน เราตด้องการคสาเทศนาทบียิ่ชนัดแจด้งบด้างซลึยิ่งจะทสาใหด้ครลิสเตบียนทนันี้งหลายทบียิ่รนักโลกเชสืยิ่อฟปังคสา
บนัญชาของยากอบทบียิ่วล่า “จงชสาระมสือของพวกทล่านใหด้สะอาด”

ใน 1 ทลิโมธบี 2:8 เปาโลกลล่าววล่า: “เหตอุฉะนนันี้นขด้าพเจด้าจลึงปรารถนาใหด้ผผด้ชายทนันี้งหลายอธลิษฐานในทอุกแหล่ง
หน โดยยกมสืออนันบรลิสอุทธลิธิ์…” ถด้าเราไมล่ดสาเนลินชบีวลิตทบียิ่บรลิสอุทธลิธิ์และสะอาดในพระเยซผเจด้า เรากห็ไมล่ตด้องคาดหวนังใหด้
พระเจด้าสดนับฟปังคสาอธลิษฐานตล่าง ๆ ของเราเลย “ถด้าขด้าพเจด้าบล่มความชนัยิ่วชด้าไวด้ในใจของขด้าพเจด้า องคร์พระผผด้เปป็น
เจด้าจะไมล่ทรงสดนับฟปังขด้าพเจด้า” เมสืยิ่อเราอธลิษฐาน (เพลงสดอุดบี 66:18) ถด้าเราอธลิษฐานอยล่างเหห็นแกล่ตนัว “เพสืยิ่อสนอง
บรรดาราคะตนัณหา” ของเราเอง (ขด้อ 3 ในบทนบีนี้) พระเจด้ากห็จะไมล่สดนับฟปังเรา

มสือกระทสาสลิยิ่งทบียิ่ผลิดหลายสลิยิ่ง และพวกมนันตด้องถผกชสาระใหด้สะอาดอยล่างแนล่นอน แตล่มสือกห็ไมล่รนับผลิดชอบ
สสาหรนับสลิยิ่งชนัยิ่วรด้ายเหลล่านนันี้นทบียิ่พวกมนันกระทสา พวกมนันถผกชนักนสาโดยใจ และดด้วยเหตอุนบีนี้ยากอบจลึงกลล่าววล่า “...และจง
ชสาระใจของพวกทล่านใหด้บรลิสอุทธลิธิ์…” ทนันี้งมสือทบียิ่สะอาดและใจทบียิ่บรลิสอุทธลิธิ์เปป็นสลิยิ่งจสาเปป็นหากเราอยากเขด้าใกลด้พระเจด้า 
ในเพลงสดอุดบี 24:3-5 เราพบถด้อยคสาตล่อไปนบีนี้:

“ผผด้ใดจะขลึนี้นไปยนังภผเขาของพระเยโฮวาหร์ หรสือผผด้ใดจะยสืนอยผล่ในทบียิ่บรลิสอุทธลิธิ์ของพระองคร์ ผผด้ทบียิ่มบีมสือสะอาด
และมบีใจบรลิสอุทธลิธิ์ ผผด้ทบียิ่มลิไดด้ผยองจลิตใจของตนขลึนี้นสผล่สลิยิ่งไรด้สาระ ทนันี้งมลิไดด้ปฏลิญาณอยล่างหลอกลวง เขาจะรนับพระพร
จากพระเยโฮวาหร์ และความชอบธรรมจากพระเจด้าแหล่งความรอดของเขา”

“...พวกทล่าน คนสองจลิตสองใจเออ๋ย” นบียิ่เปป็นครนันี้งทบียิ่สองแลด้วทบียิ่ยากอบพผดถลึงการเปป็นคนสองจลิตสองใจ ใน
ขด้อ 8 ของบททบียิ่ 1 เขากลล่าววล่า: “คนสองจลิตสองใจไมล่มนัยิ่นคงในบรรดาทางทนันี้งสลินี้นของตน” นนัยิ่นคสือ ความทอุล่มเทของ
เขาแบล่งเปป็นสองฝปักสองฝฝ่ายระหวล่างพระเจด้ากนับโลก โดยแสวงหาทบียิ่จะรนับใชด้ทนันี้ง “พระเจด้าและเงลินทอง”

ตรงนบีนี้ในบททบียิ่ 4 ขด้อ 8 เปป็นการเรบียกใหด้มาสผล่ความบรลิสอุทธลิธิ์ในหมผล่ครลิสเตบียนทนันี้งหลาย ยากอบกสาลนังวลิงวอน
ใหด้มอบถวายใจและรล่างกายของเราซลึยิ่งเปป็นสลิยิ่งจสาเปป็นอยล่างยลิยิ่งในการรล่วมสนลิทกนับพระเจด้า การรล่วมสามนัคคบีธรรม
ทบียิ่แทด้จรลิงกนับพระองคร์ไมล่เคยถผกพบในการแคล่ “กลล่าว” คสาอธลิษฐานตล่าง ๆ ในฮบีบรผ 10:19-22 เรามบีการเรบียกทบียิ่
คลด้ายกนันใหด้มาสผล่ความบรลิสอุทธลิธิ์และการรล่วมสนลิททบียิ่แทด้จรลิงกนับองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า:

“เหตอุฉะนนันี้นพบียิ่นด้องทนันี้งหลาย เพราะมบีใจกลด้าทบียิ่จะเขด้าไปในสถานทบียิ่บรลิสอุทธลิธิ์ทบียิ่สอุดโดยพระโลหลิตของพระเยซผ
โดยทางใหมล่และทบียิ่มบีชบีวลิต ซลึยิ่งพระองคร์ไดด้ทรงออุทลิศไวด้สสาหรนับพวกเรา โดยผล่านทางมล่านนนันี้น คสือทบียิ่จะกลล่าววล่า เนสืนี้อ
หนนังของพระองคร์ และเพราะมบีมหาปอุโรหลิตเหนสือครอบครนัวของพระเจด้าแลด้ว ขอใหด้พวกเราเขด้ามาใกลด้ดด้วยใจจรลิง 



ในความเชสืยิ่ออนันมนัยิ่นคงเตห็มเปปีปี่ยม โดยใหด้ใจของพวกเราถผกประพรมชสาระใหด้พด้นจากใจวลินลิจฉนัยผลิดและชอบอนันชนัยิ่ว
รด้าย และกายของพวกเราถผกลด้างชสาระดด้วยนนี้สาอนันใสบรลิสอุทธลิธิ์”

ขด้อ 9: “จงเปป็นทอุกขร์ และโศกเศรด้า และรด้องไหด้ จงใหด้การหนัวเราะของพวกทล่านกลนับกลายเปป็นการ
ครยิ่สาครวญ และความปปีตลิยลินดบีของพวกทล่านใหด้เปป็นความหนนักใจ”

ในทบียิ่นบีนี้ยากอบเรบียกรด้องผผด้เชสืยิ่อเหลล่านนันี้นทบียิ่เขาเขบียนไปถลึงใหด้มบีการกลนับใจใหมล่ทบียิ่แทด้จรลิง-การกลนับใจใหมล่ชนลิด
ทบียิ่เกบียิ่ยวขด้องกนับการยอมรนับและการสารภาพบาปในชบีวลิตดด้วยความโศกเศรด้าทบียิ่มาจากใจจรลิง ๆ พระเจด้าทรง
ปรารถนาทบียิ่จะใหด้ความชนัยิ่วรด้ายถผกรผด้สลึกและถผกตนัดสลินในชบีวลิตของคนเหลล่านนันี้นทบียิ่รนับความรอดแลด้ว “โดยพระคอุณ
ผล่านทางความเชสืยิ่อ” เมสืยิ่อผผด้ใดเหห็นใจทบียิ่ผลิดบาปของตนัวเอง เขากห็แทบจะโหล่รด้องดด้วยความชสืยิ่นบานไมล่ไดด้ แตล่จะรยิ่สาไหด้
และเปป็นทอุกขร์โศกเพราะบาปทนันี้งหลายของตน เหมสือนอยล่างทบียิ่ดาวลิดผผด้แตล่งเพลงสดอุดบีไดด้กระทสา:

“โอ ขด้าแตล่พระเยโฮวาหร์ ขออยล่าทรงขนาบขด้าพระองคร์ในความกรลินี้วของพระองคร์ ทนันี้งขออยล่าทรงตบีสอน
ขด้าพระองคร์ในพระพลิโรธอนันรด้อนแรงของพระองคร์ เพราะบรรดาลผกธนผของพระองคร์เสบียบลลึกในตนัวขด้าพระองคร์ 
และพระหนัตถร์ของพระองคร์กดขด้าพระองคร์อยล่างรอุนแรง ไมล่มบีความปกตลิในเนสืนี้อหนนังของขด้าพระองคร์เพราะเหตอุ
พระพลิโรธของพระองคร์ ทนันี้งไมล่มบีการพนักผล่อนเลยในบรรดากระดผกของขด้าพระองคร์เพราะเหตอุบาปของขด้าพระองคร์ 
เพราะความชนัยิ่วชด้าทนันี้งหลายของขด้าพระองคร์ทล่วมศบีรษะของขด้าพระองคร์ เหมสือนอยล่างภาระหนนักพวกมนันหนนักเกลิน
ไปสสาหรนับขด้าพระองคร์…ขด้าพระองคร์หนนักใจ ขด้าพระองคร์นด้อมตนัวลงอยล่างมาก ขด้าพระองคร์ไปดด้วยความเศรด้าโศกวนัน
ยนังคยิ่สา…เพราะขด้าพระองคร์จวนจะลด้มลงแลด้ว และความเศรด้าโศกของขด้าพระองคร์อยผล่ตล่อหนด้าขด้าพระองคร์เสมอ 
เพราะขด้าพระองคร์จะเปปิดเผยความชนัยิ่วชด้าของขด้าพระองคร์ ขด้าพระองคร์จะเสบียใจเนสืยิ่องดด้วยบาปของขด้าพระองคร์”
(เพลงสดอุดบี 38:1-18)

เมสืยิ่อเปโตรตระหนนักถลึงบาปอนันเลวรด้ายนนันี้นทบียิ่เขาไดด้กระทสาในการปฏลิเสธองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า เขากห็ “ออก
ไปและรด้องไหด้อยล่างขมขสืยิ่น” ในการกลนับใจใหมล่ (มธ. 26:75) พระคนัมภบีรร์บนันทลึกวล่าพระเจด้าทรงใชด้การชายผผด้นบีนี้อยล่าง
ทรงฤทธลิธิ์ขนาดไหนเพสืยิ่อเทศนาพระวจนะของพระองคร์ดด้วยฤทธลิธิ์เดชอนันมหาศาลจนหลายพนันคนไดด้รนับความรอด

การเรบียกของยากอบใหด้กลนับใจใหมล่มบีไวด้สสาหรนับเราในวนันนบีนี้เชล่นกนัน ครลิสเตบียนทบียิ่รนักเออ๋ย เมสืยิ่อคอุณตกอยผล่ใน
บาปหรสือทสาใหด้องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าผลิดหวนังในทางใด จงกลนับใจใหมล่ดด้วยความเสบียใจแบบทบียิ่ชอบพระทนัยพระเจด้า
เหมสือนอยล่างทบียิ่เปโตรและดาวลิดไดด้กระทสา ตนัวอยล่างสอุดคลาสสลิคของความเสบียใจและการกลนับใจใหมล่ของดาวลิดถผก
พบในเพลงสดอุดบี 51: “ขอทรงแสดงพระเมตตาตล่อขด้าพระองคร์ โอ ขด้าแตล่พระเจด้า ตามความกรอุณาของพระองคร์ 
ตามบรรดาพระเมตตาอนันอล่อนโยนของพระองคร์ ขอทรงลบการละเมลิดทนันี้งหลายของขด้าพระองคร์ออกไป ขอทรง
ลด้างขด้าพระองคร์จากความชนัยิ่วชด้าของขด้าพระองคร์จนหมดสลินี้น และทรงชสาระขด้าพระองคร์จากบาปของขด้าพระองคร์ 
เพราะขด้าพระองคร์ยอมรนับบรรดาการละเมลิดของขด้าพระองคร์แลด้ว และบาปของขด้าพระองคร์อยผล่ตล่อหนด้าขด้าพระองคร์
เสมอ ขด้าพระองคร์ไดด้ทสาบาปตล่อพระองคร์ ตล่อพระองคร์เทล่านนันี้น และไดด้กระทสาสลิยิ่งทบียิ่ชนัยิ่วรด้ายนบีนี้ในสายพระเนตรของ
พระองคร์…ขอทรงซล่อนพระพนักตรร์พระองคร์ไวด้จากบาปทนันี้งหลายของขด้าพระองคร์ และทรงลบความชนัยิ่วชด้าของขด้า
พระองคร์ทนันี้งสลินี้น ขอทรงสรด้างใจสะอาดภายในขด้าพระองคร์ โอ ขด้าแตล่พระเจด้า และฟปฟื้นจลิตวลิญญาณอนันถผกตด้องขลึนี้น
ใหมล่ภายในขด้าพระองคร์…บรรดาเครสืยิ่องสนัตวบผชาของพระเจด้าคสือวลิญญาณทบียิ่แตกสลาย ใจทบียิ่สสานลึกผลิดและชอกชนี้สา



นนันี้น โอ ขด้าแตล่พระเจด้า พระองคร์จะไมล่ทรงดผถผก” (ขด้อ 1-4,9,10, 17)
ในสอุภาษลิต 28:13 มบีเขบียนไวด้วล่า: “คนทบียิ่ปปิดบนังบรรดาบาปของตนจะไมล่เจรลิญรอุล่งเรสือง แตล่ผผด้ใดกห็ตามทบียิ่

สารภาพและละทลินี้งบาปเหลล่านนันี้นเสบียจะไดด้รนับความเมตตา” ดาวลิดพบวล่านบียิ่เปป็นความจรลิง เพราะเขากลล่าววล่า: “ขด้า
พระองคร์ไดด้ยอมรนับรผด้บาปของขด้าพระองคร์ตล่อพระองคร์ และความชนัยิ่วชด้าของขด้าพระองคร์นนันี้น ขด้าพระองคร์ไมล่ไดด้ซล่อน
ไวด้ ขด้าพระองคร์ไดด้ทผลวล่า “ขด้าพระองคร์จะสารภาพการละเมลิดทนันี้งหลายของขด้าพระองคร์ตล่อพระเยโฮวาหร์” และ
พระองคร์ไดด้ทรงยกโทษความชนัยิ่วชด้าแหล่งบาปของขด้าพระองคร์แลด้ว” (เพลงสดอุดบี 32:5) พระเจด้าทรงสนัญญาแลด้ววล่า
จะยกโทษบาปทนันี้งหลายของเราเชล่นกนัน เมสืยิ่อเราสารภาพตล่อพระองคร์: “ถด้าพวกเราสารภาพบาปของพวกเรา 
พระองคร์กห็ทรงสนัตยร์ซสืยิ่อและเทบียิ่ยงธรรมทบียิ่จะโปรดยกบาปทนันี้งหลายของพวกเรา และทบียิ่จะทรงชสาระพวกเราใหด้พด้น
จากการอธรรมทนันี้งสลินี้น” (1 ยอหร์น 1:9)

มนันเปป็นขด้อเทห็จจรลิงทบียิ่ทราบกนันวล่าทนันี้งยอหร์นและยากอบกสาลนังเขบียนไปถลึงผผด้เชสืยิ่อทนันี้งหลาย และถด้าเราเตห็มใจ
เผชลิญหนด้าพระคนัมภบีรร์ดด้วยใจทบียิ่เปปิดออกและสมองทบียิ่เปปิดรนับ เรากห็มองเหห็นไดด้วล่าเราขาดจากสงล่าราศบีของพระเจด้า
อยล่างนล่าเศรด้าใจและเราเปป็นคนทบียิ่ผลิดบาปขนาดไหน เราทสาสลิยิ่งตล่าง ๆ ทบียิ่เรารผด้วล่าไมล่เปป็นทบียิ่ชอบพระทนัยพระเจด้า และ
เรากห็ไมล่ทสาหลายสลิยิ่งทบียิ่เรารผด้วล่าจะเปป็นทบียิ่พอพระทนัยพระองคร์ อยล่างดบีทบียิ่สอุดของเราเรากห็ยนังขาดจากสงล่าราศบีของ
พระเจด้าอยผล่ แตล่ถด้าเราจะเพบียงรนับสารภาพตล่อพระเจด้า-ทนันี้งบาปทบียิ่เปป็นการละเวด้นและทบียิ่เปป็นการกระทสา-พระองคร์กห็
จะทรงยกโทษใหด้เปลล่า ๆ และใหด้อภนัยอยล่างบรลิบผรณร์ “ลผกเลห็ก ๆ ทนันี้งหลาย (ของพระเจด้า) …มบีผผด้ทบียิ่เสนอความแทน
สถลิตอยผล่กนับพระบลิดา คสือพระเยซผครลิสตร์ผผด้ทรงชอบธรรมนนันี้น” (1 ยอหร์น 2:1)

ขด้อ 10: “พวกทล่านจงถล่อมตนัวในสายพระเนตรขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้า และพระองคร์จะทรงยกชผพวกทล่าน
ขลึนี้น”

ในขด้อ 6 ยากอบกลล่าววล่า “...พระเจด้าทรงตล่อตด้านคนทบียิ่หยลิยิ่งทะนง แตล่ประทานพระคอุณแกล่คนทบียิ่ถล่อมตนัว
ลง” ในพระคสาขด้อนบีนี้ของเราเขาสอนพบียิ่นด้องเหลล่านนันี้นวล่า: “พวกทล่านจงถล่อมตนัวในสายพระเนตรขององคร์พระผผด้เปป็น
เจด้า…” ถด้อยคสาเหลล่านบีนี้คลด้ายกนันกนับถด้อยคสาทบียิ่พระเยซผตรนัสในมนัทธลิว 23:12: “และผผด้ใดกห็ตามทบียิ่จะยกตนัวเองขลึนี้น จะ
ถผกเหยบียดลง และผผด้ทบียิ่จะถล่อมตนัวเองลง จะถผกยกขลึนี้น” (และดผ ลผกา 14:11 และ 18:14) แนล่นอนวล่าขด้อพระคสา
เหลล่านบีนี้กลล่าวถลึงการถล่อมตนัวตล่อหนด้ามนอุษยร์เปป็นหลนัก ขณะทบียิ่ยากอบกสาลนังพผดถลึงการถล่อมตนัวเราเองตล่อพระพนักตรร์
พระเจด้า เปโตรกลล่าววล่า “เหตอุฉะนนันี้น พวกทล่านจงถล่อมตนัวลงภายใตด้พระหนัตถร์อนันทรงฤทธลิธิ์ของพระเจด้า…” (1 เป
โตร 5:6)

“...และพระองคร์จะทรงยกชผพวกทล่านขลึนี้น” นบียิ่เปป็นพระสนัญญาทบียิ่เปปีปี่ยมสงล่าราศบี เมสืยิ่อเราถล่อมตนัวเราเองตล่อ
พระพนักตรร์พระเจด้า พระองคร์กห็จะทรงยกเราออกจากสภาพการณร์ใดกห็ตาม ไมล่วล่าจะเปป็นการทดลอง บาป หรสือ
ความสลินี้นหวนัง ขด้อพระคสาใน 1 เปโตร 5:6 กลล่าววล่า “...เพสืยิ่อพระองคร์จะไดด้ทรงยกยล่องพวกทล่านขลึนี้นในเวลาอนัน
ควร” ถด้าเราถล่อมใจอยล่างแทด้จรลิงตล่อพระพนักตรร์องคร์พระผผด้เปป็นเจด้า พระองคร์กห็ทรงสนัญญาแลด้ววล่าจะยกเราขลึนี้น และ
พระเจด้าจะทรงรนักษาพระสนัญญาของพระองคร์ “เพราะองคร์ผผด้สผงเดล่นและสผงตระหงล่าน ผผด้ดสารงอยผล่ในนลิรนันดรร์กาล ผผด้
ซลึยิ่งทรงพระนามวล่าบรลิสอุทธลิธิ์ ตรนัสดนังนบีนี้วล่า “เราอาศนัยอยผล่ในสถานทบียิ่ทบียิ่สผงและบรลิสอุทธลิธิ์ พรด้อมกนับผผด้ทบียิ่มบีจลิตวลิญญาณ
สสานลึกผลิดและถล่อมลงดด้วย เพสืยิ่อจะรสืนี้อฟปฟื้นจลิตวลิญญาณของผผด้ถล่อมใจ และเพสืยิ่อรสืนี้อฟปฟื้นใจของบรรดาผผด้ทบียิ่ชอกชนี้สา” (อลิส



ยาหร์ 57:15)
ขด้อ 11: “อยล่าใสล่รด้ายซลึยิ่งกนันและกนัน พบียิ่นด้องทนันี้งหลาย ผผด้ใดทบียิ่พผดใสล่รด้ายพบียิ่นด้องของตนและตนัดสลินพบียิ่นด้องของ

ตน กห็กลล่าวรด้ายตล่อพระราชบนัญญนัตลิ และตนัดสลินพระราชบนัญญนัตลิ แตล่ถด้าทล่านตนัดสลินพระราชบนัญญนัตลิ ทล่านกห็ไมล่ใชล่ผผด้ทบียิ่
กระทสาตามพระราชบนัญญนัตลิ แตล่เปป็นผผด้ตนัดสลิน”

ยนังกลล่าวแกล่ “พบียิ่นด้อง” ตล่อไป ยากอบใหด้คสาบนัญชาทบียิ่เขด้มงวด: “อยล่าใสล่รด้ายซลึยิ่งกนันและกนัน” นบียิ่สอดคลด้องกนับ
คสาบนัญชาของเปาโลในทลิตนัส 3:1,2 ซลึยิ่งกลล่าววล่า: “จงใหด้พวกเขาระลลึกทบียิ่จะ…ไมล่พผดใหด้รด้ายผผด้หนลึยิ่งผผด้ใด…” แนวคลิดกห็
คสือวล่าเราจะตด้องไมล่ใสล่รด้าย ดล่าวล่า หรสือปฟ้ายสบีผผด้ใดใหด้เสบียชสืยิ่อ เราจะตด้องไมล่กลล่าวสลิยิ่งใดเกบียิ่ยวกนับอบีกคนโดยมบีจอุด
ประสงคร์ทบียิ่จะทสารด้ายเขา

ผผด้เชสืยิ่อทนันี้งหลายควรระมนัดระวนังมากเปป็นพลิเศษทบียิ่จะไมล่พผดจาใหด้รด้ายซลึยิ่งกนันและกนัน เราอาจไมล่เหห็นพด้องกนับ
พวกเขา แตล่การพผดจาใหด้รด้ายพวกเขา ประณามและวลิจารณร์พวกเขาตล่อหนด้าคนไมล่เชสืยิ่อ กห็เปป็นคสาพยานทบียิ่แยล่และ
จะไมล่ชล่วยทนันี้งคนเหลล่านนันี้นทบียิ่เกบียิ่ยวขด้องและครลิสตจนักรในภาพรวม เราสามารถทสาสลิยิ่งดบี ๆ ไดด้เยอะโดยการอธลิษฐาน
เผสืยิ่อพบียิ่นด้อง อด้อนวอนพระเจด้าเพสืยิ่อพวกเขา มากกวล่าทบียิ่เราทสาไดด้โดยการวลิจารณร์พวกเขาอยล่างรอุนแรงและอยล่างไมล่
ชอบธรรม

กฎทบียิ่ดบีสสาหรนับใหด้ผผด้เชสืยิ่อทอุกคนปฏลิบนัตลิตามมบีอยผล่ในจดหมายของเปาโลถลึงเหลล่าผผด้เชสืยิ่อชาวเอเฟซนัส: “จงใหด้
ความขมขสืยิ่นทนันี้งสลินี้น และความขนัดเคสือง และความโกรธ และการทะเลาะเถบียงกนัน และการพผดเสบียดสบี อยผล่หล่างไกล
จากพวกทล่านเถลิด พรด้อมกนับการคลิดปองรด้ายทอุกอยล่าง และพวกทล่านจงเมตตาตล่อกนันและกนัน มบีใจอล่อนโยน และยก
โทษซลึยิ่งกนันและกนัน เหมสือนอยล่างทบียิ่พระเจด้า เพราะเหห็นแกล่พระครลิสตร์ โปรดยกโทษพวกทล่านแลด้ว” (อฟ. 4:31,32) 
ถด้าเราจะเพบียงปฏลิบนัตลิตามกฎนบีนี้ เรากห็จะทสาไดด้เยอะเพสืยิ่อออุดมการณร์ของพระครลิสตร์จะรอุดหนด้าไปและชนะผผด้อสืยิ่นมาถลึง
ความเชสืยิ่อแบบครลิสเตบียน

ยากอบกลล่าวตล่อไปตอนนบีนี้เพสืยิ่อใหด้เหตอุผลตล่าง ๆ สสาหรนับคสาบนัญชาทบียิ่เขด้มงวดของเขา: “ผผด้ใดทบียิ่พผดใสล่รด้ายพบียิ่
นด้องของตนและตนัดสลินพบียิ่นด้องของตน…” แนวคลิดทนัยิ่วไปตรงนบีนี้กห็คสือ การพผดจาใหด้รด้ายพบียิ่นด้องคสือการปรนับโทษเขา-
และนบียิ่เปป็นหนด้าทบียิ่ของผผด้พลิพากษา ดนังนนันี้น การพผดใหด้รด้ายจลึงไมล่เพบียงเปป็นการขาดซลึยิ่งความรนักและทสารด้ายพบียิ่นด้อง
เทล่านนันี้น แตล่คนทบียิ่ประณามและตนัดสลินกห็กสาลนังตนันี้งตนัวเปป็นผผด้พลิพากษา และยากอบตสาหนลิเรสืยิ่องนบีนี้อยล่างรอุนแรง

บอุคคลเชล่นนบีนี้ “กลล่าวรด้ายตล่อพระราชบนัญญนัตลิ และตนัดสลินพระราชบนัญญนัตลิ” “พระราชบนัญญนัตลิ” ในทบียิ่นบีนี้
แนล่นอนวล่าเปป็น “พระราชบนัญญนัตลิแหล่งพระมหากษนัตรลิยร์” แหล่งความรนัก ซลึยิ่งยากอบพผดถลึงในบททบียิ่ 2 ขด้อ 8: “ถด้า
พวกทล่านกระทสาพระราชบนัญญนัตลิแหล่งพระมหากษนัตรลิยร์ใหด้สสาเรห็จตามพระคนัมภบีรร์ทบียิ่วล่า ‘เจด้าจงรนักเพสืยิ่อนบด้านของเจด้า
เหมสือนตนเอง’ แลด้ว ทล่านทนันี้งหลายกห็กระทสาดบีอยผล่” ถด้าเราพผดใหด้รด้ายพบียิ่นด้องในพระครลิสตร์อยผล่ตลอด เรากห็กสาลนังฝฝ่าฝปน
พระราชบนัญญนัตลินบีนี้ซลึยิ่งบนัญชาเราใหด้รนักเพสืยิ่อนบด้านของเรา

“...แตล่ถด้าทล่านตนัดสลินพระราชบนัญญนัตลิ ทล่านกห็ไมล่ใชล่ผผด้ทบียิ่กระทสาตามพระราชบนัญญนัตลิ แตล่เปป็นผผด้ตนัดสลิน” เมสืยิ่อผผด้
ใดไมล่ใสล่ใจตล่อพระราชบนัญญนัตลินนันี้น (ไมล่วล่าพระราชบนัญญนัตลินนันี้นจะเปป็นอะไรกห็ตาม) เขากห็กสาลนังตนัดสลินพระราชบนัญญนัตลิ
นนันี้นวล่าไรด้คล่า ไมล่มบีคล่าอะไรเลย ดนังนนันี้นถด้าผมประณามพบียิ่นด้องคนหนลึยิ่งเมสืยิ่อพระราชบนัญญนัตลิของพระเจด้าหด้ามการทสาเชล่น
นนันี้น ผมกห็สวมบทผผด้พลิพากษาแลด้ว และในการทสาเชล่นนนันี้น ผมกห็กลายเปป็นผผด้ฝฝ่าฝปนเอง มนันชล่างเปป็นความจรลิงทบียิ่คน



เหลล่านนันี้นทบียิ่พรด้อมมากทบียิ่สอุดทบียิ่จะตนัดสลินพบียิ่นด้องของตน กห็ระมนัดระวนังนด้อยทบียิ่สอุดเกบียิ่ยวกนับตนัวพวกเขาเองและดนังนนันี้นจลึง
ตด้องการการปรนับปรอุงแกด้ไขและการตสาหนลิสสาหรนับชบีวลิตและการดล่วนตนัดสลินของพวกเขาเอง

พระเยซผตรนัสเองวล่า: “อยล่ากลล่าวโทษ เพสืยิ่อทล่านทนันี้งหลายจะไมล่ถผกกลล่าวโทษ” (มธ. 7:1) พระองคร์ไมล่ไดด้
กสาลนังหด้ามการมบีความคลิดเหห็นตล่าง ๆ เกบียิ่ยวกนับออุปนลิสนัยและการประพฤตลิของผผด้อสืยิ่น เหมสือนอยล่างทบียิ่บางคนอยากใหด้
เราเชสืยิ่อ เพราะวล่าในขด้อพระคสาตล่อ ๆ ไปพระองคร์ทรงใหด้วลิธบีการในการใชด้วลิจารณญาณแยกแยะเชล่นนนันี้น- “โดยผล
ทนันี้งหลายของพวกเขา ทล่านทนันี้งหลายกห็จะรผด้จนักพวกเขาไดด้” (ขด้อ 16,20) เมสืยิ่อพระองคร์ตรนัสวล่า “อยล่ากลล่าวโทษ” 
พระองคร์กห็กสาลนังตรนัสถลึงการดล่วนตนัดสลินผผด้อสืยิ่น-การตนัดสลินซลึยิ่งบล่อยครนันี้งไมล่เปป็นธรรม ใจดสา ไมล่มบีมผลเหตอุ และไมล่เปป็น
แบบครลิสเตบียนสอุดขบีด นบียิ่เปป็นชนลิดของการตนัดสลินทบียิ่ยากอบกสาลนังพผดถลึงในขด้อ 11 ของบททบียิ่ 4 และการปฏลิบนัตลิเชล่น
นนันี้นเปป็นเรสืยิ่องปกตลิธรรมดาอยล่างนล่าเศรด้าในหมผล่ครลิสเตบียนวนันนบีนี้ แตล่ยากอบเตสือนวล่าเราตด้องไมล่พผดใหด้รด้ายซลึยิ่งกนันและ
กนัน เราจะตด้องไมล่กลล่าวโทษพบียิ่นด้องของเรา อยล่าตนัดสลินพบียิ่นด้องครลิสเตบียนเรห็วเกลินไปจนกวล่าคอุณไดด้เจอกนับการทดสอบ
แบบเดบียวกนับทบียิ่เขาไดด้เจอ และดผสลิวล่าคอุณจะออกมาแบบไหน!

ขด้อ 12: “มบีผผด้ทรงตนันี้งพระราชบนัญญนัตลิแตล่เพบียงองคร์เดบียว ผผด้ทรงสามารถชล่วยใหด้รอดไดด้ และทรงสามารถ
ทสาลายเสบียไดด้ ทล่านเปป็นผผด้ใดเลล่าทบียิ่ตนัดสลินผผด้อสืยิ่น”

พระเจด้าทรงเปป็น “ผผด้ทรงตนันี้งพระราชบนัญญนัตลิแตล่เพบียงองคร์เดบียว” ทบียิ่ยากอบหมายถลึง พระองคร์ผผด้ทบียิ่เราแตล่ละ
คนตด้องใหด้การ พระองคร์ทรงเปป็นผผด้ประทานพระราชบนัญญนัตลิของพระองคร์เอง และพระองคร์ทรงเปป็นผผด้พลิพากษา
แทด้จรลิงแตล่องคร์เดบียวของคนเหลล่านนันี้นทบียิ่ฝฝ่าฝปนพระราชบนัญญนัตลินนันี้น ในถด้อยคสาของเปาโล “ผผด้ทบียิ่ทรงพลิพากษาตนัว
ขด้าพเจด้านนันี้นคสือองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า” (1 คร. 4:4) และพระองคร์ทรงเปป็นผผด้พลิพากษาของคอุณและของผม พระองคร์จะ
ทรงพลิพากษาในความชอบธรรม และดด้วยเหตอุนบีนี้เราจลึงไมล่ควร “ตนัดสลินสลิยิ่งหนลึยิ่งสลิยิ่งใดกล่อนทบียิ่จะถลึงเวลา” (1 คร. 
4:5) ผผด้เชสืยิ่อทนันี้งหลายไมล่ควรตนัดสลินกลล่าวโทษผผด้อสืยิ่น เพราะเราทอุกคนจะถผกพลิพากษาโดยพระผผด้พลิพากษาทบียิ่ทรงชอบ
ธรรมนนันี้น

“...ผผด้ทรงสามารถชล่วยใหด้รอดไดด้ และทรงสามารถทสาลายเสบียไดด้” พระเจด้า พระผผด้ประทานพระราช
บนัญญนัตลิและผผด้ทรงพลิพากษาแตล่องคร์เดบียว ไดด้ทรงตนันี้งพระราชบนัญญนัตลิทบียิ่กลล่าววล่า “ชบีวลิตใดทบียิ่ทสาบาป ชบีวลิตนนันี้นกห็จะ
ตาย” (อสค. 18:4,20) ขล่าวสารเดบียวกนันกห็อยผล่ในภาคพนันธสนัญญาใหมล่: “ดด้วยวล่าคล่าจด้างของบาปคสือความตาย…”
(รม. 6:23) เนสืยิ่องจากไมล่เคยมบีมนอุษยร์ธรรมดาคนใดเลยทบียิ่ไมล่มบีบาป เราทอุกคนจลึงอยผล่ภายใตด้การปรนับโทษของพระ
ราชบนัญญนัตลิของพระเจด้า-ตด้องถผกพลิพากษาปรนับโทษเปป็นนลิตยร์ และพระเจด้าเพบียงผผด้เดบียวทรงสามารถทสาการ
พลิพากษาทบียิ่พระองคร์ทรงประกาศแลด้วไดด้ พระราชบนัญญนัตลิของพระเจด้าไมล่รผด้จนักความเมตตา แตล่พระเจด้า ผผด้ประทาน
พระราชบนัญญนัตลินนันี้น “ทรงเปปีปี่ยมดด้วยพระเมตตา” (อฟ. 2:4) พระองคร์ “ทรงสสาแดงความรนักของพระองคร์แกล่เรา
ทนันี้งหลาย คสือขณะทบียิ่พวกเรายนังเปป็นคนบาปอยผล่นนันี้น พระครลิสตร์ไดด้ทรงสลินี้นพระชนมร์เพสืยิ่อพวกเรา” (รม. 5:8) และ
บนัดนบีนี้พระเจด้าจลึงสามารถ “ทรงชอบธรรม และเปป็นผผด้ทรงกระทสาใหด้คนทบียิ่เชสืยิ่อในพระเยซผเปป็นผผด้ชอบธรรม” (รม
. 3:26) พระองคร์ผผด้เดบียว “ทรงสามารถชล่วยใหด้รอดไดด้ และทรงสามารถทสาลายเสบียไดด้”

ขอใหด้ผมชบีนี้เหห็นในทบียิ่นบีนี้วล่าคสาวล่า “ทสาลาย” ไมล่ไดด้หมายถลึงการทสาใหด้สผญสลินี้นไปหรสือการสผญพนันธอุร์ เพราะวล่า
จลิตวลิญญาณ มนอุษยร์ภายในนนันี้น จะไมล่สลินี้นสอุดการมบีอยผล่เลย แทนทบียิ่จะเปป็นเชล่นนนันี้น คสานบีนี้หมายถลึงความพลินาศยล่อยยนับ 



การสผญเสบียสวนัสดลิภาพ การแยกขาดจากพระเจด้าชนัยิ่วนลิรนันดรร์
“...ทล่านเปป็นผผด้ใดเลล่าทบียิ่ตนัดสลินผผด้อสืยิ่น” เปาโลถามคสาถามคลด้าย ๆ กนันในโรม 14:4: “ทล่านเปป็นใครเลล่าทบียิ่

กลล่าวโทษผผด้รนับใชด้ของคนอสืยิ่น” จากนนันี้นในขด้อ 10 ถลึง 13 เขาตามมาดด้วยถด้อยคสาเหลล่านบีนี้: “แตล่เหตอุไฉนทล่านจลึงกลล่าว
โทษพบียิ่นด้องของทล่าน หรสือเหตอุไฉนทล่านจลึงเหยบียดหยามพบียิ่นด้องของทล่าน เพราะวล่าพวกเราทอุกคนจะยสืนอยผล่ตล่อหนด้า
บนัลลนังกร์พลิพากษาของพระครลิสตร์ เพราะมบีเขบียนไวด้แลด้ววล่า ‘“เรามบีชบีวลิตอยผล่ฉนันใด” องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าตรนัสวล่า “หนัว
เขล่าทอุกหนัวเขล่าจะคอุกกราบลงตล่อเรา และลลินี้นทอุกลลินี้นจะสารภาพตล่อพระเจด้า”’ ดนังนนันี้น ทอุกคนในพวกเราจลึงจะทผล
เรสืยิ่องราวของตนัวเองตล่อพระเจด้า เหตอุฉะนนันี้นอยล่าใหด้พวกเรากลล่าวโทษกนันและกนันอบีกตล่อไปเลย…”

ตามทบียิ่พระคสาขด้อนบีนี้กลล่าว สลิยิ่งทบียิ่ถผกและผลิดในการประพฤตลิของพบียิ่นด้องคนหนลึยิ่งจะตด้องถผกตนัดสลินชบีนี้ขาดทบียิ่
บนัลลนังกร์พลิพากษานนันี้น และไมล่ใชล่โดยความคลิดเหห็นสล่วนบอุคคล ดด้วยเหตอุนบีนี้ เนสืยิ่องจากมนันเปป็นขด้อเทห็จจรลิงตามพระ
คนัมภบีรร์ทบียิ่วล่าทอุกคนจะยสืนอยผล่ตล่อพระพนักตรร์องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าและจะถผกพลิพากษาสสาหรนับหนด้าทบียิ่ผผด้อารนักขาของตน 
ขอพระเจด้าทรงโปรดหด้ามไมล่ใหด้เราตนัดสลินกลล่าวโทษซลึยิ่งกนันและกนันเลย ถด้าผมตนัดสลินกลล่าวโทษพบียิ่นด้องของผม ผมกห็
กสาลนังบนังอาจถสือเอาตสาแหนล่งซลึยิ่งเปป็นขององคร์ตอุลาการสผงสอุดเทล่านนันี้น

สลิยิ่งทบียิ่เราตด้องทสากห็คสือเขด้าใกลด้พระเจด้า และในความบรลิสอุทธลิธิ์แหล่งเบสืนี้องพระพนักตรร์ของพระองคร์ เรากห็จะไมล่
ดล่วนตนัดสลินผผด้อสืยิ่นมากขนาดนนันี้น เราจะเหห็นตนัวเราเองเหมสือนอยล่างทบียิ่อลิสยาหร์มองเหห็นเมสืยิ่อเขาเหห็น “องคร์พระผผด้เปป็น
เจด้าประทนับ ณ พระทบียิ่นนัยิ่งสผงและเทลิดทผนขลึนี้นดด้วย…” เขากลล่าววล่า “วลิบนัตลิแกล่ขด้าพเจด้า เพราะขด้าพเจด้าถผกตนัดออกแลด้ว 
เพราะขด้าพเจด้าเปป็นคนทบียิ่มบีรลิมฝปีปากทบียิ่ไมล่สะอาด และขด้าพเจด้าอาศนัยอยผล่ในทล่ามกลางประชากรทบียิ่มบีรลิมฝปีปากทบียิ่ไมล่
สะอาด เพราะนนัยนร์ตาของขด้าพเจด้าไดด้เหห็นกษนัตรลิยร์ คสือพระเยโฮวาหร์จอมโยธา” (อลิสยาหร์ 6:1,5)

โยบรด้องทผลตล่อพระเจด้า: “ขด้าพระองคร์ทราบแลด้ววล่า พระองคร์ทรงสามารถกระทสาทอุกสลิยิ่งไดด้ และไมล่มบีความ
คลิดใดทบียิ่สามารถถผกปปิดซล่อนไวด้จากพระองคร์ไดด้…ขด้าพระองคร์เคยไดด้ยลินถลึงพระองคร์ดด้วยหผ แตล่บนัดนบีนี้ตาของขด้า
พระองคร์เหห็นพระองคร์แลด้ว ฉะนนันี้นขด้าพระองคร์จลึงเกลบียดชนังตนัวเอง…” (โยบ 42:2-6)

เปาโลกลล่าววล่า: “ดด้วยวล่าขด้าพเจด้าทราบวล่าในตนัวขด้าพเจด้า (คสือในเนสืนี้อหนนังของขด้าพเจด้า) ไมล่มบีความดบี
ประการใดอาศนัยอยผล่เลย…” (รม. 7:18) ยลิยิ่งเราดสาเนลินชบีวลิตใกลด้ชลิดพระเจด้ามากเทล่าไร เรากห็ยลิยิ่งตระหนนักวล่าเราตด้อง
พลึยิ่งพาพระองคร์อยล่างสลินี้นสอุดใจมากเทล่านนันี้นสสาหรนับความรอดและสสาหรนับชนัยชนะเหนสือโลก เนสืนี้อหนนังและพญามาร

ไมล่เลย เราจะตด้องไมล่นนัยิ่งในบนัลลนังกร์พลิพากษาและตนัดสลินกลล่าวโทษพบียิ่นด้องของเรา แทนทบียิ่จะทสาเชล่นนนันี้น เรา
ควรปลล่อยใหด้ความสวล่างของเราสล่องแสงออกไปเพสืยิ่อองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าจนคนอสืยิ่น ๆ จะเหห็นการงานอนันดบีของเรา
และถวายเกบียรตลิพระบลิดาของเรา (มธ. 5:16) โดยระลลึกอยผล่เสมอวล่า “พระเยโฮวาหร์…ไดด้ทรงเตรบียมบนัลลนังกร์ของ
พระองคร์เพสืยิ่อการพลิพากษา และพระองคร์จะทรงพลิพากษาโลกในความชอบธรรม พระองคร์จะทรงพลิพากษา
ประชาชนดด้วยความเทบียิ่ยงธรรม” (เพลงสดอุดบี 9:7,8)

ในพระคสาขด้อปปิดทด้ายของบทนบีนี้ ยากอบหนันไปพผดถลึงความโงล่เขลาของการวางแผนตล่าง ๆ โดยไมล่คสานลึงถลึง
พระเจด้า:

ขด้อ 13 และ 14: “บนัดนบีนี้ พวกทล่านทบียิ่กลล่าววล่า “วนันนบีนี้หรสือพรอุล่งนบีนี้พวกเราจะเขด้าไปในเมสืองดนังกลล่าว และจะ
อาศนัยอยผล่ทบียิ่นนัยิ่นปปีหนลึยิ่ง และซสืนี้อขายและไดด้กสาไร” ขณะทบียิ่พวกทล่านไมล่ทราบวล่าจะมบีเหตอุอะไรเกลิดขลึนี้นในวนันพรอุล่งนบีนี้ 



เพราะชบีวลิตของพวกทล่านคสืออะไรเลล่า มนันกห็เปป็นแตล่หมอกทบียิ่ปรากฏอยผล่แตล่ประเดบีดี๋ยวหนลึยิ่ง และจากนนันี้นหายวนับไป”
ยากอบกสาลนังเขบียนไปถลึงพวกพบียิ่นด้องอยล่างเจาะจง- “พวกทล่านทบียิ่กลล่าววล่า” และผมเชสืยิ่อวล่าถด้อยคสาของเขากห็

มาถลึงคอุณและผมเปป็นรายตนัวในวนันนบีนี้เชล่นกนัน เหห็นไดด้ชนัดวล่าวลบี “วนันนบีนี้หรสือพรอุล่งนบีนี้พวกเราจะเขด้าไป” ฟฟ้องถลึงความคลิด
ของมนอุษยร์ทบียิ่พรด้อมจะตนัดพระเจด้าออกไปจากการดสาเนลินชบีวลิตปกตลิ โดยเฉพาะในเรสืยิ่องของธอุรกลิจการงาน นบียิ่เปป็นการ
วางแผนชนลิดทบียิ่องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของเราทรงประณามในคสาออุปมาเรสืยิ่องเศรษฐบีโงล่ในลผกา 12:16-21:

“และพระองคร์ตรนัสคสาออุปมาแกล่พวกเขา โดยตรนัสวล่า “ไรล่นาของเศรษฐบีคนหนลึยิ่งเกลิดผลบรลิบผรณร์มาก และ
เศรษฐบีคนนนันี้นจลึงคลิดภายในตนัวเอง โดยกลล่าววล่า ‘เราจะทสาอะไรดบี เพราะวล่าเราไมล่มบีทบียิ่ทบียิ่จะเกห็บผลทนันี้งหลายของเรา’
และเขากลล่าววล่า ‘เราจะทสาอยล่างนบีนี้ เราจะรสืนี้อบรรดายอุด้งฉางของเราเสบีย และจะสรด้างใหด้ใหญล่โตกวล่าเกล่า และทบียิ่นนัยิ่น
เราจะเกห็บผลทนันี้งหมดของเราและบรรดาทรนัพยร์สมบนัตลิของเราไวด้ และเราจะกลล่าวแกล่จลิตวลิญญาณของเราวล่า “จลิต
วลิญญาณเออ๋ย เจด้ามบีทรนัพยร์สมบนัตลิมากเกห็บไวด้พอหลายปปี เจด้าจงอยผล่สบาย กลิน ดสืยิ่ม และรสืยิ่นเรลิงเถลิด”’ แตล่พระเจด้าตรนัส
แกล่เขาวล่า ‘เจด้าคนโงล่ ในคสืนวนันนบีนี้จลิตวลิญญาณของเจด้าจะถผกเรบียกเอาไปจากเจด้า แลด้วสลิยิ่งของเหลล่านนันี้นจะเปป็นของใคร
เลล่า ซลึยิ่งเจด้าไดด้เกห็บไวด้นนันี้น’ คนทบียิ่สยิ่สาสมทรนัพยร์สมบนัตลิไวด้สสาหรนับตนัวเอง และมลิไดด้มนัยิ่งมบีเฉพาะพระเจด้ากห็เปป็นเชล่นนนันี้น
แหละ”

ชายผผด้นบีนี้มบีแผนการใหญล่สสาหรนับอนาคต-และนบียิ่ไมล่ใชล่สลิยิ่งผลิด ภายในตนัวมนันเอง มนันเปป็นการฉลาดทบียิ่จะมอง
ไปลล่วงหนด้า แสวงหาทบียิ่จะจนัดการกลิจธอุระของเราใหด้เปป็นระเบบียบและเตรบียมพรด้อมสสาหรนับเหตอุการณร์ทบียิ่ไมล่แนล่นอนใด
ๆ เพสืยิ่อทบียิ่เราจะทสาสลิยิ่งใดกห็ตามทบียิ่ถผกตด้องและจสาเปป็น เพลงสดอุดบี 112:5 กลล่าววล่า: “คนดบี…จะดสาเนลินการตล่าง ๆ ของ
เขาดด้วยวลิจารณญาณ”

ในลผกา 14:28-31 พระเยซผตรนัสวล่า: “ดด้วยวล่าคนไหนในพวกทล่าน เมสืยิ่อตนันี้งใจวล่าจะสรด้างปฟ้อม จะไมล่นนัยิ่งลง
กล่อน และคลิดราคาดผเสบียวล่า เขาจะมบีพอสรด้างปฟ้อมนนันี้นใหด้เสรห็จไดด้หรสือไมล่ เกรงวล่าบางทบีหลนังจากเขาวางรากแลด้ว 
และไมล่สามารถกระทสาปฟ้อมนนันี้นใหด้เสรห็จไดด้ ทอุกคนทบียิ่เหห็นมนันจะเรลิยิ่มเยาะเยด้ยเขา โดยกลล่าววล่า ‘คนนบีนี้เรลิยิ่มกล่อสรด้าง
แลด้ว และไมล่สามารถกระทสาใหด้เสรห็จไดด้’ หรสือมบีกษนัตรลิยร์องคร์ใดเมสืยิ่อจะยกกองทนัพไปทสาสงครามกนับกษนัตรลิยร์อบีกองคร์
หนลึยิ่ง จะมลิไดด้นนัยิ่งลงกล่อน และปรลึกษากนันหรสือวล่า ทบียิ่ตนมบีพลทหารหนลึยิ่งหมสืยิ่นคนจะสามารถรบกนับกษนัตรลิยร์ทบียิ่มาสผด้รบ
กนับทล่านดด้วยพลทหารสองหมสืยิ่นคนนนันี้นไดด้หรสือไมล่”

ผมทราบวล่าภาพประกอบเหลล่านบีนี้ทบียิ่องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าทรงใหด้ไวด้เกบียิ่ยวขด้องกนับเรสืยิ่องหนด้าทบียิ่ผผด้อารนักขา แตล่
พวกมนันกห็ใหด้ภาพประกอบของสตลิปปัญญาในการวางแผนตล่าง ๆ เชล่นกนัน นนัยิ่นคสือเตรบียมพรด้อมไวด้ นบียิ่สอดคลด้องกนับ
พระคสาขด้อนบีนี้: “แผนงานทนันี้งสลินี้นถผกสถาปนาไวด้โดยการปรลึกษาหารสือ และโดยคสาแนะนสาทบียิ่ดบี จงทสาสงคราม” (สภษ.
20:18)

แตล่คนเหลล่านนันี้นทบียิ่ยากอบกสาลนังเขบียนไปถลึงในขด้อ 13 ตรงนบีนี้ ซลึยิ่งวางแผนทบียิ่จะไปทรลิปยาว “และซสืนี้อขายและ
ไดด้กสาไร” ไดด้ตนัดพระเจด้าออกไปจากแผนการตล่าง ๆ ของตนหมดเลย นบียิ่เปป็นจรลิงเชล่นกนันเกบียิ่ยวกนับชาวไรล่ผผด้มนัยิ่งมบีคน
นนันี้นในลผกาบททบียิ่ 12 พระเจด้าไมล่ถผกกลล่าวถลึงเลยดด้วยซนี้สาในแผนการตล่าง ๆ ของคนเหลล่านบีนี้ ยากอบเปป็นหล่วงเกบียิ่ยวกนับ
คนเหลล่านนันี้นทบียิ่วางแผนการเชล่นนนันี้นสสาหรนับอนาคตโดยไมล่พลึยิ่งพาพระเจด้า

ครลิสเตบียนยล่อมทราบวล่าไมล่มบีสลิยิ่งใดทบียิ่ใหญล่โตเกลินกวล่าทบียิ่จะรนับจากพระเจด้าไดด้ และไมล่มบีสลิยิ่งใดทบียิ่เลห็กนด้อยจนเรา



ไมล่ควรแสวงหาการทรงนสาจากพระองคร์ ดาวลิดผผด้แตล่งเพลงสดอุดบีกลล่าววล่า: “จงมอบทางของทล่านไวด้กนับพระเยโฮ
วาหร์…พระเยโฮวาหร์ทรงนสาบรรดายล่างเทด้าของคนดบี และพระองคร์พอพระทนัยในทางของเขา” (เพลงสดอุดบี 
37:5,23) และในสอุภาษลิต 3:5,6 เรามบีขด้อปฏลิบนัตลิเหลล่านบีนี้: “จงวางใจในพระเยโฮวาหร์ดด้วยสอุดใจของเจด้า และอยล่า
พลึยิ่งพาความเขด้าใจของตนเอง ในทางทนันี้งหลายของเจด้าจงยอมรนับพระองคร์ และพระองคร์จะทรงนสาวลิถบีทนันี้งหลายของ
เจด้า”

“ขณะทบียิ่พวกทล่านไมล่ทราบวล่าจะมบีเหตอุอะไรเกลิดขลึนี้นในวนันพรอุล่งนบีนี้” สอุภาษลิต 27:1 เตสือนวล่า: “เจด้าอยล่าอวด
ถลึงวนันพรอุล่งนบีนี้ เพราะเจด้าไมล่ทราบวล่าวนันหนลึยิ่ง ๆ จะนสาอะไรมาใหด้บด้าง” ตามทบียิ่ขด้อพระคสาเหลล่านบีนี้กลล่าว เราวางใจวนัน
พรอุล่งนบีนี้ไมล่ไดด้ วนันนบีนี้เปป็นของเรา วลินาทบีนบีนี้เปป็นของเรา แตล่พรอุล่งนบีนี้อาจไมล่มาถลึงเรา เราทอุกคนทนันี้งผผด้ทบียิ่รอดแลด้วและทบียิ่ยนังไมล่
รอด ตด้องถผกเตสือนใจเกบียิ่ยวกนับขด้อเทห็จจรลิงนบีนี้อยผล่เสมอ เพสืยิ่อทบียิ่เราจะใชด้ประโยชนร์จากโอกาสตล่าง ๆ ทบียิ่เราไดด้รนับวนันนบีนี้

เนสืยิ่องจากเราไมล่ทราบวล่าวนันพรอุล่งนบีนี้จะนสาอะไรมาบด้าง คอุณกนับผมในฐานะผผด้เชสืยิ่อจลึงควรทสาสลิยิ่งทบียิ่เราทสาไดด้วนันนบีนี้
เพสืยิ่อชบีนี้นสาจลิตวลิญญาณทบียิ่หลงหายมาถลึงพระครลิสตร์ เพสืยิ่อชล่วยเหลสือคนเหลล่านนันี้นทบียิ่มบีความขนัดสน เพสืยิ่อแสดงความกรอุณา
และความรนักตล่อคนเหลล่านนันี้นทบียิ่มบีภาระโถมทนับหรสือทอุกขร์รด้อน เพสืยิ่อปรนนลิบนัตลิองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าอยล่างสนัตยร์ซสืยิ่อในสลิยิ่งใด
กห็ตามทบียิ่เราทสาไดด้ และคนทบียิ่ยนังไมล่ไดด้รนับความรอดกห็ไมล่ควรผนัดผล่อนการตด้อนรนับพระครลิสตร์เปป็นพระผผด้ชล่วยใหด้รอดออก
ไปจนถลึง “วนันพรอุล่งนบีนี้” เพราะพวกเขาไมล่อาจแนล่ใจไดด้วล่าพวกเขาจะมบีชบีวลิตอยผล่หรสือไมล่เมสืยิ่อพรอุล่งนบีนี้มาถลึง พระวจนะ
ของพระเจด้ากลล่าววล่า: “...บนัดนบีนี้เปป็นเวลาอนันชอบ ดผเถลิด บนัดนบีนี้เปป็นวนันแหล่งความรอด” (2 คร. 6:2)

“...เพราะชบีวลิตของพวกทล่านคสืออะไรเลล่า” คสาถามสนันี้น ๆนบีนี้เปป็นหนลึยิ่งในคสาถามยลิยิ่งใหญล่ทบียิ่สอุดทบียิ่เคยถผกถามมา
และยากอบกห็เรลิยิ่มตอบคสาถามของตนัวเอง: “มนันกห็เปป็นแตล่หมอกทบียิ่ปรากฏอยผล่แตล่ประเดบีดี๋ยวหนลึยิ่ง และจากนนันี้นหายวนับ
ไป” เราทอุกคนทราบวล่าหมอกคสืออะไร-ไอนนี้สาทบียิ่มาจากกาตด้มนนี้สา หมอกตอนเชด้าตรผล่ ไอนนี้สาลอยขลึนี้น และมนันลอยขลึนี้น
ไปไมล่ทนันไร มนันกห็หายวนับไปในอากาศ หมอกบดบนังเนลินเขาเพบียงชนัยิ่วครผล่ตอนเชด้าตรผล่ แตล่พอดวงอาทลิตยร์ขลึนี้น หมอก
นนันี้นกห็ลอยไป หายวนับไปกนับตา ยากอบกลล่าววล่าชบีวลิตของมนอุษยร์บนโลกนบีนี้กห็เปป็นแบบนนันี้นเชล่นกนัน แมด้หากวล่ามนอุษยร์คน
ใดมบีชบีวลิตถลึงเจห็ดสลิบปปีตามทบียิ่ถผกจนัดสรรใหด้แกล่เขา (เพลงสดอุดบี 90:10) อายอุขนัยของเขาบนโลกกห็ไมล่มบีคล่าเลยตามทบียิ่
พระเจด้าทรงนนับเวลา: “เพราะหนลึยิ่งพนันปปีในสายพระเนตรของพระองคร์เปป็นเหมสือนอยล่างวานนบีนี้เมสืยิ่อมนันผล่านพด้นไป 
และเหมสือนอยล่างยามเดบียวในกลางคสืน พระองคร์ทรงกวาดมนอุษยร์ไปเสบียเหมสือนอยล่างนนี้สาทล่วม พวกเขาเปป็นเหมสือน
อยล่างการนอนหลนับ ในเวลาเชด้า พวกเขาเปป็นเหมสือนอยล่างหญด้าทบียิ่งอกขลึนี้นมา ในเวลาเชด้ามนันกห็บานออกและโตสผง
ขลึนี้น ในเวลาเยห็นมนันกห็ถผกตนัดลงและเหบียิ่ยวไป…ดด้วยวล่าวนันทนันี้งสลินี้นของขด้าพระองคร์ทนันี้งหลายผล่านพด้นไปในพระพลิโรธของ
พระองคร์ ขด้าพระองคร์ทนันี้งหลายใชด้บรรดาปปีของขด้าพระองคร์ทนันี้งหลายเหมสือนอยล่างเรสืยิ่องเลล่าทบียิ่ถผกเลล่าไปแลด้ว วนันทนันี้ง
หลายแหล่งบรรดาปปีของขด้าพระองคร์ทนันี้งหลายคสือเจห็ดสลิบปปี และถด้าเปป็นเหตอุจากมบีกสาลนังปปีเหลล่านนันี้นกห็ถลึงแปดสลิบปปี ถลึง
อยล่างนนันี้นกสาลนังของปปีเหลล่านนันี้นกห็มบีแตล่งานหนนักและความโศกเศรด้า เพราะไมล่ชด้ามนันกห็ถผกตนัดออกและขด้าพระองคร์ทนันี้ง
หลายกห็บลินจากไป” (เพลงสดอุดบี 90:4-10)

ขด้อพระคสาตล่อไปนบีนี้กห็พผดถลึงความสนันี้นและความไมล่แนล่นอนของชบีวลิตเชล่นกนัน: 
“เพราะวนันทนันี้งหลายของขด้าพระองคร์สลายไปเหมสือนอยล่างควนัน…วนันทนันี้งหลายของขด้าพระองคร์เปป็นเหมสือน

อยล่างเงาทบียิ่ลดตยิ่สาลง และขด้าพระองคร์เหบียิ่ยวแหด้งไปเหมสือนอยล่างหญด้า” (เพลงสดอุดบี 102:3,11)



“สสาหรนับมนอุษยร์นนันี้น วนันทนันี้งหลายของเขาเปป็นเหมสือนอยล่างหญด้า เขาเจรลิญขลึนี้นเหมสือนอยล่างดอกไมด้แหล่งทอุล่ง
นา เพราะลมพนัดผล่านมาเหนสือมนัน และมนันกห็จากไป และสถานทบียิ่ของมนันจะไมล่รผด้จนักมนันอบีกตล่อไป” (เพลงสดอุดบี
103:15,16)

ขด้อ 15: “ดด้วยวล่าพวกทล่านควรจะกลล่าววล่า “ถด้าองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าโปรด เราจะมบีชบีวลิตอยผล่ และจะกระทสา
สลิยิ่งนบีนี้หรสือสลิยิ่งนนันี้น””

ยากอบชบีนี้ใหด้เหห็นไปแลด้ววล่าชบีวลิตเปป็นเหมสือนหมอกยามเชด้าทบียิ่ปรากฏเพบียงประเดบีดี๋ยวเดบียวและจากนนันี้นกห็หาย
ลนับไป และเขาเตสือนความจสาคนเหลล่านนันี้นทบียิ่เขาเขบียนไปถลึงวล่าเรา “ไมล่ทราบ” วล่าพรอุล่งนบีนี้จะเกลิดอะไรขลึนี้น ดนังนนันี้นขด้อ
เทห็จจรลิงเรสืยิ่องความไมล่แนล่นอนของชบีวลิตและการไมล่รผด้เกบียิ่ยวกนับอนาคตจลึงควรหนอุนใจเรามากยลิยิ่งขลึนี้นใหด้ยอมจสานนตล่อ
นนี้สาพระทนัยของพระเจด้า อนันทบียิ่จรลิง มนันเปป็นหนด้าทบียิ่และอภลิสลิทธลิธิ์ของผผด้เชสืยิ่อทอุกคนทบียิ่จะปรลึกษานนี้สาพระทนัยขององคร์พระ
ผผด้เปป็นเจด้าทอุกวนันเกบียิ่ยวกนับทอุกสลิยิ่ง-ทอุกการตนัดสลินใจ ทอุกปปัญหาทบียิ่อาจมาเผชลิญหนด้าเรา ตามทบียิ่ขด้อพระคสาเหลล่านบีนี้กลล่าว 
เราจลึงไมล่ควรตนัดสลินใจหรสือวางแผนสลิยิ่งใดโดยไมล่แสวงหานนี้สาพระทนัยของพระเจด้าในเรสืยิ่องนนันี้น ๆ

อนัครทผตเปาโลผผด้ยลิยิ่งใหญล่แสดงใหด้เหห็นการยอมจสานนของเขาตล่อนนี้สาพระทนัยของพระเจด้าในหลายคราว 
กล่อนเขาออกเดลินทางไปจากเมสืองเอเฟซนัส เขาบอกพบียิ่นด้องเหลล่านนันี้นวล่า “...ขด้าพเจด้าจะตด้องรนักษาเทศกาลเลบีนี้ยงนบีนี้ทบียิ่
จะมาถลึงในกรอุงเยรผซาเลห็มโดยทอุกวลิถบีทาง แตล่ขด้าพเจด้าจะกลนับมาหาทล่านทนันี้งหลายอบีก ถด้าเปป็นทบียิ่ชอบพระทนัย
พระเจด้า” (กลิจการ 18:21) ตอนเขบียนถลึงเหลล่าผผด้เชสืยิ่อชาวโครลินธร์ เขากลล่าววล่า: “ถด้าองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าโปรด 
ขด้าพเจด้าจะมาหาพวกทล่านในไมล่ชด้านบีนี้…” (1 คร. 4:19) การทบียิ่เขาพลึยิ่งพาการทรงนสาของพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ของ
พระเจด้าในเรสืยิ่องการเดลินทางแบบมลิชชนันนารบีของเขา กห็ปรากฏชนัดเจนในกลิจการ 16:6-10 เชล่นกนัน

ชล่างเปป็นสลิยิ่งสสาคนัญจรลิง ๆ สสาหรนับลผกของพระเจด้าทบียิ่จะตระหนนักวล่านนี้สาพระทนัยของพระเจด้าดบีทบียิ่สอุดเสมอ 
เพราะนนี้สาพระทนัยของพระองคร์ “ดบีและเปป็นทบียิ่ชอบพระทนัย และสมบผรณร์แบบ” (รม. 12:2) ชบีวลิตชล่างแสนสนันี้นและ
ความตายนนันี้นแสนแนล่นอน เราจลึงควรกลล่าวเสมอวล่า “ถด้าองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าโปรด เราจะมบีชบีวลิตอยผล่ และจะกระทสา
สลิยิ่งนบีนี้หรสือสลิยิ่งนนันี้น” การเปป็นอยผล่ของเราขลึนี้นอยผล่กนับนนี้สาพระทนัยของพระเจด้า และถด้ามนันไมล่ใชล่นนี้สาพระทนัยของพระองคร์ 
เรากห็จะไมล่มบีชบีวลิตอยผล่เลยดด้วยซนี้สา ฉะนนันี้นขอใหด้เราอธลิษฐาน รล่วมกนับผผด้แตล่งเพลงสดอุดบีวล่า: “ขด้าแตล่พระเยโฮวาหร์ ขอใหด้
ขด้าพระองคร์ทราบถลึงบนันี้นปลายของขด้าพระองคร์ และขนาดแหล่งวนันทนันี้งหลายของขด้าพระองคร์วล่าจะนานสนักเทล่าใด 
เพสืยิ่อขด้าพระองคร์จะทราบวล่าขด้าพระองคร์อล่อนแอแคล่ไหน ดผเถลิด พระองคร์ไดด้ทรงกระทสาใหด้วนันทนันี้งหลายของขด้า
พระองคร์เปป็นเหมสือนอยล่างฝฝ่ามสือหนลึยิ่งเทล่านนันี้น และชนัยิ่วชบีวลิตของขด้าพระองคร์ไมล่เทล่าไรเลยตล่อพระพนักตรร์พระองคร์…”
(เพลงสดอุดบี 39:4,5) และอบีกครนันี้ง “ดนังนนันี้น ขอทรงสอนขด้าพระองคร์ทนันี้งหลายใหด้นนับบรรดาวนันของขด้าพระองคร์ทนันี้ง
หลาย เพสืยิ่อขด้าพระองคร์ทนันี้งหลายจะตนันี้งจลิตตนันี้งใจของขด้าพระองคร์ทนันี้งหลายทบียิ่จะไดด้สตลิปปัญญา” (เพลงสดอุดบี 90:12)

ขด้อ 16: “แตล่บนัดนบีนี้พวกทล่านปปีตลิยลินดบีในบรรดาการโอด้อวดของพวกทล่าน บรรดาความปปีตลิยลินดบีอยล่างนบีนี้กห็ชนัยิ่ว
รด้าย”

พบียิ่นด้องเหลล่านนันี้นไมล่เพบียงมบีความผลิดในการตนัดพระเจด้าออกไปจากแผนการตล่าง ๆ ของตนเทล่านนันี้น แตล่พวก
เขากสาลนังโอด้อวดเกบียิ่ยวกนับสลิยิ่งทบียิ่พวกเขาคาดหวนังวล่าจะทสาใหด้สสาเรห็จดด้วย และบนัดนบีนี้ยากอบกลล่าววล่า “พวกทล่านปปีตลิ
ยลินดบีในบรรดาการโอด้อวดของพวกทล่าน…” คสาวล่า “ปปีตลิยลินดบี” ในทบียิ่นบีนี้ไมล่ไดด้หมายถลึงแคล่มบีความสอุขและเบลิกบาน 



ตรงกนันขด้าม มนันมบีความหมายในเชลิงโอด้อวดแบบโอหนังหรสือปลาบปลสืนี้ม ยากอบกลล่าววล่า “บรรดาความปปีตลิยลินดบี
อยล่างนบีนี้กห็ชนัยิ่วรด้าย” เพราะมนันไมล่ถวายเกบียรตลิพระเจด้า

ขด้อ 17: “เหตอุฉะนนันี้น คนใดทบียิ่ทราบวล่าจะตด้องกระทสาการดบี และไมล่ไดด้กระทสา สสาหรนับคนนนันี้นกห็เปป็นบาป”
ในทบียิ่นบีนี้บาปถผกใหด้คสานลิยามในแบบทบียิ่แตกตล่างไปจากทบียิ่ครลิสเตบียนจสานวนมากคลิดเกบียิ่ยวกนับการทสาบาป (จสาไวด้

วล่ายากอบกสาลนังเขบียนไปถลึง “พวกพบียิ่นด้อง” ในครลิสตจนักร) คนมากมายคลิดถลึงทนันทบีเกบียิ่ยวกนับการฆล่าคน การเลล่นชผด้ 
การพผดหมลิยิ่นประมาท และการกระทสาตล่าง ๆ ทบียิ่ปรากฏชนัดวล่าเปป็นบาป และพวกมนันกห็เปป็นบาปจรลิง ๆ แตล่บาป
ไมล่ใชล่แคล่การทสาสลิยิ่งตล่าง ๆ ทบียิ่ผลิดเทล่านนันี้น ตามทบียิ่พระคสาขด้อนบีนี้กลล่าว มนันเปป็นบาปพอ ๆ กนันทบียิ่จะปฏลิเสธ (หรสือลด้มเหลว 
หรสือละเลย) ทบียิ่จะทสาสลิยิ่งเหลล่านนันี้นทบียิ่เรารผด้วล่าถผกตด้อง ในทบียิ่นบีนี้ครลิสเตบียนหลายคนลด้มเหลว พวกเขาพลึยิ่งความมนัยิ่นใจทบียิ่วล่า
พวกเขาไมล่ไดด้กสาลนังทสาบาปทบียิ่รด้ายแรงเหลล่านนันี้นซลึยิ่งพระวจนะของพระเจด้าหด้ามไวด้ ขณะเดบียวกนันพวกเขากห็ละเลยทบียิ่
จะทสาสลิยิ่งเหลล่านนันี้นทบียิ่พวกเขาควรกระทสา มนันเปป็นนนี้สาพระทนัยของพระเจด้าทบียิ่เราควรรนักพระองคร์และปรนนลิบนัตลิ
พระองคร์อยล่างสนัตยร์ซสืยิ่อทอุกเวลา และการละเลยสลิยิ่งทบียิ่ถผกตด้องเหลล่านบีนี้กห็เปป็นบาป

พระคนัมภบีรร์ใหด้คสานลิยามอสืยิ่น ๆ เกบียิ่ยวกนับบาปเชล่นกนัน ซลึยิ่งผมอยากใหด้คอุณดผ:
“...สลิยิ่งใดกห็ตามทบียิ่ไมล่ไดด้เปป็นมาโดยความเชสืยิ่อกห็เปป็นบาป” (รม. 14:23)
“ผผด้ใดกห็ตามทบียิ่กระทสาบาปกห็ละเมลิดพระราชบนัญญนัตลิดด้วย เพราะบาปเปป็นการละเมลิดพระราชบนัญญนัตลิ” (1 

ยอหร์น 3:4)
“การอธรรมทอุกอยล่างเปป็นบาป…” (1 ยอหร์น 5:17)
“สายตาทบียิ่หยลิยิ่งยโส และใจเยล่อหยลิยิ่ง และการไถนาของคนชนัยิ่ว เปป็นบาป” (สภษ. 21:4)
“การคลิดแหล่งความโงล่เขลาเปป็นบาป…” (สภษ. 24:9)
เมสืยิ่อเราเหห็นคสานลิยามทบียิ่ชนัดเจนเหลล่านบีนี้จากพระคนัมภบีรร์เกบียิ่ยวกนับบาป-และโดยเฉพาะอยล่างยลิยิ่งคสานลิยามทบียิ่ยาก

อบใหด้ไวด้ในขด้อ 17 ของบทนบีนี้-ผมกห็เชสืยิ่อวล่าผมสามารถกลล่าวไดด้ โดยปราศจากความกลนัววล่าจะถผกโตด้แยด้ง วล่าไมล่วล่าใจ
ของผผด้เชสืยิ่อคนใดจะออุทลิศขนาดไหน ไมล่มบีใครสามารถดสาเนลินชบีวลิตทบียิ่สมบผรณร์แบบและไรด้บาป พระเยซผครลิสตร์ทรงเปป็น
บอุคคลผผด้เดบียวทบียิ่เคยดสาเนลินชบีวลิต-หรสือสามารถดสาเนลินชบีวลิต-ทบียิ่ไรด้บาปอยล่างสลินี้นเชลิง

พระเยซผทรงบอกนลิโคเดมนัสวล่า “สลิยิ่งซลึยิ่งบนังเกลิดจากเนสืนี้อหนนังกห็เปป็นเนสืนี้อหนนัง…” (ยอหร์น 3:6) ธรรมชาตลิฝฝ่าย
เนสืนี้อหนนังเปป็นของเราโดยกสาเนลิด และมนันจะอยผล่กนับเราไปทอุกชนัยิ่วขณะแหล่งชบีวลิตตามธรรมชาตลิของเรา และใน
รล่างกายทบียิ่ตายไดด้นบีนี้แหล่งเนสืนี้อหนนังทบียิ่ไมล่สมบผรณร์แบบ มบีบาปหลายอยล่างซลึยิ่งเรามนักไมล่รผด้ตนัว-บาปตล่าง ๆ ทบียิ่เปป็นการ
กระทสา และบาปตล่าง ๆทบียิ่เปป็นการไมล่กระทสา และ (เหมสือนทบียิ่ใครบางคนเคยกลล่าวไวด้) บาปตล่าง ๆ ของนลิสนัยใจคอ! 
แตล่ผมขอบพระคอุณพระเจด้าสสาหรนับการไถล่ทบียิ่ใหด้ไมล่เพบียงอลิสรภาพจากบทลงโทษของบาปผล่านทางพระโลหลิตทบียิ่หลนัยิ่ง
รลินของพระเยซผครลิสตร์ แตล่การยกโทษสสาหรนับบาปตล่าง ๆ ในปปัจจอุบนันและอนาคตเชล่นกนัน!

ใชล่แลด้วครนับ ผผด้เชสืยิ่อทนันี้งหลายทสาสลิยิ่งตล่าง ๆ ทบียิ่เรารผด้วล่าไมล่เปป็นทบียิ่ชอบพระทนัยพระเจด้า และเรากห็ไมล่ทสาหลายสลิยิ่ง
ทบียิ่เรารผด้วล่าจะเปป็นทบียิ่ชอบพระทนัยพระองคร์-การกระทสาตล่าง ๆ ทบียิ่เปป็นตามทางของพระเจด้าทบียิ่เราสามารถทสาไดด้ แมด้ใน
ยามทบียิ่เราทสาเตห็มทบียิ่แลด้วเรากห็ตด้องยอมรนับวล่าเราเปป็น “ผผด้รนับใชด้ทบียิ่ไมล่มบีผลประโยชนร์ตล่อนาย” (ลผกา 17:10) แตล่ถด้าเรา
สารภาพบาปทนันี้งหลายของเราตล่อพระเจด้า พระองคร์กห็จะยกโทษและใหด้อภนัยอยล่างบรลิบผรณร์ ผมจะไมล่มบีวนันหยอุด



ขอบคอุณพระเจด้าเลยสสาหรนับความจรลิงทบียิ่แสนมหนัศจรรยร์นบีนี้ ซลึยิ่งถผกนสาเสนออยล่างชนัดเจนเหลสือเกลินในขด้อพระคสาตล่อไป
นบีนี้:

“แตล่ถด้าพวกเราดสาเนลินอยผล่ในความสวล่าง เหมสือนอยล่างพระองคร์ทรงสถลิตในความสวล่าง พวกเรากห็
รล่วมสามนัคคบีธรรมซลึยิ่งกนันและกนัน และพระโลหลิตของพระเยซผครลิสตร์พระบอุตรของพระองคร์ กห็ชสาระพวกเราใหด้
สะอาดจากบาปทนันี้งสลินี้น…ถด้าพวกเราสารภาพบาปของพวกเรา พระองคร์กห็ทรงสนัตยร์ซสืยิ่อและเทบียิ่ยงธรรมทบียิ่จะโปรดยก
บาปทนันี้งหลายของพวกเรา และทบียิ่จะทรงชสาระพวกเราใหด้พด้นจากการอธรรมทนันี้งสลินี้น” (1 ยอหร์น 1:7,9)

“ลผกเลห็ก ๆ ทนันี้งหลายของขด้าพเจด้าเออ๋ย สลิยิ่งเหลล่านบีนี้ขด้าพเจด้าเขบียนถลึงพวกทล่าน เพสืยิ่อพวกทล่านจะไมล่ทสาบาป 
และถด้าผผด้หนลึยิ่งผผด้ใดทสาบาป พวกเรากห็มบีผผด้ทบียิ่เสนอความแทนสถลิตอยผล่กนับพระบลิดา คสือพระเยซผครลิสตร์ผผด้ทรงชอบธรรม
นนันี้น และพระองคร์ทรงเปป็นผผด้ลบลด้างพระอาชญาเพราะบาปทนันี้งหลายของพวกเรา และไมล่ใชล่เพราะพวกเราพวก
เดบียว แตล่เพราะบาปทนันี้งหลายของโลกทนันี้งสลินี้นดด้วย” (1 ยอหร์น 2:1,2)

“เพราะวล่าพระครลิสตร์ไมล่ไดด้เสดห็จเขด้าไปในบรรดาสถานทบียิ่บรลิสอุทธลิธิ์ทบียิ่สรด้างดด้วยมสือมนอุษยร์ ซลึยิ่งเปป็นภาพจสาลอง
ของสลิยิ่งของทบียิ่แทด้จรลิงนนันี้น แตล่ไดด้เสดห็จเขด้าไปในสวรรคร์นนันี้นเอง บนัดนบีนี้เพสืยิ่อจะทรงปรากฏตล่อพระพนักตรร์พระเจด้าเพสืยิ่อ
พวกเรา” (ฮบ. 9:24)

กล่อนทบียิ่เราจะไปจากการศลึกษาคด้นควด้าของเราเกบียิ่ยวกนับบททบียิ่สบียิ่ของหนนังสสือยากอบ ผมอยากใชด้ขด้อ 13 ถลึง 
15 ในการเชสืยิ่อมโยงกนับมนอุษยร์ธรรมชาตลิทบียิ่ไมล่เคยตด้อนรนับพระเยซผเจด้าใหด้เปป็นพระผผด้ชล่วยใหด้รอดสล่วนตนัวของเขา ขอ
ใหด้ผมสรอุปยล่อพระคสาสามขด้อนนันี้นดนังตล่อไปนบีนี้:

แผนการของมนนุษยย; คคาบรัญชาของพระเจผู้า
1. มนอุษยร์เลสือกเวลาของตนเอง- “วนันนบีนี้หรสือพรอุล่งนบีนี้” แตล่พระเจด้าทรงเตสือนวล่า “พวกเจด้าไมล่รผด้วล่าจะมบี

เหตอุอะไรเกลิดขลึนี้นในวนันพรอุล่งนบีนี้” “เจด้าอยล่าอวดถลึงวนันพรอุล่งนบีนี้…” (สภษ. 27:1) “...บนัดนบีนี้เปป็นเวลาอนันชอบ…บนัดนบีนี้เปป็น
วนันแหล่งความรอด” (2 คร. 6:2)

2. มนอุษยร์เลสือกสถานทบียิ่ของตนเอง- “จะเขด้าไปในเมสืองดนังกลล่าว” แตล่พระเจด้าทรงบนัญชาวล่า “จง
มอบทางของทล่านไวด้กนับพระเยโฮวาหร์…” (เพลงสดอุดบี 37:5) “ในทางทนันี้งหลายของเจด้าจงยอมรนับพระองคร์ และ
พระองคร์จะทรงนสาวลิถบีทนันี้งหลายของเจด้า” (สภษ. 3:6)

3. มนอุษยร์วางแผนวล่าเขาจะอยผล่ตล่อนานแคล่ไหน- “จะอาศนัยอยผล่ทบียิ่นนัยิ่นปปีหนลึยิ่ง” แตล่พระเจด้าตรนัสวล่าชบีวลิต
ของมนอุษยร์เปป็น “หมอกทบียิ่ปรากฏอยผล่แตล่ประเดบีดี๋ยวหนลึยิ่ง และจากนนันี้นหายวนับไป” พระองคร์ทรงเปรบียบชบีวลิตมนอุษยร์วล่า
เปป็นเหมสือนหญด้า ควนัน เงา “เรสืยิ่องเลล่า” ไมล่มบีมนอุษยร์คนใดทราบวล่าเขาจะอยผล่ทบียิ่ไหน หรสือวล่าเขาจะยนังมบีชบีวลิตอยผล่หรสือ
ไมล่ อบีกหนลึยิ่งปปีนนับจากนบีนี้

4. มนอุษยร์วางแผนวล่าเขาจะทสาอะไร- “ซสืนี้อขาย” เขาไมล่ไดด้จะไปพนักรด้อน เขาเดลินทางไปทสาธอุรกลิจ 
แตล่พระเจด้าทรงบนัญชาวล่า: “ทล่านทนันี้งหลายจงแสวงหาอาณาจนักรของพระเจด้า และความชอบธรรมของพระองคร์
กล่อน และสลิยิ่งสารพนัดเหลล่านบีนี้จะถผกเพลิยิ่มเตลิมใหด้แกล่พวกทล่าน” (มธ. 6:33)

5. มนอุษยร์คลิดคสานวณผลกสาไรของตน- “และไดด้กสาไร” เขาวางแผนทบียิ่จะลงทอุนเงลินของตนอยล่าง
ชาญฉลาด แตล่พระเจด้าตรนัสวล่า “คนทบียิ่โลภกสาไรกห็กระทสาความลสาบากแกล่ครนัวเรสือนของตน…” (สภษ. 15:27) 



“เพราะคน ๆ หนลึยิ่งจะไดด้ประโยชนร์อะไร ถด้าผผด้นนันี้นจะไดด้โลกทนันี้งสลินี้น และตด้องสผญเสบียจลิตวลิญญาณของตนเอง” (มาระ
โก 8:36)

6. ชายผผด้นบีนี้ตนัดพระเจด้าออกไปจากแผนการของตนอยล่างสลินี้นเชลิง เหมสือนอยล่างเศรษฐบีโงล่คนนนันี้นไดด้
กระทสาในลผกา 12:16-21 พระเจด้าตรนัสวล่า “เจด้าคนโงล่…ถด้าพระเจด้าทรงอยผล่ฝฝ่ายพวกเรา ใครเลล่าจะตล่อตด้านพวกเรา
ไดด้?” (รม. 8:31) แตล่ถด้าองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าไมล่ทรงอยผล่ฝฝ่ายเรา เรากห็พล่ายแพด้กล่อนเราเรลิยิ่มตด้นเสบียอบีก!

คราวนบีนี้ขอใหด้ผมสรอุปยล่อขด้อพระคสาเดลิมเหลล่านบีนี้ในลนักษณะตล่อไปนบีนี้ โดยถามสามคสาถาม:
1. วนันของมนอุษยร์คสือวนันไหน? “...บนัดนบีนี้เปป็นวนันแหล่งความรอด” (2 คร. 6:2) “วนันนบีนี้ ถด้าทล่านทนันี้งหลาย

จะฟปังพระสอุรเสบียงของพระองคร์ อยล่าทสาใหด้ใจของพวกทล่านแขห็งกระดด้างไปเหมสือนอยล่างในครนันี้งกบฏนนันี้น ในวนันแหล่ง
การทดลองในถลิยิ่นทอุรกนันดาร” (ฮบ. 3:7,8) พระเจด้าไมล่เคยกระทสากลิจแบบรอใหด้ถลึงวนันพรอุล่งนบีนี้กล่อนเมสืยิ่อพผดถลึงความ
รอด ฟาโรหร์กลล่าววล่า “พรอุล่งนบีนี้” ในการตอบคสาถามของโมเสส (อพย. 8:9,10) แตล่ผล่านไปอบีกไมล่นานเขากห็ตายบน
กด้นทะเลแดง (อพย. 14:26-28)

2. ชบีวลิตของมนอุษยร์เปป็นอะไรเลล่า? มนันเปป็น “หมอก”-ปรากฏอยผล่ จากนนันี้นกห็หายวนับไป ดอุจหมอกยาม
เชด้าตรผล่หรสือไอนนี้สาจากกาตด้มนนี้สา เมสืยิ่อเทบียบกนับนลิรนันดรร์กาล ชบีวลิตของเรากห็ไมล่นานเทล่าพรลิบตาเดบียวเลย!

3. หนด้าทบียิ่ของมนอุษยร์คสืออะไร? “ใหด้เราทนันี้งหลายฟปังตอนสรอุปของเรสืยิ่องทนันี้งหมดนบีนี้เถลิด จงยสาเกรง
พระเจด้า และจงรนักษาพระบนัญญนัตลิทนันี้งหลายของพระองคร์ไวด้ เพราะวล่าสลิยิ่งนบีนี้เปป็นหนด้าทบียิ่ทนันี้งสลินี้นของมนอุษยร์” (ปญจ. 
12:13)



บทททที่ 5
5:1 บนัดนบีนี้ พวกทล่านผผด้มนัยิ่งมบี จงรด้องไหด้และโอดครวญเพราะเหตอุบรรดาความทอุกขร์ระทมของพวกทล่านซลึยิ่งจะมายนัง
พวกทล่าน
5:2 ทรนัพยร์สมบนัตลิของพวกทล่านกห็ผอุพนัง และบรรดาเสสืนี้อผด้าของพวกทล่านถผกตนัวมอดกนัดกลิน
5:3 ทองคสาและเงลินของพวกทล่านกห็ขลึนี้นสนลิม และสนลิมของพวกมนันจะเปป็นพยานหลนักฐานตล่อพวกทล่าน และจะกลิน
เนสืนี้อของพวกทล่านดอุจไฟ พวกทล่านไดด้สยิ่สาสมทรนัพยร์สมบนัตลิไวด้แลด้วสสาหรนับยอุคสอุดทด้าย
5:4 ดผเถลิด คล่าจด้างของบรรดาคนงานผผด้ทบียิ่ไดด้เกบียิ่ยวขด้าวในทอุล่งนาทนันี้งหลายของพวกทล่าน ซลึยิ่งพวกทล่านไดด้เกห็บไวด้โดยการ
โกงนนันี้น กห็รด้องขลึนี้น และเสบียงรด้องของคนเหลล่านนันี้นทบียิ่ไดด้เกบียิ่ยวขด้าวไดด้เขด้าถลึงพระกรรณขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้าจอมโยธา
แลด้ว
5:5 พวกทล่านไดด้ใชด้ชบีวลิตในความเพลลิดเพลลินบนแผล่นดลินโลกและไดด้เรลิงสสาราญ พวกทล่านไดด้บสารอุงเลบีนี้ยงใจของพวก
ทล่านเหมสือนอยล่างในวนันแหล่งการเขล่นฆล่า
5:6 พวกทล่านไดด้ตนัดสลินลงโทษ และไดด้ฆล่าคนชอบธรรม และเขากห็ไมล่ไดด้ตล่อตด้านพวกทล่าน
5:7 เหตอุฉะนนันี้น จงอดทน พบียิ่นด้องทนันี้งหลาย จนถลึงการเสดห็จมาขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้า ดผเถลิด ชาวนารอคอยผลอนัน
ลนี้สาคล่าแหล่งแผล่นดลิน และมบีความอดทนนานเพสืยิ่อทบียิ่จะไดด้รนับผลนนันี้น จนกระทนัยิ่งเขาไดด้รนับฝนตด้นฤดผและฝนปลายฤดผ
5:8 พวกทล่านกห็จงอดทนเชล่นกนัน จงใหด้ใจของพวกทล่านตนันี้งมนัยิ่นคง ดด้วยวล่าการเสดห็จมาขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้ากห็ใกลด้
เขด้ามาแลด้ว
5:9 อยล่าขอุล่นเคสืองใจตล่อกนันและกนัน พบียิ่นด้องทนันี้งหลาย เกรงวล่าพวกทล่านจะถผกพลิพากษา ดผเถลิด องคร์พระผผด้พลิพากษา
ประทนับยสืนอยผล่หนด้าประตผแลด้ว
5:10 พบียิ่นด้องของขด้าพเจด้า จงเอาพวกศาสดาพยากรณร์ ผผด้ไดด้กลล่าวในพระนามขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้า เปป็นแบบ
อยล่างแหล่งการทนทอุกขร์ความเจห็บปวดและแหล่งความอดทน
5:11 ดผเถลิด พวกเรานนับวล่าคนเหลล่านนันี้นทบียิ่สผด้ทนกห็เปป็นสอุข พวกทล่านไดด้ยลินเกบียิ่ยวกนับความอดทนของโยบ และไดด้เหห็น
ทบียิ่สอุดปลายขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้าแลด้ววล่า องคร์พระผผด้เปป็นเจด้านนันี้นทรงเปปีปี่ยมดด้วยความสงสาร และพระเมตตาอล่อน
โยนสนักเทล่าใด
5:12 แตล่เหนสือสลิยิ่งทนันี้งปวง พบียิ่นด้องของขด้าพเจด้า อยล่าสาบานเลย ไมล่วล่าโดยอด้างถลึงฟฟ้าสวรรคร์หรสืออด้างถลึงแผล่นดลินโลก 
หรสืออด้างถลึงคสาปฏลิญาณอสืยิ่นใดกห็ตาม แตล่จงใหด้คสาวล่า ใชล่ ของพวกทล่านเปป็นคสาวล่า ใชล่ และคสาวล่า ไมล่ ของพวกทล่าน
เปป็นคสาวล่า ไมล่ เกรงวล่าพวกทล่านจะตกเขด้าในการพลิพากษา
5:13 มบีผผด้ใดในทล่ามกลางพวกทล่านทนทอุกขร์หรสือ จงใหด้ผผด้นนันี้นอธลิษฐาน มบีผผด้ใดรล่าเรลิงยลินดบีหรสือ จงใหด้ผผด้นนันี้นรด้องเพลง
สดอุดบีทนันี้งหลาย
5:14 มบีผผด้ใดในทล่ามกลางพวกทล่านปฝ่วยหรสือ จงใหด้ผผด้นนันี้นเรบียกบรรดาผผด้ปกครองของครลิสตจนักรมา และใหด้คนเหลล่า
นนันี้นอธลิษฐานเผสืยิ่อเขา โดยเจลิมเขาดด้วยนนี้สามนันในพระนามขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้า
5:15 และการอธลิษฐานแหล่งความเชสืยิ่อจะชล่วยผผด้ปฝ่วยนนันี้นใหด้รอด และองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าจะทรงรนักษาเขาใหด้หาย 
และถด้าเขาไดด้กระทสาบาปทนันี้งหลาย กห็จะโปรดยกโทษบาปเหลล่านนันี้นใหด้เขา



5:16 จงสารภาพความผลิดทนันี้งหลายของพวกทล่านตล่อกนันและกนัน และจงอธลิษฐานเผสืยิ่อกนันและกนัน เพสืยิ่อพวกทล่านจะ
ไดด้รนับการรนักษาใหด้หาย คสาอธลิษฐานดด้วยใจรด้อนรนอยล่างเอาจรลิงเอาจนังของผผด้ชอบธรรมนนันี้นมบีพลนังมากทสาใหด้เกลิดผล
5:17 เอลบียาหร์เปป็นมนอุษยร์ทบียิ่อยผล่ใตด้สภาพอารมณร์ตล่าง ๆ เหมสือนอยล่างพวกเรา และทล่านไดด้อธลิษฐานอยล่างจรลิงจนังเพสืยิ่อ
ไมล่ใหด้ฝนตก และฝนกห็ไมล่ตกบนแผล่นดลินเปป็นเวลาถลึงสามปปีกนับหกเดสือน
5:18 และทล่านไดด้อธลิษฐานอบีกครนันี้งหนลึยิ่ง และฟฟ้าสวรรคร์ไดด้ใหด้ฝน และแผล่นดลินจลึงไดด้งอกพสืชผลตล่าง ๆ ของมนันขลึนี้น
5:19 พบียิ่นด้องทนันี้งหลาย ถด้าคนหนลึยิ่งคนใดในพวกทล่านหลงผลิดไปจากความจรลิง และผผด้หนลึยิ่งชนักจผงเขาใหด้กลนับใจเสบีย
ใหมล่ไดด้
5:20 จงใหด้ผผด้นนันี้นทราบเถลิดวล่า ผผด้ทบียิ่ชล่วยคนบาปใหด้กลนับใจเสบียใหมล่จากความผลิดแหล่งทางของเขา กห็จะชล่วยจลิต
วลิญญาณดวงหนลึยิ่งใหด้รอดพด้นจากความตาย และจะปกปปิดบาปเปป็นอนันมากไวด้

พระคสาหกขด้อแรกในบทนบีนี้กลล่าวถลึงพวกคนมนัยิ่งมบีและความรยิ่สารวยของพวกเขา นบียิ่เปป็นบททบียิ่สามแลด้วใน
จดหมายฝากฉบนับนบีนี้ทบียิ่ยากอบกลล่าวถลึงคนเหลล่านนันี้นทบียิ่รยิ่สารวย ในบททบียิ่ 1 ขด้อ 10 เหลล่าผผด้เชสืยิ่อทบียิ่มนัยิ่งมบีไดด้รนับคสาชมเชยทบียิ่
พวกเขารนับตสาแหนล่งอนันตยิ่สาตด้อย และในขด้อ 11 เขากลล่าววล่าคนรวยจะ “เสสืยิ่อมสผญไปตามทางทนันี้งหลายของเขา” 
จากนนันี้นในบททบียิ่ 2 ขด้อ 1 ถลึง 7 เขาประณามผผด้เชสืยิ่อเหลล่านนันี้นทบียิ่ใหด้การปฏลิบนัตลิแบบเลสือกหนด้าคนรวยทบียิ่เขด้ามาในทบียิ่
ประชอุม ทนันี้ง ๆ ทบียิ่ขด้อเทห็จจรลิงมบีอยผล่วล่าพวกคนรวยบบีบบนังคนับพวกเขา

จนถลึงตอนนบีนี้ยากอบไดด้เขบียนจดหมายของเขาไปถลึงเหลล่าผผด้เชสืยิ่อทบียิ่กระจนัดกระจายไป แตล่ในพระคสาตอนนบีนี้
เขาหนันไปกลล่าวแกล่คนบาป เพราะเขาไมล่เรบียกคนรวยเหลล่านบีนี้เลยสนักครนันี้งวล่า “พบียิ่นด้อง”

ขด้อ 1-3: “บนัดนบีนี้ พวกทล่านผผด้มนัยิ่งมบี จงรด้องไหด้และโอดครวญเพราะเหตอุบรรดาความทอุกขร์ระทมของพวก
ทล่านซลึยิ่งจะมายนังพวกทล่าน ทรนัพยร์สมบนัตลิของพวกทล่านกห็ผอุพนัง และบรรดาเสสืนี้อผด้าของพวกทล่านถผกตนัวมอดกนัดกลิน 
ทองคสาและเงลินของพวกทล่านกห็ขลึนี้นสนลิม และสนลิมของพวกมนันจะเปป็นพยานหลนักฐานตล่อพวกทล่าน และจะกลินเนสืนี้อ
ของพวกทล่านดอุจไฟ พวกทล่านไดด้สยิ่สาสมทรนัพยร์สมบนัตลิไวด้แลด้วสสาหรนับยอุคสอุดทด้าย”

มบีหลายสลิยิ่งทบียิ่ผมอยากใหด้คอุณเหห็นเกบียิ่ยวกนับคนรวยเหลล่านบีนี้และความมนัยิ่งมบีของพวกเขา ประการแรก ยากอบ
เตสือนอยล่างเขด้มงวดเกบียิ่ยวกนับ “บรรดาความทอุกขร์ระทมของพวกทล่านซลึยิ่งจะมายนัง” พวกคนมนัยิ่งมบี และเขาบอกพวก
เขาใหด้ “รด้องไหด้และโอดครวญ” (นบียิ่คลด้ายกนับขด้อ 9 ในบททบียิ่ 4 ซลึยิ่งอล่านวล่า: “จงเปป็นทอุกขร์ และโศกเศรด้า และรด้องไหด้
จงใหด้การหนัวเราะของพวกทล่านกลนับกลายเปป็นการครยิ่สาครวญ และความปปีตลิยลินดบีของพวกทล่านใหด้เปป็นความ
หนนักใจ”)

ไมล่มบีมนอุษยร์คนใดสามารถแนล่ใจไดด้วล่าความมนัยิ่งมบีของตนจะคงอยผล่ตลอดไป พระคนัมภบีรร์ประกาศวล่า “ความ
มนัยิ่งคนัยิ่งไมล่ไดด้ทนอยผล่ไดด้เปป็นนลิตยร์…” (สภษ. 27:24) และสอุภาษลิต 23:4,5 เตสือนสตลิวล่า: “อยล่าทสางานเพสืยิ่อมนัยิ่งมบี จงเลลิก
พลึยิ่งสตลิปปัญญาของตนเอง เจด้าจะเพล่งตาของเจด้าอยผล่ทบียิ่ของไรด้สาระหรสือ เพราะแนล่นอนทบีเดบียวทรนัพยร์สมบนัตลิทสาปปีก
สสาหรนับตนเอง มนันบลินไปเหมสือนอยล่างนกอลินทรบีบลินไปสผล่ฟฟ้าสวรรคร์” เปาโลพผดถลึง “บรรดาทรนัพยร์อนลิจจนัง” (1 ทธ.
 6:17) ยากอบกสาลนังเตสือนวล่าวนันนนันี้นจะมาเมสืยิ่อคนเหลล่านนันี้นทบียิ่วางใจในความมนัยิ่งมบีของตนจะ “รด้องไหด้และโอด
ครวญ” เมสืยิ่อพวกเขาเผชลิญหนด้าการพลิพากษาซลึยิ่งจะมาสผล่พวกเขา เพราะวล่า “ความมนัยิ่งคนัยิ่งไมล่เกลิดประโยชนร์อนันใดใน
วนันแหล่งพระพลิโรธ…คนทบียิ่วางใจในความมนัยิ่งคนัยิ่งของตนจะลด้มลง…” (สภษ. 11:4,28)



พระเยซผทรงเลล่าเกบียิ่ยวกนับ “เศรษฐบีคนหนลึยิ่ง ซลึยิ่งนอุล่งหล่มผด้าสบีมล่วงและผด้าปฝ่านเนสืนี้อละเอบียด และรนับประทาน
อาหารอยล่างหรผหราทอุกวนัน ๆ” สอุดทด้ายแลด้วเศรษฐบีคนนนันี้นกห็ “เสบียชบีวลิตดด้วย และถผกฝปังไวด้” ไมล่ตด้องสงสนัยเลยวล่างาน
ศพของเขาถผกจนัดอยล่างเอลิกเกรลิกและสมเกบียรตลิ ซลึยิ่งเหมาะสมกนับสถานะของเขาตอนมบีชบีวลิตอยผล่ แตล่วล่า- “ในนรก
เศรษฐบีคนนนันี้นจลึงแหงนตาของตนขลึนี้น โดยเปป็นทอุกขร์ทรมานยลิยิ่งนนัก…” ความรยิ่สารวยของเขาไมล่อาจปฟ้องกนันเขาจาก
นรกไดด้ และทรนัพยร์สลิยิ่งของเหลล่านนันี้นไมล่สามารถบรรเทา “ความทอุกขร์ระทม” ของเขาดด้วย ไมล่วล่าเขาจะ “รด้องไหด้
และโอดครวญ” มากมายสนักเพบียงใดกห็ตาม! (อล่านบนันทลึกเหตอุการณร์นบีนี้ในลผกา 16:19-31)

โปรดหมายเหตอุอบีกหลายประเดห็นถนัดไปเกบียิ่ยวกนับความมนัยิ่งมบีทบียิ่ยากอบกลล่าวถลึงในบทนบีนี้ ประการแรก พวก
มนันเปป็นความมนัยิ่งมบีทบียิ่ไรด้ประโยชนร์ ไมล่ไดด้ถผกใชด้การ ยากอบกลล่าววล่า “ทรนัพยร์สมบนัตลิของพวกทล่านกห็ผอุพนัง และบรรดา
เสสืนี้อผด้าของพวกทล่านถผกตนัวมอดกนัดกลิน ทองคสาและเงลินของพวกทล่านกห็ขลึนี้นสนลิม…” สภาพดนังกลล่าวชบีนี้ใหด้เหห็นชนัดเจน
ถลึงขด้อเทห็จจรลิงทบียิ่วล่าเงลินของพวกเขา เสสืนี้อผด้าราคาแพง และทรนัพยร์สลิยิ่งของอนันบรลิบผรณร์ของพวกเขาไมล่ไดด้ถผกใชด้
ประโยชนร์มานานแลด้ว สลิยิ่งเหลล่านบีนี้สามารถถผกใชด้การเพสืยิ่อชล่วยเหลสือคนยากจนและผผด้ขนัดสนไดด้ แตล่พวกมนันกห็ไมล่ถผกใชด้ 
ยากอบเตสือนความจสาพวกเขาวล่า ในวนันพลิพากษา “สนลิม” ของทรนัพยร์สมบนัตลิทบียิ่ไมล่ถผกใชด้การของพวกเขา “จะเปป็น
พยานหลนักฐานตล่อพวกทล่าน และจะกลินเนสืนี้อของพวกทล่านดอุจไฟ”

คนเหลล่านบีนี้ไดด้สะสมความมนัยิ่งคนัยิ่งของตนไวด้ผลิดทบียิ่-บนแผล่นดลินโลกนบีนี้! พระเยซผทรงสอนเหลล่าสาวกของ
พระองคร์วล่า: “อยล่าสะสมทรนัพยร์สมบนัตลิไวด้สสาหรนับตนัวพวกทล่านเองบนแผล่นดลินโลก อนันเปป็นทบียิ่ซลึยิ่งตนัวมอดและสนลิม
ทสาลายเสบียไดด้ และเปป็นทบียิ่ซลึยิ่งพวกขโมยขอุดชล่องและลนักเอาไปไดด้ แตล่จงสะสมทรนัพยร์สมบนัตลิไวด้สสาหรนับตนัวพวกทล่านเอง
ในสวรรคร์ อนันเปป็นทบียิ่ซลึยิ่งตนัวมอดและสนลิมทสาลายเสบียไมล่ไดด้ และเปป็นทบียิ่ซลึยิ่งพวกขโมยไมล่ขอุดชล่องหรสือลนักเอาไปไดด้ 
เพราะวล่าทรนัพยร์สมบนัตลิของทล่านทนันี้งหลายอยผล่ทบียิ่ไหน ใจของทล่านทนันี้งหลายจะอยผล่ทบียิ่นนัยิ่นดด้วย” (มธ. 6:19-21)

ชาวไรล่ผผด้มนัยิ่งมบีคนนนันี้นในลผกา 12:16-21 มบีทรนัพยร์สมบนัตลิของตนบนแผล่นดลินโลก- “ทรนัพยร์สมบนัตลิมากเกห็บไวด้
พอหลายปปี” เขาพรด้อมแลด้วทบียิ่จะ “ใชด้ชบีวลิตสอุขสบาย” แตล่พระเจด้าทรงเรบียกเขาวล่าคนโงล่

เศรษฐบีหนอุล่มคนนนันี้นทบียิ่มาหาพระเยซผโดยถามถลึงวลิธบีทบียิ่จะไดด้ชบีวลิตนลิรนันดรร์ กห็ไปจากองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า “เปป็น
ทอุกขร์ เพราะเขามบีทรนัพยร์สลิยิ่งของเปป็นอนันมาก” (มธ. 19:16-22) พระเยซผทรงสนัญญาวล่าเขาจะมบี “ทรนัพยร์สมบนัตลิใน
สวรรคร์” หากเขาจะเพบียงแจกจล่ายทรนัพยร์สลิยิ่งของของเขาบนแผล่นดลินโลกและตลิดตามพระองคร์ไป แตล่เขาปฏลิเสธ
ทรนัพยร์สมบนัตลินนันี้นเพราะความไมล่เชสืยิ่อ เขารนัก “ทรนัพยร์สลิยิ่งของเปป็นอนันมาก” ของเขามากกวล่าทบียิ่เขารนักจลิตวลิญญาณของ
ตนัวเอง

ชล่างเปป็นภาพอนันนล่าเศรด้าจรลิง ๆ! และถลึงกระนนันี้นภาพนบีนี้กห็ถผกฉายซนี้สาแลด้วซนี้สาอบีกทอุกวนันในโลกนบีนี้ เหมสือนทบียิ่เปป็น
ความจรลิงในสมนัยพระคนัมภบีรร์ มบีคนมากมายวนันนบีนี้ทบียิ่รนักทรนัพยร์สลิยิ่งของฝฝ่ายโลกและสลิยิ่งตล่าง ๆ ทบียิ่ไมล่จบีรนังยนัยิ่งยสืนมากกวล่าทบียิ่
พวกเขารนักพระเจด้า พวกเขาสนใจในการ “สยิ่สาสมทรนัพยร์สมบนัตลิไวด้แลด้วสสาหรนับยอุคสอุดทด้าย” มากกวล่าทบียิ่พวกเขา
สนใจในทรนัพยร์สมบนัตลิบนสวรรคร์แหล่งความมนัยิ่งคนัยิ่งฝฝ่ายวลิญญาณไปตลอดชนัยิ่วนลิรนันดรร์กาล

อยล่างไรกห็ตาม เราตด้องไมล่คลิดเอาเองวล่ายากอบกสาลนังกลล่าววล่ามนันเปป็นเรสืยิ่องผลิดทบียิ่ใครกห็ตาม ทนันี้งผผด้ทบียิ่รอดแลด้ว
และยนังไมล่รอด  จะมบีความมนัยิ่งคนัยิ่ง พระคนัมภบีรร์ไมล่ประณามความมนัยิ่งมบีเลยหากพวกมนันถผกไดด้มาอยล่างสอุจรลิตและถด้า
พวกมนันไมล่ใชล่เปฟ้าหมายแหล่งความรนักของเรา มนันไมล่ใชล่ความมนัยิ่งคนัยิ่งหรสือเงลินทองทบียิ่ถผกประณาม “การรนักเงลินนนันี้นเปป็น



รากเหงด้าแหล่งความชนัยิ่วรด้ายทนันี้งสลินี้น” (1 ทธ. 6:10) มบีบางคนทบียิ่รนักเงลินแตล่มบีเงลินนด้อยมาก และมบีบางคนทบียิ่มบีเงลินเยอะ
แยะแตล่ไมล่รนักมนันเลย ไมล่ใชล่ครนับ พระเจด้าไมล่ประณามคน ๆ หนลึยิ่งเพบียงเพราะวล่าคน ๆ นนันี้นมบีความมนัยิ่งคนัยิ่ง คนมากมาย
กลายเปป็นคนมนัยิ่งมบีโดยวลิธบีทบียิ่ซสืยิ่อตรงและโดยไมล่ทสาใหด้เงลินเปป็นพระของพวกเขา แตล่มนันเปป็นเรสืยิ่องยากทบียิ่จะไดด้ทรนัพยร์
สลิยิ่งของมาและขณะเดบียวกนันกห็ตด้านทานการทดลองทบียิ่มาจากความเหห็นแกล่ตนัว ความโลภมาก การฉด้อโกง และการ
บบีบบนังคนับเพสืยิ่อนมนอุษยร์ดด้วยกนัน

ขด้อ 4: “ดผเถลิด คล่าจด้างของบรรดาคนงานผผด้ทบียิ่ไดด้เกบียิ่ยวขด้าวในทอุล่งนาทนันี้งหลายของพวกทล่าน ซลึยิ่งพวกทล่านไดด้
เกห็บไวด้โดยการโกงนนันี้น กห็รด้องขลึนี้น และเสบียงรด้องของคนเหลล่านนันี้นทบียิ่ไดด้เกบียิ่ยวขด้าวไดด้เขด้าถลึงพระกรรณขององคร์พระผผด้
เปป็นเจด้าจอมโยธาแลด้ว”

ความมนัยิ่งมบีของคนเหลล่านบีนี้ไมล่เพบียงอยผล่เปลล่า ๆ เทล่านนันี้น (ขด้อ 2 และ 3) แตล่ประการทบียิ่สอง พวกมนันยนังแปด
เปปฟื้อน มบีมลทลินจากวลิธบีอนันฉด้อโกงในการทบียิ่พวกมนันถผกสะสมพอกพผนดด้วย ยากอบประกาศวล่า “คล่าจด้างของบรรดา
คนงาน…ซลึยิ่งพวกทล่านไดด้เกห็บไวด้โดยการโกงนนันี้น” วลิธบีปฏลิบนัตลิเชล่นนบีนี้ถผกหด้ามอยล่างเขด้มงวดโดยพระวจนะของพระเจด้า
ในทบียิ่อสืยิ่น ๆ ในเลวบีนลิตลิ 19:13 เราพบถด้อยคสาเหลล่านบีนี้: “เจด้าตด้องไมล่ฉด้อโกงเพสืยิ่อนบด้านของเจด้า และไมล่ปลด้นเขา บรรดา
คล่าจด้างของลผกจด้างตด้องไมล่คด้างอยผล่กนับเจด้าตลอดคสืนจนถลึงรอุล่งเชด้า” และอบีกครนันี้ง “ทล่านตด้องไมล่กดขบียิ่ขล่มเหงลผกจด้างทบียิ่เปป็น
คนยากจนและขนัดสน ไมล่วล่าเขาเปป็นของพบียิ่นด้องของทล่าน หรสือเปป็นของพวกคนแปลกหนด้าของทล่านทบียิ่อาศนัยอยผล่ใน
แผล่นดลินของทล่านภายในประตผเมสืองทนันี้งหลายของทล่าน ในวนันของเขานนันี้นทล่านตด้องจล่ายเงลินคล่าจด้างของเขาใหด้แกล่เขา 
และดวงอาทลิตยร์ตด้องไมล่ตกกล่อนจล่ายคล่าจด้างนนันี้น เพราะเขาเปป็นคนยากจน และมบีใจจดจล่ออยผล่ทบียิ่คล่าจด้างนนันี้น เกรงวล่า
เขาจะรด้องกลล่าวหาทล่านตล่อพระเยโฮวาหร์ และสลิยิ่งนนันี้นเปป็นบาปตล่อทล่าน” (พบญ. 24:14,15)

คนรวยเหลล่านบีนี้เปป็นพวกขโมย และเพราะการลนักขโมยของพวกเขา พวกเขาจลึงไดด้ทรนัพยร์สมบนัตลิของตน 
คอุณเชสืยิ่อใจไดด้เลยวล่าคนเหลล่านนันี้นทบียิ่สะสมความมนัยิ่งคนัยิ่งโดยการบบีบบนังคนับคนยากจนและโดยการกดคล่าจด้างคนเหลล่านนันี้น
ทบียิ่ทสางานใหด้พวกเขาจะพบวล่าทรนัพยร์สมบนัตลิของพวกเขา “ผอุพนัง” และเสสืนี้อผด้าของพวกเขา “ถผกตนัวมอดกนัดกลิน” 
สอุภาษลิต 22:16 กลล่าววล่า “คนทบียิ่บบีบบนังคนับคนยากจนเพสืยิ่อเพลิยิ่มทรนัพยร์สมบนัตลิของตน…จะมาถลึงความขนัดสนอยล่าง
แนล่นอน” นอกจากนบีนี้ “...คนทบียิ่ไดด้รนับบรรดาความมนัยิ่งคนัยิ่ง และไมล่ใชล่อยล่างถผกตด้อง จะพรากจากความมนัยิ่งคนัยิ่งเหลล่านนันี้น
ในกลางวนันทนันี้งหลายของเขา และเมสืยิ่อถลึงบนันี้นปลายของเขา จะเปป็นคนโฉดเขลาฉนันนนันี้น” (ยรม. 17:11)

พวกคนรวยไดด้โกงคนงานเหลล่านนันี้นจากคล่าจด้างรายวนันของพวกเขา และบนัดนบีนี้ “เสบียงรด้องของคนเหลล่านนันี้น
ทบียิ่ไดด้เกบียิ่ยวขด้าวไดด้เขด้าถลึงพระกรรณขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้าจอมโยธาแลด้ว” “องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าจอมโยธา” ในทบียิ่นบีนี้
เปป็นพระนามหนลึยิ่งทบียิ่บล่งบอกถลึงอสานาจขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้า เมสืยิ่อตรนัสผล่านมาลาคบี พระองคร์ทรงประกาศวล่า: 
“และเราจะมาใกลด้พวกเจด้าเพสืยิ่อการพลิพากษา และเราจะเปป็นพยานทบียิ่รวดเรห็ว…ตล่อสผด้คนเหลล่านนันี้นทบียิ่บบีบบนังคนับ
ลผกจด้างในเรสืยิ่องคล่าจด้างของเขา หญลิงมล่ายและลผกกสาพรด้าพล่อ และผผด้ทบียิ่หนันเหคนแปลกหนด้าไปจากสลิทธลิธิ์ของเขา และ
ไมล่ยสาเกรงเรา พระเยโฮวาหร์จอมโยธาตรนัส” (มลค. 3:5)

องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าไมล่ไดด้เปป็นคนหนลึยิ่งทบียิ่มองดผบรรดากลิจการของมนอุษยร์แบบไมล่แยแสและไมล่สนใจ พระองคร์
ไมล่เปป็นเหมสือนรผปเคารพเหลล่านนันี้นของพวกนอกศาสนาดด้วย ทบียิ่ “มบีปาก แตล่รผปนนันี้นไมล่พผด รผปเหลล่านนันี้นมบีตา แตล่รผปนนันี้น
มองไมล่เหห็น รผปเหลล่านนันี้นมบีหผ แตล่พวกมนันฟปังไมล่ไดด้ยลิน พวกมนันมบีจมผก แตล่พวกมนันดมไมล่ไดด้ รผปเหลล่านนันี้นมบีมสือ แตล่พวก



มนันคลสาไมล่ไดด้ รผปเหลล่านนันี้นมบีเทด้า แตล่พวกมนันเดลินไมล่ไดด้ และรผปเหลล่านนันี้นพผดทางคอของตนไมล่ไดด้” (เพลงสดอุดบี
115:5-7) ไมล่เลยครนับ “พระเนตรของพระเยโฮวาหร์วลิยิ่งไปวลิยิ่งมาทนัยิ่วแผล่นดลินโลกทนันี้งสลินี้น เพสืยิ่อสสาแดงวล่าพระองคร์ทรงมบี
ฤทธานอุภาพ โดยเหห็นแกล่ผผด้เหลล่านนันี้นทบียิ่ใจของพวกเขาดบีพรด้อมตล่อพระองคร์…” (2 พศด. 16:9)

เรามบีพระสนัญญาทบียิ่ชนัดเจนแหล่งพระวจนะของพระเจด้าวล่าพระองคร์จะทรงตอบสนองตล่อเสบียงรด้องของคน
ยากจนและผผด้ขนัดสน: “เมสืยิ่อคนยากจนและคนขนัดสนแสวงหานนี้สาและไมล่มบี และลลินี้นของพวกเขากห็แหด้งผากเพราะ
ความกระหาย เราเปป็นพระเยโฮวาหร์จะไดด้ยลินพวกเขา เรา พระเจด้าแหล่งอลิสราเอล จะไมล่ละทลินี้งพวกเขา” (อลิสยาหร์ 
41:17) ในหนนังสสือสอุภาษลิต เราอล่านวล่า: “อยล่าปลด้นคนยากจน เพราะเขาเปป็นคนยากจน หรสือบบีบคนันี้นคนทอุกขร์ใจทบียิ่
ประตผเมสือง เพราะวล่าพระเยโฮวาหร์จะทรงวล่าความแทนพวกเขา…” (สภษ. 22:22,23) และผผด้แตล่งเพลงสดอุดบี
ประกาศวล่า: “ขด้าพเจด้าทราบวล่าพระเยโฮวาหร์จะทรงรนักษาความเทบียิ่ยงธรรมของคนทบียิ่ทอุกขร์ยาก และความยอุตลิธรรม
ของคนยากจน” (เพลงสดอุดบี 140:12)

ขด้อ 5: “พวกทล่านไดด้ใชด้ชบีวลิตในความเพลลิดเพลลินบนแผล่นดลินโลกและไดด้เรลิงสสาราญ พวกทล่านไดด้บสารอุงเลบีนี้ยง
ใจของพวกทล่านเหมสือนอยล่างในวนันแหล่งการเขล่นฆล่า”

เราเรบียนรผด้จากพระคสาขด้อนบีนี้วล่าคนมนัยิ่งมบีเหลล่านบีนี้กสาลนังใชด้ความมนัยิ่งคนัยิ่งของตนเพสืยิ่อสนองตนัณหาแหล่งใจทบียิ่ผลิดบาป
ของตนัวเอง พวกเขา “ไดด้ใชด้ชบีวลิตในความเพลลิดเพลลินบนแผล่นดลินโลก…” นนัยิ่นคสือ พวกเขาไดด้ใชด้ชบีวลิตในลนักษณะทบียิ่
หรผหราฟอุฝ่มเฟปอยและปรนเปรอตนัวเอง ขณะทบียิ่คนมนัยิ่งมบีสล่วนใหญล่มบีนลิสนัยตระหนบียิ่และไมล่ใจกวด้างตล่อคนอสืยิ่น พวกเขากห็
พรด้อมเสมอทบียิ่จะจล่ายไมล่อนันี้นเพสืยิ่อสนองความปรารถนาอนันเหห็นแกล่ตนัวของตนเอง ตนัวอยล่างของคนประเภทนบีนี้คสือ
เศรษฐบีคนนนันี้นในลผกา 16:19-31 เขาเมลินขอทานทบียิ่ยากจนทบียิ่ประตผรนันี้วบด้านของเขาขณะทบียิ่ตนัวเขาเอง “รนับประทาน
อาหารอยล่างหรผหราทอุกวนัน ๆ”

“...และไดด้เรลิงสสาราญ…” วลบีนบีนี้อาจพรรณนาถลึงบอุตรนด้อยหลงหายคนนนันี้นไดด้อยล่างเหมาะสม (ลผกา 
15:11-32) ทบียิ่ “ออกเดลินทางไปยนังแผล่นดลินไกล และทบียิ่นนัยิ่นไดด้ผลาญทรนัพยร์สมบนัตลิของตนดด้วยการใชด้ชบีวลิตเสเพล” 
ยากอบกลล่าวหาคนรวยเหลล่านบีนี้ทบียิ่ใชด้ชบีวลิตอยล่างฟอุฝ่มเฟปอยและหรผหราโดยเอาเปรบียบคนยากจนเหลล่านนันี้นทบียิ่พวกเขาไดด้
ฉด้อโกง

“...พวกทล่านไดด้บสารอุงเลบีนี้ยงใจของพวกทล่านเหมสือนอยล่างในวนันแหล่งการเขล่นฆล่า” นนักอรรถาธลิบายสล่วนใหญล่
เหห็นพด้องตรงกนันวล่ายากอบกสาลนังเปรบียบเทบียบคนรวยเหลล่านบีนี้ทบียิ่ปรนเปรอตนัวเองและรนักความหรผหรากนับพวกสนัตวร์ทบียิ่
กสาลนังถผกขอุนใหด้อด้วนพบีสสาหรนับการฆล่า พวกสนัตวร์ทบียิ่นล่าสงสารกลินไปเรสืยิ่อย ๆ จนถลึงวนันแหล่งการเชสือด โดยไมล่รผด้เลยถลึง
หายนะของพวกมนันทบียิ่ใกลด้เขด้ามา ฉะนนันี้นคนมนัยิ่งมบีเหลล่านบีนี้จลึงสนอุกกนับชบีวลิตจนเตห็มทบียิ่ ไมล่ใสล่ใจเลยเกบียิ่ยวกนับการพลิพากษา
ทบียิ่จะมานนันี้น มบีผผด้คนวนันนบีนี้ทบียิ่กสาลนัง “ขอุนตนัวเองใหด้อด้วนพบี” เชล่นกนัน สสาหรนับการเชสือดครนันี้งใหญล่นนันี้น! บางคนยอมขายจลิต
วลิญญาณของมนอุษยร์ดด้วยกนันใหด้แกล่บาปและนรกเพสืยิ่อแลกกนับเงลินเพลิยิ่มอบีกไมล่กบียิ่เหรบียญ!

คสาเตสือนทบียิ่องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของเราทรงใหด้ไวด้ในลผกา 21:34,35 ชล่างเหมาะสมกนับตรงนบีนี้จรลิง ๆ: “และจง
ระวนังตนัวพวกทล่านเองใหด้ดบี เกรงวล่าในเวลาใดใจของพวกทล่านจะลด้นไปดด้วยการดสืยิ่มหรสือกลินเกลินขนาด และดด้วย
ความมลึนเมา และดด้วยบรรดาความกนังวลแหล่งชบีวลิตนบีนี้ และวนันนนันี้นจลึงมาถลึงพวกทล่านโดยไมล่ทนันรผด้ตนัว เพราะวล่าดอุจกนับ
ดนักอนันหนลึยิ่งวนันนนันี้นจะมาถลึงทอุกคนทบียิ่อาศนัยอยผล่บนพสืนี้นแหล่งแผล่นดลินโลกทนันี้งสลินี้น”



ใน 1 ทลิโมธบี 6:9 เปาโลใหด้คสาเตสือนเดบียวกนัน: “แตล่คนทนันี้งหลายทบียิ่อยากจะรยิ่สารวยกห็ตกอยผล่ในการทดลอง
และกนับดนัก และในตนัณหาหลายอยล่างอนันโฉดเขลาและเปป็นอนันตราย ซลึยิ่งฉอุดมนอุษยร์ทนันี้งหลายใหด้จมลงในการทสาลาย
และความพลินาศ” เปาโลบอกเราตรงนบีนี้วล่ามบีภยนันตรายใหญล่หลวงทบียิ่คนรวยจะถผกทดลองใหด้ทสาหลายสลิยิ่งทบียิ่โฉดเขลา
และฟอุฝ่มเฟปอย พวกเขาจะเขด้ารล่วมในตนัณหาตล่าง ๆ ทบียิ่ใชด้เงลินเยอะซสืนี้อไดด้ คนทบียิ่มบีเงลินมากพอสามารถซสืนี้ออะไรกห็ไดด้บน
แผล่นดลินโลก-ยกเวด้นความรอดและชบีวลิตนลิรนันดรร์! เงลินพผดในโลกนบีนี้ แตล่ไมล่ใชล่ทบียิ่บนัลลนังกร์พลิพากษาของพระเจด้า

คสากลล่าวของเปาโลทบียิ่วล่า “คนทนันี้งหลายทบียิ่อยากจะรยิ่สารวย” บอกเปป็นนนัยถลึงคนเหลล่านนันี้นทบียิ่ตนันี้งใจและความ
คลิดของตนใหด้จดจล่ออยผล่ทบียิ่การหาเงลิน พวกเขาพากเพบียรดด้วยพละกสาลนัง พลนังงาน และพรสวรรคร์ตล่าง ๆ เพบียงเพสืยิ่อ
จะไดด้ความมนัยิ่งคนัยิ่ง-อยล่างสอุจรลิตหากทสาไดด้ แตล่อยล่างทอุจรลิตหากจสาเปป็น เหห็นไดด้ชนัดวล่าคนรวยทบียิ่ถผกพผดถลึงในบทนบีนี้เปป็นคน
แบบนนันี้น พวกเขาเปป็นเหมสือนคนมากมายวนันนบีนี้ทบียิ่ไมล่มบีเวลาสสาหรนับพระเจด้า ไมล่มบีเวลาสสาหรนับครลิสตจนักร พวกเขา
ทอุล่มเทเวลาทนันี้งหมดของตนใหด้กนับการหาเงลินไดด้เยอะมากขลึนี้นเรสืยิ่อย ๆ และสนองตนัณหาตล่าง ๆ แหล่งเนสืนี้อหนนัง ผล
กสาไรทบียิ่ไดด้มาโดยมลิชอบซลึยิ่งถผกใชด้เพสืยิ่อสนองตนัณหาของเนสืนี้อหนนังจะนสาพระอาชญามาสผล่จลิตวลิญญาณ!

ขด้อ 6: “พวกทล่านไดด้ตนัดสลินลงโทษ และไดด้ฆล่าคนชอบธรรม และเขากห็ไมล่ไดด้ตล่อตด้านพวกทล่าน”
พระคสาขด้อนบีนี้บอกเราวล่าคนมนัยิ่งมบีเหลล่านบีนี้ไรด้ความปรานบีในการไดด้มาซลึยิ่งความมนัยิ่งคนัยิ่งของตน พวกเขาไมล่เคย

หยอุดทบียิ่อะไรเลยเพสืยิ่อจะเพลิยิ่มเงลินและทองคสาเขด้ากระเปป๋าของตนอบีกเพบียงเลห็กนด้อย
มบีการตบีความสองแบบถผกใหด้ไวด้สสาหรนับพระคสาขด้อนบีนี้ แบบแรกคสือ บางคนเชสืยิ่อวล่า “คนชอบธรรม” ในทบียิ่นบีนี้

หมายถลึงพระครลิสตร์ ผผด้ทรงถผกปรนับโทษและถผกประหารชบีวลิตโดยพวกคนทบียิ่เครล่งศาสนาแตล่ชนัยิ่วในสมนัยของพระองคร์ 
ตอนกลล่าวถลึงพระองคร์ใหด้พวกผผด้นสายลิวฟปัง เปโตรกลล่าววล่า: “พระเจด้าของอนับราฮนัม และของอลิสอนัค และของยาโคบ 
พระเจด้าแหล่งบรรพบอุรอุษของพวกเรา ไดด้โปรดประทานสงล่าราศบีแดล่พระเยซผพระบอุตรของพระองคร์ ผผด้ซลึยิ่งพวกทล่านไดด้
มอบไวด้แลด้ว และไดด้ปฏลิเสธพระองคร์ตล่อหนด้าปปีลาต เมสืยิ่อเขาตนันี้งใจจะปลล่อยพระองคร์ไป แตล่พวกทล่านไดด้ปฏลิเสธองคร์
บรลิสอุทธลิธิ์และชอบธรรม และปรารถนาใหด้ฆาตกรคนหนลึยิ่งถผกมอบไวด้แกล่พวกทล่าน และไดด้ฆล่าผผด้ทรงเปป็นเจด้าแหล่งชบีวลิต
เสบีย…” (กลิจการ 3:13-15)

และพระครลิสตร์ไมล่ไดด้ทรงขนัดขสืนเลยอยล่างแนล่นอน ดด้วยวล่า “ทล่านถผกนสาไปเหมสือนแกะเพสืยิ่อการฆล่า และ
เหมสือนลผกแกะทบียิ่เปป็นใบด้อยผล่หนด้าผผด้ตนัดขนของมนันฉนันใด ทล่านกห็ไมล่อด้าปากของทล่านเลยฉนันนนันี้น” (กลิจการ 8:32) พระ
ครลิสตร์ พระเมษโปดกของพระเจด้า “เมสืยิ่อพระองคร์ทรงถผกดล่าวล่า กห็ไมล่ไดด้ทรงดล่าวล่ากลนับเลย เมสืยิ่อพระองคร์ทรงทน
ทอุกขร์ พระองคร์กห็ไมล่ไดด้ทรงคอุกคาม…” (1 ปต. 2:23) พระองคร์ทรงถผกเกลบียดชนัง แตล่พระองคร์กห็ไมล่ไดด้ทรงเกลบียดชนัง
ตอบ แทนทบียิ่จะทสาแบบนนันี้น ขณะทบียิ่พระองคร์ถผกตรลึงอยผล่บนกางเขนนนันี้น พระองคร์ทรงอธลิษฐานเผสืยิ่อคนเหลล่านนันี้นทบียิ่
เกลบียดชนังพระองคร์ โดยตรนัสวล่า “ขด้าแตล่พระบลิดา ขอโปรดอภนัยโทษพวกเขา เพราะวล่าพวกเขาไมล่ทราบวล่าพวกเขา
ทสาอะไร” (ลผกา 23:34) ตล่อมาไมล่นานพระองคร์กห็สลินี้นพระชนมร์ เพสืยิ่อทบียิ่พวกเขาจะไดด้รนับความรอด- “ไดด้ทรง
สลินี้นพระชนมร์เพสืยิ่อคนอธรรม” (รม. 5:6)

อยล่างไรกห็ตาม ผมเหห็นดด้วยกนับการตบีความแบบทบียิ่สองของพระคสาขด้อนบีนี้ ตามทนัศนะนบีนี้ “คนชอบธรรม” 
หมายถลึงคนเหลล่านนันี้นทบียิ่เชสืยิ่อบนพระครลิสตร์แลด้ว และยากอบกลล่าววล่าคนมนัยิ่งมบีทบียิ่อธรรมเหลล่านนันี้น “ไดด้ตนัดสลินลงโทษ 
และไดด้ฆล่า” ผผด้เชสืยิ่อเหลล่านนันี้น คนเหลล่านนันี้นทบียิ่ไดด้ทนทอุกขร์ดด้วยนนี้สามสือของคนรวยทบียิ่ชนัยิ่วแหล่งโลกนบีนี้ นบียิ่เปป็นครนันี้งทบียิ่สองแลด้วทบียิ่



ยากอบเตสือนความจสาผผด้เชสืยิ่อเหลล่านนันี้นเกบียิ่ยวกนับการบบีบบนังคนับของพวกคนรวย ในขด้อ 6 และ 7 ของบททบียิ่ 2 เขาถาม
วล่า “คนมนัยิ่งมบีกดขบียิ่พวกทล่าน และลากพวกทล่านไปตล่อหนด้าบรรดาบนัลลนังกร์พลิพากษามลิใชล่หรสือ เขาเหลล่านนันี้นหมลิยิ่น
ประมาทพระนามอนันนล่าเคารพ ซลึยิ่งโดยพระนามนนันี้นพวกทล่านถผกเรบียกมลิใชล่หรสือ”

“...และเขากห็ไมล่ไดด้ตล่อตด้านพวกทล่าน” เพราะวล่าคนชอบธรรมนนันี้นไมล่ขนัดขสืนหรสือสผด้กลนับ เขาจลึงถผกเอา
เปรบียบและถผกยยิ่สายบี คนชนัยิ่วไดด้ฉวยโอกาสจากความปรารถนาทบียิ่รนักสงบของคนชอบธรรม พวกเขารผด้วล่าเหลล่าผผด้
ตลิดตามทบียิ่แทด้จรลิงของพระครลิสตร์จะไมล่ยอมใชด้วลิธบีการชนัยิ่ว ๆ แบบเดบียวกนับคนเหลล่านนันี้นทบียิ่บบีบบนังคนับตน และดด้วยเหตอุนบีนี้
พวกเขาจลึงบบีบบนังคนับผผด้เชสืยิ่อเหลล่านนันี้นมากขลึนี้นไปอบีก อยล่างไรกห็ตาม เราแนล่ใจไดด้วล่าการทนทอุกขร์การบบีบบนังคนับเพราะ
เหห็นแกล่พระครลิสตร์ โดยรผด้วล่าเรามนัยิ่นคงไมล่หลอุดหายในพระองคร์ กห็ดบีกวล่าการถผกนนับรวมกนับผผด้บบีบบนังคนับเหลล่านนันี้นและ
ตด้องไปอยผล่ในไฟนรก

ลผก ๆ ของพระเจด้าตลอดหลายยอุคสมนัยถผกเกลบียดชนังและถผกรนังเกบียจโดยชาวโลก-โดยศนัตรผเหลล่านนันี้นของ
พระเจด้า โดยลผกเหลล่านนันี้นของพญามาร แตล่เมสืยิ่อใดกห็ตามทบียิ่การขล่มเหงเชล่นนนันี้นมาสผล่ลผก ๆ ของพระเจด้า เมสืยิ่อพวกเขา 
“ถผกประหารวนันยนังคยิ่สา…ถผกนนับวล่าเปป็นเหมสือนแกะสสาหรนับการเอาไปฆล่า” (รม. 8:36) เมสืยิ่อพวกเขาถผกเขล่นฆล่าโดย
ดาบ ถผกปฟ้อนใหด้พวกสลิงโต หรสือถผกเผาคาเสา กห็มบีการเพลิยิ่มขลึนี้นของความทอุล่มเทและความสนัตยร์ซสืยิ่อของวลิสอุทธลิชนทนันี้ง
หลายมาตลอด การขล่มเหงเหลล่านนันี้นไดด้ทสาใหด้พวกเขาตนันี้งมนัยิ่นคงมากขลึนี้นในความรนักของพระเจด้าและในสลิยิ่งตล่าง ๆ 
ของพระครลิสตร์

เปโตรใหด้การหนอุนใจมากมายแกล่ผผด้เชสืยิ่อทนันี้งหลายทบียิ่ทนทอุกขร์การขล่มเหงเพราะความเชสืยิ่อของพวกเขา:
“เพราะวล่าพระเนตรขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้าเฝฟ้าดผบรรดาคนชอบธรรม และพระกรรณของพระองคร์สดนับ

ฟปังบรรดาคสาอธลิษฐานของพวกเขา แตล่พระพนักตรร์องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าตนันี้งตล่อสผด้กนับคนทนันี้งหลายทบียิ่ทสาความชนัยิ่วรด้าย…แตล่
และถด้าพวกทล่านทนทอุกขร์เพราะเหห็นแกล่ความชอบธรรม พวกทล่านกห็เปป็นสอุข และอยล่ากลนัวคสาขผล่ของพวกเขา และ
อยล่าเดสือดรด้อนใจเลย…เพราะวล่า ถด้าพระประสงคร์ของพระเจด้าเปป็นเชล่นนนันี้น การทบียิ่พวกทล่านทนความทอุกขร์ยาก
เพราะการทสาดบีกห็ดบีกวล่าทนทอุกขร์เพราะการทสาชนัยิ่ว” (1 เปโตร 3:12,14,17)

“พวกทล่านทบียิ่รนัก อยล่าคลิดวล่าเปป็นสลิยิ่งทบียิ่แปลกประหลาดเกบียิ่ยวกนับการทดลองอนันรด้อนแรงทบียิ่เกลิดขลึนี้นเพสืยิ่อลองใจ
พวกทล่าน ราวกนับวล่าเหตอุการณร์อนันแปลกประหลาดไดด้เกลิดขลึนี้นแกล่พวกทล่าน แตล่จงปปีตลิยลินดบีเถลิด ดด้วยวล่าพวกทล่านเปป็น
ผผด้มบีสล่วนแหล่งการทนทอุกขร์ตล่าง ๆ ของพระครลิสตร์ เพสืยิ่อวล่าเมสืยิ่อสงล่าราศบีของพระองคร์จะถผกเปปิดเผย พวกทล่านกห็จะมบี
ความยลินดบีพรด้อมกนับความชสืยิ่นบานยลิยิ่งนนักดด้วย…ถด้าผผด้ใดทนความทอุกขร์ยากในฐานะเปป็นครลิสเตบียน กห็อยล่าใหด้ผผด้นนันี้นมบี
ความละอายเลย แตล่จงใหด้เขาถวายเกบียรตลิแดล่พระเจด้าเพราะเหตอุนบีนี้” (1 เปโตร 4:12-16)

พรด้อมกนับคสาเตสือนใจของเขาในขด้อ 6 ทบียิ่วล่าคนชอบธรรมไมล่ไดด้ขนัดขสืนการบบีบบนังคนับของพวกเขา ยากอบ
ปปิดทด้ายคสาประณามอนันรอุนแรงของตนเกบียิ่ยวกนับพวกคนรวยทบียิ่ชนัยิ่ว คนเหลล่านบีนี้ไดด้สยิ่สาสมทรนัพยร์สมบนัตลิไวด้แลด้วสสาหรนับยอุค
สอุดทด้าย แตล่ทรนัพยร์สมบนัตลิเหลล่านบีนี้จะนสาไปสผล่การลงพระอาชญาของพวกเขา พวกเขาไมล่ไดด้ความมนัยิ่งคนัยิ่งของตนมาโดย
วลิธบีอนันชอบ พวกเขาไมล่ไดด้ใชด้ทรนัพยร์เหลล่านนันี้นในวลิธบีทบียิ่ถผกตด้อง แผนการทนันี้งหมดของพวกเขาเปป็นของเนสืนี้อหนนังและ
พญามาร และ “สนลิม” แหล่งความมนัยิ่งคนัยิ่งของพวกเขาจะทรมานพวกเขาในนรกตลอดไป “ดผเถลิด นบียิ่คสือผผด้ทบียิ่ไมล่ไดด้ใหด้
พระเจด้าเปป็นกสาลนังของตน แตล่ไดด้ไวด้ใจในความออุดมสมบผรณร์แหล่งความมนัยิ่งคนัยิ่งของเขา และไดด้เสรลิมกสาลนังตนัวเองใน



ความชนัยิ่วของเขา” (เพลงสดอุดบี 52:7) “คน ๆ หนลึยิ่งจะไดด้ประโยชนร์อะไร ถด้าผผด้นนันี้นจะไดด้โลกทนันี้งสลินี้น และตด้องสผญเสบีย
จลิตวลิญญาณของตนเอง” (มาระโก 8:36)

ขด้อ 7 และ 8: “เหตอุฉะนนันี้น จงอดทน พบียิ่นด้องทนันี้งหลาย จนถลึงการเสดห็จมาขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้า ดผเถลิด 
ชาวนารอคอยผลอนันลนี้สาคล่าแหล่งแผล่นดลิน และมบีความอดทนนานเพสืยิ่อทบียิ่จะไดด้รนับผลนนันี้น จนกระทนัยิ่งเขาไดด้รนับฝนตด้น
ฤดผและฝนปลายฤดผ พวกทล่านกห็จงอดทนเชล่นกนัน จงใหด้ใจของพวกทล่านตนันี้งมนัยิ่นคง ดด้วยวล่าการเสดห็จมาขององคร์พระ
ผผด้เปป็นเจด้ากห็ใกลด้เขด้ามาแลด้ว”

ในพระคสาหกขด้อแรกของบทนบีนี้ ยากอบกลล่าวถลึงวลิธบีทบียิ่คนชอบธรรมถผกรนังเกบียจและถผกกลล่าวโทษโดยพวก
คนรวยทบียิ่ชนัยิ่ว บนัดนบีนี้เขาใหด้ขล่าวสารหนลึยิ่งทบียิ่เปป็นการปลอบประโลมใจและการหนอุนใจแกล่ลผก ๆ ทบียิ่ทนทอุกขร์ของพระเจด้า:
“เหตอุฉะนนันี้น จงอดทน พบียิ่นด้องทนันี้งหลาย จนถลึงการเสดห็จมาขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้า” มนันเหมสือนกนับวล่ายากอบกสาลนังชบีนี้
ไปยนังแสงสวล่างลสาหนลึยิ่งทบียิ่อยผล่ปลายออุโมงคร์ แมด้ถผกขล่มเหงและถผกบบีบบนังคนับในตอนนบีนี้ เขากห็หนอุนใจพบียิ่นด้องเหลล่านนันี้นใหด้
อดทนและอดกลนันี้น “จนถลึงการเสดห็จมาขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้า” ซลึยิ่งเปาโลเรบียกวล่า “ความหวนังอนันมบีสอุขนนันี้น และ
การปรากฏอนันทรงสงล่าราศบีของพระเจด้าผผด้ใหญล่ยลิยิ่ง และพระผผด้ชล่วยใหด้รอดของพวกเราคสือ พระเยซผครลิสตร์” (ทลิตนัส 
2:13)

ขด้อเทห็จจรลิงเรสืยิ่องการเสดห็จกลนับมาของพระครลิสตร์เปป็นเรสืยิ่องทบียิ่แนล่นอน เพราะพระองคร์เองทรงสนัญญาไวด้
แลด้ว พระองคร์ตรนัสวล่า: “อยล่าใหด้ใจของทล่านทนันี้งหลายวลิตกเลย ทล่านทนันี้งหลายเชสืยิ่อในพระเจด้า จงเชสืยิ่อในเราดด้วย ใน
พระนลิเวศนร์ของพระบลิดาเรามบีคฤหาสนร์หลายแหล่ง ถด้าไมล่เปป็นอยล่างนนันี้น เราคงไดด้บอกทล่านทนันี้งหลายแลด้ว เราไปเพสืยิ่อ
จนัดเตรบียมสถานทบียิ่ไวด้สสาหรนับทล่านทนันี้งหลาย และถด้าเราไปและจนัดเตรบียมสถานทบียิ่ไวด้สสาหรนับทล่านทนันี้งหลายแลด้ว เราจะ
กลนับมาอบีก และรนับทล่านทนันี้งหลายมายนังตนัวเราเอง เพสืยิ่อวล่าเราอยผล่ทบียิ่ไหน ทล่านทนันี้งหลายกห็จะอยผล่ทบียิ่นนัยิ่นดด้วย” (ยอหร์น 
14:1-3)

เมสืยิ่อพระครลิสตร์เสดห็จกลนับขลึนี้นไปหาพระบลิดาหลนังจากการคสืนพระชนมร์ของพระองคร์ ชายสองคน “สวม
เสสืนี้อสบีขาว” ไดด้ปรากฏแกล่สาวกเหลล่านนันี้นและกลล่าวคสาพผดทบียิ่ชนัดเจน: “...พระเยซผองคร์เดบียวกนันนบีนี้ ซลึยิ่งทรงถผกรนับไป
จากพวกทล่านขลึนี้นไปยนังสวรรคร์นนันี้น จะเสดห็จมาอบีกในลนักษณะเดบียวกนันตามทบียิ่พวกทล่านไดด้เหห็นพระองคร์เสดห็จไปยนัง
สวรรคร์นนันี้น” (กลิจการ 1:11)

เปาโลสอนวล่าพระครลิสตร์จะเสดห็จกลนับมารนับคนของพระองคร์เอง: “ดด้วยวล่าองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าเองจะเสดห็จ
ลงมาจากสวรรคร์ ดด้วยเสบียงกผล่กด้อง ดด้วยสสาเนบียงของเทพบดบี และดด้วยแตรของพระเจด้า และคนทนันี้งปวงทบียิ่ตายแลด้ว
ในพระครลิสตร์จะเปป็นขลึนี้นมากล่อน แลด้วพวกเราซลึยิ่งยนังเปป็นอยผล่และเหลสืออยผล่ จะถผกรนับขลึนี้นไปดด้วยกนันกนับคนเหลล่านนันี้นใน
หมผล่เมฆ เพสืยิ่อจะไดด้พบองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าในฟฟ้าอากาศ และอยล่างนนันี้นแหละพวกเรากห็จะอยผล่กนับองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า
เปป็นนลิตยร์” (1 ธส. 4:16,17) นบียิ่เปป็น “ความหวนังอนันมบีสอุข” แนล่ทบีเดบียว และผผด้เชสืยิ่อเหลล่านนันี้นในครลิสตจนักรยอุคตด้นกห็เฝฟ้า
คอยการเสดห็จกลนับมาขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของพวกเขาตามทบียิ่ทรงสนัญญาไวด้

เราควรจสาใหด้ขลึนี้นใจวล่าการเสดห็จกลนับมาขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้าจะมาในสองระยะ ซลึยิ่งเราเรบียกวล่าการรนับ
ขลึนี้น (Rapture) และการเปปิดเผย (Revelation) การรนับขลึนี้นถผกพรรณนาในขด้อพระคสาตอนทบียิ่ยกมานบีนี้จาก 1 เธสะ
โลนลิกา บททบียิ่ 4 มนันเปป็นเวลาทบียิ่ผผด้เชสืยิ่อทนันี้งหลายจะถผก “รนับขลึนี้นไป…เพสืยิ่อจะไดด้พบองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าในฟฟ้าอากาศ” 



การเปปิดเผยนนันี้นคสือเวลาทบียิ่พระองคร์จะเสดห็จมา “พรด้อมกนับพวกวลิสอุทธลิชนของพระองคร์หลายหมสืยิ่นคน เพสืยิ่อทบียิ่จะ
พลิพากษาบรรดาคนทนันี้งปวง และเพสืยิ่อกระทสาใหด้บรรดาคนอธรรมในทล่ามกลางพวกเขารผด้สลึกตนัวถลึงบรรดาการกระ
ทสาทบียิ่อสนัตยร์อธรรมของพวกเขา…” (ยผดาส 14,15) และ “นนัยนร์ตาทอุกดวงจะเหห็นพระองคร์” (วว. 1:7)

ตามทบียิ่เราทราบ พระสนัญญาเรสืยิ่องการเสดห็จมาครนันี้งทบียิ่สองนนันี้นไมล่ไดด้สสาเรห็จจรลิงในสมนัยของผผด้เชสืยิ่อยอุคตด้น แตล่
การเสดห็จมาขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้านนันี้นเปป็นเรสืยิ่องทบียิ่แนล่นอน ดนังนนันี้นยากอบจลึงกลล่าววล่าเมสืยิ่อพลิจารณาถลึงการเสดห็จกลนับ
มาของพระองคร์ ผผด้เชสืยิ่อทนันี้งหลายจลึงสามารถอดทนไดด้ แมด้ในยามถผกขล่มเหง เมสืยิ่อการรนับขลึนี้นมาถลึง การขล่มเหงทอุก
อยล่างจะถผกทลินี้งไวด้ขด้างหลนัง และเมสืยิ่อองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าเสดห็จกลนับมายนังแผล่นดลินโลกในการเปปิดเผยนนันี้น พระองคร์จะ
ทรงเขด้ากอุมบนังเหบียนแหล่งการปกครองและจะทรงแกด้ไขสลิยิ่งทบียิ่ผลิดทอุกอยล่างใหด้ถผกตด้องในโลกทบียิ่ถผกบาปแชล่งสาปนบีนี้

ผมสงสนัยวล่าเคยมบีสนักคราไหมทบียิ่ครลิสเตบียนทนันี้งหลายตด้องการความอดทนมากไปกวล่าทบียิ่เราตด้องการมนันวนันนบีนี้ 
กระนนันี้นความอดทนภายใตด้การลองใจกห็เปป็นหนลึยิ่งในสลิยิ่งทบียิ่ยากทบียิ่สอุดทบียิ่ครลิสเตบียนคนใดจะตด้องฝฝึกปฏลิบนัตลิ แตล่เพราะ 
“ความหวนังอนันมบีสอุข” นนันี้นแหล่งการเสดห็จกลนับมาขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้า เราจลึงถผกบอกใหด้อดทน

คราวนบีนี้ยากอบใชด้ภาพประกอบทบียิ่เหมาะสมมาก ๆ และเขด้าใจไดด้ของการใชด้ความอดทน: “...ชาวนารอ
คอยผลอนันลนี้สาคล่าแหล่งแผล่นดลิน และมบีความอดทนนานเพสืยิ่อทบียิ่จะไดด้รนับผลนนันี้น จนกระทนัยิ่งเขาไดด้รนับฝนตด้นฤดผและฝน
ปลายฤดผ” มบีผผด้เสนอแนะวล่าพระครลิสตร์เองทรงเปป็น “ชาวนา” ผผด้นนันี้น บอุรอุษผผด้นนันี้นแหล่งความอดทนตอนนบีนี้ขณะทบียิ่
พระองคร์ทรงนนัยิ่งอยผล่บนพระทบียิ่นนัยิ่งของพระบลิดาของพระองคร์ เหมสือนกนับทบียิ่ชาวนาจนัดเตรบียมดลิน หวล่านเมลห็ดพสืช และ
รอคอยดด้วยความอดทนใหด้ฝนตกเพสืยิ่อทบียิ่จะไดด้พสืชผลทบียิ่ดบี องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าผผด้เปปีปี่ยมสอุขของเรากห็ทรงรอคอยจน
กระทนัยิ่ง “ผลอนันลนี้สาคล่าแหล่งแผล่นดลิน” พรด้อมทบียิ่จะถผกเกห็บเกบียิ่ยว และเมสืยิ่อนนันี้นพระองคร์จะเสดห็จมา

นอกเหนสือจากการอด้างอลิงถลึงองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของเรา ภาพประกอบนบีนี้ยนังพผดถลึงผผด้เชสืยิ่อทนันี้งหลายเชล่นกนัน 
เพราะยากอบกลล่าวไปแลด้ววล่า: “เหตอุฉะนนันี้น จงอดทน พบียิ่นด้องทนันี้งหลาย…” คราวนบีนี้เขาเตสือนสตลิอบีกครนันี้งวล่า “พวก
ทล่านกห็จงอดทนเชล่นกนัน…” ชาวนาผผด้นนันี้นเตรบียมดลินและหวล่านเมลห็ดพสืช แตล่ขณะทบียิ่เขารอคอย “ผลแหล่งแผล่นดลิน” 
เขากห็ตด้องมบี “ความอดทนทบียิ่ยาวนาน” เขาตด้องสผด้รบปรบมสือกนับวนัชพสืชและฝผงแมลง เขาตด้องมบีทนันี้งแสงแดดและนนี้สา
ฝน และแมด้ในขณะนนันี้น เขากห็ตด้องอดทนไปตลอดชล่วงเวลาแหล่งการเตลิบโตทบียิ่ยาวนานนนันี้น ผลไมล่เตลิบโตในชนัยิ่วขด้ามคสืน
เหมสือนกนับทบียิ่ชาวนาเผชลิญความลสาบากหลายอยล่างของตนขณะรอคอยการเกห็บเกบียิ่ยว เราในฐานะครลิสเตบียนกห็มบี
หลายสลิยิ่งทบียิ่จะทดสอบความอดทนของเรา แตล่เราถผกเตสือนสตลิใหด้สผด้ทนดด้วยความอดกลนันี้น

ขณะทบียิ่เราทสางานหนนักเพสืยิ่อองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของเรา เราตด้องไมล่ “อล่อนลด้าในการกระทสาดบี เพราะวล่าใน
เวลาอนันควรพวกเรากห็จะเกบียิ่ยวเกห็บ ถด้าพวกเราไมล่ถอดใจ” (กท. 6:9) “เหตอุฉะนนันี้น พบียิ่นด้องทบียิ่รนักของขด้าพเจด้า พวก
ทล่านจงตนันี้งมนัยิ่นอยผล่ อยล่าหวนัยิ่นไหว จงปฏลิบนัตลิงานขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้าใหด้บรลิบผรณร์ทอุกเวลา ดด้วยวล่าทล่านทนันี้งหลาย
ทราบวล่า งานหนนักของทล่านทนันี้งหลายไมล่สผญเปลล่าในองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า” (1 คร. 15:58) ขล่าวสารของพระเจด้าทบียิ่มา
ถลึงเรากห็คสือวล่าเราตด้องไมล่ถอดใจภายใตด้ความทอุกขร์ลสาบาก เพราะวล่าโดยความทอุกขร์ลสาบากนนันี้นพระเจด้ากสาลนังสรด้าง
ความอดทน (รม. 5:3) และ “ถด้าเมสืยิ่อพวกทล่านกระทสาการดบี และทนทอุกขร์เพราะเหตอุการกระทสาดบีนนันี้น พวกทล่านกห็
รนับเอาดด้วยความอดทน สลิยิ่งนบีนี้แหละเปป็นทบียิ่ชอบพระทนัยของพระเจด้า” (1 เปโตร 2:20) เปาโลเขบียนไปถลึงครลิสเตบียน
ชาวฮบีบรผวล่า: “ใหด้พวกเราวลิยิ่งดด้วยความอดทนการแขล่งกนันทบียิ่ตนันี้งไวด้ตล่อหนด้าพวกเรานนันี้น โดยจนับจด้องทบียิ่พระเยซผ ผผด้ใหด้



กสาเนลิดความเชสืยิ่อของพวกเราและผผด้ทรงทสาใหด้ความเชสืยิ่อของพวกเราสสาเรห็จ…ดด้วยวล่าพวกทล่านจงพลิจารณาถลึง
พระองคร์ ผผด้ไดด้ทรงทนเอาการโตด้แยด้งอยล่างนบีนี้ของบรรดาคนบาปตล่อพระองคร์ เกรงวล่าพวกทล่านจะเหนสืยิ่อยลด้าและ
อล่อนกสาลนังในจลิตใจของพวกทล่าน” (ฮบ. 12:1-3)

ผมไมล่คลิดวล่ายากอบกสาลนังสอนแตล่อยล่างใดวล่าการลองใจและความทอุกขร์ลสาบากเหลล่านนันี้นทบียิ่เราเผชลิญควรถผก
มองดด้วยความไมล่แยแส เพราะตามทบียิ่หลายคนเปป็นพยานรนับรองไดด้ พวกมนันเปป็นของจรลิงและยากทบียิ่จะสผด้ทน แตล่
เขากสาลนังสอนวล่าเราตด้องการความหวนัง ฮบีบรผ 10:36 กลล่าววล่า: “ดด้วยวล่าพวกทล่านตด้องการความอดทน เพสืยิ่อวล่าหลนัง
จากพวกทล่านไดด้กระทสาตามพระประสงคร์ของพระเจด้าแลด้ว พวกทล่านกห็จะไดด้รนับตามพระสนัญญานนันี้น” เราสามารถ
มองพด้นการทนทอุกขร์ตล่าง ๆ ของเราไป โดยรผด้วล่า “การรด้องไหด้อาจจะคงอยผล่สนักคสืนหนลึยิ่ง แตล่ความชสืยิ่นบานจะมาใน
เวลาเชด้า” (เพลงสดอุดบี 30:5) เราตด้องมองลล่วงหนด้าไปยนังสงล่าราศบีทบียิ่จะตามหลนังการทนทอุกขร์ “เพราะขด้าพเจด้านนับวล่า
บรรดาความทอุกขร์ลสาบากแหล่งสมนัยปปัจจอุบนันนบีนี้ ไมล่สมควรทบียิ่จะเอาไปเปรบียบกนับสงล่าราศบีซลึยิ่งจะถผกเปปิดเผยในเราทนันี้ง
หลาย” (รม. 8:18)

“...จงใหด้ใจของพวกทล่านตนันี้งมนัยิ่นคง…” ยากอบทราบวล่าเพราะเวลาทบียิ่องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าจะเสดห็จมานนันี้นใกลด้
เขด้ามาแลด้ว ถนนสายนบีนี้กห็จะเดลินทางลสาบากมากขลึนี้นและขรอุขระมากขลึนี้น เราไมล่เพบียงตด้องการความอดทนมากขลึนี้น
เทล่านนันี้น แตล่ใจของเราตด้องตนันี้งมนัยิ่นคงและไมล่หวนัยิ่นไหวดด้วย- “เพราะวล่าเปป็นสลิยิ่งดบีทบียิ่จะใหด้ใจตนันี้งมนัยิ่นคงดด้วยพระคอุณ…”
(ฮบ. 13:9) เปโตรเขบียนไวด้วล่า: “แตล่ขอใหด้พระเจด้าแหล่งพระคอุณทนันี้งสลินี้น ผผด้ไดด้ทรงเรบียกพวกเราใหด้เขด้าในสงล่าราศบีอนันนลิ
รนันดรร์ของพระองคร์โดยพระเยซผครลิสตร์ หลนังจากทบียิ่พวกทล่านไดด้ทนทอุกขร์อยผล่หนล่อยหนลึยิ่งแลด้ว โปรดทสาใหด้พวกทล่านดบี
พรด้อม ใหด้ตนันี้งมนัยิ่นคง ใหด้มบีกสาลนังมากขลึนี้น ใหด้พวกทล่านหนนักแนล่นไมล่คลอนแคลน” (1 เปโตร 5:10) ผผด้แตล่งเพลงสดอุดบี
กลล่าววล่า: “...แนล่นอนเขาจะไมล่หวนัยิ่นไหวเปป็นนลิตยร์ คนชอบธรรมจะเปป็นทบียิ่จดจสาชนัยิ่วนลิรนันดรร์ เขาจะไมล่กลนัวขล่าวรด้ายทนันี้ง
หลาย ใจของเขามนัยิ่นคง โดยวางใจในพระเยโฮวาหร์ ใจของเขาแนล่วแนล่ เขาจะไมล่กลนัว…” (เพลงสดอุดบี 112:6-8)

ดนังนนันี้น จงมบีใจเขด้มแขห็ง โอ ครลิสเตบียนเออ๋ย “ดด้วยวล่าการเสดห็จมาขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้ากห็ใกลด้เขด้ามาแลด้ว” 
เราอาจอยผล่ในคนสล่วนนด้อยและถผกนนับวล่าเปป็นกากเดนของแผล่นดลินโลกอยผล่ตอนนบีนี้ แตล่เมสืยิ่อถลึงเวลาองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า
จะเสดห็จมาและจนัดการทอุกสลิยิ่งใหด้ถผกตด้อง ดนังนนันี้น “จงมองขลึนี้น และเงยศบีรษะของพวกทล่านขลึนี้นเถลิด ดด้วยวล่าการไถล่ของ
พวกทล่านใกลด้เขด้ามาแลด้ว” (ลผกา 21:28)

ขด้อ 9: “อยล่าขอุล่นเคสืองใจตล่อกนันและกนัน พบียิ่นด้องทนันี้งหลาย เกรงวล่าพวกทล่านจะถผกพลิพากษา ดผเถลิด องคร์พระ
ผผด้พลิพากษาประทนับยสืนอยผล่หนด้าประตผแลด้ว”

ในพระคสาสองขด้อกล่อนหนด้ายากอบหนอุนใจ “พบียิ่นด้องทนันี้งหลาย” ใหด้อดทนและอดกลนันี้นตล่อพวกคนไมล่เชสืยิ่อทบียิ่
ไดด้บบีบบนังคนับพวกเขา บนัดนบีนี้เขาพผดถลึงทนัศนคตลิของพวกเขาทบียิ่มบีตล่อกนันและกนันในฐานะผผด้เชสืยิ่อบด้าง โดยกลล่าววล่า “อยล่า
ขอุล่นเคสืองใจตล่อกนันและกนัน พบียิ่นด้องทนันี้งหลาย…” เปโตรกลล่าวคสาวลิงวอนทบียิ่คลด้ายกนันใหด้มบีความรนักในหมผล่พวกพบียิ่นด้อง: 
“แตล่วาระสอุดทด้ายของสลิยิ่งทนันี้งปวงใกลด้จะถลึงแลด้ว เหตอุฉะนนันี้นพวกทล่านจงมบีสตลิสนัมปชนัญญะ และจงเฝฟ้าระวนังในการ
อธลิษฐาน และยลิยิ่งกวล่าสลิยิ่งทนันี้งหมด จงมบีความรนักอนันรด้อนรนในทล่ามกลางพวกทล่าน ดด้วยวล่าความรนักจะปกปปิดบาปอนัน
มากมายไวด้ จงตด้อนรนับเลบีนี้ยงดผซลึยิ่งกนันและกนัน โดยปราศจากการบล่น” (1 เปโตร 4:7-9) และในเลวบีนลิตลิ 19:18 เรา
อล่านคสาบนัญชานบีนี้ขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้า: “เจด้าตด้องไมล่แกด้แคด้น หรสือผผกพยาบาทตล่อลผกหลานแหล่งชนชาตลิของเจด้า 



แตล่เจด้าจงรนักเพสืยิ่อนบด้านของเจด้าเหมสือนตนัวเจด้าเอง เราเปป็นพระเยโฮวาหร์”
พญามารกสาลนังพยายามครนันี้งสอุดทด้ายเพสืยิ่อตล่อสผด้พระครลิสตร์และครลิสตจนักร และมนันกสาลนังทสางานจากขด้างใน 

โดยกล่อใหด้เกลิด “ความรด้าวฉานในทล่ามกลางพวกพบียิ่นด้อง” มนันไมล่ควรเปป็นเชล่นนบีนี้เลย เนสืยิ่องจากเรากสาลนังตนันี้งตาคอย 
“ความหวนังอนันมบีสอุข” นนันี้นแหล่งการเสดห็จกลนับมาขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้า และใจของเรากห็ตนันี้งมนัยิ่นคงอยผล่ในพระคอุณ ผผด้
เชสืยิ่อทนันี้งหลายจลึงควรพยายามทอุกวลิถบีทางเพสืยิ่อทบียิ่จะปรนับปรอุงแกด้ไขการพลึมพสา การโตด้เถบียง และการบล่นวล่ากนันและกนัน 
จงสนังเกตคสาเตสือนสตลิของเปาโลทบียิ่ไปถลึงเหลล่าผผด้เชสืยิ่อชาวเอเฟซนัส:

“เหตอุฉะนนันี้นขด้าพเจด้า ผผด้เปป็นนนักโทษขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้า ขอวลิงวอนพวกทล่านใหด้พวกทล่านดสาเนลินอยล่าง
สมควรกนับงานรนับใชด้ทบียิ่พวกทล่านถผกเรบียกแลด้วนนันี้น ดด้วยใจถล่อมลงและใจอล่อนสอุภาพทอุกอยล่าง ดด้วยความอดทนไวด้
นาน โดยความอดกลนันี้นตล่อกนันและกนันในความรนัก โดยพยายามรนักษาความเปป็นอนันหนลึยิ่งอนันเดบียวกนันของพระ
วลิญญาณในการผผกมนัดแหล่งสนันตลิสอุข…จงใหด้ความขมขสืยิ่นทนันี้งสลินี้น และความขนัดเคสือง และความโกรธ และการทะเลาะ
เถบียงกนัน และการพผดเสบียดสบี อยผล่หล่างไกลจากพวกทล่านเถลิด พรด้อมกนับการคลิดปองรด้ายทอุกอยล่าง และพวกทล่านจง
เมตตาตล่อกนันและกนัน มบีใจอล่อนโยน และยกโทษซลึยิ่งกนันและกนัน เหมสือนอยล่างทบียิ่พระเจด้า เพราะเหห็นแกล่พระครลิสตร์ 
โปรดยกโทษพวกทล่านแลด้ว” (อฟ. 4:1-3,31,32)

เมสืยิ่อเหห็นขด้อเทห็จจรลิงทบียิ่วล่าตนัวเราเองเปป็นผผด้รนับความรนักและพระคอุณของพระเจด้าแลด้ว เราจลึงควรสสาแดง
พระคอุณแกล่พบียิ่นด้องของเราอยล่างแนล่นอน หากเราไมล่ทสาเชล่นนนันี้น มนันกห็คงเปป็นการไมล่กรอุณาและใจจสืดใจดสาอยล่าง
แทด้จรลิง รวมถลึงไมล่สอดคลด้องกนับคสาสอนแหล่งพระวจนะของพระเจด้าดด้วย

“...เกรงวล่าพวกทล่านจะถผกพลิพากษา…” นบียิ่สอดคลด้องกนับคสาสอนขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของเราในคสา
เทศนาบนภผเขานนันี้น พระองคร์ตรนัสวล่า: “อยล่ากลล่าวโทษ เพสืยิ่อทล่านทนันี้งหลายจะไมล่ถผกกลล่าวโทษ เพราะวล่าทล่านทนันี้ง
หลายจะกลล่าวโทษดด้วยการพลิพากษาอยล่างใด พวกทล่านกห็จะถผกกลล่าวโทษอยล่างนนันี้น และพวกทล่านจะตวงดด้วย
ทะนานอนันใด จะตวงดด้วยทะนานอนันนนันี้นใหด้แกล่พวกทล่านอบีก” (มธ. 7:1,2) มบีขด้อพระคสาหลายตอนในพระวจนะ
ของพระเจด้าซลึยิ่งหด้ามการตนัดสลินกลล่าวโทษผผด้อสืยิ่นอยล่างเหบีนี้ยมโหดและไมล่มบีเหตอุอนันควร ซลึยิ่งรวมถลึง 1 โครลินธร์ 4:5 และ
โรมบททบียิ่ 14 ในกาลาเทบีย 6:1 อนัครทผตเปาโลเตสือนสตลิวล่า: “พบียิ่นด้องทนันี้งหลาย ถด้าผผด้ใดถผกครอบงสาอยผล่ในความพลนันี้ง
ผลิด พวกทล่านซลึยิ่งอยผล่ฝฝ่ายวลิญญาณ จงชล่วยผผด้นนันี้นกลนับตนันี้งตนัวใหมล่ในจลิตใจแหล่งความอล่อนสอุภาพ โดยพลิจารณาตนัวทล่าน
เอง เกรงวล่าทล่านจะถผกทดลองดด้วย”

“...ดผเถลิด องคร์พระผผด้พลิพากษาประทนับยสืนอยผล่หนด้าประตผแลด้ว” ผผด้เดบียวทบียิ่สามารถตนัดสลินไดด้อยล่างถผกตด้องคสือ
องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าเอง, “ผผด้พลิพากษาอนันชอบธรรม” (2 ทธ. 4:8) ผผด้ทรงรอคอยเวลาทบียิ่กสาหนดไวด้นนันี้น-ดด้วยวล่า
พระเจด้า “ไดด้ทรงกสาหนดวนันหนลึยิ่งไวด้ ซลึยิ่งในวนันนนันี้นพระองคร์จะทรงพลิพากษาโลกในความชอบธรรม โดยทล่านองคร์นนันี้น
ซลึยิ่งพระองคร์ไดด้ทรงตนันี้งไวด้…” (กลิจการ 17:31) ดด้วยเหตอุนบีนี้เราจลึงตด้องไมล่ทสาการพลิพากษาเอง (ในการเชสืยิ่อมโยงกนับ
เรสืยิ่องนบีนี้ โปรดอล่านซนี้สาการอภลิปรายเกบียิ่ยวกนับขด้อ 11 และ 12 ในบททบียิ่ 4)

เปาโลเขบียนถลึงชาวโรมวล่า: “อยล่าทสาความชนัยิ่วรด้ายตอบแทนความชนัยิ่วรด้ายแกล่ผผด้หนลึยิ่งผผด้ใดเลย…ถด้าเปป็นไปไดด้ 
มากเทล่ากนับทบียิ่อยผล่ในพวกทล่าน จงอยผล่อยล่างสงบสอุขกนับทอุกคน พวกทบียิ่รนักอยล่างยลิยิ่ง อยล่าแกด้แคด้นใหด้ตนัวพวกทล่านเอง แตล่
จงเปปิดทางใหด้แกล่พระพลิโรธดบีกวล่า เพราะมบีเขบียนไวด้แลด้ววล่า ‘องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าตรนัสวล่า “การแกด้แคด้นเปป็นของเรา 



เราจะตอบสนอง” (รม. 12:17-19) (ขด้อความนบีนี้ถผกยกมาจากพระราชบนัญญนัตลิ 32:35)
ขด้อ 10: “พบียิ่นด้องของขด้าพเจด้า จงเอาพวกศาสดาพยากรณร์ ผผด้ไดด้กลล่าวในพระนามขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้า 

เปป็นแบบอยล่างแหล่งการทนทอุกขร์ความเจห็บปวดและแหล่งความอดทน”
ยากอบใหด้ภาพประกอบความอดทนกล่อนหนด้านบีนี้โดยการใชด้ชาวนาเปป็นตนัวอยล่าง (ขด้อ 7) คราวนบีนี้เขาหนันไป

ยนัง “พวกศาสดาพยากรณร์ ผผด้ไดด้กลล่าวในพระนามขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้า” ซลึยิ่งแนล่นอนวล่าหมายถลึงพวกศาสดา
พยากรณร์ในภาคพนันธสนัญญาเดลิมผผด้ประกาศอยล่างสนัตยร์ซสืยิ่อวล่า “พระเยโฮวาหร์ตรนัสดนังนบีนี้” แมด้ในยามทบียิ่ตด้องเผชลิญกนับ
การขล่มเหงและความตาย แนล่นอนวล่าพวกเขาเปป็น “แบบอยล่างแหล่งการทนทอุกขร์ความเจห็บปวดและแหล่งความ
อดทน” พระเยซผตรนัสวล่า: “เมสืยิ่อคนทนันี้งหลายจะดล่าวล่าพวกทล่าน และขล่มเหงพวกทล่าน และกลล่าวความชนัยิ่วรด้ายทอุก
อยล่างตล่อพวกทล่านเปป็นความเทห็จเพราะเหห็นแกล่เรา พวกทล่านยล่อมไดด้รนับพร จงปปีตลิยลินดบีและมบีความชสืยิ่นชมยลินดบีอยล่าง
เหลสือลด้น ดด้วยวล่าบสาเหนห็จของทล่านทนันี้งหลายในสวรรคร์กห็ใหญล่ยลิยิ่ง เพราะพวกเขาไดด้ขล่มเหงศาสดาพยากรณร์ทนันี้งหลาย
ซลึยิ่งอยผล่กล่อนพวกทล่านเหมสือนกนัน” (มธ. 5:11,12)

เหลล่าศาสดาพยากรณร์สมนัยภาคพนันธสนัญญาเดลิมของพระเจด้ากลล่าวถลึงบาปของชนชาตลิอลิสราเอล พวกเขา
เปปิดโปงบาป และพวกเขากห็ประกาศการพลิพากษาของพระเจด้าเพราะบาป อยล่างไมล่เกรงกลนัวและไมล่เหห็นแกล่
สวนัสดลิภาพของตนเอง

ในการตสาหนลิพวกฟารลิสบีอยล่างรอุนแรงของพระองคร์ พระเยซผตรนัสถลึงทนันี้งพวกศาสดาพยากรณร์สมนัยภาคพนันธ
สนัญญาเดลิมและภาคพนันธสนัญญาใหมล่ ในมนัทธลิว บททบียิ่ 23 เรลิยิ่มตด้นทบียิ่ขด้อ 29 เราพบถด้อยคสาเหลล่านบีนี้:

“วลิบนัตลิแกล่พวกเจด้า พวกธรรมาจารยร์และพวกฟารลิสบี พวกหนด้าซสืยิ่อใจคด เพราะวล่าพวกเจด้ากล่อสรด้างบรรดา
ออุโมงคร์ฝปังศพของพวกศาสดาพยากรณร์ และตกแตล่งบรรดาออุโมงคร์ฝปังศพของผผด้ชอบธรรมใหด้งดงาม และกลล่าววล่า 
‘ถด้าพวกเราอยผล่ในสมนัยของบรรพบอุรอุษของพวกเรานนันี้น พวกเรากห็จะไมล่เปป็นผผด้มบีสล่วนกนับพวกเขาในการทสาโลหลิตของ
พวกศาสดาพยากรณร์ใหด้ตก’ ดนังนนันี้นเจด้าทนันี้งหลายกห็เปป็นพยานปรนักปรสาตนเองวล่า พวกเจด้าเปป็นบอุตรทนันี้งหลายของคน
เหลล่านนันี้นซลึยิ่งไดด้ฆล่าพวกศาสดาพยากรณร์นนันี้น เจด้าทนันี้งหลายกห็จงกระทสาตามทบียิ่บรรพบอุรอุษของพวกเจด้าไดด้กระทสานนันี้นใหด้
ครบถด้วนเถลิด พวกเจด้า งผทนันี้งหลาย พวกเจด้า ชนัยิ่วอายอุแหล่งงผรด้ายทนันี้งหลาย พวกเจด้าจะหนบีพด้นพระอาชญาแหล่งนรก
อยล่างไรไดด้ 

“เหตอุฉะนนันี้น ดผเถลิด เราสล่งพวกศาสดาพยากรณร์ และพวกนนักปราชญร์ และพวกธรรมาจารยร์ไปหาพวกเจด้า
และบางคนในพวกเขา พวกเจด้าจะฆล่าเสบียและตรลึงทบียิ่กางเขน และบางคนในพวกเขา พวกเจด้าจะเฆบียิ่ยนตบีในธรรม
ศาลาทนันี้งหลายของพวกเจด้า และขล่มเหงพวกเขาจากเมสืองนบีนี้ไปเมสืองโนด้น”

โปรดสนังเกต พระเยซผตรนัสวล่า “เราสล่งพวกศาสดาพยากรณร์…ไปหาพวกเจด้า” ซลึยิ่งบล่งบอกถลึงคนเหลล่านนันี้นทบียิ่
จะถผกสล่งไปในอนาคตและทบียิ่จะถผกฆล่า ถผกตรลึงกางเขน ถผกเฆบียิ่ยนตบี และถผกขล่มเหง “จากเมสืองนบีนี้ไปเมสืองโนด้น” บท
แรก ๆ ของหนนังสสือกลิจการบนันทลึกเรสืยิ่องการถผกขล่มเหงของพวกอนัครทผตและคนอสืยิ่น ๆ ในครลิสตจนักรยอุคตด้น โดย
ลงเอยเปป็นการประหารชบีวลิตสเทเฟนโดยการเอาหลินขวด้าง (กลิจการ 7:54-59) “...และเขาทนันี้งหลายถผก
กระจนัดกระจายไปทนัยิ่วแวล่นแควด้นยผเดบียกนับสะมาเรบีย ยกเวด้นพวกอนัครทผต” (กลิจการ 8:1) ยากอบพบียิ่ชายของยอหร์น
ถผกฆล่าโดยดาบตามคสาสนัยิ่งของเฮโรด (กลิจการ 12:1,2)



พระวจนะของพระเจด้าไมล่บอกเราเกบียิ่ยวกนับการตรลึงกางเขนเหลล่านนันี้นตามทบียิ่พระเยซผไดด้พยากรณร์ไวด้ (มธ. 
23:34) แตล่ประวนัตลิศาสตรร์บนันทลึกวล่าครลิสเตบียนจสานวนมากถผกตรลึงกางเขนในสมนัยแรก ๆ ของครลิสตจนักร บนันทลึกเกล่า
แกล่สมนัยพระคนัมภบีรร์เปปิดเผยวล่าเปโตรถผกตรลึงกางเขน โดยเขาขอทบียิ่จะถผกตรลึงกางเขนแบบกลนับหนัวเพราะวล่าเขาคลิดวล่า
ตนไมล่สมควรทบียิ่จะตายในลนักษณะเดบียวกนันกนับองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของเขา และถด้าคอุณจะศลึกษาชบีวลิตของเปาโลและ
คนอสืยิ่น ๆ ในภาคพนันธสนัญญาใหมล่ คอุณกห็จะเหห็นวล่าการทบียิ่พวกเขายสืนหยนัดเพสืยิ่อพระครลิสตร์นนันี้นทสาใหด้พวกเขาตด้องเสบีย
อะไรบด้างใน “การทนทอุกขร์ความเจห็บปวด” แตล่พวกเขากลล่าวไดด้ในคสาพผดของเปาโลวล่า “...พวกเราชสืยิ่นชมยลินดบีใน
ความทอุกขร์ยากตล่าง ๆ ดด้วย โดยทราบวล่าความทอุกขร์ยากทสาใหด้เกลิดความอดทน” (รม. 5:3)

พระเยซผเองทรงเปป็น “ศาสดาพยากรณร์” ผผด้นนันี้นทบียิ่โมเสสไดด้พยากรณร์ถลึงในพระราชบนัญญนัตลิ 18:15-19 
ลองคลิดดผสลิครนับวล่าพระองคร์ตด้องเผชลิญอะไรบด้างเพสืยิ่อเรา! โปรดอล่านบนันทลึกเรสืยิ่องราวการทนทอุกขร์และความมรณา
ของพระองคร์อบีกครนันี้ง-และจากนนันี้นความยากลสาบากและความปวดรด้าวใจซลึยิ่งคอุณและผมทนทอุกขร์กห็จะดผเหมสือนเลห็ก
นด้อยไปเลย!

ขด้อ 11: “ดผเถลิด พวกเรานนับวล่าคนเหลล่านนันี้นทบียิ่สผด้ทนกห็เปป็นสอุข พวกทล่านไดด้ยลินเกบียิ่ยวกนับความอดทนของโยบ 
และไดด้เหห็นทบียิ่สอุดปลายขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้าแลด้ววล่า องคร์พระผผด้เปป็นเจด้านนันี้นทรงเปปีปี่ยมดด้วยความสงสาร และพระ
เมตตาอล่อนโยนสนักเทล่าใด”

ประโยคแรกในพระคสาขด้อนบีนี้เตสือนใจผมเกบียิ่ยวกนับถด้อยคสาขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของเราในมนัทธลิว 5:10: 
“บรรดาผผด้ทบียิ่ถผกขล่มเหงเพราะเหห็นแกล่ความชอบธรรมยล่อมไดด้รนับพร ดด้วยวล่าอาณาจนักรแหล่งสวรรคร์เปป็นของพวก
เขา” นอกจากนบีนี้ในลผกา 6:22,23 พระองคร์ตรนัสวล่า: “ทล่านทนันี้งหลายยล่อมไดด้รนับพรเมสืยิ่อคนทนันี้งหลายจะเกลบียดชนังพวก
ทล่าน และเมสืยิ่อพวกเขาจะแยกทล่านทนันี้งหลายใหด้ออกจากพวกเขา และจะตสาหนลิพวกทล่าน และวล่ากลล่าวชสืยิ่อของพวก
ทล่านวล่าชนัยิ่วรด้าย เพราะเหห็นแกล่บอุตรมนอุษยร์ ในวนันนนันี้นทล่านทนันี้งหลายจงปปีตลิยลินดบี และเตด้นโลดดด้วยความชสืยิ่นบาน 
เพราะดผเถลิด บสาเหนห็จของทล่านทนันี้งหลายในสวรรคร์กห็ใหญล่ยลิยิ่ง…” 

ในถด้อยคสาเหลล่านบีนี้การหนอุนใจอนันยลิยิ่งใหญล่ถผกยสืยิ่นเสนอใหด้แกล่ครลิสเตบียนทนันี้งหลายทบียิ่สผด้ทนการขล่มเหงอยล่าง
อดทน และแนล่นอนวล่านบียิ่เปป็นสลิยิ่งทบียิ่ยากอบคลิดเมสืยิ่อเขากลล่าววล่า “ดผเถลิด พวกเรานนับวล่าคนเหลล่านนันี้นทบียิ่สผด้ทนกห็เปป็นสอุข” 
และเปโตรเขบียนวล่า: “...ถด้าพวกทล่านทนทอุกขร์เพราะเหห็นแกล่ความชอบธรรม พวกทล่านกห็เปป็นสอุข…ถด้าพวกทล่านถผก
ดล่าวล่าเพราะพระนามของพระครลิสตร์ พวกทล่านกห็เปป็นสอุข…” (1 เปโตร 3:14; 4:14)

คราวนบีนี้ยากอบใหด้ภาพประกอบทบียิ่เรารผด้จนักดบีซลึยิ่งแสดงถลึงการสผด้ทนอยล่างอดทนภายใตด้การทดสอบและการ
ลองใจแสนสาหนัส: “พวกทล่านไดด้ยลินเกบียิ่ยวกนับความอดทนของโยบ…” ใชล่แลด้วครนับ เราเคยไดด้ยลินเรสืยิ่องของโยบและ
การทนทอุกขร์อยล่างอดทนของเขามาแลด้วอยล่างแนล่นอน แมด้วล่านบียิ่เปป็นการกลล่าวถลึงเขาเพบียงครนันี้งเดบียวในภาคพนันธ
สนัญญาใหมล่กห็ตาม เมสืยิ่อชสืยิ่อของโยบถผกกลล่าวถลึง พวกเราสล่วนใหญล่กห็คลิดถลึงความทอุกขร์ยากตล่าง ๆ ของเขา-ทรนัพยร์สลิน
ของเขา ลผก ๆ ของเขา และสอุขภาพของเขาถผกพรากไปแบบตลิด ๆ ความอดทนของเขาในทล่ามกลางการลองใจ
เหลล่านนันี้นถผกเหห็นในขด้อพระคสาตล่อไปนบีนี้ในหนนังสสือทบียิ่มบีชสืยิ่อของเขากสากนับ:

“แลด้วโยบกห็ลอุกขลึนี้น และฉบีกเสสืนี้อคลอุมของตน และโกนศบีรษะของตน และกราบลงถลึงดลิน และนมนัสการ 
และกลล่าววล่า “ขด้าพเจด้าออกจากครรภร์มารดาของขด้าพเจด้าตนัวเปลล่า และขด้าพเจด้าจะกลนับไปตนัวเปลล่า พระเยโฮวาหร์



ไดด้ประทาน และพระเยโฮวาหร์ไดด้ทรงเอาไปเสบีย สาธอุการแดล่พระนามของพระเยโฮวาหร์” ในเหตอุการณร์เหลล่านบีนี้ทนันี้ง
สลินี้นโยบมลิไดด้ทสาบาป หรสือกลล่าวโทษพระเจด้าอยล่างโงล่เขลา” (โยบ 1:20-22)

“...อะไรกนัน พวกเราจะรนับสลิยิ่งดบีจากพระหนัตถร์ของพระเจด้า และพวกเราจะไมล่รนับสลิยิ่งชนัยิ่วรด้ายบด้างหรสือ” ใน
เหตอุการณร์เหลล่านบีนี้ทนันี้งสลินี้น โยบมลิไดด้กระทสาบาปดด้วยรลิมฝปีปากของตน” (โยบ 2:10)

“ถลึงแมด้วล่าพระองคร์ทรงประหารขด้าเสบีย ขด้ากห็จะยนังวางใจในพระองคร์… พระองคร์จะทรงเปป็นความรอด
ของขด้าดด้วย…” (โยบ 13:15,16)

“เพราะขด้าทราบวล่า พระผผด้ไถล่ของขด้าทรงพระชนมร์อยผล่ และในวาระขด้างหนด้าพระองคร์จะประทนับยสืนบน
แผล่นดลินโลก และถลึงแมด้วล่า หลนังจากบรรดาตนัวหนอนแหล่งผลิวหนนังของขด้าทสาลายรล่างกายนบีนี้แลด้ว กระนนันี้นในเนสืนี้อหนนัง
ของขด้า ขด้าจะเหห็นพระเจด้า ผผด้ซลึยิ่งขด้าจะไดด้เหห็นเอง และนนัยนร์ตาของขด้าจะเพล่งมอง…” (โยบ 19:25-27)

“แตล่พระองคร์ทรงทราบหนทางทบียิ่ขด้าไป เมสืยิ่อพระองคร์ทรงทดสอบขด้าแลด้ว ขด้ากห็จะปรากฏวล่าเปป็นเหมสือน
อยล่างทองคสา…เพราะวล่าพระองคร์ทรงกระทสาสลิยิ่งนนันี้นทบียิ่ถผกกสาหนดไวด้สสาหรนับขด้า…” (โยบ 23:10,14)

เรากลล่าววล่าการสผด้ทนอยล่างอดทนเชล่นนนันี้นภายใตด้ความทอุกขร์ยากใหญล่ยลิยิ่งเปป็นเรสืยิ่องแสนวลิเศษ-และมนันเปป็น
จรลิง ๆ กระนนันี้นเรากห็รผด้สลึกวล่ามนันแตกตล่างไปอยผล่บด้างเมสืยิ่อการลองใจตล่าง ๆ มาสผล่เรา-การลองใจตล่าง ๆ ซลึยิ่งปกตลิแลด้ว
หนนักหนาสาหนัสนด้อยกวล่าทบียิ่โยบไดด้ทนทอุกขร์ตนันี้งเยอะ ถด้าเรานนับวล่าโยบเปป็นผผด้ไดด้รนับพรในทล่ามกลางการลองใจตล่าง ๆ 
ของเขา แลด้วทสาไมเราถลึงไมล่นนับวล่าตนัวเราเองไดด้รนับพรภายใตด้การลองใจเลล่า? บางทบีนนัยิ่นเปป็นเพราะวล่าเรากสาลนังมอง
ยด้อนไปยนังชบีวลิตของโยบ “และไดด้เหห็นทบียิ่สอุดปลายขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้าแลด้ว” นนัยิ่นคสือ เราทราบวล่าเกลิดอะไรขลึนี้นเมสืยิ่อ
สลินี้นสอุดการลองใจตล่าง ๆ ของโยบ: “...พระเยโฮวาหร์ประทานใหด้โยบมบีมากเปป็นสองเทล่าของสลิยิ่งของทบียิ่ทล่านเคยมบีอยผล่
แตล่กล่อน…ดนังนนันี้น พระเยโฮวาหร์จลึงทรงอวยพรชบีวลิตบนันี้นปลายของโยบมากยลิยิ่งกวล่าตอนตด้นของทล่าน…” (โยบ 
42:10,12)

“ทบียิ่สอุดปลายขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้า” ในทบียิ่นบีนี้อาจหมายถลึงเปฟ้าหมายหรสือพระประสงคร์ขององคร์พระผผด้เปป็น
เจด้าในชบีวลิตของโยบไดด้เชล่นกนัน เราอล่านบนันทลึกเรสืยิ่องราวในพระคนัมภบีรร์แลด้ว และเราไดด้เหห็นแลด้ววล่าพระเจด้าทรงมบีพระ
ประสงคร์อนันเปปีปี่ยมพระคอุณอยล่างไมล่รผด้สลินี้นสอุดในการกระทสากลิจทนันี้งหมดของพระองคร์กนับโยบ แตล่เหมสือนกนับทบียิ่เราไมล่
ทราบพระประสงคร์สสาหรนับความทอุกขร์ยากของเราเองหรสือวล่าผลลนัพธร์จะออกมาในรผปใด โยบกห็ไมล่ทราบลล่วงหนด้า
เชล่นกนันถลึงพระประสงคร์หรสือผลลนัพธร์ของการถผกลองใจตล่าง ๆ ของตน อยล่างไรกห็ตาม เราสามารถแนล่ใจเรสืยิ่องนบีนี้ไดด้: 
“พวกเราทราบวล่า ทอุกสลิยิ่งทสางานดด้วยกนันเพสืยิ่อใหด้เกลิดผลดบีแกล่คนทนันี้งหลายทบียิ่รนักพระเจด้า คสือแกล่คนทนันี้งหลายทบียิ่เปป็นผผด้รนับ
การทรงเรบียกตามพระประสงคร์ของพระองคร์” (รม. 8:28) และ “ดด้วยวล่าการทอุกขร์ยากอนันบางเบาของพวกเรา ซลึยิ่ง
อยผล่แตล่ประเดบีดี๋ยวเดบียวนนันี้น จะทสาใหด้พวกเรามบีนนี้สาหนนักของสงล่าราศบีทบียิ่มากยลิยิ่งกวล่าและทบียิ่คงอยผล่ชนัยิ่วนลิรนันดรร์” (2 คร. 
4:17)

สลิยิ่งเหลล่านบีนี้บอกอะไรเรา ลผกทบียิ่ทนทอุกขร์ของพระเจด้าเออ๋ย? “...วล่า องคร์พระผผด้เปป็นเจด้านนันี้นทรงเปปีปี่ยมดด้วยความ
สงสาร และพระเมตตาอล่อนโยนสนักเทล่าใด” “ถลึงแมด้วล่าพระองคร์ทรงกระทสาใหด้เกลิดความเศรด้าโศก แตล่พระองคร์จะ
ทรงพระกรอุณาตามความเหลสือลด้นแหล่งบรรดาความเมตตาของพระองคร์ เพราะพระองคร์ไมล่ทรงกระทสาใหด้ใครทอุกขร์
ใจอยล่างเตห็มพระทนัย หรสือกระทสาใหด้บอุตรทนันี้งหลายของมนอุษยร์โศกเศรด้า” (พคค. 3:32,33) นอกจากนบีนี้ “พระเจด้า



ทรงเปป็นทบียิ่ลบีนี้ภนัยและเปป็นกสาลนังของพวกเรา เปป็นความชล่วยเหลสือทบียิ่พรด้อมอยผล่ในความยากลสาบาก” (เพลงสดอุดบี 46:1)
พระองคร์ทรงสนัญญาแลด้ววล่า: “เมสืยิ่อเจด้าลอุยขด้ามนนี้สาทนันี้งหลาย เราจะอยผล่กนับเจด้า และขด้ามแมล่นนี้สาทนันี้งหลาย 

แมล่นนี้สาทนันี้งหลายนนันี้นจะไมล่ไหลบล่าใสล่เจด้า เมสืยิ่อเจด้าเดลินลอุยไฟ เจด้าจะไมล่ถผกไหมด้ และเปลวเพลลิงจะไมล่เผาผลาญเจด้า”
(อลิสยาหร์ 43:2) และ “...เราจะอยผล่กนับเขาในความยากลสาบาก เราจะชล่วยเขาใหด้พด้นและใหด้เกบียรตลิเขา” (เพลงสดอุดบี
91:15)

เหตอุฉะนนันี้น จงอดทน เพราะวล่าพระเจด้าทรงอยผล่กนับลผก ๆ ของพระองคร์ทอุกคนในและตลอดการลองใจและ
การทนทอุกขร์ตล่าง ๆ การสถลิตอยผล่ดด้วยของพระองคร์มบีคล่าประเสรลิฐตอนนบีนี้ และเราสามารถมองลล่วงหนด้าไปยนังเวลาอนัน
เปปีปี่ยมสอุขนนันี้นเมสืยิ่อเราจะเหห็นองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของเราหนด้าตล่อหนด้าและอยผล่กนับพระองคร์ตลอดไป!

โยบถผกหลอมใหด้บรลิสอุทธลิธิ์ในเตาไฟแหล่งความทอุกขร์ยากและออกมาเปป็นคนทบียิ่ดบีขลึนี้น มบีปปัญญามากขลึนี้น เขด้ม
แขห็งขลึนี้น และบรลิสอุทธลิธิ์มากขลึนี้น และเมสืยิ่อพระหนัตถร์แหล่งความทอุกขร์ยาก ความเศรด้าโศก หรสือความปวดรด้าวใจถผกวาง
บนเรา มนันกห็เปป็นไปเพสืยิ่อพระประสงคร์อนันเปปีปี่ยมสตลิปปัญญา แมด้วล่าเราไมล่สามารถมองเหห็นเหตอุผลวล่าทสาไม และเรา
มองไมล่เหห็นสลิยิ่งดบีใด ๆ เลยทบียิ่จะออกมาจากการลองใจในขณะนบีนี้ เรากห็ตด้องมบีความเชสืยิ่อวล่าพระเจด้าทรงอยผล่กนับเราและ
กสาลนังกระทสากลิจในสลิยิ่งสารพนัดและผล่านทางสลิยิ่งสารพนัด เราเปป็นเพบียงมนอุษยร์และมองเหห็นไดด้แตล่ปปัจจอุบนันเทล่านนันี้น แตล่
ความจรลิงยนังตนันี้งมนัยิ่นคงอยผล่เหมสือนเดลิมทบียิ่วล่าพระเจด้าทรงทราบและทรงหล่วงใย และขด้อลลึกลนับเหลล่านบีนี้จะถผกไขใหด้
กระจล่างในเวลาอนันควรของพระองคร์เองและในวลิธบีอนันเปปีปี่ยมพระคอุณของพระองคร์เอง

ขด้อ 12: “แตล่เหนสือสลิยิ่งทนันี้งปวง พบียิ่นด้องของขด้าพเจด้า อยล่าสาบานเลย ไมล่วล่าโดยอด้างถลึงฟฟ้าสวรรคร์หรสืออด้างถลึง
แผล่นดลินโลก หรสืออด้างถลึงคสาปฏลิญาณอสืยิ่นใดกห็ตาม แตล่จงใหด้คสาวล่า ใชล่ ของพวกทล่านเปป็นคสาวล่า ใชล่ และคสาวล่า ไมล่ ของ
พวกทล่านเปป็นคสาวล่า ไมล่ เกรงวล่าพวกทล่านจะตกเขด้าในการพลิพากษา”

พระคสาขด้อนบีนี้สะทด้อนใหด้ไดด้ยลินคสาตรนัสขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้าในคสาเทศนาบนภผเขานนันี้น พระองคร์ตรนัสวล่า:
“อบีกประการหนลึยิ่ง ทล่านทนันี้งหลายไดด้ยลินวล่ามบีคสากลล่าวโดยคนเหลล่านนันี้นในครนันี้งโบราณวล่า ‘เจด้าอยล่าสาบาน

เปป็นความเทห็จ แตล่จงปฏลิบนัตลิตามคสาสนัตยร์ปฏลิญาณของทล่านตล่อองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า’ แตล่เรากลล่าวแกล่ทล่านทนันี้งหลายวล่า 
อยล่าสาบานเลย ทนันี้งโดยอด้างถลึงสวรรคร์ เพราะสวรรคร์เปป็นบนัลลนังกร์ของพระเจด้า หรสือโดยอด้างถลึงแผล่นดลินโลก เพราะ
แผล่นดลินโลกเปป็นทบียิ่รองพระบาทของพระองคร์ หรสือโดยอด้างถลึงกรอุงเยรผซาเลห็ม เพราะกรอุงเยรผซาเลห็มเปป็นราชธานบี
ของพระมหากษนัตรลิยร์ และทล่านอยล่าสาบานโดยอด้างถลึงศบีรษะของตน เพราะวล่าทล่านจะกระทสาใหด้ผมสนักเสด้นหนลึยิ่ง
ขาวหรสือดสาไปกห็ไมล่ไดด้ แตล่จงใหด้คสากลล่าวของทล่านทนันี้งหลายเปป็น จรลิงกห็จงวล่าจรลิง ไมล่กห็วล่าไมล่ เพราะสลิยิ่งใดกห็ตามทบียิ่เกลิน
กวล่าสลิยิ่งเหลล่านบีนี้กห็มาจากความชนัยิ่วรด้าย” (มธ. 5:33-37) 

หนัวขด้อทบียิ่ยากอบอภลิปรายในขด้อ 12 เปป็นเรสืยิ่องทบียิ่สสาคนัญมากเสบียจนเขาเกรลิยิ่นนสาความเหห็นของตนโดยกลล่าว
วล่า “แตล่เหนสือสลิยิ่งทนันี้งปวง พบียิ่นด้องของขด้าพเจด้า” จากนนันี้นเขากห็เขด้าสผล่การอภลิปรายแบบยล่อ ๆ เกบียิ่ยวกนับความศนักดลิธิ์สลิทธลิธิ์
ของคสาพผด หนัวขด้อหนลึยิ่งทบียิ่ถผกพผดถลึงไปเยอะแลด้วโดยองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าในขด้อพระคสาตอนทบียิ่เพลิยิ่งยกมาจากมนัทธลิว บททบียิ่
5 ประการแรก ยากอบใหด้คสาบนัญชาทบียิ่สนันี้นแตล่เนด้นหนนักวล่า “อยล่าสาบานเลย”

คสาบนัญชานบีนี้ถผกเขด้าใจ (หรสือถผกเขด้าใจผลิด) โดยคนเปป็นอนันมากวล่ารวมถลึงการถสือคสาสนัตยร์ปฏลิญาณทอุกชนลิด 
ซลึยิ่งรวมถลึงคสาปฏลิญาณตามกฎหมายในศาลดด้วย แตล่มนันไมล่ใชล่อยล่างนนันี้น นบียิ่ไมล่ไดด้มบีการอด้างอลิงถลึงคสาสนัตยร์ปฏลิญาณตล่าง 



ๆ ทบียิ่ถผกกลล่าวในศาลพลิจารณาคดบีของเราวนันนบีนี้ในกระบวนการของศาลยอุตลิธรรมเลย ผมเชสืยิ่อวล่ามนันเปป็นหนด้าทบียิ่อนัน
ศนักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ของเราทบียิ่จะใหด้การภายใตด้คสาสนัตยร์ปฏลิญาณเมสืยิ่อคสาพยานเชล่นนนันี้นจะทสาใหด้อาชญากรถผกตนัดสลินลงโทษหรสือ
อาจชล่วยชบีวลิตผผด้ไรด้ความผลิดจากการถผกดสาเนลินคดบีอยล่างไมล่เปป็นธรรม

มบีขด้อพระคสาหลายตอนซลึยิ่งบล่งบอกอยล่างชนัดเจนวล่ามบีคสาสนัตยร์ปฏลิญาณตล่าง ๆ ซลึยิ่งพระเจด้าทรงยอมรนับและคสา
ปฏลิญาณตล่าง ๆ ซลึยิ่งพระเจด้าทรงเปป็นผผด้กระทสาเชล่นกนัน (อล่าน อพยพ 22:11; กนันดารวลิถบี 5:19; 30:2; พระราช
บนัญญนัตลิ 29:12,13; และอบีกหลายขด้อ)

ในเพลงสดอุดบี 132:11 เราอล่านวล่า: “พระเยโฮวาหร์ทรงปฏลิญาณในความจรลิงตล่อดาวลิดแลด้ว พระองคร์จะไมล่
ทรงหนันกลนับจากคสาปฏลิญาณนนันี้น “เราจะตนันี้งผลแหล่งกายของเจด้าไวด้บนพระทบียิ่นนัยิ่งของเจด้า” และจากนนันี้นเปโตร เมสืยิ่อ
อด้างอลิงถลึงคสาปฏลิญาณนบีนี้ขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้า กลล่าววล่า: “พวกทล่านและพบียิ่นด้องทนันี้งหลาย ขอใหด้ขด้าพเจด้ากลล่าวโดย
ไมล่มบีผผด้ใดขนัดขวางแกล่พวกทล่านเถลิดเกบียิ่ยวกนับดาวลิดผผด้เปป็นบรรพบอุรอุษ วล่าเขาทนันี้งตายเสบียแลด้วและถผกฝปังไวด้ และออุโมงคร์
ฝปังศพของเขายนังอยผล่กนับพวกเราจนถลึงทอุกวนันนบีนี้ เหตอุฉะนนันี้นโดยเปป็นผผด้พยากรณร์ และทราบวล่า พระเจด้าไดด้ตรนัสสนัญญา
ไวด้แกล่เขาดด้วยคสาปฏลิญาณวล่า จากบนันี้นเอวของเขา ตามเนสืนี้อหนนังนนันี้น พระองคร์จะทรงยกพระครลิสตร์ใหด้ประทนับบน
พระทบียิ่นนัยิ่งของเขา” (กลิจการ 2:29,30)

ในฮบีบรผ 6:13-17 เราถผกบอกวล่าเมสืยิ่อพระเจด้าทรงทสาพระสนัญญาแกล่อนับราฮนัม พระองคร์ “ไดด้ทรงยสืนยนันสลิยิ่ง
นนันี้นโดยใหด้คสาปฏลิญาณไวด้”

“เพราะวล่าเมสืยิ่อพระเจด้าไดด้ทรงทสาพระสนัญญาไวด้กนับอนับราฮนัมนนันี้น เพราะเหตอุวล่าพระองคร์ไมล่อาจใหด้คสา
ปฏลิญาณโดยผผด้ทบียิ่ใหญล่กวล่าพระองคร์ไดด้ พระองคร์จลึงไดด้ทรงใหด้คสาปฏลิญาณไวด้โดยพระองคร์เอง โดยตรนัสวล่า ‘แนล่นอน 
ในการอวยพรนนันี้น เราจะอวยพรเจด้า และในการทวบีมากขลึนี้น เราจะทวบีเจด้าใหด้มากขลึนี้น’ และเชล่นนนันี้นแหละ หลนังจาก
อนับราฮนัมไดด้ทนคอยดด้วยความเพบียรแลด้ว ทล่านกห็ไดด้รนับตามพระสนัญญานนันี้น ดด้วยวล่ามนอุษยร์ใหด้คสาสาบานโดยผผด้ทบียิ่ใหญล่
กวล่าตนเปป็นแนล่ และคสาปฏลิญาณเพสืยิ่อเปป็นการยสืนยนันกห็เปป็นการสลินี้นสอุดแหล่งการทอุล่มเถบียงกนันทอุกอยล่างแกล่พวกเขา ดนัง
นนันี้นพระเจด้า ซลึยิ่งทรงมบีความตนันี้งใจเปป็นอยล่างยลิยิ่งทบียิ่จะสสาแดงใหด้บรรดาคนทบียิ่เปป็นทายาทแหล่งพระสนัญญานนันี้น ทราบถลึง
ความไมล่แปรปรวนแหล่งพระดสารลิของพระองคร์ จลึงไดด้ทรงยสืนยนันสลิยิ่งนนันี้นโดยใหด้คสาปฏลิญาณไวด้”

คสาปฏลิญาณชนลิดนบีนี้ถผกนลิยามวล่าเปป็น “คสารนับรองหรสือคสาประกาศอนันศนักดลิธิ์สลิทธลิธิ์โดยอด้างถลึงสลิทธลิอสานาจทบียิ่สผง
กวล่าหรสืออด้างพระเจด้าสสาหรนับความจรลิงของสลิยิ่งทบียิ่ถผกรนับรองนนันี้น” เนสืยิ่องจากไมล่มบีอสานาจใดทบียิ่สผงสล่งกวล่าพระเจด้าเอง 
พระองคร์จลึงตรนัสวล่า “เราไดด้ปฏลิญาณโดยตนัวเราเอง” (ปฐก. 22:15-18) พระเจด้าไมล่จสาเปป็นตด้องยสืนยนันพระสนัญญา
ของพระองคร์โดยคสาปฏลิญาณ เพราะวล่า “เปป็นไปไมล่ไดด้ทบียิ่พระเจด้าจะตรนัสมอุสา” (ฮบ. 6:18) พระสนัญญาของ
พระองคร์คสือ พระวจนะของพระองคร์ และพระวจนะของพระองคร์ “มนัยิ่นคงอยผล่ในสวรรคร์เปป็นนลิตยร์” (เพลงสดอุดบี 
119:89) มนันไมล่มบีทางลด้มเหลว

แตล่เราอาจสงสนัยวล่า ทสาไมพระเจด้าถลึงทรงใหด้คสาปฏลิญาณ-และในทบียิ่นบีนี้ผมเชสืยิ่อวล่า เปป็นภาพอนันมหนัศจรรยร์แหล่ง
พระคอุณของพระเจด้าและการทบียิ่พระองคร์ทรงลดตนัวลงมาสผล่มนอุษยร์ทบียิ่อล่อนแอ ตามทบียิ่ไดด้กลล่าวไปแลด้ว มบีพระคสาหลาย
ขด้อทบียิ่บนันทลึกเรสืยิ่องการใหด้คสาปฏลิญาณ และเนสืยิ่องจากคสาปฏลิญาณชนลิดนบีนี้มบีการผผกมนัดมากกวล่าคสาพผดของมนอุษยร์ มนันจลึง
เปป็นธรรมเนบียมปฏลิบนัตลิไปแลด้วทบียิ่จะสาบานเชล่นนนันี้น พระเจด้าทรงทราบวล่ามนอุษยร์ในความอล่อนแอของพวกเขาและ



ความผลิดพลาดไดด้ของการใชด้เหตอุผลของพวกเขาเอง ไดด้หนันมาพลึยิ่งพาคสาพผดทบียิ่สาบานของอบีกฝฝ่ายแลด้ว และดด้วยเหตอุ
นบีนี้พระองคร์จลึงไดด้ทสาบางสลิยิ่งทบียิ่พระองคร์ไมล่จสาเปป็นตด้องทสาเลยเมสืยิ่อพระองคร์ทรงยสืนยนันพระสนัญญาของพระองคร์ตล่ออนับ
ราฮนัม “โดยคสาปฏลิญาณ”

ขด้อพระคสามากมายเหลล่านนันี้นทบียิ่ผมยกมาใหด้คอุณดผแลด้วแนล่นอนวล่าตนัดทลินี้งการตบีความทบียิ่วล่ายากอบกสาลนังพผดถลึง
การใหด้คสาสนัตยร์ปฏลิญาณตามกฎหมายในศาล ตรงกนันขด้าม พระคสาขด้อนบีนี้ใชด้กนับการเอล่ยถลึงพระนามของพระเจด้าอยล่าง
ไมล่สมควร ซลึยิ่งถผกหด้ามไวด้ในบนัญญนัตลิขด้อทบียิ่สามนนันี้น: “เจด้าอยล่าออกพระนามพระเยโฮวาหร์พระเจด้าของเจด้าโดยเปลล่า
ประโยชนร์ เพราะพระเยโฮวาหร์จะไมล่ทรงถสือวล่าผผด้นนันี้นไมล่มบีโทษ คสือผผด้ทบียิ่ออกพระนามพระองคร์โดยเปลล่าประโยชนร์”
(อพย. 20:7)

ในการเชสืยิ่อมโยงนบีนี้ ปกตลิแลด้วเราคลิดถลึงการสบถสาบาน ซลึยิ่งเปป็นหนลึยิ่งในบาปทบียิ่ไรด้สาระมากทบียิ่สอุดทบียิ่คน ๆ 
หนลึยิ่งจะกระทสาไดด้ เพราะเขาไมล่ไดด้รนับประโยชนร์อนันใดเลย ขโมยยนังไดด้อะไรบด้าง อยล่างนด้อยกห็ในขณะนนันี้น แตล่คนทบียิ่
สบถสาบานจนตลิดเปป็นนลิสนัยกห็ไมล่ไดด้รนับสลิยิ่งใดเลยจากการทสาเชล่นนนันี้น อยล่างไรกห็ตาม ผมเชสืยิ่อวล่านบียิ่ไมล่ไดด้ถผกจสากนัดอยผล่ทบียิ่
การพผดสบถเทล่านนันี้น แตล่ยนังรวมถลึงคสาสแลงและคสาพผดทบียิ่ไมล่ระวนังอสืยิ่น ๆ ซลึยิ่งลผกของพระเจด้าหลายคนใชด้จนตลิดเปป็น
นลิสนัย จสาไวด้วล่า ยากอบกสาลนังเขบียนไปถลึง “พบียิ่นด้องทนันี้งหลาย”!

“...โดยอด้างถลึงฟฟ้าสวรรคร์…” ในขด้อพระคสาตอนทบียิ่ยกมาจากมนัทธลิว บททบียิ่ 5 พระเยซผทรงใหด้เหตอุผล- 
“เพราะสวรรคร์เปป็นบนัลลนังกร์ของพระเจด้า” เนสืยิ่องจากสวรรคร์เปป็นบนัลลนังกร์ของพระเจด้า การสาบานโดยอด้างสวรรคร์จลึง
เทล่ากนับเปป็นการสาบานโดยอด้างพระองคร์ผผด้ประทนับอยผล่บนบนัลลนังกร์นนันี้นในสวรรคร์! นบียิ่ถผกกลล่าวอยล่างชนัดเจนในมนัทธลิว 
23:22: “ผผด้ทบียิ่จะปฏลิญาณโดยสวรรคร์ กห็ปฏลิญาณโดยพระทบียิ่นนัยิ่งของพระเจด้าและโดยพระองคร์ผผด้ประทนับบนพระทบียิ่นนัยิ่ง
นนันี้น” พวกยลิวเหลล่านนันี้นเชสืยิ่อวล่าถด้าพระนามของพระเจด้าไมล่ถผกเอล่ยในคสาปฏลิญาณ กห็ไมล่มบีการลบหลผล่พระเจด้าเกบียิ่ยวขด้อง
ในการใหด้คสาสนัตยร์ปฏลิญาณนนันี้น แตล่ขด้อพระคสาเหลล่านบีนี้แสดงใหด้เหห็นการคลิดผลิดของพวกเขา

“...หรสืออด้างถลึงแผล่นดลินโลก…” เราดผทบียิ่คสาตรนัสของพระเยซผอบีกครนันี้งสสาหรนับความเหห็นเชลิงอธลิบาย: “เพราะ
แผล่นดลินโลกเปป็นทบียิ่รองพระบาทของพระองคร์” คสาเรบียกนบีนี้ทบียิ่ใชด้กนับแผล่นดลินโลกบล่งบอกวล่าแผล่นดลินโลกตยิ่สาตด้อยขนาด
ไหนเมสืยิ่อเทบียบกนับพระเจด้าผผด้ทรงสรด้างมนัน ผผด้แตล่งเพลงสดอุดบีเขบียนวล่า: “แผล่นดลินโลกเปป็นของพระเยโฮวาหร์ และ
บรรดาสรรพสลิยิ่งในนนันี้น พลิภพกนับบรรดาผผด้ทบียิ่อาศนัยอยผล่ในนนันี้น” (เพลงสดอุดบี 24:1) ดนังนนันี้นการสาบานโดยอด้างแผล่นดลิน
โลกกห็เทล่ากนับเปป็นการสาบานโดยอด้างพระเจด้าเอง กลล่าวอบีกนนัยหนลึยิ่ง ขด้อเทห็จจรลิงเรสืยิ่องพระเจด้าจสาเปป็นตด้องเขด้ามา
เกบียิ่ยวขด้องดด้วยเมสืยิ่อผผด้ใดสาบานโดยอด้างสวรรคร์หรสือโดยอด้างแผล่นดลินโลก

“...หรสืออด้างถลึงคสาปฏลิญาณอสืยิ่นใดกห็ตาม…” ในคสาเทศนาบนภผเขา พระเยซผทรงสอนวล่าไมล่ควรมบีการ
สาบาน “โดยอด้างถลึงกรอุงเยรผซาเลห็ม” การสาบานโดยสลิยิ่งใดกห็ตามทบียิ่พระเจด้าไดด้ทรงสรด้างกห็เทล่ากนับเปป็นการเขด้าใจผลิด
เกบียิ่ยวกนับความศนักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ของคสาปฏลิญาณเชล่นนนันี้น ทนันี้งพระนามของพระองคร์และสลิยิ่งทรงสรด้างของพระองคร์จะตด้องถผก
ปฏลิบนัตลิดด้วยความเคารพยสาเกรง

“...แตล่จงใหด้คสาวล่า ใชล่ ของพวกทล่านเปป็นคสาวล่า ใชล่ และคสาวล่า ไมล่ ของพวกทล่านเปป็นคสาวล่า ไมล่…” กลล่าวอบีก
นนัยหนลึยิ่ง คสายสืนยนันหรสือคสาปฏลิเสธแบบงล่าย ๆ กห็เพบียงพอแลด้ว เราไมล่จสาเปป็นตด้องเกรลิยิ่นนสาสลิยิ่งทบียิ่เรากลล่าวดด้วยคสา
ปฏลิญาณ และเราไมล่จสาเปป็นตด้องปปิดทด้ายมนันดด้วยคสาปฏลิญาณเชล่นกนัน ดด้วยเหตอุนบีนี้ ถด้าผผด้ใดบนังเกลิดใหมล่แลด้วอยล่างแทด้จรลิง



คสาพผดของเขากห็ควรเปป็นความจรลิง และไมล่ควรมบีความจสาเปป็นทบียิ่จะตด้องสาบานเลย โดยใชด้คสาพผดทบียิ่ลบหลผล่หรสือไมล่
เปป็นสาระ

“...เกรงวล่าพวกทล่านจะตกเขด้าในการพลิพากษา” ดผเหมสือนวล่าทอุกทบียิ่ ๆ เราไป ในทอุกชนชนันี้นของชบีวลิต เรา
มนักไดด้ยลินชายและหญลิงทนันี้งหลายใชด้ภาษาทบียิ่ลบหลผล่พระเจด้า สาบานโดยอด้างพระนามบรลิสอุทธลิธิ์ของพระเจด้า หรสือใชด้
พระนามของพระองคร์แบบเลล่น ๆ และในลนักษณะทบียิ่ไมล่ระวนัง พวกเขาจะตด้องใหด้การตล่อพระเจด้า เพราะวนันคลิดบนัญชบี
กสาลนังจะมา- “คสาทบียิ่ไมล่เปป็นสาระทอุกคสาทบียิ่มนอุษยร์จะพผดนนันี้น พวกเขาจะตด้องใหด้การสสาหรนับคสาเหลล่านนันี้นในวนันแหล่งการ
พลิพากษา” (มธ. 12:36) 

ขด้อ 13: “มบีผผด้ใดในทล่ามกลางพวกทล่านทนทอุกขร์หรสือ จงใหด้ผผด้นนันี้นอธลิษฐาน มบีผผด้ใดรล่าเรลิงยลินดบีหรสือ จงใหด้ผผด้นนันี้น
รด้องเพลงสดอุดบีทนันี้งหลาย”

คสาวล่า “ทนทอุกขร์” ในทบียิ่นบีนี้ไมล่ไดด้จสากนัดอยผล่ทบียิ่ความเจห็บปฝ่วยทางรล่างกายเทล่านนันี้น เพราะยากอบกลล่าวถลึงคน
เหลล่านนันี้นทบียิ่เจห็บปฝ่วยในขด้อ 14 คสานบีนี้กลนับหมายถลึงคนเหลล่านนันี้นทบียิ่กสาลนังทนทอุกขร์ความยากเยห็นเขห็ญใจ กสาลนังเผชลิญกนับ
การลองใจและความทอุกขร์ลสาบากตล่าง ๆ เราจะตด้องทสาอยล่างไรเมสืยิ่อความยากลสาบากเขด้ามา เมสืยิ่อการลองใจตล่าง ๆ 
และหลายสลิยิ่งประเดประดนังเขด้ามาตล่อสผด้เรา? คสาตอบนนันี้นเรบียบงล่าย แตล่กห็ลลึกซลึนี้ง: “...จงใหด้ผผด้นนันี้นอธลิษฐาน”

เราทอุกคนเคยรผด้จนักความทอุกขร์ยากบางอยล่าง พระคนัมภบีรร์กลล่าววล่า “บรรดาความเจห็บปวดรวดรด้าวของคน
ชอบธรรมมบีมาก แตล่พระเยโฮวาหร์ทรงชล่วยเขาออกมาใหด้พด้นจากสลิยิ่งเหลล่านนันี้นทนันี้งหมด” (เพลงสดอุดบี 34:19) ขด้อ 17 
ในเพลงสดอุดบี 34 กลล่าววล่า: “คนชอบธรรมทนันี้งหลายรด้องทผล และพระเยโฮวาหร์ทรงสดนับฟปังและทรงชล่วยพวกเขา
ใหด้พด้นจากความยากลสาบากทนันี้งสลินี้นของพวกเขา” ดนังนนันี้น ถด้าคอุณกสาลนังทนทอุกขร์ จงอธลิษฐาน

ความชล่วยเหลสือและความอลิยิ่มเอมของจลิตวลิญญาณจะไมล่มาผล่านทางการพลึมพสาและการบล่น (เชล่นในขด้อ 9)
และไมล่มาทางคสาปฏลิญาณดด้วยความโมโห (เชล่นในขด้อ 12) บางคนถลึงขนาดโทษพระเจด้าทบียิ่ทรงอนอุญาตใหด้ความ
ทอุกขร์ยากเขด้ามา-แตล่นบียิ่กห็ไมล่ชล่วยอะไร ยากอบกลล่าววล่าคอุณจะตด้องอธลิษฐาน และในการทสาเชล่นนนันี้น คอุณกห็จะพบวล่าคอุณ
ถผกชนักนสาใหด้เขด้าใกลด้พระองคร์มากขลึนี้น ซลึยิ่งใจของคอุณนนันี้นถผกยกขลึนี้นในการอธลิษฐาน

“มบีผผด้ใดรล่าเรลิงยลินดบีหรสือ” ในทบียิ่นบีนี้ยากอบพาเราจากหอุบเขาเบสืนี้องลล่างไปสผล่ยอดภผเขา-จากการทนทอุกขร์ไปสผล่
ความชสืยิ่นชมยลินดบีของหนัวใจ (อยล่างไรกห็ตาม เราตด้องหมายเหตอุไวด้วล่าลผกของพระเจด้าสามารถมบีใจทบียิ่ยลินดบีไดด้แมด้ในยาม
ทบียิ่ทนทอุกขร์) ยากอบกลล่าวตรงนบีนี้แกล่ผผด้ทบียิ่รล่าเรลิงวล่า “จงใหด้ผผด้นนันี้นรด้องเพลงสดอุดบีทนันี้งหลาย” เปาโลเขบียนถลึงชาวเอเฟซนัส
เกบียิ่ยวกนับ “โดยปราศรนัยกนันในหมผล่พวกทล่านเองในบรรดาเพลงสดอุดบี เพลงนมนัสการและเพลงฝฝ่ายจลิตวลิญญาณ โดย
รด้องเพลงและทสาใหด้มบีทสานองเพลงในใจของพวกทล่านถวายแดล่องคร์พระผผด้เปป็นเจด้า” (อฟ. 5:19) ขณะตลิดคอุกอยผล่ใน
เมสืองฟปีลลิปปปี “ตอนเทบียิ่ยงคสืน เปาโลกนับสลิลาสกห็อธลิษฐาน และรด้องเพลงสรรเสรลิญพระเจด้า” (กลิจการ 16:25) อนัน
เปป็นการรวมการอธลิษฐานและการสรรเสรลิญเขด้าดด้วยกนันภายใตด้สถานการณร์ทบียิ่ลองใจมาก ๆ

อยล่างไรกห็ตาม ความชสืยิ่นชมยลินดบีบางครนันี้งกห็มบีภยนันตรายหลายอยล่างเชล่นกนัน เพราะมนันมบีแนวโนด้มทบียิ่จะทสาใหด้
จลิตใจปลสืนี้มปปิตลิจนถลึงขนาดทบียิ่เราเสบียศผนยร์ฝฝ่ายวลิญญาณไดด้ โดยทสาใหด้เราพลึยิ่งพาพระเจด้านด้อยลง ทางแกด้กห็คสือ หนัน
เขด้าหาพระเจด้าในคสาสรรเสรลิญอนันจรลิงใจ ถวาย “เครสืยิ่องบผชาแหล่งคสาสรรเสรลิญแดล่พระเจด้าอยล่างสมยิ่สาเสมอ นนัยิ่นคสือ 
ผลแหล่งรลิมฝปีปากของพวกเราทบียิ่ถวายคสาขอบพระคอุณแดล่พระนามของพระองคร์” (ฮบ. 13:15) ผผด้แตล่งเพลงสดอุดบี



เตสือนสตลิวล่า: “โอ จงถวายคสาขอบพระคอุณแดล่พระเยโฮวาหร์ จงรด้องทผลออกพระนามของพระองคร์ จงใหด้บรรดา
พระราชกลิจของพระองคร์เปป็นทบียิ่รผด้จนักในทล่ามกลางชนชาตลิทนันี้งหลาย จงรด้องเพลงถวายแดล่พระองคร์ จงรด้องเพลงสดอุดบี
ถวายแดล่พระองคร์ ทล่านทนันี้งหลายจงเลล่าถลึงพระราชกลิจอนันมหนัศจรรยร์ทนันี้งสลินี้นของพระองคร์” (เพลงสดอุดบี 105:1,2)

การรด้องเพลงสรรเสรลิญพระองคร์ไมล่เพบียงเปป็นสลิยิ่งทบียิ่พระองคร์สมควรไดด้รนับเทล่านนันี้น แตล่มนันสามารถเปป็นวาลร์ว
นลิรภนัยอยล่างหนลึยิ่งสสาหรนับลผก ๆ ทบียิ่อล่อนแอของพระองคร์ทบียิ่บางครนันี้งกห็หลอุดหายไปจากพระองคร์ในยามทบียิ่ทอุกสลิยิ่งกสาลนังไป
ไดด้สวย การรด้องเพลงสรรเสรลิญพระองคร์เตสือนความจสาเราใหด้ระลลึกถลึงพระองคร์ผผด้ทรงประทานของประทานอนันดบี
เลลิศทอุกอยล่าง ขอใหด้เรากลล่าวรล่วมกนับผผด้แตล่งเพลงสดอุดบี: “ขด้าจะรด้องเพลงถวายแดล่พระเยโฮวาหร์ตราบใดทบียิ่ขด้ามบีชบีวลิต
อยผล่ ขด้าจะรด้องเพลงสรรเสรลิญแดล่พระเจด้าของขด้า ขณะทบียิ่ขด้ายนังเปป็นอยผล่ การตรลึกตรองของขด้าเรสืยิ่องพระองคร์จะเปป็นสลิยิ่ง
อล่อนหวาน ขด้าจะชสืยิ่นชมยลินดบีในพระเยโฮวาหร์” (เพลงสดอุดบี 104:33,34)

คราวนบีนี้เรามาถลึงขด้อพระคสาตอนทบียิ่กลล่าวถลึงการอธลิษฐานเพสืยิ่อพบียิ่นด้องทบียิ่เจห็บปฝ่วย:
ขด้อ 14-16: “มบีผผด้ใดในทล่ามกลางพวกทล่านปฝ่วยหรสือ จงใหด้ผผด้นนันี้นเรบียกบรรดาผผด้ปกครองของครลิสตจนักรมา 

และใหด้คนเหลล่านนันี้นอธลิษฐานเผสืยิ่อเขา โดยเจลิมเขาดด้วยนนี้สามนันในพระนามขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้า และการอธลิษฐาน
แหล่งความเชสืยิ่อจะชล่วยผผด้ปฝ่วยนนันี้นใหด้รอด และองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าจะทรงรนักษาเขาใหด้หาย และถด้าเขาไดด้กระทสาบาป
ทนันี้งหลาย กห็จะโปรดยกโทษบาปเหลล่านนันี้นใหด้เขา จงสารภาพความผลิดทนันี้งหลายของพวกทล่านตล่อกนันและกนัน และจง
อธลิษฐานเผสืยิ่อกนันและกนัน เพสืยิ่อพวกทล่านจะไดด้รนับการรนักษาใหด้หาย คสาอธลิษฐานดด้วยใจรด้อนรนอยล่างเอาจรลิงเอาจนัง
ของผผด้ชอบธรรมนนันี้นมบีพลนังมากทสาใหด้เกลิดผล”

พระคสาตอนนบีนี้ไดด้กล่อใหด้เกลิดการถกเถบียงและความเหห็นทบียิ่แตกแยกมากมายเกบียิ่ยวกนับการรนักษาโรคทบียิ่มาจาก
พระเจด้าและการอธลิษฐานเผสืยิ่อผผด้เจห็บปฝ่วย และมบีการตบีความสามแบบเปป็นอยล่างตยิ่สาทบียิ่ถผกเสนอโดยกลอุล่มศาสนาหลาย
กลอุล่ม:

แบบแรก มบีคนเหลล่านนันี้นทบียิ่โตด้แยด้งวล่านบียิ่ไมล่ไดด้ใชด้กนับยอุคครลิสตจนักรเลย แตล่ใชด้กนับชนชาตลิอลิสราเอล เนสืยิ่องจาก
จดหมายฝากฉบนับนบีนี้ถผกจล่าหนด้าถลึง “เผล่าสลิบสองเผล่าทบียิ่กระจนัดกระจายอยผล่ในตล่างประเทศนนันี้น” (1:1) แตล่ถลึงแมด้วล่า
ยากอบเขบียนไปถลึง “สลิบสองเผล่า” นนันี้นอยล่างเจาะจง ถด้าคนเหลล่านนันี้นไดด้รนับความรอด พวกเขากห็เปป็นสมาชลิกของค
รลิสตจนักรภาคพนันธสนัญญาใหมล่อยล่างแนล่นอน! และเราตด้องจสาไวด้วล่าครลิสเตบียนสล่วนใหญล่ในตอนนนันี้นทบียิ่ยากอบเขบียน
เปป็นพวกยลิว เพราะกล่อนหนด้านนันี้นมบีคนตล่างชาตลินด้อยมากทบียิ่บนังเกลิดใหมล่แลด้ว แตล่จงสนังเกตวล่าในพระคสาตอนนบีนี้ยากอบ
ไมล่ไดด้กลล่าววล่า “จงเรบียกเหลล่าผผด้ปกครองของชนชาตลิอลิสราเอลมา” ไมล่เลยครนับ เขากลล่าววล่า “จงใหด้ผผด้นนันี้นเรบียก
บรรดาผผด้ปกครองของครลิสตจนักรมา” นนัยิ่นเปป็นอนันจบเรสืยิ่อง เรามบีสลิทธลิอนันสมบผรณร์ทบียิ่จะใชด้คสาสอนนบีนี้ เชล่นเดบียวกนับคสา
สอนอสืยิ่น ๆ ทบียิ่เหลสือในการศลึกษาคด้นควด้านบีนี้ กนับผผด้เชสืยิ่อทนันี้งหลายในครลิสตจนักรวนันนบีนี้

แบบทบียิ่สอง มบีผผด้อด้างวล่าไมล่มบีการอนัศจรรยร์แบบเหนสือธรรมชาตลิเขด้ามาเกบียิ่ยวขด้องเลยในทบียิ่นบีนี้ แตล่วล่านนี้สามนันนนันี้นทบียิ่
ถผกใชด้จรลิง ๆ แลด้วเปป็นยารนักษาโรคอยล่างหนลึยิ่ง คนเหลล่านนันี้นทบียิ่ถสือทนัศนะนบีนี้ชบีนี้ไปยนังบนันทลึกเกบียิ่ยวกนับชาวสะมาเรบียทบียิ่ดบีนนันี้น 
ทบียิ่นนี้สามนันและนนี้สาองอุล่นถผกเทลงบนบาดแผลของชายทบียิ่ไดด้รนับบาดเจห็บ (ลผกา 10:30-37) พวกเขายสืนกรานวล่าเหลล่าผผด้
ปกครองในทบียิ่นบีนี้คสือ พวกหมอมากกวล่าทบียิ่จะเปป็นเหลล่าผผด้นสาทางศาสนาหรสือชายทนันี้งหลายทบียิ่รนักการอธลิษฐาน และวล่า
พวกเขาแคล่ใชด้ยารนักษาโรคสสาหรนับการรนักษาคนปฝ่วยนนันี้นใหด้หาย คนกลอุล่มนบีนี้จลึงหาเหตอุผลมาอธลิบายเพสืยิ่อปฏลิเสธฤทธลิธิ์



เดชทบียิ่เหนสือธรรมชาตลิในการรนักษาโรคทบียิ่มาจากพระเจด้า
แบบทบียิ่สาม มบีคนเหลล่านนันี้นทบียิ่ยอมรนับพระคสาขด้อนบีนี้วล่าเปป็นคสาสอนของภาคพนันธสนัญญาใหมล่เกบียิ่ยวกนับการ

อธลิษฐานเผสืยิ่อผผด้เชสืยิ่อทนันี้งหลายทบียิ่เจห็บปฝ่วย และผมเหห็นดด้วยกนับการตบีความแบบนบีนี้ เมสืยิ่อเราคลิดเชล่นนบีนี้ คราวนบีนี้ขอใหด้เรา
ตรวจสอบพระคสาตอนนบีนี้อยล่างระมนัดระวนัง:

ยากอบกลล่าววล่า กล่อนอสืยิ่นเลย “มบีผผด้ใดในทล่ามกลางพวกทล่านปฝ่วยหรสือ” นบียิ่บล่งบอกอยล่างชนัดเจนมาก ๆ วล่า
ครลิสเตบียนทนันี้งหลายเจห็บปฝ่วยไดด้ ไมล่วล่าบางคนจะสอนอะไรกห็ตามในสมนัยของเรา วลิสอุทธลิชนทบียิ่ออุทลิศตนัวมากทบียิ่สอุดของ
พระเจด้าบางคนกสาลนังทนทอุกขร์โรคภนัยหลายอยล่างและความเจห็บปวดฝฝ่ายรล่างกาย และไดด้ทนทอุกขร์เชล่นนนันี้นมานาน
หลายปปีแลด้ว ในบางกรณบี พวกเขาจะอยผล่ในความเจห็บปฝ่วยปปัจจอุบนันของตนตล่อไปจนกวล่าพวกเขาจากโลกนบีนี้ไปอยผล่กนับ
องคร์พระผผด้เปป็นเจด้า ในหลายกรณบีพระเจด้าทรงไดด้รนับเกบียรตลิจากความเจห็บปฝ่วยของลผกคนหนลึยิ่งของพระองคร์มากกวล่า
ทบียิ่พระองคร์จะไดด้รนับหากคน ๆ นนันี้นแขห็งแรงสมบผรณร์ดบี ใชล่แลด้วครนับ ผผด้เชสืยิ่อทนันี้งหลายเจห็บปฝ่วยไดด้ และเราไมล่มบีสลิทธลิธิ์ทบียิ่จะ
ตนันี้งคสาถามความเจห็บปฝ่วยของผผด้เชสืยิ่อคนใด

“...จงใหด้ผผด้นนันี้นเรบียกบรรดาผผด้ปกครองของครลิสตจนักรมา…” โปรดสนังเกต: ยากอบไมล่ไดด้กลล่าววล่า “จงใหด้ผผด้
นนันี้นถผกแบกไปทบียิ่ครลิสตจนักรเพสืยิ่อใหด้อธลิษฐานเผสืยิ่อทบียิ่นนัยิ่น” ไมล่มบีเลยสนักคสาในพระคสาตอนนบีนี้ทนันี้งหมดทบียิ่บอกเปป็นนนัยวล่าคน
ปฝ่วยจะตด้องถผกแบกไปทบียิ่ครลิสตจนักรหรสือไปทบียิ่ประชอุมหนลึยิ่งเหมสือนในการประชอุมนมนัสการ “รนักษาโรค” สมนัยใหมล่ทนันี้ง
หลาย คนปฝ่วยนนันี้นไมล่ไดด้ถผกสนัยิ่งใหด้ไปทบียิ่ไหนหรสือใหด้ไปหาใคร แตล่ใหด้ “เรบียกบรรดาผผด้ปกครองของครลิสตจนักรมา”

คสาวล่า “บรรดาผผด้ปกครอง” โดยทนัยิ่วไปแลด้วหมายถลึงผผด้คนทบียิ่สผงวนัยกวล่า เปป็นผผด้ใหญล่มากกวล่า แตล่มนันยนังหมาย
ถลึงตสาแหนล่งหนลึยิ่งเชล่นกนัน โดยบอกเปป็นนนัยวล่าชายทนันี้งหลายทบียิ่มากประสบการณร์กวล่าไดด้ถผกเลสือกใหด้เปป็นประธานและ
สนัยิ่งสอนผผด้เชสืยิ่อคนอสืยิ่น ๆ ตามทบียิ่พระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ทรงนสาพวกเขา พวกเขาไมล่เพบียงสผงวนัยกวล่าเทล่านนันี้น แตล่พวกเขา
เปป็นผผด้อาวอุโสในความเชสืยิ่อนนันี้น-ชายทนันี้งหลายทบียิ่มบีศบีลธรรมหนนักแนล่นและการวลินลิจฉนัยฝฝ่ายวลิญญาณซลึยิ่งมบีหนด้าทบียิ่เขด้าชล่วย
เหลสือในความยอุล่งยากตล่าง ๆ ทนันี้งทบียิ่มบีลนักษณะสล่วนบอุคคลและสาธารณะ โปรดสนังเกตวล่าคนปฝ่วยนนันี้นจะตด้องเรบียก 
(หรสือบอกกลล่าว) ผผด้ปกครองเหลล่านนันี้นใหด้ไปยนังหด้องของคนปฝ่วย เขาจะตด้องไมล่รอคอยและหวนังวล่าผผด้ปกครองเหลล่า
นนันี้นจะไดด้ขล่าวเรสืยิ่องความเจห็บปฝ่วยของเขา และสงสนัยวล่าทสาไมเหลล่าผผด้นสาครลิสตจนักรถลึงไมล่มาเยบียิ่ยมเยบียนเขาเลย แตล่
เขาจะตด้องใชด้คนไปตามพวกเขามา

“...และใหด้คนเหลล่านนันี้นอธลิษฐานเผสืยิ่อเขา”-โดยตระหนนักวล่าฤทธลิธิ์เดชในการรนักษาโรคมบีอยผล่ในพระองคร์ผผด้
เดบียวทบียิ่พวกเขาอธลิษฐานไปถลึง เพราะผผด้ปกครองเหลล่านนันี้นไมล่มบีฤทธลิธิ์เดชในการรนักษาโรคใด ๆ ภายในตนัวเองเลย 
“...โดยเจลิมเขาดด้วยนนี้สามนัน…” ผผด้รผด้พระคนัมภบีรร์บางทล่านเชสืยิ่อวล่านนี้สามนันทบียิ่ใชด้ในทบียิ่นบีนี้มบีไวด้เพสืยิ่อจอุดประสงคร์ในการเปป็นยา
รนักษาโรคเทล่านนันี้น ใชด้เปป็นตนัวชล่วยในการรนักษาใหด้หายอยล่างเหมาะสม นบียิ่จลึงบล่งบอกถลึงความจสาเปป็นทบียิ่ตด้องมบีทนันี้งการ
อธลิษฐานและยารนักษาโรค (หรสือการเอาใจใสล่ดผแลของแพทยร์) ในการรนักษาผผด้ปฝ่วยใหด้หาย ในอบีกแงล่หนลึยิ่ง ผผด้คนทบียิ่
เครล่งศาสนาบางทล่านกห็พผดถลึงนนี้สามนันนบียิ่วล่าเปป็น “นนี้สามนันศนักดลิธิ์สลิทธลิธิ์” โดยทสาใหด้การใชด้นนี้สามนันนนันี้นเปป็นศบีลศนักดลิธิ์สลิทธลิธิ์ทบียิ่มา
พรด้อมกนับฤทธลิธิ์เดชในการรนักษาโรค ผมไมล่ยอมรนับการตบีความเชล่นนบีนี้ สล่วนตนัวแลด้วผมเชสืยิ่อวล่าคนปฝ่วยควรแสวงหา
ความชล่วยเหลสือทางการแพทยร์ทบียิ่มบีอยผล่เชล่นเดบียวกนับความชล่วยเหลสือทบียิ่มาจากพระเจด้าซลึยิ่งมาโดยทางการอธลิษฐาน
เทล่านนันี้น



“...ในพระนามขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้า” ในยอหร์น 14:13,14 พระเยซผตรนัสแกล่เหลล่าสาวกของพระองคร์: 
“และสลิยิ่งใดกห็ตามทบียิ่ทล่านทนันี้งหลายจะขอในนามของเรา เราจะกระทสาสลิยิ่งนนันี้น เพสืยิ่อทบียิ่พระบลิดาจะทรงไดด้รนับสงล่าราศบีใน
พระบอุตร ถด้าทล่านทนันี้งหลายจะขอสลิยิ่งใดในนามของเรา เรากห็จะกระทสาสลิยิ่งนนันี้น” พระเยซผทรงหมายความวล่าอะไรโดย
การบอกเหลล่าสาวกของพระองคร์ใหด้อธลิษฐานในพระนามของพระองคร์? นบียิ่หมายความวล่าเราจะตด้องแคล่ปปิดทด้ายคสา
อธลิษฐานตล่าง ๆ ของเราดด้วยคสาวล่า “ในพระนามของพระเยซผ เอเมน” อยล่างนนันี้นหรสือ? ไมล่ใชล่อยล่างแนล่นอน!

ตามทบียิ่เหลล่าผผด้รผด้ภาษากรบีกกลล่าว คสาทบียิ่แปลเปป็น “นาม” โดยทนัยิ่วไปแลด้วหมายถลึงชสืยิ่อเฉพาะหรสือชสืยิ่อเรบียกทบียิ่ใชด้
เรบียกคน ๆ หนลึยิ่ง อยล่างไรกห็ตาม ตรงนบีนี้ในยากอบ 5:14 และในพระคสาขด้ออสืยิ่นอบีกมากมาย (ซลึยิ่งรวมถลึงคสาตรนัสของ
องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าของเรา ซลึยิ่งถผกยกมาดด้านบน) คสา ๆ นบีนี้มบีความหมายทบียิ่กวด้างกวล่านนันี้นเยอะ มนันหมายถลึงบอุคคลผผด้
นนันี้นทบียิ่ถผกเอล่ยชสืยิ่อและบล่งบอกถลึงทอุกสลิยิ่งทบียิ่นามนนันี้นครอบคลอุม-ฤทธลิธิ์เดช, สลิทธลิอสานาจ, ออุปนลิสนัย, หรสือสลิยิ่งใดกห็ตามทบียิ่ชสืยิ่อ
นนันี้นบล่งบอก ดนังนนันี้น “ในพระนามขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้า” จลึงบอกเปป็นนนัยถลึงบอุคคลของพระเยซผครลิสตร์เจด้าและสลิยิ่ง
สารพนัดทบียิ่พระองคร์ทรงเปป็นสสาหรนับเรา-พระผผด้ชล่วยใหด้รอด พระผผด้ไถล่ พระผผด้สรด้าง คนกลาง และอสืยิ่น ๆ อบีกมากมาย 
ดนังนนันี้นการอธลิษฐาน “ในพระนามขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้า” จลึงเปป็นการรด้องทผลตล่อพระองคร์ในฐานะเปป็นพระผผด้ชล่วย
ใหด้รอดทบียิ่เพบียงพอสสาหรนับทอุกสลิยิ่ง ทรงฤทธลิธิ์ทนันี้งสลินี้น และทรงพระปปัญญาทอุกอยล่าง โดยอธลิษฐานขอสลิยิ่งตล่าง ๆ ทบียิ่จะ
ถวายเกบียรตลิและสงล่าราศบีแดล่พระองคร์

ในพระคสาขด้อนบีนี้ทบียิ่เรากสาลนังศลึกษากนันอยผล่ ยากอบพผดถลึงทนันี้งการอธลิษฐานและการเจลิม “ในพระนามขององคร์
พระผผด้เปป็นเจด้า”-ตรงตนัวคสือ ในฤทธลิธิ์เดชขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้า เปาโลกลล่าววล่า: “และสลิยิ่งใดกห็ตามทบียิ่พวกทล่าน
กระทสาในวาจาหรสือในการกระทสา จงกระทสาทอุกสลิยิ่งในพระนามของพระเยซผเจด้า…” (คส. 3:17) นบียิ่แคล่หมายความ
วล่าเมสืยิ่อเราพผดหรสือกระทสากลิจในนามขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้า เรากห็พผดและกระทสากลิจภายใตด้การทรงนสาของพระองคร์
พรด้อมกนับความเชสืยิ่อมนัยิ่นอนันลนี้สาลลึกวล่าสลิยิ่งทบียิ่เรากสาลนังกระทสาหรสือกสาลนังกลล่าวนนันี้นไดด้รนับความเหห็นชอบจากพระองคร์ ใน
ขณะเดบียวกนัน เมสืยิ่อเราอธลิษฐานในพระนามของพระองคร์ เรากห็ตระหนนักถลึงสลิทธลิธิ์ของพระองคร์ทบียิ่จะตอบในแบบทบียิ่
ชอบพระทนัยพระองคร์ มนันเหมสือนเรากสาลนังทผลวล่า “ขอใหด้เปป็นไปตามวลิธบีของพระองคร์เถลิด พระองคร์เจด้าขด้า”

“และการอธลิษฐานแหล่งความเชสืยิ่อจะชล่วยผผด้ปฝ่วยนนันี้นใหด้รอด…” นบียิ่บล่งบอกอยล่างชนัดเจนมาก ๆ วล่านนี้สามนันนนันี้น
ไมล่เกบียิ่ยวขด้องอะไรเลยกนับการรนักษาใหด้หาย อยล่างไรกห็ตาม ถด้าบอุคคลใดวนันนบีนี้อยากถผกเจลิมดด้วยนนี้สามนัน ผมกห็คลิดวล่าเขา
ควรถผกเจลิม ตราบใดทบียิ่เขาเขด้าใจวล่ามนันไมล่ใชล่ศบีลศนักดลิธิ์สลิทธลิธิ์อยล่างหนลึยิ่ง แตล่ถด้าเขาไมล่ประสงคร์ทบียิ่จะถผกเจลิม คสาอธลิษฐาน
แหล่งความเชสืยิ่อเพบียงอยล่างเดบียวกห็จะใหด้ผลลนัพธร์แบบเดบียวกนัน

จงจสาใหด้ขลึนี้นใจวล่าผผด้ปกครองเหลล่านนันี้นเปป็นผผด้ทบียิ่อธลิษฐานคสาอธลิษฐานแหล่งความเชสืยิ่อ-ไมล่ใชล่คนทบียิ่เจห็บปฝ่วยนนันี้น 
ในการประชอุม “เพสืยิ่อขอการรนักษาโรค” สมนัยปปัจจอุบนัน เมสืยิ่อคนปฝ่วยคนใดไมล่ถผกรนักษาใหด้หาย เขากห็ถผกบอกวล่าเขา
ไมล่มบีความเชสืยิ่อมากพอ! แตล่ถด้าผมเขด้าใจอยล่างถผกตด้องสลิยิ่งทบียิ่ยากอบกสาลนังกลล่าวในพระคสาขด้อนบีนี้ มนันไมล่ใชล่คนปฝ่วยนนันี้น
ทบียิ่ทสาการอธลิษฐาน แตล่เปป็นเหลล่าผผด้ปกครองของครลิสตจนักร และมนันเปป็นความเชสืยิ่อของพวกเขาทบียิ่ยากอบหมายถลึง

“การอธลิษฐานแหล่งความเชสืยิ่อ” คสืออะไร? เราอธลิษฐานคสาอธลิษฐานเชล่นนนันี้นไดด้อยล่างไร? ขอใหด้ผมแจกแจง
ความจรลิงจากพระคนัมภบีรร์เจห็ดประการซลึยิ่งรวมกนันเปป็นคสาอธลิษฐานแหล่งความเชสืยิ่อ:

1. การอธลิษฐานแหล่งความเชสืยิ่อออกมาจากใจทบียิ่ไมล่กลล่าวโทษ: “พวกทล่านทบียิ่รนัก ถด้าใจของพวกเราไมล่



กลล่าวโทษพวกเรา พวกเรากห็มบีความไวด้เนสืนี้อเชสืยิ่อใจจสาเพาะพระเจด้า และสลิยิ่งใดกห็ตามทบียิ่พวกเราทผลขอ พวกเรากห็จะ
ไดด้รนับจากพระองคร์ เพราะวล่าพวกเรารนักษาบรรดาพระบนัญญนัตลิของพระองคร์ และกระทสาตามสลิยิ่งเหลล่านนันี้นซลึยิ่งเปป็นทบียิ่
พอพระทนัยในสายพระเนตรของพระองคร์” (1 ยอหร์น 3:21,22)

2. การอธลิษฐานแหล่งความเชสืยิ่อยอมรนับนนี้สาพระทนัยของพระเจด้า: “และนบียิ่คสือความไวด้เนสืนี้อเชสืยิ่อใจทบียิ่พวก
เรามบีในพระองคร์วล่า ถด้าพวกเราทผลขอสลิยิ่งใด ๆ ตามพระประสงคร์ของพระองคร์ พระองคร์กห็โปรดฟปังพวกเรา” (1 
ยอหร์น 5:14)

3. การอธลิษฐานแหล่งความเชสืยิ่อพลึยิ่งพาพระสนัญญาของพระครลิสตร์: “เหตอุฉะนนันี้นเรากลล่าวแกล่ทล่านทนันี้ง
หลายวล่า สลิยิ่งใดกห็ตามทบียิ่พวกทล่านปรารถนา เมสืยิ่อพวกทล่านอธลิษฐาน จงเชสืยิ่อวล่าพวกทล่านไดด้รนับสลิยิ่งเหลล่านนันี้นแลด้ว และ
พวกทล่านจะมบีสลิยิ่งเหลล่านนันี้น” (มาระโก 11:24) “และสลิยิ่งสารพนัด สลิยิ่งใดกห็ตามทบียิ่พวกทล่านจะขอในการอธลิษฐาน โดยมบี
ความเชสืยิ่อ พวกทล่านจะไดด้รนับ” (มธ. 21:22)

4. การอธลิษฐานแหล่งความเชสืยิ่อเคารพพระประสงคร์ของพระเจด้า: “...พวกเขากห็เปลล่งเสบียงของพวก
เขาตล่อพระเจด้าอยล่างพรด้อมเพรบียงกนัน และทผลวล่า “พระองคร์เจด้าขด้า พระองคร์ทรงเปป็นพระเจด้า ซลึยิ่งไดด้ทรงสรด้างฟฟ้า
สวรรคร์ และแผล่นดลินโลก และทะเล และสรรพสลิยิ่งทบียิ่มบีอยผล่ในทบียิ่เหลล่านนันี้น…ดด้วยวล่าเปป็นความจรลิงทบียิ่ทนันี้งเฮโรด และปอ
นทลิอนัสปปีลาต กนับพวกตล่างประเทศ และคนอลิสราเอลไดด้ชอุมนอุมกนันตล่อสผด้พระเยซผพระบอุตรผผด้บรลิสอุทธลิธิ์ของพระองคร์ ผผด้
ซลึยิ่งพระองคร์ไดด้ทรงเจลิมไวด้แลด้ว เพสืยิ่อทบียิ่จะกระทสาสลิยิ่งใดกห็ตามทบียิ่พระหนัตถร์ของพระองคร์ และพระดสารลิของพระองคร์ไดด้
กสาหนดไวด้แตล่กล่อนแลด้ววล่าจะใหด้กระทสา” (กลิจการ 4:24-28)

5. การอธลิษฐานแหล่งความเชสืยิ่อคสานลึงถลึงฤทธลิธิ์เดชของพระเจด้า: “...ขด้าพเจด้าไดด้อธลิษฐานตล่อพระเยโฮ
วาหร์ โดยทผลวล่า ‘อนลิจจา ขด้าแตล่องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าพระเจด้า ดผเถลิด พระองคร์ไดด้ทรงสรด้างฟฟ้าสวรรคร์และแผล่นดลินโลก 
โดยฤทธานอุภาพใหญล่ยลิยิ่งของพระองคร์และโดยพระกรซลึยิ่งเหยบียดออก และไมล่มบีสลิยิ่งใดทบียิ่ยากเกลินสสาหรนับพระองคร์”
(ยรม. 32:16,17)

6. การอธลิษฐานแหล่งความเชสืยิ่อพลึยิ่งพาพระวลิญญาณของพระเจด้า: “...พระวลิญญาณกห็ทรงชล่วยความ
อล่อนแอตล่าง ๆ ของพวกเราดด้วย เพราะพวกเราไมล่ทราบวล่าพวกเราควรจะอธลิษฐานขอสลิยิ่งใดตามทบียิ่พวกเราควรขอ
แตล่พระวลิญญาณเองทรงชล่วยขอเพสืยิ่อพวกเราดด้วยความครยิ่สาครวญทนันี้งหลายซลึยิ่งไมล่อาจเอล่ยเปป็นคสาพผดไดด้” (รม. 
8:26) “โดยอธลิษฐานอยผล่เสมอดด้วยบรรดาคสาอธลิษฐานและคสาวลิงวอนในพระวลิญญาณ และโดยเฝฟ้าอยผล่ในการนบีนี้ดด้วย
ความขยนันหมนัยิ่นเพบียรทอุกอยล่างและดด้วยคสาวลิงวอนเพสืยิ่อวลิสอุทธลิชนทอุกคน” (อฟ. 6:18)

7. การอธลิษฐานแหล่งความเชสืยิ่อชสืยิ่นชมยลินดบีในคสาตอบทบียิ่มาจากพระเจด้า: “ขด้าพเจด้าไดด้รด้องทผล
พระองคร์ดด้วยปากของขด้าพเจด้า และพระองคร์ทรงไดด้รนับการยกยล่องดด้วยลลินี้นของขด้าพเจด้า…แตล่พระเจด้าทรงสดนับฟปัง
ขด้าพเจด้าแลด้วอยล่างแนล่นอน พระองคร์ทรงใสล่พระทนัยตล่อเสบียงแหล่งคสาอธลิษฐานของขด้าพเจด้าแลด้ว สาธอุการแดล่พระเจด้า 
ผผด้ซลึยิ่งมลิไดด้ทรงหนันคสาอธลิษฐานของขด้าพเจด้าไปเสบีย หรสือความเมตตาของพระองคร์ไปเสบียจากขด้าพเจด้า” (เพลงสดอุดบี
66:17-20)

ถด้าเราจสาใหด้ขลึนี้นใจทนันี้งหมดทบียิ่เกบียิ่ยวขด้องใน “การอธลิษฐานแหล่งความเชสืยิ่อ” ทบียิ่แทด้จรลิง ซลึยิ่งถผกอธลิษฐาน “ใน
พระนามขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้า” มนันกห็ปรากฏชนัดแจด้งวล่ามบีขด้อจสากนัดหลายประการเกบียิ่ยวกนับการหายโรคของผผด้ปฝ่วย



การอธลิษฐานแหล่งความเชสืยิ่อตด้องเปป็นไปตามนนี้สาพระทนัยของพระเจด้าและในแผนการของพระเจด้า-และการอธลิษฐาน
ชนลิดนบีนี้ “จะชล่วยผผด้ปฝ่วยนนันี้นใหด้รอด” ยากอบกลล่าว คสาวล่า “ชล่วยใหด้รอด” ในทบียิ่นบีนี้เกบียิ่ยวขด้องกนับการชล่วยใหด้พด้นฝฝ่าย
รล่างกาย การหายโรคของรล่างกาย มนันไมล่ไดด้หมายถลึงการชล่วยจลิตวลิญญาณใหด้รอด เมสืยิ่อผผด้ปกครองเหลล่านนันี้นอธลิษฐาน
คสาอธลิษฐานแหล่งความเชสืยิ่อ “ในพระนามขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้า” การรนักษาใหด้หายกห็ถผกรนับประกนันหากนนัยิ่นเปป็นนนี้สา
พระทนัยขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้า “และองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าจะทรงรนักษาเขาใหด้หาย…”

“...และถด้าเขาไดด้กระทสาบาปทนันี้งหลาย กห็จะโปรดยกโทษบาปเหลล่านนันี้นใหด้เขา” ในทบียิ่นบีนี้ยากอบเสนอแนะ
ความเปป็นไปไดด้อยล่างยลิยิ่งทบียิ่ความเจห็บปฝ่วยนนันี้นเปป็นผลมาจากบาปทบียิ่ไมล่ถผกสารภาพ สล่วนตนัวแลด้วผมเชสืยิ่อวล่ามนันใชล่กรณบีนบีนี้
ถลึงแมด้วล่ามนันไมล่ถผกกลล่าวอยล่างเนด้นหนนักกห็ตามวล่าเขาไดด้ทสาบาป และไมล่มบีบาปใดถผกกลล่าวถลึงอยล่างเจาะจงดด้วย แตล่
กล่อนทบียิ่จะมบีการรนักษาใหด้หายใด ๆ ในชบีวลิตของผผด้เชสืยิ่อทบียิ่เจห็บปฝ่วยเพราะบาปทบียิ่ไมล่ถผกสารภาพ บาปนนันี้นตด้องถผก
สารภาพตล่อพระเจด้ากล่อน และเมสืยิ่อสารภาพบาปนนันี้นแลด้ว คสาอธลิษฐานทบียิ่ถผกอธลิษฐานโดยเหลล่าผผด้ปกครองของครลิสต
จนักรจะถผกไดด้ยลินโดยพระเจด้าและผผด้ปฝ่วยนนันี้นจะถผกชล่วยใหด้รอดจากความตาย ยลิยิ่งกวล่านนันี้น บาปนนันี้น “จะถผกยกโทษใหด้
เขา” เพราะเรามบีพระสนัญญาอนันแนล่นอนแหล่งพระวจนะของพระเจด้า: “ถด้าพวกเราสารภาพบาปของพวกเรา 
พระองคร์กห็ทรงสนัตยร์ซสืยิ่อและเทบียิ่ยงธรรมทบียิ่จะโปรดยกบาปทนันี้งหลายของพวกเรา และทบียิ่จะทรงชสาระพวกเราใหด้พด้น
จากการอธรรมทนันี้งสลินี้น” (1 ยอหร์น 1:9)

ขอใหด้ผมรบีบเรล่งทบียิ่จะกลล่าววล่าผมตระหนนักดบีวล่าความเจห็บปฝ่วยหลายอยล่างในทล่ามกลางเหลล่าผผด้เชสืยิ่อไมล่ไดด้เกลิด
จากบาปทบียิ่ไมล่ถผกสารภาพ หลายครนันี้งความเจห็บปฝ่วยถผกอนอุญาตใหด้เกลิดขลึนี้น “เพสืยิ่อถวายสงล่าราศบีแดล่พระเจด้า” (ยอหร์น
11:4) หรสือเพสืยิ่อเหตอุผลอสืยิ่นซลึยิ่งสอดคลด้องกนับพระประสงคร์อนันเปปีปี่ยมสตลิปปัญญาของพระเจด้า (ในการเชสืยิ่อมโยงนบีนี้ผมขอ
เสนอแนะใหด้คอุณอล่านหนนังสสือของผม “The Believer and Suffering” เขบียนมาขอขด้อมผลไดด้) แตล่บางครนันี้ง ตามทบียิ่
ถผกบอกเปป็นนนัยไวด้ในพระคสาขด้อนบีนี้ของเรา ความเจห็บปฝ่วยเปป็นการลงโทษของพระเจด้าสสาหรนับบาปทบียิ่ไมล่ถผกสารภาพ
ในชบีวลิตของลผกของพระองคร์

นบียิ่ถผกนสาเสนออยล่างชนัดเจนใน 1 โครลินธร์ บททบียิ่ 11 เรลิยิ่มตด้นทบียิ่ขด้อ 17 ทบียิ่เปาโลบอกผผด้เชสืยิ่อเหลล่านนันี้นในถด้อยคสา
ทบียิ่ชนัดเจนวล่าทสาไมพวกเขาหลายคนถลึง “อล่อนกสาลนังและปฝ่วยอยผล่” และใกลด้ตาย (ขด้อ 30) ชาวโครลินธร์เหลล่านนันี้น
แตกแยกกนัน พวกเขากสาลนังปลล่อยใหด้คสาสอนผลิดเขด้ามา และพวกเขากสาลนังประพฤตลิตนัวไมล่ดบีในพระนลิเวศของ
พระเจด้า โดยนสาพระหนัตถร์ทบียิ่ตบีสอนของพระเจด้ามาสผล่ตนัวเอง เปาโลสล่งเสรลิมการสสารวจตนัวเองและการตนัดสลินตนัวเอง 
และเมสืยิ่อผผด้เชสืยิ่อทนันี้งหลายฝฝึกการตนัดสลินตนเอง พวกเขากห็หลบีกเลบียิ่ยงการตบีสอนขององคร์พระผผด้เปป็นเจด้า แตล่ถด้าเรา
ละเลย (หรสือปฏลิเสธ) ทบียิ่จะตนัดสลินตนัวเราเอง พระเจด้ากห็ตด้องตนัดสลินและตบีสอน- “เพสืยิ่อพวกเราจะไมล่ถผกพลิพากษาดด้วย
กนันกนับโลก” (ขด้อ 32) และตามทบียิ่ฮบีบรผ 12:6 กลล่าวไวด้ เมสืยิ่อพระเจด้าทรงตบีสอนเรา มนันกห็เปป็นเพราะวล่าพระองคร์ทรง
รนักเรา และมนันเปป็นไป “เพสืยิ่อประโยชนร์ของพวกเรา เพสืยิ่อพวกเราจะไดด้เปป็นผผด้เขด้าสล่วนในความบรลิสอุทธลิธิ์ของ
พระองคร์” (ฮบ. 12:10)

ขด้อปฏลิบนัตลิเหลล่านนันี้นสสาหรนับการรนักษาโรคทบียิ่ยากอบใหด้ไวด้ในขด้อ 14 และ 15 เกบียิ่ยวขด้องกนับ “พวกพบียิ่นด้อง” 
เทล่านนันี้น คสือคนเหลล่านนันี้นทบียิ่บนังเกลิดใหมล่อยล่างแทด้จรลิงแลด้ว-และพวกมนันชล่างแตกตล่างเหลสือเกลินจากวลิธบีการตล่าง ๆ ทบียิ่ถผก
ใชด้โดย “เหลล่านนักรนักษาโรค” สมนัยใหมล่! ผมเชสืยิ่ออยล่างหนนักแนล่นในการรนักษาโรคทบียิ่มาจากพระเจด้า เพราะวล่าการ



รนักษาใหด้หายทอุกอยล่างเปป็นมาจากพระเจด้า ผมรผด้วล่าองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าสามารถรนักษาใหด้หายไดด้ในเมสืยิ่อหมอทอุกคน
และยาทอุกขนานตล่างลด้มเหลวไปหมดแลด้ว และผมไดด้รนับสลิทธลิพลิเศษในการไดด้เหห็นการอนัศจรรยร์ตล่าง ๆ แหล่งการ
รนักษาโรคทบียิ่เปป็นคสาตอบของการอธลิษฐาน แตล่ผมไมล่เชสืยิ่อวล่าองคร์พระผผด้เปป็นเจด้าทรงอยากใหด้เรายกขบวนแหล่อวดสลิยิ่ง
เหลล่านบีนี้ตล่อหนด้าชาวโลกเหมสือนอยล่าง “พวกนนักรนักษาโรค” สมนัยใหมล่เขาทสากนัน ยลิยิ่งไปกวล่านนันี้น เราตด้องยอมรนับ
วล่าการรนักษาใหด้หายฝฝ่ายรล่างกายไมล่ใชล่นนี้สาพระทนัยของพระเจด้าเสมอไป ถลึงแมด้บางคนประกาศวล่าใคร ๆ กห็สามารถ
ถผกรนักษาใหด้หายจากโรคภนัยไขด้เจห็บใดกห็ไดด้หากเขามบีความเชสืยิ่อเพบียงพอ คนเหลล่านบีนี้อาจมบีเจตนาดบี แตล่พวกเขาไมล่ไดด้
ศลึกษาคด้นควด้าพระวจนะของพระเจด้าอยล่างทบียิ่พวกเขาควรกระทสา

ยกตนัวอยล่างเชล่น ลาซารนัส เปป็นหนลึยิ่งในเพสืยิ่อนรนักทบียิ่สอุดทบียิ่พระเยซผทรงมบีขณะทบียิ่พระองคร์ทรงอยผล่บนโลก และ
เขากห็ลด้มปฝ่วยและเสบียชบีวลิต และพระเยซผตรนัสวล่าความเจห็บปฝ่วยนนันี้นเปป็นไป “เพสืยิ่อถวายสงล่าราศบีแดล่พระเจด้า” (ยอหร์น
11:4) เปาโลเปป็นผผด้รนับใชด้คนหนลึยิ่งทบียิ่ออุทลิศตนและไดด้รนับการเจลิมจากพระเจด้าผผด้ซลึยิ่งพระองคร์ทรงใชด้เพสืยิ่อทสาการอนัศจรรยร์
มากมาย กระนนันี้น โตรฟปีมนัส หนลึยิ่งในเพสืยิ่อนรล่วมเดลินทางของเขา เขากห็ “ละไวด้ทบียิ่เมสืองมลิเลทนัสเมสืยิ่อยนังปฝ่วยอยผล่” (2 ทธ.
4:20) ถด้าเปาโลสามารถรนักษาเพสืยิ่อนของเขาใหด้หายไดด้โดยการอธลิษฐาน เขากห็คงทสาไปแลด้วอยล่างแนล่นอน เปาโล
เองอธลิษฐานอยล่างจรลิงจนังสามครนันี้งโดยขอใหด้องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าเอา “หนามในเนสืนี้อหนนัง” ของเขาออกไป แตล่
พระเจด้ากลนับเตสือนใจเขาวล่า “พระคอุณของเรากห็เพบียงพอสสาหรนับเจด้า…” (2 คร. 12:9)

มบีกรณบีอสืยิ่น ๆ ทบียิ่เปป็นแบบนนันี้นในทล่ามกลางเหลล่าวลิสอุทธลิชนของพระเจด้าตลอดทอุกยอุคสมนัย และสลิยิ่งเหลล่านบีนี้กห็ใหด้
หลนักฐานทบียิ่ชนัดเจนถลึงขด้อเทห็จจรลิงทบียิ่วล่ามนันไมล่ใชล่นนี้สาพระทนัยของพระเจด้าเสมอไปทบียิ่จะรนักษาคน ๆ หนลึยิ่งใหด้หายอยล่าง
อนัศจรรยร์ พระเจด้าทรงทราบสลิยิ่งทบียิ่ดบีทบียิ่สอุดสสาหรนับเราและสลิยิ่งทบียิ่จะนสาสงล่าราศบีมาสผล่พระองคร์มากขลึนี้น และดด้วยเหตอุนบีนี้เรา
จลึงตด้องแสวงหานนี้สาพระทนัยของพระองคร์แมด้ในขณะทบียิ่เราปฏลิบนัตลิตามขด้อปฏลิบนัตลิเหลล่านนันี้นทบียิ่ยากอบใหด้ไวด้

ยนังกลล่าวแกล่คน ๆ นนันี้นทบียิ่อาจ “ปฝ่วยในทล่ามกลางพวกทล่าน” (ขด้อ 14) ยากอบกลล่าวตล่อไปในขด้อ 16 วล่า 
“จงสารภาพความผลิดทนันี้งหลายของพวกทล่านตล่อกนันและกนัน…” ตามทบียิ่พจนานอุกรมภาษากรบีกวล่าไวด้ คสาวล่า “ความ
ผลิดทนันี้งหลาย” จรลิง ๆ แลด้วคสือ “บาปทนันี้งหลาย” และนบียิ่กห็เชสืยิ่อมโยงกนับสล่วนทด้ายของขด้อ 15 ซลึยิ่งอล่านวล่า: “ถด้าเขาไดด้
กระทสาบาปทนันี้งหลาย กห็จะโปรดยกโทษบาปเหลล่านนันี้นใหด้เขา” ในทบียิ่นบีนี้ผผด้เชสืยิ่อทนันี้งหลายถผกบอกใหด้สารภาพการละเมลิด
ตล่าง ๆ ของตน “ตล่อกนันและกนัน” และ “จงอธลิษฐานเผสืยิ่อกนันและกนัน…”

บางทบีหากไมล่มบีเหลล่าผผด้ปกครองอยผล่ดด้วย ครลิสเตบียนทนันี้งหลายกห็สามารถอธลิษฐานเผสืยิ่อกนันและกนันไดด้ หรสือยาก
อบอาจยนังกสาลนังพผดถลึงผผด้ปกครองเหลล่านนันี้นทบียิ่ถผกกลล่าวถลึงในขด้อ 14 แตล่ไมล่วล่าวลิสอุทธลิชนทนันี้งหลายถผกรวมอยผล่ในขด้อ
ปฏลิบนัตลิเหลล่านบีนี้ หรสือเฉพาะพวกผผด้ปกครองเทล่านนันี้น ผมกห็ไมล่เหห็นสลิทธลิอสานาจในพระคสาขด้อนบีนี้เลยสสาหรนับการตด้อง
สารภาพบาปตล่อหนด้าผผด้คนในทบียิ่ประชอุม ยกเวด้นในกรณบีทบียิ่เกลิดขลึนี้นยากมาก ๆ เทล่านนันี้น (และพระคสาขด้อนบีนี้ไมล่ไดด้ใหด้สลิทธลิ
อสานาจสสาหรนับการตด้องสารภาพบาปตล่อบาทหลวง เหมสือนอยล่างทบียิ่บางคนสอนดด้วย!) ผผด้ทบียิ่เจห็บปฝ่วยนนันี้นเรบียกเหลล่าผผด้
ปกครอง (หรสือวลิสอุทธลิชนคนอสืยิ่น ๆ) มา บาปทนันี้งหลายทบียิ่ไมล่ไดด้ถผกสารภาพจะตด้องถผกสารภาพ และพวกเขาจะตด้อง
อธลิษฐานเผสืยิ่อกนันและกนัน “เพสืยิ่อพวกทล่านจะไดด้รนับการรนักษาใหด้หาย” ตรงนบีนี้มบีการกลล่าวชนัดเจนวล่าไมล่อาจมบีการรนักษา
ใหด้หายไดด้จนกวล่ามบีการสารภาพ

ขด้อ 16 ปปิดทด้ายดด้วยพระสนัญญาหนลึยิ่งทบียิ่มบีคล่าประเสรลิฐมาก ๆ: “คสาอธลิษฐานดด้วยใจรด้อนรนอยล่างเอาจรลิง



เอาจนังของผผด้ชอบธรรมนนันี้นมบีพลนังมากทสาใหด้เกลิดผล” ในทบียิ่นบีนี้ยากอบไมล่ไดด้กสาลนังพผดถลึงแคล่ “การกลล่าว” คสาอธลิษฐาน
ตล่าง ๆ หรสือพผดถลึง “การประชอุมอธลิษฐานแบบเลล่น ๆ” ทบียิ่เขาพผดถลึงนนันี้นไมล่ใชล่การอธลิษฐานแบบสบาย ๆ ซลึยิ่งแทบจะ
ไมล่มบีเปฟ้าหมายหรสือจอุดประสงคร์เลย แตล่เปป็นการทผลขอแบบจรลิงจนังของคนทบียิ่ตามทางของพระเจด้าสสาหรนับความ
ตด้องการพลิเศษทบียิ่ชนัดเจน เปาโลกลล่าววล่า: “อยล่าทอุกขร์รด้อนในสลิยิ่งใด ๆ เลย แตล่ในทอุกสลิยิ่ง โดยการอธลิษฐาน การวลิงวอน
พรด้อมกนับการขอบพระคอุณ จงใหด้บรรดาคสาทผลขอของพวกทล่านถผกแจด้งใหด้พระเจด้าทรงทราบ” (ฟป. 4:6)

คสาวล่า “การวลิงวอน” บล่งบอกถลึงการอธลิษฐานเกบียิ่ยวกนับความตด้องการหนลึยิ่งทบียิ่เฉพาะเจาะจง ภาระอนันลนี้สาลลึก
หลายครนันี้งเราอธลิษฐานในยามทบียิ่เราไมล่ไดด้รผด้สลึกมบีภาระเปป็นพลิเศษเลยเกบียิ่ยวกนับสลิยิ่งใดแบบเจาะจง เราอาจกลล่าววล่าเรา
อธลิษฐาน “ในเรสืยิ่องทนัยิ่วไป” แตล่มบีหลายครนันี้งทบียิ่เราอยผล่ใตด้ภาระหนนักเกบียิ่ยวกนับความตด้องการหนลึยิ่งทบียิ่เฉพาะเจาะจง และ
ผมคลิดวล่านบียิ่เปป็นชนลิดของการอธลิษฐานทบียิ่ยากอบหมายถลึงในขด้อ 16 มนันเปป็นการอธลิษฐานชนลิดนบีนี้ทบียิ่ “มบีพลนังมากทสาใหด้
เกลิดผล”

ผมอยากเตสือนความจสาคอุณวล่าการอธลิษฐานเปป็นสลิทธลิพลิเศษเฉพาะและอภลิสลิทธลิธิ์ของ “ผผด้ชอบธรรม” นนัยิ่นคสือ
ครลิสเตบียน เพสืยิ่อทบียิ่จะอธลิษฐานอยล่างสนัมฤทธลิธิ์ผล คน ๆ หนลึยิ่งตด้องรผด้จนักพระเจด้าผล่านทางพระราชกลิจทบียิ่เสรห็จสลินี้นแลด้วนนันี้น
ของพระเยซผครลิสตร์เจด้า เรามาหาพระเจด้าผล่านทาง “ทางใหมล่และทบียิ่มบีชบีวลิต” นนันี้น (ฮบ. 10:19,20) ซลึยิ่งถผกจนัดใหด้โดย
พระกายทบียิ่แตกออกและพระโลหลิตทบียิ่หลนัยิ่งรลินของพระเยซผครลิสตร์-และไมล่มบีทางอสืยิ่นเลย คนทบียิ่มาหาพระเจด้าเชล่นนนันี้น
กห็ไดด้รนับเชลิญใหด้ “มบีใจกลด้าเขด้ามาถลึงพระทบียิ่นนัยิ่งแหล่งพระคอุณ เพสืยิ่อพวกเราจะไดด้รนับพระเมตตา และจะไดด้พบพระคอุณทบียิ่
จะชล่วยเหลสือในเวลาแหล่งความตด้องการ” (ฮบ. 4:16)

ขด้อ 17 และ 18: “เอลบียาหร์เปป็นมนอุษยร์ทบียิ่อยผล่ใตด้สภาพอารมณร์ตล่าง ๆ เหมสือนอยล่างพวกเรา และทล่านไดด้
อธลิษฐานอยล่างจรลิงจนังเพสืยิ่อไมล่ใหด้ฝนตก และฝนกห็ไมล่ตกบนแผล่นดลินเปป็นเวลาถลึงสามปปีกนับหกเดสือน และทล่านไดด้
อธลิษฐานอบีกครนันี้งหนลึยิ่ง และฟฟ้าสวรรคร์ไดด้ใหด้ฝน และแผล่นดลินจลึงไดด้งอกพสืชผลตล่าง ๆ ของมนันขลึนี้น”

ในทบียิ่นบีนี้เราพบวล่ายากอบใชด้บอุคคลทล่านหนลึยิ่งจากภาคพนันธสนัญญาเดลิมอบีกครนันี้งเพสืยิ่อใหด้ภาพประกอบคสาสอน
ของเขา ในบททบียิ่ 2 เขาพผดถลึงอนับราฮนัม อลิสอนัค และราหนับในการใหด้ภาพประกอบการกระทสาตล่าง ๆ ซลึยิ่งมบีสล่วนใน
การนนับวล่าชอบธรรม ในทบียิ่นบีนี้ในบททบียิ่ 5 เขาไดด้ยกโยบใหด้เปป็นแบบอยล่างของการสผด้ทนความทอุกขร์ดด้วยใจอดทน (ขด้อ 
11) และบนัดนบีนี้เขาใชด้ศาสดาพยากรณร์เอลบียาหร์เพสืยิ่อใหด้ภาพประกอบความสสาคนัญของ “คสาอธลิษฐานดด้วยใจรด้อนรน
อยล่างเอาจรลิงเอาจนัง” 

“เอลบียาหร์เปป็นมนอุษยร์…” เอลบียาหร์เปป็นเพบียงมนอุษยร์คนหนลึยิ่ง เหมสือนกนับเรา ถลึงแมด้วล่าหลายครนันี้งเราอาจคลิด
วล่าเขาเปป็นยอดมนอุษยร์เพราะการอนัศจรรยร์เหลล่านนันี้นทบียิ่เขาไดด้กระทสาและความกลด้าของเขาเพสืยิ่อองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า 
(เรสืยิ่องราวเกบียิ่ยวกนับชบีวลิตของชายผผด้นบีนี้ถผกใหด้ไวด้ใน 1 พงศร์กษนัตรลิยร์ 17:1 จนถลึง 2 พงศร์กษนัตรลิยร์ 2:11) เอลบียาหร์เปป็น
มนอุษยร์คนหนลึยิ่ง “ทบียิ่อยผล่ใตด้สภาพอารมณร์ตล่าง ๆ เหมสือนอยล่างพวกเรา”-มนอุษยร์คนหนลึยิ่งทบียิ่มบีธรรมชาตลิมนอุษยร์เหมสือน
อยล่างของพวกเรา

ภาษาในทบียิ่นบีนี้มบีลนักษณะคลด้ายกนับทบียิ่เปาโลและบารนาบนัสใชด้ในเมสืองลลิสตราเมสืยิ่อพวกเขาตระหนนักวล่า
ประชาชนกสาลนังจะเอาวนัวผผด้มาถวายเปป็นเครสืยิ่องบผชาแกล่พวกเขาในวลิหารของพระจผปปิเตอรร์ (กลิจการ 14:8-18) 
เปาโลและบารนาบนัสกลล่าววล่า: “ทล่านทนันี้งหลาย เหตอุไฉนพวกทล่านจลึงกระทสาสลิยิ่งเหลล่านบีนี้ พวกเราเปป็นมนอุษยร์ทบียิ่มบีกลิเลส



ตนัณหาเหมสือนกนับพวกทล่าน และประกาศแกล่พวกทล่านวล่า พวกทล่านควรหนันจากสลิยิ่งไรด้ประโยชนร์เหลล่านบีนี้ มาหา
พระเจด้าผผด้ทรงพระชนมร์อยผล่…” (ขด้อ 15) กลล่าวอบีกนนัยหนลึยิ่ง พวกเขาไมล่ไดด้กลล่าวอด้างวล่าตนเปป็นอะไรทบียิ่เหนสือกวล่า
มนอุษยร์ธรรมดา ซลึยิ่งมบีธรรมชาตลิและสภาพอารมณร์ตล่าง ๆ ของมนอุษยร์ธรรมดา คสาวล่า “passions” ในขด้อพระคสา
สองตอนนบีนี้ไมล่เกบียิ่ยวขด้องเลยกนับแรงปรารถนาและราคะตนัณหาตล่าง ๆ ทบียิ่ไมล่เหมาะสม แตล่บล่งบอกเพบียงความรผด้สลึก
ตล่าง ๆ และความอล่อนแอตล่าง ๆ อนันเปป็นเรสืยิ่องสามนัญของมนอุษยร์ทอุกคน

เอลบียาหร์ “ไดด้อธลิษฐานอยล่างจรลิงจนังเพสืยิ่อไมล่ใหด้ฝนตก” การอธลิษฐานนบีนี้ของเอลบียาหร์ทบียิ่ยากอบพผดถลึงไมล่ไดด้ถผก
บนันทลึกไวด้ในภาคพนันธสนัญญาเดลิม เราถผกบอกเพบียงวล่าเขาประกาศแกล่กษนัตรลิยร์อาหนับวล่า “พระเยโฮวาหร์พระเจด้าแหล่ง
อลิสราเอลทรงพระชนมร์อยผล่แนล่ฉนันใด ผผด้ซลึยิ่งตล่อพระพนักตรร์พระองคร์ขด้าพระองคร์ยสืนอยผล่นนันี้น จะไมล่มบีนนี้สาคด้างหรสือฝนในปปี
เหลล่านบีนี้ นอกจากตามคสาของขด้าพระองคร์” (1 พงศร์กษนัตรลิยร์ 17:1) แตล่ยากอบบอกเราในทบียิ่นบีนี้วล่าเขา “ไดด้อธลิษฐาน
อยล่างจรลิงจนัง…และฝนกห็ไมล่ตกบนแผล่นดลินเปป็นเวลาถลึงสามปปีกนับหกเดสือน” นบียิ่คสือมนอุษยร์ธรรมดาคนหนลึยิ่งทบียิ่กลด้าทบียิ่จะ
เชสืยิ่อพระเจด้าและยอมใหด้พระองคร์ควบคอุมชบีวลิตของเขาไดด้อยล่างเตห็มทบียิ่

“และทล่านไดด้อธลิษฐานอบีกครนันี้งหนลึยิ่ง และฟฟ้าสวรรคร์ไดด้ใหด้ฝน และแผล่นดลินจลึงไดด้งอกพสืชผลตล่าง ๆ ของมนัน
ขลึนี้น” อบีกครนันี้งทบียิ่คสาอธลิษฐานของเอลบียาหร์เพสืยิ่อขอฝนไมล่ไดด้ถผกกลล่าวถลึงในบนันทลึกของภาคพนันธสนัญญาเดลิม อยล่างไร
กห็ตาม คสาอธลิษฐานของเขาทบียิ่อด้อนวอนพระเจด้าใหด้สล่งไฟมาจากสวรรคร์เพสืยิ่อเผาเครสืยิ่องสนัตวบผชานนันี้นบนภผเขาคารเมล
จนมอดไหมด้กห็ถผกบนันทลึกไวด้ เนสืยิ่องจากมนันเปปิดเผยใหด้เหห็นความเชสืยิ่ออนันสอุดใจของเขาในพระเจด้าองคร์นนันี้นทบียิ่เขารนับใชด้ 
เชล่นเดบียวกนับการทบียิ่เขาปฏลิเสธทบียิ่จะออมชอมในแงล่ใดกนับขอุมพลนังแหล่งความชนัยิ่ว ขอใหด้ผมยกคสาอธลิษฐานของเขามาไวด้
ตรงนบีนี้ เขากลล่าววล่า: “ขด้าแตล่พระเยโฮวาหร์พระเจด้าของอนับราฮนัม อลิสอนัค และของอลิสราเอล ขอใหด้ทราบเสบียทนัยิ่วกนัน
ในวนันนบีนี้วล่า พระองคร์ทรงเปป็นพระเจด้าในอลิสราเอล และขด้าพระองคร์เปป็นผผด้รนับใชด้ของพระองคร์ และขด้าพระองคร์ไดด้
กระทสาบรรดาสลิยิ่งเหลล่านบีนี้ตามพระดสารนัสของพระองคร์ ขอทรงฟปังขด้าพระองคร์ โอ ขด้าแตล่พระเยโฮวาหร์ ขอทรงฟปังขด้า
พระองคร์ เพสืยิ่อประชากรนบีนี้จะไดด้ทราบวล่า พระองคร์ทรงเปป็นพระเยโฮวาหร์พระเจด้า และพระองคร์ไดด้ทรงหนันใจของ
พวกเขากลนับมาอบีก” (1 พงศร์กษนัตรลิยร์ 18:36,37)

พระเจด้าทรงใหด้เกบียรตลิคสาอธลิษฐานของผผด้รนับใชด้ของพระองคร์ และ “ไฟของพระเยโฮวาหร์ไดด้ตกลงมา และ
เผาผลาญเครสืยิ่องเผาบผชา…และเมสืยิ่อประชากรทนันี้งสลินี้นไดด้เหห็นอยล่างนนันี้น พวกเขากห็ซบหนด้าของตนลง และพวกเขา
กลล่าววล่า “พระเยโฮวาหร์พระองคร์ทรงเปป็นพระเจด้าองคร์นนันี้น พระเยโฮวาหร์พระองคร์ทรงเปป็นพระเจด้าองคร์นนันี้น”” 
เหลล่าผผด้พยากรณร์ของพระบาอนัลจลึงถผกฆล่าตาย และเอลบียาหร์ประกาศวล่า “...มบีเสบียงฝนกระหลึยิ่มมา” จากนนันี้น “เอลบี
ยาหร์ไดด้ขลึนี้นไปบนยอดภผเขาคารเมล และทล่านไดด้โนด้มตนัวลงบนดลิน และซบหนด้าของทล่านระหวล่างเขล่าของตน” และ
สล่งคนใชด้ของเขาไปมองหาเมฆฝนกด้อนนนันี้น ผล่านไปไมล่นาน “ทด้องฟฟ้ากห็มสืดไปดด้วยหมผล่เมฆและลม และมบีฝน
ตกหนนัก” (1 พงศร์กษนัตรลิยร์ 18:38-45)

ศาสดาพยากรณร์ผผด้ยลิยิ่งใหญล่ทล่านนบีนี้ของพระเจด้าเปป็น “มนอุษยร์ทบียิ่อยผล่ใตด้สภาพอารมณร์ตล่าง ๆ เหมสือนอยล่างพวก
เรา” จรลิง ๆ-หล่างไกลจากความสมบผรณร์แบบ (นบียิ่เปป็นจรลิงเชล่นกนันเกบียิ่ยวกนับอนับราฮนัม อลิสอนัค ยาโคบ ดาวลิด คนอสืยิ่น ๆ 
ทบียิ่พระเจด้าทรงใชด้) แตล่ยากอบเตสือนความจสาเราวล่าถด้าพระเจด้าทรงสดนับฟปังและตอบคสาอธลิษฐานอนันรด้อนรนของเอลบี
ยาหร์ พระองคร์กห็จะทรงสดนับฟปังเราเชล่นกนัน-แนล่นอนวล่า โดยมบีเงสืยิ่อนไขวล่าเรากสาลนังดสาเนลินชบีวลิตอนันชอบธรรม



ขด้อ 19 และ 20: “พบียิ่นด้องทนันี้งหลาย ถด้าคนหนลึยิ่งคนใดในพวกทล่านหลงผลิดไปจากความจรลิง และผผด้หนลึยิ่ง
ชนักจผงเขาใหด้กลนับใจเสบียใหมล่ไดด้ จงใหด้ผผด้นนันี้นทราบเถลิดวล่า ผผด้ทบียิ่ชล่วยคนบาปใหด้กลนับใจเสบียใหมล่จากความผลิดแหล่งทาง
ของเขา กห็จะชล่วยจลิตวลิญญาณดวงหนลึยิ่งใหด้รอดพด้นจากความตาย และจะปกปปิดบาปเปป็นอนันมากไวด้”

ผมไดด้เปปิดอล่านอรรถาธลิบายหลายเลล่มเพสืยิ่อดผวล่ามบีการตบีความขด้อพระคสาเหลล่านบีนี้อยล่างไรบด้าง และไดด้พบวล่ามบี
อยผล่สองสสานนักความคลิดทบียิ่แตกตล่าง: ทนัศนะหนลึยิ่งกห็คสือวล่า ยากอบกสาลนังเขบียนไปถลึงผผด้เชสืยิ่อทนันี้งหลายโดยกลล่าวถลึงการชนะ
จลิตวลิญญาณทนันี้งหลายทบียิ่หลงหายมาถลึงพระครลิสตร์; อบีกทนัศนะยลึดถสือวล่าเขากสาลนังเขบียนไปถลึงผผด้เชสืยิ่อทนันี้งหลายเกบียิ่ยวกนับผผด้
เชสืยิ่อทนันี้งหลายทบียิ่ไดด้หลงเจลิยิ่นไปจากองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า นนักอรรถาธลิบายบางทล่านไดด้แสดงออกถลึงความเปป็นไปไดด้ทนันี้ง
สองแบบ และผมรผด้สลึกวล่านบียิ่เปป็นเสด้นทางทบียิ่มบีสตลิปปัญญาทบียิ่เราควรเดลินตาม เมสืยิ่อคลิดเชล่นนบีนี้แลด้ว บนัดนบีนี้ขอใหด้เราดผคสาพผด
ปปิดทด้ายเหลล่านบีนี้ของยากอบ:

“พบียิ่นด้องทนันี้งหลาย ถด้าคนหนลึยิ่งคนใดในพวกทล่านหลงผลิดไปจากความจรลิง…” ตรงนบีนี้ดผเหมสือนจะชนัดเจนจาก
การทบียิ่เขาใชด้คสาวล่า “พบียิ่นด้องทนันี้งหลาย” วล่ายากอบกสาลนังพผดกนับผผด้เชสืยิ่อเหลล่านนันี้น ตามทบียิ่เราไดด้หมายเหตอุไปแลด้วหลาย
ครนันี้งตลอดทนันี้งจดหมายฝากฉบนับนบีนี้ และดผเหมสือนจะชนัดเจนพอ ๆ กนันวล่าเขากสาลนังพผดเกบียิ่ยวกนับผผด้เชสืยิ่อทนันี้งหลายโดย
การกลล่าววล่า “ถด้าคนหนลึยิ่งคนใดในพวกทล่านหลงผลิดไปจากความจรลิง…” นบียิ่บอกเปป็นนนัยถลึงความเปป็นไปไดด้ทบียิ่ผผด้เชสืยิ่อ
คนใดจะหลงเจลิยิ่นไปจากความจรลิงแหล่งพระวจนะของพระเจด้า และพระคนัมภบีรร์กห็ใหด้คสาเตสือนมากมายเกบียิ่ยวกนับการทบียิ่
ผผด้เชสืยิ่อทนันี้งหลายไปตามพวกครผสอนผลิด

ยกตนัวอยล่างเชล่น ผผด้เขบียนไปถลึงชาวฮบีบรผเขบียนไวด้วล่า: “อยล่ายอมถผกชนักนสาไปมาดด้วยหลนักคสาสอนตล่าง ๆ และ
แปลก ๆ เพราะวล่าเปป็นสลิยิ่งดบีทบียิ่จะใหด้ใจตนันี้งมนัยิ่นคงดด้วยพระคอุณ…” (ฮบ. 13:9) พระเยซผทรงใหด้คสาเตสือนแกล่เหลล่าสาวก
ของพระองคร์ใหด้ระวนังพวกครผสอนเทห็จเมสืยิ่อพระองคร์ตรนัสวล่า: “จงระวนังใหด้ดบีวล่า อยล่าใหด้ผผด้ใดลล่อลวงพวกทล่านใหด้หลง 
ดด้วยวล่าหลายคนจะมาในนามของเรา โดยกลล่าววล่า ‘ขด้าคสือพระครลิสตร์’ และจะลล่อลวงคนเปป็นอนันมากใหด้หลง”
(มธ. 24:4,5) เปาโลเตสือนสตลิวล่า: “เพสืยิ่อพวกเราจะไมล่เปป็นเดห็กอบีกตล่อไป ทบียิ่ถผกซนัดไปซนัดมา และถผกหอบไปทนัยิ่วดด้วย
สายลมแหล่งคสาสนัยิ่งสอนทอุกอยล่าง…แตล่โดยการพผดความจรลิงในความรนัก จะจสาเรลิญขลึนี้นเขด้าในพระองคร์ในสลิยิ่งสารพนัด 
ผผด้ทรงเปป็นศบีรษะนนันี้น นนัยิ่นคสือพระครลิสตร์” (อฟ. 4:14,15)

แนล่นอนวล่าครลิสเตบียนทนันี้งหลายตด้องระวนังคนเหลล่านนันี้นทบียิ่สอนหลนักคสาสอนเทบียมเทห็จตล่าง ๆ 1 ยอหร์น 4:1 
เตสือนวล่า: “พวกทล่านทบียิ่รนัก อยล่าเชสืยิ่อวลิญญาณทอุก ๆ วลิญญาณ แตล่จงพลิสผจนร์วลิญญาณเหลล่านนันี้นวล่าวลิญญาณเหลล่านนันี้นมา
จากพระเจด้าหรสือไมล่ เพราะวล่ามบีผผด้พยากรณร์เทห็จเปป็นอนันมากออกไปในโลกแลด้ว” มนันเปป็นเรสืยิ่องทบียิ่สสาคนัญสอุดขบีดทบียิ่
ครลิสเตบียนทนันี้งหลายตด้องสามารถทบียิ่จะแยกแยะระหวล่างพระวลิญญาณของพระเจด้ากนับวลิญญาณแหล่งความเทห็จไดด้ 
เพราะวล่าผผด้รนับใชด้เหลล่านบีนี้ของพญามารสามารถพผดถด้อยคสาตล่าง ๆ ทบียิ่จะชนักนสาคนมากมายใหด้เชสืยิ่อวล่าจรลิง ๆ แลด้วพวก
เขาเปป็นผผด้รนับใชด้แหล่งขล่าวประเสรลิฐ (อล่าน 2 โครลินธร์ 11:13-15)

มนันเปป็นขด้อเทห็จจรลิงอนันนล่าเศรด้าทบียิ่วล่าครผสล่วนใหญล่ของหลนักคสาสอนเทบียมเทห็จรผด้เกบียิ่ยวกนับพระคนัมภบีรร์มากกวล่าผผด้
เชสืยิ่อแทด้จสานวนมากรผด้เสบียอบีก และครผสอนเทห็จเหลล่านบีนี้กห็ศลึกษาคด้นควด้าอยล่างขยนันขนันแขห็งเพสืยิ่อทบียิ่จะพลิสผจนร์ประเดห็นตล่าง 
ๆ ทบียิ่เปป็นคสาสอนผลิดของตน ผผด้เชสืยิ่อทนันี้งหลายควรศลึกษาคด้นควด้าพระวจนะของพระเจด้าเพสืยิ่อทบียิ่พวกเขาจะไดด้เตลิบโตใน
ฝฝ่ายวลิญญาณและตนันี้งมนัยิ่นคงอยผล่ในความจรลิงนนันี้น พวกเขาควรฟปังคนของพระเจด้าเปป็นประจสาซลึยิ่งแยกแยะพระวจนะ



อยล่างถผกตด้อง คด้นพบหลนักคสาสอนพสืนี้นฐานเหลล่านนันี้นของพระคนัมภบีรร์ และจะไดด้ “สามารถยสืนตล่อตด้านบรรดายอุทธ
ออุบายของพญามารไดด้” (อฟ. 6:11)

มบีผผด้คนมากมายทบียิ่เปป็นเพบียง “เหลล่าทารก” ในพระครลิสตร์และดด้วยเหตอุนบีนี้จลึงไมล่ไดด้ถผกสอนในพระวจนะ
อยล่างเตห็มทบียิ่ ครลิสเตบียนทบียิ่สผงวนัยกวล่าจสานวนมาก แมด้รนับความรอดอยล่างแทด้จรลิงแลด้ว กลนับอล่อนแอในฝฝ่ายวลิญญาณ
เพราะวล่าพวกเขาไมล่ไดด้ศลึกษาพระวจนะเพสืยิ่อตนัวเองและไมล่ไดด้ถผกสอนโดยเหลล่าครผทบียิ่สนัตยร์ซสืยิ่อแหล่งพระคนัมภบีรร์ หาก
ไมล่ใชล่เพราะพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์ผผด้สถลิตอยผล่ภายในพวกเขาเพสืยิ่อนสาทางพวกเขา “เขด้าสผล่ความจรลิงทนันี้งมวล” แลด้ว
(ยอหร์น 16:13) พวกเขากห็คงถผกชนักนสาเขด้าสผล่คสาสอนผลิดอนันนล่าเกลบียด

วนันนบีนี้มบีคสาสอนผลิดในรผปแบบทบียิ่แตกตล่างกนันมากมาย และผผด้คนของพระเจด้าตด้องระวนังคสาสอนผลิดเหลล่านนันี้นใหด้
ดบี บางคนทบียิ่ถผกชนักนสาแบบผลิด ๆ พยายามทบียิ่จะปนพระราชบนัญญนัตลิกนับพระคอุณเขด้าดด้วยกนัน บางคนสอนวล่าจสาเปป็น
อยล่างยลิยิ่งทบียิ่จะตด้องรนับบนัพตลิศมาในนนี้สาเพสืยิ่อรนับความรอด หรสือตด้องพผดภาษาแปลก ๆ ไดด้เพสืยิ่อเปป็นหลนักฐานทบียิ่แสดงวล่า
ตนรนับบนัพตลิศมาของพระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์แลด้ว บางคนประกาศวล่าคนทบียิ่รอดแลด้วอยล่างแทด้จรลิงสามารถทสาความ
รอดของตนหลอุดหายไดด้ เรากลล่าวแคล่นบีนี้กห็พอวล่าสลิยิ่งใดหรสือหลนักคสาสอนใดทบียิ่เบบียิ่ยงเบนไปจาก หรสือเพลิยิ่มเขด้ากนับ
พระคอุณของพระเจด้าในแงล่ใดกห็ตาม นนัยิ่นแหละคสือคสาสอนผลิด

“...และผผด้หนลึยิ่งชนักจผงเขาใหด้กลนับใจเสบียใหมล่ไดด้…” คสาวล่า “ชนักจผงใหด้กลนับใจเสบียใหมล่” (convert) ในทบียิ่นบีนี้ 
ตามพจนานอุกรมภาษากรบีก หมายถลึง “ทสาใหด้คน ๆ หนลึยิ่งหนัน” เปาโลเขบียนไปถลึงเหลล่าผผด้เชสืยิ่อชาวกาลาเทบียวล่า “พบียิ่
นด้องทนันี้งหลาย ถด้าผผด้ใดถผกครอบงสาอยผล่ในความพลนันี้งผลิด พวกทล่านซลึยิ่งอยผล่ฝฝ่ายวลิญญาณ จงชล่วยผผด้นนันี้นกลนับตนันี้งตนัวใหมล่ใน
จลิตใจแหล่งความอล่อนสอุภาพ…” (กท. 6:1) มนันเปป็นอภลิสลิทธลิธิ์และความรนับผลิดชอบของครลิสเตบียนทนันี้งหลายทบียิ่เปป็น
ผผด้ใหญล่แลด้วทบียิ่จะทสาใหด้ผผด้เชสืยิ่อทนันี้งหลายทบียิ่อล่อนแอและหลงเจลิยิ่นไป “หนันกลนับ” และ “ตนันี้งตนัวใหมล่”

คอุณกนับผมตด้องปฏลิบนัตลิตามแบบอยล่างของชาวสะมาเรบียทบียิ่ดบีนนันี้น ซลึยิ่งเราอล่านเกบียิ่ยวกนับเขาในลผกา 10:30-37 
ชายผผด้นนันี้นทบียิ่กสาลนังเดลินทางไปยนังเมสืองเยรบีโคเปป็นภาพของครลิสเตบียนจสานวนมากวนันนบีนี้ ผมเชสืยิ่อเชล่นนนันี้น เขากสาลนังเดลิน
ไปยนังเสด้นทางทบียิ่ผลิดและกสาลนังไปในทลิศทางทบียิ่ผลิดเมสืยิ่อเขา “ตกอยผล่ทล่ามกลางพวกโจร” ผผด้ซลึยิ่งทสาใหด้เขาบาดเจห็บและทลินี้ง
เขาไวด้เจบียนตาย จากนนันี้นชาวสะมาเรบียผผด้นนันี้น “มาถลึงทบียิ่ทบียิ่คนนนันี้นอยผล่…เขากห็มบีใจกรอุณาตล่อคนนนันี้น” และดผแลสสาหรนับ
ความตด้องการตล่าง ๆ ของเขา นบียิ่เปป็นภาพของพระเยซผครลิสตร์เจด้า ผผด้ทรงเปป็นเพสืยิ่อนบด้านและมลิตรสหายทบียิ่แทด้จรลิงของ
ครลิสเตบียน ทรงพรด้อมเสมอทบียิ่จะพยอุงผผด้ทบียิ่ลด้มใหด้ลอุกขลึนี้นและเสรลิมกสาลนังผผด้เชสืยิ่อทบียิ่อล่อนแอทบียิ่ไดด้หลงเจลิยิ่นไป เราเองกห็
สามารถเปป็นเพสืยิ่อนบด้านใหด้แกล่ผผด้เชสืยิ่อคนใดทบียิ่เดลินไปผลิดทางและลด้มในบาปและการหลงผลิดไดด้ ในความหมายนบีนี้เรา
สามารถ “ทสาใหด้เขาหนันกลนับ” หรสือมบีสล่วนในการหนันเขากลนับมาสผล่ทลิศทางทบียิ่ถผกตด้องไดด้

“จงใหด้ผผด้นนันี้นทราบเถลิดวล่า ผผด้ทบียิ่ชล่วยคนบาปใหด้กลนับใจเสบียใหมล่จากความผลิดแหล่งทางของเขา…” ถด้าเรา
ถสือวล่ายากอบกสาลนังพผดกนับผผด้เชสืยิ่อทนันี้งหลายอยผล่จรลิง ๆ คสาวล่า “คนบาป” ในทบียิ่นบีนี้กห็คงบล่งบอกถลึงผผด้เชสืยิ่อคนนนันี้นทบียิ่ทสาบาป 
ครลิสเตบียนคนนนันี้นทบียิ่ไดด้หลงเจลิยิ่นไปสผล่การหลงผลิดบางอยล่าง ยากอบกลล่าววล่าผผด้ทบียิ่สามารถหนันครลิสเตบียนทบียิ่ทสาบาปคนนนันี้น
กลนับมาสผล่องคร์พระผผด้เปป็นเจด้าไดด้ “จะชล่วยจลิตวลิญญาณดวงหนลึยิ่งใหด้รอดพด้นจากความตาย…” ใน 1 ยอหร์น 5:16,17 
เราอล่านถด้อยคสาเหลล่านบีนี้: “ถด้าผผด้ใดเหห็นพบียิ่นด้องของตนกระทสาบาปอยล่างหนลึยิ่งอยล่างใดซลึยิ่งไมล่นสาไปสผล่ความตาย ผผด้นนันี้นจง
ทผลขอ และพระองคร์กห็จะประทานชบีวลิตแกล่ผผด้นนันี้นสสาหรนับคนเหลล่านนันี้นทบียิ่กระทสาบาปซลึยิ่งไมล่ไดด้นสาไปสผล่ความตาย มบีบาป



ทบียิ่นสาไปสผล่ความตาย ขด้าพเจด้าไมล่ไดด้กลล่าววล่าใหด้เขาอธลิษฐานเพสืยิ่อบาปอยล่างนนันี้น การอธรรมทอุกอยล่างเปป็นบาป และมบี
บาปทบียิ่ไมล่ไดด้นสาไปสผล่ความตาย”

“บาปทบียิ่นสาไปสผล่ความตาย” คสือ การกบฏอยล่างตล่อเนสืยิ่องตล่อความสวล่างแหล่งพระวจนะของพระเจด้า เมสืยิ่อผผด้
เชสืยิ่อคนใดรผด้วล่าตนควรจะทสาสลิยิ่งใด เมสืยิ่อเขารผด้สสานลึกในใจของตนวล่าเขาควรทสาสลิยิ่งนนันี้น และเขายนังปฏลิเสธทบียิ่จะเชสืยิ่อฟปัง
พระวลิญญาณบรลิสอุทธลิธิ์และพระวจนะของพระเจด้า เขากห็ตกอยผล่ในภยนันตรายใหญล่หลวงของการทสาบาปทบียิ่นสาไปสผล่
ความตาย นบียิ่คสือความตายฝฝ่ายรล่างกายซลึยิ่งมาสผล่ลผกของพระเจด้าทบียิ่ยนังเดลินไปตามเสด้นทางทบียิ่ผลิดตล่อไป โดยปฏลิเสธทบียิ่จะ
กลนับใจใหมล่และหนันกลนับมาหาองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า ขอพระเจด้าทรงโปรดชล่วยคอุณและผมใหด้กระทสาสลิยิ่งทบียิ่เราทสาไดด้เพสืยิ่อ
หนันผผด้คนเชล่นนนันี้นกลนับมาสผล่พระผผด้ชล่วยใหด้รอด

“...และจะปกปปิดบาปเปป็นอนันมากไวด้” พระคนัมภบีรร์สอนอยล่างชนัดเจนวล่าแมด้แตล่ผผด้เชสืยิ่อทบียิ่ถวายตนัวมากทบียิ่สอุดกห็
ทสาบาป และเราตด้องสารภาพบาปทนันี้งหลายของเรา เราทสาบาปเพราะวล่าเราเปป็นคนบาป ถลึงแมด้เราเปป็นคนบาปทบียิ่
รอดโดยพระคอุณกห็ตาม และพระเจด้าทรงสนัญญาไวด้แลด้วอยล่างเปปีปี่ยมพระกรอุณาวล่าจะยกโทษบาปทนันี้งหลายของเรา
เมสืยิ่อเราสารภาพตล่อพระองคร์ (1 ยอหร์น 1:9) พระเจด้าทรงสนัตยร์ซสืยิ่อตล่อลผก ๆ ของพระองคร์ทอุกคน พระองคร์จะทรง
กระทสาตามทบียิ่พระองคร์ทรงสนัญญาไวด้แลด้ว และพระองคร์จะกระทสาทอุกสลิยิ่งทบียิ่พระองคร์ทรงสนัญญาไวด้ พระองคร์จะทรง
ยกโทษบาปเหลล่านนันี้นของลผกของพระองคร์ทบียิ่กลนับมาและกลนับใจใหมล่ แมด้บาปเหลล่านนันี้นจะมากมายกห็ตามทบี และคอุณ
กนับผมสามารถเปป็นเครสืยิ่องมสือในพระหนัตถร์ของพระเจด้าไดด้เพสืยิ่อนสาคนทบียิ่หลงเจลิยิ่นไปนนันี้นกลนับมาสผล่ทางแหล่งความจรลิง

คราวนบีนี้ขอใหด้ผมประยอุกตร์ใชด้พระคสาสองขด้อสอุดทด้ายในบททบียิ่ 5 นบีนี้กนับการชนะจลิตวลิญญาณทนันี้งหลายทบียิ่หลง
หายใหด้มาถลึงพระผผด้ชล่วยใหด้รอดบด้าง สสาหรนับผมแลด้ว นบียิ่เปป็นกลิจธอุระทบียิ่ใหญล่โตทบียิ่สอุดและแนล่นอนทบียิ่สอุดบนแผล่นดลินโลกนบีนี้
เลย ผมจะพผดถลึงขด้อ 20 โดยเฉพาะ:

ยากอบกลล่าววล่า “จงใหด้ผผด้นนันี้นทราบเถลิด”- ไมล่มบี “บางทบี” เกบียิ่ยวกนับมนันเลย- “วล่า ผผด้ทบียิ่ชล่วยคนบาปใหด้กลนับ
ใจเสบียใหมล่จากความผลิดแหล่งทางของเขา…” เราไมล่สามารถชล่วยจลิตวลิญญาณสนักดวงใหด้รอดไดด้ แตล่ “การทสาใหด้หนัน
กลนับ” คสือ การทสาใหด้คน ๆ หนลึยิ่งหนัน เปลบียิ่ยนความคลิด และคน ๆ หนลึยิ่งสามารถ “ถผกหนันกลนับ” ไดด้ในหลาย ๆ สลิยิ่ง 
เมสืยิ่อคลิดถลึงคนทบียิ่ยนังไมล่ไดด้รนับความรอด พระคสาขด้อนบีนี้พผดเกบียิ่ยวกนับการเปลบียิ่ยน (หรสือการหนัน) คนหนลึยิ่ง ๆ จากเสด้นทาง
แหล่งบาปมาสผล่พระเยซผครลิสตร์เจด้า ผผด้ทรงสามารถชล่วยใหด้รอดจากบาปไดด้แตล่ผผด้เดบียวโดยพระโลหลิตทบียิ่หลนัยิ่งรลินของ
พระองคร์

“...กห็จะชล่วยจลิตวลิญญาณดวงหนลึยิ่งใหด้รอดพด้นจากความตาย…” ใครเลล่าจะไมล่พยายามเตห็มทบียิ่เพสืยิ่อชล่วยคน ๆ
หนลึยิ่งใหด้รอดพด้นจากความตายฝฝ่ายรล่างกาย? แตล่เมสืยิ่อประยอุกตร์ใชด้กนับคนทบียิ่ยนังไมล่รอด ความตายนบีนี้กห็หมายถลึงความ
ตายเปป็นนลิตยร์ในบลึงไฟนนันี้น (วว. 20:15; 21:8) และการชล่วยคน ๆ หนลึยิ่งใหด้รอดจากสลิยิ่งนบีนี้กห็ยลิยิ่งใหญล่กวล่าการชล่วยใหด้
รอดจากความตายฝฝ่ายรล่างกายเปป็นหมสืยิ่นเทล่า

“...และจะปกปปิดบาปเปป็นอนันมากไวด้” เราไดด้ยลินเยอะเกบียิ่ยวกนับการทสาความสะอาดชอุมชน เมสือง ประเทศ
ชาตลิ และนบียิ่เปป็นสลิยิ่งทบียิ่ดบี แตล่หนทางเดบียวทบียิ่จะทสาความสะอาดสลิยิ่งเหลล่านบีนี้ใหด้หมดจดในทอุกแงล่มอุมคสือ การทสาความ
สะอาดผผด้คนเหลล่านนันี้น และนบียิ่สามารถถผกกระทสาไดด้โดยการทสาใหด้พวกเขาหนันกลนับจากบาป หนันพวกเขามาถลึงพระ
เยซผครลิสตร์เจด้าเพสืยิ่อรนับความรอดจากบาป และเมสืยิ่อนนันี้นทอุกสลิยิ่งกห็จะถผกเปลบียิ่ยนแปลง



ในทอุกธอุรกลิจบนโลกนบีนี้มบีความเสบียิ่ยงเขด้ามาเกบียิ่ยวขด้อง ความเปป็นไปไดด้ทบียิ่จะขาดทอุน แตล่เมสืยิ่อบอุคคลใดเขด้ารล่วม
ทสาธอุรกลิจกนับองคร์พระผผด้เปป็นเจด้า ธอุรกลิจในการทสาใหด้จลิตวลิญญาณทนันี้งหลายไดด้รนับความรอดจากบาปไปตลอดชนัยิ่วนลิรนัน
ดรร์ กห็ไมล่มบีทางทบียิ่จะขาดทอุนเลย! “จงใหด้ผผด้นนันี้นทราบเถลิด…”! มนันเปป็นธอุรกลิจทบียิ่แนล่นอน! มนันเปป็นสลิยิ่งยลิยิ่งใหญล่ทบียิ่สอุดทบียิ่มนอุษยร์
คนใดจะทสาไดด้เพสืยิ่อเพสืยิ่อนมนอุษยร์ของตน! มนันเปป็นสลิยิ่งยลิยิ่งใหญล่ทบียิ่สอุดทบียิ่มนอุษยร์สามารถทสาไดด้โดยเหห็นแกล่ประโยชนร์ของ
สนังคม!

เมสืยิ่อคนบาปคนใดถผกหนันกลนับจากบาปมาสผล่พระเจด้าเพสืยิ่อรนับความรอด ทนันี้งชอุมชนนนันี้นกห็ดบีขลึนี้นเพราะเหตอุนนันี้น 
และแนล่นอนวล่าครอบครนัวของชายทบียิ่ถผกหนันกลนับนนันี้นกห็ไดด้รนับประโยชนร์มากมาย เมสืยิ่อผผด้คนทสาบาป ทนันี้งชอุมชนกห็ไดด้รนับ
ผลกระทบไมล่ทางตรงกห็ทางอด้อม แตล่เมสืยิ่อผผด้ใดรนับความรอด โดยถผกหนันจากการดสาเนลินชบีวลิตทบียิ่ผลิดบาป ทนันี้งชอุมชนนนันี้นกห็
ถผกทสาใหด้ดบีขลึนี้นเพราะวล่ามบีคนชอบธรรมเพลิยิ่มขลึนี้นอบีกหนลึยิ่งคนในชอุมชนนนันี้น

พระเยซผตรนัสเกบียิ่ยวกนับผผด้เชสืยิ่อทนันี้งหลายวล่า: “ทล่านทนันี้งหลายเปป็นเกลสือแหล่งแผล่นดลินโลก…ทล่านทนันี้งหลายเปป็น
ความสวล่างของโลก…จงใหด้ความสวล่างของพวกทล่านสล่องไปตล่อหนด้าคนทนันี้งปวงอยล่างนนันี้น เพสืยิ่อวล่าพวกเขาจะไดด้เหห็น
บรรดาการงานทบียิ่ดบีของพวกทล่าน และจะไดด้สรรเสรลิญพระบลิดาของพวกทล่านผผด้ซลึยิ่งทรงสถลิตในสวรรคร์” (มธ. 
5:13-16) และเปาโลกลล่าววล่า: “จงกระทสาสลิยิ่งสารพนัดโดยปราศจากบรรดาการบล่นและการทอุล่มเถบียงกนัน เพสืยิ่อพวก
ทล่านจะไดด้ไรด้ทบียิ่ตลิและไมล่มบีพลิษภนัย เปป็น ‘บอุตรทนันี้งหลายของพระเจด้า ปราศจากตสาหนลิ’ ในทล่ามกลาง ‘ชนัยิ่วอายอุทบียิ่
คดโกงและวลิปลาส’ ซลึยิ่งทล่ามกลางพวกเขานนันี้นทล่านทนันี้งหลายสล่องแสงเหมสือนอยล่างดวงสวล่างตล่าง ๆ ในโลก” (ฟป. 
2:14,15)

เรามาถลึงตอนจบของการศลึกษาคด้นควด้าของเราในหนนังสสือยากอบแลด้ว-หด้าบทเลห็ก ๆ และพระคสา 108 
ขด้อ แตล่ โอ ชล่างมบีความจรลิงอนันมบีคล่าและนสาไปปฏลิบนัตลิไดด้จรลิงมากมายเหลสือเกลิน! ชล่างเปป็นหนนังสสือทบียิ่ยลิยิ่งใหญล่! จงอล่าน
มนันซนี้สาแลด้วซนี้สาอบีก จงศลึกษาคด้นควด้ามนันหลาย ๆ รอบ และคอุณจะเปป็นครลิสเตบียนทบียิ่ดบีขลึนี้นเพราะการไดด้ทสาเชล่นนนันี้น ผม
ขออธลิษฐานดด้วยความถล่อมใจทบียิ่พระเจด้าจะทรงโปรดอวยพรการศลึกษาคด้นควด้าเหลล่านบีนี้แกล่ใจและชบีวลิตของคอุณ


