
หนา 2446จดหมายของทานยากอบ
คุณคาของการทดลอง
และการทูลขอสติปญญา

1ยากอบ ผู รับใชของพระเจา
และของพระเยซู คริ สต เจ า

คํานับพงศพันธุสิบสองตระกูลที่
กระจัดกระจายอยูนั้น
2 พ่ีนองของขาพเจา เมื่ อทาน
ทั้ งหลายตกอยู ในการทดลอง
ตางๆก็จงถือวาเปนเรื่องนายินดี
ทั้งสิ้น
3 เพราะทานทั้ งหลายรู วา การ
ทดลองความเชื่ อของท านนั้ น
ทําใหเกิดความเพียร
4และจงใหความเพียรนั้นกระ-
ทําการจนสําเร็จ เพ่ือทานทั้ ง
หลายจะสมบูรณครบถวน ไม
ขาดสิ่งใดเลย
5ถ าผู ใดในพวกท านขาดสติ
ปญญา ก็ใหผูนั้นทูลขอจากพระ
เจา ผูทรงโปรดประทานใหแก
คนทั้ งปวงอยางเหลือลนและมิ
ไดทรงตําหนิ และจะทรงประ-
ทานใหแกผูนั้น
6แตจงใหผูนั้นทูลขอดวยความ
เชื่อ  อยาหว่ันไหวเลย เพราะวา
ผูที่ หว่ันไหวก็ เปนเหมือนคลื่น
ในทะเลซึ่งถูกลมพัดซัดไปมา
7 ผูนั้ นจงอยาคิดวาจะได รับสิ่ ง
ใดจากองคพระผูเปนเจาเลย
8คนสองใจเปนคนไมมั่ นคงใน
บรรดาทางทั้ งหลายที่ ตนประ-

พฤตินั้น
9ใหพ่ีนองที่ต่ําตอยชื่นชมยินดี
ในการที่ทรงเชิดชูเขา
10 และคนมั่ งมีก็จงชื่ นชมยินดี
เมื่อถูกทําใหต่ําลง เพราะวาเขา
จะตองลวงลับไปดุจดอกหญา
11 เพราะทันทีที่ตะวันข้ึนพรอม
ดวยความรอนอันแรงกลา มันก็
กระทําใหหญาเหี่ยวแหงไป และ
ดอกหญาก็รวงลง และความงาม
ของมันสูญสิ้นไป คนมั่ งมีจะ
เสื่ อมสูญไปตามทางทั้ งหลาย
ของเขาเชนนั้นดวย
12 ความสุขยอมมีแกคนนั้นที่สู
ทนการทดลอง เพราะเมื่อปรา-
กฏวาผูนั้นทนไดแลว เขาจะได
รับมงกุฎแหงชีวิต ซึ่ งองคพระ
ผู เป นเจ าได ทรงสั ญญาไว แก
คนทั้งหลายที่รักพระองค
พระเจาไมเคยลอลวงผูใด

แตราคะตัณหา
ของตัวเราเอง
ท่ีลอลวงเรา

13 เมื่ อผู ใดถูกลอลวงใหหลง
อยาใหผูนั้ นพูดวา "พระเจา
ทรงล อลวงข าพเจ าให หลง"
เพราะวาความชั่ วจะมาลอลวง
พระเจาใหหลงไมได และพระ
องคเองก็ไมทรงลอลวงผู ใดให
หลงเลย
14 แตวาทุกคนก็ถูกลอลวงเมื่อ

(1) กจ 12:17 (2) กจ 5:41; 2 ปต 1:6 (3) รม 5:3-5
(5) 1 พกษ 3:9; ยรม 29:12; มธ 7:7 (6) มก 11:23-24 (8) ยก 4:8
(10) โยบ 14:2 (12) มธ 10:22; 1 คร 9:25; ยก 5:11
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หนา 2447
ตัณหาของตนเองชักนําใหกระ-
ทําผิด แลวตัวก็กระทําตาม
15 ครั้นตัณหาเกิดข้ึนแลว ก็ทํา
ใหเกิดบาป และเมื่อบาปโตเต็ม
ที่แลว ก็นําไปสูความตาย
16 พ่ีนองที่รักของขาพเจา อยา
หลงผิดเลย
17 ของประทานอันดีทุกอย าง
และของประทานอั นเลิ ศทุ ก
อยางยอมมาจากเบื้องบน และ
สงลงมาจากพระบิดาแหงบรรดา
ดวงสวาง ในพระบิดาไมมีการ
แปรปรวน หรือไมมีเงาอันเนื่อง
จากการเปลี่ยนแปลง
18 พระองค ได ทรงให เราทั้ ง
หลายบังเกิดโดยพระวจนะแหง
ความจริ งตามน้ํ าพระทั ยของ
พระองค   เพ่ือเราทั้งหลายจะ
ได เปนอย างผลแรกแหงสรรพ
สิ่งซึ่งพระองคทรงสรางนั้น
19 ดังนั้น พ่ีนองที่รักของขาพ-
เจา จงใหทุกคนไวในการฟง ชา
ในการพูด ชาในการโกรธ
20 เพราะว าความโกรธของ
มนุษยไมไดกระทําใหเกิดความ
ชอบธรรมอยางพระเจา
21 เหตุฉะนั้น จงถอดทิ้ งการ
โสโครกทุกอยาง และการชั่วราย
อั นดาษดื่ นและจงน อมใจรั บ
พระวจนะที่ ทรงปลูกฝงไวแลว
นั้น  ซึ่งสามารถชวยจิตวิญญาณ
ของทานทั้งหลายใหรอดได

จงเปนท้ังผูฟงและ
ผูประพฤติตามพระวจนะ

22 แตท านทั้ งหลายจงเปนคน
ที่ประพฤติตามพระวจนะนั้น ไม
ใชเปนแตเพียงผูฟงเทานั้น ซึ่ง
เปนการลอลวงตนเอง
23 เพราะวาถาผูใดฟงพระวจนะ
และไมไดประพฤติตาม ผูนั้นก็
เปนเหมือนคนที่ ดูหน าของตัว
ในกระจกเงา
24 ดวยวาคนนั้นแลดูตัวเองแลว
ไปเสีย แลวในทันใดนั้นก็ลืมวา
ตัวเปนอยางไร
25 ฝายผู ใดที่ พิจารณาดูในพระ
ราชบัญญัติ แห งเสรีภาพอันดี
เลิ ศและดํารงอยู ในพระราช
บัญญัตินั้น ผูนั้นไมไดเปนผูฟง
แลวหลงลืม แตเปนผูประพฤติ
ตามกิจการนั้น คนนั้นจะได
ความสุขในการของตน

ความเชื่อแท
26 ถาผูใดในพวกทานดูเหมือน
วาเครงครัดในความเชื่อ และมิ
ไดเหนี่ ยวรั้ งลิ้ นของตนไว แต
ลอลวงใจของตนเอง การเครง
ครัดในความเชื่ อของผู นั้ นก็ไร
ประโยชน
27 การเคร งครั ดในความเชื่ อ
อย างบริสุทธิ์ ไรมลทินตอพระ
พักตรพระเจาและพระบิดานั้ น
คือการเย่ียมเยียนเด็กกําพราพอ
และหญิงมายที่มีความทุกขรอน

ยากอบ 1

(15) โยบ 15:35; รม 5:12 (17) กดว 23:19 (18) ยน 1:13 (19) สภษ 10:19; 14:17
(21) กจ 13:26; คส 3:8 (22) มธ 7:21-28 (23) ลก 6:47
(25) ยน 13:17; ยก 2:12 (26) สดด 34:13 (27) อสย 1:17; มธ 25:34-36; รม 12:2
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หนา 2448ยากอบ 1, 2
และการรักษาตัวใหพนจากราคี
ของโลก

ความรักแทก็ปราศจาก
การเลือกท่ีรักมักท่ีชัง

2พ่ีนองทั้ งหลายของขาพเจา
การเชื่ อในพระเยซู คริ สต

องคพระผู เปนเจาของเรา ผู
ทรงสงาราศีนั้น อยาใหเปนดวย
การเลือกหนาคน
2 เพราะว าถ ามี คนหนึ่ งสวม
แหวนทองคําและแต งตั วด วย
เครื่ องแตงกายอยางดีเขามาใน
ที่ประชุมของทาน และมีคนจน
คนหนึ่ งแตงตัวดวยเสื้ อผาซอม
ซอเขามาดวย
3และท านสนใจคนที่ สวมใส
เครื่ องแตงกายอยางดี และ
กลาวแกเขาวา "เชิญทานนั่งที่นี่
ในที่อันดีเถิด" และทานก็พูดกับ
คนจนนั้นวา "แกจงยืนอยูที่นั่น"
หรือ "จงนั่ งแทบที่รองเทาของ
เราเถิด"
4พวกทานเองมิไดลําเอียงและ
กลายเป นผู วิ นิ จฉัยด วยใจชั่ ว
หรือ
5 พ่ีนองที่รักของขาพเจา จงฟง
เถิด พระเจาทรงเลือกคนยาก
จนในโลกนี้ ให เปนคนมั่ งมี ใน
ความเชื่ อ และใหเปนทายาท
แหงอาณาจักรซึ่ งพระองคทรง
สัญญาไวแกผูที่ รักพระองคมิใช
หรือ

6แตทานทั้งหลายไดดูถูกคนจน
ไม ใช คนมั่ งมีหรือที่ กดข่ี ท าน
และลากตัวทานไปข้ึนศาล
7 ไม ใช เขาเหล านั้ นหรื อที่ สบ
ประมาทพระนามอันประเสริฐ
ซึ่งใชเรียกทาน
8ถาทานทั้งหลายกระทําใหสํา-
เร็จตามพระราชบัญญัติแหงพระ
มหากษัตริยตามพระคัมภีรที่ วา
`จงรักเพ่ื อนบานเหมือนรักตน
เอง' แลว ทานทั้งหลายก็ประ-
พฤติดีอยู
9แตถาทานทั้ งหลายเลือกหนา
คน ทานก็กระทําบาป และตาม
พระราชบัญญัติ ทานก็เปนผู
ละเมิดแลว
10 เพราะวาผู ใดรักษาพระราช
บัญญัติไดทั้งหมด แตผิดอยูขอ
เดียว ผูนั้ นก็เปนผู ผิดพระ
ราชบัญญัติทั้งหมด
11 ดวยวาพระองคผู ไดตรัสวา
`อยาลวงประเวณีผัวเมียเขา' ก็
ไดตรัสไวดวยวา `อยาฆาคน'
แมทานไมไดลวงประเวณีผัวเมีย
เขาแตไดฆาคน ทานก็เปนผูละ-
เมิดพระราชบัญญัติ
12 ท านทั้ งหลายจงพูดและจง
กระทําเชนผู ที่ จะได รับการพิ-
พากษาดวยพระราชบัญญัติแหง
เสรีภาพ
13 เพราะวาผู ที่ ไมแสดงความ
เมตตายอมจะไดรับการพิพาก-

(1) ลนต 19:15; 1 คร 2:8 (5) อพย 20:6; ลก 12:21 (6) กจ 13:50 (7) 1 ปต 4:16
(8) ลนต 19:18 (9) พบญ 1:17 (10) พบญ 27:26; กท 3:10 (11) อพย 20:13-14
(12) ยก 1:25 (13) โยบ 22:6; สภษ 21:13; มคา 7:18; 1 ยน 4:17
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หนา 2449 ยากอบ 2
ษาโดยปราศจากความเมตตา
แตความเมตตายอมกอให เกิด
ความชื่ นชมยินดีมากกว าการ
พิพากษา

ความเชื่อท่ีปราศจาก
การกระทําก็ตายแลว

14 พ่ีนองของขาพเจา แมผู ใด
จะวาตนมีความเชื่ อ แตไมมี
การกระทํา จะไดประโยชนอะไร
ความเชื่อจะชวยผูนั้นใหรอดได
หรือ
15 ถ าพ่ี น องชายหญิ งคนใด
เปลือยเปลาและขาดแคลนอา-
หารประจําวัน
16 และมี คนใดในพวกท าน
กลาวแกเขาวา "เชิญไปเปนสุข
เถิด ขอใหอบอุนและอิ่มเถิด"
และไม ได ให สิ่ งซึ่ งจําเป นต อ
รางกายแกเขา จะเปนประโยชน
อะไรเลา
17 ความเชื่อก็เชนเดียวกัน ถา
ปราศจากการกระทํา ก็ตายโดย
ลําพังแลว
18 แตคงมีผูคานวา "ทานมี
ความเชื่ อ และขาพเจามีการ
กระทํา" จงแสดงความเชื่อของ
ท านที่ ปราศจากการกระทําให
ขาพเจาเห็น และขาพเจาจะ
แสดงใหทานเห็นความเชื่อของ
ข าพเจ าโดยการกระทํ าของ
ขาพเจา
19 ทานเชื่ อวา มีพระเจาองค

เดียว นั่นก็ดีอยู แลว แมพวก
ปศาจก็เชื่อเชนกัน และกลัวจน
ตัวสั่น
20 โอ คนไรคา ทานอยากจะรู
หรือวา ความเชื่อที่ปราศจาก
การกระทําก็ตายแลว

ตัวอยางของ
อับราฮัมและราหับ

21 เมื่ออับราฮัมบิดาของเราได
ถวายอิศอัคบุตรชายของทานบน
แทนบูชา จึงไดความชอบธรรม
โดยการกระทําไมใชหรือ
22 ทานทั้ งหลายคงเห็นแลววา
ความเชื่ อไดกระทํากิ จร วมกับ
การกระทําของทาน และความ
เชื่ อก็สมบูรณไดโดยการกระ-
ทํา
23 และพระคัมภีรก็สําเร็จที่ ว า
`อับราฮัมไดเชื่ อพระเจา และ
พระองค ทรงนับว าเป นความ
ชอบธรรมแกทาน' และทานได
ชื่อวา เปน `สหายของพระเจา'
24 ทานทั้งหลายก็เห็นแลววา ผู
ใดจะเปนคนชอบธรรมได ก็
เนื่ องดวยการกระทํา และมิใช
ดวยความเชื่อเพียงอยางเดียว
25 เช น เดี ยวกั นราหั บหญิ ง
แพศยาก็ ได ความชอบธรรม
เนื่ องด วยการกระทําด วยมิ ใช
หรือ เมื่อนางไดรับรองผูสงขาว
เหลานั้น และสงเขาไปเสียทาง
อื่น

(14) มธ 7:21-23, 26; 21:28-32 (15) ลก 3:11 (16) 1 ยน 3:17-18
(18) ฮบ 6:10; ยก 3:13 (21) ปฐก 22:9-10, 12, 16-18 (22) ยน 6:29; ฮบ 11:17
(23) ปฐก 15:6; 2 พศด 20:7; อสย 41:8; รม 4:3 (25) ฮบ 11:31
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หนา 2450ยากอบ 2, 3
26 เพราะกายที่ ปราศจากจิ ต
วิ ญญาณนั้ นตายแล ว ฉั นใด
ความเชื่ อที่ ปราศจากการกระ-
ทําก็ ตายแล วฉันนั้ นเช นเดี ยว
กัน

ความชั่วรายของลิ้น

3พ่ีนองทั้ งหลายของขาพเจา
อยาเปนอาจารยกันมากมาย

หลายคนนักเลย เพราะทานก็รู
วา เราทั้ งหลายจะไดรับการ
พิพากษาที่เขมงวดกวาผูอื่น
2 เพราะเราทุกคนทําผิดพลาด
กันไปหลายๆอยาง ถาผูใดมิได
ทําผิดทางวาจา ผูนั้นก็เปนคนดี
รอบคอบแลว และสามารถบัง
คับทั้งตัวไวไดดวย
3ดูเถิด เราเอาเหล็กบังเหียนใส
ปากมาเพ่ือใหมันเชื่อฟงเรา เรา
ก็บังคับมันใหไปไหนๆไดทั้งตัว
4จงดูเรือดวยเชนกัน ถึงแมวา
เปนเรือใหญ และถูกลมแรงพัด
แลนไป เรือก็ยังหันไปมาดวย
หางเสือเล็กๆตามใจนายทายที่
จะใหไปทางไหน
5 เชนนั้นแหละลิ้นก็เปนอวัยวะ
เล็กๆดวย และพูดโออวดอาง
การใหญ จงดูเถิด ไฟนิดเดียว
อาจเผาไหมมากเทาใด
6และลิ้นนั้นก็เปนไฟ เปนโลก
แหงการชั่วชาซึ่งตั้งอยูในบรรดา
อวัยวะของเรา เปนเหตุใหทั้ ง
กายเปนมลทินไป ทําใหวิถีแหง

ธรรมชาติเผาไหม และมันเองก็
ติดไฟจากนรก
7 เพราะสัตวเดียรัจฉานทุกชนิด
ทั้งนก งู และสัตวในทะเลก็เลี้ยง
ใหเชื่องได และมนุษยก็ไดเลี้ยง
ใหเชื่องแลว
8แต ลิ้ นนั้ นไม มี มนุษย คนใด
สามารถทําใหเชื่องได ลิ้นเปน
สิ่ งชั่ วซึ่ งยับย้ังไมได และเต็ม
ไปดวยพิษรายถึงตาย
9 เราทั้ งหลายสรรเสริญพระเจา
คือพระบิดาดวยลิ้นนั้น และดวย
ลิ้นนั้นเราก็แชงดามนุษยซึ่ งถูก
สรางข้ึนตามพระฉายาของพระ
เจา
10 คําสรรเสริญและคําแชงดาก็
ออกมาจากปากอันเดียวกัน พ่ี
นองทั้ งหลายของขาพเจา ไม
ควรใหเปนเชนนั้นเลย
11 บ อน้ํ า พุ จะมี น้ํ า จื ดและน้ํา
กรอยพุ งออกมาจากชองเดียว
กันไดหรือ
12 พ่ี นองทั้ งหลายของขาพเจา
ต นมะเดื่ อจะออกผลเป นมะ-
กอกเทศไดหรือ หรือเถาองุนจะ
ออกผลเปนมะเดื่อไดหรือ เชน
เดียวกันไมมีบอน้ําพุใดจะใหทั้ง
น้ําเค็มและน้ําจืดได
13 ในพวกทาน ผูใดมีสติปญญา
และประกอบดวยความรู ก็ใหผู
นั้ นแสดงการประพฤติ ของตน
ดวยกริยาอันดี มีใจออนสุภาพ

(1) มธ 23:8; ลก 6:37 (2) 1 พกษ 8:46 (3) สดด 32:9 (5) สดด 12:3; สภษ 12:18
(6) สดด 120:2-3; สภษ 16:27 (8) สดด 140:3; ปญจ 10:11 (9) ปฐก 1:26; 5:1; 9:6
(12) มธ 7:16-20 (13) กท 6:4
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หนา 2451 ยากอบ 3, 4
ประกอบดวยปญญา
14 แตถาทานทั้ งหลายมีใจอิจ-
ฉาอันขมข่ืนและอาการแกงแยง
กันในใจของทาน อยาอวดเลย
และอยาพูดมุสาตอความจริง
15 ปญญาเช นนี้ ไม ได มาจาก
เบ้ืองบน แตเปนปญญาอยาง
โลก และเปนเดียรัจฉานตัณหา
และเปนเชนปศาจ
16 เพราะว าที่ ใดมีความอิจฉา
และการแกงแยงกัน ที่นั่นก็วุน
วายและมีการกระทําชั่ วช าเลว
ทรามทุกอยาง
17 แตปญญาจากเบื้ องบนนั้ น
บริสุทธิ์เปนประการแรก แลวจึง
เปนความสงบสุข สุภาพและวา
งาย เปยมดวยความเมตตาและ
ผลอันดี ไมมีความลําเอียง ไม
หนาซื่อใจคด
18 และผลแหงความชอบธรรม
ก็ หว านลงในสั นติ สุ ขของคน
เหลานั้นที่กอใหเกิดสันติสุข

ตําหนิการดําเนิน
ชีวิตฝายโลก

4อะไรเป นสาเหตุ ของสง-
ครามและการทะเลาะวิวาท

กันในพวกทาน มิใชราคะตัณหา
ของทานหรือที่ตอสูกันในอวัย-
วะของทาน
2ทานทั้ งหลายอยากได แตไม
ได ทานก็ฆากัน ทานโลภแตไม
ได ทานก็ทะเลาะและทําสง-

ครามกัน ที่ทานไมมีเพราะทาน
ไมไดขอ
3ทานขอและไมไดรับ เพราะ
ทานขอผิด หวังไดไปเพ่ือสนอง
ราคะตัณหาของทาน
4ท านทั้ งหลายผู ล วงประเวณี
ชายหญิงเอย ทานไมรูหรือวา
การเปนมิตรกับโลกนั้ นคือการ
เปนศัตรูกับพระเจา เหตุฉะนั้น
ผูใดใครเปนมิตรกับโลก ผูนั้นก็
เปนศัตรูของพระเจา
5ทานคิดวาพระคัมภีรกลาวไว
อย างเปล าประโยชนหรือที่ ว า
`พระวิญญาณที่ สถิตอยู ในเรา
ทั้งหลายมีความรูสึกหึงหวง'
6แตพระองค ได ทรงประทาน
พระคุณเพ่ิมข้ึนอีก เหตุฉะนั้น
พระองคจึงตรัสวา `พระเจาทรง
ตอสู ผู ที่ หย่ิงจองหอง แต
ทรงประทานพระคุณแกคนที่ ใจ
ถอม'
7 เหตุฉะนั้น ทานทั้ งหลายจง
ยอมนอมกายตอพระเจา จงตอ
สูกับพญามาร และมันจะหนีไป
จากทาน
8จงเขาใกลพระเจา และพระ
องคจะสถิตอยูใกลทาน คนบาป
ทั้งหลายเอย จงชําระมือใหสะ-
อาด และคนสองใจเอย จงชําระ
ใจของตนใหบริสุทธิ์
9จงเปนทุกขโศกเศราและคร่ํา
ครวญ จงใหการหัวเราะของตน

(15) ฟป 3:19 (16) 1 คร 3:3 (17) รม 12:9 (18) สภษ 11:18 (1) รม 7:23
(3) โยบ 27:9; สดด 66:18 (4) กท 1:4; 1 ยน 2:15 (5) ปฐก 6:5
(6) สภษ 3:34 (7) อฟ 4:27; 6:11 (8) 2 พศด 15:2; อสย 1:16; มธ 5:4; 1 ปต 1:22
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หนา 2452ยากอบ 4, 5
กลั บกลายเป นการคร่ํ าครวญ
และความปติ ยินดีของตนกลับ
กลายเปนความเศราสลด
10 ท านทั้ งหลายจงถอมตัวใน
สายพระเนตรขององค พระผู
เปนเจา และพระองคจะทรงยก
ชูทานข้ึน

อยาตัดสินพี่นองของตน
11 พ่ีนองทั้ งหลาย อยาใสราย
ซึ่งกันและกัน ผูใดที่ พูดใสราย
พ่ีนองและตัดสินพ่ีนองของตน
ผู นั้ นก็ กล าวร ายต อพระราช
บัญญัติ และตัดสินพระราช
บัญญัติ แตถาทานตัดสินพระ
ราชบัญญัติ ทานก็ไมใชผู ที่
ประพฤติตามพระราชบัญญัติ
แตเปนผูตัดสิน
12 มี ผู ทรงตั้ งพระราชบัญญัติ
แตเพียงองคเดียว คือพระองค
ผู ทรงสามารถช วยให รอดได
และทรงสามารถทําลายเสียได
แตทานเปนผู ใดเลา ทานจึง
ตัดสินผูอื่น

อยาอวดอางถึงพรุงน้ี
13 ดูเถิด ทานที่ พูดวา "วันนี้
หรือพรุ งนี้ เราจะเขาไปในเมือง
นั้นเมืองนี้ และจะอยูที่ นั่ นป
หนึ่ง และจะคาขายไดกําไร"
14 แตวาทานทั้ งหลายไมรูวาจะ
มี เหตุอะไรเกิดข้ึนในวันพรุ งนี้
ชี วิตของทานเปนอะไรเลา ก็
เปนเหมือนหมอกที่ ปรากฏอยู

แตประเดี๋ยวหนึ่งแลวก็หายไป
15 ท านทั้ งหลายควรจะพูดว า
"ถาองคพระผู เปนเจาทรงโปรด
เราจะมีชีวิตอยู และจะกระทําสิ่ง
นี้หรือสิ่งนั้น"
16 แตเดี๋ยวนี้ทานทั้ งหลายยินดี
ในการโออวดของตน ความยินดี
อยางนี้เปนความชั่วทั้งสิ้น
17 เหตุฉะนั้น คนใดที่รูจักกระ-
ทําการดี และไมไดกระทํา บาป
จึงมีแกคนนั้น

ตักเตือนคนมั่งมี

5ดูเถิด ทานผูมั่งมี จงรองไห
โอดครวญเพราะความวิ บัติ

ซึ่งจะเกิดข้ึนกับทาน
2ทรัพยสมบัติของทานก็ผุพังไป
และมอดก็ กั ดกิ นเสื้ อผ าของ
ทาน
3ทองและเงิ นของท านก็ เกิ ด
สนิม และสนิมนั้นจะเปนพยาน
หลักฐานตอทาน และจะกินเนื้อ
ทานดุจไฟ ทานไดส่ําสมสมบัติ
ไวแลวสําหรับวันสุดทาย
4ดูเถิด คาจางของคนงานที่ได
เกี่ยวขาวในนาของทาน ซึ่งทาน
ไดฉอโกงไวนั้น ก็ รํ่ารองข้ึน
และเสียงรองของคนที่เกี่ยวขาว
นั้ นได ทราบถึ งพระกรรณของ
องคพระผู เปนเจาแหงจอมโยธา
แลว
5ทานมีชี วิตอยู ในโลกอยางฟุม
เฟอยและสนุกสนาน ทานได

(10) โยบ 22:29 (11) มธ 7:1-5; 1 ปต 2:1-3 (12) มธ 10:28; รม 14:4
(14) โยบ 7:7 (15) กจ 18:21 (16) 1 คร 5:6 (17) ลก 12:47 (1) ลก 6:24
(2) โยบ 13:28; มธ 6:19 (3) รม 2:5 (4) ลนต 19:13; พบญ 24:15

 59_jam.pub 
 page 7

 Friday, December 09, 2005 15:02 



หนา 2453 ยากอบ 5
บํารุงเลี้ยงจิตใจของทานเหมือน
อยางในวันประหาร
6ทานไดตัดสินลงโทษ และได
ฆาคนชอบธรรม เขาก็ไมไดตอสู
ทาน
จงคอยทาการเสด็จกลับมา

7 เหตุฉะนั้นพ่ีนองทั้งหลาย จง
อดทนจนกวาองคพระผู เปนเจา
จะเสด็จมา ดูเถิด ชาวนารอคอย
ผลอันล้ําคาที่จะไดจากแผนดิน
และเพียรคอยจนกระทั่ งมี ฝน
ตนฤดูและฝนปลายฤดู
8ท านทั้ งหลายก็จงอดทนเชน
นั้นเหมือนกัน จงตั้งอกตั้งใจให
ดี ดวยวาการเสด็จมาขององค
พระผูเปนเจาก็จวนจะถึงอยูแลว
9 พ่ีนองทั้ งหลาย จงอยาขุน
เคืองใจตอกัน เกรงวาทานจะ
ถูกพิพากษา ดูเถิด องคพระ
ผู พิพากษาทรงประทับยืนอยู
หนาประตูแลว
10 พ่ี นองทั้ งหลายของขาพเจา
จงเอาแบบอยางในการทนทุกข
และการอดทนของพวกศาสดา
พยากรณ ผูไดกลาวในพระนาม
ขององคพระผูเปนเจา
11 ดูเถิด เราถือวาผูที่อดทนก็
เปนสุข ทานไดยินเกี่ยวกับความ
อดทนของโยบ และไดเห็นที่สุด
ปลายแห งองค พระผู เป นเจ า
แลววา องคพระผู เปนเจานั้ น
ทรงเปยมไปดวยพระเมตตาและ

ความกรุณาปรานีสักเทาใด
 การอธิษฐานเพื่อคนปวย

12 พ่ี นองทั้ งหลายของขาพเจา
ที่สําคัญเหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดก็
คือ จงอยาปฏิญาณ ไมวาจะโดย
อางฟาสวรรคหรือแผนดินโลก
และไมวาจะโดยคําปฏิญาณอื่ น
ใดก็ตาม แตที่ควรวาใชก็จงวา
ใช ที่ควรวาไมก็จงวาไม เกรงวา
ทานจะตองถูกลงโทษ
13 มี ผู ใดในพวกท านทนทุกข
หรือ จงใหผูนั้นอธิษฐาน มีผูใด
ราเริงยินดีหรือ จงใหผูนั้นรอง
เพลงสรรเสริญ
14 มีผู ใดในพวกท านเจ็บปวย
หรือ จงใหผูนั้นเชิญบรรดาผู
ปกครองของคริสตจักรมา และ
ใหท านเหล านั้ นอธิษฐานเพื่ อ
เขา  และเจิมเขาดวยน้ํามันใน
พระนามขององคพระผูเปนเจา
15 และการอธิษฐานดวยความ
เชื่ อจะช วยให ผู ป วยรอดชี วิ ต
และองคพระผู เป นเจ าจะทรง
โปรดใหเขาหายโรค และถาเขา
ไดกระทําบาป ก็จะทรงโปรด
อภัยใหแกเขา
16 ท านทั้ งหลายจงสารภาพ
ความผิดตอกันและกัน และจง
อธิษฐานเพ่ือกันและกัน   เพ่ือ
ทานทั้ งหลายจะไดหายโรค คํา
อธิษฐานดวยใจรอนรนอยางเอา
จริงเอาจังของผู ชอบธรรมนั้นมี

(10) มธ 5:12; ฮบ 10:36 (11) กดว 14:18; โยบ 1:21; สดด 94:12; มธ 5:10; ยก 1:2
(12) มธ 5:34-37 (13) สดด 50:14-15; อฟ 5:19 (14) มก 6:13; 16:18
(15) อสย 33:24 (16) กดว 11:2 (17) 1 พกษ 17:1; 18:1; กจ 14:15
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หนา 2454ยากอบ 5
พลังมากทําใหเกิดผล
17 ทานเอลียาหก็เปนมนุษยที่มี
สภาพอารมณเชนเดียวกับเราทั้ง
หลาย และทานไดอธิษฐานอยาง
จริงจังเพ่ือไมใหฝนตก และฝน
ก็ไมตกตองแผนดินเปนเวลาถึง
สามปกับหกเดือน
18 และทานไดอธิษฐานอีกครั้ ง
หนึ่ง และฟาสวรรคไดประทาน
ฝนให และแผนดินจึงไดงอก

พืชผลตางๆ
19 พ่ีนองทั้ งหลาย ถาคนใด
ในพวกทานหลงผิดไปจากความ
จริง และผู ใดชักจูงเขาใหเขา
กลับใจเสียใหมได
20 จงใหผูนั้นรู เถิดวา ผูที่ชวย
คนบาปคนนั้นใหพนจากทางผิด
ของเขา ก็ไดชวยชีวิตหนึ่ งให
รอดพนจากความตาย และได
ปกปดการบาปเปนอันมากไว

(18) 1 พกษ 18:1, 42
(19) มธ 18:15; กท 6:1
(20) สภษ 10:12; รม 11:14; 1 คร 1:21; ยก 1:21; 1 ปต 4:8
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