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คํานํา
พระธรรมยากอบฉบับนี้ จัดพิมพขึ้นเพื่อเปนคูมือครูรวีวารศึกษา แนวเดียวกันกับพระธรรมโรม
และพระธรรมโครินธ อันเปนสวนหนึง่ ของพระคริสตธรรมศึกษา ทั้งนี้ก็เพราะไดคํานึงถึงความ
ยากลําบากของครูบางคน ซึ่งอยูในถิ่นกันดาร ขาดคูคิดที่ปรึกษาไมมสี ถานที่คนควาตระเตรียมแนวการ
สอน ในอันทีจ่ ะชักนําวิญญาณของผูอื่นเขามาหาพระเยซูคริสตเจาได
ฉะนั้นคูมือครูสําหรับครูรวีวารศึกษา ในชุดพระคริสตธรรมศึกษานี้ จึงเปรียบเสมือนที่ปรึกษา
และเครื่องมือในการที่จะขจัดความยุงยากเหลานี้ใหหมดไป และเปนแนวทางใหครูแตละทานไดเตรียม
ตัว และดําเนินการสอนไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพดียิ่งขึน้ แตเพื่อใหการสอนของทานไดผล
สมบูรณยิ่งขึ้น ก็ควรจะใหนักศึกษาที่ทานสอนนั้นมีหนังสือประกอบบางเล็กนอย ดังนี้ ผูใหญและ
เยาวชนควรมีชุด สายชลธาร และเด็กควรมีชุด พรทิพย ชุดดังกลาวนี้ มีทั้งขอพระธรรม และขอทองจําที่
ดี มีประโยชนไวพรอมสะดวกแกการใชมาก
แตอยางไรก็ตาม จุดมุงหมายแทจริงของผูจัดทําพระธรรมชุดนี้ ก็เพือ่ เปนเพียงการแนะแนว
อยางหนึ่งในหลาย ๆ แนวทาง ซึ่งจะเปนประโยชนแกครูผูสอนเทานั้นเอง มิไดหมายความวา จะใหเปน
การกําหนดบังคับ ใหทุกคนสอนตามแนวทางนี้ จนละเลยการศึกษาคนควา ซึ่งตนกําลังดําเนินอยูเ สีย
ในที่สุดนี้ ขอใหพระเจาทรงนําและอวยพระพร ครูผูสอนในโรงเรียนรวีวารศึกษาทุกทาน ให
การสอนของทาน จงบังเกิดผลแกจิตวิญญาณของผูศึกษายิ่งขึ้นเถิด
กองคริสเตียนบรรณศาสตร
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บทเรียนที่ 1 การทดลองความเชื่อ

คํานํา
พระธรรมยากอบเปนจดหมายฝากของทานยากอบ ถึงคริสเตียนชนชาติยูดายสิบสองตระกูล ซึ่ง
กระจัดกระจายอยูตามที่ตาง ๆ ในสมัยนั้น จดหมายฉบับนี้มีคามหาศาลแกการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
แกคริสเตียนปจจุบัน ซึ่งกําลังตกอยูในสภาพแหงการถูกทดลองอยางหนัก ทั้งฝายรางกายและจิตใจ
คริสเตียนเปนจํานวนมากทีก่ ําลังทอถอยออนกําลัง และเหินหางจากพระเจา ถาไดศึกษาพระธรรมยาก
อบแลว จะชวยใหมีความเชือ่ มั่นคงยิ่งขึ้น และจะเพิ่มเติมกําลังฝายวิญญาณจิตใหเขมแข็งสามารถทนรับ
การทดลองตาง ๆ ที่เกิดขึ้นไดทุกโอกาส
ยากอบเปนนองชายของพระเยซูคริสต ตอนแรก ๆ ทานไมเชื่อวาพระเยซูเปนพระผูชว ยใหรอด
ของมนุษยโลก เคยหัวเราะเยาะและตอตานพระเยซู แตหลังจากที่องคพระเยซูคริสตสิ้นพระชนมบนไม
กางเขน ทรงฟนคืนพระชนมในวันที่สาม และทรงปรากฏแกอัครสาวกของพระองค ตลอดจนตัวทาน
เองดวย ทานจึงเชื่อแนวา พระเยซูเปนพระบุตรของพระเจา ตั้งแตนนั้ มา ทานก็สาํ นึกตัว กลับใจใหม
เชื่อพึ่งพระองคถวายชีวิตเปนทหารที่ซื่อสัตย จงรักภักดีตอพระองค มีเรื่องเลาวา ประมาณ ค.ศ.62
คริสตจักรไดถูกขมเหงรังแกอยางหนัก มีศตั รูมาขมขูใหทานยากอบปฏิเสธพระเยซู แตทานไดเชื่อพึ่งใน
พระเยซูคริสตอยางเขมแข็งอยูแลว ไมยอมปฏิเสธ จึงถูกศัตรูบังคับใหขึ้นไปที่หอคอยสูงบนกําแพงเมือง
และถูกผลักลงมาจากหอคอย หมายจะลงโทษใหถึงแกความตาย แตทา นก็ยังไมตาย ศัตรูจึงเอากอนหิน
ขวางซ้ําเติมจนถึงแกความตายในที่สุด ทานเปนคริสเตียนที่แทจริง ยอมสละชีวิตดีกวาจะขายพระนาม
พระเยซูคริสตเจา

ยากอบ 1:1-8
1 แมวายากอบจะเปนนองชายของพระเยซูคริสต แตทานมิไดถือวาที่เปนพี่นองกันจะทําให
ทานไดรับความรอด ทานกลาววา ทานเปน “ทาสของพระเยซูคริสต” ทานตองถอมใจลงตอนรับพระ
เยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอดเปนสวนตัว ทานจึงมีสิทธิ์เขาในแผนดินสวรรคได การที่คนบาปจะ
ไดรับความรอดหรือเปนคริสเตียนนัน้ ไมใชอาศัยบรรพบุรุษ บิดามารดาหรือญาติพนี่ องที่เปนคริสเตียน
แตเปนเรื่องสวนตัวของผูนนั้ โดยเฉพาะ ผูใดเชื่อผูนั้นก็ไดรับความรอด เปรียบเหมือนการรับประทาน
อาหารผูใดหิวและรับประทาน ผูนั้นก็อิ่ม จะรับประทานแทนกันและกันไมได
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2-4 มีคริสเตียนที่เชื่อใหม ๆ บางคนเขาใจผิด นึกวาเมื่อเชื่อพระเยซู และเปนคริสเตียนแลว จะ
ไมมีความทุกขลําบากอีกเลย แทจริงพระเยซูคริสตมิไดทรงสอนเชนนั้น พระเยซูคริสตตรัสวา “ในโลก
นี้ทานทั้งหลายมีความทุกข แตจงวางใจเถิด เราชนะโลกแลว” ตราบใดที่เรายังมีชวี ติ อยูในโลกนี้ เรื่อง
ความทุกขความลําบาก ยอมหลีกหนีไมพน แตคริสเตียนมีขอแตกตางไปจากชาวโลก คือ เราสามารถมี
ความสุขได ขณะที่มีความลําบากและความทุกข ความสุขชนิดนี้เปนความสุขที่แทจริง เปนความสุขที่
ไดรับจากพระเจา คริสเตียนคนหนึ่งเปนพยานวา ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง เขาและเพื่อน ๆ ไดลี้
ภัยไปอยูในปากันดารแหงหนึ่ง เพื่อน ๆ ทีไ่ ปดวยรูสึกกลัว และมีความทุกขมาก แตเขาไมกลับ และไมมี
ความทุกขเลย แมจะเผชิญกับภัยอันตราย และการกันดารอาหาร เขาก็ยังคงรองเพลงสรรเสริญพระเจา
ไดตลอดเวลา เพราะเขาทราบวา พระเจาสถิตอยูดวย ไมมีอะไรยากสําหรับพระเจาเลย หากเขาจะตอง
ตาย วิญญาณของเขาก็จะไปอยูกับพระเจา รับความสุขนิรันดรบนเมืองสวรรค แมวาพระเจาทรงอนุญาต
ใหศัตรูทําอันตรายแกเขา เขาจะปลอดภัยเพราะเขาเชื่อตามคําทรงสัญญาของพระเจาที่วา “แมวาขนเสน
หนึ่ง จะหลุดไปก็หามิได” ฉะนั้นเขาจึงมีความสุขใจในพระเจา
ความทุกขอาจเกิดขึ้นไดหลายทางเชน (ก) เพราะความบาปซึ่งเราไดกระทํา นําเราไปสูความ
ทุกข (ข) เพราะพญามารซาตาน ตองการลอลวงใหเราหลงผิด จึงใชวธิ ีการตาง ๆ เพื่อเราจะทอถอยเหิน
หางจากพระเจา (ค) เพราะการทดลองที่พระเจาทรงอนุญาตใหมีขึ้น
บางครั้งพระเจาก็ทรงอนุญาตใหคริสเตียนถูกทดลอง เพือ่ พิสูจนวา มีความเชื่อและรักพระองค
จริงหรือไม พระองคจึงอนุญาตใหคริสเตียนตกอยูในสภาพลําบากและมีความทุกขชั่วคราว ดุจเดียวกับ
ที่พระองคทรงอนุญาตใหเกิดแกโยบ อับราฮัม และคนอื่น ๆ อีกหลายคนมาแลว คนทีเ่ ชื่อและรักพระเจา
อยางแทจริง อาจจะรูสึกเสียใจ ทอใจลําบากใจบางในตอนตน แตเมื่อสํานึกถึงพระคุณและความรักของ
พระเจาแลว เขาก็สงบใจถอมตัวลง ยอมรับการทดลองทุกประการ ดวยความยินดี
พระประสงคที่แทจริงของพระเจา ในการใหคริสเตียนถูกทดลองนัน้ ก็เพื่อใหคริสเตียนไดรับ
ประโยชน มีความยินดี เกิดความเพียร และเพื่อทําการใหไดผลสําเร็จ ผูที่ไมเคยประสบความยากลําบาก
มากอนเลย เมื่อถึงภาวะทีต่ อ งเผชิญกับความลําบากแมแตเพียงเล็กนอยเขาจะรูสึกวา เกินกําลังที่เขาจะ
ทนได ในที่สุดการงานที่ควรจะทําใหเกิดผลสําเร็จ ก็กลับลมเหลวอยางสิ้นเชิง
อีกประการหนึ่ง การทดลองทําใหคริสเตียนรูจกั พระเจาดียิ่งขึน้ คริสเตียนสวนมาก เมื่อมี
ความสุขสบายทุกอยาง ไมคอยนึกถึงพระเจา ไมอยากอธิษฐาน ไมอยากอานพระคัมภีร ไมอยากไป
โบสถ แตเมื่อพบอันตราย มีความทุกขลําบากเกิดขึน้ เขาก็นึกถึงพระเจาทันที เริ่มอธิษฐาน เริ่มอานพระ
คัมภีร ขณะนั้น เขาก็จะเขาใจถึงความรักและฤทธานุภาพอันใหญยงิ่ ของพระเจา ประสบการณเชนนี้
ยอมจะเพิ่มความเชื่อใหแกคริสเตียนผูนั้น
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5-8 โดยทั่วไป คริสเตียนจะอธิษฐานดวยใจรอนรน ดวยความหิวกระหาย และเอาจริงเอาจัง
ตอเมื่อเขารูสึกมีความตองการทางจิตใจ ดุจคนซึ่งกระหายน้ําจัด จะพยายามทุกวิถีทาง เพื่อจะใหนา้ํ มา
ดื่ม คริสเตียนซึ่งตกอยูในการทดลอง ก็เชนเดียวกันคือตองการความชวยเหลือจากพระเจา ทานยากอบ
ไดสอนหลักสําคัญในการอธิษฐานขอตอพระเจาขณะเมื่อประสบการทดลองไวดังนี้
ก.จงขอสติปญญา ในที่นี้ ทานยากอบเล็งถึงสติปญญา ในการที่จะรูจ ักและเชื่อพึ่งพระเจา ความ
ตองการอันใหญยิ่งที่สุดสําหรับคริสเตียน ซึ่งตกอยูในการทดลองคือการรูจักน้ําพระทัยของพระเจา ถา
เราทราบแนวา ทุกสิ่งทุกอยางที่เกิดขึ้นและตนกําลังกระทําอยู เปนไปตามน้ําพระทัยของพระเจา เราก็จะ
มีกําลังใจที่จะตอสูตอไป น้ําพระทัยของพระเจานัน้
บางครั้งก็เปนสิ่งที่เขาใจยากสําหรับเราผูซึ่งมี
สติปญญาอันจํากัด เพราะฉะนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งทีจ่ ะตองทูลขอสติปญญาเพิ่มเติม เพื่อเราจะรูจกั น้ํา
พระทัยของพระองค สามารถทนตอการทดลอง และจัดการกับเหตุการณตาง ๆ ไดอยางถูกตองสําหรับ
นักเรียน นักศึกษา หรือผูประกอบธุรกิจตาง ๆ หากรูจักพระเจา และน้ําพระทัยของพระเจาและยอมให
พระเจาเปนใหญในชีวิตของเขา ก็ยอมไดรับสติปญญาจากพระเจาดวย เพราะพระเจาเปนบอเกิดแหง
สติปญญา
ข.จงขอตอพระเจา บอยครัง้ ในชีวิตคริสเตียน ที่มองขามความสามารถของพระเจามอบความ
ไววางใจใหแกมนุษย แทนที่จะมอบใหแกพระเจาพระองคทรงเสียพระทัยอยางยิง่ ที่เห็นมนุษยขาด
ความเชื่อในพระองค พระองคทรงสัญญาไววา จะประทานใหคนทั้งปวงดวยเต็มพระทัย และมิไดทรงติ
วา ฉะนัน้ เมือ่ มีความตองการสิ่งใดจงขอตอพระเจา หากเปนที่ชอบพระทัยพระองค พระองคก็จะ
ประทานใหอยางแนนอน
ค. จงขอดวยใจเชื่อ การทีจ่ ะอธิษฐานทูลขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากพระเจา ตองมีความเชื่ออยาง
แทจริงวาจะไดรับ ไมใชอธิษฐานขอตอพระเจาแตปาก สวนตาและจิตใจพยายามสอดสายหาความ
ชวยเหลือจากมนุษย วิธีนี้ไมเรียกวาความเชื่อ ความเชือ่ คือความมั่นใจ ในสิ่งที่ตนยังมองไมเห็น เมื่อ
อธิษฐานทูลขอตอพระเจาแลว แมวาพระเจาไมตอบทันทีทันใด แตเรามั่นใจไดวา พระเจาทรงโปรด
ตอบคําอธิษฐานของเราอยางแนนอน (ดู มัทธิว 7:7-11)
อยามีใจสงสัยเลย การสงสัยคือการไมเชื่อ ชนชาติอิสราเอลสงสัยพระเจาไมเชื่อพระองค ใน
ที่สุดตองตายอยูในปา อาดัมและเอวา สงสัยไมเชื่อคําเตือนของพระเจาจึงพบกับความพินาศ คริสเตียน
ซึ่งกําลังตกอยูใ นการทดลองนั้นจะเกิดการสงสัยไดงาย ๆ นี่เปนแผนการณรายของพญามารซาตาน ที่จะ
ทําใหคริสเตียนทอถอยละทิง้ พระเจา เพราะฉะนัน้ เมื่อมีการทดลองเกิดขึ้น ความเชื่อจึงเปนสิ่งสําคัญ
ที่สุด จงจําไวเสมอวา การทีพ่ ระเจาอนุญาตใหการทดลองเกิดขึ้นแกคริสเตียนนัน้ ก็เพื่อผลประโยชนเขา
นั่นเอง เพื่อบุตรของพระองคจะไดเขมแข็งยิ่งขึ้น จงมีความเชื่อ และไววางใจในพระองค เพราะการ
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ทดลองซึ่งพระเจาไดอนุญาตใหเกิดขึ้นแกเรานั้น พระองคไดสัญญาไววา จะไมหนักเกินกําลังที่เราจะ
ทนได (ดู 1 โครินธ 10:13)
คําเตือนสุดทายในบทเรียนวันนี้ ก็คือวา อยาใหเราเปนคนสองใจ เชือ่ บางไมเชื่อบาง หากเรา
สงสัยวา พระเจาจะไมทรงโปรดตอบคําอธิษฐานของเรา ก็เทากับเราขัดขวางมิใหพระเจาทรงตอบคํา
อธิษฐานของเรา เนื่องดวยความไมเชื่อของเรานั่นเอง ดังนั้นใหเราขอโดยใจเชื่อจริง ๆ แลวพระเจาจะ
ทรงตอบ และเราก็เปนที่พอพระทัยพระองคดวย
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1

บทเรียนที่ 2 การทดลองความเชื่อ (ตอ)

ยากอบ 1:9-18
9-11 คริสเตียนสวนมากเชือ่ ในเรื่องการทรงนําของพระเจา แตไมยอมเชื่อฟงและปฏิบัติตาม
การทรงนําของพระเจาทุกเวลา เมื่อพระเจาประทานความสุข ใหทุกอยาง การงานสะดวกสบาย ราบรื่น
และสําเร็จงายดาย ก็มีความยินดี ภูมิใจในความสําเร็จของตนจนกระทั่งบางคนหลงลืมตัว นึกวา
ความสําเร็จทุกอยางนัน้ เปนเพราะความสามารถของตนเองไมถวายพระเกียรติแกพระเจา แตบางครั้งใน
ชีวิตคริสเตียน เราตองเผชิญปญหาขอของใจและความลําบากหลายอยาง การงานที่กําลังทําก็ไมไดผล
สมดังใจนึก มีอุปสรรคขัดขวางตลอดเวลา หลายคนเมื่อตกอยูในสภาพดังนี้ ก็กลาวหาพระเจาวา ทําไม
พระเจาจึงไมรกั เขาไมชวยเอา ไมฟงคําอธิษฐานของเขา พระเจาลําเอียง ที่สุดเขาก็ทอถอย และหลงผิด
ไปการที่พระเจาทรงอนุญาตใหความลําบาก และการทดลองเกิดขึ้นแกเขา ก็เพื่อใหเขาเชื่อฟงพระองค
ยอมดําเนินตามการทรงนําของพระองคทุกอยาง ไมวาจะเปนยามสุขหรือทุกขพระเจาตองการใหคริส
เตียนมีความชืน่ ชมยินดีอยูทกุ เวลา เพราะความชื่นชมยินดีเปนสัญลักษณอยางหนึ่งของคริสเตียน และ
เปนการถวายเกียรติยศใหแกพระเจา
ชายคนหนึ่งไดโดยสารรถไฟไปเชียงใหม มีเพื่อนผูโดยสารรวมตูเดียวกับเขาเปนจํานวนมาก
แตผูโดยสารคนหนึ่งทีน่ ั่งตรงกันขามกับเขา
มีลักษณะแตกตางกับคนทั่วไปใบหนาของเขาสุภาพ
ออนโยน ยิ้มแยมแจมใสอยางคนมีความสุข ชายผูนี้จึงหาโอกาสพูดกับเขา และถามวา “คุณเปนคริส
เตียนใชไหมครับ” ผูโดยสารคนนั้นตอบดวยใบหนายิ้มแยมแจมใสวา “ใชครับ คุณทราบวาผมเปนคริส
เตียนไดอยางไร” ชายคนนั้นตอบวา “ใบหนาที่เต็มไปดวยความสุขของคุณบอกผมครับ” และเขาได
กลาวตอไปวา “เมื่อกอนผมก็เปนคริสเตียน แตเดี๋ยวนี้หางเหินจากพระเจา ยุงอยูกับการคาอยางเดียว
รูสึกมีภาระหนักทางจิตใจมาก ผมอยากจะมีความสุขอยางคุณเหลือเกิน”
ยากอบไดชี้ใหเราเห็นชีวิตของมนุษยในโลกนี้วา ไมจีรงั ยั่งยืนตลอดไป วันหนึ่งจะรวงโรยเหีย่ ว
แหงไปดังดอกหญา เพราะฉะนั้นอยาใหความมั่งมี ความจนเปนเหตุซึ่งกอความทุกขลําบากแกเรา เวลา
ที่เรามีอยูไมกสี่ ิบปในโลกนี้ ก็จงใชใหเปนประโยชนสําหรับการถวายพระเกียรติแกพระเจาจะดีกวา
12 ขอนี้มีคามาก เราควรจะทองจําใหขึ้นใจ เพราะเปรียบเหมือนยาชูกําลังใหเรามีความมานะ
พรอมที่จะตอสูในเมื่อมีการทดลอง ยากอบไดเนนใหเราทราบวา “คนนั้นที่สูทนการทดลอง จะไดรับ
มงกุฏแหงชีวติ ” ไมใชสูทนลําบากเปลา ๆ แตจะไดมงกุฏแหงชีวติ จากพระเจา นี่เปนคําสัญญาของ
พระองค ดวยเหตุนี้เองคริสเตียนที่รักพระเจาเปนจํานวนมาก จึงยอมสละความสุขสวนตัว สละ
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บานเรือนครอบครัว ชื่อเสียงและตําแหนงถวายตัวยอมลําบากเพื่อพระเจาทุกอยาง แมจะตองเดินทาง
ดวยเทาเปนระยะทางหลายสิบกิโลเมตร เพื่อนําขาวประเสริฐแหงความรอด ไปประกาศใหแกคนที่ตก
อยูในความบาปใหกลับใจใหม แมจะถูกเขาดูหมิ่นเยาะเยย หรือแมกระทั่งจะถูกจับไปทรมาน ประหาร
ชีวิตก็ยังมีความยินดี มีความเชื่อ มั่นคงในพระเจา ไมยอมเปลี่ยนแปลง
การที่คริสเตียนจะไดรับมงกุฏแหงชีวิตนัน้ มีขอพึงปฏิบัติอยูสามประการคือ
ก.เมื่อประสบกับการทดลอง อยาไดคิดวาเปนเคราะหราย ควรเขาใจวาเปนพระพรของพระเจา
ตางหาก เพราะเปนวิธีหนึ่งที่พระเจาจะประทานมงกุฏแหงชีวิตใหแกเรา
ข.ในที่นี้มิไดสอนวา ความสุขยอมมีแกคนที่ถูกทดลอง แตสอนวาความสุขยอมมีแกผูที่ “สูทน
การทดลอง” เพราะฉะนั้นเมื่อมีการทดลองเกิดขึ้น จงอธิษฐานทูลขอตอพระเจา ใหพระองคประทาน
สติปญญา กําลังและความสามารถในการตอสูกับการทดลองนั้น
ค.พระเจาประทานมงกุฏ แกผูที่ “รักพระองค” ความรักนี้แหละเปนกําลังที่จะทําใหเราสามารถ
ชนะตอการทดลองได เปนความรักทํานองเดียวกับพระเยซูไดตรัสถามเปโตรวา “เจารักเรามากกวาสิ่ง
เหลานี้หรือ”
พระเจามิไดทรงสัญญาวาจะประทานมงกุฏแหงชีวิตแกนักเทศนที่มีชอื่ เสียง
แกคนที่มี
ความสามารถ แกศาสนาจารย แกผูปกครอง แตพระองคจะประทานแกผูที่รักพระองค การทดลองและ
ความทุกขลําบากเปนเครื่องพิสูจนอยางหนึ่งวา เรารักพระองคอยางแทจริงหรือไม
13-15 คริสเตียนบางคน เมือ่ ทอถอยออนแอลง หันไปสูความชั่ว ก็มกั จะกลาวหาวา เพราะคน
อื่นทําใหเขาหลงผิด เพราะคนนั้นยัว่ ใหโมโหเพราะศิษยาภิบาลเทศนาไมดี เพราะคนอื่นไมรักพระเจา
เพราะสิ่งแวดลอมบังคับ ฯลฯ คําพูดเหลานี้เปนการแกตัวทั้งนั้น แทจริงเปนความออนแอของตัวเราเอง
ยอมใหการทดลองของพญามารชนะจิตใจของเรา ยอมกระทําตามความปรารถนาของเนื้อหนัง ละทิ้ง
พระเจากลับหลงรักการฝายโลก ฉะนั้นคริสเตียนทุกคนจึงอยาไดกลาวหาซึ่งกันและกันเลย ขอใหแสง
สวางของพระเจาสองเขามาในจิตใจของเรา เพื่อทุกคนจะไดเห็นขอบกพรองของตัวเอง ขอใหพระ
โลหิตของพระองคจงชําระลางดวงจิตของเราใหขาวสะอาดบริสุทธิ์ใหมีความรัก สนิทสนมกับพระเจา
รวมเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน บํารุงคริสตจักรของพระเจาใหเจริญยิ่ง ๆ ขึน้ ไป
16,17 ขอผูอานสนใจคําวา “อยาหลงเลย” เราจะชนะการทดลองได เราตองไมหลงกลตาง ๆ
ของพญามารซาตาน พญามารไมเพียงแตใชความทุกขลําบากมาลอลวงมนุษยเทานัน้ แตยังใชความสุข
ฝายโลก ความสวยงาม ความเยายวนใจในรูปรสกลิ่นเสียงมาทดลองคริสเตียนอีกดวย การทดลองชนิดนี้
เปนการทดลองที่อันตรายทีส่ ุด คริสเตียนนับจํานวนไมถวนไดหลงหายไป ละทิง้ พระเจา ทรยศตอ
พระองค เพราะไดหลงลืมตัวมั่วสุมอยูกบั ความสุขเพียงชั่วคราว ซึ่งพญามารใชเปนเหยื่อลอใจ คริส
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เตียนตองระวังตัว สังเกตดูใหดี เพราะของประทานอันเลิศทุกอยางมาแตเบื้องบน ของประทานอันเลิศ
เหลานี้ ไมเพียงแตดีวิเศษในโลกที่เราอยูเทานั้น แตยังดีวิเศษและเลิศล้ําในเมืองสวรรคดวย ไมใชสุข
ชั่วคราว ดีชวั่ คราวดังที่เราเขาใจ ที่ตาของเรามองเห็น แตเปนความสุขที่ยั่งยืนชัว่ นิรนั ดร
“อยาหลงเลย” อยาเห็นแกของดีซึ่งจะไดรับจากฝายโลก เพียงเล็กนอย และชัว่ คราวเทานั้น จน
ทําใหมองขามของประทานอันเลิศจากพระเจา พระเจาทรงมีของดีทุกอยางพรอมบริบูรณที่จะประทาน
ใหแกมนุษย “เหตุฉะนัน้ ถาทานเองผูเปนคนบาปยังรูจ ักใหของดีแกบุตรของตน ยิ่งกวานั้นสักเทาใด
พระบิดาของทานอยูในสวรรคจะประทานของดีแกผูที่ขอตอพระองค” (มัทธิว 7:11) ขอขอบพระคุณ
พระเจาที่พระองคทรงสัตยซื่อและเที่ยงธรรม พระองคไมเคยเปลี่ยนแปลง เมื่อพระองคทรงตั้งพระทัย
แลว พระองคก็ไดทรงบันดาลใหเราทั้งหลายบังเกิดโดยคําตรัสอันสัตยจริง พระองคทรงเลี้ยงดูชนชาติ
อิสราเอลในปาเปนเวลาถึงสี่สิบปอยางไร พระองคจะเลี้ยงดูเราอยางนั้น พระเยโฮวาหทรงเปนผูบํารุง
เลี้ยงเรา เราจะไมขัดสนสิง่ ใดเลยพระองคทรงชวยชนชาติอิสราเอล และผูรับใชเปนจํานวนมากของ
พระองค ใหชนะศัตรูฉันใด พระองคก็จะทรงประทานอํานาจใหเราชนะพญามารในทุกวันนี้ฉันนัน้
18 ในสมัยกอนพระเจาไดทรงบัญชาใหชนชาติอิสราเอล ถวายผลแรกแหงสรรพสิง่ ซึ่งพระองค
ประทานใหนนั้ แกพระองค พระองคทรงพอพระทัยผูท ี่ปฏิบัติตามน้ําพระทัยของพระองค พระองคไม
ตองการทรัพยสิน มรดก เงินทองจากเรา พระองคทรงประสงคที่จะใหเรามอบกาย ถวายชีวิตของเราแก
พระองค ดุจชนชาติอิสราเอลที่ไดถวายผลแรกใหแกพระองค
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บทเรียนที่ 3 การฟงและปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจา

ยากอบ 1:19-27
บทเรียนพระคริสตธรรมคัมภีรบทนี้
มีความสําคัญตอชีวิตประจําวันของคริสเตียนเรามาก
ขอใหเราเอาใจใสและนําไปปฏิบัติ ใหถูกตองตามน้ําพระทัยของพระเจา
19, 20 ตอนทายของขอ 19 สอนวา “ใหทกุ คนวองไวในการฟง” ขอนีบ้ อกใหเราทราบวา ใคร
บางที่ตองฟงพระวจนะของพระเจา ไมเพียงแตคนทีย่ ังไมเคยฟง ไมเคยเชื่อ ไมเคยรูจ ัก หรือคริสเตียน
ใหมเทานั้นทีต่ องฟง แตทกุ คนตองฟง คําวา ทุกคน หมายถึงผูที่เปนคริสเตียนและผูที่ยังไมเปนคริส
เตียน รวมทั้งผูปกครอง มัคนายก อาจารย และศิษยาภิบาลดวย เพราะพระวจนะของพระเจาเปนทิพย
อาหารฝายวิญญาณจิต มนุษยไมอาจมีชวี ิตอยูได โดยปราศจากอาหารบํารุงเลี้ยงรางกายฉันใด คริสเตียน
ก็ไมอาจมีชวี ิตฝายจิตวิญญาณจิต โดยปราศจากทิพยอาหารบํารุงเลี้ยงฉันนั้น
ในชีวิตประจําวัน เราตองการพระวจนะของพระเจา เพื่อกระตุนเตือนใจเสมอ ขณะใดที่เรา
เผลอตัวคิดจะทําบาป พระวจนะของพระเจาซึ่งอยูในจิตใจ จะเตือนเราไมใหกระทํา “เหตุฉะนัน้ ถึงแม
ทานจะรูแ ลว และบัดนีต้ ั้งอยูในความจริงแลวก็ดี ขาพเจาก็พรอมอยูเสมอ ที่จะเตือนสติทานทั้งหลาย ให
ระลึกถึงขอความเหลานั้น” (2 เปโตร 1:12)
คริสเตียนบางคนนึกวา พระวจนะของพระเจาที่เคยไดฟงแลว ไมจําเปนตองฟงอีก เขารูสึกเบื่อ
หนายตอคําเทศนาซ้ํา ๆ ซาก ๆ และขอพระธรรมซึ่งตองอานแลวอานอีก เมื่อถึงวันอาทิตย กอนจะไป
โบสถ บางคนชอบถามวา “อาทิตยนี้ใครเปนคนเทศน” ถาเปนนักเทศนที่เขาไมชอบฟง ก็ไมเต็มใจไป
บางคนเขาไปในโบสถถึงเวลาเทศนา หูฟง ไปอยางหนึ่ง ใจก็วิจารณไปอีกอยางหนึ่ง ไมมีใจถอมทีจ่ ะฟง
พระวจนะของพระเจาเลย พระธรรมตอนนี้สอนกลาววา “จงวองไวในการฟง ชาในการพูด ชาในการ
โกรธ” ไมวานักเทศนจะเทศนดีหรือไมดี เปนเรื่องที่เคยไดฟงมาแลวหรือเปนเรื่องซึ่งเราไมชอบใจ เราก็
ตองฟง เมือ่ ถอมใจลง เปดจิตใจออกพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะทรงทํางานในจิตใจ ใหเราไดรับ
ประโยชนอยางมหาศาล เพราะการฟงนัน้ เปนการฟงพระวจนะของพระเจา ไมใชฟงวาทศิลป คารมคม
คาย หรือคําสอนของมนุษย
21 บางครั้งเมื่อฟงพระวจนะของพระเจา เราไมเขาใจ ไมสามารถเก็บรักษาไว และไมเกิดผลอัน
ใดเลย ทั้งนี้เนือ่ งจากมีสิ่งโสโครกเปยมลนอยูในจิตใจ จึงไมมีที่จะเก็บพระวจนะอันบริสุทธิ์ของพระเจา
สมมุติวามีแกวน้ําใบหนึ่ง บรรจุของสกปรกสงกลิ่นเหม็น เต็มลนอยู แมเราจะเติมน้ําสะอาดลงไป สิ่งซึ่ง
อยูในถวยแกวก็ยังสกปรก สงกลิ่นเหม็นอยูนั่นเอง วิธแี กก็คือเทของสกปรกทิ้ง ชําระลางถวยแกวให
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สะอาด เติมน้ําสะอาดลงไปใหม ก็จะไดน้ําสะอาดบริสุทธิ์ที่เราตองการ จิตใจของเราก็เชนเดียวกัน หาก
ยังมีความโสโครก ความชั่ว ความบาปอยู เมล็ดพืชซึ่งผูรับใชของพระองคไดหวานไว จะไมมวี ันเจริญ
งอกงาม จะไมออกดอกออกผลเลย เพราะความบาปปกคลุมเอาไว จึงไมไดรับแสงแดดแหงพระวจนะ
ของพระเจา ฉะนั้นหากทานผูเปนคริสเตียนรูสึกเฉื่อยชาตอพระวจนะของพระเจา ก็จงสํารวจดูตวั เองวา
มีอะไรบกพรองฝายวิญญาณจิต แลวขอพระโลหิตของพระเยซูคริสตชําระลางใหขาวสะอาดบริสุทธิ์
เพื่อพระธรรมบริสุทธิ์ของพระองค จะไดเจริญงอกงามในจิตใจเกิดเปนผลที่ถวายพระเกียรติแกพระเจา
22-25 การที่มีความกระหายในการฟงพระวจนะของพระเจาเสมอ เปนพรประเสริฐอยางยิ่ง
สําหรับคริสเตียน แตถาฟงแลวไมปฏิบัติตาม ก็หาประโยชนอะไรมิได พระคริสตธรรมคัมภีรบอกไววา
คนเชนนั้นเปนคนลอลวงตนเอง เหมือนคนที่ดูหนาของตัวในกระจก ประเดีย๋ วเดียวก็ลืมจําไมไดวา
หนาตาของตัวเปนอยางไร พระวจนะของพระเจาเปรียบเสมือนกระจก ซึ่งสองใหเรามองเห็นความ
สกปรก และขอบกพรองตาง ๆ ของตัวเราเอง
ชายคนหนึ่งกลับจากงานที่อรู ถยนต เอากระจกสองดูใบหนา พบวามีรอยสกปรกอยูหลายแหง
แตเขากลับพูดกับตัวเองวา “ชางมันเถอะ อยาไปนึกอะไรเลย ถือวาสะอาดก็แลวกัน” นี่แสดงวาเขากําลัง
หลอกตนเอง เพราะรอยสกปรกเหลานี้จะหลุดหายไปเองไมไดจนกวาจะไดรับการชําระ คริสเตียนเปน
จํานวนมากกําลังปฏิบัติเชนเดียวกับชายคนนั้น บางคนเปนคริสเตียนมาแลวหลายสิบปฟงคําเทศนา อาน
พระคัมภีรมาแลวเปนจํานวนมากครั้ง แตไมเคยปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจา ตามที่ไดยนิ ไดอา นมา
เลย ชีวิตของเขาเหลานั้นจึงออนแอ เหีย่ วแหงเชนเดิม ไมมีอะไรเปลี่ยนแปลง
การที่จะใหคนอื่นทราบวาเราเปนคริสเตียนนั้น ไมใชเพียงพูดแตปาก แตตองแสดงออกมาให
คนอื่นเห็นดวย กิริยาวาจา ทาทาง ความประพฤติ ตลอดจนความนึกคิดตาง ๆ
เกี่ยวกับการฟงนั้น ในขอ 25 สอนวา “ผูใดที่พิจารณาดู” หมายความวาฟงดวยความตั้งใจ ฟง
ดวยใจคิดพิจารณาอยางละเอียดถี่ถวน ฟงใหดีวาเปนคําพูดของพญามาร ของมนุษย หรือของพระเจา ถา
เปนคําพูดของพระเจา จะตรงกับคําสอนในพระคัมภีรทกุ อยาง ฟงแลวมีความอิ่มเอิบใจ เราตองฟงพระ
วจนะของพระเจาบอย ๆ เพื่อใหฝงแนนไวในจิตใจ ไมหลงลืมอีกตอไป ไมใชฟง เขาหูขวาออกทางหู
ซาย เมื่อฟงแลวก็ตองประพฤติตาม ตอนทายของขอ 25 บอกวา “ผูนั้นไมไดเปนผูฟงแลวหลงลืม แต
เปนคนประพฤติตาม” ฟงเทานั้นไมพอ ตองประพฤติตามดวย และสุดทายผูประพฤติตาม “คนนั้นจะได
ความสุขในการของตน”
26,27 สองขอสุดทายนี้บอกใหเราทราบวา คนที่ปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจาอยางแทจริง
นั้น แสดงออกทางไหนบาง เราพอจะจําแนกไดเปนขอยอย ๆ สามขอดังนี้
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ก.สําแดงออกทางลิ้น “รูจักเหนีย่ วรั้งลิ้นของตน” แมวาลิ้นจะเปนอวัยวะทีเ่ ล็กสวนหนึ่งของ
รางกาย แตกส็ รางบาปใหแกมนุษยมากมาย ลองทบทวนดูซิวาวันหนึง่ ๆ ลิ้นของเราพาใหทําบาปกี่ครั้ง
โกหกกี่ครั้ง นินทาคนกี่ครั้ง พูดจาที่ไมเหมาะสมกี่ครั้ง อวดตัวกี่ครั้ง เพราะการไมรจู ักเหนี่ยวรั้งลิ้นของ
ตนเอง ทําใหคริสเตียนตองแตกแยกกัน ทําใหหมูคณะตองทะเลาะวิวาทกัน เกิดการเขาใจผิดกันและกัน
เหตุฉะนั้น กษัตริยดาวิดจึงตรัสวา ขาพเจาไดออกวาจาวา จงระวังทางประพฤติของขาพเจา เพื่อจะไม
กระทําผิดดวยลิ้นของขาพเจา ขาพเจาจะเอาปากของขาพเจาใสบังเหียน ขณะเมื่อคนชังอยูตรงหนา
ขาพเจา” (อานสดุดี 39:1)
ลิ้นของคริสเตียนควรเปนลิ้นที่สรรเสริญพระเจา และนําความสงบสุขมาสูเพื่อนมนุษยเสมอ
ข.สําแดงออกทางความรัก “การเยี่ยมลูกกําพราและหญิงหมายที่มีความทุกขรอน” หากเราจะยอ
พระคัมภีรทั้งเลมใหสั้นที่สุด และไดใจความสมบูรณจะไดคําวา “ความรักของพระเจา” พระคัมภีรเดิม
ไดแสดงความรักของพระบิดา พระคัมภีรใ หม พระกิตติคุณทั้งสี่เลม แสดงความรักของพระบุตร ตั้งแต
พระธรรมกิจการ จนถึงพระธรรมวิวรณ แสดงถึงความรักของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพราะฉะนัน้ อาจ
กลาวไดวา ศาสนาคริสตเปนศาสนาแหงความรัก พระเจาเองทรงเปนความรัก คริสเตียนจึงควร
ประกอบดวยความรักของพระเจา บางครั้ง คําเทศนาสั่งสอนอาจไมสามารถดลใจ ใหคนกลับใจใหมเชื่อ
พึ่งพระเจาได แตความรัก ความอดทนของคริสเตียน ซึ่งสําแดงออกจากชีวิตประจําวัน สามารถดลใจให
คนกลับใจใหม ตอนรับพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอดได ดังคํากลาววา “การกระทําของเรานั้น ก็เสียงดัง
ยิ่งกวาคําพูด”
ค.สําแดงออกทางชีวติ ประจําวัน “การรักษาตัวของตนใหพน จากราคีแหงโลก” ถาชีวิตคริส
เตียนของเราไมแตกตางจากชาวโลก ก็อยาประกาศตนวาเปนคริสเตียนจะดีกวา เพราะทําใหพระนาม
ของพระเจาตองเสื่อมเสีย นักเทศนคนหนึง่ ไดไปประกาศพระกิตติคณ
ุ ตามหมูบานตาง ๆ วันหนึ่งเขาได
ไปเยีย่ มครอบครัวหนึ่ง ซึ่งไมเปนคริสเตียน เลาใหฟงถึงเรื่องความรอด จบแลว นักเทศนจึงถามวา “คุณ
ยินดีทจี่ ะเชื่อพระเยซูไหม” เจาของบานตอบวา “เชื่อพระเยซู กับไมเชื่อมีอะไรแตกตางกัน เพื่อนบานผม
เปนคริสเตียน ผมชวนเขาไปเลนไพ เมาเหลา เตนรํา สารพัดอยางเขาก็ไปทั้งนั้น มิหนําซ้ําอยูในบาน ยัง
มีเรื่องกับภรรยาบอย ๆ”
นาละอายขายหนาเหลือเกิน คนเปนจํานวนมากไดขายพระเยซูคริสตไปแลวเขาเปนคริสเตียน
แตชื่อ ชีวิตของเขาไมมีพระเยซูคริสตสถิตอยูดว ย เพื่อนที่รัก ทานใชชีวิตประจําวันอยางบริสุทธิ์ ตาม
แบบฉบับของพระเยซูคริสตหรือเปลา หากทานรูสึกตัววาหลงผิดไปแลว ยังไมสายเกินไปที่จะกลับตัว
ความรักของพระเจาไมเปลีย่ นแปลง พระองคยังคงรักทานเชนเดิม และยินดีอภัยในความออนแอของ
ทานทุกอยาง
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บทเรียนที่ 4 พระราชบัญญัติ กับการเลือกหนาคน
ยากอบ 2:1-13
จากบทเรียนทีส่ าม ซึ่งไดเรียนไปแลวนั้น เราคงจําไดวา ความรักเปนสิ่งสําคัญยิ่งใน
ชีวิตประจําวันของคริสเตียน ความรักที่แสดงออกทางคําพูดและทางการกระทํา สามารถดึงดูดจิตใจให
คนรูจักพระเจาและรักพระเจายิ่งขึ้น แตความรักของคนสวนมากมักลําเอียง ผูที่เปนบิดามารดา มักรัก
บุตรของตนมากกวาคนอื่น นายจางรักลูกจางที่รูจักเอาอกเอาใจยกยองสรรเสริญตน นักเรียนรักครูที่
สอนเกงและไมดุ หนุมสาวชอบบุคคลที่หลอและสวย หรือมีความสามารถเปนพิเศษ บางคนเคารพนบ
นอบคนที่มีตําแหนงสูงเปนเศรษฐีมั่งมี แตดูถูกคนที่มีฐานะต่ําตอยกวา แมจะพูดวาไมแบงชั้นวรรณะผูดี
มีจน แตตนก็กาํ ลังปฏิบัติตรงกันขามกับคําพูด
1-4 การปฏิบัติตอคนอื่นนั้น ทานยากอบไดสอนในขอที่ 1 วา “อยาเลือกหนาคน” คําวา “อยา
เลือกหนาคน” เราอธิบายไดสองนัยดังนี้
ก.ไมดูคนเพียงภายนอก พระเจามองดูคนแตกตางจากทีม่ นุษยมอง พระเจาไมดูมนุษยเพียงจาก
ภายนอกเทานัน้ แตดูลึกเขาไปในจิตใจดวย สวนมนุษยมกั ดูเฉพาะภายนอก ถาเห็นคนใดแตงตัว
เรียบรอย กิริยาทาทางสุภาพ พูดจาละมุนละไมก็คดิ วาคนนัน้ เปนคนดี แตถาเห็นคนซึ่งแตงกายไม
เรียบรอย กิรยิ าทาทางสอไปในทางไมสภุ าพ ก็จะพูดวาคนนัน้ เปนคนเลว การตัดสินหรือดูคนเพียง
ภายนอกนัน้ อาจเปนภัยอยางยิ่ง เพราะบางคนมีกิริยาทาทางและการแตงกายเปนผูด ีทุกระเบียดนิว้ แต
แทจริงเปนนักตุนมนุษย นักลวงกระเปาเปนตัวทําลายสังคม บางคนแตงกายดวยเสื้อผาที่เกาคร่ําครา
ทาทางไมสงาผาเผย ดูเผิน ๆ เหมือนลุงเชย แตแทจริงเขาอาจเปนผูเปย มลนดวยวิชาการและ
ความสามารถ ทั้งเปนผูประกอบดวยความเมตตาตอเพื่อนมนุษยก็ได
การที่จะตัดสินวา ใครเปนคริสเตียนที่รักพระเจาอยางแทจริง โดยดูแตภายนอกนัน้ อาจใหเรา
เขาใจผิดอยางฉกรรจ ดังชาวฟาริซายซึ่งชอบแสดงใหคนอื่นเห็นวาเปนคนที่รักพระเจา เครงบัญญัติ แต
พระเยซูประณามวา เปนคนหนาซื่อใจคดดังนั้นพึงระวังไว อยาตัดสินหรือปฏิบัติตอคนโดยดูจาก
ภายนอกเทานัน้ บางครั้งการเขาใจผิดของเราอาจนําความผิดหวัง ความเสียใจ อยางใหญหลวงมาสู
ตัวเองและผูอื่นดวย
ข.ไมดูคนเพียงในดานฐานะ จากขอ 2 ถึง 4 เปนที่นาเสียใจเหลือเกินทีค่ ริสเตียนมากมายยอมให
อํานาจเงินทําใหตาบอด ดังจะเห็นไดจาก คริสตจักรบางแหง ชอบเลือกผูปกครอง มัคนายก และ
กรรมการตาง ๆ จากพวกสมาชิกคริสเตียนที่ร่ํารวย ทัง้ ๆ ที่คริสเตียนดังกลาวอาจยังมีความเชือ่ ที่ไม
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มั่นคง ไมเขมแข็ง บางคนไมดําเนินชีวิตคริสเตียนที่แทจริงเสียงดวยซ้ํา ในที่สุดเขาเหลานั้นก็พา
คริสตจักรไปสูความหายนะ
ที่ไดกลาวมานี้ มิไดหมายความวา คนที่ประพฤติดี มีจรรยามารยาท และคนที่มีฐานะดี รักพระ
เจาชวยงานคริสตจักร เปนคนที่หนาซื่อใจคดไปหมด หามิได การที่คริสเตียนทําไดอยางนั้น ก็เพราะมี
ชีวิตใหมจากพระเจา ความรักพระเจา เปนแรงผลักดันใหกระทํา ตามที่ไดยกตัวอยางตาง ๆ มานั้น อยามี
การเลือกหนา แตจงปฏิบัติตอทุกคนเสมอภาค ดุจญาติพี่นองซึ่งอยูในครอบครัวเดียวกัน โดยมีพระเยซู
คริสตเปนประมุข เปนหัวหนาครอบครัว
5-7 ขอเหลานี้เปนขอปลอบใจคนที่รูสึกวาตนต้ําตอย ยากจนและเปนขอตักเตือน สําหรับผูที่คิด
วาตนสูงเดนและมั่งมี พระเจาไดทรงใหตวั อยางไวแกคริสเตียนทุกคน โดยทีพ่ ระองคทรงรักและมองดู
มนุษยทกุ คนในโลกเทากันหมด ไมมีใคร “สูงเดน” หรือดีกวากัน พระองคทรงเลือกสรรคคนมั่งมี
ประกอบดวยวิชาความรูสูงฉันใด พระองคก็ทรงเลือกสรรคนยากจน ซึ่งออนปญญาฉันนั้น พระองคผู
ซึ่งเปนองคบริสุทธิ์ ใหญยิ่งเปนเจาของฟาสวรรค และทุกสิ่งทุกอยาง พระองคยังทรงรักมนุษยซึ่งเต็มไป
ดวยความผิดบาป เต็มไปดวยความออนแอหาคาอะไรไมได จนกระทั่งไดประทานพระบุตรองคเดียว
ของพระองคใหเสด็จมาในโลก รับสภาพเปนมนุษยอยูใ นฐานะที่ต่ําตอย ใชชีวติ เยีย่ งคนยากจน เพื่อจะ
ชวยมนุษยใหพนจากความผิดบาป มนุษยมีอะไรดีกวาพระเจาหรือ จึงตองแบงชั้นวรรณะ เลือกที่รกั มัก
ที่ชัง
ในขอ 6, 7 ทานยากอบไดประณามคนซึง่ ดูถูกคนยากจน และยกยองคนมั่งมี เพื่อประโยชน
สวนตัววา เปนผูที่พูดหยาบชาตอพระนามของพระเจา ไมคํานึงถึงสงาราศีของพระองค การใชมารยา
ลิ้นลมยกยอปอปนเอาใจคนเหลานั้น จะไดรับผลตอบแทนที่ดีเสมอไปก็หาไม คนที่กระทําเชนนีม้ ักมี
อคติและจุดประสงคของตนอยูในใจ ตองการผลประโยชนสวนตัวบางอยาง เมื่อจําเปนเขาเขาอาจไม
คํานึงถึงพระนามของพระเจา แตยอมเปนเครื่องมือทําสิ่งที่นาอับอายขายหนา ทําใหพระนามของพระ
เจาไดรับการเสื่อมเสียอยางหนัก ถาคริสตจักรตกอยูใ นสภาพอยางนี้ก็นาสงสารมาก เพราะจะทําให
อํานาจเงิน ตําแหนง อิทธิพลของมนุษยใหญกวาพระเจา แทนที่จะเปนคริสตจักรซึ่งใชเปนที่นมัสการ
พระเจา จะเปนสถานที่คริสเตียนมารวมสามัคคีธรรมกันในพระเจา แตกลับกลายเปนสโมสร สมาคม
แหงการหาชื่อเสียงเกียรติยศ ชิงดีชิงเดนกันอยางสมเพชที่สุด ดังนัน้ ขออยาใหเงินมีอิทธิพลเหนือชีวิต
ของทานเลย
8-13 พระราชบัญญัติที่วา จงรักเพื่อนบานเหมือนรักตัวเอง เปนขอใหญที่สองรองจากขอตน
ที่วา “จงรักพระองคผูเปนพระเจา ดวยสุดใจสุดจิตของเจา และดวยสิ้นสุดความคิดของเจา” (ดูมัทธิว
22:35-37)
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พระราชบัญญัติที่ใหญยิ่งและสําคัญที่สุด คือพระราชบัญญัติแหงความรัก ในคืนกอนพระเยซู
คริสตจะถูกจับและถูกตรึงบนไมกางเขน พระเยซูคริสตมิไดประทานฤทธิ์อํานาจสติปญญา หรือสิ่งอื่น
ใดเปนที่ระลึกไวแกอัครสาวก แตพระองคประทานพระราชบัญญัติใหมใหโดยตรัสวา “เราใหบัญญัติ
ใหมไวแตเจาทั้งหลาย คือใหเจารักซึ่งกันและกันเรารักเจาทั้งหลายมาแลวฉันใดเจาจงรักซึ่งกันและกัน
ดวยฉันนั้น” (ยอนห 13:34) เมื่อมีความรักก็ทําใหพระบัญญัติอื่น ๆ สมบูรณ พระบัญญัติสิบประการ
ศีลธรรม ตาง ๆ ที่สอนในโรงเรียนจะหมดความสําคัญไป เพราะหากมนุษยรักพระเจามนุษยกจ็ ะไมทํา
บาป หรือขัดขืนน้ําพระทัยของพระองค หากมนุษยรักซึ่งกันและกัน ความเดือดรอนก็จะไมเกิดขึ้น ไม
โกหก ไมลักทรัพย ไมดื่มเหลาเมามายไมลวงประเวณี ไมทํารายกัน แตเหตุทพี่ ระราชบัญญัติขอนี้ไม
เกิดผลเทาที่ควรก็เพราะคริสเตียนไมยอมปฏิบัติตามครบถวนทุกอยาง ดังที่อธิบายแลวขางตน ยังมีการ
เลือกหนากัน เมื่อเปนเชนนัน้ ก็เกิดการเปรียบเทียบกันขึน้ และความไมพอใจความเกลียดชังก็ตามเขามา
ทีหลัง
ไมวางานอะไร จะสําเร็จไดก็ตองอาศัยความรวมมือทั้งสองฝาย แมแตเรื่องความรอด จริงอยู
พระเยซูคริสตไดสิ้นพระชนมบนไมกางเขน ไถความผิดบาปของมนุษยแลว แตหากมนุษยไมยอมเชื่อ
ไมยอมรับความรอดจากพระองค ความรอดก็จะเกิดผลแกมนุษยไมได ทํานองเดียวกัน การทีจ่ ะให
พระราชบัญญัติเกิดผลในชีวติ นั้น ตองมีการรวมมือกันทั้งระหวางมนุษยกับพระเจา และมนุษยกับ
มนุษย ทางฝายพระเจามนุษยตองตอนรับพระราชบัญญัติของพระเจา จดจําไวและนําไปปฏิบัติทางฝาย
มนุษยทกุ คนตองปฏิบัติตอกันและกันดวยความรัก โดยเฉพาะอยางยิง่ คริสเตียนตองเปนตัวอยางแก
ผูอื่น
ความกรุณายอมมีชัยชนะตอการพิพากษา (ขอ 13) พระเยซูคริสตทรงเมตตากรุณาตอคนบาป
ทรงสละพระชนมชีพเพื่อไดชีวิตนิรนั ดร การพิพากษาของพระเจาก็มาถึงคนทีเ่ ชื่อในพระองคไมได
ฉะนั้นหากผูใดที่ออนแอกวาเรา ไมวาจะเปนฝายรางกาย ทรัพยสิน สติปญญา หรือฝายวิญญาณจิต ก็จง
ใหความกรุณาแกเขา ชวยเหลือเขา อธิษฐานเผื่อเขา อันเปนการปฏิบัตติ ามพระราชบัญญัติของพระเจา
อยางถูกตองและเปนที่พอพระทัยพระเจา
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บทเรียนที่ 5 ความเชื่อและการประพฤติ

ยากอบ 2:14-26
การที่ทานยากอบไดเขียนพระธรรมยากอบฉบับนี้ขึ้น ก็สืบเนื่องจากตนเหตุสําคัญสองประการ
คือ
ประการแรก คริสเตียนสมัยนั้นตกอยูในการทดลองอยางหนัก ทานยากอบอยากปลอบประโลม
และหนุนน้ําใจใหคริสเตียนเหลานั้น สูทนการทดลองจนกวาจะไดชัยชนะและใหมคี วามสุข ความยินดี
ในความทุกขลําบากนั้น โดยมีความเชื่ออยางมั่นคงแข็งแรงในองคพระเยซูคริสตเจา
ประการที่สอง คริสเตียนสมัยนั้นอยูใ นยุคแหงการเปลี่ยนแปลง คือเปลี่ยนจากยุคแหงพระ
บัญญัติเขาสูยุคแหงพระคุณ ในยุคพระบัญญัตินั้น คริสเตียนตองดําเนินตามพระคัมภีรเดิมทุกอยาง เชน
ตองรับพิธีสุหนัด ตองถือตามพระบัญญัติสิบประการอยางเครงครัด ตองถวายเครื่องบูชาตาง ๆ ตามที่
ระบุไวในพระคัมภีรเดิมเปนตน แตเมื่อพระเยซูคริสตเสด็จมาในโลก และสิ้นพระชนมบนไมกางเขน
ทรงชําระลางและไถบาปของมนุษย ดวยพระโลหิตของพระองคเองแลว พิธีตาง ๆ ในพระคัมภีรเดิมก็
ยกไป คริสเตียนไมตองรับพิธีสุหนัด หรือถวายเครื่องบูชาเพื่อรับการไถบาปอีกตอไป พระเยซูคริสต
ทรงยอมถวายพระองคเองเปนเครื่องบูชาแกพระเจา
เพื่อไถความผิดบาปของมนุษยทั้งหลายบนไม
กางเขน เมื่อพระเยซูคริสตเสด็จกลับสูเมืองสวรรค พระองคประทับที่เบื้องขวาพระหัตถ ของพระบิดา
เจาเปนมหาปุโรหิตคอยอธิษฐานขอตอพระบิดาเพื่อเราเสมอ พระองคไดทรงจัดเตรียมทางแหงความ
รอดเพื่อมนุษยสําเร็จครบถวนทุกอยางแลว ดังนั้นในสมัยพระคัมภีรใหม มนุษยเพียงแตยอมเชื่อ กลับใจ
ใหม ตอนรับพระเยซูไวเปนพระผูชวยใหรอด ก็จะไดรับความรอด
โดยเหตุทเี่ พิ่งเปลี่ยนยุคแหงพระบัญญัติมาเปนยุคแหงพระคุณใหม ๆ คริสเตียนสมัยนั้น จึงมี
ความเชื่อและความเขาใจผิดพลาด เกีย่ วกับหลักความจริงในพระคริสตธรรมคัมภีร เชน พระธรรม เอเฟ
ซัส 2:89 “ดวยวาซึ่งทานทั้งหลายรอดพนนั้น ก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ.. ความรอดนั้นเปนดวย
การประพฤติกห็ ามิได” คริสเตียนเปนจํานวนมากเขาใจผิด คิดวา เพียงแตมีความเชื่อก็พอแลว ไม
จําเปนตองมีการประพฤติตาม เพราะทุกอยางเปนไปโดยพระคุณของพระเจาเทานั้น บางคนที่อางวาตน
เปนคริสเตียน แตดื่มเหลาเมายา โกหกหลอกลวง โลภในทรัพยสินเงินทองตลอดจนกระทําความผิด
บาปตาง ๆ ทานยากอบเห็นวา ถาปลอยใหหลงผิดอยางนี้ตอไปความพินาศฉิบหายจะตองเกิดขึ้นอยาง
แนนอน จึงไดเขียนพระธรรมยากอบขึ้น เพื่อแนะนําตักเตือน ชี้แจงใหทราบความจริง
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14 ความเชื่อที่ไมมีการประพฤตินั้น ไมเกิดผลประโยชนอะไร จริงอยูพระเยซูคริสตไดทรง
จัดเตรียมทางแหงความรอดไวใหมนุษยเรียบรอยแลว แตถามนุษยเพียงแตเชื่อเทานัน้ วา คําสั่งสอนของ
พระเยซูคริสตดี ถูกตอง อานแลวทําใหจติ ใจมีความสุข เชื่อวา พระเยซูคริสตชวยเราไดทุกอยาง แตไม
ยอมรับพระองค ใหเปนพระผูชวยใหรอดสวนตัว ไมยอมกลับใจใหม ก็จะหาประโยชนอะไรมิได คน
บาปก็ยังคงเปนคนบาปอยูนนั่ เอง ถาคนปวยไปหาหมอ หมอใหยาไปรับประทาน ชี้แจงสรรพคุณของยา
และขนาดรับประทาน คนไขฟงแลวพยักหนา เชื่อวาคําพูดของหมอ และยานั้นชวยรักษาโรคใหหายได
แตเขาเชื่อเพียงอยางเดียว ไมยอมประพฤติตามคําสั่งของหมอ ยาและคําแนะนําของหมอก็ชวยเขาไมได
เขาอาจปวยหนักยิ่งขึน้ และอาจถึงแกความตายก็ได
คําวา “เชื่อ” นั้น ไมใชพูดแตปาก คนที่ชอบอวดกับคนอื่นวา ตนมีความเชื่อมาก เขาอาจจะไมมี
ความเชื่อเลยก็ได ความเชื่อชนิดนี้ไมคงทน เปนความเชื่อที่จอมปลอม เมื่อพบกับปญหา อุปสรรค ความ
ลําบาก ความเชื่อนั้นก็สั่นสะเทือน และจางหายไปเหมือนกับน้ําคางทีจ่ ับอยูตามใบหญาในเวลาตอนเชา
เมื่อแดดออก ถูกความรอนเพียงเล็กนอยก็ระเหยกลายเปนไออันตรธานไปในอากาศ
15-17 ความเชือ่ ที่ไมมีการประพฤตินั้น ชวยเราหรือคนอื่น ๆ ไมได การที่คนหนึ่งคนใดบอกวา
เขามีความเชื่อ แตไมไดประพฤติออกมาใหเห็นนั้น แสดงวา เขาไมมคี วามเชื่อ ความเชื่อชนิดนี้ชว ยตัว
เขาเองไมได และยังทําใหความเชื่อของคนอื่นออนลงดวย ดังขอ 17 บอกวา ความเชือ่ ชนิดนั้นเปนความ
เชื่อที่ตายแลว สมมุติวาเขาไปเทศนาสั่งสอนใหคนอืน่ ฟงถึงเรื่องความเชื่อ และมีคนยอนถามวา “คุณ
ปฏิบัติตามที่คุณเชื่อไหม” เขาจะตอบอะไรไมได เพราะเขาเทศนาสั่งสอนตามตํารา โดยไมมี
ประสบการณเกี่ยวกับความเชื่อที่เชื่อที่แทจริงในชีวิตเลย
ศาสนาจารยคนหนึ่ง ไดพาอนุชนไปประกาศพระกิตติคุณตางจังหวัด ตามคําเชิญของมิชชั่น
คณะหนึ่ง เมือ่ รถยนตไปถึงกลางทาง ปรากฏวาทางสายนั้นถูกน้ําทวมเปนอันตรายตอการเดินทางมาก
แตจําเปนจะตองไปใหถึงจุดหมายปลายทางใหไดเพราะมีการประชุมใหญในวันนัน้ ขณะนัน้ อนุชนทุก
คนรูสึกวิตกเปนทุกขมาก ทัง้ มีความกลัว คิดจะกลับ แตศาสนาจารยกลาววา “ไมตองกลัว เชื่อและ
ไววางใจในพระเจาพระองคจะทรงนําเราใหถึงจุดหมายปลายทางดวยความปลอดภัย” กลาวจบ ทุกคนก็
รวมใจกันอธิษฐานแลวขึ้นรถตอไป ตลอดทางเห็นรถคันใหญคว่ําระเนระนาดนาหวาดเสียว ความเชื่อ
ของคนเดียว ไดทําใหหลายคนมีความเชื่อเพิ่มขึ้น ที่สุดพระเจาก็คุมครองรักษาเขาทั้งหมด จนถึง
จุดหมายปลายทางอยางปลอดภัย
18-20 ความเชื่อและความประพฤตินั้น แบงแยกออกจากกันไมได พระเจาประทานพรสวรรค
ใหแตละคนไมเหมือนกัน พระเจาประทานใหคนหนึ่ง มีความสามารถในการพูดสามารถเทศนาสั่งสอน
ใหคนกลับใจใหม พระเจาประทานใหอกี คนหนึ่งมีความสามารถในทางดนตรี สามารถสอนเพลง นํา
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เพลงในคริสตจักรไดดี ทั้งสองคนตางสามารถปฏิบัติพระเจา ตามความสามารถของตนซึ่งพระเจา
ประทานใหโดยไมตองรวมกันก็ได แตถาเขารวมมือกัน ก็จะไดผลดียงิ่ ขึ้น แตหากวาคนหนึ่งจะบอกวา
เขามีความเชื่อ และอีกคนหนึ่งบอกวา เขามีการประพฤตินั้นยอมเปนไปไมได เพราะทั้งสองอยางนี้แยก
ออกจากกันไมได ตองรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ตัวอยางเชน การที่หลอดไฟฉายจะใหแสงสวางได
นั้น ตองประกอบดวยหลอดไฟและถาน ถามีแตหลอดไฟหรือถานไฟฉายอยางเดียวยอมเกิดแสงสวาง
ไมได
คนที่ประพฤติดี ทําดี อาจไมใชคริสเตียนที่มีความเชื่อในพระเจาเสมอไปเขาอาจจะทําดีไดยิ่ง
กวาคริสเตียน เขาอาจจะอานพระคัมภีร อธิษฐาน ไปนมัสการที่โบสถถวายทรัพย แตการประพฤติที่ไม
มีความเชื่อจะมีประโยชนอนั ใดเลา เพราะ “คนหนึง่ คนใดเปนคนชอบธรรมไดก็โดยอาศัยความเชื่อ...”
(โรม 13:28) คนที่มีความเชือ่ อาจไมเปนคริสเตียน ซึ่งประพฤติตามน้ําพระทัยของพระเจาเสมอไป พระ
คัมภีรบอกวาพวกปศาจทั้งปวงก็เชื่อเหมือนกันเชื่อวามีพระเจาเพียงองคเดียวเชื่อวามีการพิพากษาเชื่อวา
มีสวรรคนรก แตไมยอมกลับใจใหมตอนรับพระเจา ความเชื่อของหลายคนเปนอยางนี้ ความเชื่อที่เขามี
อยูเปนเพียงความรูอยางหนึง่ สําหรับประดับสติปญญาของเขาเปนความเชื่อของพวกปศาจ ยิ่งเชือ่ ยิ่งมี
ความกลัว กลัววาเปนคริสเตียนแลวจะทําบาปหาความสุขสําราญแบบชาวโลกไมได คริสเตียนบางคน
กลัววา ถาเชื่อและปฏิบัติตามพระคัมภีรมากเกินไป จะเปนคนไมทันสมัย ถูกเขาหัวเราะเยาะ ผูมคี วาม
เชื่อที่ตายแลวเชนนี้ เปนคนที่นาสงสารเหลือเกิน
21-26 ความเชือ่ และความประพฤตินั้น ไมเพียงแตมีความหมายสําคัญสําหรับผูที่ยังไมเปนคริส
เตียนเทานั้น แตมีความสําคัญยิ่ง สําหรับชีวิตประจําวันของผูที่เปนคริสเตียนแลว
ทานยากอบไดยกตัวอยางของอับราม ซึ่งเปนบิดาแหงความเชื่อ และราฮาบหญิงเพศยา
ประกอบคําอธิบาย เพื่อใหผูอานไดเขาใจ จากเรื่องของบุคคลทั้งสองนี้ เราพอจะจําแนกแจกแจงให
เขาใจงายยิ่งขึน้ ดังนี้
เกี่ยวกับความเชื่อ อับรามมีความเชื่ออยางเขมแข็งในพระเจา แมพระองคทรงใชใหทําในสิ่งที่
ยากลําบากสักปานใดก็ตาม ทานก็ยอมปฏิบัติตามดวยความเชื่อฟงและมิไดขัดขืน เพราะมีความเชื่อมั่น
ในคําสัญญาของพระเจา โดยไมมีใจสงสัย แมแตนอย
เกี่ยวกับการประพฤติ ทานไดประพฤติตามทุกอยางที่พระเจาทรงสั่งไวโปรดสังเกตดวยวา การ
ที่ทานไดประพฤติไปนั้นเปนไปโดยความเชื่อ มิใชโดยความตองการของตัวเอง หากอับราฮัมทําไปโดย
ความนึกคิดของตัวเอง จับอิสอัคไปฆาและถวายเปนเครื่องบูชาแกพระองค ก็จะกลับกลายเปนความ
บาปอยางใหญหลวง และหากราฮาบกระทําไปโดยปราศจากความเชือ่ คือกลับไปชวยศัตรู แทนที่จะ
ชวยพลไพรของพระเจา เขาก็จะพบกับความพินาศ
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การประพฤตินั้นเปนการสําแดงความเชื่อออกมา และความเชื่อนั้นตองเปนความเชื่อมั่นในพระ
เยซูคริสต
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4

บทเรียนที่ 6 ลิ้น สัตวรายที่เลี้ยงไมเชื่อง

ยากอบ 3:1-12
เมื่ออาจารยเปาโลตักเตือนทานทิโมธี ในพระธรรมทิโมธีฉบับตน บทที่ 4 ขอ 12 “อยาใหผใู ด
หมิ่นประมาทความหนุมแนนของทาน แตจงเปนแบบอยางแกคนทั้งปวง ที่เชื่อในทางวาจา การ
ประพฤติ ความรัก....” อาจารยเปาโลไดพดู ถึง “วาจา” เปนอันดับแรก แสดงวาวาจาเปนสิ่งสําคัญ ใน
ชีวิตประจําวันของเราไมวาจะเปนคริสเตียนหรือไมใชคริสเตียนก็ตาม
วาจาที่เราพูดออกมาจะมี
ผลกระทบกระเทือนถึงเกียรติยศ ชื่อเสียงอาชีพ ตลอดจนกิจการงานของตัวเองและของผูอื่นได มีคน
จํานวนไมนอยที่ทําลายตัวเองดวยคําพูดเพียงไมกี่คํา อยางไรก็ตาม ไมมีผูใดนิ่งเฉยอยูได โดยไมพูด
อะไรตลอดทั้งวัน แทแตคนที่เปนใบ ก็ยังพยายามสงเสียงประกอบทาทาง เพื่อใหคนอื่นเขาใจคําพูดของ
เขา และแทบจะไมมีผูใดเลยที่จะสามารถบังคับตนไมใหพูดจาผิดพลาดไดเลย เมื่อรับเชื่อพระเยซูคริสต
แลว คริสเตียนหลายคนไดรับการเปลี่ยนแปลงหลายดาน แตกย็ ังไมสามารถเปลี่ยนแปลงวาจาตนได
เพราะฉะนั้นบทเรียนเรื่องลิ้น จึงเปนบทที่สาํ คัญอีกบทหนึง่ ซึ่งคริสเตียนเราตองสนใจเปนพิเศษ
1,2 ทานยากอบไดตักเตือนวา “อยาใหเปนอาจารยกันมากหลายคนเลย” นี่หมายความวา อยา
อวดเกง อวดดี อวดรู วุน วายแตเรื่องของผูอื่นมากเกินไป พยายามจับผิดและตัดสินการกระทําของคน
อื่น เพื่อแสดงใหคนอื่นเห็นวา ตนรอบรูยงิ่ กวาใคร ๆ ทัง้ สิ้น
ปจจุบันมีผูอางตนเปนผูรอบรูพระคัมภีร มีความเชื่อถูกตองที่สุด เปนทาสผูซื่อสัตยของพระเจา
ออกไปสั่งสอนถึงความเชื่อ และความคิดแปลก ๆ ของเขาตามคริสตจักรและบานเรือนของคริสเตียน
ตาง ๆ เขาอาจจะบอกทานวา ความเชื่อของทานลาสมัยแลว ตองปรับปรุงใหม พระเยซูที่ทานเชื่อนั้น
มิไดเปนพระเจา ทานตองรับศีลบัพติศมาสองครั้งหรือสามครั้งจึงจะรอดเปนตน นอกจากนัน้ เขายัง
อวดอางวา ความเชื่อของคณะอื่นผิดหมด จึงพยายามชักจูงใหสมาชิกคริสตจักรตาง ๆ เขาเปนสมาชิกใน
คณะของเขา ผลปรากฏวาทําใหคริสตจักรแตกแยก เกิดการวุนวายแบงพรรคแบงพวกกันเปนที่ดูถกู เยาะ
เยยของคนอืน่
อยาใหเวลาอันมีคาเสียไปกับการโออวดตัวเอง และตัดสินความผิดของคนอื่นเลย ถาจะใชเวลา
นั้นในการประกาศพระกิตติคุณ ชักชวนคนที่ยังไมเชือ่ ใหกลับใจใหมรับเชื่อพระเยซูคริสต จะมี
ประโยชนมากกวานัก พระบิดาเจาในสวรรคก็จะทรงพอพระทัยดวย
คนที่พูดมากยอมพลั้งผิดไดมาก เพราะฉะนั้นวิธีปองกันไมใหพลั้งทางวาจามากก็คอื อยาพูด
มาก ขอสอง กลาววา “ถาผูใดมิไดพลั้งผิดในวาจา ผูนั้นก็เปนผูใหญแลว” ผูใหญในที่นี้หมายถึงผูที่มี
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ความนึกคิด การกระทําตาง ๆ ที่แสดงวาเปนผูใหญจริง ๆ มีผูใหญจํานวนไมนอย ที่มีความคิดและการ
กระทําเหมือนเด็ก ผูใหญชนิดนี้เปนบุคคลที่นาสงสารมาก ความแตกตางของผูใหญกบั เด็กเราสังเกตได
จากวาจาผูใหญที่ไดผานประสบการณตาง ๆ มามากแลว ยอมมีความคิดในคําพูด พูดดวยความ
ระมัดระวัง พูดดวยเหตุผล ไมตองพูดมาก แตคําพูดทุกคําเต็มไปดวยน้าํ หนัก ทําใหผเู ยาวเคารพยําเกรง
คนที่พูดมากไมเพียงแตพลั้งผิดมากเทานั้น ยังทําใหผูฟงเขาใจผิดมากดวย คําพูดที่ผิดพลั้งก็เปน
ตนเหตุอยางหนึ่ง ที่กอใหเกิดความวุนวาย และความไมสงบสุขในคริสตจักร
3-8 ทานยากอบไดใชสิ่งของตาง ๆ ที่เรารูจักดี ยกมาเปรียบเทียบและอธิบายถึงเรื่องลิ้น
ดังตอไปนี้
(1) บังเหียน (ขอ 3) ไมวามาจะสูงใหญเพียงใด เมื่อเอาบังเหียนใสปากก็สามารถบังคับใหมัน
หันไปมา หรือวิ่งเดินไดตามความปรารถนาของคนขี่ได หากลิ้นของคริสเตียนยอมอยูใตอํานาจของพระ
เจา ไดรับการบังคับโดยพระวิญญาณแหงความจริง ก็สามารถดําเนินการทุกอยางถูกตองตามน้ําพระทัย
ของพระเจา แมวาบังเหียนใสปากมา แตผลไมใชเกิดที่ปากแหงเดียว ทั้งตัวมาก็ตกอยูใตการบังคับดวย
เมื่อคริสเตียนยอมใหพระเจาควบคุมลิ้นไว ไมเพียงแตจะเกิดผลดีทางวาจา แตจะเกิดผลดีในชีวติ ทั้งหมด
(2) หางเสือ (ขอ 4) หางเสือเปนสวนประกอบสําคัญมากที่สุดของเรือ ถาเรือปราศจากหางเสือ
เรือลํานั้นก็ลอยเควงควาง ไมสามารถบังคับใหแลนไปในทิศทางที่ตองการไดเลย มันจะแลนไปอยางไม
มีจุดหมายปลายทาง ชนหินโสโครก และสิ่งกีดขวางตาง ๆ ตองอับปางในที่สุด ลิ้นของเราก็คือ “หาง
เสือ” ของรางกาย แมจะเปนอวัยวะที่เล็กที่สุด แตมันก็คุยโต อวดเกง นําความเสียหายมาสูชีวิตไดมาก
ที่สุด
ถามีหางเสือแตไมมีกัปตันบังคับ ก็ไมอาจไปถึงจุดหมายปลายทางได พระเยซูคริสตทรงเปน
กัปตันเรือที่ดที ี่สุดของเรา พระองคสามารถนําเรือไปในทางที่ถูก และถึงจุดหมายปลายทางไดอยาง
ปลอดภัย หากเรามอบลิ้นของเราไวในพระหัตถของพระองค ขอพระองคทรงเปนผูควบคุมบังคับ ชีวิต
ของเราก็จะดําเนินในทางที่ถูกตองตามน้ําพระทัยของพระเจา
(3) ไฟ (ขอ 6) ไฟไมเพียงแตจะมีอํานาจเผาผลาญสิ่งมีชีวิต ตลอดจนสรรพสิ่งใหดับสูญพินาศ
ไปเทานั้น แตยังมีอํานาจลุกลามแผกระจายนําความเสียหายไปสูที่อื่นไดอยางรวดเร็ว ดังที่เคยปรากฏขึ้น
บอย ๆ กนบุหรี่เพียงนิดเดียวเปนชนวนใหเกิดอัคคีภัย ทําใหตึกราม บานชอง ทรัพยสินเงินทองจํานวน
ลาน ๆ บาท ตองสูญเสียไปในเวลาไมกี่นาที “ลิ้นนั้นก็เปนไฟ” ลิ้นสามารถนําภัยพิบัติมาสูตัว และภัย
พิบัตินั้นก็ยังแผออกไปอยางกวางขวางในเวลาอันรวดเร็ว ยิ่งกวานั้น พระคัมภีรยังกลาววา ลิ้นได “ติด
ไฟมาจากนรก” (ดูทายขอ 6) เปนการเนนใหเดนชัดยิ่งขึน้ ลิ้นไมไดเปนเพียงไฟธรรมดา แตเปนไฟมา
จากนรก ไฟนั้นในนรกไมมีวันจะมอดดับไดฉันใด คําพูดของคนก็ไมยุติการแผกระจายของมันฉันนั้น
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เมื่อพูดออกไปแลว ก็ไมสามารถเก็บเขามาไดอีก ฉะนัน้ เราจะพูดอะไรก็ตาม เราควรจะระมัดระวังใหดี
เพราะอาจทําใหผูอื่นเสียใจหรืออาจถึงกับเสียชีวิตไดเพราะคําพูดพรอย ๆ เพียงไมกคี่ ํา และตรงกันขาม
อาจไดรับกําลังใจ การปลอบโยน การเตือนสติและชีวิตใหม จากคําพูดที่เปนประโยชนเพียงไมกี่คํา
เชนกัน
(4) โลกแหงการชั่ว (ขอ 6) ความบาปทําใหโลกสกปรกโสมม ทําใหคนไดรับความทุกขลําบาก
เชนใด ลิ้นก็เชนเดียวกัน สามารถทําลายมนุษย ทําใหเปนมลทินตัดอนาคต และสลัดเราทิ้งไวในความ
ทุกขยาก
(5) สัตวรา ยเลี้ยงไมเชื่อง (ขอ 7,8) สัตวที่ดรุ าย เชน สิงโต เสือ ชาง หมี และอื่น ๆ อีกหลายชนิด
มนุษยสามารถฝกใหเชื่อง นําไปใชงานหรือการแสดงตาง ๆ ได แตไมมีผูใดสามารถบังคับลิ้นของ
ตัวเองได นอกจากพระเยซูแลว ในพระคัมภีรไมมีบุคคลใดกลาพูดวา ตนไมมีความบกพรองฝายวาจา
เลย โดยเฉพาะบุคคลที่พระเจาทรงใช ยิ่งรูส ึกวาตองการฤทธิ์อํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์มาควบคุม
บังคับลิ้นของตนมากยิ่งขึน้ เพื่อใหวาจาที่เปลงออกมาทุกคํา เปนที่ถวายเกียรติยศแกพระเจา และเปน
ประโยชนสําหรับผูอื่น ในการที่จะรูจกั พระเจามากยิ่งขึน้ (ดู สดุดี 34:13, 141:3, สุภาษิต 13:2, 21:23,
30:8)
9-12 อยาเปนคนสองลิ้น จุดประสงคในการสรางลิ้นขึ้น ก็เพื่อใหมนุษยใชสรรเสริญพระเจา ถา
เราเคารพยําเกรงพระเจา เราก็ไมควรใชลิ้นในการดาแชงมนุษยดวยกัน เพราะมนุษยทุกคนตางก็เกิดจาก
ฝพระหัตถของพระเจา พระเจาทรงสรางมนุษย ตามแบบพระฉายาของพระองค ฉะนั้นการที่มนุษยจะ
แชงดาคนซึ่งพระเจาทรงสรางขึ้นและพระองคทรงถือวามีคามากนั้น จึงเปนการผิดบาปอยางยิ่ง
ถาเราเอากระถางดอกไมที่สวยงามและมีคาของผูอื่น ซึ่งใชสําหรับประดับดอกไม ตัง้ ไวในที่มี
เกียรติ ไปใสของที่สกปรกนาเกลียด และทิ้งไวในกองขยะ เจาของมาพบเขาตองแสดงความไมพอใจ
และโกรธเคืองมากอยางแนนอนฉันใด พระเจาผูทรงสรางลิ้นใหมนุษยประทานใหมีเสียงที่ไพเราะ เพื่อ
มนุษยจะใชเสียงนี้ในการสรรเสริญพระเจา และเพื่อถวายเกียรติยศแกพระองค แตมนุษยกลับใชในการ
กระทําบาป โออวด โกหก พูดคําหยาบคาย สบถสาบาน เปนพยานเท็จ ฯลฯ พระเจาก็ทรงเสียพระทัย
มากที่สุดฉันนัน้
เราเรียกพระเยซูคริสตวาเปนพระเจาของเรา ก็ขอใหพระเยซูคริสตเปนเจาของชีวิต เจาของลิ้น
ของเราจริง ๆ ใหพระองคเปนผูควบคุมลิ้นของเรา เปนผูใชทุกอยาง
เราเรียกพระเจาวา “พระบิดา” ฉะนัน้ ขอใหเราอยาใชลิ้น ในการแชงดาพี่นอง ซึ่งมีพระบิดาองค
เดียวกันกับเราเลย
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บทเรียนที่ 7 ปญญาแท กับปญญาเทียม
ยากอบ 3:13-18
พระธรรมยากอบตอนนี้ เกีย่ วพันกับบทเรียนที่หก ซึ่งเพิ่งเรียนมาเมื่ออาทิตยกอนอยางใกลชดิ
ขอแรกของบทเรียนที่หก ไดบอกใหเราทราบถึงเหตุที่คริสเตียนสมัยนัน้ แกงแยงเปนอาจารย เพราะนึก
วาตนฉลาดเลิศล้ํา มีสติปญญามากกวาผูอนื่ พยายามจับผิด กลาวโทษและตัดสินพีน่ อ งคริสเตียนดวยกัน
ทานยากอบจึงไดสอนใหคริสเตียนทุกคนรูจักระมัดระวังในเรื่องลิ้น ชี้ใหเห็นอันตรายและวิธปี องกัน
ตาง ๆ
ในขอพระธรรมของบทนี้ทานยากอบไดบอกใหเราทราบถึง สติปญญาที่แทจริงซึ่งแสดงออก
ทางลิ้น เพื่อใหคริสเตียนเขาใจดีวา คําพูดที่แสดงสติปญ
 ญาที่แทจริงนั้นคืออะไร สําหรับผูที่นึกวาตนมี
ปญญามาก ก็ควรจะศึกษาบทนี้ใหละเอียด แลววิเคราะหดูวาตนมีสติปญ
 ญาสมดังที่อางหรือไม บทนี้จะ
เพิ่มเติมสติปญ
 ญาแกผูซึ่งรูสึกวาตนขาดสติปญญา เมื่อศึกษาใหเขาใจและปฏิบัติถกู ตองตามพระธรรมที่
สอนไวแลว
13 ผูใดที่นกึ วาตนมีสติปญญา ก็ใหสําแดงออกทางการประพฤติของตัวดวยกิริยาอันดี เมื่อมี
การโตแยงกันขึ้นในระหวางเพื่อนดวยกัน ผูที่ชอบเถียงดวยเสียงดัง ๆ จนหนาดําหนาแดงไปหมด ใช
คําพูดที่หยาบคายไมเหมาะสม กิริยาทาทางตาง ๆ ที่ไมสุภาพมักเปนผูที่ขาดปญญาหรือมีปญญานอย แม
จะพูดเสียงดัง พูดมาก แตไรเหตุผล ไรสาระผูมีสติปญญายอมไมทําเชนนั้น เขาจะโตตอบดวยวาจา
สุภาพ มีเหตุผล กิริยาละมุนละไมทําใหผฟู งเขาใจ ยกยองนับถือ และยอมเชื่อฟง
เมื่อคริสเตียนออกไปประกาศพระกิตติคณ
ุ หรือไปแจกใบปลิว บางครั้งจะพบกับคนที่ไมสุภาพ
ชอบลองภูมิ หาเรื่องโตแยง กลาวคําหมิ่นประมาท คริสเตียนบางคนทนไมได จึงเกิดการทุมเถียงกันขึ้น
จนกลายเปนการทะเลาะวิวาทขัดใจกัน คริสเตียนทุกคนพึงอดทนและระงับจิตใจ แมจะทราบอยูเต็มอก
วาเขาเปนฝายผิด ก็ตองพูดดวยอารมณเย็น ดวยความออนสุภาพ พระเยซูคริสตทรงสอนวา “นี่แหละ เรา
ใชพวกทานไปดุจแกะอยูทามกลางฝูงสุนัขปา เหตุฉะนัน้ จงเปนคนฉลาดเหมือนงู และเปนคนสุภาพ
เหมือนนกพิราบ” (มัทธิว 10:16)
ชาวโลกมักนึกวา ความสามารถรูทันคน ทันตอเลหเหลีย่ ม เพทุบายของผูอื่นคือสติปญญา บาง
คนถือวาวิชาความรูคือสติปญญา
แตพระเจามิไดถือวาสิ่งเหลานี้เปนสติปญญาสําคัญของมนุษย
สติปญญาที่แทจริงซึ่งปรากฏในพระคัมภีรคือ
ก.ความยําเกรงพระเยโฮวาห (สุภาษิต 9:10)
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ข.การเขาใจน้าํ พระทัยของพระเจา (ดู ดาเนียล 5:11, 12, เอเฟซัส 1:17)
ค.การที่สามารถเขาใจ และอธิบายความจริงในพระคัมภีร (ดู 1 โครินธ 2:4-7)
ทานยากอบไดอธิบายวา สติปญญามีสองชนิด คือสติปญญาแท และสติปญญาเทียม ขอแตกตาง
ระหวางสติปญ
 ญาทั้งสองชนิดนี้ จะแยกอธิบายเปนขอ ๆ เพื่อความสะดวกในการเขาใจดังตอไปนี้
14-16 ปญญาเทียม เปนสติปญ
 ญาฝายโลก ไดแกความรู ความเขาใจตาง ๆ ซึ่งเกิดจากสมองของมนุษย

1.ที่มา (ขอ 15)
ก.มาจากฝายโลก (ขอ 15) ปญญานี้มิไดมาจากเบื้องบน แตเปนไปตามธรรมดาของโลก คิดแต
เรื่องเงิน ชื่อเสียง ตําแหนง ความสุขฝายเนือ้ หนัง
ข.เดียรัจฉานตัณหา ความตองการฝายเนื้อหนัง ไมยอมเขาใจการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์
เปนตัณหาตามที่บันทึกอยูใ นพระธรรม กาลาเทีย 5:17, 20
ค.เปนเชนอยางปศาจ เกิดจากการนําของพญามาร เพื่อใหคนตอตานพระเจา ดื้อดึง ขัดขืนคําสั่ง
ของพระองค

2. ลักษณะ (ขอ 14)
ก.มีใจอิจฉาอันขมขื่น วาจาที่แสดงออกมา เนื่องจาก ความอิจฉา เห็นใครดีกวาตนไมไดนั้น
เปนสิ่งที่นากลัวและมีอนั ตรายมาก
ข.อาการแกงแยงกันในใจ บางคนมีความสามารถพิเศษ ทําใหคนอื่นแตกแยกกัน โดยใชคําพูดที่
ชาญฉลาดของเขาเพียงไมกี่คาํ แตนั่นเปนปญญาเทียม วันหนึ่งเขาจะตองพายแพและพินาศไป
ค.อวดตัว นี่เปนลักษณะสําคัญของปญญาเทียม ตองการใหตนเองเดนกวาผูอื่น ยอมยกยอ
มนุษยเพื่อซื้อความนิยมชมชอบ แตไมยอมยกยองถวายเกียรติยศแกพระเจา
ง.พูดมุสาตอความจริง ปญญาเทียมนั้นมักไมตรงกับความจริงของพระเจา เขาจะใชคําพูด
ความคิด ความรูของมนุษย ปรุงแตงขึ้นเพือ่ ทําลายความจริงในพระคัมภีร นักศึกษาจงระวังใหดี หากมี
คําสอนใด ที่ประกอบดวยความรู ความคิด สมัยใหม ซึ่งมีคนอางวาถูกตอง แตไมมใี นพระคัมภีร และไม
ตรงกับพระคัมภีรนั้นอยาเพิง่ เชื่อหรือรับยึดถือเปนหลัก เพราะเปนปญญาเทียม จะทําใหทานหลงผิดไป

3.ผล (ขอ 16)
ผลของปญญาเทียม ยอมนํามาซึ่งความวุนวาย และการลามกตาง ๆ ขอใหนักศึกษาสังเกตดู
คําพูดสองคําในขอ 16 คือ “ที่ไหน” และ “ที่นั่น” “มีความอิจฉาและการแกงแยงกัน ที่ไหน ก็มกี าร
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วุนวายเกิดขึ้น ที่นั่น ความคิดซึ่งอยูในจิตใจของคนเปนอยางไร สิ่งซึ่งกระทําออกมาก็เปนอยางนัน้ คน
ซึ่งโออวดดวยปญญาเทียมไมวาจะไปที่ไหน ก็จะนําความวุนวายตาง ๆ ไปที่นั่นเสมอ
17, 18 ปญญาแท เปนสติปญ
 ญาที่ชวยใหมนุษยรูจกั พระเจา และเขาใจพระองคยิ่งขึน้

1.ที่มา
ไมไดมาจากโรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยใด ๆ ในโลกนี้ ไมไดมาจากวิทยาการที่เกิดจาก
สมองของมนุษย แตเปน “สติปญญาที่มาจากเบื้องบน”

2.ลักษณะ (ขอ 17)
ก.บริสุทธิ์ ไมมีความบาปเจือปน แสดงออกมาดวยความบริสุทธิ์ใจ ไมมีเลหเหลี่ยมเพทุบายใด
ๆ ทั้งสิ้น จริงก็วาจริง ไมจริงก็วาไมจริง
ข.เปนที่เกิดสันติสุขไมใชวาจาที่กลาวออกมาตาม อารมณ เต็มไปดวยความอิจฉา ริษยา อาฆาต
พยาบาท คําปองราย หรือคําหยาบคายตาง ๆ ซึ่งทําใหเกิดการแตกแยก โกรธเคืองกัน แตเปนวาจาซึ่งทํา
ใหคนคืนดีกัน ทําใหผูที่ตกอยูในความวิตกกังวลเกิดปกติสุข
ค.ออนสุภาพ ไมวาจะเปนการปฏิบัติตอผูใหญ หรือเด็ก คนมั่งมีหรือยากจน ผูทมี่ ีความรู ไร
การศึกษาก็ตาม เราตองมีใจถอมตอเขาเสมอกันโดยไมเลือกหนา
ง.เต็มไปดวยความเมตตา พระเจาของเราเปนพระเจาผูทรงไวซึ่งความเมตตากรุณา พระองค
ทรงพิโรธชา ๆ แตทรงเมตตาอยางรวดเร็ว พระองคทรงเห็นอกเห็นใจผูออนแอเสมอ ผูที่ไดรับ
สติปญญาจากพระองคก็จะปฏิบัติตามแบบของพระองค
จ.เกิดผลอันดี การเกิดผลเปนการแสดงออกอยางหนึ่งของสิ่งที่มีชีวิต สิ่งมีชีวิตยอมทวีพันธุหรือ
เกิดผลได คริสเตียนที่มีชีวติ อยางแทจริงยอมจะมีผลเกิดขึ้นใหคนอื่นเห็นไดชัด จากชีวิตที่ไดรับการ
เปลี่ยนแปลงของเขา การประพฤติที่แสดงออกมา ทําใหคนอื่นรูจกั พระเจา รักพระเจายิ่งขึ้น ทัง้ เปน
พยานถึงความรอด พระคุณและความรักของพระองค
ช.ไมเลือกหนาผูใด ขอนี้ไดอธิบายอยางชัดเจนแลวในบทเรียนที่ 4
ซ.ไมหนาซื่อใจคด ไมหนาไหวหลังหลอก ไมใชปากพูดวารัก แตใจคิดทําลาย ไมใชชาวฟาริ
ซายที่พระเยซูคริสตทรงติเตียน

3.ผล (ขอ 18) ทําใหเกิดสันติสุข
เมื่ออัครสาวกของพระเยซูคริสต เห็นวาพระองคถูกจับและถูกตรึงบนไมกางเขน ก็มีความทุกข
กังวลใจ และตกใจกลัวยิง่ นัก เมื่อพระเยซูคริสตทรงฟนคืนพระชนมและปรากฏตัวใหเขาทั้งหลายเห็น
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คําแรกที่พระองคตรัสแกเขาก็คือ ทานทั้งหลายจงเปนสุขเถิด” สาวกก็ไดรับสันติสขุ และความยินดีจาก
พระองค ไมวา พระเยซูคริสตเสด็จไปที่ใด พระองคก็ทรงนําสันติสุขไปสูที่นั่น ผูที่มีปญญาของพระองค
ก็เชนเดียวกัน ยอมนําสันติสขุ มาสูครอบครัว สูคริสตจักร และสูหมูคณะ
จงทบทวนตั้งแตตนใหม และถามตนเองทีละขอวา ตนกําลังปฏิบัติอยางผูมีปญญาแท หรือผูมี
ปญญาเทียม ปญญาเทียมจะลวงพนไป พรอมกับสังขารมนุษยในวันขางหนา และไมสามารถชวยให
มนุษยรูจกั พระเจา หรือรับชีวิตนิรันดรในเมืองสวรรค แตปญญาแทจะคงอยูเปนนิจ นําความสุขและ
ชีวิตนิรันดรมาสูเรา วันหนึง่ พระเจาจะทรงเพิ่มเติมปญญาแทใหแกมนุษย เพื่อจะไดประจักษแจงถึงขอ
ลับลึกทุกอยางที่ยังอําพรางไวในปจจุบันนี้
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5

บทเรียนที่ 8 การทะเลาะวิวาทกันระหวางคริสเตียน

ยากอบ 4:1-5
ถาทานอานหนังสือพิมพบอย ๆ จะพบขาวเกีย่ วกับการทะเลาะวิวาทกัน การฆาฟนกัน การ
ฉอโกงกัน การสงครามไมเวนแตละวัน ทําใหเราทราบวาโลกในยุคปจจุบันเต็มไปดวยเรื่องวุนวายและ
อันตรายตาง ๆ องคการตาง ๆ ทั่วโลกไดประชุมแลวประชุมอีก เพื่อจะนําสันติสุขมาสูโลก แตยิ่ง
ประชุมเทาใด สถานการณแหงการวุนวายก็ยิ่งมากขึ้นเทานั้น ประเทศตาง ๆ พยายามโฆษณาวาตนใฝ
สันติ แตแลวก็แอบสรางอาวุธรายแรงสําหรับประหัตประหารกันไวเบือ้ งหลัง ปากพูดสันติ แตใจเตรียม
ทําสงครามนี่แหละสันติภาพของโลก
การสงคราม การขัดแยงกันระหวางประเทศตอประเทศ หรือมนุษยตอมนุษยลว นเปนแผน
ประทุษรายของพญามารซาตานทั้งสิ้น เพื่อจะทําลายความสัมพันธระหวางมนุษยกับพระเจาใหขาด
สะบั้นลง กอนที่มนุษยจะทําบาป อาดัมและเอวา มีชีวิตที่เปนสุขอยางแทจริงในสวนเอเดน แมแตสัตวก็
ไมทําลายซึ่งกันและกัน มนุษยกับสัตวทุกชนิดเปนเพื่อนเลนกันได โดยไมมีอันตราย โรคภัยไขเจ็บเขาก็
ไมรูจัก เพราะสิ่งเหลานี้ไมมใี นแผนดินนัน้ นี่แหละคือสันติภาพที่มนุษยปจจุบนั ตองการ เมื่ออาดัมและ
เอวาหลงทําบาป ถูกขับไลออกจากสวนเอเดน การทะเลาะวิวาท การฆาฟนก็เริ่มขึ้นตั้งแตบุตรของอาดัม
คือ คายินและเอเบล เปนตนมา (ดูปฐมกาล บทที่ 4) จนถึงปจจุบันนี้ ซึ่งเปนเวลาหลายพันปมาแลว และ
ไมมีทีทาวาจะสิ้นสุดลงได นับแตจะเพิ่มความรุนแรงยิง่ ขึ้น วิทยาศาสตรยิ่งเจริญกาวหนาเพียงใด อาวุธ
รายที่ผลิตออกมาก็ยิ่งมีประสิทธิภาพในการทําลายชีวิตมนุษยมากขึน้ เพียงนั้น
ดังจะเห็นไดจากการ
ทดลองอาวุธและระเบิดนิวเคลียรตาง ๆ หากสงครามโลกครั้งที่สามเกิดขึ้น และประเทศตาง ๆ นําอาวุธ
สมัยใหมออกมาใชกันจริง ๆ เพียงไมกนี่ าทีเทานั้น โลกก็จะไหมเปนจุลพินาศไปหมด
โดยเหตุนี้ ประเทศตาง ๆ ทั่วโลกที่ใฝสันติ จึงพยายามทุกวิถีทาง เพื่อจะนําสันติสุขมาสูโลก
และประเทศชาติของตน ตางเรงรัดพัฒนาประเทศ ทางเศรษฐกิจ การศึกษา การคมนาคม ความปลอดภัย
ของประชาชน การชวยเหลือซึ่งกันและกัน ระหวางประเทศและอื่น ๆ มนุษยนึกวาสิ่งเหลานี้สามารถนํา
สันติภาพมาสูโ ลก แตจะตองลมเหลวอยางแนนอน เพราะพระคัมภีรสอนวา มนุษยตกอยูใตอํานาจของ
พญามาร ความชั่วราย ความบาปทุกอยางมาจากพญามาร ตราบใดที่ความบาปและพญามารยังอยูในโลก
ตราบนั้นโลกจะไมพบสันติภาพ วิธีแกมที างเดียวเทานัน้ คือตองขจัดความบาป และพญามารออกจาก
โลกเสีย แตมนุษยผูใดเลาจะสามารถทําได ไมมีเลย มีแตพระเยซูคริสต พระบุตรองคเดียวของพระเจา
เทานั้น มนุษยจะพบสันติภาพไดสามทาง คือ
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1. โดยรับเอาพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอด ใหพระองคเปนเจาชีวิตพระองคจะประทาน
อํานาจใหชนะพญามาร
2. โดยการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต องคพระผูเปนเจาของเรา พระองคจะเสด็จ
มาครอบครองโลก
3. ในแผนดินสวรรคของพระเจา ผูที่เชื่อกลับใจใหม และไดตอนรับพระเยซูคริสต ไวเปนพระ
ผูชวยใหรอดเทานั้นที่จะเขาได
1, 2 ทานอาจจะไมเขาใจวา เหตุใดคริสเตียนจึงยังมีการทะเลาะวิวาทกัน และการขัดแยงกันอีก
เขากลับใจใหม เชื่อพึ่ง และตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอดแลวไมใชหรือ ทานคงลืมไป
แลววา คริสเตียนยังคงอาศัยอยูในโลกที่เต็มไปดวยความบาป ซึ่งมีพญามารเปนใหญอยู และใชวา คริส
เตียนทุกคนจะเขมแข็ง รัก และเชื่อพระเจาอยางแทจริงไม แผนการณอันเลวรายของพญามารก็คือ
พยายามใชวิธกี ารตาง ๆ เพื่อลอลวงใหบตุ รของพระเจาหลงผิด ผูที่ออนแอยอมทําตามฝายเนื้อหนังและ
ความคิดของตนเอง ซึ่งเกิดจากมาร ก็พายแพไป สมัยกอนพญามาร พยายามทําลายความเชื่อ ความ
จงรักภักดีตอพระเจา ของคริสเตียน โดยวิธีใชกําลังอํานาจ การขมขู ขมเหง การบังคับ ปรากฏวาสมัย
หนึ่งคริสเตียนถูกขมเหงรังแกอยางหนัก ถูกบังคับใหปฏิเสธพระเยซู ทอดทิ้งพระเยซู คริสเตียนที่สัตย
ซื่อไมยอมปฏิบัติตาม จึงถูกจับไปทรมาน เอาหินขวางตายบาง เอาไปตรึงบนไมกางเขนบาง ตากแดด
ตากฝนจนตายไปบาง ใหสตั วรายเชนสิงหโตกัดกินบาง ฝงทั้งเปนบาง เอาไฟเผาบาง ใชวิธีโหดราย
ทารุณที่สุด แตนาอัศจรรยเหลือเกิน คริสเตียนยิ่งพบกับการขมเหงมากเทาใด ก็ยิ่งเขมแข็ง ยิ่งรักพระเจา
ยิ่งรักซึ่งกันและกันมากขึ้นเทานั้น เพราะขณะนั้นตองอาศัยความสามัคคีซึ่งกันและกันจริง ๆ ตองมอบ
กายถวายชีวิต และมอบความไววางใจทุกอยางกับพระเจา จึงจะอยูดว ยกันได
หลังจากยุคแหงการขมเหงรังแกผานพนไปแลว คริสตจักรก็ไดฟน ฟูอยางรวดเร็ว คริสเตียนมี
ความกระตือรือรนในงานของพระเจา มีความเชื่อและรักพระเจายิ่งขึน้ แทนที่คริสตจักรจะหมดสิ้นไป
ดังความคิดของศัตรู แตกลับทวีมากขึ้นอยางไมนาเชื่อ
พญามารซาตานเห็นวาวิธีนี้ใชไมไดผล จึงเปลี่ยนแผนใหมซึ่งเปนแผนเดียวกับที่คอมมิวนิสต
นํามาใชกับประเทศตาง ๆ ในปจจุบัน คือพยายามแทรกซึมเขาไป ปลุกปนใหเกิดความวุนวาย แตกแยก
เขาใจผิด และขาดความไววางใจกัน ในทีส่ ุดก็รบกันเอง แบงเปนฝายเหนือ ฝายใต ฝายซาย ฝายขวา ฝาย
กลาง กําลังซึ่งเคยเขมแข็งก็ถูกแบงแยกออก ทําลายกันเอง ฆากันเอง เมือ่ หมดเรี่ยวแรงแลว คอมมิวนิสต
ก็เขายึดครองอยางสบาย คริสตจักรสมัยปจจุบันนี้ กําลังตกอยูใตแผนการณอันรายของพญามารแลว
ทะเลาะกันเอง ชิงดีชิงเดนกันเอง แบงพรรคแบงพวก เถียงกันเรื่องความเชื่อ เรื่องพิธีรีตองตาง ๆ แยงลูก
แกะกันระหวางคริสตจักรตอคริสตจักร ความวิบัติกําลังจะเกิดแกคริสตจักรแลว เพราะหลงกลของมาร
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“การทะเลาะวิวาทกันในพวกทานมาแตไหน” ไมใชมาจากความเชือ่ ที่ไมตรงกัน แตมาจากพญามาร
ซาตาน ซึ่งมีความปรารถนาอันชั่ว
ทายขอสองบอกวา “ทานหาไมได เพราะทานไมไดขอ” ประโยคนี้ทําใหเราทราบวา ที่คริส
เตียนสมัยนั้นทะเลาะวิวาทกัน อาจจะเนื่องจากตองการตําแหนงชื่อเสียงอํานาจ หรือตองการอยางใด
อยางหนึ่งของฝายเนื้อหนัง เขาไมไดขอตอพระเจา พยายามแสวงหาโดยวิธีของมนุษย เชนการยุแหย
นินทา อวดตัว เขาพรรคเขาพวกในที่สุดก็ตองทะเลาะกัน ในเรื่องความเชื่อตาง ๆ ก็เชนเดียวกัน มนุษย
ไมยอมแสวงหาความจริงจากพระเจา กลับทุมเถียงกันเอง จนกลายเปนเครื่องมือของซาตานในทางออม
3.คริสเตียนบางคนพยายามแสวงหาความตองการของตนเอง และอธิษฐานทูลขอตอพระเจา แต
พระเจามิไดประทานให ทั้งนี้ไมใชวาพระเจาไมฟงคําอธิษฐาน แตเปนเพราะความผิดของผูขอเอง อาจ
เนื่องจาก
ก.ผูอธิษฐานขอ ยังมีความบาปขัดขวางอยู เชนการแกงแยงชิงดี การเกลียดชังกัน การทะเลาะ
วิวาทตาง ๆ เปนตน
ข.อธิษฐานเพือ่ ผลประโยชนของตัวเองฝายเดียว และขอในสิ่งที่ไมสมควร ไมถูกตองตามน้ํา
พระทัยของพระเจา ดังทายขอ 3 ที่วา “ทานทั้งหลายขอและไมไดรับ เพราะทานขอผิด หวังจะเอาใปใช
ตามใจปรารถนาชั่วของทาน”
มีดมีประโยชนหลายอยาง เชนใชในครัว การฝมือ ตัดฟน ฟนไม ฯลฯ แตถานําไปใชในทางที่
ผิด เชนเอาไปฆาฟน หรือทํารายกัน ก็จะทําใหเกิดโทษอยางมหันตฉันใด การอธิษฐานก็เชนเดียวกันฉัน
นั้น
4,5 ตอนตนขอขอ 4 มิไดหมายความวา คริสเตียนสมัยนั้นผิดประเวณีจริง ๆ แตเปนการ
เปรียบเทียบถึงคริสเตียนซึ่งไปรักฝายโลก เปนมิตรกับโลก คริสเตียนไมวาชายหรือหญิง เมื่อเชื่อและ
ตอนรับพระเยซูคริสตใหเปนพระผูชวยใหรอด ก็คลายกับวาไดหมัน้ ไวกับพระองคแลว และวันหนึ่ง
พระองคจะเสด็จมารับใหไปอยูเมืองสวรรคกับพระองคเหมือนกับเจาบาวรับเจาสาวไปอยูเรือนหอ หาก
ผูที่มาหมั้นแลวไมสัตยซื่อ ไปรับรักคนอื่นอีก ก็เทากับเปนการผิดประเวณี
การเปนมิตรกับโลกก็เปนศัตรูตอพระเจา ก็มีความหมายทํานองเดียวกัน โลกหรือความบาป
หรือความชั่ว หรือมาร เปนศัตรูของพระเจา หากมนุษยไปรักสิ่งเหลานี้ ซึ่งพระเจาทรงเกลียดชังมาก ก็
ยอมเปนศัตรูของพระเจา
เพราะฉะนั้นคริสเตียนจึงตองมีชีวิตแตกตางกับชาวโลก แยกตัวออกจากความผิดบาปอยาง
เด็ดขาด ความคิดและการกระทําตาง ๆ ซึ่งเปนของชาวโลก คริสเตียนตองละทิ้งเสีย เพื่อใหเหมาะสมกับ
การเปนบุตรของพระเจา และเปนการถวายพระเกียรติยศแกพระเจาดวย เมื่อมนุษยรกั ความบาปก็จะลืม
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พระเจา สงสัยพระเจา มองไมเห็นพระเจา แตหาทราบไมวา “พระองคทรงเปนหวงวิญญาณที่ได
ประทานใหอยูในเราทั้งหลาย” เปนหวงวิญญาณที่ยังไมรอด วิญญาณที่กําลังหลงหายไปพระองคทรง
เปนหวงวิญญาณของคริสเตียน ซึ่งกําลังฟงเสียงของมาร ทะเลาะวิวาทกัน แตกแยกกัน ชิงดีชิงเดนกัน
แมมนุษยจะหลงลืมพระเจา แตพระเจาไมเคยลืมผูใดเลย พระองคทรงปรารถนาที่จะใหวิญญาณทุกดวง
รอด ตองการเห็นพีน่ องในพระคริสตรักซึ่งกันและกัน คืนดีกนั รวมเปนน้ําหนึง่ ใจเดียวกัน ชวยกัน
ปราบศัตรูพญามารใหราบคาบ เพื่อแผนดินของพระองคจะไดมาตั้งอยู
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6

บทเรียนที่ 9 การถอมตน

ยากอบ 4:6-10
พอคาที่ไมใชคริสเตียนมักอางวา การคาจะร่ํารวยไดนนั้ พอคาจะตองฉลาดประกอบดวยเลห
เหลี่ยมไหวพริบทันคน ตองกลาไดกลาเสีย ไมวาจะเปนไปโดยความซื่อสัตย หรือดวยการคดโกง ก็ตอง
เอาทั้งนั้น โดยเหตุนี้ เมื่อเราไปซื้อของที่รานคาจึงมักพบวาพอคาชอบตัง้ ราคาสินคาสูง ๆ เพื่อใหลูกคา
ตอราคา อาจจะเปนประโยชนบางอยางทางดานจิตวิทยาในการซื้อขาย แตจุดประสงคที่แทจริง ก็เพื่อให
ไดกําไรมากทีส่ ุดเทาที่จะมากได
หนุมสาวบางคนใหขอคิดเห็นวา ควรจะใชวัยหนุมสาวของตนหาความสุข ความสําราญใส
ตัวเองใหมากที่สุดที่จะมากได เพราะเปนกําไรชีวิต การเตนรํา การสูบบุหรี่ การดื่มเหลา การเที่ยว
กลางคืน การเลนการพนัน ฯลฯ เปนของธรรมดาสําหรับมนุษย หากปราศจากสิ่งเหลานี้ เขาคิดวาชีวิต
จะเงียบเหงา เฉื่อยชา ขาดความสนุกสนานไปอีกมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขาสังคมจะขาดสิ่งเหลานี้
ไมได
คนบางจําพวกชอบทําตัวใหเดนในสังคม อวดความรู ความสามารถ ความสวยงาม ฐานะ
ตําแหนง เขารูสึกเปนสุขใจเมื่อสามารถทําใหคนอื่นเห็นวา ตนเหนือกวา ดีกวา วิเศษกวา และเขาดีใจ
มากที่สุดเมื่อมีคนยกยองนับถือ ชมเชยความดีเดนของเขา จะดวยใจจริงหรือไมก็ตาม
ในวงการคริสเตียน เรามีทรรศนะคติอยางไรบางเกี่ยวกับสิ่งเหลานี้ ในชีวิตประจําวันของเรา
การประกอบอาชีพโดยความซื่อสัตย ตรงไปตรงมา ทําใหตองยากจนไปตลอดหรือ การหลีกเลี่ยงจาก
ราคะตัณหา ความสุขสําราญแบบชาวโลก ทําใหขาดความสุข เปนคนไมทันสมัย เขาสังคมไมไดหรือ
การถอมตนทําใหคนอื่นมองขามความสําคัญ ความสามารถของเราไปหรือ เปลาเลย พระคริสตธรรม
คัมภีรวาอยางไรสําหรับผูไมทําตามชาวโลก เปนการเสียเปรียบหรือขาดทุน ขอเชิญอานขอ 6
6 “แตพระองคทรงประทานพระคุณใหทวีขึ้นอีก” เหตุฉะนั้นคริสเตียนจึงไมตองการกลัวคํา
กลาวหาของชาวโลกวา ซื่อเกินไป โงเกินไป ลาสมัย เนื่องจากทําตามพระบัญชาของพระเจาทีว่ า “อยา
รักโลก” “อยาเปนมิตรกับโลก” เพราะพระเจาจะประทานพระคุณใหทวีขึ้นสําหรับผูที่เชื่อและปฏิบัติ
ตามพระบัญชานั้น ชาวโลกนึกวาคริสเตียนขาดทุน ขาดสิ่งของฝายโลกหลายอยาง แตแทที่จริงคริส
เตียนมิไดขาดทุนเลย ตรงกันขาม คริสเตียนไดทุกอยางบริบูรณ เปนของประทานอันประเสริฐเลิศแท
จากพระเจาทั้งสิ้น พระเจาทรงอวยพรแกนกั ธุรกิจ พอคา ครู ชาวสวน ชาวนา แมบาน ที่รักพระเจา ให
ไดรับความสมบูรณพูนสุข และมีจํานวนไมนอยทีเ่ ปนผูมั่งคั่งเปนมหาเศรษฐี มีตาํ แหนงสูงเพียบพรอม
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ดวยเกียรติยศในวงการตาง ๆ สังคมคริสเตียนเปนสังคมที่ดีที่สุด เพราะไดยึดพระเจาเปนหลัก ทุกสิง่ ทุก
อยางที่กระทําไปเกิดประโยชนแกสังคมจริง ๆ เพื่อจะไดถวายเกียรติยศแกพระเจา พระเจาทรงอวยพร
ใหแกผูที่ถอมตัวตอพระเจาและตอมนุษยอยางลนเหลือไมวางานสวนตัว งานสวนรวม งานของพระเจา
ทายขอ 6 ไดกลาวถึงการถอมตัว ผูที่หยิ่งจองหอง ไมเพียงแตพระเจาจะไมทรงใชเทานั้น แมแต
มนุษยดวยกันก็ไมอยากใช เพราะเขาเต็มไปดวยการถือตัวอวดดี เอาความคิดของตัวเองเปนใหญ ไมยอม
ฟงความคิดเห็น คําแนะนําตักเตือนของผูอื่น ดูถูกเหยียดผูที่มีฐานะต่ํากวา จึงเปนการลําบากอยางยิ่งที่จะ
รวมงานกับคนอื่น และมีนอ ยคนนัก ที่อยากรวมงานกับเขาดวย
พระเจาทรงใชคนที่ถอมตน คนที่รูสึกวาตนต่ําตอยไรความรู ความสามารถ ตระหนักวาตนไม
เหมาะสมกับงานอันบริสุทธิ์ของพระองค ไมกลาเอาสติปญญาความรูความคิดของตนเปนใหญ ยอม
ออนนอม เชื่อฟง และปฏิบตั ิตามน้ําพระทัยของพระเจาทุกอยางคนเชนนี้แหละที่พระเจาทรงตองการใช
เพราะเขายอมรับพระบัญชาของพระเจาทุกอยางโดยไมมีเงื่อนไข
เชนเหลาสาวกของพระเยซูคริสต
หลายคนมาจากฐานะที่ต่ําตอยเปนเพียงชาวประมงธรรมดา ไมไดจบวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยใด เมื่อ
พระเจาทรงเรียกเขาเขาก็ละทิ้งทุกอยาง ติดตามพระองคไปทันที และพระองคก็ทรงใชเขาเหลานัน้ ใหทํา
การใหญแทนพระองคสืบตอมา
บางคนมีความรูความสามารถมากมายหลายอยาง มีปริญญาทั้งในและนอกประเทศพวงทายชื่อ
มีฐานะตําแหนงสูงในสังคม แตพระเจาไมทรงใช ทั้งนี้เพราะเขาไมยอมถอมตนเปนคนหยิ่งจองหองเต็ม
ไปดวยเงื่อนไขตาง ๆ คิดเห็นแตฐานะตําแหนง ความสุขความสบายเกีย่ งงอนวาเงินเดือนนอยเกินไป
บาง คริสตจักรเล็กเกินไปบาง สถานที่ขาดความเจริญเกินไปบาง ทุกอยางตองการความพอใจของตัว
ตองการบริหารคริสตจักรความคิด วิธีของตัว วางตัวใหญขึ้นทุกวัน ขณะเดียวกันก็มองเห็นความสําคัญ
ของพระเจานอยลงทุกทีคนเชนนี้พระเจาจะทรงใชอยางไรกัน
เหตุฉะนั้น เมือ่ พระเจาทรงใชโมเสส ใหทําการใหญ พระองคจึงทรงเรียกทานใหไปอยูในปา
กันดารกอน เพื่อทานจะไดมองขามความคิด ความรู ฐานะ ตําแหนงตาง ๆในราชสํานึกเสีย และยอม
ถอมตนลงใหพระเจาทรงใช
7, 8 เพราะความเยอหยิ่งจองหองของมนุษย นึกวาตนฉลาดล้ําเลิศ จึงขัดขืนพระเจาไมยอม
ปฏิบัติตามพระบัญชาของพระเจา ผลของการขัดขืนจึงนําความพินาศมาสูมนุษยตวั อยางเชน ชนชาติ
อิสราเอลขัดขืนพระเจา จึงตองถูกลงโทษ เดินหลงทางในปาถึง 40 ป และตายไปในที่สุด โดยไมมี
โอกาสเขาไปอยูในดินแดนคะนาอัน อันอุดมดวยน้ําผึ้ง และน้ํานมอันเปนแผนดินแหงพระสัญญา เมือง
ซะโดมและเมืองอะโมราทําบาปขัดขืนพระบัญญัติของพระเจา จึงถูกพระเจาเผาดวยไฟพินาศทัง้ สอง
เมือง ชนชาติอสิ ราเอลเปนชนชาติที่พระเจาเลือกสรรไว เมื่อขัดขืนพระเจา จึงตองตกเปนทาสของศัตรู
34

การที่คริสเตียนจะยอมถอมตัวลง มีใจนอยยอมฟงพระเจาไดนนั้ ตอง
ก.ตอสูกับมาร (ขอ 7) เพราะมารเปนตนเหตุที่ทําใหคริสเตียนเยอหยิ่งและขัดขืนพระเจา การตัด
ความสัมพันธอยางเด็ดขาด การเพิกฉาย การหลีกเลี่ยง การเกลียดชังมารนั้นยังไมพอ พระคัมภีรสอนวา
“ตองตอสูกับมาร” ใหมันหนีจากไปแมมนุษยจะพยายามตัดขาดจากมาร แตมารไมยอมตัดขาดกับมนุษย
ดวย มันจะพยายามเอาชนะมนุษย ใหรวมจิตรวมใจกับมัน ทําบาปขัดขืนพระเจา เมื่อมีการตอสูกัน
เกิดขึ้น เชน ชกมวย คูตอสู ทั้งสองฝาย นอกจากตองปองกันตัวแลว ยังตองพยายามชกคูตอสูใหพา ยแพ
ไป การยืนเฉย ๆ หรือปองกันตัวอยางเดียว โดยไมตอสูเลยนั้น ตองปราชัยแกฝายตรงกันขามอยาง
แนนอน
พญามารก็เชนเดียวกัน ถาเราไมสูกับมัน มันก็ไดเปรียบเรา มีสองทางเทานั้นที่จะยุตกิ ารตอสูได
คือ ยอมแพ หรือสูกับมันจนมันหนีไป แตการที่จะเอาชนะมาร สูจนมันหนีไปไดนนั้ ตอง
ข.เขาใกลพระเจา (ขอ 8) มนุษยไมสามารถเอาชนะมารไดโดยลําพังตองอาศัยฤทธิ์อํานาจของ
พระเจา ผูที่เยอหยิ่งจองหอง อาศัยตนเอง ไมยอมถอมตัวตอพระเจาจะตองพายแพตอมารเสมอ
สําหรับคนบาป ตองกลับใจใหม รับเชื่อพระเยซูคริสต เปนพระผูชวยใหรอดเปนสวนตัว ให
พระโลหิตของพระเยซูคริสต ชําระลางความผิดบาปของทาน เพื่อจะไดชีวิตใหม ซึ่งเปนของประทาน
จากพระองค เนื่องดวยชีวิตใหมที่บริสุทธิ์นี้ ทานจึงสามารถเขาใกลพระเจาผูบริสุทธิ์ได และจะสามารถ
เอาชัยชนะศัตรูคือพญามารซาตานได
สําหรับผูที่เชื่อแลว เขาใกลพระเจาดวยการอธิษฐาน อานพระคัมภีร รวมประชุมนมัสการ
สรรเสริญพระเจา เมื่อพระเยซูคริสตประทับอยูรวมกับอัครสาวกนั้นพระองคทรงใชเวลามาก ในการ
อธิษฐานเขาใกลพระเจา ขอพระบิดาเจาทรงเพิ่มเติมกําลังฤทธิ์อํานาจ เพื่อจะตอสูเอาชนะมารไดและ
พระเยซูทรงใชพระคําของพระเจาในการตอสูมาร มารจึงพายแพและหนีไป
ความบาปเปนสื่อ ชักนําใหมารเขาสูจิตใจ คริสเตียนตองสํารวจตัวเองเสมอวา มีอะไรบางที่ยัง
ทําใหจิตใจสกปรกโสมม ก็จงอธิษฐานขอพระเจาชําระใหบริสุทธิ์ เปนวิหารที่ประทับของพระองคแตผู
เดียว เพื่อไมใหมารมีชองทางเขามาทํางานในจิตใจได ชีวิตที่ใกลชิดพระเจาเปนชีวิตที่ปลอดภัย เพราะ
พระเจาเปนปอมปราการและเปนกําลังของเรา
9, 10 ขอ 9 มิไดหมายความวา พระเจาตองการใหคริสเตียนมีชวี ิตที่โศกเศราเสียใจแตใหรูสึก
โศกเศราเสียใจ สํานึกในความผิดบาปของตัวเองและผูอื่น ในสมัยของทานยากอบ คริสเตียนเปนจํานวน
มากไดทะเลาะวิวาทกัน ชิงดีชิงเดนกัน อวดตัว เยอหยิง่ จองหอง รักโลก ไมสํานึกถึงความบกพรอง
และความผิดบาปของตัวเอง ทานยากอบรูส ึกเปนทุกขใจ และหวงใยตอวิญญาณจิตของเขาทั้งหลายมาก
ทานไดอธิษฐานดวยน้ําตาเพือ่ เขาเหลานั้น เพื่อใหกลับใจใหม มีความรักซึ่งกันและกันเชนเดิม
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คริสตจักรในปจจุบันก็กําลังตกอยูในภาวะเชนเดียวกันนี้ ทานเองรูสึกเสียใจ เปนหวง และอธิษฐานเผื่อ
พวกเขาดวยน้าํ ตาหรือเปลา หรือวาทานก็เปนคนหนึ่งในจํานวนเหลานัน้ (อานขอ 10)
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บทเรียนที่ 10 ความบกพรองของคริสเตียน
ยากอบ 4:11-17
พระธรรมยากอบบทที่ 4 ตั้งแตขอที่ 1 เปนตนมา ไดกลาวถึงขอบกพรองตาง ๆ ของคริสเตียน
ในสมัยโนน และเปนขอบกพรองของคริสเตียนสมัยนี้ดวย เชนการทะเลาะวิวาท การรักโลก การ
เยอหยิ่งจองหองไมรูจัดถอมตัว เมื่อคริสเตียนทราบถึงขอบกพรองตาง ๆ แลว ควรรีบปรับปรุงแกไข
ใหม ขอใหแสงสวางของพระเจาสองเขาไปในจิตใจ ขับไลความมืดออกเสีย การแกไขนัน้ ตองกระทํา
อยางเด็ดขาด มิใชกระทําเปนชั่วครั้งชั่วคราว เมื่อนายชางแกเครื่องยนตทราบวา เครือ่ งยนตชิ้นใดชํารุด
ทํางานไมสะดวก ก็ตองรีบแกไข ถอดออก ชําระลาง ซอมใหมใหเรียบรอย มันก็จะทํางานไดดตี ามปกติ
หากไมรีบแกไขซอมแซมใหดีแลว นานวันเขาก็จะชํารุดมากยิ่งขึน้ ยากแกการแกไขและอาจใชการ
ไมไดเลย
คริสเตียนไดรบั ชีวิตใหมจากพระเจาแลวก็จริง แตผูที่ดรี อบคอบครบถวนทุกอยางนั้นหาไดยาก
มาก ทุกคนมีความออนแอและมีขอบกพรองฝายเนื้อหนังอยูบางไมมากก็นอยในที่นี้มิไดหมายความวา
จะเปนคริสเตียนที่ดีรอบคอบครบถวนทุกอยางนั้นไมไดพระเยซูตรัสวา “สิ่งที่มนุษยทําไมได พระเจา
ทรงกระทําไดทุกอยาง” หากคริสเตียนรักและเชื่อพึ่งพระองคจริง ๆ ก็ไมมีอะไรที่ยากเกินไป
คริสเตียนที่รูสึกบกพรองฝายวิญญาณจิตนัน้ ก็ยังนับไดวาเปนคริสเตียนที่มีชวี ิต เพราะรูจกั
สํารวจจิตใจตัวเองจําเพาะพระเนตรพระเจา สํานึกถึงความผิดของตน คริสเตียนที่ไมมีชีวิตจะไมมี
ความรูสึกเชนนี้ ปลาที่ตายแลว ไมมีความรูสึก ไหลตามกระแสน้ําอยางใด คริสเตียนที่ตายแลวก็อยาง
นั้น แตการรูส ึกบกพรองอยางเดียวยอมไมพอ ตองปรับปรุงแกไขใหมดวย ดังกลาวแลวขางตน การ
แกไข ปรับปรุงใหม ตองกระทํากันอยางจริงจัง ขับไลความบาปความชั่วทุกอยางออกจากจิตใจใหหมด
โดยการสารภาพตอพระเจา ขอพระโลหิตของพระองคชําระลางใหบริสุทธิ์ มีจิตใจใหมอยางแทจริง อยา
ใหมีความบาปแมแตนอยตกคางอยูภายในจิตใจของตนอีก เพราะเชื้อนิดเดียว สามารถทําใหขนมปงฟู
ไดฉันใด ความบาปเพียงเล็กนอย ก็สามารถกอใหเกิดบาปใหญไดฉนั นั้น
การที่จะแกขอบกพรองใหไดผลแนนอนนัน้ คริสเตียนตองตัดสินใจใหมอยางแนวแนและตั้ง
มั่นวา ตอไปจะไมกระทําสิ่งนั้นอีก แลวขอพระเจาใหทรงเพิ่มเติมกําลังเพื่อที่จะแกไขปรับปรุงใหไดผล
จะเปนการเปลาประโยชนอยางยิ่ง หากเพียงแตศกึ ษาบทเรียนทราบถึงความบกพรองตาง ๆ ของคริส
เตียน แตมิไดนําไปใชใหเกิดประโยชนแกตนเองและผูอื่น
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11, 12 ขอบกพรองของคริสเตียนที่ใหญหลวงอีกสองประการ คือการพูดนินทาซึง่ กันและกัน
และการตัดสินพี่นองของตน บอยครั้งตนเหตุแหงการทะเลาะวิวาทสืบเนื่องมาจากการนินทาซึ่งกันและ
กันกอน ตอนแรกเปนเรื่องเขาใจผิดกันเล็กนอย เมื่อพูดกันหลาย ๆ คนฟงกันหลาย ๆ ตอ ตกหลนไป
บาง เสริมสรางเติมแตงเองบาง จึงกลายเปนเรื่องใหญขนึ้ มา ตองทะเลาะวิวาทกันในที่สุด เมื่อมีเรื่อง
ขัดแยงกันเกิดขึ้น ไมวาเรื่องใดก็ตาม คนสวนมากมักเขาขางตัวเอง ตัดสินใหตนเองถูกและคนอื่นผิด
เสมอ ไมยอมปรองดองคืนดีกันงาย ๆ
พระคัมภีรกลาวถึงการตัดสิน และการนินทาพี่นองของตนวา เปนการตัดสินพระบัญญัติ เพราะ
พระเจาไดใหคําเตือนและคําสอนตาง ๆ ที่ดีที่สุดแกคริสเตียนแลวเพียงแตอานพระคําของพระเจา ก็
ทราบวาใครผิดใครถูก “ถาผูใดไดยินถอยคําของเราและมิไดเชื่อ.... ผูนั้นมีสิ่งหนึ่งซึง่ จะพิพากษาเขา คือ
คําที่เราไดกลาวนั้นแหละ จะพิพากษาเขาในวันที่สุด” (ยอหน 12:47, 48) ฉะนัน้ ถามนุษยตดั สินกันเอง
นินทากันเอง ก็เปนการหมิน่ ประมาทพระคําของพระเจา ตัดสินพระคําของพระเจา
ประเทศชาติมกี ฏหมายสําหรับใหประชาชนปฏิบัติตาม และใชตดั สินการผิดถูกของประชาชน
เมื่อประชาชนทําผิด ก็มีกฏหมายเปนเครื่องตัดสิน ถาประชาชนไมยอมปฏิบัติตาม ตัดสินกันเอง เชนจับ
คนผิดมาเฆี่ยนตี ซอม ทําทารุณกรรมตาง ๆ ยอมเปนการหมิ่นประมาทตอกฏหมายบานเมือง และเปน
ความผิดดวย
“พระคัมภีรทกุ ตอน พระเจาไดประทานให ยอมเปนประโยชนสําหรับสั่งสอน สําหรับตักเตือน
สําหรับดัดแปลงใหดีขึ้น และสําหรับสอนใหรูในความชอบธรรม” (2 ทิโมธี 3:16) เพราะฉะนัน้ คริส
เตียนจะใชพระคัมภีรเปนเครื่องตัดสินพี่นอ งไมได พระคัมภีรมิไดมีไวใหคริสเตียนใชตัดสินพีน่ อง ถา
ผูใดที่ไดรับการตักเตือน โดยพระคําของพระเจาแลว และไมยอมฟง ก็อยาไปตัดสินเขา พระเจาจะ
ตัดสินเขาเองในวันขางหนา หนาที่ของคริสเตียนก็คือ สําแดงความรักของพระเจา พยายามชวยเหลือกัน
และกันเทาที่จะชวยได เพื่อคนหลงผิดจะไดสํานึกตัวในขอบกพรองและกลับใจใหม
13-16 ทานยากอบไดเตือนใหทราบถึงชีวติ มนุษยวา เปนอนิจจัง ไมเที่ยงแท ฉะนัน้ อยาใหมีคํา
อวดใด ๆ ของเนื้อหนัง หลุดออกจากปากเปนอันขาด เพราะแมแตเหตุการณซึ่งจะเกิดแกชีวิตของเราใน
วันพรุงนี้ เราก็มิอาจจะทราบได เชนเดียวกับคําเปรียบเทียบของพระเยซูคริสตเรื่อง “เศรษฐีที่โฉดเขลา”
(ใน ลูกา 12:16-21) พระเจาตรัสแกเขาวา “โอคนโง ในคืนวันนี้ชีวติ ของเจา จะตองเรียกเอาไปจากเจา
แลวของซึ่งเจาไดรวบรวมไวนั้น จะเปนของใครเลา”
มนุษยมีชวี ิตในโลกนี้เพียงไมกี่สิบปเทานัน้ ก็จะจากโลกนี้ไป บทเพลงสรรเสริญ บทที่ 90 ขอ
10 บอกวา “ในชั่วอายุของขาพเจามีเจ็ดสิบปเทานั้น ถาแมวามีกําลังมากก็จะยืนไดถึงแปดสิบป” แต
สังเกตดูอายุของคนปจจุบัน ชางสั้นเสียเหลือเกิน คนทีม่ ีอายุหกสิบปขึ้นไป นับวามีอายุยืนแลว มีผูเอา
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อายุของคนปจจุบันมาเฉลี่ยดู ปรากฏวา อายุเฉลี่ยของคนมีเพียงสี่สิบหาปเทานั้น ระยะเวลามีชวี ติ อยูก็
เต็มไปดวยความทุกขลําบากนานาประการ แลวก็ตายจากโลกไป ในพระคัมภีรไดเปรียบชีวิตมนุษยไว
หลายแหงวาเปนเหมือนกับดอกหญาเหมือนน้ําคางที่จบั อยูบนใบไมในเวลาเชา เหมือนกระแสน้ําไหล
ผานไปอยางรวดเร็ว เหมือนเงา เหมือนลมหายใจ เหมือนเมฆ ทานยากอบเปรียบชีวิตวาเปนเหมือน
หมอกที่ปรากฏอยู แตประเดี๋ยวหนึ่งแลวก็หายไป ชีวิตของมนุษยไมเพียงแตจะสั้นเทานั้น แตยังเต็มไป
ดวยอันตรายรอบดาน จากโรคภัยไขเจ็บ จากอุบัติเหตุ จากสงคราม จากมนุษยและจากสัตวราย ไมมใี คร
สามารถรับรองชีวิตของตนไดวา สามารถอยูยืนนานถึงเพียงใด การที่เรามีชีวิตอยูไดจนถึงปจจุบันนี้
ดวยความสุขสบาย ก็โดยพระคุณและความรักของพระเจาทั้งสิ้น
เมื่อคริสเตียนทราบถึงความอนิจจังของสังขารมนุษย ก็สมควรอยางยิ่ง ที่จะใชวันเวลาที่เรายังมี
ชีวิตอยูน ี้ ใหเปนประโยชนแกเพื่อนมนุษย และแกพระราชกิจของพระเจาใหมากทีส่ ุดเทาที่จะมากได
ไมควรเสียเวลาไปกับการชัว่ และสิ่งตาง ๆ ซึ่งไรประโยชน ไรความหมาย เมื่อถึงวันพิพากษา พระเจา
จะตรัสถามทุกคนวา “ตลันต (พรสวรรค ความสามารถ) ซึ่งเรามอบแกเจานัน้ เจาเอาไปกอเกิด
ประโยชนอะไรบาง” ผูที่ไดใชชีวิตเกิดผลเพื่อพระเจา จะมีความสุขยินดีสักเทาใด เมื่อพระองคทรง
รับสั่งวา “ดีแลว เจาเปนบาวดี เพราะเจาเปนคนซื่อสัตยในของเล็กนอย เจาจงมีอํานาจครอบครองสิบ
เมืองเถิด” แตผูที่ใชชีวิต เวลาและสติปญญา ซึ่งพระเจาประทานใหนั้น เสียไปกับการที่ไรประโยชน เขา
จะเศราโศกเสียใจมาก เมื่อพระองคตรัสวา “อายบาวชัว่ เราจะปรับโทษเจาโดยคําของเจาเอง”
17 เมื่อพูดถึงบาป คนทั่วไปก็มักจะหมายถึง ความชัว่ ตาง ๆ ที่นําความทุกขลําบากสูผูอื่นและสู
ตนเอง แตพระคัมภีรสอนวา “หากผูใดรูจกั กระทําดี และไมไดกระทําก็เปนบาป” เราอาจเปรียบเทียบให
เขาใจชัดเจนยิง่ ขึ้น เชนวามีเด็กคนหนึ่งตกน้ําและขอความชวยเหลือจากเรา ทั้ง ๆ ที่เราชวยได แตไม
ยอมชวย แกลงทําเปนไมรู มองไปทางอื่นเสีย ปลอยใหเด็กจมน้าํ ตายตอหนาตอตา การประพฤติเชนนี้
ยอมแสดงวา เปนผูมีใจอํามหิตไรความปราณี เปนการขัดตอพระบัญญัติของพระเจาที่วา “จงรักซึ่งกัน
และกัน”
คริสเตียนที่หลงผิดไป แลวรูวาควรกลับใจใหม ประพฤติตามพระบัญญัติของพระเจา แตไม
ยอมปฏิบัติตาม บาปก็ยอมตกแกเขา คริสเตียนที่ทราบวาควรเขาใกลพระเจา ชําระตนใหบริสุทธิเ์ สมอ
และถวายเกียรติยศใหแกพระองค แตไมยอมปฏิบัติตามก็เปนบาปเชนกัน
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7

บทเรียนที่ 11 คําแนะนําสําหรับผูที่อยากเปนคนมั่งมี

ยากอบ 5:1-6
ครั้งหนึ่งคณะเยาวชนของคริสตจักรแหงหนึ่ง ไดนําใบปลิวไปแจกตามถนนตาง ๆ อธิบายให
คนรูจักพระเยซูคริสต และเชิญชวนใหตอนรับพระองคไว เปนพระผูชวยใหรอดมีชายคนหนึ่งซึ่ง
ไมใชคริสเตียนถามเยาวชนคณะนัน้ วา “เชื่อพระเยซูคริสตแลว พระเยซูชวยใหถกู ลอตเตอรี่ไดไหม”
เยาวชนยอนถาม “ถูกลอตเตอรี่แลวมีประโยชนอะไร” ชายผูนั้นตอบวา “เอา โงไปได ถูกลอตเตอรี่ได
เงินมาก ก็มีความสุขนะซี”
ในทรรศนะของคนทั่วไป เงินคือสิ่งที่บันดาลความสุขให ผูใดมีเงินมากก็มีความสุขมาก บาง
คนบูชาเงินเปนพระเจา บอกวามีเงินก็มที ุกอยาง เงินเปนแกวสารพัดนึก สามารถบันดาลใหทกุ อยาง
เปนไปตามความปรารถนาของตนได คนเปนจํานวนมากจึงตกเปนทาสของเงิน เห็นแกเงิน จนทําลาย
สัจจะ ความซือ่ สัตย เกียรติยศ และชื่อเสียงของตน ยอมเปนเครื่องมือของคนชั่ว ทรยศหักหลังญาติ มิตร
สหาย ตลอดจนผูที่มีพระคุณ ยูดาอิศการิโอดเห็นแกเงิน 30 เหรียญ ถึงกับยอมขายพระเยซูซึ่งเปน
อาจารยของตนเอง บางคนเห็นแกเงินจนมองชีวิตคนอืน่ เหมือนผักปลา ความชั่วและความบาปตาง ๆ
ซึ่งเกิดจากเงินนั้น มีมากมายจนนับไมถว น
เงินเปนแกวสารพัดนึกจริงหรือ ไมจริงเลย เพราะมีสิ่งสําคัญมากที่สุดในชีวิตอยางนอยก็สาม
อยาง ซึ่งเงินไมสามารถซื้อได คือ
(1) เงินไมสามารถซื้อความอิ่มใจได คนมีเงินมากก็ยิ่งอยากไดมากขึน้ ยิง่ มีใจโลภมาก ความจริง
ทรัพยสินเงินทอง ไมใชเปนของบาป แมงานของพระเจาเองก็ตองใชทรัพยสินเงินทองมากเชนเดียวกัน
ที่วาเปนความบาปนั้น ก็เพราะมนุษยมีใจโลภไมรูจักอิ่ม มีพอกินพอใชเทาใดก็ไมจใุ จ พยายามหาให
ไดมากที่สุดเทาที่จะมากได เมื่อหาโดยวิธีสุจริตดวยใจสัตยซื่อไมได ก็หาโดยวิธีทุจริต คดโกงดวยเลห
เหลี่ยมตาง ๆ พระธรรมทิโมธี ฉบับที่ 1 บทที่ 6 ขอที่ 10 สอนวา “ดวยวาการรักเงินทองนั้นเปนรากแหง
ความชั่วทุกอยาง.....”
(2) เงินไมสามารถซื้อความสุขได ดังจะพบไดบอย ๆ จากขาวหนังสือพิมพรายวัน เรื่องการ
ชุลมุนวุนวายตาง ๆ ที่เกิดขึน้ ไมใชเกิดจากคนยากจนทีไ่ มมีเงินใชเสมอไป สวนมากเกิดจากคนพอมีอัน
จะกินทั้งนั้น บางคนก็เปนผูม ั่งมี มีชื่อเสียงตําแหนงสูง กวางขวางในสังคมดวยซ้ํา
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ความสุขที่แทจริงไมใชเกิดจากทรัพยสินเงินทอง หรือวัตถุตาง ๆ จากภายนอก แตเกิดจากสวน
ลึกของจิตใจ ซึ่งไดรับการชําระลางใหบริสุทธิ์แลว โดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต เพราะฉะนัน้ คริส
เตียนไมวาผูดมี ีจน จึงมีความสุขดวยกันทุกคน
(3) เงินไมสามารถซื้อชีวิตได เมื่อคนกําลังจะตายจริง ๆ เงินไมวากี่แสนกี่ลา นบาทก็ไมสามารถ
ชวยเขาได ไมใชวาคนมั่งมีไมตองตาย หรือมีอายุยืนกวาคนยากจน “คาจางของความบาปนั้นคือความ
ตาย” เงินไมสามารถซื้อชีวิตได เพราะเงินไมสามารถไถความบาปได
1.ทานยากอบไดพูดถึงภัยวิบัติซึ่งจะเกิดแกผูมั่งมี ซึ่งไมยอมถอมตัวลง กลับใจใหมตอ นรับพระ
เยซูคริสต เปนพระผูชวยใหรอด เขาเต็มไปดวยความเยอหยิ่งถือตัว ตาของเขามองเห็นแตเงิน คิดแตเงิน
มองไมเห็นความวิบัติ ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันพิพากษา และการที่เขาร่ํารวยนัน้ ไมใชเนื่องจากพระพรของ
พระเจาแตโดยวิธีอื่น ดังขอสามบอกวา ไดฉอคาจางแรงงานของคนงานปจจุบันคนชนิดนี้มีมาก เขาหา
เงินโดยวิธีทํานาบนหลังคนจน ขูดรีดไมเลือกหนา จะมีใจเมตตาปราณีสักนิดก็หาไม นึกวาตัวเองฉลาด
สามารถโกงคนอื่นที่โงเขลากวา แตหาทราบไมวา พระเจาไดวางโทษเขาไวแลว เขาสามารถหัวเราะ
เสียงดัง มีอิทธิพลใหญโตชั่วคราวเทานั้น วันหนึ่งพระเจาจะพิพากษาเขา ถาเขาไมกลับใจเสียใหม “นี่
แนะทานผูมั่งมี จงโอดครวญ เพราะวิบัตซิ ึ่งจะมีมาแกทา น”
2, 3 คริสเตียนซึ่งพระเจาอวยพร ใหเปนผูมั่งมีบริบูรณดวยทุกอยาง หากเขารูจกั ใชสิ่งที่พระเจา
ประทาน ใหเปนประโยชนแกพระราชกิจของพระเจา ตลอดจนชวยเหลือคนตาง ๆ ที่ขัดสนนัน้ ยอม
เปนที่ชื่นชอบพระทัยของพระเจา และพระเจาจะอวยพระพรมากยิ่งขึ้น
สองขอนี้ บอกใหทราบถึงลักษณะของผูมงั่ มี ซึ่งทานยากอบติเตียนวา เขามีเสื้อผา เงินทอง
เหลือใชมากมาย แตไมยอมนําออกมาชวยเหลือเผื่อแผแกผูอื่นที่ยากจนขัดสนเขาส่ําสมไวสําหรับตัวเอง
จนมอดมากัดกินทําลาย งานของพระเจาหลายอยาง ตองการความชวยเหลือจากเขา เขาไมยินดีที่จะถวาย
ใหพระองค กลับเก็บไวบํารุงความสุขของตนเอง
“เสื้อผาที่มอดมากัดกิน” และ “เงินที่เกิดสนิม” นั้นใหความคิดที่ดีอยางหนึ่ง สอนใหคริสเตียน
ทราบวา ทรัพยสินเงินทองในโลกนี้ไมจีรังยั่งยืน มันสามารถสูญหายได มันถูกทําลายได เมื่อเราตายแลว
สิ่งเหลานี้เรานําไปไมไดแมแตอยางเดียว เหตุฉะนั้นพระเยซูจึงสอนวา “อยาส่ําสมทรัพยสมบัติไว
สําหรับตัวในโลก ที่ตัวหนอนและสนิมอาจทําลายเสียได และที่ขโมยอาจขุดชองลวงลักเอาไปได แตจง
ส่ําสมทรัพยสมบัติไวในสวรรค ที่หนอนหรือสนิมทําลายเสียมิไมได และที่ไมมีขโมยขุดชองลวงลักเอา
ไปได” (มัทธิว 6:16-20)
ผูมั่งมีที่แทจริงคือผูที่ยอมถวายทรัพยสินเงินทอง ตามกําลังและความสามารถเทาที่จะกระทําได
ใหแกพระเจาดวยความเต็มใจ ดวยความยินดี และดวยความรักพระเจาอยางแทจริง เพื่อประโยชนใน
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พระราชกิจของพระองค สวนผูที่มั่งมี มีทรัพยสินมรดกมากมายในโลก แตไมรูจักพระเจา ไมมีสวนใน
พระราชกิจของพระองคเลย ในสายพระเนตรของพระองค เขายังเปนคนยากจน (ดูมัทธิว 6:19-24)
นอกจากนั้นขอพระธรรมยากอบ บทที่ 5 ขอ 3 ซึ่งวา “สนิมที่เกิดแกของนั้น...จะกินเนื้อทานดุจไฟ” ก็ยัง
มีความหมายตรงกับยากอบ 4:17 ที่วา เหตุฉะนั้นคนคนใดที่จักกระทําการดี และไมไดกระทํา บาปจึงมี
แกคนนัน้ ” อีกดวย
4-6 ตอนทายของขอสาม ถึงขอหก กลาวถึงการกระทําตาง ๆ ของผูมั่งมี ซึ่งถือวาเปนความบาป
วาเปนผูที่
ก.รูแตส่ําสมสมบัติ (ดูทายขอ 3) นี่เปนความบาปประการแรกของคนมั่งมี แทที่จริง “วัน
สุดทาย” คือวันที่พระเจาจะพิพากษาโลกไดใกลเขามาแลว บัดนี้ควรจะเปนเวลาแหงการกลับใจใหม
เตรียมตัวใหพรอมสําหรับการเสด็จมาครั้งสองของพระเยซูคริสต จึงจะหลุดพนจากความวิบัติตาง ๆ ได
คริสเตียนควรระวังเปนพิเศษเพราะมีคําพยากรณซึ่งเขียนไวในพระคัมภีรวา ในวันที่สุดของโลก “จะ
บังเกิดกลียุคเหตุวาคนจะเปนคนรักตัวเอง เปนคนเห็นแกเงิน...” (ดู 2 ทิโมธี 3:1, 2) ยุคนี้เปนยุคที่สุด
ของโลกแลว พระเยซูคริสตใกลจะเสด็จมาเต็มที่แลว คริสเตียนทุกคนตองตื่นตัว รอคอยพรอมที่จะ
ตอนรับการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต
ข.ฉอโกงแรงงาน (ขอ 4) ในสมัยนี้ การฉอโกงกันเปนของธรรมดาไปเสียแลว จนมนุษยไมรูสึก
วาเปนการทําบาป มนุษยถอื วาสิ่งเหลานี้เปนเกมกีฬาทีส่ นุกโดยมีคําขวัญสําหรับตัวเองวา “คนโงเขลา
ยอมเปนเหยื่อของคนมีปญญา” กรรมจึงตกเปนของผูร ูเทาไมถึงการ ผูมีปากแตถกู เย็บไวดว ยอิทธิพล
เงินตรา แตคนมีปญญาชนิดนั้นจะหัวเราะไดไมนาน เพราะเสียงรองทุกขของผูเคราะหรายเหลานั้น
ทราบถึงพระกรรณของพระเจาแลว
ค.อยูอยางฟุมเฟอย (ขอ 5) พระเจามิไดกีดกันคนที่ใชชีวิตอยางมีความสุข พระเจาตองการ
ประทานความสุข ความมั่งมี ความบริบูรณใหทุกคน แตคนสวนมาก เมื่อมีทุกอยางบริบูรณเกินไปก็มัก
ฟุมเฟอย ใชทรัพยที่มีอยูห าความสนุกสนานตาง ๆ แบบชาวโลกจนลืมนึกถึงพระคุณของพระเจา ขาด
ความยําเกรงพระองค โดยเหตุนี้ทานยากอบจึงตักเตือนใหคนมั่งมีระวังอันตรายที่จะมาถึงตัว
คริสเตียนควรนึกเสมอวา ทรัพยสินเงินทองที่เรามีอยูปจจุบัน เปนพระพรของพระเจาทั้งสิ้น
บุตรที่ดีของพระเจา จึงตองรูจักจับจายใชสอยในสิ่งซึ่งพระเจาประทานให แมแตรัฐบาลของประเทศ
ไทยยังใหคําขวัญวา “การประหยัดเปนการสรางอนาคต”
ง.ฆาผูช อบธรรม (ขอ 6) เมือ่ อานบทนี้โดยตลอดแลว จะรูสึกวา บทความบทนี้มิไดหมายถึงค
ริสเตียนสมัยนัน้ โดยเฉพาะเทานั้น แตยังหมายถึงผูมั่งมี ผูประกอบไปดวยตําแหนงสูง มีอิทธิพลที่จะสั่ง
ฆาคนไดตามความปรารถนาของตนอีกดวยแนนอน ทานยากอบก็เปนคนหนึ่ง ซึ่งถูกคุกคามขมเหง
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อยางหนัก แตทานมิไดเกรงกลัวอิทธิพลชั่วและความอธรรมของคนเหลานั้น กลับติเตียนดวยใจกลา
เพื่อพระนามของพระเยซูคริสตจนถูกจับไปลงโทษ ถึงแกความตาย ดังไดเลามาแลว ในบทเรียนทีห่ นึ่ง
คนที่รักพระเจาอยางแทจริง ยอมไมกลัวอิทธิพลชั่วใด ๆ และจะไมยอมตกเปนทาสของเงินเปน
อันขาด แมวาจะตองผจญกับความทุกขลําบาก ยากจน คนแคนเพียงใด ก็มีความอดทน ตั้งมั่นเขมแข็งใน
พระเจา ไมเปลี่ยนแปลง ความมั่งคั่งในโลกนี้ลวนเปนของปลอมแปลง วันหนึ่งสิ่งเหลานี้จะผานพนไป
แตผูที่สัตยซื่อตอพระเจาจะไดรับความมั่งคัง่ บริบูรณที่แทจริงบนเมืองสวรรค ซึ่งขโมยไมสามารถลัก
เอาไปไดตวั หนอนไมสามารถเขาไปกินได และไมมีผูสามารถยื้อแยงไปไดเลย
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บทเรียนที่ 12 การเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต

ยากอบ 5:7-12
ในบทเรียนที่แลว ทานยากอบไดติเตียนผูม ั่งคั่งที่ไรมนุษยธรรม พระเจาวางโทษเขาไวแลว
ความวิบัตจิ ะเกิดแกเขาในวันพิพากษา ในบทเรียนนี้ ทานไดเตือนใหคริสเตียนมีความอดทน รอคอยการ
เสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต ในโลกนี้มีความทุกขลําบากมาก และการทดลองตาง ๆ “แตผูใด
ทนไดจนถึงที่สุด ผูนั้นจะรอด” (มัทธิว 24:13)
อัครสาวกของพระเยซูเคยถามพระเยซูวา “จะมีอะไรเปนหมายสําคัญในการที่พระองคจะเสด็จ
มา และเวลาที่จะสิ้นโลกนี”้ พระเยซูตอบเขาวา “ทานทั้งหลายจะไดยนิ ถึงการสงคราม...จะเกิดการ
โกลาหลในระหวางประเทศ...ทั้งจะเกิดกันดารอาหารและแผนดินไหวหลายแหง...ความชั่วทวีขึ้น ความ
รักของคนเปนอันมากจะเยือกเย็นลง” (ดูมทั ธิว 24:3-14) สิ่งเหลานี้ตาเราไดเห็นประจักษ และหูเราได
ยินมามากแลว แสดงวา การเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสตใกลเขามาเต็มที่แลว คริสเตียนไมควรจะ
หลงมัวเมากับความสนุกสนาน อีกตอไป ควรตื่นตัว เตรียมพรอมที่จะรับการเสด็จมาของพระองค ผูที่
ตกอยูในความทุกขลําบากก็อยาไดทอถอย จงอดทนตอไป “จงเรียนคําเปรียบจากตนมะเดื่อเทศ เมื่อกิ่ง
ออนของมันผลิใบออก ทานก็รูวาฤดูรอนใกลจะถึงแลว เชนนั้นแหละ เมื่อทานทั้งหลายเห็นสิ่งเหลานั้น
ก็ใหรวู าพระองคเสด็จมาใกลจะถึงประตูแลว” (มัทธิว 24:32,38)
7 “เหตุฉะนัน้ พี่นองทั้งหลาย จงมีใจอดทนเอาเถอะ” ขอนี้มิไดกลาวเฉพาะเจาะจงวาอดทน
เกี่ยวกับอะไรบาง ทุกคนตองมีสิ่งที่ตองอดทนดวยกันทัง้ สิ้น แตอาจจะอดทนในสิ่งที่ไมเหมือนกันก็ได
บางครั้งตองอดทนตอความยากจน อดทนตอการเขาใจผิด บางครั้งตองอดทนตอญาติพี่นองและคนใน
ครอบครัว บางครั้งตองอดทนตอความเสียหายที่เกิดขึน้ เกี่ยวกับทรัพยสิน ไมวาสิ่งแวดลอมจะเปน
อยางไร ตองมีความอดทนทัง้ นั้น
การอดทน หมายถึงการพรอมเสมอที่จะเปนฝายเสียเปรียบ แมการเสียเปรียบบางครั้งตองอดทน
ดวยน้ําตา ดวยความชอกช้ําใจก็ตาม เราก็ตองทนใหถึงที่สุด “จนกวาองคพระผูเปนเจาจะเสด็จมา” นี่คือ
เหตุผลที่เราตองอดทน เราจะไดรับความหวัง และกําลังความสามารถในการอดทนได ก็โดยนึกถึงการ
เสด็จมาของพระเยซูคริสตอาจารยเปาโลบอกวา “ถาเราอดทน เราก็จะไดครอบครองกับพระองคดว ย”
(2 ทิโมธี 2:12)
ทานยากอบไดแนะนําใหรอคอย การเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสตดวยความอดทนสี่
ประการคือ
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(1). อดทนดวยความหวัง (ขอ 7) ชาวนามิไดหวานเมล็ดพืชโดยเฝาสังเกตลมและฝน (ดูทานผู
ประกาศ 11:4) เขาหวานตามฤดูกาล เพราะการหวานนัน้ เปนหนาที่ของมนุษย แตลมฝนเปนหนาที่ของ
พระเจาทีจ่ ะประทานให มนุษยตองทําตามหนาที่ใหครบถวนกอน พระเจาจึงจะสําแดงการกระทําของ
พระองค ทําใหความหวังของมนุษยสัมฤทธิ์ผล ไมวาจะเปนการประกาศพระกิตติคณ
ุ แจกใบปลิว นํา
คนอื่นมาเชื่อพระเจา เมื่อคริสเตียนหวังดีตอวิญญาณที่ยังไมรอด คริสเตียนก็ตองออกไปทําตามหนาที่
ของตน เทาทีจ่ ะทําได นําขาวประเสริฐออกไปประกาศ เมื่อคริสเตียนไดปฏิบัติหนาทีค่ รบถวนแลว พระ
เจาก็จะเริ่มทํางานทันที โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค จะเขาไปดลใจผูที่ไดฟงขาวประเสริฐนั้น
ใหเขาใจและสํานึกในความผิดบาป กลับใจใหมเชื่อพระองค
คนที่มีชีวิตอยูโ ดยไมมีความหวังอะไรเลยนั้น เปนชีวติ ที่เศราและนาสงสารที่สุดอาจพูดไดวา
คนไมอาจมีชีวติ อยูไดโดยปราศจากความหวัง การที่คริสเตียนออกไปประกาศพระกิตติคุณดวยความ
ยากลําบาก ก็เพราะหวังวาจะมีคนกลับใจใหม การที่คริสเตียนยอมอดทนตอการทดลองตาง ๆ นั้น ก็
เพราะมีความหวังวา การอดทนนั้นไมเปลาประโยชน และพระเยซูคริสตไดใหความหวังแกเราอยาง
ชัดเจนในพระคัมภีรวา พระองคจะเสด็จมาอีกในไมชา ถึงวันนั้นพระเยซูคริสตจะเช็ดน้ําตาทุก ๆ หยด
ของเรา และมีความลําบากอีกตอไป
(2). อดทนดวยความเชื่อ (ขอ 8) คริสเตียนไดพดู ถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต
เปนเวลานานแลว จนความเชื่อของคนบางคนออนไป คิดวาคงอีกนานกวาพระเยซูจะเสด็จมา จึงมิได
เตรียมตัวไว แตทานยากอบเตือนวา ตองเตรียมตัวรอคอยดวยความตั้งใจ “แตวันนั้น โมงนั้น ไมมีผูใดรู
ถึงทูตสวรรคหรือพระบุตรก็ไมรู รูแตพระบิดาองคเดียว” (มัทธิว 24:36) “เหตุฉะนั้นทานทั้งหลายจง
เตรียมตัวไวใหพรอมในโมงที่ทานไมทันคิดนั้น บุตรมนุษยจะเสด็จมา” (มัทธิว 24:45) อยาเปนเหมือน
หญิงพรหมจารีโงทั้งหาที่งวงหลับ เมื่อตื่นขึ้น ไปซื้อน้าํ มันกลับมา คนอื่นก็ไดเขาไปกับเจาบาวในงาน
สมรสแลว
(3).อดทนดวยความรัก (ขอ 9) พระเยซูคริสตไดทรงพยากรณไวในพระธรรมมัทธิวบทที่ 24
ขอ 14 วา ในวันสิ้นสุดของโลก “ความรักของคนเปนอันมากจะเยือกเย็นลง” คนจะทําความชั่ว จะรัก
โลกมากยิ่งขึ้น ปจจุบัน จะไดยินบอย ๆ วา คริสเตียนในคริสตจักรโนน คริสตจักรนีแ้ ตกแยกกัน ไมได
รักซึ่งกันและกัน ไมมีความอดทน ขาดการอภัยซึ่งกันและกัน บนวากันและกัน นี่เปนความบกพรอง
อยางหนึ่งซึ่งแสดงวาคริสเตียนขาดความรักใครกัน ขาดความอดทน คนเปนจํานวนมากตองการใหคน
อื่นปฏิบัติตอเขาดีที่สุด แตลมื ไปวา เขาเองก็ตองปฏิบัติตอคนอื่นใหดีทสี่ ุดเชนเดียวกัน
“อยาบนวากันและกัน เกรงวาทานจะถูกพิพากษา” แสดงวา การบนวากันเปนบาปอยางหนึ่ง ซึ่ง
พระเจาจะพิพากษาลงโทษ ขณะที่คริสตจักรตกอยูใ นการทดลองนั้น ไมใชเวลาซึ่งคริสเตียนจะมาบนวา
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กัน ทําใหความแตกราวตาง ๆ ขยายตัวมากยิ่งขึ้น ควรจะเปนเวลาซึ่งทุกคนรวมเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน
รวมกันรักษาความบริสุทธิ์ในวิหารของพระเจาหนุนน้ําใจซึ่งกันและกัน เพราะวา “พระองคผูพิพากษา
ทรงยืนตรงหนาประตูแลว” การเสด็จมาของพระเยซูครั้งนี้ ไมใชมาเพื่อชวยมนุษยใหรอดแตจะมา
พิพากษามนุษย เพราะฉะนัน้ ตองระวังคําพูดทุกคําในชีวิตประจําวันของเราใหดี (ขอใหอาน มัทธิว
12:36-37)
(4) .อดทนตามแบบอยางของผูช อบธรรม (ขอ 10,11) การศึกษาชีวประวัติ บุคคลสําคัญตาง ๆ
ซึ่งรักพระเจา มีชีวิตติดสนิทอยูกับพระองค จะเปนประโยชนของเรา จากประสบการณในชีวิตที่แทจริง
ของทานเหลานั้น ซึ่งไดฟนฝาอุปสรรคตาง ๆ เผชิญกับความทุกขยากลําบากดวยความกลาหาญเด็ดเดี่ยว
อดทน จนถึงหลักชัย จะชวยหนุนใจใหเรามีความอดทนยิ่งขึ้น พระคัมภีรไดยกตัวอยาง ในความอดทน
และความเพียรพยายามของผูพยากรณ ซึ่งไดกลาวขอความในพระนามขององคพระผูเปนเจา แมจะตอง
พบอุปสรรค มีศัตรูคอยกีดขวางรังควาน แตกย็ อมอดทน กระทําในสิง่ ซึ่งเปนที่ชอบพระทัยของพระเจา
โยบเปนตัวอยางที่ดีที่สุดในการอดทน ความทุกขลําบากซึ่งโยบไดรบั จากการทดลองของ
ซาตานนั้น เชือ่ วามีนอยคนนักที่จะไดประสบ โยบตองสูญเสียทรัพยสินเงินทอง สูญเสียบุตรสุดที่รักทุก
คน ในระยะเวลาอันรวดเร็วติดตอกัน แตความอดทน ความจงรักภักดีของทาน ก็เปนพยานที่ดีเพื่อพระ
เจาตอหนาพญามารซาตานวา มนุษยไมไดรักพระเจาเพราะเห็นแกพระพรซึ่งพระเจาประทานใหเทานั้น
แตที่มนุษยรักพระเจาก็เพราะพระองคเอง “ทรงเปยมไปดวยพระเมตตากรุณา” สมควรอยางยิ่งทีม่ นุษย
จะมอบความรักทั้งสิ้นใหแกพระองค ผลการอดทนของโยบ พระเจาทรงอวยพรแกโยบมากกวาเดิมสอง
เทา ถาคริสเตียนมีความอดทนมากขึ้น พระเจาก็จะอวยพรใหมากขึน้ อีกเทาหนึ่ง พระองคไดทรงสําแดง
พระเมตตากรุณาแกโยบอยางไร พระองคกจ็ ะสําแดงแกเราอยางนั้น
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9

บทเรียนที่ 13 การอธิษฐาน

ยากอบ 5:13-20
วิชาสุขศึกษาไดแนะนําวิธีรักษาสุขภาพอนามัย
ซึ่งจะทําใหรางกายแข็งแรงสมบูรณไวสี่
ประการดังนี้
1. ตองรับประทานอาหาร ทีม่ ีประโยชนตอ รางกายใหไดสัดสวน
2. ตองรักษาความสะอาดของรางกาย ที่อยูอ าศัย เครื่องใชสอยตาง ๆ
3. ตองออกกําลังกายเสมอ
4. ตองอยูในสถานที่ ที่มีอากาศบริสุทธิ์
การที่จะชวยใหชีวิตคริสเตียนมีจิตวิญญาณที่แข็งแรงสมบูรณ ก็อาศัยหลักเดียวกันนี้ กลาวคือ
1. ตองรับประทานอาหารฝายจิตวิญญาณใหสม่ําเสมอ ไดแกการอานพระวจนะของพระเจาทุก
วัน
2. ตองรักษาความสะอาด ความบริสุทธิ์ของชีวิตคริสเตียน
3. ตองออกกําลังกายชวยงานพระเจาเชนการเปนพยาน แจกใบปลิว ชวยงานตาง ๆ ของ
คริสตจักร
4. หายใจเอาอากาศที่บริสุทธิ์ ไดแกการอธิษฐานเขาเฝาพระเจาเสมอ
ชีวิตฝายเนื้อหนังขาดการหายใจไมไดฉันใด ชีวิตฝายจิตวิญญาณก็ขาดการอธิษฐานไมไดฉนั
นั้น พระเยซูคริสตทรงเปนพระบุตรของพระเจา พระองคทรงบริสุทธิ์ดีรอบคอบ ครบถวนทุกประการ
เมื่อพระองครับสภาพเปนมนุษย แมพระองคทรงบริสุทธิ์ แตพระองคก็ตองอธิษฐาน ขอพระบิดาทรง
เพิ่มเติมกําลัง ประทานความมีชัยใหแกพระองค พระองคทรงอธิษฐานเวลาเชามืด (ดู มาระโก 1:35)
เวลากลางคืน (ดู ลูกา 6:12) เวลารับประทานอาหาร (ดู มัทธิว 14:19, 15:36, ลูกา 22:19, 24:30) เวลารับ
ศีลบัพติศมา (ดู ลูกา 3:21) เวลามีงานยุงยาก (ดู มาระโก 3:7-14, ลูกา 6:12, 13) เวลามีความทุกขใจ (ดู
ยอหน 11:33-42, ลูกา 22:41-44) และยังมีอีกหลายขอ ทีก่ ลาวถึงการอธิษฐานของพระเยซู ชีวิตของพระ
เยซูเต็มไปดวยการอธิษฐาน พระองคอธิษฐานทุกเวลา ทุกโอกาสที่จะทําได บางครั้งพระองคทรง
อธิษฐานตลอดคืนมิไดนอนหลับ บางครั้งอธิษฐานจนเหงื่อโทรมพระกาย บางครั้งอธิษฐานดวยน้ําตา
เพื่อคนบาป คนออนแอ เพื่อใหมีความเชื่อและเพื่อพระองคเองจะไดฤทธิ์อํานาจเพิม่ เติมจากพระบิดา
สามารถปฏิบัติทุกอยางตามน้ําพระทัยของพระองคไดสําเร็จครบถวนพระเยซูเองยังทรงอธิษฐาน
มากมายเพียงนี้ เราเปนผูใดเลาจึงกลาละเลยการอธิษฐาน
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13 กอนจะจบจดหมายฉบับนี้ ทานยากอบไดกลาวถึงเรื่องการอธิษฐาน เพราะเปนสิ่งจําเปน
และสําคัญยิ่ง สําหรับคริสเตียนซึ่งตกอยูในการทดลอง ตองอาศัยการอธิษฐานเขาเฝาพระเจาอยาง
ใกลชิดเทานัน้
จึงจะสามารถสูทนการทดลองไดตลอด ขณะทีม่ ีความทุกขจงอธิษฐานตอพระเจา
พระองคทรงยินดีที่เห็นบุตรของพระองค เชื่อพึ่ง ไววางใจในพระองค และขณะที่มีความสุข ก็ควร
ขอบพระคุณ สรรเสริญพระองค พระองคทรงพอพระทัยอยางยิ่ง ที่บุตรของพระองครูจักสํานึกถึง
พระคุณและความรักของพระองค คนเปนจํานวนมากจะอธิษฐานก็ตอเมื่อมีความทุกขลําบากเทานั้น
เมื่อมีความสุขสบายก็ลืมขอบพระคุณ สรรเสริญพระองค เชนเดียวกับเด็กบางคน เวลาปกติมักจะไม
คอยชอบเขาใกลบิดาของตน แตเมื่อตองการเงิน ไมวาเขาจะมีธุระยุงยากอยางไร ก็พยายามเขาพบจนได
พระคัมภีรขอนี้ยังชี้ใหเราทราบอีกวา ชีวิตคริสเตียนไมใชวาจะมีแตความสุขหรือความทุกข
อยางเดียวตลอดไป ที่เปนเชนนี้ เพราะพระเจาตองการให มีประสบการณในชีวิตคริสเตียนที่แทจริง ให
เขาใจพระคุณและความรักของพระองคดียงิ่ ขึ้น
14-16 กลาวถึงการอธิษฐานรักษาโรค ขณะที่พระเยซูคริสตทรงทํางานรวมกับเหลาสาวกของ
พระองค พระองคทรงสําแดงการอัศจรรยมากมายหลายอยาง ทรงรักษาคนปวยใหหาย เรียกคนตายให
ฟนขึ้นมา ขับไลผีซึ่งสิงอยูในรางกายของคนออก ฯลฯ หลังจากพระองคเสด็จสูสวรรคแลว พระองคก็
ไดประทานฤทธิ์อํานาจแกสาวกของพระองค ใหสามารถทําการอัศจรรยเชนเดียวกัน
พระองคตรัสวา ผูที่เชื่อนั้นจะสามารถทําการใหญกวาพระองค เพื่อเปนการยืนยันวา พระองค
ยังทรงพระชนมอยูตลอดเวลาทั้งวานนี้ วันนี้ และตลอดไปเปนนิตย
สมัยนี้มีคริสเตียนเปนจํานวนมาก ไมเชื่อในการอัศจรรยของพระเจา ไมเชื่อคําสัญญาของพระ
เยซูคริสตที่ใหไววา “มีคนเชื่อที่ไหน หมายสําคัญเหลานีจ้ ะบังเกิดขึ้นทีน่ ั่น.....” (ดู มาระโก 16:17) ดู
ประหนึ่งวาวิทยาศาสตรยิ่งเจริญกาวหนา มนุษยก็ยิ่งพึ่งฤทธิ์อํานาจของพระเยซูนอยลง ผูรับใชของพระ
เจาเปนจํานวนมากหันกลับไปพึ่งวิทยาศาสตร พึ่งวิทยาการ ความรู พึ่งตัวเอง มองขามพระเจาไป งานที่
เขากระทํามีแตความหรูหรานาดูเพียงภายนอก แตไมไดเกิดผลฝายวิญญาณจิตเทาที่ควร แมจริงอํานาจ
ของพระเยซูคริสตเจามิไดเสือ่ มลง พระองคไมทรงเปลี่ยนแปลง มนุษยตางหากที่เปลี่ยนแปลง พระองค
ทรงสัญญาวา จะประทานฤทธิ์อํานาจใหแกบุตรของพระองคในวันทีส่ ุดของโลก พระองคจะปฏิบัติตาม
พระสัญญานั้นอยางแนนอน (ดู กิจการ 2:17-21) พระองคมีฤทธิ์อํานาจ ในสมัยกอน ทรงแยกน้าํ ทะเล
ออกจากกัน ทรงเลี้ยงชนชาติอิสราเอลในปาเปนเวลาถึงสี่สิบป ทรงกระทําการอัศจรรยตาง ๆ อยางใด
เดี๋ยวนีแ้ ละวันนี้พระองคก็ทรงกระทําไดอยางนั้น “ใครเชื่อก็ทําไดทุกสิ่ง” (มาระโก 9:23) เพราะฉะนั้นผู
ที่เจ็บปวย ถามีความเชื่อจริง ก็อธิษฐานทูลขอตอพระเจา ขอพระองคทรงโปรดรักษา พระองคจะรักษา
ใหหายตามความเชื่อของเขา
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เมื่อพิจารณาดูพระคัมภีรถึงตนเหตุของการปวยไข อาจเนื่องจากสามประการดวยกันคือ (1)
เปนการทดลองซึ่งพระเจาอนุญาตใหเกิดขึน้ (2) เปนการโจมตีของพญามาร (3) เกิดขึ้นเนื่องจากความ
บาปของตน (รวมทั้งการไมรูจักรักษาสุขภาพอนามัยดวย) ฉะนั้นหากการเจ็บปวยเกิดเนื่องดวยความ
บาปของตน ตองสํานึกผิด กลับใจใหม ทูลอขอพระองคอภัยโทษความผิดบาป แลวพระองคก็จะยกโทษ
และทรงโปรดรักษาใหหาย
ขอ 16 เตือนใหเราอธิษฐานเพื่อกันและกัน เมื่อมีโอกาสไปเยี่ยมเยียนคนปวยการอธิษฐานเพื่อ
เขาจึงเปนสิ่งดียิ่ง
17, 18 การอธิษฐานของเราบางครั้ง ดูประหนึ่งวา พระเจาไมยอมฟง และไมตอบจนรูสึก
ทอถอย หมดกําลังใจ หากพระเจาไมตอบการอธิษฐานของเราทันที อาจเปนเพราะ (ก) เราขอในสิ่งไม
ถูกตอง (ดู ยากอบ 4:3) (ข) เวลาของพระองคยังไมถึง (ค) พระเจาตองการใหเรารอคอย เพื่อทดลอง
ความเชื่อ (ง) เราขาดความเชือ่ ถารูสึกวาทุกอยางดีพรอมและอดทนรอเปนเวลานานแลว พระองคยงั ไม
ตอบ ก็จงสํารวจตัวเองใหมวามีอะไรบกพรองจําเพาะพระเนตรพระเจาหรือไม มีความผิดบาปอะไร
เปนสิ่งกีดขวางหรือไม เพราะ “พระเจามิไดทรงฟงคนบาป” (ยอนห 9:31) เมื่อสารภาพผิดตอพระเจา
และตอมนุษยแลว พระองคก็จะทรงสดับฟงคําอธิษฐานของเรา
“คําอธิษฐานดวยใจรอนรนแหงผูชอบธรรม ก็มีอํานาจมากซึ่งจะทําใหเกิดผล” ผูชอบธรรมนี้
หมายถึงคนทีไ่ ดรับการไถโทษโดยพระโลหิตของพระเยซูแลว พระเจาจึงจะยอมรับ (ดู ฮีบรู 11:4, กาลา
เทีย 2:16) สิ่งที่นาสนใจในที่นี้ก็คือ ทานยากอบมิไดกลาววา คําอธิษฐานของศาสดาพยากรณ หรือของ
อัครสาวก หรือของศิษยาภิบาลเทานั้นที่มีอาํ นาจมาก แตกลาววา คําอธิษฐานของผูชอบธรรม มีอํานาจ
มาก เพราะฉะนั้น ทุกคนที่ไดเปนผูชอบธรรมแลว โดยการไถของพระเยซูคริสต อยาไดดูถกู การ
อธิษฐานของตัวเอง ถาการอธิษฐานของเราไมเกิดผล อาจเนื่องจากวาเราอธิษฐานดวยความเย็นชา
เกินไป จงอธิษฐานใหม คําอธิษฐานที่รอนรนจะนําใหเกิดผล
ทานยากอบไดเนนถึงทานเอลียาเปนพิเศษ (อานขอ 17) พระเจาของเอลียา ก็เปนพระเจาของเรา
เพราะฉะนั้นสิง่ ที่เอลียาทําได เราก็นาจะทําได ถาเรามีความเชื่อ และความรอนรนเหมือนเอลียา
19, 20 คริสเตียนหลายคนเขาใจความหมายของขอ 20 ผิดไป คิดวา ถาไดชวยจิตวิญญาณดวง
หนึ่งใหรอด ก็สามารถปกปดการบาป ซึ่งตนไดกระทําไวไดเปนอันมาก ความหมายทีแ่ ทจริงของขอนี้
คือ ถาผูใดสามารถชวยคนที่หลงหายไป ใหกลับใจใหมรับความรอดไมเพียงแตคนที่หลงหายไปนั้น จะ
ไดรับความรอด แตพระเจาอาจใชเขาไปนําวิญญาณอืน่ อีกหลายดวงซึง่ ยังไมรอด ใหไดรับความรอด
ดวย ซึ่งเปนการ “ปกปดการบาปเปนอันมาก”
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พระคัมภีรชวยใหสายตาของคริสเตียน มองไดกวางและไกลยิ่งขึน้ ทําใหมองเห็นความสําคัญ
ของการชวยจิตวิญญาณมนุษย ผลอันใหญหลวงยอมเกิดแกตวั เอง แกผูที่รับความชวยเหลือ และแกคน
อื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งยังไมไดรับความรอด
พระธรรมยากอบเริ่มตนดวยการปลอบโยนคริสเตียน ซึ่งตกอยูในการทดลองกลาวถึงความเชื่อ
และความประพฤติของคริสเตียน และลงทายดวยการเตือนใหคริสเตียนนําคนที่หลงไปใหกลับคืนดีกับ
พระเจา สิ่งสําคัญที่สุดก็คือ ความเชื่อของคริสเตียนตองประกอบดวยการประพฤติ ผลจากการที่ปฏิบัติ
ถูกตองตามน้ําพระทัยของพระเจา ก็จะทําใหสามารถดลใจใหคนบาปซึ่งหลงหายไปเหลานั้น หัน
กลับมาหาพระองค.
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