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คํานํา 
พระธรรมยากอบฉบับนี้ จัดพิมพข้ึนเพื่อเปนคูมือครูรวีวารศึกษา แนวเดยีวกันกับพระธรรมโรม 

และพระธรรมโครินธ อันเปนสวนหนึง่ของพระคริสตธรรมศึกษา ท้ังนี้ก็เพราะไดคํานงึถึงความ
ยากลําบากของครูบางคน ซ่ึงอยูในถ่ินกันดาร ขาดคูคิดท่ีปรึกษาไมมีสถานท่ีคนควาตระเตรียมแนวการ
สอน ในอันท่ีจะชักนําวิญญาณของผูอ่ืนเขามาหาพระเยซูคริสตเจาได 

ฉะนั้นคูมือครูสําหรับครูรวีวารศึกษา ในชุดพระคริสตธรรมศึกษานี้ จงึเปรียบเสมือนท่ีปรึกษา 
และเคร่ืองมือในการที่จะขจดัความยุงยากเหลานี้ใหหมดไป และเปนแนวทางใหครูแตละทานไดเตรียม
ตัว และดําเนนิการสอนไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน แตเพื่อใหการสอนของทานไดผล
สมบูรณยิ่งข้ึน ก็ควรจะใหนักศึกษาท่ีทานสอนน้ันมีหนังสือประกอบบางเล็กนอย ดังนี้ ผูใหญและ
เยาวชนควรมีชุด สายชลธาร และเด็กควรมีชุด พรทิพย ชุดดังกลาวนี้ มีท้ังขอพระธรรม และขอทองจําท่ี
ดี มีประโยชนไวพรอมสะดวกแกการใชมาก 

แตอยางไรก็ตาม จุดมุงหมายแทจริงของผูจัดทําพระธรรมชุดนี้ กเ็พือ่เปนเพียงการแนะแนว
อยางหนึ่งในหลาย ๆ แนวทาง ซ่ึงจะเปนประโยชนแกครูผูสอนเทานั้นเอง มิไดหมายความวา จะใหเปน
การกําหนดบังคับ ใหทุกคนสอนตามแนวทางนี้ จนละเลยการศึกษาคนควา ซ่ึงตนกําลังดําเนินอยูเสีย 

ในท่ีสุดนี้ ขอใหพระเจาทรงนําและอวยพระพร ครูผูสอนในโรงเรียนรวีวารศกึษาทุกทาน ให
การสอนของทาน จงบังเกดิผลแกจิตวิญญาณของผูศึกษายิ่งข้ึนเถิด 

กองคริสเตียนบรรณศาสตร 
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บทเรียนที่ 1 การทดลองความเช่ือ 0

คํานํา 

พระธรรมยากอบเปนจดหมายฝากของทานยากอบ ถึงคริสเตียนชนชาติยูดายสิบสองตระกูล ซ่ึง
กระจัดกระจายอยูตามท่ีตาง ๆ ในสมัยนั้น จดหมายฉบับนี้มีคามหาศาลแกการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
แกคริสเตียนปจจุบัน ซ่ึงกาํลังตกอยูในสภาพแหงการถูกทดลองอยางหนัก ท้ังฝายรางกายและจิตใจ 
คริสเตียนเปนจํานวนมากท่ีกําลังทอถอยออนกําลัง และเหนิหางจากพระเจา ถาไดศึกษาพระธรรมยาก
อบแลว จะชวยใหมีความเชือ่ม่ันคงยิ่งข้ึน และจะเพิ่มเตมิกําลังฝายวิญญาณจิตใหเขมแข็งสามารถทนรับ
การทดลองตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นไดทุกโอกาส 

ยากอบเปนนองชายของพระเยซูคริสต ตอนแรก ๆ ทานไมเช่ือวาพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอด
ของมนุษยโลก เคยหัวเราะเยาะและตอตานพระเยซู แตหลังจากท่ีองคพระเยซูคริสตส้ินพระชนมบนไม
กางเขน ทรงฟนคืนพระชนมในวนัท่ีสาม และทรงปรากฏแกอัครสาวกของพระองค ตลอดจนตัวทาน
เองดวย ทานจึงเช่ือแนวา พระเยซูเปนพระบุตรของพระเจา ตั้งแตนัน้มา ทานก็สํานึกตัว กลับใจใหม 
เช่ือพึ่งพระองคถวายชีวิตเปนทหารท่ีซ่ือสัตย จงรักภกัดีตอพระองค มีเร่ืองเลาวา ประมาณ ค.ศ.62 
คริสตจักรไดถูกขมเหงรังแกอยางหนกั มีศัตรูมาขมขูใหทานยากอบปฏิเสธพระเยซู แตทานไดเช่ือพึ่งใน
พระเยซูคริสตอยางเขมแข็งอยูแลว ไมยอมปฏิเสธ จึงถูกศัตรูบังคับใหข้ึนไปที่หอคอยสูงบนกําแพงเมือง 
และถูกผลักลงมาจากหอคอย หมายจะลงโทษใหถึงแกความตาย แตทานก็ยังไมตาย ศัตรูจึงเอากอนหิน
ขวางซํ้าเติมจนถึงแกความตายในท่ีสุด ทานเปนคริสเตียนท่ีแทจริง ยอมสละชีวิตดีกวาจะขายพระนาม
พระเยซูคริสตเจา 

ยากอบ 1:1-8 

1 แมวายากอบจะเปนนองชายของพระเยซูคริสต แตทานมิไดถือวาท่ีเปนพี่นองกนัจะทําให
ทานไดรับความรอด ทานกลาววา ทานเปน “ทาสของพระเยซูคริสต” ทานตองถอมใจลงตอนรับพระ
เยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอดเปนสวนตัว ทานจึงมีสิทธ์ิเขาในแผนดินสวรรคได การท่ีคนบาปจะ
ไดรับความรอดหรือเปนคริสเตียนนัน้ ไมใชอาศัยบรรพบุรุษ บิดามารดาหรือญาติพีน่องท่ีเปนคริสเตียน 
แตเปนเร่ืองสวนตัวของผูนัน้โดยเฉพาะ ผูใดเช่ือผูนั้นกไ็ดรับความรอด เปรียบเหมือนการรับประทาน
อาหารผูใดหวิและรับประทาน ผูนั้นก็อ่ิม จะรับประทานแทนกันและกนัไมได 
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2-4 มีคริสเตียนที่เช่ือใหม ๆ บางคนเขาใจผิด นึกวาเม่ือเช่ือพระเยซู และเปนคริสเตียนแลว จะ
ไมมีความทุกขลําบากอีกเลย แทจริงพระเยซูคริสตมิไดทรงสอนเชนนั้น พระเยซูคริสตตรัสวา “ในโลก
นี้ทานท้ังหลายมีความทุกข แตจงวางใจเถิด เราชนะโลกแลว” ตราบใดท่ีเรายังมีชีวติอยูในโลกนี ้ เร่ือง
ความทุกขความลําบาก ยอมหลีกหนไีมพน แตคริสเตียนมีขอแตกตางไปจากชาวโลก คือ เราสามารถมี
ความสุขได ขณะท่ีมีความลําบากและความทุกข ความสุขชนิดนี้เปนความสุขท่ีแทจริง เปนความสุขท่ี
ไดรับจากพระเจา คริสเตียนคนหน่ึงเปนพยานวา ในสมัยสงครามโลกคร้ังท่ีสอง เขาและเพื่อน ๆ ไดล้ี
ภัยไปอยูในปากันดารแหงหนึ่ง เพื่อน ๆ ท่ีไปดวยรูสึกกลัว และมีความทุกขมาก แตเขาไมกลับ และไมมี
ความทุกขเลย แมจะเผชิญกับภัยอันตราย และการกนัดารอาหาร เขาก็ยังคงรองเพลงสรรเสริญพระเจา
ไดตลอดเวลา เพราะเขาทราบวา พระเจาสถิตอยูดวย ไมมีอะไรยากสําหรับพระเจาเลย หากเขาจะตอง
ตาย วิญญาณของเขาก็จะไปอยูกับพระเจา รับความสุขนิรันดรบนเมืองสวรรค แมวาพระเจาทรงอนุญาต
ใหศัตรูทําอันตรายแกเขา เขาจะปลอดภยัเพราะเขาเช่ือตามคําทรงสัญญาของพระเจาท่ีวา “แมวาขนเสน
หนึ่ง จะหลุดไปก็หามิได” ฉะนั้นเขาจึงมีความสุขใจในพระเจา 

ความทุกขอาจเกิดข้ึนไดหลายทางเชน (ก) เพราะความบาปซ่ึงเราไดกระทํา นําเราไปสูความ
ทุกข (ข) เพราะพญามารซาตาน ตองการลอลวงใหเราหลงผิด จึงใชวธีิการตาง ๆ เพื่อเราจะทอถอยเหิน
หางจากพระเจา (ค) เพราะการทดลองท่ีพระเจาทรงอนุญาตใหมีข้ึน 

บางคร้ังพระเจาก็ทรงอนุญาตใหคริสเตียนถูกทดลอง เพือ่พิสูจนวา มีความเช่ือและรักพระองค
จริงหรือไม พระองคจึงอนญุาตใหคริสเตียนตกอยูในสภาพลําบากและมีความทุกขช่ัวคราว ดจุเดยีวกับ
ท่ีพระองคทรงอนุญาตใหเกิดแกโยบ อับราฮัม และคนอ่ืน ๆ อีกหลายคนมาแลว คนท่ีเช่ือและรักพระเจา
อยางแทจริง อาจจะรูสึกเสียใจ ทอใจลําบากใจบางในตอนตน แตเม่ือสํานึกถึงพระคุณและความรักของ
พระเจ าแลว เขาก็สงบใจถอมตัวลง ยอมรับการทดลองทุกประการ ดวยความยนิด ี

พระประสงคท่ีแทจริงของพระเจา ในการใหคริสเตียนถูกทดลองนัน้ ก็เพื่อใหคริสเตียนไดรับ
ประโยชน มีความยนิดี เกิดความเพียร และเพื่อทําการใหไดผลสําเร็จ ผูท่ีไมเคยประสบความยากลําบาก
มากอนเลย เม่ือถึงภาวะท่ีตองเผชิญกับความลําบากแมแตเพียงเล็กนอยเขาจะรูสึกวา เกินกําลังท่ีเขาจะ
ทนได ในท่ีสุดการงานท่ีควรจะทําใหเกดิผลสําเร็จ ก็กลับลมเหลวอยางส้ินเชิง 

อีกประการหนึ่ง การทดลองทําใหคริสเตียนรูจกัพระเจาดียิ่งข้ึน คริสเตียนสวนมาก เม่ือมี
ความสุขสบายทุกอยาง ไมคอยนึกถึงพระเจา ไมอยากอธิษฐาน ไมอยากอานพระคัมภีร ไมอยากไป
โบสถ แตเม่ือพบอันตราย มีความทุกขลําบากเกิดขึน้เขากน็ึกถึงพระเจาทันที เร่ิมอธิษฐาน เร่ิมอานพระ
คัมภีร ขณะนั้น เขาก็จะเขาใจถึงความรักและฤทธานภุาพอันใหญยิง่ของพระเจา ประสบการณเชนนี้ 
ยอมจะเพ่ิมความเช่ือใหแกคริสเตียนผูนั้น 
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5-8 โดยท่ัวไป คริสเตียนจะอธิษฐานดวยใจรอนรน ดวยความหวิกระหาย และเอาจริงเอาจัง 
ตอเม่ือเขารูสึกมีความตองการทางจิตใจ ดจุคนซ่ึงกระหายนํ้าจดั จะพยายามทุกวิถีทาง เพื่อจะใหน้าํมา
ดื่ม คริสเตียนซ่ึงตกอยูในการทดลอง ก็เชนเดียวกนัคือตองการความชวยเหลือจากพระเจา ทานยากอบ
ไดสอนหลักสําคัญในการอธิษฐานขอตอพระเจาขณะเม่ือประสบการทดลองไวดังนี ้

ก.จงขอสติปญญา ในท่ีนี้ ทานยากอบเล็งถึงสติปญญา ในการที่จะรูจักและเช่ือพึ่งพระเจา ความ
ตองการอันใหญยิ่งท่ีสุดสําหรับคริสเตียน ซ่ึงตกอยูในการทดลองคือการรูจักน้ําพระทัยของพระเจา ถา
เราทราบแนวา ทุกส่ิงทุกอยางท่ีเกิดข้ึนและตนกําลังกระทําอยู เปนไปตามน้ําพระทัยของพระเจา เราก็จะ
มีกําลังใจท่ีจะตอสูตอไป น้ําพระทัยของพระเจานัน้ บางคร้ังก็เปนส่ิงท่ีเขาใจยากสําหรับเราผูซ่ึงมี
สติปญญาอันจํากัด เพราะฉะน้ัน จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองทูลขอสติปญญาเพ่ิมเติม เพื่อเราจะรูจกัน้ํา
พระทัยของพระองค สามารถทนตอการทดลอง และจัดการกับเหตุการณตาง ๆ ไดอยางถูกตองสําหรับ
นักเรียน นกัศึกษา หรือผูประกอบธุรกิจตาง ๆ หากรูจักพระเจา และน้ําพระทัยของพระเจาและยอมให
พระเจาเปนใหญในชีวิตของเขา ก็ยอมไดรับสติปญญาจากพระเจาดวย เพราะพระเจาเปนบอเกิดแหง
สติปญญา 

ข.จงขอตอพระเจา บอยคร้ังในชีวิตคริสเตียน ท่ีมองขามความสามารถของพระเจามอบความ
ไววางใจใหแกมนุษย แทนท่ีจะมอบใหแกพระเจาพระองคทรงเสียพระทัยอยางยิง่ ท่ีเห็นมนษุยขาด
ความเช่ือในพระองค พระองคทรงสัญญาไววา จะประทานใหคนท้ังปวงดวยเต็มพระทัย และมิไดทรงติ
วา ฉะนัน้เม่ือมีความตองการส่ิงใดจงขอตอพระเจา หากเปนท่ีชอบพระทัยพระองค พระองคก็จะ
ประทานใหอยางแนนอน 

ค. จงขอดวยใจเช่ือ การท่ีจะอธิษฐานทูลขอส่ิงหนึ่งส่ิงใดจากพระเจา ตองมีความเช่ืออยาง
แทจริงวาจะไดรับ ไมใชอธิษฐานขอตอพระเจาแตปาก สวนตาและจิตใจพยายามสอดสายหาความ
ชวยเหลือจากมนุษย วิธีนี้ไมเรียกวาความเช่ือ ความเช่ือคือความม่ันใจ ในส่ิงท่ีตนยังมองไมเหน็ เม่ือ
อธิษฐานทูลขอตอพระเจาแลว แมวาพระเจาไมตอบทันทีทันใด แตเราม่ันใจไดวา พระเจาทรงโปรด
ตอบคําอธิษฐานของเราอยางแนนอน (ดู มัทธิว 7:7-11) 

อยามีใจสงสัยเลย การสงสัยคือการไมเช่ือ ชนชาติอิสราเอลสงสัยพระเจาไมเช่ือพระองค ใน
ท่ีสุดตองตายอยูในปา อาดัมและเอวา สงสัยไมเช่ือคําเตือนของพระเจาจึงพบกับความพินาศ คริสเตียน
ซ่ึงกําลังตกอยูในการทดลองนั้นจะเกดิการสงสัยไดงาย ๆ นี่เปนแผนการณรายของพญามารซาตาน ท่ีจะ
ทําใหคริสเตียนทอถอยละท้ิงพระเจา เพราะฉะน้ัน เม่ือมีการทดลองเกิดข้ึน ความเชื่อจึงเปนส่ิงสําคัญ
ท่ีสุด จงจําไวเสมอวา การท่ีพระเจาอนุญาตใหการทดลองเกิดข้ึนแกคริสเตียนนัน้ ก็เพื่อผลประโยชนเขา
นั่นเอง เพื่อบุตรของพระองคจะไดเขมแข็งยิ่งข้ึน จงมีความเชื่อ และไววางใจในพระองค เพราะการ
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ทดลองซ่ึงพระเจาไดอนุญาตใหเกิดข้ึนแกเรานั้น พระองคไดสัญญาไววา จะไมหนักเกินกําลังท่ีเราจะ
ทนได (ดู 1 โครินธ 10:13) 

คําเตือนสุดทายในบทเรียนวนันี้ ก็คือวา อยาใหเราเปนคนสองใจ เช่ือบางไมเชื่อบาง หากเรา
สงสัยวา พระเจาจะไมทรงโปรดตอบคําอธิษฐานของเรา ก็เทากับเราขัดขวางมิใหพระเจาทรงตอบคํา
อธิษฐานของเรา เนื่องดวยความไมเช่ือของเราน่ันเอง ดงันั้นใหเราขอโดยใจเช่ือจริง ๆ แลวพระเจาจะ
ทรงตอบ และเราก็เปนท่ีพอพระทัยพระองคดวย 
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บทเรียนที่ 2 การทดลองความเช่ือ (ตอ) 1

ยากอบ 1:9-18 

9-11 คริสเตียนสวนมากเช่ือในเร่ืองการทรงนําของพระเจา แตไมยอมเช่ือฟงและปฏิบัติตาม
การทรงนําของพระเจาทุกเวลา เม่ือพระเจาประทานความสุข ใหทุกอยาง การงานสะดวกสบาย ราบร่ืน 
และสําเร็จงายดาย ก็มีความยินดี ภูมิใจในความสําเร็จของตนจนกระท่ังบางคนหลงลืมตัว นึกวา
ความสําเร็จทุกอยางนัน้ เปนเพราะความสามารถของตนเองไมถวายพระเกยีรติแกพระเจา แตบางคร้ังใน
ชีวิตคริสเตียน เราตองเผชิญปญหาขอของใจและความลําบากหลายอยาง การงานท่ีกําลังทําก็ไมไดผล
สมดังใจนกึ มีอุปสรรคขัดขวางตลอดเวลา หลายคนเม่ือตกอยูในสภาพดังนี้ ก็กลาวหาพระเจาวา ทําไม
พระเจาจึงไมรักเขาไมชวยเอา ไมฟงคําอธิษฐานของเขา พระเจาลําเอียง ท่ีสุดเขากท็อถอย และหลงผิด
ไปการที่พระเจาทรงอนุญาตใหความลําบาก และการทดลองเกิดข้ึนแกเขา ก็เพื่อใหเขาเช่ือฟงพระองค 
ยอมดําเนนิตามการทรงนําของพระองคทุกอยาง ไมวาจะเปนยามสุขหรือทุกขพระเจาตองการใหคริส
เตียนมีความชืน่ชมยินดีอยูทุกเวลา เพราะความช่ืนชมยนิดีเปนสัญลักษณอยางหนึ่งของคริสเตียน และ
เปนการถวายเกียรติยศใหแกพระเจา 

ชายคนหนึ่งไดโดยสารรถไฟไปเชียงใหม มีเพื่อนผูโดยสารรวมตูเดียวกับเขาเปนจํานวนมาก 
แตผูโดยสารคนหน่ึงท่ีนั่งตรงกันขามกับเขา มีลักษณะแตกตางกับคนท่ัวไปใบหนาของเขาสุภาพ
ออนโยน ยิ้มแยมแจมใสอยางคนมีความสุข ชายผูนี้จึงหาโอกาสพูดกับเขา และถามวา “คุณเปนคริส
เตียนใชไหมครับ” ผูโดยสารคนนั้นตอบดวยใบหนายิ้มแยมแจมใสวา “ใชครับ คุณทราบวาผมเปนคริส
เตียนไดอยางไร” ชายคนนั้นตอบวา “ใบหนาท่ีเต็มไปดวยความสุขของคุณบอกผมครับ” และเขาได
กลาวตอไปวา “เม่ือกอนผมก็เปนคริสเตียน แตเดี๋ยวนี้หางเหินจากพระเจา ยุงอยูกับการคาอยางเดียว 
รูสึกมีภาระหนักทางจิตใจมาก ผมอยากจะมีความสุขอยางคุณเหลือเกนิ” 

ยากอบไดช้ีใหเราเห็นชีวิตของมนุษยในโลกนี้วา ไมจีรังยั่งยืนตลอดไป วันหนึ่งจะรวงโรยเหีย่ว
แหงไปดังดอกหญา เพราะฉะน้ันอยาใหความม่ังมี ความจนเปนเหตุซ่ึงกอความทุกขลําบากแกเรา เวลา
ท่ีเรามีอยูไมกีสิ่บปในโลกนี ้ก็จงใชใหเปนประโยชนสําหรับการถวายพระเกยีรติแกพระเจาจะดกีวา 

12 ขอนี้มีคามาก เราควรจะทองจําใหข้ึนใจ เพราะเปรียบเหมือนยาชกูําลังใหเรามีความมานะ
พรอมท่ีจะตอสูในเม่ือมีการทดลอง ยากอบไดเนนใหเราทราบวา “คนนั้นท่ีสูทนการทดลอง จะไดรับ
มงกุฏแหงชีวติ” ไมใชสูทนลําบากเปลา ๆ แตจะไดมงกุฏแหงชีวติจากพระเจา นี่เปนคําสัญญาของ
พระองค ดวยเหตุนี้เองคริสเตียนท่ีรักพระเจาเปนจํานวนมาก จึงยอมสละความสุขสวนตัว สละ
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บานเรือนครอบครัว ช่ือเสียงและตําแหนงถวายตัวยอมลําบากเพื่อพระเจาทุกอยาง แมจะตองเดนิทาง
ดวยเทาเปนระยะทางหลายสิบกิโลเมตร เพื่อนําขาวประเสริฐแหงความรอด ไปประกาศใหแกคนท่ีตก
อยูในความบาปใหกลับใจใหม แมจะถูกเขาดูหม่ินเยาะเยย หรือแมกระท่ังจะถูกจับไปทรมาน ประหาร
ชีวิตกย็ังมีความยินดี มีความเชื่อ ม่ันคงในพระเจา ไมยอมเปล่ียนแปลง 

การท่ีคริสเตียนจะไดรับมงกุฏแหงชีวิตนัน้ มีขอพึงปฏิบัติอยูสามประการคือ 
ก.เม่ือประสบกับการทดลอง อยาไดคิดวาเปนเคราะหราย ควรเขาใจวาเปนพระพรของพระเจา

ตางหาก เพราะเปนวิธีหนึ่งท่ีพระเจาจะประทานมงกุฏแหงชีวิตใหแกเรา 
ข.ในท่ีนี้มิไดสอนวา ความสุขยอมมีแกคนท่ีถูกทดลอง แตสอนวาความสุขยอมมีแกผูท่ี “สูทน

การทดลอง” เพราะฉะนั้นเม่ือมีการทดลองเกิดข้ึน จงอธิษฐานทูลขอตอพระเจา ใหพระองคประทาน
สติปญญา กําลังและความสามารถในการตอสูกับการทดลองนั้น 

ค.พระเจาประทานมงกุฏ แกผูท่ี “รักพระองค” ความรักนี้แหละเปนกําลังท่ีจะทําใหเราสามารถ
ชนะตอการทดลองได เปนความรักทํานองเดียวกับพระเยซูไดตรัสถามเปโตรวา “เจารักเรามากกวาส่ิง
เหลานี้หรือ” 

พระเจามิไดทรงสัญญาวาจะประทานมงกุฏแหงชีวิตแกนักเทศนท่ีมีช่ือเสียง แกคนท่ีมี
ความสามารถ แกศาสนาจารย แกผูปกครอง แตพระองคจะประทานแกผูท่ีรักพระองค การทดลองและ
ความทุกขลําบากเปนเคร่ืองพิสูจนอยางหนึ่งวา เรารักพระองคอยางแทจริงหรือไม 

13-15 คริสเตียนบางคน เม่ือทอถอยออนแอลง หันไปสูความช่ัว ก็มักจะกลาวหาวา เพราะคน
อ่ืนทําใหเขาหลงผิด เพราะคนนั้นยัว่ใหโมโหเพราะศิษยาภิบาลเทศนาไมดี เพราะคนอ่ืนไมรักพระเจา
เพราะส่ิงแวดลอมบังคับ ฯลฯ คําพูดเหลานี้เปนการแกตัวท้ังนั้น แทจริงเปนความออนแอของตัวเราเอง 
ยอมใหการทดลองของพญามารชนะจิตใจของเรา ยอมกระทําตามความปรารถนาของเน้ือหนัง ละท้ิง
พระเจากลับหลงรักการฝายโลก ฉะนั้นคริสเตียนทุกคนจึงอยาไดกลาวหาซ่ึงกนัและกันเลย ขอใหแสง
สวางของพระเจาสองเขามาในจิตใจของเรา เพื่อทุกคนจะไดเหน็ขอบกพรองของตัวเอง ขอใหพระ
โลหิตของพระองคจงชําระลางดวงจิตของเราใหขาวสะอาดบริสุทธ์ิใหมีความรัก สนิทสนมกับพระเจา
รวมเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกนั บํารุงคริสตจักรของพระเจาใหเจริญยิ่ง ๆ ข้ึนไป 

16,17 ขอผูอานสนใจคําวา “อยาหลงเลย” เราจะชนะการทดลองได เราตองไมหลงกลตาง ๆ 
ของพญามารซาตาน พญามารไมเพียงแตใชความทุกขลําบากมาลอลวงมนุษยเทานัน้ แตยังใชความสุข
ฝายโลก ความสวยงาม ความเยายวนใจในรูปรสกล่ินเสียงมาทดลองคริสเตียนอีกดวย การทดลองชนิดนี้ 
เปนการทดลองท่ีอันตรายท่ีสุด คริสเตียนนับจํานวนไมถวนไดหลงหายไป ละท้ิงพระเจา ทรยศตอ
พระองค เพราะไดหลงลืมตัวม่ัวสุมอยูกบัความสุขเพียงช่ัวคราว ซ่ึงพญามารใชเปนเหยื่อลอใจ คริส
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เตียนตองระวงัตัว สังเกตดใูหด ี เพราะของประทานอันเลิศทุกอยางมาแตเบ้ืองบน ของประทานอันเลิศ
เหลานี้ ไมเพยีงแตดีวิเศษในโลกท่ีเราอยูเทานั้น แตยังดีวิเศษและเลิศลํ้าในเมืองสวรรคดวย ไมใชสุข
ช่ัวคราว ดีช่ัวคราวดังท่ีเราเขาใจ ท่ีตาของเรามองเห็น แตเปนความสุขท่ียั่งยืนช่ัวนิรันดร 

“อยาหลงเลย” อยาเห็นแกของดีซ่ึงจะไดรับจากฝายโลก เพียงเล็กนอย และช่ัวคราวเทานั้น จน
ทําใหมองขามของประทานอันเลิศจากพระเจา พระเจาทรงมีของดีทุกอยางพรอมบริบูรณท่ีจะประทาน
ใหแกมนษุย “เหตุฉะนัน้ถาทานเองผูเปนคนบาปยังรูจักใหของดีแกบุตรของตน ยิ่งกวานั้นสักเทาใด 
พระบิดาของทานอยูในสวรรคจะประทานของดีแกผูท่ีขอตอพระองค” (มัทธิว 7:11) ขอขอบพระคุณ
พระเจาท่ีพระองคทรงสัตยซ่ือและเท่ียงธรรม พระองคไมเคยเปล่ียนแปลง เม่ือพระองคทรงต้ังพระทัย
แลว พระองคก็ไดทรงบันดาลใหเราท้ังหลายบังเกิดโดยคําตรัสอันสัตยจริง พระองคทรงเล้ียงดูชนชาติ
อิสราเอลในปาเปนเวลาถึงส่ีสิบปอยางไร พระองคจะเล้ียงดูเราอยางนั้น พระเยโฮวาหทรงเปนผูบํารุง
เล้ียงเรา เราจะไมขัดสนส่ิงใดเลยพระองคทรงชวยชนชาติอิสราเอล และผูรับใชเปนจํานวนมากของ
พระองค ใหชนะศัตรูฉันใด พระองคก็จะทรงประทานอํานาจใหเราชนะพญามารในทุกวันนี้ฉันนัน้ 

18 ในสมัยกอนพระเจาไดทรงบัญชาใหชนชาติอิสราเอล ถวายผลแรกแหงสรรพส่ิงซ่ึงพระองค
ประทานใหนัน้แกพระองค พระองคทรงพอพระทัยผูท่ีปฏิบัติตามน้ําพระทัยของพระองค พระองคไม
ตองการทรัพยสิน มรดก เงินทองจากเรา พระองคทรงประสงคท่ีจะใหเรามอบกาย ถวายชีวิตของเราแก
พระองค ดุจชนชาติอิสราเอลท่ีไดถวายผลแรกใหแกพระองค 
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บทเรียนที่ 3 การฟงและปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจา 2

ยากอบ 1:19-27 

บทเรียนพระคริสตธรรมคัมภีรบทนี ้ มีความสําคัญตอชีวิตประจําวนัของคริสเตียนเรามาก 
ขอใหเราเอาใจใสและนําไปปฏิบัติ ใหถูกตองตามน้ําพระทัยของพระเจา 

19, 20 ตอนทายของขอ 19 สอนวา “ใหทุกคนวองไวในการฟง” ขอนีบ้อกใหเราทราบวา ใคร
บางท่ีตองฟงพระวจนะของพระเจา ไมเพยีงแตคนท่ียังไมเคยฟง ไมเคยเช่ือ ไมเคยรูจัก หรือคริสเตียน
ใหมเทานั้นท่ีตองฟง แตทุกคนตองฟง คําวา ทุกคน หมายถึงผูท่ีเปนคริสเตียนและผูท่ียังไมเปนคริส
เตียน รวมท้ังผูปกครอง มัคนายก อาจารย และศิษยาภิบาลดวย เพราะพระวจนะของพระเจาเปนทิพย
อาหารฝายวิญญาณจิต มนษุยไมอาจมีชีวิตอยูได โดยปราศจากอาหารบํารุงเล้ียงรางกายฉันใด คริสเตียน
ก็ไมอาจมีชีวิตฝายจิตวิญญาณจิต โดยปราศจากทิพยอาหารบํารุงเล้ียงฉันนั้น 

ในชีวิตประจําวัน เราตองการพระวจนะของพระเจา เพื่อกระตุนเตือนใจเสมอ ขณะใดท่ีเรา
เผลอตัวคิดจะทําบาป พระวจนะของพระเจาซ่ึงอยูในจิตใจ จะเตือนเราไมใหกระทํา “เหตุฉะนัน้ถึงแม
ทานจะรูแลว และบัดนีต้ั้งอยูในความจริงแลวกด็ี ขาพเจาก็พรอมอยูเสมอ ท่ีจะเตือนสติทานท้ังหลาย ให
ระลึกถึงขอความเหลานั้น” (2 เปโตร 1:12) 

คริสเตียนบางคนนึกวา พระวจนะของพระเจาท่ีเคยไดฟงแลว ไมจําเปนตองฟงอีก เขารูสึกเบ่ือ
หนายตอคําเทศนาซํ้า ๆ ซาก ๆ และขอพระธรรมซ่ึงตองอานแลวอานอีก เม่ือถึงวันอาทิตย กอนจะไป
โบสถ บางคนชอบถามวา “อาทิตยนี้ใครเปนคนเทศน” ถาเปนนักเทศนท่ีเขาไมชอบฟง ก็ไมเต็มใจไป 
บางคนเขาไปในโบสถถึงเวลาเทศนา หูฟงไปอยางหนึ่ง ใจกว็ิจารณไปอีกอยางหนึ่ง ไมมีใจถอมท่ีจะฟง
พระวจนะของพระเจาเลย พระธรรมตอนน้ีสอนกลาววา “จงวองไวในการฟง ชาในการพูด ชาในการ
โกรธ” ไมวานกัเทศนจะเทศนดีหรือไมดี เปนเร่ืองท่ีเคยไดฟงมาแลวหรือเปนเร่ืองซ่ึงเราไมชอบใจ เราก็
ตองฟง เม่ือถอมใจลง เปดจิตใจออกพระวิญญาณบริสุทธ์ิก็จะทรงทํางานในจิตใจ ใหเราไดรับ
ประโยชนอยางมหาศาล เพราะการฟงนัน้เปนการฟงพระวจนะของพระเจา ไมใชฟงวาทศิลป คารมคม
คาย หรือคําสอนของมนุษย 

21 บางคร้ังเม่ือฟงพระวจนะของพระเจา เราไมเขาใจ ไมสามารถเก็บรักษาไว และไมเกิดผลอัน
ใดเลย ท้ังนี้เนือ่งจากมีส่ิงโสโครกเปยมลนอยูในจิตใจ จึงไมมีท่ีจะเก็บพระวจนะอันบริสุทธ์ิของพระเจา 
สมมุติวามีแกวน้ําใบหนึ่ง บรรจุของสกปรกสงกล่ินเหม็น เต็มลนอยู แมเราจะเติมน้ําสะอาดลงไป ส่ิงซ่ึง
อยูในถวยแกวก็ยังสกปรก สงกล่ินเหม็นอยูนั่นเอง วิธีแกก็คือเทของสกปรกท้ิง ชําระลางถวยแกวให
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สะอาด เติมน้ําสะอาดลงไปใหม ก็จะไดน้ําสะอาดบริสุทธ์ิท่ีเราตองการ จิตใจของเราก็เชนเดียวกัน หาก
ยังมีความโสโครก ความช่ัว ความบาปอยู เมล็ดพืชซ่ึงผูรับใชของพระองคไดหวานไว จะไมมีวันเจริญ
งอกงาม จะไมออกดอกออกผลเลย เพราะความบาปปกคลุมเอาไว จึงไมไดรับแสงแดดแหงพระวจนะ
ของพระเจา ฉะนั้นหากทานผูเปนคริสเตียนรูสึกเฉ่ือยชาตอพระวจนะของพระเจา กจ็งสํารวจดูตวัเองวา 
มีอะไรบกพรองฝายวิญญาณจิต แลวขอพระโลหิตของพระเยซูคริสตชําระลางใหขาวสะอาดบริสุทธ์ิ 
เพื่อพระธรรมบริสุทธ์ิของพระองค จะไดเจริญงอกงามในจิตใจเกดิเปนผลที่ถวายพระเกยีรติแกพระเจา 

22-25 การท่ีมีความกระหายในการฟงพระวจนะของพระเจาเสมอ เปนพรประเสริฐอยางยิ่ง
สําหรับคริสเตียน แตถาฟงแลวไมปฏิบัติตาม ก็หาประโยชนอะไรมิได พระคริสตธรรมคัมภีรบอกไววา 
คนเชนนั้นเปนคนลอลวงตนเอง เหมือนคนท่ีดูหนาของตัวในกระจก ประเดีย๋วเดียวก็ลืมจําไมไดวา
หนาตาของตัวเปนอยางไร พระวจนะของพระเจาเปรียบเสมือนกระจก ซ่ึงสองใหเรามองเหน็ความ
สกปรก และขอบกพรองตาง ๆ ของตัวเราเอง 

ชายคนหนึ่งกลับจากงานท่ีอูรถยนต เอากระจกสองดใูบหนา พบวามีรอยสกปรกอยูหลายแหง 
แตเขากลับพูดกับตัวเองวา “ชางมันเถอะ อยาไปนกึอะไรเลย ถือวาสะอาดก็แลวกัน” นี่แสดงวาเขากําลัง
หลอกตนเอง เพราะรอยสกปรกเหลานี้จะหลุดหายไปเองไมไดจนกวาจะไดรับการชําระ คริสเตียนเปน
จํานวนมากกําลังปฏิบัติเชนเดียวกับชายคนนั้น บางคนเปนคริสเตียนมาแลวหลายสิบปฟงคําเทศนา อาน
พระคัมภีรมาแลวเปนจํานวนมากคร้ัง แตไมเคยปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจา ตามท่ีไดยนิไดอานมา
เลย ชีวิตของเขาเหลานั้นจึงออนแอ เหีย่วแหงเชนเดิม ไมมีอะไรเปล่ียนแปลง 

การท่ีจะใหคนอ่ืนทราบวาเราเปนคริสเตียนนั้น ไมใชเพยีงพูดแตปาก แตตองแสดงออกมาให
คนอ่ืนเหน็ดวย กิริยาวาจา ทาทาง ความประพฤติ ตลอดจนความนกึคิดตาง ๆ 

เกี่ยวกับการฟงนั้น ในขอ 25 สอนวา “ผูใดท่ีพิจารณาด”ู หมายความวาฟงดวยความต้ังใจ ฟง
ดวยใจคิดพิจารณาอยางละเอียดถ่ีถวน ฟงใหดีวาเปนคําพดูของพญามาร ของมนุษย หรือของพระเจา ถา
เปนคําพูดของพระเจา จะตรงกับคําสอนในพระคัมภีรทุกอยาง ฟงแลวมีความอ่ิมเอิบใจ เราตองฟงพระ
วจนะของพระเจาบอย ๆ เพื่อใหฝงแนนไวในจิตใจ ไมหลงลืมอีกตอไป ไมใชฟงเขาหูขวาออกทางหู
ซาย เม่ือฟงแลวก็ตองประพฤติตาม ตอนทายของขอ 25 บอกวา “ผูนั้นไมไดเปนผูฟงแลวหลงลืม แต
เปนคนประพฤติตาม” ฟงเทานั้นไมพอ ตองประพฤติตามดวย และสุดทายผูประพฤติตาม “คนนั้นจะได
ความสุขในการของตน” 

26,27 สองขอสุดทายนี้บอกใหเราทราบวา คนท่ีปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจาอยางแทจริง
นั้น แสดงออกทางไหนบาง เราพอจะจําแนกไดเปนขอยอย ๆ สามขอดังนี้ 
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ก.สําแดงออกทางล้ิน “รูจักเหนีย่วร้ังล้ินของตน” แมวาล้ินจะเปนอวัยวะท่ีเล็กสวนหนึ่งของ
รางกาย แตกส็รางบาปใหแกมนุษยมากมาย ลองทบทวนดูซิวาวันหนึง่ ๆ ล้ินของเราพาใหทําบาปกี่คร้ัง 
โกหกกี่คร้ัง นนิทาคนกี่คร้ัง พูดจาท่ีไมเหมาะสมกี่คร้ัง อวดตัวกี่คร้ัง เพราะการไมรูจักเหนี่ยวร้ังล้ินของ
ตนเอง ทําใหคริสเตียนตองแตกแยกกัน ทําใหหมูคณะตองทะเลาะวิวาทกัน เกดิการเขาใจผิดกนัและกัน 
เหตุฉะนั้น กษัตริยดาวิดจึงตรัสวา ขาพเจาไดออกวาจาวา จงระวังทางประพฤติของขาพเจา เพื่อจะไม
กระทําผิดดวยล้ินของขาพเจา ขาพเจาจะเอาปากของขาพเจาใสบังเหียน ขณะเมื่อคนชังอยูตรงหนา
ขาพเจา” (อานสดุดี 39:1) 

ล้ินของคริสเตียนควรเปนล้ินท่ีสรรเสริญพระเจา และนําความสงบสุขมาสูเพื่อนมนษุยเสมอ 
ข.สําแดงออกทางความรัก “การเยี่ยมลูกกําพราและหญิงหมายท่ีมีความทุกขรอน” หากเราจะยอ

พระคัมภีรท้ังเลมใหส้ันท่ีสุด และไดใจความสมบูรณจะไดคําวา “ความรักของพระเจา” พระคัมภรีเดิม
ไดแสดงความรักของพระบิดา พระคัมภีรใหม พระกติติคุณท้ังส่ีเลม แสดงความรักของพระบุตร ตั้งแต
พระธรรมกิจการ จนถึงพระธรรมวิวรณ แสดงถึงความรักของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ เพราะฉะน้ันอาจ
กลาวไดวา ศาสนาคริสตเปนศาสนาแหงความรัก พระเจาเองทรงเปนความรัก คริสเตียนจึงควร
ประกอบดวยความรักของพระเจา บางคร้ัง คําเทศนาส่ังสอนอาจไมสามารถดลใจ ใหคนกลับใจใหมเช่ือ
พึ่งพระเจาได แตความรัก ความอดทนของคริสเตียน ซ่ึงสําแดงออกจากชีวิตประจําวนั สามารถดลใจให
คนกลับใจใหม ตอนรับพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอดได ดังคํากลาววา “การกระทําของเราน้ัน กเ็สียงดัง
ยิ่งกวาคําพูด” 

ค.สําแดงออกทางชีวิตประจําวัน “การรักษาตัวของตนใหพนจากราคีแหงโลก” ถาชีวิตคริส
เตียนของเราไมแตกตางจากชาวโลก ก็อยาประกาศตนวาเปนคริสเตียนจะดีกวา เพราะทําใหพระนาม
ของพระเจาตองเส่ือมเสีย นักเทศนคนหน่ึงไดไปประกาศพระกิตติคุณตามหมูบานตาง ๆ วันหนึ่งเขาได
ไปเยีย่มครอบครัวหนึ่ง ซ่ึงไมเปนคริสเตียน เลาใหฟงถึงเร่ืองความรอด จบแลว นักเทศนจึงถามวา “คุณ
ยินดีท่ีจะเช่ือพระเยซูไหม” เจาของบานตอบวา “เช่ือพระเยซู กับไมเช่ือมีอะไรแตกตางกัน เพื่อนบานผม
เปนคริสเตียน ผมชวนเขาไปเลนไพ เมาเหลา เตนรํา สารพัดอยางเขาก็ไปท้ังนั้น มิหนําซํ้าอยูในบาน ยัง
มีเร่ืองกับภรรยาบอย ๆ”  

นาละอายขายหนาเหลือเกิน คนเปนจํานวนมากไดขายพระเยซูคริสตไปแลวเขาเปนคริสเตียน
แตช่ือ ชีวิตของเขาไมมีพระเยซูคริสตสถิตอยูดวย เพื่อนท่ีรัก ทานใชชีวิตประจําวนัอยางบริสุทธ์ิ ตาม
แบบฉบับของพระเยซูคริสตหรือเปลา หากทานรูสึกตัววาหลงผิดไปแลว ยังไมสายเกินไปที่จะกลับตัว 
ความรักของพระเจาไมเปล่ียนแปลง พระองคยังคงรักทานเชนเดิม และยินดีอภยัในความออนแอของ
ทานทุกอยาง 
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บทเรียนที่ 4 พระราชบัญญัติ กับการเลือกหนาคน 

ยากอบ 2:1-13 

จากบทเรียนท่ีสาม ซ่ึงไดเรียนไปแลวนั้น เราคงจําไดวา ความรักเปนส่ิงสําคัญยิ่งใน
ชีวิตประจําวันของคริสเตียน ความรักท่ีแสดงออกทางคําพูดและทางการกระทํา สามารถดึงดูดจิตใจให
คนรูจักพระเจาและร ักพระเจายิ่งข้ึน แตความรักของคนสวนมากมักลําเอียง ผูท่ีเปนบิดามารดา มักรัก
บุตรของตนมากกวาคนอ่ืน นายจางรักลูกจางท่ีรูจักเอาอกเอาใจยกยองสรรเสริญตน นักเรียนรักครูท่ี
สอนเกงและไมด ุ หนุมสาวชอบบุคคลท่ีหลอและสวย หรือมีความสามารถเปนพิเศษ บางคนเคารพนบ
นอบคนท่ีมีตําแหนงสูงเปนเศรษฐีม่ังมี แตดูถูกคนท่ีมีฐานะตํ่าตอยกวา แมจะพูดวาไมแบงช้ันวรรณะผูดี
มีจน แตตนกก็าํลังปฏิบัติตรงกันขามกับคําพูด 

1-4 การปฏิบัติตอคนอ่ืนนั้น ทานยากอบไดสอนในขอท่ี 1 วา “อยาเลือกหนาคน” คําวา “อยา
เลือกหนาคน” เราอธิบายไดสองนัยดังนี ้

ก.ไมดูคนเพียงภายนอก พระเจามองดูคนแตกตางจากท่ีมนุษยมอง พระเจาไมดูมนษุยเพยีงจาก
ภายนอกเทานัน้ แตดูลึกเขาไปในจิตใจดวย สวนมนุษยมักดูเฉพาะภายนอก ถาเห็นคนใดแตงตัว
เรียบรอย กริิยาทาทางสุภาพ พูดจาละมุนละไมก็คิดวาคนนัน้เปนคนดี แตถาเห็นคนซ่ึงแตงกายไม
เรียบรอย กิริยาทาทางสอไปในทางไมสุภาพ ก็จะพูดวาคนนัน้เปนคนเลว การตัดสินหรือดูคนเพียง
ภายนอกนัน้ อาจเปนภยัอยางยิ่ง เพราะบางคนมีกิริยาทาทางและการแตงกายเปนผูดีทุกระเบยีดนิว้ แต
แทจริงเปนนักตุนมนุษย นกัลวงกระเปาเปนตัวทําลายสังคม บางคนแตงกายดวยเส้ือผาท่ีเกาครํ่าครา 
ทาทางไมสงาผาเผย ดูเผิน ๆ เหมือนลุงเชย แตแทจริงเขาอาจเปนผูเปยมลนดวยวิชาการและ
ความสามารถ ท้ังเปนผูประกอบดวยความเมตตาตอเพ่ือนมนุษยก็ได 

การท่ีจะตดัสินวา ใครเปนคริสเตียนท่ีรักพระเจาอยางแทจริง โดยดูแตภายนอกนัน้ อาจใหเรา
เขาใจผิดอยางฉกรรจ ดังชาวฟาริซายซ่ึงชอบแสดงใหคนอ่ืนเหน็วาเปนคนท่ีรักพระเจา เครงบัญญัติ แต
พระเยซูประณามวา เปนคนหนาซ่ือใจคดดังนั้นพึงระวังไว อยาตัดสินหรือปฏิบัติตอคนโดยดูจาก
ภายนอกเทานัน้ บางคร้ังการเขาใจผิดของเราอาจนําความผิดหวัง ความเสียใจ อยางใหญหลวงมาสู
ตัวเองและผูอ่ืนดวย 

ข.ไมดูคนเพียงในดานฐานะ จากขอ 2 ถึง 4 เปนท่ีนาเสียใจเหลือเกินท่ีคริสเตียนมากมายยอมให
อํานาจเงินทําใหตาบอด ดังจะเห็นไดจาก คริสตจักรบางแหง ชอบเลือกผูปกครอง มัคนายก และ
กรรมการตาง ๆ จากพวกสมาชิกคริสเตียนท่ีรํ่ารวย ท้ัง ๆ ท่ีคริสเตียนดังกลาวอาจยังมีความเช่ือท่ีไม
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ม่ันคง ไมเขมแข็ง บางคนไมดําเนนิชีวิตคริสเตียนท่ีแทจริงเสียงดวยซํ้า ในท่ีสุดเขาเหลานั้นก็พา
คริสตจักรไปสูความหายนะ 

ท่ีไดกลาวมานี ้ มิไดหมายความวา คนท่ีประพฤติดี มีจรรยามารยาท และคนท่ีมีฐานะดี รักพระ
เจาชวยงานคริสตจักร เปนคนท่ีหนาซ่ือใจคดไปหมด หามิได การท่ีคริสเตียนทําไดอยางนั้น ก็เพราะมี
ชีวิตใหมจากพระเจา ความรักพระเจา เปนแรงผลักดันใหกระทํา ตามท่ีไดยกตัวอยางตาง ๆ มานั้น อยามี
การเลือกหนา แตจงปฏิบัติตอทุกคนเสมอภาค ดุจญาติพี่นองซ่ึงอยูในครอบครัวเดยีวกัน โดยมีพระเยซู
คริสตเปนประมุข เปนหวัหนาครอบครัว 

5-7 ขอเหลานี้เปนขอปลอบใจคนท่ีรูสึกวาตนตํ้าตอย ยากจนและเปนขอตักเตือน สําหรับผูท่ีคิด
วาตนสูงเดนและม่ังมี พระเจาไดทรงใหตวัอยางไวแกคริสเตียนทุกคน โดยท่ีพระองคทรงรักและมองดู
มนุษยทุกคนในโลกเทากันหมด ไมมีใคร “สูงเดน” หรือดีกวากัน พระองคทรงเลือกสรรคคนม่ังมี 
ประกอบดวยวิชาความรูสูงฉันใด พระองคก็ทรงเลือกสรรคนยากจน ซ่ึงออนปญญาฉันนั้น พระองคผู
ซ่ึงเปนองคบริสุทธ์ิ ใหญยิ่งเปนเจาของฟาสวรรค และทุกส่ิงทุกอยาง พระองคยังทรงรักมนุษยซ่ึงเต็มไป
ดวยความผิดบาป เต็มไปดวยความออนแอหาคาอะไรไมได จนกระท่ังไดประทานพระบุตรองคเดียว
ของพระองคใหเสด็จมาในโลก รับสภาพเปนมนุษยอยูในฐานะท่ีต่ําตอย ใชชีวติเยีย่งคนยากจน เพื่อจะ
ชวยมนุษยใหพนจากความผิดบาป มนุษยมีอะไรดีกวาพระเจาหรือ จึงตองแบงช้ันวรรณะ เลือกท่ีรักมัก
ท่ีชัง 

ในขอ 6, 7 ทานยากอบไดประณามคนซ่ึงดูถูกคนยากจน และยกยองคนม่ังมี เพื่อประโยชน
สวนตัววา เปนผูท่ีพูดหยาบชาตอพระนามของพระเจา ไมคํานึงถึงสงาราศีของพระองค การใชมารยา 
ล้ินลมยกยอปอปนเอาใจคนเหลานั้น จะไดรับผลตอบแทนท่ีดีเสมอไปก็หาไม คนท่ีกระทําเชนนีมั้กมี
อคติและจุดประสงคของตนอยูในใจ ตองการผลประโยชนสวนตัวบางอยาง เม่ือจําเปนเขาเขาอาจไม
คํานึงถึงพระนามของพระเจา แตยอมเปนเคร่ืองมือทําส่ิงท่ีนาอับอายขายหนา ทําใหพระนามของพระ
เจาไดรับการเสื่อมเสียอยางหนัก ถาคริสตจักรตกอยูในสภาพอยางนี้ก็นาสงสารมาก เพราะจะทําให
อํานาจเงิน ตําแหนง อิทธิพลของมนุษยใหญกวาพระเจา แทนท่ีจะเปนคริสตจักรซ่ึงใชเปนท่ีนมัสการ
พระเจา จะเปนสถานท่ีคริสเตียนมารวมสามัคคีธรรมกันในพระเจา แตกลับกลายเปนสโมสร สมาคม
แหงการหาช่ือเสียงเกยีรติยศ ชิงดีชิงเดนกนัอยางสมเพชท่ีสุด ดังนัน้ขออยาใหเงินมีอิทธิพลเหนอืชีวิต
ของทานเลย 

8-13 พระราชบัญญัติท่ีวา จงรักเพื่อนบานเหมือนรักตัวเอง เปนขอใหญท่ีสองรองจากขอตน
ท่ีวา “จงรักพระองคผูเปนพระเจา ดวยสุดใจสุดจิตของเจา และดวยส้ินสุดความคิดของเจา” (ดมัูทธิว 
22:35-37) 
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พระราชบัญญัติท่ีใหญยิ่งและสําคัญท่ีสุด คือพระราชบัญญัติแหงความรัก ในคืนกอนพระเยซู
คริสตจะถูกจบัและถูกตรึงบนไมกางเขน พระเยซูคริสตมิไดประทานฤทธ์ิอํานาจสติปญญา หรือส่ิงอ่ืน
ใดเปนท่ีระลึกไวแกอัครสาวก แตพระองคประทานพระราชบัญญัติใหมใหโดยตรัสวา “เราใหบัญญัติ
ใหมไวแตเจาท้ังหลาย คือใหเจารักซ่ึงกนัและกนัเรารักเจาท้ังหลายมาแลวฉันใดเจาจงรักซ่ึงกันและกัน
ดวยฉันนั้น” (ยอนห 13:34) เมื่อมีความรักก็ทําใหพระบัญญัติอ่ืน ๆ สมบูรณ พระบัญญัติสิบประการ 
ศีลธรรม ตาง ๆ ท่ีสอนในโรงเรียนจะหมดความสําคัญไป เพราะหากมนุษยรักพระเจามนษุยกจ็ะไมทํา
บาป หรือขัดขืนน้ําพระทัยของพระองค หากมนษุยรักซ่ึงกันและกัน ความเดือดรอนก็จะไมเกดิข้ึน ไม
โกหก ไมลักทรัพย ไมดื่มเหลาเมามายไมลวงประเวณี ไมทํารายกัน แตเหตุท่ีพระราชบัญญัติขอนี้ไม
เกิดผลเทาท่ีควรก็เพราะคริสเตียนไมยอมปฏิบัติตามครบถวนทุกอยาง ดังท่ีอธิบายแลวขางตน ยงัมีการ
เลือกหนากนั เม่ือเปนเชนนัน้ก็เกดิการเปรียบเทียบกันข้ึน และความไมพอใจความเกลียดชังก็ตามเขามา
ทีหลัง 

ไมวางานอะไร จะสําเร็จไดก็ตองอาศัยความรวมมือท้ังสองฝาย แมแตเร่ืองความรอด จริงอยู
พระเยซูคริสตไดส้ินพระชนมบนไมกางเขน ไถความผิดบาปของมนษุยแลว แตหากมนุษยไมยอมเช่ือ 
ไมยอมรับความรอดจากพระองค ความรอดก็จะเกดิผลแกมนษุยไมได ทํานองเดยีวกัน การท่ีจะให
พระราชบัญญัติเกิดผลในชีวตินั้น ตองมีการรวมมือกันท้ังระหวางมนุษยกับพระเจา และมนุษยกับ
มนุษย ทางฝายพระเจามนษุยตองตอนรับพระราชบัญญัติของพระเจา จดจําไวและนําไปปฏิบัติทางฝาย
มนุษยทุกคนตองปฏิบัติตอกันและกนัดวยความรัก โดยเฉพาะอยางยิง่ คริสเตียนตองเปนตัวอยางแก
ผูอ่ืน 

ความกรุณายอมมีชัยชนะตอการพิพากษา (ขอ 13) พระเยซูคริสตทรงเมตตากรุณาตอคนบาป 
ทรงสละพระชนมชีพเพื่อไดชีวิตนิรันดร การพิพากษาของพระเจาก็มาถึงคนท่ีเช่ือในพระองคไมได 
ฉะนั้นหากผูใดท่ีออนแอกวาเรา ไมวาจะเปนฝายรางกาย ทรัพยสิน สติปญญา หรือฝายวิญญาณจิต ก็จง
ใหความกรุณาแกเขา ชวยเหลือเขา อธิษฐานเผ่ือเขา อันเปนการปฏิบัตติามพระราชบัญญัติของพระเจา 
อยางถูกตองและเปนท่ีพอพระทัยพระเจา 
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บทเรียนที่ 5 ความเช่ือและการประพฤติ 3

ยากอบ 2:14-26 

การท่ีทานยากอบไดเขียนพระธรรมยากอบฉบับนี้ข้ึน ก็สืบเนื่องจากตนเหตุสําคัญสองประการ
คือ 

ประการแรก คริสเตียนสมัยนั้นตกอยูในการทดลองอยางหนัก ทานยากอบอยากปลอบประโลม 
และหนุนน้ําใจใหคริสเตียนเหลานั้น สูทนการทดลองจนกวาจะไดชัยชนะและใหมีความสุข ความยินดี
ในความทุกขลําบากนั้น โดยมีความเช่ืออยางม่ันคงแข็งแรงในองคพระเยซูคริสตเจา 

ประการท่ีสอง คริสเตียนสมัยนั้นอยูในยุคแหงการเปล่ียนแปลง คือเปล่ียนจากยุคแหงพระ
บัญญัติเขาสูยุคแหงพระคุณ ในยุคพระบัญญัตินั้น คริสเตียนตองดําเนนิตามพระคัมภีรเดิมทุกอยาง เชน
ตองรับพิธีสุหนัด ตองถือตามพระบัญญัติสิบประการอยางเครงครัด ตองถวายเคร่ืองบูชาตาง ๆ ตามท่ี
ระบุไวในพระคัมภีรเดิมเปนตน แตเม่ือพระเยซูคริสตเสด็จมาในโลก และส้ินพระชนมบนไมกางเขน 
ทรงชําระลางและไถบาปของมนุษย ดวยพระโลหิตของพระองคเองแลว พิธีตาง ๆ ในพระคัมภีรเดิมก็
ยกไป คริสเตียนไมตองรับพิธีสุหนัด หรือถวายเคร่ืองบูชาเพื่อรับการไถบาปอีกตอไป พระเยซูคริสต
ทรงยอมถวายพระองคเองเปนเคร่ืองบูชาแกพระเจา เพื่อไถความผิดบาปของมนุษยท้ังหลายบนไม
กางเขน เม่ือพระเยซูคริสตเสด็จกลับสูเมืองสวรรค พระองคประทับท่ีเบ้ืองขวาพระหัตถ ของพระบิดา
เจาเปนมหาปุโรหิตคอยอธิษฐานขอตอพระบิดาเพื่อเราเสมอ พระองคไดทรงจัดเตรียมทางแหงความ
รอดเพื่อมนุษยสําเร็จครบถวนทุกอยางแลว ดังนั้นในสมัยพระคัมภีรใหม มนุษยเพียงแตยอมเช่ือ กลับใจ
ใหม ตอนรับพระเยซูไวเปนพระผูชวยใหรอด ก็จะไดรับความรอด 

โดยเหตุท่ีเพิ่งเปล่ียนยุคแหงพระบัญญัติมาเปนยุคแหงพระคุณใหม ๆ คริสเตียนสมัยนั้น จึงมี
ความเช่ือและความเขาใจผิดพลาด เกีย่วกบัหลักความจริงในพระคริสตธรรมคัมภีร เชน พระธรรม เอเฟ
ซัส 2:89 “ดวยวาซ่ึงทานท้ังหลายรอดพนนั้น ก็รอดโดยพระคุณเพราะความเช่ือ.. ความรอดน้ันเปนดวย
การประพฤติกห็ามิได” คริสเตียนเปนจํานวนมากเขาใจผิด คิดวา เพียงแตมีความเชื่อก็พอแลว ไม
จําเปนตองมีการประพฤติตาม เพราะทุกอยางเปนไปโดยพระคุณของพระเจาเทานั้น บางคนท่ีอางวาตน
เปนคริสเตียน แตดื่มเหลาเมายา โกหกหลอกลวง โลภในทรัพยสินเงินทองตลอดจนกระทําความผิด
บาปตาง ๆ ทานยากอบเหน็วา ถาปลอยใหหลงผิดอยางนี้ตอไปความพินาศฉิบหายจะตองเกิดข้ึนอยาง
แนนอน จึงไดเขียนพระธรรมยากอบขึ้น เพื่อแนะนําตักเตือน ช้ีแจงใหทราบความจริง 
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14 ความเช่ือท่ีไมมีการประพฤตินั้น ไมเกิดผลประโยชนอะไร จริงอยูพระเยซูคริสตไดทรง
จัดเตรียมทางแหงความรอดไวใหมนษุยเรียบรอยแลว แตถามนุษยเพียงแตเช่ือเทานัน้วา คําส่ังสอนของ
พระเยซูคริสตดี ถูกตอง อานแลวทําใหจติใจมีความสุข เช่ือวา พระเยซูคริสตชวยเราไดทุกอยาง แตไม
ยอมรับพระองค ใหเปนพระผูชวยใหรอดสวนตัว ไมยอมกลับใจใหม ก็จะหาประโยชนอะไรมิได คน
บาปก็ยังคงเปนคนบาปอยูนัน่เอง ถาคนปวยไปหาหมอ หมอใหยาไปรับประทาน ช้ีแจงสรรพคุณของยา
และขนาดรับประทาน คนไขฟงแลวพยักหนา เช่ือวาคําพูดของหมอ และยาน้ันชวยรักษาโรคใหหายได 
แตเขาเช่ือเพียงอยางเดยีว ไมยอมประพฤติตามคําส่ังของหมอ ยาและคําแนะนําของหมอก็ชวยเขาไมได 
เขาอาจปวยหนักยิ่งข้ึนและอาจถึงแกความตายก็ได 

คําวา “เช่ือ” นั้น ไมใชพูดแตปาก คนท่ีชอบอวดกับคนอ่ืนวา ตนมีความเชื่อมาก เขาอาจจะไมมี
ความเช่ือเลยกไ็ด ความเช่ือชนิดนี้ไมคงทน เปนความเช่ือท่ีจอมปลอม เม่ือพบกับปญหา อุปสรรค ความ
ลําบาก ความเชื่อนั้นก็ส่ันสะเทือน และจางหายไปเหมือนกับน้ําคางท่ีจับอยูตามใบหญาในเวลาตอนเชา 
เม่ือแดดออก ถูกความรอนเพียงเล็กนอยกร็ะเหยกลายเปนไออันตรธานไปในอากาศ 

15-17 ความเช่ือท่ีไมมีการประพฤตินั้น ชวยเราหรือคนอ่ืน ๆ ไมได การท่ีคนหนึ่งคนใดบอกวา
เขามีความเช่ือ แตไมไดประพฤติออกมาใหเห็นนั้น แสดงวา เขาไมมีความเช่ือ ความเชื่อชนิดนี้ชวยตัว
เขาเองไมได และยังทําใหความเช่ือของคนอ่ืนออนลงดวย ดังขอ 17 บอกวา ความเช่ือชนิดนั้นเปนความ
เช่ือท่ีตายแลว สมมุติวาเขาไปเทศนาส่ังสอนใหคนอ่ืนฟงถึงเร่ืองความเช่ือ และมีคนยอนถามวา “คุณ
ปฏิบัติตามท่ีคุณเช่ือไหม” เขาจะตอบอะไรไมได เพราะเขาเทศนาส่ังสอนตามตํารา โดยไมมี
ประสบการณเกี่ยวกับความเช่ือท่ีเชื่อท่ีแทจริงในชีวิตเลย 

ศาสนาจารยคนหนึ่ง ไดพาอนุชนไปประกาศพระกิตติคุณตางจังหวัด ตามคําเชิญของมิชช่ัน
คณะหนึ่ง เม่ือรถยนตไปถึงกลางทาง ปรากฏวาทางสายนั้นถูกน้ําทวมเปนอันตรายตอการเดนิทางมาก 
แตจําเปนจะตองไปใหถ ึงจุดหมายปลายทางใหไดเพราะมีการประชุมใหญในวันนัน้ ขณะนัน้อนชุนทุก
คนรูสึกวิตกเปนทุกขมาก ท้ังมีความกลัว คิดจะกลับ แตศาสนาจารยกลาววา “ไมตองกลัว เช่ือและ
ไววางใจในพระเจาพระองคจะทรงนําเราใหถึงจุดหมายปลายทางดวยความปลอดภยั” กลาวจบ ทุกคนก็
รวมใจกันอธิษฐานแลวข้ึนรถตอไป ตลอดทางเห็นรถคันใหญคว่ําระเนระนาดนาหวาดเสียว ความเชื่อ
ของคนเดียว ไดทําใหหลายคนมีความเช่ือเพ่ิมข้ึน ท่ีสุดพระเจากคุ็มครองรักษาเขาท้ังหมด จนถึง
จุดหมายปลายทางอยางปลอดภัย 

18-20 ความเชื่อและความประพฤตินั้น แบงแยกออกจากกันไมได พระเจาประทานพรสวรรค 
ใหแตละคนไมเหมือนกนั พระเจาประทานใหคนหน่ึง มีความสามารถในการพูดสามารถเทศนาส่ังสอน
ใหคนกลับใจใหม พระเจาประทานใหอีกคนหนึ่งมีความสามารถในทางดนตรี สามารถสอนเพลง นํา
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เพลงในคริสตจักรไดดี ท้ังสองคนตางสามารถปฏิบัติพระเจา ตามความสามารถของตนซ่ึงพระเจา
ประทานใหโดยไมตองรวมกันก็ได แตถาเขารวมมือกัน ก็จะไดผลดยีิง่ข้ึน แตหากวาคนหนึ่งจะบอกวา 
เขามีความเช่ือ และอีกคนหนึ่งบอกวา เขามีการประพฤตินั้นยอมเปนไปไมได เพราะท้ังสองอยางนี้แยก
ออกจากกนัไมได ตองรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกนั ตวัอยางเชน การท่ีหลอดไฟฉายจะใหแสงสวางได
นั้น ตองประกอบดวยหลอดไฟและถาน ถามีแตหลอดไฟหรือถานไฟฉายอยางเดียวยอมเกดิแสงสวาง
ไมได 

คนท่ีประพฤตดิี ทําดี อาจไมใชคริสเตียนท่ีมีความเชื่อในพระเจาเสมอไปเขาอาจจะทําดีไดยิ่ง
กวาคริสเตียน เขาอาจจะอานพระคัมภีร อธิษฐาน ไปนมัสการท่ีโบสถถวายทรัพย แตการประพฤติท่ีไม
มีความเช่ือจะมีประโยชนอันใดเลา เพราะ “คนหน่ึงคนใดเปนคนชอบธรรมไดก็โดยอาศัยความเช่ือ...” 
(โรม 13:28) คนท่ีมีความเชือ่อาจไมเปนคริสเตียน ซ่ึงประพฤติตามนํ้าพระทัยของพระเจาเสมอไป พระ
คัมภีรบอกวาพวกปศาจท้ังปวงก็เช่ือเหมือนกันเช่ือวามีพระเจาเพียงองคเดียวเช่ือวามีการพิพากษาเช่ือวา
มีสวรรคนรก แตไมยอมกลับใจใหมตอนรับพระเจา ความเช่ือของหลายคนเปนอยางนี้ ความเช่ือท่ีเขามี
อยูเปนเพยีงความรูอยางหนึง่ สําหรับประดับสติปญญาของเขาเปนความเช่ือของพวกปศาจ ยิ่งเช่ือยิ่งมี
ความกลัว กลัววาเปนคริสเตียนแลวจะทําบาปหาความสุขสําราญแบบชาวโลกไมได คริสเตียนบางคน
กลัววา ถาเช่ือและปฏิบัติตามพระคัมภีรมากเกินไป จะเปนคนไมทันสมัย ถูกเขาหวัเราะเยาะ ผูมีความ
เช่ือท่ีตายแลวเชนนี้ เปนคนที่นาสงสารเหลือเกิน 

21-26 ความเช่ือและความประพฤตินั้น ไมเพียงแตมีความหมายสําคัญสําหรับผูท่ียังไมเปนคริส
เตียนเทานั้น แตมีความสําคัญยิ่ง สําหรับชีวิตประจําวันของผูท่ีเปนคริสเตียนแลว 

ทานยากอบไดยกตัวอยางของอับราม ซ่ึงเปนบิดาแหงความเช่ือ และราฮาบหญิงเพศยา 
ประกอบคําอธิบาย เพื่อใหผูอานไดเขาใจ จากเร่ืองของบุคคลท้ังสองน้ี เราพอจะจําแนกแจกแจงให
เขาใจงายยิ่งข้ึนดังนี ้

เกี่ยวกับความเช่ือ อับรามมีความเช่ืออยางเขมแข็งในพระเจา แมพระองคทรงใชใหทําในส่ิงท่ี
ยากลําบากสักปานใดก็ตาม ทานก็ยอมปฏิบัติตามดวยความเช่ือฟงและมิไดขัดขืน เพราะมีความเช่ือม่ัน
ในคําสัญญาของพระเจา โดยไมมีใจสงสัย แมแตนอย 

เกี่ยวกับการประพฤติ ทานไดประพฤติตามทุกอยางท่ีพระเจาทรงส่ังไวโปรดสังเกตดวยวา การ
ท่ีทานไดประพฤติไปนั้นเปนไปโดยความเช่ือ มิใชโดยความตองการของตัวเอง หากอับราฮัมทําไปโดย
ความนึกคิดของตัวเอง จบัอิสอัคไปฆาและถวายเปนเคร่ืองบูชาแกพระองค ก็จะกลับกลายเปนความ
บาปอยางใหญหลวง และหากราฮาบกระทําไปโดยปราศจากความเช่ือ คือกลับไปชวยศัตรู แทนท่ีจะ
ชวยพลไพรของพระเจา เขาก็จะพบกับความพินาศ 
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การประพฤตินั้นเปนการสําแดงความเช่ือออกมา และความเช่ือนั้นตองเปนความเช่ือม่ันในพระ
เยซูคริสต 
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บทเรียนที่ 6 ล้ิน สัตวรายที่เลี้ยงไมเชื่อง 4

ยากอบ 3:1-12 

เม่ืออาจารยเปาโลตักเตือนทานทิโมธี ในพระธรรมทิโมธีฉบับตน บทท่ี 4 ขอ 12 “อยาใหผูใด
หม่ินประมาทความหนุมแนนของทาน แตจงเปนแบบอยางแกคนท้ังปวง ท่ีเช่ือในทางวาจา การ
ประพฤติ ความรัก....” อาจารยเปาโลไดพดูถึง “วาจา” เปนอันดับแรก แสดงวาวาจาเปนส่ิงสําคัญ ใน
ชีวิตประจําวันของเราไมวาจะเปนคริสเตียนหรือไมใชคริสเตียนก็ตาม วาจาท่ีเราพูดออกมาจะมี
ผลกระทบกระเทือนถึงเกยีรติยศ ช่ือเสียงอาชีพ ตลอดจนกิจการงานของตัวเองและของผูอ่ืนได มีคน
จํานวนไมนอยท่ีทําลายตัวเองดวยคําพูดเพียงไมกี่คํา อยางไรก็ตาม ไมมีผูใดนิ่งเฉยอยูได โดยไมพูด
อะไรตลอดท้ังวัน แทแตคนท่ีเปนใบ ก็ยังพยายามสงเสียงประกอบทาทาง เพื่อใหคนอ่ืนเขาใจคําพูดของ
เขา และแทบจะไมมีผูใดเลยท่ีจะสามารถบังคับตนไมใหพูดจาผิดพลาดไดเลย เม่ือรับเช่ือพระเยซูคริสต
แลว คริสเตียนหลายคนไดรับการเปล่ียนแปลงหลายดาน แตกย็ังไมสามารถเปล่ียนแปลงวาจาตนได 
เพราะฉะนั้นบทเรียนเร่ืองล้ิน จึงเปนบทท่ีสําคัญอีกบทหนึง่ ซ่ึงคริสเตียนเราตองสนใจเปนพิเศษ 

1,2 ทานยากอบไดตักเตือนวา “อยาใหเปนอาจารยกันมากหลายคนเลย” นี่หมายความวา อยา
อวดเกง อวดดี อวดรู วุนวายแตเร่ืองของผูอ่ืนมากเกินไป พยายามจับผิดและตัดสินการกระทําของคน
อ่ืน เพื่อแสดงใหคนอ่ืนเห็นวา ตนรอบรูยิง่กวาใคร ๆ ท้ังส้ิน 

ปจจุบันมีผูอางตนเปนผูรอบรูพระคัมภีร มีความเชื่อถูกตองท่ีสุด เปนทาสผูซ่ือสัตยของพระเจา 
ออกไปส่ังสอนถึงความเช่ือ และความคิดแปลก ๆ ของเขาตามคริสตจักรและบานเรือนของคริสเตียน
ตาง ๆ เขาอาจจะบอกทานวา ความเช่ือของทานลาสมัยแลว ตองปรับปรุงใหม พระเยซูท่ีทานเชื่อนั้น
มิไดเปนพระเจา ทานตองรับศีลบัพติศมาสองคร้ังหรือสามคร้ังจึงจะรอดเปนตน นอกจากนัน้เขายัง
อวดอางวา ความเช่ือของคณะอ่ืนผิดหมด จงึพยายามชกัจงูใหสมาชิกคริสตจักรตาง ๆ เขาเปนสมาชิกใน
คณะของเขา ผลปรากฏวาทําใหคริสตจักรแตกแยก เกดิการวุนวายแบงพรรคแบงพวกกันเปนท่ีดูถูกเยาะ
เยยของคนอ่ืน 

อยาใหเวลาอันมีคาเสียไปกบัการโออวดตัวเอง และตัดสินความผิดของคนอ่ืนเลย ถาจะใชเวลา
นั้นในการประกาศพระกิตติคุณ ชักชวนคนท่ียังไมเช่ือใหกลับใจใหมรับเช่ือพระเยซูคริสต จะมี
ประโยชนมากกวานกั พระบิดาเจาในสวรรคก็จะทรงพอพระทัยดวย 

คนท่ีพูดมากยอมพล้ังผิดไดมาก เพราะฉะน้ันวิธีปองกนัไมใหพล้ังทางวาจามากก็คือ อยาพูด
มาก ขอสอง กลาววา “ถาผูใดมิไดพล้ังผิดในวาจา ผูนั้นก็เปนผูใหญแลว” ผูใหญในท่ีนี้หมายถึงผูท่ีมี
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ความนึกคิด การกระทําตาง ๆ ท่ีแสดงวาเปนผูใหญจริง ๆ มีผูใหญจํานวนไมนอย ท่ีมีความคิดและการ
กระทําเหมือนเด็ก ผูใหญชนดินี้เปนบุคคลท่ีนาสงสารมาก ความแตกตางของผูใหญกบัเด็กเราสังเกตได
จากวาจาผูใหญท่ีไดผานประสบการณตาง ๆ มามากแลว ยอมมีความคิดในคําพูด พูดดวยความ
ระมัดระวัง พดูดวยเหตุผล ไมตองพูดมาก แตคําพูดทุกคําเต็มไปดวยน้าํหนัก ทําใหผูเยาวเคารพยําเกรง 

คนท่ีพูดมากไมเพียงแตพล้ังผิดมากเทานั้น ยังทําใหผูฟงเขาใจผิดมากดวย คําพูดท่ีผิดพล้ังก็เปน
ตนเหตุอยางหนึ่ง ท่ีกอใหเกดิความวุนวาย และความไมสงบสุขในคริสตจักร 

3-8 ทานยากอบไดใชส่ิงของตาง ๆ ท่ีเรารูจักดี ยกมาเปรียบเทียบและอธิบายถึงเร่ืองล้ิน
ดังตอไปนี ้

(1) บังเหียน (ขอ 3) ไมวามาจะสูงใหญเพียงใด เม่ือเอาบังเหียนใสปากก็สามารถบังคับใหมัน
หันไปมา หรือวิ่งเดนิไดตามความปรารถนาของคนข่ีได หากล้ินของคริสเตียนยอมอยูใตอํานาจของพระ
เจา ไดรับการบังคับโดยพระวิญญาณแหงความจริง ก็สามารถดําเนินการทุกอยางถูกตองตามน้ําพระทัย
ของพระเจา แมวาบังเหยีนใสปากมา แตผลไมใชเกิดที่ปากแหงเดยีว ท้ังตัวมาก็ตกอยูใตการบังคับดวย 
เม่ือคริสเตียนยอมใหพระเจาควบคุมล้ินไว ไมเพยีงแตจะเกดิผลดีทางวาจา แตจะเกดิผลดีในชีวติท้ังหมด 

(2) หางเสือ (ขอ 4) หางเสือเปนสวนประกอบสําคัญมากท่ีสุดของเรือ ถาเรือปราศจากหางเสือ 
เรือลํานั้นก็ลอยเควงควาง ไมสามารถบังคับใหแลนไปในทิศทางท่ีตองการไดเลย มันจะแลนไปอยางไม
มีจุดหมายปลายทาง ชนหนิโสโครก และส่ิงกีดขวางตาง ๆ ตองอับปางในท่ีสุด ล้ินของเราก็คือ “หาง
เสือ” ของรางกาย แมจะเปนอวัยวะท่ีเล็กท่ีสุด แตมันกคุ็ยโต อวดเกง นําความเสียหายมาสูชีวิตไดมาก
ท่ีสุด 

ถามีหางเสือแตไมมีกัปตันบงัคับ ก็ไมอาจไปถึงจุดหมายปลายทางได พระเยซูคริสตทรงเปน
กัปตันเรือท่ีดท่ีีสุดของเรา พระองคสามารถนําเรือไปในทางท่ีถูก และถึงจุดหมายปลายทางไดอยาง
ปลอดภัย หากเรามอบล้ินของเราไวในพระหัตถของพระองค ขอพระองคทรงเปนผูควบคุมบังคับ ชีวิต
ของเราก็จะดําเนินในทางท่ีถูกตองตามน้ําพระทัยของพระเจา 

(3) ไฟ (ขอ 6) ไฟไมเพยีงแตจะมีอํานาจเผาผลาญส่ิงมีชีวิต ตลอดจนสรรพส่ิงใหดับสูญพินาศ
ไปเทานั้น แตยังมีอํานาจลุกลามแผกระจายนําความเสียหายไปสูท่ีอ่ืนไดอยางรวดเร็ว ดังท่ีเคยปรากฏข้ึน
บอย ๆ กนบุหร่ีเพียงนิดเดยีวเปนชนวนใหเกิดอัคคีภัย ทําใหตึกราม บานชอง ทรัพยสินเงินทองจาํนวน
ลาน ๆ บาท ตองสูญเสียไปในเวลาไมกี่นาที “ล้ินนั้นก็เปนไฟ” ล้ินสามารถนําภัยพบัิติมาสูตัว และภยั
พิบัตินั้นกย็ังแผออกไปอยางกวางขวางในเวลาอันรวดเร็ว ยิ่งกวานั้น พระคัมภีรยังกลาววา ล้ินได “ติด
ไฟมาจากนรก” (ดูทายขอ 6) เปนการเนนใหเดนชัดยิ่งข้ึน ล้ินไมไดเปนเพียงไฟธรรมดา แตเปนไฟมา
จากนรก ไฟนั้นในนรกไมมีวันจะมอดดบัไดฉันใด คําพูดของคนกไ็มยุติการแผกระจายของมันฉันนั้น 
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เม่ือพูดออกไปแลว ก็ไมสามารถเก็บเขามาไดอีก ฉะนัน้เราจะพูดอะไรก็ตาม เราควรจะระมัดระวังใหด ี
เพราะอาจทําใหผูอ่ืนเสียใจหรืออาจถึงกับเสียชีวิตไดเพราะคําพูดพรอย ๆ เพียงไมกีคํ่า และตรงกนัขาม
อาจไดรับกําลังใจ การปลอบโยน การเตือนสติและชีวิตใหม จากคําพูดท่ีเปนประโยชนเพยีงไมกี่คํา
เชนกัน 

(4) โลกแหงการชั่ว (ขอ 6) ความบาปทําใหโลกสกปรกโสมม ทําใหคนไดรับความทุกขลําบาก
เชนใด ล้ินก็เชนเดียวกนั สามารถทําลายมนุษย ทําใหเปนมลทินตัดอนาคต และสลัดเราท้ิงไวในความ
ทุกขยาก 

(5) สัตวรายเล้ียงไมเชื่อง (ขอ 7,8) สัตวท่ีดรุาย เชน สิงโต เสือ ชาง หมี และอ่ืน ๆ อีกหลายชนดิ 
มนุษยสามารถฝกใหเชื่อง นําไปใชงานหรือการแสดงตาง ๆ ได แตไมมีผูใดสามารถบังคับล้ินของ
ตัวเองได นอกจากพระเยซูแลว ในพระคัมภีรไมมีบุคคลใดกลาพูดวา ตนไมมีความบกพรองฝายวาจา
เลย โดยเฉพาะบุคคลท่ีพระเจาทรงใช ยิ่งรูสึกวาตองการฤทธ์ิอํานาจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิมาควบคุม
บังคับล้ินของตนมากยิ่งข้ึน เพื่อใหวาจาท่ีเปลงออกมาทุกคํา เปนท่ีถวายเกยีรติยศแกพระเจา และเปน
ประโยชนสําหรับผูอ่ืน ในการที่จะรูจกัพระเจามากยิ่งข้ึน (ดู สดุดี 34:13, 141:3, สุภาษิต 13:2, 21:23, 
30:8) 

9-12 อยาเปนคนสองล้ิน จุดประสงคในการสรางล้ินข้ึน ก็เพื่อใหมนุษยใชสรรเสริญพระเจา ถา
เราเคารพยําเกรงพระเจา เราก็ไมควรใชล้ินในการดาแชงมนุษยดวยกนั เพราะมนุษยทุกคนตางก็เกดิจาก
ฝพระหัตถของพระเจา พระเจาทรงสรางมนุษย ตามแบบพระฉายาของพระองค ฉะนั้นการท่ีมนษุยจะ
แชงดาคนซ่ึงพระเจาทรงสรางข้ึนและพระองคทรงถือวามีคามากนั้น จึงเปนการผิดบาปอยางยิ่ง 

ถาเราเอากระถางดอกไมท่ีสวยงามและมีคาของผูอ่ืน ซ่ึงใชสําหรับประดับดอกไม ตัง้ไวในท่ีมี
เกียรติ ไปใสของท่ีสกปรกนาเกลียด และท้ิงไวในกองขยะ เจาของมาพบเขาตองแสดงความไมพอใจ 
และโกรธเคืองมากอยางแนนอนฉันใด พระเจาผูทรงสรางล้ินใหมนษุยประทานใหมีเสียงท่ีไพเราะ เพื่อ
มนุษยจะใชเสียงนี้ในการสรรเสริญพระเจา และเพื่อถวายเกยีรติยศแกพระองค แตมนุษยกลับใชในการ
กระทําบาป โออวด โกหก พูดคําหยาบคาย สบถสาบาน เปนพยานเท็จ ฯลฯ พระเจาก็ทรงเสียพระทัย
มากท่ีสุดฉันนัน้ 

เราเรียกพระเยซูคริสตวาเปนพระเจาของเรา ก็ขอใหพระเยซูคริสตเปนเจาของชีวิต เจาของล้ิน
ของเราจริง ๆ ใหพระองคเปนผูควบคุมล้ินของเรา เปนผูใชทุกอยาง 

เราเรียกพระเจาวา “พระบิดา” ฉะนัน้ขอใหเราอยาใชล้ิน ในการแชงดาพี่นอง ซ่ึงมีพระบิดาองค
เดียวกันกับเราเลย 
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บทเรียนที่ 7 ปญญาแท กับปญญาเทียม 

ยากอบ 3:13-18 

พระธรรมยากอบตอนน้ี เกีย่วพนักับบทเรียนท่ีหก ซ่ึงเพิ่งเรียนมาเม่ืออาทิตยกอนอยางใกลชิด 
ขอแรกของบทเรียนท่ีหก ไดบอกใหเราทราบถึงเหตุท่ีคริสเตียนสมัยนัน้แกงแยงเปนอาจารย เพราะนึก
วาตนฉลาดเลิศลํ้า มีสติปญญามากกวาผูอ่ืน พยายามจับผิด กลาวโทษและตัดสินพีน่องคริสเตียนดวยกัน 
ทานยากอบจึงไดสอนใหคริสเตียนทุกคนรูจักระมัดระวงัในเร่ืองล้ิน ช้ีใหเห็นอันตรายและวิธีปองกัน
ตาง ๆ 

ในขอพระธรรมของบทนี้ทานยากอบไดบอกใหเราทราบถึง สติปญญาที่แทจริงซ่ึงแสดงออก
ทางล้ิน เพื่อใหคริสเตียนเขาใจดวีา คําพูดท่ีแสดงสติปญญาท่ีแทจริงนั้นคืออะไร สําหรับผูท่ีนึกวาตนมี
ปญญามาก กค็วรจะศึกษาบทนี้ใหละเอียด แลววเิคราะหดูวาตนมีสติปญญาสมดังท่ีอางหรือไม บทนี้จะ
เพิ่มเติมสติปญญาแกผูซ่ึงรูสึกวาตนขาดสติปญญา เม่ือศึกษาใหเขาใจและปฏิบัติถูกตองตามพระธรรมท่ี
สอนไวแลว 

13 ผูใดที่นกึวาตนมีสติปญญา ก็ใหสําแดงออกทางการประพฤติของตัวดวยกิริยาอันดี เม่ือมี
การโตแยงกันข้ึนในระหวางเพ่ือนดวยกัน ผูท่ีชอบเถียงดวยเสียงดัง ๆ จนหนาดําหนาแดงไปหมด ใช
คําพูดท่ีหยาบคายไมเหมาะสม กิริยาทาทางตาง ๆ ท่ีไมสุภาพมักเปนผูท่ีขาดปญญาหรือมีปญญานอย แม
จะพดูเสียงดัง พูดมาก แตไรเหตุผล ไรสาระผูมีสติปญญายอมไมทําเชนนั้น เขาจะโตตอบดวยวาจา
สุภาพ มีเหตุผล กิริยาละมุนละไมทําใหผูฟงเขาใจ ยกยองนับถือ และยอมเช่ือฟง 

เม่ือคริสเตียนออกไปประกาศพระกิตติคุณ หรือไปแจกใบปลิว บางคร้ังจะพบกับคนที่ไมสุภาพ 
ชอบลองภูมิ หาเร่ืองโตแยง กลาวคําหม่ินประมาท คริสเตียนบางคนทนไมได จึงเกดิการทุมเถียงกันข้ึน 
จนกลายเปนการทะเลาะววิาทขัดใจกนั คริสเตียนทุกคนพึงอดทนและระงับจิตใจ แมจะทราบอยูเต็มอก
วาเขาเปนฝายผิด ก็ตองพูดดวยอารมณเยน็ ดวยความออนสุภาพ พระเยซูคริสตทรงสอนวา “นี่แหละ เรา
ใชพวกทานไปดุจแกะอยูทามกลางฝูงสุนัขปา เหตุฉะนัน้จงเปนคนฉลาดเหมือนงู และเปนคนสุภาพ
เหมือนนกพิราบ” (มัทธิว 10:16) 

ชาวโลกมักนกึวา ความสามารถรูทันคน ทันตอเลหเหล่ียม เพทุบายของผูอ่ืนคือสติปญญา บาง
คนถือวาวิชาความรูคือสติปญญา แตพระเจามิไดถ ือวาส่ิงเหลานี้เปนสติปญญาสําคัญของมนุษย 
สติปญญาท่ีแทจริงซ่ึงปรากฏในพระคัมภรีคือ 

ก.ความยําเกรงพระเยโฮวาห (สุภาษิต 9:10) 
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ข.การเขาใจน้าํพระทัยของพระเจา (ดู ดาเนยีล 5:11, 12, เอเฟซัส 1:17) 
ค.การท่ีสามารถเขาใจ และอธิบายความจริงในพระคัมภีร (ดู 1 โครินธ 2:4-7) 
ทานยากอบไดอธิบายวา สติปญญามีสองชนิด คือสติปญญาแท และสติปญญาเทียม ขอแตกตาง

ระหวางสติปญญาท้ังสองชนิดนี้ จะแยกอธิบายเปนขอ ๆ เพื่อความสะดวกในการเขาใจดังตอไปนี้ 
14-16 ปญญาเทียม เปนสติปญญาฝายโลก ไดแกความรู ความเขาใจตาง ๆ ซ่ึงเกิดจากสมองของมนุษย 

1.ที่มา (ขอ 15) 

ก.มาจากฝายโลก (ขอ 15) ปญญานี้มิไดมาจากเบ้ืองบน แตเปนไปตามธรรมดาของโลก คิดแต
เร่ืองเงิน ช่ือเสียง ตําแหนง ความสุขฝายเนือ้หนัง 

ข.เดียรัจฉานตัณหา ความตองการฝายเนื้อหนัง ไมยอมเขาใจการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 
เปนตัณหาตามท่ีบันทึกอยูในพระธรรม กาลาเทีย 5:17, 20 

ค.เปนเชนอยางปศาจ เกดิจากการนําของพญามาร เพื่อใหคนตอตานพระเจา ดื้อดึง ขัดขืนคําส่ัง
ของพระองค 

2. ลักษณะ (ขอ 14) 

ก.มีใจอิจฉาอันขมข่ืน วาจาท่ีแสดงออกมา เนื่องจาก ความอิจฉา เห็นใครดกีวาตนไมไดนั้น 
เปนส่ิงท่ีนากลัวและมีอันตรายมาก 

ข.อาการแกงแยงกันในใจ บางคนมีความสามารถพิเศษ ทําใหคนอ่ืนแตกแยกกัน โดยใชคําพูดท่ี
ชาญฉลาดของเขาเพียงไมกี่คํา แตนั่นเปนปญญาเทียม วันหน่ึงเขาจะตองพายแพและพินาศไป  

ค.อวดตัว นี่เปนลักษณะสําคัญของปญญาเทียม ตองการใหตนเองเดนกวาผูอ่ืน ยอมยกยอ
มนุษยเพื่อซ้ือความนิยมชมชอบ แตไมยอมยกยองถวายเกียรติยศแกพระเจา 

ง.พูดมุสาตอความจริง ปญญาเทียมนั้นมักไมตรงกับความจริงของพระเจา เขาจะใชคําพูด 
ความคิด ความรูของมนุษย ปรุงแตงข้ึนเพือ่ทําลายความจริงในพระคัมภีร นักศึกษาจงระวังใหดี หากมี
คําสอนใด ท่ีประกอบดวยความรู ความคิด สมัยใหม ซ่ึงมีคนอางวาถูกตอง แตไมมีในพระคัมภีร และไม
ตรงกับพระคัมภีรนั้นอยาเพิง่เช่ือหรือรับยดึถือเปนหลัก เพราะเปนปญญาเทียม จะทําใหทานหลงผิดไป 

3.ผล (ขอ 16) 

ผลของปญญาเทียม ยอมนํามาซ่ึงความวุนวาย และการลามกตาง ๆ ขอใหนักศึกษาสังเกตดู
คําพูดสองคําในขอ 16 คือ “ท่ีไหน” และ “ท่ีนั่น” “มีความอิจฉาและการแกงแยงกนั ท่ีไหน ก็มีการ
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วุนวายเกิดข้ึน ท่ีนั่น ความคิดซ่ึงอยูในจิตใจของคนเปนอยางไร ส่ิงซ่ึงกระทําออกมากเ็ปนอยางนัน้ คน
ซ่ึงโออวดดวยปญญาเทียมไมวาจะไปท่ีไหน ก็จะนําความวุนวายตาง ๆ ไปท่ีนั่นเสมอ 

17, 18 ปญญาแท เปนสติปญญาท่ีชวยใหมนุษยรูจกัพระเจา และเขาใจพระองคยิ่งข้ึน 

1.ที่มา 

ไมไดมาจากโรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวทิยาลัยใด ๆ ในโลกน้ี ไมไดมาจากวิทยาการท่ีเกิดจาก
สมองของมนุษย แตเปน “สติปญญาท่ีมาจากเบ้ืองบน” 

2.ลักษณะ (ขอ 17)  

ก.บริสุทธ์ิ ไมมีความบาปเจอืปน แสดงออกมาดวยความบริสุทธ์ิใจ ไมมีเลหเหล่ียมเพทุบายใด 
ๆ ท้ังส้ิน จริงก็วาจริง ไมจริงก็วาไมจริง 

ข.เปนท่ีเกิดสันติสุขไมใชวาจาท่ีกลาวออกมาตาม อารมณ เต็มไปดวยความอิจฉา ริษยา อาฆาต
พยาบาท คําปองราย หรือคําหยาบคายตาง ๆ ซ่ึงทําใหเกดิการแตกแยก โกรธเคืองกัน แตเปนวาจาซ่ึงทํา
ใหคนคืนดีกัน ทําใหผูท่ีตกอยูในความวติกกังวลเกดิปกติสุข 

ค.ออนสุภาพ ไมวาจะเปนการปฏิบัติตอผูใหญ หรือเดก็ คนม่ังมีหรือยากจน ผูท่ีมีความรู ไร
การศึกษาก็ตาม เราตองมีใจถอมตอเขาเสมอกันโดยไมเลือกหนา 

ง.เต็มไปดวยความเมตตา พระเจาของเราเปนพระเจาผูทรงไวซ่ึงความเมตตากรุณา พระองค
ทรงพิโรธชา ๆ แตทรงเมตตาอยางรวดเร็ว พระองคทรงเห็นอกเห็นใจผูออนแอเสมอ ผูท่ีไดรับ
สติปญญาจากพระองคก็จะปฏิบัติตามแบบของพระองค 

จ.เกิดผลอันดี การเกิดผลเปนการแสดงออกอยางหนึ่งของส่ิงท่ีมีชีวิต ส่ิงมีชีวิตยอมทวีพันธุหรือ
เกิดผลได คริสเตียนท่ีมีชีวติอยางแทจริงยอมจะมีผลเกิดข้ึนใหคนอ่ืนเห็นไดชัด จากชีวิตท่ีไดรับการ
เปล่ียนแปลงของเขา การประพฤติท่ีแสดงออกมา ทําใหคนอ่ืนรูจกัพระเจา รักพระเจายิ่งข้ึน ท้ังเปน
พยานถึงความรอด พระคุณและความรักของพระองค 

ช.ไมเลือกหนาผูใด ขอนี้ไดอธิบายอยางชัดเจนแลวในบทเรียนท่ี 4 
ซ.ไมหนาซ่ือใจคด ไมหนาไหวหลังหลอก ไมใชปากพูดวารัก แตใจคิดทําลาย ไมใชชาวฟาริ

ซายท่ีพระเยซูคริสตทรงติเตียน 

3.ผล (ขอ 18) ทําใหเกิดสันติสุข 

เม่ืออัครสาวกของพระเยซูคริสต เห็นวาพระองคถูกจับและถูกตรึงบนไมกางเขน กมี็ความทุกข
กังวลใจ และตกใจกลัวยิง่นกั เม่ือพระเยซูคริสตทรงฟนคืนพระชนมและปรากฏตัวใหเขาท้ังหลายเหน็ 
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คําแรกท่ีพระองคตรัสแกเขาก็คือ ทานท้ังหลายจงเปนสุขเถิด” สาวกก็ไดรับสันติสุขและความยินดีจาก
พระองค ไมวาพระเยซูคริสตเสด็จไปที่ใด พระองคก็ทรงนําสันติสุขไปสูท่ีนั่น ผูท่ีมีปญญาของพระองค
ก็เชนเดียวกัน ยอมนําสันติสุขมาสูครอบครัว สูคริสตจักร และสูหมูคณะ 

จงทบทวนต้ังแตตนใหม และถามตนเองทีละขอวา ตนกําลังปฏิบัติอยางผูมีปญญาแท หรือผูมี
ปญญาเทียม ปญญาเทียมจะลวงพนไป พรอมกับสังขารมนุษยในวนัขางหนา และไมสามารถชวยให
มนุษยรูจกัพระเจา หรือรับชีวิตนิรันดรในเมืองสวรรค แตปญญาแทจะคงอยูเปนนิจ นําความสุขและ
ชีวิตนิรันดรมาสูเรา วันหนึง่พระเจาจะทรงเพ่ิมเติมปญญาแทใหแกมนุษย เพื่อจะไดประจักษแจงถึงขอ
ลับลึกทุกอยางท่ียังอําพรางไวในปจจุบันนี ้
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บทเรียนที่ 8 การทะเลาะววิาทกันระหวางครสิเตียน 5

ยากอบ 4:1-5 

ถาทานอานหนังสือพิมพบอย ๆ จะพบขาวเกีย่วกับการทะเลาะวิวาทกัน การฆาฟนกัน การ
ฉอโกงกัน การสงครามไมเวนแตละวัน ทําใหเราทราบวาโลกในยุคปจจุบันเต็มไปดวยเร่ืองวุนวายและ
อันตรายตาง ๆ องคการตาง ๆ ท่ัวโลกไดประชุมแลวประชุมอีก เพื่อจะนําสันตสุิขมาสูโลก แตยิ่ง
ประชุมเทาใด สถานการณแหงการวุนวายก็ยิ่งมากข้ึนเทานั้น ประเทศตาง ๆ พยายามโฆษณาวาตนใฝ
สันติ แตแลวกแ็อบสรางอาวธุรายแรงสําหรับประหัตประหารกนัไวเบ้ืองหลัง ปากพูดสันติ แตใจเตรียม
ทําสงครามน่ีแหละสันติภาพของโลก 

การสงคราม การขัดแยงกันระหวางประเทศตอประเทศ หรือมนษุยตอมนษุยลวนเปนแผน
ประทุษรายของพญามารซาตานท้ังส้ิน เพื่อจะทําลายความสัมพันธระหวางมนุษยกับพระเจาใหขาด
สะบ้ันลง กอนท่ีมนุษยจะทําบาป อาดัมและเอวา มีชีวิตท่ีเปนสุขอยางแทจริงในสวนเอเดน แมแตสัตวก็
ไมทําลายซ่ึงกนัและกนั มนษุยกับสัตวทุกชนิดเปนเพื่อนเลนกันได โดยไมมีอันตราย โรคภัยไขเจ็บเขาก็
ไมรูจัก เพราะส่ิงเหลานี้ไมมีในแผนดินนัน้ นี่แหละคือสันติภาพท่ีมนุษยปจจุบันตองการ เม่ืออาดัมและ
เอวาหลงทําบาป ถูกขับไลออกจากสวนเอเดน การทะเลาะววิาท การฆาฟนก็เร่ิมข้ึนต้ังแตบุตรของอาดัม
คือ คายินและเอเบล เปนตนมา (ดูปฐมกาล บทท่ี 4) จนถึงปจจุบันนี้ ซ่ึงเปนเวลาหลายพันปมาแลว และ
ไมมีทีทาวาจะส้ินสุดลงได นับแตจะเพิ่มความรุนแรงยิง่ข้ึน วิทยาศาสตรยิ่งเจริญกาวหนาเพียงใด อาวุธ
รายท่ีผลิตออกมาก็ยิ่งมีประสิทธิภาพในการทําลายชีวิตมนุษยมากข้ึนเพยีงนั้น ดังจะเห็นไดจากการ
ทดลองอาวุธและระเบิดนิวเคลียรตาง ๆ หากสงครามโลกคร้ังท่ีสามเกิดข้ึน และประเทศตาง ๆ นําอาวุธ
สมัยใหมออกมาใชกันจริง ๆ เพียงไมกีน่าทีเทานั้น โลกก็จะไหมเปนจลุพินาศไปหมด 

โดยเหตุนี้ ประเทศตาง ๆ ท่ัวโลกท่ีใฝสันติ จึงพยายามทุกวิถีทาง เพื่อจะนําสันตสุิขมาสูโลก
และประเทศชาติของตน ตางเรงรัดพัฒนาประเทศ ทางเศรษฐกิจ การศกึษา การคมนาคม ความปลอดภัย
ของประชาชน การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ระหวางประเทศและอ่ืน ๆ มนุษยนึกวาส่ิงเหลานี้สามารถนํา
สันติภาพมาสูโลก แตจะตองลมเหลวอยางแนนอน เพราะพระคัมภีรสอนวา มนุษยตกอยูใตอํานาจของ
พญามาร ความช่ัวราย ความบาปทุกอยางมาจากพญามาร ตราบใดท่ีความบาปและพญามารยังอยูในโลก 
ตราบนั้นโลกจะไมพบสันตภิาพ วิธีแกมีทางเดียวเทานัน้คือตองขจัดความบาป และพญามารออกจาก
โลกเสีย แตมนุษยผูใดเลาจะสามารถทําได ไมมีเลย มีแตพระเยซูคริสต พระบุตรองคเดียวของพระเจา
เทานั้น มนษุยจะพบสันติภาพไดสามทาง คือ 
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1. โดยรับเอาพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอด ใหพระองคเปนเจาชีวิตพระองคจะประทาน
อํานาจใหชนะพญามาร 

2. โดยการเสดจ็กลับมาคร้ังท่ีสองของพระเยซูคริสต องคพระผูเปนเจาของเรา พระองคจะเสดจ็
มาครอบครองโลก 

3. ในแผนดินสวรรคของพระเจา ผูท่ีเชื่อกลับใจใหม และไดตอนรับพระเยซูคริสต ไวเปนพระ
ผูชวยใหรอดเทานั้นท่ีจะเขาได 

1, 2 ทานอาจจะไมเขาใจวา เหตใุดคริสเตียนจึงยังมีการทะเลาะวิวาทกัน และการขัดแยงกันอีก 
เขากลับใจใหม เช่ือพึ่ง และตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอดแลวไมใชหรือ ทานคงลืมไป
แลววา คริสเตียนยังคงอาศัยอยูในโลกท่ีเต็มไปดวยความบาป ซ่ึงมีพญามารเปนใหญอยู และใชวาคริส
เตียนทุกคนจะเขมแข็ง รัก และเช่ือพระเจาอยางแทจริงไม แผนการณอันเลวรายของพญามารก็คือ
พยายามใชวิธีการตาง ๆ เพื่อลอลวงใหบุตรของพระเจาหลงผิด ผูท่ีออนแอยอมทําตามฝายเนื้อหนังและ
ความคิดของตนเอง ซ่ึงเกิดจากมาร ก็พายแพไป สมัยกอนพญามาร พยายามทําลายความเช่ือ ความ
จงรักภกัดีตอพระเจา ของคริสเตียน โดยวิธีใชกําลังอํานาจ การขมขู ขมเหง การบังคับ ปรากฏวาสมัย
หนึ่งคริสเตียนถูกขมเหงรังแกอยางหนัก ถูกบังคับใหปฏิเสธพระเยซู ทอดท้ิงพระเยซู คริสเตียนท่ีสัตย
ซ่ือไมยอมปฏิบัติตาม จึงถูกจับไปทรมาน เอาหินขวางตายบาง เอาไปตรึงบนไมกางเขนบาง ตากแดด
ตากฝนจนตายไปบาง ใหสัตวรายเชนสิงหโตกัดกินบาง ฝงท้ังเปนบาง เอาไฟเผาบาง ใชวิธีโหดราย
ทารุณท่ีสุด แตนาอัศจรรยเหลือเกิน คริสเตียนยิ่งพบกับการขมเหงมากเทาใด ก็ยิ่งเขมแข็ง ยิ่งรักพระเจา 
ยิ่งรักซ่ึงกันและกันมากข้ึนเทานั้น เพราะขณะน้ันตองอาศัยความสามัคคีซ่ึงกันและกนัจริง ๆ ตองมอบ
กายถวายชีวิต และมอบความไววางใจทุกอยางกับพระเจา จึงจะอยูดวยกันได 

หลังจากยุคแหงการขมเหงรังแกผานพนไปแลว คริสตจกัรก็ไดฟนฟูอยางรวดเร็ว คริสเตียนมี
ความกระตือรือรนในงานของพระเจา มีความเชื่อและรักพระเจายิ่งข้ึน แทนท่ีคริสตจักรจะหมดส้ินไป
ดังความคิดของศัตรู แตกลับทวีมากข้ึนอยางไมนาเช่ือ 

พญามารซาตานเห็นวาวิธีนี้ใชไมไดผล จึงเปล่ียนแผนใหมซ่ึงเปนแผนเดียวกับท่ีคอมมิวนิสต
นํามาใชกับประเทศตาง ๆ ในปจจุบัน คือพยายามแทรกซึมเขาไป ปลุกปนใหเกดิความวุนวาย แตกแยก 
เขาใจผิด และขาดความไววางใจกนั ในท่ีสุดก็รบกันเอง แบงเปนฝายเหนือ ฝายใต ฝายซาย ฝายขวา ฝาย
กลาง กําลังซ่ึงเคยเขมแข็งก็ถูกแบงแยกออก ทําลายกันเอง ฆากันเอง เม่ือหมดเร่ียวแรงแลว คอมมิวนิสต
ก็เขายึดครองอยางสบาย คริสตจักรสมัยปจจุบันนี้ กาํลังตกอยูใตแผนการณอันรายของพญามารแลว 
ทะเลาะกนัเอง ชิงดีชิงเดนกนัเอง แบงพรรคแบงพวก เถียงกันเร่ืองความเช่ือ เร่ืองพิธีรีตองตาง ๆ แยงลูก
แกะกันระหวางคริสตจักรตอคริสตจักร ความวิบัติกําลังจะเกดิแกคริสตจักรแลว เพราะหลงกลของมาร 
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“การทะเลาะววิาทกันในพวกทานมาแตไหน” ไมใชมาจากความเช่ือท่ีไมตรงกัน แตมาจากพญามาร
ซาตาน ซ่ึงมีความปรารถนาอันช่ัว 

ทายขอสองบอกวา “ทานหาไมได เพราะทานไมไดขอ” ประโยคนี้ทําใหเราทราบวา ท่ีคริส
เตียนสมัยนั้นทะเลาะวิวาทกัน อาจจะเนื่องจากตองการตําแหนงช่ือเสียงอํานาจ หรือตองการอยางใด
อยางหนึ่งของฝายเนื้อหนัง เขาไมไดขอตอพระเจา พยายามแสวงหาโดยวิธีของมนษุย เชนการยแุหย 
นินทา อวดตวั เขาพรรคเขาพวกในท่ีสุดกต็องทะเลาะกนั ในเร่ืองความเช่ือตาง ๆ กเ็ชนเดยีวกัน มนุษย
ไมยอมแสวงหาความจริงจากพระเจา กลับทุมเถียงกันเอง จนกลายเปนเคร่ืองมือของซาตานในทางออม 

3.คริสเตียนบางคนพยายามแสวงหาความตองการของตนเอง และอธิษฐานทูลขอตอพระเจา แต
พระเจามิไดประทานให ท้ังนี้ไมใชวาพระเจาไมฟงคําอธิษฐาน แตเปนเพราะความผิดของผูขอเอง อาจ
เนื่องจาก 

ก.ผูอธิษฐานขอ ยังมีความบาปขัดขวางอยู เชนการแกงแยงชิงดี การเกลียดชังกนั การทะเลาะ
วิวาทตาง ๆ เปนตน 

ข.อธิษฐานเพือ่ผลประโยชนของตัวเองฝายเดยีว และขอในส่ิงท่ีไมสมควร ไมถูกตองตามน้ํา
พระทัยของพระเจา ดังทายขอ 3 ท่ีวา “ทานท้ังหลายขอและไมไดรับ เพราะทานขอผิด หวงัจะเอาใปใช
ตามใจปรารถนาช่ัวของทาน” 

มีดมีประโยชนหลายอยาง เชนใชในครัว การฝมือ ตัดฟน ฟนไม ฯลฯ แตถานําไปใชในทางท่ี
ผิด เชนเอาไปฆาฟน หรือทํารายกัน ก็จะทําใหเกิดโทษอยางมหันตฉันใด การอธิษฐานก็เชนเดียวกนัฉัน
นั้น 

4,5 ตอนตนขอขอ 4 มิไดหมายความวา คริสเตียนสมัยนั้นผิดประเวณจีริง ๆ แตเปนการ
เปรียบเทียบถึงคริสเตียนซ่ึงไปรักฝายโลก เปนมิตรกับโลก คริสเตียนไมวาชายหรือหญิง เม่ือเช่ือและ
ตอนรับพระเยซูคริสตใหเปนพระผูชวยใหรอด ก็คลายกับวาไดหม้ันไวกับพระองคแลว และวันหนึ่ง
พระองคจะเสด็จมารับใหไปอยูเมืองสวรรคกับพระองคเหมือนกับเจาบาวรับเจาสาวไปอยูเรือนหอ หาก
ผูท่ีมาหม้ันแลวไมสัตยซ่ือ ไปรับรักคนอ่ืนอีก ก็เทากับเปนการผิดประเวณ ี

การเปนมิตรกบัโลกก็เปนศัตรูตอพระเจา ก็มีความหมายทํานองเดยีวกัน โลกหรือความบาป 
หรือความช่ัว หรือมาร เปนศัตรูของพระเจา หากมนษุยไปรักส่ิงเหลานี้ ซ่ึงพระเจาทรงเกลียดชังมาก ก็
ยอมเปนศัตรูของพระเจา 

เพราะฉะนั้นคริสเตียนจึงตองมีช ีวิตแตกตางกับชาวโลก แยกตัวออกจากความผิดบาปอยาง
เด็ดขาด ความคิดและการกระทําตาง ๆ ซ่ึงเปนของชาวโลก คริสเตียนตองละท้ิงเสีย เพื่อใหเหมาะสมกับ
การเปนบุตรของพระเจา และเปนการถวายพระเกยีรติยศแกพระเจาดวย เม่ือมนษุยรักความบาปกจ็ะลืม
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พระเจา สงสัยพระเจา  มองไมเห็นพระเจา แตหาทราบไมวา “พระองคทรงเปนหวงวิญญาณที่ได
ประทานใหอยูในเราท้ังหลาย” เปนหวงวญิญาณท่ียังไมรอด วิญญาณท่ีกําลังหลงหายไปพระองคทรง
เปนหวงวิญญาณของคริสเตียน ซ่ึงกําลังฟงเสียงของมาร ทะเลาะววิาทกัน แตกแยกกัน ชิงดีชิงเดนกัน 
แมมนุษยจะหลงลืมพระเจา แตพระเจาไมเคยลืมผูใดเลย พระองคทรงปรารถนาท่ีจะใหวิญญาณทุกดวง
รอด ตองการเห็นพีน่องในพระคริสตรักซ่ึงกันและกัน คืนดีกนั รวมเปนน้ําหนึง่ใจเดยีวกัน ชวยกัน
ปราบศัตรูพญามารใหราบคาบ เพื่อแผนดนิของพระองคจะไดมาต้ังอยู 
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บทเรียนที่ 9 การถอมตน 6

ยากอบ 4:6-10 

พอคาท่ีไมใชคริสเตียนมักอางวา การคาจะรํ่ารวยไดนัน้ พอคาจะตองฉลาดประกอบดวยเลห
เหล่ียมไหวพริบทันคน ตองกลาไดกลาเสีย ไมวาจะเปนไปโดยความซ่ือสัตย หรือดวยการคดโกง กต็อง
เอาท้ังนั้น โดยเหตุนี้ เม่ือเราไปซ้ือของท่ีรานคาจึงมักพบวาพอคาชอบต้ังราคาสินคาสูง ๆ เพื่อใหลูกคา
ตอราคา อาจจะเปนประโยชนบางอยางทางดานจิตวิทยาในการซ้ือขาย แตจุดประสงคท่ีแทจริง ก็เพื่อให
ไดกําไรมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได 

หนุมสาวบางคนใหขอคิดเห็นวา ควรจะใชวัยหนุมสาวของตนหาความสุข ความสําราญใส
ตัวเองใหมากที่สุดท่ีจะมากได เพราะเปนกําไรช ีวิต การเตนรํา การสูบบุหร่ี การดื่มเหลา การเท่ียว
กลางคืน การเลนการพนัน ฯลฯ เปนของธรรมดาสําหรับมนุษย หากปราศจากส่ิงเหลานี้ เขาคิดวาชีวิต
จะเงยีบเหงา เฉ่ือยชา ขาดความสนุกสนานไปอีกมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขาสังคมจะขาดส่ิงเหลานี้
ไมได 

คนบางจําพวกชอบทําตัวใหเดนในสังคม อวดความรู ความสามารถ ความสวยงาม ฐานะ 
ตําแหนง เขารูสึกเปนสุขใจเม่ือสามารถทําใหคนอ่ืนเหน็วา ตนเหนือกวา ดีกวา วิเศษกวา และเขาดีใจ
มากท่ีสุดเม่ือมีคนยกยองนับถือ ชมเชยความดีเดนของเขา จะดวยใจจริงหรือไมก็ตาม 

ในวงการคริสเตียน เรามีทรรศนะคติอยางไรบางเกี่ยวกบัส่ิงเหลานี้ ในชีวิตประจําวันของเรา 
การประกอบอาชีพโดยความซ่ือสัตย ตรงไปตรงมา ทําใหตองยากจนไปตลอดหรือ การหลีกเล่ียงจาก
ราคะตัณหา ความสุขสําราญแบบชาวโลก ทําใหขาดความสุข เปนคนไมทันสมัย เขาสังคมไมไดหรือ 
การถอมตนทําใหคนอ่ืนมองขามความสําคัญ ความสามารถของเราไปหรือ เปลาเลย พระคริสตธรรม
คัมภีรวาอยางไรสําหรับผูไมทําตามชาวโลก เปนการเสียเปรียบหรือขาดทุน ขอเชิญอานขอ 6 

6 “แตพระองคทรงประทานพระคุณใหทวีข้ึนอีก” เหตุฉะนั้นคริสเตียนจึงไมตองการกลัวคํา
กลาวหาของชาวโลกวา ซ่ือเกินไป โงเกินไป ลาสมัย เนื่องจากทําตามพระบัญชาของพระเจาท่ีวา “อยา
รักโลก” “อยาเปนมิตรกับโลก” เพราะพระเจาจะประทานพระคุณใหทวีข้ึนสําหรับผูท่ีเช่ือและปฏิบัติ
ตามพระบัญชาน้ัน ชาวโลกนึกวาคริสเตียนขาดทุน ขาดส่ิงของฝายโลกหลายอยาง แตแทท่ีจริงคริส
เตียนมิไดขาดทุนเลย ตรงกนัขาม คริสเตียนไดทุกอยางบริบูรณ เปนของประทานอันประเสริฐเลิศแท
จากพระเจาท้ังส้ิน พระเจาทรงอวยพรแกนกัธุรกิจ พอคา ครู ชาวสวน ชาวนา แมบาน ท่ีรักพระเจา ให
ไดรับความสมบูรณพูนสุข และมีจํานวนไมนอยท่ีเปนผูม่ังค่ังเปนมหาเศรษฐี มีตาํแหนงสูงเพยีบพรอม
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ดวยเกยีรติยศในวงการตาง ๆ สังคมคริสเตียนเปนสังคมที่ดีท่ีสุด เพราะไดยึดพระเจาเปนหลัก ทุกส่ิงทุก
อยางท่ีกระทําไปเกิดประโยชนแกสังคมจริง ๆ เพื่อจะไดถวายเกียรติยศแกพระเจา พระเจาทรงอวยพร
ใหแกผูท่ีถอมตัวต อพระเจาและตอมนษุยอยางลนเหลือไมวางานสวนตัว งานสวนรวม งานของพระเจา 

ทายขอ 6 ไดกลาวถึงการถอมตัว ผูท่ีหยิ่งจองหอง ไมเพียงแตพระเจาจะไมทรงใชเทานั้น แมแต
มนุษยดวยกนัก็ไมอยากใช เพราะเขาเต็มไปดวยการถือตัวอวดดี เอาความคิดของตัวเองเปนใหญ ไมยอม
ฟงความคิดเหน็ คําแนะนําตักเตือนของผูอ่ืน ดูถูกเหยียดผูท่ีมีฐานะต่ํากวา จึงเปนการลําบากอยางยิ่งท่ีจะ
รวมงานกับคนอ่ืน และมีนอยคนนัก ท่ีอยากรวมงานกับเขาดวย 

พระเจาทรงใชคนท่ีถอมตน คนท่ีรูสึกวาตนตํ่าตอยไรความรู ความสามารถ ตระหนกัวาตนไม
เหมาะสมกับงานอันบริสุทธ์ิของพระองค ไมกลาเอาสติปญญาความรูความคิดของตนเปนใหญ ยอม
ออนนอม เช่ือฟง และปฏิบัติตามน้ําพระทัยของพระเจาทุกอยางคนเชนนี้แหละท่ีพระเจาทรงตองการใช 
เพราะเขายอมรับพระบัญชาของพระเจาทุกอยางโดยไมมีเงื่อนไข เชนเหลาสาวกของพระเยซูคริสต 
หลายคนมาจากฐานะท่ีต่ําตอยเปนเพียงชาวประมงธรรมดา ไมไดจบวทิยาลัยหรือมหาวิทยาลัยใด เม่ือ
พระเจาทรงเรียกเขาเขาก็ละท้ิงทุกอยาง ตดิตามพระองคไปทันที และพระองคก็ทรงใชเขาเหลานัน้ใหทํา
การใหญแทนพระองคสืบตอมา 

บางคนมีความรูความสามารถมากมายหลายอยาง มีปริญญาท้ังในและนอกประเทศพวงทายช่ือ 
มีฐานะตําแหนงสูงในสังคม แตพระเจาไมทรงใช ท้ังนี้เพราะเขาไมยอมถอมตนเปนคนหยิ่งจองหองเต็ม
ไปดวยเงื่อนไขตาง ๆ คิดเห็นแตฐานะตําแหนง ความสุขความสบายเก่ียงงอนวาเงินเดือนนอยเกินไป
บาง คริสตจักรเล็กเกินไปบาง สถานท่ีขาดความเจริญเกินไปบาง ทุกอยางตองการความพอใจของตัว 
ตองการบริหารคริสตจักรความคิด วิธีของตัว วางตวัใหญข้ึนทุกวัน ขณะเดียวกนัก็มองเห็นความสําคัญ
ของพระเจานอยลงทุกทีคนเชนนี้พระเจาจะทรงใชอยางไรกัน 

เหตุฉะนั้น เม่ือพระเจาทรงใชโมเสส ใหทําการใหญ พระองคจึงทรงเรียกทานใหไปอยูในปา
กันดารกอน เพื่อทานจะไดมองขามความคิด ความรู ฐานะ ตําแหนงตาง ๆในราชสํานึกเสีย และยอม
ถอมตนลงใหพระเจาทรงใช 

7, 8 เพราะความเยอหยิ่งจองหองของมนุษย นึกวาตนฉลาดลํ้าเลิศ จึงขัดขืนพระเจาไมยอม
ปฏิบัติตามพระบัญชาของพระเจา ผลของการขัดขืนจึงนําความพนิาศมาสูมนุษยตวัอยางเชน ชนชาติ
อิสราเอลขัดขืนพระเจา จึงตองถูกลงโทษ เดินหลงทางในปาถึง 40 ป และตายไปในท่ีสุด โดยไมมี
โอกาสเขาไปอยูในดินแดนคะนาอัน อันอุดมดวยน้ําผ้ึง และนํ้านมอันเปนแผนดินแหงพระสัญญา เมือง
ซะโดมและเมืองอะโมราทําบาปขัดขืนพระบัญญัติของพระเจา จึงถูกพระเจาเผาดวยไฟพินาศท้ังสอง
เมือง ชนชาติอิสราเอลเปนชนชาติท่ีพระเจาเลือกสรรไว เม่ือขัดขืนพระเจา จึงตองตกเปนทาสของศัตรู 
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การท่ีคริสเตียนจะยอมถอมตัวลง มีใจนอยยอมฟงพระเจาไดนัน้ ตอง 
ก.ตอสูกับมาร (ขอ 7) เพราะมารเปนตนเหตุท่ีทําใหคริสเตียนเยอหยิ่งและขัดขืนพระเจา การตัด

ความสัมพันธอยางเด็ดขาด การเพิกฉาย การหลีกเล่ียง การเกลียดชังมารนั้นยังไมพอ พระคัมภีรสอนวา 
“ตองตอสูกับมาร” ใหมันหนีจากไปแมมนุษยจะพยายามตัดขาดจากมาร แตมารไมยอมตัดขาดกับมนุษย
ดวย มันจะพยายามเอาชนะมนุษย ใหรวมจิตรวมใจกับมัน ทําบาปขัดขืนพระเจา เม่ือมีการตอสูกัน
เกิดข้ึน เชน ชกมวย คูตอสู ท้ังสองฝาย นอกจากตองปองกันตัวแลว ยงัตองพยายามชกคูตอสูใหพายแพ
ไป การยนืเฉย ๆ หรือปองกันตัวอยางเดยีว โดยไมตอสูเลยน้ัน ตองปราชัยแกฝายตรงกันขามอยาง
แนนอน 

พญามารก็เชนเดียวกัน ถาเราไมสูกับมัน มันก็ไดเปรียบเรา มีสองทางเทานั้นท่ีจะยุตกิารตอสูได 
คือ ยอมแพ หรือสูกับมันจนมันหนีไป แตการท่ีจะเอาชนะมาร สูจนมันหนีไปไดนัน้ ตอง 

ข.เขาใกลพระเจา (ขอ 8) มนุษยไมสามารถเอาชนะมารไดโดยลําพังตองอาศัยฤทธ์ิอํานาจของ
พระเจา ผูท่ีเยอหยิ่งจองหอง อาศัยตนเอง ไมยอมถอมตัวตอพระเจาจะตองพายแพตอมารเสมอ 

สําหรับคนบาป ตองกลับใจใหม รับเช่ือพระเยซูคริสต เปนพระผูชวยใหรอดเปนสวนตัว ให
พระโลหิตของพระเยซูคริสต ชําระลางความผิดบาปของทาน เพื่อจะไดชีวิตใหม ซ่ึงเปนของประทาน
จากพระองค เนื่องดวยชีวิตใหมท่ีบริสุทธ์ินี้ ทานจึงสามารถเขาใกลพระเจาผูบริสุทธ์ิได และจะสามารถ
เอาชัยชนะศัตรูคือพญามารซาตานได 

สําหรับผูท่ีเชื่อแลว เขาใกลพระเจาดวยการอธิษฐาน อานพระคัมภีร รวมประชุมนมัสการ 
สรรเสริญพระเจา เม่ือพระเยซูคริสตประทับอยูรวมกับอัครสาวกนั้นพระองคทรงใชเวลามาก ในการ
อธิษฐานเขาใกลพระเจา ขอพระบิดาเจาทรงเพ่ิมเติมกําลังฤทธ์ิอํานาจ เพื่อจะตอสูเอาชนะมารไดและ
พระเยซูทรงใชพระคําของพระเจาในการตอสูมาร มารจึงพายแพและหนีไป 

ความบาปเปนส่ือ ชักนําใหมารเขาสูจิตใจ คริสเตียนตองสํารวจตัวเองเสมอวา มีอะไรบางท่ียัง
ทําใหจิตใจสกปรกโสมม ก็จงอธิษฐานขอพระเจาชําระใหบริสุทธ์ิ เปนวิหารที่ประทับของพระองคแตผู
เดียว เพื่อไมใหมารมีชองทางเขามาทํางานในจิตใจได ชีวิตที่ใกลชิดพระเจาเปนชีวิตท่ีปลอดภัย เพราะ
พระเจาเปนปอมปราการและเปนกําลังของเรา 

9, 10 ขอ 9 มิไดหมายความวา พระเจาตองการใหคริสเตียนมีชีวิตที่โศกเศราเสียใจแตใหรูสึก
โศกเศราเสียใจ สํานึกในความผิดบาปของตัวเองและผูอ่ืน ในสมัยของทานยากอบ คริสเตียนเปนจาํนวน
มากไดทะเลาะววิาทกนั ชิงดีชิงเดนกัน อวดตวั เยอหยิง่ จองหอง รักโลก ไมสํานึกถึงความบกพรอง 
และความผิดบาปของตัวเอง ทานยากอบรูสึกเปนทุกขใจ และหวงใยตอวิญญาณจิตของเขาท้ังหลายมาก 
ทานไดอธิษฐานดวยน้ําตาเพือ่เขาเหลานั้น เพื่อใหกลับใจใหม มีความรักซ่ึงกันและกนัเชนเดมิ 
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คริสตจักรในปจจุบันกก็ําลังตกอยูในภาวะเชนเดียวกนันี้ ทานเองรูสึกเสียใจ เปนหวง และอธิษฐานเผ่ือ
พวกเขาดวยน้าํตาหรือเปลา หรือวาทานก็เปนคนหนึ่งในจํานวนเหลานัน้ (อานขอ 10) 
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บทเรียนที่ 10 ความบกพรองของครสิเตียน 

ยากอบ 4:11-17 

พระธรรมยากอบบทท่ี 4 ตั้งแตขอท่ี 1 เปนตนมา ไดกลาวถึงขอบกพรองตาง ๆ ของคริสเตียน
ในสมัยโนน และเปนขอบกพรองของคริสเตียนสมัยนี้ดวย เชนการทะเลาะววิาท การรักโลก การ
เยอหยิ่งจองหองไมรูจัดถอมตัว เม่ือคริสเตียนทราบถึงขอบกพรองตาง ๆ แลว ควรรีบปรับปรุงแกไข
ใหม ขอใหแสงสวางของพระเจาสองเขาไปในจิตใจ ขับไลความมืดออกเสีย การแกไขนัน้ ตองกระทํา
อยางเด็ดขาด มิใชกระทําเปนช่ัวคร้ังช่ัวคราว เม่ือนายชางแกเคร่ืองยนตทราบวา เคร่ืองยนตช้ินใดชํารุด
ทํางานไมสะดวก ก็ตองรีบแกไข ถอดออก ชําระลาง ซอมใหมใหเรียบรอย มันกจ็ะทํางานไดดตีามปกติ 
หากไมรีบแกไขซอมแซมใหดีแลว นานวันเขากจ็ะชํารุดมากยิ่งข้ึน ยากแกการแกไขและอาจใชการ
ไมไดเลย 

คริสเตียนไดรับช ีวิตใหมจากพระเจาแลวก็จริง แตผูท่ีดรีอบคอบครบถวนทุกอยางนั้นหาไดยาก
มาก ทุกคนมีความออนแอและมีขอบกพรองฝายเนื้อหนังอยูบางไมมากก็นอยในท่ีนี้มิไดหมายความวา 
จะเปนคริสเตียนท่ีดีรอบคอบครบถวนทุกอยางนั้นไมไดพระเยซูตรัสวา “ส่ิงท่ีมนุษยทําไมได พระเจา
ทรงกระทําไดทุกอยาง” หากคริสเตียนรักและเช่ือพึ่งพระองคจริง ๆ ก็ไมมีอะไรท่ียากเกินไป 

คริสเตียนท่ีรูสึกบกพรองฝายวิญญาณจิตนัน้ ก็ยังนับไดวาเปนคริสเตียนท่ีมีชีวิต เพราะรูจกั
สํารวจจิตใจตัวเองจําเพาะพระเนตรพระเจา สํานึกถึงความผิดของตน คริสเตียนท่ีไมมีชีวิตจะไมมี
ความรูสึกเชนนี้ ปลาท่ีตายแลว ไมมีความรูสึก ไหลตามกระแสน้ําอยางใด คริสเตียนท่ีตายแลวกอ็ยาง
นั้น แตการรูสึกบกพรองอยางเดยีวยอมไมพอ ตองปรับปรุงแกไขใหมดวย ดังกลาวแลวขางตน การ
แกไข ปรับปรุงใหม ตองกระทํากันอยางจริงจัง ขับไลความบาปความชั่วทุกอยางออกจากจิตใจใหหมด 
โดยการสารภาพตอพระเจา ขอพระโลหิตของพระองคชําระลางใหบริสุทธ์ิ มีจิตใจใหมอยางแทจริง อยา
ใหมีความบาปแมแตนอยตกคางอยูภายในจิตใจของตนอีก เพราะเช้ือนิดเดยีว สามารถทําใหขนมปงฟู
ไดฉันใด ความบาปเพียงเล็กนอย ก็สามารถกอใหเกดิบาปใหญไดฉันนั้น 

การท่ีจะแกขอบกพรองใหไดผลแนนอนนัน้ คริสเตียนตองตัดสินใจใหมอยางแนวแนและต้ัง
ม่ันวา ตอไปจะไมกระทําส่ิงนั้นอีก แลวขอพระเจาใหทรงเพิ่มเติมกําลังเพื่อท่ีจะแกไขปรับปรุงใหไดผล 
จะเปนการเปลาประโยชนอยางยิ่ง หากเพียงแตศึกษาบทเรียนทราบถึงความบกพรองตาง ๆ ของคริส
เตียน แตมิไดนําไปใชใหเกดิประโยชนแกตนเองและผูอ่ืน 
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11, 12 ขอบกพรองของคริสเตียนท่ีใหญหลวงอีกสองประการ คือการพูดนินทาซ่ึงกันและกัน 
และการตัดสินพี่นองของตน บอยคร้ังตนเหตุแหงการทะเลาะวิวาทสืบเนื่องมาจากการนินทาซ่ึงกันและ
กันกอน ตอนแรกเปนเร่ืองเขาใจผิดกนัเล็กนอย เม่ือพูดกันหลาย ๆ คนฟงกันหลาย ๆ ตอ ตกหลนไป
บาง เสริมสรางเติมแตงเองบาง จึงกลายเปนเร่ืองใหญข้ึนมา ตองทะเลาะวิวาทกันในท่ีสุด เม่ือมีเร่ือง
ขัดแยงกันเกิดข้ึน ไมวาเร่ืองใดก็ตาม คนสวนมากมักเขาขางตัวเอง ตัดสินใหตนเองถูกและคนอ่ืนผิด
เสมอ ไมยอมปรองดองคืนดีกันงาย ๆ 

พระคัมภีรกลาวถึงการตัดสิน และการนินทาพี่น องของตนวา เปนการตัดสินพระบัญญัติ เพราะ
พระเจาไดใหคําเตือนและคําสอนตาง ๆ ท่ีดีท่ีสุดแกคริสเตียนแลวเพียงแตอานพระคําของพระเจา ก็
ทราบวาใครผิดใครถูก “ถาผูใดไดยินถอยคําของเราและมิไดเช่ือ.... ผูนั้นมีส่ิงหนึ่งซ่ึงจะพิพากษาเขา คือ
คําท่ีเราไดกลาวนั้นแหละ จะพิพากษาเขาในวนัท่ีสุด” (ยอหน 12:47, 48) ฉะนัน้ถามนุษยตดัสินกนัเอง 
นินทากันเอง ก็เปนการหมิน่ประมาทพระคําของพระเจา ตัดสินพระคําของพระเจา 

ประเทศชาติมีกฏหมายสําหรับใหประชาชนปฏิบัติตาม และใชตดัสินการผิดถูกของประชาชน 
เม่ือประชาชนทําผิด ก็มีกฏหมายเปนเคร่ืองตัดสิน ถาประชาชนไมยอมปฏิบัติตาม ตัดสินกันเอง เชนจับ
คนผิดมาเฆ่ียนตี ซอม ทําทารุณกรรมตาง ๆ ยอมเปนการหม่ินประมาทตอกฏหมายบานเมือง และเปน
ความผิดดวย 

“พระคัมภีรทุกตอน พระเจาไดประทานให ยอมเปนประโยชนสําหรับส่ังสอน สําหรับตักเตือน 
สําหรับดัดแปลงใหดีข้ึน และสําหรับสอนใหรูในความชอบธรรม” (2 ทิโมธี 3:16) เพราะฉะน้ันคริส
เตียนจะใชพระคัมภีรเปนเครื่องตัดสินพี่นองไมได พระคัมภีรมิไดมีไวใหคริสเตียนใชตัดสินพีน่อง ถา
ผูใดที่ไดรับการตักเตือน โดยพระคําของพระเจาแลว และไมยอมฟง ก็อยาไปตัดสินเขา พระเจาจะ
ตัดสินเขาเองในวันขางหนา หนาท่ีของคริสเตียนก็คือ สําแดงความรักของพระเจา พยายามชวยเหลือกัน
และกันเทาท่ีจะชวยได เพื่อคนหลงผิดจะไดสํานึกตวัในขอบกพรองและกลับใจใหม 

13-16 ทานยากอบไดเตือนใหทราบถึงช ีวติมนุษยวา เปนอนิจจัง ไมเท่ียงแท ฉะนัน้อยาใหมีคํา
อวดใด ๆ ของเนื้อหนัง หลุดออกจากปากเปนอันขาด เพราะแมแตเหตุการณซ่ึงจะเกิดแกชีวิตของเราใน
วันพรุงนี ้ เราก็มิอาจจะทราบได เชนเดยีวกับคําเปรียบเทียบของพระเยซูคริสตเร่ือง “เศรษฐีท่ีโฉดเขลา” 
(ใน ลูกา 12:16-21) พระเจาตรัสแกเขาวา “โอคนโง ในคืนวนันี้ชีวติของเจา จะตองเรียกเอาไปจากเจา 
แลวของซ่ึงเจาไดรวบรวมไวนั้น จะเปนของใครเลา” 

มนุษยมีชีวิตในโลกนี้เพยีงไมกี่สิบปเทานัน้ ก็จะจากโลกนี้ไป บทเพลงสรรเสริญ บทท่ี 90 ขอ 
10 บอกวา “ในช่ัวอายุของขาพเจามีเจด็สิบปเทานั้น ถาแมวามีกําลังมากก็จะยนืไดถึงแปดสิบป” แต
สังเกตดูอายุของคนปจจุบัน ชางส้ันเสียเหลือเกิน คนท่ีมีอายุหกสิบปข้ึนไป นับวามีอายุยืนแลว มีผูเอา
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อายุของคนปจจุบันมาเฉล่ียด ู ปรากฏวา อายุเฉล่ียของคนมีเพียงส่ีสิบหาปเทานั้น ระยะเวลามีชีวติอยูก็
เต็มไปดวยความทุกขลําบากนานาประการ แลวก็ตายจากโลกไป ในพระคัมภีรไดเปรียบชีวิตมนษุยไว
หลายแหงวาเปนเหมือนกับดอกหญาเหมือนน้ําคางท่ีจบัอยูบนใบไมในเวลาเชา เหมือนกระแสน้ําไหล
ผานไปอยางรวดเร็ว เหมือนเงา เหมือนลมหายใจ เหมือนเมฆ ทานยากอบเปรียบชีวิตวาเปนเหมือน
หมอกท่ีปรากฏอยู แตประเดี๋ยวหน่ึงแลวก็หายไป ชีวิตของมน ุษยไมเพียงแตจะส้ันเทานั้น แตยังเต็มไป
ดวยอันตรายรอบดาน จากโรคภัยไขเจ็บ จากอุบัติเหตุ จากสงคราม จากมนุษยและจากสัตวราย ไมมีใคร
สามารถรับรองชีวิตของตนไดวา สามารถอยูยืนนานถึงเพียงใด การท่ีเรามีชีวิตอยูไดจนถึงปจจบัุนนี ้
ดวยความสุขสบาย ก็โดยพระคุณและความรักของพระเจาท้ังส้ิน 

เม่ือคริสเตียนทราบถึงความอนิจจังของสังขารมนุษย ก็สมควรอยางยิ่ง ท่ีจะใชวันเวลาท่ีเรายังมี
ชีวิตอยูนี้ ใหเปนประโยชนแกเพื่อนมนุษย และแกพระราชกิจของพระเจาใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได 
ไมควรเสียเวลาไปกับการช่ัว และส่ิงตาง ๆ ซ่ึงไรประโยชน ไรความหมาย เม่ือถึงวนัพิพากษา พระเจา
จะตรัสถามทุกคนวา “ตลันต (พรสวรรค ความสามารถ) ซ่ึงเรามอบแกเจานัน้ เจาเอาไปกอเกิด
ประโยชนอะไรบาง” ผูท่ีไดใชชีวิตเกิดผลเพื่อพระเจา จะมีความสุขยินดีสักเทาใด เม่ือพระองคทรง
รับส่ังวา “ดีแลว เจาเปนบาวดี เพราะเจาเปนคนซ่ือสัตยในของเล็กนอย เจาจงมีอํานาจครอบครองสิบ
เมืองเถิด” แตผูท่ีใชชีวิต เวลาและสติปญญา ซ่ึงพระเจาประทานใหนั้น เสียไปกับการที่ไรประโยชน เขา
จะเศราโศกเสียใจมาก เม่ือพระองคตรัสวา “อายบาวช่ัว เราจะปรับโทษเจาโดยคําของเจาเอง” 

17 เม่ือพูดถึงบาป คนท่ัวไปก็มักจะหมายถึง ความช่ัวตาง ๆ ท่ีนําความทุกขลําบากสูผูอ่ืนและสู
ตนเอง แตพระคัมภีรสอนวา “หากผูใดรูจกักระทําดี และไมไดกระทําก็เปนบาป” เราอาจเปรียบเทียบให
เขาใจชัดเจนยิง่ข้ึน เชนวามีเด็กคนหนึ่งตกน้ําและขอความชวยเหลือจากเรา ท้ัง ๆ ท่ีเราชวยได แตไม
ยอมชวย แกลงทําเปนไมรู มองไปทางอ่ืนเสีย ปลอยใหเด็กจมน้าํตายตอหนาตอตา การประพฤติเชนนี้
ยอมแสดงวา เปนผูมีใจอํามหิตไรความปราณี เปนการขัดตอพระบัญญัติของพระเจาท่ีวา “จงรักซ่ึงกัน
และกัน” 

คริสเตียนท่ีหลงผิดไป แลวรูวาควรกลับใจใหม ประพฤติตามพระบัญญัติของพระเจา แตไม
ยอมปฏิบัติตาม บาปกย็อมตกแกเขา คริสเตียนท่ีทราบวาควรเขาใกลพระเจา ชําระตนใหบริสุทธ์ิเสมอ 
และถวายเกียรติยศใหแกพระองค แตไมยอมปฏิบัติตามก็เปนบาปเชนกัน 
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บทเรียนที่ 11 คําแนะนําสําหรับผูที่อยากเปนคนม่ังมี 7

ยากอบ 5:1-6 

คร้ังหนึ่งคณะเยาวชนของคริสตจักรแหงหนึ่ง ไดนําใบปลิวไปแจกตามถนนตาง ๆ อธิบายให
คนรูจักพระเยซูคริสต และเชิญชวนใหตอนรับพระองคไว เปนพระผูชวยใหรอดมีชายคนหนึ่งซ่ึง
ไมใชคริสเตียนถามเยาวชนคณะน้ันวา “เช่ือพระเยซูคริสตแลว พระเยซูชวยใหถูกลอตเตอร่ีไดไหม” 
เยาวชนยอนถาม “ถูกลอตเตอร่ีแลวมีประโยชนอะไร” ชายผูนั้นตอบวา “เอา โงไปได ถูกลอตเตอร่ีได
เงินมาก ก็มีความสุขนะซี” 

ในทรรศนะของคนท่ัวไป เงินคือส่ิงท่ีบันดาลความสุขให ผูใดมีเงินมากก็มีความสุขมาก บาง
คนบูชาเงินเปนพระเจา บอกวามีเงินก็มีทุกอยาง เงินเปนแกวสารพดันึก สามารถบันดาลใหทุกอยาง 
เปนไปตามความปรารถนาของตนได คนเปนจํานวนมากจึงตกเปนทาสของเงิน เหน็แกเงิน จนทําลาย
สัจจะ ความซ่ือสัตย เกียรตยิศ และช่ือเสียงของตน ยอมเปนเคร่ืองมือของคนช่ัว ทรยศหักหลังญาติ มิตร
สหาย ตลอดจนผูท่ีมีพระคุณ ยดูาอิศการิโอดเห็นแกเงิน 30 เหรียญ ถึงกับยอมขายพระเยซูซ่ึงเปน
อาจารยของตนเอง บางคนเห็นแกเงินจนมองชีวิตคนอ่ืนเหมือนผักปลา ความช่ัวและความบาปตาง ๆ 
ซ่ึงเกิดจากเงินนั้น มีมากมายจนนับไมถวน 

เงินเปนแกวสารพัดนึกจริงหรือ ไมจริงเลย เพราะมีส่ิงสําคัญมากท่ีสุดในชีวิตอยางนอยก็สาม
อยาง ซ่ึงเงินไมสามารถซ้ือได คือ 

(1) เงินไมสามารถซ้ือความอ่ิมใจได คนมีเงินมากกย็ิ่งอยากไดมากข้ึน ยิง่มีใจโลภมาก ความจริง
ทรัพยสินเงินทอง ไมใชเปนของบาป แมงานของพระเจาเองก็ตองใชทรัพยสินเงินทองมากเชนเดียวกัน 
ท่ีวาเปนความบาปน้ัน กเ็พราะมนุษยมีใจโลภไมรูจักอ่ิม มีพอกินพอใชเทาใดกไ็มจใุจ พยายามหาให
ไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได เม่ือหาโดยวิธีสุจริตดวยใจสัตยซ่ือไมได กห็าโดยวิธีทุจริต คดโกงดวยเลห
เหล่ียมตาง ๆ พระธรรมทิโมธี ฉบับท่ี 1 บทท่ี 6 ขอท่ี 10 สอนวา “ดวยวาการรักเงินทองนั้นเปนรากแหง
ความช่ัวทุกอยาง.....” 

(2) เงินไมสามารถซ้ือความสุขได ดังจะพบไดบอย ๆ จากขาวหนังสือพิมพรายวนั เร่ืองการ
ชุลมุนวุนวายตาง ๆ ท่ีเกิดขึน้ ไมใชเกิดจากคนยากจนท่ีไมมีเงินใชเสมอไป สวนมากเกิดจากคนพอมีอัน
จะกนิท้ังนั้น บางคนก็เปนผูม่ังมี มีช่ือเสียงตําแหนงสูง กวางขวางในสังคมดวยซํ้า 
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ความสุขท่ีแทจริงไมใชเกดิจากทรัพยสินเงินทอง หรือวัตถุตาง ๆ จากภายนอก แตเกดิจากสวน
ลึกของจิตใจ ซ่ึงไดรับการชําระลางใหบริสุทธ์ิแลว โดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต เพราะฉะนัน้คริส
เตียนไมวาผูดมีีจน จึงมีความสุขดวยกันทุกคน 

(3) เงินไมสามารถซ้ือชีวิตได เม่ือคนกําลังจะตายจริง ๆ เงินไมวากี่แสนกี่ลานบาทก็ไมสามารถ
ชวยเขาได ไมใชวาคนม่ังมีไมตองตาย หรือมีอายุยืนกวาคนยากจน “คาจางของความบาปน้ันคือความ
ตาย” เงินไมสามารถซ้ือชีวิตได เพราะเงินไมสามารถไถความบาปได 

1.ทานยากอบไดพูดถึงภัยวบัิติซ่ึงจะเกดิแกผูม่ังมี ซ่ึงไมยอมถอมตัวลง กลับใจใหมตอนรับพระ
เยซูคริสต เปนพระผูชวยใหรอด เขาเต็มไปดวยความเยอหยิ่งถือตัว ตาของเขามองเห็นแตเงิน คิดแตเงิน
มองไมเห็นความวิบัติ ซ่ึงจะเกิดข้ึนในวันพิพากษา และการท่ีเขารํ่ารวยนัน้ ไมใชเนื่องจากพระพรของ
พระเจาแตโดยวิธีอ่ืน ดังขอสามบอกวา ไดฉอคาจางแรงงานของคนงานปจจุบันคนชนิดนี้มีมาก เขาหา
เงินโดยวิธีทํานาบนหลังคนจน ขูดรีดไมเลือกหนา จะมีใจเมตตาปราณีสักนิดก็หาไม นึกวาตัวเองฉลาด 
สามารถโกงคนอ่ืนท่ีโงเขลากวา แตหาทราบไมวา พระเจาไดวางโทษเขาไวแลว เขาสามารถหัวเราะ
เสียงดัง มีอิทธิพลใหญโตช่ัวคราวเทานั้น วันหนึ่งพระเจาจะพิพากษาเขา ถาเขาไมกลับใจเสียใหม “นี่
แนะทานผูม่ังมี จงโอดครวญ เพราะวิบัตซ่ึิงจะมีมาแกทาน” 

2, 3 คริสเตียนซ่ึงพระเจาอวยพร ใหเปนผูม่ังมีบริบูรณดวยทุกอยาง หากเขารูจกัใชส่ิงท่ีพระเจา
ประทาน ใหเปนประโยชนแกพระราชกิจของพระเจา ตลอดจนชวยเหลือคนตาง ๆ ท่ีขัดสนนัน้ ยอม
เปนท่ีช่ืนชอบพระทัยของพระเจา และพระเจาจะอวยพระพรมากย่ิงข้ึน 

สองขอนี้ บอกใหทราบถึงลักษณะของผูม่ังมี ซ่ึงทานยากอบติเตียนวา เขามีเส้ือผา เงินทอง 
เหลือใชมากมาย แตไมยอมนําออกมาชวยเหลือเผ่ือแผแกผูอ่ืนที่ยากจนขัดสนเขาสํ่าสมไวสําหรับตัวเอง
จนมอดมากดักินทําลาย งานของพระเจาหลายอยาง ตองการความชวยเหลือจากเขา เขาไมยินดีท่ีจะถวาย
ใหพระองค กลับเก็บไวบํารุงความสุขของตนเอง 

“เส้ือผาท่ีมอดมากัดกนิ” และ “เงินท่ีเกิดสนิม” นั้นใหความคิดท่ีดีอยางหนึ่ง สอนใหคริสเตียน
ทราบวา ทรัพยสินเงินทองในโลกน้ีไมจีรังยั่งยืน มันสามารถสูญหายได มันถูกทําลายได เม่ือเราตายแลว 
ส่ิงเหลานี้เรานาํไปไมไดแมแตอยางเดยีว เหตุฉะนั้นพระเยซูจึงสอนวา “อยาสํ่าสมทรัพยสมบัติไว
สําหรับตัวในโลก ท่ีตัวหนอนและสนิมอาจทําลายเสียได และท่ีขโมยอาจขุดชองลวงลักเอาไปได แตจง
สํ่าสมทรัพยสมบัติไวในสวรรค ท่ีหนอนหรือสนิมทําลายเสียมิไมได และท่ีไมมีขโมยขุดชองลวงลักเอา
ไปได” (มัทธิว 6:16-20) 

ผูม่ังมีท่ีแทจริงคือผูท่ียอมถวายทรัพยสินเงินทอง ตามกําลังและความสามารถเทาท่ีจะกระทําได 
ใหแกพระเจาดวยความเต็มใจ ดวยความยินดี และดวยความรักพระเจาอยางแทจริง เพื่อประโยชนใน
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พระราชกิจของพระองค สวนผูท่ีม่ังมี มีทรัพยสินมรดกมากมายในโลก แตไมรูจักพระเจา ไมมีสวนใน
พระราชกิจของพระองคเลย ในสายพระเนตรของพระองค เขายังเปนคนยากจน (ดูมัทธิว 6:19-24) 
นอกจากนั้นขอพระธรรมยากอบ บทท่ี 5 ขอ 3 ซ่ึงวา “สนิมท่ีเกิดแกของน้ัน...จะกินเนื้อทานดจุไฟ” ก็ยัง
มีความหมายตรงกับยากอบ 4:17 ท่ีวา เหตฉุะนั้นคนคนใดท่ีจักกระทําการดี และไมไดกระทํา บาปจึงมี
แกคนนัน้” อีกดวย 

4-6 ตอนทายของขอสาม ถึงขอหก กลาวถึงการกระทําตาง ๆ ของผูม่ังมี ซ่ึงถือวาเปนความบาป
วาเปนผูท่ี 

ก.รูแตสํ่าสมสมบัติ (ดูทายขอ 3) นี่เปนความบาปประการแรกของคนม่ังมี แทท่ีจริง “วัน
สุดทาย” คือวันท่ีพระเจาจะพิพากษาโลกไดใกลเขามาแลว บัดนี้ควรจะเปนเวลาแหงการกลับใจใหม 
เตรียมตัวใหพรอมสําหรับการเสด็จมาคร้ังสองของพระเยซูคริสต จึงจะหลุดพนจากความวิบัติตาง ๆ ได 
คริสเตียนควรระวังเปนพิเศษเพราะมีคําพยากรณซ่ึงเขียนไวในพระคัมภีรวา ในวนัท่ีสุดของโลก “จะ
บังเกิดกลียุคเหตุวาคนจะเปนคนรักตัวเอง เปนคนเห็นแกเงิน...” (ดู 2 ทิโมธี 3:1, 2) ยุคน้ีเปนยคุท่ีสุด
ของโลกแลว พระเยซูคริสตใกลจะเสดจ็มาเต็มท่ีแลว คริสเตียนทุกคนตองต่ืนตวั รอคอยพรอมท่ีจะ
ตอนรับการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต 

ข.ฉอโกงแรงงาน (ขอ 4) ในสมัยนี้ การฉอโกงกันเปนของธรรมดาไปเสียแลว จนมน ุษยไมรูสึก
วาเปนการทําบาป มนุษยถือวาส่ิงเหลานี้เปนเกมกฬีาท่ีสนุกโดยมีคําขวัญสําหรับตัวเองวา “คนโงเขลา
ยอมเปนเหย่ือของคนมีปญญา” กรรมจึงตกเปนของผูรูเทาไมถึงการ ผูมีปากแตถูกเย็บไวดวยอิทธิพล
เงินตรา แตคนมีปญญาชนิดนั้นจะหัวเราะไดไมนาน เพราะเสียงรองทุกขของผูเคราะหรายเหลานั้น 
ทราบถึงพระกรรณของพระเจาแลว 

ค.อยูอยางฟุมเฟอย (ขอ 5) พระเจามิไดกีดกนัคนท่ีใชชีวิตอยางมีความสุข พระเจาตองการ
ประทานความสุข ความม่ังมี ความบริบูรณใหทุกคน แตคนสวนมาก เม่ือมีทุกอยางบริบูรณเกินไปก็มัก
ฟุมเฟอย ใชทรัพยท่ีมีอยูหาความสนุกสนานตาง ๆ แบบชาวโลกจนลืมนึกถึงพระคุณของพระเจา ขาด
ความยําเกรงพระองค โดยเหตุนี้ทานยากอบจึงตักเตือนใหคนม่ังมีระวงัอันตรายท่ีจะมาถึงตัว 

คริสเตียนควรนึกเสมอวา ทรัพยสินเงินทองท่ีเรามีอยูปจจุบัน เปนพระพรของพระเจาท้ังส้ิน 
บุตรท่ีดีของพระเจา จึงตองรูจักจับจายใชสอยในส่ิงซ่ึงพระเจาประทานให แมแตรัฐบาลของประเทศ
ไทยยังใหคําขวัญวา “การประหยัดเปนการสรางอนาคต” 

ง.ฆาผูชอบธรรม (ขอ 6) เม่ืออานบทนี้โดยตลอดแลว จะรูสึกวา บทความบทนี้มิไดหมายถึงค
ริสเตียนสมัยนัน้โดยเฉพาะเทานั้น แตยังหมายถึงผูม่ังมี ผูประกอบไปดวยตําแหนงสูง มีอิทธิพลท่ีจะส่ัง
ฆาคนไดตามความปรารถนาของตนอีกดวยแนนอน ทานยากอบก็เปนคนหนึ่ง ซ่ึงถูกคุกคามขมเหง
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อยางหนกั แตทานมิไดเกรงกลัวอิทธิพลช่ัวและความอธรรมของคนเหลานั้น กลับติเตียนดวยใจกลา 
เพื่อพระนามของพระเยซูคริสตจนถูกจับไปลงโทษ ถึงแกความตาย ดังไดเลามาแลว ในบทเรียนท่ีหนึ่ง 

คนท่ีรักพระเจาอยางแทจริง ยอมไมกลัวอิทธิพลช่ัวใด ๆ และจะไมยอมตกเปนทาสของเงินเปน
อันขาด แมวาจะตองผจญกบัความทุกขลําบาก ยากจน คนแคนเพียงใด ก็มีความอดทน ตั้งม่ันเขมแข็งใน
พระเจา ไมเปล่ียนแปลง ความม่ังค่ังในโลกนี้ลวนเปนของปลอมแปลง วันหนึ่งส่ิงเหลานี้จะผานพนไป 
แตผูท่ีสัตยซ่ือตอพระเจาจะไดรับความม่ังค่ังบริบูรณท่ีแทจริงบนเมืองสวรรค ซ่ึงขโมยไมสามารถลัก
เอาไปไดตวัหนอนไมสามารถเขาไปกินได และไมมีผูสามารถยื้อแยงไปไดเลย 
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บทเรียนที่ 12 การเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต 8

ยากอบ 5:7-12 

ในบทเรียนท่ีแลว ทานยากอบไดติเตียนผูม่ังค่ังท่ีไรมนุษยธรรม พระเจาวางโทษเขาไวแลว 
ความวิบัตจิะเกิดแกเขาในวนัพิพากษา ในบทเรียนนี ้ทานไดเตือนใหคริสเตียนมีความอดทน รอคอยการ
เสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระเยซูคริสต ในโลกน้ีมีความทุกขลําบากมาก และการทดลองตาง ๆ “แตผูใด
ทนไดจนถึงท่ีสุด ผูนั้นจะรอด” (มัทธิว 24:13) 

อัครสาวกของพระเยซูเคยถามพระเยซูวา “จะมีอะไรเปนหมายสําคัญในการที่พระองคจะเสด็จ
มา และเวลาท่ีจะส้ินโลกนี”้ พระเยซูตอบเขาวา “ทานท้ังหลายจะไดยนิถึงการสงคราม...จะเกดิการ
โกลาหลในระหวางประเทศ...ท้ังจะเกิดกนัดารอาหารและแผนดนิไหวหลายแหง...ความชั่วทวีข้ึน ความ
รักของคนเปนอันมากจะเยือกเย็นลง” (ดูมัทธิว 24:3-14) ส่ิงเหลานี้ตาเราไดเห็นประจักษ และหูเราได
ยินมามากแลว แสดงวา การเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสตใกลเขามาเต็มท่ีแลว คริสเตียนไมควรจะ
หลงมัวเมากับความสนุกสนาน อีกตอไป ควรตื่นตัว เตรียมพรอมท่ีจะรับการเสด็จมาของพระองค ผูท่ี
ตกอยูในความทุกขลําบากกอ็ยาไดทอถอย จงอดทนตอไป “จงเรียนคําเปรียบจากตนมะเดื่อเทศ เม่ือกิ่ง
ออนของมันผลิใบออก ทานก็รูวาฤดูรอนใกลจะถึงแลว เชนนั้นแหละ เม่ือทานทั้งหลายเหน็ส่ิงเหลานั้น 
ก็ใหรูวาพระองคเสด็จมาใกลจะถึงประตูแลว” (มัทธิว 24:32,38) 

7 “เหตุฉะนัน้พี่นองท้ังหลาย จงมีใจอดทนเอาเถอะ” ขอนี้มิไดกลาวเฉพาะเจาะจงวาอดทน
เกี่ยวกับอะไรบาง ทุกคนตองมีส่ิงท่ีตองอดทนดวยกันท้ังส้ิน แตอาจจะอดทนในส่ิงท่ีไมเหมือนกนัก็ได 
บางคร้ังตองอดทนตอความยากจน อดทนตอการเขาใจผิด บางคร้ังตองอดทนตอญาติพี่นองและคนใน
ครอบครัว บางคร้ังตองอดทนตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเกี่ยวกับทรัพยสิน ไมวาส่ิงแวดลอมจะเปน
อยางไร ตองมีความอดทนท้ังนั้น 

การอดทน หมายถึงการพรอมเสมอท่ีจะเปนฝายเสียเปรียบ แมการเสียเปรียบบางคร้ังตองอดทน
ดวยน้ําตา ดวยความชอกชํ้าใจก็ตาม เรากต็องทนใหถึงที่สุด “จนกวาองคพระผูเปนเจาจะเสด็จมา” นี่คือ
เหตุผลท่ีเราตองอดทน เราจะไดรับความหวัง และกําลังความสามารถในการอดทนได ก็โดยนกึถึงการ
เสด็จมาของพระเยซูคริสตอาจารยเปาโลบอกวา “ถาเราอดทน เราก็จะไดครอบครองกับพระองคดวย” 
(2 ทิโมธี 2:12) 

ทานยากอบไดแนะนําใหรอคอย การเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระเยซูคริสตดวยความอดทนส่ี
ประการคือ 
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(1). อดทนดวยความหวัง (ขอ 7) ชาวนามิไดหวานเมล็ดพืชโดยเฝาสังเกตลมและฝน (ดทูานผู
ประกาศ 11:4) เขาหวานตามฤดูกาล เพราะการหวานนัน้เปนหนาท่ีของมนุษย แตลมฝนเปนหนาท่ีของ
พระเจาท่ีจะประทานให มนุษยตองทําตามหนาท่ีใหครบถวนกอน พระเจาจึงจะสําแดงการกระทาํของ
พระองค ทําใหความหวังของมนุษยสัมฤทธ์ิผล ไมวาจะเปนการประกาศพระกิตติคุณ แจกใบปลิว นํา
คนอ่ืนมาเช่ือพระเจา เม่ือคริสเตียนหวังดีตอวิญญาณที่ยังไมรอด คริสเตียนก็ตองออกไปทําตามหนาท่ี
ของตน เทาท่ีจะทําได นําขาวประเสริฐออกไปประกาศ เม่ือคริสเตียนไดปฏิบัติหนาท่ีครบถวนแลว พระ
เจาก็จะเร่ิมทํางานทันที โดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิของพระองค จะเขาไปดลใจผูท่ีไดฟงขาวประเสริฐนั้น 
ใหเขาใจและสํานึกในความผิดบาป กลับใจใหมเช่ือพระองค 

คนท่ีมีชีวิตอยูโดยไมมีความหวังอะไรเลยนั้น เปนชีวติท่ีเศราและนาสงสารท่ีสุดอาจพูดไดวา 
คนไมอาจมีชีวติอยูไดโดยปราศจากความหวัง การท่ีคริสเตียนออกไปประกาศพระกิตติคุณดวยความ
ยากลําบาก ก็เพราะหวังวาจะมีคนกลับใจใหม การท่ีคริสเตียนยอมอดทนตอการทดลองตาง ๆ นั้น ก็
เพราะมีความหวังวา การอดทนนั้นไมเปลาประโยชน และพระเยซูคริสตไดใหความหวังแกเราอยาง
ชัดเจนในพระคัมภีรวา พระองคจะเสด็จมาอีกในไมชา ถึงวันนั้นพระเยซูคริสตจะเช็ดน้ําตาทุก ๆ หยด
ของเรา และมีความลําบากอีกตอไป 

(2). อดทนดวยความเชื่อ (ขอ 8) คริสเตียนไดพดูถึงการเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระเยซูคริสต
เปนเวลานานแลว จนความเช่ือของคนบางคนออนไป คิดวาคงอีกนานกวาพระเยซูจะเสดจ็มา จึงมิได
เตรียมตัวไว แตทานยากอบเตือนวา ตองเตรียมตัวรอคอยดวยความต้ังใจ “แตวันนั้น โมงนั้น ไมมีผูใดรู 
ถึงทูตสวรรคหรือพระบุตรก็ไมรู รูแตพระบิดาองคเดยีว” (มัทธิว 24:36) “เหตุฉะนั้นทานท้ังหลายจง
เตรียมตัวไวใหพรอมในโมงท่ีทานไมทันคิดนั้น บุตรมนุษยจะเสดจ็มา” (มัทธิว 24:45) อยาเปนเหมือน
หญิงพรหมจารีโงท้ังหาท่ีงวงหลับ เม่ือต่ืนข้ึน ไปซ้ือน้าํมันกลับมา คนอ่ืนก็ไดเขาไปกับเจาบาวในงาน
สมรสแลว 

(3).อดทนดวยความรัก (ขอ 9) พระเยซูคริสตไดทรงพยากรณไวในพระธรรมมัทธิวบทที่ 24 
ขอ 14 วา ในวันส้ินสุดของโลก “ความรักของคนเปนอันมากจะเยือกเย็นลง” คนจะทําความช่ัว จะรัก
โลกมากยิ่งข้ึน ปจจุบัน จะไดยินบอย ๆ วา คริสเตียนในคริสตจักรโนน คริสตจักรนีแ้ตกแยกกัน ไมได
รักซ่ึงกันและกัน ไมมีความอดทน ขาดการอภัยซ่ึงกนัและกัน บนวากันและกัน นี่เปนความบกพรอง
อยางหนึ่งซ่ึงแสดงวาคริสเตียนขาดความรักใครกัน ขาดความอดทน คนเปนจํานวนมากตองการใหคน
อ่ืนปฏิบัติตอเขาดีท่ีสุด แตลืมไปวา เขาเองก็ตองปฏิบัติตอคนอ่ืนใหดีท่ีสุดเชนเดยีวกนั 

“อยาบนวากันและกัน เกรงวาทานจะถูกพิพากษา” แสดงวา การบนวากันเปนบาปอยางหนึ่ง ซ่ึง
พระเจาจะพพิากษาลงโทษ ขณะท่ีคริสตจกัรตกอยูในการทดลองน้ัน ไมใชเวลาซ่ึงคริสเตียนจะมาบนวา
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กัน ทําใหความแตกราวตาง ๆ ขยายตัวมากยิ่งข้ึน ควรจะเปนเวลาซ่ึงทุกคนรวมเปนน้ําหนึ่งใจเดยีวกัน 
รวมกันรักษาความบริสุทธ์ิในวิหารของพระเจาหนุนน้ําใจซ่ึงกันและกนั เพราะวา “พระองคผูพิพากษา 
ทรงยืนตรงหนาประตูแลว” การเสด็จมาของพระเยซูคร้ังนี้ ไมใชมาเพื่อชวยมนุษยใหรอดแตจะมา
พิพากษามนุษย เพราะฉะนัน้ ตองระวังคําพูดทุกคําในชีวิตประจําวันของเราใหดี (ขอใหอาน มัทธิว 
12:36-37) 

(4) .อดทนตามแบบอยางของผูชอบธรรม (ขอ 10,11) การศึกษาชีวประวัติ บุคคลสําคัญตาง ๆ 
ซ่ึงรักพระเจา มีชีวิตติดสนิทอยูกับพระองค จะเปนประโยชนของเรา จากประสบการณในชีวิตท่ีแทจริง
ของทานเหลานั้น ซ่ึงไดฟนฝาอุปสรรคตาง ๆ เผชิญกับความทุกขยากลําบากดวยความกลาหาญเดด็เดี่ยว 
อดทน จนถึงหลักชัย จะชวยหนุนใจใหเรามีความอดทนยิ่งข้ึน พระคัมภีรไดยกตัวอยาง ในความอดทน 
และความเพียรพยายามของผูพยากรณ ซ่ึงไดกลาวขอความในพระนามขององคพระผูเปนเจา แมจะตอง
พบอุปสรรค มีศัตรูคอยกีดขวางรังควาน แตกย็อมอดทน กระทําในส่ิงซ่ึงเปนท่ีชอบพระทัยของพระเจา 

โยบเปนตัวอยางท่ีดีท่ีสุดในการอดทน ความทุกขลําบากซ่ึงโยบไดรับ จากการทดลองของ
ซาตานน้ัน เช่ือวามีนอยคนนักท่ีจะไดประสบ โยบตองสูญเสียทรัพยสินเงินทอง สูญเสียบุตรสุดท่ีรักทุก
คน ในระยะเวลาอันรวดเร็วติดตอกัน แตความอดทน ความจงรักภักดีของทาน ก็เปนพยานท่ีดีเพื่อพระ
เจาตอหนาพญามารซาตานวา มนุษยไมไดรักพระเจาเพราะเห็นแกพระพรซ่ึงพระเจาประทานใหเทานั้น 
แตท่ีมนุษยรักพระเจาก็เพราะพระองคเอง “ทรงเปยมไปดวยพระเมตตากรุณา” สมควรอยางยิ่งท่ีมนุษย
จะมอบความรักท้ังส้ินใหแกพระองค ผลการอดทนของโยบ พระเจาทรงอวยพรแกโยบมากกวาเดิมสอง
เทา ถาคริสเตียนมีความอดทนมากข้ึน พระเจากจ็ะอวยพรใหมากข้ึนอีกเทาหนึ่ง พระองคไดทรงสําแดง
พระเมตตากรุณาแกโยบอยางไร พระองคกจ็ะสําแดงแกเราอยางนั้น 
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บทเรียนที่ 13 การอธิษฐาน 9

ยากอบ 5:13-20 

วิชาสุขศึกษาไดแนะนําวิธีรักษาสุขภาพอนามัย ซ่ึงจะทําใหรางกายแข็งแรงสมบูรณไวส่ี
ประการดังนี ้

1. ตองรับประทานอาหาร ท่ีมีประโยชนตอรางกายใหไดสัดสวน 
2. ตองรักษาความสะอาดของรางกาย ท่ีอยูอาศัย เคร่ืองใชสอยตาง ๆ 
3. ตองออกกําลังกายเสมอ 
4. ตองอยูในสถานท่ี ท่ีมีอากาศบริสุทธ์ิ 
การท่ีจะชวยใหชีวิตคริสเตียนมีจิตวิญญาณท่ีแข็งแรงสมบูรณ ก็อาศัยหลักเดยีวกันนี้ กลาวคือ 
1. ตองรับประทานอาหารฝายจิตวิญญาณใหสมํ่าเสมอ ไดแกการอานพระวจนะของพระเจาทุก

วัน 
2. ตองรักษาความสะอาด ความบริสุทธ์ิของชีวิตคริสเตียน 
3. ตองออกกําลังกายชวยงานพระเจาเชนการเปนพยาน แจกใบปลิว ชวยงานตาง ๆ ของ

คริสตจักร 
4. หายใจเอาอากาศที่บริสุทธ์ิ ไดแกการอธิษฐานเขาเฝาพระเจาเสมอ 
ชีวิตฝายเนื้อหนังขาดการหายใจไมไดฉันใด ชีวิตฝายจิตวิญญาณก็ขาดการอธิษฐานไมไดฉัน

นั้น พระเยซูคริสตทรงเปนพระบุตรของพระเจา พระองคทรงบริสุทธ์ิดีรอบคอบ ครบถวนทุกประการ 
เม่ือพระองครับสภาพเปนมนุษย แมพระองคทรงบริสุทธ์ิ 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) และยงัมีอีกหลายขอ ท่ีกลาวถึงการอธิษฐานของพระเยซู ชีวิตของพระ
เยซูเต็มไปดวยการอธิษฐาน พระองคอธิษฐานทุกเวลา ทุกโอกาสท่ีจะทําได บางคร้ังพระองคทรง
อธิษฐานตลอดคืนมิไดนอนหลับ บางคร้ังอธิษฐานจนเหง่ือโทรมพระกาย บางคร้ังอธิษฐานดวยน้ําตา 
เพื่อคนบาป คนออนแอ เพื่อใหมีความเชื่อและเพ่ือพระองคเองจะไดฤทธ์ิอํานาจเพ่ิมเติมจากพระบิดา 
สามารถปฏิบัติทุกอยางตามนํ้าพระทัยของพระองคไดสําเร็จครบถวนพระเยซูเองยังทรงอธิษฐาน
มากมายเพียงนี้ เราเปนผูใดเลาจึงกลาละเลยการอธิษฐาน 
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13 กอนจะจบจดหมายฉบับนี้ ทานยากอบไดกลาวถึงเร่ืองการอธิษฐาน เพราะเปนส่ิงจําเปน
และสําคัญยิ่ง สําหรับคริสเตียนซ่ึงตกอยูในการทดลอง ตองอาศัยการอธิษฐานเขาเฝาพระเจาอยาง
ใกลชิดเทานัน้ จึงจะสามารถสูทนการทดลองไดตลอด ขณะท่ีมีความทุกขจงอธิษฐานตอพระเจา 
พระองคทรงยนิดีท่ีเหน็บุตรของพระองค เช่ือพึ่ง ไววางใจในพระองค และขณะท่ีมีความสุข ก็ควร
ขอบพระคุณ สรรเสริญพระองค พระองคทรงพอพระทัยอยางยิ่ง ท่ีบุตรของพระองครูจักสํานึกถึง
พระคุณและความรักของพระองค คนเปนจํานวนมากจะอธิษฐานก็ตอเม่ือมีความทุกขลําบากเทานั้น 
เม่ือมีความสุขสบายก็ลืมขอบพระคุณ สรรเสริญพระองค เชนเดียวกับเด็กบางคน เวลาปกติมักจะไม
คอยชอบเขาใกลบิดาของตน แตเม่ือตองการเงิน ไมวาเขาจะมีธุระยุงยากอยางไร กพ็ยายามเขาพบจนได 

พระคัมภีรขอนี้ยังช้ีใหเราทราบอีกวา ชีวิตคริสเตียนไมใชวาจะมีแตความสุขหรือความทุกข
อยางเดยีวตลอดไป ท่ีเปนเชนนี้ เพราะพระเจาตองการให มีประสบการณในชีวิตคริสเตียนท่ีแทจริง ให
เขาใจพระคุณและความรักของพระองคดียิง่ข้ึน 

14-16 กลาวถึงการอธิษฐานรักษาโรค ขณะท่ีพระเยซูคริสตทรงทํางานรวมกับเหลาสาวกของ
พระองค พระองคทรงสําแดงการอัศจรรยมากมายหลายอยาง ทรงรักษาคนปวยใหหาย เรียกคนตายให
ฟนข้ึนมา ขับไลผีซ่ึงสิงอยูในรางกายของคนออก ฯลฯ หลังจากพระองคเสด็จสูสวรรคแลว พระองคก็
ไดประทานฤทธ์ิอํานาจแกสาวกของพระองค ใหสามารถทําการอัศจรรยเชนเดียวกนั 

พระองคตรัสวา ผูท่ีเชื่อนั้นจะสามารถทําการใหญกวาพระองค เพื่อเปนการยืนยันวา พระองค
ยังทรงพระชนมอยูตลอดเวลาท้ังวานนี้ วันนี้ และตลอดไปเปนนิตย 

สมัยนี้มีคริสเตียนเปนจํานวนมาก ไมเช่ือในการอัศจรรยของพระเจา ไมเช่ือคําสัญญาของพระ
เยซูคริสตท่ีใหไววา “มีคนเช่ือท่ีไหน หมายสําคัญเหลานีจ้ะบังเกิดข้ึนท่ีนั่น.....” (ดู มาระโก 16:17) ดู
ประหนึ่งวาวิทยาศาสตรยิ่งเจริญกาวหนา มนุษยก็ยิ่งพึ่งฤทธ์ิอํานาจของพระเยซูนอยลง ผูรับใชของพระ
เจาเปนจาํนวนมากหันกลับไปพ่ึงวิทยาศาสตร พึ่งวิทยาการ ความรู พึ่งตัวเอง มองขามพระเจาไป งานท่ี
เขากระทํามีแตความหรูหรานาดูเพยีงภายนอก แตไมไดเกิดผลฝายวญิญาณจิตเทาท่ีควร แมจริงอํานาจ
ของพระเยซูคริสตเจามิไดเส่ือมลง พระองคไมทรงเปล่ียนแปลง มนุษยตางหากท่ีเปล่ียนแปลง พระองค
ทรงสัญญาวา จะประทานฤทธ์ิอํานาจใหแกบุตรของพระองคในวันท่ีสุดของโลก พระองคจะปฏิบัติตาม
พระสัญญานั้นอยางแนนอน (ดู กิจการ 2:17-21) พระองคมีฤทธ์ิอํานาจ ในสมัยกอน ทรงแยกน้าํทะเล
ออกจากกัน ทรงเล้ียงชนชาติอิสราเอลในปาเปนเวลาถึงส่ีสิบป ทรงกระทําการอัศจรรยตาง ๆ อยางใด 
เดี๋ยวนีแ้ละวันนี้พระองคก็ทรงกระทําไดอยางนั้น “ใครเช่ือก็ทําไดทุกส่ิง” (มาระโก 9:23) เพราะฉะน้ันผู
ท่ีเจ็บปวย ถามีความเช่ือจริง ก็อธิษฐานทูลขอตอพระเจา ขอพระองคทรงโปรดรักษา พระองคจะรักษา
ใหหายตามความเช่ือของเขา 

 48 



เม่ือพิจารณาดพูระคัมภีรถึงตนเหตุของการปวยไข อาจเนื่องจากสามประการดวยกันคือ (1) 
เปนการทดลองซ่ึงพระเจาอนุญาตใหเกิดข้ึน (2) เปนการโจมตีของพญามาร (3) เกิดข้ึนเนื่องจากความ
บาปของตน (รวมท้ังการไมรูจักรักษาสุขภาพอนามัยดวย) ฉะนั้นหากการเจ็บปวยเกิดเนื่องดวยความ
บาปของตน ตองสํานึกผิด กลับใจใหม ทูลอขอพระองคอภัยโทษความผิดบาป แลวพระองคก็จะยกโทษ
และทรงโปรดรักษาใหหาย 

ขอ 16 เตือนใหเราอธิษฐานเพ่ือกันและกัน เม่ือมีโอกาสไปเยี่ยมเยยีนคนปวยการอธิษฐานเพื่อ
เขาจึงเปนส่ิงดยีิ่ง 

17, 18 การอธิษฐานของเราบางคร้ัง ดูประหนึ่งวา พระเจาไมยอมฟง และไมตอบจนรูสึก
ทอถอย หมดกําลังใจ หากพระเจาไมตอบการอธิษฐานของเราทันที อาจเปนเพราะ (ก) เราขอในสิ่งไม
ถูกตอง (ดู ยากอบ 4:3) (ข) เวลาของพระองคยังไมถึง (ค) พระเจาตองการใหเรารอคอย เพื่อทดลอง
ความเช่ือ (ง) เราขาดความเช่ือ ถารูสึกวาทุกอยางดพีรอมและอดทนรอเปนเวลานานแลว พระองคยงัไม
ตอบ ก็จงสํารวจตัวเองใหมวามีอะไรบกพรองจําเพาะพระเนตรพระเจาหรือไม มีความผิดบาปอะไร 
เปนส่ิงกีดขวางหรือไม เพราะ “พระเจามิไดทรงฟงคนบาป” (ยอนห 9:31) เม่ือสารภาพผิดตอพระเจา
และตอมนษุยแลว พระองคก็จะทรงสดับฟงคําอธิษฐานของเรา 

“คําอธิษฐานดวยใจรอนรนแหงผูชอบธรรม ก็มีอํานาจมากซ่ึงจะทําใหเกิดผล” ผูชอบธรรมนี้
หมายถึงคนท่ีไดรับการไถโทษโดยพระโลหิตของพระเยซูแลว พระเจาจึงจะยอมรับ (ดู ฮีบรู 11:4, กาลา
เทีย 2:16) ส่ิงท่ีนาสนใจในที่นี้ก็คือ ทานยากอบมิไดกลาววา คําอธิษฐานของศาสดาพยากรณ หรือของ
อัครสาวก หรือของศิษยาภิบาลเทานั้นท่ีมีอํานาจมาก แตกลาววา คําอธิษฐานของผูชอบธรรม มีอํานาจ
มาก เพราะฉะน้ัน ทุกคนที่ไดเปนผูชอบธรรมแลว โดยการไถของพระเยซูคริสต อยาไดดูถูกการ
อธิษฐานของตัวเอง ถาการอธิษฐานของเราไมเกิดผล อาจเนื่องจากวาเราอธิษฐานดวยความเย็นชา
เกินไป จงอธิษฐานใหม คําอธิษฐานท่ีรอนรนจะนําใหเกิดผล 

ทานยากอบไดเนนถึงทานเอลียาเปนพิเศษ (อานขอ 17) พระเจาของเอลียา ก็เปนพระเจาของเรา 
เพราะฉะนั้นส่ิงท่ีเอลียาทําได เราก็นาจะทําได ถาเรามีความเช่ือ และความรอนรนเหมือนเอลียา 

19, 20 คริสเตียนหลายคนเขาใจความหมายของขอ 20 ผิดไป คิดวา ถาไดชวยจิตวญิญาณดวง
หนึ่งใหรอด ก็สามารถปกปดการบาป ซ่ึงตนไดกระทําไวไดเปนอันมาก ความหมายท่ีแทจริงของขอนี้
คือ ถาผูใดสามารถชวยคนท่ีหลงหายไป ใหกลับใจใหมรับความรอดไมเพียงแตคนท่ีหลงหายไปนั้น จะ
ไดรับความรอด แตพระเจาอาจใชเขาไปนําวิญญาณอ่ืนอีกหลายดวงซ่ึงยังไมรอด ใหไดรับความรอด
ดวย ซ่ึงเปนการ “ปกปดการบาปเปนอันมาก” 
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พระคัมภีรชวยใหสายตาของคริสเตียน มองไดกวางและไกลยิ่งข้ึน ทําใหมองเห็นความสําคัญ
ของการชวยจติวิญญาณมนษุย ผลอันใหญหลวงยอมเกดิแกตวัเอง แกผูท่ีรับความชวยเหลือ และแกคน
อ่ืน ๆ อีกมากมาย ซ่ึงยังไมไดรับความรอด 

พระธรรมยากอบเร่ิมตนดวยการปลอบโยนคริสเตียน ซ่ึงตกอยูในการทดลองกลาวถึงความเช่ือ 
และความประพฤติของคริสเตียน และลงทายดวยการเตือนใหคริสเตียนนําคนท่ีหลงไปใหกลับคืนดีกับ
พระเจา ส่ิงสําคัญท่ีสุดก็คือ ความเช่ือของคริสเตียนตองประกอบดวยการประพฤติ ผลจากการที่ปฏิบัติ
ถูกตองตามน้ําพระทัยของพระเจา กจ็ะทําใหสามารถดลใจใหคนบาปซ่ึงหลงหายไปเหลานั้น หัน
กลับมาหาพระองค. 
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