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บทที่ 17
ยากอบ

วัตถุประสงค
เม่ือจบบทนี้แลว  คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปน้ี
-  บอกชื่อผูเขียนหนังสือยากอบ
-  บอกวาหนังสือยากอบเขียนถึงใคร
-  บอกจุดประสงคของหนังสือยากอบ
-  เขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญของหนังสือยากอบ
-  ชีใ้หเห็นหลักการของชีวิตและการรับใชของหนังสือยากอบ

คํ านํ า

ผูเขียน ยากอบ
ถึงใคร ผูเชื่อ 12 เผาของอิสราเอล
จุดประสงค เพ่ือปลอบโยนผูเชื่อที่กํ าลังประสบกับการทดลองความเชื่อของเขา
ขอพระคัมภีรสํ าคัญ

“เพราะกายที่ปราศจากจิตวิญญาณนั้นไรชีพฉันใด ความเชื่อที่ปราศจาก
การประพฤติตามก็ไรผลฉันน้ัน”  ยากอบ 2:26

หลกัการของชีวิตและการรับใช ความเชื่อเปนรากฐานของการงาน
บุคคลสํ าคัญ ยากอบ  อับราฮัม  อิสอัค  ราหับ  โยบ  เอลียาห

โครงราง
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I. คํ านํ า  1:1
A. จากยากอบ ผูรับใชของพระเจาและของพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจา  1:1
B. ถึงคน 12 เผาที่กระจัดกระจายอยูภายนอกกรุงเยรูซาเล็ม

II. ความเชื่อในการทนทุกขทรมาน  1:1-18
A. การตอบสนองตอการทนทุกข  ความชื่นชมยินดี  1:2
B. ประโยชนของการทนทุกข  1:3-4

1. ความอดทน  1:3
2. มีความสมบูรณ  1:4
3. เปนคนดีพรอม (ไมมีบกพรอง)  1:4

C. การตอบสนองที่ถูกตองตอการทนทุกข  1:5
1. สติปญญาจากพระเจา  1:5

a) แหลงของสติปญญา  :  พระเจา
b) การนํ าสติปญญามาใชโดยทางการอธิษฐานดวยความเชื่อ
c) ความจํ าเปนที่ตองมีความเชื่อ   -  ทุกคนตองมี

2. ความเชื่อที่ม่ันคง  1:6-7
a) ผูที่สงสัยเปนเหมือนคลื่นในทะเล   1:6
b) คนเชนนี้จะไมไดรับอะไรจากพระเจาเลย  1:7

3. มีใจเดียว  1:8
4. มีการตอบสนองที่ถูกตองไมวาถูกยกขึ้นหรือตกตํ่ าลง  1:9-11

a) ผูที่ตํ่ าตอยใหยินดีเม่ือถูกยกขึ้น  1:9
b) ผูที่ม่ังมีใหยินดีเม่ือตกตํ่ าลง  1:10
c) ระดับของชีวิตเชนนี้เปนสิ่งชั่วคราว เชนเหมือนหญาและดอกไมซ่ึงงอกขึ้น
มาแตเห่ียวแหงไปเม่ือดวงอาทิตยขึ้น  1:10-11

D. พระพรแหงการทนทุกข  1:12
1. ถาเราทนตอการลอลวงและการทดลอง  เราจะไดรับมงกุฏแหงชีวิตที่พระเจาทรง
สญัญาแกเขาที่รักพระองค

E. ที่มาของการลอลวง  1:13-18
1. ไมไดมาจากพระเจา  1:13

a) พระเจาไมถูกลอใหหลงโดยมาร  1:13
b) พระเจาไมทรงลอคนใหหลง  1:13

2. เราถูกลอลวงเม่ือ  1:14-15
a) เราถูกดึงไปดวยกิเลสของตัวเองและถูกลอไป  1:14
b) ตัณหา  การถูกลอลวงนํ าเอาบาปมาให   1:15
c) ความบาป  เม่ือทํ าแลวนํ าความตายมาให  1:15
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3. เราตองเขาใจวา  1:16-18
a) พระเจาทรงสงแตของประทานที่ดีและเลิศ  1:17
b) พระเจา  1:17-18

(1) เปนพระบิดาแหงความสวาง   1:17
(2) ซ่ึงไมมีการเปลี่ยนแปลง   1:17
(3) ซ่ึงไมมีการแปรปรวน  1:17
(4) เปนผูที่ใหเราบังเกิดดวยพระวจนะแหงความจริง  1:18
(5) ทรงปรารถนาใหเราเปนเหมือนผลแรกของทุกสิ่งที่ทรงสราง  1:18

III. ความเชื่อกระทํ ากิจ  1:19-4:12
A. ความเชื่อทํ าใหเปลี่ยนแปลง   1:19-21

1. เราควรเปนอยางไร  1:19-20
a) ไวในการฟง  1:19
b) ชาในการพูด   1:19
c) ชาในการโกรธ   1:19-20

2. เราควรเลิกทํ าอะไร?  1:21
a) ความโสมม
b) ความชั่วรายมากมาย

3. สิ่งที่เราควรนํ าเขามาในชีวิตของเราคือ พระวจนะ  1:21
B. ความเชื่อคือ ตองกระทํ า ไมใชฟงเทานั้น  1:22-25

1. เราหลอกลวงตัวเองถาเราเปนแตผูฟงเทานั้น   1:22
2. ตัวอยางของคนที่มองดูในกระจกเงา  1:23-25

a) ผูฟงและไมทํ าตาม  1:23-24
b) ผูทํ าตอบสนองตอพระวจนะ  1:25

C. ความเชื่อเห็นไดชัดจากการควบคุมลิ้น  1:26-27
1. แมวาเราจะดูเหมือนเครงศาสนา แตถาเราไมควบคุมลิ้นของเรา เราก็หลอกลวงตน
เองและศาสนาของเราก็ไมมีประโยชน  1:26
2. ศาสนา (ธรรมะ)  ที่บริสุทธิ์ตอหนาพระเจาคือ 1:27

a) ไปเยี่ยมเยียนเด็กกํ าพรา
b) เยี่ยมหญิงมาย
c) รักษาตนไมใหดางพรอยดวยราคีของโลก

D. ความเชื่อไมแสดงการนับถือเฉพาะบุคคล   2:1-13
1. เราตองแสดงการนับถือเทาเทียมกัน ทั้งคนแก คนรวย และคนจน  2:1-4
2. พระเจาทรงเลือกคนจนของโลกใหร่ํ ารวยในความเชื่อ  ในฐานะทายาทของอาณา
จักรพระเจา 2:5
3. การนับถือเฉพาะตัวบุคคล เปนคํ าพยานที่ไมดีใหชาวโลกเห็น  2:6-7
4. พระบัญญัติ  “จงรักเพื่อนบานเหมือนรักตนเอง”  2:8
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5. การลํ าเอียงก็เปนบาป  2:9
6. บาปและบัญญัติ  2:10-13

E. ความเชื่อชวยใหรอด   2:14-26
1. ความเชื่อที่ปราศจากการกระทํ านั้นตายแลว  2:14-17
2. ความสัมพันธของความเชื่อและการงาน  2:18
3. ตวัอยางของความเชื่อและการงาน  2:20-25

a) อับราฮัม  2:21-24
b) ราหับ  2:25

4. รางกายที่ปราศจากวิญญาณนั้นตายแลวฉันใด ความเชื่อที่ปราศจากการกระทํ าก็
ตายเชนกัน  2:26

F. ความเชื่อควบคุมลิ้นได  3:1-13
1. ลิน้เปนสิ่งที่ยากที่สุดที่จะควบคุม  3:1-2
2. ตวัอยางของการควบคุมทางธรรมชาติ   3:3-4

a) สายบังเหียนในปากของมา  3:3
b) หางเสือของเรือ   3:4

3. อํ านาจของลิ้น   3:5-12
a) แมวาจะเล็ก แตลิ้นก็มีอํ านาจที่ยิ่งใหญ  3:5
b) ลิ้นเปนเหมือนไฟซึ่งจุดใหติดหรือไมก็ทํ าลายรางกายของเราหมดได  3:6
c) สัตวทุกชนิดเลี้ยงใหเชื่องได  แตคนไมสามารถทํ าใหลิ้นเชื่องได   5:7-8
d) เราใชลิ้นทั้งแชงสาปและอวยพร  3:9
e) การแชงสาปและการอวยพรไมควรออกมาจากปากเดียวกัน  5:10-12
f) การควบคุมลิ้นเปนหลักฐานของความเชื่อและการงานที่ดี  3:13

G. ความเชื่อและการไมลงรอยกันทามกลางผูเชื่อ   3:14-4:12
1. การแตกแยกทามกลางผูเชื่อไมไดมาจากพระเจา  3:14
2. สติปญญาของโลก   3:15-16

a) คํ าอธิบายของสติปญญา   3:15
(1) เปนฝายโลก
(2) เปนโลกียวิสัย
(3) เปนเชนปศาจ

b) ผลของสติปญญาฝายโลก  3:16
(1) อิจฉาริษยา
(2) แตกแยก
(3) ยุงเหยิง
(4) การกระทํ าชั่วชา
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3. สติปญญาที่มาจากพระเจานั้น  3:17
a) บริสุทธิ์
b) สงบสุข
c) สุภาพ
d) วางาย
e) เปยมดวยเมตตา
f) เต็มดวยผลที่ดี
g) ไมลํ าเอียง
h) ไมหนาซื่อใจคด

4. ความเชื่อทํ าใหมีความชอบธรรมและสันติสุข  3:18
5. การแตกแยกมาจากกิเลสตัณหา  4:1-6

a) ตณัหาเชนนี้ปดกั้นการอธิษฐาน  4:2-3
b) ตณัหาปดกั้นความสัมพันธกับพระเจา  4:5-6

6. แกไขความแตกแยก  4:7-18
a) ยอมพึ่งพระเจา   4:7
b) ตอสูกับมาร  4:7
c) เขาใกลพระเจา  4:7
d) ชํ าระและทํ าตัวทานใหบริสุทธิ์  4:8
e) สะทอนใหเห็นการกลับใจและความโศกเศราที่แทจริง  4:9
f) ถอมใจลง  4:10
g) ไมพูดใสรายพี่นอง  4:11
h) อยาตัดสินพ่ีนอง  4:11-12

IV. ความเชื่อและอนาคต   4:13-5:12
A. เราไมอาจแนใจในอนาคต   4:13-14
B. พระเจาเทานั้นรูอนาคต   4:15
C. เม่ือเราโออวดถึงอนาคตก็เปนสิ่งที่ไมดี   4:16-17
D. อนาคตของคนมั่งมี  5:1-6

1. เขาจะประสบความโศกเศรา   5:1
2. คนมั่งมีจะพินาศไป   5:3
3. พระเจาทรงจัดการการฉอโกงของเขาไว  5:4
4. เขามีชีวิตในความชั่วราย  5:5-6

a) ในความฟุมเฟอยสนุกสนาน  5:5
b) ทํ าตามใจชอบ  5:5
c) ตดัสินและฆาคนชอบธรรม  5:6

E. ผูเชื่อเตรียมตัวเพ่ืออนาคต   5:7-12
1. รอคอยอยางอดทนสํ าหรับการเสด็จมาขององคพระผูเปนเจา  5:7-8
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2. ตั้งใจใหม่ัน   5:8
3. ไมบนวากัน   5:9
4. มองดูผูเผยพระวจนะเปนตัวอยางของการทนทุกขที่ทานตองประสบ  5:10
5. อดทนดวยความยินดีเชนเดียวกับโยบ   5:11
6. ไมสาบาน แตใหหมายความตามที่พูด   5:12

V. ความเชื่อและสัมพันธภาพของคริสเตียน   5:13-20
A. การตอบสนองตอการทนทุกข  5:13
B. การตอบสนองตอความยินดี   5:13
C. การตอบสนองตอผูที่เจ็บปวย  5:14-15

1. เชิญผูปกครองของคริสตจักรมา 5:14
2. ใหเขาเจิมและอธิษฐานเผื่อผูปวย  5:14
3. ค ําอธิษฐานดวยความเชื่อจะชวยใหเขารอดชีวิต  5:15
4. พระเจาทรงรักษาโรคเขา  5:15
5. ถาเขาไดทํ าบาป พระองคจะทรงอภัยให   5:15

D. การตอบสนองตอความผิดของผูอ่ืน   5:16-18
1. สารภาพความผิดตอกันและกัน   5:16
2. อธษิฐานเผื่อกันและกัน  แลวทานจะหายโรคได  5:16
3. เอลียาหเปนตัวอยางของคํ าอธิษฐานที่เกิดผล  5:16-18

E. การตอบสนองตอการหลงผิด   5:19-20
1. ทํ าใหเขากลับใจ   5:19
2. ชวยใหจิตวิญญาณของเขาพนจากความตาย  5:20
3. ปกปดความบาปไดมากมาย  5:21
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ชื่อ                             

บททดสอบตนเอง บทที่ 17

1. ใครเปนผูเขียนหนังสือยากอบ
                                                                                                                         

2. จงบอกจุดประสงคของหนังสือยากอบ
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

3. หนังสือยากอบเขียนถึงใคร
                                                                                                                         

4. จงชี้ใหเห็นหลักการของชีวติและการรับใชของหนังสือยากอบ
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

5. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญของหนังสือยากอบจากความทรงจํ า
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คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 17

1. ยากอบ
2. เพ่ือปลอบโยนผูเชื่อที่กํ าลังประสบการทดลองความเชื่อ
3. ผูเชื่อ 12 เผาของอิสราเอล
4. ความเชื่อเปนรากฐานของการงาน
5. “เพราะกายที่ปราศจากจิตวิญญาณนั้นไรชีพฉันใด ความเชื่อที่ปราศจากการประพฤติตามก็ไรผล

ฉันนั้น”  ยากอบ 2:26
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เพื่อศึกษาตอไป

1. ยากอบเปนหนังสือเลมเดียวเทานั้นในพันธสัญญาใหมที่มีไปถึงชนอิสราเอล  12 เผา  1:11

2. ยากอบใชบุคคลหลายคนในพันธสญัญาเดิม เพ่ือประกอบการเขียนจดหมายของเขาดังน้ี

− อับราฮัม  2:12

− อิสอัค  2:21

− ราหับ  2:25

− โยบ  5:11

− เอลียาห  5:17

3. ยากอบใชตัวอยางในธรรมชาติหลายประการเพื่อแสดงประกอบขอเขียนของเขา

− คลื่นที่ถูกลมพัดไปมาในทะเล  1:6

− หญาที่เห่ียวแหงและดอกไมที่โรยไป  1:10-11

− ไฟ  3:5

− รากฐานของนํ้ า   3:11

− มะเด่ือและมะกอก   3:12

− การหวานและการเก็บเกี่ยว  3:18
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− ฝนตนฤดูและฝนปลายฤดู  5:17

− การกันดารนํ้ า 5:17

4. จังสังเกตคํ าพูดซํ้ าๆ กัน “ความเชื่อที่ปราศจากการกระทํ าก็ตายแลว”  ในบทที่ 2:17, 20, 26
เม่ือวิญญาณถูกแยกจากรางกาย รางก็ผุพัง ในวิธีเดียวกัน ความเชื่อที่ปราศจากการกระทํ าก็
ตายแลว ความเชื่อทํ าใหเปนคนชอบธรรม การงานทํ าใหความเชื่อชอบธรรม

5. ขอพระคัมภีรในยากอบทั้ง 108 ขอ มี 60 ขอที่เปนคํ าสั่งในการดํ าเนินชีวิต คริสเตียน  จงทํ า
เครื่องหมายไวและศึกษาคํ าสั่งเหลานี้

6. จงศึกษาชีวิตของยากอบ นองของพระเยซูผูเขียนจดหมายนี้  จงดูขออางอิงตอไปน้ี
มัทธิว 12:46-50
ยอหน  2:12,  7:1-9
กิจการ 1:14,  12:17,  15:13,  21:18-26
1 โครินธ   15:7
กาลาเทีย   1:18-19,  2:1,  9-10

7. จงเปรียบเทียบสติปญญา 2 ชนิดที่กลาวไวในยากอบ  3:13-18  ดังน้ี

ปญญาจากเบื้องบน ปญญาของโลก

- -

- -

- -

8. คํ าสอนในยากอบคลายคลึงกับเน้ือหาของคํ าเทศนาบนภูเขาที่พระเยซูทรงสอน  จงทํ าตารางนี้
ใหสมบูรณ

คํ าเทศนาบนภูเขา ยากอบ สรุปคํ าสอนที่เหมือนกัน
มัทธิว  5:48 1:4 -

มัทธิว 7:7 1:5 -

มาระโก 11:23 1:6 -

มัทธิว 7:24, 26 1:22 -

ยอหน  13:17 1:25 -

ลูกา  6:20 2:5 -
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ลูกา 6:24-25 5:1 -

มัทธิว 7:1 4:11-12 -

มัทธิว 5:34-37 5:12 -

มัทธิว 7:16-20 3:12 -


