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อาสาสมัคร  (Volunteer)  คือผูที่ ยินดีและเต็มใจที่จะอุทิศตน

ปฏิบัติงานเพื่อเห็นแกประโยชนสวนรวมโดยไมหวังสิ่งตอบแทนใดๆ   

ไมวาจะเปนเงินเดือน คาจาง หรือผลประโยชนตอบแทนอื่นๆ การ

ปฏิบัติงานดังกลาว  อาสาสมัครจึงตองอาศัยกุศลจิตอันเปยมดวย   

เมตตาธรรมเปนสําคัญ มีความมานะเสียสละและพากเพียรพยายาม

เอาชนะอุปสรรคและความยากลําบากโดยมีเปาหมายเพื่อทําใหสังคม

สวนรวมมีความผาสุกสมบูรณอันถือเปนเกียรติและความภาคภูมิใจ

สําหรับอาสาสมัคร 



 

บทภาวนาของอาสาสมัคร 

 

คําอธิบาย 

 ตอไปนี้เปนบทภาวนาของอาสาสมัคร ผูประสงคจะรับใชศาสนา 

และชวยเหลือประชาชนผูอยูในภาวะลําบาก  เปนบทภาวนาที่มีอายุ

มากกวา 3,000  ปมาแลว บุคคลแรกที่สวดบทนี้  คือ  ฮันนา ขณะที่นําบุตร

ของตน ไปถวายที่พระวิหารของพระเจา (1 ซามูเอล บทที่ 2  1 - 11) บทนี้

ไดใชตอๆ กันมา  จนถึงปจจุบัน  มีการปรับปรุงครั้งหนึ่ง  ในสมัยของ      

พระแมมารีอา  ผูใหกําเนิดองคพระเยซู... พระนางมีความเชื่อวา  บุคคลที่

จะรับใชศาสนาและเพื่อนมนุษย  จําเปนตองมีคุณสมบัติ  3 ประการ คือ  

1. มอบชีวิตและเหตุการณทั้งหมด ไวในพระหัตถของพระเจา   

2. มีความประพฤตินอบนอมถอมตน ตอหนาพระเจาและเพื่อนมนุษย   

3. ดําเนินชีวิตดวยความประหยัดมัธยัสถ (เพื่อเราจะไดมีเหลือสําหรับผูอื่น) 

 

บทภาวนาของอาสาสมัคร 

 ขาพเจา  ขอใหคําสัญญาตอหนาพระศาสดา  วาจะปฏิบัติตนตาม

แบบอยางของผูศักดิ์สิทธิ์ในการเปนอาสาสมัคร  รักและรับใชพระเจา และ

เพื่อนมนุษย   ดวยความสุภาพถอมตน ดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง และมีความวางใจสูงสุดในพระเจา ดังนั้นขาพเจาจึงขออธิษฐาน

วา ดังนี้ 

-  วิญญาณขาพเจา  ถวายสดุดีแดพระเปนเจา 

-  และจิตใจขาพเจา  โสมนัสยินดีในพระเจาผูไถกูขาพเจา 

-  เพราะพระองคทรงเหลียวแลความต่ําตอยแหงขาบริการพระองค   ตั้ งแต

นี้ไปมนุษยทุกสมัยจะเรียกขาพเจาวาเปน   ผูมีบุญ 

-  เพราะพระผูทรงสรรพานุภาพ   บันดาลใหบังเกิดแกขาพเจา ซึ่ง       

เหตุการณอันใหญยิ่ง  และพระนามของพระองคศักดิ์สิทธิ์ 

-  พระมหากรุณาของพระองคแผไปตลอดทุกกาลสมัย  โปรดบรรดาผูมี

ความยําเกรง 

- พระองคทรงยกพระหัตถ  แสดงพระฤทธานุภาพ  ทรงขจัดผูมีใจ         

มักใหญใฝสูงใหกระจายออกไป 

-  พระองคทรงผลักไสบรรดาทรงอํานาจออกจากบัลลังก   และทรงยกยอง

คนใจสุภาพ 

-  พระองคทรงชุบเลี้ยงคนอดอยากใหอิ่มหนําดวยโภคทรัพย  และทรง    

ขับเศรษฐีใหกลับไปมือเปลา 

- พระองคทรง เกื้ อกูล อิสรา เอล   ผู รับใชพระองค   โดยระลึกถึ ง               

พระมหากรุณา 

-  ตามที่ไดตรัสสัญญาไวแกบรรพบุรุษของเรา  แกอับราฮัมและบุตรหลาน

ตลอดไป 

-  สิริพึงมีแดพระบิดา  และพระบุตร  และพระจิต 

-  เหมือนในปฐมกาล  บัดนี้ และทุกเมื่อตลอดนิรันดร      
 

 อาแมน 

 

 ทั้งนี้  โดยรวมมือกับคุณพอเจาอาวาสและสภาอภิบาลในการทํางาน  

เพื่อถวายเกียรติแดพระเปนเจาและรับใชเพื่อนมนุษย 
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คุณสมบัติของผูนํา 

 

3:1 คําคํานี้เปนความจริง  คือวาถาบุคคลใดปรารถนาจะทําหนาที่เปน

ผูนํา  บุคคลนั้นก็ปรารถนาจะกระทําภารกิจอันประเสริฐ 

3:2 ผูนํานั้นจึงตองเปนคนที่ไมมีใครติเตียนได เปนคนรอบคอบ  เปนคน

รูจักประมาณตน  เปนคนมีความประพฤติดี  มีอัชฌาสัย รับแขกดี  

เหมาะที่จะเปนครู 

3:3    ไมดื่มน้ําเมา  ไมเปนนักเลง  ไมเปนคนโลภมักได  แตเปนคนสุภาพ  

ไมชอบวิวาท  ไมเปนคนเห็นแกเงิน 

3:4    ตองเปนผูปกครองบานเรือนของตนไดดี  บังคับบัญชาบุตรหลาน

ของตนดวยความสงางามทุก ๆ ดาน 

3:5    เพราะวาถาบุคคลใดไมรูจักปกครองบานเรือนของตน  คนนั้นจะดูแล

ชุมชนอยางไรได 

3:6    อยาใหผูที่กลับตัวกลับใจใหม ๆ เปนผูนํา  เกรงวาเขาจะเยอหยิ่ง 

และก็จะถูกปรับโทษเหมือนอยางปศาจ 

3:7    นอกนั้นเขาจะตองมีชื่อเสียงที่ดีในทามกลางสาธารณชน  เพื่อ

ปองกันเขามิใหถูกวิพากษวิจารณมากเกินความจําเปน 

 

 

บทที่ 1  ขอแนะนําสําหรับอาสาสมคัร 
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คุณสมบัติของผูชวย 

 

3:8     ฝายผูชวยนั้นก็เชนเดียวกัน  คือตองเปนคนสงางาม  ไมเปนคน    

สองลิ้น  ไมชอบดื่มน้ําเมา  ไมเปนคนโลภมักได 

3:9     และเปนคนยึดมั่นในหลักคําสอนของศาสนาดวยเจตนาบริสุทธิ์ 

3:10   อาสาสมัครควรไดรับการทดลองงานเสียกอน  และเมื่อเห็นวา ไมมี

ขอตําหนิแลว  จึงตั้งเขาไวในตําแหนงผูชวย                             

3:11   ฝายคูครองของเขาก็เชนเดียวกัน  ตองเปนคนสงางาม  ไมใสราย

ผูอื่น  เปนคนรูจักประมาณตนและเปนคนสัตยซื่อในสิ่งทั้งปวง  

3:12   จงใหผูชวยนั้นบังคับบัญชาบุตรของตน  และปกครองบานเรือน   

ของตนได 

3:13   เพราะวาคนที่กระทําการในหนาที่ผูชวยไดดีก็ไดตําแหนงอันมีเกียรติ  

และมีใจกลาเปนอันมากในฐานะเปนตัวแทนขององคกรศาสนา    

 

อาสาสมัครที่มีคุณภาพในมิติศาสนา 

 

4:6    ถาทานจะไดพิจารณาถึงเงื่อนไขตอไปนี้  ทานก็จะเปนผูรับใชที่ดีของ

ศาสนา  และเจริญรุงเรืองขึ้นดวยหลักคําสอนที่ดีที่ทานไดประพฤติ

ตามนั้น 

4:7    ทานจงหลีกเลี่ยงเทพนิยายอันไรสาระ  แตจงฝกตนในทางศาสนา 

4:8    เพราะการรูจักฝกฝนบังคับรางกายนั้นมีประโยชนมาก  และหนทาง

ของศาสนาก็ใหประโยชนในทุกดาน  ทั้งในสถานการณปจจุบันและ

ชีวิตอนาคต 

4:9  คํานี้เปนคําสัตยจริงและสมควรที่คนทั้งปวงจะพึงรับไว 

4:10   กลาวคือ  ถาเราตรากตรําทํางานหนักและสูชีวิต  เราก็มีความหวัง

อันยั่งยืนในการดํารงชีวิต  เพราะพระศาสดาของเราทรงเปน

แบบอยางแหงการบําเพ็ญเพียร  ชีวิตของพระองคจึงยั่งยืนเปน

อมตะนิรันดร 

4:11  จงบัญชาและสั่งสอนสิ่งเหลานี้แกทุกคน 

 

จงเปนแบบอย างที่ ดี โดยอาศัยการดํ า เนินชี วิตตาม       

คุณคาศาสนา 

 

4:12   อยาใหผูใดดูหมิ่นความหนุมสาวของทาน  แตจงเปนแบบอยางของ

คนทั้งหลายที่ยึดมั่นในศาสนา  ดวยวาจาและความประพฤติ เปน

บุคคลที่มีความรัก  มีน้ําใจ  และถือความบริสุทธิ์ 

4:13   จงใฝใจในการอาน  ในการเทศนา  และในการสั่งสอน 

4:14  อยาละเลยพรสวรรคที่มีอยูในตัวทาน  ซึ่งไดมาแตกําเนิด  และดวย

ความประพฤติที่ดีงามของทาน 

4:15  จงประพฤติหนาที่เหลานี้โดยถือเปนชีวิตจิตใจ  เพื่อความเจริญของ

ทานจะไดปรากฏแจงแกคนทั้งปวง 
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4:16  จงระวังตัวทานและคําสอนของทาน  จงยึดขอที่กลาวนี้ใหมั่น เพราะ

เมื่อทานกระทําดังนี้  ทานจะชวยตัวทานเองและคนทั้งปวง  ที่ฟง

ทานใหประสบความสําเร็จ 

 

5:1    อยาพูดสบประมาทคนที่มีอาวุโส  แตจงตักเตือนเขาเสมือนบิดา 

และคนหนุมทั้งหลายเปนเสมือนพี่หรือนอง 

5:2    สตรีผูมีอาวุโสควรไดรับเกียรติเสมือนมารดา  และสวนสตรีสาวๆ     

ก็ใหเปนเสมือนพี่สาวนองสาวดวยความบริสุทธิ์ใจ 

 

จงเคารพและชวยเหลือผูปกครองที่ดี 

 

5:17 จงถือวาผูปกครองที่ปกครองดีนั้นสมควรได รับเกียรติสองเทา 

โดยเฉพาะผูปกครองที่ทํางานหนักในการเทศนาและสั่งสอน 

5:18   เพราะพระคัมภีรกลาววา “อยาเอาตะกรอครอบปากวัว  เมื่อมัน

กําลังนวดขาวอยู” และ “ผูที่ทํางานควรจะไดรับคาจางของตน” 

5:19  อยายอมรับคํากลาวหาผูปกครองคนใดเวนแตมีพยานสองสามคน 

5:20  สําหรับผูปกครองที่ยังคงกระทําบาป  จงวากลาวตักเตือนตอหนาคน

ทั้งปวง  เพื่อผูอื่นจะไดเกรงกลัวดวย 

 
 
 

(เรียบเรียงจากพระคัมภีร 1 ทิโมธี บทที ่3-5) 
 

บทที่ 2  จดหมายของนักบุญยากอบ 

คําขึ้นตน 

1  1ยากอบ ผูรับใชของพระเจาและของพระเยซูคริสต องค        

พระผูเปนเจาของเรา ขอสงความคิดถึงaตระกูลทั้งสิบสองตระกูลที่    

กระจายอยูทั่วโลกb 

ความทุกขยากเปนสิทธิพิเศษ 

2พี่นองทั้งหลาย จงคิดวาเปนที่นายินดีเมื่อประสบความ

ยากลําบากตาง ๆ  3เพราะทานรูอยูแลววาการที่ความเชื่อของทานถูก

ทดสอบกอใหเกิดความพากเพียร  4จงพากเพียรใหถึงที่สุดc เพื่อทานจะได

เปนคนดีอยางสมบูรณ ไมมีที่ตําหนิ และไมมีสิ่งใดบกพรอง 

                                                 
 1 a “ขอสงความคิดถึง” แปลตามตัวอักษรไดวา “จงชื่นชมยินด”ี หรือ “จงยินดี
เถิด” ซึ่งเปนวิธีการทักทายแบบกรีกที่ใชกันทั่วไป 
b ในสมัยพันธสญัญาเดิม “ผูที่กระจัดกระจาย” (diaspora) เปนคําที่ใชหมายถึง
ชาวยิวซึ่งอพยพออกจากประเทศ เทียบ ยดธ 5:19; สดด 147:2; ด ูยน 
7:35 แตในที่นี้ คํานี้หมายถึงคริสตชนชาวยิวที่อาศยัอยูในอาณาจักรกรีก โรมัน   
ด ูกจ 2:5-11 ตระกูลทั้งสิบสองเปนสญัลักษณของประชากรใหมของพระเจา    
กจ 26:7; วว 7:4 เชิงอรรถ b 
c สําหรับยากอบและชาวยิวโดยทั่วไป ความเชื่อจะสมบูรณไดกต็องมีการกระทํา

ตามมา 2:14 เชิงอรรถ  f; เทียบ 1 ธส 1:3; ขอความนี้จึงพูดถึงสาระสําคัญ
ของ 2:14-26 แลว 
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การอธิษฐานภาวนาดวยความเชื่อมั่น 

5ทานใดขาดปรีชาญาณ จงขอปรีชาญาณนั้นจากพระเจาเถิด 

พระองคประทานใหทุกคนดวยพระทัยกวางdโดยไมทรงตําหนิเลย แลวเขา

จะไดรับปรีชาญาณตามที่ขอ   6แตเขาตองขอดวยความเชื่อ โดยไมสงสัย 

เพราะผูที่สงสัยนั้นเปรียบเสมือนคลื่นในทะเลที่ถูกลมพัดซัดไปมา  7คน

เชนนี้จะไมไดรับอะไรจากองคพระผูเปนเจา  8เขาเปนคนจิตใจโลเลไม

มั่นคงในกิจการทั้งหลายของเขาe 

 

ชะตากรรมของคนมั่งมี 

9พี่นองผูต่ําตอยจงภูมิใจในตําแหนงสูงของตนf  10สวนคนมั่งมีก็จง

ภูมิใจในสภาพต่ําตอยของตน เพราะเขาจะตองลวงพนไปดุจดอกหญา      
11เมื่อดวงอาทิตยขึ้นแดดรอนระอุแลวg หญาก็เหี่ยวแหงไป ดอกหญาจะ   

รวงโรยและความงดงามจะสูญไป คนมั่งมีจะรวงโรยไปขณะที่กําลัง        

ทําธุรกิจของตนเชนเดียวกัน 
                                                 
d “ดวยพระทัยกวาง” แปลตามตัวอักษร “อยางงาย ๆ ไมสลับซับซอน” 
e ความไมมั่นคงนี้ตรงขามกับความมีใจซื่อ ปฐก 8:21 เชิงอรรถ c; และกับความ
มีใจหนักแนนซึ่งเปนผลตามมา 
f คนมั่งมีจะมีสวนรวมในการรับตําแหนงสูงพรอมกบัคนยากจน 1 ซมอ 2:7-8; 
สดด 72:4,12; 113:7-9; ลก 1:52; ด ูศฟย 2:3 เชิงอรรถ d; ถาพวกเขา
ถอมตนลงใหเหมือนกับคนยากจน 
g หรือ “ดวงอาทิตยขึ้นพรอมกบัมีลมรอนพัดผาน” 

การถูกทดลอง 

12ผูที่มีมานะอดทนตอการถูกทดลองยอมเปนสุข เพราะเมื่อเขา

ผานการทดลองนั้น เขาจะไดรับมงกุฎแหงชีวิตซึ่งองคพระผูเปนเจาhทรง

สัญญาจะประทานใหผูที่รักพระองคi 
13อยาใหผูใดที่ถูกทดลองjพูดวา “ขาพเจาถูกพระเจาทดลอง” 

เพราะความชั่วไมอาจทดลองพระเจาได และพระองคไมทรงทดลองผูใด     

14แตเราทุกคนถูกกิเลสตัณหาทดลอง ดึงดูด และหลอกลวง  15กิเลสตัณหา

ทําใหเกิดบาปและเมื่อมีบาปมาก บาปก็จะทําใหเกิดความตาย 

การรับฟงพระวาจาและนําไปปฏิบัติ 

16พี่นองที่รัก อยาหลงผิด  17ของประทานทุกอยางที่ดีและบริบูรณ

ยอมมาจากเบื้องบนk ลงมาจากพระบิดาผูทรงสรางความสวางl พระองคไม

ทรงเปลี่ยนแปลง ไมทรงมีแมแตเงาแหงความแปรปรวนใด ๆ 

                                                 
h สําเนาโบราณบางฉบบัละ “องคพระผูเปนเจา” 
i เมื่อผานการทดลองแลว (ขอ 2-4) ผูที่รักพระเจาก็จะไดรับรางวัล 1 คร 
9:25; 1 ปต 5:4; วว 2:10 
j ด ู1 คร 10:13 เชิงอรรถ f; ผูที่ยอมทําความชั่วตองไมโทษพระเจา พระองค
ไมทรงปรารถนาใหใครทําความชั่ว บาปมาจากภายในของมนษุยเอง รม 7:8; 
บาปจะขยายตัวเต็มที่นําไปสูความพินาศ อันเปนสภาพตรงขามกับมงกุฎแหงชีวิต 
ขอ 12; รม 6:23 
k สําเนาโบราณบางฉบบั เชน Vet. Lat. ละ “จากเบื้องบน” 
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18พระองคพอพระทัยใหเราบังเกิดโดยพระวาจาแหงความจริงm 

เพื่อใหเราเปนดุจผลแรกในสรรพสิ่งที่ทรงสรางn 

 

ความเลื่อมใสที่แทจริง 

19พี่นองที่รัก พึงตระหนักวา ทุกคนจงฉับไวที่จะฟง แตชาที่จะพูด 

และชาที่จะโกรธ  20คนที่โกรธยอมไมปฏิบัติตนชอบธรรมตามพระประสงค

ของพระเจา  21ดังนั้น   จงละทิ้งความโสมมทั้งหลาย และความชั่วรายที่   

ยังตกคางอยู จงนอมรับพระวาจาที่  ทรงปลูกฝงไวในทาน พระวาจา      

นั้นชวยวิญญาณทานใหรอดพนได 

                                                                                                           
l นั่นคือผูทรงสรางดวงดาว ปฐก 1:14-18; พระองคยังทรงเปนแหลงกําเนิดของ
แสงสวางฝายจิต เทียบ          1 ปต 2:9; 1 ยน 1:5; ภาพที่ใชในประโยคนี้
มาจากดาราศาสตร สําเนาโบราณบางฉบบัวา “ไมมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่มาจาก
การเคลื่อนที่ของเงา” 
m “พระวาจาแหงความจริง” ในที่นี้หมายถึงทุกสิ่งที่พระเจาทรงเปดเผยใหแกมนุษย 
ยังเรียกไดอีกวา “กฎแหงอิสรภาพ” หรือ “กฎสงูสุด” ด ู1:21-25; 2:8 
n ยากอบพูดถึง “พระหรรษทาน” เฉพาะใน 4:6; ในที่นี้เขาพูดถึงบทบาทของ 
“พระหรรษทาน” ในการบังเกิดของคริสตชนโดยทางพระวาจาของพระเจา ยน 
1:12 เชิงอรรถ j; 3:3; 1 ปต 1:23; พระวาจาของพระเจาสรางประชากรของ
พระเจาในฐานะบุตรคนแรก เทียบ ฉธบ 18:4; 1 คร 15:20; วว 8:23; 
16:5; พระวาจานี้ถูกปลูกฝงลงในดวงใจของมนุษยโดยการประกาศสอนขาวด ี
(ขอ 21) และโดยความเชือ่ซึ่งเปนการยอมรับการประกาศสอนนี้ ด ู1 ธส 2:13 
เชิงอรรถ d; ในที่นี้ดูเหมือนวาเราพบหัวขอคาํสอนเตรียมผูรบัศีลลางบาปอยูบาง 

22จงปฏิบัติตามพระวาจา มิใชเพียงแตฟง ซึ่งเทากับหลอกตนเอง  
23เพราะถาผูใดฟงพระวาจาแลวไมปฏิบัติตาม ก็เหมือนคนที่มองใบหนา

ของตนในกระจกเงา  24เมื่อมองตนเอง และจากไปแลว ก็ลืมทันทีวาตนเปน

อยางไร  25สวนผูที่พิจารณาบัญญัติแหงอิสรภาพo และยึดมั่นในบัญญัตินั้น 

มิใชฟงแลวลืม แตฟงแลวนําไปปฏิบัติตาม ผูนั้นยอมประสบความสุข      

ในการปฏิบัตินั้น 

 
26ผูใดคิดวาตนเปนคนเลื่อมใสศรัทธาแตไมควบคุมลิ้นของตน        

ผูนั้นยอมหลอกลวงตนเอง  ความเลื่อมใสศรัทธาของเขายอมไรคา                   

27ความเลื่อมใสศรัทธาบริสุทธิ์และไรมลทินเฉพาะพระพักตรของพระเจา

พระบิดาp คือการเยี่ยมเด็กกําพราและหญิงมายที่มีความทุกขรอน          

และการรักษาตนใหพนจากมลทินของโลก  

                                                 
o บัญญตัินี้เชนเดยีวกับ “พระวาจาแหงความจริง” ในขอ 18 หมายถึง ความจริงที่
พระเจาทรงเปดเผย คริสตชนไดยอมรับและนําไปปฏบิัต ิด ูมธ 5:17-19 
เชิงอรรถ h; 7:24-27; ยน 13:17; บญัญตัิปลดปลอยประชากรใหเปนอสิระ 
2:12;เมื่อพวกเขาถือตามบทบัญญตั ิเปาโลจะเห็นวาอิสรภาพของคริสตนเปน
สิทธิพิเศษที่ธรรมบญัญตัิใหมและความเชื่อนํามาให รม 3:27; 6:15 เชิงอรรถ 
g; 7:1; กท 4:21ฯ 
p เทียบ มธ 6:9; 1 คร 15:24; อฟ 5:20; พันธสัญญาเดิมใชวลีนี้ใน ฉธบ 
32:6; เทียบ ปชญ 2:16; บสร 23:1,4; อสย 63:16 คารวกิจในองคพระ
จิตเจาที่พระเจาทรงโปรดปรานแสดงออกเปนรปูธรรมในความประพฤติที่ถูกตอง 
และในการรับใชผูออนแอ ด ูฉธบ 27:19; อสย 11:17; ยรม 5:28 
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การใหเกียรติคนยากจน 

2  1พี่นองทั้งหลาย อยาใหความเชื่อของทานในองคพระผูเปน

เจาของเรา คือพระเยซูคริสต ผูทรงพระสิริรุงโรจนa มีความลําเอียงปน     

อยูดวย  2สมมุติวา ใครคนหนึ่งสวมอาวแหวนทองคําและเสื้อผาหรูหรา  

เขามาในที่ประชุมของทานb     และขณะเดียวกันมีคนจนอีกคนหนึ่งแตงตัว

มอซอเขามา  3ทานเขาไปตอนรับคนแตงตัวหรูหราและบอกเขาวา “เชิญ   

นั่งตามสบายที่นี่เถิด” สวนคนจนนั้นทานบอกเขาวา “จงยืนที่นั่น” หรือ  “จง

นั่งขาง ๆ ที่วางเทาของ   ฉันซิ”  4ทานก็เปนผูเลือกชั้นวรรณะ และตัดสิน

โดยมาตรการเลวรายมิใชหรือ 

 
5พี่นองที่รักทั้งหลาย จงฟงเถิด พระเจาทรงเลือกผูที่โลกตัดสินวา

ยากจนเพื่อใหเขามั่งมีในความเชื่อc และเปนทายาทรับมรดก               

พระอาณาจักรซึ่งทรงสัญญาไวสําหรับ   ผูที่รักพระองคมิใชหรือ  6แตทาน

กลับดูหมิ่นคนยากจน มิใชคนร่ํารวยหรือที่กดขี่ขมเหงทาน  7มิใชพวกเขา

หรือที่ฉุดลากทานไปขึ้นศาล มิใชพวกเขาหรือที่กลาวรายตอ  พระนาม

                                                 
2 a แปลตามตวัอักษรไดวา “องคพระผูเปนเจาของเรา พระเยซูคริสตแหงพระสิริ
รุงโรจน” ด ู1 คร 2:8 เชิงอรรถ h 
b “ที่ประชุมของทาน” อาจหมายถึง “ศาลาธรรม” ก็ได เพราะยากอบกําลังเขียน
ถึงคริสตชนชาวยิวที่ยังชุมนุมกนัในศาลาธรรม 
c นั่นคือคนจนเพราะไมมีเงิน แตมั่งคั่งเพราะมีความเชื่อ ดู 1:9 เชิงอรรถ f 

ประเสริฐซึ่งบันดาลใหทานเปนของพระเจาd  8ถาทานปฏิบัติตาม

บทบัญญัติสําคัญที่สุดดังที่พระคัมภีรกลาวไววา “จงรักเพื่อนบานของทาน

เหมือนรักตนเอง” ทานก็ทําดีแลว  9แตถาทานลําเอียง ทานยอมทําบาป 

และถูกธรรมบัญญัติกลาวโทษวาเปน  ผูละเมิด 
10ผูที่ละเมิดธรรมบัญญัติแมเพียงขอเดียว ทั้ง ๆ ที่ปฏิบัติตาม   

ธรรมบัญญัติขออื่นทั้งหมด ยอมผิดตอธรรมบัญญัติทั้งมวล  11พระองค      

ผูตรัสวา “อยาลวงประเวณี” ยังตรัสอีกวา “อยาฆาคน” ดังนั้น ถาทานไม        

ลวงประเวณี แตฆาคน ทานก็เปนผูละเมิดธรรมบัญญัติ  12จงพูด           

และกระทําอยางผูที่จะถูกพิพากษาดวยธรรมบัญญัติแหงอิสรภาพเถิด        

13ผูใดที่ไมแสดงความเมตตากรุณาตอเพื่อนมนุษย จะถูกพิพากษาโดย

ปราศจากความเมตตากรุณาเชนเดียวกันe ผูที่แสดงความเมตตากรุณา   

จะไมเกรงกลัวการพิพากษา 

 

                                                 
d แปลตามตัวอกัษร “พระนามอันประเสริฐซึ่งถูกเรียกมาเหนอืทาน” ในพันธสัญญา
เดิม การออกพระนามของพระยาหเวหเหนือบคุคลหนึ่งเทากับเปนการถวายบคุคล
นั้นใหพระเจาทรงคุมครอง อสย 43:7; อมส 9:12; ในพันธสัญญาใหม วิธีการ
เดียวที่ชวยเราใหรอดพนคือการเรียกขานพระนามของพระเยซูเจาเมื่อรับศีลลาง

บาป กจ 2:21 เชิงอรรถ m; 
e “การพิพากษา” หมายถึง การพิพากษาในความหมายของการตัดสินลงโทษ กา
รพิพาษาเปนสิทธิของพระเจาแตพระองคเดยีว เพราะทรงเปนผูประทานธรรม
บัญญตั ิ4:11-12; 5:9 เทียบ สดด 9:8; พระองคจะประทานรางวัลแกผูที่
ปฏิบตัติามบทบญัญตั ิ1:25; 2:8; ซึ่งรวมการปฏิบตัิทุกอยางที่ความเมตตา
กรุณาเรียกรอง 
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ความเชื่อและการกระทําความดีf 

14พี่นองทั้งหลาย จะมีประโยชนใดหากผูหนึ่งอางวามีความเชื่อ   

แตไมมีการกระทํา ความเชื่อเชนนี้จะชวยใหเขารอดพนไดหรือ  15ถา          

พี่นองชายหญิงคนใดขัดสนเครื่องนุงหม และไมมีอาหารประจําวัน  16แลว

ทานคนหนึ่งพูดกับเขาวา “จงไปเปนสุขเถิด ขอใหอบอุนและอิ่มเถิด” แต

มิไดใหสิ่งที่จําเปนสําหรับรางกายแกเขา จะมีประโยชนใดเลา  17ความเชื่อ

ก็เชนเดียวกัน หากไมมีการกระทํา ก็เปนความเชื่อที่ตายแลวg 

                                                 
f มุมมองที่แตกตางกันของยากอบและเปาโล (รม 3:20-31; กท 2:16; 
3:2,5,11ฯ; ฟป 3:9) นั้นไมขัดแยงกัน เปาโลตองการตอบโตความคดิเห็นที่วา
มนุษยคนหนึ่งเอาตัวรอดพนไดโดยไมตองมีความเชื่อในพระคริสตเจา แตโดยพึ่ง
ความศักดิ์สิทธิซ์ึ่งเปนผลมาจากการกระทําของตน การพึ่งการกระทําของตนเชนนี้
ขัดแยงกับธรรมชาติมนุษยที่ยังจมอยูในบาป ยงัไมไดรบัการไถกู รม 1:18-
3:20; กท 3:22; ความคิดเชนนี้จะทําใหความเชื่อในพระคริสตเจาไมมีความ
จําเปน กท 2:17; ดู รม 1:16 เชิงอรรถ h; แตเปาโลไมไดปฏิเสธวาผูรบั
เลือกสรรของพระเจาซึ่งพระหรรษทานไดทําใหเปนคนศักดิส์ิทธิ์แลวจะตองแสดง

ความเชื่อออกมาโดยปฏบิตัิความรัก กท 5:6; เทียบ 1 ธส 1:3; 2 ธส 1:11; 
ฟม 6; ซึ่งเปนการปฏิบตัติามบทบญัญตัินั่นเอง รม 8:4; คือบทบัญญตัิของพระ
คริสตเจาและของพระจิตเจา รม 8:2; กท 6:2; ซึ่งเปนบทบัญญตัแิหงความรัก 
รม 13:8-10; กท 5:14; อยางไรก็ตาม เพื่อสอนความจริงเดียวกันกับที่เปาโล
สอน ยากอบซึ่งอยูในอีกบริบทหนึ่งและภายใตสภาพแวดลอมที่ไมเหมือนกัน 
จะตองอธบิายกรณีของอับราฮมัแตกตางออกไปจากวิธีที่เปาโลไดอธบิาย 
g แปลตามตัวอกัษรไดวา “มันก็ตายดวยตัวเอง” 

18อาจมีผูพูดวาh “บางคนมีความเชื่อ บางคนมีการกระทํา” ถา    

เปนเชนนั้นจงแสดงความเชื่อที่ ไมมีการกระทําใหขาพเจาเห็นเถิด         

แลวขาพเจาจะแสดงความเชื่อใหทานเห็นดวยการกระทํา  19ทานเชื่อวา     

มีพระเจาเพียงพระองคเดียวหรือดีแลว แมพวกปศาจก็เชื่อเชนนั้น         

และยังกลัวจนตัวสั่นดวยi  20คนเบาปญญาเอย ทานอยากรูหรือไมวา   

ความเชื่อที่ปราศจากการกระทํานั้นไรประโยชน  21อับราฮัม บรรพบุรุษ   

ของเราjไดรับความชอบธรรมเพราะการกระทํา เมื่อถวายอิสอัคบุตร       

ของตนบนแทนบูชามิใชหรือ  22ทานเห็นแลววา ความเชื่อกับการกระทํา

ของเขาkดําเนินไปพรอม ๆ กัน และเพราะการกระทํานั้นความเชื่อ           

จึงสมบูรณ  23ดังขอความในพระคัมภีรวา “อับราฮัมเชื่อพระเจา พระองค

ทรงคิดวาความเชื่อนี้เปนความชอบธรรมของเขา” เขาจึงไดชื่อวา ‘เปนมิตร

ของพระเจา’ 

                                                 
h คือ ผูคดัคานกลุมเดียวกันกับที่พูดถึงในขอ 14 และ 16 
i ปศาจไมยอมเชื่อฟงพระเจาที่พวกมันรับรู ด ูมก 1:24,34; แตมันกลัววา
จะตองถูกลงโทษจากพระองคในอนาคต 
j ธรรมประเพณีของชาวยิวคิดวาอับราฮัมเปนผูชอบธรรม ซื่อสตัยตอพระเจา บสร 
44:19-21 เชิงอรรถ k; เปนมิตรของพระเจา 2 พศด 20:7; อสย 41:8; 
เปนบิดาของผูมคีวามเชื่อ เทียบ มธ 3:8; ยน 8:39; เกี่ยวกับเรื่องนี้ยากอบมี
ความคิดเห็นตรงกันกับของเปาโล รม 4:1,16 
k ยากอบคดิเหมือนกับเปาโลวา ความเชื่อของอับราฮัมเปนกิจการ (ปฐก 15:6 
อางอิงในขอ 23; รม 4:3;      กท 3:6) แตยากอบเนนมากกวาเปาโลวาความ
เชื่อกอใหเกิดกิจการ ความเชื่อจึงเปนกฎที่สมบูรณ 1:25; 2:8 
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24ทานทั้งหลายเห็นแลววา มนุษยจะเปนผูชอบธรรมไดก็ดวยการ

กระทํา มิใชดวยความเชื่อแตอยางเดียว  25เชน นางราหับโสเภณีไดรับ

ความชอบธรรมดวยการกระทํา เพราะนางตอนรับผูสงขาวl และชี้ทางอื่น   

ใหพวกเขาหลบหนีออกไปมิใชหรือ  26รางกายที่ปราศจากวิญญาณ       

ยอมตายแลวฉันใด ความเชื่อที่ไมมีการกระทําก็ยอมตายแลวฉันนั้นm 

 

การไมควบคุมคําพูด 

3  1พี่นองทั้งหลาย อยาเปนครูกันหลายคนa เพราะทานรูแลววาเรา

ที่เปนครู  จะถูกพิพากษาอยางเขมงวดกวาคนอื่น  2เพราะเราทุกคนตาง     

ก็ผิดพลาดไดหลายเรื่อง 

ถาผูใดไมผิดพลาดดวยวาจา ผูนั้นยอมเปนคนดีอยางสมบูรณ    

เขาบังคับรางกายทั้งหมดใหอยูใตอํานาจไดb  3cเราสวมบังเหียนที่ปากมา  

                                                 
l “ผูสงขาว” สําเนาโบราณบางฉบับวา “ผูสอดแนม” เรื่องผูสอดแนมสองคนที่โยชูวา
ไดสงไปสอดแนมเปนเรื่องที่รูจักกันดีในระหวางชาวยิว ด ูฮบ 11:31 
m ขอ 17,20,24 ตางเปรียบเทียบกับรางกายที่ปราศจากลมปราณชีวติ 
3 a ผูที่ใฝฝนที่จะไดตําแหนงอาจารยอันทรงเกียรตินี ้มธ 23:8; กจ 13:1; 1 
คร 12:28 เชิงอรรถ k; จะตองพิจารณาถึงความรับผดิชอบซึ่งเขาตองมีเสียกอน 
บทที่ 3 ทั้งบทดูเหมอืนจะเขียนขึ้นโดยคํานึงถงึอาจารยเหลานี้ 
b ผูเขียนใชภาพเปรียบเทียบหลายประการ เพื่อสอนเรื่องการควบคุมคําพูด ซึ่งเปน
เครื่องหมายแสดงถึงการรูจักควบคุมตนเองอยางสมบูรณ ความคิดนี้เปนที่นิยมของ
นักจริยศาสตรกรีกและในวรรณกรรมปรีชาญาณ 
c สําเนาโบราณบางฉบบัวา “ดูเถิด” เทียบ ขอ 4 

ก็เพื่อใหมันเชื่อฟงเรา เราบังคับมันใหไปที่ใดก็ไดทั้งตัว  4จงดูเรือเถิด        

แมเรือจะใหญโต และถูกลมแรงพัดใหแลนไป ก็ยังถูกบังคับดวยหางเสือ

เล็ก ๆ ใหไปทางใดก็ไดตามใจนายทาย  5ลิ้นก็เชนเดียวกัน เปนอวัยวะ     

เล็กๆ  แตก็โออวดกิจการใหญโตได จงดูเถิด ประกายไฟเพียงนิดเดียวก็   

เผาปาอันกวางใหญไพศาลใหวอดวายได  6ลิ้นก็เปนไฟ เปนโลกของความ

ชั่วรายd อยูระหวางอวัยวะตาง ๆ ของเรา ทําใหรางกายโสมมไปทั้งราง     

และติดไฟมาจากขุมนรก เผาผลาญเราทั้งชีวิตe  7มนุษยฝกสัตวปา        

นกหรือสัตวเลื้อยคลานตลอดจน สัตวน้ําทุกชนิด ใหเชื่องได และไดฝกให

เชื่องมาแลว  8สวนลิ้นนั้นไมมีมนุษยคนใดทําใหเชื่องได ลิ้นเปนสิ่งชั่วรายที่

ควบคุมไมได มีพิษรายถึงตาย  9เราใชลิ้นถวายพระพร  พระเจา พระบิดา 

และใช ลิ้นสาปแชงมนุษยซึ่ งถูกสรางตามภาพลักษณของพระเจา                      

10ทั้งคําถวายพระพรและคําสาปแชงลวนออกมาจากปากเดียวกันf พี่นอง

ทั้งหลาย  ไมควรใหเปนเชนนี้เลย  11ตาน้ําจะมีทั้งน้ําจืดและน้ํากรอยพุงมา

จากชองเดียวกันไดหรือ 12พี่นองทั้งหลาย ตนมะเดื่อจะออกผลเปนมะกอก

                                                 
d ประโยคนี้อาจใสเครื่องหมายวรรคตอนไดอกีวิธีหนึ่งซึ่งทําใหความหมาย
เปลี่ยนไปเล็กนอย “ลิ้นก็เปนไฟ ลิ้นอยูระหวางอวัยวะตาง ๆ ของเราเสมือนเปน
โลกของความชั่วรายในตัวเอง” 
e วลี “ทั้งชีวิต” แปลตามตัวอักษรไดวา “วัฏจักรแหงสิ่งสราง” ซึ่งเปนสํานวนจาก
รหัสลัทธิออรฟของกรีก 
f ในพันธสัญญาเดิม “คําอวยพร” มักควบคูกับ “คําสาปแชง” บอย ๆ ปฐก 12:3; 
27:29; กดว 23:11; 24:9; ยชว 8:34; แตคริสตชนจะกลาวคําสาปแชง
ไมได ด ูลก 6:28; รม 12:4; 1 ปต 3:9 
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เทศไดอยางไร เถาองุนจะออกผล  เปนมะเดื่อเทศไดอยางไร ตาน้ําเค็มยอม

ใหน้ําจืดไมได 

ปรีชาญาณแทและปรีชาญาณเทียม 

13ใครบางคิดวาตนฉลาดและมีปรีชาญาณg จงแสดงความฉลาด

และปรีชาญาณนั้นอยางออนโยนดวยการกระทําและความประพฤติดี         

14แตถาใจของทานขมขื่นดวยความอิจฉาริษยา และมีความทะเยอทะยาน 

จงอยาโออวดและอยามุสาตอตานความจริง  15ปรีชาญาณเชนนี้มิไดมา

จากเบื้องบน แตเปนปรีชาญาณตามธรรมดาโลก  ตามแบบวัตถุนิยมและ

ตามแบบปศาจ  16ที่ใดมีความอิจฉาริษยาและความทะเยอทะยาน ที่นั่น

ยอมมีแตความวุนวายและความชั่วรายนานาชนิด  17สวนปรีชาญาณที่มา

จากเบื้องบน ประการแรกเปนสิ่งบริสุทธิ์ แลวจึงกอใหเกิดสันติ เห็นอกเห็น

ใจ ออนนอม เปยมดวยความเมตตากรุณา บังเกิดผลที่ดีงาม ไมลําเอียง    

ไมเสแสรง  18ผูที่สรางสันติยอมเปนผูหวานในสันติ และจะเก็บเกี่ยวผลเปน

ความชอบธรรม 

ความแตกแยกในกลุมคริสตชน 

4  1การตอสูและการทะเลาะวิวาทในหมูทานนั้นมาจากที่ใด มิใช

มาจากกิเลสตัณหาซึ่งตอสูอยูภายในรางกายของทานหรือ  2ทานอยากได 

                                                 
g เปนคําแนะนําตอเนื่องของผูเขียนใหแกผูปรารถนาจะเปนอาจารย (ขอ 1) ปรีชา
ญาณยอมปรากฏใหเห็นจากผลของมัน ด ู1:22-25; 2:14-26 

แตไมได จึงฆากัน  ทานอยากได แตไมสมหวัง จึงทะเลาะวิวาทและ ตอสู

กันa ทานไมมีเพราะไมไดวอนขอ  3ทานวอนขอ แตไมไดรับ เพราะทานวอน

ขอไมถูกตอง คือวอนขอเพื่อนําไปสนองกิเลสตัณหาของทาน  4ทานที่ไม

ซื่อสัตยเหมือนหญิงคบชูb ทานไมรูหรือวา การเปนมิตรกับโลกคือการเปน

ศัตรูกับพระเจา ฉะนั้นผูใดตองการเปนมิตรกับโลก ก็ตั้งตนเปนศัตรู         

กับพระเจา  5ทานคิดวาพระคัมภีรกลาวไรสาระหรือวา “พระเจาทรงรักจิต

อยางหวงแหน จิตที่พระองคประทานใหสถิตในเรา”c  6พระองคยังประทาน

พระหรรษทานที่ยิ่งใหญยิ่งกวานั้นอีก ฉะนั้นพระคัมภีรจึงกลาวอีกวา    

“พระเจาทรงตอตานคนเยอหยิ่ง  แตประทานพระหรรษทานแกผูถอมตน”    

                                                 
4 a แปลไดอีกอยางหนึ่งวา (แตตองแกไขตนฉบบัเล็กนอย) “ทานอยากไดและ
ไมได ทานอยากไดและไมสามารถหาได ทานใชกําลังตอสูเพื่อจะไดตามตองการ” 
การตอสูในที่นี้ไมใชการตอสูภายในของแตละคน ดู รม 7:23; 1 ปต 2:11; แต
หมายถึงการมีความคิดไมตรงกันและความขัดเคืองใจกันของคริสตชน จนบางทีมี
การแบงพรรคแบงพวกตอสูกันจริง ๆ 
b คําภาษากรีกที่ใชเปนคําอติถลีิงค (เพศหญิง) ทําใหระลึกถึงภาพลักษณของ

อิสราเอลในฐานะภรรยาที่ไมซื่อสัตยของพระยาหเวห คํานี้ใชบอย ๆ ในพันธสัญญา
เดิม ฮชย 1:2 เชิงอรรถ b; เทียบ 2 คร 11:2 
c ขอความที่อางถึงนี้บอกไดยากวามาจากพระคัมภีรตอนใด ด ูฉธบ 4:24 
เชิงอรรถ f; เกี่ยวกับความรักอยางหวงแหนของพระเจา ขอความที่อางถึงนี้อาจ
สะทอนความคิดที่มีอยูใน ปฐก 2:7; 6:3; หรือ อสค 36:27; เทียบ 1 ธส 
4:8; รม 8 :26-27 ไดความคิดนี้จากพระคัมภีรตอนเดียวกัน พระเจาได
ประทานพระจิตเจาใหสถิตอยูในเรา เพื่อชวยใหเราปรารถนาสิง่ที่พระองคทรง
ปรารถนา ดังนัน้ พระเจาจะทรงสดับฟงคําออนวอนของเรา ด ูมธ 18:19-20; 
ยน 14:13 
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7ทานทั้งหลายอยูใตอํานาจพระเจา จงตอตานปศาจ แลวมันจะหลบหนีไป

จากทาน  8จงเขาใกลพระเจาแลวพระองคจะเสด็จมาใกลทาน คนบาป

ทั้งหลาย จงลางมือใหสะอาด คนใจโลเลทั้งหลาย จงทําใจใหบริสุทธิ์เถิด    

9จงคร่ําครวญจงเปนทุกขโศกเศราและรองไหเถิด จงใหการหัวเราะของทาน

กลายเปนความเศราโศก จงใหความยินดีของทานกลายเปนความเศราใจd  
10จงถอมตนลงเฉพาะพระพักตรของพระเจา และพระองคจะทรงยกยอง

ทาน 
11พี่นองทั้งหลาย อยาใสรายกัน ผูใดพูดใสรายพี่นองหรือตัดสิน   

พี่นองของตน  ผูนั้นยอมกลาวรายตอธรรมบัญญัติและตัดสินธรรมบัญญัติ 

ถาทานตัดสินธรรมบัญญัติ ทานก็ไมใชผูปฏิบัติตามธรรมบัญญัติ แตเปน  

ผูตัดสินธรรมบัญญัติ  12ผูทรงตั้งธรรมบัญญัติeและผูทรงพิพากษาตัดสิน   

มีเพียงพระองคเดียว คือพระองคผูทรงชวยเราใหรอดพนได และทรง

ทําลายเราได ทานเปนใครเลาจึงตัดสินพี่นองของทานf 

 

                                                 
d เทียบ อสย 32:11ฯ; ยรม 4:13ฯ; มคา 2:4; ศคย 11:2ฯ; 
e สําเนาโบราณบางฉบบัวา “มพีระองคผูเดยีว ผูทรงเปนทั้งผูทรงตั้งธรรม
บัญญตั…ิ” 
f การพิพากษาตดัสินเปนหนาที่ของพระเจาเทานั้น 1:12; 2:4; 5:7-8; มธ 
7:1// และ 1 เชิงอรรถ a; สดด 5:10 เชิงอรรถ c; 9:8; ใครก็ตามที่พิพากษา
ตดัสินผูอื่นก็ผดิตอธรรมบญัญตัเิรื่องความรัก 2:8; และวางตนเปนพระเจาในการ
ตดัสิน 

คําเตือนสําหรับคนมั่งมีและมั่นใจในตนเอง 

13ทานพูดวา “วันนี้หรือพรุงนี้ เราจะไปเมืองนี้เมืองนั้น จะอยูที่นั่น

สักหนึ่งป จะคาขายไดกําไร”  14ทานไมรูวาอะไรจะเกิดขึ้นในวันพรุงนี้ ไมรู

วาชีวิตของทานจะเปนอยางไร ทานทั้งหลายเปนเหมือนหมอกซึ่งปรากฏอยู

เพียงชั่วครูแลวก็หายไปg  15ดังนั้น ทานควรจะพูดวา “หากองคพระผูเปน

เจาทรงพระประสงค เราจะมีชีวิตอยูและจะทําสิ่งนี้สิ่งนั้น”  16แตบัดนี้     

ทานไดแตโออวดในความเยอหยิ่งของทาน การโออวดเชนนี้ลวนแตเลวราย  
17คนที่รูวาตองทําความดี แตไมทํา ก็ทําบาป 

5 1ผูมั่งมีทั้งหลาย จงรองไหคร่ําครวญเพราะความทุกขยากกําลัง

จะมาถึงทานแลว  2ทรัพยสมบัติของทานเสื่อมสลาย เสื้อผาก็ถูกมอดกัด

กินหมดแลว  3เงินทองของทานก็เปนสนิม และสนิมนั้นจะเปนพยาน

ปรักปรําทาน มันจะกัดกินเนื้อของทานประดุจไฟซึ่งทานสะสมไวสําหรับวัน

สุดทายa  4ทานคดโกงไมจายคาจางใหกรรมกรที่เก็บเกี่ยวในทุงนาของทาน 

คาจางนี้กําลังรอง และเสียงรองของคนเก็บเกี่ยวไปถึงพระกรรณของ     

พระเจาจอมโยธาแลว  5ทานมีชีวิตอยางหรูหราฟุมเฟอยในโลกนี้ และ     

                                                 
g “ความอนิจจังของมนุษย” เปนหัวขอหนึ่งในวรรณกรรมปรีชาญาณ สดด 39:5-
7,11; 102:3; ปชญ 2:4; 5:9-14 มนุษยจึงตองออนนอมตอพระเจาและวางใจ
ในพระองค 
 
5 a โชครายของคนมั่งมีจะปรากฏใหเห็นในวันพิพากษาสุดทายเทานั้น 5:7-9; 
อยางไรก็ตามเรากําลังอยูในยคุสุดทายแลว เทียบ 2 คร 6:2 เชิงอรรถ a; เทียบ 
อสย 5:8-10; อมส 2:6-7; 8:4-8; มธ 6:19 
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กินเลี้ยงอยางสนุกสนาน ทานบํารุงจิตใจbของทานไวรอวันประหาร  6ทาน

ตัดสินลงโทษและฆาผูชอบธรรม เขาก็มิไดขัดขืนทาน 

การเสด็จมาขององคพระผูเปนเจา 

7พี่นองทั้งหลาย จงพากเพียรรอจนกวาองคพระผูเปนเจาจะ      

เสด็จมา จงดูชาวนาเถิด เขายอมรอผลมีคาจากแผนดินดวยความพากเพียร 

รอจนกระทั่งมีฝนตนฤดูและฝนปลายฤดูc  8ทานก็เชนเดียวกัน จงมี      

ความพากเพียร ทําจิตใจใหเขมแข็งเพราะองคพระผูเปนเจาใกลจะ      

เสด็จมาแลวd  9พี่นองทั้งหลาย อยาบนนินทากัน เพื่อจะไดไมถูกพิพากษา 

พระผูพิพากษาทรงยืนอยูหนาประตูแลว  10พี่นองทั้งหลาย จงยึดบรรดา

ประกาศกซึ่งพูดในพระนามขององคพระผูเปนเจามาเปนแบบฉบับในความ

พากเพียรอดทนตอความยากลําบาก  11เราเรียกบรรดาผูที่พากเพียรอดทน

วาเปนผูมีความสุข ทานไดยินเรื่องความพากเพียรอดทนของโยบและรูแลว

วาในที่สุดองคพระผูเปนเจาทรงทําสิ่งใดแกเขา พระองคทรงพระเมตตาและ

ทรงพระกรุณาอยางมาก  12พี่นองทั้งหลาย สิ่งสําคัญที่สุด จงอยาสาบาน 

                                                 
b “บํารุงจิตใจ” อาจหมายถึงการที่คนมั่งมีขมเหงคนยากจนตามอําเภอใจ (ขอ 6) 
เทียบ สดด 44:22;           ปชญ 2:10-20; ยรม 12:1-3 
c ยังอาจแปลไดอีกวา “รอจนกระทั่งมีผลตนฤดแูละผลปลายฤด”ู 
d การรอคอยใหพระคริสตเจาเสด็จมาอยางรุงโรจน (parousia : 1 คร 15:23 
เชิงอรรถ n) เปนแรงบันดาลใจสําคัญที่สดุใหคริสตชนมคีวามพากเพียร 1:2-
4,12; 1 ธส 3:13; 1 ปต 4:7; 5:10; การเปรียบเทียบกับกรรมกรทําให
ระลึกถึง มก 4:26-29 

ไมวาโดยอางสวรรคหรืออางแผนดิน หรืออางอะไรอื่นใดทั้งสิ้น ถา “ใช”     

จงบอกวา “ใช” ถา “ไมใช” ก็จงบอกวา “ไมใช” เพื่อทานจะไมถูกพิพากษา 
13ทานใดทนทุกข จงอธิษฐานภาวนาเถิดe ทานใดราเริงยินดี จงรอง

เพลงสดุดีเถิด  14ทานใดเจ็บปวย จงเชิญบรรดาผูอาวุโสของพระศาสนจักร

ใหมาอธิษฐานภาวนาเพื่อผูปวย เจิมน้ํามันผูนั้นในพระนามขององค       

พระผูเปนเจาf  15คําอธิษฐานภาวนาดวยความเชื่อจะชวยผูปวยใหรอดชีวิต 

องคพระผูเปนเจาจะทรงโปรดใหผูปวยลุกขึ้น และถาเขาเคยกระทําบาป 

เขาก็จะไดรับการอภัย  16ดังนั้น จงสารภาพบาปแกกัน และจงอธิษฐาน    

ใหกันเพื่อทานจะหายจากโรคg คําออนวอนของผูชอบธรรมมีพลังทําให

เกิดผลมากมาย  17ประกาศกเอลียาหhเปนมนุษยที่มีธรรมชาติเหมือน      

                                                 
e ความคิดที่มอียูตลอดในขอ 13-18 คือ การอธิษฐานภาวนาโดยเนนกรณีของผู

เจ็บปวยและคนบาปเปนพิเศษ สวนขอ 16ข-18 กลาวถึงผลของการภาวนาอยาง
ด ี
f สําเนาโบราณบางฉบบัละ “ขององคพระผูเปนเจา” ยากอบคดิวา ผูรับจดหมาย
เขาใจอยูแลววา เขากําลังพูดถึงการปฏิบตัิซึ่งเปนที่รูจักกันดีอยูแลว พระศาสนจักร
เห็นวาการเจิมในพระนามขององคพระผูเปนเจาพรอมกับการอธิษฐานภาวนาของ 
“ผูอาวุโส” กจ 11:30 เชิงอรรถ p; เพื่อใหผูปวยไดรับความบรรเทาและการอภยั
บาปนี ้เปนรูปแบบดั้งเดิมของศลีเจิมคนไข 
g ยากอบเตอืนคริสตชนทุกคน ไมเพียงแตผูเจ็บปวยเทานั้น (ขอ 15) ใหสารภาพ
บาปตอกันและอธิษฐานภาวนาใหแกกัน ในขอความนี้ ยากอบมิไดกลาวถึงศีลอภยั
บาปโดยตรง 
h ประกาศกเอลียาหเปนที่รูจักอยางดีทั้งในพระศาสนจักรและในกลุมชาวยิว ยาก
อบเนนวาประกาศกเอลียาหแบบฉบับของผูอธษิฐานภาวนาก็ยังเปนมนุษย

เหมือนกับเรา 
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กับเรา เขาอธิษฐานภาวนาอยางแรงกลาขออยาใหฝนตก ฝนก็ไมตกบน

แผนดินเปนเวลาสามปหกเดือน  18เขาอธิษฐานภาวนาอีก ทองฟาก็ให    

ฝนและแผนดินก็ผลิตพืชผล 
19พี่นองทั้งหลาย ถาทานใดหลงผิดไปจากความจริงและอีกคนหนึ่ง

นําเขากลับมา  20จงรูไวเถิดวาi ผูที่ชวยคนบาปใหกลับมาจากทางผิด        

ก็จะชวยวิญญาณของตนใหรอดพนจากความตาย และจะไดรับการอภัย

บาปทั้งมวลj 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
i ความรักฉันพี่นองและการอภยันําผูที่หลงผิดไปใหกลับเขามาในพระศาสนจักรอีก 
ด ูมธ 18:15,21-22 เชิงอรรถ k; 1 ธส 5:14; และผูกระทําเชนนี้จะไดรับ
รางวัลในวันพิพากษา 1 ปต 4:8; เทียบ อสค 3:19; 33:9; ดนล 12:3; 
จดหมายฉบบันี้จบลงโดยไมมีคาํทักทายลงทายตามโครงสรางปกติของจดหมาย

โดยทั่วไป 
j แปลตามตัวอกัษร “จะปกคลุมบาปมากมาย” 

บทที่ 3  จดหมายของนักบุญยอหน 

ฉบับที่ 1 

พระวจนาตถทรงรับสภาพมนุษย เพื่อใหเรามีชีวิตเปนหนึ่งเดียวกับ

พระบิดาและพระบุตร 

1  1เราประกาศเรื่องราวเกี่ยวกับพระวจนาตถแหงชีวิตa ซึ่งเปนอยู

แลวตั้งแตแรกเริ่ม 

 เราไดฟง 

เราไดเห็นดวยตาของเรา 

เราไดเฝามอง 

และเราไดสัมผัสดวยมือของเรา 
2ชีวิตนั้นไดปรากฏ 

เราไดเห็นและไดเปนพยาน 

เราประกาศใหทานทั้งหลายรูถึงชีวิตนิรันดร 

ซึ่งอยูกับพระบิดา และปรากฏใหเราเห็น 
3สิ่งที่เราไดเห็นและไดฟงนี้ 

เราประกาศใหทานทั้งหลายรูดวย 

                                                 
1 a พระวจนาตถหรือพระวาจาของพระเจาเปนแหลงกําเนิดชีวติ ฉธบ 4:1; 
32:47; มธ 4:4; 5:20; ฟป 2:16; ในที่นี้ “พระวจนาตถหรือพระวาจา” 
นํามาใชกับพระบุตรของพระเจาที่บรรดาอัครสาวกไดอยูรวมชวีิตดวย “พระวจ
นาตถแหงชีวติ” เปนการกลาวพาดพิงถึงความปรารถนาตาง ๆ ที่แสดงออกมาใน 
1:3; 5:11-13; ดู   ยน 1:1 เชิงอรรถ a; ขอ 14 เชิงอรรถ i 
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นักบุญยากอบ 



 

เพื่อทานจะไดสนิทสัมพันธbกับเรา 

ความสนิทสัมพันธนี้คือความสนิทสัมพันธกับพระบิดา 

และกับพระบุตรของพระองค คือพระเยซูคริสตเจา 
4เราเขียนเรื่องนี้ถึงทาน เพื่อความปติยินดีของเราcจะไดสมบูรณ 

 

I. การดําเนินชีวิตในความสวาง 
5นี่คือสิ่งที่เราไดฟงจากพระองค 

และเรากําลังประกาศใหทานทั้งหลายรู 

                                                 
b การสนิทสัมพันธกันและการรวมมีชีวิตกัน (ดู 1 คร 1:9 เชิงอรรถ f; 2 ปต 
1:4) เปนความหลักในประสบการณของยอหนเกี่ยวกับชีวิตสนิทกับพระเจา ยน 
14:20; 15:1-6; 17:11,20-26; ความเปนหนึ่งเดียวกันระหวางคริสตชน
เปนผลมาจากการที่พระคริสตเจาทรงทําใหคริสตชนแตละคนสนิทสัมพันธกันกับ

พระเจา ความสนิทสัมพันธนี้ใชวิธีพูดถึงไดหลายแบบ เชนกลาววา คริสตชน 
“ดําเนินชีวิตในพระเจา” และพระเจา “ทรงดํารงอยูในตัวเขา” 2:5,6,24,27; 
3:6,24; 4:12,13,15,16; หรือคริสตชน “บังเกิดมาจากพระเจา” “มีชีวิตใหม
จากพระองค” 2:29; 3:9; 4:7; 5:1,18; คริสตชนมาจากพระเจา เปนบุตร
ของพระองค 3:10; 4:4-6; 5:19; คริสตชนรูจักพระเจา 2:3,13,14; 
3:6; 4:7,8; (เกี่ยวกับความรูถึงพระเจาและการประทับอยูของพระองค เทียบ 
ยน 14:17; 2 ยน 1:2) การสนิทสัมพันธกับพระเจานี้แสดงออกมาในความเชื่อ
ของบุคคลและในความรักที่มีตอพี่นอง ด ู1:7 เชิงอรรถ e; ยน 13:34 เชิงอรรถ 
u; การใหการเปนพยานของบรรดาอคัรสาวกเปนเครื่องมือนําไปสูการสนิทสัมพันธ
กันนี้ (ขอ 5); 2:7,24,25; 4:6; ยน 4:38; 17:20 เชิงอรรถ n; ดู กจ 
1:8 เชิงอรรถ k; 21,22 
c “ของเรา” สําเนาโบราณบางฉบับวา “ของทาน” 

คือ พระเจาทรงเปนความสวาง และไมมีความมืดใด ๆ อยูใน

 พระองคเลย 
6ถาเราพูดวา เราสนิทสัมพันธกับพระองคd 

แตยังดําเนินชีวิตอยูในความมืด 

เราก็กําลังพูดเท็จ เพราะเราไมดําเนินชีวิตอยูในความจริง 
7แตถาเราดําเนินชีวิตในความสวาง 

ดังที่พระองคทรงดํารงอยูในความสวางแลว 

เราทุกคนก็สนิทสัมพันธกันeดวย 

และพระโลหิตของพระเยซูเจา พระบุตรของพระองค  

ก็ชําระเราใหสะอาดจากบาปทั้งปวง 

เงื่อนไขประการแรก การตัดขาดจากบาป 
8ถาเราพูดวา “เราไมมีบาป” 

                                                 
d การสนิทสัมพันธและการมีสวนรวมในชีวิตของพระเจา 1:3 เชิงอรรถ b; ผูทรง
เปนความสวาง 1:5; และความรัก 4:8,16; แสดงออกมาในความเชื่อและความ
รักตอพี่นอง 2:10,11; 3:10,17,23; 4:8,16 
e พระเจาประทับอยูในครสิตชน 1:3 เชิงอรรถ b; ในฐานะเปนตนกําเนิดของชีวิต
ใหมของพวกเขา เนื่องจากพระองคทรงเปนแสงสวาง 1:5; ความเที่ยงธรรม 
2:29; และความรัก 4:8,16; ใครก็ตามที่มชีีวิตเดยีวกันกับพระเจาจะตอง
ดําเนินชีวิตของความสวาง คุณธรรม ความรัก และถอืตามบทบัญญตั ิโดยเฉพาะ
บทบญัญตัิที่ใหรักเพื่อนมนุษยทุกคน 2:10,11; 3:10; 4:8,16;  ความเชื่อ
และความรักจึงเปนหลักฐานที่แลเห็นไดของการสนิทสัมพันธกับพระเจา 1:6,7; 
2:3,6; 3:6,10,17,24: 4:6,8,13,16,20 
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เรากําลังหลอกตนเอง 

และ “ความจริง” ไมอยูในเราf 
9พระองคทรงซื่อสัตยและทรงเที่ยงธรรม 

ถาเราสารภาพบาป 

พระองคจะทรงอภัยบาปของเรา 

และจะทรงชําระเราใหสะอาดจากความอธรรมทั้งปวง 
10ถาเราพูดวา “เราไมเคยทําบาป” 

เราก็ทําใหพระองคตรัสคําเท็จ 

และพระวาจาของพระองคไมอยูในเรา 

2  1ลูกที่รักทั้งหลาย ขาพเจาเขียนเรื่องนี้ถึงทาน เพื่อทานจะได   

 ไมทําบาป 

แตถาใครทําบาป 

เรายังมีทนายแกตางใหเฉพาะพระพักตรของพระบิดา 

คือพระเยซูคริสตเจา ผูทรงเที่ยงธรรม 
2พระองคทรงเปนเครื่องบูชาชดเชยบาปของเรา 

                                                 
f ผูที่พูดวา “เราไมมีบาป” อาจหมายถึงลัทธิยอยลัทธิหนึ่งที่เรียกตนวา “ผูมีชีวิตจิต” 
(pneumatikoi) ลัทธินี้นําหนาลัทธิจินไตยนิยมในศตวรรษที่สอง คนเหลานี้ดู
หมิ่นเหยยีดหยามคนอื่นวาเปนพวก “ดําเนินชวีิตตามอารมณหรือตามวัตถ”ุ 
(psychikoi หรือ hylikoi ด ู1 คร 15:44 เชิงอรรถ w) ในที่นี้ ยอหนก
ลาววาผูที่ดําเนินชีวิตสนิทกับพระเจาผูทรงอภยับาป (2:2; 3:5) แมจะตกใน
บาปบางเปนครัง้คราว ก็ยังเปนผูดําเนินชีวิตที่ศกัดิ์สิทธิแ์ละปราศจากบาป 
(3:3,6,9; 5:18) 
 

และไมเพียงแตชดเชยเฉพาะบาปของเราเทานั้น 

แตชดเชยบาปของมนุษยทั้งโลกดวย 

เงื่อนไขประการทีส่อง  การปฏิบัติตามบทบัญญัต ิ

โดยเฉพาะบทบัญญัตเิรื่องความรัก 
3ถาเราปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค 

เรามั่นใจวาเรารูจักพระองคa 
4ผูที่พูดวา “ขาพเจารูจักพระองค” 

แตไมปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค 

เขาเปนคนพูดคําเท็จ 

และ “ความจริง”b ไมอยูในตัวเขา 
5แตผูที่ปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค 

ความรักของพระเจาในผูนั้นยอมสมบูรณc 

โดยวิธีนี้เราจึงรูวา เราอยูในพระเจา 
6ผูที่พูดวาเขาอยูในพระองคd 

                                                 
2 a ความรูนี้ (ฮชย 2:22 เชิงอรรถ v) คือความเชื่อ (ยน 3:12 เชิงอรรถ g) 
และครอบคลุมวถิีชีวิตทั้งหมด (3:23,51) จนถึงกับวาความประพฤติเปน
มาตรการวัดที่จะทําใหรูวาคนหนึ่งมีชีวิตในพระคริสตเจาหรือไม    (ขอ 5; 3:10; 
4:13; 5:2) 
b สําเนาโบราณบางฉบบัเสริมวา “ของพระเจา” 
c “ความรักของพระเจา” หมายถึง ความรักของพระเจาตอเรามากกวาจะหมายถึง
ความรักของเราตอพระเจา 
d “การอยูใน” “การดํารงอยูใน” เปนลักษณะการเขียนเฉพาะของยอหน ดู ยน 
6:56 เชิงอรรถ q 
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ก็ตองดําเนินชีวิตเหมือนกับที่พระองคeทรงดําเนินชีวิต 
7ทานที่รักทั้งหลาย 

สิ่งที่ขาพเจาเขียนถึงทาน มิใชบทบัญญัติใหม 

แตเปนบทบัญญัติเกา 

ที่ทานมีอยูตั้งแตแรกเริ่ม 

บทบัญญัติเกานี้คือถอยคําที่ทานไดฟงมา 
8บทบัญญัติที่ขาพเจาเขียนถึงทานนั้น ก็ยังนับวาใหมf 

ใหมจริงทั้งสําหรับพระองคและสําหรับทาน 

เพราะความมืดกําลังผานพนไป 

ความสวางแทจริงกําลังทอแสงขึ้นมาแลว 
9ผูที่อางวาตนอยูในความสวาง 

แตเกลียดชังพี่นองของตน 

ผูนั้นยังจมอยูในความมืด 
10สวนผูที่รักพี่นองของตน ก็ดํารงอยูในความสวาง 

และไมมีสิ่งใดในตัวเขาที่ทําใหเขาลมลงได 
11แตผูที่เกลียดชังพี่นองของตน ก็อยูในความมืด 

และเดินวนเวียนอยูในความมืด 

                                                 
e แปลตามตัวอกัษรไดวา “เหมือนกับผูนั้น” ยน ใชคํา “ผูนั้น” หมายถึง พระเยซูเจา
บอยครั้ง 3:3,5,7,16; 4:17; ด ูยน 2:21; 19:35 
f บทบัญญตัินี้ไดเตรยีมไวในพันธสัญญาเดิม ลนต 19:18; และคริสตชนไดรับรู
แลวตั้งแตแรก ขอ 7; 3:11; แตก็ยังเปนบทบัญญตัิใหมเพราะไดรบัลักษณะ

พิเศษจากพระฉบับของพระเยซูคริสตเจา ยน 13:34 เชิงอรรถ u 

โดยไมรูวาเขากําลังเดินไปทิศทางใด 

เพราะความมืดทําใหตาของเขาบอด 

เงื่อนไขประการที่สาม การแยกตัวออกจากโลก 
12ลูกที่รักทั้งหลาย ขาพเจาเขียนถึงทาน 

เพราะบาปของทานไดรับการอภัยแลวเดชะพระนามของพระองค 
13ทานทั้งหลายที่เปนบิดา ขาพเจาเขียนถึงทาน 

เพราะทานมารูจักพระองคผูทรงดํารงอยูตั้งแตแรกเริ่ม 

เยาวชนทั้งหลาย ขาพเจาเขียนถึงทาน 

เพราะทานชนะมารรายแลวg 
14เด็กที่รักทั้งหลาย ขาพเจาเขียนถึงเธอ  

เพราะเธอไดมารูจักพระบิดา 

ทานทั้งหลายที่เปนบิดา ขาพเจาเขียนถึงทาน 

เพราะทานมารูจักพระองคผูทรงดํารงอยูตั้งแตแรกเริ่ม 

เยาวชนทั้งหลาย ขาพเจาเขียนถึงทาน 

                                                 
g ปศาจยังคงเปนผูลอลวงอยางใน ปฐก 3:1-6; โยบ 1:6 เชิงอรรถ g; ซึ่งยั่วยุ
มนุษยใหกระทําความชั่ว 1 ยน 3:8 เชิงอรรถ d; แตคริสตชน “ไดรูจัก” พระบุตร
แลว พระบุตรทรงเจริญชีวิตอยูในเขา 1:3 เชิงอรรถ b; และ “หอหุมเขา” ไวใน
แสงสวาง คุณธรรมและความรกั 1:7 เชิงอรรถ e; และเนื่องจากวาสิ่งนี้ปองกัน
เขาทั้งหลายไมใหทําบาป 1 ยน 3:6,9 จึงถือไดวาเปนชัยชนะของเขาเหนือปศาจ 
5:18; ยน 17:15; ปองกันเขาจากการทําบาป 1 ยน 2:13-14; และจากโลก
อันอนิจจัง 1 ยน 4:4; 5:4-5; เทียบ มธ 6:13; ยน 1:9 เชิงอรรถ f; 
12:31; 14:30; 16:33; กท 6:14; ยก 4:4 
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เพราะทานเปนคนแข็งแรง 

และพระวาจาของพระเจาก็สถิตอยูในทาน 

และทานชนะมารรายแลว 
15จงอยารักโลก 

และสิ่งที่อยูในโลกเลย 

ถาผูใดรักโลก 

ความรักของพระบิดาก็ไมอยูในตัวเขา 
16เพราะทุกสิ่งที่อยูในโลก 

ไดแก ความมัวเมาในโลกีย 

ความโลภอยากไดทุกสิ่ง 

และความหยิ่งทะนงโออวดในทรัพยสมบัติh 

ลวนไมไดมาจากพระบิดา 

แตมาจากโลกทั้งสิ้น 
17และโลกพรอมกับความมัวเมาในโลกียของโลกนั้น 

กําลังผานพนไป 

แตผูที่ทําตามพระประสงคของพระเจา 

จะดํารงอยูตลอดนิรันดร 

 

                                                 
h แรงจูงใจที่ครอบงํา “โลก” คอื โลกีย สิ่งลอใจจากรูปปรากฏภายนอกและความ
หยิ่งจองหองอันเนื่องมาจากความมั่งคั่งทั้งหมดนี้ลวนเปนสิ่งอนิจจัง แตความเปน
จริงอันถาวรนั้นแตกตางออกไปอยางสิ้นเชิง ดู 2 คร 4:18; ฮบ 11:1,3,27 

เงื่อนไขประการที่สี่ การระมัดระวังตนจากผูเปนปฏิปกษตอ         

พระคริสตเจา 
18ลูกที่รักทั้งหลาย นี่เปนวาระสุดทาย 

ทานไดฟงแลววา ปฏิปกษของพระคริสตเจาiกําลังมา 

และเวลานี้ ปฏิปกษจํานวนมากของพระคริสตเจาก็มาถึงแลว 

เพราะเหตุนี้เราจึงรูวา เปนวาระสุดทาย 
19เขาทั้งหลายออกไปจากเรา 

แตเขาไมไดเปนพวกของเราอยางแทจริงj 

เพราะถาเขาเปนพวกเดียวกันกับเราจริง เขาคงจะอยูกับเรา 

แตที่เปนดังนี้ก็เพื่อแสดงวา 

เขาเหลานั้นทุกคนไมเปนพวกเดียวกับเรา 
20ทานทั้งหลายไดรับการเจิมkจากองคผูศักดิ์สิทธิ์ 

                                                 
i เกี่ยวกับศตัรูนี้ที่จะปรากฏมาในยุคสดุทาย ซึ่งยอหนกลาวถึงโดยใชพหูพจน ด ู2 
ธส 2:3-4 เชิงอรรถ c; เปนผูที่ตั้งตนตอตานความเชื่อแทจริงในพระคริสตเจา 
พระบุตรของพระเจา ขอ 22; 4:2-3; เทียบ 5:5; ยน 1:18 เชิงอรรถ q 
j แมบรรดาปฏปิกษของพระคริสตเจานี้ดูเหมอืนจะเปนสวนหนึ่งของหมูคณะ แต
เขาก็ขาดจิตตารมณของพระ 
คริสตเจา 
k การรับเจิมนี้ หมายถึง พระจิตเจาที่ประทานใหกับพระเมสสิยาห อสย 11:2 
เชิงอรรถ c; 61:1; และที่พระ  เมสสิยาหประทานใหแกผูเชือ่ 3:24; 4:13; 
เทียบ 2 คร 1:21; เพื่อสั่งสอนเขาในทุกเรื่อง ขอ 27; ยน 16:13 เชิงอรรถ f; 
เทียบ 1 คร 2:10,15 และเพราะพระจิตเจานี้เองพระวาจาของพระเยซูเจาจะเปน 
“จิตและชีวิต”  ยน 6:63 
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และทุกคนตางไดรับความรูl 
21การที่ขาพเจาเขียนถึงทานทั้งหลายนั้น 

มิใชเพราะทานไมรูความจริง 

แตเขียนเพราะทานรูดีอยูแลว 

และเพราะไมมีความเท็จใดมาจากความจริงไดm 
22ใครเปนคนพูดคําเท็จ 

ถาไมใชคนที่พูดวา พระเยซูไมใชพระคริสตเจา 

ผูนี้คือปฏิปกษของพระคริสตเจา 

เขาปฏิเสธทั้งพระบิดาและพระบุตรn 
23ทุกคนที่ปฏิเสธพระบุตรก็ไมมีพระบิดา 

คนที่ยอมรับพระบุตรยอมมีพระบิดาดวย 
24ขอใหสิ่งที่ทานทั้งหลายฟงมาตั้งแตแรกเริ่มนั้นคงอยูในทานo 

ถาสิ่งที่ทานฟงมาตั้งแตแรกเริ่มนั้นคงอยูในทาน 

ทานก็ดํารงอยูในพระบุตร 

และในพระบิดา 

                                                 
l สําเนาโบราณบางฉบบัวา “ทานทั้งหลายรูทุกสิ่ง” 
m หรือ “และเพราะทานรูวาไมมีความเท็จใดมาจากความจริง” 
n เราไมรูวาพวกมิจฉาทิฐิพวกนี้เปนใคร (อาจจะหมายถึงเชรินธัส ซึ่งลัทธิจินไตย
นิยมยังยดึความคิดผิด ๆ ของเขาอยูบาง) ในที่นี้ คําวา “พระคริสตเจา” ไมเปน
เพียงคําแปลของคําวา “Messiah” แตหมายถึงความเชื่อที่ครบบริบูรณของ 
“คริสตชน” ในพระองคผูเสด็จมาเปนมนุษย 
o หมายถึง คําสอนของบรรดาอคัรสาวกเกี่ยวกับธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจา 

25พระสัญญาที่พระองคประทานไวก็คือชีวิตนิรันดร 
26ขาพเจาเขียนถึงทานทั้งหลายมามากแลว 

เกี่ยวกับบุคคลที่พยายามชักนําใหหลงผิด 
27แตสําหรับทาน การไดรับเจิมจากพระองคยังคงอยูในทาน 

และไมจําเปนตองใหใครมาสอนทานอีกp 

เพราะการเจิมของพระองคนั้นสอนทุกสิ่งใหทาน 

และเพราะการเจิมนั้นเปนจริงและไมหลอกลวง 

จงดํารงอยูในพระองคตามคําสั่งสอนที่ทานไดรับมา 
28ลูกที่รักทั้งหลาย บัดนี้จงดํารงอยูในพระองค 

เพื่อเมื่อพระองคทรงปรากฏ เราจะไดมีความมั่นใจ 

ไมตองหลบเลี่ยงไปจากพระองคดวยความอับอาย 

ในวันที่พระองคเสด็จมา 

 

II. การดําเนินชีวิตในฐานะบุตรของพระเจา 
29 ถาทานรูวา พระองคทรงเที่ยงธรรม 

ทานก็ตองยอมรับวาทุกคนที่ประพฤติชอบ ยอมบังเกิดจาก

 พระองค 

3  1จงดูเถิดวา ความรักที่พระบิดาประทานใหเรานั้นยิ่งใหญ

 เพียงใด 

                                                 
p คริสตชนไดรบัการสอนจากบรรดาอคัรสาวก 1:3,5; 2:7,24; แตการรบัฟงสิ่ง
ที่กลาวมานั้นแตอยางเดียวยังไมเพียงพอ เนื้อหาของคําสอนที่ไดฟงจะตองซึมเขา
ในชีวิตของเขา การนี้จะสําเร็จไมไดถาไมมีพระคุณของพระจิตเจาชวยเหลือ 
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เพื่อทําใหเราไดชื่อวาเปนบุตรของพระเจา 

และเราก็เปนเชนนั้นจริงa 

โลกไมรูจักเรา 

เพราะโลกไมรูจักพระองค 
2ทานที่รักทั้งหลาย บัดนี้ เราเปนบุตรของพระเจาแลว 

แตเราจะเปนอยางไรในอนาคตนั้นยังไมปรากฏชัดแจง 

เราตระหนักดีวา เมื่อพระองคทรงปรากฏ 

เราจะเปนเหมือนพระองค 

เพราะเราจะไดเห็นพระองคอยางที่พระองคทรงเปน 

เงื่อนไขประการแรก การตัดขาดจากบาป 
3ทุกคนที่มีความหวังในพระองค 

ยอมชําระใจของตนใหบริสุทธิ์ เชนเดียวกับที่พระองคทรงบริสุทธิ์b 
4ทุกคนที่ทําบาป ยอมฝาฝนธรรมบัญญัติ 

เพราะบาปเปนการฝาฝนธรรมบัญญัติ 
5ทานทั้งหลายตระหนักดีแลววา 

พระองคทรงปรากฏเพื่อทรงลบลางบาปใหสิ้นไปc 

และไมมีบาปใดในพระองค 
6ทุกคนที่ดํารงอยูในพระองคยอมไมทําบาปd 

                                                 
3 a สําเนาโบราณบางฉบบัละ “และเราก็เปนเชนนั้นจริง ” 
b “พระองค” หมายถึง “พระเยซูเจา” 
c สําเนาโบราณบางฉบบัวา “บาปของเรา” 

และทุกคนที่ทําบาป 

ยอมไมเคยเห็นและไมรูจักพระองค 
7ลูกที่รักทั้งหลาย จงอยาใหใครชักนําทานใหหลงผิด 

ผูประพฤติชอบยอมเปนผูชอบธรรม 

ดังที่พระองคeทรงเปนผูเที่ยงธรรม 
8ผูที่ทําบาปยอมมาจากปศาจf 

เพราะปศาจนั้นทําบาปมาตั้งแตแรกเริ่ม 

พระบุตรของพระเจาทรงปรากฏ 

เพื่อทรงทําลายงานของปศาจ 
9ทุกคนที่บังเกิดจากพระเจายอมไมทําบาป 

                                                                                                           
d ลําดับความคดิของยอหนที่ตรงนี้ คือเริ่มจากความหวังที่จะเห็นพระเจา (ขอ 2) 
และความศักดิ์สทิธิ์ที่สมบูรณ (ขอ 3) ยอหนกลาวถึงการกระทําของพระเยซูคริสต
เจา (ขอ 5) 2:2; ซึ่งกอใหเกิดการละเวนความชั่วทุกประการอยางที่บุตรของพระ
เจาควรจะทํา (ขอ 9) 5:18; เทียบ กท 5:16; เพราะพระเจาทรงบันดาลใหเขา
เปนผูชอบธรรมแลว (ขอ 7) 2:29; ดู รม 3:24-25,24 เชิงอรรถ i; แตมิได
หมายความวาเขาจะทําบาปอีกไมได   1:8-10,9 เชิงอรรถ g; บาปเปนการตัด
ความสัมพันธกับพระเจา เทียบ 2:3-5 
e ด ู2:6 เชิงอรรถ e 
f ยอหนเคยใชวลี “ของพระเจา” “จากความจริง” “บุตรของพระเจา” เพื่อแสดงวาคริ
สตชนดําเนินชีวิตอยูภายใตอิทธิพลของพระเจา บัดนี้ยอหนก็ใชวลีคลาย ๆ กัน 
เชน “ของปศาจ” 3:8; “ของมารราย” 3:12; จากหรือของโลกที่ไมจีรัง 2:16; 
4:5; “ลูกของปศาจ” เพื่อหมายถึงบคุคลที่ดําเนินชีวิตอยูภายใตอิทธิพลของปศาจ 
และปลอยตนใหถูกปศาจลอลวง 
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เพราะเชื้อชีวิตgของพระเจาดํารงอยูในตัวเขา 

และเขาไมอาจทําบาปได เพราะเขาบังเกิดจากพระเจา 
10เราจําแนกบุตรของพระเจาจากบุตรของปศาจไดโดยวิธีนี้ 

คือทุกคนที่ไมประพฤติชอบ และไมรักพี่นองของตน 

ก็ไมไดมาจากพระเจา 

เงื่อนไขประการที่สองการปฏิบัติตามบทบัญญัติเรื่องความรัก 
11นี่คือคําสอนที่ทานทั้งหลายไดฟงมาตั้งแตแรกเริ่ม 

คือเราจงรักกัน 
12อยาเปนเหมือนคาอิน ซึ่งมาจากมารราย 

และฆานองชายของตน 

เหตุใดเขาจึงฆานองชาย 

เพราะการกระทําของเขาเลวราย 

แตการกระทําของนองชายชอบธรรมh 
13พี่นองทั้งหลาย อยาแปลกใจเลยถาโลกเกลียดชังทาน 
14เรารูวา เราผานพนความตายมาสูชีวิตแลว 

เพราะเรารักพี่นอง 

                                                 
g “เชื้อชีวิต” แปลตามตัวอักษรวา “เมล็ดพันธุของพระเจา” อาจจะหมายถึงพระ
คริสตเจา เทียบ กท 3:16;      1 ยน 5:18; แตผูอธิบายพระคัมภีรบางคน
ตีความวาหมายถึงพระจิตเจา เทียบ 2:20-27; หรือเชือ้ชีวิตของพระเจาที่
พระองคทรงนํามาใหเรา 
h ความขัดแยงระหวางบุตรของพระเจาซึ่งดําเนินชีวิตในความจริงและความรัก กับ
โลกที่ถูกบาปและความเกลียดชังครอบงําอยู จะถูกกลาวตอไปจนถึง 4:6 

ผูใดไมมีความรัก ยอมดํารงอยูในความตาย 
15ทุกคนที่เกลียดชังพี่นองของตน ยอมเปนฆาตกร 

และทานก็รูวา ไมมีฆาตกรคนใดมีชีวิตนิรันดรอยูในตน 
16เรารูจักความรัก 

จากการที่พระองคทรงสละชีวิตของพระองคเพื่อเรา 

เราจึงควรสละชีวิตของเราเพื่อพี่นองเชนเดียวกัน 
17ถาผูใดมีทรัพยสมบัติของโลกนี้ 

และเห็นพี่นองของตนขาดแคลน 

 แตยังมีใจแคบตอเขา 

ความรักของพระเจาจะดํารงอยูในผูนั้นไดอยางไร 
18ลูกที่รักทั้งหลาย 

เราอยารักกันแตปาก เพียงดวยคําพูดเทานั้น 

แตเราจงรักกันดวยการกระทําและดวยความจริง 
19จากการกระทํานี้ เราจะรูวาเราอยูกับความจริงi 

เราจะมั่นใจเฉพาะพระพักตรของพระองค 
20แมใจของเราอาจจะยังกลาวโทษเราอยูก็ตาม 

เพราะพระเจาทรงยิ่งใหญกวาใจของเรา และทรงลวงรูทุกสิ่งj 

                                                 
i ในขอเขียนของยอหน คําวา “ความจริง” 2:4 มีความหมายกวางมาก และรวมทั้ง
ความเชื่อและความรัก 3:23; 5:1; ผูที่อยู “ในความจริง” คือผูที่เชื่อ 2:21-
22; และผูที่รัก 3:18-19; ดู ยน 3:21; 8:32 เชิงอรรถ k; 18:37;      2 
ยน 4-6; 3 ยน 3-8 
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21ทานที่รักทั้งหลาย 

ถาใจของเราไมกลาวโทษเรา 

เรายอมมั่นใจไดเมื่ออยูเฉพาะพระพักตรพระเจา 
22และถาเราวอนขอสิ่งใด 

เรายอมจะไดรับสิ่งนั้นจากพระองค 

เพราะเราปฏิบัติตามบทบัญญัติ 

และกระทําสิ่งที่พระองคพอพระทัย 
23นี่เปนบทบัญญัติของพระองค คือ 

ใหเราเชื่อในพระนามของพระเยซูคริสตเจาพระบุตรของพระองค 

และใหเรารักกัน ดังที่พระองคทรงบัญญัติใหเรา 
24ผูที่ปฏิบัติตามบทบัญญัติ 

ยอมดํารงอยูในพระเจา และพระเจาทรงดํารงอยูในผูนั้น 

เรารูวาพระองคทรงดํารงอยูในเรา 

จากพระจิตเจา ซึ่งพระองคประทานใหเรา 

เงื่อนไขประการที่สาม การระวังตนจากผูเปนปฏิปกษ

 ตอพระคริสตเจาและจากโลก 

                                                                                                           
j บุคคลที่มโนธรรม (ตามตัวอักษรวา “ใจ”) ตาํหนิติเตยีน จะพบวาพระเจาในฐานะ
ผูพิพากษามีความถี่ถวนและมีความผอนปรนมากกวามโนธรรมของเขา แตเพื่อจะ
รูสึกเชนนี้ได เขาตองปฏิบตัิความรักเสียกอน ประโยคนีย้ังแปลไดอีกวา “เฉพาะ
พระพักตรของพระเจา เราจะพิสูจนใหมโนธรรมของเราเห็นวา พระเจาทรงยิ่งใหญ
กวามโนธรรมของเราและทรงลวงรูทุกสิ่ง ถามโนธรรมนั้นกลาวหาเรา” 
 

4  1ทานที่รักทั้งหลาย 

อยาเชื่อการดลใจทุกประการ 

แตจงทดสอบการดลใจตาง ๆ กอน วามาจากพระเจาหรือไม 

เพราะมีประกาศกเทียมอยูทั่วไปในโลกa 
2ทานทั้งหลายรูจักการดลใจของพระเจาโดยวิธีนี้ คือ 

การดลใจใดที่ยอมรับวา พระเยซูคริสตเจาเสด็จมารับธรรมชาติ

 มนุษย 

ก็เปนการดลใจที่มาจากพระเจา 
3และการดลใจใดที่ไมยอมรับพระเยซูเจาb  

ก็ไมไดมาจากพระเจา 

แตเปนการดลใจของผูเปนปฏิปกษตอพระคริสตเจา 

ซึ่งทานไดฟงวากําลังมา 

และบัดนี้อยูในโลกแลว 
4ลูกที่รักทั้งหลาย ทานมาจากพระเจา 

และชนะประกาศกเทียมเหลานั้นแลว 

                                                 
4 a เราตองดูใหดีวาผูที่อางวามีพระจิตของพระเจานั้นไดรับแรงบันดาลใจจากการ
ดลใจของโลกดวยหรือไม เราจะรูจักเขาโดยผลการกระทําของเขา มธ 7:15-20; 
โดยความสัมพันธที่เขามีกับพระเจา เทียบ             
1 ยน 2:3-6,13-14; และเฉพาะอยางยิ่งโดยคําสอนของเขาเกี่ยวกับพระคริสต
เจา ขอ 2-3 บรรดาอคัรสาวกวินิจฉัยการดลใจของพระเจาจากการดลใจของโลก
ได ขอ 6 
b สําเนาโบราณบางฉบบัซึ่งปตาจารยหลายทานเห็นดวยวา “ที่แบงแยก”  
พระเยซูเจา 
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เพราะพระองคผูสถิตอยูในทาน 

ทรงยิ่งใหญกวาผูที่อยูในโลก คือผูเปนปฏิปกษตอพระคริสตเจา 
5เขาเหลานั้นมาจากโลก 

ดังนั้น จึงพูดตามวิถีโลก 

และโลกยอมฟงเขา 
6แตเราcมาจากพระเจา 

ผูที่รูจักพระเจายอมฟงเรา 

สวนผูที่ไมไดมาจากพระเจา ยอมไมฟงเรา 

เราจึงรูจักการดลใจที่เปนความจริงและการดลใจที่เปนความ   

 หลงผิดd 

 

III. กําเนิดความรักและความเชื่อ 

กําเนิดความรัก 
7ทานที่รักทั้งหลาย 

เราจงรักกัน 

                                                 
c “เรา” หมายถงึ คริสตชน ผูประกาศพระวาจา คือผูที่พระศาสนจักรยอมรับวาเปน
ผูไดรบัอํานาจจากบรรดาอัครสาวกในการประกาศขาวดแีละเทศนสอน 
d แนวความคดิเรื่องจิตสองประเภทเปนที่รูจักกันดีในลัทธิยิว (เชนที่คุมราน) 
แนวความคดินี้มีความคลายกับเรื่องทางสองแพรง ฉธบ 11:26-28; มธ 7:13-
14, 13 เชิงอรรถ d; มนุษยอยูระหวางโลกสองโลก และสังกัดเขาโลกใดโลกหนึ่ง
เมื่อรับเอาการดลใจของโลกนั้นมาเปนของตน 3:8,19; ผูมีความเชื่อจะไดรบัชัย
ชนะสุดทายอยางแนนอน ขอ 4; 2:13-14; 5:4-5 

เพราะความรักมาจากพระเจา 

และทุกคนที่มีความรัก ยอมบังเกิดจากพระเจา และรูจักพระองคe 
8ผูไมมีความรัก ยอมไมรูจักพระเจา 

เพราะพระเจาทรงเปนความรักf 
9ความรักของพระเจาปรากฏใหเราเห็นดังนี้ คือ 

พระเจาทรงสงพระบุตรพระองคเดียวมาในโลก 

เพื่อเราจะไดมีชีวิตโดยทางพระบุตรนั้น 
10ความรักอยูที่วาพระเจาทรงรักเรา 

และทรงสงพระบุตรของพระองคมาเพื่อชดเชยบาปของเรา 

มิใชอยูที่เรารักพระเจา 
11ทานที่รักทั้งหลาย 

ถาพระเจาทรงรักเราเชนนี้ 

เราก็ควรจะรักกันดวย 
12ไมมีผูใดเคยเห็นพระเจาg 

แตถาเรารักกัน 

                                                 
e ความรักเปนคุณลักษณะของบตุรพระเจา ขอ 16 
f พระเจาทรงรักอิสราเอล อสย 54:8 เชิงอรรถ c; การสงพระบุตรแตองคเดยีว
ของพระองคมาเปนพระผูไถกูโลก ขอ 9; ยน 3:16; 4:42; เทียบ รม 3:24-
25,24 เชิงอรรถ i; 5:8; ฯลฯ ทําใหความรักของพระเจาปรากฏใหเห็น (ขอ 7) 
เพราะพระเจาทรงเปนความรัก (ขอ 16) 3:16; และทําใหผูมีความเชื่อซึ่งเปน
บุตรของพระเจา (1:3 เชิงอรรถ b) เขารวมในความรักนั้น (ขอ 10,19) 
g ขอความนี้คดัคานโดยตรงกับความคิดของผูที่อางวาตนม ี“ชีวิตจิต” 
pneumatikoi สมบูรณจนแลเห็นพระเจาไดโดยตรง 
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พระเจายอมทรงดํารงอยูในเรา 

และความรักของพระองคในเราก็จะสมบูรณ 
13เรารูวาเราดํารงอยูในพระองค 

และพระองคทรงดํารงอยูในเรา 

เพราะพระองคประทานพระพรของพระจิตเจาhใหเรานั่นเอง 
14เราเห็นและเราเปนพยานไดวา 

พระบิดาทรงสงพระบุตรของพระองค 

มาเปนพระผูไถโลก 
15ผูใดยอมรับวาพระเยซูเจาทรงเปนพระบุตรของพระเจา 

พระเจายอมทรงดํารงอยูในเขา และเขายอมอยูในพระเจา 
16เรารูและเชื่อในความรักที่พระเจาทรงมีตอเรา 

พระเจาทรงเปนความรัก 

ผูใดดํารงอยูในความรัก ยอมดํารงอยูในพระเจา 

และพระเจายอมทรงดํารงอยูในเขา 
17ความรักสมบูรณอยูในเรา 

เพื่อใหเรามีความมั่นใจในวันพิพากษา 

เพราะพระองคทรงเปนอยางไร 

                                                 
h หมายถึง พระพรของพระจิตเจาที่พระเจาทรงสัญญาจะประทานใหในยุคสดุทาย 
กจ 2:17-21,33; พระพรดังกลาวไดหลั่งลงในใจของเราแลว ด ูรม 5:5 
เชิงอรรถ e; 1 ธส 4:8; และไดกอใหเกดิความมั่นใจภายในซึ่งบรรดาอัครสาวก
ประกาศออกมาภายนอก 5:6-7; เทียบ กจ 5:32; ในที่นี้หมายถึงการเปนบตุร
ของพระเจา    รม 8:15-16; กท 4:6 

เราในโลกนี้ยอมเปนอยางนั้นดวย 
18ไมมีความกลัวในความรัก 

ความรักที่สมบูรณยอมขจัดความกลัว 

เพราะความกลัว คือความคาดหมายวาจะถูกลงโทษ 

ความรักของผูมีความกลัวจึงยังไมสมบูรณi 
19จงมีความรักเถิด 

เพราะพระองคทรงรักเรากอน 
20ถาผูใดพูดวา “ฉันรักพระเจา” 

แตเกลียดชังพี่นองของตน 

ผูนั้นยอมเปนคนพูดเท็จ 

เพราะผูไมรักพี่นองที่เขาแลเห็นได 

ยอมไมรักพระเจาที่เขาแลเห็นไมได 
21เราไดรับบทบัญญัตินี้จากพระองค 

คือใหผูที่รักพระเจา รักพี่นองของตนดวย 

5  1ทุกคนที่เชื่อวาพระเยซูเปนพระคริสตเจา 

ยอมบังเกิดจากพระเจา 

ทุกคนที่รักบิดา ยอมรักบุตรของเขาดวยa 

                                                 
i ความรักเรียกรองใหมีความยาํเกรงตอพระเจาเยี่ยงบตุรเปนองคประกอบ ฉธบ 
6:2 เชิงอรรถ a; สภษ 1:7 เชิงอรรถ a; แตตดัความกลัวแบบทาสออกไป คือ
ความกลัวการลงโทษจากพระเจา 3:20; พระเจาไดทรงพิสูจนความรักของ
พระองคไวในพระบุตร ด ูขอ 8 เชิงอรรถ f 
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2เรารูวาเรารักบรรดาบุตรของพระเจา 

เมื่อเรารักพระเจาและปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค 
3ความรักตอพระเจาคือการปฏิบัติตามบทบัญญัติ 

บทบัญญัติของพระองคมิใชภาระหนัก 
4เพราะทุกคนที่บังเกิดจากพระเจาชนะโลกแลว 

ชัยชนะที่ชนะโลกก็คือความเชื่อของเรา 

กําเนิดความเชื่อ 
5ใครเลาชนะโลกได 

ถามิใชผูที่เชื่อวาพระเยซูเจาเปนพระบุตรของพระเจา b 
6พระองคทรงเปนผูเสด็จมาโดยน้ําและโดยพระโลหิตc 

พระองคคือ พระเยซูคริสตเจา 

พระองคมิไดเสด็จมาโดยน้ําเพียงอยางเดียว 

                                                                                                           
5 a ใครที่รักพระเจา ยอมรักลูกของพระองคดวย ความรักตอพระเจาแสดงออกใน
ความรักตอพี่นอง ซึ่งเปนมาตรการวัดความจริงใจของความรักนั้น 3:14,17-
19; 4:20; และเปนบทบัญญตัิขอแรกที่มนุษยตองปฏบิตัิเพราะรักพระเจา ขอ 
2-3; เทียบ 2:3-5; 3:22-24; มธ 22:26-40//; ยน 13:34=15:10-
14; รม 13:9; กท 5:14; สรุปแลว ความเชื่อที่ทําใหเราบังเกิดจากพระเจานั้น
ยอมตัดสินวาความรักของเราเปนความเชื่อแทหรือไม 3:1; ยน 1:12 เชิงอรรถ j 
b ความคิดนี้เปนขอสรุปจากความคิดสองขอกอนหนานั้น คือ 1.ผูที่มีความเชื่อก็
บังเกิดจากพระเจา (ขอ 1) และ 2. ผูที่บังเกิดจากพระเจาก็เปนผูชนะ “โลก” (ขอ 
4) ด ูรม 1:4 เชิงอรรถ c 
c น้ําและพระโลหิตที่ไหลออกมาจากสีขางที่ถูกหอกแทงของพระเยซูเจา 

แตเสด็จมาโดยน้ําและโดยพระโลหิต 

และพระจิตเจาทรงเปนพยานถึงเรื่องนี้ 

เพราะพระจิตเจาทรงเปนความจริง 
7พยานมีสามอยางd 
8คือพระจิตเจา น้ําและพระโลหิต 

และพยานทั้งสามอยางก็ตรงกันe 
9ถาเรายอมรับการเปนพยานของมนุษย 

การเปนพยานของพระเจานั้นยอมยิ่งใหญกวา 

คือการเปนพยานที่พระเจาทรงใหเกี่ยวกับพระบุตรของพระองค 
10ผูใดเชื่อในพระบุตรของพระเจา 

ยอมมีการเปนพยานอยูในตัวเขาแลว 

แตผูที่ไมเชื่อ 

ยอมทําใหพระเจาเปนผูตรัสคําเท็จ 

                                                 
d สําเนาโบราณภาษาละติน (Vulg) ขอ 7-8 อานไดดังนี้ “พยานมีอยูสาม
ประการในสวรรค คือพระบดิา พระ วจนาตถและพระจิตเจา และพยานทั้งสามก็
ตรงกัน พยานมีอยูสามประการในโลก คือพระจิตเจา น้ําและพระโลหิต” ขอความที่
เพิ่มขึ้นมาไมมีในตนฉบับภาษากรีก หรือฉบับแปลในสมัยแรก หรือแมในสําเนา
ตนฉบับ (Vulg) ที่ดีที่สุดดวย นาจะเปนคําอธิบายที่ผูคดัลอกคนหนึ่งเพิ่มเขาไป
ในภายหลัง 
e พยานทั้งสามยืนยันเรือ่งเดยีวกัน พระโลหิตและน้ํารวมกับพระจิตเจา (2:20 
เชิงอรรถ k; 27; ยน 3:5; 4:1) เปนพยาน (ด ูยน 3:11 เชิงอรรถ f) ถึง
พระภารกิจของพระบุตรผูประทานชีวิต ขอ 11; ยน 3:15 เชิงอรรถ h 
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เพราะเขาไมเชื่อการเปนพยานซึ่งพระเจาประทานใหเกี่ยวกับ   

 พระบุตรของพระองค 
11การเปนพยานนี้คือ 

พระเจาประทานชีวิตนิรันดรแกเรา 

และชีวิตนี้อยูในพระบุตรของพระองค 
12ผูใดมีพระบุตรยอมมีชีวิต 

และผูใดไมมีพระบุตรของพระเจายอมไมมีชีวิต 
13ขาพเจาเขียนเรื่องนี้ถึงทานทั้งหลาย 

ซึ่งเชื่อในพระนามของพระบุตรของพระเจา 

เพื่อทานจะไดรูวาทานมีชีวิตนิรันดร 

ภาคผนวกf 

คําอธิษฐานเพื่อคนบาป 
14ความมั่นใจของเราตอพระองคมีอยูวา 

ถาเราวอนขอสิ่งใดที่เปนไปตามพระประสงคของพระองค 

พระองคจะทรงฟงเรา 
15และถาเรารูวาพระองคทรงฟงสิ่งที่เราวอนขอ 

เรายอมรูวา เรามีสิ่งที่เราวอนขอนั้นแลว 
16ผูใดเห็นพี่นองกระทําบาป 

                                                 
f จดหมายนี้จบแลว แตยังมภีาคผนวกเพิ่มเติมเชนเดียวกับในพระวรสาร  
(ด ูยน 21) 

ซึ่งไมใชบาปที่ทําใหตาย 

จงอธิษฐานเพื่อพี่นองคนนั้น แลวพระเจาจะประทานชีวิตแกเขา 

แตตองไมใชบาปที่ทําใหตาย 

มีบาปที่ทําใหตายg 

และขาพเจาไมบอกใหทานอธิษฐานเพื่อบาปชนิดนี้ 
17ความอธรรมทุกชนิดเปนบาป 

แตไมใชบาปทุกชนิดทําใหตาย 

บทสรุปh 
18เรารูวา ทุกคนที่เกิดจากพระเจายอมไมทําบาป 

เพราะพระผูทรงบังเกิดจากพระเจาทรงเฝารักษาเขาไว 

และมารรายไมอาจแตะตองเขาได 
19เรารูวา เรามาจากพระเจา 

โลกทั้งหมดอยูใตอํานาจของมารราย 
20เรารูอีกวา พระบุตรของพระเจาเสด็จมาแลว 

พระองคประทานความเขาใจใหเรา 

เพื่อเราจะไดรูจักพระเจาแทi 

                                                 
g ไมตองสงสัยเลยวา ผูรับจดหมายรูวา “บาปที่ทําใหตาย” นั้นหมายถึงอะไร อาจ
หมายถึงบาปผดิตอพระจิตเจา หรือผดิตอความจริง ดู มธ 12:31-32; 32 
เชิงอรรถ h หรืออาจหมายถึงการทิ้งศาสนาของผูเปนปฏิปกษตอพระคริสตเจา 
2:18-29; ฮบ 6:4-8 
h สามประโยคขึ้นตนดวย “เรารูวา” เปนการสรุปความเชื่อมั่นและความหวังที่สําคัญ 
ๆ ของคริสตชน ดังที่เขียนไวในจดหมาย 
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เราอยูในพระองค 

และอยูในพระเยซูคริสตเจาพระบุตรของพระองค 

พระองคทรงเปนพระเจาแท 

และทรงเปนชีวิตนิรันดร 

ลูกที่รัก จงระวังตนจากรูปเคารพเถิดj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           
i มีพระเจาแทพระองคเดยีว ยน 17:3 เชิงอรรถ d; เทียบ 8:31; 1 ธส 1:19; 
และทรงเปนพระองคเดียวที่เรารูวาทรงมีพระธรรมชาตแิทจริงอยางไร นั่นคือทรง
เปนชีวิตและความรัก 
j คําเตอืนสดุทาย เปนขอสรปุจากความจริงที่วามีพระเจาแทแตพระองคเดยีว “รูป
เคารพ” ในที่นี้อาจเปนสัญลักษณของคนตางศาสนาซึ่งอาจชักชวนมนุษยใหหนัเห

จากความเชื่อและความรัก 

บทที่ 4  พระวรสารตามคาํบอกเลาของนักบุญมัทธิว 
 

ข. บทเทศนบนภูเขาa 
 

ความสุขแทจริง 

5  1พระเยซูเจาทอดพระเนตรเห็นประชาชนมากมาย จึงเสด็จขึ้น

บนภูเขาb เมื่อประทับแลว บรรดาศิษยเขามาหอมลอมพระองค  2พระองค

ทรงเริ่มตรัสสอนวา 
3“ผูมีใจยากจน cยอมเปนสุข d เพราะอาณาจักรสวรรคเปนของเขา 

                                                 
5 a จิตตารมณใหมของพระอาณาจักรของพระเจา (4:17 เชิงอรรถ f) ไดรบัการ
อธิบายในปฐมเทศนา ซึ่งไมมีในพระวรสารของมาระโก ลูกากลาวถึงปฐมเทศนาใน
รูปแบบที่ตางไป (ลก 6:20-49) ไมมีเรื่องเกี่ยวของกับกฎหมายและธรรมเนียม
ของชาวยิว (มธ 5:17-6:18) ซึ่งไมเปนที่สนใจสําหรับผูอาน 
 มัทธิวรวบรวมพระวาจาที่พระเยซูเจาตรัสไวในโอกาสตาง ๆ เขาดวยกัน 
เพื่อสรางภาพรวมที่สมบูรณ คําปราศรัยที ่มธ รวบรวมมาเรียบเรียงไวนี้กลาวถงึ
เรื่องสําคญั 5 เรื่อง  1. จิตตารมณซึ่งบุตรแหงพระอาณาจักรควรจะมีในการ

ดําเนินชีวิต (5:3-48) 2. วิธีการปฏิบตัติามกฎหมายและธรรมเนียมยิวให
สมบูรณขึ้น (6:1-18) 3. การตดัใจจากทรัพยสมบตั ิ(6:19-34) 4. ทาทีตอ
เพื่อนมนุษย (7:1-12) 5. การเขาในพระอาณาจักรเรียกรองใหตดัสินใจอยาง

มั่นคงแนวแน ซึ่งแสดงออกในกจิการ (7:13-27) 
b “ภูเขา” หมายถึงเนินแหงหนึ่งใกลเมืองคาเปอรนาอุม 
 
c คําวา “ยากจน” มีใชแลวในความหมายของคณุลักษณะทางจิตใจในหนังสือเศฟน

ยาห (ด ูศฟย 2:3 เชิงอรรถ d) มัทธิวทําใหความหมายนี้ชัดโดยเติมคําวา “มีใจ” 
ซึ่งไมพบในลูกา “คนยากจน” และ “คนต่ําตอย” ไมมีใครคุมครองและมักถูกขมเหง
จึงเปนผูที่เปดรับพระอาณาจักร และนี่คือความคิดหลักใน “ความสุขแท”   
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นักบุญยอหน 



 

                                                                                                           
ของมัทธิว (เทียบ ลก 4:18; 7:22= มธ 11:5; ลก 14:13; ยก 2:5) 
“ความยากจน” มีความหมายเดยีวกันกับ “ความเปนเด็กทางจิต” เปนเงื่อนไขที่
จําเปนเพื่อเขาพระอาณาจักร (18:1 เชิงอรรถ f = มก 9:33ฯ เทียบ มธ 
11:25ฯ//; ลก 9:46ฯ) พระเจาทรงเปดเผยธรรมล้ําลึกใหแก “ทารก” หรือ 
“เด็กเล็ก ๆ” nepioi (เทียบ ลก 12:32; 1คร 1:26ฯ) เขาเหลานี้คือ “คน
ยากจน” ptochoi “ผูต่ําตอย” tapeinoi (18:4; 23:12; ลก 1:48,52; 
14:11; 18:14) และคนเหลานี้คือ “คนสดุทาย” ตรงขามกับ “คนแรก” (มก 
9:35) คือ “ผูเล็กนอย” หรือ “คนธรรมดา” ตรงขามกับ “ผูยิ่งใหญ” (ลก 9:48;  
มธ 19:30//; 20:26//; ลก 17:10) ถึงแมวาสตูรในขอ 5:3 จะเนนจิตตา
รมณความยากจนทั้งสําหรับคนรวยและคนยากจน พระเยซูเจาก็ทรงตระหนักถึง
ความยากจนจริง ๆ โดยเฉพาะสําหรับบรรดาศษิย (6:19ฯ; เทียบ 4:18ฯ//; 
6:25//; ลก 12:33ฯ; เทียบ ลก 5:1ฯ มธ 9:9//; 19:21//, 27; เทียบ 
มก 10:28//; ดู กจ 2:44ฯ; 4:32ฯ)  พระองคทรงเปนแบบฉบบัในดานความ
ยากจน (8:20//; ลก 2:7) และในดานความต่ําตอย (มธ 11:29; 20:28//; 
21:5; ยน 13:12ฯ; เทียบ 2 คร 8:9; ฟป 2:7ฯ) พระองคทรงชี้ใหเห็นวา
ทรงเปนหนึ่งเดียวกับคนต่ําตอยและโชคราย (25:45; เทียบ 18:5ฯ//) 
 d “เปนสุข” พระคัมภีรพันธสญัญาเดมิใชสตูรเชนนี้แสดงความยินดีตอผูมีความ
เลื่อมใสศรัทธา มีความปรีชาฉลาด และความร่ํารวย (สดด 1:1-2; 33:12; 
127:5-6; สภษ 3:3; บสร 31:8)  พระเยซูเจาทรงกลาวตามความนึกคิดของ
บรรดาประกาศกวาความยากจนก็มีสวนรวมรับพระพรเหลานี้ดวย “ความสุขแท” 
สามประการแรก (5:3-5; ลก 6:20-21) ประกาศวาบุคคลที่คนทั่วไปคิดวา
เปนคนนาสงสารและอบัโชคนั้น เปนผูมีโชค เพราะเปนผูสมควรจะรับพระพรของ
พระอาณาจักร “ความสขุแท” ประการอื่น ๆ เกี่ยวของกับทาทีทางความประพฤติ
ของมนุษยโดยตรง ยังมี “ความสุขแท” ประการอื่นในพระวรสารอีกดวย เชน ใน 
11:6; 13:16; 24:46 ลก 11:27-28 (และด ูลก 1:45 วว 1:3; 
14:13) 

4ผูเปนทุกขโศกเศรา ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดรับการปลอบโยน 
5ผูมีใจออนโยนe ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดรับแผนดินเปนมรดก 
6ผูหิวกระหายความชอบธรรม ยอมเปนสุข เพราะเขาจะอิ่ม 
7ผูมีใจเมตตา ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดรับพระเมตตา 
8ผูมีใจบริสุทธิ์ ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดเห็นพระเจา 
9ผูสรางสันติ ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดชื่อวาเปนบุตรของ     

 พระเจา 
10ผูถูกเบียดเบียนขมเหงเพราะความชอบธรรม ยอมเปนสุข เพราะ

 อาณาจักรสวรรคเปนของเขา 

 
11“ทานทั้งหลายยอมเปนสุข เมื่อถูกดูหมิ่น ขมเหงและใสรายตาง ๆ 

นานาเพราะเรา   12จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบําเหน็จรางวัลของทานใน

สวรรคนั้นยิ่งใหญนัก  เขาไดเบียดเบียนบรรดาประกาศกที่อยูกอนทานดังนี้

ดวยเชนเดียวกันf 

 

 

                                                 
e สําเนาโบราณบางฉบบัสลับขอ 5 กับขอ 4 “ผูออนโยน” หมายถึงคนสามัญที่ไมมี
ความสําคญัในสงัคม เปนไปไดที่ขอนี้เปนเพียงคําอธบิายความหมายของขอ 3 
“คนมีใจยากจน” จึงแทรกเขามาเปนขอ 4 หากละขอนี้ออกไป จํานวนของ 
“ความสุขแท” จะเหลือเพียงเจ็ดประการ (ด ู6:9 เชิงอรรถ d) 
f บรรดาศิษยเปนผูสืบตําแหนงของบรรดาประกาศก (เทียบ 10:41; 13:17; 
23:34) 
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เกลือดองแผนดิน และแสงสวางสองโลก 
13“ทานทั้งหลายเปนเกลือดองแผนดิน ถาเกลือจืดไปแลว จะเอา

อะไรมาทําใหเค็มอีกเลา เกลือนั้นยอมไมมีประโยชนอะไร นอกจากจะถูก

ทิ้งใหคนเหยียบย่ํา 
14“ทานทั้งหลายเปนแสงสวางสองโลก เมืองที่ตั้งอยูบนภูเขาจะไม

ถูกปดบัง  15ไมมีใครจุดตะเกียงแลวเอามาวางไวใตถังgแตยอมตั้งไวบนเชิง

ตะเกียง จะไดสองสวางแกทุกคนในบาน  16ในทํานองเดียวกัน แสงสวาง

ของทานตองสองแสงตอหนามนุษย  เพื่อคนทั้งหลายจะไดเห็นกิจการดี

ของทาน และสรรเสริญพระบิดาของทานผูสถิตในสวรรค 

 

พระเยซูเจาทรงทําใหธรรมบัญญัติสมบูรณ 
17“จงอยาคิดวาเรามาเพื่อลบลางธรรมบัญญัติหรือคําสอนของ

บรรดาประกาศก เรามิไดมาเพื่อลบลาง แตมาเพื่อปรับปรุงใหสมบูรณh      

                                                 
g ถังใชเปน “เครื่องตวง” ในสมยัโบราณเครื่องตวงนี้เปนภาชนะมีขา การวาง
ตะเกียงใตถังในที่นี้จึงเปนการซอนตะเกียงไวใตภาชนะนี ้เหมือนกับวางใตเตยีงใน 
มก 4:21ฯ มิใชเปนการเอาถังมาครอบใหไฟดบั 
h พระเยซูเจาเสด็จมามิใชเพื่อทําลายธรรมบญัญตั ิ(ฉธบ 4:8) ทั้งมิใชมาเพื่อ
บันดาลใหธรรมบัญญตั ิ

ศักดิส์ิทธิ์จนแตะตองไมได แตเสด็จมาสั่งสอนและปฏิบัติ เพื่อทําใหธรรมบญัญตัิมี
รูปแบบใหมและถาวร ดังนี้ ธรรมบญัญตัิจะบรรลุถึงจุดหมายอยางสมบูรณ (ด ูมธ 
1:22 เชิงอรรถ j; มก 1:15 เชิงอรรถ e) ความสมบูรณนี้จะเห็นไดชัดในเรื่อง

ความชอบธรรม (ขอ 20 เทียบ 3:15; ลนต 19:15; รม 1:16 เชิงอรรถ i) 
ซึ่งใน มธ 5:21-48 ไดใหตัวอยางที่ชัดเจนหลายประการ พระเยซูเจาทรงทําให

18เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายiวา  ตราบใดที่ฟาและดินยังไมสูญ    

สิ้นไป แมแตตัวอักษรหรือจุดเดียวจะไมขาดหายไปจากธรรมบัญญัติ

จนกวาทุกอยางจะสําเร็จไป  19ดังนั้น ผูใดละเมิดธรรมบัญญัติเพียงขอเดียว 

แมเล็กนอยที่สุดและสอนผูอื่นใหละเมิดดวย จะไดชื่อวาเปนผูต่ําตอยที่สุด

ในอาณาจักรสวรรค สวนผูที่ปฏิบัติและสอนผูอื่นใหปฏิบัติดวย จะไดชื่อวา

เปนผูยิ่งใหญในอาณาจักรสวรรค 

 

มาตรฐานใหม สูงกวามาตรฐานเดิม 
20“เราบอกทานทั้งหลายวา ถาความชอบธรรมของทานไมดีไปกวา

ความชอบธรรมของบรรดาธรรมาจารยและชาวฟาริสีแลวทานจะเขา

อาณาจักรสวรรคไมไดเลย 

                                                                                                           
บัญญตัิเดิมมีลักษณะภายในเพิ่มขึ้นและครอบคลุมไปถึงความปรารถนาในสวนลึก

ดวย (เทียบ 12:34; 23:25-28) เราจะละเวนรายละเอียดของธรรมบัญญัติ
มิได เวนแตวาจะไดปฏิบตัติามธรรมบัญญตัินี้อยางสมบูรณแลวเทานั้น (ขอ 18-
19; เทียบ 13:52) ปญหาจึงมิใชอยูที่จะทําใหบทบญัญัติงายขึ้น แตเปนการ
ปฏิบตัติามอยางลึกซึ้งยิ่งขึ้น (11:28) ความรักซึ่งสรุปธรรมบญัญตัิเดิมอยูแลว 
(7:12; 22:34-40//) เปนบทบัญญตัิใหมของพระเยซูเจา (ยน 13:34) และ
ทําใหธรรมบัญญตัิทั้งหมดสมบรูณไป (รม 13:8-10; กท 5:14 เทียบ คส 
3:14) 
i “เราบอกความจริง…”ตามตัวอกัษรวา “โดยแทจริง (amen) เรากลาวแก
ทาน…” คํา อาแมน (=โดยแทจริง เมื่อใชเริ่มตนประโยค - สดด 41:13 
เชิงอรรถ f; รม 1:25 เชิงอรรถ p) เนนอํานาจในการยืนยันความจริง (มธ 
6:2,5,16; ยน 1:51) 
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21“ทานไดยินคํากลาวjแกคนโบราณวา อยาฆาคน ผูใดฆาคน

จะตองขึ้นศาล  22แตเรากลาวแกทานวา ทุกคนที่โกรธเคืองพี่นอง จะตอง

ขึ้นศาล ผูใดกลาวแกพี่นองวา  ‘ไอโง’k ผูนั้นจะตองขึ้นศาลสูงl ผูใดกลาว  

แกพี่นองวา ‘ไอโงบัดซบ’m ผูนั้นจะตองถูกปรับโทษถึงไฟนรก  23ดังนั้น 

ขณะที่ทานนําเครื่องบูชาไปถวายยังพระแทน ถาระลึกไดวาพี่นองของทาน

มีขอบาดหมางกับทานแลว24“จงวางเครื่องบูชาไวหนาพระแทน กลับไปคืน

ดีกับพี่นองเสียกอน แลวจึงคอยกลับมาถวายเครื่องบูชานั้น  25จงคืนดีกับ

คูความของทานขณะที่กําลังเดินทางไปศาลดวยกัน มิฉะนั้น คูความจะ

มอบทานแกผูพิพากษา และผูพิพากษาจะมอบทานใหผูคุม ซึ่งจะขังทาน

ในคุก 26เราบอกความจริงแกทานวา ทานจะออกจากคุกไมได จนกวาทาน

จะชําระหนี้จนเศษสตางคสุดทาย 
27“ทานไดยินคํากลาวที่วา อยาลวงประเวณี  28แตเรากลาวแกทาน

ทั้งหลายวา ผูใดมองหญิงดวยความใคร ก็ไดลวงประเวณีกับนางในใจแลว  
29ถาตาขวาของทานเปนเหตุใหทานทําบาป จงควักมันทิ้งเสีย เพราะ

เพียงแตเสียอวัยวะสวนเดียว ยังดีกวาปลอยใหรางกายทั้งหมดของทาน  

                                                 
j “คํากลาวแกคนโบราณ” หมายถึงธรรมประเพณีที่สอนตอกนัมา โดยเฉพาะใน
ศาลาธรรม 
k “ไอโง” แปลวา raqa. ในภาษาอาราเมอิก ที่มัทธิวใชในพระวรสาร 
l “ศาลสูง” หมายถึงสภาซันเฮดรินในกรุงเยรูซาเล็ม ซึ่งตางกับ “ศาล” ทั่วไปในเมือง
ตาง ๆ (ขอ 21-22) 
m “ไอโงบัดซบ” เปนความหมายทั่วไปของคํากรีก “moros” แตชาวยิวมักใชคํานี้
เปนคําดาผูที่ทรยศ 

ตกนรก  30ถามือขวาของทานเปนเหตุใหทานทําบาป จงตัดมันทิ้งเสีย 

เพราะเพียงแตเสียอวัยวะสวนเดียว ยังดีกวาปลอยใหรางกายทั้งหมด     

ตกนรก 
31“มีคํากลาววา ผูใดจะหยากับภรรยา ก็จงทําหนังสือหยามอบ  

ใหนาง 32 แตเรากลาวแกทานทั้งหลายวา ผูใดที่หยากับภรรยา ยกเวนกรณี

แตงงานไมถูกตองตามกฎหมายn ก็เทากับวา  ทําใหนางลวงประเวณี และ

ผูใดที่แตงกับหญิงที่ไดหยาราง ก็ลวงประเวณีดวย 
33“ทานยังไดยินคํากลาวแกคนโบราณวา อยาผิดคําสาบาน แตจง

ทําตามที่ไดสาบานไวตอองคพระผูเปนเจา  34แตเราบอกทานทั้งหลายวา 

อยาสาบานเลย อยาอางถึงสวรรค  เพราะเปนที่ประทับของพระเจา          
35อยาอางถึงแผนดิน เพราะเปนที่รองพระบาทของพระองค 

“อยาอางถึงกรุงเยรูซาเล็ม เพราะเปนนครหลวงของ

พระมหากษัตริย  36อยาอางถึงศีรษะของทาน เพราะทานไมอาจเปลี่ยน   

ผมสักเสนใหเปนดําเปนขาวได  37ทานจงกลาวเพียงวา ‘ใช’ หรือ ‘ไมใช’o    

ที่เกินไปนั้นมาจากปศาจ 

                                                 
n “แตงงานไมถกูตองตามกฎหมาย” เชนระหวางญาติใกลชดิ (ด ู19:9 เชิงอรรถ 
b) คําภาษากรกี “porneia” โดยทั่วไปมีความหมายวา “การลวงประเวณี หรือมี
ชู” 
o แปลตามตัวอกัษรวา “คําพูดของทานจงเปนวา ใช ใช ไมใช ไมใช” ดูเหมอืนวา
วลีนี้เปนสูตรที่รูจักกันดี (ด ู2 คร 1:17; ยก 5:12) อาจเขาใจไดหลายอยาง  
1. แสดงความจริงตรงไปตรงมา ถาใชก็บอกวาใช ถาไมใช ก็บอกวาไมใช  2. 
แสดงความจริงใจ คําวาใช หรือไมใช ที่กลาวออกมาสอดคลองกับ “ใช” หรือ 
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38“ทานเคยไดยินเขากลาววา ‘ตาตอตา ฟนตอฟน’  39แตเรากลาว

แกทานทั้งหลายวา อยาโตตอบคนชั่วp ผูใดตบแกมขวาของทาน จงหันแกม

ซายใหเขาดวย  40ผูใดอยากฟองทานที่ศาลเพื่อจะไดเสื้อยาวของทานq ก็   

จงแถมเสื้อคลุมใหเขาดวย 41ผูใดจะเกณฑใหทานเดินไปกับเขาหนึ่งหลัก 

จงไปกับเขาสองหลักเถิด  42ผูใดขออะไรจากทาน ก็จงให อยาหันหลังให    

ผูที่มาขอยืมสิ่งใดจากทาน  43“ทานทั้งหลายไดยินคํากลาววา จงรักเพื่อน

บาน จงเกลียดศัตรูr  44แตเรากลาวแกทานวา จงรักศัตรูs จงอธิษฐาน

                                                                                                           
“ไมใช” ที่อยูในใจ  3. เปนการยืนยันอยางหนกัแนน โดยกลาวซ้ําสองหน “ใช ใช” 
หรือ “ไมใช ไมใช” เพื่อหลีกเลี่ยงไมตองออกพระนามพระเจามาสาบาน 
p ตัวอยางในขอ 39-40 กลาวถึงความเสียหายที่ไดรับจากผูอืน่ สิ่งที่ไมตองทําคือ
การตอบโตในลักษณะที่เปนการแกแคน (ขอ 38) เปนกฎเกณฑการกําหนดโทษ

สําหรับผูพิพากษา ไมใชการแกแคนสวนตัว (เทียบ อพย 21:25; สดด 5:10 
เชิงอรรถ c) พระวรสารมิไดหามการปองกันตัวที่สมเหตุสมผลตอการละเมิดที่ผิด 
(ด ูยน 18:22ฯ) และมิไดหามตอตานความชั่วรายในโลกเลย 
q การยึดเสือ้ผาเปนประกัน พระคัมภีรอนญุาตใหยดึไดแตเสือ้คลุมตัวนอก ในเวลา
กลางวันเทานั้น (เทียบ อพย 22:25ฯ; ฉธบ 24:12ฯ) การยดึเสื้อยาวทํา
เฉพาะเมื่อขายคนเปนทาส (เทียบ ปฐก 37:23) การยึดเสือ้ยาวเปนประกนัในขอ
นี้จึงเปนการพูดเกินความจริง (เทียบ 19:24) 
r ขอความวา “จงเกลียดศตัรู” ไมพบในพระคัมภีร นาจะเปนคําอธิบายเพิ่มของ
บรรดาธรรมาจารย คําวา “เกลียด” ในที่นี้มาจากลักษณะของภาษาอาราเมอกิ 
หมายความเพียงวา “รักนอยกวา” หรือเปนเพียงสํานวนพูดที่ตอเนื่องของภาษาเดิม 
“ไมบังคบัใหรัก” (เทียบ ลก 14:26 กับ มธ 10:37) ถึงกระนั้น บสร 12:4-7 
และเอกสารจากคุมราน (1QS 1:10) แสดงความรังเกียจตอคนบาป ซึ่งไม
แตกตางจากความเกลียดชังมากนัก บางที่พระเยซูเจาอาจอางถึงขอความนี้ก็ได 

ภาวนาใหผูที่เบียดเบียนทานt  45เพื่อทานจะไดเปนบุตรของพระบิดาเจา

สวรรค พระองคโปรดใหดวงอาทิตยของพระองคขึ้นเหนือคนดีและคนชั่ว 

โปรดใหฝนตกเหนือคนชอบธรรมและคนอธรรม  46ถาทานรักแตคนที่รัก

ทาน ทานจะไดบําเหน็จรางวัลอะไรเลา บรรดาคนเก็บภาษีuมิไดทําเชนนี้

ดอกหรือ  47ถาทานทักทายแตพี่นองของทานเทานั้น ทานทําอะไรพิเศษเลา 

คนตางศาสนามิไดทําเชนนี้ดอกหรือ  48ฉะนั้น ทานจงเปนคนดีอยาง

สมบูรณ ดังที่พระบิดาเจาสวรรคของทาน ทรงความดีอยางสมบูรณเถิด 

 

การใหทาน 

6  1“จงระวัง อยาปฏิบัติศาสนกิจaของทานตอหนามนุษยเพื่ออวด

คนอื่น มิฉะนั้น ทานจะไมไดรับบําเหน็จจากพระบิดาของทานผูสถิตใน

สวรรค  2ดังนั้น เมื่อทานใหทาน จงอยาเปาแตรขางหนาทานเหมือน         

                                                                                                           
s สําเนาโบราณบางฉบบัเสริมวา “จงทําดีตอผูที่เกลียดชังทาน” 
t สําเนาโบราณบางฉบบัเสริมวา “และใหผูที่ทํารายทาน” (เทียบ ลก 6:27ฯ) 
u “คนเก็บภาษ”ี เปนผูที่ทํางานใหชาวโรมันซึ่งปกครองชาวยิวในสมัยนั้น จึงถูก
เหยียดหยามจากคนทั่วไป (เทียบ 9:10) 
6 a “ปฏิบตัศิาสนกิจ” แปลตามตัวอักษรวา “ทําความชอบธรรม” ไดแกปฏิบตัิ
กิจการดีซึ่งทําใหผูกระทําเปนผูชอบธรรมเฉพาะพระพักตรของพระเจา สําหรับ
ชาวยิว กิจการดีที่วานี้ คือการใหทาน (ขอ 2-4) การอธิษฐานภาวนา (ขอ 5-6) 
การจําศีลอดอาหาร (ขอ 16-18) เปนกิจการหลัก 
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ที่บรรดาคนหนาซื่อใจคดbมักทําในศาลาธรรมและตามถนนเพื่อจะไดรับคํา

สรรเสริญจากมนุษย เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา เขาไดรับ

บําเหน็จของเขาแลว  3สวนทาน เมื่อใหทาน อยาใหมือซายของทานรูวามือ

ขวากําลังทําสิ่งใด เพื่อทานของทานจะไดเปนทานที่ไมเปดเผย  4แลว    

พระบิดาของทานผูทรงหยั่งรูทุกสิ่ง จะประทานบําเหน็จใหทาน 

 

การอธิษฐานภาวนา 
5“เมื่อทานอธิษฐานภาวนาcจงอยาเปนเหมือนบรรดาคนหนาซื่อ   

ใจคด เขาชอบยืนอธิษฐานภาวนาในศาลาธรรม และตามมุมลาน         

                                                 
b “คนหนาซื่อใจคด” หมายถึงคนศรัทธาจอมปลอม ที่แสดงความศรัทธาเพียงผิว
เผิน และมุงใหใคร ๆ เห็น ในพระวรสาร คํานี้มักจะหมายถึงชาวฟาริสีโดยเฉพาะ 
(เทียบ 15:7; 22:18; 23:13-15) 
c พระเยซูเจาทรงใหแบบฉบับการอธิษฐานภาวนาใน 14:23 และทรงแนะนําสั่ง
สอนบรรดาศิษยถึงหนาที่และวิธีการอธิษฐานภาวนาดวย คําอธิษฐานภาวนาตอง
แสดงความถอมตนเฉพาะพระพักตรของพระเจา (ลก 18:10-14) และตอหนา
มนุษย (มธ 6:5-6; มก 12:40//) คําภาวนาตองมาจากใจมากกวาจากปาก
เฉย ๆ (6:7) ตองมีความไวใจในพระทัยดีของพระเจา (6:8; 7:7-11//) และ
ตองมั่นคงไมทอถอย (ลก 11:5,8; 18:1-8) พระเจาทรงสดบัฟงผูที่ภาวนา
ดวยความเชื่อ (21:22//) ในพระนามของพระเยซูเจา (18:19-20; ยน 
14:13-14; 15:7,16; 16:23-27) วอนขอสิ่งที่ด ี(7:11) เชน วอนขอ
พระจิตเจา (ลก 11:13) วอนขอการอภยับาป (มก 11:25) วอนขอความดี
สําหรับผูเบียดเบียน (5:44//; เทียบ ลก 23:34) และโดยเฉพาะอยางยิ่ง วอน
ขอใหพระอาณาจักรของพระเจามาถึง และความรอดพนในเวลาวิกฤตการณสดุทาย 

เพื่อใหใครๆ  เห็นเราบอกความจริงแกทานวา เขาไดรับบําเหน็จของเขา

แลว  6สวนทาน เมื่ออธิษฐานภาวนา จงเขาไปในหองสวนตัว ปดประตู 

อธิษฐานตอพระบิดาของทานผูสถิตอยูทั่วทุกแหง แลวพระบิดาของทาน   

ผูทรงหยั่งรูทุกสิ่งจะประทานบําเหน็จใหทาน 

 

วิธีอธิษฐานภาวนา บทภาวนาของพระเยซูเจา 
7“เมื่อทานอธิษฐานภาวนา จงอยาพูดซ้ําเหมือนคนตางศาสนา    

เขาคิดวาถาเขาพูดมากพระเจาจะทรงสดับฟง  8อยาทําเหมือนเขาเลย 

เพราะพระบิดาของทานทรงทราบแลววาทานตองการอะไร กอนที่ทาน    

จะขอเสียอีก  9เพราะฉะนั้น ทานทั้งหลายจงอธิษฐานภาวนาดังนี้d 

“ขาแตพระบิดาของขาพเจาทั้งหลาย พระองคสถิตในสวรรค 

พระนามพระองคจงเปนที่สักการะ 
10พระอาณาจักรจงมาถึง 

พระประสงคจงสําเร็จในแผนดิน เหมือนในสวรรค 

                                                                                                           
(24:20//; 26:41//; ลก 21:36 ด ูลก 22:31-32) นี่เปนเนื้อหาของคํา
ภาวนาตัวอยางที่พระเยซูเจาทรงสอนไว (มธ 6:9-15//) 
d บทภาวนาของพระเยซูเจาตามที่มัทธิวบันทึกไว มีคําออนวอน 7 ขอ เลข 7 เปน
เลขที่มัทธิวชอบมาก ดังจะเห็นไดในลําดบัพระวงศของพระเยซูเจามี 2 คูณ 7 ชั่ว
คน (1:17) บรมสุข 7 ประการ (5:4 เชิงอรรถ e)  เรื่องอปุมา 7 เรื่อง 
(13:3 เชิงอรรถ b) เราตองใหอภยัไมใชแค 7 ครั้ง แต 70 คูณ 7 ครั้ง 
(18:22) ทรงประณามชาวฟาริสี 7 ครั้ง (23:13 เชิงอรรถ h) และพระวรสาร
แบงเปน 7 ตอน 
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11โปรดประทานอาหารประจําวันeแกขาพเจาทั้งหลายในวันนี้ 
12โปรดประทานอภัยแกขาพเจาf 

เหมือนขาพเจาใหอภัยแกผูอื่น 
13โปรดชวยขาพเจาไมใหแพการประจญ 

แตโปรดชวยใหพนจากความชั่วรายgเทอญ 
14“เพราะถาทานใหอภัยผูทําความผิด พระบิดาของทานผูสถิต    

ในสวรรค ก็จะประทานอภัยแกทานดวย  15แตถาทานไมใหอภัยผูทํา

ความผิด พระบิดาของทานก็จะไมประทานอภัยแกทานเชนเดียวกัน” 

 

การจําศีลอดอาหาร 
16“เมื่อทานทั้งหลายจําศีลอดอาหาร จงอยาทําหนาเศราหมอง

เหมือนบรรดาคนหนาซื่อใจคด เขาทําหนาหมองคล้ํา เพื่อแสดงใหผูคน      

รูวาเขากําลังจําศีลอดอาหาร  เราบอกความจริงแกทานวา เขาไดรับ

บําเหน็จของเขาแลว  17สวนทาน เมื่อจําศีลอดอาหาร จงลางหนา ใชน้ํามัน

หอมใสศีรษะ  18เพื่อไมแสดงใหผูคนรูวาทานกําลังจําศีลอดอาหาร แตให

พระบิดาของทาน ผูสถิตอยูทั่วทุกแหงทรงทราบ และพระบิดาของทาน     

ผูทรงหยั่งรูทุกสิ่ง ก็จะประทานบําเหน็จใหทาน” 

                                                 
e คําภาษากรีก (epiousios) มีความหมายคลุมเครือ คําแปลที่เคยใช 
(“ประจําวัน”) มีความเปนไปไดมากที่สดุ แตคาํนี้ยังอาจแปลไดอีกวา “ที่จําเปน
สําหรับชีวติ” หรือ “สําหรับวันพรุงนี้” คําแปลที่ถูกตองจะเปนอะไรกต็าม 
ความหมายกค็อืวา เราตองวอนขอพระเจาใหประทานเพียงสิ่งที่จําเปนเพื่อดํารงชีพ
เทานั้น ไมใชขอความร่ํารวยหรือสิ่งฟุมเฟอย 

สมบัติแท 
19“ทานทั้งหลายจงอยาสะสมทรัพยสมบัติบนแผนดินนี้เลย ที่นี่

ทรัพยสมบัติทั้งหลายถูกสนิมและขมวนกัดกิน และถูกขโมยเจาะชองเขามา

ขโมยไปได  20แตจงสะสมทรัพยสมบัติในสวรรคเถิด ที่นั่นไมมีสนิม       

หรือขมวนกัดกิน และขโมยก็เจาะชองเขามาขโมยไปไมได  21เพราะ    

ทรัพยสมบัติของทานอยูที่ใด ใจของทานก็จะอยูที่นั่นดวย” 

 

ประทีปของรางกาย 
22“ประทีปของรางกายคือดวงตา ดังนั้น ถาดวงตาของทานเปน

ปรกติดี สรรพางคกายของทานก็จะสวางไปดวย  23แตถาดวงตาของทาน  

ไมดี สรรพางคกายของทานก็จะมืดไปดวย ฉะนั้น ถาความสวางในทานมืด

ไปแลว ความมืดจะยิ่งมืดมิดสักเพียงใด”h 

 

พระเจาและเงินทอง 
24“ไมมีใครเปนขาสองเจาบาวสองนายได เขาจะชังนายคนหนึ่ง

และจะรักนายอีกคนหนึ่ง เขาจะจงรักภักดีตอนายคนหนึ่งและจะดูหมิ่น

นายอีกคนหนึ่ง ทานทั้งหลายจะปรนนิบัติรับใชพระเจาและเงินทองพรอม

กันไมได” 

 

ความวางใจในพระเจา 
25“ฉะนั้น เราบอกทานทั้งหลายวา อยากังวลถึงชีวิตของทานวาจะ

กินอะไร อยากังวลถึงรางกายของทานวาจะนุงหมอะไร ชีวิตยอมสําคัญ
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กวาอาหาร และรางกายสําคัญกวาเครื่องนุงหมมิใชหรือ  26จงดูนกใน

อากาศเถิด มันมิไดหวาน มิไดเก็บเกี่ยว มิไดสะสมไวในยุงฉาง แตพระบิดา

ของทานผูสถิตในสวรรคทรงเลี้ยงมัน ทานทั้งหลายมิไดมีคามากกวานก

หรือ  27ทานใดบางที่กังวลแลวตออายุของตนใหยาวออกไปอีกสักหนึ่งวัน

ได  28ทานจะกังวลถึงเครื่องนุงหมทําไม จงพิจารณาดอกไมในทุงนาเถิด 

มันเจริญงอกงามขึ้นไดอยางไร มันไมทํางาน มันไมปนดาย  29แตเราบอก

ทานทั้งหลายวา กษัตริยซาโลมอนเมื่อทรงเครื่องอยางหรูหรา ก็ยังไม

งดงามเทาดอกไมนี้ดอกหนึ่ง  30แมแตหญาในทุงนา ซึ่งมีชีวิตอยูวันนี้รุงขึ้น

จะถูกโยนทิ้งในเตาไฟ  พระเจายังทรงตกแตงเชนนี้ พระองคจะไมสน

พระทัยทานมากกวานั้นหรือ ทานชางมีความเชื่อนอยจริง  31ดังนั้น อยา

กังวลและกลาววา ‘เราจะกินอะไร หรือจะดื่มอะไร  หรือเราจะนุงหมอะไร’  
32เพราะสิ่งตาง ๆ เหลานี้คนตางศาสนาแสวงหา พระบิดาของทานผูสถิตใน

สวรรคทรงทราบแลววาทานตองการทุกสิ่งเหลานี้  33จงแสวงหา            

พระอาณาจักรของพระเจาและความชอบธรรมของพระองคกอน แลว

พระองคจะทรงเพิ่มทุกสิ่งเหลานี้ให” 
34“เพราะฉะนั้น ทานทั้งหลายอยากังวลถึงวันพรุงนี้ เพราะวันพรุงนี้

จะกังวลสําหรับตนเอง แตละวันมีทุกขพออยูแลว” 

 

 

 

 

 

อยาตัดสินผูอื่น 

7  1“อยาตัดสินเขา และทานจะไมถูกพระเจาตัดสินa  2ทานตัดสิน

เขาอยางไร พระเจาจะทรงตัดสินทานอยางนั้น ทานใชทะนานใดตวงใหเขา 

พระเจาจะทรงใชทะนานนั้นตวงใหทาน  3ทําไมทานจึงมองดูเศษฟางใน

ดวงตาของพี่นอง แตไมสังเกตเห็นทอนซุงในดวงตาของตนเลย                       

4ทานจะกลาวแกพี่นองไดอยางไรวา ‘ปลอยใหฉันเขี่ยเศษฟางออกจาก

ดวงตาของทานเถิด’ ขณะที่มีทอนซุงอยูในดวงตาของทาน  5ทานคนหนา

ซื่อใจคดเอย จงเอาทอนซุงออกจากดวงตาของทานกอนเถิด แลวจะได

เห็นชัดกอนไปเขี่ยเศษฟางออกจากดวงตาของพี่นอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
f  ตนฉบบัใชคําวา “ขาพเจาทั้งหลาย” ตัดคําวา “ทั้งหลาย” ออกเพื่อใหตรงกับบท

ภาวนาตามพิธีกรรม 
g  หรือ “พนภัย” สําเนาบางฉบบัเพิ่ม “เหตุวาพระอาณาจักร พระอานุภาพ และพระ

สิริรุงโรจนเปนของ 

พระองคตลอดนิรันดร อาแมน” ( ขอความนี้เพิ่มเขามาจากการใชในพิธีกรรม) 
h ตาจะดีหรือไมดอียูที่วาจะรับแสงสวางไดดีหรอืไม  อยางไรกต็าม ตาบอดทาง

รางกายยังเลวนอยกวา 

ตาบอดทางจิตใจ 

7 a “อยาตดัสินเขา และทานจะไมถูกพระเจาตัดสิน” ในภาษาเดิมหลีกเลี่ยงการใช
พระนามพระเจาในขอนี้ และขอตอไปดวย (เทียบ ยก 4:12) 
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อยาเหยียดหยามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
6“อยาใหของศักดิ์สิทธิ์bแกสุนัข อยาโยนไขมุกใหสุกรเพราะมัน   

จะเหยียบย่ําทําใหเสียของ และหันมากัดทานอีกดวย” 

 

คําภาวนาที่ไดผล 
7“จงขอเถิด แลวทานจะไดรับ จงแสวงหาเถิด แลวทานจะพบ     

จงเคาะประตูเถิด แลวเขาจะเปดประตูรับทาน” 
8“เพราะคนที่ขอยอมไดรับ คนที่แสวงหายอมพบ คนที่เคาะประตู

ยอมมีผูเปดประตูให  9ทานใดที่ลูกขออาหาร จะใหกอนหินหรือ  10ถาลูก   

ขอปลา จะใหงูหรือ  11แมแตทานทั้งหลายที่เปนคนชั่ว ยังรูจักใหของดีๆ    

แกลูก แลวพระบิดาของทานผูสถิตในสวรรคจะไมประทานของดี ๆ แกผู    

ที่ทูลขอพระองคมากกวานั้นหรือ” 

 

 

 

 

 

                                                 
b “ของศักดิ์สิทธิ์” หมายถึงเนื้อสัตวที่ถวายบูชาในพระวิหาร (ด ูอพย 22:30; 
ลนต 22:14) ในทํานองเดียวกัน คําสอนที่ประเสริฐเรื่องพระอาณาจักรตองไมให

กับคนที่ไมสามารถรับไปทําใหเกิดประโยชน หรือยิ่งกวานั้น อาจนําไปใชในทางที่
ผิดดวย เราไมทราบวา “สุนัข” ในที่นี้เปนสัญลักษณหมายถึงใคร อาจหมายถึง
ชาวยิวที่ตอตาน หรืออาจหมายถึงคนตางศาสนา (เทียบ 15:26) 

กฎปฏิบัติc 
12“ทานอยากใหเขาทํากับทานอยางไร ก็จงทํากับเขาอยางนั้นเถิด 

นี่คือธรรมบัญญัติและคําสอนของบรรดาประกาศก” 

 

ทางสองแพรงd 
13“จงเขาทางประตูแคบ เพราะประตูและทางที่นําไปสูหายนะนั้นe

กวางขวาง คนที่เขาทางนี้มีจํานวนมาก  14แตประตูและทางซึ่งนําไปสูชีวิต

นั้นคับแคบ คนที่พบทางนี้มีจํานวนนอย” 

 

 

 

 

 

                                                 
c คําพังเพยนี้รูจักกันดีในสมยัโบราณ โดยเฉพาะในหมูชาวยิว (ด ูทบต 4:15) 
แตในรูปแบบเชงิปฏิเสธ คือ “อยาทําตอผูอื่น สิ่งที่ทานไมปรารถนาใหเขาทําแก
ทาน” รูปแบบเชิงบวกที่พระเยซูเจาทรงสอน และนิยมใชกันตอมาเรียกรองมากกวา 
d คําสอนเรือ่งทางสองแพรง คือทางแหงความดแีละทางแหงความเลวที่มนุษยตอง
เลือก เปนคําสอนโบราณที่รูจักดีในหมูชาวยิว (ด ูฉธบ 30:15-20; สดด 1; 
สภษ 4:18-19; 12:28; 15:24; บสร 15:17; 33:14) คําสอนนี้เขียนไว
ในหนังสือเล็ก ๆ ที่มีชื่อวา Didache และคําแปลภาษาละตนิซึ่งมีชื่อวา 
Doctrina Apostolorum อิทธิพลของหนังสือนี้เห็นไดใน 5:14-18; 
7:12-14; 19:16-26; 22:34-40 และใน รม 12:16-21; 13:8-12 
e สําเนาโบราณบางฉบบัวา “ประตูที่นําไปสูหายนะนั้นใหญ และหนทางก็กวาง” 
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ประกาศกเทียม 
15“จงระวังประกาศกเทียมfซึ่งมาพบทาน นุงหมเหมือนแกะ แต

ภายในคือสุนัขปาดุราย       16ทานจะรูจักเขาไดจากผลงานของเขา มีใคร

บางเก็บผลองุนจากตนหนาม  หรือเก็บผลมะเดื่อเทศจากพงหนาม  17ใน

ทํานองเดียวกัน ตนไมพันธุดียอมเกิดผลดี  ตนไมพันธุไมดียอมเกิดผลไมดี          

18ตนไมพันธุดีจะเกิดผลไมดีมิได และตนไมพันธุไมดีก็ไมอาจเกิดผลดีได      

19ตนไมทุกตนที่ไมเกิดผลดียอมถูกโคนทิ้งในกองไฟ 20เพราะฉะนั้น ทาน    

จะรูจักประกาศกเทียมไดจากผลงานของเขา” 

 

ศิษยแท 
21“คนที่กลาวแกเราวา ‘พระเจาขา พระเจาขา’ นั้นมิใชทุกคนจะได

เขาสูอาณาจักรสวรรค แตผูที่ปฏิบัติตามพระประสงคของพระบิดาของเรา 

ผูสถิตในสวรรคนั่นแหละจะเขาสูสวรรคได        22ในวันนั้นgหลายคนจะกลาว

แกเราวา ‘พระเจาขา พระเจาขา ขาพเจาทั้งหลายไดประกาศพระวาจาใน

พระนามของพระองค ขับไลปศาจในพระนามของพระองค และไดกระทํา

อัศจรรยหลายประการในพระนามของพระองคมิใชหรือ’  23เมื่อนั้น เรา    

จะกลาวแกเขาวา ‘เราไมเคยรูจักทานทั้งหลายเลย ทานผูกระทําความชั่ว 

จงไปใหพนหนาเรา’ 

                                                 
f “ประกาศกเทียม” หมายถึงอาจารยเท็จที่ทําเปนคนศรัทธา เพื่อแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัว 

 (ด ู24:4ฯ,24) 
g “ในวันนั้น” หมายถึง วันพิพากษา 

24“ผูใดฟงถอยคําเหลานี้ของเราและปฏิบัติตาม ก็เปรียบเสมือนคน

มีปญญาที่สรางบานไวบนหิน  25ฝนจะตก น้ําจะไหลเชี่ยว ลมจะพัดโหม

เขาใสบานหลังนั้น บานก็ไมพัง เพราะมีรากฐานอยูบนหิน  26ผูใดที่ฟง

ถอยคําเหลานี้ของเรา และไมปฏิบัติตามก็เปรียบเสมือนคนโงเขลาที่สราง

บานไวบนทราย  27เมื่อฝนตก น้ําไหลเชี่ยว ลมพัดโหมเขาใสบานหลังนั้น 

มันก็พังทลายลงและเสียหายมาก” 

 

ความพิศวงของประชาชน 
28เมื่อพระเยซูเจาตรัสถอยคําเหลานี้จบแลว ประชาชนตางพิศวง

ในคําสั่งสอนของพระองค  29เพราะพระองคทรงสอนเขาอยางผูมีอํานาจ 

ไมใชสอนเหมือนบรรดาธรรมาจารยของเขาh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
h บรรดาธรรมาจารยมักจะอาง “ธรรมประเพณี” ของคนโบราณมาสนับสนุนคําสอน

ของตนเสมอ สําเนาโบราณบางฉบับวา “ธรรมาจารยและฟาริสี” 
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นักบญุมัทธวิ 



 

บทที่ 5 

การปฏิบัตคิวามรกัของพระศาสนจักรในฐานะที่เปน  

“ ชุมชนแหงความรกั ” 
 

โครงสรางหลากหลายของงานเมตตาธรรมในบริบทสังคม

ปจจุบัน 

30. กอนที่จะกลาวถึงกิจกรรมของพระศาสนจักรในการรับใชมนุษย 

เราขอพูดถึงสภาพการณทั่วไปในการดิ้นรนตอสู  เพื่อความยุติธรรม      

และความรักในโลกทุกวันนี้เสียกอน 

ก) ทุกวันนี้ความทันสมัยของสื่อทําใหโลกของเราเล็กลง  ความ

หางไกลระหวางวัฒนธรรม  และผูคนถูกยอสวนลงไปอยาง

เหลือเชื่อ  “การรูเทยีบทันกัน” นี้  บางครั้งกอใหเกิดความเขาใจผิด

และความตึงเครียดขึ้นไดเหมือนกัน แตการที่เราสามารถทราบได

เกือบทันทีเกี่ยวกับความตองการของผูอื่นนั้น  ก็ทาทายเราให   

ตองรับรูและแบงปนชวยเหลือความทุกขยากเหลานั้นดวยเชนกัน  

ถึงแมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะมีความกาวหนามาก ในแต  

ละวันเราจะเห็นความทุกขยากเปนอันมากในโลกเกี่ยวกับ     

ความยากจนในรูปแบบตางๆ ไมวา  จะเปนเรื่องความยากจน  

ดานวัตถุหรือดานจิตใจ  ยุคนี้เรียกรองใหเราพรอมอยูเสมอที่     

จะใหความชวยเหลือเพื่อนมนุษยที่กําลังเผชิญกับความทุกขยาก  

สังคายนาวาติกันที่ 2  ไดกลาวเกี่ยวกับเรื่องนี้ไวชัดเจนมากวา 

“บัดนี้เนื่องจากเรามีสื่อที่รวดเร็ว ระยะทางระหวางมนุษยเกือบไม

ตองพูดถึงกัน  งานเมตตาธรรมจึงควรครอบคลุมมนุษยทุกคน   

และความตองการทุกอยางของพวกเขา” 24  

 

 ในอีกมุมมองหนึ่ง  ตรงจุดนี้  เราเห็นการทาทายใหมที่มีผลเชิงบวก

ของกระบวนการ  โลกาภิวัตน  กลาวคือ เราสามารถที่จะใชหนทาง

มากมายในการใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม  แกบรรดาพี่นองของเรา

ที่เดือดรอน เปนตนระบบสมัยใหมในการแจกอาหาร เครื่องนุงหม ที่อยู

อาศัย และการดูแลเอาใจใสอื่นๆ อีกมากมาย  ความหวงใยตอเพื่อนมนุษย

อยูเหนือเครือขายชุมชนระดับชาติ  ซึ่งยิ่งวันยิ่งจะตองขยายขอบขายไปสู

มนุษยทั้งโลก  สังคายนาวาติกันที่ 2 ตั้งขอสังเกตไวอยางถูกตองวา 

“ทามกลางเครื่องหมายตางๆ แหงกาลเวลาในยุคนี้ สิ่งที่ควรไดรับความ

สนใจเปนพิเศษคือ  ความรูสึกแหงการเอื้ออาทรระหวางมนุษยที่กําลังเพิ่ม

มากขึ้น” 25  หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนตางพยายามชวยกันผลักดัน

สนับสนุนสิ่งนี้  ภาครัฐสวนใหญจะเปนการใหความชวยเหลือทางออม   

หรือการยกเวนภาษี  สวนภาคเอกชนนั้นชวยกันระดมทรัพยากรตางๆ       

ที่มีอยู  ความเอื้ออาทรจากสังคมพลเรือนนั้นมากกวาสวนที่มาจาก   

ปจเจกชนมาก 

 

ข) สภาพการณนี้ กอกํ า เ นิดและการพัฒนาเจ ริญเติบโตของ         

ความรวมมือในรูปแบบตางๆ ระหวางรัฐและหนวยงานตางๆ ของ   

พระศาสนจักร  ซึ่งลวนแลวแตกอใหเกิดผลดีทั้งสิ้น  หนวยงาน

ตางๆ ของพระศาสนจักรที่ปฏิบัติงานดวยความโปรงใสและ     
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สัตยซื่อตอการเปนประจักษพยานของความรัก สามารถเปน

บทเรียนใหแกองคกรพลเรือนตางๆ ไดดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

การสงเสริมใหมีการประสานงานกัน  ซึ่งยังผลใหเกิดประสิทธิภาพ

ในงานกุศล 26   มีการตั้งองคกรมากมายที่มีจุดประสงคประกอบ

กิจเมตตาธรรม  และองคกรเหลานี้ลวนมีปณิธานที่จะชวยกัน

แกปญหาสังคมและปญหาการเมืองที่มีอยูมากมายในทุกวันนี้  

และที่ตองเอยเปนพิเศษก็คือ ในยุคนี้ เราเห็นการเติบโตและ       

การแพรหลายของอาสาสมัคร  ที่รับผิดชอบใหบริการในรูปแบบ   

ตางๆ มากมาย 27  เราตองขอขอบคุณและแสดงความชื่นชม      

ตอพวกเขาเหลานั้นไว ณ ที่นี้  ที่มีสวนรวมไมวาจะเปนกิจกรรม

ชนิดใด  สําหรับคนหนุมสาว การมีสวนรวมแบบกวางขวางนี้     

คือสถานที่อบรมสําหรับชีวิต  ที่สอนพวกเขาถึงการเอื้ออาทร   

และความพรอมในการชวยเหลือผูอื่น  ไมเพียงแตชวยในดานวัตถุ

เทานั้น  แตดวยชีวิตของพวกเขาเอง  วัฒนธรรมแหงความตาย     

ที่แสดงออกมาดังเชนในการใชยาเสพติด  จะไดรับการตอตาน   

ดวยความรักที่ไมเห็นแกตัว  ซึ่งแสดงออกมาในรูปวัฒนธรรม    

แหงชีวิตดวยการพรอม  ที่จะ “สละชีวิต” (เทียบ ลก 17:33)      

เพื่อผูอื่น 

 

 ในพระศาสนจักรคาทอลิก เฉกเชนในพระศาสนจักรอื่นๆ และใน

ชุมชนแหงพระศาสนจักร  มีรูปแบบเมตตาธรรมเกิดขึ้นมาใหม  ในขณะ     

ที่เมตตากิจอื่นๆ ที่เปนรูปแบบเกา  ไดมีการปรับใหมีชีวิตและพลังใหม     

ในการปรับที่เปนรูปแบบใหมนี้ เปนไปไดที่จะเชื่อมโยงการประกาศ    

พระวรสารกับงานเมตตาธรรมเขาไวดวยกัน ณ  จุดนี้ เราใครยืนยันคําสอน

ของสมเด็จพระสันตะปาปายอหน  ปอล  ที่  2 ที่มีอยู ในสมณสาสน   

Sollicitudo Rei Socialis 28เมื่อพระองคทรงบอกถึงความพรอมของ     

พระศาสนจักรคาทอลิก  ที่จะรวมมือกับหนวยงานกุศลของศาสนจักร    

และชุมชนตางๆ  เพราะวาพวกเราตางมีปณิธานพื้นฐานเดียวกันที่จะบรรลุ

ถึงเปาหมายเดียวกัน   นั่นคือ  “มนุษยธรรมที่แทจริง”  ที่ยอมรับวามนุษย

ถูกสรางขึ้นตามภาพลักษณของพระเจา  และเราตองการที่จะชวยมนุษย   

ใหดําเนินชีวิตที่สอดคลองกันกับศักดิ์ศรีนี้  สมณสาสน Ut Unum Sint  

ของพระองคเนนวา การจะสรางโลกใหนาอยูขึ้นนั้น  เรียกรองคริสตชน    

ใหรวมใจเปนหนึ่งเดียวกันในการสราง “ความเคารพตอสิทธิ  และความ

ตองการของทุกคน โดยเฉพาะอยางยิ่งคนจน คนที่ ต่ําตอย และคนที่        

ไมมีทางปกปองตนเอง” 29  เราขอแสดงความพอใจไว ณ ที่นี้วา การขอรอง

นี้ไดรับการสนองตอบดวยความริเริ่มมากมายทั่วโลก 

 

ความแตกตางในกิจเมตตาธรรมของพระศาสนจักร 

31. องคกรหลากหลายที่ เกิดขึ้นมากมายและดําเนินการที่จะ

ตอบสนองความตองการตางๆ  ของมนุษยนั้น หากจะพูดกันใหลึกๆ       

แลวลวนเนื่องมาจากบัญญัติใหรักเพื่อนมนุษย  ที่พระผูสรางจารึกไว       

ในธรรมชาติมนุษย  นอกนั้นก็ยังเปนผลของพระศาสนจักรที่ปรากฏมีตัวตน

อยูในโลกนี้ดวย เพราะวาพระศาสนจักรมีการรื้อฟนกิจกรรมนี้บอยๆ 

สืบเนื่องจากบัญญัตินั้น ซึ่งบัญญัตินี้ถูกบิดเบือนและเจือจางไปเปนอันมาก
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ในชวงแหงกาลเวลา  การปฏิรูปของศาสนาเท็จเทียมที่นําโดยจักรพรรดิ    

จูเลี่ยนเปนเพียงตัวอยางแรกๆ แหงผลรายนี้  ณ ที่นี้เราจะเห็นวาพลังแหง

คริสตศาสนาไดแผกวางเลยเขตแบงความเชื่อคริสตชน   ดวยเหตุนี้           

จึงเปนสิ่งสําคัญมากที่กิจเมตตาธรรมของพระศาสนจักรจะตองรักษาไว  

ซึ่งความสงางามและจะตองไมปลอยใหมันกลายเปนเพียงงานสังคม

สงเคราะหรูปแบบหนึ่งเทานั้น  เพราะฉะนั้น อะไรเลาที่เปนปจจัยสําคัญ

แหงกิจเมตตาของคริสตชนและของพระศาสนจักร? 

 

ก) หากจะเอาแบบนิทานเรื่องชาวซามาริตันผูใจดี เมตตากิจของ

คริสตชน กอนอื่นเปนการตอบสนองทันทีตอความตองการใน

เหตุการณพิเศษตางๆ ไมวาจะเปนการใหขาวใหน้ําแกผูที่กําลัง   

หิวโหย  ใหเสื้อผาแกผูที่เปลือยเปลา เอาใจใสดูแลรักษาคนปวย  

เยี่ยมเยียนผูที่ถูกจองจํา ฯลฯ  องคกรเมตตากิจของพระศาสนจักร 

เริ่มจาก Caritas (ระดับสังฆมณฑล ระดับชาติ และระดับสากล) 

ควรที่จะทําทุกอยางเทาที่จะสามารถทําไดในการจัดหาทรัพยากร 

โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรอันจําเปนสําหรับงานนี้  ปจเจกชนที่

ทําหนาที่ดูแลผูเดือดรอน  ตองมีความรอบรูเชี่ยวชาญและมี    

ความเปนมืออาชีพ  ตองได รับการอบรมเปนอยางดีในสิ่งที่       

ตองทําและจะทําอยางไร  และที่ สําคัญ ตองมีความตั้งใจที่         

จะทํางานตอไปอยางตอเนื่อง  แตถึงแมความเปนมืออาชีพจะ    

เปนคุณสมบัติประการแรกและเปนเรื่องพื้นฐาน ในตัวมันเอง     

นั้นยังไมเปนการเพียงพอ  เรากําลังพูดกันถึงคน คนมีความ

ตองการอะไรที่มากไปกวาการเอาใจใสดูแลดานเทคนิค  เขา

ตองการความเปนมนุษย  เขาตองการความหวงใยที่ออกมาจากใจ  

ผูที่ทํางานในองคกรมนุษยธรรมของพระศาสนจักรตองมีความ

แตกตางในมิติที่วา พวกเขาไมเพียงแตตอบสนองความตองการ   

ในชั่วครูนั้นเทานั้น  แตพวกเขามอบตนเองแกผู อื่นดวยความ

หวงใยอยางจริงใจ จนทําใหพวกเขาสัมผัสไดกับความร่ํารวยแหง

ความเปนมนุษย  ผลที่ตามมาก็คือ นอกเหนือไปจากการฝกฝนให

มีความเปนมืออาชีพแลว ผูทํางานสงเคราะหเหลานี้จําเปนตอง

ไดรับ “การอบรมจิตใจ” ดวย  พวกเขาตองไดรับการอบรมใหได

สัมผัสกับพระเจาในองคพระคริสตเจา  ผูที่จะทรงเปนผูปลุกความ

รักของเขาใหตื่นขึ้นและทรงเปดดวงใจพวกเขาสูผูอื่น ผลที่ตามมา

คือ ความรักตอเพื่อนมนุษยจะไมเปนบัญญัติที่นํามาบังคับพวก

เขาอีกตอไป  แตกลายเปนผลพวงที่ ไดมาจากความเชื่อของ     

พวกเขา ความเชื่อที่อยู เฉยไมไดเนื่องเพราะความรัก (เทียบ        

กท 5:6) 

ข) เมตตากิจของคริสตชนตองเปนอิสระไมขึ้นกับพรรคการเมืองหรือ

อุดมการณอื่น  มันไมใชเครื่องมือที่จะนํามาเปลี่ยนโลกโดยอาศัย

อุดมการณ และก็ไมใชมีไวรับใชกุศโลบายฝายโลก  แตเปนวิธีที่จะ

ทําใหความรักที่มนุษยตองการเกิดขึ้น ณ ที่นี้และบัดนี้  มนุษย    

ยุคสมัยใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งจากศตวรรษที่ 19 เปนตนมา          

ถูกครอบงําโดยปรัชญาตางๆ ในเรื่องของการพัฒนา ที่รุนแรงที่สุด

คือ ลัทธิมารกซ   มารกซ เสนอทฤษฎีความยากจนว า  ใน
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สภาพการณของอํานาจที่ไมเปนธรรม ใครก็ตามที่ทํางานเมตตา

กิจคือผูที่รับใชระบบที่ไมชอบธรรมนั่นเอง เพราะเปนการทําใหเห็น

วาความไมยุติธรรมนั้นพอทนได  การกระทําเชนนี้เปนการชะลอ

ศักยภาพในการปฏิวัติ ซึ่งเทากับเปนการสกัดกั้นการตอสูเพื่อ    

โลกที่ดีกวาเดิม  เมื่อคิดกันเชนนี้แลว กิจเมตตาจึงถูกปฏิเสธและ

ถูกโจมตีวาเปนวิธีธํารงไวซึ่งสถานภาพเดิม (status quo)  สิ่งที่

อางมานี้แทจริงแลวไมใชปรัชญามนุษย   มนุษยปจจุบันถูกทําให

เปนเครื่องบูชาแกพระเท็จเทียมแหงอนาคต  อนาคตที่หาความ

เปนจริงไมได  การปฏิเสธที่จะปฏิบัติในสิ่งที่มนุษยควรปฏิบัติ      

ณ ที่นี้และเดี๋ยวนี้ ไมมีมนุษยคนไหนทําใหโลกดีขึ้นกวาเดิมได     

เราทําใหโลกดีขึ้นไดก็โดยอาศัยการทําดีดวยตัวของเราเอง ณ 

บัดนี้ ดวยสํานึกในหนาที่ และในทุกครั้งที่เรามีโอกาส  และทําโดย

เปนอิสระจากกลยุทธใดๆ ที่มี สิ่งอื่นแอบแฝง  เราตองปฏิบัติ

โครงการของคริสตชน โครงการของชาวซามาริตันผูใจดี โครงการ

ของพระเยซู ซึ่งลวนแลวแตเปนเหมือน “ดวงใจที่เห็น” ดวงใจนี้   

จะเห็นวาที่ไหนตองการความรัก และก็ปฏิบัติไปตามนั้น  อันที่จริง 

เมื่อพระศาสนจักรกระทําเมตตากิจในฐานะที่เปนผลงานของ

ชุมชน  ทุกคนตองพรอมที่จะรวมมือกันในการวางแผน และ

ประสานกับองคกรอื่นๆ ที่ทํางานประเภทเดียวกัน 

 

ค) ยิ่งไปกวานั้น ความรักตองไมนําไปใชเปนเครื่องมือสําหรับสิ่งที่

สมัยนี้เรียกวา “เปลี่ยนศาสนา”  รักเปนอิสระ จะตองไมใชความรัก

เปนวิธีการที่จะไดมาซึ่งเปาประสงคอื่น 30  แตนี่ไมไดหมายความ

วา เมตตากิจตองไมมีพระเจาหรือพระคริสตเจาเขามาเกี่ยวของ  

เพราะความรักนั้นเกี่ยวของกับมนุษยทั้งครบ  บอยครั้งสาเหตุล้ํา

ลึกที่สุดของความทุกขทรมานคือการขาดพระเจา  ผู ที่ทํางาน

เมตตากิจในพระศาสนจักรจะตองไมบังคับผูอื่นใหมารับความเชื่อ

ของพระศาสนจักร พวกเขาตองตระหนักวา ความรักที่บริสุทธิ์   

และมีใจกวางคือ  ประจักษพยานที่ดีที่สุดตอพระเจาที่เราเชื่อ  

และเพราะพระองคเราจึงถูกผลักดันใหตองมีความรัก  คริสตชน

ยอมทราบดีวาเมื่อใดที่ควรจะพูดถึงพระเจา  และเมื่อใดควรเงียบ

ดีกวาแลวปลอยใหความรักพูดเอง เขาทราบวา พระเจาคือ     

ความรัก (เทียบ 1 ยน 4:8) และจะสัมผัสกับการประทับอยูของ

พระได ณ เวลานั้นเอง  เมื่อสิ่งที่เราทําแตสิ่งเดียวคือรัก  เขาทราบ

ดีวา การไมสนใจในความรักคือการไมสนใจพระเจาและเพื่อน

มนุษย เปนความพยายามที่จะทําอะไรโดยไมมีพระเจา  ดังนั้น 

การปกปองพระนามพระเจาและมนุษยที่ดีที่สุดอยูที่ความรัก     

เปนหนาที่ของหนวยงานเมตตาธรรมตางๆ ของพระศาสนจักร     

ที่จะตองสรางความตระหนักแกบรรดาสมาชิกในเรื่องนี้ใหมาก  

เพื่อที่พวกเขาจะไดปฏิบัติภารกิจ ทั้งในการพูด ในความเงียบ   

และในตัวอยาง พวกเขาจะได เปนประจักษพยานที่ มีความ

นาเชื่อถือตอพระคริสตเจา 
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ผูที่มีหนาที่รับผิดชอบตองานเมตตาธรรมของพระศาสนจักร 

32. ในที่ สุด เราตองหันกลับไปใหความสนใจกันอีกครั้งหนี่งตอผู        

ที่ทําหนาที่ปฏิบัติงานเมตตาธรรมของพระศาสนจักร  เราไดไตรตรอง       

ไปแลววา  ผูปฏิบัติงานเมตตาธรรมตางๆ ของพระศาสนจักร แทจริงก็        

คือ  พระศาสนจักรเองในทุกระดับนั้น   ไมวาจะเปนระดับวัด ระดับ           

พระศาสนจักรแหงใดแหงหนึ่ง หรือแมแตระดับพระศาสนจักรสากล     

ดวยเหตุนี้ จึงเปนการเหมาะสมที่สุดที่สมเด็จพระสันตะปาปา ปอล ที่ 6    

ไดทรงสถาปนาสมณสภา Cor Unum ขึ้นใหเปนหนวยงานของสันตะสํานัก  

รับผิดชอบในการปฐมนิเทศและประสานงานกับหนวยงานตางๆ ผูทํางาน

ดานเมตตาธรรม  ที่ไดรับการสนับสนุนจากพระศาสนจักรคาทอลิก  เพื่อ   

ใหสอดคลองกับโครงสรางสวนกลางของสันตะสํานัก  พระสังฆราช         

ในฐานะที่เปนผูสืบตําแหนงจากอัครสาวก  มีความรับผิดชอบเบื้องตน     

ในการปฏิบัติตามโครงการตางๆ ของพระศาสนจักรทองถิ่นดังที่มีกลาวไว

ในหนังสือกิจการของอัครสาวก (เทียบ กจ 2:42-44)  ณ วันนี้เฉกเชนกับ  

ในอดีต พระศาสนจักรในฐานะที่เปนครอบครัวของพระเจา  ตองเปน

สถานที่ที่ คอยใหความชวยเหลือและได รับความชวยเหลือ   และ              

ในขณะเดียวกันยังเปนสถานที่ที่ผูคนพรอมที่จะรับใช  ผูที่อยูนอกกรอบ

พระศาสนจักรที่ตองการความชวยเหลือ  ในพิธีบวชพระสังฆราชกอน    

การอภิเษก ผูสมัครตองตอบหลายคําถามที่เปนประเด็นสําคัญๆ ในหนาที่  

รวมถึงอธิบายถึงหนาที่ตางๆ แหงพันธกิจในอนาคตดวย พระสังฆราช     

ใหสัญญาอยางเปดเผยวา ในพระนามของพระคริสตเจา ทานจะใหการ

ตอนรับและมีใจเมตตาตอคนยากคนจนและตอทุกคนที่ตองการความ

บรรเทาและความชวยเหลือ 31  กฎหมายพระ ศาสนจักรในบทที่เกี่ยวกับ

พันธกิจของพระสังฆราช  ไมไดมีการพูดถึงความรักไวเปนบทตางหาก     

ในภารกิจของพระสังฆราช แตกลาวดวยคําพูดทั่วไปถึงความรับผิดชอบ

ของพระสังฆราชใหประสานงานตางๆ ของการแพรธรรม  โดยคํานึงถึง

ลักษณะจําเพาะของแตละงาน 32  แตเมื่อไมนานมานี้ คูมือพันธกิจใน    

การอภิบาลของพระสังฆราชไดมีการกลาวไวอยางเจาะจงและชัดเจน  

เกี่ยวกับหนา ที่ในเ รื่องของความรักวา   เปนความรับผิดชอบของ         

พระศาสนจักรทั้งมวลและของพระสังฆราชแตละองคในสังฆมณฑล  ของ

ตน 33  อีกทั้งไดมีการเนนวา การปฏิบัติความรักเปนงานของพระศาสนจักร

โดยตรง เชนเดียวกับพันธกิจแหงการประกาศพระวาจาและการโปรด     

ศีลศักดิ์ สิท ธิ์  มันเปนสวนที่มีความสําคัญสวนหนึ่ งในพันธกิจของ        

พระศาสนจักรมาตั้งแตแรกเริ่มเดิมที 34  

 

33. เกี่ยวกับบุคลากรที่จะทําหนาที่ปฏิบัติเมตตากิจของพระศาสนจักร

ในระดับที่เปนรูปธรรมนั้น  ไดมีการกลาวกันไปแลวถึงประเด็นสําคัญของ

มัน  กลาวคือ  พวกเขาจะตองไมไดรับแรงบันดาลใจจากอุดมการณตางๆ 

ที่มุงไปในการพัฒนาโลกใหดีขึ้นเทานั้น  หากแตจะตองถูกนําโดยความเชื่อ

ซึ่งทํางานโดยอาศัยความรัก (เทียบ กท 5:6)  ความสํานึกที่วา ใน         

พระคริสตเจา พระเจาไดทรงมอบตนเองเพื่อเรา แมกระทั่งสิ้นพระชนมบน

ไมกางเขน  ตองเปนแรงบันดาลใจใหเรามีชีวิตไมใชเพื่อตัวเราเอง แต    

เพื่อพระองคและพรอมกันกับพระองคเพื่อผูอื่น  ใครที่รักพระคริสตเจา      

ก็รักพระศาสนจักรดวย พรอมทั้งปรารถนาที่จะใหพระศาสนจักรเปน
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ภาพลักษณและเครื่องมือแหงความรักที่ไหลหลั่งมาจากพระคริสตเจา  

บุคลากรของหนวยงานคาทอลิกเมตตาธรรมทุกหนวย  จึงตองทํางาน     

กับพระศาสนจักรและกับพระสังฆราช  เพื่อความรักของพระเจาจะได

สามารถแผกระจายไปทั่วโลก  โดยอาศัยการมีสวนรวมในการปฏิบัติ    

ความรักของพระศาสนจักร พวกเขาปรารถนาที่จะเปนประจักษพยานของ

พระเจาและของพระคริสตเจา  และดวยเหตุนี้  พวกเขาก็ปรารถนาที่จะทํา

ดีแกทุกคนโดยอิสระเสรีไมตองมีใครมาบังคับ 

 

34. การเปดใจกวางภายในตอมิตินี้ของพระศาสนจักร  มีแตจะชวยผู   

ที่ทํางานดานเมตตาธรรมใหทํางานอยางกลมเกลียวสมานฉันทกับองคกร

ตางๆ  ในการรับใชความตองการที่มาในรูปแบบตางๆ  แตในแงหนึ่งตองให

ความเคารพสิ่งที่เปนลักษณะจําเพาะเกี่ยวกับการรับใช  ซึ่งพระคริสตเจา

ทรงเรียกรองจากสานุศิษยของพระองค  ในขอความเกี่ยวกับความรัก 

(เทียบ 1 คร 13) นักบุญเปาโลสอนเราวา เปนอะไรที่มากไปกวากิจกรรม

ลวนๆ  “หากขาพเจามอบทุกสิ่งที่ขาพเจามีใหแกผูอื่น ถาขาพเจายอม      

ใหเอากายของขาฯ ไปเผาไฟ แตถาขาพเจาไมมีความรัก ขาพเจาก็ไมได

อะไรเลย” (วรรค 3)  ขอความตอนนี้ตองเปนแมบทแหงการรับใชทุกชนิด

ของพระศาสนจักร  สรุปการไตรตรองทุกอยางเกี่ยวกับความรักที่เราได    

ใหไวตลอดสมณสาสนฉบับนี้ งานทุกอยางจะขาดความสมบูรณเสมอ  

นอกจากวาเปนการแสดงออกอยางเห็นไดชัดเจนวา  เปนความรักตอ   

เพื่อนมนุษย เปนความรักที่ไดรับการหลอเลี้ยงจากการที่ไดสัมผัสกับ            

พระคริสตเจา  การนําเอาตัวเองไปมีสวนรวมอยางลึกซึ้งตอความตองการ

และความทุกขของผูอื่น  กลายเปนการแบงปนชีวิตตัวเองแกพวกเขา     

หากของขวัญของขาพเจามิไดบงวา  มาจากความสุภาพถอมตน แลว  

ขาพเจาตองมอบใหผู อื่นมิใชแตเพียงบางสิ่งที่เปนของขาพเจาเทานั้น      

แตมอบตัวขาพเจาเองพรอมกับของขวัญนั้นดวย  

 

35. การรับใชผูอื่นอยางถูกตองนี้จะนําเราไปสูความสุภาพดวย  ผูที่    

รับใชจะตองไมคิดวาตนเหนือกวาคนที่ตนรับใช ถึงแมวาสถานภาพของ    

ผูนั้นจะนาสมเพชเพียงใดก็ตามในขณะนั้น  พระคริสตเจาทรงเสด็จมา           

รับตําแหนงที่ต่ําตอยที่สุดในโลก นั่นคือ ไมกางเขน และอาศัยความสุภาพ

นี่ เองที่พระองคทรงไถกู เราและเสด็จมาชวยเราอยู เสมอ ผูที่มีความ   

สามารถชวยเหลือผูอื่นไดจะทราบดีวา  ในการชวยผูอื่นนั้นพวกเขาเอง     

จะไดรับความชวยเหลือดวย  การที่สามารถชวยเหลือผูอื่นไดนั้นไมใชเปน

เพราะกุศลบุญหรือความสําเร็จอะไรในตัวของมันเองเลย  หนาที่นี้เปน  

พระหรรษทาน  ยิ่งเราจะใหผูอื่นมากเทาใด เรายิ่งจะเขาใจและสามารถ     

ที่จะชื่นชมพระวาจาของพระคริสตเจาที่กลาววา “เราเปนผูรับใชที่ไรคา” 

(ลก 17:10)  เราตระหนักดีวา เราไมไดกระทํากิจเมตตาเพราะความ

เหนือกวาผูอื่นหรือมีความเกงกาจสวนตัว  แตเปนเพราะวาพระเจาไดทรง

โปรดใหเราสามารถทําเชนนั้น  จะมีบางครั้งที่ภาระและความตองการ   

เมื่อเทียบกับความจํากัดของเราเอง  อาจทําใหเราเกิดทอแทได  แต        

ในบัดดลนั้นนั่นเองเราจะไดรับบทเรียนวา ในที่สุดแลว เราเปนเพียง

เครื่องมือในพระหัตถของพระเจา  การเรียนรูนี้จะชวยเราใหหลุดพนจาก

ความคิดวา  เราแตลําพังที่ตองรับผิดชอบเปนการสวนตัวในการสรางโลก
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ใหนาอยูขึ้น  เราจะพยายามทําทุกสิ่งที่เราสามารถดวยใจสุภาพ และ      

ในความสุภาพเชนกัน  ที่เราจะมอบทุกสิ่งทุกอยางไวในพระหัตถของ

พระองค  พระเจาทรงเปนผูปกครองโลก ไมใชเรา  เรามอบการรับใชแด

พระองคเทาที่กําลังของเราจะสามารถทําได และตราบเทาที่พระองค       

จะประทานพละกําลังให  แตวา การทําทุกสิ่งที่เราสามารถดวยพละกําลัง

ทุกอยางที่เรามี  เปนภารกิจที่ทําใหผูรับใชที่ดีของพระเยซูคริสตเจาจะ   

ตองสาละวนอยูเสมอ” (2 คร 5:14)  

 

36. เมื่อเราพิจารณากันถึงความตองการตางๆ มากมายมหาศาลของ

ผูอื่น  ในแงหนึ่งเราอาจถูกกดดันใหเกิดอุดมการณตั้งเปาหมาย  ที่          

จะทํางานเกี่ยวกับประเด็นการปกครองโลกของพระเจา ซึ่งคงยากที่จะ    

ทําได  กลาวคือ แกปญหาใหลุลวงไปทุกเปราะ หรือเราอาจถูกประจญให

ยอมแพ  เพราะดูเหมือนวาเรา  ไมสามารถที่จะแกปญหาใดไดเลย ในเวลา

ดังกลาว ความสัมพันธที่มีชีวิตกับพระคริสตเจาเปนเรื่องจําเปน หากเรา

อยากที่จะเดินไปในหนทางที่ถูกตอง โดยไมตกเปนเหยื่อแหงความเหอเหิม

ในการประณามเพื่อนมนุษยดวยกัน ซึ่งเปนสิ่งที่  นอกจากจะไมสรางสรรค

แลว  ยังจะกอใหเกิดผลในทางลบดวย  หรือมิฉะนั้น ก็อาจทําใหเราอยาก

ยกธงขาว ซึ่งเทากับเปนการปดกั้นตัวเราไมใหรับการชักนําจากความรักใน

การรับใชผู อื่น  การสวดภาวนาในฐานะที่เปนเพียงเครื่องมือที่จะตอง     

เติมเต็มพลังใหมจากพระคริสตเจานั้น  เปนสิ่งที่มีความจําเปนอยางยิ่ง     

ซึ่งจะตองรีบจัดการโดยทันที ผูที่สวดภาวนาไมได  ก็สูญเสียเวลาไปเปลาๆ 

ถึงแมวาสถานการณบางอยางอาจรุนแรงและเรียกรองใหตองรีบทํางาน

โดยมิรอชา  ความศรัทธามิไดเปนอุปสรรคตอการดิ้นรนตอสูเพื่อขจัด   

ความยากจนของเพื่อนบาน  ไมวาจะถึงขั้นรุนแรงเพียงใดก็ตาม  อาศัย

ตัวอยางของบุญราศีเทเรซาแหงกัลกัตตา ความจริงปรากฏใหเห็นชัดเจน  

วา เวลาที่อุทิศแดพระในการสวดภาวนานั้น  ไมไดทําใหเราหันเหไปจาก

การรับใชเพื่อนบานอยางทุมเทและอยางมีประสิทธิภาพเทานั้น แตยัง    

เปนตนกําเนิดแหงการรับใชที่ไมรูจักเหน็ดเหนื่อยดวย  ในจดหมายเทศกาล

มหาพรตป  1996 บุญราศีเทเรซาเขียนถึงเ พื่อนรวมงานของเธอวา         

“เราตองการความสัมพันธอยางลึกซึ้งกับพระเจาในชีวิตประจําวันของเรา  

เราจะไดรับสิ่งนี้ไดอยางไร?  อาศัยการสวดภาวนา” 

 

37. ถึงเวลาแลวที่จะตองประกาศยืนยันถึงความสําคัญของการ     

สวดภาวนา  ในขณะที่ตองเผชิญอยูกับกิจการงานและความโนมนาวไป

ทางกระแสโลกของบรรดาคริสตชนจํานวนมาก  ที่ปฏิบัติพันธกิจเกี่ยวกับ

งานเมตตาธรรม  เปนสิ่งชัดเจนวา  คริสตชนที่สวดภาวนาจะไมอวดอางวา  

ตนสามารถเปลี่ยนแผนการของพระเจาไดหรือแกไขสิ่งที่ตนเห็นลวงหนา   

ไดตรงกันขาม  เขาจะหันไปสัมผัสกับพระบิดาของพระเยซูคริสตเจา 

วิงวอนพระองคใหเสด็จมาประทับอยูพรอมกับความบรรเทาของพระจิตเจา

สําหรับเขาและตอการงานของเขา  การมีความสัมพันธสวนตัวกับพระเจา

และการปลอยวางทุกสิ่งไวในพระประสงคของพระองค  สามารถชวย

มนุษยมิใหตกต่ําลง และชวยเขาใหรอดพนจากการกลายเปนเหยื่อคําสอน

แหงความบาคลั่งและการกอการรายได  ทัศนคติทางศาสนาที่ถูกตองจะ

ชวยมนุษยไมใหไปพิพากษาพระเจา ไมใหกลาวหาพระองคที่ปลอยใหมี
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ความยากจน และที่พระองคไมมีความเห็นอกเห็นใจตอสิ่งสรางของ

พระองค  เมื่อคนเราหาเรื่องกับพระเจาเพื่อปกปองมนุษย  เขาจะหันหนา

ไปหาใครเมื่อกิจการของมนุษยเกิดความลมเหลว?  

 

38. แนนอนวา  มหาบุรุษโยบอาจบนกับพระเจาไดถึงความทุกข

ทรมานมากมายในโลกที่แสนสาหัส  และดูเหมือนจะหาเหตุผลมาอธิบาย

ไมได  ในความเจ็บปวดทรมานทานรองออกมาวา “โอ ขาฯ รูวาขาฯ จะพบ

พระองคไดที่ไหน ขาฯ รูวาขาฯ อาจไดไปยังพระบัลลังกของพระองค... ขา

จะเรียนรูวาพระองคจะทรงตอบขาฯ วาอยางไร จะเขาใจวาพระองคจะทรง

มีพระดํารัสกับขาฯ วาอยางไร ในความยิ่งใหญแหงพลานุภาพของพระองค 

พระองคจะทรงพอพระทัยในตัวขาฯ ไหม?... เหตุฉะนี้ ขาฯ จึงรูสึกตระหนก  

เมื่อตองอยูตอหนาพระพักตรของพระองค  เมื่อขาฯ ไตรตรองดูแลว  ขาฯ  

รูสึกยําเกรงพระองค พระเจาไดทรงทําใหหัวใจของขาฯ ออนเปลี้ย พระผู

ทรงฤทธานุภาพทําใหขาฯ ตกใจกลัว” (23:3, 5-6, 15-16)  บอยครั้งเราไม

อาจเขาใจวาเหตุใดพระเจาจึงไมยอมเขามาแกไข  แตพระองคก็ไมทรงหาม

เราไมใหรองออกมา  เชนพระเยซูที่รองบนไมกางเขนวา “ขาแตพระเจาของ

ขาพเจา เหตุใดพระองคจึงทรงทอดทิ้งขาพเจา?”  (มธ 27:46)  เราควรตั้ง

คําถามนี้ในการสนทนากับพระองค  ดวยการสวดภาวนาตอหนาพระพักตร

พระองควา “ขาแตพระเจา พระผูศักดิ์สิทธิ์และองคแหงความจริง ความ

ทุกขทรมานนี้จะนานอีกสักแคไหน?” (วว 6:10)  เปนนักบุญเอากุสตีโนเอง

ที่ใหคําตอบแกเราในเรื่องของความทุกขทรมานวา “หากทานเขาใจ

พระองค พระองคก็ไมใชพระเจา” -  Si comprehendis, non est Deus” 35  

การประทวงของเราไมไดตั้งใจที่จะทาทายพระเจา หรือหมายความวา ใน

พระเจานั้น เกิดมีความผิดพลาด ความออนแอ หรือการเอาหูไปนาเอาตา

ไปไรก็หาไม  สําหรับผูที่มีความเชื่อ เปนไปไมไดที่จะคิดวาพระเจาสิ้นแลว

ซึ่งพลานุภาพ หรือคิดวา “บางทีพระองคทรงนอนหลับ” (เทียบ 1 พกษ 

18:27)  ทวา การรองของเรา  เฉกเชนพระเยซูบนไมกางเขน  คือวิธีที่ดีที่สุด

และลึกล้ําสุดในการยืนยันความเชื่อของเราในพลานุภาพอันยิ่งใหญหา

ที่สุดมิไดของพระองค  แมในความพิศวงและยากที่จะเขาใจโลกรอบตัว  

คริสตชนก็ยังมีความเชื่อใน “ความดีและความรักเมตตาของพระเจา” (ทต 

3:4)  ถึงแมจะจมดิ่งอยู ในความยุงเหยิงซับซอนของประวัติศาสตร

เชนเดียวกันกับผูอื่น  คริสตชนยังมีความมั่นใจเหนียวแนนวา  พระเจาคือ

พระบิดาของเราและทรงรักเรา ถึงแมเราจะไมเขาใจวาทําไมพระองคถึง

เงียบเฉยอยูก็ตาม  

 

39. ความเชื่อ ความไวใจ และความรักตองดําเนินไปพรอมกัน  เรา

ปฏิบัติความไวใจโดยอาศัยฤทธิ์กุศลแหงความเพียรทน ซึ่งจะกอใหเกิด

ผลดีเสมอ  แมทามกลางสิ่งที่ดูเหมือนจะลมเหลว และอาศัยฤทธิ์กุศล   

แหงความสุภาพถอมตน ซึ่งยอมรับรหัสธรรมเรนลับของพระเจาและวางใจ

ในพระองค  แมยามที่อยูในความมืดมิด  ความเชื่อสอนเราวา พระเจา  

ทรงมอบพระบุตรของพระองคเพราะเห็นแกเรา  และทรงมอบความแนนอน

วาเราจะไดรับชัยชนะ  พระเจาคือความรัก!  ซึ่งจะเปลี่ยนความอดทนและ

ความสงสัยของเราใหกลายเปนความหวังวา พระเจาทรงถือโลกไวใน      

อุงพระหัตถของพระองค และอยางที่ตอนทายของหนังสือวิวรณบันทึกไววา 
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ถึงแมจะมีความมืดมนรอบทิศ  สุดทายแลวพระองคจะทรงมี ชัยใน        

พระสิริรุงโรจน  ความเชื่อที่มองเห็นความรักของพระเจาที่ทรงเผยออก    

ในดวงหทัยของพระเยซูที่ถูกทิ่มแทงบนไมกางเขนนั้นจะทําใหเกิดความรัก  

ความรักคือแสงสวาง  และในที่สุด  แสงสวางเดียวนี้ที่คอยสงความสวาง

มายังโลกที่กําลังมืดมัวลง  และที่คอยใหความกลาหาญอันจําเปนแกเรา  

ที่ทําใหเราสามารถดําเนินชีวิตตอไปและทํางานตอไป  ความรักนั้นเกิด    

ขึ้นได และเราสามารถปฏิบัติมันได เพราะวาเราถูกสรางขึ้นมาตาม

ภาพลักษณของพระเจา  นี่คือคําเชื้อเชิญที่เราปรารถนามอบใหทุกคน    

ในสมณสาสนฉบับนี้ ขอใหทุกคนแสวงหาประสบการณความรักกับ      

พระเจา และอาศัยวิธีนี้ขอใหนําความสวางของพระเจาเขามาสูโลกของ  

เราดวย 

 

สรุป 

40. สุดทาย ขอใหเรามาพิจารณาบรรดานักบุญรวมกัน นักบุญที่เปน

แบบฉบับในการปฏิบัติเมตตากิจ  ความคิดแรกของเราแลนไปที่นักบุญ   

มารติน แหงตูร (ค.ศ. 397)  ทานเปนทหาร เปนฤๅษี แลวเปนพระสังฆราช 

ทานเปนประดุจอนุสรณที่แสดงใหเห็นถึงคุณคาอันจะหาใดมาทดแทน

ไมได  ในการเปนประจักษพยานสวนตัวเรื่องของความรัก  ณ ประตูเมือง  

เอเมียน มารตินไดมอบเสื้อคลุมครึ่งตัวของทานแกคนจน  คืนนั้นเอง     

พระเยซูไดทรงประจักษมาหาทานในความฝนโดยสวมเสื้อคลุมครึ่งตัวนั้น 

เทากับเปนการยืนยันความจริงอมตะของพระวรสารที่กลาววา “เราเปลือย

เปลา ทานก็ไดมอบเครื่องนุงหมแกเรา ... ทานทําสิ่งใดตอพี่นองผูต่ําตอย

ที่สุดของเรา ทานก็ทําตอเราเอง” (มธ 25:36, 40) 36  ในประวัติศาสตร

พระศาสนจักร มีประจักษพยานถึงความรักมากมายที่เราอาจอางอิงได 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในบรรดาอารามนักพรตตางๆ ตั้งแตสมัยแรกๆ เริ่มจาก

นักบุญแอนโทนี (ค.ศ. 356)  นักพรตตามอารามตางๆ ดังกลาวไดแสดง

เมตตากิจแหงความรักตอเพื่อนบานไวมากมาย  ในการสัมผัส “ตัวตอตัว” 

กับพระเจาผูทรงเปนองคแหงความรัก  นักพรตไดสัมผัสกับแรงบันดาลใจ  

ที่บังคับใหพวกเขาเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตของตน  ใหคอยรับใชเพื่อนบาน

นอกเหนือไปจากรับใชพระเจา  นี่อธิบายไดเปนอยางดีถึงการเนนเปน

พิเศษเกี่ยวกับการใหการตอนรับ ใหที่พักพิง และการเอาใจใสดูแลผูที่เจ็บ

ไขไดปวยที่อยูรอบๆ อาราม  นอกนั้นยังเปนการอธิบายไดเปนอยางดีถึง

ความคิดริเริ่มตางๆ ในประเด็นที่เกี่ยวกับสวัสดิการของมนุษย  และการ

อบรมแบบคริสตชนที่มุงประเด็นไปที่คนจนเปนอันดับแรก  ผู ซึ่งเปน

กลุมเปาหมายแรกของการดูแลเริ่มตนโดยอารามนักพรตและคณะนักบวช  

ที่ถือความยากจนตางๆ  และตอมาโดยสถาบันนักบวชชายหญิงตางๆ 

ตลอดเวลาแหงประวัติศาสตรพระศาสนจักร บรรดานักบุญเหลานั้นไดแก 

ฟรังซิสแหงอัสซีซี อิกญาซีโอแหงโลโยลา ยอหนแหงพระเจา คามิลโล เดอ 

เลลลิส  วินเซ็น เดอ ปอล  หลุยส เดอ มารียัค ยิวเซปเป กอตโตเลงโก 

ยอหน บอสโก  ลุยอียี โอรีโอเน เทเรซาแหงกัลกัตตา ฯลฯ ทานเหลานี้เปน

เพียงบางตัวอยางที่เปนประจักษพยาน  และเปนแบบฉบับในรูปของงาน

สังคมสงเคราะหที่ผูมีน้ําใจดีควรนําไปเปนแบบอยาง  

 

     84           85 



 

41. ผูที่โดดเดนที่สุดในบรรดานักบุญทั้งหลายไดแกแมพระ  มารดา

ของพระคริสตเจาและผูทรงเปนกระจกเงาแหงความศักดิ์สิทธิ์ ทั้งปวง      

ในพระวรสารของนักบุญลูกา  เราทราบวาพระนางทรงปฏิบัติกิจแหง   

ความรักตอญาติเอลีซาเบ็ธ ซึ่งแมพระทรงไปอยูคอยรับใช “ประมาณ        

3 เดือน” (1:56)  ในชวงกอนใกลคลอด  พระนางทรงกลาวในโอกาสนั้น   

วา “วิญญาณของขาพเจาสรรเสริญพระเปนเจา” - “Magnificat anima 

mea Dominum”  (ลก 1:46)  ในคํากลาวดังกลาว  พระนางทรงเผยใหเห็น

ถึงโครงการทั้งชีวิตของแมพระ  ไมไดตั้งเอาตนเองเปนศูนยกลาง แตปลอย

ที่ไวใหพระเจาซึ่งพระแมเจาทรงสัมผัสอยูเสมอดวยการสวดภาวนาและ

การรับใชเพื่อนบาน เมื่อนั้นเทานั้น  ที่ความดีจะคืบคลานเขามาสูโลก  

ความยิ่งใหญของแมพระอยูในความจริงที่วา แมพระตองการที่จะสรรเสริญ

และถวายเกียรติแดพระเจา มิใชตนเอง  แมพระเปนผู ต่ําตอย ความ

ปรารถนาแตประการเดียวของแมพระคือการเปนขารับใชของพระคริสตจา 

(เทียบ ลก 1:38, 48) แมพระทราบดีวา  แมพระจะมีสวนรวมในการ        

ไถกูโลก แทนที่มัวแตจะทําตามโครงการของตน แมพระทรงมอบตัว       

แมพระเองโดยสิ้นเชิงไวในพระหัตถของพระเจา  สุดแลวแตพระองคจะ  

ทรงจัดการ  แมพระเปนผูที่มีความเชื่อในคําสัญญาของพระเจาและรอคอย

ความรอดของชนชาติอิสราเอล เทวทูตจึงไดมาหาแมพระและเรียกรองให

แมพระรับใชคําสัญญาเหลานั้น  แมพระเปนสตรีที่มีความเชื่อ เอลีซาเบ็ธ

กลาวกับแมพระวา “เปนบุญลาภแกเธอที่เชื่อ” (เทียบ ลก 1:45) บทสดุดี

มักญีฟกัต Magnificat อาจกลาวไดวาเปนรูปแบบแหงดวงวิญญาณของ

แมพระสานทอมาจากดายแหงพระคัมภีรลวนๆ   ดายที่ เอามาจาก        

พระวจนะของพระเจา  ณ จุดนี้เราจะเห็นไดวา  แมพระเปนอันหนึ่งอัน

เดียวกันกับพระวาจาของพระเจาเพียงใด  พระวาจาของพระเจากลายเปน

พระวาจาของแมพระ  แมพระทรงชํานาญคลองแคลวมากกับพระวาจานี้  

แมพระทรงกลาวและคิดพรอมกันกับพระวาจาของพระเจา  พระวาจาของ

พระเจากลายเปนคํากลาวของแมพระ  และวาจาของแมพระมาจาก      

พระวจนะของพระเจา   ณ  ที่นี้เราเห็นแลววา   ความคิดของแมพระถูก

ปรับใหตรงกับความคิดของพระเจาอยางไร  ความปรารถนาของแมพระ

ตรงกับความปรารถนาของพระเจาอยางไร  เพราะแมพระหยั่งรากลึกอยาง

แทจริงในพระวจนะของพระเจา  แมพระจึงสามารถเปนมารดาของ       

พระวจนะที่ทรงมาบังเกิดเปนมนุษย  สุดทาย แมพระคือสตรีผูที่มีความรัก  

จะเปนอยางอื่นไปไดอยางไร?  ในฐานะผูที่มีความเชื่อ คิดดวยความคิด

ของพระเจา และปรารถนาดวยความปรารถนาของพระเจา  แมพระจะเปน

อื่นไปไมไดนอกจากจะเปนสตรีที่เปยมดวยความรัก  เราสัมผัสสิ่งนี้ไดจาก

พฤติกรรมที่สงบเงียบของพระนาง ดังที่มีคําบอกเลาไวในพระวรสารตอนที่

แมพระยังอยูในเยาววัย  เราสัมผัสไดในความละเอียดสุขุม  ตอนที่แมพระ

ทรงมองเห็นความตองการของคูบาวสาวที่เมืองคานาซึ่งแมพระนําไปบอก

พระเยซูเจา  เราเห็นความสุภาพของแมพระตอนที่แมพระถอยไปอยูหลัง

ฉากในชวงชีวิตสาธารณะของพระเยซูเจา โดยแมพระทราบดีวา  พระบุตร

ของแมพระจะตองสรางครอบครัวใหม  อีกทั้งทราบดีวา  เวลาของแมพระ

จะมาอีกครั้งพรอมกันกับไมกางเขน ซึ่งเปนเวลาที่แทจริงของพระเยซูเจา 

(เทียบ ยน 2:4; 13:1)  ตอนที่อัครสาวกพากันหลบหนีไป  แมพระจะทรง

ประทับอยู  ณ  แทบเทาไมกางเขน (เทียบ ยน 19:25-27)  และตอมา
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ในชวงที่พระจิตเจาทรงเสด็จลงมา ก็เปนพวกเขาที่หอมลอมแมพระใน

ขณะที่เฝารอการเสด็จมาของพระจิตเจา (เทียบ กจ 1:14) 

 

42. ชีวิตของบรรดานักบุญมิไดจํากัดอยูในประวัติตอนที่พวกทาน      

มีชีวิตอยูบนโลกนี้เทานั้น แตยังรวมถึงการอยูและรวมทํางานในพระเจา

หลังความตายดวย  มีสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนในบรรดานักบุญ กลาวคือ ผูที่เขา

ใกลพระเจาจะไมเหินหางไปจากมนุษย แตจะอยูใกลชิดกับพวกเขา       

เราพบความจริงนี้ไดอยางชัดเจนไมใชที่ไหนเลยนอกจากในแมพระ      

พระดํารัสของพระคริสตเจาจากบนไมกางเขนตอยอหนและตอสาวกทุกคน 

“นี่แนะ แมของเจา” (ยน 19:27) ถูกรื้อฟนใหสมบูรณขึ้นมาใหมในทุก     

ยุคทุกสมัย  แมพระไดกลายเปนแมของผูที่มีความเชื่อทุกคน  มนุษยชาย

หญิงทุกเวลาและทุกแหงหนตางหันหนาไปพึ่งความเมตตาเยี่ยงมารดา 

ความบริสุทธิ์พรหมจรรยและพระหรรษทานของแมพระในความตองการ

และความปรารถนาทุกอยาง ไมวาจะเปนในความสุขหรือความทุกข      

ยามโดดเดี่ยวเดียวดาย หรือในความเพียรพยายามทุกอยาง  พวกเขาไดรับ

พระพรแหงคุณความดีและความรักอันไมมีวันเปลี่ยนแปลง  ที่แมพระทรง

โปรยออกมาจากสวนลึกแหงดวงหทัยของพระนาง  ประจักษพยานแหง

ความกตัญูที่มนุษยทุกทวีปทุกวัฒนธรรมมอบใหพระนางนั้น  เปนการ   

บงบอกถึงการยอมรับในความรักบริสุทธิ์นั้น  ซึ่งมิใชเปนความรักที่แสวงหา

ตนเอง แตเปนความรักที่ทรงเมตตาปราณีแบบใหเปลา  ในเวลาเดียวกัน 

ความศรัทธาของสัตบุรุษแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนวา  ความรักดังกลาว

เกิดขึ้นได  คือผลแหงความเปนหนึ่งเดียวกันอยางใกลชิดกับพระเจา       

ซึ่งโดยอาศัยความใกลชิดนี้  วิญญาณของเราจึงเต็มเปยมไปดวยพระองค  

เปนสภาพที่สามารถทําใหคนที่ไดดื่มจากน้ําพุแหงความรักของพระเจา

กลายเปนน้ําพุ  ซึ่งจากน้ําพุนี้  “ลําธารแหงน้ําทรงชีวิตไหลออกไป”         

(ยน 7:38) ขาแตพระมารดาพรหมจารี โปรดแสดงใหเราเห็นวา  รักคืออะไร 

มีตนกําเนิดมาจากไหน และจะไดรับพลังใหมอยางสม่ําเสมอไดอยางไร  

เราขอมอบพระศาสนจักร และพันธกิจของพระศาสนจักรไวในการรับใช

ความรักดวยเทอญ  

 สันตะมารีอา มารดาพระเจา  แมพระไดทรงมอบแสงสวางแทจริง

อันไดแกพระเยซูพระบุตรของแมพระและพระบุตรของพระเจาใหแกโลก  

แมพระทรงมอบตนเองทั้งหมดแกการเรียกรองของพระเจา แมพระจึงได

กลายเปนบอน้ําพุแหงความดีที่หลั่งไหลมาจากพระองค โปรดทรงแสดง

พระเยซูแกเรา  โปรดทรงนําพวกเราใหเขาไปหาพระองค  โปรดสอนเรา   

ใหรูจักและรักพระองค  เพื่อพวกเราจะไดสามารถเปนความรักไดอยาง

แทจริง และเปนตนกําเนิดแหงน้ําทรงชีวิตทามกลางโลกที่หิวกระหาย    

ดวยเทอญ 

 

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16  

ใหไว ณ กรุงโรม พระมหาวิหารนักบุญเปโตร   

วันที่ 25 ธันวาคม  สมโภชพระคริสตสมภพ ป 2005  อันเปนปที่หนึ่งแหง

สมณสมัยของเรา 
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