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หลักการและเหตุผล 
กฤษฎีกาสมัชชาใหญของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย 

ค.ศ. 2015 ไดมุงเนนใหผูยังไมรูพระคริสตเจาที่แสวงหาความจริงสูงสุด 

ผูมีสิทธ์ิที่จะไดรับขาวดี ไดรูจักพระเจาเที่ยงแท (เทียบ ขอ 16) และเด็ก

เยาวชนคาทอลิกไดรับการอบรมจนสามารถบรรลุวุฒิภาวะแหงความเชื่อ

และมีสวนรวมมากที่สุดในชีวิตของพระศาสนจักร (เทียบ ขอ 21)       

แผนกคริสตศาสนธรรมฯ จึงเสนอโครงการรักพระคัมภีรน้ีมาอยาง

ตอเน่ือง เพื่อใหเกิดการตอบรับนโยบายดังกลาวทั้งในระดับครอบครัว 

สภาอภิบาล วัดและโรงเรียน ทั้งน้ี เพื่อใหทุกคนที่สนใจมีโอกาสเรียนรูและ

สัมผัสกับพระวาจาของพระเจามากข้ึน อันจะนําสูแรงบันดาลใจของการ

เจริญชีวิตติดตามพระคริสตเจาจนการเปนประจักษพยานน้ันนําผูอ่ืนใหมา

ตอบรับคําเชื้อเชิญของพระเยซูเจา และกลายเปนศิษยของพระองคดวย           
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชน รักการอานและศึกษาพระวาจาของพระ

เปนเจา 

2. เพื่อใหเด็กและเยาวชน นําพระวาจาของพระเปนเจามาใชในการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน และสามารถถายทอดประสบการณที่ไดรับจากพระวาจา

ไปสูผูอ่ืนได 

3. สนับสนุนใหเยาวชนไทยในยุคปจจุบันอานหนังสือมากข้ึน และฝกใหมี

นิสัยรักการอาน อน่ึงเปนการชวยสงเสริมนโยบายของรัฐ    
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จดหมายของนกับญุยากอบ 

 

 

จดหมายน้ีมีลักษณะเปนบทเทศนมากกวาเปนจดหมาย 

สะทอนคําสอนธรรมดาของกลุมคริสตชนเมื่อมาชุมนุมกัน ประกอบดวยคํา

เตือนใจดานจริยธรรมเปนชุดๆ ที่เกี่ยวของกันโดยหัวเร่ืองเดียวกัน หรือ

บางคร้ังเพียงเพราะคําคลองจองกัน หัวเร่ืองที่พูดถึงมีดังน้ี  

1. ตองประพฤติตนอยางไรในเวลาที่ถูกทดลอง (ยก 1:1-12; 5:7-11)  

2. ที่มาของการผจญ (1:13-18)  

3. การรูจักควบคุมลิ้นของตน (1:26; 3:1-18)  

4. ความสัมพันธที่ดีและความเห็นอกเห็นใจพี่นอง (2:8, 13; 3:13-4:2; 

4:11ฯ)  

5. พลังของการอธิษฐานภาวนา (1:5-8; 4:2ฯ; 5:13-18 ฯลฯ) ใน 

5:14ฯ เราพบขอความสําคัญเกี่ยวกับศีลเจิมคนไข 

จดหมายน้ีมีความคิดหลักอยูสองขอ ขอแรกยกยองคนยากจนและ

ตําหนิคนร่ํารวย (1:9-11; 1:27-2:9; 4:13-5:6) โดยแสดงใหเห็น

ความหวงใยตอผูตํ่าตอย ซ่ึงเปนบุคคลที่พระเจาโปรดปราน ความคิดน้ีมา

จากธรรมประเพณีของพันธสัญญาเดิมและโดยเฉพาะจากบทเทศนบนภูเขา 
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(มธ 5:3 เชิงอรรถ d) ความคิดที่สองเนนวา คริสตชนตองทําความดี ไม

พึงพอใจเพียงความเช่ือซึ่งไมเกิดผล (1:22-27; 2:10-26) ผูเขียนขยาย

ความคิดน้ีใน 2:14-26 ซ่ึงเยาะเยยการเทศนประกาศความเชื่อที่ไมมี

ความเกี่ยวของกับกิจการดีใดๆ ทั้งส้ิน บางคนเห็นขอความน้ีเปนการกลาว

โจมตีเปาโลโดยเฉพาะ อันที่จริงจดหมายของนักบุญยากอบ และ จดหมาย

นักบุญเปาโลถึงชาวกาลาเทียและชาวโรม มีคําสอนหลายขอใกลเคียงกัน 

ที่นาสังเกตเปนพิเศษคือวิธีอธิบายขอความเกี่ยวกับอับราฮัมในพันธสัญญา

เดิมในความหมายตางกัน ยากอบอาจคัดคานเปาโล หรือบางทีอาจ

คัดคานคริสตชนบางคนที่ดึงขอสรุปผิดๆ จากคําสอนของเปาโล ในเร่ืองน้ีมี

ขอสังเกตนาพิจารณาสองประการ ประการแรกแมทั้งสองคนมีทรรศนะ

ตางกัน เปาโลและยากอบตางเห็นพองตองกันในสาระสําคัญ ประการที่

สอง ปญหาความสัมพันธระหวางความเชื่อกับกิจการเปนปญหาปกติของ

ชาวยิวในสมัยน้ัน และอาจจะเปนหัวขอที่ทั้งยากอบและเปาโลตางนํามา

พิจารณาตามแนวความคิดของตน 
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คําขึ้นตน 

1 1ยากอบ ผูรับใชของพระเจาและของพระเยซูคริสต องคพระผู

เปนเจา ขอสงความคิดถึงตระกูลทั้งสิบสองตระกูลที่กระจัดกระจายอยู 

 

ความทุกขยากเปนสิทธิพิเศษ 
2พี่นองทั้งหลาย จงคิดวาเปนที่นายินดีเมื่อประสบความยากลําบาก

ตางๆ 3เพราะทานรูอยูแลววาการที่ความเชื่อของทานถูกทดสอบกอใหเกิด

ความพากเพียร 4จงใหความพากเพียรบังเกิดผลถึงที่สุด เพื่อทานจะได

เปนคนดีอยางสมบูรณ ไมมีที่ตําหนิ และไมขาดส่ิงใด 

 

บันทึกการอาน 

1. เราควรมีทัศนคติอยางไรเมื่อเราประสบความยากลําบากตางๆ 

.................................................................................................. 

2. ถาความเชื่อของทานถูกทดสอบจะกอใหเกิดอะไร 

.................................................................................................. 

ทานประทับใจขอความใด หรือไดรับขอคิดในเรื่องใด 
...........................................................................................................

........................................................................................................... 
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การอธิษฐานภาวนาดวยความเชื่อม่ัน 
5ทานใดขาดปรีชาญาณ จงขอปรีชาญาณน้ันจากพระเจาเถิด 

พระองคประทานใหทุกคนดวยพระทัยกวางโดยไมทรงตําหนิเลย แลวเขา

จะไดรับปรีชาญาณตามที่ขอ 6แตเขาตองขอดวยความเชื่อ   โดยไมสงสัย  

เพราะผูที่สงสัยน้ันเปรียบเสมือนคลื่นในทะเลที่ถูกลมพัดซัดไปมา 7คน

เชนน้ีจะไมไดรับอะไรจากองคพระผูเปนเจา 8เขาเปนคนจิตใจโลเลไมมั่นคง

ในกิจการทั้งหลายของเขา 

 

บันทึกการอาน 

3. หากทานขาดปรีชาญาณ ทานตองทําอยางไร 

.................................................................................................. 

4. นักบุญยากอบเปรียบเทียบคนที่มีจิตใจโลเลเหมือนกับอะไร 

.................................................................................................. 

ทานประทับใจขอความใด หรือไดรับขอคิดในเรื่องใด 
...........................................................................................................

........................................................................................................... 
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ชะตากรรมของคนม่ังมี 
9พี่นองผูตํ่าตอยจงภูมิใจเมื่อไดรับการเชิดชู 10สวนคนมั่งมีก็จง

ภูมิใจเมื่อถูกกดใหตํ่าตอย เพราะเขาจะตองลวงพนไปดุจดอกหญา  

11เมื่อดวงอาทิตยข้ึนแดดรอนระอุแลว หญาก็เห่ียวแหงไป ดอกหญาจะรวงโรย

และความงดงามจะสูญส้ินไป คนมั่งมีจะรวงโรยขณะที่กําลังทําธุรกิจของ

ตนเชนเดียวกัน 

 

บันทึกการอาน 

5. นักบุญยากอบ เปรียบเทียบวา ความรํ่ารวยจะผานพนไปดุจกับอะไร 

.................................................................................................. 

ทานประทับใจขอความใด หรือไดรับขอคิดในเรื่องใด 
...........................................................................................................

........................................................................................................... 
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การถูกผจญ 
12ผูที่มีมานะอดทนตอการถูกผจญยอมเปนสุข เพราะเมื่อเขาผาน

การผจญน้ัน เขาจะไดรับมงกุฎแหงชีวิตซ่ึงองคพระผูเปนเจาทรงสัญญาจะ

ประทานใหผูที่รักพระองค 
13อยาใหผูใดที่ถูกผจญพูดวา “ขาพเจาถูกพระเจาผจญ” เพราะ

ความชั่วไมอาจผจญพระเจาได และพระองคไมทรงผจญผูใด 14แตเราทุก

คนถูกกิเลสตัณหาผจญ ดึงดูด และหลอกลวง 15กิเลสตัณหากอตัวข้ึนทํา

ใหเกิดบาป และเมื่อมีบาปมาก บาปก็จะทําใหเกิดความตาย 

 

บันทึกการอาน 

6. ผูที่มีมานะอดทนตอการถูกผจญยอมเปนสุข เพราะเมื่อเขาผานการ

ผจญน้ัน เขาจะไดรับอะไรตอบแทน 

.................................................................................................. 

7. บอเกิดของการผจญคืออะไร 

.................................................................................................. 

ทานประทับใจขอความใด หรือไดรับขอคิดในเรื่องใด 
...........................................................................................................

........................................................................................................... 
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การรับฟงพระวาจาและนําไปปฏิบัติ 
16พี่นองที่รัก อยาหลงผิด 17ของประทานทุกอยางที่ดีและบริบูรณ

ยอมมาจากเบ้ืองบน ลงมาจากพระบิดาผูทรงสรางความสวาง พระองคไม

ทรงเปลี่ยนแปลง ไมทรงมีแมแตเงาแหงความแปรปรวนใดๆ 
18พระองคพอพระทัยใหเราบังเกิดโดยพระวาจาแหงความจริง 

เพื่อใหเราเปนดุจผลแรกในสรรพส่ิงที่ทรงสราง 

บันทึกการอาน 

8. ของประทานทุกอยางที่ดีและบริบูรณมาจากไหน 

.................................................................................................. 

ทานประทับใจขอความใด หรือไดรับขอคิดในเรื่องใด 
...........................................................................................................

........................................................................................................... 

ความเล่ือมใสแทจริง 
19พี่นองที่รัก พึงตระหนักวา ทุกคนจงฉับไวที่จะฟง แตชาที่จะพูด 

และชาที่จะโกรธ 20คนที่โกรธยอมไมปฏิบัติตนชอบธรรมตามพระประสงค

ของพระเจา 21ดังน้ัน จงละทิ้งความโสมมทั้งหลาย และความชั่วรายที่ยัง

ตกคางอยู จงนอมรับพระวาจาที่ทรงปลูกฝงไวในทาน พระวาจาน้ันชวย

วิญญาณทานใหรอดพนได 
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22จงปฏิบัติตามพระวาจา มิใชเพียงแตฟง ซ่ึงเทากับหลอกตนเอง 
23เพราะถาผูใดฟงพระวาจาแลวไมปฏิบัติตาม ก็เหมือนคนที่มองใบหนา

ของตนในกระจกเงา 24เมื่อมองตนเอง และจากไปแลว ก็ลืมทันทีวาตนเปน

อยางไร 25สวนผูที่พิจารณาบัญญัติแหงอิสรภาพ และยึดมั่นในบัญญัติน้ัน 

มิใชฟงแลวลืม แตฟงแลวนําไปปฏิบัติตาม ผูน้ันยอมประสบความสุขใน

การปฏิบัติน้ัน 
26ผูใดคิดวาตนปฏิบัติศาสนกิจแตไมควบคุมลิ้นของตน ผูน้ันยอม

หลอกลวงตนเอง การปฏิบัติศาสนกิจของเขายอมไรคา 27การปฏิบัติ

ศาสนกิจบริสุทธ์ิและไรมลทินเฉพาะพระพักตรพระเจาพระบิดาคือการ

เยี่ยมเด็กกําพราและหญิงมายที่มีความทุกขรอน และการรักษาตนใหพน

จากมลทินของโลก  

 

บันทึกการอาน 

9. พี่นองที่รัก พึงตระหนักวา ทุกคนจงฉับไวที่จะ......... แตชาที่จะ.......... 

และชาที่จะ........... 

10. คนที่โกรธจะเปนอยางไร 

.................................................................................................. 

11. ผูใดฟงพระวาจาแลวไมปฏิบัติตาม จะเปนเหมือนกับอะไร 

.................................................................................................. 
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12. ผูใดคิดวาตนปฏิบัติศาสนกิจแตไมควบคุมลิ้นของตน ผูน้ันยอม

หลอกลวงตนเอง การปฏิบัติศาสนกิจของเขาจะเปนอยางไร 

.................................................................................................. 

ทานประทับใจขอความใด หรือไดรับขอคิดในเรื่องใด 
...........................................................................................................

........................................................................................................... 

 

ระบายสีใหสวยงาม 
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การใหเกียรติคนยากจน 

2 1พี่นองทั้งหลาย อยาใหความเชื่อของทานในองคพระผูเปนเจา 

ของเรา คือพระเยซูคริสต ผูทรงพระสิริรุงโรจน มีความลําเอียงปนอยูดวย 
2สมมติวา ใครคนหน่ึงสวมแหวนทองคําและเส้ือผาหรูหราเขามาในที่

ประชุมของทาน และขณะเดียวกันมีคนยากจนอีกคนหน่ึงแตงตัวมอซอเขา

มา 3ทานเขาไปตอนรับคนแตงตัวหรูหราและบอกเขาวา “เชิญน่ังตามสบาย

ที่น่ีเถิด” สวนคนยากจนน้ันทานบอกเขาวา “จงยืนที่น่ัน” หรือ “จงน่ังขางๆ 

ที่วางเทาของฉันซิ” 4ทานก็เปนผูเลือกชั้นวรรณะ และตัดสินโดยมาตรการ

เลวรายมิใชหรือ 
5พี่นองที่รักทั้งหลาย จงฟงเถิด พระเจาทรงเลือกผูที่โลกตัดสินวา

ยากจนเพื่อใหเขามั่งมีในความเชื่อ และเปนทายาทรับมรดกพระอาณาจักร

ซ่ึงทรงสัญญาไวสําหรับผูที่รักพระองคมิใชหรือ 6แตทานกลับดูหมิ่นคน

ยากจน มิใชคนรํ่ารวยหรือที่กดข่ีขมเหงทาน 7มิใชพวกเขาหรือที่ฉุดลาก

ทานไปข้ึนศาล มิใชพวกเขาหรือที่กลาวรายตอพระนามประเสริฐซ่ึงบันดาล

ใหทานเปนของพระเจา 8ถาทานปฏิบัติตามบทบัญญัติสําคัญที่สุดดังที่พระ

คัมภีรกลาวไววา “จงรักเพื่อนบานของทานเหมือนรักตนเอง” ทานก็ทําดี

แลว 9แตถาทานลําเอียง ทานยอมทําบาป และถูกธรรมบัญญัติกลาวโทษ

วาเปนผูละเมิด 
10ผูที่ละเมิดธรรมบัญญัติแมเพียงขอเดียว ทั้งๆ ที่ปฏิบัติตามธรรม

บัญญัติขออ่ืนทั้งหมด ยอมผิดตอธรรมบัญญัติทั้งมวล11พระองคผูตรัสวา 

“อยาลวงประเวณี” ยังตรัสอีกวา “อยาฆาคน”  
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ดังน้ัน ถาทานไมลวงประเวณี แตฆาคน ทานก็เปนผูละเมิดธรรมบัญญัติ 12

จงพูดและทําอยางผูที่จะถูกพิพากษาดวยธรรมบัญญัติแหงอิสรภาพเถิด 13

ผูใดที่ไมแสดงความเมตตากรุณาตอเพื่อนมนุษย จะถูกพิพากษาโดย

ปราศจากความเมตตากรุณาเชนเดียวกัน ผูที่แสดงความเมตตากรุณาจะ

ไมเกรงกลัวการพิพากษา 

 

บันทึกการอาน 

13. นักบุญยากอบ เตือนเราวา อยาใหความเชื่อของเราเจือปนดวยอะไร 

.................................................................................................. 

14. พี่นองที่รักทั้งหลาย จงฟงเถิด พระเจาทรงเลือกผูที่โลกตัดสินวา

ยากจนเพื่อใหเขา...............ในความเชื่อ และเปน.............รับมรดก

พระอาณาจักรซ่ึงทรงสัญญาไวสําหรับผูที่รักพระองคมิใชหรือ 

15. บทบัญญัติสําคัญที่สุดที่พระคัมภีรกลาวไวคืออะไร 

.................................................................................................. 

16. ถาทานลําเอียง ทานกําลังทําอะไร 

.................................................................................................. 

17. ผูใดที่ไมแสดงความเมตตากรุณาตอเพื่อนมนุษย จะถูกพิพากษา

อยางไร 

.................................................................................................. 
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18. ผูที่แสดงความเมตตากรุณาจะไมเกรงกลัวอะไร 

.................................................................................................. 

ทานประทับใจขอความใด หรือไดรับขอคิดในเรื่องใด 
...........................................................................................................

........................................................................................................... 

ความเชื่อและการทําความดี 
14พี่นองทั้งหลาย จะมีประโยชนใดหากผูหน่ึงอางวามีความเชื่อแต

ไมมีการกระทํา ความเชื่อเชนน้ีจะชวยใหเขารอดพนไดหรือ 15ถาพี่นองชาย

หญิงคนใดขัดสนเคร่ืองนุงหม และไมมีอาหารประจําวัน 16แลวทานคนหน่ึง

พูดกับเขาวา “จงไปเปนสุขเถิด ขอใหอบอุนและอ่ิมเถิด” แตมิไดใหส่ิงที่

จําเปนสําหรับรางกายแกเขา จะมีประโยชนใดเลา 17ความเชื่อก็เชนเดียวกัน 

หากไมมีการกระทํา ก็เปนความเชื่อที่ตายแลว 
18บางคนอาจพูดวา “ทานมีความเชื่อ ขาพเจามีการกระทํา” ถาเปน

เชนน้ันจงแสดงความเชื่อที่ไมมีการกระทําใหขาพเจาเห็นเถิด แลวขาพเจา

จะแสดงความเชื่อใหทานเห็นดวยการกระทํา 19ทานเชื่อวามีพระเจาเพียง

พระองคเดียวหรือ ดีแลว แมพวกปศาจก็เชื่อเชนน้ันและยังกลัวจนตัวส่ัน

ดวย 20คนเบาปญญาเอย ทานอยากรูหรือไมวาความเชื่อที่ปราศจากการ

กระทําน้ันไรประโยชน 21อับราฮัมบรรพบุรุษของเราไดรับความชอบธรรม 

เพราะการกระทํา เมื่อถวายอิสอัคบุตรของตนบนแทนบูชามิใชหรือ 
22ทานเห็นแลววา ความเชื่อกับการกระทําของเขาดําเนินไปพรอมๆ กัน 
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และเพราะการกระทําน้ันความเชื่อจึงสมบูรณ 23ดังขอความในพระคัมภีรวา 

“อับราฮัมเชื่อพระเจา พระองคทรงคิดวาความเชื่อน้ีเปนความชอบธรรมของ

เขา” เขาจึงไดชื่อวา “เปนมิตรของพระเจา” 
24ทานทั้งหลายเห็นแลววา มนุษยจะเปนผูชอบธรรมไดก็ดวยการ

กระทํา มิใชดวยความเชื่อแตอยางเดียว 25เชน นางราหับโสเภณีไดรับ

ความชอบธรรมดวยการกระทํา เพราะนางตอนรับผูสงขาว และชี้ทางอ่ืนให

พวกเขาหลบหนีออกไปมิใชหรือ 26รางกายที่ปราศจากวิญญาณยอมตาย

แลวฉันใด ความเชื่อที่ไมมีการกระทําก็ยอมตายแลวฉันน้ัน 

 

บันทึกการอาน 

19. จะมีประโยชนใดหากผูหน่ึงอางวามีความเชื่อแตไมมีการกระทํา ความ

เชื่อเชนน้ีจะชวยใหเขารอดพนไดหรือไม 

.................................................................................................. 

20. ความเชื่อที่ไมมีการกระทํา จะเปนความเชื่อแบบใด 

.................................................................................................. 

21. บรรพบุรุษของเราคนใดที่ไดรับความชอบธรรมเพราะการกระทํา 

.................................................................................................. 

22. ขอความในพระคัมภีรกลาววา “อับราฮัมเชื่อพระเจา พระองคทรงคิด

วาความเชื่อน้ีเปนความชอบธรรมของเขา” เขาจึงไดชื่อวาอะไร 

.................................................................................................. 
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23. มนุษยจะเปนผูชอบธรรมไดตองมีอะไรบาง 

.................................................................................................. 

24.  รางกายที่ปราศจากวิญญาณยอมตายแลวฉันใด ความเชื่อที่ไมมีการ

กระทํา............................แลวฉันน้ัน 

ทานประทับใจขอความใด หรือไดรับขอคิดในเรื่องใด 
...........................................................................................................

........................................................................................................... 

การไมควบคุมคําพูด 

3 1พี่นองทั้งหลาย อยาเปนผูสอนกันหลายคน เพราะทานรูแลววา

เราที่เปนผูสอนจะถูกพิพากษาอยางเขมงวดกวาคนอ่ืน 2เพราะเราทุกคน

ตางก็ผิดพลาดไดหลายเร่ือง 

ถาผูใดไมผิดพลาดดวยวาจา ผูน้ันยอมเปนคนดีอยางสมบูรณ เขา

บังคับรางกายทั้งหมดใหอยูใตอํานาจได 3เราสวมบังเหียนที่ปากมาก็

เพื่อใหมันเชื่อฟงเรา เราบังคับมันใหไปที่ใดก็ไดทั้งตัว 4จงดูเรือเถิด แม

เรือจะใหญโต และถูกลมแรงพัดใหแลนไป ก็ยังถูกบังคับดวยหางเสือ

เล็กๆ ใหไปทางใดก็ไดตามใจนายทาย 5ลิ้นก็เชนเดียวกัน เปนอวัยวะเล็กๆ  

แตก็โออวดกิจการใหญโตได จงดูเถิด ประกายไฟเพียงนิดเดียวก็เผาปา

กวางใหญไพศาลใหวอดวายได 6ลิ้นก็เปนไฟ เปนโลกของความชั่วราย 

อยูระหวางอวัยวะตางๆ ของเรา ทําใหรางกายโสมมไปทั้งราง และติดไฟ

มาจากขุมนรก เผาผลาญเราทั้งชีวิต 7มนุษยฝกสัตวปา นก หรือ 
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สัตวเลื้อยคลาน ตลอดจนสัตวนํ้าทุกชนิดใหเชื่องได และไดฝกใหเชื่อง

มาแลว 8สวนลิ้นน้ันไมมีมนุษยคนใดทําใหเชื่องได ลิ้นเปนส่ิงชั่วรายที่

ควบคุมไมได มีพิษรายถึงตาย 9เราใชลิ้นถวายพระพรพระเจาพระบิดา 

และใชลิ้นสาปแชงมนุษยซ่ึงถูกสรางตามภาพลักษณของพระเจา 10ทั้งคํา

ถวายพระพรและคําสาปแชงลวนออกมาจากปากเดียวกัน พี่นองทั้งหลาย 

ไมควรใหเปนเชนน้ีเลย 11ตานํ้าจะมีทั้งนํ้าจืดและนํ้ากรอยพุงมาจากชอง

เดียวกันไดหรือ 12พี่นองทั้งหลาย ตนมะเด่ือเทศจะออกผลเปนมะกอกเทศ

ไดอยางไร เถาองุนจะออกผลเปนมะเด่ือเทศไดอยางไร ตานํ้าเค็มยอมให

นํ้าจืดไมได 

 

บันทึกการอาน 

25. ถาผูใดไมผิดพลาดดวยวาจา ผูน้ันยอมเปนคนดีอยางสมบูรณ เพราะ

อะไร 

.................................................................................................. 

26. เราสวมบังเหียนที่ปากมาเพื่ออะไร 

.................................................................................................. 

27. แมเรือจะใหญโต และถูกลมแรงพัดใหแลนไป ก็ยังถูกบังคับดวยอะไร 

เพื่อใหไปทางใดก็ไดตามใจนายทาย 

.................................................................................................. 
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28. อวัยวะสวนใดของเราที่ไมสามารถทําใหเชื่องได  

.................................................................................................. 

29. เราใชลิ้นเพื่ออะไรบาง 

.....................................................................................................

.................................................................................................... 

ทานประทับใจขอความใด หรือไดรับขอคิดในเรื่องใด 
...........................................................................................................

........................................................................................................... 

ปรีชาญาณแทและปรีชาญาณเทียม 
13ใครบางคิดวาตนฉลาดและมีปรีชาญาณ จงแสดงความฉลาดและ

ปรีชาญาณน้ันอยางออนโยนดวยการกระทําและความประพฤติดี 14แตถา

ใจของทานขมข่ืนดวยความอิจฉาริษยา และมีความทะเยอทะยาน จงอยาโออวด

และอยามุสาตอตานความจริง 15ปรีชาญาณเชนน้ีมิไดมาจากเบ้ืองบน แต

เปนปรีชาญาณตามธรรมดาโลก ตามแบบวัตถุนิยมและตามแบบปศาจ 16ที่

ใดมีความอิจฉาริษยาและความทะเยอทะยาน ที่น่ันยอมมีแตความวุนวาย

และความชั่วรายนานาชนิด 17สวนปรีชาญาณที่มาจากเบ้ืองบน ประการแรก

เปนส่ิงบริสุทธ์ิ แลวจึงกอใหเกิดสันติ เห็นอกเห็นใจ ออนนอม เปยมดวย

ความเมตตากรุณา บังเกิดผลที่ดีงาม ไมลําเอียง ไมเสแสรง 18ผูที่สราง

สันติยอมเปนผูหวานในสันติ และจะเก็บเกี่ยวผลเปนความชอบธรรม 
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บันทึกการอาน 

30. ผูที่คิดวาตนฉลาดและมีปรีชาญาณ ควรปฏิบัติตนอยางไร 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

31. ถาใจของทานขมข่ืนดวยความอิจฉาริษยา และมีความทะเยอทะยาน 

ทานควรทําอยางไร 

.................................................................................................. 

32. ที่ใดมีความอิจฉาริษยาและความทะเยอทะยาน ที่น่ันจะเปนอยางไร 

.................................................................................................. 

33. ปรีชาญาณที่มาจากเบ้ืองบนเปนอยางไร 

.................................................................................................. 

34. ผูที่สรางสันติยอมเปน......................... และจะเก็บเกี่ยวผลเปน

............................. 

ทานประทับใจขอความใด หรือไดรับขอคิดในเรื่องใด 
...........................................................................................................

........................................................................................................... 
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ความแตกแยกในกลุมคริสตชน 

4 1การตอสูและการทะเลาะวิวาทในหมูทานน้ันมาจากที่ใด มิใชมา

จากกิเลสตัณหาซ่ึงตอสูอยูภายในรางกายของทานหรือ 2ทานอยากได แต

ไมได จึงฆากัน ทานอยากได แตไมสมหวัง จึงทะเลาะวิวาทและตอสูกัน 

ทานไมมีเพราะไมไดวอนขอ 3ทานวอนขอ แตไมไดรับ เพราะทานวอนขอ

ไมถูกตอง คือวอนขอเพื่อนําไปสนองกิเลสตัณหาของทาน  

4ทานที่ไมซ่ือสัตย ทานไมรูหรือวา การเปนมิตรกับโลกคือการเปนศัตรูกับ

พระเจา ฉะน้ันผูใดตองการเปนมิตรกับโลก ก็ต้ังตนเปนศัตรูกับพระเจา  

5ทานคิดวาพระคัมภีรกลาวไรสาระหรือวา “พระเจาทรงรักจิตอยางหวง

แหน จิตที่พระองคประทานใหสถิตในเรา” 6พระองคยังประทานพระหรรษ

ทานที่ยิ่งใหญยิ่งกวาน้ันอีก ดังน้ัน พระคัมภีรจึงกลาวอีกวา “พระเจาทรง

ตอตานคนเยอหยิ่ง แตประทานพระหรรษทานแกผูถอมตน” 7ทานทั้งหลาย

อยูใตอํานาจพระเจา จงตอตานปศาจ แลวมันจะหลบหนีไปจากทาน 8จงเขา

ใกลพระเจาแลวพระองคจะเสด็จมาใกลทาน คนบาปทั้งหลาย จงลางมือ

ใหสะอาด คนใจโลเลทั้งหลาย จงทําใจใหบริสุทธ์ิเถิด 9จงครํ่าครวญ จง

เปนทุกขโศกเศราและรองไหเถิด จงใหการหัวเราะของทานกลายเปนความ

เศราโศก จงใหความยินดีของทานกลายเปนความเศราใจ 10จงถอมตนลง

เฉพาะพระพักตรพระเจา และพระองคจะทรงยกยองทาน 
11พี่นองทั้งหลาย อยาใสรายกัน ผูใดพูดใสรายพี่นองหรือตัดสินพี่

นองของตน ผูน้ันยอมกลาวรายตอธรรมบัญญัติและตัดสินธรรมบัญญัติ 

ถาทานตัดสินธรรมบัญญัติ ทานก็ไมใชผูปฏิบัติตามธรรมบัญญัติ  
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แตเปนผูตัดสินธรรมบัญญัติ 12ผูทรงต้ังธรรมบัญญัติและผูทรงพิพากษา

ตัดสินมีเพียงพระองคเดียว คือพระองคผูทรงชวยเราใหรอดพนได และ

ทรงทําลายเราได ทานเปนใครเลาจึงตัดสินพี่นองของทาน 

บันทึกการอาน 

35. การตอสูและการทะเลาะวิวาทในหมูทานน้ันมาจากที่ใด มิใชมาจาก

.........................ซ่ึงตอสูอยูภายในรางกายของทานหรือ 

36. ทานอยากได แตไมได จึง.................. ทานอยากได แตไมสมหวัง 

จึง..................และตอสูกัน ทานไมมีเพราะไมได.......................... 

37. ทานวอนขอ แตไมไดรับ เพราะทานวอนขอไมถูกตอง คือวอนขอเพื่อ

นําไป…………………………………ของทาน 

38. พระคัมภีรกลาววา “พระเจาทรงตอตานคนเยอหยิ่ง แตประทานพระ

หรรษทานแก..........................” 

39. พี่นองทั้งหลาย อยาใสรายกัน ผูใดพูดใสรายพี่นองหรือตัดสินพี่นอง

ของตน ผูน้ันยอม...................................และ.................................. 

ถาทานตัดสินธรรมบัญญัติ ทานก็ไมใชผูปฏิบัติตามธรรมบัญญัติ แต

เปนผูตัดสินธรรมบัญญัติ 

ทานประทับใจขอความใด หรือไดรับขอคิดในเรื่องใด 
...........................................................................................................

........................................................................................................... 
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คําเตือนสําหรับคนม่ังมีและคนม่ันใจในตนเอง 
13ทานพูดวา “วันน้ีหรือพรุงน้ี เราจะไปเมืองน้ีเมืองน้ัน จะอยูที่น่ัน

สักหน่ึงป จะคาขายไดกําไร” 14ทานไมรูวาจะเกิดอะไรข้ึนในวันพรุงน้ี ไมรู

วาชีวิตของทานจะเปนอยางไร ทานทั้งหลายเปนเหมือนหมอกซ่ึงปรากฏอยู

เพียงชั่วครูแลวก็หายไป 15ดังน้ัน ทานควรจะพูดวา “หากองคพระผูเปนเจา

ทรงพระประสงค เราจะมีชีวิตอยูและจะทําส่ิงน้ีส่ิงน้ัน” 16แตบัดน้ี ทานได 

แตโออวดในความเยอหยิ่งของทาน การโออวดเชนน้ีลวนแตเลวราย 17คนที่

รูวาตองทําความดี แตไมทํา ก็ทําบาป 

5 1ผูมั่งมีทั้งหลาย จงรองไหครํ่าครวญเพราะความทุกขยากกําลัง

จะมาถึงทานแลว 2ทรัพยสมบัติของทานเส่ือมสลาย เส้ือผาก็ถูกมอดกัดกิน

หมดแลว 3เงินทองของทานก็เปนสนิม และสนิมน้ันจะเปนพยานกลาวโทษ

ทาน มันจะกัดกินเน้ือของทานประดุจไฟซ่ึงทานสะสมไวสําหรับวันสุดทาย  

4ทานคดโกง ไมจายคาจางใหกรรมกรที่เก็บเกี่ยวในทุงนาของทาน คาจาง

น้ีกําลังรอง และเสียงรองของคนเก็บเกี่ยวไปถึงพระกรรณขององคพระผู

เปนเจาจอมจักรวาลแลว 5ทานมีชีวิตอยางหรูหราฟุมเฟอยในโลกน้ี และกิน

เลี้ยงอยางสนุกสนาน ทานบํารุงจิตใจของทานไวรอวันประหารชีวิต 6ทาน

ตัดสินลงโทษและฆาผูชอบธรรม เขาก็มิไดขัดขืนทาน 
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บันทึกการอาน 

40. ทานพูดวา “วันน้ีหรือพรุงน้ี เราจะไปเมืองน้ีเมืองน้ัน จะอยูที่น่ันสักหน่ึง

ป จะคาขายไดกําไร” ทานไมรูวาจะเกิดอะไรข้ึนในวันพรุงน้ี ไมรูวา

ชีวิตของทานจะเปนอยางไร ทานทั้งหลายเปนเหมือนหมอกซ่ึงปรากฏ

อยูเพียงชั่วครูแลวก็หายไป ดังน้ัน ทานควรจะพูดวา  

………………………………………………………

……………………………………………………… 

41. ถาทานคดโกง ไมจายคาจางใหกรรมกรที่เก็บเกี่ยวในทุงนาของทาน 

คาจางน้ีกําลังรอง และเสียงรองของคนเก็บเกี่ยวไปถึงไหน 

………………………………………………………

……………………………………………………….. 

ทานประทับใจขอความใด หรือไดรับขอคิดในเรื่องใด 
...........................................................................................................

........................................................................................................... 
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การเสด็จมาขององคพระผูเปนเจา 
7พี่นองทั้งหลาย จงพากเพียรรอจนกวาองคพระผูเปนเจาจะเสด็จมา 

จงดูชาวนาเถิด เขายอมรอผลมีคาจากแผนดินดวยความพากเพียร รอ

จนกระทั่งมีฝนตนฤดูและฝนปลายฤดู 8ทานก็เชนเดียวกัน จงมีความ

พากเพียร ทําจิตใจใหเขมแข็งเพราะองคพระผูเปนเจาใกลจะเสด็จมาแลว  

9พี่นองทั้งหลาย อยาบนวากัน เพื่อจะไดไมถูกพิพากษา พระผูพิพากษา

ทรงยืนอยูหนาประตูแลว 10พี่นองทั้งหลาย จงยึดบรรดาประกาศกซ่ึงพูดใน

พระนามขององคพระผูเปนเจามาเปนแบบฉบับในความพากเพียรอดทนตอ

ความยากลําบาก 11เราเรียกบรรดาผูที่พากเพียรอดทนวาเปนผูมีความสุข 

ทานไดยินเร่ืองความพากเพียรอดทนของโยบและรูแลววาในที่สุดองคพระผู

เปนเจาทรงทําส่ิงใดแกเขา พระองคทรงพระเมตตาและทรงพระกรุณาอยาง

มาก 12พี่นองทั้งหลาย ส่ิงสําคัญที่สุด จงอยาสาบาน ไมวาโดยอางสวรรค

หรืออางแผนดิน หรืออางอะไรอ่ืนใดทั้งส้ิน ถา “ใช” จงบอกวา “ใช” ถา 

“ไมใช” ก็จงบอกวา “ไมใช” เพื่อทานจะไมถูกพิพากษา 
13ทานใดทนทุกข จงอธิษฐานภาวนาเถิด ทานใดราเริงยินดี จงรอง

เพลงสดุดีเถิด 14ทานใดเจ็บปวย จงเชิญบรรดาผูอาวุโสของพระศาสนจักร

ใหมาอธิษฐานภาวนาเพื่อผูปวย เจิมนํ้ามันผูน้ันในพระนามขององคพระผู

เปนเจา 15คําอธิษฐานภาวนาดวยความเชื่อจะชวยผูปวยใหรอดชีวิต องค

พระผูเปนเจาจะทรงโปรดใหผูปวยลุกข้ึน และถาเขาเคยทําบาป เขาก็จะ

ไดรับการอภัย 16ดังน้ัน จงสารภาพบาปแกกัน และจงอธิษฐานใหกันเพื่อ

ทานจะหายจากโรค คําออนวอนของผูชอบธรรมมีพลังทําใหเกิดผลมากมาย  
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17ประกาศกเอลียาหเปนมนุษยที่มีธรรมชาติเหมือนกับเรา เขาอธิษฐาน

ภาวนาอยางแรงกลาขออยาใหฝนตก ฝนก็ไมตกบนแผนดินเปนเวลาสามป

หกเดือน 18เขาอธิษฐานภาวนาอีก ทองฟาก็ใหฝนและแผนดินก็ผลิตพืชผล 
19พี่นองทั้งหลาย ถาทานใดหลงผิดไปจากความจริงและอีกคนหน่ึง

นําเขากลับมา 20จงรูไวเถิดวา ผูที่ชวยคนบาปใหกลับมาจากทางผิด ก็จะ

ชวยวิญญาณของตนใหรอดพนจากความตาย และจะไดรับการอภัยบาป

มากมาย 

 

บันทึกการอาน 

42. เราจะตองทําอยางไร จนกวาองคพระผูเปนเจาจะเสด็จมา  

……………………………………………………… 

43. ใครที่ เปนแบบฉบับของเราในเ ร่ืองความเพียรอดทนตอความ

ยากลําบาก แลวในที่สุดพระเจาก็ทรงพระเมตตาและทรงพระกรุณา

ตอเขาอยางมาก 

………………………………………………………. 

44. พี่นองทั้งหลาย ส่ิงสําคัญที่สุด จงอยา.............. ไมวาโดยอางสวรรค

หรืออางแผนดิน หรืออางอะไรอ่ืนใดทั้งส้ิน ถา “ใช” จงบอกวา “ใช” 

ถา “ไมใช” ก็จงบอกวา “ไมใช” เพื่อทานจะไมถูกพิพากษา 

45. ทานใดทนทุกข จง....................................................................... 

46. ทานใดราเริงยินดี จง................................................................... 
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47. ทานใดเจ็บปวย จงเชิญ........................................ของพระศาสนจักร

ใหมาอธิษฐานภาวนาเพื่อผูปวย เจิมนํ้ามันผูน้ันในพระนามขององคพระ

ผูเปนเจา 

48. คําอธิษฐานภาวนาดวยความเชื่อจะชวย....................องคพระผูเปนเจา

จะทรงโปรดใหผูปวยลุกข้ึน และถาเขาเคยทําบาป เขาก็จะ................. 

………………………………………………………. 

49. จงสารภาพบาปแกกัน และจงอธิษฐานใหกันเพื่อทานจะหายจากโรค 

………………….…………….มีพลังทําใหเกิดผลมากมาย 

50. พี่นองทั้งหลาย ถาทานใดหลงผิดไปจากความจริงและอีกคนหน่ึงนํา

เขากลับมา จงรูไวเถิดวา ผูที่ชวยคนบาปใหกลับมาจากทางผิด ก็

จะ………………………….ใหรอดพนจากความตาย และจะ

ไดรับการอภัยบาปมากมาย 

ทานประทับใจขอความใด หรือไดรับขอคิดในเรื่องใด 
...........................................................................................................

........................................................................................................... 
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จดหมายของนกับุญยูดา 

 

 

เจตนาของยูดาในการเขียนจดหมายน้ีเพื่อเปนการประณาม

ผูสอนผิดซ่ึงปนอันตรายตอความเชื่อคริสตชน เขากลาววาคนเหลาน้ีจะถูก

พระเจาลงโทษโดยใชสํานวนที่นิยมกันในธรรมประเพณีของชาวยิว (ขอ 5-

7) และยังบรรยายคําสอนผิดๆ น้ีโดยใชสํานวนซ่ึงเปนที่คุนเคยเชนเดียวกัน 

(ขอ 11) เขาไมกลาวชัดๆ เลยวาคําสอนผิดๆ เหลาน้ีคืออะไร ดังน้ัน เราจึง

ไมอาจสรุปไดวาเปนคําสอนของลัทธิไญยนิยมในศตวรรษที่สอง เขา

กลาวหาบุคคลเหลาน้ันวาเปนพวกไมเคารพพระเจาและพวกไมมีศีลธรรม 

โดยเฉพาะเปนผูที่กลาวดูหมิ่นตอพระคริสตเจาและทูตสวรรค (ขอ 4, 8-

10) 
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คําขึ้นตน 
1จากยูดา ผูรับใชของพระเยซูคริสตเจา นองของยากอบ 

ถึงผูที่ไดรับเรียก ซ่ึงเปนที่รักของพระเจาพระบิดา และเปนผูที่พระ

เยซูคริสตเจาทรงคุมครองรักษา 
2ขอพระเมตตา สันติและความรัก จงมีแดทานทั้งหลายอยาง

สมบูรณ 

 

เจตนารมณของจดหมาย 
3ทานที่รักทั้งหลาย ขาพเจาปรารถนาอยางแรงกลาที่จะเขียนถึงทาน

เร่ืองความรอดพนซ่ึงเราไดรับรวมกัน ขาพเจาจึงเห็นวา จําเปนตองเขียน

เตือนทานใหตอสู เพื่อปองกันความเชื่อที่พระเจาประทานแกบรรดาผู

ศักด์ิสิทธ์ิคร้ังเดียวตลอดไป 4บางคนแอบแฝงเขามาในกลุมทานทั้งหลาย 

พระคัมภีรเขียนไวนานแลววาคนเหลาน้ีจะถูกตัดสินลงโทษ เขาเปนคน

อธรรม บิดเบือนพระหรรษทานของพระเจาของเรา เปนขอแกตัวในความ

ประพฤติผิดศีลธรรมและปฏิเสธพระเยซูคริสต ผูทรงเปนเจานายและทรง

เปนองคพระผูเปนเจาเพียงพระองคเดียวของเรา 

 

บันทึกการอาน 

51. ผูเขียนมีความปรารถนาที่จะเขียนจดหมายฉบับน้ีเร่ืองอะไร 

………………………………………………… 
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52. ทานตองการเขียนจดหมายเพื่อเตือนในเร่ืองอะไร 

………………………………………………… 

ทานประทับใจขอความใด หรือไดรับขอคิดในเรื่องใด 
...........................................................................................................

........................................................................................................... 

ผูสอนผิดจะตองถูกลงโทษ 
5ทานรูเร่ืองทั้งหมดน้ีอยูแลว แตขาพเจาปรารถนาจะเตือนทานอีก

คร้ังหน่ึงใหระลึกวาองคพระผูเปนเจาทรงชวยใหชนชาติหน่ึงรอดพนจาก

แผนดินอียิปต หลังจากน้ันพระองคยังทรงทําลายผูไมเชื่อพระองค 6และ

ทรงทําลายทูตสวรรคที่ไมพอใจในอํานาจที่ตนไดรับจากพระเจา ละทิ้งที่

อาศัยของตน พระองคจึงทรงจองจําไวดวยพันธนาการนิรันดร ทรงคุมขัง

คนเหลาน้ันไวในที่มืดจนถึงการพิพากษาในวันยิ่งใหญน้ัน 7ชาวเมืองโสโดม 

ชาวเมืองโกโมราห และชาวเมืองที่อยูรอบๆ ประพฤติผิดศีลธรรม 

เชนเดียวกับทูตสวรรคเหลาน้ัน ปลอยตัวตามกิเลสตัณหาผิดธรรมชาติ จึง

ไดรับโทษในไฟนิรันดร เร่ืองดังกลาวเปนตัวอยางสําหรับเรา 

ผูสอนผิดกลาวลวงเกินพระเจา 
8คนเพอฝนเหลาน้ีก็เชนเดียวกัน เขาทําใหรางกายของตนเปนมลทิน 

ดูหมิ่นอํานาจของพระเจา กลาวคําหยาบคายตอบรรดาทูตสวรรค 9เมื่อ

โตเถียงกับปศาจเร่ืองศพของโมเสส อัครทูตสวรรคมีคาเอล ยังไมกลาพูด 
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ดูหมิ่นปศาจ ทานเพียงแตพูดวา “ขอองคพระผูเปนเจาทรงกลาวโทษเจา

เถิด” 10แตคนเหลาน้ีกลับพูดคําหยาบคายตอทุกส่ิงที่เขาไมรู และตอส่ิงที่

เรารูโดยสัญชาตญาณเหมือนสัตวเดียรัจฉาน จึงทําใหเขาพินาศ 

บันทึกการอาน 

53. คนเหลาน้ันกลาวดูหมิ่นอํานาจของพระเจา แตอัครทูตสวรรคองคใดที่

ไมกลาพูดดูหมิ่น 

…………………………………………………… 

ทานประทับใจขอความใด หรือไดรับขอคิดในเรื่องใด 
...........................................................................................................

........................................................................................................... 

พฤติกรรมเลวรายของผูสอนผิด 
11ความวิบัติจงเกิดแกเขา เขาดําเนินตามทางของกาอิน ปลอยตัวไป

ตามความหลงผิดของบาลาอัมเพราะเห็นแกอามิสสินจาง และพินาศไป

เหมือนกับโคราหที่เปนกบฏ 12เขาทําใหงานเลี้ยงชุมนุมกันฉันพี่นองของทาน

ทั้งหลาย เขารวมโตะอยางไมอายเพียงเพื่อจะกิน เขาเปนเมฆไรฝนที่ลอย

ไปตามลม เปนตนไมในฤดูออกผลที่ไมมีผลและถูกถอนราก จึงตายสองคร้ัง 
13เปนคลื่นทะเลบาคลั่งที่พนกิจการนาอายของตนออกมาราวกับฟอง เปน

ดาวที่พลัดออกไปจากวงโคจรที่พระเจาทรงจัดความมืดทึบตลอดนิรันดรไว  
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14เอโนคผูเปนบรรพบุรุษคนที่เจ็ดนับต้ังแตอาดัมพยากรณถึงคนเหลาน้ีไววา 

“องคพระผูเปนเจาเสด็จมาพรอมกับบรรดาผูศักด์ิสิทธ์ิจํานวนนับหมื่นของ

พระองค 15เพื่อพิพากษามนุษยทุกคน และกลาวโทษคนอธรรมเพราะ

กิจการอธรรมทั้งหลายที่เขาทําและเพราะถอยคําหยาบคายที่คนบาปไมนับ

ถือพระเจากลาวรายตอพระองค” 16คนเหลาน้ีเปนคนชอบบน ไมพอใจ

สภาพของตน ประพฤติตามราคตัณหา พูดจาโอหังอวดดี ประจบสอพลอ

โดยหวังประโยชนเพื่อตนเอง 

 

บันทึกการอาน 

54. ผูเขียนไดเปรียบเทียบพฤติกรรมเลวรายของผูสอนผิดวาอยางไร 

เขาเปนเมฆไรฝน.......................................................................... 

เปนตนไมในฤดูออกผล................................................................ 

เปนคลื่นทะเลบาคลั่ง.................................................................... 

เปนดาวที่พลัดออกไปจากวงโคจร................................................. 

ทานประทับใจขอความใด หรือไดรับขอคิดในเรื่องใด 
...........................................................................................................

........................................................................................................... 
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คําเตือน 
17ทานที่รักทั้งหลาย จงระลึกถึงถอยคําที่บรรดาอัครสาวกของพระ

เยซูคริสต องคพระผูเปนเจาของเรากลาวลวงหนาไว 18เขาบอกทานวา “ใน

วาระสุดทาย จะมีผูเยาะเยยเกิดข้ึน เขาเหลาน้ีจะประพฤติตามราคตัณหา

เลวรายของตน” 
19คนเหลาน้ีเปนผูทําใหเกิดความแตกแยก ดําเนินชีวิตใฝตํ่าตาม

ธรรมชาติ ไมมีพระจิตเจาเปนผูนํา 

 

บันทึกการอาน 

55. ผูเขียนไดเตือนพี่นองวาคนเหลาน้ีจะเปนอยางไร 

....................................................................................................

.................................................................................................. 

ทานประทับใจขอความใด หรือไดรับขอคิดในเรื่องใด 
...........................................................................................................

........................................................................................................... 
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ตองรักอยางไร 
20ทานที่รักทั้งหลาย จงเสริมสรางตนเองจากพื้นฐานความเชื่อ

ศักด์ิสิทธ์ิยิ่งของทาน จงอธิษฐานภาวนาในพระจิตเจา 21จงมีความรักอยาง

มั่นคงในพระเจา ขณะที่รอคอยพระกรุณาของพระเยซูคริสต องคพระผูเปน

เจาของเรา เพื่อจะไดรับชีวิตนิรันดร 22จงสงสารคนที่ยังมีใจโลเล 23จงชวย

เขาใหรอดพนโดยดึงเขาออกมาจากไฟ จงสงสารคนอ่ืนดวย แตตองมี

ความระมัดระวัง จงอยูหางแมกระทั่งเส้ือที่เปอนมลทินของเขา 

 

บันทึกการอาน 

56. ผูเขียนไดแนะนําใหแสดงความรักอยางไร 

....................................................................................................

.................................................................................................. 

ทานประทับใจขอความใด หรือไดรับขอคิดในเรื่องใด 
...........................................................................................................

........................................................................................................... 
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คําถวายพระพร 
24แดพระองคผูทรงปกปองทานทั้งหลายไวมิใหพลาดพลั้ง และ

ทรงประคองใหยืนดวยความยินดีปราศจากตําหนิเฉพาะพระสิริรุงโรจน  

25แดพระองคแตเพียงพระองคเดียวผูทรงเปนพระเจา ผูทรงชวยเราใหรอด

พน อาศัยพระบารมีของพระเยซูคริสต องคพระผูเปนเจาของเรา ขอพระสิริ

รุงโรจน พระบารมียิ่งใหญ พระเดชานุภาพและพระฤทธานุภาพ จงมีแด

พระองค ทั้งอดีต ปจจุบัน และอนาคตตลอดนิรันดรเทอญ  

อาเมน 
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ระบายสีใหสวยงาม 
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บันทึกของครู 

สําหรับนักเรียนที่ไดอานและบันทึกการอานบทจดหมายของ

นักบุญยากอบและยูดา ครบถวนแลว และคุณครูลงความเห็นวา

เขาเหมาะสมที่จะไดรับเกียรติบัตร ใหสงรายชื่อของนักเรียน

ทั้งหมดในโรงเรียนของทานที่จะไดรับเกียรติบัตรมาที่  

e-mail: ccbkk@catholic.or.th  

ซ่ึงจัดทําโดยแผนกคริสตศาสนธรรมกรุงเทพฯ 

ความเห็นของคุณครู 

...........................................................................................

...........................................................................................

........................................................................................... 
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