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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
 ฮ ีบรู

เราไม่ทราบวา่ใครเขียนหนังสือฮบีรู น้ี  แต่ คนส่วนมาก
คิดวา่เปาโลเป็นผู้ เขียน เราสามารถทราบได้วา่หนังสือเล่ 
มน ้ีเป็นจดหมายถึงชาวฮบีรู เพราะวา่ตัง้แต่ต้นถึงปลายมี
การเปรยีบเทียบความเชื่อของครสิเตียนกับพระคัมภีร ์เดิม 
กับเครือ่งบูชาและพิธ ีต่างๆ ของชาวฮบีรูซ่ึงเล็งไปถึงพระ
ครสิต์ ข้อแรกพูดถึงบรรพบุรุษ ซ่ึงหมายถึงพวกบรรพบุรุษ
ของชาวฮบีรู (ชาวยวิ�

จดหมายฉบั บน ้ี ไม่ได้  เข ียนถึงครสิตจักรใดๆ ( เชน่  โรม 1
 และ 2 โครนิธ์ เอเฟซัส  ฟี ลิปปี โคโลสี 1  และ 2 เธสะโลนิ 
กา ) หรอืถึงพวกครสิตจั กร (เชน่กาลาเทีย� หรอืถึงคนส่วน
ตัว ( เชน่ 1  และ 2 ทิโมธี ทิตัส  ฟี เลโมน 2  และ 3 ยอหน์�  แต่  
หน ังสือฮบีรู น้ี เป็ นที ่ เรยีกกันวา่ �จดหมายทัว่ไป� ซ่ึงเขียน
ถึงชาวย ิวท ีก่ระจัดกระจายไป (เชน่หนังสือยากอบ ( ยก 1:1)
ซ่ึงเขียนถึงชาวยวิด้วย�  แต่ จดหมายฉบั บน ้ี ก็ เหมาะสําหรบั
ครสิเตียนทุกคน เพราะวา่เราได้เชื่อและใช้พระคัมภีร์ทัง้
เดิมและใหม่ เชน่กัน 

ชาวย ิวท ่ี ไม่ เชื่ อก ็ เกล ียดเปาโล ชาวย ิวท ่ีเชื่อแล้วในกรุง
เยรูซาเล็มก็มักจะเชื่อวา่จะต้องตามธรรมเนียมต่างๆของ
ศาสนายวิ (กท 2:11-13) พวกครสิเตียนยวิบางคนได้ ไป
สอนคําสอนผิดให ้แก่  ผู้ เชื่อแล้วในเมืองกาลาเทีย ดังน้ัน
ถ้าเปาโลเขียนจดหมายฉบั บน ้ี ก็ เป็นการดี ท่ี ท่านจะไม่ ให ้
ชื่อของท่านปรากฏในจดหมายฉบั บน ้ี เรารูว้า่จดหมายฉบั 
บน ้ี เข ียนขึ้ นที ่ กรุ งโรมเพราะได้ เข ียนวา่ �พวกพี่น้องท่ีเป็น



 ฮ ีบรู 1:1 ii  ฮ ีบรู 1:3

ชาวอ ิตาล ี ก็ ฝากความคิดถึงมายงัท่านทัง้หลาย� (13:24)
ทิโมธีซ่ึงได้ ติ ดคุกพรอ้มกับเปาโล พึ่งได้รบัการปล่อยตัว
(13:23) และเปาโลหวงัวา่อกีไม่นานท่านจะได้รบัการปลด
ปล่อยด้วย (13:19)  ดู เหมือนวา่หนังสือ 2 เปโตร 3:15-16  
ชี ้ ให ้ เห ็ นว ่าเปาโลเป็นผู้ เข ียนหนังสือฮบีรู น้ี เพราะวา่เปโต
รพูดถึงวนัขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเรือ่งอื่นๆท่ี เก ่ียวข้อง
กับชาวยวิซ่ึงท่านวา่ � มี บางข้อท่ี เข้าใจยาก � ซ่ึงเล็งถึงคํา
เขียนของเปาโล

 หน ังสือฮบีรู เข ียนก่อนการทําลายกรุงเยรูซาเล็มและพระ
ว ิหาร ซ่ึงเกิดขึ้นในปี ค�ศ� 70 (10:2-3; 13:10-11)

 หน ังสือเล่ มน ้ีเน้ นว ่า  พระเยซู ซ่ึงเป็นมหาปุโรหติ เครือ่ง
บูชาและพระผู้ชว่ยให้รอดก็ประเสรฐิกวา่สิง่ต่างๆในสมัย
ของโมเสส

สงา่ราศีของพระบุตรและพระราชกิจของพระองค์
1 ในโบราณกาลพระเจ้าได้ตร ัสด ้วยวธิีต่างๆมากมายแก่

บรรพบุรุษ ทาง พวก ศาสดา พยากรณ์ 2  แต่ ใน วนั สุดท้าย
เหล่าน้ี พระองค์  ได้ ตรสัแก่เราทัง้หลายทางพระบุตร  ผู้ ซ่ึง
พระองค์ ได้ ทรงตัง้ให้เป็นผู้รบัสรรพสิง่ทัง้ปวงเป็นมรดก  
พระองค์  ได้ ทรงสรา้งกัลปจักรวาลโดยพระบุตร 3 พระบุตร
ทรงเป็นแสงสะท้อนสงา่ราศีของพระเจ้า และทรงมีสภาวะ
เป็นพิมพ์เดียวกั นก ับพระองค์ และทรงผดุงสรรพสิง่ไวโ้ดย
พระ ดํารสั อนั ทรง ฤทธิ์ของ พระองค์ เม่ือ พระ บุตร ได้ ทรง
ชาํระบาปของเราด้วยพระองค์เองแล้ว  ก็ได้ ทรงประทั บน 
ัง่  ณ เบื้องขวาพระหตัถ์ของผู้ทรงเดชานภุาพเบื้องบน

พระบุตรทรงอยูเ่หนือพวกทูตสวรรค์
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4  พระองค์ ทรงเป็นผู้ เยีย่มกวา่ เหล่าทูตสวรรค์มากนัก
ด้วยวา่พระองค์ทรงรบัพระนามท่ีประเสรฐิกวา่นามของทูต
สวรรค์ น้ัน เป็นมรดก 5 เพราะวา่ มี ผู้ ใดบ้าง ในบรรดาทูต
สวรรค์ ท่ี  พระองค์  ได้ ตรสั แก่ เขา ใน เวลา ใด วา่ �ท่าน เป็น
บุตรของเรา  วนั น้ี เรา ได้ ให ้กําเนิดแก่ ท่านแล้ว� และยงั
ตรสัอ ีกวา่ �เราจะเป็นบิดาของเขา และเขาจะเป็น บุตร
ของเรา� 6 และอกีครัง้หน่ึงเม่ือพระองค์ทรงนําพระบุตร
หวัปี องค์  ท่ี  ได้ บังเกิด น้ัน ให้ เสด็จ เข้า มา ใน โลก  พระองค์  
ก็ ตร ัสว ่า � ให ้บรรดา พวก ทูต สวรรค์ ทัง้ สิน้ ของ พระเจ้า
นมัสการท่าน� 7 ส่วนพวกทูตสวรรค์ น้ัน  พระองค์ ตร ัสว ่า
� พระองค์ ทรงบันดาลพวกทูตสวรรค์ของพระองค์ ให ้เป็น
ดุจวญิญาณ และทรงบันดาลผู้ รบั ใช ้ของพระองค์ ให ้เป็น
ดุจ เปลว เพลิง� 8  แต่ ส่วน พระ บุตร น้ัน  พระองค์ ตร ัสว ่า
� โอ พระเจ้าข้า พระท่ีน่ังของพระองค์ดํารงเป็นนิตย์และ
เป็นนิตย์ ธารพระกรแหง่อาณาจักรของพระองค์ ก็ เป็นธาร
พระกรเท่ียงธรรม 9  พระองค์ ทรงรกัความชอบธรรม และ
ทรงเกลียดชงัความชัว่ชา้ ฉะน้ันพระเจ้า  คือ พระเจ้าของ
พระองค์  ได้ ทรงเจิมพระองค์ ไว ้ด้วยน้ํามันแหง่ความยนิดี
ยิง่กวา่พระสหายทัง้ปวงของพระองค์� 10  และ � องค์ พระ
ผู้เป็นเจ้าเจ้าข้า เม่ือเดิมพระองค์ทรงวางรากฐานของแผ่น
ดินโลก และฟ้าสวรรค์เป็นพระหตัถกิจของพระองค์ 11  สิ ่ง
เหล่าน้ีจะพินาศไป  แต่  พระองค์ ทรงดํารงอยู่  สิ ่งเหล่าน้ีจะ
เก่าไปเหมือนเครือ่งนุ่งหม่ 12  พระองค์ จะทรงม้วนสิง่เหล่า
น้ี ไว ้ ดุ จเส้ือคลุม และสิง่เหล่าน้ั นก ็จะเปล่ียนแปลงไป  แต่  
พระองค์ ยงัทรงเป็นอยา่งเดิม และปีเดือนของพระองค์จะ
ไม่ สิน้สุด � 13  แต่  แก่  ทูตสวรรค์  องค์ ใดเล่าท่ี พระองค์  ได้ ตรสั
ในเวลาใดวา่ �จงน่ังท่ีขวามือของเรา จนกวา่เราจะกระทํา
ให ้ศัตรู ของท่านเป็นแท่นรองเท้าของท่าน� 14  ทูตสวรรค์ ทัง้
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ปวงเป็นแต่เพียงวญิญาณผู้ ปรนนิบัติ  ท่ี  พระองค์ ทรงส่งไป
ชว่ยเหลือบรรดาผู้ ท่ี จะได้รบัความรอดเป็นมรดกมิ ใช ่ หรอื 

2
จงใส่ใจกับความรอดอนัยิง่ใหญ่

1  เหตุ ฉะน้ันเราควรจะสนใจในข้อความเหล่าน้ั นที ่เรา
ได้ยนิได้ฟังให้มากขึ้ นอ ีก เพราะมิฉะน้ันในเวลาหน่ึงเวลา
ใด เรา จะ หา่ง ไกล ไป จาก ข้อความ เหล่า น้ัน 2 ด้วย วา่ ถ้า
ถ้อยคํา ซ่ึงทูตสวรรค์ ได้  กล ่าวไว้ น้ั นม ่ันคง และการละเมิ 
ดก ับการไม่เชื่อฟังทุกอยา่งได้รบัผลตอบสนองตามความ
ยุ ติ ธรรมแล้ว 3 ดัง น้ันถ้าเราละเลยความรอดอนัยิง่ ใหญ่ 
แล้ว เราจะรอดพ้นไปอยา่งไรได้ ความรอดน้ันได้ เริม่ขึ้น
โดยการประกาศขององค์พระผู้เป็นเจ้าเอง และบรรดาผู้ ท่ี  
ได้ ยนิพระองค์  ก็ได้ รบัรองแก่เราวา่เป็นความจรงิ 4  ทัง้น้ี 
พระเจ้าก็ทรงเป็นพยานด้วย โดยทรงแสดงหมายสําคัญ
และการมหศัจรรย์ และโดยการอศัจรรย ์ต่างๆ และโดยของ
ประทานจากพระวญิญาณบร ิสุทธ ิ์ ซ่ึงทรงประทานตามพระ
ประสงค์ของพระองค์

พระครสิต์ทรงครอบครองอยูเ่หนือสิง่สารพัด
5 เพราะวา่พระองค์ ไม่ ได้ ทรงมอบโลกใหม่ ซ่ึงเรากล่าว

ถึง น้ันให ้อยู ่ ใต้ บังคับของเหล่าทูตสวรรค์ 6  แต่  มี  อยู ่ แหง่
หน ่ึง ท่ี คน เป็น พยาน ถึง เรือ่ง น้ี วา่ � มนษุย ์เป็น ผู้ ใด เล่า
ซ่ึงพระองค์ทรงระลึก ถึง เขา และ บุตรมนษุย์ เป็น ผู้ ใด ซ่ึง
พระองค์ทรงเยีย่มเยยีนเขา 7  พระองค์ ทรงทําให้เขาต่ํากวา่
พวกทูตสวรรค์ แต่  หน ่อยเดียว และพระองค์ทรงประทาน
สงา่ราศีกับเกียรติเป็นมงกุฎให ้แก่  เขา และได้ทรงตัง้เขาไว ้
ให ้ อยู ่เหนือบรรดาพระหตัถกิจของพระองค์ 8  พระองค์ ทรง
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มอบสิง่ทัง้ปวงให ้อยู ่ ภายใต้  เท ้าของเขา� ในการซ่ึงพระองค์
ทรงมอบสิง่ทัง้ปวงให ้อยู ่ ใต้ อาํนาจของเขาน้ัน  ไม่มี  สิ ่งใดเลย
ท่ี ไม่อยู ่ ใต้ อาํนาจของเขา  แต่  ขณะน้ี เรายงัไม่ เห ็ นว ่าทุกสิง่
อยู ่ใต้ อาํนาจของเขา

 ความทุกข์ ทรมานของพระครสิต์
9  แต่ เราก็ เห ็นพระเยซู  ผู้ ซ่ึงพระองค์ทรงทําให้ ต่ํากวา่

ทูตสวรรค์ แต่  หน ่อยเดียวน้ัน ทรงได้รบัสงา่ราศีและพระ
เกียรติ เป็น มงกุฎ เพราะ ท่ี พระองค์ ทรง สิน้พระชนม์ ด้วย
ความทุกข์ ทรมาน  ทัง้น้ี โดยพระคุณของพระเจ้า  พระองค์ 
จะได้ทรงชมิความตายเพื่ อมนษุย ์ ทุกคน 10 ด้วยวา่ในการท่ี
พระเจ้าจะทรงพาบุตรเป็ นอ ันมากถึงสงา่ราศี น้ัน  ก็ สมอยู ่
แล ้ วท ่ี พระองค์  ผู้ เป็นเจ้าของสิง่สารพัด และผู้ทรงบันดาล
ให ้สิ ่งสารพัดบังเกิดขึ้น จะให ้ผู้  ท่ี เป็นนายแหง่ความรอด
ของเขาน้ันได้ ถึงท่ี สําเรจ็โดยการทนทุกข์ ทรมาน 11 เพื่อวา่
ทัง้พระองค์ ผู้ ชาํระคนทัง้หลายให ้บรสุิทธิ ์ และคนเหล่าน้ั 
นที ่ ได้ รบัการชาํระ  ก็ มาจากแหล่งเดียวกัน เพราะเหตุน้ัน
พระองค์จึงไม่ทรงละอายท่ีจะทรงเรยีกเขาเหล่าน้ั นว ่า เป็น
พี่น้องกัน 12  ดังท่ี  พระองค์ ตร ัสว ่า �เราจะประกาศพระนาม
ของพระองค์ แก่  พี่ น้องของเรา เราจะรอ้งเพลงสรรเสรญิ
พระองค์ในท่ามกลางท่ี ชุมนมุชน � 13 และตรสัอ ีกวา่ �เรา
จะไวว้างใจในพระองค์� ทัง้ตรสัอ ีกวา่ � ดู  เถิด ตัวเรากับบุตร
ซ่ึงพระเจ้าทรงประทานแก่ เรา �

พระครสิต์ทรงรบัสภาพมนษุย์
14  เหตุ ฉะน้ั นคร ้ันบุตรทัง้หลายมีส่วนในเน้ือและเลือดอยู ่

แล้ว  พระองค์  ก็ได้ ทรงรบัเน้ือและเลือดเหมือนกัน เพื่อโดย
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ความตายพระองค์จะได้ทรงทําลายผู้ น้ั นที ่ มี อาํนาจแหง่
ความตาย คือพญามาร 15 และจะได้ทรงชว่ยเขาเหล่าน้ัน
ใหพ้้นจากการเป็นทาสชัว่ชวีติ เพราะเหตุ กล ัวความตาย 16  
ความจรงิ  พระองค์  มิได้ ทรงรบัสภาพของทูตสวรรค์  แต่ ทรง
รบัสภาพของเชื้อสายของอบัราฮมั 17  เหตุ ฉะน้ันพระองค์จึง
ทรงต้องเป็นเหมือนกับพีน้่องทุกอยา่ง เพื่อวา่พระองค์จะได้
ทรงเป็นมหาปุโรหติ  ผู้ กอปรด้วยพระเมตตาและความสัตย์
ซ่ือในการทุกอยา่งซ่ึงเก่ียวกับพระเจ้า เพื่อลบล้างบาปทัง้
หลายของประชาชน 18 เพราะเหตุ ท่ี  พระองค์  ได้ ทรงทนทุกข์
ทรมานโดยถูกทดลองน้ัน  พระองค์ จึงทรงสามารถชว่ยผู้ ท่ี  
ถู กทดลองน้ันได้

3
พระครสิต์ทรงอยูเ่หนือโมเสส

1  เหตุ ฉะน้ันท่านพี่น้องอนับร ิสุทธ ์ิ  ผู้  เข ้าส่วนด้วยกันใน
การทรงเรยีกซ่ึงมาจากสวรรค์ น้ัน จงพิจารณาอคัรสาวก
และมหาปุโรหติซ่ึงเรารบัเชื่ออยู ่น้ัน คือพระเยซู ครสิต์ 2  ผู้ 
ทรงสัตย์ซ่ือต่อพระเจ้าผู้ ได้ ทรงแต่งตัง้พระองค์ ไว ้เหมือน
อยา่ง โมเสส ได้ สัตย ์ซ่ือ ใน พรรค พวก ของ พระองค์ ทัง้ สิน้ 
3  แต่ ถึง กระน้ัน พระองค์ ก็ ทรง สมควร ได้ รบั พระ เกียรติ
มากกวา่ โมเสส มาก นัก เชน่ เดียว กับ ผู้ สรา้ง บ้าน ยอ่ม มี 
เกียรติ ยศมากกวา่บ้านน้ัน 4 ด้วยวา่บ้านทุกหลังต้องมี ผู้
สรา้ง  แต่ วา่ผู้ทรงสรา้งสรรพสิง่ทัง้ปวงก็คือพระเจ้า 5 ฝ่าย
โมเสสน้ันสัตย์ซ่ือในพรรคพวกของพระองค์ทัง้สิ ้นก ็อยา่ง
คนรบัใช้ เพื่อจะได้เป็นพยานถึงเหตุ การณ์  เหล่ าน้ันซ่ึงจะ
กล่าวต่อภายหลัง 6  แต่ พระครสิต์น้ันในฐานะพระบุตรท่ีทรง
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อาํนาจเหนือครอบครวัของพระองค์ และเราทัง้หลายเป็น
ครอบคร ัวน ้ันแหละ หากเราจะยดึความมัน่ใจและความ
ชื่นชมยนิดีในความหวงัน้ันไว ้ให ้มัน่คงจนถึงท่ี สุด 

 คําเตือน : พวกอสิราเอลท่ี ไม่ เชื่อจึงเข้าในแผ่นดินคานา
อนัไม่ ได้ 

7  เหตุ  ฉะน้ัน ( ตามท่ี พระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิตร ัสว ่า � วนัน้ี 
ถ้าท่านทัง้หลายจะฟังพระสุรเสียงของพระองค์ 8 อยา่ให ้
จิ ตใจของท่านแข็งกระด้างไปอยา่งในครัง้กบฏน้ัน เหมือน
อยา่งในว ันที ่ ถู กทดลองในถิน่ทุ รก ันดาร 9 เม่ือบรรพบุรุษ
ของท่านทดลองเราโดยเอาเราเข้าพสูิ จน ์ และได้ เห ็ นก จิการ
ของเราถึงส่ี สิ บปี 10 เพราะเหตุน้ันเราจึงเคืองคนชัว่อายุ น้ัน 
และวา่ �ใจของเขาหลงผิ ดอย ู่ เสมอ เขาไม่ รู ้จักทางทัง้หลาย
ของเรา� 11 ดังน้ันเราจึงปฏิญาณด้วยความพิโรธของเรา
วา่ �เขาจะไม่ ได้  เข้าสู่  ท่ี สงบสุขของเรา� �) 12 ท่านพีน้่องทัง้
หลาย จงระวงัให ้ดี เพื่อจะไม่ มี  ผู้  หน ึ่งผูใ้ดในพวกท่านมีใจชัว่
และไม่ เชื่อ  แล้วก็ หลงไปจากพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ 13 ท่าน
จงเตือนสติกันและกันทุกวนั ตลอดเวลาท่ีเรยีกวา่ � วนัน้ี 
� เพื่อวา่จะไม่ มี  ผู้ ใดในพวกท่านมีใจแข็งกระด้างไปเพราะ
เล่ห์กลของบาป 14 เพราะวา่ถ้าเรายดึความไวว้างใจท่ีเรามี 
อยู ่ตอนต้นไว ้ให ้มัน่คงจนถึงท่ี สุด เราก็กลายมาเป็นผู้ มี ส่วน
กับพระครสิต์ 15 เม่ื อม คํีากล่าวไว ้วา่ � วนัน้ี ถ้าท่านทัง้หลาย
จะฟังพระสุรเสียงของพระองค์ อยา่ให ้จิ ตใจของท่านแข็ง
กระด้างไปอยา่งในครัง้กบฏน้ัน� 16 เพราะบางคน เม่ือเขา
ได้ยนิแล้ว  ก็ ยงัได้กบฏอยู่  แต่  มิใช ่ ทุ กคนท่ีโมเสสได้นําออก
จากประเทศอยีปิต์ 17และใครหนอท่ี พระองค์  ได้ ทรงโทมนัส
ตลอดส่ี สิ บปี น้ัน  ก็ คนเหล่าน้ั นที ่กระทําบาป และซากศพ
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ของเขาทิง้อยู่ในถิน่ทุ รก ันดารมิ ใช ่ หรอื 18 และแก่ใครหนอ
ท่ี พระองค์  ได้ ทรงปฏิญาณวา่ เขาจะไม่ ได้  เข้าสู่  ท่ี สงบสุขของ
พระองค์  ก็ คนเหล่าน้ั นที ่ ไม่  เชื่อม ิ ใช ่ หรอื 19 ฉะน้ันเราจึงรู ้วา่ 
เขาไม่สามารถเข้าไปสู่ ท่ี สงบสุ ขน ัน้ได้เพราะเขาไม่ ได้  เชื่อ 

4
 การเข้าสู่  ท่ี สงบสุขโดยความเชื่อ

1  เหตุ  ฉะน้ัน เม่ื อม ีพระสัญญาทรงประทานไว ้แล ้ วว ่า
จะให ้เข ้าในท่ีสงบสุขของพระองค์  ให ้เราทัง้หลายมีความ
ยาํเกรงวา่ ในพวกท่านอาจจะมี ผู้  หน ่ึงผู้ใดเหมือนไปไม่ ถึง 
2 เพราะวา่ เราได้ มี  ผู้ ประกาศข่าวประเสรฐิ ให ้แก่ เราแล้ว
เหมือนแก่เขาเหล่าน้ันด้วย  แต่ วา่ถ้อยคําซ่ึงเขาได้ยนิน้ัน
ไม่ ได้  เป็นประโยชน์  แก่  เขา เพราะวา่เขาไม่ มี ความเชื่อพ้อง
กับผู้ ท่ี  ได้ยนิ 3 เพราะวา่เราทัง้หลายท่ีเชื่อแล้ วก ็ เข ้าในท่ี
สงบสุ ขน ้ัน เหมือนพระองค์ ได้ ตรสัไว ้แล ้ วว ่า � ตามท่ี เรา
ได้ปฏิญาณด้วยความพิโรธของเราวา่ �เขาจะไม่ ได้  เข้า สู่  
ท่ี สงบสุขของเรา� �  แม้ว ่างานน้ันสําเรจ็แล้วตัง้แต่วาง
รากสรา้งโลก 4 และมีข้อหน่ึงท่ี พระองค์  ได้ ตรสัถึงว ันที ่ เจ 
็ดดังน้ี วา่ �ในว ันที ่ เจ ็ดพระเจ้าทรงพักการงานทัง้สิน้ของ
พระองค์� 5 และแหง่เดียวกันน้ันได้ตรสัอ ีกวา่ �เขาจะไม่ 
ได้  เข้า สู่  ท่ี สงบสุขของเรา� 6 ครัน้เหน็แล้ วว ่าย ังม ีชอ่งให้
บางคนเข้าในท่ีสงบสุ ขน ้ัน และคนเหล่าน้ั นที ่ ได้ ยนิข่าว
ประเสรฐิคราวก่อนไม่ ได้  เข ้า เพราะเขาไม่ เชื่อ 7  พระองค์ 
จึงได้ทรงกําหนดวนัหน่ึงไว ้อกี คือกล่าวในคัมภีรข์องดาวดิ
ครัน้ล่วงไปชา้นานแล้ วว ่า � วนัน้ี � เหมือนตรสัเม่ือคราว
ก่อนแล้ วว ่า � วนัน้ี ถ้าท่านทัง้หลายจะฟังพระสุรเสียงของ
พระองค์ อยา่ให ้จิ ตใจของท่านแข็งกระด้างไป� 8 เพราะวา่
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ถ้าเยซู ได้ พาเขาเข้าสู่ ท่ี สงบสุ ขน ้ันแล้ว  พระองค์  ก็ คงมิ ได้ 
ตรสัในภายหลังถึงว ันอ ื่ นอ ีก 9 ฉะน้ันจึงย ังม ีสะบาโตสําหรบั
ชนชาติของพระเจ้า 10 ด้วยวา่คนใดท่ี ได้  เข ้า ไปในท่ีสงบ
สุขของตนแล้ว  ก็ได้ หยุดการงานของตน เหมือนพระเจ้า
ได้ทรงหยุดจากพระราชกิจของพระองค์ 11  เหตุ ฉะน้ันให้
เราทัง้หลายอุตส่าห ์เข ้าในท่ีสงบสุ ขน ้ัน เพื่ อม ิ ให ้ ผู้  หน ่ึงผู้
ใดตกหลงไปในการไม่เชื่อเชน่เขาเหล่าน้ันซ่ึงเป็นตัวอยา่ง
12 เพราะวา่พระวจนะของพระเจ้าน้ั นม ี ชวีติ และทรงพลานุ
ภาพอยู ่เสมอ คมยิง่กวา่ดาบสองคมใดๆ แทงทะลุกระทัง่
จิตและวญิญาณ ตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูก และ
สามารถวนิิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วย 13  
ไม่มี  สิ ่งเนรมิตสรา้งใดๆ  ท่ี  ไม่ได้ ปรากฏในสายพระเนตรของ
พระองค์  แต่  สิ ่งสารพั ดก ็ เปล ือยเปล่าและปรากฏแจ้งต่อ
พระเนตรของพระองค์ ผู้ ซ่ึงเราต้องเก่ียวข้องด้วย

 พระเยซู ทรงเป็นมหาปุโรหติ
14  เหตุ ฉะน้ันเม่ือเรามีมหาปุโรหติผู้ เป็นใหญ่  ท่ี ผ่านฟ้า

สวรรค์ไปแล้ว คือพระเยซูพระบุตรของพระเจ้า  ขอให ้เรา
ทัง้หลายมัน่คงในการยอมรบัของเราไว้ 15 เพราะวา่เรามิ ได้  
มี มหาปุโรหติท่ี ไม่ สามารถจะเหน็ใจในความออ่นแอของเรา
 แต่  ได้ ทรงถูกทดลองเหมือนอยา่งเราทุกประการ ถึงกระน้ัน
พระองค์ ก็ ยงัปราศจากบาป 16 ฉะน้ันขอใหเ้ราทัง้หลายจงมี
ใจกล้าเข้ามาถึงพระท่ีน่ังแหง่พระคุ ณ เพื่อเราจะได้รบัพระ
เมตตา และจะได้พบพระคุณท่ีจะชว่ยเราในขณะท่ี ต้องการ 

5
มหาปุโรหติท่ีมาจากมนษุย ์ก็  ไม่สมบูรณ์ 
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1 ฝ่ายมหาปุโรหติทุกคนท่ีเลือกมาจากมนษุย ์ได้  แต่ งตัง้
ไว ้ให ้สําหรบัมนษุย์ ในบรรดาการซ่ึงเก่ียวกับพระเจ้า เพื่อ
ท่าน จะ ได้ นํา เครือ่ง บรรณาการ และ เครือ่ง บูชา มา ถวาย
เพราะความบาป 2 ท่านน้ั นม ีใจเมตตากรุณาคนโง่และคน
หลงผิดได้ เพราะท่านเองก็ มี ความออ่นกําลังอยูร่อบตัวด้วย
3  เหตุ ฉะน้ันท่านต้องถวายเครือ่งบูชาเพราะความบาปเพื่อ
คนทัง้ปวงฉันใด ท่านจึงต้องถวายเพื่อตัวเองด้วยฉันน้ัน
4 และไม่ มี  ผู้ ใดตัง้ตนเองสําหรบัเกียรติ น้ี  ได้  เวน้แต่ พระเจ้า
ทรงเรยีกเหมือนอยา่งทรงเรยีกอาโรน

เมลคีเซเดคเป็นภาพเล็งถึงพระครสิต์
5  ใน ทํานอง เดียวกัน พระ ครสิต์ ก็  ไม่ ได้ ทรง ยกยอ่ง

พระองค์ เอง ขึ้น เป็น มหา ปุโรหติ  แต่ เป็น โดย พระเจ้า  ผู้  
ได้ ตรสั กับ พระองค์ วา่ �ท่าน เป็น บุตร ของ เรา  วนั น้ี เรา
ได้ ให ้กําเนิด แก่ ท่าน แล้ว� 6 เหมือน พระองค์ ได้ ตรสั อกี
แหง่หน่ึงวา่ �ท่านเป็นปุโรหติเป็นนิตย์ตามอยา่งของเมล
คี เซ เดค� 7 ฝ่าย พระ เยซู ขณะ เม่ือ พระองค์ ดํารง อยู ่ใน
เน้ือหนังน้ัน  พระองค์  ได้ ถวายคําอธษิฐาน และทูลวงิวอน
ด้วยทรงกันแสงมากมายและน้ําพระเนตรไหล ต่อพระเจ้า
ผู้ทรง สามารถ ชว่ย พระองค์ ให ้พ้น จาก ความ ตาย ได้ และ
พระเจ้าได้ทรงสดับเพราะพระองค์น้ันได้ ยาํเกรง 8  ถึงแม้ 
วา่ พระองค์ ทรง เป็น พระ บุตร  พระองค์  ก็ ทรง เรยีน รู ้ท่ี จะ
นอบน้อมยอมเชื่อฟัง โดยความทุกข์ ลําบากท่ี พระองค์  ได้ 
ทรงทนเอา 9 และเม่ือทรงถูกทําให้เพียบพรอ้มทุกประการ
แล้ว  พระองค์  ก็ เลยทรงเป็นผู้จัดความรอดนิรนัดรสํ์าหรบั
คน ทัง้ ปวง ท่ี เชื่อ ฟัง พระองค์ 10 โดย พระเจ้า ได้ ทรง ตัง้
พระองค์ ให ้เป็นมหาปุโรหติตามอยา่งของเมลคีเซเดค
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ทารกครสิเตียน
11 เรือ่งเก่ียวกับพระองค์น้ั นม มีากและยากท่ีจะอธบิายให ้

เข ้าใจได้ เพราะวา่ท่านทัง้หลายกลายเป็นคนหู ตึ งเสียแล้ว
12  ถึงแม้ วา่ขณะน้ีท่านทัง้หลายควรจะเป็ นคร ู ได้  แล้ว  แต่ 
ท่านก็ต้องให้คนอื่นสอนท่านอกีในเรือ่งหลักเบื้องต้นแหง่
พระวจนะของพระเจ้า และท่านทัง้หลายกลายเป็นคนท่ียงั
ต้องกินน้ํานม  ไม่ใช ่อาหารแข็ง 13 เพราะวา่ทุกคนท่ีย ังก ิน
น้ํานมน้ั นก ็ยงัไม่ชาํนาญในพระวจนะแหง่ความชอบธรรม
เพราะเขายงัเป็นทารกอยู่ 14  แต่ อาหารแข็งน้ันเป็นอาหาร
สําหรบัผู้ ใหญ่ คือผู้ ท่ี เคยฝึ กห ัดความคิดของเขาจนสังเกต
ได้วา่ไหนดีไหนชัว่

6
คําสอนใหล้ะประถมโอวาทของพระครสิต์และก้าวไปถึง

ความบรบูิ รณ ์
1  เหตุ ฉะน้ันใหเ้ราละประถมโอวาทของพระครสิต์ ไว ้และ

ให้เราก้าวหน้าไปถึงความบรบูิ รณ ์อยา่เอาสิง่เหล่าน้ีมาวาง
เป็นรากอกีเลย คือการกลับใจเสียใหม่จากการกระทําท่ีตาย
แล้ว และความเชื่อในพระเจ้า 2 และคําสอนวา่ด้วยพิธีบัพ
ติศมา และการวางมือ และการเป็นขึ้นมาจากตาย และ
การพิพากษาลงโทษเป็นนิตย ์น้ัน 3 ถ้าพระเจ้าจะทรงโปรด
อนญุาต เราก็จะกระทําอยา่งน้ี ได้ 4 เพราะวา่คนเหล่าน้ั นที 
่ ได้ รบัความสวา่งมาครัง้หน่ึงแล้ว และได้ รู ้รสของประทาน
จากสวรรค์  ได้  มี ส่วนในพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ 5 และได้ ช ิม
ความดีงามแหง่พระวจนะของพระเจ้า และฤทธิ์เดชแหง่
ยุคท่ีจะมาน้ัน 6 ถ้าเขาเหล่าน้ันจะหลงอยู ่อยา่งน้ี  ก็ เหลือ
วสัิย ท่ีจะให้ เขากลับใจเสียใหม่ อ ีกได้ เพราะตัวเขาเองได้
ตรงึพระบุตรของพระเจ้าเสี ยอ ีกแล้ว และได้ ทําให ้ พระองค์ 
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ขายหน้าต่อธารกํานัล 7 ด้วยวา่พื้นแผ่นดิ นที ่ ได้  ดู ดด่ื มน ้ํา
ฝนท่ีตกลงมาเนืองๆและงอกขึ้นมาเป็นต้นผักให ้ประโยชน์  
แก่ คนทัง้หลายท่ี ได้ พรวนดินด้วยน้ัน  ก็ รบัพระพรมาจาก
พระเจ้า 8  แต่  ดิ  นที ่งอกหนามใหญ่และหนามยอ่ยก็ ถู กทอด
ทิง้ และเกือบจะถึงท่ีสาปแชง่แล้ว ซ่ึงในท่ีสุ ดก ็จะถูกเผา
ไฟเสีย 9  แต่  ดู ก่อนพวกท่ี รกั  แม้ เราพู ดอย ่างน้ัน เราก็เชื่อ
แน่วา่ท่านทัง้หลายคงจะได้ สิ ่งท่ี ดี  กวา่น ้ัน และสิง่ซ่ึงเก่ียว
กับความรอด 10 เพราะวา่พระเจ้าไม่ทรงอธรรมท่ีจะทรงลืม
การงานและการทํางานหนั กด ้วยความรกัซ่ึงท่านได้แสดง
ต่อพระนามของพระองค์ คือการรบัใช้ว ิสุทธ ิชนน้ันและยงั
รบัใช ้อยู ่11 และเราปรารถนาให้ท่านทัง้หลายทุกคนแสดง
ความตัง้ใจจรงิให้ถึงความมัน่ใจอยา่งเต็ มท ่ี แห ่งความหวงั
น้ันจนถึงท่ีสุดปลาย 12 เพื่อท่านจะไม่เป็นคนเฉ่ือยชา้  แต่  ให ้
ตามเยีย่งอยา่งแหง่คนเหล่าน้ั นที อ่าศัยความเชื่อและความ
เพียร จึงได้รบัตามพระสัญญาเป็นมรดก

พระสัญญาอ ันม ัน่คงของพระเจ้า
13 เพราะวา่ เม่ือพระเจ้าได้ทรงทําพระสัญญาไว้กับอบั

ราฮ ัมน ัน้  โดยเหตุท่ี  ไม่มี ใครเป็นใหญก่วา่พระองค์ ท่ี  พระองค์ 
จะทรงใหคํ้าปฏิญาณได้ น้ัน  พระองค์  ก็ได้ ทรงใหคํ้าปฏิญาณ
แก่ พระองค์  เอง 14 คือตร ัสว ่า �เราจะอวยพรท่านแน่ เรา
จะทวีเชื้อสายของท่านให ้มากขึ้น � 15 เชน่น้ันแหละ เม่ื ออ 
ับราฮมัได้ทนคอยด้วยความเพียรแล้ว ท่านก็ ได้ รบัตามพ
ระสัญญาน้ัน 16 ส่วนมนษุย์ น้ัน ต้องปฏิญาณต่อหน้า ผู้ ท่ี  
เป็นใหญ่ กวา่ตน และเม่ือ เกิดข้อ ทุ่ม เถียงอะไร กันขึ้น  ก็ 
ต้องถือคําปฏิญาณน้ันเป็นคํายนืยนัขัน้ เด็ดขาด 17 ฝ่าย
พระเจ้า เม่ือ พระองค์ ทรง หมาย พระทัย จะ สําแดง ให ้ผู้  ท่ี 
รบัคําทรงสัญญาน้ันเป็นมรดกรู ้ให ้ แน่ ใจยิง่ขึ้ นว ่า พระดําริ
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ของพระองค์จะแปรปรวนไม่ ได้  พระองค์ จึง ได้ทรงให้ คํา
ปฏิญาณไว ้ด้วย 18 เพื่ อด ้วยสองประการน้ั นที ่ เปล ่ียนแปลง
ไม่ ได้ ในท่ีซ่ึงพระองค์จะตร ัสม ุสาไม่ ได้  น้ัน เราซ่ึงได้ หนี มา
หาท่ี ล้ี ภัยน้ันจึงจะได้รบัการหนนุน้ําใจอยา่งจรงิจัง  ท่ี จะฉวย
เอาความหวงัซ่ึ งม ี อยู ่ตรงหน้าเรา 19 ความหวงัน้ันเรายดึไว้
ต่างสมอของจิตวญิญาณ เป็นความหวงัทัง้แน่และมัน่คง
และได้ทอดไว้ภายในม่าน 20  ท่ี  ผู้ นําหน้าได้เสด็จเข้าไปเผื่อ
เราแล้ว คือพระเยซู ผู้ ทรงได้รบัการแต่งตัง้เป็นมหาปุโรหติ
เป็นนิตยต์ามอยา่งเมลคีเซเดค

7
เมลคีเซเดคเป็นแบบอยา่งของพระครสิต์

1 เพราะ เมล คี เซ เดค ผู้ น้ี คือ กษั ตร ิย์ เมือง ซา เลม เป็น
ปุโรหติของพระเจ้าผู้ สูงสุด  ผู้  ได้ พบอบัราฮมัขณะท่ีกําลัง
กลับมาจากการฆ่าฟันกษั ตร ิย ์ทัง้หลาย และได้อวยพรแก่ 
อบัราฮมั 2อบัราฮมัก็ ได้ ถวายของหน่ึงในสิบจากของทัง้ปวง
แก่ท่านผู้ น้ี ตอนแรกท่านผู้ น้ี แปลวา่กษั ตร ิย ์แห ่งความชอบ
ธรรม  แล ้วหลังจากน้ั นก ็แปลวา่กษั ตร ิย์เมืองซาเลมด้วย
ซ่ึงหมายถึงกษั ตร ิย ์แห ่งสันติ สุข 3  บิ ดามารดาและตระกูล
ของท่านก็ ไม่มี วนัเริม่ต้นและวนัสิน้สุดของช ีวติก ็ ไม่มี  เชน่
กัน  แต่ เป็นเหมือนพระบุตรของพระเจ้า ซ่ึงดํารงตําแหน่ง
ปุโรหติอยู ่ตลอดเวลา 

 ปุ โรหติตระกูลเลว ีได้ ถวายสิบชกัหน่ึงแก่เมลคีเซเดค
โดยทางอบัราฮมั

4  แล ้วจงคิดดูเถิดวา่ ท่านผู้ น้ี  ยิง่ใหญ่  เพียงไร ซ่ึงแม้ แต่ 
อบัราฮมัผู้เป็นต้นตระกูลของเราน้ันยงัได้ชกัหน่ึงในสิบจาก
ของร ิบน ้ันมาถวายแก่ ท่าน 5 และแท้ จร ิงบรรดาบุตรของ
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เลวี ซ่ึงได้รบัตําแหน่งปุโรห ิตน ้ัน  ถึงแม้ วา่ท่านเหล่าน้ันได้
บังเกิดจากเอวของอบัราฮมั  ก็ ย ังม ีพระบัญชาสัง่ให้รบัสิบ
ชกัหน่ึงจากประชาชนตามพระราชบัญญั ติ คือจากพวกพี่
น้องของตน 6  แต่ ท่านผู้ น้ี  ไม่ใช ่เชื้อสายพวกเขา  แต่  ก็ ยงัได้
รบัสิบชกัหน่ึงจากอบัราฮมั และได้อวยพรให้อบัราฮมัผู้ ท่ี  ได้ 
รบัพระสัญญาทัง้หลาย 7  สิ ่งท่ีค้านไม่ ได้ คือผู้น้อยต้องรบั
พรจากผู้ ใหญ่ 8 ฝ่ายข้างน้ี มนษุย ์ ท่ี ต้องตายยงัได้รบัสิบชกั
หน่ึง  แต่ ฝ่ายข้างโน้นท่านผู้เดียวได้ รบั และมีพยานกล่าว
ถึงท่านวา่ท่านย ังม ี ช ีวติอยู่ 9 ถ้าจะพูดไปอกีอยา่งหน่ึ งก ็ วา่  
เลว ีน้ั นที ่รบัสิบชกัหน่ึ งก ็ยงัได้ถวายสิบชกัหน่ึงทางอบัราฮมั
10 เพราะวา่ขณะน้ันเขายงัอยู่ในเอวของบรรพบุรุษ  ขณะท่ี 
เมลคีเซเดคได้พบกับอบัราฮมั

ตําแหน่งปุโรหติของพระครสิต์เหนือกวา่ตําแหน่งของ
อาโรน

11  เหตุ ฉะน้ันถ้าเม่ือจะถึงความสําเรจ็ได้ในทางตําแหน่ง
ปุโรหติท่ีสืบมาจากตระกูลเลวี (ด้วยวา่ประชาชนได้รบัพระ
ราชบัญญั ติ โดยทางตําแหน่งน้ี�  ท่ี ไหนจะต้องการให ้มี  ปุ โรห ิ
ตอ ีกตามอยา่งเมลคีเซเดคเล่า ซ่ึ งม ิ ได้ เรยีกตามอยา่งอา
โรน 12 เพราะเม่ือตําแหน่งปุโรหติเปล่ียนแปลงไปแล้ว  พระ
ราชบัญญัติ  ก็ จําเป็นจะต้องเปล่ียนแปลงไปด้วย 13 เพราะ
วา่ท่านท่ีเรากล่าวถึงน้ันมาจากตระกูลอื่น ซ่ึงเป็นตระกูล
ท่ียงัไม่ มี  ผู้ ใดเคยทําหน้าท่ี ปรนนิบัติ  ท่ี แท่นบูชาเลย 14 เพ
ราะเป็ นที ่ ประจักษ์ ชดัแล้ วว ่า  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเราน้ัน
ได้ทรงสืบเชื้อสายมาจากตระกูลยูดาห์ โมเสสไม่ ได้ วา่จะมี 
ปุ โรหติมาจากตระกู ลน ้ันเลย 15 และข้อน้ี ประจักษ์ ชดัยิง่ขึ้ 
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นอ ีก เม่ือปรากฏวา่มี ปุ โรห ิตอ ีกผู้ หน ึ่งเกิดขึ้นตามอยา่งของ
เมลคีเซเดค 16 ซ่ึงไม่ ได้ ทรงตัง้ขึ้นตามพระราชบัญญั ติ ซ่ึง
เป็นบทบัญญั ติ สําหรบัเน้ือหนัง  แต่ ตามฤทธิเ์ดชแหง่ชีว ิตอ 
ันไม่ รู ้ สิ ้นสุดเลย 17 เพราะมีพยานกล่าวถึงท่านวา่ �ท่าน
เป็นปุโรหติเป็นนิตย์ตามอยา่งของเมลคีเซเดค� 18 ด้วยวา่
จรงิๆแล้วพระบัญญั ติ  ท่ี  มี  อยู ่เดิ มน ้ัน  ก็ได้ ยกเลิกไป เพราะ
ขาดฤทธิแ์ละไร ้ประโยชน์ 19 เพราะวา่พระราชบัญญั ติ น้ันไม่ 
ได้ ทําอะไรใหถึ้งความสําเรจ็  แต่  ได้ นําความหว ังอ ันดีกวา่เข้า
มา และโดยความหวงัน้ันเราทัง้หลายจึงเข้ามาใกล้ พระเจ้า 
20  ท่ี วา่ดี กวา่น ้ั นก ็ เพราะวา่  ปุ โรหติคนน้ันได้ทรงตัง้ขึ้นโดย
ทรงปฏิญาณไว้ 21 (บรรดาปุโรหติเหล่าน้ันไม่ มี การกล่าว
ปฏิญาณเม่ือเขาเข้ารบัตําแหน่ง  แต่ ส่วนปุโรห ิตน ี้ มี คํากล่าว
ปฏิญาณจากพระองค์ วา่ � องค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงปฏิญาณ
แล้ว และจะไม่ เปล ่ียนพระทัยของพระองค์ วา่ �ท่านเป็น
ปุโรหติเป็นนิตย์ตามอยา่งของเมลคีเซเดค� �) 22  พระเยซู  
ก็ได้ ทรงเป็นผู้รบัประกันแหง่พันธสัญญาอนัดีกวา่สักเพียง
ใด

 ปุ โรหติตระกูลเลวจีะต้องตาย  แต่  พระเยซู ทรงดํารงอยู ่
เป็นนิตย ์

23  แท้  จร ิงส่วนปุโรหติเหล่าน้ั นก ็ ได้ ทรงตัง้ขึ้นไว้หลาย
คน เพราะวา่ความตายได้ขัดขวางไม่ ให ้ ดํารงอยู ่ในตําแหน่ง
เรือ่ยไป 24  แต่ ฝ่ายพระองค์ น้ี  โดยเหตุท่ี  พระองค์  ดํารงอยู ่ 
เป็นนิตย ์ตําแหน่งปุโรหติของพระองค์จึงไม่ แปรปรวน 25  
ด้วยเหตุน้ี  พระองค์ จึงทรงสามารถเป็นนิตย ์ท่ี จะชว่ยคน
ทัง้ ปวง ท่ี ได้  เข ้า มา ถึง พระเจ้า โดย ทาง พระองค์ น้ัน ให ้ได้ 
รบัความรอด เพราะวา่พระองค์ทรงพระชนม์ อยู ่ เป็นนิตย ์
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เพื่อเสนอความให้คนเหล่าน้ัน 26 มหาปุโรหติเชน่น้ีแหละ
ท่ี เหมาะสําหรบัเรา คือเป็นผู้ บรสุิทธิ ์ ปราศจากอุ บาย  ไร ้ 
มลทิน แยกจากคนบาปทัง้ปวง ประทั บอย ู่สูงกวา่ฟ้าสวรรค์
27  พระองค์  ไม่ ต้องทรงนําเครือ่งบูชามาทุกวนัๆดังเชน่มหา
ปุโรห ิตอ ื่นๆ  ผู้ ซ่ึงถวายสําหรบัความผิดของตัวเองก่อน  แล 
้วจึงถวายสําหรบัความผิดของประชาชน ส่วนพระองค์ ได้ 
ทรงถวายเครือ่งบูชาเพียงครัง้เดียว คือเม่ือพระองค์ ได้ ทรง
ถวายพระองค์ เอง 28 ด้วยวา่พระราชบัญญั ติ น้ันได้ แต่ งตัง้
มนษุย ์ท่ี ออ่นกําลังขึ้นเป็นมหาปุโรหติ  แต่ คําทรงปฏิญาณ
น้ันซ่ึงมาภายหลังพระราชบัญญั ติ  ได้ ทรงแต่งตัง้พระบุตร
ขึ้น  ผู้ ถึงความสําเรจ็เป็นนิตย์

8
 พิธ ีต่างๆชี ้ให ้ เห ็นถึงความจรงิของพระเจ้า

1  บัดน้ี ในเรือ่งท่ีเราพูดมาแล้ วน ้ัน ข้อสรุ ปน ้ันคือวา่ เรา
มีมหาปุโรหติอยา่งน้ี เอง  ผู้  ได้ ประทับเบื้องขวาพระท่ีน่ังแหง่
ผู้ทรงเดชานภุาพในฟ้าสวรรค์ 2 เป็นผู้ ปฏิบัติ กิจในสถานบร ิ
สุทธ ์ิ และในพลับพลาแท้ซ่ึงองค์พระผู้ เป็นเจ้าได้ทรงตัง้
ไว้  ไม่ใช ่ มนษุย ์ ตัง้ 3 เพราะวา่ทรงตัง้มหาปุโรหติทุกคนขึ้น
เพื่อให้ถวายของกํานัลและเครือ่งบู ชา  ด้วยเหตุน้ี จึงจําเป็ 
นที ่มหาปุโรหติผู้ น้ี ต้องมี สิ ่งหน่ึงสิง่ใดถวายด้วย 4 เพราะถ้า
พระองค์ทรงอยู่ในโลก  พระองค์  ก็ จะไม่ ได้ ทรงเป็นปุโรหติ
เพราะวา่มี ปุ โรหติ ท่ีถวายของกํานัลตามพระราชบัญญั ติ  
อยู ่ แล้ว 5  ปุ โรหติเหล่าน้ันปฏิบั ติ ตามแบบและเงาแหง่สิง่
เหล่าน้ั นที ่ อยู ่ในสวรรค์ เหมือนพระเจ้าได้ทรงสัง่แก่โมเสส
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ครัน้เม่ือท่านจะสรา้งพลับพลาน้ั นว ่า � ดู  เถิด จงทําทุกสิง่
ตามแบบอยา่งท่ีเราแจ้งแก่ท่านบนภู เขา �

พันธสัญญาใหม่ ก็  เข ้ามาแทนท่ีพันธสัญญาเก่า
6  แต่ วา่พระองค์ ได้ ทรงเป็นคนกลางแหง่พันธสัญญาอนั

ประเสรฐิกวา่เก่า เพราะได้ทรงตัง้ขึ้นโดยพระสัญญาอนัดี
กวา่เก่าเท่าใด  บัดน้ี  พระองค์  ก็ได้ ตําแหน่ งอ ันเลิศกวา่เก่า
เท่าน้ัน 7 เพราะวา่ถ้าพันธสัญญาเดิ มน ้ันไม่ มี ข้อบกพรอ่ง
แล้ว  ก็  ไม่ จําเป็ นที ่จะต้องมีพันธสัญญาท่ีสองอกี 8 ด้วยวา่
พระเจ้าตร ัสติ เขาวา่ � องค์ พระผู้ เป็นเจ้าตร ัสว ่า � ดู  เถิด 
วนัเวลาจะมาถึง ซ่ึงเราจะทําพันธสัญญาใหม่กับวงศ์วาน
อสิราเอล และวงศ์วานยูดาห์ 9  ไม่ เหมือนกับพันธสัญญา
ซ่ึงเราได้กระทํากับบรรพบุรุษของเขาทัง้หลาย เม่ือเราจู งม 
ือเขาเพื่อนําเขาออกจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ เพราะวา่เขาเหล่า
น้ันไม่ ได้ มัน่อยู่ในพันธสัญญาของเราอกีต่อไปแล้ว เราจึง
ได้ละเขาไว�้  องค์ พระผู้เป็นเจ้าตร ัสด ังน้ี แหละ 10 � น่ี คือ
พันธสัญญาซ่ึงเราจะกระทํากับวงศ์วานอสิราเอลภายหลัง
สมัยน้ัน�  องค์ พระผู้เป็นเจ้าตรสั �เราจะบรรจุราชบัญญั ติ 
ของเราไว้ในจิตใจของเขาทัง้หลาย และจะจารกึมันไว ้ท่ี ใน
ดวงใจของเขาทัง้หลาย และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา และ
เขาจะเป็นประชาชนของเรา 11 และทุกคนจะไม่สอนเพื่อน
บ้านของตนและพี่น้องของตนแต่ละคนอ ีกวา่ �จงรูจั้กองค์ 
พระผู้เป็นเจ้า � เพราะเขาทัง้หลายจะรูจั้กเราหมด  ตัง้แต่ 
คนต่ําต้อยท่ีสุดถึงคนใหญโ่ตท่ี สุด 12 เพราะเราจะกรุณาต่อ
การอธรรมของเขา และจะไม่จดจําบาปและความชัว่ชา้ของ
เขาอกีต่อไป� � 13 เม่ือพระองค์ตรสัถึง �พันธสัญญาใหม่�
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 พระองค์ ทรงถือวา่ พันธสัญญาเดิ มน ัน้พ้นสมัยไปแล้ว และ
สิง่ท่ีพ้นสมัยและเก่าไปแล้ วน ัน้  ก็  พร ้อมท่ีจะเส่ือมสูญไป

9
 พิธ ีต่างๆ ใน พันธ สัญญา เดิม เป็น แบบ อยา่ง ของ พันธ

สัญญาใหม่
1  แท้  จร ิงถึงแม้พันธสัญญาเดิ มน ้ั นก ็ยงัได้ มี กฎสําหรบั

การปรนนิบั ติ ในพิธ ีนมัสการ และได้ มี สถานอนับร ิสุทธ ์ิ
สําหรบัโลกน้ี 2 เพราะวา่ได้ มี  พล ับพลาสรา้งขึ้นตกแต่งเสรจ็
แล้ว คือหอ้งชัน้นอก ซ่ึ งม ีคันประทีป  โต๊ะ และขนมปังหน้า
พระพักตร์ หอ้งน้ีเรยีกวา่ท่ี บรสุิทธิ ์3 และภายในม่านชั ้นที 
่สองมีหอ้งพลับพลาซ่ึงเรยีกวา่  ท่ี  บรสุิทธิ ์ ท่ีสุด 4 หอ้งน้ั นม ี
แท่นทองคําสําหรบัถวายเครือ่งหอม และมี ห ีบพันธสัญญา
หุ ้มด ้วยทองคําทุ กด ้าน ในห ีบน ้ั นม ีโถทองคําใส่มานา และ
มี ไม้  เท ้าของอาโรนท่ีออกชอ่ และมี แผ่ นศิลาพันธสัญญา
5 และเหนือห ีบน ้ั นม ี รู ปเค รูบแหง่สงา่ราศีคลุมพระท่ีน่ัง
พระกรุณาน้ัน  สิ ่ง เหล่า น้ี เราจะพรรณนาให้ละเอยีดในท่ี 
น้ี  ไม่ ได้ 6  แล ้วเม่ือจัดตัง้ สิง่ เหล่า น้ี ไว ้อยา่ง น้ันแล้ว พวก
ปุโรห ิตก ็ เข ้าไปในพลับพลาหอ้งท่ี หน ่ึงทุกครัง้ ท่ี ปรนนิบัติ  
พระเจ้า 7  แต่ ในหอ้งท่ีสองน้ั นม ีมหาปุโรหติผู้เดียวเท่าน้ั 
นที ่ เข ้าไปได้ ปี  ละคร ้ัง และต้องนําเลือดเข้าไปถวายเพื่อตัว
เอง และเพื่อความผิดของประชาชนด้วย 8 อยา่งน้ันแหละ
พระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ ได้ ทรงสําแดงวา่ ทางซ่ึงจะเข้าไปใน
ท่ี บรสุิทธิ ์ ท่ี สุดน้ันไม่ ได้ ปรากฏแจ้ง คราวเม่ือพลับพลาเดิม
ยงัตัง้อยู่ 9  พล ับพลาเดิมเป็นเครือ่งเปรยีบสําหรบัในเวลา
น้ัน คื อม ีการถวายของให้และเครือ่งบู ชา ซ่ึงจะกระทําให้ใจ
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วนิิจฉัยผิดและชอบของผู้ถวายน้ันถึงท่ีสําเรจ็ไม่ ได้ 10 ซ่ึง
เป็นแต่เพียงของกินของด่ืม และพิธีชาํระล้างต่างๆ และ
เป็นพิธีสําหรบัเน้ือหนังท่ี ได้  บัญญัติ  ไว ้จนกวา่จะถึงเวลาท่ี
จะต้องเปล่ียนแปลงใหม่

การถวายบูชาของพระครสิต์เป็นความสําเรจ็สมบู รณ ์
11  แต่ เม่ือพระครสิต์ ได้ เสด็จมาเป็นมหาปุโรหติแหง่สิง่

ประเสรฐิซ่ึงจะมาถึงโดยทางพลับพลาอนัใหญ่ยิง่กวา่และ
สมบู รณ ์ยิง่กวา่แต่ ก่อน  ท่ี  ไม่ได้ สรา้งขึ้นด้วยมือ และพูด
ได้วา่ มิ ได้ เป็นอยา่งของโลกน้ี 12  พระองค์ เสด็จเข้าไปใน
ท่ี บรสุิทธิ ์เพียงครัง้เดียวเท่าน้ัน และพระองค์ ไม่ได้ ทรงนํา
เลือดแพะและเลือดลูกววัเข้าไป  แต่ ทรงนําพระโลหติของ
พระองค์เองเข้าไป และทรงสําเรจ็การไถ่บาปชั ่วน ิรนัดร ์แก่  
เรา 13 เพราะถ้าเลือดววัตัวผู้และเลือดแพะ และเถ้าของ
ลูกโคตัวเมีย  ท่ี ประพรมลงบนคนบาป สามารถชาํระเน้ือ
หนังให ้บรสุิทธิ ์ ได้ 14 มากยิง่กวา่น้ันสักเท่าไรพระโลหติของ
พระครสิต์ โดยพระวญิญาณนิรนัดร ์ได้ ทรงถวายพระองค์
เอง แด่ พระเจ้า เป็น เครือ่ง บูชา อนั ปราศจาก ตําหนิ จะ ได้
ทรงชาํระ ใจวนิิจฉัยผิดและชอบของท่านทัง้หลายให้พ้น
จากการกระทําท่ีตายแล้ว เพื่อจะได้ ปฏิบัติ พระเจ้าผู้ทรง
พระชนม์ อยู ่ 15  เพราะเหตุน้ี  พระองค์ จึงทรงเป็นคนกลาง
แหง่พันธสัญญาใหม่ เพื่อเม่ื อม ี ผู้  หน ่ึงตายสําหร ับท ่ีจะไถ่
การละเมิดของคนท่ี ได้ ละเมิดต่อพันธสัญญาเดิ มน ้ันแล้ว
คนทัง้หลายท่ี ถู กเรยีกแล้ วน ้ันจะได้รบัมรดกอนันิรนัดร์
ตามพระสัญญา

การ สิน้พระชนม์ ของ พระ ครสิต์ ทําให ้ทราบ ถึง พระ
ประสงค์ของพระองค์
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16 เพราะวา่ในกรณี ท่ี  เก ่ียวกับหนังสือพินัยกรรม  ผู้ ทํา
หนังสือน้ั นก ็ต้องถึงแก่ความตายแล้ว 17 เพราะวา่เม่ือคน
ตายแล้วหนังสือพินัยกรรมน้ันจึงใช ้ได้  มิ ฉะน้ันเม่ือผู้ทําย ั
งม ี ช ีวิตอยู่  หน ังสือพินัยกรรมน้ั นก ็ ใช้ไม่ได้ 18  เหตุ ฉะน้ัน
พันธสัญญาเดิมก็ ไม่ ได้ ทรงตัง้ขึ้น ไว้โดยปราศจากเลื อด 
19 เพราะวา่เม่ือโมเสสประกาศข้ อบ ังคั บท ุกข้อแก่บรรดาพล
ไพรต่ามพระราชบัญญั ติ  แล้ว ท่านจึงได้เอาเลือดลูกววัและ
เลือดลูกแพะกั บน ้ํา และเอาขนแกะสีแดงและต้นหุสบมา
ประพรมหนังสื อม ว้นน้ั นก ั บท ัง้บรรดาคนทัง้ปวง 20  กล่าววา่ 
� น่ี เป็นเลือดแหง่พันธสัญญา ซ่ึงพระเจ้าทรงบัญญั ติ  ไว ้ แก่ 
ท่านทัง้หลาย� 21  แล ้ วท ่านก็เอาเลือดประพรมพลับพลา
กับเครือ่งใช ้ทุ กชนิดในการปฏิบั ติ น้ันเชน่เดียวกัน 22 และ
ตามพระราชบัญญั ติ  ถือวา่  เก อืบทุกสิง่จะถูกชาํระด้วยโลหติ
และถ้าไม่ มี โลหติไหลออกแล้ว  ก็ จะไม่ มี การอภัยบาปเลย

การเสียสละอยา่งใหญห่ลวงของพระครสิต์
23  เหตุ ฉะน้ันจึงจําเป็นต้องชาํระแบบจําลองของสวรรค์

โดยใช้เครือ่งบูชาอยา่งน้ี  แต่ วา่ของจรงิในสวรรค์ น้ัน ต้อง
ชาํระด้วยเครือ่งบูชาอนัประเสรฐิกวา่เครือ่งบูชาเหล่า น้ัน
24 เพราะ วา่ พระ ครสิต์ ไม่ ได้ เสด็จ เข้า ใน สถาน ท่ี บรสุิทธิ ์
ซ่ึง สรา้ง ขึ้น ด้วย มื อมนษุย ์ อนั เป็น แบบ จําลอง จาก ของ
จรงิ  แต่  พระองค์  ได้ เสด็จเข้าไปในสวรรค์น้ันเอง และบัดน้ี
ทรงปรากฏจําเพาะพระพักตรพ์ระเจ้าเพื่อเราทัง้หลาย 25  
พระองค์  ไม่ ต้องทรงถวายพระองค์เองซ้ําอกี เหมือนอยา่ง
มหาปุโรหติท่ี เข ้าไปในท่ี บรสุิทธิ ์ ทุกปี  ๆ  นําเอาเลือดซ่ึงไม่ ใช ่
โลหติของตัวเองเข้าไปด้วย 26  มิ ฉะน้ันพระองค์คงต้องทน
ทุกข์ทรมานบ่อยๆตัง้แต่สรา้งโลกมา  แต่ วา่เดีย๋วน้ี พระองค์  
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ได้ ทรงปรากฏในเวลาท่ีสุดน้ีครัง้เดียว เพื่อจะได้กําจัดความ
บาปได้โดยถวายพระองค์เองเป็นเครือ่งบู ชา 27  มี ข้อกําหนด
สําหรบัมนษุย ์ไว ้ แล ้ วว ่าจะ ต้องตายหนหน่ึง และหลังจา
กน้ั นก ็จะมีการพิพากษาฉันใด 28 ดังน้ันพระครสิต์ ได้ ทรง
ถวายพระองค์เองหนหน่ึง เพื่อจะได้ทรงรบัเอาความบาป
ของคนเป็ นอ ันมาก  แล ้วพระองค์จะทรงปรากฏครัง้ท่ีสอง
ปราศจากความบาปแก่บรรดาคนท่ีคอยพระองค์ ให ้เขาถึง
ความรอดฉันน้ัน

10
พันธสัญญาเดิ มสิ ้นสุด

1  โดยเหตุ ท่ี  พระราชบัญญัติ น้ันได้เป็นแต่เงาของสิ ่งด 
ี ท่ี จะมาภายหน้า  มิใช ่ตัวจรงิของสิง่ น้ั นที  เดียว  พระราช
บัญญัติ น้ันจะใช้เครือ่งบูชาท่ีเขาถวายทุกปีๆเสมอมากระ
ทําให ้ผู้ ถวายสักการบู ชาน ้ันถึงท่ี สําเรจ็ ไม่ ได้ 2 เพราะถ้า
เป็นเชน่ น้ันได้ เขาคงได้หยุดการถวายเครือ่ง บูชาแล้วมิ 
ใช ่ หรอื เพราะถ้า ผู้ นม ัสการน้ันได้รบัการชาํระให ้บรสุิทธิ ์
ครัง้หน่ึงแล้ว เขาคงจะไม่ รู ้สึกวา่มีบาปอกีต่อไป 3  แต่ การ
ถวายเครือ่งบู ชาน ้ันเป็นเหตุ ให ้ระลึกถึงความบาปทุกปี ๆ  
4 เพราะเลือดววัผู้และเลือดแพะไม่สามารถชาํระความบาป
ได้ 5 ดังน้ันเม่ือพระองค์เสด็จเข้ามาในโลกแล้ว  พระองค์  
ได้ ตร ัสว ่า �เครือ่ง สัตว บูชา และ เครือ่ง บูชา พระองค์ ไม่ 
ทรงประสงค์  แต่  พระองค์  ได้ ทรงจัดเตรยีมกายสําหรบัข้า
พระองค์ 6 เครือ่งเผาบูชาและเครือ่งบูชาไถ่ บาป  พระองค์  
ไม่ ทรง พอ พระทัย 7  แล ้ว ข้า พระองค์ ทูล วา่ � ดู  เถิด ข้า
พระองค์มาแล้ว  โอ พระเจ้าข้า เพื่อจะกระทําตามน้ําพระทัย
พระองค์� (ใน หนัง สื อม ้วน ก็ มี  เข ียน เรือ่งข้า พระองค์��
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8 เม่ือพระองค์ตร ัสด ังน้ี แล ้ วว ่า �เครือ่งสัตวบูชาและเครือ่ง
บูชาและเครือ่งเผาบูชาและเครือ่งบูชาไถ่ บาป  พระองค์  ไม่ 
ทรงประสงค์และไม่ทรงพอพระทัย� ซ่ึงเขาได้บูชาตามพ
ระราชบัญญั ติ  น้ัน 9  แล ้วพระองค์จึงตร ัสว ่า � ดู  เถิด ข้า
พระองค์มาแล้ว  โอ พระเจ้าข้า เพื่อจะกระทําตามน้ําพระทัย
พระองค์�  พระองค์ ทรงยกเลิกระบบเดิ มน ้ันเสีย เพื่อจะ
ทรงตัง้ระบบใหม่ 10 โดยน้ําพระทัยน้ันเองท่ีเราทัง้หลาย
ได้รบัการทรงชาํระให ้บรสุิทธิ ์ โดยการถวายพระกายของ
พระเยซู ครสิต์ เพียงครัง้เดียวเท่าน้ัน 11 ฝ่ายปุโรหติทุกคน
ก็ยนืปฏิบั ติ  อยู ่ ทุ กวนัๆและนําเอาเครือ่งบูชาอยา่งเดียวกัน
มาถวายเนืองๆ เครือ่งบู ชาน ้ันจะยกเอาความบาปไปเสียไม่ 
ได้  เลย 12 ฝ่ายพระองค์ น้ี ครัน้ทรงถวายเครือ่งบูชาเพราะ
ความบาปเพียงหนเดียวซ่ึงใช ้ได้  เป็นนิตย ์  ก็ เสด็จประทับ
เบื้องขวาพระหตัถ์ของพระเจ้า 13  ตัง้แต่  น้ี ไปพระองค์คอย
อยู่จนถึงบรรดาศั ตรู ของพระองค์จะถูกปราบลงเป็ นที ่รอง
พระบาทของพระองค์ 14 เพราะวา่โดยการทรงถวายบูชาหน
เดียว  พระองค์  ได้ ทรงกระทําให้คนทัง้หลายท่ี ถู กชาํระแล้ว
ถึงท่ีสําเรจ็เป็นนิตย์ 15 และพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ ก็ ทรงเป็น
พยานให ้แก่ เราด้วย เพราะวา่พระองค์ ได้ ตรสัไว ้แล ้ วว ่า

พระเจ้าไม่ทรงจดจําความบาปของคนท่ี เชื่อ 
16 � � น่ี คือพันธสัญญาซ่ึงเราจะกระทํากับเขาทัง้หลาย

ภายหลังสมัยน้ัน�  องค์ พระผูเ้ป็นเจ้าตรสั �เราจะบรรจุราช
บัญญั ติ ของเราไวใ้นจิตใจของเขาทัง้หลาย และจะจารกึมัน
ไว ้ท่ี ในดวงใจของเขาทัง้หลาย 17 และจะไม่จดจําบาปและ
ความชัว่ชา้ของเขาอกีต่อไป� � 18 ดังน้ันเม่ื อม ีการลบบาป
แล้ วก ็ ไม่มี การถวายเครือ่งบูชาไถ่บาปอกีต่อไป
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พระครสิต์เป็นทางท่ี จะเข้ าเฝ้าพระเจ้า
19  เหตุ ฉะน้ันพี่น้องทัง้หลาย เม่ือเรามีใจกล้าท่ี จะเข้ าไป

ในท่ี บรสุิทธิ ์ ท่ี สุดโดยพระโลหติของพระเยซู 20 ตามทางใหม่
และเป็นทางท่ี มีชวีติ ซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงเปิดออกสําหรบัเรา
ทัง้หลายโดยม่านน้ัน คือเน้ือหนังของพระองค์ 21 และครัน้
เรามีมหาปุโรหติสําหรบัครอบครวัของพระเจ้าแล้ว 22  ก็  ให ้
เราเข้ามาใกล้ ด้วยใจจรงิ ด้วยความเชื่ ออ ันเต็มเป่ี ยม  มี ใจ
ท่ี ถู กประพรมชาํระพ้นจากการวนิิจฉัยผิดและชอบท่ี ชัว่รา้ย 
และมีกายล้างชาํระด้วยน้ําอนัใสบร ิสุทธ ์ิ23  ให ้เราย ึดม ่ันใน
ความเชื่อท่ีเราทัง้หลายรบัไว ้น้ัน โดยไม่ หวัน่ไหว (เพราะวา่
พระองค์ ผู้ ทรงประทานพระสัญญาน้ันทรงสัตย ์ซ่ือ ) 24 และ
ให้เราพิจารณาดู กันและกัน เพื่อเป็นเหตุ ให ้ มี ความรกัและ
กระทําการดี 25 ซ่ึงเราเคยประชุมกันน้ันอยา่ให ้หยุด เหมือน
อยา่งบางคนเคยกระทําน้ัน  แต่ จงเตือนสติ กันและกัน และ
ให้มากยิง่ขึ้นเม่ือท่านทัง้หลายเห ็นว ันเวลาน้ันใกล้ เข ้ามา
แล้ว

การปฏิเสธพระครสิต์และเครือ่งบูชาอื่นๆ
26 เม่ือ เรา ได้รบัความ รู้เรือ่งความจรงิแล้ว  แต่ เรายงั

ขืนทําผิดอกี เครือ่งบูชาไถ่บาปก็จะไม่ มี  เหลืออยู ่ เลย 27  
แต่ จะมีความหวาดกลัวในการรอคอยการพิพากษาโทษ
และไฟอ ันร ้ายแรง ซ่ึงจะกินเอาบรรดาคนท่ีขัดขวางน้ัน
เสีย 28  คนที ่ ได้ ฝ่าฝืนพระราชบัญญั ติ ของโมเสสน้ัน ถ้ามี
พยานสักสองสามปาก  ก็ จะต้องตายโดยปราศจากความ
เมตตา 29 ท่านทัง้หลายคิดดู ซิว ่าคนท่ี เหย ียบยํ่าพระบุตร
ของพระเจ้า และดูหมิน่พระโลหติแหง่พันธสัญญาซ่ึงชาํระ
เขาให ้บรสุิทธิ ์วา่เป็นสิง่ชัว่ชา้ และประมาทต่อพระวญิญาณ
ผู้ทรงพระคุ ณ ควรจะถูกลงโทษมากยิง่กวา่ น้ันสักเท่าใด
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30 เพราะเรารูจั้กพระองค์ ผู้  ได้ ตร ัสว ่า �การแก้แค้นเป็นของ
เรา เราจะตอบสนอง  องค์ พระผู้เป็นเจ้าได้ ตรสั � และได้ตรสั
อ ีกวา่ � องค์ พระผู้เป็นเจ้าจะทรงพิพากษาประชาชนของ
พระองค์� 31 การตกอยู่ ในอุง้พระหตัถ์ของพระเจ้า ผู้ทรง
พระชนม์น้ันเป็ นที ่ น่าหวาดกลัว 32  แต่ ท่านทัง้หลายจงระลึก
ถึงคราวก่อนน้ัน  หลังจากท่ี ท่านได้รบัความสวา่งแล้ว ท่าน
ได้อดทนต่อความยากลําบากอยา่งใหญ่ หลวง 33  บางที ท่าน
ก็ ถู กประจานให้อบัอายขายหน้าและถูกข่มเหง  บางที ท่านก็ 
รว่มทุกข์ กับคนท่ี ถู กข่มเหงน้ัน 34 เพราะวา่ท่านทัง้หลายมี
ใจเมตตาต่อข้าพเจ้าในเม่ือข้าพเจ้าต้องถูกขังไว้ และเม่ื อม 
ีคนปล้นชงิเอาทรพัย ์สิ ่งของของท่านไป ท่านก็ ยอมให ้ด้วย
ใจยนิดี เพราะท่านรู ้แล ้ วว ่า ท่านมี ทรพัย์สมบัติ  ท่ี ประเสรฐิ
กวา่และถาวรกวา่ น้ั นอ ีกในสวรรค์ 35  เหตุ ฉะน้ันขออยา่
ได้ละทิง้ความไว้วางใจของท่าน ซ่ึ งม ีบําเหน็ จอ ันยิง่ ใหญ่
36 ด้วยวา่ท่านทัง้หลายต้องการความเพียร เพื่อวา่ครัน้ท่าน
กระทําให้น้ําพระทัยของพระเจ้าสําเรจ็ได้ ท่านจะได้รบัตาม
คําทรงสัญญา 37 �เพราะอกีไม่นานพระองค์ ผู้ จะเสด็จมาก็
จะเสด็จมาและจะไม่ทรงชกัชา้ 38  แต่ คนชอบธรรมจะมี ช ีวิ
ตดํารงอยู่โดยความเชื่อ  แต่ ถ้าผู้ใดเส่ือมถอย ใจของเราจะ
ไม่ มี ความพอใจในคนน้ันเลย� 39  แต่ เราทัง้หลายไม่ อยู ่ฝ่าย
คนเหล่าน้ั นที ่ กล ับถอยหลังถึงความพินาศ  แต่  อยู ่ฝ่ายคนเห
ล่าน้ั นที ่เชื่อจนให ้จิ ตวญิญาณถึงท่ี รอด 

11
ความเชื่อได้แสดงออกโดยบุคคลแหง่ความเชื่อ

1  บัดน้ี ความเชื่อคือความแน่ใจในสิง่ท่ีเราหวงัไว้ เป็นหลัก
ฐานมัน่ใจวา่  สิ ่งท่ียงัไม่ ได้  เห ็นน้ั นม ี จรงิ 2 โดยความเชื่อน้ี 
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เอง พวกบรรพบุรุษก็ ได้ รบัการรบัรอง 3 โดยความเชื่อน้ี เอง 
เราจึงเข้าใจวา่ พระเจ้าได้ทรงสรา้งกัลปจักรวาลด้วยพระ
ดํารสัของพระองค์ ดังน้ันสิง่ท่ีมองเหน็จึงเป็นสิง่ท่ี เก ิดจาก
สิง่ท่ี ไม่ ปรากฏให ้เหน็ 

อาแบล
4 โดย ความ เชื่อ อา แบ ลน้ัน จึง ได้ นํา เครือ่ง บูชา อนั

ประเสรฐิ กวา่ เครือ่ง บูชา ของ คา อนิ มา ถวาย แด่ พระเจ้า 
เพราะ เห ตุ เครือ่ง บู ชาน ้ันจึ งม ีพยานวา่ ท่านเป็นคนชอบ
ธรรม คือพระเจ้าทรงเป็นพยานแก่ของถวายของท่าน โดย
ความเชื่อน้ัน  แม้ว ่าอาแบลตายแล้ วท ่านก็ยงัพู ดอย ู่

เอโนค
5 โดยความเชื่อ เอโนคจึง ถู กร ับขึ้น ไป เพื่อ ไม่ ให ้ท่าน

ประสบกับความตาย  ไม่มี  ผู้ ใดพบท่าน เพราะพระเจ้าทรง
ร ับท ่านไปแล้ว  ก่อนท่ี ทรงร ับท ่านขึ้นไปน้ั นม ีพยานวา่ ท่าน
เป็ นที ่พอพระทัยของพระเจ้า 6  แต่ ถ้าไม่ มี ความเชื่อแล้ว จะ
เป็ นที ่พอพระทัยของพระองค์ ก็  ไม่ได้  เลย เพราะวา่ผู้ ท่ี จะ
มาหาพระเจ้าได้น้ันต้องเชื่อวา่พระองค์ทรงดํารงพระชนม์ 
อยู ่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบําเหน็จให ้แก่  ทุ กคนท่ี
ปลงใจแสวงหาพระองค์

โนอาห์
7 โดย ความ เชื่อ เม่ือ พระเจ้า ทรง เตือน โน อาห์ ถึง เหตุ 

การณ์  ท่ี ยงั ไม่ ปรากฏ ท่านมี ใจเกรงกลัว จัดแจงต่อนาวา
เพื่อชว่ยครอบครวัของท่านให ้รอด และด้วยเหตุ น้ี  เอง ท่าน
จึงได้ปรบั โทษแก่ โลก และได้ เป็นทายาทแหง่ความชอบ
ธรรม ซ่ึ งบ ังเกิดมาจากความเชื่อ

อบัราฮมัและนางซาราห์
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8 โดยความเชื่อ เม่ือทรงเรยีกให้อบัราฮมัออกเดินทาง
ไปยงัท่ี ซ่ึงท่านจะรบัเป็นมรดก ท่านได้เชื่อฟังและได้เดิน
ทางออกไปโดยหารู ้ไม่ วา่จะไปทางไหน 9 โดยความเชื่อ ท่าน
ได้พํานักในแผ่นดินแหง่พระสัญญาน้ัน เหมือนอยู่ ในดิน
แดนแปลกถิน่ คืออาศัยอยู่ในเต็นท์กับอสิอคัและยาโคบ
ซ่ึงเป็นทายาทด้วยกั นก ั บท ่านในพระสัญญาอนัเดียวกัน
น้ัน 10 เพราะวา่ท่านได้คอยอยู่เพื่อจะได้เมืองท่ี มี  ราก ซ่ึง
พระเจ้าเป็นนายชา่งและเป็นผู้ทรงสรา้งขึ้น 11 โดยความ
เชื่อ นางซาราห์ เองเช ่นก ันจึงได้รบัพลังตัง้ครรภ์และได้
คลอดบุตรเม่ือชรามากแล้ว เพราะนางถือวา่พระองค์ ผู้  ได้ 
ทรงประทานพระสัญญาน้ันทรงเป็นผู้ สัตยซ่ื์อ 12  เหตุ  ฉะน้ัน 
คนเป็ นอ ันมากดุจดาวในท้องฟ้า และดุจเม็ดทรายท่ีทะเล
ซ่ึงนับไม่ ได้  ได้ บังเกิดแต่ชายคนเดียว และชายคนน้ั นก ็ เท่ 
ากับคนท่ีตายแล้วด้วย 13 บรรดาคนเหล่าน้ี ได้ ตายไปใน
ระหวา่งท่ีเชื่ออยู่ ยงัไม่ ได้ รบัผลตามพระสัญญาทัง้หลายน้ัน
 แต่  ได้ แลเหน็พระสัญญาแต่ ไกล  ก็  เชื่อม ่ันและต้อนรบัพระ
สัญญาเหล่า น้ันไว้ และได้ยอมรบัวา่ เขาทัง้หลายเป็นคน
ต่างด้าวและเป็นผู้สัญจรอยู่ในแผ่นดินโลก 14 เพราะคนท่ี 
พู  ดอย ่างน้ี ก็ แสดงให ้เห ็นชดัแล้ วว ่า เขากําลังแสวงหาเมือง
ท่ีจะได้เป็นของเขา 15 และแท้ จร ิงถ้าเขาคิดถึ งบ ้านเมือง
ท่ีเขาจากมาน้ัน เขาก็คงจะมีโอกาสกลับไปได้ 16  แต่  บัดน้ี 
เขาปรารถนาท่ีจะอยู่ ในเมืองท่ีประเสรฐิกวา่ น้ัน คือเมือง
สวรรค์  เหตุ ฉะน้ันพระเจ้าจึ งม ิ ได้ ทรงละอายเม่ือเขาเรยีก
พระองค์วา่เป็นพระเจ้าของเขา เพราะพระองค์ ได้ ทรงจัด
เตรยีมเมืองหน่ึงไวสํ้าหรบัเขาแล้ว 17 โดยความเชื่อ เม่ื ออ ับ
ราฮมัถูกลองใจก็ ได้ ถวายอสิอคัเป็นเครือ่งบู ชา  น่ี แหละท่าน
ผู้ ได้ รบัพระสัญญาเหล่าน้ั นก ็ ได้ ถวายบุตรชายคนเดียวของ
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ตนท่ี ได้  ให ้กําเนิดมา 18 คื อบ ุตรท่ี มี พระดํารสัไว ้วา่ �เขาจะ
เรยีกเชื้อสายของเจ้าทางสายอสิอคั� 19 ท่านเชื่อวา่พระเจ้า
ทรงฤทธิส์ามารถให้อสิอคัเป็นขึ้นมาจากความตายได้ และ
ท่านได้รบับุตรน้ันกลับคืนมาอกี ประหน่ึงวา่บุตรน้ันเป็นขึ้น
มาจากตาย

อสิอคัและยาโคบ
20 โดยความเชื่อ อสิอคัได้อวยพรแก่ยาโคบและเอซาว

คือ เก่ียว กับ เหตุ การณ์ ซ่ึง จะ บังเกิด ภาย หน้า น้ัน 21 โดย
ความเชื่อ ยาโคบเม่ือจะตายได้อวยพรแก่ บุ ตรชายทัง้สอง
ของโยเซฟ และได้ นม ัสการขณะท่ีค้ําอยู่บนหวัไม้ เท ้าของ
ท่าน

โยเซฟ
22 โดยความเชื่อ โยเซฟเม่ือกําลังจะตายได้ กล ่าวถึงการ

ท่ี ชนชาติ อสิราเอลจะออกไป และได้ มี คําสัง่ไว้เรือ่งกระดูก
ของท่าน

โมเสสและบิดามารดาของท่าน
23 โดยความเชื่อ เม่ือโมเสสบังเกิดมาแล้ว  บิ ดามารดา

ได้ซ่อนท่านไว้ถึงสามเดือน เพราะเห ็นว ่าเป็นเด็ กรู ปงาม
และไม่ ได้  กล ัวคําสัง่ของกษั ตร ิย ์น้ัน 24 โดยความเชื่อ ครัน้
โมเสสวฒันาโตขึ้นแล้ว  ไม่  ยอมให ้เรยีกวา่เป็นบุตรชายของ
ธดิากษั ตร ิย ์ฟาโรห ์ 25 ท่านเลือกการรว่มทุกข์ กับชนชาติ
ของพระเจ้า แทนการเรงิสําราญในความบาปสักเวลาหน่ึง
26 ท่านถือวา่ความอปัยศของพระครสิต์ประเสรฐิกวา่คลัง
ทรพัย์ ในประเทศอยีปิต์ เพราะท่านหวงับําเหน็จ ท่ีจะได้ร ั
บน ้ัน 27 โดยความเชื่อ ท่านได้ออกจากประเทศอยีปิต์ โดย
มิ ได้ เกรงกลัวความกริว้ของกษั ตร ิย์ เพราะท่านยอมทน
อยู่เหมือนประหน่ึงได้ เห ็นพระองค์ ผู้  ไม่ ทรงปรากฏแก่ ตา 
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28 โดยความเชื่อ ท่านได้ถือเทศกาลปัสกาและพิธีประพรม
เลื อด เพื่ อม ิ ให ้ องค์ เพชฌฆาต ผู้ประหาร บุตรหวัปีมา ถูก
ต้องพวกอสิราเอลได้ 29 โดยความเชื่อ พวกอสิราเอลได้ข้าม
ทะเลแดงเหมือนกับวา่เดินบนดินแหง้  แต่ เม่ือพวกอยีปิต์ ได้ 
ลองเดินข้ามดู บ้าง  ก็ จมน้ําตายหมด

ชาวอสิราเอลท่ีเมืองเยร ีโค ราหบัหญิงแพศยา
30 โดยความเชื่อ เม่ือพวกอสิราเอลล้อมกําแพงเมืองเย

รโีคไวถึ้งเจ็ดวนัแล้ว กําแพงเมืองก็พังลง 31 โดยความเชื่อ
ราหบัหญิงแพศยาจึ งม ิ ได้ พินาศไปพรอ้มกับคนเหล่าน้ั นที ่ 
มิได้  เชื่อ เม่ือนางได้ต้อนรบัคนสอดแนมน้ันไวอ้ยา่งสันติ

ตัวอยา่งอื่นๆเก่ียวกับความเชื่อของพวกมหาบุรุษ
32 และข้าพเจ้าจะกล่าวอะไรต่อไปอกีเล่า เพราะไม่ มี เวลา

พอท่ีจะกล่าวถึ งก ิเดโอน บาราค แซมสัน เยฟธาห์  ดาวดิ 
และซามูเอล และศาสดาพยากรณ์ ทัง้หลาย 33 โดยความ
เชื่อ ท่านเหล่าน้ันจึงได้ มี ชยัเหนืออาณาจักรต่างๆ  ได้ กระทํา
การชอบธรรม  ได้ รบัพระสัญญา  ได้ ปิดปากสิงโต 34  ได้ ดับ
ไฟท่ี ไหม้  อยา่งรุนแรง  ได้ พ้นจากคมดาบ ความออ่นแอของ
ท่านก็ กล ับเป็นความเข้มแข็ง  มี กําลังความสามารถในการ
ทําสงคราม  ได้  ตี กองทัพประเทศอื่นๆแตกพ่ายไป 35 พวกผู้
หญิ งก ็ ได้ รบัคนพวกของนางท่ีตายแล้วกลับฟ้ืนคืนชวีติขึ้น
มาอกี บางคนก็ ถู กทรมาน  แต่  ก็  ไม่ ยอมรบัการปลดปล่อย
เพื่อเขาจะได้รบัการเป็นขึ้นมาจากความตายอนัประเสรฐิ
กวา่ 36 บางคนถูกทดลองโดยคําเยาะเยย้และการถูกโบยตี
และยงัถู กล ่ามโซ่และถูกขังคุ กด ้วย 37 บางคนถู กห ินขวา้ง
บางคนก็ ถู กเล่ือยเป็นท่อนๆ บางคนถูกทดลอง บางคนก็ ถู ก
ฆ่าด้วยดาบ บางคนเท่ียวสัญจรไปนุ่งหม่หนังแกะและหนัง
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แพะ  อดอยาก  ทนทุกข์ เวทนาและทนการเค่ียวเข็ญ 38 (โลก
ไม่สมกับคนเชน่น้ันเลย� เขาพเนจรไปในถิน่ทุ รก ันดารและ
ตามภู เขา และอยู่ตามถ้ําและตามโพรง 39 คนเหล่าน้ันทุก
คนมีชื่อเสียงดีโดยความเชื่อของเขา  แต่ เขาก็ยงัไม่ ได้ รบัสิง่
ท่ีทรงสัญญาไว้ 40 ด้วยวา่พระเจ้าทรงจัดเตรยีมการอยา่งดี
กวา่ไวสํ้าหรบัเราทัง้หลาย เพื่อไม่ ให ้เขาทัง้หลายถึงท่ีสําเรจ็
นอกจากเรา

12
จงวิง่แข่ งด ้วยความเพียร

1  เหตุ  ฉะน้ัน ครัน้เรามีพยานหมู่ ใหญ่ อยา่งน้ันอยู ่รอบข้าง 
 ให ้เราทิง้ของหนักทุกสิง่ท่ีขัดข้องอยู่ และการผิดท่ีเรามั กง 
่ายกระทําน้ัน และการวิง่แข่ งก ั นที ่กําหนดไวสํ้าหรบัเราน้ัน  
ให ้เราวิ ่งด ้วยความเพียรพยายาม 2 หมายเอาพระเยซูเป็น
ผู้รเิริม่ความเชื่อ และผู้ทรงทําให้ความเชื่อของเราสําเรจ็
เพราะเหน็แก่ ความยนิดี  ท่ี  มี  อยู ่ตรงหน้าน้ัน  พระองค์  ได้ ทรง
ทนเอากางเขน ทรงถือวา่ความละอายไม่เป็นสิง่สําคัญอะไร
และได้เสด็จประทับเบื้องขวาพระท่ีน่ังของพระเจ้าแล้ว

การตีสอนของพระเจ้า
3 ด้วยวา่ท่านทัง้หลายจงพินิจคิดถึงพระองค์  ผู้  ได้ ทรงทน

เอาการติ เตียนนินทาแหง่คนบาปต่อพระองค์มากเท่าใด
เพื่อท่านทัง้หลายจะไม่ออ่นระอาใจไป 4 ท่านทัง้หลายยงั
ไม่ ได้ รบสู้กับความบาปจนถึงโลหติตก 5 และท่านได้ลืมคํา
เตือนน้ันเสีย ซ่ึงได้เตือนท่านเหมือนกับเตือนบุตรวา่ � บุ 
ตรชายของเราเอย๋ อยา่ ดูหมิน่การตีสอนขององค์ พระ ผู้
เป็นเจ้า และอยา่ระอาใจเม่ือพระองค์ทรงติเตียนท่านน้ัน
6 เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ ท่ี  พระองค์ ทรงรกั
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และเม่ือพระองค์ทรงรบัผู้ใดเป็นบุตร  พระองค์  ก็ ทรงเฆ่ียน
ตี ผู้  น้ัน � 7 ถ้าท่านทัง้หลายทนเอาการตี สอน พระเจ้ายอ่ม
ทรงปฏิบั ติ ต่อท่านเหมือนท่านเป็นบุตร ด้วยวา่มี บุ ตรคน
ใดเล่าท่ี บิ ดาไม่ ได้  ตี สอนเขาบ้าง 8  แต่ ถ้าท่านทัง้หลายไม่ 
ได้  ถู กตีสอนเชน่เดียวกับคนทัง้ปวง ท่านก็ ไม่ได้ เป็นบุตร  
แต่ เป็นลูกท่ี ไม่มี  พ่อ 9  อ ีกประการหน่ึง เราทัง้หลายได้ มี  บิ 
ดาตามเน้ือหนังท่ี ได้  ตี สอนเรา และเราจึงได้นับถื อบ ิ ดาน ้ัน
ยิง่กวา่น้ั นอ ีก เราควรจะได้ยาํเกรงนบนอบต่อพระบิดาแหง่
จิตวญิญาณและจําเรญิชีว ิตม ิ ใช ่ หรอื 10 เพราะแท้ จร ิ งบ ิดา
เหล่าน้ันตีสอนเราเพียงชัว่เวลาเล็กน้อย ตามความเหน็ดี 
เห ็นชอบของเขาเท่าน้ัน  แต่  พระองค์  ได้ ทรงตีสอนเราเพื่อ
ประโยชน์ของเรา  เพื่อให ้เราได้ เข ้าส่วนในความบร ิสุทธ ์ิของ
พระองค์ 11 ดังน้ันการตีสอนทุกอยา่งเม่ือกําลังถูกอยูน้ั่นไม่
เป็นการชื่นใจเลย  แต่ เป็นการเศรา้ใจ  แต่ ภายหลั งก ็กระทํา
ให ้เก ิดผลเป็นความสุขสําราญแก่บรรดาคนท่ีต้องทนอยู ่
น้ัน คือความชอบธรรมน้ันเอง 12 เพราะเหตุ น้ัน จงยกมือท่ี
ออ่นแรงขึ้น และจงให้หวัเข่าท่ีออ่นล้ามีกําลังขึ้น 13 และจง
กระทําทางท่ี เท ้าของท่านจะเดินไปน้ันใหต้รงไป เพื่ออาการ
ท่ี ทําให ้งอ่ยจะมิ ได้ กําเรบิขึ้น  แต่ จะได้หายเป็นปกติ 14 จง
อุตส่าห ์ท่ี จะสงบสุขอยู่กับคนทัง้ปวง และท่ีจะได้ใจบร ิสุทธ ิ
์ ด้วยวา่นอกจากน้ันไม่ มี ใครจะได้ เห ็นองค์ พระผู้เป็นเจ้า 
15 และจงระวงัให ้ดี เกรงวา่จะมีบางคนกําลังเส่ือมจากพระ
กรุณาคุณของพระเจ้า และเกรงวา่จะมีรากขมขื่นแซมขึ้น
มาทําให ้เก ิดความยุง่ยากแก่ ท่าน และเป็นเหตุ ให ้คนเป็ นอ 
ันมากมลทินไป

คําเตือนถึงผู้ปฏิเสธพระครสิต์
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16 และ เกรง วา่ จะ มี คน กระทํา ผิด ประเวณี หรอื คน
ประมาท เหมือน อยา่ง เอ ซาว  ผู้  ได้ เอา สิทธิ ของ บุตร หวัปี
น้ันขายเสียเพราะเหน็แก่อาหารคําเดียว 17 เพราะท่านทัง้
หลายก็ รูอ้ยู ่ แล ้ วว ่า ต่อมาภายหลังเม่ือเอซาวอยากได้รบัพร
น้ันเป็นมรดก เขาก็ ได้ รบัคําปฏิเสธ เพราะเขาไม่ มี หนทาง
แก้ไขเลย  ถึงแม้ วา่ได้ กล ับใจแสวงหาจนน้ําตาไหล

การชุ มน ุมใหญ่ของผู้ ท่ี รอดทัง้หมด
18 ท่านทัง้หลายไม่ ได้ มาถึงภูเขาท่ีจะถูกต้องได้ และท่ี 

ได้  ไหม้ ไฟแล้ว และถึงท่ี ดํา  ถึงท่ี  มืดมิด และถึงท่ี ลมพายุ 
19 และถึงเสียงแตร และถึงพระสุรเสียงตรสั ซ่ึงคนเหล่าน้ั 
นที ่ ได้ ยนิแล้วได้ออ้นวอนขอไม่ ให ้ตรสัแก่เขาอกี 20 (เพราะ
วา่ข้อความท่ีทรงบัญญั ติ  ไว ้น้ันเขาทนไม่ ได้ คือท่ี วา่ � แม้แต่  
สัตว ์ถ้าแตะต้องภูเขาน้ั นก ็จะต้องถูกขวา้งด้วยก้อนหนิให ้
ตาย หรอืแทงทะลุด้วยแหลนให ้ตาย � 21  สิ ่งท่ี เห ็นน้ันน่า
กลัวจรงิๆจนโมเสสเองก็ กล่าววา่ �ข้าพเจ้ากลัวจนตัวสัน่�)
22  แต่ ท่านทัง้หลายได้มาถึงภูเขาศิ โยน และมาถึงเมือง
ของพระเจ้าผู้ทรงดํารงพระชนม์ อยู ่คือกรุงเยรูซาเล็มแหง่
สวรรค์ และมาถึงท่ีชุ มน ุ มท ูตสวรรค์มากมายเหลือท่ีจะนับ
ได้ 23 และมาถึงท่ีชุ มน ุ มอ ันใหญ่และมาถึงคริสตจักรของ
บุตรหวัปี ซ่ึ งม ีชื่อจารกึไว้ในสวรรค์ แล้ว และมาถึงพระเจ้า
ผู้ทรงพิพากษาคนทัง้ปวง และมาถึงจิตวญิญาณของคน
ชอบธรรมซ่ึงถึงความสมบู รณ ์ แล้ว 24 และมาถึงพระเยซู 
ผู้ กลางแหง่พันธสัญญาใหม่ และมาถึงพระโลหติประพรม
ท่ี มี เสียงรอ้งอนัประเสรฐิกวา่เสียงโลหติของอาแบล

จงอยา่เพิกเฉยต่อการท่ีพระเจ้าทรงเร ียก 
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25 จงระวงัให ้ดี อยา่ปฏิเสธไม่ยอมฟังพระองค์ ผู้ ตร ัสน 
ัน้ เพราะวา่ถ้าเขาเหล่าน้ั นที ่ปฏิเสธไม่ยอมฟังคําเตือนของ
พระองค์ ท่ี พื้นแผ่นดินโลกไม่ ได้ พ้นโทษ ถ้าเราเมินหน้าจาก
พระองค์ ผู้ ทรงเตือนจากสวรรค์ เราทัง้หลายก็จะไม่ ได้ พ้น
โทษมากยิง่กวา่ น้ั นอ ีก 26 พระสุรเสียงของพระองค์คราว
น้ันได้บันดาลให ้แผ่ นดินหวัน่ไหว  แต่  บัดน้ี  พระองค์  ได้ ตร ั
สส ัญญาไว ้วา่ � อ ีกครัง้หน่ึงเราจะกระทําให้หวาดหวัน่ไหว
 มิใช ่ แผ่ นดินโลกแหง่เดียว  แต่ ทัง้สวรรค์ ด้วย � 27 และพระ
ดํารสั ท่ีตรสัไว ้วา่ � อ ีกครัง้หน่ึง�  น้ัน แสดงวา่สิง่ ท่ีหวัน่
ไหวน้ันจะถูกกําจัดเสีย เหมือนกับสิง่ท่ีทรงสรา้งให ้มี  ขึ้น  
เพื่อให ้ สิ ่งท่ี ไม่ หวัน่ไหวคงเหลืออยู่ 28  เหตุ  ฉะน้ัน ครัน้เรา
ได้อาณาจักรท่ี ไม่ หวัน่ไหวมาแล้ว  ก็  ให ้เรารบัพระคุ ณ เพื่อ
เราจะได้ ปฏิบัติ พระเจ้าตามชอบพระทัยของพระองค์ ด้วย
ความเคารพและยาํเกรง 29 เพราะวา่พระเจ้าของเรา น้ัน
ทรงเป็นเพลิงท่ี เผาผลาญ 

13
คําสัง่ฉันพี่ น้อง 

1จงใหค้วามรกัฉันพีน้่องมี อยู ่ต่ อก ันเสมอไป 2อยา่ละเลย
ท่ีจะต้อนรบัแขกแปลกหน้า เพราะวา่โดยการกระทําเชน่
น้ัน บางคนก็ ได้ ต้อนร ับท ูตสวรรค์ โดยไม่รูตั้ว 3 จงระลึกถึง
คนเหล่าน้ั นที ่ ถู กจองจําอยู่ เหมือนหน่ึงวา่ท่านทัง้หลายก็ 
ถู กจองจําอยู่กับเขา จงระลึกถึงคนทัง้หลายท่ี ถู กเค่ียวเข็ญ
เหมือนหน่ึงวา่เป็นตัวของท่านเองซ่ึ งม รีา่งกายเหมือนอยา่ง
เขาด้วย 4 การสมรสเป็ นที ่นับถือแก่คนทัง้ปวง และท่ีนอน
ก็ปราศจากมลทิน  แต่  คนที ่ ล่วงประเวณี และคนเล่นชู ้น้ัน 
พระเจ้าจะทรงพิพากษาโทษเขา 5 ท่านจงพ้นจากการรกั
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เงนิ จงพอใจในสิง่ท่ีท่านมี อยู ่ เพราะวา่พระองค์ ได้ ตรสัไว ้
แล ้ วว ่า �เราจะไม่ละท่านหรอืทอดทิง้ท่านเลย� 6 เพื่อวา่เรา
ทัง้หลายจะกล่าวด้วยใจกล้าวา่ � องค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็น
พระผู้ชว่ยของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่ กลัว  มนษุย ์จะทําอะไร
แก่ข้าพเจ้าได้ เล่า � 7 ท่านทัง้หลายจงระลึกถึงคนเหล่าน้ั 
นที ่ปกครองท่าน  ผู้ ซ่ึงได้ประกาศพระวจนะของพระเจ้าแก่ 
ท่าน และจงพิจารณาดูผลปลายทางของเขา  แล ้วจงตาม
อยา่งความเชื่อของเขา 8  พระเยซู  ครสิต์ ยงัทรงเหมือนเดิม
ในเวลาวานน้ี และเวลาวนัน้ี และต่อๆไปเป็นนิจกาล 9 อยา่
หลงไปตามคําสอนต่างๆท่ีแปลกๆ เพราะวา่เป็นการดี อยู ่ แล ้ 
วท ่ีจะให้กําลังใจเข้มแข็งขึ้นด้วยพระคุ ณ  ไม่ใช ่ด้วยอาหาร
การกิน ซ่ึงไม่เคยเป็นประโยชน์ แก่  คนที ่หลงติ ดอย ู่ เลย 

การยอมรบัคําดูหมิน่เหยยีดหยามเพื่อพระครสิต์
10 เรา มี แท่น บูชา แท่น หน่ึง และ คน ท่ี ปรนนิบัติ ใน

พลับพลาน้ันไม่ มีสิทธิ ์ ท่ี จะรบัประทานของจากแท่นน้ันได้
11 เพราะรา่งของสัตว ์เหล่ าน้ั นที ่มหาปุโรหติ ได้ เอา เลือด
เข้าไปในสถานบร ิสุทธ ์ิเพื่อเป็นเครือ่งบูชาไถ่บาปน้ัน  ก็ ต้อง
เอา ไป เผา เสีย นอก ค่าย 12  เหตุ  ฉะน้ัน  พระ เยซู  ก็ได้ ทรง
ทนทุกข์ทรมานภายนอกประตูเมืองเชน่เดียวกัน เพื่อทรง
ชาํระประชาชนให ้บรสุิทธิ ์ด้วยพระโลหติของพระองค์ เอง 13  
เพราะฉะน้ัน  ให ้เราทัง้หลายออกไปหาพระองค์ภายนอก
ค่าย น้ัน และยอมรบั คํา ดูหมิน่ เหยยีดหยามเพื่อพระองค์
14 เพราะวา่ท่ี น่ี เราไม่ มี เมืองท่ี ถาวร  แต่ วา่เราแสวงหาเมือง
ท่ีจะมีในภายหน้า

คําเตือนใหย้อมอยูใ่นโอวาทของผู้ ปกครอง 
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15  เหตุ  ฉะน้ัน  ให ้เราถวายคําสรรเสรญิเป็นเครือ่ง บูชา
แด่ พระเจ้า ตลอด ไป โดย ทาง พระองค์ น้ัน คือ ผล แหง่ รมิ
ฝีปากท่ีขอบพระคุณพระนามของพระองค์ 16  แต่ อยา่ลื มท 
ี่ จะกระทําการดี และ ท่ีจะแบ่ง ปันข้าวของ ซ่ึ งก ันและกัน
เพราะเครือ่งบูชาอยา่งน้ันเป็ นที ่พอพระทัยพระเจ้า 17 ท่าน
ทัง้หลายจงเชื่อฟังและยอมอยู่ในโอวาทของคนเหล่าน้ั นที ่
ปกครองท่าน ด้วยวา่ท่านเหล่าน้ันคอยระว ังด ู จิ ตวญิญาณ
ของท่าน เหมือนกับผู้ ท่ี จะต้องรายงาน เพื่อเขาจะได้ทําการ
น้ีด้วยความชื่นใจ  ไม่ใช ่ด้วยความเศรา้ใจ เพราะท่ีทําดังน้ั 
นก ็จะไม่ เป็นประโยชน์ อะไรแก่ท่านทัง้หลาย

 คําอาํลา 
18 จงอธษิฐานเพื่อเรา เพราะเราแน่ใจวา่ เรามีใจวนิิจฉัย

ผิด และ ชอบ ดี อยู ่ แล้ว และ ปรารถนา ท่ี จะ ปฏิ บั ติ อยา่ง ซ่ื 
อสัตย ์ใน ทุก อยา่ง 19 และ ข้าพเจ้า วงิวอน ท่าน มาก ยิง่ ให้
กระทําเชน่น้ัน เพื่อข้าพเจ้าจะได้ กล ับคืนไปอยู่กั บท ่านโดย
เรว็ 20  บัดน้ี ขอพระเจ้าแหง่สันติ สุข  ผู้ ทรงบันดาลให ้พระ
เยซู  เจ้ าของเราเป็นขึ้นมาจากความตาย คือผู้ทรงเป็นผู้
เล้ียง แกะ ท่ี ยิง่ ใหญ่ โดยพระโลหติแหง่พันธ สัญญานิรนั
ดร ์น้ัน 21 ทรงกระทําให้ท่านทัง้หลายสมบู รณ ์ในการดี ทุก
อยา่ง เพื่อจะได้ ปฏิบัติ ตามน้ําพระทัยของพระองค์ และทรง
ทํางานในท่านทัง้หลายให้เป็ นที ่ชอบในสายพระเนตรของ
พระองค์ โดย พระ เยซู ครสิต์ ขอ สงา่ราศี จง มี แด่  พระองค์ 
สืบๆ ไป เป็น นิตย์ เอ เมน 22  พี่ น้อง ทัง้ หลาย ข้าพเจ้า ขอ
วงิวอนท่านใหเ้พียรฟังคําเตือนสติ น้ี เพราะข้าพเจ้าได้ เข ียน
จดหมายมาถึงท่านทัง้หลายเพียงไม่ ก่ี คําเท่าน้ัน 23 ท่านทัง้
หลายจงรู ้ด้วยวา่ ทิโมธีน้องชายของเรา  ได้ รบัการปล่อย
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เป็ นอ ิสระแล้ว ถ้าเขามาถึงเรว็ ข้าพเจ้าก็จะมาพบท่านทัง้
หลายพรอ้มกับเขา 24 ขอฝากความคิดถึงมายงัท่านเหล่าน้ั 
นที ่ปกครองท่าน และว ิสุทธ ิชนทัง้ปวง พวกพี่น้องท่ีเป็นชา
วอ ิตาล ี ก็ ฝากความคิดถึงมายงัท่านทัง้หลาย 25 ขอพระคุณ
จงดํารงอยู่กั บท ่านทัง้หลายเถิด เอเมน [ เข ียนถึงชาวฮบีรู
จากประเทศอ ิตาล ี และส่งโดยทิโมธ�ี
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