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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

ฮีบรู

เราไม่ทราบว่าใครเขียนหนั งสือฮีบรู นี้ แต่คนส่วนมากคิด
ว่า เปาโลเป็น ผู้เขียน เราสามารถทราบได้ วา่ หนั งสือ เล่มนี้
เป็น จดหมายถึง ชาวฮีบรู เพราะว่า ตัง้ แต่ ต้น ถึง ปลายมี การ
เปรียบเทียบความเชื่อ ของคริสเตียนกับ พระคัมภีรเดิ
์ ม กับ
เครือ
่ งบูชาและพิธต่
ี างๆ ของชาวฮีบรูซ่ึงเล็งไปถึงพระคริสต์
ข้อ แรก พูด ถึง บรรพบุรุษ ซึ่ง หมาย ถึง พวก บรรพบุรุษ ของ
ชาวฮีบรู (ชาวยิว)

จด หมาย ฉบับนี้ไม่ ได้เขียน ถึง ค ริ สต จักร ใดๆ (เช่น โรม
1 และ 2 โค ริน ธ์ เอ เฟซัส ฟีลิ ป ปี โค โล สี 1 และ 2 เธ สะ
โลนิ กา ) หรือ ถึง พวก ค ริ สตจักร (เช่น กา ลา เทีย) หรือ ถึง
คนส่วนตัว (เช่น 1 และ 2 ทิ โมธี ทิตั ส ฟีเลโมน 2 และ 3
ยอห์น) แต่หนังสือฮีบรู นี้ เป็นที่เรียกกันว่า “จดหมายทัว่ ไป”
ซึ่ง เขียนถึง ชาวยิวที่ กระจัดกระจายไป (เช่น หนั งสือ ยากอบ
(ยก 1:1) ซึ่งเขียนถึงชาวยิวด้วย) แต่จดหมายฉบับนี้ก็เหมาะ
สําหรับ คริสเตียน ทุก คน เพราะ ว่า เรา ได้ เชื่อ และ ใช้ พระ
คัมภีรท
์ ัง้ เดิมและใหม่เช่นกัน
ชาว ยิวที่ไม่เชื่อก็เกลียด เปาโล ชาว ยิวที่ เชื่อ แล้ว ใน กรุ ง
เยรู ซาเล็ม ก็ มัก จะ เชื่อ ว่า จะ ต้อง ตาม ธรรมเนี ยม ต่างๆ
ของ ศาสนา ยิว (กท 2:11-13) พวก คริสเตียน ยิว บาง คน
ได้ ไป สอน คํา สอน ผิด ให้แก่ผู้เชื่อ แล้ว ใน เมือง กา ลา เทีย
ดัง นั ้น ถ้า เปาโล เขียน จด หมาย ฉบับนี้ก็เป็นการ ดีที่ท่าน จะ
ไม่ให้ชื่อ ของ ท่าน ปรากฏ ใน จด หมาย ฉบับนี้ เรา รู ้ ว่า จด
หมาย ฉบับนี้เขีย นขึ้นที่กรุ ง โรม เพราะ ได้เขีย นว่า “พวก พี่
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น้ องที่ เป็น ชาวอิตาลีก็ฝากความคิดถึง มายัง ท่านทัง้ หลาย”
(13:24) ทิ โม ธี ซึ่ง ได้ติด คุก พร้อม กับ เปาโล พึ่ง ได้ รับ การ
ปล่อยตัว (13:23) และเปาโลหวัง ว่า อีก ไม่ นานท่านจะได้ รบ
ั
การ ปลด ปล่อย ด้วย (13:19) ดูเหมือน ว่า หนั งสือ 2 เป โตร
3:15-16 ชีให้
้ เห็นว่าเปาโลเป็นผู้เขียนหนั งสือฮีบรู นี้ เพราะว่า
เปโตรพูดถึงวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเรือ
่ งอื่นๆที่เกี่ยว
ข้องกับ ชาวยิว ซึ่ง ท่านว่า “มีบางข้อ ที่เข้าใจยาก ” ซึ่ง เล็ง ถึง
คําเขียนของเปาโล
หนังสือฮีบรู เขียนก่อนการทําลายกรุ งเยรู ซาเล็มและพระ
วิหาร ซึ่งเกิดขึ้นในปีค.ศ. 70 (10:2-3; 13:10-11)
หนังสือเล่มนี้เน้ นว่า พระเยซู ซึ่ง เป็น มหาปุโรหิต เครือ
่ ง
บูชาและพระผู้ ชว
่ ยให้ รอดก็ ประเสริฐ กว่า สิง่ ต่างๆในสมัย
ของโมเสส

1

สง่าราศีของพระบุตรและพระราชกิจของพระองค์

ในโบราณกาลพระเจ้า ได้ ตรัสด้วยวิธีต่างๆมากมายแก่
บรรพบุรุษ ทาง พวก ศาสดา พยากรณ์ 2 แต่ใน วัน สุดท้าย
เหล่า นี้ พระองค์ได้ตรัส แก่ เรา ทัง้ หลาย ทาง พระ บุตร ผู้ซึ่ง
พระองค์ได้ทรง ตัง้ ให้ เป็น ผู้รบ
ั สรรพ สิง่ ทัง้ ปวง เป็น มรดก
พระองค์ได้ทรงสร้างกัลปจักรวาลโดยพระบุตร 3 พระบุตร
ทรงเป็นแสงสะท้อนสง่าราศี ของพระเจ้า และทรงมีสภาวะ
เป็นพิมพ์เดียวกันกับพระองค์ และทรงผดุงสรรพสิง่ ไว้โดย
พระ ดํารัส อัน ทรง ฤทธิ์ ของ พระองค์ เมื่อ พระ บุตร ได้ ทรง
ชําระบาปของเราด้วยพระองค์ เองแล้ว ก็ได้ทรงประทับนงั ่
ณ เบื้องขวาพระหัตถ์ของผู้ทรงเดชานุภาพเบื้องบน
พระบุตรทรงอยูเ่ หนื อพวกทูตสวรรค์
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พระองค์ทรง เป็น ผู้ เยีย
่ ม กว่า เหล่า ทูต สวรรค์ มาก
นั ก ด้วย ว่า พระองค์ ทรง รับ พระนาม ที่ ประเสริฐ กว่า นาม
ของ ทูต สวรรค์ นั ้น เป็น มรดก 5 เพราะ ว่า มีผู้ใด บ้าง ใน
บรรดา ทูต สวรรค์ที่พระองค์ได้ตรัส แก่ เขา ใน เวลา ใด ว่า
‘ท่าน เป็น บุตร ของ เรา วัน นี้ เรา ได้ให้กําเนิ ด แก่ ท่าน แล้ว’
และ ยัง ตรัส อีกว่า ‘เรา จะ เป็น บิดา ของ เขา และ เขา
จะ เป็น บุตร ของ เรา’ 6 และ อีก ครัง้ หนึ่ ง เมื่อ พระองค์
ทรง นํา พระ บุตร หัวปีองค์ที่ได้บังเกิด นั ้น ให้ เสด็จ เข้า มา
ใน โลก พระองค์ก็ตรัสว่า ‘ให้บรรดา พวก ทูต สวรรค์ ทัง้
สิน
้ ของ พระเจ้า นมัสการ ท่าน’ 7 ส่วน พวก ทูต สวรรค์นั ้น
พระองค์ตรัสว่า ‘พระองค์ทรง บันดาล พวก ทูต สวรรค์ ของ
พระองค์ให้เป็น ดุจ วิญญาณ และ ทรง บันดาล ผู้รับ ใช้ของ
พระองค์ให้เป็น ดุจ เปลว เพลิง’ 8 แต่ส่วน พระ บุตร นั ้น
พระองค์ตรัสว่า ‘โอ พระเจ้า ข้า พระที่นั่ง ของพระองค์ ดํารง
เป็น นิ ตย์ และ เป็น นิ ตย์ ธาร พระกร แห่ง อาณาจักร ของ
พระองค์ก็เป็น ธาร พระกร เที่ยง ธรรม 9 พระองค์ทรง รัก
ความ ชอบ ธรรม และ ทรง เกลียด ชัง ความ ชัว่ ช้า ฉะนั ้น
พระเจ้า คือ พระเจ้าของพระองค์ ได้ทรงเจิมพระองค์ไว้ด้วย
นํ้ามันแห่งความยินดียงิ่ กว่าพระสหายทัง้ ปวงของพระองค์’
10 และ ‘องค์พระผู้ เป็ น เจ้า เจ้าข้า เมื่อ เดิม พระองค์ ทรงวาง
รากฐานของแผ่น ดิน โลก และฟ้า สวรรค์ เป็น พระหัตถกิจ
ของพระองค์ 11 สิ่งเหล่านี้ จะพินาศไป แต่พระองค์ทรงดํารง
อยู่ สิ่ง เหล่า นี้ จะเก่า ไปเหมือนเครือ
่ งนุ่ง ห่ม 12 พระองค์จะ
ทรง ม้วน สิง่ เหล่า นี้ ไว้ดุจ เสื้อ คลุม และ สิง่ เห ล่านั ้นก็ จะ
เปลี่ยนแปลง ไป แต่พระองค์ยัง ทรง เป็น อย่าง เดิม และ ปี
เดือนของพระองค์ จะไม่สิน
้ สุด ’ 13 แต่แก่ทูต สวรรค์องค์ใด
เล่า ที่พระองค์ได้ตรัส ในเวลาใดว่า ‘จงนั ่ง ที่ ขวามือ ของเรา
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จนกว่า เราจะกระทํา ให้ศัตรู ของท่านเป็น แท่น รองเท้า ของ
ท่าน’ 14 ทูตสวรรค์ทัง้ ปวงเป็นแต่เพียงวิญญาณผู้ปรนนิ บัติ
ที่พระองค์ทรงส่ง ไปช่วยเหลือ บรรดาผู้ที่จะได้ รบ
ั ความรอด
เป็นมรดกมิใช่หรือ

2

จงใส่ใจกับความรอดอันยิง่ ใหญ่
1 เหตุฉะนั ้น เรา ควร จะ สนใจ ใน ข้อความ เห ล่านั ้นที่ เรา
ได้ยน
ิ ได้ฟังให้มากขึ้นอีก เพราะมิฉะนั ้นในเวลาหนึ่ งเวลาใด
เราจะห่างไกลไปจากข้อความเหล่า นั ้น 2 ด้วยว่า ถ้า ถ้อยคํา
ซึ่ง ทูต สวรรค์ได้กล่าว ไว้ นั้นมน
ั ่ คง และ การ ละ เมิดกับ การ
ไม่ เชื่อ ฟัง ทุก อย่างได้ รบ
ั ผลตอบสนองตามความยุติธรรม
3
แล้ว ดัง นั ้น ถ้า เรา ละเลย ความ รอด อัน ยิง่ ใหญ่แล้ว เรา
จะ รอดพ้น ไป อย่างไร ได้ ความ รอด นั ้น ได้ เริม
่ ขึ้น โดย การ
ประกาศ ของ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า เอง และ บรรดา ผู้ที่ได้ยิน
พระองค์ ก็ได้รับรองแก่ เราว่า เป็น ความจริง 4 ทัง้ นี้ พระเจ้า
ก็ ทรง เป็น พยาน ด้วย โดย ทรง แสดง หมาย สําคัญ และ
การ มหัศจรรย์ และ โดย การ อัศจรรย์ต่างๆ และ โดย ของ
ประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งทรงประทานตามพระ
ประสงค์ของพระองค์
พระคริสต์ทรงครอบครองอยูเ่ หนื อสิง่ สารพัด
5 เพราะ ว่า พระองค์ไม่ ได้ทรง มอบ โลก ใหม่ ซึ่ง เรา กล่าว
ถึง นั ้น ให้อยูใต้
่ บังคับ ของ เหล่า ทูต สวรรค์ 6 แต่มีอยูแห่
่ ง
หน่งึ ที่ คน เป็น พยาน ถึง เรือ
่ ง นี้ ว่า ‘มนุษย์เป็น ผู้ ใด เล่า
ซึ่ง พระองค์ ทรง ระลึก ถึง เขา และ บุตร มนุษย์ เป็น ผู้ ใด
ซึ่ง พระองค์ ทรง เยีย
่ มเยียน เขา 7 พระองค์ทรง ทําให้ เขา
ตํ่า กว่า พวก ทูต สวรรค์แต่หน่อย เดียว และ พระองค์ ทรง
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ประทาน สง่า ราศี กับ เกียรติ เป็น มงกุฎ ให้แก่เขา และ ได้
ทรง ตัง้ เขา ไว้ให้อยูเหนื
่
อ บรรดา พระ หัตถกิจ ของ พระองค์
8 พระองค์ทรงมอบสิง
่
เท้า ของเขา’ ใน
่ ทัง้ ปวงให้อยูภายใต้
การซึ่ง พระองค์ ทรงมอบสิง่ ทัง้ ปวงให้อยูใต้
่ อํานาจของเขา
นั ้น ไม่มีสิ่งใดเลยที่ไม่อยูใต้
่ อํานาจของเขา แต่ขณะนี้ เรายัง
ไม่เห็นว่าทุกสิง่ อยูใต้
่ อํานาจของเขา
9

ความทุกข์ทรมานของพระคริสต์

แต่เราก็เห็นพระเยซู ผู้ซึ่งพระองค์ ทรงทําให้ต่ํากว่าทูต
สวรรค์แต่หน่อยเดียวนั ้น ทรงได้รบ
ั สง่าราศีและพระเกียรติ
เป็น มงกุฎ เพราะ ที่พระองค์ทรง สิน
้ พระชนม์ ด้วย ความ
ทุกข์ทรมาน ทัง้ นี้ โดย พระคุณ ของ พระเจ้า พระองค์จะ ได้
ทรง ชิม ความ ตาย เพื่อมนุษย์ทุก คน 10 ด้วย ว่า ใน การ ที่
พระเจ้า จะ ทรง พา บุตร เป็นอัน มาก ถึง สง่า ราศีนั ้น ก็สมอ
ยูแล
่ ้วที่พระองค์ผู้เป็นเจ้าของสิง่ สารพัด และผู้ทรงบันดาล
ให้สิ่ง สารพัด บังเกิด ขึ้น จะ ให้ผู้ที่เป็น นาย แห่ง ความ รอด
ของ เขา นั ้น ได้ถึงที่สําเร็จ โดย การ ทน ทุกข์ทรมาน 11 เพื่อ
ว่า ทัง้ พระองค์ผู้ชําระ คน ทัง้ หลาย ให้บริสุทธิ์ และ คน เห
ล่านั ้นที่ได้รับ การชําระ ก็มาจากแหล่ง เดียวกัน เพราะเหตุ
นั ้น พระองค์ จึง ไม่ ทรงละอายที่ จะทรงเรียกเขาเหล่านั ้นว่า
เป็น พี่ น้ อง กัน 12 ดัง ที่พระองค์ตรัสว่า ‘เรา จะ ประกาศ
พระนาม ของ พระองค์แก่พี่น้ อง ของ เรา เรา จะ ร้อง เพลง
สรรเสริญ พระองค์ ใน ท่ามกลาง ที่ชุมนุม ชน ’ 13 และ ตรัส
อีกว่า ‘เราจะไว้ วางใจในพระองค์’ ทัง้ ตรัส อีกว่า ‘ดูเถิด ตัว
เรากับบุตรซึ่งพระเจ้าทรงประทานแก่เรา’
พระคริสต์ทรงรับสภาพมนุษย์
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เหตุฉะ นั ้นครั ้ นบุตร ทัง้ หลาย มี ส่วน ใน เนื้ อ และ เลือด
อยูแล้
่ ว พระองค์ก็ได้ทรงรับ เนื้ อ และเลือดเหมือนกัน เพื่อ
โดย ความ ตาย พระองค์ จะ ได้ ทรง ทํา ลาย ผู้ นั ้นที่มีอํานาจ
แห่ง ความ ตาย คือ พญา มาร 15 และ จะ ได้ ทรง ช่วย เขา
เหล่า นั ้น ให้ พ้น จาก การ เป็น ทาส ชัว่ ชีวต
ิ เพราะ เหตุกลัว
ความ ตาย 16 ความ จริง พระองค์มิได้ทรง รับ สภาพ ของ
ทูต สวรรค์ แต่ทรง รับ สภาพ ของ เชื้อ สาย ของ อับ รา ฮัม
17 เหตุฉะนั ้น พระองค์ จึง ทรงต้องเป็ น เหมือนกับ พี่ น้องทุก
อย่าง เพื่อว่าพระองค์จะได้ทรงเป็นมหาปุโรหิต ผู้กอปรด้วย
พระ เมตตา และ ความ สัตย์ ซ่ือ ใน การ ทุก อย่าง ซึ่ง เกี่ยว กับ
พระเจ้า เพื่อ ลบล้างบาปทัง้ หลายของประชาชน 18 เพราะ
เหตุที่พระองค์ได้ทรง ทน ทุกข์ ทรมาน โดย ถูก ทดลอง นั ้น
พระองค์จึงทรงสามารถช่วยผู้ที่ถูกทดลองนั ้นได้

3

พระคริสต์ทรงอยูเ่ หนื อโมเสส
1 เหตุฉะนั ้น ท่านพี่ น้องอัน บริสุ ทธิ์ ผู้เข้า ส่วนด้วยกัน ใน
การทรงเรียกซึ่ง มาจากสวรรค์นั ้น จงพิจารณาอัครสาวก
และ มหา ปุโรหิต ซึ่ง เรา รับ เชื่อ อยูนั
่ ้น คือ พระ เยซูคริสต์
2 ผู้ทรง สัตย์ ซื่อ ต่อ พระเจ้า ผู้ได้ทรง แต่ง ตัง
้ พระองค์ไว้
เหมือนอย่างโมเสสได้สัตย์ซื่อในพรรคพวกของพระองค์ทัง้
สิน
ั พระเกียรติ
้ 3 แต่ถึง กระนั ้น พระองค์ก็ทรงสมควรได้ รบ
มากกว่า โมเสส มาก นั ก เช่น เดียว กับ ผู้ สร้าง บ้าน ย่อม
มีเกียรติยศมากกว่า บ้านนั ้น 4 ด้วยว่า บ้านทุก หลัง ต้องมีผู้
สร้าง แต่ว่า ผู้ทรงสร้างสรรพสิง่ ทัง้ ปวงก็ คือ พระเจ้า 5 ฝ่าย
โมเสสนั ้น สัตย์ ซ่ือ ในพรรคพวกของพระองค์ ทัง้ สินก
้ ็ อย่าง
คนรับ ใช้ เพื่อ จะได้ เป็น พยานถึง เหตุการณ์ เหล่านั ้น ซึ่ง จะ
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กล่าวต่อภายหลัง 6 แต่พระคริสต์นั้นในฐานะพระบุตรที่ทรง
อํานาจเหนื อ ครอบครัว ของพระองค์ และเราทัง้ หลายเป็น
ครอบ ครัวนัน
้ แหละ หาก เรา จะ ยึด ความ มัน
่ ใจ และ ความ
ชื่นชมยินดีในความหวังนั ้นไว้ให้มัน
่ คงจนถึงที่สุด
คําเตือน: พวกอิสราเอลที่ไม่เชื่อจึงเข้าในแผ่นดินคานา
อันไม่ได้
7 เหตุฉะนั ้น (ตามที่พระวิญญาณบริสุ ทธิ์ตรัสว่า ‘วันนี้ ถ้า
ท่านทัง้ หลายจะฟังพระสุรเสียงของพระองค์ 8 อย่าให้จิตใจ
ของท่านแข็ง กระด้างไปอย่างในครัง้ กบฏนั ้น เหมือนอย่าง
ในวันที่ถูกทดลองในถิน
่ ทุรกันดาร 9 เมื่อบรรพบุรุษของท่าน
ทดลองเราโดยเอาเราเข้าพิสูจน์ และได้เห็นกิจการของเรา
ถึง สี่สิบปี 10 เพราะเหตุ นั ้น เราจึง เคืองคนชัว่ อายุนั ้น และ
ว่า “ใจของเขาหลงผิดอยู่เสมอ เขาไม่รู จั
้ กทางทัง้ หลายของ
เรา” 11 ดัง นั ้น เรา จึง ปฏิญาณ ด้วย ความ พิโรธ ของ เรา ว่า
“เขาจะไม่ได้เข้าสู่ที่สงบสุขของเรา” ’) 12 ท่านพีน
่ ้ องทัง้ หลาย
จงระวัง ให้ดี เพื่อ จะไม่มีผู้หน่งึ ผู้ ใดในพวกท่านมี ใจชัว่ และ
ไม่เชื่อ แล้ว ก็หลงไปจากพระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์ 13 ท่านจง
เตือนสติกันและกันทุกวัน ตลอดเวลาที่เรียกว่า “วันนี้ ” เพื่อ
ว่า จะไม่มีผู้ใดในพวกท่านมี ใจแข็ง กระด้างไปเพราะเล่ห์กล
ของบาป 14 เพราะว่าถ้าเรายึดความไว้วางใจที่เรามีอยูตอน
่
ต้น ไว้ให้มัน
่ คง จนถึง ที่สุด เรา ก็ กลาย มา เป็น ผู้มีส่วน กับ
พระ คริสต์ 15 เมื่อมี คํา กล่าว ไว้ว่า ‘วัน นี้ ถ้า ท่าน ทัง้ หลาย
จะฟัง พระสุรเสียงของพระองค์ อย่า ให้จิตใจของท่านแข็ง
กระด้างไปอย่างในครัง้ กบฏนั ้น’ 16 เพราะบางคน เมื่อ เขา
ได้ยน
ิ แล้ว ก็ยัง ได้ กบฏอยู่ แต่มิใช่ทุกคนที่ โมเสสได้ นํา ออก
จากประเทศอียป
ิ ต์ 17 และใครหนอที่พระองค์ได้ทรงโทมนั ส
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ตลอด สี่สิบปีนั ้น ก็คน เห ล่านั ้นที่ กระทํา บาป และ ซากศพ
ของเขาทิง้ อยู่ ในถิน
่ ทุรกัน ดารมิใช่หรือ 18 และแก่ ใครหนอ
ที่พระองค์ได้ทรงปฏิญาณว่า เขาจะไม่ได้เข้าสู่ที่สงบสุขของ
พระองค์ ก็คนเหล่านั ้นที่ไม่เชื่อมิใช่หรือ 19 ฉะนั ้น เราจึง รู ว่้ า
เขาไม่สามารถเข้าไปสู่ที่สงบสุขนน
ั ้ ได้เพราะเขาไม่ได้เชื่อ

4
การเข้าสู่ที่สงบสุขโดยความเชื่อ
1 เหตุฉะนั ้น เมื่อมี พระสัญญาทรงประทานไว้แล้วว่า จะ
ให้เข้า ใน ที่ สงบ สุข ของ พระองค์ ให้เรา ทัง้ หลาย มี ความ
ยําเกรงว่า ในพวกท่านอาจจะมีผู้หน่งึ ผู้ ใดเหมือนไปไม่ถึง
2 เพราะ ว่า เรา ได้มีผู้ประกาศ ข่าว ประเสริฐ ให้แก่เรา แล้ว
เหมือนแก่ เขาเหล่า นั ้น ด้วย แต่ว่า ถ้อยคํา ซึ่ง เขาได้ยน
ิ นั ้น
ไม่ได้เป็น ประโยชน์ แก่เขา เพราะว่า เขาไม่มีความเชื่อ พ้อง
กับ ผู้ที่ได้ยน
ิ 3 เพราะ ว่า เรา ทัง้ หลาย ที่ เชื่อ แล้วก็เข้า ใน ที่
สงบ สุขนน
ั ้ เหมือน พระองค์ได้ตรัส ไว้แล้วว่า ‘ตาม ที่เรา ได้
ปฏิญาณด้วยความพิโรธของเราว่า “เขาจะไม่ได้เข้าสู่ที่สงบ
สุข ของเรา” ’ แม้ว่า งานนั ้น สําเร็จ แล้ว ตัง้ แต่ วางรากสร้าง
โลก 4 และ มี ข้อ หนึ่ ง ที่พระองค์ได้ตรัส ถึง วันที่เจ็ด ดังนี้ ว่า
‘ในวันที่เจ็ด พระเจ้า ทรง พัก การ งาน ทัง้ สิน
้ ของ พระองค์’
5 และแห่ง เดียวกัน นั ้น ได้ ตรัส อีกว่า ‘เขาจะไม่ได้เข้า สู่ที่สงบ
สุข ของ เรา’ 6 ครัน
้ เห็น แล้วว่ายังมี ช่อง ให้ บาง คน เข้า ใน
ที่ สงบ สุขนัน
้ และ คน เห ล่านั ้นที่ได้ยิน ข่าว ประเสริฐ คราว
ก่อนไม่ได้เข้า เพราะเขาไม่เชื่อ 7 พระองค์จึง ได้ ทรงกําหนด
วัน หนึ่ ง ไว้อีก คือ กล่าว ใน คัมภีร ์ ของ ดา วิด ครัน
้ ล่วง ไป ช้า
นานแล้วว่า “วัน นี้ ” เหมือนตรัส เมื่อ คราวก่อนแล้วว่า ‘วัน
นี้ ถ้า ท่าน ทัง้ หลาย จะ ฟัง พระ สุรเสียง ของ พระองค์ อย่า
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ให้จิต ใจ ของ ท่าน แข็ง กระด้าง ไป’ 8 เพราะ ว่า ถ้า เยซูได้พา
เขาเข้าสู่ที่สงบสุขนัน
้ แล้ว พระองค์ก็คงมิได้ตรัสในภายหลัง
9
ถึง วันอ่ นอ
ื ีก ฉะ นั ้น จึง ยังมี สะ บา โต สําหรับ ชนชาติ ของ
พระเจ้า 10 ด้วย ว่า คน ใด ที่ได้เข้า ไป ใน ที่ สงบ สุข ของ ตน
แล้ว ก็ได้หยุด การงานของตน เหมือนพระเจ้า ได้ ทรงหยุด
จากพระราชกิจ ของพระองค์ 11 เหตุฉะนั ้น ให้ เราทัง้ หลาย
อุตส่าห์เข้า ในที่ สงบสุขนัน
้ เพื่อมิให้ผู้หน่งึ ผู้ ใดตกหลงไปใน
การไม่เชื่อเช่นเขาเหล่านั ้นซึ่งเป็นตัวอย่าง 12 เพราะว่าพระ
วจนะ ของ พระ เจ้า นั ้นมีชีวต
ิ และ ทรง พลา นุ ภาพ อยูเสมอ
่
คมยิง่ กว่าดาบสองคมใดๆ แทงทะลุกระทัง่ จิตและวิญญาณ
ตลอด ข้อ กระดูก และ ไข ใน กระดูก และ สามารถ วินิจฉั ย
ความ คิด และ ความ มุ่ง หมาย ใน ใจ ด้วย 13 ไม่มีสิ่ง เนรมิต
สร้าง ใดๆ ที่ไม่ ได้ปรากฏ ใน สาย พระเนตร ของ พระองค์
แต่สิ่ง สา รพัดก็เปลือย เปล่า และ ปรากฏ แจ้ง ต่อ พระเนตร
ของพระองค์ผู้ซึ่งเราต้องเกี่ยวข้องด้วย
พระเยซูทรงเป็นมหาปุโรหิต
14

เหตุฉะนั ้น เมื่อ เรา มี มหา ปุโรหิต ผู้เป็น ใหญ่ที่ผ่าน ฟ้า
สวรรค์ ไปแล้ว คือ พระเยซู พระบุตรของพระเจ้า ขอให้เรา
ทัง้ หลาย มัน
่ คง ใน การ ยอมรับ ของ เรา ไว้ 15 เพราะ ว่า เรา
มิได้มีมหา ปุโรหิต ที่ไม่สามารถ จะ เห็นใจ ใน ความ อ่อนแอ
ของ เรา แต่ได้ทรง ถูก ทดลอง เหมือน อย่าง เรา ทุก ประการ
ถึงกระนั ้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาป 16 ฉะนั ้นขอให้เราทัง้
หลายจงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณ เพื่อเราจะ
ได้ รบ
ั พระเมตตา และจะได้ พบพระคุณที่ จะช่วยเราในขณะ
ที่ต้องการ
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มหาปุโรหิตที่มาจากมนุษย์ก็ไม่สมบูรณ์

ฝ่ายมหาปุโรหิต ทุก คนที่ เลือกมาจากมนุษย์ได้แต่งตัง้
ไว้ให้สําหรับ มนุษย์ ใน บรรดา การ ซึ่ง เกี่ยว กับ พระเจ้า เพื่อ
ท่าน จะ ได้ นํา เครือ
่ ง บรรณาการ และ เครือ
่ ง บูชา มา ถวาย
เพราะความบาป 2 ท่านนั ้นมี ใจเมตตากรุ ณาคนโง่และคน
หลงผิดได้ เพราะท่านเองก็มีความอ่อนกําลังอยูร่ อบตัวด้วย
3 เหตุฉะนั ้น ท่านต้องถวายเครือ
่ งบูชาเพราะความบาปเพื่อ
คนทัง้ ปวงฉั นใด ท่านจึง ต้องถวายเพื่อ ตัว เองด้วยฉั น นั ้น
4 และไม่มีผู้ใดตัง
้ ตนเองสําหรับ เกียรตินี้ ได้ เว้น แต่พระเจ้า
ทรงเรียกเหมือนอย่างทรงเรียกอาโรน
เมลคีเซเดคเป็นภาพเล็งถึงพระคริสต์
ใน ทํานอง เดียวกัน พระ คริสต์ก็ไม่ ได้ทรง ยกย่อง
พระองค์ เอง ขึ้น เป็น มหา ปุโรหิต แต่เป็น โดย พระเจ้า
ผู้ได้ตรัส กับ พระองค์ว่า ‘ท่าน เป็น บุตร ของ เรา วัน นี้ เรา
ได้ให้กําเนิ ด แก่ ท่านแล้ว’ 6 เหมือนพระองค์ได้ตรัส อีก แห่ง
หนึ่ ง ว่า ‘ท่าน เป็น ปุโรหิต เป็น นิ ตย์ ตาม อย่าง ของ เมล คี เซ
เดค’ 7 ฝ่ายพระเยซู ขณะเมื่อ พระองค์ดํารงอยูในเนื
่
้ อ หนั ง
นั ้น พระองค์ได้ถวาย คํา อธิษฐาน และ ทูล วิงวอน ด้วย ทรง
กันแสง มากมาย และ นํ้า พระเนตร ไหล ต่อ พระเจ้า ผู้ทรง
สามารถช่วยพระองค์ให้พ้น จากความตายได้ และพระเจ้า
ได้ทรงสดับเพราะพระองค์นั้นได้ยําเกรง 8 ถึงแม้ว่าพระองค์
ทรงเป็น พระบุตร พระองค์ก็ทรงเรียนรู ที
้ ่จะนอบน้ อมยอม
เชื่อฟัง โดยความทุกข์ลําบากที่พระองค์ได้ทรงทนเอา 9 และ
เมื่อทรงถูกทําให้เพียบพร้อมทุกประการแล้ว พระองค์ก็เลย
ทรงเป็น ผู้ จัด ความรอดนิ รัน ดร์สําหรับ คนทัง้ ปวงที่ เชื่อ ฟัง
5

ฮีบรู 5:10

11

ฮีบรู 6:6

พระองค์ 10 โดย พระเจ้า ได้ ทรง ตัง้ พระองค์ให้เป็น มหา
ปุโรหิตตามอย่างของเมลคีเซเดค
ทารกคริสเตียน
เรือ
่ งเกี่ยวกับ พระองค์ นั้นมี มากและยากที่ จะอธิบาย
ให้เข้า ใจ ได้ เพราะ ว่า ท่าน ทัง้ หลาย กลาย เป็น คน หูตึง เสีย
แล้ว 12 ถึง แม้ว่า ขณะนี้ ท่านทัง้ หลายควรจะเป็นครูได้แล้ว
แต่ท่าน ก็ ต้อง ให้ คน อื่น สอน ท่าน อีก ใน เรือ
่ ง หลัก เบื้อง ต้น
แห่งพระวจนะของพระเจ้า และท่านทัง้ หลายกลายเป็นคน
ที่ ยัง ต้อง กิน นํ้านม ไม่ใช่อาหาร แข็ง 13 เพราะ ว่า ทุก คน ที่
ยังกิน นํ้า นมนั ้นก็ ยงั ไม่ ชาํ นาญในพระวจนะแห่ง ความชอบ
ธรรม เพราะเขายัง เป็น ทารกอยู่ 14 แต่อาหารแข็ง นั ้น เป็น
อาหารสําหรับ ผู้ใหญ่ คือ ผู้ที่เคยฝึกหัด ความคิด ของเขาจน
สังเกตได้วา่ ไหนดีไหนชัว่
11

6

คําสอนให้ละประถมโอวาทของพระคริสต์และก้าวไปถึง
ความบริบูรณ์
1 เหตุฉะนั ้นให้เราละประถมโอวาทของพระคริสต์ไว้ และ
ให้ เรา ก้าวหน้า ไป ถึง ความ บริบูรณ์ อย่า เอา สิง่ เหล่า นี้ มา
วาง เป็น ราก อีก เลย คือ การก ลับ ใจเสีย ใหม่ จาก การก ระ
ทํา ที่ ตาย แล้ว และ ความ เชื่อ ใน พระเจ้า 2 และ คํา สอน ว่า
ด้วยพิธี บัพ ติศ มา และการวางมือ และการเป็น ขึ้น มาจาก
ตาย และ การ พิพากษา ลงโทษ เป็น นิ ตย์นั ้น 3 ถ้า พระเจ้า
จะ ทรง โปรด อนุญาต เรา ก็ จะ กระทํา อย่าง นี้ ได้ 4 เพราะ
ว่า คน เห ล่านั ้นที่ได้รับ ความ สว่าง มา ครัง้ หนึ่ ง แล้ว และ
ได้รู รส
้ ของ ประทาน จาก สวรรค์ ได้มีส่วน ใน พระ วิญญาณ
บริสุทธิ์ 5 และได้ชิมความดี งามแห่ง พระวจนะของพระเจ้า
และ ฤทธิ์ เดช แห่ง ยุค ที่ จะ มา นั ้น 6 ถ้า เขา เหล่า นั ้น จะ
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หลงอยูอย่
่ างนี้ ก็เหลือ วิสัย ที่ จะให้ เขากลับ ใจเสีย ใหม่อีกได้
เพราะ ตัว เขา เอง ได้ ตรึง พระ บุตร ของ พระ เจ้า เสียอีก แล้ว
และ ได้ทําให้พระองค์ขาย หน้า ต่อ ธารกํานั ล 7 ด้วย ว่า พื้น
แผ่นดินที่ได้ดูดดื่มน้าํ ฝนที่ ตกลงมาเนื องๆและงอกขึ้น มา
เป็นต้น ผัก ให้ประโยชน์ แก่คน ทัง้ หลาย ที่ได้พรวน ดิน ด้วย
นั ้น ก็รับ พระพรมาจากพระเจ้า 8 แต่ดินที่ งอกหนามใหญ่
และหนามย่อยก็ถูกทอดทิง้ และเกือบจะถึงที่ สาปแช่งแล้ว
ซึ่ง ในที่ สุดก็ จะถูก เผาไฟเสีย 9 แต่ดูก่อนพวกที่รัก แม้เรา
พูดอย่างนั ้น เราก็เชื่อแน่ วา่ ท่านทัง้ หลายคงจะได้สิ่งที่ดีกว่า
นน
ั ้ และสิง่ ซึ่งเกี่ยวกับความรอด 10 เพราะว่าพระเจ้าไม่ทรง
อธรรมที่ จะทรงลืม การงานและการทํา งานหนั กด้วยความ
รัก ซึ่ง ท่านได้ แสดงต่อ พระนามของพระองค์ คือ การรับ ใช้
วิสุทธิชนนั ้นและยังรับใช้อยู่ 11 และเราปรารถนาให้ท่านทัง้
หลาย ทุก คน แสดง ความ ตัง้ ใจ จริง ให้ ถึง ความ มัน
่ ใจ อย่าง
12
เต็มที่แห่งความหวัง นั ้น จนถึง ที่สุด ปลาย เพื่อ ท่านจะไม่
เป็น คน เฉื่ อย ช้า แต่ให้ตาม เยีย
่ ง อย่าง แห่ง คน เห ล่านั ้นที่
อาศัย ความ เชื่อ และ ความ เพียร จึง ได้ รับ ตามพ ระ สัญญา
เป็นมรดก
พระสัญญาอันมน
ั ่ คงของพระเจ้า
เพราะ ว่า เมื่อ พระเจ้า ได้ ทรง ทํา พระ สัญญา
ไว้ กับ อับ ราฮัมนัน
้
โดย เหตุ ที่ไม่มีใคร เป็น ใหญ่
กว่า พระองค์ที่พระองค์จะ ทรง ให้ คํา ปฏิญาณ ได้นั ้น
พระองค์ก็ได้ทรง ให้ คํา ปฏิญาณ แก่พระองค์เอง 14 คือ
ตรัสว่า ‘เราจะอวยพรท่านแน่ เราจะทวี เชื้อ สายของท่าน
ให้มาก ขึ้น ’ 15 เช่น นั ้น แหละ เมื่ออับ รา ฮัม ได้ ทน คอย ด้วย
ความ เพียร แล้ว ท่าน ก็ได้รับ ตามพ ระ สัญญา นั ้น 16 ส่วน
มนุษย์ นั ้น ต้อง ปฏิญาณ ต่อ หน้า ผู้ที่เป็น ใหญ่กว่า ตน และ
13
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เมื่อ เกิด ข้อ ทุ่ม เถียง อะไร กัน ขึ้น ก็ต้อง ถือ คํา ปฏิญาณ นั ้น
เป็น คํา ยืนยัน ขัน
้ เด็ด ขาด 17 ฝ่ายพระเจ้า เมื่อ พระองค์ ทรง
หมาย พระทัย จะ สําแดง ให้ผู้ที่รับคํา ทรง สัญญา นั ้น เป็น
มรดกรู ให้
้ แน่ ใจยิง่ ขึ้นว่า พระดําริของพระองค์จะแปรปรวน
ไม่ได้ พระองค์จึง ได้ ทรง ให้ คํา ปฏิญาณ ไว้ด้วย 18 เพื่อด้วย
สอง ประ กา รนั ้นที่เปลี่ยน แปลง ไม่ได้ ใน ที่ ซึ่ง พระ องค์ จะ
ตรัสมุ สา ไม่ได้นั ้น เรา ซึ่ง ได้หนี มา หา ที่ลี้ภัย นั ้น จึง จะ ได้
รับ การ หนุน นํ้าใจ อย่าง จริงจัง ที่จะ ฉวย เอา ความ หวัง
ซึ่งมีอยูตรงหน้
่
า เรา 19 ความหวัง นั ้น เรายึด ไว้ต่างสมอของ
จิตวิญญาณ เป็นความหวังทัง้ แน่ และมัน
่ คง และได้ทอดไว้
20
ภายในม่าน ที่ผู้นําหน้าได้เสด็จเข้าไปเผื่อเราแล้ว คือพระ
เยซูผู้ทรง ได้ รับ การ แต่ง ตัง้ เป็น มหา ปุโรหิต เป็น นิ ตย์ ตาม
อย่างเมลคีเซเดค

7
เมลคีเซเดคเป็นแบบอย่างของพระคริสต์
1 เพราะ เมล คี เซ เดค ผู้นี้ คือ กษั ตริย์ เมือง ซา เลม เป็ น
ปุโรหิต ของ พระเจ้า ผู้สูงสุด ผู้ได้พบ อับ รา ฮัม ขณะ ที่ กําลัง
กลับ มา จาก การ ฆ่า ฟัน กษั ตริย์ทัง้ หลาย และ ได้ อวยพร
แก่อับ รา ฮัม 2 อับ รา ฮัม ก็ได้ถวาย ของ หนึ่ ง ใน สิบ จาก ของ
ทัง้ ปวง แก่ ท่าน ผู้นี้ ตอน แรก ท่าน ผู้นี้ แปล ว่า กษั ตริย์แห่ง
ความ ชอบ ธรรม แล้ว หลัง จา กนั ้นก็ แปล ว่า กษั ตริย์ เมือง
ซาเลมด้วย ซึ่ง หมายถึง กษั ตริย์แห่งสันติสุข 3 บิดามารดา
และ ตระกูล ของ ท่าน ก็ไม่มี วัน เริม
่ ต้น และ วัน สิน
้ สุด ของ
ชีวิตก็ไม่มีเช่น กัน แต่เป็น เหมือนพระบุตรของพระเจ้า ซึ่ง
ดํารงตําแหน่ งปุโรหิตอยูตลอดเวลา
่
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ปุโรหิต ตระ กูล เลวีได้ถวาย สิบ ชัก หนึ่ ง แก่ เมล คี เซ เดค
โดยทางอับราฮัม
4 แล้วจงคิดดูเถิดว่า ท่านผู้นี้ ยิง
่ ใหญ่เพียงไร ซึ่งแม้แต่อับ
ราฮัม ผู้ เป็นต้น ตระกูล ของเรานั ้น ยัง ได้ ชัก หนึ่ ง ในสิบ จาก
ของ ริบนั ้ นมา ถวาย แก่ท่าน 5 และ แท้จริ งบร รดา บุตร ของ
เลวี ซึ่ง ได้ รับ ตําแหน่ ง ปุ โรหิตนน
ั ้ ถึง แม้ว่า ท่าน เหล่า นั ้น
ได้ บังเกิด จากเอวของอับ ราฮัม ก็ยังมี พระบัญชาสัง่ ให้ รบ
ั
สิบ ชัก หนึ่ ง จากประชาชนตามพระราชบัญญัติ คือ จากพวก
พี่ น้องของตน 6 แต่ท่านผู้นี้ ไม่ใช่เชื้อ สายพวกเขา แต่ก็ยัง
ได้ รับ สิบ ชัก หนึ่ ง จากอับ ราฮัม และได้ อวยพรให้ อบ
ั ราฮัม
ผู้ที่ได้รับ พระ สัญญา ทัง้ หลาย 7 สิ่ง ที่ ค้าน ไม่ได้ คือ ผู้ น้ อย
ต้องรับ พรจากผู้ใหญ่ 8 ฝ่ายข้างนี้ มนุษย์ที่ต้องตายยัง ได้ รบ
ั
สิบ ชัก หนึ่ ง แต่ฝ่ายข้างโน้ น ท่านผู้ เดียวได้รับ และมี พยาน
กล่าว ถึง ท่าน ว่า ท่าน ยังมีชีวิ ตอ ยู่ 9 ถ้า จะ พูด ไป อีก อย่าง
หนึ่ งก็ว่า เลวีนั้นที่รบ
ั สิบชักหนึ่ งก็ยงั ได้ถวายสิบชักหนึ่ งทาง
10
อับราฮัม เพราะว่าขณะนั ้นเขายังอยูใ่ นเอวของบรรพบุรุษ
ขณะที่เมลคีเซเดคได้พบกับอับราฮัม
ตําแหน่ ง ปุโรหิต ของพระคริสต์ เหนื อ กว่า ตําแหน่ ง ของ
อาโรน
11 เหตุฉะนั ้น ถ้า เมื่อ จะถึง ความสําเร็จ ได้ ในทางตําแหน่ ง
ปุโรหิต ที่ สืบ มา จาก ตระ กูล เลวี (ด้วย ว่า ประชาชน ได้ รับ
พระ ราช บัญญัติโดย ทาง ตําแหน่ ง นี้ ) ที่ไหน จะ ต้องการ
ให้มีปุโรหิตอีก ตามอย่างเมลคี เซเดคเล่า ซึ่งมิได้เรียกตาม
อย่าง อา โรน 12 เพราะ เมื่อ ตําแหน่ ง ปุโรหิต เปลี่ยนแปลง
ไป แล้ว พระ ราช บัญญัติก็จําเป็น จะ ต้อง เปลี่ยนแปลง ไป
ด้วย 13 เพราะ ว่า ท่าน ที่ เรา กล่าว ถึง นั ้น มา จาก ตระกูล อื่น
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ซึ่ง เป็น ตระกูล ที่ ยัง ไม่มีผู้ใด เคย ทํา หน้าที่ปรนนิ บัติที่แท่น
บูชาเลย 14 เพราะเป็นที่ประจักษ์ ชัด แล้วว่า องค์พระผู้ เป็น
เจ้าของ เรา นั ้น ได้ ทรง สืบ เชื้อ สาย มา จาก ตระกูล ยู ดาห์
โมเสสไม่ได้ว่า จะมีปุโรหิต มาจากตระกูลนน
ั ้ เลย 15 และข้อ
นี้ ประจักษ์ ชัดยิง่ ขึ้นอีก เมื่อปรากฏว่ามีปุโรหิตอีกผู้หน่งึ เกิด
ขึ้น ตามอย่างของเมลคี เซเดค 16 ซึ่ง ไม่ได้ทรงตัง้ ขึ้น ตามพ
ระ ราช บัญญัติซึ่ง เป็น บท บัญญัติสําหรับ เนื้ อ หนั ง แต่ตาม
ฤทธิเ์ ดชแห่ง ชี วตอ
ิ ัน ไม่รู สิ
้ ้น สุด เลย 17 เพราะมี พยานกล่าว
ถึง ท่าน ว่า ‘ท่าน เป็น ปุโรหิต เป็น นิ ตย์ ตาม อย่าง ของ เมล
คี เซ เดค’ 18 ด้วย ว่า จริงๆ แล้ว พระ บัญญัติที่มีอยูเดิ
่ มนัน
้
ก็ได้ยกเลิก ไป เพราะขาดฤทธิ์และไร้ประโยชน์ 19 เพราะว่า
พระราชบัญญัตินั ้นไม่ได้ทําอะไรให้ถึงความสําเร็จ แต่ได้นํา
ความ หวังอัน ดี กว่า เข้า มา และ โดย ความ หวัง นั ้น เรา
ทัง้ หลาย จึง เข้า มา ใกล้พระเจ้า 20 ที่ว่า ดีกว่า นนก
ั ้ ็เพราะ
ว่า ปุโรหิต คน นั ้น ได้ ทรง ตัง้ ขึ้น โดย ทรง ปฏิญาณ ไว้
21 (บรรดา ปุโรหิต เหล่า นั ้น ไม่มีการ กล่าว ปฏิญาณ เมื่อ เขา
เข้า รับ ตําแหน่ ง แต่ส่วน ปุ โรหิตนี้มีคํา กล่าว ปฏิญาณ จาก
พระองค์ว่า ‘องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า ทรง ปฏิญาณ แล้ว และ จะ
ไม่เปลี่ยนพระทัยของพระองค์ว่า “ท่านเป็นปุโรหิตเป็นนิ ตย์
ตามอย่างของเมลคี เซเดค” ’) 22 พระเยซูก็ได้ทรงเป็น ผู้รบ
ั
ประกันแห่งพันธสัญญาอันดีกว่าสักเพียงใด
ปุโรหิต ตระ กูล เลวี จะ ต้อง ตาย แต่พระ เยซูทรง ดํารง
อยูเป็
่ นนิ ตย์
23 แท้จริง ส่วนปุโรหิต เหล่านั ้นก็ได้ทรงตัง
้ ขึ้น ไว้หลายคน
เพราะ ว่า ความ ตาย ได้ ขัด ขวาง ไม่ให้ดํารง อยูใน
่ ตําแหน่ ง
เรือ
่ ย ไป 24 แต่ฝ่าย พระองค์นี้ โดย เหตุ ที่พระองค์ดํารง
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อยูเป็
่ น นิ ตย์ ตําแหน่ ง ปุโรหิต ของ พระองค์ จึง ไม่แปรปรวน
25 ด้วย เหตุ นี้ พระองค์จึง ทรง สามารถ เป็ น นิ ตย์ที่จะ ช่วย
คน ทัง้ ปวง ที่ได้เข้า มา ถึง พระเจ้า โดย ทาง พระองค์ นั ้น
ให้ได้รับ ความ รอด เพราะ ว่า พระองค์ ทรง พระชนม์อยูเป็
่ น
นิ ตย์เพื่อ เสนอ ความ ให้ คน เหล่า นั ้น 26 มหา ปุโรหิต เช่น นี้
แหละที่ เหมาะสําหรับเรา คือเป็นผู้บริสุทธิ์ ปราศจากอุบาย
ไร้มลทิน แยก จาก คน บาป ทัง้ ปวง ประ ทับอยู่ สูง กว่า ฟ้า
สวรรค์ 27 พระองค์ไม่ต้อง ทรง นํา เครือ
่ ง บูชา มา ทุก วันๆ
ดัง เช่น มหา ปุ โรหิตอ่น
ื ๆ ผู้ซึ่ง ถวาย สําหรับ ความ ผิด ของ
ตัว เอง ก่อน แล้ว จึง ถวาย สําหรับ ความ ผิด ของ ประชาชน
ส่วน พระองค์ได้ทรง ถวาย เครือ
่ ง บูชา เพียง ครัง้ เดียว คือ
เมื่อ พระองค์ได้ทรง ถวาย พระองค์เอง 28 ด้วย ว่า พระ ราช
บัญญัตินั ้น ได้แต่งตัง้ มนุษย์ที่อ่อนกําลัง ขึ้น เป็น มหาปุโรหิต
แต่คํา ทรง ปฏิญาณ นั ้น ซึ่ง มา ภาย หลัง พระ ราช บัญญัติ
ได้ทรงแต่งตัง้ พระบุตรขึ้น ผู้ถึงความสําเร็จเป็นนิ ตย์

8
พิธต่
ี างๆชีให้
้ เห็นถึงความจริงของพระเจ้า
1 บัดนี้ ใน เรือ
่ ง ที่ เรา พูด มา แล้วนัน
้ ข้อ ส รุ ปนัน
้ คือ ว่า
เรามี มหาปุโรหิต อย่างนี้ เอง ผู้ได้ประทับ เบื้องขวาพระที่นั่ง
แห่ง ผู้ทรง เดชานุภาพ ใน ฟ้า สวรรค์ 2 เป็น ผู้ปฏิบัติกิจ ใน
สถาน บริสุทธิ์ และ ใน พลับพลา แท้ ซึ่ง องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า
ได้ ทรงตัง้ ไว้ ไม่ใช่มนุษย์ตัง้ 3 เพราะว่า ทรงตัง้ มหาปุโรหิต
ทุก คนขึ้น เพื่อ ให้ ถวายของกํานั ล และเครือ
่ งบูชา ด้วยเหตุ
นี้ จึง จํา เป็นที่ มหาปุโรหิต ผู้นี้ ต้องมีสิ่ง หนึ่ ง สิง่ ใดถวายด้วย
4 เพราะ ถ้า พระองค์ ทรง อยู่ ใน โลก พระองค์ก็จะ ไม่ได้ทรง
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เป็น ปุโรหิต เพราะ ว่า มีปุโรหิต ที่ ถวาย ของ กํานั ล ตามพ ระ
ราชบัญญัติอยูแล้
่ ว 5 ปุโรหิต เหล่า นั ้น ปฏิ บัติตามแบบและ
เงาแห่งสิง่ เหล่านั ้นที่อยูในสวรรค์
่
เหมือนพระเจ้าได้ทรงสัง่
แก่โมเสสครัน
้ เมื่อท่านจะสร้างพลับพลานั ้นว่า ‘ดูเถิด จงทํา
ทุกสิง่ ตามแบบอย่างที่เราแจ้งแก่ท่านบนภูเขา’
พันธสัญญาใหม่ก็เข้ามาแทนที่พันธสัญญาเก่า
แต่ว่า พระองค์ได้ทรงเป็น คนกลางแห่ง พันธสัญญาอัน
ประเสริฐ กว่า เก่า เพราะ ได้ ทรง ตัง้ ขึ้น โดย พระ สัญญา อัน
ดี กว่า เก่า เท่าใด บัดนี้ พระองค์ก็ได้ตํา แหน่ งอัน เลิศ กว่า เก่า
เท่านั ้น 7 เพราะว่า ถ้า พันธสัญญาเดิมนน
ั ้ ไม่มีข้อ บกพร่อง
แล้ว ก็ไม่จํา เป็นที่ จะ ต้อง มี พันธ สัญญา ที่ สอง อีก 8 ด้วย
ว่า พระเจ้า ตรัสติเขาว่า ‘องค์พระผู้ เป็น เจ้า ตรัสว่า “ดูเถิด
วัน เวลาจะมาถึง ซึ่ง เราจะทํา พันธสัญญาใหม่ กับ วงศ์ วาน
อิสราเอล และวงศ์วานยูดาห์ 9 ไม่เหมือนกับพันธสัญญาซึ่ง
เราได้ กระทํา กับ บรรพบุรุษ ของเขาทัง้ หลาย เมื่อ เราจูงมือ
เขาเพื่อนําเขาออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ เพราะว่าเขาเหล่านั ้น
ไม่ได้มัน
่ อยู่ ในพันธสัญญาของเราอีก ต่อ ไปแล้ว เราจึง ได้
ละเขาไว้” องค์พระผู้ เป็น เจ้า ตรัสดัง นี้ แหละ 10 “นี่ คือ พันธ
สัญญาซึ่ง เราจะกระทํา กับ วงศ์ วานอิสราเอลภายหลัง สมัย
นั ้น” องค์พระผู้ เป็น เจ้า ตรัส “เราจะบรรจุ ราชบัญญัติของ
เรา ไว้ ใน จิตใจ ของ เขา ทัง้ หลาย และ จะ จารึก มัน ไว้ที่ใน
ดวงใจ ของ เขา ทัง้ หลาย และ เรา จะ เป็น พระเจ้า ของ เขา
และเขาจะเป็น ประชาชนของเรา 11 และทุก คนจะไม่ สอน
เพื่อน บ้าน ของ ตน และ พี่ น้ อง ของ ตน แต่ละ คน อีกว่า ‘จง
รู จ
้ ัก องค์พระผู้ เป็น เจ้า ’ เพราะเขาทัง้ หลายจะรู จ
้ ัก เราหมด
ตัง้ แต่คน ตํ่าต้อย ที่สุด ถึง คน ใหญ่ โต ที่สุด 12 เพราะ เรา จะ
6
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กรุ ณาต่อการอธรรมของเขา และจะไม่จดจําบาปและความ
ชัว่ ช้า ของ เขา อีก ต่อ ไป” ’ 13 เมื่อ พระองค์ ตรัส ถึง “พันธ
สัญญา ใหม่” พระองค์ทรง ถือว่า พันธ สัญญา เดิมนั ้ นพ้น
สมัย ไปแล้ว และสิง่ ที่ พ้น สมัย และเก่า ไปแล้วนน
ั ้ ก็พร้ อม
ที่จะเสื่อมสูญไป

9
พิธต่
ี างๆ ใน พันธ สัญญา เดิม เป็น แบบ อย่าง ของ พันธ
สัญญาใหม่
1

แท้จริง ถึง แม้ พันธ สัญญา เดิมนนก
ั ้ ็ ยัง ได้มีกฎ สําหรับ
การ ปรน นิ บัติใน พิธนมั
ี สการ และ ได้มีสถาน อัน บริสุทธิ์
สําหรับโลกนี้ 2 เพราะว่าได้มีพลับพลาสร้างขึ้นตกแต่งเสร็จ
แล้ว คือ ห้อง ชัน
้ นอก ซึ่งมี คัน ประทีป โต๊ะ และ ขนมปัง
หน้า พระพักตร์ ห้องนี้ เรียกว่าที่บริสุทธิ์ 3 และภายในม่าน
ชันที
้ ่ สอง มี ห้อง พลับพลา ซึ่ง เรียก ว่า ที่บริสุทธิที
์ ่สุด 4 ห้อง
นั ้นมี แท่น ทองคํา สําหรับ ถวาย เครือ
่ ง หอม และ มีหีบ พันธ
สัญญา หุมด
้ ้วย ทองคํา ทุกด้าน ในหีบนนม
ั ้ ี โถ ทองคํา ใส่ มา
นา และ มีไม้เท้า ของ อา โร นที่ ออก ช่อ และ มีแผ่น ศิลา
พันธ สัญญา 5 และ เหนื อ หีบนนม
ั ้ ีรู ปเค รู บ แห่ง สง่า ราศี
คลุม พระที่นั่ง พระกรุ ณานั ้น สิ่ง เหล่า นี้ เราจะพรรณนาให้
ละเอียดในที่นี้ ไม่ ได้ 6 แล้ว เมื่อ จัด ตัง้ สิง่ เหล่า นี้ ไว้อย่างนั ้น
แล้ว พวก ปุ โรหิตก็เข้า ไป ใน พลับพลา ห้อง ที่หน่งึ ทุก ครัง้
ที่ปรนนิ บัติพระเจ้า 7 แต่ใน ห้อง ที่ สอง นั ้นมี มหา ปุโรหิต ผู้
เดียว เท่า นั ้นที่เข้า ไป ได้ปีละครงั ้ และ ต้อง นํา เลือด เข้าไป
ถวาย เพื่อ ตัว เอง และ เพื่อ ความ ผิด ของ ประชาชน ด้วย
8 อย่างนั ้นแหละ พระวิญญาณบริสุ ทธิ์ได้ทรงสําแดงว่า ทาง
ซึ่ง จะเข้าไปในที่บริสุทธิที
์ ่สุด นั ้น ไม่ได้ปรากฏแจ้ง คราวเมื่อ
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พลับพลา เดิม ยัง ตัง้ อยู่ 9 พลับ พลา เดิม เป็น เครือ
่ ง เปรียบ
สําหรับ ใน เวลา นั ้น คือมี การ ถวาย ของ ให้ และ เครือ
่ ง บูชา
ซึ่ง จะกระทํา ให้ ใจวินิจฉั ย ผิด และชอบของผู้ ถวายนั ้น ถึงที่
สําเร็จไม่ได้ 10 ซึ่งเป็นแต่ เพียงของกินของดื่ม และพิธช
ี าํ ระ
ล้างต่างๆ และเป็นพิธส
ี ําหรับเนื้ อหนั งที่ได้บัญญัติไว้จนกว่า
จะถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงใหม่
การถวายบูชาของพระคริสต์เป็นความสําเร็จสมบูรณ์

11

แต่เมื่อ พระ คริสต์ได้เสด็จ มา เป็น มหา ปุโรหิต แห่ง สิง่
ประเสริฐ ซึ่ง จะ มา ถึง โดย ทาง พลับพลา อัน ใหญ่ ยิง่ กว่า
และ สมบูรณ์ ยิง่ กว่า แต่ก่อน ที่ไม่ ได้สร้าง ขึ้น ด้วย มือ และ
พูด ได้ ว่า มิได้เป็น อย่าง ของ โลก นี้ 12 พระองค์เสด็จ เข้าไป
ใน ที่บริสุทธิเพี
์ ยง ครัง้ เดียว เท่านั ้น และ พระองค์ไม่ ได้ทรง
นํา เลือด แพะ และ เลือด ลูกวัว เข้าไป แต่ทรง นํา พระ โลหิต
ของพระองค์ เองเข้าไป และทรงสําเร็จ การไถ่ บาปชัวน
ั
่ ิ รน
ดร์แก่เรา 13 เพราะ ถ้า เลือด วัว ตัวผู้ และ เลือด แพะ และ
เถ้า ของ ลูก โค ตัว เมีย ที่ประพรม ลง บน คน บาป สามารถ
ชําระเนื้ อ หนั ง ให้บริสุทธิได้
์ 14 มากยิง่ กว่า นั ้น สัก เท่าไรพระ
โลหิตของพระคริสต์ โดยพระวิญญาณนิ รน
ั ดร์ได้ทรงถวาย
พระองค์ เองแด่ พระเจ้า เป็น เครือ
่ งบูชาอัน ปราศจากตําหนิ
จะ ได้ ทรง ชําระ ใจ วินิจฉั ย ผิด และ ชอบ ของ ท่าน ทัง้ หลาย
ให้ พ้น จากการกระทํา ที่ ตายแล้ว เพื่อ จะได้ปฏิบัติพระเจ้า
ผู้ทรง พระชนม์อยู่ 15 เพราะ เหตุ นี้ พระองค์จึง ทรง เป็น
คนกลาง แห่ง พันธ สัญญา ใหม่ เพื่อ เมื่อมีผู้หน่งึ ตาย สํา
หรับที่ จะ ไถ่ การ ละเมิด ของ คน ที่ได้ละเมิด ต่อ พันธ สัญญา
เดิมนัน
้ แล้ว คนทัง้ หลายที่ถูกเรียกแล้วนน
ั ้ จะได้ รบ
ั มรดก
อันนิ รน
ั ดร์ตามพระสัญญา
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การ สิน
้ พระชนม์ ของ พระ คริสต์ทําให้ทราบ ถึง พระ
ประสงค์ของพระองค์
16 เพราะ ว่า ใน กรณี ที่เกี่ย วกับ หนั งสือ พินัยกรรม ผู้ทํา
หนั งสือ นั ้นก็ ต้อง ถึงแก่ ความ ตาย แล้ว 17 เพราะ ว่า เมื่อ
คน ตาย แล้ว หนั งสือ พินัยกรรม นั ้น จึง ใช้ได้ มิฉะนั ้น เมื่อ ผู้
ทํายังมีชีวิตอยู่ หนังสือพินัยกรรมนั ้นก็ใช้ไม่ได้ 18 เหตุฉะนั ้น
พันธ สัญญา เดิม ก็ไม่ ได้ทรง ตัง้ ขึ้น ไว้ โดย ปราศ จาก เลือด
19 เพราะ ว่า เมื่อ โมเสส ประ กาศข้อบังคับทุก ข้อ แก่ บรรดา
พลไพร่ตามพระราชบัญญัติแล้ว ท่านจึง ได้ เอาเลือดลูกวัว
และ เลือด ลูก แพะ กับน้าํ และ เอา ขน แกะ สี แดง และ ต้น
หุ สบ มา ประ พรม หนั ง สือม้ วน นั ้นกับทั ้ งบร รดา คน ทัง้
ปวง 20 กล่าว ว่า ‘นี่ เป็น เลือด แห่ง พันธ สัญญา ซึ่ง พระเจ้า
ทร งบัญญัติไว้แก่ท่าน ทัง้ หลาย’ 21 แล้วท่า นก็ เอา เลือด
ประพรมพลับพลากับเครือ
่ งใช้ทุกชนิ ดในการปฏิบัตินั ้นเช่น
22
เดียวกัน และตามพระราชบัญญัติถือว่า เกื อบทุก สิง่ จะ
ถูก ชําระ ด้วย โลหิต และ ถ้า ไม่มีโลหิต ไหล ออก แล้ว ก็จะ
ไม่มีการอภัยบาปเลย
การเสียสละอย่างใหญ่หลวงของพระคริสต์

23

เหตุฉะนั ้น จึง จําเป็น ต้องชําระแบบจําลองของสวรรค์
โดย ใช้ เครือ
่ ง บูชา อย่าง นี้ แต่ว่า ของ จริง ใน สวรรค์นั ้น
ต้อง ชําระ ด้วย เครือ
่ ง บูชา อัน ประเสริฐ กว่า เครือ
่ ง บูชา
เหล่า นั ้น 24 เพราะ ว่า พระ คริสต์ไม่ ได้เสด็จ เข้า ใน สถาน
ที่บริสุทธิซึ
์ ่งสร้างขึ้นด้วยมือมนุษย์ อันเป็นแบบจําลองจาก
ของ จริง แต่พระองค์ได้เสด็จ เข้าไป ใน สวรรค์ นั ้น เอง และ
บัดนี้ ทรงปรากฏจําเพาะพระพักตร์พระเจ้าเพื่อเราทัง้ หลาย
25 พระองค์ไม่ต้อง ทรง ถวาย พระองค์ เอง ซํ้า อีก เหมือน
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อย่าง มหา ปุโรหิต ที่เข้า ไป ใน ที่บริสุทธิทุ
์ ก ปีๆ นํา เอา เลือด
ซึ่ง ไม่ใช่โลหิต ของตัว เองเข้าไปด้วย 26 มิฉะนั ้น พระองค์ คง
ต้อง ทน ทุกข์ ทร มา นบ่อยๆ ตัง้ แต่ สร้าง โลก มา แต่ว่า เดีย
๋ ว
นี้ พระองค์ได้ทรงปรากฏในเวลาที่สุด นี้ ครัง้ เดียว เพื่อ จะได้
กําจัด ความ บาป ได้ โดย ถวาย พระองค์ เอง เป็น เครือ
่ ง บูชา
27 มีข้อ กําหนดสําหรับ มนุษย์ไว้แล้วว่า จะต้องตายหนหนึ่ ง
และ หลัง จา กนั ้นก็ จะ มี การ พิพากษา ฉั นใด 28 ดัง นั ้น พระ
คริสต์ได้ทรง ถวาย พระองค์ เอง หน หนึ่ ง เพื่อ จะ ได้ ทรง รับ
เอา ความ บาป ของ คน เป็นอัน มาก แล้ว พระองค์ จะ ทรง
ปรากฏครัง้ ที่ สองปราศจากความบาปแก่ บรรดาคนที่ คอย
พระองค์ให้เขาถึงความรอดฉั นนั ้น

10

1

พันธสัญญาเดิมสิ้นสุด

โดย เหตุ ที่พระ ราช บัญญัตินั ้น ได้ เป็น แต่ เงา ของ
สิงด
่ ีที่จะ มา ภาย หน้า มิใช่ตัว จริง ของ สิง่ นั ้นทีเดียว พระ
ราช บัญญัตินั ้น จะ ใช้ เครือ
่ ง บูชา ที่ เขา ถวาย ทุก ปีๆ เสมอ
มากระทําให้ผู้ถวายสักการบูชานน
ั ้ ถึงที่สําเร็จไม่ได้ 2 เพราะ
ถ้า เป็น เช่น นั ้น ได้ เขา คง ได้ หยุด การ ถวาย เครือ
่ ง บูชา
แล้ว มิใช่หรือ เพราะ ถ้า ผู้นมัส การ นั ้น ได้ รับ การ ชําระ
ให้บริสุทธิครั
้ ก ว่า มี บาป อีก ต่อ
์ ง้ หนึ่ ง แล้ว เขา คงจะ ไม่รู สึ
ไป 3 แต่การถวายเครือ
่ งบูชานัน
้ เป็น เหตุให้ระลึก ถึง ความ
บาป ทุก ปีๆ 4 เพราะ เลือด วัว ผู้ และ เลือด แพะ ไม่ สามารถ
ชําระ ความ บาป ได้ 5 ดัง นั ้น เมื่อ พระองค์ เสด็จ เข้า มา ใน
โลก แล้ว พระองค์ได้ตรัสว่า ‘เครือ
่ ง สัตว บูชา และ เครือ
่ ง
บูชา พระองค์ไม่ทรง ประสงค์ แต่พระองค์ได้ทรง จัด เตรียม
กาย สําหรับ ข้า พระองค์ 6 เครือ
่ ง เผา บูชา และ เครือ
่ ง บูชา
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ไถ่บาป พระองค์ไม่ทรงพอพระทัย 7 แล้ว ข้า พระองค์ ทูล ว่า
“ดูเถิด ข้า พระองค์ มา แล้ว โอ พระเจ้า ข้า เพื่อ จะ กระทํา
ตาม นํ้า พระทัย พระองค์” (ใน หนั ง สือม้ วน ก็มีเขียน เรือ
่ ง
8
ข้า พระองค์)’ เมื่อ พระ องค์ ตรัสดัง นี้ แล้วว่า “เครือ
่ ง สัตว
บูชา และ เครือ
่ ง บูชา และ เครือ
่ ง เผา บูชา และ เครือ
่ ง บูชา
ไถ่บาป พระองค์ไม่ทรงประสงค์ และไม่ ทรงพอพระทัย” ซึ่ง
เขา ได้ บูชา ตามพ ระ ราช บัญญัตินั ้น 9 แล้ว พระ องค์ จึง
ตรัสว่า “ดูเถิด ข้า พระองค์ มา แล้ว โอ พระเจ้า ข้า เพื่อ จะ
กระทํา ตามนํ้า พระทัย พระองค์” พระองค์ทรงยกเลิก ระบบ
เดิมนัน
้ เสีย เพื่อ จะ ทรง ตัง้ ระบบ ใหม่ 10 โดย นํ้า พระทัย
นั ้น เอง ที่ เรา ทัง้ หลาย ได้ รับ การ ทรง ชําระ ให้บริสุทธิ์ โดย
การถวายพระกายของพระเยซูคริสต์เพียงครัง้ เดียวเท่านั ้น
11 ฝ่าย ปุโรหิต ทุก คน ก็ ยืน ปฏิ บัติอยูทุ
่ ก วันๆ และ นํา เอา
เครือ
่ งบูชาอย่างเดียวกัน มาถวายเนื องๆ เครือ
่ งบูชานัน
้ จะ
ยก เอา ความ บาป ไป เสีย ไม่ได้เลย 12 ฝ่าย พระองค์นี้ ครัน
้
ทรง ถวาย เครือ
่ ง บูชา เพราะ ความ บาป เพียง หน เดียว ซึ่ง
ใช้ได้เป็นนิ ตย์ ก็เสด็จประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า
13 ตัง
้ แต่นี้ ไปพระองค์คอยอยูจ
่ นถึงบรรดาศัตรู ของพระองค์
จะ ถูก ปราบ ลง เป็นที่ รอง พระบาท ของ พระองค์ 14 เพราะ
ว่า โดย การ ทรง ถวาย บูชา หน เดียว พระองค์ได้ทรง กระทํา
ให้ คนทัง้ หลายที่ถูกชํา ระแล้ว ถึงที่ สําเร็จ เป็น นิ ตย์ 15 และ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทรงเป็น พยานให้แก่เราด้วย เพราะ
ว่าพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่า
พระเจ้าไม่ทรงจดจําความบาปของคนที่เชื่อ
16 ‘ “นี่ คือ พันธ สัญญา ซึ่ง เรา จะ กระทํา กับ เขา ทัง
้ หลาย
ภายหลังสมัยนั ้น” องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส “เราจะบรรจุราช
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บัญญัติของเราไว้ในจิตใจของเขาทัง้ หลาย และจะจารึกมัน
ไว้ที่ในดวงใจของเขาทัง้ หลาย 17 และจะไม่ จดจํา บาปและ
ความชัว่ ช้า ของเขาอีก ต่อ ไป” ’ 18 ดัง นั ้น เมื่อมี การลบบาป
แล้วก็ไม่มีการถวายเครือ
่ งบูชาไถ่บาปอีกต่อไป
พระคริสต์เป็นทางที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้า
เหตุฉะนั ้น พี่ น้ อง ทัง้ หลาย เมื่อ เรา มี ใจ กล้า ที่จะเข้า
ไปในที่บริสุทธิที
์ ่สุด โดยพระโลหิต ของพระเยซู 20 ตามทาง
ใหม่และเป็นทางที่มีชว
ิ ซึ่งพระองค์ได้ทรงเปิดออกสําหรับ
ี ต
เราทัง้ หลายโดยม่านนั ้น คือ เนื้ อ หนั ง ของพระองค์ 21 และ
ครัน
้ เรา มี มหา ปุโรหิต สําหรับ ครอบครัว ของ พระเจ้า แล้ว
22 ก็ให้เราเข้ามาใกล้ด้วยใจจริง ด้วยความเชื่ออันเต็มเปี่ ยม
มีใจที่ถูกประพรมชําระพ้นจากการวินิจฉั ยผิดและชอบที่ชัว่
ร้าย และ มี กาย ล้าง ชําระ ด้วย นํ้า อัน ใส บริสุทธิ์ 23 ให้เรา
ยึดมัน
่ ใน ความ เชื่อ ที่ เรา ทัง้ หลาย รับ ไว้นั ้น โดย ไม่หวัน
่
ไหว (เพราะ ว่า พระองค์ผู้ทรง ประทาน พระ สัญญา นั ้น ทรง
สัตย์ซื่อ ) 24 และ ให้ เรา พิจารณา ดูกัน และ กัน เพื่อ เป็น
เหตุให้มีความรัก และกระทํา การดี 25 ซึ่ง เราเคยประชุม กัน
นั ้น อย่า ให้หยุด เหมือนอย่างบางคนเคยกระทํา นั ้น แต่จง
เตือน สติกัน และ กัน และ ให้ มาก ยิง่ ขึ้น เมื่อ ท่าน ทัง้ หลาย
เห็นวันเวลานั ้นใกล้เข้ามาแล้ว
19

การปฏิเสธพระคริสต์และเครือ
่ งบูชาอื่นๆ

26

เมื่อ เราได้ รบ
ั ความรู ้เรือ
่ งความจริง แล้ว แต่เรายัง ขืน
27 แต่จะ
ทํา ผิด อีก เครือ
่ งบูชาไถ่บาปก็ จะไม่มีเหลือ อยูเลย
่
มี ความ หวาด กลัว ใน การ รอ คอย การ พิพากษา โทษ และ
ไฟอันร้าย แรง ซึ่ง จะ กิน เอา บรรดา คน ที่ ขัด ขวาง นั ้น เสีย
28 คนที่ได้ฝ่าฝืน พระราชบัญญัติของโมเสสนั ้น ถ้า มี พยาน
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สัก สองสามปาก ก็จะต้องตายโดยปราศจากความเมตตา
29 ท่าน ทัง
้ หลาย คิด ดูซิว่า คน ที่เหยียบ ยํ่า พระ บุตร ของ
พระเจ้า และดู หมิน
่ พระโลหิต แห่ง พันธสัญญาซึ่ง ชําระเขา
ให้บริสุทธิว่
์ า เป็น สิง่ ชัว่ ช้า และ ประมาท ต่อ พระ วิญญาณ
ผู้ทรงพระคุณ ควรจะถูก ลงโทษมากยิง่ กว่า นั ้น สัก เท่าใด
30 เพราะเรารู จ
้ ัก พระองค์ผู้ได้ตรัสว่า ‘การแก้ แค้น เป็น ของ
เรา เรา จะ ตอบ สนอง องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า ได้ตรัส ’ และ ได้
ตรัส อีกว่า ‘องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า จะ ทรง พิพากษา ประชาชน
ของพระองค์’ 31 การตกอยู่ในอุง้ พระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรง
พระชนม์นั้นเป็นที่น่าหวาดกลัว 32 แต่ท่านทัง้ หลายจงระลึก
ถึงคราวก่อนนั ้น หลังจากที่ท่านได้ รบ
ั ความสว่างแล้ว ท่าน
ได้ อดทนต่อความยากลําบากอย่างใหญ่หลวง 33 บางทีท่าน
ก็ถูกประจานให้ อบ
ั อายขายหน้า และถูก ข่มเหง บางทีท่าน
ก็ร่วมทุกข์กับคนที่ถูกข่มเหงนั ้น 34 เพราะว่าท่านทัง้ หลายมี
ใจเมตตาต่อข้าพเจ้าในเมื่อข้าพเจ้าต้องถูกขังไว้ และเมื่อมี
คนปล้น ชิง เอาทรัพย์สิ่ง ของของท่านไป ท่านก็ยอมให้ด้วย
ใจยินดี เพราะท่านรู แล
้ ้วว่า ท่านมีทรัพย์ สมบัติที่ประเสริฐ
กว่า และ ถาวร กว่า นั ้นอีก ใน สวรรค์ 35 เหตุฉะนั ้น ขอ อย่า
ได้ ละทิง้ ความ ไว้ วางใจ ของ ท่าน ซึ่งมีบํา เหน็ จอัน ยิง่ ใหญ่
36 ด้วยว่าท่านทัง
้ หลายต้องการความเพียร เพื่อว่าครัน
้ ท่าน
กระทําให้น้ําพระทัยของพระเจ้าสําเร็จได้ ท่านจะได้รบ
ั ตาม
คํา ทรงสัญญา 37 ‘เพราะอีก ไม่ นานพระองค์ผู้จะเสด็จ มาก็
จะเสด็จ มาและจะไม่ ทรงชักช้า 38 แต่คนชอบธรรมจะมีชีวิ
ตดํารงอยู่โดยความเชื่อ แต่ถ้าผู้ใดเสื่อมถอย ใจของเราจะ
ไม่มีความพอใจในคนนั ้น เลย’ 39 แต่เราทัง้ หลายไม่อยูฝ่
่ าย
คนเหล่านั ้นที่กลับถอยหลังถึงความพินาศ แต่อยูฝ่
่ ายคนเห
ล่านั ้นที่เชื่อจนให้จิตวิญญาณถึงที่รอด
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ความเชื่อได้แสดงออกโดยบุคคลแห่งความเชื่อ
1 บัดนี้ ความเชื่อคือความแน่ ใจในสิง
่ ที่เราหวังไว้ เป็นหลัก
ฐานมัน
่ ใจว่า สิ่งที่ยงั ไม่ได้เห็นนั ้นมีจริง 2 โดยความเชื่อนี้ เอง
พวกบรรพบุรุษ ก็ได้รับ การรับรอง 3 โดยความเชื่อ นี้ เอง เรา
จึงเข้าใจว่า พระเจ้าได้ทรงสร้างกัลปจักรวาลด้วยพระดํารัส
ของ พระองค์ ดัง นั ้น สิง่ ที่ มอง เห็น จึง เป็น สิง่ ที่เกิด จาก สิง่
ที่ไม่ปรากฏให้เห็น
อาแบล
โดย ความ เชื่อ อา แบ ลนั ้น จึง ได้ นํา เครือ
่ ง บูชา อัน
ประเสริฐ กว่า เครือ
่ ง บูชา ของ คา อิน มา ถวาย แด่พระเจ้า
เพราะ เห ตุ เครือ
่ ง บูชานัน
้ จึงมี พยาน ว่า ท่าน เป็น คน ชอบ
ธรรม คือพระเจ้าทรงเป็นพยานแก่ของถวายของท่าน โดย
ความเชื่อนั ้น แม้ว่าอาแบลตายแล้วท่านก็ยงั พูดอยู่
4

เอโนค
โดย ความ เชื่อ เอ โนค จึง ถูกรับ ขึ้น ไป เพื่อ ไม่ให้ท่าน
ประสบกับ ความตาย ไม่มีผู้ใดพบท่าน เพราะพระเจ้า ทรง
รับท่านไปแล้ว ก่อนที่ทรงรับท่า นขึ้น ไปนั ้นมี พยานว่า ท่าน
เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า 6 แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้ว จะ
เป็นที่พอพระทัยของพระองค์ก็ไม่ได้เลย เพราะว่าผู้ที่จะมา
หาพระเจ้า ได้ นั้น ต้องเชื่อ ว่า พระองค์ ทรงดํารงพระชนม์อยู่
และ พระองค์ ทรง เป็น ผู้ ประทาน บําเหน็ จ ให้แก่ทุก คน ที่
ปลงใจแสวงหาพระองค์
5

โนอาห์
โดย ความ เชื่อ เมื่อ พระเจ้า ทรง เตือน โน อาห์ ถึง
เหตุการณ์ ที่ยังไม่ปรากฏ ท่านมีใจเกรงกลัวจัดแจงต่อนาวา
7
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เพื่อ ช่วยครอบครัว ของท่านให้รอด และด้วยเหตุนี้ เอง ท่าน
จึง ได้ ปรับ โทษ แก่โลก และ ได้ เป็น ทายาท แห่ง ความ ชอบ
ธรรม ซึ่งบังเกิดมาจากความเชื่อ
อับราฮัมและนางซาราห์
โดยความเชื่อ เมื่อ ทรงเรียกให้ อบ
ั ราฮัม ออกเดิน ทาง
ไปยัง ที่ ซ่ึง ท่านจะรับ เป็น มรดก ท่านได้ เชื่อ ฟัง และได้ เดิน
ทางออกไปโดยหารู ไม่
้ ว่าจะไปทางไหน 9 โดยความเชื่อ ท่าน
ได้ พํานั ก ในแผ่น ดิน แห่ง พระสัญญานั ้น เหมือนอยู่ ในดิน
แดนแปลกถิน
่ คือ อาศัย อยู่ ในเต็นท์ กับ อิส อัค และยาโคบ
ซึ่งเป็นทายาทด้วยกันกับท่านในพระสัญญาอันเดียวกันนั ้น
10 เพราะว่าท่านได้คอยอยูเ่ พื่อจะได้เมืองที่มีราก ซึ่งพระเจ้า
เป็นนายช่างและเป็นผู้ทรงสร้างขึ้น 11 โดยความเชื่อ นางซา
ราห์เองเช่นกัน จึง ได้ รบ
ั พลัง ตัง้ ครรภ์ และได้ คลอดบุตรเมื่อ
ชรา มาก แล้ว เพราะ นาง ถือว่า พระองค์ผู้ได้ทรง ประทาน
พระสัญญานั ้น ทรงเป็น ผู้สัตย์ ซ่ือ 12 เหตุฉะนั ้น คนเป็นอัน
มาก ดุจ ดาว ใน ท้องฟ้า และ ดุจ เม็ด ทราย ที่ ทะเล ซึ่ง นั บ
ไม่ได้ได้บังเกิด แต่ ชายคนเดียว และชายคนนั ้นก็เท่ากับ คน
ที่ ตายแล้ว ด้วย 13 บรรดาคนเหล่า นี้ ได้ตายไปในระหว่างที่
เชื่ออยู่ ยังไม่ได้รับผลตามพระสัญญาทัง้ หลายนั ้น แต่ได้แล
เห็น พระ สัญญา แต่ไกล ก็เชื่อมัน
่ และ ต้อนรับ พระ สัญญา
เหล่า นั ้น ไว้ และได้ ยอมรับ ว่า เขาทัง้ หลายเป็น คนต่างด้าว
และเป็น ผู้ สัญจรอยู่ในแผ่น ดิน โลก 14 เพราะคนที่พูดอย่าง
นี้ ก็แสดงให้เห็น ชัด แล้วว่า เขากําลัง แสวงหาเมืองที่ จะได้
เป็น ของ เขา 15 และ แท้จริง ถ้า เขา คิด ถึงบ้าน เมือง ที่ เขา
จาก มา นั ้น เขา ก็ คงจะ มี โอกาส กลับ ไป ได้ 16 แต่บัดนี้ เขา
ปรารถนาที่จะอยูใ่ นเมืองที่ประเสริฐกว่านั ้น คือเมืองสวรรค์
เหตุฉะนั ้น พระเจ้า จึงมิได้ทรงละอายเมื่อ เขาเรียกพระองค์
8
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ว่า เป็น พระเจ้า ของ เขา เพราะ พระองค์ได้ทรง จัด เตรียม
เมือง หนึ่ ง ไว้ สําหรับ เขา แล้ว 17 โดย ความ เชื่อ เมื่ออับ รา
ฮัม ถูก ลองใจก็ได้ถวายอิส อัค เป็น เครือ
่ งบูชา นี่ แหละท่าน
ผู้ได้รับ พระสัญญาเหล่านั ้นก็ได้ถวายบุตรชายคนเดียวของ
ตน ที่ได้ให้กําเนิ ด มา 18 คือบุตร ที่มีพระ ดํารัส ไว้ว่า ‘เขา จะ
เรียกเชื้อ สายของเจ้า ทางสายอิสอัค’ 19 ท่านเชื่อ ว่า พระเจ้า
ทรงฤทธิส
ิ อัคเป็นขึ้นมาจากความตายได้ และ
์ ามารถให้อส
ท่านได้รบ
ั บุตรนั ้นกลับคืนมาอีก ประหนึ่ งว่าบุตรนั ้นเป็นขึ้น
มาจากตาย
อิสอัคและยาโคบ
โดยความเชื่อ อิส อัค ได้ อวยพรแก่ ยาโคบและเอซาว
คือเกี่ยวกับเหตุการณ์ ซึ่งจะบังเกิดภายหน้านั ้น 21 โดยความ
เชื่อ ยาโคบเมื่อจะตายได้ อวยพรแก่บุตรชายทัง้ สองของโย
เซฟ และได้นมัสการขณะที่ค้ําอยูบ
่ นหัวไม้เท้าของท่าน
20

โยเซฟ
โดยความเชื่อ โยเซฟเมื่อ กําลัง จะตายได้กล่าวถึง การ
ที่ชนชาติอิสราเอลจะออกไป และได้มีคํา สัง่ ไว้ เรือ
่ งกระดูก
ของท่าน
22

โมเสสและบิดามารดาของท่าน
โดยความเชื่อ เมื่อ โมเสสบังเกิด มาแล้ว บิดามารดา
ได้ ซ่อน ท่าน ไว้ ถึง สาม เดือน เพ ราะ เห็นว่า เป็น เด็กรู ปงาม
และไม่ได้กลัว คํา สัง่ ของกษั ตริย์นั ้น 24 โดยความเชื่อ ครัน
้
โมเสสวัฒนาโตขึ้นแล้ว ไม่ยอมให้เรียกว่าเป็นบุตรชายของ
ธิดา กษั ตริย์ฟาโรห์ 25 ท่าน เลือก การ ร่วม ทุกข์ กับ ชนชาติ
ของพระเจ้า แทนการเริงสําราญในความบาปสักเวลาหนึ่ ง
26 ท่านถือว่า ความอัปยศของพระคริสต์ ประเสริฐ กว่า คลัง
ทรัพย์ ใน ประเทศ อียป
ิ ต์ เพราะ ท่าน หวัง บําเหน็ จ ที่ จะ ได้
23
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รับนัน
้ 27 โดยความเชื่อ ท่านได้ออกจากประเทศอียป
ิ ต์ โดย
มิได้เกรง กลัว ความ กริว้ ขอ งกษั ตริย์ เพราะ ท่าน ยอม ทน
อยู่ เหมือน ประหนึ่ ง ได้เห็ นพ ระ องค์ผู้ไม่ทรง ปรากฏ แก่ตา
28 โดย ความ เชื่อ ท่าน ได้ ถือ เท ศกาลปั ส กา และ พิธ ี ประ
พรม เลือด เพื่อมิให้องค์เพชฌฆาต ผู้ ประหาร บุตร หัวปี มา
ถูก ต้อง พวก อิสราเอล ได้ 29 โดย ความ เชื่อ พวก อิสราเอล
ได้ ข้ามทะเลแดงเหมือนกับ ว่า เดิน บนดิน แห้ง แต่เมื่อ พวก
อียป
ิ ต์ได้ลองเดินข้ามดูบ้าง ก็จมนํ้าตายหมด
ชาวอิสราเอลที่เมืองเยรีโค ราหับหญิงแพศยา
30 โดยความเชื่อ เมื่อ พวกอิสราเอลล้อมกํา แพงเมืองเย
รี โค ไว้ ถึง เจ็ด วัน แล้ว กําแพง เมือง ก็ พัง ลง 31 โดย ความ
เชื่อ รา หับ หญิง แพศยา จึงมิได้พินาศ ไป พร้อม กับ คน เห
ล่านั ้นที่มิได้เชื่อ เมื่อนางได้ต้อนรับคนสอดแนมนั ้นไว้อย่าง
สันติ
ตัวอย่างอื่นๆเกี่ยวกับความเชื่อของพวกมหาบุรุษ
เพราะไม่มีเวลา
พอที่ จะกล่าวถึงกิเดโอน บาราค แซมสัน เยฟธาห์ ดาวิด
และซามู เอล และศาสดาพยากรณ์ ทัง้ หลาย 33 โดยความ
เชื่อ ท่านเหล่านั ้นจึงได้มีชัยเหนื ออาณาจักรต่างๆ ได้กระทํา
การชอบธรรม ได้รับ พระสัญญา ได้ปิดปากสิงโต 34 ได้ดับ
ไฟที่ไหม้อย่างรุ นแรง ได้พ้น จากคมดาบ ความอ่อนแอของ
ท่านก็กลับ เป็น ความเข้ม แข็ง มีกําลัง ความสามารถในการ
ทํา สงคราม ได้ตีกองทัพ ประเทศอื่นๆแตกพ่ายไป 35 พวกผู้
หญิงก็ได้รับ คนพวกของนางที่ ตายแล้วกลับ ฟื้ นคืน ชีวต
ิ ขึ้น
มาอีก บางคนก็ถูกทรมาน แต่ก็ไม่ยอมรับ การปลดปล่อย
เพื่อ เขาจะได้ รบ
ั การเป็น ขึ้น มาจากความตายอัน ประเสริฐ
36
กว่า บางคนถูกทดลองโดยคําเยาะเย้ยและการถูกโบยตี
32 และข้าพเจ้าจะกล่าวอะไรต่อไปอีกเล่า
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และยัง ถูกล่ามโซ่ และถูก ขัง คุกด้วย 37 บางคนถูกหิ นขว้าง
บางคนก็ถูกเลื่อยเป็นท่อนๆ บางคนถูกทดลอง บางคนก็ถูก
ฆ่าด้วยดาบ บางคนเที่ยวสัญจรไปนุ่งห่มหนั งแกะและหนั ง
แพะ อดอยาก ทนทุกข์เวทนาและทนการเคี่ยวเข็ญ 38 (โลก
ไม่สมกับคนเช่นนั ้นเลย) เขาพเนจรไปในถิน
่ ทุรกันดารและ
ตามภูเขา และอยู่ ตามถํ้า และตามโพรง 39 คนเหล่า นั ้น ทุก
คนมีช่อ
ื เสียงดีโดยความเชื่อของเขา แต่เขาก็ยงั ไม่ได้รับสิง่
ที่ทรงสัญญาไว้ 40 ด้วยว่าพระเจ้าทรงจัดเตรียมการอย่างดี
กว่าไว้สําหรับเราทัง้ หลาย เพื่อไม่ให้เขาทัง้ หลายถึงที่สําเร็จ
นอกจากเรา

12

จงวิง่ แข่งด้วยความเพียร
ครัน
้ เรามีพยานหมู่ใหญ่อย่างนั ้นอยูรอบข้
่
าง
ให้เราทิง้ ของหนั กทุกสิง่ ที่ขัดข้องอยู่ และการผิดที่เรามักง่า
ยกระทํา นั ้น และการวิง่ แข่งกันที่ กําหนดไว้ สําหรับ เรานั ้น
ให้เราวิงด
่ ้วยความเพียรพยายาม 2 หมายเอาพระเยซู เป็น
ผู้ รเิ ริม
่ ความเชื่อ และผู้ทรงทําให้ ความเชื่อ ของเราสําเร็จ
เพราะเห็นแก่ความยินดีที่มีอยูตรงหน้
่
านั ้น พระองค์ได้ทรง
ทนเอากางเขน ทรงถือว่าความละอายไม่เป็นสิง่ สําคัญอะไร
และได้เสด็จประทับเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าแล้ว
1 เหตุฉะนั ้น

การตีสอนของพระเจ้า

3 ด้วยว่าท่านทัง
้ หลายจงพินิจคิดถึงพระองค์

ผู้ได้ทรงทน
เอาการ ติ เตียน นิ นทา แห่ง คน บาป ต่อ พระองค์ มาก เท่าใด
เพื่อ ท่านทัง้ หลายจะไม่ ออ
่ นระอาใจไป 4 ท่านทัง้ หลายยัง
ไม่ได้รบ สู้ กับ ความ บาป จนถึง โลหิต ตก 5 และ ท่าน ได้ ลืม
คํา เตือน นั ้น เสีย ซึ่ง ได้ เตือน ท่าน เหมือน กับ เตือน บุตร ว่า
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‘บุตร ชาย ของ เรา เอ๋ย อย่า ดู หมิน
่ การ ตี สอน ของ องค์พระ
ผู้ เป็น เจ้า และ อย่า ระอา ใจ เมื่อ พระองค์ ทรง ติ เตียน ท่าน
นั ้น 6 เพราะองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงตี สอนผู้ที่พระองค์ทรง
รัก และ เมื่อ พระองค์ ทรง รับ ผู้ ใด เป็น บุตร พระองค์ก็ทรง
เฆี่ยนตีผู้นั ้น ’ 7 ถ้า ท่านทัง้ หลายทนเอาการตีสอน พระเจ้า
ย่อมทรงปฏิ บติ
ั ต่อ ท่านเหมือนท่านเป็น บุตร ด้วยว่า มีบุตร
คนใดเล่า ที่บิดาไม่ได้ตีสอนเขาบ้าง 8 แต่ถ้า ท่านทัง้ หลาย
ไม่ได้ถูกตี สอนเช่น เดียวกับ คนทัง้ ปวง ท่านก็ไม่ ได้เป็น บุตร
แต่เป็นลูกที่ไม่มีพ่อ 9 อีกประการหนึ่ ง เราทัง้ หลายได้มีบิดา
ตาม เนื้ อ หนั ง ที่ได้ตีสอน เรา และ เรา จึง ได้ นั บ ถือบิดานัน
้
ยิง่ กว่า นั ้นอีก เรา ควร จะ ได้ ยําเกรง นบนอบ ต่อ พระ บิดา
แห่งจิตวิญญาณและจําเริญชีวตม
ิ ิใช่หรือ 10 เพราะแท้จริงบิ
ดา เหล่า นั ้น ตี สอน เรา เพียง ชัว่ เวลา เล็ก น้ อย ตาม ความ
เห็นดีเห็น ชอบของเขาเท่านั ้น แต่พระองค์ได้ทรงตี สอนเรา
เพื่อประโยชน์ ของเรา เพื่อให้เราได้เข้าส่วนในความบริสุทธิ์
ของพระองค์ 11 ดัง นั ้น การตี สอนทุก อย่างเมื่อ กําลัง ถูก อยู่
นั ้น ไม่ เป็นการชื่น ใจเลย แต่เป็นการเศร้า ใจ แต่ภายหลังก็
กระทํา ให้เกิด ผลเป็น ความสุข สําราญแก่ บรรดาคนที่ ต้อง
ทนอยูนั
่ ้น คือ ความชอบธรรมนั ้น เอง 12 เพราะเหตุนั ้น จง
ยกมือ ที่ ออ
่ นแรงขึ้น และจงให้ หว
ั เข่า ที่ ออ
่ นล้า มี กําลัง ขึ้น
13 และ จง กระทํา ทาง ที่เท้า ของ ท่าน จะ เดิน ไป นั ้น ให้ ตรง
ไป เพื่อ อาการ ที่ทําให้ง่อย จะ มิได้กําเริบ ขึ้น แต่จะ ได้ หาย
เป็น ปกติ 14 จง อุตส่าห์ที่จะ สงบ สุข อยู่ กับ คน ทัง้ ปวง และ
ที่ จะได้ ใจบริสุทธิ์ ด้วยว่านอกจากนั ้น ไม่มีใครจะได้เห็ นอง
ค์พระผูเ้ ป็นเจ้า 15 และจงระวังให้ดีเกรงว่าจะมีบางคนกําลัง
เสื่อมจากพระกรุ ณาคุณ ของพระเจ้า และเกรงว่า จะมี ราก
ขมขื่น แซม ขึ้น มา ทําให้เกิด ความ ยุง่ ยาก แก่ท่าน และ เป็น

ฮีบรู 12:16

31

ฮีบรู 12:24

เหตุให้คนเป็นอันมากมลทินไป
คําเตือนถึงผู้ปฏิเสธพระคริสต์
16 และ เกรง ว่า จะ มี คน กระทํา ผิด ประเวณี หรือ คน
ประมาทเหมือนอย่างเอซาว ผู้ได้เอาสิทธิ ของบุตรหัวปี นั้น
ขาย เสีย เพราะ เห็น แก่ อาหาร คํา เดียว 17 เพราะ ท่าน ทัง้
หลายก็รู อ
้ ยูแล
่ ้วว่า ต่อมาภายหลังเมื่อเอซาวอยากได้รบ
ั พร
นั ้น เป็น มรดก เขาก็ได้รับคํา ปฏิเสธ เพราะเขาไม่มีหนทาง
แก้ไขเลย ถึงแม้ว่าได้กลับใจแสวงหาจนนํ้าตาไหล
การชุมนุมใหญ่ของผู้ที่รอดทัง้ หมด

18

ท่าน ทัง้ หลาย ไม่ได้มา ถึง ภูเขา ที่ จะ ถูก ต้อง ได้ และ
ที่ได้ไหม้ไฟแล้ว และถึงที่ดํา ถึงที่มืด มิด และถึงที่ลมพายุ
19 และ ถึง เสียง แตร และ ถึง พระ สุ รเสียง ตรัส ซึ่ง คน
เห ล่านั ้นที่ได้ยิน แล้ว ได้ อ้อนวอน ขอ ไม่ให้ตรัส แก่ เขา อีก
20 (เพราะ ว่า ข้อความ ที่ ทร งบัญญัติไว้นั ้น เขา ทน ไม่ได้ คือ
ที่ว่า “แม้แต่สัตว์ถ้าแตะต้องภูเขานั ้นก็จะต้องถูกขว้างด้วย
ก้อนหินให้ตาย หรือแทงทะลุด้วยแหลนให้ตาย” 21 สิ่งที่เห็น
นั ้น น่า กลัว จริงๆจนโมเสสเองก็กล่าวว่า “ข้าพเจ้า กลัว จน
ตัว สัน
่ ”) 22 แต่ท่านทัง้ หลายได้ มาถึง ภู เขาศิโยน และมาถึง
เมืองของพระเจ้าผู้ทรงดํารงพระชนม์อยู่ คือกรุ งเยรู ซาเล็ม
แห่ง สวรรค์ และมาถึงที่ ชุมนุมทูต สวรรค์ มากมายเหลือ ที่
จะ นั บ ได้ 23 และ มา ถึงที่ ชุมนุมอัน ใหญ่ และ มา ถึง ค ริ สต
จักรของบุตรหัวปี ซึ่งมี ช่อ
ื จารึก ไว้ในสวรรค์แล้ว และมาถึง
พระเจ้า ผู้ทรงพิพากษาคนทัง้ ปวง และมาถึง จิต วิญญาณ
ของ คน ชอบ ธรรม ซึ่ง ถึง ความ สมบูรณ์แล้ว 24 และ มา ถึง
พระเยซูผู้กลางแห่ง พันธสัญญาใหม่ และมาถึง พระโลหิต
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ประพรม ที่มีเสียง ร้อง อัน ประเสริฐ กว่า เสียง โลหิต ของ อา
แบล
จงอย่าเพิกเฉยต่อการที่พระเจ้าทรงเรียก
จงระวัง ให้ดี อย่า ปฏิเสธไม่ ยอมฟัง พระองค์ผู้ตรัสนัน
้
เพราะ ว่า ถ้า เขา เห ล่านั ้นที่ ปฏิเสธ ไม่ ยอม ฟัง คํา เตือน
ของ พระองค์ที่พื้น แผ่น ดิน โลก ไม่ได้พ้น โทษ ถ้า เรา เมิน
หน้า จาก พระองค์ผู้ทรง เตือน จาก สวรรค์ เรา ทัง้ หลาย
ก็ จะ ไม่ได้พ้น โทษ มาก ยิง่ กว่า นั ้นอีก 26 พระ สุรเสียง
ของ พระองค์ คราว นั ้น ได้ บันดาล ให้แผ่น ดิน หวัน
่ ไหว
แต่บัดนี้ พระองค์ได้ตรัสสัญญา ไว้ว่า “อีก ครัง้ หนึ่ ง เรา จะ
กระทํา ให้ หวาดหวัน
่ ไหว มิใช่แผ่นดิน โลกแห่ง เดียว แต่ทัง้
สวรรค์ด้วย ” 27 และ พระ ดํารัส ที่ ตรัส ไว้ว่า ‘อีก ครัง้ หนึ่ ง’
นั ้น แสดง ว่า สิง่ ที่ หวัน
่ ไหว นั ้น จะ ถูก กําจัด เสีย เหมือน กับ
สิง่ ที่ ทรง สร้าง ให้มีขึ้น เพื่อ ให้สิ่ง ที่ไม่หวัน
่ ไหว คง เหลือ อยู่
28 เหตุฉะนั ้น ครัน
้ เรา ได้ อาณาจักร ที่ไม่หวัน
่ ไหว มา แล้ว
ก็ให้เรา รับ พระ คุณ เพื่อ เรา จะ ได้ปฏิบัติพระเจ้า ตาม ชอบ
พระทัยของพระองค์ ด้วยความเคารพและยําเกรง 29 เพราะ
ว่าพระเจ้าของเรานั ้นทรงเป็นเพลิงที่เผาผลาญ
25

13
คําสัง่ ฉั นพี่น้ อง

1 จงให้ความรักฉั นพีน
่ ้ องมีอยูต่
่ อกันเสมอไป 2 อย่าละเลย

ที่จะต้อนรับแขกแปลกหน้า เพราะว่าโดยการกระทําเช่นนั ้น
บางคนก็ได้ต้อ นรับทูต สวรรค์โดยไม่รู ้ ตัว 3 จงระลึก ถึง คน
เห ล่านั ้นที่ถูก จองจํา อยู่ เหมือน หนึ่ ง ว่า ท่าน ทัง้ หลาย ก็ถูก
จองจํา อยู่ กับ เขา จง ระลึก ถึง คน ทัง้ หลาย ที่ถูก เคี่ยวเข็ญ
เหมือนหนึ่ งว่าเป็นตัวของท่านเองซึ่งมรี า่ งกายเหมือนอย่าง
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เขาด้วย 4 การสมรสเป็นที่ นับถือ แก่ คนทัง้ ปวง และที่นอน
ก็ ปราศจาก มลทิน แต่คนที่ล่วง ประเวณี และ คน เล่น ชูนั
้ ้น
5
พระเจ้า จะทรงพิพากษาโทษเขา ท่านจงพ้น จากการรัก
เงิน จง พอใจ ใน สิง่ ที่ ท่าน มีอยู่ เพราะ ว่า พระองค์ได้ตรัส
ไว้แล้วว่า “เราจะไม่ ละท่านหรือ ทอดทิง้ ท่านเลย” 6 เพื่อ ว่า
เราทัง้ หลายจะกล่าวด้วยใจกล้า ว่า ‘องค์พระผู้ เป็น เจ้า ทรง
เป็น พระผู้ ชว
่ ยของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะไม่กลัว มนุษย์จะทํา
อะไร แก่ ข้าพเจ้า ได้เล่า ’ 7 ท่าน ทัง้ หลาย จง ระลึก ถึง คน เห
ล่านั ้นทีป
่ กครองท่าน ผู้ซึ่งได้ประกาศพระวจนะของพระเจ้า
แก่ท่าน และ จง พิจารณา ดู ผล ปลาย ทาง ของ เขา แล้ว จง
ตามอย่างความเชื่อ ของเขา 8 พระเยซูคริสต์ยัง ทรงเหมือน
เดิม ใน เวลา วาน นี้ และ เวลา วัน นี้ และ ต่อๆ ไป เป็น นิ จ
กาล 9 อย่า หลง ไป ตาม คํา สอน ต่างๆ ที่ แปลกๆ เพราะ ว่า
เป็นการดีอยูแล
่ ้วที่ จะให้ กําลัง ใจเข้ม แข็ง ขึ้น ด้วยพระคุณ
ไม่ใช่ด้วย อาหาร การ กิน ซึ่ง ไม่ เคย เป็น ประโยชน์ แก่คนที่
หลงติดอยู่เลย
การยอมรับคําดูหมิน
่ เหยียดหยามเพื่อพระคริสต์
10

เรา มี แท่น บูชา แท่น หนึ่ ง และ คน ที่ปรนนิ บัติใน
พลับพลานั ้น ไม่มี สิทธิที
์ ่จะรับ ประทานของจากแท่น นั ้น ได้
11 เพราะ ร่าง ของ สัตว์เหล่านั ้นที่ มหา ปุโรหิต ได้ เอา เลือด
เข้าไปในสถานบริสุทธิ์ เพื่อ เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่บาปนั ้น ก็ต้อง
เอา ไป เผา เสีย นอก ค่าย 12 เหตุฉะนั ้น พระ เยซูก็ได้ทรง
ทนทุกข์ ทรมานภายนอกประตู เมืองเช่น เดียวกัน เพื่อ ทรง
ชําระ ประชาชน ให้บริสุทธิด้
์ วย พระ โลหิต ของ พระองค์เอง
13 เพราะฉะนั ้น ให้เราทัง
้ หลายออกไปหาพระองค์ ภายนอก
ค่าย นั ้น และ ยอมรับ คํา ดู หมิน
่ เหยียด หยาม เพื่อ พระองค์
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14

เพราะว่าที่นี่ เราไม่มีเมืองที่ถาวร แต่ว่า เราแสวงหาเมือง
ที่จะมีในภายหน้า
คําเตือนให้ยอมอยูใ่ นโอวาทของผู้ปกครอง
15 เหตุฉะนั ้น ให้เราถวายคํา สรรเสริญ เป็ น เครือ
่ งบูชาแด่
พระเจ้าตลอดไปโดยทางพระองค์นั ้น คือผลแห่งริมฝีปากที่
ขอบพระคุณพระนามของพระองค์ 16 แต่อย่าลืมทจ
ี่ ะกระทํา
การดี และที่ จะแบ่งปันข้าวของซึ่งกันและกัน เพราะเครือ
่ ง
บูชาอย่างนั ้น เป็นที่ พอพระทัย พระเจ้า 17 ท่านทัง้ หลายจง
เชื่อ ฟัง และ ยอม อยู่ ใน โอวาท ของ คน เห ล่านั ้นที่ ปกครอง
ท่าน ด้วยว่า ท่านเหล่า นั ้น คอยระวังดูจิตวิญญาณของท่าน
เหมือน กับ ผู้ที่จะ ต้อง รายงาน เพื่อ เขา จะ ได้ ทําการ นี้ ด้วย
ความชื่น ใจ ไม่ใช่ด้วยความเศร้า ใจ เพราะที่ ทํา ดัง นั ้นก็ จะ
ไม่เป็นประโยชน์ อะไรแก่ท่านทัง้ หลาย
คําอําลา

18 จงอธิษฐานเพื่อเรา

เพราะเราแน่ ใจว่า เรามีใจวินิจฉั ย
ผิด และ ชอบ ดีอยูแล้
่ ว และ ปรารถนา ที่ จะ ปฏิ บัติอย่าง
ซื่อสัตย์ใน ทุก อย่าง 19 และ ข้าพเจ้า วิงวอน ท่าน มาก ยิง่ ให้
กระทํา เช่น นั ้น เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้กลับ คืน ไปอยู่ กับท่านโดย
เร็ว 20 บัดนี้ ขอ พระเจ้า แห่ง สันติสุข ผู้ทรง บันดาล ให้พระ
เยซูเจ้า ของ เรา เป็น ขึ้น มา จาก ความ ตาย คือ ผู้ทรง เป็น
ผู้ เลี้ยง แกะ ที่ยิง่ ใหญ่ โดย พระ โลหิต แห่ง พันธ สัญญา นิ
รัน ดร์นั ้น 21 ทรง กระทํา ให้ ท่าน ทัง้ หลาย สมบูรณ์ ใน การ
ดีทุก อย่าง เพื่อ จะ ได้ปฏิบัติตาม นํ้า พระทัย ของ พระองค์
และ ทรง ทํางาน ใน ท่าน ทัง้ หลาย ให้ เป็นที่ ชอบ ใน สาย
พระเนตร ของ พระองค์ โดย พระ เยซูคริสต์ ขอ สง่า ราศี จง
มีแด่พระองค์สืบๆ ไป เป็น นิ ตย์ เอ เมน 22 พี่น้ อง ทัง้ หลาย
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ข้าพเจ้า ขอ วิงวอน ท่าน ให้ เพียร ฟัง คํา เตือน สตินี้ เพราะ
ข้าพเจ้า ได้เขียน จดหมาย มา ถึง ท่าน ทัง้ หลาย เพียง ไม่กี่คํา
เท่านั ้น 23 ท่านทัง้ หลายจงรู ด้
้ วยว่า ทิ โมธี น้องชายของเรา
ได้รับ การปล่อยเป็นอิ สระแล้ว ถ้า เขามาถึง เร็ว ข้าพเจ้า ก็
จะมาพบท่านทัง้ หลายพร้อมกับ เขา 24 ขอฝากความคิดถึง
มายัง ท่าน เห ล่านั ้นที่ ปกครอง ท่าน และ วิสุทธิชน ทัง้ ปวง
พวกพี่ น้องที่ เป็น ชาวอิตาลีก็ฝากความคิดถึง มายัง ท่านทัง้
หลาย 25 ขอพระคุณจงดํารงอยูก
่ ับท่านทัง้ หลายเถิด เอเมน
[เขียนถึงชาวฮีบรู จากประเทศอิตาลี และส่งโดยทิโมธี]
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