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Thư Gửi Người
Hê-bơ-rơ

Chúa Cứu Thế Giê-xu Là Con Đức Chúa Trời
1 Thời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các nhà

tiên tri dạy bảo tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều
cách. 2Nhưng trong những ngày cuối cùng này,
Đức Chúa Trời sai Con Ngài là Chúa Cứu Thế
dạy dỗ chúng ta. Đức Chúa Trời đã nhờ Con
Ngài sáng tạo vũ trụ, cũng cho Con Ngài thừa
kế quyền chủ tể vạn vật. 3 Chúa Cứu Thế là vinh
quang rực rỡ của Đức Chúa Trời, là hiện thân
của bản thể Ngài. Chúa dùng lời quyền năng
bảo tồn vạn vật. Sau khi hoàn thành việc tẩy
sạch tội lỗi. Chúa ngồi bên phải Đức Chúa Trời
uy nghiêm trên thiên đàng. 4 Đức Chúa Con cao
trọng hơn các thiên sứ nên danh vị Ngài cũng
cao cả hơn.

Đức Chúa Con Cao Trọng Hơn Thiên sứ
5 Có khi nào Đức Chúa Trời phán với thiên sứ

như Ngài đã phán với Chúa Giê-xu:
“Ngươi thật là Con Ta.

Ngày nay Ta đã trở nên Cha của ngươi.*”
Hoặc:

“Ta sẽ làm Cha ngươi,
và ngươi sẽ làm Con Ta?”†

6 Hơn nữa, khi đưa Con trưởng của Ngài vào
đời, Đức Chúa Trời ra lệnh:
* 1:5 Thi 2:7 † 1:5 2 Sa 7:14
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“Tất cả thiên sứ của Đức Chúa Trời phải thờ lạy
Con!”‡

7 Về các thiên sứ, Ngài phán:
“Ngài làm cho thiên sứ giống như gió

và đầy tớ Ngài như ngọn lửa.”§
8 Nhưng Đức Chúa Trời phán về Con Ngài:

“Ngai Đức Chúa Trời sẽ trường tồn vĩnh cửu;
Chúa dùng công lý cai trị nước Ngài.

9 Chúa yêu lẽ công chính, ghét điều gian ác.
Vì thế Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời của
vua đã cất nhắc vua,

xức dầu hân hoan cho vua nhiều hơn các
vua khác.”*

10 Đức Chúa Trời phán với Con Ngài:
“Ban đầu Chúa lập nền trái đất

và các tầng trời cũng do tay Chúa dựng nên.
11 Trời đất sẽ tiêu tan nhưng Chúa hằng còn.

Vạn vật sẽ rách nát như áo cũ.
12 Chúa sẽ cuốn chúng lại như áo dài

như chiếc áo tồi tàn, cũ mục.
Nhưng Chúa vẫn là Chúa Hằng Hữu,

năm tháng Chúa vẫn đời đời bất tận.”†
13 Chẳng khi nào Đức Chúa Trời bảo một thiên

sứ:
“Hãy ngồi bên phải Ta,

cho đến kỳ Ta cho kẻ thù Con làm bệ chân
cho Con.”

14 Các thiên sứ chỉ là thần phục dịch được
Chúa sai đi phục vụ những người hưởng ân cứu
rỗi.
‡ 1:6 Phục 32:43 § 1:7 Thi 104:4 * 1:9 Thi 45:6-7 † 1:12
Thi 102:25-27
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2
Sự Cứu Rỗi Vĩ Đại

1 Vậy, chúng ta phải giữ vững những chân lý
đã nghe để khỏi bị lôi cuốn, trôi giạt. 2 Nếu
những lời thiên sứ rao truyền đã là những mệnh
lệnh bắt buộc, mọi người vi phạm, bất tuân đều
bị trừng phạt đích đáng thì 3 chúng ta làm sao
thoát khỏi hình phạt, một khi khước từ ơn cứu
rỗi lớn lao này? Chính Chúa đã công bố sứ
điệp cứu rỗi này trước hết, rồi các môn đệ Ngài
truyền lại cho chúng ta. 4 Đức Chúa Trời cũng
đã xác nhận sứ điệp bằng những dấu lạ, phép lạ
và việc quyền năng, cùng ban các ân tứ Thánh
Linh cho mỗi người tùy theo ý muốn Ngài.

Chúa Giê-xu, Con Người
5 Đức Chúa Trời không đem thế giới tương lai

đặt dưới quyền các thiên sứ. 6Như có trong Kinh
Thánh chép:
“Loài người là gì mà Chúa nhớ đến,

con loài người là ai mà Chúa săn sóc?
7 Chúa tạo người chỉ kém thiên sứ một chút,

đội lên đầu danh dự và vinh quang.
8 Bắt vạn vật phục dưới chân người.”*
Khi bảo vạn vật phục con người, Đức Chúa

Trời chẳng miễn trừ một vật nào. Hiện nay ta
chưa thấy vạn vật phục con người. 9 Tuy nhiên,
đem lời ấy áp dụng cho Chúa Giê-xu thật đúng:
Ngài đã chịu xuống thấp hơn các thiên sứ một
bực, nhưngNgài đã hy sinh, nên được đội vương
* 2:8 Thi 8:4-6
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miện vinh quang và danh dự. Do ơn phước của
Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu đã chịu chết để cứu
rỗi mọi người. 10 Đức Chúa Trời là Đấng sáng
tạo và bảo tồn vạn vật đã khiến Chúa Giê-xu chịu
khổ nạn để hoàn thành sự cứu rỗi. Điều đó thật
hợp lý, vì nhờ đó Ngài dìu dắt nhiều người vào
cuộc sống vinh quang.

11Đấng thánh hóa loài người, và những người
được thánh hóa đều là con một Cha. Nên Chúa
Giê-xu không ngại mà gọi họ là anh chị em.
12 Ngài phán:
“Con sẽ truyền Danh Chúa cho anh chị em con;

giữa hội chúng dâng lời ca ngợi Chúa.”†
13 Ngài còn phán:

“Con sẽ tin cậy Ngài,”
và: “Này, Ta đây, cùng với các con cái Đức
Chúa Trời đã ban cho Ta.”‡

14 Vì con cái Đức Chúa Trời là người bằng
xương thịt và máu, nên Chúa Giê-xu cũng đã
nhập thể làm người. Ngài chịu chết để chiến
thắng ma quỷ, vua sự chết. 15Ngài cũng giải cứu
những người vì sợ chết, buộc lòng làm nô lệ suốt
đời. 16Hiển nhiên Chúa Giê-xu không trở thành
thiên sứ, nhưng Ngài đã thành người, làm hậu tự
Áp-ra-ham. 17 Chúa trở nên giống như ta, là anh
chị em Ngài, về mọi phương diện, để làm Thầy
Thượng Tế thương xót, trung thành trước mặt
Đức Chúa Trời, chuộc tội cho mọi người. 18 Vì
Chúa từng chịu thống khổ khi đương đầu với
† 2:12 Thi 22:22 ‡ 2:13 Ysai 8:17-18
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các cơn cám dỗ, nên Ngài có thể giải cứu những
người đang bị màng lưới cám dỗ vây quanh.

3
Chúa Cứu Thế Cao Trọng Hơn Môi-se

1Thưa anh chị em, là những người dự phần ơn
cứu rỗi, hãy tập trung tư tưởng vào Chúa Cứu
Thế Giê-xu, là Sứ Giả của Đức Chúa Trời và Thầy
Thượng Tế mà chúng ta tin cậy. 2 Chúa Giê-xu
trung thành với Đức Chúa Trời như Môi-se đã
trung thành phục dịch trong Nhà Đức Chúa Trời.

3 Chúa Giê-xu đáng được vinh dự hơn Môi-se,
chẳng khác nào người xây nhà được tôn trọng
hơn ngôi nhà. 4 Con người xây cất nhà cửa, còn
Đấng sáng tạo vạn vật chính là Đức Chúa Trời.

5 Môi-se trung thành phục dịch Nhà Chúa,
trong cương vị đầy tớ; ông nói trước về những
điều Chúa sẽ dạy sau này. 6 Còn Chúa Cứu Thế
là Con Đức Chúa Trời, lãnh đạo mọi việc trong
Nhà Chúa. Ta thuộc về Nhà Chúa—vì Chúa sống
trong chúng ta—nếu chúng ta giữ vững lòng can
đảm và niềm hy vọng trong Ngài.

7 Như Chúa Thánh Linh đã dạy:
“Ngày nay, nếu các con nghe tiếng Chúa,
8 đừng ngoan cố, cứng lòng

như ngày Ít-ra-ên nổi loạn
trong thời kỳ thử nghiệm giữa hoang mạc.

9 Nơi ấy, tổ phụ các con thử nghiệm, thách thức
Ta,

mặc dù họ đã thấy công việc Ta suốt bốn
mươi năm.



Hê-bơ-rơ 3:10 vi Hê-bơ-rơ 3:19

10 Vì thế, Ta nổi giận với họ, và than rằng:
‘Lòng họ luôn lầm lạc,
không chịu vâng lời.’

11 Trong cơn giận, Ta đã thề:
‘Họ chẳng bao giờ được vào nơi an nghỉ
Ta.’ ”*

12 Thưa anh chị em, hãy thận trọng để khỏi
có ai sinh lòng gian ác, hoài nghi mà xoay lưng
khước từ Đức Chúa Trời Hằng Sống. 13 Nhưng
hằng ngày, hãy khích lệ nhau—trong thời gian
gọi là “ngày nay”—để không ai bị tội lỗi quyến
rũ mà ngoan cố, cứng lòng. 14Nếu chúng ta giữ
vững niềm tin cậy từ ngày đầu theo Chúa, trung
kiên đến cuối cùng, chắc chắn chúng ta sẽ dự
phần cơ nghiệp với Chúa Cứu Thế. 15 Như Chúa
đã kêu gọi:
“Ngày nay, nếu các con nghe tiếng Chúa,

đừng ngoan cố, cứng lòng
như ngày Ít-ra-ên nổi loạn.”†

16 Ai đã nghe tiếng Chúa rồi nổi loạn? Những
người đã được Môi-se hướng dẫn thoát ly khỏi
ngục tù Ai Cập. 17Ai đã chọc giận Đức Chúa Trời
suốt bốn mươi năm? Những người phạm tội nên
phải phơi thây trong hoang mạc. 18 Chúa đã quả
quyết không cho ai được vào nơi an nghỉ với
Ngài? Những người không vâng lời Chúa. 19 Vì
sao họ không được vào nơi an nghỉ? Chỉ vì họ
vô tín.

* 3:11 Thi 95:7-11 † 3:15 Thi 95:7-8
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4
1 Trong thời hạn Đức Chúa Trời dành cho con

người vào nơi an nghỉ, chúng ta phải lo sợ giữ
mình để khỏi một ai bị loại trừ. 2 Vì Phúc Âm
được truyền giảng cho chúng ta cũng như cho
người thời Môi-se, nhưng họ không được cứu, vì
nghe mà không tin nhận. 3 Còn chúng ta đã tin
nhận Chúa, nên được vào nơi an nghỉ của Ngài.
Đức Chúa Trời phán:
“Trong cơn thịnh nộ, Ta đã thề:

‘Họ chẳng bao giờ được vào nơi an nghỉ
Ta.’ ”*

Dù Ngài đã hoàn tất mọi việc và chờ đợi họ
từ khi sáng tạo vũ trụ. 4 Thật vậy, Thánh Kinh
chép: “Sau khi hoàn tất mọi việc, Đức Chúa Trời
an nghỉ vào ngày thứ bảy.”† 5 Nhưng họ không
được an nghỉ vì Đức Chúa Trời tuyên bố: “Họ
chẳng bao giờ được vào nơi an nghỉ Ta.”‡

6Tuy nhiên, lời hứa củaĐức Chúa Trời vẫn còn
hiệu lực, nên một số người được vào nơi an nghỉ.
Còn những người trước kia đã nghe Phúc Âm
nhưng không tin nhận, đều không được vào.
7Do đó Đức Chúa Trời lại định một thời hạn khác
gọi là “ngày nay” là thời hiện tại. Sau khi loài
người thất bại một thời gian dài, Chúa dùng Đa-
vít nhắc lại lời hứa trước kia:
“Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Chúa,

đừng ngoan cố, cứng lòng.”§

* 4:3 Thi 95:11 † 4:4 Sáng 2:2 ‡ 4:5 Thi 95:11 § 4:7 Thi
95:7-8
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8 Nếu Giô-suê thật sự đưa họ vào nơi an nghỉ,
tất nhiên Đức Chúa Trời chẳng cần ấn định thêm
một thời hạn nữa. 9 Vậy, vẫn còn ngày an nghỉ
cho dân Chúa. 10Người nào vào nơi an nghỉ của
Chúa cũng thôi làm việc riêng, như Chúa đã nghỉ
công việc của Ngài. 11 Vậy chúng ta hãy cố gắng
vào nơi an nghỉ đó, để không một ai bị loại trừ
vì theo gương những người ngoan cố không tin.

12 Lời Đức Chúa Trời sống động và đầy năng
lực, sắc hơn gươm hai lưỡi, mổ xẻ hồn linh,
xương tủy, phân tích tư tưởng, và ước vọng
trong lòng. 13 Chẳng có vật gì che giấu được
mắt Chúa, nhưng tất cả đều lột trần, phơi bày
trước mặt Ngài vì ta phải tường trình mọi việc
cho Ngài.

Chúa Cứu Thế Là Thầy Thượng Tế của Chúng
Ta

14 Chúa Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, là Thầy
Thượng Tế đã từ trời giáng thế và trở về trời để
cứu giúp chúng ta, nên chúng ta hãy giữ vững
niềm tin nơi Ngài. 15 Thầy Thượng Tế ấy cảm
thông tất cả những yếu đuối của chúng ta, vì
Ngài từng trải qua mọi cám dỗ như chúng ta,
nhưng không bao giờ phạm tội. 16 Vậy, chúng ta
hãy vững lòng đến gần ngai Đức Chúa Trời để
nhận lãnh tình thương và ơn phước giúp ta khi
cần thiết.

5
1 Các thầy thượng tế đều là người được lựa

chọn và bổ nhiệm thay mặt loài người phục vụ
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Đức Chúa Trời, dâng hiến lễ vật và sinh tế chuộc
tội. 2 Thầy thượng tế cũng là người bất toàn, yếu
đuối, nên có thể cảm thông với những người lầm
lỗi. 3 Vì thế, ông phải dâng sinh tế chuộc tội,
chẳng những cho dân chúng, mà cũng cho chính
mình.

4 Không một người nào tự lập mình làm thầy
thượng tế, vì chức vụ này do Đức Chúa Trời chọn
lập, như trường hợp A-rôn. 5Chúa Cứu Thế cũng
không tự tôn mình làm thầy thượng tế, nhưng
được Đức Chúa Trời tấn phong. Đức Chúa Trời
phán:
“Con là Con Ta;

ngày nay Ta trở thành Cha của Con.”*
6 Rồi Đức Chúa Trời xác nhận:

“Con làm Thầy Tế Lễ đời đời theo dòng Mên-chi-
xê-đéc.”†

7 Chúa Cứu Thế khi sắp hy sinh đã nài xin Đức
Chúa Trời, khóc lóc kêu cầu Đấng có quyền cứu
Ngài khỏi chết. Vì lòng tôn kính nhiệt thành
nên Ngài được Đức Chúa Trời nhậm lời. 8 Dù là
Con Đức Chúa Trời, trong những ngày thống khổ
Ngài phải học cách phục tùng Đức Chúa Trời.
9 Khi đã hoàn thành, Chúa làm Nguồn Cứu Rỗi
đời đời cho những ai vâng phục Ngài. 10 Đức
Chúa Trời đã bổ nhiệm Ngài làm Thầy Thượng
Tế theo dòng Mên-chi-xê-đéc.

Kêu Gọi Tăng Trưởng Đức Tin
11Tôi định khai triển vấn đề này, nhưng vì anh

chị em chậm hiểu nên rất khó giải thích. 12Đáng
* 5:5 Thi 2:7 † 5:6 Thi 110:4
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lẽ ngày nay đã làm giáo sư, nhưng anh chị em
vẫn còn ấu trĩ, phải học đi học lại những chân
lý sơ đẳng của Đạo Chúa. Anh chị em vẫn cần
uống sữa, chưa tiêu hóa nổi thức ăn của người
lớn. 13Người sống nhờ sữa vẫn còn trẻ con, chưa
biết phân biệt phải trái, chưa thể học hỏi về Đạo
lý công chính của Chúa. 14Thức ăn đặc dành cho
người trưởng thành vì họ có kinh nghiệm, biết
phân biệt thiện ác.

6
1 Trong lãnh vực tri thức Đạo Chúa, ta nên

vượt qua trình độ sơ đẳng để tiến đến giai đoạn
trưởng thành. Chúng ta không cần nhắc lại
những kiến thức căn bản nữa, như ăn năn tội
để được cứu, đức tin nơi Đức Chúa Trời. 2 Cũng
không cần bài học về lễ báp-tem, việc đặt tay
cầu nguyện, sự sống lại của người chết, hay sự
phán xét sau cùng. 3 Vậy, được Đức Chúa Trời
cho phép, chúng ta hãy tiến xa hơn.

4 Người đã được Chúa khai trí, từng nếm biết
ân tứ thiên thượng, nhận lãnh Chúa Thánh Linh,
5 thực nghiệm Đạo tốt lành của Chúa và quyền
năng phi thường của thế giới tương lai, 6 nếu lại
vấp ngã lìa bỏ Chúa, tất nhiên không thể ăn năn
lần nữa vì đã đóng đinh Con Đức Chúa Trời lần
thứ hai và công khai sỉ nhục Ngài.

7Một thửa đất thấm nhuần mưa móc, sinh sản
hoa mầu tốt đẹp cho nhà nông, hẳn được phước
lành của Đức Chúa Trời. 8 Nếu đám đất đó chỉ
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sinh gai gốc, cỏ dại, tất sẽ bị bỏ hoang và cuối
cùng bị đốt sạch.

9 Thưa anh chị em yêu quý, dù nói thế nhưng
chúng tôi biết chắc anh chị em đã được cứu rỗi
và có kết quả tốt đẹp. 10 Đức Chúa Trời chẳng
bao giờ bất công; Ngài không quên công việc của
anh chị em và tình yêu thương anh chị em thể
hiện vì Danh Ngài: Anh chị em đã liên tục giúp
đỡ các tín hữu. 11Chúng tôi ước mongmỗi người
cứ nhiệt thành như thế đến trọn đời để được
Chúa ban thưởng. 12 Chúng tôi không muốn
anh chị em chán nản, bỏ cuộc, nhưng cứ noi
gương những người đã hưởng được điều Chúa
hứa, nhờ đức tin và nhẫn nại.

Lời Hứa Chắc Chắn
13 Như trường hợp Áp-ra-ham, khi Đức Chúa

Trời cam kết với ông, Ngài lấy Danh mình mà
thề, vì không có danh nào lớn hơn, Chúa thề
hứa:
14 “Ta sẽ ban phước cho con

và dòng dõi con sẽ vô cùng đông đảo.”*
15 Áp-ra-ham kiên nhẫn đợi chờ và cuối cùng

đã nhận được điều Chúa hứa.
16 Người ta thường lấy danh người lớn hơn

mình mà thề. Lời thề xác nhận lời nói và chấm
dứt mọi tranh chấp, cãi vã giữa đôi bên. 17 Đức
Chúa Trời muốn những người thừa hưởng lời
hứa của Ngài biết chắc ý định Ngài không bao
giờ thay đổi, nên Ngài dùng lời thề để xác nhận
lời hứa. 18 Cả lời hứa, lời thề đều bất di bất dịch
* 6:14 Sáng 22:17
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vì Đức Chúa Trời chẳng bao giờ bội ước. Vậy,
những người tìm đến Ngài để tiếp nhận ân cứu
rỗi đều được niềm an ủi lớn lao và hy vọng chắc
chắn trong Ngài. 19 Niềm hy vọng của chúng
ta vừa vững chắc vừa an toàn, như chiếc neo
của linh hồn giữ chặt chúng ta trong Đức Chúa
Trời; Ngài đang ngự sau bức màn, trong Nơi Chí
Thánh trên trời. 20 Chúa Giê-xu đã vào đó trước
chúng ta để cầu thay cho chúng ta. Chúa trở nên
Thầy Thượng Tế đời đời theo dòng Mên-chi-xê-
đéc.

7
Thầy Tế lễ Mên-chi-xê-đéc

1Mên-chi-xê-đéc làm vua nước Sa-lem, cũng là
thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí Cao. Vua đã tiếp
đón Áp-ra-ham khi ông kéo quân khải hoàn để
chúc phước lành cho ông. 2Áp-ra-ham dâng lên
vua một phần mười chiến lợi phẩm. Mên-chi-
xê-đéc có nghĩa là “vua công chính,” lại làm vua
của Sa-lem, nên cũng là “vua hòa bình.” 3 Vua
không có cha mẹ, không tổ tiên, cũng không có
ngày sinh ngày mất, nên vua giống như Con Đức
Chúa Trời, làm thầy tế lễ đời đời.

4Mên-chi-xê-đéc thật cao trọng, vì Áp-ra-ham
đã dâng cho vua một phần mười chiến lợi phẩm.
5 Sau này, con cháu Lê-vi làm thầy tế lễ, chiếu
theo luật pháp, được thu nhận phần mười sản
vật của dân chúng. Dân chúng với thầy tế lễ
đều là anh chị em, vì cùng một dòng họ Áp-ra-
ham. 6Nhưng Mên-chi-xê-đéc, dù không phải là
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con cháu Lê-vi, cũng nhận lễ vật phần mười của
Áp-ra-ham và chúc phước lành cho ông là người
đã nhận lãnh lời hứa của Chúa. 7 Ai cũng biết
người chúc phước bao giờ cũng lớn hơn người
nhận lãnh.

8 Các thầy tế lễ dù không sống mãi, vẫn được
thu lễ vật phần mười, huống chi Mên-chi-xê-đéc
là người được xem là bất tử. 9 Ta có thể nói Lê-
vi—tổ phụ các thầy tế lễ là những người được
thu lễ vật—cũng đã hiệp với Áp-ra-ham dâng lễ
vật cho Mên-chi-xê-đéc. 10Vì khi Áp-ra-ham gặp
Mên-chi-xê-đéc, Lê-vi còn ở trong lòng tổ phụ.

11Nếu công việc của các thầy tế lễ dòng họ Lê-
vi đã hoàn hảo và có thể cứu rỗi chúng ta, sao
phải cần một thầy tế lễ khác, theo dòng Mên-
chi-xê-đéc chứ không theo dòng A-rôn, họ Lê-vi?
Luật pháp ban hành cho người Do Thái được xây
dựng trên chức quyền của thầy tế lễ.

12 Vậy, một khi thay đổi chức tế lễ, hẳn cũng
phải thay đổi luật pháp.

13 Vì thầy tế lễ mà chúng ta nói đến lại thuộc
về một đại tộc khác, trong đại tộc đó chưa từng
có ai phục vụ nơi bàn thờ như thầy tế lễ. 14 Ý
tôi là, Chúa chúng ta đến từ đại tộc Giu-đa, và
Môi-se cũng không giao việc tế lễ gì cho đại tộc
ấy.

Chúa Cứu Thế Giống Mên-chi-xê-đéc
15 Sự thay đổi càng nổi bật khi một thầy tế

lễ khác xuất hiện, giống như Mên-chi-xê-đéc.
16 Thầy tế lễ này được tấn phong không theo luật
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lệ cổ truyền, nhưng do quyền năng của đời sống
bất diệt. 17 Vì Thánh Kinh chép:
“Con làm Thầy Tế Lễ đời đời theo dòng Mên-chi-

xê-đéc.”*
18 Luật lệ cổ truyền về chức tế lễ đã bị bãi bỏ

vì suy yếu và vô hiệu. 19 Luật pháp Môi-se cũng
chẳng đem lại điều gì hoàn hảo. Nhưng hiện
nay, chúng ta có niềm hy vọng cao cả hơn, nhờ
đó chúng ta được đến gần Đức Chúa Trời.

20 Điều này đã được xác lập bằng một lời thề.
Con cháu A-rôn được trở nên thầy tế lễ mà không
có lời thề nào cả, 21 nhưng Chúa Giê-xu đã được
lập lên bằng lời thề. Vì Đức Chúa Trời đã phán
với Ngài:
“Chúa Hằng Hữu đã thề và sẽ không bao giờ thay

đổi:
‘Con làm Thầy Tế Lễ đời đời.’ ”†

Suốt cả lịch sử, không một thầy tế lễ nào được
Đức Chúa Trời thề hứa như thế. 22 Do đó, Chúa
Giê-xu đủ điều kiện bảo đảm chắc chắn cho giao
ước tốt đẹp hơn.

23 Trước kia phải có nhiều thầy tế lễ, cha
truyền con nối, để tiếp tục nhiệm vụ. 24 Nhưng
Chúa Giê-xu sống vĩnh cửu nên giữ chức tế lễ
đời đời chẳng cần đổi thay. 25 Do đó, Chúa có
quyền cứu rỗi hoàn toàn những người nhờ Ngài
mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống
để cầu thay cho họ.

26 Chúa Giê-xu là Thầy Thượng Tế duy nhất
đáp ứng được tất cả nhu cầu của chúng ta. Ngài
* 7:17 Thi 110:4 † 7:21 Thi 110:4
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thánh khiết, vô tội, trong sạch, tách biệt khỏi
người tội lỗi, vượt cao hơn các tầng trời. 27Ngài
không giống các thầy thượng tế Do Thái phải
dâng sinh tế hằng ngày, trước vì tội họ, sau vì
tội dân chúng. Nhưng Ngài hiến thân làm sinh
tế chuộc tội, một lần là đủ. 28 Trước kia, luật
pháp Môi-se bổ nhiệm những người bất toàn giữ
chức thượng tế lễ. Nhưng sau này, Đức Chúa
Trời dùng lời thề bổ nhiệm Con Ngài, là Đấng
trọn vẹn đời đời.

8
Chúa Cứu Thế Là Thầy Thượng Tế của Chúng

Ta
1 Chủ điểm của đề tài đang trình bày: Chúng

ta có Thầy Thượng Tế vô cùng cao quý, tức Chúa
Cứu Thế đang ngồi bên phải ngai Đức Chúa Trời
uy nghiêm trên thiên đàng. 2Ngài thi hành chức
tế lễ tại Nơi Chí Thánh trong Đền Thờ thật, do
chính Chúa dựng nên, không do loài người xây
cất.

3Nhiệm vụ các thầy thượng tế là hiến dâng lễ
vật và sinh tế lên Đức Chúa Trời, nên Chúa Cứu
Thế cũng đã hiến dâng sinh tế. 4 Nếu Chúa Cứu
Thế còn ở trần gian, Ngài không thể giữ chức
tế lễ ấy, vì tại đây đã có các thầy tế lễ được bổ
nhiệm theo luật pháp Môi-se. 5 Họ chỉ phục vụ
tại Đền Thờ trần gian, là mô hình của Đền Thờ
thật trên trời. Vì khi Môi-se sắp dựng Đền Tạm,
Đức Chúa Trời đã căn dặn: “Con nhớ làm mọi
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thứ đúng theo kiểu mẫu Ta cho con xem trên
núi này.”*

6 Chức vụ tế lễ của Chúa Giê-xu cao cả hơn
chức vụ các thầy tế lễ kia vô cùng, chẳng khác
nào giao ước thứ hai tốt đẹp hơn giao ước thứ
nhất, vì được thiết lập trên những lời hứa vô
cùng quý báu hơn và được chính Chúa Giê-xu
làm trung gian giữa hai bên kết ước.

7 Nếu giao ước thứ nhất đã hoàn hảo, hẳn
không cần giao ước thứ hai. 8 Nhưng Đức Chúa
Trời đã khiển trách người Ít-ra-ên, Ngài phán:
“Trong thời đại tương lai, Chúa Hằng Hữu phán,

Sẽ đến ngày Ta lập giao ước mới với dân tộc
Ít-ra-ên và Giu-đa.

9 Giao ước này sẽ khác với giao ước
Ta đã lập với tổ tiên họ

khi Ta cầm tay họ
và dẫn họ ra khỏi Ai Cập.

Họ đã bất trung với giao ước của Ta
vì vậy Ta lìa bỏ họ, Chúa Hằng Hữu phán
vậy.

10 Nhưng đây là giao ước Ta sẽ lập
với người Ít-ra-ên sau những ngày đó, Chúa
Hằng Hữu phán:

Ta sẽ ghi luật Ta trong trí họ
và khắc vào tâm khảm họ.

Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ
và họ sẽ làm dân Ta.

11Đến thời kỳ ấy, không cần ai nhắc nhở dân Ta
nhìn biết Ta vì tất cả mọi người, từ người

* 8:5 Xuất 25:40; 26:30
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nhỏ đến người lớn đều biết Ta cách đích
thực,”

12 “Ta sẽ tha thứ gian ác họ, và Ta sẽ không bao
giờ nhớ đến tội lỗi họ nữa.”†

13Giao ước này được Đức Chúa Trời gọi là giao
ước “mới,” như thế, giao ước thứ nhất đã cũ rồi.
Điều gì cũ kỹ, lỗi thời đều phải bị đào thải.

9
Hai Lối Thờ Phượng

1Giao ước thứ nhất đã được thiết lập giữa Đức
Chúa Trời và người Ít-ra-ên để quy định cách thờ
phượng và xây dựng một Đền Thánh trên mặt
đất. 2 Sau đó, Đền Tạm được dựng lên, gồm hai
phần. Phần thứ nhất gọi là Nơi Thánh có đặt giá
đèn và bàn để bánh trần thiết. 3 Phần thứ hai,
bên trong bức màn, gọi là Nơi Chí Thánh. 4 Nơi
đây có bàn thờ xông hương bằng vàng và hòm
giao ước bọc vàng. Trong hòm giao ước, có chiếc
bình vàng đựng ma-na, cây gậy A-rôn đã nứt lộc
và hai bảng đá khắc mười điều răn. 5 Trên hòm
giao ước, có hai chê-ru-bim rực rỡ hào quang,
cánh xòe ra che phủ nắp rương. Nhưng ở đây
chúng ta không cần đi sâu vào chi tiết.

6 Khi mọi thứ này đã được bày trí, các thầy
tế lễ có thể thường xuyên vào Nơi Thánh để thi
hành nhiệm vụ. 7 Nhưng chỉ có thầy thượng tế
mới được vào Nơi Chí Thánh mỗi năm một lần,
và phải đem máu dâng lên Đức Chúa Trời vì tội
lầm lỡ của chính mình và của toàn dân. 8 Chúa
† 8:12 Giê 31:31-34
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Thánh Linh dùng những điều này để dạy chúng
ta: Nếu giao ước cũ vẫn còn thì dân chúng chưa
được vào Nơi Chí Thánh.

9Điều này chứng tỏ lễ vật và sinh tế không thể
hoàn toàn tẩy sạch lương tâm loài người. 10 Vì
giao ước cũ qui định các thức ăn uống, cách tẩy
uế, nghi lễ, luật lệ phải thi hành cho đến kỳ Đức
Chúa Trời cải cách toàn diện.

Sự Hy Sinh của Chúa Cứu Thế là Toàn Hảo
11 Chúa Cứu Thế đã đến, giữ chức Thầy

Thượng Tế của thời kỳ tốt đẹp hiện nay. Chúa
đã vào Đền Thờ vĩ đại và toàn hảo trên trời,
không do tay người xây cất vì không thuộc trần
gian. 12 Ngài không mang máu của dê đực, bò
con, nhưng dâng chính máu Ngài trong Nơi Chí
Thánh, để đem lại sự cứu rỗi đời đời cho chúng
ta.

13Máu của dê đực, bò đực và tro bò cái tơ rảy
trên những người ô uế còn có thể thánh hóa, tẩy
sạch thân thể họ, 14 huống chi máu của Chúa
Cứu Thế lại càng có năng lực tẩy sạch lương tâm
chúng ta khỏi hành vi tội lỗi, để chúng ta phụng
sự Đức Chúa Trời hằng sống cách trong sạch.
Vì Chúa Cứu Thế đã nhờ Chúa Thánh Linh hiến
dâng thân Ngài làm sinh tế hoàn toàn cho Đức
Chúa Trời. 15 Do đó, Chúa Cứu Thế làm Đấng
Trung Gian của giao ước mới; Ngài đã chịu chết
để cứu chuộc loài người khỏi mọi vi phạm chiếu
theo giao ước cũ. Nhờ Ngài, những ai được Đức
Chúa Trời mời gọi đều tiếp nhận phước hạnh
vĩnh cửu như Đức Chúa Trời đã hứa.
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16 Người ta không thể thi hành một chúc thư
khi chưa có bằng chứng người viết chúc thư đã
chết, 17 vì chúc thư chỉ có hiệu lực khi người ấy
qua đời. Nếu người ấy còn sống, chúc thư chưa
có hiệu lực.

18 Vì thế, giao ước cũ cần được máu ấn chứng
mới có hiệu lực. 19 Sau khi công bố các điều
khoản luật pháp cho dân chúng, Môi-se lấy máu
bò con và máu dê đực cùng với nước, dùng lông
chiên đỏ tươi và cành phương thảo rảy máu trên
sách luật và dân chúng. 20Ông nói: “Đây là máu
của giao ước Đức Chúa Trời đã thiết lập cho các
ngươi.”* 21 Môi-se cũng rảy máu trên Đền Tạm
và mỗi dụng cụ thờ phượng. 22 Vậy, theo luật
pháp, máu tẩy sạch hầu hết mọi vật: Nếu không
đổ máu, tội lỗi chẳng bao giờ được tha thứ.

23 Nếu các vật dưới đất—là mô hình của các
vật trên trời—được tẩy sạch nhờ máu sinh tế, thì
các vật thật trên trời phải dùng máu sinh tế có
giá trị hơn muôn phần. 24 Chúa Cứu Thế không
vào Đền Thánh dưới đất do con người xây cất,
mô phỏng theo Đền Thánh thật. Nhưng Ngài
đã vào Đền Thánh trên trời, và đang thay mặt
chúng ta đến gặp Đức Chúa Trời. 25 Chúa cũng
không dâng thân Ngài nhiều lần, như các thầy
thượng tế Do Thái mỗi năm phải đem máu sinh
tế vào Nơi Chí Thánh. 26Không lẽ từ khi sáng tạo
vũ trụ đến nay, Ngài đã phải chịu chết nhiều lần
sao? Không, Chúa Cứu Thế chỉ xuất hiện một

* 9:20 Xuất 24:8



Hê-bơ-rơ 9:27 xx Hê-bơ-rơ 10:7

lần vào cuối các thời đại, dâng thân Ngài làm
sinh tế để xóa sạch tất cả tội lỗi chúng ta.

27 Theo như đã định, mỗi người chỉ chết một
lần rồi bị Chúa xét xử. 28 Cũng thế, Chúa Cứu
Thế chỉ hy sinh tính mạng một lần là đủ gánh
thay tội lỗi loài người. Ngài sẽ trở lại, không
phải gánh tội lỗi nữa, nhưng để cứu rỗi những
người trông đợi Ngài.

10
Sự Hy Sinh của Chúa Cứu Thế Một Lần là Đủ

1 Luật pháp Do Thái thời xưa chỉ là hình ảnh
lu mờ của những việc tốt đẹp trong thời đại cứu
rỗi. Sinh tế dâng lên hằng năm vẫn không thể
khiến người dâng tế lễ trở nên hoàn hảo được.
2 Nếu được, sao họ không chấm dứt việc dâng
sinh tế? Vì nếu đã được sạch tội, lương tâm họ
tất nhiên không còn cáo trách tội lỗi nữa.

3 Trái lại, tội lỗi của họ vẫn được nhắc nhở
hằng năm mỗi khi dâng tế lễ, 4 vì máu của bò
đực và dê đực không bao giờ loại trừ tội lỗi được.
5 Bởi thế, khi xuống trần gian, Chúa Cứu Thế đã
tuyên bố:
“Đức Chúa Trời chẳng muốn sinh tế hay lễ vật,

nên Ngài chuẩn bị một thân thể cho tôi.
6 Ngài cũng không hài lòng tế lễ thiêu

hay tế lễ chuộc tội.
7 Bấy giờ, tôi nói: ‘Này tôi đến để thi hành ý

muốn Chúa, ôi Đức Chúa Trời—
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đúng theo mọi điều Thánh Kinh đã chép về
tôi.’ ”*

8 Trước hết, Chúa Cứu Thế xác nhận: “Đức
Chúa Trời chẳng muốn, cũng chẳng hài lòng
sinh tế hay lễ vật, tế lễ thiêu hay chuộc tội” (mặc
dù luật pháp Môi-se đã quy định rõ ràng). 9 Sau
đó, Chúa tiếp: “Này, tôi đến để thi hành ý muốn
Chúa.” Vậy Chúa Cứu Thế đã bãi bỏ lệ dâng
hiến cũ để lập thể thức dâng hiến mới. 10 Theo
ý muốn Đức Chúa Trời, Ngài đã dâng hiến bản
thân làm sinh tế thánh chuộc tội một lần là đủ
tẩy sạch tội lỗi chúng ta. 11 Các thầy tế lễ Do
Thái mỗi ngày cứ dâng đi dâng lại những sinh
tế không thể nào loại trừ tội lỗi. 12 Còn Chúa Cứu
Thế chỉ dâng sinh tế chuộc tội một lần, nhưng
có hiệu lực vĩnh viễn, rồi lên ngồi bên phải Đức
Chúa Trời, 13 đợi chờ các kẻ chống nghịch đầu
hàng dưới chân Ngài. 14 Nhờ dâng tế lễ chỉ một
lần, Chúa làm cho những người sạch tội được
thánh đời đời.

15 Chúa Thánh Linh cũng xác nhận với chúng
ta điều ấy. Ngài phán:
16 “Đây là giao ước mới Ta sẽ lập

với dân Ta trong ngày đó, Chúa Hằng Hữu
phán.

Ta sẽ ghi luật Ta trong lòng họ
và khắc vào tâm trí họ.”†

17 Ngài lại hứa:
“Ta sẽ tha thứ các gian ác của họ,

chẳng còn ghi nhớ tội lỗi nữa.”‡

* 10:7 Thi 40:6-8 † 10:16 Giê 31:33a ‡ 10:17 Giê 31:33b
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18Một khi tội lỗi đã được tha thứ, việc dâng tế
lễ chuộc tội không cần thiết nữa.

Đặc Quyền Đến Gần Chúa
19 Do đó, thưa anh chị em, chúng ta được dạn

dĩ vào Nơi Chí Thánh nhờmáu Chúa Giê-xu. 20Vì
Ngài đãmở cho ta con đường sốngmớimẻ xuyên
qua bức màn, tức là thân xác Ngài. 21 Ta đã
có Thầy Thượng Tế quản trị cả nhà Đức Chúa
Trời. 22Vậy, với tấm lòng thành và niềm tin vững
chắc, ta hãy bước đến gần Đức Chúa Trời, vì tâm
hồn được tẩy sạch khỏi lương tâm xấu và thân
thể được tắm bằng nước tinh khiết.

23 Chúng ta hy vọng chắc chắn nơi lời hứa
của Chúa, vì Ngài luôn luôn thành tín. 24 Cũng
hãy lưu ý khích lệ nhau trong việc yêu thương,
tương trợ và làm đủ các việc lành. 25 Đừng xao
lãng việc nhóm họp như một số người thường
làm, nhưng hãy khích lệ nhau, nhất là lúc này,
vì Chúa gần trở lại.

26Một khi đã biết rõ chân lý, nếu chúng ta còn
cố ý phạm tội sẽ chẳng còn sinh tế nào chuộc tội
được nữa, 27 nhưng phải đợi chờ ngày phán xét
kinh khiếp của Chúa và lửa hừng sẽ thiêu đốt
người phản nghịch. 28 Người phạm luật Môi-se
phải bị xử tử không thương xót, nếu có hai, ba
nhân chứng xác nhận. 29 Vậy, hãy nghĩ xem, có
hình phạt thảm khốc nào tương xứng với người
giày đạp Con Đức Chúa Trời, coi thường máu
giao ước đã tẩy sạch tội mình và sỉ nhục Chúa
Thánh Linh là Đấng hằng ban ân cho con cái
Ngài? 30 Vì chúng ta biết Chúa dạy:
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“Xét xử là phần việc Ta.
Ta sẽ báo ứng.”§

Ngài phán tiếp:
“Chúa Hằng Hữu sẽ xét xử dân Ngài.”*

31 Sa vào tay Đức Chúa Trời Hằng Sống thật là
kinh khiếp.

32Hãy nhớ lại ngày trước, lúc anh chị em mới
tiếp nhận ánh sáng Chúa Cứu Thế, dù gặp nhiều
gian khổ anh chị em vẫn kiên tâm chiến đấu.
33Có lúc anh chị em công khai chịu sỉ nhục, hoạn
nạn; đến khi người khác phải chịu, anh chị em
cũng vui lòng chia sẻ. 34 Anh chị em cùng chịu
gian khổ với người bị lao tù, vui lòng bị tước
đoạt của cải, vì biết mình còn của cải vĩnh viễn
tốt đẹp hơn.

35 Đừng bỏ lòng tin quyết trong Chúa, vì nhờ
đó anh chị em sẽ được phần thưởng lớn. 36 Anh
chị em phải kiên nhẫn làm trọn ý muốn của Đức
Chúa Trời, rồi Ngài sẽ ban cho anh chị em mọi
điều Ngài hứa.
37 “Chẳng còn bao lâu nữa,

Đấng chúng ta chờ mong sẽ trở lại không
chậm trễ đâu.

38 Người công chính sẽ sống bởi đức tin.
Nếu ta thối lui, Chúa chẳng hài lòng.”†

39Nhưng ta chẳng bao giờ thối lui, bỏ cuộc, để
rồi bị hủy diệt. Trái lại, ta giữ vững đức tin để
linh hồn được cứu rỗi.

§ 10:30 Phục 32:35 * 10:30 Phục 32:36 † 10:38 Ha 2:3-4
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11
Đức Tin

1Đức tin là sự xác quyết về những điều chúng
ta hy vọng, là bằng chứng của những việc chúng
ta chưa thấy. 2 Nhờ đức tin, nhiều người xưa đã
được khen ngợi, tuyên dương.

3 Bởi đức tin, chúng ta biết vũ trụ được sáng
tạo bởi lời Đức Chúa Trời và nguồn gốc của vạn
vật không phải là những vật hữu hình.

4 Bởi đức tin, A-bên dâng lên Đức Chúa Trời
một sinh tế tốt hơn của Ca-in, nhờ đó ông được
Đức Chúa Trời chứng nhận là người công chính,
vì Ngài đã nhậm lễ vật ấy. Cho nên, dù đã chết,
A-bên vẫn còn dạy cho hậu thế bài học đức tin.

5 Bởi đức tin, Hê-nóc được tiếp đón về thiên
đàng, không phải vào cõi chết—“ông biến mất,
vì Đức Chúa Trời đã cất ông lên trời.”* Trước khi
được cất lên, ông đã được chứng nhận là người
làm hài lòng Đức Chúa Trời. 6 Người không có
đức tin không thể nào làm hài lòng Đức Chúa
Trời vì người đến gần Đức Chúa Trời phải tin
Ngài có thật, và Ngài luôn luôn tưởng thưởng
cho người tìm cầu Ngài.

7 Bởi đức tin, Nô-ê vâng lời Chúa, đóng một
chiếc tàu để cứu gia đình khi nghe Ngài báo
trước những việc tương lai. Bởi đức tin đó, ông
kết tội thế gian và hưởng mọi hạnh phúc, đặc
quyền của người tin cậy Chúa.

8Bởi đức tin, Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi, lên
đường đến xứ mình sẽ nhận làm sản nghiệp.
* 11:5 Sáng 5:24
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Ông ra đi nhưng chẳng biết sẽ về đâu. 9 Bởi
đức tin, ông kiều ngụ trên đất hứa như trên đất
nước người, sống tạm trong các lều trại cũng
như Y-sác và Gia-cốp, là những người thừa kế
cùng hưởng lời hứa với ông. 10 Vì ông trông đợi
một thành phố xây dựng trên nền móng vững
chắc do Đức Chúa Trời vẽ kiểu và xây cất.

11 Bởi đức tin, Sa-ra vẫn có khả năng sinh sản,
dù bà đã hiếm muộn và tuổi tác già nua vì bà tin
cậy lòng thành tín của Chúa. 12 Vì thế chỉ một
người già yếu xem như đã chết, đã sinh ra muôn
triệu con cháu đông như sao trên trời, như cát
bãi biển, không thể đếm được.

13 Tất cả những người ấy đã sống bởi đức tin
cho đến ngày qua đời, dù chưa nhận được điều
Chúa hứa. Nhưng họ đã thấy trước và chào đón
những điều ấy từ xa, tự xưng là kiều dân và lữ
khách trên mặt đất. 14 Lời xác nhận ấy chứng tỏ
họ đang đi tìm quê hương. 15 Vì nếu họ nhớ tiếc
miền quê cũ, tất đã có ngày trở về. 16 Trái lại,
họ tha thiết mong mỏi một quê hương tốt đẹp
hơn, đó là quê hương trên trời. Do đó Đức Chúa
Trời không thẹn tự xưng là Đức Chúa Trời của
họ, vì Ngài đã chuẩn bị cho họ một thành phố
vĩnh cửu.

17 Bởi đức tin, Áp-ra-ham dâng con là Y-sác
làm sinh tế khi được Đức Chúa Trời thử nghiệm.
Ông sẵn sàng dâng hiến đứa con một đã nhận
được theo lời hứa, 18 là đứa con mà Đức Chúa
Trời đã hứa: “Nhờ Y-sác mà dòng dõi con sẽ sinh
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sôi nẩy nở.”† 19 Áp-ra-ham nhìn nhận Đức Chúa
Trời có quyền khiến người chết sống lại, nên ông
đã được lại đứa con, như người sống lại từ cõi
chết.

20 Bởi đức tin, Y-sác chúc phước lành cho Gia-
cốp và Ê-sau trong cuộc sống tương lai.

21 Bởi đức tin, lúc gần qua đời Gia-cốp chúc
phước lành cho hai con trai Giô-sép và tựa đầu
vào cây gậy thờ phượng Chúa.

22 Bởi đức tin, trong giờ hấp hối, Giô-sép nói
trước về cuộc di cư của người Ít-ra-ên ra khỏi Ai
Cập và dặn bảo về việc cải táng xác mình.

23 Bởi đức tin, khi mới sinh Môi-se, cha mẹ
đem giấu đi ba tháng vì thấy đứa con kháu khỉnh
khác thường, không sợ lệnh cấm của nhà vua.

24Bởi đức tin, khi đã khôn lớn, Môi-se từ bỏ địa
vị hoàng tử Ai Cập, 25 tình nguyện cùng chịu áp
bức với dân Chúa hơn là hưởng thụ cảnh giàu
sang tội lỗi. 26 Môi-se xem sự sỉ nhục vì Chúa
Cứu Thế quý hơn châu ngọc Ai Cập, vì ông trông
đợi Chúa ban thưởng. 27 Bởi đức tin, Môi-se bỏ
nước Ai Cập ra đi, không sợ nhà vua thù hận, vì
ông đứng vững như thấy Chúa vô hình. 28 Bởi
đức tin, Môi-se giữ lễ Vượt Qua và rảy máu sinh
tế để thiên sứ hủy diệt không giết hại các con
trai đầu lòng của dân tộc.

29 Bởi đức tin, dân Chúa qua Biển Đỏ như đi
trên đất liền, còn người Ai Cập bắt chước đi theo
liền bị nước biển chôn vùi.
† 11:18 Sáng 21:12
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30 Bởi đức tin, các thành lũy Giê-ri-cô sụp đổ
sau khi dân Chúa đi vòng quanh bảy ngày.

31 Bởi đức tin, kỵ nữ Ra-háp khỏi chết chung
với người vô tín, vì cô niềm nở đón tiếp các thám
tử Ít-ra-ên.

32 Tôi còn phải kể những ai nữa? Nếu nhắc
đến từng người như Ghi-đê-ôn, Ba-rác, Sam-sôn,
Giép-thê, Đa-vít, Sa-mu-ên, và các nhà tiên tri
thì phải mất nhiều thì giờ. 33 Bởi đức tin, họ đã
chinh phục nhiều nước, cầm cân công lý, hưởng
được lời hứa, khóa hàm sư tử, 34 tắt đám lửa
hừng, thoát lưỡi gươm địch, chuyển bại thành
thắng. Họ đã dũng cảm chiến đấu, quét sạch
quân thù. 35 Một số phụ nữ có thân nhân đã
chết được sống lại.
Nhiều người bị cực hình tra tấn đã quyết định

thà chết còn hơn chối Chúa để được phóng
thích, vì họ chọn sự sống lại tốt hơn. 36 Có người
chịu sỉ nhục đòn vọt. Có người bị xiềng xích, lao
tù. 37 Người bị ném đá, người bị cưa xẻ, người
chịu đâm chém, người mặc da chiên, da dê. Họ
chịu gian khổ cùng cực, bị bức hại, bạc đãi đủ
điều. 38 Xã hội loài người không còn xứng đáng
cho họ sống nên họ phải lang thang ngoài hoang
mạc, lưu lạc trên đồi núi, chui rúc dưới hang
sâu hầm tối.

39 Tất cả những người ấy dù được ca ngợi vì
đức tin, vẫn chưa ai nhận được điều Chúa hứa.
40 Đức Chúa Trời đã dành cho chúng ta điều tốt
đẹp hơn, vì nếu không có chúng ta, họ vẫn chưa
đạt được sự toàn hảo.
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12
Quyền Sửa Dạy của Cha Thiên Thượng

1 Như thế, vì chung quanh ta có những rừng
người chứng kiến, chúng ta hãy kiên nhẫn chạy
xong cuộc đua đang tham dự, sau khi cất bỏ các
chướng ngại và tội lỗi dễ vướng chân. 2 Chúng
ta cứ nhìn chăm Chúa Giê-xu, là căn nguyên và
cứu cánh của đức tin. Nhằm vào niềm vui tối
hậu, Chúa đã kiên nhẫn vác cây thập tự, xem
thường sỉ nhục và hiện nay ngồi bên phải ngai
Đức Chúa Trời. 3 Anh chị em hãy ghi nhớ gương
kiên nhẫn của Chúa trước những cuộc tiến công
vũ bão của bọn người tội lỗi, để khỏi nản lòng.
4 Anh chị em chiến đấu với tội ác dù gian khổ
đến đâu cũng chưa phải đổ máu như Ngài.

5 Anh chị em đã quên lời khuyên nhủ của
Chúa, chẳng khác lời cha khuyên con:
“Con ơi, đừng xem thường sự sửa dạy của Chúa,

khi Chúa quở trách, con đừng chán nản.
6 Vì Chúa Hằng Hữu sửa dạy người Ngài yêu

thương,
và dùng roi vọt sửa trị như con ruột.”*

7 Anh chị em được sửa dạy vì Đức Chúa Trời
coi anh chị em là con ruột. Có người con nào
mà cha không sửa dạy? 8Nếu anh chị em không
được sửa dạy như tất cả con cái Chúa thì chưa
phải con thật củaNgài. 9Cha thể xác sửa dạy vẫn
được ta tôn kính. Ta lại càng nên vâng phục Cha
thiên thượng để được sức sống dồi dào.

* 12:6 Châm 3:11
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10 Cha thể xác sửa dạy một thời gian ngắn, cố
gắng giúp ích ta. Nhưng Cha thiên thượng sửa
dạy vì lợi ích đời đời, để ta trở nên thánh khiết
như Ngài. 11 Người bị sửa trị lúc đầu chỉ thấy
đau buồn chứ chẳng vui sướng gì; nhưng về sau
mới thấy kết quả tốt đẹp là tâm hồn bình an
và nếp sống thánh thiện, công chính ngày càng
tăng trưởng.

12 Vậy anh chị em hãy duỗi thẳng bàn tay mỏi
mệt và đầu gối tê liệt. 13 Hãy làm đường thẳng
cho chân anh chị em đi để người què khỏi lạc
đường, lại còn được chữa lành.

Lời Kêu Gọi và Cảnh Cáo
14 Hãy cố gắng sống hòa hảo với mọi người

và đeo đuổi con đường thánh hóa vì nếu không
thánh hóa không ai được thấy Đức Chúa Trời.
15 Hãy đề cao cảnh giác để khỏi trật phần ơn
phước của Đức Chúa Trời. Đừng để điều cay
đắng đâm rễ trong anh chị em, gây trở ngại và
làm hoen ố nhiều người. 16 Đừng ai gian dâm,
hoặc phàm tục như Ê-sau, người đã bán quyền
trưởng nam chỉ vì miếng ăn. 17Như anh chị em
đã biết, về sau Ê-sau muốn hưởng phước lành
nhưng bị khước từ. Đã quá trễ cho sự ăn năn, dù
khóc lóc van xin cũng không thể làm cha mình
đổi ý.

18 Anh chị em không phải đến gần núi Si-nai
đang cháy rực, hoặc đến chốn tối tăm, nơi tử địa
hay chỗ gió gào. 19Anh chị em cũng không nghe
tiếng loa vang hay tiếng nói kinh khiếp đến nỗi
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ai nghe cũng xin đừng nói nữa. 20 Vì người Ít-
ra-ên không chịu đựng nổi lời cảnh cáo: “Dù
thú vật đụng đến núi này cũng bị ném đá.”†
21Quang cảnh trên núi ấy rùng rợn đến nỗi Môi-
se phải nhìn nhận: “Tôi đã khiếp sợ và run cầm
cập.”‡

22 Nhưng anh chị em đã đến gần núi Si-ôn,
gần thành của Đức Chúa Trời Hằng Sống, gần
thiên quốc Giê-ru-sa-lem, gần hàng triệu thiên
sứ. 23 Anh em đến gần đoàn thể và giáo hội của
các con trưởng được ghi danh vào sổ trên trời,
gần Đức Chúa Trời là Thẩm Phán Tối Cao của
nhân loại, gần linh hồn các người công chính
được trọn lành. 24Anh em đã đến gần Chúa Giê-
xu là Đấng Trung Gian của giao ước mới giữa
Đức Chúa Trời và dân Ngài, và gần máu rưới ra,
là máu có năng lực cứu người và biện hộ hùng
hồn hơn máu của A-bên.

25 Anh chị em hãy giữ mình, đừng từ khước
tiếng gọi của Chúa. Nếu người xưa khước từ lời
cảnh cáo dưới đất còn không thoát khỏi trừng
phạt thì chúng ta chạy đâu cho thoát một khi
khước từ tiếng cảnh cáo từ trời? 26 Lúc ấy, tiếng
Chúa trên núi Si-nai đã làm rúng chuyển cả mặt
đất. Ngày nay, Chúa lại hứa: “Lần sau, Ta sẽ
làm rúng chuyển cả đất lẫn trời.”§ 27 Câu ấy
xác nhận những gì hay rúng chuyển sẽ bị đào
thải, và những gì không rúng chuyển sẽ tồn tại.

28Đã thuộc về một nước bền vững, tồn tại đời

† 12:20 Xuất 19:13 ‡ 12:21 Phục 9:19 § 12:26 Aghê 2:6



Hê-bơ-rơ 12:29 xxxi Hê-bơ-rơ 13:7

đời, chúng ta hãy ghi ân, phục vụ Chúa với lòng
nhiệt thành, kính sợ để Chúa vui lòng. 29 Vì Đức
Chúa Trời chúng ta là một ngọn lửa thiêu đốt.

13
Làm Vui Lòng Chúa

1 Hãy yêu thương nhau như anh chị em ruột
thịt. 2 Đừng quên tiếp đãi khách, có người vì
hiếu khách đã tiếp rước thiên sứ mà không biết.
3 Anh chị em hãy nhớ những người bị lao tù và
chia sẻ nỗi khổ đau của họ. Hãy gánh bớt đau
buồn cho những người bị bạc đãi, như người
cùng cảnh ngộ.

4Hãy tôn trọng hôn nhân, giữ lòng chung thủy
và thánh sạch, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt
người gian dâm, ngoại tình.

5Đừng tham tiền, hãy thỏa lòng với điều mình
có. Vì Đức Chúa Trời đã dạy:
“Ta không bao giờ bỏ con.

Ta sẽ chẳng khi nào quên con.”*
6 Vì thế, chúng ta vững lòng xác nhận:

“Chúa Hằng Hữu luôn luôn cứu giúp tôi,
tôi chẳng lo sợ gì.
Loài người có thể làm gì được tôi?”†

7 Anh chị em hãy nhớ đến những người dìu
dắt và truyền dạy lời Chúa cho mình. Hãy nghĩ
đến kết quả tốt đẹp của đời sống họ và học tập
đức tin của họ.

* 13:5 Phục 31:6-8 † 13:6 Thi 118:6
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8 Hôm qua, ngày nay và cho đến muôn đời,
Chúa Cứu Thế Giê-xu không bao giờ thay đổi.
9 Đừng để các tư tưởng mới lạ lôi cuốn anh chị
em. Tinh thần chúng ta vững mạnh là nhờ ơn
Chúa chứ không do các quy luật về thức ăn, tế
lễ. Các quy luật ấy chẳng giúp gì cho người vâng
giữ.

10 Chúng ta đã có bàn thờ là nơi người phục
vụ trong Đền Tạm không được phép ăn gì tại đó.
11 Theo luật pháp Do Thái, thầy thượng tế đem
máu con sinh tế vào Nơi Chí Thánh để làm lễ
chuộc tội, còn xác nó phải đốt bên ngoài thành.
12 Chúa Giê-xu cũng đã chịu khổ và hy sinh bên
ngoài thành, lấy máu Ngài rửa sạch tội lỗi làm
chúng ta nên thánh. 13 Vậy hãy ra ngoài vách
thành với Chúa (tức là ra ngoài vòng danh lợi
của thế gian này) để chia sẻ khổ nhục với Ngài.
14 Vì thế giới này chỉ là nơi tạm trú, nên chúng
ta tìm về quê hương vĩnh cửu trên trời.

15 Vậy nhờ Chúa Giê-xu, chúng ta hãy liên tục
dâng “tế lễ ca ngợi” Đức Chúa Trời bằng cách
nói cho người khác biết vinh quang Danh Ngài.
16 Đừng quên làm việc thiện và chia sớt của cải
cho người nghèo khổ, đó là những tế lễ vui lòng
Đức Chúa Trời.

17 Hãy vâng lời những người dìu dắt anh chị
em và theo đúng lời hướng dẫn của họ, vì họ
coi sóc linh hồn anh chị em và chịu trách nhiệm
trước mặt Chúa. Hãy vâng phục họ để họ vui vẻ
thi hành nhiệm vụ. Nếu họ buồn phiền, chính
anh chị em cũng chịu thiệt thòi.
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18 Xin anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi,
vì chúng tôi tin tưởng mình có lương tâm trong
sạch, chỉ muốn sống cách tốt đẹp hoàn toàn.
19 Tôi thiết tha nài xin anh chị em cầu nguyện
để Chúa cho tôi sớm trở về với anh chị em.
20 Cầu xin Đức Chúa Trời Hòa Bình—

Đấng đã cho Chúa Giê-xu, Chúa chúng ta
sống lại,

Đấng Chăn Chiên lớn chăm sóc anh chị em,
đúng theo giao ước đời đời ấn chứng bằng
máu Ngài—

21 trang bị cho anh chị em mọi điều cần thiết
để thi hành ý muốn của Ngài.

Cầu xin Đức Chúa Trời thực hiện trong anh chị
em,

do quyền năng của Chúa Cứu Thế,
những việc đẹp ý Ngài.

Vinh quang muôn đời đều quy về Ngài! A-men.
22 Anh chị em hãy kiên nhẫn nghe lời khuyên

bảo trong thư, vì tôi chỉ viết vắn tắt đôi lời.
23Tôi xin báo tin mừng: Anh em chúng ta, anh

Ti-mô-thê đã được trả tự do. Nếu đến đây kịp,
anh sẽ cùng tôi đi thăm anh chị em.

24 Xin kính chào các nhà lãnh đạo Hội Thánh
cùng tất cả anh chị em tín hữu. Các tín hữu Ý-
đại-lợi kính chào anh chị em.

25Cầu Chúa ban ân sủng cho tất cả anh chị em.
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