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ฮีบรู
คํานํ า
สําหรับจดหมายฮีบรูนัน
้ เราไม ทราบ
วาใครเป็ นคน เขียน แตเชื่อ วาเป็ น
จดหมายที่เขียนถึงชาวยิวที่เป็ นลูกศิษย
ของพระ เยซู ในขณะ นัน
้ พวก เขาเกือบ
จะทิง้ ทางของพระ เยซู จดหมายฉบับ นี้
จึงเขียนขึ้นเพื่อหนุน ใจและเสริมความ
เชื่อของคนเหลา นี้ คนเขียนไดเน นวา
พระ เยซูนัน
้ ยิ่ง ใหญกวาทุก สิ่งทุก อยาง
และอยูเหนือมนุษยทุก คนในโลก นี้
ตอน จบของจดหมายคน เขียนไดหนุน
ใจใหพี่ น องที่รับจดหมายใหใชชีวิตเพื่อ
พระเยซูตอไป
พระเจาพูดผานพระบุตรของพระองค
๑ ในสมัย

๑ บรรพบุรุษของเราผานทางพวกผูพูด
กอน

พระเจาไดพูดกับ

แทนพระองคหลาย ครัง้ ดวยวิธี การที่หลาก
หลาย ๒ แตในยุคสุดทาย นี้ พระองคพูดกับ
เราผานทางพระ บุตร พระ บุตรนัน
้ เป็ นผู ที่
พระองคแตง ตัง้ ใหรับทุก สิ่งทุก อยางเป็ น
มรดก
พระเจาสรางจักรวาลโดยผานทาง
พระ บุตรดวย ๓ พระ บุตรนัน
้ สะทอนใหเห็น
ถึงความยิ่ง ใหญของพระเจา และเป็ นพิมพ
เดียวกับพระเจาทุก อยาง พระ บุตรใชคํา พูด
์ องพระองคค้าํ จุนทุก สิ่งในโลก
อันทรง ฤทธิข
ไวแลว เมื่อพระ บุตรไดลางบาปใหมนุษย
เสร็จ พระองคไดนัง่ ลงทางขวา มือของผูยิ่ง
ใหญสูงสุดในสวรรค *๔ ดัง นัน
้ พระ บุตรจึงยิ่ง
ใหญกวาพวกทูต สวรรคมากมายนัก เหมือน

ฮีบรู ๑:๑๐

กับชื่อที่พระองคได รับนัน
้ ก็ยิ่ง ใหญกวาชื่อ
ของพวกทูตสวรรคดวย
๕ เพราะพระเจาไม เคยพูดกับทูต สวรรค
องคไหนเลยวา
“เจาคือลูกของเรา
วันนี้เราไดเป็ นพอของเจาแลว” †
และพระเจาก็ไม เคยพูดถึงทูต สวรรคองค
ไหนดวยวา
“เราจะเป็ นพอของเขา
และเขาจะเป็ นลูกของเรา” ‡
๖ เมื่อพระเจานํ าบุตรหัวปี ของพระองคมาที่
โลกนี้ พระองคพูดวา
“ขอ ใหพวกทูต สวรรคทัง้ หมดของพระเจา
กราบไหวเขา” ¶
๗ เมื่อพระเจาพูดถึงทูตสวรรค พระองคพูดวา
“พระเจาทําใหพวกทูต สวรรคของพระองค
เป็ นสายลม §
และทําใหพวก ทาสรับ ใชของพระองคเป็ น
เปลวไฟ” **
๘ แตพระเจาพูดกับพระบุตรวา
“ขา แตพระเจา บัลลังกของพระองค จะอยู
ถาวรตลอดไป
และพระองคจะปกครองอาณาจักรของ
พระองคอยางยุติธรรม
๙ พระองครักความถูก ตองและเกลียดความ
ชัว
่
นัน
่ เป็ นเหตุที่เรา พระเจาของลูก ††ไดเจิมลูก
ดวยการเทนํ้ ามันบนหัว
เพื่อลูกจะมีเกียรติและมีความยินดีมากกวา
เพื่อนๆของลูก” ‡‡
๑๐ พระเจายังพูดอีกวา
“ขาแตองคเจาชีวิต ในตอนเริ่มตนนัน
้
พระองควางรากฐานของแผนดินโลกนี้

*๑:๓

ผูย่ง
ิ ใหญสูงสุดในสวรรค คือ พระเจา
อางมาจากหนังสือ สดุดี ๒:๗
‡๑:๕ อางมาจากหนั งสือ ๒ ซามูเอล ๗:๑๔
†๑:๕

¶๑:๖ ขอ … กราบไหวเขา คําเหลา นี้ ปรากฏอยูในเฉลยธรรมบัญญัติ ๓๒:๔๓ ฉบับแปลกรีก
โบราณ และในภาษาฮีบรูหนึ่งฉบับที่ถูกคนพบในถํ้าคูมราน
§๑:๗ สายลม ลม หรือ เปลวไฟ ผูเขียนกําลังเปรียบเทียบพวกทูต สวรรคกับพระบุตร พวก
ทูตสวรรคอาจจะเปลี่ยนเป็ นลมหรือเปลวไฟได แตฐานะของพระบุตรนัน
้ มัน
่ คงถาวร
**๑:๗ อางมาจากหนั งสือ สดุดี ๑๐๔:๔
††๑:๙
‡‡๑:๙

ลูก หรือแปลตรงๆไดวา พระองค ในที่นี้พระเจากําลังพูดอยูกับพระเยซู
อางมาจากหนังสือ สดุดี ๔๕:๖-๗

ฮีบรู ๑:๑๑

และพระองคสรางฟ า
สวรรคดวยมือของ
พระองคเอง
๑๑ สิ่งเหลานี้ จะสูญสลายไป แตพระองคจะยัง
คงอยู
สิ่งเหลานี้จะเปื่ อยไปเหมือนเสื้อผา
๑๒ พระองคจะมวนสิ่งเหลา นี้ เก็บเหมือน กับ
เสื้อคลุม
สิ่งเหลา นี้จะถูกเปลี่ยน ไปเหมือน กับเปลี่ยน
เสื้อผา
แตพระองคจะยังคงเหมือนเดิม
และวันเวลาของพระองคจะไมมีวันสิน
้ สุด” *
๑๓ พระเจาไม เคยพูดกับทูต สวรรคองคไหน
ดวยวา
“นัง่ ลงทางขวามือของเราสิ
จนกวาเราจะทําใหศัตรูของเจาเป็ นที่วาง เทา
สําหรับเจา” †
๑๔ ทูต สวรรคพวก นี้ เป็ นวิญญาณที่รับ ใช
พระเจา ที่พระองคสงไปชวยคนที่กําลังจะได
รับความรอด ไมใชหรือ
ความรอดอันยิ่งใหญของเรา
๑ นั น
่ เป็ นเหตุที่เราจะตองใหความสนใจ

๒ เป็ นพิเศษกับความ

จริงที่เราไดยินมา
ไมอยาง นัน
้ เราจะคอยๆหาง เหินไป ๒ เพราะ
ถาขอความที่พระเจาพูดผานทูต สวรรค ยังมี
ผลบังคับในตอน นัน
้
จนทุก คนที่ฝาฝื นมัน
หรือไมเชื่อ ฟั ง ได รับโทษที่สาสม ๓ แลวเรา
ละจะพนโทษได หรือ ถา หากเราไมสนใจใน
ความ รอดอันยิ่ง ใหญนี้ ความ รอดนี้องคเจา
ชีวิตไดมาประกาศในตอนแรกๆ
แลวคน
พวกแรกนัน
้ ที่ฟังพระองคก็มายืนยันเรื่อง
ความ รอดนี้ใหกับเรา ๔ พระเจามายืนยัน
เรื่องความ รอดนี้ใหกับเราดวย คือพระองค
ไดใชหมายสําคัญ การอัศจรรย ปาฏิหาริย
ตางๆ และพรสวรรคที่มาจากพระ วิญญาณ
์ ี่พระองคแจก จายไปตามที่ใจของ
บริสุทธิท
พระองคตองการ

*๑:๑๒
†๑:๑๓
‡๒:๖
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ฮีบรู ๒:๑๒

พระเยซูถูกทดลองเหมือนพี่
น องของพระองค
๕ โลกใหมที่เรากําลังพูดถึงนี้

พระเจาไมได
มอบใหอยูใตอํานาจของพวกทูตสวรรค ๖ แต
มีคนเขียนไวในพระคัมภีรแหงหนึ่งวา
“มนุษยเป็ นใครกันพระองคถึงไดหวงใย
หรือบุตร มนุษย ‡เป็ นใคร กันพระองคถึง
เอาใจใสนัก
๗ พระองคทําใหเขาตํ่ากวาพวกทูต สวรรคแค
ชัว
่ คราว
แลวพระองคมอบสงา ราศีและเกียรติยศให
กับเขาเป็ นรางวัล
๘ และวางทุกสิ่งไวใตเทาของเขา” ¶
เมื่อพระเจาวางทุก สิ่งไวใตเทาเขา แสดงวา
ทุก สิ่งทุก อยางลวนอยูใตอํานาจของเขา แต
ตอน นี้เรายังไม ไดเห็นทุก สิ่งอยูใตอํานาจ
ของเขา ๙ แตกอนพระเจาทําใหพระ เยซูอยู
ตํ่ากวาพวกทูต สวรรคแคชัว
่ คราว แตตอน นี้
เราเห็นพระ เยซูได รับสงา ราศีและเกียรติยศ
เป็ นรางวัลแลว
เพราะพระองคทนทุกข
ทรมานจนตาย พระเจามีเมตตากรุณาตอเรา
พระ เยซูถึงมาลิม
้ รสความ ตายเพื่อประโยชน
ใหกับมนุษยทุกคน
๑๐ พระเจาสรางทุก สิ่งทุก อยาง และทุก สิ่ง
ทุก อยางเกิด ขึ้นมาเพื่อพระองค พระเจา
อยากใหพระ เยซูที่เป็ นลูกของพระองคนํา
พวกลูกชายลูกสาวอีกมากมายเขา มามีสวน
รวมในสงา ราศีของพระองค อยาง นัน
้ เป็ น
สิ่งที่เหมาะ สมแลว ที่พระเจาใหพระ เยซูมา
ทนทุกข ทรมาน เพื่อพระ เยซูจะไดสมบูรณ
แบบครบ ถวน แลวนํ าคนมาถึงความ รอด
๑๑ ทัง
้ พระ เยซูผู ที่ทําใหคน อื่นบริสุทธิ ์ และ
์ วย ตางมาจาก
คนที่พระองคทําใหบริสุทธิด
ครอบครัวเดียวกัน พระ เยซูเลยไม อายที่
จะเรียกพวก เขาวาเป็ นพี่ น องของพระองค
๑๒ พระองคพูดวา
“เราจะประกาศชื่อของพระองคใหกับพี่ น อง
ของเรา

อางมาจากหนังสือ สดุดี ๑๐๒:๒๕-๒๗
อางมาจากหนังสือ สดุดี ๑๑๐:๑

บุตร มนุษย ในที่ นี้อาจหมาย ถึงคนทัว
่ ไปก็ได แตสวน ใหญแลวคํา วา “บุตร มนุษย”
หมายถึงพระเยซู
¶๒:๘ อางมาจากหนั งสือ สดุดี ๘:๔-๖

ฮีบรู ๒:๑๓

เราจะรอง เพลงสรรเสริญพระองคตอ หน าหมู
ประชุม” *
๑๓ พระองคพูดอีกวา
“เราจะไววางใจในพระองค” †
และยังพูดอีกวา
“เราอยูที่ นี่พรอมๆกับลูกๆที่พระเจาใหกับ
เรา” ‡
๑๔ เพราะพวกลูกๆ นั น
้ เป็ นมนุษยที่มีเลือด
เนื้อ พระ เยซูก็เลยมาเป็ นมนุษยที่มีเลือด
เนื้อเหมือน กัน พระองคทําอยาง นี้เพื่อจะ
ไดตายและทําลายมารที่มีอํานาจทําใหคน
ตายได ๑๕ คนพวกนี้กลัวตาย เลยตกเป็ น
ทาสของความกลัว พระเยซูมาตายเพื่อปลด
๑๖ แน นอน
ปลอยคนพวก นี้ใหเป็ นอิสระ
พระ เยซูไม ไดมาชวยพวกทูต สวรรค แตมา
ชวยลูก หลานของอับ รา ฮัม ๑๗ เพราะอยาง
นี้ พระองคจึงตองเป็ นเหมือน กับพี่ น องของ
พระองคทุก อยาง เพื่อพระองคจะไดเป็ น
หัวหน านักบวชสูงสุด ที่มีความเมตตาและ
ซื่อสัตยในการรับ ใชพระเจา
และเพื่อจะ
จัดการกับความ บาปของประชาชนไดดวย
๑๘ เดี๋ยว นี้
พระองคสามารถชวยคนที่ถูก
ทดลองได แลว เพราะพระองคเองได รับ
ความทรมานและถูกทดลองมากอน
พระเยซูนัน
้ ยิ่งใหญกวาโมเสส
๑ ดัง นั น
้

๓ ที่พระเจาเรียกมา

พี่ น องผูเป็ นคนของพระเจา ผู
ขอ ใหมีใจจดจออยู
กับพระ เยซูผู ที่เรายอมรับกัน พระองคเป็ น
ทัง้ ทูตพิเศษจากพระเจา
และเป็ นหัวหน า
๒ พระองคซ่ อ
นักบวชสูงสุดดวย
ื สัตยตอ
พระเจาผู ที่ไดแตง ตัง้ พระองค เหมือน กับที่
โมเสสซื่อสัตยเมื่อรับ ใชอยูในบานเรือนของ
พระเจา ๓ จะเห็น วาพระ เยซูนัน
้ สมควรที่จะ
ได รับเกียรติมากกวาโมเสสเสียอีก เหมือน
กับคนที่สรางบานได รับเกียรติมากกวาตัว
บานเอง ๔ แนนอน บานทุก หลังจะตองมีคน
สราง แตพระเจาเป็ นผูสรางทุกสิ่งทุกอยาง
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ฮีบรู ๓:๑๓

๕ โมเสสนั น
้ ซื่อสัตยในหน าที่ทุก
อยาง
ในฐานะคน รับ ใชในครัว เรือนของพระเจา
และเขามีหน าที่บอกใหคนรูถึงสิ่งที่พระเจา
จะเปิ ด เผยในอนาคต ๖ แตพระ คริสตนัน
้
ซื่อสัตยในฐานะที่เป็ นบุตรที่อยูเหนือครัว
เรือนของพระเจา แลวเรานัน
่ แหละคือครัว
เรือนของพระองค ถา หากเรายังยึด มัน
่ ใน
ความ กลา หาญและในความภาค ภูมิใจของ
เราที่เกิดจากความหวังที่เรามีอยูนัน
้

ใหเราติดตามพระเจาตอไป
๗ อยาง นั น
้ ตามที่พระ วิญญาณบริสุทธิ ์

พูด
วา
“วันนี้ ถาพวกเจาไดยินเสียงของพระเจา
๘ ก็อยามีใจดื้อ รัน
้ เหมือนกับตอน นัน
้ ที่เจา
กบฏตอพระเจา
ในวัน นัน
้ ที่เจาไดลองดีกับพระเจา ในที่เปลา
เปลี่ยว”
๙ พระเจาพูดวา
“บรรพบุรุษของพวก เจาไดลองดีและทาทาย
เราในที่เปลาเปลี่ยวนัน
้
ทัง้ ๆ ที่พวก เขาไดเห็นเราทําสิ่งที่ยิ่ง ใหญ
ตลอดสี่สิบปี
๑๐ นั น
่ เป็ นเหตุที่เราโกรธคนรุน นัน
้
และเรา
พูดวา
‘ใจของ เขาหลง ผิดเสมอ คนพวก นี้ไม เคย
เขาใจวิถีทางของเรา’
๑๑ ดังนั น
้ ตอนที่เราโกรธ เราไดสาบานวา
‘พวก เขาจะไมมีวันไดเขาไปหยุดพัก ผอน ¶
กับเรา’” §
๑๒ พี่ น องครับ ระวังให ดี อยาใหใครสัก
คนในหมูพวก คุณมีใจที่ชัว
่ และไม วางใจ
พระเจา เพราะใจอยาง นี้จะทําใหคุณหัน ไป
จากพระเจาผูมีชีวิตอยู ๑๓ แตใหกําลัง ใจกัน
และกันทุกๆ วัน ตราบเทา ที่ยังมีชีวิตอยูใน

*๒:๑๒

อางมาจากหนังสือ สดุดี ๒๒:๒๒
อางมาจากหนังสือ อิสยาห ๘:๑๗
‡๒:๑๓ อางมาจากหนั งสือ อิสยาห ๘:๑๘
†๒:๑๓
¶๓:๑๑

หยุดพัก ผอน หมายถึง การหยุดพักจากการงานอันเหน็ดเหนื่อย และไดพัก ผอนกับ
พระเจาตลอดไป
§๓:๑๑ อางมาจากหนั งสือ สดุดี ๙๕:๗-๑๑

ฮีบรู ๓:๑๔

“วัน นี้” *เพื่อบาปจะไมหลอกใจพวก คุณให
แข็ง กระดางไป ๑๔ เพราะเราทุก คนมีสวน
รวมในพระ คริสต ถาเรายังยึดความมัน
่ ใจที่
เรามีตัง้ แตแรกนัน
้ จนถึงที่สุด ๑๕ เหมือน กับ
ที่พระคัมภีร พูดไววา
“วันนี้ ถาเจาไดยินเสียงของพระเจา
ก็อยามีใจดื้อรัน
้ เหมือนตอนนัน
้ ที่เจากบฏตอ
พระเจา” †
๑๖ ใคร กันที่ไดยินเสียงพระเจา
แลวยัง
กลากบฏอีก ก็พวกนัน
้ ทุกคนที่โมเสสพาออก
มาจากประเทศอียิปต ไมใช หรือ ๑๗ แลวใคร
กันที่พระเจาโกรธตลอดสี่ สิบปี ก็คน บาป
พวก นัน
้ ที่ลม ตายลงในที่เปลา เปลี่ยว ไมใช
หรือ ๑๘ แลวใคร กันที่พระเจาสาบานวาจะ
ไมมีวันไดเขาไปหยุดพัก ผอนกับพระองค ก็
พวกที่ไม ยอมเชื่อ ฟั งนัน
้ ไมใช หรือ ๑๙ เรา
เห็น วา ที่พวก นัน
้ เขาไปหยุดพัก ผอนกับ
พระเจาไม ได ก็เพราะพวก เขาไมไว วางใจ
นัน
่ เอง
๑ คําสัญญาที่พระเจาจะใหเราเขาไป
หยุดพัก ผอนกับพระองคนัน
้ ยังไม ได
ถูกยกเลิก ถาอยาง นัน
้ ใหระวังตัวให ดี เพื่อ
จะ ไดไมมีใครในหมูพวก คุณพลาดโอกาสนัน
้
ไป ๒ ทัง้ เราและคนอิสราเอลก็ไดยินขาวดี
เหมือน กัน แตขาวดีนัน
้ ไมมีประโยชนอะไร
กับพวก เขา เพราะคนที่ไดยินก็ไม ไดไว
วางใจในพระเจา ๓ แตพวกเราที่ไววางใจแลว
กําลังเขาไปหยุดพัก ผอนกับพระเจา สวนคน
ที่ไม ไดไว วางใจจะเป็ นเหมือน กับที่พระเจา
ไดพูดไววา
“ตอนที่เราโกรธ เราไดสาบานวา
‘พวกเขาจะไมมีวันไดเขาไปหยุดพัก ผอนกับ
เรา’” ‡

๔
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ฮีบรู ๔:๑๑

ถึง แมพระเจาไดหยุดพัก ผอนจากการ งาน
ของพระองคแลวตัง้ แตตอนที่พระองคสราง
โลกเสร็จ ๔ เพราะมีขอ หนึ่งในพระ คัมภีรที่
พระองคไดพูดถึงวัน ที่เจ็ดวา “แลวในวัน ที่
เจ็ด พระเจาหยุดพักจากการงานทัง้ หมดของ
พระองค” ¶๕ แตในขอขาง บนที่เราอางไป
แลว นัน
้ พระองคพูด วา “พวกเขาจะไมมีวัน
ไดเขาไปหยุดพักผอนกับเรา”
๖ เนื่ องจากคําสัญญาที่พระเจาบอก วาจะให
คนของพระองคหยุดพัก ผอน ยังไม ไดเกิด
ขึ้นในตอน นัน
้ เพราะคนที่ได รับขาวดีกอน
หน า นี้ ไม ไดเชื่อ ฟั งจึงไม ไดเขาไปหยุด
พัก ผอนกับพระองค ๗ พระเจาจึงกําหนดอีก
วันหนึ่งที่จะใหคนเขาไปหยุดพัก ผอน แลว
พระองคเรียกมันวา “วันนี้” อีกหลายปี ตอมา
พระองคก็พูดถึง “วันนี้” ผานดาวิด ตามที่ได
ยกมาขางบนนี้แลววา
“วันนี้ ถาเจาไดยินเสียงพระเจา ก็อยามีใจดื้อ
รัน
้ ”§
๘ เรารู วาโย ชู วา **ไม ไดนําพวกอิสราเอล
เขาไปหยุดพัก ผอนกับพระองคหรอก เพราะ
ถาเป็ นอยางนัน
้ พระองคคงไมพูดถึงวันหยุด
พัก ผอนอื่นอีกหลัง จากนัน
้ ๙ แสดงวายังมีวัน
††
หยุดพัก ผอนพิเศษ นัน
้ รอคนของพระเจา
อยู ๑๐ เพราะคนที่เขาไปหยุดพัก ผอนกับ
พระเจานัน
้ จะหยุดพัก ผอนจากการ งานของ
ตน เหมือน กับที่พระเจาไดหยุดพัก ผอนจาก
การงานของพระองค ๑๑ ดัง นัน
้ ขอใหเราทุก
คนพยายามทุกวิถี ทางที่จะไดเขาไปหยุดพัก
ผอนกับพระองค
จะไดไมมีใครถูกทําลาย
เพราะไปทําตามตัวอยางของชาวอิสราเอล
พวกนัน
้ ที่ไมยอมเชื่อฟั ง

*๓:๑๓

วันนี ้ คํานี้มาจากขอ ๗ หมายความวาสําคัญอยางยิ่งที่จะตองทําสิ่งเหลานี้เดี๋ยวนี้ ขณะ
ที่ยังมีโอกาสอยู
†๓:๑๕ อางมาจากหนั งสือ สดุดี ๙๕:๗-๘
‡๔:๓ อางมาจากหนั งสือ สดุดี ๙๕:๑๑
¶๔:๔ อางมาจากหนั งสือ ปฐมกาล ๒:๒
§๔:๗ อางมาจากหนั งสือ สดุดี ๙๕:๗-๘
**๔:๘

โย ชู วา คือ ผูนําของชาวยิว หลัง จากที่โมเสสตายเขาไดนําชาว ยิวไปยังแผน ดินที่
พระเจาสัญญาวาจะใหนัน
้
††๔:๙ วัน หยุดพัก ผอนพิเศษ หมายถึง วัน หยุดทางศาสนา หมายความวา การพักรวมกัน
ระหวางพระเจากับมนุษย ซึ่งเริ่มตัง้ แตหลังจากที่พระเจาไดสรางโลกขึ้นมาแลว

ฮีบรู ๔:๑๒
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๑๒ ถอยคําของพระเจา *นั น
้ มีชีวิต และเกิด
ผลมาก คมยิ่ง กวาดาบสอง คมทุก ชนิด มัน
แทงทะลุจิตและวิญญาณ ตลอดจนถึงขอ ตอ
และไขกระดูก มันสามารถแยกแยะแมแต
ความนึกคิดตางๆและเจตนาทัง้ หลายในใจ
๑๓ ทุก อยางที่พระองคสรางขึ้น มา ไมมีอะไร
ที่หลบ
ซอนไปจากสายตาของพระองคได
ทุก อยางถูกเปิ ดโปงและตีแผตอสายตาของ
พระองค ผูที่เราจะตองรายงานตัวดวย

พระเยซูเป็ นหัวหน า
นั กบวชสูงสุดของเรา
๑๔ เรามีหัวหน านั กบวชสูงสุดที่ยิ่ง ใหญคือ
พระ เยซู พระ บุตรของพระเจา ผู ที่ไดข้ น
ึ ไป
อยูบนสวรรคแลว ดัง นัน
้ ขอใหเรายึด มัน
่ ใน
ความ เชื่อที่เราไดยอมรับไว แลว ๑๕ เพราะ
หัวหน านักบวชสูงสุดของ เราคน นี้เขาใจและ
เห็นใจในจุด ออนทัง้ หลายของ เรา เพราะ
พระองคก็เคยถูกทดลองเหมือน กับเราทุก
อยาง แตไม ไดทําบาปเลย ๑๖ ดัง นัน
้ ขอ ให
เราทุก คนเขา มายืนดวยความมัน
่ ใจตอ หน า
บัลลังกของพระเจาผูมีความเมตตากรุณา
เพื่อเราจะได รับความปรานี และพบกับความ
เมตตากรุณาที่พระเจาจะชวยเราในเวลาที่
เราตองการความชวยเหลือ
๑ หัวหน านั กบวชสูงสุดแตละคน ก็เป็ น
คนเหมือน กับเรานี่ แหละ แตพวก เขา
ได รับคัด เลือกมาเป็ นตัวแทนของเราตอ หน า
พระเจา คือนํ าของขวัญและถวายเครื่องบูชา
จัดการกับบาป มา ใหพระเจา ๒ เขาสามารถ
เห็น อกเห็นใจและชวยคนที่ไมรูเรื่องและคน
ที่หลง ผิด เพราะเขาเองมีจุด ออนเหมือน กัน
๓ แลวเป็ นเพราะจุด ออนของ เขา เขาถึงตอง
ถวายเครื่องบูชาจัดการกับบาปของตัว เอง
กอน แลวคอยทําใหกับประชาชนทีหลัง
๔ เรื่องตําแหน งที่มีเกียรตินี้
ไมใชใคร
อยากจะชิงเอาเพื่อได หน าก็ทําได แตตอง
เป็ นพระเจาเองที่เรียกผู นัน
้
เหมือน กับที่
พระองคเคยเรียกอา โรน ๕ พระ คริสตไม ได
ตัง้ ตัวเองเป็ นหัวหน านักบวชสูงสุด พระองค
ไม ไดหาเกียรติใหกับตัว เอง แตพระเจาได
พูดกับพระองควา

๕

*๔:๑๒

ฮีบรู ๖:๒

“เจาเป็ นลูกของเรา
วันนี้เราไดเป็ นพอของเจาแลว” †
๖ พระเจาไดพูดไวในพระคัมภีร อีกตอนหนึ่ ง
วา
“เจาเป็ นนักบวชตลอดไป เหมือนกับเมลคีเซ
เดค” ‡
๗ ตอน ที่พระ เยซูอยูบนโลก นี้ พระองค
อธิษฐานและออนวอนเสียง ดังและดวยนํ้ าตา
ถึงพระเจาผู ที่สามารถชวยพระองคใหพน
จากความตายได แลวพระเจาก็รับ ฟั ง เพราะ
พระเยซูเคารพและยําเกรงพระองค ๘ ถึง แม
พระองคจะเป็ นลูกของพระเจาก็จริง
แต
พระองคก็ยอมทนทุกข ยาก เพื่อจะไดเรียนรู
ถึงความหมายของคํา วาเชื่อ ฟั ง ๙ หลัง จากที่
พระเจาทําใหพระเยซูสมบูรณ แบบแลว พระ
เยซูก็กลายเป็ นแหลงของความ รอดที่จะ ได
อยูกับพระเจาตลอด ไป สําหรับทุก คนที่เชื่อ
ฟั งพระองค ๑๐ พระเจาไดประกาศแตง ตัง้ ให
พระองคเป็ นหัวหน านักบวชสูงสุดเหมือน กับ
เมลคีเซเดค
การเตือนไมใหหลงผิดไป
๑๑ เรายังมีอีกหลาย

อยางที่จะพูดเกี่ยว
กับเรื่อง นี้ แตมันยากที่จะอธิบายใหเขาใจ
เพราะพวกคุณหัว ทึบไปซะแลว ๑๒ อัน ที่จริง
ตอน นี้พวก คุณนาจะเป็ นครูกัน แลว แตกลับ
ตองการใหคนมาสอนถึงบท เรียนเบื้อง ตน
เกี่ยว กับคํา สอนของพระเจาอีก คุณยังตอง
ดื่มนมแทนที่จะกินอาหารแข็ง ๑๓ คนที่ยังดื่ม
นมก็ยังเป็ นเด็กทารกอยู และยังไมคุน เคย
กับคํา สอนที่เกี่ยว กับชีวิตที่พระเจาชอบใจ
๑๔ แตตรงกัน ขาม อาหารแข็งนั น
้ มีไวสําหรับ
ผูใหญที่ได รับการฝึ กฝนจิตใจมา แลว ทําให
รูจักแยกแยะวาอะไรดีอะไรชัว
่
๑ ถาอยาง นั น
้
ใหเรามุง หน าตอ ไปสู
ความเป็ นผูใหญ อยาไดวน เวียนอยูอีก
เลยกับคํา สอนเบื้อง ตนเกี่ยว กับพระ คริสต
อยาใหเราตองวางพื้น ฐานกันใหมอีก เลย คือ
เรื่องการกลับ ตัวกลับ ใจจากการกระทําที่นํา
ไปสูความตาย และเรื่องการไววางใจพระเจา
๒ อยาใหเราตองสอนกันใหมเลยในเรื่องพิธี

๖

ถอยคําของพระเจา คําสอน คําสัง่ หรือคําตักเตือนที่มาจากพระเจา
อางมาจากหนังสือ สดุดี ๒:๗
‡๕:๖ อางมาจากหนั งสือ สดุดี ๑๑๐:๔
†๕:๕

ฮีบรู ๖:๓

จุม นํ้ า เรื่องพิธีวางมือ *เรื่องการฟื้ น ขึ้นจาก
ความ ตาย และเรื่องการถูกตัดสินลงโทษ
ถาวรตลอด ไป ๓ ถาพระเจาอนุญาต เราก็จะ
มุงหน าตอไป
๔ บาง คนเคยอยูในความ สวางของพระเจา
เคยลิม
้ รสของ ขวัญจากสวรรค เคยมีสวน
รวมกับพระ วิญญาณบริสุทธิ ์ ๕ เคยไดลม
ิ้ รส
์ ํานาจของ
คํา พูดที่ ดีของพระเจา และฤทธิอ
ยุคที่กําลังจะมา ๖ แตก็ไดทิง้ พระ คริสตไป
เป็ นไปไม ไดที่จะนํ าคนอยาง นี้กลับมาหา
พระเจาได อีก เพราะพวก เขากําลังตรึงพระ
บุตรของพระเจาบนไม กางเขนอีกครัง้ หนึ่ง
ทําใหพระองคตองอับอายขาย หน าตอ หน า
ทุกคน
๗ ผืน ดินที่ดูด ซึมนํ้ า ฝนที่ตกลงมา แลว
เกิดพืช ผลที่ใหประโยชนแกผู ปลูก ก็จะได
รับพระพรจากพระเจา ๘ แตผืน ดินที่เกิดตน
หนามใหญ นอย ก็ไร คาและดีไม ดีจะโดนสาป
แชง ในที่สุดก็จะเอาไปเผาไฟเสีย
๙ เพื่อนที่รัก ถึงเราจะพูดอยาง นี้ เรายัง
มัน
่ ใจวาคุณจะเกิดผลดีและจะรอด ๑๐ เพราะ
พระเจานัน
้ ยุติธรรม พระองคจะไม ลืมการ
งานที่พวก คุณไดทําและความ รักที่คุณมีตอ
พระองค คือที่พวกคุณไดชวยเหลือคนที่เป็ น
ของพระเจาจนถึงเดี๋ยว นี้ ๑๑ แตเราอยาก
ใหคุณแตละคนเอา จริงเอา จังอยาง นี้ตอ ไป
ตลอด ชีวิต เพื่อจะได รับสิ่งที่หวังไวอยาง
แนนอน ๑๒ เราไม อยากใหพวก คุณขี้ เกียจ
แตใหเอาอยางคนพวก นัน
้ ที่ไว วางใจและ
อดทน จนกวาจะได รับสิ่งที่พระเจาไดสัญญา
ไวเป็ นมรดก
๑๓ ตอน ที่พระเจาทําสัญญากับอับ รา ฮัม
นัน
้ พระองคสาบานโดยอางถึงตัว เองเพราะ
ไมมีใครที่ยิ่ง ใหญไป กวาพระองคอีก แลว
๑๔ พระองคพูด วา
“เราจะอวยพรเจาและ
จะใหลูก หลานของเจาทวีคูณมากยิ่ง ขึ้น”
†๑๕ อับ รา ฮัมก็ได รับตาม ที่พระเจาสัญญาไว
หลังจากที่เขารอคอยดวยความอดทน
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๑๖ เมื่อคน เราจะสาบานกัน ก็จะอางถึงผู
ที่ยิ่ง ใหญกวาตน เพราะคําสาบานทําใหคํา
พูดของเขานา เชื่อ ถือและจะหยุดการโต เถียง
ทุกอยางลง ๑๗ พระเจาก็ไดสาบานเหมือนกัน
เป็ นการรับรองคําสัญญาของพระองค เพื่อ
ทายาทของคําสัญญาจะไดแนใจวาพระองค
จะไมมีวันเปลี่ยน ใจอยางเด็ด ขาด ๑๘ ดัง นัน
้
พระเจาไดใหเราทัง้ คําสัญญาและคําสาบาน
ทัง้ สองอยาง นี้ไมมีวันเปลี่ยนแปลง เพราะ
เป็ นไปไมไดที่พระเจาจะพูดโกหก ดังนัน
้ เรา
ที่ไดหนีมาพึ่งความ หวังที่พระองคย่ น
ื ใหนัน
้
จะไดมีกําลัง ใจอยางมากมาย ๑๙ ความ หวัง
ของเรานี้เป็ นเหมือนสมอ เรือที่มัน
่ คงและ
ติด แนน ความ หวัง นี้ไดนําเราผานเขาไป
์ ิทธิท
์ ี่สุดในสวรรค
หลังมานสูสถาน ที่ศักดิส
๒๐ พระ เยซูไดเขาไปใน นั น
้ กอน แลวเพื่อเรา
พระองคจึงเป็ นหัวหน านักบวชสูงสุดตลอด
ไป เหมือนกับเมลคีเซเดค

นั กบวชเมลคีเซเดค
๑ เมล คี เซ เดคคน นี้ เป็ นกษัตริยเมืองซา

๗ เล็ม เป็ นนักบวชของพระเจาสูงสุด ทาน

ไดพบกับอับ ราฮัม ในขณะที่อับ ราฮัมกลับ มา
หลัง จากที่ไดรบชนะกษัตริยตางๆ แลวทาน
ไดอวยพรใหอับ รา ฮัม ๒ อับ รา ฮัมแบงของที่
ยึดมาไดใหกับเมล คี เซ เดคไปหนึ่งในสิบ ชื่อ
ของเมล คี เซ เดค หมาย ถึง “กษัตริยที่
ทําตามใจพระเจา” และทานเป็ นกษัตริยของ
เมืองซา เล็มดวย ซึ่งหมาย ถึง “กษัตริย
แหงสันติสุข” ๓ ไมมีใครรูเรื่องเกี่ยว กับพอ
แมและตระกูลของทาน ‡ชีวิตของทานไมมี
วันเริ่ม ตนและไมมีจุดจบ เมล คี เซ เดคจึง
เหมือนกับพระบุตรของพระเจา ตรงที่วาเป็ น
นักบวชตลอดไป
๔ ดูสิวาทานยิ่ง ใหญขนาด ไหน แมแตอับ
รา ฮัมผูเป็ นตน ตระกูลของเรา ยังไดแบง
ของที่ยึดมาไดใหกับทานไปหนึ่งในสิบเลย
๕ พวกนั กบวชที่มาจากเผาเลวี ¶นั น
้ กฎของ

*๖:๒

พิธีวางมือ เป็ นพิธีที่แสดงใหเห็นวา มนุษยคนนัน
้ ไดรับมอบหมายใหทํางานพิเศษ หรือ
ไดรับพร
†๖:๑๔ อางมาจากหนั งสือ ปฐมกาล ๒๒:๑๗
‡๗:๓ ไมมีใครรู … ทาน พระคัมภีรไม ไดพูด ถึงพอ แมหรือบรรพบุรุษของเมลคี เซเดค รวม
ทัง้ ที่มาและที่ไปของเขาดวย
¶๗:๕ เผาเลวี หมายถึง เผาหนึ่ งในสิบ สองเผาของชาวยิวที่ตัง
้ ชื่อตามลูกชายทัง้ สิบ สองคน
ของยาโคบ

ฮีบรู ๗:๖

โมเสสสัง่ ใหเขาเก็บสวน แบงหนึ่งในสิบจาก
ประชาชน ซึ่งก็คือพี่นองของเขานัน
่ เอง ทัง้ ๆ
ที่พวกเขาทัง้ หมดสืบเชื้อ สายมาจากอับ ราฮัม
๖ แตเมลคี เซเดคไม ไดสืบเชื้อ สายมาจากเผา
เลวี แตก็ยังได รับสวนแบงหนึ่งในสิบจากอับ
รา ฮัม และทานยังไดอวยพรใหกับอับ รา ฮัม
คนที่ได รับคําสัญญาจากพระเจา ๗ ซึ่งเรารูวา
ผูใหญจะเป็ นคนที่อวยพรใหกับผู น อย ๘ ใน
กรณีของนักบวชชาวเลวีที่ได รับสวน แบง
หนึ่งในสิบนัน
้ เป็ นแคคนธรรมดาที่ตองตาย
แตในกรณีของเมล คี เซ เดคที่ได รับสวน แบง
หนึ่งในสิบ นัน
้
คือคนที่พระ คัมภีรไดพูดไว
วา จะยัง คงมีชีวิตอยู *ตอ ไป ๙ อาจ จะพูด
ไดวาเลวีคนที่ได รับสวน แบงหนึ่งในสิบ นัน
้
จริงๆ แลวไดใหสวน แบงหนึ่งในสิบกับเมล คี
เซ เดคดวยโดยผานทางอับ รา ฮัม ๑๐ ถึง แม
ตอนที่เมลคีเซเดคพบกับอับราฮัมนัน
้ เลวียัง
ไมเกิดเลยแตก็อยูในสาย เลือดของอับ รา ฮัม
บรรพบุรุษของเขา
๑๑ ชาวอิสราเอลได รับกฎของโมเสส
ซึ่ง
กฎ นัน
้ ขึ้นอยูกับระบอบนักบวชของเลวี แต
ระบอบ นี้ไมสามารถทําใหเกิดความสมบูรณ
แบบนัน
้ ได เพราะถามันทําได ทําไมยังตอง
มีนักบวชอีกคน หนึ่งมา ซึ่งเป็ นไปตามแบบ
ของเมล คี เซ เดค ไมใชตามแบบของอา โรน
๑๒ เมื่อเปลี่ยนระบอบนั กบวชไป
กฎก็ตอง
เปลี่ยนไปเป็ นอยาง อื่นดวย ๑๓ เราเห็นไดวา
ระบอบ นัน
้ เปลี่ยนแปลงไป แลว เพราะพระ
เยซูคนที่เราพูด ถึงนี้ มาจากอีกเผา หนึ่งที่
ไมใชเผาเลวี และยังไมมีใครเลยในเผาของ
พระ เยซู ที่เคยเป็ นนักบวชคอยรับ ใชอยูที่
หน าแทน บูชา ๑๔ มันก็เห็น ชัดวา องคเจา
ชีวิตของเราสืบเชื้อสายมาจากเผายูดาห และ
โมเสสก็ไม เคยพูด วาจะมีนักบวชมาจากเผา
นี้เลย

*๗:๘
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พระเยซูเป็ นนั กบวชเหมือนเมลคีเซเดค
๑๕ การเปลี่ยนแปลงนี้ ยิ่งเห็น

ชัดมากขึ้น
เมื่อมีนักบวชคน หนึ่งเกิด ขึ้นตามแบบ อยาง
ของเมล คี เซ เดค ๑๖ ซึ่งคน นี้ไมได รับการ
แตง ตัง้ ใหเป็ นนักบวชตามกฎ คือกฎที่จะ
ตองสืบเชื้อ สายมาจากเผาเลวี แตเป็ นเพราะ
์ ํานาจของชีวิตที่ไมสามารถทําลายได
ฤทธิอ
๑๗ เหมือน กับที่ในพระ คัมภีรไดพูด ถึงคน นี้
วา “เจาเป็ นนักบวชตลอดไป ตามแบบอยาง
ของเมลคีเซเดค” †
๑๘ ขอ บังคับอัน เกา ตอนนี้ ไดถูกยกเลิกไป
แลว เนื่องจากมันออนแอและไร ประโยชน
๑๙ อัน ที่จริงแลวกฎของโมเสสไม ไดทําให
อะไรสมบูรณ แบบได เลย แตตอนนี้เราได รับ
ความ หวังที่หวังในสิ่งที่ดี กวา เพราะความ
หวังนี้เราจึงเขาใกลพระเจาได
๒๐ ที่สําคัญคือวา
พระเจาไดแตง ตัง้ พระ
เยซูใหเป็ นหัวหน านักบวชสูงสุดตามคํา
สาบานของพระองค ในขณะ ที่คน อื่นๆได
เป็ นนักบวชนัน
้
โดยไมมีคําสาบาน ๒๑ แต
พระ เยซูไดเป็ นหัวหน านักบวช เมื่อพระเจา
สาบานกับพระเยซูวา
“องคเจาชีวิตไดสาบานไวแลว
และจะไมมีวันเปลี่ยนใจเลย
‘พระองคเป็ นนักบวชตลอดไป’” ‡
๒๒ คําสาบานนี้ หมายความวา พระ เยซูเป็ นผู
ประกันวาสัญญา ¶อัน ใหมนี้ดี กวาสัญญาอัน
เกา
๒๓ เหตุที่มีหัวหน านั กบวชหลาย คน
ก็
เพราะพวก เขาตองตายไป แลวทํา หน าที่ตอ
ไมได ๒๔ แตพระเยซูนัน
้ มีชีวิตตลอดไปจึงทํา
หน าที่หัวหน านักบวชไดตลอด ไป ๒๕ ดัง นัน
้
ทุกๆ คนที่มาหาพระเจา โดยผานทางพระ
เยซู พระองคสามารถที่จะชวยชีวิตของ เขา
ไดครบถวน §เพราะพระองคอยู เสมอที่จะขอ
ความเมตตาใหกับพวกเขา

จะยังคงมีชีวิตอยู หมายถึง มีชีวิตอยูถาวรตลอดไป
อางมาจากหนังสือ สดุดี ๑๑๐:๔
‡๗:๒๑ อางมาจากหนั งสือ สดุดี ๑๑๐:๔
¶๗:๒๒ สัญญา หมายความวา พระเจาไดใหสัญญาหรือพันธสัญญาแกประชาชนของพระองค
สําหรับชาว ยิว สัญญา นัน
้ ก็ คือกฎของโมเสส แตตอน นี้พระเจาไดใหสัญญาใหมที่ดี กวาแก
ประชาชนของพระองคผานทางพระคริสต
§๗:๒๕ ครบถวน หรือ ตลอดไป
†๗:๑๗
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๒๖ เราตองการหัวหน านั กบวชสูงสุดอยาง
พระ เยซูนี่ แหละ เพราะพระองคเป็ นที่พอใจ
ของพระเจา ไมมีที่ติ ไมมีจุดดางพรอย แยก
จากคน บาปทัง้ หลาย และได รับการยกขึ้น
อยูเหนือฟ า สวรรค ๒๗ พระองคไม ตองถวาย
เครื่องบูชาทุก วัน เหมือน กับพวกหัวหน า
นักบวชอื่นๆทํา คืออยาง แรกพวก นัน
้ ตอง
ถวายเครื่องบูชาจัดการกับบาปของตัว เอง
กอน แลวถึงคอยทําใหกับประชาชน แตพระ
เยซูถวายเครื่องบูชาเพียงครัง้ เดียวสําหรับ
ทุกๆ คน พระ เยซูทําอยาง นี้ตอนที่พระองค
ถวายชีวิตของพระองคเอง ๒๘ จริงๆ แลวกฎ
ของโมเสสไดแตง ตัง้ มนุษยที่มีความออนแอ
ใหมาเป็ นหัวหน านักบวชสูงสุด แตคําสาบาน
ที่มาภาย หลังกฎของโมเสสนัน
้
ไดแตง ตัง้
พระบุตรผู ที่พระเจาไดทําใหสมบูรณ แบบทุก
อยางตลอดไป

พระเยซูเป็ นหัวหน า
นั กบวชสูงสุดตลอดไป
๑ ประเด็นที่เรากําลังพูด

๘ หัวหน านักบวชสูงสุดอยาง นี้

ถึงคือ

เรามี
ผูที่นัง่
อยูทางขวาของบัลลังกพระเจาผูยิ่ง ใหญใน
สวรรค ๒ หัวหน านักบวชสูงสุดนี้ ทําหน าที่รับ
์ ิทธิท
์ ี่สุด คือในเต็นท *
ใชอยูในสถานที่ศักดิส
ที่แทจริง ที่มนุษยไม ไดตัง้ ขึ้นแตองคเจา
ชีวิตตัง้ ขึ้นเอง
๓ หัวหน านั กบวชสูงสุดทุก คนได รับการ
แตง ตัง้ ใหเอาของ ขวัญและเครื่องบูชามา
ถวาย ดังนัน
้ จึงจําเป็ นที่หัวหน านักบวชสูงสุด
ของ เราคน นี้ จะตองมีของที่จะเอามาถวาย
ดวย ๔ ถาพระองคอยูในโลก พระองคคง
ไม ไดเป็ นนักบวชหรอก
เพราะนักบวชที่
คอยถวายของ ขวัญตามกฎของโมเสสมีอยู
แลว ๕ แตพวก เขาทํางานรับ ใชในที่ที่เป็ น
แคสิ่งที่เลียน แบบ และเป็ นเงาของสิ่งที่อยู
ในสวรรค เหมือน กับเมื่อโมเสสกําลังจะตัง้
เต็นท พระเจาไดเตือนวา “ระวังให ดี ใหทํา
ทุก อยางตามแบบที่ไดแสดงใหเจาดูบนภูเขา
†นั น
้ ” ๖ แตงานในหน าที่ของนักบวชที่พระ
เยซูได รับนัน
้
ยิ่ง ใหญกวางานของนักบวช

ฮีบรู ๘:๑๒

พวก นัน
้ มาก นัก เชน เดียวกับคําสัญญาของ
พระเจาที่พระเยซูไดเป็ นคนกลางนํ ามานัน
้ ก็
ดี กวาคําสัญญาเดิมมากนัก เพราะพระเจาได
ตัง้ คําสัญญาใหมนี้ไวบนคําสัญญาที่ชีถ
้ ึงสิ่งที่
ดีกวา
๗ ถา หากคําสัญญาเดิมนั น
้ ไมบกพรองแลว
ก็ไมจําเป็ นตองหาคําสัญญาอันที่ สองมาแทน
๘ แตพระเจาติ เตียนประชาชนชาวอิสราเอล
วา
“องคเจาชีวิตพูด วา ‘เวลาที่เราจะทําสัญญา
ใหม
กับชาวอิสราเอลและชาวยู ดาหกําลังจะมา ถึง
แลว
๙ ซึ่งจะไมเหมือนกับคําสัญญา ที่เราเคยทําไว
กับบรรพบุรุษของพวกเขา
ตอน ที่เราจูงมือพวก เขาออกมาจากประเทศ
อียิปต
เพราะพวก เขาไมซ่ อ
ื สัตยตอคําสัญญาของ
เราอีกตอไป
เราจึงหัน หลังไมสนใจพวกเขา’ องคเจาชีวิต
พูดอยางนี้แหละ
๑๐ นี่ เป็ นคําสัญญาใหมที่เราจะทํากับ
ประชาชนชาวอิสราเอล
หลังจากเวลานัน
้ องคเจาชีวิตพูดอยางนี้
เราจะใสกฎของเราเขาไปในจิตใจของพวก
เขา
เราจะเขียนพวก มันลงไปในหัวใจของพวก
เขา
เราจะเป็ นพระเจาของพวกเขา และพวกเขา
จะเป็ นคนของเรา
๑๑ เขาจะไมตองมาสอนเพื่อนบาน หรือพีน
่  อง
ของเขาวา
‘มารูจักองคเจาชีวิตสิ’
เพราะตัง้ แตคน
ตํ่าตอยที่สุด
จนถึงคนยิ่ง ใหญที่สุด พวก เขาทุก คนก็จะ
รูจักเรา
๑๒ เพราะเราจะยก โทษใหกับความ ชัว
่ ของ
พวกเขา
และเราจะไมจดจําความ บาปของพวก เขาอีก
ตอไป” ‡

*๘:๒

เต็นท หมายถึง เต็นทพิเศษซึ่งเป็ นที่ที่พระเจาอยูทามกลางประชาชนของพระองค และ
เป็ นสถานที่สักการะบูชาของชาวยิว
†๘:๕

ขอความนี้อางมาจากหนังสือ อพยพ ๒๕:๔๐
อางมาจากหนังสือ เยเรมียาห ๓๑:๓๑-๓๔

‡๘:๑๒
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๑๓ เมื่อพระองคเรียกคําสัญญานี้ วา
“อัน
ใหม” แสดงวาพระองคเคยทําใหคําสัญญา
เดิม *นัน
้ ลา สมัยไปแลว สิ่งที่ลา สมัยและเกา
แกไปแลว ก็กําลังจะสูญหายไปในไมชา

การนมัสการแบบเกา
๑ คําสัญญาเดิมนั น
้

๙ การนมัสการ และมีสถานที่อันศักดิส์ ิทธิ์
มีกฎระเบียบสําหรับ

ในโลก นี้ ๒ เพราะมีเต็นทที่กางขึ้นมา เต็นท
นี้มีสองหอง หอง แรกเรียก วา “หองที่
์ ิทธิ”์ ภายในหองแรกนี้มีโคมไฟตัง้ พื้น
ศักดิส
๓ สวน
์ ิทธิว
์ างอยู
มีโตะและขนมปั งศักดิส
หองที่ สองนัน
้ มีมานกัน
้ อยู หอง นี้มีช่ อ
ื เรียก
์ ิทธิท
์ ี่สุด” ๔ ภายในหองที่
วา “หองที่ศักดิส
สองนี้ มีแทน บูชาทองคํา †เอาไวเผาเครื่อง
หอม และมีหีบแหงคําสัญญา หีบ นี้หุมดวย
ทองคําทัง้ หมด ภายในหีบมีโถทองคําที่ใส
อาหาร ทิพย ‡ไว มีไม เทาของอา โรนที่มีใบ
ออนงอกออกมา และมีแผน หินสองแผนของ
คําสัญญาที่สลักกฎปฏิบัติสิบประการไว ๕ บน
หีบ นัน
้ มีรูป ปั ้ นเค รูบ ที่อยูตอ หน าสงา ราศี
ของพระเจา ปี กทัง้ สองของทูต สวรรคนัน
้
กาง ออกคลุมฝา หีบตรงที่ที่บาปได รับการยก
โทษ ¶ตอน นี้เราไมสามารถอธิบายถึงเรื่อง นี้
อยางละเอียดได
๖ เมื่อจัดสิ่งพวก นี้ เขา ที่แลว พวกนั กบวช
จะเขาไปในหอง แรก ทําหน าที่รับ ใชพระเจา
เป็ นประจํา ๗ สวนในหองที่ สองนัน
้
มีแต
หัวหน านักบวชสูงสุดคนเดียวที่เขาไปได แต
เขาไปปี ละครัง้ เทานัน
้
และเขาจะตองเอา
เลือดเขาไปดวย เพื่อจัดการกับบาปของตัว
เอง
และบาปของประชาชนอิสราเอลที่ได
ทําไปโดยไมรู ตัว ๘ จากเรื่องนี้ พระวิญญาณ
์ ีใ้ ห เห็นวา ทางที่จะเขาไปในหอง
บริสุทธิช
์ ิทธิท
์ ี่สุดนัน
ที่ศักดิส
้
จะยังไมเปิ ด เผยใหรู

ฮีบรู ๙:๑๕

ตราบ ใดที่หอง แรกยังใชทําพิธีศาสนากันอยู
๙ นี่ เป็ นเรื่องเปรียบ เทียบใหเห็นวาของถวาย
และเครื่องบูชาที่เอามาถวายให กับพระเจา
นัน
้
ไมสามารถชําระจิตใจของคนที่เอา
เครื่องบูชามา ใหบริสุทธิไ์ ด หรอก ๑๐ เพราะ
มันเป็ นแคเรื่องของอาหาร เครื่องดื่มและพิธี
ชําระลางตางๆซึ่งลวน แตเป็ นกฎที่เกี่ยว กับ
เรื่องภายนอกที่ใชกันจนกวาจะถึงเวลาของ
ระบบใหม
การนมัสการแบบใหม
๑๑ แตตอน

นี้พระ คริสตไดมาในฐานะ
หัวหน านักบวชสูงสุด สิ่ง ดีๆพวก นี้ที่มา ถึง
์ ิทธิ ์
แลว พระองคไดนํา เขาไปในเต็นทศักดิส
ที่ยิ่ง ใหญสมบูรณ แบบกวา เป็ นเต็นทที่ไม
ไดทําดวยมือมนุษย และไม ไดเป็ นของโลก
ที่ถูกสรางมา นี้ ๑๒ พระองคเขาไปในหองที่
์ ิทธิท
์ ี่สุดนัน
ศักดิส
้ เพียงครัง้ เดียวก็พอสําหรับ
ตลอด ไป พระองคไม ไดเอาเลือดแพะและ
เลือดลูกวัวเขาไป
แตไดถวายเลือดของ
พระองคเอง พระองคจึงทําใหเราเป็ นอิสระ
จากบาปตลอด ไป ๑๓ ถาเลือดของแพะและ
วัวตัวผู และขี้ เถาของวัวตัว เมียที่เอามา
ประพรมลงบนคนที่ไมสะอาดตามพิธีทาง
ศาสนา
ยังทําใหเขาสะอาดภายนอกได
๑๔ แลวเลือดของพระ คริสตละ จะชําระเรา
ยิ่ง กวานัน
้ อีกขนาด ไหน พระองคไดถวาย
ตัวเองใหกับพระเจา เป็ นเครื่องบูชาที่ไมมี
ตําหนิ ผานทางพระวิญญาณที่คงอยูตลอดไป
ดัง นัน
้ เลือดของพระองคจะชําระลางจิตใจ
ของเราจากการกระทําที่นําไปถึงความ ตาย
เพื่อเราจะไดมารับใชพระเจาผูมีชีวิตอยู
๑๕ นี่ เป็ นเหตุที่พระ
คริสตไดนําคําสัญญา
ใหม §มาให พระองคเป็ นคนกลางระหวาง
พระเจากับมนุษย เพื่อใหคนที่พระเจาเรียก

*๘:๑๓

คําสัญญาเดิม หมายถึง สัญญาที่พระเจาใหแกชาวยิวเมื่อพระองคใหกฎของโมเสส
แกพวกเขา
†๙:๔

แทนบูชาทองคํา หมายถึง โตะทองคําสําหรับเผาเครื่องหอมที่ถวายแกพระเจา

‡๙:๔

อาหาร ทิพย หรือมานา เป็ นอาหารจากสวรรคซ่ งึ พระเจามอบใหกับชาวอิสราเอลที่
อยูในที่เปลาเปลี่ยวแหง แลง หลัง จากที่ออกมาจากประเทศอียิปต ดูเพิ่ม เติมไดจากหนังสือ
อพยพ บทที่ ๑๖
¶๙:๕

์ ิทธิท
์ ี่ใสคําสัญญา” ซึ่ง
ที่ท่บ
ี าปไดรับการยกโทษ หมายถึง บริเวณที่อยูบน “หีบศักดิส
หัวหน านักบวชสูงสุดจะนํ าเลือดสัตวมาวางไวปีละครัง้ เพื่อชําระบาปใหมนุษย
§๙:๑๕

สัญญาใหม หมาย ถึง “คําสัญญาที่ดี กวา” ซึ่งพระเจาไดมอบ ใหแกประชาชนของ
พระองคผานทางพระเยซู

ฮีบรู ๙:๑๖

มานัน
้
ได รับมรดกถาวรตามที่พระเจาได
สัญญาไว ความตายของพระเยซูทําใหมนุษย
ได รับการปลดปลอยใหเป็ นอิสระพนจากบาป
ที่ไดทําไปภายใตคําสัญญาแรก *แลว
๑๖ มีพินัยกรรมอยูที่ไหนก็จําเป็ นจะตอง
พิสูจนใหเห็นวา
คนทําพินัยกรรมนัน
้ ตาย
แลว ๑๗ เพราะพินัยกรรมจะมีผลบังคับใชก็
ตอเมื่อคนทําตาย แลวเทานัน
้
แตถาคนทํา
พินัยกรรมนัน
้ ยังอยู มันก็ไมมีผลบังคับอะไร
เลย ๑๘ นัน
่ เป็ นเหตุที่ถาไมมีเลือด คําสัญญา
๑๙ เมื่อโมเสสได
แรกก็ยังไมมีผลบังคับใช
ประกาศคํา สัง่ ทุก ขอใหกับประชาชนแลว
ทานก็เอาเลือดของลูกวัวและแพะพรอมกับ
นํ้ าและขนแกะสีแดงและกิ่ง หุ สบมาประพรม
หนังสือ มวนของคําสัญญาและประชาชนทุก
คน ๒๐ โมเสสพูดวา “นี่คือเลือดแหงคําสัญญา
คําสัญญานี้พระเจาไดสัง่ ใหพวก คุณรักษาไว”
†๒๑ แลวโมเสสก็ไดประพรมเต็นทศักดิส
์ ิทธิ ์
และของทุกอยางที่ใชในการนมัสการพระเจา
๒๒ อัน ที่จริง
ตามกฎของโมเสสนัน
้ ถือวา
เกือบทุก อยางที่จะตองใชเลือดชําระลางให
บริสุทธิ ์ และถาไมมีการหลัง่ เลือดออกมาก็
จะไมมีการยกโทษให
พระคริสตกําจัดบาปได
๒๓ ดัง นั น
้

ของพวก นี้ที่จําลองแบบมาจาก
ของ จริงในสวรรค จําเป็ นที่ตองเอาเลือด
ของสัตวมาชําระมัน แตกับของ จริงที่อยู
ในสวรรคนัน
้ จะตองใชเครื่องบูชาที่ดีกวา นี้
ชําระ ๒๔ เพราะพระคริสตไม ไดเขาไปในหอง
์ ิทธิท
์ ี่สุดที่มือมนุษยสราง หรือที่จําลอง
ศักดิส
แบบจากของ จริง แตตอน นี้พระองคไดเขา
ไปอยูตอ หน าพระเจาในสวรรคที่แทจริงเพื่อ
เรา ๒๕ พระองคไม ไดเขาไปถวายพระองค
เองซํ้าแลวซํ้าอีก เหมือนกับที่หัวหน านักบวช
สูงสุดตองเอาเลือดที่ไมใชของ เขาเองเขาไป
๒๖ เพราะไม
์ ิทธิท
์ ี่สุดทุกๆ ปี
ในหองศักดิส
อยางนัน
้ พระคริสตก็ตองถวายตัว เองหลาย
ตอหลายครัง้ แลว นับตัง้ แตสรางโลกมา แต
ตอน นี้ซ่ งึ เป็ นยุคสุดทายแลว พระองคได
ปรากฏตัวเพียงครัง้ เดียวก็พอสําหรับตลอด
*๙:๑๕
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ไป
เพื่อถวายพระองคเองเป็ นเครื่องบูชา
กําจัดบาปใหหมด ไป ๒๗ มนุษยตายแคครัง้
เดียวแลวเจอกับการพิพากษา ๒๘ พระ คริสต
ก็เหมือน กัน ที่ถวายตัว เองเพียงครัง้ เดียว
เพื่อกําจัดบาปของคนเป็ นจํานวน มาก และ
พระองคจะมาปรากฏตัวอีกเป็ นครัง้ ที่ สอง
แตครัง้ นี้ไมใชเพื่อมากําจัดบาป แตมาชวย
คนพวก นัน
้ ใหรอด คือคนที่กําลังรอพระองค
อยางใจจดใจจออยู
พระคริสตถวายตัวเองครัง้ เดียว
ก็พอสําหรับตลอดไป
๑ กฎของโมเสสเป็ นแคเงาของสิ่ง

๑๐ ดีๆที่กําลังจะมา ถึง

มันไมใชของ
จริง ดัง นัน
้ กฎของโมเสสที่สงั ่ ใหคนตองเอา
เครื่องบูชาแบบเดิมๆมาถวายพระเจาซํ้า แลว
ซํ้า อีกในทุกๆ ปี นัน
้ ไมมีวันทําใหคนที่มาเขา
เฝ าพระเจาสมบูรณ แบบได ๒ เพราะถากฎ
ทําใหคนสมบูรณ แบบไดจริง คนคงจะเลิก
ถวายเครื่องบูชาไป แลว เพราะเขาคงได รับ
การชําระครัง้ เดียวก็พอแลว และใจของ เขา
คงไมรูสึกผิดตอบาปที่เขาได ทํา ๓ แตแทนที่
จะเป็ นอยาง นัน
้
เครื่องบูชากลับกลายเป็ น
สิ่งที่เตือนใหเขาระลึกถึงบาปที่ไดทําทุกๆ ปี
๔ เพราะเลือดของวัวตัวผูและเลือดของแพะ
จะมาลางบาป ก็เป็ นไปไมได
๕ ดัง นั น
้ เมื่อพระ คริสตไดเขามาในโลก นี้
พระองคพูดวา
“พระองค (พระเจา) ไมตองการเครื่องบูชา
และของถวาย
แตพระองคไดเตรียมรางกายสําหรับขาพเจา
๖ พระองคไมไดพอใจกับเครื่องเผาบูชา
และเครื่องบูชาเพื่อจัดการกับบาป
๗ แลวขาพเจา (พระคริสต) ก็พูดวา
‘ขาแตพระเจา ขาพเจาอยูที่นี่
ขาพเจามาเพื่อทําตามความตองการของ
พระองค
เหมือน กับที่มีเขียนไวเกี่ยว กับขาพเจาใน
หนังสือมวน’” ‡
๘ ครัง
้ แรกพระองค (พระ คริสต) พูด วา
“พระองค (พระเจา) ไมตองการและไม ได

คําสัญญาแรก หมายถึง สัญญาที่พระเจาใหไวกับชาวยิว เมื่อตอนที่พระองคไดใหกฎ
ของโมเสสแกพวกเขา
†๙:๒๐ อางมาจากหนั งสือ อพยพ ๒๔:๘
‡๑๐:๗ อางมาจากหนั งสือ สดุดี ๔๐:๖-๘ (ฉบับแปลกรีกโบราณ)
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พอใจในเครื่องสัตว บูชาที่นํามาบูชา เครื่อง
เผาบูชาและเครื่องบูชาเพื่อจัดการกับบาป”
(ถึง แมกฎของโมเสสสัง่ ใหทําอยางนี้) ๙ แลว
ตอ มาพระองค (พระ คริสต) ไดพูดอีกวา
“ขาพเจาอยูที่ นี่แลว ขาพเจามาเพื่อทําตาม
ความตองการของพระองค” ดัง นัน
้ พระเจา
จึงยกเลิกระบบแรกเสีย เพื่อจะจัด ตัง้ ระบบ
อันที่ สองขึ้น มา ๑๐ เราได รับการชําระให
บริสุทธิ ์ เพราะพระ เยซูคริสตไดทําในสิ่งที่
พระเจาตองการให ทํา และพระองคไดเสีย
สละรางกายของพระองคเองเป็ นเครื่องบูชา
เพียงครัง้ เดียวเป็ นพอสําหรับตลอดไป
๑๑ นั กบวชชาวยิวทุก คนยืนทําหน าที่รับ ใช
พระเจาทุก วัน และเขาถวายเครื่องบูชาอยาง
เดียวกันซํ้า แลวซํ้า อีก แตมันไมสามารถจะ
กําจัดบาปได ๑๒ แตหลัง จากที่พระ คริสตได
สละตัว เองเป็ นเครื่องบูชาเพียงครัง้ เดียว
เพื่อจัดการกับบาปตลอด ไป พระองคไดนัง่
อยูทางขวา มือของพระเจา ๑๓ พระองคจะนัง่
รอจนกวาพระเจาจะทําใหศัตรูของพระองค
มาเป็ นที่วาง เทาของพระองค ๑๔ เพราะเมื่อ
พระองคถวาย ตัวเพียงครัง้ เดียว ก็ทําใหคน
์ ลว นัน
ที่ได รับการชําระใหบริสุทธิแ
้ สมบูรณ
แบบตลอดกาล
๑๕ พระ
วิญญาณบริสุทธิไ์ ดเป็ นพยาน
ยืนยันกับเราในเรื่องนี้ พระองคไดพูดวา
๑๖ “นี่ คือคําสัญญาใหมที่เราจะทํากับ
ประชาชนของเราหลังจากสมัยนัน
้
เราจะใสกฎของ เราเขาไปในจิตใจของพวก
เขา
และจะเขียนพวก มันลงไปในหัวใจของพวก
เขา” *
๑๗ “และเราจะลืมบาป และการกระทําที่ผิดๆ
ของพวกเขาตลอดไป” †
๑๘ เมื่อพระเจาอภัย บาปให แลว ก็ไมจําเป็ น
จะตองมีการถวายเครื่องบูชาเพื่อจัดการกับ
บาปอีกตอไป
เขามาใกลๆพระเจา

ฮีบรู ๑๐:๓๐

พระ เยซู ๒๐ เราเขาไป ไดตามทางใหมที่ให
ชีวิต
ซึ่งพระองคไดเปิ ดใหเราผานเขาไป
ทางมาน นัน
้
คือที่พระองคไดสละรางกาย
เป็ นเครื่องบูชา ๒๑ เรามีหัวหน านักบวชผูยิ่ง
ใหญ ที่คอยจัดการดูแลครัวเรือนของพระเจา
๒๒ ดัง นั น
้ ขอใหเราทุก คนเขา มาใกลๆพระเจา
ดวยความจริงใจ และมีความมัน
่ ใจอยางเต็ม
ที่ มีใจที่ได รับการประพรมใหสะอาดจาก
ความ รูสึกผิดๆเพราะบาป และมีรางกายที่
์ ลว ๒๓ ขอ ใหเรา
ไดชําระดวยนํ้ าใหบริสุทธิแ
ทุก คนยึด มัน
่ ในความ หวังที่เราไดยอมรับไว
แลวอยางไมหวัน
่ ไหว เพราะพระองคผู ที่ให
สัญญากับเรานัน
้ ซื่อสัตย
ชวยกันและกันใหเขมแข็ง
๒๔ ขอ

ใหเราทุก คนพิจารณากันและกัน
เพื่อจะ ไดกระตุนกันใหมีความ รักและทําแต
ความ ดี ๒๕ ขออยา ใหเราทิง้ การประชุมไป
เหมือน กับที่บาง คนทําอยู แตใหกําลัง ใจกัน
และกันมากยิ่ง ขึ้น ยิ่งพวกคุณรูอยูแลววาวัน
นัน
้ ‡กําลังใกลมาถึงแลว ก็ยิ่งนา จะทําอยาง
นี้
อยาหนี พระเจาไป
๒๖ แตถา

เรายังตัง้ ใจทํา ผิดอยูหลัง จากที่
เรารูเรื่องความ จริงแลว ก็จะไมมีเครื่องบูชา
จัดการกับบาปใหอีก แลว ๒๗ มี แตจะรอ คอย
การพิพากษาดวยความหวาด กลัว และรอ
คอยไฟรอน แรงที่จะเผา ผลาญคนที่ตอ ตาน
พระเจา ๒๘ คน ไหนที่ไม ยอมเชื่อ ฟั งกฎของ
โมเสส และมีพยานสักสองสามปาก คนนัน
้ ก็
ถูกประหารชีวิตอยางไรความ เมตตา ๒๙ คิด
ดู สิวา คนที่เหยียบ ยํ่าพระ บุตรของพระเจา
และมองเลือดของคําสัญญาใหมที่ไดชําระ
์ ัน
เขาใหบริสุทธิน
้ วาไร คา แถมยังดูถูกพระ
วิญญาณแหงความเมตตากรุณา คนพวก นี้
สมควรจะได รับโทษหนัก กวาคนพวก นัน
้
ขนาด ไหน ๓๐ เพราะเรารูจักพระองคที่พูด
วา “การแก แคนเป็ นเรื่องของเรา เราจะตอบ

๑๙ ดัง

นัน
้ พี่ น องครับ เรามีความมัน
่ ใจที่
์ ิทธิท
์ ี่สุดโดยเลือดของ
จะเขาไปในหองศักดิส
*๑๐:๑๖
†๑๐:๑๗
‡๑๐:๒๕

อางมาจากหนังสือ เยเรมียาห ๓๑:๓๓
อางมาจากหนังสือ เยเรมียาห ๓๑:๓๔

วัน นั น
้ วัน ที่พระ คริสตจะมาพิพากษามนุษยทุก คนและนํ าคนที่เชื่อทัง้ หมดไปอยู
รวมกับพระองค

ฮีบรู ๑๐:๓๑
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สนองพวก เขาเอง” *และไดพูดอีกวา “องค
เจาชีวิตจะพิพากษาประชาชนของพระองค”
†๓๑ เป็ นสิ่งที่นาหวาดกลัวยิ่งนั กที่จะตกอยูใน
มือของพระเจาผูมีชีวิตอยูนัน
้
ขอใหมีความกลาและอดทนไว
๓๒ ขอ

ใหคิดถึงสมัย กอนตอน ที่เพิ่งได
รับความ สวาง พวก คุณไดอดทนตอความ
ทุกข ยากอยางแสน สาหัส ๓๓ บาง ครัง้ คุณก็
ถูกประจานใหขาย หน าและคนดูถูกขมเหง
บาง ครัง้ คุณก็ชวย เหลือคน อื่นที่ถูกขมเหง
๓๔ คุณไม ไดแคชวย เหลือและรวม ทุกขกับ
คนที่ติด คุก แตยังยินดียอมใหคนมายึดเอา
ทรัพยสินของคุณไป เพราะรูวาตัว เองไดเป็ น
เจาของทรัพยสินที่ยอด เยี่ยมกวา นัน
้
และ
เป็ นทรัพยสินที่จะอยูถาวรตลอดไป
๓๕ ดัง นั น
้ อยาทิง้ ความมัน
่ ใจไป เพราะมัน
จะนํ ารางวัลอันยิ่ง ใหญมา ให ๓๖ พวก คุณ
ตองอดทน เพื่อ วาเมื่อคุณไดทําตามความ
ตองการของพระเจาแลว คุณก็จะได รับสิ่งที่
พระองคสัญญาไว ๓๗ พระเจาบอกวา
“อีกไม นานนัก พระองคผู ที่กําลังจะมานัน
้ ก็
จะมาถึงแลว
พระองคจะไมชักชา
๓๘ แตคนที่เรายอมรับนั น
้
จะใชชีวิตดวย
ความไววางใจ
และถาเขาหัน หลังเลิกไว วางใจ เราจะไม
พอใจในตัวเขาเลย” ‡
๓๙ แตเราไมใชคนพวก นั น
้ ที่เลิกไว วางใจ
แลวตองถูกทําลายไป แตเราเป็ นคนพวกนัน
้
ที่ยังไววางใจอยู แลวไดรับชีวิต
ความไว วางใจ
๑ ดัง นั น
้

๑๑ วาเราจะได รับสิ่งที่เราหวัง ไว และ
ความไว วางใจรับ ประกัน

ความไว วางใจเป็ นหลัก ฐานที่พิสูจนวาสิ่งที่
เรามองไม เห็นนัน
้ มี จริง ๒ เป็ นเพราะคนใน
สมัยกอนไววางใจนี่เอง พระเจาถึงไดยกยอง
เขา
๓ เป็ นเพราะเราไว วางใจนี่ เอง
เราถึงได
เขาใจวา พระเจาสรางจักรวาลนี้ข้ น
ึ มาโดย

*๑๐:๓๐

ฮีบรู ๑๑:๑๐

คํา สัง่ ของพระองค ดัง นัน
้ สิ่งที่มอง เห็นจึง
เกิดมาจากสิ่งที่มองไมเห็น
๔ เป็ นเพราะอา เบลไว วางใจนี่ เอง
เขา
ถึงไดนําเครื่องบูชาที่ดี กวาของคา อินมา
ถวายพระเจา และเพราะเขาไว วางใจแบบ
นัน
้
พระเจาถึงไดยกยองเขาวาเป็ นคนที่ทํา
ตามใจพระองค และยอมรับของถวายของ
เขา เป็ นเพราะเขาไว วางใจนี่เอง ถึง แมเขา
จะตายไปแลว เขาก็ยังพูดอยู
๕ เป็ นเพราะเอ โนคไว วางใจนี่ เอง พระเจา
ถึงได รับเขาขึ้น ไปอยูกับพระองค ดัง นัน
้ เอ
โนคจึงไม เคยตาย และไมมี ใครหาเขาเจอ
อีก เลย เพราะพระเจาได รับเขาไป แลว แต
๖ เขาได
กอนที่พระองคจะรับเขาขึ้นไปนัน
้
รับการยกยองวาเป็ นคน หนึ่งที่พระเจาพอใจ
แตถาไมมีความไว วางใจแลว ก็เป็ น ไปไม ได
ที่จะทําใหพระเจาพอใจ
เพราะคนที่มาเขา
เฝ าพระเจาจะตองเชื่อวาพระองคมีจริง และ
ตองเชื่อวาพระองคจะใหรางวัลกับทุก คนที่
แสวงหาพระองค
๗ เป็ นเพราะโน อาหไว วางใจนี่ เอง
เมื่อ
พระเจาเตือนเขาใหรูถึงเหตุการณที่ยังมอง
ไม เห็น เขาก็เคารพยําเกรงพระเจา และได
ตอเรือ ใหญเพื่อชวยชีวิตคนในครอบครัวของ
เขา เพราะเขามีความไว วางใจนี่เอง เขาถึง
เป็ นผู ที่ทําใหเห็นวาโลกนี้ผิด และพระเจาได
ยอมรับเขาแบบที่พระองคไดยอมรับคนที่ไว
วางใจพระองค
๘ เป็ นเพราะอับ รา ฮัมไว วางใจนี่ เอง เมื่อ
พระเจาเรียกเขาออกเดิน ทางไปที่แผน ดิน
ที่เขาจะได รับเป็ นมรดก เขาก็เชื่อ ฟั งและ
ออกเดิน ทางไป แมไมรูวากําลังจะไป ไหน
๙ เป็ นเพราะอับ ราฮัมไว วางใจนี่ เอง เขาถึงได
มาอยูอยางคนตางดาวในแผน ดินที่พระเจา
สัญญาไว
เขาไดพักอยูในเต็นทเหมือนกับ
อิส อัคและยา โคบลูก หลานของเขา ผู ที่จะ
ได รับมรดกรวม กันกับอับ รา ฮัมตามสัญญา
๑๐ ที่อับ รา ฮัม
อันเดียวกันที่พระเจาให นัน
้

อางมาจากหนังสือ เฉลยธรรมบัญญัติ ๓๒:๓๕
อางจากหนังสือ เฉลยธรรมบัญญัติ ๓๒:๓๖ และ สดุดี ๑๓๕:๑๔
‡๑๐:๓๘ อางมาจากหนั งสือ ฮาบากุก ๒:๓-๔ (ฉบับแปลกรีกโบราณ)
†๑๐:๓๐

ฮีบรู ๑๑:๑๑

ทําอยาง นี้ ก็เพราะเขากําลังรอ คอยเมือง *
ที่มีรากฐานมัน
่ คง ถาวร เป็ นเมืองที่พระเจา
ออกแบบและสรางเอง
๑๑ เป็ นเพราะอับ รา ฮัมไว วางใจนี่ เอง เขา
ถึงเชื่อ
วาพระเจาซื่อสัตยและจะทําตาม
สัญญา พระเจาถึงใหอับ รา ฮัมมีลูกได ถึง
แมวาตัวเขาเองจะแกเกิน กวาที่จะมีลูกได
แลว และซาราหเองก็เป็ นหมัน ๑๒ ดวยเหตุนี้
จากชายคนเดียวกัน นี้ที่มีสภาพเหมือน กับ
คนที่ตายไป แลว ยังสามารถที่จะมีลูก หลาน
เกิด ขึ้นมากมายเทากับดวงดาวในทองฟ า
และมากมายเทากับเม็ด ทรายบนฝั ่ งทะเลที่
นับไมถวน
๑๓ คนพวก นี้ ทัง
้ หมดตาย ไปในขณะ ที่ยัง
ไว วางใจอยู ถึง แมพวก เขายังไมได รับสิ่ง
ที่พระเจาไดสัญญาไว เพียงแคได เห็นแต
ไกลและยินดีตอนรับสิ่งที่พระเจาไดสัญญา
นัน
้ ไว พวก เขายังยอมรับอีกวาตัวพวก เขา
เองเป็ นแคคนแปลก หน าและคนตางดาวใน
โลก นี้ ๑๔ ที่เขาพูดอยาง นี้แสดง วาพวก เขา
กําลังแสวงหาบาน เมืองที่จะเป็ นของเขา เอง
๑๕ ถาพวก เขาคิดถึงบาน เมืองที่พวก เขาจาก
มา เขาก็ยังมีโอกาสที่จะกลับไป ได ๑๖ แต
พวก เขากําลังใฝ ฝันถึงบาน เมืองที่ดีกวา นัน
้
คือเมืองแหงสวรรค พระเจาถึงไม อับอาย
ที่ไดช่ อ
ื วาเป็ นพระเจาของพวก เขา เพราะ
พระองคไดเตรียมบาน เมืองไวสําหรับพวก
เขาแลว
๑๗–๑๘ เป็ นเพราะอับ รา ฮัมไว วางใจนี่ เอง
เมื่อพระเจามาลองใจเขา เขาก็ไดถวายอิส
อัคลูกชายเพียงคนเดียวเป็ นเครื่องบูชา เรื่อง
นี้เกิด ขึ้นหลัง จากที่พระเจาไดสัญญากับอับ
รา ฮัมวา “ลูก หลานของ เจาจะสืบเชื้อ สายมา
จากอิส อัค” †อับ รา ฮัมรับคําสัญญาแลว แต
ก็ยังพรอมที่จะถวายลูกชายเพียงคน เดียว
๑๙ เพราะอับ ราฮัมถือวาพระเจาสามารถทําให
คนตายฟื้ นขึ้นมาได อาจจะพูดไดวา เขาก็ได
รับอิสอัคกลับคืนมาจากความตาย
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ฮีบรู ๑๑:๒๙

๒๐ เป็ นเพราะอิส อัคไว วางใจนี่ เอง เขาถึง
ไดใหพรกับทัง้ ยา โคบและเอ ซาว แกสิ่งที่ จะ
เกิดขึ้นในอนาคต
๒๑ เป็ นเพราะยาโคบไววางใจนี่ เอง เมื่อเขา
กําลังจะตาย เขาถึงไดใหพรกับลูกทัง้ สองคน
ของโย เซฟ และไดนมัสการพระเจาขณะ ที่
พิงอยูที่ปลายไมเทาของเขา
๒๒ เป็ นเพราะโย เซฟไว วางใจนี่ เอง
ใน
บัน
้ ปลายชีวิตเขาไดพูด ถึงเรื่องที่ประชาชน
อิสราเอลจะอพยพออกจากอียิปต และสัง่ เสีย
ใหเอากระดูกของเขาไปดวย
๒๓ เป็ นเพราะพอ แมของโมเสสไว วางใจ
นี่เอง เมื่อโมเสสเกิด มา พวก เขาถึงไดซอน
ตัวเด็กไวถึงสามเดือน เพราะพอ แมเห็น วา
เขาเป็ นเด็กที่ มีหน าตาโดดเดน และพวกเขา
กลาขัดคําสัง่ ของกษัตริย
๒๔ เป็ นเพราะโมเสสไว วางใจนี่ เอง เมื่อเขา
โตขึ้น เขาถึงไดยอมสละฐานะลูกของลูกสาว
ฟาโรห ๒๕ เขาเลือกที่จะถูกกดขี่ขมเหงรวม
กับประชาชนของพระเจา แทนที่จะมีความ
สนุกสนานชัว
่ คราวกับความ บาป ๒๖ เขาถือ
วาความอับอายขาย หน าเพื่อพระ คริสต มี
คามากกวาทรัพยสมบัติของประเทศอียิปต
เพราะเขามอง ไปขาง หน าถึงรางวัลที่จะได
รับ ๒๗ เป็ นเพราะโมเสสไววางใจนี่เอง เขาถึง
ไดออกจากประเทศอียิปตโดยไมเกรงกลัว
ความ โกรธของฟาโรห เขามีใจมานะอดทน
ราวกับวาเขาไดเห็นพระเจาผู ที่ไมสามารถ
มอง เห็นได ๒๘ เป็ นเพราะโมเสสไว วางใจ
นี่เอง เขาถึงไดจัด ตัง้ เทศกาลวันปลดปลอย
และสัง่ ใหประพรมเลือดที่ประตู เพื่อไม ให
ทูตแหงความ ตาย ‡มาแตะ ตองลูกชายหัวปี
ของประชาชนอิสราเอล
๒๙ เป็ นเพราะคนอิสราเอลไว
วางใจนี่เอง
พวก เขาถึง ไดเดินขามทะเลแดงเหมือน กับ
เดินอยูบนพื้น ดินแหง แตเมื่อพวกอียิปต
พยายามที่จะทําอยาง นัน
้ บาง พวก เขาก็จม
นํ้ าตายหมด

*๑๑:๑๐

เมือง หมาย ถึง เมืองแหงฝ ายจิต วิญญาณของยุค ใหม ที่ซ่ งึ พระเจาอาศัยอยูกับ
ประชาชนของพระองค หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวา “เยรูซาเล็มแหงสวรรค” (ฮีบรู ๑๒:๒๒)
†๑๑:๑๗-๑๘ อางมาจากหนั งสือ ปฐมกาล ๒๑:๑๒
‡๑๑:๒๘ ทูตแหงความตาย หรือ ผูฆา หมายถึง ผูที่จะลงโทษประชาชนชาวอียิปต พระเจา
ไดสงผูฆาไปฆาลูกชายคนโตของแตละบาน (อพยพ ๑๒:๒๙-๓๒)

ฮีบรู ๑๑:๓๐
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๓๐ เป็ นเพราะคนอิสราเอลไว
วางใจนี่เอง
หลัง จากที่พวก เขาเดินรอบกําแพงเมืองเย ริ
โคเป็ นเวลาเจ็ดวัน กําแพงนัน
้ ก็พังลงมา
๓๑ เป็ นเพราะรา หับหญิงโสเภณีไว วางใจ
นี่เอง เธอถึงไมถูกฆาตายไปพรอมๆกับคนที่
ไมเชื่อ ฟั งพวก นัน
้ เพราะเธอไดตอนรับและ
ชวยคนสอดแนมอยางเป็ นมิตร
๓๒ จะใหพูดอะไรมากกวานี้ อีก หรือ มีเวลา
ไม พอที่จะเลาถึงเรื่องกิเด โอน บา ราค แซม
สัน เยฟธาห ดาวิด ซามู เอล และพวกผูพูด
แทนพระเจา ๓๓ เป็ นเพราะพวก เขาไว วางใจ
นี่เอง พวก เขาเหลา นี้ถึงได รับชัยชนะเหนือ
ดิน แดนตางๆและไดทําสิ่งที่ถูก ตองยุติธรรม
และได รับสิ่งตางๆที่พระเจาสัญญาไว และ
ไดปิดปากสิงโต ๓๔ พวก เขาไดดับ ไฟที่โหม
ไหมอยางรุนแรง และรอด ตายจากคม ดาบ
เขาได รับกําลังจากพระเจาเมื่อออนแอ และ
มีกําลังในสนามรบ และขับ ไลกองทัพตาง
๓๕ พวกผู
ชาติใหแตกกระ เจิดกระเจิงไป
หญิงก็ได รับคนที่เขารักนัน
้ กลับฟื้ นขึ้นจาก
ความ ตาย บาง คนก็ยอมถูกทรมานจน ตาย
ไม ยอมออกมาจากคุก เพื่อที่จะไดฟ้ ื นขึ้น
จากความ ตายอยางถาวรไมใชแคชัว
่ คราว
๓๖ บาง คนตองทนถูกเยาะ เยยและถูกเฆี่ยน
ดวยแส ในขณะ ที่บาง คนถูกลาม โซและถูก
ขัง คุก ๓๗ บาง คนโดนหินขวาง บาง คนถูก
เลื่อยออกเป็ นสอง ทอน บาง คนถูกดาบฟั น
บาง คนยากจนขัดสน บาง คนรอน เรพเนจร
นุงหนัง แพะหนัง แกะ ถูกกดขี่ขมเหง และ
ถูกทารุณอยางไมยุติธรรม ๓๘ โลกนี้ไมคูควร
กับคนพวก นี้เลย พวก เขารอน เรไปตามที่
เปลา เปลี่ยวและภูเขา อยูตามถํ้าตามโพรง
ในพื้นดิน
๓๙ พวกเขาทุก คนได รับการยกยอง เพราะ
พวก เขาไดไว วางใจ แตพวก เขาก็ยังไมได
๔๐ พระเจาได
รับสิ่งที่พระเจาไดสัญญาไว
วางแผนที่จะใหสิ่งที่ดียิ่ง กวานัน
้ สําหรับเรา
เพราะพวก เขาจะสมบูรณ แบบไดก็ตอ เมื่อมี
เรารวมอยูดวยเทานัน
้

ใหทําตามแบบอยางของพระเยซู
๑ ดัง

๑๒ ลอม รอบเราอยูอยาง นี้แลว

เมื่อเรามีพยานมากมาย
ขอ
ใหเราละทิง้ ทุก อยางที่ถวงเราไว และบาป
*๑๒:๖

นัน
้

อางมาจากหนังสือ สุภาษิต ๓:๑๑-๑๒

ฮีบรู ๑๒:๑๑

ที่เกาะ ติดเราแนน และขอ ใหวิ่ง แขงดวย
ความมานะอดทนไปตามทางที่อยูขาง หน า
เรา ๒ ขอใหเราจองอยูที่พระเยซู ซึ่งเป็ นผูนํา
ความเชื่อของเราและเป็ นผู ที่ทําใหความเชื่อ
ของเราสมบูรณ แบบ พระองคไดอดทนตอ
การถูกตรึงบนไม กางเขน เพื่อความยินดีที่
รอพระองคอยู
พระองคไมสนใจกับความ
อับอายที่ตองตายบนไม กางเขน และในตอน
นี้พระองคไดนัง่ อยูทางขวาของบัลลังกของ
พระเจา ๓ ขอ ใหใครครวญถึงพระองคผู ที่
ตองทนทุกข ทรมานอยางแสน สาหัสจากคน
บาปที่ตอ ตานพระองค เพื่อพวก คุณจะไดไม
ทอใจหรือยอมแพ
พระเจาเป็ นเหมือนพอ
๔ ในเรื่องที่พวก

คุณตองตอสูกับบาปนัน
้
คุณยังไม ตองตอสูจนถึงกับเลือดตกยางออก
เลย ๕ พวก คุณคงจะลืมคําที่ใหกําลัง ใจ คํา
พูด นี้เป็ นคําที่ไดพูดกับคุณในฐานะที่เป็ นลูก
ของพระเจาวา
“ลูก เอย อยาถือวาการตี สอนขององคเจา
ชีวิตนัน
้ เป็ นเรื่องเลนๆ
และอยาหมดกําลัง
ใจเมื่อพระองคมาตัก
เตือนเจา
๖ เพราะองคเจาชีวิตจะตี สอนคน ที่พระองค
รัก
และจะลงโทษทุกคนที่พระองครับเป็ นลูก” *
๗ ใหอดทนตอความยากลําบาก เพราะเป็ น
การตี สอน แสดง วาพระเจากําลังทํากับพวก
คุณเหมือนเป็ นลูกของพระองค มีลูกคนไหน
บางที่พอไม เคยตี สอน ๘ ถาคุณไมถูกตี สอน
เหมือน กับลูกทัว
่ ๆ ไป แสดง วาไม ไดเป็ นลูก
แทๆ แตเป็ นลูกที่ไมมีพอ ๙ เราทุก คนมีพอ
ที่เป็ นมนุษยที่คอยตี สอนเรา
แตเราก็ยัง
เคารพเขาอยูดี ยิ่ง กวานัน
้ อีกสักเทาไร เรา
ควรจะเชื่อ ฟั งพระ บิดาของจิตวิญญาณเรา
เพื่อเราจะไดมีชีวิตอยูตอ ไป ๑๐ พอของเรา
ที่เป็ นมนุษยจะตี
สอนเราแคชัว
่ คราวตาม
ที่เห็นวาควร แตพระเจาจะตี สอนเราเพื่อ
ประโยชนของเรา
เพื่อเราจะไดมีลักษณะ
เหมือนพระองค ๑๑ ตอนที่ถูกตี สอนนัน
้ ไมมี
ใครชอบหรอกเพราะมันเจ็บ แตภายหลังการ
ตี สอนนัน
้ จะฝึ กฝนเรา แลวผลที่ออกมาก็คือ
สันติสุข และชีวิตที่พระเจาชอบใจ

ฮีบรู ๑๒:๑๒

ใชชีวิตอยางระมัดระวัง
๑๒ ดัง นั น
้

ใหยกมือที่ไมมีแรงขึ้น มา และ
ทําหัว เขาที่ออนแอใหมีกําลังขึ้น มา ๑๓ ทํา
ทาง เดินใหตรงไปสําหรับเทา เพื่อวาเทาที่
เป็ นงอยนัน
้ จะไดไมพลิก แตจะหายเป็ นปกติ
๑๔ พยายามอยูกับคนทัง
้
หลายอยางสงบ
สุข
และพยายามอุทิศตัว เองกับพระเจา
เพราะถาปราศจากการอุทิศ ตัวกับพระองคก็
จะไมมีใครเห็นองคเจาชีวิต ๑๕ ระวังตัวให ดี
อยาใหใครพลาดไปจากความเมตตากรุณา
ของพระเจา
แลวระวังอยาใหมีรากขมขื่น
งอกขึ้น มากอปั ญหา ที่จะทําใหคนจํานวน
มากตองดาง พรอย ๑๖ ระวังอยาใหใครทํา
ผิดทางเพศ
หรือหมกมุนแตเรื่องของโลก
์ ูกชายหัวปี
นี้เหมือน กับเอ ซาวที่ขายสิทธิล
เพราะเห็น แกอาหารเพียงมื้อ เดียว ๑๗ พวก
คุณก็รู วา ตอ มาเมื่อเอ ซาวอยากไดพรนัน
้
เขาก็ถูกปฏิเสธ
เพราะวาเขาไมสามารถ
แกไขสิ่งที่เขาไดทําลงไป แลว ถึง แมเขาจะ
ตองการมากจนนํ้ าตานองหน า
๑๘ พวก คุณไม ไดมาถึงภูเขาที่แตะ ตองได
ไม ไดมาถึงไฟที่ไหมอยู ไม ไดมาถึงที่มืด
ความมืด มิดอันนา กลัวหรือพายุ ๑๙ ไม ไดมา
ถึงเสียงแตร หรือเสียงพูดของพระองค ที่
คนที่ไดยินนัน
้ ออนวอนไม ใหพูดกับเขาอีก
๒๐ เพราะเขาทนคํา สัง
่ ของพระองคไม ไหวที่
วา “แมแตสัตว ถาแตะตองภูเขานี้ ก็จะตอง
ถูกหิน ขวาง” *๒๑ สิ่ง ที่เห็น นัน
้ นา กลัวจริงๆ
จนโมเสสพูดวา “ผมกลัวจนตัวสัน
่ ”†
๒๒ แตพวก คุณไดมาถึงภูเขาศิ โยน ‡มา
ถึงเมืองของพระเจาผูมีชีวิตอยู
คือเมือง
เยรูซาเล็มแหงสวรรค ¶และไดมาถึงที่ที่ทูต
สวรรคนับ พันนับ หมื่นชุมนุมรื่นเริงกัน ๒๓ ได
มา ถึงหมู ประชุมของบุตรหัวปี ทัง้ หลาย ซึ่ง
*๑๒:๒๐
†๑๒:๒๑
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ชื่อของพวก เขาจารึกอยูในสวรรค มา ถึง
พระเจาผูพิพากษามนุษยทงั ้ หลาย และมา
ถึงวิญญาณของคน ที่ทําตามใจพระเจา ที่
พระเจาทําใหสมบูรณ แบบแลว ๒๔ ไดมา ถึง
พระ เยซูคนกลางสําหรับคําสัญญาใหม และ
มาถึงเลือดที่ประพรม §ซึ่งบอกถึงสิ่งที่ดี กวา
เลือดของอาเบล **ไดบอก
๒๕ ระวังให ดี อยาปฏิเสธที่จะฟั งพระองค
ที่กําลังพูดกับพวก คุณอยู ถาคนพวก นัน
้
ที่ปฏิเสธไม ยอมฟั งคํา เตือนของพระองค
ในโลก นี้ ยังหนีการลงโทษไม พนเลย แลว
เรา ละ คิด วาถาเมิน หน าหนีจากพระองคที่
เตือนเรามาจากสวรรคนัน
้
จะหนีพนหรือ
๒๖ ในครัง
้ กอนนัน
้
เสียงของพระองคทําให
แผน ดินสัน
่ สะเทือน แตตอน นี้พระองคได
สัญญาวา
“เราจะทําใหสัน
่ สะเทือนอีกครัง้
หนึ่ง ไมใชเพียง แตโลก นี้เทานัน
้ แตสวรรค
ดวย” ††๒๗ คํา พูดที่ วา “อีกครัง้ หนึ่ง” แสดง
วาสิ่งที่สน
ั ่ สะเทือนได หมาย ถึงทุก สิ่งทุก
อยางที่พระองคสรางขึ้น มา จะถูกทําลายให
หมด ไป เพื่อจะ ไดเหลือแตสิ่งที่ไมมีอะไรมา
สัน
่ สะเทือนได
๒๘ เนื่ องจากเรากําลังได
รับอาณาจักรที่
ไมมีอะไรสามารถมาสัน
่ สะเทือนมัน ได ก็ขอ
ใหเรากตัญูรูคุณพระเจา นมัสการพระองค
อยางเคารพยําเกรง ในทางที่พระเจาชอบใจ
๒๙ เพราะพระเจาของเรานั น
้ เป็ นไฟที่เผา
ผลาญ
๑ ขอ ใหเรารัก กันอยางพี่ น องตอ
ไป ๒ อยา ลืมที่จะเลีย
้ ง ดูแขกแปลก
หน าที่มาบาน เพราะบาง คนที่ทําอยาง นัน
้ ได
ตอนรับทูต สวรรคโดยไมรู ตัว ๓ อยาลืมชวย
ดูแลคนเหลา นัน
้ ที่ถูกขังคุกอยูเหมือน กับถูก
ขังรวม กับเขาดวย ใหเราชวย เหลือคนที่ถูก
กดขี่ขมเหงราวกับวาถูกกดขี่ขมเหงเสียเอง

๑๓

อางมาจากหนังสือ อพยพ ๑๙:๑๒-๑๓
อางมาจากหนังสือ เฉลยธรรมบัญญัติ ๙:๑๙

‡๑๒:๒๒

ภูเขาศิ โยน เป็ นอีกชื่อ หนึ่งของเยรูซาเล็มซึ่งเป็ นเมืองหลวงสําหรับประชาชนของ

พระเจา
¶๑๒:๒๒ เยรูซาเล็มแหงสวรรค ไม ไดหมาย ถึงเมืองเยรูซาเล็มในโลก นี้ แตเป็ นเมืองที่
พระเจาและประชาชนของพระองคอยูกัน
§๑๒:๒๔

เลือดที่ประพรม หมายถึง เลือด (ความตาย) ของพระเยซู

**๑๒:๒๔

อาเบล คือ ลูกชายของอาดัมและเอวา ซึ่งถูกคาอินฆาตาย (ปฐมกาล ๔:๘)
อางมาจากหนังสือ ฮักกัย ๒:๖

††๑๒:๒๖
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๔ ขอใหทุกคนใหเกียรติกับชีวิตสมรส และ
ขอ ใหเตียงสมรสนัน
้ บริสุทธิ ์ เพราะพระเจา
จะลงโทษคนที่มีชูและทํา ผิดทางเพศ ๕ อยา
เป็ นคนที่รัก เงิน แตใหพอใจในสิ่งที่ตนเองมี
อยู เพราะวาพระเจาไดพูดวา
“เราจะไมทอดทิง้ เจา
เราจะไมหนีเจาไป” *
๖ ดังนั น
้ เราจึงพูดดวยความมัน
่ ใจไดวา
“องคเจาชีวิตเป็ นผู ชวยของผม ผมจะไม
กลัวอะไร
มนุษยจะทําอะไรผมได” †
๗ ใหระลึกถึงพวก ผูนําของคุณ คนที่เคย
ประกาศถอยคําของพระเจาใหกับคุณ
ให
สังเกตดูชีวิตของ
เขาวาเขาอยูและตาย
อยางไร แลวใหเลียน แบบความ เชื่อของคน
เหลานัน
้
๘ พระเยซูคริสตเหมือนเดิมเสมอ ไม วาจะ
เป็ นเมื่อวานนี้ วันนี้ หรือตลอดไป
๙ อยาปลอยใหคํา สอนที่แปลกๆนํ าพวกคุณ
ใหหลง ไป
เพราะความเมตตากรุณาของ
พระเจานัน
้ ดีอยู แลว ทําใหจิตใจของ เราเขม
แข็งขึ้น แตการกินอาหารตามธรรมเนียมพิธี
นัน
้ ไมไดชวยจิตใจของคนที่ถืออยางนัน
้ เลย
๑๐ เรามีแทน บูชาที่คนที่รับ ใชอยูในเต็นท
์ ิทธิไ์ มมีสิทธิท
์ ี่จะกินจากแทนนัน
ศักดิส
้ ได
๑๑ หัวหน านั กบวชสูงสุดนํ าเลือดของสัตว
์ ิทธิท
์ ี่สุด เพื่อถวาย
เขาไปในสถาน ที่ศักดิส
เป็ นเครื่องบูชาจัดการกับบาป
แตรางของ
สัตว นัน
้
เขาเอาออก ไปเผานอกคาย ๑๒ ก็
เหมือน กับที่พระ เยซูตองทนทุกข ทรมานอยู
นอกประตูเมือง
และใชเลือดของพระองค
ชําระประชาชนใหบริสุทธิ ์ ๑๓ ดัง นัน
้
ขอ
ใหเราออกไปหาพระองคนอกคายกัน เถอะ
และยอมทนตอความอับอายขาย หน าเพื่อ
พระองค ๑๔ เพราะในโลก นี้ เราไมมีเมืองที่
ถาวร
แตเรากําลังแสวงหาเมืองที่กําลังจะ
มา ถึง ๑๕ ดัง นัน
้ เพราะสิ่งที่พระ เยซูทํา เรา
ควรถวายเครื่องบูชาตอพระเจาเสมอ เครื่อง
บูชานัน
้ คือคําสรรเสริญที่ออกมาจากริมฝี ปาก

*๑๓:๕
†๑๓:๖
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ที่ยกยองพระองค ๑๖ อยา ลืมทําความ ดีและ
แบง ปั นสิ่งของใหกับคน อื่นดวย เพราะ
การทําอยาง นี้เป็ นการถวายเครื่องบูชาตอ
พระเจาจริงๆ
๑๗ ใหเชื่อ
ฟั งและอยูในโอวาทพวกผูนํา
ของพวก คุณ เพราะพวก เขาเฝ าดูแลชีวิต
คุณอยู เหมือน กับคนที่ตองรายงานตัวตอ
พระเจา ขอ ใหทําอยาง นี้ เพื่อพวก เขาจะได
ทํางานดวยความ สุขและไม ตองนัง่ ถอน ใจ
เพราะถาเขาตองเป็ นอยาง นัน
้
มันก็จะไม
เป็ นประโยชนอะไรกับพวกคุณเลย
๑๘ ใหอธิษฐานเผื่อเรา
เพราะเราแนใจวา
เรามีใจที่บริสุทธิ ์ คือเราอยากจะทําตัวดีใน
ทุก เรื่องตลอด เวลา ๑๙ ผมขอรองเป็ นพิเศษ
ใหพวก คุณอธิษฐานเพื่อผมจะไดกลับไปอยู
กับพวกคุณเร็วขึ้น
๒๐–๒๑ พระเจาเป็ นพระเจาแหงสันติสุข
พระองคทําใหพระ เยซูฟ้ ื น ขึ้นจากความ ตาย
เพราะพระองคไดสละเลือดของพระองคเอง
เพื่อทําสัญญาอันถาวร
พระ เยซูเป็ นองค
เจาชีวิตของเราและเป็ นหัวหน าคนเลีย
้ ง
แกะ ขอใหพระเจาใหทุก สิ่งทุก อยางที่ ดีๆกับ
พวก คุณ เพื่อเตรียม คุณใหพรอมที่จะทํา
ตามใจของพระองค ขอ ใหพระองคทําสิ่ง ที่
เป็ นเรื่องชอบใจตอ
หน าพระองคใหสําเร็จ
ทามกลางพวกเราผานทางพระเยซูคริสต ขอ
ใหพระองคไดรับเกียรติตลอดไป อาเมน
๒๒ พี่ น องครับ ผมออนวอนใหฟังคํา เตือน
นี้ ซึ่งผมไดเขียนใหพี่ น องเพียงยอๆเทานัน
้
๒๓ อยากใหคุณรูวา พวกเขาปลอยทิ โมธีนอง
ของเราออกจากคุกแลว ถาเขามาที่นี่ทัน ผม
จะพาเขาไปหาพวกคุณพรอมกับผม
๒๔ ผมขอฝากความคิดถึงมายังพวกผูนํา
ของพวก คุณ และคน ที่เป็ นของพระเจาทุก
คน พวกพี่ น องที่มาจากอิตาลีก็ฝากความ
คิดถึงมาใหทุกคนดวย
๒๕ ขอพระเจามีความเมตตากรุณากับพวก
คุณทุกคนเถิด

อางมาจากหนังสือ เฉลยธรรมบัญญัติ ๓๑:๖
อางมาจากหนังสือ สดุดี ๑๑๘:๖

