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บทที� �
สง่าราศีของพระบุตรและ
พระราชกิจของพระองค์

� พระเจ้า ผู้ได้ตรัสในวาระต่าง ๆ และ
ในวิธีอันหลากหลาย ในสมัยก่อนแก่
บรรพบุรุษโดยพวกศาสดาพยากรณ์
0 ในวันสุดท้ายเหล่านี2 ได้ตรัสแก่เราทั2ง
หลายโดยพระบุตรของพระองค์ ผู้ซึ5งพระ
องค์ได้ทรงตั2งให้เป็นทายาทผู้รับสรรพสิ5ง
ทั2งปวงเป็นมรดก ซึ5งโดยพระบุตรนั2นพระ
องค์ได้ทรงสร้างกัลปจักรวาลด้วย
8 ผู้ทรงเป็นความเจิดจ้าแห่งสง่าราศีของ
พระเจ้า และทรงเป็นพระฉายที5ปรากฏชัด
แห่งตัวตนของพระองค์ และทรงผดุง
สรรพสิ5งไว้โดยพระดาํรัสแห่งฤทธิ=อาํนาจ
ของพระองค์ เมื5 อพระบุตรได้ทรงชาํระ
บาปทั2งหลายของพวกเราโดยพระองค์เอง
แล้ว กไ็ด้ประทบันั5ง ณ เบื2 องขวาพระหัตถ์
ของผู้ทรงเดชานุภาพเบื2 องบน

พระบุตรทรงอยู่เหนือพวกทูตสวรรค์
@ โดยทรงถูกทาํให้ดีกว่าเหล่าทูตสวรรค์
มากนัก ตามที5พระองค์ทรงได้รับพระนาม
ที5 ประเสริฐกว่าเหล่าทูตสวรรค์ นั2 นเป็น
มรดก
B เพราะว่ามีผู้ใดบ้างในบรรดาทูตสวรรค์
ที5พระองค์ได้ตรัสในเวลาใดว่า ‘ท่านเป็น
บุตรของเรา วนันี� เราไดใ้ห้กาํเนิดท่าน

แลว้’ และอีกครั2งว่า ‘เราจะเป็นบิดาของ
เขา และเขาจะเป็นบุตรของเรา’
6 และอีกครั2 ง เมื5 อพระองค์ทรงนาํพระ
บุตรหัวปีที5ได้บังเกิดนั2นให้เสดจ็เข้ามาใน
โลก พระองค์ก็ตรัสว่า ‘และให้บรรดา
พวกทูตสวรรค์ทั�งสิ�นของพระเจา้นมัสการ
ท่าน’
D และเกี5ยวกับพวกทูตสวรรค์นั2น พระ
องค์ตรัสว่า ‘พระองค์ผูท้รงบันดาลพวก
ทูตสวรรค์ของพระองค์ให้เป็นเหล่าวิญ-
ญาณ และทรงบันดาลบรรดาผูร้ับใชข้อง
พระองค์ใหเ้ป็นเปลวเพลิง’
E แต่แก่พระบุตรนั2น พระองค์ตรัสว่า
‘พระที-นั-งของพระองค์ โอ พระเจา้ขา้
ดํารงอยู่ เป็นนิตย์และเป็นนิตย์ ธารพระ
กรแห่งความชอบธรรมเป็นธารพระกร
แห่งอาณาจกัรของพระองค์
9 พระองค์ไดท้รงรกัความชอบธรรม และ
ไดท้รงเกลียดชงัความชั-วชา้ เพราะฉะนั�น
พระเจา้คือ พระเจา้ของพระองค์ ไดท้รง
เจิมพระองค์ไวด้ว้ยนํ �ามันแห่งความยินดี
ยิ- งกวา่พระสหายทั�งปวงของพระองค์’
�G และ ‘พระองค์ องค์พระผูเ้ป็นเจา้เจา้
ขา้ ในเริ- มแรกนั�นไดท้รงวางรากฐานของ
แผ่นดินโลก และฟ้าสวรรค์ทั�งหลายเป็น
บรรดาพระราชกิจแห่งพระหัตถ์ของพระ
องค์
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11 สิ- งเหล่านี� จะพินาศไป แต่พระองค์
ทรงดํารงอยู่ และสิ- งเหล่านี�ทั �งสิ�นจะเก่าไป
เหมือนอย่างเครื-องนุ่งห่ม
12 และเหมือนอย่างเสื�อคลุมพระองค์จะ
ทรงพับสิ- งเหล่านี� ไว ้ และสิ- งเหล่านั�นก็จะ
ถูกเปลี-ยนแปลงไป แต่พระองค์ยังทรง
เป็นเหมือนเดิม และปีเดือนทั�งหลายของ
พระองค์จะไม่สิ�นสุด’
�8 แต่แก่ทูตสวรรค์องค์ใดเล่าที5พระองค์
ได้ตรัสในเวลาใดว่า ‘จงนั-งที-ขวามือของ
เรา จนกว่าเราจะกระทําให้บรรดาศัตรู
ของท่านเป็นแท่นรองเทา้ของท่าน’
�@ ทูตสวรรค์ทั2งสิ2 นนั2นเป็นบรรดาวิญ-
ญาณผู้ปรนนิบัติ ที5ถูกส่งไปให้ปรนนิบัติ
คนเหล่านั2นที5จะเป็นทายาททั2งหลายแห่ง
ความรอดมิใช่หรือ

บทที� "
จงใส่ใจในความรอดอนัยิ�งใหญ่

� เหตุฉะนั2นพวกเราควรจะเอาใจใส่อย่าง
เอาจริงเอาจังต่อสิ5งเหล่านั2นซึ5งพวกเราได้
ยินแล้ว เกรงว่าในเวลาหนึ5 งเวลาใดพวก
เราอาจจะปล่อยสิ5 งเหล่านั2 นให้หลุดลอย
ไป
0 ด้วยว่าถ้าถ้อยคาํซึ5งถูกกล่าวไว้โดยพวก
ทูตสวรรค์นั2นมั5นคง และการละเมิด
กับการไม่เชื5 อฟังทุกอย่างได้รับการตอบ
สนองอันยุติธรรมเป็นรางวัลแล้ว
8 พวกเราจะรอดพ้นไปอย่างไรได้ ถ้า
พวกเราละเลยความรอดอันยิ5งใหญ่เหลือ
เกินนั2น ซึ5งในตอนแรกได้เริ5มถูกกล่าวถึง
โดยองค์พระผู้เป็นเจ้า และได้ถูกยืนยัน

แก่พวกเราโดยคนเหล่านั2 นที5 ได้ ยินพระ
องค์
@ พระเจ้าทรงเป็นพยานแก่คนเหล่านั2น
เช่นกัน ทั2งด้วยบรรดาหมายสาํคัญและ
การมหัศจรรย์ และด้วยการอัศจรรย์อัน
หลากหลาย และบรรดาของประทานของ
พระวิญญาณบริสุทธิ=  ตามพระประสงค์
ของพระองค์เอง
สิ�งสารพดัอยู่ใตอํ้านาจของพระคริสต์

B เพราะว่าพระองค์ไม่ได้ทรงมอบโลกที5
จะมานั2น ซึ5งพวกเรากล่าวถึงนั2น ให้อยู่ใต้
อาํนาจของเหล่าทูตสวรรค์
K แต่ในที5แห่งหนึ5 งมีคนหนึ5 งเป็นพยาน
โดยกล่าวว่า ‘มนุษย์เป็นผูใ้ดเล่าซึ-งพระ
องค์ทรงสนพระทยัในเขา หรือบุตรมนุษย์
เป็นผูใ้ดซึ-งพระองค์ทรงเยี-ยมเยียนเขา
7 พระองค์ไดท้รงทําใหเ้ขาตํ-ากวา่พวกทูต
สวรรค์แต่หน่อยเดียว พระองค์ไดป้ระ-
ทานสง่าราศีกบัเกียรติเป็นมงกุฎใหแ้ก่เขา
และไดท้รงตั�งเขาไวใ้หอ้ยู่เหนือบรรดาผล
งานแห่งพระหัตถข์องพระองค์
8 พระองค์ทรงใหสิ้- งทั�งปวงอยู่ใตฝ่้าเทา้
ของเขาแลว้’ ด้วยว่าในการที5พระองค์ทรง
ให้สิ5งทั2งปวงอยู่ใต้อาํนาจของเขานั2น พระ
องค์ไม่เหลืออะไรเลยที5 ไม่อยู่ ใต้อาํนาจ
ของเขา แต่ขณะนี2  พวกเรายังไม่เห็นว่าทุก
สิ5งอยู่ใต้อาํนาจของเขา

ความทุกขท์รมานของพระคริสต์
O แต่พวกเราก็เห็นพระเยซู ผู้ซึ5 งถูกทาํ
ให้ตํ5ากว่าพวกทูตสวรรค์แต่หน่อยเดียว
เนื5 องด้วยความทุกข์ทรมานแห่งการสิ2 น
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พระชนม์ ทรงได้รับสง่าราศีและพระ
เกียรติเป็นมงกุฎ เพื5อพระองค์ โดยพระ
คุณของพระเจ้า จะได้ทรงชิมความตาย
เพื5อมนุษย์ทุกคน
�G ด้วยว่าการนั2นเหมาะสาํหรับพระองค์
เพราะสิ5งสารพัดกส็าํหรับพระองค์ และสิ5ง
สารพัดเป็นอยู่โดยพระองค์ ในการนาํ
บุตรเป็นอันมากมาถึงสง่าราศี เพื5อทาํให้
ผู้ที5เป็นนายแห่งความรอดของพวกเขานั2น
ได้ถึงความสาํเร็จโดยทางการทนทุกข์ทั2 ง
หลาย
�� เพราะว่าทั2งพระองค์ผู้ทรงชาํระให้
บริสุทธิ= และคนเหล่านั2นผู้ได้รับการชาํระ
ให้บริสุทธิ= นั2น  ทั2งสิ2 นเหล่านี2 ก็มาจาก
แหล่งเดียวกัน เพราะเหตุนั2นพระองค์จึง
ไม่ทรงละอายที5จะทรงเรียกเขาเหล่านั2นว่า
เป็นพี5น้องกัน
�0 โดยตรัสว่า ‘เราจะประกาศพระนาม
ของพระองค์แก่พี-นอ้งของเรา ในท่าม-
กลางคริสตจักรเราจะรอ้งเพลงสรรเสริญ
พระองค์’
�8 และอีกครั2งว่า ‘เราจะใหค้วามไวว้าง
ใจของเราอยู่ในพระองค์’ และอีกครั2 งว่า
‘ดูเถิด ตัวเรากบับุตรทั�งหลายซึ-งพระเจา้
ประทานแก่เราแลว้’

พระคริสตท์รงรบัสภาพเป็นมนุษย์
�@ เนื5องด้วยว่าบุตรทั2งหลายเป็นผู้มีส่วน
ในเนื2 อหนังและเลือดอยู่แล้ว พระองค์เอง
ก็ได้ทรงมีส่วนในสิ5 งเดียวกันนั2 นเช่นกัน
เพื5 อโดยทางความตายพระองค์จะได้ทรง
ทาํลายผู้นั2นที5 เคยมีอาํนาจแห่งความตาย

นั5นคือพญามาร
�B และทรงช่วยคนเหล่านั2นให้พ้น ผู้ซึ5ง
โดยความกลัวแห่งความตายจึงเคยอยู่ใต้
อาํนาจของการเป็นทาสตลอดชั5วชีวิตของ
ตน
�K ด้วยว่าแท้จริงแล้ว พระองค์มิได้ทรง
รับสภาพของพวกทูตสวรรค์ แต่พระองค์
ได้ทรงรับสภาพแห่งเชื2 อสายของอับราฮัม
�D เหตุฉะนั2นพระองค์จึงทรงต้องเป็น
เหมือนอย่างพี5 น้องของพระองค์ในทุก
ประการ เพื5 อว่าพระองค์จะได้ทรงเป็น
มหาปุ โรหิตเปี5 ยมด้วยพระเมตตาและ
ความสัตย์ซื5 อในสิ5งต่าง ๆ ซึ5 งเกี5ยวข้อง
กับพระเจ้า เพื5 อกระทาํให้เกิดการคืนดี
กันเพราะเหตุบาปทั2งหลายของประชาชน
�E ด้วยว่าในการที5พระองค์เองได้ทรงทน
ทุกข์ยากในการถูกทดลองนั2น พระองค์จึง
ทรงสามารถที5 จะช่วยเหลือคนเหล่านั2นที5
ถูกทดลองได้

บทที� .
พระคริสตท์รงอยู่

เหนือโมเสส
� เหตุฉะนั2น พี5 น้องผู้บริสุทธิ= บรรดาผู้
เข้าส่วนแห่งการทรงเรียกจากสวรรค์นั2 น
จงพิจารณาอัครทูตและมหาปุโรหิตแห่ง
การยอมรับของพวกเรานั2นคือ พระเยซู
คริสต์
0 ผู้ทรงสัตย์ซื5 อต่อพระเจ้าผู้ได้ทรงแต่ง
ตั2งพระองค์ไว้ เหมือนอย่างโมเสสได้สตัย์
ซื5อในพรรคพวกของพระองค์ทั2งสิ2นด้วย
8 เพราะว่ามนุษย์องค์นี2 ทรงนับว่าสมควร
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ได้รับพระเกียรติมากกว่าโมเสสมากนัก
เช่นเดียวกับผู้สร้างบ้านมีเกียรติยศมาก
กว่าบ้านนั2น
@ ด้วยว่าบ้านทุกหลังถูกสร้างขึ2 นโดยคน
หนึ5งคนใด แต่ผู้ทรงสร้างสรรพสิ5งทั2งปวง
กค็ือพระเจ้า
B และแท้จริงโมเสสนั2นสัตย์ซื5 อในพรรค
พวกของพระองค์ทั2งสิ2 น เหมือนอย่างคน
รับใช้ เพื5อจะได้เป็นพยานถึงสิ5งเหล่านั2น
ซึ5งจะถูกกล่าวต่อภายหลัง
K แต่พระคริสต์นั2นในฐานะพระบุตร
ที5 ทรงอยู่ เหนือครอบครัวของพระองค์
ครอบครัวของพระองค์นั2นคือพวกเรา ถ้า
พวกเรายึดความไว้เนื2 อเชื5 อใจและความ
ปีติยินดีแห่งความหวังนั2นไว้ให้มั5นคงจน
ถึงที5สดุ
คําเตือน: การไม่เชื�อทําใหค้นอิสราเอล

พลาดการเขา้แผ่นดินคานาอนั
D เหตุฉะนั2น (ตามที5พระวิญญาณบริสทุธิ=
ตรัสว่า ‘วนันี�  ถา้ท่านทั�งหลายจะฟังพระ
สุรเสียงของพระองค์
8 อย่าทําใหใ้จของพวกท่านแข็งกระดา้ง
ไปเหมือนอย่างในครั�งกบฏนั�น ในวนั
แห่งการทดลองในถิ- นทุรกนัดาร
9 เมื-อบรรพบุรุษของพวกท่านทดลองเรา
พิสูจน์เรา และไดเ้ห็นบรรดากิจการของ
เราเป็นเวลาสี-สิบปี
10 เพราะเหตุนั �นเราจึงเคืองดว้ยคนชั-ว
อายุนั�น และไดก้ล่าววา่ “พวกเขาหลงผิด
ในใจของตนเสมอ และพวกเขาไม่รู ้จัก
ทางทั�งหลายของเรา”

11 ดงันั�นเราจึงไดป้ฏิญาณในความพิโรธ
ของเราว่า “เขาทั�งหลายจะไม่เขา้ไปใน
การหยุดพักของเรา”’)
�0 จงเอาใจใส่ พี5น้องทั2งหลาย เกรงว่ามี
ผู้หนึ5 งผู้ใดในพวกท่านที5มีใจชั5 วร้ายแห่ง
การไม่เชื5 อ ในการหลงไปจากพระเจ้าผู้
ทรงพระชนม์อยู่
�8 แต่จงเตือนสติกันและกันทุกวัน ขณะ
ที5เรียกกันว่า “วันนี2 ” เกรงว่าจะมีผู้หนึ5ง
ผู้ ใดในพวกท่านมีใจแข็งกระด้างไปโดย
ทางการหลอกลวงแห่งบาป
�@ เพราะว่าพวกเราถูกทาํให้เป็นผู้เข้า
ส่วนกับพระคริสต์ ถ้าพวกเรายึดตอนต้น
แห่งความไว้เนื2 อเชื5อใจของพวกเราให้มั5น
คงจนถึงที5สดุ
�B ขณะมีการกล่าวไว้ว่า ‘วนันี�  ถา้ท่าน
ทั�งหลายจะฟังพระสุรเสียงของพระองค์
อย่าทําให้ใจของพวกท่านแข็งกระดา้งไป
เหมือนอย่างในครั�งกบฏนั�น’
�K เพราะบางคน เมื5อพวกเขาได้ยินแล้ว
กไ็ด้ยั5วยุ ถึงกระนั2นไม่ใช่ทุกคนที5ออกมา
จากประเทศอียิปต์โดยโมเสส
�D และพระองค์ได้ทรงเป็นทุกข์พระทัย
กับใครหนอเป็นเวลาสี5สิบปีนั2น กก็ับคน
เหล่านั2นที5 ได้กระทาํบาป ซึ5 งซากศพของ
พวกเขาได้ล้มลงในถิ5นทุรกันดารมิใช่หรือ
�E และพระองค์ได้ทรงปฏิญาณไว้แก่ใคร
หนอว่า เขาทั2งหลายจะไม่เข้าไปในการ
หยุดพักของพระองค์ มิใช่แก่คนเหล่านั2น
ที5ไม่เชื5อหรอกหรือ
�O ฉะนั2นพวกเราจึงเห็นว่า พวกเขาไม่

ฮีบรู 8
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สามารถเข้าไปได้เพราะความไม่เชื5อ
บทที� 3

บดันี4 คนที�เชื�อแลว้เขา้สู่
การหยุดพกัของพระเจา้แลว้

� เหตุฉะนั2นให้พวกเราเกรงกลัวเถิด
เกรงว่าพระสัญญาที5ได้มอบไว้แก่พวกเรา
แล้วเกี5 ยวกับการเข้าในการหยุดพักของ
พระองค์ ผู้หนึ5 งผู้ใดในพวกท่านอาจดู
เหมือนไปไม่ถึงการหยุดพักนั2น
0 เพราะว่าข่าวประเสริฐได้ถูกประกาศแก่
พวกเราแล้ว เช่นเดียวกับแก่พวกเขา แต่
ถ้อยคาํที5 ถูกประกาศนั2 นไม่ได้เป็นประ-
โยชน์แก่พวกเขา   เพราะว่าไม่ได้ถูกรวม
เข้ากับความเชื5 อในคนเหล่านั2 นที5 ได้ ยิน
ถ้อยคาํนั2น
8 เพราะว่าพวกเราที5 ได้เชื5 อแล้วกเ็ข้าใน
การหยุดพักนั2นจริง ๆ ตามที5พระองค์ได้
ตรัสไว้ว่า ‘ตามที-เราไดป้ฏิญาณในความ
พิโรธของเราว่า “ถ ้าเขาทั�งหลายจะเข ้า
ไปในการหยุดพักของเรา”’ ถึงแม้ว่าการ
งานเหล่านั2 นก็สาํเร็จแล้วตั2 งแต่ทรงวาง
รากฐานของโลก
@ เพราะพระองค์ได้ตรัสในที5แห่งหนึ5งถึง
วันที5เจด็ดังนี2 ว่า ‘และพระเจา้ทรงพักจาก
การงานทั�งสิ�นของพระองค์ในวนัที-เจด็’
B และในแห่งเดียวกันนั2นตรัสอีกว่า ‘ถา้
เขาทั�งหลายจะเขา้ไปในการหยุดพักของ
เรา’
K เหตุฉะนั2น โดยเห็นแล้วว่ายังมีบางคน
ต้องเข้าไปในนั2น และคนเหล่านั2นที5 ข่าว
ประเสริฐได้ถูกประกาศแก่พวกเขาก่อน ก็

ไม่ได้เข้าเพราะความไม่เชื5อ
D พระองค์ทรงกาํหนดวันหนึ5งไว้อีก โดย
กล่าวในคัมภีร์ของดาวิดว่า “วันนี2 ” หลัง
จากผ่านไปช้านานแล้ว เหมือนมีกล่าวไว้
ว่า ‘วนันี�  ถา้ท่านทั�งหลายจะฟังพระสุร-
เสียงของพระองค์ อย่าทําให้ใจของพวก
ท่านแขง็กระดา้งไป’
E เพราะว่าถ้าเยซูได้ให้พวกเขาเข้าไปใน
การหยุดพักนั2นแล้ว พระองค์ก็คงจะไม่
ตรัสในภายหลังถึงอีกวันหนึ5ง
O ฉะนั2นจึงยังมีการหยุดพักสาํหรับประ-
ชาชนของพระเจ้า
�G ด้วยว่าคนใดที5ได้เข้าไปในการหยุด
พักของตนแล้ว เขากไ็ด้หยุดจากบรรดา
การงานของตน เหมือนพระเจ้าได้ทรง
หยุดจากพระราชกิจของพระองค์
�� เหตุฉะนั2นให้พวกเราเพียรพยายามที5
จะเข้าไปในการหยุดพักนั2น เกรงว่าผู้หนึ5ง
ผู้ใดจะล้มลงไปตามตัวอย่างแบบเดียวกัน
แห่งความไม่เชื5อ
�0 เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั2นมี
ชีวิต และทรงฤทธานุภาพ และคมยิ5งกว่า
ดาบสองคมใด ๆ โดยแทงทะลุจนกระทั5ง
ผ่าจิตและวิญญาณ ทั2งข้อกระดูกและไขใน
กระดูก แยกออกจากกัน และเป็นผู้วินิจ-
ฉัยบรรดาความคิด และความมุ่งหมาย
แห่งใจ
�8 และไม่มีสิ5งเนรมิตสร้างใด ๆ ที5ไม่ได้
ปรากฏในสายพระเนตรของพระองค์ แต่
สิ5 งสารพัดก็เปลือยเปล่าและปรากฏแจ้ง
ต่อพระเนตรของพระองค์ ผู้ ซึ5 งพวกเรา

ฮีบรู 8-@
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ต้องเกี5ยวข้อง
พระเยซูทรงเป็นมหาปุโรหิต

ของพวกเรา
�@ เมื5อเห็นแล้วว่าพวกเรามีมหาปุโรหิต
ผู้ยิ5 งใหญ่ที5 เสด็จไปในฟ้าสวรรค์ทั2งหลาย
แล้ว พระเยซูพระบุตรของพระเจ้า ขอให้
พวกเรายึดมั5นในการยอมรับของพวกเรา
�B เพราะว่าพวกเราไม่มีมหาปุโรหิตซึ5 ง
ไม่สามารถถูกสัมผัสด้วยความรู้ สึกแห่ง
ความเจบ็ป่วยทั2งหลายของพวกเรา แต่ได้
ทรงถูกทดลองเหมือนอย่างพวกเราในทุก
ประการ ถึงกระนั2นกยั็งปราศจากบาป
�K ฉะนั2นขอให้พวกเรามีใจกล้าเข้ามาถึง
พระที5 นั5งแห่งพระคุณ เพื5 อพวกเราจะได้
รับพระเมตตา และจะได้พบพระคุณที5จะ
ช่วยเหลือในเวลาแห่งความต้องการ

บทที� 6
มหาปุโรหิตตามอย่างอาโรนมีขอ้จํากดั
� ด้วยว่ามหาปุโรหิตทุกคนที5 เอามาจาก
ท่ ามกลางมนุ ษย์ ได้ รั บการแต่ งตั2 งไว้
สาํหรับมนุษย์ในสิ5งทั2 งหลายซึ5 งเกี5 ยวข้อง
กับพระเจ้า เพื5อท่านจะได้ถวายทั2งบรรดา
เครื5 องบรรณาการและเครื5 องบูชาเพราะ
เหตุบาปทั2งหลาย
0 ผู้สามารถมีใจกรุณาแก่คนไร้ความรู้
และแก่คนทั2งหลายที5หลงทางไป เพราะ
ท่านเองกม็ีความอ่อนกาํลังอยู่รอบตัวด้วย
8 และเพราะเหตุนั2นท่านจึงควรถวายเพื5อ
คนทั2งปวงฉันใด กเ็พื5อตัวเองด้วยฉันนั2น
คือถวายเพื5อบาปทั2งหลาย
@ และไม่มีคนหนึ5งคนใดตั2งตนเองสาํหรับ

เกียรตินี2 ได้ นอกจากผู้ที5พระเจ้าทรงเรียก
เหมือนอย่างอาโรน

เมลคีเซเดค
เป็นภาพเล็งถึงพระคริสต์

B เช่นกัน พระคริสต์ก็ไม่ได้ทรงยกย่อง
พระองค์เองขึ2 นเพื5 อรับการแต่งตั2 งให้เป็น
มหาปุโรหิต แต่พระเจ้าผู้ได้ตรัสกับพระ
องค์ว่า ‘ท่านเป็นบุตรของเรา วนันี� เราได้
ใหก้าํเนิดท่านแลว้’
K เหมือนพระองค์ตรัสในอีกแห่งหนึ5 ง
ด้วยว่า ‘ท่านเป็นปุโรหิตเป็นนิตย์ตาม
อย่างของเมลคีเซเดค’
7 ผู้ ซึ5 งในวันเวลาแห่งเนื2 อหนังของพระ
องค์นั2 น เมื5 อพระองค์ได้ถวายบรรดาคาํ
อธิษฐานและการวิงวอน ด้วยทรงกันแสง
อันรุนแรงและนํ2าพระเนตรไหล ต่อพระ
เจ้าผู้ทรงสามารถช่วยพระองค์ให้พ้นจาก
ความตายได้ และได้ถูกสดับฟังเนื5องจาก
พระองค์ได้ยาํเกรง
E ถึงแม้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตร ถึง
กระนั2นพระองค์กท็รงเรียนรู้ ความเชื5อฟัง
โดยสิ5งเหล่านั2นซึ5งพระองค์ได้ทรงทนเอา
O และเมื5อทรงถูกทาํให้เพียบพร้อมแล้ว
พระองค์กท็รงกลายเป็นผู้ให้กาํเนิดความ
รอดนิรันดร์ สาํหรับคนทั2งปวงที5 เชื5 อฟัง
พระองค์
�G โดยถูกเรียกจากพระเจ้าให้เป็นมหา-
ปุโรหิตตามอย่างของเมลคีเซเดค

ทารกในพระวจนะของพระเจา้
�� ซึ5 งเกี5ยวกับพระองค์นั2นพวกเรามี
หลายสิ5งที5จะกล่าว และยากที5จะอธิบาย

ฮีบรู @-B
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โดยเห็นว่าพวกท่านหูตึงเสยีแล้ว
�0 เพราะว่าในเวลาที5พวกท่านควรจะ
เป็นครูได้แล้ว พวกท่านก็ยังต้องการให้
คนหนึ5 งสอนพวกท่านอีก คือหลักการ
เบื2 องต้นเหล่านั2 นแห่งพระวจนะของพระ
เจ้า และได้กลายเป็นคนที5 ยังต้องการ
นํ2านม และไม่ใช่อาหารแขง็
�8 เพราะว่าทุกคนที5 ยังใช้นํ2านมนั2นก็
ยังไม่ชาํนาญในพระวจนะแห่งความชอบ-
ธรรม เพราะเขายังเป็นทารกอยู่
�@ แต่อาหารแขง็นั2นเป็นของคนทั2งหลาย
ที5 เป็นผู้ใหญ่แล้ว คือคนเหล่านั2น ผู้
ซึ5 งได้ฝึกหัดความคิดของพวกเขาโดยการ
ใช้งานเพื5อที5จะสงัเกตทั2งความดีและความ
ชั5วร้าย

บทที� 9
จงละหลกัการแห่งหลกัคําสอนของ

พระคริสตแ์ละกา้วไปถึงความบริบูรณ์
� เหตุฉะนั2น โดยละบรรดาหลักการแห่ง
หลักคาํสอนของพระคริสต์ ขอให้พวกเรา
ก้าวหน้าไปถึงความบริบูรณ์  โดยไม่วาง
รากฐานแห่งการกลับใจเสียใหม่จากการ
งานต่าง ๆ ที5ตายแล้วอีก และเรื5องความ
เชื5อที5มีต่อพระเจ้า
0 เรื5องหลักคาํสอนเกี5ยวกับพิธีบัพติศมา
ต่าง ๆ และเรื5องการวางมือ และเรื5องการ
เป็นขึ2 นมาจากความตาย และเรื5 องการ
พิพากษาเป็นนิตย์
8 และพวกเรากจ็ะกระทาํสิ5งนี2 ได้ ถ้าพระ
เจ้าโปรดอนุญาต
@ เพราะว่าสาํหรับคนเหล่านั2นที5 ได้รับ

ความสว่างมาครั2 งหนึ5งแล้ว และได้รู้ รส
แห่งของประทานจากสวรรค์ และได้ถูกทาํ
ให้เป็นผู้มีส่วนของพระวิญญาณบริสทุธิ=
B และได้ชิมพระวจนะอันดีงามของพระ
เจ้า และฤทธิ=เดชทั2งหลายแห่งโลกที5จะมา
นั2น
K ถ้าเขาเหล่านั2นจะหลงไป กเ็ป็นไปไม่ได้
ที5 จะพาพวกเขากลับมาอีกสู่ การกลับใจ
ใหม่ โดยเห็นว่าพวกเขาตรึงพระบุตรของ
พระเจ้าเสียอีกสาํหรับตนแล้ว และทาํให้
พระองค์ขายหน้าอย่างเปิดเผย
D ด้วยว่าพื2 นแผ่นดินที5ได้ดูดดื5มนํ2าฝนที5
ตกลงมาบนพื2 นแผ่นดินนั2นเนือง ๆ และ
งอกขึ2 นมาเป็นต้นผักทั2 งหลายซึ5 งเหมาะ
สาํหรับคนทั2งหลายที5ได้พรวนดินนั2น กไ็ด้
รับพระพรจากพระเจ้า
E แต่พื2 นแผ่นดินที5งอกบรรดาหนามใหญ่
และหนามย่อยกถู็กปฏิเสธเสยี และเกือบ
จะถึงที5สาปแช่งแล้ว ซึ5งปลายทางของมัน
คือการถูกเผาไฟเสยี
O แต่พวกที5รัก พวกเราเชื5อมั5นคงว่าพวก
ท่านจะได้สิ5งทั2งหลายที5ดีกว่านั2น และสิ5ง
ต่าง ๆ ที5มาพร้อมกับความรอด แม้พวก
เรากล่าวอย่างนั2น
�G เพราะว่าพระเจ้าไม่ทรงอธรรมที5จะ
ทรงลืมการงานและการทาํงานหนักแห่ง
ความรักของพวกท่าน ซึ5 งพวกท่านได้
แสดงต่อพระนามของพระองค์ ในการที5
พวกท่านได้รับใช้พวกวิสุทธิชนนั2นและยัง
รับใช้อยู่
�� และพวกเราปรารถนาที5จะให้พวกท่าน

ฮีบรู B-K
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ทุกคนแสดงความขยันขันแข็งแบบเดียว
กันให้ถึ งความเชื5 อมั5 นอย่างเต็มที5 แห่ง
ความหวังนั2นจนถึงที5สดุปลาย
�0 เพื5อพวกท่านจะไม่เกียจคร้าน แต่เป็น
ผู้ดาํเนินตามแบบอย่างของคนเหล่านั2 น
ผู้ซึ5งโดยทางความเชื5อและความอดทน ได้
รับพระสญัญาเหล่านั2นเป็นมรดก

พระสญัญาอนัมั �นคง
ของพระเจา้

�8 เพราะว่าเมื5 อพระเจ้าได้ทรงทาํพระ
สัญญาไว้กับอับราฮัมนั2น เพราะเหตุว่า
พระองค์ ไม่อาจให้คาํปฏิญาณโดยผู้ ที5
ใหญ่กว่าพระองค์ได้ พระองค์จึงได้ทรง
ให้คาํปฏิญาณไว้โดยพระองค์เอง
�@ โดยตรัสว่า ‘แน่นอน ในการอวยพร
นั�น เราจะอวยพรเจา้ และในการทวีมาก
ขึ�น เราจะทวีเจา้ใหม้ากขึ�น’
�B และเช่นนั2นแหละ หลังจากอับราฮัม
ได้ทนคอยด้วยความเพียรแล้ว ท่านกไ็ด้
รับตามพระสญัญานั2น
�K ด้วยว่ามนุษย์ให้คาํสาบานโดยผู้
ที5ใหญ่กว่าตนเป็นแน่ และคาํปฏิญาณเพื5อ
เป็นการยืนยันก็เป็นการสิ2 นสุดแห่งการ
ทุ่มเถียงกันทุกอย่างแก่พวกเขา
�D ดังนั2นพระเจ้า ซึ5 งทรงมีความตั2 งใจ
เป็นอย่างยิ5 งที5 จะสาํแดงให้บรรดาคนที5
เป็นทายาทแห่งพระสัญญานั2น ทราบถึง
ความไม่แปรปรวนแห่งพระดาํริของพระ
องค์ จึงได้ทรงยืนยันสิ5งนั2นโดยให้คาํปฏิ-
ญาณไว้
�E เพื5 อโดยสองสิ5งที5 เปลี5ยนแปลงไม่ได้

ในที5 ซึ5 งเป็นไปไม่ได้ที5พระเจ้าจะตรัสมุสา
พวกเราจะได้มีการปลอบโยนอย่างจริงจัง
ผู้ซึ5งได้หนีมาถึงที5ลี2 ภัยนั2น เพื5 อจะยึดมั5น
ในความหวังที5ตั2งไว้ตรงหน้าพวกเรา
�O ซึ5งความหวังนั2น พวกเรายึดไว้เหมือน
อย่างสมอของจิตวิญญาณ ทั2งแน่นอนและ
มั5นคง และซึ5งเข้าไปถึงสิ5งนั2นที5อยู่ภายใน
ม่าน
0G ที5นั5นผู้เบิกทางได้เสดจ็เข้าไปเผื5อพวก
เราแล้ว คือพระเยซู ผู้ทรงได้รับการแต่ง
ตั2 งให้เป็นมหาปุโรหิตเป็นนิตย์ตามอย่าง
ของเมลคีเซเดค

บทที� ;
เมลคีเซเดคเป็นแบบอย่าง

ของพระคริสต์
� เพราะเมลคีเซเดคผู้นี2  เป็นกษัตริย์
แห่งเมืองซาเลม็ เป็นปุโรหิตของพระเจ้า
ผู้สงูสดุ ผู้ได้พบอับราฮัมขณะที5กาํลังกลับ
มาจากการฆ่าฟันกษัตริย์ทั2งหลาย และได้
อวยพรอับราฮัม
0 อับราฮัมกไ็ด้ถวายของหนึ5 งในสิบจาก
สิ5งของทั2งปวงแก่ท่านผู้นี2  ตอนแรกท่านผู้
นี2 แปลว่ากษัตริย์แห่งความชอบธรรม แล้ว
หลังจากนั2นกษัตริย์แห่งเมืองซาเล็มด้วย
ซึ5งกค็ือ กษัตริย์แห่งสนัติสขุ
8 โดยปราศจากบิดา โดยปราศจากมารดา
โดยปราศจากเชื2 อสาย โดยไม่มีการเริ5มต้น
แห่งวันทั2งหลาย หรือการสิ2 นสุดของชีวิต
แต่ถูกทาํให้เป็นเหมือนพระบุตรของพระ
เจ้า ท่านดาํรงตาํแหน่งปุโรหิตคนหนึ5 ง
อย่างต่อเนื5อง

ฮีบรู K-D
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พวกปุโรหิตเผ่าเลวี
ไดถ้วายสิบชกัหนึ�ง

แก่เมลคีเซเดค
โดยทางอบัราฮมั

@ บัดนี2  จงพิจารณาว่า ท่านผู้นี2 ยิ5งใหญ่
เพียงไร ซึ5งแม้แต่อับราฮัมผู้เป็นต้นตระ-
กูลนั2 นยังได้ชักหนึ5 งในสิบจากของริบทั2 ง
หลายนั2นมาถวายแก่ท่าน
B และแท้จริง คนทั2งหลายที5เป็นบรรดา
บุตรชายของเลวี ผู้ ซึ5 งได้รับตาํแหน่ง
ปุโรหิตนั2น กยั็งมีพระบัญชาให้รับบรรดา
สิบชักหนึ5 งจากประชากรตามพระราช-
บัญญัติ นั5นคือ จากพวกพี5 น้องของตน
ถึงแม้ว่าท่านเหล่านั2 นได้บังเกิดจากบั2 น
เอวของอับราฮัม
K แต่ท่านผู้นี2  ผู้ซึ5งเชื2 อสายของท่านมิได้
ถูกนับจากคนเหล่านั2 นที5 ได้รับบรรดาสิบ
ชักหนึ5 งจากอับราฮัม และได้อวยพร
อับราฮัมผู้ที5ได้รับพระสญัญาเหล่านั2น
D และโดยปราศจากความขัดแย้งทั2งสิ2น ผู้
น้อยต้องรับพรจากผู้ใหญ่
E และที5นี5มนุษย์ที5ต้องตายยังได้รับบรร-
ดาสบิชักหนึ5ง แต่ที5โน้นท่านผู้เดียวได้รับ
บรรดาสบิชักหนึ5งนั2น ซึ5งมีพยานกล่าวถึง
ท่านว่าท่านมีชีวิตอยู่
O และตามที5ข้าพเจ้าขอกล่าวว่า เลวีกเ็ช่น
กัน ผู้ที5รับบรรดาสิบชักหนึ5งกยั็งได้ถวาย
บรรดาสบิชักหนึ5งในอับราฮัม
�G เพราะว่าเลวียังอยู่ในบั2นเอวของบรรพ
บุรุษของท่าน ขณะที5เมลคีเซเดคได้พบกับ
อับราฮัม

ตําแหน่งปุโรหิตของพระคริสต์
เหนือกว่าตําแหน่งปุโรหิตของอาโรน

�� เหตุฉะนั2นถ้าความบริบูรณ์มาโดยทาง
ตาํแหน่งปุโรหิตตามอย่างเผ่าเลวี (ด้วยว่า
โดยทางตาํแหน่งนี2  ประชากรได้รับพระ
ราชบัญญัติ) มีความจาํเป็นอันใดอีก
ที5 ปุ โรหิตอีกคนหนึ5 งจะขึ2 นมาตามอย่าง
เมลคีเซเดคเล่า และมิได้เรียกตามอย่าง
อาโรน
�0 เพราะเหตุตาํแหน่งปุโรหิตได้ถูก
เปลี5ยนแปลงไปแล้ว กจ็าํเป็นจะต้องมีการ
เปลี5ยนแปลงพระราชบัญญัติไปด้วย
�8 เพราะว่าท่านที5สิ5งเหล่านี2 ถูกกล่าวถึง
นั2นก็เกี5 ยวข้องกับเผ่าอื5น ซึ5 งเป็นเผ่าที5
ยังไม่มีผู้ใดเคยทาํหน้าที5ปรนนิบัติที5แท่น
บูชาเลย
�@ เพราะเป็นที5ชัดเจนว่า องค์พระผู้เป็น
เจ้าของพวกเรานั2 นได้ทรงเป็นขึ2 นมาจาก
เผ่ายูดาห์ ซึ5 งเผ่านั2นโมเสสไม่ได้กล่าว
อะไรเลยเรื5องตาํแหน่งปุโรหิต
�B และสิ5งนี2 กยั็งชัดเจนยิ5งขึ2 นอีก ด้วยว่า
ตามอย่างของเมลคีเซเดคจะมีปุโรหิตอีก
ผู้หนึ5งเกิดขึ2 น
�K ผู้ซึ5 งถูกตั2 งขึ2 น มิใช่ตามพระราช-
บัญญัติแห่งบทบัญญัติสาํหรับเนื2 อหนัง
แต่ตามฤทธิ= เดชแห่งชีวิตอันไม่รู้ สิ2 นสุด
เลย
�D เพราะพระองค์ทรงเป็นพยานรับรอง
ว่า ‘ท่านเป็นปุโรหิตเป็นนิตย์ตามอย่าง
ของเมลคีเซเดค’
�E ด้วยว่าแท้จริงแล้ว พระบัญญัติที5มีอยู่

ฮีบรู D
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เดิมนั2น กไ็ด้ยกเลิกไป เพราะพระบัญญัติ
นั2นขาดฤทธิ=และไร้ประโยชน์
�O เพราะว่าพระราชบัญญัตินั2นไม่ได้ทาํ
อะไรให้ถึงความสาํเร็จ แต่การนาํความ
หวังอันดีกว่าเข้ามาได้ทาํให้ถึงความสาํเรจ็
โดยความหวังนั2 นพวกเราจึ งเข้ามาใกล้
พระเจ้า
0G และโดยคาํปฏิญาณ พระองค์จึงได้รับ
การแต่งตั2งให้เป็นปุโรหิต
0� (ด้วยว่าบรรดาปุโรหิตเหล่านั2นได้รับ
การแต่งตั2งโดยปราศจากคาํปฏิญาณ แต่
พระองค์ผู้นี2 ได้รับการแต่งตั2งด้วยคาํปฏิ-
ญาณโดยทางพระเจ้าที5ได้ตรัสแก่พระองค์
ว่า ‘องค์พระผูเ้ป็นเจา้ทรงปฏิญาณแลว้
และจะไม่เปลี-ยนพระทัยว่า “ท่านเป็น
ปุโรหิตเป็นนิตย์ตามอย่างของเมลคีเซ-
เดค”’)
00 พระเยซูกไ็ด้ทรงถูกทาํให้เป็นผู้รับ
ประกันแห่งพันธสัญญาอันดีกว่าสักเพียง
ใด

ปุโรหิตเผ่าเลวีถึงแก่
ความตายหมด

พระเยซูทรงดํารงอยู่เป็นนิตย์
23 และแท้จริ งคนเหล่ านั2 นได้ รับการ
แต่งตั2 งให้เป็นปุโรหิตหลายคน เพราะว่า
พวกเขาไม่สามารถดาํรงอยู่ ในตาํแหน่ง
นั2นเรื5อยไปเพราะเหตุความตาย
0@ แต่มนุษย์ผู้นี2  เพราะเหตุที5พระองค์
ดาํรงอยู่เป็นนิตย์ จึงมีตาํแหน่งปุโรหิตที5
ไม่อาจเปลี5ยนแปลงได้
0B ดังนั2น พระองค์จึงทรงสามารถเช่นกัน

ที5จะช่วยคนทั2งปวงที5 เข้ามาถึงพระเจ้าโดย
ทางพระองค์นั2 นให้ได้รับความรอดเป็น
นิตย์ โดยเห็นว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่
เป็นนิตย์เพื5อวิงวอนให้คนเหล่านั2น
0K ด้วยว่ามหาปุโรหิตเช่นนี2 แหละที5
เหมาะสาํหรับพวกเรา ผู้ทรงบริสุทธิ=
ปราศจากอุบาย ไร้มลทิน แยกจากคน
บาปทั2งปวง และประทับอยู่สูงกว่าฟ้า
สวรรค์ทั2งหลาย
0D พระองค์ผู้ไม่ต้องทรงถวายเครื5 อง
บูชาทุกวัน ๆ เหมือนอย่างมหาปุโรหิต
เหล่านั2น ผู้ซึ5งถวายสาํหรับบรรดาบาปของ
ตัวเองก่อน และจากนั2นก็ถวายสาํหรับ
ประชากร เพราะพระองค์ได้ทรงถวาย
เครื5องบูชาเพียงครั2งเดียว เมื5อพระองค์ได้
ทรงถวายพระองค์เอง
0E ด้วยว่าพระราชบัญญัตินั2นแต่งตั2 ง
มนุษย์ที5 มีความอ่อนกาํลังขึ2 นเป็นมหา
ปุโรหิตหลายคน แต่คาํทรงปฏิญาณนั2นซึ5ง
มาภายหลังพระราชบัญญัติ แต่งตั2 งพระ
บุตรขึ2 น ผู้ถึงความสาํเรจ็เป็นนิตย์

บทที� =
พิธีต่าง ๆ ชี4 ใหเ้ห็นถึง
ความจริงของพระเจา้

E บัดนี2  เรื5องสิ5งทั2งหลายที5พวกเรากล่าว
ถึงแล้วนั2น ข้อสรุปก็คือว่า พวกเรามี
มหาปุโรหิตอย่างนี2 เอง ผู้ได้ประทับเบื2 อง
ขวาพระที5 นั5 งแห่งผู้ทรงเดชานุภาพในฟ้า
สวรรค์ทั2งหลาย
0 เป็นผู้ปรนนิบัติแห่งสถานบริสทุธิ= และ
แห่งพลับพลาอันแท้จริง ซึ5 งองค์พระผู้

ฮีบรู D-E
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เป็นเจ้าได้ทรงตั2งไว้ และไม่ใช่มนุษย์
8 เพราะว่ามหาปุโรหิตทุกคนได้ถูกตั2งขึ2 น
เพื5 อให้ถวายบรรดาของกาํนัลและเครื5 อง
บูชา ด้วยเหตุนี2 จึงจาํเป็นที5มนุษย์ผู้นี2 ต้อง
มีสิ5งหนึ5งสิ5งใดถวายด้วย
@ เพราะถ้าพระองค์ทรงอยู่บนแผ่นดิน
โลก พระองค์ก็จะไม่ได้ทรงเป็นปุโรหิต
โดยเห็นว่ามีปุโรหิตหลายคนที5ถวายบรร-
ดาของกาํนัลตามพระราชบัญญัติอยู่แล้ว
B ซึ5 งเป็นผู้ที5ปรนนิบัติตามแบบและเงา
แห่งสิ5งเหล่านั2นที5อยู่ในสวรรค์ เหมือน
โมเสสได้ถูกพระเจ้าทรงเตือนสติ ครั2น
เมื5 อท่ านพร้อมที5 จะสร้างพลับพลานั2 น
พระองค์ตรัสว่า ‘เพราะ ดูเถิด เจา้จงทํา
ทุกสิ- งตามแบบอย่างที-ไดส้าํแดงแก่เจา้บน
ภูเขานั�น’

พนัธสญัญาใหม่
ก็เขา้มาแทนที�
พนัธสญัญาเก่า

K แต่บัดนี2  พระองค์ได้ทรงรับการปรน-
นิบัติอันยอดเยี5ยมกว่า โดยที5พระองค์ทรง
เป็นคนกลางแห่งพันธสัญญาอันดีกว่าสัก
เพียงใดด้วย ซึ5 งได้ทรงตั2 งไว้บนบรรดา
พระสญัญาอันดีกว่า
D เพราะว่าถ้าพันธสัญญาอันแรกนั2นไม่มี
ข้อผิดพลาดใด ๆ กค็งไม่ต้องเสาะหาที5
สาํหรับพันธสญัญาที5สองนั2น
E ด้วยว่าโดยทรงพบข้อผิดพลาดกับพวก
เขา พระเจ้าจึงตรัสว่า ‘“ดูเถิด วนัเวลาจะ
มาถึง” องค์พระผูเ้ป็นเจา้ตรัสว่า “เมื-อ
เราจะทําพันธสัญญาใหม่กับวงศ์วานแห่ง

อิสราเอล และกบัวงศ์วานของยูดาห์
9 ไม่ใช่ตามพันธสัญญาซึ-งเราไดก้ระทํา
กับบรรพบุรุษของพวกเขา ในวนัที-เราจูง
มือของพวกเขาเพื-อนําพวกเขาออกมาจาก
แผ่นดินอียิปต์ เพราะวา่เขาเหล่านั�นไม่ได้
ดําเนินต่อไปในพันธสัญญาของเรา และ
เราไม่ใส่ใจพวกเขาแลว้” องค์พระผูเ้ป็น
เจา้ตรสัดงันี�แหละ
10 “ดว้ยว่านี-เป็นพันธสญัญาซึ-งเราจะ
กระทํากบัวงศ์วานแห่งอิสราเอล ภายหลงั
วนัเหล่านั�น” องค์พระผูเ้ป็นเจา้ตรสัดงันี�
แหละ “เราจะบรรจุบรรดาราชบัญญัติ
ของเราไวใ้นจิตใจของพวกเขา และจะ
จารึกราชบัญญติัเหล่านั�นไวใ้นใจของพวก
เขา และเราจะเป็นพระเจา้องค์หนึ-งแก่
พวกเขา และพวกเขาจะเป็นประชากรหมู่
หนึ-งแก่เรา
11 และพวกเขาจะไม่สอนเพื-อนบา้นของ
แต่ละคน และพี-นอ้งของแต่ละคน โดย
กล่าวว่า ‘จงรู ้จักองค์พระผูเ้ป็นเจา้’
เพราะทุกคนจะรูจ้กัเรา ตั�งแต่คนตํ-าตอ้ย
ที-สุดจนถึงคนใหญ่คนโตที-สุด
12 เพราะเราจะเมตตาต่อบรรดาการ
อธรรมของพวกเขา และบรรดาบาปและ
ความชั-วชา้ของพวกเขา เราจะไม่จดจาํอีก
ต่อไป”’
�8 ในที5พระองค์ตรัสว่า “พันธสัญญา
ใหม่” พระองค์กท็รงทาํให้พันธสญัญาอัน
แรกนั2นเก่าไป บัดนี2 สิ5งซึ5 งเสื5อมลงและ
กาํลังเก่าแก่ไปนั2น กพ็ร้อมแล้วที5จะหาย
ลับไป

ฮีบรู E
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บทที� @
พิธีต่าง ๆ ในพนัธสญัญาเดิม

เป็นแบบอย่างของพนัธสญัญาใหม่
� แท้จริงพันธสัญญาอันแรกนั2นก็มีกฎ
ต่าง ๆ แห่งการปรนนิบัติพระเจ้า และได้
มีสถานบริสทุธิ=สาํหรับโลกนี2
0 เพราะว่าได้มีพลับพลาหลังหนึ5 งถูก
สร้างขึ2 นแล้ว ห้องแรก ซึ5 งในนั2นมีคัน
ประทีป และโต๊ะ และขนมปังหน้าพระ
พักตร์ ซึ5งถูกเรียกว่าสถานบริสทุธิ=
8 และภายในม่านชั2นที5สอง มีพลับพลาซึ5ง
ถูกเรียกว่า สถานที5บริสทุธิ=ที5สดุ
@ ซึ5งมีกระถางไฟทองคาํ และมีหีบแห่ง
พันธสัญญาซึ5 งถูกหุ้มทุกด้านด้วยทองคาํ
ซึ5 งในนั2นมีหม้อทองคาํที5ใส่มานา และมี
ไม้เท้าของอาโรนที5แตกหน่อ และมีแผ่น
ศิลาเหล่านั2นแห่งพันธสญัญา
B และเหนือหีบนั2นมีรูปเครูบแห่งสง่าราศี
ทั2งสองคลุมพระที5 นั5 งกรุณานั2น เรื5 องสิ5ง
เหล่านี2 พวกเราจะกล่าวให้ละเอียดตอนนี2
ไม่ได้
K บัดนี2 เมื5 อสิ5งเหล่านี2 ถูกแต่งตั2 งไว้อย่าง
นั2นแล้ว พวกปุโรหิตได้เข้าไปในพลับพลา
ห้องแรกเสมอ โดยกระทาํการปรนนิบัติ
พระเจ้าให้สาํเรจ็
D แต่ในห้องที5สองนั2นมีมหาปุโรหิตผู้
เดียวเท่านั2นที5เข้าไปได้ปีละครั2ง โดยมิใช่
ปราศจากเลือด ซึ5 งท่านถวายเพื5 อตัวเอง
และเพื5 อบรรดาความผิดพลาดของประ-
ชากร
E พระวิญญาณบริสทุธิ=ได้ทรงสาํแดงสิ5งนี2

ว่า ทางที5จะเข้าไปในสถานที5บริสุทธิ=ที5
สุดนั2นยังไม่ได้ปรากฏแจ้ง ขณะเมื5อพลับ
พลาอันแรกนั2นยังตั2งอยู่
O ซึ5งเป็นภาพจาํลองสาํหรับเวลานั2น ใน
เวลานั2นได้มีการถวายทั2งบรรดาของกาํนัล
และเครื5องบูชา ที5ไม่สามารถทาํให้ผู้ปรน-
นิบัตินั2นถึงความสาํเร็จได้ ในส่วนที5เกี5ยว
ข้องกับจิตสาํนึก
�G ซึ5 งเป็นเพียงเรื5 องบรรดาของกินและ
ของดื5ม และพิธีชาํระล้างต่าง ๆ และ
บรรดาพิธีแห่งเนื2 อหนัง ที5 ได้กาํหนดไว้
สาํหรับพวกเขาจนถึงเวลาแห่งการเปลี5ยน
แปลงใหม่

การถวายเครื�องบูชาของพระคริสต์
มีฤทธิB ชําระมนุษยทุ์กคนใหบ้ริสุทธิB

�� แต่โดยที5พระคริสต์ได้เสด็จมาเป็น
มหาปุโรหิตแห่งสิ5งดีต่าง ๆ ที5จะมาถึง
โดยทางพลับพลาอันยิ5งใหญ่กว่าและสม-
บูรณ์ยิ5 งกว่า ที5 ไม่ได้สร้างด้วยมือมนุษย์
คือที5จะกล่าวว่า มิใช่ของโลกนี2
�0 ทั2งมิใช่โดยเลือดของแพะและลูกวัว
ทั2งหลาย แต่โดยพระโลหิตของพระองค์
เอง พระองค์ได้เสด็จเข้าไปในที5บริสุทธิ=
เพียงครั2 งเดียว โดยทรงได้รับการไถ่ชั5 ว
นิรันดร์สาํหรับพวกเราแล้ว
�8 เพราะถ้าเลือดของวัวตัวผู้และของ
แพะทั2งหลาย และบรรดาเถ้าของวัวสาว
โดยถูกประพรมลงบนคนที5 เป็นมลทิน
สามารถชาํระเนื2 อหนังให้บริสทุธิ=ได้
�@ มากยิ5งกว่านั2นสักเท่าใด พระโลหิต
ของพระคริสต์ ผู้ซึ5งโดยทางพระวิญญาณ

ฮีบรู O
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นิรันดร์ได้ทรงถวายพระองค์เองโดยปราศ
จากจุดด่างพร้อยแด่พระเจ้า จะชาํระจิต
สาํนึกของพวกท่านให้พ้นจากบรรดาการ
กระทาํที5ตายแล้ว เพื5อจะได้รับใช้พระเจ้า
ผู้ทรงพระชนม์อยู่
�B และเพราะเหตุนี2  พระองค์จึงทรงเป็น
คนกลางแห่งพันธสัญญาใหม่ เพื5 อโดย
ความตาย สาํหรับการไถ่การละเมิดทั2ง
หลายที5 อยู่ ใต้อาํนาจของพันธสัญญาอัน
แรกนั2น คนทั2งหลายที5ถูกเรียกแล้วนั2นจะ
ได้รับพระสญัญาแห่งมรดกอันนิรันดร์

การสิ4 นพระชนมข์องพระคริสตทํ์าให้
ทราบถึงพระประสงคข์องพระองค์

�K เพราะว่าหนังสอืพินัยกรรมมีอยู่ที5ไหน
ก็จาํเป็นต้องมีความตายของผู้ทาํหนังสือ
นั2นที5นั5น
�D ด้วยว่าหนังสอืพินัยกรรมมีอาํนาจหลัง
จากคนทั2งหลายตายแล้ว มิฉะนั2นหนังสอื
พินัยกรรมนั2นไม่มีอาํนาจใด ๆ ขณะเมื5อ
ผู้ทาํหนังสอืนั2นยังมีชีวิตอยู่
�E เหตุฉะนั2นทั2งพันธสญัญาอันแรกนั2นก็
ไม่ได้ทรงตั2งขึ2 นไว้โดยปราศจากเลือด
�O เพราะว่าเมื5อโมเสสได้ประกาศข้อบัง
คับทุกข้อแก่บรรดาคนทั2 งหลายตามพระ
ราชบัญญัติแล้ว ท่านจึงได้เอาเลือดของ
บรรดาลูกวัวและของลูกแพะ พร้อมกับนํ2า
และขนแกะสแีดง และต้นหุสบ และ ได้
ประพรมทั2 งหนังสือนั2 นกับบรรดาคนทั2 ง
ปวง
0G โดยกล่าวว่า ‘นี5เป็นเลือดแห่งพันธ-
สัญญา ซึ5 งพระเจ้าทรงบัญญัติไว้แก่ท่าน

ทั2งหลาย’
0� ยิ5งกว่านั2นท่านกไ็ด้ประพรมด้วยเลือด
ทั2 งพลับพลากับภาชนะทุกชนิดแห่งการ
ปรนนิบัตินั2น
00 และตามพระราชบัญญัติ เกือบทุกสิ5ง
ถูกชาํระด้วยโลหิต และปราศจากการมี
โลหิตไหลออก ก็จะไม่มีการทรงยกบาป
เลย

การเสียสละอย่างใหญ่หลวง
ของพระคริสต์

08 เหตุฉะนั2นจึงจาํเป็นที5บรรดาแบบจาํ-
ลองแห่ งสวรรค์ ทั2 งหลายต้องถูกชาํระ
ด้วยเครื5องบูชาเหล่านี2  แต่สิ5งต่าง ๆ แห่ง
สวรรค์นั2นเองต้องถูกชาํระด้วยเครื5องบูชา
อันดีกว่าเครื5องบูชาเหล่านี2
0@ เพราะว่าพระคริสต์ไม่ได้เสด็จเข้าไป
ในบรรดาสถานที5บริสุทธิ= ที5 สร้างด้วยมือ
มนุษย์ ซึ5งเป็นภาพจาํลองของสิ5งของที5แท้
จริงนั2น แต่ได้เสดจ็เข้าไปในสวรรค์นั2นเอง
บัดนี2 เพื5อจะทรงปรากฏต่อพระพักตร์พระ
เจ้าเพื5อพวกเรา
0B และพระองค์ไม่ต้องทรงถวายพระ
องค์เองบ่อย ๆ เหมือนอย่างมหาปุโรหิต
ที5เข้าไปในสถานที5บริสทุธิ=ทุกปี ๆ พร้อม
ด้วยเลือดของผู้อื5น
0K ด้วยว่า พระองค์คงต้องทนทุกข์
บ่อย ๆ ตั2งแต่ทรงวางรากฐานของโลกมา
แต่ในการสิ2 นสดุของโลกนี2พระองค์ได้ทรง
ปรากฏเพียงครั2งเดียวเพื5อจะได้กาํจัดบาป
โดยการถวายพระองค์เองเป็นเครื5องบูชา
0D และตามที5กาํหนดไว้สาํหรับมนุษย์

ฮีบรู O
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แล้วว่า จะต้องตายหนหนึ5ง และหลังจาก
นั2นกจ็ะมีการพิพากษาฉันใด
0E ดังนั2นพระคริสต์จึงได้ทรงถูกถวายหน
หนึ5 ง เพื5 อจะได้ทรงรับเอาบาปทั2งหลาย
ของคนเป็นอันมาก และแก่บรรดาคนที5
คอยท่าพระองค์นั2น พระองค์จะทรงปรา-
กฏครั2งที5สองโดยปราศจากบาปเพื5อนาํไป
สู่การช่วยให้รอดฉันนั2น

บทที� �C
พนัธสญัญาเดิม

ลม้เหลว
� เพราะพระราชบัญญัตินั2น ซึ5งมีเพียงเงา
ของบรรดาสิ5งดีที5จะมา และไม่ใช่ภาพจริง
ของสิ5งเหล่านั2น ซึ5งด้วยบรรดาเครื5องบูชา
เหล่านั2นซึ5งพวกเขาได้ถวายทุกปี ๆ อย่าง
ต่อเนื5อง ไม่สามารถกระทาํบรรดาผู้ที5มา
ถวายนั2นให้สาํเรจ็ได้
0 เพราะถ้าเป็นเช่นนั2น คงได้หยุดการ
ถวายเครื5 องบูชาเหล่านั2นไปแล้วมิใช่หรือ
เพราะว่าบรรดาผู้นมัสการนั2นซึ5งได้รับการ
ชาํระให้บริสุทธิ=ครั2 งหนึ5 งแล้ว คงจะไม่มี
จิตสาํนึกเรื5องบาปทั2งหลายอีกต่อไป
8 แต่ในการถวายเครื5 องบูชาเหล่านั2นมี
การระลึกถึงบาปทั2งหลายอีกทุกปี ๆ
@ เพราะเป็นไปไม่ได้ที5เลือดของบรรดาวัว
ตัวผู้และของแพะจะเอาบาปทั2 งหลายไป
เสยีได้
B ดังนั2นเมื5 อพระองค์เสด็จเข้ามาในโลก
แล้ว พระองค์จึงตรัสว่า ‘เครื-องสตัวบูชา
และเครื-องบูชาพระองค์ไม่ไดท้รงประสงค์
แต่พระองค์ไดท้รงจดัเตรียมร่างกายหนึ-ง

ไวส้าํหรบัขา้พระองค์
6 ในบรรดาเครื-องเผาบูชาและเครื-องบูชา
ไถ่บาป พระองค์ไม่พอพระทยั
7 แลว้ขา้พระองค์ไดทู้ลวา่ “ดูเถิด ขา้พระ
องค์มาแลว้ (ในหนังสือมว้นนั�นไดมี้
เขียนถึงเรื-องขา้พระองค์) เพื-อจะกระทํา
ตามพระประสงค์ของพระองค์ โอ พระเจา้
ขา้”’
E เมื5อพระองค์ตรัสดังนี2 แล้วว่า “เครื-อง
สตัวบูชาและเครื-องบูชาและบรรดาเครื-อง
เผาบูชาและเครื-องบูชาไถ่บาป พระองค์
ไม่ทรงประสงค์ และไม่พอพระทัยในสิ- ง
เหล่านั�น” ซึ5 งได้ถวายตามพระราชบัญ-
ญัตินั2น
O แล้วพระองค์ตรัสว่า “ดูเถิด ข้าพระ
องค์มาแล้ว เพื5 อจะกระทาํตามพระประ
สงค์ของพระองค์ โอ พระเจ้าข้า” พระ
องค์ทรงเอาอันแรกนั2นออกไปเสีย เพื5 อ
พระองค์จะทรงแต่งตั2งอันที5สองนั2น
�G โดยพระประสงค์นั2นเอง พวกเราจึงได้
รับการทรงชาํระให้บริสุทธิ=  โดยทางการ
ถวายพระกายของพระเยซูคริสต์เพียงครั2ง
เดียวเท่านั2น
�� และปุโรหิตทุกคนก็ยืนปรนนิบัติอยู่
ทุกวัน ๆ และถวายบรรดาเครื5 องบูชา
อย่างเดียวกันบ่อย ๆ ซึ5งไม่สามารถเอา
บาปทั2งหลายไปเสยีได้
�0 แต่มนุษย์ผู้นี2  หลังจากพระองค์ได้ทรง
ถวายเครื5องบูชาเพียงหนเดียวเพื5อบาปทั2ง
หลายซึ5 งใช้ได้เป็นนิตย์ ก็เสด็จประทับ
เบื�องขวาพระหัตถข์องพระเจา้

ฮีบรู O-�G
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�8 ตั2งแต่นี2 ไปทรงคอยอยู่จนกว่าบรรดา
ศัตรูของพระองค์จะถูกทําให้เป็นที- รอง
พระบาทของพระองค์
�@ เพราะว่าโดยการทรงถวายเครื5องบูชา
หนเดียว พระองค์ได้ทรงกระทาํให้คนทั2ง
หลายที5ถูกชาํระให้บริสุทธิ=แล้วถึงที5สาํเร็จ
เป็นนิตย์
�B เกี5ยวกับสิ5งนี2 พระวิญญาณบริสุทธิ=ก็
ทรงเป็นพยานแก่พวกเราด้วย เพราะหลัง
จากที5พระองค์ได้ตรัสไว้แล้วก่อนหน้านี2 ว่า
พระเจา้ไม่ทรงจดจําบาปของคนที�เชื�อ

16 ‘“นี-เป็นพันธสัญญาซึ-งเราจะกระทํา
กับพวกเขาภายหลังวนัเหล่านั�น” องค์
พระผูเ้ป็นเจา้ตรัสดังนี� แหละ “เราจะ
บรรจุบรรดาราชบัญญัติของเราไวใ้นใจ
ของพวกเขา และจะจารึกราชบญัญติัเหล่า
นั�นไวใ้นจิตใจของพวกเขา
17 และบรรดาบาปและความชั-วชา้ของ
พวกเขา เราจะไม่จดจาํอีกต่อไป”’
�E บัดนี2 การทรงยกบาปเหล่านี2 อยู่ที5ไหน
ก็ไม่มีการถวายเครื5 องบูชาไถ่บาปอีกต่อ
ไป

พระคริสตเ์ป็นทาง
ที�จะเขา้เฝ้าพระเจา้

�O เหตุฉะนั2นพี5น้องทั2งหลาย เพราะมีใจ
กล้าที5จะเข้าไปในสถานที5บริสุทธิ=ที5สุดโดย
พระโลหิตของพระเยซู
0G โดยทางใหม่และที5มีชีวิต ซึ5งพระองค์
ได้ทรงอุทิศไว้สาํหรับพวกเรา โดยผ่าน
ทางม่านนั2น คือที5จะกล่าวว่า เนื2 อหนังของ
พระองค์

0� และเพราะมีมหาปุโรหิตเหนือครอบ
ครัวของพระเจ้าแล้ว
00 ขอให้พวกเราเข้ามาใกล้ด้วยใจจริง
ในความเชื5 ออันมั5นคงเต็มเปี5 ยม โดย
ให้ใจของพวกเราถูกประพรมชาํระให้พ้น
จากจิตสาํนึกอันชั5วร้าย และกายของพวก
เราถูกล้างชาํระด้วยนํ2าอันใสบริสทุธิ=
08 ขอให้พวกเรายึดมั5นในการยอมรับ
แห่งความเชื5อของพวกเราโดยไม่หวั5นไหว
(เพราะว่าพระองค์ผู้ ได้ประทานพระสัญ
ญานั2นทรงสตัย์ซื5อ)
0@ และขอให้พวกเราพิจารณาดูกันและ
กัน เพื5อกระตุ้นให้มีความรักและการงาน
ที5ดีต่าง ๆ
0B โดยไม่ละทิ2 งการร่วมประชุมด้วยกัน
ของพวกเรา ตามแบบของบางคน แต่จง
เตือนสติซึ5งกันและกัน และให้มากยิ5งขึ2 น
ไปอีก เมื5อพวกท่านเห็นวันนั2นใกล้เข้ามา
แล้ว

การปฏิเสธพระคริสต์
และการถวายเครื�องบูชาต่อไป

0K ด้วยว่าถ้าพวกเราทาํบาปอย่างจงใจ
หลังจากที5พวกเราได้รับความรู้ แห่งความ
จริงแล้ว กไ็ม่มีเครื5องบูชาสาํหรับบาปทั2ง
หลายหลงเหลืออยู่อีกต่อไป
0D แต่มีการรอคอยอย่างหวาดกลัวสาํ-
หรับการพิพากษาและความเดือดดาลอัน
ร้อนแรง ซึ5งจะเผาผลาญปฏิปักษ์เหล่านั2น
เสยี
0E คนที5ได้เหยียดหยามพระราชบัญญัติ
ของโมเสสนั2น กต้็องตายโดยปราศจาก

ฮีบรู �G
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ความเมตตา โดยพยานสกัสองสามคน
0O พวกท่านคิดว่า เขาสมควรจะถูก
ลงโทษมากยิ5 งกว่านั2 นสักเท่าใด ผู้ซึ5 งได้
เหยียบยํ5าพระบุตรของพระเจ้าให้อยู่ใต้
ฝ่าเท้า และได้นับว่าพระโลหิตแห่งพันธ-
สัญญา ซึ5งเขาถูกชาํระให้บริสุทธิ=แล้วโดย
พระโลหิตนั2นว่า เป็นสิ5งไม่บริสุทธิ=  และ
ได้ทาํการหมิ5 นประมาทต่อพระวิญญาณ
แห่งพระคุณ
8G เพราะพวกเรารู้ จักพระองค์ผู้ได้ตรัส
ว่า ‘การแกแ้ค้นเป็นของเรา เราจะตอบ
สนอง องค์พระผูเ้ป็นเจา้ตรัส’ และอีก
ครั2งว่า ‘องค์พระผูเ้ป็นเจา้จะทรงพิพาก-
ษาประชากรของพระองค์’
8� เป็นสิ5งที5 น่าหวาดกลัวที5จะตกอยู่ใน
พระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่
80 แต่จงระลึกถึงสมัยก่อนนั2น ซึ5งในวัน
เหล่านั2 นหลังจากที5พวกท่านได้รับความ
สว่างแล้ว พวกท่านได้อดทนต่อการสู้ รบ
อย่างใหญ่หลวงแห่งความยากลาํบากทั2 ง
หลาย
88 ส่วนหนึ5ง ขณะที5พวกท่านเคยถูกประ-
จานทั2 งโดยบรรดาการตาํหนิและการยาก
ลาํบาก และส่วนหนึ5ง ขณะที5พวกท่านได้
กลายเป็นเพื5อนร่วมทางของคนเหล่านั2นที5
ถูกปฏิบัติเช่นนั2น
8@ เพราะว่าพวกท่านได้มีใจกรุณาต่อ
ข้าพเจ้าในเครื5 องพันธนาการของข้าพเจ้า
และยอมรับการถูกปล้นชิงเอาทรัพย์สิ5 ง
ของของท่านทั2 งหลายไปด้วยใจปีติ ยินดี
โดยทราบภายในตัวพวกท่านเองแล้วว่า

พวกท่านมีทรัพย์สมบัติที5 ประเสริฐกว่า
และคงทนกว่านั2นอีกในสวรรค์
8B เหตุฉะนั2นขออย่าละทิ2 งความไว้เนื2 อ
เชื5 อใจของพวกท่าน ซึ5 งมีค่าตอบแทนยิ5ง
ใหญ่เป็นบาํเหนจ็
8K ด้วยว่าพวกท่านต้องการความอดทน
เพื5 อว่าหลังจากพวกท่านได้กระทาํตาม
พระประสงค์ของพระเจ้าแล้ว พวกท่านก็
จะได้รับตามพระสญัญานั2น
37 ‘เพราะวา่อีกไม่นาน และพระองค์ผูที้ -
จะเสด็จมาก็จะเสด็จมา และจะไม่ทรงชกั
ชา้
38 บดันี�  คนชอบธรรมจะมีชีวิตดํารงอยู่
โดยความเชื -อ แต่ถา้ผูห้นึ-งผูใ้ดกลับถอย
หลงั จิตใจของเราจะไม่มีความปีติยินดีใน
คนนั�นเลย’
8O แต่พวกเราไม่อยู่ฝ่ายคนเหล่านั2นที5
กลับถอยหลังไปสู่ความพินาศ แต่อยู่ฝ่าย
คนเหล่านั2นที5เชื5อไปสู่การช่วยจิตวิญญาณ
ให้รอด

บทที� ��
ความเชื�อไดแ้สดงออก

โดยบรรดาวีรบุรุษแห่งความเชื�อ
� บัดนี2 ความเชื5อคือแก่นแท้ของสิ5งต่าง ๆ
ที5 ถูกหวังไว้ คือพยานหลักฐานของสิ5ง
ต่าง ๆ ที5มองไม่เห็น
0 เพราะว่าโดยสิ5งนี2  บรรดาผู้อาวุโสกไ็ด้
รับคาํพยานที5ดี
8 โดยความเชื5อ พวกเราเข้าใจว่า กัลป-
จักรวาลได้ถูกสร้างโดยพระดาํรัสของพระ
เจ้า ดังนั2นสิ5งทั2งหลายที5มองเห็นได้ จึง
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มิได้ถูกสร้างจากสิ5 งทั2 งหลายที5ปรากฏให้
เห็น

อาแบล
@ โดยความเชื5 อ อาแบลได้ถวายเครื5 อง
บูชาอันประเสริฐกว่าเครื5องบูชาของคาอิน
แด่พระเจ้า โดยเครื5 องบูชานั2นท่านจึงได้
รับคาํพยานว่าท่านชอบธรรม พระเจ้าทรง
เป็นพยานรับรองบรรดาของถวายของ
ท่าน และโดยความเชื5อนั2น แม้ว่าท่านได้
ตายแล้วท่านกยั็งพูดอยู่

เอโนค
B โดยความเชื5 อ เอโนคได้ถูกรับขึ2 นไป
เพื5 อท่านจะไม่ประสบความตาย แล้วหา
ไม่พบ เพราะพระเจ้าได้ทรงรับท่านขึ2 นไป
แล้ว ด้วยว่าก่อนที5ท่านถูกรับขึ2 นไปนั2น
ท่านมีพยานนี2 ว่า ท่านเป็นที5 พอพระทัย
พระเจ้า
K แต่โดยปราศจากความเชื5 อ เป็นไปไม่
ได้ที5จะเป็นที5พอพระทัยพระองค์ เพราะ
ว่าผู้ที5มาหาพระเจ้านั2นต้องเชื5อว่าพระองค์
ทรงพระชนม์อยู่ และเชื5อว่าพระองค์ทรง
เป็นผู้ประทานบาํเหน็จให้แก่คนเหล่านั2น
ที5แสวงหาพระองค์อย่างขยันขันแขง็

โนอาห์
D โดยความเชื5อ โนอาห์ ซึ5งได้รับคาํเตือน
จากพระเจ้าถึงสิ5งต่าง ๆ ที5ยังไม่ปรากฏ
ด้วยความเกรงกลัว จึงได้จัดแจงต่อเรือ
เพื5 อช่วยครอบครัวของท่านให้รอด โดย
ความเชื5อนั2นท่านจึงได้ปรับโทษโลก และ
ได้กลายเป็นทายาทแห่งความชอบธรรม
ซึ5งเป็นโดยความเชื5อ

อบัราฮมัและซาราห์
E โดยความเชื5 อ อับราฮัม เมื5 อท่านถูก
เรียกให้ออกเดินทางไปยังสถานที5 ซึ5 งภาย
หลังท่านจะรับเป็นมรดก ได้เชื5อฟัง และ
ท่านได้เดินทางออกไป โดยไม่ทราบว่า
ท่านจะไปยังที5ไหน
O โดยความเชื5อ ท่านได้พาํนักในแผ่นดิน
แห่งพระสญัญานั2น เหมือนอยู่ในดินแดน
แปลกถิ5น โดยอาศัยอยู่ในเตน็ท์ทั2งหลาย
กับอิสอัคและยาโคบ ผู้เป็นทายาทด้วยกัน
กับท่านแห่งพระสญัญาอันเดียวกันนั2น
�G เพราะว่าท่านได้คอยท่านครหนึ5งซึ5งมี
รากฐานทั2งหลาย ซึ5 งผู้ทรงสร้างและนาย
ช่างของนครนั2นคือพระเจ้า
�� โดยความเชื5อ ซาราห์เองเช่นกันจึงได้
รับพลังเพื5อจะตั2งครรภ์ และได้คลอดบุตร
เมื5 อนางมีอายุเกินแล้ว เพราะนางถือว่า
พระองค์ผู้ได้ทรงสญัญานั2นทรงเป็นผู้สตัย์
ซื5อ
�0 เหตุฉะนั2น ได้บังเกิดจากชายคนเดียว
และชายคนนั2นกเ็ท่ากับว่าตายแล้ว คือคน
เป็นอันมากดุจบรรดาดวงดาวแห่งท้องฟ้า
และดุจเม็ดทรายซึ5 งอยู่ ริมทะเลอันที5 ไม่
อาจนับได้
�8 คนเหล่านี2 ทั2งสิ2 นได้ตายไปในความ
เชื5 อ ยังไม่ได้รับตามพระสัญญาทั2งหลาย
นั2น แต่ได้แลเห็นพระสัญญาเหล่านั2น
แต่ไกล และมั5นใจในพระสัญญาเหล่า
นั2น และยึดมั5นพระสัญญาเหล่านั2นไว้
และได้ยอมรับว่าพวกเขาเป็นพวกคนต่าง
ชาติ และผู้สญัจรอยู่บนแผ่นดินโลก

ฮีบรู ��

(@) ปฐก @:8-B; ฮบ �0:0@ (B) ปฐก B:0�-0@ (D) ปฐก K:�8-00; รม 8:00; � ปต 8:0G
(E) ปฐก �0:�-@ (O) ปฐก �0:E; ฮบ K:�D (�G) ฮบ �0:00; �8:�@
(��) ปฐก �D:�O; 0�:�-0; ลก �:8K; ฮบ �G:08 (�0) ปฐก �B:B; รม @:�O (�8) ปฐก �0:D

 58_heb.pub 
 page 17

 Friday, April 28, 2023 08:35 



หน้า 2431

�@ เพราะบรรดาคนที5กล่าวอย่างนี2 กป็ระ
กาศอย่างชัดแจ้งว่า พวกเขาแสวงหาประ
เทศแห่งหนึ5ง
�B และแท้จริง ถ้าพวกเขาคิดถึงประเทศ
นั2นที5พวกเขาจากมา พวกเขากค็งจะมีโอ-
กาสกลับไปแล้วได้
�K แต่บัดนี2  พวกเขาปรารถนาประเทศ
หนึ5 งที5ประเสริฐกว่า นั5นคือ ที5 เป็นแบบ
สวรรค์ เหตุฉะนั2นพระเจ้าจึงมิได้ทรงละ
อายที5 จะถูกเรียกว่าเป็นพระเจ้าของพวก
เขา เพราะพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมนคร
แห่งหนึ5งไว้สาํหรับพวกเขาแล้ว
�D โดยความเชื5อ อับราฮัม เมื5อท่านถูก
ลองใจ ได้ถวายอิสอัคเป็นเครื5องบูชา และ
ท่านผู้ได้รับพระสัญญาเหล่านั2นกไ็ด้ถวาย
บุตรชายคนเดียวของตนที5ได้ให้กาํเนิดมา
�E ซึ5งมีกล่าวไว้เกี5ยวกับเขาว่า ‘เชื�อสาย
ของเจา้จะถกูเรียกในอิสอัค’
�O โดยนับว่าพระเจ้าทรงฤทธิ=สามารถที5
จะให้อิสอัคเป็นขึ2 นมาได้ แม้กระทั5งจาก
ความตาย ซึ5งจากความตายนั2นท่านได้รับ
อิสอัคกลับคืนมาอีกในภาพจาํลอง

อิสอคัและยาโคบ
0G โดยความเชื5อ อิสอัคได้อวยพรยาโคบ
และเอซาว เกี5ยวกับสิ5งทั2งหลายที5จะมา
0� โดยความเชื5อ ยาโคบ เมื5อท่านกาํลัง
จะถึงแก่ความตาย ได้อวยพรบุตรชายทั2ง
สองของโยเซฟ และไดน้มัสการ โดยคํ�า
อยู่บนหัวไมเ้ทา้ของท่าน

โยเซฟ
00 โดยความเชื5อ โยเซฟ เมื5อท่านถึงแก่

ความตาย ได้กล่าวถึงการออกเดินทาง
ของลูกหลานของอิสราเอล และได้ให้คาํ
บัญชาเรื5องกระดูกทั2งหลายของท่าน

โมเสสและบิดามารดาของท่าน
08 โดยความเชื5อ โมเสส เมื5อท่านบังเกิด
มาแล้ว ได้ถูกซ่อนไว้ถึงสามเดือนโดยบิดา
มารดาของท่าน เพราะพวกเขาเห็นว่าท่าน
เป็นเด็กรูปงาม และพวกเขาไม่กลัวคาํ
บัญชาของกษัตริย์นั2น
0@ โดยความเชื5อ โมเสส ครั2นท่านโตขึ2 น
แล้ว ปฏิเสธที5จะถูกเรียกว่าเป็นบุตรชาย
ของธิดากษัตริย์ฟาโรห์
0B โดยเลือกที5จะทนความทุกข์ลาํบากกับ
ประชากรของพระเจ้า แทนที5จะสขุสาํราญ
กับความเพลิดเพลินต่าง ๆ แห่งบาป
เพียงชั5วคราว
0K โดยถือว่าความอัปยศของพระคริสต์
เป็นความมั5 งคั5 งที5 ยิ5 งใหญ่กว่าบรรดาคลัง
ทรัพย์ในประเทศอียิปต์ เพราะท่านมุ่งจด
จ่ออยู่ที5การได้รับบาํเหน็จนั2นเป็นค่าตอบ
แทน
0D โดยความเชื5อ ท่านได้ละทิ2 งประเทศ
อียิปต์ โดยไม่เกรงกลัวความกริ2 วของ
กษัตริย์ เพราะท่านยอมทนอยู่ เหมือน
อย่างได้เห็นพระองค์ผู้ไม่ทรงปรากฏแก่
ตา
0E โดยความเชื5 อ ท่านได้ถือเทศกาล
ปัสกา และการประพรมเลือด เกรงว่าพระ
องค์ผู้ทรงประหารบุตรหัวปีจะมาแตะต้อง
พวกเขา
0O โดยความเชื5อ พวกเขาได้ผ่านเข้าไป
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ในทะเลแดงเหมือนกับว่าเป็นดินแห้ง ซึ5ง
เมื5อคนอียิปต์ได้พยายามทาํ กจ็มนํ2าตาย

ชาวอิสราเอลที�นครเยรีโค
ราหบัหญิงโสเภณี

8G โดยความเชื5อ กาํแพงแห่งนครเยรีโค
ได้พังลง หลังจากกาํแพงเหล่านั2นถูกล้อม
รอบเป็นเวลาเจด็วันแล้ว
8� โดยความเชื5อ ราหับหญิงโสเภณีจึงไม่
ได้พินาศไปพร้อมกับคนเหล่านั2นที5 ไม่ได้
เชื5อ เมื5อนางได้ต้อนรับพวกคนสอดแนม
นั2นไว้อย่างสนัติ

ตวัอย่างอื�น ๆ
แห่งความเชื�อของพวกมหาบุรุษ

80 และข้าพเจ้าจะกล่าวอะไรต่อไปอีกเล่า
เพราะมีเวลาไม่พอที5 จะกล่าวถึงกิเดโอน
บาราค แซมสนั และเยฟธาห์ ดาวิดด้วย
และซามูเอล และศาสดาพยากรณ์ทั2ง
หลาย
88 ผู้ซึ5งโดยความเชื5อ ได้ปราบอาณาจักร
ต่าง ๆ ลง ได้กระทาํความชอบธรรม ได้
รับพระสัญญาทั2งหลาย ได้ปิดปากของ
เหล่าสงิโต
8@ ได้ดับความรุนแรงแห่งไฟ ได้พ้นจาก
คมดาบ จากสภาพอ่อนแอกถู็กทาํให้เข้ม
แขง็ บังเกิดใจกล้าหาญในการต่อสู้  ได้ทาํ
ให้บรรดากองทัพของคนต่างชาติเผ่นหนี
ไป
8B พวกผู้หญิงกไ็ด้รับคนตายของพวก
นางให้กลับฟื2 นคืนชีวิตอีก และคนอื5น ๆ
ก็ถูกทรมาน โดยไม่ยอมรับการช่วยให้
พ้น เพื5 อพวกเขาจะได้รับการเป็นขึ2 นมา

จากความตายอันดีกว่า
8K และคนอื5น ๆ ได้ถูกทดลองโดยคาํ
เยาะเย้ยอันโหดร้ายและการถูกโบยตี ใช่
แล้ว ยิ5 งกว่านั2นโดยเครื5 องพันธนาการ
ต่าง ๆ และการถูกจาํคุก
8D พวกเขาถูกหินขว้าง พวกเขาถูกเลื5อย
เป็นท่อน ๆ ถูกทดลอง ถูกฆ่าด้วยดาบ
พวกเขาพเนจรไปทั5วโดยนุ่งห่มหนังแกะ
และหนังแพะ โดยเป็นคนแร้นแค้น ได้รับ
ความทุกข์ยากและถูกทรมาน
8E (ผู้ซึ5 งโลกนี2 ไม่สมควรเลย) พวกเขา
พเนจรไปในบรรดาถิ5 นทุรกันดารและใน
ภูเขาทั2งหลาย และในถํ2าและโพรงต่าง ๆ
แห่งแผ่นดินโลก
39 และคนเหล่านี2 ทุกคน ซึ5 งได้ รับชื5 อ
เสยีงดีโดยทางความเชื5อ กยั็งไม่ได้รับตาม
พระสญัญานั2น
@G พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมสิ5งที5ดีกว่าไว้
สาํหรับพวกเรา เพื5อว่าโดยปราศจากพวก
เรา พวกเขาจะไม่ถูกทาํให้สมบูรณ์พร้อม

บทที� �"
จงวิ�งแข่งดว้ยความเพียร

� เหตุฉะนั2น โดยเห็นว่าพวกเราถูกล้อม
รอบด้วยพยานหมู่ใหญ่นั2น ให้พวกเราวาง
ทุกสิ5งที5 เป็นตัวถ่วง และบาปซึ5 งขัดขวาง
พวกเราอยู่อย่างง่ายดาย และให้พวกเรา
วิ5งด้วยความอดทนการแข่งกันที5ตั2 งไว้ต่อ
หน้าพวกเรานั2น
0 โดยจับจ้องที5พระเยซู ผู้ให้กาํเนิดความ
เชื5 อของพวกเราและผู้ทรงทาํให้ความเชื5 อ
ของพวกเราสาํเร็จ ผู้ซึ5 งเพราะเห็นแก่
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ความปีติยินดีที5 ทรงตั2 งไว้ต่อพระพักตร์
พระองค์นั2น ได้ทรงทนเอากางเขน โดย
ทรงเหยียดหยามความละอายนั2น และ
ประทบัเบื2 องขวาพระที5นั5งของพระเจ้าแล้ว

การตีสอนจากพระเจา้
8 ด้วยว่าพวกท่านจงพิจารณาถึงพระองค์
ผู้ ได้ทรงทนเอาการโต้แย้งอย่างนี2 ของ
บรรดาคนบาปต่อพระองค์ เกรงว่าพวก
ท่านจะเหนื5 อยล้าและอ่อนกาํลังในจิตใจ
ของพวกท่าน
@ พวกท่านยังไม่ได้ต่อต้านจนถึงโลหิต
ตก โดยต่อสู้กับบาป
B และพวกท่านได้ลืมคาํเตือนสตินั2นเสีย
ซึ5งกล่าวแก่พวกท่านเหมือนอย่างเป็นบุตร
ทั2งหลายว่า ‘บุตรชายของเราเอ๋ย เจา้อย่า
เหยียดหยามการตีสอนขององค์พระผู ้
เป็นเจา้ หรืออ่อนกาํลังใจเมื-อเจา้ถูกพระ
องค์วา่กล่าวนั�น
6 ดว้ยว่าผูที้ -องค์พระผูเ้ป็นเจา้ทรงรัก
พระองค์ก็ทรงตีสอน และทรงเฆี-ยนตี
บุตรทุกคนที-พระองค์ทรงรบัไว’้
D ถ้าพวกท่านทนเอาการตีสอน พระเจ้า
กท็รงปฏิบัติกับพวกท่านเหมือนอย่างกับ
บุตรทั2งหลาย ด้วยว่ามีบุตรคนใดเล่าที5
บิดาไม่ได้ตีสอนเขาบ้าง
E แต่ถ้าพวกท่านอยู่โดยปราศจากการตี
สอน ซึ5 งคนทั2งปวงเป็นผู้เข้าส่วน พวก
ท่านกเ็ป็นลูกที5ไม่มีพ่อ และไม่ใช่บุตรทั2ง
หลาย
O นอกจากนี2  พวกเราได้มีบิดาตามเนื2 อ
หนังของพวกเราที5ได้ตีสอนพวกเรา และ

พวกเราจึงได้เคารพนับถือบิดาเหล่านั2 น
ยิ5งกว่านั2นพวกเราควรจะอยู่ใต้อาํนาจของ
พระบิดาแห่งจิตวิญญาณทั2งหลาย และมี
ชีวิตอยู่มิใช่หรือ
�G เพราะแท้จริงบิดาเหล่านั2นได้ตีสอน
พวกเราเพียงน้อยวัน ตามความเห็นดีเห็น
ชอบของพวกเขา แต่พระองค์ได้กระทาํ
เพื5อประโยชน์ของพวกเรา เพื5อพวกเราจะ
ได้เป็นผู้เข้าส่วนในความบริสุทธิ=ของพระ
องค์
�� บัดนี2  ไม่มีการตีสอนใด ๆ ในปัจจุบัน
ที5 ดูเหมือนว่าชื5 นใจเลย แต่เศร้าใจ แต่
อย่างไรก็ตาม ต่อมาภายหลังการตีสอน
นั2นกก็ระทาํให้เกิดผลเป็นความสุขสาํราญ
แห่งความชอบธรรมแก่บรรดาคนที5 ต้อง
ทนอยู่นั2น
12 เพราะเหตุนั �น จงยกมือที-หอ้ยลงมา
และหัวเข่าที-อ่อนกาํลงั
13 และจงกระทําบรรดาทางใหต้รงสาํ-
หรับเทา้ของพวกท่าน เกรงว่าสิ5งใดซึ5 ง
กะเผลกจะถูกหันออกไปนอกทางนั2น แต่
จงให้สิ5งนั2นได้รับการรักษาให้หายดีกว่า
�@ จงติดตามความสงบสุขกับคนทั2งปวง
และความบริสุทธิ=  ซึ5 งโดยปราศจากสิ5ง
เหล่านี2 ไม่มีมนุษย์คนใดจะได้ เห็นองค์
พระผู้เป็นเจ้า
�B จงระวังให้ดี เกรงว่าจะมีคนหนึ5งคน
ใดขาดจากพระคุณของพระเจ้า เกรงว่าจะ
มีรากแห่งความขมขื5 นแซมขึ2 นมาทาํให้
เกิดความยุ่งยากแก่พวกท่าน และเป็น
เหตุให้คนเป็นอันมากมลทนิไป
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คําเตือนถึงผูที้�ปฏิเสธพระคริสต์
�K เกรงว่าจะมีคนล่วงประเวณีคนใด
หรือคนหมิ5นประมาทเหมือนอย่างเอซาว
ผู้ ได้ ขายสิทธิ= บุ ตรหัวปีของตนนั2 นเสีย
เพราะเห็นแก่อาหารคาํเดียว
�D เพราะพวกท่านทราบอยู่แล้วว่า ภาย
หลังเมื5อเขาอยากที5จะได้รับคาํอวยพรนั2น
เป็นมรดก เขาก็ได้ถูกปฏิเสธเสีย เพราะ
เขาแสวงหาสถานที5 แห่งการกลับใจเสีย
ใหม่ไม่พบ ถึงแม้ว่าเขาแสวงหามันอย่าง
กระวนกระวายด้วยนํ2าตาไหล

การชุมนุมใหญ่ของผูที้�รอดทั4งหมด
�E เพราะว่าพวกท่านไม่ได้มาถึงภูเขาที5
จะถูกต้องได้ และที5ได้ไหม้ไฟแล้ว และถึง
ที5ดาํมืด และถึงที5มืดมิด และถึงที5พายุ
ใหญ่
�O และถึงเสยีงแตร และถึงพระสรุเสยีง
ตรัสแห่งพระดาํรัสทั2งหลาย ซึ5 งพระสุร-
เสียงนั2 นคนเหล่านั2 นที5 ได้ยินแล้วได้อ้อน
วอนขอไม่ให้พระดาํรัสนั2 นถูกกล่าวแก่
พวกเขาอีก
0G (เพราะว่าพวกเขาทนต่อสิ5งซึ5งทรงบัญ
ญัติไว้นั2นไม่ได้ว่า “และถา้แมแ้ต่สตัวแ์ตะ
ตอ้งภูเขานั�น มันก็จะตอ้งถูกหินขวา้งให้
ตาย หรือแทงทะลุดว้ยแหลนใหต้าย”
0� และสิ5งที5 เห็นนั2นน่ากลัวจริง ๆ จน
โมเสสได้กล่าวว่า “ขา้พเจา้กลวัและตัวสั-น
ยิ- งนกั”)
00 แต่พวกท่านได้มาถึงภูเขาศิโยน และ
มาถึงนครของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่
คือกรุงเยรูซาเล็มแห่งสวรรค์ และมาถึง

ที5 ชุมนุมของทูตสวรรค์มากมายเหลือที5จะ
นับได้
08 และมาถึงที5ชุมนุมอันใหญ่และคริสต-
จักรของบุตรหัวปี ผู้ซึ5 งมีชื5 อจารึกไว้ใน
สวรรค์แล้ว และมาถึงพระเจ้าผู้ทรงพิพาก
ษาคนทั2งปวง และมาถึงเหล่าจิตวิญญาณ
ของบรรดาคนชอบธรรมซึ5 งถึงความสม-
บูรณ์แล้ว
0@ และมาถึงพระเยซูผู้เป็นคนกลางแห่ง
พันธสญัญาใหม่ และมาถึงพระโลหิตแห่ง
การประพรมที5พูดสิ5งต่าง ๆ ที5ดีกว่าโลหิต
ของอาแบล

อย่าเพิกเฉยต่อการทรงเรียก
ของพระเจา้จากสวรรค์

0B จงระวังให้ดีว่า พวกท่านไม่ปฏิเสธ
พระองค์ผู้ตรัสนั2น เพราะว่าถ้าคนเหล่า
นั2นไม่ได้พ้นโทษ คือผู้ที5ปฏิเสธพระองค์
ผู้ตรัสบนแผ่นดินโลก ยิ5งกว่านั2นสกัเท่าใด
พวกเราจะไม่พ้นโทษ ถ้าพวกเราเมินหน้า
จากพระองค์ผู้ตรัสจากสวรรค์
0K พระสุรเสียงของพระองค์คราวนั2นได้
บันดาลให้แผ่นดินสั5นสะเทือน แต่บัดนี2
พระองค์ได้ตรัสพระสญัญาไว้ว่า “อีกครั�ง
หนึ-งเราจะกระทําให้ไม่เพียงแผ่นดินโลก
สั-นสะเทือนเท่านั�น แต่สวรรค์ดว้ย”
0D และพระดาํรัสนี2 ที5 ว่า ‘อีกครั�งหนึ-ง’
นั2น กบ็อกเป็นนัยว่า สิ5งทั2งหลายที5ถูกทาํ
ให้สั5 นสะเทือนนั2 นจะถูกนาํออกไปเสีย
เหมือนกับสิ5 งทั2 งหลายที5 ทรงสร้างขึ2 นมา
เพื5 อให้สิ5 งเหล่านั2 นที5 ไม่สามารถถูกทาํให้
สั5นสะเทอืนได้คงเหลืออยู่
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0E เหตุฉะนั2น ครั2นพวกเราได้รับอาณา-
จักรซึ5 งไม่สามารถหวั5นไหวได้แล้ว กใ็ห้
พวกเรารับพระคุณ เพื5 อโดยพระคุณนั2น
พวกเราจะได้รับใช้พระเจ้าตามชอบพระ
ทัย ด้วยความเคารพยาํเกรงและความ
เกรงกลัวในทางของพระเจ้า
0O เพราะว่าพระเจ้าของพวกเรานั2นทรง
เป็นเพลิงที5เผาผลาญ

บทที� �.
คําสั �งฉนัพี�นอ้ง

� จงให้ความรักฉันพี5น้องมีอยู่ต่อไป
0 อย่าลืมที5จะต้อนรับบรรดาคนแปลก
หน้า เพราะว่าโดยการกระทาํนั2น บางคนก็
ได้ต้อนรับพวกทูตสวรรค์โดยไม่รู้ตัว
8 จงระลึกถึงคนเหล่านั2นที5อยู่ในเครื5 อง
พันธนาการ เหมือนกับว่าได้อยู่ในเครื5อง
พันธนาการพร้อมกับพวกเขา และคนทั2ง
หลายที5ทนความทุกข์ยาก เหมือนกับว่า
พวกท่านเองกเ็ช่นกันในร่างกาย
@ การสมรสเป็นที5 นับถือในทุกสิ5ง และ
ที5นอนก็ปราศจากมลทิน แต่บรรดาคน
ล่วงประเวณีและคนเล่นชู้นั2น พระเจ้าจะ
ทรงพิพากษา
B จงให้ความประพฤติของพวกท่าน
ปราศจากความโลภ และจงพอใจกับสิ5งทั2ง
หลายที5พวกท่านมีอยู่ เพราะว่าพระองค์
ได้ตรัสไว้แล้วว่า “เราจะไม่ละท่านหรือ
ทอดทิ� งท่านเลย”
K เพื5อว่าพวกเราจะกล่าวอย่างกล้าหาญว่า
‘องค์พระผูเ้ป็นเจา้ทรงเป็นพระผูช้่วยของ
ขา้พเจา้ และขา้พเจา้จะไม่กลวัวา่มนุษยจ์ะ

ทําอะไรแก่ขา้พเจา้’
D จงระลึกถึงคนเหล่านั2นซึ5 งปกครอง
เหนือพวกท่าน ผู้ซึ5งได้ประกาศพระวจนะ
ของพระเจ้าแก่พวกท่าน จงตามอย่าง
ความเชื5อของพวกเขา โดยพิจารณาปลาย
ทางแห่งความประพฤติของพวกเขา
E พระเยซูคริสต์ยังทรงเหมือนเดิมวานนี2
และวันนี2  และสบื ๆ ไปเป็นนิตย์
O อย่ายอมถูกชักนาํไปมาด้วยหลักคาํ
สอนต่าง ๆ และแปลก ๆ เพราะว่าเป็นสิ5ง
ดีที5จะให้ใจตั2 งมั5นคงด้วยพระคุณ ไม่ใช่
ด้วยอาหารทั2งหลาย ซึ5งไม่เป็นประโยชน์
แก่คนเหล่านั2 นที5 สาละวนอยู่กับสิ5 งเหล่า
นั2น

การยอมรบัการเหยียดหยาม
เพื�อพระคริสต์

�G พวกเรามีแท่นบูชาแท่นหนึ5 ง ซึ5 งคน
ทั2 งหลายที5ปรนนิบัติในพลับพลานั2นไม่มี
สทิธิ=ที5จะรับประทานของจากแท่นนั2นได้
�� เพราะบรรดาร่างกายของสตัว์เหล่านั2น
ซึ5งเลือดของพวกมันถูกนาํเข้าไปในสถาน
บริสุทธิ= โดยมหาปุโรหิตเพื5 อชาํระบาป ก็
ถูกเผาเสยีนอกค่าย
�0 เหตุฉะนั2น พระเยซูเช่นกัน เพื5อพระ
องค์จะทรงชาํระประชากรให้บริสุทธิ= ด้วย
พระโลหิตของพระองค์เอง ก็ได้ทรงทน
ทุกข์ภายนอกประตูเมือง
�8 เหตุฉะนั2น จงให้พวกเราออกไปหา
พระองค์ภายนอกค่ายนั2น โดยแบกรับคาํ
ตาํหนิเหยียดหยามที5พระองค์ได้รับ
�@ เพราะว่าที5นี5พวกเราไม่มีนครใด ๆ ที5
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หน้า 2436

คงทนถาวร แต่พวกเราแสวงหานครแห่ง
หนึ5งที5จะมา

หนา้ที�ต่าง ๆ ของพวกคริสเตียน
�B เหตุฉะนั2น โดยทางพระองค์นั2น ให้
พวกเราถวายเครื5 องบูชาแห่งคาํสรรเสริญ
แด่พระเจ้าอย่างสมํ5าเสมอ นั5นคือ ผลแห่ง
ริมฝีปากของพวกเราที5 ถวายคาํขอบพระ
คุณแด่พระนามของพระองค์
�K แต่ที5จะกระทาํการดีและที5จะแบ่งปัน
กัน อย่าลืมเสยี เพราะด้วยบรรดาเครื5อง
บูชาเช่นนี2  พระเจ้าพอพระทยั
�D จงเชื5อฟังคนเหล่านั2นที5ปกครองเหนือ
พวกท่าน และพวกท่านจงยอมอยู่ใต้บัง
คับ ด้วยว่าคนเหล่านั2นคอยระวังดูจิตวิญ
ญาณของพวกท่าน เหมือนกับว่าพวกเขา
จะต้องรายงาน เพื5อพวกเขาจะให้รายงาน
นั2นด้วยความปีติยินดี และไม่ใช่ด้วยความ
เศร้าใจ เพราะสิ5งนั2นไม่เป็นประโยชน์
อะไรแก่พวกท่าน

คําอําลา
�E จงอธิษฐานเผื5 อพวกเรา เพราะพวก
เราวางใจว่าพวกเรามีจิตสาํนึกอันดี ใน
สิ5งสารพัดเต็มใจที5จะดาํเนินชีวิตอย่างซื5อ
สตัย์
�O แต่ข้าพเจ้าวิงวอนพวกท่านมากยิ5งขึ2 น
ให้กระทาํเช่นนี2  เพื5อข้าพเจ้าจะได้กลับคืน
ไปอยู่กับพวกท่านเรว็ขึ2 น

0G บัดนี2 ขอพระเจ้าแห่งสันติสุข ผู้ทรง
บันดาลให้พระเยซู เจ้าของพวกเราเป็น
ขึ2 นมาจากความตายอีก ผู้ทรงเป็นผู้เลี2 ยง
แกะที5 ยิ5 งใหญ่ โดยพระโลหิตแห่งพันธ-
สญัญานิรันดร์นั2น
0� ทรงกระทาํให้พวกท่านสมบูรณ์ในการ
ดีทุกอย่าง เพื5อจะได้กระทาํตามพระประ-
สงค์ของพระองค์ โดยทรงทาํงานภายใน
พวกท่านให้เป็นที5 ชอบในสายพระเนตร
ของพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์ ขอ
สง่าราศีจงมีแด่พระองค์สืบ ๆ ไปเป็น
นิตย์และเป็นนิตย์ เอเมน
00 และข้าพเจ้าขอวิงวอนพวกท่าน พี5
น้องทั2งหลาย ให้ทนต่อคาํแห่งการเตือน
สติ เพราะข้าพเจ้าได้เขียนจดหมายฉบับ
หนึ5งมาถึงพวกท่านในไม่กี5คาํ
08 พวกท่านจงทราบว่า ทิโมธีน้องชาย
ของพวกเรา ได้รับเสรีภาพแล้ว ถ้าเขามา
ถึงโดยเร็ว ข้าพเจ้าก็จะมาพบพวกท่าน
พร้อมกับเขา
0@ ขอฝากความคิดถึงมายังคนเหล่านั2นที5
ปกครองเหนือพวกท่าน และวิสุทธิชนทั2ง
ปวง พวกพี5 น้องแห่งประเทศอิตาลีกฝ็าก
ความคิดถึงมายังพวกท่าน
0B ขอพระคุณจงดาํรงอยู่กับพวกท่านทุก
คนเถิด เอเมน [เขียนถึงชาวฮีบรูจาก
ประเทศอิตาลี ส่งโดยทโิมธี]
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