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จดหมายฝากถถึง

ครริสเตตียนชนชาตริฮตีบรร
บทนนน: จดหมายฝากถถึงครริสเตตียนชนชาตริฮตีบรรูมตีความเปป็นเอกลลักษณณ์ในพระคลัมภตีรณ์ใหมม่ 

ไมม่มตีการบอกชลัดเจนวม่าใครเปป็นผรูผู้แตม่งจดหมายฝากฉบลับนตีนี้ อยม่างไรกป็ตามคนสม่วนใหญม่สลันนริษฐาน
วม่าเปาโลเปป็นผรูผู้แตม่ง (พระคลัมภตีรณ์ฉบลับคริงเจมสณ์ถถึงขนาดใสม่ชชชื่อทม่านวม่าเปป็นผรูผู้แตม่งจดหมายฝากฉบลับนตีนี้
เลยดผู้วยซซนี้า) ลลักษณะการเขตียนเปป็นแบบของเปาโลและมมุมมองกป็เปป็นของเปาโลดผู้วย นอกจากนตีนี้ 
ฮตีบรรู 13:23-24 กป็บม่งบอกชลัดเจนวม่าจดหมายฉบลับนตีนี้ถรูกเขตียนจากกรมุงโรม ยริชื่งไปกวม่านลันี้นดผู้วยเหตมุนตีนี้
พระวริหารของชาวยริวยลังไมม่ถรูกทซาลาย (ฮตีบรรู 10:11) ชม่วงเวลาทตีชื่จดหมายฉบลับนตีนี้ถรูกเขตียนขถึนี้นจถึง
ทซาใหผู้ผรูผู้แตม่งอยรูม่ในกรมุงโรมในเวลาประมาณเดตียวกลับทตีชื่เปาโลอยรูม่ทตีชื่นลัชื่นตอนทตีชื่ทม่านถรูกจซาคมุกครลันี้งแรก

จดหมายฝากฉบลับนตีนี้ยลังมตีความเปป็นเอกลลักษณณ์ในจมุดประสงคณ์ทตีชื่ชลัดเจนของมลันดผู้วย มตีจมุด
ประสงคณ์สองประการคชอ (1) เพชชื่อหนมุนใจผรูผู้เชชชื่อชาวยริววม่าพระครริสตณ์ไดผู้ทรงทซาใหผู้พระราชบลัญญลัตริ
และจมุดประสงคณ์ของมลันสซาเรป็จแลผู้ว (2) นอกจากนตีนี้ ผรูผู้แตม่ง (ซถึชื่งเราสลันนริษฐานวม่าเปป็นเปาโล) กป็
พยายามทตีชื่จะชลักจรูงมริใหผู้ผรูผู้เชชชื่อชาวยริว ‘หลง’ ไปจากความเชชชื่อในพระครริสตณ์กลลับไปหาศาสนายริว
และการถชอบลัญญลัตริของโมเสสอตีก

บมุคคลสซาคลัญทตีชื่สมุดในจดหมายฝากฉบลับนตีนี้คชอ พระเยซรู คซาสซาคลัญคชอ ‘ทตีชื่ดตีกวม่า’ จดหมายฝาก
ฉบลับนตีนี้เปรตียบเทตียบความตม่างวม่าพระเยซรูทรงดตีกวม่าพวกทรูตสวรรคณ์ ดตีกวม่าโมเสส ดตีกวม่าโยชรูวา และ
ดตีกวม่าอาโรน นอกจากนตีนี้ พลันธสลัญญาใหมม่กป็ดตีกวม่าพลันธสลัญญาทตีชื่ทรงกระทซากลับโมเสสดผู้วย

จดหมายฝากทลันี้งฉบลับพรูดถถึงใจความหลลัก คชอ ความยริชื่งใหญม่ของความรอดโดยทางพระเยซรู
ครริสตณ์ จากนลันี้นผรูผู้แตม่งกป็พรูดถถึงความสลับสนดผู้านหลลักคซาสอนในการถอยหม่างไปจากความรอดนลันี้น 
สมุดทผู้ายพระธรรมเลม่มนตีนี้กป็ปริดทผู้ายดผู้วยคซาสลัชื่งและคซาแนะนซาสซาหรลับชตีวริตครริสเตตียน



*****

ภนพรวมของฮฮีบรร 1: อลัครทรูตเปาโลเรริชื่มตผู้นดผู้วยขผู้อเสนอทตีชื่วม่าพระเยซรูครริสตณ์ พระบมุตรของ
พระเจผู้าทรงดตีกวม่าสริชื่งใดกป็ตามทตีชื่พระคลัมภตีรณ์เดริมมตีเสนอใหผู้ ทม่านเรริชื่มตผู้นโดยชตีนี้ใหผู้เหป็นวม่าในกาลกม่อน
พระเจผู้าทรงตรลัสผม่านพวกผรูผู้พยากรณณ์ แตม่บลัดนตีนี้พระองคณ์ทรงทซาเชม่นนลันี้นผม่านทางพระบมุตรของ
พระองคณ์ บทนตีนี้ยลังเสนอตม่อไปอตีกวม่าพระเยซรูครริสตณ์ทรงดตีกวม่าพวกทรูตสวรรคณ์ และจรริงๆแลผู้ว
พระองคณ์ทรงเปป็นพระเจผู้าดผู้วย มตีคซาสอนเกตีชื่ยวกลับพระครริสตณ์และศาสนศาสตรณ์ขลันี้นพชนี้นฐานมากมาย
ในบทนตีนี้ สามขผู้อแรกถชอวม่าเปป็นบทนซาของพระธรรมเลม่มนตีนี้

เนชนี้อหาสม่วนทตีชื่เหลชอของฮตีบรรู 1 เรริชื่มตผู้นใจความหลลักเกตีชื่ยวกลับความเหนชอกวม่าของพระเยซรู
ครริสตณ์ หลลักฐานชรินี้นแรกทตีชื่ถรูกนซาเสนอคชอวม่า พระเยซรูครริสตณ์ทรงดตีกวม่าพวกทรูตสวรรคณ์ เพชชื่อพริสรูจนณ์
ขผู้อเสนอของทม่าน ผรูผู้แตม่งไดผู้ยกขผู้อพระคลัมภตีรณ์หลายขผู้อดผู้วยกลัน อาจมตีขผู้อพระคลัมภตีรณ์ทตีชื่ถรูกยกมาใน
พระธรรมตอนนตีนี้มากกวม่าทตีชื่ใดในพระคลัมภตีรณ์เลยดผู้วยซซนี้า

ฮบ 1:1 ในโบราณกาลพระเจจ้าไดจ้ตรรัสดจ้วยววิธธีตต่างๆมากมายแกต่บรรพบบรบษทางพวก
ศาสดาพยากรณณ์ ความหมายกกคพอวตา พระเจข้าทรงตรคัสในหลายครคัร งและหลายวริธตีในอดตีต (คพอ สมคัย
พระคคัมภตีรรเดริม) สพที่อกลางของการเปริดเผยดคังกลตาวสตวนใหญตแลข้วคพอ โดยทางพวกศาสดาพยากรณณ์

ฮบ 1:2 แตต่ในวรันสบดทจ้ายเหลต่านธีนี้พระองคณ์ไดจ้ตรรัสแกต่เราทรันี้งหลายทางพระบบตร ผผจ้ซซซึ่ง
พระองคณ์ไดจ้ทรงตรันี้งใหจ้เปป็นผผจ้รรับสรรพสวิซึ่งทรันี้งปวงเปป็นมรดก พระองคณ์ไดจ้ทรงสรจ้างกรัลปจรักรวาลโดย
พระบบตร อยตางไรกกตาม ในยรุคสมคัยนตีรนคับตคัรงแตตเหตรุการณรตรถึงกางเขนเปกนตข้นมา พระเจข้าไดข้ทรง
เลพอกทตีที่จะตรคัสแกตเราโดยตรงโดย (ตรงตคัวคพอ ใน) พระบรุตรของพระองคร วลตี “วคันสรุดทข้ายเหลตานตีร ” 
อาจหมายถถึงยรุคทตีที่เพริที่งเรริที่มตข้นขถึรน โดยเรริที่มตข้นตคัรงแตตเหตรุการณรตรถึงกางเขน เรพที่อยมาจนจบยรุคครริสต
จคักรและเขข้าสรตยรุคแหตงความทรุกขเวทนาใหญตยริที่ง หรพอเปาโลอาจใชข้วลตีนตีร ในแบบทคั ที่วๆไปมากกวตา
กกไดข้ ทตานอาจแคตก ทาลคังหมายถถึงเหตรุการณรตตางๆในประวคัตริศาสตรรทตีที่ผตานมาไมตนานซถึที่งเกตีที่ยวขข้องกคับ
การเสดกจมารคับสภาพมนรุษยรของพระครริสตรและการสทาแดงความจรริงเพริ ที่มเตริมผตานทางพระองคร 
เมพที่อดรตามบรริบทแลข้ว ดรเหมพอนวตาการตตีความแบบหลคังนตาจะตรงมากกวตา



นอกจากนตีรวลตีนตีร กกอตานตรงตคัววตา ‘ในวคันสรุดทข้ายเหลตานตีร ไดข้ทรงตรคัสแกตเราในพระบรุตรของ
พระองคร’ การเปริดเผยความจรริงอยตางตตอเนพที่องของพระเจข้าไมตเพตียงมตีมาโดยพระบรุตรของพระองคร
เทตานคัรน แตตจรริงๆแลข้วยคังมตีมาในพระบรุตรของพระองครดข้วย เราจทาไดข้วตาพระเยซรทรงตรคัสไวข้ใน
ยอหรน 14:6 วตา “เราเปกน... ความจรริง” หรพอทตีที่ยอหรนไดข้บรรยายถถึงพระองครวตาทรง “บรริบรรณร
ดข้วย...ความจรริง” ในยอหรน 1:14 เชตนกคัน

พระเยซรครริสตรไมตทรงเปกนเพตียงพระบรุตรของพระเจข้าเทตานคัรน แตตจรริงๆแลข้วพระองครไดข้ทรง
ถรก “ตคัรงใหข้เปกนผรข้รคับสรรพสริที่งทคัรงปวงเปกนมรดก” ดข้วย ในฐานะเปกนพระบรุตรของพระเจข้า พระองคร
จถึงทรงเปกนทายาทของพระเจข้าดข้วย มตีการพรดเรพที่องนตีรอยตางนตาสนใจในคทาอรุปมาซถึที่งถรกพบในมาระโก
12:6-7 ในแบบเดตียวกคันเปาโลกกพรดถถึงเรพที่องนตีร ในโรม 8:16-17 และกาลาเทตีย 4:7

“พระองครไดข้ทรงสรข้างกคัลปจคักรวาลโดยพระบรุตร” คทาทตีที่แปลวตา กรัลปจรักรวาล (อาอตีโอน) 
มคักถรกแปลวตา ‘ยรุคสมคัยตตางๆ’ โดยหมายถถึงความยาวนานของกาลเวลา อยตางไรกกตามในการใชข้
แบบทตีที่พบนข้อยกวตา บางครคัร งคทานตีรหมายถถึงจคักรวาล เมพที่อเปรตียบเทตียบขข้อนตีรกคับยอหรน 1:3 ความหมาย
แบบหลคังนตีรนตาจะใชตมากกวตา อยตางไรกกตาม ไมตวตาจะในกรณตีใด ผรข้ทตีที่ทรงสรข้างสรรพสริที่งทคัรงปวงกก
ไมตใชตใครอพที่นนอกจากพระบรุตร ในบรริบทตตอไปทตีที่ใหญตกวตา อคัครทรตทตานนตีร ไดข้เปรตียบเทตียบความ
แตกตตางวตาพระเจข้าไดข้ทรงตรคัสในอดตีตผตานทางพวกศาสดาพยากรณร แตตบคัดนตีร ในยรุคสรุดทข้ายไดข้ตรคัส
แกตเราผตานทางพระบรุตรของพระองครเลย พระองครทรงเปกนพระผรข้สรข้างก คัลปจคักรวาลนตีร  พระเยซร
ทรงดตีกวตาจรริงๆ ตรงนตีรกกสพที่อชคัดเจนถถึงความเปกนพระเจข้าของพระเยซรครริสตร จากปฐมกาล 1:1 และ
ยอหรน 1:1-3 เราทราบวตาพระเจข้าไดข้ทรงสรข้างสรรพสริที่ง อยตางไรกกตาม ตรงนตีร เชตนเดตียวกคับใน       
พระธรรมยอหรน ชคัดเจนเชตนกคันวตาพระภาคของพระเจข้าทตีที่ทรงมตีหนข้าทตีที่ในการสรข้างสรรพสริที่งไมตใชต
ใครอพที่นนอกจากพระบรุตร พระองครจถึงทรงเปกนพระเจข้าดข้วยเชตนกคัน

ฮบ 1:3 พระบบตรทรงเปป็นแสงสะทจ้อนสงต่าราศธีของพระเจจ้า และทรงมธีสภาวะเปป็น
พวิมพณ์เดธียวกรันกรับพระองคณ์ และทรงผดบงสรรพสวิซึ่งไวจ้โดยพระดดารรัสอรันทรงฤทธวิธิ์ของพระองคณ์ เมมซึ่อ
พระบบตรไดจ้ทรงชดาระบาปของเราดจ้วยพระองคณ์เองแลจ้ว กป็ไดจ้ทรงประทรับนรัซึ่ง ณ เบมนี้องขวาพระหรัตถณ์



ของผผจ้ทรงเดชานบภาพเบมนี้องบน ขข้อนตีรขถึรนตข้นดข้วย “พระบรุตรทรงเปกน” ความหมายกกคพอ การมตีตคัวตน
อยรตตลอดกาล จากนคัรนผรข้แตตงไดข้เอตยถถึง “แสงสะทข้อนสงตาราศตีของพระเจข้า” ความหมายของสงม่าราศตี
ในพระคคัมภตีรรคพอ แสงสวตางจข้าทตีที่แสบตา หากเปรตียบกคับในปคัจจรุบคัน มคันกกคงเหมพอนกคับแสงสวตางจข้า
ทตีที่เกริดจากเครพที่องเชพที่อมเหลกก คทาทตีที่แปลวตา แสงสะทจ้อน (อาพาวกาสมา) มตีความหมายสองประการ 
ความหมายแรกคพอ แสงสะทข้อน อตีกความหมายหนถึที่งคพอ ทตีที่มาของแสง เมพที่อเราเปรตียบเทตียบขข้อพระ
คคัมภตีรรกคับขข้อพระคคัมภตีรร บรริบททตีที่พบทคั ที่วไปในพระคคัมภตีรรกกคพอวตา พระเยซรครริสตรเองทรงเปกนความ
สวตาง (ดร ยอหรน 1:4, 7-9, 8:12, วริวรณร 21:23) ไมตตข้องสงสคัยเลยวตานตีที่หมายถถึงทคัรงสองความหมาย 
พระเยซรครริสตรทรงสะทข้อนสงตาราศตีของพระบริดาของพระองครจรริงๆ กระนคัรนความสวตางของ
พระเจข้ากกออกมาจากพระบรุตรเองดข้วย

นอกจากนตีรพระเยซรครริสตรกกทรง “มตีสภาวะเปกนพริมพรเดตียวกคันกคับพระองคร” นตีที่เปกนคทาแสดง
ภาพทตีที่นตาทถึที่ง คทากรตีกทตีที่แปลวตา สภาวะพวิมพณ์เดธียวกรัน (คาราคเตร) เปกนทตีที่มาของคทาภาษาอคังกฤษ 
character ความหมายกกคพอ ‘แบบลอกทตีที่เหมพอนกคันเปตีปี๊ยบ’ เหมพอนในงานแกะสลคักหรพอภาพวาด 
ยกตคัวอยตางเชตน เครพที่องพริมพรเอกสารและเครพที่องถตายเอกสารในปคัจจรุบคันสามารถลอกแบบเอกสาร
ตข้นฉบคับไดข้เหมพอนกคันทรุกตคัวอคักษรและทรุกคทา ตคัวอคักษรทรุกตคัวของแตตละคทาทตีที่ครุณกทาลคังอตานอยรตบน
หนข้ากระดาษนตีรกกเปกนการลอกแบบลคักษณะเฉพาะของแตตละตคัวอคักษรซถึที่งถรกสรข้างขถึรนโดยแบบ
อคักษรของคอมพริวเตอรร

Thayers Lexicon กกนริยามคทานตีร วตาหมายถถึง “การลอกแบบทตีที่เหมพอนกคันในทรุกประการ” 
ความหมายของวลตีทตีที่แปลวตา กรับ (ตรัวตนของ) พระองคณ์ (ฮรูพอสตาเสะโอส อาวตอว) มตีความหมาย
ตรงตคัววตา ‘แกตนแทข้ของพระองคร’ กลตาวอตีกนคัยหนถึที่ง พระเยซรครริสตรทรงเปกนแบบลอกทตีที่เหมพอนก คับ
แกตนแทข้ของพระเจข้าพระบริดาในทรุกประการ นตีที่จถึงเปกนขข้อทตีที่สนคับสนรุนความเปกนพระเจข้าของพระ
ครริสตรทตีที่มตีนทร าหนคักมากทตีที่สรุดขข้อหนถึที่งในพระคคัมภตีรร พระองครจถึงทรงเหมพอนก คับพระเจข้าพระบริดาใน
ดข้านแกตนแทข้ของพระองครในทรุกประการ



แตตยคังมตีเดกดกวตานตีร อตีก ใหข้เราสคังเกตวลตีตตอไป “และทรงผดรุงสรรพสริที่งไวข้โดยพระดทารคัสอคัน
ทรงฤทธริธ ของพระองคร” ความหมายของคทาทตีที่แปลวตา ผดบง (เฟะโร) สตวนใหญตแลข้วแปลวตา ‘นทามา
ซถึที่ง’ หรพอ ‘สรข้างขถึรน’ ดคังนคัรนความหมายของวลตีนตีร กกคพอ ‘และทรงสรข้างสรรพสริที่งขถึรนโดยพระดทารคัส
อคันทรงฤทธริธ ของพระองคร’ โครงสรข้างของประโยคนตีรกกคพอ ‘ไมตใชตแคต...เทตานคัรนแตตยคัง... ดข้วย’ ดคังนคัรน
ความหมายทตีที่ตตอเนพที่องกกคพอ ‘ไมตเพตียงทรงผดรุง (หรพอสรข้าง) สรรพสริที่งโดยพระดทารคัสอคันทรงฤทธริธ
ของพระองครเทตานคัรน เมพที่อพระบรุตรไดข้ทรงชทาระบาปของเราดข้วยพระองครเองแลข้ว’ บรริบททตีที่ตามมา
ทคันทตีพรดถถึงความรอดของเรา พระองคณ์ทรงเปกนผรข้กตอใหข้เกริดความรอดและไมตใชตตคัวเราเอง 
พระองคณ์ “ไดข้ทรงชทาระบาปของเราดข้วยพระองครเองแลข้ว”

ความหมายของคทาทตีที่แปลวตา ชดาระ (คาธารริสมอส) มคักถรกแปลวตา ‘ชทาระใหข้สะอาด’ พระ
เยซรครริสตรไดข้ทรงกตอใหข้เกริดการชทาระบาปของเราดผู้วยพระองคณ์เอง ความรอดเปกนมาโดยพระองคณ์
ลข้วนๆ และไมตไดข้เกริดจากฝตีมพอเราเลย

ใจความของประโยคสมบรรณรตรงนตีร  พระองครไมตเพตียงทรงสรข้างสรรพสริที่งทคัรงปวงโดยพระ
ดทารคัสอคันทรงฤทธริธ ของพระองครในการทรงชทาระเราใหข้สะอาดจากความบาปของเราเทตานคัรน แตม่
พระองคณ์ไดผู้ “ทรงประทคับนคัที่ง ณ เบพรองขวาพระหคัตถรของผรข้ทรงเดชานรุภาพเบพรองบน” การประทคับ
นคัที่งแบบเปกนทางการนตีรสพที่อถถึงความเปกนกษคัตรริยรหรพอสริทธริอทานาจอยตางสรง การนคัที่งยคังสพที่อถถึงการททางาน
เสรกจเรตียบรข้อยและการพคักอตีกดข้วย พระเยซรครริสตร ผรข้ซถึที่งไมตเพตียงทรงสรข้างกคัลปจคักรวาลและทรงเปกน
พริมพรเดตียวกคับสงตาราศตีของพระเจข้าเทตานคัรน ไดข้ทรงกตอใหข้เกริดความรอดของเราดผู้วย บคัดนตีรหลคังจาก
ประกอบพระราชกริจของพระองครเสรกจสริรนแลข้ว พระองครกกไดข้ทรงประทคับนคัที่ง ณ เบพรองขวา
พระหคัตถรของพระเจข้าในฐานะกษคัตรริยร

คทาทตีที่แปลวตา ผผจ้ทรงเดชานบภาพ (เมะกาโลซรูเน) ถรกใชข้ในพระคคัมภตีรรใหมตเพพที่อสพที่อถถึงพระเจข้า
เทตานคัรน เหกนไดข้ชคัดวตาตรงนตีรสพที่อถถึงพระองคร ผรข้ทรงอยรตเบพรองบน

ฮบ 1:4 พระองคณ์ทรงเปป็นผผจ้เยธีซึ่ยมกวต่าเหลต่าทผตสวรรคณ์มากนรัก ดจ้วยวต่าพระองคณ์ทรง
รรับพระนามทธีซึ่ประเสรวิฐกวต่านามของทผตสวรรคณ์นรันี้นเปป็นมรดก ใจความหลคักของพระธรรมเลตมนตีร



เรริที่มตข้นดข้วยหลคักฐานทตีที่วตาพระบรุตรทรง “เปกนผรข้เยตีที่ยมกวตาเหลตาทรตสวรรครมากนคัก” โดยพระนามของ
พระองครทตีที่พระองครทรงไดข้รคับเปกนมรดกจากพระบริดาของพระองคร พระองครกก “ทรงรคับพระนามทตีที่
ประเสรริฐกวตานามของทรตสวรรครนคัรนเปกนมรดก” คทาทตีที่แปลวตา ประเสรวิฐ (ดริอาฟอรอส) หมายถถึง 
การอยรตในชคัรนทตีที่แตกตตางและสรงสตงกวตา พระองครจถึงทรงเปกนเลริศกวตา ชคัรนทตีที่สรงสตงกวตานคัรนกกคพอ ความ
เปกนพระเจข้าของพระองครนคั ที่นเอง

ฮบ 1:5 เพราะวต่ามธีผผจ้ใดบจ้างในบรรดาทผตสวรรคณ์ทธีซึ่พระองคณ์ไดจ้ตรรัสแกต่เขาในเวลาใด
วต่า `ทต่านเปป็นบบตรของเรา วรันนธีนี้เราไดจ้ใหจ้กดาเนวิดแกต่ทต่านแลจ้ว' และยรังตรรัสอธีกวต่า `เราจะเปป็นบวิดาของ
เขา และเขาจะเปป็นบบตรของเรา' ผรข้แตตงเรริที่มพริสรจนรขข้อเสนอของตนโดยยกขข้อพระคคัมภตีรรเดริมหลาย
ตอนเพพที่อสนคับสนรุนประเดกนของตน ทตานเรริที่มโดยยก สดรุดตี 2:7 ซถึที่งเปกนทตีที่ยอมรคับในหมรตอาจารยรของ
พวกยริววตาเปกนคทาพยากรณรเกตีที่ยวกคับพระเมสสริยาหร ดรความเหกนของเปาโลเกตีที่ยวกคับขข้อนตีรตามทตีที่ถรกยก
มาในกริจการ 13:33 จากนคัรนทตานกกยกขข้อพระคคัมภตีรรทตีที่พยากรณรถถึงพระเมสสริยาหรอตีกขข้อซถึที่งเปกนทตีที่
ยอมรคับโดยสากล คพอ 2 ซามรเอล 7:14

ฮบ 1:6 และอธีกครรันี้งหนซซึ่งเมมซึ่อพระองคณ์ทรงนดาพระบบตรหรัวปธีองคณ์ทธีซึ่ไดจ้บรังเกวิดนรันี้นใหจ้
เสดป็จเขจ้ามาในโลก พระองคณ์กป็ตรรัสวต่า `ใหจ้บรรดาพวกทผตสวรรคณ์ทรันี้งสวินี้นของพระเจจ้านมรัสการทต่าน' 
ขข้อพระคคัมภตีรรเดริมทตีที่ถรกยกมาอตีกขข้อคพอ สดรุดตี 97:7 ไมตตข้องสงสคัยเลยวตานตีที่เปกนขข้อทตีที่พรดถถึงตอนทตีที่พระ
เยซรมาประสรตริ เหลตาทรตสวรรครไดข้นมคัสการพระองคร ดร ลรกา 2:13

ฮบ 1:7 สต่วนพวกทผตสวรรคณ์นรันี้น พระองคณ์ตรรัสวต่า `พระองคณ์ทรงบรันดาลพวกทผต
สวรรคณ์ของพระองคณ์ใหจ้เปป็นดบจววิญญาณ และทรงบรันดาลผผจ้รรับใชจ้ของพระองคณ์ใหจ้เปป็นดบจเปลว
เพลวิง' จากนคัรนผรข้แตตงกกยกสดรุดตี 104:4 ประเดกนทตีที่ถรกสพที่อตรงนตีรคพอ พวกทรตสวรรครเปกนผรข้รคับใชข้ นตีที่เปกน
ภาพทตีที่ตรงขข้ามกคับความเปกนกษคัตรริยรของพระบรุตรซถึที่งจะถรกบรรยายถถึงในขข้อตตอไปนตีที่เอง

ฮบ 1:8-9 แตต่สต่วนพระบบตรนรันี้น พระองคณ์ตรรัสวต่า `โอ พระเจจ้าขจ้า พระทธีซึ่นรัซึ่งของ
พระองคณ์ดดารงเปป็นนวิตยณ์และเปป็นนวิตยณ์ ธารพระกรแหต่งอาณาจรักรของพระองคณ์กป็เปป็นธารพระกร
เทธีซึ่ยงธรรม 9 พระองคณ์ทรงรรักความชอบธรรม และทรงเกลธียดชรังความชรัซึ่วชจ้า ฉะนรันี้นพระเจจ้า คมอ 



พระเจจ้าของพระองคณ์ ไดจ้ทรงเจวิมพระองคณ์ไวจ้ดจ้วยนดนี้ามรันแหต่งความยวินดธียวิซึ่งกวต่าพระสหายทรันี้งปวง
ของพระองคณ์' สองขข้อนตีรถรกยกมาโดยตรงจากสดรุดตี 45:6-7 ซถึที่งเปกนคทาพยากรณรถถึงพระเมสสริยาหรทตีที่
ชคัดเจนอตีกแลข้ว นข้อยขข้อมากในพระคคัมภตีรรทตีที่แสดงถถึงความเปกนพระเจข้าของพระครริสตรอย ตางชคัดเจน
มากไปกวตาขข้อทตีที่ถรกยกมานตีร  สดรุดตี 45:6-7 เปกนคทาตรคัสถถึงพระบรุตร คพอ พระเยซรครริสตรโดยตรง

ใหข้เราสคังเกตวตา (1) พระบรุตรทรงถรกเรตียกวตา พระเจข้า โดยตรง (2) พระบรุตรไดข้รคับพระทตีที่นคั ที่ง
ของกษคัตรริยร (3) พระองครทรงถรกนริยามวตา ดทารงอยรตเปกนนริตยร (4) ลคักษณะเฉพาะของราชอาณาจคักร
ของพระองครคพอ ความชอบธรรม (5) พระองครทรงรคักความชอบธรรมและเกลตียดชคังความชคั ที่วชข้า
จรริงๆ (นตีที่เปกนแบบอยตางฝตายวริญญาณทตีที่สทาคคัญสทาหรคับเรา) (6) ดคังนคัรน พระเจข้าไดข้ทรงเจริมพระองครไวข้
“ดข้วยนทรามคันแหตงความยรินดตียริที่งกวตาพระสหายทคัรงปวงของพระองคร” นทร ามคันแหตงความยรินดตีทตีที่ถรกพรด
ถถึงคพอ นทร ามคันบรริสรุทธริธ ซถึที่งใชข้ในโอกาสตตางๆทตีที่เปกนความชพที่นชมยรินดตี ซถึที่งถรกใชข้ในการเจริมตคัรงกษคัตรริยร
ตตางๆในพระคคัมภตีรรเดริมดข้วย สริที่งทตีที่ถรกพรดถถึงตรงนตีรกกคพอวตา พระเจข้าพระบริดาไดข้ทรงเจริมตคัรงพระองคร
เปกนกษคัตรริยร ซถึที่งแสดงใหข้เหกนชคัดเจนวตาพระองครทรงเหนพอกวตาผรข้อพที่น (คพอ พวกทรตสวรรคร)

ฮบ 1:10-12 และ `องคณ์พระผผจ้เปป็นเจจ้าเจจ้าขจ้า เมมซึ่อเดวิมพระองคณ์ทรงวางรากฐาน
ของแผต่นดวินโลก และฟจ้าสวรรคณ์เปป็นพระหรัตถกวิจของพระองคณ์ 11 สวิซึ่งเหลต่านธีนี้จะพวินาศไป แตต่
พระองคณ์ทรงดดารงอยผต่ สวิซึ่งเหลต่านธีนี้จะเกต่าไปเหมมอนเครมซึ่องนบต่งหต่ม 12 พระองคณ์จะทรงมจ้วนสวิซึ่งเหลต่านธีนี้
ไวจ้ดบจเสมนี้อคลบม และสวิซึ่งเหลต่านรันี้นกป็จะเปลธีซึ่ยนแปลงไป แตต่พระองคณ์ยรังทรงเปป็นอยต่างเดวิม และปธีเดมอน
ของพระองคณ์จะไมต่สวินี้นสบด'

ขข้อพระคคัมภตีรรเดริมลทาดคับทตีที่หกไดข้ถรกยก คพอ สดรุดตี 102:25-27 นตาสคังเกตวตาเพลงสดรุดตีบทนตีรพรด
ถถึงพระเยโฮวาหณ์และ เอล (พระนามในพระคคัมภตีรรเดริมของพระเจข้า) และประยรุกตรใชข้พระนามทคัรง
สองนตีรกคับผรข้ทตีที่ถรกพรดถถึงตรงนตีร  (คพอ พระเยซร) กลตาวงตายกกคพอวตา นตีที่เปกนขข้อทตีที่พรดถถึงความเปกนพระเจข้า
ของพระครริสตรทตีที่ชคัดเจนอตีกขข้อหนถึที่ง นอกจากนตีร  องครพระผรข้เปกนเจข้า (พระเยโฮวาหร) ของสดรุดตี 102 นตีร
กกถรกประยรุกตรใชข้กคับพระบรุตรอยตางชคัดเจน ในบรริบททตีที่ใหญตกวตา ผรข้แตตงพระธรรมฮตีบรรก ทาลคังยกขข้อ



สนคับสนรุนอยตางแขกงแรงทตีที่วตาพระเยซรครริสตรทรงเหนพอกวตาพวกทรตสวรรครตรงทตีที่วตาจรริงๆแลข้ว
พระองครทรงเปกนพระเยโฮวาหรพระเจข้า

นอกจากนตีรผรข้ทตีที่มตีบทบาทหลคักในการทรงสรข้างสรรพสริที่งคพอ พระบรุตร เมพที่อพริจารณาปฐมกาล
1 กคับขข้อทตีที่ถรกยกมาตรงนตีร  (เชตนเดตียวกคับใน โคโลสตี 1:16-17 และทตีที่อพที่น) เราจถึงเหกนไดข้ชคัดเจนวตาพระ
เยซรครริสตร พระบรุตรของพระเจข้า ทรงเปกนพระผรข้สรข้างทตีที่แทข้จรริง และประเดกนทตีที่สทาคคัญกวตากกคพอวตา 
จรริงๆแลผู้วพระองคณ์ทรงเปป็นพระเจผู้า

ผรข้เขตียนกลตาวตตอไปวตาสรรพสริที่งทคัรงปวงนคัรนมตีอายรุจทากคัดและสรุดทข้ายแลข้วพวกมคันกกจะเสพที่อม
สรญไป อคันทตีที่จรริงแลข้ว วคันหนถึที่งพระเจข้าจะทรงถอดทริรงแผตนดรินโลกและฟข้าสวรรครนตีร เหมพอนกคับคนทตีที่
ถอดเสพรอผข้า “สริที่งเหลตานคัรนกกจะ (ถรก) เปลตีที่ยนแปลงไป” คทาทตีที่แปลวตา เปลธีซึ่ยนแปลงไป (อลัลลาซโซ) มตี
ความหมายวตา ‘ถรกแลกเปลตีที่ยน’ นตีที่เปกนขข้อทตีที่พรดถถึงการทตีที่พระเจข้าจะทรงททาลายฟข้าสวรรครและแผตน
ดรินโลกในปคัจจรุบคันและจะทรงสรข้างขถึรนใหมต

กระนคัรนพระบรุตรในฐานะพระเจข้าจะไมตทรงเปลตีที่ยนแปลงเลย พระองครไมตทรงผคันแปร คพอ
ไมตมตีวคันเปลตีที่ยนแปลง สรุดทข้ายใหข้เราสคังเกตความเปกนนริรคันดรรของพระบรุตร คพอ “ปตีเดพอนของ
พระองครจะไมตสริรนสรุด” คทาทตีที่แปลวตา สวินี้นสบด (เอป็คเละอริโป) มตีความหมายวตา ‘หยรุดลง’ ปตีเดพอนของ
พระองครจะไมตมตีวคันสริรนสรุดเลย พระองครทรงดทารงอยรตชคั ที่วนริรคันดรร!

ฮบ 1:13 แตต่แกต่ทผตสวรรคณ์องคณ์ใดเลต่าทธีซึ่พระองคณ์ไดจ้ตรรัสในเวลาใดวต่า `จงนรัซึ่งทธีซึ่ขวามมอ
ของเรา จนกวต่าเราจะกระทดาใหจ้ศรัตรผของทต่านเปป็นแทต่นรองเทจ้าของทต่าน' ในการปริดทข้ายขข้อเสนอทตีที่
วตาของทตานทตีที่วตาพระเยซรครริสตรทรงเหนพอกวตาพวกทรตสวรรคร ผรข้แตตงไดข้ยกขข้อความจากสดรุดตี 110:1 
และนทาเสนอมคันเหมพอนเปกนคทาถามทตีที่ไมตตข้องการคทาตอบ “แตตแกตทรตสวรรครองครใดเลตาทตีที่พระองคร
ไดข้ตรคัสในเวลาใดวตา `จงนคัที่งทตีที่ขวามพอของเรา จนกวตาเราจะกระททาใหข้ศคัตรรของทตานเปกนแทตน
รองเทข้าของทตาน'” คทาตอบนคัรนชคัดเจนอยรตแลข้ว คพอ ไมตมตีทรตสวรรครองครใดเลย เหตรุผลนคัรนงตายนริดเดตียว
พระเยซรทรงอยรตในชคัรนทตีที่เหนพอกวตาพวกทรตสวรรคร พระองครทรงเปกนพระบรุตรทตีที่บคังเกริดมาองครเดตียว
เทตานคัรนของพระเจข้า พระองครทรงมตีสภาพพระเจข้า พระองครทรงเปกนผรข้ทรงสรข้างทรตสวรรคร ในการทตีที่



พระองครทรงประทคับเบพรองขวาของพระเจข้านคัรน พระองครกกทรงเปกนกษคัตรริยร เราควรหมายเหตรุอตีก
ครคัร งวตา สดรุดตี 110 เปกนทตีที่ยอมรคับในหมรตพวกอาจารยรยริววตาเปกนคทาพยากรณรถถึงพระเมสสริยาหร ผรข้แตตงไดข้
ยกขข้อพระคคัมภตีรรเดริมหลายขข้อทตีที่พริสรจนรถถึงความเหนพอกวตาของพระเยซร คพอ ไมตเพตียงเหนพอกวตาพวก
ทรตสวรรครเทตานคัรนแตตยคังเหนพอกวตาสริที่งใดกกตามในพระคคัมภตีรรเดริมดข้วย เหตรุผลนคัรนเรตียบงตายพอๆกคับทตีที่
มคันลถึกซถึร ง จรริงๆแลข้วพระองครทรงเปกนพระเยโฮวาหรพระเจข้า พระผรข้สรข้างและองครพระผรข้เปกนเจข้าแหตง
แผตนดรินโลก นอกจากนตีรขข้อพระคคัมภตีรรเดริมเหลตานตีรสตวนใหญตกกเปกนทตีที่ยอมรคับในหมรตรคับบตีสมคัยนคัรน
อยตางปราศจากขข้อถกเถตียงวตาเปกนคทาพยากรณรถถึงพระเมสสริยาหร

ฮบ 1:14 ทผตสวรรคณ์ทรันี้งปวงเปป็นแตต่เพธียงววิญญาณผผจ้ปรนนวิบรัตวิ ทธีซึ่พระองคณ์ทรงสต่งไป
ชต่วยเหลมอบรรดาผผจ้ทธีซึ่จะไดจ้รรับความรอดเปป็นมรดกมวิใชต่หรมอ กลตาวโดยสรรุปกกคพอวตา ขข้อสนคับสนรุน
เบพรองตข้นของพระธรรมเลตมนตีรกกคพอ พระเยซรครริสตรทรงเหนพอกวตา แมข้แตตพวกทรตสวรรครซถึที่งมตี
ตทาแหนตงสรงและเปตีที่ยมดข้วยฤทธริธ เดชกกยคังเปกนเพตียงสริที่งทรงสรข้างและเปกนผรข้รคับใชข้ (ผรข้ปรนนริบคัตริ) 
นอกจากนตีร เรายคังไดข้เหกนถถึงการรคับใชข้ของพวกทรตสวรรครดข้วย สตวนหนถึที่งแลข้วพวกเขาถรกสรข้างใหข้
เปกน “วริญญาณผรข้ปรนนริบคัตริ ทตีที่พระองครทรงสตงไปชตวยเหลพอบรรดาผรข้ทตีที่จะไดข้รคับความรอดเปกนมรดก
มริใชตหรพอ” ถถึงแมข้วตาทรตสวรรครผรข้พริทคักษรไมตไดข้ถรกพรดถถึงตรงนตีร  แตตจรุดประสงครหลคักของการมตีอยร ตของ
พวกเขากกคพอเพพที่อชตวยเหลพอและปรนนริบคัตริคนเหลตานคัรนทตีที่ “จะไดข้รคับความรอดเปกนมรดก”

ในบรริบททตีที่ใหญตกวตาของพระธรรมเลตมนตีร  ผรข้แตตงไดข้ยกขข้อเสนอทตีที่วตาพระเยซรครริสตรทรง
เหนพอกวตาแมข้กระทคั ที่งพวกทรตสวรรครของพระเจข้า ตามทตีที่พระธรรมเลตมนตีร จะเผยใหข้เหกน เราจะเหกนวตา
พระองครทรงยริที่งใหญตกวตาโมเสส เหลตามหาปรุโรหริต เมลคตีเซเดค และบทบคัญญคัตริ ดคังทตีที่ไดข้ถรก
สนคับสนรุนอยตางแขกงขคันไปแลข้วในบทนตีร  พระองครทรงเปกนพระเจข้า

*****

ภนพรวมของฮฮีบรร 2: ผรูผู้เขตียนทตีชื่ไดผู้รลับการดลใจทม่านนตีนี้สานตม่อประเดป็นแรกของตลัวเองตม่อ
ไป คชอ พระเยซรูทรงเหนชอกวม่าพวกทรูตสวรรคณ์ พระองคณ์ทรงยริชื่งใหญม่กวม่าตรงทตีชื่วม่าพระองคณ์ไดผู้ทรง



รลับสภาพมนมุษยณ์เพชชื่อจะถถึงความสมบรูรณณ์มากขถึนี้นไปอตีกโดยทางความทมุกขณ์ทรมานของพระองคณ์ ใน
การทซาเชม่นนลันี้น พระองคณ์ไดผู้ทรงกลายเปป็นมหาปมุโรหริตทตีชื่เปตีชื่ยมดผู้วยพระเมตตายริชื่งกวม่า

ฮบ 2:1 เหตบฉะนรันี้น เพราะวตาพระเยซรทรงเหนพอกวตาพวกศาสดาพยากรณรและทรต
สวรรครและเพราะวตาการสทาแดงของพระคคัมภตีรรใหมตนคัรนเหนพอกวตาพระคคัมภตีรรเดริม เราควรจะสนใจ
ในขจ้อความเหลต่านรันี้นทธีซึ่เราไดจ้ยวินไดจ้ฟรังใหจ้มากขซนี้นอธีก ความหมายกกคพอวตา เราจทาเปกนตข้องใสตใจตตอสริที่ง
เหลตานคัรนทตีที่เราไดข้ยรินไดข้ฟคังมาแลข้ว เพราะมวิฉะนรันี้นในเวลาหนซซึ่งเวลาใดเราจะหต่างไกลไปจากขจ้อความ
เหลต่านรันี้น ความหมายกกคพอวตา ความจรริงอคันยริที่งใหญตนตีร เกตีที่ยวกคับพระครริสตรและความรอดอาจผตานเลย
เราไป เรพอลทาใหญตๆอาจแลตนผตานเขข้าออกทตาเรพอไดข้โดยไมตมตีเสตียงเลยสคักนริดเดตียว ความหมายกกคพอ
วตา อยตาปลตอยใหข้ความจรริงอคันยริที่งใหญตนตีร ผตานเลยพวกทตานไป ผรข้แตตงกทาลคังพรดกคับครริสเตตียนชาวฮตีบรร
ทตีที่เตริบโตมาในศาสนายริวและกทาลคังถรกกดดคันใหข้หคันกลคับไปหามคัน

ฮบ 2:2   ในการพรดถถึงเรพที่องทตีที่วตาพวกทรตสวรรครดข้อยกวตาพระครริสตร ผรข้แตตงจถึงใหข้ขข้อ
สรรุป ดจ้วยวต่าถจ้าถจ้อยคดาซซซึ่งทผตสวรรคณ์ไดจ้กลต่าวไวจ้นรันี้นมรัซึ่นคง (คทาทตีที่แปลวตา มรัซึ่นคง (เบะบาอตีออส) มตี
ความหมายวตา ‘แนตนอน’ หรพอ ‘นตาเชพที่อถพอ’) และถข้าการละเมวิดกรับการไมต่เชมซึ่อฟรังทบกอยต่างไดจ้รรับผล
ตอบสนองตามความยบตวิธรรมแลจ้ว

ฮบ 2:3 ดรังนรันี้นถจ้าเราละเลยความรอดอรันยวิซึ่งใหญต่แลจ้ว เราจะรอดพจ้นไปอยต่างไรไดจ้ 
ความรอดนรันี้นไดจ้เรวิซึ่มขซนี้นโดยการประกาศขององคณ์พระผผจ้เปป็นเจจ้าเอง และบรรดาผผจ้ทธีซึ่ไดจ้ยวินพระองคณ์ 
กป็ไดจ้รรับรองแกต่เราวต่าเปป็นความจรวิง ขข้อนตีรอาจแปลตรงตคัวไดข้วตา ‘เราจะรอดพข้นไปไดข้อยตางไร กคับ
การทตีที่เราละเลยความรอดอคันยริที่งใหญตขนาดนคัรน ซถึที่งไดข้เรริที่มขถึรนโดยการประกาศขององครพระผรข้เปกน
เจข้าเอง และบรรดาผรข้ทตีที่ไดข้ยรินพระองคร กกไดข้รคับรองแกตเราวตาเปกนความจรริง’ ขข้อนตีรขถึรนตข้นดข้วยคทาถาม
แบบไมตตข้องการคทาตอบ คทาตอบนคัรนชคัดเจนอยรตแลข้ว ไมตมตีทางหนตีพข้นเลย! พระเยซรครริสตรไดข้ทรง
สทาแดงความจรริงทตีที่ลถึกซถึร งนตีร อยตางครบถข้วนหมดทรุกดข้านแลข้ว คนเหลตานคัรนทตีที่นคัที่งฟคังพระองครสอนกก
ยพนยคันพระวจนะของพระองครมาจนถถึงครริสเตตียนรรุตนตตอๆไป ไมตวตาผรข้แตตงจะเปกนใคร (อาจเปกน



เปาโล) ความรรข้สตวนใหญตของทตานกกไดข้รคับการสนคับสนรุนจากอคัครทรตและศริษยรคนอพที่นๆทตีที่นคั ที่งอยรตแทบ
พระบาทของพระเยซร

ฮบ 2:4 ทรันี้งนธีนี้พระเจจ้ากป็ทรงเปป็นพยานดจ้วย โดยทรงแสดงหมายสดาครัญและการ
มหรัศจรรยณ์ และโดยการอรัศจรรยณ์ตต่างๆ และโดยของประทานจากพระววิญญาณบรวิสบทธวิธิ์ ซซซึ่งทรง
ประทานตามพระประสงคณ์ของพระองคณ์ พระเจข้าทรงเปกนพยานในคนชคั ที่วอายรุแรก คพอ เหลตา
ครริสเตตียนยรุคตข้นและพวกอคัครทรตโดย “การอคัศจรรยรตตางๆ และโดยของประทานจากพระวริญญาณ
บรริสรุทธริธ  ซถึที่งทรงประทานตามพระประสงครของพระองคร” ทคัรงหมดนตีร เปกนของประทานชคั ที่วคราว
แบบพริเศษซถึที่งเปกนเอกลคักษณรของพระวริญญาณกตอนทตีที่สารบบพระคคัมภตีรรใหมตจะเสรกจสมบรรณร ดร 1 
โครรินธร 12 และ 1 โครรินธร 13:8-11 คทาทตีที่แปลวตา การอรัศจรรยณ์ตต่างๆ (ดรูนามริส) อาจแปลไดข้ดข้วยวตา 
‘กริจการตตางๆทตีที่ทรงพลคัง’ คทาทตีที่แปลวตา ของประทาน (เมะรริสมอส) ไมตใชต คารริสมาตา อยตางทตีที่เรา
อาจนถึกเอา แตตคทานตีรหมายถถึง ‘การแจกจตาย’ หรพอ ‘การประยรุกตรใชข้’ สริที่งตตางๆของพระวริญญาณ
บรริสรุทธริธ มากกวตา ใหข้เราสคังเกตดข้วยวตาการรคับใชข้พริเศษใดๆของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ลข้วนเปกนไป
 “ตามพระประสงครของพระองคร” ของประทานตตางๆของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ไมตไดข้เปกนอะไรทตีที่
เราตข้องแสวงหา อธริษฐานขอ หรพอ ‘ตข้องลงแรงแลก’ สริที่งเหลตานตีร เปกนสริที่งทตีที่พระเจข้าทรงประทานใหข้
ตามพระประสงครสรงสรุดของพระองคร

สรรุปสริที่งทตีที่กลตาวมาแลข้วจนถถึงตอนนตีรกกคพอวตา เราตข้องใสตใจตตอความจรริงทตีที่สทาคคัญยริที่งทตีที่เราไดข้ยริน
ไดข้ฟคังมาแลข้ว มคันยริที่งใหญตกวตา (ดตีกวตา) แมข้แตตพวกทรตสวรรครทตีที่บรริสรุทธริธ ดข้วยซทรา

ฮบ 2:5 เพราะวต่าพระองคณ์ไมต่ไดจ้ทรงมอบโลกใหมต่ซซซึ่งเรากลต่าวถซงนรันี้นใหจ้อยผต่ใตจ้บรังครับ
ของเหลต่าทผตสวรรคณ์ คทาทตีที่แปลวตา โลก (ใหมต) (อออตีคอวเมะเน) ใกลข้เคตียงมากกคับคทาทตีที่มคักแปลวตา 
'ยรุคสมคัย' (อคังกฤษ dispensation กรตีก อออตีคอนอเมตีย) เดตีดี๋ยวผรข้อตานจะยกขข้อความจาก สดรุดตี 8 โดยใชข้
มคันกคับพระเยซรครริสตร ในทตีที่นตีรทตานกลตาววตา พระเจข้าไมตเคยมอบสริทธริอทานาจในการปกครองโลก (คพอ
ยรุคสมคัย) ทตีที่จะมาใหข้แกตพวกทรตสวรรครเลย แตตเหกนไดข้ชคัดวตาสริทธริอทานาจดคังกลตาวถรกประทานใหข้แกต
พระบรุตร



ฮบ 2:6-8 แตต่มธีอยผต่แหต่งหนซซึ่งทธีซึ่คนเปป็นพยานถซงเรมซึ่องนธีนี้วต่า `มนบษยณ์เปป็นผผจ้ใดเลต่าซซซึ่ง
พระองคณ์ทรงระลซกถซงเขา และบบตรมนบษยณ์เปป็นผผจ้ใดซซซึ่งพระองคณ์ทรงเยธีซึ่ยมเยธียนเขา 7 พระองคณ์ทรง
ทดาใหจ้เขาตดซึ่ากวต่าพวกทผตสวรรคณ์แตต่หนต่อยเดธียว และพระองคณ์ทรงประทานสงต่าราศธีกรับเกธียรตวิเปป็น
มงกบฎใหจ้แกต่เขา และไดจ้ทรงตรันี้งเขาไวจ้ใหจ้อยผต่เหนมอบรรดาพระหรัตถกวิจของพระองคณ์ 8 พระองคณ์ทรง
มอบสวิซึ่งทรันี้งปวงใหจ้อยผต่ภายใตจ้เทจ้าของเขา' ในการซซซึ่งพระองคณ์ทรงมอบสวิซึ่งทรันี้งปวงใหจ้อยผต่ใตจ้อดานาจ
ของเขานรันี้น ไมต่มธีสวิซึ่งใดเลยทธีซึ่ไมต่อยผต่ใตจ้อดานาจของเขา แตต่ขณะนธีนี้ เรายรังไมต่เหป็นวต่าทบกสวิซึ่งอยผต่ใตจ้อดานาจ
ของเขา

คราวนตีรผรข้แตตงยกขข้อความจาก สดรุดตี 8:4-6 เหกนไดข้ชคัดวตาขข้อนตีร ใชข้กคับพระเยซรครริสตร ผรข้ทรงเปกน
บรุตรมนรุษยร เมพที่อพระเยซรครริสตรทรงสละทริรงสงตาราศตี โดยเตกมพระทคัยถตอมพระองครลงและ
ปลดเปลพรองความเปกนพระเจข้าของพระองครออกชคั ที่วคราว พระองครกกทรงททาใหข้ตคัวพระองครเองตทที่า
กวตาพวกทรตสวรรครเพตียงชคั ที่วคราว กระนคัรนในเวลาตตอมาพระเจข้าไดข้ทรงประทานสงตาราศตีใหข้แกต
พระองครและทรงยกชรพระองครขถึรน การรคับสงตาราศตีดคังกลตาวยคังไมตเสรกจสมบรรณรซะทตีเดตียว ตอนนคัรน
เมพที่อพระองครทรงประทคับอยรตเบพรองขวาพระหคัตถรของพระบริดาในสวรรครหลคังจากเสดกจขถึรนสรตสวรรคร 
พระองครกกทรงถรกตคัรงใหข้อยรตเหนพอบรรดาพระหคัตถกริจของพระเจข้าอตีกครคัร ง

นอกจากนตีร  เนพที่องจากทตีที่พระเจข้าไดข้ทรง “มอบสริที่งทคัรงปวงใหข้อยรตใตข้อทานาจของเขานคัรน” พวก
ทรตสวรรครจถึงถรกแสดงใหข้เหกนอตีกครคัร งวตาดข้อยกวตาพระองคร และสริที่งทตีที่เรายคังไมตไดข้เหกนกกคพอ สริทธริ
อทานาจความเปกนกษคัตรริยรของพระองครจะถถึงความสมบรรณรในทตีที่สรุด

ฮบ 2:9 แตต่เรากป็เหป็นพระเยซผ ผผจ้ซซซึ่งพระองคณ์ทรงทดาใหจ้ตดซึ่ากวต่าทผตสวรรคณ์แตต่หนต่อย
เดธียวนรันี้น ทรงไดจ้รรับสงต่าราศธีและพระเกธียรตวิเปป็นมงกบฎ เพราะทธีซึ่พระองคณ์ทรงสวินี้นพระชนมณ์ดจ้วย
ความทบกขณ์ทรมาน ทรันี้งนธีนี้โดยพระคบณของพระเจจ้า พระองคณ์จะไดจ้ทรงชวิมความตายเพมซึ่อมนบษยณ์ทบก
คน แตต “เรากกเหกนพระเยซร ผรข้ซถึที่งพระองครทรงททาใหข้ตทที่ากวตาทรตสวรรครแตตหนตอยเดตียวนคัรน...เพราะทตีที่
พระองครทรงสริรนพระชนมรดข้วยความทรุกขรทรมาน” การททาใหข้ตคัวเองตข้อยตทที่าของพระเยซรในการ
เสดกจมารคับสภาพเนพรอหนคังของพระองครกกคพอ การกลายเปกนมนรุษยรเพพที่อทตีที่วตาพระองครจะไดข้ประสบ



กคับความทมุกขณ์ทรมานของความตาย แตตบคัดนตีรพระองครทรง “ไดข้รคับสงตาราศตีและพระเกตียรตริเปกน
มงกรุฎ” แลข้ว คทาทตีที่แปลวตา รรับ...เปป็นมงกบฎ (สเตะฟานอโอ) หมายถถึง การไดข้รคับรางวคัลเปกนมงกรุฎ
ของผรข้ชนะ คพอ เปกนอะไรทตีที่ไดข้มาจากการมตีชคัยชนะครคัร งใหญต ในทตีที่นตีรกกคพอ ชคัยชนะเหนพอความตายใน
การฟพร นคพนพระชนมรของพระองคร

และเปกนความจรริงทตีที่พระองคร “โดยพระครุณของพระเจข้า” ไดข้ทรงชริมความตายเพพที่อมนรุษยร
ทรุกคน ความหมายของคทาทตีที่แปลวตา ชวิม (เกะอรูออไม) ไมตใชตการจริบแบบสบายๆ แตตเปกน
ประสบการณรทตีที่ขมขพที่นมากกวตา พระเยซรทรงประสบกคับความเจกบปวดของความตายแทนเราไป
เตกมๆ การสริรนพระชนมรในฐานะตคัวแทนของพระครริสตรไดข้เปกนไปเพพที่อมนรุษยรทรุกคน มคันเพตียงพอ
สทาหรคับทรุกคนและไดข้ผลสทาหรคับทรุกคนทตีที่กลคับใจมารคับเชพที่อพระองคร การทนทรุกขรทรมานอยตางใหญต
หลวงของพระองครเพราะความบาปของเราในการหลคั ที่งพระโลหริตและสริรนพระชนมรบนกางเขน
เกริดขถึรนไดข้เพราะพระครุณของพระเจข้า ตอนนลันี้นมคันเปกนเพราะพระครุณของพระเจข้าทตีที่ประทานก ทาลคัง
ใหข้แกตพระเยซรเพพที่อทตีที่จะทนกางเขนไดข้ และมคันกกเปกนพระครุณของพระเจข้าตอนนตีนี้ดข้วยทตีที่ทรงหยริบยพที่น
ความรอดอคันยริที่งใหญตเหลพอเกรินใหข้แกตเราวคันนตีร

ฮบ 2:10 ดจ้วยวต่าในการทธีซึ่พระเจจ้าจะทรงพาบบตรเปป็นอรันมากถซงสงต่าราศธีนรันี้น กป็สมอยผต่
แลจ้วทธีซึ่พระองคณ์ผผจ้เปป็นเจจ้าของสวิซึ่งสารพรัด และผผจ้ทรงบรันดาลใหจ้สวิซึ่งสารพรัดบรังเกวิดขซนี้น จะใหจ้ผ ผจ้ทธีซึ่เปป็น
นายแหต่งความรอดของเขานรันี้นไดจ้ถซงทธีซึ่สดาเรป็จโดยการทนทบกขณ์ทรมาน พระเจข้าไมตเพตียงทรงเปกนพระ
ผรข้สรข้างสรรพสริที่งทคัรงปวงเทตานคัรน แตตสรรพสริที่งทคัรงปวงไดข้ถรกสรข้างขถึรนมาเพชชื่อพระองครดข้วย ซถึที่งรวมถถึง
ตคัวเราเชตนกคัน นอกจากนตีรพระองครก ทาลคังอยรตในขคัรนตอนทตีที่จะพาบรุตรเปกนอคันมาก (พวกเรา) ไปสรตสงตา
ราศตีดข้วย ความหมายของคทาทตีที่แปลวตา พา (อาโก) คพอ 'นทาทาง' เหมพอนคนทตีที่บรุกเบริกเสข้นทางสาย
ใหมต

ผรข้แตตงเขตียนตตอไปวตา “กกสมอยรตแลข้วทตีที่พระองคร... จะใหข้ผรข้ทตีที่เปกนนายแหตงความรอดของเขา
นคัรนไดข้ถถึงทตีที่สทาเรกจโดยการทนทรุกขรทรมาน” คทาทตีที่แปลวตา นาย (อารเคกอส) เปกนคทาเดตียวกคับในฮตีบรร 
12:2 ทตีที่แปลวตา 'ผรข้รริเรริที่ม' มคันมตีความหมายวตา 'การกตอเกริด' พระเยซรในฐานะทตีที่ทรงเปกนนายหรพอผรข้



รริเรริที่มความรอดของเราเปกนผรข้ทตีที่กตอเกริดความรอดนคัที่นเอง พระองครทรงเปกนแหลตงทตีที่มาของความรอด 
มคันเกริดจากพระองครลข้วนๆและไมตไดข้เกริดจากฝตีมพอเราเลย ความรอดเปกนมาโดยพระครุณของ
พระองครและไมตไดข้เกริดจากครุณความดตีหรพอการประพฤตริของเราเลย

คทาทตีที่แปลวตา ถซงทธีซึ่สดาเรป็จ (เทะเละอริออโอ) มตีความหมายวตา 'สมบรรณร' หรพอ 'เสรกจสริรน' เรา
ตข้องไมตลพมวตาเรากทาลคังพรดถถึงความเปกนมนรุษยรของพระเยซรอยร ต นตีที่ไมตไดข้หมายความวตาพระองครทรง
เปกนคนบาปและจทาเปกนตข้องททาอะไรบางอยตางเพพที่อจะไปถถึงทตีที่สทาเรกจตามความหมายทตีที่คนทคั ที่วไป
เขข้าใจกคัน แตตความหมายกกคพอวตา พระเจข้าไดข้ทรงททาใหข้พระเยซรถถึงทตีที่สทาเรกจ (หรพอถถึงความสมบรรณร) 
โดยทรงอนรุญาตใหข้พระองครทนทรุกขรความเจกบปวดแหตงความตายเหมพอนทตีที่มนรุษยรคนอพที่นทรุกคน
ตข้องเจอ ดข้วยเหตรุนตีรพระองครจถึงทรงมตีประสบการณรแบบมนรุษยรทรุกประการ ซถึที่งททาใหข้พระองครกลาย
เปกน “มหาปรุโรหริตทตีที่...สามารถจะเหกนใจในความอตอนแอของเรา ...ไดข้ทรงถรกทดลองเหมพอนอยตาง
เราทรุกประการ ถถึงกระนคัรนพระองครกกยคังปราศจากบาป” (ฮตีบรร 4:15)

ฮบ 2:11 เพมซึ่อวต่าทรันี้งพระองคณ์ผผจ้ชดาระคนทรันี้งหลายใหจ้บรวิสบทธวิธิ์ และคนเหลต่านรันี้นทธีซึ่ไดจ้รรับ
การชดาระ กป็มาจากแหลต่งเดธียวกรัน พระองครผรข้ทรงกทาลคังชทาระเราใหข้บรริสรุทธริธ  (คทากรริยานตีรอยรตในรรป
ปคัจจรุบคันกาลซถึที่งบตงบอกวตาการชทาระใหข้บรริสรุทธริธ เปกนกระบวนการทตีที่ตตอเนพที่อง) และเราทตีที่ก ทาลคังถรก
ชทาระใหข้บรริสรุทธริธ กกมาจากครอบครคัวเดตียวกคัน นคัที่นคพอ พวกเราทรุกคนมาจากพระเจข้า การชทาระใหข้
บรริสรุทธริธ เปกนกระบวนการทตีที่ (โดยพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ผรข้ทรงสถริตอยรตภายในตคัวเรา) เราถรกททาใหข้
เปกนคนบรริสรุทธริธ ในการดทาเนรินชตีวริตของเรา คทาทตีที่แปลวตา ชดาระ (ฮากริอลัดโซ) และคทาตตางๆทตีที่แตกออก
มาจากมคันกกมาจากรากคทาทตีที่แปลวตา ทตีที่บรริสรุทธริธ  (ฮากริออส) การชทาระใหข้บรริสรุทธริธ ยคังหมายถถึงตทาแหนตง
ของเราในพระครริสตรดข้วยทตีที่โดยการชทาระใหข้บรริสรุทธริธ นตีรพระเจข้าไดข้ทรงถพอวตาเราเปกนคนบรริสรุทธริธ
เพราะพระครริสตร

เพราะเหตบนรันี้นพระองคณ์จซงไมต่ทรงละอายทธีซึ่จะทรงเรธียกเขาเหลต่านรันี้นวต่า เปป็นพธีซึ่นจ้องกรัน เราไมต
ไดข้เปกนบรุตรของพระเจข้าในแบบเดตียวกคับทตีที่พระเยซรทรงเปกน พระองครทรงเปกนพระบรุตรทตีที่บคังเกริดมา
องครเดตียวเทตานคัรนของพระเจข้าและทรงดทารงอยรตมาตลอดชคั ที่วกาลนริรคันดรร อยตางไรกกตาม ในทางฝตาย



วริญญาณแลข้วเรากกมาจากพระบริดาองครเดตียวกคันในพระครริสตร เราจถึงเปกนเหมพอนนข้องๆของพระเยซร 
ถถึงแมข้จะดข้อยกวตาพระองครอยรตแลข้วกกตาม

ฮบ 2:12-13 ดรังทธีซึ่พระองคณ์ตรรัสวต่า `เราจะประกาศพระนามของพระองคณ์แกต่พธีซึ่
นจ้องของเรา เราจะรจ้องเพลงสรรเสรวิญพระองคณ์ในทต่ามกลางทธีซึ่ชบมนบมชน' 13 และตรรัสอธีกวต่า `เรา
จะไวจ้วางใจในพระองคณ์' ทรันี้งตรรัสอธีกวต่า `ดผเถวิด ตรัวเรากรับบบตรซซซึ่งพระเจจ้าทรงประทานแกต่เรา'

ผรข้แตตงจถึงสนคับสนรุนขข้อเสนอของตคัวเองอตีกครคัร งโดยยกขข้อความจากสดรุดตี 22:22 และอริสยาหร
8:17-18 พระเยซรทรงยริที่งใหญตกวตาพวกทรตสวรรครตรงทตีที่วตา พระองครทรงมตีนข้องๆทตีที่ถรกไถตแลข้ว
มากมายในมวลมนรุษยชาตริทตีที่พระองครไดข้ทรงกลายมาเปกนสตวนหนถึที่งดข้วย ไมตมตีทรตสวรรครองครใด
สามารถอข้างเชตนนตีร ไดข้ คทาวตา ชมุมนมุมชน (church) ในทตีที่นตีรตามทตีที่ยกมาจากสดรุดตี 22:22 ไมตนตาจะหมาย
ถถึงครริสตจคักรสมคัยพระคคัมภตีรรใหมต แตตนตาจะหมายถถึงชรุมนรุมชนของพลโยธาของพระเจข้าในสวรรคร
มากกวตา ซถึที่งรวมถถึงพวกทรตสวรรคร (และอาจรวมถถึงพวกอริสราเอลทตีที่ไดข้รคับการไถตแลข้วดข้วย)

ฮบ 2:14 เหตบฉะนรันี้นครรันี้นบบตรทรันี้งหลายมธีสต่วนในเนมนี้อและเลมอดอยผต่แลจ้ว พระองคณ์กป็ไดจ้
ทรงรรับเนมนี้อและเลมอดเหมมอนกรัน เพมซึ่อโดยความตายพระองคณ์จะไดจ้ทรงทดาลายผผจ้นรันี้นทธีซึ่มธีอดานาจแหต่ง
ความตาย คมอพญามาร ผรข้แตตงนริยามความเปกนมนรุษยรของพระครริสตรอยตางชคัดเจน ดข้วยเหตรุทตีที่เราเปกน
เนพรอหนคังและเลพอดในความเปกนมนรุษยรของเรา พระเยซรกกทรงททาแบบเดตียวกคัน ในฐานะทตีที่เปกน
มนรุษยรพระองครไดข้ทรงเขข้าสตวนในความตาย “เพพที่อโดยความตายพระองครจะไดข้ทรงททาลายผรข้นคัรนทตีที่มตี
อทานาจแหตงความตาย คพอพญามาร” โดยการสริรนพระชนมรและการฟพร นคพนพระชนมรของพระองคร 
พระเยซรไดข้ทรงททาใหข้อทานาจของซาตานทตีที่มตีอยร ตเหนพอความตายสริรนฤทธริธ แลข้ว คทาทตีที่แปลวตา อทานาจ 
(คราทอส) มตีความหมายดข้วยวตา 'พละกทาลคัง' ซาตานไมตไดข้ถพอลรกกรุญแจแหตงความตาย แตตความตาย
อยรตในยตานอทานาจของมคันเทตาๆกคับทตีที่มคันเปกนผรข้กตอใหข้เกริดความบาป เมพที่อกตอนมคันจถึงใหข้พละกทาลคังแกต
ความตาย

ฮบ 2:15 และจะไดจ้ทรงชต่วยเขาเหลต่านรันี้นใหจ้พจ้นจากการเปป็นทาสชรัซึ่วชธีววิต เพราะเหตบ
กลรัวความตาย เพราะความบาป เราจถึงมตีความกลคัวตายเปกนธรรมดา อคันทตีที่จรริงแลข้ว หากปราศจาก



พระครริสตร เรากกตกเปกนทาสของผรข้เกตีที่ยวในวาระสรุดทข้าย นคั ที่นคพอ ความตาย แตตจงสรรเสรริญพระเจข้า 
พระเยซรครริสตรไดข้ทรงชตวย (หรพอตรงตคัวกกคพอ ปลดปลตอย) เราใหข้พข้นจากการตกเปกนทาสของความ
ตายแลข้ว ขข้อนตีรสพที่อถถึงการทรงไถตเราดข้วย เพราะวตาในการทรงไถตเรานคัรน องครพระผรข้เปกนเจข้าของเราไดข้
ทรงปลดปลตอยเราจากการตกเปกนทาสของความบาปและความตายในเวลาตตอมาดข้วย

ฮบ 2:16 ความจรวิง พระองคณ์มวิไดจ้ทรงรรับสภาพของทผตสวรรคณ์ แตต่ทรงรรับสภาพ
ของเชมนี้อสายของอรับราฮรัม สริที่งนตีร เกริดขถึรนไดข้ไมตใชตเพราะทรตสวรรคร เพราะพวกเขาซถึที่งไมตมตีความ
สคัมพคันธรใดๆดข้านเชพรอสายกคับมนรุษยรเลย ไมตสามารถชตวยเราใหข้พข้นจากอทานาจของความตายไดข้ แตต
พระเยซรทรงรคับสภาพเชพรอสายของอคับราฮคัม นคั ที่นคพอ ความเปกนมนรุษยรนคั ที่นเอง นอกจากนตีร  อคับราฮคัมมตี
ความสทาคคัญไมตใชตเพราะความเปกนมนรุษยรของพระองครเทตานคัรน แตตเพราะพระเยซรทรงสพบเชพรอสายมา
จากเขาอตีกดข้วย อคับราฮคัมเปกนพตอหมรตทตีที่ยริวทรุกคนนคับถพอ ผรข้แตตงจถึงททาใหข้แนตใจวตาพวกเขาจทาไดข้ถถึงการ
สพบเชพรอสายมาจากอคับราฮคัมของพระเยซร

ฮบ 2:17 เหตบฉะนรันี้นพระองคณ์จซงทรงตจ้องเปป็นเหมมอนกรับพธีซึ่นจ้องทบกอยต่าง เพมซึ่อวต่า
พระองคณ์จะไดจ้ทรงเปป็นมหาปบโรหวิต ผผจ้กอปรดจ้วยพระเมตตาและความสรัตยณ์ซมซึ่อในการทบกอยต่างซซซึ่ง
เกธีซึ่ยวกรับพระเจจ้า เพมซึ่อลบลจ้างบาปทรันี้งหลายของประชาชน

พระเยซรทรงรคับสภาพมนรุษยรเหมพอนเราทรุกประการ ดข้วยเหตรุนตีรพระองครจถึงทรงเปกน “มหา
ปรุโรหริต ผรข้กอปรดข้วยพระเมตตาและความสคัตยรซพที่อ” นตีที่เปกนภาพทตีที่ขคัดแยข้งก คันตรงนตีร  พวกมหาปรุโรหริต
ทตีที่สพบเชพรอสายจากอาโรนหลายคนไมตไดข้เปตีที่ยมดข้วยความเมตตาและไมตไดข้สคัตยรซพที่อขณะทตีที่พวกเขา
พยายามทตีที่จะลบลข้างบาปทคัรงหลายของประชาชนเพพที่อททาใหข้เกริดการคพนดตีกคันกคับพระเจข้า คทาทตีที่แปลวตา
ลบลจ้างบาป (ฮริลาสคอไม) กกถรกแปลเปกน ‘การลบมลทริน’ ดข้วย มคันสพที่อถถึงวคันลบมลทรินบาปทตีที่มหา
ปรุโรหริตประพรมเลพอดของเครพที่องบรชาไถตบาปลงบนพระทตีที่นคั ที่งกรรุณา อคันเปกนการลบมลทรินหรพอหคัน
พระพริโรธของพระเจข้าผรข้บรริสรุทธริธ ออกไปเสตีย เหกนไดข้ชคัดวตานตีที่สพที่อถถึงพระเยซรครริสตรในฐานะมหา
ปรุโรหริต



เหกนไดข้ชคัดวตาพระเยซรครริสตรในฐานะเปกนมหาปรุโรหริตผรข้ยริ ที่งใหญตของเราไดข้ทรงประพรม
พระโลหริตของพระองครเองลงบนพระทตีที่นคั ที่งกรรุณา พระองครทรงกระททาเชตนนตีร ในพระวริหารใน
สวรรครหลคังสริรนพระชนมรเพพที่อเปกนเครพที่องบรชาไถตบาปของเรา อคันททาใหข้เราไดข้คพนดตีก คัน (หรพอเปกนการ
ลบมลทรินบาป) กคับพระบริดาผรข้บรริสรุทธริธ ของพระองคร เราไมตเพตียงไดข้รคับการไถตโดยพระโลหริตของ
พระเมษโปดกเทตานคัรน แตตเราไดข้ถรกลบลข้างบาปและไดข้คพนดตีก คันกคับพระเจข้าโดยพระโลหริตของ
พระองครอตีกดข้วย

ฮบ 2:18 เพราะเหตบทธีซึ่พระองคณ์ไดจ้ทรงทนทบกขณ์ทรมานโดยถผกทดลองนรันี้น พระองคณ์
จซงทรงสามารถชต่วยผผจ้ทธีซึ่ถผกทดลองนรันี้นไดจ้ องครพระผรข้เปกนเจข้าของเราทรงเผชริญกคับการทดลอง
มากมายตลอดการรคับใชข้ประชาชนของพระองคร พระคคัมภตีรรไมตไดข้บอกเราถถึงการทดลองทตีที่
พระองครทรงเผชริญตอนเปกนวคัยรรุตน ถถึงแมข้วตาเราอตานเจอในฮตีบรร 4:15 วตา พระองครทรง “ถรกทดลอง
เหมพอนอยตางเราทรุกประการ ถถึงกระนคัรนพระองครกกยคังปราศจากบาป” อยตางไรกกตาม เราทราบ
แนตนอนถถึงการทดลองของซาตานทตีที่พระองครทรงเผชริญในถริที่นทรุรกคันดาร การทดลองโดยเปโตร
ซถึที่งถรกดลใจโดยซาตานในมคัทธริว 16:22 และการทดลองในสวนเกทเสมนตี ทตีที่นคั ที่นพระองครทรงเจอ
กคับการทดลองใหข้หนตีไปจากการถรกตรถึงทตีที่กางเขน ซถึที่งเปกนการทดลองทตีที่ปวดรข้าวสรุดๆ ดร ลรกา 22:44

กระนคัรนความสามารถของพระองครในการชม่วยเรา (นคัที่นคพอ ชตวยเหลพอ ชรก ทาลคัง และใหข้ก ทาลคัง
ใจเรา) ไมตไดข้อยรตตรงทตีที่ความเปกนพระเจข้าของพระองครเทตานคัรน แตตอยรตตรงทตีที่ความเปกนมนรุษยรของ
พระองครดข้วย พระองครทรงเผชริญกคับการทดลองเหมพอนอยตางเรา การเสดกจมารคับสภาพมนรุษยร
เทตานคัรนทตีที่จะททาใหข้พระองครทรงเหกนอกเหกนใจเราและชตวยเหลพอเราในยามถรกทดลองเพราะ
พระองครกกทรงเผชริญกคับการทดลองมาเหมพอนกคัน

ผรข้อตานจดหมายฝากฉบคับนตีรคพอ ครริสเตตียนชาวฮตีบรร เผชริญกคับการทดลองอยตางหนคักจาก
ครอบครคัวของตนและคนในชรุมชนใหข้หคันกลคับไปหาหนทางเกตาทตีที่สบายๆของศาสนายริวทตีที่ตายแลข้ว
แตตจงสรรเสรริญพระเจข้าทตีที่พระเยซรไมตเพตียงวางแบบอยตางใหข้แกตเราแลข้วเทตานคัรน แตตยคังทรงมตีชคัยชนะ
ดข้วย พระองครจถึงทรงสามารถชตวยเหลพอเราและพวกเขาไดข้



*****

ภนพรวมของฮฮีบรร 3: ผรูผู้เขตียนจดหมายฝากฉบลับนตีนี้ยชชื่นขผู้อเสนอของตนตม่อไป ทม่านเสนอวม่า
พระเยซรูครริสตณ์ไมม่เพตียงเหนชอกวม่าพวกศาสดาพยากรณณ์และพวกทรูตสวรรคณ์เทม่านลันี้น แตม่ยลังทรงเหนชอ
กวม่าโมเสสดผู้วย ในความคริดของพวกยริวแลผู้ว โมเสสเปป็นอตีกคนหนถึชื่งทตีชื่เปป็นเหมชอนสลัญลลักษณณ์ของ
ศาสนายริวในฐานะเปป็นพม่อหมรูม่ผรูผู้กม่อตลันี้งศาสนา กระนลันี้นพระเยซรูกป็ทรงเหนชอกวม่าโมเสส ผรูผู้อม่าน
จดหมายฝากฉบลับนตีนี้จถึงควรใสม่ใจเกรงวม่าพวกเขาจะตกอยรูม่ใตผู้การพริพากษาอลันรผู้ายแรงยริชื่งกวม่าคน
เหลม่านลันี้นทตีชื่ลผู้มลงในถริชื่นทมุรกลันดารเพราะไมม่เชชชื่อฟลังพระเจผู้าทตีชื่ตรลัสผม่านโมเสส 

ฮบ 3:1  ผรข้แตตงเชริญชวนผรข้อตานของทตานวตา เหตบฉะนรันี้นทต่านพธีซึ่นจ้องอรันบรวิสบทธวิธิ์ ผผจ้เขจ้า
สต่วนดจ้วยกรันในการทรงเรธียกซซซึ่งมาจากสวรรคณ์นรันี้น คพอ คนเหลตานคัรนทตีที่ไดข้รคับความรอดแลข้ว (ความ
รอดของเราในทตีที่นตีรถรกเรตียกวตา การทรงเรตียกซถึที่งมาจากสวรรคร) ทตานจถึงเชริญชวนพวกเขาวตา จง
พวิจารณาอรัครทผตและมหาปบโรหวิตซซซึ่งเรารรับเชมซึ่ออยผต่นรันี้น คมอพระเยซผครวิสตณ์ ในทตีที่นตีร  องครพระผรข้เปกน
เจข้าของเราทรงถรกเรตียกวตาเปกนอคัครทรต นตีที่เปกนทตีที่เดตียวในพระคคัมภตีรรทตีที่พระองครทรงถรกเรตียกเชตนนตีร  คทา
วตา อลัครทรูตจรริงๆแลข้วหมายถถึง ผรข้นทาสารทตีที่ถรกสตงมาเปกนพริเศษ พระองครยคังทรงถรกเรตียกวตามหา
ปรุโรหริตซถึที่งเรารคับเชพที่ออยรตนคัรนดข้วย คทาทตีที่แปลวตา รรับเชมซึ่อ (ฮอมอลอเกตีย) หมายถถึงความรอดของเรา 
พระเยซรทรงเปกนมหาปรุโรหริตแหตงความรอดนคัรน ในพระธรรมฮตีบรร พระเยซรครริสตรทรงถรกเรตียกวตา
มหาปรุโรหริตของเราสริบสองครคัร ง

ฮบ 3:2 ผผจ้ทรงสรัตยณ์ซมซึ่อตต่อพระเจจ้าผผจ้ไดจ้ทรงแตต่งตรันี้งพระองคณ์ไวจ้ เหมมอนอยต่างโมเสส
ไดจ้สรัตยณ์ซมซึ่อในพรรคพวกของพระองคณ์ทรันี้งสวินี้น ผรข้เขตียนอข้างอริง กคันดารวริถตี 12:7 ทตีที่โมเสสถรกพรดถถึงวตา 
“สลัตยณ์ซชชื่อในพรรคพวกของทตานทคัรงสริรน” ประเดกนทตีที่สทาคคัญกวตากกคพอวตา พระเยซรครริสตรทรงสคัตยรซพที่อ
ตตอพระองครผรข้ทรงแตตงตคัรงพระองครใหข้เปกนมหาปรุโรหริต เหมพอนกคับทตีที่โมเสสสคัตยรซพที่อตตอพรรคพวก
ของทตานทคัรงสริรน คทาวตา พรรคพวก หมายถถึงบรรพบรุรรุษของโมเสสซถึที่งกกคพอ ชนชาตริอริสราเอลนคัที่นเอง 
มตีบทเรตียนใหข้เราเรตียนรรข้ตรงนตีร จากทคัรงพระเยซรและโมเสส ทลันี้งครูม่ตตางสคัตยรซพที่อ หากเราตข้องการทตีที่จะเปกน
เหมพอนพระฉายของพระบรุตรของพระองคร เรากกตข้องเปกนคนทตีที่สคัตยรซพที่อเชตนกคัน



ฮบ 3:3 แตต่ถซงกระนรันี้นพระองคณ์กป็ทรงสมควรไดจ้รรับพระเกธียรตวิมากกวต่าโมเสสมาก
นรัก เชต่นเดธียวกรับผผจ้สรจ้างบจ้านยต่อมมธีเกธียรตวิยศมากกวต่าบจ้านนรันี้น  ประเดกนสทาคคัญในบทนตีรกกคพอวตา พระ
เยซรครริสตรทรง “สมควรไดข้รคับพระเกตียรตริมากกวตาโมเสสมากนคัก” ความหมายกกคพอวตา พระเยซรทรง
เหนพอกวตาหรพอดตีกวตาโมเสส อคันเปกนการสานตตอแนวคริดหลคักของจดหมายฝากฉบคับนตีร  เหตรุผลทตีที่
สนคับสนรุนความเหนพอกวตานตีร กกคพอวตา ผรข้ทตีที่ออกแบบบข้านหลคังหนถึที่งกกสมควรไดข้รคับเกตียรตริมากกวตาตคัว
บข้านเอง (สถาปนริกยตอมไดข้รคับเกตียรตริสทาหรคับการออกแบบและการดรแลงานกตอสรข้างตคัวอาคาร
มากกวตาตคัวอาคารเอง) บข้านทตีที่พระเยซรไดข้ทรงออกแบบและสรข้างขถึรนนคัรนไมตใชตแคตชนชาตริอริสราเอล
ในพระคคัมภตีรรเดริมเทตานคัรน แตตเปกนครริสตจคักรในพระคคัมภตีรรใหมตดข้วย

ฮบ 3:4 ดจ้วยวต่าบจ้านทบกหลรังตจ้องมธีผผจ้สรจ้าง แตต่วต่าผผจ้ทรงสรจ้างสรรพสวิซึ่งทรันี้งปวงกป็คมอ
พระเจจ้า นอกจากนตีร  เหกนไดข้ชคัดวตาบข้านทรุกหลคังหรพอโครงสรข้างทรุกอคันยตอมถรกสรข้างขถึรนโดยใครสคัก
คน “แตตวตาผรข้ทรงสรข้างสรรพสริที่งทคัรงปวงกกคพอพระเจข้า” (นตีที่เปกนอตีกครคัร งทตีที่นตีที่สพที่อชคัดเจนวตาพระเยซรใน
ฐานะเปกนพระผรข้สรข้างทตีที่แทข้จรริงทรงเหนพอกวตาโมเสสเยอะ)

ฮบ 3:5-6 ฝต่ายโมเสสนรันี้นสรัตยณ์ซมซึ่อในพรรคพวกของพระองคณ์ทรันี้งสวินี้นกป็อยต่างคนรรับใชจ้ 
เพมซึ่อจะไดจ้เปป็นพยานถซงเหตบการณณ์เหลต่านรันี้นซซซึ่งจะกลต่าวตต่อภายหลรัง 6 แตต่พระครวิสตณ์นรันี้นในฐานะ
พระบบตรทธีซึ่ทรงอดานาจเหนมอครอบครรัวของพระองคณ์ และเราทรันี้งหลายเปป็นครอบครรัวนรันี้นแหละ 
หากเราจะยซดความมรัซึ่นใจและความชมซึ่นชมยวินดธีในความหวรังนรันี้นไวจ้ใหจ้มรัซึ่นคงจนถซงทธีซึ่สบด

เปกนความจรริงทตีที่โมเสสสคัตยรซพที่อ “อยตางคนรคับใชข้ เพพที่อจะไดข้เปกนพยาน” ความสคัตยรซพที่อเปกน
พยานทตีที่ทรงพลคังจรริงๆ “แตตพระครริสตรนคัรนในฐานะพระบรุตรทตีที่ทรงอทานาจเหนพอครอบครคัวของ
พระองคร” ทรงเหนพอกวตาเพราะวตาพระองครทรงเปกนทายาทผรข้รคับสริที่งทคัรงปวงเปกนมรดก บรุตรยตอม
เหนพอกวตาทาสอยรตแลข้ว นอกจากนตีร เรายคังเปกนครอบครคัวนคัรน (คพอ ครริสตจคักรพระคคัมภตีรรใหมต) “หาก
เราจะยถึดความมคั ที่นใจและความชพที่นชมยรินดตีในความหวคังนคัรนไวข้ใหข้มคั ที่นคงจนถถึงทตีที่สรุด” จรุดประสงคร
หลคักของจดหมายฝากฉบคับนตีรคพอ เพพที่อใหข้ก ทาลคังใจครริสเตตียนชาวยริวทตีที่ถรกกดดคันและถรกลองใจใหข้
ยอมแพข้และกลคับไปหาศาสนายริว นตีที่ไมตไดข้หมายถถึงเงพที่อนไขของการสรญเสตียความรอด แตตหมายถถึง



การสรญเสตียพระพรของความเหนพอกวตาของความเชพที่อแบบครริสเตตียนเมพที่อเปรตียบเทตียบกคับศาสนายริว
ทตีที่ผตานพข้นไปแลข้ว

บคัดนตีร เรามาถถึงประเดกนสทาคคัญของบทนตีร  นคัที่นกกคพอ พวกยริวทตีที่ยคั ที่วยรุพระเจข้าในถริที่นทรุรกคันดารโดย
ททาใจของตนใหข้แขกงกระดข้างในความไมตเชพที่อไดข้พลาดโอกาสสทาคคัญไปแลข้ว ดคังนคัรน ระวคังใหข้ดตีเกรง
วตาทตานผรข้อตานจะททาพลาดยริที่งกวตาในการหคันหนตีไปจากพระเยซรครริสตร พระองครทรงเหนพอกวตาและ
ทรงครตควรกคับสงตาราศตียริที่งกวตาโมเสสอยตางแนตนอน

ฮบ 3:7-11 เหตบฉะนรันี้น (ตามทธีซึ่พระววิญญาณบรวิสบทธวิธิ์ตรรัสวต่า `วรันนธีนี้ ถจ้าทต่านทรันี้งหลายจะ
ฟรังพระสบรเสธียงของพระองคณ์ 8 อยต่าใหจ้จวิตใจของทต่านแขป็งกระดจ้างไปอยต่างในครรันี้งกบฏนรันี้น เหมมอน
อยต่างในวรันทธีซึ่ถผกทดลองในถวิซึ่นทบรกรันดาร 9 เมมซึ่อบรรพบบรบษของทต่านทดลองเราโดยเอาเราเขจ้า
พวิสผจนณ์ และไดจ้เหป็นกวิจการของเราถซงสธีซึ่สวิบปธี 10 เพราะเหตบนรันี้นเราจซงเคมองคนชรัซึ่วอายบนรันี้น และวต่า "ใจ
ของเขาหลงผวิดอยผต่เสมอ เขาไมต่รผจ้จรักทางทรันี้งหลายของเรา" 11 ดรังนรันี้นเราจซงปฏวิญาณดจ้วยความ
พวิโรธของเราวต่า "เขาจะไมต่ไดจ้เขจ้าสผต่ทธีซึ่สงบสบขของเรา"')

เหตมุฉะนลันี้น นตีที่เปกนขข้อสรรุปของขข้อเสนอทตีที่ถรกกลตาวมาจนถถึงบคัดนตีร  หากชนชาตริอริสราเอลใน
ถริที่นทรุรกคันดารพลาดพระสคัญญาของพระเจข้าเพราะใจแขกงกระดข้างและความไมตเชพที่อของพวกเขา
 “อยตาใหข้จริตใจของทตานแขกงกระดข้างไปอยตางในครคัร งกบฏนคัรน เหมพอนอยตางในวคันทตีที่ถรกทดลองใน
ถริที่นทรุรกคันดาร”

ขข้อ 7-11 ของบทนตีร เปกนขข้อความทตีที่ยกมาโดยตรงจาก สดรุดตี 95:7-11 ในบทนคัรนผรข้แตตงเพลง
สดรุดตีทบทวนใหข้ฟคังวตาบรรพบรุรรุษของเขาไดข้ทดลองพระเจข้า เอาพระองครเขข้าพริสรจนร และไดข้เหกน
กริจการอคันเปตีที่ยมดข้วยฤทธริธ ของพระองครในถริที่นทรุรกคันดาร เราควรหมายเหตรุดข้วยวตาผรข้เขตียนจดหมาย
ฝากฉบคับนตีร ยกใหข้ถข้อยคทาของผรข้แตตงเพลงสดรุดตีเปกนของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ  อคันเปกนการตอกยทรา
หลคักคทาสอนเรพที่องการดลใจของพระคคัมภตีรรโดยพระวริญญาณบรริสรุทธริธ

ในขข้อ 10 คทาทตีที่แปลวตา เคมอง (พรอซอคธริโซ) ไมตไดข้หมายถถึงความโศกเศรข้าเหมพอนอยตางทตีที่
คทาภาษาอคังกฤษสพที่อ แตตหมายถถึง ‘เอพอมระอา’ และ ‘โกรธ’ ประโยคทตีที่วตา “ใจของเขาหลงผริดอยรต



เสมอ” มตีความหมายวตามตีใจหคันเหและหลอกลวง พระเจข้าจถึงทรงเอพอมระอาพวกเขา พวกเขา
ยกยตองพระองครแตตปาก แตตใจของพวกเขานคัรนหคันเหและไมตซพที่อตรง

ทตีชื่สงบสมุขทตีที่ถรกพรดถถึงในขข้อ 11 สพที่อถถึงดรินแดนแหตงพระสคัญญาตามบรริบทในตอนนคัรน แตตใน
บรริบททตีที่ใหญตกวตามคันกกหมายถถึงสวรรครดข้วย ใหข้เราสคังเกตวตาเพราะการทตีที่ชนชาตริอริสราเอลยคั ที่วยรุพระ
เจข้าดข้วยใจทตีที่แขกงกระดข้างและเบตีที่ยงเบนของพวกเขา พระเจข้าจถึงทรงปฏริญาณดข้วยพระพริโรธวตาพวก
เขาจะไมตไดข้เขข้าสรตทตีที่สงบสรุขของพระองคร ยกเวข้นคาเลบและโยชรวา ไมตมตีพวกเขาสคักคนทตีที่ไดข้เหยตียบ
ดรินแดนแหตงพระสคัญญา

ฮบ 3:12 ดคังนคัรน ทต่านพธีซึ่นจ้องทรันี้งหลาย จงระวรังใหจ้ดธี เพมซึ่อจะไมต่มธีผผจ้หนซซึ่งผผจ้ใดในพวก
ทต่านมธีใจชรัซึ่วและไมต่เชมซึ่อ แลจ้วกป็หลงไปจากพระเจจ้าผผจ้ทรงพระชนมณ์ ผรข้เขตียนกทาชคับผรข้อตานทตีที่เปกน
ครริสเตตียนยริวมริใหข้หลงไปจากพระผรข้ชตวยใหข้รอดและกลคับไปหาทางเกตา ในทตีที่นตีร การไมตเชพที่อและการ
เปกนคนชคั ที่วถรกเทตียบวตามตีคตาเทตากคัน คทาทตีที่แปลวตา หลงไป (อาฟริสเตมริ) เปกนรากคทาของคทาวตา apostasy 
(การละทริรงความจรริง) คนทตีที่ละทริรงความจรริงคพอ คนทตีที่หลคังจากรรข้ความจรริงแลข้วยคังจงใจหคันเสตียไปจาก
มคัน ความหมายตรงนตีร เกตีที่ยวขข้องกคับการเลริกเชชชื่อมากกวตาการไมตเชพที่อ แบบแรกเกริดจากความจงใจ 
สตวนแบบหลคังเกริดจากความโฉดเขลา ผรข้เขตียนเตพอนผรข้อตานใหข้ระวคังการมตีใจดคังกลตาว

ฮบ 3:13 ทต่านจงเตมอนสตวิกรันและกรันทบกวรัน ตลอดเวลาทธีซึ่เรธียกวต่า "วรันนธีนี้" เพมซึ่อวต่าจะ
ไมต่มธีผผจ้ใดในพวกทต่านมธีใจแขป็งกระดจ้างไปเพราะเลต่หณ์กลของบาป  แทนทตีที่จะเปกนแบบในขข้อทตีที่แลข้ว 
ประชากรของพระเจข้าควร “เตพอนสตริก คันและกคันทรุกวคัน” ความหมายของคทาทตีที่แปลวตา เตมอนสตวิ 
(พาราคาเละโอ) คพอ ‘การใหข้ก ทาลคังใจ’ หรพอ ‘การกระตรุข้นในแงตบวก’ เหมพอนกคับการกระตรุข้นนคักวริที่ง
ใหข้วริที่งตตอไปในการแขตงขคัน เราควรเตพอนสตริกคันและกคันในการดทาเนรินชตีวริตครริสเตตียนทมุกวลันขณะทตีที่
ยคังมตีเวลาอยรต นคัที่นคพอ “ตลอดเวลาทตีที่เรตียกวตา "วคันนตีร "” ใหข้เราสคังเกตคทาเตพอนตตอไป “เพพที่อวตาจะไมตมตีผรข้ใด
ในพวกทตานมตีใจแขกงกระดข้างไปเพราะเลตหรกลของบาป” ความบาปททาใหข้ใจฝตายวริญญาณของเรา
แขกงกระดข้างไป นอกจากนตีรมคันยคังเตกมไปดข้วยการหลอกลวงอตีกดข้วย ความบาปหลอกลวงเราใหข้คริด



วตาเรานคัรนเปกนคนดตีพอ แตตมคันกกททาใหข้เราหคันหนตีไปจากพระเจข้าอคันเปกนการททาใหข้ใจของเราแขกง
กระดข้าง มคันเปกนวงจรอรุบาทวรทตีที่สรข้างความหายนะจรริงๆ

ฮบ 3:14 เพราะวต่าถจ้าเรายซดความไวจ้วางใจทธีซึ่เรามธีอยผต่ตอนตจ้นไวจ้ใหจ้มรัซึ่นคงจนถซงทธีซึ่สบด 
เรากป็กลายมาเปป็นผผจ้มธีสต่วนกรับพระครวิสตณ์  ผรข้เขตียนเตพอนความจทาผรข้อตานของทตานวตาพวกเขาไดข้มตีสตวน
กคับพระครริสตรแลข้ว ตอนนตีรพวกเขาจทาเปกนตข้อง “ยถึดความไวข้วางใจทตีที่เรามตีอยร ตตอนตข้นไวข้ใหข้มคั ที่นคง
จนถถึงทตีที่สรุด” เกรงวตาพวกเขาจะหลงไป (ละทริรงความจรริง) อตีกครคัร งทตีที่เนพรอหาหลคักของพระธรรมฮตีบรร
คพอ ใหข้ผรข้เชพที่อชาวยริวยพนหยคัดมคั ที่นคงตตอไป

ฮบ 3:15 เมมซึ่อมธีคดากลต่าวไวจ้วต่า `วรันนธีนี้ ถจ้าทต่านทรันี้งหลายจะฟรังพระสบรเสธียงของพระองคณ์
อยต่าใหจ้จวิตใจของทต่านแขป็งกระดจ้างไปอยต่างในครรันี้งกบฏนรันี้น' นอกจากนตีรผรข้เขตียนยคังยกขข้อความจาก
สดรุดตี 95:7-8 เพพที่อเตพอนพวกเขาตอนนตีร  (“วคันนตีร ”) ใหข้ฟคังพระสรุรเสตียงของพระองคร และไมตททาใหข้
จริตใจของตนแขกงกระดข้างไปเหมพอนอยตางบรรพบรุรรุษของพวกเขาไดข้กระททาในครคัร งกบฏนคัรน (ใน
ถริที่นทรุรกคันดาร) เมพที่อหลายรข้อยปตีกตอนหนข้านคัรน

ฮบ 3:16 เพราะบางคน เมมซึ่อเขาไดจ้ยวินแลจ้ว กป็ยรังไดจ้กบฏอยผต่ แตต่มวิใชต่ทบกคนทธีซึ่โมเสสไดจ้
นดาออกจากประเทศอธียวิปตณ์ ขข้อเทกจจรริงกกคพอวตา บางคน และอคันทตีที่จรริงแลข้วกกคนสตวนใหญต (“แตตมริใชต
ทรุกคนทตีที่โมเสสไดข้นทาออกจากประเทศอตียริปตร” นคั ที่นคพอ โยชรวาและคาเลบ) ไดข้ยคั ที่วยรุพระเจข้าใหข้ทรง
พระพริโรธในตอนนคัรน

ฮบ 3:17 และใครหนอทธีซึ่พระองคณ์ไดจ้ทรงโทมนรัสตลอดสธีซึ่สวิบปธีนรันี้น กป็คนเหลต่านรันี้นทธีซึ่
กระทดาบาป และซากศพของเขาทวินี้งอยผต่ในถวิซึ่นทบรกรันดารมวิใชต่หรมอ คนเหลตานคัรนทตีที่พระเจข้าทรง
โทมนลัส (เอพอมระอา) ในตอนนคัรนคพอคนเหลตานคัรนทตีที่ตายในถริที่นทรุรกคันดาร คทาทตีที่แปลวตา ซากศพ
(โคลอน) มตีความหมายวตา ‘ศพคนตาย’ ซถึที่งอข้างอริงถถึงประชากรสตวนใหญตของชนชาตริอริสราเอลทตีที่
ลข้มตายในถริที่นทรุรกคันดารซตีนาย

ฮบ 3:18 และแกต่ใครหนอทธีซึ่พระองคณ์ไดจ้ทรงปฏวิญาณวต่า เขาจะไมต่ไดจ้เขจ้าสผต่ทธีซึ่สงบสบข
ของพระองคณ์ กป็คนเหลต่านรันี้นทธีซึ่ไมต่เชมซึ่อมวิใชต่หรมอ นตีที่คพอหมลัดตายของทรรศนะของทตาน คนเหลตานคัรนทตีที่



พระเจข้าทรงปฏริญาณวตา “เขาจะไมตไดข้เขข้าสรตทตีที่สงบสรุขของพระองคร” กกไมตใชตใครอพที่นนอกจาก “คน
เหลตานคัรนทตีที่ไมตเชพที่อ” นคัที่นแหละคพอปคัญหาของบรรดาผรข้เชพที่อชาวยริวทตีที่มตีใจหวคั ที่นไหวในตอนนคัรน

ฮบ 3:19 ฉะนรันี้นเราจซงรผจ้วต่า เขาไมต่สามารถเขจ้าไปสผต่ทธีซึ่สงบสบขนรันี้นไดจ้เพราะเขาไมต่ไดจ้
เชมซึ่อ ชนชาตริอริสราเอลในสมคัยพระคคัมภตีรรเดริมทตีที่ยคั ที่วยรุพระเจข้าในถริที่นทรุรกคันดารไมตไดข้รคับอนรุญาตใหข้เขข้า
สรตดรินแดนแหตงพระสคัญญาเพราะความไมม่เชชชื่อ อตีกครคัร งทตีที่ความหมายของคทาๆนตีรคพอ การจงใจไมตยอม
เชพที่อ ในแบบเดตียวกคันพวกยริวทตีที่อยรตในสมคัยเดตียวกคับผรข้เขตียนกกจะไมตไดข้เขข้าสวรรครเพราะความไมตเชพที่อ
ในพระครริสตรผรข้ทรงถรกชรุบใหข้เปกนขถึรนจากตายและพคันธสคัญญาใหมตทตีที่พระองครไดข้ทรงสทาแดงใหข้
พวกเขาเหกน มคันเปกนคทาเตพอนทตีที่จรริงจคังสทาหรคับพวกเขาและพวกเราในวคันนตีรดข้วย

*****

ภนพรวมของฮฮีบรร 4: เนชนี้อหาครถึชื่งแรกของบทนตีนี้พรูดถถึงการทตีชื่ชนชาตริอริสราเอลสม่วนใหญม่ใน
สมลัยพระคลัมภตีรณ์เดริมพลาดจากทตีชื่สงบสมุขของพระเจผู้าไปแลผู้ว มลันจถึงเปป็นคซาเตชอนสซาหรลับเรา เกรงวม่า
เราจะพลาดจากทตีชื่สงบสมุขนลันี้นไปดผู้วย ครถึชื่งหลลังของบทนตีนี้มตีเนชนี้อหาเกตีชื่ยวกลับลลักษณะเฉพาะตลัวทตีชื่เปตีชื่ยม
ดผู้วยฤทธริธเดชและคมกรริบของพระวจนะของพระเจผู้า เนชนี้อหาหลลักของจดหมายฝากฉบลับนตีนี้ยลังคง
เหมชอนเดริมคชอ จงยถึดมลัชื่นในการรลับเชชชื่อของเราเพราะเรามตีมหาปมุโรหริตทตีชื่ยริชื่งใหญม่ขนาดนลันี้น บทนตีนี้มตี
เนชนี้อหายากเพราะผรูผู้เขตียนใชผู้หลลักเหตมุผลทตีชื่คม่อนขผู้างซลับซผู้อน

ฮบ 4:1-3 เหตบฉะนรันี้น เมมซึ่อมธีพระสรัญญาทรงประทานไวจ้แลจ้ววต่า จะใหจ้เขจ้าในทธีซึ่สงบสบข
ของพระองคณ์ ใหจ้เราทรันี้งหลายมธีความยดาเกรงวต่า ในพวกทต่านอาจจะมธีผผจ้หนซซึ่งผผจ้ใดเหมมอนไปไมต่ถซง 2 
เพราะวต่าเราไดจ้มธีผผจ้ประกาศขต่าวประเสรวิฐใหจ้แกต่เราแลจ้ว เหมมอนแกต่เขาเหลต่านรันี้นดจ้วย แตต่วต่าถจ้อยคดาซซซึ่ง
เขาไดจ้ยวินนรันี้นไมต่ไดจ้เปป็นประโยชนณ์แกต่เขา เพราะวต่าเขาไมต่มธีความเชมซึ่อพจ้องกรับผผจ้ทธีซึ่ไดจ้ยวิน 3 เพราะวต่า
เราทรันี้งหลายทธีซึ่เชมซึ่อแลจ้วกป็เขจ้าในทธีซึ่สงบสบขนรันี้น เหมมอนพระองคณ์ไดจ้ตรรัสไวจ้แลจ้ววต่า `ตามทธีซึ่เราไดจ้
ปฏวิญาณดจ้วยความพวิโรธของเราวต่า "เขาจะไมต่ไดจ้เขจ้าสผต่ทธีซึ่สงบสบขของเรา"' แมจ้วต่างานนรันี้นสดาเรป็จแลจ้ว
ตรันี้งแตต่วางรากสรจ้างโลก



สริบขข้อแรกของบทนตีรอาจถพอวตาเปกนสตวนหนถึที่งของบททตีที่แลข้วกกไดข้ ผรข้เขตียนอธริบายขข้อความทตีที่
ยกมาจากสดรุดตี 95 ตตอไป คทาวตา ทธีซึ่สงบสบข (คาตาปาวซริส ซถึที่งถรกใชข้เกข้าครคัร งในบทนตีร ) เปกนภาพเปรตียบ
ของทตีที่สงบสรุขในสวรรคร คพอ การหยรุดพคักจากความยากลทาบากและความยรุ ตงยากตตางๆของชตีวริตนตีร ใน
สถานทตีที่แหตงการหยรุดพคักของพระเจข้าซถึที่งมตีชพที่อวตาสวรรคร

ความหมายของขข้อ 1 กกคพอวตา เราควรระมคัดระวคังและระแวดระวคังไวข้เกรงวตาเราจะพลาด
จากทตีที่สงบสรุขของพระเจข้าเหมพอนอยตางคนมากมายในหมรตชนชาตริอริสราเอลในถริที่นทรุรกคันดารทตีที่
พลาดไปแลข้ว นตีที่ไมตไดข้หมายถถึงการสรญเสตียความรอดไป แตตเปกนคทาเตพอนใหข้ระวคังการพลาดไปจาก
ความรอดตคัรงแตตแรกมากกวตา ในขข้อ 2 เราไดข้เหกนถถึงปคัญหาของชนชาตริอริสราเอล ถถึงแมข้วตาพวกเขา
ไดข้ยรินพระวจนะของพระเจข้าแลข้ว แตตพวกเขากกไมตเชพที่อ

ขข้อ 3 นคัรนยากหนตอย แตตดรเหมพอนวตามคันจะถรกยกมาจากสดรุดตี 95:11 ซถึที่งอาจแปลไดข้วตา 
‘เพราะวตาเราทคัรงหลายทตีที่เชพที่อแลข้วกกเขข้าสรตทตีที่สงบสรุขนคัรนจรริงๆ เหมพอนพระองครไดข้ตรคัสไวข้แลข้ววตา `ตาม
ทตีที่เราไดข้ปฏริญาณดข้วยความพริโรธของเราวตา "เขาจะไมตไดข้เขข้าสรตทตีที่สงบสรุขของเรา"' แมข้วตางานของ
พระองครนคัรนสทาเรกจแลข้วในตอนทรงสรข้างโลก’

ฮบ 4:4-5 และมธีขจ้อหนซซึ่งทธีซึ่พระองคณ์ไดจ้ตรรัสถซงวรันทธีซึ่เจป็ดดรังนธีนี้วต่า `ในวรันทธีซึ่เจป็ดพระเจจ้า
ทรงพรักการงานทรันี้งสวินี้นของพระองคณ์' 5 และแหต่งเดธียวกรันนรันี้นไดจ้ตรรัสอธีกวต่า `เขาจะไมต่ไดจ้เขจ้าสผต่ทธีซึ่สงบ
สบขของเรา' ตรงนตีรผรข้เขตียนอข้างอริงถถึงปฐมกาล 2:2 และยกขข้อความมาจากขข้อนคัรน จากนคัรนในขข้อ 5 
เหกนไดข้ชคัดวตาทตานยกคทาพรดมาจากสดรุดตี 95:11 อตีกแลข้ว

ฮบ 4:6 ครรันี้นเหป็นแลจ้ววต่ายรังมธีชต่องใหจ้บางคนเขจ้าในทธีซึ่สงบสบขนรันี้น และคนเหลต่านรันี้นทธีซึ่
ไดจ้ยวินขต่าวประเสรวิฐคราวกต่อนไมต่ไดจ้เขจ้าเพราะเขาไมต่เชมซึ่อ ขข้อนตีรอาจถอดความไดข้วตา ‘ดคังนคัรน ดร
เหมพอนวตาบางคนจะเขข้าสรตทตีที่สงบสรุขของพระเจข้า แตตคนเหลตานคัรนทตีที่ไดข้ยรินขตาวประเสรริฐคราวกตอนไมต
ไดข้เขข้าเพราะความไมตเชพที่อ’ คทาทตีที่แปลวตา ความไมต่เชมซึ่อ (อาเพะอริเธะเอตีย) ซถึที่งเปกนทตีที่มาของคทาภาษา
อคังกฤษ apathy มตีความหมายวตา ‘การจงใจไมตยอมเชพที่อ’ หรพอ ‘ความดพรอรคัรน’ ซถึที่งเปกนบตอเกริดของ
ความไมตเชพที่อฟคัง แกตนแทข้ของความหมายนตีรกกคพอ ความดพรอดข้านแบบจงใจนคัที่นเอง



ฮบ 4:7-8 พระองคณ์จซงไดจ้ทรงกดาหนดวรันหนซซึ่งไวจ้อธีก คมอกลต่าวในครัมภธีรณ์ของดาววิดครรันี้น
ลต่วงไปชจ้านานแลจ้ววต่า "วรันนธีนี้" เหมมอนตรรัสเมมซึ่อคราวกต่อนแลจ้ววต่า `วรันนธีนี้ ถจ้าทต่านทรันี้งหลายจะฟรังพระ
สบรเสธียงของพระองคณ์ อยต่าใหจ้จวิตใจของทต่านแขป็งกระดจ้างไป' 8 เพราะวต่าถจ้าโยชผวาไดจ้พาเขาเขจ้าสผต่ทธีซึ่
สงบสบขนรันี้นแลจ้ว พระองคณ์กป็คงมวิไดจ้ตรรัสในภายหลรังถซงวรันอมซึ่นอธีก

ผรข้เขตียนอธริบายสดรุดตี 95:7-8 ตตอไป วลตีแรกอาจแปลไดข้วตา ‘อตีกครคัร งหนถึที่งพระองครไดข้ทรง
กทาหนดวคันหนถึที่งทตีที่เฉพาะเจาะจงไวข้ โดยตรคัสในดาวริด’ คทาเตพอนถรกยทราอตีกครคัร งวตา “อยตาใหข้จริตใจของ
ทตานแขกงกระดข้างไป” ทตานยกเหตรุผลสนคับสนรุนขข้อเสนอของตคัวเองตตอไป เพราะถข้าโยชรวาไดข้
ใหข้การหยรุดพคักแกตพวกเขาจรริงๆ เขากกคงไมตพรดถถึงอตีกวคันหนถึที่ง (ซถึที่งเปกนวคันแหตงการหยรุดพคัก) 
(หมายเหตรุ: ชพที่อ เยซรู ในพระคคัมภตีรรใหมตเปกนคทาแปลของชพที่อ โยชรูวา ในพระคคัมภตีรรเดริม เหกนไดข้ชคัดวตา
นตีที่คพอ โยชรวา ในตอนทข้ายของการเดรินทางในถริที่นทรุรกคันดารทตีที่ถรกพรดถถึงอยรตตรงนตีร )

ฮบ 4:9-10 ผรข้เขตียนสรรุปขข้อเสนออคันยพดยาวของทตานโดยกลตาวปริดทข้ายวตา ฉะนรันี้นจซงยรังมธี
สะบาโตสดาหรรับชนชาตวิของพระเจจ้า 10 ดจ้วยวต่าคนใดทธีซึ่ไดจ้เขจ้าไปในทธีซึ่สงบสบขของตนแลจ้ว กป็ไดจ้หยบด
การงานของตน เหมมอนพระเจจ้าไดจ้ทรงหยบดจากพระราชกวิจของพระองคณ์ เพราะเมพที่อเราเขข้าสรตทตีที่
สงบสรุขของเรา (สวรรคร) เรากกหยรุดพคักจากความเหนกดเหนพที่อยและความยากลทาบากแหตงการงาน
ตตางๆของเราแลข้ว เหมพอนกคับทตีที่พระเจข้าทรงหยรุดพคักจากการงานของพระองครในวคันทตีที่เจกด

(สริบขข้อแรกของบทนตีร  ในทรรศนะของผรข้เขตียนอรรถาธริบาย ถพอวตาเปกนบทนทาสรตใจความหลคัก
ซถึที่งกทาลคังจะถรกนทาเสนอตตอไปนตีร )

ฮบ 4:11 เหตบฉะนรันี้นใหจ้เราทรันี้งหลายอบตสต่าหณ์เขจ้าในทธีซึ่สงบสบขนรันี้น คทาทตีที่แปลวตา อบตสต่าหณ์ 
(สปออรูดาโซ) มตีความหมายชคัดเจนวตา ‘พากเพตียร’ หรพอ ‘ขะมคักเขมข้น’ หรพอ ‘รตีบเรตง’ ผรข้เขตียนไมตไดข้
สนคับสนรุนการประพฤตริเพพที่อใหข้ไดข้รคับความรอดแตตอยตางใด แตตทตานกทาลคังเตพอนเราใหข้ระวลัง วตาเรา
เขข้าสรตทตีที่สงบสรุขนคัรนของพระเจข้าจรริงๆ (สวรรคร) “เพพที่อมริใหข้ผรข้หนถึที่งผรข้ใดตกหลงไปในการไมตเชพที่อเชตน
เขาเหลตานคัรนซถึที่งเปกนตคัวอยตาง” อตีกครคัร งทตีที่คทาทตีที่แปลวตา การไมต่เชมซึ่อ (อาเพะอริเธะเอตีย เหมพอนในขข้อ 6) มตี



ความหมายวตา ‘การจงใจไมตยอมเชพที่อ’ อคันนทาไปสรตความไมตเชพที่อฟคังนคัที่นเอง ความหมายรวมๆกกคพอวตา 
เราตข้องแนตใจวตาเรารอดแลข้วจรริงๆตคัรงแตตแรก

ฮบ 4:12 พริจารณาจากเนพรอหาทคัรงหมดในจดหมายฝากจนถถึงตอนนตีร  ผรข้แตตงไดข้ยก
ขข้อความจากพระคคัมภตีรรเดริมมาเยอะแยะทตีเดตียว (โดยเฉพาะในยตอหนข้ากตอนๆหนข้า) คทาบรรยายอคัน
ทรงพลคังและททาใหข้ตาสวตางเกตีที่ยวกคับพระคคัมภตีรรจถึงตามมา

เพราะวต่าพระวจนะของพระเจจ้านรันี้นมธีชธีววิต และทรงพลานบภาพอยผต่เสมอ คมยวิซึ่งกวต่าดาบ  
สองคมใดๆ พระวจนะของพระเจข้าเปรตียบไดข้ก คับมตีดผตาตคัดอคันแหลมคม (คทาทตีที่แปลวตา ดาบ (มาไค
รา) ในทตีที่นตีรหมายถถึงมตีดอคันใหญตทตีที่มตีไวข้ใชข้ตคัดชริรนเนพรอสคัตวรหรพอไวข้ใชข้ในการผตาตคัดมากกวตาทตีที่จะเปกน
ดาบเลตมยาวๆ สริที่งทตีที่ถรกเนข้นยทราตรงนตีร ไมตใชตความยาวของใบมตีด แตตเปกนเรพที่องของความคมของใบมตีด)
มคันมธีชธีววิต (ซาโอ) และทรงพลานบภาพ ความหมายของคทาหลคังนตีร  (เอะเนป็รเกส) มตีความหมายวตา
 ‘ไดข้ผล’ หรพอ ‘สคัมฤทธริธ ผล’

พระวจนะของพระเจข้ามตีความคมแบบมตีดผตาตคัดในการแทงทะลบกระทรัซึ่งจวิตและววิญญาณ 
ตลอดขจ้อกระดผกและไขในกระดผก และสามารถววินวิจฉรัยความควิดและความมบต่งหมายในใจดจ้วย ผรข้
เขตียนสคันนริษฐานเรพที่องการมตีตคัวตนของมนรุษยรในสามระดคับ นคั ที่นคพอ กาย จริต และวริญญาณ พระ
วจนะของพระเจข้าซถึที่งเปกนเหมพอนมตีดผตาตคัดอคันคมกรริบ และทรงประสริทธริภาพ สามารถแทงทะลรุไดข้
ลถึกกวตาความคริดของเราจนเขข้าสรตใจเราทตีเดตียว (วลตีทตีที่วตา “แทงทะลรุกระทคั ที่งจริตและวริญญาณ” อาจแปล
ไดข้ดข้วยวตา ‘แทงทะลรุจนถถึงกคับแบตงจริตและวริญญาณออกจากกคัน’ พระวจนะของพระเจข้าขข้ามพข้น
หลคักเหตรุผลและจริตวริทยา มคันแทงทะลรุจนถถึงใจมนรุษยรโดยตรง (วริญญาณของเรา) เหมพอนกคับมตีด
ของศคัลยแพทยรทตีที่แทงถถึงไขในกระดรก (ในทตีที่นตีร เราเหกนถถึงภาพบรรยายอคันเปกนเอกลคักษณรของตคัวตน
มนรุษยรของเรา รตางกายของเราเปกนสริที่งทตีที่ตามองเหกน เชตน ขาของเรา เปกนตข้น อยตางไรกกตาม ภายใน
ขาของเรากกคพอกระดรกซถึที่งเปกนสริที่งทตีที่ตามองไมตเหกน เหมพอนกคับทตีที่จริตของเราเปกนสริที่งทตีที่ไมตปรากฏตตอ
สายตา กระนคัรน ทตีที่อยรตลถึกลงไปมากกวตานตีร อตีกกกคพอ ไขในกระดรก เชตนเดตียวกคับทตีที่วริญญาณของเรา
(หรพอใจฝตายวริญญาณ) อยรตในระดคับลถึกทตีที่สรุดของตคัวตนมนรุษยร)



ฮบ 4:13 เหมพอนกคับมตีดผตาตคัดในมพอของศคัลยแพทยร พระวจนะของพระเจข้ากกอยรตใน
พระหคัตถรของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ เชตนกคัน คนไขข้ผตาตคัดนอนเปลพอยเปลตาตตอหนข้าศคัลยแพทยรฉคันใด 
ไมต่มธีสวิซึ่งเนรมวิตสรจ้างใดๆ ทธีซึ่ไมต่ไดจ้ปรากฏในสายพระเนตรของพระองคณ์ แตต่สวิซึ่งสารพรัดกป็เปลมอยเปลต่า
และปรากฏแจจ้งตต่อพระเนตรของพระองคณ์ผผจ้ซซซึ่งเราตจ้องเกธีซึ่ยวขจ้องดจ้วย พระเจข้าไมตเพตียงทรงทราบ
เกตีที่ยวกคับรายละเอตียดตตางๆของรตางกายเราเทตานคัรน แตตยคังทรงทราบถถึงรายละเอตียดภายในฝตาย
วริญญาณทรุกประการของเราดข้วย เหมพอนกคับทตีที่ศคัลยแพทยรผตาตคัดเปริดรตางกายมนรุษยรเพพที่อหากข้อนเนพรอ
รข้าย พระวจนะของพระเจข้ากกผตาถถึงตคัวตนทตีที่แทข้จรริงของเรา คพอ ใจฝตายวริญญาณของเรา ตคัวตนของ
เรากกเปลพอยเปลตาตตอพระเนตรของพระองครผรข้ซถึที่งเราตข้องเกตีที่ยวขข้องดข้วย อรุปกรณรผตาตคัดทตีที่พระเจข้าทรง
ใชข้เพพที่อกระททาพระราชกริจของพระองครคพอ พระวจนะของพระเจข้า มตีชตีวริต ทรงประสริทธริภาพ และ
คมกวตาดาบสองคมเลตมใดๆ

ผรข้เขตียนกลคับมาพรดถถึงใจความหลคักของพระธรรมเลตมนตีร  นคัที่นคพอ พระเยซรทรงเหนพอกวตา ทตาน
อข้างอริงกลคับไปยคังทข้ายบททตีที่สองและตอนตข้นของบททตีที่สามทตีที่พระเยซรครริสตรทรงถรกเรตียกวตา มหา
ปรุโรหริตผรข้กอปรดข้วยพระเมตตาและความสคัตยรซพที่อ และอคัครทรตและมหาปรุโรหริตซถึที่งเรารคับเชพที่ออยร ตนคัรน

ฮบ 4:14 วคัตถรุประสงครหลคักของจดหมายฝากถถึงครริสเตตียนชาวฮตีบรรถรกเนข้นยทราตรงนตีร
อตีกครคัร ง เหตบฉะนรันี้นเมมซึ่อเรามธีมหาปบโรหวิตผผจ้เปป็นใหญต่ทธีซึ่ผต่านฟจ้าสวรรคณ์ไปแลจ้ว คมอพระเยซผพระบบตร
ของพระเจจ้า ขอใหจ้เราทรันี้งหลายมรัซึ่นคงในการยอมรรับของเราไวจ้ (นตีที่เปกนอตีกครคัร งทตีที่องครพระผรข้เปกน
เจข้าของเราถรกเรตียกวตาเปกน มหาปรุโรหริตผรข้เปกนใหญตของเราในสวรรคร) เพราะความยริที่งใหญตของมหา
ปรุโรหริตผรข้เปกนใหญตของเรานตีร  เราจถึงตข้องมคั ที่นคงตตอไป อยตาปลตอยคทารคับเชพที่อของพวกทตานในพระ
ครริสตรไป อยตาลข้มเลริก! อยตายอมแพข้!

ฮบ 4:15 เพราะวต่าเรามวิไดจ้มธีมหาปบโรหวิตทธีซึ่ไมต่สามารถจะเหป็นใจในความอต่อนแอของ
เรา แตต่ไดจ้ทรงถผกทดลองเหมมอนอยต่างเราทบกประการ ถซงกระนรันี้นพระองคณ์กป็ยรังปราศจากบาป พระ
เยซรครริสตรทรงสามารถเหกนอกเหกนใจในความอตอนแอของเราเพราะวตาในความเปกนมนรุษยรของ
พระองครนคัรน พระองครกกทรงประสบกคับความอตอนแอตตางๆในแบบเดตียวกคัน ถถึงแมข้วตาในตคัวพระ



องครเองไมตมตีความบาปหรพอนริสคัยบาปทตีที่ตข้องคอยเอาชนะ แตตพระองครกกทรงหริว กระหาย และ
เหนพที่อยลข้าเปกนเหมพอนกคับเรา ถถึงแมข้วตาซาตานไดข้ทดลองความอตอนแอตตางๆในดข้านมนรุษยรของ
พระองครดข้วยอาวรุธฝตายวริญญาณทรุกรรปแบบทตีที่มคันจะหาไดข้ แตตพระเยซรกกทรง “ปราศจากบาป” 
พระองครไมตทรงยอมแพข้ตตอการทดลองของซาตานเลยแมข้แตตขณะเดตียว พระองครจถึงทรงสามารถ
เหกนอกเหกนใจเราไดข้ เพราะพระองครเองกกทรงเจอกคับการทดลองและความอตอนแอในแบบ
เดตียวกคัน ความแตกตตางทตีที่สทาคคัญกกคพอวตา พระองครไมตเคยยอมแพข้ตตอการทดลองเลย

ฮบ 4:16 ฉะนรันี้นขอใหจ้เราทรันี้งหลายจงมธีใจกลจ้าเขจ้ามาถซงพระทธีซึ่นรัซึ่งแหต่งพระคบณ เพมซึ่อ
เราจะไดจ้รรับพระเมตตา และจะไดจ้พบพระคบณทธีซึ่จะชต่วยเราในขณะทธีซึ่ตจ้องการ หลคักเหตรุผลทตีที่ทรง
พลคังกกคพอวตา ‘ขอใหข้เรามตีใจกลข้าเขข้ามาถถึงพระทตีที่นคั ที่งแหตงพระครุณตตอไปเรพที่อยๆ (รรปกาลของคทากรริยา
วลตี “มตีใจกลข้าเขข้ามาถถึง” คพอปคัจจรุบคันซถึที่งบตงบอกถถึงการกระททาทตีที่ตตอเนพที่อง) แทนทตีที่จะหลงไปจากพระ
ครริสตร ขอใหข้เราเขข้ามาหาพระองครตตอไปเรพที่อยๆผรข้ทรงเปกนมหาปรุโรหริตทตีที่เหกนอกเหกนใจเราและ
เปตีที่ยมดข้วยความกรรุณา ใหข้เราสคังเกตวตาพระทตีที่นคัที่งของพระองครเปกนพระทตีที่นคั ที่งแหตงพระครุณ ดข้วยเหตรุนตีร
เราจถึงมตีใจกลข้าในการเขข้าหาพระทตีที่นคั ที่งนคัรน เมพที่อเราสารภาพความบาปของเราตตอองครพระผรข้เปกน
เจข้าของเรา “เราจะไดข้รคับพระเมตตา” เพราะพระองครกกทรงเคยเจอเหมพอนกคับทตีที่เราเจอ เราสามารถ
นทาความจทาเปกนตตางๆของเรามาทรลตตอพระองครไดข้เพราะพระทตีที่นคั ที่งของพระองครเปกนพระทตีที่นคั ที่งแหตง
พระครุณ ณ ทตีที่นคั ที่นเราสามารถ “พบพระครุณทตีที่จะชตวยเราในขณะทตีที่ตข้องการ” ความหมายของวลตี “ใน
ขณะทตีที่ตข้องการ” สพที่อถถึงการเหมาะเจาะกคับเวลา นคัที่นคพอองครพระผรข้เปกนเจข้าของเราจะทรงสตงความ
ชตวยเหลพอมาในยามทตีชื่เราตข้องการมคัน และในยามทตีที่เราเขข้ามาถถึงพระทตีที่นคั ที่งแหตงพระครุณของพระองคร
เพพที่อขอความชตวยเหลพอและพระครุณ

แนวคริดของเรพที่องพระครุณถรกพรดถถึงตรงนตีร  เรามคักคริดถถึงพระครุณนตีร ในแงตของความรอดของ
เรา ซถึที่งมคันกกใชตจรริงๆ อยตางไรกกตาม พระครุณกกหมายถถึงพละกทาลคัง ความชตวยเหลพอ และความกรรุณา
อยตางตตอเนพที่องของพระเจข้าดข้วย เรารอดแลข้วโดยพระครุณของพระเจข้า พระครุณเดตียวก คันนตีรกกมตีใหข้แกต
เราเพพที่อเสรริมกทาลคังและชตวยเหลพอเราดข้วย เมพที่อเรามตีปคัญหาหรพอความจทาเปกนตตางๆขณะดทาเนรินชตีวริต
ครริสเตตียน พระกรรุณาของพระเจข้า (นคัที่นคพอ พระครุณของพระองคร) กกมตีพรข้อมเสมอทตีที่จะชตวยเหลพอเรา



สรรุปกกคพอวตา พระเยซรครริสตรทรงเปกนมหาปรุโรหริตทตีที่กอปรดข้วยพระเมตตาและความสคัตยรซพที่อ 
และประทคับอยรตบนพระทตีที่นคัที่งแหตงพระครุณของพระองคร ดคังนคัรน จงเขข้ามาหาพระองครดข้วยใจกลข้าตตอ
ไปเรพที่อยๆแทนทตีที่จะเดรินหคันหนตีไปดข้วยใจไมตเชพที่อจากพระครริสตรผรข้ทรงพระชนมรอยรตและทรงถรกชรุบ
ใหข้เปกนขถึรนจากตายแลข้ว

*****

ภนพรวมของฮฮีบรร 5: ผรูผู้แตม่งจดหมายฝากฉบลับนตีนี้กลม่าวตม่อไปถถึงความเหนชอกวม่าของ
ตซาแหนม่งปมุโรหริตของพระเยซรูครริสตณ์ นอกจากนตีนี้ตซาแหนม่งปมุโรหริตของพระครริสตณ์กป็ไมม่ไดผู้สชบทอดมา
ทางอาโรนผรูผู้อยรูม่ในตระกรูลเลวตีดผู้วย แตม่พระองคณ์ทรงสชบทอดตซาแหนม่งปมุโรหริตนตีนี้มาทางเมลคตีเซเดค 
เนชนี้อหาสม่วนทผู้ายของบทนตีนี้เชชชื่อมตม่อกลับบททตีชื่หกและมตีเนชนี้อหาเกตีชื่ยวกลับความจซาเปป็นในการเตริบโต
เปป็นผรูผู้ใหญม่ฝม่ายวริญญาณ

ฮบ 5:1-3 ฝต่ายมหาปบโรหวิตทบกคนทธีซึ่เลมอกมาจากมนบษยณ์ไดจ้แตต่งตรันี้งไวจ้ใหจ้สดาหรรับมนบษยณ์
ในบรรดาการซซซึ่งเกธีซึ่ยวกรับพระเจจ้า เพมซึ่อทต่านจะไดจ้นดาเครมซึ่องบรรณาการและเครมซึ่องบผชามาถวาย
เพราะความบาป 2 ทต่านนรันี้นมธีใจเมตตากรบณาคนโงต่และคนหลงผวิดไดจ้ เพราะทต่านเองกป็มธีความอต่อน
กดาลรังอยผต่รอบตรัวดจ้วย 3 เหตบฉะนรันี้นทต่านตจ้องถวายเครมซึ่องบผชาเพราะความบาปเพมซึ่อคนทรันี้งปวงฉรันใด 
ทต่านจซงตจ้องถวายเพมซึ่อตรัวเองดจ้วยฉรันนรันี้น

จรุดประสงครของตทาแหนตงปรุโรหริตบนโลกนตีรถรกทบทวนใหข้เหกน (1) ตทาแหนตงปรุโรหริตของ  
อาโรนในพระคคัมภตีรรเดริมถรกกซาหนดหรพอแตตงตคัรงขถึรนโดยพระเจข้าสทาหรคับบรรดาการซถึที่งเกตีที่ยวกคับ
พระเจข้า (2) เขาตข้องถวายเครพที่องบรรณาการและเครพที่องบรชาตตางๆเพพที่อไถตบาปทตีที่แทตนบรชาของ
พระเจข้าในนามของประชาชน

(3) เขาตข้องมตีใจเมตตากรรุณาตตอคนโงต่ดข้วย คทาทตีที่แปลเชตนนคัรน (อลักนอเอะโอ) มตีความหมาย
วตา ‘ไมตไดข้รรข้ดตีไปกวตา’ (4) เขายคังตข้องมตีใจเมตตาตตอคนเหลตานคัรนทตีที่หลงผวิด ความหมายของคทาทตีที่แปล
เชตนนตีร  (พลานาโอ) คพอ คนเหลตานคัรนทตีที่ ‘ถรกหลอกลวง’ นอกจากนตีร  ปรุโรหริตทตีที่สพบเชพรอสายมาทาง        
อาโรนบนโลกนตีรกกเตกมไปดข้วยความอตอนแอเหมพอนกคัน



บรรดาปรุโรหริตตามอยตางอาโรนของชนชาตริอริสราเอลจทาเปกนตข้องถวายเครพที่องบรชาตตางๆ
ไมตใชตเพพที่อความบาปของประชาชนเทตานคัรน แตตเพพที่อความบาปของตนเองดข้วย สริที่งทตีที่ถรกสพที่อกกคพอวตา 
พระครริสตรทรงเหนพอกวตาเพราะพระองครไมตทรงมตีบาป พระองครจถึงไมตตข้องถวายเครพที่องบรชาเพพที่อ
ความบาปของพระองครเอง สรรุปยตอของเนพรอหากตอนหนข้านตีรกกคพอวตา บรรดาปรุโรหริตในพระคคัมภตีรร
เดริมไดข้ถรกพระเจข้าแตตงตคัรงขถึรนมา และพวกเขาตข้องเหกนอกเหกนใจประชาชนทตีที่พวกเขาคอยรคับใชข้ โดย
ตระหนคักวตาตคัวพวกเขาเองกกหลงผริดบตอยเชตนกคัน

ฮบ 5:4 และไมต่มธีผผจ้ใดตรันี้งตนเองสดาหรรับเกธียรตวินธีนี้ไดจ้ เวจ้นแตต่พระเจจ้าทรงเรธียกเหมมอน
อยต่างทรงเรธียกอาโรน สริที่งทตีที่ชคัดเจนอยรตแลข้วถรกกลตาวซทราอตีกครคัร ง ไมตมตีปรุโรหริตคนใดในสมคัยพระคคัมภตีรร
เดริมทตีที่ตคัรงตนเองสทาหรคับเกตียรตรินตีร  การทรงเรตียกของเขาเปกนมาจากพระเจข้าผตานทางการสพบเชพรอสาย
มาจากอาโรนและการทตีที่พระเจข้าทรงแตตงตคัรงเขา ประเดกนทตีที่ผรข้แตตงตข้องการจะบอกกกคพอวตา การรคับใชข้
โดยทคั ที่วไปและตทาแหนตงปรุโรหริตโดยเฉพาะเปกนสริที่งทตีที่มาจากการทรงเรตียกและการแตตงตคัรงของ
พระเจข้า

ฮบ 5:5 ในทดานองเดธียวกรัน พระครวิสตณ์กป็ไมต่ไดจ้ทรงยกยต่องพระองคณ์เองขซนี้นเปป็นมหา
ปบโรหวิต แตต่เปป็นโดยพระเจจ้า ผผจ้ไดจ้ตรรัสกรับพระองคณ์วต่า `ทต่านเปป็นบบตรของเรา วรันนธีนี้เราไดจ้ใหจ้กดาเนวิด
แกต่ทต่านแลจ้ว' ในแบบเดตียวกคันพระเยซรครริสตรกกมริไดข้ทรง “ยกยตองพระองครเองขถึรนเปกนมหาปรุโรหริต” 
องครพระผรข้เปกนเจข้าของเรามริไดข้ทรงแสวงหาหรพอเอาตทาแหนตงปรุโรหริตมาเปกนของพระองครเอง แตต
พระองครทรงไดข้รคับการแตตงตคัรงใหข้รคับตทาแหนตงดคังกลตาวโดยพระเจข้า ผรข้แตตงจถึงยกขข้อความจาก สดรุดตี 
2:7 อตีกครคัร ง

ฮบ 5:6 เหมมอนพระองคณ์ไดจ้ตรรัสอธีกแหต่งหนซซึ่งวต่า `ทต่านเปป็นปบโรหวิตเปป็นนวิตยณ์ตาม
อยต่างของเมลคธีเซเดค' คราวนตีรผรข้แตตงยกขข้อความจาก สดรุดตี 110:4 นตีที่เปกนเรพที่องสทาคคัญตรงทตีที่วตาสดรุดตี
บททตีที่ 110 นตีรถรกถพอวตาเปกนเพลงสดรุดตีทตีที่มตีเนพรอหาเกตีที่ยวกคับพระเมสสริยาหรตามความเหกนของอาจารยร
สอนศาสนายริว อยตางไรกกตามในขข้อ 4 ของสดรุดตี 110 พระเมสสริยาหรทรงถรกเรตียกวตาเปกนปรุโรหริต



ตามอยตางของเมลคตีเซเดค ชาวยริวทราบดตีวตาปรุโรหริตในสมคัยพระคคัมภตีรรเดริมเปกนตามอยตางของอา
โรน แตตตทาแหนตงปรุโรหริตของพระเมสสริยาหรจะตข้องเปกนตามอยตางของเมลคตีเซเดค

เราจทาไดข้วตาเมลคตีเซเดคเปกนปรุโรหริตทตีที่ลถึกลคับและถถึงก คับเหนพอธรรมชาตริซถึที่งปรากฏตคัวใหข้อคับ
ราฮคัมเหกนในปฐมกาล 14 บรริบทของปฐมกาล 14 และฮตีบรร 7 ดรเหมพอนจะยพนยคันวตาเมลคตีเซเดค
จรริงๆแลข้วเปกนการปรากฏตคัวของพระเยซรครริสตรในสมคัยพระคคัมภตีรรเดริมกตอนทตีที่พระองครเสดกจมารคับ
สภาพเนพรอหนคัง ไมตวตาจะในกรณตีใด ตทาแหนตงปรุโรหริตของพระเยซรครริสตรกกไมตไดข้สพบทอดมาทางเชพรอ
สายของอาโรนแตตมาทางเมลคตีเซเดค เมลคตีเซเดคไมตเพตียงอยรตกตอนอาโรนเทตานคัรน แตตยคังเหนพอกวตา
ตรงทตีที่วตาเขาไมตตายดข้วย (ฮตีบรร 7:3) ดคังนคัรน ตทาแหนตงปรุโรหริตของพระครริสตรจถึงเหนพอกวตาตทาแหนตง
ปรุโรหริตของผรข้ทตีที่ตามอยตางอาโรน

ฮบ 5:7 คราวนตีรผรข้แตตงเปลตีที่ยนมาพรดถถึงความเปกนมนรุษยรของพระครริสตรบข้าง ฝต่ายพระ
เยซผ ขณะเมมซึ่อพระองคณ์ดดารงอยผต่ในเนมนี้อหนรังนรันี้น พระองคณ์ไดจ้ถวายคดาอธวิษฐาน และทผลววิงวอนดจ้วย
ทรงกรันแสงมากมายและนดนี้าพระเนตรไหล ตต่อพระเจจ้าผผจ้ทรงสามารถชต่วยพระองคณ์ใหจ้พจ้นจาก
ความตายไดจ้ และพระเจจ้าไดจ้ทรงสดรับเพราะพระองคณ์นรันี้นไดจ้ยดาเกรง ไมตตข้องสงสคัยเลยวตานตีที่หมายถถึง
พระครริสตรขณะทรงอยรตในสวนเกทเสมนตี บางทตีนตีที่อาจสพที่อถถึงชตวงเวลาอพที่นทตีที่องครพระผรข้เปกนเจข้าของ
เราทรงอธริษฐานดข้วยนทราตาไหลดข้วย (เชตน มคัทธริว 19:41) แตตสริที่งทตีที่ถรกอข้างอริงมากกวตากกคพอ สวนเกท
เสมนตีอยตางไมตตข้องสงสคัย เราเหกนชคัดเจนถถึงความเปกนมนรุษยรและหคัวใจทตีที่อตอนโยนขององครพระผรข้
เปกนเจข้าของเรา และพระองครทรงมตีพระทคัยกรรุณาตตอคนเหลตานคัรนทตีที่พระองครทรงอธริษฐานเผพที่อจรริงๆ

เรายคังเหกนถถึงความเปกนมนรุษยรขององครพระผรข้เปกนเจข้าของเราอยตางชคัดเจนมากขถึรนไปอตีกเมพที่อ
พระองครทรงวริงวอนพระบริดาใหข้ถข้วยทตีที่อยร ตตตอเบพรองพระพคักตรรพระองครในสวนนคัรนผตานพข้นพระองคร
ไป ในความเปกนมนรุษยรของพระองครๆ ยตอมทรงมตีความกลคัวตายเปกนธรรมดา และเพราะการทตีที่
พระองครทรงยทาเกรงองครพระผรข้เปกนเจข้า (ตรงตคัวคพอ ‘ความเลพที่อมใสศรคัทธา’) พระเจข้ากกทรงสดคับคทา
อธริษฐานของพระองครโดยสตงทรตสวรรครองครหนถึที่งมาปรนนริบคัตริพระองคร (ลรกา 22:43)



ฮบ 5:8 ถซงแมจ้วต่าพระองคณ์ทรงเปป็นพระบบตร พระองคณ์กป็ทรงเรธียนรผจ้ทธีซึ่จะนอบนจ้อม
ยอมเชมซึ่อฟรัง โดยความทบกขณ์ลดาบากทธีซึ่พระองคณ์ไดจ้ทรงทนเอา อยตางไรกกตามในความเจกบปวดรวด
รข้าวและความกลคัวของพระองคร พระองครกกทรงนอบนข้อมยอมเชพที่อฟคังพระบริดาผรข้สถริตในสวรรคร
ของพระองคร สริที่งทตีที่ขข้อนตีรสพที่อกกคพอวตา พระเยซรครริสตรผรข้ทรงเปกนพระบรุตรของพระเจข้า ไดข้ทรงเรตียนรรข้ทตีที่
จะยอมเชพที่อฟคังเตกมทตีที่โดยการเผชริญความตาย ตลอดชคั ที่วอดตีตกาลนริรคันดรรขณะทตีที่พระองครทรงดทารง
อยรตกคับพระบริดาในสงตาราศตี สภาพแวดลข้อมรอบตคัวพระองครตตางใหข้ความรตวมมพอและไมตมตีการตตอ
ตข้านเลย แตตในสวนเกทเสมนตีสภาพแวดลข้อมโดยรวมกกเปกนปฏริปคักษรตตอพระองครจรริงๆ จรุดประสงคร
แหตงพคันธกริจของพระองครนคัรนเจอกคับการตตอตข้านทตีที่รรุนแรงจรริงๆ ในความเปกนมนรุษยรของพระองครๆ
ทรงมตีความกลคัว ความกระวนกระวาย และความหวาดหวคั ที่นพรคัที่นพรถึงตตอความตายทตีที่พระองครทรง
ทราบวตารอคอยพระองครอยรตเบพรองหนข้า กระนคัรนพระองครกกทรงเชพที่อฟคังพระประสงครของพระบริดา
ของพระองคร

ฮบ 5:9 และเมมซึ่อทรงถผกทดาใหจ้เพธียบพรจ้อมทบกประการแลจ้ว พระองคณ์กป็เลยทรงเปป็นผผจ้
จรัดความรอดนวิรรันดรณ์สดาหรรับคนทรันี้งปวงทธีซึ่เชมซึ่อฟรังพระองคณ์ ขข้อนตีรสพที่อวตาเมพที่อองครพระผรข้เปกนเจข้าของเรา
ทรงผตานพข้นความหวาดหวคั ที่นและความกลคัวความตายทตีที่พระองครก ทาลคังจะเจอในไมตชข้ามาไดข้ 
พระองครกกไมตเพตียงทรงเชพที่อฟคังเทตานคัรน แตตยคังทรงถผกทดาใหจ้เพธียบพรจ้อมทบกประการดข้วย ความหมาย
ของคทาทตีที่แปลเชตนนคัรน (เทะเละอริออโอ) คพอ การถรก ‘ททาใหข้สมบรรณร’ หรพอ ‘โตเปกนผรข้ใหญต’ คทานตีร ยคัง
สพที่ออตีกหลายประการ (1) การทนทรุกขรและการสรข้ทนปคัญหาตตางๆของชตีวริตยตอมพคัฒนาความเปกนผรข้
ใหญตจรริงๆ (2) องครพระผรข้เปกนเจข้าของเราทรงทนความเจกบปวดและความรรข้สถึกหวาดหวคั ที่นตตอความ
ตายเหมพอนกคับทตีที่มนรุษยรทรุกคนตข้องเผชริญ ดข้วยเหตรุนตีรพระองครจถึงทรงสามารถเหกนอกเหกนใจและ
สงสารเราเมพที่อเราตข้องเผชริญกคับความทรุกขรยากในชตีวริต (3) พระองครจถึงทรงถรกททาใหข้สมบรรณรพรข้อม
ทรุกประการในความเปป็นมนมุษยณ์ของพระองครเพราะการทนทรุกขรในสวนเกทเสมนตีและทตีที่กางเขน

เหตรุฉะนคัรน “พระองครกกเลยทรงเปกนผรข้จคัดความรอดนริรคันดรรสทาหรคับคนทคัรงปวงทตีที่เชพที่อฟคัง
พระองคร” ความหมายของคทาทตีที่แปลวตา เชมซึ่อฟรัง (ฮรูปาคอวโอ) คพอ ‘ตคัรงใจฟคัง’ ความหมายกกคพอวตา 
ความรอดขององครพระผรข้เปกนเจข้าของเรามตีใหข้แกตคนทคัรงปวงทตีที่จะตคัรงใจฟคังพระองคร



ฮบ 5:10 โดยพระเจจ้าไดจ้ทรงตรันี้งพระองคณ์ใหจ้เปป็นมหาปบโรหวิตตามอยต่างของเมลคธีเซ
เดค เรพที่องตทาแหนตงปรุโรหริตของพระองครถรกกลตาวถถึงอตีกครคัร ง พระเยซรครริสตรทรงไดข้รคับการทรงเรตียก
จากพระเจข้าใหข้เปกนมหาปรุโรหริตตามอยตางของเมลคตีเซเดค (ไมตใชตตามอยตางของอาโรน) ฝตายแรก
ทรงพระชนมรอยรตตตอไปเปกนนริตยร (ดร ฮตีบรร 7:3) ฝตายหลคังตายไปแลข้ว ดคังนคัรนพระครริสตรจถึงทรงเหนพอ
กวตาตทาแหนตงปรุโรหริตตามอยตางของอาโรน

ฮบ 5:11-12 เรมซึ่องเกธีซึ่ยวกรับพระองคณ์นรันี้นมธีมากและยากทธีซึ่จะอธวิบายใหจ้เขจ้าใจไดจ้ 
เพราะวต่าทต่านทรันี้งหลายกลายเปป็นคนหผตซงเสธียแลจ้ว 12 ถซงแมจ้วต่าขณะนธีนี้ทต่านทรันี้งหลายควรจะเปป็นครผ
ไดจ้แลจ้ว แตต่ทต่านกป็ตจ้องใหจ้คนอมซึ่นสอนทต่านอธีกในเรมซึ่องหลรักเบมนี้องตจ้นแหต่งพระวจนะของพระเจจ้า และ
ทต่านทรันี้งหลายกลายเปป็นคนทธีซึ่ยรังตจ้องกวินนดนี้านม ไมต่ใชต่อาหารแขป็ง 

(ขข้อ 11-14 เรริที่มตข้นความคริดในวงเลกบซถึที่งมตีเนพรอหายาวไปจนจบบททตีที่ 6 บททตีที่ 7 กลคับมาพรด
ถถึงตทาแหนตงปรุโรหริตตามอยตางของเมลคตีเซเดคอตีกครคัร ง) ผรข้แตตงกลตาวตทาหนริผรข้อตานของทตานเบาๆ ทตาน
อยากเจาะลถึกมากกวตานตีร  แตตการขาดความเขข้าใจของผรข้อตานของทตานททาใหข้ทตานททาเชตนนคัรนไมตไดข้ 
ทตานเตพอนความจทาพวกเขาวตาปตานนตีรพวกเขานตาจะสอนเปกนแลข้ว แตตพวกเขายคังตข้องใหข้คนอพที่นมา
สอนอยรต “หลคักเบพรองตข้นแหตงพระวจนะของพระเจข้า” หมายถถึง เรพที่องพชนี้นฐานตม่างๆแหตงบรรดาการ
ของพระเจข้า ทตานอยากปข้อนอาหารแขกงฝตายวริญญาณใหข้แกตพวกเขา แตตพวกเขากกยคังอยรตในระดคับทตีที่
ตข้องกรินนทรานมอยรต

ฮบ 5:13-14 เพราะวต่าทบกคนทธีซึ่ยรังกวินนดนี้านมนรันี้นกป็ยรังไมต่ชดานาญในพระวจนะแหต่ง
ความชอบธรรม เพราะเขายรังเปป็นทารกอยผต่ 14 แตต่อาหารแขป็งนรันี้นเปป็นอาหารสดาหรรับผผจ้ใหญต่ คมอผผจ้ทธีซึ่
เคยฝซกหรัดความควิดของเขาจนสรังเกตไดจ้วต่าไหนดธีไหนชรัซึ่ว

อยตางทตีที่ใครๆกกรรข้ ผรข้ทตีที่ตข้องกรินนทรานมอยรตคพอ เดกกทารก อาหารแขกงนคัรนเปกนสริที่งทตีที่ถรกรคับประทาน
โดยคนเหลตานคัรนทตีที่โตพอทตีที่จะรคับมคันไหว ผรข้แตตงกลตาวถถึงการทตีที่ผรข้อตานของทตานยคัง “ไมตชทานาญใน
พระวจนะแหตงความชอบธรรม” ความเปกนผรข้ใหญตฝตายวริญญาณยตอมพคัฒนาความสามารถในการ
แยกแยะดตีชคั ที่ว รวมถถึงการแยกแยะถรกผริดดข้วย



เหกนไดข้ชคัดวตาผรข้อตานจดหมายฝากฉบคับนตีรทตีที่ทตานตคัรงใจเขตียนถถึงยคังไมตพรข้อมสทาหรคับคทาสอนทตีที่
ยากกวตาทตีที่ถรกนทาเสนออยรตในตอนนตีร  เราควรหมายเหตรุวตาถถึงแมข้วตาพระธรรมฮตีบรรดรเหมพอนคตอนขข้าง
ยากสทาหรคับผรข้อตานทตีที่เปกนคนตตางชาตริในตอนนคัรน แตตภรมริหลคังในเรพที่องศาสนายริวกคับองครประกอบ
ตตางๆของมคันกกเปกนสริที่งทตีที่ผรข้อตานชาวยริวครุข้นเคยดตี ซถึที่งพระธรรมเลตมนตีรกกถรกเขตียนถถึงพวกเขา

การทตีที่เราไมตคตอยเขข้าใจพระธรรมฮตีบรรกกเกริดจากการทตีที่เราไมตครุข้นเคยกคับธรรมเนตียม ประเพณตี 
และการตตีความขข้อพระคคัมภตีรรเดริมแบบรคับบตี ผรข้อตานทตีที่เปกนยริวซถึที่งจดหมายฝากฉบคับนตีรถรกเขตียนถถึงยตอม
ครุข้นเคยกคับสริที่งเหลตานตีร  พวกเขาจถึงนตาจะเขข้าใจหลคักเหตรุผลทตีที่ก ทาลคังถรกนทาเสนออยรตในตอนนตีร

*****

ภนพรวมของฮฮีบรร 6:  นตีชื่เปป็นบททตีชื่ซลับซผู้อน มลันเปป็นขผู้อสรมุปของความคริด ‘ในวงเลป็บ’ ทตีชื่ถรูก
เรริชื่มตผู้นในบททตีชื่ 5 ซถึชื่งในบทนลันี้นผรูผู้เขตียนตซาหนริผรูผู้อม่านของทม่านเบาๆเพราะการทตีชื่พวกเขาไมม่โตเปป็น
ผรูผู้ใหญม่ฝม่ายวริญญาณ นลัชื่นมตีเนชนี้อหาตม่อมาถถึงในบททตีชื่ 6 ในทางกลลับกลันทม่านกป็เตชอนคนเหลม่านลันี้นทตีชื่
ไดผู้ยรินขม่าวประเสรริฐแลผู้วแตม่หลันไปเสตียจากมลันดผู้วย ดลังนลันี้นคซาเตชอนสตริกป็คชอ จงอยม่าเกตียจครผู้าน บทนตีนี้
ปริดทผู้ายดผู้วยกซาลลังใจอลันเกริดจากการไมม่มตีวลันเปลตีชื่ยนแปลงของพระเจผู้าและความหวลังทตีชื่เกริดจากมลัน 
ในทตีชื่สมุดแลผู้วความหวลังนลันี้นกป็คชอ พระครริสตณ์ ผรูผู้ทรงเปป็นมหาปมุโรหริตของเราตามอยม่างของ                
เมลคตีเซเดค

ฮบ 6:1-3 เหตบฉะนรันี้นใหจ้เราละประถมโอวาทของพระครวิสตณ์ไวจ้ และใหจ้เรากจ้าวหนจ้าไป
ถซงความบรวิบผรณณ์ อยต่าเอาสวิซึ่งเหลต่านธีนี้มาวางเปป็นรากอธีกเลย คมอการกลรับใจเสธียใหมต่จากการประพฤตวิ
กรณซสมมตวิทธีซึ่ตายแลจ้ว และความเชมซึ่อในพระเจจ้า 2 และคดาสอนวต่าดจ้วยพวิธธีบรัพตวิศมา และการวางมมอ
และการเปป็นขซนี้นมาจากตาย และการพวิพากษาลงโทษเปป็นนวิตยณ์นรันี้น 3 ถจ้าพระเจจ้าจะทรงโปรด
อนบญาต เรากป็จะกระทดาอยต่างนธีนี้ไดจ้

(ใหข้เรานถึกถถึงบรริบทปริดทข้ายของบททตีที่หข้า ตรงนคัรนผรข้เขตียนเตพอนสตริผรข้อตานของทตานวตาพวกเขา
ยคังไมตเปกนผรข้ใหญตฝตายวริญญาณ) ทตานยคังกลตาวถถึงเรพที่องนคัรนตตอตรงนตีร  วลตีทตีที่แปลวตา “ประถมโอวาทของ
พระครริสตร” มตีความหมายวตา ‘พพรนฐานตตางๆแหตงพระวจนะของพระครริสตร’ วลตีทตีที่วตา “ใหข้เรา



กข้าวหนข้าไปถถึงความบรริบรรณร” หมายถถึงการพคัฒนาไปสรตความเปกนผรข้ใหญต (ฝตายวริญญาณ) ดคังนคัรน
ความหมายหลคักกกคพอวตา ‘ใหข้เราละเรพที่องพพรนๆไวข้และมรุตงสรตความเปกนผรข้ใหญตฝตายวริญญาณตตอไป’

เรพที่องพพรนฐานฝตายวริญญาณหกเรพที่องถรกพรดถถึง (1) “การกลคับใจเสตียใหมตจากการประพฤตริทตีที่
ตายแลข้ว” หมายถถึงการแสวงหาความรอดโดยการประพฤตริ หลคักคทาสอนพพรนฐานของพระคคัมภตีรร
ใหมตสอนใหข้เราหคันหนตีหรพอกลคับใจจากความผริดพลาดดคังกลตาว การกลคับใจจากพพรนฐานเทกจดคัง
กลตาวเปกนขคัรนแรก (2) “ความเชพที่อในพระเจข้า” เปกนคทาสอนพพรนฐานของครริสเตตียนอยตางแนตนอน (3) 
“คทาสอนวตาดข้วยพริธตีบคัพตริศมา” กกเปกนเรพที่องทตีที่เกตีที่ยวขข้องกคับการกลคับใจรคับเชพที่อใหมตๆ (ถถึงแมข้วตาผรข้เขตียน
ตรงนตีรอาจกทาลคังพรดถถึงความขคัดแยข้งกคับคณะตตางๆของยริวและพริธตีชทาระลข้างโดยการจรุตมลงดข้วยกกตาม)
(4) เรพที่องของ “การวางมพอ” ในศตวรรษแรกกกเปกนวริธตีปฏริบคัตริทตีที่แพรตหลายในการอวยพรและแตตงตคัรง
ผรข้นทา (5) “การเปกนขถึรนมาจากตาย” ยตอมเปกนหนถึที่งในเรพที่องพพรนฐานของความเชพที่อแบบครริสเตตียนใน
พระคคัมภตีรรใหมตอยรตแลข้ว (6) สรุดทข้าย “การพริพากษาลงโทษเปกนนริตยร” กกเปกนเรพที่องพพรนฐานเชตนกคัน ดคัง
นคัรนผรข้เขตียนโดยทตีที่ทตานไดข้รคับอนรุญาตจากพระเจข้ากกตคัรงใจทตีที่จะละเรพที่องพพรนฐานเหลตานตีร ไวข้เพพที่อมรุตงสรต
ความเปกนผรข้ใหญตฝตายวริญญาณยริที่งกวตานตีรตตอไป

ฮบ 6:4-5 ตรงนตีรผรข้เขตียนเปลตีที่ยนไปพรดถถึงกรณตีสมมรุตริทตีที่รข้ายแรงทตีที่สรุด ทตานพรดถถึงคน
เหลตานคัรนทตีที่ไมตเพตียงหวคั ที่นไหวในความเชพที่อแลข้วเทตานคัรน แตตยคังเลพอกทตีที่จะหคันหลคังใหข้พระครริสตรดข้วย 
พวกเขาจถึงกลายเปกนคนทตีที่ละทริรงความจรริง ผรข้เขตียนจถึงยกขข้อสนคับสนรุน เพราะวต่าคนเหลต่านรันี้นทธีซึ่ไดจ้รรับ
ความสวต่างมาครรันี้งหนซซึ่งแลจ้ว และไดจ้รผจ้รสของประทานจากสวรรคณ์ ไดจ้มธีสต่วนในพระววิญญาณ
บรวิสบทธวิธิ์ 5 และไดจ้ชวิมความดธีงามแหต่งพระวจนะของพระเจจ้า และฤทธวิธิ์เดชแหต่งยบคทธีซึ่จะมานรันี้น

ทตานพรดถถึงพวกยริวทตีที่ไดข้รคับพระพรแลข้วจากการทตีที่ความสวตางของขตาวประเสรริฐไดข้สาดสตอง
ลงบนพวกเขา พวกเขาไดข้เปกนพยานเหกนของประทานของพระเจข้า คพอ ความรอดในตคัวผรข้อพที่นจนถถึง
กคับทตีที่พวกเขาไดข้ “รรข้รส” มคันแลข้ว พวกเขาไดข้ประสบกคับพระราชกริจในการฟข้องใจของพระวริญญาณ
บรริสรุทธริธ ในชตีวริตของตนแลข้ว พวกเขาไดข้ชริม ถถึงแมข้จะไมตไดข้รคับประทานพระวจนะของพระเจข้าและ
ทราบถถึงฤทธริธ เดชแหตงยรุคตตอๆไปทตีที่จะมานคัรน กระนคัรนทคัรงๆทตีที่ไดข้ประสบกคับสริที่งเหลตานตีรแลข้ว พวกเขากก



ไมตเพตียงเพริกเฉยตตอความรอดอคันยริที่งใหญตเทตานคัรน แตตพวกเขายคังหคันไปเสตียจากมคันดข้วย แกตนแทข้ของ
การละทริรงความจรริงกกคพอ การรรข้จคักความจรริงแลข้วแตตกกหคันไปเสตียจากมคัน

ฮบ 6:6 ถจ้าเขาเหลต่านรันี้นจะหลงอยผต่อยต่างนธีนี้ กป็เหลมอววิสรัยทธีซึ่จะใหจ้เขากลรับใจเสธียใหมต่อธีก
ไดจ้ เพราะตรัวเขาเองไดจ้ตรซงพระบบตรของพระเจจ้าเสธียอธีกแลจ้ว และไดจ้ทดาใหจ้พระองคณ์ขายหนจ้าตต่อ
ธารกดานรัล

มคันจถึงเปป็นไปไมม่ไดผู้เลยสทาหรคับคนเหลตานตีรทตีที่จะหคันหนตีไปทตีที่จะชตวยใหข้พวกเขากลคับใจเสตีย
ใหมตไดข้ มคันเปกนเรพที่องอคันตรายทตีที่จะหคันไปเสตียจากและปฏริเสธพระครุณของพระเจข้า ผรข้แตตงตรงนตีรนตา
จะกทาลคังพรดถถึงการพรดหมริที่นประมาทพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ซถึที่งเปกนความบาปทตีที่ยกโทษใหข้ไมตไดข้ บาง
คนเคยไดข้ยรินแลข้วและไมตสนใจการททางานของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ  พวกเขาไดข้ชริมความประเสรริฐ
เลริศแหตงพระครุณของพระเจข้าและขข้อเสนอของพระองครทตีที่เปกนความรอดแลข้ว แตตพวกเขากกยคังปคัด
มคันทริรงเสตีย พวกเขาหมริที่นเหมตจะพรินาศจรริงๆ พระคคัมภตีรรตอนนตีร เสนอวตามคันจถึงเปกนไปไมตไดข้แลข้ว
สทาหรคับพวกเขาทตีที่จะกลคับใจใหมตทตีหลคัง พวกเขากกเหมพอนกคับพวกยริวทตีที่กรรุงเยรรซาเลกมไดข้ปฏริเสธพระ
ผรข้ชตวยใหข้รอดเสตียแลข้ว พระองครไดข้เสดกจมาหาพวกเขา (พรรคพวกของพระองคร) และพวกเขากกไมต
ตข้อนรคับพระองคร อคันทตีที่จรริงแลข้วพวกเขาไดข้ตรถึงพระองครเสตียทตีที่กางเขน และบคัดนตีรคนเหลตานคัรนทตีที่จงใจ
หคันไปเสตียจากความจรริงกก “ไดข้ตรถึงพระบรุตรของพระเจข้าเสตียอตีกแลข้ว และไดข้ททาใหข้พระองครขาย
หนข้าตตอธารกทานคัล” คนเหลตานคัรนในวคันนตีรทตีที่จงใจปฏริเสธพระครริสตรทคัรงๆทตีที่รรขๆ้ กกททาแบบเดตียวกคัน การ
ททาแบบนตีรกกเปกนเรพที่องอคันตรายฝตายวริญญาณจรริงๆ

ฮบ 6:7-8 ดจ้วยวต่าพมนี้นแผต่นดวินทธีซึ่ไดจ้ดผดดมซึ่มนดนี้าฝนทธีซึ่ตกลงมาเนมองๆและงอกขซนี้นมา
เปป็นตจ้นผรักใหจ้ประโยชนณ์แกต่คนทรันี้งหลายทธีซึ่ไดจ้พรวนดวินดจ้วยนรันี้น กป็รรับพระพรมาจากพระเจจ้า 8 แตต่
ดวินทธีซึ่งอกหนามใหญต่และหนามยต่อยกป็ถผกทอดทวินี้ง และเกมอบจะถซงทธีซึ่สาปแชต่งแลจ้ว ซซซึ่งในทธีซึ่สบดกป็จะถผก
เผาไฟเสธีย

ผรข้เขตียนยกภาพประกอบของธรรมชาตริตตอไป พระเจข้าดข้วยพระกรรุณาครุณของพระองครทรง
ประทานฝนและพพรนแผตนดริน “งอกขถึรนมาเปกนตข้นผคักใหข้ประโยชนรแกตคนทคัรงหลายทตีที่ไดข้พรวนดริน



ดข้วยนคัรน” มคันเปกนพระพรจากพระเจข้า สตวนพพรนดรินอพที่นทตีที่งอก “หนามใหญตและหนามยตอย” กกถรก
ทอดทริรง โดยบางครคัร งกกยคั ที่วยรุใหข้เกริดการแชตงสาป และสรุดทข้ายกกมคักถรกเผาไฟเพพที่อเคลตียรรหนข้าดริน ผรข้
เขตียนจถึงใชข้ภาพประกอบนตีร เพพที่อเปรตียบเทตียบสภาพฝตายวริญญาณของคนเหลตานคัรนทตีที่เกริดผลดตีกคับคน
เหลตานคัรนทตีที่ไมตเกริดผล มคันสอดคลข้องกคับคทาสอนทตีที่วตา ทตานจะรรข้จคักพวกเขาไดข้โดยผลของพวกเขา

ฮบ 6:9-10 แตต่ดผกต่อนพวกทธีซึ่รรัก แมจ้เราพผดอยต่างนรันี้น เรากป็เชมซึ่อแนต่วต่าทต่านทรันี้งหลายคงจะ
ไดจ้สวิซึ่งทธีซึ่ดธีกวต่านรันี้น และสวิซึ่งซซซึ่งเกธีซึ่ยวกรับความรอด 10 เพราะวต่าพระเจจ้าไมต่ทรงอธรรมทธีซึ่จะทรงลมมการ
งานและการทดางานหนรักดจ้วยความรรักซซซึ่งทต่านไดจ้แสดงตต่อพระนามของพระองคณ์ คมอการรรับใชจ้ววิ
สบทธวิชนนรันี้นและยรังรรับใชจ้อยผต่

กระนคัรนผรข้เขตียนกกยอมรคับวตาทตานเชพที่อแนตวตาผรข้อตานของทตานจะไดข้สริที่งทตีที่ดตีกวตานคัรน ทตานบอกเปกน
นคัยวตา ทตานไมตไดข้คริดวตาพวกเขาตกอยรตในคนประเภททตีที่ละทริรงความจรริงและเปกนดรินเสตีย “แมข้เราพรด
อยตางนคัรน” แตตทตานคาดหวคัง “สริที่งซถึที่งเกตีที่ยวกคับความรอด” จากผรข้อตานของทตาน และเมพที่อคนๆหนถึที่ง
บคังเกริดใหมตแลข้วอยตางแทข้จรริง กกมตีหลายสริที่งทตีที่มาพรข้อมกคับความรอดนคัรนจรริงๆ สริที่งเกตาๆกกผตานพข้นไป 
ดรเถริด ทรุกสริที่งกลายเปกนสริที่งใหมตทคัรงนคัรน มตีคทาพยานตตอหนข้าสาธารณชน (บคัพตริศมา), การศถึกษาพระ
วจนะของพระเจข้า, ความสคัตยรซพที่อตตอบรรดาการของพระเจข้า, การแยกออกจากความบาปและโลก 
และการเตริบโตฝตายวริญญาณ

ฮบ 6:11-12 และเราปรารถนาใหจ้ทต่านทรันี้งหลายทบกคนแสดงความตรันี้งใจจรวิง 
ขณะทตีที่เราเตริบโตขถึรนในองครพระผรข้เปกนเจข้า เราตข้องขะมคักเขมข้นในการพคัฒนาสริที่งตตางๆทตีที่มาพรข้อมกคับ
ความรอดใหจ้ถซงความมรัซึ่นใจอยต่างเตป็มทธีซึ่แหต่งความหวรังนรันี้นจนถซงทธีซึ่สบดปลาย ขณะทตีที่เราเตริบโตขถึรน
และขะมคักเขมข้นฝตายวริญญาณ เรากกจะมตีความมคั ที่นใจและความหวคังในสริที่งทตีที่รอคอยอยรตเบพรองหนข้า
(“ทตีที่สรุดปลาย”) เรพที่องทตีที่สทาคคัญกวตากกคพอวตาเมพที่อเราเตริบโตขถึรนฝตายวริญญาณ เรากกจะมตีก ทาลคังใจ ความหวคัง
และความมคั ที่นใจ นตีที่เปกนจรุดประสงครหลคักอยตางหนถึที่งของจดหมายฝากถถึงครริสเตตียนชาวฮตีบรร

นอกจากนตีรผรข้เขตียนกทาชคับวตา 12 เพมซึ่อทต่านจะไมต่เปป็นคนเฉมซึ่อยชจ้าฝตายวริญญาณ การกลายเปกน
คนทตีที่เฉพที่อยชาและสะเพรตาในเรพที่องฝตายวริญญาณนคัรนไมตตข้องใชข้ความพยายามใดๆเลย แตตเราควรตาม



เยธีซึ่ยงอยต่างแหต่งคนเหลต่านรันี้นทธีซึ่อาศรัยความเชมซึ่อและความเพธียร จซงไดจ้รรับตามพระสรัญญาเปป็นมรดก 
คทาทตีที่แปลวตา ตามเยธีซึ่ยงอยต่าง (มริเมเตส) มตีความหมายวตา ‘เลตียนแบบ’ กลตาวอตีกนคัยหนถึที่ง เราควร
ปฏริบคัตริตามแบบอยตางของคนทตีที่เปกนผรข้ใหญตและดทาเนรินตามอยตางพระเจข้าผรข้ซถึที่งอาศคัย “ความเชพที่อและ
ความเพตียร” จถึงไดข้รคับตามพระสคัญญาแลข้ว

ฮบ 6:13-15 เพราะวต่าเมมซึ่อพระเจจ้าไดจ้ทรงทดาพระสรัญญาไวจ้กรับอรับราฮรัมนรันี้น โดย
เหตบทธีซึ่ไมต่มธีใครเปป็นใหญต่กวต่าพระองคณ์ทธีซึ่พระองคณ์จะทรงใหจ้คดาปฏวิญาณไดจ้นรันี้น พระองคณ์กป็ไดจ้ทรงใหจ้
คดาปฏวิญาณแกต่พระองคณ์เอง 14 คมอตรรัสวต่า `เราจะอวยพรทต่านแนต่ เราจะทวธีเชมนี้อสายของทต่านใหจ้มาก
ขซนี้น' 15 เชต่นนรันี้นแหละ เมมซึ่ออรับราฮรัมไดจ้ทนคอยดจ้วยความเพธียรแลจ้ว ทต่านกป็ไดจ้รรับตามพระสรัญญา
นรันี้น

ผรข้เขตียนจถึงยก ‘ตข้นแบบ’ ทตีที่พวกยริวครุข้นเคยดตี ทตานใชข้เรพที่องของอคับราฮคัมและการทตีที่อคับราฮคัมรอ
คอยพระเจข้าอยตางอดทนเพพที่อทตีที่พระองครจะทรงกระททาใหข้พระสคัญญาของพระองครทตีที่มตีตตอทตานสทาเรกจ
ปฐมกาล 22:16 ถรกยกมาในขข้อ 14 นอกจากนตีรผรข้เขตียนชตีร ใหข้เหกนวตาพระเจข้าทรงปฏริญาณตตออคับราฮคัม
ในปฐมกาล 22:16 ดข้วย นคัที่นคพอ พระเจข้าทรงใหข้คทามคั ที่นและทรงสคัญญาแกตทตานแลข้ว (วลตีภาษาฮตีบรร 
“เราจะอวยพรทตานแนต” อยรตในรรปของคทาสาบานแบบเปกนทางการเหมพอนกคับในการใหข้คทาปฏริญาณ)
อคับราฮคัมไดข้รอคอยพระเจข้าอยตางอดทนเพพที่อทตีที่พระองครจะทรงกระททาตามทตีที่พระองครไดข้ทรงสคัญญา
ไวข้วตาจะกระททา และในการทนคอยดผู้วยความเพตียรทตานกกไดข้รคับตามพระสคัญญาของพระเจข้า สริที่งทตีที่
ถรกสพที่อตรงนตีรอยตางชคัดเจนกกคพอวตา หากผรข้อตานชาวยริวในสมคัยนคัรนจะทนคอยดข้วยความอดทนในแบบ
เดตียวกคัน พวกเขากกจะไดข้รคับตามพระสคัญญาของพระครริสตรเชตนกคัน

ฮบ 6:16-18 สต่วนมนบษยณ์นรันี้นตจ้องปฏวิญาณตต่อหนจ้าผผจ้ทธีซึ่เปป็นใหญต่กวต่าตน และเมมซึ่อ
เกวิดขจ้อทบต่มเถธียงอะไรกรันขซนี้น กป็ตจ้องถมอคดาปฏวิญาณนรันี้นเปป็นคดายมนยรันขรันี้นเดป็ดขาด  17 ฝต่ายพระเจจ้าเมมซึ่อ
พระองคณ์ทรงหมายพระทรัยจะสดาแดงใหจ้ผผจ้ทธีซึ่รรับคดาทรงสรัญญานรันี้นเปป็นมรดกรผจ้ใหจ้แนต่ใจยวิซึ่งขซนี้นวต่า พระ
ดดารวิของพระองคณ์จะแปรปรวนไมต่ไดจ้ พระองคณ์จซงไดจ้ทรงใหจ้คดาปฏวิญาณไวจ้ดจ้วย 18 เพมซึ่อดจ้วยสอง



ประการนรันี้นทธีซึ่เปลธีซึ่ยนแปลงไมต่ไดจ้ ในทธีซึ่ซซซึ่งพระองคณ์จะตรรัสมบสาไมต่ไดจ้นรันี้น เราซซซึ่งไดจ้หนธีมาหาทธีซึ่ลธีนี้ภรัย
นรันี้นจซงจะไดจ้รรับการหนบนนดนี้าใจอยต่างจรวิงจรัง ทธีซึ่จะฉวยเอาความหวรังซซซึ่งมธีอยผต่ตรงหนจ้าเรา

คราวนตีรผรข้เขตียนขยายความเกตีที่ยวกคับความสทาคคัญของคดาปฏวิญาณ คทาทตีที่แปลเชตนนคัรน (ฮอร
คอส) จรริงๆแลข้วหมายถถึง ‘คทาสคัญญาแบบเปกนทางการ’ ความหมายของขข้อ 16 กกคพอวตาผรข้คนมคักใหข้
คทาสคัญญาแบบเปกนทางการตตอกคันไมตวตาจะในการใหข้คทาปฏริญาณวตาจะพรดความจรริงในศาลพริจารณา
คดตีหรพอในการททาสคัญญาขข้อตกลงแบบเปกนทางการ มคันเปกนสริที่งทตีที่เกริดขถึรนเปกนปกตริแตตกกเปกนสริที่งทตีที่
ศคักดริธ สริทธริธ

ดคังนคัรนพระเจข้าผรข้ทรงปรารถนาทตีที่จะ “สทาแดงใหข้ผรข้ทตีที่รคับคทาทรงสคัญญานคัรนเปกนมรดกรรข้ใหข้
แนตใจยริที่งขถึรนวตา พระดทารริของพระองครจะแปรปรวนไมตไดข้ พระองครจถึงไดข้ทรงใหข้คทาปฏริญาณไวข้
ดข้วย” “ผรข้ทตีที่รคับคทาทรงสคัญญานคัรนเปกนมรดก” นตาจะหมายถถึงเชพรอสายของอคับราฮคัม (และหมายรวมถถึง
คนเหลตานคัรนทตีที่เปกนทายาทของอคับราฮคัมโดยความเชพที่อดข้วย) วลตี “พระดทารริของพระองครจะแปรปรวน
ไมตไดข้” อข้างอริงถถึงความไมตเปลตีที่ยนแปลงของพระประสงครและนทราพระทคัยของพระเจข้า ดข้วยเหตรุนตีร
พระเจข้าจถึงทรงยพนยคันพระสคัญญาของพระองครโดยคทาปฏริญาณ มคันเปกนคทาสคัญญาแบบเปกนทางการ
ของพระองคร มคันถรกเรตียกวตา พคันธสคัญญา

ความมคั ที่นใจในพระสคัญญาของพระเจข้าขถึรนอยรตกคับ “สองประการนคัรนทตีที่เปลตีที่ยนแปลงไมตไดข้” 
นคัที่นคพอ พระสลัญญาของพระเจผู้าและคซาปฏริญาณของพระเจผู้า มคันคพอความสคัตยรจรริงของพระเจข้า นคั ที่น
คพอ “พระเจข้าจะตรคัสมรุสาไมตไดข้” ดคังนคัรน เราจถึงไดข้รคับการหนรุนนทราใจอยตางจรริงจคัง คทาทตีที่แปลวตา การ
หนบนนดนี้าใจ (พาราคเลซริส) หมายถถึง ‘ก ทาลคังใจ’ ผรข้เขตียนยคังใชข้ภาพเปรตียบของการไดข้รคับก ทาลคังใจโดย
กลตาวถถึงคนเหลตานคัรนทตีที่ “ไดข้หนตีมาหาทตีที่ลตีรภคัยนคัรน” ตลอดทคั ที่วพระธรรมสดรุดตี พระเจข้าทรงถรกนทาเสนอ
วตาเปกนทตีที่ลตีรภคัยของเราบตอยๆ ดข้วยเหตรุนตีร เราจถึงสามารถ “ทตีที่จะฉวยเอาความหวคังซถึที่งมตีอยรตตรงหนข้าเรา” 
ความหวคังนคัรนกกคพอพระสคัญญาตตางๆของพระเจข้าในพระครริสตรสทาหรคับคนเหลตานคัรนทตีที่ไดข้วางใจเชพที่อ
พระองครแลข้ว



ฮบ 6:19 ความหวรังนรันี้นเรายซดไวจ้ตต่างสมอของจวิตววิญญาณ เปป็นความหวรังทรันี้งแนต่และ
มรัซึ่นคง และไดจ้ทอดไวจ้ภายในมต่าน ความหวคังนคัรนเปกนดคั ที่ง “สมอของจริตวริญญาณ เปกนความหวคังทคัรง
แนตและมคั ที่นคง” เมพที่อพายรุชตีวริตถาโถมเขข้ามา ไมตวตาจะเปกนการขตมเหงหรพอความยรุตงยากตตางๆในชตีวริต 
เรากกยคังมตีสมอไวข้คอยฉรุดชตีวริตเราไวข้ใหข้มคั ที่นคงอยรต สมอนคัรนเปกนความหวคังในพระสคัญญาตตางๆของ
พระเจข้าโดยทางพระเยซรครริสตร นอกจากนตีร  สมอนตีร จะไมตหลรุดลอยไปอตีกดข้วย

นอกจากนตีร  ความหวคังของเรากกมคั ที่นคงในพระองครอตีกดข้วย พระองครไดข้เขข้าไปใน “ภายใน
มตาน” นตีที่หมายถถึงพระราชกริจในการททาใหข้คพนดตีกคันของพระเยซรครริสตรหลคังการสริรนพระชนมรของ
พระองคร ตอนนคัรนเองทตีที่พระโลหริตของพระองครไดข้ถรกประพรมลงบนพระทตีที่นคั ที่งกรรุณาในสวรรคร 
อคันเปกนการลบลข้างพระอาชญาของพระเจข้าและชทาระความบาปของเราใหข้สะอาด (ดร ฮตีบรร 12:24) 
เราเหกนชคัดแลข้ววตานตีที่ไมตไดข้หมายถถึงพระวริหารทตีที่ยคังมตีอยร ตในกรรุงเยรรซาเลกมในตอนนคัรน ทตีที่นคั ที่นมตานไดข้
ขาดลงแลข้ว นอกจากนตีรพระเยซรกกไมตเคยไดข้เสดกจเขข้าไปในทตีที่บรริสรุทธริธ ทตีที่สรุดของพระวริหารหลคังนคัรนเลย

ฮบ 6:20 ทธีซึ่ผผจ้นดาหนจ้าไดจ้เสดป็จเขจ้าไปเผมซึ่อเราแลจ้ว คมอพระเยซผผผจ้ทรงไดจ้รรับการแตต่งตรันี้ง
เปป็นมหาปบโรหวิตเปป็นนวิตยณ์ตามอยต่างเมลคธีเซเดค ไมตตข้องสงสคัยแลข้ววตาผรข้ใดทรงเปกนสมอแหตงจริต
วริญญาณของเรา ผรข้นคัรนคพอพระเยซรนคัที่นเอง และพระองครไดข้เสดกจเขข้าไปกตอนในทตีที่บรริสรุทธริธ ทตีที่สรุดหลคัง
มตานในพระวริหารทตีตีที่อยรตในสวรรครแลข้วพรข้อมกคับพระโลหริตของพระองครเอง เพพที่อทตีที่จะททาใหข้เราไดข้
คพนดตีกคันกคับพระเจข้าครคัร งเดตียวเปกนพอ (ดร ฮตีบรร 9:12) ในฐานะทตีที่ทรงเปกนผลแรกของการเปกนขถึรนจาก
ตาย พระองครไดข้เสดกจไปสวรรครลตวงหนข้าเราแลข้วจรริงๆ

ขณะทตีที่เนพรอหาในวงเลกบของจดหมายฝากฉบคับนตีร ไดข้มาถถึงจรุดสริรนสรุด และขณะทตีที่ผรข้เขตียนไดข้
วคัฒนาจากนทรานมไปสรตอาหารแขกง ทตานกกวกกลคับมาจรุดทตีที่ทตานคข้างไวข้ในบททตีที่หข้า นคั ที่นคพอ ตทาแหนตง
ปรุโรหริตของพระครริสตรซถึที่งเปกนตามอยตางของเมลคตีเซเดค อตีกครคัร งทตีที่เรากลคับมาสรตใจความสทาคคัญกวตา
ของพระธรรมฮตีบรร ผรข้เขตียนจะแสดงใหข้เหกนในบทตตอไปวตาตทาแหนตงปรุโรหริตตามอยตางของเมลคตีเซ
เดคนคัรนเหนพอกวตาของอาโรนอยตางไร ตทาแหนตงปรุโรหริตของอาโรนเปกนของโลกนตีร  มคันจถึงตายไดข้ 



ตทาแหนตงปรุโรหริตของพระครริสตรทตีที่เปกนตามอยตางของเมลคตีเซเดคเปกนมาจากสวรรคร มคันจถึงอยร ตเปกนนริ
รคันดรร

*****

ภนพรวมของฮฮีบรร 7: บทนตีนี้กลม่าวตม่อไปถถึงใจความหลลักทตีชื่วม่าพระเยซรูครริสตณ์ทรงเปป็นมหา
ปมุโรหริตของเรา นอกจากนตีนี้พระองคณ์ยลังทรงเหนชอกวม่าและดตีกวม่าปมุโรหริตตระกรูลเลวตีทตีชื่สชบเชชนี้อสายมา
ทางอาโรนดผู้วย บทนตีนี้เตป็มไปดผู้วยการยกหลลักเหตมุผลทตีชื่ซลับซผู้อน อยม่างไรกป็ตาม กมุญแจทตีชื่จะชม่วยใหผู้
เราเขผู้าใจบทนตีนี้กป็คชอวม่า ผรูผู้เขตียนกซาลลังพยายามพริสรูจนณ์ใหผู้เหป็นวม่า พระเยซรูครริสตณ์ผรูผู้ทรงเปป็นมหาปมุโรหริต
ทรงเหนชอกวม่าปมุโรหริตในพระคลัมภตีรณ์เดริมทตีชื่สชบเชชนี้อสายมาทางอาโรน

ฮบ 7:1-3 เพราะเมลคธีเซเดคผผจ้นธีนี้คมอกษรัตรวิยณ์เมมองซาเลม เปป็นปบโรหวิตของพระเจจ้าผผจ้
สผงสบด ผผจ้ไดจ้พบอรับราฮรัมขณะทธีซึ่กดาลรังกลรับมาจากการฆต่าฟรันกษรัตรวิยณ์ทรันี้งหลาย และไดจ้อวยพรแกต่อรับ
ราฮรัม 2 อรับราฮรัมกป็ไดจ้ถวายของหนซซึ่งในสวิบจากของทรันี้งปวงแกต่ทต่านผผจ้นธีนี้ ตอนแรกทต่านผผจ้นธีนี้แปลวต่า
กษรัตรวิยณ์แหต่งความชอบธรรม แลจ้วหลรังจากนรันี้นกป็แปลวต่ากษรัตรวิยณ์เมมองซาเลมดจ้วย ซซซึ่งหมายถซง
กษรัตรวิยณ์แหต่งสรันตวิสบข 3 บวิดามารดาและตระกผลของทต่านกป็ไมต่มธี วรันเรวิซึ่มตจ้นและวรันสวินี้นสบดของชธีววิตกป็
ไมต่มธีเชต่นกรัน แตต่เปป็นเหมมอนพระบบตรของพระเจจ้า ซซซึ่งดดารงตดาแหนต่งปบโรหวิตอยผต่ตลอดเวลา

ตทาแหนตงปรุโรหริตตามอยตางของเมลคตีเซเดคถรกพรดถถึงละเอตียดตรงนตีร  เราจทาไดข้ถถึงเหตรุการณรทตีที่
เมลคตีเซเดคปรากฏตคัวในปฐมกาล 14:18-20 (และสดรุดตี110:4) ในปฐมกาล 14 อคับราฮคัมผรข้ใหข้
ก ทาเนริดและเปกนพตอหมรตของชนชาตริยริว ไดข้ถวายสริบชคักหนถึที่งแดตเมลคตีเซเดค  นตีที่สพที่อชคัดเจนวตา เมลคตีเซ
เดคเหนพอกวตาอคับราฮคัม นตีที่ยคังสพที่อดข้วยวตาพระเยซรครริสตรทรงเหนพอกวตาอคับราฮคัม) เมพที่อเราทบทวน
เหตรุการณรในปฐมกาล 14 และฮตีบรร 7 เรากกเหกนไดข้ชคัดวตาเมลคตีเซเดคเปกนการปรากฏกายของพระ
เยซรครริสตรกตอนเสดกจมารคับสภาพเนพรอหนคัง นตีที่เรตียกอตีกอยตางวตา Christophany

ใหข้เราสคังเกตวตาชพที่อของเมลคตีเซเดคในภาษาฮตีบรรมตีความหมายตรงตคัววตา “กษคัตรริยรแหตงความ
ชอบธรรม” เราคงเกพอบทตีที่จะพรดหมริที่นประมาทพระเจข้าหากจะสคันนริษฐานวตามตีคนอพที่นนอกจากพระ
เยซรครริสตรทตีที่ถรกเรตียกเชตนนคัรนไดข้อตีก ดร วริวรณร 19:11,16 และอริสยาหร11:7 การทตีที่เขาถรกเรตียกวตากษคัตรริยร



เมพองซาเลม (ตรงตคัวคพอ กษคัตรริยรแหตงสคันตริสรุข) อาจเปกนคทาเรตียกเชริงพยากรณรถถึงกษคัตรริยรแหตงกรรุง
เยรรซาเลกมดข้วย อตีกครคัร งทตีที่การประยรุกตรใชข้ฝตายวริญญาณของ “กษคัตรริยรแหตงสคันตริสรุข” ตข้องหมายถถึง
พระเยซรครริสตรไดข้เพตียงผรข้เดตียวเทตานคัรน จรริงแทข้ทตีเดตียวทตีที่สคันตริสรุขตามหลคังความชอบธรรม ดร อริสยาหร 
9:6-7 และ 32:17

นอกจากนตีร  บรุคคลลถึกลคับผรข้นตีร กกไมตมตีลทาดคับพงศรพคันธรุรในประเทศทตีที่หมกมรุตนกคับลทาดคับพงศรพคันธรุร
ดข้วย บางคนพยายามอธริบายสถานการณรทตตีที่ผริดปกตริของเมลคตีเซเดคโดยกลตาววตาเขาแคตไมตมตีบคันทถึก
ลทาดคับพงศรพคันธรุรเฉยๆ อยตางไรกกตาม ขข้อความขข้างบนกกกลตาวตรงตคัววตาเขาไมตมตีบริดา ไมตมตีมารดา วคัน
เกริดกกไมตมตี วคันตายกกไมตมตี นอกจากนตีร  เขายคังถรกททาใหข้ “เปกนเหมพอนพระบรุตรของพระเจข้า” ดข้วย 
ประเดกนสทาคคัญอยรตตรงบรรทคัดสรุดทข้ายของขข้อ 3 เมลคตีเซเดคผรข้นตีร  “ดทารงตทาแหนตงปรุโรหริตอยรตตลอด
เวลา” สริที่งทตีที่ถรกสพที่อชคัดเจนกกคพอวตา ตทาแหนตงปรุโรหริตของเมลคตีเซเดคนคัรนดทารงอยรตชคั ที่วนริรคันดรร ขณะทตีที่
บทนตีร จะเปริดเผยใหข้เหกน เราจะเหกนชคัดเจนวตานตีที่จะประยรุกตรใชข้กคับใครอพที่นไมตไดข้เลยนอกจากพระเยซร
ครริสตรเอง นตีที่แหละประเดกนสทาคคัญ พระเยซรครริสตร ผรข้ทรงเปกนมหาปรุโรหริตตามอยตางของเมลคตีเซเดค
จถึงเหนพอกวตาปรุโรหริตในสมคัยพระคคัมภตีรรเดริมเยอะ

ฮบ 7:4-6 แลจ้วจงควิดดผเถวิดวต่า ทต่านผผจ้นธีนี้ยวิซึ่งใหญต่เพธียงไร ซซซึ่งแมจ้แตต่อรับราฮรัมผผจ้เปป็นตจ้น
ตระกผลของเรานรันี้นยรังไดจ้ชรักหนซซึ่งในสวิบจากของรวิบนรันี้นมาถวายแกต่ทต่าน 5 และแทจ้จรวิงบรรดาบบตร
ของเลวธี ซซซึ่งไดจ้รรับตดาแหนต่งปบโรหวิตนรันี้น ถซงแมจ้วต่าทต่านเหลต่านรันี้นไดจ้บรังเกวิดจากเอวของอรับราฮรัม กป็ยรังมธี
พระบรัญชาสรัซึ่งใหจ้รรับสวิบชรักหนซซึ่งจากประชาชนตามพระราชบรัญญรัตวิ คมอจากพวกพธีซึ่นจ้องของตน 
6 แตต่ทต่านผผจ้นธีนี้ไมต่ใชต่เชมนี้อสายพวกเขา แตต่กป็ยรังไดจ้รรับสวิบชรักหนซซึ่งจากอรับราฮรัม และไดจ้อวยพรใหจ้อรับรา
ฮรัมผผจ้ทธีซึ่ไดจ้รรับพระสรัญญาทรันี้งหลาย

ประเดกนนตีรถรกขยายความตตอไป จรริงๆแลข้วอคับราฮคัมไดข้ถวายสริบชคักหนถึที่งแกตเมลคตีเซเดค (คน
สมคัยโบราณเชพที่อวตาการถวายสริบชคักหนถึที่งแกตคนทตีที่พวกเขาถพอวตาเปกนเทพเจข้าเปกนเรพที่องทตีที่เหมาะสม) 
เราตข้องหมายเหตรุไวข้ดข้วยวตาการถวายสริบชคักหนถึที่งทตีที่ถรกกลตาวถถึงตรงนตีร ไดข้เกริดขถึรนอยตางนข้อย 400 ปตี
กตอนการทรงประทานพระราชบคัญญคัตริ จถึงมากตอนพระราชบคัญญคัตริ



ผรข้เขตียนหมายเหตรุไวข้วตาปรุโรหริตตระกรลเลวตีไดข้รคับสริบชคักหนถึที่งตามทตีที่มตีก ทาหนดไวข้ในพระราช
บคัญญคัตริ แนวคริดเรพที่องการสพบเชพรอสายตามพงศรพคันธรุรจถึงถพอก ทาเนริดขถึรนตรงนตีร  ผรข้เขตียนแสดงใหข้เหกน
ความคริดอคันละเอตียดอตอนทตีที่วตา ปรุโรหริตตามอยตางอาโรนกกอยรตในบลันี้นเอวของอคับราฮคัมหลายรข้อยปตี
กตอนทตีที่อาโรนจะเกริดเสตียอตีก ความหมายตรงตคัวกกคพอ แหลตงนทราเชพรอในลรกอคัณฑะของอคับราฮคัม เลวตี
และลรกหลานของเขาตอนนคัรนอยรตในตลัวอคับราฮคัม (ทคัรงในดข้านการสพบเชพรอสายจากนทราเชพรอ, ดข้าน
พคันธรุกรรม และดข้านจริตวริญญาณ) ตอนทตีที่เขาถวายสริบชคักหนถึที่งแกตเมลคตีเซเดค (ตรงนตีรมตีการสพที่อ
ชคัดเจนถถึงการสพบเชพรอสายผตานทางนทราเชพรอเหมพอนกคับทตีที่อพที่นในพระคคัมภตีรรใหมต) กระนคัรน เมลคตีเซเดคกก
ไมตไดข้สพบเชพรอสายมาทางเลวตี (ขข้อ 6)

ฮบ 7:7-10 สวิซึ่งทธีซึ่คจ้านไมต่ไดจ้ คมอผผจ้นจ้อยตจ้องรรับพรจากผผจ้ใหญต่ 8 ฝต่ายขจ้างนธีนี้มนบษยณ์ทธีซึ่ตจ้อง
ตายยรังไดจ้รรับสวิบชรักหนซซึ่ง แตต่ฝต่ายขจ้างโนจ้นทต่านผผจ้เดธียวไดจ้รรับ และมธีพยานกลต่าวถซงทต่านวต่าทต่านยรังมธี
ชธีววิตอยผต่ 9 ถจ้าจะพผดไปอธีกอยต่างหนซซึ่งกป็วต่า เลวธีนรันี้นทธีซึ่รรับสวิบชรักหนซซึ่งกป็ยรังไดจ้ถวายสวิบชรักหนซซึ่งทางอรับรา
ฮรัม 10 เพราะวต่าขณะนรันี้นเขายรังอยผต่ในเอวของบรรพบบรบษ ขณะทธีซึ่เมลคธีเซเดคไดจ้พบกรับอรับราฮรัม

ขข้อเทกจจรริงทตีที่วตาเมลคตีเซเดคอวยพรอคับราฮคัมและไดข้รคับสริบชคักหนถึที่งจากเขากกบตงบอกชคัดเจน
ถถึงความทตีที่เขาเหนพอกวตาอคับราฮคัม นตีที่จถึงหมายรวมถถึงลรกหลานของอคับราฮคัมดข้วย คพอ ผรข้ทตีที่สพบเชพรอสาย
มาจากเลวตีและอาโรน (ขข้อ 7)

ภายใตข้บทบคัญญคัตริของพระคคัมภตีรรเดริม คนทตีที่ตายไดข้ (ปรุโรหริตตามอยตางอาโรน) ไดข้รคับสริบชคัก
หนถึที่ง แตตตทาแหนตงปรุโรหริตทตีที่คงอยรตสพบไปเปกนนริตยรของเมลคตีเซเดคกกเหนพอกวตาอยตางเหกนไดข้ชคัด (เขา
ไมตเคยตาย ขข้อ 8) ผรข้เขตียนชตีร ใหข้เหกนความขคัดแยข้งกคันของสถานการณรในขข้อ 9 เลวตีโดยทางลรกหลาน
ของเขาปกตริแลข้วกกเปกนผรข้รคับสริบชคักหนถึที่ง กระนคัรน เพราะเขายคังเปกนนทราเชพรออยรูม่ในตลัวอคับราฮคัมเมพที่อสตีที่
รข้อยปตีกตอนหนข้านคัรน เขาจถึงถวายสริบชคักหนถึที่งแกม่เมลคตีเซเดคผตานทางอคับราฮคัม อตีกครคัร งทตีที่สริที่งทตีที่ถรกขยาย
ความตรงนตีรคพอ เรพที่องความเหนพอกวตาของตทาแหนตงปรุโรหริตของเมลคตีเซเดคและของพระครริสตรดข้วย

ฮบ 7:11-22 เหตบฉะนรันี้นถจ้าเมมซึ่อจะถซงความสดาเรป็จไดจ้ในทางตดาแหนต่งปบโรหวิตทธีซึ่สมบ
มาจากตระกผลเลวธี (ดจ้วยวต่าประชาชนไดจ้รรับพระราชบรัญญรัตวิโดยทางตดาแหนต่งนธีนี้) ทธีซึ่ไหนจะตจ้องการ



ใหจ้มธีปบโรหวิตอธีกตามอยต่างเมลคธีเซเดคเลต่า ซซซึ่งมวิไดจ้เรธียกตามอยต่างอาโรน ผรข้เขตียนขยายความตตอไปวตา
ทคัรงเมลคตีเซเดคและพระครริสตรไมตไดข้สพบเชพรอสายมาจากเลวตี นอกจากนตีร  ตทาแหนตงปรุโรหริตของพระ
ครริสตรกกมตีพลคังแหตงชตีวริตทตีที่ไมตรรข้สริรนสรุดอตีกดข้วย ยริที่งไปกวตานคัรนตทาแหนตงปรุโรหริตของพระองครไดข้ถรก
สถาปนาโดยคทาปฏริญาณของพระเจข้าดข้วย

ประเดกนทตีที่ถรกเสนอในขข้อ 11 กกคพอถข้าตทาแหนตงปรุโรหริตของพระคคัมภตีรรเดริมกตอใหข้เกริดความ
สมบรรณรแบบฝตายวริญญาณ กกไมตจทาเปกนตข้องมตีตทาแหนตงปรุโรหริตทตีที่ดตีกวตาเดริมแลข้ว อยตางไรกกตาม เหกน
ไดข้ชคัดวตาตทาแหนตงปรุโรหริตตามอยตางอาโรนไมตไดข้กตอใหข้เกริดความสมบรรณรแบบฝตายวริญญาณแตตอยตาง
ใด

12 เพราะเมมซึ่อตดาแหนต่งปบโรหวิตเปลธีซึ่ยนแปลงไปแลจ้ว พระราชบรัญญรัตวิกป็จดาเปป็นจะตจ้อง
เปลธีซึ่ยนแปลงไปดจ้วย 13 เพราะวต่าทต่านทธีซึ่เรากลต่าวถซงนรันี้นมาจากตระกผลอมซึ่น ซซซึ่งเปป็นตระกผลทธีซึ่ยรังไมต่มธี
ผผจ้ใดเคยทดาหนจ้าทธีซึ่ปรนนวิบรัตวิทธีซึ่แทต่นบผชาเลย 14 เพราะเปป็นทธีซึ่ประจรักษณ์ชรัดแลจ้ววต่า องคณ์พระผผจ้เปป็น
เจจ้าของเรานรันี้นไดจ้ทรงสมบเชมนี้อสายมาจากตระกผลยผดาหณ์ โมเสสไมต่ไดจ้วต่าจะมธีปบโรหวิตมาจากตระกผล
นรันี้นเลย 15 และขจ้อนธีนี้ประจรักษณ์ชรัดยวิซึ่งขซนี้นอธีก เมมซึ่อปรากฏวต่ามธีปบโรหวิตอธีกผผจ้หนซซึ่งเกวิดขซนี้นตามอยต่างของ
เมลคธีเซเดค 16 ซซซึ่งไมต่ไดจ้ทรงตรันี้งขซนี้นตามพระราชบรัญญรัตวิซซซึ่งเปป็นบทบรัญญรัตวิสดาหรรับเนมนี้อหนรัง แตต่
ตามฤทธวิธิ์เดชแหต่งชธีววิตอรันไมต่รผจ้สวินี้นสบดเลย 17 เพราะมธีพยานกลต่าวถซงทต่านวต่า `ทต่านเปป็นปบโรหวิตเปป็น
นวิตยณ์ตามอยต่างของเมลคธีเซเดค'

นอกจากนตีร  ยคังมตีการเสนอประเดกนในขข้อ 12 ดข้วยวตาถข้ามตีการเปลตีที่ยนแปลงในตทาแหนตง
ปรุโรหริต มคันกกตข้องมตีการเปลตีที่ยนแปลงในพระราชบคัญญคัตริของพระคคัมภตีรรเดริมดข้วย เหกนไดข้ชคัดวตาพระ
เยซรครริสตรไมตไดข้ทรงสพบเชพรอสายมาจากตระกรลเลวตี แตตพระองครทรงอยรตตระกรลยรดาหร (ขข้อ 13-14) 
กระนคัรนเหกนไดข้ชคัดดข้วยวตา มตีการสถาปนาตทาแหนตงปรุโรหริตทตีที่เหนพอกวตาขถึรนมาแลข้วซถึที่งไมตไดข้เปกนไป
ตามพระราชบคัญญคัตริของพระคคัมภตีรรเดริม แตตเปกนไปตามฤทธริธ เดชแหตง “ชตีวริตอคันไมตรรข้สริรนสรุดเลย” (ขข้อ
15-16) อตีกครคัร งทตีที่ สดรุดตี 110:4 ถรกยกมาในขข้อ 17



18 ดจ้วยวต่าจรวิงๆแลจ้วพระบรัญญรัตวิทธีซึ่มธีอยผต่เดวิมนรันี้น กป็ไดจ้ยกเลวิกไป เพราะขาดฤทธวิธิ์และไรจ้
ประโยชนณ์ 19 เพราะวต่าพระราชบรัญญรัตวินรันี้นไมต่ไดจ้ทดาอะไรใหจ้ถซงความสดาเรป็จ แตต่ไดจ้นดาความหวรังอรัน
ดธีกวต่าเขจ้ามา และโดยความหวรังนรันี้นเราทรันี้งหลายจซงเขจ้ามาใกลจ้พระเจจ้า

 สริที่งทตีที่เกริดขถึรนแลข้วกกคพอวตา พระราชบคัญญคัตริไดข้ถรกยกเลริกไปแลข้ว ความหมายของคทาทตีที่แปล
เชตนนคัรน (อาเธะเตซริส) มตีความหมายวตา 'ถรกลข้มเลริก' หรพอ 'ถรกเอาออกไป' และเหตรุผลกกคพอ เพราะ 
“ขาดฤทธริธ และไรข้ประโยชนร” อตีกครคัร งทตีที่ขข้อเทกจจรริงทตีที่วตา “พระราชบคัญญคัตรินคัรนไมตไดข้ททาอะไรใหข้ถถึง
ความสทาเรกจ” ถรกกลตาวซทรา แตตความหวคังทตีที่ดตีกวตาซถึที่งโดยความหวคังนคัรนเราจถึงเขข้ามาใกลข้พระเจข้าไดข้
ททาใหข้ถถึงความสทาเรกจแลข้ว (ขข้อ 18-19)

20 ทธีซึ่วต่าดธีกวต่านรันี้นกป็เพราะวต่า ปบโรหวิตคนนรันี้นไดจ้ทรงตรันี้งขซนี้นโดยทรงปฏวิญาณไวจ้ 21 (บรรดา
ปบโรหวิตเหลต่านรันี้นไมต่มธีการกลต่าวปฏวิญาณเมมซึ่อเขาเขจ้ารรับตดาแหนต่ง แตต่สต่วนปบโรหวิตนธีนี้มธีคดากลต่าว
ปฏวิญาณจากพระองคณ์วต่า `องคณ์พระผผจ้เปป็นเจจ้าทรงปฏวิญาณแลจ้ว และจะไมต่เปลธีซึ่ยนพระทรัยของ
พระองคณ์วต่า "ทต่านเปป็นปบโรหวิตเปป็นนวิตยณ์ตามอยต่างของเมลคธีเซเดค"') 22 พระเยซผกป็ไดจ้ทรงเปป็น
ผผจ้รรับประกรันแหต่งพรันธสรัญญาอรันดธีกวต่าสรักเพธียงใด

สรุดทข้าย บรรดาปรุโรหริตของพระคคัมภตีรรเดริมไดข้ดทารงตทาแหนตงของตนเพตียงเพราะวตาพวกเขา
เกริดมาในเชพรอสายของเลวตีและอาโรนเทตานคัรนเอง เชพรอสายของพวกเขาไมตเคยไดข้รคับการแตตงตคัรงโดย
คทาปฏริญาณของพระเจข้าโดยตรงเลย ความหมายของคทาทตีที่แปลวตา คดาปฏวิญาณ (ฮอรโคมอเซตีย) คพอ 
'คทาสคัญญาทตีที่ศคักดริธ สริทธริธ ' หรพอ 'พคันธสคัญญา' ประเดกนของขข้อ 20-22 กกคพอวตา มตีแตตพระเมสสริยาหร 
(ผรข้ทรงถรกแตตงตคัรงเปกนปรุโรหริตตามอยตางของเมลคตีเซเดค) เทตานคัรนทตีที่ไดข้รคับคทาทรงปฏริญาณดคังกลตาว
โดยสดรุดตี 110:4 พระองครจถึงทรงไดข้รคับการแตตงตคัรงโดยพลันธสลัญญาหรพอคทาสคัญญา (คพอ คทาปฏริญาณ) 
ทตีที่ดตีกวตา

ฮบ 7:23-28 แทจ้จรวิงสต่วนปบโรหวิตเหลต่านรันี้นกป็ไดจ้ทรงตรันี้งขซนี้นไวจ้หลายคน เพราะวต่า
ความตายไดจ้ขรัดขวางไมต่ใหจ้ดดารงอยผต่ในตดาแหนต่งเรมซึ่อยไป 24 แตต่ฝต่ายพระองคณ์นธีนี้ โดยเหตบทธีซึ่พระองคณ์
ดดารงอยผต่เปป็นนวิตยณ์ ตดาแหนต่งปบโรหวิตของพระองคณ์จซงไมต่แปรปรวน



ในยตอหนข้าสรุดทข้ายของบทนตีร  ความเหนพอกวตาของตทาแหนตงปรุโรหริตของพระครริสตรเมพที่อ
เปรตียบเทตียบกคับตทาแหนตงปรุโรหริตตามอยตางของอาโรนไดข้ถรกสาธริตใหข้เหกนในการทตีที่คนเหลตานคัรนตาย
หมด อยตางไรกกตามพระองครทรง “ดทารงอยรตเปกนนริตยร” พระองครจถึงทรงเปกนอมตะและทรงอยร ตชคั ที่วนริ
รคันดรร

ขข้อ 23-24 ตข้องการจะสพที่อวตาพวกเขา (ปรุโรหริตตระกรลเลวตี) มตีมากกวตาหนถึที่ง อคันทตีที่จรริงกกมตี
หลายคนดข้วยกคัน เหตรุผลกกคพอ พวกเขาเสตียชตีวริตหมดทรุกคน อยตางไรกกตาม สทาหรคับพระองครผรข้นตีร
(พระครริสตร) “ตทาแหนตงปรุโรหริตของพระองครจถึงไมตแปรปรวน” ความหมายของคทาทตีที่แปลวตา ไมต่
แปรปรวน (อาพาราบาทอส) คพอ 'ถตายโอนไมตไดข้' ตทาแหนตงปรุโรหริตของพระเยซรครริสตรจถึงเปกน
เอกลคักษณร, ดทารงอยรตชคั ที่วนริรคันดรร และไมตมตีวคันเปลตีที่ยนแปลง

ขข้อสรรุปของบทนตีรจถึงถรกพบในขข้อ 25 ดจ้วยเหตบนธีนี้ พระองคณ์จซงทรงสามารถเปป็นนวิตยณ์ทธีซึ่จะ
ชต่วยคนทรันี้งปวงทธีซึ่ไดจ้เขจ้ามาถซงพระเจจ้าโดยทางพระองคณ์นรันี้นใหจ้ไดจ้รรับความรอด เพราะวต่าพระองคณ์
ทรงพระชนมณ์อยผต่เปป็นนวิตยณ์เพมซึ่อเสนอความใหจ้คนเหลต่านรันี้น ความหมายของคทาทตีที่แปลวตา เปป็นนวิตยณ์ 
(พานเตะเลส) คพอ 'อยตางครบถข้วน' หรพอ 'อยตางสมบรรณรแบบ' เมพที่อเปรตียบเทตียบกคับความไมตสมบรรณร
แบบของปรุโรหริตตระกรลเลวตีในขข้อ 11 และ 19 แลข้ว เรากกเหกนความแตกตตางกคันอยตางชคัดเจน ความ
รอดของเราครบถข้วนและสมบรรณรแบบในพระครริสตร เชตนเดตียวกคับในยอหรน 14:6 และ 1 ทริโมธตี 
2:6 การทตีที่เรามาหาพระเจข้าเกริดขถึรนไดข้โดยทางพระเยซรครริสตร นตีที่คพอจรุดประสงครของการมตีปรุโรหริต 
เขาเปกนคนกลางหรพอผรข้เสนอความแทนเราตตอเบพรองพระพคักตรรพระเจข้า ความสมบรรณรแบบของ
ตทาแหนตงปรุโรหริตของพระองครถรกพบในการทตีที่ “พระองครทรงพระชนมรอยร ตเปกนนริตยรเพพที่อเสนอ
ความ” ใหข้พวกเรา เพราะวตาพระองครทรงเปกนอมตะและทรงอยรตสพบไปเปกนนริตยร ความรอดของเรา
จถึงอยรตสพบไปเปกนนริตยรเชตนกคัน

26 มหาปบโรหวิตเชต่นนธีนี้แหละทธีซึ่เหมาะสดาหรรับเรา คมอเปป็นผผจ้บรวิสบทธวิธิ์ ปราศจากอบบาย ไรจ้
มลทวิน แยกจากคนบาปทรันี้งปวง ประทรับอยผต่สผงกวต่าฟจ้าสวรรคณ์ ในขข้อ 26 เราไดข้เหกนถถึงครุณสมบคัตริฝตาย
วริญญาณของตทาแหนตงปรุโรหริตของพระครริสตร พระองครทรง “เหมาะสทาหรคับเรา” สตวนทตีที่เหลพอของ



ขข้อนตีรอาจถอดความไดข้วตา 'ผรข้ทรงบรริสรุทธริธ  ปราศจากบาป ไรข้จรุดดตางพรข้อย แยกจากคนบาปทคัรงหลาย
และทรงอยรตสรงกวตาฟข้าสวรรคร' เราไมตเพตียงเหกนถถึงความบรริสรุทธริธ ฝตายวริญญาณของมหาปรุโรหริตใหญต
ของเราตรงนตีร เทตานคัรน แตตยคังเหกนถถึงความเปกนอคันดคับหนถึที่งของพระองครดข้วย เพราะพระองครทรงอยร ต
สรงกวตาฟข้าสวรรคร  

27 พระองคณ์ไมต่ตจ้องทรงนดาเครมซึ่องบผชามาทบกวรันๆดรังเชต่นมหาปบโรหวิตอมซึ่นๆ ผผจ้ซซซึ่งถวาย
สดาหรรับความผวิดของตรัวเองกต่อน แลจ้วจซงถวายสดาหรรับความผวิดของประชาชน สต่วนพระองคณ์ไดจ้
ทรงถวายเครมซึ่องบผชาเพธียงครรันี้งเดธียว คมอเมมซึ่อพระองคณ์ไดจ้ทรงถวายพระองคณ์เอง 28 ดจ้วยวต่าพระราช
บรัญญรัตวินรันี้นไดจ้แตต่งตรันี้งมนบษยณ์ทธีซึ่อต่อนกดาลรังขซนี้นเปป็นมหาปบโรหวิต แตต่คดาทรงปฏวิญาณนรันี้นซซซึ่งมาภายหลรัง
พระราชบรัญญรัตวิ ไดจ้ทรงแตต่งตรันี้งพระบบตรขซนี้น ผผจ้ถซงความสดาเรป็จเปป็นนวิตยณ์

ในขข้อ 27-28 เราเหกนถถึงความเหนพอกวตาในทางปฏริบคัตริของตทาแหนตงปรุโรหริตขององครพระผรข้
เปกนเจข้าของเรา พวกปรุโรหริตตระกรลเลวตีในพระคคัมภตีรรเดริมจทาเปกนตข้องถวายเครพที่องบรชาประจทาวคันเพพที่อ
ความบาปของตคัวเองกตอน จากนคัรนกกเพพที่อความบาปของประชาชนชาวอริสราเอล แตตมหาปรุโรหริต
ใหญตของเราทรงถวายเครพที่องบรชาเพพที่อความบาปเพตียงครคัร งเดตียวเทตานคัรน “เมพที่อพระองครไดข้ทรงถวาย
พระองครเอง”

มตีสองเรพที่องสทาคคัญถรกนทาเสนอตรงนตีร  (1) เครพที่องบรชาของพระเยซรครริสตรนคัรนถวายครคัร งเดตียวมตี
ผลตลอดไป พระองครไมตสามารถและกกไมตจทาเปกนตข้องถรกถวายบรชาตตอไปเรพที่อยๆเหมพอนทตีที่พระ
ศาสนจคักรคาทอลริกอข้าง (2) ตอนทตีที่พระเยซรครริสตรทรงสริรนพระชนมรบนกางเขนและจากนคัรนกกเสดกจ
กลคับสรตสวรรคร จรริงๆแลข้วพระองครกกทรงถวายพระองครเองเปกนเครพที่องบรชาไถตบาปแดตพระเจข้าเพพที่อ
พวกเรา

พระราชบคัญญคัตริของพระคคัมภตีรรเดริมแตตงตคัรงคนทตีที่ อม่อนกซาลลัง ใหข้รคับตทาแหนตงปรุโรหริตตระกรล
เลวตี นคัที่นคพอพวกเขาอตอนแอแบบมนรุษยรและตายไดข้ แตตพระเยซรครริสตรทรงถรกแตตงตคัรงใหข้เปกนปรุโรหริต
ของพระเจข้า (1) โดยคทาทรงปฏริญาณของพระเจข้า (2) มตีบคันทถึกไวข้ในสดรุดตี 110:4 ดข้วยวตา “ภายหลคัง
พระราชบคัญญคัตริ” ประมาณ 400 ปตี สดรุดตี 110:4 จถึงแกข้ไขพระราชบคัญญคัตริ และพระครริสตรกกไดข้ทรง



ททาใหข้คทาพยากรณรนตีรสทาเรกจในทตีที่สรุด (3) ดคังนคัรน พระบรุตรจถึง “ถถึงความสทาเรกจเปกนนริตยร” ความหมาย
โดยปกตริของคทาทตีที่แปลวตา ถซงความสดาเรป็จ (เทะเละอริออโอ) คพอ 'ททาใหข้สมบรรณรแบบ' หรพอ 'ททาใหข้
ครบถข้วน' คทานตีรอยรตในรรปของประธานถรกกระททา ดคังนคัรน ความหมายกกคพอวตา ตทาแหนตงปรุโรหริตของ
พระเยซรครริสตรไดข้ถรกททาใหข้สมบรรณรแบบในความหมายทตีที่ครบถข้วนตลอดไปเปกนนริตยร' นตีที่ตรงขข้าม
อยตางเหกนไดข้ชคัดกคับและเหนพอกวตาความไมตสมบรรณรแบบของตทาแหนตงปรุโรหริตตระกรลเลวตีซถึที่งถรกเอตย
ถถึงในขข้อ 11 และ 19 ของบทนตีร

กลตาวโดยสรรุปกกคพอวตา ตทาแหนตงปรุโรหริตขององครพระผรข้เปกนเจข้าของเรานคัรนเหนพอกวตา
ตทาแหนตงปรุโรหริตตระกรลเลวตี (ตามอยตางของอาโรน) เพราะมคันสมบรรณรแบบและครบถข้วน 
พระองครทรงเปกนปรุโรหริตตามแบบอยตางทตีที่เหนพอกวตา (เมลคตีเซเดค) พระองครทรงเหนพอกวตาในความ
เปกนนริรคันดรรของพระองคร พระองครทรงเหนพอกวตาเพราะวตาตทาแหนตงปรุโรหริตของพระองครเปกนมา
โดยคทาทรงปฏริญาณ (คพอ พคันธสคัญญา) ของพระเจข้า

*****

ภนพรวมของฮฮีบรร 8: บททตีชื่ 8 ของพระธรรมฮตีบรรูจรริงๆแลผู้วกป็กลายเปป็นสรมุปยม่อและบทนซา
ของขผู้อสนลับสนมุนตม่างๆทตีชื่ไดผู้ถรูกนซาเสนอมาแลผู้วและทตีชื่จะถรูกนซาเสนอตม่อไป ประเดป็นหลลักกป็เหมชอน
เดริม คชอ พระเยซรูครริสตณ์ทรงดตีกวม่า (1) พระองคณ์ทรงเปป็นมหาปมุโรหริตทตีชื่ดตีกวม่า – ฮตีบรรู 4-7 (2) 
พระองคณ์ทรงเปป็นคนกลางของพลันธสลัญญาทตีชื่ดตีกวม่า – 8:7-13 (3) พระองคณ์ทรงปรนนริบลัตริในวริสมุทธริ
สถานทตีชื่ดตีกวม่า – 9:1-12 (4) พระองคณ์ไดผู้ทรงถวายเครชชื่องบรูชาทตีชื่ดตีกวม่า – 9:13- 10:18 (5) และ
พระองคณ์ทรงหยริบยชชื่นพระสลัญญาตม่างๆทตีชื่ดตีกวม่า – 10:19- 12:3 

จากนลันี้นผรูผู้เขตียนกป็ยกขผู้อความจากพระธรรมอริสยาหณ์และเยเรมตียณ์โดยแสดงใหผู้เหป็นวม่าพระเจผู้า
ไดผู้ตรลัสลม่วงหนผู้าถถึงพลันธสลัญญาทตีชื่จะมาซถึชื่งใหมม่และดตีกวม่า ผรูผู้อม่านควรเขผู้าใจถถึงความคริดของผรูผู้เชชชื่อ
ชาวยริวในศตวรรษแรก ในกรอบความคริดดผู้านวลัฒนธรรม ศาสนา และชนชาตริของพวกเขา  พระ
ราชบลัญญลัตริและศาสดาพยากรณณ์ (ทตีชื่เราเรตียกวม่าพระคลัมภตีรณ์เดริม) คชอ พระวจนะของพระเจผู้า มลันยลัง
เปป็นตลัวกซาหนดขอบเขตการมตีตลัวตนทางชนชาตริ วลัฒนธรรม เผม่าพลันธมุณ์ และจริตวริญญาณของพวกเขา



อตีกดผู้วย ผรูผู้เขตียนพระธรรมฮตีบรรูพยายามทตีชื่จะยกขผู้อพระคลัมภตีรณ์เดริมหลายขผู้อเพชชื่อโนผู้มนผู้าวผรูผู้อม่านทตีชื่
หวลัชื่นไหววม่าพระเยซรูครริสตณ์ทรงดตีกวม่าพลันธสลัญญาเดริมทตีชื่พวกเขายถึดตริด

ฮบ 8:1 บรัดนธีนี้ ในเรมซึ่องทธีซึ่เราพผดมาแลจ้วนรันี้น ขจ้อสรบปนรันี้นคมอวต่า เรามธีมหาปบโรหวิตอยต่าง
นธีนี้เอง ผผจ้ไดจ้ประทรับเบมนี้องขวาพระทธีซึ่นรัซึ่งแหต่งผผจ้ทรงเดชานบภาพในฟจ้าสวรรคณ์ คทาทตีที่แปลวตา ขจ้อสรบป 
(เคฟาไลออน) แปลมาจากคทาทตีที่มตีความหมายวตา ‘สาระสทาคคัญ’, ‘สรรุปยตอ’ หรพอ ‘ประวคัตริยตอ’ มหา
ปรุโรหริตของเรา (ตามอยตางของเมลคตีเซเดค) ไดข้ประทคับเบพรองขวาพระทตีที่นคั ที่งแหตง “ผรข้ทรงเดชานรุภาพ
ในฟข้าสวรรคร” แลข้ว นตีที่อข้างอริงถถึงฮตีบรร 1:1-3 อยตางชคัดเจน ผรข้เขตียนไมตไดข้หมายถถึงใครอพที่นนอกจากพระ
บรุตร ผรข้ซถึที่งหลคังการเสดกจขถึรนสรตสวรรครแลข้วกกไดข้ทรงประทคับ ณ เบพรองขวาพระหคัตถรของพระเจข้าอยตาง
เปกนทางการ เชตนเดตียวกคับในฮตีบรร 1:3 พระเจข้าพระบริดาทรงถรกเรตียกวตา ผรข้ทรงเดชานรุภาพ ความ
เหนพอกวตาของพระเยซรครริสตรจถึงปรากฏชคัดเจนตรงนตีร

ฮบ 8:2 เปป็นผผจ้ปฏวิบรัตวิกวิจในสถานบรวิสบทธวิธิ์ และในพลรับพลาแทจ้ซซซึ่งองคณ์พระผผจ้เปป็นเจจ้า
ไดจ้ทรงตรันี้งไวจ้ ไมต่ใชต่มนบษยณ์ตรันี้ง เพราะวตาขณะนตีรพระเยซรครริสตรทรงประทคับอยรตในสวรรครแลข้ว 
พระองครจถึงทรงเปกนผรข้ปฏริบคัตริกริจแหตงสถานบรริสรุทธริธ ในสวรรคร นตาสคังเกตวตาวริสรุทธริสถานในสวรรครกก
ถรกเรตียกดข้วยวตา “พลคับพลาแทข้ซถึที่งองครพระผรข้เปกนเจข้าไดข้ทรงตคัรงไวข้ ไมตใชตมนรุษยรตคัรง” สริที่งทตีที่ถรกกลตาว
ชคัดเจนตรงนตีรกกคพอวตา ขณะนตีรมตีพระวริหารอยรตในสวรรครทตีที่เปกนแบบอยตางของพลคับพลาทตีที่เคยถรกตคัรงอยรต
บนโลกนตีร  ในพระวริหารนคัรนเองพระเยซรครริสตรทรงปฏริบคัตริกริจเปกนมหาปรุโรหริตใหญตของเรา

ฮบ 8:3 เพราะวต่าทรงตรันี้งมหาปบโรหวิตทบกคนขซนี้นเพมซึ่อใหจ้ถวายของกดานรัลและเครมซึ่อง
บผชา ดจ้วยเหตบนธีนี้จซงจดาเปป็นทธีซึ่มหาปบโรหวิตผผจ้นธีนี้ตจ้องมธีสวิซึ่งหนซซึ่งสวิซึ่งใดถวายดจ้วย ผรข้เขตียนยกขข้อสนคับสนรุน
ตตอไปวตาพวกปรุโรหริตตามอยตางของอาโรนบนโลกนตีร ไดข้ถรกแตตงตคัรงใหข้ถวายของกทานคัลและเครพที่อง
บรชาทตีที่พลคับพลา/พระวริหาร ดคังนคัรน จถึงจทาเปกนทตีที่มหาปรุโรหริตผรข้ยริ ที่งใหญตของเราตข้องมตีของถวายดข้วย
เหมชอนกลัน

ฮบ 8:4-5 เพราะถจ้าพระองคณ์ทรงอยผต่ในโลก พระองคณ์กป็จะไมต่ไดจ้ทรงเปป็นปบโรหวิต 
เพราะวต่ามธีปบโรหวิตทธีซึ่ถวายของกดานรัลตามพระราชบรัญญรัตวิอยผต่แลจ้ว 5 ปบโรหวิตเหลต่านรันี้นปฏวิบรัตวิตาม



แบบและเงาแหต่งสวิซึ่งเหลต่านรันี้นทธีซึ่อยผต่ในสวรรคณ์ เหมมอนพระเจจ้าไดจ้ทรงสรัซึ่งแกต่โมเสสครรันี้นเมมซึ่อทต่านจะ
สรจ้างพลรับพลานรันี้นวต่า `ดผเถวิด จงทดาทบกสวิซึ่งตามแบบอยต่างทธีซึ่เราแจจ้งแกต่ทต่านบนภผเขา'

มตีสองสริที่งทตีที่เกตีที่ยวขข้องกคันถรกนทาเสนอตรงนตีร  (1) พระเยซรครริสตรไมตสามารถปรนนริบคัตริทตีที่พระ
วริหารบนโลกนตีรไดข้เพราะวตาพระราชบคัญญคัตริไดข้ก ทาหนดไวข้วตาปรุโรหริตตข้องเปกนคนตระกรลเลวตีเทตานคัรน 
(2) พระวริหารบนโลกนตีร เปกนเพตียงแบบและเงาของสริที่งทตีที่อยรตในสวรรครเทตานคัรน เพราะวตาเมพที่อพระเจข้า
ทรงสคัที่งโมเสสใหข้สรข้างพลคับพลาในถริที่นทรุรกคันดาร เขากกไดข้รคับคทาสคัที่งใหข้สรข้างพลคับพลาตาม “แบบ
อยตางทตีที่เราแจข้งแกตทตานบนภรเขา” คทาทตีที่แปลวตา แบบอยต่าง (ทรูพอส) จรริงๆแลข้วหมายถถึง รรปภาพ ใน
บรริบทนตีรมคันอาจแปลไดข้วตา 'แบบแปลน' เหมพอนกคับ 'แบบแปลนของสถาปนริก' ประเดกนกกคพอวตา 
'แบบแปลน' สทาหรคับพลคับพลาบนโลกและพระวริหารทตีที่ตามมาภายหลคังไดข้ถรกททาตาม “พลคับพลา
แทข้” ในสวรรคร

ฮบ 8:6 แตต่วต่าพระองคณ์ไดจ้ทรงเปป็นคนกลางแหต่งพรันธสรัญญาอรันประเสรวิฐกวต่าเกต่า 
เพราะไดจ้ทรงตรันี้งขซนี้นโดยพระสรัญญาอรันดธีกวต่าเกต่าเทต่าใด บรัดนธีนี้พระองคณ์กป็ไดจ้ตดาแหนต่งอรันเลวิศกวต่าเกต่า
เทต่านรันี้น  พระเยซผครวิสตณ์จซงทรงมธี “ตดาแหนต่งอรันเลวิศกวต่าเกต่า” (อธีกครรันี้งทธีซึ่ความเหนมอกวต่าของพระเยซผ
ครวิสตณ์ไดจ้ถผกนดาเสนอ) นตีที่ไมตไดข้เปกนเพราะวตาพระองครทรงเหนพอกวตาในตทาแหนตงปรุโรหริตของ
พระองครในพระวริหารบนสวรรครเทตานคัรน แตตเพราะ “พระองครไดข้ทรงเปกนคนกลางแหตงพคันธสคัญญา
อคันประเสรริฐกวตาเกตา เพราะไดข้ทรงตคัรงขถึรนโดยพระสคัญญาอคันดตีกวตาเกตาเทตาใด” จะวตาไปแลข้วขข้อ 6 กก
เปกนจรุดสทาคคัญของพระธรรมฮตีบรรเลยกกวตาไดข้เพราะสรรุปความเหนพอกวตาของพระครริสตรทตีที่ไดข้ถรกนทา
เสนอมาจนถถึงบคัดนตีร  แตตมคันยคังกลตาวลตวงหนข้าถถึงขข้อสนคับสนรุนทตีที่จะถรกนทาเสนอในขข้อตตอไปดข้วย 
เนพรอหาของอตีกสองบทตตอไปนทาเสนอความเหนพอกวตาของพคันธสคัญญาใหมต

ฮบ 8:7 เพราะวต่าถจ้าพรันธสรัญญาเดวิมนรันี้นไมต่มธีขจ้อบกพรต่องแลจ้ว กป็ไมต่จดาเปป็นทธีซึ่จะตจ้อง
มธีพรันธสรัญญาทธีซึ่สองอธีก ผรข้เขตียนเรริที่มขข้อสนคับสนรุนตตอไปโดยกลตาววตาพคันธสคัญญาเดริมใชตวตาจะไมม่มตี
ขผู้อบกพรม่อง นคัที่นคพอ มคันจทาเปกนตข้องมตีการปรคับปรรุงแกข้ไข (อตีกครคัร งทตีที่เราตข้องไมตลพมวตาผรข้อตานจดหมาย
ฝากฉบคับนตีรมองพระคคัมภตีรรเดริมวตาไมตมตีขข้อบกพรตองและสมบรรณรแบบ) เราควรหมายเหตรุไวข้ดข้วยวตา



ทคัรงผรข้เขตียนจดหมายฝากฉบคับนตีรและนคักอรรถาธริบายทตานนตีร ไมตไดข้ก ทาลคังบอกวตาพระคคัมภตีรรเดริมนคัรนไมต
ไดข้รคับการดลใจ มตีขข้อผริดพลาด หรพอสอนผริดแตตอยตางใด แตตจดหมายฝากฉบคับนตีรก ทาลคังบอกวตาพคันธ
สคัญญาเดริมจทาเปกนตข้องถรกปรคับปรรุงหรพอยกระดคับใหข้ดตีขถึรน ดคังทตีที่ขข้อตตอไปนตีร จะแสดงใหข้เหกน ปคัญหา
ไมตไดข้อยรตทตีที่ตคัวพคันธสคัญญาเดริมเอง แตตอยรตทตีที่ผรข้รคับพคันธสคัญญานคัรนมากกวตา (คพอ ชนชาตริอริสราเอล) 
พระเจข้าโดยพระปคัญญาอคันไมตรรข้สริรนสรุดของพระองครไดข้ทรงประทานพคันธสคัญญาเดริมเพราะความ
จทาเปกนของชนชาตริอริสราเอลในตอนนคัรนทตีที่ทรงประทานมคันใหข้ อยตางไรกกตามเหตรุการณรทตีที่
เปลตีที่ยนแปลงไปกกททาใหข้จทาเปกนตข้องนทาเสนอพคันธสคัญญาใหมต ชนชาตริอริสราเอลไดข้ฝตาฝพนพคันธ
สคัญญาเดริม อคันเปกนการททาใหข้มคันเปกนโมฆะไป พระเจข้าไดข้ทรงสถาปนากลรุ ตมคนใหมตขถึรนมา คพอ       
ครริสตจคักร ซถึที่งเปกนเหตรุใหข้ตข้องมตีพคันธสคัญญาใหมต

ฮบ 8:8 ดจ้วยวต่าพระเจจ้าตรรัสตวิเขาวต่า `องคณ์พระผผจ้เปป็นเจจ้าตรรัสวต่า "ดผเถวิด วรันเวลาจะ
มาถซง ซซซึ่งเราจะทดาพรันธสรัญญาใหมต่กรับวงศณ์วานอวิสราเอล และวงศณ์วานยผดาหณ์ ความผริดอยรตทตีที่ผรข้รคับ
พคันธสคัญญาแรก คพอ พวกเขา นคัที่นเอง นตีที่สพที่อถถึงชนชาตริอริสราเอลอยตางชคัดเจน พวกเขาไดข้ละเมริดพคันธ
สคัญญาของพระเจข้า จากนคัรนผรข้เขตียนกกยกขข้อพระคคัมภตีรรเดริมหลายขข้อเพพที่อแสดงใหข้เหกนวตาพระเจข้าไดข้
ทรงตรคัสลตวงหนข้าแลข้วถถึงพคันธสคัญญาใหมม่ทตีที่จะมา ในทตีที่นตีรทตานยกอริสยาหร 61:8

ฮบ 8:9 พคันธสคัญญาใหมตนตีร จะ ไมต่เหมมอนกรับพรันธสรัญญาซซซึ่งเราไดจ้กระทดากรับ
บรรพบบรบษของเขาทรันี้งหลาย เมมซึ่อเราจผงมมอเขาเพมซึ่อนดาเขาออกจากแผต่นดวินอธียวิปตณ์ เหตรุผลทตีที่พระเจข้า
จะไมตทรงดทารงอยรตในพคันธสคัญญาเดริมกคับชนชาตริอริสราเอลอตีกตตอไปแลข้วกกคพอ เพราะวต่าเขาเหลต่านรันี้น
ไมต่ไดจ้มรัซึ่นอยผต่ในพรันธสรัญญาของเราอธีกตต่อไปแลจ้ว ชนชาตริอริสราเอลไดข้ละเมริดพคันธสคัญญาทตีที่พวกเขา
ไดข้กระททากคับพระเจข้าผตานทางโมเสสทตีที่ภรเขาซตีนาย ดคังนคัรนพระเจข้าจถึงยกเลริกมคันเสตียและทรง
สถาปนาพคันธสคัญญาใหมต ดข้วยเหตรุนตีร เองพระเจข้า จซงไดจ้ละเขาไวจ้ นคัที่นคพอ บคัดนตีรพระเจข้าไมตทรงถพออตีก
ตตอไปวตาชนชาตริอริสราเอลดทารงอยรตในพคันธสคัญญานคัรน (นคัที่นไมตไดข้หมายความวตาชนชาตริอริสราเอลไมต
ไดข้เปกนพลไพรตตามพคันธสคัญญาของพระเจข้าอตีกตตอไปแลข้ว พคันธสคัญญาทตีที่พระเจข้าไดข้ทรงกระททาก คับ
อคับราฮคัมยคังมตีผลบคังคคับใชข้อยร ตถถึงแมข้วตาชนชาตริอริสราเอลไดข้ททาใหข้พคันธสคัญญาอคันหลคังทตีที่พระเจข้าไดข้
ทรงกระททากคับโมเสสในพระราชบคัญญคัตริเปกนโมฆะไปแลข้วกกตาม)



ฮบ 8:10-12 "นธีซึ่คมอพรันธสรัญญาซซซึ่งเราจะกระทดากรับวงศณ์วานอวิสราเอลภายหลรัง
สมรัยนรันี้น" องคณ์พระผผจ้เปป็นเจจ้าตรรัส "เราจะบรรจบราชบรัญญรัตวิของเราไวจ้ในจวิตใจของเขาทรันี้งหลาย 
และจะจารซกมรันไวจ้ทธีซึ่ในดวงใจของเขาทรันี้งหลาย และเราจะเปป็นพระเจจ้าของเขา และเขาจะเปป็น
ประชาชนของเรา 11 และทบกคนจะไมต่สอนเพมซึ่อนบจ้านของตนและพธีซึ่นจ้องของตนแตต่ละคนอธีกวต่า 
`จงรผจ้จรักองคณ์พระผ ผจ้เปป็นเจจ้า' เพราะเขาทรันี้งหลายจะรผจ้จรักเราหมด ตรันี้งแตต่คนตดซึ่าตจ้อยทธีซึ่สบดถซงคนใหญต่โต
ทธีซึ่สบด 12 เพราะเราจะกรบณาตต่อการอธรรมของเขา และจะไมต่จดจดาบาปและความชรัซึ่วชจ้าของเขาอธีก
ตต่อไป"'

คราวนตีรผรข้เขตียนเรริที่มยกขข้อความจากเยเรมตียร 31:31-34 ตตอไปเพพที่อทตีที่จะนทาเสนอขข้อเทกจจรริงทตีที่วตา
พระเจข้าไดข้ทรงตรคัสลตวงหนข้าถถึงการมาของพคันธสคัญญาใหมตไวข้ตคัรงนานแลข้ว พคันธสคัญญาเดริมไดข้ถรก
จารถึกลงบนแผตนศริลา พคันธสคัญญาใหมตไดข้ถรกจารถึกในความคริดและจริตใจเมพที่อพระวริญญาณบรริสรุทธริธ
ของพระเจข้าเสดกจเขข้ามาประทคับอยรตภายในเมพที่อเกริดการบคังเกริดใหมต ในการททาเชตนนคัรนเองเราจถึงกลาย
เปกนประชากรของพระเจข้าและพระองครกกไดข้ทรงกลายเปกนพระเจข้าของเราแลข้ว

ผรข้เขตียนยกขข้อความจากเยเรมตียร 31 ตตอไปขข้อ 11 จถึงมองไปขข้างหนข้าสรตวคันทตีที่พระเยซรครริสตรจะ
ทรงปกครองและครอบครองบนโลกนตีร  ในวคันนคัรนเรากกไมตจทาเปกนตข้องเปกนพยานแกตเพพที่อนบข้านของ
เราเกตีที่ยวกคับองครพระผรข้เปกนเจข้าแลข้ว เพราะวตาในวคันนคัรนทรุกคนจะรรข้จคักพระองคร “ตคัรงแตตคนตทที่าตข้อย
ทตีที่สรุดถถึงคนใหญตโตทตีที่สรุด” พคันธสคัญญาใหมตจะสทาเรกจโดยสมบรรณรในยรุคพคันปตีเมพที่อพระเยซรครริสตร
ทรงเปกนกษคัตรริยรครอบครองทคัรงพริภพ

นอกจากนตีร เพราะสริที่งทตีที่พระองครทรงกระททาเสรกจสริรนบนกางเขนในพระราชกริจแหตงการทรง
ไถตของพระองคร คนเหลตานคัรนทตีที่บคัดนตีร ไดข้วางใจเชพที่อพระองครใหข้เปกนพระผรข้ชตวยใหข้รอดแลข้วกกมตีพระ
สคัญญาของพระองครทตีที่วตา “เราจะกรรุณาตตอการอธรรมของเขา และจะไมตจดจทาบาปและความชคั ที่วชข้า
ของเขาอตีกตตอไป” นตีที่เปกนขข้อทตีที่ยกมาจากเยเรมตียร 31:34 อตีกครคัร งในการตรคัสลตวงหนข้าถถึงพระพรเหลตา
นคัรนของพคันธสคัญญาใหมตทตีที่จะมา



คทาทตีที่แปลวตา กรบณา (ฮตีเละโอส) เปกนคทาทตีที่เกตีที่ยวขข้องกคับคทาทตีที่มคักถรกแปลในพระคคัมภตีรรใหมต
เปกน การลบลผู้างพระอาชญา มคันสพที่อถถึงการทตีที่พระเจข้าทรงพอพระทคัยเพราะพระโลหริตทตีที่ไหลออก
ของพระครริสตรเพพที่อชทาระบาปของเราเมพที่อพระโลหริตนคัรนไดข้ถรกประพรมบนพระทตีที่นคั ที่งกรรุณาใน
สวรรครแลข้วเพพที่อเปกนคตาไถตอคันเปกนนริรคันดรรเพพที่อชทาระบาปของเรา เพราะพระราชกริจทตีที่เสรกจสริรนแลข้ว
ของพระครริสตร พระเจข้าจถึงไมตจดจทาความอธรรมและความชคั ที่วชข้าของเราอตีกตตอไปแลข้ว

ฮบ 8:13 เมมซึ่อพระองคณ์ตรรัสถซง "พรันธสรัญญาใหมต่" พระองคณ์ทรงถมอวต่า พรันธสรัญญา
เดวิมนรันี้นพจ้นสมรัยไปแลจ้ว และสวิซึ่งทธีซึ่พจ้นสมรัยและเกต่าไปแลจ้วนรันี้น กป็พรจ้อมทธีซึ่จะเสมซึ่อมสผญไป สริที่งทตีที่ถรก
กลตาวถถึงชคัดเจนในคทาพยากรณรเกตีที่ยวกคับพคันธสคัญญาใหมม่กกคพอวตา พคันธสคัญญาเดริมนคัรนไดข้กลายเปกน
ของเกตาไปแลข้ว มคันจถึงอยรตในขคัรนตอนทตีที่จะเสพที่อมสรญไป มตานในพระวริหารไดข้ขาดลงแลข้ว ซถึที่งททาใหข้
การตข้องนทาเลพอดมาถวายในวคันลบมลทรินบาปตามทตีที่มตีบคัญญคัตริไวข้เปกนเรพที่องไรข้ประโยชนรไปเสตียแลข้ว 
นอกจากนตีรพระวริหารทตีที่กรรุงเยรรซาเลกมกกจะถรกททาลายลงในไมตชข้าในปตี ค.ศ. 70 เมพที่อถถึงตอนนคัรนระบบ
การถวายบรชาของพวกยริวซถึที่งพคันธสคัญญาเดริมไดข้ก ทาหนดไวข้กกสริรนสรุดลงไปดข้วย ทคัรงหมดนตีร จถึง “พรข้อม
ทตีที่จะเสพที่อมสรญไป”

*****

ภนพรวมของฮฮีบรร 9: ผรูผู้เขตียนจดหมายฝากฉบลับนตีนี้ทบทวนการปรนนริบลัตริในพลลับพลาของ
พระคลัมภตีรณ์เดริมและเปรตียบเทตียบความตม่างใหผู้เหป็นวม่าพระราชกริจและการปรนนริบลัตริของพระครริสตณ์
ไมม่เพตียงคลผู้ายกลันเทม่านลันี้นแตม่ยลังเหนชอกวม่าดผู้วย

ฮบ 9:1-5 แทจ้จรวิงถซงแมจ้พรันธสรัญญาเดวิมนรันี้นกป็ยรังไดจ้มธีกฎสดาหรรับการปรนนวิบรัตวิในพวิธธี
นมรัสการ และไดจ้มธีสถานอรันบรวิสบทธวิธิ์สดาหรรับโลกนธีนี้ 2 เพราะวต่าไดจ้มธีพลรับพลาสรจ้างขซนี้นตกแตต่งเสรป็จ
แลจ้ว คมอหจ้องชรันี้นนอก ซซซึ่งมธีครันประทธีป โตต๊ะ และขนมปรังหนจ้าพระพรักตรณ์ หจ้องนธีนี้เรธียกวต่าทธีซึ่บรวิสบทธวิธิ์ 
3 และภายในมต่านชรันี้นทธีซึ่สองมธีหจ้องพลรับพลาซซซึ่งเรธียกวต่า ทธีซึ่บรวิสบทธวิธิ์ทธีซึ่สบด 4 หจ้องนรันี้นมธีแทต่นทองคดา
สดาหรรับถวายเครมซึ่องหอม และมธีหธีบพรันธสรัญญาหบจ้มดจ้วยทองคดาทบกดจ้าน ในหธีบนรันี้นมธีโถทองคดาใสต่มา



นา และมธีไมจ้เทจ้าของอาโรนทธีซึ่ออกชต่อ และมธีแผต่นศวิลาพรันธสรัญญา 5 และเหนมอหธีบนรันี้นมธีรผปเครผบ
แหต่งสงต่าราศธีคลบมพระทธีซึ่นรัซึ่งพระกรบณานรันี้น สวิซึ่งเหลต่านธีนี้เราจะพรรณนาใหจ้ละเอธียดในทธีซึ่นธีนี้ไมต่ไดจ้

พคันธสคัญญาเดริมมตีกฎและระเบตียบปฏริบคัตริเยอะแยะมากมายนคับไมตถข้วนและมตีพลคับพลาทตีที่ตคัรง
อยรตบนโลกนตีร  ผรข้เขตียนสรรุปใหข้เหกนถถึงสริที่งตตางๆทตีที่ใชข้ในพลคับพลา ตามทตีที่กลตาวไวข้ในทข้ายขข้อ 5 ทตานไมต
ไดข้ตคัรงใจทตีที่จะพรรณนาใหข้ละเอตียด นตาสคังเกตวตาคทาทตีที่แปลวตา พระทธีซึ่นรัซึ่งพระกรบณา (ฮตีลาสเตรริออน) กก
แปลในทตีที่อพที่นดข้วยวตา 'การลบลข้างพระอาชญา' บนพระทตีที่นคั ที่งพระกรรุณานตีร เองทตีที่ความบาปของชนชาตริ
อริสราเอลในสมคัยพระคคัมภตีรรเดริมไดข้ถรกลบลข้างพระอาชญา ความหมายกกคพอวตา พระกรรุณาของ
พระเจข้าไดข้ถรกหยริบยพที่นแกตพวกเขาเพราะพระพริโรธอคันชอบธรรมของพระองครไดข้ถรกระงคับแลข้วโดย
การถวายโลหริตของเครพที่องบรชาไถตบาป

ฮบ 9:6 แลจ้วเมมซึ่อจรัดตรันี้งสวิซึ่งเหลต่านธีนี้ไวจ้อยต่างนรันี้นแลจ้ว พวกปบโรหวิตกป็เขจ้าไปในพลรับพลา
หจ้องทธีซึ่หนซซึ่งทบกครรันี้งทธีซึ่ปรนนวิบรัตวิพระเจจ้า ตลอดสมคัยพระคคัมภตีรรเดริม ปรุโรหริตกกจะเขข้าไปใน
“พลคับพลาหข้องทตีที่หนถึที่ง” เพพที่อกระททาการปรนนริบคัตริพระเจข้า ผรข้เขตียนก ทาลคังจะยกขข้อสนคับสนรุนทตีที่วตาพวก
ปรุโรหริตของพระคคัมภตีรรเดริมเขข้าไปในทตีที่บรริสรุทธริธ  (หข้องชคัรนนอกของพลคับพลา) อยม่างตม่อเนชชื่อง คทาทตีที่
แปลวตา ทบกครรันี้ง (ดริอาพานทอส) ในทตีที่นตีที่มตีความหมายวตา 'อยตางตตอเนพที่อง'

ฮบ 9:7 แตต่ในหจ้องทธีซึ่สองนรันี้นมธีมหาปบโรหวิตผผจ้เดธียวเทต่านรันี้นทธีซึ่เขจ้าไปไดจ้ปธีละครรันี้ง และ
ตจ้องนดาเลมอดเขจ้าไปถวายเพมซึ่อตรัวเอง และเพมซึ่อความผวิดของประชาชนดจ้วย อยต่างไรกป็ตาม มหา
ปบโรหวิตกป็เขจ้าไปในหจ้องทธีซึ่สอง (ทตีที่บรริสรุทธริธ ทตีที่สรุด) เพตียงปตีละครลันี้ง โดยมตีเลพอดเขข้าไปถวายทรุกครคัร ง “เพพที่อ
ตคัวเอง และเพพที่อความผริดของประชาชนดข้วย” คทาทตีที่แปลวตา ความผวิด (อลักนอเอมา) หมายถถึงความ
บาปทตีที่เกริดจากความพลคัรงเผลอของชนชาตริอริสราเอลในสมคัยพระคคัมภตีรรเดริม สริที่งทตีที่ถรกพรดถถึงตรงนตีรกก
คพอ การประพรมเลพอดของเครพที่องบรชาไถตบาปลงบนพระทตีที่นคั ที่งพระกรรุณาในวคันลบมลทรินบาป วคันนตีร
มตีปตีละครคัร งเมพที่อมหาปรุโรหริตเขข้าไปในทตีที่บรริสรุทธริธ ทตีที่สรุดตามกทาหนดประจทาปตี (อตีกครคัร งทตีที่ผรข้เขตียนกทาลคัง
สนคับสนรุนขข้อเสนอของตคัวเอง ถถึงแมข้วตามหาปรุโรหริตไมตไดข้เขข้าไปในทตีที่บรริสรุทธริธ ทตีที่สรุดทรุกวคันกกตาม แตต
ตลอดหลายศตวรรษแหตงระบบพลคับพลา/พระวริหาร พวกมหาปรุโรหริตกกประพรมเลพอดสคัตวรหลาย



ตม่อหลายครลันี้งลงบนพระทตีที่นคั ที่งพระกรรุณา) เขาจถึงตข้องถวายบรชาเพพที่อความบาปของตลัวเองดข้วย นตีที่เปกน
อตีกครคัร งทตีที่ผรข้เขตียนยกเหตรุผลสนคับสนรุนวตาปรุโรหริตในสมคัยพระคคัมภตีรรเดริมนคัรนดข้อยกวตาพระครริสตรผรข้ทรง
ไมตมตีบาปและจทาเปกนตข้องถวายเครพที่องบรชาของพระองครเพตียงแคตครลันี้งเดตียวเทตานคัรน

ฮบ 9:8 อยต่างนรันี้นแหละ พระววิญญาณบรวิสบทธวิธิ์ไดจ้ทรงสดาแดงวต่า ทางซซซึ่งจะเขจ้าไปใน
ทธีซึ่บรวิสบทธวิธิ์ทธีซึ่สบดนรันี้นไมต่ไดจ้ปรากฏแจจ้ง คราวเมมซึ่อพลรับพลาเดวิมยรังตรันี้งอยผต่ ดข้วยเหตรุผลทคัรงหมดนตีรพระเจข้า
โดยทางพระวริญญาณบรริสรุทธริธ จถึงทรงแสดงใหข้เหกนชคัดเจนวตาทตีที่บรริสรุทธริธ ทตีที่แทข้จรริงยคังไมตไดข้ปรากฏ
แจข้ง (มตีใหข้แกตมนรุษยร) การถวายเลพอดสคัตวรและถวายมคันเปกนเครพที่องบรชาไถตบาปกกฟข้องอยรตแลข้ววตา
จทาเปกนตข้องมตีวริธตีทตีที่ดตีกวตานตีร

ฮบ 9:9 พลรับพลาเดวิมเปป็นเครมซึ่องเปรธียบสดาหรรับในเวลานรันี้น คมอมธีการถวายของใหจ้
และเครมซึ่องบผชา ซซซึ่งจะกระทดาใหจ้ใจววินวิจฉรัยผวิดและชอบของผผจ้ถวายนรันี้นถซงทธีซึ่สดาเรป็จไมต่ไดจ้ ระบบการ
ถวายเครพที่องบรชาในพลคับพลาจถึงเปกนเพตียง “เครพที่องเปรตียบสทาหรคับในเวลานคัรน” คทาทตีที่แปลวตา เครมซึ่อง
เปรธียบ (พาราบอเล) มคักถรกแปลวตา 'คทาอรุปมา' กลตาวอตีกนคัยหนถึที่ง ระบบพลคับพลาของพระคคัมภตีรรเดริม
ทคัรงระบบและการถวายเครพที่องบรชาแบบตตางๆจถึงเปกนเพตียงคทาอรุปมาเพพที่อแสดงถถึงความจรริงอคันยริ ที่ง
ใหญตกวตาซถึที่งจะถรกเปริดเผยในภายหลคัง นอกจากนตีร ระบบนคัรนกกไมตสามารถทตีที่จะททาใหข้ “ผรข้ถวายนคัรน” 
ถถึงทตีที่สทาเรกจไดข้ดข้วย ซถึชื่งตผู้องมตีวริธตีทตีชื่ดตีกวม่านตีนี้

ฮบ 9:10 ซซซึ่งเปป็นแตต่เพธียงของกวินของดมซึ่ม และพวิธธีชดาระลจ้างตต่างๆ และเปป็นพวิธธีสดาหรรับ
เนมนี้อหนรังทธีซึ่ไดจ้บรัญญรัตวิไวจ้จนกวต่าจะถซงเวลาทธีซึ่จะตจ้องเปลธีซึ่ยนแปลงใหมต่ นอกจากนตีร  ระบบของพระ
คคัมภตีรรเดริมยคังหมกมรุตนอยรตกคับเรพที่องปลตีกยตอยตตางๆของเรพที่องของกรินของดพที่มและพริธตีชทาระลข้างตตางๆดข้วย
ซถึที่งเปกนขข้อปลตีกยตอยของพระราชบคัญญคัตริ ภาระหนคักหนาของระบบนตีร จถึงรข้องขอการเปลตีชื่ยนแปลง
ใหมม่ (การปฏริรรูป) คทาทตีที่แปลวตา การเปลธีซึ่ยนแปลงใหมต่ (ดริออรโธซริส) หมายถถึงการเปกนครริสเตตียน
ตามพระคคัมภตีรรใหมตจะปฏริริรรปและเขข้ามาแทนทตีที่ศาสนายริวของพระคคัมภตีรรเดริมแบบใหมตหมด

ฮบ 9:11 แตต่เมมซึ่อพระครวิสตณ์ไดจ้เสดป็จมาเปป็นมหาปบโรหวิตแหต่งสวิซึ่งประเสรวิฐซซซึ่งจะมาถซง
โดยทางพลรับพลาอรันใหญต่ยวิซึ่งกวต่าและสมบผรณณ์ยวิซึ่งกวต่าแตต่กต่อน ทธีซึ่ไมต่ไดจ้สรจ้างขซนี้นดจ้วยมมอ และพผดไดจ้



วต่ามวิไดจ้เปป็นอยต่างของโลกนธีนี้ เรามาถถึงบทสรรุปแหตงขข้อเสนอประจทาบทนตีรแลข้ว ตคัรงแตตนตีร เปกนตข้นไป บท
นตีร จะนทาเสนอความเหนพอกวตาของการปรนนริบคัตริของพระครริสตรเมพที่อเปรตียบเทตียบก คับของเกตา การ
ปรนนริบคัตริเปกนมหาปรุโรหริตใหญตของพระครริสตรเปกนของ “พลคับพลาอคันใหญตยริที่งกวตาและสมบรรณรยริที่ง
กวตาแตตกตอน” พลคับพลา (พระวริหาร) ขององครพระผรข้เปกนเจข้าของเรา “ไมตไดข้สรข้างขถึรนดข้วยมพอ” มคัน
เปกนสริที่งทตีที่เหนพอธรรมชาตริ นอกจากนตีรมคันยคัง “มริไดข้เปกนอยตางของโลกนตีร ” ดข้วย คทาทตีที่แปลวตา ของโลกนธีนี้
(คตริซริส) ปกตริแลข้วถรกแปลวตา 'การสรข้าง' กลตาวอตีกนคัยหนถึที่งคพอ พระวริหารของพระเยซรครริสตรไมตไดข้
ตคัรงอยรตบนพริภพโลกนตีร  แตตอยรตในสวรรคร จถึงเหนพอกวตายริที่งนคัก

ฮบ 9:12 ความเหนพอกวตาแบบไรข้ทตีที่สริรนสรุดของการปรนนริบคัตริของพระเยซรยคังถรกกลตาว
ถถึงเพริที่มเตริมอตีก พระเยซรครริสตรทรงเปกนทคัรงมหาปมุโรหริต และในขณะเดตียวกคันกกทรงเปกนเครชชื่องบรูชา
ไถม่บาปดข้วย เพราะวตาพระองคณ์เสดป็จเขจ้าไปในทธีซึ่บรวิสบทธวิธิ์เพธียงครรันี้งเดธียวเทต่านรันี้น และพระองคณ์ไมต่ไดจ้
ทรงนดาเลมอดแพะและเลมอดลผกวรัวเขจ้าไป แตต่ทรงนดาพระโลหวิตของพระองคณ์เองเขจ้าไป และทรง
สดาเรป็จการไถต่บาปชรัซึ่วนวิรรันดรณ์แกต่เรา ความเหนพอกวตาของการปรนนริบคัตริของพระครริสตรนคัรนปรากฏ
ชคัดเจนจรริงๆ ปรุโรหริตสมคัยพระคคัมภตีรรเดริมถวายไดข้แตตเลพอดของสคัตวรเทตานคัรน พระเยซรครริสตรทรงถวาย
พระโลหริตอคันปราศจากบาปของพระองครเอง พวกปรุโรหริตสมคัยพระคคัมภตีรรเดริมเขข้าไปในทตีที่บรริสรุทธริธ
ทตีที่สรุดบนโลกนตีรทมุกปตีพรข้อมกคับเลพอดสคัตวร พระเยซรครริสตรทรงเขข้าไปเพตียงครลันี้งเดตียวเทม่านลันี้นในทตีที่
บรริสรุทธริธ ทตีที่สรุดในสวรรคณ์ เลพอดทตีที่ใชข้ในวคันลบมลทรินบาปสมคัยพระคคัมภตีรรเดริมมตีฤทธริธ เพตียงปตีเดตียว สตวน
พระโลหริตทตีที่พระเยซรทรงถวายใชข้ไดข้ตลอดกาล เลพอดทตีที่ถรกถวายสมคัยพระคคัมภตีรรเดริมเพตียงแคตปกปริด
ความบาปเทตานคัรน แตตพระเยซรครริสตรทรงชทาระคตาไถตดข้วยพระโลหริตอคันปราศจากบาปของพระองคร
และทรงชซาระลผู้างความบาปใหข้หมดสริรนไป

ฮบ 9:13 ผรข้เขตียนพยายามชตีรแจงใหข้เหกนถถึงความเหนพอกวตาของพระโลหริตของพระ
ครริสตรตตอไป เพราะถจ้าเลมอดวรัวตรัวผผจ้และเลมอดแพะ และเถจ้าของลผกโคตรัวเมธีย ทธีซึ่ประพรมลงบนคน
บาป สามารถชดาระเนมนี้อหนรังใหจ้บรวิสบทธวิธิ์ไดจ้ วคัวตคัวผรข้และแพะทตีที่ถรกพรดถถึงนตีรคพอสคัตวรทตีที่ถรกใชข้เปกนเครพที่อง
เผาบรชาและเครพที่องบรชาไถตบาปตามทตีที่มตีก ทาหนดไวข้ในพระธรรมเลวตีนริตริ “เถข้าของลรกโคตคัวเมตีย” 



หมายถถึงพริธตีชทาระลข้างดข้วยลรกโคตคัวเมตียสตีแดงตามทตีที่มตีบรรยายไวข้ในก คันดารวริถตี 19 หากเลพอดของ
สคัตวรทรุตงเหลตานตีรมตีฤทธริธ ทตีที่ชทาระเนพรอหนคังใหข้บรริสรุทธริธ ไดข้

ฮบ 9:14 มากยวิซึ่งกวต่านรันี้นสรักเทต่าไรพระโลหวิตของพระครวิสตณ์ โดยพระววิญญาณนวิรรัน
ดรณ์ไดจ้ทรงถวายพระองคณ์เองแดต่พระเจจ้าเปป็นเครมซึ่องบผชาอรันปราศจากตดาหนวิ จะไดจ้ทรงชดาระใจ
ววินวิจฉรัยผวิดและชอบของทต่านทรันี้งหลายใหจ้พจ้นจากการประพฤตวิทธีซึ่ตายแลจ้ว เพมซึ่อจะไดจ้ปฏวิบรัตวิพระเจจ้า
ผผจ้ทรงพระชนมณ์อยผต่ พระเยซรครริสตรโดยพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ผรข้ทรงอยรตเปกนนริรคันดรร “ทรงถวาย
พระองครเองแดตพระเจข้าเปกนเครพที่องบรชาอคันปราศจากตทาหนริ” สริที่งนตีร กกนตาจะชทาระใจวรินริจฉคัยผริดและ
ชอบของเราใหข้พข้นจากการประพฤตริทตีที่ตายแลข้วเพพที่อจะไดข้ปรนนริบคัตริพระเจข้าผรข้ทรงพระชนมรอยร ต
มากกวตานคัรนเสตียเทตาใด “การประพฤตริทตีที่ตายแลข้ว” ทตีที่ถรกพรดถถึงในทตีที่นตีร ยตอมหมายถถึงการประพฤตริ
ตามพระราชบคัญญคัตริและระบบการถวายบรชาทตีที่ก ทาลคังจะตายของมคัน ผรข้เขตียนหนรุนใจผรข้อตานชาวยริว
ของทตานใหข้ชทาระลข้างสริที่งนตีร ไปจากใจวรินริจฉคัยผริดและชอบของพวกเขา

ฮบ 9:15 เพราะเหตบนธีนี้พระองคณ์จซงทรงเปป็นคนกลางแหต่งพรันธสรัญญาใหมต่ เพมซึ่อเมมซึ่อมธีผผจ้
หนซซึ่งตายสดาหรรับทธีซึ่จะไถต่การละเมวิดของคนทธีซึ่ไดจ้ละเมวิดตต่อพรันธสรัญญาเดวิมนรันี้นแลจ้ว คนทรันี้งหลายทธีซึ่
ถผกเรธียกแลจ้วนรันี้นจะไดจ้รรับมรดกอรันนวิรรันดรณ์ตามพระสรัญญา พระเยซรจถึงทรงเปกน “คนกลางแหตง
พคันธสคัญญาใหมต” (ดร 1 ทริโมธตี 2:5) คทาทตีที่แปลวตา คนกลาง (เมะสริเทส) ไมตเพตียงหมายถถึงคนกลาง
ระหวตางเรากคับพระเจข้าเทตานคัรน แตตหมายถถึงผรข้ออกพคันธสคัญญาทตีที่ถรกพรดถถึงดข้วย ดคังนคัรนพระเยซรจถึงทรง
กลายเปกนผรูผู้ออกพคันธสคัญญาใหมต

ขข้อนตีรสอดคลข้องกคับโรม 3:25 เมพที่อพระเยซรครริสตรทรงสริรนพระชนมรทตีที่กางเขน พระโลหริตอคัน
มตีคตาประเสรริฐของพระองครกกถรกประพรมบนพระทตีที่นคั ที่งพระกรรุณาในสวรรครเพพที่อครริสตจคักรสมคัย
พระคคัมภตีรรใหมตทตีที่จะมา อยตางไรกกตามพระโลหริตนตีรกกถรกประพรมเพพที่อผรข้เชพที่อสมคัยพระคคัมภตีรรเดริมดข้วย
ซถึที่งไดข้ปฏริบคัตริตามระบบนคัรนอยตางสคัตยรซพที่อดข้วยความเชพที่อฟคังและความเชพที่อทตีที่มตีตตอพระเจข้า เครพที่องบรชา
เลพอดและการประพรมเลพอดทคัรงหมดตลอดสมคัยพระคคัมภตีรรเดริม ไลตมาตคัรงแตตเครพที่องบรชาทตีที่ดตีกวตาของ
อาแบล ททาไดข้เพตียงปกปริดความบาปของวริสรุทธริชนสมคัยพระคคัมภตีรรเดริมเทตานคัรน



อยตางไรกกตาม พระโลหริตทตีที่สมบรรณรแบบของพระครริสตรบคัดนตีรนทามาซถึที่งการ “ไถตการละเมริด
ของคนทตีที่ไดข้ละเมริดตตอพคันธสคัญญาเดริมนคัรนแลข้ว” นตีที่หมายถถึง “ความบาปทตีที่ไดข้ททาไปแลข้วนคัรน” ใน
โรม 3:25 เพราะการถวายบรชาอคันสมบรรณรแบบของพระครริสตร วริสรุทธริชนเหลตานคัรนในสมคัยพระ
คคัมภตีรรเดริมจถึง “จะไดข้รคับมรดกอคันนริรคันดรรตามพระสคัญญา” พคันธสคัญญาใหมตไมตเพตียงมองไปยคัง
อนาคตเทตานคัรน แตตยคังมองยข้อนกลคับไปถถึงสวนเอเดนดข้วย

ฮบ 9:16-18 เพราะวต่าในกรณธีทธีซึ่เกธีซึ่ยวกรับหนรังสมอพวินรัยกรรม ผผจ้ทดาหนรังสมอนรันี้นกป็
ตจ้องถซงแกต่ความตายแลจ้ว 17 เพราะวต่าเมมซึ่อคนตายแลจ้วหนรังสมอพวินรัยกรรมนรันี้นจซงใชจ้ไดจ้ มวิฉะนรันี้นเมมซึ่อ
ผผจ้ทดายรังมธีชธีววิตอยผต่ หนรังสมอพวินรัยกรรมนรันี้นกป็ใชจ้ไมต่ไดจ้ 18 เหตบฉะนรันี้นพรันธสรัญญาเดวิมกป็ไมต่ไดจ้ทรงตรันี้งขซนี้น
ไวจ้โดยปราศจากเลมอด

ผรข้เขตียนใชข้คทาวตา พลันธสลัญญา ตตอไปในความหมายหนถึที่งทตีที่เหมาะสม นคั ที่นคพอ ความหมายทตีที่
เปกน 'หนคังสพอพรินคัยกรรม' การทตีที่หนคังสพอพรินคัยกรรมจะมตีผลบคังคคับใชข้นคัรน ผรข้ททาพรินคัยกรรมตข้องตาย
เสตียกตอน หนคังสพอพรินคัยกรรมจะมตีผลทางกฎหมายไดข้กกตตอเมพที่อผรข้ททาหนคังสพอพรินคัยกรรมนคัรนเสตียชตีวริต 
และองครพระผรข้เปกนเจข้าของเราทรงกระททาเชตนนคัรนเลยทตีเดตียว ผรข้เขตียนจถึงอข้างอริงยข้อนกลคับไปยคังการ
เรริที่มตข้นพคันธสคัญญาอคันแรก โลหริตทตีที่ไหลออก ซถึที่งเปกนสคัญลคักษณรทตีที่แสดงถถึงความตาย ไดข้ถรก
ประพรมเพพที่อแสดงถถึงการเรริที่มตข้นพคันธสคัญญาทตีที่พระเจข้าทรงกระททาก คับชนชาตริอริสราเอลทตีที่ซตีนาย

ฮบ 9:19-21 เพราะวต่าเมมซึ่อโมเสสประกาศขจ้อบรังครับทบกขจ้อแกต่บรรดาพลไพรต่
ตามพระราชบรัญญรัตวิแลจ้ว ทต่านจซงไดจ้เอาเลมอดลผกวรัวและเลมอดลผกแพะกรับนดนี้า และเอาขนแกะสธีแดง
และตจ้นหบสบมาประพรมหนรังสมอมจ้วนนรันี้นกรับทรันี้งบรรดาคนทรันี้งปวง 20 กลต่าววต่า `นธีซึ่เปป็นเลมอดแหต่ง
พรันธสรัญญา ซซซึ่งพระเจจ้าทรงบรัญญรัตวิไวจ้แกต่ทต่านทรันี้งหลาย' 21 แลจ้วทต่านกป็เอาเลมอดประพรมพลรับพลา
กรับเครมซึ่องใชจ้ทบกชนวิดในการปฏวิบรัตวินรันี้นเชต่นเดธียวกรัน

จากนคัรนผรข้เขตียนกกนทาเสนอรายละเอตียดจากอพยพ 24 เพพที่อแสดงใหข้เหกนวตาโมเสสไดข้อรุทริศ
ถวายและเรริที่มตข้นพคันธสคัญญานคัรนโดยการประพรมเลพอดในวคันนคัรนเอง (ธรรมเนตียมปฏริบคัตริสมคัย



โบราณมคักกทาหนดใหข้มตีการประทคับตราพคันธสคัญญาฉบคับหนถึที่งโดยการประพรมเลพอดลงบนเอกสา
รนคัรนๆเพพที่อเปกนเครพที่องหมายทตีที่แสดงถถึงความจรริงจคังของคนเหลตานคัรนทตีที่เขข้าสตวนในพคันธสคัญญานคัรนๆ)

ฮบ 9:22 และตามพระราชบรัญญรัตวิถมอวต่า เกมอบทบกสวิซึ่งจะถผกชดาระดจ้วยโลหวิต และถจ้า
ไมต่มธีโลหวิตไหลออกแลจ้ว กป็จะไมต่มธีการอภรัยบาปเลย ตลอดทคั ที่วรายละเอตียดเหลตานคัรนของระบบของ
คนเลวตีในสมคัยพระคคัมภตีรรเดริม เกพอบทรุกอยตางในระบบนคัรนไดข้ถรกชทาระ (ตรงตคัวคพอ ชทาระใหข้สะอาด) 
ดข้วยโลหริต พระเจข้าไดข้ทรงก ทาหนดใหข้ความมลทรินฝตายวริญญาณ (ความบาป) ถรกชทาระใหข้สะอาด
โดยโลหริตทตีที่ไหลออก (ดร เลวตีนริตริ 17: 11, 1 ยอหรน 1:7, วริวรณร 1:5) นอกจากนตีร  “ถข้าไมตมตีโลหริตไหล
ออกแลข้ว กกจะไมตมตีการอภคัยบาปเลย” คทาทตีที่แปลวตา การอภรัยบาป (อาเฝะซริส) มคักถรกแปลวตา 'การยก
โทษใหข้' มากกวตา

ฮบ 9:23 เหตบฉะนรันี้นจซงจดาเปป็นตจ้องชดาระแบบจดาลองของสวรรคณ์ โดยใชจ้เครมซึ่องบผชา
อยต่างนธีนี้ แตต่วต่าของจรวิงในสวรรคณ์นรันี้น ตจ้องชดาระดจ้วยเครมซึ่องบผชาอรันประเสรวิฐกวต่าเครมซึ่องบผชาเหลต่านรันี้น
“แบบจทาลองของสวรรคร” หมายถถึงพลคับพลาทตีที่ตคัรงอยรตบนโลกนคัที่นเอง คทาทตีที่แปลวตา แบบจดาลอง คพอฮรู
พอเดะอริกมา พลคับพลา/พระวริหารสมคัยพระคคัมภตีรรเดริมเปกนเพตียงแบบจทาลองหยาบๆของพระวริหาร
ในสวรรครเทตานคัรน มคันจถึงเปกนการเหมาะสมแลข้วทตีที่แบบจทาลองบนโลกถรกชทาระใหข้บรริสรุทธริธ ดข้วยเลพอด
สคัตวร อยตางไรกกตาม จซาเปป็นทตีที่ “ของจรริงในสวรรครนคัรน” ถรกชทาระใหข้บรริสรุทธริธ ดข้วย “เครพที่องบรชาอคัน
ประเสรริฐกวตาเครพที่องบรชาเหลตานคัรน” นคัที่นยตอมหมายถถึงพระโลหริตอคันประเสรริฐของพระครริสตร

ฮบ 9:24 เพราะวต่าพระครวิสตณ์ไมต่ไดจ้เสดป็จเขจ้าในสถานทธีซึ่บรวิสบทธวิธิ์ซซซึ่งสรจ้างขซนี้นดจ้วยมมอ
มนบษยณ์ อรันเปป็นแบบจดาลองจากของจรวิง แตต่พระองคณ์ไดจ้เสดป็จเขจ้าไปในสวรรคณ์นรันี้นเอง และบรัดนธีนี้ทรง
ปรากฏจดาเพาะพระพรักตรณ์พระเจจ้าเพมซึ่อเราทรันี้งหลาย พระเยซรครริสตรไมตไดข้เสดกจเขข้าไป “ในสถานทตีที่
บรริสรุทธริธ ซถึที่งสรข้างขถึรนดข้วยมพอมนรุษยร” นคัที่นคพอพระเยซรครริสตรไมตไดข้เสดกจเขข้าไปในทตีที่บรริสรุทธริธ ทตีที่สรุดของ
พระวริหารทตีที่กรรุงเยรรซาเลกม (มคันเปกนเพตียงหรุตนหรพอแบบจทาลองของพระวริหารแทข้ในสวรรคร) แตต
พระองครไดข้เสดกจเขข้าไป “ในสวรรครนคัรนเอง และบคัดนตีรทรงปรากฏจทาเพาะพระพคักตรรพระเจข้าเพพที่อเรา



ทคัรงหลาย” ในฐานะคนกลาง, ผรข้เสนอความแทน และมหาปรุโรหริตใหญตของเรา ความเหนพอกวตาของ
การปรนนริบคัตริของพระเยซรครริสตรจถึงปรากฏชคัดเจนหลายเทตานคักเมพที่อเปรตียบเทตียบกคับของเกตา

ฮบ 9:25-26 พระองคณ์ไมต่ตจ้องทรงถวายพระองคณ์เองซดนี้าอธีก เหมมอนอยต่างมหา
ปบโรหวิตทธีซึ่เขจ้าไปในทธีซึ่บรวิสบทธวิธิ์ทบกปธีๆ นดาเอาเลมอดซซซึ่งไมต่ใชต่โลหวิตของตรัวเองเขจ้าไปดจ้วย 26 มวิฉะนรันี้น
พระองคณ์คงตจ้องทนทบกขณ์ทรมานบต่อยๆตรันี้งแตต่สรจ้างโลกมา แตต่วต่าเดธีดี๋ยวนธีนี้พระองคณ์ไดจ้ทรงปรากฏใน
เวลาทธีซึ่สบดนธีนี้ครรันี้งเดธียว เพมซึ่อจะไดจ้กดาจรัดความบาปไดจ้โดยถวายพระองคณ์เองเปป็นเครมซึ่องบผชา

บคัดนตีรผรข้เขตียนปริดทข้ายขข้อสนคับสนรุนความเหกนของทตานซถึที่งเรริที่มตข้นไปแลข้วกตอนหนข้านตีร ในบทนตีร  
บรรดามหาปรุโรหริตสมคัยพระคคัมภตีรรเดริมตข้องปรากฏตคัวนคับรข้อยๆครคัร งในทตีที่บรริสรุทธริธ ทตีที่สรุดตลอดระยะ
เวลาหลายศตวรรษในวคันลบมลทรินบาปทรุกปตีพรข้อมก คับเลพอดสคัตวร (และยตอมไมตใชตเลพอดของพวก
เขาเองอยตางแนตนอน) อยตางไรกกตาม เครพที่องบรชาของพระครริสตรนคัรนเหนพอกวตาตรงทตีที่วตาพระองครทรง
ถวายพระองครเองแดตพระเจข้าครลันี้งเดตียวพอ

ตตางจากคทาสอนเทกจของพวกโรมคันคาทอลริกทตีที่สอนวตาในพริธตีมริซซาในแตม่ละวลันพระเยซร
ครริสตรทรงถรกถวายเปกนเครพที่องบรชาไถตบาปของเราอยตางตตอเนพที่อง อคันทตีที่จรริงแลข้ว “แตตวตาเดตีดี๋ยวนตีร
พระองครไดข้ทรงปรากฏในเวลาทตีที่สรุดนตีรครคัร งเดตียว เพพที่อจะไดข้ก ทาจคัดความบาปไดข้โดยถวายพระองคร
เองเปกนเครพที่องบรชา” การถวายบรชาเพตียงครคัร งเดตียวของพระองครไมตเพตียงพอแลผู้วเทตานคัรน แตตยคังเหนชอ
กวม่าในเรพที่องความเปกนอนคันตรของมคันดข้วย การบอกวตาพระองครจทาเปกนตข้องถรกถวายบรชาตตอไป
เรพที่อยๆอยตางทตีที่พระศาสนจคักรโรมคันคาทอลริกสอนกกเปกนการหมริที่นประมาทพระเจข้า

ฮบ 9:27-28 มธีขจ้อกดาหนดสดาหรรับมนบษยณ์ไวจ้แลจ้ววต่าจะตจ้องตายหนหนซซึ่ง และหลรัง
จากนรันี้นกป็จะมธีการพวิพากษาฉรันใด 28 พระครวิสตณ์จซงตจ้องถวายพระองคณ์เองหนหนซซึ่ง เพมซึ่อจะไดจ้ทรง
รรับเอาความบาปของคนเปป็นอรันมาก แลจ้วพระองคณ์จะทรงปรากฏครรันี้งทธีซึ่สองปราศจากความบาป
แกต่บรรดาคนทธีซึ่คอยพระองคณ์ใหจ้เขาถซงความรอดฉรันนรันี้น



เชตนเดตียวกคับทตีที่มนรุษยรถรกก ทาหนดไวข้แลข้ววตาตข้องตายหนหนถึที่งและตามมาดข้วยการพริพากษา 
ความจรริงอคันทรงพลคังสองประการจถึงถรกเอตยถถึง (1) การทตีที่มนรุษยรหลตีกเลตีที่ยงความตายไมตไดข้นอกจาก
จะถรกรคับขถึรนไปและ (2) การทตีที่มนรุษยรหลตีกเลตีที่ยงการพริพากษาทตีที่จะมาไมตไดข้

นอกจากนตีร  “พระครริสตรจถึงตข้องถวายพระองครเองหนหนถึที่ง เพพที่อจะไดข้ทรงรคับเอาความบาป
ของคนเปกนอคันมาก” อตีกครคัร งทตีที่ความจรริงทตีที่ถรกสพที่อชคัดเจนกกคพอวตาการถวายบรชาของพระครริสตรนคัรน
เกริดขถึนี้นครลันี้งเดตียว, เพตียงพอ และเหนชอกวม่า นอกจากนตีร  “พระองครจะทรงปรากฏครคัร งทตีที่สองปราศจาก
ความบาปแกตบรรดาคนทตีที่คอยพระองครใหข้เขาถถึงความรอดฉคันนคัรน” ความจรริงทตีที่สทาคคัญอตีกประการ
ถรกเอตยถถึงตรงนตีร  ผรข้ทตีที่ไดข้วางใจเชพที่อพระองครแลข้วกกมตีความหวคังอคันเปตีที่ยมสรุขในการตคัรงตาคอยการเสดกจ
มาครคัร งทตีที่สองของพระองคร การเสดกจมาครคัร งนคัรนจะแยกจากความบาป เมพที่อพระเยซรครริสตรเสดกจมา
เปกนครคัร งทตีที่สอง มคันจะไมตใชตเพพที่อแบกรคับความบาปของเราเหมพอนทตีที่พระองครไดข้ทรงกระททาในการ
เสดกจมาครคัร งแรกของพระองคร แตตจะเปกนการททาใหข้ความรอดของเราครบสมบรรณร นตีที่ย ตอมหมายถถึง
พระพรของการรคับขถึรนเมพที่อความครบสมบรรณรแหตงความรอดของเราไดข้ถรกมอบใหข้แกตเรา

*****

ภนพรวมของฮฮีบรร 10: ใจความหลลักของฮตีบรรู 10 นลัชื่นคชอ พระครริสตณ์ทรงดตีกวม่า มาถถึงจมุด
สรูงสมุดในเนชนี้อหาสม่วนแรกของฮตีบรรู 10 ในบทนตีนี้ผรูผู้เขตียนแสดงใหผู้เหป็นวม่าพระเยซรูครริสตณ์ไมม่เพตียงทรง
ทซาใหผู้พระราชบลัญญลัตริของโมเสสสซาเรป็จเทม่านลันี้น แตม่ทรงลซนี้าหนผู้าในการสรินี้นพระชนมณ์เพชชื่อเปป็นเครชชื่อง
บรูชาของพระองคณ์ดผู้วย ในความคริดของชาวฮตีบรรูแลผู้ว จมุดสซาคลัญของศาสนายริวถรูกแสดงออกมาผม่าน
ทางระบบการถวายบรูชาของคนเลวตีตามทตีชื่มตีกซาหนดไวผู้ในพระราชบลัญญลัตริของโมเสส ประเดป็น
สซาคลัญตรงนตีนี้กป็คชอวม่า พระเยซรูครริสตณ์ทรงกระทซาใหผู้สริชื่งทตีชื่พระราชบลัญญลัตริไมม่เคยทซาสซาเรป็จในชม่วง
หลายรผู้อยปตีสซาเรป็จไดผู้ในถวายตลัวครลันี้งเดตียวของพระองคณ์ พระองคณ์ทรงขจลัดความบาปออกไปครลันี้ง
เดตียวพอโดยการถวายบรูชาครลันี้งเดตียวของพระองคณ์



เนชนี้อหาตอนทผู้ายของฮตีบรรู 10 ทบทวนขผู้อสนลับสนมุนตม่างๆทตีชื่ไดผู้ถรูกนซาเสนอไปแลผู้วและ
กลม่าวตม่อไปถถึงการไมม่ละทรินี้งความเชชชื่อในพระครริสตณ์ไปเสตีย ขผู้อสรมุปตามหลลักเหตมุผลของจดหมาย
ฝากฉบลับนตีนี้ใกลผู้จะมาถถึงเตป็มทตีแลผู้ว

ฮบ 10:1 โดยเหตบทธีซึ่พระราชบรัญญรัตวินรันี้นไดจ้เปป็นแตต่เงาของสวิซึ่งดธีทธีซึ่จะมาภายหนจ้า มวิใชต่
ตรัวจรวิงของสวิซึ่งนรันี้นทธีเดธียว พระราชบรัญญรัตวินรันี้นจะใชจ้เครมซึ่องบผชาทธีซึ่เขาถวายทบกปธีๆเสมอมากระทดาใหจ้
ผผจ้ถวายสรักการบผชานรันี้นถซงทธีซึ่สดาเรป็จไมต่ไดจ้ ผรข้เขตียนกลตาวตตอไปวตา “โดยเหตรุทตีที่พระราชบคัญญคัตรินคัรนไดข้
เปกนแตตเงาของสริที่งดตีทตีที่จะมาภายหนข้า” พระราชบคัญญคัตริของโมเสสเปรตียบเหมพอนเงาซถึที่งแตกตตางจาก
ตคัวจรริงของสริที่งทตีที่ททาใหข้เกริดเงานคัรน เหมพอนกคับทตีที่ดวงอาทริตยรยามเชข้าโผลตขถึรนขอบฟข้า ตข้นไมข้ตตางๆทตีที่อยรต
ในเสข้นทางของลทาแสงของมคันกกจะทอดยาวเปกนเงา อยตางไรกกตามของจรริงกกคพอตข้นไมข้นคัรนไมตใชตเงา
ของมคัน ในทตีที่นตีรพระราชบคัญญคัตริของพระคคัมภตีรรเดริมกกเปรตียบเหมพอนเงา สตวน “ตคัวจรริง” กกคพอพระ
ครริสตร (คทาทตีที่แปลวตา ตรัวจรวิง (เอะอริโคน)  มตีความหมายดข้วยวตา ‘ภาพจรริงนคัรน’) พระราชบคัญญคัตริคพอ
เงา สตวนพระครริสตรคพอของจรริง

ระบบการถวายเครพที่องบรชาทคัรงสริรนของคนเลวตี “จะใชข้เครพที่องบรชาทตีที่เขาถวายทรุกปตีๆเสมอมาก
ระททาใหข้ผรข้ถวายสคักการบรชานคัรนถถึงทตีที่สทาเรกจไมตไดข้” ขข้อสนคับสนรุนทตีที่ชคัดเจนปรากฏตรงนตีร  ภายใตข้พระ
ราชบคัญญคัตริ มตีการถวายเครพที่องบรชาอยม่างตม่อเนชชื่องเพราะความบาป กระนคัรนเครพที่องบรชาเหลตานคัรนกกไมต
เคยททาใหข้ผรข้ถวายเครพที่องบรชาถถึงทตีที่สทาเรกจไดข้เลย เหกนไดข้ชคัดวตาตข้องมตีวริธตีทตีชื่ดตีกวม่า

ฮบ 10:2 เพราะถจ้าเปป็นเชต่นนรันี้นไดจ้ เขาคงไดจ้หยบดการถวายเครมซึ่องบผชาแลจ้วมวิใชต่หรมอ 
เพราะถจ้าผผจ้นมรัสการนรันี้นไดจ้รรับการชดาระใหจ้บรวิสบทธวิธิ์ครรันี้งหนซซึ่งแลจ้ว เขาคงจะไมต่รผจ้สซกวต่ามธีบาปอธีกตต่อไป
ผรข้เขตียนชตีร ใหข้เหกนถถึงสริที่งทตีที่นตาจะเกริดขถึรนแตตกกไมตเคยเกริดขถึรนเลย หากระบบการถวายเครพที่องบรชาของ
พระคคัมภตีรรเดริมขจคัดความบาปออกไปไดข้ การถวายเครพที่องบรชาเพพที่อความบาปกกนตาจะหยรุดไปแลข้วใน
ทตีที่สรุด คนเหลตานคัรนทตีที่ไดข้ถรกชทาระใหข้บรริสรุทธริธ ไปครคัร งหนถึที่งแลข้วกกไมตนตาจะมตีจริตสทานถึกผริดชอบในเรพที่อง
บาปอตีกตตอไป แตตขข้อเทกจจรริงทตีที่วตาผรข้ถวายสคักการบรชาสมคัยพระคคัมภตีรรเดริมยคังมตีการฟข้องใจและ
จริตสทานถึกผริดชอบเรพที่องบาปอยรตกกพริสรจนรแลข้ววตาบคัญญคัตริของพวกเลวตีนคัรนขาดฤทธริธ เดช



ฮบ 10:3 แตต่การถวายเครมซึ่องบผชานรันี้นเปป็นเหตบใหจ้ระลซกถซงความบาปทบกปธีๆ นอกจากนตีร
ใน “การถวายเครพที่องบรชานคัรน” มตีการเตพอนใหข้ระลถึกถถึงความบาปทตีที่คงอยร ตเสมอ “ทรุกปตๆี ” โดยเฉพาะ
ในวคันลบมลทรินบาป

ฮบ 10:4 ผรข้เขตียนกลตาวประโยคทตีที่ถถึงแมข้วตาจะเปกนจรริงแตตกกททาใหข้ผรข้อตานชาวยริวบางคน
สมคัยนคัรนถถึงกคับตกใจไดข้ เพราะเลมอดวรัวผผจ้และเลมอดแพะไมต่สามารถชดาระความบาปไดจ้ เมพที่อมองยข้อน
กลคับไปเรากกเขข้าใจไดข้อยตางชคัดเจน หลคักตรรกะของสามขข้อแรกของบทนตีรสนคับสนรุนขข้อสรรุปนตีรอยตาง
ชคัดเจน กระนคัรนในความคริดของพวกยริวแลข้ว เวลาผตานไปประมาณ 1,500 ปตีซถึที่งในชตวงเวลาดคังกลตาว
คนมากมายคริดในทางตรงกคันขข้าม นอกจากนตีร เราไมตอาจเปรตียบเทตียบไดข้เลยระหวตางเลพอดวคัวผรข้และ
เลพอดแพะกคับ “พระโลหริตของพระครริสตร ผรข้ซถึที่งโดยพระวริญญาณนริรคันดรรไดข้ถวายพระองครเองโดย
ปราศจากตทาหนริแดตพระเจข้า” อยตางหลคังนตีร เหนพอกวตาอยตางแรกในแบบทตีที่เปรตียบเทตียบกคันไมตไดข้เลย

ฮบ 10:5-7 ดรังนรันี้นเมมซึ่อพระองคณ์เสดป็จเขจ้ามาในโลกแลจ้ว พระองคณ์ไดจ้ตรรัสวต่า `เครมซึ่องสรัตว
บผชาและเครมซึ่องบผชาพระองคณ์ไมต่ทรงประสงคณ์ แตต่พระองคณ์ไดจ้ทรงจรัดเตรธียมกายสดาหรรับขจ้าพระองคณ์
6 เครมซึ่องเผาบผชาและเครมซึ่องบผชาไถต่บาป พระองคณ์ไมต่ทรงพอพระทรัย 7 แลจ้วขจ้าพระองคณ์ทผลวต่า 
"ดผเถวิด ขจ้าพระองคณ์มาแลจ้ว โอ พระเจจ้าขจ้า เพมซึ่อจะกระทดาตามนดนี้าพระทรัยพระองคณ์" (ในหนรังสมอ
มจ้วนกป็มธีเขธียนเรมซึ่องขจ้าพระองคณ์)'

ผรข้เขตียนโดยการดลใจของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ไดข้ยกขข้อความจากเพลงสดรุดตี 40:6-8 ตตอไป 
สริที่งทตีที่นตาสนใจเปกนพริเศษกกคพอวตา พระคคัมภตีรรตอนนตีรพยากรณรถถึงพระเยซรครริสตรเกตีที่ยวกคับการเสดกจมา
รคับสภาพเนพรอหนคังของพระองคร ตามทตีที่บางครคัร งกกเปกนจรริง โดยเฉพาะในพระคคัมภตีรรเดริม ความหมาย
ทตีที่แฝงอยรตและลถึกซถึร งยริที่งกวตากกถรกเปริดเผยในการตตีความขข้อพระคคัมภตีรรดคังกลตาวในพระคคัมภตีรรใหมต การ
อตานขข้อความจากเพลงสดรุดตี 40:6-8 ดรเหมพอนวตาจะแสดงถถึงการระบายความในใจของดาวริดออกมา
และไมตตข้องสงสคัยเลยวตามคันใชตจรริงๆ อยตางไรกกตามพระวริญญาณบรริสรุทธริธ กกทรงดลใจผรข้เขตียนพระ
ธรรมฮตีบรรใหข้เปริดเผยใหข้เหกนความจรริงของขข้อพระคคัมภตีรรตอนนตีรอยตางชคัดเจนมากยริที่งขถึรน นตาสคังเกต
ดข้วยวตาวลตีทตีที่อยรตตอนทข้ายของขข้อหข้า “แตตพระองครไดข้ทรงจคัดเตรตียมกายสทาหรคับขข้าพระองคร” ไมตไดข้



เปกนสตวนหนถึที่งของขข้อความทตีที่ยกมาจากเพลงสดรุดตี 40 แตตพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ทรงใสตมคันเขข้าไป
เปกนคทาตรคัสของพระครริสตรเกตีที่ยวกคับการเสดกจมารคับสภาพเนพรอหนคังของพระองคร

ดคังนคัรนผรข้เขตียนทตีที่ไดข้รคับการดลใจทตานนตีรกกยกขข้อสนคับสนรุนตตอไป ทตานอข้างอริงถถึงผรข้เขตียนพระ
คคัมภตีรรเดริมคนสทาคคัญคนหนถึที่ง นคั ที่นคพอ ดาวริด ดาวริดซถึที่งมตีชตีวริตอยร ตหลคังพระราชบคัญญคัตริถถึงสตีที่รข้อยปตีไดข้รคับ
การดลใจจากพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ใหข้ออกความเหกนเกตีที่ยวกคับพระราชบคัญญคัตริของโมเสส ดาวริด
ทราบดตีวตาพระเจข้าไมตทรงพอพระทคัยกคับเครพที่องสคัตวบรชาและเครพที่องเผาบรชาตตางๆเพราะความบาป

หลคักเหตรุผลอคันทรงพลคังของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ดทาเนรินตตอไป ถถึงแมข้วตาดาวริดเปกนผรข้เขตียน
เพลงสดรุดตี 40 แตตพระวริญญาณบรริสรุทธริธ กกทรงยกใหข้ขข้อพระคคัมภตีรรตอนนตีร เปกนของพระครริสตร
โดยตรง และเพราะวตาพระเจข้าไมตทรงพอพระทคัยกคับเครพที่องบรชาทตีที่เปกนวคัวผรข้และแพะผรข้ พระครริสตรจถึง
ทรงอาสาทตีที่จะถวายพระองครเองเพพที่อททาใหข้นทร าพระทคัยของพระเจข้าสทาเรกจ “ดรเถริด ขข้าพระองครมาแลข้ว 
โอ พระเจข้าขข้า เพพที่อจะกระททาตามนทราพระทคัยพระองคร" (ในหนคังสพอมข้วนกกมตีเขตียนเรพที่องขข้า
พระองคร)'” คทาตรคัสนตีรอาจเรริที่มสทาเรกจกตอนการประสรตริทตีที่กรรุงเบธเลเฮมถถึงเกข้าเดพอน แตตมคันกกสทาเรกจ
จรริงๆในสวนเกทเสมนตีและสรุดทข้ายกกทตีที่กางเขน ในการทรงททาเชตนนคัรนองครพระผรข้เปกนเจข้าของเรากก
ทรงททาใหข้นทร าพระทคัยของพระเจข้าสทาเรกจจรริงๆ

ฮบ 10:8-9 เมมซึ่อพระองคณ์ตรรัสดรังนธีนี้แลจ้ววต่า "เครมซึ่องสรัตวบผชาและเครมซึ่องบผชาและเครมซึ่อง
เผาบผชาและเครมซึ่องบผชาไถต่บาป พระองคณ์ไมต่ทรงประสงคณ์และไมต่ทรงพอพระทรัย" ซซซึ่งเขาไดจ้บผชา
ตามพระราชบรัญญรัตวินรันี้น 9 แลจ้วพระองคณ์จซงตรรัสวต่า "ดผเถวิด ขจ้าพระองคณ์มาแลจ้ว โอ พระเจจ้าขจ้า เพมซึ่อ
จะกระทดาตามนดนี้าพระทรัยพระองคณ์" พระองคณ์ทรงยกเลวิกระบบเดวิมนรันี้นเสธีย เพมซึ่อจะทรงตรันี้งระบบ
ใหมต่

ขข้อความทตีที่ยกมาและความหมายถรกทวนซทราอตีกครคัร งจถึงเปกนการเนข้นยทราประเดกนดคังกลตาว คทาทตีที่
แปลวตา ดรังนธีนี้แลจ้ว (อาโนเตะรอส) มตีความหมายวตา ‘สรงยริที่งกวตา’, ‘ยริที่งไปกวตานคัรน’ หรพอบางทตีกก ‘ทตีที่
สทาคคัญยริที่งไปกวตานคัรน’ ความจรริงถรกกลตาวซทราวตาพระเจข้าไมตทรงพอพระทคัยในเครพที่องบรชาของพวกเลวตี



ในสมคัยพระคคัมภตีรรเดริมซถึที่งมตีการถวายตตอเนพที่องไมตรรข้จบ มคันยคังถรกกลตาวซทราดข้วยวตาการเสดกจมาของพระ
ครริสตรกกคพอเพพที่อททาใหข้นทร าพระทคัยของพระเจข้าในเรพที่องดคังกลตาวสทาเรกจ

ในการททาเชตนนคัรนพระเยซรครริสตรกกไดข้ทรงเอาพคันธสคัญญาเดริมออกไป “เพพที่อจะทรงตคัรงระบบ
ใหมต” นคัที่นคพอในการเสดกจมานคัรนพระครริสตรไดข้ทรงททาใหข้พคันธสคัญญาเดริม (อคันแรก) สทาเรกจและทรง
แทนทตีที่ระบบการถวายบรชาตตางๆเพพที่อทตีที่พระองครจะทรงสถาปนาพคันธสคัญญาทตีที่สองหรพอพคันธ
สคัญญาใหมต

ฮบ 10:10 โดยนดนี้าพระทรัยนรันี้นเอง คพอโดยพคันธสคัญญาใหมต (พคันธสคัญญาทตีที่สอง) ทธีซึ่เรา
ทรันี้งหลายไดจ้รรับการทรงชดาระใหจ้บรวิสบทธวิธิ์ โดยการถวายพระกายของพระเยซผครวิสตณ์เพธียงครรันี้งเดธียว
เทต่านรันี้น เราไดข้เหกนถถึงเหตรุผลอตีกประการทตีที่พระเยซรครริสตรเสดกจมารคับสภาพเนพรอหนคัง (รตางกาย
มนรุษยร) พระองครจะสามารถถวายตคัวเปกนเครพที่องบรชาไถตบาปไดข้กกตตอเมพที่อพระองครทรงรคับสภาพกาย
มนรุษยรเทตานคัรน ดคังนคัรนพระองครจถึงไมตทรงเปกนเพตียงมหาปรุโรหริตใหญตของเราเทตานคัรน แตตยคังทรงเปกน
เครพที่องถวายบรชาอตีกดข้วย พระองครทรงกลายเปกนทคัรงผรูผู้ถวายและเครชชื่องถวายบรูชา

ในการทรงททาเชตนนคัรนพระองครไดข้ทรงเรริที่มตข้นกระบวนการชทาระเราใหข้บรริสรุทธริธ  ตรงขข้ามกคับ
เครพที่องสคัตวบรชาทตีที่ถรกถวายตตอเนพที่องไมตรรข้จบซถึที่งไมตอาจขจคัดความบาปออกไปไดข้ พระองครไดข้ทรง
ถวายเครพที่องบรชาเดตียวเทตานคัรน และททาใหข้พระราชกริจเสรกจสริรนครคัร งเดตียวพอสทาหรคับคนเหลตานคัรนทตีที่จะ
วางใจพระองคร

ฮบ 10:11-12 ฝต่ายปบโรหวิตทบกคนกป็ยมนปฏวิบรัตวิอยผต่ทบกวรันๆและนดาเอาเครมซึ่องบผชา
อยต่างเดธียวกรันมาถวายเนมองๆ เครมซึ่องบผชานรันี้นจะยกเอาความบาปไปเสธียไมต่ไดจ้เลย 12 ฝต่ายพระองคณ์
นธีนี้ ครรันี้นทรงถวายเครมซึ่องบผชาเพราะความบาปเพธียงหนเดธียวซซซึ่งใชจ้ไดจ้เปป็นนวิตยณ์ กป็เสดป็จประทรับเบมนี้อง
ขวาพระหรัตถณ์ของพระเจจ้า

เราเหกนความแตกตตางมากยริที่งกวตาเดริมระหวตางการถวายเครพที่องบรชาไมตรรข้จบของพวกปรุโรหริต
สมคัยพระคคัมภตีรรเดริมและพระราชกริจของพระครริสตร ความจรริงกกคพอวตา การถวายเครพที่องบรชาไมตรรข้จบ
ของพวกปรุโรหริตคนเลวตีไมตเคยขจคัดความบาปไปไดข้เลยแมข้สคักครลันี้งเดตียว กระนคัรนพระครริสตรโดยการ



ถวายบรชาครลันี้งเดตียวของพระองครกกขจคัดความบาปทคัรงปวงไดข้ตลอดกาล ดข้วยเหตรุนตีรพระองครจถึงทรง
ประทคับนคัที่งทตีที่เบพรองขวาพระหคัตถรของพระเจข้าแลข้ว

ถถึงแมข้วตาบรริบทจะเกตีที่ยวขข้องกคับพวกปรุโรหริตคนเลวตีและระบบการถวายเครพที่องบรชาตตางๆ แตต
ขข้อนตีรกกใชข้โจมตตีคนเหลตานคัรนทตีที่จนถถึงทรุกวคันนตีร ยคังถวายเครพที่องบรชาไถตบาปในพริธตีมริซซาอยรตไดข้ดข้วย หาก
พระครริสตรทรงถวายเครพที่องบรชาเพพที่อไถตบาปไปครคัร งเดตียวพอจรริงๆ 'เครพที่องบรชาทตีที่ปราศจากโลหริต' 
เพพที่อไถตบาปซถึที่งถรกถวายอยตางไมตรรข้จบโดยพระศาสนจคักรโรมคันคาทอลริกกกเปกนการบริดเบพอน เปกนคทา
สอนนอกรตีต และเปกนการหมริที่นประมาทพระเจข้า นอกจากนตีร ฮตีบรร 9:22 กกกลตาวชคัดเจนวตาเครพที่องบรชา
เดตียวเทตานคัรนทตีที่พระเจข้าจะทรงยอมรคับเพพที่อการยกโทษบาปและการขจคัดบาปกกคพอโลหริต

การทตีที่พระครริสตรทรงประทคับนคั ที่งทตีที่พระหคัตถรเบพรองขวาของพระเจข้ากกแสดงใหข้เหกนถถึงฐานะ
และความสคัมพคันธรของพระองครก คับพระเจข้าพระบริดา มคันยคังสนคับสนรุนขข้อเสนอทตีที่มตีอยร ตตอนนตีรดข้วย 
คนเรานคัที่งลงกกตตอเมพที่องานของเขาเสรกจสริรน ระบบการถวายเครพที่องบรชาของพระคคัมภตีรรเดริมเปกนเรพที่อง
ไรข้ประโยชนรแบบไมตรรข้จบ พระเยซรครริสตรทรงกระททาพระราชกริจเสรกจสริรนและทรงประทคับนคัที่งแลข้ว 
ดร ยอหรน 19:30

ฮบ 10:13 ตรันี้งแตต่นธีนี้ไปพระองคณ์คอยอยผต่จนถซงบรรดาศรัตรผของพระองคณ์จะถผกปราบลง
เปป็นทธีซึ่รองพระบาทของพระองคณ์ ผรข้เขตียนกลคับไปทตีที่เพลงสดรุดตี 110:1 ซถึที่งถรกยกมากตอนหนข้านตีร ใน
จดหมายฝากฉบคับนตีร  ตรงนคัรนเองพระเจข้าทรงสคัญญาตตอพระบรุตรถถึงสริทธริพริเศษในการนคัที่งลงหรพอพคัก
ทตีที่พระหคัตถรเบพรองขวาของพระองครจนกวตาพระองครไดข้ทรงททาใหข้พวกศคัตรรของพระองครเปกนแทตน
รองพระบาทของพระองครแลข้ว คทาทตีที่แปลวตา รอคอย คพอ เอป็คเดะคอไม นตีที่จถึงเทตากคับพระเจข้าตรคัสแกต
พระบรุตรของพระองครวตา 'ทตานไดข้ททางานเสรกจสริรนแลข้ว คราวนตีรนคัที่งพคักตรงนตีรกตอน และรอจนกวตาเรา
ไดข้ก ทาราบบรรดาศคั คัตรรของทตานแลข้ว'

ฮบ 10:14 ประเดกนนตีรถรกตอกยทราอตีกครคัร ง เพราะวต่าโดยการทรงถวายบผชาหนเดธียว 
พระองคณ์ไดจ้ทรงกระทดาใหจ้คนทรันี้งหลายทธีซึ่ถผกชดาระแลจ้วถซงทธีซึ่สดาเรป็จเปป็นนวิตยณ์ คดาทธีซึ่แปลวต่า ทดาใหจ้...ถซงทธีซึ่
สดาเรป็จ (เทะเละอริออไม) มตีความหมายวตา ถรกททาใหข้ 'สมบรรณรพรข้อม' หรพอ 'ครบถข้วน' มคันอยรตในรรป



สมบรรณรกาล คทาทตีที่แปลวตา ถรูกชซาระแลผู้ว อยรตในรรปปคัจจรุบคันกาลและประธานถรกกระททา ดคังนคัรนความ
หมายกกคพอวตา 'เพราะวตาโดยการทรงถวายบรชาหนเดตียว พระองครไดข้ทรงกระททาใหข้คนทคัรงหลายทตีที่
ก ทาลคังถรกชทาระอยรตถถึงความครบถข้วนอยตางบรริบรรณรแลข้ว'

ความจรริงทตีที่งดงามสองประการปรากฏตรงนตีร  ในดข้านหนถึที่ง คพอ กระบวนการของการชทาระ
ใหข้บรริสรุทธริธ  เมพที่อเราไดข้รคับความรอดแลข้ว กระบวนการพคัฒนาความบรริสรุทธริธ ในชตีวริตของเรากกไดข้เรริที่ม
ตข้นขถึรน อยตางไรกกตาม ในอตีกดข้านหนถึที่งเรากกไดข้ถรกททาใหข้เปกนคนชอบธรรม ถรกไถต ถรกสรข้างใหมต ถรก
ชทาระแยกตคัรงไวข้ในทางตซาแหนม่งของเรา และถรกททาใหข้เปกนหนถึที่งเดตียวกคับพระครริสตรแลข้ว สทาหรคับคน
เหลตานคัรนทตีที่ถรกททาใหข้สมบรรณรพรข้อมในพระครริสตรแลข้ว กระบวนการชทาระใหข้บรริสรุทธริธ ยคังดทาเนรินอยรต
ตตอไป

ฮบ 10:15-17 และพระววิญญาณบรวิสบทธวิธิ์กป็ทรงเปป็นพยานใหจ้แกต่เราดจ้วย เพราะวต่า
พระองคณ์ไดจ้ตรรัสไวจ้แลจ้ววต่า 16 `"นธีซึ่คมอพรันธสรัญญาซซซึ่งเราจะกระทดากรับเขาทรันี้งหลายภายหลรังสมรัย
นรันี้น" องคณ์พระผผจ้เปป็นเจจ้าตรรัส "เราจะบรรจบราชบรัญญรัตวิของเราไวจ้ในจวิตใจของเขาทรันี้งหลาย และจะ
จารซกมรันไวจ้ทธีซึ่ในดวงใจของเขาทรันี้งหลาย 17 และจะไมต่จดจดาบาปและความชรัซึ่วชจ้าของเขาอธีกตต่อ
ไป"'

คราวนตีรผรข้เขตียนยกขข้อความจากเยเรมตียร 31:33-34 มาอตีกครคัร ง ใหข้เราสคังเกตวตาขข้อสริบหข้าบตง
บอกถถึงการทตีที่พระเจข้าทรงเปกนผรข้แตตงพระธรรมเยเรมตียร ขข้อสนคับสนรุนตรงนตีรบรรลรุจรุดสรงสรุดทคัรงใน
ดข้านหลคักเหตรุผลและดข้านพระคคัมภตีรร เยเรมตียรกลตาวลตวงหนข้าถถึงวคันทตีที่พระเจข้าจะทรงกระททาพคันธ
สคัญญาอตีกอคัน (ใหมต) กคับพลไพรตของพระองคร (ทตีที่วตาราชบคัญญคัตริของพระองครจะถรกบรรจรุไวข้ในใจ
และความคริดของพลไพรตของพระองครนคัรนจะยคังไมตสทาเรกจครบถข้วนจนกวตาจะถถึงยรุคพคันปตีซถึที่งเปกน
บรริบทของเยเรมตียร 31)

อยตางไรกกตาม จรุดสรงสรุดของขข้อสนคับสนรุนนตีรก ทาลคังจะมาถถึงในขข้อสริบเจกด เราตข้องไมตลพมวตาขข้อ
3 บอกวตามตีการระลถึกถถึงความบาปอยรูม่เสมอทรุกปตีภายใตข้พคันธสคัญญาเดริม โดยเฉพาะในวคันลบมลทริน
บาป อยตางไรกกตามเยเรมตียรกลตาวลตวงหนข้าอยตางชคัดเจนถถึงวคันนคัรนทตีที่จะมาเมพที่อพระเจข้าจะไมตทรงจดจทา 



“บาปและความชคั ที่วชข้าของเขาอตีกตตอไป” เหตรุผลสตวนหนถึที่งกกคพอวตา ไมตมตีความจทาเปกนทตีที่จะตข้องถวาย
เครพที่องบรชาอตีกตตอไปแลข้ว มตีการถวายสมุดยอดเครชชื่องบรูชาไปเรตียบรผู้อยแลผู้ว

ฮบ 10:18 ดรังนรันี้นเมมซึ่อมธีการลบบาปแลจ้วกป็ไมต่มธีการถวายเครมซึ่องบผชาไถต่บาปอธีกตต่อไป จรุด
สรงสรุดของขข้อสนคับสนรุนนตีร ไดข้มาถถึงแลข้ว เหตรุผลของการทตีที่ “ ไมตมตีการถวายเครพที่องบรชาไถตบาปอตีกตตอ
ไป” ถรกพบในสตวนแรกของขข้อนตีร  คทาทตีที่แปลวตา การลบบาป (อาเฝะซริส) ถถึงแมข้วตาปกตริแลข้วหมายถถึง
การยกโทษใหข้ แตตมคันกกมตีความหมายดข้วยวตา 'การขจคัดออกไป' เมพที่อพระครริสตรทรงชทาระคตาบาปของ
เราบนกางเขน พระองครกกไดข้ทรงขจคัดความบาปของเราและเหวตีที่ยงมคันลงไปสรตกข้นทะเลแลข้ว ดร มตี
คาหร 7:19 พระองครไดข้ทรงขจคัดมคันออกไปไกลพอๆกคับทตีที่ทริศตะวคันออกไกลจากทริศตะวคันตก ดร 
เพลงสดรุดตี 103:12 ความหมายของการลบมลทรินบาปในเครพที่องบรชาตตางๆของพวกเลวตีคพอ การ
ปกปริดความบาป อยตางไรกกตาม เครพที่องบรชาของพระครริสตรไดข้ขจลัดความบาปของเราใหข้สริรนไป ดคัง
นคัรนความบาปของเราไดข้หมดสริรนไปแลข้ว เพราะวตามคันหมดสริรนไปแลข้ว เรากกไมตจทาเปกนตข้องททาอะไร
กคับมคันอตีกตตอไป ไมตจทาเปกนตข้องมตีการถวายเครพที่องบรชาอะไรอตีกตตอไปแลข้ว “เพราะวตาโดยการทรง
ถวายบรชาหนเดตียว พระองครไดข้ทรงกระททาใหข้คนทคัรงหลายทตีที่ถรกชทาระแลข้วถถึงทตีที่สทาเรกจเปกนนริตยร”

หมลัดตายไดข้ถรกปลตอยออกไปแลข้ว พระราชกริจของพระครริสตรบนกางเขนนคัรนเหนพอกวตา
เครพที่องบรชาเพพที่อไถตบาปทคัรงหมดรวมกคันตลอดสมคัยทตีที่มตีบคัญญคัตริของพวกเลวตี เครพที่องบรชาเหลตานคัรนเพตียง
แคตปกปริดความบาป พระครริสตรทรงขจลัดความบาปออกไปแลข้ว

ดคังนคัรนพระราชกริจและเครพที่องถวายบรชาขององครพระผรข้เปกนเจข้าของเราจถึงเหนพอกวตาสริที่งใด
กกตามทตีที่พคันธสคัญญาเดริมมตีหยริบยพที่นใหข้แกตเรา พระองครทรงเหนพอกวตาพวกทรตสวรรคร เหนพอกวตา
โมเสส เหนพอกวตาพวกปรุโรหริตตามอยตางของอาโรน และเหนพอกวตาพระราชบคัญญคัตริและเครพที่องบรชา
ตตางๆของมคัน พระเยซรูทรงดตีกวม่า!

ฮบ 10:19-21 เหตบฉะนรันี้นพธีซึ่นจ้องทรันี้งหลาย เมมซึ่อเรามธีใจกลจ้าทธีซึ่จะเขจ้าไปในทธีซึ่บรวิสบทธวิธิ์
ทธีซึ่สบดโดยพระโลหวิตของพระเยซผ 20 ตามทางใหมต่และเปป็นทางทธีซึ่มธีชธีววิต ซซซึ่งพระองคณ์ไดจ้ทรงเปวิด



ออกสดาหรรับเราทรันี้งหลายโดยมต่านนรันี้น คมอเนมนี้อหนรังของพระองคณ์ 21 และครรันี้นเรามธีมหาปบโรหวิต
สดาหรรับครอบครรัวของพระเจจ้าแลจ้ว

อยตางทตีที่ผรข้เขตียนพยายามอยตางมากทตีที่จะแสดงใหข้เหกนในบทกตอนๆแลข้ว บคัดนตีรผรข้เชพที่อในพระ
ครริสตรมตีใจกลข้า (หรพอเสรตีภาพ) ทตีที่จะเขข้าไปในทตีที่บรริสรุทธริธ ทตีที่สรุดโดยพระโลหริตของพระเยซร ทตีชื่บรริสมุทธริธ
ทตีชื่สมุด ทตีที่ถรกพรดถถึงตรงนตีรกกคพอ ทตีที่บรริสรุทธริธ ทตีที่สรุดในสวรรคร เพราะพระโลหริตทตีที่ไหลออกของพระเยซร
ครริสตรเราในฐานะผรข้เชพที่อจถึงสามารถเขข้าถถึงทตีที่บรริสรุทธริธ ทตีที่สรุดนคัรนไดข้ สริที่งนตีร เหนพอกวตาสริที่งใดกกตามทตีที่ศาสนา
ยริวสมคัยพคันธสคัญญาเดริมมตีหยริบยพที่นใหข้ไดข้

“ทางใหมตและเปกนทางทตีที่มตีชตีวริต ซถึที่งพระองครไดข้ทรงเปริดออกสทาหรคับเราทคัรงหลาย” หมายถถึง
สริที่งทตีที่องครพระผรข้เปกนเจข้าของเราไดข้ทรงกระททาเพพที่อเราโดยการเสดกจมารคับสภาพเนพรอหนคังของ
พระองครและการถวายตคัวพระองครเองเปกนเครพที่องบรชาบนกางเขนในทตีที่สรุดเพราะความบาปของเรา  
ใหข้เราสคังเกตวตานตีที่เปกนโดยหรพอเพราะ “เนพรอหนคังของพระองคร” มม่านทตีที่ถรกพรดถถึงในทตีที่นตีร ดรเหมพอนจะ
เปกนสคัญลคักษณรทตีที่สพที่อถถึงพระกายของพระเยซรครริสตร อาจเปกนไปไดข้วตามตีมตานอยรตจรริงๆในพระวริหาร
ในสวรรคร

นอกจากนตีร  ตามทตีที่ผรข้เขตียนไดข้พยายามอยตางมากทตีที่จะแสดงใหข้เราเหกน เรามตีมหาปรุโรหริตทตีที่
เหนพอกวตาในองครพระผรข้เปกนเจข้าของเราจรริงๆ “สทาหรคับครอบครคัวของพระเจข้า” มตีการเลตนคทาตรงนตีร  
เชตนเดตียวกคับทตีที่พวกปรุโรหริตคนเลวตีคอยดรแลพระนริเวศของพระเจข้าทตีที่กรรุงเยรรซาเลกม พระครริสตรกกทรง
อยรตเหนพอครอบครคัวของพระเจข้าซถึที่งนตาจะหมายถถึงพระราชกริจทตีที่ยริที่งใหญตกวตาของพระเจข้า ปคัจจรุบคัน
ครอบครคัวนคัรนกกคพอครริสตจคักร พระกายของพระครริสตรนคั ที่นเอง

ฮบ 10:22-25 กป็ใหจ้เราเขจ้ามาใกลจ้ดจ้วยใจจรวิง ดจ้วยความเชมซึ่ออรันเตป็มเปธีซึ่ยม มธีใจทธีซึ่ถผก
ประพรมชดาระพจ้นจากการววินวิจฉรัยผวิดและชอบทธีซึ่ชรัซึ่วรจ้าย และมธีกายลจ้างชดาระดจ้วยนดนี้าอรันใสบรวิสบทธวิธิ์ 
23 ใหจ้เรายซดมรัซึ่นในความเชมซึ่อทธีซึ่เราทรันี้งหลายรรับไวจ้นรันี้น โดยไมต่หวรัซึ่นไหว (เพราะวต่าพระองคณ์ผผจ้ทรง
ประทานพระสรัญญานรันี้นทรงสรัตยณ์ซมซึ่อ) 24 และใหจ้เราพวิจารณาดผกรันและกรัน เพมซึ่อเปป็นเหตบใหจ้มธีความ



รรักและกระทดาการดธี 25 ซซซึ่งเราเคยประชบมกรันนรันี้นอยต่าใหจ้หยบด เหมมอนอยต่างบางคนเคยกระทดานรันี้น 
แตต่จงเตมอนสตวิกรันและกรัน และใหจ้มากยวิซึ่งขซนี้นเมมซึ่อทต่านทรันี้งหลายเหป็นวรันเวลานรันี้นใกลจ้เขจ้ามาแลจ้ว

ขณะทตีที่ขข้อเสนอใกลข้จะถถึงบทสรรุปแลข้ว ผรข้เขตียนกกหนรุนใจผรข้อตานของทตานใหข้ยถึดมคั ที่นในคทารคับ
เชพที่อของพวกเขาตตอไป คทาเตพอนสตริสามประการถรกนทาเสนอในสตีที่ขข้อนตีร

คทาเตพอนสตริประการแรกคพอ “ใหข้เราเขข้ามาใกลข้” ประเดกนสทาคคัญถรกพบในคทาพรดงตายๆนตีร  การ
ทดลองและแรงกดดคันใหข้ถอยหตางและกลคับไปหารรปแบบทางวคัฒนธรรมแบบเดริมทตีที่สบายๆของ
พระราชบคัญญคัตรินคัรนรรุนแรงจรริงๆ ผรข้เขตียนจถึงหนรุนใจผรข้อตานของทตานใหข้เขข้ามาใกลข้พระเจข้าโดยทาง
พระครริสตรแทน

มตีสามวลตีทตีที่มาขยายคทาเตพอนสตริใหข้เขข้ามาใกลข้นตีร  (1) “ดข้วยใจจรริง ดข้วยความเชพที่ออคันเตกมเปตีที่ยม”
นคัที่นคพอ ใจทตีที่จงรคักภคักดตีและทรุตมเทพรข้อมกคับความเชพที่ออคันเตกมเปตีที่ยม (2) วลตีทตีที่สองคพอ “มตีใจทตีที่ถรก
ประพรมชทาระพข้นจากการวรินริจฉคัยผริดและชอบทตีที่ชคั ที่วรข้าย” การประพรมทตีที่วตานตีร ยตอมหมายถถึงวริธตี
ปฏริบคัตริทตีที่พระวริหารทตีที่พวกยริวครุข้นเคยดตี ทตีที่นคั ที่นการประพรมนทราเพพที่อชทาระใหข้บรริสรุทธริธ ดข้วยเถข้าของลรกโค
ตคัวเมตียสตีแดงเปกนสริที่งทตีที่พบบตอยเหมพอนกคับการประพรมดข้วยโลหริตสทาหรคับเครพที่องบรชาตตางๆ โดย
ทคั ที่วไปแลข้วมคันเกตีที่ยวขข้องกคับการชทาระใหข้บรริสรุทธริธ  การประยรุกตรใชข้ตรงนตีรกกคพอวตา พระโลหริตทตีที่ไหล
ออกของพระครริสตรซถึที่งถรกประพรมในเชริงสคัญลคักษณรควรทตีที่จะขจคัดความคริดทตีที่ชคั ที่วรข้ายตตางๆ ออกไป 
เชตน การคริดทตีที่จะถอยหตางไปจากการปรนนริบคัตริพระครริสตร เปกนตข้น (3) ในแบบเดตียวกคัน การ “มตีกาย
ลข้างชทาระดข้วยนทราอคันใสบรริสรุทธริธ ” กกหมายถถึงพริธตีชทาระลข้างตตางๆของพวกยริว สริที่งนตีร กกเกตีที่ยวขข้องกคับพริธตี
ชทาระลข้างใหข้บรริสรุทธริธ เชตนกคัน เราจทาไดข้วตามตีอตางและขคันสาครตตางๆทตีที่ตคัรงอยรตในพระวริหารสทาหรคับ
พริธตีการชทาระลข้างตตางๆ อตีกครคัร งทตีที่การประยรุกตรใชข้กกคพอวตา ใหข้ผรข้อตานชทาระลข้างตคัวเองใหข้สะอาดจาก
ความมลทรินเชตน การคริดทตีที่จะถอยหตางไปจากพระครริสตรผรข้ทรงพระชนมรอยร ต เปกนตข้น

ในขข้อ 23 เราเหกนถถึงคทาเตพอนสตริประการทตีที่สอง (2) “ใหข้เรายถึดมคั ที่นในความเชพที่อทตีที่เราทคัรง
หลายรคับไวข้นคัรน โดยไมตหวคั ที่นไหว” อตีกครคัร งทตีที่คทาเตพอนสตริใหข้คงความสคัตยรซพที่อไวข้ถรกเนข้นยทรา เราถรก
เตพอนใหข้ระลถึกถถึงความสคัตยรซพที่อของพระองครตรงทข้ายขข้อนตีร



ในขข้อ 24-25 คทาเตพอนสตริประการทตีที่สามคพอ (3) “และใหข้เราพริจารณาดรกคันและกคัน เพพที่อเปกน
เหตรุใหข้มตีความรคักและกระททาการดตี” คทาทตีที่แปลวตา พวิจารณา (คาตานอเอะโอ) มตีความหมายวตา 
'สคังเกตดรผรข้อพที่น' ความหมายกกคพอ ใหข้เราเลริกมองแตตตคัวเองและสคังเกตความตข้องการของผรข้อพที่นบข้าง คทา
ทตีที่แปลวตา เพมซึ่อเปป็นเหตบใหจ้ (พารอซมุสมอส) มตีความหมายวตา 'กระตรุข้น' ดคังนคัรนคทาเตพอนสตรินตีร กกคพอ ใหข้
กระตรุข้นหรพอสตงเสรริมใหข้เกริดความรคักและการกระททาดตีตตอกคันและกคัน ความเปกนผรข้ใหญตฝตายวริญญาณ
ทตีที่จคับตข้องไดข้กกคพอ การเลริกสนใจแตตตคัวเองและหคันไปใหข้ก ทาลคังใจผรข้อพที่นแทน

นอกจากนตีร  นตีที่ยคังเกตีที่ยวขข้องกคับการทตีที่ “ซถึที่งเราเคยประชรุมกคันนคัรนอยตาใหข้หยรุด เหมพอนอยตางบาง
คนเคยกระททานคัรน” ขณะทตีที่ความเสพที่อมทรามฝตายวริญญาณเรริที่มคพบคลานเขข้ามา สริที่งหนถึที่งทตีที่จะเลพอนหาย
ไปกกคพอ ความสคัตยรซพที่อในการรตวมประชรุมกคันของครริสตจคักรทข้องถริที่น เมพที่อครริสเตตียนยรุคตข้นชาวยริว
เหลตานตีร เรริที่มทข้อแทข้หรพอสคับสนเกตีที่ยวกคับความเชพที่อของตนในพระครริสตร พวกเขากกถรกทดลองใหข้ถอย
หตางไปจากความสคัตยรซพที่อทตีที่มตีตตอครริสตจคักรทข้องถริที่นของพวกเขา ในทตีที่นตีร ผรข้เขตียนหนรุนใจใหข้พวกเขา
ททาสริที่งทตีที่ตรงกคันขข้าม นอกจากนตีร  แมข้กระทคั ที่งในสมคัยนคัรน เหลตาครริสเตตียนทตีที่หวคั ที่นไหวกกละเลยการประ
ชรุมกคับครริสตจคักรทข้องถริที่นของตนแลข้ว

อคันทตีที่จรริงแลข้ว เมพที่อวคันแหตงการเสดกจกลคับมาของพระครริสตรยริที่งเขข้ามาใกลข้ เรากกยริที่งตข้องเตพอน
สตริกคันและกคันใหข้มากขถึรน ความหมายของคทาทตีที่แปลวตา เตมอนสตวิ (พาราคาเละโอ) คพอ 'ใหข้ก ทาลคังใจ' 
ดคังนคัรน ประเดกนสทาคคัญของคทาเตพอนสตริสามประการนตีรกกคพอ ใหข้จงรคักภคักดตี สคัตยรซพที่อ และใหข้ก ทาลคังใจ
กคันและกคันเมพที่อเหกนแลข้ววตาองครพระผรข้เปกนเจข้าของเราใกลข้จะเสดกจกลคับมาแลข้ว

ฮบ 10:26-31 เมมซึ่อเราไดจ้รรับความรผจ้เรมซึ่องความจรวิงแลจ้ว แตต่เรายรังขมนทดาผวิดอธีก 
เครมซึ่องบผชาไถต่บาปกป็จะไมต่มธีเหลมออยผต่เลย 27 แตต่จะมธีความหวาดกลรัวในการรอคอยการพวิพากษา
โทษและไฟอรันรจ้ายแรง ซซซึ่งจะกวินเอาบรรดาคนทธีซึ่ขรัดขวางนรันี้นเสธีย 28 คนทธีซึ่ไดจ้ฝต่าฝมนพระราช
บรัญญรัตวิของโมเสสนรันี้น ถจ้ามธีพยานสรักสองสามปาก กป็จะตจ้องตายโดยปราศจากความเมตตา 29 
ทต่านทรันี้งหลายควิดดผซวิวต่าคนทธีซึ่เหยธียบยดซึ่าพระบบตรของพระเจจ้า และดผหมวิซึ่นพระโลหวิตแหต่งพรันธ
สรัญญาซซซึ่งชดาระเขาใหจ้บรวิสบทธวิธิ์วต่าเปป็นสวิซึ่งชรัซึ่วชจ้า และประมาทตต่อพระววิญญาณผผจ้ทรงพระคบณ ควรจะ



ถผกลงโทษมากยวิซึ่งกวต่านรันี้นสรักเทต่าใด 30 เพราะเรารผจ้จรักพระองคณ์ผ ผจ้ไดจ้ตรรัสวต่า `การแกจ้แคจ้นเปป็นของเรา
เราจะตอบสนอง องคณ์พระผผจ้เปป็นเจจ้าไดจ้ตรรัส' และไดจ้ตรรัสอธีกวต่า `องคณ์พระผผจ้เปป็นเจจ้าจะทรงพวิพากษา
ประชาชนของพระองคณ์' 31 การตกอยผต่ในอบจ้งพระหรัตถณ์ของพระเจจ้าผผจ้ทรงพระชนมณ์นรันี้นเปป็นทธีซึ่นต่า
หวาดกลรัว

ผรข้เขตียนเตพอนความจทาผรข้อตานชาวยริวของทตานวตาภายใตข้พระราชบคัญญคัตริของโมเสส ไมตมตี
เครพที่องบรชาระบรุไวข้สทาหรคับความบาปแบบจงใจ (ดร กคันดารวริถตี 15:30-31 และพระราชบคัญญคัตริ 
17:12) แตตคนทตีที่จงใจททาบาปภายใตผู้พระราชบลัญญลัตริกกตข้องเผชริญกคับโทษรข้ายแรง ถถึงขคัรนประหาร
ชตีวริตเลยดข้วยซทรา

จากนคัรนทตานขอใหข้ผรข้อตานของทตานพริจารณาวตา “คนทตีที่เหยตียบยทที่าพระบรุตรของพระเจข้า และดร
หมริที่นพระโลหริตแหตงพคันธสคัญญาซถึที่งชทาระเขาใหข้บรริสรุทธริธ วตาเปกนสริที่งชคั ที่วชข้า และประมาทตตอพระ
วริญญาณผรข้ทรงพระครุณ ควรจะถรกลงโทษมากยริที่งกวตานคัรนสคักเทตาใด” คทาถามนตีร ไมตตข้องการคทาตอบ คทา
ตอบนคัรนชคัดเจนอยรตแลข้ว หากการจงใจเพริกเฉยตตอพระราชบคัญญคัตริของโมเสสนคัรนเปกนเรพที่องรข้ายแรง 
การปฏริเสธพระครริสตรกกยริที่งเปกนเรพที่องรข้ายแรงยริที่งกวตา การเพริกเฉยและปฏริเสธพระครริสตรกกเทตากคับ
เปกนการ “ประมาทตตอพระวริญญาณผรข้ทรงพระครุณ” คทาทตีที่แปลวตา ประมาท (เอะนรูบรริดโซ) มตีความ
หมายวตา 'ดรหมริที่น' เมพที่อคนๆหนถึที่งหคันหลคังใหข้พระครริสตรและปฏริเสธพระองคร เขากกไดข้ดรหมริที่นพระ
วริญญาณบรริสรุทธริธ ดข้วย นคัที่นเปกนเรพที่องรข้ายแรง และถถึงขคัรนหมริที่นประมาทพระวริญญาณบรริสรุทธริธ เลยดข้วย
ซทรา ความเหกนตรงนตีรสอดคลข้องกคับทตีที่ถรกนทาเสนอในฮตีบรร 6:4-6

ผรข้เขตียนเตพอนความจทาผรข้อตานของทตานตตอไปถถึงความนตากลคัวของการถอยหนตีไปดคังกลตาวโดย
ยกขข้อความจากพระราชบคัญญคัตริ 32:35, สดรุดตี 135:14 และอข้างอริงไปยคังสดรุดตี 76:7 พระเจข้าแหตงฟข้า
สวรรครไมตไดข้ตายแลข้วหรพอไมตอยรตแตตอยตางใด พระองครทรงพระชนมรอยรตจรริงๆ พระองครจะทรง
พริพากษาโดยการทรงจคัดเตรตียมของพระองคร “การตกอยรตในอรุข้งพระหคัตถรของพระเจข้าผรข้ทรง
พระชนมรนคัรนเปกนทตีที่นตาหวาดกลคัว” จรริงๆ



ฮบ 10:32-34 แตต่ทต่านทรันี้งหลายจงระลซกถซงคราวกต่อนนรันี้น หลรังจากทธีซึ่ทต่านไดจ้รรับ
ความสวต่างแลจ้ว ทต่านไดจ้อดทนตต่อความยากลดาบากอยต่างใหญต่หลวง 33 บางทธีทต่านกป็ถผกประจานใหจ้
อรับอายขายหนจ้าและถผกขต่มเหง บางทธีทต่านกป็รต่วมทบกขณ์กรับคนทธีซึ่ถผกขต่มเหงนรันี้น 34 เพราะวต่าทต่านทรันี้ง
หลายมธีใจเมตตาตต่อขจ้าพเจจ้าในเมมซึ่อขจ้าพเจจ้าตจ้องถผกขรังไวจ้ และเมมซึ่อมธีคนปลจ้นชวิงเอาทรรัพยณ์สวิซึ่งของ
ของทต่านไป ทต่านกป็ยอมใหจ้ดจ้วยใจยวินดธี เพราะทต่านรผจ้แลจ้ววต่า ทต่านมธีทรรัพยณ์สมบรัตวิทธีซึ่ประเสรวิฐกวต่าและ
ถาวรกวต่านรันี้นอธีกในสวรรคณ์

ผรข้เขตียนเตพอนความจทาผรข้อตานชาวยริวของทตานหลายคนวตาพวกเขากกไดข้เจอกคับการขตมเหงเชตน
กคันในเวลาทตีที่ผตานไปไมตนานนคัก บางคนถรกประจาน ถถึงแมข้วตาบรริบทจะสพที่อถถึงการขตมเหงโดยนทรามพอ
ของพวกยริว แตตกกมตีการสพที่อดข้วยวตาผรข้เชพที่อทคัรงหลายถรกพวกโรมคันจคับเขข้าไปอยร ตในอคัฒจคันทรรเพพที่อสรข้ก คับ
พวกสริงโตหรพอนคักรบแกลดริเอเตอรร คทาทตีที่แปลวตา ประจาน คพอ เธะอาตรริโซ ซถึที่งเปกนทตีที่มาของคทา
ภาษาอคังกฤษ theater ไมตวตาจะยคังไง ผรข้เขตียนกกหนรุนใจผรข้อตานทตีที่เรริที่มทข้อใจของทตานใหข้ระลถึกวตาพวกเขา
และสหายฝตายวริญญาณของพวกเขาไดข้ทนทรุกขรมาอยตางไร ประเดกนสทาคคัญกกคพอ นตีที่ไมตใชตเวลาทตีที่จะ
มายอมแพข้ตอนนตีร

ใหข้เราสคังเกตขข้อ 34 ทตีที่พรดถถึงพวกเขาวตา “มตีใจเมตตาตตอขข้าพเจข้าในเมพที่อขข้าพเจข้าตข้องถรกขคังไวข้ 
และเมพที่อมตีคนปลข้นชริงเอาทรคัพยรสริที่งของของทตานไป ทตานกกยอมใหข้ดข้วยใจยรินดตี เพราะทตานรรข้แลข้ววตา 
ทตานมตีทรคัพยรสมบคัตริทตีที่ประเสรริฐกวตาและถาวรกวตานคัรนอตีกในสวรรคร” นตีที่ยริที่งสนคับสนรุนทรรศนะทตีที่วตา
เปาโลเปกนผรข้เขตียนพระธรรมฮตีบรร การอข้างอริงถถึงโซตตรวนของทตานนตาจะหมายถถึงการตริดครุกหลาย
ครคัร งหลายหนของเปาโล ทตานเตพอนใหข้พวกเขาระลถึกวตาพวกเขาไดข้มตีใจเมตตาตตอทตานในการทตีที่พวก
เขาสตงของมาชตวยเหลพอทตานขณะตริดครุกอยรต ทตานเตพอนความจทาพวกเขาตตอไปอตีกวตาในสวรรครมตี
สริที่งของทตีที่คงอยรตเปกนนริตยรรอคอยพวกเขาอยรต

ฮบ 10:35-36 เหตบฉะนรันี้นขออยต่าไดจ้ละทวินี้งความไวจ้วางใจของทต่าน ซซซึ่งมธีบดาเหนป็จ
อรันยวิซึ่งใหญต่ 36 ดจ้วยวต่าทต่านทรันี้งหลายตจ้องการความเพธียร เพมซึ่อวต่าครรันี้นทต่านกระทดาใหจ้นดนี้าพระทรัยของ
พระเจจ้าสดาเรป็จไดจ้ ทต่านจะไดจ้รรับตามคดาทรงสรัญญา



นตีที่เปกนอตีกครคัร งทตีที่อคัครทรตทตานนตีรหนรุนใจพวกเขามริใหข้ทริรงความมคั ที่นใจและความหวคังของพวก
เขาทตีที่พวกเขาไดข้มาดข้วยความยากลทาบากยริที่งนคัก ทตานยคังเตพอนความจทาพวกเขาถถึงบทาเหนกจอคันใหญตยริที่ง
ทตีที่จะมาถถึงพวกเขาในสคักวคันหนถึที่งดข้วย สรรุปกกคพอวตา ทตานหนรุนใจพวกเขาใหข้อดทนและรอคอยองคร
พระผรข้เปกนเจข้า

ฮบ 10:37 `เพราะอธีกไมต่นานพระองคณ์ผผจ้จะเสดป็จมากป็จะเสดป็จมาและจะไมต่ทรงชรักชจ้า 
นอกจากนตีรผรข้เขตียนทตีที่ไดข้รคับการดลใจทตานนตีร ยคังเตพอนความจทาผรข้อตานของทตานวตาการเสดกจกลคับมาของ
องครพระผรข้เปกนเจข้านคัรนใกลข้เขข้ามาแลข้วดข้วย

ฮบ 10:38-39 แตต่คนชอบธรรมจะมธีชธีววิตดดารงอยผต่โดยความเชมซึ่อ แตต่ถจ้าผผจ้ใดเสมซึ่อม
ถอย ใจของเราจะไมต่มธีความพอใจในคนนรันี้นเลย' 39 แตต่เราทรันี้งหลายไมต่อยผต่ฝต่ายคนเหลต่านรันี้นทธีซึ่กลรับ
ถอยหลรังถซงความพวินาศ แตต่อยผต่ฝต่ายคนเหลต่านรันี้นทธีซึ่เชมซึ่อจนใหจ้จวิตววิญญาณถซงทธีซึ่รอด

ผรข้เขตียน (เปาโล) ปริดทข้ายบทนตีรดข้วยการยกขข้อความจากฮาบากรุก 2:4 (และกาลาเทตีย 3:11 
และโรม 1:17 ดข้วย) หลคักการงตายๆกกคพอวตา คนเหลตานคัรนทตีที่ถรกททาใหข้เปกนคนชอบธรรมแลข้วควร
ดทาเนรินชตีวริตโดยความเชพที่อ พระเจข้าไมตทรงพอพระทคัยเวลาทตีที่คนของพระองครททาสริที่งทตีที่ตรงกคันขข้าม 
ประเดกนกกคพอวตาผรข้อตานทตีที่หวคั ที่นไหวเหลตานตีร จทาเปกนตข้องกลคับมาสรตการดทาเนรินชตีวริตโดยความเชพที่อ (นตีที่จถึง
เปกนการปรพพรนในดข้านบรริบทสรตบททตีที่สริบเอกดอคันยริที่งใหญต)

ผรข้เขตียนปริดทข้ายดข้วยการเตพอนความจทาพวกเขาวตาพวกเขาไมตไดข้อยรตฝตาย “คนเหลตานคัรนทตีที่กลคับ
ถอยหลคังถถึงความพรินาศ” พวกเขาไมตไดข้หลงกลคับไปหาทางเกตาโดยหคันหนตีไปจากพระครริสตร แตต
พวกเขาไดข้เชพที่อจนใหข้จริตวริญญาณถถึงทตีที่รอด ความเรตียบงตายของความรอดโดยทางความเชพที่อถรกนทา
เสนออตีกครคัร ง บคัดนตีรบทนทาสรตบทแหตงความเชพที่ออคันยริที่งใหญตทตีที่จะตามมาไดข้ถรกนทาเสนอเรตียบรข้อยแลข้ว

*****

ภนพรวมของฮฮีบรร 11: ขณะทตีชื่เนชนี้อหาสม่วนตผู้นของจดหมายฝากฉบลับนตีนี้ไดผู้ผม่านพผู้นไปแลผู้ว 
ผรูผู้เขตียนกป็ยกตลัวอยม่างตม่อไปวม่าบมุรมุษและสตรตีผรูผู้ยริชื่งใหญม่ของพระเจผู้าในอดตีตไดผู้ดซาเนรินชตีวริตตามหลลัก



การแหม่งความเชชชื่อ นอกจากนตีนี้คนเหลม่านตีนี้ทตีชื่ถรูกเอม่ยถถึงสม่วนใหญม่กป็เปป็น ‘ผรูผู้อาวมุโส’ หรชอ ‘พม่อหมรูม่’ ของ
ศาสนายริว ผรูผู้เขตียนยกภาพประกอบวม่าคนเหลม่านตีนี้ตลันี้งแตม่สมลัยโบราณมตี “ความเชชชื่ออลันเตป็มเปตีชื่ยม” 
(10:22) สริชื่งหนถึชื่งทตีชื่แบม่งแยกพลันธสลัญญาใหมม่จากพลันธสลัญญาเดริมกป็คชอการใหผู้ความสซาคลัญตม่อความ
เชชชื่อ ซถึชื่งอยรูม่ตรงนลันี้นมาตลอดอยรูม่แลผู้ว แตม่ตอนนตีนี้ไดผู้ถรูกเนผู้นใหผู้เหป็นชลัดเจนยริชื่งขถึนี้น

ครถึชื่งหลลังของบทนตีนี้ใหผู้รายชชชื่ออลันยชดยาวของเหลม่าวริสมุทธริชนในพระคลัมภตีรณ์เดริมผรูผู้ซถึชื่งบรรลมุสริชื่ง
ตม่างๆทตีชื่พวกเขาไดผู้กระทซาลงไปเพราะพวกเขาเชชชื่อคซาตรลัสของพระเจผู้า (ความเชชชื่อ) มตีการเนผู้นความ
สซาคลัญของความเชชชื่อตม่อไปวม่า ความเชชชื่อเปป็นแรงผลลักดลันสซาคลัญทตีชื่ทซาใหผู้คนของพระเจผู้าทซาสริชื่งทตีชื่พวก
เขาควรกระทซาทลันี้งในตอนนลันี้นและตอนนตีนี้

ฮบ 11:1 บรัดนธีนี้ความเชมซึ่อคมอความแนต่ใจในสวิซึ่งทธีซึ่เราหวรังไวจ้ ความหมายของคทาทตีที่แปล
วตา ความแนต่ใจ (ฮรูพอสตาซริส) คพอ ‘ความมคั ที่นใจ’ หรพอ ‘การททาใหข้หนคักแนตนแขกงแรง’ ดคังนคัรนวลตีนตีร จถึง
กลตาววตา ‘ความเชพที่อคพอความมคั ที่นใจในสริที่งตตางๆทตีที่ถรกหวคังไวข้’ นริยามแบบงตายๆของความเชพที่อกกคพอ 
‘การเชพที่อคทาตรคัสของพระเจข้า’ ความมคั ที่นใจแหตงความเชพที่อถรกทอดสมออยรตในพระวจนะของพระเจข้า 
เมพที่อพระเจข้าตรคัสอะไร กกไมตมตีอะไรจะเปลตีที่ยนแปลงมคันไดข้ ดข้วยเหตรุนตีร เราจถึงสามารถวางใจคทาตรคัส
ของพระองครไดข้อยตางเตกมทตีที่ ความเชพที่อคพอการพถึที่งพาพระเจข้าและพระสคัญญาตตางๆของพระองครอยตาง
สรุดจริตสรุดใจ คทาวตา วางใจ จถึงอาจสพที่อความหมายของคทานตีร ไดข้อยตางถรกตข้องมากกวตา

ความเชพที่อคพอ ความรผจ้สซกมรัซึ่นใจวต่า สวิซึ่งทธีซึ่ยรังไมต่ไดจ้เหป็นนรันี้นมธีจรวิง

คทาทตีที่แปลวตา ความรผจ้สซกมรัซึ่นใจ (เอะเลป็กคอส) มตีความหมายวตา ‘ขข้อพริสรจนร’ หรพอ ‘ความเชพที่อ
มคั ที่น’ ดคังนคัรนความเชพที่อจถึงเปกนขข้อพริสรจนรหรพอหลลักฐานของสริที่งทตีที่เรายคังมองไมตเหกน (พระเยซรเอง, 
สวรรคร, อาณาจคักรทตีที่ทรงสคัญญาไวข้ และบทาเหนกจทตีที่รอคอยอยร ตขข้างหนข้า) หลคักเหตรุผลนคัรนงตายนริดเดตียว
ถถึงแมข้วตาเรายคังมองไมตเหกนสริที่งทตีที่ทรงสคัญญาไวข้ แตตขข้อเทกจจรริงทตีที่วตาคนมากมายเชพที่อเชตนนคัรนกกเปกนหลคัก
ฐานทตีที่บตงชตีรแลข้ววตาสริที่งเหลตานคัรนมตีอยรตจรริง ความเชพที่อจถึงกลายเปกนสตวนหนถึที่งของหลคักฐานทตีที่สนคับสนรุน
สริที่งตตางๆทตีที่เรายคังมองไมตเหกน



ฮบ 11:2 โดยความเชมซึ่อนธีนี้เอง พวกบรรพบบรบษกป็ไดจ้รรับการรรับรอง ขข้อนตีรอาจถอดความ
ไดข้วตา ‘เพราะวตาโดยสริที่งนตีร  (ความเชพที่อ) บรรดาผรข้อาวรุโสกกไดข้รคับคทาพยานทตีที่ดตี’ คทาทตีที่แปลวตา การรรับรอง
เปกนคทาทตีที่มคักถรกแปลเปกน ‘เปกนพยาน’ หรพอ ‘ใหข้การเปกนพยาน’ (มารทรูเระโอ) ในทตีที่นตีร คทานตีรอยรตในรรป
ประธานถรกกระททา (ความหมายกกคพอวตา พวกเขาถรกเปกนพยานหรพอถรกสคังเกตการณร) ความหมายกก
คพอวตา ตลอดสมคัยประวคัตริศาสตรรของพระคคัมภตีรรเดริม บรุรรุษและสตรตีผรข้ยริ ที่งใหญตเหลตานตีรของพระเจข้า
(พวกผรข้อาวรุโส) เปกนพยานแหตงความเชพที่อ

ฮบ 11:3 โดยความเชมซึ่อนธีนี้เอง เราจซงเขจ้าใจวต่า พระเจจ้าไดจ้ทรงสรจ้างกรัลปจรักรวาลดจ้วย
พระดดารรัสของพระองคณ์ มตีความเหกนหลายประการสทาหรคับขข้อนตีร  (1) คทาทตีที่แปลวตา กรัลปจรักรวาล 
(อาอริโอน) มคักถรกใชข้เพพที่อหมายถถึง ‘ยรุคสมคัยตตางๆ’ หรพอ ‘นริรคันดรรกาล’ อยตางไรกกตามบางครคัร งคทาๆนตีร
กกถรกใชข้เพพที่อหมายถถึงจคักรวาล ในบรริบทนตีรนตีที่นตาจะใชตความหมายทตีที่ตข้องการจะสพที่อ (2) คทาทตีที่แปลวตา 
สรจ้าง (คาตารริดโซ) มตีความหมายตรงนตีรวตา ‘จคัดระเบตียบ’, ‘ททาใหข้สมบรรณร’ หรพอ ‘จคัดเรตียง’ (3) คทาทตีที่
แปลวตา พระดดารรัส ตรงนตีร  (เรมา) หมายถถึง คทาพรดซถึที่งแตกตตางจากคทาเขตียน (ลอกอส) ของพระเจข้า 
ใจความสทาคคัญจนถถึงจรุดนตีรกกคพอวตา เราเขข้าใจโดยความเชพที่อวตาจคักรวาลถรกสรข้างโดยคทาตรคัสของ
พระเจข้า ดร สดรุดตี 33:6-9 การเนรมริตสรข้างสรรพสริที่งไมตใชตกระบวนการทตีที่กรินเวลาหลายยรุคสมคัย
เหมพอนกคับในทฤษฎตีวคัน-ยรุคสมคัยหรพอทฤษฎตีวริวคัฒนาการแบบเชพที่อวตามตีพระเจข้า พระองครตรคัสและ
การทรงสรข้างกกสทาเรกจเสรกจสริรนเหมพอนทตีที่ทรงตรคัสไวข้อยตางชคัดเจนในปฐมกาล 1

ดรังนรันี้นสวิซึ่งทธีซึ่มองเหป็นจซงเปป็นสวิซึ่งทธีซึ่เกวิดจากสวิซึ่งทธีซึ่ไมต่ปรากฏใหจ้เหป็น หลคักการทตีที่นตาสนใจทตีที่สรุด
ประการหนถึที่งเกตีที่ยวกคับหลคักฟริสริกสรอะตอมถรกพบตรงนตีร  สสารทตีที่เรามองเหกนประกอบดข้วยสริที่งทตีที่ไมตใชต
สสาร นคักฟริสริกสรแหตงศตวรรษทตีที่ยตีที่สริบเพริที่งมาเขข้าใจวตา อนรุภาคตตางๆของโครงสรข้างอะตอมจรริงๆ
แลข้วเปกนพลคังงานมากกวตาสสาร อริเลกคตรอนถรกเรตียกวตา ‘อนรุภาคแบบมตีประจรุ’ กระนคัรน
กลข้องจรุลทรรศนรทตีที่ทรงพลคังทตีที่สรุดกกยคังไมตเคยเหกนอริเลกคตรอน โดยเหกนแตตผลลคัพธรของมคันเทตานคัรน ใน
แบบเดตียวกคัน ‘อนรุภาค’ ตตางๆของนริวเคลตียสของอะตอมหนถึที่งๆ (นริวตรอนตตางๆ, โปรตอนตตางๆ 
ฯลฯ) ไดข้ถรกคข้นพบแลข้ววตามตีขนาดเลกกจริดี๋วมากๆ จรริงๆแลข้ว ‘ระบบสรุรริยะตตางๆ’ กกเปกนขอบเขตทตีที่มตี
ขนาดเลกกจริดี๋วของพลคังงานมากกวตาทตีที่จะเปกนสสาร เมพที่อ ‘อนรุภาค’ ตตางๆเหลตานตีรถรกแยกจากกคันหรพอ



ถรกเชพที่อมเขข้าดข้วยกคัน กกมตีการปลตอยพลคังงานปรริมาณมหาศาลออกมาซถึที่งเรตียกกคันวตาพลคังงาน
นริวเคลตียรร

หลายศตวรรษกตอนทตีที่นคักวริทยาศาสตรรสมคัยใหมตจะมาถถึงความรรข้เพตียงบางสตวนของแกตนแทข้
ของสสาร พระวจนะของพระเจข้ากกนริยามมคันไวข้แลข้วตรงนตีร  พระเจข้าทรงสรข้างมคันดข้วยคทาตรคัสทตีที่ออก
มาจากพระโอษฐรของพระองคร การทรงสรข้างและสรรพสริที่งทตีที่มตีอยรตในนคัรนจรริงๆแลข้วกกมาจากอตีกมริตริ
หนถึที่งซถึที่งตตางจากทตีที่ถรกสคันนริษฐานกคันโดยทคั ที่วไป นคักฟริสริกสรมาถถึงความรรข้ดคังกลตาวโดยการสคังเกต 
สตวนคนของพระเจข้าเขข้าใจเกตีที่ยวกคับมคันโดยความเชพที่อ

ตลันี้งแตม่ขผู้อ 4 เปป็นตผู้นไป ผรูผู้เขตียนนซาเสนอ ‘หอแหม่งความเชชชื่อ’ อลันประกอบดผู้วยบมุรมุษและสตรตี
ตลอดหลายศตวรรษผรูผู้ซถึชื่งโดยความเชชชื่อไดผู้บรรลมุสริชื่งทตีชื่พวกเขาไดผู้กระทซา

ฮบ 11:4 โดยความเชมซึ่อ อาแบลนรันี้นจซงไดจ้นดาเครมซึ่องบผชาอรันประเสรวิฐกวต่าเครมซึ่องบผชา
ของคาอวินมาถวายแดต่พระเจจ้า เพราะเหตบเครมซึ่องบผชานรันี้นจซงมธีพยานวต่าทต่านเปป็นคนชอบธรรม คมอ
พระเจจ้าทรงเปป็นพยานแกต่ของถวายของทต่าน โดยความเชมซึ่อนรันี้น แมจ้วต่าอาแบลตายแลจ้วทต่านกป็ยรังพผด
อยผต่ ผรข้เขตียนเรริที่มตข้นทตีที่ตอนแรกเรริที่มของประวคัตริศาสตรรมนรุษยรเลย “โดยความเชพที่อ อาแบลนคัรนจถึงไดข้นทา
เครพที่องบรชาอคันประเสรริฐกวตาเครพที่องบรชาของคาอรินมาถวายแดตพระเจข้า” ถถึงแมข้วตาในสมคัยอาแบล 
ไมตมตีพระวจนะของพระเจข้าทตีที่เปกนลายลคักษณรอคักษร แตตเขากกตระหนคักดตีถถึงพระวจนะของพระเจข้าทตีที่
เปกนคทาตรคัส เขาทราบดตีวตาพระเจข้าทรงปรารถนาเครพที่องบรชาทตีที่เปกนโลหริต เมพที่ออริงตามพระวจนะของ
พระเจข้าทตีที่เปกนคทาตรคัส อาแบลไดข้ททาสริที่งทตีที่เขาควรกระททา (คพอ เขาททาสริที่งทตีที่ถรกตข้อง) เขาถวายเครพที่อง
บรชาทตีที่เปกนโลหริต คาอรินไมตไดข้ททาแบบนคัรน วลตีทตีที่วตา “เพราะเหตรุเครพที่องบรชานคัรนจถึงมตีพยาน” อาจแปล
ไดข้วตา ‘โดยเครพที่องบรชานคัรนมคันรคับรองเกตีที่ยวกคับทตาน’ “วตาทตานเปกนคนชอบธรรม” หลคักการเรพที่องการ
ถรกททาใหข้เปกนคนชอบธรรมโดยความเชพที่อและความชอบธรรมในทางปฏริบคัตริถรกพบตรงนตีร  เพราะ
ความเชพที่อนคัที่นเองพระเจข้าจถึงทรงรคับรองเครพที่องบรชาของอาแบล จนถถึงทรุกวคันนตีร  “แมข้วตาอาแบลตาย
แลข้วทตานกกยคังพรดอยรต” อาแบลททาสริที่งทตีที่พระเจข้าตรคัสสคัที่งใหข้เขาททาโดยความเชพที่อ มคันยคังเปกนคทาพยานทตีที่ดตี
มาจนถถึงทรุกวคันนตีร



ฮบ 11:5 โดยความเชมซึ่อ เอโนคจซงถผกรรับขซนี้นไป เพมซึ่อไมต่ใหจ้ทต่านประสบกรับความตาย 
ไมต่มธีผผจ้ใดพบทต่าน เพราะพระเจจ้าทรงรรับทต่านไปแลจ้ว กต่อนทธีซึ่ทรงรรับทต่านขซนี้นไปนรันี้นมธีพยานวต่า ทต่าน
เปป็นทธีซึ่พอพระทรัยของพระเจจ้า คทาทตีที่แปลวตา รรับขซนี้นไป หรพอการรคับขถึรนไป (เมะตาตริเธมริ/เมะตาเธะ
ซริส) ในขข้อนตีรหมายถถึง ‘ยข้ายตทาแหนตง’ หรพอแปลตรงตคัวคพอ ‘โอนยข้าย’ อาจมตีการกลตาวถถึงการรคับขถึรน
ของครริสเตตียนในเรพที่องของเอโนค ในปฐมกาล 5:22,24 ความจรริงทตีที่สทาคคัญถรกนทาเสนอทตีที่วตา “เอโน
คดทาเนรินกคับพระเจข้า” เขาจถึง “เปกนทตีที่พอพระทคัยของพระเจข้า” พระเจข้าจถึงทรงยข้ายเอโนคไปอยร ต
สวรรครเลยโดยใหข้เขาไมตตข้องประสบกคับความเจกบปวดของความตาย หลคักการทตีที่สทาคคัญกวตากกคพอวตา 
เอโนคเปกนทตีที่พอพระทคัยของพระเจข้าโดยความเชชชื่อ นตีที่จถึงนทาเราไปสรตหลคักการทตีที่สทาคคัญยริที่งขถึรนไปอตีกใน
ขข้อตตอไป

ฮบ 11:6 แตต่ถจ้าไมต่มธีความเชมซึ่อแลจ้ว จะเปป็นทธีซึ่พอพระทรัยของพระองคณ์กป็ไมต่ไดจ้เลย 
เพราะวต่าผผจ้ทธีซึ่จะมาหาพระเจจ้าไดจ้นรันี้นตจ้องเชมซึ่อวต่าพระองคณ์ทรงดดารงพระชนมณ์อย ผต่ และพระองคณ์ทรง
เปป็นผผจ้ประทานบดาเหนป็จใหจ้แกต่ทบกคนทธีซึ่ปลงใจแสวงหาพระองคณ์ ความเชพที่อททาใหข้พระเจข้าทรงพอ
พระทคัย พระเจข้าทรงพอพระทคัยเมพที่อเราผรข้เปกนสริที่งทรงสรข้างของพระองครหคันมาพถึที่งพาพระองคร
สทาหรคับความจทาเปกนและความตข้องการตตางๆของเรา พระเจข้าทรงพอพระทคัยเมพที่อเราพถึที่งพาและ
วางใจพระองคร การพถึที่งพาสริที่งอพที่นกกเทตากคับเราไมตพถึที่งพาพระองครเลยแมข้แตตนริดเดตียว พระเจข้าทรง
ปรารถนาใหข้เราพถึที่งพาและวางใจพระองครสทาหรคับความจทาเปกนทรุกอยตางในชตีวริตของเรา โดยเรริที่มตข้น
ทตีที่ความรอดของเราไปจนถถึงสริที่งละอคันพคันละนข้อยตตางๆหลคังจากนคัรน เมพที่อเราดทาเนรินชตีวริตแบบนคัรน 
มคันกกททาใหข้พระองครทรงพอพระทคัย

คทาทตีที่แปลวตา ไมต่ไดจ้เลย (อาดรูนาทอส) มตีความหมายวตา ‘เปกนไปไมตไดข้’ หรพอ ‘ปราศจากฤทธริธ
เดช’ เมพที่อเราไมตวางใจพระองคร เรากกททาตคัวเราใหข้ไมตเปกนทตีที่พอพระทคัยพระเจข้า นอกจากนตีร  “ผรข้ทตีที่จะมา
หาพระเจข้าไดข้นคัรน” ตข้อง (1) “เชพที่อวตาพระองครทรงดทารงพระชนมรอยร ต” จรุดเรริที่มตข้นของความเชพที่อเรริที่ม
ตข้นทตีที่การยอมรคับและการตระหนคักรรข้วตาพระเจข้าทรงมตีอยรตจรริง คทาทตีที่แปลวตา มา (พรอเสะรคอไม) มตี
ความหมายวตา ‘เขข้าใกลข้’ กตอนทตีที่ใครจะเขข้าใกลข้พระเจข้าไดข้นคัรน เขาตข้องเรริที่มตข้นดข้วยความเชพที่อและการ
ตระหนคักรรข้แบบเรตียบงตายวตาพระเจข้าทรงมตีอยรตจรริง แตต (2) เขาตข้องเชพที่อดข้วยวตาพระเจข้า “ทรงเปกนผรข้



ประทานบทาเหนกจใหข้แกตทรุกคนทตีที่ปลงใจแสวงหาพระองคร” เมพที่อผรข้ใดแสวงหาพระองครอยตาง
ขะมคักเขมข้น พระเจข้ากกทรงประทานบทาเหนกจ, ใหข้คตาตอบแทน หรพออวยพรเขา กรุญแจสทาคคัญกกคพอ 
การ “ปลงใจแสวงหาพระองคร” และเราจะททาเชตนนคัรนไดข้โดยการวางใจและพถึที่งพาพระองครซถึที่งจะ
ททาใหข้เราททาสริที่งทตีที่พระองครตรคัสสคัที่งใหข้เรากระททา

ความเชพที่อจถึงเปกนการตระหนคักรรข้วตาพระเจข้าทรงมตีอยรตจรริง และพระองครจะทรงอวยพรคน
เหลตานคัรนทตีที่แสวงหาพระองครอยตางขะมคักเขมข้น ใหข้เราสคังเกตพยานชรุดตตอไปในหลายขข้อตตอไปนตีร  
มคันแสดงใหข้เหกนวตาพวกเขาททาสริที่งทตีที่พระเจข้าทรงบคัญชาใหข้พวกเขาททาโดยความเชพที่อ โดยการททาเชตน
นคัรนเองพวกเขาจถึงททาใหข้พระเจข้าทรงพอพระทคัย

ฮบ 11:7 โดยความเชมซึ่อ เมมซึ่อพระเจจ้าทรงเตมอนโนอาหณ์ถซงเหตบการณณ์ทธีซึ่ยรังไมต่ปรากฏ 
ทต่านมธีใจเกรงกลรัวจรัดแจงตต่อนาวา เพมซึ่อชต่วยครอบครรัวของทต่านใหจ้รอด และดจ้วยเหตบนธีนี้เอง ทต่านจซง
ไดจ้ปรรับโทษแกต่โลก และไดจ้เปป็นทายาทแหต่งความชอบธรรม ซซซึ่งบรังเกวิดมาจากความเชมซึ่อ ใหข้เรา
สคังเกตคทานามและคทากรริยางตายๆของประโยคนตีร  “โดยความเชพที่อ...โนอาหร... จคัดแจงตตอนาวา... และ
ไดข้เปกนทายาทแหตงความชอบธรรม ซถึที่งบคังเกริดมาจากความเชพที่อ” เพราะวตาโนอาหรเชพที่อคทาตรคัสของ
พระเจข้า ทตานจถึงททาสริที่งทตีที่พระเจข้าตรคัสสคัที่งใหข้ทตานททา (ความเชพที่อฟคังทตีที่มตีตตอพระเจข้าเกริดจากความเชพที่อทตีที่มตี
ในพระเจข้า ดคังนคัรนการไมตเชพที่อฟคังพระเจข้าจถึงเกริดจากการขาดความเชพที่อ) เพราะวตาโนอาหรเชพที่อคทาตรคัส
ของพระเจข้า (1) “เมพที่อพระเจข้าทรงเตพอนโนอาหรถถึงเหตรุการณรทตีที่ยคังไมตปรากฏ ทตานมตีใจเกรงกลคัว
จคัดแจงตตอนาวา” สริที่งทตีที่ยคังไมตปรากฏใหข้เหกน นตาจะหมายถถึงขข้อเทกจจรริงทตีที่วตาตอนนคัรนฝนยคังไมตเคยตก
มากตอนเลย กระนคัรนโนอาหรกกเชพที่อพระเจข้า ทตานเชพที่อวตาจะเปกนไปตามทตีที่พระองครตรคัสไวข้ (2) เพราะวตา
ทตานเชพที่อคทาตรคัสของพระองคร ทตานจถึง “มตีใจเกรงกลคัวจคัดแจงตตอนาวา เพพที่อชตวยครอบครคัวของทตาน
ใหข้รอด” 

โนอาหรในฐานะเปกนผรข้ประกาศความชอบธรรม (2 เปโตร 2:5) ใชข้เวลา 120 ปตีในการ
ประกาศเตพอนชาวโลกทตีที่อยร ตรอบตคัวทตานใหข้กลคับใจเสตียใหมต พวกเขาไมตฟคังทตาน จรริงๆแลข้วพวกเขา



ไมตยอมเชพที่อคทาตรคัสของพระเจข้านคั ที่นเอง “ดข้วยเหตรุนตีร เอง (การทตีที่พวกเขาขาดความเชพที่อ) ทตานจถึงไดข้
ปรคับโทษแกตโลก”

เพราะวตาโนอาหรเตกมใจเชพที่อคทาตรคัสของพระเจข้าโดยความเชพที่อ ทตานจถึง “ไดข้เปกนทายาทแหตง
ความชอบธรรม ซถึที่งบคังเกริดมาจากความเชพที่อ” กลตาวอตีกนคัยหนถึที่งพระเจข้าทรงททาใหข้โนอาหรเปกนคน
ชอบธรรมเพราะความเชพที่อของทตานในพระองคร หลคักการงตายๆทตีที่วตาพระเจข้าทรงพอพระทคัยเพราะ
ความเชพที่อถรกพบในตอนแรกๆของพระคคัมภตีรรแลข้ว นคั ที่นคพอ อาแบล, เอโนค, โนอาหร ยคังมตีคนอพที่นๆ
อตีก

ฮบ 11:8 โดยความเชมซึ่อ เมมซึ่อทรงเรธียกใหจ้อรับราฮรัมออกเดวินทางไปยรังทธีซึ่ซซซึ่งทต่านจะรรับ
เปป็นมรดก ทต่านไดจ้เชมซึ่อฟรังและไดจ้เดวินทางออกไปโดยหารผจ้ไมต่วต่าจะไปทางไหน พยานแหตงความเชพที่อ
อตีกคนถรกเสนอ อคับราฮคัมททาสริที่งทตีที่ทตานไดข้กระททาเพราะทตานเชพที่อคทาตรคัสของพระเจข้า ใจความสทาคคัญ
ตรงนตีรคพอ “โดยความเชพที่อ...อคับราฮคัม..ไดข้เชพที่อฟคัง” สริที่งทตีที่ททาใหข้มคันเปกนความเชพที่อทตีที่ยริ ที่งใหญตกวตาเดริมกกคพอ
วตา ทตานไดข้ออกไปโดยไมตรรข้วตาจะไปทางไหน ทตานแคตเชพที่อคทาตรคัสของพระเจข้าและวางใจพระองคร

ฮบ 11:9 โดยความเชมซึ่อ ทต่านไดจ้พดานรักในแผต่นดวินแหต่งพระสรัญญานรันี้น เหมมอนอยผต่ใน
ดวินแดนแปลกถวิซึ่น คมออาศรัยอยผต่ในเตป็นทณ์กรับอวิสอรัคและยาโคบซซซึ่งเปป็นทายาทดจ้วยกรันกรับทต่านในพระ
สรัญญาอรันเดธียวกรันนรันี้น เมพที่อคนๆหนถึที่งยข้ายไปยคังอตีกสตวนของโลกสรตสภาพอากาศใหมต, วคัฒนธรรม
ใหมต, คตานริยมใหมต, ภาษาใหมต หรพอสทาเนตียงใหมต มคันกกยากทตีที่จะอยรตตตอ ตข้องมตีการคริดถถึงบข้านแฝงอยรต
บข้าง โดยความเชพที่ออคับราฮคัมอยร ตตตอ ทตานเชพที่อคทาตรคัสของพระเจข้า เตป็นทณ์ในทตีที่นตีร เปกนทตีที่อาศคัยแบบคน
รอนแรมของทตาน นตาสนใจทตีที่ยาโคบไมตเคยมตีชตีวริตอยรตรตวมกคับอคับราฮคัม อคับราฮคัมเสตียชตีวริตกตอนทตีที่ยา
โคบเกริด อยตางไรกกตามยาโคบกกอยรตในบคัรนเอวของอคับราฮคัมเหมพอนเลวตีในฮตีบรร 7:9 ดรินแดนแหตง
พระสคัญญาคพอดรินแดนทตีที่อยร ตจนถถึงบคัดนตีรซถึที่งพระเจข้าไดข้ทรงสคัญญาแกตอคับราฮคัม

ฮบ 11:10 พตอหมรตเหลตานตีรซถึที่งใชข้ชตีวริตเหมพอนกคับคนรตอนเรตในเตกนทรไดข้คอยอยผต่เพมซึ่อจะไดจ้
เมมองทธีซึ่มธีราก ซซซึ่งพระเจจ้าเปป็นนายชต่างและเปป็นผผจ้ทรงสรจ้างขซนี้น พวกเขาไมตเพตียงปรารถนาสถานทตีที่
ถาวรทตีที่พวกเขาจะลงหลคักปคักฐานไดข้เทตานคัรน แตตยคังรอคอยสถานทตีที่ๆพระเจข้าของพวกเขาทรงสถริต



อยรตดข้วย ทคัรงหมดนตีร เปกนไปเพราะความเชพที่อของพวกเขา พวกเขาเชพที่อคทาตรคัสของพระเจข้าและรอคอย
พระสคัญญาของพระองคร

ฮบ 11:11 โดยความเชมซึ่อ นางซาราหณ์เองเชต่นกรันจซงไดจ้รรับพลรังตรันี้งครรภณ์และไดจ้คลอด
บบตรเมมซึ่อชรามากแลจ้ว เพราะนางถมอวต่าพระองคณ์ผผจ้ไดจ้ทรงประทานพระสรัญญานรันี้นทรงเปป็นผผจ้สรัตยณ์
ซมซึ่อ เมพที่อพระเจข้าทรงสคัญญากคับนางซาราหรวตาวคันหนถึที่งนางจะใหข้ก ทาเนริดบรุตรชายแกตอคับราฮคัม นางกก
ถถึงวคัยหมดประจทาเดพอนแลข้ว มคันเปกนไปไมตไดข้เลยในทางชตีววริทยาและทางสรตีรวริทยาทตีที่นางจะมตีบรุตร
ไดข้ กระนคัรน “โดยความเชพที่อ นางซาราหรเองเชตนกคันจถึงไดข้รคับพลคังตคัรงครรภร” นางเชพที่อคทาตรคัสของ
พระเจข้า “นางถพอวตาพระองครผรข้ไดข้ทรงประทานพระสคัญญานคัรนทรงเปกนผรข้สคัตยรซพที่อ” ถถึงแมข้วตานางเปกน
หมคันมาตลอดชตีวริตและรรข้วตานางไมตมตีศคักยภาพทตีที่จะมตีบรุตรไดข้อตีกตตอไปแลข้ว แตตนางกกรรข้วตาพระเจข้าทรง
สามารถ นางถพอวตาพระองครผรข้ทรงมตีพระสคัญญากคับนางนคัรนเปกนผรข้ทตีที่เชพที่อถพอไดข้ ใจความสทาคคัญของคทา
ทตีที่แปลวตา สรัตยณ์ซมซึ่อ (พริสทอส) คพอ ผรข้ทตีที่ 'ควรคตาแกตการไวข้วางใจ'

ฮบ 11:12 เหตบฉะนรันี้น คนเปป็นอรันมากดบจดาวในทจ้องฟจ้า และดบจเมป็ดทรายทธีซึ่ทะเลซซซึ่ง
นรับไมต่ไดจ้ไดจ้บรังเกวิดแตต่ชายคนเดธียว และชายคนนรันี้นกป็เทต่ากรับคนทธีซึ่ตายแลจ้วดจ้วย ความหมายของคทาทตีที่
แปลวตา เทต่ากรับคนทธีซึ่ตายแลจ้ว (เนะครอโอ) หมายถถึงการเสพที่อมสมรรถภาพในดข้านชตีววริทยาแลข้ว ทคัรง
อคับราฮคัมและนางซาราหรหมดสมรรถภาพทางเพศและเปกนหมคันแลข้วกตอนทตีที่อริสอคัคถพอกทาเนริดขถึรนมา 
กระนคัรนพวกเขากกเชพที่อคทาตรคัสของพระเจข้า “เหตรุฉะนคัรน คนเปกนอคันมากดรุจดาวในทข้องฟข้า และดรุจ
เมกดทรายทตีที่ทะเลซถึที่งนคับไมตไดข้ไดข้บคังเกริดแตตชายคนเดตียว” มคันเกริดขถึรนไดข้เพราะพวกเขาเชพที่อคทาตรคัส
ของพระเจข้า

ฮบ 11:13 บรรดาคนเหลต่านธีนี้ไดจ้ตายไปในระหวต่างทธีซึ่เชมซึ่ออยผต่ ยรังไมต่ไดจ้รรับผลตามพระ
สรัญญาทรันี้งหลายนรันี้น แตต่ไดจ้แลเหป็นพระสรัญญาแตต่ไกล กป็เชมซึ่อมรัซึ่นและตจ้อนรรับพระสรัญญาเหลต่านรันี้นไวจ้ 
และไดจ้ยอมรรับวต่าเขาทรันี้งหลายเปป็นคนตต่างดจ้าวและเปป็นผผจ้สรัญจรอยผต่ในแผต่นดวินโลก คนเหลตานตีรทรุกคน
(อาแบลจนถถึงอริสอคัค) เสตียชตีวริตและไมตไดข้รคับกษคัตรริยรและราชอาณาจคักรทตีที่ทรงสคัญญาไวข้ “แตตไดข้แล
เหกนพระสคัญญาแตตไกล กกเชพที่อมคั ที่นและตข้อนรคับพระสคัญญาเหลตานคัรนไวข้” ถถึงแมข้วตาไมตมตีระบรุไวข้ชคัดเจน



ตรงนตีร  แตตหลคักการกกยคังเกตีที่ยวกคับความเชพที่อเหมพอนเดริม พวกเขาเหกนราชอาณาจคักรทตีที่ทรงสคัญญาไวข้, 
เมพองสวรรคร และบทาเหนกจและพระพรแหตงสวรรครอยรตไกลๆโดยความเชชชื่อ เพราะวตาพวกเขาเชพที่อคทา
ตรคัสของพระเจข้า พวกเขาจถึงรรข้วตาสริที่งเหลตานคัรนกทาลคังจะมา

นอกจากนตีร  พวกเขา “ยอมรคับวตาเขาทคัรงหลายเปกนคนตตางดข้าวและเปกนผรข้สคัญจรอยรตในแผตนดริน
โลก” ความหมายของคทาทตีที่แปลวตา คนตต่างดจ้าว (เสะนอส) คพอ 'คนตตางแดน' ความหมายของคทาทตีที่
แปลวตา ผผจ้สรัญจร (พาเระพริเดมอส) คพอ 'ผรข้ยข้ายถริที่นฐาน' หรพอ 'นคักทตองเทตีที่ยว' เลยดข้วยซทรา ถถึงแมข้วตาพตอ
หมรตเหลตานตีรมตีชตีวริตอยรตในโลกนตีร  แตตพวกเขาทราบวตาพวกเขาไมตไดข้เปกนสตวนหนถึที่งของมคัน พวกเขารรข้วตา
ตคัวเองเปกนเหมพอนคนตตางดข้าวและนคักทตองเทตีที่ยว พวกเขารรข้วตา 'โลกนตีรไมตใชตบข้านของฉคัน ฉคันแคตผตาน
มาและผตานไปเทตานคัรน' และพวกเขารรข้วตามคันเปกนแบบนตีร เพราะพวกเขาเชพที่อคทาตรคัสของพระเจข้า

ฮบ 11:14 เพราะคนทธีซึ่พผดอยต่างนธีนี้กป็แสดงใหจ้เหป็นชรัดแลจ้ววต่า เขากดาลรังแสวงหาเมมองทธีซึ่จะ
ไดจ้เปป็นของเขา คทาทตีที่แปลวตา เมมอง  (ปาตรริส) มตีความหมายวตา 'บข้านเกริด' พวกเขากทาลคังแสวงหาทตีที่ๆ
พวกเขาจะเรตียกไดข้วตาบข้าน

ฮบ 11:15 และแทจ้จรวิงถจ้าเขาควิดถซงบจ้านเมมองทธีซึ่เขาจากมานรันี้น เขากป็คงจะมธีโอกาสกลรับ
ไปไดจ้ ความหมายของขข้อนตีรกกคพอวตา หากพวกเขาตข้องการจรริงๆ พวกเขาจะกลคับไปยคัง “บข้านเมพองทตีที่
เขาจากมา” กกททาไดข้ หากอคับราฮคัมตข้องการอยตางนคัรนจรริงๆ ทตานกกสามารถกลคับไปยคังเมพองเออรรแหตง
คนเคลเดตียไดข้

ฮบ 11:16 แตต่บรัดนธีนี้เขาปรารถนาทธีซึ่จะอยผต่ในเมมองทธีซึ่ประเสรวิฐกวต่านรันี้น คมอเมมองสวรรคณ์ 
เหตบฉะนรันี้นพระเจจ้าจซงมวิไดจ้ทรงละอายเมมซึ่อเขาเรธียกพระองคณ์วต่าเปป็นพระเจจ้าของเขา เพราะพระองคณ์
ไดจ้ทรงจรัดเตรธียมเมมองหนซซึ่งไวจ้สดาหรรับเขาแลจ้ว แตตพวกเขารรข้ดตีกวตานคัรน พวกเขาปรารถนา “เมพองทตีที่
ประเสรริฐกวตานคัรน คพอเมพองสวรรคร” พวกเขาปรารถนาบข้านเกริดในสวรรคร พวกเขารรข้วตาการเดริน
ทางในชตีวริตนตีรนคัรนแสนสคัรนและปลายทางอคันถาวรของพวกเขานคัรนรออยรตเบพรองหนข้า “เหตรุฉะนคัรน
พระเจข้าจถึงมริไดข้ทรงละอายเมพที่อเขาเรตียกพระองครวตาเปกนพระเจข้าของเขา เพราะพระองครไดข้ทรงจคัด



เตรตียมเมพองหนถึที่งไวข้สทาหรคับเขาแลข้ว” พระเจข้าทรงพอพระทคัยทตีที่พวกเขาวางใจในพระองคร พระองคร
จถึงกทาลคังทรงจคัดเตรตียมทตีที่ไวข้สทาหรคับพวกเราและพวกเขา ดร ยอหรน 14:2-3

ฮบ 11:17-19 โดยความเชมซึ่อ เมมซึ่ออรับราฮรัมถผกลองใจกป็ไดจ้ถวายอวิสอรัคเปป็นเครมซึ่อง
บผชา นธีซึ่แหละทต่านผผจ้ไดจ้รรับพระสรัญญาเหลต่านรันี้นกป็ไดจ้ถวายบบตรชายคนเดธียวของตนทธีซึ่ไดจ้ใหจ้กดาเนวิดมา 
18 คมอบบตรทธีซึ่มธีพระดดารรัสไวจ้วต่า `เขาจะเรธียกเชมนี้อสายของเจจ้าทางสายอวิสอรัค' 19 ทต่านเชมซึ่อวต่าพระเจจ้า
ทรงฤทธวิธิ์สามารถใหจ้อวิสอรัคเปป็นขซนี้นมาจากความตายไดจ้ และทต่านไดจ้รรับบบตรนรันี้นกลรับคมนมาอธีก 
ประหนซซึ่งวต่าบบตรนรันี้นเปป็นขซนี้นมาจากตาย

เพราะวตาอคับราฮคัมเชพที่อคทาตรคัสของพระเจข้า ทตาน “กกไดข้ถวายอริสอคัคเปกนเครพที่องบรชา” (ใหข้เรา
สคังเกตวตาพระเจข้าทรงลองใจอคับราฮคัม ความหมายกกคพอวตาพระองครทรงทดสอบทตานเพพที่อดรวตาใจจรริง
ของทตานเปกนอยตางไร มตีประวคัตริศาสตรรอคันยาวนานทคั ที่วพระคคัมภตีรรเกตีที่ยวกคับการทตีที่พระเจข้าทรง
ทดสอบคนเหลตานคัรนทตีที่พระองครจะทรงใชข้งาน)

อคับราฮคัมรรข้วตาพระเจข้าตลอดยตีที่สริบหข้าปตีไดข้ทรงสคัญญาแลข้ววตาจะประทานบรุตรชายคนหนถึที่งใหข้
แกตทตานผตานทางนางซาราหร ทตานยคังรรข้ดข้วยวตาพระเจข้าไดข้ทรงสคัญญาแลข้ววตาบรุตรชายคนนตีรจะกลาย
เปกนชนชาตริใหญตชนชาตริหนถึที่ง ดข้วยเหตรุนตีร โดยความเชพที่อทตานจถึงถวายอริสอคัคเปกนเครพที่องบรชา อคับราฮคัม
เชพที่อวตาพระเจข้าผรข้ไดข้ทรงประทานบรุตรชายคนนตีรแกตทตานจะทรงชรุบเขาใหข้เปกนขถึรนจากตายหากจทาเปกน

นตีที่ยคังเปกนภาพอคันงดงามทตีที่สพที่อใหข้เหกนดข้วยวตาสคักวคันหนถึที่งพระเจข้ากกจะทรงถวายพระบรุตรทตีที่
บคังเกริดมาองครเดตียวของพระองคร แตตอคับราฮคัมกกรรข้ดข้วยวตา “เขาจะเรตียกเชพรอสายของเจข้าทางสายอริ
สอคัค” ซถึที่งเปกนคทาพรดทตีที่ยกมาจากปฐมกาล 21:12

ทตานจถึงถพอวตาหากจทาเปกน “พระเจข้าทรงฤทธริธ สามารถใหข้อริสอคัคเปกนขถึรนมาจากความตายไดข้” 
คทาทตีที่แปลวตา เชมซึ่อ (ลอกริซอไม) มตีความหมายวตา ‘คริดอยตางละเอตียดถตีที่ถข้วน’ หรพอ ‘ไดข้ใครตครวญ
แลข้ว’ อคับราฮคัมเชพที่อคทาตรคัสของพระเจข้าทตานจถึงรรข้วตาพระเจข้าจะทรง (1) ไวข้ชตีวริตบรุตรของทตาน 



หรพอไมตกก (2) ชรุบชตีวริตบรุตรของทตานใหข้เปกนขถึรนจากตายหากจทาเปกน ไมตวตาจะในกรณตีใดทตานกก
วางใจพระเจข้า

(ในทางปฏริบคัตริแลข้ว อคับราฮคัมไดข้รคับอริสอคัคคพนจากตาย ตลอดสามวคันในการเดรินทางไป
ยคังภรเขาโมรตียาหร ทตานเชพที่อวตาอริสอคัคจะตข้องตายแนตๆ กระนคัรนเมพที่อพระเจข้าทรงเขข้ามาแทรกแซง 
อคับราฮคัมกกถพอวตานคัที่นเปกนเหมพอนกคับการเปกนขถึรนจากตายเลย คทาทตีที่แปลวตา ประหนซซึ่ง คพอคทากรตีก 
พาราบอเล ซถึที่งเปกนทตีที่มาของคทาภาษาอคังกฤษ parable เรพที่องทตีที่วตาอริสอคัคไดข้รคับการยกเวข้นไมตตข้อง
โดนฆตาตายเปกนคทาอรุปมาเกตีที่ยวกคับการฟพร นคพนพระชนมรขององครพระผรข้เปกนเจข้าของเราซถึที่งจะเกริด
ขถึรนในอนาคตสคักวคันหนถึที่ง)

ฮบ 11:20 โดยความเชมซึ่อ อวิสอรัคไดจ้อวยพรแกต่ยาโคบและเอซาว นตีที่หมายถถึงปฐมกาล 
27:27 และการทตีที่อริสอคัคในชตวงบคัรนปลายชตีวริตอวยพรแกตบรุตรทคัรงสองของตน ประเดกนกกคพอวตา เพราะ
วตาอริสอคัคเชพที่อคทาสคัญญาทตีที่พระเจข้าไดข้ตรคัสไวข้แกตทตาน (คพอ ทตานเชพที่อคทาตรคัสของพระเจข้า) ทตานจถึง
สามารถอวยพรบรุตรทคัรงสองเกธีซึ่ยวกรับเหตบการณณ์ซซซึ่งจะบรังเกวิดภายหนจ้านรันี้นไดข้

ฮบ 11:21 โดยความเชมซึ่อ ยาโคบเมมซึ่อจะตายไดจ้อวยพรแกต่บบตรชายทรันี้งสองของโยเซฟ 
และไดจ้นมรัสการขณะทธีซึ่คดนี้าอยผต่บนหรัวไมจ้เทจ้าของทต่าน เชตนเดตียวกคัน ในอตีกหลายปตีตตอมายาโคบกก
สามารถอวยพรแกตบรุตรทคัรงสองของโยเซฟดข้วยความเชพที่อในแบบเดตียวกคัน ยาโคบกกเหมพอนกคับ
บรรพบรุรรุษของทตานคพอ อคับราฮคัมและอริสอคัคทตีที่เชพที่อคทาตรคัสของพระเจข้า ทตานจถึงสตงตตอพระพรทตีที่ทรง
สคัญญาไวข้ไปยคังบรุตรชายและหลานของทตาน

ฮบ 11:22 โดยความเชมซึ่อ โยเซฟเมมซึ่อกดาลรังจะตายไดจ้กลต่าวถซงการทธีซึ่ชนชาตวิอวิสราเอลจะ
ออกไป และไดจ้มธีคดาสรัซึ่งไวจ้เรมซึ่องกระดผกของทต่าน ในแบบเดตียวกคัน โยเซฟ เพราะทตานเชพที่อคทาตรคัสของ
พระเจข้า ทตานจถึงกลตาวลตวงหนข้าถถึงการเดรินทางออกจากอตียริปตรของชนชาตริอริสราเอลในอนาคต และ
มตีคทาสคัที่งไวข้วตาใหข้ฝคังกระดรกของทตานในแผตนดรินทตีที่พระเจข้าไดข้ทรงสคัญญาแกตอคับราฮคัม คนเหลตานตีรดข้วย
ความเชพที่อลข้วนๆเชพที่อคทาตรคัสของพระเจข้าเมพที่อพระองครไดข้ทรงสคัญญาแกตอคับราฮคัม, อริสอคัค, ยาโคบ 



และโยเซฟวตาพระองครจะทรงอวยพรพวกเขาในฐานะชนชาตริและจะทรงประทานแผตนดรินทตีที่
พระองครไดข้ทรงสคัญญาแกตอคับราฮคัมใหข้แกตพวกเขา

ฮบ 11:23 โดยความเชมซึ่อ เมมซึ่อโมเสสบรังเกวิดมาแลจ้ว บวิดามารดาไดจ้ซต่อนทต่านไวจ้ถซงสาม
เดมอน เพราะเหป็นวต่าเปป็นเดป็กรผปงาม และไมต่ไดจ้กลรัวคดาสรัซึ่งของกษรัตรวิยณ์นรันี้น ความเชพที่อแบบเดตียวกคันนตีร
ไดข้ถรกสตงตตอมายคังบริดามารดาของโมเสส เพราะพระสคัญญาตตางๆของพระเจข้าทตีที่ไดข้ทรงกระททาตตอ
บรรพบรุรรุษของพวกเขาๆ จถึงเชพที่อพระองคร ดข้วยเหตรุนตีรพวกเขาจถึงซตอนตคัวโมเสสไวข้สามเดพอน “และ
ไมตไดข้กลคัวคทาสคัที่งของกษคัตรริยรนคัรน” นตีที่ยตอมหมายถถึงเหตรุการณรในอพยพบททตีที่ 1 ทตีที่ฟาโรหรสคัที่งใหข้
ประหารชตีวริตทารกเพศชายตอนคลอดออกมาใหข้หมด เพราะบริดามารดาของโมเสสเชพที่อคทาตรคัส
ของพระเจข้า พวกเขาจถึงซตอนตคัวทตานไวข้โดยรรข้วตาพระเจข้าจะทรงททาใหข้คทาตรคัสของพระองครสทาเรกจ 
และพระองครกกทรงททาเชตนนคัรนจรริงๆ

ฮบ 11:24-26 โดยความเชมซึ่อ ครรันี้นโมเสสวรัฒนาโตขซนี้นแลจ้ว ไมต่ยอมใหจ้เรธียกวต่าเปป็น
บบตรชายของธวิดากษรัตรวิยณ์ฟาโรหณ์ 25 ทต่านเลมอกการรต่วมทบกขณ์กรับชนชาตวิของพระเจจ้า แทนการเรวิง
สดาราญในความบาปสรักเวลาหนซซึ่ง 26 ทต่านถมอวต่าความอรัปยศของพระครวิสตณ์ประเสรวิฐกวต่าคลรัง
ทรรัพยณ์ในประเทศอธียวิปตณ์ เพราะทต่านหวรังบดาเหนป็จทธีซึ่จะไดจ้รรับนรันี้น

โมเสสกกเชพที่อคทาตรคัสของพระเจข้าเชตนกคัน พระเจข้าทรงอวยพรทตานโดยทรงยอมใหข้ทตานไดข้
รคับการฝถึกอบรมจากมารดาของทตานทตีที่ดทาเนรินตามทางของพระเจข้า นางสตงตตอพระสคัญญาตตางๆของ
พระเจข้ามายคังทตาน ดข้วยเหตรุนตีร  “ครคัรนโมเสสวคัฒนาโตขถึรนแลข้ว ไมตยอมใหข้เรตียกวตาเปกนบรุตรชายของ
ธริดากษคัตรริยรฟาโรหร” โมเสสมตีสริทธริธ ทตีที่จะเปกนเจข้าชายในพระราชวคังของฟาโรหร อตียริปตรเปกนประเทศทตีที่
มตีอทานาจมากทตีที่สรุดและรทที่ารวยทตีที่สรุดของโลกในสมคัยนคัรน กระนคัรนโดยความเชพที่อทตานกกปฏริเสธอภริสริทธริธ
นตีร เสตีย “เลพอกการรตวมทรุกขรกคับชนชาตริของพระเจข้า แทนการเรริงสทาราญในความบาปสคักเวลาหนถึที่ง” 
เพราะวตาโมเสสเชพที่อคทาตรคัสของพระเจข้า ทตานจถึงตคัดสรินใจครคัร งสทาคคัญซถึที่งเปลตีที่ยนชตีวริตของทตานไป
ตลอดกาล “ทตานถพอวตาความอคัปยศของพระครริสตรประเสรริฐกวตาคลคังทรคัพยรในประเทศอตียริปตร”



วลตีสรุดทข้ายในขข้อ 26 นคัรนนตาสนใจ คทาวตา ทต่านหวรัง (อาพอบเละโฟ) มตีความหมายวตา 
‘ดวงตาของทตานจคับจข้องอยรตทตีที่’ “บทาเหนกจทตีที่จะไดข้รคับนคัรน” กลตาวอตีกนคัยหนถึที่งสายตาของโมเสสจดจตอ
อยรตทตีที่บทาเหนกจและความมคั ที่งคคั ที่งทตีที่พระเจข้าไดข้ทรงสคัญญาไวข้มากกวตาทตีที่จะสนใจความมคั ที่งคคั ที่งทตีที่มองเหกน
ไดข้ซถึที่งอยรตตตอหนข้าทตานในประเทศอตียริปตร ทตานรรข้วตาความสทาเรริงสทาราญในความบาปซถึที่งมตีอยร ตแลข้วใน
อตียริปตรนคัรนนทามาซถึที่งความพถึงพอใจเพตียงชคั ที่วคราว และจรริงๆแลข้วอาจมตีความเพลริดเพลรินในความบาป
อยรตดข้วย แตตมคันกกอยรตเพตียงประเดตีดี๋ยวเดตียวเทตานคัรน โดยความเชพที่อโมเสสมตีวริจารณญาณทตีที่จะรรข้วตาพระพร
ตตางๆทตีที่พระเจข้าไดข้ทรงสคัญญาไวข้นคัรนดทารงอยรตชคั ที่วนริรคันดรร โดยความเชพที่อทตานจถึงเลพอกบทาเหนกจระยะ
ยาวของพระเจข้ามากกวตาทตีที่จะเลพอกความเพลริดเพลรินในความบาประยะสคัรน

ฮบ 11:27-29 โดยความเชมซึ่อ ทต่านไดจ้ออกจากประเทศอธียวิปตณ์ โดยมวิไดจ้เกรงกลรัว
ความกรวินี้วของกษรัตรวิยณ์ เพราะทต่านยอมทนอยผต่เหมมอนประหนซซึ่งไดจ้เหป็นพระองคณ์ผผจ้ไมต่ทรงปรากฏแกต่
ตา 28 โดยความเชมซึ่อ ทต่านไดจ้ถมอเทศกาลปรัสกาและพวิธธีประพรมเลมอด เพมซึ่อมวิใหจ้องคณ์เพชฌฆาตผผจ้
ประหารบบตรหรัวปธีมาถผกตจ้องพวกอวิสราเอลไดจ้ 29 โดยความเชมซึ่อ พวกอวิสราเอลไดจ้ขจ้ามทะเลแดง
เหมมอนกรับวต่าเดวินบนดวินแหจ้ง แตต่เมมซึ่อพวกอธียวิปตณ์ไดจ้ลองเดวินขจ้ามดผบจ้าง กป็จมนดนี้าตายหมด

ในททานองเดตียวกคันโมเสสทริรงอภริสริทธริธ ของตนในอตียริปตรโดยความเชพที่อ เพราะ “ทตานยอมทน
อยรตเหมพอนประหนถึที่งไดข้เหกนพระองครผรข้ไมตทรงปรากฏแกตตา” ทตานสคัตยรซพที่อเพราะเหตรุผลเดตียว โดย
ความเชพที่อทตานไดข้เหกนพระองครผรข้ทรงไมตประจคักษรแกตตา อตีกครคัร งทตีที่ใจของทตานจดจตออยรตทตีที่องครพระผรข้
เปกนเจข้าตลอด

เมพที่อถถึงเวลาทตีที่ตข้องททาพริธตีปคัสกาครคัร งแรก โมเสสกกถพอพริธตีนคัรนโดยความเชพที่อและประพรมเลพอด
ตามทตีที่พระเจข้าไดข้ทรงบคัญชาไวข้ ทตานททาสริที่งทตีที่ทตานททาเพราะทตานเชพที่อคทาตรคัสของพระเจข้า ทตานเชพที่อ
พระเจข้า “เพพที่อมริใหข้องครเพชฌฆาตผรข้ประหารบรุตรหคัวปตีมาถรกตข้องพวกอริสราเอลไดข้”

“โดยความเชพที่อ พวกอริสราเอลไดข้ขข้ามทะเลแดงเหมพอนกคับวตาเดรินบนดรินแหข้ง” เพราะวตา
พวกเขาเชพที่อคทาตรคัสของพระเจข้า พวกเขาจถึงททาสริที่งทตีที่ดรเหมพอนเปกนไปไมตไดข้ พวกเขาเดรินหนข้าลงสรต
ทะเลแดงโดยรรข้วตาพระเจข้าจะทรงชตวยพวกเขาใหข้พข้น “พวกอตียริปตรไดข้ลองเดรินขข้ามดรบข้าง” กกจม



นทราตายหมด ความจรริงของเรพที่องราวทคัรงหมดนตีรกกคพอวตา ประชากรของพระเจข้าในสมคัยโบราณททาสริที่งทตีที่
พวกเขากระททาเพราะพวกเขาเชพที่อคทาตรคัสของพระเจข้าโดยใชข้ความเชพที่อลข้วนๆ พวกเขาวางใจ
พระองคร พวกเขาไวข้ใจสริที่งทตีที่พระองครตรคัส พวกเขาฝากชตีวริตและอนาคตของตนไวข้ในพระหคัตถรของ
พระองครซทร าแลข้วซทราเลตาเพราะพวกเขาเชพที่อคทาตรคัสของพระองคร

ฮบ 11:30-31 โดยความเชมซึ่อ เมมซึ่อพวกอวิสราเอลลจ้อมกดาแพงเมมองเยรธีโคไวจ้ถซงเจป็ด
วรันแลจ้ว กดาแพงเมมองกป็พรังลง 31 โดยความเชมซึ่อ ราหรับหญวิงแพศยาจซงมวิไดจ้พวินาศไปพรจ้อมกรับคน
เหลต่านรันี้นทธีซึ่มวิไดจ้เชมซึ่อ เมมซึ่อนางไดจ้ตจ้อนรรับคนสอดแนมนรันี้นไวจ้อยต่างสรันตวิ

ในททานองเดตียวกคัน “กทาแพงเมพองเยรตีโค” พคังลง และ “โดยความเชพที่อ ราหคับหญริงแพศยาจถึง
มริไดข้พรินาศไปพรข้อมกคับคนเหลตานคัรนทตีที่มริไดข้เชพที่อ เมพที่อนางไดข้ตข้อนรคับคนสอดแนมนคัรนไวข้อยตางสคันตริ” 
นตีที่เปกนภาพประกอบอคันนตาทถึที่งจรริงๆ ราหคับหญริงโสเภณตี ผรข้มตีชพที่อเสตียงในทางทตีที่ไมตดตี ไดข้รคับการชตวยใหข้
พข้นและไดข้กลายเปกนสตวนหนถึที่งของวงศรวานของพระครริสตรในทตีที่สรุด การทตีที่นางถรกททาใหข้เปกนคน
ชอบธรรมและถรกชทาระใหข้บรริสรุทธริธ ตตอเบพรองพระพคักตรรพระเจข้ากกเปกนมาโดยความเชพที่อของนาง
ลข้วนๆ คพอโดยการทตีที่นางเชพที่อคทาตรคัสของพระเจข้า นางไวข้ใจพระเจข้าผรข้ทรงสคัญญาวตาจะประทาน
ชคัยชนะใหข้แกตพวกอริสราเอล ชตางเปกนภาพแหตงความรอดอคันงดงามอะไรเชตนนตีร  พระเจข้าจะทรง
ยอมรคับคนบาปทตีที่ตทที่าชข้าทตีที่สรุดและชตวยพวกเขาใหข้รอดเมพที่อพวกเขาหคันมาหาพระองครและวางใจ
พระองครดข้วยความเชพที่อ

ฮบ 11:32 และขจ้าพเจจ้าจะกลต่าวอะไรตต่อไปอธีกเลต่า เพราะไมต่มธีเวลาพอทธีซึ่จะกลต่าวถซง
กวิเดโอน บาราค แซมสรัน เยฟธาหณ์ ดาววิด และซามผเอล และศาสดาพยากรณณ์ทรันี้งหลาย ผรข้เขตียนยตอคทา
เทศนาของทตานลงโดยชตีร ใหข้เหกนวตาพระเจข้าไดข้ทรงชตวยกริเดโอน บาราค แซมสคัน เยฟธาหร ดาวริด 
และซามรเอล และศาสดาพยากรณรทคัรงหลายใหข้พข้น

ฮบ 11:33-38 โดยความเชมซึ่อ ทต่านเหลต่านรันี้นจซงไดจ้มธีชรัยเหนมออาณาจรักรตต่างๆ ไดจ้
กระทดาการชอบธรรม ไดจ้รรับพระสรัญญา ไดจ้ปวิดปากสวิงโต 34 ไดจ้ดรับไฟทธีซึ่ไหมจ้อยต่างรบนแรง ไดจ้พจ้น
จากคมดาบ ความอต่อนแอของทต่านกป็กลรับเปป็นความเขจ้มแขป็ง มธีกดาลรังความสามารถในการทดา



สงคราม ไดจ้ตธีกองทรัพประเทศอมซึ่นๆแตกพต่ายไป 35 พวกผผจ้หญวิงกป็ไดจ้รรับคนพวกของนางทธีซึ่ตาย
แลจ้วกลรับฟมนี้นคมนชธีววิตขซนี้นมาอธีก บางคนกป็ถผกทรมาน แตต่กป็ไมต่ยอมรรับการปลดปลต่อย เพมซึ่อเขาจะไดจ้รรับ
การเปป็นขซนี้นมาจากความตายอรันประเสรวิฐกวต่า 36 บางคนถผกทดลองโดยคดาเยาะเยจ้ยและการถผกโบย
ตธี และยรังถผกลต่ามโซต่และถผกขรังคบกดจ้วย 37 บางคนถผกหวินขวจ้าง บางคนกป็ถผกเลมซึ่อยเปป็นทต่อนๆ บางคน
ถผกทดลอง บางคนกป็ถผกฆต่าดจ้วยดาบ บางคนเทธีซึ่ยวสรัญจรไปนบต่งหต่มหนรังแกะและหนรังแพะ อดอยาก 
ทนทบกขณ์เวทนาและทนการเคธีซึ่ยวเขป็ญ 38 (โลกไมต่สมกรับคนเชต่นนรันี้นเลย) เขาพเนจรไปในถวิซึ่น
ทบรกรันดารและตามภผเขา และอยผต่ตามถดนี้าและตามโพรง

คนเหลตานตีรทรุกคน “โดยความเชพที่อ ทตานเหลตานคัรนจถึงไดข้มตีชคัยเหนพออาณาจคักรตตางๆ ไดข้กระททา
การชอบธรรม ไดข้รคับพระสคัญญา ไดข้ปริดปากสริงโต” ชคัยชนะของผรข้คนสมคัยพระคคัมภตีรรเดริมทคัรงฝตาย
วริญญาณและฝตายรตางกายเกริดขถึรนไดข้เพราะผรข้คนของพระเจข้าเชพที่อคทาตรคัสของพระองคร

“ไดข้ดคับไฟทตีที่ไหมข้อยตางรรุนแรง” ในขข้อ 34 อาจหมายถถึงเหตรุการณรทตีที่เกริดขถึรนกคับชคัดรคัค เมชาค 
และอาเบดเนโกในดาเนตียลบททตีที่ 3 “ไดข้ตตีกองทคัพประเทศอพที่นๆแตกพตายไป” อาจหมายถถึงชคัยชนะ
ของยรดาส มคัคคาเบตียส ซถึที่งถถึงแมข้วตาไมตใชตประวคัตริศาสตรรทตีที่ไดข้รคับการดลใจ แตตมคันกกเกริดขถึรนจรริงๆ มคัน
อาจหมายถถึงชคัยชนะทตีที่พระเจข้าทรงประทานใหข้แกตเยโฮชาฟคัทกกไดข้ พวกผรข้หญริงกกไดข้รคับคนพวกของ
นางทตีที่ตายแลข้วกลคับฟพร นคพนชตีวริตขถึรนมาอตีกอาจหมายถถึงเอลตีชาและหญริงชาวชรเนมและบรุตรชายของ
นางใน 2 พงศรกษคัตรริยร 4

มตีคนกลตาวไวข้วตาอริสยาหรถรก “เลพที่อยเปกนทตอนๆ” จนตาย ผรข้คนของพระเจข้าตลอดสมคัยพระ
คคัมภตีรรเดริมเจอกคับการขตมเหงและการตตอตข้านเพราะวตาพวกเขาเชพที่อคทาตรคัสของพระเจข้า “ บางคนกก
ถรกทรมาน แตตกกไมตยอมรคับการปลดปลตอย เพพที่อเขาจะไดข้รคับการเปกนขถึรนมาจากความตายอคัน
ประเสรริฐกวตา “โลกไมตสมกคับคนเชตนนคัรนเลย”

ฮบ 11:39 คนเหลต่านรันี้นทบกคนมธีชมซึ่อเสธียงดธีโดยความเชมซึ่อของเขา แตต่เขากป็ยรังไมต่ไดจ้รรับสวิซึ่ง
ทธีซึ่ทรงสรัญญาไวจ้ วลตีทตีที่วตา “มตีชพที่อเสตียงดตี” แปลมาจากคทาวตา มารทรูเระโอ ซถึที่งหมายถถึง ‘ใหข้การรคับรอง’ 



หรพอ ‘เปกนพยาน’ หากจะถอดความขข้อนตีรอาจกลตาวไดข้วตา ‘และคนเหลตานตีรทรุกคนซถึที่งเปกนพยานโดย
ความเชพที่อ กกยคังไมตไดข้รคับพระสคัญญานคัรน’

ฮบ 11:40 ดจ้วยวต่าพระเจจ้าทรงจรัดเตรธียมการอยต่างดธีกวต่าไวจ้สดาหรรับเราทรันี้งหลาย เพมซึ่อไมต่
ใหจ้เขาทรันี้งหลายถซงทธีซึ่สดาเรป็จนอกจากเรา วลตีทตีที่แปลวตา ทรงจรัดเตรธียมการอยต่างดธีกวต่าไวจ้ อาจแปลไดข้
ดข้วยวตา ‘ไดข้เหกนลตวงหนข้าถถึงบางสริที่งทตีที่ดตีกวตา’ พระเจข้าทรงเหกนลตวงหนข้าถถึงพระสคัญญาตตางๆทตีที่ดตีกวตา 
(ฮตีบรร 8:6) กาลเวลาทตีที่ครบสมบรรณร แมข้แตตสทาหรคับเราผรข้เปกนครริสเตตียนแหตงพคันธสคัญญาใหมต กกยคังมา
ไมตถถึง วริสรุทธริชนทตีที่สคัตยรซพที่อในสมคัยพระคคัมภตีรรเดริมเหลตานตีรซถึที่งไดข้เปกนพยานรคับรองโดยความเชพที่อของ
พวกเขายคังไมตไดข้รคับพระสคัญญาเหลตานคัรน (นอกจากเราหรพอโดยปราศจากเรา) แตตวคันนคัรนจะมาถถึงทคัรง
สทาหรคับพวกเขาและพวกเราดข้วย

*****

ภนพรวมของฮฮีบรร 12: เนชนี้อหาสม่วนแรกของฮตีบรรู 12 พรูดถถึงความจซาเปป็นทตีชื่สซาคลัญอยม่างหนถึชื่ง
ของผรูผู้รลับจดหมายฝากฉบลับนตีนี้ พวกเขาไมม่เพตียงหวลัชื่นไหวในดผู้านหลลักคซาสอนเพราะเปป็นผรูผู้เชชชื่อใหมม่
ชาวยริวเทม่านลันี้น แตม่เหป็นไดผู้ชลัดวม่าพวกเขาเกริดความทผู้อใจดผู้วย ผรูผู้เขตียนนซาเสนอภาพเปรตียบวม่าชตีวริต
ครริสเตตียนเปป็นเหมชอนกลับการแขม่งวริชื่งระยะทางไกล ทม่านยกภาพนตีนี้เพชชื่อชตีนี้ใหผู้เหป็นวม่าการแขม่งขลันนตีนี้
ไมม่ใชม่เรชชื่องงม่าย จะมตีการตม่อตผู้านจากเหลม่าศลัตรรูฝม่ายวริญญาณอยม่างแนม่นอน บางครลันี้งอาจมตีการตตีสอน
จากพระเจผู้าดผู้วย ประเดป็นหลลักของเนชนี้อหาสม่วนแรกของบทนตีนี้กป็คชอ เพชชื่อหนมุนใจผรูผู้อม่านใหผู้สรูผู้ตม่อไป 
จงมตีกซาลลังใจไวผู้ อยม่าหม่อเหตีชื่ยว เดรินหนผู้าตม่อไป กลลับไปวริชื่งตม่อ วริชื่งแขม่งใหผู้เสรป็จ

ผรูผู้เขตียนจดหมายฝากฉบลับนตีนี้ออกความเหป็นทรินี้งทผู้ายดผู้วยคซาเตชอนสตริเพริชื่มเตริมใหผู้พากเพตียรตม่อ
ไป ทม่านกลม่าวปริดทผู้ายภาพเปรตียบของการวริชื่งแขม่งใหผู้เสรป็จ ทม่านเตชอนความจซาผรูผู้อม่านของทม่านวม่าเสผู้น
ชลัยของพวกเขาไมม่ใชม่ภรูเขาซตีนาย แตม่เปป็นภรูเขาศริโยน (เยรรูซาเลป็มใหมม่)โดยมตีพระเยซรูรออยรูม่ทตีชื่เสผู้นชลัย 
ดลังนลันี้นพวกเขาจถึงถรูกเตชอนใหผู้ระวลังทตีชื่จะไมม่เพริกเฉยตม่อพระองคณ์

ฮบ 12:1 เหตบฉะนรันี้น ครรันี้นเรามธีพยานหมผต่ใหญต่อยต่างนรันี้นอยผต่รอบขจ้าง ใหจ้เราทวินี้งของ
หนรักทบกสวิซึ่งทธีซึ่ขรัดขจ้องอยผต่ และการผวิดทธีซึ่เรามรักงต่ายกระทดานรันี้น และการววิซึ่งแขต่งกรันทธีซึ่กดาหนดไวจ้สดาหรรับ



เรานรันี้น ใหจ้เราววิซึ่งดจ้วยความเพธียรพยายาม ขณะทตีที่บททตีที่แลข้วนทาเสนอบรรดาผรข้ทตีที่มตีความเชพที่อยริ ที่งใหญต ผรข้
เขตียนจถึงเปรตียบพวกเขาวตาเปกนเหมพอนกคับ "พยานหมรตใหญต" ทตีที่รายลข้อมเรา เราอาจสรรุปไดข้วตาบรรดา
คนของพระเจข้าผรข้ยริที่งใหญตเหลตานตีรซถึที่งตอนนตีรอยรตในสวรรครกคับองครพระผรข้เปกนเจข้าแลข้วก ทาลคังเฝข้าดรเราวริที่ง
ในการแขตงขคันแหตงชตีวริตครริสเตตียนอยรต (ถถึงแมข้วตานตีที่ไมตไดข้ถรกกลตาวชคัดเจนในพระคคัมภตีรร แตตมคันกก
สอดคลข้องกคับภาพเปรตียบของการแขตงวริที่งมาราธอน บตอยครคัร งเหลตาผรข้ชมทตีที่เสข้นชคัยสตวนหนถึที่งแลข้วกก
เปกนคนทตีที่วริที่งแขตงเสรกจเรตียบรข้อยแลข้ว) ในการแขตงขคันกตีฬาโอลริมปริค นคักวริที่งทางไกลวริที่งแขตงเสรกจใน
สนามกตีฬาโอลริมปริคโดยมตีผรข้ชมหมรตใหญตเฝข้าดรอยรต สริที่งทตีที่ถรกสพที่ออยตางชคัดเจนกกคพอวตา เมพที่อเราวริที่งแขตงสตวน
ของเราเสรกจ มคันกกจะเกริดขถึรนตตอหนข้าพยานหมรตใหญตทตีที่รวมตคัวกคันรอบสนามกตีฬาในสวรรครในสงตา
ราศตี

คทาวตา เหตมุฉะนลันี้น ตอนตข้นของขข้อนตีร เชพที่อมโยงโดยตรงกคับวลตี "ใหข้เราทริรงของหนคักทรุกสริที่งทตีที่
ขคัดขข้องอยรต" นคักวริที่งมาราธอนสวมเฉพาะเสพรอผข้าทตีที่นทร าหนคักเบาทตีที่สรุด รองเทข้าหนคักๆ เสพรอผข้าหนคักๆ 
กระเปป๋าเปข้สะพายหลคัง และสริที่งของอพที่นๆจถึงถรกทริรงไวข้ คทาทตีที่แปลวตา ของหนรัก (ออกคอส) มตีความ
หมายวตา 'สริที่งทตีที่คอยรบกวน' สริที่งทตีที่คอยรบกวนเราอาจไมตใชตสริที่งทตีที่บาปในตคัวมคันเอง แตตมคันคอยขคัด
ขวางการวริที่งแขตงของเรา ดคังนคัรนบตอยครคัร งในการแขตงวริที่งมาราธอนของชตีวริตครริสเตตียน ผรข้คนทตีที่บคังเกริด
ใหมตแลข้วกกเรริที่มพะวงกคับสริที่งตตางๆในชตีวริตนตีร  พวกเขามคัวแตตสาละวนอยรตกคับสริที่งตตางๆของโลก (สริที่งทตีที่
อาจไมตไดข้เปกนเรพที่องชคั ที่วรข้ายในตคัวมคันเอง แตตกกเปกนสริที่งทตีที่ดถึงความสนใจของเราไป) จนพวกเขาถรก
รบกวนในการวริที่งแขตงของตน มคันอาจเปกนกตีฬา, ธรุรกริจ, การเมพอง, เรพที่องจริปาถะในชรุมชน ฯลฯ แตต
ผลลคัพธรสรุดทข้ายกกคพอ นคักวริที่งมคัวแตตสาละวนอยรตกคับการตตางๆของชตีวริตนตีรจนเขาวริที่งแขตงไมตเสรกจ

ในการแขตงวริที่งมาราธอนเปข้าหมายทตีที่ชคัดเจนกกคพอเพพที่อทตีที่จะชนะ อยตางไรกกตาม มตีนข้อยคนนคักทตีที่
บรรลรุเปข้าหมายดคังกลตาว แตตเปข้าหมายในทางปฏริบคัตริสทาหรคับนคักวริที่งมาราธอนสตวนใหญตแลข้วกกคพอ 
การวริที่งแขตงใหข้เสรกจ พวกเขาจถึงทริรงของหนคักหรพอสริที่งทตีที่รบกวนซถึที่งคอยถตวงพวกเขาไมตใหข้บรรลรุเปข้า
หมายดคังกลตาวไวข้ขข้างหลคัง

ความหมายของวลตี "การผริดทตีที่เรามคักงตายกระททานคัรน" กกคพอ ความบาปทตีที่อยรตรอบตคัวเราตลอด
เวลา นคักวริที่งมาราธอนทตีที่หยรุดวริที่งเพพที่อแวะไปดพที่มเบตียรร สรบบรุหรตีที่ หรพอสนรุกกคับความเพลริดเพลรินในรรป



แบบใดกกตามกกจะพบวตาความบาปนคัรนๆขคัดขวางเขามริใหข้แขตงเสรกจ ความบาปโดยทคั ที่วไปแลข้วจะ
ททาใหข้นคักวริที่งหลายคนเลริกวริที่งกลางคคัน มคันอาจเปกนผลกระทบทตีที่บตอยททาลายของความบาปหรพอมคัน
อาจเปกนความอคับอายขายหนข้าทตีที่ททาใหข้นคักวริที่งคนนคัรนตข้องเลริกวริที่งกลางคคัน ความบาป นคั ที่นคพอการททา
ผริดกฎการแขตงขคันทตีที่พระเจข้าไดข้ทรงตคัรงไวข้ อาจททาใหข้นคักวริที่งคนนคัรนถรกตคัดสริทธริธ จากการไดข้รคับรางวคัลทตีที่
เสข้นชคัยกกไดข้

คทาวตา เหตมุฉะนลันี้น ยคังมตีผลตตอวลตีสรุดทข้าย " และการวริที่งแขตงกคันทตีที่ก ทาหนดไวข้สทาหรคับเรานคัรน ใหข้
เราวริที่งดข้วยความเพตียรพยายาม" ดข้วย บรรดาผรข้เชพที่อชาวยริวซถึที่งเปกนผรข้รคับจดหมายฝากฉบคับนตีรถรกทดลอง
อยตางหนคักใหข้เลริกวริที่งในการแขตงขคันแหตงชตีวริตครริสเตตียน การแขตงขคันนตีร ไมตเพตียงเปกนเรพที่องยากเทตานคัรน 
แตตยคังมตีการตตอตข้านจากเหลตาศคัตรรฝตายวริญญาณและการตตีสอนของพระเจข้าทตีที่อาจเกริดขถึรนไดข้ดข้วย ผรข้
เขตียนจถึงเตพอนสตริใหข้พวกเขาสรข้ตตอไป จงวริที่งแขตงดข้วยความเพตียร คทาทตีที่แปลวตา ความเพธียรพยายาม (ฮรู
พอมอเน) มตีความหมายวตา 'ความทรหดอดทน' จรริงแทข้ทตีเดตียวทตีที่ชตีวริตครริสเตตียนบางครคัร งกกเปกนเรพที่อง
ยาก อยตางไรกกตามเราถรกกทาชคับใหข้พากเพตียรอยตางอดทน ไมตยอมแพข้และกข้าวตตอไป

ฮบ 12:2 หมายเอาพระเยซผเปป็นผผจ้รวิเรวิซึ่มความเชมซึ่อ และผผจ้ทรงทดาใหจ้ความเชมซึ่อของเรา
สดาเรป็จ เพราะเหป็นแกต่ความยวินดธีทธีซึ่มธีอยผต่ตรงหนจ้านรันี้น พระองคณ์ไดจ้ทรงทนเอากางเขน ทรงถมอวต่า
ความละอายไมต่เปป็นสวิซึ่งสดาครัญอะไร และไดจ้เสดป็จประทรับเบมนี้องขวาพระทธีซึ่นรัซึ่งของพระเจจ้าแลจ้ว สริที่ง
หนถึที่งทตีที่เปกนกทาลคังใจใหข้แกตเราอยตางมากกกคพอวตา "พระเยซรเปกนผรข้รริเรริที่มความเชพที่อ และผรข้ทรงททาใหข้ความ
เชพที่อของเราสทาเรกจ" ไดข้ทรงวริที่งเขข้าเสข้นชคัยไปแลข้ว ความหมายของคทาทตีที่แปลวตา ผผจ้รวิเรวิซึ่ม (อารเคกอส) 
คพอ 'แหลตงทตีที่มา' หรพอ 'ผรข้ใหข้ก ทาเนริด' แหตงความเชพที่อของเรา ความหมายของคทาทตีที่แปลวตา ผผจ้
ทดาใหจ้...สดาเรป็จ (เทะเละอริโอเทส) คพอ 'ความครบสมบรรณร' องครพระผรข้เปกนเจข้าของเราทรงเปกนทคัรง
แหลม่งทตีชื่มาและเปกนความครบสมบรูรณณ์แหตงความเชพที่อของเรา คทาทตีที่แปลวตา ผรูผู้ทซาใหผู้...สซาเรป็จ ไมตเพตียง
เปกนการเลตนคทาเทตานคัรน แตตยคังบรรยายดข้วยวตาองครพระผรข้เปกนเจข้าของเราไดข้ทรงวริที่งแขตงสทาเรกจ
เรตียบรข้อยแลข้ว พระองครทรงรข้องทตีที่กางเขนวตา "สทาเรกจแลข้ว!” (ดร ยอหรน 19:30)



การประยรุกตรใชข้ความจรริงขข้อนตีรกกคพอ ใหข้คนเหลตานคัรนทตีที่ยคังวริที่งแขตงอยรตจคับจข้องสายตาไปทตีที่เสข้น
ชคัยและทตีที่พระองครผรข้ทรงรอคอยพวกเขาอยร ตทตีที่นคัที่น เพราะวตาพระองคร " ไดข้ทรงทนเอากางเขน ทรง
ถพอวตาความละอายไมตเปกนสริที่งสทาคคัญอะไร" เพราะเหกนแกตความยรินดตีแหตงเสข้นชคัย ความหมายของคทา
ทตีที่แปลวตา ถมอวต่า...ไมต่สดาครัญอะไร (คาทาฟรอเนะโอ) คพอ 'รคังเกตียจ' องครพระผรข้เปกนเจข้าของเราไมตเพตียง
ทรงยอมทนกางเขนเทตานคัรน แตตพระองครยคังทรงรคังเกตียจความชคั ที่วรข้ายเลวทรามของมคันดข้วย และเดริน
หนผู้าตม่อไปจนพระองครทรงไปถถึงเสข้นชคัย บคัดนตีรพระองครทรงประทคับนคัที่งทตีที่เสข้นชคัย ณ เบพรองขวา
พระทตีที่นคัที่งของพระเจข้าแลข้ว และรอคอยบรรดานข้องๆของพระองครทตีที่ยคังวริ ที่งแขตงอยรต

ฮบ 12:3-4 ดจ้วยวต่าทต่านทรันี้งหลายจงพวินวิจควิดถซงพระองคณ์ ผผจ้ไดจ้ทรงทนเอาการตวิเตธียน
นวินทาแหต่งคนบาปตต่อพระองคณ์มากเทต่าใด เพมซึ่อทต่านทรันี้งหลายจะไมต่อต่อนระอาใจไป 4 ทต่านทรันี้งหลาย
ยรังไมต่ไดจ้รบสผจ้กรับความบาปจนถซงโลหวิตตก

ขณะทตีที่ผรข้เขตียนยกภาพเปรตียบของการวริที่งแขตงทางไกลตตอไป ทตานกกเตพอนความจทาเราใหข้ 
"พรินริจคริดถถึงพระองคร ผรข้ไดข้ทรงทนเอาการตริเตตียนนรินทาแหตงคนบาปตตอพระองครมากเทตาใด เพพที่อ
ทตานทคัรงหลายจะไมตอตอนระอาใจไป" คทาทตีที่แปลวตา การตวิเตธียนนวินทา (อลันตริโลเกตีย) มตีความหมายวตา 
'การตตอตข้าน' ความหมายกกคพอวตา จงระลถึกวตาพระเยซรทรงยอมทนการตตอตข้านอยตางหนคักขนาดไหน 
ดคังนคัรน อยตาเรริที่มทข้อใจเมพที่อทตานเจอการตตอตข้านเหมพอนกคัน นอกจากนตีรผรข้อตานเหลตานตีรทตีที่หวคั ที่นไหวยคังไมต
ไดข้ "รบสรข้กคับความบาปจนถถึงโลหริตตก" ความหมายกกคพอวตา พระเยซรทรงลงเอยดข้วยการหลคั ที่งพระ
โลหริตของพระองครเพราะจรุดยพนของพระองคร ยคังไมตมตีผรข้อตานทตานใดเจอกคับการตตอตข้านในระดคับนคัรน
เลย ดคังนคัรนความหมายทตีที่สพที่อกกคพอ จงสรข้ตตอไป

คราวนตีรผรข้เขตียนเสรริมความกดดคันในอตีกรรปแบบเขข้าไปซถึที่งเราจทาเปกนตข้องเตกมใจยอมทนใน
การแขตงขคันแหตงชตีวริตครริสเตตียน นคัที่นคพอความเปกนไปไดข้ทตีที่จะถรกพระเจข้าตตีสอน ทตานนทาเสนอความ
คริดตามพระคคัมภตีรรทตีที่วตาพระเจข้าผรข้ทรงเปกนพระบริดาในสวรรครของเรา บางครคัร งอาจทรงตตีสอนบรุตร
ทคัรงหลายของพระองคร ประเดกนสทาคคัญกกคพอ เราตข้องยอมทนการตตีสอนนคัรนๆ



ฮบ 12:5-6 และทต่านไดจ้ลมมคดาเตมอนนรันี้นเสธีย ซซซึ่งไดจ้เตมอนทต่านเหมมอนกรับเตมอนบบตรวต่า 
`บบตรชายของเราเออ๋ย อยต่าดผหมวิซึ่นการตธีสอนขององคณ์พระผผจ้เปป็นเจจ้า และอยต่าระอาใจเมมซึ่อพระองคณ์
ทรงตวิเตธียนทต่านนรันี้น 6 เพราะองคณ์พระผผจ้เปป็นเจจ้าทรงตธีสอนผผจ้ทธีซึ่พระองคณ์ทรงรรัก และเมมซึ่อพระองคณ์
ทรงรรับผผจ้ใดเปป็นบบตร พระองคณ์กป็ทรงเฆธีซึ่ยนตธีผผจ้นรันี้น' อคัครทรตทตานนตีร เตพอนผรข้อตานของทตานใหข้ระลถึกถถึง
คทาเตพอนสตริในสรุภาษริต 3:11-12 ทตีที่สอนวตาอยตาดรหมริที่น "การตตีสอนขององครพระผรข้เปกนเจข้า และอยตา
ระอาใจเมพที่อพระองครทรงตริเตตียนทตานนคัรน" เพราะวตาพระเจข้าทรงรคักลรกๆของพระองคร พระองครจะ
ทรงตตีสอนพวกเขาหากจทาเปกน

ฮบ 12:7-8 ถจ้าทต่านทรันี้งหลายทนเอาการตธีสอน พระเจจ้ายต่อมทรงปฏวิบรัตวิตต่อทต่านเหมมอน
ทต่านเปป็นบบตร ดจ้วยวต่ามธีบบตรคนใดเลต่าทธีซึ่บวิดาไมต่ไดจ้ตธีสอนเขาบจ้าง 8 แตต่ถจ้าทต่านทรันี้งหลายไมต่ไดจ้ถผกตธี
สอนเชต่นเดธียวกรับคนทรันี้งปวง ทต่านกป็ไมต่ไดจ้เปป็นบบตร แตต่เปป็นลผกทธีซึ่ไมต่มธีพต่อ มตีขข้อเสนอเพริที่มเตริมอตีก
วตาการตตีสอนเปกนสคัญญาณทตีที่บตงบอกวตาเราเปกนบรุตรของพระเจข้า ผรข้เขตียนอข้างสริที่งทตีที่เราทราบกคันเปกน
ปกตริในชตีวริตวตาบริดาคนใดกกตามทตีที่รคักบรุตรยตอมจะลงโทษบรุตรของตนเพพที่อเหกนแกตประโยชนรของ
บรุตรนคัรน พระเจข้าพระบริดากกจะทรงททาแบบเดตียวกคัน

ในทางกลคับกคัน บริดาคนใดกกตามจะไมตตตีสอนเดกกทตีที่ไมตใชตบรุตรของตน แตตเขายตอมตตีสอน
บรุตรของตนแนตนอน ประเดกนสทาคคัญกกคพอวตา พระเจข้าทรงตตีสอนบรุตรทคัรงหลายของพระองคร ดคังนคัรน 
จงทนตตอการตตีสอนเมพที่อมคันมา

ฮบ 12:9 อธีกประการหนซซึ่ง เราทรันี้งหลายไดจ้มธีบวิดาตามเนมนี้อหนรังทธีซึ่ไดจ้ตธีสอนเรา และเรา
จซงไดจ้นรับถมอบวิดานรันี้น ยวิซึ่งกวต่านรันี้นอธีก เราควรจะไดจ้ยดาเกรงนบนอบตต่อพระบวิดาแหต่งจวิตววิญญาณและ
จดาเรวิญชธีววิตมวิใชต่หรมอ เรพที่องนตีร ยคังถรกขยายความเพริที่มเตริม เชตนเดตียวกคับทตีที่บริดาฝตายเนพรอหนคังของเราตตี
สอนเราและเราเคารพทตาน “เราควรจะไดข้ยทาเกรงนบนอบตตอพระบริดาแหตงจริตวริญญาณและจทาเรริญ
ชตีวริตมริใชตหรพอ” คทาตอบสทาหรคับคทาถามนตีร ยตอมชคัดเจนอยรตแลข้ว หากเรารคับการตตีสอนจากบริดาฝตายเนพรอ
หนคังและเคารพทตาน เราควรยริที่งททาแบบนคัรนกคับพระบริดาในสวรรครมากกวตานตีรสคักเทตาใด



ฮบ 12:10 เพราะแทจ้จรวิงบวิดาเหลต่านรันี้นตธีสอนเราเพธียงชรัซึ่วเวลาเลป็กนจ้อย ตามความ
เหป็นดธีเหป็นชอบของเขาเทต่านรันี้น แตต่พระองคณ์ไดจ้ทรงตธีสอนเราเพมซึ่อประโยชนณ์ของเรา เพมซึ่อใหจ้เราไดจ้
เขจ้าสต่วนในความบรวิสบทธวิธิ์ของพระองคณ์ เชตนเดตียวกคับทตีที่บริดาบนโลกนตีรของเราททาโทษเราสรุดทข้ายแลข้ว
กกเพพที่อประโยชนรของเราเอง ในแบบเดตียวกคัน “พระองครไดข้ทรงตตีสอนเราเพพที่อประโยชนรของเรา 
เพพที่อใหข้เราไดข้เขข้าสตวนในความบรริสรุทธริธ ของพระองคร”

ฮบ 12:11 ดรังนรันี้นการตธีสอนทบกอยต่างเมมซึ่อกดาลรังถผกอยผต่นรันี้นไมต่เปป็นการชมซึ่นใจเลย แตต่
เปป็นการเศรจ้าใจ แตต่ภายหลรังกป็กระทดาใหจ้เกวิดผลเปป็นความสบขสดาราญแกต่บรรดาคนทธีซึ่ตจ้องทนอยผต่นรันี้น 
คมอความชอบธรรมนรันี้นเอง ไมตมตีเดกกคนไหนชอบถรกตตีสอน “แตตภายหลคังกกกระททาใหข้เกริดผลเปกน
ความสรุขสทาราญแกตบรรดาคนทตีที่ตข้องทนอยรตนคัรน คพอความชอบธรรมนคัรนเอง”

การทตีที่บริดาของเราตตีสอนเรามคักททาใหข้เราททาสริที่งทตีที่ถรกตข้องในอนาคตฉคันใด จรุดประสงครของ
พระเจข้าในการตตีสอนเรากกคพอ เพพที่อหคันเราเขข้าสรตความชอบธรรมฉคันนคัรน

นอกจากนตีรความชอบธรรมยคังกตอใหข้เกริดสคันตริสรุขดข้วย ดร อริสยาหร 32:17 การททาสริที่งทตีที่ถรกตข้อง
ไมตวตาจะกคับใครหรพอโดยใครกกตามยตอมกตอใหข้เกริดความสคัมพคันธรอคันเปตีที่ยมดข้วยสคันตริสรุขสทาหรคับทคัรง
สองฝตาย ในทางกลคับกคัน การไมตททาสริที่งทตีที่ถรกตข้องกคับใครหรพอโดยใครกกตามยตอมสรข้างปคัญหาอยตาง
หลตีกเลตีที่ยงไมตไดข้

ประเดกนสทาคคัญของเนพรอหาสตวนนตีรกกคพอวตา เมพที่อการตตีสอนของพระเจข้ามา อยตาทข้อใจหรพอคริดทตีที่
จะยอมแพข้ สรุดทข้ายแลข้วการตตีสอนนคัรนกกเพพที่อประโยชนรของเราเอง พระเจข้าอาจจทาเปกนตข้องใชข้สภาพ
การณรแวดลข้อมตตางๆทตีที่ยากลทาบากเพพที่อดถึงความสนใจของเราและฝถึกวรินคัยเราใหข้ททาสริที่งทตีที่เราควร
กระททา แตตสรุดทข้ายแลข้วมคันกกเพพที่อประโยชนรของเรา

ฮบ 12:12-13 เพราะเหตบนรันี้น จงยกมมอทธีซึ่อต่อนแรงขซนี้น และจงใหจ้หรัวเขต่าทธีซึ่อต่อนลจ้ามธี
กดาลรังขซนี้น 13 และจงกระทดาทางทธีซึ่เทจ้าของทต่านจะเดวินไปนรันี้นใหจ้ตรงไป เพมซึ่ออาการทธีซึ่ทดาใหจ้งต่อยจะ
มวิไดจ้กดาเรวิบขซนี้น แตต่จะไดจ้หายเปป็นปกตวิ



ประเดกนสทาคคัญของบทนตีร  (และจรริงๆแลข้วกกเปกนประเดกนสทาคคัญของจดหมายฝากทคัรงฉบคับ) 
ถรกพรดถถึงอตีกครคัร ง “เหตรุฉะนคัรนจงยกมพอทตีที่อตอนแรงขถึรน และจงใหข้หคัวเขตาทตีที่อตอนลข้ามตีก ทาลคังขถึรน” ความ
หมายกกคพอ อยตามคัวแตตเดรินหตอเหตีที่ยวเขตาอตอนไปมา จงยพดอกขถึรน เงยหนข้าและเกรกงเขตาทตีที่สคัที่นเทาของ
ทตาน “และจงกระททาทางทตีที่เทข้าของทตานจะเดรินไปนคัรนใหข้ตรงไป” กลตาวอตีกนคัยหนถึที่ง ผรข้เขตียนกลตาววตา 
จงลรุกขถึรน เดรินหนข้าตตอ และกลคับไปวริที่งแขตงตตอ เลริกเซพที่องซถึมไดข้แลข้ว เลริกสมเพชเวทนาตคัวเองใน
ความยากลทาบากของตนเสตีย ลพมเรพที่องทตีที่จะยอมแพข้ไปไดข้เลย! พวกทตานไมตไดข้เปกนพวกเดตียวทตีที่เจอ
กคับความทรุกขรยาก จงระลถึกถถึงพยานหมรตใหญตในบททตีที่ 11 สทาหรคับพวกเขาสตวนใหญตแลข้ว ลรตวริที่งของ
พวกเขาไมตไดข้โรยดข้วยกลตีบกรุหลาบเลย

นคักวริที่งทตีที่เรริที่มขตีร เกตียจอาจถรกลองใจใหข้ “ออกนอกเสข้นทาง” (นคัที่นคพอ เลริกวริที่ง) แตตผรข้เขตียนเตพอน
สตริคนเหลตานคัรนทตีที่กลข้ามเนพรอเรริที่มปวดเมพที่อยจากการวริที่งทางไกลใหข้หายเปป็นปกตริ ตามความหมายตรง
ตคัวแลข้วนคัที่นกกหมายถถึง จงรคับการรคักษาใหข้หายหรพอ จงเขข้มแขกงนคั ที่นเอง

ประเดกนทตีที่สทาคคัญของฮตีบรร 12:1-13 กกคพอ จงวริที่งแขตงตตอไป มคันจะไมตงตาย จะมตีการตตอตข้าน มคัน
จะยาก แตตอยตายอมแพข้เดกดขาด อยตาเลริกวริที่งกลางคคัน จงระลถึกถถึงคนเหลตานคัรนทตีที่ไดข้วริที่งไปกตอนแลข้ว
และแขตงเสรกจ จงระลถึกถถึงพระเยซรและทรุกสริที่งทตีที่พระองครทรงผจญมาทคัรงหมดเพพที่อเรา จงจคับจข้อง
สายตาไวข้ทตีที่เสข้นชคัยและทตีที่พระเยซรผรข้ทรงก ทาลคังรอคอยเราอยรตทตีที่นคัที่น

ฮบ 12:14 จงอบตสต่าหณ์ทธีซึ่จะสงบสบขอยผต่กรับคนทรันี้งปวง และทธีซึ่จะไดจ้ใจบรวิสบทธวิธิ์ ดจ้วยวต่าน
อกจากนรันี้นไมต่มธีใครจะไดจ้เหป็นองคณ์พระผผจ้เปป็นเจจ้า คทากทาชคับใหข้ “อรุตสตาหรทตีที่จะสงบสรุขอยรตกคับคนทคัรง
ปวง และทตีที่จะไดข้ใจบรริสรุทธริธ ” อยรตในรรปของคทาสคัที่ง ความหมายของคทาทตีที่แปลวตา อบตสต่าหณ์ (ดริโอโค) กก
คพอ ‘การไลตตามอยตางแขกงขคัน’ พระเจข้าทรงบคัญชาเราผรข้เปกนครริสเตตียนแหตงพระคคัมภตีรรใหมตใหข้ไลตตาม
สคันตริสรุขกคับทรุกคนอยตางแขกงขคัน ในแบบเดตียวกคันเราถรกบคัญชาใหข้ไลตตามความบรริสรุทธริธ ดข้วย วลตีทตีที่พรด
ถถึงการไดข้เหกนพระเจข้ายตอมอยรตในบรริบทของรตางกายของเราทตีที่ไดข้รคับสงตาราศตีในสวรรคร เพราะวตาเรา
อยรตในพระครริสตรในความรอดของเราแลข้ว เราจถึงถรกแยกตคัรงไวข้ (ถรกททาใหข้บรริสรุทธริธ ) ในตทาแหนตงของ
เราในพระครริสตร อยตางไรกกตาม ประเดกนตรงนตีรกกคพอ จงไลตตามความบรริสรุทธริธ ของชตีวริตในระหวตางนตีร



ฮบ 12:15 ความหมายของคทาทตีที่แปลวตา และจงระวรังใหจ้ดธี (เอะพริสคอเพะโอ) กกคพอ ‘จง
ระมคัดระวคังใหข้ดตีมากๆ’ เกรงวต่าจะมธีบางคนกดาลรังเสมซึ่อมจากพระกรบณาคบณของพระเจจ้า ความหมาย
ของคทาทตีที่แปลวตา เสมซึ่อม (ฮรูสเตะเระโอ) อาจมตีความหมายไดข้ดข้วยวตา ‘ลข้าหลคังหรพอเขข้าเสข้นชคัยเปกนคน
สรุดทข้าย’ ความจรริงทตีที่สทาคคัญกวตากกคพอวตา เราในฐานะประชากรของพระเจข้าจทาเปกนตข้องไลตตาม
สคันตริสรุขและความบรริสรุทธริธ ของชตีวริตเกรงวตาเราจะลข้าหลคังในการแขตงขคันแหตงชตีวริตครริสเตตียน ทตีที่แยตยริที่ง
ไปกวตานคัรนกกคพอวตา เราอาจเขข้าเสข้นชคัยเปกนคนสรุดทข้าย การรคักษาความสคัมพคันธรทตีที่ถรกตข้องก คับคนทตีที่อยรต
รอบขข้างเรานทามาซถึที่งสคันตริสรุข การดทาเนรินชตีวริตในทางทตีที่บรริสรุทธริธ นทามาซถึที่งความบรริสรุทธริธ สตวนบรุคคล 
หากปราศจากสริที่งใดสริที่งหนถึที่งในสองสริที่งนตีร  เราจะไมตมตีวคันไดข้ตทาแหนตงในการแขตงขคันแหตงชตีวริต
ครริสเตตียนเลย

นอกจากนตีร เราตข้องระมคัดระวคังใหข้มาก เกรงวต่าจะมธีรากขมขมซึ่นแซมขซนี้นมาทดาใหจ้เกวิดความยบต่ง
ยากแกต่ทต่าน และเปป็นเหตบใหจ้คนเปป็นอรันมากมลทวินไป หนถึที่งในหลรุมพรางทตีที่เรามคักตกลงไปงตายๆกก
คพอ ความขมขพที่นทตีที่เราปลตอยใหข้มตีขถึรนในชตีวริต หรพอเหมพอนทตีที่นคักเขตียนกลตาวไวข้วตา ความขมขพที่นจะงอก
ขถึรนมาเหมพอนวคัชพพชทตีที่นตาเกลตียดเพพที่อททาลายชตีวริตของเรา นอกจากนตีร เรพที่องทตีที่นตาเศรข้ากกคพอวตา คนทตีที่อยรต
รอบขข้างเราจะไดข้รคับอริทธริพลจากความขมขพที่นของเราดข้วย ความขมขพที่นของคนทตีที่เปกนพตอหรพอแมตมคัก
ถรกสตงตตอไปยคังลรกๆ หรพอความขมขพที่นของสมาชริกคนหนถึที่งในครริสตจคักรมคักททาใหข้สมาชริกคนอพที่นๆ
ในครริสตจคักรตริดเชพรอความขมขพที่นนคัรนไปดข้วย ผรข้เขตียนจถึงเตพอนสตริใหข้เราระวคังเกรงวตาความขมขพที่นจะ
งอกขถึรนมาในใจของเรา ดร พระราชบคัญญคัตริ 29:18 เพพที่อดรเนพรอหาทตีที่สอดคลข้องกคัน

ฮบ 12:16 เนพรอหาทตีที่เรริที่มในขข้อสริบสตีที่ดทาเนรินตตอไป เราตข้องไลตตามสคันตริสรุขและความ
บรริสรุทธริธ  และเกรงวต่าจะมธีคนกระทดาผวิดประเวณธี คทาทตีที่แปลวตา คนกระทดาผวิดประเวณธี (พอรนอส) 
เปกนคทาทคั ที่วไปทตีที่หมายถถึงการททาผริดศตีลธรรมทางเพศ มคันอาจหมายถถึงการททาผริดประเวณตีกตอน
แตตงงานกกไดข้ แตตในขอบเขตทตีที่กวข้างกวตามคันกกหมายถถึงการททาผริดทางเพศในรรปแบบใดๆกกตาม เรา
ถรกกทาชคับใหข้ไลตตามความบรริสรุทธริธ เกรงวตาความบาปดคังกลตาวจะลตอลวงเรา



ใหข้เราสคังเกตผลทตีที่ตามมาตตางๆของการไมตไลตตามความบรริสรุทธริธ  เกรงวตาจะมตีใครเปกนคน
ประมาทเหมมอนอยต่างเอซาว ผผจ้ไดจ้เอาสวิทธวิของบบตรหรัวปธีนรันี้นขายเสธียเพราะเหป็นแกต่อาหารคดาเดธียว 
คทาทตีที่แปลวตา ประมาท (เบะเบลอส) มตีความหมายวตา 'ความอธรรม' หรพอ 'ความละโมบโดยทคั ที่วไป' 
เอซาวไดข้ขายสริทธริบรุตรหคัวปตีระยะยาวของตนเพพที่อแลกกคับการตอบสนองความตข้องการของเนพรอ
หนคังในตอนนคัรน เขาเพริกเฉยตตอเกตียรตริระยะยาวซถึที่งจะตกเปกนของเขาเพพที่อเหกนแกตความพถึงพอใจแคต
ประเดตีดี๋ยวเดตียว นตาเศรข้าทตีที่คนชคั ที่วอายรุ 'ปคัจจรุบคันนตีร ' ไมตไดข้แตกตตางอะไรมากจากบรรพบรุรรุษของพวก
เขาในตคัวเอซาว คทาเตพอนสตริตรงนตีร ยคังคงเปกนเหมพอนเดริมคพอ จงไลตตามความบรริสรุทธริธ เกรงวตาเราจะ
ตกลงไปในหลรุมพรางแหตงความทะเยอทะยานอคันมพดบอดในชตีวริตนตีร  โดยขายทริรงสริทธริบรุตรหคัวปตีอคัน
เปกนบทาเหนกจในสวรรครระยะยาวของเราไปเสตีย

ฮบ 12:17 เพราะทต่านทรันี้งหลายกป็รผจ้อย ผต่แลจ้ววต่า ตต่อมาภายหลรังเมมซึ่อเอซาวอยากไดจ้รรับพร
นรันี้นเปป็นมรดก เขากป็ไดจ้รรับคดาปฏวิเสธ เพราะเขาไมต่มธีหนทางแกจ้ไขเลย ถซงแมจ้วต่าไดจ้กลรับใจแสวงหา
จนนดนี้าตาไหล ใจความสทาคคัญของขข้อนตีรกกคพอวตา เมพที่อถถึงเวลาทตีที่จะใหข้พรแหตงบรุตรหคัวปตี เอซาวกกถรกขข้าม
ไป ความหมายของวลตีทตีที่วตา “ เพราะเขาไมตมตีหนทางแกข้ไขเลย ถถึงแมข้วตาไดข้กลคับใจแสวงหาจนนทราตา
ไหล” เปกนดคังนตีร  เมพที่อถถึงเวลา อยรตๆ เอซาวกกเรริที่มจรริงจคังเกตีที่ยวกคับสริทธริบรุตรหคัวปตีของตนทคันทตี แตตมคันกก
สายเกรินไปแลข้ว เขาพยายามแกข้ไขสริที่งทตีที่ตนไดข้กระททาลงไป (“เขาไมตมตีหนทางแกข้ไขเลย”) แมข้แตต
นทร าตาแหตงความเสตียใจของเขาในตอนนคัรนกกสายเกรินไปแลข้ว บทเรตียนสทาหรคับเรานคัรนชคัดเจนเหลพอ
เกริน ผรข้คนขายสริทธริบรุตรหคัวปตีของตนในพระพรฝตายวริญญาณและบทาเหนกจ โดยไลตตามผล
ประโยชนร, ความพถึงพอใจ, ความสนรุกและชพที่อเสตียง อยตางไรกกตาม เมพที่อเผชริญหนข้ากคับเรพที่องสทาคคัญ
ของชตีวริตเชตน ความรอดทตีที่ตคัวเองเพริกเฉย, ความตาย หรพอชตีวริตทตีที่ใชข้อยตางเสตียเปลตา มคันกกสายเกรินไป
แลข้วทตีที่จะททาอะไรกคับมคันไดข้ คทาเตพอนสตริในขข้อ 15 กกเปกนจรริงเสมอ นคัที่นคพอ จงระมคัดระวคังและเฝข้าดร
ใหข้ดตี เกรงวตาเราจะพลาดทตาเสตียทตีระหวตางทางและพลาดบทาเหนกจทตีที่เสข้นชคัยไปเสตีย

ฮบ 12:18-21 ทต่านทรันี้งหลายไมต่ไดจ้มาถซงภผเขาทธีซึ่จะถผกตจ้องไดจ้ และทธีซึ่ไดจ้ไหมจ้ไฟแลจ้ว 
และถซงทธีซึ่ดดา ถซงทธีซึ่มมดมวิด และถซงทธีซึ่ลมพายบ 19 และถซงเสธียงแตร และถซงพระสบรเสธียงตรรัส ซซซึ่งคน
เหลต่านรันี้นทธีซึ่ไดจ้ยวินแลจ้วไดจ้อจ้อนวอนขอไมต่ใหจ้ตรรัสแกต่เขาอธีก 20 (เพราะวต่าขจ้อความทธีซึ่ทรงบรัญญรัตวิไวจ้



นรันี้นเขาทนไมต่ไดจ้ คมอทธีซึ่วต่า "แมจ้แตต่สรัตวณ์ถจ้าแตะตจ้องภผเขานรันี้นกป็จะตจ้องถผกขวจ้างดจ้วยกจ้อนหวินใหจ้ตาย 
หรมอแทงทะลบดจ้วยแหลนใหจ้ตาย" 21 สวิซึ่งทธีซึ่เหป็นนรันี้นนต่ากลรัวจรวิงๆจนโมเสสเองกป็กลต่าววต่า "ขจ้าพเจจ้า
กลรัวจนตรัวสรัซึ่น")

ผรข้เขตียนเรริที่มแสดงใหข้เหกนความแตกตตางอยตางมากระหวตางเสข้นชคัยของ 'การแขตงขคัน' สมคัย
พระคคัมภตีรรเดริมกคับของพระคคัมภตีรรใหมต ผรข้ทตีที่อยรตในพระครริสตรไมตไดข้ก ทาลคังวริที่งอยรตในการแขตงขคันเพพที่อเขข้า
สรตเสข้นชคัยแหตงภรเขาซตีนายอตีกตตอไปแลข้ว นคัที่นคพอ "ภรเขาทตีที่จะถรกตข้องไดข้ และทตีที่ไดข้ไหมข้ไฟแลข้ว... และ
ถถึงเสตียงแตร”

ฮบ 12:22-24 แทนทตีที่จะเปกนเชตนนคัรน พวกเขากทาลคังวริที่งเขข้าสรตเสข้นชคัยแหตงภผเขาศวิโยน 
และมาถซงเมมองของพระเจจ้าผผจ้ทรงดดารงพระชนมณ์อยผต่ คมอกรบงเยรผซาเลป็มแหต่งสวรรคณ์ และมาถซงทธีซึ่
ชบมนบมทผตสวรรคณ์มากมายเหลมอทธีซึ่จะนรับไดจ้ ความหมายกกคพอวตา เสข้นชคัยของเราไมตใชตพคันธสคัญญาทตีที่
ลข้าสมคัยแหตงภรเขาซตีนายพรข้อมกคับบคัญญคัตริของโมเสส แตตมคันคพอภรเขาศริโยนแหตงสวรรคร คพอสวรรคร
นคัที่นเอง

ทตีที่เสข้นชคัยนคัที่นเองคพอ “เมพองของพระเจข้าผรข้ทรงดทารงพระชนมรอยร ต คพอกรรุงเยรรซาเลกมแหตง
สวรรคร และมาถถึงทตีที่ชรุมนรุมทรตสวรรครมากมายเหลพอทตีที่จะนคับไดข้” นอกจากนตีร  ทตีที่รออยรตทตีที่เสข้นชคัยกก
คพอ 23 ทธีซึ่ชบมนบมอรันใหญต่และมาถซงครวิสตจรักรของบบตรหรัวปธี ซซซึ่งมธีชมซึ่อจารซกไวจ้ในสวรรคณ์แลจ้ว นตีที่นตาจะ
หมายถถึงกาย (กลรุตมคน) ของพระครริสตรทตีที่มารวมตคัวกคันในสวรรคร วลตีทตีที่พรดถถึงครริสตจคักรแหตงบรุตร
หคัวปตีชตีร ใหข้เหกนวตาเฉพาะผรข้ทตีที่บคังเกริดใหมตแลข้วเทตานคัรนจะไดข้เปกนสตวนหนถึที่งของกายนคัรนในสวรรคร วลตีทตีที่
พรดถถึงชพที่อทตีที่ถรกจดไวข้แลข้วในสวรรครยตอมหมายถถึงหนคังสพอแหตงชตีวริตทตีที่ถรกพรดถถึงในวริวรณร 20:12-15

คทาบรรยายเกตีที่ยวกคับเสข้นชคัยอคันยริที่งใหญตนคัรนดทาเนรินตตอไป ทตีที่รอคอยเราอยรตทตีที่นคัที่นคพอ พระเจจ้า
ผผจ้ทรงพวิพากษาคนทรันี้งปวง และมาถซงจวิตววิญญาณของคนชอบธรรมซซซึ่งถซงความสมบผรณณ์แลจ้ว คน
กลรุตมหลคังนตีร ยตอมหมายถถึงคนเหลตานคัรนทตีที่ถรกททาใหข้เปกนคนชอบธรรมแลข้วโดยความเชพที่อและถรกททาใหข้
สมบรรณรแลข้วในพระครริสตร ความหมายของคทาทตีที่แปลวตา สมบผรณณ์ (เทะเละอริออโอ) คพอ การ 'ถรก



ททาใหข้ครบถข้วน' มคันยคังหมายถถึงคนเหลตานคัรนทตีที่ไดข้บรรลรุเปข้าหมายของตนแลข้วดข้วย (นคัที่นคพอ พวกเขา
ไดข้วริที่งแขตงสตวนของตนเสรกจแลข้ว)

ทตีที่รออยรตเสข้นชคัยดข้วยคพอ 24 พระเยซผผผจ้กลางแหต่งพรันธสรัญญาใหมต่ และมาถซงพระโลหวิต
ประพรม พระองครไดข้ทรงวริที่งแขตงเสรกจแลข้วและกทาลคังรอคอยเราอยรตเพพที่อเปกนแบบอยตางใหข้เราสรข้ตตอ
ไปจนจบโดยไมตหวคั ที่นไหว พระองครทรงเปกนผรูผู้กลางหรพอผรข้กระททาการแหตง “พคันธสคัญญาใหมต” 
พระองครก ทาลคังรอคอยอยรตทตีที่นคัที่นพรข้อมกคับพระโลหริตอคันมตีคตาประเสรริฐของพระองครซถึที่งไดข้ถรก
ประพรมลงบนพระทตีที่นคั ที่งพระกรรุณาในสวรรครแลข้ว อคันเปกนการลบลข้างพระอาชญาของพระเจข้า
พระบริดาครคัร งเดตียวพอ ไมตตข้องสงสคัยเลยวตาพระโลหริตของพระองครมธีเสธียงรจ้องอรันประเสรวิฐกวต่า
เสธียงโลหวิตของอาแบล นตีที่เปกนอตีกครคัร งทตีที่คทาสทาคคัญของพระธรรมฮตีบรร ประเสรริฐ (ดตี) กวม่าถรกเอตยถถึงอตีก
ครคัร ง พระโลหริตของพระเยซรครริสตรนคัรนดตีกวตาโลหริตใดๆทตีที่ถรกเอตยถถึงในพระคคัมภตีรรเดริม เรริที่มตข้นดข้วย
เครพที่องบรชาโลหริตครคัร งแรกของโลก คพอของอาแบล

ฮบ 12:25-27 จงระวรังใหจ้ดธี อยต่าปฏวิเสธไมต่ยอมฟรังพระองคณ์ผผจ้ตรรัสนรันี้น เพราะวต่าถจ้า
เขาเหลต่านรันี้นทธีซึ่ปฏวิเสธไมต่ยอมฟรังคดาเตมอนของพระองคณ์ทธีซึ่พมนี้นแผต่นดวินโลกไมต่ไดจ้พจ้นโทษ ถจ้าเราเมวิน
หนจ้าจากพระองคณ์ผผจ้ทรงเตมอนจากสวรรคณ์ เราทรันี้งหลายกป็จะไมต่ไดจ้พจ้นโทษมากยวิซึ่งกวต่านรันี้นอธีก 26 พระ
สบรเสธียงของพระองคณ์คราวนรันี้นไดจ้บรันดาลใหจ้แผต่นดวินหวรัซึ่นไหว แตต่บรัดนธีนี้พระองคณ์ไดจ้ตรรัสสรัญญาไวจ้
วต่า "อธีกครรันี้งหนซซึ่งเราจะกระทดาใหจ้หวาดหวรัซึ่นไหว มวิใชต่แผต่นดวินโลกแหต่งเดธียว แตต่ทรันี้งสวรรคณ์ดจ้วย" 27
และพระดดารรัสทธีซึ่ตรรัสไวจ้วต่า `อธีกครรันี้งหนซซึ่ง' นรันี้น แสดงวต่าสวิซึ่งทธีซึ่หวรัซึ่นไหวนรันี้นจะถผกกดาจรัดเสธีย เหมมอน
กรับสวิซึ่งทธีซึ่ทรงสรจ้างใหจ้มธีขซนี้น เพมซึ่อใหจ้สวิซึ่งทธีซึ่ไมต่หวรัซึ่นไหวคงเหลมออยผต่ คทาเตพอนทตีที่ถรกใหข้ไวข้กกคพอ อยตาเมรินเฉย
ตตอเสตียงแหตงพระโลหริตของพระครริสตรซถึที่งตรคัสจากสวรรคร ผรข้เขตียนเตพอนความจทาผรข้อตานวตาคน
มากมายทตีที่เมรินเฉยตตอโมเสสบนภรเขาซตีนายกกถรกจคัดการแบบรวบยอดทตีเดตียว ดคังนคัรน “ถข้าเราเมริน
หนข้าจากพระองครผรข้ทรงเตพอนจากสวรรคร เราทคัรงหลายกกจะไมตไดข้พข้นโทษมากยริที่งกวตานคัรนอตีก” อตีก
ครคัร งทตีที่คทาเตพอนกกคพอ อยตาหคันหนตีไปจากพระครริสตรผรข้ทรงพระชนมรอยร ต



เมพที่อพระเจข้าตรคัสจากภรเขาซตีนาย แผตนดรินโลกกกหวคั ที่นไหว ผรข้เขตียนไดข้ทตีที่รคับการดลใจทตานนตีรกก
ยกขข้อความจากฮคักกคัย 2:6 ไมตเพตียงแผตนดรินโลกเทตานคัรนทตีที่จะหวคั ที่นไหว แตตฟข้าสวรรครเองดข้วยทตีที่จะ
หวคั ที่นไหวในวคันแหตงพระพริโรธทตีที่จะมา มตีขข้ออข้างอริงหลายประการทตีที่พรดถถึงเหตรุการณรดคังกลตาว เชตน 
อริสยาหร 13:13, โยเอล 3:16, มคัทธริว 24:29, ลรกา 21:26, วริวรณร 6:13 ประเดกนกกคพอวตา หากเมพที่อ
พระเจข้าตรคัสทตีที่ภรเขาซตีนายแลข้วแผตนดรินโลกหวคั ที่นไหว วคันนคัรนกทาลคังจะมาเมพที่อทคัรงฟข้าสวรรครและแผตน
ดรินโลกจะหวคั ที่นไหว ความหวาดกลคัวในวคันนคัรนจะยริที่งกวตาขนาดไหน ถถึงแมข้วตาแผตนดรินโลกและฟข้า
สวรรครจะเสพที่อมสรญไปสคักวคันหนถึที่ง แตตราชอาณาจคักรของพระเจข้าจะดทารงอยร ตสพบไปเปกนนริตยร

ฮบ 12:28 เหตบฉะนรันี้น ครรันี้นเราไดจ้อาณาจรักรทธีซึ่ไมต่หวรัซึ่นไหวมาแลจ้ว กป็ใหจ้เรารรับพระคบณ 
เพมซึ่อเราจะไดจ้ปฏวิบรัตวิพระเจจ้าตามชอบพระทรัยของพระองคณ์ ดจ้วยความเคารพและยดาเกรง ขข้อเสนอ
ทตีที่สทาคคัญยริที่งอตีกประการปรากฏตรงนตีร  ราชอาณาจคักรทตีที่จะมาสทาหรคับผรข้คนของพระเจข้าจะไมต
คลอนแคลนเลย มตีการเลตนคทาในตข้นฉบคับภาษากรตีกซถึที่งไมตปรากฏชคัดเจนในฉบคับแปลภาษาอคังกฤษ 
ในขข้อ 26 และ 27 มตีการพรดถถึงฟข้าสวรรครและแผตนดรินโลกทตีที่หวคั ที่นไหว ในทตีที่นตีรคทาทตีที่แปลวตา ทธีซึ่ไมต่หวรัซึ่น
ไหว (อาซาเละอรูทอส) เปกนคทารากเดตียวกคับทตีที่ถรกใชข้ในขข้อกตอนๆหนข้า (ซาเละอรูออ) ซถึที่งเปกนคทา
ปฏริเสธโดยเตริมคทาอรุปสรรค อา ไวข้ขข้างหนข้า ถถึงแมข้วตาฟข้าสวรรครและแผตนดรินโลกจะหวคั ที่นไหวและ
จะเสพที่อมสรญไปในทตีที่สรุด แตตราชอาณาจคักรของพระเจข้าทตีที่ทรงสคัญญาไวข้จะไมตหวคั ที่นไหวเลย

“เหตรุฉะนคัรน ... กกใหข้เรารคับพระครุณ เพพที่อเราจะไดข้ปฏริบคัตริพระเจข้าตามชอบพระทคัยของ
พระองคร ดข้วยความเคารพและยทาเกรง” คทาทตีที่แปลวตา พระคบณ (คารริส) เปกนคทาทตีที่มตีความหมายกวข้างๆ
ซถึที่งรวมถถึง ‘พละกทาลคัง’ หรพอ ‘ก ทาลคังใจ’ ดข้วย ความหมายตรงนตีรสอดคลข้องกคับความยทาเกรงองครพระ
ผรข้เปกนเจข้าและความมคั ที่นใจของราชอาณาจคักรทตีที่จะมาถถึง เราจถึงควรเขข้มแขกงหรพอมตีก ทาลคังใจทตีที่จะ
ปรนนริบคัตริพระเจข้าตตอไป... ดข้วยความยทาเกรงองครพระผรข้เปกนเจข้า

ฮบ 12:29 เพราะเหตรุใดกคัน เพราะวต่าพระเจจ้าของเรานรันี้นทรงเปป็นเพลวิงทธีซึ่เผาผลาญ 
สาเหตรุทตีที่เราควรยทาเกรงองครพระผรข้เปกนเจข้าถรกนทาเสนอตรงนตีร  ดคังนคัรนแรงจรงใจสทาคคัญทตีที่เราควรสคัตยร
ซพที่อและวริที่งในการแขตงขคันตตอไปกกคพอ ความยทาเกรงพระเจข้า



*****

ภนพรวมของฮฮีบรร 13: บทสมุดทผู้ายของพระธรรมฮตีบรรูคชอ คซาสลัชื่งหลายประการทตีชื่ครริสเตตียน
แหม่งยมุคสมลัยนตีนี้ควรกระทซา มตีการขยายความคซาสลัชื่งเหลม่านตีนี้ แตม่โครงรม่างพชนี้นฐานของบทนตีนี้กป็คชอ คซา
บลัญชาตม่างๆสซาหรลับครริสเตตียนสมลัยพระคลัมภตีรณ์ใหมม่

ผรูผู้เขตียนจดหมายฝากฉบลับนตีนี้ออกความเหป็นทรินี้งทผู้ายตม่อไปพรผู้อมกลับคซาเตชอนสตริเพริชื่มเตริมใหผู้
เพตียรพยายาม ทม่านปริดทผู้ายดผู้วยภาพเปรตียบของการวริชื่งแขม่งใหผู้จบ ทม่านเตชอนความจซาผรูผู้อม่านอตีกครลันี้ง
วม่าเสผู้นชลัยของพวกเขาไมม่ใชม่ภรูเขาซตีนาย แตม่เปป็นภรูเขาศริโยน (กรมุงเยรรูซาเลป็มใหมม่) โดยมตีพระเยซรู
ทรงรออยรูม่ทตีชื่เสผู้นชลัย ดผู้วยเหตมุนตีนี้พวกเขาจถึงไดผู้รลับคซาเตชอนใหผู้ระวลังทตีชื่จะไมม่เพริกเฉยตม่อพระองคณ์

ฮบ 13:1 จงใหจ้ความรรักฉรันพธีซึ่นจ้องมธีอยผต่ตต่อกรันเสมอไป คทาทตีที่แปลวตา ความรรักฉรันพธีซึ่
นจ้อง คพอคทากรตีก ฟริลาเดป็ลเฟตีย ซถึที่งสพที่อถถึงสายใยระหวตางพตีที่นข้องดข้วยกคัน ซถึที่งในกรณตีนตีรคพอ พตีที่นข้อง
ครริสเตตียน

ฮบ 13:2 อยต่าละเลยทธีซึ่จะตจ้อนรรับแขกแปลกหนจ้า เพราะวต่าโดยการกระทดาเชต่นนรันี้น 
บางคนกป็ไดจ้ตจ้อนรรับทผตสวรรคณ์โดยไมต่รผจ้ตรัว คทาสคัที่งตตอไปคพอ “อยตาละเลยทตีที่จะตข้อนรคับแขกแปลก
หนข้า” ความหมายของคทาทตีที่แปลวตา ตจ้อนรรับแขกแปลกหนจ้า (ฟริลอเซะเนตีย) กกคพอ ‘มตีอคัชฌาสคัย
ตข้อนรคับนคักเดรินทาง’ วลตีทตีที่พรดถถึงการตข้อนรคับพวกทรตสวรรครโดยไมตรรข้ตคัวยตอมหมายถถึง พวกทรต
สวรรครทตีที่ปรากฏตคัวในฐานะนคักเดรินทางแกตอคับราฮคัมในปฐมกาล 18:2 และโลทในปฐมกาล 19:1 
สริที่งทตีที่ถรกสพที่อชคัดเจนกกคพอวตาบางครคัร งพวกทรตสวรรครกกไดข้รคับอนรุญาตใหข้รคับรรปกายมนรุษยรและพระเจข้า
อาจทรงอนรุญาตใหข้พวกเขาปะปนอยรตกคับพวกเราดข้วย อยตางไรกกตาม บรริบทของปฐมกาล 18 และ 
19 กกกลตาวชคัดเจนวตาการมาเยพอนดคังกลตาวเปกนไปเพพที่อภารกริจทตีที่พระเจข้าทรงกทาหนดไวข้ชคัดเจน

ฮบ 13:3 จงระลซกถซงคนเหลต่านรันี้นทธีซึ่ถผกจดาจองอยผต่ เหมมอนหนซซึ่งวต่าทต่านทรันี้งหลายกป็ถผก
จดาจองอยผต่กรับเขา จงระลซกถซงคนทรันี้งหลายทธีซึ่ถผกเคธีซึ่ยวเขป็ญ เหมมอนหนซซึ่งวต่าเปป็นตรัวของทต่านเองซซซึ่งมธี
รต่างกายเหมมอนอยต่างเขาดจ้วย คทาสคัที่งตตอไปคพอ จงระลถึกถถึง โดยมตีสามสริที่งเปกนกรรมตรงของคทากรริยา
นตีร  ในขข้อ 3, 4 และ 5 สริที่งแรกทตีที่เราถรกบคัญชาใหข้ระลถึกถถึงในฐานะเปกนครริสเตตียนแหตงพระคคัมภตีรรใหมต



กกคพอ คนเหลตานคัรน “ทตีที่ถรกจทาจองอยรต” นตีที่หมายถถึงพวกนคักโทษ ทตานไมตนตาจะหมายถถึงพวกอาชญากร
ทคั ที่วๆไปทตีที่ตริดครุกอยรต แตตทตานนตาจะหมายถถึงคนเหลตานคัรนทตีที่ถรกจทาจองเพราะคทาพยานของพวกเขา ชตวง
เวลาทตีที่จดหมายฉบคับนตีรถรกเขตียนขถึรนสอดคลข้องกคับชตวงเวลาทตีที่เปาโลถรกกคักบรริเวณหลายครคัร งไปจนถถึง
ถรกขคังครุกทตีที่กรรุงโรม พตีที่นข้องคนอพที่นๆกกถรกจทาจองรตวมกคับทตานดข้วย

ผรข้เขตียนยคังก ทาชคับใหข้ผรข้อตานของทตานระลถึกถถึง “คนทคัรงหลายทตีที่ถรกเคตีที่ยวเขกญ เหมพอนหนถึที่งวตาเปกน
ตคัวของทตานเองซถึที่งมตีรตางกายเหมพอนอยตางเขาดข้วย” ความเหกนทตีที่วตาตคัวเราเองกกอยรตในกายนคัรนดข้วยสพที่อ
ชคัดเจนวตาบรริบทตรงนตีรหมายถถึงพตีที่นข้องครริสเตตียนคนอพที่นๆ เราจถึงถรกก ทาชคับใหข้ระลถึกถถึงพตีที่นข้องของเรา
เสมอผรข้ซถึที่งก ทาลคังเผชริญกคับความทรุกขรยาก, การตตอตข้าน หรพอความยากลทาบากตตางๆโดยทคั ที่วไป เราผรข้
เปกนสตวนหนถึที่งของครริสตจคักรถรกสคัที่งใหข้ชตวยเหลพอพตีที่นข้องครริสเตตียนคนอพที่นๆ ไมตมตีทตีที่ใดเลยในพระ
คคัมภตีรรใหมตทตีที่สคัที่งครริสตจคักรใหข้เปกนหนตวยงานชตวยเหลพอสคังคมใหข้แกตชาวโลกโดยทคั ที่วไป หากเรามตี
ความสามารถทตีที่จะชตวยเหลพอผรข้ทตีที่หลงหายดข้วยขข้าวของทตีที่จทาเปกนตตางๆ นคัที่นกกเปกนเรพที่องทตีที่นตาชมเชย 
อยตางไรกกตาม เราถรกบคัญชาใหข้ชตวยเหลพอพตีที่นข้องครริสเตตียนคนอพที่นๆ

ฮบ 13:4 การสมรสเปป็นทธีซึ่นรับถมอแกต่คนทรันี้งปวง และทธีซึ่นอนกป็ปราศจากมลทวิน แตต่คน
ทธีซึ่ลต่วงประเวณธีและคนเลต่นชผจ้นรันี้น พระเจจ้าจะทรงพวิพากษาโทษเขา ตามหลคักไวยากรณรและตาม
โครงสรข้างแลข้ว ขข้อ 4 เปกนสตวนทตีที่สองของกรรมตรงสามอคันของคทาสคัที่งจงระลถึกถถึง ซถึที่งมตีในขข้อ 3 
ดข้วยเหตรุนตีร เราจถึงถรกบคัญชาใหข้ระลถึกวตา  การสมรสเปป็นทธีซึ่นรับถมอแกต่คนทรันี้งปวง และทธีซึ่นอนกป็ปราศจาก
มลทวิน ชตีวริตครตเปกนสถาบคันทตีที่พระเจข้าทรงประทานใหข้แกตมนรุษยร

นอกจากนตีร  บรริบทใกลข้เคตีตียงยคังเกตีที่ยวขข้องกคับเรพที่องทางเพศในชตีวริตสมรสอยตางเหกนไดข้ชคัด คทาทตีที่
แปลวตา ทธีซึ่นอน คพอคทากรตีก คออตีเท คทาทตีที่เปกนเทคนริคมากกวตา coitus (หรพอการมตีเพศสคัมพคันธร) กกมตี
ทตีที่มาจากคทานตีร  สริที่งทตีที่ผรข้เขตียนกทาลคังบอกกกคพอวตา การมตีเพศสคัมพคันธรในชตีวริตสมรสเปกนสริที่งทตีที่นตานคับถพอ
และปราศจากมลทริน นคักศาสนศาสตรรของคาทอลริก ออกคัสตริน สอนวตาการมตีเพศสคัมพคันธรแมข้
กระทคั ที่งในชตีวริตครตกกเปกนสริที่งทตีที่ชคั ที่วรข้ายและเปกนมลทรินในตคัวมคันเอง ฮตีบรร 13:4 สอนในสริที่งทตีที่ตรงกคันขข้าม



เลย การมตีกริจกรรมทางเพศภายในชตีวริตครตไมตเพตียงเปกนสริที่งทตีที่พระเจข้าอนรุญาตเทตานคัรน แตตยคังเปกนทตีที่นตา
นคับถพอและบรริสรุทธริธ  (ปราศจากมลทริน) ดข้วย

อยตางไรกกตาม สตวนหลคังของขข้อนตีรกกชคัดเจนมากๆดข้วยวตา กริจกรรมทางเพศนอกชตีวริตครตเปกน
ความบาป! คทาทตีที่แปลวตา คนทธีซึ่ลต่วงประเวณธี (พอรนอส) ปกตริแลข้วเปกนคทาทตีที่สพที่อถถึงการลตวงประเวณตี 
(การมตีเพศสคัมพคันธรกตอนแตตงงาน), กริจกรรมทางเพศอพที่นๆทตีที่ผริดททานองคลองธรรม เชตน การรคักรตวม
เพศ หรพอความวริปรริตทางเพศในรรปแบบอพที่นๆ คทาทตีที่แปลวตา คนเลต่นชผจ้ (มออตีคอส) หมายถถึง การมตี
เพศสคัมพคันธรกลับคนอชชื่นทตีชื่ไมม่ใชม่ครูม่สมรส ไมตวตาจะในกรณตีใด พระเจข้าจะทรงพริพากษาความบาปใน
เรพที่องเพศ มคันอาจเปกนการพริพากษาทางอข้อมผตานทางการตคัรงครรภรอคันไมตพถึงประสงคร หรพอโรค
ตริดตตอทางเพศสคัมพคันธรกกไดข้ มคันอาจเปกนการพริพากษาโดยตรงผตานทางการตตีสอนของพระเจข้ากกไดข้

ฮบ 13:5 ทต่านจงพจ้นจากการรรักเงวิน จงพอใจในสวิซึ่งทธีซึ่ทต่านมธีอยผต่ เพราะวต่าพระองคณ์ไดจ้
ตรรัสไวจ้แลจ้ววต่า "เราจะไมต่ละทต่านหรมอทอดทวินี้งทต่านเลย" กรรมตรงอคันทตีที่สามของคทาสคัที่งจงระลถึกถถึง 
ในขข้อ 3 ปรากฏตรงนตีร  วลตีแรกแปลตรงตคัวไดข้วตา 'จงระลถึกวตา...การดทาเนรินชตีวริตพข้นจากการรคักเงริน' 
คทาทตีที่แปลวตา การดดาเนวินชธีววิต (ทรอพอส) มตีความหมายวตา 'ลคักษณะการใชข้ชตีวริต' คทาทตีที่แปลวตา การรรัก
เงวิน (อาฟริลารกรูรอส) มาจากคทากรตีกสามคทารวมกคัน คทาวตา อา เปกนคทาอรุปสรรคแปลวตา ไมต คทาวตาฟริโล
หมายถถึงความรคักหรพอความปรารถนา สรุดทข้าย อารกรูรอส เปกนคทากรตีกทตีที่หมายถถึง เงริน เมพที่อรวมกคัน
จถึงไดข้ความหมายวตา การไมตรคักเงริน กลตาวอตีกนคัยหนถึที่ง เราไดข้รคับบคัญชาใหข้ไมตลพมทตีที่จะดทาเนรินชตีวริตของ
เราใหข้พข้นจากการรคักเงริน

ประโยคตตอไปซถึที่งเปกนวลตีขยายความประโยคทตีที่มากตอนหนข้า ('การดทาเนรินชตีวริตพข้นจากการ
รคักเงริน') “จงพอใจในสริที่งทตีที่ทตานมตีอยรต” ขยายความเรพที่องดคังกลตาว เราไดข้รคับบคัญชาจากพระเจข้าใหข้
พอใจในสริที่งทตีที่เรามตีอยรต ดร ฟตีลริปปตี 4:11 นอกจากนตีร เรากกไมตจทาเปกนตข้องกคังวลดข้วยวตาความจทาเปกนตตางๆ
ของเราจะไดข้รคับการตอบสนองอยตางไร “เพราะวตาพระองครไดข้ตรคัสไวข้แลข้ววตา "เราจะไมตละทตาน
หรพอทอดทริรงทตานเลย” นตีที่เปกนคทาพรดทตีที่ยกมาจากพระราชบคัญญคัตริ 31:6 พระเจข้าไดข้ทรงสคัญญาแลข้ววตา
จะทรงเลตีรยงดรประชากรของพระองคร ความคริดของมนรุษยรธรรมดามตีตคัรงแตตความกคังวลไปจนถถึง



ความโลภ ทคัรงสองอยตางนตีร เปกนสริที่งผริด แตตเราถรกกทาชคับใหข้ (1) พอใจในสริที่งทตีที่พระเจข้าไดข้ทรงประทาน
ใหข้แกตเราแลข้ว, (2) ไมตรคักเงริน, (3) ระลถึกถถึงพระสคัญญาของพระองครทตีที่จะดรแลคนของพระองคร

ฮบ 13:6 ผลลคัพธรกกคพอ เพมซึ่อวต่าเราทรันี้งหลายจะกลต่าวดจ้วยใจกลจ้าวต่า `องคณ์พระผผจ้เปป็นเจจ้า
ทรงเปป็นพระผผจ้ชต่วยของขจ้าพเจจ้า ขจ้าพเจจ้าจะไมต่กลรัว มนบษยณ์จะทดาอะไรแกต่ขจ้าพเจจ้าไดจ้เลต่า' นตีที่เปกนคทา
พรดทตีที่ยกมาจากสดรุดตี 118:6 เมพที่อเรามตีพระเจข้าเปกนผรข้ชตวยเหลพอ เรากกไมตจทาเปกนตข้องกลคัววตามนรุษยรจะททา
อะไรเราไดข้ พระองครจะทรงเลตีรยงดรและปกปข้องเราเอง

ฮบ 13:7 ทต่านทรันี้งหลายจงระลซกถซงคนเหลต่านรันี้นทธีซึ่ปกครองทต่าน ผผจ้ซซซึ่งไดจ้ประกาศพระ
วจนะของพระเจจ้าแกต่ทต่าน และจงพวิจารณาดผผลปลายทางของเขา แลจ้วจงตามอยต่างความเชมซึ่อของ
เขา คทาสคัที่งตตอไปกกคพอ “จงระลถึกถถึงคนเหลตานคัรนทตีที่ปกครองทตาน” ความหมายกกคพอ ใหข้เราระลถึกถถึงคน
เหลตานคัรนทตีที่เปกนผรข้นทาฝตายวริญญาณของเรา คทาทตีที่แปลวตา ปกครองทตาน (เฮเกะออไม) เปกนคทาทตีที่หมายถถึง
คนเหลตานคัรนทตีที่มตีสริทธริอทานาจหรพอมตีตทาแหนตงผรข้นทา

ประโยคตตอไปกลตาวชคัดเจนวตาผรข้เขตียนกทาลคังหมายถถึงผรข้นทาแบบไหนอยรต คนเหลตานคัรนทตีที่ “ไดข้
ประกาศพระวจนะของพระเจข้าแกตทตาน” เหกนไดข้ชคัดวตานตีที่หมายถถึงผรข้นทาฝตายวริญญาณในครริสตจคักร
และโดยเฉพาะอยตางยริที่งคนเหลตานคัรนทตีที่เทศนาพระวจนะ สริที่งทตีที่ถรกสพที่ออยตางชคัดเจนกกคพอวตา ศริษยาภริบาล
ของครริสตจคักรดทารงตทาแหนตงแหตงสริทธริอทานาจในครริสตจคักรนคัรนๆ พระเจข้าทรงบคัญชาเราใหข้ระลถึก
ถถึงบรุคคลเชตนนคัรน

วลตีสรุดทข้ายของขข้อนตีรจรริงๆแลข้วกกเชพที่อมโยงอยตางใกลข้ชริดกคับขข้อ 8 “จงตามอยตางความเชพที่อของ
เขา” นตีที่เปกนอตีกคทาสคัที่งหนถึที่ง เราไดข้รคับบคัญชาใหข้ตามอยตางความเชพที่อของคนเหลตานคัรนทตีที่ดทารงตทาแหนตง
ผรข้นทาฝตายวริญญาณเหนพอเรา คทาทตีที่แปลวตา ตามอยต่าง (มริเมะออไม) มตีความหมายวตา 'เลตียนแบบ' หรพอ 
'ททาตาม' นคัที่นคพอ เราถรกเตพอนสตริใหข้เลตียนแบบความเชพที่อของเหลตาผรข้นทาฝตายวริญญาณของเรา คนเหลตา
นคัรนทตีที่เปกนผรข้นทาจถึงแบกรคับภาระใหญตหลวงในการทตีที่จะตข้องเปกนแบบอยตางใหข้กคับคนเหลตานคัรนทตีที่
ตข้องตามอยตางพวกเขา



วลตีกตอนวลตีสรุดทข้ายคพอ “จงพริจารณาดรผลปลายทางของเขา” ความหมายกกคพอวตาเราควร
จดจตออยรตทตีที่บคัรนปลายของชตีวริต โดยเฉพาะในเรพที่องทตีที่เกตีที่ยวกคับคนเหลตานคัรนทตีที่เปกนผรข้นทาฝตายวริญญาณ ผรข้
เขตียนกทาลคังหมายถถึงเสข้นชคัยแหตงชตีวริตครริสเตตียนและผรข้ทตีที่ก ทาลคังรอคอยอยรตทตีที่นคัที่น (นตีที่เปกนการอข้างอริงถถึง
การวริที่งแขตงอตีกแลข้ว)

ฮบ 13:8 ผรข้ทตีที่รอคอยอยรตไมตใชตใครอพที่นนอกจากพระเยซผครวิสตณ์ยรังทรงเหมมอนเดวิมใน
เวลาวานนธีนี้ และเวลาวรันนธีนี้ และตต่อๆไปเปป็นนวิจกาล ขข้อ 8 กกเชพที่อมโยงกคับเนพรอหาสรุดทข้ายในขข้อ 7 “ผล
ปลายทางของเขา” คพอ พระเยซรครริสตร เรพที่องสทาคคัญกวตาทตีที่ถรกพรดถถึงในขข้อ 7 และ 8 กกคพอวตา ผรข้คนของ
พระเจข้าตข้องระลถึกอยรตเสมอและตามอยตางบรรดาผรข้นทาฝตายวริญญาณเพราะวตาพวกเขามตีใจจดจตออยรตทตีที่
พระองครผรข้ทรงรออยรตทตีที่เสข้นชคัย บางครคัร งครริสเตตียนธรรมดาๆอาจละสายตาไปจากสริที่งทตีที่วตาบข้าง แตตคน
ทตีที่เปกนผรข้นทาไมตนตาจะททาแบบนคัรน

การไมตทรงเปลตีที่ยนแปลงและความเปกนนริรคันดรรขององครพระผรข้เปกนเจข้าของเราถรกนทาเสนอ
อยตางชคัดเจน ความหมายกกคพอ พระองครทรงเปกนเหมพอนเดริม ทคัรงในอดตีต ปคัจจรุบคันและอนาคต 
พระองครไมตเคยเปลตีที่ยนแปลงและจะไมตมตีวคันเปลตีที่ยนแปลงดข้วย พระองครจถึงทรงเปกนผรข้ทตีที่เราไวข้ใจไดข้ 
ทรงเปกนผรข้สคัตยรซพที่อ และเปกนผรข้ทตีที่เราพถึที่งพาไดข้เสมอ

ฮบ 13:9 อยต่าหลงไปตามคดาสอนตต่างๆทธีซึ่แปลกๆ เพราะวต่าเปป็นการดธีอยผต่แลจ้วทธีซึ่จะใหจ้
กดาลรังใจเขจ้มแขป็งขซนี้นดจ้วยพระคบณ ไมต่ใชต่ดจ้วยอาหารการกวิน ซซซึ่งไมต่เคยเปป็นประโยชนณ์แกต่คนทธีซึ่หลงตวิด
อยผต่เลย คทาสคัที่งประการสรุดทข้ายของเนพรอหาสตวนนตีรถรกพบตรงนตีร  “อยตาหลงไปตามคทาสอนตตางๆทตีที่
แปลกๆ” ความหมายกกคพอ อยตายถึดตริดกคับหลคักคทาสอนทตีที่เปกนเรพที่องภายนอกหรพอคทาสอน ‘ใหมตๆ’ คทา
ทตีที่แปลวตา หลง (เพะรริเฟะโร) เปกนทตีที่มาของคทาภาษาอคังกฤษ peripheral จงระวคังอาจารยรหรพอนคัก
เทศนรทตีที่อข้างวตามตีการสทาแดงใหมตหรพอหลคักคทาสอนใหมต ความจรริงของพระเจข้าไดข้ถรกเปริดเผยไปตคัรง
นานแลข้ว จงหลตีกเลตีที่ยงคทาสอนใหมตๆซถึที่งเปกนเรพที่องภายนอก

จากนคัรนผรข้เขตียนประยรุกตรใชข้คทาเตพอนสตรินตีร  “เพราะวตาเปกนการดตีอยรตแลข้วทตีที่จะใหข้ก ทาลคังใจเขข้ม
แขกงขถึรนดข้วยพระครุณ ไมตใชตดข้วยอาหารการกริน” ปคัญหาเกตาในครริสตจคักรยรุคตข้นเกตีที่ยวกคับการกคังวลวตา



อาหารนคัรน ‘ถรกตข้องตามหลคักของยริว’ หรพอไมตยคังโผลตมาเรพที่อยๆอยรต แนตนอนวตานตีที่หมายถถึงบทบคัญญคัตริ
และระเบตียบเรพที่องอาหาร แตตเราควรทตีที่จะใหข้ก ทาลคังใจเขข้มแขกงขถึรนดข้วยพระครุณมากกวตา ไมตใชตดข้วย
ชนริดของอาหารทตีที่เรารคับประทาน นตีที่เปกนอตีกคทาพรดหนถึที่งทตีที่แสดงถถึงการดทาเนรินชตีวริตโดยพระครุณและ
ไมตใชตโดยพระราชบคัญญคัตริ นอกจากนตีรผรข้เขตียนยคังเตพอนความจทาผรข้อตานอตีกวตาคนเหลตานคัรนทตีที่หลงตริดอยรต
กคับอาหารไมตไดข้รคับประโยชนรอะไรจากมคันเลย ตคัรงแตตเหตรุการณรตรถึงกางเขนแลข้วไมตมตีขข้อเสตียฝตาย
วริญญาณเลยกคับการทตีที่ครริสเตตียนจะกรินแซนวริชแฮมหรพอไมตกริน

ฮบ 13:10 เรามธีแทต่นบผชาแทต่นหนซซึ่ง และคนทธีซึ่ปรนนวิบรัตวิในพลรับพลานรันี้นไมต่มธีสวิทธวิธิ์ทธีซึ่จะ
รรับประทานของจากแทต่นนรันี้นไดจ้ แทตนบรชาทตีที่ถรกพรดถถึงในทตีที่นตีร  “คนทตีที่ปรนนริบคัตริในพลคับพลานคัรนไมตมตี
สริทธริธ ทตีที่จะรคับประทานของจากแทตนนคัรนไดข้” คพอแทตนบรชาฝตายวริญญาณซถึที่งอยรตในสวรรคร พวก
ปรุโรหริตสมคัยพระคคัมภตีรรเดริมไดข้รคับอนรุญาตใหข้รคับประทานสตวนของเนพรอสคัตวรและอาหารอพที่นๆทตีที่ผรข้คน
นทามาถวายทตีที่พลคับพลาไดข้ อยตางไรกกตามเรามตีแทตนบรชาทตีที่เหนพอกวตาเยอะในสวรรครตตอหนข้าพระทตีที่นคั ที่ง
ของพระเจข้าซถึที่งพวกเขาไมตสามารถเขข้าถถึงไดข้

ฮบ 13:11-12 เพราะรต่างของสรัตวณ์เหลต่านรันี้นทธีซึ่มหาปบโรหวิตไดจ้เอาเลมอดเขจ้าไปใน
สถานบรวิสบทธวิธิ์เพมซึ่อเปป็นเครมซึ่องบผชาไถต่บาปนรันี้น กป็ตจ้องเอาไปเผาเสธียนอกคต่าย 12 เหตบฉะนรันี้น พระเยซผ
กป็ไดจ้ทรงทนทบกขณ์ทรมานภายนอกประตผเมมองเชต่นเดธียวกรัน เพมซึ่อทรงชดาระประชาชนใหจ้บรวิสบทธวิธิ์ดจ้วย
พระโลหวิตของพระองคณ์เอง

คนฮตีบรรครุข้นเคยดตีก คับการทตีที่เครพที่องบรชาบางอยตาง โดยเฉพาะเครพที่องบรชาไถตบาป ถรกเผาดข้วยไฟ
นอกคตาย (ดร เลวตีนริตริ 4:11-12) เพพที่อททาใหข้ภาพดคังกลตาวสทาเรกจพระเยซรครริสตรกกทรงถรกตรถึงกางเขน
นอกประตรเมพองเยรรซาเลกม ในการททาเชตนนคัรน พระองครกกทรงททาใหข้คทาพยากรณรทตีที่แฝงอยรตสทาเรกจทตีที่
บอกลตวงหนข้าถถึงสถานทตีทๆี่ พระองครจะทรงถรกตรถึงกางเขน

ใหข้เราสคังเกตดข้วยวตาเราถรกชทาระใหข้บรริสรุทธริธ  “ดข้วยพระโลหริตของพระองครเอง” แนวคริดของ
การชทาระใหข้บรริสรุทธริธ แปลตรงตคัวแลข้วกกคพอ ททาใหข้เปกนผรข้บรริสรุทธริธ  คทาทตีที่แปลวตา ชดาระ...ใหจ้บรวิสบทธวิธิ์ (ฮา
กริอลัดโซ) มตีทตีที่มาจากคทาวตา ฮากริออส ซถึที่งมคักแปลเปกน ‘บรริสรุทธริธ ’ พระโลหริตของพระเยซรครริสตรเปกนสริที่ง



ทตีที่ชทาระเราใหข้บรริสรุทธริธ ทคัรงในดข้านตทาแหนตงของเราในพระครริสตรและความบรริสรุทธริธ ทตีที่พคัฒนาขถึรน
เรพที่อยๆในการดทาเนรินชตีวริตแตตละวคัน

ฮบ 13:13 เพราะฉะนลันี้น ตรงนตีร เชพที่อมโยงขข้อนตีร ในฐานะเปกนขข้อสรรุปตามหลคักเหตรุผลกคับ
ขข้อกตอนหนข้า เพราะวตาพระเยซรครริสตรทรงทนทรุกขรทรมานนอกประตรเมพองนคัรน ใหจ้เราทรันี้งหลายออก
ไปหาพระองคณ์ภายนอกคต่ายนรันี้น และยอมรรับคดาดผหมวิซึ่นเหยธียดหยามเพมซึ่อพระองคณ์ ในความคริดของ
พวกยริวแลข้ว ‘การออกไปภายนอกคตาย’ กกคพอ การถรกอเปหริไปจากชรุมชนของพวกยริว ตลอดสมคัย
พระคคัมภตีรรเดริม เมพที่อผรข้ใดถรกขคับออกไปภายนอกคตาย มคันกกเปกนสคัญลคักษณรทตีที่แสดงถถึงการถรกปฏริเสธ
จากชรุมชนชาวยริวสตวนใหญต คนๆนคัรนกกถรกททาใหข้กลายเปกนคนทตีที่ถรกทอดทริรง สริที่งทตีที่ผรข้เชพที่อใหมตชาวยริว
เหลตานตีรก ทาลคังเผชริญอยรตกกคพอ การถรกพวกยริวมองวตาเปกนคนทตีที่ถรกทอดทริรงในสคังคมของคนตตางชาตริ มคัน
คพอมรดกทางชาตริพคันธรุรของพวกเขา, ประวคัตริศาสตรรทางศาสนาของพวกเขา และเอกลคักษณรทาง
วคัฒนธรรมของพวกเขา มคันเปกนยตางกข้าวทตีที่ใหญตทตีที่ยริวคนหนถึที่งจะหคันหลคังใหข้แกตไมตใชตแคตศาสนาของ
ตนเทตานคัรนแตตเอกลคักษณรทางวคัฒนธรรมของตนดข้วย แตตนคัที่นกกเปกนสริที่งทตีที่ผรข้เขตียนขอใหข้พวกเขากระททา

สทาหรคับเราทตีที่เปกนครริสเตตียนคนตตางชาตริ การประยรุกตรใชข้กกคลข้ายคลถึงกคัน หลคังจากไดข้ตข้อนรคับ
พระครริสตรแลข้ว บตอยครคัร งครริสเตตียนใหมตตข้องตคัดสายสคัมพคันธรกคับเพพที่อนเกตา, ครอบครคัว และวริถตีชตีวริต
แบบเดริม ถถึงแมข้วตาครริสเตตียนใหมตจะไมตตคัดสายสคัมพคันธรนคัรน แตตเพพที่อนๆทตีที่ไมตเอาพระเจข้าของเขากกอาจ
ตคัดสายสคัมพคันธรกคับเขาเอง ประเดกนสทาคคัญตรงนตีรกกคพอ ใหข้เราเดรินหนข้าตตอไป “และยอมรคับคทาดรหมริที่น
เหยตียดหยามเพพที่อพระองคร”

ฮบ 13:14 เพราะวต่าทธีซึ่นธีซึ่เราไมต่มธีเมมองทธีซึ่ถาวร แตต่วต่าเราแสวงหาเมมองทธีซึ่จะมธีในภายหนจ้า 
นอกจากนตีร  เราทตีที่เปกนวริสรุทธริชนตามทตีที่ถรกบรรยายไวข้ในฮตีบรร 11:13-16 ดข้วยความเชพที่อกกก ทาลคังรอคอย
บข้านอคันถาวรในสวรรคร กรรมสริทธริธ ของเราบนโลกนตีรอยรตเพตียงชคั ที่วคราว ดข้วยความเชพที่อเราตคัรงตาคอย
เมพองทตีที่ดทารงอยรตถาวรซถึที่งจะไมตมตีการดรหมริที่นเหยตียดหยามหรพอการอเปหริเพราะความเชพที่อของเราอตีก
เลย



ฮบ 13:15 นตีที่เปกนอตีกขข้อสรรุปหนถึที่งตามหลคักเหตรุผล เพราะการถวายพระองครเองของ
องครพระผรข้เปกนเจข้าของเรานอกประตรเมพองนคัรนและเพราะเรามตีความหวคังอคันสรุกใสแหตงสวรรครรออยรต
เบพรองหนข้าเรา เหตบฉะนรันี้น ใหจ้เราถวายคดาสรรเสรวิญเปป็นเครมซึ่องบผชาแดต่พระเจจ้าตลอดไปโดยทาง
พระองคณ์นรันี้น เราจถึงควรสรรเสรริญพระเจข้าเสมอไป ขณะทตีที่วริสรุทธริชนในพระคคัมภตีรรเดริมถวายเครพที่อง
สคัตวบรชาเสมอ เราควรถวายคทาสรรเสรริญเปกนเครพที่องบรชาเสมอไปมากกวตา วลตีสรุดทข้าย คมอผลแหต่ง
รวิมฝธีปากทธีซึ่ขอบพระคบณพระนามของพระองคณ์ ถรกแปลแบบนตีรครคัร งเดตียวเทตานคัรนในพระคคัมภตีรรใหมต 
ความหมายปกตริของคทาทตีที่แปลวตา ขอบพระคบณ (ฮอมอลอเกะโอ) คพอ ‘สารภาพ’ หรพอ ‘ออกปาก
ยอมรคับ’ ดคังนคัรนความหมายของวลตีสรุดทข้ายอาจเปกน ‘กลตาวรคับพระนามของพระองคร’ เมพที่อพริจารณา
ดรบรริบทของผรข้เชพที่อชาวยริวทตีที่หวคั ที่นไหวในความเชพที่อของตนแลข้ว นตีที่นตาจะเปกนการแปลทตีที่ดตีกวตา

ฮบ 13:16 แตต่อยต่าลมมทธีซึ่จะกระทดาการดธี และทธีซึ่จะแบต่งปรันขจ้าวของซซซึ่งกรันและกรัน เพราะ
เครมซึ่องบผชาอยต่างนรันี้นเปป็นทธีซึ่พอพระทรัยพระเจจ้า เรากลคับมาทตีที่คทาสคัที่งเพริที่มเตริม พระเจข้าทรงบคัญชาเราใหข้ 
“กระททาการดตี และทตีที่จะแบตงปคันขข้าวของซถึที่งกคันและกคัน” คทาทตีที่แปลวตา แบต่งปรันขจ้าวของซซซึ่งกรันและ
กรัน (คอยโนเนตีย) มตีความหมายตรงตคัววตา มตีสามคัคคตีธรรม อยตางไรกกตามในสทานวนแบบทคั ที่วไป
มากกวตา มคันสพที่อถถึงการแบตงปคันขข้าวของหรพอทรคัพยากรของตนกคับผรข้อพที่น ดคังนคัรนความหมายกกคพอวตา 
ผรข้คนของพระเจข้าควรเตกมใจทตีที่จะใหข้ยามทตีที่พตีที่นข้องขคัดสน “เพราะเครพที่องบรชาอยตางนคัรนเปกนทตีที่พอ
พระทคัยพระเจข้า”

ฮบ 13:17 ทต่านทรันี้งหลายจงเชมซึ่อฟรังและยอมอยผต่ในโอวาทของคนเหลต่านรันี้นทธีซึ่ปกครอง
ทต่าน ดจ้วยวต่าทต่านเหลต่านรันี้นคอยระวรังดผจวิตววิญญาณของทต่าน เหมมอนกรับผผจ้ทธีซึ่จะตจ้องรายงาน เพมซึ่อเขา
จะไดจ้ทดาการนธีนี้ดจ้วยความชมซึ่นใจ ไมต่ใชต่ดจ้วยความเศรจ้าใจ เพราะทธีซึ่ทดาดรังนรันี้นกป็จะไมต่เปป็นประโยชนณ์
อะไรแกต่ทต่านทรันี้งหลาย คทาสคัที่งสองประการปรากฏตรงนตีร  บรริบทสพที่อชคัดเจนถถึงคนเหลตานคัรนทตีที่เปกนผรข้นทา
ฝตายวริญญาณ ภายในบรริบทของครริสตจคักรทข้องถริที่น นตีที่ยตอมหมายถถึงตทาแหนตงศริษยาภริบาล ครริสเตตียน
ทตีที่ดทาเนรินตามทางของพระเจข้าตข้อง (1) เชพที่อฟคังศริษยาภริบาลของตน และ (2) นบนอบตตอสริทธริอทานาจ
ของเขา การททาเชตนนตีรขคัดแยข้งกคับธรรมชาตริเดริมอยตางชคัดเจน กระนคัรนเมพที่อเรายอมนบนอบเชตนนคัรน เรา
กกแสดงใหข้เหกนถถึงความเปกนผรข้ใหญตฝตายวริญญาณ ความไมตเปกนผรข้ใหญตฝตายวริญญาณถรกสทาแดงใหข้เหกน



ผตานทางจริตวริญญาณทตีที่ดพรอรคัรนและมคักกบฏ ความเปกนผรข้ใหญตฝตายวริญญาณถรกพบในจริตวริญญาณทตีที่ตรง
กคันขข้ามเลย

ในสคังคมมนรุษยร พระเจข้าไดข้ทรงสถาปนาสามสถาบคันพพรนฐาน ไดข้แกต (1) บข้าน, (2) รคัฐบาล 
และ (3) ครริสตจคักร ในแตตละสถาบคัน พระเจข้าไดข้ทรงมอบหมายสริทธริอทานาจใหข้แกตผรข้นทาทตีที่ถรกแตตงตคัรง
อยตางเหมาะสม ในครริสตจคักร นตีที่ยตอมหมายถถึงเจข้าอธริการ หรพอเรตียกอตีกอยตางวตา ศริษยาภริบาล

สริที่งทตีที่ครริสเตตียนเดกกๆไมตรรข้จคักโตพอทตีที่จะรรข้กกคพอวตา ศริษยาภริบาลจะ “คอยระวคังดรจริตวริญญาณ
ของทตาน เหมพอนกคับผรข้ทตีที่จะตข้องรายงาน” คทาทตีที่แปลวตา ระวรังดผ (อากรรูพเนะโอ) หมายถถึง คนเลตีรยง
แกะทตีที่ตพที่นตลอดคพนเพพที่อเฝข้าดรฝรงแกะของตน นอกจากนตีรศริษยาภริบาล ไมตวตาจะมตีขข้อกทาหนดในการ
เปกนผรข้นทายคังไงกกตาม ยคังมตีภาระทตีที่จะตข้องใหข้การตตอพระเจข้าสคักวคันหนถึที่งเกตีที่ยวกคับหนข้าทตีที่ดรแลของตน
ดข้วย เราหวคังใจวตาศริษยาภริบาลทตีที่สคัตยรซพที่อจะสามารถใหข้การเกตีที่ยวกคับหนข้าทตีที่ผรข้อารคักขาของตนไดข้ 
“ดข้วยความชพที่นใจ ไมตใชตดข้วยความเศรข้าใจ” หากเปกนในกรณตีหลคัง มคันกกจะไมตเปกนประโยชนรอะไร
แกตคนๆนคัรนเลย นตีที่เปกนความจรริงทคัรงในดข้านคทาพยานทตีที่แปดเปพร อนของพวกเขาและเมพที่อพวกเขายพนอยร ต
ตตอหนข้าบลัลลลังกณ์พริพากษาและใหข้การเกตีที่ยวกคับการกระททาของตน

ฮบ 13:18-19 จงอธวิษฐานเพมซึ่อเรา เพราะเราแนต่ใจวต่า เรามธีใจววินวิจฉรัยผวิดและชอบ
ดธีอยผต่แลจ้ว และปรารถนาทธีซึ่จะปฏวิบรัตวิอยต่างซมซึ่อสรัตยณ์ในทบกอยต่าง ผรข้เขตียนทตานนตีรขอใหข้ผรข้อตานอธริษฐาน
เผพที่อเขา ความแนตใจของทตานทตีที่วตา “เรามตีใจวรินริจฉคัยผริดและชอบดตีอยร ตแลข้ว และปรารถนาทตีที่จะปฏริบคัตริ
อยตางซพที่อสคัตยรในทรุกอยตาง” จรริงๆแลข้วก ทาลคังกลตาววตา ‘จงอธริษฐานเผพที่อเราดข้วย เพราะวตาเราไดข้สทาแดง
ใจวรินริจฉคัยผริดและชอบทตีที่ชคัดเจนแลข้ววตาเราไดข้ดทาเนรินชตีวริตอยตางสคัตยรซพที่อ’

19 และขจ้าพเจจ้าววิงวอนทต่านมากยวิซึ่งใหจ้กระทดาเชต่นนรันี้น เพมซึ่อขจ้าพเจจ้าจะไดจ้กลรับคมนไปอยผต่กรับ
ทต่านโดยเรป็ว คทาเตพอนสตริเพริที่มเตริมของทตานทตีที่วตา “ใหข้กระททาเชตนนคัรน เพพที่อขข้าพเจข้าจะไดข้กลคับคพนไปอยร ต
กคับทตานโดยเรกว” กกบตงบอกชคัดเจนยริที่งขถึรนวตาจรริงๆแลข้วผรข้เขตียนคพอ อคัครทรตเปาโล ในชตวงเวลาทตีที่
จดหมายฝากฉบคับนตีรนตาจะถรกเขตียนขถึรน เปาโลกกถรกกคักบรริเวณใหข้อยรตแตตในบข้านในกรรุงโรมเพพที่อรอ



คอยการแกข้คดตีของทตานตตอหนข้าซตีซารร ทตานขอใหข้ผรข้อตานของทตานอธริษฐานเผพที่อทตานทตีที่จะไดข้รคับการ
ปลตอยตคัวเรกวขถึรน

ฮบ 13:20-21 บรัดนธีนี้ขอพระเจจ้าแหต่งสรันตวิสบข ผผจ้ทรงบรันดาลใหจ้พระเยซผเจจ้าของเรา
เปป็นขซนี้นมาจากความตาย คมอผผจ้ทรงเปป็นผผจ้เลธีนี้ยงแกะทธีซึ่ยวิซึ่งใหญต่ โดยพระโลหวิตแหต่งพรันธสรัญญานวิรรัน
ดรณ์นรันี้น คทาอวยพรสรุดทข้ายของจดหมายฝากฉบคับนตีรมาถถึงแลข้ว พระเจข้าทรงถรกบรรยายวตาเปกน 
“พระเจข้าแหตงสคันตริสรุข” ซถึที่งพระองครกกทรงเปกนเชตนนคัรนจรริงๆ พระองครทรงถรกบรรยายวตาเปกนผรข้ทตีที่
ทรงชรุบองครพระผรข้เปกนเจข้าของเราใหข้เปกนขถึรนจากตาย (นตีที่เปกนขข้ออข้างอริงทตีที่ชคัดเจนขข้อเดตียวเทตานคัรนเกตีที่ยว
กคับการเปกนขถึรนจากตายในจดหมายฝากฉบคับนตีร  ถถึงแมข้มคันจะถรกสพที่อเปกนนคัยมาตลอดทคัรงเลตมกกตาม) 
พระเยซรกกทรงถรกบรรยายวตาเปกน “ผรข้เลตีรยงแกะทตีที่ยริที่งใหญต” นตีที่คตอนขข้างคลข้ายคลถึงกคับ 1 เปโตร 5:4 ทตีที่
พระองครทรงถรกเรตียกวตาเปกน “พระผรข้เลตีรยงใหญต” ถถึงแมข้วตาศริษยาภริบาลบนโลกนตีรของเราเปกนผรข้เลตีรยง 
แตตพระเยซรครริสตรกกทรงเปกนผรข้เลตีรยงแกะทตีที่ยริที่งใหญตและเปกนพระผรข้เลตีรยงใหญต (ดร สดรุดตี 23:1) สริที่งทตีที่ถรก
สพที่อกกคพอ การเชพที่อมโยงกคันระหวตางการฟพร นคพนพระชนมรของพระเยซรครริสตรและ “พระโลหริตแหตง
พคันธสคัญญานริรคันดรร” 1 โครรินธร 11:25 พรดถถึงพคันธสคัญญาใหมตในพระโลหริตของพระองคร พระ
โลหริตแหตงพคันธสคัญญานคัรนดทารงอยรตเปกนนริรคันดรร สรรเสรริญองครพระผรข้เปกนเจข้า

21 ทรงกระทดาใหจ้ทต่านทรันี้งหลายสมบผรณณ์ในการดธีทบกอยต่าง เพมซึ่อจะไดจ้ปฏวิบรัตวิตามนดนี้าพระทรัย
ของพระองคณ์ และทรงทดางานในทต่านทรันี้งหลายใหจ้เปป็นทธีซึ่ชอบในสายพระเนตรของพระองคณ์โดย
พระเยซผครวิสตณ์ ขอสงต่าราศธีจงมธีแดต่พระองคณ์สมบๆไปเปป็นนวิตยณ์ เอเมน

หคัวขข้อของประโยคความซข้อนทตีที่ตตอเนพที่องมาในขข้อ 21 ถรกพบในขข้อ 20 ผรข้เขตียนทรลขอ 
“พระเจข้าแหตงสคันตริสรุข” ใหข้ “ทรงกระททาใหข้ทตานทคัรงหลายสมบรรณรในการดตีทรุกอยตาง เพพที่อจะไดข้
ปฏริบคัตริตามนทราพระทคัยของพระองคร” คทาทตีที่แปลวตา สมบผรณณ์ (คาทารทริดโซ) มตีความหมายวตา ททาใหข้
คนๆหนถึที่งพรข้อมสทาหรคับการรคับใชข้ มคันสพที่อถถึงการถรกตระเตรตียมอยตางสมบรรณรสทาหรคับภารกริจบาง
อยตาง เชตน ทหารทตีที่ไดข้รคับเครพที่องมพอและอาวรุธยรุทโธปกรณรทตีที่จทาเปกนสทาหรคับการปฏริบคัตริตามคทาสคั ที่งทตีที่



เขาไดข้รคับมา ความคริดทตีที่แสนวริเศษตรงนตีรกกคพอวตา พระเจข้าจะทรงตระเตรตียมเราใหข้พรข้อมสทาหรคับการ
ดตีใดกกตามทตีที่พระองครทรงประสงครใหข้เรากระททา

การทตีที่พระองครทรงททางานในตคัวเราใหข้เปกนทตีที่ชอบในสายพระเนตรของพระองครเปกนมา 
“โดยพระเยซรครริสตร ขอสงตาราศตีจงมตีแดตพระองครสพบๆไปเปกนนริตยร เอเมน” การกระททากริจของ
พระเจข้าในยรุคสมคัยนตีร เปกนมาโดยพระเยซรครริสตรเทตานคัรน และพระองครกกทรงสมควรไดข้รคับสงตาราศตีทคัรง
สริรนสพบๆไปเปกนนริตยร

ฮบ 13:22 พธีซึ่นจ้องทรันี้งหลาย ขจ้าพเจจ้าขอววิงวอนทต่านใหจ้เพธียรฟรังคดาเตมอนสตวินธีนี้ เพราะ
ขจ้าพเจจ้าไดจ้เขธียนจดหมายมาถซงทต่านทรันี้งหลายเพธียงไมต่กธีซึ่คดาเทต่านรันี้น สามขข้อสรุดทข้ายนตีรดรเหมพอนจะเปกน
ปคัจฉริมลริขริตของจดหมายฝากฉบคับนตีร  อาจเปกนไปไดข้วตา เหตรุการณรในขข้อ 23 มาเปกนทตีที่ทราบแกตผรข้
เขตียนหลคังจากทตีที่เนพรอหาหลคักของจดหมายนตีร ไดข้ถรกเขตียนไปแลข้วเรตียบรข้อย หรพออาจเหมพอนกคับการ
เขตียนจดหมายของเราบตอยๆ เรานถึกขถึรนไดข้ถถึงสริที่งทตีที่เราลพมใสตเขข้าไปในเนพรอหาหลคักของจดหมาย

ไมตวตาจะยคังไง ผรข้เขตียน (ซถึที่งนตาจะเปกนเปาโล) ขอใหข้ผรข้อตานของทตาน คพอพตีที่นข้องทคัรงหลายของ
ทตาน “เพตียรฟคังคทาเตพอนสตรินตีร ” คทาทตีที่แปลวตา คดาเตมอนสตวิ (พาราคเลซริส) ปกตริแลข้วหมายถถึง ‘การใหข้
กทาลคังใจ’ ดคังนคัรนทตานกทาลคังกลตาววตา ‘จงยอมรคับจดหมายทตีที่ใหข้ก ทาลคังใจฉบคับนตีร ’ ขณะทตีที่หลคักตรรกะ
ของทตานมตีพลคังและไมตอตอนขข้อมาตลอด แตตตอนนตีรทตานใสตความเหกนสตวนตคัวเขข้าไปดข้วยอาจเพพที่อลด
แรงกระทบของมคันลงเลกกนข้อย “เพราะขข้าพเจข้าไดข้เขตียนจดหมายมาถถึงทตานทคัรงหลายเพตียงไมตกตีที่คทา
เทตานคัรน”

ฮบ 13:23 ทต่านทรันี้งหลายจงรผจ้ดจ้วยวต่า ทวิโมธธีนจ้องชายของเรา ไดจ้รรับการปลต่อยเปป็นอวิสระ
แลจ้ว ถจ้าเขามาถซงเรป็ว ขจ้าพเจจ้ากป็จะมาพบทต่านทรันี้งหลายพรจ้อมกรับเขา ทริโมธตีไดข้รคับการปลตอยตคัวแลข้ว
และผรข้เขตียนหวคังวตาทตานทคัรงสองจะสามารถไปพบผรข้อตานของทตานไดข้ในไมตชข้า

ฮบ 13:24 ขอฝากความควิดถซงมายรังทต่านเหลต่านรันี้นทธีซึ่ปกครองทต่าน และววิสบทธวิชนทรันี้ง
ปวง พวกพธีซึ่นจ้องทธีซึ่เปป็นชาวอวิตาลธีกป็ฝากความควิดถซงมายรังทต่านทรันี้งหลาย บรรดาผรข้รคับจดหมายฝาก
ฉบคับนตีรถรกขอใหข้ทคักทาย (คซานลับ) คนเหลตานคัรนทตีที่มตีสริทธริอทานาจเหนพอพวกเขารวมถถึงวริสรุทธริชนทคัรง



ปวง (ผรข้เชพที่อทคัรงหลาย) และหนถึที่งในขข้อบตงชตีรทตีที่ชคัดเจนทตีที่สรุดซถึที่งบตงบอกวตาผรข้เขตียนคพอ อคัครทรตเปาโลกกคพอ
ทตีที่ทตานกลตาววตา “พวกพตีที่นข้องทตีที่เปกนชาวอริตาลตีกกฝากความคริดถถึงมายคังทตานทคัรงหลาย” ผรข้นทาฝตาย
วริญญาณนข้อยคนนคักทตีที่มตีสริทธริอทานาจทางศาสนศาสตรรของผรข้แตตงจดหมายฝากฉบคับนตีรอยรตในอริตาลตีใน
ตอนนคัรนนอกจากเปาโล

ฮบ 13:25 ขอพระคบณจงดดารงอยผต่กรับทต่านทรันี้งหลายเถวิด เอเมน จดหมายฝากฉบคับนตีรปริด
ทข้ายดข้วยถข้อยคทาทตีที่เหมพอนกคับจดหมายฝากสตวนใหญตของเปาโลทตีที่มตีการทรลขอพระครุณของพระเจข้า
ใหข้แกตผรข้อตานของทตาน คทาอวยพร เอเมน หมายความวตา ‘ขอใหข้เปกนเชตนนคัรน’ [เขธียนถซงชาวฮธีบรผจาก
ประเทศอวิตาลธี และสต่งโดยทวิโมธธี]


