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จดหมายฝากถึง
คริ สเตียนชนชาติฮีบรู
บทนํา: จดหมายฝากถึงคริ สเตียนชนชาติฮีบรู มีความเป็ นเอกลักษณ์ ในพระคัมภีร์ใหม่
ไม่ มีการบอกชัดเจนว่ าใครเป็ นผู้แต่ งจดหมายฝากฉบับนี , อย่ างไรก็ตามคนส่ วนใหญ่ สันนิษฐาน
ว่ าเปาโลเป็ นผู้แต่ ง (พระคัมภีร์ฉบับคิงเจมส์ ถึงขนาดใส่ ชื3อท่ านว่ าเป็ นผู้แต่ งจดหมายฝากฉบับนี ,
เลยด้ วยซํา, ) ลักษณะการเขียนเป็ นแบบของเปาโลและมุมมองก็เป็ นของเปาโลด้ วย นอกจากนี ,
ฮี บรู 13:23-24 ก็บ่งบอกชัดเจนว่ าจดหมายฉบับนีถ, กู เขียนจากกรุ งโรม ยิ3งไปกว่ านั,นด้ วยเหตุนี,
พระวิหารของชาวยิวยังไม่ ถกู ทําลาย (ฮี บรู 10:11) ช่ วงเวลาที3จดหมายฉบับนีถ, กู เขียนขึน, จึง
ทําให้ ผ้ แู ต่ งอยู่ในกรุ งโรมในเวลาประมาณเดียวกับที3เปาโลอยู่ที3นนั3 ตอนที3ท่านถูกจําคุกครั, งแรก
จดหมายฝากฉบับนีย, งั มีความเป็ นเอกลักษณ์ ในจุดประสงค์ ที3ชัดเจนของมันด้ วย มีจุด
ประสงค์ สองประการคือ (1) เพื3อหนุนใจผู้เชื3 อชาวยิวว่ าพระคริ สต์ ได้ ทรงทําให้ พระราชบัญญัติ
และจุดประสงค์ ของมันสําเร็จแล้ ว (2) นอกจากนี , ผู้แต่ ง (ซึ3 งเราสันนิษฐานว่ าเป็ นเปาโล) ก็
พยายามที3 จะชักจูงมิให้ ผ้ เู ชื3 อชาวยิว ‘หลง’ ไปจากความเชื3 อในพระคริ สต์ กลับไปหาศาสนายิว
และการถือบัญญัติของโมเสสอีก
บุคคลสําคัญที3สุดในจดหมายฝากฉบับนีค, ือ พระเยซู คําสําคัญคือ ‘ที3ดีกว่ า’ จดหมายฝาก
ฉบับนีเ, ปรี ยบเที ยบความต่ างว่ าพระเยซูทรงดีกว่ าพวกทูตสวรรค์ ดีกว่ าโมเสส ดีกว่ าโยชูวา และ
ดีกว่ าอาโรน นอกจากนี , พันธสัญญาใหม่ กด็ ีกว่ าพันธสัญญาที3ทรงกระทํากับโมเสสด้ วย
จดหมายฝากทั,งฉบับพูดถึงใจความหลัก คือ ความยิ3งใหญ่ ของความรอดโดยทางพระเยซู
คริ สต์ จากนั,นผู้แต่ งก็พูดถึงความสับสนด้ านหลักคําสอนในการถอยห่ างไปจากความรอดนั,น
สุดท้ ายพระธรรมเล่ มนีก, ป็ ิ ดท้ ายด้ วยคําสั3งและคําแนะนําสําหรั บชี วิตคริ สเตียน

*****
ภาพรวมของฮีบรู 1: อัครสาวกเปาโลเริ3 มต้ นด้ วยข้ อเสนอที3ว่าพระเยซูคริ สต์ พระบุตร
ของพระเจ้ าทรงดีกว่ าสิ3 งใดก็ตามที3พระคัมภีร์เดิมมีเสนอให้ ท่ านเริ3 มต้ นโดยชี ,ให้ เห็นว่ าในกาล
ก่ อนพระเจ้ าทรงตรั สผ่ านพวกผู้พยากรณ์ แต่ บดั นีพ, ระองค์ ทรงทําเช่ นนั,นผ่ านทางพระบุตรของ
พระองค์ บทนีย, งั เสนอต่ อไปอีกว่ าพระเยซูคริ สต์ ทรงดีกว่ าพวกทูตสวรรค์ และจริ งๆแล้ ว
พระองค์ ทรงเป็ นพระเจ้ าด้ วย มีคาํ สอนเกี3ยวกับพระคริ สต์ และศาสนศาสตร์ ขนั, พืน, ฐานมากมาย
ในบทนี , สามข้ อแรกถือว่ าเป็ นบทนําของพระธรรมเล่ มนี ,
เนือ, หาส่ วนที3เหลือของฮี บรู 1 เริ3 มต้ นใจความหลักเกี3ยวกับความเหนือกว่ าของพระเยซู
คริ สต์ หลักฐานชิ น, แรกที3ถูกนําเสนอคือว่ า พระเยซูคริ สต์ ทรงดีกว่ าพวกทูตสวรรค์ เพื3อพิสูจน์
ข้ อเสนอของท่ าน ผู้แต่ งได้ ยกข้ อพระคัมภีร์หลายข้ อด้ วยกัน อาจมีข้อพระคัมภีร์ที3ถกู ยกมาใน
พระธรรมตอนนีม, ากกว่ าที3ใดในพระคัมภีร์เลยด้ วยซํา,
ฮบ 1:1

ในโบราณกาลพระเจ้ าได้ ตรัสด้ วยวิธีต่างๆมากมายแก่บรรพบุรุษทางพวก

ศาสดาพยากรณ์ ความหมายก็คือว่า พระเจ้าทรงตรัสในหลายครั-งและหลายวิธีในอดีต (คือ สมัย
พระคัมภีร์เดิม) สื; อกลางของการเปิ ดเผยดังกล่าวส่ วนใหญ่แล้วคือ โดยทางพวกศาสดาพยากรณ์
ฮบ 1:2

แต่ ในวันสุ ดท้ายเหล่านีพ) ระองค์ได้ ตรัสแก่เราทั)งหลายทางพระบุตร ผู้ซึ0ง

พระองค์ได้ ทรงตั)งให้ เป็ นผู้รับสรรพสิ0 งทั)งปวงเป็ นมรดก พระองค์ ได้ ทรงสร้ างกัลปจักรวาลโดย
พระบุตร อย่างไรก็ตาม ในยุคสมัยนี-นบั ตั-งแต่เหตุการณ์ตรึ งกางเขนเป็ นต้นมา พระเจ้าได้ทรง
เลือกที;จะตรัสแก่เราโดยตรงโดย (ตรงตัวคือ ใน) พระบุตรของพระองค์ วลี “วันสุ ดท้ายเหล่านี-”
อาจหมายถึงยุคที;เพิ;งเริ; มต้นขึ-น โดยเริ; มต้นตั-งแต่เหตุการณ์ตรึ งกางเขน เรื; อยมาจนจบยุคคริ สต
จักรและเข้าสู่ ยคุ แห่งความทุกขเวทนาใหญ่ยงิ; หรื อเปาโลอาจใช้วลีน- ีในแบบทัว; ๆไปมากกว่า
ก็ได้ ท่านอาจแค่กาํ ลังหมายถึงเหตุการณ์ต่างๆในประวัติศาสตร์ที;ผา่ นมาไม่นานซึ;งเกี;ยวข้องกับ
การเสด็จมารับสภาพมนุษย์ของพระคริ สต์และการสําแดงความจริ งเพิ;มเติมผ่านทางพระองค์
เมื;อดูตามบริ บทแล้ว ดูเหมือนว่าการตีความแบบหลังน่าจะตรงมากกว่า

นอกจากนี-วลีน- ีกอ็ ่านตรงตัวว่า ‘ในวันสุ ดท้ายเหล่านี-ได้ทรงตรัสแก่เราในพระบุตรของ
พระองค์’ การเปิ ดเผยความจริ งอย่างต่อเนื;องของพระเจ้าไม่เพียงมีมาโดยพระบุตรของพระองค์
เท่านั-น แต่จริ งๆแล้วยังมีมาในพระบุตรของพระองค์ดว้ ย เราจําได้วา่ พระเยซูทรงตรัสไว้ใน
ยอห์น 14:6 ว่า “เราเป็ น... ความจริ ง” หรื อที;ยอห์นได้บรรยายถึงพระองค์วา่ ทรง “บริ บูรณ์
ด้วย...ความจริ ง” ในยอห์น 1:14 เช่นกัน
พระเยซูคริ สต์ไม่ทรงเป็ นเพียงพระบุตรของพระเจ้าเท่านั-น แต่จริ งๆแล้วพระองค์ได้ทรง
ถูก “ตั-งให้เป็ นผูร้ ับสรรพสิ; งทั-งปวงเป็ นมรดก” ด้วย ในฐานะเป็ นพระบุตรของพระเจ้า พระองค์
จึงทรงเป็ นทายาทของพระเจ้าด้วย มีการพูดเรื; องนี-อย่างน่าสนใจในคําอุปมาซึ;งถูกพบในมาระโก
12:6-7 ในแบบเดียวกันเปาโลก็พดู ถึงเรื; องนี-ในโรม 8:16-17 และกาลาเทีย 4:7
“พระองค์ได้ทรงสร้างกัลปจักรวาลโดยพระบุตร” คําที;แปลว่า กัลปจักรวาล (อาอีโอน)
มักถูกแปลว่า ‘ยุคสมัยต่างๆ’ โดยหมายถึงความยาวนานของกาลเวลา อย่างไรก็ตามในการใช้
แบบที;พบน้อยกว่า บางครั-งคํานี-หมายถึงจักรวาล เมื;อเปรี ยบเทียบข้อนี-กบั ยอห์น 1:3 ความหมาย
แบบหลังนี-น่าจะใช่มากกว่า อย่างไรก็ตาม ไม่วา่ จะในกรณี ใด ผูท้ ี;ทรงสร้างสรรพสิ; งทั-งปวงก็
ไม่ใช่ใครอื;นนอกจากพระบุตร ในบริ บทต่อไปที;ใหญ่กว่า อัครสาวกท่านนี-ได้เปรี ยบเทียบความ
แตกต่างว่าพระเจ้าได้ทรงตรัสในอดีตผ่านทางพวกศาสดาพยากรณ์ แต่บดั นี-ในยุคสุ ดท้ายได้ตรัส
แก่เราผ่านทางพระบุตรของพระองค์เลย พระองค์ทรงเป็ นพระผูส้ ร้างกัลปจักรวาลนี- พระเยซู
ทรงดีกว่าจริ งๆ ตรงนี-กส็ ื; อชัดเจนถึงความเป็ นพระเจ้าของพระเยซูคริ สต์ จากปฐมกาล 1:1 และ
ยอห์น 1:1-3 เราทราบว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างสรรพสิ; ง อย่างไรก็ตาม ตรงนี-เช่นเดียวกับใน
พระธรรมยอห์น ชัดเจนเช่นกันว่าพระภาคของพระเจ้าที;ทรงมีหน้าที;ในการสร้างสรรพสิ; งไม่ใช่
ใครอื;นนอกจากพระบุตร พระองค์จึงทรงเป็ นพระเจ้าด้วยเช่นกัน
ฮบ 1:3

พระบุตรทรงเป็ นแสงสะท้ อนสง่ าราศีของพระเจ้ า และทรงมีสภาวะเป็ น

พิมพ์เดียวกันกับพระองค์ และทรงผดุงสรรพสิ0 งไว้ โดยพระดํารัสอันทรงฤทธิ8ของพระองค์ เมือ0
พระบุตรได้ ทรงชําระบาปของเราด้ วยพระองค์เองแล้ว ก็ได้ ทรงประทับนั0ง ณ เบือ) งขวาพระหัตถ์

ของผู้ทรงเดชานุภาพเบือ) งบน ข้อนี-ข- ึนต้นด้วย “พระบุตรทรงเป็ น” ความหมายก็คือ การมีตวั ตน
อยูต่ ลอดกาล จากนั-นผูแ้ ต่งได้เอ่ยถึง “แสงสะท้อนสง่าราศีของพระเจ้า” ความหมายของสง่ าราศี
ในพระคัมภีร์คือ แสงสว่างจ้าที;แสบตา หากเปรี ยบกับในปัจจุบนั มันก็คงเหมือนกับแสงสว่างจ้า
ที;เกิดจากเครื; องเชื;อมเหล็ก คําที;แปลว่า แสงสะท้ อน (อาพาวกาสมา) มีความหมายสองประการ
ความหมายแรกคือ แสงสะท้อน อีกความหมายหนึ;งคือ ที;มาของแสง เมื;อเราเปรี ยบเทียบข้อพระ
คัมภีร์กบั ข้อพระคัมภีร์ บริ บทที;พบทัว; ไปในพระคัมภีร์กค็ ือว่า พระเยซูคริ สต์เองทรงเป็ นความ
สว่าง (ดู ยอห์น 1:4, 7-9, 8:12, วิวรณ์ 21:23) ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่านี;หมายถึงทั-งสองความหมาย
พระเยซูคริ สต์ทรงสะท้อนสง่าราศีของพระบิดาของพระองค์จริ งๆ กระนั-นความสว่างของ
พระเจ้าก็ออกมาจากพระบุตรเองด้วย
นอกจากนี-พระเยซูคริ สต์กท็ รง “มีสภาวะเป็ นพิมพ์เดียวกันกับพระองค์” นี;เป็ นคําแสดง
ภาพที;น่าทึ;ง คํากรี กที;แปลว่า สภาวะพิมพ์เดียวกัน (คาราคเตร) เป็ นที;มาของคําภาษาอังกฤษ
character ความหมายก็คือ ‘แบบลอกที;เหมือนกันเปี_ ยบ’ เหมือนในงานแกะสลักหรื อภาพวาด
ยกตัวอย่างเช่น เครื; องพิมพ์เอกสารและเครื; องถ่ายเอกสารในปัจจุบนั สามารถลอกแบบเอกสาร
ต้นฉบับได้เหมือนกันทุกตัวอักษรและทุกคํา ตัวอักษรทุกตัวของแต่ละคําที;คุณกําลังอ่านอยูบ่ น
หน้ากระดาษนี-กเ็ ป็ นการลอกแบบลักษณะเฉพาะของแต่ละตัวอักษรซึ;งถูกสร้างขึ-นโดยแบบ
อักษรของคอมพิวเตอร์
Thayers Lexicon ก็นิยามคํานี-วา่ หมายถึง “การลอกแบบที;เหมือนกันในทุกประการ”
ความหมายของวลีที;แปลว่า กับ (ตัวตนของ) พระองค์ (ฮู พอสตาเสะโอส อาวตอว) มีความหมาย
ตรงตัวว่า ‘แก่นแท้ของพระองค์’ กล่าวอีกนัยหนึ;ง พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นแบบลอกที;เหมือนกับ
แก่นแท้ของพระเจ้าพระบิดาในทุกประการ นี;จึงเป็ นข้อที;สนับสนุนความเป็ นพระเจ้าของพระ
คริ สต์ที;มีน- าํ หนักมากที;สุดข้อหนึ;งในพระคัมภีร์ พระองค์จึงทรงเหมือนกับพระเจ้าพระบิดาใน
ด้านแก่นแท้ของพระองค์ในทุกประการ

แต่ยงั มีเด็ดกว่านี-อีก ให้เราสังเกตวลีต่อไป “และทรงผดุงสรรพสิ; งไว้โดยพระดํารัสอัน
ทรงฤทธิ<ของพระองค์” ความหมายของคําที;แปลว่า ผดุง (เฟะโร) ส่ วนใหญ่แล้วแปลว่า ‘นํามา
ซึ;ง’ หรื อ ‘สร้างขึ-น’ ดังนั-นความหมายของวลีน- ีกค็ ือ ‘และทรงสร้างสรรพสิ; งขึ-นโดยพระดํารัส
อันทรงฤทธิ<ของพระองค์’ โครงสร้างของประโยคนี-กค็ ือ ‘ไม่ใช่แค่...เท่านั-นแต่ยงั ... ด้วย’ ดังนั-น
ความหมายที;ต่อเนื;องก็คือ ‘ไม่เพียงทรงผดุง (หรื อสร้าง) สรรพสิ; งโดยพระดํารัสอันทรงฤทธิ<
ของพระองค์เท่านั-น เมื;อพระบุตรได้ทรงชําระบาปของเราด้วยพระองค์เองแล้ว’ บริ บทที;ตามมา
ทันทีพดู ถึงความรอดของเรา พระองค์ ทรงเป็ นผูก้ ่อให้เกิดความรอดและไม่ใช่ตวั เราเอง
พระองค์ “ได้ทรงชําระบาปของเราด้วยพระองค์เองแล้ว”
ความหมายของคําที;แปลว่า ชําระ (คาธาริ สมอส) มักถูกแปลว่า ‘ชําระให้สะอาด’ พระ
เยซูคริ สต์ได้ทรงก่อให้เกิดการชําระบาปของเราด้ วยพระองค์ เอง ความรอดเป็ นมาโดยพระองค์
ล้วนๆ และไม่ได้เกิดจากฝี มือเราเลย
ใจความของประโยคสมบูรณ์ตรงนี- พระองค์ไม่เพียงทรงสร้างสรรพสิ; งทั-งปวงโดยพระ
ดํารัสอันทรงฤทธิ<ของพระองค์ในการทรงชําระเราให้สะอาดจากความบาปของเราเท่านั-น แต่
พระองค์ ได้ “ทรงประทับนัง; ณ เบื-องขวาพระหัตถ์ของผูท้ รงเดชานุภาพเบื-องบน” การประทับ
นัง; แบบเป็ นทางการนี-สื;อถึงความเป็ นกษัตริ ยห์ รื อสิ ทธิอาํ นาจอย่างสู ง การนัง; ยังสื; อถึงการทํางาน
เสร็ จเรี ยบร้อยและการพักอีกด้วย พระเยซูคริ สต์ ผูซ้ ; ึงไม่เพียงทรงสร้างกัลปจักรวาลและทรงเป็ น
พิมพ์เดียวกับสง่าราศีของพระเจ้าเท่านั-น ได้ทรงก่อให้เกิดความรอดของเราด้ วย บัดนี-หลังจาก
ประกอบพระราชกิจของพระองค์เสร็จสิ- นแล้ว พระองค์กไ็ ด้ทรงประทับนัง; ณ เบื-องขวา
พระหัตถ์ของพระเจ้าในฐานะกษัตริ ย ์
คําที;แปลว่า ผู้ทรงเดชานุภาพ (เมะกาโลซูเน) ถูกใช้ในพระคัมภีร์ใหม่เพื;อสื; อถึงพระเจ้า
เท่านั-น เห็นได้ชดั ว่าตรงนี-สื;อถึงพระองค์ ผูท้ รงอยูเ่ บื-องบน
ฮบ 1:4

พระองค์ ทรงเป็ นผู้เยีย0 มกว่ าเหล่าทูตสวรรค์ มากนัก ด้ วยว่าพระองค์ ทรง

รับพระนามทีป0 ระเสริฐกว่ านามของทูตสวรรค์น)ันเป็ นมรดก ใจความหลักของพระธรรมเล่มนี-

เริ; มต้นด้วยหลักฐานที;วา่ พระบุตรทรง “เป็ นผูเ้ ยีย; มกว่าเหล่าทูตสวรรค์มากนัก” โดยพระนามของ
พระองค์ที;พระองค์ทรงได้รับเป็ นมรดกจากพระบิดาของพระองค์ พระองค์ก็ “ทรงรับพระนามที;
ประเสริ ฐกว่านามของทูตสวรรค์น- นั เป็ นมรดก” คําที;แปลว่า ประเสริฐ (ดิอาฟอรอส) หมายถึง
การอยูใ่ นชั-นที;แตกต่างและสู งส่ งกว่า พระองค์จึงทรงเป็ นเลิศกว่า ชั-นที;สูงส่ งกว่านั-นก็คือ ความ
เป็ นพระเจ้าของพระองค์นน;ั เอง
ฮบ 1:5

เพราะว่ามีผู้ใดบ้ างในบรรดาทูตสวรรค์ทพี0 ระองค์ ได้ ตรัสแก่ เขาในเวลาใด

ว่ า `ท่ านเป็ นบุตรของเรา วันนีเ) ราได้ ให้ กาํ เนิดแก่ท่านแล้ ว' และยังตรัสอีกว่ า `เราจะเป็ นบิดาของ
เขา และเขาจะเป็ นบุตรของเรา' ผูแ้ ต่งเริ; มพิสูจน์ขอ้ เสนอของตนโดยยกข้อพระคัมภีร์เดิมหลาย
ตอนเพือ; สนับสนุนประเด็นของตน ท่านเริ; มโดยยก สดุดี 2:7 ซึ;งเป็ นที;ยอมรับในหมู่อาจารย์ของ
พวกยิวว่าเป็ นคําพยากรณ์เกี;ยวกับพระเมสสิ ยาห์ ดูความเห็นของเปาโลเกี;ยวกับข้อนี-ตามที;ถูกยก
มาในกิจการ 13:33 จากนั-นท่านก็ยกข้อพระคัมภีร์ที;พยากรณ์ถึงพระเมสสิ ยาห์อีกข้อซึ;งเป็ นที;
ยอมรับโดยสากล คือ 2 ซามูเอล 7:14
ฮบ 1:6

และอีกครั)งหนึ0งเมือ0 พระองค์ทรงนําพระบุตรหัวปี องค์ ทไี0 ด้ บังเกิดนั)นให้

เสด็จเข้ ามาในโลก พระองค์ กต็ รัสว่า `ให้ บรรดาพวกทูตสวรรค์ท)งั สิ)นของพระเจ้ านมัสการท่ าน'
ข้อพระคัมภีร์เดิมที;ถูกยกมาอีกข้อคือ สดุดี 97:7 ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่านี;เป็ นข้อที;พดู ถึงตอนที;พระ
เยซูมาประสู ติ เหล่าทูตสวรรค์ได้นมัสการพระองค์ ดู ลูกา 2:13
ฮบ 1:7

ส่ วนพวกทูตสวรรค์ น)ัน พระองค์ตรัสว่ า `พระองค์ ทรงบันดาลพวกทูต

สวรรค์ ของพระองค์ให้ เป็ นดุจวิญญาณ และทรงบันดาลผู้รับใช้ ของพระองค์ให้ เป็ นดุจเปลว
เพลิง' จากนั-นผูแ้ ต่งก็ยกสดุดี 104:4 ประเด็นที;ถูกสื; อตรงนี-คือ พวกทูตสวรรค์เป็ นผูร้ ับใช้ นี;เป็ น
ภาพที;ตรงข้ามกับความเป็ นกษัตริ ยข์ องพระบุตรซึ; งจะถูกบรรยายถึงในข้อต่อไปนี;เอง
ฮบ 1:8-9

แต่ ส่วนพระบุตรนั)น พระองค์ตรัสว่า `โอ พระเจ้ าข้ า พระทีน0 ั0งของ

พระองค์ ดํารงเป็ นนิตย์และเป็ นนิตย์ ธารพระกรแห่ งอาณาจักรของพระองค์ กเ็ ป็ นธารพระกร
เทีย0 งธรรม 9 พระองค์ทรงรักความชอบธรรม และทรงเกลียดชังความชั0วช้ า ฉะนั)นพระเจ้ า คือ

พระเจ้ าของพระองค์ ได้ ทรงเจิมพระองค์ไว้ ด้วยนํา) มันแห่ งความยินดียงิ0 กว่ าพระสหายทั)งปวง
ของพระองค์' สองข้อนี-ถูกยกมาโดยตรงจากสดุดี 45:6-7 ซึ;งเป็ นคําพยากรณ์ถึงพระเมสสิ ยาห์ที;
ชัดเจนอีกแล้ว น้อยข้อมากในพระคัมภีร์ที;แสดงถึงความเป็ นพระเจ้าของพระคริ สต์อย่างชัดเจน
มากไปกว่าข้อที;ถูกยกมานี- สดุดี 45:6-7 เป็ นคําตรัสถึงพระบุตร คือ พระเยซูคริ สต์โดยตรง
ให้เราสังเกตว่า (1) พระบุตรทรงถูกเรี ยกว่า พระเจ้า โดยตรง (2) พระบุตรได้รับพระที;นง;ั
ของกษัตริ ย ์ (3) พระองค์ทรงถูกนิยามว่า ดํารงอยูเ่ ป็ นนิตย์ (4) ลักษณะเฉพาะของราชอาณาจักร
ของพระองค์คือ ความชอบธรรม (5) พระองค์ทรงรักความชอบธรรมและเกลียดชังความชัว; ช้า
จริ งๆ (นี;เป็ นแบบอย่างฝ่ ายวิญญาณที;สาํ คัญสําหรับเรา) (6) ดังนั-น พระเจ้าได้ทรงเจิมพระองค์ไว้
“ด้วยนํ-ามันแห่งความยินดียง;ิ กว่าพระสหายทั-งปวงของพระองค์” นํ-ามันแห่งความยินดีที;ถูกพูด
ถึงคือ นํ-ามันบริ สุทธิ<ซึ;งใช้ในโอกาสต่างๆที;เป็ นความชื;นชมยินดี ซึ;งถูกใช้ในการเจิมตั-งกษัตริ ย ์
ต่างๆในพระคัมภีร์เดิมด้วย สิ; งที;ถกู พูดถึงตรงนี-กค็ ือว่า พระเจ้าพระบิดาได้ทรงเจิมตั-งพระองค์
เป็ นกษัตริ ย ์ ซึ;งแสดงให้เห็นชัดเจนว่าพระองค์ทรงเหนือกว่าผูอ้ ื;น (คือ พวกทูตสวรรค์)
ฮบ 1:10-12

และ `องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าเจ้ าข้ า เมือ0 เดิมพระองค์ ทรงวางรากฐาน

ของแผ่ นดินโลก และฟ้าสวรรค์ เป็ นพระหัตถกิจของพระองค์ 11 สิ0งเหล่านีจ) ะพินาศไป แต่
พระองค์ ทรงดํารงอยู่ สิ0 งเหล่านีจ) ะเก่าไปเหมือนเครื0องนุ่งห่ ม 12 พระองค์จะทรงม้ วนสิ0 งเหล่านี)
ไว้ดุจเสื)อคลุม และสิ0 งเหล่านั)นก็จะเปลีย0 นแปลงไป แต่ พระองค์ ยงั ทรงเป็ นอย่างเดิม และปี เดือน
ของพระองค์จะไม่ สิ)นสุ ด'
ข้อพระคัมภีร์เดิมลําดับที;หกได้ถูกยก คือ สดุดี 102:25-27 น่าสังเกตว่าเพลงสดุดีบทนี-พดู
ถึงพระเยโฮวาห์ และ เอล (พระนามในพระคัมภีร์เดิมของพระเจ้า) และประยุกต์ใช้พระนามทั-ง
สองนี-กบั ผูท้ ี;ถูกพูดถึงตรงนี- (คือ พระเยซู) กล่าวง่ายก็คือว่า นี;เป็ นข้อที;พดู ถึงความเป็ นพระเจ้า
ของพระคริ สต์ที;ชดั เจนอีกข้อหนึ;ง นอกจากนี- องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า (พระเยโฮวาห์) ของสดุดี 102 นีก็ถูกประยุกต์ใช้กบั พระบุตรอย่างชัดเจน ในบริ บทที;ใหญ่กว่า ผูแ้ ต่งพระธรรมฮีบรู กาํ ลังยกข้อ

สนับสนุนอย่างแข็งแรงที;วา่ พระเยซูคริ สต์ทรงเหนือกว่าพวกทูตสวรรค์ตรงที;วา่ จริ งๆแล้ว
พระองค์ทรงเป็ นพระเยโฮวาห์พระเจ้า
นอกจากนี-ผทู ้ ี;มีบทบาทหลักในการทรงสร้างสรรพสิ; งคือ พระบุตร เมื;อพิจารณาปฐมกาล
1 กับข้อที;ถกู ยกมาตรงนี- (เช่นเดียวกับใน โคโลสี 1:16-17 และที;อื;น) เราจึงเห็นได้ชดั เจนว่าพระ
เยซูคริ สต์ พระบุตรของพระเจ้า ทรงเป็ นพระผูส้ ร้างที;แท้จริ ง และประเด็นที;สาํ คัญกว่าก็คือว่า
จริ งๆแล้ วพระองค์ ทรงเป็ นพระเจ้ า
ผูเ้ ขียนกล่าวต่อไปว่าสรรพสิ; งทั-งปวงนั-นมีอายุจาํ กัดและสุ ดท้ายแล้วพวกมันก็จะเสื; อม
สู ญไป อันที;จริ งแล้ว วันหนึ;งพระเจ้าจะทรงถอดทิ-งแผ่นดินโลกและฟ้ าสวรรค์น- ีเหมือนกับคนที;
ถอดเสื- อผ้า “สิ; งเหล่านั-นก็จะ (ถูก) เปลี;ยนแปลงไป” คําที;แปลว่า เปลีย0 นแปลงไป (อัลลาซโซ) มี
ความหมายว่า ‘ถูกแลกเปลี;ยน’ นี;เป็ นข้อที;พดู ถึงการที;พระเจ้าจะทรงทําลายฟ้ าสวรรค์และแผ่น
ดินโลกในปัจจุบนั และจะทรงสร้างขึ-นใหม่
กระนั-นพระบุตรในฐานะพระเจ้าจะไม่ทรงเปลี;ยนแปลงเลย พระองค์ไม่ทรงผันแปร คือ
ไม่มีวนั เปลี;ยนแปลง สุ ดท้ายให้เราสังเกตความเป็ นนิรันดร์ของพระบุตร คือ “ปี เดือนของ
พระองค์จะไม่สิ-นสุ ด” คําที;แปลว่า สิ)นสุ ด (เอ็คเละอิโป) มีความหมายว่า ‘หยุดลง’ ปี เดือนของ
พระองค์จะไม่มีวนั สิ- นสุ ดเลย พระองค์ทรงดํารงอยูช่ วั; นิรันดร์!
ฮบ 1:13

แต่ แก่ทูตสวรรค์ องค์ใดเล่าทีพ0 ระองค์ได้ ตรัสในเวลาใดว่ า `จงนั0งทีข0 วามือ

ของเรา จนกว่ าเราจะกระทําให้ ศัตรู ของท่ านเป็ นแท่ นรองเท้ าของท่าน' ในการปิ ดท้ายข้อเสนอที;
ว่าของท่านที;วา่ พระเยซูคริ สต์ทรงเหนือกว่าพวกทูตสวรรค์ ผูแ้ ต่งได้ยกข้อความจากสดุดี 110:1
และนําเสนอมันเหมือนเป็ นคําถามที;ไม่ตอ้ งการคําตอบ “แต่แก่ทูตสวรรค์องค์ใดเล่าที;พระองค์
ได้ตรัสในเวลาใดว่า `จงนัง; ที;ขวามือของเรา จนกว่าเราจะกระทําให้ศตั รู ของท่านเป็ นแท่น
รองเท้าของท่าน'” คําตอบนั-นชัดเจนอยูแ่ ล้ว คือ ไม่มีทูตสวรรค์องค์ใดเลย เหตุผลนั-นง่ายนิดเดียว
พระเยซูทรงอยูใ่ นชั-นที;เหนือกว่าพวกทูตสวรรค์ พระองค์ทรงเป็ นพระบุตรที;บงั เกิดมาองค์เดียว
เท่านั-นของพระเจ้า พระองค์ทรงมีสภาพพระเจ้า พระองค์ทรงเป็ นผูท้ รงสร้างทูตสวรรค์ ในการที;

พระองค์ทรงประทับเบื-องขวาของพระเจ้านั-น พระองค์กท็ รงเป็ นกษัตริ ย ์ เราควรหมายเหตุอีก
ครั-งว่า สดุดี 110 เป็ นที;ยอมรับในหมู่พวกอาจารย์ยวิ ว่าเป็ นคําพยากรณ์ถึงพระเมสสิ ยาห์ ผูแ้ ต่งได้
ยกข้อพระคัมภีร์เดิมหลายข้อที;พิสูจน์ถึงความเหนือกว่าของพระเยซู คือ ไม่เพียงเหนือกว่าพวก
ทูตสวรรค์เท่านั-นแต่ยงั เหนือกว่าสิ; งใดก็ตามในพระคัมภีร์เดิมด้วย เหตุผลนั-นเรี ยบง่ายพอๆกับที;
มันลึกซึ-ง จริ งๆแล้วพระองค์ทรงเป็ นพระเยโฮวาห์พระเจ้า พระผูส้ ร้างและองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแห่ง
แผ่นดินโลก นอกจากนี-ขอ้ พระคัมภีร์เดิมเหล่านี-ส่วนใหญ่กเ็ ป็ นที;ยอมรับในหมู่รับบีสมัยนั-น
อย่างปราศจากข้อถกเถียงว่าเป็ นคําพยากรณ์ถึงพระเมสสิ ยาห์
ฮบ 1:14

ทูตสวรรค์ ท)งั ปวงเป็ นแต่ เพียงวิญญาณผู้ปรนนิบัติ ทีพ0 ระองค์ ทรงส่ งไป

ช่ วยเหลือบรรดาผู้ทจี0 ะได้ รับความรอดเป็ นมรดกมิใช่ หรือ กล่าวโดยสรุ ปก็คือว่า ข้อสนับสนุน
เบื-องต้นของพระธรรมเล่มนี-กค็ ือ พระเยซูคริ สต์ทรงเหนือกว่า แม้แต่พวกทูตสวรรค์ซ; ึงมี
ตําแหน่งสู งและเปี; ยมด้วยฤทธิ<เดชก็ยงั เป็ นเพียงสิ; งทรงสร้างและเป็ นผูร้ ับใช้ (ผูป้ รนนิบตั ิ)
นอกจากนี-เรายังได้เห็นถึงการรับใช้ของพวกทูตสวรรค์ดว้ ย ส่ วนหนึ;งแล้วพวกเขาถูกสร้างให้
เป็ น “วิญญาณผูป้ รนนิบตั ิ ที;พระองค์ทรงส่ งไปช่วยเหลือบรรดาผูท้ ี;จะได้รับความรอดเป็ นมรดก
มิใช่หรื อ” ถึงแม้วา่ ทูตสวรรค์ผพู ้ ิทกั ษ์ไม่ได้ถูกพูดถึงตรงนี- แต่จุดประสงค์หลักของการมีอยูข่ อง
พวกเขาก็คือเพื;อช่วยเหลือและปรนนิบตั ิคนเหล่านั-นที; “จะได้รับความรอดเป็ นมรดก”
ในบริ บทที;ใหญ่กว่าของพระธรรมเล่มนี- ผูแ้ ต่งได้ยกข้อเสนอที;วา่ พระเยซูคริ สต์ทรง
เหนือกว่าแม้กระทัง; พวกทูตสวรรค์ของพระเจ้า ตามที;พระธรรมเล่มนี-จะเผยให้เห็น เราจะเห็นว่า
พระองค์ทรงยิง; ใหญ่กว่าโมเสส เหล่ามหาปุโรหิต เมลคีเซเดค และบทบัญญัติ ดังที;ได้ถูก
สนับสนุนอย่างแข็งขันไปแล้วในบทนี- พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้า
*****
ภาพรวมของฮีบรู 2: ผู้เขียนที3ได้ รับการดลใจท่ านนีส, านต่ อประเด็นแรกของตัวเองต่ อ
ไป คือ พระเยซูทรงเหนือกว่ าพวกทูตสวรรค์ พระองค์ ทรงยิ3งใหญ่ กว่ าตรงที3ว่าพระองค์ ได้ ทรง

รั บสภาพมนุษย์ เพื3อจะถึงความสมบูรณ์ มากขึน, ไปอีกโดยทางความทุกข์ ทรมานของพระองค์ ใน
การทําเช่ นนั,น พระองค์ ได้ ทรงกลายเป็ นมหาปุโรหิ ตที3เปี3 ยมด้ วยพระเมตตายิ3งกว่ า
ฮบ 2:1

เหตุฉะนั)น เพราะว่าพระเยซูทรงเหนือกว่าพวกศาสดาพยากรณ์และทูต

สวรรค์และเพราะว่าการสําแดงของพระคัมภีร์ใหม่น- นั เหนือกว่าพระคัมภีร์เดิม เราควรจะสนใจ
ในข้ อความเหล่ านั)นทีเ0 ราได้ ยนิ ได้ ฟังให้ มากขึน) อีก ความหมายก็คือว่า เราจําเป็ นต้องใส่ ใจต่อสิ; ง
เหล่านั-นที;เราได้ยนิ ได้ฟังมาแล้ว เพราะมิฉะนั)นในเวลาหนึ0งเวลาใดเราจะห่ างไกลไปจากข้ อความ
เหล่านั)น ความหมายก็คือว่า ความจริ งอันยิง; ใหญ่น- ีเกี;ยวกับพระคริ สต์และความรอดอาจผ่านเลย
เราไป เรื อลําใหญ่ๆอาจแล่นผ่านเข้าออกท่าเรื อได้โดยไม่มีเสี ยงเลยสักนิดเดียว ความหมายก็คือ
ว่า อย่าปล่อยให้ความจริ งอันยิง; ใหญ่น- ีผา่ นเลยพวกท่านไป ผูแ้ ต่งกําลังพูดกับคริ สเตียนชาวฮีบรู
ที;เติบโตมาในศาสนายิวและกําลังถูกกดดันให้หนั กลับไปหามัน
ฮบ 2:2

ในการพูดถึงเรื; องที;วา่ พวกทูตสวรรค์ดอ้ ยกว่าพระคริ สต์ ผูแ้ ต่งจึงให้ขอ้

สรุ ป ด้ วยว่าถ้ าถ้ อยคําซึ0งทูตสวรรค์ได้ กล่าวไว้ น)ันมัน0 คง (คําที;แปลว่า มัน0 คง (เบะบาอีออส) มี
ความหมายว่า ‘แน่นอน’ หรื อ ‘น่าเชื;อถือ’) และถ้าการละเมิดกับการไม่ เชื0อฟังทุกอย่างได้ รับผล
ตอบสนองตามความยุติธรรมแล้ว
ฮบ 2:3

ดังนั)นถ้ าเราละเลยความรอดอันยิง0 ใหญ่ แล้ว เราจะรอดพ้นไปอย่ างไรได้

ความรอดนั)นได้ เริ0มขึน) โดยการประกาศขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าเอง และบรรดาผู้ทไี0 ด้ ยนิ พระองค์
ก็ได้ รับรองแก่ เราว่ าเป็ นความจริง ข้อนี-อาจแปลตรงตัวได้วา่ ‘เราจะรอดพ้นไปได้อย่างไร กับ
การที;เราละเลยความรอดอันยิง; ใหญ่ขนาดนั-น ซึ;งได้เริ; มขึ-นโดยการประกาศขององค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าเอง และบรรดาผูท้ ี;ได้ยนิ พระองค์ ก็ได้รับรองแก่เราว่าเป็ นความจริ ง’ ข้อนี-ข- ึนต้นด้วยคําถาม
แบบไม่ตอ้ งการคําตอบ คําตอบนั-นชัดเจนอยูแ่ ล้ว ไม่มีทางหนีพน้ เลย! พระเยซูคริ สต์ได้ทรง
สําแดงความจริ งที;ลึกซึ- งนี-อย่างครบถ้วนหมดทุกด้านแล้ว คนเหล่านั-นที;นง;ั ฟังพระองค์สอนก็
ยืนยันพระวจนะของพระองค์มาจนถึงคริ สเตียนรุ่ นต่อๆไป ไม่วา่ ผูแ้ ต่งจะเป็ นใคร (อาจเป็ น

เปาโล) ความรู ้ส่วนใหญ่ของท่านก็ได้รับการสนับสนุนจากอัครสาวกและศิษย์คนอื;นๆที;นง;ั อยู่
แทบพระบาทของพระเยซู
ฮบ 2:4

ทั)งนีพ) ระเจ้ าก็ทรงเป็ นพยานด้ วย โดยทรงแสดงหมายสํ าคัญและการ

มหัศจรรย์ และโดยการอัศจรรย์ ต่างๆ และโดยของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ8 ซึ0งทรง
ประทานตามพระประสงค์ของพระองค์ พระเจ้าทรงเป็ นพยานในคนชัว; อายุแรก คือ เหล่า
คริ สเตียนยุคต้นและพวกอัครสาวกโดย “การอัศจรรย์ต่างๆ และโดยของประทานจากพระ
วิญญาณบริ สุทธิ< ซึ;งทรงประทานตามพระประสงค์ของพระองค์” ทั-งหมดนี-เป็ นของประทาน
ชัว; คราวแบบพิเศษซึ;งเป็ นเอกลักษณ์ของพระวิญญาณก่อนที;สารบบพระคัมภีร์ใหม่จะเสร็จ
สมบูรณ์ ดู 1 โคริ นธ์ 12 และ 1 โคริ นธ์ 13:8-11 คําที;แปลว่า การอัศจรรย์ ต่างๆ (ดูนามิส) อาจ
แปลได้ดว้ ยว่า ‘กิจการต่างๆที;ทรงพลัง’ คําที;แปลว่า ของประทาน (เมะริ สมอส) ไม่ใช่ คาริ สมา
ตา อย่างที;เราอาจนึกเอา แต่คาํ นี-หมายถึง ‘การแจกจ่าย’ หรื อ ‘การประยุกต์ใช้’ สิ; งต่างๆของพระ
วิญญาณบริ สุทธิ<มากกว่า ให้เราสังเกตด้วยว่าการรับใช้พิเศษใดๆของพระวิญญาณบริ สุทธิ<ล้วน
เป็ นไป “ตามพระประสงค์ของพระองค์” ของประทานต่างๆของพระวิญญาณบริ สุทธิ<ไม่ได้เป็ น
อะไรที;เราต้องแสวงหา อธิษฐานขอ หรื อ ‘ต้องลงแรงแลก’ สิ; งเหล่านี-เป็ นสิ; งที;พระเจ้าทรง
ประทานให้ตามพระประสงค์สูงสุ ดของพระองค์
สรุ ปสิ; งที;กล่าวมาแล้วจนถึงตอนนี-กค็ ือว่า เราต้องใส่ ใจต่อความจริ งที;สาํ คัญยิง; ที;เราได้ยนิ
ได้ฟังมาแล้ว มันยิง; ใหญ่กว่า (ดีกว่า) แม้แต่พวกทูตสวรรค์ที;บริ สุทธิ<ด้วยซํ-า
ฮบ 2:5

เพราะว่าพระองค์ ไม่ ได้ ทรงมอบโลกใหม่ ซึ0งเรากล่าวถึงนั)นให้ อยู่ใต้ บังคับ

ของเหล่าทูตสวรรค์ คําที;แปลว่า โลก (ใหม่) (อออีคอวเมะเน) ใกล้เคียงมากกับคําที;มกั แปลว่า
'ยุคสมัย' (อังกฤษ dispensation กรี ก อออีคอนอเมีย) เดีjยวผูอ้ ่านจะยกข้อความจาก สดุดี 8 โดยใช้
มันกับพระเยซูคริ สต์ ในที;น- ีท่านกล่าวว่า พระเจ้าไม่เคยมอบสิ ทธิอาํ นาจในการปกครองโลก (คือ
ยุคสมัย) ที;จะมาให้แก่พวกทูตสวรรค์เลย แต่เห็นได้ชดั ว่าสิ ทธิอาํ นาจดังกล่าวถูกประทานให้แก่
พระบุตร

ฮบ 2:6-8

แต่ มอี ยู่แห่ งหนึ0งทีค0 นเป็ นพยานถึงเรื0องนีว) ่ า `มนุษย์ เป็ นผู้ใดเล่าซึ0ง

พระองค์ ทรงระลึกถึงเขา และบุตรมนุษย์ เป็ นผู้ใดซึ0งพระองค์ ทรงเยีย0 มเยียนเขา 7 พระองค์ ทรง
ทําให้ เขาตํ0ากว่ าพวกทูตสวรรค์แต่ หน่ อยเดียว และพระองค์ทรงประทานสง่ าราศีกบั เกียรติเป็ น
มงกุฎให้ แก่ เขา และได้ ทรงตั)งเขาไว้ให้ อยู่เหนือบรรดาพระหัตถกิจของพระองค์ 8 พระองค์ ทรง
มอบสิ0งทั)งปวงให้ อยู่ภายใต้ เท้ าของเขา' ในการซึ0งพระองค์ ทรงมอบสิ0 งทั)งปวงให้ อยู่ใต้ อาํ นาจ
ของเขานั)น ไม่ มสี ิ0 งใดเลยทีไ0 ม่ อยู่ใต้ อาํ นาจของเขา แต่ ขณะนี) เรายังไม่ เห็นว่ าทุกสิ0 งอยู่ใต้ อาํ นาจ
ของเขา
คราวนี-ผแู ้ ต่งยกข้อความจาก สดุดี 8:4-6 เห็นได้ชดั ว่าข้อนี-ใช้กบั พระเยซูคริ สต์ ผูท้ รงเป็ น
บุตรมนุษย์ เมื;อพระเยซูคริ สต์ทรงสละทิ-งสง่าราศี โดยเต็มพระทัยถ่อมพระองค์ลงและ
ปลดเปลื-องความเป็ นพระเจ้าของพระองค์ออกชัว; คราว พระองค์กท็ รงทําให้ตวั พระองค์เองตํ;า
กว่าพวกทูตสวรรค์เพียงชัว; คราว กระนั-นในเวลาต่อมาพระเจ้าได้ทรงประทานสง่าราศีให้แก่
พระองค์และทรงยกชูพระองค์ข- ึน การรับสง่าราศีดงั กล่าวยังไม่เสร็จสมบูรณ์ซะทีเดียว ตอนนั-น
เมื;อพระองค์ทรงประทับอยูเ่ บื-องขวาพระหัตถ์ของพระบิดาในสวรรค์หลังจากเสด็จขึ-นสู่ สวรรค์
พระองค์กท็ รงถูกตั-งให้อยูเ่ หนือบรรดาพระหัตถกิจของพระเจ้าอีกครั-ง
นอกจากนี- เนื;องจากที;พระเจ้าได้ทรง “มอบสิ; งทั-งปวงให้อยูใ่ ต้อาํ นาจของเขานั-น” พวก
ทูตสวรรค์จึงถูกแสดงให้เห็นอีกครั-งว่าด้อยกว่าพระองค์ และสิ; งที;เรายังไม่ได้เห็นก็คือ สิ ทธิ
อํานาจความเป็ นกษัตริ ยข์ องพระองค์จะถึงความสมบูรณ์ในที;สุด
ฮบ 2:9

แต่ เราก็เห็นพระเยซู ผู้ซึ0งพระองค์ทรงทําให้ ตํ0ากว่ าทูตสวรรค์แต่ หน่ อย

เดียวนั)น ทรงได้ รับสง่ าราศีและพระเกียรติเป็ นมงกุฎ เพราะทีพ0 ระองค์ทรงสิ)นพระชนม์ ด้วย
ความทุกข์ ทรมาน ทั)งนีโ) ดยพระคุณของพระเจ้ า พระองค์ จะได้ ทรงชิมความตายเพือ0 มนุษย์ ทุก
คน แต่ “เราก็เห็นพระเยซู ผูซ้ ; ึงพระองค์ทรงทําให้ต;าํ กว่าทูตสวรรค์แต่หน่อยเดียวนั-น...เพราะที;
พระองค์ทรงสิ- นพระชนม์ดว้ ยความทุกข์ทรมาน” การทําให้ตวั เองต้อยตํ;าของพระเยซูในการ
เสด็จมารับสภาพเนื-อหนังของพระองค์กค็ ือ การกลายเป็ นมนุษย์เพือ; ที;วา่ พระองค์จะได้ประสบ

กับความทุกข์ ทรมานของความตาย แต่บดั นี-พระองค์ทรง “ได้รับสง่าราศีและพระเกียรติเป็ น
มงกุฎ” แล้ว คําที;แปลว่า รับ...เป็ นมงกุฎ (สเตะฟานอโอ) หมายถึง การได้รับรางวัลเป็ นมงกุฎ
ของผูช้ นะ คือ เป็ นอะไรที;ได้มาจากการมีชยั ชนะครั-งใหญ่ ในที;น- ีกค็ ือ ชัยชนะเหนือความตายใน
การฟื- นคืนพระชนม์ของพระองค์
และเป็ นความจริ งที;พระองค์ “โดยพระคุณของพระเจ้า” ได้ทรงชิมความตายเพื;อมนุษย์
ทุกคน ความหมายของคําที;แปลว่า ชิม (เกะอูออไม) ไม่ใช่การจิบแบบสบายๆ แต่เป็ น
ประสบการณ์ที;ขมขื;นมากกว่า พระเยซูทรงประสบกับความเจ็บปวดของความตายแทนเราไป
เต็มๆ การสิ- นพระชนม์ในฐานะตัวแทนของพระคริ สต์ได้เป็ นไปเพื;อมนุษย์ทุกคน มันเพียงพอ
สําหรับทุกคนและได้ผลสําหรับทุกคนที;กลับใจมารับเชื;อพระองค์ การทนทุกข์ทรมานอย่างใหญ่
หลวงของพระองค์เพราะความบาปของเราในการหลัง; พระโลหิตและสิ-นพระชนม์บนกางเขน
เกิดขึ-นได้เพราะพระคุณของพระเจ้า ตอนนั,นมันเป็ นเพราะพระคุณของพระเจ้าที;ประทานกําลัง
ให้แก่พระเยซูเพื;อที;จะทนกางเขนได้ และมันก็เป็ นพระคุณของพระเจ้าตอนนีด, ว้ ยที;ทรงหยิบยืน;
ความรอดอันยิง; ใหญ่เหลือเกินให้แก่เราวันนีฮบ 2:10

ด้ วยว่ าในการทีพ0 ระเจ้ าจะทรงพาบุตรเป็ นอันมากถึงสง่ าราศีน)ัน ก็สมอยู่

แล้วทีพ0 ระองค์ ผู้เป็ นเจ้ าของสิ0งสารพัด และผู้ทรงบันดาลให้ สิ0งสารพัดบังเกิดขึน) จะให้ ผู้ทเี0 ป็ น
นายแห่ งความรอดของเขานั)นได้ ถึงทีส0 ํ าเร็จโดยการทนทุกข์ ทรมาน พระเจ้าไม่เพียงทรงเป็ นพระ
ผูส้ ร้างสรรพสิ; งทั-งปวงเท่านั-น แต่สรรพสิ; งทั-งปวงได้ถูกสร้างขึ-นมาเพื3อพระองค์ดว้ ย ซึ;งรวมถึง
ตัวเราเช่นกัน นอกจากนี-พระองค์กาํ ลังอยูใ่ นขั-นตอนที;จะพาบุตรเป็ นอันมาก (พวกเรา) ไปสู่ สง่า
ราศีดว้ ย ความหมายของคําที;แปลว่า พา (อาโก) คือ 'นําทาง' เหมือนคนที;บุกเบิกเส้นทางสาย
ใหม่
ผูแ้ ต่งเขียนต่อไปว่า “ก็สมอยูแ่ ล้วที;พระองค์... จะให้ผทู ้ ี;เป็ นนายแห่งความรอดของเขา
นั-นได้ถึงที;สาํ เร็จโดยการทนทุกข์ทรมาน” คําที;แปลว่า นาย (อารเคกอส) เป็ นคําเดียวกับในฮีบรู
12:2 ที;แปลว่า 'ผูร้ ิ เริ; ม' มันมีความหมายว่า 'การก่อเกิด' พระเยซูในฐานะที;ทรงเป็ นนายหรื อผู ้

ริ เริ; มความรอดของเราเป็ นผูท้ ี;ก่อเกิดความรอดนัน; เอง พระองค์ทรงเป็ นแหล่งที;มาของความรอด
มันเกิดจากพระองค์ลว้ นๆและไม่ได้เกิดจากฝี มือเราเลย ความรอดเป็ นมาโดยพระคุณของ
พระองค์และไม่ได้เกิดจากคุณความดีหรื อการประพฤติของเราเลย
คําที;แปลว่า ถึงทีส0 ํ าเร็จ (เทะเละอิออโอ) มีความหมายว่า 'สมบูรณ์' หรื อ 'เสร็จสิ- น' เรา
ต้องไม่ลืมว่าเรากําลังพูดถึงความเป็ นมนุษย์ของพระเยซูอยู่ นี;ไม่ได้หมายความว่าพระองค์ทรง
เป็ นคนบาปและจําเป็ นต้องทําอะไรบางอย่างเพื;อจะไปถึงที;สาํ เร็จตามความหมายที;คนทัว; ไป
เข้าใจกัน แต่ความหมายก็คือว่า พระเจ้าได้ทรงทําให้พระเยซูถึงที;สาํ เร็จ (หรื อถึงความสมบูรณ์)
โดยทรงอนุญาตให้พระองค์ทนทุกข์ความเจ็บปวดแห่งความตายเหมือนที;มนุษย์คนอื;นทุกคน
ต้องเจอ ด้วยเหตุน- ีพระองค์จึงทรงมีประสบการณ์แบบมนุษย์ทุกประการ ซึ;งทําให้พระองค์กลาย
เป็ น “มหาปุโรหิตที;...สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเรา ...ได้ทรงถูกทดลองเหมือนอย่าง
เราทุกประการ ถึงกระนั-นพระองค์กย็ งั ปราศจากบาป” (ฮีบรู 4:15)
ฮบ 2:11

เพือ0 ว่ าทั)งพระองค์ ผู้ชําระคนทั)งหลายให้ บริสุทธิ8 และคนเหล่านั)นทีไ0 ด้ รับ

การชําระ ก็มาจากแหล่งเดียวกัน พระองค์ผทู ้ รงกําลังชําระเราให้บริ สุทธิ< (คํากริ ยานี-อยูใ่ นรู ป
ปั จจุบนั กาลซึ;งบ่งบอกว่าการชําระให้บริ สุทธิ<เป็ นกระบวนการที;ต่อเนื;อง) และเราที;กาํ ลังถูก
ชําระให้บริ สุทธิ< ก็มาจากครอบครัวเดียวกัน นัน; คือ พวกเราทุกคนมาจากพระเจ้า การชําระให้
บริ สุทธิ<เป็ นกระบวนการที; (โดยพระวิญญาณบริ สุทธิ< ผูท้ รงสถิตอยูภ่ ายในตัวเรา) เราถูกทําให้
เป็ นคนบริ สุทธิ<ในการดําเนินชีวติ ของเรา คําที;แปลว่า ชําระ (ฮากิอัดโซ) และคําต่างๆที;แตกออก
มาจากมันก็มาจากรากคําที;แปลว่า ที;บริ สุทธิ< (ฮากิออส) การชําระให้บริ สุทธิ<ยังหมายถึงตําแหน่ง
ของเราในพระคริ สต์ดว้ ยที;โดยการชําระให้บริ สุทธิ<นี-พระเจ้าได้ทรงถือว่าเราเป็ นคนบริ สุทธิ<
เพราะพระคริ สต์
เพราะเหตุน)ันพระองค์จึงไม่ ทรงละอายทีจ0 ะทรงเรียกเขาเหล่านั)นว่ า เป็ นพีน0 ้ องกัน เราไม่
ได้เป็ นบุตรของพระเจ้าในแบบเดียวกับที;พระเยซูทรงเป็ น พระองค์ทรงเป็ นพระบุตรที;บงั เกิดมา
องค์เดียวเท่านั-นของพระเจ้าและทรงดํารงอยูม่ าตลอดชัว; กาลนิรันดร์ อย่างไรก็ตาม ในทางฝ่ าย

วิญญาณแล้วเราก็มาจากพระบิดาองค์เดียวกันในพระคริ สต์ เราจึงเป็ นเหมือนน้องๆของพระเยซู
ถึงแม้จะด้อยกว่าพระองค์อยูแ่ ล้วก็ตาม
ฮบ 2:12-13

ดังทีพ0 ระองค์ ตรัสว่า `เราจะประกาศพระนามของพระองค์ แก่พี0

น้ องของเรา เราจะร้ องเพลงสรรเสริญพระองค์ในท่ ามกลางทีช0 ุมนุมชน' 13 และตรัสอีกว่ า `เรา
จะไว้วางใจในพระองค์' ทั)งตรัสอีกว่ า `ดูเถิด ตัวเรากับบุตรซึ0งพระเจ้ าทรงประทานแก่เรา'
ผูแ้ ต่งจึงสนับสนุนข้อเสนอของตัวเองอีกครั-งโดยยกข้อความจากสดุดี 22:22 และอิสยาห์
8:17-18 พระเยซูทรงยิง; ใหญ่กว่าพวกทูตสวรรค์ตรงที;วา่ พระองค์ทรงมีนอ้ งๆที;ถูกไถ่แล้ว
มากมายในมวลมนุษยชาติที;พระองค์ได้ทรงกลายมาเป็ นส่ วนหนึ;งด้วย ไม่มีทูตสวรรค์องค์ใด
สามารถอ้างเช่นนี-ได้ คําว่า ชุมนุมชน (church) ในที;น- ีตามที;ยกมาจากสดุดี 22:22 ไม่น่าจะหมาย
ถึงคริ สตจักรสมัยพระคัมภีร์ใหม่ แต่น่าจะหมายถึงชุมนุมชนของพลโยธาของพระเจ้าในสวรรค์
มากกว่า ซึ;งรวมถึงพวกทูตสวรรค์ (และอาจรวมถึงพวกอิสราเอลที;ได้รับการไถ่แล้วด้วย)
ฮบ 2:14

เหตุฉะนั)นครั)นบุตรทั)งหลายมีส่วนในเนื)อและเลือดอยู่แล้ ว พระองค์ กไ็ ด้

ทรงรับเนือ) และเลือดเหมือนกัน เพือ0 โดยความตายพระองค์ จะได้ ทรงทําลายผู้น)ันทีม0 อี าํ นาจแห่ ง
ความตาย คือพญามาร ผูแ้ ต่งนิยามความเป็ นมนุษย์ของพระคริ สต์อย่างชัดเจน ด้วยเหตุที;เราเป็ น
เนื-อหนังและเลือดในความเป็ นมนุษย์ของเรา พระเยซูกท็ รงทําแบบเดียวกัน ในฐานะที;เป็ น
มนุษย์พระองค์ได้ทรงเข้าส่ วนในความตาย “เพื;อโดยความตายพระองค์จะได้ทรงทําลายผูน้ - นั ที;มี
อํานาจแห่งความตาย คือพญามาร” โดยการสิ- นพระชนม์และการฟื- นคืนพระชนม์ของพระองค์
พระเยซูได้ทรงทําให้อาํ นาจของซาตานที;มีอยูเ่ หนือความตายสิ-นฤทธิ<แล้ว คําที;แปลว่า อํานาจ
(คราทอส) มีความหมายด้วยว่า 'พละกําลัง' ซาตานไม่ได้ถือลูกกุญแจแห่งความตาย แต่ความตาย
อยูใ่ นย่านอํานาจของมันเท่าๆกับที;มนั เป็ นผูก้ ่อให้เกิดความบาป เมื;อก่อนมันจึงให้พละกําลังแก่
ความตาย
ฮบ 2:15

และจะได้ ทรงช่ วยเขาเหล่านั)นให้ พ้นจากการเป็ นทาสชั0วชีวติ เพราะเหตุ

กลัวความตาย เพราะความบาป เราจึงมีความกลัวตายเป็ นธรรมดา อันที;จริ งแล้ว หากปราศจาก

พระคริ สต์ เราก็ตกเป็ นทาสของผูเ้ กี;ยวในวาระสุ ดท้าย นัน; คือ ความตาย แต่จงสรรเสริ ญพระเจ้า
พระเยซูคริ สต์ได้ทรงช่วย (หรื อตรงตัวก็คือ ปลดปล่อย) เราให้พน้ จากการตกเป็ นทาสของความ
ตายแล้ว ข้อนี-สื;อถึงการทรงไถ่เราด้วย เพราะว่าในการทรงไถ่เรานั-น องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราได้
ทรงปลดปล่อยเราจากการตกเป็ นทาสของความบาปและความตายในเวลาต่อมาด้วย
ฮบ 2:16

ความจริง พระองค์ มไิ ด้ ทรงรับสภาพของทูตสวรรค์ แต่ ทรงรับสภาพ

ของเชื)อสายของอับราฮัม สิ; งนี-เกิดขึ-นได้ไม่ใช่เพราะทูตสวรรค์ เพราะพวกเขาซึ; งไม่มีความ
สัมพันธ์ใดๆด้านเชื-อสายกับมนุษย์เลย ไม่สามารถช่วยเราให้พน้ จากอํานาจของความตายได้ แต่
พระเยซูทรงรับสภาพเชื-อสายของอับราฮัม นัน; คือ ความเป็ นมนุษย์นน;ั เอง นอกจากนี- อับราฮัมมี
ความสําคัญไม่ใช่เพราะความเป็ นมนุษย์ของพระองค์เท่านั-น แต่เพราะพระเยซูทรงสื บเชื-อสายมา
จากเขาอีกด้วย อับราฮัมเป็ นพ่อหมู่ที;ยวิ ทุกคนนับถือ ผูแ้ ต่งจึงทําให้แน่ใจว่าพวกเขาจําได้ถึงการ
สื บเชื-อสายมาจากอับราฮัมของพระเยซู
ฮบ 2:17

เหตุฉะนั)นพระองค์ จงึ ทรงต้ องเป็ นเหมือนกับพีน0 ้ องทุกอย่ าง เพือ0 ว่ า

พระองค์ จะได้ ทรงเป็ นมหาปุโรหิต ผู้กอปรด้ วยพระเมตตาและความสั ตย์ ซื0อในการทุกอย่ างซึ0ง
เกีย0 วกับพระเจ้ า เพือ0 ลบล้างบาปทั)งหลายของประชาชน
พระเยซูทรงรับสภาพมนุษย์เหมือนเราทุกประการ ด้วยเหตุน- ีพระองค์จึงทรงเป็ น “มหา
ปุโรหิต ผูก้ อปรด้วยพระเมตตาและความสัตย์ซื;อ” นี;เป็ นภาพที;ขดั แย้งกันตรงนี- พวกมหาปุโรหิ ต
ที;สืบเชื-อสายจากอาโรนหลายคนไม่ได้เปี; ยมด้วยความเมตตาและไม่ได้สัตย์ซื;อขณะที;พวกเขา
พยายามที;จะลบล้างบาปทั-งหลายของประชาชนเพื;อทําให้เกิดการคืนดีกนั กับพระเจ้า คําที;แปลว่า
ลบล้างบาป (ฮิ ลาสคอไม) ก็ถูกแปลเป็ น ‘การลบมลทิน’ ด้วย มันสื; อถึงวันลบมลทินบาปที;มหา
ปุโรหิตประพรมเลือดของเครื; องบูชาไถ่บาปลงบนพระที;นง;ั กรุ ณา อันเป็ นการลบมลทินหรื อหัน
พระพิโรธของพระเจ้าผูบ้ ริ สุทธิ<ออกไปเสี ย เห็นได้ชดั ว่านี;สื;อถึงพระเยซูคริ สต์ในฐานะมหา
ปุโรหิต

เห็นได้ชดั ว่าพระเยซูคริ สต์ในฐานะเป็ นมหาปุโรหิ ตผูย้ ง;ิ ใหญ่ของเราได้ทรงประพรม
พระโลหิตของพระองค์เองลงบนพระที;นง;ั กรุ ณา พระองค์ทรงกระทําเช่นนี-ในพระวิหารใน
สวรรค์หลังสิ- นพระชนม์เพื;อเป็ นเครื; องบูชาไถ่บาปของเรา อันทําให้เราได้คืนดีกนั (หรื อเป็ นการ
ลบมลทินบาป) กับพระบิดาผูบ้ ริ สุทธิ<ของพระองค์ เราไม่เพียงได้รับการไถ่โดยพระโลหิตของ
พระเมษโปดกเท่านั-น แต่เราได้ถูกลบล้างบาปและได้คืนดีกนั กับพระเจ้าโดยพระโลหิตของ
พระองค์อีกด้วย
ฮบ 2:18

เพราะเหตุทพี0 ระองค์ได้ ทรงทนทุกข์ ทรมานโดยถูกทดลองนั)น พระองค์

จึงทรงสามารถช่ วยผู้ทถี0 ูกทดลองนั)นได้ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทรงเผชิญกับการทดลอง
มากมายตลอดการรับใช้ประชาชนของพระองค์ พระคัมภีร์ไม่ได้บอกเราถึงการทดลองที;
พระองค์ทรงเผชิญตอนเป็ นวัยรุ่ น ถึงแม้วา่ เราอ่านเจอในฮีบรู 4:15 ว่า พระองค์ทรง “ถูกทดลอง
เหมือนอย่างเราทุกประการ ถึงกระนั-นพระองค์กย็ งั ปราศจากบาป” อย่างไรก็ตาม เราทราบ
แน่นอนถึงการทดลองของซาตานที;พระองค์ทรงเผชิญในถิ;นทุรกันดาร การทดลองโดยเปโตร
ซึ;งถูกดลใจโดยซาตานในมัทธิว 16:22 และการทดลองในสวนเกทเสมนี ที;นน;ั พระองค์ทรงเจอ
กับการทดลองให้หนีไปจากการถูกตรึ งที;กางเขน ซึ;งเป็ นการทดลองที;ปวดร้าวสุ ดๆ ดู ลูกา 22:44
กระนั-นความสามารถของพระองค์ในการช่ วยเรา (นัน; คือ ช่วยเหลือ ชูกาํ ลัง และให้กาํ ลัง
ใจเรา) ไม่ได้อยูต่ รงที;ความเป็ นพระเจ้าของพระองค์เท่านั-น แต่อยูต่ รงที;ความเป็ นมนุษย์ของ
พระองค์ดว้ ย พระองค์ทรงเผชิญกับการทดลองเหมือนอย่างเรา การเสด็จมารับสภาพมนุษย์
เท่านั-นที;จะทําให้พระองค์ทรงเห็นอกเห็นใจเราและช่วยเหลือเราในยามถูกทดลองเพราะ
พระองค์กท็ รงเผชิญกับการทดลองมาเหมือนกัน
ผูอ้ ่านจดหมายฝากฉบับนี-คือ คริ สเตียนชาวฮีบรู เผชิญกับการทดลองอย่างหนักจาก
ครอบครัวของตนและคนในชุมชนให้หนั กลับไปหาหนทางเก่าที;สบายๆของศาสนายิวที;ตายแล้ว
แต่จงสรรเสริ ญพระเจ้าที;พระเยซูไม่เพียงวางแบบอย่างให้แก่เราแล้วเท่านั-น แต่ยงั ทรงมีชยั ชนะ
ด้วย พระองค์จึงทรงสามารถช่วยเหลือเราและพวกเขาได้

*****
ภาพรวมของฮีบรู 3: ผู้เขียนจดหมายฝากฉบับนีย, ื3นข้ อเสนอของตนต่ อไป ท่ านเสนอว่ า
พระเยซูคริ สต์ ไม่ เพียงเหนือกว่ าพวกศาสดาพยากรณ์ และพวกทูตสวรรค์ เท่ านั,น แต่ ยงั ทรงเหนือ
กว่ าโมเสสด้ วย ในความคิดของพวกยิวแล้ ว โมเสสเป็ นอีกคนหนึ3งที3 เป็ นเหมือนสัญลักษณ์ ของ
ศาสนายิวในฐานะเป็ นพ่ อหมู่ผ้ กู ่ อตั,งศาสนา กระนั,นพระเยซูกท็ รงเหนือกว่ าโมเสส ผู้อ่าน
จดหมายฝากฉบับนีจ, ึงควรใส่ ใจเกรงว่ าพวกเขาจะตกอยู่ใต้ การพิพากษาอันร้ ายแรงยิ3งกว่ าคน
เหล่ านั,นที3 ล้มลงในถิ3นทุรกันดารเพราะไม่ เชื3 อฟั งพระเจ้ าที3ตรั สผ่ านโมเสส
ฮบ 3:1

ผูแ้ ต่งเชิญชวนผูอ้ ่านของท่านว่า เหตุฉะนั)นท่ านพีน0 ้ องอันบริสุทธิ8 ผู้เข้ า

ส่ วนด้ วยกันในการทรงเรียกซึ0งมาจากสวรรค์ น)ัน คือ คนเหล่านั-นที;ได้รับความรอดแล้ว (ความ
รอดของเราในที;น- ีถูกเรี ยกว่า การทรงเรี ยกซึ; งมาจากสวรรค์) ท่านจึงเชิญชวนพวกเขาว่า จง
พิจารณาอัครสาวกและมหาปุโรหิตซึ0งเรารับเชื0ออยู่น)ัน คือพระเยซูคริสต์ ในที;น- ี องค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าของเราทรงถูกเรี ยกว่าเป็ นอัครสาวก นี;เป็ นที;เดียวในพระคัมภีร์ที;พระองค์ทรงถูกเรี ยกเช่นนีคําว่า อัครสาวกจริ งๆแล้วหมายถึง ผูน้ าํ สารที;ถูกส่ งมาเป็ นพิเศษ พระองค์ยงั ทรงถูกเรี ยกว่ามหา
ปุโรหิตซึ;งเรารับเชื;ออยูน่ - นั ด้วย คําที;แปลว่า รับเชื0อ (ฮอมอลอเกีย) หมายถึงความรอดของเรา
พระเยซูทรงเป็ นมหาปุโรหิตแห่งความรอดนั-น ในพระธรรมฮีบรู พระเยซูคริ สต์ทรงถูกเรี ยกว่า
มหาปุโรหิตของเราสิ บสองครั-ง
ฮบ 3:2

ผู้ทรงสัตย์ซื0อต่ อพระเจ้ าผู้ได้ ทรงแต่ งตั)งพระองค์ไว้ เหมือนอย่างโมเสส

ได้ สัตย์ซื0อในพรรคพวกของพระองค์ ท)งั สิ)น ผูเ้ ขียนอ้างอิง กันดารวิถี 12:7 ที;โมเสสถูกพูดถึงว่า
“สัตย์ ซื3อในพรรคพวกของท่านทั-งสิ- น” ประเด็นที;สาํ คัญกว่าก็คือว่า พระเยซูคริ สต์ทรงสัตย์ซื;อ
ต่อพระองค์ผทู ้ รงแต่งตั-งพระองค์ให้เป็ นมหาปุโรหิต เหมือนกับที;โมเสสสัตย์ซื;อต่อพรรคพวก
ของท่านทั-งสิ- น คําว่า พรรคพวก หมายถึงบรรพบุรุษของโมเสสซึ; งก็คือ ชนชาติอิสราเอลนัน; เอง
มีบทเรี ยนให้เราเรี ยนรู ้ตรงนี-จากทั-งพระเยซูและโมเสส ทั,งคู่ต่างสัตย์ซื;อ หากเราต้องการที;จะเป็ น
เหมือนพระฉายของพระบุตรของพระองค์ เราก็ตอ้ งเป็ นคนที;สัตย์ซื;อเช่นกัน

ฮบ 3:3

แต่ ถึงกระนั)นพระองค์กท็ รงสมควรได้ รับพระเกียรติมากกว่ าโมเสสมาก

นัก เช่ นเดียวกับผู้สร้ างบ้ านย่อมมีเกียรติยศมากกว่ าบ้ านนั)น ประเด็นสําคัญในบทนี-กค็ ือว่า พระ
เยซูคริ สต์ทรง “สมควรได้รับพระเกียรติมากกว่าโมเสสมากนัก” ความหมายก็คือว่า พระเยซูทรง
เหนือกว่าหรื อดีกว่าโมเสส อันเป็ นการสานต่อแนวคิดหลักของจดหมายฝากฉบับนี- เหตุผลที;
สนับสนุนความเหนือกว่านี-กค็ ือว่า ผูท้ ี;ออกแบบบ้านหลังหนึ;งก็สมควรได้รับเกียรติมากกว่าตัว
บ้านเอง (สถาปนิกย่อมได้รับเกียรติสาํ หรับการออกแบบและการดูแลงานก่อสร้างตัวอาคาร
มากกว่าตัวอาคารเอง) บ้านที;พระเยซูได้ทรงออกแบบและสร้างขึ-นนั-นไม่ใช่แค่ชนชาติอิสราเอล
ในพระคัมภีร์เดิมเท่านั-น แต่เป็ นคริ สตจักรในพระคัมภีร์ใหม่ดว้ ย
ฮบ 3:4

ด้ วยว่ าบ้ านทุกหลังต้ องมีผู้สร้ าง แต่ ว่าผู้ทรงสร้ างสรรพสิ0 งทั)งปวงก็คอื

พระเจ้ า นอกจากนี- เห็นได้ชดั ว่าบ้านทุกหลังหรื อโครงสร้างทุกอันย่อมถูกสร้างขึ-นโดยใครสัก
คน “แต่วา่ ผูท้ รงสร้างสรรพสิ; งทั-งปวงก็คือพระเจ้า” (นี;เป็ นอีกครั-งที;นี;สื;อชัดเจนว่าพระเยซูใน
ฐานะเป็ นพระผูส้ ร้างที;แท้จริ งทรงเหนือกว่าโมเสสเยอะ)
ฮบ 3:5-6

ฝ่ ายโมเสสนั)นสัตย์ซื0อในพรรคพวกของพระองค์ท)งั สิ)นก็อย่ างคนรับใช้

เพือ0 จะได้ เป็ นพยานถึงเหตุการณ์ เหล่านั)นซึ0งจะกล่าวต่ อภายหลัง 6 แต่ พระคริสต์ น)ันในฐานะ
พระบุตรทีท0 รงอํานาจเหนือครอบครัวของพระองค์ และเราทั)งหลายเป็ นครอบครัวนั)นแหละ
หากเราจะยึดความมัน0 ใจและความชื0นชมยินดีในความหวังนั)นไว้ ให้ มนั0 คงจนถึงทีส0 ุ ด
เป็ นความจริ งที;โมเสสสัตย์ซื;อ “อย่างคนรับใช้ เพื;อจะได้เป็ นพยาน” ความสัตย์ซื;อเป็ น
พยานที;ทรงพลังจริ งๆ “แต่พระคริ สต์น- นั ในฐานะพระบุตรที;ทรงอํานาจเหนือครอบครัวของ
พระองค์” ทรงเหนือกว่าเพราะว่าพระองค์ทรงเป็ นทายาทผูร้ ับสิ; งทั-งปวงเป็ นมรดก บุตรย่อม
เหนือกว่าทาสอยูแ่ ล้ว นอกจากนี-เรายังเป็ นครอบครัวนั-น (คือ คริ สตจักรพระคัมภีร์ใหม่) “หาก
เราจะยึดความมัน; ใจและความชื;นชมยินดีในความหวังนั-นไว้ให้มน;ั คงจนถึงที;สุด” จุดประสงค์
หลักของจดหมายฝากฉบับนี-คือ เพือ; ให้กาํ ลังใจคริ สเตียนชาวยิวที;ถูกกดดันและถูกลองใจให้
ยอมแพ้และกลับไปหาศาสนายิว นี;ไม่ได้หมายถึงเงื;อนไขของการสู ญเสี ยความรอด แต่หมายถึง

การสู ญเสี ยพระพรของความเหนือกว่าของความเชื;อแบบคริ สเตียนเมื;อเปรี ยบเทียบกับศาสนายิว
ที;ผา่ นพ้นไปแล้ว
บัดนี-เรามาถึงประเด็นสําคัญของบทนี- นัน; ก็คือ พวกยิวที;ยวั; ยุพระเจ้าในถิ;นทุรกันดารโดย
ทําใจของตนให้แข็งกระด้างในความไม่เชื;อได้พลาดโอกาสสําคัญไปแล้ว ดังนั-น ระวังให้ดีเกรง
ว่าท่านผูอ้ ่านจะทําพลาดยิง; กว่าในการหันหนีไปจากพระเยซูคริ สต์ พระองค์ทรงเหนือกว่าและ
ทรงคู่ควรกับสง่าราศียง;ิ กว่าโมเสสอย่างแน่นอน
ฮบ 3:7-11

เหตุฉะนั)น (ตามทีพ0 ระวิญญาณบริสุทธิ8ตรัสว่ า `วันนี) ถ้ าท่านทั)งหลายจะ

ฟังพระสุ รเสี ยงของพระองค์ 8 อย่ าให้ จติ ใจของท่ านแข็งกระด้ างไปอย่ างในครั)งกบฏนั)น เหมือน
อย่ างในวันทีถ0 ูกทดลองในถิน0 ทุรกันดาร 9 เมือ0 บรรพบุรุษของท่านทดลองเราโดยเอาเราเข้ า
พิสูจน์ และได้ เห็นกิจการของเราถึงสี0 สิบปี 10 เพราะเหตุน)ันเราจึงเคืองคนชั0วอายุน)ัน และว่า "ใจ
ของเขาหลงผิดอยู่เสมอ เขาไม่ รู้ จกั ทางทั)งหลายของเรา" 11 ดังนั)นเราจึงปฏิญาณด้ วยความ
พิโรธของเราว่ า "เขาจะไม่ ได้ เข้ าสู่ ทสี0 งบสุ ขของเรา"')
เหตุฉะนั,น นี;เป็ นข้อสรุ ปของข้อเสนอที;ถูกกล่าวมาจนถึงบัดนี- หากชนชาติอิสราเอลใน
ถิ;นทุรกันดารพลาดพระสัญญาของพระเจ้าเพราะใจแข็งกระด้างและความไม่เชื;อของพวกเขา
“อย่าให้จิตใจของท่านแข็งกระด้างไปอย่างในครั-งกบฏนั-น เหมือนอย่างในวันที;ถูกทดลองใน
ถิ;นทุรกันดาร”
ข้อ 7-11 ของบทนี-เป็ นข้อความที;ยกมาโดยตรงจาก สดุดี 95:7-11 ในบทนั-นผูแ้ ต่งเพลง
สดุดีทบทวนให้ฟังว่าบรรพบุรุษของเขาได้ทดลองพระเจ้า เอาพระองค์เข้าพิสูจน์ และได้เห็น
กิจการอันเปี; ยมด้วยฤทธิ<ของพระองค์ในถิ;นทุรกันดาร เราควรหมายเหตุดว้ ยว่าผูเ้ ขียนจดหมาย
ฝากฉบับนี-ยกให้ถอ้ ยคําของผูแ้ ต่งเพลงสดุดีเป็ นของพระวิญญาณบริ สุทธิ< อันเป็ นการตอกยํ-า
หลักคําสอนเรื; องการดลใจของพระคัมภีร์โดยพระวิญญาณบริ สุทธิ<
ในข้อ 10 คําที;แปลว่า เคือง (พรอซอคธิ โซ) ไม่ได้หมายถึงความโศกเศร้าเหมือนอย่างที;
คําภาษาอังกฤษสื; อ แต่หมายถึง ‘เอือมระอา’ และ ‘โกรธ’ ประโยคที;วา่ “ใจของเขาหลงผิดอยู่

เสมอ” มีความหมายว่ามีใจหันเหและหลอกลวง พระเจ้าจึงทรงเอือมระอาพวกเขา พวกเขา
ยกย่องพระองค์แต่ปาก แต่ใจของพวกเขานั-นหันเหและไม่ซื;อตรง
ที3 สงบสุขที;ถูกพูดถึงในข้อ 11 สื; อถึงดินแดนแห่งพระสัญญาตามบริ บทในตอนนั-น แต่ใน
บริ บทที;ใหญ่กว่ามันก็หมายถึงสวรรค์ดว้ ย ให้เราสังเกตว่าเพราะการที;ชนชาติอิสราเอลยัว; ยุพระ
เจ้าด้วยใจที;แข็งกระด้างและเบี;ยงเบนของพวกเขา พระเจ้าจึงทรงปฏิญาณด้วยพระพิโรธว่าพวก
เขาจะไม่ได้เข้าสู่ ที;สงบสุ ขของพระองค์ ยกเว้นคาเลบและโยชูวา ไม่มีพวกเขาสักคนที;ได้เหยียบ
ดินแดนแห่งพระสัญญา
ฮบ 3:12

ดังนั-น ท่ านพีน0 ้ องทั)งหลาย จงระวังให้ ดี เพือ0 จะไม่ มผี ู้หนึ0งผู้ใดในพวก

ท่ านมีใจชั0วและไม่ เชื0อ แล้วก็หลงไปจากพระเจ้ าผู้ทรงพระชนม์ ผูเ้ ขียนกําชับผูอ้ ่านที;เป็ น
คริ สเตียนยิวมิให้หลงไปจากพระผูช้ ่วยให้รอดและกลับไปหาทางเก่า ในที;น- ีการไม่เชื;อและการ
เป็ นคนชัว; ถูกเทียบว่ามีค่าเท่ากัน คําที;แปลว่า หลงไป (อาฟิ สเตมิ) เป็ นรากคําของคําว่า apostasy
(การละทิ-งความจริ ง) คนที;ละทิ-งความจริ งคือ คนที;หลังจากรู ้ความจริ งแล้วยังจงใจหันเสี ยไปจาก
มัน ความหมายตรงนี-เกี;ยวข้องกับการเลิกเชื3 อมากกว่าการไม่เชื;อ แบบแรกเกิดจากความจงใจ
ส่ วนแบบหลังเกิดจากความโฉดเขลา ผูเ้ ขียนเตือนผูอ้ ่านให้ระวังการมีใจดังกล่าว
ฮบ 3:13

ท่ านจงเตือนสติกนั และกันทุกวัน ตลอดเวลาทีเ0 รียกว่ า "วันนี") เพือ0 ว่ าจะ

ไม่ มผี ู้ใดในพวกท่ านมีใจแข็งกระด้ างไปเพราะเล่ห์กลของบาป แทนที;จะเป็ นแบบในข้อที;แล้ว
ประชากรของพระเจ้าควร “เตือนสติกนั และกันทุกวัน” ความหมายของคําที;แปลว่า เตือนสติ
(พาราคาเละโอ) คือ ‘การให้กาํ ลังใจ’ หรื อ ‘การกระตุน้ ในแง่บวก’ เหมือนกับการกระตุน้ นักวิง;
ให้วง;ิ ต่อไปในการแข่งขัน เราควรเตือนสติกนั และกันในการดําเนินชีวติ คริ สเตียนทุกวันขณะที;
ยังมีเวลาอยู่ นัน; คือ “ตลอดเวลาที;เรี ยกว่า "วันนี-"” ให้เราสังเกตคําเตือนต่อไป “เพือ; ว่าจะไม่มีผใู ้ ด
ในพวกท่านมีใจแข็งกระด้างไปเพราะเล่ห์กลของบาป” ความบาปทําให้ใจฝ่ ายวิญญาณของเรา
แข็งกระด้างไป นอกจากนี-มนั ยังเต็มไปด้วยการหลอกลวงอีกด้วย ความบาปหลอกลวงเราให้คิด

ว่าเรานั-นเป็ นคนดีพอ แต่มนั ก็ทาํ ให้เราหันหนีไปจากพระเจ้าอันเป็ นการทําให้ใจของเราแข็ง
กระด้าง มันเป็ นวงจรอุบาทว์ที;สร้างความหายนะจริ งๆ
ฮบ 3:14

เพราะว่าถ้ าเรายึดความไว้ วางใจที0เรามีอยู่ตอนต้ นไว้ ให้ มนั0 คงจนถึงทีส0 ุ ด

เราก็กลายมาเป็ นผู้มสี ่ วนกับพระคริสต์ ผูเ้ ขียนเตือนความจําผูอ้ ่านของท่านว่าพวกเขาได้มีส่วน
กับพระคริ สต์แล้ว ตอนนี-พวกเขาจําเป็ นต้อง “ยึดความไว้วางใจที;เรามีอยูต่ อนต้นไว้ให้มน;ั คง
จนถึงที;สุด” เกรงว่าพวกเขาจะหลงไป (ละทิ-งความจริ ง) อีกครั-งที;เนื-อหาหลักของพระธรรมฮีบรู
คือ ให้ผเู ้ ชื;อชาวยิวยืนหยัดมัน; คงต่อไป
ฮบ 3:15

เมือ0 มีคาํ กล่าวไว้ ว่า `วันนี) ถ้ าท่านทั)งหลายจะฟังพระสุ รเสียงของพระองค์

อย่ าให้ จติ ใจของท่ านแข็งกระด้ างไปอย่ างในครั)งกบฏนั)น' นอกจากนี-ผเู ้ ขียนยังยกข้อความจาก
สดุดี 95:7-8 เพื;อเตือนพวกเขาตอนนี- (“วันนี-”) ให้ฟังพระสุ รเสี ยงของพระองค์ และไม่ทาํ ให้
จิตใจของตนแข็งกระด้างไปเหมือนอย่างบรรพบุรุษของพวกเขาได้กระทําในครั-งกบฏนั-น (ใน
ถิ;นทุรกันดาร) เมื;อหลายร้อยปี ก่อนหน้านั-น
ฮบ 3:16

เพราะบางคน เมือ0 เขาได้ ยนิ แล้ว ก็ยงั ได้ กบฏอยู่ แต่ มใิ ช่ ทุกคนทีโ0 มเสสได้

นําออกจากประเทศอียปิ ต์ ข้อเท็จจริ งก็คือว่า บางคน และอันที;จริ งแล้วก็คนส่ วนใหญ่ (“แต่มิใช่
ทุกคนที;โมเสสได้นาํ ออกจากประเทศอียปิ ต์” นัน; คือ โยชูวาและคาเลบ) ได้ยว;ั ยุพระเจ้าให้ทรง
พระพิโรธในตอนนั-น
ฮบ 3:17

และใครหนอที0พระองค์ได้ ทรงโทมนัสตลอดสี0 สิบปี นั)น ก็คนเหล่านั)นที0

กระทําบาป และซากศพของเขาทิง) อยู่ในถิน0 ทุรกันดารมิใช่ หรือ คนเหล่านั-นที;พระเจ้าทรง
โทมนัส (เอือมระอา) ในตอนนั-นคือคนเหล่านั-นที;ตายในถิ;นทุรกันดาร คําที;แปลว่า ซากศพ
(โคลอน) มีความหมายว่า ‘ศพคนตาย’ ซึ;งอ้างอิงถึงประชากรส่ วนใหญ่ของชนชาติอิสราเอลที;
ล้มตายในถิ;นทุรกันดารซีนาย
ฮบ 3:18

และแก่ใครหนอทีพ0 ระองค์ ได้ ทรงปฏิญาณว่ า เขาจะไม่ได้ เข้ าสู่ ทสี0 งบสุ ข

ของพระองค์ ก็คนเหล่านั)นทีไ0 ม่ เชื0อมิใช่ หรือ นี;คือหมัดตายของทรรศนะของท่าน คนเหล่านั-นที;

พระเจ้าทรงปฏิญาณว่า “เขาจะไม่ได้เข้าสู่ ที;สงบสุ ขของพระองค์” ก็ไม่ใช่ใครอื;นนอกจาก “คน
เหล่านั-นที;ไม่เชื;อ” นัน; แหละคือปัญหาของบรรดาผูเ้ ชื;อชาวยิวที;มีใจหวัน; ไหวในตอนนั-น
ฮบ 3:19

ฉะนั)นเราจึงรู้ ว่า เขาไม่ สามารถเข้ าไปสู่ ทสี0 งบสุ ขนั)นได้ เพราะเขาไม่ได้

เชื0อ ชนชาติอิสราเอลในสมัยพระคัมภีร์เดิมที;ยว;ั ยุพระเจ้าในถิ;นทุรกันดารไม่ได้รับอนุญาตให้เข้า
สู่ ดินแดนแห่งพระสัญญาเพราะความไม่ เชื3 อ อีกครั-งที;ความหมายของคําๆนี-คือ การจงใจไม่ยอม
เชื;อ ในแบบเดียวกันพวกยิวที;อยูใ่ นสมัยเดียวกับผูเ้ ขียนก็จะไม่ได้เข้าสวรรค์เพราะความไม่เชื;อ
ในพระคริ สต์ผทู ้ รงถูกชุบให้เป็ นขึ-นจากตายและพันธสัญญาใหม่ที;พระองค์ได้ทรงสําแดงให้
พวกเขาเห็น มันเป็ นคําเตือนที;จริ งจังสําหรับพวกเขาและพวกเราในวันนี-ดว้ ย
*****
ภาพรวมของฮีบรู 4: เนือ, หาครึ3 งแรกของบทนีพ, ูดถึงการที3ชนชาติอิสราเอลส่ วนใหญ่ ใน
สมัยพระคัมภีร์เดิมพลาดจากที3สงบสุขของพระเจ้ าไปแล้ ว มันจึงเป็ นคําเตือนสําหรั บเรา เกรงว่ า
เราจะพลาดจากที3 สงบสุขนั,นไปด้ วย ครึ3 งหลังของบทนีม, ีเนือ, หาเกี3ยวกับลักษณะเฉพาะตัวที3เปี3 ยม
ด้ วยฤทธิU เดชและคมกริ บของพระวจนะของพระเจ้ า เนือ, หาหลักของจดหมายฝากฉบับนีย, งั คง
เหมือนเดิมคือ จงยึดมัน3 ในการรั บเชื3 อของเราเพราะเรามีมหาปุโรหิ ตที3 ยิ3งใหญ่ ขนาดนั,น บทนีม, ี
เนือ, หายากเพราะผู้เขียนใช้ หลักเหตุผลที3ค่อนข้ างซับซ้ อน
ฮบ 4:1-3

เหตุฉะนั)น เมือ0 มีพระสั ญญาทรงประทานไว้ แล้ วว่ า จะให้ เข้ าในทีส0 งบสุ ข

ของพระองค์ ให้ เราทั)งหลายมีความยําเกรงว่ า ในพวกท่านอาจจะมีผู้หนึ0งผู้ใดเหมือนไปไม่ ถึง 2
เพราะว่าเราได้ มผี ู้ประกาศข่ าวประเสริฐให้ แก่เราแล้ว เหมือนแก่เขาเหล่านั)นด้ วย แต่ ว่าถ้ อยคําซึ0ง
เขาได้ ยนิ นั)นไม่ได้ เป็ นประโยชน์ แก่เขา เพราะว่ าเขาไม่ มคี วามเชื0อพ้องกับผู้ทไี0 ด้ ยนิ 3 เพราะว่ า
เราทั)งหลายทีเ0 ชื0อแล้วก็เข้าในทีส0 งบสุ ขนั)น เหมือนพระองค์ได้ ตรัสไว้ แล้วว่ า `ตามทีเ0 ราได้
ปฏิญาณด้ วยความพิโรธของเราว่ า "เขาจะไม่ได้ เข้ าสู่ ทสี0 งบสุ ขของเรา"' แม้ ว่างานนั)นสํ าเร็จแล้ว
ตั)งแต่ วางรากสร้ างโลก

สิ บข้อแรกของบทนี-อาจถือว่าเป็ นส่ วนหนึ;งของบทที;แล้วก็ได้ ผูเ้ ขียนอธิบายข้อความที;
ยกมาจากสดุดี 95 ต่อไป คําว่า ทีส0 งบสุ ข (คาตาปาวซิ ส ซึ;งถูกใช้เก้าครั-งในบทนี-) เป็ นภาพเปรี ยบ
ของที;สงบสุ ขในสวรรค์ คือ การหยุดพักจากความยากลําบากและความยุง่ ยากต่างๆของชีวติ นี-ใน
สถานที;แห่งการหยุดพักของพระเจ้าซึ;งมีชื;อว่าสวรรค์
ความหมายของข้อ 1 ก็คือว่า เราควรระมัดระวังและระแวดระวังไว้เกรงว่าเราจะพลาด
จากที;สงบสุ ขของพระเจ้าเหมือนอย่างคนมากมายในหมู่ชนชาติอิสราเอลในถิ;นทุรกันดารที;
พลาดไปแล้ว นี;ไม่ได้หมายถึงการสู ญเสี ยความรอดไป แต่เป็ นคําเตือนให้ระวังการพลาดไปจาก
ความรอดตั-งแต่แรกมากกว่า ในข้อ 2 เราได้เห็นถึงปัญหาของชนชาติอิสราเอล ถึงแม้วา่ พวกเขา
ได้ยนิ พระวจนะของพระเจ้าแล้ว แต่พวกเขาก็ไม่เชื;อ
ข้อ 3 นั-นยากหน่อย แต่ดูเหมือนว่ามันจะถูกยกมาจากสดุดี 95:11 ซึ;งอาจแปลได้วา่
‘เพราะว่าเราทั-งหลายที;เชื;อแล้วก็เข้าสู่ ที;สงบสุ ขนั-นจริ งๆ เหมือนพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่า `ตาม
ที;เราได้ปฏิญาณด้วยความพิโรธของเราว่า "เขาจะไม่ได้เข้าสู่ ที;สงบสุ ขของเรา"' แม้วา่ งานของ
พระองค์น- นั สําเร็จแล้วในตอนทรงสร้างโลก’
ฮบ 4:4-5

และมีข้อหนึ0งทีพ0 ระองค์ ได้ ตรัสถึงวันทีเ0 จ็ดดังนีว) ่ า `ในวันทีเ0 จ็ดพระเจ้ า

ทรงพักการงานทั)งสิ)นของพระองค์ ' 5 และแห่ งเดียวกันนั)นได้ ตรัสอีกว่ า `เขาจะไม่ ได้ เข้ าสู่ ทสี0 งบ
สุ ขของเรา' ตรงนี-ผเู ้ ขียนอ้างอิงถึงปฐมกาล 2:2 และยกข้อความมาจากข้อนั-น จากนั-นในข้อ 5
เห็นได้ชดั ว่าท่านยกคําพูดมาจากสดุดี 95:11 อีกแล้ว
ฮบ 4:6

ครั)นเห็นแล้วว่ ายังมีช่องให้ บางคนเข้ าในทีส0 งบสุ ขนั)น และคนเหล่านั)นที0

ได้ ยนิ ข่ าวประเสริฐคราวก่อนไม่ ได้ เข้ าเพราะเขาไม่ เชื0อ ข้อนี-อาจถอดความได้วา่ ‘ดังนั-น ดู
เหมือนว่าบางคนจะเข้าสู่ ที;สงบสุ ขของพระเจ้า แต่คนเหล่านั-นที;ได้ยนิ ข่าวประเสริ ฐคราวก่อนไม่
ได้เข้าเพราะความไม่เชื;อ’ คําที;แปลว่า ความไม่ เชื0อ (อาเพะอิเธะเอีย) ซึ;งเป็ นที;มาของคําภาษา
อังกฤษ apathy มีความหมายว่า ‘การจงใจไม่ยอมเชื;อ’ หรื อ ‘ความดื-อรั-น’ ซึ;งเป็ นบ่อเกิดของ
ความไม่เชื;อฟัง แก่นแท้ของความหมายนี-กค็ ือ ความดื-อด้านแบบจงใจนัน; เอง

ฮบ 4:7-8

พระองค์ จงึ ได้ ทรงกําหนดวันหนึ0งไว้ อกี คือกล่าวในคัมภีร์ของดาวิดครั)น

ล่ วงไปช้ านานแล้วว่า "วันนี") เหมือนตรัสเมือ0 คราวก่อนแล้วว่า `วันนี) ถ้ าท่ านทั)งหลายจะฟังพระ
สุ รเสี ยงของพระองค์ อย่ าให้ จิตใจของท่ านแข็งกระด้ างไป' 8 เพราะว่ าถ้ าโยชู วาได้ พาเขาเข้ าสู่ ที0
สงบสุ ขนั)นแล้ว พระองค์กค็ งมิได้ ตรัสในภายหลังถึงวันอืน0 อีก
ผูเ้ ขียนอธิบายสดุดี 95:7-8 ต่อไป วลีแรกอาจแปลได้วา่ ‘อีกครั-งหนึ;งพระองค์ได้ทรง
กําหนดวันหนึ;งที;เฉพาะเจาะจงไว้ โดยตรัสในดาวิด’ คําเตือนถูกยํ-าอีกครั-งว่า “อย่าให้จิตใจของ
ท่านแข็งกระด้างไป” ท่านยกเหตุผลสนับสนุนข้อเสนอของตัวเองต่อไป เพราะถ้าโยชูวาได้
ให้การหยุดพักแก่พวกเขาจริ งๆ เขาก็คงไม่พดู ถึงอีกวันหนึ;ง (ซึ;งเป็ นวันแห่งการหยุดพัก)
(หมายเหตุ: ชื;อ เยซู ในพระคัมภีร์ใหม่เป็ นคําแปลของชื;อ โยชูวา ในพระคัมภีร์เดิม เห็นได้ชดั ว่า
นี;คือ โยชูวา ในตอนท้ายของการเดินทางในถิ;นทุรกันดารที;ถูกพูดถึงอยูต่ รงนี-)
ฮบ 4:9-10

ผูเ้ ขียนสรุ ปข้อเสนออันยืดยาวของท่านโดยกล่าวปิ ดท้ายว่า ฉะนั)นจึงยังมี

สะบาโตสํ าหรับชนชาติของพระเจ้ า 10 ด้ วยว่าคนใดทีไ0 ด้ เข้ าไปในทีส0 งบสุ ขของตนแล้ว ก็ได้ หยุด
การงานของตน เหมือนพระเจ้ าได้ ทรงหยุดจากพระราชกิจของพระองค์ เพราะเมื;อเราเข้าสู่ ที;
สงบสุ ขของเรา (สวรรค์) เราก็หยุดพักจากความเหน็ดเหนื;อยและความยากลําบากแห่งการงาน
ต่างๆของเราแล้ว เหมือนกับที;พระเจ้าทรงหยุดพักจากการงานของพระองค์ในวันที;เจ็ด
(สิ บข้อแรกของบทนี- ในทรรศนะของผูเ้ ขียนอรรถาธิ บาย ถือว่าเป็ นบทนําสู่ ใจความหลัก
ซึ;งกําลังจะถูกนําเสนอต่อไปนี-)
ฮบ 4:11

เหตุฉะนั)นให้ เราทั)งหลายอุตส่ าห์ เข้ าในทีส0 งบสุ ขนั)น คําที;แปลว่า อุตส่ าห์

(สปออูดาโซ) มีความหมายชัดเจนว่า ‘พากเพียร’ หรื อ ‘ขะมักเขม้น’ หรื อ ‘รี บเร่ ง’ ผูเ้ ขียนไม่ได้
สนับสนุนการประพฤติเพื;อให้ได้รับความรอดแต่อย่างใด แต่ท่านกําลังเตือนเราให้ระวัง ว่าเรา
เข้าสู่ ที;สงบสุ ขนั-นของพระเจ้าจริ งๆ (สวรรค์) “เพื;อมิให้ผหู ้ นึ;งผูใ้ ดตกหลงไปในการไม่เชื;อเช่น
เขาเหล่านั-นซึ;งเป็ นตัวอย่าง” อีกครั-งที;คาํ ที;แปลว่า การไม่ เชื0อ (อาเพะอิเธะเอีย เหมือนในข้อ 6) มี

ความหมายว่า ‘การจงใจไม่ยอมเชื;อ’ อันนําไปสู่ ความไม่เชื;อฟังนัน; เอง ความหมายรวมๆก็คือว่า
เราต้องแน่ใจว่าเรารอดแล้วจริ งๆตั-งแต่แรก
ฮบ 4:12

พิจารณาจากเนื-อหาทั-งหมดในจดหมายฝากจนถึงตอนนี- ผูแ้ ต่งได้ยก

ข้อความจากพระคัมภีร์เดิมมาเยอะแยะทีเดียว (โดยเฉพาะในย่อหน้าก่อนๆหน้า) คําบรรยายอัน
ทรงพลังและทําให้ตาสว่างเกี;ยวกับพระคัมภีร์จึงตามมา
เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้ านั)นมีชีวติ และทรงพลานุภาพอยู่เสมอ คมยิง0 กว่ าดาบ
สองคมใดๆ พระวจนะของพระเจ้าเปรี ยบได้กบั มีดผ่าตัดอันแหลมคม (คําที;แปลว่า ดาบ (มาไค
รา) ในที;น- ีหมายถึงมีดอันใหญ่ที;มีไว้ใช้ตดั ชิ-นเนื-อสัตว์หรื อไว้ใช้ในการผ่าตัดมากกว่าที;จะเป็ น
ดาบเล่มยาวๆ สิ; งที;ถูกเน้นยํ-าตรงนี-ไม่ใช่ความยาวของใบมีด แต่เป็ นเรื; องของความคมของใบมีด)
มันมีชีวติ (ซาโอ) และทรงพลานุภาพ ความหมายของคําหลังนี- (เอะเน็รเกส) มีความหมายว่า
‘ได้ผล’ หรื อ ‘สัมฤทธิ<ผล’
พระวจนะของพระเจ้ามีความคมแบบมีดผ่าตัดในการแทงทะลุกระทัง0 จิตและวิญญาณ
ตลอดข้ อกระดูกและไขในกระดูก และสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้ วย ผู ้
เขียนสันนิษฐานเรื; องการมีตวั ตนของมนุษย์ในสามระดับ นัน; คือ กาย จิต และวิญญาณ พระ
วจนะของพระเจ้าซึ;งเป็ นเหมือนมีดผ่าตัดอันคมกริ บ และทรงประสิ ทธิภาพ สามารถแทงทะลุได้
ลึกกว่าความคิดของเราจนเข้าสู่ ใจเราทีเดียว (วลีที;วา่ “แทงทะลุกระทัง; จิตและวิญญาณ” อาจแปล
ได้ดว้ ยว่า ‘แทงทะลุจนถึงกับแบ่งจิตและวิญญาณออกจากกัน’ พระวจนะของพระเจ้าข้ามพ้น
หลักเหตุผลและจิตวิทยา มันแทงทะลุจนถึงใจมนุษย์โดยตรง (วิญญาณของเรา) เหมือนกับมีด
ของศัลยแพทย์ที;แทงถึงไขในกระดูก (ในที;น- ีเราเห็นถึงภาพบรรยายอันเป็ นเอกลักษณ์ของตัวตน
มนุษย์ของเรา ร่ างกายของเราเป็ นสิ; งที;ตามองเห็น เช่น ขาของเรา เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม ภายใน
ขาของเราก็คือกระดูกซึ;งเป็ นสิ; งที;ตามองไม่เห็น เหมือนกับที;จิตของเราเป็ นสิ; งที;ไม่ปรากฏต่อ
สายตา กระนั-น ที;อยูล่ ึกลงไปมากกว่านี-อีกก็คือ ไขในกระดูก เช่นเดียวกับที;วญ
ิ ญาณของเรา
(หรื อใจฝ่ ายวิญญาณ) อยูใ่ นระดับลึกที;สุดของตัวตนมนุษย์)

ฮบ 4:13

เหมือนกับมีดผ่าตัดในมือของศัลยแพทย์ พระวจนะของพระเจ้าก็อยูใ่ น

พระหัตถ์ของพระวิญญาณบริ สุทธิ<เช่นกัน คนไข้ผา่ ตัดนอนเปลือยเปล่าต่อหน้าศัลยแพทย์ฉนั ใด
ไม่ มสี ิ0 งเนรมิตสร้ างใดๆ ทีไ0 ม่ ได้ ปรากฏในสายพระเนตรของพระองค์ แต่ สิ0งสารพัดก็เปลือยเปล่า
และปรากฏแจ้ งต่ อพระเนตรของพระองค์ ผู้ซึ0งเราต้ องเกีย0 วข้ องด้ วย พระเจ้าไม่เพียงทรงทราบ
เกี;ยวกับรายละเอียดต่างๆของร่ างกายเราเท่านั-น แต่ยงั ทรงทราบถึงรายละเอียดภายในฝ่ าย
วิญญาณทุกประการของเราด้วย เหมือนกับที;ศลั ยแพทย์ผา่ ตัดเปิ ดร่ างกายมนุษย์เพื;อหาก้อนเนื-อ
ร้าย พระวจนะของพระเจ้าก็ผา่ ถึงตัวตนที;แท้จริ งของเรา คือ ใจฝ่ ายวิญญาณของเรา ตัวตนของ
เราก็เปลือยเปล่าต่อพระเนตรของพระองค์ผซู ้ ; ึงเราต้องเกี;ยวข้องด้วย อุปกรณ์ผา่ ตัดที;พระเจ้าทรง
ใช้เพื;อกระทําพระราชกิจของพระองค์คือ พระวจนะของพระเจ้า มีชีวติ ทรงประสิ ทธิภาพ และ
คมกว่าดาบสองคมเล่มใดๆ
ผูเ้ ขียนกลับมาพูดถึงใจความหลักของพระธรรมเล่มนี- นัน; คือ พระเยซูทรงเหนือกว่า ท่าน
อ้างอิงกลับไปยังท้ายบทที;สองและตอนต้นของบทที;สามที;พระเยซูคริ สต์ทรงถูกเรี ยกว่า มหา
ปุโรหิตผูก้ อปรด้วยพระเมตตาและความสัตย์ซื;อ และอัครสาวกและมหาปุโรหิตซึ; งเรารับเชื;ออยู่
นั-น
ฮบ 4:14

วัตถุประสงค์หลักของจดหมายฝากถึงคริ สเตียนชาวฮีบรู ถูกเน้นยํ-าตรงนี-

อีกครั-ง เหตุฉะนั)นเมื0อเรามีมหาปุโรหิตผู้เป็ นใหญ่ ทผี0 ่ านฟ้าสวรรค์ไปแล้ ว คือพระเยซูพระบุตร
ของพระเจ้ า ขอให้ เราทั)งหลายมัน0 คงในการยอมรับของเราไว้ (นี;เป็ นอีกครั-งที;องค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าของเราถูกเรี ยกว่าเป็ น มหาปุโรหิตผูเ้ ป็ นใหญ่ของเราในสวรรค์) เพราะความยิง; ใหญ่ของมหา
ปุโรหิตผูเ้ ป็ นใหญ่ของเรานี- เราจึงต้องมัน; คงต่อไป อย่าปล่อยคํารับเชื;อของพวกท่านในพระ
คริ สต์ไป อย่าล้มเลิก! อย่ายอมแพ้!
ฮบ 4:15

เพราะว่าเรามิได้ มมี หาปุโรหิตทีไ0 ม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของ

เรา แต่ ได้ ทรงถูกทดลองเหมือนอย่างเราทุกประการ ถึงกระนั)นพระองค์ กย็ งั ปราศจากบาป พระ
เยซูคริ สต์ทรงสามารถเห็นอกเห็นใจในความอ่อนแอของเราเพราะว่าในความเป็ นมนุษย์ของ

พระองค์น- นั พระองค์กท็ รงประสบกับความอ่อนแอต่างๆในแบบเดียวกัน ถึงแม้วา่ ในตัวพระ
องค์เองไม่มีความบาปหรื อนิสยั บาปที;ตอ้ งคอยเอาชนะ แต่พระองค์กท็ รงหิว กระหาย และ
เหนื;อยล้าเป็ นเหมือนกับเรา ถึงแม้วา่ ซาตานได้ทดลองความอ่อนแอต่างๆในด้านมนุษย์ของ
พระองค์ดว้ ยอาวุธฝ่ ายวิญญาณทุกรู ปแบบที;มนั จะหาได้ แต่พระเยซูกท็ รง “ปราศจากบาป”
พระองค์ไม่ทรงยอมแพ้ต่อการทดลองของซาตานเลยแม้แต่ขณะเดียว พระองค์จึงทรงสามารถ
เห็นอกเห็นใจเราได้ เพราะพระองค์เองก็ทรงเจอกับการทดลองและความอ่อนแอในแบบ
เดียวกัน ความแตกต่างที;สาํ คัญก็คือว่า พระองค์ไม่เคยยอมแพ้ต่อการทดลองเลย
ฮบ 4:16

ฉะนั)นขอให้ เราทั)งหลายจงมีใจกล้าเข้ ามาถึงพระทีน0 ั0งแห่ งพระคุณ เพือ0

เราจะได้ รับพระเมตตา และจะได้ พบพระคุณทีจ0 ะช่ วยเราในขณะทีต0 ้ องการ หลักเหตุผลที;ทรง
พลังก็คือว่า ‘ขอให้เรามีใจกล้าเข้ามาถึงพระที;นง;ั แห่งพระคุณต่อไปเรื; อยๆ (รู ปกาลของคํากริ ยา
วลี “มีใจกล้าเข้ามาถึง” คือปัจจุบนั ซึ; งบ่งบอกถึงการกระทําที;ต่อเนื;อง) แทนที;จะหลงไปจากพระ
คริ สต์ ขอให้เราเข้ามาหาพระองค์ต่อไปเรื; อยๆผูท้ รงเป็ นมหาปุโรหิตที;เห็นอกเห็นใจเราและ
เปี; ยมด้วยความกรุ ณา ให้เราสังเกตว่าพระที;นง;ั ของพระองค์เป็ นพระที;นง;ั แห่งพระคุณ ด้วยเหตุน- ี
เราจึงมีใจกล้าในการเข้าหาพระที;นง;ั นั-น เมื;อเราสารภาพความบาปของเราต่อองค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าของเรา “เราจะได้รับพระเมตตา” เพราะพระองค์กท็ รงเคยเจอเหมือนกับที;เราเจอ เราสามารถ
นําความจําเป็ นต่างๆของเรามาทูลต่อพระองค์ได้เพราะพระที;นง;ั ของพระองค์เป็ นพระที;นง;ั แห่ง
พระคุณ ณ ที;นน;ั เราสามารถ “พบพระคุณที;จะช่วยเราในขณะที;ตอ้ งการ” ความหมายของวลี “ใน
ขณะที;ตอ้ งการ” สื; อถึงการเหมาะเจาะกับเวลา นัน; คือองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราจะทรงส่ งความ
ช่วยเหลือมาในยามที3 เราต้องการมัน และในยามที;เราเข้ามาถึงพระที;นง;ั แห่งพระคุณของพระองค์
เพื;อขอความช่วยเหลือและพระคุณ
แนวคิดของเรื; องพระคุณถูกพูดถึงตรงนี- เรามักคิดถึงพระคุณนี-ในแง่ของความรอดของ
เรา ซึ;งมันก็ใช่จริ งๆ อย่างไรก็ตาม พระคุณก็หมายถึงพละกําลัง ความช่วยเหลือ และความกรุ ณา
อย่างต่อเนื;องของพระเจ้าด้วย เรารอดแล้วโดยพระคุณของพระเจ้า พระคุณเดียวกันนี-กม็ ีให้แก่

เราเพื;อเสริ มกําลังและช่วยเหลือเราด้วย เมื;อเรามีปัญหาหรื อความจําเป็ นต่างๆขณะดําเนินชีวติ
คริ สเตียน พระกรุ ณาของพระเจ้า (นัน; คือ พระคุณของพระองค์) ก็มีพร้อมเสมอที;จะช่วยเหลือเรา
สรุ ปก็คือว่า พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นมหาปุโรหิตที;กอปรด้วยพระเมตตาและความสัตย์ซื;อ
และประทับอยูบ่ นพระที;นง;ั แห่งพระคุณของพระองค์ ดังนั-น จงเข้ามาหาพระองค์ดว้ ยใจกล้าต่อ
ไปเรื; อยๆแทนที;จะเดินหันหนีไปด้วยใจไม่เชื;อจากพระคริ สต์ผทู ้ รงพระชนม์อยูแ่ ละทรงถูกชุบ
ให้เป็ นขึ-นจากตายแล้ว
*****
ภาพรวมของฮีบรู 5: ผู้แต่ งจดหมายฝากฉบับนีก, ล่ าวต่ อไปถึงความเหนือกว่ าของ
ตําแหน่ งปุโรหิ ตของพระเยซูคริ สต์ นอกจากนีต, าํ แหน่ งปุโรหิ ตของพระคริ สต์ กไ็ ม่ ได้ สืบทอดมา
ทางอาโรนผู้อยู่ในตระกูลเลวีด้วย แต่ พระองค์ ทรงสื บทอดตําแหน่ งปุโรหิ ตนีม, าทางเมลคีเซเดค
เนือ, หาส่ วนท้ ายของบทนีเ, ชื3 อมต่ อกับบทที3 หกและมีเนือ, หาเกี3ยวกับความจําเป็ นในการเติบโต
เป็ นผู้ใหญ่ ฝ่ายวิญญาณ
ฮบ 5:1-3

ฝ่ ายมหาปุโรหิตทุกคนทีเ0 ลือกมาจากมนุษย์ได้ แต่ งตั)งไว้ ให้ สําหรับมนุษย์

ในบรรดาการซึ0งเกีย0 วกับพระเจ้ า เพือ0 ท่ านจะได้ นําเครื0องบรรณาการและเครื0องบูชามาถวาย
เพราะความบาป 2 ท่านนั)นมีใจเมตตากรุ ณาคนโง่ และคนหลงผิดได้ เพราะท่ านเองก็มคี วามอ่ อน
กําลังอยู่รอบตัวด้ วย 3 เหตุฉะนั)นท่ านต้ องถวายเครื0องบูชาเพราะความบาปเพือ0 คนทั)งปวงฉันใด
ท่ านจึงต้ องถวายเพือ0 ตัวเองด้ วยฉันนั)น
จุดประสงค์ของตําแหน่งปุโรหิตบนโลกนี-ถูกทบทวนให้เห็น (1) ตําแหน่งปุโรหิตของ
อาโรนในพระคัมภีร์เดิมถูกกําหนดหรื อแต่งตั-งขึ-นโดยพระเจ้าสําหรับบรรดาการซึ;งเกี;ยวกับ
พระเจ้า (2) เขาต้องถวายเครื; องบรรณาการและเครื; องบูชาต่างๆเพื;อไถ่บาปที;แท่นบูชาของ
พระเจ้าในนามของประชาชน

(3) เขาต้องมีใจเมตตากรุ ณาต่อคนโง่ ดว้ ย คําที;แปลเช่นนั-น (อักนอเอะโอ) มีความหมาย
ว่า ‘ไม่ได้รู้ดีไปกว่า’ (4) เขายังต้องมีใจเมตตาต่อคนเหล่านั-นที;หลงผิด ความหมายของคําที;แปล
เช่นนี- (พลานาโอ) คือ คนเหล่านั-นที; ‘ถูกหลอกลวง’ นอกจากนี- ปุโรหิ ตที;สืบเชื-อสายมาทาง
อาโรนบนโลกนี-กเ็ ต็มไปด้วยความอ่อนแอเหมือนกัน
บรรดาปุโรหิตตามอย่างอาโรนของชนชาติอิสราเอลจําเป็ นต้องถวายเครื; องบูชาต่างๆ
ไม่ใช่เพื;อความบาปของประชาชนเท่านั-น แต่เพือ; ความบาปของตนเองด้วย สิ; งที;ถูกสื; อก็คือว่า
พระคริ สต์ทรงเหนือกว่าเพราะพระองค์ไม่ทรงมีบาป พระองค์จึงไม่ตอ้ งถวายเครื; องบูชาเพือ;
ความบาปของพระองค์เอง สรุ ปย่อของเนื-อหาก่อนหน้านี-กค็ ือว่า บรรดาปุโรหิตในพระคัมภีร์
เดิมได้ถูกพระเจ้าแต่งตั-งขึ-นมา และพวกเขาต้องเห็นอกเห็นใจประชาชนที;พวกเขาคอยรับใช้ โดย
ตระหนักว่าตัวพวกเขาเองก็หลงผิดบ่อยเช่นกัน
ฮบ 5:4

และไม่ มีผู้ใดตั)งตนเองสํ าหรับเกียรตินไี) ด้ เว้ นแต่ พระเจ้ าทรงเรียกเหมือน

อย่ างทรงเรียกอาโรน สิ; งที;ชดั เจนอยูแ่ ล้วถูกกล่าวซํ-าอีกครั-ง ไม่มีปุโรหิตคนใดในสมัยพระคัมภีร์
เดิมที;ต- งั ตนเองสําหรับเกียรติน- ี การทรงเรี ยกของเขาเป็ นมาจากพระเจ้าผ่านทางการสื บเชื-อสาย
มาจากอาโรนและการที;พระเจ้าทรงแต่งตั-งเขา ประเด็นที;ผแู ้ ต่งต้องการจะบอกก็คือว่า การรับใช้
โดยทัว; ไปและตําแหน่งปุโรหิตโดยเฉพาะเป็ นสิ; งที;มาจากการทรงเรี ยกและการแต่งตั-งของ
พระเจ้า
ฮบ 5:5

ในทํานองเดียวกัน พระคริสต์ กไ็ ม่ ได้ ทรงยกย่องพระองค์ เองขึน) เป็ นมหา

ปุโรหิต แต่ เป็ นโดยพระเจ้ า ผู้ได้ ตรัสกับพระองค์ว่า `ท่ านเป็ นบุตรของเรา วันนีเ) ราได้ ให้ กาํ เนิด
แก่ท่านแล้ว' ในแบบเดียวกันพระเยซูคริ สต์กม็ ิได้ทรง “ยกย่องพระองค์เองขึ-นเป็ นมหาปุโรหิต”
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรามิได้ทรงแสวงหาหรื อเอาตําแหน่งปุโรหิตมาเป็ นของพระองค์เอง แต่
พระองค์ทรงได้รับการแต่งตั-งให้รับตําแหน่งดังกล่าวโดยพระเจ้า ผูแ้ ต่งจึงยกข้อความจาก สดุดี
2:7 อีกครั-ง

ฮบ 5:6

เหมือนพระองค์ ได้ ตรัสอีกแห่ งหนึ0งว่า `ท่ านเป็ นปุโรหิตเป็ นนิตย์ตาม

อย่ างของเมลคีเซเดค' คราวนี-ผแู ้ ต่งยกข้อความจาก สดุดี 110:4 นี;เป็ นเรื; องสําคัญตรงที;วา่ สดุดี
บทที; 110 นี-ถูกถือว่าเป็ นเพลงสดุดีที;มีเนื-อหาเกี;ยวกับพระเมสสิ ยาห์ตามความเห็นของอาจารย์
สอนศาสนายิว อย่างไรก็ตามในข้อ 4 ของสดุดี 110 พระเมสสิ ยาห์ทรงถูกเรี ยกว่าเป็ นปุโรหิต
ตามอย่างของเมลคีเซเดค ชาวยิวทราบดีวา่ ปุโรหิตในสมัยพระคัมภีร์เดิมเป็ นตามอย่างของอา
โรน แต่ตาํ แหน่งปุโรหิตของพระเมสสิ ยาห์จะต้องเป็ นตามอย่างของเมลคีเซเดค
เราจําได้วา่ เมลคีเซเดคเป็ นปุโรหิตที;ลึกลับและถึงกับเหนือธรรมชาติซ; ึงปรากฏตัวให้อบั
ราฮัมเห็นในปฐมกาล 14 บริ บทของปฐมกาล 14 และฮีบรู 7 ดูเหมือนจะยืนยันว่าเมลคีเซเดค
จริ งๆแล้วเป็ นการปรากฏตัวของพระเยซูคริ สต์ในสมัยพระคัมภีร์เดิมก่อนที;พระองค์เสด็จมารับ
สภาพเนื-อหนัง ไม่วา่ จะในกรณี ใด ตําแหน่งปุโรหิ ตของพระเยซูคริ สต์กไ็ ม่ได้สืบทอดมาทางเชื-อ
สายของอาโรนแต่มาทางเมลคีเซเดค เมลคีเซเดคไม่เพียงอยูก่ ่อนอาโรนเท่านั-น แต่ยงั เหนือกว่า
ตรงที;วา่ เขาไม่ตายด้วย (ฮีบรู 7:3) ดังนั-น ตําแหน่งปุโรหิตของพระคริ สต์จึงเหนือกว่าตําแหน่ง
ปุโรหิตของผูท้ ี;ตามอย่างอาโรน
ฮบ 5:7

คราวนี-ผแู ้ ต่งเปลี;ยนมาพูดถึงความเป็ นมนุษย์ของพระคริ สต์บา้ ง ฝ่ ายพระ

เยซู ขณะเมือ0 พระองค์ดํารงอยู่ในเนือ) หนังนั)น พระองค์ได้ ถวายคําอธิษฐาน และทูลวิงวอนด้ วย
ทรงกันแสงมากมายและนํา) พระเนตรไหล ต่ อพระเจ้ าผู้ทรงสามารถช่ วยพระองค์ให้ พ้นจาก
ความตายได้ และพระเจ้ าได้ ทรงสดับเพราะพระองค์ น)ันได้ ยาํ เกรง ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่านี;หมายถึง
พระคริ สต์ขณะทรงอยูใ่ นสวนเกทเสมนี บางทีนี;อาจสื; อถึงช่วงเวลาอื;นที;องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของ
เราทรงอธิษฐานด้วยนํ-าตาไหลด้วย (เช่น มัทธิว 19:41) แต่ส;ิ งที;ถกู อ้างอิงมากกว่าก็คือ สวนเกท
เสมนีอย่างไม่ตอ้ งสงสัย เราเห็นชัดเจนถึงความเป็ นมนุษย์และหัวใจที;อ่อนโยนขององค์พระผู ้
เป็ นเจ้าของเรา และพระองค์ทรงมีพระทัยกรุ ณาต่อคนเหล่านั-นที;พระองค์ทรงอธิษฐานเผือ; จริ งๆ
เรายังเห็นถึงความเป็ นมนุษย์ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราอย่างชัดเจนมากขึ-นไปอีกเมื;อ
พระองค์ทรงวิงวอนพระบิดาให้ถว้ ยที;อยูต่ ่อเบื-องพระพักตร์พระองค์ในสวนนั-นผ่านพ้นพระองค์

ไป ในความเป็ นมนุษย์ของพระองค์ๆย่อมทรงมีความกลัวตายเป็ นธรรมดา และเพราะการที;
พระองค์ทรงยําเกรงองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า (ตรงตัวคือ ‘ความเลื;อมใสศรัทธา’) พระเจ้าก็ทรงสดับคํา
อธิษฐานของพระองค์โดยส่ งทูตสวรรค์องค์หนึ;งมาปรนนิบตั ิพระองค์ (ลูกา 22:43)
ฮบ 5:8

ถึงแม้ ว่าพระองค์ทรงเป็ นพระบุตร พระองค์กท็ รงเรียนรู้ ทจี0 ะนอบน้ อม

ยอมเชื0อฟัง โดยความทุกข์ ลาํ บากทีพ0 ระองค์ได้ ทรงทนเอา อย่างไรก็ตามในความเจ็บปวดรวด
ร้าวและความกลัวของพระองค์ พระองค์กท็ รงนอบน้อมยอมเชื;อฟังพระบิดาผูส้ ถิตในสวรรค์
ของพระองค์ สิ; งที;ขอ้ นี-สื;อก็คือว่า พระเยซูคริ สต์ผทู ้ รงเป็ นพระบุตรของพระเจ้า ได้ทรงเรี ยนรู ้ที;
จะยอมเชื;อฟังเต็มที;โดยการเผชิญความตาย ตลอดชัว; อดีตกาลนิรันดร์ขณะที;พระองค์ทรงดํารง
อยูก่ บั พระบิดาในสง่าราศี สภาพแวดล้อมรอบตัวพระองค์ต่างให้ความร่ วมมือและไม่มีการต่อ
ต้านเลย แต่ในสวนเกทเสมนีสภาพแวดล้อมโดยรวมก็เป็ นปฏิปักษ์ต่อพระองค์จริ งๆ จุดประสงค์
แห่งพันธกิจของพระองค์น- นั เจอกับการต่อต้านที;รุนแรงจริ งๆ ในความเป็ นมนุษย์ของพระองค์ๆ
ทรงมีความกลัว ความกระวนกระวาย และความหวาดหวัน; พรั;นพรึ งต่อความตายที;พระองค์ทรง
ทราบว่ารอคอยพระองค์อยูเ่ บื-องหน้า กระนั-นพระองค์กท็ รงเชื;อฟังพระประสงค์ของพระบิดา
ของพระองค์
ฮบ 5:9

และเมือ0 ทรงถูกทําให้ เพียบพร้ อมทุกประการแล้ว พระองค์ กเ็ ลยทรงเป็ นผู้

จัดความรอดนิรันดร์ สําหรับคนทั)งปวงทีเ0 ชื0อฟังพระองค์ ข้อนี-สื;อว่าเมื;อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา
ทรงผ่านพ้นความหวาดหวัน; และความกลัวความตายที;พระองค์กาํ ลังจะเจอในไม่ชา้ มาได้
พระองค์กไ็ ม่เพียงทรงเชื;อฟังเท่านั-น แต่ยงั ทรงถูกทําให้ เพียบพร้ อมทุกประการด้วย ความหมาย
ของคําที;แปลเช่นนั-น (เทะเละอิออโอ) คือ การถูก ‘ทําให้สมบูรณ์’ หรื อ ‘โตเป็ นผูใ้ หญ่’ คํานี-ยงั
สื; ออีกหลายประการ (1) การทนทุกข์และการสู ้ทนปั ญหาต่างๆของชีวติ ย่อมพัฒนาความเป็ นผู ้
ใหญ่จริ งๆ (2) องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทรงทนความเจ็บปวดและความรู ้สึกหวาดหวัน; ต่อความ
ตายเหมือนกับที;มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญ ด้วยเหตุน- ีพระองค์จึงทรงสามารถเห็นอกเห็นใจและ
สงสารเราเมื;อเราต้องเผชิญกับความทุกข์ยากในชีวติ (3) พระองค์จึงทรงถูกทําให้สมบูรณ์พร้อม
ทุกประการในความเป็ นมนุษย์ ของพระองค์เพราะการทนทุกข์ในสวนเกทเสมนีและที;กางเขน

เหตุฉะนั-น “พระองค์กเ็ ลยทรงเป็ นผูจ้ ดั ความรอดนิรันดร์สาํ หรับคนทั-งปวงที;เชื;อฟัง
พระองค์” ความหมายของคําที;แปลว่า เชื0อฟัง (ฮูปาคอวโอ) คือ ‘ตั-งใจฟัง’ ความหมายก็คือว่า
ความรอดขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรามีให้แก่คนทั-งปวงที;จะตั-งใจฟังพระองค์
ฮบ 5:10

โดยพระเจ้ าได้ ทรงตั)งพระองค์ให้ เป็ นมหาปุโรหิตตามอย่ างของเมลคีเซ

เดค เรื; องตําแหน่งปุโรหิตของพระองค์ถูกกล่าวถึงอีกครั-ง พระเยซูคริ สต์ทรงได้รับการทรงเรี ยก
จากพระเจ้าให้เป็ นมหาปุโรหิตตามอย่างของเมลคีเซเดค (ไม่ใช่ตามอย่างของอาโรน) ฝ่ ายแรก
ทรงพระชนม์อยูต่ ่อไปเป็ นนิตย์ (ดู ฮีบรู 7:3) ฝ่ ายหลังตายไปแล้ว ดังนั-นพระคริ สต์จึงทรงเหนือ
กว่าตําแหน่งปุโรหิตตามอย่างของอาโรน
ฮบ 5:11-12

เรื0องเกีย0 วกับพระองค์ น)ันมีมากและยากทีจ0 ะอธิบายให้ เข้าใจได้

เพราะว่าท่านทั)งหลายกลายเป็ นคนหูตงึ เสียแล้ว 12 ถึงแม้ ว่าขณะนีท) ่านทั)งหลายควรจะเป็ นครู
ได้ แล้ว แต่ ท่านก็ต้องให้ คนอืน0 สอนท่ านอีกในเรื0องหลักเบือ) งต้ นแห่ งพระวจนะของพระเจ้ า และ
ท่ านทั)งหลายกลายเป็ นคนทีย0 งั ต้ องกินนํา) นม ไม่ใช่ อาหารแข็ง
(ข้อ 11-14 เริ; มต้นความคิดในวงเล็บซึ; งมีเนื-อหายาวไปจนจบบทที; 6 บทที; 7 กลับมาพูด
ถึงตําแหน่งปุโรหิตตามอย่างของเมลคีเซเดคอีกครั-ง) ผูแ้ ต่งกล่าวตําหนิผอู ้ ่านของท่านเบาๆ ท่าน
อยากเจาะลึกมากกว่านี- แต่การขาดความเข้าใจของผูอ้ ่านของท่านทําให้ท่านทําเช่นนั-นไม่ได้
ท่านเตือนความจําพวกเขาว่าป่ านนี-พวกเขาน่าจะสอนเป็ นแล้ว แต่พวกเขายังต้องให้คนอื;นมา
สอนอยู่ “หลักเบื-องต้นแห่งพระวจนะของพระเจ้า” หมายถึง เรื; องพืน, ฐานต่ างๆแห่งบรรดาการ
ของพระเจ้า ท่านอยากป้ อนอาหารแข็งฝ่ ายวิญญาณให้แก่พวกเขา แต่พวกเขาก็ยงั อยูใ่ นระดับที;
ต้องกินนํ-านมอยู่
ฮบ 5:13-14

เพราะว่าทุกคนทีย0 งั กินนํา) นมนั)นก็ยงั ไม่ ชํานาญในพระวจนะแห่ ง

ความชอบธรรม เพราะเขายังเป็ นทารกอยู่ 14 แต่ อาหารแข็งนั)นเป็ นอาหารสํ าหรับผู้ใหญ่ คือผู้ที0
เคยฝึ กหัดความคิดของเขาจนสังเกตได้ ว่าไหนดีไหนชั0ว

อย่างที;ใครๆก็รู้ ผูท้ ี;ตอ้ งกินนํ-านมอยูค่ ือ เด็กทารก อาหารแข็งนั-นเป็ นสิ; งที;ถูกรับประทาน
โดยคนเหล่านั-นที;โตพอที;จะรับมันไหว ผูแ้ ต่งกล่าวถึงการที;ผอู ้ ่านของท่านยัง “ไม่ชาํ นาญใน
พระวจนะแห่งความชอบธรรม” ความเป็ นผูใ้ หญ่ฝ่ายวิญญาณย่อมพัฒนาความสามารถในการ
แยกแยะดีชว;ั รวมถึงการแยกแยะถูกผิดด้วย
เห็นได้ชดั ว่าผูอ้ ่านจดหมายฝากฉบับนี-ที;ท่านตั-งใจเขียนถึงยังไม่พร้อมสําหรับคําสอนที;
ยากกว่าที;ถูกนําเสนออยูใ่ นตอนนี- เราควรหมายเหตุวา่ ถึงแม้วา่ พระธรรมฮีบรู ดูเหมือนค่อนข้าง
ยากสําหรับผูอ้ ่านที;เป็ นคนต่างชาติในตอนนั-น แต่ภูมิหลังในเรื; องศาสนายิวกับองค์ประกอบ
ต่างๆของมันก็เป็ นสิ; งที;ผอู ้ ่านชาวยิวคุน้ เคยดี ซึ;งพระธรรมเล่มนี-กถ็ ูกเขียนถึงพวกเขา
การที;เราไม่ค่อยเข้าใจพระธรรมฮีบรู กเ็ กิดจากการที;เราไม่คุน้ เคยกับธรรมเนียม ประเพณี
และการตีความข้อพระคัมภีร์เดิมแบบรับบี ผูอ้ ่านที;เป็ นยิวซึ; งจดหมายฝากฉบับนี-ถูกเขียนถึงย่อม
คุน้ เคยกับสิ; งเหล่านี- พวกเขาจึงน่าจะเข้าใจหลักเหตุผลที;กาํ ลังถูกนําเสนออยูใ่ นตอนนี*****
ภาพรวมของฮีบรู 6: นี3เป็ นบทที3ซับซ้ อน มันเป็ นข้ อสรุ ปของความคิด ‘ในวงเล็บ’ ที3 ถกู
เริ3 มต้ นในบทที3 5 ซึ3 งในบทนั,นผู้เขียนตําหนิผ้ อู ่ านของท่ านเบาๆเพราะการที3พวกเขาไม่ โตเป็ น
ผู้ใหญ่ ฝ่ายวิญญาณ นัน3 มีเนือ, หาต่ อมาถึงในบทที3 6 ในทางกลับกันท่ านก็เตือนคนเหล่ านั,นที3
ได้ ยินข่ าวประเสริ ฐแล้ วแต่ หันไปเสี ยจากมันด้ วย ดังนั,นคําเตือนสติกค็ ือ จงอย่าเกียจคร้ าน บทนี ,
ปิ ดท้ ายด้ วยกําลังใจอันเกิดจากการไม่ มีวนั เปลี3ยนแปลงของพระเจ้ าและความหวังที3 เกิดจากมัน
ในที3สุดแล้ วความหวังนั,นก็คือ พระคริ สต์ ผู้ทรงเป็ นมหาปุโรหิ ตของเราตามอย่างของ
เมลคีเซเดค
ฮบ 6:1-3

เหตุฉะนั)นให้ เราละประถมโอวาทของพระคริสต์ ไว้ และให้ เราก้าวหน้ าไป

ถึงความบริบูรณ์ อย่าเอาสิ0 งเหล่านีม) าวางเป็ นรากอีกเลย คือการกลับใจเสี ยใหม่ จากการประพฤติ
กรณึสมมติทตี0 ายแล้ว และความเชื0อในพระเจ้ า 2 และคําสอนว่ าด้ วยพิธีบัพติศมา และการวางมือ

และการเป็ นขึน) มาจากตาย และการพิพากษาลงโทษเป็ นนิตย์ น)ัน 3 ถ้ าพระเจ้ าจะทรงโปรด
อนุญาต เราก็จะกระทําอย่ างนีไ) ด้
(ให้เรานึกถึงบริ บทปิ ดท้ายของบทที;หา้ ตรงนั-นผูเ้ ขียนเตือนสติผอู ้ ่านของท่านว่าพวกเขา
ยังไม่เป็ นผูใ้ หญ่ฝ่ายวิญญาณ) ท่านยังกล่าวถึงเรื; องนั-นต่อตรงนี- วลีที;แปลว่า “ประถมโอวาทของ
พระคริ สต์” มีความหมายว่า ‘พื-นฐานต่างๆแห่งพระวจนะของพระคริ สต์’ วลีที;วา่ “ให้เรา
ก้าวหน้าไปถึงความบริ บูรณ์” หมายถึงการพัฒนาไปสู่ ความเป็ นผูใ้ หญ่ (ฝ่ ายวิญญาณ) ดังนั-น
ความหมายหลักก็คือว่า ‘ให้เราละเรื; องพื-นๆไว้และมุ่งสู่ ความเป็ นผูใ้ หญ่ฝ่ายวิญญาณต่อไป’
เรื; องพื-นฐานฝ่ ายวิญญาณหกเรื; องถูกพูดถึง (1) “การกลับใจเสี ยใหม่จากการประพฤติที;
ตายแล้ว” หมายถึงการแสวงหาความรอดโดยการประพฤติ หลักคําสอนพื-นฐานของพระคัมภีร์
ใหม่สอนให้เราหันหนีหรื อกลับใจจากความผิดพลาดดังกล่าว การกลับใจจากพื-นฐานเท็จดัง
กล่าวเป็ นขั-นแรก (2) “ความเชื;อในพระเจ้า” เป็ นคําสอนพื-นฐานของคริ สเตียนอย่างแน่นอน (3)
“คําสอนว่าด้วยพิธีบพั ติศมา” ก็เป็ นเรื; องที;เกี;ยวข้องกับการกลับใจรับเชื;อใหม่ๆ (ถึงแม้วา่ ผูเ้ ขียน
ตรงนี-อาจกําลังพูดถึงความขัดแย้งกับคณะต่างๆของยิวและพิธีชาํ ระล้างโดยการจุ่มลงด้วยก็ตาม)
(4) เรื; องของ “การวางมือ” ในศตวรรษแรกก็เป็ นวิธีปฏิบตั ิที;แพร่ หลายในการอวยพรและแต่งตั-ง
ผูน้ าํ (5) “การเป็ นขึ-นมาจากตาย” ย่อมเป็ นหนึ;งในเรื; องพื-นฐานของความเชื;อแบบคริ สเตียนใน
พระคัมภีร์ใหม่อยูแ่ ล้ว (6) สุ ดท้าย “การพิพากษาลงโทษเป็ นนิตย์” ก็เป็ นเรื; องพื-นฐานเช่นกัน ดัง
นั-นผูเ้ ขียนโดยที;ท่านได้รับอนุญาตจากพระเจ้าก็ต- งั ใจที;จะละเรื; องพื-นฐานเหล่านี-ไว้เพื;อมุ่งสู่
ความเป็ นผูใ้ หญ่ฝ่ายวิญญาณยิง; กว่านี-ต่อไป
ฮบ 6:4-5

ตรงนี-ผเู ้ ขียนเปลี;ยนไปพูดถึงกรณี สมมุติที;ร้ายแรงที;สุด ท่านพูดถึงคน

เหล่านั-นที;ไม่เพียงหวัน; ไหวในความเชื;อแล้วเท่านั-น แต่ยงั เลือกที;จะหันหลังให้พระคริ สต์ดว้ ย
พวกเขาจึงกลายเป็ นคนที;ละทิ-งความจริ ง ผูเ้ ขียนจึงยกข้อสนับสนุน เพราะว่าคนเหล่านั)นทีไ0 ด้ รับ
ความสว่ างมาครั)งหนึ0งแล้ ว และได้ รู้ รสของประทานจากสวรรค์ ได้ มสี ่ วนในพระวิญญาณ
บริสุทธิ8 5 และได้ ชิมความดีงามแห่ งพระวจนะของพระเจ้ า และฤทธิ8เดชแห่ งยุคทีจ0 ะมานั)น

ท่านพูดถึงพวกยิวที;ได้รับพระพรแล้วจากการที;ความสว่างของข่าวประเสริ ฐได้สาดส่ อง
ลงบนพวกเขา พวกเขาได้เป็ นพยานเห็นของประทานของพระเจ้า คือ ความรอดในตัวผูอ้ ื;นจนถึง
กับที;พวกเขาได้ “รู ้รส” มันแล้ว พวกเขาได้ประสบกับพระราชกิจในการฟ้ องใจของพระวิญญาณ
บริ สุทธิ<ในชีวติ ของตนแล้ว พวกเขาได้ชิม ถึงแม้จะไม่ได้รับประทานพระวจนะของพระเจ้าและ
ทราบถึงฤทธิ<เดชแห่งยุคต่อๆไปที;จะมานั-น กระนั-นทั-งๆที;ได้ประสบกับสิ; งเหล่านี-แล้ว พวกเขาก็
ไม่เพียงเพิกเฉยต่อความรอดอันยิง; ใหญ่เท่านั-น แต่พวกเขายังหันไปเสี ยจากมันด้วย แก่นแท้ของ
การละทิ-งความจริ งก็คือ การรู ้จกั ความจริ งแล้วแต่กห็ นั ไปเสี ยจากมัน
ฮบ 6:6

ถ้ าเขาเหล่านั)นจะหลงอยู่อย่างนี) ก็เหลือวิสัยทีจ0 ะให้ เขากลับใจเสียใหม่ อกี

ได้ เพราะตัวเขาเองได้ ตรึงพระบุตรของพระเจ้ าเสี ยอีกแล้ว และได้ ทาํ ให้ พระองค์ ขายหน้ าต่ อ
ธารกํานัล
มันจึงเป็ นไปไม่ ได้ เลยสําหรับคนเหล่านี-ที;จะหันหนีไปที;จะช่วยให้พวกเขากลับใจเสี ย
ใหม่ได้ มันเป็ นเรื; องอันตรายที;จะหันไปเสี ยจากและปฏิเสธพระคุณของพระเจ้า ผูแ้ ต่งตรงนี-น่า
จะกําลังพูดถึงการพูดหมิ;นประมาทพระวิญญาณบริ สุทธิ<ซึ;งเป็ นความบาปที;ยกโทษให้ไม่ได้ บาง
คนเคยได้ยนิ แล้วและไม่สนใจการทํางานของพระวิญญาณบริ สุทธิ< พวกเขาได้ชิมความประเสริ ฐ
เลิศแห่งพระคุณของพระเจ้าและข้อเสนอของพระองค์ที;เป็ นความรอดแล้ว แต่พวกเขาก็ยงั ปัด
มันทิ-งเสี ย พวกเขาหมิ;นเหม่จะพินาศจริ งๆ พระคัมภีร์ตอนนี-เสนอว่ามันจึงเป็ นไปไม่ได้แล้ว
สําหรับพวกเขาที;จะกลับใจใหม่ทีหลัง พวกเขาก็เหมือนกับพวกยิวที;กรุ งเยรู ซาเล็มได้ปฏิเสธพระ
ผูช้ ่วยให้รอดเสี ยแล้ว พระองค์ได้เสด็จมาหาพวกเขา (พรรคพวกของพระองค์) และพวกเขาก็ไม่
ต้อนรับพระองค์ อันที;จริ งแล้วพวกเขาได้ตรึ งพระองค์เสี ยที;กางเขน และบัดนี-คนเหล่านั-นที;จงใจ
หันไปเสี ยจากความจริ งก็ “ได้ตรึ งพระบุตรของพระเจ้าเสี ยอีกแล้ว และได้ทาํ ให้พระองค์ขาย
หน้าต่อธารกํานัล” คนเหล่านั-นในวันนี-ที;จงใจปฏิเสธพระคริ สต์ท- งั ๆที;รู้ๆก็ทาํ แบบเดียวกัน การ
ทําแบบนี-กเ็ ป็ นเรื; องอันตรายฝ่ ายวิญญาณจริ งๆ

ฮบ 6:7-8

ด้ วยว่ าพืน) แผ่ นดินทีไ0 ด้ ดูดดื0มนํา) ฝนทีต0 กลงมาเนืองๆและงอกขึน) มา

เป็ นต้ นผักให้ ประโยชน์ แก่คนทั)งหลายทีไ0 ด้ พรวนดินด้ วยนั)น ก็รับพระพรมาจากพระเจ้ า 8 แต่
ดินทีง0 อกหนามใหญ่ และหนามย่ อยก็ถูกทอดทิง) และเกือบจะถึงทีส0 าปแช่ งแล้ ว ซึ0งในทีส0 ุ ดก็จะถูก
เผาไฟเสีย
ผูเ้ ขียนยกภาพประกอบของธรรมชาติต่อไป พระเจ้าด้วยพระกรุ ณาคุณของพระองค์ทรง
ประทานฝนและพื-นแผ่นดิน “งอกขึ-นมาเป็ นต้นผักให้ประโยชน์แก่คนทั-งหลายที;ได้พรวนดิน
ด้วยนั-น” มันเป็ นพระพรจากพระเจ้า ส่ วนพื-นดินอื;นที;งอก “หนามใหญ่และหนามย่อย” ก็ถูก
ทอดทิ-ง โดยบางครั-งก็ยวั; ยุให้เกิดการแช่งสาป และสุ ดท้ายก็มกั ถูกเผาไฟเพือ; เคลียร์หน้าดิน ผู ้
เขียนจึงใช้ภาพประกอบนี-เพื;อเปรี ยบเทียบสภาพฝ่ ายวิญญาณของคนเหล่านั-นที;เกิดผลดีกบั คน
เหล่านั-นที;ไม่เกิดผล มันสอดคล้องกับคําสอนที;วา่ ท่านจะรู ้จกั พวกเขาได้โดยผลของพวกเขา
ฮบ 6:9-10

แต่ ดูก่อนพวกทีร0 ัก แม้ เราพูดอย่างนั)น เราก็เชื0อแน่ ว่าท่ านทั)งหลายคงจะ

ได้ สิ0งทีด0 ีกว่ านั)น และสิ0งซึ0งเกีย0 วกับความรอด 10 เพราะว่ าพระเจ้ าไม่ทรงอธรรมทีจ0 ะทรงลืมการ
งานและการทํางานหนักด้ วยความรักซึ0งท่านได้ แสดงต่ อพระนามของพระองค์ คือการรับใช้ วิ
สุ ทธิชนนั)นและยังรับใช้ อยู่
กระนั-นผูเ้ ขียนก็ยอมรับว่าท่านเชื;อแน่วา่ ผูอ้ ่านของท่านจะได้ส;ิ งที;ดีกว่านั-น ท่านบอกเป็ น
นัยว่า ท่านไม่ได้คิดว่าพวกเขาตกอยูใ่ นคนประเภทที;ละทิ-งความจริ งและเป็ นดินเสี ย “แม้เราพูด
อย่างนั-น” แต่ท่านคาดหวัง “สิ; งซึ; งเกี;ยวกับความรอด” จากผูอ้ ่านของท่าน และเมื;อคนๆหนึ;ง
บังเกิดใหม่แล้วอย่างแท้จริ ง ก็มีหลายสิ; งที;มาพร้อมกับความรอดนั-นจริ งๆ สิ; งเก่าๆก็ผา่ นพ้นไป
ดูเถิด ทุกสิ; งกลายเป็ นสิ; งใหม่ท- งั นั-น มีคาํ พยานต่อหน้าสาธารณชน (บัพติศมา), การศึกษาพระ
วจนะของพระเจ้า, ความสัตย์ซื;อต่อบรรดาการของพระเจ้า, การแยกออกจากความบาปและโลก
และการเติบโตฝ่ ายวิญญาณ
ฮบ 6:11-12

และเราปรารถนาให้ ท่านทั)งหลายทุกคนแสดงความตั)งใจจริง

ขณะที;เราเติบโตขึ-นในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า เราต้องขะมักเขม้นในการพัฒนาสิ; งต่างๆที;มาพร้อมกับ

ความรอดให้ ถงึ ความมัน0 ใจอย่ างเต็มทีแ0 ห่ งความหวังนั)นจนถึงทีส0 ุ ดปลาย ขณะที;เราเติบโตขึ-น
และขะมักเขม้นฝ่ ายวิญญาณ เราก็จะมีความมัน; ใจและความหวังในสิ; งที;รอคอยอยูเ่ บื-องหน้า
(“ที;สุดปลาย”) เรื; องที;สาํ คัญกว่าก็คือว่าเมื;อเราเติบโตขึ-นฝ่ ายวิญญาณ เราก็จะมีกาํ ลังใจ ความหวัง
และความมัน; ใจ นี;เป็ นจุดประสงค์หลักอย่างหนึ;งของจดหมายฝากถึงคริ สเตียนชาวฮีบรู
นอกจากนี-ผเู ้ ขียนกําชับว่า 12 เพือ0 ท่านจะไม่ เป็ นคนเฉื0อยช้ าฝ่ ายวิญญาณ การกลายเป็ น
คนที;เฉื;อยชาและสะเพร่ าในเรื; องฝ่ ายวิญญาณนั-นไม่ตอ้ งใช้ความพยายามใดๆเลย แต่เราควรตาม
เยีย0 งอย่างแห่ งคนเหล่านั)นทีอ0 าศัยความเชื0อและความเพียร จึงได้ รับตามพระสัญญาเป็ นมรดก
คําที;แปลว่า ตามเยีย0 งอย่าง (มิเมเตส) มีความหมายว่า ‘เลียนแบบ’ กล่าวอีกนัยหนึ;ง เราควร
ปฏิบตั ิตามแบบอย่างของคนที;เป็ นผูใ้ หญ่และดําเนินตามอย่างพระเจ้าผูซ้ ; ึงอาศัย “ความเชื;อและ
ความเพียร” จึงได้รับตามพระสัญญาแล้ว
ฮบ 6:13-15

เพราะว่าเมือ0 พระเจ้ าได้ ทรงทําพระสั ญญาไว้ กบั อับราฮัมนั)น โดย

เหตุทไี0 ม่ มใี ครเป็ นใหญ่ กว่ าพระองค์ ทพี0 ระองค์จะทรงให้ คาํ ปฏิญาณได้ น)ัน พระองค์ กไ็ ด้ ทรงให้
คําปฏิญาณแก่ พระองค์เอง 14 คือตรัสว่ า `เราจะอวยพรท่านแน่ เราจะทวีเชื)อสายของท่ านให้ มาก
ขึน) ' 15 เช่ นนั)นแหละ เมื0ออับราฮัมได้ ทนคอยด้ วยความเพียรแล้ว ท่ านก็ได้ รับตามพระสั ญญา
นั)น
ผูเ้ ขียนจึงยก ‘ต้นแบบ’ ที;พวกยิวคุน้ เคยดี ท่านใช้เรื; องของอับราฮัมและการที;อบั ราฮัมรอ
คอยพระเจ้าอย่างอดทนเพื;อที;พระองค์จะทรงกระทําให้พระสัญญาของพระองค์ที;มีต่อท่านสําเร็จ
ปฐมกาล 22:16 ถูกยกมาในข้อ 14 นอกจากนี-ผเู ้ ขียนชี-ให้เห็นว่าพระเจ้าทรงปฏิญาณต่ออับราฮัม
ในปฐมกาล 22:16 ด้วย นัน; คือ พระเจ้าทรงให้คาํ มัน; และทรงสัญญาแก่ท่านแล้ว (วลีภาษาฮีบรู
“เราจะอวยพรท่านแน่” อยูใ่ นรู ปของคําสาบานแบบเป็ นทางการเหมือนกับในการให้คาํ ปฏิญาณ)
อับราฮัมได้รอคอยพระเจ้าอย่างอดทนเพื;อที;พระองค์จะทรงกระทําตามที;พระองค์ได้ทรงสัญญา
ไว้วา่ จะกระทํา และในการทนคอยด้ วยความเพียรท่านก็ได้รับตามพระสัญญาของพระเจ้า สิ; งที;

ถูกสื; อตรงนี-อย่างชัดเจนก็คือว่า หากผูอ้ ่านชาวยิวในสมัยนั-นจะทนคอยด้วยความอดทนในแบบ
เดียวกัน พวกเขาก็จะได้รับตามพระสัญญาของพระคริ สต์เช่นกัน
ฮบ 6:16-18

ส่ วนมนุษย์ น)ันต้ องปฏิญาณต่ อหน้ าผู้ทเี0 ป็ นใหญ่ กว่ าตน และเมือ0

เกิดข้ อทุ่มเถียงอะไรกันขึน) ก็ต้องถือคําปฏิญาณนั)นเป็ นคํายืนยันขั)นเด็ดขาด 17 ฝ่ ายพระเจ้ าเมือ0
พระองค์ ทรงหมายพระทัยจะสํ าแดงให้ ผู้ทรี0 ับคําทรงสั ญญานั)นเป็ นมรดกรู้ ให้ แน่ ใจยิง0 ขึน) ว่ า พระ
ดําริของพระองค์จะแปรปรวนไม่ ได้ พระองค์ จงึ ได้ ทรงให้ คาํ ปฏิญาณไว้ ด้วย 18 เพือ0 ด้ วยสอง
ประการนั)นทีเ0 ปลีย0 นแปลงไม่ได้ ในทีซ0 ึ0งพระองค์ จะตรัสมุสาไม่ได้ น)ัน เราซึ0งได้ หนีมาหาที0ลภี) ยั
นั)นจึงจะได้ รับการหนุนนํา) ใจอย่ างจริงจัง ทีจ0 ะฉวยเอาความหวังซึ0งมีอยู่ตรงหน้ าเรา
คราวนี-ผเู ้ ขียนขยายความเกี;ยวกับความสําคัญของคําปฏิญาณ คําที;แปลเช่นนั-น (ฮอร
คอส) จริ งๆแล้วหมายถึง ‘คําสัญญาแบบเป็ นทางการ’ ความหมายของข้อ 16 ก็คือว่าผูค้ นมักให้
คําสัญญาแบบเป็ นทางการต่อกันไม่วา่ จะในการให้คาํ ปฏิญาณว่าจะพูดความจริ งในศาลพิจารณา
คดีหรื อในการทําสัญญาข้อตกลงแบบเป็ นทางการ มันเป็ นสิ; งที;เกิดขึ-นเป็ นปกติแต่กเ็ ป็ นสิ; งที;
ศักดิ<สิทธิ<
ดังนั-นพระเจ้าผูท้ รงปรารถนาที;จะ “สําแดงให้ผทู ้ ี;รับคําทรงสัญญานั-นเป็ นมรดกรู ้ให้
แน่ใจยิง; ขึ-นว่า พระดําริ ของพระองค์จะแปรปรวนไม่ได้ พระองค์จึงได้ทรงให้คาํ ปฏิญาณไว้
ด้วย” “ผูท้ ี;รับคําทรงสัญญานั-นเป็ นมรดก” น่าจะหมายถึงเชื-อสายของอับราฮัม (และหมายรวมถึง
คนเหล่านั-นที;เป็ นทายาทของอับราฮัมโดยความเชื;อด้วย) วลี “พระดําริ ของพระองค์จะแปรปรวน
ไม่ได้” อ้างอิงถึงความไม่เปลี;ยนแปลงของพระประสงค์และนํ-าพระทัยของพระเจ้า ด้วยเหตุน- ี
พระเจ้าจึงทรงยืนยันพระสัญญาของพระองค์โดยคําปฏิญาณ มันเป็ นคําสัญญาแบบเป็ นทางการ
ของพระองค์ มันถูกเรี ยกว่า พันธสัญญา
ความมัน; ใจในพระสัญญาของพระเจ้าขึ-นอยูก่ บั “สองประการนั-นที;เปลี;ยนแปลงไม่ได้”
นัน; คือ พระสัญญาของพระเจ้ าและคําปฏิญาณของพระเจ้ า มันคือความสัตย์จริ งของพระเจ้า นัน;
คือ “พระเจ้าจะตรัสมุสาไม่ได้” ดังนั-น เราจึงได้รับการหนุนนํ-าใจอย่างจริ งจัง คําที;แปลว่า การ

หนุนนํา) ใจ (พาราคเลซิ ส) หมายถึง ‘กําลังใจ’ ผูเ้ ขียนยังใช้ภาพเปรี ยบของการได้รับกําลังใจโดย
กล่าวถึงคนเหล่านั-นที; “ได้หนีมาหาที;ล- ีภยั นั-น” ตลอดทัว; พระธรรมสดุดี พระเจ้าทรงถูกนําเสนอ
ว่าเป็ นที;ล- ีภยั ของเราบ่อยๆ ด้วยเหตุน- ีเราจึงสามารถ “ที;จะฉวยเอาความหวังซึ;งมีอยูต่ รงหน้าเรา”
ความหวังนั-นก็คือพระสัญญาต่างๆของพระเจ้าในพระคริ สต์สาํ หรับคนเหล่านั-นที;ได้วางใจเชื;อ
พระองค์แล้ว
ฮบ 6:19

ความหวังนั)นเรายึดไว้ ต่างสมอของจิตวิญญาณ เป็ นความหวังทั)งแน่ และ

มัน0 คง และได้ ทอดไว้ ภายในม่ าน ความหวังนั-นเป็ นดัง; “สมอของจิตวิญญาณ เป็ นความหวังทั-ง
แน่และมัน; คง” เมื;อพายุชีวติ ถาโถมเข้ามา ไม่วา่ จะเป็ นการข่มเหงหรื อความยุง่ ยากต่างๆในชีวติ
เราก็ยงั มีสมอไว้คอยฉุดชีวติ เราไว้ให้มน;ั คงอยู่ สมอนั-นเป็ นความหวังในพระสัญญาต่างๆของ
พระเจ้าโดยทางพระเยซูคริ สต์ นอกจากนี- สมอนี-จะไม่หลุดลอยไปอีกด้วย
นอกจากนี- ความหวังของเราก็มน;ั คงในพระองค์อีกด้วย พระองค์ได้เข้าไปใน “ภายใน
ม่าน” นี;หมายถึงพระราชกิจในการทําให้คืนดีกนั ของพระเยซูคริ สต์หลังการสิ- นพระชนม์ของ
พระองค์ ตอนนั-นเองที;พระโลหิตของพระองค์ได้ถูกประพรมลงบนพระที;นง;ั กรุ ณาในสวรรค์
อันเป็ นการลบล้างพระอาชญาของพระเจ้าและชําระความบาปของเราให้สะอาด (ดู ฮีบรู 12:24)
เราเห็นชัดแล้วว่านี;ไม่ได้หมายถึงพระวิหารที;ยงั มีอยูใ่ นกรุ งเยรู ซาเล็มในตอนนั-น ที;นน;ั ม่านได้
ขาดลงแล้ว นอกจากนี-พระเยซูกไ็ ม่เคยได้เสด็จเข้าไปในที;บริ สุทธิ< ที;สุดของพระวิหารหลังนั-นเลย
ฮบ 6:20

ทีผ0 ู้นําหน้ าได้ เสด็จเข้ าไปเผือ0 เราแล้ว คือพระเยซู ผู้ทรงได้ รับการแต่ งตั)ง

เป็ นมหาปุโรหิตเป็ นนิตย์ ตามอย่ างเมลคีเซเดค ไม่ตอ้ งสงสัยแล้วว่าผูใ้ ดทรงเป็ นสมอแห่งจิต
วิญญาณของเรา ผูน้ - นั คือพระเยซูนน;ั เอง และพระองค์ได้เสด็จเข้าไปก่อนในที;บริ สุทธิ<ที;สุดหลัง
ม่านในพระวิหารทีี;อยูใ่ นสวรรค์แล้วพร้อมกับพระโลหิตของพระองค์เอง เพื;อที;จะทําให้เราได้
คืนดีกนั กับพระเจ้าครั-งเดียวเป็ นพอ (ดู ฮีบรู 9:12) ในฐานะที;ทรงเป็ นผลแรกของการเป็ นขึ-นจาก
ตาย พระองค์ได้เสด็จไปสวรรค์ล่วงหน้าเราแล้วจริ งๆ

ขณะที;เนื-อหาในวงเล็บของจดหมายฝากฉบับนี-ได้มาถึงจุดสิ-นสุ ด และขณะที;ผเู ้ ขียนได้
วัฒนาจากนํ-านมไปสู่ อาหารแข็ง ท่านก็วกกลับมาจุดที;ท่านค้างไว้ในบทที;หา้ นัน; คือ ตําแหน่ง
ปุโรหิตของพระคริ สต์ซ; ึงเป็ นตามอย่างของเมลคีเซเดค อีกครั-งที;เรากลับมาสู่ ใจความสําคัญกว่า
ของพระธรรมฮีบรู ผูเ้ ขียนจะแสดงให้เห็นในบทต่อไปว่าตําแหน่งปุโรหิตตามอย่างของเมลคีเซ
เดคนั-นเหนือกว่าของอาโรนอย่างไร ตําแหน่งปุโรหิตของอาโรนเป็ นของโลกนี- มันจึงตายได้
ตําแหน่งปุโรหิตของพระคริ สต์ที;เป็ นตามอย่างของเมลคีเซเดคเป็ นมาจากสวรรค์ มันจึงอยูเ่ ป็ นนิ
รันดร์
*****
ภาพรวมของฮีบรู 7: บทนีก, ล่ าวต่ อไปถึงใจความหลักที3 ว่าพระเยซูคริ สต์ ทรงเป็ นมหา
ปุโรหิ ตของเรา นอกจากนีพ, ระองค์ ยงั ทรงเหนือกว่ าและดีกว่ าปุโรหิ ตตระกูลเลวีที3สืบเชื ,อสายมา
ทางอาโรนด้ วย บทนีเ, ต็มไปด้ วยการยกหลักเหตุผลที3ซับซ้ อน อย่างไรก็ตาม กุญแจที3จะช่ วยให้
เราเข้ าใจบทนีก, ค็ ือว่ า ผู้เขียนกําลังพยายามพิสูจน์ ให้ เห็นว่ า พระเยซูคริ สต์ ผ้ ทู รงเป็ นมหาปุโรหิ ต
ทรงเหนือกว่ าปุโรหิ ตในพระคัมภีร์เดิมที3สืบเชื ,อสายมาทางอาโรน
ฮบ 7:1-3

เพราะเมลคีเซเดคผู้นีค) อื กษัตริย์เมืองซาเลม เป็ นปุโรหิตของพระเจ้ าผู้

สู งสุ ด ผู้ได้ พบอับราฮัมขณะทีก0 าํ ลังกลับมาจากการฆ่าฟันกษัตริย์ท)งั หลาย และได้ อวยพรแก่ อบั
ราฮัม 2 อับราฮัมก็ได้ ถวายของหนึ0งในสิบจากของทั)งปวงแก่ ท่านผู้นี) ตอนแรกท่านผู้นีแ) ปลว่ า
กษัตริย์แห่ งความชอบธรรม แล้ วหลังจากนั)นก็แปลว่ากษัตริย์เมืองซาเลมด้ วย ซึ0งหมายถึง
กษัตริย์แห่ งสันติสุข 3 บิดามารดาและตระกูลของท่านก็ไม่ มี วันเริ0มต้ นและวันสิ)นสุ ดของชีวติ ก็
ไม่ มเี ช่ นกัน แต่ เป็ นเหมือนพระบุตรของพระเจ้ า ซึ0งดํารงตําแหน่ งปุโรหิตอยู่ตลอดเวลา
ตําแหน่งปุโรหิตตามอย่างของเมลคีเซเดคถูกพูดถึงละเอียดตรงนี- เราจําได้ถึงเหตุการณ์ที;
เมลคีเซเดคปรากฏตัวในปฐมกาล 14:18-20 (และสดุดี110:4) ในปฐมกาล 14 อับราฮัมผูใ้ ห้
กําเนิดและเป็ นพ่อหมู่ของชนชาติยวิ ได้ถวายสิ บชักหนึ;งแด่เมลคีเซเดค นี;สื;อชัดเจนว่า เมลคีเซ
เดคเหนือกว่าอับราฮัม นี;ยงั สื; อด้วยว่าพระเยซูคริ สต์ทรงเหนือกว่าอับราฮัม) เมื;อเราทบทวน

เหตุการณ์ในปฐมกาล 14 และฮีบรู 7 เราก็เห็นได้ชดั ว่าเมลคีเซเดคเป็ นการปรากฏกายของพระ
เยซูคริ สต์ก่อนเสด็จมารับสภาพเนื-อหนัง นี;เรี ยกอีกอย่างว่า Christophany
ให้เราสังเกตว่าชื;อของเมลคีเซเดคในภาษาฮีบรู มีความหมายตรงตัวว่า “กษัตริ ยแ์ ห่งความ
ชอบธรรม” เราคงเกือบที;จะพูดหมิ;นประมาทพระเจ้าหากจะสันนิษฐานว่ามีคนอื;นนอกจากพระ
เยซูคริ สต์ที;ถูกเรี ยกเช่นนั-นได้อีก ดู วิวรณ์ 19:11,16 และอิสยาห์11:7 การที;เขาถูกเรี ยกว่ากษัตริ ย ์
เมืองซาเลม (ตรงตัวคือ กษัตริ ยแ์ ห่งสันติสุข) อาจเป็ นคําเรี ยกเชิงพยากรณ์ถึงกษัตริ ยแ์ ห่งกรุ ง
เยรู ซาเล็มด้วย อีกครั-งที;การประยุกต์ใช้ฝ่ายวิญญาณของ “กษัตริ ยแ์ ห่งสันติสุข” ต้องหมายถึง
พระเยซูคริ สต์ได้เพียงผูเ้ ดียวเท่านั-น จริ งแท้ทีเดียวที;สนั ติสุขตามหลังความชอบธรรม ดู อิสยาห์
9:6-7 และ 32:17
นอกจากนี- บุคคลลึกลับผูน้ - ีกไ็ ม่มีลาํ ดับพงศ์พนั ธุใ์ นประเทศที;หมกมุ่นกับลําดับพงศ์พนั ธุ์
ด้วย บางคนพยายามอธิบายสถานการณ์ที;่ผิดปกติของเมลคีเซเดคโดยกล่าวว่าเขาแค่ไม่มีบนั ทึก
ลําดับพงศ์พนั ธุ์เฉยๆ อย่างไรก็ตาม ข้อความข้างบนก็กล่าวตรงตัวว่าเขาไม่มีบิดา ไม่มีมารดา วัน
เกิดก็ไม่มี วันตายก็ไม่มี นอกจากนี- เขายังถูกทําให้ “เป็ นเหมือนพระบุตรของพระเจ้า” ด้วย
ประเด็นสําคัญอยูต่ รงบรรทัดสุ ดท้ายของข้อ 3 เมลคีเซเดคผูน้ - ี “ดํารงตําแหน่งปุโรหิตอยูต่ ลอด
เวลา” สิ; งที;ถูกสื; อชัดเจนก็คือว่า ตําแหน่งปุโรหิตของเมลคีเซเดคนั-นดํารงอยูช่ วั; นิรันดร์ ขณะที;
บทนี-จะเปิ ดเผยให้เห็น เราจะเห็นชัดเจนว่านี;จะประยุกต์ใช้กบั ใครอื;นไม่ได้เลยนอกจากพระเยซู
คริ สต์เอง นี;แหละประเด็นสําคัญ พระเยซูคริ สต์ ผูท้ รงเป็ นมหาปุโรหิ ตตามอย่างของเมลคีเซเดค
จึงเหนือกว่าปุโรหิตในสมัยพระคัมภีร์เดิมเยอะ
ฮบ 7:4-6

แล้วจงคิดดูเถิดว่ า ท่ านผู้นีย) งิ0 ใหญ่ เพียงไร ซึ0งแม้ แต่ อบั ราฮัมผู้เป็ นต้ น

ตระกูลของเรานั)นยังได้ ชักหนึ0งในสิ บจากของริบนั)นมาถวายแก่ ท่าน 5 และแท้ จริงบรรดาบุตร
ของเลวี ซึ0งได้ รับตําแหน่ งปุโรหิตนั)น ถึงแม้ ว่าท่านเหล่านั)นได้ บงั เกิดจากเอวของอับราฮัม ก็ยงั มี
พระบัญชาสั0งให้ รับสิ บชักหนึ0งจากประชาชนตามพระราชบัญญัติ คือจากพวกพีน0 ้ องของตน

6 แต่ ท่านผู้นีไ) ม่ ใช่ เชื)อสายพวกเขา แต่ กย็ งั ได้ รับสิ บชักหนึ0งจากอับราฮัม และได้ อวยพรให้ อบั รา
ฮัมผู้ทไี0 ด้ รับพระสั ญญาทั)งหลาย
ประเด็นนี-ถูกขยายความต่อไป จริ งๆแล้วอับราฮัมได้ถวายสิ บชักหนึ;งแก่เมลคีเซเดค (คน
สมัยโบราณเชื;อว่าการถวายสิ บชักหนึ;งแก่คนที;พวกเขาถือว่าเป็ นเทพเจ้าเป็ นเรื; องที;เหมาะสม)
เราต้องหมายเหตุไว้ดว้ ยว่าการถวายสิ บชักหนึ;งที;ถูกกล่าวถึงตรงนี-ได้เกิดขึ-นอย่างน้อย 400 ปี
ก่อนการทรงประทานพระราชบัญญัติ จึงมาก่อนพระราชบัญญัติ
ผูเ้ ขียนหมายเหตุไว้วา่ ปุโรหิตตระกูลเลวีได้รับสิ บชักหนึ;งตามที;มีกาํ หนดไว้ในพระราช
บัญญัติ แนวคิดเรื; องการสื บเชื-อสายตามพงศ์พนั ธุ์จึงถือกําเนิดขึ-นตรงนี- ผูเ้ ขียนแสดงให้เห็น
ความคิดอันละเอียดอ่อนที;วา่ ปุโรหิ ตตามอย่างอาโรนก็อยูใ่ นบัน, เอวของอับราฮัมหลายร้อยปี
ก่อนที;อาโรนจะเกิดเสี ยอีก ความหมายตรงตัวก็คือ แหล่งนํ-าเชื-อในลูกอัณฑะของอับราฮัม เลวี
และลูกหลานของเขาตอนนั-นอยูใ่ นตัวอับราฮัม (ทั-งในด้านการสื บเชื-อสายจากนํ-าเชื-อ, ด้าน
พันธุกรรม และด้านจิตวิญญาณ) ตอนที;เขาถวายสิ บชักหนึ;งแก่เมลคีเซเดค (ตรงนี-มีการสื; อ
ชัดเจนถึงการสื บเชื-อสายผ่านทางนํ-าเชื-อเหมือนกับที;อื;นในพระคัมภีร์ใหม่) กระนั-น เมลคีเซเดคก็
ไม่ได้สืบเชื-อสายมาทางเลวี (ข้อ 6)
ฮบ 7:7-10

สิ0 งทีค0 ้านไม่ ได้ คือผู้น้อยต้ องรับพรจากผู้ใหญ่ 8 ฝ่ ายข้ างนีม) นุษย์ ทตี0 ้ อง

ตายยังได้ รับสิ บชักหนึ0ง แต่ ฝ่ายข้ างโน้ นท่ านผู้เดียวได้ รับ และมีพยานกล่าวถึงท่านว่ าท่านยังมี
ชีวติ อยู่ 9 ถ้ าจะพูดไปอีกอย่างหนึ0งก็ว่า เลวีน)ันทีร0 ับสิ บชักหนึ0งก็ยงั ได้ ถวายสิ บชักหนึ0งทางอับรา
ฮัม 10 เพราะว่าขณะนั)นเขายังอยู่ในเอวของบรรพบุรุษ ขณะทีเ0 มลคีเซเดคได้ พบกับอับราฮัม
ข้อเท็จจริ งที;วา่ เมลคีเซเดคอวยพรอับราฮัมและได้รับสิ บชักหนึ;งจากเขาก็บ่งบอกชัดเจน
ถึงความที;เขาเหนือกว่าอับราฮัม นี;จึงหมายรวมถึงลูกหลานของอับราฮัมด้วย คือ ผูท้ ี;สืบเชื-อสาย
มาจากเลวีและอาโรน (ข้อ 7)
ภายใต้บทบัญญัติของพระคัมภีร์เดิม คนที;ตายได้ (ปุโรหิ ตตามอย่างอาโรน) ได้รับสิ บชัก
หนึ;ง แต่ตาํ แหน่งปุโรหิตที;คงอยูส่ ื บไปเป็ นนิตย์ของเมลคีเซเดคก็เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชดั (เขา

ไม่เคยตาย ข้อ 8) ผูเ้ ขียนชี-ให้เห็นความขัดแย้งกันของสถานการณ์ในข้อ 9 เลวีโดยทางลูกหลาน
ของเขาปกติแล้วก็เป็ นผูร้ ับสิ บชักหนึ;ง กระนั-น เพราะเขายังเป็ นนํ-าเชื-ออยู่ในตัวอับราฮัมเมื;อสี;
ร้อยปี ก่อนหน้านั-น เขาจึงถวายสิ บชักหนึ;งแก่ เมลคีเซเดคผ่านทางอับราฮัม อีกครั-งที;ส;ิ งที;ถูกขยาย
ความตรงนี-คือ เรื; องความเหนือกว่าของตําแหน่งปุโรหิตของเมลคีเซเดคและของพระคริ สต์ดว้ ย
ฮบ 7:11-22

เหตุฉะนั)นถ้ าเมือ0 จะถึงความสํ าเร็จได้ ในทางตําแหน่ งปุโรหิตทีส0 ื บ

มาจากตระกูลเลวี (ด้ วยว่าประชาชนได้ รับพระราชบัญญัติโดยทางตําแหน่ งนี)) ทีไ0 หนจะต้ องการ
ให้ มปี ุโรหิตอีกตามอย่างเมลคีเซเดคเล่า ซึ0งมิได้ เรียกตามอย่ างอาโรน ผูเ้ ขียนขยายความต่อไปว่า
ทั-งเมลคีเซเดคและพระคริ สต์ไม่ได้สืบเชื-อสายมาจากเลวี นอกจากนี- ตําแหน่งปุโรหิตของพระ
คริ สต์กม็ ีพลังแห่งชีวติ ที;ไม่รู้สิ-นสุ ดอีกด้วย ยิง; ไปกว่านั-นตําแหน่งปุโรหิตของพระองค์ได้ถูก
สถาปนาโดยคําปฏิญาณของพระเจ้าด้วย
ประเด็นที;ถูกเสนอในข้อ 11 ก็คือถ้าตําแหน่งปุโรหิตของพระคัมภีร์เดิมก่อให้เกิดความ
สมบูรณ์แบบฝ่ ายวิญญาณ ก็ไม่จาํ เป็ นต้องมีตาํ แหน่งปุโรหิตที;ดีกว่าเดิมแล้ว อย่างไรก็ตาม เห็น
ได้ชดั ว่าตําแหน่งปุโรหิตตามอย่างอาโรนไม่ได้ก่อให้เกิดความสมบูรณ์แบบฝ่ ายวิญญาณแต่อย่าง
ใด
12 เพราะเมือ0 ตําแหน่ งปุโรหิตเปลีย0 นแปลงไปแล้ว พระราชบัญญัติกจ็ ําเป็ นจะต้ อง
เปลีย0 นแปลงไปด้ วย 13 เพราะว่าท่านทีเ0 รากล่าวถึงนั)นมาจากตระกูลอืน0 ซึ0งเป็ นตระกูลทีย0 งั ไม่ มี
ผู้ใดเคยทําหน้ าทีป0 รนนิบัติทแี0 ท่ นบูชาเลย 14 เพราะเป็ นทีป0 ระจักษ์ ชัดแล้ วว่า องค์ พระผู้เป็ น
เจ้ าของเรานั)นได้ ทรงสื บเชื)อสายมาจากตระกูลยูดาห์ โมเสสไม่ ได้ ว่าจะมีปุโรหิตมาจากตระกูล
นั)นเลย 15 และข้ อนีป) ระจักษ์ ชัดยิง0 ขึน) อีก เมือ0 ปรากฏว่ ามีปโุ รหิตอีกผู้หนึ0งเกิดขึน) ตามอย่ างของ
เมลคีเซเดค 16 ซึ0งไม่ ได้ ทรงตั)งขึน) ตามพระราชบัญญัติซึ0งเป็ นบทบัญญัตสิ ํ าหรับเนื)อหนัง แต่
ตามฤทธิ8เดชแห่ งชีวติ อันไม่ รู้ สิ)นสุ ดเลย 17 เพราะมีพยานกล่าวถึงท่านว่ า `ท่านเป็ นปุโรหิตเป็ น
นิตย์ ตามอย่ างของเมลคีเซเดค'

นอกจากนี- ยังมีการเสนอประเด็นในข้อ 12 ด้วยว่าถ้ามีการเปลี;ยนแปลงในตําแหน่ง
ปุโรหิต มันก็ตอ้ งมีการเปลี;ยนแปลงในพระราชบัญญัติของพระคัมภีร์เดิมด้วย เห็นได้ชดั ว่าพระ
เยซูคริ สต์ไม่ได้ทรงสื บเชื-อสายมาจากตระกูลเลวี แต่พระองค์ทรงอยูต่ ระกูลยูดาห์ (ข้อ 13-14)
กระนั-นเห็นได้ชดั ด้วยว่า มีการสถาปนาตําแหน่งปุโรหิ ตที;เหนือกว่าขึ-นมาแล้วซึ;งไม่ได้เป็ นไป
ตามพระราชบัญญัติของพระคัมภีร์เดิม แต่เป็ นไปตามฤทธิ<เดชแห่ง “ชีวติ อันไม่รู้สิ-นสุ ดเลย” (ข้อ
15-16) อีกครั-งที; สดุดี 110:4 ถูกยกมาในข้อ 17
18 ด้ วยว่าจริงๆแล้วพระบัญญัติทมี0 อี ยู่เดิมนั)น ก็ได้ ยกเลิกไป เพราะขาดฤทธิ8และไร้
ประโยชน์ 19 เพราะว่ าพระราชบัญญัติน)ันไม่ได้ ทาํ อะไรให้ ถงึ ความสํ าเร็จ แต่ ได้ นําความหวังอัน
ดีกว่ าเข้ ามา และโดยความหวังนั)นเราทั)งหลายจึงเข้ ามาใกล้พระเจ้ า
สิ; งที;เกิดขึ-นแล้วก็คือว่า พระราชบัญญัติได้ถูกยกเลิกไปแล้ว ความหมายของคําที;แปล
เช่นนั-น (อาเธะเตซิ ส) มีความหมายว่า 'ถูกล้มเลิก' หรื อ 'ถูกเอาออกไป' และเหตุผลก็คือ เพราะ
“ขาดฤทธิ<และไร้ประโยชน์” อีกครั-งที;ขอ้ เท็จจริ งที;วา่ “พระราชบัญญัติน- นั ไม่ได้ทาํ อะไรให้ถึง
ความสําเร็จ” ถูกกล่าวซํ-า แต่ความหวังที;ดีกว่าซึ;งโดยความหวังนั-นเราจึงเข้ามาใกล้พระเจ้าได้
ทําให้ถึงความสําเร็จแล้ว (ข้อ 18-19)
20 ทีว0 ่ าดีกว่ านั)นก็เพราะว่ า ปุโรหิตคนนั)นได้ ทรงตั)งขึน) โดยทรงปฏิญาณไว้ 21 (บรรดา
ปุโรหิตเหล่านั)นไม่ มกี ารกล่าวปฏิญาณเมือ0 เขาเข้ารับตําแหน่ ง แต่ ส่วนปุโรหิตนีม) คี าํ กล่าว
ปฏิญาณจากพระองค์ว่า `องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าทรงปฏิญาณแล้ว และจะไม่ เปลีย0 นพระทัยของ
พระองค์ ว่า "ท่ านเป็ นปุโรหิตเป็ นนิตย์ตามอย่างของเมลคีเซเดค"') 22 พระเยซู กไ็ ด้ ทรงเป็ น
ผู้รับประกันแห่ งพันธสั ญญาอันดีกว่ าสั กเพียงใด
สุ ดท้าย บรรดาปุโรหิตของพระคัมภีร์เดิมได้ดาํ รงตําแหน่งของตนเพียงเพราะว่าพวกเขา
เกิดมาในเชื-อสายของเลวีและอาโรนเท่านั-นเอง เชื-อสายของพวกเขาไม่เคยได้รับการแต่งตั-งโดย
คําปฏิญาณของพระเจ้าโดยตรงเลย ความหมายของคําที;แปลว่า คําปฏิญาณ (ฮอรโคมอเซี ย) คือ
'คําสัญญาที;ศกั ดิ<สิทธิ<' หรื อ 'พันธสัญญา' ประเด็นของข้อ 20-22 ก็คือว่า มีแต่พระเมสสิ ยาห์

(ผูท้ รงถูกแต่งตั-งเป็ นปุโรหิตตามอย่างของเมลคีเซเดค) เท่านั-นที;ได้รับคําทรงปฏิญาณดังกล่าว
โดยสดุดี 110:4 พระองค์จึงทรงได้รับการแต่งตั-งโดยพันธสัญญาหรื อคําสัญญา (คือ คําปฏิญาณ)
ที;ดีกว่า
ฮบ 7:23-28

แท้ จริงส่ วนปุโรหิตเหล่านั)นก็ได้ ทรงตั)งขึน) ไว้หลายคน เพราะว่ า

ความตายได้ ขดั ขวางไม่ ให้ ดํารงอยู่ในตําแหน่ งเรื0อยไป 24 แต่ ฝ่ายพระองค์ นี) โดยเหตุทพี0 ระองค์
ดํารงอยู่เป็ นนิตย์ ตําแหน่ งปุโรหิตของพระองค์จึงไม่ แปรปรวน
ในย่อหน้าสุ ดท้ายของบทนี- ความเหนือกว่าของตําแหน่งปุโรหิ ตของพระคริ สต์เมื;อ
เปรี ยบเทียบกับตําแหน่งปุโรหิตตามอย่างของอาโรนได้ถูกสาธิตให้เห็นในการที;คนเหล่านั-นตาย
หมด อย่างไรก็ตามพระองค์ทรง “ดํารงอยูเ่ ป็ นนิตย์” พระองค์จึงทรงเป็ นอมตะและทรงอยูช่ วั; นิ
รันดร์
ข้อ 23-24 ต้องการจะสื; อว่าพวกเขา (ปุโรหิตตระกูลเลวี) มีมากกว่าหนึ;ง อันที;จริ งก็มี
หลายคนด้วยกัน เหตุผลก็คือ พวกเขาเสี ยชีวติ หมดทุกคน อย่างไรก็ตาม สําหรับพระองค์ผนู ้ - ี
(พระคริ สต์) “ตําแหน่งปุโรหิตของพระองค์จึงไม่แปรปรวน” ความหมายของคําที;แปลว่า ไม่
แปรปรวน (อาพาราบาทอส) คือ 'ถ่ายโอนไม่ได้' ตําแหน่งปุโรหิตของพระเยซูคริ สต์จึงเป็ น
เอกลักษณ์, ดํารงอยูช่ วั; นิรันดร์ และไม่มีวนั เปลี;ยนแปลง
ข้อสรุ ปของบทนี-จึงถูกพบในข้อ 25 ด้ วยเหตุนี) พระองค์ จงึ ทรงสามารถเป็ นนิตย์ ทจี0 ะ
ช่ วยคนทั)งปวงทีไ0 ด้ เข้ ามาถึงพระเจ้ าโดยทางพระองค์ น)ันให้ ได้ รับความรอด เพราะว่าพระองค์
ทรงพระชนม์ อยู่เป็ นนิตย์ เพือ0 เสนอความให้ คนเหล่านั)น ความหมายของคําที;แปลว่า เป็ นนิตย์
(พานเตะเลส) คือ 'อย่างครบถ้วน' หรื อ 'อย่างสมบูรณ์แบบ' เมื;อเปรี ยบเทียบกับความไม่สมบูรณ์
แบบของปุโรหิ ตตระกูลเลวีในข้อ 11 และ 19 แล้ว เราก็เห็นความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ความ
รอดของเราครบถ้วนและสมบูรณ์แบบในพระคริ สต์ เช่นเดียวกับในยอห์น 14:6 และ 1 ทิโมธี
2:6 การที;เรามาหาพระเจ้าเกิดขึ-นได้โดยทางพระเยซูคริ สต์ นี;คือจุดประสงค์ของการมีปุโรหิต
เขาเป็ นคนกลางหรื อผูเ้ สนอความแทนเราต่อเบื-องพระพักตร์พระเจ้า ความสมบูรณ์แบบของ

ตําแหน่งปุโรหิตของพระองค์ถูกพบในการที; “พระองค์ทรงพระชนม์อยูเ่ ป็ นนิตย์เพื;อเสนอ
ความ” ให้พวกเรา เพราะว่าพระองค์ทรงเป็ นอมตะและทรงอยูส่ ื บไปเป็ นนิตย์ ความรอดของเรา
จึงอยูส่ ื บไปเป็ นนิตย์เช่นกัน
26 มหาปุโรหิตเช่ นนี)แหละที0เหมาะสํ าหรับเรา คือเป็ นผู้บริสุทธิ8 ปราศจากอุบาย ไร้
มลทิน แยกจากคนบาปทั)งปวง ประทับอยู่สูงกว่าฟ้าสวรรค์ ในข้อ 26 เราได้เห็นถึงคุณสมบัติฝ่าย
วิญญาณของตําแหน่งปุโรหิตของพระคริ สต์ พระองค์ทรง “เหมาะสําหรับเรา” ส่ วนที;เหลือของ
ข้อนี-อาจถอดความได้วา่ 'ผูท้ รงบริ สุทธิ< ปราศจากบาป ไร้จุดด่างพร้อย แยกจากคนบาปทั-งหลาย
และทรงอยูส่ ู งกว่าฟ้ าสวรรค์' เราไม่เพียงเห็นถึงความบริ สุทธิ<ฝ่ ายวิญญาณของมหาปุโรหิ ตใหญ่
ของเราตรงนี-เท่านั-น แต่ยงั เห็นถึงความเป็ นอันดับหนึ;งของพระองค์ดว้ ย เพราะพระองค์ทรงอยู่
สู งกว่าฟ้ าสวรรค์
27 พระองค์ไม่ ต้องทรงนําเครื0องบูชามาทุกวันๆดังเช่ นมหาปุโรหิตอืน0 ๆ ผู้ซึ0งถวาย
สํ าหรับความผิดของตัวเองก่ อน แล้วจึงถวายสํ าหรับความผิดของประชาชน ส่ วนพระองค์ได้
ทรงถวายเครื0องบูชาเพียงครั)งเดียว คือเมื0อพระองค์ได้ ทรงถวายพระองค์เอง 28 ด้ วยว่าพระราช
บัญญัตนิ )ันได้ แต่ งตั)งมนุษย์ ทอี0 ่ อนกําลังขึน) เป็ นมหาปุโรหิต แต่ คาํ ทรงปฏิญาณนั)นซึ0งมาภายหลัง
พระราชบัญญัติ ได้ ทรงแต่ งตั)งพระบุตรขึน) ผู้ถงึ ความสํ าเร็จเป็ นนิตย์
ในข้อ 27-28 เราเห็นถึงความเหนือกว่าในทางปฏิบตั ิของตําแหน่งปุโรหิตขององค์พระผู ้
เป็ นเจ้าของเรา พวกปุโรหิ ตตระกูลเลวีในพระคัมภีร์เดิมจําเป็ นต้องถวายเครื; องบูชาประจําวันเพื;อ
ความบาปของตัวเองก่อน จากนั-นก็เพื;อความบาปของประชาชนชาวอิสราเอล แต่มหาปุโรหิต
ใหญ่ของเราทรงถวายเครื; องบูชาเพื;อความบาปเพียงครั-งเดียวเท่านั-น “เมื;อพระองค์ได้ทรงถวาย
พระองค์เอง”
มีสองเรื; องสําคัญถูกนําเสนอตรงนี- (1) เครื; องบูชาของพระเยซูคริ สต์น- นั ถวายครั-งเดียวมี
ผลตลอดไป พระองค์ไม่สามารถและก็ไม่จาํ เป็ นต้องถูกถวายบูชาต่อไปเรื; อยๆเหมือนที;พระ
ศาสนจักรคาทอลิกอ้าง (2) ตอนที;พระเยซูคริ สต์ทรงสิ- นพระชนม์บนกางเขนและจากนั-นก็เสด็จ

กลับสู่ สวรรค์ จริ งๆแล้วพระองค์กท็ รงถวายพระองค์เองเป็ นเครื; องบูชาไถ่บาปแด่พระเจ้าเพื;อ
พวกเรา
พระราชบัญญัติของพระคัมภีร์เดิมแต่งตั-งคนที; อ่ อนกําลัง ให้รับตําแหน่งปุโรหิตตระกูล
เลวี นัน; คือพวกเขาอ่อนแอแบบมนุษย์และตายได้ แต่พระเยซูคริ สต์ทรงถูกแต่งตั-งให้เป็ นปุโรหิต
ของพระเจ้า (1) โดยคําทรงปฏิญาณของพระเจ้า (2) มีบนั ทึกไว้ในสดุดี 110:4 ด้วยว่า “ภายหลัง
พระราชบัญญัติ” ประมาณ 400 ปี สดุดี 110:4 จึงแก้ไขพระราชบัญญัติ และพระคริ สต์กไ็ ด้ทรง
ทําให้คาํ พยากรณ์น- ีสาํ เร็ จในที;สุด (3) ดังนั-น พระบุตรจึง “ถึงความสําเร็จเป็ นนิตย์” ความหมาย
โดยปกติของคําที;แปลว่า ถึงความสํ าเร็จ (เทะเละอิออโอ) คือ 'ทําให้สมบูรณ์แบบ' หรื อ 'ทําให้
ครบถ้วน' คํานี-อยูใ่ นรู ปของประธานถูกกระทํา ดังนั-น ความหมายก็คือว่า ตําแหน่งปุโรหิตของ
พระเยซูคริ สต์ได้ถูกทําให้สมบูรณ์แบบในความหมายที;ครบถ้วนตลอดไปเป็ นนิตย์' นี;ตรงข้าม
อย่างเห็นได้ชดั กับและเหนือกว่าความไม่สมบูรณ์แบบของตําแหน่งปุโรหิตตระกูลเลวีซ; ึงถูกเอ่ย
ถึงในข้อ 11 และ 19 ของบทนีกล่าวโดยสรุ ปก็คือว่า ตําแหน่งปุโรหิตขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรานั-นเหนือกว่า
ตําแหน่งปุโรหิตตระกูลเลวี (ตามอย่างของอาโรน) เพราะมันสมบูรณ์แบบและครบถ้วน
พระองค์ทรงเป็ นปุโรหิ ตตามแบบอย่างที;เหนือกว่า (เมลคีเซเดค) พระองค์ทรงเหนือกว่าในความ
เป็ นนิรันดร์ของพระองค์ พระองค์ทรงเหนือกว่าเพราะว่าตําแหน่งปุโรหิตของพระองค์เป็ นมา
โดยคําทรงปฏิญาณ (คือ พันธสัญญา) ของพระเจ้า
*****
ภาพรวมของฮีบรู 8: บทที3 8 ของพระธรรมฮี บรู จริ งๆแล้ วก็กลายเป็ นสรุ ปย่ อและบทนํา
ของข้ อสนับสนุนต่ างๆที3ได้ ถกู นําเสนอมาแล้ วและที3จะถูกนําเสนอต่ อไป ประเด็นหลักก็เหมือน
เดิม คือ พระเยซูคริ สต์ ทรงดีกว่ า (1) พระองค์ ทรงเป็ นมหาปุโรหิ ตที3ดีกว่ า – ฮี บรู 4-7 (2)
พระองค์ ทรงเป็ นคนกลางของพันธสัญญาที3ดีกว่ า – 8:7-13 (3) พระองค์ ทรงปรนนิบตั ิในวิสุทธิ

สถานที3ดีกว่ า – 9:1-12 (4) พระองค์ ได้ ทรงถวายเครื3 องบูชาที3ดีกว่ า – 9:13- 10:18 (5) และ
พระองค์ ทรงหยิบยื3นพระสัญญาต่ างๆที3ดีกว่ า – 10:19- 12:3
จากนั,นผู้เขียนก็ยกข้ อความจากพระธรรมอิสยาห์ และเยเรมีย์โดยแสดงให้ เห็นว่ าพระเจ้ า
ได้ ตรั สล่ วงหน้ าถึงพันธสัญญาที3 จะมาซึ3 งใหม่ และดีกว่ า ผู้อ่านควรเข้ าใจถึงความคิดของผู้เชื3 อ
ชาวยิวในศตวรรษแรก ในกรอบความคิดด้ านวัฒนธรรม ศาสนา และชนชาติของพวกเขา พระ
ราชบัญญัติและศาสดาพยากรณ์ (ที3เราเรี ยกว่ าพระคัมภีร์เดิม) คือ พระวจนะของพระเจ้ า มันยัง
เป็ นตัวกําหนดขอบเขตการมีตัวตนทางชนชาติ วัฒนธรรม เผ่ าพันธุ์ และจิตวิญญาณของพวกเขา
อีกด้ วย ผู้เขียนพระธรรมฮี บรู พยายามที3จะยกข้ อพระคัมภีร์เดิมหลายข้ อเพื3อโน้ มน้ าวผู้อ่านที3
หวัน3 ไหวว่ าพระเยซูคริ สต์ ทรงดีกว่ าพันธสัญญาเดิมที3 พวกเขายึดติด
ฮบ 8:1

บัดนี) ในเรื0องทีเ0 ราพูดมาแล้วนั)น ข้ อสรุปนั)นคือว่ า เรามีมหาปุโรหิตอย่ าง

นีเ) อง ผู้ได้ ประทับเบือ) งขวาพระทีน0 ั0งแห่ งผู้ทรงเดชานุภาพในฟ้าสวรรค์ คําที;แปลว่า ข้ อสรุป
(เคฟาไลออน) แปลมาจากคําที;มีความหมายว่า ‘สาระสําคัญ’, ‘สรุ ปย่อ’ หรื อ ‘ประวัติยอ่ ’ มหา
ปุโรหิตของเรา (ตามอย่างของเมลคีเซเดค) ได้ประทับเบื-องขวาพระที;นง;ั แห่ง “ผูท้ รงเดชานุภาพ
ในฟ้ าสวรรค์” แล้ว นี;อา้ งอิงถึงฮีบรู 1:1-3 อย่างชัดเจน ผูเ้ ขียนไม่ได้หมายถึงใครอื;นนอกจากพระ
บุตร ผูซ้ ; ึงหลังการเสด็จขึ-นสู่ สวรรค์แล้วก็ได้ทรงประทับ ณ เบื-องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าอย่าง
เป็ นทางการ เช่นเดียวกับในฮีบรู 1:3 พระเจ้าพระบิดาทรงถูกเรี ยกว่า ผูท้ รงเดชานุภาพ ความ
เหนือกว่าของพระเยซูคริ สต์จึงปรากฏชัดเจนตรงนีฮบ 8:2

เป็ นผู้ปฏิบัติกจิ ในสถานบริสุทธิ8 และในพลับพลาแท้ ซึ0งองค์พระผู้เป็ นเจ้ า

ได้ ทรงตั)งไว้ ไม่ ใช่ มนุษย์ ต)งั เพราะว่าขณะนี-พระเยซูคริ สต์ทรงประทับอยูใ่ นสวรรค์แล้ว
พระองค์จึงทรงเป็ นผูป้ ฏิบตั ิกิจแห่งสถานบริ สุทธิ<ในสวรรค์ น่าสังเกตว่าวิสุทธิสถานในสวรรค์ก็
ถูกเรี ยกด้วยว่า “พลับพลาแท้ซ; ึงองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ทรงตั-งไว้ ไม่ใช่มนุษย์ต- งั ” สิ; งที;ถูกกล่าว
ชัดเจนตรงนี-กค็ ือว่า ขณะนี-มีพระวิหารอยูใ่ นสวรรค์ที;เป็ นแบบอย่างของพลับพลาที;เคยถูกตั-งอยู่
บนโลกนี- ในพระวิหารนั-นเองพระเยซูคริ สต์ทรงปฏิบตั ิกิจเป็ นมหาปุโรหิตใหญ่ของเรา

ฮบ 8:3

เพราะว่าทรงตั)งมหาปุโรหิตทุกคนขึน) เพือ0 ให้ ถวายของกํานัลและเครื0อง

บูชา ด้ วยเหตุนีจ) ึงจําเป็ นทีม0 หาปุโรหิตผู้นีต) ้ องมีสิ0งหนึ0งสิ0 งใดถวายด้ วย ผูเ้ ขียนยกข้อสนับสนุน
ต่อไปว่าพวกปุโรหิตตามอย่างของอาโรนบนโลกนี-ได้ถูกแต่งตั-งให้ถวายของกํานัลและเครื; อง
บูชาที;พลับพลา/พระวิหาร ดังนั-น จึงจําเป็ นที;มหาปุโรหิตผูย้ ง;ิ ใหญ่ของเราต้องมีของถวายด้วย
เหมือนกัน
ฮบ 8:4-5

เพราะถ้ าพระองค์ ทรงอยู่ในโลก พระองค์ กจ็ ะไม่ได้ ทรงเป็ นปุโรหิต

เพราะว่ามีปโุ รหิตทีถ0 วายของกํานัลตามพระราชบัญญัติอยู่แล้ว 5 ปุโรหิตเหล่านั)นปฏิบัติตาม
แบบและเงาแห่ งสิ0งเหล่านั)นที0อยู่ในสวรรค์ เหมือนพระเจ้ าได้ ทรงสั0 งแก่โมเสสครั)นเมือ0 ท่านจะ
สร้ างพลับพลานั)นว่ า `ดูเถิด จงทําทุกสิ0งตามแบบอย่างทีเ0 ราแจ้ งแก่ ท่านบนภูเขา'
มีสองสิ; งที;เกี;ยวข้องกันถูกนําเสนอตรงนี- (1) พระเยซูคริ สต์ไม่สามารถปรนนิบตั ิที;พระ
วิหารบนโลกนี-ได้เพราะว่าพระราชบัญญัติได้กาํ หนดไว้วา่ ปุโรหิตต้องเป็ นคนตระกูลเลวีเท่านั-น
(2) พระวิหารบนโลกนี-เป็ นเพียงแบบและเงาของสิ; งที;อยูใ่ นสวรรค์เท่านั-น เพราะว่าเมื;อพระเจ้า
ทรงสั;งโมเสสให้สร้างพลับพลาในถิ;นทุรกันดาร เขาก็ได้รับคําสั;งให้สร้างพลับพลาตาม “แบบ
อย่างที;เราแจ้งแก่ท่านบนภูเขา” คําที;แปลว่า แบบอย่าง (ทูพอส) จริ งๆแล้วหมายถึง รู ปภาพ ใน
บริ บทนี-มนั อาจแปลได้วา่ 'แบบแปลน' เหมือนกับ 'แบบแปลนของสถาปนิก' ประเด็นก็คือว่า
'แบบแปลน' สําหรับพลับพลาบนโลกและพระวิหารที;ตามมาภายหลังได้ถูกทําตาม “พลับพลา
แท้” ในสวรรค์
ฮบ 8:6

แต่ ว่าพระองค์ได้ ทรงเป็ นคนกลางแห่ งพันธสัญญาอันประเสริฐกว่ าเก่า

เพราะได้ ทรงตั)งขึน) โดยพระสั ญญาอันดีกว่ าเก่าเท่าใด บัดนีพ) ระองค์ กไ็ ด้ ตําแหน่ งอันเลิศกว่ าเก่า
เท่ านั)น พระเยซูคริสต์ จงึ ทรงมี “ตําแหน่ งอันเลิศกว่ าเก่า” (อีกครั)งทีค0 วามเหนือกว่ าของพระเยซู
คริสต์ ได้ ถูกนําเสนอ) นี;ไม่ได้เป็ นเพราะว่าพระองค์ทรงเหนือกว่าในตําแหน่งปุโรหิตของ
พระองค์ในพระวิหารบนสวรรค์เท่านั-น แต่เพราะ “พระองค์ได้ทรงเป็ นคนกลางแห่งพันธสัญญา
อันประเสริ ฐกว่าเก่า เพราะได้ทรงตั-งขึ-นโดยพระสัญญาอันดีกว่าเก่าเท่าใด” จะว่าไปแล้วข้อ 6 ก็

เป็ นจุดสําคัญของพระธรรมฮีบรู เลยก็วา่ ได้เพราะสรุ ปความเหนือกว่าของพระคริ สต์ที;ได้ถูกนํา
เสนอมาจนถึงบัดนี- แต่มนั ยังกล่าวล่วงหน้าถึงข้อสนับสนุนที;จะถูกนําเสนอในข้อต่อไปด้วย
เนื-อหาของอีกสองบทต่อไปนําเสนอความเหนือกว่าของพันธสัญญาใหม่
ฮบ 8:7

เพราะว่าถ้ าพันธสั ญญาเดิมนั)นไม่ มขี ้ อบกพร่ องแล้ว ก็ไม่ จําเป็ นทีจ0 ะต้ อง

มีพนั ธสั ญญาทีส0 องอีก ผูเ้ ขียนเริ; มข้อสนับสนุนต่อไปโดยกล่าวว่าพันธสัญญาเดิมใช่วา่ จะไม่ มี
ข้ อบกพร่ อง นัน; คือ มันจําเป็ นต้องมีการปรับปรุ งแก้ไข (อีกครั-งที;เราต้องไม่ลืมว่าผูอ้ ่านจดหมาย
ฝากฉบับนี-มองพระคัมภีร์เดิมว่าไม่มีขอ้ บกพร่ องและสมบูรณ์แบบ) เราควรหมายเหตุไว้ดว้ ยว่า
ทั-งผูเ้ ขียนจดหมายฝากฉบับนี-และนักอรรถาธิบายท่านนี-ไม่ได้กาํ ลังบอกว่าพระคัมภีร์เดิมนั-นไม่
ได้รับการดลใจ มีขอ้ ผิดพลาด หรื อสอนผิดแต่อย่างใด แต่จดหมายฝากฉบับนี-กาํ ลังบอกว่าพันธ
สัญญาเดิมจําเป็ นต้องถูกปรับปรุ งหรื อยกระดับให้ดีข- นึ ดังที;ขอ้ ต่อไปนี-จะแสดงให้เห็น ปั ญหา
ไม่ได้อยูท่ ี;ตวั พันธสัญญาเดิมเอง แต่อยูท่ ี;ผรู ้ ับพันธสัญญานั-นมากกว่า (คือ ชนชาติอิสราเอล)
พระเจ้าโดยพระปัญญาอันไม่รู้สิ-นสุ ดของพระองค์ได้ทรงประทานพันธสัญญาเดิมเพราะความ
จําเป็ นของชนชาติอิสราเอลในตอนนั-นที;ทรงประทานมันให้ อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที;
เปลี;ยนแปลงไปก็ทาํ ให้จาํ เป็ นต้องนําเสนอพันธสัญญาใหม่ ชนชาติอิสราเอลได้ฝ่าฝื นพันธ
สัญญาเดิม อันเป็ นการทําให้มนั เป็ นโมฆะไป พระเจ้าได้ทรงสถาปนากลุ่มคนใหม่ข- ึนมา คือ
คริ สตจักร ซึ;งเป็ นเหตุให้ตอ้ งมีพนั ธสัญญาใหม่
ฮบ 8:8

ด้ วยว่ าพระเจ้ าตรัสติเขาว่ า `องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าตรัสว่ า "ดูเถิด วันเวลาจะ

มาถึง ซึ0งเราจะทําพันธสัญญาใหม่ กบั วงศ์ วานอิสราเอล และวงศ์ วานยูดาห์ ความผิดอยูท่ ี;ผรู ้ ับ
พันธสัญญาแรก คือ พวกเขา นัน; เอง นี;สื;อถึงชนชาติอิสราเอลอย่างชัดเจน พวกเขาได้ละเมิดพันธ
สัญญาของพระเจ้า จากนั-นผูเ้ ขียนก็ยกข้อพระคัมภีร์เดิมหลายข้อเพือ; แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าได้
ทรงตรัสล่วงหน้าแล้วถึงพันธสัญญาใหม่ ที;จะมา ในที;น- ีท่านยกอิสยาห์ 61:8
ฮบ 8:9

พันธสัญญาใหม่น- ีจะ ไม่ เหมือนกับพันธสั ญญาซึ0งเราได้ กระทํากับ

บรรพบุรุษของเขาทั)งหลาย เมือ0 เราจูงมือเขาเพือ0 นําเขาออกจากแผ่ นดินอียปิ ต์ เหตุผลที;พระเจ้า

จะไม่ทรงดํารงอยูใ่ นพันธสัญญาเดิมกับชนชาติอิสราเอลอีกต่อไปแล้วก็คือ เพราะว่ าเขาเหล่านั)น
ไม่ ได้ มนั0 อยู่ในพันธสั ญญาของเราอีกต่ อไปแล้ว ชนชาติอิสราเอลได้ละเมิดพันธสัญญาที;พวกเขา
ได้กระทํากับพระเจ้าผ่านทางโมเสสที;ภูเขาซีนาย ดังนั-นพระเจ้าจึงยกเลิกมันเสี ยและทรง
สถาปนาพันธสัญญาใหม่ ด้วยเหตุน- ีเองพระเจ้า จึงได้ ละเขาไว้ นัน; คือ บัดนี-พระเจ้าไม่ทรงถืออีก
ต่อไปว่าชนชาติอิสราเอลดํารงอยูใ่ นพันธสัญญานั-น (นัน; ไม่ได้หมายความว่าชนชาติอิสราเอลไม่
ได้เป็ นพลไพร่ ตามพันธสัญญาของพระเจ้าอีกต่อไปแล้ว พันธสัญญาที;พระเจ้าได้ทรงกระทํากับ
อับราฮัมยังมีผลบังคับใช้อยูถ่ ึงแม้วา่ ชนชาติอิสราเอลได้ทาํ ให้พนั ธสัญญาอันหลังที;พระเจ้าได้
ทรงกระทํากับโมเสสในพระราชบัญญัติเป็ นโมฆะไปแล้วก็ตาม)
ฮบ 8:10-12

"นี0คอื พันธสัญญาซึ0งเราจะกระทํากับวงศ์ วานอิสราเอลภายหลัง

สมัยนั)น" องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าตรัส "เราจะบรรจุราชบัญญัติของเราไว้ในจิตใจของเขาทั)งหลาย
และจะจารึกมันไว้ ทใี0 นดวงใจของเขาทั)งหลาย และเราจะเป็ นพระเจ้ าของเขา และเขาจะเป็ น
ประชาชนของเรา 11 และทุกคนจะไม่ สอนเพือ0 นบ้ านของตนและพีน0 ้ องของตนแต่ ละคนอีกว่ า
`จงรู้ จักองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า' เพราะเขาทั)งหลายจะรู้ จักเราหมด ตั)งแต่ คนตํ0าต้ อยทีส0 ุ ดถึงคนใหญ่ โต
ทีส0 ุ ด 12 เพราะเราจะกรุ ณาต่ อการอธรรมของเขา และจะไม่ จดจําบาปและความชั0วช้ าของเขาอีก
ต่ อไป"'
คราวนี-ผเู ้ ขียนเริ; มยกข้อความจากเยเรมีย ์ 31:31-34 ต่อไปเพือ; ที;จะนําเสนอข้อเท็จจริ งที;วา่
พระเจ้าได้ทรงตรัสล่วงหน้าถึงการมาของพันธสัญญาใหม่ไว้ต- งั นานแล้ว พันธสัญญาเดิมได้ถูก
จารึ กลงบนแผ่นศิลา พันธสัญญาใหม่ได้ถูกจารึ กในความคิดและจิตใจเมื;อพระวิญญาณบริ สุทธิ<
ของพระเจ้าเสด็จเข้ามาประทับอยูภ่ ายในเมื;อเกิดการบังเกิดใหม่ ในการทําเช่นนั-นเองเราจึงกลาย
เป็ นประชากรของพระเจ้าและพระองค์กไ็ ด้ทรงกลายเป็ นพระเจ้าของเราแล้ว
ผูเ้ ขียนยกข้อความจากเยเรมีย ์ 31 ต่อไปข้อ 11 จึงมองไปข้างหน้าสู่วนั ที;พระเยซูคริ สต์จะ
ทรงปกครองและครอบครองบนโลกนี- ในวันนั-นเราก็ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นพยานแก่เพือ; นบ้านของ
เราเกี;ยวกับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแล้ว เพราะว่าในวันนั-นทุกคนจะรู ้จกั พระองค์ “ตั-งแต่คนตํ;าต้อย

ที;สุดถึงคนใหญ่โตที;สุด” พันธสัญญาใหม่จะสําเร็จโดยสมบูรณ์ในยุคพันปี เมื;อพระเยซูคริ สต์
ทรงเป็ นกษัตริ ยค์ รอบครองทั-งพิภพ
นอกจากนี-เพราะสิ; งที;พระองค์ทรงกระทําเสร็จสิ- นบนกางเขนในพระราชกิจแห่งการทรง
ไถ่ของพระองค์ คนเหล่านั-นที;บดั นี-ได้วางใจเชื;อพระองค์ให้เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดแล้วก็มีพระ
สัญญาของพระองค์ที;วา่ “เราจะกรุ ณาต่อการอธรรมของเขา และจะไม่จดจําบาปและความชัว; ช้า
ของเขาอีกต่อไป” นี;เป็ นข้อที;ยกมาจากเยเรมีย ์ 31:34 อีกครั-งในการตรัสล่วงหน้าถึงพระพรเหล่า
นั-นของพันธสัญญาใหม่ที;จะมา
คําที;แปลว่า กรุ ณา (ฮี เละโอส) เป็ นคําที;เกี;ยวข้องกับคําที;มกั ถูกแปลในพระคัมภีร์ใหม่
เป็ น การลบล้ างพระอาชญา มันสื; อถึงการที;พระเจ้าทรงพอพระทัยเพราะพระโลหิตที;ไหลออก
ของพระคริ สต์เพื;อชําระบาปของเราเมื;อพระโลหิตนั-นได้ถูกประพรมบนพระที;นง;ั กรุ ณาใน
สวรรค์แล้วเพื;อเป็ นค่าไถ่อนั เป็ นนิรันดร์เพื;อชําระบาปของเรา เพราะพระราชกิจที;เสร็จสิ- นแล้ว
ของพระคริ สต์ พระเจ้าจึงไม่จดจําความอธรรมและความชัว; ช้าของเราอีกต่อไปแล้ว
ฮบ 8:13

เมือ0 พระองค์ตรัสถึง "พันธสั ญญาใหม่ " พระองค์ทรงถือว่ า พันธสั ญญา

เดิมนั)นพ้นสมัยไปแล้ ว และสิ0 งทีพ0 ้นสมัยและเก่าไปแล้วนั)น ก็พร้ อมทีจ0 ะเสื0 อมสู ญไป สิ; งที;ถูก
กล่าวถึงชัดเจนในคําพยากรณ์เกี;ยวกับพันธสัญญาใหม่ กค็ ือว่า พันธสัญญาเดิมนั-นได้กลายเป็ น
ของเก่าไปแล้ว มันจึงอยูใ่ นขั-นตอนที;จะเสื; อมสู ญไป ม่านในพระวิหารได้ขาดลงแล้ว ซึ;งทําให้
การต้องนําเลือดมาถวายในวันลบมลทินบาปตามที;มีบญั ญัติไว้เป็ นเรื; องไร้ประโยชน์ไปเสี ยแล้ว
นอกจากนี-พระวิหารที;กรุ งเยรู ซาเล็มก็จะถูกทําลายลงในไม่ชา้ ในปี ค.ศ. 70 เมื;อถึงตอนนั-นระบบ
การถวายบูชาของพวกยิวซึ;งพันธสัญญาเดิมได้กาํ หนดไว้กส็ ิ- นสุ ดลงไปด้วย ทั-งหมดนี-จึง “พร้อม
ที;จะเสื; อมสู ญไป”
*****

ภาพรวมของฮีบรู 9: ผู้เขียนจดหมายฝากฉบับนีท, บทวนการปรนนิบตั ิในพลับพลาของ
พระคัมภีร์เดิมและเปรี ยบเที ยบความต่ างให้ เห็นว่ าพระราชกิจและการปรนนิบตั ิของพระคริ สต์
ไม่ เพียงคล้ ายกันเท่ านั,นแต่ ยงั เหนือกว่ าด้ วย
ฮบ 9:1-5

แท้ จริงถึงแม้ พนั ธสัญญาเดิมนั)นก็ยงั ได้ มกี ฎสํ าหรับการปรนนิบัติในพิธี

นมัสการ และได้ มสี ถานอันบริสุทธิ8สําหรับโลกนี) 2 เพราะว่ าได้ มพี ลับพลาสร้ างขึน) ตกแต่ งเสร็จ
แล้ว คือห้ องชั)นนอก ซึ0งมีคนั ประทีป โต๊ ะ และขนมปังหน้ าพระพักตร์ ห้ องนีเ) รียกว่ าทีบ0 ริสุทธิ8
3 และภายในม่านชั)นทีส0 องมีห้องพลับพลาซึ0งเรียกว่ า ทีบ0 ริสุทธิ8ทสี0 ุ ด 4 ห้ องนั)นมีแท่ นทองคํา
สํ าหรับถวายเครื0องหอม และมีหีบพันธสั ญญาหุ้มด้ วยทองคําทุกด้ าน ในหีบนั)นมีโถทองคําใส่ มา
นา และมีไม้ เท้าของอาโรนทีอ0 อกช่ อ และมีแผ่ นศิลาพันธสั ญญา 5 และเหนือหีบนั)นมีรูปเครู บ
แห่ งสง่ าราศีคลุมพระทีน0 ั0งพระกรุ ณานั)น สิ0 งเหล่านีเ) ราจะพรรณนาให้ ละเอียดในทีน0 ีไ) ม่ได้
พันธสัญญาเดิมมีกฎและระเบียบปฏิบตั ิเยอะแยะมากมายนับไม่ถว้ นและมีพลับพลาที;ต- งั
อยูบ่ นโลกนี- ผูเ้ ขียนสรุ ปให้เห็นถึงสิ; งต่างๆที;ใช้ในพลับพลา ตามที;กล่าวไว้ในท้ายข้อ 5 ท่านไม่
ได้ต- งั ใจที;จะพรรณนาให้ละเอียด น่าสังเกตว่าคําที;แปลว่า พระทีน0 ั0งพระกรุ ณา (ฮี ลาสเตริ ออน) ก็
แปลในที;อื;นด้วยว่า 'การลบล้างพระอาชญา' บนพระที;นง;ั พระกรุ ณานี-เองที;ความบาปของชนชาติ
อิสราเอลในสมัยพระคัมภีร์เดิมได้ถูกลบล้างพระอาชญา ความหมายก็คือว่า พระกรุ ณาของ
พระเจ้าได้ถูกหยิบยืน; แก่พวกเขาเพราะพระพิโรธอันชอบธรรมของพระองค์ได้ถูกระงับแล้วโดย
การถวายโลหิตของเครื; องบูชาไถ่บาป
ฮบ 9:6

แล้วเมือ0 จัดตั)งสิ0 งเหล่านีไ) ว้ อย่างนั)นแล้ว พวกปุโรหิตก็เข้ าไปในพลับพลา

ห้ องทีห0 นึ0งทุกครั)งทีป0 รนนิบัติพระเจ้ า ตลอดสมัยพระคัมภีร์เดิม ปุโรหิตก็จะเข้าไปใน
“พลับพลาห้องที;หนึ;ง” เพื;อกระทําการปรนนิบตั ิพระเจ้า ผูเ้ ขียนกําลังจะยกข้อสนับสนุนที;วา่ พวก
ปุโรหิตของพระคัมภีร์เดิมเข้าไปในที;บริ สุทธิ< (ห้องชั-นนอกของพลับพลา) อย่ างต่ อเนื3อง คําที;
แปลว่า ทุกครั)ง (ดิอาพานทอส) ในที;นี;มีความหมายว่า 'อย่างต่อเนื;อง'

ฮบ 9:7

แต่ ในห้ องทีส0 องนั)นมีมหาปุโรหิตผู้เดียวเท่ านั)นทีเ0 ข้าไปได้ ปีละครั)ง และ

ต้ องนําเลือดเข้ าไปถวายเพือ0 ตัวเอง และเพือ0 ความผิดของประชาชนด้ วย อย่ างไรก็ตาม มหา
ปุโรหิตก็เข้ าไปในห้ องทีส0 อง (ที;บริ สุทธิ<ที;สุด) เพียงปี ละครั, ง โดยมีเลือดเข้าไปถวายทุกครั-ง “เพื;อ
ตัวเอง และเพื;อความผิดของประชาชนด้วย” คําที;แปลว่า ความผิด (อักนอเอมา) หมายถึงความ
บาปที;เกิดจากความพลั-งเผลอของชนชาติอิสราเอลในสมัยพระคัมภีร์เดิม สิ; งที;ถูกพูดถึงตรงนี-ก็
คือ การประพรมเลือดของเครื; องบูชาไถ่บาปลงบนพระที;นง;ั พระกรุ ณาในวันลบมลทินบาป วันนีมีปีละครั-งเมื;อมหาปุโรหิตเข้าไปในที;บริ สุทธิ< ที;สุดตามกําหนดประจําปี (อีกครั-งที;ผเู ้ ขียนกําลัง
สนับสนุนข้อเสนอของตัวเอง ถึงแม้วา่ มหาปุโรหิตไม่ได้เข้าไปในที;บริ สุทธิ<ที;สุดทุกวันก็ตาม แต่
ตลอดหลายศตวรรษแห่งระบบพลับพลา/พระวิหาร พวกมหาปุโรหิตก็ประพรมเลือดสัตว์หลาย
ต่ อหลายครั, งลงบนพระที;นง;ั พระกรุ ณา) เขาจึงต้องถวายบูชาเพื;อความบาปของตัวเองด้วย นี;เป็ น
อีกครั-งที;ผเู ้ ขียนยกเหตุผลสนับสนุนว่าปุโรหิตในสมัยพระคัมภีร์เดิมนั-นด้อยกว่าพระคริ สต์ผทู ้ รง
ไม่มีบาปและจําเป็ นต้องถวายเครื; องบูชาของพระองค์เพียงแค่ครั, งเดียวเท่านั-น
ฮบ 9:8

อย่ างนั)นแหละ พระวิญญาณบริสุทธิ8ได้ ทรงสํ าแดงว่ า ทางซึ0งจะเข้ าไปใน

ทีบ0 ริสุทธิ8ทสี0 ุ ดนั)นไม่ ได้ ปรากฏแจ้ ง คราวเมือ0 พลับพลาเดิมยังตั)งอยู่ ด้วยเหตุผลทั-งหมดนี-พระเจ้า
โดยทางพระวิญญาณบริ สุทธิ< จึงทรงแสดงให้เห็นชัดเจนว่าที;บริ สุทธิ< ที;แท้จริ งยังไม่ได้ปรากฏ
แจ้ง (มีให้แก่มนุษย์) การถวายเลือดสัตว์และถวายมันเป็ นเครื; องบูชาไถ่บาปก็ฟ้องอยูแ่ ล้วว่า
จําเป็ นต้องมีวธิ ีที;ดีกว่านีฮบ 9:9

พลับพลาเดิมเป็ นเครื0องเปรียบสํ าหรับในเวลานั)น คือมีการถวายของให้

และเครื0องบูชา ซึ0งจะกระทําให้ ใจวินิจฉัยผิดและชอบของผู้ถวายนั)นถึงทีส0 ํ าเร็จไม่ได้ ระบบการ
ถวายเครื; องบูชาในพลับพลาจึงเป็ นเพียง “เครื; องเปรี ยบสําหรับในเวลานั-น” คําที;แปลว่า เครื0อง
เปรียบ (พาราบอเล) มักถูกแปลว่า 'คําอุปมา' กล่าวอีกนัยหนึ;ง ระบบพลับพลาของพระคัมภีร์เดิม
ทั-งระบบและการถวายเครื; องบูชาแบบต่างๆจึงเป็ นเพียงคําอุปมาเพื;อแสดงถึงความจริ งอันยิง;
ใหญ่กว่าซึ;งจะถูกเปิ ดเผยในภายหลัง นอกจากนี-ระบบนั-นก็ไม่สามารถที;จะทําให้ “ผูถ้ วายนั-น”
ถึงที;สาํ เร็จได้ดว้ ย ซึ3 งต้ องมีวิธีที3ดีกว่ านี ,

ฮบ 9:10

ซึ0งเป็ นแต่ เพียงของกินของดื0ม และพิธีชําระล้างต่ างๆ และเป็ นพิธีสําหรับ

เนือ) หนังทีไ0 ด้ บัญญัติไว้จนกว่ าจะถึงเวลาทีจ0 ะต้ องเปลีย0 นแปลงใหม่ นอกจากนี- ระบบของพระ
คัมภีร์เดิมยังหมกมุ่นอยูก่ บั เรื; องปลีกย่อยต่างๆของเรื; องของกินของดื;มและพิธีชาํ ระล้างต่างๆด้วย
ซึ;งเป็ นข้อปลีกย่อยของพระราชบัญญัติ ภาระหนักหนาของระบบนี-จึงร้องขอการเปลี3ยนแปลง
ใหม่ (การปฏิ รูป) คําที;แปลว่า การเปลีย0 นแปลงใหม่ (ดิออรโธซิ ส) หมายถึงการเป็ นคริ สเตียน
ตามพระคัมภีร์ใหม่จะปฏิิรู ปและเข้ามาแทนที;ศาสนายิวของพระคัมภีร์เดิมแบบใหม่หมด
ฮบ 9:11

แต่ เมือ0 พระคริสต์ ได้ เสด็จมาเป็ นมหาปุโรหิตแห่ งสิ0 งประเสริฐซึ0งจะมาถึง

โดยทางพลับพลาอันใหญ่ ยงิ0 กว่ าและสมบูรณ์ ยงิ0 กว่าแต่ ก่อน ทีไ0 ม่ได้ สร้ างขึน) ด้ วยมือ และพูดได้
ว่ ามิได้ เป็ นอย่างของโลกนี) เรามาถึงบทสรุ ปแห่งข้อเสนอประจําบทนี-แล้ว ตั-งแต่น- ีเป็ นต้นไป บท
นี-จะนําเสนอความเหนือกว่าของการปรนนิบตั ิของพระคริ สต์เมื;อเปรี ยบเทียบกับของเก่า การ
ปรนนิบตั ิเป็ นมหาปุโรหิ ตใหญ่ของพระคริ สต์เป็ นของ “พลับพลาอันใหญ่ยงิ; กว่าและสมบูรณ์ยง;ิ
กว่าแต่ก่อน” พลับพลา (พระวิหาร) ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา “ไม่ได้สร้างขึ-นด้วยมือ” มัน
เป็ นสิ; งที;เหนือธรรมชาติ นอกจากนี-มนั ยัง “มิได้เป็ นอย่างของโลกนี-” ด้วย คําที;แปลว่า ของโลกนี)
(คติซิส) ปกติแล้วถูกแปลว่า 'การสร้าง' กล่าวอีกนัยหนึ;งคือ พระวิหารของพระเยซูคริ สต์ไม่ได้
ตั-งอยูบ่ นพิภพโลกนี- แต่อยูใ่ นสวรรค์ จึงเหนือกว่ายิง; นัก
ฮบ 9:12

ความเหนือกว่าแบบไร้ที;สิ-นสุ ดของการปรนนิบตั ิของพระเยซูยงั ถูกกล่าว

ถึงเพิ;มเติมอีก พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นทั-งมหาปุโรหิ ต และในขณะเดียวกันก็ทรงเป็ นเครื3 องบูชา
ไถ่ บาปด้วย เพราะว่าพระองค์เสด็จเข้ าไปในทีบ0 ริสุทธิ8เพียงครั)งเดียวเท่ านั)น และพระองค์ไม่ ได้
ทรงนําเลือดแพะและเลือดลูกวัวเข้ าไป แต่ ทรงนําพระโลหิตของพระองค์ เองเข้ าไป และทรง
สํ าเร็จการไถ่ บาปชั0วนิรันดร์ แก่เรา ความเหนือกว่าของการปรนนิบตั ิของพระคริ สต์น- นั ปรากฏ
ชัดเจนจริ งๆ ปุโรหิตสมัยพระคัมภีร์เดิมถวายได้แต่เลือดของสัตว์เท่านั-น พระเยซูคริ สต์ทรงถวาย
พระโลหิตอันปราศจากบาปของพระองค์เอง พวกปุโรหิตสมัยพระคัมภีร์เดิมเข้าไปในที;บริ สุทธิ<
ที;สุดบนโลกนี-ทุกปี พร้อมกับเลือดสัตว์ พระเยซูคริ สต์ทรงเข้าไปเพียงครั, งเดียวเท่ านั,นในที;
บริ สุทธิ<ที;สุดในสวรรค์ เลือดที;ใช้ในวันลบมลทินบาปสมัยพระคัมภีร์เดิมมีฤทธิ<เพียงปี เดียว ส่ วน

พระโลหิตที;พระเยซูทรงถวายใช้ได้ตลอดกาล เลือดที;ถูกถวายสมัยพระคัมภีร์เดิมเพียงแค่ปกปิ ด
ความบาปเท่านั-น แต่พระเยซูคริ สต์ทรงชําระค่าไถ่ดว้ ยพระโลหิตอันปราศจากบาปของพระองค์
และทรงชําระล้ างความบาปให้หมดสิ- นไป
ฮบ 9:13

ผูเ้ ขียนพยายามชี-แจงให้เห็นถึงความเหนือกว่าของพระโลหิตของพระ

คริ สต์ต่อไป เพราะถ้ าเลือดวัวตัวผู้และเลือดแพะ และเถ้ าของลูกโคตัวเมีย ทีป0 ระพรมลงบนคน
บาป สามารถชําระเนื)อหนังให้ บริสุทธิ8ได้ วัวตัวผูแ้ ละแพะที;ถูกพูดถึงนี-คือสัตว์ที;ถูกใช้เป็ นเครื; อง
เผาบูชาและเครื; องบูชาไถ่บาปตามที;มีกาํ หนดไว้ในพระธรรมเลวีนิติ “เถ้าของลูกโคตัวเมีย”
หมายถึงพิธีชาํ ระล้างด้วยลูกโคตัวเมียสี แดงตามที;มีบรรยายไว้ในกันดารวิถี 19 หากเลือดของ
สัตว์ทุ่งเหล่านี-มีฤทธิ<ที;ชาํ ระเนื-อหนังให้บริ สุทธิ<ได้
ฮบ 9:14

มากยิง0 กว่ านั)นสั กเท่าไรพระโลหิตของพระคริสต์ โดยพระวิญญาณนิรัน

ดร์ ได้ ทรงถวายพระองค์ เองแด่ พระเจ้ าเป็ นเครื0องบูชาอันปราศจากตําหนิ จะได้ ทรงชําระใจ
วินิจฉัยผิดและชอบของท่ านทั)งหลายให้ พ้นจากการประพฤติทตี0 ายแล้ ว เพือ0 จะได้ ปฏิบัตพิ ระเจ้ า
ผู้ทรงพระชนม์ อยู่ พระเยซูคริ สต์โดยพระวิญญาณบริ สุทธิ<ผูท้ รงอยูเ่ ป็ นนิรันดร์ “ทรงถวาย
พระองค์เองแด่พระเจ้าเป็ นเครื; องบูชาอันปราศจากตําหนิ” สิ; งนี-กน็ ่าจะชําระใจวินิจฉัยผิดและ
ชอบของเราให้พน้ จากการประพฤติที;ตายแล้วเพือ; จะได้ปรนนิบตั ิพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยู่
มากกว่านั-นเสี ยเท่าใด “การประพฤติที;ตายแล้ว” ที;ถกู พูดถึงในที;น- ียอ่ มหมายถึงการประพฤติ
ตามพระราชบัญญัติและระบบการถวายบูชาที;กาํ ลังจะตายของมัน ผูเ้ ขียนหนุนใจผูอ้ ่านชาวยิว
ของท่านให้ชาํ ระล้างสิ; งนี-ไปจากใจวินิจฉัยผิดและชอบของพวกเขา
ฮบ 9:15

เพราะเหตุนีพ) ระองค์จึงทรงเป็ นคนกลางแห่ งพันธสัญญาใหม่ เพือ0 เมือ0 มีผู้

หนึ0งตายสํ าหรับทีจ0 ะไถ่ การละเมิดของคนทีไ0 ด้ ละเมิดต่ อพันธสั ญญาเดิมนั)นแล้ว คนทั)งหลายที0
ถูกเรียกแล้วนั)นจะได้ รับมรดกอันนิรันดร์ ตามพระสั ญญา พระเยซูจึงทรงเป็ น “คนกลางแห่ง
พันธสัญญาใหม่” (ดู 1 ทิโมธี 2:5) คําที;แปลว่า คนกลาง (เมะสิ เทส) ไม่เพียงหมายถึงคนกลาง

ระหว่างเรากับพระเจ้าเท่านั-น แต่หมายถึงผูอ้ อกพันธสัญญาที;ถูกพูดถึงด้วย ดังนั-นพระเยซูจึงทรง
กลายเป็ นผู้ออกพันธสัญญาใหม่
ข้อนี-สอดคล้องกับโรม 3:25 เมื;อพระเยซูคริ สต์ทรงสิ- นพระชนม์ที;กางเขน พระโลหิตอัน
มีค่าประเสริ ฐของพระองค์กถ็ ูกประพรมบนพระที;นง;ั พระกรุ ณาในสวรรค์เพื;อคริ สตจักรสมัย
พระคัมภีร์ใหม่ที;จะมา อย่างไรก็ตามพระโลหิตนี-กถ็ ูกประพรมเพือ; ผูเ้ ชื;อสมัยพระคัมภีร์เดิมด้วย
ซึ;งได้ปฏิบตั ิตามระบบนั-นอย่างสัตย์ซื;อด้วยความเชื;อฟังและความเชื;อที;มีต่อพระเจ้า เครื; องบูชา
เลือดและการประพรมเลือดทั-งหมดตลอดสมัยพระคัมภีร์เดิม ไล่มาตั-งแต่เครื; องบูชาที;ดีกว่าของ
อาแบล ทําได้เพียงปกปิ ดความบาปของวิสุทธิชนสมัยพระคัมภีร์เดิมเท่านั-น
อย่างไรก็ตาม พระโลหิ ตที;สมบูรณ์แบบของพระคริ สต์บดั นี-นาํ มาซึ;งการ “ไถ่การละเมิด
ของคนที;ได้ละเมิดต่อพันธสัญญาเดิมนั-นแล้ว” นี;หมายถึง “ความบาปที;ได้ทาํ ไปแล้วนั-น” ใน
โรม 3:25 เพราะการถวายบูชาอันสมบูรณ์แบบของพระคริ สต์ วิสุทธิชนเหล่านั-นในสมัยพระ
คัมภีร์เดิมจึง “จะได้รับมรดกอันนิรันดร์ตามพระสัญญา” พันธสัญญาใหม่ไม่เพียงมองไปยัง
อนาคตเท่านั-น แต่ยงั มองย้อนกลับไปถึงสวนเอเดนด้วย
ฮบ 9:16-18

เพราะว่าในกรณีทเี0 กีย0 วกับหนังสื อพินัยกรรม ผู้ทาํ หนังสื อนั)นก็

ต้ องถึงแก่ความตายแล้ว 17 เพราะว่ าเมือ0 คนตายแล้วหนังสื อพินัยกรรมนั)นจึงใช้ ได้ มิฉะนั)นเมือ0
ผู้ทาํ ยังมีชีวติ อยู่ หนังสือพินัยกรรมนั)นก็ใช้ ไม่ได้ 18 เหตุฉะนั)นพันธสั ญญาเดิมก็ไม่ ได้ ทรงตั)งขึน)
ไว้ โดยปราศจากเลือด
ผูเ้ ขียนใช้คาํ ว่า พันธสัญญา ต่อไปในความหมายหนึ;งที;เหมาะสม นัน; คือ ความหมายที;
เป็ น 'หนังสื อพินยั กรรม' การที;หนังสื อพินยั กรรมจะมีผลบังคับใช้น- นั ผูท้ าํ พินยั กรรมต้องตาย
เสี ยก่อน หนังสื อพินยั กรรมจะมีผลทางกฎหมายได้กต็ ่อเมื;อผูท้ าํ หนังสื อพินยั กรรมนั-นเสี ยชีวติ
และองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทรงกระทําเช่นนั-นเลยทีเดียว ผูเ้ ขียนจึงอ้างอิงย้อนกลับไปยังการ
เริ; มต้นพันธสัญญาอันแรก โลหิตที;ไหลออก ซึ;งเป็ นสัญลักษณ์ที;แสดงถึงความตาย ได้ถูก
ประพรมเพื;อแสดงถึงการเริ; มต้นพันธสัญญาที;พระเจ้าทรงกระทํากับชนชาติอิสราเอลที;ซีนาย

ฮบ 9:19-21

เพราะว่าเมือ0 โมเสสประกาศข้ อบังคับทุกข้ อแก่บรรดาพลไพร่

ตามพระราชบัญญัตแิ ล้ว ท่ านจึงได้ เอาเลือดลูกวัวและเลือดลูกแพะกับนํา) และเอาขนแกะสี แดง
และต้ นหุสบมาประพรมหนังสื อม้ วนนั)นกับทั)งบรรดาคนทั)งปวง 20 กล่าวว่ า `นี0เป็ นเลือดแห่ ง
พันธสัญญา ซึ0งพระเจ้ าทรงบัญญัตไิ ว้ แก่ ท่านทั)งหลาย' 21 แล้วท่ านก็เอาเลือดประพรมพลับพลา
กับเครื0องใช้ ทุกชนิดในการปฏิบัติน)ันเช่ นเดียวกัน
จากนั-นผูเ้ ขียนก็นาํ เสนอรายละเอียดจากอพยพ 24 เพื;อแสดงให้เห็นว่าโมเสสได้อุทิศ
ถวายและเริ; มต้นพันธสัญญานั-นโดยการประพรมเลือดในวันนั-นเอง (ธรรมเนียมปฏิบตั ิสมัย
โบราณมักกําหนดให้มีการประทับตราพันธสัญญาฉบับหนึ;งโดยการประพรมเลือดลงบนเอกสา
รนั-นๆเพื;อเป็ นเครื; องหมายที;แสดงถึงความจริ งจังของคนเหล่านั-นที;เข้าส่ วนในพันธสัญญานั-นๆ)
ฮบ 9:22

และตามพระราชบัญญัตถิ ือว่ า เกือบทุกสิ0 งจะถูกชําระด้ วยโลหิต และถ้ า

ไม่ มโี ลหิตไหลออกแล้ว ก็จะไม่ มกี ารอภัยบาปเลย ตลอดทัว; รายละเอียดเหล่านั-นของระบบของ
คนเลวีในสมัยพระคัมภีร์เดิม เกือบทุกอย่างในระบบนั-นได้ถูกชําระ (ตรงตัวคือ ชําระให้สะอาด)
ด้วยโลหิต พระเจ้าได้ทรงกําหนดให้ความมลทินฝ่ ายวิญญาณ (ความบาป) ถูกชําระให้สะอาด
โดยโลหิตที;ไหลออก (ดู เลวีนิติ 17: 11, 1 ยอห์น 1:7, วิวรณ์ 1:5) นอกจากนี- “ถ้าไม่มีโลหิตไหล
ออกแล้ว ก็จะไม่มีการอภัยบาปเลย” คําที;แปลว่า การอภัยบาป (อาเฝะซิ ส) มักถูกแปลว่า 'การยก
โทษให้' มากกว่า
ฮบ 9:23

เหตุฉะนั)นจึงจําเป็ นต้ องชําระแบบจําลองของสวรรค์ โดยใช้ เครื0องบูชา

อย่ างนี) แต่ ว่าของจริงในสวรรค์ น)ัน ต้ องชําระด้ วยเครื0องบูชาอันประเสริฐกว่ าเครื0องบูชาเหล่านั)น
“แบบจําลองของสวรรค์” หมายถึงพลับพลาที;ต- งั อยูบ่ นโลกนัน; เอง คําที;แปลว่า แบบจําลอง คือฮู
พอเดะอิกมา พลับพลา/พระวิหารสมัยพระคัมภีร์เดิมเป็ นเพียงแบบจําลองหยาบๆของพระวิหาร
ในสวรรค์เท่านั-น มันจึงเป็ นการเหมาะสมแล้วที;แบบจําลองบนโลกถูกชําระให้บริ สุทธิ<ด้วยเลือด
สัตว์ อย่างไรก็ตาม จําเป็ นที; “ของจริ งในสวรรค์น- นั ” ถูกชําระให้บริ สุทธิ<ด้วย “เครื; องบูชาอัน
ประเสริ ฐกว่าเครื; องบูชาเหล่านั-น” นัน; ย่อมหมายถึงพระโลหิตอันประเสริ ฐของพระคริ สต์

ฮบ 9:24

เพราะว่าพระคริสต์ ไม่ ได้ เสด็จเข้ าในสถานทีบ0 ริสุทธิ8ซึ0งสร้ างขึน) ด้ วยมือ

มนุษย์ อันเป็ นแบบจําลองจากของจริง แต่ พระองค์ ได้ เสด็จเข้ าไปในสวรรค์ น)ันเอง และบัดนีท) รง
ปรากฏจําเพาะพระพักตร์ พระเจ้ าเพือ0 เราทั)งหลาย พระเยซูคริ สต์ไม่ได้เสด็จเข้าไป “ในสถานที;
บริ สุทธิ<ซึ; งสร้างขึ-นด้วยมือมนุษย์” นัน; คือพระเยซูคริ สต์ไม่ได้เสด็จเข้าไปในที;บริ สุทธิ< ที;สุดของ
พระวิหารที;กรุ งเยรู ซาเล็ม (มันเป็ นเพียงหุ่นหรื อแบบจําลองของพระวิหารแท้ในสวรรค์) แต่
พระองค์ได้เสด็จเข้าไป “ในสวรรค์น- นั เอง และบัดนี-ทรงปรากฏจําเพาะพระพักตร์พระเจ้าเพื;อเรา
ทั-งหลาย” ในฐานะคนกลาง, ผูเ้ สนอความแทน และมหาปุโรหิตใหญ่ของเรา ความเหนือกว่าของ
การปรนนิบตั ิของพระเยซูคริ สต์จึงปรากฏชัดเจนหลายเท่านักเมื;อเปรี ยบเทียบกับของเก่า
ฮบ 9:25-26

พระองค์ไม่ ต้องทรงถวายพระองค์ เองซํ)าอีก เหมือนอย่ างมหา

ปุโรหิตทีเ0 ข้ าไปในทีบ0 ริสุทธิ8ทุกปี ๆ นําเอาเลือดซึ0งไม่ใช่ โลหิตของตัวเองเข้าไปด้ วย 26 มิฉะนั)น
พระองค์คงต้ องทนทุกข์ ทรมานบ่ อยๆตั)งแต่ สร้ างโลกมา แต่ ว่าเดียU วนีพ) ระองค์ได้ ทรงปรากฏใน
เวลาที0สุดนีค) รั)งเดียว เพือ0 จะได้ กาํ จัดความบาปได้ โดยถวายพระองค์ เองเป็ นเครื0องบูชา
บัดนี-ผเู ้ ขียนปิ ดท้ายข้อสนับสนุนความเห็นของท่านซึ;งเริ; มต้นไปแล้วก่อนหน้านี-ในบทนีบรรดามหาปุโรหิตสมัยพระคัมภีร์เดิมต้องปรากฏตัวนับร้อยๆครั-งในที;บริ สุทธิ< ที;สุดตลอดระยะ
เวลาหลายศตวรรษในวันลบมลทินบาปทุกปี พร้อมกับเลือดสัตว์ (และย่อมไม่ใช่เลือดของพวก
เขาเองอย่างแน่นอน) อย่างไรก็ตาม เครื; องบูชาของพระคริ สต์น- นั เหนือกว่าตรงที;วา่ พระองค์ทรง
ถวายพระองค์เองแด่พระเจ้าครั, งเดียวพอ
ต่างจากคําสอนเท็จของพวกโรมันคาทอลิกที;สอนว่าในพิธีมิซซาในแต่ ละวันพระเยซู
คริ สต์ทรงถูกถวายเป็ นเครื; องบูชาไถ่บาปของเราอย่างต่อเนื;อง อันที;จริ งแล้ว “แต่วา่ เดีjยวนีพระองค์ได้ทรงปรากฏในเวลาที;สุดนี-ครั-งเดียว เพือ; จะได้กาํ จัดความบาปได้โดยถวายพระองค์
เองเป็ นเครื; องบูชา” การถวายบูชาเพียงครั-งเดียวของพระองค์ไม่เพียงพอแล้ วเท่านั-น แต่ยงั เหนือ
กว่ าในเรื; องความเป็ นอนันต์ของมันด้วย การบอกว่าพระองค์จาํ เป็ นต้องถูกถวายบูชาต่อไป
เรื; อยๆอย่างที;พระศาสนจักรโรมันคาทอลิกสอนก็เป็ นการหมิ;นประมาทพระเจ้า

ฮบ 9:27-28

มีข้อกําหนดสํ าหรับมนุษย์ไว้แล้วว่ าจะต้ องตายหนหนึ0ง และหลัง

จากนั)นก็จะมีการพิพากษาฉันใด 28 พระคริสต์ จึงต้ องถวายพระองค์ เองหนหนึ0ง เพือ0 จะได้ ทรง
รับเอาความบาปของคนเป็ นอันมาก แล้วพระองค์ จะทรงปรากฏครั)งทีส0 องปราศจากความบาป
แก่บรรดาคนทีค0 อยพระองค์ให้ เขาถึงความรอดฉันนั)น
เช่นเดียวกับที;มนุษย์ถูกกําหนดไว้แล้วว่าต้องตายหนหนึ;งและตามมาด้วยการพิพากษา
ความจริ งอันทรงพลังสองประการจึงถูกเอ่ยถึง (1) การที;มนุษย์หลีกเลี;ยงความตายไม่ได้นอกจาก
จะถูกรับขึ-นไปและ (2) การที;มนุษย์หลีกเลี;ยงการพิพากษาที;จะมาไม่ได้
นอกจากนี- “พระคริ สต์จึงต้องถวายพระองค์เองหนหนึ;ง เพื;อจะได้ทรงรับเอาความบาป
ของคนเป็ นอันมาก” อีกครั-งที;ความจริ งที;ถูกสื; อชัดเจนก็คือว่าการถวายบูชาของพระคริ สต์น- นั
เกิดขึน, ครั, งเดียว, เพียงพอ และเหนือกว่ า นอกจากนี- “พระองค์จะทรงปรากฏครั-งที;สองปราศจาก
ความบาปแก่บรรดาคนที;คอยพระองค์ให้เขาถึงความรอดฉันนั-น” ความจริ งที;สาํ คัญอีกประการ
ถูกเอ่ยถึงตรงนี- ผูท้ ี;ได้วางใจเชื;อพระองค์แล้วก็มีความหวังอันเปี; ยมสุ ขในการตั-งตาคอยการเสด็จ
มาครั-งที;สองของพระองค์ การเสด็จมาครั-งนั-นจะแยกจากความบาป เมื;อพระเยซูคริ สต์เสด็จมา
เป็ นครั-งที;สอง มันจะไม่ใช่เพื;อแบกรับความบาปของเราเหมือนที;พระองค์ได้ทรงกระทําในการ
เสด็จมาครั-งแรกของพระองค์ แต่จะเป็ นการทําให้ความรอดของเราครบสมบูรณ์ นี;ยอ่ มหมายถึง
พระพรของการรับขึ-นเมื;อความครบสมบูรณ์แห่งความรอดของเราได้ถูกมอบให้แก่เรา
*****
ภาพรวมของฮีบรู 10: ใจความหลักของฮี บรู 10 นั3นคือ พระคริ สต์ ทรงดีกว่ า มาถึงจุด
สูงสุดในเนือ, หาส่ วนแรกของฮี บรู 10 ในบทนีผ, ้ เู ขียนแสดงให้ เห็นว่ าพระเยซูคริ สต์ ไม่ เพียงทรง
ทําให้ พระราชบัญญัติของโมเสสสําเร็จเท่ านั,น แต่ ทรงลํา, หน้ าในการสิ ,นพระชนม์ เพื3อเป็ นเครื3 อง
บูชาของพระองค์ ด้วย ในความคิดของชาวฮี บรู แล้ ว จุดสําคัญของศาสนายิวถูกแสดงออกมาผ่ าน
ทางระบบการถวายบูชาของคนเลวีตามที3 มีกาํ หนดไว้ ในพระราชบัญญัติของโมเสส ประเด็น
สําคัญตรงนีก, ค็ ือว่ า พระเยซูคริ สต์ ทรงกระทําให้ สิ3งที3พระราชบัญญัติไม่ เคยทําสําเร็จในช่ วง

หลายร้ อยปี สําเร็จได้ ในถวายตัวครั, งเดียวของพระองค์ พระองค์ ทรงขจัดความบาปออกไปครั, ง
เดียวพอโดยการถวายบูชาครั, งเดียวของพระองค์
เนือ, หาตอนท้ ายของฮี บรู 10 ทบทวนข้ อสนับสนุนต่ างๆที3ได้ ถกู นําเสนอไปแล้ วและ
กล่ าวต่ อไปถึงการไม่ ละทิง, ความเชื3 อในพระคริ สต์ ไปเสี ย ข้ อสรุ ปตามหลักเหตุผลของจดหมาย
ฝากฉบับนีใ, กล้ จะมาถึงเต็มทีแล้ ว
ฮบ 10:1

โดยเหตุทพี0 ระราชบัญญัตนิ )ันได้ เป็ นแต่ เงาของสิ0 งดีทจี0 ะมาภายหน้ า มิใช่

ตัวจริงของสิ0งนั)นทีเดียว พระราชบัญญัตนิ )ันจะใช้ เครื0องบูชาทีเ0 ขาถวายทุกปี ๆเสมอมากระทําให้
ผู้ถวายสั กการบูชานั)นถึงทีส0 ํ าเร็จไม่ได้ ผูเ้ ขียนกล่าวต่อไปว่า “โดยเหตุที;พระราชบัญญัติน- นั ได้
เป็ นแต่เงาของสิ; งดีที;จะมาภายหน้า” พระราชบัญญัติของโมเสสเปรี ยบเหมือนเงาซึ;งแตกต่างจาก
ตัวจริ งของสิ; งที;ทาํ ให้เกิดเงานั-น เหมือนกับที;ดวงอาทิตย์ยามเช้าโผล่ข- ึนขอบฟ้ า ต้นไม้ต่างๆที;อยู่
ในเส้นทางของลําแสงของมันก็จะทอดยาวเป็ นเงา อย่างไรก็ตามของจริ งก็คือต้นไม้น- นั ไม่ใช่เงา
ของมัน ในที;น- ีพระราชบัญญัติของพระคัมภีร์เดิมก็เปรี ยบเหมือนเงา ส่ วน “ตัวจริ ง” ก็คือพระ
คริ สต์ (คําที;แปลว่า ตัวจริง (เอะอิโคน) มีความหมายด้วยว่า ‘ภาพจริ งนั-น’) พระราชบัญญัติคือ
เงา ส่ วนพระคริ สต์คือของจริ ง
ระบบการถวายเครื; องบูชาทั-งสิ- นของคนเลวี “จะใช้เครื; องบูชาที;เขาถวายทุกปี ๆเสมอมาก
ระทําให้ผถู ้ วายสักการบูชานั-นถึงที;สาํ เร็จไม่ได้” ข้อสนับสนุนที;ชดั เจนปรากฏตรงนี- ภายใต้พระ
ราชบัญญัติ มีการถวายเครื; องบูชาอย่ างต่ อเนื3องเพราะความบาป กระนั-นเครื; องบูชาเหล่านั-นก็ไม่
เคยทําให้ผถู ้ วายเครื; องบูชาถึงที;สาํ เร็จได้เลย เห็นได้ชดั ว่าต้องมีวธิ ีที3ดีกว่ า
ฮบ 10:2

เพราะถ้ าเป็ นเช่ นนั)นได้ เขาคงได้ หยุดการถวายเครื0องบูชาแล้วมิใช่ หรือ

เพราะถ้ าผู้นมัสการนั)นได้ รับการชําระให้ บริสุทธิ8ครั)งหนึ0งแล้ ว เขาคงจะไม่ รู้ สึกว่ ามีบาปอีกต่ อไป
ผูเ้ ขียนชี-ให้เห็นถึงสิ; งที;น่าจะเกิดขึ-นแต่กไ็ ม่เคยเกิดขึ-นเลย หากระบบการถวายเครื; องบูชาของ
พระคัมภีร์เดิมขจัดความบาปออกไปได้ การถวายเครื; องบูชาเพื;อความบาปก็น่าจะหยุดไปแล้วใน
ที;สุด คนเหล่านั-นที;ได้ถูกชําระให้บริ สุทธิ<ไปครั-งหนึ;งแล้วก็ไม่น่าจะมีจิตสํานึกผิดชอบในเรื; อง

บาปอีกต่อไป แต่ขอ้ เท็จจริ งที;วา่ ผูถ้ วายสักการบูชาสมัยพระคัมภีร์เดิมยังมีการฟ้ องใจและ
จิตสํานึกผิดชอบเรื; องบาปอยูก่ พ็ ิสูจน์แล้วว่าบัญญัติของพวกเลวีน- นั ขาดฤทธิ<เดช
ฮบ 10:3

แต่ การถวายเครื0องบูชานั)นเป็ นเหตุให้ ระลึกถึงความบาปทุกปี ๆ นอกจากนี-

ใน “การถวายเครื; องบูชานั-น” มีการเตือนให้ระลึกถึงความบาปที;คงอยูเ่ สมอ “ทุกปี ๆ” โดยเฉพาะ
ในวันลบมลทินบาป
ฮบ 10:4

ผูเ้ ขียนกล่าวประโยคที;ถึงแม้วา่ จะเป็ นจริ งแต่กท็ าํ ให้ผอู ้ ่านชาวยิวบางคน

สมัยนั-นถึงกับตกใจได้ เพราะเลือดวัวผู้และเลือดแพะไม่ สามารถชําระความบาปได้ เมื;อมองย้อน
กลับไปเราก็เข้าใจได้อย่างชัดเจน หลักตรรกะของสามข้อแรกของบทนี-สนับสนุนข้อสรุ ปนี-อย่าง
ชัดเจน กระนั-นในความคิดของพวกยิวแล้ว เวลาผ่านไปประมาณ 1,500 ปี ซึ; งในช่วงเวลาดังกล่าว
คนมากมายคิดในทางตรงกันข้าม นอกจากนี-เราไม่อาจเปรี ยบเทียบได้เลยระหว่างเลือดวัวผูแ้ ละ
เลือดแพะกับ “พระโลหิตของพระคริ สต์ ผูซ้ ; ึงโดยพระวิญญาณนิรันดร์ได้ถวายพระองค์เองโดย
ปราศจากตําหนิแด่พระเจ้า” อย่างหลังนี-เหนือกว่าอย่างแรกในแบบที;เปรี ยบเทียบกันไม่ได้เลย
ฮบ 10:5-7

ดังนั)นเมือ0 พระองค์ เสด็จเข้ ามาในโลกแล้ว พระองค์ได้ ตรัสว่ า `เครื0องสัตว

บูชาและเครื0องบูชาพระองค์ ไม่ ทรงประสงค์ แต่ พระองค์ได้ ทรงจัดเตรียมกายสํ าหรับข้ าพระองค์
6 เครื0องเผาบูชาและเครื0องบูชาไถ่ บาป พระองค์ไม่ ทรงพอพระทัย 7 แล้วข้ าพระองค์ ทูลว่ า
"ดูเถิด ข้ าพระองค์มาแล้ว โอ พระเจ้ าข้ า เพือ0 จะกระทําตามนํา) พระทัยพระองค์ " (ในหนังสื อ
ม้ วนก็มเี ขียนเรื0องข้าพระองค์ )'
ผูเ้ ขียนโดยการดลใจของพระวิญญาณบริ สุทธิ<ได้ยกข้อความจากเพลงสดุดี 40:6-8 ต่อไป
สิ; งที;น่าสนใจเป็ นพิเศษก็คือว่า พระคัมภีร์ตอนนี-พยากรณ์ถึงพระเยซูคริ สต์เกี;ยวกับการเสด็จมา
รับสภาพเนื-อหนังของพระองค์ ตามที;บางครั-งก็เป็ นจริ ง โดยเฉพาะในพระคัมภีร์เดิม ความหมาย
ที;แฝงอยูแ่ ละลึกซึ-งยิง; กว่าก็ถูกเปิ ดเผยในการตีความข้อพระคัมภีร์ดงั กล่าวในพระคัมภีร์ใหม่ การ
อ่านข้อความจากเพลงสดุดี 40:6-8 ดูเหมือนว่าจะแสดงถึงการระบายความในใจของดาวิดออกมา
และไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่ามันใช่จริ งๆ อย่างไรก็ตามพระวิญญาณบริ สุทธิ<ก็ทรงดลใจผูเ้ ขียนพระ

ธรรมฮีบรู ให้เปิ ดเผยให้เห็นความจริ งของข้อพระคัมภีร์ตอนนี-อย่างชัดเจนมากยิง; ขึ-น น่าสังเกต
ด้วยว่าวลีที;อยูต่ อนท้ายของข้อห้า “แต่พระองค์ได้ทรงจัดเตรี ยมกายสําหรับข้าพระองค์” ไม่ได้
เป็ นส่ วนหนึ;งของข้อความที;ยกมาจากเพลงสดุดี 40 แต่พระวิญญาณบริ สุทธิ< ทรงใส่ มนั เข้าไป
เป็ นคําตรัสของพระคริ สต์เกี;ยวกับการเสด็จมารับสภาพเนื-อหนังของพระองค์
ดังนั-นผูเ้ ขียนที;ได้รับการดลใจท่านนี-กย็ กข้อสนับสนุนต่อไป ท่านอ้างอิงถึงผูเ้ ขียนพระ
คัมภีร์เดิมคนสําคัญคนหนึ;ง นัน; คือ ดาวิด ดาวิดซึ;งมีชีวติ อยูห่ ลังพระราชบัญญัติถึงสี; ร้อยปี ได้รับ
การดลใจจากพระวิญญาณบริ สุทธิ<ให้ออกความเห็นเกี;ยวกับพระราชบัญญัติของโมเสส ดาวิด
ทราบดีวา่ พระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยกับเครื; องสัตวบูชาและเครื; องเผาบูชาต่างๆเพราะความบาป
หลักเหตุผลอันทรงพลังของพระวิญญาณบริ สุทธิ<ดําเนินต่อไป ถึงแม้วา่ ดาวิดเป็ นผูเ้ ขียน
เพลงสดุดี 40 แต่พระวิญญาณบริ สุทธิ< ก็ทรงยกให้ขอ้ พระคัมภีร์ตอนนี-เป็ นของพระคริ สต์
โดยตรง และเพราะว่าพระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยกับเครื; องบูชาที;เป็ นวัวผูแ้ ละแพะผู ้ พระคริ สต์จึง
ทรงอาสาที;จะถวายพระองค์เองเพื;อทําให้น- าํ พระทัยของพระเจ้าสําเร็จ “ดูเถิด ข้าพระองค์มาแล้ว
โอ พระเจ้าข้า เพื;อจะกระทําตามนํ-าพระทัยพระองค์" (ในหนังสื อม้วนก็มีเขียนเรื; องข้า
พระองค์)'” คําตรัสนี-อาจเริ; มสําเร็จก่อนการประสู ติที;กรุ งเบธเลเฮมถึงเก้าเดือน แต่มนั ก็สาํ เร็จ
จริ งๆในสวนเกทเสมนีและสุ ดท้ายก็ที;กางเขน ในการทรงทําเช่นนั-นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราก็
ทรงทําให้น- าํ พระทัยของพระเจ้าสําเร็จจริ งๆ
ฮบ 10:8-9

เมือ0 พระองค์ตรัสดังนีแ) ล้วว่ า "เครื0องสัตวบูชาและเครื0องบูชาและเครื0อง

เผาบูชาและเครื0องบูชาไถ่ บาป พระองค์ไม่ ทรงประสงค์และไม่ ทรงพอพระทัย" ซึ0งเขาได้ บูชา
ตามพระราชบัญญัตนิ )ัน 9 แล้วพระองค์จึงตรัสว่า "ดูเถิด ข้ าพระองค์มาแล้ว โอ พระเจ้ าข้ า เพือ0
จะกระทําตามนํา) พระทัยพระองค์" พระองค์ ทรงยกเลิกระบบเดิมนั)นเสี ย เพือ0 จะทรงตั)งระบบ
ใหม่
ข้อความที;ยกมาและความหมายถูกทวนซํ-าอีกครั-งจึงเป็ นการเน้นยํ-าประเด็นดังกล่าว คําที;
แปลว่า ดังนีแ) ล้ ว (อาโนเตะรอส) มีความหมายว่า ‘สู งยิง; กว่า’, ‘ยิง; ไปกว่านั-น’ หรื อบางทีก็ ‘ที;

สําคัญยิง; ไปกว่านั-น’ ความจริ งถูกกล่าวซํ-าว่าพระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยในเครื; องบูชาของพวกเลวี
ในสมัยพระคัมภีร์เดิมซึ;งมีการถวายต่อเนื;องไม่รู้จบ มันยังถูกกล่าวซํ-าด้วยว่าการเสด็จมาของพระ
คริ สต์กค็ ือเพื;อทําให้น- าํ พระทัยของพระเจ้าในเรื; องดังกล่าวสําเร็จ
ในการทําเช่นนั-นพระเยซูคริ สต์กไ็ ด้ทรงเอาพันธสัญญาเดิมออกไป “เพือ; จะทรงตั-งระบบ
ใหม่” นัน; คือในการเสด็จมานั-นพระคริ สต์ได้ทรงทําให้พนั ธสัญญาเดิม (อันแรก) สําเร็จและทรง
แทนที;ระบบการถวายบูชาต่างๆเพื;อที;พระองค์จะทรงสถาปนาพันธสัญญาที;สองหรื อพันธ
สัญญาใหม่
ฮบ 10:10

โดยนํา) พระทัยนั)นเอง คือโดยพันธสัญญาใหม่ (พันธสัญญาที;สอง) ทีเ0 รา

ทั)งหลายได้ รับการทรงชําระให้ บริสุทธิ8 โดยการถวายพระกายของพระเยซูคริสต์ เพียงครั)งเดียว
เท่ านั)น เราได้เห็นถึงเหตุผลอีกประการที;พระเยซูคริ สต์เสด็จมารับสภาพเนื-อหนัง (ร่ างกาย
มนุษย์) พระองค์จะสามารถถวายตัวเป็ นเครื; องบูชาไถ่บาปได้กต็ ่อเมื;อพระองค์ทรงรับสภาพกาย
มนุษย์เท่านั-น ดังนั-นพระองค์จึงไม่ทรงเป็ นเพียงมหาปุโรหิตใหญ่ของเราเท่านั-น แต่ยงั ทรงเป็ น
เครื; องถวายบูชาอีกด้วย พระองค์ทรงกลายเป็ นทั-งผู้ถวายและเครื3 องถวายบูชา
ในการทรงทําเช่นนั-นพระองค์ได้ทรงเริ; มต้นกระบวนการชําระเราให้บริ สุทธิ< ตรงข้ามกับ
เครื; องสัตวบูชาที;ถูกถวายต่อเนื;องไม่รู้จบซึ;งไม่อาจขจัดความบาปออกไปได้ พระองค์ได้ทรง
ถวายเครื; องบูชาเดียวเท่านั-น และทําให้พระราชกิจเสร็จสิ-นครั-งเดียวพอสําหรับคนเหล่านั-นที;จะ
วางใจพระองค์
ฮบ 10:11-12

ฝ่ ายปุโรหิตทุกคนก็ยนื ปฏิบตั ิอยู่ทุกวันๆและนําเอาเครื0องบูชา

อย่ างเดียวกันมาถวายเนืองๆ เครื0องบูชานั)นจะยกเอาความบาปไปเสียไม่ ได้ เลย 12 ฝ่ ายพระองค์
นี) ครั)นทรงถวายเครื0องบูชาเพราะความบาปเพียงหนเดียวซึ0งใช้ ได้ เป็ นนิตย์ ก็เสด็จประทับเบือ) ง
ขวาพระหัตถ์ ของพระเจ้ า
เราเห็นความแตกต่างมากยิง; กว่าเดิมระหว่างการถวายเครื; องบูชาไม่รู้จบของพวกปุโรหิต
สมัยพระคัมภีร์เดิมและพระราชกิจของพระคริ สต์ ความจริ งก็คือว่า การถวายเครื; องบูชาไม่รู้จบ

ของพวกปุโรหิตคนเลวีไม่เคยขจัดความบาปไปได้เลยแม้สักครั, งเดียว กระนั-นพระคริ สต์โดยการ
ถวายบูชาครั, งเดียวของพระองค์กข็ จัดความบาปทั-งปวงได้ตลอดกาล ด้วยเหตุน- ีพระองค์จึงทรง
ประทับนัง; ที;เบื-องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าแล้ว
ถึงแม้วา่ บริ บทจะเกี;ยวข้องกับพวกปุโรหิตคนเลวีและระบบการถวายเครื; องบูชาต่างๆ แต่
ข้อนี-กใ็ ช้โจมตีคนเหล่านั-นที;จนถึงทุกวันนี-ยงั ถวายเครื; องบูชาไถ่บาปในพิธีมิซซาอยูไ่ ด้ดว้ ย หาก
พระคริ สต์ทรงถวายเครื; องบูชาเพือ; ไถ่บาปไปครั-งเดียวพอจริ งๆ 'เครื; องบูชาที;ปราศจากโลหิต'
เพื;อไถ่บาปซึ;งถูกถวายอย่างไม่รู้จบโดยพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกก็เป็ นการบิดเบือน เป็ นคํา
สอนนอกรี ต และเป็ นการหมิ;นประมาทพระเจ้า นอกจากนี-ฮีบรู 9:22 ก็กล่าวชัดเจนว่าเครื; องบูชา
เดียวเท่านั-นที;พระเจ้าจะทรงยอมรับเพื;อการยกโทษบาปและการขจัดบาปก็คือโลหิต
การที;พระคริ สต์ทรงประทับนัง; ที;พระหัตถ์เบื-องขวาของพระเจ้าก็แสดงให้เห็นถึงฐานะ
และความสัมพันธ์ของพระองค์กบั พระเจ้าพระบิดา มันยังสนับสนุนข้อเสนอที;มีอยูต่ อนนี-ดว้ ย
คนเรานัง; ลงก็ต่อเมื;องานของเขาเสร็จสิ- น ระบบการถวายเครื; องบูชาของพระคัมภีร์เดิมเป็ นเรื; อง
ไร้ประโยชน์แบบไม่รู้จบ พระเยซูคริ สต์ทรงกระทําพระราชกิจเสร็จสิ- นและทรงประทับนัง; แล้ว
ดู ยอห์น 19:30
ฮบ 10:13

ตั)งแต่ นีไ) ปพระองค์ คอยอยู่จนถึงบรรดาศัตรู ของพระองค์จะถูกปราบลง

เป็ นทีร0 องพระบาทของพระองค์ ผูเ้ ขียนกลับไปที;เพลงสดุดี 110:1 ซึ;งถูกยกมาก่อนหน้านี-ใน
จดหมายฝากฉบับนี- ตรงนั-นเองพระเจ้าทรงสัญญาต่อพระบุตรถึงสิ ทธิพิเศษในการนัง; ลงหรื อพัก
ที;พระหัตถ์เบื-องขวาของพระองค์จนกว่าพระองค์ได้ทรงทําให้พวกศัตรู ของพระองค์เป็ นแท่น
รองพระบาทของพระองค์แล้ว คําที;แปลว่า รอคอย คือ เอ็คเดะคอไม นี;จึงเท่ากับพระเจ้าตรัสแก่
พระบุตรของพระองค์วา่ 'ท่านได้ทาํ งานเสร็จสิ- นแล้ว คราวนี-นง;ั พักตรงนี-ก่อน และรอจนกว่าเรา
ั ของท่านแล้ว'
ได้กาํ ราบบรรดาศัตรู
ฮบ 10:14

ประเด็นนี-ถูกตอกยํ-าอีกครั-ง เพราะว่ าโดยการทรงถวายบูชาหนเดียว

พระองค์ได้ ทรงกระทําให้ คนทั)งหลายทีถ0 ูกชําระแล้วถึงทีส0 ํ าเร็จเป็ นนิตย์ คําทีแ0 ปลว่ า ทําให้ ...ถึงที0

สํ าเร็จ (เทะเละอิออไม) มีความหมายว่า ถูกทําให้ 'สมบูรณ์พร้อม' หรื อ 'ครบถ้วน' มันอยูใ่ นรู ป
สมบูรณ์กาล คําที;แปลว่า ถูกชําระแล้ ว อยูใ่ นรู ปปั จจุบนั กาลและประธานถูกกระทํา ดังนั-นความ
หมายก็คือว่า 'เพราะว่าโดยการทรงถวายบูชาหนเดียว พระองค์ได้ทรงกระทําให้คนทั-งหลายที;
กําลังถูกชําระอยูถ่ ึงความครบถ้วนอย่างบริ บูรณ์แล้ว'
ความจริ งที;งดงามสองประการปรากฏตรงนี- ในด้านหนึ;ง คือ กระบวนการของการชําระ
ให้บริ สุทธิ< เมื;อเราได้รับความรอดแล้ว กระบวนการพัฒนาความบริ สุทธิ<ในชีวติ ของเราก็ได้เริ; ม
ต้นขึ-น อย่างไรก็ตาม ในอีกด้านหนึ;งเราก็ได้ถูกทําให้เป็ นคนชอบธรรม ถูกไถ่ ถูกสร้างใหม่ ถูก
ชําระแยกตั-งไว้ในทางตําแหน่ งของเรา และถูกทําให้เป็ นหนึ;งเดียวกับพระคริ สต์แล้ว สําหรับคน
เหล่านั-นที;ถูกทําให้สมบูรณ์พร้อมในพระคริ สต์แล้ว กระบวนการชําระให้บริ สุทธิ<ยังดําเนินอยู่
ต่อไป
ฮบ 10:15-17

และพระวิญญาณบริสุทธิ8กท็ รงเป็ นพยานให้ แก่ เราด้ วย เพราะว่ า

พระองค์ได้ ตรัสไว้แล้วว่ า 16 `"นี0คอื พันธสั ญญาซึ0งเราจะกระทํากับเขาทั)งหลายภายหลังสมัย
นั)น" องค์พระผู้เป็ นเจ้ าตรัส "เราจะบรรจุราชบัญญัติของเราไว้ ในจิตใจของเขาทั)งหลาย และจะ
จารึกมันไว้ ทใี0 นดวงใจของเขาทั)งหลาย 17 และจะไม่ จดจําบาปและความชั0วช้ าของเขาอีกต่ อ
ไป"'
คราวนี-ผเู ้ ขียนยกข้อความจากเยเรมีย ์ 31:33-34 มาอีกครั-ง ให้เราสังเกตว่าข้อสิ บห้าบ่ง
บอกถึงการที;พระเจ้าทรงเป็ นผูแ้ ต่งพระธรรมเยเรมีย ์ ข้อสนับสนุนตรงนี-บรรลุจุดสูงสุ ดทั-งใน
ด้านหลักเหตุผลและด้านพระคัมภีร์ เยเรมียก์ ล่าวล่วงหน้าถึงวันที;พระเจ้าจะทรงกระทําพันธ
สัญญาอีกอัน (ใหม่) กับพลไพร่ ของพระองค์ (ที;วา่ ราชบัญญัติของพระองค์จะถูกบรรจุไว้ในใจ
และความคิดของพลไพร่ ของพระองค์น- นั จะยังไม่สาํ เร็จครบถ้วนจนกว่าจะถึงยุคพันปี ซึ;งเป็ น
บริ บทของเยเรมีย ์ 31)
อย่างไรก็ตาม จุดสู งสุ ดของข้อสนับสนุนนี-กาํ ลังจะมาถึงในข้อสิ บเจ็ด เราต้องไม่ลืมว่าข้อ
3 บอกว่ามีการระลึกถึงความบาปอยู่เสมอทุกปี ภายใต้พนั ธสัญญาเดิม โดยเฉพาะในวันลบมลทิน

บาป อย่างไรก็ตามเยเรมียก์ ล่าวล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันนั-นที;จะมาเมื;อพระเจ้าจะไม่ทรงจดจํา
“บาปและความชัว; ช้าของเขาอีกต่อไป” เหตุผลส่ วนหนึ;งก็คือว่า ไม่มีความจําเป็ นที;จะต้องถวาย
เครื; องบูชาอีกต่อไปแล้ว มีการถวายสุดยอดเครื3 องบูชาไปเรี ยบร้ อยแล้ ว
ฮบ 10:18

ดังนั)นเมือ0 มีการลบบาปแล้วก็ไม่ มกี ารถวายเครื0องบูชาไถ่ บาปอีกต่ อไป จุด

สู งสุ ดของข้อสนับสนุนนี-ได้มาถึงแล้ว เหตุผลของการที; “ ไม่มีการถวายเครื; องบูชาไถ่บาปอีกต่อ
ไป” ถูกพบในส่ วนแรกของข้อนี- คําที;แปลว่า การลบบาป (อาเฝะซิ ส) ถึงแม้วา่ ปกติแล้วหมายถึง
การยกโทษให้ แต่มนั ก็มีความหมายด้วยว่า 'การขจัดออกไป' เมื;อพระคริ สต์ทรงชําระค่าบาปของ
เราบนกางเขน พระองค์กไ็ ด้ทรงขจัดความบาปของเราและเหวีย; งมันลงไปสู่ กน้ ทะเลแล้ว ดู มี
คาห์ 7:19 พระองค์ได้ทรงขจัดมันออกไปไกลพอๆกับที;ทิศตะวันออกไกลจากทิศตะวันตก ดู
เพลงสดุดี 103:12 ความหมายของการลบมลทินบาปในเครื; องบูชาต่างๆของพวกเลวีคือ การ
ปกปิ ดความบาป อย่างไรก็ตาม เครื; องบูชาของพระคริ สต์ได้ขจัดความบาปของเราให้สิ-นไป ดัง
นั-นความบาปของเราได้หมดสิ- นไปแล้ว เพราะว่ามันหมดสิ- นไปแล้ว เราก็ไม่จาํ เป็ นต้องทําอะไร
กับมันอีกต่อไป ไม่จาํ เป็ นต้องมีการถวายเครื; องบูชาอะไรอีกต่อไปแล้ว “เพราะว่าโดยการทรง
ถวายบูชาหนเดียว พระองค์ได้ทรงกระทําให้คนทั-งหลายที;ถูกชําระแล้วถึงที;สาํ เร็จเป็ นนิตย์”
หมัดตายได้ถูกปล่อยออกไปแล้ว พระราชกิจของพระคริ สต์บนกางเขนนั-นเหนือกว่า
เครื; องบูชาเพือ; ไถ่บาปทั-งหมดรวมกันตลอดสมัยที;มีบญั ญัติของพวกเลวี เครื; องบูชาเหล่านั-นเพียง
แค่ปกปิ ดความบาป พระคริ สต์ทรงขจัดความบาปออกไปแล้ว
ดังนั-นพระราชกิจและเครื; องถวายบูชาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราจึงเหนือกว่าสิ; งใด
ก็ตามที;พนั ธสัญญาเดิมมีหยิบยืน; ให้แก่เรา พระองค์ทรงเหนือกว่าพวกทูตสวรรค์ เหนือกว่า
โมเสส เหนือกว่าพวกปุโรหิตตามอย่างของอาโรน และเหนือกว่าพระราชบัญญัติและเครื; องบูชา
ต่างๆของมัน พระเยซูทรงดีกว่ า!
ฮบ 10:19-21

เหตุฉะนั)นพีน0 ้ องทั)งหลาย เมือ0 เรามีใจกล้าทีจ0 ะเข้าไปในทีบ0 ริสุทธิ8

ทีส0 ุ ดโดยพระโลหิตของพระเยซู 20 ตามทางใหม่ และเป็ นทางที0มชี ีวติ ซึ0งพระองค์ ได้ ทรงเปิ ด

ออกสํ าหรับเราทั)งหลายโดยม่ านนั)น คือเนือ) หนังของพระองค์ 21 และครั)นเรามีมหาปุโรหิต
สํ าหรับครอบครัวของพระเจ้ าแล้ว
อย่างที;ผเู ้ ขียนพยายามอย่างมากที;จะแสดงให้เห็นในบทก่อนๆแล้ว บัดนี-ผเู ้ ชื;อในพระ
คริ สต์มีใจกล้า (หรื อเสรี ภาพ) ที;จะเข้าไปในที;บริ สุทธิ<ที;สุดโดยพระโลหิตของพระเยซู ที3บริ สุทธิU
ที3 สุด ที;ถูกพูดถึงตรงนี-กค็ ือ ที;บริ สุทธิ<ที;สุดในสวรรค์ เพราะพระโลหิตที;ไหลออกของพระเยซู
คริ สต์เราในฐานะผูเ้ ชื;อจึงสามารถเข้าถึงที;บริ สุทธิ< ที;สุดนั-นได้ สิ; งนี-เหนือกว่าสิ; งใดก็ตามที;ศาสนา
ยิวสมัยพันธสัญญาเดิมมีหยิบยืน; ให้ได้
“ทางใหม่และเป็ นทางที;มีชีวติ ซึ;งพระองค์ได้ทรงเปิ ดออกสําหรับเราทั-งหลาย” หมายถึง
สิ; งที;องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราได้ทรงกระทําเพือ; เราโดยการเสด็จมารับสภาพเนื-อหนังของ
พระองค์และการถวายตัวพระองค์เองเป็ นเครื; องบูชาบนกางเขนในที;สุดเพราะความบาปของเรา
ให้เราสังเกตว่านี;เป็ นโดยหรื อเพราะ “เนื-อหนังของพระองค์” ม่ านที;ถกู พูดถึงในที;น- ีดูเหมือนจะ
เป็ นสัญลักษณ์ที;สื;อถึงพระกายของพระเยซูคริ สต์ อาจเป็ นไปได้วา่ มีม่านอยูจ่ ริ งๆในพระวิหาร
ในสวรรค์
นอกจากนี- ตามที;ผเู ้ ขียนได้พยายามอย่างมากที;จะแสดงให้เราเห็น เรามีมหาปุโรหิตที;
เหนือกว่าในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราจริ งๆ “สําหรับครอบครัวของพระเจ้า” มีการเล่นคําตรงนีเช่นเดียวกับที;พวกปุโรหิตคนเลวีคอยดูแลพระนิเวศของพระเจ้าที;กรุ งเยรู ซาเล็ม พระคริ สต์กท็ รง
อยูเ่ หนือครอบครัวของพระเจ้าซึ;งน่าจะหมายถึงพระราชกิจที;ยง;ิ ใหญ่กว่าของพระเจ้า ปัจจุบนั
ครอบครัวนั-นก็คือคริ สตจักร พระกายของพระคริ สต์นน;ั เอง
ฮบ 10:22-25

ก็ให้ เราเข้ ามาใกล้ด้วยใจจริง ด้ วยความเชื0ออันเต็มเปี0 ยม มีใจทีถ0 ูก

ประพรมชําระพ้นจากการวินิจฉัยผิดและชอบทีช0 ั0วร้ าย และมีกายล้างชําระด้ วยนํา) อันใสบริสุทธิ8
23 ให้ เรายึดมัน0 ในความเชื0อทีเ0 ราทั)งหลายรับไว้ น)ัน โดยไม่ หวัน0 ไหว (เพราะว่ าพระองค์ ผู้ทรง
ประทานพระสั ญญานั)นทรงสั ตย์ ซื0อ) 24 และให้ เราพิจารณาดูกนั และกัน เพือ0 เป็ นเหตุให้ มคี วาม

รักและกระทําการดี 25 ซึ0งเราเคยประชุ มกันนั)นอย่ าให้ หยุด เหมือนอย่างบางคนเคยกระทํานั)น
แต่ จงเตือนสติกนั และกัน และให้ มากยิง0 ขึน) เมือ0 ท่ านทั)งหลายเห็นวันเวลานั)นใกล้เข้ ามาแล้ ว
ขณะที;ขอ้ เสนอใกล้จะถึงบทสรุ ปแล้ว ผูเ้ ขียนก็หนุนใจผูอ้ ่านของท่านให้ยดึ มัน; ในคํารับ
เชื;อของพวกเขาต่อไป คําเตือนสติสามประการถูกนําเสนอในสี; ขอ้ นีคําเตือนสติประการแรกคือ “ให้เราเข้ามาใกล้” ประเด็นสําคัญถูกพบในคําพูดง่ายๆนี- การ
ทดลองและแรงกดดันให้ถอยห่างและกลับไปหารู ปแบบทางวัฒนธรรมแบบเดิมที;สบายๆของ
พระราชบัญญัติน- นั รุ นแรงจริ งๆ ผูเ้ ขียนจึงหนุนใจผูอ้ ่านของท่านให้เข้ามาใกล้พระเจ้าโดยทาง
พระคริ สต์แทน
มีสามวลีที;มาขยายคําเตือนสติให้เข้ามาใกล้น- ี (1) “ด้วยใจจริ ง ด้วยความเชื;ออันเต็มเปี; ยม”
นัน; คือ ใจที;จงรักภักดีและทุ่มเทพร้อมกับความเชื;ออันเต็มเปี; ยม (2) วลีที;สองคือ “มีใจที;ถูก
ประพรมชําระพ้นจากการวินิจฉัยผิดและชอบที;ชว;ั ร้าย” การประพรมที;วา่ นี-ยอ่ มหมายถึงวิธี
ปฏิบตั ิที;พระวิหารที;พวกยิวคุน้ เคยดี ที;นน;ั การประพรมนํ-าเพื;อชําระให้บริ สุทธิ<ด้วยเถ้าของลูกโค
ตัวเมียสี แดงเป็ นสิ; งที;พบบ่อยเหมือนกับการประพรมด้วยโลหิตสําหรับเครื; องบูชาต่างๆ โดย
ทัว; ไปแล้วมันเกี;ยวข้องกับการชําระให้บริ สุทธิ< การประยุกต์ใช้ตรงนี-กค็ ือว่า พระโลหิ ตที;ไหล
ออกของพระคริ สต์ซ; ึงถูกประพรมในเชิงสัญลักษณ์ควรที;จะขจัดความคิดที;ชว;ั ร้ายต่างๆ ออกไป
เช่น การคิดที;จะถอยห่างไปจากการปรนนิบตั ิพระคริ สต์ เป็ นต้น (3) ในแบบเดียวกัน การ “มีกาย
ล้างชําระด้วยนํ-าอันใสบริ สุทธิ<” ก็หมายถึงพิธีชาํ ระล้างต่างๆของพวกยิว สิ; งนี-กเ็ กี;ยวข้องกับพิธี
ชําระล้างให้บริ สุทธิ<เช่นกัน เราจําได้วา่ มีอ่างและขันสาครต่างๆที;ต- งั อยูใ่ นพระวิหารสําหรับ
พิธีการชําระล้างต่างๆ อีกครั-งที;การประยุกต์ใช้กค็ ือว่า ให้ผอู ้ ่านชําระล้างตัวเองให้สะอาดจาก
ความมลทินเช่น การคิดที;จะถอยห่างไปจากพระคริ สต์ผทู ้ รงพระชนม์อยู่ เป็ นต้น
ในข้อ 23 เราเห็นถึงคําเตือนสติประการที;สอง (2) “ให้เรายึดมัน; ในความเชื;อที;เราทั-ง
หลายรับไว้น- นั โดยไม่หวัน; ไหว” อีกครั-งที;คาํ เตือนสติให้คงความสัตย์ซื;อไว้ถูกเน้นยํ-า เราถูก
เตือนให้ระลึกถึงความสัตย์ซื;อของพระองค์ตรงท้ายข้อนี-

ในข้อ 24-25 คําเตือนสติประการที;สามคือ (3) “และให้เราพิจารณาดูกนั และกัน เพื;อเป็ น
เหตุให้มีความรักและกระทําการดี” คําที;แปลว่า พิจารณา (คาตานอเอะโอ) มีความหมายว่า
'สังเกตดูผอู ้ ื;น' ความหมายก็คือ ให้เราเลิกมองแต่ตวั เองและสังเกตความต้องการของผูอ้ ื;นบ้าง คํา
ที;แปลว่า เพือ0 เป็ นเหตุให้ (พารอซุสมอส) มีความหมายว่า 'กระตุน้ ' ดังนั-นคําเตือนสติน- ีกค็ ือ ให้
กระตุน้ หรื อส่ งเสริ มให้เกิดความรักและการกระทําดีต่อกันและกัน ความเป็ นผูใ้ หญ่ฝ่ายวิญญาณ
ที;จบั ต้องได้กค็ ือ การเลิกสนใจแต่ตวั เองและหันไปให้กาํ ลังใจผูอ้ ื;นแทน
นอกจากนี- นี;ยงั เกี;ยวข้องกับการที; “ซึ;งเราเคยประชุมกันนั-นอย่าให้หยุด เหมือนอย่างบาง
คนเคยกระทํานั-น” ขณะที;ความเสื; อมทรามฝ่ ายวิญญาณเริ; มคืบคลานเข้ามา สิ; งหนึ;งที;จะเลือนหาย
ไปก็คือ ความสัตย์ซื;อในการร่ วมประชุมกันของคริ สตจักรท้องถิ;น เมื;อคริ สเตียนยุคต้นชาวยิว
เหล่านี-เริ; มท้อแท้หรื อสับสนเกี;ยวกับความเชื;อของตนในพระคริ สต์ พวกเขาก็ถูกทดลองให้ถอย
ห่างไปจากความสัตย์ซื;อที;มีต่อคริ สตจักรท้องถิ;นของพวกเขา ในที;น- ีผเู ้ ขียนหนุนใจให้พวกเขา
ทําสิ; งที;ตรงกันข้าม นอกจากนี- แม้กระทัง; ในสมัยนั-น เหล่าคริ สเตียนที;หวัน; ไหวก็ละเลยการประ
ชุมกับคริ สตจักรท้องถิ;นของตนแล้ว
อันที;จริ งแล้ว เมื;อวันแห่งการเสด็จกลับมาของพระคริ สต์ยง;ิ เข้ามาใกล้ เราก็ยงิ; ต้องเตือน
สติกนั และกันให้มากขึ-น ความหมายของคําที;แปลว่า เตือนสติ (พาราคาเละโอ) คือ 'ให้กาํ ลังใจ'
ดังนั-น ประเด็นสําคัญของคําเตือนสติสามประการนี-กค็ ือ ให้จงรักภักดี สัตย์ซื;อ และให้กาํ ลังใจ
กันและกันเมื;อเห็นแล้วว่าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราใกล้จะเสด็จกลับมาแล้ว
ฮบ 10:26-31

เมือ0 เราได้ รับความรู้ เรื0องความจริงแล้ว แต่ เรายังขืนทําผิดอีก

เครื0องบูชาไถ่ บาปก็จะไม่ มเี หลืออยู่เลย 27 แต่ จะมีความหวาดกลัวในการรอคอยการพิพากษา
โทษและไฟอันร้ ายแรง ซึ0งจะกินเอาบรรดาคนทีข0 ดั ขวางนั)นเสี ย 28 คนทีไ0 ด้ ฝ่าฝื นพระราช
บัญญัตขิ องโมเสสนั)น ถ้ ามีพยานสั กสองสามปาก ก็จะต้ องตายโดยปราศจากความเมตตา 29
ท่ านทั)งหลายคิดดูซิว่าคนทีเ0 หยียบยํา0 พระบุตรของพระเจ้ า และดูหมิน0 พระโลหิตแห่ งพันธ
สั ญญาซึ0งชําระเขาให้ บริสุทธิ8ว่าเป็ นสิ0 งชั0วช้ า และประมาทต่ อพระวิญญาณผู้ทรงพระคุณ ควรจะ

ถูกลงโทษมากยิง0 กว่านั)นสั กเท่ าใด 30 เพราะเรารู้ จักพระองค์ ผู้ได้ ตรัสว่า `การแก้แค้นเป็ นของเรา
เราจะตอบสนอง องค์พระผู้เป็ นเจ้ าได้ ตรัส' และได้ ตรัสอีกว่ า `องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าจะทรงพิพากษา
ประชาชนของพระองค์ ' 31 การตกอยู่ในอุ้งพระหัตถ์ ของพระเจ้ าผู้ทรงพระชนม์ น)ันเป็ นทีน0 ่ า
หวาดกลัว
ผูเ้ ขียนเตือนความจําผูอ้ ่านชาวยิวของท่านว่าภายใต้พระราชบัญญัติของโมเสส ไม่มี
เครื; องบูชาระบุไว้สาํ หรับความบาปแบบจงใจ (ดู กันดารวิถี 15:30-31 และพระราชบัญญัติ
17:12) แต่คนที;จงใจทําบาปภายใต้ พระราชบัญญัติกต็ อ้ งเผชิญกับโทษร้ายแรง ถึงขั-นประหาร
ชีวติ เลยด้วยซํ-า
จากนั-นท่านขอให้ผอู ้ ่านของท่านพิจารณาว่า “คนที;เหยียบยํา; พระบุตรของพระเจ้า และดู
หมิ;นพระโลหิตแห่งพันธสัญญาซึ;งชําระเขาให้บริ สุทธิ<ว่าเป็ นสิ; งชัว; ช้า และประมาทต่อพระ
วิญญาณผูท้ รงพระคุณ ควรจะถูกลงโทษมากยิง; กว่านั-นสักเท่าใด” คําถามนี-ไม่ตอ้ งการคําตอบ คํา
ตอบนั-นชัดเจนอยูแ่ ล้ว หากการจงใจเพิกเฉยต่อพระราชบัญญัติของโมเสสนั-นเป็ นเรื; องร้ายแรง
การปฏิเสธพระคริ สต์กย็ งิ; เป็ นเรื; องร้ายแรงยิง; กว่า การเพิกเฉยและปฏิเสธพระคริ สต์กเ็ ท่ากับ
เป็ นการ “ประมาทต่อพระวิญญาณผูท้ รงพระคุณ” คําที;แปลว่า ประมาท (เอะนูบริ ดโซ) มีความ
หมายว่า 'ดูหมิ;น' เมื;อคนๆหนึ;งหันหลังให้พระคริ สต์และปฏิเสธพระองค์ เขาก็ได้ดูหมิ;นพระ
วิญญาณบริ สุทธิ<ด้วย นัน; เป็ นเรื; องร้ายแรง และถึงขั-นหมิ;นประมาทพระวิญญาณบริ สุทธิ<เลยด้วย
ซํ-า ความเห็นตรงนี-สอดคล้องกับที;ถกู นําเสนอในฮีบรู 6:4-6
ผูเ้ ขียนเตือนความจําผูอ้ ่านของท่านต่อไปถึงความน่ากลัวของการถอยหนีไปดังกล่าวโดย
ยกข้อความจากพระราชบัญญัติ 32:35, สดุดี 135:14 และอ้างอิงไปยังสดุดี 76:7 พระเจ้าแห่งฟ้ า
สวรรค์ไม่ได้ตายแล้วหรื อไม่อยูแ่ ต่อย่างใด พระองค์ทรงพระชนม์อยูจ่ ริ งๆ พระองค์จะทรง
พิพากษาโดยการทรงจัดเตรี ยมของพระองค์ “การตกอยูใ่ นอุง้ พระหัตถ์ของพระเจ้าผูท้ รง
พระชนม์น- นั เป็ นที;น่าหวาดกลัว” จริ งๆ

ฮบ 10:32-34

แต่ ท่านทั)งหลายจงระลึกถึงคราวก่อนนั)น หลังจากทีท0 ่ านได้ รับ

ความสว่ างแล้ว ท่ านได้ อดทนต่ อความยากลําบากอย่างใหญ่ หลวง 33 บางทีท่านก็ถูกประจานให้
อับอายขายหน้ าและถูกข่ มเหง บางทีท่านก็ร่วมทุกข์ กบั คนทีถ0 ูกข่ มเหงนั)น 34 เพราะว่าท่านทั)ง
หลายมีใจเมตตาต่ อข้ าพเจ้ าในเมือ0 ข้าพเจ้ าต้ องถูกขังไว้ และเมือ0 มีคนปล้นชิงเอาทรัพย์ สิ0งของ
ของท่านไป ท่ านก็ยอมให้ ด้วยใจยินดี เพราะท่ านรู้ แล้วว่ า ท่านมีทรัพย์สมบัตทิ ปี0 ระเสริฐกว่าและ
ถาวรกว่ านั)นอีกในสวรรค์
ผูเ้ ขียนเตือนความจําผูอ้ ่านชาวยิวของท่านหลายคนว่าพวกเขาก็ได้เจอกับการข่มเหงเช่น
กันในเวลาที;ผา่ นไปไม่นานนัก บางคนถูกประจาน ถึงแม้วา่ บริ บทจะสื; อถึงการข่มเหงโดยนํ-ามือ
ของพวกยิว แต่กม็ ีการสื; อด้วยว่าผูเ้ ชื;อทั-งหลายถูกพวกโรมันจับเข้าไปอยูใ่ นอัฒจันทร์เพื;อสู ้กบั
พวกสิ งโตหรื อนักรบแกลดิเอเตอร์ คําที;แปลว่า ประจาน คือ เธะอาตริ โซ ซึ;งเป็ นที;มาของคํา
ภาษาอังกฤษ theater ไม่วา่ จะยังไง ผูเ้ ขียนก็หนุนใจผูอ้ ่านที;เริ; มท้อใจของท่านให้ระลึกว่าพวกเขา
และสหายฝ่ ายวิญญาณของพวกเขาได้ทนทุกข์มาอย่างไร ประเด็นสําคัญก็คือ นี;ไม่ใช่เวลาที;จะ
มายอมแพ้ตอนนีให้เราสังเกตข้อ 34 ที;พดู ถึงพวกเขาว่า “มีใจเมตตาต่อข้าพเจ้าในเมื;อข้าพเจ้าต้องถูกขังไว้
และเมื;อมีคนปล้นชิงเอาทรัพย์ส;ิ งของของท่านไป ท่านก็ยอมให้ดว้ ยใจยินดี เพราะท่านรู ้แล้วว่า
ท่านมีทรัพย์สมบัติที;ประเสริ ฐกว่าและถาวรกว่านั-นอีกในสวรรค์” นี;ยง;ิ สนับสนุนทรรศนะที;วา่
เปาโลเป็ นผูเ้ ขียนพระธรรมฮีบรู การอ้างอิงถึงโซ่ตรวนของท่านน่าจะหมายถึงการติดคุกหลาย
ครั-งหลายหนของเปาโล ท่านเตือนให้พวกเขาระลึกว่าพวกเขาได้มีใจเมตตาต่อท่านในการที;พวก
เขาส่ งของมาช่วยเหลือท่านขณะติดคุกอยู่ ท่านเตือนความจําพวกเขาต่อไปอีกว่าในสวรรค์มี
สิ; งของที;คงอยูเ่ ป็ นนิตย์รอคอยพวกเขาอยู่
ฮบ 10:35-36

เหตุฉะนั)นขออย่ าได้ ละทิง) ความไว้ วางใจของท่าน ซึ0งมีบําเหน็จ

อันยิง0 ใหญ่ 36 ด้ วยว่าท่านทั)งหลายต้ องการความเพียร เพือ0 ว่ าครั)นท่ านกระทําให้ นํา) พระทัยของ
พระเจ้ าสํ าเร็จได้ ท่านจะได้ รับตามคําทรงสั ญญา

นี;เป็ นอีกครั-งที;อคั รสาวกท่านนี-หนุนใจพวกเขามิให้ทิ-งความมัน; ใจและความหวังของ
พวกเขาที;พวกเขาได้มาด้วยความยากลําบากยิง; นัก ท่านยังเตือนความจําพวกเขาถึงบําเหน็จอัน
ใหญ่ยงิ; ที;จะมาถึงพวกเขาในสักวันหนึ;งด้วย สรุ ปก็คือว่า ท่านหนุนใจพวกเขาให้อดทนและรอ
คอยองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
ฮบ 10:37

`เพราะอีกไม่ นานพระองค์ ผู้จะเสด็จมาก็จะเสด็จมาและจะไม่ ทรงชักช้ า

นอกจากนี-ผเู ้ ขียนที;ได้รับการดลใจท่านนี-ยงั เตือนความจําผูอ้ ่านของท่านว่าการเสด็จกลับมาของ
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้านั-นใกล้เข้ามาแล้วด้วย
ฮบ 10:38-39

แต่ คนชอบธรรมจะมีชีวติ ดํารงอยู่โดยความเชื0อ แต่ ถ้าผู้ใดเสื0 อม

ถอย ใจของเราจะไม่ มคี วามพอใจในคนนั)นเลย' 39 แต่ เราทั)งหลายไม่ อยู่ฝ่ายคนเหล่านั)นทีก0 ลับ
ถอยหลังถึงความพินาศ แต่ อยู่ฝ่ายคนเหล่านั)นทีเ0 ชื0อจนให้ จิตวิญญาณถึงทีร0 อด
ผูเ้ ขียน (เปาโล) ปิ ดท้ายบทนี-ดว้ ยการยกข้อความจากฮาบากุก 2:4 (และกาลาเทีย 3:11
และโรม 1:17 ด้วย) หลักการง่ายๆก็คือว่า คนเหล่านั-นที;ถูกทําให้เป็ นคนชอบธรรมแล้วควร
ดําเนินชีวติ โดยความเชื;อ พระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยเวลาที;คนของพระองค์ทาํ สิ; งที;ตรงกันข้าม
ประเด็นก็คือว่าผูอ้ ่านที;หวัน; ไหวเหล่านี-จาํ เป็ นต้องกลับมาสู่ การดําเนินชีวติ โดยความเชื;อ (นี;จึง
เป็ นการปูพ-ืนในด้านบริ บทสู่ บทที;สิบเอ็ดอันยิง; ใหญ่)
ผูเ้ ขียนปิ ดท้ายด้วยการเตือนความจําพวกเขาว่าพวกเขาไม่ได้อยูฝ่ ่ าย “คนเหล่านั-นที;กลับ
ถอยหลังถึงความพินาศ” พวกเขาไม่ได้หลงกลับไปหาทางเก่าโดยหันหนีไปจากพระคริ สต์ แต่
พวกเขาได้เชื;อจนให้จิตวิญญาณถึงที;รอด ความเรี ยบง่ายของความรอดโดยทางความเชื;อถูกนํา
เสนออีกครั-ง บัดนี-บทนําสู่ บทแห่งความเชื;ออันยิง; ใหญ่ที;จะตามมาได้ถูกนําเสนอเรี ยบร้อยแล้ว
*****
ภาพรวมของฮีบรู 11: ขณะที3 เนือ, หาส่ วนต้ นของจดหมายฝากฉบับนีไ, ด้ ผ่านพ้ นไปแล้ ว
ผู้เขียนก็ยกตัวอย่ างต่ อไปว่ าบุรุษและสตรี ผ้ ยู ิ3งใหญ่ ของพระเจ้ าในอดีตได้ ดาํ เนินชี วิตตามหลัก

การแห่ งความเชื3 อ นอกจากนีค, นเหล่ านีท, ี3 ถกู เอ่ ยถึงส่ วนใหญ่ กเ็ ป็ น ‘ผู้อาวุโส’ หรื อ ‘พ่ อหมู่’ ของ
ศาสนายิว ผู้เขียนยกภาพประกอบว่ าคนเหล่ านีต, ั,งแต่ สมัยโบราณมี “ความเชื3 ออันเต็มเปี3 ยม”
(10:22) สิ3 งหนึ3งที3แบ่ งแยกพันธสัญญาใหม่ จากพันธสัญญาเดิมก็คือการให้ ความสําคัญต่ อความ
เชื3 อ ซึ3 งอยู่ตรงนั,นมาตลอดอยู่แล้ ว แต่ ตอนนีไ, ด้ ถูกเน้ นให้ เห็นชัดเจนยิ3งขึน,
ครึ3 งหลังของบทนีใ, ห้ รายชื3 ออันยืดยาวของเหล่ าวิสุทธิ ชนในพระคัมภีร์เดิมผู้ซึ3งบรรลุสิ3ง
ต่ างๆที3พวกเขาได้ กระทําลงไปเพราะพวกเขาเชื3 อคําตรั สของพระเจ้ า (ความเชื3 อ) มีการเน้ นความ
สําคัญของความเชื3 อต่ อไปว่ า ความเชื3 อเป็ นแรงผลักดันสําคัญที3ทาํ ให้ คนของพระเจ้ าทําสิ3 งที3พวก
เขาควรกระทําทั,งในตอนนั,นและตอนนี ,
ฮบ 11:1

บัดนีค) วามเชื0อคือความแน่ ใจในสิ0 งทีเ0 ราหวังไว้ ความหมายของคําที;แปล

ว่า ความแน่ ใจ (ฮูพอสตาซิ ส) คือ ‘ความมัน; ใจ’ หรื อ ‘การทําให้หนักแน่นแข็งแรง’ ดังนั-นวลีน- ีจึง
กล่าวว่า ‘ความเชื;อคือความมัน; ใจในสิ; งต่างๆที;ถูกหวังไว้’ นิยามแบบง่ายๆของความเชื;อก็คือ
‘การเชื;อคําตรัสของพระเจ้า’ ความมัน; ใจแห่งความเชื;อถูกทอดสมออยูใ่ นพระวจนะของพระเจ้า
เมื;อพระเจ้าตรัสอะไร ก็ไม่มีอะไรจะเปลี;ยนแปลงมันได้ ด้วยเหตุน- ีเราจึงสามารถวางใจคําตรัส
ของพระองค์ได้อย่างเต็มที; ความเชื;อคือการพึ;งพาพระเจ้าและพระสัญญาต่างๆของพระองค์อย่าง
สุ ดจิตสุ ดใจ คําว่า วางใจ จึงอาจสื; อความหมายของคํานี-ได้อย่างถูกต้องมากกว่า
ความเชื;อคือ ความรู้ สึกมัน0 ใจว่ า สิ0งทีย0 งั ไม่ได้ เห็นนั)นมีจริง
คําที;แปลว่า ความรู้ สึกมัน0 ใจ (เอะเล็กคอส) มีความหมายว่า ‘ข้อพิสูจน์’ หรื อ ‘ความเชื;อ
มัน; ’ ดังนั-นความเชื;อจึงเป็ นข้อพิสูจน์หรื อหลักฐานของสิ; งที;เรายังมองไม่เห็น (พระเยซูเอง,
สวรรค์, อาณาจักรที;ทรงสัญญาไว้ และบําเหน็จที;รอคอยอยูข่ า้ งหน้า) หลักเหตุผลนั-นง่ายนิดเดียว
ถึงแม้วา่ เรายังมองไม่เห็นสิ; งที;ทรงสัญญาไว้ แต่ขอ้ เท็จจริ งที;วา่ คนมากมายเชื;อเช่นนั-นก็เป็ นหลัก
ฐานที;บ่งชี-แล้วว่าสิ; งเหล่านั-นมีอยูจ่ ริ ง ความเชื;อจึงกลายเป็ นส่ วนหนึ;งของหลักฐานที;สนับสนุน
สิ; งต่างๆที;เรายังมองไม่เห็น

ฮบ 11:2

โดยความเชื0อนีเ) อง พวกบรรพบุรุษก็ได้ รับการรับรอง ข้อนี-อาจถอดความ

ได้วา่ ‘เพราะว่าโดยสิ; งนี- (ความเชื;อ) บรรดาผูอ้ าวุโสก็ได้รับคําพยานที;ดี’ คําที;แปลว่า การรับรอง
เป็ นคําที;มกั ถูกแปลเป็ น ‘เป็ นพยาน’ หรื อ ‘ให้การเป็ นพยาน’ (มารทูเระโอ) ในที;น- ีคาํ นี-อยูใ่ นรู ป
ประธานถูกกระทํา (ความหมายก็คือว่า พวกเขาถูกเป็ นพยานหรื อถูกสังเกตการณ์) ความหมายก็
คือว่า ตลอดสมัยประวัติศาสตร์ของพระคัมภีร์เดิม บุรุษและสตรี ผยู ้ งิ; ใหญ่เหล่านี-ของพระเจ้า
(พวกผูอ้ าวุโส) เป็ นพยานแห่งความเชื;อ
ฮบ 11:3

โดยความเชื0อนีเ) อง เราจึงเข้ าใจว่ า พระเจ้ าได้ ทรงสร้ างกัลปจักรวาลด้ วย

พระดํารัสของพระองค์ มีความเห็นหลายประการสําหรับข้อนี- (1) คําที;แปลว่า กัลปจักรวาล
(อาอิโอน) มักถูกใช้เพื;อหมายถึง ‘ยุคสมัยต่างๆ’ หรื อ ‘นิรันดร์กาล’ อย่างไรก็ตามบางครั-งคําๆนีก็ถูกใช้เพื;อหมายถึงจักรวาล ในบริ บทนี-นี;น่าจะใช่ความหมายที;ตอ้ งการจะสื; อ (2) คําที;แปลว่า
สร้ าง (คาตาริ ดโซ) มีความหมายตรงนี-วา่ ‘จัดระเบียบ’, ‘ทําให้สมบูรณ์’ หรื อ ‘จัดเรี ยง’ (3) คําที;
แปลว่า พระดํารัส ตรงนี- (เรมา) หมายถึง คําพูดซึ;งแตกต่างจากคําเขียน (ลอกอส) ของพระเจ้า
ใจความสําคัญจนถึงจุดนี-กค็ ือว่า เราเข้าใจโดยความเชื;อว่าจักรวาลถูกสร้างโดยคําตรัสของ
พระเจ้า ดู สดุดี 33:6-9 การเนรมิตสร้างสรรพสิ; งไม่ใช่กระบวนการที;กินเวลาหลายยุคสมัย
เหมือนกับในทฤษฎีวนั -ยุคสมัยหรื อทฤษฎีวิวฒั นาการแบบเชื;อว่ามีพระเจ้า พระองค์ตรัสและ
การทรงสร้างก็สาํ เร็จเสร็จสิ- นเหมือนที;ทรงตรัสไว้อย่างชัดเจนในปฐมกาล 1
ดังนั)นสิ0งทีม0 องเห็นจึงเป็ นสิ0 งทีเ0 กิดจากสิ0งทีไ0 ม่ ปรากฏให้ เห็น หลักการที;น่าสนใจที;สุด
ประการหนึ;งเกี;ยวกับหลักฟิ สิ กส์อะตอมถูกพบตรงนี- สสารที;เรามองเห็นประกอบด้วยสิ; งที;ไม่ใช่
สสาร นักฟิ สิ กส์แห่งศตวรรษที;ยสี; ิ บเพิ;งมาเข้าใจว่า อนุภาคต่างๆของโครงสร้างอะตอมจริ งๆ
แล้วเป็ นพลังงานมากกว่าสสาร อิเล็คตรอนถูกเรี ยกว่า ‘อนุภาคแบบมีประจุ’ กระนั-น
กล้องจุลทรรศน์ที;ทรงพลังที;สุดก็ยงั ไม่เคยเห็นอิเล็คตรอน โดยเห็นแต่ผลลัพธ์ของมันเท่านั-น ใน
แบบเดียวกัน ‘อนุภาค’ ต่างๆของนิวเคลียสของอะตอมหนึ;งๆ (นิวตรอนต่างๆ, โปรตอนต่างๆ
ฯลฯ) ได้ถูกค้นพบแล้วว่ามีขนาดเล็กจิjวมากๆ จริ งๆแล้ว ‘ระบบสุ ริยะต่างๆ’ ก็เป็ นขอบเขตที;มี
ขนาดเล็กจิjวของพลังงานมากกว่าที;จะเป็ นสสาร เมื;อ ‘อนุภาค’ ต่างๆเหล่านี-ถูกแยกจากกันหรื อ

ถูกเชื;อมเข้าด้วยกัน ก็มีการปล่อยพลังงานปริ มาณมหาศาลออกมาซึ;งเรี ยกกันว่าพลังงาน
นิวเคลียร์
หลายศตวรรษก่อนที;นกั วิทยาศาสตร์สมัยใหม่จะมาถึงความรู ้เพียงบางส่ วนของแก่นแท้
ของสสาร พระวจนะของพระเจ้าก็นิยามมันไว้แล้วตรงนี- พระเจ้าทรงสร้างมันด้วยคําตรัสที;ออก
มาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ การทรงสร้างและสรรพสิ; งที;มีอยูใ่ นนั-นจริ งๆแล้วก็มาจากอีกมิติ
หนึ;งซึ;งต่างจากที;ถูกสันนิษฐานกันโดยทัว; ไป นักฟิ สิ กส์มาถึงความรู ้ดงั กล่าวโดยการสังเกต
ส่ วนคนของพระเจ้าเข้าใจเกี;ยวกับมันโดยความเชื;อ
ตั,งแต่ ข้อ 4 เป็ นต้ นไป ผู้เขียนนําเสนอ ‘หอแห่ งความเชื3 อ’ อันประกอบด้ วยบุรุษและสตรี
ตลอดหลายศตวรรษผู้ซึ3งโดยความเชื3 อได้ บรรลุสิ3งที3พวกเขาได้ กระทํา
ฮบ 11:4

โดยความเชื0อ อาแบลนั)นจึงได้ นําเครื0องบูชาอันประเสริฐกว่ าเครื0องบูชา

ของคาอินมาถวายแด่ พระเจ้ า เพราะเหตุเครื0องบูชานั)นจึงมีพยานว่ าท่านเป็ นคนชอบธรรม คือ
พระเจ้ าทรงเป็ นพยานแก่ของถวายของท่ าน โดยความเชื0อนั)น แม้ ว่าอาแบลตายแล้วท่านก็ยงั พูด
อยู่ ผูเ้ ขียนเริ; มต้นที;ตอนแรกเริ; มของประวัติศาสตร์มนุษย์เลย “โดยความเชื;อ อาแบลนั-นจึงได้นาํ
เครื; องบูชาอันประเสริ ฐกว่าเครื; องบูชาของคาอินมาถวายแด่พระเจ้า” ถึงแม้วา่ ในสมัยอาแบล
ไม่มีพระวจนะของพระเจ้าที;เป็ นลายลักษณ์อกั ษร แต่เขาก็ตระหนักดีถึงพระวจนะของพระเจ้าที;
เป็ นคําตรัส เขาทราบดีวา่ พระเจ้าทรงปรารถนาเครื; องบูชาที;เป็ นโลหิต เมื;ออิงตามพระวจนะของ
พระเจ้าที;เป็ นคําตรัส อาแบลได้ทาํ สิ; งที;เขาควรกระทํา (คือ เขาทําสิ; งที;ถกู ต้อง) เขาถวายเครื; อง
บูชาที;เป็ นโลหิ ต คาอินไม่ได้ทาํ แบบนั-น วลีที;วา่ “เพราะเหตุเครื; องบูชานั-นจึงมีพยาน” อาจแปล
ได้วา่ ‘โดยเครื; องบูชานั-นมันรับรองเกี;ยวกับท่าน’ “ว่าท่านเป็ นคนชอบธรรม” หลักการเรื; องการ
ถูกทําให้เป็ นคนชอบธรรมโดยความเชื;อและความชอบธรรมในทางปฏิบตั ิถูกพบตรงนี- เพราะ
ความเชื;อนัน; เองพระเจ้าจึงทรงรับรองเครื; องบูชาของอาแบล จนถึงทุกวันนี- “แม้วา่ อาแบลตาย
แล้วท่านก็ยงั พูดอยู”่ อาแบลทําสิ; งที;พระเจ้าตรัสสั;งให้เขาทําโดยความเชื;อ มันยังเป็ นคําพยานที;ดี
มาจนถึงทุกวันนี-

ฮบ 11:5

โดยความเชื0อ เอโนคจึงถูกรับขึน) ไป เพือ0 ไม่ให้ ท่านประสบกับความตาย

ไม่ มผี ู้ใดพบท่ าน เพราะพระเจ้ าทรงรับท่ านไปแล้ว ก่อนทีท0 รงรับท่ านขึน) ไปนั)นมีพยานว่า ท่ าน
เป็ นทีพ0 อพระทัยของพระเจ้ า คําที;แปลว่า รับขึน) ไป หรื อการรับขึ-นไป (เมะตาติเธมิ/เมะตาเธะ
ซิ ส) ในข้อนี-หมายถึง ‘ย้ายตําแหน่ง’ หรื อแปลตรงตัวคือ ‘โอนย้าย’ อาจมีการกล่าวถึงการรับขึ-น
ของคริ สเตียนในเรื; องของเอโนค ในปฐมกาล 5:22,24 ความจริ งที;สาํ คัญถูกนําเสนอที;วา่ “เอโน
คดําเนินกับพระเจ้า” เขาจึง “เป็ นที;พอพระทัยของพระเจ้า” พระเจ้าจึงทรงย้ายเอโนคไปอยู่
สวรรค์เลยโดยให้เขาไม่ตอ้ งประสบกับความเจ็บปวดของความตาย หลักการที;สาํ คัญกว่าก็คือว่า
เอโนคเป็ นที;พอพระทัยของพระเจ้าโดยความเชื3 อ นี;จึงนําเราไปสู่ หลักการที;สาํ คัญยิง; ขึ-นไปอีกใน
ข้อต่อไป
ฮบ 11:6

แต่ ถ้าไม่ มคี วามเชื0อแล้ว จะเป็ นทีพ0 อพระทัยของพระองค์ กไ็ ม่ ได้ เลย

เพราะว่าผู้ที0จะมาหาพระเจ้ าได้ น)ันต้ องเชื0อว่าพระองค์ ทรงดํารงพระชนม์ อยู่ และพระองค์ทรง
เป็ นผู้ประทานบําเหน็จให้ แก่ ทุกคนทีป0 ลงใจแสวงหาพระองค์ ความเชื;อทําให้พระเจ้าทรงพอ
พระทัย พระเจ้าทรงพอพระทัยเมื;อเราผูเ้ ป็ นสิ; งทรงสร้างของพระองค์หนั มาพึ;งพาพระองค์
สําหรับความจําเป็ นและความต้องการต่างๆของเรา พระเจ้าทรงพอพระทัยเมื;อเราพึ;งพาและ
วางใจพระองค์ การพึ;งพาสิ; งอื;นก็เท่ากับเราไม่พ; ึงพาพระองค์เลยแม้แต่นิดเดียว พระเจ้าทรง
ปรารถนาให้เราพึ;งพาและวางใจพระองค์สาํ หรับความจําเป็ นทุกอย่างในชีวติ ของเรา โดยเริ; มต้น
ที;ความรอดของเราไปจนถึงสิ; งละอันพันละน้อยต่างๆหลังจากนั-น เมื;อเราดําเนินชีวติ แบบนั-น
มันก็ทาํ ให้พระองค์ทรงพอพระทัย
คําที;แปลว่า ไม่ ได้ เลย (อาดูนาทอส) มีความหมายว่า ‘เป็ นไปไม่ได้’ หรื อ ‘ปราศจากฤทธิ<
เดช’ เมื;อเราไม่วางใจพระองค์ เราก็ทาํ ตัวเราให้ไม่เป็ นที;พอพระทัยพระเจ้า นอกจากนี- “ผูท้ ี;จะมา
หาพระเจ้าได้น- นั ” ต้อง (1) “เชื;อว่าพระองค์ทรงดํารงพระชนม์อยู”่ จุดเริ; มต้นของความเชื;อเริ; ม
ต้นที;การยอมรับและการตระหนักรู ้วา่ พระเจ้าทรงมีอยูจ่ ริ ง คําที;แปลว่า มา (พรอเสะรคอไม) มี
ความหมายว่า ‘เข้าใกล้’ ก่อนที;ใครจะเข้าใกล้พระเจ้าได้น- นั เขาต้องเริ; มต้นด้วยความเชื;อและการ
ตระหนักรู ้แบบเรี ยบง่ายว่าพระเจ้าทรงมีอยูจ่ ริ ง แต่ (2) เขาต้องเชื;อด้วยว่าพระเจ้า “ทรงเป็ นผู ้

ประทานบําเหน็จให้แก่ทุกคนที;ปลงใจแสวงหาพระองค์” เมื;อผูใ้ ดแสวงหาพระองค์อย่าง
ขะมักเขม้น พระเจ้าก็ทรงประทานบําเหน็จ, ให้ค่าตอบแทน หรื ออวยพรเขา กุญแจสําคัญก็คือ
การ “ปลงใจแสวงหาพระองค์” และเราจะทําเช่นนั-นได้โดยการวางใจและพึ;งพาพระองค์ซ; ึงจะ
ทําให้เราทําสิ; งที;พระองค์ตรัสสั;งให้เรากระทํา
ความเชื;อจึงเป็ นการตระหนักรู ้วา่ พระเจ้าทรงมีอยูจ่ ริ ง และพระองค์จะทรงอวยพรคน
เหล่านั-นที;แสวงหาพระองค์อย่างขะมักเขม้น ให้เราสังเกตพยานชุดต่อไปในหลายข้อต่อไปนีมันแสดงให้เห็นว่าพวกเขาทําสิ; งที;พระเจ้าทรงบัญชาให้พวกเขาทําโดยความเชื;อ โดยการทําเช่น
นั-นเองพวกเขาจึงทําให้พระเจ้าทรงพอพระทัย
ฮบ 11:7

โดยความเชื0อ เมือ0 พระเจ้ าทรงเตือนโนอาห์ ถึงเหตุการณ์ ทยี0 งั ไม่ ปรากฏ

ท่ านมีใจเกรงกลัวจัดแจงต่ อนาวา เพือ0 ช่ วยครอบครัวของท่ านให้ รอด และด้ วยเหตุนีเ) อง ท่ านจึง
ได้ ปรับโทษแก่โลก และได้ เป็ นทายาทแห่ งความชอบธรรม ซึ0งบังเกิดมาจากความเชื0อ ให้เรา
สังเกตคํานามและคํากริ ยาง่ายๆของประโยคนี- “โดยความเชื;อ...โนอาห์... จัดแจงต่อนาวา... และ
ได้เป็ นทายาทแห่งความชอบธรรม ซึ;งบังเกิดมาจากความเชื;อ” เพราะว่าโนอาห์เชื;อคําตรัสของ
พระเจ้า ท่านจึงทําสิ; งที;พระเจ้าตรัสสั;งให้ท่านทํา (ความเชื;อฟังที;มีต่อพระเจ้าเกิดจากความเชื;อที;มี
ในพระเจ้า ดังนั-นการไม่เชื;อฟังพระเจ้าจึงเกิดจากการขาดความเชื;อ) เพราะว่าโนอาห์เชื;อคําตรัส
ของพระเจ้า (1) “เมื;อพระเจ้าทรงเตือนโนอาห์ถึงเหตุการณ์ที;ยงั ไม่ปรากฏ ท่านมีใจเกรงกลัว
จัดแจงต่อนาวา” สิ; งที;ยงั ไม่ปรากฏให้เห็น น่าจะหมายถึงข้อเท็จจริ งที;วา่ ตอนนั-นฝนยังไม่เคยตก
มาก่อนเลย กระนั-นโนอาห์กเ็ ชื;อพระเจ้า ท่านเชื;อว่าจะเป็ นไปตามที;พระองค์ตรัสไว้ (2) เพราะว่า
ท่านเชื;อคําตรัสของพระองค์ ท่านจึง “มีใจเกรงกลัวจัดแจงต่อนาวา เพื;อช่วยครอบครัวของท่าน
ให้รอด”
โนอาห์ในฐานะเป็ นผูป้ ระกาศความชอบธรรม (2 เปโตร 2:5) ใช้เวลา 120 ปี ในการ
ประกาศเตือนชาวโลกที;อยูร่ อบตัวท่านให้กลับใจเสี ยใหม่ พวกเขาไม่ฟังท่าน จริ งๆแล้วพวกเขา

ไม่ยอมเชื;อคําตรัสของพระเจ้านัน; เอง “ด้วยเหตุน- ีเอง (การที;พวกเขาขาดความเชื;อ) ท่านจึงได้
ปรับโทษแก่โลก”
เพราะว่าโนอาห์เต็มใจเชื;อคําตรัสของพระเจ้าโดยความเชื;อ ท่านจึง “ได้เป็ นทายาทแห่ง
ความชอบธรรม ซึ;งบังเกิดมาจากความเชื;อ” กล่าวอีกนัยหนึ;งพระเจ้าทรงทําให้โนอาห์เป็ นคน
ชอบธรรมเพราะความเชื;อของท่านในพระองค์ หลักการง่ายๆที;วา่ พระเจ้าทรงพอพระทัยเพราะ
ความเชื;อถูกพบในตอนแรกๆของพระคัมภีร์แล้ว นัน; คือ อาแบล, เอโนค, โนอาห์ ยังมีคนอื;นๆ
อีก
ฮบ 11:8

โดยความเชื0อ เมือ0 ทรงเรียกให้ อบั ราฮัมออกเดินทางไปยังทีซ0 ึ0งท่านจะรับ

เป็ นมรดก ท่ านได้ เชื0อฟังและได้ เดินทางออกไปโดยหารู้ ไม่ ว่าจะไปทางไหน พยานแห่งความเชื;อ
อีกคนถูกเสนอ อับราฮัมทําสิ; งที;ท่านได้กระทําเพราะท่านเชื;อคําตรัสของพระเจ้า ใจความสําคัญ
ตรงนี-คือ “โดยความเชื;อ...อับราฮัม..ได้เชื;อฟัง” สิ; งที;ทาํ ให้มนั เป็ นความเชื;อที;ยง;ิ ใหญ่กว่าเดิมก็คือ
ว่า ท่านได้ออกไปโดยไม่รู้วา่ จะไปทางไหน ท่านแค่เชื;อคําตรัสของพระเจ้าและวางใจพระองค์
ฮบ 11:9

โดยความเชื0อ ท่ านได้ พาํ นักในแผ่ นดินแห่ งพระสัญญานั)น เหมือนอยู่ใน

ดินแดนแปลกถิ0น คืออาศัยอยู่ในเต็นท์ กบั อิสอัคและยาโคบซึ0งเป็ นทายาทด้ วยกันกับท่านในพระ
สั ญญาอันเดียวกันนั)น เมื;อคนๆหนึ;งย้ายไปยังอีกส่ วนของโลกสู่ สภาพอากาศใหม่, วัฒนธรรม
ใหม่, ค่านิยมใหม่, ภาษาใหม่ หรื อสําเนียงใหม่ มันก็ยากที;จะอยูต่ ่อ ต้องมีการคิดถึงบ้านแฝงอยู่
บ้าง โดยความเชื;ออับราฮัมอยูต่ ่อ ท่านเชื;อคําตรัสของพระเจ้า เต็นท์ ในที;น- ีเป็ นที;อาศัยแบบคน
รอนแรมของท่าน น่าสนใจที;ยาโคบไม่เคยมีชีวติ อยูร่ ่ วมกับอับราฮัม อับราฮัมเสี ยชีวติ ก่อนที;ยา
โคบเกิด อย่างไรก็ตามยาโคบก็อยูใ่ นบั-นเอวของอับราฮัมเหมือนเลวีในฮีบรู 7:9 ดินแดนแห่ง
พระสัญญาคือดินแดนที;อยูจ่ นถึงบัดนี-ซ; ึงพระเจ้าได้ทรงสัญญาแก่อบั ราฮัม
ฮบ 11:10

พ่อหมู่เหล่านี-ซ; ึงใช้ชีวติ เหมือนกับคนร่ อนเร่ ในเต็นท์ได้คอยอยู่เพือ0 จะได้

เมืองทีม0 รี าก ซึ0งพระเจ้ าเป็ นนายช่ างและเป็ นผู้ทรงสร้ างขึน) พวกเขาไม่เพียงปรารถนาสถานที;
ถาวรที;พวกเขาจะลงหลักปักฐานได้เท่านั-น แต่ยงั รอคอยสถานที;ๆพระเจ้าของพวกเขาทรงสถิต

อยูด่ ว้ ย ทั-งหมดนี-เป็ นไปเพราะความเชื;อของพวกเขา พวกเขาเชื;อคําตรัสของพระเจ้าและรอคอย
พระสัญญาของพระองค์
ฮบ 11:11

โดยความเชื0อ นางซาราห์ เองเช่ นกันจึงได้ รับพลังตั)งครรภ์ และได้ คลอด

บุตรเมือ0 ชรามากแล้ว เพราะนางถือว่ าพระองค์ ผู้ได้ ทรงประทานพระสัญญานั)นทรงเป็ นผู้สัตย์
ซื0อ เมื;อพระเจ้าทรงสัญญากับนางซาราห์วา่ วันหนึ;งนางจะให้กาํ เนิดบุตรชายแก่อบั ราฮัม นางก็
ถึงวัยหมดประจําเดือนแล้ว มันเป็ นไปไม่ได้เลยในทางชีววิทยาและทางสรี รวิทยาที;นางจะมีบุตร
ได้ กระนั-น “โดยความเชื;อ นางซาราห์เองเช่นกันจึงได้รับพลังตั-งครรภ์” นางเชื;อคําตรัสของ
พระเจ้า “นางถือว่าพระองค์ผไู ้ ด้ทรงประทานพระสัญญานั-นทรงเป็ นผูส้ ัตย์ซื;อ” ถึงแม้วา่ นางเป็ น
หมันมาตลอดชีวติ และรู ้ว่านางไม่มีศกั ยภาพที;จะมีบุตรได้อีกต่อไปแล้ว แต่นางก็รู้วา่ พระเจ้าทรง
สามารถ นางถือว่าพระองค์ผทู ้ รงมีพระสัญญากับนางนั-นเป็ นผูท้ ี;เชื;อถือได้ ใจความสําคัญของคํา
ที;แปลว่า สั ตย์ ซื0อ (พิสทอส) คือ ผูท้ ี; 'ควรค่าแก่การไว้วางใจ'
ฮบ 11:12

เหตุฉะนั)น คนเป็ นอันมากดุจดาวในท้ องฟ้า และดุจเม็ดทรายทีท0 ะเลซึ0ง

นับไม่ ได้ ได้ บังเกิดแต่ ชายคนเดียว และชายคนนั)นก็เท่ ากับคนทีต0 ายแล้วด้ วย ความหมายของคําที;
แปลว่า เท่ ากับคนทีต0 ายแล้ว (เนะครอโอ) หมายถึงการเสื; อมสมรรถภาพในด้านชีววิทยาแล้ว ทั-ง
อับราฮัมและนางซาราห์หมดสมรรถภาพทางเพศและเป็ นหมันแล้วก่อนที;อิสอัคถือกําเนิดขึ-นมา
กระนั-นพวกเขาก็เชื;อคําตรัสของพระเจ้า “เหตุฉะนั-น คนเป็ นอันมากดุจดาวในท้องฟ้ า และดุจ
เม็ดทรายที;ทะเลซึ;งนับไม่ได้ได้บงั เกิดแต่ชายคนเดียว” มันเกิดขึ-นได้เพราะพวกเขาเชื;อคําตรัส
ของพระเจ้า
ฮบ 11:13

บรรดาคนเหล่านีไ) ด้ ตายไปในระหว่ างทีเ0 ชื0ออยู่ ยังไม่ ได้ รับผลตามพระ

สั ญญาทั)งหลายนั)น แต่ ได้ แลเห็นพระสัญญาแต่ ไกล ก็เชื0อมัน0 และต้ อนรับพระสั ญญาเหล่านั)นไว้
และได้ ยอมรับว่ าเขาทั)งหลายเป็ นคนต่ างด้ าวและเป็ นผู้สัญจรอยู่ในแผ่ นดินโลก คนเหล่านี-ทุกคน
(อาแบลจนถึงอิสอัค) เสี ยชีวติ และไม่ได้รับกษัตริ ยแ์ ละราชอาณาจักรที;ทรงสัญญาไว้ “แต่ได้แล
เห็นพระสัญญาแต่ไกล ก็เชื;อมัน; และต้อนรับพระสัญญาเหล่านั-นไว้” ถึงแม้วา่ ไม่มีระบุไว้ชดั เจน

ตรงนี- แต่หลักการก็ยงั เกี;ยวกับความเชื;อเหมือนเดิม พวกเขาเห็นราชอาณาจักรที;ทรงสัญญาไว้,
เมืองสวรรค์ และบําเหน็จและพระพรแห่งสวรรค์อยูไ่ กลๆโดยความเชื3 อ เพราะว่าพวกเขาเชื;อคํา
ตรัสของพระเจ้า พวกเขาจึงรู ้วา่ สิ; งเหล่านั-นกําลังจะมา
นอกจากนี- พวกเขา “ยอมรับว่าเขาทั-งหลายเป็ นคนต่างด้าวและเป็ นผูส้ ัญจรอยูใ่ นแผ่นดิน
โลก” ความหมายของคําที;แปลว่า คนต่ างด้ าว (เสะนอส) คือ 'คนต่างแดน' ความหมายของคําที;
แปลว่า ผู้สัญจร (พาเระพิเดมอส) คือ 'ผูย้ า้ ยถิ;นฐาน' หรื อ 'นักท่องเที;ยว' เลยด้วยซํ-า ถึงแม้วา่ พ่อ
หมู่เหล่านี-มีชีวติ อยูใ่ นโลกนี- แต่พวกเขาทราบว่าพวกเขาไม่ได้เป็ นส่ วนหนึ;งของมัน พวกเขารู ้วา่
ตัวเองเป็ นเหมือนคนต่างด้าวและนักท่องเที;ยว พวกเขารู ้วา่ 'โลกนี-ไม่ใช่บา้ นของฉัน ฉันแค่ผา่ น
มาและผ่านไปเท่านั-น' และพวกเขารู ้วา่ มันเป็ นแบบนี-เพราะพวกเขาเชื;อคําตรัสของพระเจ้า
ฮบ 11:14

เพราะคนทีพ0 ูดอย่ างนี)กแ็ สดงให้ เห็นชัดแล้วว่ า เขากําลังแสวงหาเมืองทีจ0 ะ

ได้ เป็ นของเขา คําที;แปลว่า เมือง (ปาตริ ส) มีความหมายว่า 'บ้านเกิด' พวกเขากําลังแสวงหาที;ๆ
พวกเขาจะเรี ยกได้วา่ บ้าน
ฮบ 11:15

และแท้ จริงถ้ าเขาคิดถึงบ้ านเมืองทีเ0 ขาจากมานั)น เขาก็คงจะมีโอกาสกลับ

ไปได้ ความหมายของข้อนี-กค็ ือว่า หากพวกเขาต้องการจริ งๆ พวกเขาจะกลับไปยัง “บ้านเมืองที;
เขาจากมา” ก็ทาํ ได้ หากอับราฮัมต้องการอย่างนั-นจริ งๆ ท่านก็สามารถกลับไปยังเมืองเออร์แห่ง
คนเคลเดียได้
ฮบ 11:16

แต่ บัดนีเ) ขาปรารถนาทีจ0 ะอยู่ในเมืองทีป0 ระเสริฐกว่ านั)น คือเมืองสวรรค์

เหตุฉะนั)นพระเจ้ าจึงมิได้ ทรงละอายเมือ0 เขาเรียกพระองค์ว่าเป็ นพระเจ้ าของเขา เพราะพระองค์
ได้ ทรงจัดเตรียมเมืองหนึ0งไว้ สําหรับเขาแล้ว แต่พวกเขารู ้ดีกว่านั-น พวกเขาปรารถนา “เมืองที;
ประเสริ ฐกว่านั-น คือเมืองสวรรค์” พวกเขาปรารถนาบ้านเกิดในสวรรค์ พวกเขารู ้วา่ การเดิน
ทางในชีวติ นี-น- นั แสนสั-นและปลายทางอันถาวรของพวกเขานั-นรออยูเ่ บื-องหน้า “เหตุฉะนั-น
พระเจ้าจึงมิได้ทรงละอายเมื;อเขาเรี ยกพระองค์วา่ เป็ นพระเจ้าของเขา เพราะพระองค์ได้ทรงจัด

เตรี ยมเมืองหนึ;งไว้สาํ หรับเขาแล้ว” พระเจ้าทรงพอพระทัยที;พวกเขาวางใจในพระองค์ พระองค์
จึงกําลังทรงจัดเตรี ยมที;ไว้สาํ หรับพวกเราและพวกเขา ดู ยอห์น 14:2-3
ฮบ 11:17-19

โดยความเชื0อ เมือ0 อับราฮัมถูกลองใจก็ได้ ถวายอิสอัคเป็ นเครื0อง

บูชา นี0แหละท่านผู้ได้ รับพระสัญญาเหล่านั)นก็ได้ ถวายบุตรชายคนเดียวของตนทีไ0 ด้ ให้ กาํ เนิดมา
18 คือบุตรที0มพี ระดํารัสไว้ว่า `เขาจะเรียกเชื)อสายของเจ้ าทางสายอิสอัค' 19 ท่ านเชื0อว่ าพระเจ้ า
ทรงฤทธิ8สามารถให้ อสิ อัคเป็ นขึน) มาจากความตายได้ และท่านได้ รับบุตรนั)นกลับคืนมาอีก
ประหนึ0งว่าบุตรนั)นเป็ นขึน) มาจากตาย
เพราะว่าอับราฮัมเชื;อคําตรัสของพระเจ้า ท่าน “ก็ได้ถวายอิสอัคเป็ นเครื; องบูชา” (ให้เรา
สังเกตว่าพระเจ้าทรงลองใจอับราฮัม ความหมายก็คือว่าพระองค์ทรงทดสอบท่านเพื;อดูวา่ ใจจริ ง
ของท่านเป็ นอย่างไร มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนานทัว; พระคัมภีร์เกี;ยวกับการที;พระเจ้าทรง
ทดสอบคนเหล่านั-นที;พระองค์จะทรงใช้งาน)
อับราฮัมรู ้วา่ พระเจ้าตลอดยีส; ิ บห้าปี ได้ทรงสัญญาแล้วว่าจะประทานบุตรชายคนหนึ;งให้
แก่ท่านผ่านทางนางซาราห์ ท่านยังรู ้ดว้ ยว่าพระเจ้าได้ทรงสัญญาแล้วว่าบุตรชายคนนี-จะกลาย
เป็ นชนชาติใหญ่ชนชาติหนึ;ง ด้วยเหตุน- ีโดยความเชื;อท่านจึงถวายอิสอัคเป็ นเครื; องบูชา อับราฮัม
เชื;อว่าพระเจ้าผูไ้ ด้ทรงประทานบุตรชายคนนี-แก่ท่านจะทรงชุบเขาให้เป็ นขึ-นจากตายหากจําเป็ น
นี;ยงั เป็ นภาพอันงดงามที;สื;อให้เห็นด้วยว่าสักวันหนึ;งพระเจ้าก็จะทรงถวายพระบุตรที;
บังเกิดมาองค์เดียวของพระองค์ แต่อบั ราฮัมก็รู้ดว้ ยว่า “เขาจะเรี ยกเชื-อสายของเจ้าทางสายอิ
สอัค” ซึ;งเป็ นคําพูดที;ยกมาจากปฐมกาล 21:12
ท่านจึงถือว่าหากจําเป็ น “พระเจ้าทรงฤทธิ<สามารถให้อิสอัคเป็ นขึ-นมาจากความตายได้”
คําที;แปลว่า เชื0อ (ลอกิซอไม) มีความหมายว่า ‘คิดอย่างละเอียดถี;ถว้ น’ หรื อ ‘ได้ใคร่ ครวญ

แล้ว’ อับราฮัมเชื;อคําตรัสของพระเจ้าท่านจึงรู ้วา่ พระเจ้าจะทรง (1) ไว้ชีวิตบุตรของท่าน

หรื อไม่ก็ (2) ชุบชีวิตบุตรของท่านให้เป็ นขึ-นจากตายหากจําเป็ น ไม่วา่ จะในกรณี ใดท่านก็
วางใจพระเจ้า
(ในทางปฏิบตั ิแล้ว อับราฮัมได้รับอิสอัคคืนจากตาย ตลอดสามวันในการเดินทางไป
ยังภูเขาโมรี ยาห์ ท่านเชื;อว่าอิสอัคจะต้องตายแน่ๆ กระนั-นเมื;อพระเจ้าทรงเข้ามาแทรกแซง
อับราฮัมก็ถือว่านัน; เป็ นเหมือนกับการเป็ นขึ-นจากตายเลย คําที;แปลว่า ประหนึ0ง คือคํากรี ก
พาราบอเล ซึ;งเป็ นที;มาของคําภาษาอังกฤษ parable เรื; องที;วา่ อิสอัคได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ ง
โดนฆ่าตายเป็ นคําอุปมาเกี;ยวกับการฟื- นคืนพระชนม์ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราซึ; งจะเกิด
ขึ-นในอนาคตสักวันหนึ;ง)
ฮบ 11:20

โดยความเชื0อ อิสอัคได้ อวยพรแก่ยาโคบและเอซาว นี;หมายถึงปฐมกาล

27:27 และการที;อิสอัคในช่วงบั-นปลายชีวติ อวยพรแก่บุตรทั-งสองของตน ประเด็นก็คือว่า เพราะ
ว่าอิสอัคเชื;อคําสัญญาที;พระเจ้าได้ตรัสไว้แก่ท่าน (คือ ท่านเชื;อคําตรัสของพระเจ้า) ท่านจึง
สามารถอวยพรบุตรทั-งสองเกีย0 วกับเหตุการณ์ ซึ0งจะบังเกิดภายหน้ านั)นได้
ฮบ 11:21

โดยความเชื0อ ยาโคบเมือ0 จะตายได้ อวยพรแก่บุตรชายทั)งสองของโยเซฟ

และได้ นมัสการขณะทีค0 าํ) อยู่บนหัวไม้ เท้ าของท่าน เช่นเดียวกัน ในอีกหลายปี ต่อมายาโคบก็
สามารถอวยพรแก่บุตรทั-งสองของโยเซฟด้วยความเชื;อในแบบเดียวกัน ยาโคบก็เหมือนกับ
บรรพบุรุษของท่านคือ อับราฮัมและอิสอัคที;เชื;อคําตรัสของพระเจ้า ท่านจึงส่ งต่อพระพรที;ทรง
สัญญาไว้ไปยังบุตรชายและหลานของท่าน
ฮบ 11:22

โดยความเชื0อ โยเซฟเมือ0 กําลังจะตายได้ กล่าวถึงการทีช0 นชาติอสิ ราเอลจะ

ออกไป และได้ มคี าํ สั0 งไว้ เรื0องกระดูกของท่าน ในแบบเดียวกัน โยเซฟ เพราะท่านเชื;อคําตรัสของ
พระเจ้า ท่านจึงกล่าวล่วงหน้าถึงการเดินทางออกจากอียปิ ต์ของชนชาติอิสราเอลในอนาคต และ
มีคาํ สัง; ไว้วา่ ให้ฝังกระดูกของท่านในแผ่นดินที;พระเจ้าได้ทรงสัญญาแก่อบั ราฮัม คนเหล่านี-ดว้ ย
ความเชื;อล้วนๆเชื;อคําตรัสของพระเจ้าเมื;อพระองค์ได้ทรงสัญญาแก่อบั ราฮัม, อิสอัค, ยาโคบ

และโยเซฟว่าพระองค์จะทรงอวยพรพวกเขาในฐานะชนชาติและจะทรงประทานแผ่นดินที;
พระองค์ได้ทรงสัญญาแก่อบั ราฮัมให้แก่พวกเขา
ฮบ 11:23

โดยความเชื0อ เมือ0 โมเสสบังเกิดมาแล้ว บิดามารดาได้ ซ่อนท่ านไว้ ถึงสาม

เดือน เพราะเห็นว่ าเป็ นเด็กรู ปงาม และไม่ ได้ กลัวคําสั0งของกษัตริย์น)ัน ความเชื;อแบบเดียวกันนีได้ถูกส่ งต่อมายังบิดามารดาของโมเสส เพราะพระสัญญาต่างๆของพระเจ้าที;ได้ทรงกระทําต่อ
บรรพบุรุษของพวกเขาๆ จึงเชื;อพระองค์ ด้วยเหตุน- ีพวกเขาจึงซ่อนตัวโมเสสไว้สามเดือน “และ
ไม่ได้กลัวคําสั;งของกษัตริ ยน์ - นั ” นี;ยอ่ มหมายถึงเหตุการณ์ในอพยพบทที; 1 ที;ฟาโรห์ส;ังให้
ประหารชีวติ ทารกเพศชายตอนคลอดออกมาให้หมด เพราะบิดามารดาของโมเสสเชื;อคําตรัส
ของพระเจ้า พวกเขาจึงซ่อนตัวท่านไว้โดยรู ้วา่ พระเจ้าจะทรงทําให้คาํ ตรัสของพระองค์สาํ เร็จ
และพระองค์กท็ รงทําเช่นนั-นจริ งๆ
ฮบ 11:24-26

โดยความเชื0อ ครั)นโมเสสวัฒนาโตขึน) แล้ว ไม่ยอมให้ เรียกว่าเป็ น

บุตรชายของธิดากษัตริย์ฟาโรห์ 25 ท่านเลือกการร่ วมทุกข์ กบั ชนชาติของพระเจ้ า แทนการเริง
สํ าราญในความบาปสั กเวลาหนึ0ง 26 ท่านถือว่ าความอัปยศของพระคริสต์ ประเสริฐกว่ าคลัง
ทรัพย์ ในประเทศอียปิ ต์ เพราะท่านหวังบําเหน็จทีจ0 ะได้ รับนั)น
โมเสสก็เชื;อคําตรัสของพระเจ้าเช่นกัน พระเจ้าทรงอวยพรท่านโดยทรงยอมให้ท่านได้
รับการฝึ กอบรมจากมารดาของท่านที;ดาํ เนินตามทางของพระเจ้า นางส่ งต่อพระสัญญาต่างๆของ
พระเจ้ามายังท่าน ด้วยเหตุน- ี “ครั-นโมเสสวัฒนาโตขึ-นแล้ว ไม่ยอมให้เรี ยกว่าเป็ นบุตรชายของ
ธิดากษัตริ ยฟ์ าโรห์” โมเสสมีสิทธิ< ที;จะเป็ นเจ้าชายในพระราชวังของฟาโรห์ อียปิ ต์เป็ นประเทศที;
มีอาํ นาจมากที;สุดและรํ;ารวยที;สุดของโลกในสมัยนั-น กระนั-นโดยความเชื;อท่านก็ปฏิเสธอภิสิทธิ<
นี-เสี ย “เลือกการร่ วมทุกข์กบั ชนชาติของพระเจ้า แทนการเริ งสําราญในความบาปสักเวลาหนึ;ง”
เพราะว่าโมเสสเชื;อคําตรัสของพระเจ้า ท่านจึงตัดสิ นใจครั-งสําคัญซึ;งเปลี;ยนชีวติ ของท่านไป
ตลอดกาล “ท่านถือว่าความอัปยศของพระคริ สต์ประเสริ ฐกว่าคลังทรัพย์ในประเทศอียปิ ต์”

วลีสุดท้ายในข้อ 26 นั-นน่าสนใจ คําว่า ท่านหวัง (อาพอบเละโฟ) มีความหมายว่า
‘ดวงตาของท่านจับจ้องอยูท่ ี;’ “บําเหน็จที;จะได้รับนั-น” กล่าวอีกนัยหนึ;งสายตาของโมเสสจดจ่อ
อยูท่ ี;บาํ เหน็จและความมัง; คัง; ที;พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้มากกว่าที;จะสนใจความมัง; คัง; ที;มองเห็น
ได้ซ; ึงอยูต่ ่อหน้าท่านในประเทศอียปิ ต์ ท่านรู ้วา่ ความสําเริ งสําราญในความบาปซึ;งมีอยูแ่ ล้วใน
อียปิ ต์น- นั นํามาซึ;งความพึงพอใจเพียงชัว; คราว และจริ งๆแล้วอาจมีความเพลิดเพลินในความบาป
อยูด่ ว้ ย แต่มนั ก็อยูเ่ พียงประเดีjยวเดียวเท่านั-น โดยความเชื;อโมเสสมีวจิ ารณญาณที;จะรู ้วา่ พระพร
ต่างๆที;พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้น- นั ดํารงอยูช่ วั; นิรันดร์ โดยความเชื;อท่านจึงเลือกบําเหน็จระยะ
ยาวของพระเจ้ามากกว่าที;จะเลือกความเพลิดเพลินในความบาประยะสั-น
ฮบ 11:27-29

โดยความเชื0อ ท่ านได้ ออกจากประเทศอียปิ ต์ โดยมิได้ เกรงกลัว

ความกริ)วของกษัตริย์ เพราะท่ านยอมทนอยู่เหมือนประหนึ0งได้ เห็นพระองค์ ผู้ไม่ ทรงปรากฏแก่
ตา 28 โดยความเชื0อ ท่ านได้ ถือเทศกาลปัสกาและพิธีประพรมเลือด เพือ0 มิให้ องค์ เพชฌฆาตผู้
ประหารบุตรหัวปี มาถูกต้ องพวกอิสราเอลได้ 29 โดยความเชื0อ พวกอิสราเอลได้ ข้ามทะเลแดง
เหมือนกับว่าเดินบนดินแห้ ง แต่ เมือ0 พวกอียปิ ต์ ได้ ลองเดินข้ ามดูบ้าง ก็จมนํา) ตายหมด
ในทํานองเดียวกันโมเสสทิ-งอภิสิทธิ<ของตนในอียปิ ต์โดยความเชื;อ เพราะ “ท่านยอมทน
อยูเ่ หมือนประหนึ;งได้เห็นพระองค์ผไู ้ ม่ทรงปรากฏแก่ตา” ท่านสัตย์ซื;อเพราะเหตุผลเดียว โดย
ความเชื;อท่านได้เห็นพระองค์ผทู ้ รงไม่ประจักษ์แก่ตา อีกครั-งที;ใจของท่านจดจ่ออยูท่ ี;องค์พระผู ้
เป็ นเจ้าตลอด
เมื;อถึงเวลาที;ตอ้ งทําพิธีปัสกาครั-งแรก โมเสสก็ถือพิธีน- นั โดยความเชื;อและประพรมเลือด
ตามที;พระเจ้าได้ทรงบัญชาไว้ ท่านทําสิ; งที;ท่านทําเพราะท่านเชื;อคําตรัสของพระเจ้า ท่านเชื;อ
พระเจ้า “เพื;อมิให้องค์เพชฌฆาตผูป้ ระหารบุตรหัวปี มาถูกต้องพวกอิสราเอลได้”
“โดยความเชื;อ พวกอิสราเอลได้ขา้ มทะเลแดงเหมือนกับว่าเดินบนดินแห้ง” เพราะว่า
พวกเขาเชื;อคําตรัสของพระเจ้า พวกเขาจึงทําสิ; งที;ดูเหมือนเป็ นไปไม่ได้ พวกเขาเดินหน้าลงสู่
ทะเลแดงโดยรู ้วา่ พระเจ้าจะทรงช่วยพวกเขาให้พน้ “พวกอียปิ ต์ได้ลองเดินข้ามดูบา้ ง” ก็จม

นํ-าตายหมด ความจริ งของเรื; องราวทั-งหมดนี-กค็ ือว่า ประชากรของพระเจ้าในสมัยโบราณทําสิ; งที;
พวกเขากระทําเพราะพวกเขาเชื;อคําตรัสของพระเจ้าโดยใช้ความเชื;อล้วนๆ พวกเขาวางใจ
พระองค์ พวกเขาไว้ใจสิ; งที;พระองค์ตรัส พวกเขาฝากชีวติ และอนาคตของตนไว้ในพระหัตถ์ของ
พระองค์ซ- าํ แล้วซํ-าเล่าเพราะพวกเขาเชื;อคําตรัสของพระองค์
ฮบ 11:30-31

โดยความเชื0อ เมือ0 พวกอิสราเอลล้อมกําแพงเมืองเยรีโคไว้ ถงึ เจ็ด

วันแล้ ว กําแพงเมืองก็พงั ลง 31 โดยความเชื0อ ราหับหญิงแพศยาจึงมิได้ พนิ าศไปพร้ อมกับคน
เหล่านั)นที0มไิ ด้ เชื0อ เมือ0 นางได้ ต้อนรับคนสอดแนมนั)นไว้ อย่ างสั นติ
ในทํานองเดียวกัน “กําแพงเมืองเยรี โค” พังลง และ “โดยความเชื;อ ราหับหญิงแพศยาจึง
มิได้พินาศไปพร้อมกับคนเหล่านั-นที;มิได้เชื;อ เมื;อนางได้ตอ้ นรับคนสอดแนมนั-นไว้อย่างสันติ”
นี;เป็ นภาพประกอบอันน่าทึ;งจริ งๆ ราหับหญิงโสเภณี ผูม้ ีชื;อเสี ยงในทางที;ไม่ดี ได้รับการช่วยให้
พ้นและได้กลายเป็ นส่ วนหนึ;งของวงศ์วานของพระคริ สต์ในที;สุด การที;นางถูกทําให้เป็ นคน
ชอบธรรมและถูกชําระให้บริ สุทธิ<ต่อเบื-องพระพักตร์พระเจ้าก็เป็ นมาโดยความเชื;อของนาง
ล้วนๆ คือโดยการที;นางเชื;อคําตรัสของพระเจ้า นางไว้ใจพระเจ้าผูท้ รงสัญญาว่าจะประทาน
ชัยชนะให้แก่พวกอิสราเอล ช่างเป็ นภาพแห่งความรอดอันงดงามอะไรเช่นนี- พระเจ้าจะทรง
ยอมรับคนบาปที;ต;าํ ช้าที;สุดและช่วยพวกเขาให้รอดเมื;อพวกเขาหันมาหาพระองค์และวางใจ
พระองค์ดว้ ยความเชื;อ
ฮบ 11:32

และข้าพเจ้ าจะกล่าวอะไรต่ อไปอีกเล่า เพราะไม่ มเี วลาพอทีจ0 ะกล่าวถึง

กิเดโอน บาราค แซมสั น เยฟธาห์ ดาวิด และซามูเอล และศาสดาพยากรณ์ ท)งั หลาย ผูเ้ ขียนย่อคํา
เทศนาของท่านลงโดยชี-ให้เห็นว่าพระเจ้าได้ทรงช่วยกิเดโอน บาราค แซมสัน เยฟธาห์ ดาวิด
และซามูเอล และศาสดาพยากรณ์ท- งั หลายให้พน้
ฮบ 11:33-38

โดยความเชื0อ ท่ านเหล่านั)นจึงได้ มชี ัยเหนืออาณาจักรต่ างๆ ได้

กระทําการชอบธรรม ได้ รับพระสัญญา ได้ ปิดปากสิ งโต 34 ได้ ดับไฟทีไ0 หม้ อย่างรุนแรง ได้ พ้น
จากคมดาบ ความอ่ อนแอของท่านก็กลับเป็ นความเข้ มแข็ง มีกาํ ลังความสามารถในการทํา

สงคราม ได้ ตกี องทัพประเทศอืน0 ๆแตกพ่ายไป 35 พวกผู้หญิงก็ได้ รับคนพวกของนางทีต0 าย
แล้วกลับฟื) นคืนชีวติ ขึน) มาอีก บางคนก็ถูกทรมาน แต่ กไ็ ม่ ยอมรับการปลดปล่อย เพือ0 เขาจะได้ รับ
การเป็ นขึน) มาจากความตายอันประเสริฐกว่า 36 บางคนถูกทดลองโดยคําเยาะเย้ยและการถูกโบย
ตี และยังถูกล่ามโซ่ และถูกขังคุกด้ วย 37 บางคนถูกหินขว้ าง บางคนก็ถูกเลือ0 ยเป็ นท่ อนๆ บางคน
ถูกทดลอง บางคนก็ถูกฆ่าด้ วยดาบ บางคนเทีย0 วสั ญจรไปนุ่งห่ มหนังแกะและหนังแพะ อดอยาก
ทนทุกข์ เวทนาและทนการเคีย0 วเข็ญ 38 (โลกไม่ สมกับคนเช่ นนั)นเลย) เขาพเนจรไปในถิ0น
ทุรกันดารและตามภูเขา และอยู่ตามถํา) และตามโพรง
คนเหล่านี-ทุกคน “โดยความเชื;อ ท่านเหล่านั-นจึงได้มีชยั เหนืออาณาจักรต่างๆ ได้กระทํา
การชอบธรรม ได้รับพระสัญญา ได้ปิดปากสิ งโต” ชัยชนะของผูค้ นสมัยพระคัมภีร์เดิมทั-งฝ่ าย
วิญญาณและฝ่ ายร่ างกายเกิดขึ-นได้เพราะผูค้ นของพระเจ้าเชื;อคําตรัสของพระองค์
“ได้ดบั ไฟที;ไหม้อย่างรุ นแรง” ในข้อ 34 อาจหมายถึงเหตุการณ์ที;เกิดขึ-นกับชัดรัค เมชาค
และอาเบดเนโกในดาเนียลบทที; 3 “ได้ตีกองทัพประเทศอื;นๆแตกพ่ายไป” อาจหมายถึงชัยชนะ
ของยูดาส มัคคาเบียส ซึ;งถึงแม้วา่ ไม่ใช่ประวัติศาสตร์ที;ได้รับการดลใจ แต่มนั ก็เกิดขึ-นจริ งๆ มัน
อาจหมายถึงชัยชนะที;พระเจ้าทรงประทานให้แก่เยโฮชาฟัทก็ได้ พวกผูห้ ญิงก็ได้รับคนพวกของ
นางที;ตายแล้วกลับฟื- นคืนชีวติ ขึ-นมาอีกอาจหมายถึงเอลีชาและหญิงชาวชูเนมและบุตรชายของ
นางใน 2 พงศ์กษัตริ ย ์ 4
มีคนกล่าวไว้วา่ อิสยาห์ถูก “เลื;อยเป็ นท่อนๆ” จนตาย ผูค้ นของพระเจ้าตลอดสมัยพระ
คัมภีร์เดิมเจอกับการข่มเหงและการต่อต้านเพราะว่าพวกเขาเชื;อคําตรัสของพระเจ้า “ บางคนก็
ถูกทรมาน แต่กไ็ ม่ยอมรับการปลดปล่อย เพือ; เขาจะได้รับการเป็ นขึ-นมาจากความตายอัน
ประเสริ ฐกว่า “โลกไม่สมกับคนเช่นนั-นเลย”
ฮบ 11:39

คนเหล่านั)นทุกคนมีชื0อเสี ยงดีโดยความเชื0อของเขา แต่ เขาก็ยงั ไม่ได้ รับสิ0 ง

ทีท0 รงสัญญาไว้ วลีที;วา่ “มีชื;อเสี ยงดี” แปลมาจากคําว่า มารทูเระโอ ซึ;งหมายถึง ‘ให้การรับรอง’

หรื อ ‘เป็ นพยาน’ หากจะถอดความข้อนี-อาจกล่าวได้วา่ ‘และคนเหล่านี-ทุกคนซึ;งเป็ นพยานโดย
ความเชื;อ ก็ยงั ไม่ได้รับพระสัญญานั-น’
ฮบ 11:40

ด้ วยว่ าพระเจ้ าทรงจัดเตรียมการอย่ างดีกว่ าไว้ สําหรับเราทั)งหลาย เพือ0 ไม่

ให้ เขาทั)งหลายถึงทีส0 ํ าเร็จนอกจากเรา วลีที;แปลว่า ทรงจัดเตรียมการอย่ างดีกว่ าไว้ อาจแปลได้
ด้วยว่า ‘ได้เห็นล่วงหน้าถึงบางสิ; งที;ดีกว่า’ พระเจ้าทรงเห็นล่วงหน้าถึงพระสัญญาต่างๆที;ดีกว่า
(ฮีบรู 8:6) กาลเวลาที;ครบสมบูรณ์ แม้แต่สาํ หรับเราผูเ้ ป็ นคริ สเตียนแห่งพันธสัญญาใหม่ ก็ยงั มา
ไม่ถึง วิสุทธิชนที;สัตย์ซื;อในสมัยพระคัมภีร์เดิมเหล่านี-ซ; ึงได้เป็ นพยานรับรองโดยความเชื;อของ
พวกเขายังไม่ได้รับพระสัญญาเหล่านั-น (นอกจากเราหรื อโดยปราศจากเรา) แต่วนั นั-นจะมาถึงทั-ง
สําหรับพวกเขาและพวกเราด้วย
*****
ภาพรวมของฮีบรู 12: เนือ, หาส่ วนแรกของฮี บรู 12 พูดถึงความจําเป็ นที3 สาํ คัญอย่ างหนึ3ง
ของผู้รับจดหมายฝากฉบับนี , พวกเขาไม่ เพียงหวัน3 ไหวในด้ านหลักคําสอนเพราะเป็ นผู้เชื3 อใหม่
ชาวยิวเท่ านั,น แต่ เห็นได้ ชัดว่ าพวกเขาเกิดความท้ อใจด้ วย ผู้เขียนนําเสนอภาพเปรี ยบว่ าชี วิต
คริ สเตียนเป็ นเหมือนกับการแข่ งวิ3งระยะทางไกล ท่ านยกภาพนีเ, พื3อชี ,ให้ เห็นว่ าการแข่ งขันนี ,
ไม่ ใช่ เรื3 องง่ าย จะมีการต่ อต้ านจากเหล่ าศัตรู ฝ่ายวิญญาณอย่ างแน่ นอน บางครั, งอาจมีการตีสอน
จากพระเจ้ าด้ วย ประเด็นหลักของเนือ, หาส่ วนแรกของบทนีก, ค็ ือ เพื3อหนุนใจผู้อ่านให้ ส้ ูต่อไป
จงมีกาํ ลังใจไว้ อย่ าห่ อเหี3 ยว เดินหน้ าต่ อไป กลับไปวิ3งต่ อ วิ3งแข่ งให้ เสร็จ
ผู้เขียนจดหมายฝากฉบับนีอ, อกความเห็นทิ ง, ท้ ายด้ วยคําเตือนสติเพิ3มเติมให้ พากเพียรต่ อ
ไป ท่ านกล่ าวปิ ดท้ ายภาพเปรี ยบของการวิ3งแข่ งให้ เสร็ จ ท่ านเตือนความจําผู้อ่านของท่ านว่ าเส้ น
ชัยของพวกเขาไม่ ใช่ ภเู ขาซี นาย แต่ เป็ นภูเขาศิโยน (เยรู ซาเล็มใหม่ )โดยมีพระเยซูรออยู่ที3เส้ นชัย
ดังนั,นพวกเขาจึงถูกเตือนให้ ระวังที3 จะไม่ เพิกเฉยต่ อพระองค์
ฮบ 12:1

เหตุฉะนั)น ครั)นเรามีพยานหมู่ใหญ่ อย่างนั)นอยู่รอบข้ าง ให้ เราทิง) ของ

หนักทุกสิ0 งทีข0 ดั ข้ องอยู่ และการผิดทีเ0 รามักง่ายกระทํานั)น และการวิง0 แข่ งกันทีก0 าํ หนดไว้ สําหรับ

เรานั)น ให้ เราวิง0 ด้ วยความเพียรพยายาม ขณะที;บทที;แล้วนําเสนอบรรดาผูท้ ี;มีความเชื;อยิง; ใหญ่ ผู ้
เขียนจึงเปรี ยบพวกเขาว่าเป็ นเหมือนกับ "พยานหมู่ใหญ่" ที;รายล้อมเรา เราอาจสรุ ปได้วา่ บรรดา
คนของพระเจ้าผูย้ ง;ิ ใหญ่เหล่านี-ซ; ึงตอนนี-อยูใ่ นสวรรค์กบั องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแล้วกําลังเฝ้ าดูเราวิง;
ในการแข่งขันแห่งชีวติ คริ สเตียนอยู่ (ถึงแม้วา่ นี;ไม่ได้ถูกกล่าวชัดเจนในพระคัมภีร์ แต่มนั ก็
สอดคล้องกับภาพเปรี ยบของการแข่งวิง; มาราธอน บ่อยครั-งเหล่าผูช้ มที;เส้นชัยส่ วนหนึ;งแล้วก็
เป็ นคนที;วง;ิ แข่งเสร็จเรี ยบร้อยแล้ว) ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ ค นักวิง; ทางไกลวิง; แข่งเสร็จใน
สนามกีฬาโอลิมปิ คโดยมีผชู ้ มหมู่ใหญ่เฝ้ าดูอยู่ สิ; งที;ถกู สื; ออย่างชัดเจนก็คือว่า เมื;อเราวิง; แข่งส่ วน
ของเราเสร็ จ มันก็จะเกิดขึ-นต่อหน้าพยานหมู่ใหญ่ที;รวมตัวกันรอบสนามกีฬาในสวรรค์ในสง่า
ราศี
คําว่า เหตุฉะนั,น ตอนต้นของข้อนี-เชื;อมโยงโดยตรงกับวลี "ให้เราทิ-งของหนักทุกสิ; งที;
ขัดข้องอยู"่ นักวิง; มาราธอนสวมเฉพาะเสื- อผ้าที;น- าํ หนักเบาที;สุด รองเท้าหนักๆ เสื- อผ้าหนักๆ
กระเป๋ าเป้ สะพายหลัง และสิ; งของอื;นๆจึงถูกทิ-งไว้ คําที;แปลว่า ของหนัก (ออกคอส) มีความ
หมายว่า 'สิ; งที;คอยรบกวน' สิ; งที;คอยรบกวนเราอาจไม่ใช่ส;ิ งที;บาปในตัวมันเอง แต่มนั คอยขัด
ขวางการวิง; แข่งของเรา ดังนั-นบ่อยครั-งในการแข่งวิง; มาราธอนของชีวติ คริ สเตียน ผูค้ นที;บงั เกิด
ใหม่แล้วก็เริ; มพะวงกับสิ; งต่างๆในชีวติ นี- พวกเขามัวแต่สาละวนอยูก่ บั สิ; งต่างๆของโลก (สิ; งที;
อาจไม่ได้เป็ นเรื; องชัว; ร้ายในตัวมันเอง แต่กเ็ ป็ นสิ; งที;ดึงความสนใจของเราไป) จนพวกเขาถูก
รบกวนในการวิง; แข่งของตน มันอาจเป็ นกีฬา, ธุรกิจ, การเมือง, เรื; องจิปาถะในชุมชน ฯลฯ แต่
ผลลัพธ์สุดท้ายก็คือ นักวิง; มัวแต่สาละวนอยูก่ บั การต่างๆของชีวติ นี-จนเขาวิง; แข่งไม่เสร็จ
ในการแข่งวิง; มาราธอนเป้ าหมายที;ชดั เจนก็คือเพื;อที;จะชนะ อย่างไรก็ตาม มีนอ้ ยคนนักที;
บรรลุเป้ าหมายดังกล่าว แต่เป้ าหมายในทางปฏิบตั ิสาํ หรับนักวิง; มาราธอนส่ วนใหญ่แล้วก็คือ
การวิง; แข่งให้เสร็จ พวกเขาจึงทิ-งของหนักหรื อสิ; งที;รบกวนซึ;งคอยถ่วงพวกเขาไม่ให้บรรลุเป้ า
หมายดังกล่าวไว้ขา้ งหลัง
ความหมายของวลี "การผิดที;เรามักง่ายกระทํานั-น" ก็คือ ความบาปที;อยูร่ อบตัวเราตลอด
เวลา นักวิง; มาราธอนที;หยุดวิง; เพื;อแวะไปดื;มเบียร์ สู บบุหรี; หรื อสนุกกับความเพลิดเพลินในรู ป

แบบใดก็ตามก็จะพบว่าความบาปนั-นๆขัดขวางเขามิให้แข่งเสร็จ ความบาปโดยทัว; ไปแล้วจะ
ทําให้นกั วิง; หลายคนเลิกวิง; กลางคัน มันอาจเป็ นผลกระทบที;บ่อยทําลายของความบาปหรื อมัน
อาจเป็ นความอับอายขายหน้าที;ทาํ ให้นกั วิ;งคนนั-นต้องเลิกวิง; กลางคัน ความบาป นัน; คือการทํา
ผิดกฎการแข่งขันที;พระเจ้าได้ทรงตั-งไว้ อาจทําให้นกั วิง; คนนั-นถูกตัดสิ ทธิ< จากการได้รับรางวัลที;
เส้นชัยก็ได้
คําว่า เหตุฉะนั,น ยังมีผลต่อวลีสุดท้าย " และการวิง; แข่งกันที;กาํ หนดไว้สาํ หรับเรานั-น ให้
เราวิง; ด้วยความเพียรพยายาม" ด้วย บรรดาผูเ้ ชื;อชาวยิวซึ; งเป็ นผูร้ ับจดหมายฝากฉบับนี-ถูกทดลอง
อย่างหนักให้เลิกวิง; ในการแข่งขันแห่งชีวติ คริ สเตียน การแข่งขันนี-ไม่เพียงเป็ นเรื; องยากเท่านั-น
แต่ยงั มีการต่อต้านจากเหล่าศัตรู ฝ่ายวิญญาณและการตีสอนของพระเจ้าที;อาจเกิดขึ-นได้ดว้ ย ผู ้
เขียนจึงเตือนสติให้พวกเขาสูต้ ่อไป จงวิง; แข่งด้วยความเพียร คําที;แปลว่า ความเพียรพยายาม (ฮู
พอมอเน) มีความหมายว่า 'ความทรหดอดทน' จริ งแท้ทีเดียวที;ชีวติ คริ สเตียนบางครั-งก็เป็ นเรื; อง
ยาก อย่างไรก็ตามเราถูกกําชับให้พากเพียรอย่างอดทน ไม่ยอมแพ้และก้าวต่อไป
ฮบ 12:2

หมายเอาพระเยซู เป็ นผู้ริเริ0มความเชื0อ และผู้ทรงทําให้ ความเชื0อของเรา

สํ าเร็จ เพราะเห็นแก่ความยินดีทมี0 อี ยู่ตรงหน้ านั)น พระองค์ได้ ทรงทนเอากางเขน ทรงถือว่า
ความละอายไม่ เป็ นสิ0งสํ าคัญอะไร และได้ เสด็จประทับเบือ) งขวาพระทีน0 ั0งของพระเจ้ าแล้ว สิ; ง
หนึ;งที;เป็ นกําลังใจให้แก่เราอย่างมากก็คือว่า "พระเยซูเป็ นผูร้ ิ เริ; มความเชื;อ และผูท้ รงทําให้ความ
เชื;อของเราสําเร็จ" ได้ทรงวิง; เข้าเส้นชัยไปแล้ว ความหมายของคําที;แปลว่า ผู้ริเริ0ม (อารเคกอส)
คือ 'แหล่งที;มา' หรื อ 'ผูใ้ ห้กาํ เนิด' แห่งความเชื;อของเรา ความหมายของคําที;แปลว่า ผู้
ทําให้ ...สํ าเร็จ (เทะเละอิโอเทส) คือ 'ความครบสมบูรณ์' องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทรงเป็ นทั-ง
แหล่ งที3 มาและเป็ นความครบสมบูรณ์ แห่งความเชื;อของเรา คําที;แปลว่า ผู้ทาํ ให้ ...สําเร็จ ไม่เพียง
เป็ นการเล่นคําเท่านั-น แต่ยงั บรรยายด้วยว่าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราได้ทรงวิ;งแข่งสําเร็จ
เรี ยบร้อยแล้ว พระองค์ทรงร้องที;กางเขนว่า "สําเร็จแล้ว!” (ดู ยอห์น 19:30)

การประยุกต์ใช้ความจริ งข้อนี-กค็ ือ ให้คนเหล่านั-นที;ยงั วิง; แข่งอยูจ่ บั จ้องสายตาไปที;เส้น
ชัยและที;พระองค์ผทู ้ รงรอคอยพวกเขาอยูท่ ี;นน;ั เพราะว่าพระองค์ " ได้ทรงทนเอากางเขน ทรง
ถือว่าความละอายไม่เป็ นสิ; งสําคัญอะไร" เพราะเห็นแก่ความยินดีแห่งเส้นชัย ความหมายของคํา
ที;แปลว่า ถือว่ า...ไม่สําคัญอะไร (คาทาฟรอเนะโอ) คือ 'รังเกียจ' องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราไม่เพียง
ทรงยอมทนกางเขนเท่านั-น แต่พระองค์ยงั ทรงรังเกียจความชัว; ร้ายเลวทรามของมันด้วย และเดิน
หน้ าต่ อไปจนพระองค์ทรงไปถึงเส้นชัย บัดนี-พระองค์ทรงประทับนัง; ที;เส้นชัย ณ เบื-องขวา
พระที;นง;ั ของพระเจ้าแล้ว และรอคอยบรรดาน้องๆของพระองค์ที;ยงั วิง; แข่งอยู่
ฮบ 12:3-4

ด้ วยว่ าท่านทั)งหลายจงพินิจคิดถึงพระองค์ ผู้ได้ ทรงทนเอาการติเตียน

นินทาแห่ งคนบาปต่ อพระองค์มากเท่ าใด เพือ0 ท่ านทั)งหลายจะไม่ อ่อนระอาใจไป 4 ท่ านทั)งหลาย
ยังไม่ได้ รบสู้ กบั ความบาปจนถึงโลหิตตก
ขณะที;ผเู ้ ขียนยกภาพเปรี ยบของการวิง; แข่งทางไกลต่อไป ท่านก็เตือนความจําเราให้
"พินิจคิดถึงพระองค์ ผูไ้ ด้ทรงทนเอาการติเตียนนินทาแห่งคนบาปต่อพระองค์มากเท่าใด เพื;อ
ท่านทั-งหลายจะไม่อ่อนระอาใจไป" คําที;แปลว่า การติเตียนนินทา (อันติโลเกีย) มีความหมายว่า
'การต่อต้าน' ความหมายก็คือว่า จงระลึกว่าพระเยซูทรงยอมทนการต่อต้านอย่างหนักขนาดไหน
ดังนั-น อย่าเริ; มท้อใจเมื;อท่านเจอการต่อต้านเหมือนกัน นอกจากนี-ผอู ้ ่านเหล่านี-ที;หวัน; ไหวยังไม่
ได้ "รบสู ้กบั ความบาปจนถึงโลหิตตก" ความหมายก็คือว่า พระเยซูทรงลงเอยด้วยการหลัง; พระ
โลหิ ตของพระองค์เพราะจุดยืนของพระองค์ ยังไม่มีผอู ้ ่านท่านใดเจอกับการต่อต้านในระดับนั-น
เลย ดังนั-นความหมายที;สื;อก็คือ จงสู ้ต่อไป
คราวนี-ผเู ้ ขียนเสริ มความกดดันในอีกรู ปแบบเข้าไปซึ; งเราจําเป็ นต้องเต็มใจยอมทนใน
การแข่งขันแห่งชีวติ คริ สเตียน นัน; คือความเป็ นไปได้ที;จะถูกพระเจ้าตีสอน ท่านนําเสนอความ
คิดตามพระคัมภีร์ที;วา่ พระเจ้าผูท้ รงเป็ นพระบิดาในสวรรค์ของเรา บางครั-งอาจทรงตีสอนบุตร
ทั-งหลายของพระองค์ ประเด็นสําคัญก็คือ เราต้องยอมทนการตีสอนนั-นๆ

ฮบ 12:5-6

และท่านได้ ลมื คําเตือนนั)นเสี ย ซึ0งได้ เตือนท่ านเหมือนกับเตือนบุตรว่ า

`บุตรชายของเราเอ๋ย อย่ าดูหมิน0 การตีสอนขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ า และอย่าระอาใจเมื0อพระองค์
ทรงติเตียนท่ านนั)น 6 เพราะองค์พระผู้เป็ นเจ้ าทรงตีสอนผู้ทพี0 ระองค์ ทรงรัก และเมือ0 พระองค์
ทรงรับผู้ใดเป็ นบุตร พระองค์ กท็ รงเฆีย0 นตีผู้น)ัน' อัครสาวกท่านนี-เตือนผูอ้ ่านของท่านให้ระลึก
ถึงคําเตือนสติในสุ ภาษิต 3:11-12 ที;สอนว่าอย่าดูหมิ;น "การตีสอนขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า และอย่า
ระอาใจเมื;อพระองค์ทรงติเตียนท่านนั-น" เพราะว่าพระเจ้าทรงรักลูกๆของพระองค์ พระองค์จะ
ทรงตีสอนพวกเขาหากจําเป็ น
ฮบ 12:7-8

ถ้ าท่านทั)งหลายทนเอาการตีสอน พระเจ้ าย่ อมทรงปฏิบัตติ ่ อท่ านเหมือน

ท่ านเป็ นบุตร ด้ วยว่ามีบุตรคนใดเล่าทีบ0 ิดาไม่ ได้ ตสี อนเขาบ้ าง 8 แต่ ถ้าท่ านทั)งหลายไม่ ได้ ถูกตี
สอนเช่ นเดียวกับคนทั)งปวง ท่ านก็ไม่ได้ เป็ นบุตร แต่ เป็ นลูกทีไ0 ม่ มพี ่อ มีขอ้ เสนอเพิ;มเติมอีก
ว่าการตีสอนเป็ นสัญญาณที;บ่งบอกว่าเราเป็ นบุตรของพระเจ้า ผูเ้ ขียนอ้างสิ; งที;เราทราบกันเป็ น
ปกติในชีวติ ว่าบิดาคนใดก็ตามที;รักบุตรย่อมจะลงโทษบุตรของตนเพื;อเห็นแก่ประโยชน์ของ
บุตรนั-น พระเจ้าพระบิดาก็จะทรงทําแบบเดียวกัน
ในทางกลับกัน บิดาคนใดก็ตามจะไม่ตีสอนเด็กที;ไม่ใช่บุตรของตน แต่เขาย่อมตีสอน
บุตรของตนแน่นอน ประเด็นสําคัญก็คือว่า พระเจ้าทรงตีสอนบุตรทั-งหลายของพระองค์ ดังนั-น
จงทนต่อการตีสอนเมื;อมันมา
ฮบ 12:9

อีกประการหนึ0ง เราทั)งหลายได้ มบี ิดาตามเนือ) หนังทีไ0 ด้ ตสี อนเรา และเรา

จึงได้ นับถือบิดานั)น ยิง0 กว่ านั)นอีก เราควรจะได้ ยาํ เกรงนบนอบต่ อพระบิดาแห่ งจิตวิญญาณและ
จําเริญชีวติ มิใช่ หรือ เรื; องนี-ยงั ถูกขยายความเพิ;มเติม เช่นเดียวกับที;บิดาฝ่ ายเนื-อหนังของเราตี
สอนเราและเราเคารพท่าน “เราควรจะได้ยาํ เกรงนบนอบต่อพระบิดาแห่งจิตวิญญาณและจําเริ ญ
ชีวติ มิใช่หรื อ” คําตอบสําหรับคําถามนี-ยอ่ มชัดเจนอยูแ่ ล้ว หากเรารับการตีสอนจากบิดาฝ่ ายเนื-อ
หนังและเคารพท่าน เราควรยิง; ทําแบบนั-นกับพระบิดาในสวรรค์มากกว่านี-สักเท่าใด

ฮบ 12:10

เพราะแท้ จริงบิดาเหล่านั)นตีสอนเราเพียงชั0วเวลาเล็กน้ อย ตามความ

เห็นดีเห็นชอบของเขาเท่านั)น แต่ พระองค์ได้ ทรงตีสอนเราเพือ0 ประโยชน์ ของเรา เพือ0 ให้ เราได้
เข้ าส่ วนในความบริสุทธิ8ของพระองค์ เช่นเดียวกับที;บิดาบนโลกนี-ของเราทําโทษเราสุ ดท้ายแล้ว
ก็เพือ; ประโยชน์ของเราเอง ในแบบเดียวกัน “พระองค์ได้ทรงตีสอนเราเพื;อประโยชน์ของเรา
เพื;อให้เราได้เข้าส่ วนในความบริ สุทธิ<ของพระองค์”
ฮบ 12:11

ดังนั)นการตีสอนทุกอย่ างเมือ0 กําลังถูกอยู่น)ันไม่ เป็ นการชื0นใจเลย แต่

เป็ นการเศร้ าใจ แต่ ภายหลังก็กระทําให้ เกิดผลเป็ นความสุ ขสํ าราญแก่ บรรดาคนทีต0 ้ องทนอยู่น)ัน
คือความชอบธรรมนั)นเอง ไม่มีเด็กคนไหนชอบถูกตีสอน “แต่ภายหลังก็กระทําให้เกิดผลเป็ น
ความสุ ขสําราญแก่บรรดาคนที;ตอ้ งทนอยูน่ - นั คือความชอบธรรมนั-นเอง”
การที;บิดาของเราตีสอนเรามักทําให้เราทําสิ; งที;ถูกต้องในอนาคตฉันใด จุดประสงค์ของ
พระเจ้าในการตีสอนเราก็คือ เพื;อหันเราเข้าสู่ความชอบธรรมฉันนั-น
นอกจากนี-ความชอบธรรมยังก่อให้เกิดสันติสุขด้วย ดู อิสยาห์ 32:17 การทําสิ; งที;ถูกต้อง
ไม่วา่ จะกับใครหรื อโดยใครก็ตามย่อมก่อให้เกิดความสัมพันธ์อนั เปี; ยมด้วยสันติสุขสําหรับทั-ง
สองฝ่ าย ในทางกลับกัน การไม่ทาํ สิ; งที;ถูกต้องกับใครหรื อโดยใครก็ตามย่อมสร้างปัญหาอย่าง
หลีกเลี;ยงไม่ได้
ประเด็นสําคัญของเนื-อหาส่ วนนี-กค็ ือว่า เมื;อการตีสอนของพระเจ้ามา อย่าท้อใจหรื อคิดที;
จะยอมแพ้ สุ ดท้ายแล้วการตีสอนนั-นก็เพือ; ประโยชน์ของเราเอง พระเจ้าอาจจําเป็ นต้องใช้สภาพ
การณ์แวดล้อมต่างๆที;ยากลําบากเพื;อดึงความสนใจของเราและฝึ กวินยั เราให้ทาํ สิ; งที;เราควร
กระทํา แต่สุดท้ายแล้วมันก็เพื;อประโยชน์ของเรา
ฮบ 12:12-13

เพราะเหตุน)ัน จงยกมือที0อ่อนแรงขึน) และจงให้ หัวเข่ าที0อ่อนล้ามี

กําลังขึน) 13 และจงกระทําทางทีเ0 ท้ าของท่ านจะเดินไปนั)นให้ ตรงไป เพือ0 อาการทีท0 าํ ให้ ง่อยจะ
มิได้ กาํ เริบขึน) แต่ จะได้ หายเป็ นปกติ

ประเด็นสําคัญของบทนี- (และจริ งๆแล้วก็เป็ นประเด็นสําคัญของจดหมายฝากทั-งฉบับ)
ถูกพูดถึงอีกครั-ง “เหตุฉะนั-นจงยกมือที;อ่อนแรงขึ-น และจงให้หวั เข่าที;อ่อนล้ามีกาํ ลังขึ-น” ความ
หมายก็คือ อย่ามัวแต่เดินห่อเหี; ยวเข่าอ่อนไปมา จงยืดอกขึ-น เงยหน้าและเกร็งเข่าที;ส;ันเทาของ
ท่าน “และจงกระทําทางที;เท้าของท่านจะเดินไปนั-นให้ตรงไป” กล่าวอีกนัยหนึ;ง ผูเ้ ขียนกล่าวว่า
จงลุกขึ-น เดินหน้าต่อ และกลับไปวิง; แข่งต่อ เลิกเซื;องซึมได้แล้ว เลิกสมเพชเวทนาตัวเองใน
ความยากลําบากของตนเสี ย ลืมเรื; องที;จะยอมแพ้ไปได้เลย! พวกท่านไม่ได้เป็ นพวกเดียวที;เจอ
กับความทุกข์ยาก จงระลึกถึงพยานหมู่ใหญ่ในบทที; 11 สําหรับพวกเขาส่ วนใหญ่แล้ว ลู่วงิ; ของ
พวกเขาไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเลย
นักวิง; ที;เริ; มขี-เกียจอาจถูกลองใจให้ “ออกนอกเส้นทาง” (นัน; คือ เลิกวิง; ) แต่ผเู ้ ขียนเตือน
สติคนเหล่านั-นที;กล้ามเนื-อเริ; มปวดเมื;อยจากการวิง; ทางไกลให้หายเป็ นปกติ ตามความหมายตรง
ตัวแล้วนัน; ก็หมายถึง จงรับการรักษาให้หายหรื อ จงเข้มแข็งนัน; เอง
ประเด็นที;สาํ คัญของฮีบรู 12:1-13 ก็คือ จงวิง; แข่งต่อไป มันจะไม่ง่าย จะมีการต่อต้าน มัน
จะยาก แต่อย่ายอมแพ้เด็ดขาด อย่าเลิกวิง; กลางคัน จงระลึกถึงคนเหล่านั-นที;ได้วง;ิ ไปก่อนแล้ว
และแข่งเสร็จ จงระลึกถึงพระเยซูและทุกสิ; งที;พระองค์ทรงผจญมาทั-งหมดเพื;อเรา จงจับจ้อง
สายตาไว้ที;เส้นชัยและที;พระเยซูผทู ้ รงกําลังรอคอยเราอยูท่ ี;นน;ั
ฮบ 12:14

จงอุตส่ าห์ ทจี0 ะสงบสุ ขอยู่กบั คนทั)งปวง และทีจ0 ะได้ ใจบริสุทธิ8 ด้ วยว่ าน

อกจากนั)นไม่ มใี ครจะได้ เห็นองค์พระผู้เป็ นเจ้ า คํากําชับให้ “อุตส่ าห์ที;จะสงบสุ ขอยูก่ บั คนทั-ง
ปวง และที;จะได้ใจบริ สุทธิ<” อยูใ่ นรู ปของคําสั;ง ความหมายของคําที;แปลว่า อุตส่ าห์ (ดิโอโค) ก็
คือ ‘การไล่ตามอย่างแข็งขัน’ พระเจ้าทรงบัญชาเราผูเ้ ป็ นคริ สเตียนแห่งพระคัมภีร์ใหม่ให้ไล่ตาม
สันติสุขกับทุกคนอย่างแข็งขัน ในแบบเดียวกันเราถูกบัญชาให้ไล่ตามความบริ สุทธิ<ด้วย วลีที;พดู
ถึงการได้เห็นพระเจ้าย่อมอยูใ่ นบริ บทของร่ างกายของเราที;ได้รับสง่าราศีในสวรรค์ เพราะว่าเรา
อยูใ่ นพระคริ สต์ในความรอดของเราแล้ว เราจึงถูกแยกตั-งไว้ (ถูกทําให้บริ สุทธิ< ) ในตําแหน่งของ
เราในพระคริ สต์ อย่างไรก็ตาม ประเด็นตรงนี-กค็ ือ จงไล่ตามความบริ สุทธิ<ของชีวติ ในระหว่างนี-

ฮบ 12:15

ความหมายของคําที;แปลว่า และจงระวังให้ ดี (เอะพิสคอเพะโอ) ก็คือ ‘จง

ระมัดระวังให้ดีมากๆ’ เกรงว่าจะมีบางคนกําลังเสื0 อมจากพระกรุณาคุณของพระเจ้ า ความหมาย
ของคําที;แปลว่า เสื0 อม (ฮูสเตะเระโอ) อาจมีความหมายได้ดว้ ยว่า ‘ล้าหลังหรื อเข้าเส้นชัยเป็ นคน
สุ ดท้าย’ ความจริ งที;สาํ คัญกว่าก็คือว่า เราในฐานะประชากรของพระเจ้าจําเป็ นต้องไล่ตาม
สันติสุขและความบริ สุทธิ<ของชีวติ เกรงว่าเราจะล้าหลังในการแข่งขันแห่งชีวติ คริ สเตียน ที;แย่ยงิ;
ไปกว่านั-นก็คือว่า เราอาจเข้าเส้นชัยเป็ นคนสุ ดท้าย การรักษาความสัมพันธ์ที;ถูกต้องกับคนที;อยู่
รอบข้างเรานํามาซึ;งสันติสุข การดําเนินชีวติ ในทางที;บริ สุทธิ<นํามาซึ; งความบริ สุทธิ<ส่ วนบุคคล
หากปราศจากสิ; งใดสิ; งหนึ;งในสองสิ; งนี- เราจะไม่มีวนั ได้ตาํ แหน่งในการแข่งขันแห่งชีวติ
คริ สเตียนเลย
นอกจากนี-เราต้องระมัดระวังให้มาก เกรงว่ าจะมีรากขมขืน0 แซมขึน) มาทําให้ เกิดความยุ่ง
ยากแก่ท่าน และเป็ นเหตุให้ คนเป็ นอันมากมลทินไป หนึ;งในหลุมพรางที;เรามักตกลงไปง่ายๆก็
คือ ความขมขื;นที;เราปล่อยให้มีข- ึนในชีวติ หรื อเหมือนที;นกั เขียนกล่าวไว้วา่ ความขมขื;นจะงอก
ขึ-นมาเหมือนวัชพืชที;น่าเกลียดเพื;อทําลายชีวติ ของเรา นอกจากนี-เรื; องที;น่าเศร้าก็คือว่า คนที;อยู่
รอบข้างเราจะได้รับอิทธิพลจากความขมขื;นของเราด้วย ความขมขื;นของคนที;เป็ นพ่อหรื อแม่มกั
ถูกส่ งต่อไปยังลูกๆ หรื อความขมขื;นของสมาชิกคนหนึ;งในคริ สตจักรมักทําให้สมาชิกคนอื;นๆ
ในคริ สตจักรติดเชื-อความขมขื;นนั-นไปด้วย ผูเ้ ขียนจึงเตือนสติให้เราระวังเกรงว่าความขมขื;นจะ
งอกขึ-นมาในใจของเรา ดู พระราชบัญญัติ 29:18 เพื;อดูเนื-อหาที;สอดคล้องกัน
ฮบ 12:16

เนื-อหาที;เริ; มในข้อสิ บสี; ดาํ เนินต่อไป เราต้องไล่ตามสันติสุขและความ

บริ สุทธิ< และเกรงว่ าจะมีคนกระทําผิดประเวณี คําที;แปลว่า คนกระทําผิดประเวณี (พอรนอส)
เป็ นคําทัว; ไปที;หมายถึงการทําผิดศีลธรรมทางเพศ มันอาจหมายถึงการทําผิดประเวณี ก่อน
แต่งงานก็ได้ แต่ในขอบเขตที;กว้างกว่ามันก็หมายถึงการทําผิดทางเพศในรู ปแบบใดๆก็ตาม เรา
ถูกกําชับให้ไล่ตามความบริ สุทธิ<เกรงว่าความบาปดังกล่าวจะล่อลวงเรา

ให้เราสังเกตผลที;ตามมาต่างๆของการไม่ไล่ตามความบริ สุทธิ< เกรงว่าจะมีใครเป็ นคน
ประมาทเหมือนอย่างเอซาว ผู้ได้ เอาสิ ทธิของบุตรหัวปี นั)นขายเสี ยเพราะเห็นแก่อาหารคําเดียว
คําที;แปลว่า ประมาท (เบะเบลอส) มีความหมายว่า 'ความอธรรม' หรื อ 'ความละโมบโดยทัว; ไป'
เอซาวได้ขายสิ ทธิบุตรหัวปี ระยะยาวของตนเพื;อแลกกับการตอบสนองความต้องการของเนื-อ
หนังในตอนนั-น เขาเพิกเฉยต่อเกียรติระยะยาวซึ;งจะตกเป็ นของเขาเพือ; เห็นแก่ความพึงพอใจแค่
ประเดีjยวเดียว น่าเศร้าที;คนชัว; อายุ 'ปัจจุบนั นี-' ไม่ได้แตกต่างอะไรมากจากบรรพบุรุษของพวก
เขาในตัวเอซาว คําเตือนสติตรงนี-ยงั คงเป็ นเหมือนเดิมคือ จงไล่ตามความบริ สุทธิ<เกรงว่าเราจะ
ตกลงไปในหลุมพรางแห่งความทะเยอทะยานอันมืดบอดในชีวติ นี- โดยขายทิ-งสิ ทธิบุตรหัวปี อัน
เป็ นบําเหน็จในสวรรค์ระยะยาวของเราไปเสี ย
ฮบ 12:17

เพราะท่ านทั)งหลายก็รู้ อยู่แล้วว่ า ต่ อมาภายหลังเมือ0 เอซาวอยากได้ รับพร

นั)นเป็ นมรดก เขาก็ได้ รับคําปฏิเสธ เพราะเขาไม่ มหี นทางแก้ไขเลย ถึงแม้ ว่าได้ กลับใจแสวงหา
จนนํา) ตาไหล ใจความสําคัญของข้อนี-กค็ ือว่า เมื;อถึงเวลาที;จะให้พรแห่งบุตรหัวปี เอซาวก็ถกู ข้าม
ไป ความหมายของวลีที;วา่ “ เพราะเขาไม่มีหนทางแก้ไขเลย ถึงแม้วา่ ได้กลับใจแสวงหาจนนํ-าตา
ไหล” เป็ นดังนี- เมื;อถึงเวลา อยูๆ่ เอซาวก็เริ; มจริ งจังเกี;ยวกับสิ ทธิ บุตรหัวปี ของตนทันที แต่มนั ก็
สายเกินไปแล้ว เขาพยายามแก้ไขสิ; งที;ตนได้กระทําลงไป (“เขาไม่มีหนทางแก้ไขเลย”) แม้แต่
นํ-าตาแห่งความเสี ยใจของเขาในตอนนั-นก็สายเกินไปแล้ว บทเรี ยนสําหรับเรานั-นชัดเจนเหลือ
เกิน ผูค้ นขายสิ ทธิบุตรหัวปี ของตนในพระพรฝ่ ายวิญญาณและบําเหน็จ โดยไล่ตามผล
ประโยชน์, ความพึงพอใจ, ความสนุกและชื;อเสี ยง อย่างไรก็ตาม เมื;อเผชิญหน้ากับเรื; องสําคัญ
ของชีวติ เช่น ความรอดที;ตวั เองเพิกเฉย, ความตาย หรื อชีวติ ที;ใช้อย่างเสี ยเปล่า มันก็สายเกินไป
แล้วที;จะทําอะไรกับมันได้ คําเตือนสติในข้อ 15 ก็เป็ นจริ งเสมอ นัน; คือ จงระมัดระวังและเฝ้ าดู
ให้ดี เกรงว่าเราจะพลาดท่าเสี ยทีระหว่างทางและพลาดบําเหน็จที;เส้นชัยไปเสี ย
ฮบ 12:18-21

ท่ านทั)งหลายไม่ ได้ มาถึงภูเขาทีจ0 ะถูกต้ องได้ และทีไ0 ด้ ไหม้ไฟแล้ว

และถึงทีด0 ํา ถึงทีม0 ดื มิด และถึงทีล0 มพายุ 19 และถึงเสี ยงแตร และถึงพระสุ รเสี ยงตรัส ซึ0งคน
เหล่านั)นทีไ0 ด้ ยนิ แล้วได้ อ้อนวอนขอไม่ ให้ ตรัสแก่เขาอีก 20 (เพราะว่าข้ อความทีท0 รงบัญญัตไิ ว้

นั)นเขาทนไม่ ได้ คือทีว0 ่ า "แม้ แต่ สัตว์ ถ้าแตะต้ องภูเขานั)นก็จะต้ องถูกขว้ างด้ วยก้อนหินให้ ตาย
หรือแทงทะลุด้วยแหลนให้ ตาย" 21 สิ0งทีเ0 ห็นนั)นน่ ากลัวจริงๆจนโมเสสเองก็กล่าวว่ า "ข้ าพเจ้ า
กลัวจนตัวสั0 น")
ผูเ้ ขียนเริ; มแสดงให้เห็นความแตกต่างอย่างมากระหว่างเส้นชัยของ 'การแข่งขัน' สมัย
พระคัมภีร์เดิมกับของพระคัมภีร์ใหม่ ผูท้ ี;อยูใ่ นพระคริ สต์ไม่ได้กาํ ลังวิง; อยูใ่ นการแข่งขันเพือ; เข้า
สู่ เส้นชัยแห่งภูเขาซีนายอีกต่อไปแล้ว นัน; คือ "ภูเขาที;จะถูกต้องได้ และที;ได้ไหม้ไฟแล้ว... และ
ถึงเสี ยงแตร”
ฮบ 12:22-24

แทนที;จะเป็ นเช่นนั-น พวกเขากําลังวิง; เข้าสู่ เส้นชัยแห่งภูเขาศิโยน

และมาถึงเมืองของพระเจ้ าผู้ทรงดํารงพระชนม์ อยู่ คือกรุงเยรู ซาเล็มแห่ งสวรรค์ และมาถึงที0
ชุ มนุมทูตสวรรค์ มากมายเหลือทีจ0 ะนับได้ ความหมายก็คือว่า เส้นชัยของเราไม่ใช่พนั ธสัญญาที;
ล้าสมัยแห่งภูเขาซีนายพร้อมกับบัญญัติของโมเสส แต่มนั คือภูเขาศิโยนแห่งสวรรค์ คือสวรรค์
นัน; เอง
ที;เส้นชัยนัน; เองคือ “เมืองของพระเจ้าผูท้ รงดํารงพระชนม์อยู่ คือกรุ งเยรู ซาเล็มแห่ง
สวรรค์ และมาถึงที;ชุมนุมทูตสวรรค์มากมายเหลือที;จะนับได้” นอกจากนี- ที;รออยูท่ ี;เส้นชัยก็
คือ 23 ทีช0 ุมนุมอันใหญ่ และมาถึงคริสตจักรของบุตรหัวปี ซึ0งมีชื0อจารึกไว้ ในสวรรค์ แล้ว นี;น่าจะ
หมายถึงกาย (กลุ่มคน) ของพระคริ สต์ที;มารวมตัวกันในสวรรค์ วลีที;พดู ถึงคริ สตจักรแห่งบุตร
หัวปี ชี-ให้เห็นว่าเฉพาะผูท้ ี;บงั เกิดใหม่แล้วเท่านั-นจะได้เป็ นส่ วนหนึ;งของกายนั-นในสวรรค์ วลีที;
พูดถึงชื;อที;ถูกจดไว้แล้วในสวรรค์ยอ่ มหมายถึงหนังสื อแห่งชีวติ ที;ถูกพูดถึงในวิวรณ์ 20:12-15
คําบรรยายเกี;ยวกับเส้นชัยอันยิง; ใหญ่น- นั ดําเนินต่อไป ที;รอคอยเราอยูท่ ี;นน;ั คือ พระเจ้ า
ผู้ทรงพิพากษาคนทั)งปวง และมาถึงจิตวิญญาณของคนชอบธรรมซึ0งถึงความสมบูรณ์ แล้ว คน
กลุ่มหลังนี-ยอ่ มหมายถึงคนเหล่านั-นที;ถูกทําให้เป็ นคนชอบธรรมแล้วโดยความเชื;อและถูกทําให้
สมบูรณ์แล้วในพระคริ สต์ ความหมายของคําที;แปลว่า สมบูรณ์ (เทะเละอิออโอ) คือ การ 'ถูก

ทําให้ครบถ้วน' มันยังหมายถึงคนเหล่านั-นที;ได้บรรลุเป้ าหมายของตนแล้วด้วย (นัน; คือ พวกเขา
ได้วง;ิ แข่งส่ วนของตนเสร็จแล้ว)
ที;รออยูเ่ ส้นชัยด้วยคือ 24 พระเยซูผู้กลางแห่ งพันธสัญญาใหม่ และมาถึงพระโลหิต
ประพรม พระองค์ได้ทรงวิง; แข่งเสร็จแล้วและกําลังรอคอยเราอยูเ่ พือ; เป็ นแบบอย่างให้เราสู ้ต่อ
ไปจนจบโดยไม่หวัน; ไหว พระองค์ทรงเป็ นผู้กลางหรื อผูก้ ระทําการแห่ง “พันธสัญญาใหม่”
พระองค์กาํ ลังรอคอยอยูท่ ี;นน;ั พร้อมกับพระโลหิตอันมีค่าประเสริ ฐของพระองค์ซ; ึงได้ถูก
ประพรมลงบนพระที;นง;ั พระกรุ ณาในสวรรค์แล้ว อันเป็ นการลบล้างพระอาชญาของพระเจ้า
พระบิดาครั-งเดียวพอ ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าพระโลหิตของพระองค์มเี สียงร้ องอันประเสริฐกว่ า
เสี ยงโลหิตของอาแบล นี;เป็ นอีกครั-งที;คาํ สําคัญของพระธรรมฮีบรู ประเสริ ฐ (ดี) กว่ าถูกเอ่ยถึงอีก
ครั-ง พระโลหิตของพระเยซูคริ สต์น- นั ดีกว่าโลหิ ตใดๆที;ถูกเอ่ยถึงในพระคัมภีร์เดิม เริ; มต้นด้วย
เครื; องบูชาโลหิตครั-งแรกของโลก คือของอาแบล
ฮบ 12:25-27

จงระวังให้ ดี อย่าปฏิเสธไม่ ยอมฟังพระองค์ ผู้ตรัสนั)น เพราะว่ าถ้ า

เขาเหล่ านั)นทีป0 ฏิเสธไม่ยอมฟังคําเตือนของพระองค์ ทพี0 นื) แผ่ นดินโลกไม่ได้ พ้นโทษ ถ้ าเราเมิน
หน้ าจากพระองค์ ผู้ทรงเตือนจากสวรรค์ เราทั)งหลายก็จะไม่ ได้ พ้นโทษมากยิง0 กว่ านั)นอีก 26 พระ
สุ รเสี ยงของพระองค์คราวนั)นได้ บันดาลให้ แผ่ นดินหวัน0 ไหว แต่ บัดนีพ) ระองค์ ได้ ตรัสสั ญญาไว้
ว่ า "อีกครั)งหนึ0งเราจะกระทําให้ หวาดหวัน0 ไหว มิใช่ แผ่ นดินโลกแห่ งเดียว แต่ ท)งั สวรรค์ ด้วย" 27
และพระดํารัสทีต0 รัสไว้ ว่า `อีกครั)งหนึ0ง' นั)น แสดงว่ าสิ0งทีห0 วัน0 ไหวนั)นจะถูกกําจัดเสี ย เหมือน
กับสิ0งทีท0 รงสร้ างให้ มขี นึ) เพือ0 ให้ สิ0งทีไ0 ม่ หวั0นไหวคงเหลืออยู่ คําเตือนที;ถูกให้ไว้กค็ ือ อย่าเมินเฉย
ต่อเสี ยงแห่งพระโลหิตของพระคริ สต์ซ; ึงตรัสจากสวรรค์ ผูเ้ ขียนเตือนความจําผูอ้ ่านว่าคน
มากมายที;เมินเฉยต่อโมเสสบนภูเขาซีนายก็ถูกจัดการแบบรวบยอดทีเดียว ดังนั-น “ถ้าเราเมิน
หน้าจากพระองค์ผทู ้ รงเตือนจากสวรรค์ เราทั-งหลายก็จะไม่ได้พน้ โทษมากยิง; กว่านั-นอีก” อีก
ครั-งที;คาํ เตือนก็คือ อย่าหันหนีไปจากพระคริ สต์ผทู ้ รงพระชนม์อยู่

เมื;อพระเจ้าตรัสจากภูเขาซีนาย แผ่นดินโลกก็หวัน; ไหว ผูเ้ ขียนได้ที;รับการดลใจท่านนี-ก็
ยกข้อความจากฮักกัย 2:6 ไม่เพียงแผ่นดินโลกเท่านั-นที;จะหวัน; ไหว แต่ฟ้าสวรรค์เองด้วยที;จะ
หวัน; ไหวในวันแห่งพระพิโรธที;จะมา มีขอ้ อ้างอิงหลายประการที;พดู ถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว เช่น
อิสยาห์ 13:13, โยเอล 3:16, มัทธิว 24:29, ลูกา 21:26, วิวรณ์ 6:13 ประเด็นก็คือว่า หากเมื;อ
พระเจ้าตรัสที;ภูเขาซีนายแล้วแผ่นดินโลกหวัน; ไหว วันนั-นกําลังจะมาเมื;อทั-งฟ้ าสวรรค์และแผ่น
ดินโลกจะหวัน; ไหว ความหวาดกลัวในวันนั-นจะยิง; กว่าขนาดไหน ถึงแม้วา่ แผ่นดินโลกและฟ้ า
สวรรค์จะเสื; อมสู ญไปสักวันหนึ;ง แต่ราชอาณาจักรของพระเจ้าจะดํารงอยูส่ ื บไปเป็ นนิตย์
ฮบ 12:28

เหตุฉะนั)น ครั)นเราได้ อาณาจักรทีไ0 ม่ หวัน0 ไหวมาแล้ว ก็ให้ เรารับพระคุณ

เพือ0 เราจะได้ ปฏิบัตพิ ระเจ้ าตามชอบพระทัยของพระองค์ ด้ วยความเคารพและยําเกรง ข้อเสนอ
ที;สาํ คัญยิง; อีกประการปรากฏตรงนี- ราชอาณาจักรที;จะมาสําหรับผูค้ นของพระเจ้าจะไม่
คลอนแคลนเลย มีการเล่นคําในต้นฉบับภาษากรี กซึ;งไม่ปรากฏชัดเจนในฉบับแปลภาษาอังกฤษ
ในข้อ 26 และ 27 มีการพูดถึงฟ้ าสวรรค์และแผ่นดินโลกที;หวัน; ไหว ในที;น- ีคาํ ที;แปลว่า ทีไ0 ม่ หวัน0
ไหว (อาซาเละอูทอส) เป็ นคํารากเดียวกับที;ถูกใช้ในข้อก่อนๆหน้า (ซาเละอูออ) ซึ;งเป็ นคํา
ปฏิเสธโดยเติมคําอุปสรรค อา ไว้ขา้ งหน้า ถึงแม้วา่ ฟ้ าสวรรค์และแผ่นดินโลกจะหวัน; ไหวและ
จะเสื; อมสู ญไปในที;สุด แต่ราชอาณาจักรของพระเจ้าที;ทรงสัญญาไว้จะไม่หวัน; ไหวเลย
“เหตุฉะนั-น ... ก็ให้เรารับพระคุณ เพื;อเราจะได้ปฏิบตั ิพระเจ้าตามชอบพระทัยของ
พระองค์ ด้วยความเคารพและยําเกรง” คําที;แปลว่า พระคุณ (คาริ ส) เป็ นคําที;มีความหมายกว้างๆ
ซึ;งรวมถึง ‘พละกําลัง’ หรื อ ‘กําลังใจ’ ด้วย ความหมายตรงนี-สอดคล้องกับความยําเกรงองค์พระ
ผูเ้ ป็ นเจ้าและความมัน; ใจของราชอาณาจักรที;จะมาถึง เราจึงควรเข้มแข็งหรื อมีกาํ ลังใจที;จะ
ปรนนิบตั ิพระเจ้าต่อไป... ด้วยความยําเกรงองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
ฮบ 12:29

เพราะเหตุใดกัน เพราะว่ าพระเจ้ าของเรานั)นทรงเป็ นเพลิงทีเ0 ผาผลาญ

สาเหตุที;เราควรยําเกรงองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าถูกนําเสนอตรงนี- ดังนั-นแรงจูงใจสําคัญที;เราควรสัตย์
ซื;อและวิง; ในการแข่งขันต่อไปก็คือ ความยําเกรงพระเจ้า

*****
ภาพรวมของฮีบรู 13: บทสุดท้ ายของพระธรรมฮี บรู คือ คําสั3งหลายประการที3คริ สเตียน
แห่ งยุคสมัยนีค, วรกระทํา มีการขยายความคําสั3งเหล่ านี , แต่ โครงร่ างพืน, ฐานของบทนีก, ค็ ือ คํา
บัญชาต่ างๆสําหรั บคริ สเตียนสมัยพระคัมภีร์ใหม่
ผู้เขียนจดหมายฝากฉบับนีอ, อกความเห็นทิ ง, ท้ ายต่ อไปพร้ อมกับคําเตือนสติเพิ3มเติมให้
เพียรพยายาม ท่ านปิ ดท้ ายด้ วยภาพเปรี ยบของการวิ3งแข่ งให้ จบ ท่ านเตือนความจําผู้อ่านอีกครั, ง
ว่ าเส้ นชัยของพวกเขาไม่ ใช่ ภเู ขาซี นาย แต่ เป็ นภูเขาศิโยน (กรุงเยรู ซาเล็มใหม่ ) โดยมีพระเยซู
ทรงรออยู่ที3เส้ นชัย ด้ วยเหตุนีพ, วกเขาจึงได้ รับคําเตือนให้ ระวังที3จะไม่ เพิกเฉยต่ อพระองค์
ฮบ 13:1

จงให้ ความรักฉันพีน0 ้ องมีอยู่ต่อกันเสมอไป คําที;แปลว่า ความรักฉันพี0

น้ อง คือคํากรี ก ฟิ ลาเด็ลเฟี ย ซึ;งสื; อถึงสายใยระหว่างพี;นอ้ งด้วยกัน ซึ;งในกรณี น- ีคือ พี;นอ้ ง
คริ สเตียน
ฮบ 13:2

อย่ าละเลยทีจ0 ะต้ อนรับแขกแปลกหน้ า เพราะว่าโดยการกระทําเช่ นนั)น

บางคนก็ได้ ต้อนรับทูตสวรรค์โดยไม่ รู้ ตวั คําสั;งต่อไปคือ “อย่าละเลยที;จะต้อนรับแขกแปลก
หน้า” ความหมายของคําที;แปลว่า ต้ อนรับแขกแปลกหน้ า (ฟิ ลอเซะเนีย) ก็คือ ‘มีอชั ฌาสัย
ต้อนรับนักเดินทาง’ วลีที;พดู ถึงการต้อนรับพวกทูตสวรรค์โดยไม่รู้ตวั ย่อมหมายถึง พวกทูต
สวรรค์ที;ปรากฏตัวในฐานะนักเดินทางแก่อบั ราฮัมในปฐมกาล 18:2 และโลทในปฐมกาล 19:1
สิ; งที;ถูกสื; อชัดเจนก็คือว่าบางครั-งพวกทูตสวรรค์กไ็ ด้รับอนุญาตให้รับรู ปกายมนุษย์และพระเจ้า
อาจทรงอนุญาตให้พวกเขาปะปนอยูก่ บั พวกเราด้วย อย่างไรก็ตาม บริ บทของปฐมกาล 18 และ
19 ก็กล่าวชัดเจนว่าการมาเยือนดังกล่าวเป็ นไปเพื;อภารกิจที;พระเจ้าทรงกําหนดไว้ชดั เจน
ฮบ 13:3

จงระลึกถึงคนเหล่านั)นที0ถูกจําจองอยู่ เหมือนหนึ0งว่ าท่ านทั)งหลายก็ถูก

จําจองอยู่กบั เขา จงระลึกถึงคนทั)งหลายทีถ0 ูกเคีย0 วเข็ญ เหมือนหนึ0งว่ าเป็ นตัวของท่ านเองซึ0งมี
ร่ างกายเหมือนอย่ างเขาด้ วย คําสั;งต่อไปคือ จงระลึกถึง โดยมีสามสิ; งเป็ นกรรมตรงของคํากริ ยา
นี- ในข้อ 3, 4 และ 5 สิ; งแรกที;เราถูกบัญชาให้ระลึกถึงในฐานะเป็ นคริ สเตียนแห่งพระคัมภีร์ใหม่

ก็คือ คนเหล่านั-น “ที;ถูกจําจองอยู”่ นี;หมายถึงพวกนักโทษ ท่านไม่น่าจะหมายถึงพวกอาชญากร
ทัว; ๆไปที;ติดคุกอยู่ แต่ท่านน่าจะหมายถึงคนเหล่านั-นที;ถูกจําจองเพราะคําพยานของพวกเขา ช่วง
เวลาที;จดหมายฉบับนี-ถูกเขียนขึ-นสอดคล้องกับช่วงเวลาที;เปาโลถูกกักบริ เวณหลายครั-งไปจนถึง
ถูกขังคุกที;กรุ งโรม พี;นอ้ งคนอื;นๆก็ถูกจําจองร่ วมกับท่านด้วย
ผูเ้ ขียนยังกําชับให้ผอู ้ ่านของท่านระลึกถึง “คนทั-งหลายที;ถูกเคี;ยวเข็ญ เหมือนหนึ;งว่าเป็ น
ตัวของท่านเองซึ;งมีร่างกายเหมือนอย่างเขาด้วย” ความเห็นที;วา่ ตัวเราเองก็อยูใ่ นกายนั-นด้วยสื; อ
ชัดเจนว่าบริ บทตรงนี-หมายถึงพี;นอ้ งคริ สเตียนคนอื;นๆ เราจึงถูกกําชับให้ระลึกถึงพี;นอ้ งของเรา
เสมอผูซ้ ; ึงกําลังเผชิญกับความทุกข์ยาก, การต่อต้าน หรื อความยากลําบากต่างๆโดยทัว; ไป เราผู ้
เป็ นส่ วนหนึ;งของคริ สตจักรถูกสั;งให้ช่วยเหลือพี;นอ้ งคริ สเตียนคนอื;นๆ ไม่มีที;ใดเลยในพระ
คัมภีร์ใหม่ที;ส;ังคริ สตจักรให้เป็ นหน่วยงานช่วยเหลือสังคมให้แก่ชาวโลกโดยทัว; ไป หากเรามี
ความสามารถที;จะช่วยเหลือผูท้ ี;หลงหายด้วยข้าวของที;จาํ เป็ นต่างๆ นัน; ก็เป็ นเรื; องที;น่าชมเชย
อย่างไรก็ตาม เราถูกบัญชาให้ช่วยเหลือพี;นอ้ งคริ สเตียนคนอื;นๆ
ฮบ 13:4

การสมรสเป็ นทีน0 ับถือแก่คนทั)งปวง และทีน0 อนก็ปราศจากมลทิน แต่ คน

ที0ล่วงประเวณีและคนเล่นชู้ น)ัน พระเจ้ าจะทรงพิพากษาโทษเขา ตามหลักไวยากรณ์และตาม
โครงสร้างแล้ว ข้อ 4 เป็ นส่ วนที;สองของกรรมตรงสามอันของคําสั;งจงระลึกถึง ซึ;งมีในข้อ 3
ด้วยเหตุน- ีเราจึงถูกบัญชาให้ระลึกว่า การสมรสเป็ นทีน0 ับถือแก่คนทั)งปวง และทีน0 อนก็ปราศจาก
มลทิน ชีวติ คู่เป็ นสถาบันที;พระเจ้าทรงประทานให้แก่มนุษย์
นอกจากนี- บริ บทใกล้เคีียงยังเกี;ยวข้องกับเรื; องทางเพศในชีวติ สมรสอย่างเห็นได้ชดั คําที;
แปลว่า ทีน0 อน คือคํากรี ก คออีเท คําที;เป็ นเทคนิคมากกว่า coitus (หรื อการมีเพศสัมพันธ์) ก็มี
ที;มาจากคํานี- สิ; งที;ผเู ้ ขียนกําลังบอกก็คือว่า การมีเพศสัมพันธ์ในชีวติ สมรสเป็ นสิ; งที;น่านับถือ
และปราศจากมลทิน นักศาสนศาสตร์ของคาทอลิก ออกัสติน สอนว่าการมีเพศสัมพันธ์แม้
กระทัง; ในชีวติ คู่กเ็ ป็ นสิ; งที;ชว;ั ร้ายและเป็ นมลทินในตัวมันเอง ฮีบรู 13:4 สอนในสิ; งที;ตรงกันข้าม

เลย การมีกิจกรรมทางเพศภายในชีวติ คู่ไม่เพียงเป็ นสิ; งที;พระเจ้าอนุญาตเท่านั-น แต่ยงั เป็ นที;น่า
นับถือและบริ สุทธิ< (ปราศจากมลทิน) ด้วย
อย่างไรก็ตาม ส่ วนหลังของข้อนี-กช็ ดั เจนมากๆด้วยว่า กิจกรรมทางเพศนอกชีวติ คู่เป็ น
ความบาป! คําที;แปลว่า คนทีล0 ่วงประเวณี (พอรนอส) ปกติแล้วเป็ นคําที;สื;อถึงการล่วงประเวณี
(การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน), กิจกรรมทางเพศอื;นๆที;ผดิ ทํานองคลองธรรม เช่น การรักร่ วม
เพศ หรื อความวิปริ ตทางเพศในรู ปแบบอื;นๆ คําที;แปลว่า คนเล่นชู้ (มออีคอส) หมายถึง การมี
เพศสัมพันธ์กับคนอื3นที3 ไม่ ใช่ ค่ ูสมรส ไม่วา่ จะในกรณี ใด พระเจ้าจะทรงพิพากษาความบาปใน
เรื; องเพศ มันอาจเป็ นการพิพากษาทางอ้อมผ่านทางการตั-งครรภ์อนั ไม่พึงประสงค์ หรื อโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์กไ็ ด้ มันอาจเป็ นการพิพากษาโดยตรงผ่านทางการตีสอนของพระเจ้าก็ได้
ฮบ 13:5

ท่ านจงพ้ นจากการรักเงิน จงพอใจในสิ0งทีท0 ่านมีอยู่ เพราะว่ าพระองค์ได้

ตรัสไว้ แล้วว่ า "เราจะไม่ ละท่ านหรือทอดทิง) ท่านเลย" กรรมตรงอันที;สามของคําสั;งจงระลึกถึง
ในข้อ 3 ปรากฏตรงนี- วลีแรกแปลตรงตัวได้วา่ 'จงระลึกว่า...การดําเนินชีวติ พ้นจากการรักเงิน'
คําที;แปลว่า การดําเนินชีวิต (ทรอพอส) มีความหมายว่า 'ลักษณะการใช้ชีวติ ' คําที;แปลว่า การรัก
เงิน (อาฟิ ลารกูรอส) มาจากคํากรี กสามคํารวมกัน คําว่า อา เป็ นคําอุปสรรคแปลว่า ไม่ คําว่าฟิ โล
หมายถึงความรักหรื อความปรารถนา สุ ดท้าย อารกูรอส เป็ นคํากรี กที;หมายถึง เงิน เมื;อรวมกัน
จึงได้ความหมายว่า การไม่รักเงิน กล่าวอีกนัยหนึ;ง เราได้รับบัญชาให้ไม่ลืมที;จะดําเนินชีวติ ของ
เราให้พน้ จากการรักเงิน
ประโยคต่อไปซึ;งเป็ นวลีขยายความประโยคที;มาก่อนหน้า ('การดําเนินชีวติ พ้นจากการ
รักเงิน') “จงพอใจในสิ; งที;ท่านมีอยู”่ ขยายความเรื; องดังกล่าว เราได้รับบัญชาจากพระเจ้าให้
พอใจในสิ; งที;เรามีอยู่ ดู ฟี ลิปปี 4:11 นอกจากนี-เราก็ไม่จาํ เป็ นต้องกังวลด้วยว่าความจําเป็ นต่างๆ
ของเราจะได้รับการตอบสนองอย่างไร “เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่า "เราจะไม่ละท่าน
หรื อทอดทิ-งท่านเลย” นี;เป็ นคําพูดที;ยกมาจากพระราชบัญญัติ 31:6 พระเจ้าได้ทรงสัญญาแล้วว่า
จะทรงเลี-ยงดูประชากรของพระองค์ ความคิดของมนุษย์ธรรมดามีต- งั แต่ความกังวลไปจนถึง

ความโลภ ทั-งสองอย่างนี-เป็ นสิ; งผิด แต่เราถูกกําชับให้ (1) พอใจในสิ; งที;พระเจ้าได้ทรงประทาน
ให้แก่เราแล้ว, (2) ไม่รักเงิน, (3) ระลึกถึงพระสัญญาของพระองค์ที;จะดูแลคนของพระองค์
ฮบ 13:6

ผลลัพธ์กค็ ือ เพือ0 ว่ าเราทั)งหลายจะกล่าวด้ วยใจกล้าว่า `องค์ พระผู้เป็ นเจ้ า

ทรงเป็ นพระผู้ช่วยของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าจะไม่ กลัว มนุษย์ จะทําอะไรแก่ข้าพเจ้ าได้ เล่า' นี;เป็ นคํา
พูดที;ยกมาจากสดุดี 118:6 เมื;อเรามีพระเจ้าเป็ นผูช้ ่วยเหลือ เราก็ไม่จาํ เป็ นต้องกลัวว่ามนุษย์จะทํา
อะไรเราได้ พระองค์จะทรงเลี-ยงดูและปกป้ องเราเอง
ฮบ 13:7

ท่ านทั)งหลายจงระลึกถึงคนเหล่านั)นทีป0 กครองท่าน ผู้ซึ0งได้ ประกาศพระ

วจนะของพระเจ้ าแก่ท่าน และจงพิจารณาดูผลปลายทางของเขา แล้วจงตามอย่ างความเชื0อของ
เขา คําสัง; ต่อไปก็คือ “จงระลึกถึงคนเหล่านั-นที;ปกครองท่าน” ความหมายก็คือ ให้เราระลึกถึงคน
เหล่านั-นที;เป็ นผูน้ าํ ฝ่ ายวิญญาณของเรา คําที;แปลว่า ปกครองท่าน (เฮเกะออไม) เป็ นคําที;หมายถึง
คนเหล่านั-นที;มีสิทธิอาํ นาจหรื อมีตาํ แหน่งผูน้ าํ
ประโยคต่อไปกล่าวชัดเจนว่าผูเ้ ขียนกําลังหมายถึงผูน้ าํ แบบไหนอยู่ คนเหล่านั-นที; “ได้
ประกาศพระวจนะของพระเจ้าแก่ท่าน” เห็นได้ชดั ว่านี;หมายถึงผูน้ าํ ฝ่ ายวิญญาณในคริ สตจักร
และโดยเฉพาะอย่างยิง; คนเหล่านั-นที;เทศนาพระวจนะ สิ; งที;ถูกสื; ออย่างชัดเจนก็คือว่า ศิษยาภิบาล
ของคริ สตจักรดํารงตําแหน่งแห่งสิ ทธิอาํ นาจในคริ สตจักรนั-นๆ พระเจ้าทรงบัญชาเราให้ระลึก
ถึงบุคคลเช่นนั-น
วลีสุดท้ายของข้อนี-จริ งๆแล้วก็เชื;อมโยงอย่างใกล้ชิดกับข้อ 8 “จงตามอย่างความเชื;อของ
เขา” นี;เป็ นอีกคําสั;งหนึ;ง เราได้รับบัญชาให้ตามอย่างความเชื;อของคนเหล่านั-นที;ดาํ รงตําแหน่ง
ผูน้ าํ ฝ่ ายวิญญาณเหนือเรา คําที;แปลว่า ตามอย่าง (มิเมะออไม) มีความหมายว่า 'เลียนแบบ' หรื อ
'ทําตาม' นัน; คือ เราถูกเตือนสติให้เลียนแบบความเชื;อของเหล่าผูน้ าํ ฝ่ ายวิญญาณของเรา คนเหล่า
นั-นที;เป็ นผูน้ าํ จึงแบกรับภาระใหญ่หลวงในการที;จะต้องเป็ นแบบอย่างให้กบั คนเหล่านั-นที;
ต้องตามอย่างพวกเขา

วลีก่อนวลีสุดท้ายคือ “จงพิจารณาดูผลปลายทางของเขา” ความหมายก็คือว่าเราควร
จดจ่ออยูท่ ี;บ- นั ปลายของชีวติ โดยเฉพาะในเรื; องที;เกี;ยวกับคนเหล่านั-นที;เป็ นผูน้ าํ ฝ่ ายวิญญาณ ผู ้
เขียนกําลังหมายถึงเส้นชัยแห่งชีวติ คริ สเตียนและผูท้ ี;กาํ ลังรอคอยอยูท่ ี;นน;ั (นี;เป็ นการอ้างอิงถึง
การวิง; แข่งอีกแล้ว)
ฮบ 13:8

ผูท้ ี;รอคอยอยูไ่ ม่ใช่ใครอื;นนอกจากพระเยซูคริสต์ ยงั ทรงเหมือนเดิมใน

เวลาวานนี) และเวลาวันนี) และต่ อๆไปเป็ นนิจกาล ข้อ 8 ก็เชื;อมโยงกับเนื-อหาสุ ดท้ายในข้อ 7 “ผล
ปลายทางของเขา” คือ พระเยซูคริ สต์ เรื; องสําคัญกว่าที;ถูกพูดถึงในข้อ 7 และ 8 ก็คือว่า ผูค้ นของ
พระเจ้าต้องระลึกอยูเ่ สมอและตามอย่างบรรดาผูน้ าํ ฝ่ ายวิญญาณเพราะว่าพวกเขามีใจจดจ่ออยูท่ ี;
พระองค์ผทู ้ รงรออยูท่ ี;เส้นชัย บางครั-งคริ สเตียนธรรมดาๆอาจละสายตาไปจากสิ; งที;วา่ บ้าง แต่คน
ที;เป็ นผูน้ าํ ไม่น่าจะทําแบบนั-น
การไม่ทรงเปลี;ยนแปลงและความเป็ นนิรันดร์ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราถูกนําเสนอ
อย่างชัดเจน ความหมายก็คือ พระองค์ทรงเป็ นเหมือนเดิม ทั-งในอดีต ปั จจุบนั และอนาคต
พระองค์ไม่เคยเปลี;ยนแปลงและจะไม่มีวนั เปลี;ยนแปลงด้วย พระองค์จึงทรงเป็ นผูท้ ี;เราไว้ใจได้
ทรงเป็ นผูส้ ัตย์ซื;อ และเป็ นผูท้ ี;เราพึ;งพาได้เสมอ
ฮบ 13:9

อย่ าหลงไปตามคําสอนต่ างๆทีแ0 ปลกๆ เพราะว่าเป็ นการดีอยู่แล้ วทีจ0 ะให้

กําลังใจเข้ มแข็งขึน) ด้ วยพระคุณ ไม่ ใช่ ด้วยอาหารการกิน ซึ0งไม่ เคยเป็ นประโยชน์ แก่คนทีห0 ลงติด
อยู่เลย คําสั;งประการสุ ดท้ายของเนื-อหาส่ วนนี-ถูกพบตรงนี- “อย่าหลงไปตามคําสอนต่างๆที;
แปลกๆ” ความหมายก็คือ อย่ายึดติดกับหลักคําสอนที;เป็ นเรื; องภายนอกหรื อคําสอน ‘ใหม่ๆ’ คํา
ที;แปลว่า หลง (เพะริ เฟะโร) เป็ นที;มาของคําภาษาอังกฤษ peripheral จงระวังอาจารย์หรื อนัก
เทศน์ที;อา้ งว่ามีการสําแดงใหม่หรื อหลักคําสอนใหม่ ความจริ งของพระเจ้าได้ถกู เปิ ดเผยไปตั-ง
นานแล้ว จงหลีกเลี;ยงคําสอนใหม่ๆซึ;งเป็ นเรื; องภายนอก
จากนั-นผูเ้ ขียนประยุกต์ใช้คาํ เตือนสติน- ี “เพราะว่าเป็ นการดีอยูแ่ ล้วที;จะให้กาํ ลังใจเข้ม
แข็งขึ-นด้วยพระคุณ ไม่ใช่ดว้ ยอาหารการกิน” ปัญหาเก่าในคริ สตจักรยุคต้นเกี;ยวกับการกังวลว่า

อาหารนั-น ‘ถูกต้องตามหลักของยิว’ หรื อไม่ยงั โผล่มาเรื; อยๆอยู่ แน่นอนว่านี;หมายถึงบทบัญญัติ
และระเบียบเรื; องอาหาร แต่เราควรที;จะให้กาํ ลังใจเข้มแข็งขึ-นด้วยพระคุณมากกว่า ไม่ใช่ดว้ ย
ชนิดของอาหารที;เรารับประทาน นี;เป็ นอีกคําพูดหนึ;งที;แสดงถึงการดําเนินชีวติ โดยพระคุณและ
ไม่ใช่โดยพระราชบัญญัติ นอกจากนี-ผเู ้ ขียนยังเตือนความจําผูอ้ ่านอีกว่าคนเหล่านั-นที;หลงติดอยู่
กับอาหารไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากมันเลย ตั-งแต่เหตุการณ์ตรึ งกางเขนแล้วไม่มีขอ้ เสี ยฝ่ าย
วิญญาณเลยกับการที;คริ สเตียนจะกินแซนวิชแฮมหรื อไม่กิน
ฮบ 13:10

เรามีแท่ นบูชาแท่ นหนึ0ง และคนทีป0 รนนิบัตใิ นพลับพลานั)นไม่ มสี ิ ทธิ8ทจี0 ะ

รับประทานของจากแท่ นนั)นได้ แท่นบูชาที;ถูกพูดถึงในที;น- ี “คนที;ปรนนิบตั ิในพลับพลานั-นไม่มี
สิ ทธิ< ที;จะรับประทานของจากแท่นนั-นได้” คือแท่นบูชาฝ่ ายวิญญาณซึ;งอยูใ่ นสวรรค์ พวก
ปุโรหิตสมัยพระคัมภีร์เดิมได้รับอนุญาตให้รับประทานส่ วนของเนื-อสัตว์และอาหารอื;นๆที;ผคู ้ น
นํามาถวายที;พลับพลาได้ อย่างไรก็ตามเรามีแท่นบูชาที;เหนือกว่าเยอะในสวรรค์ต่อหน้าพระที;นง;ั
ของพระเจ้าซึ;งพวกเขาไม่สามารถเข้าถึงได้
ฮบ 13:11-12

เพราะร่ างของสัตว์ เหล่านั)นทีม0 หาปุโรหิตได้ เอาเลือดเข้ าไปใน

สถานบริสุทธิ8เพือ0 เป็ นเครื0องบูชาไถ่ บาปนั)น ก็ต้องเอาไปเผาเสี ยนอกค่ าย 12 เหตุฉะนั)น พระเยซู
ก็ได้ ทรงทนทุกข์ ทรมานภายนอกประตูเมืองเช่ นเดียวกัน เพือ0 ทรงชําระประชาชนให้ บริสุทธิ8ด้วย
พระโลหิตของพระองค์ เอง
คนฮีบรู คุน้ เคยดีกบั การที;เครื; องบูชาบางอย่าง โดยเฉพาะเครื; องบูชาไถ่บาป ถูกเผาด้วยไฟ
นอกค่าย (ดู เลวีนิติ 4:11-12) เพือ; ทําให้ภาพดังกล่าวสําเร็จพระเยซูคริ สต์กท็ รงถูกตรึ งกางเขน
นอกประตูเมืองเยรู ซาเล็ม ในการทําเช่นนั-น พระองค์กท็ รงทําให้คาํ พยากรณ์ที;แฝงอยูส่ าํ เร็จที;
บอกล่วงหน้าถึงสถานที;ๆพระองค์จะทรงถูกตรึ งกางเขน
ให้เราสังเกตด้วยว่าเราถูกชําระให้บริ สุทธิ< “ด้วยพระโลหิ ตของพระองค์เอง” แนวคิดของ
การชําระให้บริ สุทธิ<แปลตรงตัวแล้วก็คือ ทําให้เป็ นผูบ้ ริ สุทธิ< คําที;แปลว่า ชําระ...ให้ บริสุทธิ8 (ฮา
กิอัดโซ) มีที;มาจากคําว่า ฮากิออส ซึ;งมักแปลเป็ น ‘บริ สุทธิ<’ พระโลหิตของพระเยซูคริ สต์เป็ นสิ; ง

ที;ชาํ ระเราให้บริ สุทธิ< ทั-งในด้านตําแหน่งของเราในพระคริ สต์และความบริ สุทธิ< ที;พฒั นาขึ-น
เรื; อยๆในการดําเนินชีวติ แต่ละวัน
ฮบ 13:13

เพราะฉะนั,น ตรงนี-เชื;อมโยงข้อนี-ในฐานะเป็ นข้อสรุ ปตามหลักเหตุผลกับ

ข้อก่อนหน้า เพราะว่าพระเยซูคริ สต์ทรงทนทุกข์ทรมานนอกประตูเมืองนั-น ให้ เราทั)งหลายออก
ไปหาพระองค์ ภายนอกค่ ายนั)น และยอมรับคําดูหมิน0 เหยียดหยามเพือ0 พระองค์ ในความคิดของ
พวกยิวแล้ว ‘การออกไปภายนอกค่าย’ ก็คือ การถูกอเปหิไปจากชุมชนของพวกยิว ตลอดสมัย
พระคัมภีร์เดิม เมื;อผูใ้ ดถูกขับออกไปภายนอกค่าย มันก็เป็ นสัญลักษณ์ที;แสดงถึงการถูกปฏิเสธ
จากชุมชนชาวยิวส่ วนใหญ่ คนๆนั-นก็ถูกทําให้กลายเป็ นคนที;ถูกทอดทิ-ง สิ; งที;ผเู ้ ชื;อใหม่ชาวยิว
เหล่านี-กาํ ลังเผชิญอยูก่ ค็ ือ การถูกพวกยิวมองว่าเป็ นคนที;ถกู ทอดทิ-งในสังคมของคนต่างชาติ มัน
คือมรดกทางชาติพนั ธุ์ของพวกเขา, ประวัติศาสตร์ทางศาสนาของพวกเขา และเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของพวกเขา มันเป็ นย่างก้าวที;ใหญ่ที;ยวิ คนหนึ;งจะหันหลังให้แก่ไม่ใช่แค่ศาสนาของ
ตนเท่านั-นแต่เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนด้วย แต่นน;ั ก็เป็ นสิ; งที;ผเู ้ ขียนขอให้พวกเขากระทํา
สําหรับเราที;เป็ นคริ สเตียนคนต่างชาติ การประยุกต์ใช้กค็ ล้ายคลึงกัน หลังจากได้ตอ้ นรับ
พระคริ สต์แล้ว บ่อยครั-งคริ สเตียนใหม่ตอ้ งตัดสายสัมพันธ์กบั เพื;อนเก่า, ครอบครัว และวิถีชีวติ
แบบเดิม ถึงแม้วา่ คริ สเตียนใหม่จะไม่ตดั สายสัมพันธ์น- นั แต่เพื;อนๆที;ไม่เอาพระเจ้าของเขาก็อาจ
ตัดสายสัมพันธ์กบั เขาเอง ประเด็นสําคัญตรงนี-กค็ ือ ให้เราเดินหน้าต่อไป “และยอมรับคําดูหมิ;น
เหยียดหยามเพือ; พระองค์”
ฮบ 13:14

เพราะว่าทีน0 ี0เราไม่ มเี มืองทีถ0 าวร แต่ ว่าเราแสวงหาเมืองทีจ0 ะมีในภายหน้ า

นอกจากนี- เราที;เป็ นวิสุทธิชนตามที;ถูกบรรยายไว้ในฮีบรู 11:13-16 ด้วยความเชื;อก็กาํ ลังรอคอย
บ้านอันถาวรในสวรรค์ กรรมสิ ทธิ<ของเราบนโลกนี-อยูเ่ พียงชัว; คราว ด้วยความเชื;อเราตั-งตาคอย
เมืองที;ดาํ รงอยูถ่ าวรซึ; งจะไม่มีการดูหมิ;นเหยียดหยามหรื อการอเปหิเพราะความเชื;อของเราอีก
เลย

ฮบ 13:15

นี;เป็ นอีกข้อสรุ ปหนึ;งตามหลักเหตุผล เพราะการถวายพระองค์เองของ

องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรานอกประตูเมืองนั-นและเพราะเรามีความหวังอันสุ กใสแห่งสวรรค์รออยู่
เบื-องหน้าเรา เหตุฉะนั)น ให้ เราถวายคําสรรเสริญเป็ นเครื0องบูชาแด่ พระเจ้ าตลอดไปโดยทาง
พระองค์ น)ัน เราจึงควรสรรเสริ ญพระเจ้าเสมอไป ขณะที;วสิ ุ ทธิชนในพระคัมภีร์เดิมถวายเครื; อง
สัตวบูชาเสมอ เราควรถวายคําสรรเสริ ญเป็ นเครื; องบูชาเสมอไปมากกว่า วลีสุดท้าย คือผลแห่ ง
ริมฝี ปากที0ขอบพระคุณพระนามของพระองค์ ถูกแปลแบบนี-ครั-งเดียวเท่านั-นในพระคัมภีร์ใหม่
ความหมายปกติของคําที;แปลว่า ขอบพระคุณ (ฮอมอลอเกะโอ) คือ ‘สารภาพ’ หรื อ ‘ออกปาก
ยอมรับ’ ดังนั-นความหมายของวลีสุดท้ายอาจเป็ น ‘กล่าวรับพระนามของพระองค์’ เมื;อพิจารณา
ดูบริ บทของผูเ้ ชื;อชาวยิวที;หวัน; ไหวในความเชื;อของตนแล้ว นี;น่าจะเป็ นการแปลที;ดีกว่า
ฮบ 13:16

แต่ อย่ าลืมทีจ0 ะกระทําการดี และทีจ0 ะแบ่ งปันข้ าวของซึ0งกันและกัน เพราะ

เครื0องบูชาอย่ างนั)นเป็ นทีพ0 อพระทัยพระเจ้ า เรากลับมาที;คาํ สัง; เพิ;มเติม พระเจ้าทรงบัญชาเราให้
“กระทําการดี และที;จะแบ่งปันข้าวของซึ;งกันและกัน” คําที;แปลว่า แบ่ งปันข้าวของซึ0งกันและ
กัน (คอยโนเนีย) มีความหมายตรงตัวว่า มีสามัคคีธรรม อย่างไรก็ตามในสํานวนแบบทัว; ไป
มากกว่า มันสื; อถึงการแบ่งปันข้าวของหรื อทรัพยากรของตนกับผูอ้ ื;น ดังนั-นความหมายก็คือว่า
ผูค้ นของพระเจ้าควรเต็มใจที;จะให้ยามที;พี;นอ้ งขัดสน “เพราะเครื; องบูชาอย่างนั-นเป็ นที;พอ
พระทัยพระเจ้า”
ฮบ 13:17

ท่ านทั)งหลายจงเชื0อฟังและยอมอยู่ในโอวาทของคนเหล่านั)นทีป0 กครอง

ท่ าน ด้ วยว่ าท่ านเหล่านั)นคอยระวังดูจติ วิญญาณของท่าน เหมือนกับผู้ทจี0 ะต้ องรายงาน เพือ0 เขา
จะได้ ทาํ การนี)ด้วยความชื0นใจ ไม่ ใช่ ด้วยความเศร้ าใจ เพราะทีท0 าํ ดังนั)นก็จะไม่ เป็ นประโยชน์
อะไรแก่ ท่านทั)งหลาย คําสั;งสองประการปรากฏตรงนี- บริ บทสื; อชัดเจนถึงคนเหล่านั-นที;เป็ นผูน้ าํ
ฝ่ ายวิญญาณ ภายในบริ บทของคริ สตจักรท้องถิ;น นี;ยอ่ มหมายถึงตําแหน่งศิษยาภิบาล คริ สเตียน
ที;ดาํ เนินตามทางของพระเจ้าต้อง (1) เชื;อฟังศิษยาภิบาลของตน และ (2) นบนอบต่อสิ ทธิอาํ นาจ
ของเขา การทําเช่นนี-ขดั แย้งกับธรรมชาติเดิมอย่างชัดเจน กระนั-นเมื;อเรายอมนบนอบเช่นนั-น เรา
ก็แสดงให้เห็นถึงความเป็ นผูใ้ หญ่ฝ่ายวิญญาณ ความไม่เป็ นผูใ้ หญ่ฝ่ายวิญญาณถูกสําแดงให้เห็น

ผ่านทางจิตวิญญาณที;ด-ือรั-นและมักกบฏ ความเป็ นผูใ้ หญ่ฝ่ายวิญญาณถูกพบในจิตวิญญาณที;ตรง
กันข้ามเลย
ในสังคมมนุษย์ พระเจ้าได้ทรงสถาปนาสามสถาบันพื-นฐาน ได้แก่ (1) บ้าน, (2) รัฐบาล
และ (3) คริ สตจักร ในแต่ละสถาบัน พระเจ้าได้ทรงมอบหมายสิ ทธิ อาํ นาจให้แก่ผนู ้ าํ ที;ถูกแต่งตั-ง
อย่างเหมาะสม ในคริ สตจักร นี;ยอ่ มหมายถึงเจ้าอธิการ หรื อเรี ยกอีกอย่างว่า ศิษยาภิบาล
สิ; งที;คริ สเตียนเด็กๆไม่รู้จกั โตพอที;จะรู ้กค็ ือว่า ศิษยาภิบาลจะ “คอยระวังดูจิตวิญญาณ
ของท่าน เหมือนกับผูท้ ี;จะต้องรายงาน” คําที;แปลว่า ระวังดู (อากรู พเนะโอ) หมายถึง คนเลี-ยง
แกะที;ตื;นตลอดคืนเพื;อเฝ้ าดูฝงู แกะของตน นอกจากนี-ศิษยาภิบาล ไม่วา่ จะมีขอ้ กําหนดในการ
เป็ นผูน้ าํ ยังไงก็ตาม ยังมีภาระที;จะต้องให้การต่อพระเจ้าสักวันหนึ;งเกี;ยวกับหน้าที;ดูแลของตน
ด้วย เราหวังใจว่าศิษยาภิบาลที;สัตย์ซื;อจะสามารถให้การเกี;ยวกับหน้าที;ผอู ้ ารักขาของตนได้
“ด้วยความชื;นใจ ไม่ใช่ดว้ ยความเศร้าใจ” หากเป็ นในกรณี หลัง มันก็จะไม่เป็ นประโยชน์อะไร
แก่คนๆนั-นเลย นี;เป็ นความจริ งทั-งในด้านคําพยานที;แปดเปื- อนของพวกเขาและเมื;อพวกเขายืนอยู่
ต่อหน้าบัลลังก์ พิพากษาและให้การเกี;ยวกับการกระทําของตน
ฮบ 13:18-19

จงอธิษฐานเพือ0 เรา เพราะเราแน่ ใจว่ า เรามีใจวินิจฉัยผิดและชอบ

ดีอยู่แล้ว และปรารถนาทีจ0 ะปฏิบัติอย่างซื0อสัตย์ในทุกอย่าง ผูเ้ ขียนท่านนี-ขอให้ผอู ้ ่านอธิษฐาน
เผือ; เขา ความแน่ใจของท่านที;วา่ “เรามีใจวินิจฉัยผิดและชอบดีอยูแ่ ล้ว และปรารถนาที;จะปฏิบตั ิ
อย่างซื;อสัตย์ในทุกอย่าง” จริ งๆแล้วกําลังกล่าวว่า ‘จงอธิษฐานเผือ; เราด้วย เพราะว่าเราได้สาํ แดง
ใจวินิจฉัยผิดและชอบที;ชดั เจนแล้วว่าเราได้ดาํ เนินชีวติ อย่างสัตย์ซื;อ’
19 และข้ าพเจ้ าวิงวอนท่านมากยิง0 ให้ กระทําเช่ นนั)น เพือ0 ข้ าพเจ้ าจะได้ กลับคืนไปอยู่กบั
ท่ านโดยเร็ว คําเตือนสติเพิ;มเติมของท่านที;วา่ “ให้กระทําเช่นนั-น เพือ; ข้าพเจ้าจะได้กลับคืนไปอยู่
กับท่านโดยเร็ว” ก็บ่งบอกชัดเจนยิง; ขึ-นว่าจริ งๆแล้วผูเ้ ขียนคือ อัครสาวกเปาโล ในช่วงเวลาที;
จดหมายฝากฉบับนี-น่าจะถูกเขียนขึ-น เปาโลก็ถูกกักบริ เวณให้อยูแ่ ต่ในบ้านในกรุ งโรมเพื;อรอ

คอยการแก้คดีของท่านต่อหน้าซีซาร์ ท่านขอให้ผอู ้ ่านของท่านอธิษฐานเผือ; ท่านที;จะได้รับการ
ปล่อยตัวเร็วขึ-น
ฮบ 13:20-21

บัดนีข) อพระเจ้ าแห่ งสันติสุข ผู้ทรงบันดาลให้ พระเยซู เจ้ าของเรา

เป็ นขึน) มาจากความตาย คือผู้ทรงเป็ นผู้เลีย) งแกะทีย0 งิ0 ใหญ่ โดยพระโลหิตแห่ งพันธสั ญญานิรัน
ดร์ น)ัน คําอวยพรสุ ดท้ายของจดหมายฝากฉบับนี-มาถึงแล้ว พระเจ้าทรงถูกบรรยายว่าเป็ น
“พระเจ้าแห่งสันติสุข” ซึ;งพระองค์กท็ รงเป็ นเช่นนั-นจริ งๆ พระองค์ทรงถูกบรรยายว่าเป็ นผูท้ ี;
ทรงชุบองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราให้เป็ นขึ-นจากตาย (นี;เป็ นข้ออ้างอิงที;ชดั เจนข้อเดียวเท่านั-นเกี;ยว
กับการเป็ นขึ-นจากตายในจดหมายฝากฉบับนี- ถึงแม้มนั จะถูกสื; อเป็ นนัยมาตลอดทั-งเล่มก็ตาม)
พระเยซูกท็ รงถูกบรรยายว่าเป็ น “ผูเ้ ลี-ยงแกะที;ยง;ิ ใหญ่” นี;ค่อนข้างคล้ายคลึงกับ 1 เปโตร 5:4 ที;
พระองค์ทรงถูกเรี ยกว่าเป็ น “พระผูเ้ ลี-ยงใหญ่” ถึงแม้วา่ ศิษยาภิบาลบนโลกนี-ของเราเป็ นผูเ้ ลี-ยง
แต่พระเยซูคริ สต์กท็ รงเป็ นผูเ้ ลี-ยงแกะที;ยง;ิ ใหญ่และเป็ นพระผูเ้ ลี-ยงใหญ่ (ดู สดุดี 23:1) สิ; งที;ถูก
สื; อก็คือ การเชื;อมโยงกันระหว่างการฟื- นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์และ “พระโลหิตแห่ง
พันธสัญญานิรันดร์” 1 โคริ นธ์ 11:25 พูดถึงพันธสัญญาใหม่ในพระโลหิ ตของพระองค์ พระ
โลหิ ตแห่งพันธสัญญานั-นดํารงอยูเ่ ป็ นนิรันดร์ สรรเสริ ญองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
21 ทรงกระทําให้ ท่านทั)งหลายสมบูรณ์ในการดีทกุ อย่าง เพือ0 จะได้ ปฏิบัติตามนํา) พระทัย
ของพระองค์ และทรงทํางานในท่านทั)งหลายให้ เป็ นทีช0 อบในสายพระเนตรของพระองค์โดย
พระเยซูคริสต์ ขอสง่ าราศีจงมีแด่ พระองค์ สืบๆไปเป็ นนิตย์ เอเมน
หัวข้อของประโยคความซ้อนที;ต่อเนื;องมาในข้อ 21 ถูกพบในข้อ 20 ผูเ้ ขียนทูลขอ
“พระเจ้าแห่งสันติสุข” ให้ “ทรงกระทําให้ท่านทั-งหลายสมบูรณ์ในการดีทุกอย่าง เพื;อจะได้
ปฏิบตั ิตามนํ-าพระทัยของพระองค์” คําที;แปลว่า สมบูรณ์ (คาทารทิดโซ) มีความหมายว่า ทําให้
คนๆหนึ;งพร้อมสําหรับการรับใช้ มันสื; อถึงการถูกตระเตรี ยมอย่างสมบูรณ์สาํ หรับภารกิจบาง
อย่าง เช่น ทหารที;ได้รับเครื; องมือและอาวุธยุทโธปกรณ์ที;จาํ เป็ นสําหรับการปฏิบตั ิตามคําสั;งที;

เขาได้รับมา ความคิดที;แสนวิเศษตรงนี-กค็ ือว่า พระเจ้าจะทรงตระเตรี ยมเราให้พร้อมสําหรับการ
ดีใดก็ตามที;พระองค์ทรงประสงค์ให้เรากระทํา
การที;พระองค์ทรงทํางานในตัวเราให้เป็ นที;ชอบในสายพระเนตรของพระองค์เป็ นมา
“โดยพระเยซูคริ สต์ ขอสง่าราศีจงมีแด่พระองค์สืบๆไปเป็ นนิตย์ เอเมน” การกระทํากิจของ
พระเจ้าในยุคสมัยนี-เป็ นมาโดยพระเยซูคริ สต์เท่านั-น และพระองค์กท็ รงสมควรได้รับสง่าราศีท- งั
สิ- นสื บๆไปเป็ นนิตย์
ฮบ 13:22

พีน0 ้ องทั)งหลาย ข้ าพเจ้ าขอวิงวอนท่ านให้ เพียรฟังคําเตือนสตินี) เพราะ

ข้ าพเจ้ าได้ เขียนจดหมายมาถึงท่ านทั)งหลายเพียงไม่ กคี0 าํ เท่านั)น สามข้อสุ ดท้ายนี-ดูเหมือนจะเป็ น
ปั จฉิมลิขิตของจดหมายฝากฉบับนี- อาจเป็ นไปได้วา่ เหตุการณ์ในข้อ 23 มาเป็ นที;ทราบแก่ผู ้
เขียนหลังจากที;เนื-อหาหลักของจดหมายนี-ได้ถูกเขียนไปแล้วเรี ยบร้อย หรื ออาจเหมือนกับการ
เขียนจดหมายของเราบ่อยๆ เรานึกขึ-นได้ถึงสิ; งที;เราลืมใส่ เข้าไปในเนื-อหาหลักของจดหมาย
ไม่วา่ จะยังไง ผูเ้ ขียน (ซึ;งน่าจะเป็ นเปาโล) ขอให้ผอู ้ ่านของท่าน คือพี;นอ้ งทั-งหลายของ
ท่าน “เพียรฟังคําเตือนสติน- ี” คําที;แปลว่า คําเตือนสติ (พาราคเลซิ ส) ปกติแล้วหมายถึง ‘การให้
กําลังใจ’ ดังนั-นท่านกําลังกล่าวว่า ‘จงยอมรับจดหมายที;ให้กาํ ลังใจฉบับนี-’ ขณะที;หลักตรรกะ
ของท่านมีพลังและไม่อ่อนข้อมาตลอด แต่ตอนนี-ท่านใส่ ความเห็นส่ วนตัวเข้าไปด้วยอาจเพื;อลด
แรงกระทบของมันลงเล็กน้อย “เพราะข้าพเจ้าได้เขียนจดหมายมาถึงท่านทั-งหลายเพียงไม่กี;คาํ
เท่านั-น”
ฮบ 13:23

ท่ านทั)งหลายจงรู้ด้วยว่ า ทิโมธีน้องชายของเรา ได้ รับการปล่อยเป็ นอิสระ

แล้ว ถ้ าเขามาถึงเร็ว ข้ าพเจ้ าก็จะมาพบท่านทั)งหลายพร้ อมกับเขา ทิโมธีได้รับการปล่อยตัวแล้ว
และผูเ้ ขียนหวังว่าท่านทั-งสองจะสามารถไปพบผูอ้ ่านของท่านได้ในไม่ชา้
ฮบ 13:24

ขอฝากความคิดถึงมายังท่านเหล่านั)นทีป0 กครองท่าน และวิสุทธิชนทั)ง

ปวง พวกพีน0 ้ องทีเ0 ป็ นชาวอิตาลีกฝ็ ากความคิดถึงมายังท่านทั)งหลาย บรรดาผูร้ ับจดหมายฝาก
ฉบับนี-ถกู ขอให้ทกั ทาย (คํานับ) คนเหล่านั-นที;มีสิทธิอาํ นาจเหนือพวกเขารวมถึงวิสุทธิชนทั-ง

ปวง (ผูเ้ ชื;อทั-งหลาย) และหนึ;งในข้อบ่งชี-ที;ชดั เจนที;สุดซึ;งบ่งบอกว่าผูเ้ ขียนคือ อัครสาวกเปาโลก็
คือที;ท่านกล่าวว่า “พวกพี;นอ้ งที;เป็ นชาวอิตาลีกฝ็ ากความคิดถึงมายังท่านทั-งหลาย” ผูน้ าํ ฝ่ าย
วิญญาณน้อยคนนักที;มีสิทธิอาํ นาจทางศาสนศาสตร์ของผูแ้ ต่งจดหมายฝากฉบับนี-อยูใ่ นอิตาลีใน
ตอนนั-นนอกจากเปาโล
ฮบ 13:25

ขอพระคุณจงดํารงอยู่กบั ท่ านทั)งหลายเถิด เอเมน จดหมายฝากฉบับนี-ปิด

ท้ายด้วยถ้อยคําที;เหมือนกับจดหมายฝากส่ วนใหญ่ของเปาโลที;มีการทูลขอพระคุณของพระเจ้า
ให้แก่ผอู ้ ่านของท่าน คําอวยพร เอเมน หมายความว่า ‘ขอให้เป็ นเช่นนั-น’ [เขียนถึงชาวฮีบรู จาก
ประเทศอิตาลี และส่ งโดยทิโมธี]

