หน้ า 2420
จดหมายถึ
ง
คริสเตียนชนชาติฮีบรู
สง่ าราศี ของพระบุ ตรและ
พระราชกิจของพระองค์
ในโบราณกาลพระเจ้ าได้ ตรั ส
ด้ วยวิ ธี ต่ างๆมากมายแก่
บรรพบุรุ ษทางพวกศาสดาพยากรณ์
2 แต่ ใ นวั น สุ ด ท้ า ยเหล่ า นี/ พระ
องค์ ได้ ตรั สแก่ เราทั/ งหลายทาง
พระบุ ตร ผู้ ซึ3 งพระองค์ ได้ ทรง
ตั/ งให้ เป็ นผู้ รั บสรรพสิ3 งทั/ งปวง
เป็ นมรดก พระองค์ได้ ทรงสร้ าง
กัลปจักรวาลโดยพระบุตร
3พระบุ ตรทรงเป็ นแสงสะท้ อน
สง่ าราศี ของพระเจ้ า และทรงมี
สภาวะเป็ นพิ มพ์ เดี ยวกั นกั บ
พระองค์ และทรงผดุ งสรรพสิ3 ง
ไว้ โดยพระดํารัสอันทรงฤทธิ; ของ
พระองค์ เมื3 อพระบุ ตรได้ ทรง
ชํา ระบาปของเราด้ วยพระองค์
เองแล้ ว ก็ได้ ทรงประทับนั3 ง ณ
เบื/ องขวาพระหั ตถ์ของผู้ ทรงเดชานุ ภาพเบื/ องบน
พระบุ ตรทรงอยู่ เหนือ
พวกทู ตสวรรค์
4 พระองค์ ท รงเป็ นผู้ เยี3 ยมกว่ า
เหล่ าทู ตสวรรค์ มากนั ก ด้ วยว่ า
พระองค์ ทรงรับพระนามที3 ประเสริ ฐกว่ านามของทู ตสวรรค์ น/ ั น

1

เป็ นมรดก
5เพราะว่ ามี ผ้ ู ใดบ้ างในบรรดา
ทู ตสวรรค์ ท3ี พระองค์ ได้ ตรั สแก่
เขาในเวลาใดว่ า `ท่ านเป็ นบุ ตร
ของเรา วันนี เราได้ให้กาํ เนิ ดแก่
ท่ านแล้ว' และยังตรัสอีกว่ า `เรา
จะเป็ นบิ ดาของเขา และเขาจะ
เป็ นบุตรของเรา'
6และอี กครั/ งหนึ3 งเมื3 อพระองค์
ทรงนํา พระบุ ต รหั วปี องค์ ท3ี ได้
บั งเกิ ดนั/ นให้ เสด็จเข้ ามาในโลก
พระองค์ ก ็ตรั สว่ า `ให้บรรดา
พวกทู ต สวรรค์ ทั  ง สิ นของพระ
เจ้านมัสการท่ าน'
7ส่ วนพวกทู ตสวรรค์ น/ ั น พระ
องค์ ตรั สว่ า `พระองค์ ทรงบันดาลพวกทู ตสวรรค์ ของพระองค์
ให้เป็ นดุ จวิญญาณ และทรง
บัน ดาลผู ้ ร ับใช้ของพระองค์ ให้
เป็ นดุจเปลวเพลิง'
8แต่ ส่วนพระบุ ตรนั/ น พระองค์
ตรัสว่ า `โอ พระเจ้าข้า พระที .น.ัง
ของพระองค์ ดาํ รงเป็ นนิ ตย์และ
เป็ นนิ ตย์ ธารพระกรแห่ งอาณา
จักรของพระองค์ ก็ เป็ นธารพระ
กรเที .ยงธรรม
9 พระองค์ ทรงรั กความชอบ
ธรรม และทรงเกลี ยดชังความ

(D) กดว DF:H, J; ยอล F:FJ (L) สดด DDM:D; ยน D:N; F คร N:N; คส D:DO; ฮบ P:FP
(N) ฟป F:R-DM (O) F ซมอ P:DN; สดด F:P; กจ DL:LL; ฮบ O:O (H) พบญ LF:NL
(P) สดด DMN:N (J) สดด NO:H-P (R) อสย HD:D, L

58_heb.pub
page 1

Saturday, February 27, 2016 23:01

หน้ า 2421
ฮีบรู D, F
ชั.วช้า ฉะนัน พระเจ้า คื อ พระ ยิ นได้ ฟั งให้ มากขึ/ นอี ก เพราะ
เจ้าของพระองค์ ได้ทรงเจิ มพระ มิ ฉะนั/ นในเวลาหนึ3 งเวลาใดเรา
องค์ไว้ดว้ ยนํา มันแห่ งความยินดี จะห่ างไกลไปจากข้ อความเหล่ า
ยิ. งกว่าพระสหายทัง ปวงของพระ นั/ น
องค์'
2ด้ วยว่ าถ้ าถ้ อยคําซึ3 งทู ตสวรรค์
10 และ `องค์ พระผูเ้ ป็ นเจ้าเจ้า ได้ กล่ าวไว้ น/ ั นมั3 นคง และการ
ข้า เมื . อเดิ มพระองค์ ทรงวาง ละเมิ ดกั บการไม่ เชื3 อฟั งทุ ก
รากฐานของแผ่ นดิ นโลก และ อย่ างได้ รั บผลตอบสนองตาม
ฟ้ าสวรรค์ เป็ นพระหั ตถกิ จของ ความยุติธรรมแล้ ว
พระองค์
3ดังนั/ น ถ้ าเราละเลยความรอด
11 สิ. งเหล่ านี จะพิ นาศไป แต่ อั นยิ3 งใหญ่ แล้ ว เราจะรอดพ้ น
พระองค์ ทรงดํา รงอยู่ สิ. งเหล่ า ไปอย่ างไรได้ ความรอดนั/ นได้
นี จะเก่าไปเหมื อนเครื .องนุ่ งห่ ม
เริ3 มขึ/ นโดยการประกาศขององค์
12 พระองค์ จะทรงม้วนสิ. งเหล่ า พระผู้ เป็ นเจ้ าเอง และบรรดาผู้
นี ไว้ดุ จเสื อคลุ ม และสิ. งเหล่ า ที3 ได้ ยิ นพระองค์ ก ็ได้ รั บรองแก่
นัน ก็จะเปลี .ยนแปลงไป แต่ พระ เราว่ าเป็ นความจริง
องค์ยงั ทรงเป็ นอย่างเดิม และปี 4ทั/ งนี/ พระเจ้ าก็ท รงเป็ นพยาน
เดือนของพระองค์จะไม่ ส ิ นสุด'
ด้ วย โดยทรงแสดงหมายสําคัญ
13 แต่ แก่ ทู ตสวรรค์ องค์ ใดเล่ า และการมหั ศจรรย์ และโดยการ
ที3 พระองค์ ได้ ตรั สในเวลาใดว่ า อั ศจรรย์ ต่ างๆ และโดยของ
`จงนั. งที . ขวามื อของเรา จนกว่า ประทานจากพระวิ ญญาณบริ เราจะกระทํา ให้ ศั ต รู ข องท่ าน สุ ทธิ; ซึ3 งทรงประทานตามพระ
เป็ นแท่ นรองเท้าของท่ าน'
ประสงค์ของพระองค์
14 ทู ตสวรรค์ ทั/ งปวงเป็ นแต่
พระคริ สต์ทรงครอบครองอยู่
เพี ยงวิ ญญาณผู้ ปรนนิ บั ติ ท3ี พระ
เหนือสิ#งสารพัด
องค์ทรงส่ งไปช่ วยเหลือบรรดาผู้ 5 เพราะว่ าพระองค์ ไ ม่ ได้ ทรง
ที3 จะได้ รั บความรอดเป็ นมรดกมิ มอบโลกใหม่ ซ3ึ งเรากล่ าวถึ งนั/ น
ใช่ หรือ
ให้ อยู่ ใต้ บั งคั บของเหล่ าทู ต
จงใส่ ใจกับความรอด
สวรรค์
อันยิ#งใหญ่
6 แต่ มี อ ยู่ แห่ งหนึ3 งที3 คนเป็ น
เหตุ ฉะนั/ นเราควรจะสนใจ พยานถึ งเรื3 องนี/ ว่ า `มนุ ษย์เป็ น
ในข้ อความเหล่ านั/ นที3 เราได้ ผู ใ้ ดเล่าซึ . งพระองค์ ทรงระลึกถึ ง

2

(DM) สดด DMF:FO-FP (DD) อสย LN:N; ฮบ J:DL (DF) ฮบ DL:J (DL) สดด DDM:D
(DN) สดด DML:FM; ดนล P:DM (F) กดว DO:LM; พบญ LL:F (L) มธ N:DP; มก DH:FM
(N) มก DH:FM; กจ F:FF; D คร DF:N (O) F ปต L:DL (H) โยบ P:DP; สดด J:N-H
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ฮีบรู F
หน้ า 2422
เขา และบุ ตรมนุ ษย์เป็ นผู ใ้ ดซึ . ง ขึ/ น จะให้ ผ้ ู ท3ีเป็ นนายแห่ งความ
พระองค์ทรงเยี .ยมเยียนเขา
รอดของเขานั/ นได้ ถึ ง ที3 สํา เร็ จ
7พระองค์ ท รงทํา ให้เ ขาตํ.า กว่ า โดยการทนทุ กข์ทรมาน
พวกทู ต สวรรค์ แต่ ห น่ อ ยเดี ยว 11 เพื3 อว่ าทั/ งพระองค์ผ้ ู ชาํ ระคน
และพระองค์ ท รงประทานสง่ า ทั/ งหลายให้ บริ สุ ทธิ; และคน
ราศี ก ั บเกี ยรติ เป็ นมงกุ ฎให้ แก่ เหล่ านั/ นที3 ได้ รั บการชําระ ก็มา
เขา และได้ทรงตั งเขาไว้ให้อยู่ จากแหล่ งเดี ยวกั น เพราะเหตุ
เหนื อบรรดาพระหั ต ถกิ จ ของ นั/ นพระองค์ จึ งไม่ ทรงละอาย
พระองค์
ที3 จะทรงเรี ย กเขาเหล่ านั/ นว่ า
8พระองค์ทรงมอบสิ. งทัง ปวงให้ เป็ นพี3 น้องกัน
อยู่ภายใต้เท้าของเขา' ในการซึ3 ง 12 ดังที3 พระองค์ตรัสว่ า `เราจะ
พระองค์ ทรงมอบสิ3 งทั/ งปวงให้ ประกาศพระนามของพระองค์
อยู่ ใต้ อาํ นาจของเขานั/ น ไม่ มีส3ิ ง แก่ พี. น ้องของเรา เราจะร้อง
ใดเลยที3 ไม่ อยู่ ใต้ อาํ นาจของเขา เพลงสรรเสริญพระองค์ในท่ ามแต่ ขณะนี/ เรายังไม่ เห็นว่ าทุ กสิ3 ง กลางที .ชุมนุ มชน'
อยู่ ใต้ อาํ นาจของเขา
13 และตรัสอีกว่ า `เราจะไว้วาง
ความทุกข์ทรมาน
ใจในพระองค์ ' ทั/ งตรั สอี กว่ า
`ดูเถิด ตัวเรากับบุตรซึ .งพระเจ้า
ของพระคริ สต์
9แต่ เราก็เห็นพระเยซู ผู้ ซ3ึ งพระ ทรงประทานแก่เรา'
พระคริ สต์ทรงรับสภาพมนุ ษย์
องค์ ทรงทําให้ ตํ3า กว่ าทู ตสวรรค์
แต่ หน่ อยเดี ยวนั/ น ทรงได้ รั บ 14 เหตุฉะนั/ นครั/ นบุตรทั/ งหลาย
สง่ าราศี และพระเกี ยรติ เป็ นมง- มี ส่ วนในเนื/ อและเลื อดอยู่ แล้ ว
กุ ฎ เพราะที3 พระองค์ ทรงสิ/ น พระองค์ ก ็ ไ ด้ ทรงรั บ เนื/ อและ
พระชนม์ ด้ วยความทุ กข์ ทรมาน เลื อดเหมื อนกั น เพื3 อโดยความ
ทั/ งนี/ โดยพระคุ ณ ของพระเจ้ า ตาย พระองค์ จะได้ ทรงทํา ลาย
พระองค์ จะได้ ทรงชิ มความตาย ผู้ นั/ นที3 มี อาํ นาจแห่ ง ความตาย
คือพญามาร
เพื3 อมนุ ษย์ทุกคน
10 ด้ วยว่ า ในการที3 พระเจ้ าจะ 15 และจะได้ ทรงช่ วยเขาเหล่ า
ทรงพาบุ ตรเป็ นอั น มากถึ งสง่ า นั/ นให้ พ้ นจากการเป็ นทาสชั3 ว
ราศีน/ ั น ก็สมอยู่ แล้ วที3 พระองค์ ชี วิต เพราะเหตุกลัวความตาย
ผู้ เป็ นเจ้ าของสิ3 งสารพั ด และผู้ 16 ความจริง พระองค์มิได้ ทรง
ทรงบั นดาลให้ ส3ิ งสารพั ดบั งเกิ ด รับสภาพของทู ตสวรรค์ แต่ ทรง
(J) สดด J:H; มธ FJ:DJ; D คร DO:FO (R) ยน L:DH; กจ F:LL; ฟป F:P-R; ฮบ D:R
(DM) คส D:DH; ฮบ O:J-R (DD) มธ FJ:DM; กจ DP:FH; ฮบ DM:DM (DF) สดด FF:FF
(DL) สดด DJ:F (DN) ยน D:DN; D คร DO:ON-OP; คส F:DO; F ทธ D:DM (DO) ลก D:PN

58_heb.pub
page 3

Saturday, February 27, 2016 23:01

หน้ า 2423
ฮีบรู F, L
รับสภาพของเชื/ อสายของอับรา- ทั/งปวงก็คือพระเจ้ า
ฮัม
5ฝ่ ายโมเสสนั/ นสัตย์ซ3ื อในพรรค
17 เหตุ ฉะนั/ น พระองค์ จึ งทรง พวกของพระองค์ ท/ ั งสิ/ นก็ อย่ าง
ต้ องเป็ นเหมื อ นกั บพี3 น้ องทุ ก คนรั บใช้ เพื3 อจะได้ เป็ นพยาน
อย่ าง เพื3 อว่ าพระองค์จะได้ ทรง ถึ งเหตุ การณ์ เหล่ านั/ นซึ3 งจะ
เป็ นมหาปุ โรหิ ต ผู้ กอปรด้ วย กล่ าวต่ อภายหลัง
พระเมตตาและความสั ตย์ ซ3ื อใน 6แต่ พระคริ สต์ น/ ั นในฐานะพระ
การทุ กอย่ างซึ3 งเกี3 ยวกั บพระเจ้ า บุ ต รที3 ทรงอํา นาจเหนื อ ครอบ
เพื3 อลบล้ างบาปทั/ งหลายของ ครั วของพระองค์ และเราทั/ ง
ประชาชน
หลายเป็ นครอบครั วนั/ นแหละ
18 เพราะเหตุ ท3ี พระองค์ ได้ ทรง หากเราจะยึ ด ความมั3 นใจและ
ทนทุ ก ข์ ท รมานโดยถู ก ทดลอง ความชื3 นชมยิ น ดี ใ นความหวั ง
นั/ น พระองค์จึงทรงสามารถช่ วย นั/ นไว้ ให้ ม3ั นคงจนถึงที3สุด
ผู้ ท3ีถูกทดลองนั/ นได้
คําเตื อน: พวกอิ สราเอล
พระคริ สต์ทรงอยู่ เหนือโมเสส
ที#ไม่ เชื# อจึ งเข้าใน
เหตุ ฉะนั/ น ท่ านพี3 น้ องอั น
แผ่ นดินคานาอันไม่ ได้
บริ สุ ทธิ; ผู้ เข้ าส่ วนด้ วยกั น 7เหตุ ฉะนั/ น (ตามที3 พระวิ ญในการทรงเรียกซึ3 งมาจากสวรรค์ ญาณบริสุ ทธิ; ตรั สว่ า `วันนี ถ้า
นั/ น จงพิ จารณาอั ครสาวกและ ท่ านทั  งหลายจะฟั งพระสุ รเสี ยง
มหาปุ โรหิ ตซึ3 งเรารั บเชื3 ออยู่ น/ ั น ของพระองค์
คือพระเยซูคริสต์
8 อย่ าให้ จิ ตใจของท่ านแข็ ง
2ผู้ ทรงสั ตย์ ซ3ื อต่ อพระเจ้ าผู้ ได้ กระด้างไปอย่ างในครั งกบฏนั น
ทรงแต่ งตั/ งพระองค์ ไว้ เหมื อน เหมื อนอย่ างในวันที . ถู กทดลอง
อย่ างโมเสสได้ สั ตย์ ซ3ื อในพรรค ในถิ. นทุรกันดาร
พวกของพระองค์ท/ ังสิ/ น
9 เมื . อบรรพบุ รุ ษของท่ านทด
3แต่ ถึ งกระนั/ น พระองค์ ก ็ทรง ลองเราโดยเอาเราเข้ า พิ สู จ น์
สมควรได้ รับพระเกียรติมากกว่ า และได้ เ ห็ นกิ จการของเราถึ ง
โมเสสมากนั ก เช่ นเดี ยวกั บผู้ สี .สิบปี
สร้ างบ้ านย่ อ มมี เกี ยรติ ยศมาก 10 เพราะเหตุนั นเราจึงเคื องคน
กว่ าบ้ านนั/ น
ชั. วอายุนั น และว่า "ใจของเขา
4ด้ วยว่ า บ้ านทุ กหลั งต้ องมี ผ้ ู หลงผิดอยู่เสมอ เขาไม่ รู จ้ กั ทาง
สร้ าง แต่ ว่าผู้ ทรงสร้ างสรรพสิ3 ง ทัง หลายของเรา"

3

(DP) ฟป F:P; ฮบ F:DN; N:DO; O:D-DM (DJ) ฮบ N:DO-DH
(F) อพย NM:DH; กดว DF:P; ฮบ L:O (L) ศคย H:DF-DL (N) อฟ F:DM
(O) อพย DN:LD; กดว DF:P (H) มธ DM:FF; D คร L:DH (P) สดด RO:P-DD; กจ D:DH

58_heb.pub
page 4

Saturday, February 27, 2016 23:01

ฮีบรู L, N
หน้ า 2424
11 ดังนั  น เราจึงปฏิ ญาณด้วย ได้ ทรงปฏิ ญาณว่ า เขาจะไม่ ได้
ความพิ โรธของเราว่า "เขาจะไม่ เข้ าสู่ ท3ีสงบสุขของพระองค์ ก็
ได้เข้าสู่ที.สงบสุขของเรา"')
คนเหล่ านั/ นที3ไม่ เชื3 อมิใช่ หรือ
12 ท่านพี3 น้องทั/งหลาย จงระวัง 19 ฉะนั/ นเราจึ งรู้ ว่ า เขาไม่
ให้ ดี เพื3 อจะไม่ มี ผ้ ู หนึ3 งผู้ ใดใน สามารถเข้ าไปสู่ ท3ี สงบสุ ขนั/ นได้
พวกท่านมีใจชั3 วและไม่ เชื3 อ แล้ ว เพราะเขาไม่ ได้ เชื3 อ
ก็ห ลงไปจากพระเจ้ าผู้ ทรงพระ
การเข้าสู่ ที#สงบสุข
ชนม์
โดยความเชื# อ
13 ท่ านจงเตื อ นสติ กั น และกั น
เหตุฉะนั/ น เมื3 อมีพระสัญทุ กวั น ตลอดเวลาที3 เรี ยกว่ า
ญาทรงประทานไว้ แล้ วว่ า
"วั นนี/ " เพื3 อว่ าจะไม่ มี ผ้ ู ใดใน จะให้ เข้ าในที3 สงบสุ ข ของพระ
พวกท่ านมี ใจแข็ ง กระด้ างไป องค์ ให้ เราทั/งหลายมีความยําเพราะเล่ ห์กลของบาป
เกรงว่ า ในพวกท่ านอาจจะมี ผ้ ู
14 เพราะว่ า ถ้ าเรายึ ด ความไว้ หนึ3 งผู้ ใดเหมือนไปไม่ ถึง
วางใจที3 เรามี อ ยู่ ตอนต้ นไว้ ให้ 2เพราะว่ าเราได้ มีผ้ ู ประกาศข่ าว
มั3 นคงจนถึงที3สุ ด เราก็กลายมา ประเสริฐให้ แก่ เราแล้ ว เหมื อน
เป็ นผู้ มีส่วนกับพระคริสต์
แก่ เขาเหล่ านั/ นด้ วย
แต่ ว่ า
15 เมื3 อมี คาํ กล่ าวไว้ ว่ า `วันนี ถ้ อยคํา ซึ3 งเขาได้ ยิ น นั/ นไม่ ได้
ถ้าท่ านทั  งหลายจะฟั ง พระสุ ร- เป็ นประโยชน์ แก่ เขา เพราะว่ า
เสียงของพระองค์ อย่ าให้จิตใจ เขาไม่ มี ความเชื3 อพ้ องกั บผู้ ที3 ได้
ของท่ านแข็งกระด้างไปอย่ างใน ยิน
ครัง กบฏนัน '
3เพราะว่ าเราทั/งหลายที3เชื3 อแล้ ว
16 เพราะบางคน เมื3 อเขาได้ ยิน ก็เข้ าในที3 สงบสุ ขนั/ น เหมื อน
แล้ ว ก็ยังได้ กบฏอยู่ แต่ มิใช่ ทุก พระองค์ ได้ ตรัสไว้ แล้ วว่ า `ตาม
คนที3 โมเสสได้ นาํ ออกจากประ- ที . เราได้ปฏิ ญาณด้วยความพิ โรธ
เทศอียิปต์
ของเราว่า "เขาจะไม่ ได้เข้าสู่ ที.
17 และใครหนอที3 พระองค์ ไ ด้ สงบสุขของเรา"' แม้ ว่ างานนั/ น
ทรงโทมนั สตลอดสี3 สิ บปี นั/ น ก็ สํา เร็ จ แล้ วตั/ งแต่ วางรากสร้ าง
คนเหล่ านั/ นที3 กระทํา บาป และ โลก
ซากศพของเขาทิ/ งอยู่ ในถิ3 นทุ ร- 4 และมี ข้ อหนึ3 งที3 พระองค์ ไ ด้
กันดารมิใช่ หรือ
ตรั สถึ งวั นที3 เจ็ดดั งนี/ ว่ า `ในวัน
18 และแก่ ใครหนอที3 พระองค์ ที . เจ็ดพระเจ้าทรงพักการงานทั ง

4

(DH) กดว DN:F, DD, LM; พบญ D:LO-LH, LJ (DP) กดว DN:FF (DJ) กดว DN:LM
(DR) กดว DN:D-LR; D คร DM:DD-DF (D) F คร H:D; กท O:N; ฮบ DF:DO
(L) สดด RO:DD; ฮบ L:DD (N) ปฐก F:F; อพย FM:DD; LD:DP
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หน้ า 2425
ฮีบรู N
สิ นของพระองค์'
ตัวอย่ าง
5 และแห่ ง เดี ยวกั น นั/ นได้ ตรั ส 12 เพราะว่ าพระวจนะของพระ
อี กว่ า `เขาจะไม่ ได้เข้าสู่ ที. สงบ เจ้ านั/ นมี ชี วิต และทรงพลานุ สุขของเรา'
ภาพอยู่ เสมอ คมยิ3 งกว่ าดาบ
6ครั/ นเห็ นแล้ วว่ า ยั งมี ช่ องให้ สองคมใดๆ แทงทะลุกระทั3งจิต
บางคนเข้ าในที3สงบสุ ขนั/ น และ และวิ ญญาณ ตลอดข้ อกระดู ก
คนเหล่ านั/ นที3 ได้ ยิ น ข่ า วประ- และไขในกระดู ก และสามารถ
เสริ ฐคราวก่ อนไม่ ได้ เข้ าเพราะ วิ นิ จ ฉั ย ความคิ ด และความมุ่ ง
เขาไม่ เชื3 อ
หมายในใจด้ วย
7พระองค์ จึ งได้ ทรงกํา หนดวั น 13 ไม่ มี ส3ิ งเนรมิ ต สร้ างใดๆที3
หนึ3 งไว้ อี ก คื อกล่ าวในคั มภี ร์ ไม่ ได้ ปรากฏในสายพระเนตร
ของดาวิดครั/ นล่ วงไปช้ านานแล้ ว ของพระองค์ แต่ ส3ิ งสารพั ดก็
ว่ า "วันนี/ " เหมือนตรัสเมื3 อคราว เปลื อยเปล่ าและปรากฏแจ้ งต่ อ
ก่ อนแล้ วว่ า `วันนี ถ้าท่ านทั ง พระเนตรของพระองค์ ผ้ ู ซึ3 งเรา
หลายจะฟั งพระสุรเสี ยงของพระ ต้ องเกี3 ยวข้ องด้ วย
องค์ อย่ าให้จิ ตใจของท่ านแข็ง
พระเยซู ทรงเป็ นมหาปุโรหิ ต
กระด้างไป'
14 เหตุ ฉะนั/ น
เมื3 อเรามี
8 เพราะว่ า ถ้ าเยซู ได้ พาเขาเข้ า มหาปุ โรหิ ตผู้ เป็ นใหญ่ ท3ี ผ่ านฟ้ า
สู่ ท3ี สงบสุ ขนั/ นแล้ ว พระองค์ ก ็ สวรรค์ ไปแล้ ว คื อพระเยซู พระ
คงมิ ได้ ตรั สในภายหลังถึ งวันอื3 น บุ ตรของพระเจ้ า ขอให้ เราทั/ ง
อีก
หลายมั3 นคงในการยอมรั บของ
9ฉะนั/ นจึ งยั งมี สะบาโตสํา หรั บ เราไว้
ชนชาติของพระเจ้ า
15 เพราะว่ าเรามิ ได้ มี มหา
10 ด้ วยว่ า คนใดที3ได้ เข้ าไปในที3 ปุโรหิ ตที3 ไม่ สามารถจะเห็นใจใน
สงบสุ ขของตนแล้ ว ก็ได้ หยุ ด ความอ่ อนแอของเรา แต่ ได้ ทรง
การงานของตน เหมือนพระเจ้ า ถู กทดลองเหมื อ นอย่ า งเราทุ ก
ได้ ทรงหยุ ดจากพระราชกิ จของ ประการ ถึงกระนั/ นพระองค์กย็ ัง
พระองค์
ปราศจากบาป
11 เหตุ ฉะนั/ น ให้ เราทั/ งหลาย 16 ฉะนั/ น ขอให้ เราทั/ งหลายจง
อุตส่ าห์ เข้ าในที3สงบสุขนั/ น เพื3 อ มี ใจกล้ าเข้ ามาถึ งพระที3 น3ั งแห่ ง
มิให้ ผ้ ู หนึ3 งผู้ ใดตกหลงไปในการ พระคุ ณ เพื3 อเราจะได้ รั บพระ
ไม่ เ ชื3 อเช่ น เขาเหล่ า นั/ นซึ3 งเป็ น เมตตา และจะได้ พบพระคุ ณที3
(P) สดด RO:P-J (J) ยชว FF:N (DD) F ปต D:DM (DF) สดด DNP:DO; อสย NR:F
(DL) F พศด DH:R; โยบ FH:H; สดด LL:DL-DO; RM:J; สภษ DO:DD (DN) ฮบ F:DP
(DO) อสย OL:L; ลก FF:FJ; F คร O:FD; ฮบ P:FH (DH) อฟ F:DJ; ฮบ DM:DR, FF
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ฮีบรู N, O
หน้ า 2426
จะช่ วยเราในขณะที3ต้องการ
เป็ นนิ ตย์ตามอย่างของเมลคี เซมหาปุโรหิ ตที#มาจากมนุ ษย์
เดค'
7ฝ่ ายพระเยซู ขณะเมื3 อพระ
ก็ไม่ สมบู รณ์
ฝ่ ายมหาปุ โรหิ ตทุ กคนที3 องค์ ดํา รงอยู่ ในเนื/ อหนั งนั/ น
เลื อ กมาจากมนุ ษย์ ไ ด้ แต่ ง พระองค์ ได้ ถวายคํา อธิ ษฐาน
ตั/ งไว้ ให้ สาํ หรั บมนุ ษย์ ในบรรดา และทู ลวิ ง วอนด้ วยทรงกั น แสง
การซึ3 งเกี3 ยวกั บพระเจ้ า เพื3 อ มากมายและนํา/ พระเนตรไหล
ท่ านจะได้ นาํ เครื3 องบรรณาการ ต่ อ พระเจ้ าผู้ ทรงสามารถช่ วย
และเครื3 องบู ช ามาถวายเพราะ พระองค์ ให้ พ้นจากความตายได้
และพระเจ้ าได้ ทรงสดั บเพราะ
ความบาป
2ท่านนั/ นมี ใจเมตตากรุณาคนโง่ พระองค์น/ ั นได้ ยาํ เกรง
และคนหลงผิ ดได้ เพราะท่ าน 8ถึ งแม้ ว่าพระองค์ ทรงเป็ นพระ
เองก็ มี ความอ่ อนกํา ลั ง อยู่ รอบ บุ ตร พระองค์ก ็ทรงเรี ยนรู้ ท3ี จะ
นอบน้ อมยอมเชื3 อฟั ง โดยความ
ตัวด้ วย
3เหตุ ฉะนั/ น ท่ านต้ องถวาย ทุ กข์ลาํ บากที3พระองค์ได้ ทรงทน
เครื3 องบู ชาเพราะความบาปเพื3 อ เอา
คนทั/ งปวงฉั นใด ท่ านจึ งต้ อง 9 และเมื3 อทรงถู กทํา ให้ เพี ยบ
พร้ อมทุ กประการแล้ ว พระ
ถวายเพื3 อตัวเองด้ วยฉันนั/ น
4และไม่ มี ผ้ ู ใดตั/ งตนเองสําหรั บ องค์ ก ็ท รงกลายเป็ นผู้ จั ด ความ
เกี ยรติ น/ ี ได้ เว้ นแต่ พระเจ้ าทรง รอดนิ รั นดร์ สาํ หรั บคนทั/ งปวงที3
เรี ยกเหมื อนอย่ างทรงเรี ยกอา- เชื3 อฟั งพระองค์
10 โดยพระเจ้ าได้ ทรงตั/ งพระ
โรน
องค์ ให้ เป็ นมหาปุ โรหิ ตตาม
เมลคีเซเดคเป็ นภาพ
อย่ างของเมลคีเซเดค
เล็งถึงพระคริ สต์
ทารกคริ สเตี ยน
5ในทํานองเดียวกัน พระคริสต์
11
เรื
3
อ
งเกี
3 ยวกั บพระองค์ น/ ั นมี
ก็ไม่ ได้ ทรงยกย่ องพระองค์ เอง
ขึ/ นเป็ นมหาปุโรหิ ต แต่ เป็ นโดย มากและยากที3 จ ะอธิ บายให้ เข้ า
พระเจ้ า ผู้ ได้ ตรัสกับพระองค์ว่า ใจได้ เพราะว่ าท่ านทั/ งหลาย
`ท่ านเป็ นบุ ตรของเรา วันนี เรา กลายเป็ นคนหู ตึงเสียแล้ ว
12 ถึ งแม้ ว่าขณะนี/ ท่ านทั/ งหลาย
ได้ให้กาํ เนิ ดแก่ท่านแล้ว'
6 เหมื อนพระองค์ ได้ ตรั สอี ก ควรจะเป็ นครู ได้ แล้ ว แต่ ท่าน
แห่ งหนึ3 งว่ า `ท่ านเป็ นปุ โรหิ ต ก็ต้ องให้ คนอื3 นสอนท่ านอี กใน

5

(D) ฮบ F:DP; J:L (F) ฮบ P:FJ (L) ลนต R:P; ฮบ P:FP (N) อพย FJ:D; กดว DH:NM
(O) สดด F:P; ยน J:ON (H) สดด DDM:N; ฮบ P:DP (P) สดด FF:D (J) ฟป F:J
(R) ฮบ F:DM (DD) มธ DL:DO; ยน DH:DF; ฮบ P:D-FF (DF) D คร L:D-L; D ปต F:F
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หน้ า 2427
ฮีบรู O, H
เรื3 องหลั กเบื/ องต้ นแห่ งพระวจ- ได้ มีส่วนในพระวิญญาณบริสุทธิ;
นะของพระเจ้ า และท่ านทั/ ง 5และได้ ชิ มความดี งามแห่ งพระ
หลายกลายเป็ นคนที3 ยั งต้ องกิ น วจนะของพระเจ้ า และฤทธิ; เดช
นํา/ นม ไม่ ใช่ อาหารแข็ง
แห่ งยุคที3จะมานั/ น
13 เพราะว่ า ทุ ก คนที3 ยั ง กิ น นํา/
6ถ้ าเขาเหล่ านั/ นจะหลงอยู่ อย่ าง
นมนั/ นก็ ยั งไม่ ชํา นาญในพระ นี/ ก็เหลือวิสัยที3จะให้ เขากลับใจ
วจนะแห่ งความชอบธรรมเพราะ เสียใหม่ อี กได้ เพราะตัวเขาเอง
เขายังเป็ นทารกอยู่
ได้ ตรึ งพระบุ ตรของพระเจ้ าเสี ย
14 แต่ อาหารแข็งนั/ นเป็ นอาหาร อี กแล้ ว และได้ ทาํ ให้ พระองค์
สําหรับผู้ ใหญ่ คือผู้ ท3ีเคยฝึ กหั ด ขายหน้ าต่ อธารกํานัล
ความคิ ดของเขาจนสั งเกตได้ ว่ า 7ด้ วยว่ าพื/ นแผ่ นดิ นที3 ได้ ดู ดดื3 ม
ไหนดีไหนชั3 ว
นํา/ ฝนที3ตกลงมาเนื องๆและงอก
คําสอนให้ละประถมโอวาท
ขึ/ นมาเป็ นต้ นผักให้ ประโยชน์แก่
คนทั/ งหลายที3 ได้ พรวนดิ น ด้ วย
ของพระคริ สต์และ
นั/ น ก็รับพระพรมาจากพระเจ้ า
ก้าวไปถึงความบริ บูรณ์
เหตุ ฉะนั/ น ให้ เราละประ- 8 แต่ ดิ น ที3 งอกหนามใหญ่ และ
ถมโอวาทของพระคริ สต์ ไว้ หนามย่ อยก็ถู กทอดทิ/ ง และ
และให้ เราก้ าวหน้ าไปถึ ง ความ เกือบจะถึงที3สาปแช่ งแล้ ว ซึ3 งใน
บริ บู รณ์ อย่ าเอาสิ3 งเหล่ านี/ มา ที3สุดก็จะถู กเผาไฟเสีย
วางเป็ นรากอี กเลย คื อการ 9แต่ ดูก่อนพวกที3รัก แม้ เราพูด
กลั บใจเสียใหม่ จากการกระทําที3 อย่ างนั/ น เราก็เชื3 อแน่ ว่ าท่ าน
ตายแล้ ว และความเชื3 อในพระ ทั/ งหลายคงจะได้ ส3ิ งที3 ดี กว่ านั/ น
และสิ3 งซึ3 งเกี3 ยวกับความรอด
เจ้ า
2และคําสอนว่ าด้ วยพิ ธี บัพติ ศ- 10 เพราะว่ าพระเจ้ าไม่ ทรง
มา และการวางมือ และการเป็ น อธรรมที3 จะทรงลื มการงานและ
ขึ/ นมาจากตาย และการพิพากษา การทํา งานหนั กด้ วยความรั กซึ3 ง
ท่ า นได้ แสดงต่ อพระนามของ
ลงโทษเป็ นนิตย์น/ ั น
3ถ้ าพระเจ้ าจะทรงโปรดอนุ ญาต พระองค์ คื อการรับใช้ วิสุทธิชน
นั/ นและยังรับใช้ อยู่
เราก็จะกระทําอย่ างนี/ ได้
4 เพราะว่ า คนเหล่ านั/ นที3 ได้ รั บ 11 และเราปรารถนาให้ ท่ านทั/ ง
ความสว่ างมาครั/ งหนึ3 งแล้ ว และ หลายทุ กคนแสดงความตั/ งใจ
ได้ รู้ รสของประทานจากสวรรค์ จริงให้ ถึ งความมั3 นใจอย่ างเต็มที3

6

(DL) อฟ N:DN (DN) อสย P:DO; ฟป D:R (D) ฮบ O:DF; R:DN (F) ยน L:FO; กจ J:DN
(N) ยน N:DM; กท L:F, O; อฟ F:J; ฮบ F:N (H) ฮบ DM:FR (P) สดด HO:DM
(J) อสย O:H (DM) รม L:N; DO:FO; D ธส D:L; ฮบ DM:LF-LN (DD) คส F:F
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ฮีบรู H, P
หน้ า 2428
แห่ งความหวั ง นั/ นจนถึ ง ที3 สุ ด องค์ จึ งได้ ท รงให้ คํา ปฏิ ญาณไว้
ปลาย
ด้ วย
12 เพื3 อท่ านจะไม่ เป็ นคนเฉื3 อย 18 เพื3 อด้ วยสองประการนั/ นที3
ช้ า แต่ ให้ ตามเยี3 ยงอย่ างแห่ งคน เปลี3 ยนแปลงไม่ ได้ ในที3 ซ3ึ งพระ
เหล่ านั/ นที3 อาศั ยความเชื3 อและ องค์จะตรัสมุ สาไม่ ได้ น/ ั น เราซึ3 ง
ความเพี ยร จึ งได้ รั บตามพระ ได้ หนี ม าหาที3 ลี/ ภั ยนั/ นจึ งจะได้
สัญญาเป็ นมรดก
รั บการหนุ นนํา/ ใจอย่ างจริ งจั งที3
พระสัญญาอันมัน# คง
จะฉวยเอาความหวังซึ3 งมี อยู่ ตรง
หน้ าเรา
ของพระเจ้า
13 เพราะว่ าเมื3 อพระเจ้ าได้ ทรง 19 ความหวั งนั/ น เรายึ ดไว้ ต่ าง
ทําพระสั ญญาไว้ กั บอับราฮัมนั/ น สมอของจิตวิญญาณ เป็ นความ
โดยเหตุ ท3ี ไม่ มี ใครเป็ นใหญ่ กว่ า หวั งทั/ งแน่ และมั3 นคงและได้
ทอดไว้ ภายในม่ าน
พระองค์ ท3ี พระองค์ จะทรงให้ คาํ
ปฏิ ญาณได้ น/ ั น พระองค์ ก ็ได้ 20 ที3 ผู้ นํา หน้ าได้ เสด็ จ เข้ าไป
ทรงให้ คํา ปฏิ ญาณแก่ พระองค์ เผื3 อเราแล้ ว คื อพระเยซู ผ้ ู ทรง
ได้ รั บการแต่ งตั/ งเป็ นมหาปุ โรเอง
14 คื อตรั สว่ า `เราจะอวยพร หิ ตเป็ นนิ ตย์ ตามอย่ างเมลคี เซท่ านแน่ เราจะทวีเชื อสายของ เดค
เมลคีเซเดคเป็ นแบบอย่ าง
ท่ านให้มากขึ น'
ของพระคริ สต์
15 เช่ นนั/ นแหละ เมื3 ออั บราฮั ม
เพราะเมลคี เ ซเดคผู้ นี/ คื อ
ได้ ทนคอยด้ วยความเพี ยรแล้ ว
กษั ตริ ย์ เมื องซาเล็ม เป็ น
ท่านก็ได้ รับตามพระสัญญานั/ น
16 ส่ วนมนุ ษย์ น/ ั นต้ องปฏิ ญาณ ปุโรหิ ตของพระเจ้ าผู้ สูงสุด ผู้ ได้
ต่ อหน้ าผู้ ที3 เป็ นใหญ่ กว่ าตน พบอั บราฮั มขณะที3 กาํ ลั งกลั บมา
และเมื3 อเกิดข้ อทุ่ มเถียงอะไรกัน จากการฆ่ าฟั นกษั ตริ ย์ ท/ ั งหลาย
ขึ/ นก็ต้ องถื อคํา ปฏิ ญาณนั/ นเป็ น และได้ อวยพรแก่ อับราฮัม
2อั บราฮั มก็ได้ ถวายของหนึ3 งใน
คํายืนยันขั/ นเด็ดขาด
17 ฝ่ ายพระเจ้ าเมื3 อพระองค์ สิ บจากของทั/ งปวงแก่ ท่ า นผู้ นี/
ทรงหมายพระทัยจะสํา แดงให้ ผ้ ู ตอนแรกท่ านผู้ น/ ี แปลว่ ากษั ตริ ย์
ที3 รับคําทรงสัญญานั/ นเป็ นมรดก แห่ งความชอบธรรม แล้ วหลั ง
รู้ ให้ แน่ ใจยิ3 งขึ/ นว่ า พระดําริของ จากนั/ นก็ แปลว่ า กษั ต ริ ย์ เ มื อ ง
พระองค์จะแปรปรวนไม่ ได้ พระ ซาเล็มด้ วย ซึ3 งหมายถึงกษัตริ ย์

7

(DF) ฮบ DM:LH (DL) ปฐก FF:DH-DP; ลก D:PL (DN) ปฐก FF:DH-DP (DO) ปฐก DF:N
(DH) อพย FF:DD (DP) รม J:DP (DJ) กดว FL:DR; D ซมอ DO:FR (DR) ลนต DH:F, DO
(FM) ปฐก DN:DP-DR; สดด DDM:N; ยน DN:F; ฮบ L:D (D) ปฐก DN:DJ-FM; ฮบ P:H
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หน้ า 2429
ฮีบรู P
แห่ งสันติสุข
โน้ นท่ านผู้ เดี ยวได้ รั บ และมี
3 บิ ดามารดาและตระกู ลของ พยานกล่ าวถึ ง ท่ านว่ า ท่ านยั ง มี
ท่านก็ไม่ มี วันเริ3 มต้ นและวันสิ/ น ชี วิตอยู่
สุ ดของชี วิ ตก็ไม่ มี เช่ นกั น แต่ 9ถ้ าจะพู ดไปอี ก อย่ างหนึ3 ง ก็ว่ า
เป็ นเหมือนพระบุตรของพระเจ้ า เลวี นั/ นที3 รั บสิ บชั กหนึ3 งก็ ยั ง
ซึ3 งดํา รงตํา แหน่ งปุ โรหิ ตอยู่ ได้ ถวายสิบชั กหนึ3 งทางอับราฮัม
ตลอดเวลา
10 เพราะว่ าขณะนั/ นเขายังอยู่ ใน
ปุโรหิ ตตระกู ลเลวีได้ถวาย
เอวของบรรพบุรุษ ขณะที3เมลคีเซเดคได้ พบกับอับราฮัม
สิบชักหนึ#งแก่ เมลคีเซเดค
ตําแหน่งปุโรหิ ตของพระคริ สต์
โดยทางอับราฮัม
เหนือกว่ าตําแหน่งของอาโรน
4แล้ วจงคิดดูเถิดว่ า ท่านผู้ น/ ี ย3ิ ง
ใหญ่ เพียงไร ซึ3 งแม้ แต่ อับราฮัม 11 เหตุฉะนั/ นถ้ าเมื3 อจะถึ งความ
ผู้ เป็ นต้ นตระกู ล ของเรานั/ นยั ง สําเร็จได้ ในทางตําแหน่ งปุ โรหิ ต
ได้ ชั กหนึ3 งในสิ บจากของริ บนั/ น ที3สืบมาจากตระกู ลเลวี (ด้ วยว่ า
ประชาชนได้ รั บพระราชบั ญญั ติ
มาถวายแก่ ท่าน
5 และแท้ จริ งบรรดาบุ ต รของ โดยทางตํา แหน่ งนี/ ) ที3 ไหน
เลวี ซ3ึ งได้ รั บตํา แหน่ งปุ โรหิ ต จะต้ อ งการให้ มี ปุ โรหิ ตอี กตาม
นั/ น ถึ งแม้ ว่ าท่ านเหล่ านั/ นได้ อย่ างเมลคี เซเดคเล่ า ซึ3 งมิ ได้
บั งเกิ ดจากเอวของอั บราฮั ม ก็ เรียกตามอย่ างอาโรน
ยั ง มี พระบั ญชาสั3 งให้ รั บสิ บชั ก 12 เพราะเมื3 อตํา แหน่ ง ปุ โรหิ ต
หนึ3 งจากประชาชนตามพระราช เปลี3 ยนแปลงไปแล้ ว พระราช
บั ญญั ติ คื อจากพวกพี3 น้ องของ บั ญญั ติ ก ็ จาํ เป็ นจะต้ องเปลี3 ยน
แปลงไปด้ วย
ตน
6แต่ ท่ านผู้ นี/ ไม่ ใช่ เชื/ อสายพวก 13 เพราะว่ า ท่ านที3 เรากล่ าวถึ ง
เขา แต่ กย็ ังได้ รับสิบชั กหนึ3 งจาก นั/ นมาจากตระกู ลอื3 น ซึ3 งเป็ น
อั บราฮั ม และได้ อวยพรให้ ตระกู ลที3 ยังไม่ มีผ้ ู ใดเคยทําหน้ า
อับราฮัมผู้ ท3ี ได้ รั บพระสั ญญาทั/ ง ที3ปรนนิบัติท3ีแท่นบูชาเลย
14 เพราะเป็ นที3 ประจักษ์ ชัดแล้ ว
หลาย
7สิ3 งที3 ค้ านไม่ ได้ คื อผู้ น้ อย ว่ า องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าของเรานั/ น
ได้ ทรงสืบเชื/ อสายมาจากตระกู ล
ต้ องรับพรจากผู้ ใหญ่
โมเสสไม่ ได้ ว่ าจะมี
8ฝ่ ายข้ างนี/ มนุ ษย์ ท3ี ต้ องตายยั ง ยู ดาห์
ได้ รั บสิ บชั กหนึ3 ง แต่ ฝ่ ายข้ าง ปุโรหิ ตมาจากตระกู ลนั/ นเลย
(O) กดว DJ:FD-FH; F พศด LD:N (H) ปฐก DN:DR-FM; รม N:DL
(J) ฮบ O:H; H:FM; วว D:DJ (DD) รม P:P-DN; กท F:FD; ฮบ P:DJ; J:P
(DN) ปฐก NR:J-DM; กดว FN:DP; อสย D:D; มคา O:F; มธ D:F-L; F:H; วว O:O
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ฮีบรู P
หน้ า 2430
15 และข้ อนี/ ประจั กษ์ ชั ดยิ3 งขึ/ น ประกันแห่ งพันธสัญญาอันดีกว่ า
อีก เมื3 อปรากฏว่ ามีปุโรหิ ตอีกผู้ สักเพียงใด
หนึ3 งเกิ ดขึ/ นตามอย่ างของเมลปุโรหิ ตตระกู ลเลวีจะต้องตาย
คีเซเดค
แต่ พระเยซู ทรงดํารงอยู่
16 ซึ3 งไม่ ได้ ทรงตั/ งขึ/ นตามพระ
เป็ นนิตย์
ราชบั ญญั ติ ซึ3 งเป็ นบทบั ญญั ติ 23 แท้ จริ ง ส่ วนปุ โรหิ ตเหล่ า
สํา หรั บเนื/ อหนั ง แต่ ตามฤทธิ; นั/ นก็ ไ ด้ ทรงตั/ งขึ/ นไว้ หลายคน
เดชแห่ งชี วิตอันไม่ ร้ ู ส/ ิ นสุดเลย
เพราะว่ าความตายได้ ขัดขวางไม่
17 เพราะมี พยานกล่ า วถึ ง ท่ าน ให้ ดาํ รงอยู่ ในตําแหน่ งเรื3 อยไป
ว่ า `ท่ านเป็ นปุ โรหิ ตเป็ นนิ ตย์ 24 แต่ ฝ่ายพระองค์น/ ี โดยเหตุท3ี
ตามอย่างของเมลคี เซเดค'
พระองค์ดาํ รงอยู่ เป็ นนิตย์ ตํา18 ด้ วยว่ าจริ งๆแล้ วพระบัญญัติ แหน่ งปุ โรหิ ตของพระองค์ จึ งไม่
ที3 มี อยู่ เดิ มนั/ น ก็ได้ ยกเลิ กไป แปรปรวน
เพราะขาดฤทธิ; และไร้ ประโยชน์
25 ด้ วยเหตุ น/ ี พระองค์ จึ งทรง
19 เพราะว่ าพระราชบั ญญั ติ น/ ั น สามารถเป็ นนิ ตย์ ท3ีจะช่ วยคนทั/ ง
ไม่ ได้ ทาํ อะไรให้ ถึ งความสํา เร็จ ปวงที3 ได้ เข้ ามาถึ ง พระเจ้ าโดย
แต่ ได้ นาํ ความหวั งอั นดี กว่ าเข้ า ทางพระองค์ น/ ั นให้ ได้ รั บความ
มา และโดยความหวั งนั/ นเราทั/ง รอด เพราะว่ าพระองค์ทรงพระ
หลายจึงเข้ ามาใกล้ พระเจ้ า
ชนม์อยู่ เป็ นนิตย์เพื3 อเสนอความ
20 ที3 ว่ าดี กว่ านั/ นก็ เ พราะว่ า ให้ คนเหล่ านั/ น
ปุ โรหิ ตคนนั/ นได้ ทรงตั/ งขึ/ นโดย 26 มหาปุ โ รหิ ตเช่ นนี/ แหละที3
ทรงปฏิญาณไว้
เหมาะสําหรับเรา คือเป็ นผู้ บริ21 (บรรดาปุ โรหิ ตเหล่ านั/ นไม่ มี สุทธิ; ปราศจากอุบาย ไร้ มลทิน
การกล่ าวปฏิญาณเมื3 อเขาเข้ ารั บ แยกจากคนบาปทั/งปวง ประทับ
ตํา แหน่ ง แต่ ส่ วนปุ โรหิ ตนี/ มี อยู่ สูงกว่ าฟ้ าสวรรค์
คํากล่ าวปฏิญาณจากพระองค์ว่า 27 พระอ งค์ ไม่ ต้ อง ทรง นํา
`องค์ พระผู ้เป็ นเจ้าทรงปฏิ ญาณ เครื3 องบู ชามาทุ กวั นๆ ดั งเช่ น
แล้ว และจะไม่ เปลี . ยนพระทั ย มหาปุ โรหิ ตอื3 นๆ ผู้ ซึ3 งถวาย
ของพระองค์ ว่า
"ท่ านเป็ น สําหรั บความผิ ดของตั วเองก่ อน
ปุ โรหิ ตเป็ นนิ ตย์ ต ามอย่ า งของ แล้ วจึ ง ถวายสํา หรั บความผิ ด
เมลคี เซเดค"')
ของประชาชน ส่ วนพระองค์ ได้
22 พระเยซู ก ็ ไ ด้ ทรงเป็ นผู้ รั บ ทรงถวายเครื3 องบู ชาเพี ยงครั/ ง
(DP) สดด DDM:N; ฮบ O:H (DJ) รม J:L; กท L:FD (DR) พคค L:OP; กจ DL:LR
(FD) สดด DDM:N; ฮบ O:H (FF) ฮบ J:H (FO) รม J:LN; D ทธ F:O; ฮบ R:FN; D ยน F:D
(FH) F คร O:FD; อฟ D:FM; ฮบ N:DO (FP) ลนต R:P; DH:H; ฮบ O:L
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เดี ยว คื อเมื3 อพระองค์ ได้ ทรง แบบและเงาแห่ ง สิ3 งเหล่ า นั/ นที3
ถวายพระองค์เอง
อยู่ ในสวรรค์ เหมือนพระเจ้ าได้
28 ด้ วยว่ าพระราชบัญญั ติน/ ั นได้ ทรงสั3 งแก่ โมเสสครั/ นเมื3 อท่านจะ
แต่ ง ตั/ งมนุ ษย์ ท3ี อ่ อ นกํา ลั ง ขึ/ น สร้ างพลั บพลานั/ นว่ า `ดู เถิ ด
เป็ นมหาปุ โรหิ ต แต่ คาํ ทรง จงทํา ทุ กสิ. งตามแบบอย่ างที . เรา
ปฏิญาณนั/ น ซึ3 งมาภายหลังพระ แจ้งแก่ท่านบนภูเขา'
ราชบั ญญั ติ ได้ ทรงแต่ งตั/ งพระ
พันธสัญญาใหม่ ก็เข้ามา
บุ ตรขึ/ น ผู้ ถึ งความสํา เร็จเป็ น
แทนที#พนั ธสัญญาเก่ า
นิตย์
6แต่ ว่ า พระองค์ ได้ ทรงเป็ นคน
พิธีต่างๆชี7 ให้เห็ นถึง
กลางแห่ งพั น ธสั ญญาอั นประความจริ งของพระเจ้า
เสริ ฐกว่ าเก่ า เพราะได้ ทรงตั/ ง
บั ดนี/ ในเรื3 องที3 เราพู ดมา ขึ/ นโดยพระสั ญญาอั นดี กว่ าเก่ า
แล้ วนั/ น ข้ อสรุ ปนั/ นคื อว่ า เท่ าใด บั ดนี/ พระองค์ ก ็ได้ ตาํ เรามี มหาปุ โรหิ ตอย่ างนี/ เอง ผู้ แหน่ งอันเลิศกว่ าเก่ าเท่านั/ น
ได้ ประทั บเบื/ องขวาพระที3 นั3 ง 7 เพราะว่ าถ้ าพั น ธสั ญญาเดิ ม
แห่ งผู้ ทรงเดชานุ ภาพในฟ้ า นั/ นไม่ มี ข้ อบกพร่ องแล้ ว ก็ไม่
สวรรค์
จํา เป็ นที3 จะต้ องมี พั นธสั ญญาที3
2เป็ นผู้ ปฏิ บั ติ กิ จในสถานบริ - สองอีก
สุ ทธิ; และในพลั บพลาแท้ ซ3ึ งองค์ 8ด้ วยว่ า พระเจ้ าตรั สติ เขาว่ า
พระผู้ เป็ นเจ้ าได้ ทรงตั/ งไว้ ไม่ ใช่ `องค์ พระผู ้เป็ นเจ้าตรัสว่ า "ดู
มนุ ษย์ต/ ั ง
เถิด วันเวลาจะมาถึง ซึ .งเราจะ
3 เพราะว่ าทรงตั/ งมหาปุ โรหิ ต ทํา พั นธสั ญญาใหม่ ก ั บวงศ์ วาน
ทุ กคนขึ/ นเพื3 อให้ ถวายของกํานัล อิ สราเอล และวงศ์วานยูดาห์
และเครื3 องบู ชา ด้ วยเหตุ น/ ี จึ ง 9 ไม่ เ หมื อ นกั บพั น ธสั ญญาซึ . ง
จํา เป็ นที3 มหาปุ โรหิ ต ผู้ นี/ ต้ องมี เราได้ก ระทํา กับบรรพบุ รุ ษของ
สิ3 งหนึ3 งสิ3 งใดถวายด้ วย
เขาทั  งหลาย
เมื . อเราจู งมื อ
4 เพราะถ้ าพระองค์ ท รงอยู่ ใน เขาเพื . อนํา เขาออกจากแผ่ น ดิ น
โลก พระองค์กจ็ ะไม่ ได้ ทรงเป็ น อี ยิปต์ เพราะว่าเขาเหล่ านั นไม่
ปุ โรหิ ต เพราะว่ ามี ปุ โรหิ ตที3 ได้ม.ั นอยู่ ในพั นธสัญญาของเรา
ถวายของกํา นั ลตามพระราช อี กต่ อไปแล้ว เราจึ งได้ละเขา
บัญญัติอยู่ แล้ ว
ไว้" องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าตรัสดังนี
5 ปุ โรหิ ตเหล่ า นั/ นปฏิ บั ติ ต าม แหละ

8

(D) อฟ D:FM; คส L:D; ฮบ F:DP; L:D; DM:DF (F) ฮบ R:J, DD-DF, FN
(L) รม N:FO; กท F:FM; อฟ O:F; ฮบ O:D (O) อพย FO:NM; คส F:DP; ฮบ R:FL-FN
(H) ลก FF:FM; F คร L:H, J; ฮบ P:FF (P) อพย L:J; DR:O (J) ยรม LD:LD-LN
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10 "นี . คื อพั น ธสั ญญาซึ . ง เราจะ หรับโลกนี/
กระทํากับวงศ์ วานอิ สราเอลภาย 2 เพราะว่ า ได้ มี พลั บพลาสร้ าง
หลังสมัยนัน " องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ขึ/ นตกแต่ งเสร็จแล้ ว คือห้ องชั/ น
ตรัส "เราจะบรรจุ ราชบัญญัติ นอก ซึ3 งมีคันประทีป โต๊ะ และ
ของเราไว้ใ นจิ ต ใจของเขาทั  ง ขนมปั งหน้ าพระพั กตร์ ห้ องนี/
หลาย และจะจารึ กมั นไว้ที. ใน เรียกว่ าที3บริสุทธิ;
ดวงใจของเขาทั งหลาย และเรา 3 และภายในม่ านชั/ นที3 สองมี
จะเป็ นพระเจ้าของเขา และเขา ห้ องพลั บพลาซึ3 งเรี ยกว่ า ที3
จะเป็ นประชาชนของเรา
บริสุทธิ; ท3ีสุด
11 และทุ ก คนจะไม่ สอนเพื . อ น 4ห้ องนั/ นมี แท่ นทองคํา สํา หรั บ
บ้า นของตนและพี . น้ อ งของตน ถวายเครื3 องหอม และมี หี บ
แต่ ละคนอี กว่า `จงรู จ้ กั องค์พระ พั นธสั ญญาหุ้ มด้ วยทองคํา ทุ ก
ผูเ้ ป็ นเจ้า' เพราะเขาทัง หลายจะ ด้ าน ในหี บนั/ นมี โถทองคํา ใส่
รู ้จ ักเราหมด ตั งแต่ คนตํ.า ต้อย มานา และมี ไม้ เท้ าของอาโรนที3
ที .สุดถึงคนใหญ่โตที .สุด
ออกช่ อ และมี แผ่ นศิ ลาพั นธ12 เพราะเราจะกรุ ณาต่ อการ สัญญา
อธรรมของเขา และจะไม่ จดจํา 5 และเหนื อ หี บนั/ น มี รู ปเครู บ
บาปและความชั. วช้าของเขาอี ก แห่ งสง่ าราศีคลุ มพระที3น3ั งกรุณา
ต่ อไป"'
นั/ น สิ3 งเหล่ านี/ เราจะพรรณนาให้
13 เมื3 อพระองค์ตรัสถึง "พันธ- ละเอียดในที3น/ ี ไม่ ได้
สัญญาใหม่ " พระองค์ทรงถือว่ า 6 แล้ วเมื3 อจั ด ตั/ งสิ3 งเหล่ านี/ ไว้
พั น ธสั ญญาเดิ ม นั/ นพ้ นสมั ยไป อย่ างนั/ นแล้ ว พวกปุ โรหิ ตก็เข้ า
แล้ ว และสิ3 งที3 พ้นสมั ยและเก่ า ไปในพลั บพลาห้ องที3 หนึ3 งทุ ก
ไปแล้ วนั/ น ก็พร้ อมที3 จะเสื3 อม ครั/ งที3ปรนนิบัติพระเจ้ า
สูญไป
7แต่ ในห้ องที3 สองนั/ น มี มหา
พิธีต่างๆในพันธสัญญาเดิม
ปุโรหิ ตผู้ เดียวเท่านั/ นที3 เข้ าไปได้
ปี ละครั/ ง และต้ องนํา เลื อดเข้ า
เป็ นแบบอย่ างของ
ไปถวายเพื3 อตั วเอง และเพื3 อ
พันธสัญญาใหม่
แท้ จริ ง ถึ งแม้ พั นธสั ญญา ความผิดของประชาชนด้ วย
เดิ มนั/ นก็ยั งได้ มี กฎสํา หรั บ 8อย่ างนั/ นแหละ พระวิ ญญาณ
การปรนนิ บั ติ ในพิ ธี น มั สการ บริสุทธิ; ได้ ทรงสําแดงว่ า ทางซึ3 ง
และได้ มี ส ถานอั น บริ สุ ท ธิ; สํา - จะเข้ าไปในที3บริ สุทธิ; ท3ีสุ ดนั/ นไม่

9

(DM) ยรม LD:LL; ศคย J:J (DD) อสย ON:DL (DF) รม DD:FP (DL) F คร O:DP
(D) อพย FO:J; ฮบ J:F (L) อพย FH:LD (N) อพย DH:LL (O) อพย FO:DP, FM
(H) กดว DJ:F (P) อพย LM:DM; ลนต DH:LN; ฮบ O:L (J) ยน DN:H; ฮบ DM:FM
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ได้ ปรากฏแจ้ งคราวเมื3 อพลั บ- สามารถชํา ระเนื/ อหนั ง ให้ บริ พลาเดิมยังตั/ งอยู่
สุทธิ; ได้
9 พลั บพลาเดิ มเป็ นเครื3 อง 14 มากยิ3 งกว่ านั/ นสั กเท่ าไรพระ
เปรียบสําหรั บในเวลานั/ น คือมี โลหิ ตของพระคริ สต์ โดยพระ
การถวายของให้ และเครื3 องบู ชา วิ ญญาณนิ รั นดร์ ได้ ทรงถวาย
ซึ3 งจะกระทําให้ ใจวินิจฉัยผิดและ พระองค์ เองแด่ พระเจ้ าเป็ น
ชอบของผู้ ถวายนั/ นถึ งที3 สํา เร็ จ เครื3 องบู ช าอั น ปราศจากตํา หนิ
ไม่ ได้
จะได้ ทรงชําระใจวิ นิ จฉั ยผิ ดและ
10 ซึ3 งเป็ นแต่ เ พี ยงของกิ นของ ชอบของท่านทั/งหลายให้ พ้นจาก
ดื3 ม และพิ ธี ชาํ ระล้ างต่ างๆ การกระทํา ที3 ตายแล้ ว เพื3 อจะ
และเป็ นพิธีสาํ หรั บเนื/ อหนังที3ได้ ได้ ปฏิบัติพระเจ้ าผู้ ทรงพระชนม์
บั ญญั ติ ไว้ จนกว่ าจะถึ งเวลาที3 จะ อยู่
ต้ องเปลี3 ยนแปลงใหม่
15 เพราะเหตุ น/ ี พระองค์ จึ งทรง
การถวายบู ชาของพระคริ สต์
เป็ นคนกลางแห่ งพั น ธสั ญญา
ใหม่ เพื3 อเมื3 อมี ผ้ ู หนึ3 งตายสําเป็ นความสําเร็ จสมบู รณ์
11 แต่ เมื3 อพระคริ สต์ได้ เสด็จมา หรั บที3 จะไถ่ การละเมิ ดของคนที3
เป็ นมหาปุโรหิ ตแห่ งสิ3 งประเสริฐ ได้ ละเมิ ดต่ อพันธสั ญญาเดิมนั/ น
ซึ3 งจะมาถึ งโดยทางพลั บพลาอั น แล้ ว คนทั/งหลายที3ถูกเรียกแล้ ว
ใหญ่ ย3ิ งกว่ าและสมบู รณ์ ย3ิ งกว่ า นั/ นจะได้ รั บมรดกอั น นิ รั น ดร์
แต่ ก่อน ที3ไม่ ได้ สร้ างขึ/ นด้ วยมือ ตามพระสัญญา
และพู ดได้ ว่ า มิ ได้ เป็ นอย่ าง การสิ7 นพระชนม์ของพระคริ สต์
ทําให้ทราบถึง
ของโลกนี/
12 พระองค์ เสด็ จ เข้ าไปในที3
พระประสงค์ของพระองค์
บริ สุ ท ธิ; เพี ยงครั/ งเดี ยวเท่ านั/ น 16 เพราะว่ า ในกรณี ท3ี เ กี3 ยวกั บ
และพระองค์ ไม่ ได้ ทรงนํา เลื อด หนังสือพินัยกรรม ผู้ ทาํ หนังสือ
แพะและเลื อดลู กวั วเข้ าไป แต่ นั/ นก็ต้องถึงแก่ ความตายแล้ ว
ทรงนํา พระโลหิ ต ของพระองค์ 17 เพราะว่ าเมื3 อคนตายแล้ ว
เองเข้ าไป และทรงสําเร็จการไถ่ หนั งสื อ พิ นั ยกรรมนั/ นจึ งใช้ ได้
บาปชั3 วนิรันดร์แก่ เรา
มิ ฉะนั/ นเมื3 อผู้ ทํา ยั ง มี ชี วิ ต อยู่
13 เพราะถ้ าเลื อดวั วตั วผู้ และ หนังสือพินัยกรรมนั/ นก็ใช้ ไม่ ได้
เลื อดแพะและเถ้ าของลู กโคตั ว 18 เหตุ ฉะนั/ นพั นธสั ญญาเดิ มก็
เมี ยที3 ประพรมลงบนคนบาป ไม่ ได้ ทรงตั/ งขึ/ นไว้ โดยปราศจาก
(R) กท L:FD; ฮบ P:DR (DM) ลนต DD:F; กดว DR:P (DD) อฟ D:L-DD; ฮบ DM:D
(DF) ดนล R:FN; ศคย L:R (DL) ลนต DH:DN; กดว DR:F (DN) ลก D:PN; ฮบ H:D
(DO) รม L:FO; ฮบ L:D (DP) กท L:DO (DJ) อพย FN:H
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ฮีบรู R, DM
หน้ า 2434
เลือด
เอง และบัดนี/ ทรงปรากฏจํา19 เพราะว่ าเมื3 อโมเสสประกาศ เพาะพระพั กตร์ พระเจ้ าเพื3 อเรา
ข้ อบั ง คั บทุ กข้ อแก่ บรรดาพล ทั/งหลาย
ไพร่ ตามพระราชบั ญญั ติ แ ล้ ว 25 พระองค์ ไ ม่ ต้ องทรงถวาย
ท่ า นจึ ง ได้ เอาเลื อ ดลู ก วั วและ พระองค์เองซํา/ อีก เหมือนอย่ าง
เลื อดลูกแพะกั บนํา/ และเอาขน มหาปุโรหิ ตที3 เข้ าไปในที3 บริ สุทธิ;
แกะสี แดงและต้ นหุ สบมาประ- ทุ กปี ๆ นํา เอาเลื อดซึ3 งไม่ ใช่
พรมหนั งสื อม้ วนนั/ นกั บทั/ ง โลหิ ตของตัวเองเข้ าไปด้ วย
บรรดาคนทั/งปวง
26 มิ ฉะนั/ นพระองค์ ค งต้ อ งทน
20 กล่ าวว่ า `นี3 เป็ นเลื อดแห่ ง ทุ ก ข์ ท รมานบ่ อ ยๆตั/ งแต่ ส ร้ าง
พันธสัญญา ซึ3 งพระเจ้ าทรงบัญ- โลกมา แต่ ว่ าเดี^ ยวนี/ พระองค์
ญัติไว้ แก่ ท่านทั/งหลาย'
ได้ ทรงปรากฏในเวลาที3สุดนี/ ครั/ ง
21 แล้ วท่ านก็เอาเลือดประพรม เดียว เพื3 อจะได้ กาํ จัดความบาป
พลั บพลากั บเครื3 องใช้ ทุ ก ชนิ ด ได้ โดยถวายพระองค์ เองเป็ น
ในการปฏิบัติน/ ั นเช่ นเดียวกัน
เครื3 องบูชา
22 และตามพระราชบั ญญั ติ ถื อ 27 มี ข้อกําหนดสําหรับมนุ ษย์ ไว้
ว่ า เกื อบทุ กสิ3 งจะถู กชํา ระด้ วย แล้ วว่ าจะต้ องตายหนหนึ3 ง และ
โลหิ ต และถ้ าไม่ มี โลหิ ตไหล หลั งจากนั/ นก็จะมี การพิ พากษา
ออกแล้ ว ก็จะไม่ มีการอภัยบาป ฉันใด
เลย
28 ดังนั/ นพระคริสต์ได้ ทรงถวาย
การเสียสละของพระคริ สต์
พระองค์เองหนหนึ3 ง เพื3 อจะได้
23 เหตุ ฉะนั/ นจึ งจําเป็ นต้ องชํา- ทรงรั บเอาความบาปของคนเป็ น
ระแบบจํา ลองของสวรรค์ โ ดย อั นมาก แล้ วพระองค์ จะทรง
ใช้ เครื3 องบูชาอย่ างนี/ แต่ ว่าของ ปรากฏครั/ งที3 สองปราศจาก
จริ งในสวรรค์ นั/ นต้ องชํา ระ ความบาปแก่ บรรดาคนที3 คอย
ด้ วยเครื3 องบู ชาอั นประเสริ ฐกว่ า พระองค์ ให้ เขาถึ งความรอดฉั น
นั/ น
เครื3 องบูชาเหล่ านั/ น
พันธสัญญาเดิมสิ7 นสุด
24 เพราะว่ าพระคริ สต์ ไม่ ได้
โดยเหตุ ท3ี พระราชบั ญเสด็ จเข้ าในสถานที3 บริ สุ ทธิ; ซึ3 ง
ญั ติ นั/ นได้ เป็ นแต่ เงา
สร้ างขึ/ นด้ วยมื อมนุ ษย์ อันเป็ น
แบบจําลองจากของจริง แต่ พระ ของสิ3 งดี ท3ี จะมาภายหน้ า มิ ใช่
องค์ ได้ เสด็จเข้ าไปในสวรรค์ น/ ั น ตั วจริ งของสิ3 งนั/ นที เดี ยว พระ

10

(DR) อพย FN:O-H; ลนต DN:N (FM) อพย FN:L; มธ FH:FJ (FD) อพย FR:DF, LH
(FF) ลนต DP:DD (FL) ฮบ J:O (FN) รม J:LN; ฮบ H:FM; J:F (FO) ฮบ R:P
(FP) ปฐก L:DR; ปญจ L:FM (FJ) อสย OL:DF; มธ FH:FJ; รม H:DM (D) ฮบ P:DR; J:O
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หน้ า 2435
ฮีบรู DM
ราชบั ญญั ติ น/ ั นจะใช้ เครื3 องบู ชา บู ชาไถ่ บาป พระองค์ ไม่ ทรง
ที3 เขาถวายทุ กปี ๆเสมอมากระ- ประสงค์ และไม่ ทรงพอพระทัย"
ทําให้ ผ้ ู ถวายสักการบู ชานั/ นถึงที3 ซึ3 งเขาได้ บู ชาตามพระราชบั ญสําเร็จไม่ ได้
ญัติน/ ั น
2เพราะถ้ าเป็ นเช่ นนั/ นได้ เขาคง 9แล้ วพระองค์จึงตรัสว่ า "ดูเถิด
ได้ หยุ ดการถวายเครื3 องบูชาแล้ ว ข้ าพระองค์มาแล้ ว โอ พระเจ้ า
มิ ใช่ หรื อ เพราะถ้ าผู้ นมั สการ ข้ า เพื3 อจะกระทําตามนํา/ พระ
นั/ นได้ รั บการชํา ระให้ บริ สุ ท ธิ; ทั ยพระองค์ " พระองค์ ทรงยก
ครั/ งหนึ3 งแล้ ว เขาคงจะไม่ ร้ ู สึกว่ า เลิ กระบบเดิ มนั/ นเสี ย เพื3 อจะ
มีบาปอีกต่ อไป
ทรงตั/ งระบบใหม่
3 แต่ การถวายเครื3 องบู ชานั/ น 10 โดยนํา/ พระทั ยนั/ นเองที3 เรา
เป็ นเหตุ ใ ห้ ระลึ ก ถึ ง ความบาป ทั/ งหลายได้ รั บการทรงชํา ระให้
ทุ กปี ๆ
บริ สุ ทธิ;
โดยการถวายพระ
4เพราะเลือดวัวผู้ และเลือดแพะ กายของพระเยซูคริสต์ เพี ยงครั/ ง
ไม่ สามารถชําระความบาปได้
เดียวเท่านั/ น
5 ดั ง นั/ นเมื3 อพระองค์ เ สด็ จ เข้ า 11 ฝ่ ายปุ โรหิ ตทุ กคนก็ยื นปฏิ มาในโลกแล้ ว พระองค์ ได้ ตรั ส บั ติ อยู่ ทุ กวั นๆ
และนํา เอา
ว่ า `เครื . องสัตวบู ชาและเครื . อง เครื3 องบู ชาอย่ างเดี ยวกั นมา
บูชาพระองค์ไม่ ทรงประสงค์ แต่ ถวายเนื องๆ เครื3 องบู ชานั/ นจะ
พระองค์ ไ ด้ท รงจั ด เตรี ยมกาย ยกเอาความบาปไปเสียไม่ ได้ เลย
สําหรับข้าพระองค์
12 ฝ่ ายพระองค์ น/ ี ครั/ นทรง
6เครื . องเผาบู ชาและเครื . องบู ชา ถวายเครื3 องบู ชาเพราะความ
ไถ่บาป พระองค์ ไม่ ทรงพอพระ บาปเพี ยงหนเดี ยวซึ3 งใช้ ได้ เป็ น
ทัย
นิ ตย์ ก็ เสด็ จประทั บเบื องขวา
7แล้วข้าพระองค์ ทู ลว่ า "ดูเถิ ด พระหัตถ์ของพระเจ้า
ข้าพระองค์มาแล้ว โอ พระเจ้า 13 ตั/ งแต่ น/ ี ไปพระองค์ คอยอยู่
ข้า เพื . อจะกระทําตามนํา พระ จนถึ งบรรดาศั ตรู ของพระองค์
ทัยพระองค์" (ในหนังสือม้วนก็ จะถู ก ปราบลงเป็ นที . รองพระ
มี เขียนเรื .องข้าพระองค์)'
บาทของพระองค์
8เมื3 อพระองค์ ตรั สดั งนี/ แล้ วว่ า 14 เพราะว่ าโดยการทรงถวาย
"เครื . องสัตวบู ชาและเครื . องบู ชา บู ชาหนเดี ยว พระองค์ ได้ ทรง
และเครื . องเผาบู ชา และเครื . อง กระทําให้ คนทั/ งหลายที3 ถู กชําระ
(N) มคา H:H-P (O) สดด NM:H-J
(DM) ยน DP:DR; อฟ O:FH; ฮบ F:DD; R:DF; DM:DN, FR; DL:DF (DD) กดว FJ:L
(DF) สดด DDM:D; คส L:D; ฮบ D:L (DL) สดด DDM:D; ฮบ D:DL
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ฮีบรู DM
หน้ า 2436
แล้ วถึงที3สาํ เร็จเป็ นนิตย์
22 ก็ให้ เราเข้ ามาใกล้ ด้วยใจจริง
15 และพระวิ ญญาณบริ สุ ท ธิ; ก็ ด้ วยความเชื3 ออันเต็มเปี3 ยม มีใจ
ทรงเป็ นพยานให้ แก่ เราด้ วย ที3 ถู ก ประพรมชํา ระพ้ นจากการ
เพราะว่ าพระองค์ ได้ ตรั สไว้ แล้ ว วินิ จฉัยผิดและชอบที3 ช3ั วร้ ายและ
ว่ า
มีกายล้ างชําระด้ วยนํา/ อันใสบริพระเจ้าไม่ ทรงจดจํ า
สุทธิ;
23 ให้ เรายึ ด มั3 นในความเชื3 อที3
ความบาปของคนที#เชื# อ
16 `"นี . คื อพั นธสัญญาซึ . งเราจะ เราทั/ งหลายรั บไว้ น/ ั น โดยไม่
กระทํา กั บเขาทั  งหลายภายหลัง หวั3 นไหว (เพราะว่ าพระองค์ ผ้ ู
สมัยนัน " องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าตรัส ทรงประทานพระสั ญญานั/ นทรง
"เราจะบรรจุ ราชบัญญัติ ของเรา สัตย์ซ3ื อ)
ไว้ในจิ ตใจของเขาทั  งหลายและ 24 และให้ เราพิ จารณาดู กั นและ
จะจารึกมันไว้ที. ในดวงใจของเขา กั น เพื3 อเป็ นเหตุ ให้ มี ความรั ก
และกระทําการดี
ทัง หลาย
17 และจะไม่ จดจํา บาปและ 25 ซึ3 งเราเคยประชุ มกั นนั/ นอย่ า
ให้ หยุด เหมือนอย่ างบางคนเคย
ความชั.วช้าของเขาอี กต่ อไป"'
18 ดั งนั/ นเมื3 อมี การลบบาปแล้ ว กระทํา นั/ น แต่ จงเตื อนสติ กั น
ก็ ไ ม่ มี ก ารถวายเครื3 องบู ช าไถ่ และกั น และให้ มากยิ3 งขึ/ นเมื3 อ
ท่ า นทั/ งหลายเห็ น วั น เวลานั/ น
บาปอีกต่ อไป
ใกล้ เข้ ามาแล้ ว
พระคริ สต์เป็ นทาง
การปฏิ เสธพระคริ สต์
ที#จะเข้าเฝ้าพระเจ้า
และเครื# องบู ชาอื# นๆ
19 เหตุ ฉะนั/ นพี3 น้ องทั/ งหลาย
เมื3 อเรามี ใจกล้ าที3 จะเข้ าไปในที3 26 เมื3 อเราได้ รั บความรู้ เรื3 อง
บริ สุ ทธิ; ที3 สุ ดโดยพระโลหิ ตของ ความจริ งแล้ ว แต่ เรายั งขื นทํา
ผิดอีก เครื3 องบูชาไถ่ บาปก็จะไม่
พระเยซู
20 ตามทางใหม่ และเป็ นทางที3มี มีเหลืออยู่ เลย
ชี วิต ซึ3 งพระองค์ได้ ทรงเปิ ดออก 27 แต่ จะมี ค วามหวาดกลั ว ใน
สํา หรั บเราทั/ งหลายโดยม่ านนั/ น การรอคอยการพิ พากษาโทษ
และไฟอันร้ ายแรง ซึ3 งจะกิ นเอา
คือเนื/ อหนังของพระองค์
21 และครั/ นเรามี ม หาปุ โ รหิ ต บรรดาคนที3ขัดขวางนั/ นเสีย
สํา หรั บ ครอบครั ว ของพระเจ้ า 28 คนที3 ได้ ฝ่ าฝื นพระราชบั ญญั ติ ของโมเสสนั/ น ถ้ ามี พยาน
แล้ ว
(DH) ยรม LD:LL; ฮบ J:DM (DR) อฟ F:DJ; ฮบ N:DH (FM) ยน DN:H; ฮบ P:FN-FO
(FF) อฟ L:DF; ฮบ P:DR (FL) D คร D:R; D ธส O:FN (FO) กจ F:NF; รม DL:DD
(FH) กดว DO:LM; ฮบ H:H; F ปต F:FM (FP) ศฟย D:DJ (FJ) พบญ DP:F; มธ DJ:DH
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หน้ า 2437
ฮีบรู DM, DD
สั กสองสามปาก ก็จะต้ องตาย คนปล้ นชิ งเอาทรั พย์ ส3ิ งของของ
โดยปราศจากความเมตตา
ท่ านไป ท่ านก็ยอมให้ ด้ วยใจ
29 ท่ านทั/ งหลายคิ ดดู ซิ ว่ าคนที3 ยินดี เพราะท่ านรู้ แล้ วว่ า ท่ าน
เหยี ยบยํ3า พระบุ ต รของพระเจ้ า มี ทรั พย์ ส มบั ติ ท3ี ประเสริ ฐกว่ า
และดูหมิ3 นพระโลหิ ตแห่ งพั นธ- และถาวรกว่ านั/ นอีกในสวรรค์
สั ญญาซึ3 งชํา ระเขาให้ บริ สุ ทธิ; ว่ า 35 เหตุ ฉะนั/ น ขออย่ าได้ ละทิ/ ง
เป็ นสิ3 งชั3 วช้ า และประมาทต่ อ ความไว้ วางใจของท่ าน ซึ3 งมี
พระวิญญาณผู้ ทรงพระคุณ ควร บําเหน็จอันยิ3 งใหญ่
จะถู ก ลงโทษมากยิ3 งกว่ านั/ นสั ก 36 ด้ วยว่ าท่านทั/ งหลายต้ องการ
เท่าใด
ความเพี ยร เพื3 อว่ าครั/ นท่ าน
30 เพราะเรารู้ จั กพระองค์ ผ้ ู ได้ กระทําให้ นาํ/ พระทัยของพระเจ้ า
ตรัสว่ า `การแก้แค้นเป็ นของเรา สํา เร็จได้ ท่ านจะได้ รั บตามคํา
เราจะตอบสนอง องค์พระผูเ้ ป็ น ทรงสัญญา
เจ้าได้ตรัส' และได้ ตรั สอี ก 37 `เพราะอี กไม่ นานพระองค์ ผู ้
ว่ า `องค์ พระผู เ้ ป็ นเจ้าจะทรง จะเสด็ จมาก็ จ ะเสด็ จ มาและจะ
พิ พากษาประชาชนของพระ ไม่ ทรงชักช้า
องค์'
38 แต่ คนชอบธรรมจะมี ชี วิ ต
31 การตกอยู่ ในอุ้ งพระหั ตถ์ ดํา รงอยู่ โดยความเชื . อ แต่ ถ า้
ของพระเจ้ าผู้ ทรงพระชนม์ น/ ั น ผู ้ใดเสื . อมถอย ใจของเราจะไม่
เป็ นที3น่าหวาดกลัว
มี ความพอใจในคนนัน เลย'
32 แต่ ท่ านทั/ งหลายจงระลึ กถึ ง 39 แต่ เราทั/ งหลายไม่ อยู่ ฝ่ายคน
คราวก่ อนนั/ น หลังจากที3ท่านได้ เหล่ านั/ นที3 กลั บถอยหลั งถึ ง
รั บความสว่ างแล้ ว ท่ านได้ อด ความพินาศ แต่ อยู่ ฝ่ายคนเหล่ า
ทนต่ อความยากลํา บากอย่ าง นั/ นที3 เชื3 อจนให้ จิ ตวิ ญญาณถึ งที3
ใหญ่ หลวง
รอด
33 บางที ท่ า นก็ ถู ก ประจานให้
ความเชื# อได้แสดงออก
อั บอายขายหน้ าและถู ก ข่ ม เหง
โดยบุ คคลแห่ งความเชื# อ
บางทีท่านก็ร่ วมทุ กข์ กับคนที3 ถูก
บัดนี/ ความเชื3 อคือความ
ข่ มเหงนั/ น
แน่ ใ จในสิ3 งที3 เราหวั ง ไว้
34 เพราะว่ า ท่ า นทั/ งหลายมี ใ จ เป็ นหลั กฐานมั3 นใจว่ า สิ3 งที3
เมตตาต่ อข้ า พเจ้ าในเมื3 อข้ าพ- ยังไม่ ได้ เห็นนั/ นมีจริง
เจ้ าต้ องถู กขั งไว้ และเมื3 อมี 2โดยความเชื3 อนี/ เอง
พวก

11

(FR) มธ DF:LD; D คร DD:FR; ฮบ F:L (LM) พบญ LF:LO (LD) ลก DF:O (LF) กท L:N
(LL) D คร N:R; ฟป D:P (LN) มธ O:DF; F ทธ D:DH (LO) มธ O:DF (LH) ลก FD:DR
(LP) ฮบก F:L-N; ลก DJ:J (LJ) รม D:DP (LR) กจ DH:LD; F ปต F:FM (D) รม J:FN
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ฮีบรู DD
หน้ า 2438
บรรพบุรุษก็ได้ รับการรับรอง
หาพระองค์
3โดยความเชื3 อนี/ เอง เราจึงเข้ า
โนอาห์
ใจว่ า พระเจ้ าได้ ทรงสร้ างกัลป- 7โดยความเชื3 อ เมื3 อพระเจ้ าทรง
จั ก รวาลด้ วยพระดํา รั สของพระ เตื อนโนอาห์ ถึ ง เหตุ การณ์ ท3ี ยั ง
องค์ ดังนั/ นสิ3 งที3มองเห็นจึงเป็ น ไม่ ปรากฏ ท่ านมี ใจเกรงกลั ว
สิ3 งที3 เกิ ดจากสิ3 ง ที3 ไ ม่ ปรากฏให้ จั ดแจงต่ อนาวา เพื3 อช่ วยครอบ
เห็น
ครั วของท่ านให้ รอด และด้ วย
อาแบล
เหตุ น/ ี เอง ท่ านจึ งได้ ปรั บโทษ
4โดยความเชื3 อ อาแบลนั/ นจึงได้ แก่ โลก และได้ เป็ นทายาทแห่ ง
นํา เครื3 องบู ชาอั นประเสริ ฐกว่ า ความชอบธรรม ซึ3 งบั งเกิ ดมา
เครื3 องบูชาของคาอิ นมาถวายแด่ จากความเชื3 อ
พระเจ้ า เพราะเหตุ เครื3 องบู ชา
อับราฮัมและนางซาราห์
นั/ นจึ งมี พยานว่ า ท่ านเป็ นคน 8โดยความเชื3 อ เมื3 อทรงเรี ยก
ชอบธรรม คื อพระเจ้ าทรงเป็ น ให้ อั บราฮั มออกเดิ นทางไปยั งที3
พยานแก่ ของถวายของท่าน โดย ซึ3 งท่านจะรับเป็ นมรดก ท่านได้
ความเชื3 อนั/ น แม้ ว่าอาแบลตาย เชื3 อฟั ง และได้ เดิ น ทางออกไป
แล้ วท่านก็ยังพูดอยู่
โดยหารู้ ไม่ ว่าจะไปทางไหน
เอโนค
9โดยความเชื3 อ ท่ านได้ พาํ นั ก
5โดยความเชื3 อ เอโนคจึงถู กรับ ในแผ่ น ดิ น แห่ งพระสั ญญานั/ น
ขึ/ นไป เพื3 อไม่ ให้ ท่านประสบกับ เหมื อนอยู่ ในดิ นแดนแปลกถิ3 น
ความตาย ไม่ มี ผ้ ู ใดพบท่ าน คื ออาศั ยอยู่ ในเต็น ท์ กั บอิ สอั ค
เพราะพระเจ้ าทรงรั บท่ านไป และยาโคบซึ3 งเป็ นทายาทด้ วย
แล้ ว ก่ อนที3 ทรงรั บท่ านขึ/ นไป กั นกั บท่ านในพระสั ญญาอั น
นั/ นมี พยานว่ า ท่ านเป็ นที3 พอ เดียวกันนั/ น
พระทัยของพระเจ้ า
10 เพราะว่ าท่ านได้ คอยอยู่ เพื3 อ
6แต่ ถ้ าไม่ มี ความเชื3 อแล้ ว จะ จะได้ เมื องที3 มี ราก ซึ3 งพระเจ้ า
เป็ นที3 พอพระทัยของพระองค์ ก ็ เป็ นนายช่ างและเป็ นผู้ ทรงสร้ าง
ไม่ ได้ เลย เพราะว่ าผู้ ท3ี จะมาหา ขึ/ น
พระเจ้ าได้ นั/ นต้ องเชื3 อว่ า พระ 11 โดยความเชื3 อ นางซาราห์ เอง
องค์ทรงดํารงพระชนม์อยู่ และ เช่ นกั น จึ ง ได้ รั บพลั ง ตั/ งครรภ์
พระองค์ ทรงเป็ นผู้ ประทานบํา- และได้ คลอดบุ ต รเมื3 อชรามาก
เหน็จให้ แก่ ทุ กคนที3ปลงใจแสวง แล้ ว เพราะนางถือว่ าพระองค์ผ้ ู
(L) สดด LL:H (N) ปฐก N:L-O; ฮบ DF:FN (O) ปฐก O:FD-FN
(P) ปฐก H:DL-FF; รม L:FF; D ปต L:FM (J) ปฐก DF:D-N (R) ปฐก DF:J; ฮบ H:DP
(DM) ฮบ DF:FF; DL:DN; วว FD:DM (DD) ปฐก DP:DR; FD:D-F; ลก D:LH; ฮบ DM:FL
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หน้ า 2439
ฮีบรู DD
ได้ ทรงประทานพระสั ญญานั/ น บุ ตรชายคนเดี ยวของตนที3 ได้ ให้
ทรงเป็ นผู้ สัตย์ซ3ื อ
กําเนิดมา
12 เหตุ ฉะนั/ น คนเป็ นอั นมาก 18 คื อ บุ ต รที3 มี พระดํา รั ส ไว้ ว่ า
ดุ จดาวในท้ องฟ้ า และดุ จเม็ด `เขาจะเรี ยกเชื อสายของเจ้าทาง
ทรายที3 ทะเลซึ3 งนั บไม่ ได้ ได้ บัง- สายอิ สอัค'
เกิดแต่ ชายคนเดียว และชายคน 19 ท่ านเชื3 อว่ าพระเจ้ าทรงฤทธิ;
นั/ นก็เท่ากับคนที3ตายแล้ วด้ วย
สามารถให้ อิ สอั คเป็ นขึ/ นมาจาก
13 บรรดาคนเหล่ า นี/ ได้ ตายไป ความตายได้ และท่านได้ รับบุตร
ในระหว่ างที3เชื3 ออยู่ ยังไม่ ได้ รับ นั/ นกลั บคื นมาอี ก ประหนึ3 งว่ า
ผลตามพระสั ญญาทั/ ง หลายนั/ น บุตรนั/ นเป็ นขึ/ นมาจากตาย
แต่ ได้ แลเห็นพระสั ญญาแต่ ไกล
อิ สอัคและยาโคบ
ก็เชื3 อมั3 นและต้ อนรับพระสั ญญา 20 โดยความเชื3 อ อิสอัคได้ อวย
เหล่ านั/ นไว้ และได้ ยอมรั บว่ า พรแก่ ยาโคบและเอซาว คื อ
เขาทั/ งหลายเป็ นคนต่ างด้ าวและ เกี3 ยวกั บเหตุ การณ์ซ3ึ งจะบั งเกิ ด
เป็ นผู้ สัญจรอยู่ ในแผ่ นดินโลก
ภายหน้ านั/ น
14 เพราะคนที3 พู ดอย่ างนี/ ก็ 21 โดยความเชื3 อ ยาโคบเมื3 อ
แสดงให้ เห็นชั ดแล้ วว่ า เขากําลัง จะตายได้ อวยพรแก่ บุ ตรชายทั/ ง
แสวงหาเมืองที3จะได้ เป็ นของเขา สองของโยเซฟ และได้นมัสการ
15 และแท้ จริ งถ้ าเขาคิ ดถึ งบ้ าน ขณะที . คํา อยู่ บนหั วไม้ เ ท้ า ของ
เมืองที3เขาจากมานั/ น เขาก็คงจะ ท่ าน
มีโอกาสกลับไปได้
โยเซฟ
16 แต่ บัดนี/ เขาปรารถนาที3จะอยู่ 22 โดยความเชื3 อ โยเซฟเมื3 อ
ในเมื องที3 ประเสริ ฐกว่ านั/ น คื อ กําลังจะตายได้ กล่ าวถึ งการที3 ชน
เมืองสวรรค์ เหตุ ฉะนั/ นพระเจ้ า ชาติอิสราเอลจะออกไป และได้
จึ งมิ ได้ ทรงละอายเมื3 อเขาเรี ยก มีคาํ สั3 งไว้ เรื3 องกระดูกของท่าน
พระองค์ ว่ าเป็ นพระเจ้ าของเขา โมเสสและบิดามารดาของท่ าน
เพราะพระองค์ ได้ ทรงจั ดเตรี ยม 23 โดยความเชื3 อ เมื3 อโมเสส
เมืองหนึ3 งไว้ สาํ หรับเขาแล้ ว
บั งเกิ ดมาแล้ ว บิ ดามารดาได้
17 โดยความเชื3 อ เมื3 ออั บราฮั ม ซ่ อนท่านไว้ ถึงสามเดือน เพราะ
ถู ก ลองใจก็ ได้ ถวายอิ ส อั คเป็ น เห็ นว่ าเป็ นเด็กรู ปงาม และไม่
เครื3 องบูชา นี3 แหละท่านผู้ ได้ รับ ได้ กลัวคําสั3 งของกษัตริย์น/ ั น
พระสั ญญาเหล่ า นั/ นก็ ไ ด้ ถวาย 24 โดยความเชื3 อ ครั/ นโมเสส
(DF) ปฐก DO:O; รม N:DR (DL) ปฐก DF:P (DN) ฮบ DL:DN (DO) ปฐก DD:LD
(DH) ปฐก FH:FN (DP) ปฐก FF:D (DJ) ปฐก FD:DF (DR) รม N:DP (FM) ปฐก FP:FH
(FD) ปฐก NJ:D (FF) ปฐก OM:FN; อพย DL:DR (FL) อพย D:DH (FN) อพย F:DD-DO
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วัฒนาโตขึ/ นแล้ ว ไม่ ยอมให้ เรียก 31 โดยความเชื3 อ ราหั บหญิ ง
ว่ าเป็ นบุ ตรชายของธิ ดากษั ตริ ย์ แพศยาจึ ง มิ ได้ พิ น าศไปพร้ อม
ฟาโรห์
กั บคนเหล่ านั/ นที3 มิ ได้ เชื3 อ เมื3 อ
25 ท่ า นเลื อ กการร่ วมทุ ก ข์ กั บ นางได้ ต้ อนรั บคนสอดแนมนั/ น
ชนชาติของพระเจ้ า แทนการเริง ไว้ อย่ างสันติ
สําราญในความบาปสักเวลาหนึ3 ง
ตัวอย่ างอื# นๆเกี#ยวกับ
26 ท่ า นถื อ ว่ า ความอั ปยศของ
ความเชื# อของพวกมหาบุ รุษ
พระคริ สต์ ประเสริ ฐกว่ าคลั ง 32 และข้ าพเจ้ าจะกล่ าวอะไรต่ อ
ทรั พย์ในประเทศอี ยิปต์ เพราะ ไปอีกเล่ า เพราะไม่ มี เวลาพอที3
ท่านหวังบําเหน็จที3จะได้ รับนั/ น
จะกล่ าวถึ งกิ เดโอน บาราค
27 โดยความเชื3 อ ท่ านได้ ออก แซมสั น เยฟธาห์ ดาวิ ด และ
จากประเทศอี ยิปต์ โดยมิ ได้ ซามู เอล และศาสดาพยากรณ์ท/ ัง
เกรงกลั วความกริ/ วของกษั ตริ ย์ หลาย
เพราะท่ า นยอมทนอยู่ เหมื อ น 33 โดยความเชื3 อ ท่านเหล่ านั/ น
ประหนึ3 งได้ เห็ น พระองค์ ผ้ ู ไม่ จึ งได้ มีชั ยเหนืออาณาจักรต่ างๆ
ทรงปรากฏแก่ ตา
ได้ กระทํา การชอบธรรม ได้ รั บ
28 โดยความเชื3 อ ท่ านได้ ถื อ พระสัญญา ได้ ปิดปากสิงโต
เทศกาลปั สกาและพิ ธี ประพรม 34 ได้ ดั บไฟที3 ไหม้ อย่ างรุ นแรง
เลื อด เพื3 อมิ ให้ องค์ เพชฌฆาต ได้ พ้ นจากคมดาบ ความอ่ อน
ผู้ ประหารบุ ต รหั วปี มาถู ก ต้ อง แอของท่ านก็กลั บเป็ นความเข้ ม
พวกอิสราเอลได้
แข็ง มี กาํ ลั งความสามารถใน
29 โดยความเชื3 อ พวกอิสราเอล การทํา สงคราม ได้ ตี กองทั พ
ได้ ข้ ามทะเลแดงเหมื อ นกั บว่ า ประเทศอื3 นๆแตกพ่ ายไป
เดิ นบนดิ นแห้ ง แต่ เมื3 อพวก 35 พวกผู้ หญิ ง ก็ ไ ด้ รั บคนพวก
อี ยิ ปต์ ได้ ลองเดิ นข้ ามดู บ้ าง ก็ ของนางที3 ตายแล้ วกลั บฟื/ น
จมนํา/ ตายหมด
คื นชี วิ ตขึ/ นมาอี ก บางคนก็ถู ก
ชาวอิ สราเอลที#เมืองเยรี โค
ทรมาน แต่ กไ็ ม่ ยอมรับการปลด
ราหับหญิงแพศยา
ปล่ อย เพื3 อเขาจะได้ รับการเป็ น
30 โดยความเชื3 อ เมื3 อพวกอิส- ขึ/ นมาจากความตายอั นประเสริฐ
ราเอลล้ อมกําแพงเมื องเยรี โคไว้ กว่ า
ถึงเจ็ดวันแล้ ว กําแพงเมืองก็พัง 36 บางคนถู กทดลองโดยคํา
ลง
เยาะเย้ ยและการถู กโบยตี และ
(FH) รม J:DJ; F คร N:DP (FP) อพย DM:FJ (FJ) อพย DF:FD (FR) อพย DN:FF-FR
(LM) ยชว H:FM (LD) ยชว F:D; ยก F:FO (LF) วนฉ N:H; D ซมอ P:R (LL) วนฉ DN:H
(LN) ดนล L:FL (LO) D พกษ DP:FF; F พกษ N:LO (LH) ปฐก LR:FM; D พกษ FF:FP
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หน้ า 2441
ฮีบรู DD, DF
ยังถู กล่ ามโซ่ และถู กขังคุกด้ วย
พระองค์ ไ ด้ ทรงทนเอากางเขน
37 บางคนถู กหิ นขว้ าง บางคนก็ ทรงถือว่ าความละอายไม่ เป็ นสิ3 ง
ถู กเลื3 อยเป็ นท่ อนๆ บางคนถู ก สําคัญอะไร และได้ เสด็จประทับ
ทดลอง บางคนก็ถูกฆ่ าด้ วยดาบ เบื/ องขวาพระที3 น3ั งของพระเจ้ า
บางคนเที3 ยวสั ญจรไปนุ่ งห่ ม แล้ ว
หนังแกะและหนังแพะ อดอยาก
การตี สอนของพระเจ้า
ทนทุ กข์ เวทนาและทนการเคี3 ยว 3ด้ วยว่ า ท่ านทั/ งหลายจงพิ นิ จ
เข็ญ
คิดถึงพระองค์ ผู้ ได้ ทรงทนเอา
38 (โลกไม่ สมกั บคนเช่ นนั/ น การติ เ ตี ยนนิ น ทาแห่ งคนบาป
เลย) เขาพเนจรไปในถิ3 นทุ ร- ต่ อพระองค์มากเท่าใด เพื3 อท่าน
กั นดารและตามภู เขา และอยู่ ทั/งหลายจะไม่ อ่อนระอาใจไป
ตามถํา/ และตามโพรง
4ท่ านทั/ งหลายยั งไม่ ได้ ส้ ู รบกั บ
39 คนเหล่ านั/ นทุ กคนมี ช3ื อเสี ยง ความบาปจนถึงโลหิ ตตก
ดีโดยความเชื3 อของเขา แต่ เขาก็ 5และท่านได้ ลืมคําเตือนนั/ นเสีย
ยังไม่ ได้ รับสิ3 งที3ทรงสัญญาไว้
ซึ3 งได้ เตือนท่านเหมื อนกับเตือน
40 ด้ วยว่ าพระเจ้ าทรงจัดเตรี ยม บุ ตรว่ า `บุ ตรชายของเราเอ๋ ย
การอย่ างดี กว่ าไว้ สาํ หรั บเราทั/ ง อย่ า ดู ห มิ. นการตี ส อนขององค์
หลาย เพื3 อไม่ ให้ เขาทั/งหลายถึง พระผู ้เป็ นเจ้า และอย่ าระอาใจ
ที3สาํ เร็จนอกจากเรา
เมื .อพระองค์ทรงติ เตี ยนท่ านนัน
จงวิ#งแข่ งด้วยความเพียร
6เพราะองค์พระผู เ้ ป็ นเจ้าทรงตี
เหตุ ฉะนั/ น ครั/ นเรามี สอนผู ้ที. พระองค์ ทรงรัก และ
พยานหมู่ ใหญ่ อย่ างนั/ น เมื . อพระองค์ ท รงรั บผู ้ ใ ดเป็ น
อยู่ รอบข้ าง ให้ เราทิ/ งของหนั ก บุ ตร พระองค์ ก็ ทรงเฆี . ยนตี ผู ้
ทุ กสิ3 งที3ขัดข้ องอยู่ และการผิดที3 นัน '
เรามักง่ ายกระทํานั/ น และการวิ3 ง 7 ถ้ าท่ า นทั/ งหลายทนเอาการตี
แข่ ง กั นที3 กํา หนดไว้ สํา หรั บเรา สอน พระเจ้ าย่ อมทรงปฏิบัติต่อ
นั/ น ให้ เราวิ3 งด้ วยความเพี ยร ท่ านเหมื อนท่ านเป็ นบุ ตร ด้ วย
พยายาม
ว่ ามี บุตรคนใดเล่ าที3 บิดาไม่ ได้ ตี
2หมายเอาพระเยซู เป็ นผู้ ริ เริ3 ม สอนเขาบ้ าง
ความเชื3 อ และผู้ ทรงทําให้ ความ 8 แต่ ถ้ าท่ า นทั/ งหลายไม่ ไ ด้ ถู ก
เชื3 อของเราสําเร็จ เพราะเห็นแก่ ตี ส อนเช่ นเดี ยวกั บคนทั/ งปวง
ความยิ น ดี ท3ี มี อ ยู่ ตรงหน้ านั/ น ท่านก็ไม่ ได้ เป็ นบุตร แต่ เป็ นลูก

12

(LP) D พกษ DR:DL; F พกษ D:J (LJ) D พกษ DJ:N (LR) ฮบ DD:F, DL (NM) ฮบ O:R
(D) รม DF:DF; D คร R:FN (F) สดด DDM:D; ลก FN:FH (L) มธ DM:FN (N) D คร DM:DL
(O) โยบ O:DP; สภษ L:DD (H) สดด RN:DF; วว L:DR (P) พบญ J:O (J) D ปต O:R
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ฮีบรู DF
หน้ า 2442
ที3ไม่ มีพ่อ
ใครจะได้ เห็นองค์พระผู้ เป็ นเจ้ า
9อี กประการหนึ3 ง เราทั/ งหลาย 15 และจงระวั งให้ ดี เกรงว่ าจะมี
ได้ มี บิ ด าตามเนื/ อหนั ง ที3 ได้ ตี บางคนกํา ลั งเสื3 อมจากพระกรุ สอนเรา และเราจึ งได้ นั บถื อ ณาคุณของพระเจ้ า และเกรงว่ า
บิดานั/ น ยิ3 งกว่ านั/ นอีก เราควร จะมี รากขมขื3 นแซมขึ/ นมาทํา ให้
จะได้ ยํา เกรงนบนอบต่ อพระ เกิ ดความยุ่ งยากแก่ ท่ าน และ
บิ ดาแห่ งจิ ตวิ ญญาณและจํา เริ ญ เป็ นเหตุ ใ ห้ คนเป็ นอั น มากมล
ชี วิตมิใช่ หรือ
ทินไป
10 เพราะแท้ จ ริ ง บิ ด าเหล่ านั/ น คําเตื อนถึงผู ป้ ฏิ เสธพระคริ สต์
ตี สอนเราเพี ยงชั3 วเวลาเล็กน้ อย 16 และเกรงว่ าจะมี ค นกระทํา
ตามความเห็นดีเห็นชอบของเขา ผิ ดประเวณี หรื อคนประมาท
เท่ านั/ น แต่ พระองค์ ได้ ทรงตี เหมื อนอย่ างเอซาว ผู้ ได้ เอา
สอนเราเพื3 อประโยชน์ ของเรา สิ ท ธิ ของบุ ต รหั วปี นั/ นขายเสี ย
เพื3 อให้ เราได้ เข้ าส่ วนในความ เพราะเห็นแก่ อาหารคําเดียว
บริสุทธิ; ของพระองค์
17 เพราะท่ า นทั/ งหลายก็ ร้ ู อยู่
11 ดั งนั/ น การตี สอนทุ กอย่ าง แล้ วว่ า ต่ อมาภายหลั งเมื3 อเอเมื3 อกํา ลั ง ถู กอยู่ นั/ นไม่ เ ป็ นการ ซาวอยากได้ รับพรนั/ นเป็ นมรดก
ชื3 นใจเลย แต่ เป็ นการเศร้ าใจ เขาก็ได้ รับคําปฏิเสธ เพราะเขา
แต่ ภ ายหลั ง ก็ กระทํา ให้ เกิ ด ผล ไม่ มี หนทางแก้ ไขเลย ถึ งแม้ ว่า
เป็ นความสุ ขสํา ราญแก่ บรรดา ได้ กลับใจแสวงหาจนนํา/ ตาไหล
คนที3 ต้ องทนอยู่ น/ ั น คื อความ
การชุมนุ มใหญ่ของ
ชอบธรรมนั/ นเอง
ผู ท้ ี#รอดทั7งหมด
12 เพราะเหตุ นั น จงยกมื อที . 18 ท่ า นทั/ งหลายไม่ ไ ด้ มาถึ ง ภู
อ่ อนแรงขึ น และจงให้หั วเข่ าที . เขาที3จะถู กต้ องได้ และที3ได้ ไหม้
อ่ อนล้ามี กาํ ลังขึ น
ไฟแล้ ว และถึงที3ดาํ ถึงที3มืดมิด
13 และจงกระทํา ทางที . เ ท้าของ และถึงที3ลมพายุ
ท่ านจะเดินไปนัน ให้ตรงไป เพื3 อ 19 และถึงเสียงแตร และถึงพระ
อาการที3 ทาํ ให้ ง่ อยจะมิ ได้ กาํ เริ บ สุ รเสี ยงตรั ส ซึ3 งคนเหล่ านั/ นที3
ขึ/ น แต่ จะได้ หายเป็ นปกติ
ได้ ยิ นแล้ วได้ อ้ อนวอนขอไม่ ให้
14 จงอุ ตส่ าห์ ท3ี จะสงบสุ ขอยู่ กั บ ตรัสแก่ เขาอีก
คนทั/ งปวง และที3 จะได้ ใจบริ - 20 (เพราะว่ าข้ อความที3 ทรง
สุ ทธิ; ด้ วยว่ านอกจากนั/ นไม่ มี บัญญัติไว้ น/ ั นเขาทนไม่ ได้ คือที3
(R) โยบ DF:DM (DM) ลนต DD:NN (DD) อสย LF:DP; F ทธ N:J (DF) อสย LO:L
(DN) สดด LN:DN; มธ O:J (DO) พบญ FR:DJ; F คร H:D (DH) ปฐก FO:LL; D คร H:DL
(DP) ปฐก FP:LM-NM (DJ) อพย DR:DF; พบญ N:DD (DR) อพย FM:DJ-FH; พบญ O:FO
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หน้ า 2443
ฮีบรู DF, DL
ว่ า "แม้แต่ สตั ว์ถา้ แตะต้องภูเขา ถ้ าเราเมิ น หน้ าจากพระองค์ ผ้ ู
นั  น ก็ จะต้ อ งถู ก ขว้า งด้วยก้อ น ทรงเตื อนจากสวรรค์ เราทั/ ง
หิ นให้ตาย หรื อแทงทะลุ ด ว้ ย หลายก็ จะไม่ ไ ด้ พ้ นโทษมากยิ3 ง
แหลนให้ตาย"
กว่ านั/ นอีก
21 สิ3 งที3 เห็นนั/ นน่ ากลั วจริ งๆจน 26 พระสุ รเสี ยงของพระองค์
โมเสสเองก็กล่ าวว่ า "ข้าพเจ้า คราวนั/ นได้ บั นดาลให้ แผ่ น ดิ น
กลัวจนตัวสั.น")
หวั3 นไหว แต่ บั ดนี/ พระองค์ ได้
22 แต่ ท่ านทั/ งหลายได้ มาถึ งภู ตรั สสั ญญาไว้ ว่า "อี กครั งหนึ . ง
เขาศิ โยน และมาถึ งเมื องของ เราจะกระทํา ให้ ห วาดหวั. น ไหว
พระเจ้ าผู้ ทรงดํา รงพระชนม์ อยู่ มิ ใช่ แผ่ นดิ นโลกแห่ งเดี ยว แต่
คื อ กรุ ง เยรู ซ าเล็ ม แห่ งสวรรค์ ทัง สวรรค์ดว้ ย"
และมาถึ ง ที3 ชุ มนุ มทู ตสวรรค์ 27 และพระดํา รั ส ที3 ตรั ส ไว้ ว่ า
มากมายเหลือที3จะนับได้
`อี กครั งหนึ . ง' นั/ น แสดงว่ า
23 และมาถึ ง ที3 ชุ ม นุ ม อั น ใหญ่ สิ3 งที3หวั3 นไหวนั/ นจะถู กกําจัดเสีย
และมาถึ งคริ สตจั กรของบุ ตรหั ว เหมือนกับสิ3 งที3 ทรงสร้ างให้ มีข/ ึ น
ปี ซึ3 งมีช3ื อจารึกไว้ ในสวรรค์แล้ ว เพื3 อให้ ส3ิ งที3 ไม่ หวั3 นไหวคงเหลื อ
และมาถึ งพระเจ้ าผู้ ทรงพิ พาก- อยู่
ษาคนทั/ งปวง และมาถึ งจิ ต 28 เหตุ ฉะนั/ น
ครั/ นเราได้
วิ ญญาณของคนชอบธรรมซึ3 งถึ ง อาณาจั ก รที3 ไ ม่ หวั3 นไหวมาแล้ ว
ความสมบูรณ์แล้ ว
ก็ให้ เรารั บพระคุ ณ เพื3 อเราจะ
24 และมาถึ งพระเยซู ผู้ กลาง ได้ ปฏิ บั ติ พระเจ้ าตามชอบพระ
แห่ งพั นธสัญญาใหม่ และมาถึง ทั ยของพระองค์ ด้ วยความ
พระโลหิ ตประพรมที3 มี เสี ยงร้ อง เคารพและยําเกรง
อั นประเสริ ฐกว่ าเสี ยงโลหิ ตของ 29 เพราะว่ าพระเจ้ าของเรานั/ น
อาแบล
ทรงเป็ นเพลิงที3เผาผลาญ
จงอย่ าเพิกเฉยต่ อ
คําสัง# ฉันพี#นอ้ ง
จงให้ ความรั กฉั นพี3 น้ อง
การที#พระเจ้าทรงเรี ยก
มีอยู่ ต่อกันเสมอไป
25 จงระวั งให้ ดี อย่ าปฏิ เสธ
ไม่ ยอมฟั งพระองค์ ผ้ ู ตรั ส นั/ น 2 อย่ าละเลยที3 จะต้ อนรั บแขก
เพราะว่ าถ้ าเขาเหล่ านั/ นที3 ปฏิเสธ แปลกหน้ า เพราะว่ าโดยการ
ไม่ ยอมฟั งคําเตื อนของพระองค์ กระทําเช่ นนั/ น บางคนก็ได้ ต้อน
ที3 พ/ ื นแผ่ นดิ นโลกไม่ ได้ พ้ นโทษ รับทู ตสวรรค์โดยไม่ ร้ ู ตัว

13

(FL) ปฐก DJ:FO; สดด OM:H (FN) ปฐก N:DM; อพย FN:J; D ทธ F:O (FO) ฮบ F:F-L
(FH) ฮกก F:H (FP) อสย LN:N; รม J:DR; D คร P:LD; ฮบ D:DM (FJ) ฮบ DL:DO, FD
(FR) อพย FN:DP (D) รม DF:DM (F) ปฐก DJ:D-FF; DR:D; มธ FO:LO; รม DF:DL
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ฮีบรู DL
หน้ า 2444
3 จงระลึ ก ถึ ง คนเหล่ า นั/ นที3 ถู ก ที3แปลกๆ เพราะว่ าเป็ นการดีอยู่
จองจํา อยู่ เหมื อนหนึ3 งว่ าท่ าน แล้ วที3 จ ะให้ กํา ลั งใจเข้ ม แข็งขึ/ น
ทั/ งหลายก็ ถู ก จองจํา อยู่ กั บเขา ด้ วยพระคุ ณ ไม่ ใช่ ด้ วยอาหาร
จงระลึ กถึ งคนทั/ งหลายที3 ถู ก การกิ นซึ3 งไม่ เ คยเป็ นประโยชน์
เคี3 ยวเข็ญ
เหมื อนหนึ3 งว่ า แก่ คนที3หลงติดอยู่ เลย
เป็ นตั วของท่ านเองซึ3 งมี ร่ างกาย
การยอมรับคําดู หมิ#น
เหมือนอย่ างเขาด้ วย
เหยียดหยาม
4การสมรสเป็ นที3 นั บถื อ แก่ คน
เพื#อพระคริ สต์
ทั/ งปวง และที3 นอนก็ปราศจาก 10 เรามีแท่นบูชาแท่นหนึ3 ง และ
มลทิน แต่ คนที3ล่วงประเวณีและ คนที3 ปรนนิ บั ติ ใ นพลั บพลานั/ น
คนเล่ นชู้ นั/ น พระเจ้ าจะทรง ไม่ มี สิ ท ธิ; ที3 จะรั บประทานของ
พิพากษาโทษเขา
จากแท่นนั/ นได้
5ท่ านจงพ้ นจากการรั กเงิ น จง 11 เพราะร่ างของสั ตว์ เหล่ านั/ น
พอใจในสิ3 งที3 ท่ านมี อยู่ เพราะ ที3 มหาปุ โรหิ ตได้ เอาเลื อดเข้ าไป
ว่ าพระองค์ได้ ตรัสไว้ แล้ วว่ า "เรา ในสถานบริ สุ ทธิ; เพื3 อเป็ นเครื3 อง
จะไม่ ล ะท่ า นหรื อ ทอดทิ งท่ า น บู ชาไถ่ บาปนั/ นก็ ต้ องเอาไป
เลย"
เผาเสียนอกค่ าย
6 เพื3 อว่ าเราทั/ งหลายจะกล่ าว 12 เหตุฉะนั/ น พระเยซูกไ็ ด้ ทรง
ด้ วยใจกล้ าว่ า `องค์ พระผู ้เป็ น ทนทุ ก ข์ ท รมานภายนอกประตู
เจ้าทรงเป็ นพระผูช้ ่ วยของข้าพ- เมืองเช่ นเดียวกัน เพื3 อทรงชําระ
เจ้า ข้าพเจ้าจะไม่ กลัว มนุ ษย์จะ ประชาชนให้ บริ สุ ท ธิ; ด้ วยพระ
ทําอะไรแก่ขา้ พเจ้าได้เล่า'
โลหิ ตของพระองค์เอง
7 ท่ า นทั/ งหลายจงระลึ ก ถึ ง คน 13 เพราะฉะนั/ น ให้ เราทั/งหลาย
เหล่ านั/ นที3ปกครองท่าน ผู้ ซ3ึ งได้ ออกไปหาพระองค์ภายนอกค่ าย
ประกาศพระวจนะของพระเจ้ า นั/ น
และยอมรั บคํา ดู หมิ3 น
แก่ ท่ าน และจงพิ จารณาดู ผล เหยียดหยามเพื3 อพระองค์
ปลายทางของเขา แล้ วจงตาม 14 เพราะว่ าที3 น3ี เราไม่ มี เมื องที3
อย่ างความเชื3 อของเขา
ถาวร แต่ ว่ าเราแสวงหาเมื องที3
8พระเยซู คริ ส ต์ ยั งทรงเหมื อน จะมีในภายหน้ า
เดิมในเวลาวานนี/ และเวลาวันนี/
คําเตื อนให้ยอมอยู่
และต่ อๆไปเป็ นนิจกาล
ในโอวาทของผู ป้ กครอง
9อย่ าหลงไปตามคํา สอนต่ า งๆ 15 เหตุ ฉะนั/ น ให้ เราถวายคํา
(L) มธ FO:LH; ฮบ DM:LN (N) สภษ O:DJ-DR; D คร H:R; กท O:DR, FD; D ธส N:H
(O) ปฐก FJ:DO; พบญ LD:H, J; ยชว D:O (H) สดด FP:D; DDJ:H
(J) ยน J:OJ; F คร D:DR; ฮบ D:DF (DL) D ปต N:DN (DO) ลนต P:DF; อสย OP:DR
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หน้ า 2445
ฮีบรู DL
สรรเสริญเป็ นเครื3 องบู ชาแด่ พระ ผู้ ทรงเป็ นผู้ เลี/ ยงแกะที3 ย3ิ งใหญ่
เจ้ าตลอดไปโดยทางพระองค์ โดยพระโลหิ ต แห่ งพั น ธสั ญญา
นั/ น คื อผลแห่ งริ มฝี ปากที3 ขอบ นิรันดร์น/ ั น
พระคุณพระนามของพระองค์
21 ทรงกระทํา ให้ ท่ านทั/ งหลาย
16 แต่ อย่ าลื มที3 จะกระทํา การดี สมบูรณ์ในการดีทุกอย่ าง เพื3 อ
และที3 จะแบ่ งปั นข้ า วของซึ3 ง กั น จะได้ ปฏิ บั ติ ตามนํา/ พระทั ยของ
และกั น เพราะเครื3 องบู ชาอย่ าง พระองค์ และทรงทํางานในท่าน
นั/ นเป็ นที3พอพระทัยพระเจ้ า
ทั/ งหลายให้ เป็ นที3 ชอบในสาย
17 ท่ านทั/ งหลายจงเชื3 อฟั ง และ พระเนตรของพระองค์ โดยพระ
ยอมอยู่ ในโอวาทของคนเหล่ า เยซู คริ สต์ ขอสง่ าราศี จงมี แด่
นั/ นที3 ปกครองท่ าน ด้ วยว่ าท่ าน พระองค์ สื บๆไปเป็ นนิ ตย์ เอเหล่ านั/ นคอยระวั งดู จิ ตวิ ญญาณ เมน
ของท่ าน เหมื อนกั บผู้ ที3 จะต้ อง 22 พี3 น้ องทั/ งหลาย ข้ าพเจ้ าขอ
รายงาน เพื3 อเขาจะได้ ทาํ การนี/ วิ งวอนท่ านให้ เพี ยรฟั งคําเตื อน
ด้ วยความชื3 นใจ ไม่ ใช่ ด้วยความ สติ น/ ี เพราะข้ าพเจ้ าได้ เขี ยน
เศร้ าใจ เพราะที3ทาํ ดังนั/ นก็จะไม่ จดหมายมาถึ งท่ านทั/ งหลาย
เป็ นประโยชน์ อ ะไรแก่ ท่ า นทั/ ง เพียงไม่ ก3ี คาํ เท่านั/ น
หลาย
23 ท่ านทั/ งหลายจงรู้ ด้ วยว่ า
คําอําลา
ทิ โมธี น้ องชายของเราได้ รั บ
18 จงอธิ ษฐานเพื3 อเรา เพราะ การปล่ อยเป็ นอิ สระแล้ ว ถ้ าเขา
เราแน่ ใจว่ า เรามี ใจวิ นิ จฉั ยผิ ด มาถึ งเร็ว ข้ าพเจ้ าก็จะมาพบ
และชอบดี อยู่ แล้ ว
และ ท่านทั/งหลายพร้ อมกับเขา
ปรารถนาที3 จะปฏิ บั ติ อ ย่ า งซื3 อ 24 ขอฝากความคิดถึงมายังท่าน
เหล่ านั/ นที3 ปกครองท่ านและ
สัตย์ในทุ กอย่ าง
19 และข้ าพเจ้ าวิ งวอนท่ านมาก วิ สุ ทธิ ชนทั/ งปวง พวกพี3 น้ องที3
ยิ3 งให้ กระทําเช่ นนั/ น เพื3 อข้ าพ- เป็ นชาวอิ ตาลี ก ็ฝากความคิ ดถึ ง
เจ้ าจะได้ กลั บคื นไปอยู่ กั บท่ าน มายังท่านทั/งหลาย
25 ขอพระคุ ณจงดํา รงอยู่ กั บ
โดยเร็ว
20 บั ดนี/ ขอพระเจ้ าแห่ งสั นติ สุ ข ท่านทั/งหลายเถิด เอเมน
ผู้ ทรงบั นดาลให้ พระเยซู เจ้ าของ [เขี ยนถึ ง ชาวฮี บรู จ ากประเทศ
เราเป็ นขึ/ นมาจากความตาย คือ อิตาลี และส่ งโดยทิโมธี]
(DH) รม DF:DL; F คร R:DF; ฟป N:DJ (DP) อสย HF:H; อสค L:DP; กจ FM:FJ
(DJ) อฟ H:DR; กจ FL:D (FM) อสย HL:DD; ศคย R:DD; ยน DM:DD; รม N:FN; O:D-F;
ฮบ DM:FR; D ปต F:FO; O:N (FD) ฟป F:DL
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