
หน้า 2420จดหมายถึง
คริสเตียนชนชาติฮีบรู

สง่าราศีของพระบุตรและ
พระราชกิจของพระองค์

1
ในโบราณกาลพระเจ้าได้ตรัส
ด้ วยวิ ธี ต่ า งๆมากมายแก่

บรรพบุรุษทางพวกศาสดาพยา-
กรณ์
2แต่ในวันสุดท้ายเหล่านี/ พระ
องค์ได้ตรัสแก่เราทั/ งหลายทาง
พระบุตร ผู้ซึ3 งพระองค์ได้ทรง
ตั/ งให้เป็นผู้ รับสรรพสิ3 งทั/ งปวง
เป็นมรดก พระองค์ได้ทรงสร้าง
กัลปจักรวาลโดยพระบุตร
3พระบุตรทรงเป็นแสงสะท้อน
สง่าราศีของพระเจ้า และทรงมี
สภาวะเป็ นพิมพ์ เดี ยวกั นกั บ
พระองค์ และทรงผดุงสรรพสิ3 ง
ไว้โดยพระดาํรัสอันทรงฤทธิ;ของ
พระองค์ เมื3 อพระบุตรได้ทรง
ชาํระบาปของเราด้วยพระองค์
เองแล้ว กไ็ด้ทรงประทับนั3ง ณ
เบื/ องขวาพระหัตถ์ของผู้ทรงเด-
ชานุภาพเบื/ องบน

พระบุตรทรงอยู่เหนือ
พวกทูตสวรรค์

4พระองค์ทรงเป็นผู้ เยี3 ยมกว่า
เหล่าทูตสวรรค์มากนัก ด้วยว่า
พระองค์ทรงรับพระนามที3ประ-
เสริฐกว่านามของทูตสวรรค์นั/ น

เป็นมรดก
5เพราะว่ามี ผู้ ใดบ้างในบรรดา
ทูตสวรรค์ที3พระองค์ได้ตรัสแก่
เขาในเวลาใดว่า `ท่านเป็นบุตร
ของเรา วนันี� เราไดใ้หก้าํเนิดแก่
ท่านแลว้' และยังตรัสอีกว่า `เรา
จะเป็นบิดาของเขา และเขาจะ
เป็นบุตรของเรา'
6และอีกครั/ งหนึ3 งเมื3 อพระองค์
ทรงนาํพระบุตรหัวปีองค์ที3 ได้
บังเกิดนั/ นให้เสด็จเข้ามาในโลก
พระองค์ก็ตรัสว่า `ให้บรรดา
พวกทูตสวรรค์ทั � งสิ� นของพระ
เจา้นมัสการท่าน'
7ส่วนพวกทูตสวรรค์นั/ น พระ
องค์ตรัสว่า `พระองค์ทรงบัน-
ดาลพวกทูตสวรรค์ของพระองค์
ให้เป็นดุจวิญญาณ และทรง
บันดาลผู ้รับใช ้ของพระองค์ให้
เป็นดุจเปลวเพลิง'
8แต่ส่วนพระบุตรนั/น พระองค์
ตรัสว่า `โอ พระเจา้ขา้ พระที.นั.ง
ของพระองค์ดาํรงเป็นนิตย์และ
เป็นนิตย์ ธารพระกรแห่งอาณา
จักรของพระองค์ก็เป็นธารพระ
กรเที.ยงธรรม
9 พระองค์ ทรงรั กความชอบ
ธรรม และทรงเกลียดชังความ

(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
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หน้า 2421

ชั.วชา้ ฉะนั �นพระเจา้ คือ พระ
เจา้ของพระองค์ไดท้รงเจิมพระ
องค์ไวด้ว้ยนํ �ามันแห่งความยินดี
ยิ. งกว่าพระสหายทั �งปวงของพระ
องค์'
10 และ `องค์พระผูเ้ป็นเจา้เจา้
ขา้ เมื.อเดิมพระองค์ทรงวาง
รากฐานของแผ่นดินโลก และ
ฟ้าสวรรค์เป็นพระหัตถกิจของ
พระองค์
11 สิ. งเหล่านี� จะพินาศไป แต่
พระองค์ทรงดาํรงอยู่  สิ. งเหล่า
นี� จะเก่าไปเหมือนเครื.องนุ่งห่ม
12 พระองค์จะทรงมว้นสิ. งเหล่า
นี� ไวดุ้จเสื� อคลุม และสิ. งเหล่า
นั �นก็จะเปลี .ยนแปลงไป แต่พระ
องค์ยงัทรงเป็นอย่างเดิม และปี
เดือนของพระองค์จะไม่สิ� นสุด'
13 แต่แก่ทูตสวรรค์องค์ใดเล่า
ที3 พระองค์ได้ตรัสในเวลาใดว่า
`จงนั. งที.ขวามือของเรา จนกว่า
เราจะกระทํา ให้ศัตรู ของท่ าน
เป็นแท่นรองเทา้ของท่าน'
14 ทู ตสวรรค์ ทั/ งปวงเป็ นแต่
เพียงวิญญาณผู้ปรนนิบัติที3พระ
องค์ทรงส่งไปช่วยเหลือบรรดาผู้
ที3จะได้รับความรอดเป็นมรดกมิ
ใช่หรือ

จงใส่ใจกบัความรอด
อนัยิ#งใหญ่

2
เหตุฉะนั/ นเราควรจะสนใจ
ในข้อความเหล่านั/นที3 เราได้

ยินได้ฟังให้มากขึ/ นอีก เพราะ
มิฉะนั/ นในเวลาหนึ3 งเวลาใดเรา
จะห่างไกลไปจากข้อความเหล่า
นั/น
2ด้วยว่าถ้าถ้อยคาํซึ3 งทูตสวรรค์
ได้กล่าวไว้นั/ นมั3 นคง และการ
ละเมิ ดกั บการไม่ เ ชื3 อฟั งทุ ก
อย่ างได้ รับผลตอบสนองตาม
ความยุติธรรมแล้ว
3ดังนั/น ถ้าเราละเลยความรอด
อันยิ3 งใหญ่แล้ว เราจะรอดพ้น
ไปอย่างไรได้ ความรอดนั/ นได้
เริ3มขึ/ นโดยการประกาศขององค์
พระผู้เป็นเจ้าเอง และบรรดาผู้
ที3 ได้ยินพระองค์ก็ได้รับรองแก่
เราว่าเป็นความจริง
4ทั/ งนี/ พระเจ้าก็ทรงเป็นพยาน
ด้วย โดยทรงแสดงหมายสาํคัญ
และการมหัศจรรย์ และโดยการ
อัศจรรย์ต่างๆ และโดยของ
ประทานจากพระวิญญาณบริ-
สุทธิ;  ซึ3 งทรงประทานตามพระ
ประสงค์ของพระองค์
พระคริสตท์รงครอบครองอยู่

เหนือสิ#งสารพดั
5 เพราะว่ าพระองค์ ไม่ ได้ทรง
มอบโลกใหม่ซึ3 งเรากล่าวถึงนั/ น
ให้ อ ยู่ ใต้ บั งคั บของเหล่ าทู ต
สวรรค์
6 แต่ มี อยู่ แห่ งหนึ3 งที3 คนเป็น
พยานถึงเรื3องนี/ ว่า `มนุษย์เป็น
ผูใ้ดเล่าซึ.งพระองค์ทรงระลึกถึง

ฮีบรู D, F

(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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หน้า 2422ฮีบรู F

เขา และบุตรมนุษย์เป็นผูใ้ดซึ.ง
พระองค์ทรงเยี.ยมเยียนเขา
7พระองค์ทรงทําให้เขาตํ.ากว่า
พวกทูตสวรรค์แต่หน่อยเดียว
และพระองค์ทรงประทานสง่า
ราศีกับเกียรติเป็นมงกุฎให้แก่
เขา และไดท้รงตั �งเขาไวใ้ห้อยู่
เหนือบรรดาพระหั ตถกิ จของ
พระองค์
8พระองค์ทรงมอบสิ. งทั �งปวงให้
อยู่ภายใตเ้ทา้ของเขา' ในการซึ3ง
พระองค์ทรงมอบสิ3 งทั/ งปวงให้
อยู่ใต้อาํนาจของเขานั/น ไม่มีสิ3ง
ใดเลยที3 ไม่อยู่ใต้อาํนาจของเขา
แต่ขณะนี/  เรายังไม่เห็นว่าทุกสิ3ง
อยู่ใต้อาํนาจของเขา

ความทุกขท์รมาน
ของพระคริสต์

9แต่เรากเ็ห็นพระเยซู ผู้ซึ3งพระ
องค์ทรงทาํให้ตํ3ากว่าทูตสวรรค์
แต่หน่อยเดียวนั/ น ทรงได้รับ
สง่าราศีและพระเกียรติเป็นมง-
กุฎ เพราะที3พระองค์ทรงสิ/ น
พระชนม์ด้วยความทุกข์ทรมาน
ทั/ งนี/ โดยพระคุณของพระเจ้ า
พระองค์จะได้ทรงชิมความตาย
เพื3อมนุษย์ทุกคน
10 ด้วยว่า ในการที3พระเจ้าจะ
ทรงพาบุตรเป็นอันมากถึงสง่า
ราศีนั/ น กส็มอยู่แล้วที3พระองค์
ผู้เป็นเจ้าของสิ3 งสารพัด และผู้
ทรงบันดาลให้สิ3 งสารพัดบังเกิด

ขึ/ น จะให้ผู้ที3เป็นนายแห่งความ
รอดของเขานั/ นได้ถึ งที3 สาํ เร็จ
โดยการทนทุกข์ทรมาน
11 เพื3อว่าทั/ งพระองค์ผู้ชาํระคน
ทั/ งหลายให้บริสุทธิ;  และคน
เหล่านั/ นที3 ได้รับการชาํระ ก็มา
จากแหล่งเดียวกัน เพราะเหตุ
นั/ นพระองค์ จึ งไม่ ทรงละอาย
ที3 จะทรงเรี ยกเขาเหล่ านั/ นว่ า
เป็นพี3น้องกัน
12 ดังที3พระองค์ตรัสว่า `เราจะ
ประกาศพระนามของพระองค์
แก่พี.น ้องของเรา เราจะรอ้ง
เพลงสรรเสริญพระองค์ในท่าม-
กลางที.ชุมนุมชน'
13 และตรัสอีกว่า `เราจะไวว้าง
ใจในพระองค์' ทั/ งตรัสอีกว่า
`ดูเถิด ตัวเรากบับุตรซึ.งพระเจา้
ทรงประทานแก่เรา'
พระคริสตท์รงรบัสภาพมนุษย์
14 เหตุฉะนั/นครั/นบุตรทั/ งหลาย
มี ส่วนในเนื/ อและเลือดอยู่แล้ว
พระองค์ก็ ได้ ทรงรับเนื/ อและ
เลือดเหมือนกัน เพื3อโดยความ
ตาย พระองค์จะได้ทรงทาํลาย
ผู้ นั/ นที3 มีอาํนาจแห่งความตาย
คือพญามาร
15 และจะได้ทรงช่วยเขาเหล่า
นั/ นให้ พ้นจากการเป็นทาสชั3 ว
ชีวิต เพราะเหตุกลัวความตาย
16 ความจริง พระองค์มิได้ทรง
รับสภาพของทูตสวรรค์ แต่ทรง

(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
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หน้า 2423 ฮีบรู F, L

รับสภาพของเชื/ อสายของอับรา-
ฮัม
17 เหตุฉะนั/ น พระองค์จึงทรง
ต้องเป็นเหมือนกับพี3 น้องทุก
อย่าง เพื3อว่าพระองค์จะได้ทรง
เป็นมหาปุโรหิต ผู้กอปรด้วย
พระเมตตาและความสัตย์ซื3 อใน
การทุกอย่างซึ3 งเกี3ยวกับพระเจ้า
เพื3 อลบล้ างบาปทั/ งหลายของ
ประชาชน
18 เพราะเหตุที3พระองค์ได้ทรง
ทนทุกข์ทรมานโดยถูกทดลอง
นั/น พระองค์จึงทรงสามารถช่วย
ผู้ที3ถูกทดลองนั/นได้
พระคริสตท์รงอยู่เหนือโมเสส

3
เหตุฉะนั/ น ท่านพี3 น้องอัน
บริสุทธิ;  ผู้ เข้าส่วนด้วยกัน

ในการทรงเรียกซึ3 งมาจากสวรรค์
นั/ น จงพิจารณาอัครสาวกและ
มหาปุโรหิตซึ3 งเรารับเชื3 ออยู่นั/ น
คือพระเยซูคริสต์
2 ผู้ทรงสัตย์ซื3 อต่อพระเจ้าผู้ ได้
ทรงแต่งตั/ งพระองค์ไว้ เหมือน
อย่างโมเสสได้สัตย์ซื3 อในพรรค
พวกของพระองค์ทั/งสิ/ น
3แต่ถึงกระนั/ น พระองค์ก็ทรง
สมควรได้รับพระเกียรติมากกว่า
โมเสสมากนัก เช่นเดียวกับผู้
สร้างบ้านย่อมมี เกียรติยศมาก
กว่าบ้านนั/น
4 ด้วยว่า บ้านทุกหลังต้องมีผู้
สร้าง แต่ว่าผู้ทรงสร้างสรรพสิ3 ง

ทั/งปวงกคื็อพระเจ้า
5ฝ่ายโมเสสนั/นสัตย์ซื3อในพรรค
พวกของพระองค์ทั/ งสิ/ นก็อย่าง
คนรับใช้ เพื3 อจะได้เป็นพยาน
ถึ งเหตุ การณ์ เหล่ านั/ นซึ3 งจะ
กล่าวต่อภายหลัง
6แต่พระคริสต์นั/ นในฐานะพระ
บุตรที3 ทรงอาํนาจเหนือครอบ
ครัวของพระองค์ และเราทั/ ง
หลายเป็นครอบครัวนั/ นแหละ
หากเราจะยึดความมั3 นใจและ
ความชื3 นชมยินดี ในความหวัง
นั/นไว้ให้มั3นคงจนถึงที3สุด

คําเตือน: พวกอิสราเอล
ที#ไม่เชื#อจึงเขา้ใน

แผ่นดินคานาอนัไม่ได ้
7เหตุฉะนั/ น (ตามที3พระวิญ-
ญาณบริสุทธิ; ตรัสว่า `วนันี�  ถา้
ท่านทั �งหลายจะฟังพระสุรเสียง
ของพระองค์
8 อย่ าให้ จิ ตใจของท่ านแข็ ง
กระดา้งไปอย่างในครั �งกบฏนั�น
เหมือนอย่างในวนัที.ถูกทดลอง
ในถิ. นทุรกนัดาร
9 เมื. อบรรพบุ รุ ษของท่ านทด
ลองเราโดยเอาเราเข ้าพิ สู จน์
และได ้เห็ นกิ จการของเราถึ ง
สี .สิบปี
10 เพราะเหตุนั �นเราจึงเคืองคน
ชั.วอายุนั �น และว่า "ใจของเขา
หลงผิดอยู่เสมอ เขาไม่รูจ้กัทาง
ทั �งหลายของเรา"

(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
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หน้า 2424ฮีบรู L, N

11 ดังนั �น เราจึงปฏิญาณดว้ย
ความพิโรธของเราว่า "เขาจะไม่
ไดเ้ขา้สู่ที.สงบสุขของเรา"')
12 ท่านพี3น้องทั/งหลาย จงระวัง
ให้ดี เพื3 อจะไม่มีผู้หนึ3 งผู้ใดใน
พวกท่านมีใจชั3วและไม่เชื3อ แล้ว
ก็หลงไปจากพระเจ้าผู้ทรงพระ
ชนม์
13 ท่านจงเตือนสติกันและกัน
ทุกวัน ตลอดเวลาที3 เรียกว่า
"วันนี/ " เพื3 อว่าจะไม่มี ผู้ ใดใน
พวกท่ านมี ใจแข็ งกระด้ างไป
เพราะเล่ห์กลของบาป
14 เพราะว่าถ้ าเรายึดความไว้
วางใจที3 เรามีอยู่ ตอนต้นไว้ให้
มั3นคงจนถึงที3สุด เราก็กลายมา
เป็นผู้มีส่วนกับพระคริสต์
15 เมื3 อมีคาํกล่าวไว้ว่า `ว ันนี�
ถ ้าท่านทั �งหลายจะฟังพระสุร-
เสียงของพระองค์ อย่าใหจ้ิตใจ
ของท่านแข็งกระดา้งไปอย่างใน
ครั �งกบฏนั�น'
16 เพราะบางคน เมื3อเขาได้ยิน
แล้ว กยั็งได้กบฏอยู่ แต่มิใช่ทุก
คนที3 โมเสสได้นาํออกจากประ-
เทศอียิปต์
17 และใครหนอที3 พระองค์ได้
ทรงโทมนัสตลอดสี3 สิบปีนั/ น ก็
คนเหล่านั/ นที3กระทาํบาป และ
ซากศพของเขาทิ/ งอยู่ในถิ3นทุร-
กันดารมิใช่หรือ
18 และแก่ ใครหนอที3 พระองค์

ได้ทรงปฏิญาณว่า เขาจะไม่ได้
เข้าสู่ที3สงบสุขของพระองค์  ก็
คนเหล่านั/นที3ไม่เชื3อมิใช่หรือ
19 ฉะนั/ นเราจึงรู้ ว่า เขาไม่
สามารถเข้าไปสู่ที3สงบสุขนั/ นได้
เพราะเขาไม่ได้เชื3อ

การเขา้สู่ที#สงบสุข
โดยความเชื#อ

4
เหตุฉะนั/น เมื3อมีพระสัญ-
ญาทรงประทานไว้แล้วว่า

จะให้ เข้าในที3 สงบสุขของพระ
องค์ ให้เราทั/งหลายมีความยาํ-
เกรงว่า ในพวกท่านอาจจะมีผู้
หนึ3งผู้ใดเหมือนไปไม่ถึง
2เพราะว่าเราได้มีผู้ประกาศข่าว
ประเสริฐให้แก่เราแล้ว เหมือน
แก่เขาเหล่านั/ นด้วย แต่ว่า
ถ้ อยคาํซึ3 งเขาได้ ยินนั/ นไม่ ได้
เป็นประโยชน์แก่เขา เพราะว่า
เขาไม่มีความเชื3 อพ้องกับผู้ที3ได้
ยิน
3เพราะว่าเราทั/งหลายที3เชื3อแล้ว
ก็เข้าในที3 สงบสุขนั/ น เหมือน
พระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่า `ตาม
ที.เราไดป้ฏิญาณดว้ยความพิโรธ
ของเราว่า "เขาจะไม่ไดเ้ขา้สู่ ที.
สงบสุขของเรา"' แม้ว่างานนั/ น
สาํเร็จแล้วตั/ งแต่วางรากสร้าง
โลก
4และมี ข้ อหนึ3 งที3 พระองค์ ได้
ตรัสถึงวันที3 เจ็ดดังนี/ ว่า `ในวนั
ที.เจด็พระเจา้ทรงพักการงานทั �ง

(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

 58_heb.pub 
 page 5

 Saturday, February 27, 2016 23:01 



หน้า 2425 ฮีบรู N

สิ�นของพระองค์'
5และแห่งเดียวกันนั/ นได้ตรัส
อีกว่า `เขาจะไม่ไดเ้ขา้สู่ ที.สงบ
สุขของเรา'
6ครั/ นเห็นแล้วว่า ยังมีช่องให้
บางคนเข้าในที3สงบสุขนั/ น และ
คนเหล่ านั/ นที3 ได้ ยินข่าวประ-
เสริฐคราวก่อนไม่ได้เข้าเพราะ
เขาไม่เชื3อ
7พระองค์จึงได้ทรงกาํหนดวัน
หนึ3 งไว้อีก คือกล่าวในคัมภีร์
ของดาวิดครั/นล่วงไปช้านานแล้ว
ว่า "วันนี/ " เหมือนตรัสเมื3อคราว
ก่อนแล้วว่า `ว ันนี�  ถา้ท่านทั �ง
หลายจะฟังพระสุรเสียงของพระ
องค์ อย่าให้จิตใจของท่านแข็ง
กระดา้งไป'
8 เพราะว่าถ้าเยซู ได้พาเขาเข้า
สู่ ที3 สงบสุขนั/ นแล้ว พระองค์ก็
คงมิได้ตรัสในภายหลังถึงวันอื3น
อีก
9ฉะนั/ นจึงยังมีสะบาโตสาํหรับ
ชนชาติของพระเจ้า
10 ด้วยว่า คนใดที3ได้เข้าไปในที3
สงบสุขของตนแล้ว ก็ได้หยุด
การงานของตน เหมือนพระเจ้า
ได้ทรงหยุดจากพระราชกิจของ
พระองค์
11 เหตุฉะนั/ น ให้เราทั/ งหลาย
อุตส่าห์เข้าในที3สงบสุขนั/น เพื3อ
มิให้ผู้หนึ3งผู้ใดตกหลงไปในการ
ไม่เชื3 อเช่นเขาเหล่านั/ นซึ3 งเป็น

ตัวอย่าง
12 เพราะว่าพระวจนะของพระ
เจ้านั/ นมีชี วิต และทรงพลานุ-
ภาพอยู่ เสมอ คมยิ3 งกว่าดาบ
สองคมใดๆ แทงทะลุกระทั3งจิต
และวิญญาณ ตลอดข้อกระดูก
และไขในกระดูก และสามารถ
วินิ จฉัยความคิดและความมุ่ ง
หมายในใจด้วย
13 ไม่มีสิ3 งเนรมิตสร้างใดๆที3
ไม่ ได้ปรากฏในสายพระเนตร
ของพระองค์ แต่สิ3 งสารพัดก็
เปลือยเปล่าและปรากฏแจ้งต่อ
พระเนตรของพระองค์ผู้ ซึ3 งเรา
ต้องเกี3ยวข้องด้วย
พระเยซูทรงเป็นมหาปุโรหิต

14 เหตุฉะนั/ น เมื3 อเรามี
มหาปุโรหิตผู้เป็นใหญ่ที3 ผ่านฟ้า
สวรรค์ไปแล้ว คือพระเยซูพระ
บุตรของพระเจ้า ขอให้เราทั/ ง
หลายมั3 นคงในการยอมรับของ
เราไว้
15 เพราะ ว่ า เรามิ ไ ด้ มี มหา
ปุโรหิตที3ไม่สามารถจะเห็นใจใน
ความอ่อนแอของเรา แต่ได้ทรง
ถูกทดลองเหมือนอย่างเราทุก
ประการ ถึงกระนั/นพระองค์กยั็ง
ปราศจากบาป
16 ฉะนั/น ขอให้เราทั/ งหลายจง
มีใจกล้าเข้ามาถึงพระที3นั3 งแห่ง
พระคุณ เพื3 อเราจะได้รับพระ
เมตตา และจะได้พบพระคุณที3

(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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จะช่วยเราในขณะที3ต้องการ
มหาปุโรหิตที#มาจากมนุษย์

ก็ไม่สมบูรณ์

5
ฝ่ ายมหาปุ โรหิ ตทุ กคนที3
เลือกมาจากมนุษย์ได้แต่ง

ตั/ งไว้ให้สาํหรับมนุษย์ในบรรดา
การซึ3 งเกี3 ยวกับพระเจ้า เพื3 อ
ท่านจะได้นาํเครื3 องบรรณาการ
และเครื3 องบูชามาถวายเพราะ
ความบาป
2ท่านนั/นมีใจเมตตากรุณาคนโง่
และคนหลงผิดได้ เพราะท่าน
เองก็มีความอ่อนกาํลังอยู่ รอบ
ตัวด้วย
3เหตุฉะนั/ น ท่านต้องถวาย
เครื3องบูชาเพราะความบาปเพื3อ
คนทั/ งปวงฉันใด ท่านจึงต้อง
ถวายเพื3อตัวเองด้วยฉันนั/น
4และไม่มีผู้ใดตั/ งตนเองสาํหรับ
เกียรตินี/ ได้ เว้นแต่พระเจ้าทรง
เรียกเหมือนอย่างทรงเรียกอา-
โรน

เมลคีเซเดคเป็นภาพ
เล็งถึงพระคริสต์

5ในทาํนองเดียวกัน พระคริสต์
ก็ไม่ได้ทรงยกย่องพระองค์เอง
ขึ/ นเป็นมหาปุโรหิต แต่เป็นโดย
พระเจ้า ผู้ได้ตรัสกับพระองค์ว่า
`ท่านเป็นบุตรของเรา วันนี� เรา
ไดใ้หก้าํเนิดแก่ท่านแลว้'
6 เหมื อนพระองค์ ได้ ตรั สอี ก
แห่งหนึ3 งว่า `ท่านเป็นปุโรหิต

เป็นนิตย์ตามอย่างของเมลคีเซ-
เดค'
7ฝ่ายพระเยซู ขณะเมื3 อพระ
องค์ ดาํ รงอยู่ ในเนื/ อหนั งนั/ น
พระองค์ ได้ ถวายคาํอธิ ษฐาน
และทูลวิงวอนด้วยทรงกันแสง
มากมายและนํ/า พระเนตรไหล
ต่อพระเจ้าผู้ ทรงสามารถช่ วย
พระองค์ให้พ้นจากความตายได้
และพระเจ้าได้ทรงสดับเพราะ
พระองค์นั/นได้ยาํเกรง
8ถึงแม้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระ
บุตร พระองค์ก็ทรงเรียนรู้ที3จะ
นอบน้อมยอมเชื3อฟัง โดยความ
ทุกข์ลาํบากที3พระองค์ได้ทรงทน
เอา
9 และเมื3 อทรงถู กทาํ ให้ เพียบ
พร้อมทุกประการแล้ว พระ
องค์ก็ทรงกลายเป็นผู้ จัดความ
รอดนิรันดร์สาํหรับคนทั/ งปวงที3
เชื3อฟังพระองค์
10 โดยพระเจ้ าได้ทรงตั/ งพระ
องค์ ให้ เป็ นมหาปุ โรหิ ตตาม
อย่างของเมลคีเซเดค

ทารกคริสเตียน
11 เรื3 องเกี3 ยวกับพระองค์นั/ นมี
มากและยากที3 จะอธิบายให้เข้า
ใจได้ เพราะว่าท่านทั/ งหลาย
กลายเป็นคนหูตึงเสียแล้ว
12 ถึงแม้ว่าขณะนี/ ท่านทั/ งหลาย
ควรจะเป็นครูได้แล้ว  แต่ท่าน
ก็ต้องให้คนอื3 นสอนท่านอีกใน

(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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เรื3 องหลักเบื/ องต้นแห่งพระวจ-
นะของพระเจ้า และท่านทั/ ง
หลายกลายเป็นคนที3 ยังต้องกิน
นํ/านม ไม่ใช่อาหารแขง็
13 เพราะว่าทุกคนที3 ยั งกินนํ/า
นมนั/ นก็ ยั งไม่ ชาํนาญในพระ
วจนะแห่งความชอบธรรมเพราะ
เขายังเป็นทารกอยู่
14 แต่อาหารแขง็นั/นเป็นอาหาร
สาํหรับผู้ใหญ่ คือผู้ที3เคยฝึกหัด
ความคิดของเขาจนสังเกตได้ว่า
ไหนดีไหนชั3ว

คําสอนใหล้ะประถมโอวาท
ของพระคริสตแ์ละ

กา้วไปถึงความบริบูรณ์

6
เหตุฉะนั/ น ให้เราละประ-
ถมโอวาทของพระคริสต์ไว้

และให้เราก้าวหน้าไปถึงความ
บริบูรณ์ อย่าเอาสิ3 งเหล่านี/ มา
วางเป็นรากอีกเลย คือการ
กลับใจเสียใหม่จากการกระทาํที3
ตายแล้ว และความเชื3 อในพระ
เจ้า
2และคาํสอนว่าด้วยพิธีบัพติศ-
มา และการวางมือ และการเป็น
ขึ/ นมาจากตาย และการพิพากษา
ลงโทษเป็นนิตย์นั/น
3ถ้าพระเจ้าจะทรงโปรดอนุญาต
เรากจ็ะกระทาํอย่างนี/ ได้
4 เพราะว่าคนเหล่านั/ นที3 ได้ รับ
ความสว่างมาครั/งหนึ3งแล้ว และ
ได้ รู้ รสของประทานจากสวรรค์

ได้มีส่วนในพระวิญญาณบริสุทธิ;
5และได้ชิมความดีงามแห่งพระ
วจนะของพระเจ้า และฤทธิ; เดช
แห่งยุคที3จะมานั/น
6ถ้าเขาเหล่านั/นจะหลงอยู่อย่าง
นี/  กเ็หลือวิสัยที3จะให้เขากลับใจ
เสียใหม่อีกได้ เพราะตัวเขาเอง
ได้ตรึงพระบุตรของพระเจ้าเสีย
อีกแล้ว และได้ทาํให้พระองค์
ขายหน้าต่อธารกาํนัล
7 ด้วยว่าพื/ นแผ่นดินที3ได้ดูดดื3 ม
นํ/าฝนที3ตกลงมาเนืองๆและงอก
ขึ/ นมาเป็นต้นผักให้ประโยชน์แก่
คนทั/ งหลายที3 ได้พรวนดินด้วย
นั/น กรั็บพระพรมาจากพระเจ้า
8แต่ดิ นที3 งอกหนามใหญ่และ
หนามย่อยก็ถูกทอดทิ/ ง และ
เกือบจะถึงที3สาปแช่งแล้ว ซึ3งใน
ที3สุดกจ็ะถูกเผาไฟเสีย
9แต่ดูก่อนพวกที3รัก แม้เราพูด
อย่างนั/ น เราก็เชื3 อแน่ว่าท่าน
ทั/ งหลายคงจะได้สิ3 งที3 ดีกว่านั/ น
และสิ3งซึ3งเกี3ยวกับความรอด
10 เพราะ ว่ าพระเ จ้ า ไม่ ทรง
อธรรมที3 จะทรงลืมการงานและ
การทาํงานหนักด้วยความรักซึ3 ง
ท่ านได้แสดงต่อพระนามของ
พระองค์ คือการรับใช้วิสุทธิชน
นั/นและยังรับใช้อยู่
11 และเราปรารถนาให้ท่านทั/ ง
หลายทุ กคนแสดงความตั/ งใจ
จริงให้ถึงความมั3นใจอย่างเตม็ที3

(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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แห่ งความหวั งนั/ นจนถึ งที3 สุ ด
ปลาย
12 เพื3 อท่านจะไม่เป็นคนเฉื3 อย
ช้า แต่ให้ตามเยี3ยงอย่างแห่งคน
เหล่านั/ นที3 อาศัยความเชื3 อและ
ความเพียร จึงได้รับตามพระ
สัญญาเป็นมรดก

พระสญัญาอนัมั #นคง
ของพระเจ้า

13 เพราะว่าเมื3 อพระเจ้าได้ทรง
ทาํพระสัญญาไว้กับอับราฮัมนั/น
โดยเหตุที3 ไม่มีใครเป็นใหญ่กว่า
พระองค์ที3พระองค์จะทรงให้คาํ
ปฏิญาณได้นั/ น พระองค์ก็ได้
ทรงให้คาํปฏิญาณแก่พระองค์
เอง
14 คือตรัสว่า `เราจะอวยพร
ท่านแน่ เราจะทวีเชื� อสายของ
ท่านใหม้ากขึ�น'
15 เช่นนั/นแหละ เมื3 ออับราฮัม
ได้ทนคอยด้วยความเพียรแล้ว
ท่านกไ็ด้รับตามพระสัญญานั/น
16 ส่วนมนุษย์นั/ นต้องปฏิญาณ
ต่ อหน้ าผู้ ที3 เป็ นใหญ่กว่ าตน
และเมื3อเกิดข้อทุ่มเถียงอะไรกัน
ขึ/ นก็ต้องถือคาํปฏิญาณนั/ นเป็น
คาํยืนยันขั/นเดด็ขาด
17 ฝ่ ายพระเจ้ าเมื3 อพระองค์
ทรงหมายพระทัยจะสาํแดงให้ผู้
ที3 รับคาํทรงสัญญานั/นเป็นมรดก
รู้ให้แน่ใจยิ3งขึ/ นว่า พระดาํริของ
พระองค์จะแปรปรวนไม่ได้ พระ

องค์จึงได้ทรงให้คาํปฏิญาณไว้
ด้วย
18 เพื3 อด้วยสองประการนั/ นที3
เปลี3ยนแปลงไม่ได้ ในที3ซึ3งพระ
องค์จะตรัสมุสาไม่ได้นั/น เราซึ3ง
ได้หนีมาหาที3 ลี/ ภัยนั/ นจึงจะได้
รับการหนุนนํ/าใจอย่างจริงจังที3
จะฉวยเอาความหวังซึ3 งมีอยู่ตรง
หน้าเรา
19 ความหวังนั/ น เรายึดไว้ต่าง
สมอของจิตวิญญาณ เป็นความ
หวั งทั/ งแน่ และมั3 นคงและได้
ทอดไว้ภายในม่าน
20 ที3 ผู้ นาํหน้ าได้ เสด็จเข้ าไป
เผื3 อเราแล้ว คือพระเยซูผู้ทรง
ได้รับการแต่งตั/ งเป็นมหาปุโร-
หิตเป็นนิตย์ตามอย่างเมลคีเซ-
เดค

เมลคีเซเดคเป็นแบบอย่าง
ของพระคริสต์

7
เพราะเมลคี เซเดคผู้ นี/ คือ
กษัตริย์เมืองซาเล็ม เป็น

ปุโรหิตของพระเจ้าผู้สูงสุด ผู้ได้
พบอับราฮัมขณะที3กาํลังกลับมา
จากการฆ่าฟันกษัตริย์ทั/ งหลาย
และได้อวยพรแก่อับราฮัม
2อับราฮัมก็ได้ถวายของหนึ3 งใน
สิบจากของทั/ งปวงแก่ท่ านผู้ นี/
ตอนแรกท่านผู้นี/ แปลว่ากษัตริย์
แห่งความชอบธรรม แล้วหลัง
จากนั/ นก็แปลว่ากษัตริ ย์ เมือง
ซาเลม็ด้วย ซึ3 งหมายถึงกษัตริย์

(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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แห่งสันติสุข
3 บิ ดามารดาและตระกู ลของ
ท่านกไ็ม่มี วันเริ3มต้นและวันสิ/ น
สุดของชีวิตก็ไม่มีเช่นกัน แต่
เป็นเหมือนพระบุตรของพระเจ้า
ซึ3 งดาํ รงตาํ แหน่ งปุ โรหิ ตอยู่
ตลอดเวลา

ปุโรหิตตระกูลเลวีไดถ้วาย
สิบชกัหนึ#งแก่เมลคีเซเดค

โดยทางอบัราฮมั
4แล้วจงคิดดูเถิดว่า ท่านผู้นี/ ยิ3ง
ใหญ่เพียงไร ซึ3งแม้แต่อับราฮัม
ผู้ เป็นต้นตระกูลของเรานั/ นยัง
ได้ชักหนึ3 งในสิบจากของริบนั/ น
มาถวายแก่ท่าน
5 และแท้ จริ งบรรดาบุตรของ
เลวีซึ3 งได้ รับตาํแหน่ งปุ โรหิต
นั/ น ถึงแม้ว่าท่านเหล่านั/ นได้
บังเกิดจากเอวของอับราฮัม ก็
ยังมีพระบัญชาสั3 งให้ รับสิบชัก
หนึ3 งจากประชาชนตามพระราช
บัญญัติ คือจากพวกพี3 น้องของ
ตน
6แต่ท่านผู้นี/ ไม่ใช่เชื/ อสายพวก
เขา แต่กยั็งได้รับสิบชักหนึ3งจาก
อับราฮัม และได้อวยพรให้
อับราฮัมผู้ที3ได้รับพระสัญญาทั/ ง
หลาย
7สิ3 งที3 ค้านไม่ได้ คือผู้ น้อย
ต้องรับพรจากผู้ใหญ่
8 ฝ่ายข้างนี/ มนุษย์ที3 ต้องตายยัง
ได้รับสิบชักหนึ3 ง แต่ฝ่ายข้าง

โน้นท่านผู้ เดียวได้รับ และมี
พยานกล่าวถึงท่านว่าท่านยังมี
ชีวิตอยู่
9 ถ้าจะพูดไปอีกอย่างหนึ3 งก็ว่า
เลวี นั/ นที3 รั บสิ บชั กหนึ3 งก็ ยั ง
ได้ถวายสิบชักหนึ3งทางอับราฮัม
10 เพราะว่าขณะนั/นเขายังอยู่ใน
เอวของบรรพบุรุษ ขณะที3เมล-
คีเซเดคได้พบกับอับราฮัม
ตําแหน่งปุโรหิตของพระคริสต์
เหนือกว่าตําแหน่งของอาโรน

11 เหตุฉะนั/นถ้าเมื3อจะถึงความ
สาํเร็จได้ในทางตาํแหน่งปุโรหิต
ที3สืบมาจากตระกูลเลวี (ด้วยว่า
ประชาชนได้รับพระราชบัญญัติ
โดยทางตาํแหน่งนี/ ) ที3 ไหน
จะต้องการให้มี ปุโรหิตอีกตาม
อย่างเมลคีเซเดคเล่า ซึ3 งมิได้
เรียกตามอย่างอาโรน
12 เพราะเมื3 อตาํแหน่งปุโรหิต
เปลี3 ยนแปลงไปแล้ว พระราช
บัญญัติก็จาํเป็นจะต้องเปลี3 ยน
แปลงไปด้วย
13 เพราะว่าท่านที3 เรากล่าวถึง
นั/ นมาจากตระกูลอื3 น ซึ3 งเป็น
ตระกูลที3 ยังไม่มีผู้ใดเคยทาํหน้า
ที3ปรนนิบัติที3แท่นบูชาเลย
14 เพราะเป็นที3ประจักษ์ชัดแล้ว
ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานั/น
ได้ทรงสืบเชื/ อสายมาจากตระกูล
ยูดาห์ โมเสสไม่ได้ว่าจะมี
ปุโรหิตมาจากตระกูลนั/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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15 และข้อนี/ ประจักษ์ชัดยิ3 งขึ/ น
อีก เมื3อปรากฏว่ามีปุโรหิตอีกผู้
หนึ3 งเกิดขึ/ นตามอย่างของเมล-
คีเซเดค
16 ซึ3 งไม่ได้ทรงตั/ งขึ/ นตามพระ
ราชบัญญัติ ซึ3 งเป็นบทบัญญัติ
สาํหรับเนื/ อหนัง แต่ตามฤทธิ;
เดชแห่งชีวิตอันไม่รู้สิ/ นสุดเลย
17 เพราะมีพยานกล่าวถึงท่าน
ว่า `ท่านเป็นปุโรหิตเป็นนิตย์
ตามอย่างของเมลคีเซเดค'
18 ด้วยว่าจริงๆแล้วพระบัญญัติ
ที3 มีอยู่ เดิมนั/ น ก็ได้ยกเลิกไป
เพราะขาดฤทธิ;และไร้ประโยชน์
19 เพราะว่าพระราชบัญญัตินั/ น
ไม่ได้ทาํอะไรให้ถึงความสาํเร็จ
แต่ได้นาํความหวังอันดีกว่าเข้า
มา และโดยความหวังนั/นเราทั/ง
หลายจึงเข้ามาใกล้พระเจ้า
20 ที3 ว่ าดี ก ว่ านั/ นก็ เพราะว่ า
ปุโรหิตคนนั/ นได้ทรงตั/ งขึ/ นโดย
ทรงปฏิญาณไว้
21 (บรรดาปุโรหิตเหล่านั/นไม่มี
การกล่าวปฏิญาณเมื3อเขาเข้ารับ
ตาํแหน่ง แต่ส่วนปุโรหิตนี/ มี
คาํกล่าวปฏิญาณจากพระองค์ว่า
`องค์พระผู ้เป็นเจา้ทรงปฏิญาณ
แลว้ และจะไม่เปลี .ยนพระทัย
ของพระองค์ว่า "ท่านเป็น
ปุโรหิตเป็นนิตย์ตามอย่างของ
เมลคีเซเดค"')
22 พระเยซูก็ได้ทรงเป็นผู้ รับ

ประกันแห่งพันธสัญญาอันดีกว่า
สักเพียงใด
ปุโรหิตตระกูลเลวีจะตอ้งตาย

แต่พระเยซูทรงดํารงอยู่
เป็นนิตย์

23 แท้จริง ส่วนปุโรหิตเหล่า
นั/ นก็ได้ทรงตั/ งขึ/ นไว้หลายคน
เพราะว่าความตายได้ขัดขวางไม่
ให้ดาํรงอยู่ในตาํแหน่งเรื3อยไป
24 แต่ฝ่ายพระองค์นี/  โดยเหตุที3
พระองค์ดาํรงอยู่เป็นนิตย์ ตาํ-
แหน่งปุโรหิตของพระองค์จึงไม่
แปรปรวน
25 ด้วยเหตุนี/  พระองค์จึงทรง
สามารถเป็นนิตย์ที3จะช่วยคนทั/ ง
ปวงที3 ได้ เข้ ามาถึ งพระเจ้าโดย
ทางพระองค์นั/ นให้ได้ รับความ
รอด เพราะว่าพระองค์ทรงพระ
ชนม์อยู่เป็นนิตย์เพื3อเสนอความ
ให้คนเหล่านั/น
26 มหาปุ โรหิตเช่นนี/ แหละที3
เหมาะสาํหรับเรา คือเป็นผู้บริ-
สุทธิ;  ปราศจากอุบาย  ไร้มลทิน
แยกจากคนบาปทั/งปวง ประทับ
อยู่สูงกว่าฟ้าสวรรค์
27 พระอง ค์ ไ ม่ ต้ องทรงนาํ
เครื3 องบูชามาทุกวันๆ ดังเช่น
มหาปุโรหิตอื3นๆ ผู้ซึ3 งถวาย
สาํหรับความผิดของตัวเองก่อน
แล้ วจึ งถวายสาํหรั บความผิ ด
ของประชาชน ส่วนพระองค์ได้
ทรงถวายเครื3 องบูชาเพียงครั/ 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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เดียว คือเมื3 อพระองค์ได้ทรง
ถวายพระองค์เอง
28 ด้วยว่าพระราชบัญญัตินั/นได้
แต่งตั/ งมนุษย์ที3 อ่ อนกาํลั งขึ/ น
เป็นมหาปุโรหิต แต่คาํทรง
ปฏิญาณนั/น ซึ3งมาภายหลังพระ
ราชบัญญัติ ได้ทรงแต่งตั/ งพระ
บุตรขึ/ น ผู้ถึงความสาํเร็จเป็น
นิตย์

พิธีต่างๆชี7 ใหเ้ห็นถึง
ความจริงของพระเจ้า

8
บัดนี/  ในเรื3 องที3 เราพูดมา
แล้วนั/ น ข้อสรุปนั/ นคือว่า

เรามีมหาปุโรหิตอย่างนี/ เอง ผู้
ได้ประทับเบื/ องขวาพระที3 นั3 ง
แห่ ง ผู้ ทรงเดชานุ ภาพในฟ้ า
สวรรค์
2 เป็นผู้ปฏิบัติกิจในสถานบริ-
สุทธิ; และในพลับพลาแท้ซึ3 งองค์
พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงตั/ งไว้ ไม่ใช่
มนุษย์ตั/ ง
3 เพราะว่ าทรงตั/ งมหาปุโรหิต
ทุกคนขึ/ นเพื3อให้ถวายของกาํนัล
และเครื3 องบูชา ด้วยเหตุนี/ จึง
จาํเป็นที3 มหาปุโรหิตผู้นี/ ต้องมี
สิ3งหนึ3งสิ3งใดถวายด้วย
4 เพราะถ้ าพระองค์ทรงอยู่ ใน
โลก พระองค์กจ็ะไม่ได้ทรงเป็น
ปุโรหิต เพราะว่ามีปุโรหิตที3
ถวายของกาํ นั ลตามพระราช
บัญญัติอยู่แล้ว
5 ปุ โรหิตเหล่านั/ นปฏิ บัติตาม

แบบและเงาแห่งสิ3 งเหล่านั/ นที3
อยู่ในสวรรค์ เหมือนพระเจ้าได้
ทรงสั3งแก่โมเสสครั/นเมื3อท่านจะ
สร้างพลับพลานั/ นว่า `ดูเถิด
จงทําทุกสิ. งตามแบบอย่างที. เรา
แจง้แก่ท่านบนภูเขา'

พนัธสญัญาใหม่ก็เขา้มา
แทนที#พนัธสญัญาเก่า

6แต่ว่าพระองค์ได้ทรงเป็นคน
กลางแห่งพันธสัญญาอันประ-
เสริฐกว่าเก่า เพราะได้ทรงตั/ ง
ขึ/ นโดยพระสัญญาอันดีกว่าเก่า
เท่าใด บัดนี/ พระองค์ก็ได้ตาํ-
แหน่งอันเลิศกว่าเก่าเท่านั/น
7 เพราะว่ าถ้ าพันธสัญญาเดิ ม
นั/ นไม่มีข้อบกพร่องแล้ว ก็ไม่
จาํเป็นที3 จะต้องมีพันธสัญญาที3
สองอีก
8 ด้วยว่า พระเจ้าตรัสติเขาว่า
`องค์พระผู ้เป็นเจา้ตรัสว่า "ดู
เถิด วนัเวลาจะมาถึง ซึ.งเราจะ
ทําพันธสัญญาใหม่กับวงศ์วาน
อิสราเอล และวงศ์วานยูดาห์
9 ไม่เหมือนกับพันธสัญญาซึ. ง
เราไดก้ระทํากับบรรพบุรุษของ
เขาทั �งหลาย เมื.อเราจูงมือ
เขาเพื.อนําเขาออกจากแผ่นดิน
อียิปต์ เพราะว่าเขาเหล่านั �นไม่
ไดม้ั. นอยู่ ในพันธสัญญาของเรา
อีกต่อไปแลว้ เราจึงไดล้ะเขา
ไว"้ องค์พระผูเ้ป็นเจา้ตรัสดงันี�
แหละ

(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. คือพันธสัญญาซึ. งเราจะ
กระทํากับวงศ์วานอิสราเอลภาย
หลงัสมัยนั �น" องค์พระผูเ้ป็นเจา้
ตรัส "เราจะบรรจุราชบัญญัติ
ของเราไว ้ในจิตใจของเขาทั � ง
หลาย และจะจารึกมันไวที้. ใน
ดวงใจของเขาทั �งหลาย และเรา
จะเป็นพระเจา้ของเขา และเขา
จะเป็นประชาชนของเรา
11 และทุกคนจะไม่สอนเพื.อน
บ ้านของตนและพี. น ้องของตน
แต่ละคนอีกว่า `จงรูจ้กัองค์พระ
ผูเ้ป็นเจา้' เพราะเขาทั �งหลายจะ
รู ้จ ักเราหมด ตั �งแต่คนตํ.าตอ้ย
ที.สุดถึงคนใหญ่โตที.สุด
12 เพราะเราจะกรุ ณาต่ อการ
อธรรมของเขา และจะไม่จดจาํ
บาปและความชั. วช ้าของเขาอีก
ต่อไป"'
13 เมื3อพระองค์ตรัสถึง "พันธ-
สัญญาใหม่" พระองค์ทรงถือว่า
พันธสัญญาเดิมนั/ นพ้นสมัยไป
แล้ว และสิ3 งที3 พ้นสมัยและเก่า
ไปแล้วนั/ น ก็พร้อมที3 จะเสื3 อม
สูญไป
พิธีต่างๆในพนัธสญัญาเดิม

เป็นแบบอย่างของ
พนัธสญัญาใหม่

9
แท้จริง ถึงแม้พันธสัญญา
เดิมนั/ นก็ยังได้มีกฎสาํหรับ

การปรนนิ บั ติ ในพิ ธี นมั สการ
และได้มีสถานอันบริสุทธิ; สาํ-

หรับโลกนี/
2 เพราะว่าได้มีพลับพลาสร้าง
ขึ/ นตกแต่งเสรจ็แล้ว คือห้องชั/น
นอก ซึ3งมีคันประทีป โต๊ะ และ
ขนมปังหน้าพระพักตร์ ห้องนี/
เรียกว่าที3บริสุทธิ;
3 และภายในม่ านชั/ นที3 สองมี
ห้องพลับพลาซึ3 งเรียกว่า ที3
บริสุทธิ;ที3สุด
4 ห้องนั/ นมีแท่นทองคาํสาํหรับ
ถวายเครื3 องหอม และมีหีบ
พันธสัญญาหุ้ มด้วยทองคาํทุก
ด้าน ในหีบนั/ นมีโถทองคาํใส่
มานา และมีไม้เท้าของอาโรนที3
ออกช่อ และมีแผ่นศิลาพันธ-
สัญญา
5และเหนือหีบนั/ น มี รูปเครูบ
แห่งสง่าราศีคลุมพระที3นั3 งกรุณา
นั/น สิ3งเหล่านี/ เราจะพรรณนาให้
ละเอียดในที3นี/ ไม่ได้
6แล้ วเมื3 อจัดตั/ งสิ3 งเหล่ านี/ ไว้
อย่างนั/นแล้ว พวกปุโรหิตก็เข้า
ไปในพลับพลาห้องที3 หนึ3 งทุก
ครั/งที3ปรนนิบัติพระเจ้า
7แต่ในห้องที3สองนั/ น มีมหา
ปุโรหิตผู้เดียวเท่านั/ นที3 เข้าไปได้
ปีละครั/ ง และต้องนาํเลือดเข้า
ไปถวายเพื3 อตัวเอง และเพื3 อ
ความผิดของประชาชนด้วย
8อย่างนั/ นแหละ พระวิญญาณ
บริสุทธิ; ได้ทรงสาํแดงว่า ทางซึ3ง
จะเข้าไปในที3บริสุทธิ; ที3สุดนั/นไม่

(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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ได้ปรากฏแจ้งคราวเมื3 อพลับ-
พลาเดิมยังตั/ งอยู่
9 พลั บพลาเดิ มเ ป็ นเค รื3 อ ง
เปรียบสาํหรับในเวลานั/ น คือมี
การถวายของให้และเครื3องบูชา
ซึ3งจะกระทาํให้ใจวินิจฉัยผิดและ
ชอบของผู้ ถวายนั/ นถึงที3 สาํเร็จ
ไม่ได้
10 ซึ3 งเป็นแต่เพียงของกินของ
ดื3 ม และพิธีชาํระล้างต่างๆ
และเป็นพิธีสาํหรับเนื/ อหนังที3ได้
บัญญัติไว้จนกว่าจะถึงเวลาที3จะ
ต้องเปลี3ยนแปลงใหม่
การถวายบูชาของพระคริสต์

เป็นความสําเร็จสมบูรณ์
11 แต่เมื3อพระคริสต์ได้เสด็จมา
เป็นมหาปุโรหิตแห่งสิ3งประเสริฐ
ซึ3 งจะมาถึงโดยทางพลับพลาอัน
ใหญ่ยิ3 งกว่าและสมบูรณ์ยิ3 งกว่า
แต่ก่อน ที3ไม่ได้สร้างขึ/ นด้วยมือ
และพูดได้ว่า มิได้เป็นอย่าง
ของโลกนี/
12 พระองค์ เสด็ จเข้ าไปในที3
บริสุทธิ; เพียงครั/ งเดียวเท่ านั/ น
และพระองค์ไม่ได้ทรงนาํเลือด
แพะและเลือดลูกวัวเข้าไป แต่
ทรงนาํพระโลหิตของพระองค์
เองเข้าไป และทรงสาํเรจ็การไถ่
บาปชั3วนิรันดร์แก่เรา
13 เพราะถ้ าเลือดวัวตั วผู้ และ
เลือดแพะและเถ้าของลูกโคตัว
เมี ยที3 ประพรมลงบนคนบาป

สามารถชาํระเนื/ อหนั งให้บริ-
สุทธิ; ได้
14 มากยิ3 งกว่านั/ นสักเท่าไรพระ
โลหิตของพระคริสต์ โดยพระ
วิญญาณนิ รั นดร์ ได้ ทรงถวาย
พระองค์ เองแด่ พระเจ้ าเป็ น
เครื3 องบูชาอันปราศจากตาํหนิ
จะได้ทรงชาํระใจวินิจฉัยผิดและ
ชอบของท่านทั/งหลายให้พ้นจาก
การกระทาํที3 ตายแล้ว เพื3 อจะ
ได้ปฏิบัติพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์
อยู่
15 เพราะเหตุนี/ พระองค์จึงทรง
เป็นคนกลางแห่ งพันธสั ญญา
ใหม่ เพื3 อเมื3 อมีผู้หนึ3 งตายสาํ-
หรับที3จะไถ่การละเมิดของคนที3
ได้ละเมิดต่อพันธสัญญาเดิมนั/น
แล้ว คนทั/งหลายที3ถูกเรียกแล้ว
นั/ นจะได้ รับมรดกอันนิ รั นดร์
ตามพระสัญญา
การสิ7 นพระชนมข์องพระคริสต์

ทําใหท้ราบถึง
พระประสงคข์องพระองค์

16 เพราะว่าในกรณีที3 เกี3 ยวกับ
หนังสือพินัยกรรม ผู้ทาํหนังสือ
นั/นกต้็องถึงแก่ความตายแล้ว
17 เพราะว่ าเมื3 อคนตายแล้ ว
หนังสือพินัยกรรมนั/ นจึงใช้ได้
มิฉะนั/ นเมื3 อผู้ ทาํ ยั งมี ชี วิตอยู่
หนังสือพินัยกรรมนั/นกใ็ช้ไม่ได้
18 เหตุฉะนั/ นพันธสัญญาเดิมก็
ไม่ได้ทรงตั/ งขึ/ นไว้โดยปราศจาก

(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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เลือด
19 เพราะว่าเมื3 อโมเสสประกาศ
ข้อบั งคับทุกข้อแก่ บรรดาพล
ไพร่ตามพระราชบัญญัติ แล้ ว
ท่ านจึงได้ เอาเลื อดลู กวั วและ
เลือดลูกแพะกับนํ/า และเอาขน
แกะสีแดงและต้นหุสบมาประ-
พรมหนั งสื อม้ วนนั/ นกั บทั/ ง
บรรดาคนทั/งปวง
20 กล่าวว่า `นี3 เป็นเลือดแห่ง
พันธสัญญา ซึ3งพระเจ้าทรงบัญ-
ญัติไว้แก่ท่านทั/งหลาย'
21 แล้วท่านก็เอาเลือดประพรม
พลับพลากับเครื3 องใช้ ทุกชนิด
ในการปฏิบัตินั/นเช่นเดียวกัน
22 และตามพระราชบัญญัติถือ
ว่า เกือบทุกสิ3 งจะถูกชาํระด้วย
โลหิต และถ้าไม่มีโลหิตไหล
ออกแล้ว กจ็ะไม่มีการอภัยบาป
เลย

การเสียสละของพระคริสต์
23 เหตุฉะนั/นจึงจาํเป็นต้องชาํ-
ระแบบจาํลองของสวรรค์ โดย
ใช้เครื3องบูชาอย่างนี/  แต่ว่าของ
จริ งในสวรรค์ นั/ นต้ องชาํ ระ
ด้วยเครื3องบูชาอันประเสริฐกว่า
เครื3องบูชาเหล่านั/น
24 เพราะว่ าพระคริ สต์ ไม่ ได้
เสด็จเข้าในสถานที3 บริสุทธิ; ซึ3 ง
สร้างขึ/ นด้วยมือมนุษย์ อันเป็น
แบบจาํลองจากของจริง แต่พระ
องค์ได้เสด็จเข้าไปในสวรรค์นั/ น

เอง   และบัดนี/ ทรงปรากฏจาํ-
เพาะพระพักตร์พระเจ้าเพื3 อเรา
ทั/งหลาย
25 พระองค์ ไม่ ต้ องทรงถวาย
พระองค์เองซํ/าอีก เหมือนอย่าง
มหาปุโรหิตที3 เข้าไปในที3บริสุทธิ;
ทุกปีๆ นาํเอาเลือดซึ3 งไม่ใช่
โลหิตของตัวเองเข้าไปด้วย
26 มิฉะนั/ นพระองค์คงต้องทน
ทุกข์ทรมานบ่อยๆตั/ งแต่สร้าง
โลกมา แต่ว่าเดี^ยวนี/ พระองค์
ได้ทรงปรากฏในเวลาที3สุดนี/ ครั/ ง
เดียว เพื3อจะได้กาํจัดความบาป
ได้ โดยถวายพระองค์เองเป็น
เครื3องบูชา
27 มีข้อกาํหนดสาํหรับมนุษย์ไว้
แล้วว่าจะต้องตายหนหนึ3 ง และ
หลังจากนั/ นก็จะมีการพิพากษา
ฉันใด
28 ดังนั/นพระคริสต์ได้ทรงถวาย
พระองค์เองหนหนึ3 ง เพื3อจะได้
ทรงรับเอาความบาปของคนเป็น
อันมาก แล้วพระองค์จะทรง
ปรากฏครั/ งที3 สองปราศจาก
ความบาปแก่บรรดาคนที3 คอย
พระองค์ให้เขาถึงความรอดฉัน
นั/น

พนัธสญัญาเดิมสิ7 นสุด

10
โดยเหตุที3พระราชบัญ-
ญั ติ นั/ นได้ เ ป็ นแต่ เงา

ของสิ3 งดีที3 จะมาภายหน้า มิใช่
ตัวจริงของสิ3 งนั/ นทีเดียว พระ

(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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หน้า 2435 ฮีบรู DM

ราชบัญญัตินั/ นจะใช้เครื3 องบูชา
ที3 เขาถวายทุกปีๆเสมอมากระ-
ทาํให้ผู้ถวายสักการบูชานั/นถึงที3
สาํเรจ็ไม่ได้
2เพราะถ้าเป็นเช่นนั/นได้ เขาคง
ได้หยุดการถวายเครื3องบูชาแล้ว
มิใช่หรือ เพราะถ้าผู้นมัสการ
นั/ นได้ รับการชาํระให้บริสุทธิ;
ครั/ งหนึ3งแล้ว เขาคงจะไม่รู้สึกว่า
มีบาปอีกต่อไป
3 แต่ การถวายเครื3 องบู ชานั/ น
เป็นเหตุให้ ระลึกถึงความบาป
ทุกปีๆ
4เพราะเลือดวัวผู้และเลือดแพะ
ไม่สามารถชาํระความบาปได้
5ดังนั/ นเมื3 อพระองค์เสด็จเข้า
มาในโลกแล้ว พระองค์ได้ตรัส
ว่า `เครื.องสัตวบูชาและเครื.อง
บูชาพระองค์ไม่ทรงประสงค์ แต่
พระองค์ได ้ทรงจัดเตรียมกาย
สาํหรบัขา้พระองค์
6 เครื.องเผาบูชาและเครื.องบูชา
ไถ่บาป พระองค์ไม่ทรงพอพระ
ทัย
7แลว้ขา้พระองค์ทูลว่า "ดูเถิด
ขา้พระองค์มาแลว้ โอ พระเจา้
ขา้  เพื.อจะกระทําตามนํ �าพระ
ทัยพระองค์" (ในหนังสือมว้นก็
มีเขียนเรื.องขา้พระองค์)'
8เมื3 อพระองค์ตรัสดังนี/ แล้วว่า
"เครื.องสัตวบูชาและเครื.องบูชา
และเครื.องเผาบูชา และเครื.อง

บูชาไถ่บาป พระองค์ไม่ทรง
ประสงค์และไม่ทรงพอพระทัย"
ซึ3 งเขาได้บูชาตามพระราชบัญ-
ญัตินั/น
9แล้วพระองค์จึงตรัสว่า "ดูเถิด
ข้าพระองค์มาแล้ว โอ พระเจ้า
ข้า  เพื3อจะกระทาํตามนํ/าพระ
ทัยพระองค์" พระองค์ทรงยก
เลิกระบบเดิมนั/ นเสีย เพื3 อจะ
ทรงตั/ งระบบใหม่
10 โดยนํ/าพระทัยนั/ นเองที3 เรา
ทั/ งหลายได้รับการทรงชาํระให้
บริสุทธิ;  โดยการถวายพระ
กายของพระเยซูคริสต์เพียงครั/ ง
เดียวเท่านั/น
11 ฝ่ายปุโรหิตทุกคนก็ยืนปฏิ-
บัติอยู่ ทุกวันๆ และนาํเอา
เครื3 องบู ชาอย่ างเดี ยวกั นมา
ถวายเนืองๆ เครื3 องบูชานั/ นจะ
ยกเอาความบาปไปเสียไม่ได้เลย
12 ฝ่ายพระองค์นี/  ครั/ นทรง
ถวายเครื3 องบู ชาเพราะความ
บาปเพียงหนเดียวซึ3 งใช้ได้เป็น
นิตย์ ก็เสด็จประทับเบื� องขวา
พระหัตถ์ของพระเจา้
13 ตั/ งแต่นี/ ไปพระองค์คอยอยู่
จนถึ งบรรดาศัตรูของพระองค์
จะถู กปราบลงเป็ นที. รองพระ
บาทของพระองค์
14 เพราะว่ าโดยการทรงถวาย
บูชาหนเดียว พระองค์ได้ทรง
กระทาํให้คนทั/ งหลายที3 ถูกชาํระ

(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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หน้า 2436ฮีบรู DM

แล้วถึงที3สาํเรจ็เป็นนิตย์
15 และพระวิญญาณบริสุทธิ; ก ็
ทรงเป็ นพยานให้ แก่ เราด้ วย
เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสไว้แล้ว
ว่า

พระเจ้าไม่ทรงจดจํา
ความบาปของคนที#เชื#อ

16 `"นี. คือพันธสัญญาซึ. งเราจะ
กระทํากับเขาทั �งหลายภายหลัง
สมัยนั �น" องค์พระผูเ้ป็นเจา้ตรสั
"เราจะบรรจุราชบัญญัติของเรา
ไวใ้นจิตใจของเขาทั �งหลายและ
จะจารึกมันไวที้.ในดวงใจของเขา
ทั �งหลาย
17 และจะไม่ จดจาํ บาปและ
ความชั.วชา้ของเขาอีกต่อไป"'
18 ดังนั/ นเมื3 อมีการลบบาปแล้ว
ก็ไม่มี การถวายเครื3 องบูชาไถ่
บาปอีกต่อไป

พระคริสตเ์ป็นทาง
ที#จะเขา้เฝ้าพระเจ้า

19 เหตุฉะนั/ นพี3 น้องทั/ งหลาย
เมื3 อเรามีใจกล้าที3 จะเข้าไปในที3
บริสุทธิ; ที3 สุดโดยพระโลหิตของ
พระเยซู
20 ตามทางใหม่และเป็นทางที3มี
ชีวิต ซึ3งพระองค์ได้ทรงเปิดออก
สาํหรับเราทั/ งหลายโดยม่านนั/ น
คือเนื/ อหนังของพระองค์
21 และครั/ นเรามีมหาปุโรหิต
สาํหรับครอบครัวของพระเจ้ า
แล้ว

22 กใ็ห้เราเข้ามาใกล้ด้วยใจจริง
ด้วยความเชื3ออันเตม็เปี3 ยม มีใจ
ที3 ถูกประพรมชาํระพ้นจากการ
วินิจฉัยผิดและชอบที3 ชั3 วร้ายและ
มีกายล้างชาํระด้วยนํ/าอันใสบริ-
สุทธิ;
23 ให้เรายึดมั3 นในความเชื3 อที3
เราทั/ งหลายรับไว้นั/ น โดยไม่
หวั3 นไหว (เพราะว่าพระองค์ผู้
ทรงประทานพระสัญญานั/ นทรง
สัตย์ซื3อ)
24 และให้เราพิจารณาดูกันและ
กัน เพื3 อเป็นเหตุให้มีความรัก
และกระทาํการดี
25 ซึ3 งเราเคยประชุมกันนั/ นอย่า
ให้หยุด เหมือนอย่างบางคนเคย
กระทาํนั/ น แต่จงเตือนสติกัน
และกัน และให้มากยิ3 งขึ/ นเมื3 อ
ท่ านทั/ งหลายเห็นวันเวลานั/ น
ใกล้เข้ามาแล้ว

การปฏิเสธพระคริสต์
และเครื#องบูชาอื#นๆ

26 เมื3 อเราได้ รับความรู้ เรื3 อง
ความจริงแล้ว แต่เรายังขืนทาํ
ผิดอีก เครื3องบูชาไถ่บาปกจ็ะไม่
มีเหลืออยู่เลย
27 แต่จะมี ความหวาดกลั วใน
การรอคอยการพิพากษาโทษ
และไฟอันร้ายแรง ซึ3งจะกินเอา
บรรดาคนที3ขัดขวางนั/นเสีย
28 คนที3 ได้ฝ่าฝืนพระราชบัญ-
ญัติของโมเสสนั/ น ถ้ามีพยาน

(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

 58_heb.pub 
 page 17

 Saturday, February 27, 2016 23:01 



หน้า 2437 ฮีบรู DM, DD

สักสองสามปาก ก็จะต้องตาย
โดยปราศจากความเมตตา
29 ท่านทั/ งหลายคิดดูซิ ว่าคนที3
เหยียบยํ3าพระบุตรของพระเจ้า
และดูหมิ3นพระโลหิตแห่งพันธ-
สัญญาซึ3 งชาํระเขาให้บริสุทธิ; ว่า
เป็นสิ3 งชั3 วช้า และประมาทต่อ
พระวิญญาณผู้ทรงพระคุณ ควร
จะถูกลงโทษมากยิ3 งกว่านั/ นสัก
เท่าใด
30 เพราะเรารู้ จักพระองค์ผู้ ได้
ตรัสว่า `การแกแ้คน้เป็นของเรา
เราจะตอบสนอง องค์พระผูเ้ป็น
เจา้ไดต้รัส' และได้ตรัสอีก
ว่า  `องค์พระผูเ้ป็นเจา้จะทรง
พิ พากษาประชาชนของพระ
องค์'
31 การตกอยู่ ในอุ้ งพระหัตถ์
ของพระเจ้าผู้ ทรงพระชนม์นั/ น
เป็นที3น่าหวาดกลัว
32 แต่ท่านทั/ งหลายจงระลึกถึง
คราวก่อนนั/น หลังจากที3ท่านได้
รับความสว่างแล้ว ท่านได้อด
ทนต่ อความยากลาํบากอย่ าง
ใหญ่หลวง
33 บางทีท่ านก็ถูกประจานให้
อับอายขายหน้าและถูกข่มเหง
บางทีท่านกร่็วมทุกข์กับคนที3 ถูก
ข่มเหงนั/น
34 เพราะว่าท่ านทั/ งหลายมี ใจ
เมตตาต่อข้าพเจ้าในเมื3 อข้าพ-
เจ้าต้องถูกขังไว้ และเมื3 อมี

คนปล้นชิงเอาทรัพย์สิ3 งของของ
ท่านไป ท่านก็ยอมให้ด้วยใจ
ยินดี เพราะท่านรู้แล้วว่า ท่าน
มีทรัพย์สมบัติที3 ประเสริฐกว่า
และถาวรกว่านั/นอีกในสวรรค์
35 เหตุฉะนั/ น ขออย่าได้ละทิ/ ง
ความไว้วางใจของท่าน ซึ3 งมี
บาํเหนจ็อันยิ3งใหญ่
36 ด้วยว่าท่านทั/ งหลายต้องการ
ความเพียร เพื3 อว่าครั/ นท่าน
กระทาํให้นํ/าพระทัยของพระเจ้า
สาํเร็จได้ ท่านจะได้รับตามคาํ
ทรงสัญญา
37 `เพราะอีกไม่นานพระองค์ผู ้
จะเสด็จมาก็จะเสด็จมาและจะ
ไม่ทรงชกัชา้
38 แต่คนชอบธรรมจะมี ชี วิ ต
ดาํรงอยู่ โดยความเชื .อ แต่ถา้
ผู ้ใดเสื .อมถอย ใจของเราจะไม่
มีความพอใจในคนนั�นเลย'
39 แต่เราทั/ งหลายไม่อยู่ฝ่ายคน
เหล่ านั/ นที3 กลั บถอยหลั งถึ ง
ความพินาศ แต่อยู่ฝ่ายคนเหล่า
นั/ นที3 เชื3 อจนให้จิตวิญญาณถึงที3
รอด

ความเชื#อไดแ้สดงออก
โดยบุคคลแห่งความเชื#อ

11
บัดนี/  ความเชื3อคือความ
แน่ใจในสิ3 งที3 เราหวั งไว้

เป็นหลักฐานมั3นใจว่า สิ3 งที3
ยังไม่ได้เห็นนั/นมีจริง
2โดยความเชื3 อนี/ เอง พวก

(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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หน้า 2438ฮีบรู DD

บรรพบุรุษกไ็ด้รับการรับรอง
3โดยความเชื3 อนี/ เอง เราจึงเข้า
ใจว่า พระเจ้าได้ทรงสร้างกัลป-
จักรวาลด้วยพระดาํรัสของพระ
องค์ ดังนั/นสิ3งที3มองเห็นจึงเป็น
สิ3 งที3 เกิดจากสิ3 งที3 ไม่ปรากฏให้
เห็น

อาแบล
4โดยความเชื3อ อาแบลนั/นจึงได้
นาํเครื3 องบูชาอันประเสริฐกว่า
เครื3องบูชาของคาอินมาถวายแด่
พระเจ้า เพราะเหตุเครื3 องบูชา
นั/ นจึงมีพยานว่า ท่านเป็นคน
ชอบธรรม คือพระเจ้าทรงเป็น
พยานแก่ของถวายของท่าน โดย
ความเชื3 อนั/น แม้ว่าอาแบลตาย
แล้วท่านกยั็งพูดอยู่

เอโนค
5โดยความเชื3อ เอโนคจึงถูกรับ
ขึ/ นไป เพื3อไม่ให้ท่านประสบกับ
ความตาย ไม่มีผู้ ใดพบท่าน
เพราะพระเจ้ าทรงรั บท่ านไป
แล้ว ก่อนที3ทรงรับท่านขึ/ นไป
นั/ นมีพยานว่า ท่านเป็นที3พอ
พระทัยของพระเจ้า
6แต่ถ้าไม่มีความเชื3 อแล้ว จะ
เป็นที3พอพระทัยของพระองค์ก็
ไม่ได้เลย เพราะว่าผู้ที3จะมาหา
พระเจ้าได้นั/ นต้องเชื3 อว่าพระ
องค์ทรงดาํรงพระชนม์อยู่ และ
พระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบาํ-
เหน็จให้แก่ทุกคนที3ปลงใจแสวง

หาพระองค์
โนอาห์

7โดยความเชื3อ เมื3อพระเจ้าทรง
เตือนโนอาห์ถึงเหตุการณ์ที3 ยัง
ไม่ปรากฏ ท่านมีใจเกรงกลัว
จัดแจงต่อนาวา เพื3อช่วยครอบ
ครัวของท่านให้รอด และด้วย
เหตุนี/ เอง ท่านจึงได้ปรับโทษ
แก่โลก และได้เป็นทายาทแห่ง
ความชอบธรรม ซึ3 งบังเกิดมา
จากความเชื3อ

อบัราฮมัและนางซาราห์
8โดยความเชื3 อ เมื3 อทรงเรียก
ให้อับราฮัมออกเดินทางไปยังที3
ซึ3งท่านจะรับเป็นมรดก ท่านได้
เชื3 อฟังและได้ เดินทางออกไป
โดยหารู้ไม่ว่าจะไปทางไหน
9โดยความเชื3 อ ท่านได้พาํนัก
ในแผ่นดินแห่งพระสัญญานั/ น
เหมือนอยู่ในดินแดนแปลกถิ3 น
คืออาศัยอยู่ ในเต็นท์กับอิสอัค
และยาโคบซึ3 งเป็นทายาทด้วย
กั นกั บท่ านในพระสั ญญาอั น
เดียวกันนั/น
10 เพราะว่าท่านได้คอยอยู่เพื3 อ
จะได้เมืองที3 มีราก ซึ3 งพระเจ้า
เป็นนายช่างและเป็นผู้ทรงสร้าง
ขึ/ น
11 โดยความเชื3อ นางซาราห์เอง
เช่นกันจึงได้ รับพลั งตั/ งครรภ์
และได้คลอดบุตรเมื3 อชรามาก
แล้ว เพราะนางถือว่าพระองค์ผู้

(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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ได้ทรงประทานพระสัญญานั/ น
ทรงเป็นผู้สัตย์ซื3อ
12 เหตุฉะนั/ น คนเป็นอันมาก
ดุจดาวในท้องฟ้า และดุจเม็ด
ทรายที3ทะเลซึ3 งนับไม่ได้ได้บัง-
เกิดแต่ชายคนเดียว และชายคน
นั/นกเ็ท่ากับคนที3ตายแล้วด้วย
13 บรรดาคนเหล่านี/ ได้ตายไป
ในระหว่างที3เชื3ออยู่ ยังไม่ได้รับ
ผลตามพระสัญญาทั/ งหลายนั/ น
แต่ได้แลเห็นพระสัญญาแต่ไกล
กเ็ชื3อมั3นและต้อนรับพระสัญญา
เหล่านั/ นไว้ และได้ยอมรับว่า
เขาทั/ งหลายเป็นคนต่างด้าวและ
เป็นผู้สัญจรอยู่ในแผ่นดินโลก
14 เพราะคนที3 พู ดอย่ างนี/ ก ็
แสดงให้เห็นชัดแล้วว่า เขากาํลัง
แสวงหาเมืองที3จะได้เป็นของเขา
15 และแท้จริงถ้าเขาคิดถึงบ้าน
เมืองที3เขาจากมานั/น เขากค็งจะ
มีโอกาสกลับไปได้
16 แต่บัดนี/ เขาปรารถนาที3จะอยู่
ในเมืองที3ประเสริฐกว่านั/ น คือ
เมืองสวรรค์ เหตุฉะนั/นพระเจ้า
จึงมิได้ทรงละอายเมื3 อเขาเรียก
พระองค์ว่าเป็นพระเจ้าของเขา
เพราะพระองค์ได้ทรงจัดเตรียม
เมืองหนึ3งไว้สาํหรับเขาแล้ว
17 โดยความเชื3 อ เมื3ออับราฮัม
ถูกลองใจก็ได้ถวายอิสอัคเป็น
เครื3องบูชา นี3แหละท่านผู้ได้รับ
พระสัญญาเหล่านั/ นก็ได้ถวาย

บุตรชายคนเดียวของตนที3 ได้ให้
กาํเนิดมา
18 คือบุตรที3 มีพระดาํ รัสไว้ ว่ า
`เขาจะเรียกเชื� อสายของเจา้ทาง
สายอิสอัค'
19 ท่านเชื3 อว่าพระเจ้าทรงฤทธิ;
สามารถให้อิสอัคเป็นขึ/ นมาจาก
ความตายได้ และท่านได้รับบุตร
นั/ นกลับคืนมาอีก ประหนึ3 งว่า
บุตรนั/นเป็นขึ/ นมาจากตาย

อิสอคัและยาโคบ
20 โดยความเชื3 อ อิสอัคได้อวย
พรแก่ยาโคบและเอซาว คือ
เกี3 ยวกับเหตุการณ์ซึ3 งจะบังเกิด
ภายหน้านั/น
21 โดยความเชื3 อ ยาโคบเมื3 อ
จะตายได้อวยพรแก่บุตรชายทั/ ง
สองของโยเซฟ และไดน้มัสการ
ขณะที. คํ �า อยู่ บนหัวไม ้เท ้าของ
ท่าน

โยเซฟ
22 โดยความเชื3 อ โยเซฟเมื3 อ
กาํลังจะตายได้กล่าวถึงการที3ชน
ชาติอิสราเอลจะออกไป และได้
มีคาํสั3งไว้เรื3องกระดูกของท่าน
โมเสสและบิดามารดาของท่าน
23 โดยความเชื3 อ เมื3 อโมเสส
บังเกิดมาแล้ว บิดามารดาได้
ซ่อนท่านไว้ถึงสามเดือน เพราะ
เห็นว่าเป็นเด็กรูปงาม และไม่
ได้กลัวคาํสั3งของกษัตริย์นั/น
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/ นแล้ว ไม่ยอมให้เรียก
ว่าเป็นบุตรชายของธิดากษัตริย์
ฟาโรห์
25 ท่ านเลือกการร่วมทุกข์กับ
ชนชาติของพระเจ้า แทนการเริง
สาํราญในความบาปสักเวลาหนึ3ง
26 ท่ านถื อว่าความอัปยศของ
พระคริ สต์ ประเสริ ฐกว่ าคลั ง
ทรัพย์ในประเทศอียิปต์ เพราะ
ท่านหวังบาํเหนจ็ที3จะได้รับนั/น
27 โดยความเชื3 อ ท่านได้ออก
จากประเทศอียิปต์ โดยมิได้
เกรงกลัวความกริ/ วของกษัตริย์
เพราะท่ านยอมทนอยู่ เหมื อน
ประหนึ3 งได้ เห็นพระองค์ ผู้ ไม่
ทรงปรากฏแก่ตา
28 โดยความเชื3 อ ท่านได้ถือ
เทศกาลปัสกาและพิธีประพรม
เลือด เพื3 อมิให้องค์เพชฌฆาต
ผู้ ประหารบุตรหัวปีมาถูกต้อง
พวกอิสราเอลได้
29 โดยความเชื3อ พวกอิสราเอล
ได้ ข้ามทะเลแดงเหมือนกับว่า
เดินบนดินแห้ง แต่เมื3 อพวก
อียิปต์ได้ลองเดินข้ามดูบ้าง ก็
จมนํ/าตายหมด

ชาวอิสราเอลที#เมืองเยรีโค
 ราหบัหญิงแพศยา

30 โดยความเชื3 อ เมื3อพวกอิส-
ราเอลล้อมกาํแพงเมืองเยรีโคไว้
ถึงเจด็วันแล้ว กาํแพงเมืองกพั็ง
ลง

31 โดยความเชื3 อ ราหับหญิง
แพศยาจึงมิ ได้ พินาศไปพร้อม
กับคนเหล่านั/นที3มิได้เชื3 อ เมื3 อ
นางได้ต้อนรับคนสอดแนมนั/ น
ไว้อย่างสันติ

ตวัอย่างอื#นๆเกี#ยวกบั
ความเชื#อของพวกมหาบุรุษ

32 และข้าพเจ้าจะกล่าวอะไรต่อ
ไปอีกเล่า เพราะไม่มีเวลาพอที3
จะกล่าวถึงกิเดโอน บาราค
แซมสัน เยฟธาห์ ดาวิด และ
ซามูเอล และศาสดาพยากรณ์ทั/ง
หลาย
33 โดยความเชื3อ ท่านเหล่านั/น
จึงได้มีชัยเหนืออาณาจักรต่างๆ
ได้กระทาํการชอบธรรม ได้รับ
พระสัญญา ได้ปิดปากสิงโต
34 ได้ดับไฟที3 ไหม้อย่างรุนแรง
ได้พ้นจากคมดาบ ความอ่อน
แอของท่านก็กลับเป็นความเข้ม
แข็ง มีกาํลังความสามารถใน
การทาํสงคราม ได้ตีกองทัพ
ประเทศอื3นๆแตกพ่ายไป
35 พวกผู้ หญิงก็ได้ รับคนพวก
ของนางที3 ตายแล้ วกลั บฟื/ น
คืนชีวิตขึ/ นมาอีก บางคนก็ถูก
ทรมาน แต่กไ็ม่ยอมรับการปลด
ปล่อย เพื3อเขาจะได้รับการเป็น
ขึ/ นมาจากความตายอันประเสริฐ
กว่า
36 บางคนถู กทดลองโดยคาํ
เยาะเย้ยและการถูกโบยตี 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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ยังถูกล่ามโซ่และถูกขังคุกด้วย
37 บางคนถูกหินขว้าง บางคนก็
ถูกเลื3อยเป็นท่อนๆ บางคนถูก
ทดลอง บางคนกถู็กฆ่าด้วยดาบ
บางคนเที3 ยวสั ญจรไปนุ่ งห่ ม
หนังแกะและหนังแพะ อดอยาก
ทนทุกข์เวทนาและทนการเคี3 ยว
เขญ็
38 (โลกไม่ สมกั บคนเช่นนั/ น
เลย) เขาพเนจรไปในถิ3 นทุร-
กันดารและตามภูเขา และอยู่
ตามถํ/าและตามโพรง
39 คนเหล่านั/นทุกคนมีชื3 อเสียง
ดีโดยความเชื3อของเขา แต่เขาก็
ยังไม่ได้รับสิ3งที3ทรงสัญญาไว้
40 ด้วยว่าพระเจ้าทรงจัดเตรียม
การอย่างดีกว่าไว้สาํหรับเราทั/ ง
หลาย เพื3อไม่ให้เขาทั/งหลายถึง
ที3สาํเรจ็นอกจากเรา

จงวิ#งแข่งดว้ยความเพียร

12
เหตุฉะนั/ น ครั/ นเรามี
พยานหมู่ ใหญ่อย่างนั/ น

อยู่รอบข้าง ให้เราทิ/ งของหนัก
ทุกสิ3งที3ขัดข้องอยู่ และการผิดที3
เรามักง่ายกระทาํนั/น และการวิ3ง
แข่งกันที3 กาํหนดไว้สาํหรับเรา
นั/ น ให้เราวิ3 งด้วยความเพียร
พยายาม
2หมายเอาพระเยซู เป็นผู้ ริเริ3 ม
ความเชื3อ และผู้ทรงทาํให้ความ
เชื3อของเราสาํเรจ็ เพราะเห็นแก่
ความยินดีที3 มีอยู่ ตรงหน้านั/ น

พระองค์ได้ทรงทนเอากางเขน
ทรงถือว่าความละอายไม่เป็นสิ3 ง
สาํคัญอะไร และได้เสดจ็ประทับ
เบื/ องขวาพระที3 นั3 งของพระเจ้า
แล้ว

การตีสอนของพระเจ้า
3ด้วยว่า ท่านทั/ งหลายจงพินิจ
คิดถึงพระองค์ ผู้ได้ทรงทนเอา
การติ เตียนนินทาแห่งคนบาป
ต่อพระองค์มากเท่าใด เพื3อท่าน
ทั/งหลายจะไม่อ่อนระอาใจไป
4ท่านทั/ งหลายยังไม่ได้สู้ รบกับ
ความบาปจนถึงโลหิตตก
5และท่านได้ลืมคาํเตือนนั/นเสีย
ซึ3งได้เตือนท่านเหมือนกับเตือน
บุตรว่า `บุตรชายของเราเอ๋ย
อย่าดูหมิ. นการตีสอนขององค์
พระผู ้เป็นเจา้ และอย่าระอาใจ
เมื.อพระองค์ทรงติเตียนท่านนั �น
6 เพราะองค์พระผูเ้ป็นเจา้ทรงตี
สอนผู ้ที.พระองค์ทรงรัก และ
เมื. อพระองค์ทรงรับผู ้ ใดเป็น
บุตร พระองค์ก็ทรงเฆี .ยนตีผู ้
นั �น'
7 ถ้าท่านทั/ งหลายทนเอาการตี
สอน พระเจ้าย่อมทรงปฏิบัติต่อ
ท่านเหมือนท่านเป็นบุตร ด้วย
ว่ามีบุตรคนใดเล่าที3 บิดาไม่ได้ตี
สอนเขาบ้าง
8แต่ถ้ าท่ านทั/ งหลายไม่ได้ถูก
ตีสอนเช่นเดี ยวกั บคนทั/ งปวง
ท่านกไ็ม่ได้เป็นบุตร แต่เป็นลูก

(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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ที3ไม่มีพ่อ
9อีกประการหนึ3 ง เราทั/ งหลาย
ได้มี บิดาตามเนื/ อหนั งที3 ได้ ตี
สอนเรา และเราจึงได้นับถือ
บิดานั/น ยิ3งกว่านั/นอีก เราควร
จะได้ ยาํ เกรงนบนอบต่ อพระ
บิดาแห่งจิตวิญญาณและจาํเริญ
ชีวิตมิใช่หรือ
10 เพราะแท้จริงบิดาเหล่านั/ น
ตีสอนเราเพียงชั3 วเวลาเล็กน้อย
ตามความเห็นดีเห็นชอบของเขา
เท่านั/ น แต่พระองค์ได้ทรงตี
สอนเราเพื3 อประโยชน์ ของเรา
เพื3 อให้ เราได้ เข้ าส่วนในความ
บริสุทธิ;ของพระองค์
11 ดังนั/ น การตีสอนทุกอย่าง
เมื3 อกาํลังถูกอยู่นั/ นไม่เป็นการ
ชื3 นใจเลย แต่เป็นการเศร้าใจ
แต่ภายหลังก็กระทาํให้ เกิดผล
เป็นความสุขสาํราญแก่บรรดา
คนที3 ต้องทนอยู่นั/ น คือความ
ชอบธรรมนั/นเอง
12 เพราะเหตุนั �น จงยกมือที.
อ่อนแรงขึ� น และจงให้หัวเข่าที.
อ่อนลา้มีกาํลงัขึ�น
13 และจงกระทําทางที. เท ้าของ
ท่านจะเดินไปนั �นใหต้รงไป เพื3อ
อาการที3ทาํให้ง่อยจะมิได้กาํเริบ
ขึ/ น แต่จะได้หายเป็นปกติ
14 จงอุตส่าห์ที3จะสงบสุขอยู่กับ
คนทั/ งปวง และที3จะได้ใจบริ-
สุทธิ;  ด้วยว่านอกจากนั/ นไม่มี

ใครจะได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้า
15 และจงระวังให้ดีเกรงว่าจะมี
บางคนกาํลังเสื3 อมจากพระกรุ-
ณาคุณของพระเจ้า และเกรงว่า
จะมีรากขมขื3 นแซมขึ/ นมาทาํให้
เกิดความยุ่งยากแก่ท่าน และ
เป็นเหตุ ให้คนเป็นอันมากมล
ทินไป
คําเตือนถึงผูป้ฏิเสธพระคริสต์
16 และเกรงว่ าจะมี คนกระทาํ
ผิดประเวณี หรือคนประมาท
เหมือนอย่างเอซาว ผู้ ได้เอา
สิทธิของบุตรหัวปีนั/ นขายเสีย
เพราะเห็นแก่อาหารคาํเดียว
17 เพราะท่ านทั/ งหลายก็ รู้ อยู่
แล้วว่า ต่อมาภายหลังเมื3 อเอ-
ซาวอยากได้รับพรนั/นเป็นมรดก
เขาก็ได้รับคาํปฏิเสธ เพราะเขา
ไม่มีหนทางแก้ไขเลย ถึงแม้ว่า
ได้กลับใจแสวงหาจนนํ/าตาไหล

 การชุมนุมใหญ่ของ
ผูที้#รอดทั7งหมด

18 ท่ านทั/ งหลายไม่ ได้มาถึ งภู
เขาที3จะถูกต้องได้ และที3ได้ไหม้
ไฟแล้ว และถึงที3ดาํ ถึงที3มืดมิด
และถึงที3ลมพายุ
19 และถึงเสียงแตร และถึงพระ
สุรเสียงตรัส ซึ3 งคนเหล่านั/ นที3
ได้ยินแล้วได้อ้อนวอนขอไม่ให้
ตรัสแก่เขาอีก
20 (เพราะว่ าข้ อความที3 ทรง
บัญญัติไว้นั/นเขาทนไม่ได้ 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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ว่า "แมแ้ต่สตัวถ์า้แตะตอ้งภูเขา
นั �นก็จะต้องถูกขว ้างด ้วยก ้อน
หินให้ตาย หรือแทงทะลุดว้ย
แหลนใหต้าย"
21 สิ3 งที3 เห็นนั/นน่ากลัวจริงๆจน
โมเสสเองก็กล่าวว่า "ขา้พเจา้
กลวัจนตัวสั.น")
22 แต่ท่านทั/ งหลายได้มาถึ งภู
เขาศิโยน และมาถึงเมืองของ
พระเจ้าผู้ทรงดาํรงพระชนม์อยู่
คื อกรุ งเยรูซาเล็มแห่ งสวรรค์
และมาถึ งที3 ชุ มนุมทูตสวรรค์
มากมายเหลือที3จะนับได้
23 และมาถึ งที3 ชุมนุมอันใหญ่
และมาถึงคริสตจักรของบุตรหัว
ปี ซึ3งมีชื3อจารึกไว้ในสวรรค์แล้ว
และมาถึงพระเจ้าผู้ทรงพิพาก-
ษาคนทั/ งปวง และมาถึงจิต
วิญญาณของคนชอบธรรมซึ3 งถึง
ความสมบูรณ์แล้ว
24 และมาถึงพระเยซู ผู้กลาง
แห่งพันธสัญญาใหม่ และมาถึง
พระโลหิตประพรมที3มีเสียงร้อง
อันประเสริฐกว่าเสียงโลหิตของ
อาแบล

จงอย่าเพิกเฉยต่อ
การที#พระเจ้าทรงเรียก

25 จงระวังให้ดี อย่าปฏิเสธ
ไม่ ยอมฟังพระองค์ ผู้ ตรัสนั/ น
เพราะว่าถ้าเขาเหล่านั/นที3ปฏิเสธ
ไม่ยอมฟังคาํเตือนของพระองค์
ที3 พื/ นแผ่นดินโลกไม่ได้พ้นโทษ

ถ้าเราเมินหน้าจากพระองค์ ผู้
ทรงเตือนจากสวรรค์ เราทั/ ง
หลายก็จะไม่ได้พ้นโทษมากยิ3 ง
กว่านั/นอีก
26 พระสุ รเสี ยงของพระองค์
คราวนั/ นได้บันดาลให้แผ่นดิน
หวั3 นไหว แต่บัดนี/ พระองค์ได้
ตรัสสัญญาไว้ว่า "อีกครั �งหนึ.ง
เราจะกระทําให้หวาดหวั.นไหว
มิใช่แผ่นดินโลกแห่งเดียว แต่
ทั �งสวรรค์ดว้ย"
27 และพระดาํ รั สที3 ตรั สไว้ ว่ า
`อีกครั �งหนึ.ง' นั/ น แสดงว่า
สิ3 งที3หวั3นไหวนั/นจะถูกกาํจัดเสีย
เหมือนกับสิ3งที3ทรงสร้างให้มีขึ/ น
เพื3อให้สิ3 งที3ไม่หวั3นไหวคงเหลือ
อยู่
28 เหตุฉะนั/ น ครั/ นเราได้
อาณาจักรที3 ไม่หวั3 นไหวมาแล้ว
ก็ให้เรารับพระคุณ เพื3 อเราจะ
ได้ปฏิบัติพระเจ้าตามชอบพระ
ทัยของพระองค์ ด้วยความ
เคารพและยาํเกรง
29 เพราะว่าพระเจ้าของเรานั/ น
ทรงเป็นเพลิงที3เผาผลาญ

คําสั #งฉนัพี#นอ้ง

13
จงให้ความรักฉันพี3 น้อง
มีอยู่ต่อกันเสมอไป

2อย่ าละเลยที3 จะต้อนรับแขก
แปลกหน้า เพราะว่าโดยการ
กระทาํเช่นนั/น บางคนกไ็ด้ต้อน
รับทูตสวรรค์โดยไม่รู้ตัว

(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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3จงระลึกถึ งคนเหล่านั/ นที3 ถู ก
จองจาํอยู่ เหมือนหนึ3 งว่าท่าน
ทั/ งหลายก็ถูกจองจาํอยู่ กับเขา
จงระลึ กถึ งคนทั/ งหลายที3 ถู ก
เคี3 ยวเข็ญ เหมือนหนึ3 งว่า
เป็นตัวของท่านเองซึ3 งมีร่างกาย
เหมือนอย่างเขาด้วย
4การสมรสเป็นที3 นับถือแก่คน
ทั/ งปวง และที3นอนก็ปราศจาก
มลทิน แต่คนที3ล่วงประเวณีและ
คนเล่นชู้นั/ น พระเจ้าจะทรง
พิพากษาโทษเขา
5ท่านจงพ้นจากการรักเงิน จง
พอใจในสิ3 งที3 ท่านมีอยู่ เพราะ
ว่าพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่า "เรา
จะไม่ละท่ านหรือทอดทิ� งท่ าน
เลย"
6 เพื3 อว่ าเราทั/ งหลายจะกล่ าว
ด้วยใจกล้าว่า `องค์พระผู ้เป็น
เจา้ทรงเป็นพระผูช้่วยของขา้พ-
เจา้ ขา้พเจา้จะไม่กลวั มนุษย์จะ
ทําอะไรแก่ขา้พเจา้ไดเ้ล่า'
7ท่ านทั/ งหลายจงระลึ กถึ งคน
เหล่านั/นที3ปกครองท่าน ผู้ซึ3งได้
ประกาศพระวจนะของพระเจ้า
แก่ท่าน และจงพิจารณาดูผล
ปลายทางของเขา แล้วจงตาม
อย่างความเชื3อของเขา
8พระเยซูคริสต์ ยังทรงเหมือน
เดิมในเวลาวานนี/  และเวลาวันนี/
และต่อๆไปเป็นนิจกาล
9อย่าหลงไปตามคาํสอนต่างๆ

ที3แปลกๆ เพราะว่าเป็นการดีอยู่
แล้วที3 จะให้กาํลังใจเข้มแข็งขึ/ น
ด้วยพระคุณ ไม่ใช่ด้วยอาหาร
การกินซึ3 งไม่เคยเป็นประโยชน์
แก่คนที3หลงติดอยู่เลย

การยอมรบัคําดูหมิ#น
เหยียดหยาม
เพื#อพระคริสต์

10 เรามีแท่นบูชาแท่นหนึ3ง และ
คนที3 ปรนนิบัติในพลับพลานั/ น
ไม่มีสิทธิ; ที3 จะรับประทานของ
จากแท่นนั/นได้
11 เพราะร่างของสัตว์เหล่านั/ น
ที3มหาปุโรหิตได้เอาเลือดเข้าไป
ในสถานบริสุทธิ; เพื3 อเป็นเครื3อง
บู ชาไถ่ บาปนั/ นก็ ต้ องเอาไป
เผาเสียนอกค่าย
12 เหตุฉะนั/น พระเยซูกไ็ด้ทรง
ทนทุกข์ทรมานภายนอกประตู
เมืองเช่นเดียวกัน เพื3อทรงชาํระ
ประชาชนให้บริสุ ทธิ; ด้ วยพระ
โลหิตของพระองค์เอง
13 เพราะฉะนั/น ให้เราทั/งหลาย
ออกไปหาพระองค์ภายนอกค่าย
นั/ น และยอมรับคาํดูหมิ3 น
เหยียดหยามเพื3อพระองค์
14 เพราะว่าที3 นี3 เราไม่มีเมืองที3
ถาวร แต่ว่าเราแสวงหาเมืองที3
จะมีในภายหน้า

คําเตือนใหย้อมอยู่
ในโอวาทของผูป้กครอง

15 เหตุฉะนั/ น ให้เราถวายคาํ

(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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สรรเสริญเป็นเครื3องบูชาแด่พระ
เจ้ าตลอดไปโดยทางพระองค์
นั/ น คือผลแห่งริมฝีปากที3ขอบ
พระคุณพระนามของพระองค์
16 แต่อย่าลืมที3 จะกระทาํการดี
และที3 จะแบ่งปันข้าวของซึ3 งกัน
และกัน เพราะเครื3องบูชาอย่าง
นั/นเป็นที3พอพระทัยพระเจ้า
17 ท่านทั/ งหลายจงเชื3 อฟังและ
ยอมอยู่ ในโอวาทของคนเหล่า
นั/นที3ปกครองท่าน ด้วยว่าท่าน
เหล่านั/ นคอยระวังดูจิตวิญญาณ
ของท่าน เหมือนกับผู้ที3จะต้อง
รายงาน เพื3 อเขาจะได้ทาํการนี/
ด้วยความชื3นใจ ไม่ใช่ด้วยความ
เศร้าใจ เพราะที3ทาํดังนั/นกจ็ะไม่
เป็นประโยชน์อะไรแก่ท่ านทั/ ง
หลาย

คําอําลา
18 จงอธิษฐานเพื3 อเรา เพราะ
เราแน่ใจว่า เรามีใจวินิจฉัยผิด
และชอบดีอยู่แล้ว และ
ปรารถนาที3 จะปฏิบัติอย่างซื3 อ
สัตย์ในทุกอย่าง
19 และข้าพเจ้าวิงวอนท่านมาก
ยิ3งให้กระทาํเช่นนั/น เพื3อข้าพ-
เจ้าจะได้กลับคืนไปอยู่กับท่าน
โดยเรว็
20 บัดนี/ ขอพระเจ้าแห่งสันติสุข
ผู้ทรงบันดาลให้พระเยซูเจ้าของ
เราเป็นขึ/ นมาจากความตาย คือ

ผู้ทรงเป็นผู้ เลี/ ยงแกะที3 ยิ3 งใหญ่
โดยพระโลหิตแห่งพันธสัญญา
นิรันดร์นั/น
21 ทรงกระทาํให้ท่านทั/ งหลาย
สมบูรณ์ในการดีทุกอย่าง  เพื3อ
จะได้ปฏิบัติตามนํ/าพระทัยของ
พระองค์ และทรงทาํงานในท่าน
ทั/ งหลายให้ เป็นที3 ชอบในสาย
พระเนตรของพระองค์โดยพระ
เยซูคริสต์ ขอสง่าราศีจงมีแด่
พระองค์สืบๆไปเป็นนิตย์ เอ-
เมน
22 พี3 น้องทั/ งหลาย ข้าพเจ้าขอ
วิงวอนท่านให้เพียรฟังคาํเตือน
สตินี/  เพราะข้าพเจ้าได้เขียน
จดหมายมาถึ งท่ านทั/ งหลาย
เพียงไม่กี3คาํเท่านั/น
23 ท่ านทั/ งหลายจง รู้ ด้ วยว่ า
ทิ โมธี น้ องชายของเราได้ รั บ
การปล่อยเป็นอิสระแล้ว ถ้าเขา
มาถึงเร็ว ข้าพเจ้าก็จะมาพบ
ท่านทั/งหลายพร้อมกับเขา
24 ขอฝากความคิดถึงมายังท่าน
เหล่ านั/ นที3 ปกครองท่ านและ
วิสุทธิชนทั/ งปวง พวกพี3 น้องที3
เป็นชาวอิตาลีก็ฝากความคิดถึง
มายังท่านทั/งหลาย
25 ขอพระคุ ณจงดาํ รงอยู่ กั บ
ท่านทั/งหลายเถิด เอเมน
[เขียนถึงชาวฮีบรูจากประเทศ
อิตาลี และส่งโดยทิโมธี]

(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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