
หนา 2420จดหมายถึง
คริสเตียนชนชาติฮีบรู

สงาราศีของพระบุตรและ
พระราชกิจของพระองค

1ในโบราณกาลพระเจาไดตรัส
ด วยวิ ธี ต า งๆมากมายแก

บรรพบุรุษทางพวกศาสดาพยา-
กรณ
2แต ในวันสุดทายเหล านี้ พระ
องคไดตรัสแก เราทั้ งหลายทาง
พระบุตร ผู ซึ่ งพระองคไดทรง
ตั้ งใหเปนผู รับสรรพสิ่ งทั้ งปวง
เปนมรดก พระองคไดทรงสราง
กัลปจักรวาลโดยพระบุตร
3พระบุตรทรงเปนแสงสะทอน
สงาราศีของพระเจา และทรงมี
สภาวะเป นพิ มพ เดี ยวกั นกั บ
พระองค และทรงผดุงสรรพสิ่ง
ไวโดยพระดํารัสอันทรงฤทธิ์ของ
พระองค เมื่ อพระบุตรไดทรง
ชําระบาปของเราด วยพระองค
เองแลว ก็ไดทรงประทับนั่ง ณ
เบ้ืองขวาพระหัตถของผูทรงเด-
ชานุภาพเบ้ืองบน

พระบุตรทรงอยูเหนือ
พวกทูตสวรรค

4พระองคทรงเปนผู เย่ี ยมกวา
เหลาทูตสวรรคมากนัก ดวยวา
พระองคทรงรับพระนามที่ประ-
เสริฐกวานามของทูตสวรรคนั้น

เปนมรดก
5 เพราะวามี ผู ใดบางในบรรดา
ทูตสวรรคที่พระองคไดตรัสแก
เขาในเวลาใดวา `ทานเปนบุตร
ของเรา วันนี้เราไดใหกําเนิดแก
ทานแลว' และยังตรัสอีกวา `เรา
จะเปนบิดาของเขา และเขาจะ
เปนบุตรของเรา'
6และอีกครั้ งหนึ่ งเมื่ อพระองค
ทรงนําพระบุตรหัวปองคที่ ได
บังเกิดนั้นใหเสด็จเขามาในโลก
พระองคก็ตรัสวา `ใหบรรดา
พวกทูตสวรรคทั้ งสิ้ นของพระ
เจานมัสการทาน'
7สวนพวกทูตสวรรคนั้ น พระ
องคตรัสวา `พระองคทรงบัน-
ดาลพวกทูตสวรรคของพระองค
ใหเปนดุจวิญญาณ และทรง
บันดาลผู รับใชของพระองคให
เปนดุจเปลวเพลิง'
8แตสวนพระบุตรนั้น พระองค
ตรัสวา `โอ พระเจาขา พระที่นั่ง
ของพระองคดํารงเปนนิตยและ
เปนนิตย ธารพระกรแหงอาณา
จักรของพระองคก็เปนธารพระ
กรเที่ยงธรรม
9พระองค ทรงรั กความชอบ
ธรรม และทรงเกลียดชังความ

(1) กดว 12:6, 8; ยอล 2:28 (3) สดด 110:1; ยน 1:4; 2 คร 4:4; คส 1:15; ฮบ 7:27
(4) ฟป 2:9-10 (5) 2 ซมอ 7:14; สดด 2:7; กจ 13:33; ฮบ 5:5 (6) พบญ 32:43
(7) สดด 104:4 (8) สดด 45:6-7 (9) อสย 61:1, 3
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หนา 2421
ชั่วชา ฉะนั้นพระเจา คือ พระ
เจาของพระองคไดทรงเจิมพระ
องคไวดวยน้ํามันแหงความยินดี
ย่ิงกวาพระสหายทั้งปวงของพระ
องค'
10 และ `องคพระผูเปนเจาเจา
ขา เมื่ อเดิมพระองคทรงวาง
รากฐานของแผนดินโลก และ
ฟาสวรรค เปนพระหัตถกิจของ
พระองค
11 สิ่ งเหลานี้จะพินาศไป แต
พระองคทรงดํารงอยู สิ่ งเหลา
นี้จะเกาไปเหมือนเครื่องนุงหม
12 พระองคจะทรงมวนสิ่งเหลา
นี้ ไวดุจเสื้ อคลุม และสิ่ งเหลา
นั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไป แตพระ
องคยังทรงเปนอยางเดิม และป
เดือนของพระองคจะไมสิ้นสุด'
13 แตแกทูตสวรรคองคใดเลา
ที่ พระองคไดตรัสในเวลาใดวา
`จงนั่ งที่ขวามือของเรา จนกวา
เราจะกระทําให ศัตรู ของท าน
เปนแทนรองเทาของทาน'
14 ทู ตสวรรค ทั้ งปวงเป นแต
เพียงวิญญาณผูปรนนิบัติที่พระ
องคทรงสงไปชวยเหลือบรรดาผู
ที่จะไดรับความรอดเปนมรดกมิ
ใชหรือ

จงใสใจกับความรอด
อันย่ิงใหญ

2เหตุฉะนั้ นเราควรจะสนใจ
ในขอความเหลานั้นที่ เราได

ยินไดฟงใหมากข้ึนอีก เพราะ
มิฉะนั้ นในเวลาหนึ่ งเวลาใดเรา
จะหางไกลไปจากขอความเหลา
นั้น
2ดวยวาถาถอยคําซึ่ งทูตสวรรค
ไดกลาวไวนั้นมั่ นคง และการ
ละเมิ ดกั บการไม เชื่ อฟ งทุ ก
อย างได รั บผลตอบสนองตาม
ความยุติธรรมแลว
3ดังนั้น ถาเราละเลยความรอด
อันย่ิงใหญแลว เราจะรอดพน
ไปอยางไรได ความรอดนั้นได
เร่ิมข้ึนโดยการประกาศขององค
พระผู เปนเจาเอง และบรรดาผู
ที่ ไดยินพระองคก็ไดรับรองแก
เราวาเปนความจริง
4ทั้ งนี้ พระเจาก็ทรงเปนพยาน
ดวย โดยทรงแสดงหมายสําคัญ
และการมหัศจรรย และโดยการ
อัศจรรยตางๆ และโดยของ
ประทานจากพระวิญญาณบริ-
สุทธิ์ ซึ่ งทรงประทานตามพระ
ประสงคของพระองค
พระคริสตทรงครอบครองอยู

เหนือส่ิงสารพัด
5 เพราะว าพระองค ไม ได ทรง
มอบโลกใหมซึ่ งเรากลาวถึงนั้น
ให อยู ใต บั งคั บของเหล าทู ต
สวรรค
6แต มี อยู แห งหนึ่ งที่ คนเป น
พยานถึงเร่ืองนี้วา `มนุษยเปน
ผูใดเลาซึ่งพระองคทรงระลึกถึง

ฮีบรู 1, 2

(10) สดด 102:25-27 (11) อสย 34:4; ฮบ 8:13 (12) ฮบ 13:8 (13) สดด 110:1
(14) สดด 103:20; ดนล 7:10 (2) กดว 15:30; พบญ 33:2 (3) มธ 4:17; มก 16:20
(4) มก 16:20; กจ 2:22; 1 คร 12:4 (5) 2 ปต 3:13 (6) โยบ 7:17; สดด 8:4-6
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หนา 2422ฮีบรู 2
เขา และบุตรมนุษยเปนผูใดซึ่ง
พระองคทรงเย่ียมเยียนเขา
7พระองคทรงทําใหเขาต่ํากวา
พวกทูตสวรรคแตหนอยเดียว
และพระองคทรงประทานสง า
ราศีกับเกียรติ เปนมงกุฎใหแก
เขา และไดทรงตั้ งเขาไวใหอยู
เหนื อบรรดาพระหั ตถกิ จของ
พระองค
8พระองคทรงมอบสิ่งทั้งปวงให
อยูภายใตเทาของเขา' ในการซึ่ง
พระองคทรงมอบสิ่ งทั้ งปวงให
อยูใตอํานาจของเขานั้น ไมมีสิ่ง
ใดเลยที่ ไมอยู ใตอํานาจของเขา
แตขณะนี้ เรายังไมเห็นวาทุกสิ่ง
อยูใตอํานาจของเขา

ความทุกขทรมาน
ของพระคริสต

9แตเราก็เห็นพระเยซู ผูซึ่งพระ
องคทรงทําใหต่ํากวาทูตสวรรค
แตหนอยเดียวนั้น ทรงไดรับ
สงาราศีและพระเกียรติเปนมง-
กุฎ เพราะที่พระองคทรงสิ้ น
พระชนมดวยความทุกขทรมาน
ทั้ งนี้ โดยพระคุณของพระเจ า
พระองคจะไดทรงชิมความตาย
เพ่ือมนุษยทุกคน
10 ดวยวา ในการที่พระเจาจะ
ทรงพาบุตรเปนอันมากถึงสงา
ราศีนั้น ก็สมอยูแลวที่พระองค
ผู เปนเจาของสิ่งสารพัด และผู
ทรงบันดาลใหสิ่งสารพัดบังเกิด

ข้ึน จะใหผูที่เปนนายแหงความ
รอดของเขานั้ นไดถึ งที่ สําเร็ จ
โดยการทนทุกขทรมาน
11 เพ่ือวาทั้งพระองคผูชําระคน
ทั้ งหลายใหบริสุทธิ์ และคน
เหลานั้นที่ ไดรับการชําระ ก็มา
จากแหลงเดียวกัน เพราะเหตุ
นั้ นพระองค จึ งไม ทรงละอาย
ที่ จะทรงเรี ยกเขาเหล านั้ นว า
เปนพ่ีนองกัน
12 ดังที่พระองคตรัสวา `เราจะ
ประกาศพระนามของพระองค
แกพ่ีนองของเรา เราจะรอง
เพลงสรรเสริญพระองคในทาม-
กลางที่ชุมนุมชน'
13 และตรัสอีกวา `เราจะไววาง
ใจในพระองค' ทั้ งตรัสอีกวา
`ดูเถิด ตัวเรากับบุตรซึ่งพระเจา
ทรงประทานแกเรา'
พระคริสตทรงรับสภาพมนุษย
14 เหตุฉะนั้นครั้นบุตรทั้งหลาย
มีสวนในเนื้ อและเลือดอยู แลว
พระองค ก็ ได ทรงรั บเนื้ อและ
เลือดเหมือนกัน เพ่ือโดยความ
ตาย พระองคจะไดทรงทําลาย
ผู นั้ นที่ มีอํานาจแหงความตาย
คือพญามาร
15 และจะไดทรงช วยเขาเหล า
นั้ นใหพนจากการเปนทาสชั่ ว
ชีวิต เพราะเหตุกลัวความตาย
16 ความจริง พระองคมิไดทรง
รับสภาพของทูตสวรรค แตทรง

(8) สดด 8:6; มธ 28:18; 1 คร 15:25 (9) ยน 3:16; กจ 2:33; ฟป 2:7-9; ฮบ 1:9
(10) คส 1:16; ฮบ 5:8-9 (11) มธ 28:10; กจ 17:26; ฮบ 10:10 (12) สดด 22:22
(13) สดด 18:2 (14) ยน 1:14; 1 คร 15:54-57; คส 2:15; 2 ทธ 1:10 (15) ลก 1:74
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หนา 2423 ฮีบรู 2, 3
รับสภาพของเชื้อสายของอับรา-
ฮัม
17 เหตุฉะนั้น พระองคจึงทรง
ตองเปนเหมือนกับพ่ี นองทุก
อยาง เพ่ือวาพระองคจะไดทรง
เปนมหาปุโรหิต ผู กอปรดวย
พระเมตตาและความสัตยซื่อใน
การทุกอยางซึ่งเกี่ยวกับพระเจา
เพ่ื อลบล างบาปทั้ งหลายของ
ประชาชน
18 เพราะเหตุที่พระองคไดทรง
ทนทุกขทรมานโดยถูกทดลอง
นั้น พระองคจึงทรงสามารถชวย
ผูที่ถูกทดลองนั้นได
พระคริสตทรงอยูเหนือโมเสส

3เหตุฉะนั้น ทานพ่ีนองอัน
บริสุทธิ์ ผู เขาสวนดวยกัน

ในการทรงเรียกซึ่งมาจากสวรรค
นั้ น จงพิจารณาอัครสาวกและ
มหาปุโรหิตซึ่ งเรารับเชื่ออยูนั้น
คือพระเยซูคริสต
2 ผูทรงสัตยซื่ อตอพระเจาผู ได
ทรงแตงตั้งพระองคไว เหมือน
อยางโมเสสไดสัตยซื่อในพรรค
พวกของพระองคทั้งสิ้น
3แตถึงกระนั้น พระองคก็ทรง
สมควรไดรับพระเกียรติมากกวา
โมเสสมากนัก เชนเดียวกับผู
สรางบานยอมมี เกียรติยศมาก
กวาบานนั้น
4ดวยวา บานทุกหลังตองมีผู
สราง แตวาผูทรงสรางสรรพสิ่ง

ทั้งปวงก็คือพระเจา
5ฝายโมเสสนั้นสัตยซื่อในพรรค
พวกของพระองคทั้ งสิ้ นก็อยาง
คนรับใช เพ่ือจะไดเปนพยาน
ถึ งเหตุ การณ เหล านั้ นซึ่ งจะ
กลาวตอภายหลัง
6แตพระคริสตนั้ นในฐานะพระ
บุตรที่ ทรงอํานาจเหนือครอบ
ครัวของพระองค และเราทั้ ง
หลายเป นครอบครั วนั้ นแหละ
หากเราจะยึดความมั่ นใจและ
ความชื่ นชมยินดี ในความหวัง
นั้นไวใหมั่นคงจนถึงที่สุด

คําเตือน: พวกอิสราเอล
ท่ีไมเชื่อจึงเขาใน

แผนดินคานาอันไมได
7 เหตุฉะนั้น (ตามที่พระวิญ-
ญาณบริสุทธิ์ตรัสวา `วันนี้ ถา
ทานทั้ งหลายจะฟงพระสุรเสียง
ของพระองค
8 อย าให จิ ตใจของท านแข็ ง
กระดางไปอยางในครั้ งกบฏนั้น
เหมือนอยางในวันที่ ถูกทดลอง
ในถิ่นทุรกันดาร
9 เมื่ อบรรพบุ รุ ษของท านทด
ลองเราโดยเอาเราเข าพิ สู จน
และได เห็ นกิ จการของเราถึ ง
สี่สิบป
10 เพราะเหตุนั้นเราจึงเคืองคน
ชั่วอายุนั้น และวา "ใจของเขา
หลงผิดอยูเสมอ เขาไมรูจักทาง
ทั้งหลายของเรา"

(17) ฟป 2:7; ฮบ 2:14; 4:15; 5:1-10 (18) ฮบ 4:15-16
(2) อพย 40:16; กดว 12:7; ฮบ 3:5 (3) ศคย 6:12-13 (4) อฟ 2:10
(5) อพย 14:31; กดว 12:7 (6) มธ 10:22; 1 คร 3:16 (7) สดด 95:7-11; กจ 1:16
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หนา 2424ฮีบรู 3, 4
11 ดังนั้ น เราจึงปฏิญาณดวย
ความพิโรธของเราวา "เขาจะไม
ไดเขาสูที่สงบสุขของเรา"')
12 ทานพ่ีนองทั้งหลาย จงระวัง
ใหดี เพ่ือจะไมมีผูหนึ่ งผูใดใน
พวกทานมีใจชั่วและไมเชื่อ แลว
ก็หลงไปจากพระเจาผู ทรงพระ
ชนม
13 ทานจงเตือนสติกันและกัน
ทุกวัน ตลอดเวลาที่ เรียกวา
"วันนี้ " เพ่ือวาจะไมมีผู ใดใน
พวกท านมี ใจแข็ งกระด างไป
เพราะเลหกลของบาป
14 เพราะว าถ าเรายึดความไว
วางใจที่ เรามีอยู ตอนตนไว ให
มั่นคงจนถึงที่สุด เราก็กลายมา
เปนผูมีสวนกับพระคริสต
15 เมื่ อมีคํากลาวไววา `วันนี้
ถ าทานทั้ งหลายจะฟงพระสุร-
เสียงของพระองค อยาใหจิตใจ
ของทานแข็งกระดางไปอยางใน
ครั้งกบฏนั้น'
16 เพราะบางคน เมื่อเขาไดยิน
แลว ก็ยังไดกบฏอยู แตมิใชทุก
คนที่ โมเสสไดนําออกจากประ-
เทศอียิปต
17 และใครหนอที่ พระองค ได
ทรงโทมนัสตลอดสี่สิบปนั้น ก็
คนเหลานั้ นที่กระทําบาป และ
ซากศพของเขาทิ้งอยู ในถิ่นทุร-
กันดารมิใชหรือ
18 และแก ใครหนอที่ พระองค

ไดทรงปฏิญาณวา เขาจะไมได
เขาสูที่สงบสุขของพระองค  ก็
คนเหลานั้นที่ไมเชื่อมิใชหรือ
19 ฉะนั้นเราจึงรู วา เขาไม
สามารถเขาไปสูที่สงบสุขนั้นได
เพราะเขาไมไดเชื่อ

การเขาสูท่ีสงบสุข
โดยความเชื่อ

4เหตุฉะนั้น เมื่อมีพระสัญ-
ญาทรงประทานไว แล วว า

จะให เข าในที่ สงบสุขของพระ
องค ใหเราทั้งหลายมีความยํา-
เกรงวา ในพวกทานอาจจะมีผู
หนึ่งผูใดเหมือนไปไมถึง
2 เพราะวาเราไดมีผูประกาศขาว
ประเสริฐใหแกเราแลว เหมือน
แกเขาเหลานั้นดวย แตวา
ถ อยคําซึ่ งเขาได ยินนั้ นไม ได
เปนประโยชนแกเขา เพราะวา
เขาไมมีความเชื่อพองกับผูที่ได
ยิน
3 เพราะวาเราทั้งหลายที่เชื่อแลว
ก็เขาในที่ สงบสุขนั้น เหมือน
พระองคไดตรัสไวแลววา `ตาม
ที่เราไดปฏิญาณดวยความพิโรธ
ของเราวา "เขาจะไมไดเขาสู ที่
สงบสุขของเรา"' แมวางานนั้น
สําเร็ จแล วตั้ งแต วางรากสร าง
โลก
4และมี ข อหนึ่ งที่ พระองค ได
ตรัสถึงวันที่ เจ็ดดังนี้ วา `ในวัน
ที่ เจ็ดพระเจาทรงพักการงานทั้ง

(16) กดว 14:2, 11, 30; พบญ 1:35-36, 38 (17) กดว 14:22 (18) กดว 14:30
(19) กดว 14:1-39; 1 คร 10:11-12 (1) 2 คร 6:1; กท 5:4; ฮบ 12:15
(3) สดด 95:11; ฮบ 3:11 (4) ปฐก 2:2; อพย 20:11; 31:17
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หนา 2425 ฮีบรู 4
สิ้นของพระองค'
5และแหงเดียวกันนั้ นไดตรัส
อีกวา `เขาจะไมไดเขาสู ที่สงบ
สุขของเรา'
6ครั้นเห็นแลววา ยังมีชองให
บางคนเขาในที่สงบสุขนั้น และ
คนเหล านั้ นที่ ได ยินข าวประ-
เสริฐคราวกอนไมได เขาเพราะ
เขาไมเชื่อ
7พระองคจึงไดทรงกําหนดวัน
หนึ่ งไวอีก คือกลาวในคัมภีร
ของดาวิดครั้นลวงไปชานานแลว
วา "วันนี้" เหมือนตรัสเมื่อคราว
กอนแลววา `วันนี้ ถาทานทั้ ง
หลายจะฟงพระสุรเสียงของพระ
องค อยาใหจิตใจของทานแข็ง
กระดางไป'
8 เพราะว าถาเยซู ไดพาเขาเข า
สู ที่ สงบสุขนั้นแลว พระองคก็
คงมิไดตรัสในภายหลังถึงวันอื่น
อีก
9ฉะนั้ นจึงยังมีสะบาโตสําหรับ
ชนชาติของพระเจา
10 ดวยวา คนใดที่ไดเขาไปในที่
สงบสุขของตนแลว ก็ไดหยุด
การงานของตน เหมือนพระเจา
ไดทรงหยุดจากพระราชกิจของ
พระองค
11 เหตุฉะนั้น ใหเราทั้ งหลาย
อุตสาหเขาในที่สงบสุขนั้น เพ่ือ
มิใหผูหนึ่งผูใดตกหลงไปในการ
ไม เชื่ อเชนเขาเหลานั้ นซึ่ งเปน

ตัวอยาง
12 เพราะวาพระวจนะของพระ
เจานั้ นมีชี วิต และทรงพลานุ-
ภาพอยู เสมอ คมย่ิงกวาดาบ
สองคมใดๆ แทงทะลุกระทั่งจิต
และวิญญาณ ตลอดขอกระดูก
และไขในกระดูก และสามารถ
วินิ จฉัยความคิ ดและความมุ ง
หมายในใจดวย
13 ไมมีสิ่ งเนรมิตสร างใดๆที่
ไม ได ปรากฏในสายพระเนตร
ของพระองค แตสิ่ งสารพัดก็
เปลือยเปลาและปรากฏแจงตอ
พระเนตรของพระองค ผู ซึ่ งเรา
ตองเกี่ยวของดวย
พระเยซูทรงเปนมหาปุโรหิต

14 เหตุฉะนั้น เมื่ อเรามี
มหาปุโรหิตผู เปนใหญที่ผานฟา
สวรรคไปแลว คือพระเยซูพระ
บุตรของพระเจา ขอใหเราทั้ ง
หลายมั่ นคงในการยอมรับของ
เราไว
15 เพราะว า เรามิ ได มี มหา
ปุโรหิตที่ไมสามารถจะเห็นใจใน
ความออนแอของเรา แตไดทรง
ถูกทดลองเหมือนอย างเราทุก
ประการ ถึงกระนั้นพระองคก็ยัง
ปราศจากบาป
16 ฉะนั้น ขอใหเราทั้งหลายจง
มีใจกลาเขามาถึงพระที่นั่ งแหง
พระคุณ เพ่ือเราจะไดรับพระ
เมตตา และจะไดพบพระคุณที่

(7) สดด 95:7-8 (8) ยชว 22:4 (11) 2 ปต 1:10 (12) สดด 147:15; อสย 49:2
(13) 2 พศด 16:9; โยบ 26:6; สดด 33:13-15; 90:8; สภษ 15:11 (14) ฮบ 2:17
(15) อสย 53:3; ลก 22:28; 2 คร 5:21; ฮบ 7:26 (16) อฟ 2:18; ฮบ 10:19, 22

 58_heb.pub 
 page 6

 Friday, December 09, 2005 15:02 



หนา 2426ฮีบรู 4, 5
จะชวยเราในขณะที่ตองการ
มหาปุโรหิตท่ีมาจากมนุษย

ก็ไมสมบูรณ

5ฝ ายมหาปุ โรหิ ตทุ กคนที่
เลือกมาจากมนุษย ไดแต ง

ตั้ งไวใหสําหรับมนุษยในบรรดา
การซึ่ งเกี่ ยวกับพระเจา เพ่ือ
ทานจะไดนําเครื่ องบรรณาการ
และเครื่ องบูชามาถวายเพราะ
ความบาป
2ทานนั้นมีใจเมตตากรุณาคนโง
และคนหลงผิดได เพราะทาน
เองก็มีความออนกําลังอยู รอบ
ตัวดวย
3 เหตุฉะนั้น ทานตองถวาย
เครื่องบูชาเพราะความบาปเพื่อ
คนทั้ งปวงฉันใด ทานจึงตอง
ถวายเพ่ือตัวเองดวยฉันนั้น
4และไมมีผูใดตั้งตนเองสําหรับ
เกียรตินี้ได เวนแตพระเจาทรง
เรียกเหมือนอยางทรงเรียกอา-
โรน

เมลคีเซเดคเปนภาพ
เล็งถึงพระคริสต

5ในทํานองเดียวกัน พระคริสต
ก็ไมไดทรงยกยองพระองคเอง
ข้ึนเปนมหาปุโรหิต แตเปนโดย
พระเจา ผูไดตรัสกับพระองควา
`ทานเปนบุตรของเรา วันนี้ เรา
ไดใหกําเนิดแกทานแลว'
6 เหมื อนพระองค ได ตรั สอี ก
แหงหนึ่ งวา `ทานเปนปุโรหิต

เปนนิตยตามอยางของเมลคีเซ-
เดค'
7ฝายพระเยซู ขณะเมื่ อพระ
องค ดํารงอยู ในเนื้ อหนั งนั้ น
พระองค ได ถวายคําอธิ ษฐาน
และทูลวิงวอนดวยทรงกันแสง
มากมายและน้ําพระเนตรไหล
ตอพระเจ าผู ทรงสามารถช วย
พระองคใหพนจากความตายได
และพระเจาไดทรงสดับเพราะ
พระองคนั้นไดยําเกรง
8ถึงแมวาพระองคทรงเปนพระ
บุตร พระองคก็ทรงเรียนรูที่จะ
นอบนอมยอมเชื่อฟง โดยความ
ทุกขลําบากที่พระองคไดทรงทน
เอา
9และเมื่ อทรงถู กทําให เพี ยบ
พรอมทุกประการแลว พระ
องค ก็ เลยทรงเป นผู จั ดความ
รอดนิรันดรสําหรับคนทั้งปวงที่
เชื่อฟงพระองค
10 โดยพระเจ าได ทรงตั้ งพระ
องค ให เป นมหาปุ โรหิ ตตาม
อยางของเมลคีเซเดค

ทารกคริสเตียน
11 เร่ืองเกี่ ยวกับพระองคนั้ นมี
มากและยากที่ จะอธิบายใหเขา
ใจได เพราะวาทานทั้ งหลาย
กลายเปนคนหูตึงเสียแลว
12 ถึงแมวาขณะนี้ทานทั้งหลาย
ควรจะเปนครูไดแลว  แตทาน
ก็ตองใหคนอื่นสอนทานอีกใน

(1) ฮบ 2:17; 8:3 (2) ฮบ 7:28 (3) ลนต 9:7; ฮบ 7:27 (4) อพย 28:1; กดว 16:40
(5) สดด 2:7; ยน 8:54 (6) สดด 110:4; ฮบ 7:17 (7) สดด 22:1 (8) ฟป 2:8
(9) ฮบ 2:10 (11) มธ 13:15; ยน 16:12; ฮบ 7:1-22 (12) 1 คร 3:1-3; 1 ปต 2:2
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หนา 2427 ฮีบรู 5, 6
เร่ืองหลักเบ้ืองตนแหงพระวจ-
นะของพระเจา และทานทั้ ง
หลายกลายเปนคนที่ ยังตองกิน
น้ํานม ไมใชอาหารแข็ง
13 เพราะว าทุกคนที่ ยั งกินน้ํา
นมนั้ นก็ ยั งไม ชํานาญในพระ
วจนะแหงความชอบธรรมเพราะ
เขายังเปนทารกอยู
14 แตอาหารแข็งนั้นเปนอาหาร
สําหรับผูใหญ คือผูที่เคยฝกหัด
ความคิดของเขาจนสังเกตไดวา
ไหนดีไหนชั่ว
คําสอนใหละประถมโอวาท

ของพระคริสตและ
กาวไปถึงความบริบูรณ

6เหตุฉะนั้น ใหเราละประ-
ถมโอวาทของพระคริสตไว

และให เรากาวหนาไปถึงความ
บริบูรณ อยาเอาสิ่ งเหลานี้ มา
วางเปนรากอีกเลย คือการ
กลับใจเสียใหมจากการกระทําที่
ตายแลว และความเชื่ อในพระ
เจา
2และคําสอนวาดวยพิธีบัพติศ-
มา และการวางมือ และการเปน
ข้ึนมาจากตาย และการพิพากษา
ลงโทษเปนนิตยนั้น
3ถาพระเจาจะทรงโปรดอนุญาต
เราก็จะกระทําอยางนี้ได
4 เพราะวาคนเหลานั้ นที่ ได รับ
ความสวางมาครั้งหนึ่งแลว และ
ได รู รสของประทานจากสวรรค

ไดมีสวนในพระวิญญาณบริสุทธิ์
5และไดชิมความดีงามแหงพระ
วจนะของพระเจา และฤทธิ์ เดช
แหงยุคที่จะมานั้น
6ถาเขาเหลานั้นจะหลงอยูอยาง
นี้ ก็เหลือวิสัยที่จะใหเขากลับใจ
เสียใหมอีกได เพราะตัวเขาเอง
ไดตรึงพระบุตรของพระเจาเสีย
อีกแลว และไดทําใหพระองค
ขายหนาตอธารกํานัล
7ดวยวาพ้ืนแผนดินที่ไดดูดดื่ม
น้ําฝนที่ตกลงมาเนืองๆและงอก
ข้ึนมาเปนตนผักใหประโยชนแก
คนทั้ งหลายที่ ไดพรวนดินดวย
นั้น ก็รับพระพรมาจากพระเจา
8แตดิ นที่ งอกหนามใหญและ
หนามยอยก็ถูกทอดทิ้ ง และ
เกือบจะถึงที่สาปแชงแลว ซึ่งใน
ที่สุดก็จะถูกเผาไฟเสีย
9แตดูกอนพวกที่รัก แมเราพูด
อยางนั้น เราก็เชื่ อแนวาทาน
ทั้ งหลายคงจะไดสิ่ งที่ ดีกวานั้ น
และสิ่งซึ่งเกี่ยวกับความรอด
10 เพราะว าพระเจ า ไม ทรง
อธรรมที่ จะทรงลืมการงานและ
การทํางานหนักดวยความรักซึ่ ง
ท านได แสดงต อพระนามของ
พระองค คือการรับใชวิสุทธิชน
นั้นและยังรับใชอยู
11 และเราปรารถนาใหทานทั้ ง
หลายทุ กคนแสดงความตั้ งใจ
จริงใหถึงความมั่นใจอยางเต็มที่

(13) อฟ 4:14 (14) อสย 7:15; ฟป 1:9 (1) ฮบ 5:12; 9:14 (2) ยน 3:25; กจ 8:14
(4) ยน 4:10; กท 3:2, 5; อฟ 2:8; ฮบ 2:4 (6) ฮบ 10:29 (7) สดด 65:10
(8) อสย 5:6 (10) รม 3:4; 15:25; 1 ธส 1:3; ฮบ 10:32-34 (11) คส 2:2
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หนา 2428ฮีบรู 6, 7
แห งความหวั งนั้ นจนถึ งที่ สุ ด
ปลาย
12 เพ่ือทานจะไมเปนคนเฉ่ือย
ชา แตใหตามเย่ียงอยางแหงคน
เหลานั้ นที่ อาศัยความเชื่ อและ
ความเพียร จึงไดรับตามพระ
สัญญาเปนมรดก

พระสัญญาอันมั่นคง
ของพระเจา

13 เพราะวาเมื่ อพระเจาไดทรง
ทําพระสัญญาไวกับอับราฮัมนั้น
โดยเหตุที่ ไมมีใครเปนใหญกวา
พระองคที่พระองคจะทรงใหคํา
ปฏิญาณไดนั้น พระองคก็ได
ทรงให คําปฏิญาณแกพระองค
เอง
14 คือตรัสวา `เราจะอวยพร
ทานแน เราจะทวีเชื้ อสายของ
ทานใหมากข้ึน'
15 เชนนั้นแหละ เมื่ออับราฮัม
ไดทนคอยดวยความเพียรแลว
ทานก็ไดรับตามพระสัญญานั้น
16 สวนมนุษยนั้ นตองปฏิญาณ
ต อหน าผู ที่ เป นใหญ กว าตน
และเมื่อเกิดขอทุมเถียงอะไรกัน
ข้ึนก็ตองถือคําปฏิญาณนั้นเปน
คํายืนยันข้ันเด็ดขาด
17 ฝ ายพระเจ าเมื่ อพระองค
ทรงหมายพระทัยจะสําแดงใหผู
ที่ รับคําทรงสัญญานั้นเปนมรดก
รูใหแนใจย่ิงข้ึนวา พระดําริของ
พระองคจะแปรปรวนไมได พระ

องคจึงไดทรงให คําปฏิญาณไว
ดวย
18 เพ่ื อดวยสองประการนั้ นที่
เปลี่ยนแปลงไมได ในที่ซึ่งพระ
องคจะตรัสมุสาไมไดนั้น เราซึ่ง
ไดหนีมาหาที่ ลี้ ภัยนั้ นจึงจะได
รับการหนุนน้ําใจอยางจริงจังที่
จะฉวยเอาความหวังซึ่งมีอยูตรง
หนาเรา
19 ความหวังนั้น เรายึดไวตาง
สมอของจิตวิญญาณ เปนความ
หวั งทั้ งแน และมั่ นคงและได
ทอดไวภายในมาน
20 ที่ ผู นําหน าได เสด็ จเข าไป
เผ่ือเราแลว คือพระเยซูผูทรง
ไดรับการแตงตั้ งเปนมหาปุโร-
หิตเปนนิตยตามอยางเมลคีเซ-
เดค
เมลคีเซเดคเปนแบบอยาง

ของพระคริสต

7เพราะเมลคี เซเดคผู นี้ คือ
กษัตริยเมืองซาเลม เปน

ปุโรหิตของพระเจาผูสูงสุด ผูได
พบอับราฮัมขณะที่กําลังกลับมา
จากการฆาฟนกษัตริยทั้ งหลาย
และไดอวยพรแกอับราฮัม
2อับราฮัมก็ไดถวายของหนึ่งใน
สิบจากของทั้ งปวงแกท านผู นี้
ตอนแรกทานผูนี้แปลวากษัตริย
แหงความชอบธรรม แลวหลัง
จากนั้ นก็แปลว ากษัตริ ย เมือง
ซาเลมดวย ซึ่งหมายถึงกษัตริย

(12) ฮบ 10:36 (13) ปฐก 22:16-17; ลก 1:73 (14) ปฐก 22:16-17 (15) ปฐก 12:4
(16) อพย 22:11 (17) รม 8:17 (18) กดว 23:19; 1 ซมอ 15:29 (19) ลนต 16:2, 15
(20) ปฐก 14:17-19; สดด 110:4; ยน 14:2; ฮบ 3:1 (1) ปฐก 14:18-20; ฮบ 7:6
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หนา 2429 ฮีบรู 7
แหงสันติสุข
3 บิ ดามารดาและตระกู ลของ
ทานก็ไมมี วันเริ่มตนและวันสิ้น
สุดของชีวิตก็ไมมีเชนกัน แต
เปนเหมือนพระบุตรของพระเจา
ซึ่ งดํารงตําแหน งปุ โรหิ ตอยู
ตลอดเวลา
ปุโรหิตตระกูลเลวีไดถวาย
สิบชักหน่ึงแกเมลคีเซเดค

โดยทางอับราฮัม
4แลวจงคิดดูเถิดวา ทานผูนี้ ย่ิง
ใหญเพียงไร ซึ่งแมแตอับราฮัม
ผู เปนตนตระกูลของเรานั้ นยัง
ไดชักหนึ่ งในสิบจากของริบนั้น
มาถวายแกทาน
5และแท จริ งบรรดาบุ ตรของ
เลวีซึ่ งได รั บตําแหน งปุ โรหิ ต
นั้น ถึงแมวาทานเหลานั้ นได
บังเกิดจากเอวของอับราฮัม ก็
ยังมีพระบัญชาสั่ งให รับสิบชัก
หนึ่ งจากประชาชนตามพระราช
บัญญัติ คือจากพวกพ่ีนองของ
ตน
6แตทานผูนี้ ไมใชเชื้ อสายพวก
เขา แตก็ยังไดรับสิบชักหนึ่งจาก
อับราฮัม และไดอวยพรให
อับราฮัมผูที่ไดรับพระสัญญาทั้ง
หลาย
7สิ่ งที่ คานไมได คือผูนอย
ตองรับพรจากผูใหญ
8ฝายขางนี้มนุษยที่ตองตายยัง
ไดรับสิบชักหนึ่ ง แตฝายขาง

โนนทานผู เดียวไดรับ และมี
พยานกลาวถึงทานวาทานยังมี
ชีวิตอยู
9ถาจะพูดไปอีกอยางหนึ่ งก็วา
เลวี นั้ นที่ รั บสิ บชั กหนึ่ งก็ ยั ง
ไดถวายสิบชักหนึ่งทางอับราฮัม
10 เพราะวาขณะนั้นเขายังอยูใน
เอวของบรรพบุรุษ ขณะที่เมล-
คีเซเดคไดพบกับอับราฮัม
ตําแหนงปุโรหิตของพระคริสต
เหนือกวาตําแหนงของอาโรน

11 เหตุฉะนั้นถาเมื่อจะถึงความ
สําเร็จไดในทางตําแหนงปุโรหิต
ที่สืบมาจากตระกูลเลวี (ดวยวา
ประชาชนไดรับพระราชบัญญัติ
โดยทางตําแหนงนี้) ที่ ไหน
จะตองการใหมี ปุโรหิตอีกตาม
อยางเมลคีเซเดคเลา ซึ่ งมิได
เรียกตามอยางอาโรน
12 เพราะเมื่ อตําแหนงปุโรหิต
เปลี่ ยนแปลงไปแลว พระราช
บัญญัติก็ จําเปนจะตองเปลี่ ยน
แปลงไปดวย
13 เพราะวาทานที่ เรากลาวถึง
นั้ นมาจากตระกูลอื่ น ซึ่ งเปน
ตระกูลที่ ยังไมมีผูใดเคยทําหนา
ที่ปรนนิบัติที่แทนบูชาเลย
14 เพราะเปนที่ประจักษชัดแลว
วา องคพระผูเปนเจาของเรานั้น
ไดทรงสืบเชื้อสายมาจากตระกูล
ยูดาห โมเสสไมไดวาจะมี
ปุโรหิตมาจากตระกูลนั้นเลย

(5) กดว 18:21-26; 2 พศด 31:4 (6) ปฐก 14:19-20; รม 4:13
(8) ฮบ 5:6; 6:20; วว 1:18 (11) รม 7:7-14; กท 2:21; ฮบ 7:18; 8:7
(14) ปฐก 49:8-10; กดว 24:17; อสย 1:1; มคา 5:2; มธ 1:2-3; 2:6; วว 5:5
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หนา 2430ฮีบรู 7
15 และขอนี้ ประจักษชัดย่ิ งข้ึน
อีก เมื่อปรากฏวามีปุโรหิตอีกผู
หนึ่ งเกิดข้ึนตามอยางของเมล-
คีเซเดค
16 ซึ่ งไมไดทรงตั้ งข้ึนตามพระ
ราชบัญญัติ ซึ่ งเปนบทบัญญัติ
สําหรับเนื้ อหนัง แตตามฤทธิ์
เดชแหงชีวิตอันไมรูสิ้นสุดเลย
17 เพราะมีพยานกลาวถึงทาน
วา `ทานเปนปุโรหิตเปนนิตย
ตามอยางของเมลคีเซเดค'
18 ดวยวาจริงๆแลวพระบัญญัติ
ที่ มีอยู เดิมนั้น ก็ไดยกเลิกไป
เพราะขาดฤทธิ์และไรประโยชน
19 เพราะวาพระราชบัญญัตินั้น
ไมไดทําอะไรใหถึงความสําเร็จ
แตไดนําความหวังอันดีกวาเขา
มา และโดยความหวังนั้นเราทั้ง
หลายจึงเขามาใกลพระเจา
20 ที่ ว าดี กว านั้ นก็ เพราะว า
ปุโรหิตคนนั้นไดทรงตั้ งข้ึนโดย
ทรงปฏิญาณไว
21 (บรรดาปุโรหิตเหลานั้นไมมี
การกลาวปฏิญาณเมื่อเขาเขารับ
ตําแหนง แตสวนปุโรหิตนี้มี
คํากลาวปฏิญาณจากพระองควา
`องคพระผู เปนเจาทรงปฏิญาณ
แลว และจะไมเปลี่ ยนพระทัย
ของพระองควา "ทานเปน
ปุโรหิตเปนนิตยตามอยางของ
เมลคีเซเดค"')
22 พระเยซูก็ ได ทรงเปนผู รั บ

ประกันแหงพันธสัญญาอันดีกวา
สักเพียงใด
ปุโรหิตตระกูลเลวีจะตองตาย
แตพระเยซูทรงดํารงอยู

เปนนิตย
23 แทจริง สวนปุโรหิตเหลา
นั้ นก็ ไดทรงตั้ งข้ึ นไวหลายคน
เพราะวาความตายไดขัดขวางไม
ใหดํารงอยูในตําแหนงเร่ือยไป
24 แตฝายพระองคนี้ โดยเหตุที่
พระองคดํารงอยูเปนนิตย ตํา-
แหนงปุโรหิตของพระองคจึงไม
แปรปรวน
25 ดวยเหตุนี้ พระองคจึงทรง
สามารถเปนนิตยที่จะชวยคนทั้ง
ปวงที่ ได เข ามาถึ งพระเจ าโดย
ทางพระองคนั้ นใหได รับความ
รอด เพราะวาพระองคทรงพระ
ชนมอยูเปนนิตยเพ่ือเสนอความ
ใหคนเหลานั้น
26 มหาปุ โรหิ ตเช นนี้ แหละที่
เหมาะสําหรับเรา คือเปนผูบริ-
สุทธิ์ ปราศจากอุบาย  ไรมลทิน
แยกจากคนบาปทั้งปวง ประทับ
อยูสูงกวาฟาสวรรค
27 พระองค ไม ต องทรงนํา
เครื่ องบูชามาทุกวันๆ ดังเชน
มหาปุโรหิตอื่นๆ ผู ซึ่ งถวาย
สําหรับความผิดของตัวเองกอน
แล วจึ งถวายสําหรั บความผิ ด
ของประชาชน สวนพระองคได
ทรงถวายเครื่ องบูชาเพียงคร้ั ง

(17) สดด 110:4; ฮบ 5:6 (18) รม 8:3; กท 3:21 (19) พคค 3:57; กจ 13:39
(21) สดด 110:4; ฮบ 5:6 (22) ฮบ 8:6 (25) รม 8:34; 1 ทธ 2:5; ฮบ 9:24; 1 ยน 2:1
(26) 2 คร 5:21; อฟ 1:20; ฮบ 4:15 (27) ลนต 9:7; 16:6; ฮบ 5:3
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หนา 2431 ฮีบรู 7, 8
เดียว คือเมื่ อพระองคไดทรง
ถวายพระองคเอง
28 ดวยวาพระราชบัญญัตินั้นได
แต งตั้ งมนุษยที่ อ อนกําลั งข้ึ น
เปนมหาปุโรหิต แตคําทรง
ปฏิญาณนั้น ซึ่งมาภายหลังพระ
ราชบัญญัติ ไดทรงแตงตั้งพระ
บุตรข้ึน ผู ถึงความสําเร็จเปน
นิตย

พิธีตางๆชี้ใหเห็นถึง
ความจริงของพระเจา

8บัดนี้ ในเรื่ องที่ เราพูดมา
แลวนั้ น ขอสรุปนั้นคือวา

เรามีมหาปุโรหิตอยางนี้ เอง ผู
ได ประทับเบ้ื องขวาพระที่ นั่ ง
แห งผู ทรงเดชานุ ภาพในฟ า
สวรรค
2 เปนผู ปฏิบัติกิจในสถานบริ-
สุทธิ์และในพลับพลาแทซึ่ งองค
พระผูเปนเจาไดทรงตั้งไว ไมใช
มนุษยตั้ง
3 เพราะว าทรงตั้ งมหาปุโรหิต
ทุกคนข้ึนเพ่ือใหถวายของกํานัล
และเครื่ องบูชา ดวยเหตุนี้ จึง
จําเปนที่ มหาปุโรหิตผู นี้ ตองมี
สิ่งหนึ่งสิ่งใดถวายดวย
4 เพราะถ าพระองคทรงอยู ใน
โลก พระองคก็จะไมไดทรงเปน
ปุโรหิต เพราะวามีปุโรหิตที่
ถวายของกํานั ลตามพระราช
บัญญัติอยูแลว
5 ปุ โรหิ ตเหล านั้ นปฏิ บัติตาม

แบบและเงาแหงสิ่ งเหลานั้ นที่
อยูในสวรรค เหมือนพระเจาได
ทรงสั่งแกโมเสสครั้นเมื่อทานจะ
สรางพลับพลานั้นวา `ดูเถิด
จงทําทุกสิ่ งตามแบบอยางที่ เรา
แจงแกทานบนภูเขา'

พันธสัญญาใหมก็เขามา
แทนท่ีพันธสัญญาเกา

6แตวาพระองคไดทรงเปนคน
กลางแหงพันธสัญญาอันประ-
เสริฐกวาเกา เพราะไดทรงตั้ ง
ข้ึนโดยพระสัญญาอันดีกวาเกา
เทาใด บัดนี้พระองคก็ไดตํา-
แหนงอันเลิศกวาเกาเทานั้น
7 เพราะว าถ าพันธสัญญาเดิ ม
นั้นไมมีขอบกพรองแลว ก็ไม
จําเปนที่ จะตองมีพันธสัญญาที่
สองอีก
8ดวยวา พระเจาตรัสติเขาวา
`องคพระผู เปนเจาตรัสวา "ดู
เถิด วันเวลาจะมาถึง ซึ่งเราจะ
ทําพันธสัญญาใหมกับวงศวาน
อิสราเอล และวงศวานยูดาห
9 ไม เหมือนกับพันธสัญญาซึ่ ง
เราไดกระทํากับบรรพบุ รุษของ
เขาทั้ งหลาย เมื่อเราจูงมือ
เขาเพ่ื อนําเขาออกจากแผนดิน
อียิปต เพราะวาเขาเหลานั้นไม
ไดมั่ นอยู ในพันธสัญญาของเรา
อีกตอไปแลว เราจึงไดละเขา
ไว" องคพระผูเปนเจาตรัสดังนี้
แหละ

(1) อฟ 1:20; คส 3:1; ฮบ 2:17; 3:1; 10:12 (2) ฮบ 9:8, 11-12, 24
(3) รม 4:25; กท 2:20; อฟ 5:2; ฮบ 5:1 (5) อพย 25:40; คส 2:17; ฮบ 9:23-24
(6) ลก 22:20; 2 คร 3:6, 8; ฮบ 7:22 (7) อพย 3:8; 19:5 (8) ยรม 31:31-34
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หนา 2432ฮีบรู 8, 9
10 "นี่ คือพันธสัญญาซึ่ งเราจะ
กระทํากับวงศวานอิสราเอลภาย
หลังสมัยนั้น" องคพระผูเปนเจา
ตรัส "เราจะบรรจุราชบัญญัติ
ของเราไว ในจิ ตใจของเขาทั้ ง
หลาย และจะจารึกมันไวที่ ใน
ดวงใจของเขาทั้งหลาย และเรา
จะเปนพระเจาของเขา และเขา
จะเปนประชาชนของเรา
11 และทุกคนจะไมสอนเพ่ือน
บ านของตนและพี่ นองของตน
แตละคนอีกวา `จงรูจักองคพระ
ผูเปนเจา' เพราะเขาทั้งหลายจะ
รู จักเราหมด ตั้ งแตคนต่ําตอย
ที่สุดถึงคนใหญโตที่สุด
12 เพราะเราจะกรุณาตอการอ-
ธรรมของเขา และจะไมจดจํา
บาปและความชั่ วชาของเขาอีก
ตอไป"'
13 เมื่อพระองคตรัสถึง "พันธ-
สัญญาใหม" พระองคทรงถือวา
พันธสัญญาเดิมนั้ นพนสมัยไป
แลว และสิ่ งที่พนสมัยและเกา
ไปแลวนั้ น ก็พรอมที่ จะเสื่ อม
สูญไป
พิธีตางๆในพันธสัญญาเดิม

เปนแบบอยางของ
พันธสัญญาใหม

9แทจริง ถึงแมพันธสัญญา
เดิมนั้นก็ยังไดมีกฎสําหรับ

การปรนนิ บั ติ ในพิ ธี นมั สการ
และไดมีสถานอันบริสุทธิ์ สํา-

หรับโลกนี้
2 เพราะวาไดมีพลับพลาสร าง
ข้ึนตกแตงเสร็จแลว คือหองชั้น
นอก ซึ่งมีคันประทีป โตะ และ
ขนมปงหนาพระพักตร หองนี้
เรียกวาที่บริสุทธิ์
3และภายในม านชั้ นที่ สองมี
หองพลับพลาซึ่ งเรียกวา ที่
บริสุทธิ์ที่สุด
4หองนั้นมีแทนทองคําสําหรับ
ถวายเครื่ องหอม และมีหีบ
พันธสัญญาหุ มด วยทองคําทุก
ดาน ในหีบนั้นมีโถทองคําใส
มานา และมีไมเทาของอาโรนที่
ออกชอ และมีแผนศิลาพันธ-
สัญญา
5และเหนือหีบนั้น  มีรูปเครูบ
แหงสงาราศีคลุมพระที่นั่ งพระ
กรุณานั้น สิ่ งเหลานี้ เราจะ
พรรณนาใหละเอียดในที่นี้ไมได
6แล วเมื่ อจัดตั้ งสิ่ งเหล านี้ ไว
อยางนั้นแลว พวกปุโรหิตก็เขา
ไปในพลับพลาหองที่ หนึ่ งทุก
ครั้งที่ปรนนิบัติพระเจา
7แตในหองที่สองนั้น มีมหา
ปุโรหิตผูเดียวเทานั้นที่ เขาไปได
ปละครั้ ง และตองนําเลือดเขา
ไปถวายเพื่ อตัวเอง และเพ่ือ
ความผิดของประชาชนดวย
8อยางนั้นแหละ พระวิญญาณ
บริสุทธิ์ไดทรงสําแดงวา ทางซึ่ง
จะเขาไปในที่บริสุทธิ์ที่สุดนั้นไม

(10) ยรม 31:33; ศคย 8:8 (11) อสย 54:13 (12) รม 11:27 (13) 2 คร 5:17
(1) อพย 25:8; ฮบ 8:2 (3) อพย 26:31 (4) อพย 16:33 (5) อพย 25:17, 20
(6) กดว 18:2 (7) อพย 30:10; ลนต 16:34; ฮบ 5:3 (8) ยน 14:6; ฮบ 10:20
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หนา 2433 ฮีบรู 9
ไดปรากฏแจงคราวเมื่ อพลับ-
พลาเดิมยังตั้งอยู
9 พลั บพลาเดิ มเป นเครื่ อ ง
เปรียบสําหรับในเวลานั้น คือมี
การถวายของใหและเครื่องบูชา
ซึ่งจะกระทําใหใจวินิจฉัยผิดและ
ชอบของผู ถวายนั้ นถึงที่ สําเร็จ
ไมได
10 ซึ่ งเปนแตเพียงของกินของ
ดื่ม และพิธีชําระลางตางๆ
และเปนพิธีสําหรับเนื้อหนังที่ได
บัญญัติไวจนกวาจะถึงเวลาที่จะ
ตองเปลี่ยนแปลงใหม
การถวายบูชาของพระคริสต
เปนความสําเร็จสมบูรณ

11 แตเมื่อพระคริสตไดเสด็จมา
เปนมหาปุโรหิตแหงสิ่งประเสริฐ
ซึ่งจะมาถึงโดยทางพลับพลาอัน
ใหญย่ิ งกวาและสมบูรณย่ิ งกวา
แตกอน ที่ไมไดสรางข้ึนดวยมือ
และพูดไดวา มิไดเปนอยาง
ของโลกนี้
12 พระองค เสด็ จเข าไปในที่
บริสุทธิ์ เพียงครั้ งเดียวเท านั้ น
และพระองคไมไดทรงนําเลือด
แพะและเลือดลูกวัวเขาไป แต
ทรงนําพระโลหิตของพระองค
เองเขาไป และทรงสําเร็จการไถ
บาปชั่วนิรันดรแกเรา
13 เพราะถ าเลือดวัวตั วผู และ
เลือดแพะและเถาของลูกโคตัว
เมี ยที่ ประพรมลงบนคนบาป

สามารถชําระเนื้ อหนั งใหบริ-
สุทธิ์ได
14 มากย่ิงกวานั้นสักเทาไรพระ
โลหิตของพระคริสต โดยพระ
วิญญาณนิ รั นดร ได ทรงถวาย
พระองค เองแด พระเจ า เป น
เครื่ องบูชาอันปราศจากตําหนิ
จะไดทรงชําระใจวินิจฉัยผิดและ
ชอบของทานทั้งหลายใหพนจาก
การกระทําที่ ตายแลว เพ่ือจะ
ไดปฏิบัติพระเจาผูทรงพระชนม
อยู
15 เพราะเหตุนี้พระองคจึงทรง
เป นคนกลางแห งพันธสั ญญา
ใหม เพ่ือเมื่อมีผูหนึ่ งตายสํา-
หรับที่จะไถการละเมิดของคนที่
ไดละเมิดตอพันธสัญญาเดิมนั้น
แลว คนทั้งหลายที่ถูกเรียกแลว
นั้ นจะได รั บมรดกอันนิ รั นดร
ตามพระสัญญา
การส้ินพระชนมของพระคริสต

ทําใหทราบถึง
พระประสงคของพระองค

16 เพราะวาในกรณีที่ เกี่ ยวกับ
หนังสือพินัยกรรม ผูทําหนังสือ
นั้นก็ตองถึงแกความตายแลว
17 เพราะว าเมื่ อคนตายแล ว
หนังสือพินัยกรรมนั้ นจึ งใชได
มิฉะนั้ นเมื่ อผู ทํายั งมีชี วิตอยู
หนังสือพินัยกรรมนั้นก็ใชไมได
18 เหตุฉะนั้นพันธสัญญาเดิมก็
ไมไดทรงตั้งข้ึนไวโดยปราศจาก

(9) กท 3:21; ฮบ 7:19 (10) ลนต 11:2; กดว 19:7 (11) อฟ 1:3-11; ฮบ 10:1
(12) ดนล 9:24; ศคย 3:9 (13) ลนต 16:14; กดว 19:2 (14) ลก 1:74; ฮบ 6:1
(15) รม 3:25; ฮบ 3:1 (17) กท 3:15 (18) อพย 24:6
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หนา 2434ฮีบรู 9, 10
เลือด
19 เพราะวาเมื่อโมเสสประกาศ
ข อบั งคับทุ กข อแก บรรดาพล
ไพร ตามพระราชบัญญัติ แล ว
ท านจึ งได เอาเลื อดลู กวั วและ
เลือดลูกแพะกับน้ํา และเอาขน
แกะสีแดงและตนหุสบมาประ-
พรมหนั งสื อม วนนั้ นกั บทั้ ง
บรรดาคนทั้งปวง
20 กลาววา `นี่ เปนเลือดแหง
พันธสัญญา ซึ่งพระเจาทรงบัญ-
ญัติไวแกทานทั้งหลาย'
21 แลวทานก็เอาเลือดประพรม
พลับพลากับเครื่ องใชทุกชนิด
ในการปฏิบัตินั้นเชนเดียวกัน
22 และตามพระราชบัญญัติถือ
วา เกือบทุกสิ่ งจะถูกชําระดวย
โลหิต และถาไมมีโลหิตไหล
ออกแลว ก็จะไมมีการอภัยบาป
เลย
การเสียสละของพระคริสต

23 เหตุฉะนั้นจึงจําเปนตองชํา-
ระแบบจําลองของสวรรค โดย
ใชเครื่องบูชาอยางนี้ แตวาของ
จริ ง ในสวรรค นั้ นต องชําระ
ดวยเครื่องบูชาอันประเสริฐกวา
เครื่องบูชาเหลานั้น
24 เพราะว าพระคริ สต ไม ได
เสด็จเขาในสถานที่ บริสุทธิ์ ซึ่ ง
สรางข้ึนดวยมือมนุษย อันเปน
แบบจําลองจากของจริง แตพระ
องคไดเสด็จเขาไปในสวรรคนั้น

เอง   และบัดนี้ทรงปรากฏจํา-
เพาะพระพักตรพระเจาเพ่ือเรา
ทั้งหลาย
25 พระองค ไม ต องทรงถวาย
พระองคเองซ้ําอีก เหมือนอยาง
มหาปุโรหิตที่ เขาไปในที่บริสุทธิ์
ทุกปๆ นําเอาเลือดซึ่ งไมใช
โลหิตของตัวเองเขาไปดวย
26 มิฉะนั้ นพระองคคงตองทน
ทุกขทรมานบอยๆตั้ งแตสราง
โลกมา แตวาเดี๋ยวนี้พระองค
ไดทรงปรากฏในเวลาที่สุดนี้ครั้ง
เดียว เพ่ือจะไดกําจัดความบาป
ได โดยถวายพระองคเองเปน
เครื่องบูชา
27 มีขอกําหนดสําหรับมนุษยไว
แลววาจะตองตายหนหนึ่ง และ
หลังจากนั้นก็จะมีการพิพากษา
ฉันใด
28 ดังนั้นพระคริสตไดทรงถวาย
พระองคเองหนหนึ่ง เพ่ือจะได
ทรงรับเอาความบาปของคนเปน
อันมาก แลวพระองคจะทรง
ปรากฏครั้ งที่ สองปราศจาก
ความบาปแกบรรดาคนที่ คอย
พระองคใหเขาถึงความรอดฉัน
นั้น

พันธสัญญาเดิมส้ินสุด

10โดยเหตุที่พระราชบัญ-
ญั ติ นั้ นได เป นแต เงา

ของสิ่ งดีที่ จะมาภายหนา มิใช
ตัวจริงของสิ่ งนั้ นทีเดียว พระ

(19) อพย 24:5-6; ลนต 14:4 (20) อพย 24:3; มธ 26:28 (21) อพย 29:12, 36
(22) ลนต 17:11 (23) ฮบ 8:5 (24) รม 8:34; ฮบ 6:20; 8:2 (25) ฮบ 9:7
(27) ปฐก 3:19; ปญจ 3:20 (28) อสย 53:12; มธ 26:28; รม 6:10 (1) ฮบ 7:19; 8:5
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หนา 2435 ฮีบรู 10
ราชบัญญัตินั้ นจะใชเครื่ องบูชา
ที่ เขาถวายทุกปๆเสมอมากระ-
ทําใหผูถวายสักการบูชานั้นถึงที่
สําเร็จไมได
2 เพราะถาเปนเชนนั้นได เขาคง
ไดหยุดการถวายเครื่องบูชาแลว
มิใชหรือ เพราะถาผูนมัสการ
นั้ นได รั บการชําระใหบริ สุทธิ์
ครั้งหนึ่งแลว เขาคงจะไมรูสึกวา
มีบาปอีกตอไป
3แต การถวายเครื่ องบู ชานั้ น
เปนเหตุให ระลึกถึงความบาป
ทุกปๆ
4 เพราะเลือดวัวผูและเลือดแพะ
ไมสามารถชําระความบาปได
5ดังนั้ นเมื่ อพระองค เสด็จเขา
มาในโลกแลว พระองคไดตรัส
วา `เครื่ องสัตวบูชาและเครื่อง
บูชาพระองคไมทรงประสงค แต
พระองค ไดทรงจัดเตรียมกาย
สําหรับขาพระองค
6 เครื่ องเผาบูชาและเครื่องบูชา
ไถบาป พระองคไมทรงพอพระ
ทัย
7แลวขาพระองคทูลวา "ดูเถิด
ขาพระองคมาแลว โอ พระเจา
ขา  เพ่ือจะกระทําตามน้ําพระ
ทัยพระองค" (ในหนังสือมวนก็
มีเขียนเรื่องขาพระองค)'
8 เมื่ อพระองคตรัสดังนี้ แลววา
"เครื่องสัตวบูชาและเครื่องบูชา
และเครื่องเผาบูชา และเครื่อง

บูชาไถบาป พระองคไมทรง
ประสงคและไมทรงพอพระทัย"
ซึ่ งเขาไดบูชาตามพระราชบัญ-
ญัตินั้น
9แลวพระองคจึงตรัสวา "ดูเถิด
ขาพระองคมาแลว โอ พระเจา
ขา  เพ่ือจะกระทําตามน้ําพระ
ทัยพระองค" พระองคทรงยก
เลิกระบบเดิมนั้นเสีย เพ่ือจะ
ทรงตั้งระบบใหม
10 โดยน้ําพระทัยนั้ นเองที่ เรา
ทั้ งหลายได รับการทรงชําระให
บริสุทธิ์ โดยการถวายพระ
กายของพระเยซูคริสตเพียงครั้ง
เดียวเทานั้น
11 ฝายปุโรหิตทุกคนก็ยืนปฏิ-
บัติอยูทุกวันๆ และนําเอา
เครื่ องบู ชาอย างเดี ยวกั นมา
ถวายเนืองๆ เครื่ องบูชานั้นจะ
ยกเอาความบาปไปเสียไมไดเลย
12 ฝายพระองคนี้ ครั้นทรง
ถวายเครื่ องบู ชาเพราะความ
บาปเพียงหนเดียวซึ่ งใชไดเปน
นิตย ก็เสด็จประทับเบ้ืองขวา
พระหัตถของพระเจา
13 ตั้ งแตนี้ ไปพระองคคอยอยู
จนถึ งบรรดาศัตรูของพระองค
จะถู กปราบลงเป นที่ รองพระ
บาทของพระองค
14 เพราะว าโดยการทรงถวาย
บูชาหนเดียว พระองคไดทรง
กระทําใหคนทั้งหลายที่ถูกชําระ

(4) มคา 6:6-7 (5) สดด 40:6-8
(10) ยน 17:19; อฟ 5:26; ฮบ 2:11; 9:12; 10:14, 29; 13:12 (11) กดว 28:3
(12) สดด 110:1; คส 3:1; ฮบ 1:3 (13) สดด 110:1; ฮบ 1:13
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หนา 2436ฮีบรู 10
แลวถึงที่สําเร็จเปนนิตย
15 และพระวิญญาณบริสุทธิ์ ก็
ทรงเป นพยานให แก เราด วย
เพราะวาพระองคไดตรัสไวแลว
วา

พระเจาไมทรงจดจํา
ความบาปของคนที่เชื่อ

16 `"นี่ คือพันธสัญญาซึ่ งเราจะ
กระทํากับเขาทั้ งหลายภายหลัง
สมัยนั้น" องคพระผูเปนเจาตรัส
"เราจะบรรจุราชบัญญัติของเรา
ไวในจิตใจของเขาทั้ งหลายและ
จะจารึกมันไวที่ในดวงใจของเขา
ทั้งหลาย
17 และจะไม จดจําบาปและ
ความชั่วชาของเขาอีกตอไป"'
18 ดังนั้นเมื่อมีการลบบาปแลว
ก็ ไมมี การถวายเครื่ องบูชาไถ
บาปอีกตอไป

พระคริสตเปนทาง
ท่ีจะเขาเฝาพระเจา

19 เหตุฉะนั้ นพ่ี นองทั้ งหลาย
เมื่ อเรามีใจกลาที่ จะเขาไปในที่
บริสุทธิ์ ที่ สุดโดยพระโลหิตของ
พระเยซู
20 ตามทางใหมและเปนทางที่มี
ชีวิต ซึ่งพระองคไดทรงเปดออก
สําหรับเราทั้ งหลายโดยมานนั้น
คือเนื้อหนังของพระองค
21 และครั้ นเรามีมหาปุโรหิ ต
สําหรับครอบครั วของพระเจ า
แลว

22 ก็ใหเราเขามาใกลดวยใจจริง
ดวยความเชื่ออันเต็มเปยม มีใจ
ที่ ถูกประพรมชําระพนจากการ
วินิจฉัยผิดและชอบที่ชั่วรายและ
มีกายลางชําระดวยน้ําอันใสบริ-
สุทธิ์
23 ใหเรายึดมั่ นในความเชื่ อที่
เราทั้ งหลายรับไวนั้ น โดยไม
หว่ันไหว (เพราะวาพระองคผู
ทรงประทานพระสัญญานั้นทรง
สัตยซื่อ)
24 และใหเราพิจารณาดูกันและ
กัน เพ่ือเปนเหตุใหมีความรัก
และกระทําการดี
25 ซึ่งเราเคยประชุมกันนั้นอยา
ใหหยุด เหมือนอยางบางคนเคย
กระทํานั้ น แตจงเตือนสติกัน
และกัน และใหมากย่ิงข้ึนเมื่ อ
ท านทั้ งหลายเห็ นวันเวลานั้ น
ใกลเขามาแลว

การปฏิเสธพระคริสต
และเครื่องบูชาอื่นๆ

26 เมื่ อเราได รั บความรู เร่ื อง
ความจริงแลว แตเรายังขืนทํา
ผิดอีก เครื่องบูชาไถบาปก็จะไม
มีเหลืออยูเลย
27 แต จะมี ความหวาดกลั วใน
การรอคอยการพิ พากษาโทษ
และไฟอันรายแรง ซึ่งจะกินเอา
บรรดาคนที่ขัดขวางนั้นเสีย
28 คนที่ ไดฝาฝนพระราชบัญ-
ญัติของโมเสสนั้น ถามีพยาน

(16) ยรม 31:33; ฮบ 8:10 (19) อฟ 2:18; ฮบ 4:16 (20) ยน 14:6; ฮบ 7:24-25
(22) อฟ 3:12; ฮบ 7:19 (23) 1 คร 1:9; 1 ธส 5:24 (25) กจ 2:42; รม 13:11
(26) กดว 15:30; ฮบ 6:6; 2 ปต 2:20 (27) ศฟย 1:18 (28) พบญ 17:2; มธ 18:16
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หนา 2437 ฮีบรู 10, 11
สักสองสามปาก ก็จะตองตาย
โดยปราศจากความเมตตา
29 ทานทั้ งหลายคิดดูซิวาคนที่
เหยียบยํ่าพระบุตรของพระเจา
และดูหมิ่นพระโลหิตแหงพันธ-
สัญญาซึ่ งชําระเขาใหบริสุทธิ์ วา
เปนสิ่ งชั่ วชา และประมาทตอ
พระวิญญาณผูทรงพระคุณ ควร
จะถูกลงโทษมากย่ิ งกวานั้ นสัก
เทาใด
30 เพราะเรารู จักพระองคผู ได
ตรัสวา `การแกแคนเปนของเรา
เราจะตอบสนอง องคพระผูเปน
เจาไดตรัส' และไดตรัสอีก
วา  `องคพระผู เปนเจาจะทรง
พิ พากษาประชาชนของพระ
องค'
31 การตกอยู ในอุ งพระหั ตถ
ของพระเจาผู ทรงพระชนมนั้ น
เปนที่นาหวาดกลัว
32 แตทานทั้ งหลายจงระลึกถึง
คราวกอนนั้น หลังจากที่ทานได
รับความสวางแลว ทานไดอด
ทนต อความยากลําบากอย าง
ใหญหลวง
33 บางทีท านก็ถูกประจานให
อับอายขายหนาและถูกขมเหง
บางทีทานก็รวมทุกขกับคนที่ถูก
ขมเหงนั้น
34 เพราะวาท านทั้ งหลายมี ใจ
เมตตาตอขาพเจาในเมื่ อขาพ-
เจาตองถูกขังไว และเมื่ อมี

คนปลนชิงเอาทรัพยสิ่ งของของ
ทานไป ทานก็ยอมใหดวยใจ
ยินดี เพราะทานรูแลววา ทาน
มีทรัพยสมบัติที่ ประเสริฐกว า
และถาวรกวานั้นอีกในสวรรค
35 เหตุฉะนั้น ขออยาไดละทิ้ ง
ความไววางใจของทาน ซึ่ งมี
บําเหน็จอันย่ิงใหญ
36 ดวยวาทานทั้งหลายตองการ
ความเพียร เพ่ือวาครั้ นทาน
กระทําใหน้ําพระทัยของพระเจา
สําเร็จได ทานจะไดรับตามคํา
ทรงสัญญา
37 `เพราะอีกไมนานพระองคผู
จะเสด็จมาก็จะเสด็จมาและจะ
ไมทรงชักชา
38 แตคนชอบธรรมจะมี ชี วิ ต
ดํารงอยู โดยความเชื่ อ แตถา
ผู ใดเสื่อมถอย ใจของเราจะไม
มีความพอใจในคนนั้นเลย'
39 แตเราทั้งหลายไมอยูฝายคน
เหล านั้ นที่ กลั บถอยหลั งถึ ง
ความพินาศ แตอยูฝายคนเหลา
นั้นที่ เชื่อจนใหจิตวิญญาณถึงที่
รอด

ความเชื่อไดแสดงออก
โดยบุคคลแหงความเชื่อ

11บัดนี้ ความเชื่อคือความ
แน ใจในสิ่ งที่ เราหวั งไว

เปนหลักฐานมั่นใจวา สิ่ งที่
ยังไมไดเห็นนั้นมีจริง
2 โดยความเชื่อนี้ เอง พวก

(29) มธ 12:31; 1 คร 11:29; ฮบ 2:3 (30) พบญ 32:35 (31) ลก 12:5 (32) กท 3:4
(33) 1 คร 4:9; ฟป 1:7 (34) มธ 5:12; 2 ทธ 1:16 (35) มธ 5:12 (36) ลก 21:19
(37) ฮบก 2:3-4; ลก 18:8 (38) รม 1:17 (39) กจ 16:31; 2 ปต 2:20 (1) รม 8:24
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หนา 2438ฮีบรู 11
บรรพบุรุษก็ไดรับการรับรอง
3โดยความเชื่อนี้ เอง เราจึงเขา
ใจวา พระเจาไดทรงสรางกัลป-
จักรวาลดวยพระดํารัสของพระ
องค ดังนั้นสิ่งที่มองเห็นจึงเปน
สิ่ งที่ เกิดจากสิ่ งที่ ไมปรากฏให
เห็น

อาแบล
4โดยความเชื่อ อาแบลนั้นจึงได
นําเครื่ องบูชาอันประเสริฐกวา
เครื่องบูชาของคาอินมาถวายแด
พระเจา เพราะเหตุเครื่ องบูชา
นั้นจึงมีพยานวา ทานเปนคน
ชอบธรรม คือพระเจาทรงเปน
พยานแกของถวายของทาน โดย
ความเชื่อนั้น แมวาอาแบลตาย
แลวทานก็ยังพูดอยู

เอโนค
5โดยความเชื่อ เอโนคจึงถูกรับ
ข้ึนไป เพ่ือไมใหทานประสบกับ
ความตาย ไมมีผู ใดพบทาน
เพราะพระเจ าทรงรั บท านไป
แลว กอนที่ทรงรับทานข้ึนไป
นั้นมีพยานวา ทานเปนที่พอ
พระทัยของพระเจา
6แตถาไมมีความเชื่ อแลว จะ
เปนที่พอพระทัยของพระองคก็
ไมไดเลย เพราะวาผูที่จะมาหา
พระเจ าไดนั้ นตองเชื่ อว าพระ
องคทรงดํารงพระชนมอยู และ
พระองคทรงเปนผูประทานบํา-
เหน็จใหแกทุกคนที่ปลงใจแสวง

หาพระองค
โนอาห

7โดยความเชื่อ เมื่อพระเจาทรง
เตือนโนอาหถึงเหตุการณที่ ยัง
ไมปรากฏ ทานมีใจเกรงกลัว
จัดแจงตอนาวา เพ่ือชวยครอบ
ครัวของทานใหรอด และดวย
เหตุนี้ เอง ทานจึงไดปรับโทษ
แกโลก และไดเปนทายาทแหง
ความชอบธรรม ซึ่ งบังเกิดมา
จากความเชื่อ

อับราฮัมและนางซาราห
8 โดยความเชื่ อ เมื่ อทรงเรียก
ใหอับราฮัมออกเดินทางไปยังที่
ซึ่งทานจะรับเปนมรดก ทานได
เชื่ อฟ งและได เดินทางออกไป
โดยหารูไมวาจะไปทางไหน
9 โดยความเชื่อ ทานไดพํานัก
ในแผนดินแห งพระสัญญานั้ น
เหมือนอยู ในดินแดนแปลกถิ่น
คืออาศัยอยู ในเต็นทกับอิสอัค
และยาโคบซึ่ งเป นทายาทดวย
กั นกั บท านในพระสั ญญาอั น
เดียวกันนั้น
10 เพราะวาทานไดคอยอยู เพ่ือ
จะไดเมืองที่มีราก ซึ่ งพระเจา
เปนนายชางและเปนผูทรงสราง
ข้ึน
11 โดยความเชื่อ นางซาราหเอง
เชนกันจึ งได รับพลั งตั้ งครรภ
และไดคลอดบุตรเมื่ อชรามาก
แลว เพราะนางถือวาพระองคผู

(3) สดด 33:6 (4) ปฐก 4:3-5; ฮบ 12:24 (5) ปฐก 5:21-24
(7) ปฐก 6:13-22; รม 3:22; 1 ปต 3:20 (8) ปฐก 12:1-4 (9) ปฐก 12:8; ฮบ 6:17
(10) ฮบ 12:22; 13:14; วว 21:10 (11) ปฐก 17:19; 21:1-2; ลก 1:36; ฮบ 10:23
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หนา 2439 ฮีบรู 11
ไดทรงประทานพระสัญญานั้ น
ทรงเปนผูสัตยซื่อ
12 เหตุฉะนั้น คนเปนอันมาก
ดุจดาวในทองฟา และดุจเม็ด
ทรายที่ทะเลซึ่ งนับไมไดไดบัง-
เกิดแตชายคนเดียว และชายคน
นั้นก็เทากับคนที่ตายแลวดวย
13 บรรดาคนเหลานี้ ไดตายไป
ในระหวางที่เชื่ออยู ยังไมไดรับ
ผลตามพระสัญญาทั้ งหลายนั้ น
แตไดแลเห็นพระสัญญาแตไกล
ก็เชื่อมั่นและตอนรับพระสัญญา
เหลานั้ นไว และไดยอมรับวา
เขาทั้งหลายเปนคนตางดาวและ
เปนผูสัญจรอยูในแผนดินโลก
14 เพราะคนที่ พู ดอย างนี้ ก็
แสดงใหเห็นชัดแลววา เขากําลัง
แสวงหาเมืองที่จะไดเปนของเขา
15 และแทจริงถาเขาคิดถึงบาน
เมืองที่เขาจากมานั้น เขาก็คงจะ
มีโอกาสกลับไปได
16 แตบัดนี้เขาปรารถนาที่จะอยู
ในเมืองที่ประเสริฐกวานั้น คือ
เมืองสวรรค เหตุฉะนั้นพระเจา
จึงมิไดทรงละอายเมื่ อเขาเรียก
พระองควาเปนพระเจาของเขา
เพราะพระองคไดทรงจัดเตรียม
เมืองหนึ่งไวสําหรับเขาแลว
17 โดยความเชื่อ เมื่ออับราฮัม
ถูกลองใจก็ไดถวายอิสอัคเปน
เครื่องบูชา นี่แหละทานผูไดรับ
พระสัญญาเหล านั้ นก็ ไดถวาย

บุตรชายคนเดียวของตนที่ ไดให
กําเนิดมา
18 คือบุตรที่ มีพระดํารัสไว ว า
`เขาจะเรียกเชื้อสายของเจาทาง
สายอิสอัค'
19 ทานเชื่อวาพระเจาทรงฤทธิ์
สามารถใหอิสอัคเปนข้ึนมาจาก
ความตายได และทานไดรับบุตร
นั้นกลับคืนมาอีก ประหนึ่ งวา
บุตรนั้นเปนข้ึนมาจากตาย

อิสอัคและยาโคบ
20 โดยความเชื่อ อิสอัคไดอวย
พรแกยาโคบและเอซาว คือ
เกี่ยวกับเหตุการณซึ่ งจะบังเกิด
ภายหนานั้น
21 โดยความเชื่อ ยาโคบเมื่ อ
จะตายไดอวยพรแกบุตรชายทั้ ง
สองของโยเซฟ และไดนมัสการ
ขณะที่ คํ้าอยู บนหัวไม เท าของ
ทาน

โยเซฟ
22 โดยความเชื่อ โยเซฟเมื่ อ
กําลังจะตายไดกลาวถึงการที่ชน
ชาติอิสราเอลจะออกไป และได
มีคําสั่งไวเร่ืองกระดูกของทาน
โมเสสและบิดามารดาของทาน
23 โดยความเชื่อ เมื่ อโมเสส
บังเกิดมาแลว บิดามารดาได
ซอนทานไวถึงสามเดือน เพราะ
เห็นวาเปนเด็กรูปงาม และไม
ไดกลัวคําสั่งของกษัตริยนั้น
24 โดยความเชื่อ ครั้นโมเสส

(12) ปฐก 15:5; รม 4:19 (13) ปฐก 12:7 (14) ฮบ 13:14 (15) ปฐก 11:31
(16) ปฐก 26:24 (17) ปฐก 22:1 (18) ปฐก 21:12 (19) รม 4:17 (20) ปฐก 27:26
(21) ปฐก 48:1 (22) ปฐก 50:24; อพย 13:19 (23) อพย 1:16 (24) อพย 2:11-15
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หนา 2440ฮีบรู 11
วัฒนาโตขึ้นแลว ไมยอมใหเรียก
วาเปนบุตรชายของธิดากษัตริย
ฟาโรห
25 ท านเลือกการร วมทุกขกับ
ชนชาติของพระเจา แทนการเริง
สําราญในความบาปสักเวลาหนึ่ง
26 ท านถื อว าความอัปยศของ
พระคริ สต ประเสริ ฐกว าคลั ง
ทรัพยในประเทศอียิปต เพราะ
ทานหวังบําเหน็จที่จะไดรับนั้น
27 โดยความเชื่อ ทานไดออก
จากประเทศอียิปต โดยมิได
เกรงกลัวความกริ้ วของกษัตริย
เพราะท านยอมทนอยู เหมื อน
ประหนึ่ งได เห็นพระองค ผู ไม
ทรงปรากฏแกตา
28 โดยความเชื่อ ทานไดถือ
เทศกาลปสกาและพิธีประพรม
เลือด เพ่ือมิใหองคเพชฌฆาต
ผู ประหารบุตรหัวปมาถูกตอง
พวกอิสราเอลได
29 โดยความเชื่อ พวกอิสราเอล
ไดขามทะเลแดงเหมือนกับว า
เดินบนดินแหง แตเมื่ อพวก
อียิปตไดลองเดินขามดูบาง ก็
จมน้ําตายหมด
ชาวอิสราเอลที่เมืองเยรีโค

 ราหับหญิงแพศยา
30 โดยความเชื่อ เมื่อพวกอิส-
ราเอลลอมกําแพงเมืองเยรีโคไว
ถึงเจ็ดวันแลว กําแพงเมืองก็พัง
ลง

31 โดยความเชื่อ ราหับหญิง
แพศยาจึงมิ ได พินาศไปพรอม
กับคนเหลานั้นที่มิไดเชื่อ เมื่อ
นางไดตอนรับคนสอดแนมนั้ น
ไวอยางสันติ

ตัวอยางอื่นๆเกี่ยวกับ
ความเชื่อของพวกมหาบุรุษ

32 และขาพเจาจะกลาวอะไรตอ
ไปอีกเลา เพราะไมมีเวลาพอที่
จะกลาวถึงกิเดโอน บาราค
แซมสัน เยฟธาห ดาวิด และ
ซามูเอล และศาสดาพยากรณทั้ง
หลาย
33 โดยความเชื่อ ทานเหลานั้น
จึงไดมีชัยเหนืออาณาจักรตางๆ
ไดกระทําการชอบธรรม ไดรับ
พระสัญญา ไดปดปากสิงโต
34 ไดดับไฟที่ ไหมอยางรุนแรง
ไดพนจากคมดาบ ความออน
แอของทานก็กลับเปนความเขม
แข็ง มีกําลังความสามารถใน
การทําสงคราม ไดตีกองทัพ
ประเทศอื่นๆแตกพายไป
35 พวกผู หญิงก็ได รับคนพวก
ของนางที่ ตายแล วกลั บฟ น
คืนชีวิตข้ึนมาอีก บางคนก็ถูก
ทรมาน แตก็ไมยอมรับการปลด
ปลอย เพ่ือเขาจะไดรับการเปน
ข้ึนมาจากความตายอันประเสริฐ
กวา
36 บางคนถู กทดลองโดยคํา
เยาะเยยและการถูกโบยตี และ

(26) รม 8:18; 2 คร 4:17 (27) อพย 10:28 (28) อพย 12:21 (29) อพย 14:22-29
(30) ยชว 6:20 (31) ยชว 2:1; ยก 2:25 (32) วนฉ 4:6; 1 ซมอ 7:9 (33) วนฉ 14:6
(34) ดนล 3:23 (35) 1 พกษ 17:22; 2 พกษ 4:35 (36) ปฐก 39:20; 1 พกษ 22:27
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หนา 2441 ฮีบรู 11, 12
ยังถูกลามโซและถูกขังคุกดวย
37บางคนถูกหินขวาง บางคนก็
ถูกเลื่อยเปนทอนๆ บางคนถูก
ทดลอง บางคนก็ถูกฆาดวยดาบ
บางคนเที่ ยวสั ญจรไปนุ งห ม
หนังแกะและหนังแพะ อดอยาก
ทนทุกขเวทนาและทนการเคี่ยว
เข็ญ
38 (โลกไม สมกั บคนเช นนั้ น
เลย) เขาพเนจรไปในถิ่นทุร-
กันดารและตามภูเขา และอยู
ตามถ้ําและตามโพรง
39 คนเหลานั้นทุกคนมีชื่อเสียง
ดีโดยความเชื่อของเขา แตเขาก็
ยังไมไดรับสิ่งที่ทรงสัญญาไว
40 ดวยวาพระเจาทรงจัดเตรียม
การอยางดีกวาไวสําหรับเราทั้ ง
หลาย เพ่ือไมใหเขาทั้งหลายถึง
ที่สําเร็จนอกจากเรา

จงวิ่งแขงดวยความเพียร

12เหตุฉะนั้น ครั้นเรามี
พยานหมู ใหญอยางนั้ น

อยูรอบขาง ใหเราทิ้ งของหนัก
ทุกสิ่งที่ขัดของอยู และการผิดที่
เรามักงายกระทํานั้น และการว่ิง
แขงกันที่ กําหนดไวสําหรับเรา
นั้น ใหเราว่ิ งดวยความเพียร
พยายาม
2หมายเอาพระเยซู เปนผู ริเร่ิ ม
ความเชื่อ และผูทรงทําใหความ
เชื่อของเราสําเร็จ เพราะเห็นแก
ความยินดีที่ มีอยู ตรงหน านั้ น

พระองค ไดทรงทนเอากางเขน
ทรงถือวาความละอายไมเปนสิ่ง
สําคัญอะไร และไดเสด็จประทับ
เบ้ื องขวาพระที่ นั่ งของพระเจา
แลว

การตีสอนของพระเจา
3ดวยวา ทานทั้ งหลายจงพินิจ
คิดถึงพระองค ผูไดทรงทนเอา
การติ เตียนนินทาแห งคนบาป
ตอพระองคมากเทาใด เพ่ือทาน
ทั้งหลายจะไมออนระอาใจไป
4ทานทั้ งหลายยังไมไดรบสูกับ
ความบาปจนถึงโลหิตตก
5และทานไดลืมคําเตือนนั้นเสีย
ซึ่งไดเตือนทานเหมือนกับเตือน
บุตรวา `บุตรชายของเราเอย
อยาดูหมิ่ นการตีสอนขององค
พระผู เปนเจา และอยาระอาใจ
เมื่อพระองคทรงติเตียนทานนั้น
6 เพราะองคพระผู เปนเจาทรงตี
สอนผูที่พระองคทรงรัก และ
เมื่ อพระองค ทรงรั บผู ใดเป น
บุตร พระองคก็ทรงเฆี่ ยนตีผู
นั้น'
7ถาทานทั้ งหลายทนเอาการตี
สอน พระเจายอมทรงปฏิบัติตอ
ทานเหมือนทานเปนบุตร ดวย
วามีบุตรคนใดเลาที่ บิดาไมไดตี
สอนเขาบาง
8แตถ าท านทั้ งหลายไมไดถูก
ตีสอนเช นเดี ยวกั บคนทั้ งปวง
ทานก็ไมไดเปนบุตร แตเปนลูก

(37) 1 พกษ 19:13; 2 พกษ 1:8 (38) 1 พกษ 18:4 (39) ฮบ 11:2, 13 (40) ฮบ 5:9
(1) รม 12:12; 1 คร 9:24 (2) สดด 110:1; ลก 24:26 (3) มธ 10:24 (4) 1 คร 10:13
(5) โยบ 5:17; สภษ 3:11 (6) สดด 94:12; วว 3:19 (7) พบญ 8:5 (8) 1 ปต 5:9
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หนา 2442ฮีบรู 12
ที่ไมมีพอ
9อีกประการหนึ่ ง เราทั้ งหลาย
ได มี บิดาตามเนื้ อหนั งที่ ได ตี
สอนเรา และเราจึงไดนับถือ
บิดานั้น ย่ิงกวานั้นอีก เราควร
จะได ยําเกรงนบนอบต อพระ
บิดาแหงจิตวิญญาณและจําเริญ
ชีวิตมิใชหรือ
10 เพราะแทจริงบิดาเหล านั้ น
ตีสอนเราเพียงชั่ วเวลาเล็กนอย
ตามความเห็นดีเห็นชอบของเขา
เทานั้ น แตพระองคไดทรงตี
สอนเราเพื่ อประโยชน ของเรา
เพ่ื อให เราได เข าส วนในความ
บริสุทธิ์ของพระองค
11 ดังนั้ น การตีสอนทุกอยาง
เมื่ อกําลังถูกอยู นั้ นไมเปนการ
ชื่ นใจเลย แตเปนการเศราใจ
แตภายหลังก็กระทําให เกิดผล
เปนความสุขสําราญแกบรรดา
คนที่ตองทนอยูนั้ น คือความ
ชอบธรรมนั้นเอง
12 เพราะเหตุนั้น จงยกมือที่
ออนแรงข้ึน และจงใหหัวเขาที่
ออนลามีกําลังข้ึน
13 และจงกระทําทางที่ เทาของ
ทานจะเดินไปนั้นใหตรงไป เพ่ือ
อาการที่ทําใหงอยจะมิไดกําเริบ
ข้ึน แตจะไดหายเปนปกติ
14 จงอุตสาหที่จะสงบสุขอยูกับ
คนทั้ งปวง และที่จะไดใจบริ-
สุทธิ์ ดวยวานอกจากนั้นไมมี

ใครจะไดเห็นองคพระผูเปนเจา
15 และจงระวังใหดีเกรงวาจะมี
บางคนกําลังเสื่อมจากพระกรุ-
ณาคุณของพระเจา และเกรงวา
จะมีรากขมขื่ นแซมข้ึนมาทําให
เกิดความยุ งยากแกทาน และ
เปนเหตุ ใหคนเปนอันมากมล
ทินไป
คําเตือนถึงผูปฏิเสธพระคริสต
16 และเกรงว าจะมี คนกระทํา
ผิดประเวณี หรือคนประมาท
เหมือนอยางเอซาว ผู ไดเอา
สิทธิของบุตรหัวปนั้ นขายเสีย
เพราะเห็นแกอาหารคําเดียว
17 เพราะท านทั้ งหลายก็ รู อยู
แลววา ตอมาภายหลังเมื่ อเอ-
ซาวอยากไดรับพรนั้นเปนมรดก
เขาก็ไดรับคําปฏิเสธ เพราะเขา
ไมมีหนทางแกไขเลย ถึงแมวา
ไดกลับใจแสวงหาจนน้ําตาไหล

 การชุมนุมใหญของ
ผูท่ีรอดท้ังหมด

18 ท านทั้ งหลายไม ไดมาถึ งภู
เขาที่จะถูกตองได และที่ไดไหม
ไฟแลว และถึงที่ดํา ถึงที่มืดมิด
และถึงที่ลมพายุ
19 และถึงเสียงแตร และถึงพระ
สุรเสียงตรัส ซึ่ งคนเหลานั้ นที่
ไดยินแลวไดออนวอนขอไมให
ตรัสแกเขาอีก
20 (เพราะว าข อความที่ ทรง
บัญญัติไวนั้นเขาทนไมได คือที่

(9) โยบ 12:10 (10) ลนต 11:44 (11) อสย 32:17; 2 ทธ 4:8 (12) อสย 35:3
(14) สดด 34:14; มธ 5:8 (15) พบญ 29:18; 2 คร 6:1 (16) ปฐก 25:33; 1 คร 6:13
(17) ปฐก 27:30-40 (18) อพย 19:12; พบญ 4:11 (19) อพย 20:18-26; พบญ 5:25
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วา "แมแตสัตวถาแตะตองภูเขา
นั้ นก็จะตองถูกขว างดวยกอน
หินใหตาย หรือแทงทะลุดวย
แหลนใหตาย"
21 สิ่งที่ เห็นนั้นนากลัวจริงๆจน
โมเสสเองก็กลาววา "ขาพเจา
กลัวจนตัวสั่น")
22 แตทานทั้ งหลายไดมาถึ งภู
เขาศิโยน และมาถึงเมืองของ
พระเจาผูทรงดํารงพระชนมอยู
คื อกรุ งเยรู ซาเล็ มแห งสวรรค
และมาถึ งที่ ชุ มนุ มทู ตสวรรค
มากมายเหลือที่จะนับได
23 และมาถึ งที่ ชุมนุมอันใหญ
และมาถึงคริสตจักรของบุตรหัว
ป ซึ่งมีชื่อจารึกไวในสวรรคแลว
และมาถึงพระเจาผูทรงพิพาก-
ษาคนทั้ งปวง และมาถึงจิต
วิญญาณของคนชอบธรรมซึ่งถึง
ความสมบูรณแลว
24 และมาถึงพระเยซู ผู กลาง
แหงพันธสัญญาใหม และมาถึง
พระโลหิตประพรมที่มีเสียงรอง
อันประเสริฐกวาเสียงโลหิตของ
อาแบล

จงอยาเพิกเฉยตอ
การท่ีพระเจาทรงเรียก

25 จงระวังใหดี อยาปฏิเสธ
ไม ยอมฟ งพระองค ผู ตรั สนั้ น
เพราะวาถาเขาเหลานั้นที่ปฏิเสธ
ไมยอมฟงคําเตือนของพระองค
ที่ พ้ืนแผนดินโลกไมไดพนโทษ

ถ าเราเมินหน าจากพระองค ผู
ทรงเตือนจากสวรรค เราทั้ ง
หลายก็จะไมไดพนโทษมากย่ิ ง
กวานั้นอีก
26 พระสุ รเสี ยงของพระองค
คราวนั้ นได บันดาลใหแผนดิน
หว่ันไหว แตบัดนี้พระองคได
ตรัสสัญญาไววา "อีกครั้ งหนึ่ ง
เราจะกระทําใหหวาดหว่ั นไหว
มิใชแผนดินโลกแหงเดียว แต
ทั้งสวรรคดวย"
27 และพระดํารั สที่ ตรั สไว ว า
`อีกครั้ งหนึ่ ง' นั้น แสดงวา
สิ่งที่หว่ันไหวนั้นจะถูกกําจัดเสีย
เหมือนกับสิ่งที่ทรงสรางใหมีข้ึน
เพ่ือใหสิ่งที่ไมหว่ันไหวคงเหลือ
อยู
28 เหตุฉะนั้น ครั้นเราได
อาณาจักรที่ ไมหว่ันไหวมาแลว
ก็ใหเรารับพระคุณ เพ่ือเราจะ
ไดปฏิบัติพระเจาตามชอบพระ
ทัยของพระองค ดวยความ
เคารพและยําเกรง
29 เพราะวาพระเจาของเรานั้น
ทรงเปนเพลิงที่เผาผลาญ

คําส่ังฉันพี่นอง

13จงใหความรักฉันพ่ีนอง
มีอยูตอกันเสมอไป

2อย าละเลยที่ จะตอนรั บแขก
แปลกหนา เพราะวาโดยการ
กระทําเชนนั้น บางคนก็ไดตอน
รับทูตสวรรคโดยไมรูตัว

(23) ปฐก 18:25; สดด 50:6 (24) ปฐก 4:10; อพย 24:8; 1 ทธ 2:5 (25) ฮบ 2:2-3
(26) ฮกก 2:6 (27) อสย 34:4; รม 8:19; 1 คร 7:31; ฮบ 1:10 (28) ฮบ 13:15, 21
(29) อพย 24:17 (1) รม 12:10 (2) ปฐก 18:1-22; 19:1; มธ 25:35; รม 12:13
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3จงระลึกถึ งคนเหลานั้ นที่ ถู ก
จองจําอยู เหมือนหนึ่ งวาทาน
ทั้ งหลายก็ถูกจองจําอยู กับเขา
จงระลึ กถึ งคนทั้ งหลายที่ ถู ก
เค่ียวเข็ญ เหมือนหนึ่ งวา
เปนตัวของทานเองซึ่งมีรางกาย
เหมือนอยางเขาดวย
4การสมรสเปนที่ นับถือแกคน
ทั้ งปวง และที่นอนก็ปราศจาก
มลทิน แตคนที่ลวงประเวณีและ
คนเลนชู นั้น พระเจาจะทรง
พิพากษาโทษเขา
5ทานจงพนจากการรักเงิน จง
พอใจในสิ่ งที่ ทานมีอยู เพราะ
วาพระองคไดตรัสไวแลววา "เรา
จะไมละท านหรือทอดทิ้ งท าน
เลย"
6 เพ่ื อว าเราทั้ งหลายจะกล าว
ดวยใจกลาวา `องคพระผู เปน
เจาทรงเปนพระผูชวยของขาพ-
เจา ขาพเจาจะไมกลัว มนุษยจะ
ทําอะไรแกขาพเจาไดเลา'
7ท านทั้ งหลายจงระลึ กถึ งคน
เหลานั้นที่ปกครองทาน ผูซึ่งได
ประกาศพระวจนะของพระเจ า
แกทาน และจงพิจารณาดูผล
ปลายทางของเขา แลวจงตาม
อยางความเชื่อของเขา
8พระเยซูคริสต ยังทรงเหมือน
เดิมในเวลาวานนี้ และเวลาวันนี้
และตอๆไปเปนนิจกาล
9อยาหลงไปตามคําสอนตางๆ

ที่แปลกๆ เพราะวาเปนการดีอยู
แลวที่ จะใหกําลังใจเขมแข็งข้ึน
ดวยพระคุณ ไมใชดวยอาหาร
การกินซึ่ งไมเคยเปนประโยชน
แกคนที่หลงติดอยูเลย

การยอมรับคําดูหมิ่น
เหยียดหยาม
เพื่อพระคริสต

10 เรามีแทนบูชาแทนหนึ่ง และ
คนที่ ปรนนิบัติในพลับพลานั้ น
ไมมีสิทธิ์ ที่ จะรับประทานของ
จากแทนนั้นได
11 เพราะรางของสัตวเหลานั้ น
ที่มหาปุโรหิตไดเอาเลือดเขาไป
ในสถานบริสุทธิ์ เพ่ือเปนเครื่อง
บู ชาไถ บาปนั้ นก็ ต องเอาไป
เผาเสียนอกคาย
12 เหตุฉะนั้น พระเยซูก็ไดทรง
ทนทุกขทรมานภายนอกประตู
เมืองเชนเดียวกัน เพ่ือทรงชําระ
ประชาชนใหบริสุ ทธิ์ ด วยพระ
โลหิตของพระองคเอง
13 เพราะฉะนั้น ใหเราทั้งหลาย
ออกไปหาพระองคภายนอกคาย
นั้น และยอมรับคําดูหมิ่น
เหยียดหยามเพื่อพระองค
14 เพราะวาที่ นี่ เราไมมีเมืองที่
ถาวร แตวาเราแสวงหาเมืองที่
จะมีในภายหนา

คําเตือนใหยอมอยู
ในโอวาทของผูปกครอง

15 เหตุฉะนั้น ใหเราถวายคํา
(3) มธ 25:36; ฮบ 10:34 (4) สภษ 5:18-19; 1 คร 6:9; กท 5:19, 21; 1 ธส 4:6
(5) ปฐก 28:15; พบญ 31:6, 8; ยชว 1:5 (6) สดด 27:1; 118:6
(8) ยน 8:58; 2 คร 1:19; ฮบ 1:12 (13) 1 ปต 4:14 (15) ลนต 7:12; อสย 57:19
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หนา 2445 ฮีบรู 13
สรรเสริญเปนเครื่องบูชาแดพระ
เจ าตลอดไปโดยทางพระองค
นั้น คือผลแหงริมฝปากที่ขอบ
พระคุณพระนามของพระองค
16 แตอยาลืมที่ จะกระทําการดี
และที่ จะแบงปนขาวของซึ่ งกัน
และกัน เพราะเครื่องบูชาอยาง
นั้นเปนที่พอพระทัยพระเจา
17 ทานทั้ งหลายจงเชื่ อฟงและ
ยอมอยู ในโอวาทของคนเหล า
นั้นที่ปกครองทาน ดวยวาทาน
เหลานั้นคอยระวังดูจิตวิญญาณ
ของทาน เหมือนกับผูที่จะตอง
รายงาน เพ่ือเขาจะไดทําการนี้
ดวยความชื่นใจ ไมใชดวยความ
เศราใจ เพราะที่ทําดังนั้นก็จะไม
เปนประโยชนอะไรแกท านทั้ ง
หลาย

คําอําลา
18 จงอธิษฐานเพ่ือเรา เพราะ
เราแนใจวา เรามีใจวินิจฉัยผิด
และชอบดีอยู แลว และ
ปรารถนาที่ จะปฏิบัติอย างซื่ อ
สัตยในทุกอยาง
19 และขาพเจาวิงวอนทานมาก
ย่ิงใหกระทําเชนนั้น เพ่ือขาพ-
เจาจะไดกลับคืนไปอยู กับทาน
โดยเร็ว
20 บัดนี้ขอพระเจาแหงสันติสุข
ผูทรงบันดาลใหพระเยซูเจาของ
เราเปนข้ึนมาจากความตาย คือ

ผูทรงเปนผู เลี้ ยงแกะที่ ย่ิ งใหญ
โดยพระโลหิตแห งพันธสัญญา
นิรันดรนั้น
21 ทรงกระทําใหทานทั้ งหลาย
สมบูรณในการดีทุกอยาง  เพ่ือ
จะไดปฏิบัติตามน้ําพระทัยของ
พระองค และทรงทํางานในทาน
ทั้ งหลายให เปนที่ ชอบในสาย
พระเนตรของพระองคโดยพระ
เยซูคริสต ขอสงาราศีจงมีแด
พระองคสืบๆไปเปนนิตย เอ-
เมน
22 พ่ีนองทั้ งหลาย ขาพเจาขอ
วิงวอนทานใหเพียรฟงคําเตือน
สตินี้ เพราะขาพเจาไดเขียน
จดหมายมาถึ งท านทั้ งหลาย
เพียงไมกี่คําเทานั้น
23 ท านทั้ งหลายจงรู ด วยว า
ทิ โมธี น องชายของเราได รั บ
การปลอยเปนอิสระแลว ถาเขา
มาถึงเร็ว ขาพเจาก็จะมาพบ
ทานทั้งหลายพรอมกับเขา
24 ขอฝากความคิดถึงมายังทาน
เหล านั้ นที่ ปกครองท านและ
วิสุทธิชนทั้ งปวง พวกพ่ีนองที่
เปนชาวอิตาลีก็ฝากความคิดถึง
มายังทานทั้งหลาย
25 ขอพระคุณจงดํารงอยู กั บ
ทานทั้งหลายเถิด เอเมน
[เขียนถึงชาวฮีบรูจากประเทศ
อิตาลี และสงโดยทิโมธี]

(16) รม 12:13; 2 คร 9:12; ฟป 4:18 (17) อสย 62:6; อสค 3:17; กจ 20:28
(18) อฟ 6:19; กจ 23:1 (20) อสย 63:11; ศคย 9:11; ยน 10:11; รม 4:24; 5:1-2;
ฮบ 10:29; 1 ปต 2:25; 5:4 (21) ฟป 2:13
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