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คํานํา 

การสอนที่ดี 
นักเรียนและนกัศึกษาทุกคน อยากจะไดครูท่ีมีความรูแตกฉานในวิชาท่ีเขาสอน หรืออยางนอย

ท่ีสุดก็ใหเขาเขาใจวิชาท่ีเขาสอนเปนอยางดี การใชคูมือครูในเวลาสอน จะโดยอานใหนักศึกษาฟงจาก
คูมือ หรือเปดดูคําอธิบายบางคร้ังบางคราวในขณะท่ีสอนอยูนั้น ยอมทําใหนกัศึกษารูสึกวา ครูท่ีสอนไม
เขาใจบทเรียนดีและแสดงวาครูท่ีสอนขาดการเตรียมตัวเทาท่ีควร เปนเหตุใหนักศึกษาคลายความสนใจ
ในการเรียนแตหากวาไมใชอะไรเปนอุปกรณการสอนเลยน้ัน ครูกย็อมจําบทเรียนท้ังหมดไมได จะทํา
ใหเหตุการณยิง่เลวรายมากข้ึน 

ครูท่ีดีจะศึกษาบทเรียนอยางละเอียดกอนเวลาสอน แลวทํา “แผนการในการสอน” และ “บท
สังเขป” ของบทเรียนไวบนกระดาษแผนเล็ก ๆ แลวนําไปแทรกไวในพระคริสตธรรมคัมภีร เม่ือเวลา
สอน ครูใชเพียงพระคัมภรีและแผนการสอนท่ีแทรกไวเทานัน้ ท่ีทําเชนนี้กเ็พื่อจะใหเปนท่ีประทับใจ
ของนักศึกษาวา ครูใชพระคริสตธรรมคัมภีร เปนเหตุใหนักศึกษาอยากจะนําพระคัมภีรมาโบสถดวย 

แมขอพระธรรมประจําบทเรียนจะพิมพไวในบทเรียน “สายชลธาร” สําหรับนักศึกษาแลว ครูก็
ควรหนุนใจนกัศึกษาท่ีมีพระคริสตธรรมคัมภีร ใหนําพระคริสตธรรมคัมภีรมาดวยทุกคร้ัง และใหอาน
ขอพระธรรมประจําบทเรียนจากพระคริสตธรรมคัมภีรโดยตรง เพื่อปลูกฝงนิสัยใหนักศึกษาชอบอาน 
และชอบใชพระคริสตธรรมคัมภีรตอไป 

ครูอาจทําแผนการในการสอนและบทสังเขปของบทเรียนไดงาย ๆ ดังนี ้
วันท่ี…………………………….บทเรียนท่ี…………………………………… 

แผนการในการสอน 
หัวขอบทเรียน…………………………………… 
ขอพระธรรมประจําบทเรียน…………………………. 
จุดมุงหมายในการสอน 
เพื่อใหนักเรียน (รู รูสึก ทํา) อะไรบาง?......................................................................... 
อุปกรณท่ีตองใชในการสอน………………………………………………………….. 
(กระดานดํา รูปภาพ กรรไกร ฯลฯ) 
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บทสังเขปของบทเรียน 
คํานํา

...................................................................................................................................................................

....................................................................................................................... 
บทบรรยาย 
1............................................................................................................... 
ก………………………………………………………………………. 
ข………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………….. 
ก............................................................................................................. 
ข.............................................................................................................. 
3.................................................................................................................. 
ก................................................................................................................ 
ข................................................................................................................ 
บทสรุป......................................................................................................................... 
ครูควรเตรียมตัวอยางเปรียบเทียบ เพื่อชวยใหนกัศึกษาเขาใจบทเรียนและขอสอนใจไดเดนชัด

ยิ่งข้ึน และควรเตรียมคําถามสําหรับถามนักศึกษาดวย คําถามเหลานี้จะชวยในการอภิปราย ทําให
นักศึกษามีสวนรวมในการสอน ครูอาจเขียนตัวอยางเปรียบเทียบยอ ๆ และคําถามรวมไวในบทบรรยาย 
หรือหลังบทสรุปก็ได 

“เหตุฉะนั้นบุตรของขาพเจาเอย จงเขมแข็งข้ึนในพระคุณซ่ึงมีอยูในพระเยซูคริสต มอบคําสอน
เหลานั้น ซ่ึงทานไดยินจากขาพเจาตอหนาพยานหลายคน ไวกับท่ีซ่ือสัตยท่ีสามารถสอนคนอ่ืนไดดวย” 
(2 ทิโมธี 2:1,2) 

ขอพระเจาทรงอวยพระพร 
 
 

กองคริสเตียนบรรณศาสตร 
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บทเรียนที่ 1 พระกิตติคุณเลมที่หา 0

ขอพระธรรมประจําบทเรียน 1:4,2:17,3:3,4:14,7:23-25,10:19-22 

ในพระคริสตธรรมใหม มีพระธรรมพระกิตติคุณ 4 เลม คือ มัทธิว มาระโก ลูกา และยอหน ซ่ึง
ตางก็กลาวถึงชีวประวัติและพระราชกิจของพระเยซูคริสต ขณะท่ีพระองคทรงพํานักอยูในโลกน้ี พระ
ธรรมฮีบรูนับไดวา เปน พระกิตติคุณเลมท่ีหา เพราะเปนพระธรรมท่ีกลาวถึงพระคริสต และพระราชกิจ
ของพระองค ในเมืองสวรรคเปนสวนใหญ อันเปนพระราชกิจท่ีพระเยซูคริสตทรงกระทํา สืบตอเนื่อง
จากพระราชกจิท่ีไดทรงกระทําไวแลวในโลก 

กอนศึกษารายละเอียดของพระธรรมเลมนี้ เราควรศึกษาความเปนมาและสาระสําคัญของ
หนังสือเลมนีก้อน เพื่อเราจะสามารถเขาใจพระธรรมเลมนี้อยางชัดเจน 

ก. เบื้องหลังความเปนมา 

ผูเขียน ไมมีใครรูอยางแนนอนวาใครเปนผูเขียนพระธรรมเลมนี้ เพราะไมมีขอความที่แสดงถึง
ผูเขียน อยางไรก็ตามผูนําคริสเตียนจํานวนไมนอยเช่ือวา อาจารยเปาโลเปนผูเขียนพระธรรมเลมนี้ ท้ังนี้
เพราะ 

1. ภาษาท่ีใช และแนวคิดหลายอยางในพระธรรมฮีบรู คลายคลึงกับจดหมายฝากอ่ืน ๆ ของ
อาจารยเปาโล 

2. หลักคําสอนเก่ียวกับพระคริสตและพระราชกิจของพระองค เหมือนหลักคําสอนของอาจารย
เปาโล 

3. ผูเขียนไดกลาวถึงความสัมพันธอันใกลชิดกับทิโมธี (ดู 13:23) 
4. คําลงทายท่ีวา “ขอใหพระคุณดํารงอยูกบัทานท้ังปวงเถิด” เปนคําลงทายท่ีอาจารยเปาโลใช

เสมอ 
แมจะไมทราบอยางแนนอนวา ผูเขียนซ่ึงเปนมนุษยนั้นคือใคร แตเรารูวาแนวา ผูประพันธท่ี

แทจริงนั้น คือพระเจา พระองคทรงดลใจ ผูรับใชท่ีซ่ือสัตยของพระองคใหเขียนข้ึน 
เวลาท่ีเขียน เช่ือวาพระธรรมเลมนี้เขียนข้ึนในกรุงโรม (ดู 13:24) ในระหวางป ค.ศ. 65-70 คือ 

กอนท่ีพระวิหารในกรุงเยรูซาเลมถูกทําลาย ท่ีเช่ือเชนนั้น ก็เพราะผูเขียนกลาวถึงพิธีตาง ๆ ในพระวหิาร 
ตามแบบพระคัมภีรเดิมชาวยิวยังคงประกอบพิธีตาง ๆ ในพระวิหารที่เช่ือวาคงเขียนข้ึนหลังป ค.ศ. 65 ก็
เพราะผูรับจดหมายน้ี เปนคริสเตียนซ่ึงอยูภายใตการนําของผูนําคริสเตียนรุนท่ีสอง สวนผูนํารุนแรกนั้น
ไดเสียชีวิตไปเปนสวนมากแลว (ดู ฮีบรู 2:1-4, 5:12 และ 13:7) 
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ผูรับจดหมาย ช่ือของพระธรรมเลมนี้คงชวยใหเราเขาใจไดวา ผูรับจดหมายคือคริสเตียนชาว
ฮีบรู ซ่ึงอาศัยอยูในอาณาจกัรโรมัน ขณะนั้นคริสเตียนชาวฮีบรูหรือชาวยวิ กําลังทอถอยออนแอใน
ความเช่ือ หลายคนไดท้ิงความเช่ือเดิม กลับไปนับถือศาสนายิวดังเกากอน เนื่องจากถูกขมเหงรังแก 
นอกจากนั้น พวกอัครสาวก เชน เปโตร ผูนําคริสเตียนท่ีสําคัญไดส้ินชีวิตแลว อาจารยเปาโลเองก็ถูก
จับกุม คริสเตียนตางก็อยูในภาวะระสํ่าระสายทําใหพวกเขาอยากกลับไปนับถือศาสนายวิ ซ่ึงยังคงเปนท่ี
รับรองของรัฐบาลโรมันอยู 

วัตถุประสงคของการเขียน เพื่อเราใจคริสเตียนท่ีกําลังออนแอทอถอย ใหกระปร้ีกระเปรา และ
เขมแข็งข้ึนในความเช่ือ เราอาจแบงจดุประสงคของการเขียน เปนสองประการคือ เพือ่ส่ังสอน และเพื่อ
ตักเตือนและหนุนน้ําใจ 

ข. ขอสังเกตท่ัวไป 

หลักคําสอน เม่ือรูวาพระคริสตทรงเปนผูยิ่งใหญ เหนือกวา ประเสริฐกวาเยีย่มกวาทุกคน ทุก
ลัทธิคําสอนแลว เราจึงสามารถดําเนินสูความบริบูรณ และความเปนผูใหญในพระคริสต โดยเช่ือพึ่ง
และไววางใจพระองค ขอพระธรรมท่ีเปนขอสําคัญท่ีสุดขอหนึ่ง ซ่ึงไขไปสูความเขาใจคือ ฮีบรู 4:14 ซ่ึง
กลาววา “เหตฉุะนั้น เม่ือเรามีมหาปโุรหติ ผูเปนใหญท่ีผานทองฟาไปแลว คือพระเยซู พระบุตรของ
พระเจา ก็ใหเราท้ังหลายยดึความท่ีเราไดรับเช่ือนั้น ไวใหม่ันคง” 

หัวขอสําคัญ พระธรรมฮีบรูมีหัวขอท่ีสําคัญและนาสนใจหลายเร่ือง ซ่ึงเราสามารถศึกษา
ตามลําดับหัวขอได เชน 

พระลักษณะของพระคริสต 
พระราชกิจของพระคริสต 
พันธสัญญาเดิมและใหม 
ความบาป 
พระดํารัสของพระเจา 
ความเช่ือ 
การทดลองความเช่ือและการเฆ่ียนตีส่ังสอน 
การเจริญเติบโตของคริสเตียน 
มหาปุโรหิต ฯลฯ 
ขอเปรียบเทียบ พระธรรมเลมนี้เต็มไปดวยเร่ืองเปรียบเทียบ ซ่ึงทําใหเราเขาใจถึงความดีเดน

ของพระคริสต และขอไดเปรียบของการเปนสาวก ของพระองคมากยิง่ข้ึน ขอเปรียบเทียบเหลานีไ้ดแก 
พระบุตรกับทูตสวรรค (1:4-2:4) 
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พระบุตรกับโมเสส (3:1-6) 
ความสงบสุขในคานาอัน และความสงบสุขในพระเจา (3:12-4:13) 
พระคริสตกับอาโรน (4:14-5:10) 
การเปนทารก และการเปนผูใหญในพระคริสต (5:11-14) 
การละท้ิงความเช่ือเดิม และสัตยซ่ือ (5:11-6:20) 
พันธสัญญาเดิม และพันธสัญญาใหม (8:1-13) 
การถวายเคร่ืองบูชา ตามพระบัญญัติและการถวายเคร่ืองบูชา ของพระคริสต (9:1-10:18) 
ความเช่ือ และความเปนจริงปรากฏชัด (11:1-40) 
ภูเขาซีนายและภูเขาศิโยน (12:18-29) 

ค. ภาคสาํคัญ 

แบงเปนภาคสําคัญ ไดสองภาค คือ ภาคทฤษฎี หรือภาคหลักคําสอน และภาคปฏิบัต ิ
ภาคทฤษฎี (1:1-10:18) ประกอบดวยหลักคําสอนซ่ึงเปนหัวขอยอย กลาวถึงพระเยซูคริสต ซ่ึง

ทรงเหนือกวาและเยีย่มกวาทุกอยาง 
ภาคปฏิบตัิ (10:19-13:25) เม่ือผูเขียนช้ีแจงใหอานเห็นถึงความประเสริฐเลิศท่ีเรามีในองคพระ

เยซูคริสต แลวผูเขียนก็หนนุใจใหเราปฏิบัติตน ตามความประเสริฐท่ีเราไดจากพระเยซูคริสต เพื่อเราจะ
มีชีวิตที่ม่ันคงแข็งแรง ในพระองคตลอดไป เร่ืองผูเขียนใหเราปฏิบัติตามไดแก ใหมีความม่ันใจในความ
เช่ือ มีชัยชนะในการดําเนินชีวิตคริสเตียน ยอมรับการเฆ่ียนตีส่ังสอน ดําเนินชีวิตดวยความเช่ือ ฯลฯ 

ง. คําสอนสําหรับคริสเตียนปจจุบัน 

แมพระธรรมฮีบรู เขียนข้ึนสําหรับคริสเตียนชาวฮีบรู เม่ือ ค.ศ. 65-70 แตหลักคําสอนในพระ
ธรรมเลมนี้ ยังคงทันสมัย และเหมาะสมสําหรับคริสเตียนทุกชาติทุกภาษาในสมัยปจจุบัน โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง คริสเตียนในยุคนี้ ตองการคําสอนในพระธรรมฮีบรูมากกวายุคใด ๆ เพราะ 

1. คนในสมัยนี้ ตองการส่ิงยึดเหน่ียวท่ีสามารถนําความพึงพอใจ มาสูจิตใจของตน พระธรรม
เลมนี้กลาวถึงความยิ่งใหญความเหนือกวา และเยีย่มกวาของพระเยซูคริสต ซ่ึงสามารถนําความพึงพอใจ
และความอ่ิมใจ มาสูชีวิตจิตใจของผูเช่ือและวางใจในพระองค 

2. ชวยผูท่ีเปนคริสเตียนแลว ใหเช่ือพึ่งไววางใจในองคพระเยซูคริสต มากยิ่งข้ึน เม่ือรูวา พระ
เยซูคริสตทรงอยูเหนือสรรพส่ิง และยังทรงเปนมหาปุโรหิตในปจจุบันของคริสเตียนทุกคน ทําใหเรามี
ความม่ันใจวา เราสามารถกระทําทุกอยางได โดยองคพระเยซูคริสตผูทรงชูใจเราทั้งหลาย 
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3. ชวยปองกนัคริสเตียน ไมใหหลงเช่ือคําสอนผิด ๆ ในสมัยปจจุบัน มีคําสอนท่ีผิด ๆ เกี่ยวกับ
พระเยซูคริสตมาก เชน บางคนสอนวา ความรอดท่ีพระเยซูคริสตทรงเตรียมไว ยังไมครบถวนบริบูรณ
บางสอนวา พระเยซูคริสตทรงไมสามารถเปนปุโรหิตของเรา เราจึงตองต้ังปุโรหิตข้ึน และอธิษฐานทูล
ขอโดยผานทางปุโรหิตท่ีมนษุยตั้งข้ึน 

นอกจากคําสอนซ่ึงสามารถชวยเหลือคริสเตียนในดานตาง ๆ ท่ีกลาวมาแลว พระธรรมฮีบรูยังมี
คําสอนท่ีลํ้าคาอ่ืน ซ่ึงชวยใหคริสเตียนเจริญเติบโตข้ึน ในความเช่ือทําใหเราสามารถดําเนิน
ชีวิตประจําวันท่ีเต็มไปดวยชัยชนะ นําพระเกียรติอันสูงสงมาสูพระเยซูคริสต จึงเช่ือวาพระธรรมเลมนี้
จะนําพระพรอยางใหญหลวง มาสูทุกทานท่ีจะศึกษาตอไป 
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บทเรียนที่ 2 ยิ่งใหญกวาทูตสวรรค 1

ขอพระธรรมประจําบทเรียน ฮีบร ู1:1-2:4 

ตั้งแตปฐมกาลการสรางโลกและมนษุยพระเจาไดตรัส กับมนุษยตลอดมาโดยวิธีตาง ๆ (1:1) 
เชนพระเจาตรัสโดยตรงกับอาดัม โมเสส และผูพยากรณ แตเม่ือมนษุยทําบาป ทําใหความสัมพันธของ
มนุษยกับพระเจาขาดสะบั้นลง ดวยพระทัยท่ีอยากติดตอกับมนุษย พระเจาจึงตรัสกับมนุษยโดยวิธีอ่ืน 
เชน ตรัสผานศาสดาพยากรณ มหาปุโรหิต ตรัสโดยการบันดาลใหฝน และใหเห็นศุภนิมิตตาง ๆ 
บางคร้ังก็ตรัสโดยการใชประสบการณท่ีมนุษยไดรับ ในพระคัมภีรเดมิต้ังแตสมัยอาดัม จนกระท่ังถึง
สมัยผูพยากรณมาลาคี กลาวใหเรารูถึงพิธีตาง ๆ ท่ีพระเจาทรงติดตอกบัมนุษย และทรงสําแดงพระองค
เองใหมนษุยรูจัก เปนเวลาหลายพันป แตหลังจากมาลาคี จนถึงประมาณ 400 ป กอนพระเยซูคริสต
ประสูติ พระเจาไมไดตรัสกบัมนุษยเลยไมวาโดยวิธีใด เม่ือพระเยซูคริสตประสูติ ซ่ึงหมายถึงยุคสุดทาย
พระเจาจึงตรัสกับมนุษยอีก โดยทางพระเยซูคริสตพระบุตรของพระองค (1:2) 

การตรัสของพระเจาในสมัยกอน โดยวิธีตาง ๆ เปนส่ิงท่ีสําคัญยิ่ง แตการตรัสของพระเจาโดย
พระบุตร ก็สําคัญยิ่งกวาเพราะประการแรก การตรัสในสมัยกอนพระเจามิไดตรัสใหมนุษย ทราบทุก
อยางหรือทราบอยางแจมแจง พระองคตรัส “ทีละเล็กละนอย” แตสมัยนี้พระเจาตรัสใหเราทราบอยาง
แจมแจง ในเกือบทุกส่ิงโดยทางพระบุตรของพระองค โดยเฉพาะอยางยิ่ง พระองคทรงสําแดงใหมนุษย
รูจักทางแหงความรอดพนบาปท่ีแนนอน เปนทางรอด ท่ีพระองคไดทรงกระทําไวสําเร็จแลว 
นอกจากนั้น ในสมัยกอน พระเจาตรัสโดยใชภาพพจน เชน โดยอาศยั พิธีนมัสการ พิธีไถโทษโดยการ
ถวายเคร่ืองบูชา และวิธีอ่ืน ๆ ซ่ึงคนในสมัยกอนอาจไมเขาใจ แตสมัยนี้ พระเยซูคริสตไดทรงสําแดงให
เรารูอยางแจมแจง โดยถอยคําท่ีทุกคนสามารถเขาใจได ถาเขายินดฟีงและตรึกตรอง 

อีกประการหนึ่ง การตรัสของพระเจาโดยทางพระบุตร เปนการตรัส “ในคราวท่ีสุด” หรือคราว
สุดทาย ไมวาจะเปนคําส่ัง งาน หรือส่ิงใดก็ตาม หากเปนคราวสุดทายแลว ยอมถือวา สําคัญท่ีสุด เชน
การสอบไล ซ่ึงเปนการสอบคร้ังสุดทายในแตละป การท่ีนักเรียนจะเล่ือนช้ันไดหรือไม อยูท่ีผลการ
สอบและพิจารณาคราวน้ี การแขงขันกฬีาก็เชนเดียวกัน เม่ือมาถึงการแขงขันข้ันสุดทาย ก็เปนการ
แขงขันชัยชนะเลิศ หรือคําส่ังคร้ังสุดทาย ซ่ึงผูรับคําส่ังจะตองปฏิบัตติามอยางเครงครัด ถาพลาดพล้ังก็
จะแกไขดดัแปลงไมไดอีก คําตรัสของพระเยซูคริสต เปนคําตรัสคร้ังสุดทายของพระเจาจึงถือวาเปนคํา
ตรัสท่ีสําคัญท่ีสุด มนุษยจึงตองฟง และปฏิบัติตามคําตรัสในคราวท่ีสุดอยางเครงครัด 
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คําตรัสของพระเจาในคราวทีสุ่ดนี้ เปนคําตรัสท่ีสําคัญยิ่ง ท้ังนี้เนื่องจากสาเหตุดังกลาวขางตน
แลว อันเนื่องจากคําตรัสนี้เปนคําตรัสโดยตรง ของพระเจา พระธรรมฮีบรูบทท่ีหนึ่งไดกลาวถึง พระ
ลักษณะการเปนพระเจาของพระเยซูคริสต ไวอยางชัดเจน ทําใหเรารูและเช่ือม่ันวาพระเยซูคริสตทรง
เปนพระเจา 

เหตุท่ีเราเช่ือวา พระเยซูคริสตทรงเปนพระเจาก็เพราะ 
1. พระนามของพระองค พสูิจนวา พระองคทรงเปนพระเจา ในพระธรรมฮีบรูบทท่ีหนึ่ง ได

กลาวถึงพระนามท่ีใชเรียกพระเยซูคริสตอยางนอยสามช่ือ คือ 
ก. พระบุตร (2,5,8) ความจริงพระเจามีบุตรหลายคน ทุกคนท่ีเช่ือและไววางใจในพระเยซู

คริสต เปนบุตรของพระองค (ดู ยอหน 1:12) แตพระเจามีพระบุตรเพียงองคเดียว คือองคพระเยซูคริสต 
(ดู ยอหน 3:11) 

ข. พระเจา (1:8) พระบิดาในสวรรค ตรัสเรียกพระเยซูคริสตวา “พระเจาขา” ถาพระเยซูคริสต
มิไดทรงเปนพระเจา พระบิดาในสวรรคจะตรัสเรียกเชนนั้นไมได เพราะพระองคเองทรงสงวนนาม 
“พระเจา” (ดูอพยพ 20:3) 

องคพระผูเปนเจา (1:10) นีเ่ปนอีกพระนามหน่ึง ซ่ึงเราใชเรียกผูท่ีมีสิทธิอํานาจเหนอืทุกอยาง 
คือพระเจา 

2. พระราชกิจของพระองค พิสูจนวา พระองคทรงเปนพระเจา 
ก. พระเยซูคริสต ทรงเปนผูสรางสรรพส่ิง พระองคทรงสรางแผนดินโลกดวงดาวตาง ๆ ฟา

สวรรค และจักรวาล (1:2,10 เปรียบเทียบด ูโคโลสี 1:16, ยอหน 1:3) 
ข. พระเยซูคริสตทรงทนุบาํรุงสรรพส่ิง พระองคไมเพยีงแตสรางสรรพส่ิงเทานั้น พระองคยัง

ทรงรักษาสรรพส่ิงไว ใหอยูในระเบียบวินยั (ดู 1:3 และเปรียบเทียบโคโลสี 1:17) พระองคทรงกระทํา
ส่ิงเหลานี้โดย “คําตรัสอันทรงฤทธ์ิของพระองค” เม่ือพระเยซูคริสตทรงประทับอยูในโลก ดวยคําตรัส
อันทรงฤทธ์ิของพระองค พระองคทรงส่ังใหคล่ืนพายุใหญเงียบสงบ ทรงส่ังใหโรครายและความตาย
ออกจากผูปวย ทรงส่ังใหผีรายออกจากผูถูกผีสิง ในทํานองเดียวกัน ดวยฤทธ์ิอํานาจแหงพระวจนะของ
พระองค พระองคทรงส่ังใหดวงดาวตาง ๆ ท่ีนับไมถวน บนทองฟา โคจรอยางเปนระเบียบเรียบรอยจน
นักวิทยาศาสตร สามารถคํานวนถึงวิถีโคจร และตําแหนงของดวงดาวตาง ๆ ในหลายศตวรรษท่ีผาน
มาก หรือในหลายศตวรรษขางหนา 

ค. พระเยซูคริสต ทรงเปนพระผูชวยใหรอด โดยทรงชําระความบาปของเรา (1:3) ไมมีใคร
สามารถชําระความบาปของมนุษยได นอกจากพระเจาผูทรงอยูในสภาพท่ีบริสุทธ์ิ และทรงมีอํานาจ
เหนือสรรพส่ิง 
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3. พระลักษณะของพระองค พิสูจนวา พระองคเปนพระเจา 
ชายวยักลางคนคนหนึ่ง เดนิทางกับชายวยัรุนอีกคนหนึง่ ระหวางทางพบเพ่ือนเกาแกของเขา 

หลังจากไตถามทุกขสุขกันแลว เพื่อนคนน้ันจึงถามวา “นี่ลูกชายของคุณใชไหม” ชายคนนั้นยอนถาม 
“คุณรูไดอยางไร” “ก็เขาเหมือนกับคุณอยางกับแกะมาจากพิมพเดียวกนันี”่ พระเยซูคริสตทรงเปนพระ
เจา พระองคทรงมีพระลัษณะเหมือนพระบิดาทุกอยาง พระธรรมฮีบรู 1:3 บอกวา “พระบุตรนั้นเปน
แสงแหงสงาราศีของพระองค และเปนแบบพระฉายาของพระองค นัน่เองทีเดียว” พระคริสตธรรมฉบับ
แกไขใหม แปลขอนี้วา “ทรงมีสภาวะเปนพิมพเดยีวกันกับพระองค” ถาเราประสงคท่ีจะรูวาพระเจาทรง
มีพระลักษณะอยางไร เราจึงดูไดจากพระเยซูคริสต พระเยซูคริสตเองก็ตรัสวา “ผูท่ีไดเห็นเรา ก็ไดเห็น
พระบิดา” (ยอหน 14:9) 

ตําแหนงของพระองค พิสูจนวา พระองคทรงเปนพระเจา 4. 
พระธรรมฮีบรูสอนวา พระเยซูทรงเปนผูรับส่ิงท้ังปวงเปนมรดก (1:2) ทุกอยางเปนของ

พระองค พระองคทรงประทับอยูขางขวาพระหัตถผูทรงเดชานุภาพ (1:3) เปนการแสดงถึงการที่
พระองคทรงเทาเทียมกับพระเจา พระองคทรงมีตําแหนงเหนือทูตสวรรคท้ังปวง (1:4-14) พระคริสต
ธรรมคัมภีร กลาวถึงทูตสวรรคหลายคร้ังหลายขอ โดยกลาววา พระเจาทรงเปนผูสรางทูตสวรรคข้ึน ทูต
สวรรคเหลานี้เปนวิญญาณ ประกอบดวยพลังอันมหาศาลและสติปญญาอันลํ้าเลิศ (ดู 2 ซามูเอล 14:20, 
สดุดี 103:20, 104:4) พวกเขามีอํานาจมาก (มัทธิว 26:53, ฮีบรู 12:22, วิวรณ 5:11) มีฤทธ์ิอํานาจเกรียง
ไกร (2 พงศาวดาร 19:35) และอาศัยอยูในสวรรครวมกันกับพระเจา (ววิรณ 5:11,7:11) แมเหลาทูต
สวรรคจะมียศฐาบรรดาศักดิสู์งสง มีฤทธ์ิเกรียงไกรและประกอบดวยสติปญญาอันลํ้าเลิศ แตพระธรรม
ฮีบรูสอนวา พระคริสตทรงเปนผูเหนือกวาทูตสวรรค โปรดสังเกตดูขอเปรียบเทียบตอไปนี ้

ทูตสวรรค 

1. มีช่ือวาทูตสวรรค (1:4-5) 
2. นมัสการพระเจา (1:6) 
3. ผูท่ีพระเจาทรงสราง (1:7-12) 
4. ปรนนิบัติคนท่ีรับความรอด (1:13,14) 

พระคริสต 

1. ทรงมีพระนามเหนือกวาคือ พระบุตรของพระเจา (1:4-5) 
2. ทรงเปนผูรับการนมัสการ (1:6) 
3. ทรงเปนพระผูทรงสราง 
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4. ทรงเปนผูประทานความรอด 
5. การท่ีพระองค ทรงเปนผูเปนนติย พิสูจนวา พระองคทรงเปนพระเจา (10:12) พระเยซูคริสต

ไมทรงถูกจํากดัโดยเวลา เพราะส่ิงซ่ึงกําหนดเวลาใหแกมนุษยไดแกจกัรวาลนี้ เปนหัตถกิจของพระองค
โดยตรง แมทุกอยางจะเปล่ียนแปลง พนิาศยอยยับไป แตพระเยซูคริสตจะทรงเปนอยูเหมือนเดิม “วัน 
เดือน และป ท้ังหลายของพระองค จะไมรูส้ิน” 

ท่ีกลาวมาขางตนนี้ ลวนแตช้ีแจงใหเราเหน็วา พระเยซูคริสตทรงเหนือสรรพส่ิง พระองคทรง
ยิ่งใหญกวาทูตสวรรค และแทจริง พระองคทรงเปนพระเจาผูสูงสุด พระเจาองคนีแ้หละ ทรงเปนผูนํา
ขาวมาใหมนุษยรูในคราวท่ีสุด ในสภาพของมนุษย 

เม่ือไดช้ีแจงใหผูอานรูถึงผูนําขาวอยางละเอียดถ่ีถวนแลว ผูเขียนจึงกลาวเปนเชิงสรุปวา “เหตุ
ฉะนั้น เราควรจะเอาใจใสในขอความเหลานั้น ซ่ึงเราไดยนิมากข้ึนเกรงวาเราจะบังเอิญลอยผานขอความ
เหลานั้นไป....แลวเม่ือเราไมเอาใจใสตอความรอดอันใหญหลวงนั้น เราก็จะหนีพนอยางไรได” (2:1-3) 
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บทเรียนที่ 3 พระผูไถ 2

ขอพระธรรมประจําบทเรียน ฮีบร ู2:5-18 

นักเคมีคนหน่ึง ไดแยกสวนตาง ๆ ของรางกายมนษุยออก ตามหลักเคมี พบวา มีไขมัน และธาตุ
ตาง ๆ เชน ปูน เหล็ก ฟอสฟอรัส ฯลฯ ไขมันและธาตุเหลานี้ รวมกนัเขามีมูลคาท้ังส้ินประมาณ 20 บาท
เทานั้น ฉะนั้น ถาคิดตามหลักเคมีแลว มนษุยโดยท่ัวไปมีคาเพียง 20 บาท ถามนุษยมีคาเพียงเทานี ้ทําไม
พระเจาจึงทรงสนพระทัยกับเรา 

ผูเขียนพระธรรมฮีบรูอางบทกวีของผูหนึ่ง ซ่ึงเขียนเปนเชิงถามในลักษณะเดียวกันวา “มนุษย
นั้นเปนใครหนอ ท่ีพระองคจะมาทรงใฝพระทัย หรือลูกหลานของมนุษยนั้น เปนใครหนอ ท่ีพระองค
ทรงเยี่ยมเยียนเขา” (2:6 เปรียบเทียบสดดุี 8:4-6) นกักวผูีนั้นยังไดกลาวตอไป ถึงพระเมตตาคุณอันลน
เหลือของพระเจาท่ีมีตอมนุษย โดยสรางมนุษยใหต่ํากวาทูตสวรรคเพียงช่ัวคราวเทานัน้ แสดงวา วัน
หนึ่งขางหนา มนุษยจะอยูในฐานะสูงกวาทูตสวรรค นอกจากนัน้ พระเจายังทรงประทานยศศักดิ ์ และ
สงาราศีใหแกมนุษย และมอบทุกอยางใหอยูใตอํานาจของมนุษย ซ่ึงเปนพระประสงคเดิมของพระเจา
ในการสรางมนุษย และพระองคจะทรงทําใหพระประสงคนั้น สําเร็จในวันหนึ่งขางหนา แตคําถามเดิม
ก็หวนกลับมาสูเราอีก คร้ังแลวคร้ังเลาวา “มนุษยเปนใครหนอ ท่ีพระองคจะมาทรงสนพระทัย” 

หากเปรียบเทียบมนุษยกับจกัรวาล ท่ีใหญไพศาล และดวงดาวท่ีใหญโตมหึมาท้ังหลายในหวง
อวกาศ มนษุยจะกลายเปนส่ิงทรงสรางท่ีเกือบจะไมมีความหมายอะไรเลย ประดุจนํากระทอมเล็ก ๆ 
ปลายนา ไปเปรียบเทียบกบัตึกระฟาหลายสิบช้ัน ในเมืองใหญ พระเจาจะสนพระทัยส่ิงทรงสรางท่ี
ใหญโตมหึมาท้ังหลาย จนลืมมนุษยตวักระจอยรอยเสียส้ิน แตพระคริสตธรรมคัมภีรบอกวา พระเจาสน
พระทัยมนุษยเปนพิเศษ 

หากคํานึงถึงเหลาทูตสวรรค ซ่ึงขาวสะอาด บริสุทธ์ิหมดจดลอมรอบพระราชบังลังกของพระ
เจา ปรนนิบัตรัิบใชพระองคท้ังวันท้ังคืน เราจะมองเหน็ความสกปรกความไมเหมาะสมของมนุษย ใน
ทุกดานทุกประการ แตกระนั้นพระเจากย็งัทรงสนพระทัยมนุษยเปนพิเศษ 

แทจริงมนุษยเต็มไปดวยความออนแอชีวิตของมนุษยเปราะยิ่งกวาเปลือกไข ซ่ึงแตกสลายได
งาย ๆ สติปญญาของมนุษยมีขีดจํากัดเต็มท่ี อีกท้ังจิตใจของมนษุยท่ัวไปก็เต็มลนดวยความผิดบาป 
ทําไมหนอพระเจาจงึสนพระทัยในมนษุย 

พระธรรมปฐมกาลบทท่ี 1 ไดเปดเผยใหเราทราบถึงความจริงเร่ืองนี้ ปฐมกาล 1:27 กลาววา 
“พระเจาจึงทรงสรางมนุษยข้ึน ตามแบบฉายาของพระองค” ท่ีพระเจาสนพระทัยมนุษยมากท่ีสุด ก็
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เพราะพระองคทรงสรางมนุษยใหมีลักษณะเหมือนกับพระองค ในดานความรูสึกนกึคิด ดานศีลธรรม 
และฝายวิญญาณจิต ทําใหมนุษยสามารถตดิตอกับพระเจาได โดยเหตุนี้พระเจาจึงทรงถือวา ในบรรดา
ส่ิงท่ีพระองคทรงสรางมนุษยมีคาท่ีสุด จงึไดมอบส่ิงสารพัดใหอยูใตอํานาจของมนุษย (2:8) และเม่ือ
มนุษยทําบาป ทําใหลักษณะท่ีเหมือนพระเจาของมนษุย เส่ือมคลายไปพระเจาจึงทรงสงพระบุตรองค
เดียว ของพระองค ใหเสดจ็มาตายไถมนษุยท้ังหลายใหพนจากสภาพท่ีเส่ือมคลายนั้น เพื่อมนษุยจะมี
ลักษณะเหมือนพระเจาไดอีกคร้ังหนึ่ง 

การทรงไถของพระคริสต 

พระเจาทรงรักและสนพระทัยในมนุษยมาก เพราะพระองคทรงสรางมนุษยตามแบบพระฉายา
ของพระองค แลวทรงมอบทุกอยางใหมนษุยเปนมรดก แตมนุษยไดกระทําบาป ความบริบูรณทุกอยาง
ท่ีพระเจาประทานใหก็คอย ๆ เส่ือมคลายไป มนุษยเร่ิมพบความทุกขยากลําบาก จากการตรากตรํา
ทํางานหนกั จากโรคภัยไขเจ็บ และจากศัตรูนา ๆ ชนิด และความรักของพระเจาท่ีมีตอมนุษยไม
เปล่ียนแปลง พระเจาทรงพยายามทุกวิถีทางท่ีจะนํามนุษยกลับคืนมาสูพระองค โดยทรงสงผูรับใชของ
พระองค เชนอับราฮัม โมเสส และศาสดาพยากรณท้ังหลายสอนใหมนุษยรูจกัพระเจาองคเท่ียงแท จน
ในวาระสุดทายพระเจาไดทรงสงพระบุตรองคเดียวของพระองค เสดจ็มาชวยมนุษย พระเยซูคริสตทรง
ไถมนุษยจากหลายส่ิงหลายอยางคือ 

1. ไถมรดกทุกอยางท่ีสูญเสียไป ในปฐมกาลเม่ือพระเจาทรงสรางมนุษย พระองคทรงมอบทุก
อยาง ใหเปนมรดกของมนษุย (2:8) เชนผืนแผนดนิโลกสิงสาราสัตว ชีวิตนิรันดร ความสุขสมบูรณ 
ความบริสุทธ์ิ ความสัมพันธอันใกลชิดกับพระเจา ฯลฯ แตมนุษยไดสูญเสียทุกอยางดังกลาวนี้ หลังจาก
อาดัมและเอวาไดกระทําความผิดบาป พระเยซูคริสตทรงไถส่ิงท้ังหมดเลานี้ กลับคืนมาสูคนท่ีเช่ือและ
วางใจในพระองค ขณะนี้เรายังมองไมเห็นวา เราจะไดทุกส่ิงท่ีกลาวมาแลวนีเ้ปนสมบัติของเราได
อยางไร (2:8) วันหนึ่งขางหนา เราจะเห็นและจะไดรับอยางครบถวน 

2. ไถสภาพท่ีสูญเสียไป (10-13) พระเจาทรงสรางมนุษย ใหเปนผูท่ีบริสุทธ์ิเพียบพรอมดวย
ความดีทุกประการ แตเม่ือมนุษยทําบาป มนุษยก็เปนศัตรูของพระเจาและเปนคนบาป ซ่ึงไมสามารถ
สนิทสนมกับพระเจา ผูทรงไวซ่ึงความบริสุทธ์ิและความชอบธรรมได แตพระเยซูคริสตเทานั้น 
พระองคทรงไถมนุษยใหพนจากความผิดบาป ผูท่ีเชื่อพึ่งในพระองคจะไมเปนคนบาปอีกตอไป เขาจะ
กลับกลายเปนคนบริสุทธ์ิ และคนชอบธรรม พระเจาจะไมทรงถือวาเขาเปนศัตรูของพระองคตอไปแต
เปนพี่นองกับพระเยซูคริสต และมีสิทธิเขาใกลพระองคดงัเกากอน 

มนุษยท่ัวโลกกําลังแสวงหาพระเจาองคเท่ียงแท และอยากเขาถึงพระองค แตคนจํานวนมากไม
อาจเขาถึงพระเจาองคเท่ียงแทได เพราะเขายังมีฐานะเปนคนบาปและเปนศัตรูของพระเจาอยู จึงจาํเปน
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อยางยิ่งท่ีเขาจะตองรับการไถ โดยพระเยซูคริสตใหเปนคนชอบธรรมกอน แลวเขาจึงจะเขาใกลพระเจา
ได 

3. ไถคืนจากการตกเปนทาสของมาร (14) เม่ือมนุษยเช่ือฟงมาร แทนท่ีจะเช่ือฟงพระเจา มนุษย
จึงตกเปนทาสของมารมารมีตําแหนงเปนเจาโลก ครอบครองจิตใจของมนุษย ใหกระทําความช่ัวสารพัด
อยาง มนุษยไมสามารถเอาชนะได ดวยวธีิของมนุษย ความช่ัวชาเลวทรามท่ีกําลังทวมทนทวีคูณยิง่ข้ึน
ทุกวัน ก็เปนขอพิสูจนท่ีดีเยี่ยม เพราะในสภาพของทาสนั้นจะเอาชนะมารยอมเปนไปไมได มนุษยท่ีทํา
ช่ัวจึงตองทําช่ัวอยูเร่ือยไป และดูเหมือนจะเพ่ิมเติมความช่ัวมากยิ่งข้ึน ดังท่ีเราเห็นอยูในทุกวนันี ้ พระ
เยซูคริสตเสด็จมาเพื่อจะทําลายมาร และกิจการทุกอยางของมารผูท่ีเช่ือพึ่งในพระองค ก็จะไดรับการไถ
ใหรอดพนจากการเปนทาสของมาร แลวเขาก็มีอํานาจในการกระทําดไีด 

4. ไถใหพนจากความกลัวตาย และความตาย (15) ศัตรูรายกาจตัวหนึ่งท่ีคอยบอนทําลายทุกคน 
คือความตายและความกลัวตาย พระเยซูคริสตเสด็จมาก็เพื่อจะทําลายศัตรูท่ีรายกาจนี้ ทําใหมนุษย
สามารถชนะความตายและความกลัวตายได เพราะ “ทุกคนท่ีเช่ือในพระบุตรนั้น จะมิไดพินาศแตมีชีวิต
นิรันดร” 

5. ไถเนื่องจากความพล้ังพลาด ของคริสเตียน ไถใหพนจากความผิดบาป โดยทรงเปนมหา
ปุโรหิต ท่ีประกอบดวยความเมตตาและความสัตยซ่ือ (17,18) 

วิธีไถของพระคริสต 

กิจการโรงรับจํานํา นับวันจะเจริญกาวหนายิ่งข้ึนในเมืองใหญ ๆ ท่ัวไป ผูท่ีเดือดรอนในเร่ือง
การเงิน สามารถนําทรัพยสินสวนตัวไปจาํนําไวในโรงจํานํา ตามราคาท่ีโรงจํานําพจิารณาให เม่ือมีเงิน
พอท่ีจะจายใหแกโรงจํานํา ตามราคาทรัพยสินท่ีจํานําไว ผูจํานําก็เสียเงินจํานวนนัน้ใหแกโรงจํานํา แลว
รับทรัพยสินท่ีจํานําไวกลับคืนมาได การทําเชนนี้เรียกวา การไถคืน 

เม่ือมนุษยทําบาป มนุษยไดสูญเสียความดทุีกอยาง เหมือนดังผูจํานําไดสูญเสียทรัพยสินใหแก
ผูรับจํานํา มนุษยพยายามทุกวิถีทางท่ีจะไถเอาความดีท้ังหมดกลับคืนมา แตความสูญเสียคร้ังนี้ใหญ
หลวงมาก จนมนุษยไมสามารถที่จะไถกลับคืนมาได พระคริสตธรรมคัมภีรสอนวา “เหตวุาคนท้ังปวง
ไดทําผิดทุกคน” (โรม 3:23) และ “ดวยวาคาจางของความบาปน้ันคือความตาย” (โรม 6:23) โดยเหตุนี้
จึงไมมีมนุษยสักคนเดียว รอดพนจากความตายได พระเยซูคริสตทรงรูถึงสภาพแหงความส้ินหวังของ
มนุษย จึงมิไดทรงหนุนใจใหมนษุยพยายามชวยไถความผิดบาป ของตัวเอง แตพระองคเองไดทรงไถ
มนุษยทุกคนใหพนจากความผิดชอบ โดยวธีิดังตอไปนี้ คือ 

1. โดยรับสภาพเปนมนษุย (14) ในการไถของคืนจากโรงจํานํานั้น ผูไถจะตองเสียคาจํานวน
หนึ่ง ซ่ึงมีคาเทากับจํานวนท่ีจํานําไว เม่ือพระเจาทรงมีพระประสงคไถมนุษย พระเจาจึงทรงใหพระเยซู

 17 



คริสตพระบุตรองคเดียวของพระองค รับสภาพเปนมนุษย เพื่อรับโทษแทนมนุษยซ่ึงเปนคนบาป ซ่ึงเขา
ควรไดรับเอง 

2. โดยทนทุกขทรมาน (9,10,18) ในสภาพท่ีเปนมนษุย พระเยซูคริสตทรงรับความทุกขทรมาน
ทุกอยาง ท่ีคนบาปควรจะไดรับ พระองคทรงถูกเฆ่ียนตีถูกเยาะเยย ถูกถมน้ําลายรดหนา ถูกตรึงและถูก
แทงดวยหอกแหลมคม ดวยการทนทุกขทรมานของพระองค ผูท่ีเชื่อในพระองคจึงไมตองทนทุกข
ทรมาน เพราะพระองคทรงทนแลวเพื่อเรา 

3. โดยการส้ินพระชนม (9,14) พระเยซูคริสต ทรงสละพระชนมชีพของพระองค เพื่อไถชีวิตนิ
รันดรของมนษุยกลับคืนมาความตายจึงไมมีอํานาจเหนอืมนุษยอีก แมรางกายจะผุพังเนาเปอยไปแต
วิญญาณจิตของผูท่ีเช่ือในพระเยซูคริสตจะดํารงอยูกับพระเยซูคริสตอยางมีความสุขสมบูรณตลอดไป
เปนนิจกาล โดยเหตุนี้เอง เม่ือถึงวาระแหงความตาย คริสเตียนจึงไมกลัวตาย 

4. โดยการเปนมหาปุโรหติ (17,18) ถาการไถของพระเยซูคริสต หมดส้ินเพียงโดยการ
ส้ินพระชนมของพระองคเทานั้นทางแหงความรอดของคริสเตียนจึงจะไมผิดแผกกวาศาสนาท่ัวไป
เทาไรนัก แตพระเยซูคริสตทรงชวยมนษุยจนถึงท่ีสุด โดยทรงฟนคืนพระชนม ประทับอยูเบ้ืองขวาของ
พระบิดา และเปนมหาปุโรหิตไถบาปของเราทุกวัน เม่ือเราพล้ังพลาดกระทําบาปเราสามารถเขามาหา
พระองค ดวยใจถอมสารภาพผิดตอพระองค และรับการชําระใหบริสุทธ์ิจากพระองค เนื่องจากพระเยซู
คริสต ไดทรงรับสภาพเปนมนุษยมากอน ทรงรับความทุกขทรมานทุกอยางทรงเคยผานพนความตาย
เยี่ยงมนุษย เราจึงม่ันใจไดวา พระองคทรงเขาใจเราและชวยเหลือเราได พระเยซูคริสตเปนพระผูไถของ
ทานแลวหรือยัง? 
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บทเรียนที่ 4 เยี่ยมกวาโมเสสและโยชูวา 3

ขอพระธรรมประจําบทเรียน 3:1-4:11 

ชาวฮีบรูตางยกยองใหเกยีรติอยางสูงสงแกโมเสส ในฐานะท่ีเปนผูนําชนชาติอิสราเอลออกจาก
ดินแดนอียิปต ซ่ึงพวกเขาตกเปนทาสอยู แลวนําพวกเขาไปถึงแผนดินแหงสัญญา โมเสสจึงเปนบุคคลท่ี
สําคัญมากบุคคลหน่ึง จนชาวฮีบรูบางคนอาจมองเห็นวา โมเสสยังมีความสําคัญยิ่งกวาพระคริสตเสียอีก 
อันเปนเหตุทําใหพวกเขา ไมยอมฟงคําสอนของพระเยซูคริสต กลับไปปฏิบัติตามพระบัญญัติ ซ่ึงพระ
เจาประทานใหโดยทางโมเสส 

1. พระคริสตทรงเยี่ยมกวาโมเสส (3:1-6) 

พระธรรมฮีบรู 3:1 บอกใหเรา “คิดถึง” หรือใครครวญหรือพิพากษาถึงมหาอัครสาวกและมหา
ปุโรหิต ของเรา คือ พระเยซูคริสต 

พระเยซูคริสต ทรงมีลักษณะเหมือนโมเสสหลายอยาง ในขอแรกไดกลาวถึงตําแหนงสองอยาง
ของพระเยซูคริสต คือ “มหาอัครสาวก” และ “มหาปุโรหิต” ความหมายเดิมของคําวา “อัครสาวก” คือ ผู
ถูกสงออกไป ซ่ึงมีความหมายตรงกับคําวา “มิชช่ันนารี” พระเยซูคริสต เปนผูท่ีพระเจาทรงสงมา
ชวยเหลือมนษุย นํามนุษยใหออกจากความผิดบาป เหมือนโมเสสไดนําชนชาติอิสราเอล ใหออกมาจาก
การเปนทาสของชาวอียิปต นอกจากนั้น พระเยซูคริสตยังทรงเปนมหาปุโรหิตของเรา ความหมายของ
คําวาปุโรหิตคือ ผูท่ีเปนผูแทนของมนุษย ทําหนาท่ีเปนคนกลางระหวางมนุษยกบัพระเจา โมเสสก็ทํา
หนาท่ีเปนปุโรหิต โดยเปนคนกลางระหวางมนุษยกบัพระเจา ไดออนวอนทูลขอพระเจา เพือ่ชนชาติ
อิสราเอลหลายคร้ัง พระเยซูคริสตทรงทําหนาท่ีมหาปโุรหิต นําเราใหเขาหาพระเจาได โดยการตายไถ
โทษแทนเรา 

แตส่ิงท่ีพระธรรมฮีบรูกลาวย้ําเปนพเิศษ ในการเปรียบเทียบพระเยซูคริสตกับโมเสสก็คือ ความ
สัตยซ่ือ ขอ 2 กลาววา พระเยซูคริสตทรงสัตยซ่ือ เหมือนอยางโมเสสท่ีไดสัตยซ่ือในพรรคพวกของตน
หากโมเสสไมสัตยซ่ือตอภาระหนาท่ี ท่ีพระเจาทรงมอบหมายใหแกเขา เขาจะไมสามารถนําชนชาติ
อิสราเอล ออกมาจากประเทศอียิปตอยางแนนอน หากโมเสสไมสัตยซ่ือในการนําขาวจากพระเจา ไป
บอกชนชาติอิสราเอล และกษัตริยฟาโรห หากเขาโอนออนผอนตามท่ีฟาโรหขอรอง หากความเช่ือของ
เขาลดถอยลง และหากเขาไมเช่ือฟงพระเจา ขณะท่ีเขาพาชนชาติอิสราเอลมาถึงทะเลแดง และหากเขา
นําชนชาติอิสราเอล ออกนอกเสนทางเดนิท่ีพระเจากําหนดให พวกเขาจะไมไดรับประสบการณท่ีพระ
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เจาทรงมีพระประสงคใหรับ แตโมเสสสัตยซ่ือตอพระเจาทุกประการ จึงสามารถประกอบพระราชกิจ
ของพระเจาไดสําเร็จ แมจะยงัไมถึงจุดหมายปลายทาง ท่ีพระเจาทรงปรารถนาใหไปอยางแทจริง 

ทํานองเดียวกนั พระเยซูคริสตทรงสัตยซ่ือตอพระราชกิจของพระบิดา ทรงมอบหมายใหทํา 
หากพระองคทรงยอมแพตอการทดลอง หรือหลีกหนีจากการทนทุกขทรมาน และการตายบนไม
กางเขนมนษุยท่ัวโลกก็จะหมดหวัง เพราะความเปนความตายของมนุษยทุกคนข้ึนอยูกับความสัตยซ่ือ
ของพระเยซูคริสต 

ความสัตยซ่ือเปนส่ิงสําคัญยิ่งในการดําเนนิชีวิตคริสเตียน ความสัตยซ่ือตอพระเจา สามารถ
ปองกันคริสเตียนไมใหพายแพตอการทดลอง ชวยเขาใหรักษาความบริสุทธ์ิ ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันทําใหเขาเปนคนท่ีซ่ือสัตยสุจริตในตําแหนงหนาท่ีของเขา ไมเพียงแตความสัตยซ่ือมี
ความสําคัญยิ่งตอคริสเตียน ยังมีความสําคัญตอคนท่ัวไป เชน นักการทูต นักการเมือง ทนายความ 
นายแพทย นักธุรกิจ ชาวนา แมบานฯ พระจาทรงรียกรองใหบุตรของพระองคทุกคนเปนคนสัตยซ่ือ ทุก
คนไมสามารถเปนคนฉลาดปราชญเปร่ือง มีพรสวรรคมากหรือมีความสามารถเปนพิเศษในการรับใช
ของพระเจา แตเราทุกคนสามารถเปนคนสัตยซ่ือได เราจะมีความสุขยินดีมากสักเพยีงใด หากพระเยซู
คริสตตรัสแกเราในวนัสุดทายวา “ดีแลว เจาเปนบาวซ่ือตรงดี” (มัทธิว 25:21) 

เม่ือกลาวถึงตําแหนง และหนาท่ีของโมเสสแลว มีหลายอยางคลายคลึงกับพระเยซูคริสตมาก 
แตนั้นก็ไมเปนเหตุผลดีพอท่ีชาวฮีบรูจะถือวา โมเสส มีความสําคัญยิ่งกวาพระเยซูคริสต หรือมี
ความสําคัญเทาพระคริสต จนพวกเขากลับไปถือตามบัญญัติท่ีพระเจาทรงใหไวกับโมเสส ขอ 4 
เปรียบเทียบใหเราเหน็ถึงความแตกตางระหวางโมเสสกบัพระคริสต โมเสสเปรียบไดกับสวนหนึง่ของ
ตึก พระคริสตทรงเปรียบเสมือนผูสรางตึก เม่ือเปรียบเทียบกันแลวผูสรางตึก ยอมมีความสําคัญมากกวา
ตึกและผูสรางตึกยอมไดรับเกียรติมากกวาตึก นอกจากนั้น แมโมเสสจะมีความสัตยซ่ือในตําแหนงของ
ทานมาก แตโมเสสก็ยังเปนบุตรมนุษยธรรมดา สมควรจะไดรับเกยีรติเยีย่งมนษุย สวนพระเยซูคริสต
เปนพระบุตรของพระเจา จึงสมควรจะไดรับเกียรติเยี่ยงพระเจาบางคนในสมัยนี้ อาจมีบทบาทสําคัญยิ่ง
ในทางดานการเมือง หรือดานพระราชกจิของพระเจา ไมวาเขาจะมีความสําคัญเพียงใด คริสเตียนทุกคน
จงอยาลืมวาเขามิใชผูใหญยิ่งท่ีสุดในโลก จนทุกคนตองเคารพนับถือ และฟงคําส่ังของเขาแทนการฟง
คําส่ังของพระเยซูคริสต มนุษยทุกคนตางเปนหัตถกจิของพระเจา คริสเตียนทุกคน ตางเปนสวนหนึ่ง
ของพระกายของพระคริสต โดยเหตุท่ีพระเยซูคริสตทรงเปนศีรษะและเปนใหญในการท้ังปวง ถาเรา
เขาใจหลักความจริงขอนี้ อยางแจมแจงและยึดม่ันอยูในหลักความจริงขอนี้ ตลอดไปเปนนิตย “เรา
ท้ังหลายก็เปนพรรคพวกของพระองค” (ขอ 6) 

 20 



2. พระคริสตทรงเยี่ยมกวา โยชูวา (4:8-10) 

โมเสสเปนผูนําคนสําคัญ ท่ีนําชนชาติอิสราเอลออกจากประเทศอียปิต แตโยชูวาเปนผูนํา
สําคัญท่ีนําชนชาติอิสราเอลเขาสูดินแดนคานาอัน จนพวกเขาสามารถยึดดินแดนคานาอัน ใหอยูใน
ความครอบครอง พวกเขาจึงไมตองเดินทางเรรอนไปในปากันดาร หรือตอสูกับศัตรูท่ีมารุกรานขมเหง
อีก และชนชาติอิสราเอลแตละตระกูลยังไดดินแดนเปนมรดกของตน นับวาโยชูวา ไดนําความสงบสุข
มาสูชนชาติอิสราเอล ซ่ึงชาวอิสราเอลจะตองเคารพนับถือและระลึกถึงอยูเสมอ 

แตกระนั้นกต็าม ชนชาติอิสราเอลยังไมไดรับความสงบสุขท่ีแทจริง โยชูวาแมจะเปนขุนศึกท่ี
ยอดเยี่ยม แตโยชูวาไมสามารถนําความสงบสุขท่ีแทจริงนี้มาสูชนชาติอิสราเอลได ความสงบสุขนี้คือ
ความสงบสุขทางจิตใจ ซ่ึงเปนความสงบสุขท่ีสําคัญยิ่งกวาความสงบสุขภายนอกท่ีเต็มไปดวยความ
ชุลมุนวุนวาย มนุษยตองการสันติสุข ในจติใจมากท่ีสุด หากมนษุยแสวงหาความสงบสุข โดยรอคอยให
ความสันติสุขเกิดข้ึนแกโลก และแกสังคมกอน คงไมมีใครสักคนท่ีพบความสงบสุขอยางแทจริง เพราะ
เหตุการณของโลกและสังคมมีแตยุงเหยิงอลเวงยิ่งข้ึนทุกวัน ไมมีมนษุยใดในโลก สามารถประทาน
ความสงบสุขท่ีแทจริงใหแกเราได มีแตพระเยซูคริสตเทานั้น ผูท่ีมีพระเยซูคริสตอยูในจิตใจของเขา จะ
มีความสงบสุขในจิตใจ ในส่ิงแวดลอมทุกอยาง เขาจะไมกระวนกระวายใจ ไมเปนทาสแหงความกลัว 
และไมเปนทาสของราคะตัณหา โดยเหตนุี้ พระเยซูคริสตจึงทรงเยี่ยมกวาโยชูวา 

เม่ือพระเยซูทรงชวยเหลือมนุษย พระองคไมเพียงแตทรงชวยมนษุย ใหรอดพนจากความผิด
บาปเทานั้น พระองคยังทรงชวยใหมนษุย ไดรับความสงบสุขท่ีแทจริงในจิตใจดวย 

3. การรับความสงบสุขท่ีแทจริง 

ก. รับโดยเช่ือพระสัญญาของพระเจา (4:1-3) พระเยซูคริสตไดทรงประทานความสงบสุขใหแก
ทุกคนท่ีเช่ือ และไววางใจในพระองคแลว ตั้งแตวางรากสรางโลก (ขอ 3) เรามีหนาท่ีรับความสงบสุข
นั้นโดยเช่ือตามพระสัญญาของพระองค และปฏิบัติตามพระสัญญาของพระองค ชนชาติอิสราเอลนาจะ
เขาสูดินแดนคานาอัน แหงความสงบสุขนานแลว หากพวกเขาเช่ือและปฏิบัติตามพระสัญญาของพระ
เจา แตพระธรรมฮีบรูบทท่ี 3 กลาววา ชนชาติอิสราเอลไมเช่ือ และไมปฏิบัติตามพระสัญญาของพระเจา 
พวกเขาดื้อดึงฝาฝนคําส่ังของพระเจา ทําใหพระเจาพิโรธหลายคร้ัง จนพระเจาทรงใหพวกเขาตายไปใน
ปากันดารและไมทรงใหพวกเขาเขาไปในดินแดนแหงความสงบสุข ซ่ึงเต็มไปดวยน้ําผ้ึงและน้ํานม 
ฉะนั้นพระวิญญาณบริสุทธ์ิจึงตรัสเตือนวา วันนี้ถาทานท้ังหลายจะไดยนิพระสุรเสียงของพระองค “อยา
กระทําใหใจของทานแข็งกระดางไปเหมือนอยางไดกระทําใหพระองคทรงกร้ิว ในวนัพิสูจนในปา” 

“....คนเหลานัน้จะเขาในท่ีสงบสุขของเราก็หามิได” (3:7-12) เง่ือนไขประการแรก สําหรับการ
รับความสงบสุขท่ีแทจริงจากพระเจา จึงเปนการเช่ือและปฏิบัติตามพระสัญญาของพระคริสต 
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ข.หยุดพกัจากงานของตน (4:10) หากจติใจของทาน ยงัเต็มไปดวยความหวงกังวล กระวน
กระวาย ความสงสัย ความทอแทใจ และการดิ้นรนตอสูเพื่อเอาชนะตนเอง แสดงวาทานยังไมไดพบ
ความสงบสุขท่ีแทจริง เหตท่ีุทานยังไมไดรับ เปนเพราะทานดิ้นรนตอสู เพื่อแสวงหาความสงบสุขโดย
ตนเอง มากจนเกนิไป คริสเตียนจํานวนไมนอย ไมเช่ือวาพระเจาสามารถประทานความสงบสุขท่ี
แทจริงได จึงพยายามดิ้นรนแสวงหาดวยตนเอง ในวิธีตาง ๆ ซ่ึงตนคิดวาจะนําความพอใจและอ่ิมใจมาสู
ชีวิตของตน แตเม่ือยิ่งดิ้นรนเพียงใด เขาก็ยิ่งพบความกระวนกระวายมากเพียงนั้น เราจะไมพบความ
สงบสุขหากเราไมรูจักมอบความไววางใจ ใหแกพระเจา ท้ังนี้มิไดหมายความวา เราจะไมทําอะไรเลย 
แตหมายถึงทําโดยการเช่ือพึง่ไววางใจในพระเจาทุกอยาง และโดยการทรงนําของพระองค 

ค. ให “อุตสาหเขา” (4:11-13) คําวา “อุตสาหเขา” นี้ หมายถึงการกระตือรือรน การกระหาย 
และการตัดสินใจกาวเขาสูในท่ีสงบสุขทันที 

พระดํารัสของพระเจา มีฤทธ์ิเดชสามารถแทงทลุเขาไปในสวนลึกท่ีสุด ในจิตใจของทาน ทําให
ทานรูสึกถึงความออนแอ ขอบกพรอง และความตองการดานตาง ๆ ทางฝายวิญญาณจิต เม่ือพระดาํรัส
ของพระเจาเปดเผยใหเรารูถึงความจริงตาง ๆ เตือนใหเราระลึกถึงพระสัญญาของพระเจา เราก็มีหนาท่ี
อยูเพียงอยางเดียวคือ ใหเช่ือและปฏิบัติตามพระดํารัสของพระเจาอยางกระตือรือรน 

พระเยซูคริสตทรงเยี่ยมกวาโมเสส และโยชูวา เพราะพระองคทรงสามารถนําความสงบสุขท่ี
แทจริงมาสูมนุษย แตมนษุยจําเปนตองสัตยซ่ือตอพระเจา ตองเช่ือฟงพระองค จึงจะไดรับความสงบสุข
ท่ีพระองคประทานให 
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บทเรียนที่ 5 เยี่ยมกวาอาโรน 4

ขอพระธรรมประจําบทเรียน ฮีบร ู4:14-5:10 

คร้ังหนึ่ง เกิดเร่ืองวุนวายข้ึนท่ีอําเภอแหงหนึ่ง ซ่ึงสืบเนื่องจากนายอําเภอในทองถ่ินนัน้ ไดรับ
คําส่ังใหยายไปปฏิบัติหนาท่ีในอําเภออ่ืน โดยทางราชการไดสงนายอําเภอคนใหมมาแทน ประชาชนใน
อําเภอนั้นรักนายอําเภอคนเกามาก เพราะเปนนายอําเภอท่ีเอาใจใสตอหนาท่ี ใหความเปนธรรมแก
ประชาชน เปนท่ีเช่ือถือไววางใจของประชาชนได ประกอบกับพวกเขาไมรูจักนายอําเภอคนใหมเลย 
พวกเขาจึงพรอมใจกันยื่นคําวิงวอนตอทางราชการ ขออยาใหยายนายอําเภอคนเดมิไป เร่ืองนี้เพิม่ความ
รุนแรงยิ่งข้ึน จนถึงกับมีการเดินขบวน และการขูจะทํารายนายอําเภอคนใหม 

ในสมัยพระคัมภีรเดิม ชาวยิวนมัสการพระเจา ตามท่ีกลาวไวในพระบัญญัติทุกประการ โดยมี
การฆาสัตวถวายเปนเคร่ืองบูชา และมีมหาปุโรหิตเปนผูจดัทําพิธีให ชาวยิวเคยชินตอการนมัสการพระ
เจา โดยวิธีนี ้ เปนเวลาหลายรอยปมาแลว จึงเปนการยากสําหรับพวกเขา ท่ีจะละท้ิงความเช่ือเกา ๆ มา
ไววางใจบุคคลใหมซ่ึงไดแกพระเยซูคริสต ผูเขียนพระธรรมฮีบรูจึงอธิบาย และเปรียบเทียบใหชาวยวิ
เห็นถึงตําแหนงมหาปุโรหิตของพระเยซูคริสต ซ่ึงวาเยีย่มกวาตําแหนงมหาปุโรหิตของอาโรน เพือ่ชาว 
ยิวจะมีความมัน่ใจในการเช่ือ และไววางใจในพระเยซูคริสตอยางแทจริง 

ก. ตําแหนงปุโรหิตตามอาโรน 

ความจริง กอนยุคของอาโรน ไดมีชาวอิสราเอลหลายคน ทําหนาท่ีเปนปุโรหิตอยูแลว คน
เหลานี้ไดแกครอบครัวหรือหัวหนาของตระกูลตาง ๆ เชน อับราอัม อิสอัค ยาโคบ เปนตน หวัหนา
ครอบครัวเหลานี้ มีหนาท่ีในการถวายเคร่ืองบูชาตอพระเจา และอธิษฐานออนวอน เพือ่คนในครอบครัว
ของตนเอง หรือคนในตระกูลของตน ซ่ึงเปนงานและหนาท่ีของปุโรหิต (ดู โยบ 1:5, ปฐมกาล 
13:18,26:25,33:20,35:1,2) 

ตอมาเม่ือถึงสมัยของโมเสส พระเจาทรงส่ังใหตั้งตําแหนงปุโรหติข้ึนโดยเฉพาะโดยเลือก
ตระกูลเลวีใหทําหนาท่ีนี้ อาโรนจึงไดเปนมหาปุโรหิตคนแรก ตามท่ีกลาวไวในพระบัญญัติ เราจึงเรียก
ปุโรหิตคนตอ ๆ มาวา เปนปุโรหิตตามเช้ือสายของอาโรน ชาวยิวถือวาตําแหนงมหาปุโรหติเปน
ตําแหนงสูงท่ีสุดในทางศาสนา 

ฮีบรู 5:1-4 กลาวถึงความจริงหลายประการ เกี่ยวกับการเปนปุโรหิตดังนี ้
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1. ปุโรหิตตองเปนมนุษย เลือกจากมนษุย และต้ังข้ึนเพื่อมนุษย โดยเหตุนี้พระเยซูคริสตจึงตอง
บังเกิดเปนมนษุยจึงจะมีสิทธ์ิเปนมหาปุโรหิตได (ขอ 2) 

2. มีหนาท่ีนําเคร่ืองบรรณาการ และเคร่ืองบูชามาถวาย เพื่อไถคนผิดคนบาป (ขอ 2) 
3. มีใจเมตตากรุณาตอคนเขลา และคนกระทําผิด (ขอ 2) 
4. ตองเปนคนบริสุทธ์ิ โดยถวายเครื่องบูชาเพ่ือไถความบาปของตนเองดวย (ขอ 3) 
5. เปนตําแหนงท่ีพระเจาประทานใหมนษุยจะรับดวยตนเองไมได (ขอ 4) 
คริสเตียนทุกคนไดรับการทรงเรียกจากพระเจาใหเปนปุโรหิต (ดู 1 เปโตร 2:9) 

ข. การเปนมหาปุโรหิต ของพระเยซูคริสต 

ปญหายุงยากขอหนึ่ง ในการชวนชาวยวิใหเช่ือพระเยซูคริสต คือ พวกเขาไดพึ่งพาอาศัยปุโรหิต 
ในการถวายเคร่ืองบูชาและอธิษฐานออนวอนมานานแลว จนมีปุโรหติในพระวหิาร เปนชีวิตจิตใจสวน
หนึ่งของเขา ซ่ึงพวกเขาจะขาดเสียมิไดพวกเขาเขาใจวา เม่ือเช่ือพระเยซูคริสตแลว พวกเขาจะขาดมหา
ปุโรหิต และพวกเขาไมเขาใจวา พระเยซูคริสตจะทําหนาท่ีแทนมหาปุโรหิตไดอยางไร ผูเขียนพระ
ธรรมฮีบรูจึงไดอธิบาย ใหพวกเขาเขาใจอยางแจมแจงวา การท่ีพวกเขามาเช่ือพระเยซูคริสต พวกเขา
มิไดสูญเสียมหาปุโรหิตเลย แตพวกเขาจะไดมหาปุโรหติท่ีใหญยิ่งกวาปุโรหิต ซ่ึงพวกเขาเคยมีอยู คือ  

1. พระเยซูคริสต ไดทรงบังเกิดเปนมนษุย ทรงไดรับความทุกขลําบากตาง ๆ ทรงถูกการ
ทดลองทุกอยางเหมือนเขา เราจึงม่ันใจไดวา เม่ือเรามาขอความชวยเหลือจากพระองค พระองคจะ
สามารถเขาใจและเหน็อกเหน็ใจเราได (4:15) ปุโรหิตตามเช้ือสายของอาโรนน้ัน แมจะเปนมนุษยแตไม
สามารถเขาใจมนุษยดวยกนั ไดดเีสมอ เชน สมัยพระคัมภีรเดิม มีมหาปุโรหิตคนหน่ึงช่ือเอลี พบหญิง
คนหน่ึงช่ือฮันนา กําลังอธิษฐานอยูในพระวิหารเอลีเขาใจวา ฮันนาเมาสุรา เพราะนางอธิษฐานในใจ 
และทําปากขมุบขมิบเทานั้นพระเยซูคริสต ทรงไมเคยเขาใจผิดเชนนัน้พระองคทรงรูถึงความตองการ 
ของเราทุกอยาง ทรงรูแมกระทั่งความรูสึกนึกคิดของเรา 

2. พระเยซูคริสตทรงปราศจากบาป (4:15) ปุโรหิตตามเช้ือสายของอาโรนแมจะถวายเคร่ือง
บูชาเพื่อคนอ่ืน แตพวกเขาก็ตองถวายเคร่ืองบูชา เพื่อตัวเองดวยเพราะพวกเขาก็มีขอออนแอ เหมือนคน
อ่ืน ๆ (3:2,3) การท่ีพระเยซูทรงปราศจากบาปทุกประการ พระเยซูคริสตไมเพียงแตสามารถไถบาป
เทานั้น แตยังทรงสามารถชวยเราใหมีชัยชนะความผิดบาป มีชีวิตที่สะอาดหมดจดเหมือนพระองค 

3. พระเยซูคริสต ทรงมีตําแหนงสูงกวาอาโรน อาโรนเปนเพียงมหาปุโรหิตมีหนาท่ีรับใชพระ
เจาในพระวิหาร แตพระเยซูคริสต ทรงมีตําแหนางเปนพระบุตร พระบิดาเจาตรัสแกพระองควา “ทาน
เปนบุตรของเรา วันนี้เราเปนบิดาของทานแลว” (ขอ 5) 
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สําหรับคนท่ัวไปในปจจุบัน คุณสมบัติสําคัญท่ีสุดอยางหนึ่งท่ีเขาจะตองมี หากเขาตองการเปน
ปุโรหิตของพระเจา คือ เขาจะตองเปนบุตรของพระเจากอน เม่ือเราเปนบุตรของพระเจาแลว เราจงึจะมี
สิทธ์ิเปนปุโรหิต 

4. พระเยซูคริสตทรงเปนปุโรหิตเปนนิตย (5:6) ปุโรหติอ่ืน ๆ ตามเช้ือสายของอาโรน ตาง
สูญเสียชีวิตไปแลว พวกเขาไมสามาถชวยผูท่ีวางใจในเขาไดตลอดไป แตพระเยซูคริสตทรงดํารงอยู
เปนนิตยทรงอธิษฐานออนวอนเผ่ือเราไดเสมอ พระองคทรงแกเฒาเหมือนคนอ่ืน เราไมตองกลัววา ตา
ของพระองคจะทรงมัวไปจนมองเราไมถนัด หรือหขูองพระองคจะตึงจนไมไดยนิ หรือกําลังของ
พระองคจะออนเปล้ียตามพระสังขาร จนไมสามารถอธิษฐานออนวอนเผ่ือเราได พระเยซูทรงเปน
ปุโรหิตของเราตลอดนิจนิรันดร ไมวาเราจะไดทําบาปมากเพียงใด หางเหินจากพระองคมากเทาไร แต
หากเรายนิดหีนักลับมาหาพระองค พระองคก็ทรงพรอมเสมอท่ีจะเปนมหาปุโรหิต ไถความผิดบาปของ
เราทุกอยาง 

5. พระเยซูคริสตทรงอธิษฐานเผ่ือเราเสมอ (5:7) โดยท่ัวไป ปุโรหิตจะอธิษฐานเผ่ือคนท่ีไปหา
เทานั้น และคงมีปุโรหิตหลายคนนกั ท่ีอธิษฐานเผ่ือคนอ่ืนดวยใจเปนหวงอยางแทจริง แตพระเยซูคริสต
ทรงอธิษฐานเผื่อเราเสมอ ในสมยัท่ีพระองคประทับอยูในโลกนี้ พระองคทรงอธิษฐานวงิวอนเพื่อ
พระองคเอง เพื่อคนอ่ืนดวย “ทรงพระกนัแสงมากมายและนํ้าพระเนตรไหล” เม่ือพระองคทรงเสด็จ
กลับสูสวรรค ประทับในท่ีท่ีเพียบพรอมไปดวยความสุขสบายทุกอยาง พระองคก็ทรงไมลืมท่ีจะ
อธิษฐานเผ่ือผูท่ีเช่ือพึ่งวางใจในพระองค (ด ูโรม 8:34) 

6. พระเจาทรงเปนผูตั้งพระเยซูคริสตใหเปนมหาปุโรหิต (5:10) ในตอนตนของบทน้ีกลาววา 
“ตําแหนงเปนปุโรหิตนั้น ไมมีผูใดรับเอาเอง เวนแตพระเจาทรงเรียก...” (5:4) หากพระเยซูคริสตทรง
แตงต้ังพระองคเองข้ึนเปนมหาปุโรหิต ชาวยวิอาจจะคลายความม่ันใจในพระองคได จะกลายเปน
ปุโรหิตในลักษณะไมถูกตองตามบทบัญญัติของพระเจา เพราะตําแหนงนี้เราจะต้ังข้ึนเองไมได นอกจาก
พระเจาทรงต้ังให และพระเจาทรงเปนผูแตงต้ังพระเยซูคริสต ใหเปนมหาปุโรหิตดวยพระองคจงึทรง
เปนปุโรหิตท่ีถูกตองตามตัวบทบัญญัติทุกประการ ซ่ึงชาวยวิทุกคนจะตองยอมรับและนับถือ 

พระเยซูคริสตทรงเปนตัวอยางท่ีดีของเรา ในการทําหนาท่ีของมหาปุโรหิต พระองคทรงรับ
สภาพของมนษุย ทรงปราศจากบาป ทรงอธิษฐานเผ่ือเราเสมอ และทรงทําหนาท่ีของปุโรหิตอยาง
แทจริง ตามท่ีพระเจาทรงแตงต้ังไว เราผูเปนคริสเตียนไดช่ือวา เปน “ปุโรหิต” ของพระเจา ใหเราถาม
ตัวเองวา เราไดทําหนาท่ีปุโรหิตของเราอยางครบถวนบริบูรณหรือเปลา เรายอมทําตัวใหเขากับคน
ท่ัวไปและขณะเดยีวกัน เรารักษาความบริสุทธ์ิของเราไวไหม เราเปนบุตรท่ีแทจริงของพระเจาแลวหรือ
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ยัง เรามีใจเปนหวงผูอ่ืน เห็นอกเห็นใจผูอ่ืนท่ีตกทุกขไดยาก คนท่ีเพล่ียงพลํ้ากระทําบาปไหม เรา
อธิษฐานทูลขอออนวอนเผ่ือคนอ่ืนดวยน้ําตาหรือไม 

เม่ือไดช้ีแจงใหคริสเตียนไดเห็นถึงการเปนปุโรหิตของพระเยซูคริสต ซ่ึงเหนือกวาอาโรนทุก
ประการแลว ผูเขียนกใ็หขอสรุปสองประการ โดยใชคําวา “เหตุฉะนัน้” ข้ึนหนา คือ 

1. เหตุฉะนั้น... ใหเราท้ังหลายยึดความท่ีเราไดรับเช่ือนั้นไวใหม่ันคง (4:14) ถาเรารูแนวา พระ
เยซูคริสตท่ีเรากราบไหวนมัสการนั้น ทรงสามารถเปนท่ีพึ่งของเราได ทรงเปนหวงเรา ทรงอธิษฐานเผ่ือ
เรา ทรงพรอมท่ีจะชวยเหลือเราเสมอ และทรงเหนือกวาทุกคน ท่ีเราเคยยึดเปนท่ีพึ่งเราจึงควรจะยึด
พระองคเปนสรณะของเราตลอดไปเปนนติย 

2. “เหตุฉะนัน้เราท้ังหลายจงมีใจกลาเขามาถึงพระท่ีนั่งแหงพระคุณ เพือ่เราจะไดรับพระเมตตา 
และจะไดพบพระคุณท่ีจะชวยเรา ในวาระท่ีตองการ” (4:16) ทานกลัวท่ีจะละท้ิงส่ิงท่ีทานเคยยึดถือเปน
ท่ีพึ่ง แลวมาเช่ือพึ่งในพระเยซูคริสตไหม ทานกลัววา หากทานเช่ือพระเยซูคริสตทานจะสูญเสียทุกอยาง 
หรือกลัววา พระเยซูคริสต จะไมสามารถชวยทานไดเต็มท่ีไหม ทานไมตองกลัวเชนนั้น ใหเราเขามาหา
พระองคดวยความเช่ือ เพื่อเราจะไดรับพระเมตตาและพระคุณ ในวาระท่ีตองการ พระองคทรงสามารถ
เขาใจ และทรงสามารถชวยเราไดในปญหาทุกอยาง 
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บทเรียนที่ 6 ผูละทิ้งความเช่ือเดิม 5

ขอพระธรรมประจําบทเรียน ฮีบร ู5:11-6:20 

เม่ือกลาวถึงผูละท้ิงความเช่ือเดิม เราหมายถึงคริสเตียนท่ีกลับใจบังเกดิใหมแลวอยางแทจริง ซ่ึง
คร้ังหนึ่งเคยมีใจรอนรนในการอธิษฐาน อานพระคัมภีร ไปโบสถ เปนพยาน ฯลฯ แตตอมาความรอน
รนและความเช่ือของเขาคอย ๆ เส่ือมคลายลงจนละท้ิงความเช่ือท่ีถูกตองไป บางคนเปล่ียนจากความ
เช่ือเดิม ไปนบัถือลัทธิคําสอนอ่ืน ๆ บางละท้ิงพระเจาไปอยางส้ินเชิงก็มี ตัวอยางเก่ียวกับการละทิ้ง
ความเช่ือเดิม มีอยูท่ัวไปเกือบทุกคริสตจักรจึงเปนเร่ืองท่ีเราตองสนใจศึกษา และทําความเขาใจเปน
พิเศษ 

ก. สาเหตุท่ีทําใหละท้ิงความเชื่อ 

1. การไมเจริญเติบโต (5:11-14) บางคนอาจคิดวา สาเหตุสําคัญท่ีสุดท่ีทําใหคริสเตียนละท้ิง
ความเช่ือเดิม คือ ความทุกขยากลําบากและการขมเหงรังแก ความทุกขยากลําบาก มีสวนทําใหคริส
เตียนบางคนทอถอยออนแอไปบาง แตโดยท่ัวไปแลว ความทุกขยากลําบากนําผลตรงกันขาม คือ ความ
เขมแข็งมาสูคริสเตียน ดังเชน คริสเตียนในประเทศเกาหลี เม่ือผานพนความทุกขยากลําบากแลว ก็เกิด
ความรอนรนและความเข็มแข็งข้ึน จนคริสตจักรขยายตัวรวดเร็ว อยางไมนาเช่ือแตสาเหตุสําคัญท่ีสุด
ประการหน่ึง ท่ีทําใหคริสเตียนละท้ิงความเช่ือเดิม คือความไมเจริญเติบโตฝายวิญญาณจิตของคริสเตียน
หรือการอยูในสภาพเฉย ๆ ของคริสเตียน 

การท่ีคริสเตียนไมเจริญเติบโตน้ัน อาจเนือ่งจากเหตุหลายอยาง แตเหตุใหญท่ีสุด คือ ความพึง
พอใจในสภาพทางวิญญาณจิตท่ีเปนอยูของตน คริสเตียนประเภทนี้ไมสนใจในการศึกษาคนควา เพื่อให
มีความรูทางพระคัมภีรเพิ่มข้ึน ขณะท่ีเพิง่กลับใจใหม ๆ เขามีความรูและความเช่ือในพระเจามาก
เพียงใด หลายปผานพนไป เขาก็คงเปนอยางนั้น ส่ิงท่ีเขาสนใจก็เปนเพียงแค “ประถมโอวาท” หรือคํา
สอนงาย ๆ ท่ัวไป ซ่ึงพระคัมภีรเรียกวา “น้ํานม” เขาพึงพอใจแต “น้ํานม” นี้อยางเดียว จนไมสนใจ
อาหารแข็ง หรือคําสอนท่ีตองใชความคิดพจิารณา 

ความเจริญเติบโตทางดานวญิญาณจิตของคริสเตียน เกี่ยวของโดยตรงกับความรูทางดานพระ
วจนะของพระเจา มีคริสเตียนสองประเภทในคริสตจักรท่ัวไป ซ่ึงบกพรองในการศึกษาพระวจนะของ
พระเจาประเภทแรก เปนผูท่ีเช่ือในพระดํารัสของพระเจา แตไมเขาใจความเชื่อของตน เขาเช่ือวา พระ
เยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอด และเขาตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอดของเขาดวย แตเม่ือ
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ถามถึงเหตุผลแหงความเช่ือ และคําสอนเก่ียวกับความรอด เขาจะตอบไมถูกเลย ประเภทท่ีสอง มีความรู
เกี่ยวกับความเช่ือของเขาบาง แตรูตามท่ีเขาไดเรียนไดฟงมาทุกอยาง และเขาเช่ือส่ิงท่ีนักเทศนสอนทุก
ประการ โดยตัวเขาเองไมเคยพิจารณาไตรตรองถึงคําสอนนั้น ๆ ความเชื่อของคนท้ังสองประเภทน้ี เปน
ความเช่ือท่ีตื้น ๆ อยูในลักษณะท่ีกิน “น้ํานม” ไมเคยเค้ียว และยอยดวยตนเอง การเจริญเติบโตของเขา
จึงเปนไปอยางเด็ก เพราะไมเคย “ฝกหดัความคิดของเขา จนสังเกตไดวาไหนดไีหนช่ัว” (ขอ 14) และ 
“ไมเปนคนชํานาญในถอยคําแหงความชอบธรรม” (ขอ 13) คริสเตียนประเภทน้ีนอกจากไมเจริญเติบโต
เทาท่ีควรแลว ยังหลงผิดไดงาย ๆ เม่ือมีผูสอนผิด ๆ มายุยง เขาจะละท้ิงความเช่ือเดิมทันที 

คริสเตียนจะมีชีวิตทางดานวญิญาณจิตในสภาพเฉย ๆ ไมได ถาเขาไมเจริญเติบโต เขาก็จะเส่ือม
ถอยลง 

2. ความดื้อดึง (6:3-8) คริสเตียนทุกคนสามารถพลาดพล้ังกระทําผิดไดแตผูท่ีเปนคริสเตียน กับ
ผูท่ีไมเปนคริสเตียนมีความแตกตางกันคือ เม่ือผูท่ีไมเปนคริสเตียนพลาดพล้ังกระทําผิด เขาไมรูสึกเปน
ทุกขกังวลใจมากจนเกินไปนกั โดยเฉพาะอยางยิ่ง เม่ือเปนความผิดเล็ก ๆ นอย ๆ พวกเขาเกือบจะไมนึก
ถึงความผิดเหลานั้นเลย สวนคริสเตียนท่ีกลับใจบังเกดิใหมแลวอยางแทจริง ไมวาเขาจะกระทําผิด
เล็กนอยเพียงใด เขาจะรูสึกไมสบายใจทันที ท้ังนี้เนื่องจากเขามีชีวิตใหมของพระเยซูคริสตแลว ยัง
เนื่องจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ทรงเตือนใจเขาทันที เม่ือเขากระทําผิด 

คริสเตียนท่ีแทจริง ทุกคนจะไมมีปกตินิสัยในการทําบาป เพราะพระเยซูคริสตไมพอพระทัย ท่ี
เขายังมีชีวิตอยูในความมืด ผูท่ียังชอบกระทําช่ัว ก็เทากบัเปนศัตรูของพระคริสต ท่ีตรึงพระองคบนไม
กางเขน ทําใหพระองคอับอายขายหนาตอธารกํานัล (ขอ 6) คนท้ังหลายก็จะพากนัดูหม่ินเหยียดหยาม
พระนามของพระคริสต เหมือนคนจํานวนมากท่ีเหยยีดหยามพระคริสต ในวันท่ีพระองคทรงถูกตรึงท่ี
กางเขน พวกนั้นกลาวคําหม่ินประมาทวา พระเยซูคริสตชวยตนเองไมได ฉะนั้นจงอยาใหชีวิตคริสเตียน
ของเรา นําความอัปยศอดสูมาสูพระนามของพระเยซูคริสตอีก  

นอกจากผูท่ีดือ้ดึงฝาฝนพระทัย ของพระเยซูคริสตจะไดช่ือวา เปนผูเนรคุณแลวยังเปรียบ
เหมือนดนิท่ีมีน้ําอุดม แตงอกเส้ือหนามข้ึนมาเปนการตอบแทน (ขอ 7) 

อันตรายอยางใหญหลวงท่ีสุด สําหรับผูท่ีดื้อดึงอยูเสมอ แมไดรับการเตือนจากพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิคร้ังแลวคร้ังเลา คือ เขาอาจกลับกลายเปนผูท่ีละท้ิงพระเจาอยางส้ินเชิง จนไมมีทางท่ีชวยใหเขา
หาพระเจาไดอีก (4-6) เพราะพระวิญญาณบริสุทธ์ิ เปนผูสุดทายท่ีทรงเตือนในจิตใจของคริสเตียน เม่ือ
มนุษยทําผิดตอพระเจา พระเยซูคริสตทรงเตือน และนําใหมนุษยกลับคืนมาสูพระบิดาเจา เม่ือมนษุยทํา
ผิดตอพระเยซูคริสต พระวิญญาณบริสุทธ์ิยังทรงเตือนใหมนุษยรูสึกสํานึกตัว เพื่อจะกลับใจใหม แตเม่ือ
มนุษยกระทําผิดตอพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ดื้อดึงฝาฝนคําเตือนสอนของพระองค ก็ไมมีผูใดอีกที่อาจ
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เตือนเขาได ชีวิตทางดานวิญญาณจิตของเขาจะตกต่ําลงตามลําดับ จนถึงข้ันท่ีละท้ิงพระเจานี่เปน
ความหมายของคํา ซ่ึงพระเยซูคริสตตรัสคือวา “ผูใดจะกลาวคําขัดขวางบุตรมนุษย จะโปรดยกใหผูนั้น
ได แตถาผูใดกลาวขัดขวางพระวิญญาณบริสุทธ์ิ จะทรงโปรดใหผูนัน้ไมได ท้ังโลกนี้และโลกหนา” 
(มัทธิว 12:31,32) 

3. การสงสัยพระสัญญา (6:10-20) คริสเตียนอีกพวกหน่ึงอาจเปนคริสเตียนท่ีรอนรนมากอน 
เคยขะมักเขมนในการรับใชพระเจา เปนพยาน แจกใบปลิว และชวยเหลืองานของคริสตจักรหลายอยาง 
ดวยความหวังวา จะไดรบผลดีตอบแทน แตบางคร้ังดูเหมือนวาเขาไมสมหวังในส่ิงใดเลย คริสตจักรท่ี
เขาชวยเหลืออยู แทนท่ีจะพอใจเขาอาจกลับเขาใจเขาผิดได หรือบางคร้ังขณะท่ีเขาทํางานของพระเจา
อยางขะมักเขมน การประพฤติของบางคนในคริสตจักรทําใหเขาสะดุดลมลง นอกจากนั้นเขาอาจหวัง
รับพระพรของพระเจาหลายอยาง แตรูสึกวาพระเจามิไดทรงอวยพรแกเขาเทาท่ีควรเลย เม่ือความต้ังใจด ี
นําความผิดหวงัวมาสูเขา เขาอาจทอถอยทีละเล็กละนอย จนละท้ิงความเช่ือเดิมไป 

เม่ือพบสาเหตุตาง ๆ ท่ีทําใหคริสเตียนบางคนละท้ิงความเช่ือของเขา เราก็สามารถหาทาง
ปองกันและแกไขได 

ข. การปองกันแกไข 

“ใหเรากาวหนาไปถึงความบริบูรณ” (6:1) ส่ิงมีชีวิตทุกอยางยอมเจริญเติบโต หากไม
เจริญเติบโตตามกาลเวลาท่ีควร ยอมแสดงวามีส่ิงผิดปกติเกิดข้ึน คริสเตียนท่ีไมเจริญเติบโต เปนคริส
เตียนท่ีผิดปกติซ่ึงหม่ินเหมตอการละท้ิงความเช่ืออยางยิง่ 

วิธีท่ีจะชวยใหคริสเตียนเจริญเติบโตคือให “ละประถมโอวาทของพระคริสตไว” ท้ังนี้ผูเขียน
หมายถึงผูท่ีกลับใจบังเกิดใหมอยางแทจริง และไดรับคําสอนเก่ียวกบัรากฐานแหงความเช่ือแลว คน
เหลานี้จําเปนจะตองเจริญเติบโตข้ึน ไมใชพึงพอแกการวางรากฐานและยุติเพียงเทานัน้ หรือวางรากฐาน
แลววางอกี ประดุจคนท่ีกอสรางตึก หาชางกอสราง วางแตราก แตไมสรางตึกข้ึนมา รากท่ีวางไวจะไร
ประโยชน การกลับใจบังเกดิใหมเปนเพยีงการเร่ิมตนชีวิตคริสเตียน เม่ือเปนคริสเตียนแลว เราจะตอง
เจริญเติบโตจากท่ีนั่นตอไป โดยรับประทานอาหารออนซ่ึงไดแก “น้ํานม” หรือคําสอนเบ้ืองตนทาง
วิญญาณจิต และอาหารแข็งไดแกคําสอนท่ีลึกซ้ึงยิ่งข้ึน ซ่ึงตองอาศัยความคิดพิจารณาของแตละคน คริส
เตียนท่ีข้ีเกียจยอมไมสามารถเจริญเติบโตได 

2. เช่ือฟงคําเตือนสอน (6:9) ในขอท่ี 4-8 ผูเขียนกลาวถึงอันตรายของคริสเตียนบางคนท่ี
ดํารงชีวิตเปนปฏิปกษตอพระเยซูคริสต จน “เกือบจะถึงท่ีแซงสาปแลว ตอนท่ีสุดก็จะถูกเผาไฟเสีย” 
ขณะเดียวกนัผูเขียนกเ็ช่ือวาคงไมมีคริสเตียนชาวฮีบรูคนใดท่ีกระทําตนเชนนั้น ท่ีกลาวมานั้น เปนเพียง
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การเตือนสติ คริสเตียนบางคน ซ่ึงกําลังทอถอยออนแอในความเช่ือคริสเตียนเหลานี้ควรสํานึกตวักลับ
ใจรับใหม หากเขายังคงดําเนินอยูในทางนั้นตอไป เขาจะพบอันตรายอยางใหญหลวงซ่ึงรออยูขางหนา 

3. ใหมีความหวังใจในพระเยซูคริสตเสมอ (6:10-20) พระธรรมตอนน้ีไดกลาวถึงเหตุผลหลาย
อยาง ท่ีเราไมตองสงสัยในพระสัญญาของพระเจา คือ 

หนึ่ง “เพราะวา พระเจาไมใชอธรรมท่ีจะทรงลืมการงานของทาน และความรักท่ีทานไดสําแดง
ตอพระนามของพระองค” (6:10) 

สอง พระองคทรงทําตามสัญญาท่ีใหไวกบัอับราฮัมฉันใด พระองคจะทรงทําตามสัญญาท่ีใหไว
กับเขาฉันนั้น (13-15) 

สาม พระเจาตรัสมุสาไมได (16-18) 
โดยเหตุนี้ คริสเตียนทุกคนจึงตอง “สําแดงความอุตสาห...จนถึงท่ีสุดปลาย” ใหเอาเยี่ยงอยาง

ของคนท่ีอาศัยความเช่ือและความเพียร” (ขอ 11,12) และใหเรามอบความหวังใจนั้นในองคพระเยซู
คริสตตลอดไปเปนนิตย รับการหนุนใจจากพระองค เพื่อเราจะสามารถดําเนินชีวิตคริสเตียนของเรา
จนถึงหลักชัย 
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บทเรียนที่ 7 มหาปุโรหิตทีดํ่ารงอยูเปนนิตย 6

ขอพระธรรมประจําบทเรียน ฮีบร ู7:1-28 

มีส่ิงท่ีนาสนใจมากอยางหน่ึง เกี่ยวกับผูถือลัทธิ ศาสนาตาง ๆ คือ คนเหลานั้นมักไมถือลัทธิ
หรือศาสนาของตนเพียงอยางเดียว แตมักจะนําลัทธิหรือศาสนาอ่ืน ๆ เขามาปะปนกับศาสนา ท่ีเขาถือ
เปนประจําดวย เชน บางคนนอกจากมีศาสนาประจําของตนแลว ยังไหวเจา บูชาผี และปฏิบัติตนตาม
หลักทางไสยศาสตรหลายอยาง มีคนไมมากนักนับถือศาสนาแท ๆ เพียงอยางเดียว ท่ีเปนเชนนี ้ คง
เนื่องจากศาสนาท่ีเขานับถือนั้น ไมสามารถสนองความตองการของเขาทุกอยางไดอยางแทจริง เขาจึง
ตองหาทางออกโดยวิธีอ่ืน ความจริงเกีย่วกับเร่ืองนี้ ทําใหเรารูวา มนุษยไมเพยีงแตตองการศาสนา
เทานั้น แตตองการผูท่ีสามารถชวยเขาไดอยางแทจริง โดยเฉพาะอยางยิง่ ในยุคท่ีเต็มไปดวยความสับสน
วุนวาย มนษุยตองการที่พึ่งพงิท้ังกายและใจมากท่ีสุด 

การเปนคริสเตียน ไมใชการนับถือศาสนาแตอยางเดียว แตเปนการไววางใจในบุคคลซ่ึง
สามารถสนองความตองการทุกอยางของเราได ทําใหเรามีท่ีพึ่งพิงท่ีถาวรไมตองเปล่ียนจากการกราบ
ไหวบูชา ลัทธิอยางหนึ่ง ไปสูลัทธิอีกอยางหนึ่ง ขอพระธรรมในบทเรียนนี้ เปรียบเทียบใหเราเห็นถึง
ลัทธิคําสอนเกา ๆ ซ่ึงไมสามารถสนองความตองการที่แทจริง ของมนุษยไดกับการเช่ือ พึ่งวางใจในองค
พระเยซูคริสต ซ่ึงสามารถนําความอิ่มเอิบใจ และเปนท่ีพึง่พิงของเราอยางแทจริง 

ก. พระเยซูคริสตทรงเปนมหาปุโรหิต ท่ีมีตําแหนงสูงกวาปุโรหิตของศาสนายิว (7:1-10)  

ในศาสนายวิ ปุโรหิตนับวาเปนหัวใจสําคัญของผูท่ีเช่ือศาสนายิว เพราะพวกเขาตองอาศัย
ปุโรหิตในการถวายเคร่ืองบูชาและติดตอกบัพระเจา ปุโรหิต จึงมีบทบาทสําคัญยิ่งในชีวิตประจําวันของ
ชาวยวิ ซ่ึงพวกเขาจะขาดเสียไมได และพวกเขาพิถีพิถันในการเลือกปุโรหิตดวย ผูท่ีจะเปนปุโรหิตได
จะตองเปนคนในตระกูลเลว ี ดังท่ีพระเจาทรงกําหนดไว ผูท่ีกําเนิดจากตระกูลอ่ืน จงึไมมีสิทธ์ิท่ีจะเปน
ปุโรหิตได 

เนื่องจากปุโรหิตมีความสําคัญตอชนชาติยิวมาก เม่ือเหลาสานุศิษยของพระเยซูคริสตสอนวา 
พวกเขาไมจําเปนท่ีจะตองมีปุโรหิตท่ีเปนมนุษยจากตระกูลเลวีตอไป เพราะพระเยซูคริสต เปนมหา
ปุโรหิตของเราแลว ชนชาติยิวจึงไมยอมเชื่องาย ๆ โดยสงสัยวา พระเยซูคริสตเปนมหาปุโรหิตได
อยางไร เม่ือพระองคกําเนดิจากตระกูลยดูาย มิใชตระกูลเลวี ดุจกฎหมายไทยท่ีกลาววา ผูท่ีมีสัญชาติ
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ไทยเทานัน้ ท่ีมีสิทธิรบราชการได เม่ือคนท่ีถือสัญชาติอ่ืนอางตนวา เปนขาราชการชั้นผูใหญ จึงเปนส่ิง
ท่ีนาสงสัย 

เพื่อจะอธิบายใหชนชาติยิวหายของใจผูเขียนพระธรรมฮีบรู จึงยกเร่ืองของเมลคีเซเดค ซ่ึงเปน
เร่ืองราวในพระธรรมปฐมกาลเปนขออาง เมลคีเซเดคมีลักษณะหลายอยางท่ีคลายพระเยซูคริสต คือ 

1. เมลคีเซเดค เปนท้ังกษตัริย และปุโรหิต (ปฐมกาล 14:18 ฮีบรู 7:1) พระเยซูคริสตทรงเปน
กษัตริยเหนือกษัตริยท้ังหลาย และขณะเดยีวกันทรงเปนมหาปุโรหิต 

2. ช่ือของเมลคีเซเดค มีความหมายวา กษตัริยแหงความชอบธรรม และช่ือเมืองซาเลมท่ีทาน
ปกครอง มีความหมายวา “สันติสุข” (7:2) พระเยซูคริสตทรงเปนท้ังกษัตริยแหงความชอบธรรม และ
ราชาแหงสันติสุข 

3. เมลคีเซเดค ดํารงตําแหนงเปนปุโรหิตช่ัวกัปช่ัวกัลป (7:3) ขอความในขอ 3 มิไดหมายความ
วา เมลคีเซเดคไมมีบิดามารดา ไมมีวนัเกดิและวันตาย แตหมายความวา พระคริสตธรรมคัมภีรไมได
บันทึกวนัเกดิและวนัตายของทาน ตําแหนงปุโรหิตของทาน จึงประดุจวาไมมีท่ีส้ินสุดพระคริสตทรง
เปนปุโรหิตท่ียั่งยืนเปนนิตย 

ส่ิงท่ีนาสนใจที่สุด คือ เมลคีเซเดคไมไดเกิดในตระกูลเลวี และไมใชชนชาติอิสราเอลเสียดวย
ซํ้า อับราฮัม ไมนาจะยกยองนับถือทานในฐานะของปุโรหิต โดยมอบสิบลดจากของท่ีมาได แกเมลคีเซ
เดคเหมือนดังท่ีชนชาติอิสราเอลตระกูลตาง ๆ ตองมอบสิบลดใหแกตระกูลเลวี ซ่ึงเปนปุโรหิตของเขา 
ยิ่งกวานั้น เมลคีเซเดคยังอวยพรใหแกอับราฮัม และพระธรรมฮีบรูบอกวา “แทจริงเถียงไมได คือผูนอย
ตองรับพระพรจากผูใหญ” (ขอ 7) หมายความวา เมลคีเซเดคมีตําแหนงสูงกวาอับราฮัม พวกปุโรหิต
ท่ัวไปซ่ึงมาจากตระกูลเลวี จึงมีตําแหนงตํ่ากวาเมลคีเซเดค เพราะตระกูลของเลวีเปนเช้ือสายของอับรา
ฮัม ตัวอยางเชน นาย ก. เปนท่ีเคารพนับถือของนาย ข.มาก นาย ค. เปนบุตรของนาย ข นาย ค. จึงตอง
เคารพนับถือ นาย ก. ดวย 

ฮีบรู 6:20 กลาววา พระเยซูผูทรงเปนมหาปุโรหิตเปนนิตย ตามอยางเมลคีเซเดค นอกจากเล็งถึง
คุณสมบัติตาง ๆ ของพระเยซูคริสต ท่ีเหมือนกับเมลคีเซเดคแลว ยังเปนการเนนใหชาวฮีบรูยอมรับ
ความจริงวา เม่ืออับราฮัมซ่ึงเปน บิดาแหงความเช่ือ ยอมรับเมลคีเซเดคซ่ึงเปนคนตางชาติในฐานะ
ปุโรหิตจะเปนการแปลกอะไร ท่ีพวกเขาจะยอมรับพระเยซูคริสตจากตระกูลยูดาย เปนมหาปุโรหิตของ
พวกเขา 

บางคร้ัง “ชาตินิยม” หรือ “พรรคนิยม” หรือ “พวกนยิม” เปนอุปสรรคตอการแสวงหาความจริง
มาก พวก “นิยม” เหลานี้ มักปดตาและใจของตัวเอง โดยไมยอมรับฟง และพิจารณาความจริงอ่ืน ๆ ท้ัง 
ๆ ท่ีรูวา ส่ิงท่ีตนมีอยูนัน้ ไมสามารถสนองความตองการของตนไดอยางแทจริงดังเชน คนถือลัทธิ คํา
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สอนตาง ๆ ท่ีไมยอมรับฟง และพิจารณาไตรตรองความจริงเกี่ยวกับพระเยซูคริสต ถาหากเขาพิจารณา
อยางถ่ีถวนแลว จะเห็นไดวา แทจริงการเชื่อพระเยซูคริสต มิไดเปนการรับเช่ือศาสนาของคนตางชาติ
เลย และพระเยซูคริสตยังทรงสามารถประทานพระพรตาง ๆ ซ่ึงเราหาไมไดจากลัทธิคําสอนอ่ืน ๆ ดวย 

ข. พระเยซูคริสตทรงเปนมหาปุโรหิตท่ีตัง้ขึ้นโดยฤทธ์ิเดชแหงชีวติซ่ึงไมมีผูใดทําลายได (7:11-
22) 

ท่ีกลาวมาในขอ ก. นัน้ ไมไดหมายความวา ชนชาติยิวจะนับถือใครเปนปุโรหิตก็ได แต
หมายความวา ใหนับถือมหาปุโรหิตคนใหมท่ีพระเจาทรงแตงต้ังข้ึนเอง ในพระธรรมฮีบรูบทท่ี 5 กลาว
วา พระเยซูคริสต มิไดทรงแตงต้ังพระองคเองข้ึนเปนปุโรหิต แตพระบิดาเจาทรงเปนผูแตงตั้งให
พระองคเปนปุโรหิต ตามอยางเมลคีเซเดค (5:5-6) ฉะนัน้ แมพระเยซูคริสตมาจากตระกูลอ่ืน พระองคก็
มีสิทธิในการเปนปุโรหิตทุกประการ ตามอยางเมลคีเซเดค (ดู 11-14) 

เหตุท่ีพระเจาทรงยกตําแหนงปุโรหิตตามพระบัญญัติเดมิ เพราะวา “พระราชบัญญัตินั้นไมได
ทําอะไรใหถึงความสําเร็จ” (ขอ 18) ท้ังนี้ เปนเพราะพระบัญญัติเพยีงแตช้ีใหเหน็ความบกพรองของ
มนุษย พิธีตาง ๆ ท่ีปุโรหิตประกอบ ก็เปนเพียงเคร่ืองหมายเล็งถึงพระมหาปุโรหติ ท่ีจะเสด็จมาไดแก
องคพระเยซูคริสต พิธีเหลานี้ สามารถนําความชอบธรรมมาสูไดเพียงช่ัวคราว แตไมสามารถนํา
ความชอบธรรมท่ีถาวร หรือความบริบูรณมาสูมนุษย พธีิและพระบัญญัตินี้ขาดฤทธ์ิอํานาจดังท่ีพระเยซู
คริสตมี เม่ือผูมีอํานาจซ่ึงสามารถนําความบริบูรณเสดจ็มา มนษุยจงึไมตองกลับไปพ่ึงพาอาศัย พระ
บัญญัติและปุโรหิตซ่ึงเปนมนุษยอีก โดยมหาปุโรหิตคนใหมนี้ มนุษยก็สามารถเขาใกลพระเจาไดอยาง
แทจริง (19) 

นอกจากนั้น เม่ือพระบิดาเจาทรงแตงต้ังใหพระเยซูเปนมหาปุโรหิต พระองคมิไดเพียงแตทรง
แตงต้ัง โดยถอยคําธรรมดาดังท่ีแตงต้ังปุโรหิต ตามเช้ือสายของอาโรนแตพระองคทรงแตงต้ังดวยคํา
ปฏิญาณ (7:20-22) ซ่ึงเปนการเนนถึงพระทัยอันแนวแนของพระบิดาเจา ท่ีทรงแตงต้ังใหพระเยซูคริสต
เปนมหาปุโรหิต เม่ือพระเจาทรงเนนเชนนี้ จึงสมควรอยางยิ่งท่ีเราทุกคนจะตองเขามายังมหาปุโรหิต ท่ี
พระเจาทรงต้ังข้ึนเอง ไดแกพระเยซูคริสต ไมใชไปหาปุโรหิตซ่ึงมนุษยแตงต้ังข้ึน ตามลัทธินิยม
บางอยางท่ีเราเห็นอยูในปจจบัุน 

ค. พระเยซูคริสตทรงดํารงอยูเปนนติย (7:23-25) 

ปุโรหิตตามเช้ือสายของอาโรน มีอุปสรรคท่ีทําใหพวกเขา ไมสามารถดํารงตําแหนงปุโรหิต
ตลอดไปได คือ พวกเขาทุกคนจะตองถึงแกกรรม ปุโรหิตท่ัวไปอาจมีนิสัยและความเอาใจใสในหนาท่ี
แตกตางกัน ปุโรหิตบางคนต้ังอยูในความสัตยซ่ือ และชอบธรรมอยางแทจริง เราอยากจะใหปุโรหติ
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เชนนั้น มีชีวิตยืนยาวตอไปเพ่ือจะเปนท่ีพึง่ของเราตอไป แตปุโรหิตท่ีเปนมนุษยยอมถึงวันส้ินสุด เม่ือมี
การเปล่ียนแปลงปุโรหิตเชนนี้ บางคร้ังทําใหจิตใจของผูท่ีพึ่งพาอาศัยปุโรหิต ปรวนแปรไปดวย พระ
เยซูคริสตทรงพระชนมอยูเปนนิตย “ตําแหนงปุโรหิตของพระองคจึงไมแปรปรวน” (2:4) เราจึงไมตอง
หวงกงัวลวา เราจะสูญเสียมหาปุโรหิตท่ีประเสริฐสุดของเราไป ไมวาเรากําลังนอนหรือหลับอยู หรือ
ตื่นนอน หรือขณะกําลังทํางาน เราม่ันใจไดเสมอวา พระมหาปุโรหิตของเรา ทรงทําหนาท่ีของพระองค
เพื่อเราอยูตลอดเวลา โดยไมมีอะไรขีดกัน้ (ขอ 25) 

ง. พระเยซูคริสตทรงเปนมหาปุโรหิตท่ีเหมาะแกเรา (26-28) 

เม่ือเรานึกถึง ผูท่ีจะทําหนาท่ีเปนคนกลางระหวางเรากับพระเจา หรือผูท่ีเราสามารถนับถือได
วา เปนคนของพระเจา เรามักคํานึงถึงความบริสุทธ์ิของผูนั้น เพราะถาผูนั้นเองไมสามารถรักษาความ
บริสุทธ์ิไดอยางแทจริง ผูนั้นยอมจะชวยผูอ่ืนใหเปนคนบริสุทธ์ิไมได 

ปุโรหิตของศาสนายิว ไมไดเปนผูบริสุทธ์ิครบถวน เพราะพวกเขามีจุดออนหลายอยาง ตอง
ถวายเคร่ืองบูชาเพื่อความผิดบาปของตนเองทุกวัน แตพระเยซูคริสตทรงเปน “ผูบริสุทธ์ิ ปราศจากอุบาย 
ไมมีลมทิน ตางจากคนบาปทั้งปวง และถูกตั้งไวใหสูงกวาฟาสวรรค” (ขอ 26) ดวยเหตุนี้พระองค จึง
เหมาะสมท่ีจะมาเปนมหาปุโรหิตของเรา และเปนผูท่ีเราสามารถเคารพนับถืออยางแทจริงได 

“ท่ีพึ่ง” อ่ืน ๆ อาจสามารถชวยเราไดบาง แตอยูในวงจาํกัด โดยเฉพาะอยางยิ่ง เม่ือนึกถึงผูท่ีจะ
สามารถชําระเราใหสะอาดหมดจดจากความผิดบาป และเปนผูท่ีชวยใหรอดพนจากอํานาจ ของความ
บาปตลอดไปเปนนิตยแลว เราไมสามารถแสวงหาจากท่ีใดเลย นอกจากองคพระเยซูคริสตผูทรงไวซ่ึง
ความบริสุทธ์ิ ครบถวน และดํารงอยูเปนนติย จงใหเรามีความภูมิใจในพระองคตลอดไปเปนนิตย 
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บทเรียนที่ 8 พระสัญญาไมตรีใหม 7

ขอพระธรรมประจําบทเรียน ฮีบร ู8:1-9:10 

พระธรรมฮีบรูตั้งแตบทท่ี 1-7 ท่ีเราไดเรียนมาแลวนั้น กลาวถึงตําแหนงมหาปุโรหติของพระ
เยซูคริสต ซ่ึงทรงเยี่ยมกวา ทูตสวรรค โมเสส โยชูวา อาโรน ตั้งแตบทท่ี 8-10:18 กลาวถึงการปฏิบัติ
หนาท่ีของพระเยซูคริสต ในฐานะมหาปุโรหิต ซ่ึงเยีย่มกวาปุโรหิตท่ัวไป เพราะปุโรหิตท่ีตั้งข้ึนตามพระ
สัญญาใหม เยีย่มกวาปุโรหิตท่ีตั้งข้ึนตามพระสัญญาเกา 

ก. ประโยชนของพระสัญญาไมตรีเดิม (8:1-6) 

เม่ือนักวิศวกรจะสรางตึกใหญ เชน โรงแรม หรืออาคารหลาย ๆ ช้ัน นักวิศวกรมักจะสราง
หุนจําลองของอาคารท่ีจะสราง เพื่อใหผูท่ีมีสวนเกีย่วของกับอาคาร เห็นภาพของอาคารท่ีจะสรางใน
อนาคต ความประสงคในการสรางหุนจาํลองนี้ มิใชสรางเพื่อใหเปนท่ีอาศัยหรือท่ีทํางาน แตสรางไว
เพียงช่ัวคราว เม่ือสรางอาคารท่ีแทจริงเสร็จเรียบรอยแลว หุนจําลองนัน้ ก็จะไมคอยมีความหมายแลว 

เม่ือพระเจาทรงเรียกโมเสสใหข้ึนไปบนภูเขาซีนาย พระองคไมเพียงแตประทานพระบัญญัติ
ใหแกโมเสส พระองคประทานแบบการสรางพลับพลา ตลอดจนวิธีตาง ๆ ซ่ึงจะตองใชในการประกอบ
ภายในพลับพลาใหแกโมเสสดวย พลับพลา เคร่ืองประดับในพลับพลา ตลอดจนพิธีตาง ๆ ในพลับพลา
เปนส่ิงท่ีจําเปนและสําคัญยิง่ สําหรับชนชาติอิสราเอลทุกคน แตพระเจามิไดทรงมีพระทัยจะใหชนชาติ
อิสราเอล ยึดถือพิธีรีตองตาง ๆ และพลับพลานั้นตลอดไปพระธรรมฮีบรูสอนวา ปุโรหิตท่ีปฏิบัติหนาท่ี
ในพลับพลา หรือในพระวหิารเหลานั้น “ปฏิบัติตามแบบและเงาแหงส่ิงเหลานั้นท่ีอยูในสวรรค” (8:5) 
พิธีของปุโรหิตนี้ เปรียบประดุจหุนจําลองอาคารตึก เม่ือพระเยซูคริสตทรงรับหนาท่ีเปนมหาปุโรหิต
แลว การปฏิบัติของปุโรหิตท่ีผานมา จึงหมดความจําเปนไป 

การปฏิบัติหนาท่ีของปุโรหิต จึงเปนเพยีง “เงา” แหงของจริงนั้น กระทําในพลับพลาที่มนุษย
สรางข้ึนเอง แตพระมหาปุโรหิตท่ีแทจริง ปฏิบัติหนาท่ีอยูในสวรรค ณ สถานท่ีใกลชิดที่สุดกับพระเจา
คือ “เบ้ืองขวาพระท่ีนั่ง แหงผูทรงเดชานุภาพ” (8:1) เปนสถานท่ีอันบริสุทธ์ิเปนพลับพลาอันแทจริง ท่ี
พระเจาทรงสรางข้ึนเอง ขณะนี้ พระเยซูคริสตทรงทําหนาท่ีมหาปุโรหิต ใหพลับพลาที่แทจริงในเมือง
สวรรคนั้น เชนเดียวกับท่ีพวกปุโรหิตทําหนาท่ีของตนในพลับพลา หรือในวิหารในสมัยกอน ตางกันอยู
ท่ีวา การเปนมหาปุโรหิตของพระเยซูคริสต เยีย่มกวาการเปนมหาปุโรหิต ท่ีตั้งข้ึนตามพระสัญญาไมตรี
เดิม ชวยใหเราเขาใจถึงหนาท่ีของมหาปุโรหิตแหงพระสัญญาใหม 
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บางคนเคยคิดวา เม่ือเรามีพระคริสตธรรมใหมแลว เราไมจําเปนตองศึกษาพระคัมภีรเดิมอีก
ตอไป เร่ืองมหาปุโรหิตนี้คงจะเปนคําอธิบายในตัว ท่ีชวยใหเราเขาใจถึงความสําคัญของพระคัมภรีเดิม 

ข. ขอบกพรอง ของพระสัญญาไมตรีเดิม 

พระสัญญาไมตรีเดิม แมจะมีความจําเปนและความสําคัญตอมนุษย แตก็มีจุดออนอยูหลาย
ประการคือ 

1. เปนพระสัญญาไมตรี ท่ีมีเงื่อนไข (8:7-9) พระเจาทรงใหพระสัญญากับคนในสมัยกอนวา ถา
พวกเขาประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค ประพฤติตนอยูในทางชอบธรรม พระองคก็จะทรงอวย
พรพวกเขา แตถาพวกเขาไมตั้งม่ันอยูในคําสัญญาไมตรี พระเจาก็จะทรงละพวกเขาไว คําสัญญาไมตรี
ในสมัยกอน จึงข้ึนอยูกับความประพฤติของมนุษย ซ่ึงสรางความลําบากใจ ใหแกมนุษยเปนอยางยิ่ง
เพราะไมมีมนษุยผูใดดีครบถวน ตางมีขอบกพรองและจุดออนแอตาง ๆ ถาจะพจิารณาตามประพฤติ
ของมนุษยแลว ไมมีใครเหมาะสมท่ีจะไดรับพระพรจากพระเจาเลย 

ลัทธิ คําสอน และศาสนาท่ัวไป ยดึถือหลักประการเดยีวกันนี้ คือ การอาศัยการประพฤติของ
มนุษยเปนหลักใหญ ในการนําไปสูทางรอดพน จึงทําใหมนุษยสวนมากพากันหมดหวังในการรอดพน
บาปของตนเอง 

พระสัญญาไมตรีใหม พระเจาทรงกระทําสัญญากับเรา โดยผานทางพระเยซูคริสต หมายความ
วา การท่ีพระเจาจะมีสัมพนัธไมตรีกับเรา คือจะอวยพระพรแกเราหรือไมนั้น มิไดข้ึนอยูกับความดีของ
มนุษยเปนสวนใหญ แตข้ึนอยูกับความชอบธรรม และความดีของพระเยซูคริสต เม่ือมนุษยตอนรับพระ
เยซูคริสต เปนพระผูชวยใหรอด พระเจาจะไมมองดูตัวเราเองเทานั้น แตมองดูเราโดยผานพระเยซูคริสต 
เราจึงนับวาเปนผูชอบธรรมตามสายพระเนตรพระเจา ประดุจมองส่ิงรอบขางโดยผานกระจกสี เราจะ
มองเห็นส่ิงเหลานี้ตามสีกระจก 

2. ไมสามารถทําใหมนษุยถึงท่ีสําเร็จได (9:1-10) พระธรรมตอนน้ีไดกลาวถึงรูปรางลักษณะ
และเคร่ืองประดับตาง ๆ ของพลับพลา ซ่ึงเปนท่ีสักการะบูชาพระเจา หากเราศึกษาเร่ืองของพลับพลานี้
ใหถ่ีถวนจะเหน็วา ลักษณะและเคร่ืองตกแตงทุกอยางในพลับพลา มีความหมายท่ีลึกซ้ึงเล็งถึงทางแหง
ความรอดของพระเยซูคริสต เชน ตะเกยีง เล็งถึงพระกิตติคุณซ่ึงเปนความสวางทางดานวิญญาณจิตของ
โลก โตะเล็งถึงความรอดท่ีพระเยซูคริสต ทรงจัดเตรียมไวใหเราอยางพรอมเพรียงแลว ขนมปงเล็งถึง
พระคริสต หรือพระวจนะของพระเจา พระเยซูคริสตตรัสวาพระองคเปนทิพยอาหารแหงชีวิต เคร่ือง
หอมเล็งถึงการอธิษฐาน ฯลฯ นอกจากนั้น การแบงเปนช้ัน ๆ ของพลับพลา คือ ช้ันนอก ซ่ึงเปนท่ีชุมนุม
ของผูท่ีจะมาถวายเคร่ืองบูชาช้ันใน ซ่ึงเปนท่ีกระทําพิธีตาง ๆ และช้ันในสุด ซ่ึงเปนช้ันท่ีบริสุทธ์ิท่ีสุด 
ยังเปนภาพเล็งถึงการเขาสูพระเจาตามลําดับข้ัน 
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ผูเขียนพระธรรมฮีบรู ไมอยากจะพรรณาถึงส่ิงเหลานี้ ใหละเอียดนัก (9:5) เพราะตัวพลับพลา 
เคร่ืองประดับตลอดจนพิธีตาง ๆ เปนเพียง “เงา” หรือ แบบซ่ึงเล็งถึง “ของจริง” ในอนาคต ส่ิงเหลานี้ 
สามารถชวยเหลือทางดานการประพฤติของมนุษยไดบาง แตไมสามารถเปล่ียนแปลงชีวิต และจิตใจ
ของมนุษยไดและไมสามารถใหเขาไปสู ท่ีบริสุทธ์ิท่ีสุดของพระเจาดวย (9:8,9) 

เม่ือพระเยซูคริสตเสด็จมา พระองคไมเพยีงแตทรงชวยเหลือมนุษยทางดานการประพฤติ แต
ทรงเปล่ียนแปลงชีวิตและจติใจของมนุษย และยังไดทําใหมนษุยสามารถไปถึงท่ีบริสุทธ์ิท่ีสุดของพระ
เจาได 

3. ไมยั่งยืนถาวร (8:13) พระสัญญาไมตรีใหม ซ่ึงพระเจาทรงใหเราโดยพระเยซูคริสตนั้น เปน
การประกาศในตัววาเม่ือมีของใหมท่ีดีครบถวนข้ึนมา ของเกาก็ลาสมัยใหม เม่ือเปนเชนนี ้ เราจึงไม
จําเปนตองกลับไปยึดของเกา ซ่ึงยังมีขอขาดตกบกพรองมากมายอีก 

ค. ขอดีเดนของพระสัญญาไมตรีใหม 

1. ใหเรามีใจใหม (8:10) ในพันธสัญญาเดิม พระเจาตรัสในทํานองท่ีวา “เจาจงจําไว...เจาจงทํา
นี่ ...เจาจงรักษาบัญญัติ” และมนุษยไดพสูิจนตัวเองแลววา ไมสามารถปฏิบัติตามบัญญัติของพระเจาได 
พวกเขารูวาส่ิงใดดี แตไมสามารถปฏิบัติตามส่ิงท่ีดีท่ีตนรู 

ในพันธสัญญาใหม พระเจามิไดตรัสวา “เจาจงจําไว...จงปฏิบัติ...” แตตรัสวา “เราจะเอาบัญญัติ
ของเราใสไวในจิตใจของเขาและจะจารึกไวท่ีหวัใจของเขา” เราไมสามารถจําพระบัญญัติและปฏิบัติ
ตามพระบัญญัติได จนกวาพระเจาเองจะจารึกบัญญัตินัน้ ไวในจิตใจของเราน่ันหมายถึงการท่ีพระเจา
ทรงประทานพระเยซูคริสตใหอยูในจติใจของเรา เม่ือพระเยซูคริสตทรงประทับอยูในใจ เราจึงจะ
สามารถปฏิบัติตามพระบัญญัติไดทุกขอ 

2. ทําใหเราเปนคนของพระเจา (8:10) มีบางคนสอนวา ศาสนาทุกอยางตางมีเปาหมาย
เหมือนกนั คือนําเราไปสูสันติสุขตางกันอยูท่ีวิธีการ หรือหลักการบางอยางเทานัน้ พระคริสตธรรม
คัมภีรมิไดสอนเชนนัน้ พระเยซูคริสตสอนวา มีทางเดียวเทานั้นท่ีจะไปถึงเมืองสวรรคได คือทางของ
พระองค และผูท่ีเปนบุตรของพระเจาเทานั้น จึงมีสิทธ์ิเขาไปในเมืองสวรรคได 

การเปนบุตรของพระเจา มิใชเปนส่ิงท่ีเราทําไดเอง พระเจาทรงตอนรับเราเองดุจคนที่จะเขาไป
อยูในพระราชวังได ตองเปนราชบุตร หรือคนของพระเจาแผนดนิอยางแทจริง เราจะอางตัวของเราเปน
ราชบุตรไมได พันธสัญญาเกาไมสามารถชวยใหเราเปนคนของพระเจา สมัยพระบัญญัติ มีชนชาติ
อิสราเอลเทานั้น ท่ีเปนชนชาติซ่ึงพระเจาทรงเลือก แตในพันธสัญญาใหม ทุกคนท่ีเช่ือในพระเยซูคริสต
เปนบุตรของพระเจา และเปนคนของพระเจา (ดู ยอหน 1:12 และฮีบรู 8:10) 
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3. ชวยใหเรารูจักพระเจา (8:11) คําวา “รูจัก” พระเจาในขอนี้ นอกจากหมายถึงการรูวาวามีพระ
เจาแลว ยังหมายถึงการรูจกัพระองค มีความสัมพันธใกลชิดสวนตัว ระหวางเรากับพระเจาเหมือนกับ
บุตรรูจักบิดา หรือภรรยารูจักสามีพันธสัญญาเดิม ไมสามารถทําใหเรารูจักพระเจาอยางลึกซ้ึงและ
ใกลชิดเชนนัน้ 

สวนพันธสัญญาใหม ทําใหมนุษยตั้งแตผูนอยที่สุด จนถึงผูใหญท่ีสุดรูจักพระองค ท้ังนี้เพราะ
พระเยซูคริตสทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ใหแกผูเช่ือพระองค เม่ือพระวิญญาณประทับในจิตใจ
ของเรา พระเจาทรงส่ังสอนเราใหรูจักขอลึกลับตาง ๆ ของพระองค (ดู ยอหน 16:13) 

4. ทําใหเรารอดพนจากบาป (8:12) พระเจาตรัสวา “ความผิดของเขาน้ัน เราจะไมระลึกถึงอีก
ตอไปเลย” ในพันธสัญญาใหม พระเยซูคริสตไดทรงไถความผิดบาปของเราทุกอยาง เม่ือเราทําผิดและ
สารภาพตอพระองค พระองคก็ทรงชําระใหเราพนจากอธรรมท้ังส้ิน (ดู 1 ยอหน 1:9) นอกจากนั้น 
พระองคยังทรงลืมการลวงละเมิดของเราเสีย 

พระสัญญาไมตรี เปนสัญญาท่ีทําข้ึนระหวางบุคคลสองฝาย พระเจาทรงประสงคท่ีจะมีสัญญา
ไมตรี กับมนษุยทุกคนในปจจุบัน จะประทานใจใหมใหแกเรา ทําใหเราเปนคนของพระองค ชวยใหเรา
รูจักพระองคจริง ๆ และจะไมระลึกถึงความผิดบาปของเราอีกตอไป ทานไดรับพระพรทุกอยาง ตามท่ี
กลาวไวในพันธสัญญาใหมแลวหรือยัง 
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บทเรียนที่ 9 พระโลหิตของพระคริสต 8

ขอพระธรรมประจําบทเรียน ฮีบร ู9:11-10:18 

คร้ังหนึ่ง ในประวัติศาสตรคริสตจักรมีเร่ืองเขาใจผิดเกิดข้ึนทามกลางคนท่ีไมเปนคริสเตียน 
พวกเขาพากันเขาใจวา พวกคริสเตียนเปนมนุษยกินคน ท้ังนี้เพราะพวกเขาไดยินขาวเกีย่วกับพธีิอยาง
หนึ่งของคริสเตียนวา มีการกินเลือดและเนื้อ ซ่ึงแทจริงเปนการดื่มน้ําองุน และกินขนมปงเปนการระลึก
ถึงการส้ินพระชนม ของพระเยซูคริสต คงเนื่องจากความกลัวและเขาใจผิดกระมัง ท่ีคริสตจักรหลาย
แหงในปจจุบัน ไมคอยกลาวถึงพระโลหิตของพระเยซูคริสต บางแหงถึงกับไมสอนเร่ืองพระโลหิตของ
พระเยซูคริสตเลย เพราะถือเปนเร่ืองท่ีลาสมัย ไมเหมาะสมในสมัยนี้  

บทเรียนในวนันี้ คงจะชวยใหเราเขาใจ ถึงเร่ืองพระโลหิตของพระเยซูคริสตมากยิ่งข้ึน 

ก. เหตุท่ีพระเยซูคริสตทรงตองหล่ังพระโลหิต 

เม่ือศึกษาถึงเร่ืองการรอดพนบาปของมนุษย เราก็ไมสามารถหลีกเล่ียง ท่ีจะกลาวถึงการหล่ัง
พระโลหิต ของพระเยซูคริสตได แตก็มีคําถามท่ีนาสนใจวา ทําไมจึงเปนการจําเปนท่ีพระเยซูคริสต 
จะตองหล่ังพระโลหิต เช่ือวา ขอพระธรรมตอไปนี้ คงจะใหคําตอบท่ีดแีกเรา 

1. เพื่อทําใหพระบัญญัติสําเร็จ (ฮีบรู 9:22) ในสมัยพระคัมภีรเดิม ผูท่ีทําบาปและสํานึกตัววา
เปนคนบาป ตองการไดรับการชําระจากบาปนั้น จะตองไปยังพระวิหาร เพื่อถวายเครื่องบูชาไถบาปแก
พระเจา ตามทีก่ลาวไวในพระบัญญัติเชนผูท่ีไมกลาวความจริง หรือแตะตองส่ิงท่ีเปนมลทิน เขาจะตอง
ถวายลูกแกะตัวเมียหรือลูกแพะ ถาไมมีลูกแกะ ก็ใหใชนกเขาสองตัว หรือนกพิราบหนุมสองตัว (ดู เลวี
นิติ บทท่ี 4-7) เคร่ืองบูชาไถบาปเหลานี้ ลวนแตมีการฆาสัตว และหล่ังเลือดออกมา พระธรรมฮีบรู 9:22 
กลาววา “ตามพระบัญญัตินัน้ ขาพเจาเกือบจะพดูไดวา ทุกส่ิงถูกชําระดวยโลหติและถาไมมีโลหิตไหล
ออกมา ก็จะไมมีการยกบาป” แสดงใหเหน็วา การหล่ังโลหิตเกี่ยวของโดยตรงกับการยกบาป เพราะถา
ไมมีโลหิตไหลออก ก็จะไมมีการยกบาป 

เม่ือพระเยซูคริสตเสด็จมา พระองคมิไดทรงทําลายพระบัญญัติ แตทรงเคารพพระบัญญัติท่ีตั้ง
ไว และทําใหพระบัญญัตินัน้สําเร็จ ในกรณีการไถความผิดบาปของมนุษยเชนกนั เม่ือพระบัญญัติบงวา 
จะตองมีการหล่ังเลือด จึงจะมีการยกบาปพระเยซูคริสต ทรงตองกระทําตามบัญญัติโดยหล่ังพระโลหิต
เพื่อไถความผิดบาปของมนษุย 
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มีคริสเตียนจํานวนไมนอย คิดวา เราอยูในสมัยพระคุณ เม่ือเราเปนคริสเตียนเราไมจําเปนตอง
ไปนึกถึง และปฏิบัติตามพระบัญญัติ หรือคําส่ังในพระคริสตธรรมคัมภีรตอไปอีก โดยเหตุนี้ พวกเขาจึง
ดําเนินชีวิตคริสเตียนตามชอบใจ โดยไมระมัดระวังในการประพฤติของตนเลย แตเพื่อทําใหพระ
บัญญัติสําเร็จ และชวยใหผูท่ีเชื่อในพระองค สามารถประพฤติตนใหถูกตองตามบัญญัติได 

2. เพื่อทําใหพระทัยของพระบิดาสําเร็จ (ฮบีรู 10:5-9) การท่ีพระเจาทรงใหมีการฆาสัตว และ
หล่ังโลหิตในการถวายเคร่ืองบูชาไถบาป ก็เพราะพระองคทรงมีพระทัยท่ีจะใหพระเยซูคริสตเสด็จ
มาปนเคร่ืองบูชาไถบาปท่ีถาวรของมนุษย แตกอนท่ีพระเยซูคริสตจะเสด็จมา พระองคทรงสอนให
มนุษย รูถึงความหมายแหงการไถบาป โดยอาศัยพิธีตาง ๆ กอน จนกระท่ังถึงวาระกําหนดท่ีพระเยซู
คริสต จะตองเสด็จมา 

พระเยซูคริสตทรงรูความหมายของการเปนพระผูไถบาป พิธีตาง ๆ ท่ีพวกยิวประกอบอยู เปน
การอธิบายในตัวแลววาจะตองมีการฆา การหล่ังเลือด แมจะทรงรูลวงหนาถึงส่ิงตาง ๆ ท่ีจะเกิดแก
พระองค พระองคทรงยินดีเสด็จมา รับตําแหนงพระผูไถเพื่อใหพระทัยของพระบิดาสําเร็จ 

มีคริสเตียนกี่คน ท่ีรูถึงเหตุการณตาง ๆ ท่ีรออยูขางหนาวา จะนําความทุกขทรมานมาสูตน แต
เพื่อน้ําพระทัยของพระเจาจะสําเร็จ เขายินดีกาวออกไปเผชิญกับความทุกขลําบากเหลานั้น ขอบกพรอง
ของคริสเตียนจํานวนมากในปจจุบัน อยูท่ีการไมยอมเสียสละอยางแทจริง เพื่อพระเยซูคริสต หลายคน
เกงกลาสามารถเพียงแตปาก แตเม่ือถึงเวลาปฏิบัติแลว ตางพากันถอยหนี เพราะรูถึงคาท่ีตนเองจะตอง
เสีย พระเจาทรงกําลังแสวงหาคนท่ียนิดีเสียสละเพ่ือพระองค คนท่ียอมทําตามพระทัยของพระองคทุก
อยาง โดยไมเกรงกลัวตอความลําบากซ่ึงรออยูขางหนา มีกี่คนที่กลาวไดอยางพระเยซูคริสตวา “ขาแต
พระเจา ขาพเจามา เพื่อจะใหน้ําพระทัยของพระองคสําเร็จ” (10:7,9) 

3. เพื่อใหการไถโทษ ครบบริบูรณ (10:1-4) เม่ือมีคนหน่ึงประพฤติผิดกฎหมาย ถูกศาล
พิพากษาใหปรับเปนเงิน 1 หม่ืนบาท ถาคนนั้นจะหลุดพนจากโทษเขาจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขทุก
ประการคือหาเงินจํานวนหน่ึง ซ่ึงมีคาเทากับคาปรับมาชําระ เปนการ “ไถ” โทษการลวงละเมิดของเขา 
ท้ังนี้ถาเขาจะใหเงินเพยีงหาพัน หรือเกาพนั เการอย ยอมจะไมสามารถชวยเชาใหพนโทษได 

เม่ือมนุษยทําบาป พระเจาทรงตัดสินความบาปนั้นคือ “ความตาย” ซ่ึงหมายถึงความตายฝาย
รางกาย และความตายฝายวิญญาณจิต และเปนความตายนิรันดรสัตวซ่ึงถูกฆา เปนเคร่ืองถวายบชูาไถ
บาปนั้น ไมมีคุณสมบัติพอท่ีจะไถบาปมนุษยไดอยางแทจริง และแมแตมนษุยดวยกันกไ็มสามารถไถ
โทษ แหงความผิดบาปไดเพราะโทษนัน้มีสถานหนักถึง “นิรันดร” ผูท่ีมีชีวิตนิรันดรเทานั้น จึงจะมี
คุณสมบัติพอท่ีจะไถโทษความผิดบาปของเราได 
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สมมติวา เราเปรียบชีวิตนิรันดรนั้นวามีความยาวเทากับหนึ่งลานป หรือคิดเปนเงินเทากับหนึ่ง
ลานบาท แตมนุษยโดยท่ัวไปมีอายุเพยีงไมกี่สิบป หรือคิดเปนเงินไดไมกี่สิบบาท เราจะสามารถชําระ
หนี้แหงความบาปไดอยางไร นอกจากนัน้พวก แกะ แพะ วัว และสัตวทุกชนดิมีคานอยกวามนษุยมาก 
ยอมชําระหนีแ้หงความบาปแทนมนษุยไมได เหตุท่ีพระเจทรงรับเครื่องบูชา ท่ีมีการหล่ังเลือดเปน
เคร่ืองบูชาไถบาปในสมัยกอน ก็เพราะเคร่ืองบูชานั้นเปนสัญลักษณ เล็งถึงพระเยซูคริสตท่ีจะเสด็จมา 
เปนเคร่ืองบูชาไถบาปท่ีแทจริง 

โดยเหตุท่ีพระเยซูคริสตเปนผูบริสุทธ์ิหมดจด ทรงเปนพระเจาท่ีมีชีวิตนิรันดรท้ังทรงเปน
ผูสรางมนุษยท้ังปวง เม่ือพระองคทรงเปนเคร่ืองบูชาไถบาป พระองคจึงทรงสามารถกระทําการไถบาป
ของมนุษยไดอยางครบถวนบริบูรณ เม่ือพระองคทรงถวายพระองคเอง เปนเคร่ืองบูชา พระองคจึงถวาย
เพียงคร้ังเดยีวเทานั้น ผลท่ีตดิตามมาจึงเปนผลนิรันดร ไมเหมือนกับการถวายเคร่ืองบูชาโดยใชสัตว ซ่ึง
ตองกระทําซํ้า ๆ ซาก ๆ อยางไมรูจักหมดส้ิน 

ชายหนุมคนหนึ่งไปศึกษาตอตางประเทศ เขามีส่ิงหนึ่งท่ีรูสึกภูมิใจท่ีสุด นักศึกษารวมโรงเรียน
เดียวกันทุกคน ตองเสียทาเทอมทุกเทอม บางคนมีปญหาในเร่ืองการชาํระคาเทอม จนไมสามารถเรียน
ไดอยางปกติสุข แตเขาไมตองชําระคาเลาเรียนเลยเพราะบิดามารดาไดชําระคาเลาเรียนต้ังแตปแรกจนป
สุดทาย พรอมกันท้ังหมดอยางเรียบรอยแลว 

ข. ฤทธ์ิอํานาจของพระโลหิต 

หากเราจะสรุปถึงผลของการหล่ังพระโลหิตของพระเยซูคริสต จากขอพระธรรมในบทเรียน
บทนี้แลว เราพอจะสรุปไดดังนี ้

1. นําความรอดนิรันดร มาสูมนุษย (9:13) คนจํานวนมากรูถึงสภาพความผิดบาปของตน 
พยายามจะชวยตัวเองใหรอดพนจากความผิดบาป แตไมแนใจถึงความรอดพนบาปของตนเองเลย เม่ือ
กลาวถึงชีวิตหลังจากความตาย จึงไมมีความม่ันใจแมแตนอย พระเยซูคริสตทรงใหความม่ันใจเกีย่วกับ
ความรอดพนบาป และชีวติเบ้ืองหลังความตาย เพราะการส้ินพระชนมของพระองคไดนําความรอดนิ
รันดรมาสูเรา 

ข. ชําระใจวนิิจฉัยผิดและชอบ (9:14) การถวายเคร่ืองบูชา ตามท่ีปรากฎในพระคริสตธรรม
คัมภีรเดิม สามารถชําระฝายเนื้อหนัง หรือการประพฤตขิองมนุษยเทานั้น แตไมสามารถชําระใจวนิิจฉัย
ผิดและชอบ ดุจนักเรียนท่ีทําผิดกฎของโรงเรียนไดรับการลงโทษจากครู พูดถึงฝายเนื้อหนังหรือการ
ประพฤติ เขาหลุดพนจากความผิดนั้นแลว แตจิตใจของนักเรียนคนนัน้ กย็ังคงไมสบายอยูนัน่เอง บาง
คนไดรับความทุกขทรมานมาก เพราะจิตวินจิฉัยผิดและชอบ เตือนใหเขารูถึงความผิดท่ีเขากระทํา
ตลอดเวลา ไมมีส่ิงใดสามารถชําระจิตวินจิฉัยของเราได นอกจากพระโลหิตของพระเยซูคริสต คริส
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เตียนท่ีมีความประสงค ท่ีจะรับใชพระเจาจําเปนตองไดรับการชําระจากพระเจา อยางหมดจดเสียกอน 
เพื่อจิตวนิิจฉัยผิดและชอบจะไมฟองรองเขา ขณะท่ีเขารับใชพระเจาอยู 

3. ทําใหเราไดรับมรดกนิรันดร ตามพระสัญญา (9:15-21) ในสภาพความผิดบาปของมนุษย 
มนุษยไมอาจรับของดีจากพระเจาเปนมรดกแมแตอยางเดยีว จนกระท่ังพระเยซูคริสตส้ินพระชนม ไถ
ความผิดบาปของมนุษยแลว เราจึงมีสิทธ์ิรับพระพรตาง ๆ ตามท่ีพระเจาสัญญา และในวนัหนึ่งขางหนา 
เราจะไดรับมรดกซ่ึงไมรูเปอยเนาในแผนดนิสวรรค เชน ความสุข ความยินดี ตําแหนงกษัตริยและ
ทรัพยสินอ่ืน ๆ  

4. กําจัดความบาป (9:25-10,4) การถวายเคร่ืองบูชาไถบาปในสมัยกอน กับการถวายเคร่ืองบูชา
ไถบาป ของพระเยซูคริสตเอง มีผลแตกตางกัน คือการไถบาปสมัยกอน เปนเพียงการปกปดความบาป
ไว แตความบาปยังไมถูกกาํจัดออกจากจิตใจ สวนการไถของพระเยซูเปนการกําจดัความบาปออกจาก
จิตใจ ผูท่ีไดรับการไถบาปจากพระเยซูคริสตแลว จึงเปนผูท่ีสะอาดบริสุทธ์ิ 

พระโลหิตของพระเยซูคริสต ยังทรงมีฤทธ์ิอยูเชนเดิม “ถาเราสารภาพความผิดของเรา พระองค
ทรงสัตยซ่ือและเท่ียงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปโทษของเราและจะทรงชําระเรา ใหพนจากอธรรม
ท้ังส้ิน” (1 ยอหน 1:9) 
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บทเรียนที่ 10 ความม่ันใจในความเช่ือ 

ขอพระธรรมประจําบทเรียน ฮีบร ู10:19-29 

พระธรรมฮีบรูตั้งแตบทท่ี 1 ถึงบทท่ี 10:18 ซ่ึงเราไดศึกษาแลวนั้น เปนภาคทฤษฎี กลาวถึงส่ิงท่ี 
คริสเตียนมี คือมีพระเยซูคริสต ซ่ึงเปนพระผูนํา พระผูชวยใหรอด และพระมหาปุโรหิตของเราซ่ึงเยี่ยม
กวาส่ิงท่ีชนชาติยิวมีทุกประการ ผูเขียนพระธรรมฮีบรูกลาววา เม่ือเรามีผูท่ีประเสริฐเลิศเชนนี้ เราจงึควร
จะสามารถดําเนินชีวิตคริสเตียนในทางท่ีดท่ีีสุด ตั้งแตบทท่ี 10:19 จนถึงบทสุดทาย เปนภาคปฏิบัติ ซ่ึง
ผูเขียนไดสอนใหคริสเตียนรูจักวิธีดําเนินชีวิต ใหเหมาะสมกับพระผูประเสริฐท่ีเรามีอยู 

พระธรรมฮีบรูท่ีเราจะศึกษาในบทน้ีกลาวถึงความม่ันใจในความเช่ือของเรา ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันของคนท่ัวไป เขาตางก็ตองการความม่ันใจ หรือสวัสดิภาพทางจิตใจ เม่ือเราประกอบ
อาชีพอยางหนึง่ เราตองการความม่ันใจวา อาชีพท่ีประกอบนั้น สามารถนํารายไดอยางเพยีงพอมาสู
ตนเองและครอบครัว เม่ือเราข้ึนรถประจําทางจะไปตางจังหวดั เราตองการความม่ันใจวา บริษัทของรถ
ประจําทางน้ัน มีบริการท่ีเชือ่ถือไววางใจได คนขับรถมีความสามารถดีพอ ท่ีจะนาํทานไปสูจุดหมาย
ปลายทาง ในการเช่ือถือศาสนา หรือลัทธิคําสอนตาง ๆ ก็เชนเดยีวกนั เราตองการความเช่ือวา ศาสนา
และลัทธิคําสอนนั้นสามารถนําไปสูเปาหมายท่ีเราตองการ 

ก. ความมั่นใจในการเขาไปในท่ีบริสุทธ์ิ (10:19-22) 

ผูเขียนไดเร่ิมตนพระธรรมฮีบรูรายภาคใหมนี้ ดวยคําวา “เหตุฉะนั้น” ซ่ึงเปนคํานําท่ีนําไปสู
ผลสรุปบางอยาง ผูเขียนใหความมั่นใจแกคริสเตียนทุกคนวา “เหตุฉะนั้นพี่นองท้ังหลาย เราจึงมีใจกลา
ท่ีจะเขาไปในที่บริสุทธ์ิ” ท่ีบริสุทธ์ิในท่ีนี้หมายถึง สถานท่ีท่ีพระเจาประทับอยู หรือพระท่ีนั่งของพระ
เจา หรือพระเจาเองซ่ึงเปนผูบริสุทธ์ิ ในสวนลึกของจิตใจของคนจํานวนมาก เช่ือวามีพระผูยิ่งใหญท่ีสุด
องคหนึ่ง ซ่ึงเปนองคศักดิ์สิทธ์ิและบริสุทธ์ิซ่ึงคนธรรมดาไมอาจจะเขาถึงได พระเจาของเราเปนพระเจา
ผูยิ่งใหญ พระองคทรงสามารถชวยเหลือมนุษย ในการทุกอยางทรงอยากจะอวยพร และเนือ่งจาก
พระองคทรงเปนผูบริสุทธ์ิ คนท่ัวไปจงึไมสามารถเขาถึงพระองค เพื่อรับความชวยเหลือรับพระพร และ
มีความสัมพันธกับพระองคได แตพระธรรมฮีบรูสอนวา เรามีทางท่ีแนนอน ซ่ึงทําใหเราสามารถเขาไป
ถึงท่ีบริสุทธ์ิ หรือถึงพระเจา ดวยเหตุผลดงัตอไปนี ้

1. พระเยซูคริสตทรงเบิกทางใหมใหแกเรา (10:20) ในสมัยพระคัมภรีเดิมนอกจากมหาปุโรหิต
แลว ไมมีใครเขาไปถึงท่ีบริสุทธ์ิท่ีสุดได แตเม่ือพระเยซูคริสตทรงส้ินพระชนมบนไมกางเขน มานท่ี
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กั้นหองบริสุทธ์ิท่ีสุดไดขาดออก เปดทางใหเราเขาถึงพระเจา ผูท่ีติดตามพระเยซูคริสตจึงสามารถมี
ความสัมพันธอยางใกลชิด กับพระเจาไดตลอดเวลา โดยไมตองอาศัยปุโรหิตท่ีเปนมนุษย ซ่ึงสามารถ
เขาสูท่ีบริสุทธ์ิเพียงปละคร้ังเทานั้น 

2. พระเยซูคริสตทรงเปนปุโรหิตใหญประจําในโบสถของพระเจา (10:21) ในลัทธิยดูายมนษุย
ตองอาศัย ปุโรหิต จึงจะเขาถึงพระเจาไดในคําสอนของคริสเตียนเราก็ตองอาศัยปุโรหิตจึงจะเขาไปถึง
พระเจา แตปุโรหิตของเราไมใชมนุษยธรรมดา แตเปนพระเยซูคริสต ซ่ึงประทับอยูเบ้ืองขวาของพระเจา 
ทําหนาท่ีเปนปุโรหิตของเราตลอดเวลา เราจึงจะสามารถเขาถึงพระเจาไดทุกเวลาท่ีเราตองการ 

3. พระเยซูคริสตทรงทําลายอุปสรรคของเรา โดยชําระจิตวินิจฉัยผิดและชอบและการประพฤติ
ของเรา (10:22) อุปสรรคท่ีรายแรงที่สุด ท่ีทําใหคริสเตียนขาดความมัน่ใจ ในการเขาใกลพระองคเพื่อจะ
รับพระเมตตา และพระพรจากพระองค คือความผิดบาป ท้ังทางกายและใจความผิดบาปน้ี ทําใหใจ
วินิจฉัยผิดและชอบของเรา ฟองรองเราตลอดเวลา จนเราไมสามารถเขาเฝาพระเจาอยางเต็มท่ี แมจะเขา
เฝาพระองค ใจวินจิฉัยผิดและชอบของเรา ทําใหเราไมมีความเช่ือท่ีจะรับส่ิงใด ๆ จากพระเจา แตพระ
เจาตรัสใหเราเขาใกลพระองคดวยใจจริง และดวยความเชื่ออันเต็มเปยม ท้ังนี้หมายความวา ผูท่ีเขาเฝา
พระเจาจะเขาดวยใจเทียมเท็จ ซ่ึงซอนเรนความผิดบาปไว โดยไมยอมเปดเผยใหพระเจารูไมได พระเจา
ทรงตองการใหเราเขามาหาพระองค ดวยสภาพท่ีแทจริงของเรา หากทานไดทําบาป หรือลวงละเมิด
คําส่ังของพระเจา ในขอใดขอหนึ่งจงเขามาเฝาพระองค บอกพระองควาทานเปนคนบาป และสารภาพ
ความผิดบาปตอพระองคดวยใจจริง แลวจงมีความเช่ือท่ีเต็มเปยมวา พระองคจะทรงอภัยโทษใหแกทาน 
จะชําระทานใหสะอาดบริสุทธ์ิ ฉะนั้นเม่ือเรามีมหาปุโรหิตท่ีสูงสงเชนนี้ จงใหเราเขาใจใกลพระองค 
ดวยใจกลา ดวยใจจริง และดวยใจท่ีเปยมลนดวยความเช่ือ 

ข. การรักษาความเชื่อและความม่ันใจ (10:23-31) 

คริสเตียนจํานวนไมนอย เม่ือเพ่ิงกลับใจใหม มีความเช่ือและความม่ันใจในพระเจาอยางยิ่ง แต
เม่ือเวลาผานพนไปความเช่ือของหลายคนเร่ิมออนแอตามลําดับ จนหลายคนขาดความม่ันใจในการเช่ือ 
พึ่งวางใจพระเจา ขาดการม่ันใจในการอธิษฐาน และการเขาเฝาพระเจา บางคนถึงกับขาดความม่ันใจ ใน
ความรอดของตน พระเจาตรัสวา “ความหวังท่ีเราท้ังหลายประกาศตัวรับใชแลวนั้น ใหเราถือไวให
ม่ันคง อยาใหยิ่ง ๆ หยอน ๆ ไป” ทางท่ีจะชวยรักษาความเช่ือและความม่ันใจของเรา มีดังนี ้

1. ใหนึกถึงความสัตยซ่ือของพระเจา (10:24) หลายคร้ังท่ีเราขาดความเช่ือเปนเพราะเราลืมไป
วา พระเจาของเราทรงสัตยซ่ือ เม่ือพระองคทรงสัญญาส่ิงใดกับเรา พระองคทรงทําตามคําสัญญาเสมอ 
การรู และเช่ือความจริงขอนี้จะทําใหคริสเตียน สามารถยืนม่ันอยูในความเช่ือตลอดไป คริสเตียนบาง
คนออนแอ ทอถอยในความเช่ือ เพราะสงสัยในความสัตยซ่ือของพระเจา เขาไมม่ันใจวา พระเจาจะทรง
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ชวยเขาได พระองคจะทรงฟงคําอธิษฐานของเขา ทันเวลาเสมอบางคร้ังเขาลืมนึกถึงความสัตยซ่ือของ
พระเจา นกึถึงแตความสัตยซ่ือของตนเองมากเกินไป จนคิดวา ความสัตยซ่ือของพระเจาเปล่ียนแปลงได
งาย ๆ เหมือนดังความสัตยซ่ือของเรา พระคริสตธรรมคัมภีรบอกวา “ถาเราไรความสัตย พระองคก็
ยังคงสัตยซ่ืออยูนั่นเอง เพราะพระองคจะปฏิเสธพระองคเองไมได” (2 ทิโมธี 2:13) 

2. อยาขาดการประชุม (24,25) คริสเตียนแตละคนเปรียบเหมือนถานไฟ ท่ีมีไฟติดอยู ถานแต
ละกอนเหลานีมี้ความรอนแรงตางกัน แตหลักความจริงมีอยูวา ตราบใดท่ีถานไฟเหลานี้มารวมกับ ถาน
ท่ีมีความรอนนอยและถานท่ีรอนอยูแลว ก็จะรอนมากย่ิงข้ึนเชนกัน แตถาหากถานไฟกอนใดอยู
ตางหาก ไมวาจะรอนเพยีงใด ในไมชามันก็จะคอย ๆ ลดความรอนลง การไปรวมประชุมในโบสถ
ของคริสเตียน นอกจากเปนการนมัสการพระเจาแลว ยังชวยเพิ่มพูนความเช่ือ ความรักและความรอนรน
ใหแกคริสเตียนดวย เปนการเราใจซ่ึงกันและกันใหบังเกดิใจรัก และการกระทําดี (ขอ 24) เปนการ
เตือนสติซ่ึงกันและกนั ใหมีความสัตยซ่ือ ตราบเทาท่ีวันท่ีพระเยซูคริสตเสด็จมา พระธรรมฮีบรูเตือนเรา
วา “ซ่ึงเราเคยประชุมกันนัน้ อยาใหหยดุ เหมือนอยางบางคนเคยกระทํา” (25) 

3. ใหเกรงกลัวตอการพิพากษาอันนากลัว (26:31) ขอพระธรรมตอนน้ีเปนคําเตือนสําหรับผูท่ี
กําลังคิดจะละท้ิง ความเช่ือของเขา กลับไปปฏิบัติตนในทางท่ีผิดพระธรรมตอนน้ีกลาวอยางรุนแรงวา 
คนท่ีรูความจริงแลว แตขืนกระทําผิด ก็ไมมีทางท่ีจะอภัยใหเขาได มีแตคอยการพิพากษานากลัว คริส
เตียนประเภทนี้ไมใชคริสเตียนธรรมดาท่ีกระทําผิด แตเปนคริสเตียนท่ีกําลังจะละท้ิงพระเจา ปฏิเสธ
พระเยซูคริสต ไมมีความรูสึกทุกขรอนใดในการกระทําผิดของเขา คงมีคริสเตียนไมกี่คนนกั ท่ีตกตํ่า
จนถึงสภาพเชนนี้ แตกเ็ปนคําเตือนท่ีดีสําหรับคริสเตียนทุกคน ใหรูจกัระมัดระวัง หากเขาอยูในสภาพท่ี
กําลังลดถอยในความเช่ือ ความรักและการประพฤติ และไมสํานึกตัว กลับใจเสียใหมแลว ความเชื่อของ
เขาอาจตกตํ่าลงตามลําดับ จนถึงกับละท้ิงพระเจา และไมมีทางชวยเหลือได ขอท่ี 31 พูดไวอยางนากลัว
วา “ซ่ึงจะตกเขาไปในพระหัตถของพระเจา ผูทรงพระชนมอยูนั้น ก็เปนการนากลัว” 

4. ใหนึกถึงการทรงชวยเหลือ ของพระเจาในอดีต (32,33) ประสบการณเกีย่วกับการชวยเหลือ
ของพระเจา ในอดีตไมวาจะเปนการทรงตอบคําอธิษฐาน ในเร่ืองใด จะเพิ่มเติมความเช่ือใหแกเราทําให
เราม่ันใจวา พระเจาทรงสามารถชวยเราใหผานพนจากความทุกขยากลําบากตาง ๆ ในปจจุบัน ดังท่ี
พระองคทรงเคยชวยเหลือเราในอดีต ฉะนัน้ หากเราอดทนตอความทุกขยากลําบากท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน
ประสบการณท่ีไดรับในขณะนี้ จะเปนประโยชนอยางมหาศาลในวันขางหนา 

5. มองไปในอนาคต (35,37) ผูท่ีตั้งม่ันอยูในพระเจา ไมเพียงแตไดรับพระเมตตาในปจจุบัน ยัง
ไดรับบําเหน็จรางวัลในอนาคต ผูท่ีเชื่อพระเจาไมหวังทรัพยสินมรดก ท่ีอนิจจังในโลกนี้มากนกัแตเรา
หวังทรัพยสินสมบัติอันถาวร ซ่ึงพระเจาจะประทานให ในวนัท่ีพระเยซูคริสตเสด็จมา ความเสียสละ 
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ความอดทน ท่ีคริสเตียนรับอยูในปจจุบัน จึงมิไดเปนการรับเปลา ๆ แตเปนการรับเพื่อผลประโยชนใน
อนาคต “ดวยวาทานท้ังหลายตองการความเพียร เพื่อวา คร้ันทานกระทําใหน้ําพระทัยของพระเจาสําเร็จ
แลว ทานจะไดรับตามคําทรงสัญญา” (36) 

ขอ 38,39 ไดสรุปความวา ใหเราอยาทอถอย เหมือนดังคนเหลานัน้ท่ีกําลังถอยหลังถึงความ
พินาศ แตใหดําเนินชีวิตตอไปดวยความเชื่อ เพราะ “ฝายผูชอบธรรมของเราน้ัน จะดํารงชีวิตอยูโดย
ความเช่ือ” (38) 
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10บทเรียนที่ 11 มีชีวิตอยูดวยความเชือ่ 

ขอพระธรรมประจําบทเรียน ฮีบร ู11:1-40 

ผูประกาศคนหน่ึง นําเยาวชนหกคนไปประกาศตางจังหวัด เม่ือเกือบถึงจุดหมายปลายทาง พบ
ทางขางหนาถูกน้ําทวมเปนระยะทางไกล แมแตรถประจําทางก็ไมกลาผานท่ีนั่น เยาวชนท่ีมาในรถคัน
เดียวกับผูประกาศรูสึกกังวลใจ ไมสามารถตัดสินใจวาควรจะทําอยางไรดี ขณะนั้นผูประกาศจึงกลาว
ข้ึนดวยความเชื่อวา ถาพระเจาทรงนําเรามาถึงท่ีนี่ พระองคจะตองทรงนําเราตอไป จนถึงจุดหมาย
ปลายทางอยางแนนอน ความเช่ืออันหนักแนนของผูประกาศ ไดทําใหเยาวชนทุกคนเกิดความเช่ือ
เพิ่มข้ึนดวย หลังจากอธิษฐานแลว ผูประกาศจึงขับรถฝากระแสน้ํานํากลุมเยาวชน ไปถึงจุดหมาย
ปลายทางอยางปลอดภัย นําความอัศจรรยมาสูผูพบเห็นเปนอยางยิ่ง 

ความเช่ือ อาจเปรียบไดกับโรคติดตอเม่ือคนหนึ่งมีความเชื่ออยางแข็งแรง ม่ันคงจริง ๆ จะทํา
ใหคนอ่ืน ๆ มีความเช่ือเพ่ิมข้ึนดวย ในพระธรรมฮีบรู บทท่ี 11 ผูเขียนไดสอนถึงความเช่ือ และกลาวถึง
บุคคลหลายคน ในพระคริสตธรรมคัมภีรเดิม ซ่ึงมีความเช่ือเขมแข็งในพระเจาการศึกษาความเช่ือของ
บุคคลเหลานี้ จะเพิ่มเติมความเช่ือใหแกเรา 

ก. ความหมายของความเชื่อ (11:1-3) 

กอนจะกลาวถึงตัวอยางความเช่ือของบุคคลตาง ๆ ในพระคัมภีรเดิม เราควรจะทําความเขาใจ
เกี่ยวกับความหมายของคําวา “ความเช่ือ” เสียกอน พระธรรมขอแรกของบทนี้ใหคําจํากัดความคําวา 
“ความเช่ือ” วา “คือความแนใจในส่ิงท่ีเราหวังไวเปนความรูสึกอยางแนนอนวา ส่ิงท่ียังไมเห็นนัน้มีจริง” 

ความเช่ือตามความหมายท่ีกลาวมาแลว เปนความเช่ือ ท่ีเราตองใชในการประกอบภาระกิจทุก
อยางในชีวิตประจําวนั เชนการรับประทานอาหาร สมมติวา ส่ิงท่ีเราหวังไวคือ การรับประทานอาหาร
เย็นท่ีบานในวนันี้ แมขณะท่ีทานหวังอยูนัน้ เปนเวลาตอนเชา แตทานมีความแนใจ หรือมีความรูสึกที่
แนนอนวา เย็นนี้ทานจะมีอาหารรับประทานท่ีบานของทาน อยางแนนอน เม่ือถึงเวลาเย็น กอน
รับประทานอาหาร แมทานจะไดเคยชิมอาหารนั้นมากอน แตทานแนใจวา อาหารนั้นจะไมเปนพิษเปน
ภัยตอทาน แตจะเปนประโยชนตอทานอยางแนนอน หรือขณะท่ีทานเดินทางมาถึงสะพานแหงหนึ่ง
ทานมีความหวังใจวาจะเดนิขามสะพานน้ัน โดยท่ีทานไมรูลวงหนาวา สะพานนั้นแข็งแรงพอหรือไม 
แตทานกเ็ดินขามไปดวยความม่ันใจ ส่ิงท่ีกลาวนี้ ลวนแตเปนความหมายของความเช่ือ 
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พระเจาทรงสัญญาวาจะประทานพระพรหลายอยาง ใหแกผูท่ีเช่ือในพระองค เราหวังในส่ิง
เหลานี้ท่ีพระเจาทรงสัญญา เชน การเขาสูแผนดินสวรรค การปกครองรวมกับพระคริสต การทรงตอบ
คําอธิษฐาน ฯลฯ แมเราจะยงัไมเห็นส่ิงท่ีเราหวังเหลานี้ หากเรามีความเช่ือ เรามีความแนใจวา ส่ิงท่ีพระ
เจาทรงสัญญานั้นมีจริง และพระองคจะประทานใหตามที่ทรงสัญญาไว ผูท่ีเชื่อพึ่งพระเจาในสมัยกอน
หลายคน มีความเช่ือเชนนี้ ช่ือเสียงของเขาจึงเล่ืองลือออกไปตราบเทาทุกวันนี้ (ขอ 2) 

หากปราศจากความเช่ือแลว การดําเนนิชีวิตคริสเตียน ก็ยากท่ีจะดาํเนินไปไดอยางเสมอตน
เสมอปลาย เพราะมีพระสัญญาหลายประการ ซ่ึงพระเจาทรงใหตอผูท่ีเช่ือและวางใจในพระองค ซ่ึงเรา
มองไมเห็นในขณะน้ี แตหากเรามีความเช่ือ เราจะม่ันใจวา ส่ิงท่ีพระเจาทรงสัญญาไวเปนความจริง โดย
เหตุนี้ ผูท่ีมีความเช่ือในพระเจา จึงสามารถยืนหยัดอยูฝายพระองค ไดดวยความสัตยซ่ือตลอดไป 

โปรดเขาใจดวยวา ความหวงัไมใชความเช่ือ เพราะเราไมมีความแนใจเก่ียวกับความหวังมาก
นัก หากเราหวังวา พระเจาทรงตอบคําอธิษฐาน นั่นหมายความวาพระเจาอาจทรงตอบ หรือไมทรงตอบ
คําอธิษฐานก็ได แตหากเช่ือวาพระเจาทรงตอบคําอธิษฐาน เราก็แนใจท่ีสุดวาพระเจาจะตองตอบคํา
อธิษฐาน ผูท่ีเชื่อพึ่งวางใจในพระเยซูคริสตมิไดหวังวาจะไดไปสวรรค แตแนใจวา จะไดไปสวรรค 

ข. ตัวอยางแหงความเชื่อ (11:4-38) 

บุคคลตาง ๆ ในพระคัมภรีเดิม ท่ีไดรับการโปรดปรานจากพระเจา เปนพเิศษและเปนคนท่ีมี
บทบาทสําคัญ หลายอยางในประวัติศาสตรของอิสราเอล ลวนเปนคนท่ีเต็มเปยมไปดวยความเช่ือ 
ผูเขียนพระธรรมฮีบรู ไดยกตัวอยางของบุคคลหลายทาน พรอมท้ังกลาวถึงผลของความเช่ือตอไปนี้ 

1. ความเช่ือทําใหพระเจาพอพระทัย (4-6) ผูท่ีมีความเชื่อในพระเจา จะทําทุกอยางเปนท่ีพอ
พระทัยของพระเจา เชน อาแบล และเอโนค 

อาแบล และพ่ีชายของเขาซึ่งช่ือ คาอินตางถวายเคร่ืองบูชาแกพระเจา พระเจาทรงพอพระทัย
เคร่ืองบูชาของอาแบล เพราะอาแบลถวายเคร่ืองบูชา ท่ีพระเจาประสงคสวนเคร่ืองบูชาของคาอินนั้น 
พระเจาไมพอพระทัยเพราะคาอินถวายเคร่ืองบูชาตามความพอใจของตนเอง มิใชตามท่ีพระเจาพอ
พระทัย 

ในสมัยของเอโนค คนท่ัวไปตางประพฤติตามอําเภอใจ แตเอโนคประพฤติตนตามที่พระเจาพอ
พระทัย 

โดยเหตุท่ีอาแบล และเอโนค มีความเชื่อในพระเจา ทําส่ิงท่ีพระเจาพอพระทัย พระเจาจงึทรง
พอพระทัยในพวกเขา และขอ 6 กลาววา “ถาไมมีความเชื่อแลว จะเปนท่ีชอบพระทัยของพระเจาหา
มิได” แตการท่ีพระเจาพอพระทัยนัน้ ไมไดหมายความวา พระเจาจะอวยพรใหคนท่ีพระองคพอพระทัย 
มีความสุขสดช่ืนเสมอไป อาแบลและเอโนคเปนท่ีพอพระทัยพระเจาแตอาแบลถูกพี่ชายของตนฆาตาย 
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สวนเอโนคไมตองพบความตายเลย ซ่ึงเปนผลที่แตกตางกันราวฟากับดิน ท้ังนี้เปนบทเรียนสอนใหเรารู
วา การท่ีเราทําใหพระเจาพอพระทัย ไมนําความสุขสบายมาสูเราเสมอไป บางคร้ังไดรับอันตรายเสีย
ดวยซํ้า แตคนท่ีมีความเชื่อ จะยึดถือความพงึพอใจของพระเจาเปนใหญเสมอ 

2. ความเช่ือทําใหเช่ือฟง (7,8) โนอาหมีความเชื่อในพระเจา เม่ือพระเจาตรัสส่ังใหตอเรือ ท้ัง ๆ 
ท่ีไมมีวี่แวววา จะมีฝนตกหรือน้ําทวมมากอน แตโนอาหก็เช่ือฟง เพราะแนใจวา ส่ิงท่ีพระเจาตรัสไว
ถึงแมวาตาของเขายังมองไมเห็น จะตองเกิดข้ึนจริง ความเช่ือหรือการเช่ือฟงนี้ทําใหโนอาหและ
ครอบครัวของเขา ไดรับความรอด 

ความเช่ือของอับราฮัม ก็แสดงออกโดยการเช่ือฟง (8) เม่ือพระเจาทรงเรียกใหอับราฮัม ออก
จากตําบลที่อยูของตนท้ัง ๆ ท่ีไมรูวาจะไปท่ีใด อับราฮัมเชื่อฟงพระเจา ออกจากท่ีอยูของตนทันทีหาก
เราบอกวาเรามีความเช่ือในพระเจา แตไมเช่ือฟงคําส่ังของพระองค ความเช่ือของเราก็เปนความเช่ือท่ีนา
สงสัย 

3. ความเช่ือ ใหมีความหวังเกี่ยวกับอนาคต (9-23) เม่ืออับราฮัมเช่ือฟงพระเจา ออกจากท่ีอยู
อาศัยเดิมของตนอับราฮัมตองเผชิญกับการทดลองหลายอยางเชน จากศัตรูท่ีกอกวนอยูรอบดาน จาก
สภาพการเปนหมันของนางซารา และบุตรนั้น เม่ือไดบุตรแลว พระเจายังทรงส่ังใหถวายเปนเคร่ืองบูชา
แกพระองค อับราฮัมไมทอแทใจในความเช่ือของเขา โดยมีความหวังใจวา สักวันหนึ่ง พระเจาจะทรง
กระทําใหพระสัญญา ของพระองคสําเร็จเพราะ “พระองคผูไดทรงสัญญาไวนั้นเปนผูสัตยซ่ือ” เนื่อง
ดวยความหวังใจนี้พระเจาจึงทรงตอบสนองอับราฮัม ดวยพระพรมากมาย 

ผูท่ีมีความเชื่อ อาจไมไดรับทุกอยางท่ีตนเชื่อ ขณะท่ีมีชีวิตอยูเสมอไป เชน อับราฮัมไมสามารถ
ท่ีจะมีชีวิต จนเห็นเช้ือสายมีจํานวนมากดจุดาวในทองฟา และดุจเม็ดทรายในทะเลทราย อิสอัคอวยพร
แกยาโคบและเอซาว เกี่ยวกับเร่ืองท่ีบังเกิดในเวลาภายหนา โยเซฟอวยพรแกบุตรของทานกอนจะ
ส้ินชีวิต และบิดามารดาของโมเสส ไดซอนโมเสสไวสามเดือน การกระทําของคนท่ีกลาวมาแลวนี ้ลวน
แตหวังผลในอนาคต ถาทานมีความเช่ือในพระเจา ทานไมเพยีงแตมีความหวังในขณะนี้ แตจะมี
ความหวังในอนาคตดวย ทานจะม่ันใจและแนใจวา ส่ิงท่ีทานกระทําในขณะนี้ จะตองเกดิผลอยาง
แนนอนในอนาคต ความเช่ือชนิดนี้จะทําใหทานมีความอดทน และสัตยซ่ือตอพระเจาตลอดไป 

4. ความเช่ือ ทําใหยอมทนทุกขลําบาก (24-27) โมเสสมีสิทธ์ิท่ีจะรับความสุขสบายทุกอยางใน
ราชวังของกษัตริยฟาโรห แตเพราะเหตุความเช่ือ เขายินดีเสียสละความสุขสบายสวนตัว ทุกอยางและ
รับความทุกขลําบากเพื่อพระเจาแทนที่ ท้ังยังไมเกรงกลัวความกร้ิวของกษัตริยฟาโรหดวย เพราะเขา
ม่ันใจวา ส่ิงท่ีพระเจาทรงเตรียมใหแกเรานั้น แมยังมองไมเห็นในขณะนี้ ก็ประเสริฐกวาความสุขสบาย
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ท่ีไดรับในราชสํานัก ผูท่ีมีความเชื่ออยางแทจริง สามารถยืนหยัดอยูเพือ่พระเจาไดไมวาจะตองทนความ
ทุกขทรมานทุกชนิด 

ความเช่ือทําใหมีชัยชนะ (28-40) ในรองรับของ เพลงแหงชีวิตคริสเตียน เพลงหนึ่งกลาววา 
“ความเชื่อคือความมีชัย เปนความมีชยัอยางสงา คือชัยชนะโลกา” ประวัติศาสตรชาวอิสราเอลไดพิสูจน
ใหเราเห็นควมจริงขอนี้ โมเสสนําชนชาติอิสราเอลขามทะเลไดเปนผลสําเร็จ โยชูวาหเดินรอบกาํแพง
เมืองเยรีโค จนกําแพงเมืองพังทลายลงมา ชัยชนะและความสําเร็จเหลานีล้วนเกดิจากความเช่ือ 
นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายคน เชน กิเดโอน บาราค แซมสัน เยฟธาห ดาวิด ซามูเอล ลวนพบชัยชนะโดย
ความเช่ือ ความเช่ือสามารถปดปากสิงโต ดับไฟอันรอนแรง ชวยใหรอดพนจากความตายเพ่ิมกําลังแกผู
ออนแอ ทําใหกองทัพของศัตรูพายหนีไป ทําใหคนท่ีตายแลวเปนข้ึนมาอีกอยางแทจริง คนท่ีมีความเช่ือ
อาจถูกเยาะเยย รังแก ขมเหง ถูกทําราย แตในบ้ันปลายเขาจะพบชัยชนะอยางแทจริง 

เรามีความเช่ืออยางบุคคลเหลานี้ไหม 
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11บทเรียนที่ 12 การอดทนในความเช่ือ 

พระธรรมประจําบทเรียน ฮีบรู 12:1-29 

บทเรียนสําคัญท่ีสุดอยางหนึ่งของชีวิตท่ีทุกคนจะตองเรียน คือบทเรียนแหงความอดทน ไมวา
จะเปนการศึกษาหาความรู การประกอบกจิธุระใด ๆ หากปราศจากความอดทน กเ็ปนการยากท่ีจะพบ
ความสําเร็จ การท่ีผูชอบธรรมดําเนินชีวิต โดยความเช่ือก็เชนเดยีวกนั ตองอาศัยความอดทน จึงจะ
ดําเนินไปสูจุดหมายปลายทางได บทเรียนบทนี้ กลาวถึงการอดทนของคริสเตียนในสถานการณตาง ๆ 
และทางท่ีจะชวยเพิ่มเติมความอดทนใหแกเรา 

ก. สภาวะท่ีคริสเตียนตองอดทน (12:1-17) 

หนึ่ง อดทนตอการขมเหงรังแก (1-4) พระคริสตธรรมคัมภีรไดกลาวไวอยางชัดเจนวา ผูท่ีเชื่อ
ในองคพระเยซูคริสต จะไมไดรับความสุขสบายเสมอไป บางคร้ังจะไดรับความทุกข ลําบากมาก
เนื่องจากถูกดหูม่ิน เหยยีดหยาม เยาะเยย บางคนถูกขมเหงรังแก ถูกขมขู บางถูกทําลายชีวิต ขณะท่ี
ผูเขียน เขียนจดหมายถึงคริสเตียนชาวฮีบรูนี้ คริสเตียนชาวฮีบรูบางคน ไดรับการขมเหงรังแกแลว
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูนําคริสเตียนท่ัวไปคงไดรับความลําบากมาก แตผูเขียนกลาววา ขณะนี้พวกเขายัง
ไมไดรับความลําบากถึงโลหิตตก (4) วันหนึ่งขางหนาพวกเขาอาจไดรับความยากลําบากถึงข้ันตองพลี
ชีวิตเพื่อรักษาไวซ่ึงความชอบธรรม 

ผูเขียนไดใหเหตุผลท่ีเกี่ยวกบัการท่ีคริสเตียน ตองอดทนตอการขมเหงรังแกวา เพราะเรามี 
“พยานหมูใหญ” อยูรอบขาง “พยานหมูใหญ” นี้ หมายถึงผูท่ีเช่ือพึ่งพระเจาในทุกยคุทุกสมัย ซ่ึงไดผาน
พนความทุกขยากลําบาก โดยถูกขมเหงรังแกมากอน และพวกเขาไดพบชัยชนะในความเช่ือ เพราะ
ความสัตยซ่ือของพระเจาและฤทธ์ิอํานาจของพระองค ทําใหพวกเขาสามารถอดทนตราบเทาวันตาย 

ในพระคริสตธรรมคัมภีรเดิมมี “พยาน” เหลานี้จํานวนมาก เชน โยเซฟ ดาเนียล และสหาย 
ศาสดาพยากรณตาง ๆ ซ่ึงถูกฆาตาย และในพระคริสตธรรมใหมมี “พยาน” เชน ยากอบ เปโตร เปาโล 
พระเยซูคริสตเอง ทรงเปนพยานท่ีดีท่ีสุดในประวัติคริสตจักร คริสเตียนจํานวนหมื่น ๆ ไดถูกขมเหง
รังแกอยางทารุณโหดรายท่ีสุด เชน ถูกจบัไปใหสัตวรายฉีกกดั ใหกระทิงเปล่ียวขวิดจนตาย จับไปถวง
น้ําท้ังเปน จับไปเผาท้ังเปน และการทรมานอ่ืน ๆ อีกสารพัดอยาง ผูท่ีไดรับความทุกขทรมานเหลานี้ ได
เปนพยานถึงความสัตยซ่ือ และฤทธ์ิอํานาจของพระเจา เปนการหนนุใจใหเราทุกคนรูวาถาพระเจา ทรง
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สามารถชวยพวกเขาใหมีความเชื่อ และรักษาความอดทนจนถึงวาระท่ีสุดของชีวิตได พระองคจะทรง
สามารถชวยเรา และรักษาเราจนถึงท่ีสุดเชนกัน 

เม่ือผูท่ีเช่ือพึ่งพระเจา จํานวนมากมายเคยรับประสบการณเชนนี้มากอนแลว จึงไมเปนส่ิงท่ียาก
เกินไปสําหรับเรา ท่ีจะอดทนตอการถูกขมเหงรังแก อยางไรก็ตามผูเขียนไดใหคําแนะนําแกคริสเตียน
ทุกคนในการปฏิบัติตน เม่ือเผชิญการขมเหงรังแกดังนี ้

ก. ใหท้ิงของหนักทุกส่ิงท่ีขัดขวางอยู หรือของท่ีถวงเราไว การอดทนท่ีกลาวในท่ีนี ้ มีลักษณะ
เหมือนการวิ่งทนของนักกฬีา นักกฬีาท่ีเขาแขงขันจะตองถอดเคร่ืองแตงกายท่ีถวงของเขาออก เหลือแต
ชุดกีฬาท่ีเบา ๆ เทานั้น นักวิ่งท่ีสวมรองเทาหนัง เส้ือนอก สวมหมวก ยอมวิ่งไดไมเต็มท่ีการดําเนินชีวติ 
คริสเตียน ก็เหมือนกับการวิ่งทน เราจําเปนตองท้ิงของหนัก ท่ีเปนอุปสรรคตอการวิ่งของเราออก “ของ
หนัก” นี้ ไมจําเปนตองเปนความบาป อาจเปนอะไรก็ได ท่ีเปนอุปสรรคตอการวิ่งทนของคริสเตียน 
บางอยางอาจเปน “ของหนัก” สําหรับคนหนึ่ง แตอาจไมเปน “ของหนัก” สําหรับอีกคนหนึ่ง เชน การ
ตื่นสาย สําหรับคนหนึ่ง เขาจําเปนตองต่ืนสาย เพราะเขาตองทํางานหนกัและตองนอนดึก การตื่นสายจึง
ไมเปน “ของหนัก” ถวงการวิ่งของเขา แตสําหรับอีกคนหนึ่งเขาต่ืนสายเพราะความข้ีเกียจ การตืน่สายนี้
เปน “ของหนัก” ถวงการวิ่งของเขา “ของหนัก” ยังอาจเปนความทอถอย ความกลัว ความกังวล ฯลฯ ไม
วา “ของหนัก” นั้นจะเปนอะไร ท่ีเปนอุปสรรค ทําใหทานขาดความบากบั่น อดทน ทําใหไมสามารถวิ่ง
ไปสูธงชัย ก็จงท้ิงของหนักนั้นเสีย 

ข. ใหท้ิงการผิด ท่ีเรามักงายกระทําหรือ “บาปท่ีเกาะแนน” ความผิดบาปในท่ีนี้ เปนดุจการผิด
กติกาของการเลนกีฬาซ่ึงเปนความบาปโดยตรง และเปนความบาปท่ีเรากระทําไดงาย ๆ เชน กลาวเท็จ
โมโหราย และการกระทําส่ิงท่ีไมถูกตองตามหลักความจริงในพระคริสตธรรมคัมภีร บางคร้ังเราอาจไม
รูวา ส่ิงท่ีเรากระทําอยูนัน้เปนความบาป เชนการนินทา คริสเตียนบางคนติดนิสัยนนิทา จนไมรูวาการ
นินทานั้นเปนความบาป โดยเฉพาะอยางยิง่ขณะท่ีเราไดรับความทุกขยากลําบากตาง ๆ เราอาจกระทํา
ผิดไดงาย ๆ  

ค. ใหหมายเอาพระเยซูคริสตเปนผูนําและเปนผูสงเสริมความเช่ือของเราใหสําเร็จ (2) ในการ
แขงขันกฬีาทุกชนิด นกักฬีาหรือกฬีาแตละทีมตองมีโคช หรือผูนํา ผูนําควรแนะนําส่ังสอนและให
กําลังใจ พระเยซูคริสตเปนผูนําของนักวิ่งทนคริสเตียนทุกคน ในขณะท่ีพบความยากลําบาก เราตองเขา
ใกลชิดพระองคเปนท่ีสุด เพื่อจะรับคําแนะนําและหนนุใจจากพระองค จงอยาแขงกีฬาแหงชีวิตนี้โดย
ใชกําลังและสติปญญาของเราเอง แตจงอาศัยพระเยซูคริสต พระองคจะทรงสงเสริมใหความเช่ือของเรา
สําเร็จ 
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สอง อดทนตอการเฆ่ียนตีส่ังสอน (5-11) ความทุกขลําบากอีกอยางหน่ึงท่ีอาจเกิดข้ึน คือความ
ทุกขลําบาก เนื่องจากการเฆ่ียนตีส่ังสอนของพระเจา 

การเฆ่ียนตีมิไดเปนการแสองออกของความเกลียดชังเสมอไป แตบางคร้ังเปนการแสดงออก
ของความรัก พระคริสตธรรมคัมภีรแนะนําบิดามารดาท่ีรักบุตร ใหเฆ่ียนตีส่ังสอนบุตรของตน บิดา
มารดาท่ีรักบุตรอยางแทจริง จึงควรเฆ่ียนตีส่ังสอนบุตร ระบบการศึกษาใหม ไมสนับสนุนใหครูเฆ่ียนตี
ส่ังสอนเด็ก ท้ังนี้คงเนื่องจากปญหาบางอยางท่ีเกดิข้ึน เพราะครูบางคนเฆ่ียนตีเด็กจนเกินขอบเขต และ
อาจคิดวามนุษยกําลังเจริญข้ึนทุกขณะ ในดานความคิด และความรูสึกแลว การเฆ่ียนตีจึงไมจําเปน
ตอไป แตเปนผลที่แตกตางระหวางความประพฤติของนักเรียนในสมัยกอน กับความประพฤติของ
นักเรียนสมัยนี ้ ทําใหเราเหน็ถึงคุณประโยชนอยางมหาศาล ของการเฆ่ียนตีส่ังสอน ผูท่ีเปนมารดาคน
หน่ึงกลาววา “การกลาวเตือนบุตรสักรอยคร้ังไมดีเทากบัการเฆ่ียนตีเพียงคร้ังเดยีว” 

พระเจาทรงเฆ่ียนตีส่ังสอน คนท่ีพระองคทรงรัก ผูท่ีไดรับการเฆ่ียนตีจากพระเจาจะไมรูสึก
สนุกเลย เขาอาจไดรับความเจ็บชํ้า อาจไดรับความเศราใจอยางสุดซ้ึง แตพระเจาทรงใหเราอดทนตอการ
เฆ่ียนตีส่ังสอนของพระองค เพราะการตีนัน้แสดงวาพระเจายังทรงรักเรา เม่ือเราทําผิดบาป พระองคจึง
ทรงเฆ่ียนตี เพือ่จะเปนประโยชนแกเรา 

สาม ใหอดทนเม่ือพบกับส่ิงท่ีทําใหทอใจ (12-17) คริสเตียนชาวฮีบรูหลายคนท่ีไดรับจดหมายน้ี 
คงรูสึกทอแทใจตอเหตุการณบางอยาง ท่ีเกิดข้ึนในคริสตจักร จนมือหอย เขาเพลียหมดกําลังใจ ท่ีจะ
ติดตามพระเยซูคริสตตอไป ขอ 15 กลาวถึง “รากขมข่ืน” ท่ีแซมข้ึนทําใหเกิดความยุงยาก ผูท่ีมี “รากขม
ข่ืน” นี้ เคยเปนคริสเตียน แตกําลังใจเส่ือมในความเช่ือ จึงทําใหเกิดความยุงยากลําบากแกคนอ่ืน ๆ ทํา
ใหหลายคนสะดุด พระเจาทรงเตือนใหเราอยาทอแทใจ เพราะการกระทําของคนเหลานั้น เปนการ
กระทําท่ีเกดิจากความประมาท อันเปนการขายสิทธ์ิอันชอบธรรมของตัวเอง เหมือนเอซาวท่ีขายสิทธ์ิ
บุตรหัวป เพราะเห็นแกอาหารเพียงม้ือเดยีว เม่ือสํานึกตัวได รูสึกเสียใจรองไห แตก็สายเกนิไป คน
เหลานั้นท่ีประพฤติตนในทางท่ีเส่ือมเสีย เพราะเห็นแกสวนไดเฉพาะเนา เพยีงเล็กนอยจะไดรับผล
กรรมเชนเดยีวกัน ฉะนั้น แทนท่ีจะทอถอย “จงชูมือท่ีหอยอยูข้ึน และกระทําหวัเขาท่ีเพลียใหเขมแข็ง” 

ข. แรงหนุนใจ ใหเกิดความอดทน (12:18-29) 

1. จะไดไปถึงพระเยซูคริสต ดวยความปตยิินดี (24-28) พระธรรมตอนน้ี กลาวถึงภูเขาสองแหง 
คือ ภูเขาซีนาย ซ่ึงเต็มไปดวยภาพท่ีนาเกรงขาม เชนไฟไหม ความมืดมิด ลมพายุ เสียงแตรและความตาย 
(18-21) เปนสถานท่ีพระเจาตรัสกับชนชาติอิสราเอล โดยผานทางโมเสส แตเนื่องจากชาวอิสราเอล ดื้อ
ดึงตอคําส่ังของพระเจา ไมมีความอดทนท่ีจะทําตามพระทัยของพระองค มีแตบนตลอดเวลา เม่ือพระ
เจาจะทรงสําแดงพระองคใหชนชาติอิสราเอลเห็น ท่ีภูเขาซีนาย แทนท่ีพวกเขาจะดีใจ พวกเขากลับ
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ตกใจกลัวจนตัวส่ัน แตท่ีภเูขาอีกแหงหนึ่ง คือ ภูเขาศิโยน (22) เปนภูเขาท่ีมีสภาพตรงกันขามกับภูเขาซี
นาย ณ ภูเขาศิโยน หรือกรุงเยรูซาเลมใหม เปนท่ีประทับของพระเจา เปนท่ีอยูของเหลาทูตสวรรคเปนท่ี
ชุมนุมของเหลาสาวก และคริสเตียนท้ังหลาย ภูเขาศิโยนจึงเปนสถานท่ีท่ีเต็มไปดวยความสงบสุข 
ความปติยนิดี คริสเตียนท่ีอดทนจนถึงท่ีสุด จะไดไปถึงภูเขาศิโยน ไปรวมความสุขยนิดีตลอดนิรันดร 

2. ความนากลัวแหงการไมยอมฟงคําเตือน (25-27) บางคนไมรักษาความเช่ือของเขา ไมใชเปน
เพราะการถูกขมเหงรังแกหรือไดรับความยากลําบาก แตเพราะความดื้อดึงประจําตวั เหมือนชนชาติ
อิสราเอลท่ีดื้อดึง ไมยอมฟงพระสุรเสียงของพระเจา พระเจาทรงเตือนสอนคนเหลานี้ ใหเห็นถึง
อันตราย ของการเมินหนาจากพระองคโดยกลาวถึงโทษ ซ่ึงชนชาติอิสราเอลในสมัยกอนไดรับ หากชน
ชาติอิสราเอลในสมัยนั้น ตองหวาดหวัน่พร่ันพรึง เพราะพระพิโรธของพระเจาผูท่ีไมเช่ือฟงพระองค
เดี๋ยวนี้ กจ็ะตองตกใจกลัวยิ่งกวานัน้มาก 

3. มีใจขอบพระคุณ (28-29) พระเจาของเราไมเพียงแตเปนพระเจาแหงความรัก ความเมตตา 
พระองคก็เปนพระเจาแหง “เพลิงท่ีไหมคุอยู” ดวย “เพลิง” เล็งถึงพระพิโรธ การพิพากษาและการทรง
ทําลายของพระเจา” 

ในวนัหนึ่งขางหนา พระเจากจ็ะทรงพิพากษามนุษย ทําลายทุกอยางในโลกดวยไฟ ผูท่ีไมไดรับ
แผนดินสวรรค เปนมรดก จะตองพากนัพินาศในไฟนั้น แตสวนผูท่ีเชื่อและวางใจในพระองค ไดรับ
แผนดินท่ีไมหวั่นไหวคือแผนดินสวรรคเปนมรดกแลว แมพระเจาของเรา จะเปนเพลิงท่ีไหมคุอยูเพลิง
นั้นจะไมไหมแผนดิน ท่ีพระเจาทรงมอบใหแกผูชอบธรรม ฉะนั้นเราจึงตองขอบคุณพระเจา และปฏิบัติ
ใหเปนท่ีชอบพระทัยของพระองคจนถึงวนัท่ีสุด 

พระเจาทรงชวยเราใหมีใจอดทน ในสภาพทุกอยางตลอดไป 
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12บทเรียนที่ 13 การดําเนินชีวิตในความเชื่อ 

ขอพระธรรมประจําบทเรียน ฮีบร ู13:1-25 

นักเทศนท่ีมีช่ือเสียงมากคนหนึ่ง กลาววา “การตายเพ่ือความเช่ือ งายกวาการมีชีวิตเปนอยู ใน
ความเช่ือ” คํากลาวของนักเทศนคนนี้อาจไมเปนความจริงเสมอไป แตก็มีขอสอนใจแฝงอยูมาก เพราะ
การตายเพื่อความเช่ือนั้น ผูตายอาจไดรับความทุกขทรมานไมนานนัก และเม่ือความตายมาถึงแลว ความ
ทุกขทรมานทุกอยางก็ผานพนไป และไดรับความสุขและชีวิตนิรันดร แตสําหรับคริสเตียนท่ียังมีชีวิตอยู 
ตองเผชิญกับส่ิงท่ีลอใจ และการทดลองตาง ๆ จนส้ินชีวติ 

การท่ีจะดําเนนิชีวิตคริสเตียนใหถูกตอง ตามพระทัยของพระเจาเสมอไป ไมใชเปนส่ิงท่ีงายนกั 
โดยเฉพาะอยางยิ่งคริสเตียนบางคนซ่ึงตกอยูในความทุกขยากลําบากมาก เนื่องจากที่เขาตองการทําตาม
น้ําพระทัยของพระเจา เขาอาจรูสึกวาการดาํเนินชีวิตในความเช่ือนั้น ไมใชเปนส่ิงท่ีงายเลย บทเรียนบท
นี้คงจะชวยใหทานสามารถดําเนินชีวิต คริสเตียนไดอยางมีชัย 

ก. ทาทีของคริสเตียน ตอส่ิงตาง ๆ ในชีวติประจําวัน (13:1-6) 

ทาทีหรือความรูสึกนึกคิด และอุดมคติของคริสเตียน ตอส่ิงแวดลอมในชีวิตประจําวนั มี
ความสําคัญตอชีวิตฝายวิญญาณจิตของคริสเตียนมาก คริสเตียนท่ีมีอุดมคติสูงในการดําเนินชีวิตของเขา 
มักจะสามารถรักษาความเช่ือไดดี กวาคริสเตียน ท่ีไมมีอุดมคตใินการดําเนินชีวิตเลย เชน นาย ก. เปน 
คริสเตียน เขารูสึกวาคริสเตียนท่ีแทจริง ตองดําเนินชีวิตคริสเตียนท่ีบริสุทธ์ิ และเขาถือความบริสุทธ์ิ
แหงการดําเนนิชีวิตประจําวนั เปนอุดมคตขิองเขา ไมวาเขาจะกระทําอะไรก็ตาม เขานึกถึงความบริสุทธ์ิ
ของชีวิตคริสเตียนเสมออุดมคติเชนนี้ กจ็ะเปนแรงกระตุนใหเขาดําเนนิในความเช่ือไดดยีิ่งข้ึน 

คริสเตียนทุกคนตองมีทาทีท่ีถูกตองตอส่ิงตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
1. ตอคนอ่ืน (1,2) ปญหาท่ีโลกเผชิญอยางหนักหนวงตลอดมา คือปญหาของมนุษย โลกยิ่งเพิ่ม

ประชากรมากเพียงใด ปญหาท่ีมนุษยเผชิญก็มากข้ึนเพยีงนั้นเรามีชีวติอยูในโลก ท่ีตองสังคมกับคนอ่ืน
การอยูดวยกันกับคนอ่ืน จึงเปนศิลปท่ีคริสเตียนทุกคนตองเรียนรูไว 

คนอ่ืน ๆ ท่ีกลาวไวในขอ 1-3 ประกอบดวยคนสามประเภท 
ประเภทแรก ไดแกผูท่ีเปนพี่นองในพระคริสต หรือเพ่ือนคริสเตียนดวยกัน พระคัมภีรบอกให

เรารักพวกพี่นอง คริสเตียนชาวฮีบรูคงมีความรักพ่ีนองอยูกอนแลว แตความรักนั้นคอย ๆ จืดจางลง จน
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มีความรูสึกที่เย็นชาและจืดชดืตอกันและกนั ในยุคนี้เรายิง่ตองการคําเตอืน ใหเรารักพ่ีนองในพระคริสต
ตลอดไป 

ประเภทท่ีสอง ไดแกคนแปลกหนาในสมัยท่ีกิจการโรงแรมยังไมเจริญ คริสเตียนทุกคน มี
หนาท่ีคอยรับรองแขกแปลกหนา ซ่ึงสัญจรผานถ่ินท่ีอยูอาศัยของเขา แขกแปลกหนาเหลานั้น บางคน
อาจเปนคริสเตียนท่ีถูกขมเหงรังแกแลวยายมาจากท่ีอ่ืน บางคนอาจเปนผูประกาศของพระเจา บางคน
อาจเปนนกัธุรกิจ พระเจาทรงหนุนใจใหเราแสดงกิริยาตอนรับแขก คนแปลกหนาเหลานั้น เพราะการ
กระทําเชนนั้น อาจทําใหเราไดรับรองทูตสวรรคโดยไมทันรูตัว เหมือนดังอับราฮัมท่ีรับรองแขกแปลก
หนานัน้ แทจริง เปนทูตสวรรคท่ีแปลงตัวมาหา 

ทานเคยไดยนิคําพูด ทํานองนี้ไหมวา “ไมอยากไปโบสถนั้น เพราะไมมีใครยนิดีตอนรับ” 
คริสตจักรหลายแหงไมรูจักตอนรับคนแปลกหนา หลายคร้ังคริสตจักรจึงตองสูญเสียคนท่ีมาเปน
สมาชิก อยางนาเสียดาย 

ประเภทสาม ไดแก ตกทุกขไดยากคริสเตียนตองระลึกถึงคนเหลานั้น แสดงความรักตอพวกเขา 
ไมเพียงแตโดยคําพูดแตโดยการกระทํา เกี่ยวกับการชวยเหลือคนตกทุกขไดยากน้ี คริสเตียนควร
ระมัดระวังอยูสองประการคือ ประการแรกอยาเนนแตการชวยเหลือ ผูตกทุกขไดยากในดานทรัพยสิน
เงินทองมากเกนิไป จนละเลยการประกาศทางแหงความรอดพนบาป ประการท่ีสอง อยาประกาศเร่ือง
พระคุณและความรักแตอยางเดียว แกผูตกอยูในความลําบากแลว แตไมไดใหความชวยเหลือทางดาน
การกระทําเลย 

2. ตอการสมรส (4) การลอใจท่ีนากลัวท่ีสุดอยางหนึง่ของคริสเตียน คือการลอใจในทางดาน
เพศ มีคริสเตียนจํานวนไมนอยท่ีพลาดพลั้ง และเส่ือมถอยในความเช่ือ เพราะเร่ืองเพศ ขอ 4 กลาววา 
“จงใหการสมรสนั้นเปนท่ีนบัถือแกคนท้ังปวง” พระเจาทรงพอพระทัยท่ีชายหนุมหญิงสาวรักกัน และ
แตงงาน โดยถูกตองตามทํานองคลองธรรม การท่ีจะใหการสมรสเปนท่ีนับถือของคนท้ังปวง นอกจาก
ตองแตงงานตามธรรมเนียมท่ีดีงามแลวชีวติเบ้ืองหลังกอนแตงงานก็เปนส่ิงท่ีสําคัญดวย เพราะพระ
ธรรมขอนี้ไดกลาวถึง การเลนชู และการลวงประเวณี คูสมรสใด ๆ ก็ตามท่ีประพฤติตนในทํานองชูสาว 
กอนแตงงาน การแตงงานกไ็มเปนท่ีนับถือของคนท้ังปวง และพระเจาจะทรงพิพากษาดวย สําหรับผูท่ี
แตงงานแลว พระคัมภีรไดเนนใหมีความสัตยซ่ือตอคูครองของตนเพราะการเลนชูกัน และคนลวง
ประเวณีพระเจาทรงพิพากษา” 

3. ตอทรัพยสินเงินทอง (5,6) ส่ิงลอใจท่ีรายกาจท่ีสุดอีกประการหนึ่ง ของคริสเตียน คือ เงิน
ทอง คริสเตียนหลายคนละท้ิงความเช่ือของเขาเพราะเงินทอง ความจริงการมีทรัพยสินเงินทอง ไมใช
เปนการบาป และการพยายามหารายไดเพิ่มข้ึนก็ไมใชเปนการบาป ท่ีเงินทองกลายเปนศัตรู และ
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อุปสรรคตอความเช่ือของคริสเตียนนั้น เปนเพราะการรักเงินมากเกินไป จนชีวิตของเขาเปนชีวิตท่ีเห็น
แกเงิน ไมใชเห็นแกพระเจา ผูท่ีถือเงินเปนใหญกวาพระเจานัน้ ยอมกลากระทําความช่ัวทุกอยาง เพื่อจะ
ไดมาซ่ึงเงิน 

พระธรรมตอนน้ี สอนใหเรารูจักอ่ิมใจตอส่ิงท่ีมีอยู การดําเนนิชีวติคริสเตียนของเรา ไมมี
ความสุขท่ีแทจริง หากเราไมรูจักอ่ิมใจ สาเหตุแหงความวุนวายหลายอยางท่ีเกดิข้ึน ก็เพราะความไมรูจัก
อ่ิมใจพระเจาทรงสอนใหเรารูจักอ่ิมใจในส่ิงท่ีเรามีอยู และใหเราอยาเปนหวงกังวลตอเร่ืองทรัพยสินเงิน
ทองของเรา ใหมากเกินไปพระองคทรงสัญญาวา “เราจะไมละทานไวเลย หรือเราจะไมท้ิงทานเสียเลย” 
(5) ไมวาเราจะตกอยูในฐานะใด การเงินฝดเคียงเพยีงใด เราสามารถยืนหยดัอยูในความเช่ือ และพูดได
วา “องคพระผูเปนเจาทรงชวยขาพเจา ขาพเจาจะไมกลัวมนุษยจะกระทําอะไรแกขาพเจาไดเลา” (6) 

ข. สิ่งท่ีชวยคํ้าจุน ความเชื่อ (13:7-25) 

ในการดําเนินชีวิตประจําวันของคริสเตียน อาจจะมีบางโอกาสท่ีเราพลาดพล้ังไมดําเนินในทาง
ท่ีถูกตอง คําแนะนําตอไปนี้ จะเปนส่ิงคํ้าจุนความเช่ือของคริสเตียนปองกันเราไมใหดําเนินชีวติออก
นอกลูทางแหงความเช่ือ 

1. ใหระลึกถึงครูผูสอนท่ีสัตยซ่ือตอพระเยซูคริสต (7) ผูเขียนพระธรรมฮีบรู ไดเตือนคริสเตียน
ชาวฮีบรูใหระลึกถึง ผูท่ีประกาศพระวจนะของพระเจาและผูท่ีเคยแนะส่ังสอนพวกเขา ในหลักความเช่ือ 
หรือครูท่ีสอนพวกเขาในสมัยนั้น ครูเหลานี้ไดแกพวกอัครสาวก และผูนําคริสตจักรรุนแรก ซ่ึงมีความ
สัตยซ่ือตอพระเจาไมเพียงแตในการสอนเทานั้น แตการประพฤติดวย ครูเหลานี้หลายคนรักษาความเช่ือ 
จนยอมพลีชีวติเพื่อความเช่ือ แมชีวิตของครูเหลานั้น จะหาไมแลว แตงานท่ีทําไวยังคงเกิดผลอยางไม
รูจักหมดส้ิน เราจึงควรระลึกถึงครูเหลานี้และยดึถือความเช่ือของครูเหลานี้ เปนตัวอยาง 

คริสเตียนทุกคนท่ีไดช่ือวาเปนครูสอนคนอ่ืน ก็ควรจะรักษาความเช่ือของเขา ไมเพียงแตเปน
ตัวอยางท่ีดี ในคําสอนเทานัน้ แตควรเปนตัวอยางท่ีดีในการประพฤติเพื่อคนอ่ืนจะยดึถือเปนแบบอยาง
ดวย 

2. ใหยึดหลักคําสอนท่ีถูกตองไวเสมอ (8-16) ภัยอันตรายอยางหนึ่งท่ีกําลังคืบคลานเขามาใน
คริสตจักร ในสมัยนี้คือภยัอันตรายจากคําสอนผิด ๆ มนุษยสมัยใหมชอบส่ิงใหม ๆ แปลก ๆ คริสเตียน
บางคนคิดวา คําสอนหลายอยางในพระคัมภีร ควรจะไดรับการปรับปรุงแกไขใหม จนเกดิมีความเช่ือ
และลัทธิใหม ๆ ข้ึน คริสเตียนท่ีมีความเช่ือถูกตองอยูแลวจํานวนมาก ก็พลอยหลงผิดไปกับความเช่ือท่ี
ผิด ๆ เหลานั้น 

ขอ 8 กลาววา “พระเยซูทรงเปนอยูอยางเดียวกัน ในเวลาวานน้ี และเวลาวันนี้ และสืบ ๆ ไปเปน
นิจกาล” พระธรรมขอนี้ พูดถึงสภาพท่ีไมเปล่ียนแปงของพระเยซูคริสต ในทุกดาน เชน ความรัก ความ
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เมตตากรุณา ฤทธ์ิอํานาจ ความสัตยซ่ือ ฯลฯ เม่ือพระเยซูไมทรงเปล่ียนแปลงคําสอนของพระองค จะไม
เปล่ียนแปลงพระองคทรงสอนในสมัยกอนเชนใด ขณะนี้คําสอนของพระองคก็คงเหมือนเดิมตลอดไป 
ท้ังนี้ มิไดหมายความวา วธีิสอนจะตองเหมือนเดิมเสมอ วิธีสอนอาจเปล่ียนแปลงไดตามยุคตามสมัย 
เพื่อชวยใหคนท่ีรับคําสอนในแตละสมัย สามารถรับคําสอนน้ันไดเร็วและดยีิ่งข้ึน แตไมวาวิธีสอนจะ
เปนอยางไร หลักคําสอนจะตองเหมือนเดมิเสมอ 

พระธรรมตอนน้ีเตือนใหเรา อยา “กลับกลอกไปตามคําสอนตาง ๆ ท่ีแปลก ๆ ” (9) เม่ือเรารู
หลักความจริงแลว ก็ควรยดึหลักความจริงนั้นไวใหม่ันตลอดไป นอกจากนัน้คริสเตียนทุกคน ควร
แยกตัวออกจากลัทธิท่ีไมตรงกับหลักคําสอนของพระเยซูคริสต พระคัมภีร เรียกคําสอนท่ีผิด ๆ เหลานี้
วา “คายท่ีพัก” (13) ซ่ึงอาจหมายถึงลัทธิยูดายในสมัยนั้น เม่ือเราเช่ือพระเยซูคริสตแลว จําเปนอยางยิ่งท่ี
จะตองตัดความเช่ือเกา ๆ ทุกอยางท่ีไมถูกตองออกหมด ไมใชเช่ือพระเยซูคริสต ขณะเดยีวกันกเ็ช่ือลัทธิ
คําสอนอ่ืน ๆ ดวย คริสเตียนท่ีแบงแยกตัวออกจากลัทธิคําสอน ท่ีเช่ืออยูเดิมอยางเดด็ขาด อาจไดรับการ
ติฉินนินทาจากคนอ่ืน ถูกกลาวหาวาเปนคนอกตัญู ไปนับถือศาสนาของคนตางประเทศ กระนัน้ก็ตาม 
เราตองสูทนเอาเหมือนดังพระเยซูคริสต “ซ่ึงพระองคไดทรงทนมานั้น” (13) เพราะเรามิไดแสวงหาส่ิง
อนิจจังในขณะน้ีแตแสวงหาส่ิงซ่ึงถาวรในอนาคต (14,15) 

3. ใหเช่ือฟง และยอมอยูในโอวาทของผูนําคริสตจักร (17) พระเจาทรงแตงตั้งผูนําใน
คริสตจักรข้ึน เพื่อชวยเหลือคริสเตียนในความเช่ือของเขา พระเจาทรงยอมใหคําพูดท่ีเปนประโยชน แก
ผูนําเหลานั้นเพื่อชวยเราในทางดานวิญญาณจิต 

4. ใหอธิษฐานวิงวอนเพื่อกนัและกนั (18,19) ผูเขียนพระธรรมฮีบรู ตระหนกัถึงความสําคัญ
ของการอธิษฐาน เผ่ือผูอ่ืน เราจึงเห็นความสําคัญของขอนี้ และอธิษฐานเผ่ือกันและกนัอยางแทจริง 

การพยายามของเราเอง มีสวนชวยในการดําเนินชีวิตคริสเตียนไดสําเร็จ แตส่ิงสําคัญท่ีสุดก็คือ 
เราตองวางใจในการทรงนําของพระเจา พระองคจะทรงกระทําใหเราทั้งหลายเปนคนสําเร็จถวนถ่ีใน
การดีทุกอยาง (20,21) 
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27เชิญปรับปรุงโรงเรียนรวีวารศึกษาของทาน 

โดยใชบทเรียนรวีวารศกึษาชุด พระคริสตธรรมศึกษา ซ่ึงประกอบดวย 
คูมือครู สําหรับครู 
สายชลธาร สําหรับผูใหญและเยาวชน 
พรทิพย สําหรับเด็ก 
ภาคพระคริสตธรรมใหม มี  ภาคพระคัมภีรเดิม มี 
พระธรรมมาระโก ภาค 1,2  พระธรรมปฐมกาล ภาค 1,2 
พระธรรมโรม ภาค 1,2  พระธรรมโยชูวา 
พระธรรม 1,2 โครินธ ภาค 1,2 พระธรรมโยบ 
พระธรรมทิโมธี   พระธรรมสุภาษิต 
พระธรรมฮีบรู   พระธรรมดาเนียล 
พระธรรมยากอบ   พระธรรมอิสยาห ภาค 1,2 
พระธรรม 1,2 เปโตร 
พระธรรม 1,2,3 ยอหน และยดูา 
พระธรรมวิวรณ ภาค 1,2 
นอกจากนั้นยงัมี 
ชีวิตคริสเตียน 
พระคัมภีรคือพระดํารัสของพระเจา 
13 มหาบุรุษผูพลิกแผนดนิโลก 
พื้นฐานความเชื่อของคริสเตียน 
โปรดส่ังซ้ือไดจาก 
กองคริสเตียนบรรณศาสตร 
28/2 ซอยประชาอุทิศ 
ถนนปฏิพัทธ พระนคร, 4 
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