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คํานํา
การสอนที่ดี
นักเรียนและนักศึกษาทุกคน อยากจะไดครูที่มีความรูแตกฉานในวิชาทีเ่ ขาสอน หรืออยางนอย
ที่สุดก็ใหเขาเขาใจวิชาทีเ่ ขาสอนเปนอยางดี การใชคูมือครูในเวลาสอน จะโดยอานใหนักศึกษาฟงจาก
คูมือ หรือเปดดูคําอธิบายบางครั้งบางคราวในขณะที่สอนอยูนั้น ยอมทําใหนกั ศึกษารูสึกวา ครูที่สอนไม
เขาใจบทเรียนดีและแสดงวาครูที่สอนขาดการเตรียมตัวเทาที่ควร เปนเหตุใหนักศึกษาคลายความสนใจ
ในการเรียนแตหากวาไมใชอะไรเปนอุปกรณการสอนเลยนั้น ครูกย็ อมจําบทเรียนทัง้ หมดไมได จะทํา
ใหเหตุการณยงิ่ เลวรายมากขึน้
ครูที่ดีจะศึกษาบทเรียนอยางละเอียดกอนเวลาสอน แลวทํา “แผนการในการสอน” และ “บท
สังเขป” ของบทเรียนไวบนกระดาษแผนเล็ก ๆ แลวนําไปแทรกไวในพระคริสตธรรมคัมภีร เมื่อเวลา
สอน ครูใชเพียงพระคัมภีรและแผนการสอนที่แทรกไวเทานัน้ ที่ทาํ เชนนี้กเ็ พื่อจะใหเปนที่ประทับใจ
ของนักศึกษาวา ครูใชพระคริสตธรรมคัมภีร เปนเหตุใหนักศึกษาอยากจะนําพระคัมภีรมาโบสถดวย
แมขอพระธรรมประจําบทเรียนจะพิมพไวในบทเรียน “สายชลธาร” สําหรับนักศึกษาแลว ครูก็
ควรหนุนใจนักศึกษาที่มพี ระคริสตธรรมคัมภีร ใหนําพระคริสตธรรมคัมภีรมาดวยทุกครั้ง และใหอาน
ขอพระธรรมประจําบทเรียนจากพระคริสตธรรมคัมภีรโดยตรง เพื่อปลูกฝงนิสัยใหนักศึกษาชอบอาน
และชอบใชพระคริสตธรรมคัมภีรตอไป
ครูอาจทําแผนการในการสอนและบทสังเขปของบทเรียนไดงาย ๆ ดังนี้
วันที…
่ ………………………….บทเรียนที…
่ …………………………………

แผนการในการสอน
หัวขอบทเรียน……………………………………
ขอพระธรรมประจําบทเรียน………………………….
จุดมุงหมายในการสอน
เพื่อใหนักเรียน (รู รูสึก ทํา) อะไรบาง?.........................................................................
อุปกรณที่ตองใชในการสอน…………………………………………………………..
(กระดานดํา รูปภาพ กรรไกร ฯลฯ)
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บทสังเขปของบทเรียน
คํานํา
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2………………………………………………………………………..
ก.............................................................................................................
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3..................................................................................................................
ก................................................................................................................
ข................................................................................................................
บทสรุป.........................................................................................................................
ครูควรเตรียมตัวอยางเปรียบเทียบ เพื่อชวยใหนกั ศึกษาเขาใจบทเรียนและขอสอนใจไดเดนชัด
ยิ่งขึ้น และควรเตรียมคําถามสําหรับถามนักศึกษาดวย คําถามเหลานี้จะชวยในการอภิปราย ทําให
นักศึกษามีสวนรวมในการสอน ครูอาจเขียนตัวอยางเปรียบเทียบยอ ๆ และคําถามรวมไวในบทบรรยาย
หรือหลังบทสรุปก็ได
“เหตุฉะนั้นบุตรของขาพเจาเอย จงเขมแข็งขึ้นในพระคุณซึ่งมีอยูในพระเยซูคริสต มอบคําสอน
เหลานั้น ซึ่งทานไดยินจากขาพเจาตอหนาพยานหลายคน ไวกับที่ซื่อสัตยที่สามารถสอนคนอื่นไดดวย”
(2 ทิโมธี 2:1,2)
ขอพระเจาทรงอวยพระพร

กองคริสเตียนบรรณศาสตร
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บทเรียนที่ 1 พระกิตติคุณเลมที่หา

ขอพระธรรมประจําบทเรียน 1:4,2:17,3:3,4:14,7:23-25,10:19-22
ในพระคริสตธรรมใหม มีพระธรรมพระกิตติคุณ 4 เลม คือ มัทธิว มาระโก ลูกา และยอหน ซึ่ง
ตางก็กลาวถึงชีวประวัติและพระราชกิจของพระเยซูคริสต ขณะที่พระองคทรงพํานักอยูในโลกนี้ พระ
ธรรมฮีบรูนับไดวา เปน พระกิตติคณ
ุ เลมที่หา เพราะเปนพระธรรมที่กลาวถึงพระคริสต และพระราชกิจ
ของพระองค ในเมืองสวรรคเปนสวนใหญ อันเปนพระราชกิจที่พระเยซูคริสตทรงกระทํา สืบตอเนื่อง
จากพระราชกิจที่ไดทรงกระทําไวแลวในโลก
กอนศึกษารายละเอียดของพระธรรมเลมนี้
เราควรศึกษาความเปนมาและสาระสําคัญของ
หนังสือเลมนีก้ อน เพื่อเราจะสามารถเขาใจพระธรรมเลมนี้อยางชัดเจน
ก. เบื้องหลังความเปนมา
ผูเขียน ไมมใี ครรูอยางแนนอนวาใครเปนผูเขียนพระธรรมเลมนี้ เพราะไมมีขอความที่แสดงถึง
ผูเขียน อยางไรก็ตามผูนําคริสเตียนจํานวนไมนอยเชื่อวา อาจารยเปาโลเปนผูเขียนพระธรรมเลมนี้ ทั้งนี้
เพราะ
1. ภาษาที่ใช และแนวคิดหลายอยางในพระธรรมฮีบรู คลายคลึงกับจดหมายฝากอืน่ ๆ ของ
อาจารยเปาโล
2. หลักคําสอนเกี่ยวกับพระคริสตและพระราชกิจของพระองค เหมือนหลักคําสอนของอาจารย
เปาโล
3. ผูเขียนไดกลาวถึงความสัมพันธอันใกลชิดกับทิโมธี (ดู 13:23)
4. คําลงทายที่วา “ขอใหพระคุณดํารงอยูกบั ทานทั้งปวงเถิด” เปนคําลงทายที่อาจารยเปาโลใช
เสมอ
แมจะไมทราบอยางแนนอนวา ผูเขียนซึ่งเปนมนุษยนั้นคือใคร แตเรารูวาแนวา ผูป ระพันธที่
แทจริงนั้น คือพระเจา พระองคทรงดลใจ ผูรับใชที่ซื่อสัตยของพระองคใหเขียนขึ้น
เวลาที่เขียน เชื่อวาพระธรรมเลมนี้เขียนขึน้ ในกรุงโรม (ดู 13:24) ในระหวางป ค.ศ. 65-70 คือ
กอนที่พระวิหารในกรุงเยรูซาเลมถูกทําลาย ที่เชื่อเชนนั้น ก็เพราะผูเขียนกลาวถึงพิธีตาง ๆ ในพระวิหาร
ตามแบบพระคัมภีรเดิมชาวยิวยังคงประกอบพิธีตาง ๆ ในพระวิหารที่เชื่อวาคงเขียนขึ้นหลังป ค.ศ. 65 ก็
เพราะผูรับจดหมายนี้ เปนคริสเตียนซึ่งอยูภ ายใตการนําของผูนําคริสเตียนรุนที่สอง สวนผูนํารุนแรกนั้น
ไดเสียชีวิตไปเปนสวนมากแลว (ดู ฮีบรู 2:1-4, 5:12 และ 13:7)
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ผูรับจดหมาย ชื่อของพระธรรมเลมนี้คงชวยใหเราเขาใจไดวา ผูรับจดหมายคือคริสเตียนชาว
ฮีบรู ซึ่งอาศัยอยูในอาณาจักรโรมัน ขณะนั้นคริสเตียนชาวฮีบรูหรือชาวยิว กําลังทอถอยออนแอใน
ความเชื่อ หลายคนไดทิ้งความเชื่อเดิม กลับไปนับถือศาสนายิวดังเกากอน เนื่องจากถูกขมเหงรังแก
นอกจากนั้น พวกอัครสาวก เชน เปโตร ผูนําคริสเตียนที่สําคัญไดสิ้นชีวิตแลว อาจารยเปาโลเองก็ถูก
จับกุม คริสเตียนตางก็อยูในภาวะระส่ําระสายทําใหพวกเขาอยากกลับไปนับถือศาสนายิว ซึ่งยังคงเปนที่
รับรองของรัฐบาลโรมันอยู
วัตถุประสงคของการเขียน เพื่อเราใจคริสเตียนที่กําลังออนแอทอถอย ใหกระปรี้กระเปรา และ
เขมแข็งขึ้นในความเชื่อ เราอาจแบงจุดประสงคของการเขียน เปนสองประการคือ เพือ่ สั่งสอน และเพื่อ
ตักเตือนและหนุนน้ําใจ
ข. ขอสังเกตทัว่ ไป
หลักคําสอน เมื่อรูวาพระคริสตทรงเปนผูยิ่งใหญ เหนือกวา ประเสริฐกวาเยีย่ มกวาทุกคน ทุก
ลัทธิคําสอนแลว เราจึงสามารถดําเนินสูความบริบูรณ และความเปนผูใหญในพระคริสต โดยเชื่อพึ่ง
และไววางใจพระองค ขอพระธรรมที่เปนขอสําคัญที่สุดขอหนึ่ง ซึ่งไขไปสูความเขาใจคือ ฮีบรู 4:14 ซึ่ง
กลาววา “เหตุฉะนั้น เมื่อเรามีมหาปุโรหิต ผูเปนใหญที่ผานทองฟาไปแลว คือพระเยซู พระบุตรของ
พระเจา ก็ใหเราทั้งหลายยึดความที่เราไดรบั เชื่อนั้น ไวใหมั่นคง”
หัวขอสําคัญ พระธรรมฮีบรูมีหัวขอทีส่ ําคัญและนาสนใจหลายเรื่อง ซึ่งเราสามารถศึกษา
ตามลําดับหัวขอได เชน
พระลักษณะของพระคริสต
พระราชกิจของพระคริสต
พันธสัญญาเดิมและใหม
ความบาป
พระดํารัสของพระเจา
ความเชื่อ
การทดลองความเชื่อและการเฆี่ยนตีสั่งสอน
การเจริญเติบโตของคริสเตียน
มหาปุโรหิต ฯลฯ
ขอเปรียบเทียบ พระธรรมเลมนี้เต็มไปดวยเรื่องเปรียบเทียบ ซึ่งทําใหเราเขาใจถึงความดีเดน
ของพระคริสต และขอไดเปรียบของการเปนสาวก ของพระองคมากยิง่ ขึ้น ขอเปรียบเทียบเหลานีไ้ ดแก
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)
การละทิ้งความเชื่อเดิม และสัตยซื่อ (5:11-6:20)
พันธสัญญาเดิม และพันธสัญญาใหม (8:1-13)
การถวายเครื่องบูชา ตามพระบัญญัติและการถวายเครื่องบูชา ของพระคริสต (9:1-10:18)
ความเชื่อ และความเปนจริงปรากฏชัด (11:1-40)
ภูเขาซีนายและภูเขาศิโยน (12:18-29)
ค. ภาคสําคัญ
แบงเปนภาคสําคัญ ไดสองภาค คือ ภาคทฤษฎี หรือภาคหลักคําสอน และภาคปฏิบัติ
ภาคทฤษฎี (1:1-10:18) ประกอบดวยหลักคําสอนซึ่งเปนหัวขอยอย กลาวถึงพระเยซูคริสต ซึ่ง
ทรงเหนือกวาและเยีย่ มกวาทุกอยาง
ภาคปฏิบตั ิ (10:19-13:25) เมื่อผูเขียนชี้แจงใหอานเห็นถึงความประเสริฐเลิศที่เรามีในองคพระ
เยซูคริสต แลวผูเขียนก็หนุนใจใหเราปฏิบัติตน ตามความประเสริฐที่เราไดจากพระเยซูคริสต เพื่อเราจะ
มีชีวิตที่มั่นคงแข็งแรง ในพระองคตลอดไป เรื่องผูเขียนใหเราปฏิบัติตามไดแก ใหมคี วามมั่นใจในความ
เชื่อ มีชัยชนะในการดําเนินชีวิตคริสเตียน ยอมรับการเฆี่ยนตีสั่งสอน ดําเนินชีวิตดวยความเชื่อ ฯลฯ
ง. คําสอนสําหรับคริสเตียนปจจุบัน
แมพระธรรมฮีบรู เขียนขึ้นสําหรับคริสเตียนชาวฮีบรู เมือ่ ค.ศ. 65-70 แตหลักคําสอนในพระ
ธรรมเลมนี้ ยังคงทันสมัย และเหมาะสมสําหรับคริสเตียนทุกชาติทกุ ภาษาในสมัยปจจุบัน โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง คริสเตียนในยุคนี้ ตองการคําสอนในพระธรรมฮีบรูมากกวายุคใด ๆ เพราะ
1. คนในสมัยนี้ ตองการสิ่งยึดเหนี่ยวที่สามารถนําความพึงพอใจ มาสูจิตใจของตน พระธรรม
เลมนี้กลาวถึงความยิ่งใหญความเหนือกวา และเยีย่ มกวาของพระเยซูคริสต ซึ่งสามารถนําความพึงพอใจ
และความอิ่มใจ มาสูชีวิตจิตใจของผูเชื่อและวางใจในพระองค
2. ชวยผูที่เปนคริสเตียนแลว ใหเชื่อพึ่งไววางใจในองคพระเยซูคริสต มากยิ่งขึ้น เมือ่ รูวา พระ
เยซูคริสตทรงอยูเหนือสรรพสิ่ง และยังทรงเปนมหาปุโรหิตในปจจุบันของคริสเตียนทุกคน ทําใหเรามี
ความมั่นใจวา เราสามารถกระทําทุกอยางได โดยองคพระเยซูคริสตผูทรงชูใจเราทั้งหลาย
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3. ชวยปองกันคริสเตียน ไมใหหลงเชื่อคําสอนผิด ๆ ในสมัยปจจุบนั มีคําสอนที่ผิด ๆ เกี่ยวกับ
พระเยซูคริสตมาก เชน บางคนสอนวา ความรอดที่พระเยซูคริสตทรงเตรียมไว ยังไมครบถวนบริบูรณ
บางสอนวา พระเยซูคริสตทรงไมสามารถเปนปุโรหิตของเรา เราจึงตองตั้งปุโรหิตขึ้น และอธิษฐานทูล
ขอโดยผานทางปุโรหิตที่มนุษยตั้งขึ้น
นอกจากคําสอนซึ่งสามารถชวยเหลือคริสเตียนในดานตาง ๆ ที่กลาวมาแลว พระธรรมฮีบรูยังมี
คําสอนที่ล้ําคาอื่น
ซึ่งชวยใหคริสเตียนเจริญเติบโตขึ้น
ในความเชื่อทําใหเราสามารถดําเนิน
ชีวิตประจําวันที่เต็มไปดวยชัยชนะ นําพระเกียรติอันสูงสงมาสูพระเยซูคริสต จึงเชื่อวาพระธรรมเลมนี้
จะนําพระพรอยางใหญหลวง มาสูทุกทานทีจ่ ะศึกษาตอไป
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1

บทเรียนที่ 2 ยิ่งใหญกวาทูตสวรรค

ขอพระธรรมประจําบทเรียน ฮีบรู 1:1-2:4
ตั้งแตปฐมกาลการสรางโลกและมนุษยพระเจาไดตรัส กับมนุษยตลอดมาโดยวิธีตาง ๆ (1:1)
เชนพระเจาตรัสโดยตรงกับอาดัม โมเสส และผูพยากรณ แตเมื่อมนุษยทําบาป ทําใหความสัมพันธของ
มนุษยกับพระเจาขาดสะบั้นลง ดวยพระทัยที่อยากติดตอกับมนุษย พระเจาจึงตรัสกับมนุษยโดยวิธีอื่น
เชน ตรัสผานศาสดาพยากรณ มหาปุโรหิต ตรัสโดยการบันดาลใหฝน และใหเห็นศุภนิมิตตาง ๆ
บางครั้งก็ตรัสโดยการใชประสบการณที่มนุษยไดรับ ในพระคัมภีรเดิมตั้งแตสมัยอาดัม จนกระทัง่ ถึง
สมัยผูพยากรณมาลาคี กลาวใหเรารูถึงพิธีตาง ๆ ที่พระเจาทรงติดตอกับมนุษย และทรงสําแดงพระองค
เองใหมนุษยรจู ัก เปนเวลาหลายพันป แตหลังจากมาลาคี จนถึงประมาณ 400 ป กอนพระเยซูคริสต
ประสูติ พระเจาไมไดตรัสกับมนุษยเลยไมวาโดยวิธีใด เมื่อพระเยซูคริสตประสูติ ซึ่งหมายถึงยุคสุดทาย
พระเจาจึงตรัสกับมนุษยอีก โดยทางพระเยซูคริสตพระบุตรของพระองค (1:2)
การตรัสของพระเจาในสมัยกอน โดยวิธีตา ง ๆ เปนสิ่งที่สําคัญยิ่ง แตการตรัสของพระเจาโดย
พระบุตร ก็สาํ คัญยิ่งกวาเพราะประการแรก การตรัสในสมัยกอนพระเจามิไดตรัสใหมนุษย ทราบทุก
อยางหรือทราบอยางแจมแจง พระองคตรัส “ทีละเล็กละนอย” แตสมัยนี้พระเจาตรัสใหเราทราบอยาง
แจมแจง ในเกือบทุกสิ่งโดยทางพระบุตรของพระองค โดยเฉพาะอยางยิ่ง พระองคทรงสําแดงใหมนุษย
รูจักทางแหงความรอดพนบาปที่แนนอน
เปนทางรอด
ที่พระองคไดทรงกระทําไวสําเร็จแลว
นอกจากนั้น ในสมัยกอน พระเจาตรัสโดยใชภาพพจน เชน โดยอาศัย พิธีนมัสการ พิธีไถโทษโดยการ
ถวายเครื่องบูชา และวิธีอื่น ๆ ซึ่งคนในสมัยกอนอาจไมเขาใจ แตสมัยนี้ พระเยซูคริสตไดทรงสําแดงให
เรารูอยางแจมแจง โดยถอยคําที่ทุกคนสามารถเขาใจได ถาเขายินดีฟงและตรึกตรอง
อีกประการหนึ่ง การตรัสของพระเจาโดยทางพระบุตร เปนการตรัส “ในคราวที่สุด” หรือคราว
สุดทาย ไมวาจะเปนคําสั่ง งาน หรือสิ่งใดก็ตาม หากเปนคราวสุดทายแลว ยอมถือวา สําคัญที่สุด เชน
การสอบไล ซึ่งเปนการสอบครั้งสุดทายในแตละป การที่นักเรียนจะเลื่อนชั้นไดหรือไม อยูที่ผลการ
สอบและพิจารณาคราวนี้ การแขงขันกีฬาก็เชนเดียวกัน เมื่อมาถึงการแขงขันขั้นสุดทาย ก็เปนการ
แขงขันชัยชนะเลิศ หรือคําสั่งครั้งสุดทาย ซึ่งผูรับคําสั่งจะตองปฏิบัตติ ามอยางเครงครัด ถาพลาดพลั้งก็
จะแกไขดัดแปลงไมไดอีก คําตรัสของพระเยซูคริสต เปนคําตรัสครั้งสุดทายของพระเจาจึงถือวาเปนคํา
ตรัสที่สําคัญที่สุด มนุษยจึงตองฟง และปฏิบัติตามคําตรัสในคราวที่สุดอยางเครงครัด
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คําตรัสของพระเจาในคราวทีส่ ุดนี้ เปนคําตรัสที่สําคัญยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากสาเหตุดังกลาวขางตน
แลว อันเนื่องจากคําตรัสนี้เปนคําตรัสโดยตรง ของพระเจา พระธรรมฮีบรูบทที่หนึ่งไดกลาวถึง พระ
ลักษณะการเปนพระเจาของพระเยซูคริสต ไวอยางชัดเจน ทําใหเรารูและเชื่อมั่นวาพระเยซูคริสตทรง
เปนพระเจา
เหตุที่เราเชื่อวา พระเยซูคริสตทรงเปนพระเจาก็เพราะ
1. พระนามของพระองค พิสูจนวา พระองคทรงเปนพระเจา ในพระธรรมฮีบรูบทที่หนึ่ง ได
กลาวถึงพระนามที่ใชเรียกพระเยซูคริสตอยางนอยสามชือ่ คือ
ก. พระบุตร (2,5,8) ความจริงพระเจามีบุตรหลายคน ทุกคนที่เชือ่ และไววางใจในพระเยซู
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) นีเ่ ปนอีกพระนามหนึ่ง ซึ่งเราใชเรียกผูที่มีสทิ ธิอํานาจเหนือทุกอยาง
คือพระเจา
2. พระราชกิจของพระองค พิสูจนวา พระองคทรงเปนพระเจา
ก. พระเยซูคริสต ทรงเปนผูสรางสรรพสิ่ง พระองคทรงสรางแผนดินโลกดวงดาวตาง ๆ ฟา
สวรรค และจักรวาล (1:2,10 เปรียบเทียบดู โคโลสี 1:16, ยอหน 1:3)
ข. พระเยซูคริสตทรงทนุบาํ รุงสรรพสิง่ พระองคไมเพียงแตสรางสรรพสิ่งเทานั้น พระองคยัง
ทรงรักษาสรรพสิ่งไว ใหอยูใ นระเบียบวินยั (ดู 1:3 และเปรียบเทียบโคโลสี 1:17) พระองคทรงกระทํา
สิ่งเหลานี้โดย “คําตรัสอันทรงฤทธิ์ของพระองค” เมื่อพระเยซูคริสตทรงประทับอยูในโลก ดวยคําตรัส
อันทรงฤทธิ์ของพระองค พระองคทรงสั่งใหคลื่นพายุใหญเงียบสงบ ทรงสั่งใหโรครายและความตาย
ออกจากผูปวย ทรงสั่งใหผีรายออกจากผูถูกผีสิง ในทํานองเดียวกัน ดวยฤทธิ์อํานาจแหงพระวจนะของ
พระองค พระองคทรงสั่งใหดวงดาวตาง ๆ ที่นับไมถวน บนทองฟา โคจรอยางเปนระเบียบเรียบรอยจน
นักวิทยาศาสตร สามารถคํานวนถึงวิถีโคจร และตําแหนงของดวงดาวตาง ๆ ในหลายศตวรรษทีผ่ าน
มาก หรือในหลายศตวรรษขางหนา
ค. พระเยซูคริสต ทรงเปนพระผูชวยใหรอด โดยทรงชําระความบาปของเรา (1:3) ไมมีใคร
สามารถชําระความบาปของมนุษยได นอกจากพระเจาผูทรงอยูในสภาพที่บริสุทธิ์ และทรงมีอํานาจ
เหนือสรรพสิ่ง
12

3. พระลักษณะของพระองค พิสูจนวา พระองคเปนพระเจา
ชายวัยกลางคนคนหนึ่ง เดินทางกับชายวัยรุนอีกคนหนึง่ ระหวางทางพบเพื่อนเกาแกของเขา
หลังจากไตถามทุกขสุขกันแลว เพื่อนคนนั้นจึงถามวา “นี่ลูกชายของคุณใชไหม” ชายคนนั้นยอนถาม
“คุณรูไดอยางไร” “ก็เขาเหมือนกับคุณอยางกับแกะมาจากพิมพเดียวกันนี”่ พระเยซูคริสตทรงเปนพระ
เจา พระองคทรงมีพระลัษณะเหมือนพระบิดาทุกอยาง พระธรรมฮีบรู 1:3 บอกวา “พระบุตรนั้นเปน
แสงแหงสงาราศีของพระองค และเปนแบบพระฉายาของพระองค นัน่ เองทีเดียว” พระคริสตธรรมฉบับ
แกไขใหม แปลขอนี้วา “ทรงมีสภาวะเปนพิมพเดียวกันกับพระองค” ถาเราประสงคที่จะรูวาพระเจาทรง
มีพระลักษณะอยางไร เราจึงดูไดจากพระเยซูคริสต พระเยซูคริสตเองก็ตรัสวา “ผูที่ไดเห็นเรา ก็ไดเห็น
พระบิดา” (ยอหน 14:9)
4. ตําแหนงของพระองค พิสจู นวา พระองคทรงเปนพระเจา
พระธรรมฮีบรูสอนวา พระเยซูทรงเปนผูรับสิ่งทั้งปวงเปนมรดก (1:2) ทุกอยางเปนของ
พระองค พระองคทรงประทับอยูขางขวาพระหัตถผูทรงเดชานุภาพ (1:3) เปนการแสดงถึงการที่
พระองคทรงเทาเทียมกับพระเจา พระองคทรงมีตําแหนงเหนือทูตสวรรคทั้งปวง (1:4-14) พระคริสต
ธรรมคัมภีร กลาวถึงทูตสวรรคหลายครั้งหลายขอ โดยกลาววา พระเจาทรงเปนผูสรางทูตสวรรคขึ้น ทูต
สวรรคเหลานี้เปนวิญญาณ ประกอบดวยพลังอันมหาศาลและสติปญญาอันล้ําเลิศ (ดู 2 ซามูเอล 14:20,
สดุดี 103:20, 104:4) พวกเขามีอํานาจมาก (มัทธิว 26:53, ฮีบรู 12:22, วิวรณ 5:11) มีฤทธิ์อํานาจเกรียง
ไกร (2 พงศาวดาร 19:35) และอาศัยอยูใ นสวรรครวมกันกับพระเจา (วิวรณ 5:11,7:11) แมเหลาทูต
สวรรคจะมียศฐาบรรดาศักดิส์ ูงสง มีฤทธิ์เกรียงไกรและประกอบดวยสติปญญาอันล้ําเลิศ แตพระธรรม
ฮีบรูสอนวา พระคริสตทรงเปนผูเหนือกวาทูตสวรรค โปรดสังเกตดูขอเปรียบเทียบตอไปนี้
ทูตสวรรค
1. มีชื่อวาทูตสวรรค (1:4-5)
2. นมัสการพระเจา (1:6)
3. ผูที่พระเจาทรงสราง (1:7-12)
4. ปรนนิบัติคนที่รับความรอด (1:13,14)
พระคริสต
1. ทรงมีพระนามเหนือกวาคือ พระบุตรของพระเจา (1:4-5)
2. ทรงเปนผูรับการนมัสการ (1:6)
3. ทรงเปนพระผูทรงสราง
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4. ทรงเปนผูประทานความรอด
5. การที่พระองค ทรงเปนผูเปนนิตย พิสูจนวา พระองคทรงเปนพระเจา (10:12) พระเยซูคริสต
ไมทรงถูกจํากัดโดยเวลา เพราะสิ่งซึ่งกําหนดเวลาใหแกมนุษยไดแกจกั รวาลนี้ เปนหัตถกิจของพระองค
โดยตรง แมทกุ อยางจะเปลี่ยนแปลง พินาศยอยยับไป แตพระเยซูคริสตจะทรงเปนอยูเหมือนเดิม “วัน
เดือน และป ทัง้ หลายของพระองค จะไมรูสิ้น”
ที่กลาวมาขางตนนี้ ลวนแตชี้แจงใหเราเห็นวา พระเยซูคริสตทรงเหนือสรรพสิ่ง พระองคทรง
ยิ่งใหญกวาทูตสวรรค และแทจริง พระองคทรงเปนพระเจาผูสูงสุด พระเจาองคนแี้ หละ ทรงเปนผูนํา
ขาวมาใหมนุษยรูในคราวที่สดุ ในสภาพของมนุษย
เมื่อไดชี้แจงใหผูอานรูถึงผูนําขาวอยางละเอียดถี่ถวนแลว ผูเขียนจึงกลาวเปนเชิงสรุปวา “เหตุ
ฉะนั้น เราควรจะเอาใจใสในขอความเหลานั้น ซึ่งเราไดยนิ มากขึ้นเกรงวาเราจะบังเอิญลอยผานขอความ
เหลานั้นไป....แลวเมื่อเราไมเอาใจใสตอความรอดอันใหญหลวงนั้น เราก็จะหนีพน อยางไรได” (2:1-3)
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บทเรียนที่ 3 พระผูไถ

ขอพระธรรมประจําบทเรียน ฮีบรู 2:5-18
นักเคมีคนหนึง่ ไดแยกสวนตาง ๆ ของรางกายมนุษยออก ตามหลักเคมี พบวา มีไขมัน และธาตุ
ตาง ๆ เชน ปูน เหล็ก ฟอสฟอรัส ฯลฯ ไขมันและธาตุเหลานี้ รวมกันเขามีมูลคาทั้งสิ้นประมาณ 20 บาท
เทานั้น ฉะนั้น ถาคิดตามหลักเคมีแลว มนุษยโดยทั่วไปมีคาเพียง 20 บาท ถามนุษยมีคาเพียงเทานี้ ทําไม
พระเจาจึงทรงสนพระทัยกับเรา
ผูเขียนพระธรรมฮีบรูอางบทกวีของผูหนึ่ง ซึ่งเขียนเปนเชิงถามในลักษณะเดียวกันวา “มนุษย
นั้นเปนใครหนอ ที่พระองคจะมาทรงใฝพระทัย หรือลูกหลานของมนุษยนั้น เปนใครหนอ ทีพ่ ระองค
ทรงเยี่ยมเยียนเขา” (2:6 เปรียบเทียบสดุดี 8:4-6) นักกวีผูนั้นยังไดกลาวตอไป ถึงพระเมตตาคุณอันลน
เหลือของพระเจาที่มีตอมนุษย โดยสรางมนุษยใหต่ํากวาทูตสวรรคเพียงชั่วคราวเทานัน้ แสดงวา วัน
หนึ่งขางหนา มนุษยจะอยูในฐานะสูงกวาทูตสวรรค นอกจากนัน้ พระเจายังทรงประทานยศศักดิ์ และ
สงาราศีใหแกมนุษย และมอบทุกอยางใหอยูใตอํานาจของมนุษย ซึ่งเปนพระประสงคเดิมของพระเจา
ในการสรางมนุษย และพระองคจะทรงทําใหพระประสงคนั้น สําเร็จในวันหนึ่งขางหนา แตคําถามเดิม
ก็หวนกลับมาสูเราอีก ครั้งแลวครั้งเลาวา “มนุษยเปนใครหนอ ที่พระองคจะมาทรงสนพระทัย”
หากเปรียบเทียบมนุษยกับจักรวาล ที่ใหญไพศาล และดวงดาวที่ใหญโตมหึมาทั้งหลายในหวง
อวกาศ มนุษยจะกลายเปนสิ่งทรงสรางที่เกือบจะไมมีความหมายอะไรเลย ประดุจนํากระทอมเล็ก ๆ
ปลายนา ไปเปรียบเทียบกับตึกระฟาหลายสิบชั้น ในเมืองใหญ พระเจาจะสนพระทัยสิ่งทรงสรางที่
ใหญโตมหึมาทั้งหลาย จนลืมมนุษยตวั กระจอยรอยเสียสิ้น แตพระคริสตธรรมคัมภีรบอกวา พระเจาสน
พระทัยมนุษยเปนพิเศษ
หากคํานึงถึงเหลาทูตสวรรค ซึ่งขาวสะอาด บริสุทธิ์หมดจดลอมรอบพระราชบังลังกของพระ
เจา ปรนนิบัตริ ับใชพระองคทั้งวันทั้งคืน เราจะมองเห็นความสกปรกความไมเหมาะสมของมนุษย ใน
ทุกดานทุกประการ แตกระนั้นพระเจาก็ยงั ทรงสนพระทัยมนุษยเปนพิเศษ
แทจริงมนุษยเต็มไปดวยความออนแอชีวิตของมนุษยเปราะยิ่งกวาเปลือกไข ซึ่งแตกสลายได
งาย ๆ สติปญญาของมนุษยมีขีดจํากัดเต็มที่ อีกทั้งจิตใจของมนุษยทวั่ ไปก็เต็มลนดวยความผิดบาป
ทําไมหนอพระเจาจึงสนพระทัยในมนุษย
พระธรรมปฐมกาลบทที่ 1 ไดเปดเผยใหเราทราบถึงความจริงเรื่องนี้ ปฐมกาล 1:27 กลาววา
“พระเจาจึงทรงสรางมนุษยขนึ้ ตามแบบฉายาของพระองค” ที่พระเจาสนพระทัยมนุษยมากที่สุด ก็
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เพราะพระองคทรงสรางมนุษยใหมีลักษณะเหมือนกับพระองค ในดานความรูสึกนึกคิด ดานศีลธรรม
และฝายวิญญาณจิต ทําใหมนุษยสามารถติดตอกับพระเจาได โดยเหตุนี้พระเจาจึงทรงถือวา ในบรรดา
สิ่งที่พระองคทรงสรางมนุษยมีคาที่สุด จึงไดมอบสิ่งสารพัดใหอยูใตอาํ นาจของมนุษย (2:8) และเมื่อ
มนุษยทําบาป ทําใหลักษณะที่เหมือนพระเจาของมนุษย เสื่อมคลายไปพระเจาจึงทรงสงพระบุตรองค
เดียว ของพระองค ใหเสด็จมาตายไถมนุษยทั้งหลายใหพนจากสภาพที่เสื่อมคลายนั้น เพื่อมนุษยจะมี
ลักษณะเหมือนพระเจาไดอกี ครั้งหนึ่ง
การทรงไถของพระคริสต
พระเจาทรงรักและสนพระทัยในมนุษยมาก เพราะพระองคทรงสรางมนุษยตามแบบพระฉายา
ของพระองค แลวทรงมอบทุกอยางใหมนุษยเปนมรดก แตมนุษยไดกระทําบาป ความบริบูรณทุกอยาง
ที่พระเจาประทานใหก็คอย ๆ เสื่อมคลายไป มนุษยเริ่มพบความทุกขยากลําบาก จากการตรากตรํา
ทํางานหนัก จากโรคภัยไขเจ็บ และจากศัตรูนา ๆ ชนิด และความรักของพระเจาที่มีตอมนุษยไม
เปลี่ยนแปลง พระเจาทรงพยายามทุกวิถีทางที่จะนํามนุษยกลับคืนมาสูพ ระองค โดยทรงสงผูรับใชของ
พระองค เชนอับราฮัม โมเสส และศาสดาพยากรณทั้งหลายสอนใหมนุษยรูจกั พระเจาองคเทีย่ งแท จน
ในวาระสุดทายพระเจาไดทรงสงพระบุตรองคเดียวของพระองค เสด็จมาชวยมนุษย พระเยซูคริสตทรง
ไถมนุษยจากหลายสิ่งหลายอยางคือ
1. ไถมรดกทุกอยางที่สูญเสียไป ในปฐมกาลเมื่อพระเจาทรงสรางมนุษย พระองคทรงมอบทุก
อยาง ใหเปนมรดกของมนุษย (2:8) เชนผืนแผนดินโลกสิงสาราสัตว ชีวิตนิรันดร ความสุขสมบูรณ
ความบริสุทธิ์ ความสัมพันธอันใกลชิดกับพระเจา ฯลฯ แตมนุษยไดสูญเสียทุกอยางดังกลาวนี้ หลังจาก
อาดัมและเอวาไดกระทําความผิดบาป พระเยซูคริสตทรงไถสิ่งทั้งหมดเลานี้ กลับคืนมาสูคนที่เชือ่ และ
วางใจในพระองค ขณะนี้เรายังมองไมเห็นวา เราจะไดทุกสิ่งทีก่ ลาวมาแลวนีเ้ ปนสมบัติของเราได
อยางไร (2:8) วันหนึ่งขางหนา เราจะเห็นและจะไดรับอยางครบถวน
2. ไถสภาพทีส่ ูญเสียไป (10-13) พระเจาทรงสรางมนุษย ใหเปนผูท ี่บริสุทธิ์เพียบพรอมดวย
ความดีทุกประการ แตเมื่อมนุษยทําบาป มนุษยก็เปนศัตรูของพระเจาและเปนคนบาป ซึ่งไมสามารถ
สนิทสนมกับพระเจา ผูท รงไวซึ่งความบริสุทธิ์และความชอบธรรมได แตพระเยซูคริสตเทานั้น
พระองคทรงไถมนุษยใหพนจากความผิดบาป ผูที่เชื่อพึ่งในพระองคจะไมเปนคนบาปอีกตอไป เขาจะ
กลับกลายเปนคนบริสุทธิ์ และคนชอบธรรม พระเจาจะไมทรงถือวาเขาเปนศัตรูของพระองคตอไปแต
เปนพี่นองกับพระเยซูคริสต และมีสิทธิเขาใกลพระองคดงั เกากอน
มนุษยทวั่ โลกกําลังแสวงหาพระเจาองคเทีย่ งแท และอยากเขาถึงพระองค แตคนจํานวนมากไม
อาจเขาถึงพระเจาองคเที่ยงแทได เพราะเขายังมีฐานะเปนคนบาปและเปนศัตรูของพระเจาอยู จึงจําเปน
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อยางยิ่งที่เขาจะตองรับการไถ โดยพระเยซูคริสตใหเปนคนชอบธรรมกอน แลวเขาจึงจะเขาใกลพระเจา
ได
3. ไถคืนจากการตกเปนทาสของมาร (14) เมื่อมนุษยเชื่อฟงมาร แทนทีจ่ ะเชื่อฟงพระเจา มนุษย
จึงตกเปนทาสของมารมารมีตําแหนงเปนเจาโลก ครอบครองจิตใจของมนุษย ใหกระทําความชัว่ สารพัด
อยาง มนุษยไมสามารถเอาชนะได ดวยวิธีของมนุษย ความชั่วชาเลวทรามที่กําลังทวมทนทวีคูณยิง่ ขึ้น
ทุกวัน ก็เปนขอพิสูจนที่ดีเยี่ยม เพราะในสภาพของทาสนั้นจะเอาชนะมารยอมเปนไปไมได มนุษยที่ทํา
ชั่วจึงตองทําชัว่ อยูเรื่อยไป และดูเหมือนจะเพิ่มเติมความชั่วมากยิ่งขึ้น ดังที่เราเห็นอยูในทุกวันนี้ พระ
เยซูคริสตเสด็จมาเพื่อจะทําลายมาร และกิจการทุกอยางของมารผูที่เชื่อพึ่งในพระองค ก็จะไดรับการไถ
ใหรอดพนจากการเปนทาสของมาร แลวเขาก็มีอํานาจในการกระทําดีได
4. ไถใหพนจากความกลัวตาย และความตาย (15) ศัตรูรายกาจตัวหนึ่งที่คอยบอนทําลายทุกคน
คือความตายและความกลัวตาย พระเยซูคริสตเสด็จมาก็เพื่อจะทําลายศัตรูที่รายกาจนี้ ทําใหมนุษย
สามารถชนะความตายและความกลัวตายได เพราะ “ทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้น จะมิไดพินาศแตมีชีวิต
นิรันดร”
5. ไถเนื่องจากความพลั้งพลาด ของคริสเตียน ไถใหพนจากความผิดบาป โดยทรงเปนมหา
ปุโรหิต ที่ประกอบดวยความเมตตาและความสัตยซื่อ (17,18)
วิธีไถของพระคริสต
กิจการโรงรับจํานํา นับวันจะเจริญกาวหนายิ่งขึ้นในเมืองใหญ ๆ ทัว่ ไป ผูที่เดือดรอนในเรื่อง
การเงิน สามารถนําทรัพยสินสวนตัวไปจํานําไวในโรงจํานํา ตามราคาที่โรงจํานําพิจารณาให เมือ่ มีเงิน
พอที่จะจายใหแกโรงจํานํา ตามราคาทรัพยสินที่จํานําไว ผูจํานําก็เสียเงินจํานวนนัน้ ใหแกโรงจํานํา แลว
รับทรัพยสินที่จํานําไวกลับคืนมาได การทําเชนนี้เรียกวา การไถคืน
เมื่อมนุษยทําบาป มนุษยไดสูญเสียความดีทุกอยาง เหมือนดังผูจํานําไดสูญเสียทรัพยสินใหแก
ผูรับจํานํา มนุษยพยายามทุกวิถีทางที่จะไถเอาความดีทงั้ หมดกลับคืนมา แตความสูญเสียครั้งนี้ใหญ
หลวงมาก จนมนุษยไมสามารถที่จะไถกลับคืนมาได พระคริสตธรรมคัมภีรสอนวา “เหตุวาคนทัง้ ปวง
ไดทําผิดทุกคน” (โรม 3:23) และ “ดวยวาคาจางของความบาปนั้นคือความตาย” (โรม 6:23) โดยเหตุนี้
จึงไมมีมนุษยสักคนเดียว รอดพนจากความตายได พระเยซูคริสตทรงรูถึงสภาพแหงความสิ้นหวังของ
มนุษย จึงมิไดทรงหนุนใจใหมนุษยพยายามชวยไถความผิดบาป ของตัวเอง แตพระองคเองไดทรงไถ
มนุษยทกุ คนใหพนจากความผิดชอบ โดยวิธีดังตอไปนี้ คือ
1. โดยรับสภาพเปนมนุษย (14) ในการไถของคืนจากโรงจํานํานั้น ผูไถจะตองเสียคาจํานวน
หนึ่ง ซึ่งมีคาเทากับจํานวนที่จํานําไว เมื่อพระเจาทรงมีพระประสงคไถมนุษย พระเจาจึงทรงใหพระเยซู
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คริสตพระบุตรองคเดียวของพระองค รับสภาพเปนมนุษย เพื่อรับโทษแทนมนุษยซึ่งเปนคนบาป ซึง่ เขา
ควรไดรับเอง
2. โดยทนทุกขทรมาน (9,10,18) ในสภาพที่เปนมนุษย พระเยซูคริสตทรงรับความทุกขทรมาน
ทุกอยาง ที่คนบาปควรจะไดรับ พระองคทรงถูกเฆี่ยนตีถกู เยาะเยย ถูกถมน้ําลายรดหนา ถูกตรึงและถูก
แทงดวยหอกแหลมคม ดวยการทนทุกขทรมานของพระองค ผูที่เชื่อในพระองคจึงไมตองทนทุกข
ทรมาน เพราะพระองคทรงทนแลวเพื่อเรา
3. โดยการสิ้นพระชนม (9,14) พระเยซูคริสต ทรงสละพระชนมชีพของพระองค เพื่อไถชีวิตนิ
รันดรของมนุษยกลับคืนมาความตายจึงไมมีอํานาจเหนือมนุษยอกี
แมรางกายจะผุพังเนาเปอ ยไปแต
วิญญาณจิตของผูที่เชื่อในพระเยซูคริสตจะดํารงอยูกับพระเยซูคริสตอยางมีความสุขสมบูรณตลอดไป
เปนนิจกาล โดยเหตุนี้เอง เมื่อถึงวาระแหงความตาย คริสเตียนจึงไมกลัวตาย
4. โดยการเปนมหาปุโรหิต (17,18) ถาการไถของพระเยซูคริสต หมดสิ้นเพียงโดยการ
สิ้นพระชนมของพระองคเทานั้นทางแหงความรอดของคริสเตียนจึงจะไมผิดแผกกวาศาสนาทั่วไป
เทาไรนัก แตพระเยซูคริสตทรงชวยมนุษยจนถึงที่สุด โดยทรงฟนคืนพระชนม ประทับอยูเบื้องขวาของ
พระบิดา และเปนมหาปุโรหิตไถบาปของเราทุกวัน เมื่อเราพลั้งพลาดกระทําบาปเราสามารถเขามาหา
พระองค ดวยใจถอมสารภาพผิดตอพระองค และรับการชําระใหบริสทุ ธิ์จากพระองค เนื่องจากพระเยซู
คริสต ไดทรงรับสภาพเปนมนุษยมากอน ทรงรับความทุกขทรมานทุกอยางทรงเคยผานพนความตาย
เยี่ยงมนุษย เราจึงมั่นใจไดวา พระองคทรงเขาใจเราและชวยเหลือเราได พระเยซูคริสตเปนพระผูไถของ
ทานแลวหรือยัง?
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3

บทเรียนที่ 4 เยี่ยมกวาโมเสสและโยชูวา

ขอพระธรรมประจําบทเรียน 3:1-4:11
ชาวฮีบรูตางยกยองใหเกียรติอยางสูงสงแกโมเสส ในฐานะที่เปนผูนําชนชาติอิสราเอลออกจาก
ดินแดนอียิปต ซึ่งพวกเขาตกเปนทาสอยู แลวนําพวกเขาไปถึงแผนดินแหงสัญญา โมเสสจึงเปนบุคคลที่
สําคัญมากบุคคลหนึ่ง จนชาวฮีบรูบางคนอาจมองเห็นวา โมเสสยังมีความสําคัญยิ่งกวาพระคริสตเสียอีก
อันเปนเหตุทําใหพวกเขา ไมยอมฟงคําสอนของพระเยซูคริสต กลับไปปฏิบัติตามพระบัญญัติ ซึ่งพระ
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 ซึ่งมีความหมายตรงกับคําวา “มิชชั่นนารี” พระเยซูคริสต เปนผูที่พระเจาทรงสงมา
ชวยเหลือมนุษย นํามนุษยใหออกจากความผิดบาป เหมือนโมเสสไดนําชนชาติอิสราเอล ใหออกมาจาก
การเปนทาสของชาวอียิปต นอกจากนั้น พระเยซูคริสตยังทรงเปนมหาปุโรหิตของเรา ความหมายของ
คําวาปุโรหิตคือ ผูที่เปนผูแทนของมนุษย ทําหนาที่เปนคนกลางระหวางมนุษยกบั พระเจา โมเสสก็ทํา
หนาที่เปนปุโรหิต โดยเปนคนกลางระหวางมนุษยกบั พระเจา ไดออนวอนทูลขอพระเจา เพือ่ ชนชาติ
อิสราเอลหลายครั้ง พระเยซูคริสตทรงทําหนาที่มหาปุโรหิต นําเราใหเขาหาพระเจาได โดยการตายไถ
โทษแทนเรา
แตสิ่งที่พระธรรมฮีบรูกลาวย้ําเปนพิเศษ ในการเปรียบเทียบพระเยซูคริสตกับโมเสสก็คือ ความ
สัตยซื่อ ขอ 2 กลาววา พระเยซูคริสตทรงสัตยซื่อ เหมือนอยางโมเสสที่ไดสัตยซื่อในพรรคพวกของตน
หากโมเสสไมสัตยซื่อตอภาระหนาที่ ทีพ่ ระเจาทรงมอบหมายใหแกเขา เขาจะไมสามารถนําชนชาติ
อิสราเอล ออกมาจากประเทศอียิปตอยางแนนอน หากโมเสสไมสัตยซื่อในการนําขาวจากพระเจา ไป
บอกชนชาติอสิ ราเอล และกษัตริยฟาโรห หากเขาโอนออนผอนตามที่ฟาโรหขอรอง หากความเชื่อของ
เขาลดถอยลง และหากเขาไมเชื่อฟงพระเจา ขณะที่เขาพาชนชาติอิสราเอลมาถึงทะเลแดง และหากเขา
นําชนชาติอิสราเอล ออกนอกเสนทางเดินที่พระเจากําหนดให พวกเขาจะไมไดรบั ประสบการณที่พระ
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เจาทรงมีพระประสงคใหรบั แตโมเสสสัตยซื่อตอพระเจาทุกประการ จึงสามารถประกอบพระราชกิจ
ของพระเจาไดสําเร็จ แมจะยังไมถึงจุดหมายปลายทาง ทีพ่ ระเจาทรงปรารถนาใหไปอยางแทจริง
ทํานองเดียวกัน พระเยซูคริสตทรงสัตยซื่อตอพระราชกิจของพระบิดา ทรงมอบหมายใหทาํ
หากพระองคทรงยอมแพตอ การทดลอง หรือหลีกหนีจากการทนทุกขทรมาน และการตายบนไม
กางเขนมนุษยทั่วโลกก็จะหมดหวัง เพราะความเปนความตายของมนุษยทกุ คนขึ้นอยูกับความสัตยซื่อ
ของพระเยซูคริสต
ความสัตยซื่อเปนสิ่งสําคัญยิ่งในการดําเนินชีวิตคริสเตียน ความสัตยซื่อตอพระเจา สามารถ
ปองกันคริสเตียนไมใหพายแพตอการทดลอง
ชวยเขาใหรักษาความบริสุทธิ์
ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันทําใหเขาเปนคนที่ซื่อสัตยสุจริตในตําแหนงหนาที่ของเขา
ไมเพียงแตความสัตยซื่อมี
ความสําคัญยิ่งตอคริสเตียน ยังมีความสําคัญตอคนทั่วไป เชน นักการทูต นักการเมือง ทนายความ
นายแพทย นักธุรกิจ ชาวนา แมบานฯ พระจาทรงรียกรองใหบุตรของพระองคทุกคนเปนคนสัตยซื่อ ทุก
คนไมสามารถเปนคนฉลาดปราชญเปรื่อง มีพรสวรรคมากหรือมีความสามารถเปนพิเศษในการรับใช
ของพระเจา แตเราทุกคนสามารถเปนคนสัตยซื่อได เราจะมีความสุขยินดีมากสักเพียงใด หากพระเยซู
คริสตตรัสแกเราในวันสุดทายวา “ดีแลว เจาเปนบาวซื่อตรงดี” (มัทธิว 25:21)
เมื่อกลาวถึงตําแหนง และหนาที่ของโมเสสแลว มีหลายอยางคลายคลึงกับพระเยซูคริสตมาก
แตนั้นก็ไมเปนเหตุผลดีพอที่ชาวฮีบรูจะถือวา โมเสส มีความสําคัญยิ่งกวาพระเยซูคริสต หรือมี
ความสําคัญเทาพระคริสต จนพวกเขากลับไปถือตามบัญญัติที่พระเจาทรงใหไวกับโมเสส ขอ 4
เปรียบเทียบใหเราเห็นถึงความแตกตางระหวางโมเสสกับพระคริสต โมเสสเปรียบไดกับสวนหนึง่ ของ
ตึก พระคริสตทรงเปรียบเสมือนผูสรางตึก เมื่อเปรียบเทียบกันแลวผูส รางตึก ยอมมีความสําคัญมากกวา
ตึกและผูสรางตึกยอมไดรับเกียรติมากกวาตึก นอกจากนั้น แมโมเสสจะมีความสัตยซื่อในตําแหนงของ
ทานมาก แตโมเสสก็ยังเปนบุตรมนุษยธรรมดา สมควรจะไดรับเกียรติเยีย่ งมนุษย สวนพระเยซูคริสต
เปนพระบุตรของพระเจา จึงสมควรจะไดรับเกียรติเยี่ยงพระเจาบางคนในสมัยนี้ อาจมีบทบาทสําคัญยิ่ง
ในทางดานการเมือง หรือดานพระราชกิจของพระเจา ไมวาเขาจะมีความสําคัญเพียงใด คริสเตียนทุกคน
จงอยาลืมวาเขามิใชผูใหญยิ่งที่สุดในโลก จนทุกคนตองเคารพนับถือ และฟงคําสั่งของเขาแทนการฟง
คําสั่งของพระเยซูคริสต มนุษยทกุ คนตางเปนหัตถกิจของพระเจา คริสเตียนทุกคน ตางเปนสวนหนึ่ง
ของพระกายของพระคริสต โดยเหตุที่พระเยซูคริสตทรงเปนศีรษะและเปนใหญในการทั้งปวง ถาเรา
เขาใจหลักความจริงขอนี้ อยางแจมแจงและยึดมั่นอยูในหลักความจริงขอนี้ ตลอดไปเปนนิตย “เรา
ทั้งหลายก็เปนพรรคพวกของพระองค” (ขอ 6)
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2. พระคริสตทรงเยี่ยมกวา โยชูวา (4:8-10)
โมเสสเปนผูนําคนสําคัญ ที่นําชนชาติอสิ ราเอลออกจากประเทศอียปิ ต แตโยชูวาเปนผูนํา
สําคัญที่นําชนชาติอิสราเอลเขาสูดินแดนคานาอัน จนพวกเขาสามารถยึดดินแดนคานาอัน ใหอยูใน
ความครอบครอง พวกเขาจึงไมตองเดินทางเรรอนไปในปากันดาร หรือตอสูกับศัตรูที่มารุกรานขมเหง
อีก และชนชาติอิสราเอลแตละตระกูลยังไดดินแดนเปนมรดกของตน นับวาโยชูวา ไดนําความสงบสุข
มาสูชนชาติอิสราเอล ซึ่งชาวอิสราเอลจะตองเคารพนับถือและระลึกถึงอยูเสมอ
แตกระนั้นก็ตาม ชนชาติอิสราเอลยังไมไดรับความสงบสุขที่แทจริง โยชูวาแมจะเปนขุนศึกที่
ยอดเยี่ยม แตโยชูวาไมสามารถนําความสงบสุขที่แทจริงนี้มาสูชนชาติอิสราเอลได ความสงบสุขนี้คือ
ความสงบสุขทางจิตใจ ซึ่งเปนความสงบสุขที่สําคัญยิ่งกวาความสงบสุขภายนอกที่เต็มไปดวยความ
ชุลมุนวุนวาย มนุษยตองการสันติสุข ในจิตใจมากที่สุด หากมนุษยแสวงหาความสงบสุข โดยรอคอยให
ความสันติสุขเกิดขึ้นแกโลก และแกสังคมกอน คงไมมใี ครสักคนที่พบความสงบสุขอยางแทจริง เพราะ
เหตุการณของโลกและสังคมมีแตยุงเหยิงอลเวงยิ่งขึ้นทุกวัน ไมมีมนุษยใดในโลก สามารถประทาน
ความสงบสุขที่แทจริงใหแกเราได มีแตพระเยซูคริสตเทานั้น ผูที่มีพระเยซูคริสตอยูในจิตใจของเขา จะ
มีความสงบสุขในจิตใจ ในสิ่งแวดลอมทุกอยาง เขาจะไมกระวนกระวายใจ ไมเปนทาสแหงความกลัว
และไมเปนทาสของราคะตัณหา โดยเหตุนี้ พระเยซูคริสตจึงทรงเยี่ยมกวาโยชูวา
เมื่อพระเยซูทรงชวยเหลือมนุษย พระองคไมเพียงแตทรงชวยมนุษย ใหรอดพนจากความผิด
บาปเทานั้น พระองคยังทรงชวยใหมนุษย ไดรับความสงบสุขที่แทจริงในจิตใจดวย
3. การรับความสงบสุขที่แทจริง
ก. รับโดยเชื่อพระสัญญาของพระเจา (4:1-3) พระเยซูคริสตไดทรงประทานความสงบสุขใหแก
ทุกคนที่เชื่อ และไววางใจในพระองคแลว ตั้งแตวางรากสรางโลก (ขอ 3) เรามีหนาที่รับความสงบสุข
นั้นโดยเชื่อตามพระสัญญาของพระองค และปฏิบัติตามพระสัญญาของพระองค ชนชาติอิสราเอลนาจะ
เขาสูดินแดนคานาอัน แหงความสงบสุขนานแลว หากพวกเขาเชื่อและปฏิบัติตามพระสัญญาของพระ
เจา แตพระธรรมฮีบรูบทที่ 3 กลาววา ชนชาติอิสราเอลไมเชื่อ และไมปฏิบัติตามพระสัญญาของพระเจา
พวกเขาดื้อดึงฝาฝนคําสั่งของพระเจา ทําใหพระเจาพิโรธหลายครั้ง จนพระเจาทรงใหพวกเขาตายไปใน
ปากันดารและไมทรงใหพวกเขาเขาไปในดินแดนแหงความสงบสุข
ซึ่งเต็มไปดวยน้ําผึ้งและน้ํานม
ฉะนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงตรัสเตือนวา วันนี้ถาทานทัง้ หลายจะไดยนิ พระสุรเสียงของพระองค “อยา
กระทําใหใจของทานแข็งกระดางไปเหมือนอยางไดกระทําใหพระองคทรงกริ้ว ในวันพิสูจนในปา”
“....คนเหลานัน้ จะเขาในที่สงบสุขของเราก็หามิได” (3:7-12) เงื่อนไขประการแรก สําหรับการ
รับความสงบสุขที่แทจริงจากพระเจา จึงเปนการเชื่อและปฏิบัติตามพระสัญญาของพระคริสต
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ข.หยุดพักจากงานของตน (4:10) หากจิตใจของทาน ยังเต็มไปดวยความหวงกังวล กระวน
กระวาย ความสงสัย ความทอแทใจ และการดิ้นรนตอสูเพื่อเอาชนะตนเอง แสดงวาทานยังไมไดพบ
ความสงบสุขที่แทจริง เหตุที่ทานยังไมไดรับ เปนเพราะทานดิ้นรนตอสู เพื่อแสวงหาความสงบสุขโดย
ตนเอง มากจนเกินไป คริสเตียนจํานวนไมนอย ไมเชื่อวาพระเจาสามารถประทานความสงบสุขที่
แทจริงได จึงพยายามดิ้นรนแสวงหาดวยตนเอง ในวิธีตาง ๆ ซึ่งตนคิดวาจะนําความพอใจและอิ่มใจมาสู
ชีวิตของตน แตเมื่อยิ่งดิ้นรนเพียงใด เขาก็ยิ่งพบความกระวนกระวายมากเพียงนั้น เราจะไมพบความ
สงบสุขหากเราไมรูจักมอบความไววางใจ ใหแกพระเจา ทั้งนี้มิไดหมายความวา เราจะไมทําอะไรเลย
แตหมายถึงทําโดยการเชื่อพึง่ ไววางใจในพระเจาทุกอยาง และโดยการทรงนําของพระองค
ค. ให “อุตสาหเขา” (4:11-13) คําวา “อุตสาหเขา” นี้ หมายถึงการกระตือรือรน การกระหาย
และการตัดสินใจกาวเขาสูในที่สงบสุขทันที
พระดํารัสของพระเจา มีฤทธิ์เดชสามารถแทงทลุเขาไปในสวนลึกที่สุด ในจิตใจของทาน ทําให
ทานรูสึกถึงความออนแอ ขอบกพรอง และความตองการดานตาง ๆ ทางฝายวิญญาณจิต เมื่อพระดํารัส
ของพระเจาเปดเผยใหเรารูถึงความจริงตาง ๆ เตือนใหเราระลึกถึงพระสัญญาของพระเจา เราก็มีหนาที่
อยูเพียงอยางเดียวคือ ใหเชื่อและปฏิบัติตามพระดํารัสของพระเจาอยางกระตือรือรน
พระเยซูคริสตทรงเยี่ยมกวาโมเสส และโยชูวา เพราะพระองคทรงสามารถนําความสงบสุขที่
แทจริงมาสูมนุษย แตมนุษยจําเปนตองสัตยซื่อตอพระเจา ตองเชื่อฟงพระองค จึงจะไดรับความสงบสุข
ที่พระองคประทานให
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4

บทเรียนที่ 5 เยี่ยมกวาอาโรน

ขอพระธรรมประจําบทเรียน ฮีบรู 4:14-5:10
ครั้งหนึ่ง เกิดเรื่องวุนวายขึ้นที่อําเภอแหงหนึ่ง ซึ่งสืบเนื่องจากนายอําเภอในทองถิ่นนัน้ ไดรับ
คําสั่งใหยายไปปฏิบัติหนาทีใ่ นอําเภออื่น โดยทางราชการไดสงนายอําเภอคนใหมมาแทน ประชาชนใน
อําเภอนั้นรักนายอําเภอคนเกามาก เพราะเปนนายอําเภอที่เอาใจใสตอ หนาที่ ใหความเปนธรรมแก
ประชาชน เปนที่เชื่อถือไววางใจของประชาชนได ประกอบกับพวกเขาไมรูจักนายอําเภอคนใหมเลย
พวกเขาจึงพรอมใจกันยื่นคําวิงวอนตอทางราชการ ขออยาใหยายนายอําเภอคนเดิมไป เรื่องนี้เพิม่ ความ
รุนแรงยิ่งขึ้น จนถึงกับมีการเดินขบวน และการขูจะทํารายนายอําเภอคนใหม
ในสมัยพระคัมภีรเดิม ชาวยิวนมัสการพระเจา ตามที่กลาวไวในพระบัญญัติทุกประการ โดยมี
การฆาสัตวถวายเปนเครื่องบูชา และมีมหาปุโรหิตเปนผูจดั ทําพิธีให ชาวยิวเคยชินตอการนมัสการพระ
เจา โดยวิธีนี้ เปนเวลาหลายรอยปมาแลว จึงเปนการยากสําหรับพวกเขา ที่จะละทิ้งความเชื่อเกา ๆ มา
ไววางใจบุคคลใหมซึ่งไดแกพระเยซูคริสต ผูเขียนพระธรรมฮีบรูจึงอธิบาย และเปรียบเทียบใหชาวยิว
เห็นถึงตําแหนงมหาปุโรหิตของพระเยซูคริสต ซึ่งวาเยีย่ มกวาตําแหนงมหาปุโรหิตของอาโรน เพือ่ ชาว
ยิวจะมีความมัน่ ใจในการเชือ่ และไววางใจในพระเยซูคริสตอยางแทจริง
ก. ตําแหนงปุโรหิตตามอาโรน
ความจริง กอนยุคของอาโรน ไดมีชาวอิสราเอลหลายคน ทําหนาทีเ่ ปนปุโรหิตอยูแ ลว คน
เหลานี้ไดแกครอบครัวหรือหัวหนาของตระกูลตาง ๆ เชน อับราอัม อิสอัค ยาโคบ เปนตน หัวหนา
ครอบครัวเหลานี้ มีหนาที่ในการถวายเครื่องบูชาตอพระเจา และอธิษฐานออนวอน เพือ่ คนในครอบครัว
ของตนเอง หรือคนในตระกูลของตน ซึ่งเปนงานและหนาที่ของปุโรหิต (ดู โยบ 1:5, ปฐมกาล
13:18,26:25,33:20,35:1,2)
ตอมาเมื่อถึงสมัยของโมเสส
พระเจาทรงสั่งใหตั้งตําแหนงปุโรหิตขึ้นโดยเฉพาะโดยเลือก
ตระกูลเลวีใหทําหนาที่นี้ อาโรนจึงไดเปนมหาปุโรหิตคนแรก ตามทีก่ ลาวไวในพระบัญญัติ เราจึงเรียก
ปุโรหิตคนตอ ๆ มาวา เปนปุโรหิตตามเชื้อสายของอาโรน ชาวยิวถือวาตําแหนงมหาปุโรหิตเปน
ตําแหนงสูงทีส่ ุดในทางศาสนา
ฮีบรู 5:1-4 กลาวถึงความจริงหลายประการ เกี่ยวกับการเปนปุโรหิตดังนี้
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1. ปุโรหิตตองเปนมนุษย เลือกจากมนุษย และตั้งขึ้นเพื่อมนุษย โดยเหตุนี้พระเยซูคริสตจึงตอง
บังเกิดเปนมนุษยจึงจะมีสิทธิ์เปนมหาปุโรหิตได (ขอ 2)
2. มีหนาที่นําเครื่องบรรณาการ และเครื่องบูชามาถวาย เพื่อไถคนผิดคนบาป (ขอ 2)
3. มีใจเมตตากรุณาตอคนเขลา และคนกระทําผิด (ขอ 2)
4. ตองเปนคนบริสุทธิ์ โดยถวายเครื่องบูชาเพื่อไถความบาปของตนเองดวย (ขอ 3)
5. เปนตําแหนงที่พระเจาประทานใหมนุษยจะรับดวยตนเองไมได (ขอ 4)
คริสเตียนทุกคนไดรับการทรงเรียกจากพระเจาใหเปนปุโรหิต (ดู 1 เปโตร 2:9)
ข. การเปนมหาปุโรหิต ของพระเยซูคริสต
ปญหายุงยากขอหนึ่ง ในการชวนชาวยิวใหเชื่อพระเยซูคริสต คือ พวกเขาไดพึ่งพาอาศัยปุโรหิต
ในการถวายเครื่องบูชาและอธิษฐานออนวอนมานานแลว จนมีปุโรหิตในพระวิหาร เปนชีวิตจิตใจสวน
หนึ่งของเขา ซึ่งพวกเขาจะขาดเสียมิไดพวกเขาเขาใจวา เมื่อเชื่อพระเยซูคริสตแลว พวกเขาจะขาดมหา
ปุโรหิต และพวกเขาไมเขาใจวา พระเยซูคริสตจะทําหนาที่แทนมหาปุโรหิตไดอยางไร ผูเขียนพระ
ธรรมฮีบรูจึงไดอธิบาย ใหพวกเขาเขาใจอยางแจมแจงวา การทีพ่ วกเขามาเชื่อพระเยซูคริสต พวกเขา
มิไดสูญเสียมหาปุโรหิตเลย แตพวกเขาจะไดมหาปุโรหิตที่ใหญยิ่งกวาปุโรหิต ซึ่งพวกเขาเคยมีอยู คือ
1. พระเยซูคริสต ไดทรงบังเกิดเปนมนุษย ทรงไดรบั ความทุกขลําบากตาง ๆ ทรงถูกการ
ทดลองทุกอยางเหมือนเขา เราจึงมั่นใจไดวา เมื่อเรามาขอความชวยเหลือจากพระองค พระองคจะ
สามารถเขาใจและเห็นอกเห็นใจเราได (4:15) ปุโรหิตตามเชื้อสายของอาโรนนั้น แมจะเปนมนุษยแตไม
สามารถเขาใจมนุษยดวยกัน ไดดเี สมอ เชน สมัยพระคัมภีรเดิม มีมหาปุโรหิตคนหนึ่งชื่อเอลี พบหญิง
คนหนึ่งชื่อฮันนา กําลังอธิษฐานอยูใ นพระวิหารเอลีเขาใจวา ฮันนาเมาสุรา เพราะนางอธิษฐานในใจ
และทําปากขมุบขมิบเทานั้นพระเยซูคริสต ทรงไมเคยเขาใจผิดเชนนัน้ พระองคทรงรูถึงความตองการ
ของเราทุกอยาง ทรงรูแมกระทั่งความรูสึกนึกคิดของเรา
2. พระเยซูคริสตทรงปราศจากบาป (4:15) ปุโรหิตตามเชื้อสายของอาโรนแมจะถวายเครื่อง
บูชาเพื่อคนอืน่ แตพวกเขาก็ตองถวายเครือ่ งบูชา เพื่อตัวเองดวยเพราะพวกเขาก็มีขอ ออนแอ เหมือนคน
อื่น ๆ (3:2,3) การที่พระเยซูทรงปราศจากบาปทุกประการ พระเยซูคริสตไมเพียงแตสามารถไถบาป
เทานั้น แตยังทรงสามารถชวยเราใหมีชยั ชนะความผิดบาป มีชีวิตที่สะอาดหมดจดเหมือนพระองค
3. พระเยซูคริสต ทรงมีตําแหนงสูงกวาอาโรน อาโรนเปนเพียงมหาปุโรหิตมีหนาทีร่ ับใชพระ
เจาในพระวิหาร แตพระเยซูคริสต ทรงมีตําแหนางเปนพระบุตร พระบิดาเจาตรัสแกพระองควา “ทาน
เปนบุตรของเรา วันนี้เราเปนบิดาของทานแลว” (ขอ 5)
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สําหรับคนทั่วไปในปจจุบัน คุณสมบัติสําคัญที่สุดอยางหนึ่งที่เขาจะตองมี หากเขาตองการเปน
ปุโรหิตของพระเจา คือ เขาจะตองเปนบุตรของพระเจากอน เมื่อเราเปนบุตรของพระเจาแลว เราจึงจะมี
สิทธิ์เปนปุโรหิต
4. พระเยซูคริสตทรงเปนปุโรหิตเปนนิตย (5:6) ปุโรหิตอื่น ๆ ตามเชื้อสายของอาโรน ตาง
สูญเสียชีวิตไปแลว พวกเขาไมสามาถชวยผูที่วางใจในเขาไดตลอดไป แตพระเยซูคริสตทรงดํารงอยู
เปนนิตยทรงอธิษฐานออนวอนเผื่อเราไดเสมอ พระองคทรงแกเฒาเหมือนคนอื่น เราไมตองกลัววา ตา
ของพระองคจะทรงมัวไปจนมองเราไมถนัด หรือหูของพระองคจะตึงจนไมไดยนิ
หรือกําลังของ
พระองคจะออนเปลี้ยตามพระสังขาร จนไมสามารถอธิษฐานออนวอนเผื่อเราได พระเยซูทรงเปน
ปุโรหิตของเราตลอดนิจนิรนั ดร ไมวาเราจะไดทําบาปมากเพียงใด หางเหินจากพระองคมากเทาไร แต
หากเรายินดีหนั กลับมาหาพระองค พระองคก็ทรงพรอมเสมอที่จะเปนมหาปุโรหิต ไถความผิดบาปของ
เราทุกอยาง
5. พระเยซูคริสตทรงอธิษฐานเผื่อเราเสมอ (5:7) โดยทัว่ ไป ปุโรหิตจะอธิษฐานเผื่อคนที่ไปหา
เทานั้น และคงมีปุโรหิตหลายคนนัก ที่อธิษฐานเผื่อคนอืน่ ดวยใจเปนหวงอยางแทจริง แตพระเยซูคริสต
ทรงอธิษฐานเผื่อเราเสมอ ในสมัยทีพ่ ระองคประทับอยูในโลกนี้ พระองคทรงอธิษฐานวิงวอนเพื่อ
พระองคเอง เพื่อคนอื่นดวย “ทรงพระกันแสงมากมายและน้ําพระเนตรไหล” เมื่อพระองคทรงเสด็จ
กลับสูสวรรค ประทับในที่ที่เพียบพรอมไปดวยความสุขสบายทุกอยาง พระองคก็ทรงไมลืมที่จะ
อธิษฐานเผื่อผูที่เชื่อพึ่งวางใจในพระองค (ดู โรม 8:34)
6. พระเจาทรงเปนผูตั้งพระเยซูคริสตใหเปนมหาปุโรหิต (5:10) ในตอนตนของบทนี้กลาววา
“ตําแหนงเปนปุโรหิตนั้น ไมมีผูใดรับเอาเอง เวนแตพระเจาทรงเรียก...” (5:4) หากพระเยซูคริสตทรง
แตงตั้งพระองคเองขึ้นเปนมหาปุโรหิต ชาวยิวอาจจะคลายความมั่นใจในพระองคได จะกลายเปน
ปุโรหิตในลักษณะไมถูกตองตามบทบัญญัติของพระเจา เพราะตําแหนงนี้เราจะตั้งขึน้ เองไมได นอกจาก
พระเจาทรงตั้งให และพระเจาทรงเปนผูแตงตั้งพระเยซูคริสต ใหเปนมหาปุโรหิตดวยพระองคจงึ ทรง
เปนปุโรหิตทีถ่ ูกตองตามตัวบทบัญญัติทุกประการ ซึ่งชาวยิวทุกคนจะตองยอมรับและนับถือ
พระเยซูคริสตทรงเปนตัวอยางที่ดีของเรา ในการทําหนาที่ของมหาปุโรหิต พระองคทรงรับ
สภาพของมนุษย ทรงปราศจากบาป ทรงอธิษฐานเผื่อเราเสมอ และทรงทําหนาที่ของปุโรหิตอยาง
แทจริง ตามทีพ่ ระเจาทรงแตงตั้งไว เราผูเปนคริสเตียนไดชื่อวา เปน “ปุโรหิต” ของพระเจา ใหเราถาม
ตัวเองวา เราไดทําหนาทีป่ ุโรหิตของเราอยางครบถวนบริบูรณหรือเปลา เรายอมทําตัวใหเขากับคน
ทั่วไปและขณะเดียวกัน เรารักษาความบริสุทธิ์ของเราไวไหม เราเปนบุตรที่แทจริงของพระเจาแลวหรือ
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ยัง เรามีใจเปนหวงผูอื่น เห็นอกเห็นใจผูอื่นที่ตกทุกขไดยาก คนทีเ่ พลี่ยงพล้ํากระทําบาปไหม เรา
อธิษฐานทูลขอออนวอนเผื่อคนอื่นดวยน้ําตาหรือไม
เมื่อไดชี้แจงใหคริสเตียนไดเห็นถึงการเปนปุโรหิตของพระเยซูคริสต ซึ่งเหนือกวาอาโรนทุก
ประการแลว ผูเขียนก็ใหขอสรุปสองประการ โดยใชคําวา “เหตุฉะนัน้ ” ขึ้นหนา คือ
1. เหตุฉะนั้น... ใหเราทั้งหลายยึดความที่เราไดรับเชื่อนั้นไวใหมั่นคง (4:14) ถาเรารูแนวา พระ
เยซูคริสตที่เรากราบไหวนมัสการนั้น ทรงสามารถเปนที่พึ่งของเราได ทรงเปนหวงเรา ทรงอธิษฐานเผื่อ
เรา ทรงพรอมที่จะชวยเหลือเราเสมอ และทรงเหนือกวาทุกคน ทีเ่ ราเคยยึดเปนทีพ่ ึ่งเราจึงควรจะยึด
พระองคเปนสรณะของเราตลอดไปเปนนิตย
2. “เหตุฉะนัน้ เราทั้งหลายจงมีใจกลาเขามาถึงพระที่นั่งแหงพระคุณ เพือ่ เราจะไดรับพระเมตตา
และจะไดพบพระคุณที่จะชวยเรา ในวาระที่ตองการ” (4:16) ทานกลัวที่จะละทิ้งสิ่งที่ทานเคยยึดถือเปน
ที่พึ่ง แลวมาเชือ่ พึ่งในพระเยซูคริสตไหม ทานกลัววา หากทานเชื่อพระเยซูคริสตทานจะสูญเสียทุกอยาง
หรือกลัววา พระเยซูคริสต จะไมสามารถชวยทานไดเต็มที่ไหม ทานไมตองกลัวเชนนั้น ใหเราเขามาหา
พระองคดวยความเชื่อ เพื่อเราจะไดรับพระเมตตาและพระคุณ ในวาระที่ตองการ พระองคทรงสามารถ
เขาใจ และทรงสามารถชวยเราไดในปญหาทุกอยาง
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5

บทเรียนที่ 6 ผูละทิ้งความเชื่อเดิม

ขอพระธรรมประจําบทเรียน ฮีบรู 5:11-6:20
เมื่อกลาวถึงผูละทิ้งความเชือ่ เดิม เราหมายถึงคริสเตียนที่กลับใจบังเกิดใหมแลวอยางแทจริง ซึ่ง
ครั้งหนึ่งเคยมีใจรอนรนในการอธิษฐาน อานพระคัมภีร ไปโบสถ เปนพยาน ฯลฯ แตตอมาความรอน
รนและความเชื่อของเขาคอย ๆ เสื่อมคลายลงจนละทิง้ ความเชื่อที่ถูกตองไป บางคนเปลี่ยนจากความ
เชื่อเดิม ไปนับถือลัทธิคําสอนอื่น ๆ บางละทิ้งพระเจาไปอยางสิ้นเชิงก็มี ตัวอยางเกี่ยวกับการละทิ้ง
ความเชื่อเดิม มีอยูทั่วไปเกือบทุกคริสตจักรจึงเปนเรื่องที่เราตองสนใจศึกษา และทําความเขาใจเปน
พิเศษ
ก. สาเหตุที่ทําใหละทิ้งความเชื่อ
1. การไมเจริญเติบโต (5:11-14) บางคนอาจคิดวา สาเหตุสําคัญที่สุดที่ทําใหคริสเตียนละทิ้ง
ความเชื่อเดิม คือ ความทุกขยากลําบากและการขมเหงรังแก ความทุกขยากลําบาก มีสวนทําใหคริส
เตียนบางคนทอถอยออนแอไปบาง แตโดยทั่วไปแลว ความทุกขยากลําบากนําผลตรงกันขาม คือ ความ
เขมแข็งมาสูคริสเตียน ดังเชน คริสเตียนในประเทศเกาหลี เมื่อผานพนความทุกขยากลําบากแลว ก็เกิด
ความรอนรนและความเข็มแข็งขึ้น จนคริสตจักรขยายตัวรวดเร็ว อยางไมนาเชื่อแตสาเหตุสําคัญที่สุด
ประการหนึ่ง ที่ทําใหคริสเตียนละทิ้งความเชื่อเดิม คือความไมเจริญเติบโตฝายวิญญาณจิตของคริสเตียน
หรือการอยูในสภาพเฉย ๆ ของคริสเตียน
การที่คริสเตียนไมเจริญเติบโตนั้น อาจเนือ่ งจากเหตุหลายอยาง แตเหตุใหญที่สุด คือ ความพึง
พอใจในสภาพทางวิญญาณจิตที่เปนอยูของตน คริสเตียนประเภทนี้ไมสนใจในการศึกษาคนควา เพื่อให
มีความรูทางพระคัมภีรเพิ่มขึน้ ขณะที่เพิง่ กลับใจใหม ๆ เขามีความรูและความเชื่อในพระเจามาก
เพียงใด หลายปผานพนไป เขาก็คงเปนอยางนั้น สิ่งที่เขาสนใจก็เปนเพียงแค “ประถมโอวาท” หรือคํา
สอนงาย ๆ ทัว่ ไป ซึ่งพระคัมภีรเรียกวา “น้ํานม” เขาพึงพอใจแต “น้ํานม” นี้อยางเดียว จนไมสนใจ
อาหารแข็ง หรือคําสอนที่ตองใชความคิดพิจารณา
ความเจริญเติบโตทางดานวิญญาณจิตของคริสเตียน เกี่ยวของโดยตรงกับความรูทางดานพระ
วจนะของพระเจา มีคริสเตียนสองประเภทในคริสตจักรทั่วไป ซึ่งบกพรองในการศึกษาพระวจนะของ
พระเจาประเภทแรก เปนผูทเี่ ชื่อในพระดํารัสของพระเจา แตไมเขาใจความเชื่อของตน เขาเชื่อวา พระ
เยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอด และเขาตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอดของเขาดวย แตเมื่อ
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ถามถึงเหตุผลแหงความเชื่อ และคําสอนเกีย่ วกับความรอด เขาจะตอบไมถูกเลย ประเภทที่สอง มีความรู
เกี่ยวกับความเชื่อของเขาบาง แตรูตามที่เขาไดเรียนไดฟง มาทุกอยาง และเขาเชื่อสิ่งที่นักเทศนสอนทุก
ประการ โดยตัวเขาเองไมเคยพิจารณาไตรตรองถึงคําสอนนั้น ๆ ความเชื่อของคนทั้งสองประเภทนี้ เปน
ความเชื่อที่ตื้น ๆ อยูในลักษณะทีก่ ิน “น้ํานม” ไมเคยเคีย้ ว และยอยดวยตนเอง การเจริญเติบโตของเขา
จึงเปนไปอยางเด็ก เพราะไมเคย “ฝกหัดความคิดของเขา จนสังเกตไดวาไหนดีไหนชั่ว” (ขอ 14) และ
“ไมเปนคนชํานาญในถอยคําแหงความชอบธรรม” (ขอ 13) คริสเตียนประเภทนี้นอกจากไมเจริญเติบโต
เทาที่ควรแลว ยังหลงผิดไดงา ย ๆ เมื่อมีผูสอนผิด ๆ มายุยง เขาจะละทิ้งความเชื่อเดิมทันที
คริสเตียนจะมีชีวิตทางดานวิญญาณจิตในสภาพเฉย ๆ ไมได ถาเขาไมเจริญเติบโต เขาก็จะเสื่อม
ถอยลง
2. ความดื้อดึง (6:3-8) คริสเตียนทุกคนสามารถพลาดพลั้งกระทําผิดไดแตผูที่เปนคริสเตียน กับ
ผูที่ไมเปนคริสเตียนมีความแตกตางกันคือ เมื่อผูที่ไมเปนคริสเตียนพลาดพลั้งกระทําผิด เขาไมรูสึกเปน
ทุกขกังวลใจมากจนเกินไปนัก โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อเปนความผิดเล็ก ๆ นอย ๆ พวกเขาเกือบจะไมนึก
ถึงความผิดเหลานั้นเลย สวนคริสเตียนที่กลับใจบังเกิดใหมแลวอยางแทจริง ไมวาเขาจะกระทําผิด
เล็กนอยเพียงใด เขาจะรูสึกไมสบายใจทันที ทั้งนี้เนื่องจากเขามีชวี ิตใหมของพระเยซูคริสตแลว ยัง
เนื่องจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงเตือนใจเขาทันที เมื่อเขากระทําผิด
คริสเตียนที่แทจริง ทุกคนจะไมมีปกตินิสัยในการทําบาป เพราะพระเยซูคริสตไมพอพระทัย ที่
เขายังมีชีวิตอยูใ นความมืด ผูท ี่ยังชอบกระทําชั่ว ก็เทากับเปนศัตรูของพระคริสต ที่ตรึงพระองคบนไม
กางเขน ทําใหพระองคอับอายขายหนาตอธารกํานัล (ขอ 6) คนทั้งหลายก็จะพากันดูหมิน่ เหยียดหยาม
พระนามของพระคริสต เหมือนคนจํานวนมากที่เหยียดหยามพระคริสต ในวันทีพ่ ระองคทรงถูกตรึงที่
กางเขน พวกนั้นกลาวคําหมิ่นประมาทวา พระเยซูคริสตชวยตนเองไมได ฉะนั้นจงอยาใหชวี ิตคริสเตียน
ของเรา นําความอัปยศอดสูมาสูพระนามของพระเยซูคริสตอีก
นอกจากผูทดี่ อื้ ดึงฝาฝนพระทัย ของพระเยซูคริสตจะไดชื่อวา เปนผูเนรคุณแลวยังเปรียบ
เหมือนดินที่มนี ้ําอุดม แตงอกเสื้อหนามขึน้ มาเปนการตอบแทน (ขอ 7)
อันตรายอยางใหญหลวงที่สดุ สําหรับผูที่ดื้อดึงอยูเสมอ แมไดรับการเตือนจากพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ครั้งแลวครั้งเลา คือ เขาอาจกลับกลายเปนผูที่ละทิ้งพระเจาอยางสิ้นเชิง จนไมมีทางที่ชวยใหเขา
หาพระเจาไดอีก (4-6) เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ เปนผูสุดทายที่ทรงเตือนในจิตใจของคริสเตียน เมื่อ
มนุษยทําผิดตอพระเจา พระเยซูคริสตทรงเตือน และนําใหมนุษยกลับคืนมาสูพระบิดาเจา เมื่อมนุษยทํา
ผิดตอพระเยซูคริสต พระวิญญาณบริสุทธิ์ยังทรงเตือนใหมนุษยรูสึกสํานึกตัว เพื่อจะกลับใจใหม แตเมื่อ
มนุษยกระทําผิดตอพระวิญญาณบริสุทธิ์ ดื้อดึงฝาฝนคําเตือนสอนของพระองค ก็ไมมีผูใดอีกที่อาจ
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เตือนเขาได ชีวิตทางดานวิญญาณจิตของเขาจะตกต่ําลงตามลําดับ จนถึงขั้นที่ละทิ้งพระเจานี่เปน
ความหมายของคํา ซึ่งพระเยซูคริสตตรัสคือวา “ผูใดจะกลาวคําขัดขวางบุตรมนุษย จะโปรดยกใหผูนั้น
ได แตถาผูใดกลาวขัดขวางพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะทรงโปรดใหผูนนั้ ไมได ทั้งโลกนี้และโลกหนา”
(มัทธิว 12:31,32)
3. การสงสัยพระสัญญา (6:10-20) คริสเตียนอีกพวกหนึ่งอาจเปนคริสเตียนที่รอนรนมากอน
เคยขะมักเขมนในการรับใชพระเจา เปนพยาน แจกใบปลิว และชวยเหลืองานของคริสตจักรหลายอยาง
ดวยความหวังวา จะไดรบผลดีตอบแทน แตบางครั้งดูเหมือนวาเขาไมสมหวังในสิ่งใดเลย คริสตจักรที่
เขาชวยเหลืออยู แทนที่จะพอใจเขาอาจกลับเขาใจเขาผิดได หรือบางครั้งขณะที่เขาทํางานของพระเจา
อยางขะมักเขมน การประพฤติของบางคนในคริสตจักรทําใหเขาสะดุดลมลง นอกจากนั้นเขาอาจหวัง
รับพระพรของพระเจาหลายอยาง แตรูสึกวาพระเจามิไดทรงอวยพรแกเขาเทาที่ควรเลย เมื่อความตัง้ ใจดี
นําความผิดหวังวมาสูเขา เขาอาจทอถอยทีละเล็กละนอย จนละทิ้งความเชื่อเดิมไป
เมื่อพบสาเหตุตาง ๆ ที่ทําใหคริสเตียนบางคนละทิ้งความเชื่อของเขา เราก็สามารถหาทาง
ปองกันและแกไขได
ข. การปองกันแกไข
“ใหเรากาวหนาไปถึงความบริบูรณ” (6:1) สิ่งมีชีวิตทุกอยางยอมเจริญเติบโต หากไม
เจริญเติบโตตามกาลเวลาที่ควร ยอมแสดงวามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น คริสเตียนที่ไมเจริญเติบโต เปนคริส
เตียนที่ผิดปกติซึ่งหมิ่นเหมตอการละทิ้งความเชื่ออยางยิง่
วิธีที่จะชวยใหคริสเตียนเจริญเติบโตคือให “ละประถมโอวาทของพระคริสตไว” ทั้งนี้ผูเขียน
หมายถึงผูที่กลับใจบังเกิดใหมอยางแทจริง และไดรับคําสอนเกี่ยวกับรากฐานแหงความเชื่อแลว คน
เหลานี้จําเปนจะตองเจริญเติบโตขึ้น ไมใชพึงพอแกการวางรากฐานและยุติเพียงเทานัน้ หรือวางรากฐาน
แลววางอีก ประดุจคนทีก่ อสรางตึก หาชางกอสราง วางแตราก แตไมสรางตึกขึ้นมา รากที่วางไวจะไร
ประโยชน การกลับใจบังเกิดใหมเปนเพียงการเริ่มตนชีวิตคริสเตียน เมื่อเปนคริสเตียนแลว เราจะตอง
เจริญเติบโตจากที่นั่นตอไป โดยรับประทานอาหารออนซึ่งไดแก “น้ํานม” หรือคําสอนเบื้องตนทาง
วิญญาณจิต และอาหารแข็งไดแกคําสอนที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ซึ่งตองอาศัยความคิดพิจารณาของแตละคน คริส
เตียนที่ขี้เกียจยอมไมสามารถเจริญเติบโตได
2. เชื่อฟงคําเตือนสอน (6:9) ในขอที่ 4-8 ผูเขียนกลาวถึงอันตรายของคริสเตียนบางคนที่
ดํารงชีวิตเปนปฏิปกษตอพระเยซูคริสต จน “เกือบจะถึงที่แซงสาปแลว ตอนที่สุดก็จะถูกเผาไฟเสีย”
ขณะเดียวกันผูเขียนก็เชื่อวาคงไมมีคริสเตียนชาวฮีบรูคนใดที่กระทําตนเชนนั้น ที่กลาวมานั้น เปนเพียง
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การเตือนสติ คริสเตียนบางคน ซึ่งกําลังทอถอยออนแอในความเชื่อคริสเตียนเหลานี้ควรสํานึกตัวกลับ
ใจรับใหม หากเขายังคงดําเนินอยูใ นทางนั้นตอไป เขาจะพบอันตรายอยางใหญหลวงซึ่งรออยูขางหนา
3. ใหมีความหวังใจในพระเยซูคริสตเสมอ (6:10-20) พระธรรมตอนนี้ไดกลาวถึงเหตุผลหลาย
อยาง ที่เราไมตองสงสัยในพระสัญญาของพระเจา คือ
หนึ่ง “เพราะวา พระเจาไมใชอธรรมที่จะทรงลืมการงานของทาน และความรักที่ทานไดสําแดง
ตอพระนามของพระองค” (6:10)
สอง พระองคทรงทําตามสัญญาที่ใหไวกบั อับราฮัมฉันใด พระองคจะทรงทําตามสัญญาที่ใหไว
กับเขาฉันนั้น (13-15)
สาม พระเจาตรัสมุสาไมได (16-18)
โดยเหตุนี้ คริสเตียนทุกคนจึงตอง “สําแดงความอุตสาห...จนถึงที่สุดปลาย” ใหเอาเยี่ยงอยาง
ของคนที่อาศัยความเชื่อและความเพียร” (ขอ 11,12) และใหเรามอบความหวังใจนั้นในองคพระเยซู
คริสตตลอดไปเปนนิตย รับการหนุนใจจากพระองค เพื่อเราจะสามารถดําเนินชีวิตคริสเตียนของเรา
จนถึงหลักชัย
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6

บทเรียนที่ 7 มหาปุโรหิตทีด่ ํารงอยูเปนนิตย

ขอพระธรรมประจําบทเรียน ฮีบรู 7:1-28
มีสิ่งที่นาสนใจมากอยางหนึง่ เกี่ยวกับผูถือลัทธิ ศาสนาตาง ๆ คือ คนเหลานั้นมักไมถือลัทธิ
หรือศาสนาของตนเพียงอยางเดียว แตมักจะนําลัทธิหรือศาสนาอื่น ๆ เขามาปะปนกับศาสนา ที่เขาถือ
เปนประจําดวย เชน บางคนนอกจากมีศาสนาประจําของตนแลว ยังไหวเจา บูชาผี และปฏิบัติตนตาม
หลักทางไสยศาสตรหลายอยาง มีคนไมมากนักนับถือศาสนาแท ๆ เพียงอยางเดียว ที่เปนเชนนี้ คง
เนื่องจากศาสนาที่เขานับถือนั้น ไมสามารถสนองความตองการของเขาทุกอยางไดอยางแทจริง เขาจึง
ตองหาทางออกโดยวิธีอื่น ความจริงเกีย่ วกับเรื่องนี้ ทําใหเรารูวา มนุษยไมเพียงแตตองการศาสนา
เทานั้น แตตองการผูที่สามารถชวยเขาไดอยางแทจริง โดยเฉพาะอยางยิง่ ในยุคที่เต็มไปดวยความสับสน
วุนวาย มนุษยตองการที่พึ่งพิงทั้งกายและใจมากที่สุด
การเปนคริสเตียน ไมใชการนับถือศาสนาแตอยางเดียว แตเปนการไววางใจในบุคคลซึ่ง
สามารถสนองความตองการทุกอยางของเราได ทําใหเรามีที่พึ่งพิงที่ถาวรไมตองเปลี่ยนจากการกราบ
ไหวบูชา ลัทธิอยางหนึ่ง ไปสูลัทธิอีกอยางหนึ่ง ขอพระธรรมในบทเรียนนี้ เปรียบเทียบใหเราเห็นถึง
ลัทธิคําสอนเกา ๆ ซึ่งไมสามารถสนองความตองการที่แทจริง ของมนุษยไดกับการเชือ่ พึ่งวางใจในองค
พระเยซูคริสต ซึ่งสามารถนําความอิ่มเอิบใจ และเปนที่พงึ่ พิงของเราอยางแทจริง
ก. พระเยซูคริสตทรงเปนมหาปุโรหิต ที่มตี ําแหนงสูงกวาปุโรหิตของศาสนายิว (7:1-10)
ในศาสนายิว ปุโรหิตนับวาเปนหัวใจสําคัญของผูที่เชื่อศาสนายิว เพราะพวกเขาตองอาศัย
ปุโรหิตในการถวายเครื่องบูชาและติดตอกับพระเจา ปุโรหิต จึงมีบทบาทสําคัญยิ่งในชีวิตประจําวันของ
ชาวยิว ซึ่งพวกเขาจะขาดเสียไมได และพวกเขาพิถีพิถันในการเลือกปุโรหิตดวย ผูที่จะเปนปุโรหิตได
จะตองเปนคนในตระกูลเลวี ดังที่พระเจาทรงกําหนดไว ผูที่กําเนิดจากตระกูลอื่น จึงไมมีสิทธิ์ที่จะเปน
ปุโรหิตได
เนื่องจากปุโรหิตมีความสําคัญตอชนชาติยิวมาก เมื่อเหลาสานุศิษยของพระเยซูคริสตสอนวา
พวกเขาไมจําเปนที่จะตองมีปุโรหิตที่เปนมนุษยจากตระกูลเลวีตอไป เพราะพระเยซูคริสต เปนมหา
ปุโรหิตของเราแลว ชนชาติยิวจึงไมยอมเชื่องาย ๆ โดยสงสัยวา พระเยซูคริสตเปนมหาปุโรหิตได
อยางไร เมื่อพระองคกําเนิดจากตระกูลยูดาย มิใชตระกูลเลวี ดุจกฎหมายไทยที่กลาววา ผูที่มีสญ
ั ชาติ
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ไทยเทานัน้ ทีม่ ีสิทธิรบราชการได เมื่อคนที่ถือสัญชาติอื่นอางตนวา เปนขาราชการชั้นผูใหญ จึงเปนสิ่ง
ที่นาสงสัย
เพื่อจะอธิบายใหชนชาติยิวหายของใจผูเขียนพระธรรมฮีบรู จึงยกเรื่องของเมลคีเซเดค ซึ่งเปน
เรื่องราวในพระธรรมปฐมกาลเปนขออาง เมลคีเซเดคมีลักษณะหลายอยางที่คลายพระเยซูคริสต คือ
1. เมลคีเซเดค เปนทั้งกษัตริย และปุโรหิต (ปฐมกาล 14:18 ฮีบรู 7:1) พระเยซูคริสตทรงเปน
กษัตริยเหนือกษัตริยทั้งหลาย และขณะเดียวกันทรงเปนมหาปุโรหิต
2. ชื่อของเมลคีเซเดค มีความหมายวา กษัตริยแหงความชอบธรรม และชื่อเมืองซาเลมที่ทาน
ปกครอง มีความหมายวา “สันติสุข” (7:2) พระเยซูคริสตทรงเปนทั้งกษัตริยแ หงความชอบธรรม และ
ราชาแหงสันติสุข
3. เมลคีเซเดค ดํารงตําแหนงเปนปุโรหิตชัว่ กัปชัว่ กัลป (7:3) ขอความในขอ 3 มิไดหมายความ
วา เมลคีเซเดคไมมีบิดามารดา ไมมีวนั เกิดและวันตาย แตหมายความวา พระคริสตธรรมคัมภีรไมได
บันทึกวันเกิดและวันตายของทาน ตําแหนงปุโรหิตของทาน จึงประดุจวาไมมีที่สนิ้ สุดพระคริสตทรง
เปนปุโรหิตทีย่ ั่งยืนเปนนิตย
สิ่งที่นาสนใจที่สุด คือ เมลคีเซเดคไมไดเกิดในตระกูลเลวี และไมใชชนชาติอิสราเอลเสียดวย
ซ้ํา อับราฮัม ไมนาจะยกยองนับถือทานในฐานะของปุโรหิต โดยมอบสิบลดจากของที่มาได แกเมลคีเซ
เดคเหมือนดังที่ชนชาติอิสราเอลตระกูลตาง ๆ ตองมอบสิบลดใหแกตระกูลเลวี ซึ่งเปนปุโรหิตของเขา
ยิ่งกวานั้น เมลคีเซเดคยังอวยพรใหแกอับราฮัม และพระธรรมฮีบรูบอกวา “แทจริงเถียงไมได คือผูนอย
ตองรับพระพรจากผูใหญ” (ขอ 7) หมายความวา เมลคีเซเดคมีตําแหนงสูงกวาอับราฮัม พวกปุโรหิต
ทั่วไปซึ่งมาจากตระกูลเลวี จึงมีตําแหนงต่าํ กวาเมลคีเซเดค เพราะตระกูลของเลวีเปนเชื้อสายของอับรา
ฮัม ตัวอยางเชน นาย ก. เปนที่เคารพนับถือของนาย ข.มาก นาย ค. เปนบุตรของนาย ข นาย ค. จึงตอง
เคารพนับถือ นาย ก. ดวย
ฮีบรู 6:20 กลาววา พระเยซูผทู รงเปนมหาปุโรหิตเปนนิตย ตามอยางเมลคีเซเดค นอกจากเล็งถึง
คุณสมบัติตาง ๆ ของพระเยซูคริสต ที่เหมือนกับเมลคีเซเดคแลว ยังเปนการเนนใหชาวฮีบรูยอมรับ
ความจริงวา เมื่ออับราฮัมซึ่งเปน บิดาแหงความเชื่อ ยอมรับเมลคีเซเดคซึ่งเปนคนตางชาติในฐานะ
ปุโรหิตจะเปนการแปลกอะไร ที่พวกเขาจะยอมรับพระเยซูคริสตจากตระกูลยูดาย เปนมหาปุโรหิตของ
พวกเขา
บางครั้ง “ชาตินิยม” หรือ “พรรคนิยม” หรือ “พวกนิยม” เปนอุปสรรคตอการแสวงหาความจริง
มาก พวก “นิยม” เหลานี้ มักปดตาและใจของตัวเอง โดยไมยอมรับฟง และพิจารณาความจริงอื่น ๆ ทั้ง
ๆ ที่รูวา สิ่งที่ตนมีอยูนนั้ ไมสามารถสนองความตองการของตนไดอยางแทจริงดังเชน คนถือลัทธิ คํา
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สอนตาง ๆ ที่ไมยอมรับฟง และพิจารณาไตรตรองความจริงเกี่ยวกับพระเยซูคริสต ถาหากเขาพิจารณา
อยางถี่ถวนแลว จะเห็นไดวา แทจริงการเชื่อพระเยซูคริสต มิไดเปนการรับเชื่อศาสนาของคนตางชาติ
เลย และพระเยซูคริสตยังทรงสามารถประทานพระพรตาง ๆ ซึ่งเราหาไมไดจากลัทธิคําสอนอื่น ๆ ดวย
ข. พระเยซูคริสตทรงเปนมหาปุโรหิตที่ตงั้ ขึ้นโดยฤทธิ์เดชแหงชีวติ ซึ่งไมมผี ูใดทําลายได (7:1122)
ที่กลาวมาในขอ ก. นัน้ ไมไดหมายความวา ชนชาติยิวจะนับถือใครเปนปุโรหิตก็ได แต
หมายความวา ใหนับถือมหาปุโรหิตคนใหมที่พระเจาทรงแตงตั้งขึ้นเอง ในพระธรรมฮีบรูบทที่ 5 กลาว
วา พระเยซูคริสต มิไดทรงแตงตั้งพระองคเองขึ้นเปนปุโรหิต แตพระบิดาเจาทรงเปนผูแตงตั้งให
พระองคเปนปุโรหิต ตามอยางเมลคีเซเดค (5:5-6) ฉะนัน้ แมพระเยซูคริสตมาจากตระกูลอื่น พระองคก็
มีสิทธิในการเปนปุโรหิตทุกประการ ตามอยางเมลคีเซเดค (ดู 11-14)
เหตุที่พระเจาทรงยกตําแหนงปุโรหิตตามพระบัญญัติเดิม เพราะวา “พระราชบัญญัตินั้นไมได
ทําอะไรใหถึงความสําเร็จ” (ขอ 18) ทั้งนี้ เปนเพราะพระบัญญัติเพียงแตชใี้ หเห็นความบกพรองของ
มนุษย พิธีตาง ๆ ที่ปุโรหิตประกอบ ก็เปนเพียงเครื่องหมายเล็งถึงพระมหาปุโรหิต ที่จะเสด็จมาไดแก
องคพระเยซูคริสต พิธีเหลานี้ สามารถนําความชอบธรรมมาสูไดเพียงชัว่ คราว แตไมสามารถนํา
ความชอบธรรมที่ถาวร หรือความบริบูรณมาสูมนุษย พิธีและพระบัญญัตินี้ขาดฤทธิ์อํานาจดังที่พระเยซู
คริสตมี เมื่อผูมีอํานาจซึ่งสามารถนําความบริบูรณเสด็จมา มนุษยจงึ ไมตองกลับไปพึ่งพาอาศัย พระ
บัญญัติและปุโรหิตซึ่งเปนมนุษยอกี โดยมหาปุโรหิตคนใหมนี้ มนุษยก็สามารถเขาใกลพระเจาไดอยาง
แทจริง (19)
นอกจากนั้น เมื่อพระบิดาเจาทรงแตงตั้งใหพระเยซูเปนมหาปุโรหิต พระองคมิไดเพียงแตทรง
แตงตั้ง โดยถอยคําธรรมดาดังที่แตงตั้งปุโรหิต ตามเชื้อสายของอาโรนแตพระองคทรงแตงตั้งดวยคํา
ปฏิญาณ (7:20-22) ซึ่งเปนการเนนถึงพระทัยอันแนวแนของพระบิดาเจา ที่ทรงแตงตั้งใหพระเยซูคริสต
เปนมหาปุโรหิต เมื่อพระเจาทรงเนนเชนนี้ จึงสมควรอยางยิ่งที่เราทุกคนจะตองเขามายังมหาปุโรหิต ที่
พระเจาทรงตั้งขึ้นเอง ไดแกพระเยซูคริสต ไมใชไปหาปุโรหิตซึ่งมนุษยแตงตั้งขึ้น ตามลัทธินิยม
บางอยางที่เราเห็นอยูใ นปจจุบัน
ค. พระเยซูคริสตทรงดํารงอยูเปนนิตย (7:23-25)
ปุโรหิตตามเชือ้ สายของอาโรน มีอุปสรรคที่ทําใหพวกเขา ไมสามารถดํารงตําแหนงปุโรหิต
ตลอดไปได คือ พวกเขาทุกคนจะตองถึงแกกรรม ปุโรหิตทั่วไปอาจมีนิสัยและความเอาใจใสในหนาที่
แตกตางกัน ปุโรหิตบางคนตั้งอยูในความสัตยซื่อ และชอบธรรมอยางแทจริง เราอยากจะใหปุโรหิต
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เชนนั้น มีชวี ิตยืนยาวตอไปเพื่อจะเปนที่พงึ่ ของเราตอไป แตปุโรหิตที่เปนมนุษยยอมถึงวันสิ้นสุด เมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงปุโรหิตเชนนี้ บางครั้งทําใหจิตใจของผูท ี่พึ่งพาอาศัยปุโรหิต ปรวนแปรไปดวย พระ
เยซูคริสตทรงพระชนมอยูเ ปนนิตย “ตําแหนงปุโรหิตของพระองคจึงไมแปรปรวน” (2:4) เราจึงไมตอง
หวงกังวลวา เราจะสูญเสียมหาปุโรหิตทีป่ ระเสริฐสุดของเราไป ไมวาเรากําลังนอนหรือหลับอยู หรือ
ตื่นนอน หรือขณะกําลังทํางาน เรามั่นใจไดเสมอวา พระมหาปุโรหิตของเรา ทรงทําหนาที่ของพระองค
เพื่อเราอยูตลอดเวลา โดยไมมีอะไรขีดกัน้ (ขอ 25)
ง. พระเยซูคริสตทรงเปนมหาปุโรหิตที่เหมาะแกเรา (26-28)
เมื่อเรานึกถึง ผูที่จะทําหนาที่เปนคนกลางระหวางเรากับพระเจา หรือผูที่เราสามารถนับถือได
วา เปนคนของพระเจา เรามักคํานึงถึงความบริสุทธิ์ของผูนั้น เพราะถาผูนั้นเองไมสามารถรักษาความ
บริสุทธิ์ไดอยางแทจริง ผูนั้นยอมจะชวยผูอื่นใหเปนคนบริสุทธิ์ไมได
ปุโรหิตของศาสนายิว ไมไดเปนผูบริสุทธิ์ครบถวน เพราะพวกเขามีจุดออนหลายอยาง ตอง
ถวายเครื่องบูชาเพื่อความผิดบาปของตนเองทุกวัน แตพระเยซูคริสตทรงเปน “ผูบริสุทธิ์ ปราศจากอุบาย
ไมมีลมทิน ตางจากคนบาปทั้งปวง และถูกตั้งไวใหสูงกวาฟาสวรรค” (ขอ 26) ดวยเหตุนี้พระองค จึง
เหมาะสมที่จะมาเปนมหาปุโรหิตของเรา และเปนผูที่เราสามารถเคารพนับถืออยางแทจริงได
“ที่พึ่ง” อื่น ๆ อาจสามารถชวยเราไดบาง แตอยูในวงจํากัด โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อนึกถึงผูที่จะ
สามารถชําระเราใหสะอาดหมดจดจากความผิดบาป และเปนผูที่ชวยใหรอดพนจากอํานาจ ของความ
บาปตลอดไปเปนนิตยแลว เราไมสามารถแสวงหาจากทีใ่ ดเลย นอกจากองคพระเยซูคริสตผูทรงไวซึ่ง
ความบริสุทธิ์ ครบถวน และดํารงอยูเปนนิตย จงใหเรามีความภูมใิ จในพระองคตลอดไปเปนนิตย
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7

บทเรียนที่ 8 พระสัญญาไมตรีใหม

ขอพระธรรมประจําบทเรียน ฮีบรู 8:1-9:10
พระธรรมฮีบรูตั้งแตบทที่ 1-7 ที่เราไดเรียนมาแลวนั้น กลาวถึงตําแหนงมหาปุโรหิตของพระ
เยซูคริสต ซึ่งทรงเยี่ยมกวา ทูตสวรรค โมเสส โยชูวา อาโรน ตั้งแตบทที่ 8-10:18 กลาวถึงการปฏิบัติ
หนาที่ของพระเยซูคริสต ในฐานะมหาปุโรหิต ซึ่งเยีย่ มกวาปุโรหิตทั่วไป เพราะปุโรหิตที่ตั้งขึ้นตามพระ
สัญญาใหม เยีย่ มกวาปุโรหิตที่ตั้งขึ้นตามพระสัญญาเกา
ก. ประโยชนของพระสัญญาไมตรีเดิม (8:1-6)
เมื่อนักวิศวกรจะสรางตึกใหญ เชน โรงแรม หรืออาคารหลาย ๆ ชั้น นักวิศวกรมักจะสราง
หุนจําลองของอาคารที่จะสราง เพื่อใหผูที่มีสวนเกีย่ วของกับอาคาร เห็นภาพของอาคารที่จะสรางใน
อนาคต ความประสงคในการสรางหุนจําลองนี้ มิใชสรางเพื่อใหเปนที่อาศัยหรือที่ทํางาน แตสรางไว
เพียงชัว่ คราว เมื่อสรางอาคารที่แทจริงเสร็จเรียบรอยแลว หุนจําลองนัน้ ก็จะไมคอยมีความหมายแลว
เมื่อพระเจาทรงเรียกโมเสสใหขึ้นไปบนภูเขาซีนาย พระองคไมเพียงแตประทานพระบัญญัติ
ใหแกโมเสส พระองคประทานแบบการสรางพลับพลา ตลอดจนวิธีตา ง ๆ ซึ่งจะตองใชในการประกอบ
ภายในพลับพลาใหแกโมเสสดวย พลับพลา เครื่องประดับในพลับพลา ตลอดจนพิธตี าง ๆ ในพลับพลา
เปนสิ่งที่จําเปนและสําคัญยิง่ สําหรับชนชาติอิสราเอลทุกคน แตพระเจามิไดทรงมีพระทัยจะใหชนชาติ
อิสราเอล ยึดถือพิธีรีตองตาง ๆ และพลับพลานั้นตลอดไปพระธรรมฮีบรูสอนวา ปุโรหิตที่ปฏิบัติหนาที่
ในพลับพลา หรือในพระวิหารเหลานั้น “ปฏิบัติตามแบบและเงาแหงสิ่งเหลานั้นทีอ่ ยูในสวรรค” (8:5)
พิธีของปุโรหิตนี้ เปรียบประดุจหุนจําลองอาคารตึก เมื่อพระเยซูคริสตทรงรับหนาที่เปนมหาปุโรหิต
แลว การปฏิบตั ิของปุโรหิตที่ผานมา จึงหมดความจําเปนไป
การปฏิบัติหนาที่ของปุโรหิต จึงเปนเพียง “เงา” แหงของจริงนั้น กระทําในพลับพลาที่มนุษย
สรางขึ้นเอง แตพระมหาปุโรหิตที่แทจริง ปฏิบัติหนาที่อยูในสวรรค ณ สถานที่ใกลชิดที่สุดกับพระเจา
คือ “เบื้องขวาพระที่นั่ง แหงผูทรงเดชานุภาพ” (8:1) เปนสถานที่อันบริสุทธิ์เปนพลับพลาอันแทจริง ที่
พระเจาทรงสรางขึ้นเอง ขณะนี้ พระเยซูคริสตทรงทําหนาที่มหาปุโรหิต ใหพลับพลาที่แทจริงในเมือง
สวรรคนั้น เชนเดียวกับทีพ่ วกปุโรหิตทําหนาที่ของตนในพลับพลา หรือในวิหารในสมัยกอน ตางกันอยู
ที่วา การเปนมหาปุโรหิตของพระเยซูคริสต เยีย่ มกวาการเปนมหาปุโรหิต ที่ตั้งขึ้นตามพระสัญญาไมตรี
เดิม ชวยใหเราเขาใจถึงหนาที่ของมหาปุโรหิตแหงพระสัญญาใหม
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บางคนเคยคิดวา เมื่อเรามีพระคริสตธรรมใหมแลว เราไมจําเปนตองศึกษาพระคัมภีรเดิมอีก
ตอไป เรื่องมหาปุโรหิตนี้คงจะเปนคําอธิบายในตัว ที่ชว ยใหเราเขาใจถึงความสําคัญของพระคัมภีรเดิม
ข. ขอบกพรอง ของพระสัญญาไมตรีเดิม
พระสัญญาไมตรีเดิม แมจะมีความจําเปนและความสําคัญตอมนุษย แตก็มีจุดออนอยูหลาย
ประการคือ
1. เปนพระสัญญาไมตรี ที่มีเงื่อนไข (8:7-9) พระเจาทรงใหพระสัญญากับคนในสมัยกอนวา ถา
พวกเขาประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค ประพฤติตนอยูในทางชอบธรรม พระองคก็จะทรงอวย
พรพวกเขา แตถาพวกเขาไมตั้งมั่นอยูในคําสัญญาไมตรี พระเจาก็จะทรงละพวกเขาไว คําสัญญาไมตรี
ในสมัยกอน จึงขึ้นอยูกับความประพฤติของมนุษย ซึง่ สรางความลําบากใจ ใหแกมนุษยเปนอยางยิ่ง
เพราะไมมีมนุษยผูใดดีครบถวน ตางมีขอ บกพรองและจุดออนแอตาง ๆ ถาจะพิจารณาตามประพฤติ
ของมนุษยแลว ไมมีใครเหมาะสมที่จะไดรบั พระพรจากพระเจาเลย
ลัทธิ คําสอน และศาสนาทัว่ ไป ยึดถือหลักประการเดียวกันนี้ คือ การอาศัยการประพฤติของ
มนุษยเปนหลักใหญ ในการนําไปสูทางรอดพน จึงทําใหมนุษยสวนมากพากันหมดหวังในการรอดพน
บาปของตนเอง
พระสัญญาไมตรีใหม พระเจาทรงกระทําสัญญากับเรา โดยผานทางพระเยซูคริสต หมายความ
วา การที่พระเจาจะมีสัมพันธไมตรีกับเรา คือจะอวยพระพรแกเราหรือไมนั้น มิไดขนึ้ อยูกับความดีของ
มนุษยเปนสวนใหญ แตขนึ้ อยูกับความชอบธรรม และความดีของพระเยซูคริสต เมื่อมนุษยตอนรับพระ
เยซูคริสต เปนพระผูชวยใหรอด พระเจาจะไมมองดูตัวเราเองเทานั้น แตมองดูเราโดยผานพระเยซูคริสต
เราจึงนับวาเปนผูชอบธรรมตามสายพระเนตรพระเจา ประดุจมองสิ่งรอบขางโดยผานกระจกสี เราจะ
มองเห็นสิ่งเหลานี้ตามสีกระจก
2. ไมสามารถทําใหมนุษยถึงที่สําเร็จได (9:1-10) พระธรรมตอนนี้ไดกลาวถึงรูปรางลักษณะ
และเครื่องประดับตาง ๆ ของพลับพลา ซึ่งเปนที่สักการะบูชาพระเจา หากเราศึกษาเรื่องของพลับพลานี้
ใหถี่ถวนจะเห็นวา ลักษณะและเครื่องตกแตงทุกอยางในพลับพลา มีความหมายที่ลึกซึ้งเล็งถึงทางแหง
ความรอดของพระเยซูคริสต เชน ตะเกียง เล็งถึงพระกิตติคุณซึ่งเปนความสวางทางดานวิญญาณจิตของ
โลก โตะเล็งถึงความรอดที่พระเยซูคริสต ทรงจัดเตรียมไวใหเราอยางพรอมเพรียงแลว ขนมปงเล็งถึง
พระคริสต หรือพระวจนะของพระเจา พระเยซูคริสตตรัสวาพระองคเปนทิพยอาหารแหงชีวิต เครื่อง
หอมเล็งถึงการอธิษฐาน ฯลฯ นอกจากนั้น การแบงเปนชัน้ ๆ ของพลับพลา คือ ชั้นนอก ซึ่งเปนที่ชมุ นุม
ของผูที่จะมาถวายเครื่องบูชาชั้นใน ซึ่งเปนที่กระทําพิธีตาง ๆ และชั้นในสุด ซึ่งเปนชั้นที่บริสุทธิ์ที่สุด
ยังเปนภาพเล็งถึงการเขาสูพระเจาตามลําดับขั้น
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ผูเขียนพระธรรมฮีบรู ไมอยากจะพรรณาถึงสิ่งเหลานี้ ใหละเอียดนัก (9:5) เพราะตัวพลับพลา
เครื่องประดับตลอดจนพิธีตา ง ๆ เปนเพียง “เงา” หรือ แบบซึ่งเล็งถึง “ของจริง” ในอนาคต สิ่งเหลานี้
สามารถชวยเหลือทางดานการประพฤติของมนุษยไดบา ง แตไมสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิต และจิตใจ
ของมนุษยไดและไมสามารถใหเขาไปสู ที่บริสุทธิ์ที่สุดของพระเจาดวย (9:8,9)
เมื่อพระเยซูคริสตเสด็จมา พระองคไมเพียงแตทรงชวยเหลือมนุษยทางดานการประพฤติ แต
ทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตและจิตใจของมนุษย และยังไดทาํ ใหมนุษยสามารถไปถึงที่บริสุทธิ์ที่สุดของพระ
เจาได
3. ไมยั่งยืนถาวร (8:13) พระสัญญาไมตรีใหม ซึ่งพระเจาทรงใหเราโดยพระเยซูคริสตนั้น เปน
การประกาศในตัววาเมื่อมีของใหมที่ดีครบถวนขึ้นมา ของเกาก็ลาสมัยใหม เมือ่ เปนเชนนี้ เราจึงไม
จําเปนตองกลับไปยึดของเกา ซึ่งยังมีขอขาดตกบกพรองมากมายอีก
ค. ขอดีเดนของพระสัญญาไมตรีใหม
1. ใหเรามีใจใหม (8:10) ในพันธสัญญาเดิม พระเจาตรัสในทํานองทีว่ า “เจาจงจําไว...เจาจงทํา
นี่ ...เจาจงรักษาบัญญัติ” และมนุษยไดพสิ ูจนตัวเองแลววา ไมสามารถปฏิบัติตามบัญญัติของพระเจาได
พวกเขารูว าสิ่งใดดี แตไมสามารถปฏิบัติตามสิ่งที่ดีที่ตนรู
ในพันธสัญญาใหม พระเจามิไดตรัสวา “เจาจงจําไว...จงปฏิบัติ...” แตตรัสวา “เราจะเอาบัญญัติ
ของเราใสไวในจิตใจของเขาและจะจารึกไวที่หวั ใจของเขา” เราไมสามารถจําพระบัญญัติและปฏิบัติ
ตามพระบัญญัติได จนกวาพระเจาเองจะจารึกบัญญัตินนั้ ไวในจิตใจของเรานั่นหมายถึงการที่พระเจา
ทรงประทานพระเยซูคริสตใหอยูใ นจิตใจของเรา เมือ่ พระเยซูคริสตทรงประทับอยูในใจ เราจึงจะ
สามารถปฏิบัติตามพระบัญญัติไดทุกขอ
2. ทําใหเราเปนคนของพระเจา (8:10) มีบางคนสอนวา ศาสนาทุกอยางตางมีเปาหมาย
เหมือนกัน คือนําเราไปสูสันติสุขตางกันอยูที่วิธีการ หรือหลักการบางอยางเทานัน้ พระคริสตธรรม
คัมภีรมิไดสอนเชนนัน้ พระเยซูคริสตสอนวา มีทางเดียวเทานั้นที่จะไปถึงเมืองสวรรคได คือทางของ
พระองค และผูที่เปนบุตรของพระเจาเทานั้น จึงมีสิทธิ์เขาไปในเมืองสวรรคได
การเปนบุตรของพระเจา มิใชเปนสิ่งที่เราทําไดเอง พระเจาทรงตอนรับเราเองดุจคนที่จะเขาไป
อยูในพระราชวังได ตองเปนราชบุตร หรือคนของพระเจาแผนดินอยางแทจริง เราจะอางตัวของเราเปน
ราชบุตรไมได พันธสัญญาเกาไมสามารถชวยใหเราเปนคนของพระเจา สมัยพระบัญญัติ มีชนชาติ
อิสราเอลเทานั้น ที่เปนชนชาติซึ่งพระเจาทรงเลือก แตในพันธสัญญาใหม ทุกคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต
เปนบุตรของพระเจา และเปนคนของพระเจา (ดู ยอหน 1:12 และฮีบรู 8:10)
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3. ชวยใหเรารูจักพระเจา (8:11) คําวา “รูจัก” พระเจาในขอนี้ นอกจากหมายถึงการรูว าวามีพระ
เจาแลว ยังหมายถึงการรูจกั พระองค มีความสัมพันธใกลชิดสวนตัว ระหวางเรากับพระเจาเหมือนกับ
บุตรรูจักบิดา หรือภรรยารูจักสามีพันธสัญญาเดิม ไมสามารถทําใหเรารูจักพระเจาอยางลึกซึ้งและ
ใกลชิดเชนนัน้
สวนพันธสัญญาใหม ทําใหมนุษยตั้งแตผนู อยที่สุด จนถึงผูใหญที่สุดรูจักพระองค ทั้งนี้เพราะ
พระเยซูคริตสทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ ใหแกผูเชื่อพระองค เมื่อพระวิญญาณประทับในจิตใจ
ของเรา พระเจาทรงสั่งสอนเราใหรูจักขอลึกลับตาง ๆ ของพระองค (ดู ยอหน 16:13)
4. ทําใหเรารอดพนจากบาป (8:12) พระเจาตรัสวา “ความผิดของเขานั้น เราจะไมระลึกถึงอีก
ตอไปเลย” ในพันธสัญญาใหม พระเยซูคริสตไดทรงไถความผิดบาปของเราทุกอยาง เมื่อเราทําผิดและ
สารภาพตอพระองค พระองคก็ทรงชําระใหเราพนจากอธรรมทั้งสิ้น (ดู 1 ยอหน 1:9) นอกจากนั้น
พระองคยังทรงลืมการลวงละเมิดของเราเสีย
พระสัญญาไมตรี เปนสัญญาที่ทําขึ้นระหวางบุคคลสองฝาย พระเจาทรงประสงคที่จะมีสัญญา
ไมตรี กับมนุษยทุกคนในปจจุบัน จะประทานใจใหมใหแกเรา ทําใหเราเปนคนของพระองค ชวยใหเรา
รูจักพระองคจริง ๆ และจะไมระลึกถึงความผิดบาปของเราอีกตอไป ทานไดรับพระพรทุกอยาง ตามที่
กลาวไวในพันธสัญญาใหมแลวหรือยัง
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8

บทเรียนที่ 9 พระโลหิตของพระคริสต

ขอพระธรรมประจําบทเรียน ฮีบรู 9:11-10:18
ครั้งหนึ่ง ในประวัติศาสตรคริสตจักรมีเรื่องเขาใจผิดเกิดขึ้นทามกลางคนที่ไมเปนคริสเตียน
พวกเขาพากันเขาใจวา พวกคริสเตียนเปนมนุษยกินคน ทั้งนี้เพราะพวกเขาไดยินขาวเกีย่ วกับพิธีอยาง
หนึ่งของคริสเตียนวา มีการกินเลือดและเนื้อ ซึ่งแทจริงเปนการดื่มน้ําองุน และกินขนมปงเปนการระลึก
ถึงการสิ้นพระชนม ของพระเยซูคริสต คงเนื่องจากความกลัวและเขาใจผิดกระมัง ที่คริสตจักรหลาย
แหงในปจจุบนั ไมคอยกลาวถึงพระโลหิตของพระเยซูคริสต บางแหงถึงกับไมสอนเรื่องพระโลหิตของ
พระเยซูคริสตเลย เพราะถือเปนเรื่องที่ลาสมัย ไมเหมาะสมในสมัยนี้
บทเรียนในวันนี้ คงจะชวยใหเราเขาใจ ถึงเรื่องพระโลหิตของพระเยซูคริสตมากยิ่งขึ้น
ก. เหตุที่พระเยซูคริสตทรงตองหลั่งพระโลหิต
เมื่อศึกษาถึงเรือ่ งการรอดพนบาปของมนุษย เราก็ไมสามารถหลีกเลี่ยง ที่จะกลาวถึงการหลั่ง
พระโลหิต ของพระเยซูคริสตได แตก็มคี ําถามที่นาสนใจวา ทําไมจึงเปนการจําเปนที่พระเยซูคริสต
จะตองหลั่งพระโลหิต เชื่อวา ขอพระธรรมตอไปนี้ คงจะใหคําตอบที่ดแี กเรา
1. เพื่อทําใหพระบัญญัติสําเร็จ (ฮีบรู 9:22) ในสมัยพระคัมภีรเดิม ผูท ี่ทําบาปและสํานึกตัววา
เปนคนบาป ตองการไดรับการชําระจากบาปนั้น จะตองไปยังพระวิหาร เพื่อถวายเครื่องบูชาไถบาปแก
พระเจา ตามทีก่ ลาวไวในพระบัญญัติเชนผูท ี่ไมกลาวความจริง หรือแตะตองสิ่งที่เปนมลทิน เขาจะตอง
ถวายลูกแกะตัวเมียหรือลูกแพะ ถาไมมีลูกแกะ ก็ใหใชนกเขาสองตัว หรือนกพิราบหนุมสองตัว (ดู เลวี
นิติ บทที่ 4-7) เครื่องบูชาไถบาปเหลานี้ ลวนแตมีการฆาสัตว และหลั่งเลือดออกมา พระธรรมฮีบรู 9:22
กลาววา “ตามพระบัญญัตินนั้ ขาพเจาเกือบจะพูดไดวา ทุกสิ่งถูกชําระดวยโลหิตและถาไมมีโลหิตไหล
ออกมา ก็จะไมมีการยกบาป” แสดงใหเห็นวา การหลั่งโลหิตเกี่ยวของโดยตรงกับการยกบาป เพราะถา
ไมมีโลหิตไหลออก ก็จะไมมีการยกบาป
เมื่อพระเยซูคริสตเสด็จมา พระองคมิไดทรงทําลายพระบัญญัติ แตทรงเคารพพระบัญญัติที่ตั้ง
ไว และทําใหพระบัญญัตินนั้ สําเร็จ ในกรณีการไถความผิดบาปของมนุษยเชนกัน เมื่อพระบัญญัติบงวา
จะตองมีการหลั่งเลือด จึงจะมีการยกบาปพระเยซูคริสต ทรงตองกระทําตามบัญญัติโดยหลั่งพระโลหิต
เพื่อไถความผิดบาปของมนุษย
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มีคริสเตียนจํานวนไมนอย คิดวา เราอยูในสมัยพระคุณ เมื่อเราเปนคริสเตียนเราไมจําเปนตอง
ไปนึกถึง และปฏิบัติตามพระบัญญัติ หรือคําสั่งในพระคริสตธรรมคัมภีรตอไปอีก โดยเหตุนี้ พวกเขาจึง
ดําเนินชีวิตคริสเตียนตามชอบใจ โดยไมระมัดระวังในการประพฤติของตนเลย แตเพื่อทําใหพระ
บัญญัติสําเร็จ และชวยใหผูที่เชื่อในพระองค สามารถประพฤติตนใหถกู ตองตามบัญญัติได
2. เพื่อทําใหพระทัยของพระบิดาสําเร็จ (ฮีบรู 10:5-9) การที่พระเจาทรงใหมีการฆาสัตว และ
หลั่งโลหิตในการถวายเครื่องบูชาไถบาป
ก็เพราะพระองคทรงมีพระทัยทีจ่ ะใหพระเยซูคริสตเสด็จ
มาปนเครื่องบูชาไถบาปที่ถาวรของมนุษย แตกอนทีพ่ ระเยซูคริสตจะเสด็จมา พระองคทรงสอนให
มนุษย รูถึงความหมายแหงการไถบาป โดยอาศัยพิธีตาง ๆ กอน จนกระทั่งถึงวาระกําหนดที่พระเยซู
คริสต จะตองเสด็จมา
พระเยซูคริสตทรงรูความหมายของการเปนพระผูไถบาป พิธีตาง ๆ ที่พวกยิวประกอบอยู เปน
การอธิบายในตัวแลววาจะตองมีการฆา การหลั่งเลือด แมจะทรงรูล วงหนาถึงสิ่งตาง ๆ ที่จะเกิดแก
พระองค พระองคทรงยินดีเสด็จมา รับตําแหนงพระผูไถเพื่อใหพระทัยของพระบิดาสําเร็จ
มีคริสเตียนกี่คน ที่รูถึงเหตุการณตาง ๆ ที่รออยูขางหนาวา จะนําความทุกขทรมานมาสูตน แต
เพื่อน้ําพระทัยของพระเจาจะสําเร็จ เขายินดีกาวออกไปเผชิญกับความทุกขลําบากเหลานั้น ขอบกพรอง
ของคริสเตียนจํานวนมากในปจจุบัน อยูทกี่ ารไมยอมเสียสละอยางแทจริง เพื่อพระเยซูคริสต หลายคน
เกงกลาสามารถเพียงแตปาก แตเมื่อถึงเวลาปฏิบัติแลว ตางพากันถอยหนี เพราะรูถงึ คาที่ตนเองจะตอง
เสีย พระเจาทรงกําลังแสวงหาคนที่ยนิ ดีเสียสละเพื่อพระองค คนที่ยอมทําตามพระทัยของพระองคทุก
อยาง โดยไมเกรงกลัวตอความลําบากซึ่งรออยูขางหนา มีกี่คนที่กลาวไดอยางพระเยซูคริสตวา “ขาแต
พระเจา ขาพเจามา เพื่อจะใหน้ําพระทัยของพระองคสําเร็จ” (10:7,9)
3. เพื่อใหการไถโทษ ครบบริบูรณ (10:1-4) เมื่อมีคนหนึ่งประพฤติผิดกฎหมาย ถูกศาล
พิพากษาใหปรับเปนเงิน 1 หมื่นบาท ถาคนนั้นจะหลุดพนจากโทษเขาจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขทุก
ประการคือหาเงินจํานวนหนึง่ ซึ่งมีคาเทากับคาปรับมาชําระ เปนการ “ไถ” โทษการลวงละเมิดของเขา
ทั้งนี้ถาเขาจะใหเงินเพียงหาพัน หรือเกาพัน เการอย ยอมจะไมสามารถชวยเชาใหพน โทษได
เมื่อมนุษยทําบาป พระเจาทรงตัดสินความบาปนั้นคือ “ความตาย” ซึ่งหมายถึงความตายฝาย
รางกาย และความตายฝายวิญญาณจิต และเปนความตายนิรันดรสัตวซึ่งถูกฆา เปนเครื่องถวายบูชาไถ
บาปนั้น ไมมีคุณสมบัติพอที่จะไถบาปมนุษยไดอยางแทจริง และแมแตมนุษยดว ยกันก็ไมสามารถไถ
โทษ แหงความผิดบาปไดเพราะโทษนัน้ มีสถานหนักถึง “นิรันดร” ผูที่มีชีวิตนิรนั ดรเทานั้น จึงจะมี
คุณสมบัติพอที่จะไถโทษความผิดบาปของเราได
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สมมติวา เราเปรียบชีวิตนิรนั ดรนั้นวามีความยาวเทากับหนึ่งลานป หรือคิดเปนเงินเทากับหนึ่ง
ลานบาท แตมนุษยโดยทัว่ ไปมีอายุเพียงไมกี่สิบป หรือคิดเปนเงินไดไมกี่สิบบาท เราจะสามารถชําระ
หนี้แหงความบาปไดอยางไร นอกจากนัน้ พวก แกะ แพะ วัว และสัตวทุกชนิดมีคา นอยกวามนุษยมาก
ยอมชําระหนีแ้ หงความบาปแทนมนุษยไมได เหตุที่พระเจทรงรับเครื่องบูชา ที่มีการหลั่งเลือดเปน
เครื่องบูชาไถบาปในสมัยกอน ก็เพราะเครื่องบูชานั้นเปนสัญลักษณ เล็งถึงพระเยซูคริสตที่จะเสด็จมา
เปนเครื่องบูชาไถบาปที่แทจริง
โดยเหตุทพี่ ระเยซูคริสตเปนผูบริสุทธิ์หมดจด
ทรงเปนพระเจาที่มชี ีวิตนิรันดรทั้งทรงเปน
ผูสรางมนุษยทั้งปวง เมื่อพระองคทรงเปนเครื่องบูชาไถบาป พระองคจึงทรงสามารถกระทําการไถบาป
ของมนุษยไดอยางครบถวนบริบูรณ เมื่อพระองคทรงถวายพระองคเอง เปนเครื่องบูชา พระองคจึงถวาย
เพียงครั้งเดียวเทานั้น ผลที่ตดิ ตามมาจึงเปนผลนิรันดร ไมเหมือนกับการถวายเครื่องบูชาโดยใชสตั ว ซึ่ง
ตองกระทําซ้ํา ๆ ซาก ๆ อยางไมรูจักหมดสิ้น
ชายหนุมคนหนึ่งไปศึกษาตอตางประเทศ เขามีสิ่งหนึ่งทีร่ ูสึกภูมิใจที่สดุ นักศึกษารวมโรงเรียน
เดียวกันทุกคน ตองเสียทาเทอมทุกเทอม บางคนมีปญหาในเรื่องการชําระคาเทอม จนไมสามารถเรียน
ไดอยางปกติสุข แตเขาไมตอ งชําระคาเลาเรียนเลยเพราะบิดามารดาไดชําระคาเลาเรียนตั้งแตปแ รกจนป
สุดทาย พรอมกันทั้งหมดอยางเรียบรอยแลว
ข. ฤทธิ์อํานาจของพระโลหิต
หากเราจะสรุปถึงผลของการหลั่งพระโลหิตของพระเยซูคริสต จากขอพระธรรมในบทเรียน
บทนี้แลว เราพอจะสรุปไดดังนี้
1. นําความรอดนิรันดร มาสูมนุษย (9:13) คนจํานวนมากรูถึงสภาพความผิดบาปของตน
พยายามจะชวยตัวเองใหรอดพนจากความผิดบาป แตไมแนใจถึงความรอดพนบาปของตนเองเลย เมื่อ
กลาวถึงชีวิตหลังจากความตาย จึงไมมีความมั่นใจแมแตนอย พระเยซูคริสตทรงใหความมั่นใจเกีย่ วกับ
ความรอดพนบาป และชีวติ เบื้องหลังความตาย เพราะการสิ้นพระชนมของพระองคไดนําความรอดนิ
รันดรมาสูเรา
ข. ชําระใจวินิจฉัยผิดและชอบ (9:14) การถวายเครื่องบูชา ตามที่ปรากฎในพระคริสตธรรม
คัมภีรเดิม สามารถชําระฝายเนื้อหนัง หรือการประพฤติของมนุษยเทานั้น แตไมสามารถชําระใจวินิจฉัย
ผิดและชอบ ดุจนักเรียนที่ทาํ ผิดกฎของโรงเรียนไดรับการลงโทษจากครู พูดถึงฝายเนื้อหนังหรือการ
ประพฤติ เขาหลุดพนจากความผิดนั้นแลว แตจิตใจของนักเรียนคนนัน้ ก็ยังคงไมสบายอยูนนั่ เอง บาง
คนไดรับความทุกขทรมานมาก เพราะจิตวินจิ ฉัยผิดและชอบ เตือนใหเขารูถงึ ความผิดที่เขากระทํา
ตลอดเวลา ไมมีสิ่งใดสามารถชําระจิตวินจิ ฉัยของเราได นอกจากพระโลหิตของพระเยซูคริสต คริส
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เตียนที่มีความประสงค ที่จะรับใชพระเจาจําเปนตองไดรับการชําระจากพระเจา อยางหมดจดเสียกอน
เพื่อจิตวินิจฉัยผิดและชอบจะไมฟองรองเขา ขณะที่เขารับใชพระเจาอยู
3. ทําใหเราไดรับมรดกนิรนั ดร ตามพระสัญญา (9:15-21) ในสภาพความผิดบาปของมนุษย
มนุษยไมอาจรับของดีจากพระเจาเปนมรดกแมแตอยางเดียว จนกระทั่งพระเยซูคริสตสิ้นพระชนม ไถ
ความผิดบาปของมนุษยแลว เราจึงมีสิทธิ์รับพระพรตาง ๆ ตามที่พระเจาสัญญา และในวันหนึ่งขางหนา
เราจะไดรับมรดกซึ่งไมรูเปอยเนาในแผนดินสวรรค เชน ความสุข ความยินดี ตําแหนงกษัตริยและ
ทรัพยสินอื่น ๆ
4. กําจัดความบาป (9:25-10,4) การถวายเครื่องบูชาไถบาปในสมัยกอน กับการถวายเครื่องบูชา
ไถบาป ของพระเยซูคริสตเอง มีผลแตกตางกัน คือการไถบาปสมัยกอน เปนเพียงการปกปดความบาป
ไว แตความบาปยังไมถูกกําจัดออกจากจิตใจ สวนการไถของพระเยซูเปนการกําจัดความบาปออกจาก
จิตใจ ผูที่ไดรับการไถบาปจากพระเยซูคริสตแลว จึงเปนผูที่สะอาดบริสุทธิ์
พระโลหิตของพระเยซูคริสต ยังทรงมีฤทธิ์อยูเชนเดิม “ถาเราสารภาพความผิดของเรา พระองค
ทรงสัตยซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปโทษของเราและจะทรงชําระเรา ใหพน จากอธรรม
ทั้งสิ้น” (1 ยอหน 1:9)
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บทเรียนที่ 10 ความมั่นใจในความเชือ่
ขอพระธรรมประจําบทเรียน ฮีบรู 10:19-29
พระธรรมฮีบรูตั้งแตบทที่ 1 ถึงบทที่ 10:18 ซึ่งเราไดศึกษาแลวนั้น เปนภาคทฤษฎี กลาวถึงสิ่งที่
คริสเตียนมี คือมีพระเยซูคริสต ซึ่งเปนพระผูนํา พระผูชว ยใหรอด และพระมหาปุโรหิตของเราซึ่งเยี่ยม
กวาสิ่งที่ชนชาติยิวมีทกุ ประการ ผูเขียนพระธรรมฮีบรูกลาววา เมื่อเรามีผูที่ประเสริฐเลิศเชนนี้ เราจึงควร
จะสามารถดําเนินชีวิตคริสเตียนในทางที่ดที ี่สุด ตั้งแตบทที่ 10:19 จนถึงบทสุดทาย เปนภาคปฏิบตั ิ ซึ่ง
ผูเขียนไดสอนใหคริสเตียนรูจ ักวิธีดําเนินชีวิต ใหเหมาะสมกับพระผูประเสริฐที่เรามีอยู
พระธรรมฮีบรูที่เราจะศึกษาในบทนี้กลาวถึงความมั่นใจในความเชื่อของเรา
ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันของคนทั่วไป เขาตางก็ตองการความมั่นใจ หรือสวัสดิภาพทางจิตใจ เมื่อเราประกอบ
อาชีพอยางหนึง่ เราตองการความมั่นใจวา อาชีพที่ประกอบนั้น สามารถนํารายไดอยางเพียงพอมาสู
ตนเองและครอบครัว เมื่อเราขึ้นรถประจําทางจะไปตางจังหวัด เราตองการความมั่นใจวา บริษัทของรถ
ประจําทางนัน้ มีบริการที่เชือ่ ถือไววางใจได คนขับรถมีความสามารถดีพอ ที่จะนําทานไปสูจุดหมาย
ปลายทาง ในการเชื่อถือศาสนา หรือลัทธิคําสอนตาง ๆ ก็เชนเดียวกัน เราตองการความเชื่อวา ศาสนา
และลัทธิคําสอนนั้นสามารถนําไปสูเปาหมายที่เราตองการ
ก. ความมั่นใจในการเขาไปในที่บริสุทธิ์ (10:19-22)
ผูเขียนไดเริ่มตนพระธรรมฮีบรูรายภาคใหมนี้ ดวยคําวา “เหตุฉะนั้น” ซึ่งเปนคํานําที่นําไปสู
ผลสรุปบางอยาง ผูเขียนใหความมั่นใจแกคริสเตียนทุกคนวา “เหตุฉะนั้นพี่นองทั้งหลาย เราจึงมีใจกลา
ที่จะเขาไปในที่บริสุทธิ์” ที่บริสุทธิ์ในที่นี้หมายถึง สถานที่ที่พระเจาประทับอยู หรือพระที่นั่งของพระ
เจา หรือพระเจาเองซึ่งเปนผูบ ริสุทธิ์ ในสวนลึกของจิตใจของคนจํานวนมาก เชื่อวามีพระผูยิ่งใหญที่สุด
องคหนึ่ง ซึ่งเปนองคศักดิ์สทิ ธิ์และบริสุทธิ์ซึ่งคนธรรมดาไมอาจจะเขาถึงได พระเจาของเราเปนพระเจา
ผูยิ่งใหญ พระองคทรงสามารถชวยเหลือมนุษย ในการทุกอยางทรงอยากจะอวยพร และเนือ่ งจาก
พระองคทรงเปนผูบริสุทธิ์ คนทั่วไปจึงไมสามารถเขาถึงพระองค เพื่อรับความชวยเหลือรับพระพร และ
มีความสัมพันธกับพระองคได แตพระธรรมฮีบรูสอนวา เรามีทางที่แนนอน ซึ่งทําใหเราสามารถเขาไป
ถึงที่บริสุทธิ์ หรือถึงพระเจา ดวยเหตุผลดังตอไปนี้
1. พระเยซูคริสตทรงเบิกทางใหมใหแกเรา (10:20) ในสมัยพระคัมภีรเดิมนอกจากมหาปุโรหิต
แลว ไมมีใครเขาไปถึงที่บริสุทธิ์ที่สุดได แตเมื่อพระเยซูคริสตทรงสิ้นพระชนมบนไมกางเขน มานที่
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กั้นหองบริสุทธิ์ที่สุดไดขาดออก เปดทางใหเราเขาถึงพระเจา ผูที่ติดตามพระเยซูคริสตจึงสามารถมี
ความสัมพันธอยางใกลชิด กับพระเจาไดตลอดเวลา โดยไมตองอาศัยปุโรหิตที่เปนมนุษย ซึ่งสามารถ
เขาสูที่บริสุทธิ์เพียงปละครั้งเทานั้น
2. พระเยซูคริสตทรงเปนปุโรหิตใหญประจําในโบสถของพระเจา (10:21) ในลัทธิยดู ายมนุษย
ตองอาศัย ปุโรหิต จึงจะเขาถึงพระเจาไดในคําสอนของคริสเตียนเราก็ตองอาศัยปุโรหิตจึงจะเขาไปถึง
พระเจา แตปุโรหิตของเราไมใชมนุษยธรรมดา แตเปนพระเยซูคริสต ซึ่งประทับอยูเ บื้องขวาของพระเจา
ทําหนาที่เปนปุโรหิตของเราตลอดเวลา เราจึงจะสามารถเขาถึงพระเจาไดทุกเวลาที่เราตองการ
3. พระเยซูคริสตทรงทําลายอุปสรรคของเรา โดยชําระจิตวินิจฉัยผิดและชอบและการประพฤติ
ของเรา (10:22) อุปสรรคที่รายแรงที่สุด ทีท่ ําใหคริสเตียนขาดความมัน่ ใจ ในการเขาใกลพระองคเพื่อจะ
รับพระเมตตา และพระพรจากพระองค คือความผิดบาป ทั้งทางกายและใจความผิดบาปนี้ ทําใหใจ
วินิจฉัยผิดและชอบของเรา ฟองรองเราตลอดเวลา จนเราไมสามารถเขาเฝาพระเจาอยางเต็มที่ แมจะเขา
เฝาพระองค ใจวินจิ ฉัยผิดและชอบของเรา ทําใหเราไมมีความเชื่อที่จะรับสิ่งใด ๆ จากพระเจา แตพระ
เจาตรัสใหเราเขาใกลพระองคดวยใจจริง และดวยความเชื่ออันเต็มเปย ม ทั้งนี้หมายความวา ผูที่เขาเฝา
พระเจาจะเขาดวยใจเทียมเท็จ ซึ่งซอนเรนความผิดบาปไว โดยไมยอมเปดเผยใหพระเจารูไมได พระเจา
ทรงตองการใหเราเขามาหาพระองค ดวยสภาพทีแ่ ทจริงของเรา หากทานไดทาํ บาป หรือลวงละเมิด
คําสั่งของพระเจา ในขอใดขอหนึ่งจงเขามาเฝาพระองค บอกพระองควาทานเปนคนบาป และสารภาพ
ความผิดบาปตอพระองคดวยใจจริง แลวจงมีความเชื่อที่เต็มเปยมวา พระองคจะทรงอภัยโทษใหแกทาน
จะชําระทานใหสะอาดบริสทุ ธิ์ ฉะนั้นเมือ่ เรามีมหาปุโรหิตที่สูงสงเชนนี้ จงใหเราเขาใจใกลพระองค
ดวยใจกลา ดวยใจจริง และดวยใจที่เปย มลนดวยความเชือ่
ข. การรักษาความเชื่อและความมั่นใจ (10:23-31)
คริสเตียนจํานวนไมนอย เมือ่ เพิ่งกลับใจใหม มีความเชือ่ และความมัน่ ใจในพระเจาอยางยิ่ง แต
เมื่อเวลาผานพนไปความเชื่อของหลายคนเริ่มออนแอตามลําดับ จนหลายคนขาดความมั่นใจในการเชื่อ
พึ่งวางใจพระเจา ขาดการมั่นใจในการอธิษฐาน และการเขาเฝาพระเจา บางคนถึงกับขาดความมั่นใจ ใน
ความรอดของตน พระเจาตรัสวา “ความหวังที่เราทั้งหลายประกาศตัวรับใชแลวนั้น ใหเราถือไวให
มั่นคง อยาใหยิ่ง ๆ หยอน ๆ ไป” ทางที่จะชวยรักษาความเชื่อและความมั่นใจของเรา มีดังนี้
1. ใหนึกถึงความสัตยซื่อของพระเจา (10:24) หลายครั้งที่เราขาดความเชื่อเปนเพราะเราลืมไป
วา พระเจาของเราทรงสัตยซื่อ เมื่อพระองคทรงสัญญาสิ่งใดกับเรา พระองคทรงทําตามคําสัญญาเสมอ
การรู และเชือ่ ความจริงขอนี้จะทําใหคริสเตียน สามารถยืนมั่นอยูใ นความเชื่อตลอดไป คริสเตียนบาง
คนออนแอ ทอถอยในความเชื่อ เพราะสงสัยในความสัตยซื่อของพระเจา เขาไมมนั่ ใจวา พระเจาจะทรง
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ชวยเขาได พระองคจะทรงฟงคําอธิษฐานของเขา ทันเวลาเสมอบางครั้งเขาลืมนึกถึงความสัตยซื่อของ
พระเจา นึกถึงแตความสัตยซื่อของตนเองมากเกินไป จนคิดวา ความสัตยซื่อของพระเจาเปลี่ยนแปลงได
งาย ๆ เหมือนดังความสัตยซื่อของเรา พระคริสตธรรมคัมภีรบอกวา “ถาเราไรความสัตย พระองคก็
ยังคงสัตยซื่ออยูนั่นเอง เพราะพระองคจะปฏิเสธพระองคเองไมได” (2 ทิโมธี 2:13)
2. อยาขาดการประชุม (24,25) คริสเตียนแตละคนเปรียบเหมือนถานไฟ ที่มีไฟติดอยู ถานแต
ละกอนเหลานีม้ ีความรอนแรงตางกัน แตหลักความจริงมีอยูวา ตราบใดที่ถานไฟเหลานี้มารวมกับ ถาน
ที่มีความรอนนอยและถานที่รอนอยูแลว ก็จะรอนมากยิ่งขึ้นเชนกัน แตถาหากถานไฟกอนใดอยู
ตางหาก ไมวา จะรอนเพียงใด ในไมชามันก็จะคอย ๆ ลดความรอนลง การไปรวมประชุมในโบสถ
ของคริสเตียน นอกจากเปนการนมัสการพระเจาแลว ยังชวยเพิ่มพูนความเชื่อ ความรักและความรอนรน
ใหแกคริสเตียนดวย เปนการเราใจซึ่งกันและกันใหบังเกิดใจรัก และการกระทําดี (ขอ 24) เปนการ
เตือนสติซึ่งกันและกัน ใหมคี วามสัตยซื่อ ตราบเทาที่วันที่พระเยซูคริสตเสด็จมา พระธรรมฮีบรูเตือนเรา
วา “ซึ่งเราเคยประชุมกันนัน้ อยาใหหยุด เหมือนอยางบางคนเคยกระทํา” (25)
3. ใหเกรงกลัวตอการพิพากษาอันนากลัว (26:31) ขอพระธรรมตอนนี้เปนคําเตือนสําหรับผูที่
กําลังคิดจะละทิ้ง ความเชื่อของเขา กลับไปปฏิบัติตนในทางที่ผิดพระธรรมตอนนีก้ ลาวอยางรุนแรงวา
คนที่รูความจริงแลว แตขนื กระทําผิด ก็ไมมีทางที่จะอภัยใหเขาได มีแตคอยการพิพากษานากลัว คริส
เตียนประเภทนี้ไมใชคริสเตียนธรรมดาที่กระทําผิด แตเปนคริสเตียนที่กําลังจะละทิง้ พระเจา ปฏิเสธ
พระเยซูคริสต ไมมีความรูส ึกทุกขรอนใดในการกระทําผิดของเขา คงมีคริสเตียนไมกี่คนนัก ทีต่ กต่ํา
จนถึงสภาพเชนนี้ แตกเ็ ปนคําเตือนที่ดีสําหรับคริสเตียนทุกคน ใหรูจกั ระมัดระวัง หากเขาอยูในสภาพที่
กําลังลดถอยในความเชื่อ ความรักและการประพฤติ และไมสํานึกตัว กลับใจเสียใหมแลว ความเชื่อของ
เขาอาจตกต่ําลงตามลําดับ จนถึงกับละทิ้งพระเจา และไมมีทางชวยเหลือได ขอที่ 31 พูดไวอยางนากลัว
วา “ซึ่งจะตกเขาไปในพระหัตถของพระเจา ผูทรงพระชนมอยูนั้น ก็เปนการนากลัว”
4. ใหนึกถึงการทรงชวยเหลือ ของพระเจาในอดีต (32,33) ประสบการณเกีย่ วกับการชวยเหลือ
ของพระเจา ในอดีตไมวาจะเปนการทรงตอบคําอธิษฐาน ในเรื่องใด จะเพิ่มเติมความเชื่อใหแกเราทําให
เรามั่นใจวา พระเจาทรงสามารถชวยเราใหผานพนจากความทุกขยากลําบากตาง ๆ ในปจจุบัน ดังที่
พระองคทรงเคยชวยเหลือเราในอดีต ฉะนัน้ หากเราอดทนตอความทุกขยากลําบากที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
ประสบการณที่ไดรับในขณะนี้ จะเปนประโยชนอยางมหาศาลในวันขางหนา
5. มองไปในอนาคต (35,37) ผูที่ตั้งมั่นอยูในพระเจา ไมเพียงแตไดรับพระเมตตาในปจจุบัน ยัง
ไดรับบําเหน็จรางวัลในอนาคต ผูที่เชื่อพระเจาไมหวังทรัพยสินมรดก ที่อนิจจังในโลกนี้มากนักแตเรา
หวังทรัพยสินสมบัติอันถาวร ซึ่งพระเจาจะประทานให ในวันที่พระเยซูคริสตเสด็จมา ความเสียสละ
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ความอดทน ที่คริสเตียนรับอยูในปจจุบัน จึงมิไดเปนการรับเปลา ๆ แตเปนการรับเพื่อผลประโยชนใน
อนาคต “ดวยวาทานทั้งหลายตองการความเพียร เพื่อวา ครั้นทานกระทําใหน้ําพระทัยของพระเจาสําเร็จ
แลว ทานจะไดรับตามคําทรงสัญญา” (36)
ขอ 38,39 ไดสรุปความวา ใหเราอยาทอถอย เหมือนดังคนเหลานัน้ ที่กําลังถอยหลังถึงความ
พินาศ แตใหดําเนินชีวิตตอไปดวยความเชื่อ เพราะ “ฝายผูชอบธรรมของเรานั้น จะดํารงชีวิตอยูโดย
ความเชื่อ” (38)
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บทเรียนที่ 11 มีชีวิตอยูดวยความเชือ่

10

ขอพระธรรมประจําบทเรียน ฮีบรู 11:1-40
ผูประกาศคนหนึ่ง นําเยาวชนหกคนไปประกาศตางจังหวัด เมื่อเกือบถึงจุดหมายปลายทาง พบ
ทางขางหนาถูกน้ําทวมเปนระยะทางไกล แมแตรถประจําทางก็ไมกลาผานที่นั่น เยาวชนที่มาในรถคัน
เดียวกับผูประกาศรูสึกกังวลใจ ไมสามารถตัดสินใจวาควรจะทําอยางไรดี ขณะนั้นผูประกาศจึงกลาว
ขึ้นดวยความเชื่อวา ถาพระเจาทรงนําเรามาถึงที่นี่ พระองคจะตองทรงนําเราตอไป จนถึงจุดหมาย
ปลายทางอยางแนนอน ความเชื่ออันหนักแนนของผูประกาศ ไดทําใหเยาวชนทุกคนเกิดความเชื่อ
เพิ่มขึ้นดวย หลังจากอธิษฐานแลว ผูประกาศจึงขับรถฝากระแสน้ํานํากลุมเยาวชน ไปถึงจุดหมาย
ปลายทางอยางปลอดภัย นําความอัศจรรยมาสูผูพบเห็นเปนอยางยิ่ง
ความเชื่อ อาจเปรียบไดกับโรคติดตอเมื่อคนหนึ่งมีความเชื่ออยางแข็งแรง มั่นคงจริง ๆ จะทํา
ใหคนอื่น ๆ มีความเชื่อเพิ่มขึ้นดวย ในพระธรรมฮีบรู บทที่ 11 ผูเขียนไดสอนถึงความเชื่อ และกลาวถึง
บุคคลหลายคน ในพระคริสตธรรมคัมภีรเดิม ซึ่งมีความเชื่อเขมแข็งในพระเจาการศึกษาความเชือ่ ของ
บุคคลเหลานี้ จะเพิ่มเติมความเชื่อใหแกเรา
ก. ความหมายของความเชื่อ (11:1-3)
กอนจะกลาวถึงตัวอยางความเชื่อของบุคคลตาง ๆ ในพระคัมภีรเดิม เราควรจะทําความเขาใจ
เกี่ยวกับความหมายของคําวา “ความเชื่อ” เสียกอน พระธรรมขอแรกของบทนี้ใหคําจํากัดความคําวา
“ความเชื่อ” วา “คือความแนใจในสิ่งที่เราหวังไวเปนความรูสึกอยางแนนอนวา สิ่งที่ยังไมเห็นนัน้ มีจริง”
ความเชื่อตามความหมายที่กลาวมาแลว เปนความเชื่อ ที่เราตองใชในการประกอบภาระกิจทุก
อยางในชีวิตประจําวัน เชนการรับประทานอาหาร สมมติวา สิ่งที่เราหวังไวคือ การรับประทานอาหาร
เย็นที่บานในวันนี้ แมขณะทีท่ านหวังอยูนนั้ เปนเวลาตอนเชา แตทานมีความแนใจ หรือมีความรูสึกที่
แนนอนวา เย็นนี้ทานจะมีอาหารรับประทานที่บานของทาน อยางแนนอน เมือ่ ถึงเวลาเย็น กอน
รับประทานอาหาร แมทานจะไดเคยชิมอาหารนั้นมากอน แตทานแนใจวา อาหารนั้นจะไมเปนพิษเปน
ภัยตอทาน แตจะเปนประโยชนตอทานอยางแนนอน หรือขณะทีท่ านเดินทางมาถึงสะพานแหงหนึ่ง
ทานมีความหวังใจวาจะเดินขามสะพานนัน้ โดยที่ทานไมรูลวงหนาวา สะพานนั้นแข็งแรงพอหรือไม
แตทานก็เดินขามไปดวยความมั่นใจ สิ่งที่กลาวนี้ ลวนแตเปนความหมายของความเชือ่
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พระเจาทรงสัญญาวาจะประทานพระพรหลายอยาง ใหแกผูที่เชื่อในพระองค เราหวังในสิ่ง
เหลานี้ที่พระเจาทรงสัญญา เชน การเขาสูแผนดินสวรรค การปกครองรวมกับพระคริสต การทรงตอบ
คําอธิษฐาน ฯลฯ แมเราจะยังไมเห็นสิ่งที่เราหวังเหลานี้ หากเรามีความเชื่อ เรามีความแนใจวา สิ่งที่พระ
เจาทรงสัญญานั้นมีจริง และพระองคจะประทานใหตามที่ทรงสัญญาไว ผูที่เชื่อพึ่งพระเจาในสมัยกอน
หลายคน มีความเชื่อเชนนี้ ชือ่ เสียงของเขาจึงเลื่องลือออกไปตราบเทาทุกวันนี้ (ขอ 2)
หากปราศจากความเชื่อแลว การดําเนินชีวิตคริสเตียน ก็ยากทีจ่ ะดําเนินไปไดอยางเสมอตน
เสมอปลาย เพราะมีพระสัญญาหลายประการ ซึ่งพระเจาทรงใหตอผูที่เชื่อและวางใจในพระองค ซึง่ เรา
มองไมเห็นในขณะนี้ แตหากเรามีความเชือ่ เราจะมั่นใจวา สิ่งที่พระเจาทรงสัญญาไวเปนความจริง โดย
เหตุนี้ ผูที่มีความเชื่อในพระเจา จึงสามารถยืนหยัดอยูฝายพระองค ไดดว ยความสัตยซอื่ ตลอดไป
โปรดเขาใจดวยวา ความหวังไมใชความเชือ่ เพราะเราไมมีความแนใจเกี่ยวกับความหวังมาก
นัก หากเราหวังวา พระเจาทรงตอบคําอธิษฐาน นั่นหมายความวาพระเจาอาจทรงตอบ หรือไมทรงตอบ
คําอธิษฐานก็ได แตหากเชือ่ วาพระเจาทรงตอบคําอธิษฐาน เราก็แนใจที่สุดวาพระเจาจะตองตอบคํา
อธิษฐาน ผูที่เชื่อพึ่งวางใจในพระเยซูคริสตมิไดหวังวาจะไดไปสวรรค แตแนใจวา จะไดไปสวรรค
ข. ตัวอยางแหงความเชื่อ (11:4-38)
บุคคลตาง ๆ ในพระคัมภีรเดิม ที่ไดรับการโปรดปรานจากพระเจา เปนพิเศษและเปนคนที่มี
บทบาทสําคัญ หลายอยางในประวัติศาสตรของอิสราเอล ลวนเปนคนที่เต็มเปย มไปดวยความเชื่อ
ผูเขียนพระธรรมฮีบรู ไดยกตัวอยางของบุคคลหลายทาน พรอมทั้งกลาวถึงผลของความเชื่อตอไปนี้
1. ความเชื่อทําใหพระเจาพอพระทัย (4-6) ผูที่มีความเชื่อในพระเจา จะทําทุกอยางเปนที่พอ
พระทัยของพระเจา เชน อาแบล และเอโนค
อาแบล และพี่ชายของเขาซึ่งชื่อ คาอินตางถวายเครื่องบูชาแกพระเจา พระเจาทรงพอพระทัย
เครื่องบูชาของอาแบล เพราะอาแบลถวายเครื่องบูชา ที่พระเจาประสงคสวนเครื่องบูชาของคาอินนั้น
พระเจาไมพอพระทัยเพราะคาอินถวายเครือ่ งบูชาตามความพอใจของตนเอง
มิใชตามที่พระเจาพอ
พระทัย
ในสมัยของเอโนค คนทั่วไปตางประพฤติตามอําเภอใจ แตเอโนคประพฤติตนตามที่พระเจาพอ
พระทัย
โดยเหตุที่อาแบล และเอโนค มีความเชื่อในพระเจา ทําสิ่งที่พระเจาพอพระทัย พระเจาจึงทรง
พอพระทัยในพวกเขา และขอ 6 กลาววา “ถาไมมีความเชื่อแลว จะเปนที่ชอบพระทัยของพระเจาหา
มิได” แตการที่พระเจาพอพระทัยนัน้ ไมไดหมายความวา พระเจาจะอวยพรใหคนทีพ่ ระองคพอพระทัย
มีความสุขสดชื่นเสมอไป อาแบลและเอโนคเปนที่พอพระทัยพระเจาแตอาแบลถูกพี่ชายของตนฆาตาย
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สวนเอโนคไมตองพบความตายเลย ซึ่งเปนผลที่แตกตางกันราวฟากับดิน ทั้งนี้เปนบทเรียนสอนใหเรารู
วา การที่เราทําใหพระเจาพอพระทัย ไมนําความสุขสบายมาสูเราเสมอไป บางครั้งไดรับอันตรายเสีย
ดวยซ้ํา แตคนที่มีความเชื่อ จะยึดถือความพึงพอใจของพระเจาเปนใหญเสมอ
2. ความเชื่อทําใหเชื่อฟง (7,8) โนอาหมีความเชื่อในพระเจา เมื่อพระเจาตรัสสั่งใหตอ เรือ ทั้ง ๆ
ที่ไมมีวี่แวววา จะมีฝนตกหรือน้ําทวมมากอน แตโนอาหก็เชื่อฟง เพราะแนใจวา สิ่งที่พระเจาตรัสไว
ถึงแมวาตาของเขายังมองไมเห็น จะตองเกิดขึ้นจริง ความเชื่อหรือการเชื่อฟงนี้ทําใหโนอาหและ
ครอบครัวของเขา ไดรับความรอด
ความเชื่อของอับราฮัม ก็แสดงออกโดยการเชื่อฟง (8) เมื่อพระเจาทรงเรียกใหอับราฮัม ออก
จากตําบลที่อยูข องตนทั้ง ๆ ที่ไมรูวาจะไปที่ใด อับราฮัมเชื่อฟงพระเจา ออกจากทีอ่ ยูของตนทันทีหาก
เราบอกวาเรามีความเชื่อในพระเจา แตไมเชื่อฟงคําสั่งของพระองค ความเชื่อของเราก็เปนความเชือ่ ที่นา
สงสัย
3. ความเชื่อ ใหมีความหวังเกี่ยวกับอนาคต (9-23) เมื่ออับราฮัมเชื่อฟงพระเจา ออกจากที่อยู
อาศัยเดิมของตนอับราฮัมตองเผชิญกับการทดลองหลายอยางเชน จากศัตรูที่กอกวนอยูรอบดาน จาก
สภาพการเปนหมันของนางซารา และบุตรนั้น เมื่อไดบตุ รแลว พระเจายังทรงสั่งใหถวายเปนเครื่องบูชา
แกพระองค อับราฮัมไมทอแทใจในความเชื่อของเขา โดยมีความหวังใจวา สักวันหนึ่ง พระเจาจะทรง
กระทําใหพระสัญญา ของพระองคสําเร็จเพราะ “พระองคผูไดทรงสัญญาไวนั้นเปนผูสัตยซื่อ” เนื่อง
ดวยความหวังใจนี้พระเจาจึงทรงตอบสนองอับราฮัม ดวยพระพรมากมาย
ผูที่มีความเชื่อ อาจไมไดรับทุกอยางที่ตนเชื่อ ขณะทีม่ ีชวี ิตอยูเสมอไป เชน อับราฮัมไมสามารถ
ที่จะมีชวี ิต จนเห็นเชื้อสายมีจํานวนมากดุจดาวในทองฟา และดุจเม็ดทรายในทะเลทราย อิสอัคอวยพร
แกยาโคบและเอซาว เกี่ยวกับเรื่องที่บังเกิดในเวลาภายหนา โยเซฟอวยพรแกบตุ รของทานกอนจะ
สิ้นชีวิต และบิดามารดาของโมเสส ไดซอนโมเสสไวสามเดือน การกระทําของคนทีก่ ลาวมาแลวนี้ ลวน
แตหวังผลในอนาคต ถาทานมีความเชือ่ ในพระเจา ทานไมเพียงแตมีความหวังในขณะนี้ แตจะมี
ความหวังในอนาคตดวย ทานจะมัน่ ใจและแนใจวา สิง่ ที่ทานกระทําในขณะนี้ จะตองเกิดผลอยาง
แนนอนในอนาคต ความเชื่อชนิดนี้จะทําใหทานมีความอดทน และสัตยซื่อตอพระเจาตลอดไป
4. ความเชื่อ ทําใหยอมทนทุกขลําบาก (24-27) โมเสสมีสิทธิ์ที่จะรับความสุขสบายทุกอยางใน
ราชวังของกษัตริยฟาโรห แตเพราะเหตุความเชื่อ เขายินดีเสียสละความสุขสบายสวนตัว ทุกอยางและ
รับความทุกขลําบากเพื่อพระเจาแทนที่ ทั้งยังไมเกรงกลัวความกริว้ ของกษัตริยฟาโรหดวย เพราะเขา
มั่นใจวา สิ่งที่พระเจาทรงเตรียมใหแกเรานั้น แมยังมองไมเห็นในขณะนี้ ก็ประเสริฐกวาความสุขสบาย
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ที่ไดรับในราชสํานัก ผูที่มีความเชื่ออยางแทจริง สามารถยืนหยัดอยูเ พือ่ พระเจาไดไมวาจะตองทนความ
ทุกขทรมานทุกชนิด
ความเชื่อทําใหมีชัยชนะ (28-40) ในรองรับของ เพลงแหงชีวิตคริสเตียน เพลงหนึ่งกลาววา
“ความเชื่อคือความมีชัย เปนความมีชยั อยางสงา คือชัยชนะโลกา” ประวัติศาสตรชาวอิสราเอลไดพิสูจน
ใหเราเห็นควมจริงขอนี้ โมเสสนําชนชาติอิสราเอลขามทะเลไดเปนผลสําเร็จ โยชูวาหเดินรอบกําแพง
เมืองเยรีโค จนกําแพงเมืองพังทลายลงมา ชัยชนะและความสําเร็จเหลานีล้ วนเกิดจากความเชื่อ
นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายคน เชน กิเดโอน บาราค แซมสัน เยฟธาห ดาวิด ซามูเอล ลวนพบชัยชนะโดย
ความเชื่อ ความเชื่อสามารถปดปากสิงโต ดับไฟอันรอนแรง ชวยใหรอดพนจากความตายเพิ่มกําลังแกผู
ออนแอ ทําใหกองทัพของศัตรูพายหนีไป ทําใหคนที่ตายแลวเปนขึ้นมาอีกอยางแทจริง คนที่มีความเชื่อ
อาจถูกเยาะเยย รังแก ขมเหง ถูกทําราย แตในบั้นปลายเขาจะพบชัยชนะอยางแทจริง
เรามีความเชื่ออยางบุคคลเหลานี้ไหม
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บทเรียนที่ 12 การอดทนในความเชื่อ

11

พระธรรมประจําบทเรียน ฮีบรู 12:1-29
บทเรียนสําคัญที่สุดอยางหนึ่งของชีวิตทีท่ ุกคนจะตองเรียน คือบทเรียนแหงความอดทน ไมวา
จะเปนการศึกษาหาความรู การประกอบกิจธุระใด ๆ หากปราศจากความอดทน ก็เปนการยากที่จะพบ
ความสําเร็จ การที่ผูชอบธรรมดําเนินชีวิต โดยความเชือ่ ก็เชนเดียวกัน ตองอาศัยความอดทน จึงจะ
ดําเนินไปสูจุดหมายปลายทางได บทเรียนบทนี้ กลาวถึงการอดทนของคริสเตียนในสถานการณตาง ๆ
และทางที่จะชวยเพิ่มเติมความอดทนใหแกเรา
ก. สภาวะที่คริสเตียนตองอดทน (12:1-17)
หนึ่ง อดทนตอการขมเหงรังแก (1-4) พระคริสตธรรมคัมภีรไดกลาวไวอยางชัดเจนวา ผูที่เชื่อ
ในองคพระเยซูคริสต จะไมไดรับความสุขสบายเสมอไป บางครั้งจะไดรับความทุกข ลําบากมาก
เนื่องจากถูกดูหมิ่น เหยียดหยาม เยาะเยย บางคนถูกขมเหงรังแก ถูกขมขู บางถูกทําลายชีวิต ขณะที่
ผูเขียน เขียนจดหมายถึงคริสเตียนชาวฮีบรูนี้ คริสเตียนชาวฮีบรูบางคน ไดรับการขมเหงรังแกแลว
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูนําคริสเตียนทัว่ ไปคงไดรับความลําบากมาก แตผูเขียนกลาววา ขณะนี้พวกเขายัง
ไมไดรับความลําบากถึงโลหิตตก (4) วันหนึ่งขางหนาพวกเขาอาจไดรับความยากลําบากถึงขั้นตองพลี
ชีวิตเพื่อรักษาไวซึ่งความชอบธรรม
ผูเขียนไดใหเหตุผลที่เกี่ยวกับการที่คริสเตียน ตองอดทนตอการขมเหงรังแกวา เพราะเรามี
“พยานหมูใหญ” อยูรอบขาง “พยานหมูใหญ” นี้ หมายถึงผูที่เชื่อพึ่งพระเจาในทุกยุคทุกสมัย ซึ่งไดผาน
พนความทุกขยากลําบาก โดยถูกขมเหงรังแกมากอน และพวกเขาไดพบชัยชนะในความเชื่อ เพราะ
ความสัตยซื่อของพระเจาและฤทธิ์อํานาจของพระองค ทําใหพวกเขาสามารถอดทนตราบเทาวันตาย
ในพระคริสตธรรมคัมภีรเดิมมี “พยาน” เหลานี้จํานวนมาก เชน โยเซฟ ดาเนียล และสหาย
ศาสดาพยากรณตาง ๆ ซึ่งถูกฆาตาย และในพระคริสตธรรมใหมมี “พยาน” เชน ยากอบ เปโตร เปาโล
พระเยซูคริสตเอง ทรงเปนพยานทีด่ ีที่สุดในประวัติคริสตจักร คริสเตียนจํานวนหมื่น ๆ ไดถูกขมเหง
รังแกอยางทารุณโหดรายทีส่ ุด เชน ถูกจับไปใหสัตวรายฉีกกัด ใหกระทิงเปลี่ยวขวิดจนตาย จับไปถวง
น้ําทั้งเปน จับไปเผาทั้งเปน และการทรมานอื่น ๆ อีกสารพัดอยาง ผูทไี่ ดรับความทุกขทรมานเหลานี้ ได
เปนพยานถึงความสัตยซื่อ และฤทธิ์อํานาจของพระเจา เปนการหนุนใจใหเราทุกคนรูวาถาพระเจา ทรง
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สามารถชวยพวกเขาใหมีความเชื่อ และรักษาความอดทนจนถึงวาระทีส่ ุดของชีวิตได พระองคจะทรง
สามารถชวยเรา และรักษาเราจนถึงที่สุดเชนกัน
เมื่อผูที่เชื่อพึ่งพระเจา จํานวนมากมายเคยรับประสบการณเชนนี้มากอนแลว จึงไมเปนสิ่งที่ยาก
เกินไปสําหรับเรา ที่จะอดทนตอการถูกขมเหงรังแก อยางไรก็ตามผูเขียนไดใหคําแนะนําแกคริสเตียน
ทุกคนในการปฏิบัติตน เมื่อเผชิญการขมเหงรังแกดังนี้
ก. ใหทิ้งของหนักทุกสิ่งที่ขัดขวางอยู หรือของที่ถวงเราไว การอดทนที่กลาวในที่นี้ มีลักษณะ
เหมือนการวิ่งทนของนักกีฬา นักกีฬาที่เขาแขงขันจะตองถอดเครื่องแตงกายที่ถวงของเขาออก เหลือแต
ชุดกีฬาทีเ่ บา ๆ เทานั้น นักวิ่งที่สวมรองเทาหนัง เสื้อนอก สวมหมวก ยอมวิ่งไดไมเต็มที่การดําเนินชีวติ
คริสเตียน ก็เหมือนกับการวิ่งทน เราจําเปนตองทิ้งของหนัก ที่เปนอุปสรรคตอการวิ่งของเราออก “ของ
หนัก” นี้ ไมจําเปนตองเปนความบาป อาจเปนอะไรก็ได ทีเ่ ปนอุปสรรคตอการวิ่งทนของคริสเตียน
บางอยางอาจเปน “ของหนัก” สําหรับคนหนึ่ง แตอาจไมเปน “ของหนัก” สําหรับอีกคนหนึ่ง เชน การ
ตื่นสาย สําหรับคนหนึ่ง เขาจําเปนตองตื่นสาย เพราะเขาตองทํางานหนักและตองนอนดึก การตื่นสายจึง
ไมเปน “ของหนัก” ถวงการวิ่งของเขา แตสําหรับอีกคนหนึ่งเขาตืน่ สายเพราะความขี้เกียจ การตืน่ สายนี้
เปน “ของหนัก” ถวงการวิ่งของเขา “ของหนัก” ยังอาจเปนความทอถอย ความกลัว ความกังวล ฯลฯ ไม
วา “ของหนัก” นั้นจะเปนอะไร ที่เปนอุปสรรค ทําใหทานขาดความบากบั่น อดทน ทําใหไมสามารถวิ่ง
ไปสูธงชัย ก็จงทิ้งของหนักนั้นเสีย
ข. ใหทิ้งการผิด ที่เรามักงายกระทําหรือ “บาปที่เกาะแนน” ความผิดบาปในที่นี้ เปนดุจการผิด
กติกาของการเลนกีฬาซึ่งเปนความบาปโดยตรง และเปนความบาปที่เรากระทําไดงา ย ๆ เชน กลาวเท็จ
โมโหราย และการกระทําสิ่งที่ไมถูกตองตามหลักความจริงในพระคริสตธรรมคัมภีร บางครั้งเราอาจไม
รูวา สิ่งที่เรากระทําอยูนนั้ เปนความบาป เชนการนินทา คริสเตียนบางคนติดนิสัยนินทา จนไมรูวา การ
นินทานั้นเปนความบาป โดยเฉพาะอยางยิง่ ขณะที่เราไดรับความทุกขยากลําบากตาง ๆ เราอาจกระทํา
ผิดไดงาย ๆ
ค. ใหหมายเอาพระเยซูคริสตเปนผูนําและเปนผูสงเสริมความเชื่อของเราใหสําเร็จ (2) ในการ
แขงขันกีฬาทุกชนิด นักกีฬาหรือกีฬาแตละทีมตองมีโคช หรือผูนํา ผูนําควรแนะนําสั่งสอนและให
กําลังใจ พระเยซูคริสตเปนผูนําของนักวิ่งทนคริสเตียนทุกคน ในขณะที่พบความยากลําบาก เราตองเขา
ใกลชิดพระองคเปนที่สุด เพื่อจะรับคําแนะนําและหนุนใจจากพระองค จงอยาแขงกีฬาแหงชีวิตนี้โดย
ใชกําลังและสติปญญาของเราเอง แตจงอาศัยพระเยซูคริสต พระองคจะทรงสงเสริมใหความเชื่อของเรา
สําเร็จ
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สอง อดทนตอการเฆี่ยนตีสงั่ สอน (5-11) ความทุกขลําบากอีกอยางหนึง่ ที่อาจเกิดขึน้ คือความ
ทุกขลําบาก เนื่องจากการเฆี่ยนตีสั่งสอนของพระเจา
การเฆี่ยนตีมไิ ดเปนการแสองออกของความเกลียดชังเสมอไป แตบางครั้งเปนการแสดงออก
ของความรัก พระคริสตธรรมคัมภีรแนะนําบิดามารดาที่รักบุตร ใหเฆี่ยนตีสั่งสอนบุตรของตน บิดา
มารดาที่รักบุตรอยางแทจริง จึงควรเฆี่ยนตีสั่งสอนบุตร ระบบการศึกษาใหม ไมสนับสนุนใหครูเฆีย่ นตี
สั่งสอนเด็ก ทัง้ นี้คงเนื่องจากปญหาบางอยางที่เกิดขึ้น เพราะครูบางคนเฆี่ยนตีเด็กจนเกินขอบเขต และ
อาจคิดวามนุษยกําลังเจริญขึน้ ทุกขณะ ในดานความคิด และความรูสึกแลว การเฆี่ยนตีจึงไมจําเปน
ตอไป แตเปนผลที่แตกตางระหวางความประพฤติของนักเรียนในสมัยกอน กับความประพฤติของ
นักเรียนสมัยนี้ ทําใหเราเห็นถึงคุณประโยชนอยางมหาศาล ของการเฆี่ยนตีสั่งสอน ผูที่เปนมารดาคน
หนึ่งกลาววา “การกลาวเตือนบุตรสักรอยครั้งไมดีเทากับการเฆี่ยนตีเพียงครั้งเดียว”
พระเจาทรงเฆีย่ นตีสั่งสอน คนที่พระองคทรงรัก ผูที่ไดรับการเฆีย่ นตีจากพระเจาจะไมรูสึก
สนุกเลย เขาอาจไดรับความเจ็บช้ํา อาจไดรบั ความเศราใจอยางสุดซึ้ง แตพระเจาทรงใหเราอดทนตอการ
เฆี่ยนตีสั่งสอนของพระองค เพราะการตีนนั้ แสดงวาพระเจายังทรงรักเรา เมื่อเราทําผิดบาป พระองคจึง
ทรงเฆี่ยนตี เพือ่ จะเปนประโยชนแกเรา
สาม ใหอดทนเมื่อพบกับสิ่งที่ทําใหทอใจ (12-17) คริสเตียนชาวฮีบรูหลายคนที่ไดรบั จดหมายนี้
คงรูสึกทอแทใจตอเหตุการณบางอยาง ทีเ่ กิดขึ้นในคริสตจักร จนมือหอย เขาเพลียหมดกําลังใจ ที่จะ
ติดตามพระเยซูคริสตตอไป ขอ 15 กลาวถึง “รากขมขื่น” ที่แซมขึ้นทําใหเกิดความยุงยาก ผูที่มี “รากขม
ขื่น” นี้ เคยเปนคริสเตียน แตกําลังใจเสื่อมในความเชื่อ จึงทําใหเกิดความยุงยากลําบากแกคนอื่น ๆ ทํา
ใหหลายคนสะดุด พระเจาทรงเตือนใหเราอยาทอแทใจ เพราะการกระทําของคนเหลานั้น เปนการ
กระทําที่เกิดจากความประมาท อันเปนการขายสิทธิ์อันชอบธรรมของตัวเอง เหมือนเอซาวที่ขายสิทธิ์
บุตรหัวป เพราะเห็นแกอาหารเพียงมื้อเดียว เมื่อสํานึกตัวได รูสึกเสียใจรองไห แตก็สายเกินไป คน
เหลานั้นที่ประพฤติตนในทางที่เสื่อมเสีย เพราะเห็นแกสวนไดเฉพาะเนา เพียงเล็กนอยจะไดรับผล
กรรมเชนเดียวกัน ฉะนั้น แทนที่จะทอถอย “จงชูมือที่หอยอยูขึ้น และกระทําหัวเขาที่เพลียใหเขมแข็ง”
ข. แรงหนุนใจ ใหเกิดความอดทน (12:18-29)
1. จะไดไปถึงพระเยซูคริสต ดวยความปตยิ ินดี (24-28) พระธรรมตอนนี้ กลาวถึงภูเขาสองแหง
คือ ภูเขาซีนาย ซึ่งเต็มไปดวยภาพที่นาเกรงขาม เชนไฟไหม ความมืดมิด ลมพายุ เสียงแตรและความตาย
(18-21) เปนสถานที่พระเจาตรัสกับชนชาติอิสราเอล โดยผานทางโมเสส แตเนื่องจากชาวอิสราเอล ดื้อ
ดึงตอคําสั่งของพระเจา ไมมีความอดทนที่จะทําตามพระทัยของพระองค มีแตบนตลอดเวลา เมื่อพระ
เจาจะทรงสําแดงพระองคใหชนชาติอิสราเอลเห็น ทีภ่ ูเขาซีนาย แทนที่พวกเขาจะดีใจ พวกเขากลับ
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ตกใจกลัวจนตัวสั่น แตที่ภเู ขาอีกแหงหนึ่ง คือ ภูเขาศิโยน (22) เปนภูเขาที่มีสภาพตรงกันขามกับภูเขาซี
นาย ณ ภูเขาศิโยน หรือกรุงเยรูซาเลมใหม เปนที่ประทับของพระเจา เปนที่อยูของเหลาทูตสวรรคเปนที่
ชุมนุมของเหลาสาวก และคริสเตียนทัง้ หลาย ภูเขาศิโยนจึงเปนสถานที่ที่เต็มไปดวยความสงบสุข
ความปติยนิ ดี คริสเตียนที่อดทนจนถึงที่สุด จะไดไปถึงภูเขาศิโยน ไปรวมความสุขยินดีตลอดนิรันดร
2. ความนากลัวแหงการไมยอมฟงคําเตือน (25-27) บางคนไมรักษาความเชื่อของเขา ไมใชเปน
เพราะการถูกขมเหงรังแกหรือไดรับความยากลําบาก แตเพราะความดื้อดึงประจําตัว เหมือนชนชาติ
อิสราเอลที่ดื้อดึง ไมยอมฟงพระสุรเสียงของพระเจา พระเจาทรงเตือนสอนคนเหลานี้ ใหเห็นถึง
อันตราย ของการเมินหนาจากพระองคโดยกลาวถึงโทษ ซึ่งชนชาติอิสราเอลในสมัยกอนไดรับ หากชน
ชาติอิสราเอลในสมัยนั้น ตองหวาดหวัน่ พรั่นพรึง เพราะพระพิโรธของพระเจาผูท ี่ไมเชื่อฟงพระองค
เดี๋ยวนี้ ก็จะตองตกใจกลัวยิ่งกวานัน้ มาก
3. มีใจขอบพระคุณ (28-29) พระเจาของเราไมเพียงแตเปนพระเจาแหงความรัก ความเมตตา
พระองคก็เปนพระเจาแหง “เพลิงที่ไหมคุอยู” ดวย “เพลิง” เล็งถึงพระพิโรธ การพิพากษาและการทรง
ทําลายของพระเจา”
ในวันหนึ่งขางหนา พระเจาก็จะทรงพิพากษามนุษย ทําลายทุกอยางในโลกดวยไฟ ผูที่ไมไดรับ
แผนดินสวรรค เปนมรดก จะตองพากันพินาศในไฟนั้น แตสว นผูท ี่เชื่อและวางใจในพระองค ไดรับ
แผนดินทีไ่ มหวั่นไหวคือแผนดินสวรรคเปนมรดกแลว แมพระเจาของเรา จะเปนเพลิงที่ไหมคุอยูเพลิง
นั้นจะไมไหมแผนดิน ทีพ่ ระเจาทรงมอบใหแกผูชอบธรรม ฉะนั้นเราจึงตองขอบคุณพระเจา และปฏิบัติ
ใหเปนที่ชอบพระทัยของพระองคจนถึงวันที่สุด
พระเจาทรงชวยเราใหมใี จอดทน ในสภาพทุกอยางตลอดไป
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บทเรียนที่ 13 การดําเนินชีวิตในความเชื่อ

12

ขอพระธรรมประจําบทเรียน ฮีบรู 13:1-25
นักเทศนที่มีชอื่ เสียงมากคนหนึ่ง กลาววา “การตายเพื่อความเชื่อ งายกวาการมีชวี ิตเปนอยู ใน
ความเชื่อ” คํากลาวของนักเทศนคนนี้อาจไมเปนความจริงเสมอไป แตก็มีขอสอนใจแฝงอยูมาก เพราะ
การตายเพื่อความเชื่อนั้น ผูตายอาจไดรับความทุกขทรมานไมนานนัก และเมื่อความตายมาถึงแลว ความ
ทุกขทรมานทุกอยางก็ผานพนไป และไดรบั ความสุขและชีวิตนิรันดร แตสําหรับคริสเตียนที่ยังมีชวี ิตอยู
ตองเผชิญกับสิ่งที่ลอใจ และการทดลองตาง ๆ จนสิ้นชีวติ
การที่จะดําเนินชีวิตคริสเตียนใหถูกตอง ตามพระทัยของพระเจาเสมอไป ไมใชเปนสิ่งที่งายนัก
โดยเฉพาะอยางยิ่งคริสเตียนบางคนซึ่งตกอยูในความทุกขยากลําบากมาก เนื่องจากที่เขาตองการทําตาม
น้ําพระทัยของพระเจา เขาอาจรูสึกวาการดําเนินชีวิตในความเชื่อนั้น ไมใชเปนสิ่งที่งา ยเลย บทเรียนบท
นี้คงจะชวยใหทานสามารถดําเนินชีวิต คริสเตียนไดอยางมีชัย
ก. ทาทีของคริสเตียน ตอสิง่ ตาง ๆ ในชีวติ ประจําวัน (13:1-6)
ทาทีหรือความรูสึกนึกคิด และอุดมคติของคริสเตียน ตอสิ่งแวดลอมในชีวิตประจําวัน มี
ความสําคัญตอชีวิตฝายวิญญาณจิตของคริสเตียนมาก คริสเตียนที่มีอดุ มคติสูงในการดําเนินชีวิตของเขา
มักจะสามารถรักษาความเชือ่ ไดดี กวาคริสเตียน ที่ไมมอี ุดมคติในการดําเนินชีวิตเลย เชน นาย ก. เปน
คริสเตียน เขารูสึกวาคริสเตียนที่แทจริง ตองดําเนินชีวิตคริสเตียนทีบ่ ริสุทธิ์ และเขาถือความบริสุทธิ์
แหงการดําเนินชีวิตประจําวัน เปนอุดมคติของเขา ไมวาเขาจะกระทําอะไรก็ตาม เขานึกถึงความบริสุทธิ์
ของชีวิตคริสเตียนเสมออุดมคติเชนนี้ ก็จะเปนแรงกระตุนใหเขาดําเนินในความเชื่อไดดยี ิ่งขึ้น
คริสเตียนทุกคนตองมีทาทีทถี่ ูกตองตอสิ่งตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. ตอคนอื่น (1,2) ปญหาที่โลกเผชิญอยางหนักหนวงตลอดมา คือปญหาของมนุษย โลกยิ่งเพิ่ม
ประชากรมากเพียงใด ปญหาที่มนุษยเผชิญก็มากขึ้นเพียงนั้นเรามีชวี ติ อยูในโลก ที่ตองสังคมกับคนอื่น
การอยูดว ยกันกับคนอื่น จึงเปนศิลปที่คริสเตียนทุกคนตองเรียนรูไว
คนอื่น ๆ ที่กลาวไวในขอ 1-3 ประกอบดวยคนสามประเภท
ประเภทแรก ไดแกผูที่เปนพี่นองในพระคริสต หรือเพือ่ นคริสเตียนดวยกัน พระคัมภีรบอกให
เรารักพวกพี่นอ ง คริสเตียนชาวฮีบรูคงมีความรักพี่นองอยูกอนแลว แตความรักนั้นคอย ๆ จืดจางลง จน
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มีความรูสึกที่เย็นชาและจืดชืดตอกันและกัน ในยุคนี้เรายิง่ ตองการคําเตือน ใหเรารักพีน่ องในพระคริสต
ตลอดไป
ประเภทที่สอง ไดแกคนแปลกหนาในสมัยที่กิจการโรงแรมยังไมเจริญ คริสเตียนทุกคน มี
หนาที่คอยรับรองแขกแปลกหนา ซึ่งสัญจรผานถิ่นที่อยูอาศัยของเขา แขกแปลกหนาเหลานั้น บางคน
อาจเปนคริสเตียนที่ถูกขมเหงรังแกแลวยายมาจากที่อนื่ บางคนอาจเปนผูประกาศของพระเจา บางคน
อาจเปนนักธุรกิจ พระเจาทรงหนุนใจใหเราแสดงกิริยาตอนรับแขก คนแปลกหนาเหลานั้น เพราะการ
กระทําเชนนั้น อาจทําใหเราไดรับรองทูตสวรรคโดยไมทันรูตัว เหมือนดังอับราฮัมที่รับรองแขกแปลก
หนานัน้ แทจริง เปนทูตสวรรคที่แปลงตัวมาหา
ทานเคยไดยนิ คําพูด ทํานองนี้ไหมวา “ไมอยากไปโบสถนั้น เพราะไมมีใครยินดีตอนรับ”
คริสตจักรหลายแหงไมรูจักตอนรับคนแปลกหนา
หลายครั้งคริสตจักรจึงตองสูญเสียคนที่มาเปน
สมาชิก อยางนาเสียดาย
ประเภทสาม ไดแก ตกทุกขไดยากคริสเตียนตองระลึกถึงคนเหลานั้น แสดงความรักตอพวกเขา
ไมเพียงแตโดยคําพูดแตโดยการกระทํา เกี่ยวกับการชวยเหลือคนตกทุกขไดยากนี้ คริสเตียนควร
ระมัดระวังอยูส องประการคือ ประการแรกอยาเนนแตการชวยเหลือ ผูตกทุกขไดยากในดานทรัพยสิน
เงินทองมากเกินไป จนละเลยการประกาศทางแหงความรอดพนบาป ประการที่สอง อยาประกาศเรื่อง
พระคุณและความรักแตอยางเดียว แกผูตกอยูในความลําบากแลว แตไมไดใหความชวยเหลือทางดาน
การกระทําเลย
2. ตอการสมรส (4) การลอใจที่นากลัวที่สุดอยางหนึง่ ของคริสเตียน คือการลอใจในทางดาน
เพศ มีคริสเตียนจํานวนไมนอยที่พลาดพลั้ง และเสื่อมถอยในความเชื่อ เพราะเรื่องเพศ ขอ 4 กลาววา
“จงใหการสมรสนั้นเปนที่นบั ถือแกคนทั้งปวง” พระเจาทรงพอพระทัยที่ชายหนุมหญิงสาวรักกัน และ
แตงงาน โดยถูกตองตามทํานองคลองธรรม การที่จะใหการสมรสเปนที่นับถือของคนทั้งปวง นอกจาก
ตองแตงงานตามธรรมเนียมที่ดีงามแลวชีวติ เบื้องหลังกอนแตงงานก็เปนสิ่งที่สําคัญดวย เพราะพระ
ธรรมขอนี้ไดกลาวถึง การเลนชู และการลวงประเวณี คูสมรสใด ๆ ก็ตามที่ประพฤติตนในทํานองชูสาว
กอนแตงงาน การแตงงานก็ไมเปนที่นับถือของคนทั้งปวง และพระเจาจะทรงพิพากษาดวย สําหรับผูที่
แตงงานแลว พระคัมภีรไ ดเนนใหมีความสัตยซื่อตอคูครองของตนเพราะการเลนชูกัน และคนลวง
ประเวณีพระเจาทรงพิพากษา”
3. ตอทรัพยสินเงินทอง (5,6) สิ่งลอใจทีร่ ายกาจที่สุดอีกประการหนึ่ง ของคริสเตียน คือ เงิน
ทอง คริสเตียนหลายคนละทิ้งความเชื่อของเขาเพราะเงินทอง ความจริงการมีทรัพยสินเงินทอง ไมใช
เปนการบาป และการพยายามหารายไดเพิ่มขึ้นก็ไมใชเปนการบาป ที่เงินทองกลายเปนศัตรู และ
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อุปสรรคตอความเชื่อของคริสเตียนนั้น เปนเพราะการรักเงินมากเกินไป จนชีวิตของเขาเปนชีวิตที่เห็น
แกเงิน ไมใชเห็นแกพระเจา ผูที่ถือเงินเปนใหญกวาพระเจานัน้ ยอมกลากระทําความชั่วทุกอยาง เพื่อจะ
ไดมาซึ่งเงิน
พระธรรมตอนนี้ สอนใหเรารูจักอิ่มใจตอสิ่งที่มีอยู การดําเนินชีวติ คริสเตียนของเรา ไมมี
ความสุขที่แทจริง หากเราไมรูจักอิ่มใจ สาเหตุแหงความวุนวายหลายอยางที่เกิดขึ้น ก็เพราะความไมรูจัก
อิ่มใจพระเจาทรงสอนใหเรารูจักอิ่มใจในสิ่งที่เรามีอยู และใหเราอยาเปนหวงกังวลตอเรื่องทรัพยสินเงิน
ทองของเรา ใหมากเกินไปพระองคทรงสัญญาวา “เราจะไมละทานไวเลย หรือเราจะไมทิ้งทานเสียเลย”
(5) ไมวาเราจะตกอยูในฐานะใด การเงินฝดเคียงเพียงใด เราสามารถยืนหยัดอยูใ นความเชื่อ และพูดได
วา “องคพระผูเ ปนเจาทรงชวยขาพเจา ขาพเจาจะไมกลัวมนุษยจะกระทําอะไรแกขาพเจาไดเลา” (6)

ข. สิ่งที่ชวยค้ําจุน ความเชื่อ (13:7-25)
ในการดําเนินชีวิตประจําวันของคริสเตียน อาจจะมีบางโอกาสที่เราพลาดพลั้งไมดําเนินในทาง
ที่ถูกตอง คําแนะนําตอไปนี้ จะเปนสิ่งค้ําจุนความเชือ่ ของคริสเตียนปองกันเราไมใหดําเนินชีวติ ออก
นอกลูทางแหงความเชื่อ
1. ใหระลึกถึงครูผูสอนที่สัตยซื่อตอพระเยซูคริสต (7) ผูเขียนพระธรรมฮีบรู ไดเตือนคริสเตียน
ชาวฮีบรูใหระลึกถึง ผูที่ประกาศพระวจนะของพระเจาและผูที่เคยแนะสั่งสอนพวกเขา ในหลักความเชื่อ
หรือครูที่สอนพวกเขาในสมัยนั้น ครูเหลานี้ไดแกพวกอัครสาวก และผูนําคริสตจักรรุนแรก ซึ่งมีความ
สัตยซื่อตอพระเจาไมเพียงแตในการสอนเทานั้น แตการประพฤติดวย ครูเหลานี้หลายคนรักษาความเชื่อ
จนยอมพลีชวี ติ เพื่อความเชือ่ แมชีวิตของครูเหลานั้น จะหาไมแลว แตงานที่ทําไวยังคงเกิดผลอยางไม
รูจักหมดสิ้น เราจึงควรระลึกถึงครูเหลานี้และยึดถือความเชื่อของครูเหลานี้ เปนตัวอยาง
คริสเตียนทุกคนที่ไดชื่อวาเปนครูสอนคนอื่น ก็ควรจะรักษาความเชื่อของเขา ไมเพียงแตเปน
ตัวอยางทีด่ ี ในคําสอนเทานัน้ แตควรเปนตัวอยางทีด่ ีในการประพฤติเพื่อคนอื่นจะยึดถือเปนแบบอยาง
ดวย
2. ใหยึดหลักคําสอนที่ถูกตองไวเสมอ (8-16) ภัยอันตรายอยางหนึ่งที่กําลังคืบคลานเขามาใน
คริสตจักร ในสมัยนี้คือภัยอันตรายจากคําสอนผิด ๆ มนุษยสมัยใหมชอบสิ่งใหม ๆ แปลก ๆ คริสเตียน
บางคนคิดวา คําสอนหลายอยางในพระคัมภีร ควรจะไดรับการปรับปรุงแกไขใหม จนเกิดมีความเชื่อ
และลัทธิใหม ๆ ขึ้น คริสเตียนที่มีความเชือ่ ถูกตองอยูแลวจํานวนมาก ก็พลอยหลงผิดไปกับความเชื่อที่
ผิด ๆ เหลานั้น
ขอ 8 กลาววา “พระเยซูทรงเปนอยูอยางเดียวกัน ในเวลาวานนี้ และเวลาวันนี้ และสืบ ๆ ไปเปน
นิจกาล” พระธรรมขอนี้ พูดถึงสภาพที่ไมเปลี่ยนแปงของพระเยซูคริสต ในทุกดาน เชน ความรัก ความ
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เมตตากรุณา ฤทธิ์อํานาจ ความสัตยซื่อ ฯลฯ เมื่อพระเยซูไมทรงเปลี่ยนแปลงคําสอนของพระองค จะไม
เปลี่ยนแปลงพระองคทรงสอนในสมัยกอนเชนใด ขณะนี้คําสอนของพระองคก็คงเหมือนเดิมตลอดไป
ทั้งนี้ มิไดหมายความวา วิธีสอนจะตองเหมือนเดิมเสมอ วิธีสอนอาจเปลี่ยนแปลงไดตามยุคตามสมัย
เพื่อชวยใหคนที่รับคําสอนในแตละสมัย สามารถรับคําสอนนั้นไดเร็วและดียิ่งขึ้น แตไมวา วิธีสอนจะ
เปนอยางไร หลักคําสอนจะตองเหมือนเดิมเสมอ
พระธรรมตอนนี้เตือนใหเรา อยา “กลับกลอกไปตามคําสอนตาง ๆ ที่แปลก ๆ ” (9) เมื่อเรารู
หลักความจริงแลว ก็ควรยึดหลักความจริงนั้นไวใหมั่นตลอดไป นอกจากนัน้ คริสเตียนทุกคน ควร
แยกตัวออกจากลัทธิที่ไมตรงกับหลักคําสอนของพระเยซูคริสต พระคัมภีร เรียกคําสอนที่ผิด ๆ เหลานี้
วา “คายที่พัก” (13) ซึ่งอาจหมายถึงลัทธิยูดายในสมัยนั้น เมื่อเราเชื่อพระเยซูคริสตแลว จําเปนอยางยิ่งที่
จะตองตัดความเชื่อเกา ๆ ทุกอยางที่ไมถูกตองออกหมด ไมใชเชื่อพระเยซูคริสต ขณะเดียวกันก็เชือ่ ลัทธิ
คําสอนอื่น ๆ ดวย คริสเตียนที่แบงแยกตัวออกจากลัทธิคําสอน ที่เชื่ออยูเดิมอยางเด็ดขาด อาจไดรบั การ
ติฉินนินทาจากคนอื่น ถูกกลาวหาวาเปนคนอกตัญู ไปนับถือศาสนาของคนตางประเทศ กระนัน้ ก็ตาม
เราตองสูทนเอาเหมือนดังพระเยซูคริสต “ซึ่งพระองคไดทรงทนมานั้น” (13) เพราะเรามิไดแสวงหาสิ่ง
อนิจจังในขณะนี้แตแสวงหาสิ่งซึ่งถาวรในอนาคต (14,15)
3. ใหเชื่อฟง และยอมอยูในโอวาทของผูนําคริสตจักร (17) พระเจาทรงแตงตั้งผูนําใน
คริสตจักรขึ้น เพื่อชวยเหลือคริสเตียนในความเชื่อของเขา พระเจาทรงยอมใหคําพูดที่เปนประโยชน แก
ผูนําเหลานั้นเพื่อชวยเราในทางดานวิญญาณจิต
4. ใหอธิษฐานวิงวอนเพื่อกันและกัน (18,19) ผูเขียนพระธรรมฮีบรู ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการอธิษฐาน เผื่อผูอื่น เราจึงเห็นความสําคัญของขอนี้ และอธิษฐานเผื่อกันและกันอยางแทจริง
การพยายามของเราเอง มีสวนชวยในการดําเนินชีวิตคริสเตียนไดสําเร็จ แตสิ่งสําคัญที่สุดก็คือ
เราตองวางใจในการทรงนําของพระเจา พระองคจะทรงกระทําใหเราทั้งหลายเปนคนสําเร็จถวนถีใ่ น
การดีทุกอยาง (20,21)
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เชิญปรับปรุงโรงเรียนรวีวารศึกษาของทาน

27

โดยใชบทเรียนรวีวารศึกษาชุด พระคริสตธรรมศึกษา ซึ่งประกอบดวย
คูมือครู สําหรับครู
สายชลธาร สําหรับผูใหญและเยาวชน
พรทิพย สําหรับเด็ก
ภาคพระคริสตธรรมใหม มี
ภาคพระคัมภีรเดิม มี
พระธรรมปฐมกาล ภาค 1,2
พระธรรมมาระโก ภาค 1,2
พระธรรมโรม ภาค 1,2
พระธรรมโยชูวา
พระธรรม 1,2 โครินธ ภาค 1,2 พระธรรมโยบ
พระธรรมสุภาษิต
พระธรรมทิโมธี
พระธรรมฮีบรู
พระธรรมดาเนียล
พระธรรมยากอบ
พระธรรมอิสยาห ภาค 1,2
พระธรรม 1,2 เปโตร
พระธรรม 1,2,3 ยอหน และยูดา
พระธรรมวิวรณ ภาค 1,2
นอกจากนั้นยังมี
ชีวิตคริสเตียน
พระคัมภีรคือพระดํารัสของพระเจา
13 มหาบุรุษผูพลิกแผนดินโลก
พื้นฐานความเชื่อของคริสเตียน
โปรดสั่งซื้อไดจาก
กองคริสเตียนบรรณศาสตร
28/2 ซอยประชาอุทิศ
ถนนปฏิพัทธ พระนคร, 4
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