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โครงเทศนา เร่ืองชีวติที่มั่นใจในความรอด 

พระธรรม ฮีบรู บทที ่9-10 
เรียบเรียงโดย อรวรรณ  พนัธ์ุแก้ว 

ในการดูแลของ ศจ.ดร.มาโนช  แจ้งมุข 

โครงเทศนา: 

1. ผูท่ี้ไดรั้บความรอดจะเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ 9:1-10:18 
1.1 ไม่ใช่บริสุทธ์ิเพราะมนุษย ์
1.2 บริสุทธ์ิเพราะพระเยซูคริสต ์
2. ผูท่ี้ไดรั้บความรอดตอ้งมีการส าแดง 10:19-34 
2.1 ส าแดงดว้ยหวัใจ 
2.2 ส าแดงดว้ยการกระท า 
3. ผูท่ี้ไดรั้บความรอดตอ้งมัน่ใจในผลท่ีจะไดรั้บ 10:35-39 
3.1 มัน่ใจวา่พระเจา้จะประทานบ าเหน็จ 
3.2 มัน่ใจวา่พระเจา้คุม้ครองรักษาจนถึงท่ีสุด 

หัวข้อ : ชีวติทีม่ัน่ใจในความรอด 

ค าน า : 

มีชายคนหน่ึง เขาเป็นคนท่ีพึ่งพน้โทษออกมาจากคุก เม่ือกลบัไปบา้นไม่มีใครตอ้งการพบเขา 
ไม่มีคนยอมรับเขา เขารู้สึกเสียใจผดิหวงั และหมดหวงัในชีวติ เพราะเขาไม่ไดรั้บการอภยัจาก
ครอบครัวรวมทั้งเพื่อน ๆ 

วนัหน่ึง ขณะท่ีเขาเดินโซซดัโซเซมา เขาก็เห็นวา่ในสนามกีฬามีงานเล้ียงใหญ่โต ทุกคนลว้น
แต่ใส่เส้ือผา้สวย ๆ งดงาม เขาอยากเขา้ไปร่วมงานเล้ียงนั้น แต่ทวา่ เขาไม่มีเส้ือผา้ดี ๆ และไม่มีบตัรเชิญ 
ขณะท่ีเขาก าลงัจะเดินออกมาจากท่ีนัน่ มีชายสูงอายคุนหน่ึงซ่ึงสังเกตเห็นเขาตั้งแต่แรก เดินเขา้มาหา 
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และถามวา่ ท าไมเขาถึงไม่เขา้ไปในงานเล้ียง เขาจึงตอบวา่ เขาไม่มีบตัรเชิญ และไม่มีเส้ือผา้ดี ๆ จึงไม่
กลา้เขา้ไป 

เม่ือชายคนนั้นไดย้นิจึงมอบบตัรเชิญใหก้บัเขาและหาเส้ือผา้ใหเ้ขาใส่ แต่น่าเสียดาย แมว้า่เขา
จะไดรั้บส่ิงน้ี เขาก็ยงัไม่มัน่ใจวา่ แทจ้ริงเขามีค่าท่ีจะเขา้ไปในงานเล้ียงนั้นเขากลวัวา่เขาจะถูกปฏิเสธ
จากเจา้ของงาน เพราะเขาเป็นคนไม่ดี เม่ือคิดดงันั้น เขาจึงเดินจากไปโดยไม่มีโอกาสรู้เลยวา่ ผูท่ี้ใหบ้ตัร
เชิญกบัเขาก็คือ เจา้ของงานนัน่เอง 

ประโยคสร้างความต้องการ : 

เราเคยรู้สึกอยา่งชายคนน้ีหรือไม่ เม่ือเรารับเช่ือพระเยซูคริสต ์ เรามัน่ใจในความรอดของเรา
ไหม มัน่ใจไหมวา่เราจะไดอ้ยูก่บัพระองค ์และเขา้ไปร่วมงานเล้ียงกบัพระองค ์

ประโยคสรุป : 

คริสเตียนทุกคนตอ้งมีชีวติท่ีมัน่ใจในความรอดของเรา 

ประโยคค าถาม : 

เราจะมีชีวิตท่ีมัน่ใจในความรอดไดอ้ยา่งไร 

ประโยคเช่ือมโยง : 

พระธรรมฮีบรู 9-10 ไดบ้อกความจริงให้เรามัน่ใจในความรอดอยา่งนอ้ย 3 ประการดว้ยกนั 

อ่านพระธรรมฮีบรู 9:23-28 

1. ผู้ทีไ่ด้รับความรอดจะเป็นผู้บริสุทธ์ิ 9:1-10:18 

1.1 ไม่ใช่บริสุทธ์ิเพราะมนุษย์ 

อยา่งท่ีเราเรียนรู้กนัมาบา้งแลว้ในพระธรรมฮีบรูเก่ียวกบัเร่ืองของปุโรหิต ฮีบรู บทท่ี 9 ก าลงั
บอกวา่ ระบบของปุโรหิตนั้นไม่สามารถท าใหเ้ราบริสุทธ์ิได ้ 100% ฮีบรูบทท่ี 9 ค าวา่ โลกียศกัด์ิสิทธ์ิ
สถานก็คือ สถานนมสัการท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน 

ฮีบรู บทท่ี 9 ไดบ้รรยายถึงสภาพของสถานนมสัการท่ีท าดว้ยมือของมนุษย ์มีรายละเอียดต่าง ๆ 
มากมายท่ีมนุษยส์รรหามาเพื่อถวายแด่พระเจา้ และบรรยาถึงความยากล าบากท่ีมนุษยจ์ะเขา้ไปพบพระ
เจา้ได ้เพราะมนุษยท่ี์จะพบพระเจา้จะตอ้งบริสุทธ์ิ 100% แต่ไม่มีมนุษยค์นไหนท่ีเป็นเช่นนั้น พระเจา้จึง
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ตั้งมหาปุโรหิตข้ึนมาเพื่อใหเ้ขาเป็นตวัแทนประชาชนถวายเคร่ืองบูชาไถ่บาปส าหรับบาปท่ีไม่เจตนา แต่
ส่ิงน้ี แทจ้ริงไม่ไดท้  าใหม้นุษยก์ลายเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ แต่ก าลงัท าเพื่อเป็นส่ิงท่ีช้ีเตือนวา่ มนุษยมี์ความบาป
และเป็นคนบาป (9:1-10) 

มนุษยเ์ร่ิมท าบาป ตั้งแต่สมยัอาดมั และเลือกท่ีจะไม่เช่ือฟังพระเจา้ จึงตกอยูใ่นความบาป และ
ค่าจา้งของความบาปก็คือความตาย มนุษยจึ์งพยายามหาทางคืนดีกบัพระเจา้ แต่ก็ไม่สามารถท าไดอ้ยา่ง
สมบูรณ์ ทุกปีมนุษยย์งัตอ้งน าเคร่ืองบูชามาถวายแด่พระเจา้ เพื่อเตือนวา่ตนเองเป็นคนบาป เราไม่
สามารถลบความบาปของเราไดด้ว้ยการกระท าของเรา 

ตัวอย่าง : จิตแพทยค์ริสเตียนไดก้ล่าววา่ เม่ือมีคนท าผิด และมาขอความช่วยเหลือรักษาจิตใจท่ี
รู้สึกผดิ ความสามารถของเขาก็คือ สามารถท าใหค้น ๆ นั้นไม่รู้สึกวา่ตนเองมีความผิดอีกต่อไป แต่วา่
เขาไม่สามารถท่ีจะลบลา้งความผดิได ้

1.2 บริสุทธ์ิเพราะพระเยซูคริสต์ 

ฮีบรู 9:11-10:18 ไดพ้ดูถึงการช าระบาปโดยพระเยซูคริสต ์ซ่ึงเป็นการลบลา้งบาปไดอ้ยา่งถาวร 
(9:14) เราสามารถเขา้เฝ้าพระเจา้ไดโ้ดยทางพระโลหิตของพระเยซูคริสตน์ัน่หมายถึงวา่เรากลายเป็นผู ้
บริสุทธ์ิ 100% โดยไม่ตอ้งอาศยัเคร่ืองบูชา เลือดแพะ เลือดแกะ แต่เป็นเลือดของผูบ้ริสุทธ์ิคือพระเยซู
คริสต ์

ในขณะท่ีเราเป็นคนบาป พระเยซูคริสตย์อมตายแทนเรา (โรม.5:7-8) พระองคท์รงส าแดงความ
รักของพระองคต่์อเรา แมว้า่เราไม่สมควรจะไดรั้บ แต่พระองคท์รงมอบให ้เพื่อเราสามารถกลบัคืนดีกบั
พระเจา้ ไดรั้บความรอดนิรันดร์ ตั้งแต่พระคมัภีร์เดิมจนถึงพระคมัภีร์ใหม่ แทจ้ริงพระเจา้ทรงบอกเรา
เสมอวา่ พระองคไ์ม่ไดต้อ้งการเคร่ืองบูชาใด ๆ นอกจากใจของเรา และความใกลชิ้ดสนิทสนมท่ี
พระองคต์อ้งการมอบใหก้บัเรา (ฮีบรู.10:5-10, โฮเชยา.6:6, โรม.12:1) เม่ือเราไม่สามารถไปถึงพระองค์
ได ้พระเยซูจึงยอมสละพระองคเ์อง เพื่อเป็นทางน าเราไปสู่พระบิดานิรันดร์ 

ตัวอย่าง : ผูห้ญิงคนหน่ึงไดช่้วยลูกออกจากกองไฟเม่ือเขายงัเด็ก เม่ือโตมาลูกไม่ยอมรับเขา
เพราะเห็นแม่หนา้ตาน่าเกลียด แต่ในท่ีสุดเม่ือเขารู้ความจริงวา่ท่ีแม่มีหนา้ตาเช่นน้ีเพราะความรักท่ีมีต่อ
เขา ยอมฝ่าความตาย เพื่อลูกจะไดมี้ชีวติรอด 

พระเยซูยอมตามเพื่อเราจะไดรั้บชีวติเช่นกนั ดงันั้นเม่ือเราเช่ือพระองคเ์ราจึงควรท่ีจะมัน่ใจถึง
ความรักของพระองค ์ วา่พระองคท์รงเป็นทางท่ีน าเราไปถึงความรอดจริง ๆ ใหเ้รามีชีวติอยูด่ว้ยความ
มัน่ใจในความรอดท่ีเราไดรั้บจากพระเยซูคริสตผ์ูท้รงยอมตายเพื่อเรา 
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2.ผู้ทีไ่ด้รับความรอดต้องมกีารส าแดงออก 10:19-34 

2.1 ส าแดงด้วยหัวใจ 

เม่ือเราไดรั้บความรอดแลว้ เราจึงไม่ควรจะอยูเ่ฉย ๆ เราน่าจะส าแดงออกมาดว้ยหวัใจของเรา 
พระธรรมฮีบรูก าลงับอกวา่ ผูท่ี้ไดรั้บความรอด เขาจะส าแดงความประพฤติของเขาดว้ยหวัใจของเขา 
(10:19-23) เขาจะมีความกลา้ท่ีจะเขา้มาหาพระเจา้ ไวใ้จพระองค ์มีความบริสุทธ์ิใจต่อพระเจา้ 

ตัวอย่าง : ดาวดิเม่ือท าผดิเร่ืองบทัเชบา และเม่ือนาธนัมาเตือนเขา เขาพร้อมท่ีจะเขา้มาหาพระ
เจา้ดว้ยความจริงใจ และมัน่ใจวา่พระองคท์รงใหอ้ภยัเขาอยา่งแน่นอนเขาไวใ้จพระเจา้ของเขา ดงันั้น 
เขาจึงมัน่ใจในความบริสุทธ์ิของเขา เขาจึงมีความสุข และไดเ้ขียนบทสดุดี 32 ให้เราไดเ้ห็นถึงชีวติท่ี
ไดรั้บการอภยั ความช่ืนใจ และความสุข เม่ือไดรั้บความรอดจากพระเจา้ 

ดงันั้น เม่ือเรามัน่ใจวา่ พระเจา้ประทานความรอดให้เรา เราแน่ใจแลว้ เราจึงควรมีหวัใจท่ีช่ืนชม
ยนิดี หวัใจท่ีมอบใหก้บัพระเจา้เตม็ท่ี ช่ืนชมในพระองค ์ไวใ้จพระองคแ์ละพบสันติสุขในพระองค์ 

2.2 ส าแดงด้วยการกระท า 

นอกจากเราจะมีหวัใจท่ีอยากจะส าแดงถึงความรอดแลว้ เราควรจะมีการกระท าใหค้นอ่ืนได้
รับรู้ดว้ยวา่เรามีชีวติท่ีไดรั้บความรอดจากพระเจา้แลว้ (10:24-34) 

ในท่ีน้ีก าลงับอกใหเ้ราส าแดงชีวติแห่งความรอดออกมาเป็นการกระท า เช่น การส าแดงความ
รัก การหนุนใจ การมาร่วมนมสัการ มีความอดทน 

ในพระธรรมฮีบรู ผูเ้ขียนไดห้นุนใจคริสเตียนท่ีก าลงัประสบกบัความทุกขอ์ยา่งใหญ่หลวง
เน่ืองจากการข่มเหง เพราะในสมยันั้น ถา้ใครเปิดเผยตวัวา่เป็นคริสเตียนจะตอ้งถูกข่มเหงอยา่งหนกั 
อาจจะตอ้งถูกจบัขงัคุก หรืออาจจะตอ้งถูกประหารชีวติ ดงันั้น จึงมีคริสเตียนหลายคนหนักลบัจากทาง
ของพระเจา้ ผูเ้ขียนจึงหนุนใจในเขามัน่คงในความเช่ือและส าแดงความเช่ือออกมา (ฮีบรู.12:4) พวกเขา
ยงัไม่ไดต่้อสู้เท่ากบัท่ีพระเยซูท า ดงันั้นพวกเขาจึงไม่ควรกลวัท่ีจะอยูฝ่่ายพระเยซู 

หลายคร้ังเราอาจจะตอ้งพบกบัเหตุการณ์ท่ีดูเหมือนถูกข่มเหงจากคนรอบขา้ง สถานการณ์ดู
เหมือนเลวร้าย แต่ใหเ้รายนืหยดัในความเช่ือของเรา ท าตวัใหส้มกบัท่ีเราไดรั้บความรอดและพระคุณ
ของพระเยซูคริสต ์ให้เรามัน่ใจในการช่วยเหลือของพระองคพ์ระเจา้ยติุธรรมกบัเราเสมอ 
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3. ผู้ทีไ่ด้รับความรอดต้องมัน่ใจในผลทีจ่ะได้รับ 10:35-39 

3.1 มัน่ใจว่าพระเจ้าจะประทานบ าเหน็จ 

เม่ือเราท าตามน ้าพระทยัของพระเจา้ และอดทนจนถึงท่ีสุด พระเจา้จะประทานบ าเหน็จใหก้บั
เราดว้ย พระเจา้ไม่เคยใหเ้ราท าโดยท่ีไม่มีความหวงั ไม่รู้วา่จะตอ้งท าไปท าไม พระเจา้รู้จกัเราดีกวา่ท่ีตวั
เรารู้จกัตวัเอง (10:35-36) 

ค าวา่ บ าเหน็จ ตามพจนานุกรม หมายถึง รางวลัค่าเหน่ือย ค่าความชอบธรรม พระเจา้บอกวา่
พระองคจ์ะประทานบ าเหน็จอนัยิง่ใหญ่ นัน่หมายถึงรางวลัท่ียิง่ใหญ่แน่นอนเราไม่สามารถรู้ไดว้า่
รางวลัของพระองคเ์ป็นอยา่งไรแต่เรารู้วา่เราจะไดรั้บรางวลัท่ียิง่ใหญ่ 

ตัวอย่าง : ขา้ราชการ เม่ือเกษียณอาย ุเขาจะไดรั้บบ าเหน็จ ซ่ึงเป็นเงินท่ีมากกวา่เขาท างานหลาย
เท่าของเงินเดือนท่ีไดรั้บ รวมทั้งบางคนก็ไดรั้บยศเพิ่มข้ึน เช่น ทหาร เม่ือเกษียณอาย ุนอกจากจะไดรั้บ
เงินบ าเหน็จแลว้ยงัมียศทางทหารเพิ่มข้ึนดว้ย น่ีคือรางวลัแห่งความดีของเขาท่ีมานะบากบัน่รับใช้
ประเทศชาติมาตลอดชีวิต คริสเตียนเราจะไดรั้บบ าเหน็จจากพระเจา้เช่นกนั เม่ือเราไดบ้  าเหน็จเราก็จะ
ช่ืนชมยนิดี แต่ถา้เราไม่ไดรั้บบ าเหน็จเราก็จะไม่ช่ืนชมยนิดีเท่าไร (1 โครินธ์.3) บอกวา่พระเจา้จะพิสูจน์
การงานของเรา 

แน่นอนวา่ทุกคนจะรอดแน่ แต่เราจะรอดแบบไหน จะรอดแบบรอดจากไฟ หรือเราจะรอดดว้ย
ความช่ืนชมยนิดี และมีโอกาสเขา้ไปรับบ าเหน็จจากพระเจา้ เราจะตอ้งด าเนินชีวติดว้ยความหวงัในพระ
เจา้ เราตอ้งมัน่ใจวา่เม่ือเราท าตามน ้าพระทยัของพระเจา้ ในวนัท่ีพระองคเ์สด็จมาพระองคจ์ะประทาน
บ าเหน็จให้เรา อยา่ใหเ้ราเม่ือยลา้ในการท าความดี 

3.2 มัน่ใจว่าพระเจ้าจะคุ้มครองรักษาจนถึงทีสุ่ด 

เรารู้วา่ พระธรรมฮีบรู เขียนข้ึนขณะท่ีคริสเตียนถูกข่มเหงอยา่งหนกั แน่นอนวา่อาจมีคนไม่
มัน่ใจวา่เขาจะรักษาความรอดไวไ้ดห้รือไม่ และในวนัสุดทา้ยเขาจะยงัไดรั้บความรอดอยูห่รือเปล่า แต่
ผูเ้ขียนใหค้วามมัน่ใจกบัเขาวา่ เขาจะไดรั้บความรอดแน่ พระเจา้จะปกป้องคุม้ครองเขาไวจ้นถึงวนั
สุดทา้ยถา้เขาเช่ือพระองค ์(10:37-39) 

ค าวา่ ปลอดภยั ภาษาองักฤษ ใชค้  าวา่ saved ซ่ึงอาจแปลไดว้า่ รักษาช่วยกูช่้วยชีวติ 
นัน่หมายความวา่ ถา้เรายงัยนืยนัในความเช่ือของเรา พระเจา้ทรงสัตยธ์รรม พระองคจ์ะทรง

รักษาเราไวพ้ระองคจ์ะทรงช่วยกูเ้รา ช่วยชีวติของเรา และเราจะไดรั้บความรอดอยา่งแน่นอนในวนั
สุดทา้ยท่ีพระองคเ์สด็จมา เราตอ้งมัน่ใจในการคุม้ครองของพระเจา้ อยา่กลวัการข่มเหงพระเจา้บอกวา่ 
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การแกแ้คน้จะเป็นของพระองค ์ (ฮีบรู.10:30) แมว้า่ธรรมิกชนของพระเจา้จะตอ้งอดทนต่อการข่มเหง
หรือการถูกเอาเปรียบ แต่พระเจา้ก็ทรงยติุธรรมเสมอ เราตอ้งไวใ้จพระองค ์

ตัวอย่าง : เม่ือกษตัริยด์าวิดถูกไล่ล่า โดยอบัซาโลมลูกชายของเขา เขาไม่ไดคิ้ดจะโตต้อบหรือ
แกแ้คน้ เพียงแต่อธิษฐานกบัพระเจา้ ใหพ้ระเจา้ช่วย และสั่งสอนลูกชายของเขา (สดุดี.3:8-9) เขา
อธิษฐานดว้ยความไวใ้จพระเจา้จะช่วยกู ้และจดัการกบัศตัรูใหก้บัเขา 

ในชีวติของเราอาจดูเหมือนวา่เราเสียเปรียบ เราตอ้งอดทนต่อการดูถูกดูหม่ินเหยยีดหยาม แต่
ใหเ้ราไวใ้จพระเจา้ พระองคย์ติุธรรมส าหรับลูกของพระองคเ์สมอให้เรามัน่ใจวา่ เม่ือเราตอ้งประสบ
ปัญหาพระเจา้เป็นก าลงัและความช่วยเหลือยามยากล าบาก พระองคจ์ะไม่ปล่อยเราหรือทอดทิ้งเรา 

สรุป : 

ชีวติท่ีมัน่ใจในความรอดนั้น เราจะตอ้งรู้ความจริงอยา่งนอ้ย 3 ประการคือ เราตอ้งมัน่ใจใน
ความบริสุทธ์ิท่ีเราไดรั้บทางพระเยซูคริสต ์ ส าแดงชีวติแห่งความรอดและมัน่ใจในผลท่ีไดรั้บในวนั
สุดทา้ย 

ถา้เรามีชีวติท่ีมัน่ใจในความรอดท่ีเราไดรั้บ เราก็จะยดึมัน่ในความเช่ือ และไม่ทอดทิ้งพระเจา้
เลย 

เม่ือโยเซฟไดสู้ญเสียคู่หมั้นของเขา ก่อนท่ีเขาจะแต่งงานเพียงวนัเดียว เขารู้สึกถึงความโหดร้าย
ของชีวติ เขาเสียใจมากหลงัจากนั้น เขาก็ถูกเพื่อน ๆ ค่อย ๆ หนีห่างไปทีละคน สุขภาพเร่ิมย  ่าแยล่งทุก
วนั ทุกนาทีท่ีเขามีชีวิตอยู ่ แมไ้ม่มีใครอยูเ่คียงขา้งเขา แต่เขารู้วา่เขามีพระเจา้ เขายดึพระเจา้เอาไวเ้ป็น
เพื่อนของเขา และเขาไดแ้ต่งเพลง ช่ือ “มีสหายเลิศคือพระเยซู” ข้ึนมา 

แมว้า่ชีวติจะตอ้งพบกบัความเลวร้าย ใหเ้รามัน่ใจวา่พระเจา้จะอยูเ่คียงขา้งเราเสมอ พระองค์
ทรงตายเพื่อเราดว้ยความรัก พระองคจ์ะรักษาเราไวต้ลอดนิรันดร์ ขอเพียงใหเ้รามีความมัน่ใจใน
พระองค ์

 
 
 
 
 
ท่ีมา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย, ปีท่ี 57 ฉบบัท่ี 309 มีนาคม – เมษายน 

2006, หนา้ 42-45. 


