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ความเช�ือคอืความม�ันใจในส�ิงท�ีหวงัไว เ้ป�นความแนใ่จในส�ิงท�ีมองไมเ่หน็

โดยความเช�ือน�ีเองคนสมยักอ่นจงึไดร้บัการรบัรองจากพระเจา้ โดยความเช�ือ เราจงึเขา้ใจวา่ พระเจา้ไดท้รงสรา้งจกัรวาล ดว้ยพระดาํรสั

ของพระองค ด์งัน�ันส�ิงท�ีมองเหน็จงึเป�นส�ิงท�ีเกดิจากส�ิงท�ีไมป่รากฏใหเ้หน็

โดยความเช�ือ อาเบลจงึนาํเคร�ืองบชูาท�ีดกีวา่ของคาอนิมาถวายแดพ่ระเจา้

โดยทางความเช�ือน�ันทา่นไดร้บัการรบัรองวา่เป�นคนชอบธรรม พระเจา้ทรงรบัรองของถวายของทา่น แมว้า่อาเบลตายไปแลว้ แตโ่ดยทาง

ความเช�ือทา่นจงึยงัพดูอยู่

โดยความเช�ือ เอโนคจงึถกูรบัข�ึนไปเพ�ือไมใ่หท้า่นประสบกบัความตาย ไมม่ผีู้ใดพบทา่นเพราะพระเจา้ทรงรบัทา่นไปแลว้ เพราะกอ่นท�ีจะ

รบัทา่นข�ึนไปน�ัน ทา่นไดร้บัการรบัรองแลว้วา่ทา่นเป�นท�ีพอพระทยัของพระเจา้

แตถ่า้ไมม่คีวามเช�ือแลว้ จะไมเ่ป�นท�ีพอพระทยัเลย เพราะวา่ผู้ท�ีจะมาเฝ�าพระเจา้น�ัน ตอ้งเช�ือวา่พระองคท์รงดาํรงพระชนมอ์ยู่และ

พระองคท์รงเป�นผู้ประทานบาํเหนจ็แกค่นเหลา่น�ันท�ีแสวงหาพระองค์

โดยความเช�ือ เม�ือโนอาหไ์ดร้บัพระดาํรสัเตอืนเก�ียวกบัเหตกุารณท์�ียงัมองไมเ่หน็ ทา่นจงึยาํเกรงและตอ่เรอืใหญ เ่พ�ือชว่ยครอบครวัของตน

ใหป้ลอดภยั และโดยทางความเช�ือน�ัน ทา่นจงึกลา่วโทษชาวโลก และกลายเป�นทายาทแหง่ความชอบธรรมซ�ึงมาโดยความเช�ือ

โดยความเช�ือ เม�ืออบัราฮมัไดร้บัการทรงเรยีกใหอ้อกเดนิทางไปยงัท�ีท�ีทา่นจะรบัเป�นมรดก ทา่นกเ็ช�ือฟ�งและเดนิทางออกไปโดยไมรู่้วา่จะไป

ท�ีไหน

โดยความเช�ือ ทา่นไดอ้าศยัในแผน่ดนิแหง่พระสญัญาเหมอืนเป�นคนตา่งดา้ว โดยพกัอยู่ในเตน็ทร์ว่มกบัอสิอคัและยาโคบผู้เป�นทายาทตาม

พระสญัญาเดยีวกนัน�ัน

ทา่นเฝ�าคอยนครท�ีต�ังอยู่บนรากฐานซ�ึงพระเจา้ทรงเป�นสถาปนกิและทรงเป�นผู้สรา้ง โดยความเช�ือ อบัราฮมัไดร้บัพลงัท�ีจะมบีตุร แมท้า่น

ชรามากแลว้ และนางซาราหเ์องกเ็ป�นหมนั เพราะทา่นถอืวา่พระองคผ์ู้ทรงสญัญาน�ันซ�ือสตัย์

เหตฉุะน�ัน จากชายคนเดยีวซ�ึงเป�นเสมอืนคนตายแลว้น�ัน กท็าํใหม้ผีู้สบืเช�ือสายเกดิมามากมายดงัดวงดาวในทอ้งฟ�า และดงัเมด็ทรายอนันบั

ไมถ่ว้นท�ีฝ��งทะเล

คนเหลา่น�ีท�ังหมดตายในขณะท�ียงัมคีวามเช�ืออยู่และยงัไมไ่ดร้บัส�ิงตา่งๆ ท�ีทรงสญัญาไว แ้ตพ่วกเขากส็งัเกตเหน็แตไ่กลและรอรบัดว้ยใจยนิดี

และยอมรบัวา่พวกเขาเป�นคนแปลกถ�ินท�ีทอ่งเท�ียวไปในโลก

เพราะคนท�ีพดูอยา่งน�ีกแ็สดงใหเ้หน็ชดัแลว้วา่ พวกเขากาํลงัแสวงหาเมอืงท�ีจะไดเ้ป�นของตนเอง

ถา้พวกเขาคดิถงึบา้นเมอืงท�ีจากมาน�ัน พวกเขากค็งจะมโีอกาสกลบัไปได้

แตค่วามจรงิพวกเขาปรารถนาบา้นเมอืงท�ีประเสรฐิกวา่น�ันคอืเมอืงสวรรค์

เพราะฉะน�ัน พระเจา้จงึไมไ่ดท้รงละอายท�ีจะไดร้บัการเรยีกวา่เป�นพระเจา้ของพวกเขา เพราะพระองคท์รงจดัเตรยีมเมอืงหน�ึงไวส้าํหรบั

พวกเขาแลว้

โดยความเช�ือ เม�ืออบัราฮมัถกูลองใจ จงึไดถ้วายอสิอคัเป�นเคร�ืองบชูา และทา่นผู้ไดร้บัพระสญัญา กพ็รอ้มแลว้ท�ีจะถวายบตุรชายคนเดยีว

ของทา่น คอืบตุรคนท�ีมพีระดาํรสัวา่ “เขาจะเรยีกเช�ือสายของทา่นทางสายอสิอคั” ทา่นเช�ือวา่พระเจา้ทรงสามารถทาํใหค้นตายเป�นข�ึนมาได้

ฉะน�ันโดยอปุมาแลว้ ทา่นไดร้บับตุรคนืมา

โดยความเช�ือ อสิอคัจงึอวยพรยาโคบและเอซาว สาํหรบัเหตกุารณท์�ีจะเกดิข�ึนในภายหนา้ โดยความเช�ือ เม�ือยาโคบใกลจ้ะตาย จงึอวยพร

บตุรแตล่ะคนของโยเซฟ และไดน้มสัการพระเจา้ ขณะยนักายบนหวัไมเ้ทา้ของทา่น

โดยความเช�ือ เม�ือโยเซฟกาํลงัจะตาย จงึกลา่วถงึการอพยพของคนอสิราเอล และส�ังเสยีเร�ืองกระดกูของทา่น โดยความเช�ือ เม�ือโมเสสเกดิมา

บดิามารดาจงึซอ่นทา่นไวถ้งึสามเดอืน เพราะเหน็วา่ทา่นเป�นเดก็นา่รกั และบดิามารดาของทา่นไมไ่ดก้ลวัคาํส�ังของกษตัรยิเ์ลย

โดยความเช�ือ เม�ือโมเสสโตแลว้ ทา่นไมย่อมใหใ้ครเรยีกทา่นวา่ เป�นบตุรของธดิากษตัรยิฟ์าโรห ท์า่นเลอืกการรว่มทกุขก์บัประชากรของพระ

เจา้แทนการเรงิสาํราญช�ัวคราวในบาป ทา่นถอืวา่ความอบัอายขายหนา้เพ�ือพระครสิตล์�าคา่กวา่สมบตัทิ�ังหลายของอยีปิต เ์พราะทา่นเพง่ดู

ท�ีบาํเหนจ็ท�ีจะไดร้บัน�ัน

โดยความเช�ือ ทา่นจงึออกจากอยีปิต โ์ดยไมไ่ดเ้กรงกลวัความกร�ิวของกษตัรยิ ท์า่นสู้ทนประหน�ึงไดเ้หน็พระองคผ์ู้ไมท่รงปรากฏแกต่า

โดยความเช�ือ ทา่นถอืป�สกาและพธิปีระพรมเลอืด เพ�ือไมใ่หท้ตูมรณะมาแตะตอ้งบตุรหวัป�ของคนอสิราเอล

โดยความเช�ือ พวกอสิราเอลจงึเดนิขา้มทะเลแดงเหมอืนกบัวา่เดนิบนดนิแหง้ แตเ่ม�ือพวกอยีปิตล์องเดนิขา้มดบูา้งกจ็มน�าตายหมด

โดยความเช�ือ กาํแพงเมอืงเยรโีคพงัลง หลงัจากคนอสิราเอลเดนิรอบกาํแพงครบเจด็วนั

โดยความเช�ือ ราหบัหญงิโสเภณจีงึไมไ่ดพ้นิาศไปพรอ้มกบัพวกท�ีไมเ่ช�ือฟ�ง เพราะนางไดต้อ้นรบัคนสอดแนมเป�นอยา่งดี

แลว้จะใหข้า้พเจา้กลา่วอะไรตอ่ไปอกี เพราะไมม่เีวลาพอท�ีจะกลา่วถงึ กเิดโอน บาราค แซมสนั เยฟธาห ด์าวดิ และซามเูอล และผู้เผยพระ

วจนะท�ังหลาย ผู้ซ�ึงอาศยัความเช�ือจงึพชิติอาณาจกัรตา่งๆ ปกครองดว้ยความเท�ียงธรรม ไดร้บัส�ิงตา่งๆ ท�ีทรงสญัญาไว ไ้ดป้�ดปากสงิโต ได้

ดบัไฟท�ีไหมอ้ยา่งรนุแรง ไดพ้น้จากคมดาบ ไดเ้ปล�ียนจากคนออ่นแอมาเป�นคนเขม้แขง็ มกีาํลงัมากในการสงคราม ไดต้กีองทพัของประเทศ

อ�ืนๆ แตกพา่ยไป

พวกผู้หญงิกไ็ดค้นของพวกนางท�ีเป�นข�ึนจากความตาย บางคนถกูทรมานแตก่ไ็มย่อมรบัการปลดปลอ่ย เพ�ือจะไดเ้ป�นข�ึนมาสู่ชวีติท�ีดกีวา่

บางคนพบกบัการเยาะเยย้และการโบยต แีละยงัถกูลา่มโซแ่ละถกูขงัคกุดว้ย บางคนถกูขวา้งดว้ยกอ้นหนิ บางคนถกูเล�ือยเป�นสองทอ่น

บางคนถกูฆา่ดว้ยคมดาบ

บางคนกน็ุ่งหม่หนงัแกะหนงัแพะพเนจรไป ส�ินเน�ือประดาตวั ตกระกาํลาํบากและถกูทาํทารณุ แผน่ดนิโลกไมคู่่ควรกบัคนเชน่น�ันเลย

เขาพเนจรไปตามถ�ินทรุกนัดารและตามภเูขา ในถ�าและในโพรงใตด้นิ

แมค้นเหลา่น�ีทกุคนไดร้บัการรบัรองเพราะความเช�ือ แตพ่วกเขากย็งัไมไ่ดร้บัส�ิงท�ีทรงสญัญาไว เ้พราะพระเจา้ทรงจดัเตรยีมส�ิงท�ีประเสรฐิ

ย�ิงกวา่น�ันไวส้าํหรบัพวกเรา เพ�ือพวกเขาจะถงึความสมบรูณด์ว้ยกนักบัพวกเรา
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ความเช�ือคอืความม�ันใจในส�ิงท�ีหวงัไว เ้ป�นความแนใ่จในส�ิงท�ีมองไมเ่หน็

โดยความเช�ือน�ีเองคนสมยักอ่นจงึไดร้บัการรบัรองจากพระเจา้ โดยความเช�ือ เราจงึเขา้ใจวา่ พระเจา้ไดท้รงสรา้งจกัรวาล ดว้ยพระดาํรสั

ของพระองค ด์งัน�ันส�ิงท�ีมองเหน็จงึเป�นส�ิงท�ีเกดิจากส�ิงท�ีไมป่รากฏใหเ้หน็

โดยความเช�ือ อาเบลจงึนาํเคร�ืองบชูาท�ีดกีวา่ของคาอนิมาถวายแดพ่ระเจา้

โดยทางความเช�ือน�ันทา่นไดร้บัการรบัรองวา่เป�นคนชอบธรรม พระเจา้ทรงรบัรองของถวายของทา่น แมว้า่อาเบลตายไปแลว้ แตโ่ดยทาง

ความเช�ือทา่นจงึยงัพดูอยู่

โดยความเช�ือ เอโนคจงึถกูรบัข�ึนไปเพ�ือไมใ่หท้า่นประสบกบัความตาย ไมม่ผีู้ใดพบทา่นเพราะพระเจา้ทรงรบัทา่นไปแลว้ เพราะกอ่นท�ีจะ

รบัทา่นข�ึนไปน�ัน ทา่นไดร้บัการรบัรองแลว้วา่ทา่นเป�นท�ีพอพระทยัของพระเจา้

แตถ่า้ไมม่คีวามเช�ือแลว้ จะไมเ่ป�นท�ีพอพระทยัเลย เพราะวา่ผู้ท�ีจะมาเฝ�าพระเจา้น�ัน ตอ้งเช�ือวา่พระองคท์รงดาํรงพระชนมอ์ยู่และ

พระองคท์รงเป�นผู้ประทานบาํเหนจ็แกค่นเหลา่น�ันท�ีแสวงหาพระองค์

โดยความเช�ือ เม�ือโนอาหไ์ดร้บัพระดาํรสัเตอืนเก�ียวกบัเหตกุารณท์�ียงัมองไมเ่หน็ ทา่นจงึยาํเกรงและตอ่เรอืใหญ เ่พ�ือชว่ยครอบครวัของตน

ใหป้ลอดภยั และโดยทางความเช�ือน�ัน ทา่นจงึกลา่วโทษชาวโลก และกลายเป�นทายาทแหง่ความชอบธรรมซ�ึงมาโดยความเช�ือ

โดยความเช�ือ เม�ืออบัราฮมัไดร้บัการทรงเรยีกใหอ้อกเดนิทางไปยงัท�ีท�ีทา่นจะรบัเป�นมรดก ทา่นกเ็ช�ือฟ�งและเดนิทางออกไปโดยไมรู่้วา่จะไป

ท�ีไหน

โดยความเช�ือ ทา่นไดอ้าศยัในแผน่ดนิแหง่พระสญัญาเหมอืนเป�นคนตา่งดา้ว โดยพกัอยู่ในเตน็ทร์ว่มกบัอสิอคัและยาโคบผู้เป�นทายาทตาม

พระสญัญาเดยีวกนัน�ัน

ทา่นเฝ�าคอยนครท�ีต�ังอยู่บนรากฐานซ�ึงพระเจา้ทรงเป�นสถาปนกิและทรงเป�นผู้สรา้ง โดยความเช�ือ อบัราฮมัไดร้บัพลงัท�ีจะมบีตุร แมท้า่น

ชรามากแลว้ และนางซาราหเ์องกเ็ป�นหมนั เพราะทา่นถอืวา่พระองคผ์ู้ทรงสญัญาน�ันซ�ือสตัย์

เหตฉุะน�ัน จากชายคนเดยีวซ�ึงเป�นเสมอืนคนตายแลว้น�ัน กท็าํใหม้ผีู้สบืเช�ือสายเกดิมามากมายดงัดวงดาวในทอ้งฟ�า และดงัเมด็ทรายอนันบั

ไมถ่ว้นท�ีฝ��งทะเล

คนเหลา่น�ีท�ังหมดตายในขณะท�ียงัมคีวามเช�ืออยู่และยงัไมไ่ดร้บัส�ิงตา่งๆ ท�ีทรงสญัญาไว แ้ตพ่วกเขากส็งัเกตเหน็แตไ่กลและรอรบัดว้ยใจยนิดี

และยอมรบัวา่พวกเขาเป�นคนแปลกถ�ินท�ีทอ่งเท�ียวไปในโลก

เพราะคนท�ีพดูอยา่งน�ีกแ็สดงใหเ้หน็ชดัแลว้วา่ พวกเขากาํลงัแสวงหาเมอืงท�ีจะไดเ้ป�นของตนเอง

ถา้พวกเขาคดิถงึบา้นเมอืงท�ีจากมาน�ัน พวกเขากค็งจะมโีอกาสกลบัไปได้

แตค่วามจรงิพวกเขาปรารถนาบา้นเมอืงท�ีประเสรฐิกวา่น�ันคอืเมอืงสวรรค์

เพราะฉะน�ัน พระเจา้จงึไมไ่ดท้รงละอายท�ีจะไดร้บัการเรยีกวา่เป�นพระเจา้ของพวกเขา เพราะพระองคท์รงจดัเตรยีมเมอืงหน�ึงไวส้าํหรบั

พวกเขาแลว้

โดยความเช�ือ เม�ืออบัราฮมัถกูลองใจ จงึไดถ้วายอสิอคัเป�นเคร�ืองบชูา และทา่นผู้ไดร้บัพระสญัญา กพ็รอ้มแลว้ท�ีจะถวายบตุรชายคนเดยีว

ของทา่น คอืบตุรคนท�ีมพีระดาํรสัวา่ “เขาจะเรยีกเช�ือสายของทา่นทางสายอสิอคั” ทา่นเช�ือวา่พระเจา้ทรงสามารถทาํใหค้นตายเป�นข�ึนมาได้

ฉะน�ันโดยอปุมาแลว้ ทา่นไดร้บับตุรคนืมา

โดยความเช�ือ อสิอคัจงึอวยพรยาโคบและเอซาว สาํหรบัเหตกุารณท์�ีจะเกดิข�ึนในภายหนา้ โดยความเช�ือ เม�ือยาโคบใกลจ้ะตาย จงึอวยพร

บตุรแตล่ะคนของโยเซฟ และไดน้มสัการพระเจา้ ขณะยนักายบนหวัไมเ้ทา้ของทา่น

โดยความเช�ือ เม�ือโยเซฟกาํลงัจะตาย จงึกลา่วถงึการอพยพของคนอสิราเอล และส�ังเสยีเร�ืองกระดกูของทา่น โดยความเช�ือ เม�ือโมเสสเกดิมา

บดิามารดาจงึซอ่นทา่นไวถ้งึสามเดอืน เพราะเหน็วา่ทา่นเป�นเดก็นา่รกั และบดิามารดาของทา่นไมไ่ดก้ลวัคาํส�ังของกษตัรยิเ์ลย

โดยความเช�ือ เม�ือโมเสสโตแลว้ ทา่นไมย่อมใหใ้ครเรยีกทา่นวา่ เป�นบตุรของธดิากษตัรยิฟ์าโรห ท์า่นเลอืกการรว่มทกุขก์บัประชากรของพระ

เจา้แทนการเรงิสาํราญช�ัวคราวในบาป ทา่นถอืวา่ความอบัอายขายหนา้เพ�ือพระครสิตล์�าคา่กวา่สมบตัทิ�ังหลายของอยีปิต เ์พราะทา่นเพง่ดู

ท�ีบาํเหนจ็ท�ีจะไดร้บัน�ัน

โดยความเช�ือ ทา่นจงึออกจากอยีปิต โ์ดยไมไ่ดเ้กรงกลวัความกร�ิวของกษตัรยิ ท์า่นสู้ทนประหน�ึงไดเ้หน็พระองคผ์ู้ไมท่รงปรากฏแกต่า

โดยความเช�ือ ทา่นถอืป�สกาและพธิปีระพรมเลอืด เพ�ือไมใ่หท้ตูมรณะมาแตะตอ้งบตุรหวัป�ของคนอสิราเอล

โดยความเช�ือ พวกอสิราเอลจงึเดนิขา้มทะเลแดงเหมอืนกบัวา่เดนิบนดนิแหง้ แตเ่ม�ือพวกอยีปิตล์องเดนิขา้มดบูา้งกจ็มน�าตายหมด

โดยความเช�ือ กาํแพงเมอืงเยรโีคพงัลง หลงัจากคนอสิราเอลเดนิรอบกาํแพงครบเจด็วนั

โดยความเช�ือ ราหบัหญงิโสเภณจีงึไมไ่ดพ้นิาศไปพรอ้มกบัพวกท�ีไมเ่ช�ือฟ�ง เพราะนางไดต้อ้นรบัคนสอดแนมเป�นอยา่งดี

แลว้จะใหข้า้พเจา้กลา่วอะไรตอ่ไปอกี เพราะไมม่เีวลาพอท�ีจะกลา่วถงึ กเิดโอน บาราค แซมสนั เยฟธาห ด์าวดิ และซามเูอล และผู้เผยพระ

วจนะท�ังหลาย ผู้ซ�ึงอาศยัความเช�ือจงึพชิติอาณาจกัรตา่งๆ ปกครองดว้ยความเท�ียงธรรม ไดร้บัส�ิงตา่งๆ ท�ีทรงสญัญาไว ไ้ดป้�ดปากสงิโต ได้

ดบัไฟท�ีไหมอ้ยา่งรนุแรง ไดพ้น้จากคมดาบ ไดเ้ปล�ียนจากคนออ่นแอมาเป�นคนเขม้แขง็ มกีาํลงัมากในการสงคราม ไดต้กีองทพัของประเทศ

อ�ืนๆ แตกพา่ยไป

พวกผู้หญงิกไ็ดค้นของพวกนางท�ีเป�นข�ึนจากความตาย บางคนถกูทรมานแตก่ไ็มย่อมรบัการปลดปลอ่ย เพ�ือจะไดเ้ป�นข�ึนมาสู่ชวีติท�ีดกีวา่

บางคนพบกบัการเยาะเยย้และการโบยต แีละยงัถกูลา่มโซแ่ละถกูขงัคกุดว้ย บางคนถกูขวา้งดว้ยกอ้นหนิ บางคนถกูเล�ือยเป�นสองทอ่น

บางคนถกูฆา่ดว้ยคมดาบ

บางคนกน็ุ่งหม่หนงัแกะหนงัแพะพเนจรไป ส�ินเน�ือประดาตวั ตกระกาํลาํบากและถกูทาํทารณุ แผน่ดนิโลกไมคู่่ควรกบัคนเชน่น�ันเลย

เขาพเนจรไปตามถ�ินทรุกนัดารและตามภเูขา ในถ�าและในโพรงใตด้นิ

แมค้นเหลา่น�ีทกุคนไดร้บัการรบัรองเพราะความเช�ือ แตพ่วกเขากย็งัไมไ่ดร้บัส�ิงท�ีทรงสญัญาไว เ้พราะพระเจา้ทรงจดัเตรยีมส�ิงท�ีประเสรฐิ

ย�ิงกวา่น�ันไวส้าํหรบัพวกเรา เพ�ือพวกเขาจะถงึความสมบรูณด์ว้ยกนักบัพวกเรา


