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บทที่ 16
ฮีบรู

วัตถุประสงค
เม่ือจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปน้ี
-  บอกชื่อผูเขียนหนังสือฮีบรู
-  บอกวาหนังสือฮีบรูเขียนถึงใคร
-  บอกจุดประสงคของหนังสือฮีบรู
-  เขียนขอพระคัมภีรที่สํ าคัญของหนังสือฮีบรู
-  ชีใ้หเห็นหลักการของชีวิตและการรับใชของหนังสือฮีบรู

คํ านํ า

ผูเขียน เปาโล
เขียนถึงใคร ถึงผูเชื่อชาวยิว (ฮีบรู)
จุดประสงค เพ่ือเสนอใหเห็นวาพระเยซูคริสตทรงยิ่งใหญกวาสิ่งใดๆ
ขอพระคัมภีร

“แตพระคริสตทรงปฏิบัติพันธกิจอันประเสริฐกวาปุโรหิตเหลาน้ัน  อยาง
กับพันธสัญญาซึ่งพระเจาทรงเปนผูกลางนั้นก็ประเสริฐกวาพันธสัญญาเดิม  
เพราะวาไดตั้งข้ึนโดยพระสัญญาทั้งหลายอันประเสริฐกวาเกา”  ฮีบรู  8:6

หลกัการของชีวิตและการรับใช  พระเยซูทรงเปนคนกลางของพันธสัญญาที่ดีกวา  ซ่ึงตั้งอยูบนพระ
สัญญาที่ดีกวา

บุคคลสํ าคัญ เปาโล  อับราฮัม  โมเสส  อาโรน  เมลคีเซเดค  (ดูรายการของชื่อคนตางๆ ใน ฮีบรู บท
ที่ 11 ดวย)

โครงราง
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I. บคุคลตัวอยางที่เหนือกวา  :  พระเยซูทรงเหนือกวาผูเผยพระวจนะ  1:1-4
A. ผูเผยพระวจนะเปดเผยใหเห็นถึงพระเจาแกบรรพบุรุษของเขา  1:1

1. หลายครั้งหลายครา
2. ดวยวิธีตางๆ กัน

B. พระเจาทรงเปดเผยทางพระบุตร   1:2-4
1. ปจจุบันพระเจาตรัสผานทางพระคริสต  1:2
2. พระบุตรทรงไดรับมอบอํ านาจการครอบครอง  1:2
3. งานแหงการทรงไถของพระคริสตไดเสร็จสมบูรณแลว  1:3

II. คนกลางที่เหนือกวา  1:5-2:18
A. พระเยซูทรงอยูเหนือกวาทูตสวรรค   1:3

1. โดยทางมรดก
2. โดยพระนาม

B. การทีพ่ระคริสตทรงอยูเหนือกวาทูตสวรรคน้ันเห็นไดชัดในพันธสัญญาเดิม  1:5-14
1. ทตูสวรรค  1:5-7
2. พระบุตร  พระเยซูคริสต   1:8-12
3. ทตูสวรรค   1:13-14

C. คํ าเตือนประการแรก   2:1-4
1. การหนุนใจ   2:1
2. ตัวอยางในพันธสัญญาเดิม   2:2
3. หนาที่ในปจจุบันเกี่ยวกับการเตือนน้ี  2:3-4

D. การทีพ่ระคริสตทรงอยูเหนือทูตสวรรคน้ันไมขัดแยงกับการเปนมนุษยของพระองค  2:5-8
1. ทตูสวรรค  2:5
2. พระบุตร   2:6-8

E. การทีพ่ระคริสตทรงอยูเหนือทูตสวรรคน้ันไมขัดแยงกับการที่พระองคตองทนทุกขทรมาน
2:9-18

1. พระองคตองทนทุกขทรมานเพื่อจะไดเปนเหมือนมนุษยทุกคน   2:9-13
2. การทนทุกขทรมานถึงตาย  เปนสิ่งจํ าเปนเพ่ือทํ าลายมาร  2:14
3. การทุกขทรมานเปนสิ่งจํ าเปนเพ่ือปลดปลอยคนที่เชื่อ   2:15-16
4. การทุกขทรมานเปนสิ่งจํ าเปนเพ่ือใหพระเยซูทรงสมกับการเปนมหาปุโรหิตผูทรง
เมตตา  2:17-18

III. ผูกอตั้งที่เหนือกวา   :  พระคริสตทรงเหนือกวาโมเสส   3:1-4:13
A. พระคริสตและโมเสส   :  การเปรียบเทียบ  3:1-6

1. ทัง้พระคริสตและโมเสสตางก็สัตยซ่ือตอพระเจา  3:1-5
2. พระคริสตทรงเปนผูสรางบาน โมเสสเปนสวนหนึ่งของบาน  3:3-4
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3. พระคริสตทรงเปนพระบุตรมีอํ านาจในบาน โมเสสเปนเพียงคนรับใชในบาน  3:5-6
B. คํ าเตือนประการที่สอง   3:7-4:13

1. คํ าหนุนใจ   3:7-8
2. ประสบการณของอิสราเอลในถิ่นทุรกันดาร  3:8-11

a) ทาทีของอิสราเอล  3:8-9
b) การตอบสนองของพระเจา  3:10-11

3. คํ าเตือนตอการไมเชื่อ   3:12-19
a) คํ าเตือน  3:12
b) ผูเชื่อตอบสนองเกี่ยวกับคํ าเตือน   3:13
c) แรงจูงใจสํ าหรับการตอบสนอง   3:14
d) ตัวอยางของอิสราเอล  3:15-19

4. คํ าเตือนตอการขาดการพักผอนของพระเจา   4:1-13
a) คํ าเตือน   4:1-2
b) การพักผอน   4:3-5
c) การไมพักผอน   4:6-8
d) การพักผอนของพระเจา   4:9-11
e) ยนืยันการเตือนโดยพระวจนะและความรูของพระเจา  4:12-13

IV. ปโุรหิตที่เหนือกวา  พระเยซูทรงเหนือกวาอาโรน  4:14-7:28
A. พระเยซูทรงเปนมหาปุโรหิตที่ยิ่งใหญ   4:14-16
B. การเปนปุโรหิตของพระเยซู   5:1-4
C. การเปนปุโรหิตของพระเยซู   5:5-10
D. คํ าเตือนประการที่สาม  5:11-6:20

1. ตํ าหนิเรื่องการไมเติบโตฝายวิญญาณ   5:11-14
2. การหนุนใจใหเติบโตฝายวิญญาณ   6:1-3

a) ความกาวหนาตอไปจากหลักการพื้นฐาน  6:1-2
(1) การกลับใจจากความประพฤติที่นํ าไปสูความตาย  6:1
(2) ความเชื่อที่มีตอพระเจา   6:1
(3) หลักการของการบัพติศมา  6:2
(4) การวางมือ   6:2
(5) การเปนขึ้นมาจากความตาย  6:2
(6) การพิพากษานิรันดร   6:2

b) การกาวตอไปสูความไพบูลย  6:1, 3
3. คํ าเตือนเก่ียวกับความสํ าคัญของการละทิ้งความเชื่อ  6:4-8

a) อธบิายถึงการละทิ้งความเชื่อ   6:4-6
b) ความสํ าคัญของการละทิ้งความเชื่อ   6:4, 6
c) เหตุผลของความสํ าคัญ   6:6
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d) แสดงใหเห็นจากธรรมชาติ   6:7-8
4. เตือนใหรูถึงความแนนอนของพระสัญญาของพระเจา   6:9-20

a) การเชิญชวน  6:9
b) ความสัตยซ่ือของพระเจา   6:10
c) การตอบสนองของผูเชื่อ   6:11-12
d) ตวัอยางของความแนนอนของพระสัญญาของพระเจา  6:13-20

(1) อับราฮัม   6:13-15
(2) คํ าสาบาน   6:16-17
(3) ความแนใจในความสัตยซ่ือของพระเจาที่มีตอพระวจนะของพระ
องค   6:18-20

E. การเปนปุโรหิตของเมลคีเซเดค  7:1-28
1. คํ าอธิบายทั่วไป  7:1-3
2. เมลคีเซเดคและอับราฮัม  7:4-10
3. การเปนปุโรหิตของพวกเลวี  7:11-13
4. การเปนปุโรหิตคนใหม   7:14-17
5. ปโุรหิตภายใตธรรมบัญญัติ   7:18-21
6. ปุโรหิตภายใตพันธสัญญาใหม   7:22-27
7. คํ าสรุปของการสอน   7:28

V. การรับใชที่เหนือกวา  :  พันธะสัญญา 2 อยาง   8:1-10:18
A. คํ านํ า   8:1-6

1. คํ าสรุปเรื่องคํ าสอนที่กลาวมาแลว  8:1-2
2. งานรับใชของมหาปุโรหิต   8:3-5
3. งานรับใชที่เหนือกวา  8:6

B. พันธสัญญา 2 อยาง 8:7-13,
1. พันธสัญญาอันแรก (เดิม)   8:7-8
2. พันธสัญญาอันที่สอง  (ใหม)   8:8-12

a) ผูทํ าพันธสัญญา  8:8
b) พันธสัญญา  8:9-12

3. ความแตกตางระหวางพันธสญัญาเดิมและใหม  8:13
C. การปฏิบัติหนาที่ของพันธสัญญาเดิม  9:1-10

1. เตนท  9:1-5
2. งานรับใชของมหาปุโรหิต  9:6-10

D. การปฏิบัติหนาที่ของพันธสัญญาใหม   9:11-10:18
1. คํ าอธิบายทั่ว ๆ ไป  9:11-12

a) เตนท  9:11
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b) งานรับใชของมหาปุโรหิต  9:11-28
(1) ในการชํ าระความบาป   9:12-22
(2) ในสวรรค   9:23-28

2. ขอแตกตางระหวางพันธสัญญาเดิมและใหม   10:1-18
VI. แหลงที่เหนือกวาของความเชื่อ  :  การหนุนใจที่ปฏิบัติได   10:19-13:17

A. ใชเปนทางใหมไปสูพระเจา   10:19-31
1. เขามาใกลโดยความเชื่อ  10:19-22

a) ดวยความกลา   10:19
b) โดยทางใหมและเปนทางที่มีชีวิต  10:20
c) โดยมหาปุโรหิต (พระเยซู) 10:20-21
d) ดวยความบริสุทธิ์ใจ  10:22
e) ดวยความไวใจเต็มที่ในความเชื่อ  10:22
f) ดวยใจที่ไดรับการประพรมชํ าระจากจิตสํ านึกที่ชั่ว   10:22
g) ดวยกายที่ลางชํ าระดวยนํ้ าบริสุทธิ์  10:22

2. ยดึความเชื่อไวใหม่ัน   10:23
3. หนุนใจกันและกันในความเชื่อ   10:24-25

a) ปลุกใจกันดวยความรักและใหทํ าความดี   10:24
b) อยาขาดการประชุมรวมกัน  10:25
c) หนุนใจกันและกัน  10:25

B. คํ าเตือนประการที่สี่   10:26-31
1. คํ าเตือน   10:26-27
2. ตัวอยางของพันธสัญญาเดิม   10:28
3. สถานการณปจจุบัน   10:29-31

C. ใหระลึกถึงประสบการณในครั้งกอน   10:32-34
D. อยาละทิ้งความไววางใจของคุณ   10:35
E. จงอดทน   10:36-37
F. มีชีวิตโดยความเชื่อ   10:38-11:40

1. คํ าสั่งใหดํ าเนินชีวิตโดยความเชื่อ   10:38-39
2. คํ าจํ ากัดความของความเชื่อ   11:1
3. หนาที่ของความเชื่อ   11:2-3
4. ตวัอยางของความเชื่อ   11:4-38

a) อาเบล   11:4
b) เอโนค  11:5-6
c) โนอาห  11:7
d) อับราฮัมและซารา  11:18-19
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e) อิสอัค  11:20
f) ยาโคบ  11:21
g) โยเซฟ  11:22
h) โมเสส   11:23-29
i) โยชูวา  (เยรีโค)  11:30
j) ราหับ  11:31
k) ตวัอยางอ่ืนๆ ของความชวยเหลือ   11:32-38

5. ผูรับพระสัญญาแหงความเชื่อในพระเยซูคริสต  11:39-40
G. ทนตอการทุกขทรมานและการตีสอน   12:1-29

1. ตวัอยางของการทนทุกข   12:1-3
a) คนจํ านวนมากไดลวงหนาไปกอนเราแลว  (พยานทั้งหลาย)  12:1
b) พระเยซู   12:2-3

2. คํ าอธิบายถึงความทุกขทรมาน   12:4-11
a) การตอตานเพิ่มขึ้นตอสูความบาป   12:4
b) พระเจาทรงรักผูที่พระองคทรงตีสอนและทรงจัดการกับเขาเหลานั้นในฐานะ
บุตร  (12:5-7)
c) คนที่ไมใชบุตร  ไมถูกตีสอน   12:8
d) การเปรียบเทียบตัวอยางของบิดาในโลกนี้  12:9-10
e) ผลของการตีสอน   12:11

(1) การตีสอนทันทีไมใชสิ่งที่นาพอใจ
(2) หลงัจากนั้นเกิดผลเปนความสุขสงบแหงความชอบธรรม

3. การตอบสนองของผูเชื่อตอความทุกขทรมาน  12:12-17
a) ยกมือที่ออนแรงและหัวเขาที่ออนลา   12:12
b) ทํ าทางเดินใหตรงไป  12:13
c) ใหผูที่ทนทุกขไดรับการรักษาใหหาย  12:13
d) อยูอยางสงบสุขกับคนทั้งหลาย   12:14
e) ใหมีใจบริสุทธิ์กับคนทั้งหลาย  12:14
f) ระวังใหดีอยาใหใครเพิกเฉยพระคุณของพระเจา  12:15
g) ระวังอยาใหมีรากขมขื่นงอกขึ้นมาทํ าใหทานมีตํ าหนิได  12:15
h) อยาใหเปนคนลวงประเวณีและผิดธรรมะ (ไมนับถือพระเจา)  12:16-17

H. คํ าเตือนประการที่หา   12:18-29
1. ฐานะของอิสราเอลที่ภูเขาซีนาย  12:18-21
2. ฐานะของผูเชื่อที่ภูเขาซีโยน   12:22-24
3. การตอบสนองมาเปนลํ าดับของผูเชื่อ  12:25-29

I. การกระตุนใหทํ าหนาที่ความรับผิดชอบของครสิเตียนใหสมบูรณ   13:1-17
1. หนาที่ของสังคม   13:1-6
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a) ความสัมพันธ  :  ใหความรักฉันพ่ีนองมีอยูตอเน่ืองกันไป   13:1
b) มีใจตอนรับแขก   3:2
c) ใหระลึกถึงผูที่ถูกจองจํ าและผูที่ทนทุกขทรมาน
d) การสมรส ใหมีเกียรติ แตผูลวงประเวณีและคนเที่ยวผูหญิงหรือมีชู พระเจา
จะลงโทษ  13:4
e) การสนทนา  อยาพูดจาอยางโลภ  13:5
f) การเปนเจาของทรัพยสิน   จงพอใจในสิ่งที่ทานมี   13:5
g) จํ าไววาพระเจาทรงอยูกับคุณเพ่ือชวยคุณเสมอ    13:5-6

2. หนาที่ทางศาสนา   13:7-17
a) ใหระลึกถึงผูที่ปกครองทาน  13:7
b) จงระลึกวาพระเยซูไมเคยทรงเปลี่ยนแปลง  13:8
c) อยาหลงไปกับคํ าสอนแปลกๆ   13:9
d) อยาหลงไปกับบทบัญญัติตางๆ  13:9-12
e) จงยอมรับคํ าดูหม่ินเหยียดหยามเพื่อพระกิตติคุณ  13:13
f) ใหแสวงหาเมืองที่จะมาถึง   13:14
g) ใหถวายคํ าสรรเสริญเปนเครื่องบูชาเสมอไป  13:15
h) ใหทํ าความดีและแบงปนขาวของแกกัน   13:16
i) เชื่อฟงผูที่ปกครองทานและยอมฟงเขา   13:17

VII. คํ าสั่งสอนสวนตัว   13:18-25
คํ าขอรองใหอธิษฐาน  13:18-19
A. คํ าขอรองใหอธิษฐาน   13:18-19

1. เพ่ือใหมีจิตสํ านึกที่ดี   13:18
2. เพ่ือใหเราเต็มใจที่จะมีชีวิตอยางซื่อสัตย   13:18
3. เพ่ือใหเปาโลไดรับการปลดปลอย   13:19

B. คํ าอธิษฐานเผื่อผูอานทั้งหลาย   13:20-21
1. ผูที่กลาวถึง  13:20
2. คํ าขอรอง  13:21

C. คํ าหนุนใจใหสนใจจดหมายฝากนี้   13:22
D. ทิโมธีตั้งใจมาเยี่ยม  13:23
E. คํ าทักทายปดทาย   12:21

1. ถงึหัวหนาทั้งหลายของทานและธรรมิกชนทุกคน
2. จาก ผูที่มาจากอิตาลี

F. คํ าอวยพร  13:25
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ชื่อ                                        

บททดสอบตนเอง บทที่ 16

1. ใครเปนผูเขียนหนังสือฮีบรู
                                                                                                                         

2. จงบอกจุดประสงคของหนังสือฮีบรู
                                                                                                                         
                                                                                                                         

3. หนังสือฮีบรูเขียนถึงใคร
                                                                                                                         

4. จงชี้ใหเห็นหลกัการของชีวิตและการรับใชของหนังสือฮีบรู
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

5. จงเขียนขอพระคัมภีรที่สํ าคัญของหนังสือฮีบรูจากความทรงจํ า
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คํ าตอบบททดสอบ  บทที่ 16

1. เปาโล
2. เพ่ือเสนอพระเยซคูรสิตวาทรงเปนใหญกวาทุกสิ่ง
3. ผูเชื่อชาวยวิ (ฮีบรู)
4. พระเยซูทรงเปนคนกลางของพันธสัญญาที่ดีกวาซึ่งตั้งขึ้นบนพระสัญญาที่ดีกวา
5. “แตพระคริสตทรงปฏิบัติพันธกจิอันประเสริฐกวาปุโรหิตเหลานั้น  อยางกับพันธสัญญาซึ่งพระ

เจาทรงเปนผูกลางนั้นก็ประเสริฐกวาพันธสัญญาเดิม  เพราะวาไดตั้งขึ้นโดยพระสัญญาทั้งหลาย
อันประเสริฐกวาเกา”  ฮีบรู  8:6



การสํ ารวจพระคัมภีรข้ันพื้นฐานภาคที่ 2  บทที่ 16                  - 185 -

เพื่อศึกษาตอไป

1. หนังสือฮีบรูบางทีเรียกวาพระกิตติคุณที่หา  มัทธิว มาระโก  ลูกาและยอหน  มุงเนนที่งานของ
พระเยซใูนระหวางการรับใช  การสิ้นพระชนมและการฟนจากความตาย  ในขณะที่ทรงรับใชใน
โลกนี้ของพระองค หนังสือฮีบรูอธิบายงานของพระองคขณะน้ีในสวรรค

2. คํ าที่สํ าคัญที่ควรศึกษาในฮีบรูคือ  ดีกวา  สมบูรณ  นิรันดร  ตลอดไป   มีสวนรวม สวรรค
ปุโรหิต  มหาปุโรหิต

3. ฮีบรูใหบันทึกถึงการสนทนาระหวางพระบิดาและพระบุตรพระเยซูคริสตที่ยาวที่สุด  (ดู 1:5-13,
2:12-13,  10:5-9)

4. ฮีบรู บทที่ 7:10  อธิบายจุดประสงคของเตนทในพันธสัญญาเดิม

5. ฮีบร ูบทที่ 11  เปนบทที่ยิ่งใหญที่สุดในเรื่องของความเชื่อในพระคัมภีร

6. จงอาน ฮีบรู  4:12  เปนคํ าอธิบายที่ดีที่สุดถึงพระวจนะของพระเจาที่มีอยูในพระคัมภีร

7. จงศึกษาขอพระคัมภีรตอไปน้ี  ซ่ึงพิสูจนใหเห็นวาพระเมสสิยาหทรงเหนือกวาทูตสวรรค  :
สดุดี 2:7,  104:4,  45:7-8,  102:26-28,  110:1,  2 ซามูเอล 7:14, เฉลยธรรมบัญญัติ  32:43

8. จงศึกษาฮบีรู  4:14-7:28  ดูความแตกตางของการเปนปุโรหิตของพระเยซูและอาโรน

9. จงศึกษาพันธสัญญา 2 ชนิด ที่อธิบายในอีบรุ  8:1-10:18  แลวทํ ารายการของสิ่งที่อยูตรงขาม
กนัระหวางพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม

10. มีคํ าเตือน 5 ประการ ที่ใหไวในโครงรางที่ใชในบทนี้ จงศึกษาสวนที่วาดวยคํ าเตือนเหลานี้  ทํ า
หัวขอและเนื้อหาของแตละคํ าเตือน

11. จงศึกษาความตรงขามระหวางฐานะของอิสราเอลที่ภูเขาซีนายและฐานะของผูเชื่อที่ภูเขาศิโยน  
ฮีบรู  12:18-29


