
ขข้อสอบ
หนนังสสือฮฮีบรร

1 คนสสวนมากเชชชื่อวสา                                เปป็นผผผู้เขขยนหนนังสชอฮขบรผ ซซชื่งเปป็นจดหมายถซง                              
2 ตนัตงแตสตผู้นถซงปลายของหนนังสชอฮขบรผมขการเปรขยบเทขยบความเชชชื่อของ                                                        

กนับ                                             พรผู้อมกนับ                                  และ                                                         
ของ                                            ซซชื่งเลป็งไปถซง                                                                                               

3 หนนังสชอฮขบรผนขต เปป็นทขชื่เรขยกกนันวสา "                                                            " ซซชื่งเขขยนถซงชาวยยิวทขชื่กระจนัด
กระจายไป

4 หนนังสชอเลสมนขต เนผู้นวสา                                          กป็                                                สยิชื่งตสาง ๆ ในสมนัยของ
                                                               

5 พระเยซผทรงประเสรยิฐกวสาใครบผู้าง?
                                                                             ชสวยยกตนัวอยสาง 3 ขผู้อ

                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                       

                                                                             ชสวยยกตนัวอยสาง 3 ขผู้อ
                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                       



                                                                            
                                                  เปป็นแตส                                                   ในบผู้านของพระบยิดา  
พระเยซผทรงเปป็น                                                             ในบผู้านของพระบยิดา
                                     ไมสสามารถนนา                                                     ใหผู้เขผู้าใน                                   
พระเยซผทรงสามารถนนา                                                                           ใหผู้เขผู้าใน                                   

                                                                            
ถผู้า                                                           ไดผู้พาเขาเขผู้าสผสทขชื่สงบสสุขนนัตนแลผู้ว 
                                                               กป็คงมยิไดผู้ตรนัสในภายหลนังถซงวนันอชชื่นอขก

                                                                             
ชสวยยกตนัวอยสาง 3 ขผู้อ

                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                       

ชสวยยกตนัวอยสาง 3 ขผู้อ
                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                       



6 ศนัตรผของการเปป็นผผผู้ใหญสฝสายจยิตวยิญญาณ
 ตผู้นเหตสุทขชื่ไมสไดผู้เปป็นผผผู้ใหญส                                                                                                                            

ฮขบรผ 5:12 ถซงแมผู้วสาขณะนขตทสานทนัตงหลายควรจะเปป็น                               ไดผู้แลผู้ว แตสทสานกป็ตผู้องใหผู้คนอชชื่น
                                     ทสานอขก ในเรชชื่อง                                                 แหสงพระวจนะของพระเจผู้า 
และทสานทนัตงหลายกลายเปป็นคนทขชื่ยนังตผู้องกยิน                                            ไมสใชส                                        

วยิธขแกผู้ไขการไมสเปป็นผผผู้ใหญส                                                                                                                           
                                                                                                                                                                       

การละประถมโอวาทของพระครยิสตต์ไวผู้นนัตน มขความหมายอะไร?                                                            
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                       

ประถมโอวาทของพระครยิสตต์นนัตนมขอะไรบผู้าง?
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        

7 ฮขบรผ 6:6 ถผู้าเขาเหลสานนัตนจะหลงอยผสอยสางนขต  กป็เหลชอวยิสนัยทขชื่จะใหผู้เขากลนับใจเสขยใหมสอขกไดผู้ เพราะตนัวเขา
เองไดผู้ตรซงพระบสุตรของพระเจผู้าเสขยอขกแลผู้ว และไดผู้ทนาใหผู้พระองคต์ขายหนผู้าตสอธารกนานนัล
ขผู้อพระคนัมภขรต์นขตสอนวสาความรอดของเราสามารถหายไปไดผู้ใชสไหม?                                                     
ชสวยอธยิบายความหมายของขผู้อนขต                                                                                                                  
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                       



8 เพชชื่อนของการเปป็นผผผู้ใหญสฝสายจยิตวยิญญาณ มขอยผส 3 ขผู้อ
                                                                                                                                                        
                                                                            

9 ในฮขบรผ 6:18 สองประการทขชื่เปลขชื่ยนแปลงไมสไดผู้ มขอะไรบผู้าง?
                                                                                                                                                        

10 พระเยซผมยิไดผู้เปป็นมหาปสุโรหยิตตามอยสาง                         แตสเปป็นมหาปสุโรหยิตตามอยสาง                           

11 คนสสวนมากเชชชื่อวสาเมลคขเศเดคเปป็นผผผู้ใด?
                                                                                                                                                                       

12 เมลคขเศเดคทนาอะไรทขชื่พยิสผจนต์วสาเมลคขเศเดคทรงเปป็นพระเยซผจรยิง?
                                                                                                                                                                       

13 เมลคขเศเดคเปป็นทนัตง                                             และเปป็น                                                 ดผู้วย 

14 ในฮขบรผ 7:3 ไดผู้อธยิบายเกขชื่ยวกนับเมลคขเศเดควสา                                         และ                               ของ
ทสานกป็ไมสมข                                              และ                                            กป็ไมสมขเชสนกนัน แตสเปป็นเหมชอน
                                                                ซซชื่งดนารงตนาแหนสงปสุโรหยิต                                                           

15 พนันธสนัญญาเดยิม เปรขยบเทขยบกนับ พนันธสนัญญาใหมส อยสางไรบผู้าง?
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        



16 พลนับพลาในโลกนขต      เปรขยบเทขยบกนับ พลนับพลาในสวรรคต์ อยสางไรบผู้าง?  
ชสวยเขขยนอยสางละ 5 ขผู้อ
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        

17  ฝผงแกะและผผผู้เลขตยงของเขา
เกขชื่ยวกนับการอธยิษฐาน--                                                                                                                                
เกขชื่ยวกนับการรนับใชผู้--                                                                                                                                       
เกขชื่ยวกนับพวกวยิสสุทธยิชน--                                                                                                                              
เกขชื่ยวกนับความยากลนาบาก--                                                                                                                           
เกขชื่ยวกนับการเสดป็จกลนับมาของพระเยซผ--                                                                                                     

18 บทไหนในหนนังสชอฮขบรผพผดถซงหลายคนในพระคนัมภขรต์เดยิมทขชื่มขความเชชชื่อสผง?                                           



19 ชสวยบอกชชชื่อของ 3 คนในบทนขตทขชื่คสุณประทนับใจมาก และชสวยบอกวสาเขาทนาอะไรบผู้าง?
(1)                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    

(2)                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    

(3)                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    

20 กยิจการของพวกวยิสสุทธยิชน ชสวยเขขยน 5 ขผู้อ
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                                            



ขข้อสอบ
หนนังสสือฮฮีบรร

1 คนสสวนมากเชชชื่อวสาอ  .  เปาโลเปป็นผผผู้เขขยนหนนังสชอฮขบรผ ซซชื่งเปป็นจดหมายถซงชาวฮขบรผ 
2 ตนัตงแตสตผู้นถซงปลายของหนนังสชอฮขบรผมขการเปรขยบเทขยบความเชชชื่อของครริสเตขยนกนับพระคนัมภขรร์เดริม 

พรผู้อมกนับเครชชื่องบผชาและพริธขตสาง ๆของชาวฮขบรผซซชื่งเลป็งไปถซงพระเยซผ 
3 หนนังสชอฮขบรผนขต เปป็นทขชื่เรขยกกนันวสา "จดหมายทนั ชื่วไป" ซซชื่งเขขยนถซงชาวยริวทขชื่กระจนัดกระจายไป
4 หนนังสชอเลสมนขต เนผู้นวสาพระเยซผกป็ประเสรริฐกวสาสริชื่งตสาง ๆ ในสมนัยของโมเสส

5 พระเยซผทรงประเสรริฐกวสาใครบผู้าง?
พวกศาสดาพยากรณร์  ชสวยยกตนัวอยสาง 3 ขผู้อ

 ไดผู้ทรงเปป็นผผผู้รนับสริชื่งทนัตงปวงเปป็นมรดก
 ไดผู้ทรงสรผู้างสริชื่งทนัตงปวง
 ไดผู้ทรงเปป็นแสงแหสงสงสาราศขและเปป็นแบบพระฉายของพระองคร์
 ไดผู้ทรงทะนนุบบารนุงสริชื่งทนัตงปวง
 ไดผู้ทรงชบาระความบาปของเรา
 ไดผู้ทรงอธริษฐานเพชชื่อเรา

พวกทผตสวรรคร์ ชสวยยกตนัวอยสาง 3 ขผู้อ
เนชชื่องดผู้วยพระนามของพระองคร์

 เนชชื่องดผู้วยตบาแหนสงของพระองคร์
 เนชชื่องดผู้วยวสาพระองคร์ทรงเปป็นพระบนุตร
 เนชชื่องดผู้วยการครอบครองของพระองคร์
 เนชชื่องดผู้วยความยนุตริธรรมของพระองคร์
 เนชชื่องดผู้วยความมนั ชื่นคงของพระองคร์
 เนชชื่องดผู้วยวสาพระองคร์ทรงไถสบาป



โมเสส
โมเสสเปป็นแตสคนรนับใชผู้ในบผู้านของพระบริดา  พระเยซผทรงเปป็นพระบนุตรในบผู้านของพระบริดา
โมเสสไมสสามารถนบาพวกอริสราเอลใหผู้เขผู้าในทขชื่สงบสนุข
พระเยซผทรงสามารถนบาพวกของพระองคร์ใหผู้เขผู้าในทขชื่สงบสนุข

โยชผวา
ถผู้าเยซผ   (  โยชผวา  ) ไดผู้พาเขาเขผู้าสผสทขชื่สงบสนุขนนัตนแลผู้ว พระเยซผกป็คงมริไดผู้ตรนัสในภายหลนังถซงวนันอชชื่นอขก

อาโรน
ชสวยยกตนัวอยสาง 3 ขผู้อ
เหมชอนอยสางอาโรน พระองคร์ทรงมาจากพวกมนนุษยร์
เหมชอนอยสางอาโรน พระองคร์ทรงถวายเครชชื่องบผชา
เหมชอนอยสางอาโรน พระองคร์ทรงมขใจเมตตากรนุณา
เหมชอนอยสางอาโรน พระองคร์ทรงประสบความอสอนกบาลนังแหสงเนชตอหนนัง
เหมชอนอยสางอาโรน พระเจผู้าทรงเรขยกพระองคร์
เหมชอนอยสางอาโรน พระองคร์ทรงอธริษฐาน
เหมชอนอยสางอาโรน พระองคร์ทรงเรขยนรผผู้จนักทขชื่จะเชชชื่อฟนัง
เหมชอนอยสางอาโรน พระองคร์ทรงทนความยากลบาบาก

ชสวยยกตนัวอยสาง 3 ขผู้อ
พระองคร์ไมสไดผู้ถวายเครชชื่องบผชาสบาหรนับพระองคร์เอง
พระองคร์ทรงเปป็นพระบนุตรของพระเจผู้า
พระองคร์ทรงเปป็นปนุโรหริตเปป็นนริตยร์ของพระเจผู้า
พระองคร์ทรงเปป็นมหาปนุโรหริตตามอยสางเมลคขเศเดค
พระองคร์ทรงเปป็นผผผู้เรริชื่มจนัดความรอดนริรนันดรร์



6 ศนัตรผของการเปป็นผผผู้ใหญสฝสายจริตวริญญาณ
 ตผู้นเหตนุทขชื่ไมสไดผู้เปป็นผผผู้ใหญส  เพราะวสาทสานทนัตงหลายกลายเปป็นคนหผตซงเสขยแลผู้ว

ฮขบรผ 5:12 ถซงแมผู้วสาขณะนขตทสานทนัตงหลายควรจะเปป็นครผไดผู้แลผู้ว แตสทสานกป็ตผู้องใหผู้คนอชชื่นสอนทสานอขก
ในเรชชื่องหลนักเบชตองตผู้นแหสงพระวจนะของพระเจผู้า และทสานทนัตงหลายกลายเปป็นคนทขชื่ยนังตผู้องกรินนบตานม 
ไมสใชสอาหารแขป็ง

วริธขแกผู้ไขการไมสเปป็นผผผู้ใหญส ใหผู้เราละประถมโอวาทของพระครริสตร์ไวผู้ และใหผู้เรากผู้าวหนผู้าไปถซง
ความบรริบผรณร์

การละประถมโอวาทของพระครริสตร์ไวผู้นนัตน มขความหมายอะไร?                                                            
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                       

ประถมโอวาทของพระครริสตร์นนัตนมขอะไรบผู้าง?
การกลนับใจเสขยใหมส ความเชชชื่อในพระเจผู้า
พริธขบนัพตริศมา การวางมชอ 
การเปป็นขซตนมาจากตาย การพริพากษาลงโทษเปป็นนริตยร์นนัตน

7 ฮขบรผ 6:6 ถผู้าเขาเหลสานนัตนจะหลงอยผสอยสางนขต  กป็เหลชอวริสนัยทขชื่จะใหผู้เขากลนับใจเสขยใหมสอขกไดผู้ เพราะตนัวเขา
เองไดผู้ตรซงพระบนุตรของพระเจผู้าเสขยอขกแลผู้ว และไดผู้ทบาใหผู้พระองคร์ขายหนผู้าตสอธารกบานนัล
ขผู้อพระคนัมภขรร์นขตสอนวสาความรอดของเราสามารถหายไปไดผู้ใชสไหม?                                                     
ชสวยอธริบายความหมายของขผู้อนขต                                                                                                                  
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                       



8 เพชชื่อนของการเปป็นผผผู้ใหญสฝสายจริตวริญญาณ มขอยผส 3 ขผู้อ
กริจการของผผผู้ทขชื่เชชชื่อ พระสนัญญาของพระบริดา
การเปป็นมหาปนุโรหริตของพระเยซผ

9 ในฮขบรผ 6:18 สองประการทขชื่เปลขชื่ยนแปลงไมสไดผู้ มขอะไรบผู้าง?
พระสนัญญาของพระเจผู้า คบาปฏริญาณของพระเจผู้า

10 พระเยซผมริไดผู้เปป็นมหาปนุโรหริตตามอยสางอาโรน แตสเปป็นมหาปนุโรหริตตามอยสางเมลคขเศเดค

11 คนสสวนมากเชชชื่อวสาเมลคขเศเดคเปป็นผผผู้ใด?
เปป็นพระเยซผทขชื่รนับสภาพเปป็นมนนุษยร์ชนั ชื่วคราวในสมนัยพระคนัมภขรร์เดริม

12 เมลคขเศเดคทบาอะไรทขชื่พริสผจนร์วสาเมลคขเศเดคทรงเปป็นพระเยซผจรริง?
เมลคขเศเดคยอมรนับการถวาย   10%   จากอนับราฮนัม

13 เมลคขเศเดคเปป็นทนัตงมหาปนุโรหริตและเปป็นกษนัตรริยร์ดผู้วย 

14 ในฮขบรผ 7:3 ไดผู้อธริบายเกขชื่ยวกนับเมลคขเศเดควสา บริดามารดาและตระกผลของทสานกป็ไมสมข วนันเรริชื่มตผู้นและ
วนันสริตนสนุดของชขวริตกป็ไมสมขเชสนกนัน แตสเปป็นเหมชอนพระบนุตรของพระเจผู้า ซซชื่งดบารงตบาแหนสงปนุโรหริต
อยผสตลอดเวลา

15 พนันธสนัญญาเดริม เปรขยบเทขยบกนับ พนันธสนัญญาใหมส อยสางไรบผู้าง?
มาโดยโมเสส มาโดยพระครริสตร์
มขเงชชื่อนไข ไมสมขเงชชื่อนไข แตสมขพระสนัญญาทขชื่ดขกวสา
มขการปรนับโทษ  มขความกรนุณา
เขขยนทขชื่แผสนศริลาทขชื่ไมสมขชขวริต จารซกไวผู้ทขชื่หนัวใจทขชื่มขชขวริต



16 พลนับพลาในโลกนขต      เปรขยบเทขยบกนับ พลนับพลาในสวรรคร์ อยสางไรบผู้าง?  
ชสวยเขขยนอยสางละ 5 ขผู้อ
อยผสในโลกนขต อยผสในสวรรคร์
สบาหรนับเนชตอหนนัง คชอภายนอก สบาหรนับใจวรินริจฉนัยผริดและชอบ คชอภายใน
อยผสชนั ชื่วคราว อยผสถาวร
เปป็นเครชชื่องเปรขยบ เปป็นพลนับพลาแทผู้
มนนุษยร์ธรรมดาเขผู้าไปไมสไดผู้ ทนุกคนเขผู้าไปไดผู้
สรผู้างดผู้วยมชอมนนุษยร์ พระเจผู้าทรงสรผู้างเอง
ใชผู้เลชอดสนัตวร์ ใชผู้พระโลหริตของพระเยซผ
ถวายเครชชื่องบผชาบสอย ๆ ถวายเครชชื่องบผชาครนัต งเดขยว
ผผผู้ถวายคชอมนนุษยร์ซซชื่งเปป็นคนบาป ผผผู้ถวายคชอพระเยซผซซชื่งเปป็นผผผู้บรริสนุทธริธ
ไมสสามารถไถสบาปไดผู้ สามารถไถสบาปไดผู้
ไมสมขความหวนัง เพราะตผู้องแกผู้ไขใหมส มขความหวนัง

17  ฝผงแกะและผผผู้เลขตยงของเขา
เกขชื่ยวกนับการอธริษฐาน--ใหผู้เรามขใจกลผู้า
เกขชื่ยวกนับการรนับใชผู้--ใหผู้เรามนั ชื่นคง
เกขชื่ยวกนับพวกวริสนุทธริชน--ใหผู้เราชสวยซซชื่งกนันและกนัน
เกขชื่ยวกนับความยากลบาบาก--ใหผู้เราระลซกถซง
เกขชื่ยวกนับการเสดป็จกลนับมาของพระเยซผ--ใหผู้เรามนั ชื่นใจ

18 บทไหนในหนนังสชอฮขบรผพผดถซงหลายคนในพระคนัมภขรร์เดริมทขชื่มขความเชชชื่อสผง?  บททขชื่   11



19 ชสวยบอกชชชื่อของ 3 คนในบทนขตทขชื่คนุณประทนับใจมาก และชสวยบอกวสาเขาทบาอะไรบผู้าง?
(1)                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    

(2)                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    

(3)                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    

20 กริจการของพวกวริสนุทธริชน ชสวยเขขยน 5 ขผู้อ
จงแสดงความรนัก จงแสดงความเมตตา

 จงแสดงความบรริสนุทธริธ  จงแสดงความอริชื่มใจ
 จงแสดงความกลผู้า  จงแสดงความนนับถชอตสอผผผู้ปกครอง
 จงแสดงความซชชื่อสนัตยร์  จงแสดงความตนัตงใจ
 จงแสดงความจรริงใจในการรนับใชผู้




