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บทท่ี 1 มนุษย์เปิดรับพระเจ้า 

1. ในความเชื่อคาทอลกิ การเป็นมนุษย์ความหมายว่าอย่างไร 

ก. การมาจากบิดา – มารดา และกลับไปหาพระเจา้ 

ข. การมาจากพระเจ้าและกลับไปหาพระเจา้ 

2. หากเราต้องการที่จะเข้าสวรรค์ มนุษย์ควรที่จะปฏิบัติตนอย่างไร 

ก. ปฏิบัติทุกสิ่งที่ดตีามน้ำพระทัยของพระเจา้  

ข. ปฏิบัติทุกสิ่งที่ทำใหเ้รามีความสุขที่สุดบนโลกใบนี้ 

3. พระเจ้าทรงส่งพระบุตรของพระองค์ลงมาบนโลก เพื่ออะไร? 

ก. เพื่อช่วยเราใหม้ีความเชื่อ ความศรัทธาต่อพระเจ้ามากขึน้  

ข. เพื่อช่วยไถ่เราให้พน้จากบาป ปลดปล่อยเราจากความชั่วร้ายทั้งปวง 

4. พระบุตรที่พระเจ้าส่งมาบนโลก ในพระวรสารของนักบุญยอห์น พระองค์ทรงเป็นอะไร 

ก. หนทาง กาลเวลา นิรันดร 

ข. หนทาง ความจริง ชีวิต 

5. เหตุใดเราจึงต้องรักพระเจา้และสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับพระเจา้ 
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ก. เพื่อทีเ่ราจะไดรู้้จักพระองค์ให้มากขึ้น 

ข. เพื่อจะได้มีโอกาสเข้าสู่สวรรค์มากขึ้น 

6. ในฐานะที่เราเป็นสิ่งสร้างของพระเจา้ พระองค์ปรารถนาที่จะมอบสิ่งใดให้กับเรา 

ก. ชวีิตนิรันดรพร้อมกับพระองค์ 

ข. ความชื่นชมยนิดีของพระองค์ 

7. ความจริงสูงสุดที่มนุษย์แสวงหา คืออะไร? 

ก. การแสวงหาผู้ที่ช่วยเหลือเราอย่างแทจ้ริงในชีวิต นั่นคือพระเจ้า 

ข. การแสวงหาผู้ที่จะช่วยใหเ้ข้าใจและรู้เรื่องราวถึงการมีชวีิตบนโลกนี้ 

8. หนทางที่จะเข้าใจถึงการประทับอยู่ของพระเจา้ คืออะไร? 

ก. การหมั่นสวดภาวนาต่อพระเจ้า เพื่อวอนขอให้ได้เผยถึงการประทับอยู่ของ

พระองค์ 

ข. การไดย้ินเสยีงมโนธรรมที่ดีในตนเอง ปฏิบัติตามมโนธรรมนั้นและหลีกหนีความ

ชั่วร้าย 

9. มนุษย์สามารถรู้และเข้าใจถึงพระเจ้าได้ทั้งหมดหรือไม่ เพราะเหตุใด  

ก. ทั้งหมด เพราะพระเจา้ทรงสรา้งมนุษย์ขึ้นมาตามแบบฉบับของพระองค์ ดังนั้น

เราจึงมีสภาพเป็นดังเช่นพระองค์ทุกประการ 

ข. ไม่ทัง้หมด เพราะพระเจา้ทรงมีความยิ่งใหญ่ที่ไม่มขีอบเขตจำกัด ทำให้ความ

เข้าใจของมนุษย์ซึ่งมีขอบเขตจำกัดไม่อาจรับรู้ทั้งหมดได้  

10. แล้วเราสามารถมองเห็นถึงตัวตนของพระเจา้และรู้ว่าพระองค์ทรงมอียู่หรือไม่ 

ก. มองไม่เห็น แต่รู้ว่าพระองค์ทรงมอียู่ 

ข. มองไม่เห็น และรู้ว่าพระองค์ไม่ทรงมอียู่ 

11. เหตุใดเราจึงต้องปรับปรุงภาษาของเราในการใช้พูดถึงพระเจ้าอยู่เสมอ 

ก. เรามีภาษาที่ถูกจำกัดไว้ในการที่จะพูดถึงเรื่องพระเจา้และเราใชภ้าพลักษณ์ที่ไม่

สมบูรณ์ 

ข. การพูดถึงพระเจา้ต้องใชค้ำและภาษาที่เหมาะสมเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระเจา้ 



 
 

3 

 

12. เหตุใดพระเจา้จึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมา 

ก. เพราะพระองค์ทรงรักเราด้วยความรักที่ใหอ้ิสระแก่มนุษย์ ไร้ซึ่งความเห็นแก่ตัว 

ข. เพราะพระองค์ต้องการใหม้นุษย์ไดป้ฏิบัติภารกิจในการประกาศข่าวดีของ

พระองค์ 

13. พระเจ้าทรงจัดวางการแสวงหาและการพบพระองค์ไว้ ณ ที่ใด 

ก. ในหัวใจของเรา 

ข. ในความคิดของเรา 

14. นักบุญเอดธิ สไตน์ ไดก้ล่าวถึงบุคคลที่พบพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ไว้ว่าอย่างไร 

ก. ผู้ที่แสวงหาพระเจา้ คือผู้ที่มคีวามเชื่อและความไว้วางใจในพระเจ้า  

ข. ผู้ใดแสวงหาความจริงก็แสวงหาพระเจ้า ไม่ว่าเขาจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม 

 

บทท่ี 2 พระเจ้าทรงอยู่ใกล้มนุษย์ 

15. คำว่า การเผยแสดง (Revelation) มีความหมายว่าอย่างไร? 

ก. การที่พระเจา้ทรงเปิดเผยพระองค์ แสดงพระองค์และตรัสแก่โลกดว้ยความ

สมัครใจ 

ข. พระสงฆ์คาทอลกิประกาศข่าวดีและสอนคำสอนเพื่อเปดิเผยถึงความรักของ

พระเจ้าที่มตี่อมนุษย์ 

16. เหตุใดพระเจา้จึงทรงเผยแสดงพระองค์เองใหแ้ก่มนุษย์ 

ก. เพราะพระองค์ปรารถนาให้มนุษย์ได้เห็นถึงการมีอยู่ของพระองค์ 

ข. เพราะพระองค์ปรารถนาให้มนุษย์รู้จักพระองค์อย่างยิ่ง 

17. พระเจ้าทรงเปิดเผยแสดงพระองค์เองแก่มนุษย์มาตั้งแต่ยุคสมัยใด 

ก. ตั้งแต่สมัยพระเยซูเจา้มาจนถึงปัจจุบัน 

ข. ตั้งแต่การสร้างโลกมาจนถึงในสมัยพระเยซูเจา้ 

18. พระเจ้าทรงเผยแสดงพระองค์อย่างไรในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดมิ 

ก. แสดงพระองค์ในฐานะพระผู้ไถ่ ผู้เสด็จมาเพื่อไถ่กู้ประชากรใหร้อดพ้น 
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ข. แสดงพระองค์ในฐานะผู้ทรงโลกดว้ยความรัก ซื่อสัตย์ต่อมนุษย์เมื่อมนุษย์ตกอยู่

ในบาป 

19. พระเจ้าทรงเผยพระนามให้แก่ใครเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์แห่งความรอด 

ก. โมเสส 

ข. อับราฮัม 

20. พระนามของพระเจ้าที่ถูกเผยนั้น มนีามว่าอะไร และแปลว่าอะไร 

ก. เยซู แปลว่า พระผู้ไถ่ 

ข. ยาห์เวห์ แปลว่า เราเป็น 

21. ประชากรชาวอิสราเอลที่ไดช้ื่อว่าเป็นประชากรของพระเจา้ มีต้นกำเนิดมาจากใคร 

ก. ลูกหลานของโมเสส 

ข. ลูกหลานของอับราฮัม 

22. พระเจ้าทรงส่งบุคคลต่างๆ ที่เป็นประกาศกมาหาประชากรของพระองค์อยู่หลาย

ครั้ง พระองค์ทรงมีจุดประสงค์อย่างไร 

ก. เพื่อนำพาพระพรของพระเจา้มาถึงพวกเขาอย่างเป็นรูปธรรม 

ข. เรียกร้องใหพ้วกเขากลับใจและฟื้นฟูพันธสัญญาที่เคยให้ไว้ขึ้นใหม่ 

23. คำว่า การบังเกิดเป็นมนุษย์ (Incarnation)  มีความหมายเกี่ยวกับพระบุตรอย่างไร 

ก. พระเจ้าทรงลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์โดยผ่านทางบรรดาประกาศก 

ข. พระเจ้าทรงลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์โดยผ่านทางพระเยซูคริสตเจา้ 

24. การที่พระเจา้ทรงส่งพระบุตรลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ แสดงใหเ้ห็นถึงสิ่งใดมากที่สุด 

ก. ความรักของพระเจ้าที่มตี่อเราอย่างมาก พระองค์ไม่ทรงทอดทิ้งเราไว้ให้อยู่

ลำพัง 

ข. พระพรจากพระเจา้ที่ไดป้ระทานมาใหแ้ก่มนุษย์ เพื่อที่มนุษย์จะได้มีชีวตินิรันดร 

25. เหล่าอัครสาวก (Apostles) คือใคร มีทั้งหมดกี่ท่าน 

ก. ผู้ที่พระเยซูเจา้ทรงเรียกให้มาร่วมงานอย่างใกลช้ิดเพื่อเป็นประจักษ์พยานถึง

พระองค์ มีทั้งหมด 12 ท่าน 
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ข. ผู้ที่พระเยซูเจา้ทรงยอมรับและให้เป็นผู้คอยรับใชพ้ระองค์ในการเดินทางไปยังที่

ต่างๆ เพื่อการเทศนาสั่งสอน มีทั้งหมด 12 ท่าน  

26. ทำไมการเป็นคริสตชนจึงถือว่า เราคือพระคริสตเจา้สำหรับผู้อื่น 

ก. คริสตชนเองก็ปรารถนาที่จะให้คนอื่นๆ ได้รู้จักและไปหาพระองค์ดว้ยเช่นกันโดย

การเป็นประจักษ์พยานถึงพระองค์ด้วยชีวิต  

ข. คริสตชนทุกคนเป็นภาพสะท้อนของพระเยซูคริสตเจา้ ผู้ซึ่งลงมาบังเกิดเป็น

มนุษย์ท่ามกลางเราทุกคน 

27. ความเชื่อที่แท้จริงของพระศาสนจักรคาทอลกิ สามารถพบไดท้ี่ใด 

ก. พระสังฆราช พระสงฆ์ และนักบวชผู้ถวายตนเพื่อรับใชพ้ระเจา้ 

ข. ในพระคัมภีร์และธรรมประเพณขีองพระศาสนจักร 

28. คริสตชนทุกคนที่อยู่ในพระศาสนจักร สามารถหลงผิดความเชื่อได้หรือไม่ เพราะ

เหตุใด 

ก. ได้ เพราะ มนุษย์ย่อมมีความอ่อนแอต่อความชั่วร้ายบ้างในบางครั้งตามประสา

มนุษย์   

ข. ไม่ได้ เพราะ มนุษย์ดำรงชีวติอยู่ในพระศาสนจักรโดยมพีระจติเจ้าทรงเป็นผู้ชีน้ำ

ให้ไม่ผิดพลาด 

29. แล้วพระศาสนจักรสามารถหลงผิดความเชื่อไดห้รือไม่ เพราะเหตุใด 

ก. ได้ เพราะ พระศาสนจักรก็มีมนุษย์ผู้ที่รับใชพ้ระเจา้เป็นส่วนประกอบอยู่ด้วย 

ข. ไม่ได้ เพราะ พระเยซูเจา้ทรงเคยสัญญาว่าจะทรงส่งพระจิตแห่งความจริงลงมา

บนโลก เพื่อรักษาบรรดาอัครสาวกไว้ในความจริงนั้น 

30. อำนาจการสั่งสอนของพระศาสนจักร คืออะไร 

ก. อำนาจตำแหน่งของพระศาสนจักรคาทอลกิที่มไีว้เพื่อบังคับให้คริสตชนทุกคนได้

อยู่ในหนทางของความเชื่อที่ถูกต้อง 

ข. อำนาจตำแหน่งของพระศาสนจักรคาทอลกิที่มไีว้เพื่อสั่งสอนและแปล

ความหมายของความเชื่อ อีกทั้งเพื่อปกป้องความเชื่อจากการถูกบิดเบือน 
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31. พระคัมภีร์ถูกเขยีนขึ้นโดยใคร 

ก. คริสตชนยุคแรกที่ไดร้ับการดลใจจากพระจิตเจ้า 

ข. นักประพันธ์วรรณคดีที่มีฝีมือในสมัยแรกเริ่ม  

32. พระคัมภีร์ถูกเขยีนขึ้นโดยการดลใจของพระจิตเจ้า คำว่า การดลใจ มีความหมาย

ว่าอย่างไร 

ก. การทำงานของพระเป็นเจ้าโดยผ่านทางตัวของมนุษย์  

ข. การครอบงำใหม้นุษย์ทำสิ่งต่างๆ ตามที่พระเป็นเจา้ต้องการ 

33. ความหมายของพระคัมภีร์ที่แท้จริง คืออะไร 

ก. กฎหมายของพระเจ้า 

ข. พระวาจาของพระเจ้า  

34. วีธกีารอ่านพระคัมภีร์ตามแบบอย่างของคริสตชนที่ถูกต้อง คือวิธีการใด 

ก. การอ่านแบบพจิารณาไตร่ตรอง โดยมีพระสงฆ์คอยใหค้ำแนะนำ 

ข. การอ่านแบบสวดภาวนา โดยอาศัยความช่วยเหลือจากพระจติเจ้า 

35. พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดมิ มคีวามหมายต่อคริสตชนอย่างไร 

ก. เป็นการเผยแสดงของพระเจา้ในฐานะที่ทรงเป็นผู้สร้างด้วยความรักและอยู่เหนือ

ทุกสิ่ง  

ข. เป็นการกล่าวถึงประวัติศาสตร์ความรอดของคริสตชนในสมัยนั้นที่ส่งผลมา

จนถึงปัจจุบัน  

36. พระวรสารที่เราได้รับฟังในพิธบีูชาขอบพระคุณ คริสตชนถือว่าสิ่งที่ได้เรายินเป็น

คำพูดของใคร 

ก. พระสงฆ์ผู้ที่กำลังอ่านพระวรสาร 

ข. พระเจ้าที่กำลังตรัสแก่เรา 

37. หนังสือพระวรสาร มีทัง้หมดกี่เล่ม อะไรบ้าง 

ก. 3 เล่ม ได้แก่ มัทธิว เปโตร ยากอบ 

ข. 4 เล่ม ได้แก่ มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น 
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38. บทบาทสำคัญของพระคัมภีร์ต่อพระศาสนจักร คืออะไร 

ก. พระศาสนจักรตักตวงชีวติและพละกำลังจากพระคัมภีร์ 

ข. พระศาสนจักรใชพ้ระคัมภีร์เป็นแนวทางในการนำชวีิตนิรันดร์มาสู่ทุกคน 

บทท่ี 3 มนุษย์ตอบรับพระเจ้า 

39. การตอบรับพระเจา้ แสดงให้เห็นว่าคริสตชนเป็นอย่างไร 

ก. มีความเชื่อในพระองค์แล้ว 

ข. มีความรักในพระองค์แลว้ 

40.  ผู้ที่ปรารถนาจะมีความเชื่อ ต้องเป็นผู้มลีักษณะใด 

ก. มีหัวใจที่พร้อมที่จะเปิดรับฟังเสียงของพระเจ้า 

ข. มีความร้อนรนในการแสวงหาพระเจา้ 

41. พระเจ้าเสด็จมาหามนุษย์โดยตรงได้ผ่านทางใดบา้ง 

ก. พระบัญญัติของพระเจ้าและบุคคลรอบข้าง 

ข. พระวาจาของพระองค์และทางเสียงมโนธรรม 

42. ข้อใดเป็นความหมายของคำว่าความเชื่อจากหนังสือ ฮบ. 11:1 

ก. ความจริงที่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยการสวดภาวนาวอนขอ 

ข. ความมั่นใจในสิ่งที่เราหวังไว้เพื่อเป็นข้อพิสูจน์ถึงสิ่งที่มองไม่เห็น 

43. ข้อใดเป็นลักษณะของผู้ที่แสดงออกถึงความเชื่อของตน 

ก. แสวงหาถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างตนเองกับพระเจา้ โดยพร้อมที่จะชื่อทุก

อย่างที่พระเจา้ทรงเปิดเผยแก่เขา 

ข. ศึกษาถึงความเป็นจริงของความเชื่อของตนเองกับพระเจา้ เพื่อที่จะได้สามารถ

นำไปเป็นกรณีศึกษาและแบ่งปันแก่ผู้อื่นได้ 

44. หน้าที่ของหลักวิทยาศาสตร์ที่ควรปฏิบัติต่อความเชื่อที่ถูกต้องที่สุด คือข้อใด 

ก. ปฏิบัติต่อสิ่งสร้างของพระเจา้ทุกชนิดด้วยการเคารพและมีเหตุผลต่อสิ่งสร้าง 

เป็นพิเศษสำหรับมนุษย์และสิ่งมีชีวติทุกชนิดและไม่ใช้หลักวิทยาศาสตร์มาแทนที่

อำนาจของพระเป็นเจา้ 
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ข. สะท้อนให้เห็นถึงความจริงของทุกส่ิงบนโลก ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เห็นไดห้รือเห็น

ไม่ได้ เพื่อนำไปสู่การอธิบายด้วยเหตุผลและที่มาของความเชื่อ 

45. เมื่อเราภาวนาวอนขอต่อพระเจ้าดว้ยความร้อนรนด้วยความเชื่อ เราจะได้รับสิ่งใด

ตอบแทน 

ก. พระพรอันแทจ้ริงจากพระเจา้ 

ข. ความเชื่อที่เพิ่มพูนเข้มแข็งมากขึน้ 

46. ความเชื่อจะสำเร็จสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่ออะไร 

ก. เผยแผ่ความเชื่อของตนเองให้สำเร็จ 

ข. นำความเชื่อไปปฏิบัติในชีวติด้วยความรัก 

47. เมื่อมนุษย์ยอมรับถึงการเชื้อเชญิจากพระเจ้า ความเชื่อต้องการเรียกร้องส่ิงใดจาก

มนุษย์บ้าง 

ก. น้ำใจอสิระ ความเข้าใจที่ชัดเจนของบุคคล 

ข. ความซื่อสัตย์และการนบนอบต่อพระเจ้า 

48. ความเชื่อของเราเกี่ยวข้องกับพระศาสนจักร เพราะเหตุใด 

ก. เพราะความเชื่อของเรามาจากมนุษย์ที่อยู่ในพระศาสนจักรซึ่งพวกเขาสอนเรา

โดยไม่ผิดพลาด 

ข. เพราะเรารับความเชื่อมาจากพระศาสนจักรและดำเนินชีวิตร่วมกับผู้ที่เรา

แบ่งปันความเชื่อของเราใหแ้ก่เขา 

49. ปัจจุบันพระศาสนจักรยังคงยืนยันความเชื่อในพิธกีรรม โดยผ่านทางบทภาวนา

ทั้งหมดกี่แบบ อะไรบ้าง 

ก. 1 แบบ คือ บทข้าพเจา้เชื่อ 

ข. 2 แบบ คือ บทยืนยันความเชื่อของบรรดาอัครสาวกและบทข้าพเจา้เชื่อ 

50. เราจะสามารถพัฒนาความเชื่อของเราใหเ้ติบโตและเขม้แข็งขึ้นไดอ้ย่างไร 

ก. เป็นแบบอย่างที่ดตี่อผู้อื่น เชิญชวนผู้อื่นใหเ้ข้ามามีความเชื่อร่วมกัน 

ข. หมั่นฟังพระวาจาของพระเจา้ สวดภาวนาต่อพระองค์เสมอ 


