
 
 

บทที่ 1 ประวัติคริสตศาสนา ชุดที ่1 
 

ชุดที่ 1: ให้ผู้เรียนอ่านหนังสือหลักความเชื่อคาทอลิก บทที่ 1 ข้อที่ 1-17  และตอบ

คำถามดังต่อไปนี ้ 

จงเลือกวงกลมรอบคำตอบที่ถูกต้องที่สุด  

พระเยซูคริสตเจ้า  (ข้อ 1-11)         

1.  พระเยซูคริสตเจ้าทรงประสูติ ดำรงพระชนมชีพ และสิ้นพระชนม์ ณ ประเทศ

อะไร 

ก. ปาเลสไตน์โบราณ 

ข. จอร์แดน 

2.  คริสตศักราชที่ใชก้ันเกือบทั่วโลกนั้น เริ่มนับตั้งแต่เมื่อไร  

ก. ปีสิน้พระชนม์ของพระเยซูคริสตเจ้า  

ข. ปีสมภพของพระเยซูคริสตเจา้  

บทเรียนคำสอนไปรษณีย์ 1 
“ประวัติคริสตศาสนา” 

 

ชื่อ-นามสกุล......................................................................  
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3.  พระเยซูเจา้ประสูติ ณ เมืองใด 

ก. นาซาเร็ธ 

ข. เบธเลเฮม 

4.  พระเยซูคริสต์ทรงใช้เวลาในพระชนมชีพเกือบทั้งหมดอย่างสามัญชนธรรมดาใน

หมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่ง ซึ่งชื่อหมู่บ้านนั้นยังคงอยู่ในปัจจุบันนี้ อยากทราบว่า 

หมู่บา้นนั้นมีช่ือว่าอะไร 

ก. นาซาเร็ธ 

ข. เยรูซาเล็ม 

5.  พระเยซูเจา้ทรงเริ่มออกเทศนาเมื่อทรงพระชนม์กี่พรรษา 

ก. 30 พรรษา 

ข. 33 พรรษา  

6.  พระเยซูคริสต์ ทรงเริ่มออกประกาศเทศนาแก่คนชาติเดียวกัน ในที่สาธารณะ 

เช่น ตรัสว่า “พระเป็นเจ้าทรงเร่งรัดท่านทั้งหลายให้กลับใจ ให้เชื่อถึงพระองค์

และเข้าในพระราชัยของพระองค์” (มธ 4:17) ท่านเข้าใจคำประกาศเทศนานี้

อย่างไร 

ก.  ให้ทุกคนรับศีลอภัยบาป แล้วจะไดข้ึ้นสวรรค์ 

ข.  เป็นการรบเร้าเชิญชวนให้มนุษย์รื้อฟ ื้น  เปลี่ยนจิตใจ และยังเป็นการ

สัญญาจะช่วยมนุษย์ใหห้ลุดพ้นจากความทุกข์มาพบกับความสุขดว้ย 

7. การที่พระเยซูทรงประกาศว่าผู้ต่ำต้อยน้อยศักดิ์ ผู้มีใจบริสุทธิ์ และมีน้ำใสใจจริง 

ผู้มีใจเมตตาเที่ยงธรรมและรักสันติ เป็นผู้มีบุญ จากคำกล่าวนี้ พระองค์ทรง

เรียกร้องให้มนุษย์ทำสิ่งใด 

ก.  ละทิง้ทรัพย์สมบัติที่มอียู่ทั้งหมด 

ข.  ละทิง้ความบาปทุกชนิดให้หมดสิน้ แมจ้ะต้องเสยีสละอย่างใหญ่หลวง 
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8.  “พระเยซูคริสต์ทรงเรียกร้องให้ศิษย์ของพระองค์ถ่อมตนต่อหน้าพระเป็นเจ้า ให้

ถือว่ามนุษย์เป็นพี่น้องกัน พร้อมที่จะอภัยความผิดกัน เหมือนดังที่พระเป็นเจา้ทรง

อภัยบาปให้แก่มนุษย์”   จากคำกล่าวข้างต้นทำให้ท่านได้ตระหนักในองค์พระผู้

เป็นเจา้ไดอ้ย่างไร 

ก.  พระผู้เป็นเจ้าทรงรักมนุษย์ทุกคน 

ข.  พระองค์ทรงนำความหวังมาให้ทุกคน ทำให้สามารถมองพระผู้เป็นเจ้าได้

ดว้ยความไว้ใจ 

9.  “ท่านทั้งหลายจงรักกันและกันเหมือนดังที่เรารักท่านทั้งหลายเถิด  มนุษย์ทั่วไป

จะรู้ว่าท่านเป็นศิษย์ของเรา ก็เมื่อเห็นท่านรักกันและกัน” (ยน 13: 34-35) พระ

เยซูเจา้ตรัสในโอกาสใด 

ก. ก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนม์ 

ข. ก่อนที่พระองค์จะรับพิธีลา้ง 

10.  “พระองค์พร้อมอยู่เสมอที่จะปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระบิดา” คำที่ขีดเส้นใต้

หมายถึงใคร  

ก. พระเยซูเจา้ 

ข. พระจิตเจา้ 

11.  พระเยซูคริสต์ ทรงมุ่งมั่นในการปฏิบัติภารกิจของพระองค์ด้วยจิตตารมณ์แห่ง

ความรัก และความเคารพเชื่อฟัง พระองค์ทรงประกาศว่า พระองค์เสด็จมา 

“มิใช่เพื่อให้คนอื่นรับใช้ แต่เพื่อรับใช้ผู้อ ื่น และพลีชีวิตเพื่อเป็นค่าไถ่มนุษย์

ทั้งหลาย (มธ 20: 28) จากการกระทำดังกล่าวนี้  พระองค์ทรงเรียกพระองค์เอง

ว่าเป็น... 

ก. ผู้รับใชท้ี่ซื่อสัตย์ (มธ 24:45-46) 

ข. นายชุมพาบาลที่ดี “ผู้อุทิศชวีิต เพื่อแกะของตน” (ยน 10:11)  
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12.  “เมล็ดข้าวสาลีที่ตกลงในดิน แล้วก็เน่าเปื่อยไป เพื่อจะงอกขึ้นมาเป็นต้นพืชใหม่

ที่จะออกผลมากมาย” เป็นการเปรียบเทียบถึงเหตุการณ์ใดในชีวิตของพระเยซู

เจา้ 

ก. การบังเกดิเป็นมนุษย์ 

ข. การสิน้พระชนม์  

13.  พวกหัวหน้าฝ่ายศาสนาของชาวยิว เกลียดชังพระเยซูคริสต์  เขาจึงตัดสินใจจะ

กำจัดพระองค์เสีย พระองค์ทรงถูกจับกุม และถูกนำไปมอบให้ใครเป็นผู้ตัดสิน

ลงโทษให้พระองค์ต้องถูกทรมานจนสิ้นพระชนม์อย่างน่าอดสูด้วยการตรึง

กางเขน 

ก. ปอนซีโอ ปีลาโต 

ข. กษัตริย์เฮโรด 

14. จากข้อ 13 ทำไมเขาจึงตัดสินลงโทษให้พระเยซูเจ้าต้องถูกทรมาน จนสิ้นพระชนม์

อย่างอดสูด้วยการตรึงกางเขน 

ก.  เพราะเขาเกลียดชังพระเยซูเจา้ เขาจึงตัดสินใจจะกำจัดพระองค์เสยี 

ข.  เพราะเขาเป็นคนอ่อนแอและมีเล่ห์เหลี่ยมทางการเมือง เขาอยากเอาใจ

ประชาชนชาวยิว 

15.  ก่อนที่พระเยซูเจา้จะสิ้นพระชนม์ พระองค์ไดก้ระทำสิ่งใด 

ก.  พระองค์ได้ทรงมอบฝากตัวพระองค์กับพระบิดา และได้ประทานอภัย

ให้แก่เพชฌฆาตผู้ประหารชีวติพระองค์  

ข.  พระองค์ได้ทรงมอบฝากตัวพระองค์กับพระบิดา  และกล่าวว่าพระบิดา

เจ้าข้า ถ้าเป็นไปได ้ขอให้ถ้วยนี้พ้นข้าพเจา้ไปเถิด ถ้าเป็นไปไม่ได้ ก็ขออย่า

ให้เป็นไปตามใจข้าพเจา้ แต่ให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์เถิด 

16.  หลังจากที่พระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์แล้ว ใครเป็นผู้ที่ร้องประกาศว่า “จริงแล้ว 

ท่านผู้นี้เป็นพระบุตรของพระเจา้”  (มธ 27: 54) 

ก. นายทหารชาวโรมัน 

ข. ประชาชนที่ติดตามพระองค์มาที่เชิงกางเขน 
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17.  พระเยซูเจ้าได้เสด็จกลับเป็นขึ้นมาจากความตาย หลังจากสิ้นพระชนม์แล้วกี่วัน 

และเครื่องหมายที่แสดงถงึเหตุการณ์นี้คืออะไร  

ก. 2 วัน - พระคูหาว่างเปล่า 

ข. 3 วัน - พระคูหาว่างเปล่า 

18.  ข้อใดกล่าวถูกต้องทัง้หมด 

1.  พระเยซูเจ้าได้เสด็จกลับเป็นขึ้นมาจากความตายตามที่ได้ทรงสัญญาไว้และ

ยังได้สำแดงพระองค์ให้พวกสานุศิษย์เห็นอย่างประจักษ์ชัดแจ้งในโอกาส

ต่างๆกันหลายครั้ง 

2.  พวกสานุศิษย์ประกาศยืนยันว่าได้เห็นพระองค์ด้วยตาตนเองและจับต้อง

พระองค์ด้วยมือของตนเอง 

3.  พระเยซูเจา้ไดเ้สด็จขึ้นสวรรค์ หลังจากไดป้ฏิบัติภารกิจในโลกสำเร็จแล้ว  

4.  เมื่อสิ้นพิภพ พระองค์จะปฏิบัติตามที่ทรงสัญญาไว้คือจะเสด็จมาอีกครั้ง

หนึ่งอย่างมีเกียรติรุ่งโรจน์ เพื่อเกี่ยวพืชผลที่พระองค์ได้ทรงหว่านไว้ และ

เพื่อปูนบำเหน็จหรือลงโทษแลว้แต่มนุษย์แต่ละคนได้เจริญชีวิตอย่างไร  

ก. ข้อ 1 ถึง 4 

ข. ข้อ 1 และ 4  

19.  พฤติการณ์สำคัญในพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า และถ้อยคำสั่งสอนของ

พระองค์ สานุศิษย์ของพระองค์ได้ถ่ายทอดให้มาถึงเราในหนังสืออะไร ซึ่ง

คริสต์ศาสนิกชนถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในภาคพันธสัญญาใหม่  

ก. หนังสือทำวัตร 

ข. หนังสือพระวรสารสี่เล่ม 

สานุศิษย์ของพระเยซูเจ้า (ข้อที่ 12-17) 

20.  พระเยซูคริสต์ เมื่อขณะดำรงพระชนมชีพ ทรงแสดงความรักเมตตาต่อผู้ใดเป็น

พิเศษ 

ก. ชนชัน้สมณะ ผู้อาวุโส 

ข. ผู้ต่ำต้อย ผู้ทนทุกข์ทรมาน 
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21. พระเยซูคริสต์จะทรงหลกีเลี่ยงทุกครั้งต่อผู้ที่มีความคิดอย่างไรต่อพระองค์ 

ก. ผู้ที่คิดจะยกพระองค์ขึน้เป็นวีรบุรุษของประชาชน 

ข. ผู้ทีค่ิดจะกำจัดพระองค์เพราะเกลยีดแค้น 

22.  พระเยซูเจ้าทรงเรียกคนที่คัดเลือก 12 คน ให้ตามพระองค์ไปและอยู่เคียงข้าง

พระองค์ และต่อไปจะต้องไปประกาศเทศนาคำสั่งสอนของพระองค์ และ

พระองค์เรียกศิษย์ทั้ง 12 คนนี้ว่า... 

ก. อัครธรรมทูต   

ข. ผู้ติดตาม  

23. พระเยซูเจ้าทรงมอบหมายให้ใครเป็นผู้เอาใจใส่ดูแล กับแนะนำบรรดาผู้ที่จะเชื่อ

ถึงพระองค์ โดยตรัสว่า “ท่านจงบำรุงพี่น้องของท่านใหม้ั่นคง” (ลก 22:32) 

ก. ยอห์น 

ข. เปโตร 

24. พระเยซูคริสต์ทรงมอบอำนาจให้บรรดาอัครสาวกประกอบพิธไีด้ในพระนามของ

พระองค์คือพิธอีะไรบ้าง 

ก. พิธศีีลล้างบาป  ศลีอภัยบาป และศีลมหาสนิท 

ข. พิธศีีลมหาสนิทมหาสนิทอย่างเดียว 

25. พิธีใดที่ต้องประกอบตามแบบการเลี้ยงอาหารครั้งสุดท้ายซึ่งพระองค์ทรงจัดทำ

กับบรรดาสานุศิษย์วันก่อนที่จะสิ้นพระชนม์ 

ก. พิธศีีลมหาสนิท 

ข. พิธศีีลล้างบาป 

26. “นี่เป็นกายของเราที่ถูกมอบเพื่อพวกท่าน...ถ้วยนี้เป็นพันธสัญญาใหม่ในโลหิต

ของเรา ซึ่งจะหลั่งเพื่อพวกท่าน...พวกท่านจงทำดังนี ้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงเราเถิด” 

(ลก 22: 19-20) เป็นคำกล่าวในขณะประกอบพิธีใด 

ก. พิธศีีลอภัยบาป  

ข. พิธศีีลมหาสนิท 
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27. ก่อนที่พระเยซูคริสต์จะจากโลกนี้ไป ทรงให้คำมั่นสัญญาใดแก่อัครสาวก จนทำ

ให้พวกเขามีความมั่นใจ กลา้ที่จะออกไปเทศน์สอนนานาชาติ 

ก. ส่งพระจิตลงมานำพวกเขา 

ข. ส่งเทวดาลงมาช่วยคุ้มครองพวกเขา 

28. วันที่อัครสาวกไดร้ับพระจิตนั้น เป็นวันฉลองของชาวยิวที่เรยีกว่าวันอะไร 

ก.  วันที่ห้าสิบ (Pentecost) 

ข.  วันฉลองปัสกา (Passover) 

29. หลังจากที่รับพระจติแลว้ อัครสาวกองค์ใดที่เป็นผู้นำพวกอัครสาวกกับผู้ร่วมงาน

หมู่แรกในการเริ่มเทศนา “ข่าวดี” ในที่เปดิเผยและอย่างกล้หาญ 

ก. อันดรูร์ 

ข. เปโตร 

30. ข้อใดเป็นคุณลักษณะของคริสตชนหมู่แรก (คริสตชนแรกเริ่ม) ทั้งหมด (โดยอ้าง

จากหนังสือกิจการอัครสาวก “กจ 2: 42,46-47”) 

1.  มาร่วมฟังคำสั่งสอนของพวกอัครสาวก 

2.  เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมาร่วมในพิธีบปิัง (ศีลมหาสนิท)  

3.  สวดภาวนา 

4.  ร่วมรับประทานอาหารดว้ยน้ำใจกว้างขวางและชื่นชมยนิดี   

5.  สรรเสรญิพระเป็นเจ้าและได้รับความนับถือของบุคคลทั่วไป  

6.  โปรดให้ผู้ที่อยู่ในหนทางแห่งความรอดมาเพิ่มเข้าในจำนวนของเขามาก

ยิ่งขึ้นทุกวัน  

7.  ทุกคนมารอรับส่วนแบ่งทรัพย์สมบัติอย่างเดียว 

ก. ข้อ 1 ถึง  6 

ข. ข้อ 1 ถึง  7 
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บทที่ 1 ประวัติคริสตศาสนา ชุดที ่2 
ชุดที่ 2 : ให้ผู้เรียนอ่านหนังสือหลักความเชื่อคาทอลิก ข้อที่ 18-30  และตอบคำถาม  

ดังต่อไปนี ้ 

ประวัติแห่งความรอดก่อนพระเยซูครสิตเจ้าจะเสด็จมา (ข้อ 18-23)  

1.  จากข้อความต่อไปนี ้ข้อใดกล่าวถูกต้อง  

1.  พระเป็นเจา้ พระผู้เนรมิตสร้างจักรวาลและมนุษย์ ทรงเอาพระทัยใส่ดูแลส่ิง

สรา้งของพระองค์ 

2. พระเป็นเจา้ทรงประทานชวีิต ลมหายใจและของทุกส่ิงแก่ทุกคน 

3.  พระองค์ทรงสร้างโลกและสรรพสิ่งด้วยความเหนื่อย  จงึหยุดพักในวันที่เจ็ด 

ก. ข้อ 1 และ 2 

ข. ข้อ 2 และ 3  

2.  เมื่อประมาณ 2000 ปี ก่อนพระคริสตเจ้าจะเสด็จมา พระเป็นเจ้าทรงเลือกใคร 

ซึ่งเป็นผู้ชอบธรรมและสุจริตให้เป็นผู้ตั้งประชากรของพระองค์และพระเป็นเจ้า

ทรงทำพันธสัญญา (พระสัมพันธไมตรี) กับท่านและครอบครัว  

ก. โมเสส    

ข. อับราฮัม 

3. พระเป็นเจา้ทรงมอบพระบัญญัติสิบประการโดยผ่านทางใคร 

ก. ยาโคบ    

ข. โมเสส  

4. บัญญัติสบิประการ มีบันทึกอยู่ในพระคัมภีร์เล่มใด  

ก. เฉลยธรรมบัญญัติ (ฉธบ.5: 1-21)    

ข. ปฐมกาล (ปฐก.3: 8-19) 
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5.  “วันหนึ่งข้างหน้า  พระเจ้าตรัสว่า  เราจะทำพันธสัญญาใหม่กับประชาชนชาว

อิสราแอล... เราจะใส่บัญญัติของเราไว้ในเขา... เราจะเป็นพระเจ้าของเขา และ

เขาจะเป็นประชากรของเรา...” อยู่ในหนังสือพระคัมภีร์เล่มใด 

ก. เอเสเคียล 11: 19-20   

ข. เยเรมีย ์31: 31-34  

6.  “พระเมสสยิาห”์ เป็นศัพท์ภาษาฮีบรู ซึ่งแปลว่าอะไร  

ก. ผู้ไถ่กู้มนุษยชาติ   

ข. ผู้ได้รับการเจมิ ผู้ได้รับการอภิเษก 

7.  อัครธรรมทูตเปาโล ได้กล่าวว่า “เมื่อถึงเวลากำหนดพระเป็นเจ้าทรงส่งพระบุตร

ของพระองค์ให้มาบังเกิดจากสตรีผู้หนึ่ง เกิดมาอยู่ใต้บัญญัติ (พระบัญญัติของ

โมเสส) เพื่อช่วยให้เราได้เป็นบุตรบุญธรรม” เป็นข้อความที่อยู่ในบทจดหมาย

นักบุญเปาโลถงึชาวอะไร  

ก. กาลาเทยี 4 : 4-5   

ข. 1โครินธ์ 3: 22-23 

ประวัติแห่งความรอดเมื่อพระคริสตเจ้าเสด็จมาแล้ว (ข้อ 24 – 30) 

8. เมื่อพระศาสนจักรแรกตั้งขึ้น มีคริสตชนทุกคนเป็นสักขีพยานและเป็นผู้ประกาศ

พระคริสตเจา้ภายในไม่กี่ปี และการประกาศของคริสตชนกลุ่มแรกนี้ ทำให้ความ

เชื่อถึงพระคริสตเจ้าได้แผ่ขยายจากประเทศปาเลสไตน์เข้าไปสู่อาณาเขตต่างๆ  

อัครสาวกเปโตรเป็นผู้หนึ่งที่ได้ไปประกาศพระธรรมด้วย      ท่านไปประกาศ

พระธรรม และสิ้นชวีิตที่ไหน 

ก. ประเทศซีเรียและกรุงโรม  และ สิ้นชวีิตที่กรุงโรม 

ข. ประเทศกรีกและโรมัน และ สิ้นชวีิตที่กรุงโรม 

9. สืบเนื่องจากข้อที่ 8 อัครธรรมทูตเปาโลได้ไปแพร่ธรรมที่ใด 

ก. ประเทศซีเรียและกรุงโรม    

ข. ประเทศกรีกและโรมัน   
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10. อัครสาวกองค์ใดเป็นผู้จัดระเบียบศาสนจักรในหมู่ชาวยิวที่กลับใจในกรุง

เยรูซาเล็ม 

ก. ยากอบ 

ข. เปาโล 

11.  บรรดาอัครสาวกได้ประกาศว่า “พระคุณความรอดนั้นใครๆ ก็มีสิทธิรับได้...” 

โดยปฏิบัติตามในข้อใด 

ก. เชื่อถึงพระคริสตเจ้าเท่านั้น 

ข. เชื่อถึงพระคริสตเจา้ และปฏิบัติตามโอวาท (คำสอน) ของพระองค์ 

12.  ในสี่ศตวรรษแรกคริสตศาสนาไดเ้ผยแผ่ไปถึงที่ใด 

ก.  ลาตินอเมริกา ยุโรปและเอเชีย 

ข.  รอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในจักรวรรดิโรมัน ทวีปแอฟริกา แคว้นเมโสโป

เตมียและประเทศเปอร์เซีย 

13.  ในศตวรรษที่ 5 เมื่ออาณาจักรโรมันเสื่อมโทรมลง พระศาสนจักรได้ไปตั้งมั่นอยู่

ที่ใดบา้ง 

ก. ตะวันตกของชาวลาติน ตะวันออกของชาวกรีกและชาวซีเรีย 

ข. ตะวันออกของยุโรป เมโสโปเตเมยีและเปอร์เซีย 

14. พระศาสนจักรที่ใดที่มีส่วนเผยแผ่ความเชื่อเข้าไปในหมู่ชนชาติที่อยู่ทางภาค

ตะวันออกของทวปียุโรป 

ก. พระศาสนจักรที่กรุงโรม 

ข. พระศาสนจักรที่กรุงบซีันส์ 

15.  พระศาสนจักรที่ใดที่ได้นำพระวรสารไปประกาศในแคว้นเมโสโปเตเมีย เปอร์เซีย 

ฯลฯ 

ก. พระศาสนจักรที่กรุงบซีันส์ 

ข. พระศาสนจักรที่เมืองอันทิโอกกับเอเดสซา 
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16.  นักบุญฟรังซิสโก แห่งอัสซีซ ีได้ถือปฏิบัติตนตามพระวรสารในเรื่องใด 

ก. ความร่าเริงและความยากจน 

ข. การทรมานร่างกายและความยากจน 

17. พระศาสนจักรในยุโรปได้ทำการฟื้นฟูศีลธรรม ปรัปปรุงจิตใจและปฏิบัติให้

สอดคล้องกับปรัชญาในสมัยนั้น การกระทำนีม้ีขึน้ในสมัยใด 

ก. ตอนต้นสมัยใหม่เท่านั้น  

ข. ตอนปลายสมัยกลางและตอนต้นสมัยใหม ่

18. สิ่งที่ เกิดการเปลี่ยนแปลงในพระศาสนจักร ซึ่งเป็นผลมาจากการประชุม

สังคายนาที่เมืองเตรนท์ (เมืองเตรนโต) คือข้อใด 

ก.  เพ่งพินิจรำพึงและการสร้างเอกภาพ 

ข.  เมตตาจิต สังคมสงเคราะห์และความร้อนรนในงานธรรมทูตได้เข้มแข็งขึน้ 

19.  ลูเธอร์เป็นนักพรตผู้หนึ่ง ที่เป็นผู้ริเริ่มการปฏิรูปศาสนาเป็นชาวอะไร 

ก. เยอรมัน 

ข. ฝรั่งเศส 

20.  คำว่า Protestant (โปรเตสเตนท์) แปลว่าอะไร 

ก. คัดค้าน 

ข. ผู้ถือนิกายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิรูปของลูเธอร์ 

21.  จากการปฏิรูปศาสนาของลูเธอร์ทำให้เกิดเหตุการณ์ใด 

ก.  พระศาสนจักรแห่งกรุงโรม บรรดาพระสันตะปาปาและพระสังฆราชได้

ร่วมกันคัดค้านการปฏิรูปศาสนา 

ข. ทำให้บรรดาประชาคมคริสตชนทางภาคเหนือของยุโรปแตกแยกออกจาก

พระศาสนจักรโรมันคาทอลิกภายในพระศาสนจักรแห่งกรุงโรม  พระ

สันตะปาปาและพระสังฆราชไดเ้รียกร้องให้มกีารปฏิรูปอย่างจริงจัง 

22.  จากการปฏิรูปศาสนาของลูเธอร์ จงึทำใหเ้กดิการประชุมสังคายนาที่เมืองใด 

ก. เมืองเตรนโต 

ข. เมืองวาติกัน 
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23  ในโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งมนุษย์กระหายอิสรภาพและความเจริญก้าวหน้า แต่ภายในใจ

มีความกระวนกระวายทุกข์ร้อน พระศาสนจักรคาทอลิกได้พยายามเสนอสิ่งใดที่มี

อานุภาพจะช่วยใหพ้้นทุกข์ได้ 

ก. บำเพ็ญฌาณ 

ข. พระวรสาร 

24. การประชุมสังคายนาครั้งใดที่แสดงให้เห็นว่าพระศาสนจักรได้พยายามอย่างยิ่ง 

ที่จะปฏิบัติภารกิจต่อมนุษย์ทุกคน ตามที่พระคริสตเจา้ทรงฝากไว้  

ก. สังคายนาวาติกันที่ 2 

ข. สังคายนาที่เมืองเตรนโต 

25.  ข้อใดเป็นข้อความที่พระเยซูคริสตเจ้าตรัสไว้ ที่ทำให้พระศาสนจักรมีความหวังที่

จะพึ่งพระองค์ 

ก. ความเชื่อของท่าน ช่วยท่านใหร้อดพ้นแล้ว (ลก 18:42) 

ข. เราจะอยู่กับพวกท่านจนสิ้นพิภพ (มธ 28:20) 


