
 
 

บทที่ 2 ความปรีชาสุขุมแบบคริสตชน ชุดที่ 1 
 

ชุดที่ 1:   ให้ผู้เรยีนอ่านหนังสือหลักความเชื่อคาทอลิก ข้อที่ 1-19  และตอบคำถามดังต่อไปนี ้ 

ความปรชีาสุขุมของคริสตชน (ขอ้ 1-2) 

1.  “ความปรีชาสุขุมของคริสตชน (คริสตัง) ก็คือองค์พระคริสตเจ้า และเป็นสะพานที่ทอด

ใหม้นุษย์ชดิสนิทกับพระเป็นเจ้า และเป็นพระวาจาอันทรงชวีิตและซึ่งอาศัยพระวาจานั้น 

ทำให้มนุษย์รู้จักพระเป็นเจ้าพระบิดา และติดต่อกับพระองค์เยี่ยงบุตร” คำกล่าวนี้ตรง

กับพระคัมภีร์ตอนใดที่อัครธรรมทูตเปาโล อธิบายไว ้ 

ก. “พระคริสตเจ้าทรงเป็นความปรชีาสุขุม ความศักดิ์สิทธิ์และความรอดของเรา” 

(1 คร 1:30)   

ข.  “แต่สำหรับผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกนั้น ไม่ว่าจะเป็นชาวยิวหรือชาวกรีก พระคริสตเจ้า

ทรงเป็นทั้งพระอานุภาพและพระปรีชาญาณของพระเจ้า” (1 คร 1:24)           

เอกสารที่แสดงความปรีชาสุขุมของคริสตชน (ขอ้ 3-4) 

2. ความปรีชาสุขุมของคริสตชนไม่ได้เกิดจากการค้นคว้าของมนุษย์ แต่เป็นผลที่เกิดการไข

แสดงของพระเป็นเจ้าโดยตรัสแก่บรรพบุรษของเราโดยผ่านทางใด ครั้งมาถึงสมัยเรานี้

พระองค์ตรัสผ่านทางใด   

บทเรียนคำสอนไปรษณีย์ 2 
ความปรีชาสุขุมแบบคริสตชน 

 

ชื่อ-นามสกุล......................................................................  
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ก. พระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรของพระองค์ - ประกาศก 

ข. ประกาศก - พระเยซูเจ้า พระบุตรของพระองค์ 

3.  ขอ้ไขแสดงที่พระเป็นเจ้าประทานแก่มนุษย์ ก่อนพระเยซูคริสตเจ้าประสูติ มีบันทึกอยู่ใน

หนังสือพันธสัญญาเดิมทั้งหมดกี่เล่ม 

ก. 27 เล่ม 

ข. 46 เล่ม 

4.  ข้อไขแสดงที่พระคริสตเจ้านำมาเผยนั้นบรรจุอยู่ในหนังสือพันธสัญญาใหม่ทั้งหมดก่ีเล่ม 

ก. 27 เล่ม 

ข. 46 เล่ม 

5.  หนังสือพระคัมภีร์ที่เขียนขึน้เหล่านี้แต่งโดยผูป้ระพันธ์อย่างไร 

ก. ผู้ประพันธ์เขียนขึน้เอง 

ข. การช่วยเหลือพิเศษคือ “การดลใจ” ของพระเป็นเจ้า 

6. การรักษาข้อไขแสดงของพระเป็นเจ้าไว้ใหถู้กต้องเที่ยงแท้ กับการอธิบายตีความขอ้เขียน

ที่บรรจุข้อไขแสดงนั้น เป็นภาระหน้าที่ของใคร 

ก. พระศาสนจักร 

ข. พระสังฆราช เท่านั้น 

7.  การที่พระศาสนจักรถ่ายทอดและสอนข้อไขแสดงแก่มนุษย์อย่างมีอำนาจ เราเรียกว่า

อะไร 

ก. ธรรมลำ้ลึก (Mystery) 

ข. ธรรมประเพณขีองคริสตชน (Tradition) 

8.  หลักสำคัญที่เกี่ยวกับพฤติการณ์และคำสอนที่กล่าวถึงการปฏิบัติของพระเป็นเจ้ าต่อ

มนุษย์ มนุษย์ไม่สามารถเข้าใจเองโดยลำพังเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตที่เกินสติปัญญา 

ซึ่งความจริงแห่งพระคริสต์ศาสนาหลายข้อจึงเป็นธรรมล้ำลึก  ดังนั้นเราจึงต้องอาศัย

วิธกีารใด  

ก. การไขแสดงของพระเป็นเจ้า  

ข. การอธิบายของมนุษย์  
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ธรรมล้ำลึกเรื่องพระเป็นเจ้า (ขอ้ 5-8) 

9.  ข้อใดกล่าวถงึคุณลักษณะของพระเป็นเจ้าที่ถูกต้องทั้งหมด 

1.  มีพระเป็นเจ้าเดียวทรงชีวิต เที่ยงแท้ เป็นปฐมเหตุของสรรพสิ่งที่มีอยู่  ทรงฤทธิ์ทุก

ประการดำรงอยู่ในนิรันดรภาพ 

2.  มีพระทัยเมตตาเป็นผู้ดีพร้อมทุกประการโดยมีพระสติปัญญา น้ำพระทัยและพระ

คณุลักษณะทุกประการ 

3.  เราแลเห็นพระองค์ได้ และเข้าใจว่าพระองค์เป็นอย่างไรได้ 

4.  พระองค์อยู่ใกล้ชิดมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งปวง “พระองค์ประทานชีวิต ลมปราณ

และทุกส่ิงให้แก่ทุกคน 

ก. 1, 2, 4 

ข. 1, 2, 3 

10.  มนุษย์สามารถรูจ้ักพระผู้เป็นเจ้าไดอ้ย่างไร 

ก.  ทรงมพีระดำรสับอกโดยตรง 

ข.  อาศัยสรรพสัตว์ที่ฉายให้เห็นพระองค์ในฐานะเป็นปฐมเหตุของชีวิตและเป็นความดี

พรอ้มของสรรพสัตว์เหล่านั้น 

11.  ท่านทราบได้อย่างไรว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงรักมนุษย์มาก 

ก.  พระบิดาทรงใชพ้ระบุตรแต่องค์เดียวมาในโลกเพื่อนำมนุษย์ไปหาพระองค์   

ข.   การที่พระองค์บันดาลให้มนุษยชาติทั้งสิ้นบังเกิดจากคนๆเดียวและทวีแพร่ไปทั่วพื้น

แผ่นดนิ 

12.  คริสตชนเชื่อถงึพระบิดา พระบุตรและพระจิต อย่างไร 

ก.  เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวดำรงอยู่ในสามพระบุคคล ซึ่งมีธรรมชาติพระเป็นเจ้าอย่าง

เดยีวกัน 

ข.  เป็นพระเป็นเจ้าหนึ่งเดียวที่เป็นผู้ให้กำเนิดสรรพส่ิง และแยกออกจากกัน 

13.  ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับพระตรีเอกภาพถูกต้องทั้งหมด 

1.  พระบุคคลที่สองในพระตรเีอกภาพเรยีกว่าพระบุตรของพระบดิา หรือพระวจนาตถ์  

2.  พระบุคคลที่สามถอืว่าเป็นความรักระหว่างบุคคลทั้งสอง (พระบิดาและพระบุตร) 

3.  พระจิตเป็นองค์แห่งความรัก 

4.  พระบิดาทรงใหพ้ระบุตรรับใช้พระองค์เท่านั้น 

ก. ข้อ 1 ถึง 3  
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ข. ข้อ 1 ถึง 4 

14.  ท่านนักบุญเอเฟรมได้ประพันธ์บทกวีเพื่อเปรียบเทียบองค์พระผู้เป็นเจ้าให้เห็นชัดเจนว่า

อย่างไร 

ก.  สามเหล่ียมดา้นเท่า มีมุมและด้านทั้งสามดา้นเท่ากัน 

ข.  ให้คิดถึงดวงอาทิตย์ เป็นรูปหมายถึงพระบิดา ความสว่างเจิดจ้าของดวงอาทิตย์เป็น

รูปหมายถึงพระบุตร และความรอ้นแรงของดวงอาทิตย์เป็นรูปหมายถึงพระจิต 

ธรรมล้ำลึกของการสร้างสรรค์ (ขอ้ 9-10) 

15.  พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างสรรพส่ิงดว้ยวิธกีารใด 

ก. เนรมิตด้วยวาจาของพระองค์ 

ข. เพียงคิดถึงสิ่งต่างๆ ก็บังเกดิทลีะสิ่ง 

16.  พระคัมภีร์กล่าวว่า “พระเป็นเจ้าทอดพระเนตรดูส่ิงต่างๆ ที่พระองค์ได้เนรมิตรก็ทรงเห็น

ว่าดีๆ ทั้งนั้น (ปฐก 1:31) หมายความว่าอย่างไร 

ก. ทุกสิ่งที่พระเป็นเจ้าสร้างนั้นมนุษย์เห็นด้วยจงึดี 

ข. ทุกสิ่งที่พระเป็นเจ้าทรงสร้างนั้นลว้นเป็นสิ่งดีอยู่ในตัวของมันเอง 

17.  “ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระนามของพระองค์ช่างยิ่งใหญ่ทั่วทั้งแผ่นดิน ... มนุษย์เป็นอะไร

หนอพระองค์จึงต้องคิดถึง และลูกของมนุษย์เป็นอะไรเล่า พระองค์จึงต้องเอาพระทัยใส่ 

พระองค์ทรงสร้างมนุษย์มาให้ใหญ่เกือบเท่าพระเจ้าองค์หนึ่ง เต็มไปด้วยเกียรติยศและ

ความรุ่งโรจน์ พระองค์ทรงตั้งให้เขาปกครองงานที่เป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ มอบวาง

ทุกสิ่งไว้ใต้เท้าของเขา” (สดด 8:2,4-7) จากสดุดีตอนนี้มคีวามหมายว่าอย่างไร 

ก.  มนุษย์เป็นกระจกสะท้อนใหเ้ห็นพระปรชีาญาณ และความย่ิงใหญ่ของพระเป็นเจ้า 

ข.  มนุษย์เป็นผู้ยิ่ งใหญ่ เท่าพระเป็นเจ้า พระองค์  จึงทรงมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้

ครอบครอง 

ความยิ่งใหญ่และความน่าสมเพชของมนุษย์ (ขอ้ 11-13) 

18.  พระเป็นเจ้าโปรดให้มนุษย์มีสติปัญญาและเจตจำนงอิสระเป็นเครื่องหมายที่แสดงว่า

อะไร 

ก.  แสดงว่ามนุษย์มอีสิระเสรีภาพ และมอีำนาจเท่าพระเป็นเจ้า 

ข.  แสดงอำนาจอธิปไตยของมนุษย์ ถ้าจะรักพระองค์ก็ต้องรักโดยสมัครใจเท่านั้น จึง

เป็นที่สบพระทัยพระองค์ 
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19.  พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงการที่มนุษย์มีเสรีภาพ และใชเ้สรภีาพในทางที่ไม่ถูกต้องอย่างไร 

ก. ได้คิดกบฏต่อพระองค์เพราะความเย่อหยิ่ง และความเห็นแก่ตัว ตั้งตัวเองขึ้นเป็นผู้

วินิจฉัยความด ีความชั่ว และผู้ทำทุกสิ่งเพื่อประโยชน์ของตน 

ข.  ใช้อำนาจในการปกครองดูแลสรรพส่ิงต่างๆ และตั้งชื่อให้ส่ิงสร้างเหล่านั้น 

20.  บิดามารดาคู่แรก คือใคร 

ก. อับราฮัมกับซาราห์ 

ข. อาดัมและเอวา 

21. พระคัมภีร์เล่าว่ามนุษย์คู่แรกเป็นคนดี คำว่า “คนดี” มีความหมายว่าอย่างไร 

ก.  เป็นคนดอีย่างที่ใครๆในโลกเป็นโดยธรรมชาติ 

ข.  เป็นคนศักดิ์สิทธิ์เต็มเปี่ยมไปด้วยพระคุณของพระเป็นเจ้า ดำรงชีวิตสนิทด้วยชีวิต

และมติรภาพกับพระองค์ 

22.  ความศักดิ์สิทธิ์กับการมีชีวิต ร่วมสนิทกับพระเป็นเจ้าได้ถูกทำลายสูญเสียไปเพราะเหตุ

ใด 

ก. ความเป็นตัวของตัวเองของมนุษย์ 

ข. ความผิดแรกของบดิา มารดาเดิมของเรา 

23. ผลของบาปกำเนิดที่มนุษย์ทุกคนต้องได้รับคืออะไร 

ก. ความตาย 

ข. ความยากลำบากในชวีิต 

24. ซาตานหมายถึงใคร 

ก.  เทวดาที่ร่วมมือกับมนุษย์ในการก่อการกบฏต่อพระเป็นเจ้า    

ข.  เทวดาที่ได้กบฏต่อพระเป็นเจ้า และได้เป็นผู้ชักนำให้บิดามารดาเดิมของเราถูก

ทดลองใจ 

25.  จากการที่มนุษย์และโลกได้ใช้เสรีภาพกระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แต่ยังคงเป็นสิ่งสร้างของพระ

เป็นเจ้า จึงยังมีพื้นฐานที่ดีอยู่ พระคัมภีร์กล่าวว่า “พระองค์ไดป้ระทานชวีิตแก่ทุกสิ่งและได้

เรียกชนทุกชาติบนแผ่นดนิใหม้าถึงความรอด” (ปชญ 1:14)  มีความหมายว่าอย่างไร 

ก.  พระเป็นเจ้าประทานชีวิตและเสรีภาพให้เรา และเราต้องทำตามพระบัญชาของ

พระองค์เท่านั้น จะไดเ้ป็นคนดี 

ข.   แมม้นุษย์ทำผิดครั้งแรกแล้ว มนุษย์ก็ยังสามารถประกอบความดีได้   และเป็นอิสระ

ที่จะยอมหรือไม่ยอมให้ธรรมชาติ ฝ่ายต่ำชักพาไป บางครั้งต้องข ืนตัวอย่าง
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ยากลำบาก และยังต้องการพระเป็นเจ้า และต้องการชวีิตที่ไม่รู้จักตาย 

ธรรมล้ำลึกเรื่องความรอดในพระคริสตเจ้า (ข้อ 14-19) 

26. เมื่อมนุษย์คู่แรกกระทำผดิต่อพันธสัญญา พระเจา้ไดม้ีพระกรุณาต่อพวกเขาอย่างไร 

ก. ทรงอภยัใหทุ้กครั้ง 

ข. จะประทานพระผู้ไถ่มาช่วยให้รอดจากบาป 

27.  จงเรียงลำดับว่า พระเป็นเจ้าทรงทำพันธสัญญา (สัมพันธไมตรี) ระหว่างอับราฮัมและ

โมเสส พระองค์ทรงทำพันธสัญญากับใครเป็นครั้งแรก 

ก. อับราฮัม 

ข. โมเสส 

28. ใครคือต้นตระกูลของชาวยิว 

ก. โมเสส 

ข. อับราฮัม 

29. พระเจ้าทรงให้พระสัญญากับโมเสสผูต้ั้งกฎหมายและกอบกู้ชาวยิวว่าอย่างไร 

ก. ให้มอีายุยืนยาว มีสุขภาพแข็งแรง 

ข. จะให้ความปกป้องคุ้มครองพิเศษ  

30. พระผู้เป็นเจ้าทรงกอบกูม้นุษย์ใหร้อดได้อย่างไร 

ก. ให้มนุษย์ได้พบอุปสรรคบ้างในชีวติเพื่อเป็นการใช้โทษ 

ข. พระบุตรแห่งพระเจ้าไดร้ับเอาธรรมชาติมนุษย์อย่างแท้จรงิด้วยตัวพระองค์เอง  

31.  พระบุตรแห่งพระเจ้าทรงถือกำเนิดจากพระนางพรหมจารีมารีอา ตามน้ำพระทัยของ

พระบิดาและดว้ยฤทธานุภาพของใคร  

ก. พระจิต 

ข. พระบิดา 

32. ตามที่นักบุญยอห์น (ยวง) กล่าวว่า “และพระวจนาตถ์ได้ทรงรับเอากายและได้ประทับ

อยู่ท่ามกลางชาวเรา เราได้เห็นพระเกียรติมงคลของพระองค์เป็นพระเกียรติมงคลที่

ได้รับจากพระบิดาในฐานะเป็นพระเอกบุตรผู้เพียบพร้อมด้วยพระหรรษทานแลความ

จริง” (ยน 1: 14) หมายความว่าอย่างไร 

ก. พระเยซูคริสตเจ้าพระบุตรของพระนางมารอีา จึงเป็นพระเจ้าแท้และมนุษย์แท ้ 

ข. พระเยซูคริสตเจ้าพระบุตรของพระนางมารอีา มีพระธรรมชาติเป็นพระเจ้าแท้ 
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33.  ในพระครสิตเจ้ามนุษย์ทุกคนสามารถพบความรอดไดอ้ย่างไร 

ก.  ขอรับศีลอภัยบาปบ่อยๆ 

ข.  โดยร่วมชิดสนิทกับพระองค์ด้วยความเชื่อ  และประพฤติถือตามแบบชีวิตและพระ

โอวาทของพระองค์ 

34.  เหตุการณ์ใดของพระเยซูเจ้าที่ถือเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ที่สุดในทุกสมัย 

ก. พระเยซูเจ้าทรงบังเกดิเป็นมนุษย์ 

ข. พระเยซูเจ้าไดก้ลับเป็นขึ้นมาจากความตาย 

35.  ผู้ที่เป็นผู้แทนมนุษยชาติต่อหน้าพระเป็นเจ้า เป็นผู้เสนอวิงวอนและเป็นคนกลางในฐานะ

เป็นประมุขประชากรของพระเป็นเจ้า...คือใคร 

ก. พระจิตเจ้า 

ข. พระเยซูคริสตเจ้า 

บทที่ 2 ความปรีชาสุขุมแบบคริสตชน ชุดที่ 2 
ชุดที่ 2 :   ให้ผู้เรียนอ่านหนังสือหลักความเชื่อคาทอลิก ข้อที่ 20- 29 และตอบ

คำถามดังต่อไปนี ้ 

พระจติกับความรอดของแต่ละคน (ข้อ 20-22) 

1.  ข้อใดกล่าวถูกต้องทัง้หมด 

1.  พระเยซูเจ้านำความรอดมาถึงมนุษย์ ก็โดยอาศัยที่มนุษย์มีความเชื่อในพระ

เป็นเจา้และพระคริสตเจ้า  

2.  ผู้ที่มคีวามเชื่อย่อมได้รับพระจิตที่พระบิดาและพระบุตรประทานให้  

3. พระจิตที่สถิตอยู่ในคริสตชนทำให้คริสตชนเหมือนมีลักษณะเป็นพระเจ้า

และร่วมสนิทกับพระเยซูคริสตเจ้าและพระบิดาโดยมีชีวิตร่วมกันและจะ

ร่วมอย่างสนิทสมบูรณ์เมื่อตายแล้ว 

ก. ข้อ 1-2 

ข. ข้อ 1-2 และ 3 
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2.  การที่คริสตชนมีพระจิตสถิตอยู่ในตัวนั้น จะกลืนบุคลิกลักษณะของมนุษย์ให้

หายไปหรือไม ่

ก.  กลืนเพราะเราไม่สามารถแสดงความคิดที่เหมาะสม ถูกต้อง ดีงามด้วยตัว

ของเราเองได ้

ข. ไม่กลืน แต่จะอยู่ช่วยปกป้องรักษาให้หายจากความอ่อนแอในใจและช่วย

ให้พ้นจากความเป็นทาสต่อราคะตัณหาและความเห็นแก่ตัว โปรดให้มี

พละกำลังและความหวังและส่องสว่างใหเ้ขาเดนิทางแห่งความดี 

3.  ข้อใดเป็นผลของพระจิตเจ้าทัง้หมด 

ก.  “ความรัก  ความยินดี  สันติสุข  ความเพียร  ความอารี   ความใจดี  

ความอ่อนโยน  และการควบคุมตนเอง (กท 5:22-23) 

ข.  “ความรัก  ความยินดี สันติสุข  ความเพียร ความอารี ความใจดี ความ

อ่อนแอ และการควบคุมคนเอง” (กท 5:22-23) 

4.   นักบุญเปาโลระบุความชั่วต่อไปนี้ว่าเป็นความชั่วที่ “ผู้ไร้ความเมตตาและไม่มี

ความหวังในโลก” มักจะกระทำ คือการผิดประเวณี ความอุจาดลามก ความใคร่

ในตัณหา การนับถือรูปปฏิมา เวทมนต์คาถา อาฆาตบาดหมาง ริษยา โทโส 

ทะเลาะเบาะแว้ง ไม่ลงรอยกัน ถือพรรคถือพวกอิจฉา เมาสุรา สนุกสนาน 

สำมะเลเทเมา และอะไรต่ออะไรทำนองนี้” ท่านกล่าวไว้ในบทจดหมายถึงชาวกา

ลาเทยี (กท.) บทและข้อใด 

ก.  กท  5: 19-21  

ข.  กท  5: 22-23 

5.  ข้อใดคือความหมายของพระหรรษทานศักดิ์สิทธกิรหรือพระหรรษทาน 

ก.  การที่พระเป็นเจ้าทรงประทานพระพรให้กับเราทุกอย่างตามความ

ปรารถนา 

ข.  การที่พระเป็นเจ้าสถิตอยู่ในวิญญาณและทำให้เราก้าวไปหาพระเป็นเจ้า

ดว้ยความเชื่อ ความไว้ใจ และความรัก 
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ธรรมล้ำลกึเรื่องพระศาสนจักร (ข้อ 23-29) 

6.  คริสตชนได้เข้าในประชาคมฝ่ายจิตคือพระศาสนจักรโดยอาศัยพระคุณของใคร 

ก. พระจิตเจ้า  

ข. พระแม่มารีย์ 

7.  ผู้ที่เป็นศูนย์กลางของพระศาสนจักรคือใคร 

ก. พระจิตเจ้า 

ข. พระเยซูคริสตเจ้า 

8.  ข้อใดเปน็ชื่อเรียกของพระศาสนจักร 

ก. ประชากรของพระเป็นเจา้ 

ข. คริสตศาสนจักร 

9.  ใครไดร้ับเชญิใหเ้ข้าพระศาสนจักร 

ก. มนุษย์ทุกคน 

ข. ประชากรอิสราแอล 

10.  ใครเป็นผู้ตั้งพระศาสนจักร 

ก. นักบุญเปโตร ซึ่งเป็นพระสันตะปาปาองค์แรก 

ข. พระเยซูคริสต์ ซึ่งเป็นพระผู้เป็นเจ้า 

11.  ประมุขของพระศาสนจักรคือใคร 

ก. พระสังฆราช 

ข. พระสันตะปาปา 

12.  ข้อใดเป็นความรับผิดชอบของพระสันตะปาปา 

1. พระองค์มีอำนาจรับผิดชอบทางการเมือง 

2. พระองค์รับผิดชอบสิ่งที่เป็นประโยชน์ฝ่ายวิญญาณของพระศาสนจักร 

3. พระองค์เอาพระทัยใส่ถงึประโยชน์ทั่วไปของมนุษย์ทุกคนด้วย 

ก. ข้อ 2 และ 3 

ข. ข้อ 1 ถึง 3 
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13. พระศาสนจักรตั้งอยู่ที่ไหน 

ก. ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี 

ข. ในภูมิภาคส่วนต่างๆ ของโลก 

14. พระสังฆราชเป็นผู้สืบตำแหน่งต่อจากใคร 

ก. อัครสาวก 

ข. พระสันตะปาปา 

15. พระสังฆราชมีใครเป็นผู้ช่วยบ้าง 

ก. พระคาร์ดินัล-พระสงฆ์ 

ข. พระสงฆ-์สังฆานุกร 

16.  ข้อใดเรียงลำดับฐานันดรสงฆ์ไดถู้กต้อง 

ก. พระสันตะปาปา - พระสังฆราช -  พระสงฆ์ -  สังฆานุกร 

ข. พระสันตะปาปา-  พระคาร์ดินัล-  พระสังฆราช - พระสงฆ์ 

17.  พระสันตะปาปา และบรรดาพระสังฆราชกับพระสงฆ์เป็นผู้ประกาศความเชื่อใน

หมู่ประชากรของพระเป็นเจ้า เมื่อประกอบพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ ท่านก็ประสาทพระ

หรรษทาน อยากทราบว่า ท่านเหล่านี้ไดร้ับสิทธอิำนาจมาจากใคร 

ก. พระเยซูคริสต์ 

ข. พระสังฆราชตามสังฆมณฑลที่ปกครอง 

18.  อำนาจที่ไดร้ับนั้น (ตามข้อ 17) มีไว้ทำอะไร 

ก.  ใช้บังคับสัตบุรุษใหป้ฏิบัติตามกติกาต่างๆ ที่ตั้งขึ้น 

ข.  รับใช้ประชากรของพระผู้เป็นเจ้า เพื่อให้เจริญเติบโตและแพร่ขยายไปใน

โลก 

19.  สหพันธ์นักบุญ ประกอบด้วยใครบ้าง 

ก.  บรรดานักบุญชายหญิงของพระเจ้า 

ข.  คริสตชนที่มีชีวิตบนโลกนี้และบรรดาผู้ชอบธรรมและผู้ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งล่วงลับ

ไปแลว้ 
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20.  บรรดาสมาชิกของพระศาสนจักรผู้มีฐานะเด่นเป็นพิเศษ เพราะมีส่วนร่วมในงาน

ระยะแรกเริ่มแห่งพระศาสนจักรในการปฏิบัติตามแผนการของพระเป็นเจ้าคือ

ใคร 

ก. พระนางมารีอา 

ข. พระสันตะปาปา 

21.  พระนางมารีอา มีคุณสมบัติพเิศษต่างจากมนุษย์ทุกคนอย่างไร 

ก.  ปฏิสนธิดว้ยเดชะพระจติ 

ข.  ไม่มีบาปกำเนิด และพระเป็นเจ้าได้ทรงยกพระนางไว้ให้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์และ

หามลทินมิได้   

22.  คริสตชนยกย่องเคารพพระนางมารีอาเรียกว่าเป็น “พระมารดาของพระเจ้า” 

หมายความว่าอย่างไร 

ก. พระนางเป็นพระมารดาในฐานะที่เป็นพระเจา้ 

ข. พระนางเป็น พระมารดาฝ่ายธรรมชาติมนุษย์ 

23. ใครที่มีส่วนร่วมในแผนการแห่งความรอด ที่พระเป็นเจ้าทรงมอบให้กับมนุษย์

โดยผ่านทางพระคริสตเจ้า ตั้ งแต่พระคริสตเจ้าทรงบังเกิด จนถึงเวลา

สิ้นพระชนม์บนกางเขน 

ก. พระนางมารีอา 

ข. ยอห์น อัครสาวก 

24.  ข้อใดกล่าวถึงพระกายของพระนางมารีอาได้ถูกต้อง 

1. พระการของพระนางมไิด้เน่าเปื่อยเมื่อสิน้ชีวิตแล้ว  

2. ไดร้ับพระเกียรติเช่นเดียวกับพระกายของพระคริสตเจา้เมื่อกลับเป็นขึ้นมา 

ก. ข้อ 1  

ข. ข้อ 1 และ 2 

25.  ใครที่เป็นแบบอย่างอันดีเยี่ยมสำหรับคริสตชน และเป็นมารดาฝ่ายวิญญาณของ

พระศาสนจักร 

ก. พระนางมารีอา 
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ข. นางเอลีซาเบธ 

บทที่ 2 ความปรีชาสุขุมแบบคริสตชน ชุดที่ 3 
ชุดที่ 3:  ให้ผู้เรียนอ่านหนังสือหลักความเชื่อคาทอลิก ข้อที่ 30-38 และตอบคำถาม  

ดังต่อไปนี ้ 

ศีลศักดิ์สทิธ์ิแห่งความรอด (ข้อ 30-31) 

1. เมื่อตรัสถึงความสัมพันธ์ของพระเยซูเจ้ากับมนุษย์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ

บรรดาสานุศิษย์ พระองค์ชอบเปรียบพระองค์เป็นเช่นในข้อใด   

ก.  เป็นผู้เลี้ยงแกะ เป็นธารน้ำ เป็นชีวติและเป็นปังซึ่งเป็นอาหารเลี้ยงเรา 

ข.  เป็นผู้นำที่เป็นหัวหน้าบรรดาสานุศิษย์ และเป็นผู้กำหนดวิถีในการดำเนิน

ชวีิตของศิษย์  

2. พระเยซูเจ้ายังคงประกอบกิจการที่ให้ชีวิตและช่วยให้รอดต่อไปในพระศาสนจักร 

โดยใช้จารีตที่ หมายถึงพระหรรษทานและประสาทพระหรรษทานนั้ น 

เครื่องหมายที่รู้สึกเห็นได้เหล่านี้ พระองค์เป็นผู้กำหนดและมีใครเป็นผู้ประกอบ

พิธ ี 

ก. พระสงฆ์และสังฆานุกร 

ข. พระสังฆราช พระสงฆ์และสังฆานุกร 

3. เครื่องหมาย ในข้อ 2 ในภาษาของคริสตชน เรียกว่าอะไร 

ก. ศีลศักดิ์สทิธิ ์

ข. พิธบีูชาขอบพระคุณ 

4.  พระเยซูคริสตเจ้าโปรดให้มนุษย์เกิดมาสู่ชวีิตใหม่ด้วยศีลอะไร 

ก. ศีลอภัยบาป 

ข. ศีลล้างบาป 

5. มนุษย์เจริญเติบโตและบรรลุถึงความเติบใหญ่เต็มที่ พระเยซูเจ้าคริสตเจ้าโปรด

ให้มนุษย์มีชวีิตที่เจริญอย่างเต็มที่ดว้ยศีลอะไร 

ก. ศีลกำลัง 
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ข. ศีลอภัยบาป 

6.  ฝ่ายร่างกายของมนุษย์ต้องการอาหาร ส่วนอาหารของชวีิตใหม่คือศีลอะไร 

ก. ศีลกำลัง  

ข. ศีลมหาสนิท 

7. “พระกายอันได้รับเกียรติของพระคริสตเจ้าผู้สถิตอย่างลึกล้ำภายใต้รูปปรากฏ

ภายนอกของปังและเหลา้องุ่น” หมายถึงศีลอะไร 

ก. ศีลกำลัง 

ข. ศีลมหาสนิท 

8.  ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเยียวยารักษาวิญญาณให้ได้รับการรักษาให้หายจาก

บาดแผลของบาป และศีลศักดิ์สิทธิ์ที่ชำระให้บริสุทธิ์จากบาปและบำรุงให้

แข็งแรงในการเผชญิสู้กับความตาย คือศีลอะไร (เรียงตามลำดับ) 

ก. ศีลเจมิคนไข้ และศีลอภัยบาป 

ข. ศีลอภัยบาป และศีลเจิมคนไข้ 

9.  ศีลศักดิ์สทิธิ์ที่ทำให้ชายและหญิงแต่งงานกัน เพื่อช่วยเหลือกันและให้กำเนิดชวีิต

ใหม่ เพื่อรับใช้และรักพระเป็นเจา้ในโลกนี้ คือศีลอะไร 

ก. ศีลสมรส 

ข. ศีลบรรพชา 

10.  ศีลศักดิ์สิทธิ์ที่ประทานพระหรรษทานและอำนาจของพระเยซูให้แก่พระสังฆราช

และพระสงฆ์เป็นผู้นำทางและผู้สอน คือศีลอะไร 

ก. ศีลสมรส 

ข. ศีลบรรพชา (ศีลบวช) 

ผู้ที่มิใช่คริสตชน (ข้อ 32) 

11.  ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

1.  คริสตชนควรแสดงความรัก และช่วยเหลือแต่ผู้ที่เป็นคริสตชน 

2. พระเป็นเจ้าจะทรงประทานความรอดแก่มนุษย์ผู้มีน้ำใจดีทุกคน ซึ่งแมไ้ม่อยู่

ในพระศาสนจักร แต่เจริญชีวิตประพฤติถือตามมโนธรรม 
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ก. ข้อ 1 และข้อ 2 

ข. ข้อ 2 เท่านั้น 

12. “พระญาณเอื้ออาทร (พระญาณสอดส่อง) ของพระเป็นเจ้าไม่ปฏิเสธที่จะ

ประทานความช่วยเหลือที่จำเป็นสำหรับความรอดแก่ผู้ซึ่งไม่รู้จักพระเป็นเจ้า

อย่างแจ่มแจ้ง โดยไม่ใช่ความผิดของเขา แต่ก็ยังพยายามเจริญ ชีวิตอย่าง

เที่ยงตรง อาศัยพระหรรษทานของพระองค์ช่วย สิ่งใดที่พบเห็นเป็นสิ่งที่ดีและ

เป็นความจริงในตัวเขา พระศาสนจักรก็ถือว่าเป็นการเตรียมทางไปสู่พระวรสาร 

และเป็นพระคุณของพระผู้ส่องสว่างให้มนุษย์ทุกคนบรรลุถึงความรอดในที่สุด” 

เป็นข้อความที่อยู่ในเอกสารสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 เรื่องและมาตราใด 

ก. สังฆธรรมนูญว่าด้วยพระศาสนจักรมาตรา 16  

ข. สังฆธรรมนูญว่าด้วยพระศาสนจักรมาตรา 19 

13.  สืบเนื่องจากเอกสารสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 ที่กล่าวในคำถามข้อที่ 12 คริสต

ชนควรมีหน้าที่อย่างไร  

ก. คริสตชนย่อมมีความสุขใจที่ได้พบความรอดในพระศาสนจักรที่ประทาน

ความรอดสำหรับ  คริสตชนเท่านั้น  

ข. ต้องรำพึงถึงหน้าที่และเอกสิทธิ์ในการเป็นพยานประกาศให้คนทั้งโลกรู้ถึง

พระเป็นเจา้และความรอดอันเป็นงานที่พระคริสตเจา้กระทำอยู่ในตัวเขา  

ชีวตินิรันดร (ข้อ 33-38) 

14.  การมีชวีิตนิรันดรสำหรับคริสตชนมีความหมายว่าอย่างไร 

ก. การมีชวีิตร่วมสนิท กับพระเป็นเจ้าในพระคริสตเจา้ 

ข. การมีชวีิต บนโลกนี้ โดยไม่รู้จักตาย  

15.  “น้ำพระทัยของพระบิดาคือให้ทุกคนที่เห็นพระบุตรและเชื่อในพระองค์ได้มีชีวิต

นิรันดรและเราจะบันดาลให้เขากลับเป็นขึ้นมาในวันสุดท้าย...ผู้ใดเชื่อ ผู้นั้นมีชวีิต

นิรันดร” เป็นคำที่พระคริสตเจา้ไดต้รัส อยู่ในพระคัมภีร์ตอนใด  

ก. ยน. 6: 40-47  

ข. ยน. 6: 40-51 
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16.  คำว่า “สวรรค์” หรือ “วิมานสวรรค์” ตามความเชื่อของคริสตชน หมายถึง... 

ก. การที่คนมีชีวติอยู่บนโลกและมีทุกอย่างพร้อม   

ข. การที่คนจากโลกนี้ไปเจริญชวีิตอยู่กับพระผู้เป็นเจ้า  

17.  ข้อใดคือสภาพชีวิตที่มีแต่ความสงบสุข ได้เห็นพระเป็นเจ้าอย่างเต็มที่ และได้

ร่วมในสหพันธ์นักบุญ 

ก. ชวีิตที่อยู่กับพระเป็นเจา้ 

ข.  ชีวิตที่อยูบนโลกนี ้     

18.  ข้อใดกล่าวถูกต้องทัง้หมด 

1.  ผู้ที่รู้ตัวดีว่ากำลังทำอะไรอยู่ ไม่ยอมรับพระวาจาของพระคริสตเจ้า และไม่

ยอมรับความรอดที่พระองค์นำมาโปรด หรือผู้ที่ ได้รับพระวาจาของ

พระองค์แล้วแต่ยังเจริญชีวิตและประพฤติฝ่าฝืนพระบัญญัติของพระองค์ 

หรือขัดต่อมโนธรรมของตนอยู่ตลอดเวลา ผู้นั้นจะไม่บรรลุถึงความสงบสุข

และจะต้องรับทุกข์ตรอมตรมอยู่ห่างไกลจากพระเป็นเจ้าตลอดกาล  

2.  พระคัมภีร์เรยีกสภาพที่กล่าวไว้ในข้อที่ 1 ว่าชวีิตอมตะ 

3. ไม่มีมนุษย์คนใดจะตัดสินได้ว่ามีใครได้รับความทุกข์เช่นนี้หรือไม่ พระเป็น

เจา้เท่านั้นทรงทราบว่ามีคนต้องรับทุกข์เช่นนี้หรือไม่ และเป็นผู้ใดบา้ง  

ก. ข้อ 1 และ 2 

ข. ข้อ 1 และ 3  

19.   “ไฟชำระ” คือสภาพอย่างไร 

ก.  สภาพที่อยู่ในไฟที่ร้อน ต้องทนทรมาน 

ข.  สภาพที่ต้องชำระตัวให้สะอาด  ก่อนที่จะได้มีชีวิตร่วมสนิทอย่างสมบูรณ์

กับพระเป็นเจา้ คริสตชนภาวนาอุทิศแก่วิญญาณเหล่านี้เพื่อให้เขาหลุดพ้น

จากความผิด  

20.  ข้อใดเป็นการบรรยายในพระคัมภีร์ถึงลักษณะของมนุษย์ทุกคนจะกลับเป็นขึ้นมา

และผู้ชอบธรรมจะอยู่ในสภาพรุ่งโรจน์เหมือนอย่างพระคริสตเจา้ ผู้ทรงคืนพระ-

ชนมชพี 
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1. มีร่างกายสุกใสเปล่งปลั่ง ไม่มสีิ่งขาดตกบกพร่องใดๆ ของชีวติในโลกนี้ 

2.  แสดงบุคลิกลักษณะของแต่ละคนออกมาอย่างงามพร้อม 

3.  สำหรับผู้ชอบธรรม ความชื่นชมยินดี และเกียรติมงคลจะมีมากน้อยตาม

ส่วนที่ เขาได้รับพระคุณของพระเจ้า และตามส่วนที่ เขาได้สนองตอบ

พระคุณเหล่านั้น 

4.  จะมีร่างกายเหมือนตอนที่เรามีชวีิตอยู่ก่อนตาย 

ก. ข้อ 1,2,3 

ข. ข้อ 2,3,4 


