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1.  คำว่า Adonai มีความหมายว่าอะไร และใช้เรียกเพื่อกล่าวถึงใครในพระคัมภีร์ภาค

พันธสัญญาใหม่ 
ก. องค์พระผู้ไถ่ ใช้เรียกแทนนามของทูตสวรรค์  
ข. องค์พระผู้เป็นเจ้า ใช้เรียกแทนพระนามของพระเจ้า  

2. จากข้อที่ 1 คำว่า Adonai นี้ ยังสามารถใช้เพื่อถวายเกียรติแด่ใครได้อกี 
ก. พระเยซูเจ้า ในฐานะที่ทรงเป็นพระเจ้าแท้และมนุษย์แท้  
ข. พระจิตเจ้า ในฐานะที่ทรงเป็นผู้ร่วมในแผนการของพระเจ้า  

3. ใครเป็นผู้ที่ทำให้เราทราบและเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นความจริง เพราะเหตใุด 
ก. ประกาศกเอลียาห์ ท่านเคยกล่าวว่า “เราเป็นผู้นำความจริงของพระเจ้ามา

บอกท่าน” 
ข. พระเยซูเจ้า พระองค์เคยตรัสว่า “เราเป็นหนทาง ความจริง และชีวิต” 

4. เหตุใดพระเจ้าและความจริงของพระเจ้าจึงไม่สามารถพิสูจน์ได้  
ก. เพราะพระเจ้ามิได้มีตัวตนและไม่ใช่สสารที่วิทยาศาสตร์จะสามารถพิสูจน์ได้  
ข. เพราะวิทยาศาสตรไ์ม่มีความสามารถมากพอที่จะพิสูจน์เรือ่งพระเจ้าได้ 

5. ข้อความใดที่แสดงให้เห็นว่า พระเจ้าทรงเป็นความรักอย่างแท้จริง 
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ก. ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่าการสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหาย 
ข. ท่านทั้งหลายรักกันอย่างไร ก็จงทำอย่างนั้นเถิด 

6. พระเยซูเจ้าทรงพิสจูน์ความรักที่มีให้แก่มนุษย์โดยวิธีการใด 
ก. ทรงรับสภาพมนุษย์เพื่อสั่งสอนประชากรของพระองค ์
ข. ทรงยอมรับทรมานและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน 

7. ข้อใดคือความหมายคำว่า การรู้จักพระเจ้า ที่แท้จริง 
ก. การรู้ว่าพระเจ้าทรงสร้างเรา เอาใจใส่เรา ดูแลเรา ประทานพระพรและรักษา

ชีวิตของเราด้วยความรัก 
ข. การได้รู้ถึงความจรงิและที่มาของพระเจ้าถึงจุดกำเนิด การดำรงอยู่และ

จุดสิ้นสุดทุกประการ รวมถึงรูปร่างและลักษณะของพระองค์ด้วย 
8. พระตรีเอกภาพในข้อความเชื่อของคริสตชน มีความหมายว่าอย่างไร 

ก. พระเจ้าสามองค์รวมกันเป็นหน่ึงเดียว ประกอบด้วยพระบดิา พระบุตร และ
พระจิต 

ข. พระเจ้าหนึ่งเดียวในสามพระบุคคล ประกอบด้วยพระบิดา พระบุตร และพระจิต 
9. ชาวอิสราเอลในช่วงสมัยก่อนถึงสมัยพระเยซูเจ้ากล่าวถึงพระเจ้าของเขาในฐานะ

อะไร 
ก. พระบิดาของพวกเขา 
ข. พระบุตรของพวกเขา 

10. เหตุใดจึงถือว่าพระเจ้าเป็นพระบิดา 
ก. ทรงเป็นบุคคลที่มีความย่ิงใหญ่ท่ีสุดในบรรดาพระบุคคลทัง้สาม 
ข. ทรงเป็นพระผู้สร้างและผู้ดูแลสิ่งสร้างด้วยความรักและพระเยซูเจ้าทรงสอนให้

เรียกพระเจ้าเป็นพระบิดา 
11. คำว่า พระจิตเจ้า “ทำงานในตัวเรา” มีความหมายว่าอย่างไร 

ก. พระเจ้าทรงส่งพระจิตของพระบุตรลงมาในดวงใจเรา เมื่อเราค้นพบความจริง
ของพระเจ้าในตัวเรา 
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ข. พระเจ้าทรงส่งพระจิตเจ้าลงมายังเรา ในวันเปนเตกอสเต 
12. ในธรรมประเพณีของคริสตชนคาทอลิก เราจะสามารถรับพระจิตเจ้าได้ผ่านทาง

พิธีกรรมใด 
ก. ศีลมหาสนิท ศีลอภัยบาป 
ข. ศีลล้างบาป ศีลกำลัง 

13. เหตุใดจึงถือว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระเจ้าด้วย   
ก. เพราะมีเครื่องหมายและอัศจรรย์ต่างๆ ที่พระองค์ทรงแสดงในพระคัมภีร์ อีก

ทั้งการกลับคืนชีพของพระองค์ด้วย  
ข. เพราะพระองค์ทรงหย่ังรู้ทุกสิ่งที่อยู่ในโลกมนุษย์ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และ

อนาคต  
14. หนังสือปฐมกาล เป็นหนังสือที่บันทึกเรื่องราวอะไรเป็นอย่างแรก  

ก. การเสด็จลงมาครั้งแรกขององค์พระผู้ไถ่ คือ พระเยซูเจ้า 
ข. ที่มาของสรรพสิ่งต่างๆ รวมถึงมนุษย์และการสร้างโลก 

15. พระอารกัขญาณของพระเจ้า คืออะไร 
ก. การสอดส่องดูแลของพระเจ้าท่ีทรงพรอ้มจะให้ความช่วยเหลือมนุษย์ในเวลา

ยากลำบากเสมอ เมื่อสวดภาวนาและไว้วางใจในพระองค์ 
ข. อำนาจการปกป้องมนุษยจ์ากบาป จากอำนาจของปีศาจและการผจญ เพื่อช่วย

ให้มนุษย์ไม่ให้ตกอยู่ในบาปและสูญเสียพระหรรษทานของพระเจ้า 
16. ในการสร้างของพระเจ้า กฎธรรมชาติและระบบต่างๆ ตามธรรมชาติมาจากพระเจ้า

ใช่หรือไม ่เพราะเหตุใด 
ก. ใช่ เพราะ เป็นส่วนหน่ึงในการสร้างและสิ่งสร้างของพระเจ้า 
ข. ไม่ใช่ เพราะ ทุกสิ่งล้วนได้รับอิทธิพลมาจากการเปลี่ยนแปลงของโลก 

17. นักบุญโทมัส อไควนัส ได้กล่าวถึงความชั่วร้ายบนโลกนี้ว่าอย่างไร  
ก. พระเจ้าทรงอนุญาตให้ความชั่วร้ายเกดิขึ้น เพื่อก่อให้เกิดสิ่งที่ดีกว่า 
ข. ความชั่วร้ายเกิดขึ้นมาจากการกระทำของมนุษย์ที่ร่วมมือกับปีศาจ 
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18. ตามความเชื่อคาทอลิก สวรรค์ คืออะไร 
ก. สถานที่อยู่ของคนที่ประพฤติตนดี ไม่ตกอยู่ในบาปหรือความช่ัวร้าย 
ข. สถานที่ประทับอยู่ของพระเจ้าร่วมกับทตูสวรรค์และบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ 

19. ตามความเชื่อคาทอลิก นรก คืออะไร 
ก. สถานทีใ่ช้โทษบาปของผู้ที่ตกอยู่ในบาปซึ่งเต็มไปด้วยความทรมาน 
ข. สถานที่อยู่ของผู้ที่ทำผิดหรือถูกตดัขาดต่อพระเจ้าอยู่ร่วมกัน 

20. ตามความเชื่อคาทอลิก ทูตสวรรค์ มีลักษณะอย่างไร 
ก. เป็นจิตที่บริสุทธิ์ มีสติปัญญาและเจตจำนงที่ดี 
ข. เป็นจิตวิญญาณที่อยู่ในจิตใจของเราแต่ละคน 

21. ทูตสวรรค์ที่กระทำผิดหรือหันเหตนเองออกจากพระเจ้า เราเรียกพวกเหล่านี้วา่
อะไร 
ก. ราฟาเอล 
ข. ซาตาน  

22. เหตุใดมนุษย์จึงเป็นสิ่งสร้างที่ดีที่สุดของพระเจ้า 
ก. เพราะมนุษย์ถูกสร้างข้ึนตามพระฉายาลักษณ์ของพระองค์ 
ข. เพราะมนุษย์ถูกสร้างให้มีอำนาจเช่นเดียวกับพระองค์ 

23. แล้วเหตุใดมนุษย์จึงมีความโดดเด่นกว่าสิ่งสร้างอื่นๆ ของพระเจ้า 
ก. เพราะมนุษย์สามารถทำได้หลายสิ่งหลายอย่างในคนๆ เดียว  
ข. เพราะมนุษย์มีความคิด มีเจตจำนงในการตัดสินใจกระทำสิ่งใดก็ได้ 

24. นักบุญฟรังซิส อัสซีซี ได้กล่าวถึงสิ่งสร้างทั้งปวงของพระเจ้าบนแผ่นดินน้ีว่าอย่างไร 
ก. สิ่งสร้างทุกชนิดมีความเท่าเทียมกันในทุกประการกับมนุษย์ ทั้งในด้าน

ความสุข ความรัก ความทุกข์ และความตาย 
ข. สิ่งสร้างทุกชนิดอยู่ใต้อำนาจของมนุษย์ทั้งหมด ทั้งนี้เพราะพระเจ้าทรงบัญชา

ให้มนุษย์จัดการตามความต้องการของพวกเขาได ้
25. มนุษย์ห้ามทำสิ่งใดกับสิ่งสร้างของพระเจ้าทั้งหมด 
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ก. หาผลประโยชน์จากสิ่งสร้างของพระเจ้ามาใช้ 
ข. สิ่งที่ขัดต่อศักดิ์ศรีของสิ่งสร้างของพระเจ้า 

26. เหตุใดจึงกล่าวว่า มนุษย์ถูกสร้างขึ้นตามภาพลักษณ์ของพระเจ้า 
ก. เพราะพระเจ้าทรงปรารถนาจะเผยแสดงพระองค์โดยผ่านทางมนุษย์  
ข. เพราะมนุษย์เป็นบคุคลที่มีจิตวิญญาณ ทำให้มีความเป็นหน่ึงเดียวกับพระเจ้า 

27. นักบุญฟรังซิส อัสซีซี ได้กล่าวว่าพระเจ้าทรงปรารถนาให้มนุษย์ปฏิบัติอย่างไรต่อ
พระเจ้า 
ก. รักพระองค์ด้วยสุดกายและใจ 
ข. ถวายพระเกียรติแดพ่ระองค์ 

28. พระวรสาร ยน 15:15 ได้กล่าวว่าจุดมุ่งหมายของมนุษย์ที่เป็นสิ่งสร้างของพระเจ้า 
คือข้อใด 
ก. การดำรงชีวิตอยู่ในมิตรภาพกับพระเจา้  
ข. การมีชีวิตนิรันดรรว่มกับพระเจ้าในสวรรค์ 

29. จุดประสงค์ที่พระเจา้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นเพื่อจะได้ให้มนุษย์ได้รับสิ่งใด  
ก. เพื่อให้มนุษยไ์ด้รับการอวยพรและมีชีวติด้วยความกตัญญรูู้คุณต่อพระเจ้า  
ข. เพื่อให้มนุษย์ได้รับทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาวอนขอพระเจ้าด้วยความเชื่อ 

30. เราสามารถทราบสิง่ใดจากพระเยซูเจ้าที่มีผลต่อมนุษย์ได้ 
ก. พระประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ 
ข. เหตุผลและความจริงทุกประการในชีวิตของมนุษย์ 

31. เหตุใดศาสนาคริสตน์ิกายโรมันคาทอลิกจึงสอนว่า มนุษย์ทุกคนมีความเป็นพี่น้อง
กัน   
ก. เพราะมนุษย์ถูกสร้างข้ึนด้วยความรักของพระเจ้าและมีพระผู้ไถ่องค์เดียวกัน 

คือ พระเยซูเจ้า 
ข. เพราะมนุษย์ทุกคนเกิดจากบิดา – มารดา คู่แรกของโลกตามในพระคัมภีร์ คือ 

อาดัม – เอวา 
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32. วิญญาณมีความสำคัญกับร่างกายมนุษย์อย่างไร  
ก. ทำให้ร่างกายมีความเป็นอยู่ในสภาวะที่มีชีวิตและจะมีชีวิตอยู่ได้ตลอดไป  
ข. ทำให้ร่างกายมีความเป็นอยู่ในแบบที่สามารถเรียกได้ว่ามีความเป็นมนุษย์และ

เป็นบุคคลได้  
33. บิดา – มารดา ผู้ให้กำเนิดเรา เป็นผู้ที่ให้กำเนิดวิญญาณของเราด้วยใช่หรือไม ่

ก. ใช่ เพราะ วิญญาณมาจากมารดา ผู้ที่ให้กำเนิดเราภายหลังจากการตั้งครรภ์  
ข. ไม่ใช่ เพราะ วิญญาณเป็นสิ่งสร้างหนึ่งของพระเจ้าท่ีประทานให้แก่เรา 

34. เจตนาที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นชายและหญิง คือข้อใด  
ก. ให้มนุษย์ทั้งสองเพศอยู่ร่วมกันด้วยความไม่โดดเดียวและเพิ่มจำนวนประชากร

ของพระเจ้า  
ข. ให้มนุษย์ทั้งสองเพศอยู่ร่วมกันด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีและเติมเต็มซึ่งกัน

และกันให้สมบูรณ์  
35. เรากล่าวกับตนเองได้ว่า ฉันมีวิญญาณ คำนี้มีความหมายว่าอย่างไรตามความเชื่อ

คาทอลิก  
ก. พระเจ้าทรงสร้างเรา และให้เราเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับพระองค์

ตลอดไป  
ข. พระเจ้าทรงสร้างเรา และให้เรามีชีวิตนิรันดรพร้อมกบัพระองค์ตลอดไป  

36. พระเจ้าทรงประทานวิญญาณให้แก่มนุษย์โดยผ่านทางใด 
ก. ลมหายใจ 
ข. หัวใจ 

37. ตามธรรมคริสตชน การแต่งงานถือเป็นการที่ชายและหญิงจะได้สัมผัสต่อพระเจ้า
ถึงสิ่งใด 
ก. ความรักของพระเจา้ที่มีต่อคู่บ่าวสาว 
ข. การเป็นหน่ึงเดียวกับพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ 

38. พระเจ้าทรงรังเกียจผู้ที่เป็นคนรักร่วมเพศหรือไม่ เพราะเหตุใด 
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ก. ไม่รังเกียจ เพราะ พระเจ้าทรงรักและให้เกียรติมนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกัน 
ข. รังเกียจ เพราะ ผิดต่อจุดประสงค์การสร้างมนุษย์ คือการสร้างชายคู่กับหญิง 

39. พระศาสนจักรเห็นด้วยกับการประพฤติปฏิบัติของคนรักร่วมเพศหรือไม่ เพราะเหตุ
ใด 
ก. เห็นด้วย เพราะ พระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นโดยให้อิสระแก่มนุษย์ ดังนั้นสามารถ

เลือกที่จะให้ความรกักับใครก็ได้ แม้แต่เพศเดียวกัน 
ข. ไม่เห็นด้วย เพราะ พระเจ้าทรงสร้างชายและหญิงขึ้นมาเพื่อให้จำเป็นต้อง

พึ่งพาอาศัยกัน เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และเพื่อให้กำเนิดบุตร  
40. ตามความเชื่อคริสตชน คำว่า บาป มีความหมายว่าอย่างไร  

ก. การกระทำที่ส่งผลให้วิญญาณของเราไม่ได้เข้าสวรรค์ 
ข. การเลือกที่จะปฏิเสธพระเจ้าและความรักของพระเจ้า 

41. สิ่งใดที่แสดงให้เห็นถึงความหมายของคำว่า บาป ตามความเชื่อคริสตชนที่แท้จริง 
ก. การฝ่าฝืนและไม่เคารพต่อพระบัญญัติของพระเจ้า 
ข. การฝ่าฝืนต่อกฎหมายต่างๆ ที่อยู่ในสังคมและส่งผลให้เราทำบาป 

42. แล้วความหมายตรงตัวของคำว่า บาป จริงๆ แล้วคืออะไร 
ก. ความผิดที่แสดงถึงความรับผดิชอบส่วนตัวของมนุษย์ 
ข. ความผิดที่แสดงออกจากมนุษย์โดยที่มนุษย์ไม่ต้องรับผิดชอบ 

43. ตามความเชื่อคริสตชน มนุษย์คู่แรกที่นับว่าเป็นผู้ทำให้เกิดบาปแรกของมนุษยชาติ 
มีช่ือว่าอะไร 
ก. อาโมส / เอจีนา 
ข. อาดัม / เอวา 

44. บาปแรกที่มนุษย์คู่แรกได้กระทำต่อพระเจ้า คืออะไร 
ก. การไม่เชื่อและไว้ใจพระเจ้า 
ข. การทำลายสิ่งสร้างของพระเจ้า 

45. ปิศาจได้มาพบเจอกับมนุษย์คู่แรกในลักษณะของสัตว์ชนิดใด 
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ก. เสือ 
ข. งู 

46. สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ตรัสถึงเรื่องบาปแรกของมนุษย์ว่าเมื่อมนุษย์
ถูกปีศาจล่อลวง มนุษย์จะคิดว่าพระเจ้าเป็นใครสำหรบัพวกเขา 
ก. ผู้ที่คอยกำจัดเสรีภาพของมนุษย์ให้หมดไป 
ข. ผู้ที่พยายามจะเป็นใหญ่เท่ากับมนุษย์ 

47. การกระทำบาปภายใต้การถูกบังคบั ถอืว่าเป็นบาปหรือไม่ เพราะเหตุใด 
ก. บาป เพราะ เป็นการกระทำที่แสดงออกมาถึงภาพลบของผู้กระทำอยู่ดี 
ข. ไม่บาป เพราะ การทำบาปจะต้องเกี่ยวกับการตดัสินใจอย่างอิสระที่จะทำเสมอ 

48. พระเจ้าทรงทำให้เราออกจากวังวนของความชั่วร้ายด้วยวิธกีารใด 
ก. ทรงส่งอัครเทวดาของพระองค์ลงมาเพื่อคอยช้ีนำทางเราไม่ให้ตกอยู่ในอำนาจ

ของบาป 
ข. ทรงส่งพระเยซูเจ้า พระบุตรของพระองค์ลงมาไถ่กู้เราให้รอดพ้นจากอำนาจ

ของบาป  
49. ตามความเชื่อคริสตชน ผลของบาปที่เกิดขึ้นกับมนุษย์โดยตรง คือข้อใด 

ก. การถูกแยกออกจากพระเจ้าและความตาย 
ข. ความอ่อนแอทางฝ่ายกายและจิตวิญญาณ 

50. ผลพลอยได้ที่ดีของการเกิดบาป คืออะไร 
ก. การส่งพระเยซูเจ้าลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ เพื่ออยู่เป็นมิตรสหายและพระผู้ไถ่

ของเรา 
ข. การส่งบรรดาอคัรสาวกไปประกาศถึงข่าวดีของพระเจ้า เพือ่จะได้พ้นจากการ

เป็นทาสของบาป 


