
 
 

บทท่ี 1 ประวัติคริสตศาสนา ชุดท่ี 1 
 

ชุดที่ 1: ใหผูเรียนอานหนังสือหลักความเช่ือคาทอลิก บทที่ 1 ขอที่ 1-17  และตอบ

คําถามดังตอไปนี้  

จงเลอืกวงกลมรอบคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุด  

พระเยซูครสิตเจา  (ขอ 1-11)         

1.  พระเยซูคริสตเจาทรงประสูติ ดํารงพระชนมชีพ และส้ินพระชนม ณ ประเทศ

อะไร 

ก. ปาเลสไตนโบราณ 

ข. จอรแดน 

2.  ครสิตศักราชที่ใชกันเกือบทั่วโลกนัน้ เริ่มนับตัง้แตเมื่อไร  

ก. ปส้ินพระชนมของพระเยซูครสิตเจา  

ข. ปสมภพของพระเยซูครสิตเจา  

3.  พระเยซูเจาประสูต ิณ เมืองใด 

ก. นาซาเร็ธ 

บทเรียนพระคัมภีรไปรษณีย 
“หลักความเชื่อคาทอลิก” 

 

ชื่อ-นามสกุล...................................................................... 
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ข. เบธเลเฮม 

4.  พระเยซูคริสตทรงใชเวลาในพระชนมชีพเกือบทั้งหมดอยางสามัญชนธรรมดาใน

หมูบานเล็กๆ แหงหนึ่ง ซึ่งช่ือหมูบานนั้นยังคงอยูในปจจุบันนี้ อยากทราบวา 

หมูบานนัน้มช่ืีอวาอะไร 

ก. นาซาเร็ธ 

ข. เยรูซาเล็ม 

5.  พระเยซูเจาทรงเริ่มออกเทศนาเมื่อทรงพระชนมกี่พรรษา 

ก. 30 พรรษา 

ข. 33 พรรษา  

6.  พระเยซูคริสต ทรงเริ่มออกประกาศเทศนาแกคนชาติเดียวกัน ในที่สาธารณะ 

เชน ตรัสวา “พระเปนเจาทรงเรงรัดทานทั้งหลายใหกลับใจ ใหเช่ือถึงพระองค

และเขาในพระราชัยของพระองค” (มธ 4:17) ทานเขาใจคําประกาศเทศนานี้

อยางไร 

ก.  ใหทุกคนรับศลีอภัยบาป แลวจะไดขึ้นสวรรค 

ข.  เปนการรบเราเชิญชวนใหมนุษยรื้อฟน เปล่ียนจิตใจ และยังเปนการ

สัญญาจะชวยมนุษยใหหลุดพนจากความทุกขมาพบกับความสุขดวย 

7. การที่พระเยซูทรงประกาศวาผูต่ําตอยนอยศักด์ิ ผูมีใจบริสุทธิ์ และมีน้ําใสใจจริง 

ผูมีใจเมตตาเที่ยงธรรมและรักสันติ เปนผูมีบุญ จากคํากลาวนี้ พระองคทรง

เรยีกรองใหมนุษยทําส่ิงใด 

ก.  ละทิ้งทรัพยสมบัตทิี่มอียูทัง้หมด 

ข.  ละทิ้งความบาปทุกชนิดใหหมดส้ิน แมจะตองเสียสละอยางใหญ

หลวง 

8.  “พระเยซูคริสตทรงเรียกรองใหศิษยของพระองคถอมตนตอหนาพระเปนเจา ให

ถือวามนุษยเปนพี่นองกัน พรอมที่จะอภัยความผดิกัน เหมือนดังที่พระเปนเจาทรง

อภัยบาปใหแกมนุษย”   จากคํากลาวขางตนทําใหทานไดตระหนักในองคพระผู

เปนเจาไดอยางไร 
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ก.  พระผูเปนเจาทรงรักมนุษยทุกคน 

ข.  พระองคทรงนําความหวังมาใหทุกคน ทําใหสามารถมองพระผูเปน

เจาไดดวยความไวใจ 

9.  “ทานทั้งหลายจงรักกันและกันเหมือนดังที่เรารักทานทั้งหลายเถิด  มนุษยทั่วไป

จะรูวาทานเปนศิษยของเรา ก็เมื่อเห็นทานรักกันและกัน” (ยน 13: 34-35) พระ

เยซูเจาตรัสในโอกาสใด 

ก. กอนที่พระองคจะส้ินพระชนม 

ข. กอนที่พระองคจะรับพธิลีาง 

10.  “พระองคพรอมอยูเสมอที่จะปฏิบัติตามน้ําพระทัยของพระบิดา” คําที่ขีดเสนใต

หมายถงึใคร  

ก. พระเยซูเจา 

ข. พระจติเจา 

11.  พระเยซูคริสต ทรงมุงมั่นในการปฏิบัติภารกิจของพระองคดวยจิตตารมณแหง

ความรัก และความเคารพเช่ือฟง พระองคทรงประกาศวา พระองคเสด็จมา 

“มิใชเพ่ือใหคนอ่ืนรับใช แตเพื่อรับใชผูอ่ืน และพลีชีวิตเพื่อเปนคาไถมนุษย

ทัง้หลาย (มธ 20: 28) จากการกระทําดังกลาวนี้  พระองคทรงเรียกพระองคเอง

วาเปน... 

ก. ผูรับใชที่ซื่อสัตย (มธ 24: 45-46) 

ข. นายชุมพาบาลที่ดี “ผูอุทศิชีวติ เพื่อแกะของตน” (ยน 10: 11)  

12.  “เมล็ดขาวสาลีที่ตกลงในดิน แลวก็เนาเปอยไป เพื่อจะงอกขึ้นมาเปนตนพืชใหม

ที่จะออกผลมากมาย” เปนการเปรียบเทียบถึงเหตุการณใดในชีวิตของพระเยซู

เจา 

ก. การบังเกดิเปนมนุษย 

ข. การส้ินพระชนม  

13.  พวกหัวหนาฝายศาสนาของชาวยิว เกลียดชังพระเยซูคริสต  เขาจึงตัดสินใจจะ

กําจัดพระองคเสีย พระองคทรงถูกจับกุม และถูกนําไปมอบใหใครเปนผูตัดสิน
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ลงโทษใหพระองคตองถูกทรมานจนส้ินพระชนมอยางนาอดสูดวยการตรึง

กางเขน 

ก. ปอนซโีอ ปลาโต 

ข. กษัตรยิเฮโรด 

14. จากขอ 13 ทําไมเขาจงึตัดสินลงโทษใหพระเยซูเจาตองถูกทรมาน จนส้ินพระชนม

อยางอดสูดวยการตรงึกางเขน 

ก.  เพราะเขาเกลียดชังพระเยซูเจา เขาจงึตัดสินใจจะกําจัดพระองคเสยี 

ข.  เพราะเขาเปนคนออนแอและมีเลหเหล่ียมทางการเมือง เขาอยากเอา

ใจประชาชนชาวยวิ 

15.  กอนที่พระเยซูเจาจะส้ินพระชนม พระองคไดกระทําส่ิงใด 

ก.  พระองคไดทรงมอบฝากตัวพระองคกับพระบิดา และไดประทานอภัย

ใหแกเพชฌฆาตผูประหารชีวติพระองค  

ข.  พระองคไดทรงมอบฝากตัวพระองคกับพระบิดา  และกลาววาพระ

บิดาเจาขา ถาเปนไปได ขอใหถวยนี้พนขาพเจาไปเถิด ถาเปนไปไมได 

ก็ขออยาใหเปนไปตามใจขาพเจา แตใหเปนไปตามพระประสงคของ

พระองคเถดิ 

16.  หลังจากที่พระเยซูเจาส้ินพระชนมแลว ใครเปนผูที่รองประกาศวา “จริงแลว 

ทานผูนี้เปนพระบุตรของพระเจา”  (มธ 27: 54) 

ก. นายทหารชาวโรมัน 

ข. ประชาชนที่ตดิตามพระองคมาที่เชิงกางเขน 

17.  พระเยซูเจาไดเสด็จกลับเปนขึ้นมาจากความตาย หลังจากส้ินพระชนมแลวกี่วัน 

และเครื่องหมายที่แสดงถงึเหตุการณนี้คืออะไร  

ก. 2 วัน - พระคูหาวางเปลา 

ข. 3 วัน - พระคูหาวางเปลา 

18.  ขอใดกลาวถูกตองทัง้หมด 

1.  พระเยซูเจาไดเสด็จกลับเปนขึ้นมาจากความตายตามที่ไดทรงสัญญาไวและ
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ยังไดสําแดงพระองคใหพวกสานุศิษยเห็นอยางประจักษชัดแจงในโอกาส

ตางๆกันหลายครัง้ 

2.  พวกสานุศิษยประกาศยืนยันวาไดเห็นพระองคดวยตาตนเองและจับตอง

พระองคดวยมือของตนเอง 

3.  พระเยซูเจาไดเสด็จขึ้นสวรรค หลังจากไดปฏบิัตภิารกจิในโลกสําเร็จแลว  

4.  เม่ือส้ินพิภพ พระองคจะปฏิบัติตามที่ทรงสัญญาไวคือจะเสด็จมาอีกครั้ง

หนึ่งอยางมีเกียรติรุงโรจน เพื่อเกี่ยวพืชผลที่พระองคไดทรงหวานไว และ

เพ่ือปูนบําเหน็จหรือลงโทษแลวแตมนุษยแตละคนไดเจรญิชีวติอยางไร  

ก. ขอ 1 ถงึ 4 

ข. ขอ 1 และ 4  

19.  พฤติการณสําคัญในพระชนมชีพของพระเยซูเจา และถอยคําส่ังสอนของ

พระองค สานุศิษยของพระองคไดถายทอดใหมาถึงเราในหนังสืออะไร ซึ่ง

ครสิตศาสนกิชนถือวาเปนสวนที่สําคัญที่สุดในภาคพันธสัญญาใหม  

ก. หนังสือทําวัตร 

ข. หนังสือพระวรสารส่ีเลม 

สานุศษิยของพระเยซูเจา (ขอที่ 12-17) 

20.  พระเยซูคริสต เม่ือขณะดํารงพระชนมชีพ ทรงแสดงความรักเมตตาตอผูใดเปน

พเิศษ 

ก. ชนช้ันสมณะ ผูอาวุโส 

ข. ผูต่ําตอย ผูทนทุกขทรมาน 

21. พระเยซูครสิตจะทรงหลีกเล่ียงทุกครัง้ตอผูที่มคีวามคดิอยางไรตอพระองค 

ก. ผูที่คดิจะยกพระองคขึ้นเปนวรีบุรุษของประชาชน 

ข. ผูที่คดิจะกําจัดพระองคเพราะเกลียดแคน 

22.  พระเยซูเจาทรงเรียกคนที่คัดเลือก 12 คน ใหตามพระองคไปและอยูเคียงขาง

พระองค และตอไปจะตองไปประกาศเทศนาคําส่ังสอนของพระองค และ

พระองคเรยีกศษิยทัง้ 12 คนนี้วา... 
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ก. อัครธรรมทูต   

ข. ผูตดิตาม  

23. พระเยซูเจาทรงมอบหมายใหใครเปนผูเอาใจใสดูแล กับแนะนําบรรดาผูที่จะเช่ือ

ถงึพระองค โดยตรัสวา “ทานจงบํารุงพี่นองของทานใหมั่นคง” (ลก 22:32) 

ก. ยอหน 

ข. เปโตร 

24. พระเยซูครสิตทรงมอบอํานาจใหบรรดาอัครสาวกประกอบพิธีไดในพระนามของ

พระองคคือพธิอีะไรบาง 

ก. พธิศีลีลางบาป  ศลีอภัยบาป และศลีมหาสนทิ 

ข. พธิศีลีมหาสนทิมหาสนทิอยางเดียว 

25. พิธีใดที่ตองประกอบตามแบบการเล้ียงอาหารครั้งสุดทายซึ่งพระองคทรงจัดทํา

กับบรรดาสานุศษิยวันกอนที่จะส้ินพระชนม 

ก. พธิศีลีมหาสนทิ 

ข. พธิศีลีลางบาป 

26. “นี่เปนกายของเราที่ถูกมอบเพื่อพวกทาน...ถวยนี้เปนพันธสัญญาใหมในโลหิต

ของเรา ซึ่งจะหล่ังเพื่อพวกทาน...พวกทานจงทําดังนี้ เพื่อเปนที่ระลึกถึงเราเถิด” 

(ลก 22: 19-20) เปนคํากลาวในขณะประกอบพธิใีด 

ก. พธิศีลีอภัยบาป  

ข. พธิศีลีมหาสนทิ 

27. กอนที่พระเยซูคริสตจะจากโลกนี้ไป ทรงใหคําม่ันสัญญาใดแกอัครสาวก จนทํา

ใหพวกเขามคีวามมั่นใจ กลาที่จะออกไปเทศนสอนนานาชาต ิ

ก. สงพระจติลงมานําพวกเขา 

ข. สงเทวดาลงมาชวยคุมครองพวกเขา 

28. วันที่อัครสาวกไดรับพระจตินัน้ เปนวันฉลองของชาวยวิที่เรยีกวาวันอะไร 

ก.  วันที่หาสิบ (Pentecost) 

ข.  วันฉลองปสกา (Passover) 
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29. หลังจากที่รับพระจติแลว อัครสาวกองคใดที่เปนผูนําพวกอัครสาวกกับผูรวมงาน

หมูแรกในการเริ่มเทศนา “ขาวดี”ในที่เปดเผยและอยางกลหาญ 

ก. อันดรูร 

ข. เปโตร 

30. ขอใดเปนคุณลักษณะของคริสตชนหมูแรก (คริสตชนแรกเริ่ม) ทั้งหมด (โดยอาง

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

1.  มารวมฟงคําส่ังสอนของพวกอัครสาวก 

2.  เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันมารวมในพธิบีปิง (ศลีมหาสนทิ)  

3.  สวดภาวนา 

4.  รวมรับประทานอาหารดวยน้ําใจกวางขวางและช่ืนชมยนิดี   

5.  สรรเสรญิพระเปนเจาและไดรับความนับถือของบุคคลทั่วไป  

6.  โปรดใหผูที่อยูในหนทางแหงความรอดมาเพิ่มเขาในจํานวนของเขามาก

ยิ่งขึ้นทุกวัน  

7.  ทุกคนมารอรับสวนแบงทรัพยสมบัตอิยางเดียว 

ก. ขอ 1 ถงึ  6 

ข. ขอ 1 ถงึ  7 

 

บทท่ี 1 ประวัติคริสตศาสนา ชุดท่ี 2 
ชุดที่ 2 : ใหผูเรยีนอานหนังสือหลักความเช่ือคาทอลิก ขอที่ 18-30  และตอบคําถาม  

ดังตอไปนี้  

ประวัตแิหงความรอดกอนพระเยซูครสิตเจาจะเสด็จมา (ขอ 18-23)  

1.  จากขอความตอไปนี้ ขอใดกลาวถูกตอง  

1.  พระเปนเจา พระผูเนรมติสรางจักรวาลและมนุษย ทรงเอาพระทัยใสดูแลสิ่ง

สรางของพระองค 

2. พระเปนเจาทรงประทานชีวติ ลมหายใจและของทุกส่ิงแกทุกคน 
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3.  พระองคทรงสรางโลกและสรรพส่ิงดวยความเหนื่อย  จงึหยุดพักในวันที่เจ็ด 

ก. ขอ 1 และ 2 

ข. ขอ 2 และ 3  

2.  เมื่อประมาณ 2000 ป กอนพระคริสตเจาจะเสด็จมา พระเปนเจาทรงเลือกใคร 

ซึ่งเปนผูชอบธรรมและสุจริตใหเปนผูตั้งประชากรของพระองคและพระเปนเจา

ทรงทําพันธสัญญา (พระสัมพันธไมตร)ี กับทานและครอบครัว  

ก. โมเสส    

ข. อับราฮัม 

3. พระเปนเจาทรงมอบพระบัญญัตสิิบประการโดยผานทางใคร 

ก. ยาโคบ    

ข. โมเสส  

4. บัญญัตสิิบประการ มบีันทกึอยูในพระคัมภรีเลมใด  

ก. อพยพ 5: 1-21    

ข. ปฐมกาล 3: 8-19 

5.  “วันหนึ่งขางหนา  พระเจาตรัสวา  เราจะทําพันธสัญญาใหมกับประชาชนชาว

อิสราแอล... เราจะใสบัญญัติของเราไวในเขา... เราจะเปนพระเจาของเขา และ

เขาจะเปนประชากรของเรา...” อยูในหนังสือพระคัมภรีเลมใด 

ก. เอเสเคยีล 11: 19-20   

ข. เยเรมยี 31: 31-34  

6.  “พระเมสสิยาห” เปนศัพทภาษาฮบีรู ซึ่งแปลวาอะไร  

ก. ผูไถกูมนุษยชาติ   

ข. ผูไดรับการเจมิ ผูไดรับการอภเิษก 

7.  อัครธรรมทูตเปาโล ไดกลาววา “เมื่อถงึเวลากําหนดพระเปนเจาทรงสงพระบุตร

ของพระองคใหมาบังเกิดจากสตรีผูหนึ่ง เกิดมาอยูใตบัญญัติ (พระบัญญัติของ

โมเสส) เพื่อชวยใหเราไดเปนบุตรบุญธรรม” เปนขอความที่อยูในบทจดหมาย

นักบุญเปาโลถงึชาวอะไร  
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ก. กาลาเทยี 4 : 4-5   

ข. 1โครนิธ 3: 22-23 

ประวัตแิหงความรอดเม่ือพระคริสตเจาเสด็จมาแลว (ขอ 24 – 30) 

8. เมื่อพระศาสนจักรแรกตั้งขึ้น มีคริสตชนทุกคนเปนสักขีพยานและเปนผูประกาศ

พระครสิตเจาภายในไมกี่ป และการประกาศของครสิตชนกลุมแรกนี้ ทําใหความ

เช่ือถึงพระคริสตเจาไดแผขยายจากประเทศปาเลสไตนเขาไปสูอาณาเขตตางๆ  

อัครสาวกเปโตรเปนผูหนึ่งที่ไดไปประกาศพระธรรมดวย      ทานไปประกาศ

พระธรรม และส้ินชีวติที่ไหน 

ก. ประเทศซเีรยีและกรุงโรม  และ ส้ินชีวติที่กรุงโรม 

ข. ประเทศกรกีและโรมัน และ ส้ินชีวติที่กรุงโรม 

9. สืบเนื่องจากขอที่ 8 อัครธรรมทูตเปาโลไดไปแพรธรรมที่ใด 

ก. ประเทศซเีรยีและกรุงโรม    

ข. ประเทศกรกีและโรมัน   

10. อัครสาวกองคใดเปนผูจัดระเบียบศาสนจักรในหมูชาวยิวที่กลับใจในกรุง

เยรูซาเล็ม 

ก. ยากอบ 

ข. เปาโล 

11.  บรรดาอัครสาวกไดประกาศวา “พระคุณความรอดนั้นใครๆ ก็มีสิทธิรับได...” 

โดยปฏบิัตติามในขอใด 

ก. เช่ือถงึพระครสิตเจาเทานัน้ 

ข. เช่ือถงึพระครสิตเจา และปฏบิัตติามโอวาท (คําสอน) ของพระองค 

12.  ในส่ีศตวรรษแรกครสิตศาสนาไดเผยแผไปถงึที่ใด 

ก.  ลาตนิอเมรกิา ยุโรปและเอเชีย 

ข.  รอบทะเลเมดิเตอรเรเนียนในจักรวรรดิโรมัน ทวีปแอฟริกา แควน

เมโสโปเตมยีและประเทศเปอรเซยี 

13.  ในศตวรรษที่ 5 เมื่ออาณาจักรโรมันเส่ือมโทรมลง พระศาสนจักรไดไปตั้งมั่นอยู
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ที่ใดบาง 

ก. ตะวันตกของชาวลาตนิ ตะวันออกของชาวกรกีและชาวซเีรยี 

ข. ตะวันออกของยุโรป เมโสโปเตเมยีและเปอรเซยี 

14. พระศาสนจักรที่ใดที่มีสวนเผยแผความเช่ือเขาไปในหมูชนชาติที่อยูทางภาค

ตะวันออกของทวปียุโรป 

ก. พระศาสนจักรที่กรุงโรม 

ข. พระศาสนจักรที่กรุงบซีันส 

15.  พระศาสนจักรที่ใดที่ไดนําพระวรสารไปประกาศในแควนเมโสโปเตเมีย เปอรเซีย 

ฯลฯ 

ก. พระศาสนจักรที่กรุงบซีันส 

ข. พระศาสนจักรที่เมืองอันทโิอกกับเอเดสซา 

16.  นักบุญฟรังซสิโก แหงอัสซซี ีไดถือปฏบิัตตินตามพระวรสารในเรื่องใด 

ก. ความราเรงิและความยากจน 

ข. การทรมานรางกายและความยากจน 

17. พระศาสนจักรในยุโรปไดทําการฟนฟูศีลธรรม ปรัปปรุงจิตใจและปฏิบัติให

สอดคลองกับปรัชญาในสมัยนัน้ การกระทํานี้มขีึ้นในสมัยใด 

ก. ตอนตนสมัยใหมเทานัน้  

ข. ตอนปลายสมัยกลางและตอนตนสมัยใหม 

18. ส่ิงที่ เกิดการเปล่ียนแปลงในพระศาสนจักร ซึ่งเปนผลมาจากการประชุม

สังคายนาที่เมืองเตรนท (เมืองเตรนโต) คือขอใด 

ก.  เพงพนิจิรําพงึและการสรางเอกภาพ 

ข.  เมตตาจิต สังคมสงเคราะหและความรอนรนในงานธรรมทูตได

เขมแข็งขึ้น 

19.  ลูเธอรเปนนักพรตผูหนึ่ง ที่เปนผูรเิริ่มการปฏริูปศาสนาเปนชาวอะไร 

ก. เยอรมัน 

ข. ฝรั่งเศส 
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20.  คําวา Protestant (โปรเตสเตนท) แปลวาอะไร 

ก. คัดคาน 

ข. ผูถือนกิายที่เกดิขึ้นเนื่องจากการปฏริูปของลูเธอร 

21.  จากการปฏริูปศาสนาของลูเธอรทําใหเกดิเหตุการณใด 

ก.  พระศาสนจักรแหงกรุงโรม บรรดาพระสันตะปาปาและพระสังฆราช

ไดรวมกันคัดคานการปฏริูปศาสนา 

ข. ทําใหบรรดาประชาคมคริสตชนทางภาคเหนือของยุโรปแตกแยกออก

จากพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกภายในพระศาสนจักรแหงกรุงโรม  

พระสันตะปาปาและพระสังฆราชไดเรียกรองใหมีการปฏิรูปอยาง

จรงิจัง 

22.  จากการปฏริูปศาสนาของลูเธอร จงึทําใหเกดิการประชุมสังคายนาที่เมืองใด 

ก. เมืองเตรนโต 

ข. เมืองวาตกัิน 

23  ในโลกยุคปจจุบัน ซึ่งมนุษยกระหายอิสรภาพและความเจริญกาวหนา แตภายในใจ

มีความกระวนกระวายทุกขรอน พระศาสนจักรคาทอลิกไดพยายามเสนอสิ่งใดที่มี

อานุภาพจะชวยใหพนทุกขได 

ก. บําเพ็ญฌาณ 

ข. พระวรสาร 

24. การประชุมสังคายนาครั้งใดที่แสดงใหเห็นวาพระศาสนจักรไดพยายามอยางยิ่ง 

ที่จะปฏบิัตภิารกจิตอมนุษยทุกคน ตามที่พระครสิตเจาทรงฝากไว  

ก. สังคายนาวาตกิันที่ 2 

ข. สังคายนาที่เมืองเตรนโต 

25.  ขอใดเปนขอความที่พระเยซูครสิตเจาตรัสไว ที่ทําใหพระศาสนจักรมีความหวังที่

จะพึ่งพระองค 

ก. ความเช่ือของทาน ชวยทานใหรอดพนแลว (ลก 18:42) 

ข. เราจะอยูกับพวกทานจนส้ินพภิพ (มธ 28:20) 
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บทท่ี 2 ความปรีชาสุขุมแบบคริสตชน ชุดท่ี 1 
 

ชุดที่ 1:   ใหผูเรยีนอานหนังสือหลักความเช่ือคาทอลิก ขอที่ 1-19  และตอบคําถามดังตอไปนี้  

ความปรชีาสุขุมของครสิตชน (ขอ 1-2) 

1.  “ความปรีชาสุขุมของคริสตชน (คริสตัง) ก็คือองคพระคริสตเจา และเปนสะพานที่ทอด

ใหมนุษยชิดสนทิกับพระเปนเจา และเปนพระวาจาอันทรงชีวิตและซึ่งอาศัยพระวาจานั้น 

ทําใหมนุษยรูจักพระเปนเจาพระบิดา และติดตอกับพระองคเย่ียงบุตร” คํากลาวนี้ตรง

กับพระคัมภรีตอนใดที่อัครธรรมทูตเปาโล อธบิายไว  

ก. “พระครสิตเจาทรงเปนความปรชีาสุขุม ความศักด์ิสิทธิ์และความรอดของเรา” 

(1 คร 1:30)   

ข.  “แตสําหรับผูที่พระเจาทรงเรียกนั้น ไมวาจะเปนชาวยิวหรือชาวกรีก พระคริสตเจา

ทรงเปนทัง้พระอานุภาพและพระปรชีาญาณของพระเจา” (1 คร 1:24)           

เอกสารที่แสดงความปรชีาสุขุมของครสิตชน (ขอ 3-4) 

2. ความปรชีาสุขุมของคริสตชนไมไดเกิดจากการคนควาของมนุษย แตเปนผลที่เกิดการไข

แสดงของพระเปนเจาโดยตรัสแกบรรพบุรษของเราโดยผานทางใด ครั้งมาถึงสมัยเรานี้

พระองคตรัสผานทางใด   

ก. พระเยซูครสิตเจา พระบุตรของพระองค - ประกาศก 

ข. ประกาศก - พระเยซูเจา พระบุตรของพระองค 

3.  ขอไขแสดงที่พระเปนเจาประทานแกมนุษย กอนพระเยซูคริสตเจาประสูติ มีบันทึกอยูใน

หนังสือพันธสัญญาเดิมทัง้หมดกี่เลม 

ก. 27 เลม 

ข. 46 เลม 

4.  ขอไขแสดงที่พระครสิตเจานํามาเผยนัน้บรรจุอยูในหนังสือพันธสัญญาใหมทัง้หมดกี่เลม 

ก. 27 เลม 

ข. 46 เลม 

5.  หนังสือพระคัมภรีที่เขยีนขึ้นเหลานี้แตงโดยผูประพันธอยางไร 

ก. ผูประพันธเขยีนขึ้นเอง 
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ข. การชวยเหลือพเิศษคือ “การดลใจ” ของพระเปนเจา 

6. การรักษาขอไขแสดงของพระเปนเจาไวใหถูกตองเที่ยงแท กับการอธบิายตคีวามขอเขียน

ที่บรรจุขอไขแสดงนัน้ เปนภาระหนาที่ของใคร 

ก. พระศาสนจักร 

ข. พระสังฆราช เทานัน้ 

7.  การที่พระศาสนจักรถายทอดและสอนขอไขแสดงแกมนุษยอยางมีอํานาจ เราเรียกวา

อะไร 

ก. ธรรมลํ้าลึก (Mystery) 

ข. ธรรมประเพณขีองครสิตชน (Tradition) 

8.  หลักสําคัญที่เกี่ยวกับพฤติการณและคําสอนที่กลาวถึงการปฏิบัติของพระเปนเจาตอ

มนุษย มนุษยไมสามารถเขาใจเองโดยลําพังเพราะเปนเร่ืองเกี่ยวกับชีวิตที่เกินสติปญญา 

ซึ่งความจริงแหงพระคริสตศาสนาหลายขอจึงเปนธรรมลํ้าลึก  ดังนั้นเราจึงตองอาศัย

วธิกีารใด  

ก. การไขแสดงของพระเปนเจา  

ข. การอธบิายของมนุษย  

ธรรมล้ําลกึเรื่องพระเปนเจา (ขอ 5-8) 

9.  ขอใดกลาวถงึคุณลักษณะของพระเปนเจาที่ถูกตองทัง้หมด 

1.  มีพระเปนเจาเดียวทรงชีวิต เที่ยงแท เปนปฐมเหตุของสรรพส่ิงที่มีอยู  ทรงฤทธิ์ทุก

ประการดํารงอยูในนรัินดรภาพ 

2.  มีพระทัยเมตตาเปนผูดีพรอมทุกประการโดยมีพระสติปญญา น้ําพระทัยและพระ

คุณลักษณะทุกประการ 

3.  เราแลเห็นพระองคได และเขาใจวาพระองคเปนอยางไรได 

4.  พระองคอยูใกลชิดมนุษยและสรรพสัตวทั้งปวง “พระองคประทานชีวิต ลมปราณ

และทุกส่ิงใหแกทุกคน 

ก. 1, 2, 4 

ข. 1, 2, 3 

10.  มนุษยสามารถรูจักพระผูเปนเจาไดอยางไร 

ก.  ทรงมพีระดํารัสบอกโดยตรง 

ข.  อาศัยสรรพสัตวที่ ฉายให เ ห็น พระองคในฐานะเปนปฐมเหตุของชีวิตและ
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เปนความดีพรอมของสรรพสัตวเหลานัน้ 

11.  ทานทราบไดอยางไรวาพระผูเปนเจาทรงรักมนุษยมาก 

ก.  พระบดิาทรงใชพระบุตรแตองคเดียวมาในโลกเพ่ือนํามนุษยไปหาพระองค   

ข.   การที่พระองคบันดาลใหมนุษยชาตทิัง้ส้ินบังเกิดจากคนๆเดียวและทวีแพรไปทั่วพื้น

แผนดิน 

12.  ครสิตชนเช่ือถงึพระบดิา พระบุตรและพระจติ อยางไร 

ก.  เปนพระเจาหนึ่งเดียวดํารงอยูในสามพระบุคคล ซึ่งมีธรรมชาติพระเปนเจาอยาง

เดียวกัน 

ข.  เปนพระเปนเจาหนึ่งเดียวที่เปนผูใหกําเนดิสรรพส่ิง และแยกออกจากกัน 

13.  ขอใดกลาวเกี่ยวกับพระตรเีอกภาพถูกตองทัง้หมด 

1.  พระบุคคลที่สองในพระตรเีอกภาพเรยีกวาพระบุตรของพระบดิา หรือพระวจนาตถ  

2.  พระบุคคลที่สามถือวาเปนความรักระหวางบุคคลทัง้สอง (พระบดิาและพระบุตร) 

3.  พระจติเปนองคแหงความรัก 

4.  พระบดิาทรงใหพระบุตรรับใชพระองคเทานัน้ 

ก. ขอ 1 ถงึ 3  

ข. ขอ 1 ถงึ 4 

14.  ทานนักบุญเอเฟรมไดประพันธบทกวีเพ่ือเปรียบเทียบองคพระผูเปนเจาใหเห็นชัดเจนวา

อยางไร 

ก.  สามเหล่ียมดานเทา มมีุมและดานทัง้สามดานเทากัน 

ข.  ใหคิดถึงดวงอาทิตย เปนรูปหมายถึงพระบิดา ความสวางเจิดจาของดวงอาทิตย

เปนรูปหมายถงึพระบุตร และความรอนแรงของดวงอาทติยเปนรูปหมายถงึพระจติ 

ธรรมล้ําลกึของการสรางสรรค (ขอ 9-10) 

15.  พระผูเปนเจาทรงสรางสรรพส่ิงดวยวธิกีารใด 

ก. เนรมติดวยวาจาของพระองค 

ข. เพยีงคดิถงึส่ิงตางๆ ก็บังเกดิทลีะส่ิง 

16.  พระคัมภรีกลาววา “พระเปนเจาทอดพระเนตรดูส่ิงตางๆ ที่พระองคไดเนรมติรก็ทรงเห็น

วาดีๆ ทัง้นัน้ (ปฐก 1:31) หมายความวาอยางไร 

ก. ทุกส่ิงที่พระเปนเจาสรางนัน้มนุษยเห็นดวยจงึดี 

ข. ทุกส่ิงที่พระเปนเจาทรงสรางนั้น ลวนเปนส่ิงดีอยูในตัวของมันเอง 
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17.  “ขาแตพระผูเปนเจา พระนามของพระองคชางย่ิงใหญทั่วทั้งแผนดิน... มนุษยเปนอะไร

หนอพระองคจงึตองคดิถงึ และลูกของมนุษยเปนอะไรเลา พระองคจึงตองเอาพระทัยใส 

พระองคทรงสรางมนุษยมาใหใหญเกือบเทาพระเจาองคหนึ่ง เต็มไปดวยเกียรติยศและ

ความรุงโรจน พระองคทรงตั้งใหเขาปกครองงานที่เปนฝพระหัตถของพระองค มอบวาง

ทุกส่ิงไวใตเทาของเขา” (สดด 8:2,4-7) จากสดุดีตอนนี้มคีวามหมายวาอยางไร 

ก.  มนุษยเปนกระจกสะทอนใหเห็นพระปรชีาญาณ และความย่ิงใหญของพระเปนเจา 

ข.  มนุษยเปนผู ย่ิงใหญเทาพระเปนเจา พระองค จึงทรงมอบทุกส่ิงทุกอยางให

ครอบครอง 

ความยิ่งใหญและความนาสมเพชของมนุษย (ขอ 11-13) 

18.  พระเปนเจาโปรดใหมนุษยมีสติปญญาและเจตจํานงอิสระเปนเคร่ืองหมายที่แสดงวา

อะไร 

ก.  แสดงวามนุษยมอิีสระเสรภีาพ และมอํีานาจเทาพระเปนเจา 

ข.  แสดงอํานาจอธิปไตยของมนุษย ถาจะรักพระองคก็ตองรักโดยสมัครใจเทานั้น จึง

เปนที่สบพระทัยพระองค 

19.  พระคัมภรีไดกลาวถงึการที่มนุษยมเีสรภีาพ และใชเสรภีาพในทางที่ไมถูกตองอยางไร 

ก. ไดคิดกบฏตอพระองคเพราะความเยอหย่ิง และความเห็นแกตัว ตั้งตัวเองขึ้นเปนผู

วนิจิฉัยความดี ความช่ัว และผูทําทุกส่ิงเพ่ือประโยชนของตน 

ข.  ใชอํานาจในการปกครองดูแลสรรพส่ิงตางๆ และตัง้ช่ือใหส่ิงสรางเหลานัน้ 

20.  บดิามารดาคูแรก คือใคร 

ก. อับราฮัมกับซาราห 

ข. อาดัมและเอวา 

21. พระคัมภรีเลาวามนุษยคูแรกเปนคนดี คําวา “คนดี” มคีวามหมายวาอยางไร 

ก.  เปนคนดีอยางที่ใครๆในโลกเปนโดยธรรมชาติ 

ข.  เปนคนศักด์ิสิทธิ์เต็มเปยมไปดวยพระคุณของพระเปนเจา ดํารงชีวิตสนิทดวยชีวิต

และมติรภาพกับพระองค 

22.  ความศักด์ิสิทธิ์กับการมีชีวิต รวมสนิทกับพระเปนเจาไดถูกทําลายสูญเสียไปเพราะเหตุ

ใด 

ก. ความเปนตัวของตัวเองของมนุษย 

ข. ความผิดแรกของบิดา มารดาเดิม ของเรา 
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23. ผลของบาปกําเนดิที่มนุษยทุกคนตองไดรับคืออะไร 

ก. ความตาย 

ข. ความยากลําบากในชวีติ 

24. ซาตานหมายถงึใคร 

ก.  เทวดาที่รวมมือกับมนุษยในการกอการกบฏตอพระเปนเจา    

ข.  เทวดาที่ไดกบฏตอพระเปนเจา และไดเปนผูชักนําใหบิดามารดาเดิมของเราถูก

ทดลองใจ 

25.  จากการที่มนุษยและโลกไดใชเสรีภาพกระทําส่ิงที่ไมถูกตอง แตยังคงเปนส่ิงสรางของพระ

เปนเจา จงึยังมพืีน้ฐานที่ดีอยู พระคัมภรีกลาววา “พระองคไดประทานชีวิตแกทุกส่ิงและได

เรยีกชนทุกชาตบินแผนดินใหมาถึงความรอด” (ปชญ 1:14)  มคีวามหมายวาอยางไร 

ก.  พระเปนเจาประทานชีวิตและเสรีภาพใหเรา และเราตองทําตามพระบัญชาของ

พระองคเทานัน้ จะไดเปนคนดี 

ข.   แมมนุษยทําผดิครัง้แรกแลว มนุษยก็ยังสามารถประกอบความดีได   และเปนอสิระ

ที่จะยอมหรือไมยอมใหธรรมชาติฝายต่ําชักพาไป บางครั้งตองขืนตัวอยาง

ยากลําบาก และยังตองการพระเปนเจา และตองการชีวติที่ไมรูจักตาย 

ธรรมล้ําลกึเรื่องความรอดในพระครสิตเจา (ขอ 14-19) 

26. เม่ือมนุษยคูแรกกระทําผดิตอพันธสัญญา พระเจาไดมพีระกรุณาตอพวกเขาอยางไร 

ก. ทรงอภัยใหทุกครัง้ 

ข. จะประทานพระผูไถมาชวยใหรอดจากบาป 

27.  จงเรียงลําดับวา พระเปนเจาทรงทําพันธสัญญา (สัมพันธไมตรี) ระหวางอับราฮัมและ

โมเสส พระองคทรงทําพันธสัญญากับใครเปนครัง้แรก 

ก. อับราฮัม 

ข. โมเสส 

28. ใครคือตนตระกูลของชาวยิว 

ก. โมเสส 

ข. อับราฮัม 

29. พระเจาทรงใหพระสัญญากับโมเสสผูตัง้กฎหมายและกอบกูชาวยิววาอยางไร 

ก. ใหมอีายุยืนยาว มสุีขภาพแข็งแรง 

ข. จะใหความปกปองคุมครองพเิศษ  
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30. พระผูเปนเจาทรงกอบกูมนุษยใหรอดไดอยางไร 

ก. ใหมนุษยไดพบอุปสรรคบางในชีวติเพ่ือเปนการใชโทษ 

ข. พระบุตรแหงพระเจาไดรับเอาธรรมชาตมินุษยอยางแทจรงิดวยตัวพระองคเอง  

31.  พระบุตรแหงพระเจาทรงถือกําเนิดจากพระนางพรหมจารีมารีอา ตามน้ําพระทัยของ

พระบดิาและดวยฤทธานุภาพของใคร  

ก. พระจติ 

ข. พระบดิา 

32. ตามที่นักบุญยอหน (ยวง) กลาววา “และพระวจนาตถไดทรงรับเอากายและไดประทับ

อยูทามกลางชาวเรา เราไดเห็นพระเกียรติมงคลของพระองคเปนพระเกียรติมงคลที่

ไดรับจากพระบิดาในฐานะเปนพระเอกบุตรผูเพียบพรอมดวยพระหรรษทานแลความ

จรงิ” (ยน 1: 14) หมายความวาอยางไร 

ก. พระเยซูครสิตเจาพระบุตรของพระนางมารอีา จงึเปนพระเจาแทและมนุษยแท  

ข. พระเยซูครสิตเจาพระบุตรของพระนางมารอีา มพีระธรรมชาตเิปนพระเจาแท 

33.  ในพระครสิตเจามนุษยทุกคนสามารถพบความรอดไดอยางไร 

ก.  ขอรับศลีอภัยบาปบอยๆ 

ข.  โดยรวมชิดสนิทกับพระองคดวยความเช่ือ  และประพฤติถือตามแบบชีวิตและพระ

โอวาทของพระองค 

34.  เหตุการณใดของพระเยซูเจาที่ถือเปนชัยชนะอันย่ิงใหญที่สุดในทุกสมัย 

ก. พระเยซูเจาทรงบังเกดิเปนมนุษย 

ข. พระเยซูเจาไดกลับเปนขึ้นมาจากความตาย 

35.  ผูที่เปนผูแทนมนุษยชาติตอหนาพระเปนเจา เปนผูเสนอวิงวอนและเปนคนกลางในฐานะ

เปนประมุขประชากรของพระเปนเจา...คือใคร 

ก. พระจติเจา 

ข. พระเยซูครสิตเจา 
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บทท่ี 2 ความปรีชาสุขุมแบบคริสตชน ชุดท่ี 2 
ชุดที่ 2 :   ใหผูเรียนอานหนังสือหลักความเช่ือคาทอลิก ขอที่ 20- 29 และตอบ

คําถามดังตอไปนี้  

พระจิตกับความรอดของแตละคน (ขอ 20-22) 

1.  ขอใดกลาวถูกตองทัง้หมด 

1.  พระเยซูเจานําความรอดมาถึงมนุษย ก็โดยอาศัยที่มนุษยมีความเช่ือในพระ

เปนเจาและพระครสิตเจา  

2.  ผูที่มคีวามเช่ือยอมไดรับพระจติที่พระบดิาและพระบุตรประทานให  

3. พระจิตที่สถิตอยูในคริสตชนทําใหคริสตชนเหมือนมีลักษณะเปนพระเจา

และรวมสนิทกับพระเยซูคริสตเจาและพระบิดาโดยมีชีวิตรวมกันและจะ

รวมอยางสนทิสมบูรณเมื่อตายแลว 

ก. ขอ 1-2 

ข. ขอ 1-2 และ 3 

2.  การที่คริสตชนมีพระจิตสถิตอยูในตัวนั้น จะกลืนบุคลิกลักษณะของมนุษยให

หายไปหรือไม 

ก.  กลืนเพราะเราไมสามารถแสดงความคิดที่เหมาะสม ถูกตอง ดีงาม

ดวยตัวของเราเองได 

ข. ไมกลืน แตจะอยูชวยปกปองรักษาใหหายจากความออนแอในใจและ

ชวยใหพนจากความเปนทาสตอราคะตัณหาและความเห็นแกตัว 

โปรดใหมีพละกําลังและความหวังและสองสวางใหเขาเดินทางแหง

ความดี 
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3.  ขอใดเปนผลของพระจติเจาทัง้หมด 

ก.  “ความรัก  ความยินดี  สันติสุข  ความเพียร  ความอารี   ความใจดี  

ความออนโยน  และการควบคุมตนเอง (กท 5:22-23) 

ข.  “ความรัก  ความยินดี สันติสุข  ความเพียร ความอารี ความใจด ี

ความออนแอ และการควบคุมคนเอง” (กท 5:22-23) 

4.   นักบุญเปาโลระบุความช่ัวตอไปนี้วาเปนความช่ัวที่ “ผูไรความเมตตาและไมมี

ความหวังในโลก” มักจะกระทํา คือการผดิประเวณ ีความอุจาดลามก ความใคร

ในตัณหา การนับถือรูปปฏิมา เวทมนตคาถา อาฆาตบาดหมาง ริษยา โทโส 

ทะเลาะเบาะแวง ไมลงรอยกัน ถือพรรคถือพวกอิจฉา เมาสุรา สนุกสนาน 

สํามะเลเทเมา และอะไรตออะไรทํานองนี้” ทานกลาวไวในบทจดหมายถึงชาวกา

ลาเทยี (กท.) บทและขอใด 

ก.  กท  5: 19-21  

ข.  กท  5: 22-23 

5.  ขอใดคือความหมายของพระหรรษทานศักด์ิสิทธกิรหรือพระหรรษทาน 

ก.  การที่พระเปนเจาทรงประทานพระพรใหกับเราทุกอยางตามความ

ปรารถนา 

ข.  การที่พระเปนเจาสถติอยูในวญิญาณและทําใหเรากาวไปหาพระเปน

เจาดวยความเช่ือ ความไวใจ และความรัก 

ธรรมลํ้าลกึเรื่องพระศาสนจักร (ขอ 23-29) 

6.  ครสิตชนไดเขาในประชาคมฝายจติคือพระศาสนจักรโดยอาศัยพระคุณของใคร 

ก. พระจติเจา  

ข. พระแมมารยี 

7.  ผูที่เปนศูนยกลางของพระศาสนจักรคือใคร 

ก. พระจติเจา 

ข. พระเยซูครสิตเจา 
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8.  ขอใดเปนช่ือเรยีกของพระศาสนจักร 

ก. ประชากรของพระเปนเจา 

ข. ครสิตศาสนจักร 

9.  ใครไดรับเชิญใหเขาพระศาสนจักร 

ก. มนุษยทุกคน 

ข. ประชากรอสิราแอล 

10.  ใครเปนผูตัง้พระศาสนจักร 

ก. นักบุญเปโตร ซึ่งเปนพระสันตะปาปาองคแรก 

ข. พระเยซูครสิต ซึ่งเปนพระผูเปนเจา 

11.  ประมุขของพระศาสนจักรคือใคร 

ก. พระสังฆราช 

ข. พระสันตะปาปา 

12.  ขอใดเปนความรับผดิชอบของพระสันตะปาปา 

1. พระองคมอีํานาจรับผดิชอบทางการเมือง 

2. พระองครับผดิชอบส่ิงที่เปนประโยชนฝายวญิญาณของพระศาสนจักร 

3. พระองคเอาพระทัยใสถงึประโยชนทั่วไปของมนุษยทุกคนดวย 

ก. ขอ 2 และ 3 

ข. ขอ 1 ถงึ 3 

13. พระศาสนจักรตัง้อยูที่ไหน 

ก. ที่กรุงโรม ประเทศอติาลี 

ข. ในภูมภิาคสวนตางๆ ของโลก 

14. พระสังฆราชเปนผูสืบตําแหนงตอจากใคร 

ก. อัครสาวก 

ข. พระสันตะปาปา 

15. พระสังฆราชมใีครเปนผูชวยบาง 

ก. พระคารดินัล-พระสงฆ 
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ข. พระสงฆ-สังฆานุกร 

16.  ขอใดเรยีงลําดับฐานันดรสงฆไดถูกตอง 

ก. พระสันตะปาปา - พระสังฆราช -  พระสงฆ -  สังฆานุกร 

ข. พระสันตะปาปา-  พระคารดินัล-  พระสังฆราช - พระสงฆ 

17.  พระสันตะปาปา และบรรดาพระสังฆราชกับพระสงฆเปนผูประกาศความเช่ือใน

หมูประชากรของพระเปนเจา เมื่อประกอบพิธีศีลศักด์ิสิทธิ์ ทานก็ประสาทพระ

หรรษทาน อยากทราบวา ทานเหลานี้ไดรับสิทธอิํานาจมาจากใคร 

ก. พระเยซูครสิต 

ข. พระสังฆราชตามสังฆมณฑลที่ปกครอง 

18.  อํานาจที่ไดรับนัน้ (ตามขอ 17) มไีวทําอะไร 

ก.  ใชบังคับสัตบุรุษใหปฏบิัตติามกตกิาตางๆ ที่ตัง้ขึ้น 

ข.  รับใชประชากรของพระผูเปนเจา เพื่อใหเจริญเติบโตและแพรขยาย

ไปในโลก 

19.  สหพันธนักบุญ ประกอบดวยใครบาง 

ก.  บรรดานักบุญชายหญงิของพระเจา 

ข.  คริสตชนที่มีชีวิตบนโลกนี้และบรรดาผูชอบธรรมและผูศักด์ิสิทธิ์ซึ่ง

ลวงลับไปแลว 

20.  บรรดาสมาชิกของพระศาสนจักรผูมีฐานะเดนเปนพิเศษ เพราะมีสวนรวมในงาน

ระยะแรกเริ่มแหงพระศาสนจักรในการปฏิบัติตามแผนการของพระเปนเจาคือ

ใคร 

ก. พระนางมารอีา 

ข. พระสันตะปาปา 

21.  พระนางมารอีา มคีุณสมบัตพิเิศษตางจากมนุษยทุกคนอยางไร 

ก.  ปฏสินธดิวยเดชะพระจติ 

ข.  ไมมีบาปกําเนิด และพระเปนเจาไดทรงยกพระนางไวใหเปนผู

ศักด์ิสิทธิ์และหามลทนิมไิด   
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22.  คริสตชนยกยองเคารพพระนางมารีอาเรียกวาเปน “พระมารดาของพระเจา” 

หมายความวาอยางไร 

ก. พระนางเปนพระมารดาในฐานะที่เปนพระเจา 

ข. พระนางเปน พระมารดาฝายธรรมชาตมินุษย 

23. ใครที่มีสวนรวมในแผนการแหงความรอด ที่พระเปนเจาทรงมอบใหกับมนุษย

โดยผานทางพระคริสตเจา ตั้งแตพระคริสตเจาทรงบังเกิด จนถึงเวลา

ส้ินพระชนมบนกางเขน 

ก. พระนางมารอีา 

ข. ยอหน อัครสาวก 

24.  ขอใดกลาวถงึพระกายของพระนางมารอีาไดถูกตอง 

1. พระการของพระนางมไิดเนาเปอยเมื่อส้ินชีวติแลว  

2. ไดรับพระเกยีรตเิชนเดียวกับพระกายของพระครสิตเจาเมื่อกลับเปนขึ้นมา 

ก. ขอ 1  

ข. ขอ 1 และ 2 

25.  ใครที่เปนแบบอยางอันดีเยี่ยมสําหรับครสิตชน และเปนมารดาฝายวิญญาณของ

พระศาสนจักร 

ก. พระนางมารอีา 

ข. นางเอลีซาเบธ 

 

บทท่ี 2 ความปรีชาสุขุมแบบคริสตชน ชุดท่ี 3 
ชุดที่ 3:  ใหผูเรยีนอานหนังสือหลักความเช่ือคาทอลิก ขอที่ 30-38 และตอบคําถาม  

ดังตอไปนี้  

ศลีศักดิ์สทิธ์ิแหงความรอด (ขอ 30-31) 

1. เมื่อตรัสถึงความสัมพันธของพระเยซูเจากับมนุษย และโดยเฉพาะอยางยิ่งกับ
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บรรดาสานุศษิย พระองคชอบเปรยีบพระองคเปนเชนในขอใด   

ก.  เปนผูเล้ียงแกะ เปนธารน้ํา เปนชีวติและเปนปงซึ่งเปนอาหารเล้ียงเรา 

ข.  เปนผูนําที่เปนหัวหนาบรรดาสานุศิษย และเปนผูกําหนดวิถีในการ

ดําเนนิชีวติของศษิย  

2. พระเยซูเจายังคงประกอบกจิการที่ใหชีวติและชวยใหรอดตอไปในพระศาสนจักร 

โดยใชจารีตที่หมายถึงพระหรรษทานและประสาทพระหรรษทานนั้น 

เครื่องหมายที่รูสึกเห็นไดเหลานี้ พระองคเปนผูกําหนดและมีใครเปนผูประกอบ

พธิ ี 

ก. พระสงฆและสังฆานุกร 

ข. พระสังฆราช พระสงฆและสังฆานุกร 

3. เครื่องหมาย ในขอ 2 ในภาษาของครสิตชน เรยีกวาอะไร 

ก. ศลีศักด์ิสิทธิ์ 

ข. พธิบีูชาขอบพระคุณ 

4.  พระเยซูครสิตเจาโปรดใหมนุษยเกดิมาสูชีวติใหมดวยศลีอะไร 

ก. ศลีอภัยบาป 

ข. ศลีลางบาป 

5. มนุษยเจริญเติบโตและบรรลุถึงความเติบใหญเต็มที่ พระเยซูเจาคริสตเจาโปรด

ใหมนุษยมชีีวติที่เจรญิอยางเต็มที่ดวยศลีอะไร 

ก. ศลีกําลัง 

ข. ศลีอภัยบาป 

6.  ฝายรางกายของมนุษยตองการอาหาร สวนอาหารของชีวติใหมคือศลีอะไร 

ก. ศลีกําลัง  

ข. ศลีมหาสนทิ 

7. “พระกายอันไดรับเกียรติของพระคริสตเจาผูสถิตอยางลึกล้ําภายใตรูปปรากฏ

ภายนอกของปงและเหลาองุน” หมายถงึศลีอะไร 

ก. ศลีกําลัง 
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ข. ศลีมหาสนทิ 

8.  ศีลศักด์ิสิทธิ์แหงการเยียวยารักษาวิญญาณใหไดรับการรักษาใหหายจาก

บาดแผลของบาป และศีลศักด์ิสิทธิ์ที่ชําระใหบริสุทธิ์จากบาปและบํารุงให

แข็งแรงในการเผชิญสูกับความตาย คือศลีอะไร (เรยีงตามลําดับ) 

ก. ศลีเจมิคนไข และศลีอภัยบาป 

ข. ศลีอภัยบาป และศลีเจมิคนไข 

9.  ศลีศักด์ิสิทธิ์ที่ทําใหชายและหญงิแตงงานกัน เพื่อชวยเหลือกันและใหกําเนิดชีวิต

ใหม เพ่ือรับใชและรักพระเปนเจาในโลกนี้ คือศลีอะไร 

ก. ศลีสมรส 

ข. ศลีบรรพชา 

10.  ศลีศักด์ิสิทธิ์ที่ประทานพระหรรษทานและอํานาจของพระเยซูใหแกพระสังฆราช

และพระสงฆเปนผูนําทางและผูสอน คือศลีอะไร 

ก. ศลีสมรส 

ข. ศลีบรรพชา (ศลีบวช) 

ผูท่ีมิใชครสิตชน (ขอ 32) 

11.  ขอใดกลาวถูกตอง 

1.  ครสิตชนควรแสดงความรัก และชวยเหลือแตผูที่เปนครสิตชน 

2. พระเปนเจาจะทรงประทานความรอดแกมนุษยผูมนี้ําใจดีทุกคน ซึ่งแมไมอยู

ในพระศาสนจักร แตเจรญิชีวติประพฤตถืิอตามมโนธรรม 

ก. ขอ 1 และขอ 2 

ข. ขอ 2 เทานัน้ 

12. “พระญาณเอื้ออาทร (พระญาณสอดสอง) ของพระเปนเจาไมปฏิเสธที่จะ

ประทานความชวยเหลือที่จําเปนสําหรับความรอดแกผูซึ่งไมรูจักพระเปนเจา

อยางแจมแจง โดยไมใชความผิดของเขา แตก็ยังพยายามเจริญชีวิตอยาง

เที่ยงตรง อาศัยพระหรรษทานของพระองคชวย ส่ิงใดที่พบเห็นเปนส่ิงที่ดีและ

เปนความจรงิในตัวเขา พระศาสนจักรก็ถือวาเปนการเตรียมทางไปสูพระวรสาร 
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และเปนพระคุณของพระผูสองสวางใหมนุษยทุกคนบรรลุถึงความรอดในที่สุด” 

เปนขอความที่อยูในเอกสารสภาสังคายนาวาตกิันที่ 2 เรื่องและมาตราใด 

ก. สังฆธรรมนูญวาดวยพระศาสนจักรมาตรา 16  

ข. สังฆธรรมนูญวาดวยพระศาสนจักรมาตรา 19 

13.  สืบเนื่องจากเอกสารสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 ที่กลาวในคําถามขอที่ 12 คริสต

ชนควรมหีนาที่อยางไร  

ก. คริสตชนยอมมีความสุขใจที่ไดพบความรอดในพระศาสนจักรที่

ประทานความรอดสําหรับ  ครสิตชนเทานัน้  

ข. ตองรําพงึถงึหนาที่และเอกสิทธิ์ในการเปนพยานประกาศใหคนทั้งโลก

รูถึงพระเปนเจาและความรอดอันเปนงานที่พระคริสตเจากระทําอยู

ในตัวเขา  

ชวีตินิรันดร (ขอ 33-38) 

14.  การมชีวีตินริันดรสําหรับครสิตชนมคีวามหมายวาอยางไร 

ก. การมชีีวติรวมสนทิ กับพระเปนเจาในพระครสิตเจา 

ข. การมชีีวติ บนโลกนี้ โดยไมรูจักตาย  

15.  “น้ําพระทัยของพระบิดาคือใหทุกคนที่เห็นพระบุตรและเช่ือในพระองคไดมีชีวิต

นริันดรและเราจะบันดาลใหเขากลับเปนขึ้นมาในวันสุดทาย...ผูใดเช่ือ ผูนั้นมีชีวิต

นริันดร” เปนคําที่พระครสิตเจาไดตรัส อยูในพระคัมภรีตอนใด  

ก. ยน. 6: 40-47  

ข. ยน. 6: 40-51 

16.  คําวา “สวรรค” หรือ “วมิานสวรรค” ตามความเช่ือของครสิตชน หมายถงึ... 

ก. การที่คนมชีีวติอยูบนโลกและมทีุกอยางพรอม   

ข. การที่คนจากโลกนี้ไปเจรญิชีวติอยูกับพระผูเปนเจา  

17.  ขอใดคือสภาพชีวิตที่มีแตความสงบสุข ไดเห็นพระเปนเจาอยางเต็มที่ และได

รวมในสหพันธนักบุญ 

ก. ชีวติที่อยูกับพระเปนเจา 
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ข.  ชีวติที่อยูบนโลกนี้      

18.  ขอใดกลาวถูกตองทัง้หมด 

1.  ผูที่รูตัวดีวากําลังทําอะไรอยู ไมยอมรับพระวาจาของพระคริสตเจา และไม

ยอมรับความรอดที่พระองคนํามาโปรด หรือผูที่ ไดรับพระวาจาของ

พระองคแลวแตยังเจริญชีวิตและประพฤติฝาฝนพระบัญญัติของพระองค 

หรือขัดตอมโนธรรมของตนอยูตลอดเวลา ผูนั้นจะไมบรรลุถึงความสงบสุข

และจะตองรับทุกขตรอมตรมอยูหางไกลจากพระเปนเจาตลอดกาล  

2.  พระคัมภรีเรยีกสภาพที่กลาวไวในขอที่ 1 วาชีวติอมตะ 

3. ไมมีมนุษยคนใดจะตัดสินไดวามีใครไดรับความทุกขเชนนี้หรือไม พระเปน

เจาเทานัน้ทรงทราบวามคีนตองรับทุกขเชนนี้หรือไม และเปนผูใดบาง  

ก. ขอ 1 และ 2 

ข. ขอ 1 และ 3  

19.   “ไฟชําระ” คือสภาพอยางไร 

ก.  สภาพที่อยูในไฟที่รอน ตองทนทรมาน 

ข.  สภาพที่ตองชําระตัวใหสะอาด  กอนที่จะไดมีชีวิตรวมสนิทอยาง

สมบูรณกับพระเปนเจา คริสตชนภาวนาอุทิศแกวิญญาณเหลานี้

เพื่อใหเขาหลุดพนจากความผดิ  

20.  ขอใดเปนการบรรยายในพระคัมภรีถงึลักษณะของมนุษยทุกคนจะกลับเปนขึ้นมา

และผูชอบธรรมจะอยูในสภาพรุงโรจนเหมือนอยางพระครสิตเจา ผูทรงคืนพระ-

ชนมชพี 

1. มรีางกายสุกใสเปลงปล่ัง ไมมส่ิีงขาดตกบกพรองใดๆ ของชีวติในโลกนี้ 

2.  แสดงบุคลิกลักษณะของแตละคนออกมาอยางงามพรอม 

3.  สําหรับผูชอบธรรม ความช่ืนชมยินดี และเกียรติมงคลจะมีมากนอยตาม

สวนที่เขาไดรับพระคุณของพระเจา และตามสวนที่เขาไดสนองตอบพระคุณ

เหลานัน้ 

4.  จะมรีางกายเหมือนตอนที่เรามชีีวติอยูกอนตาย 
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ก. ขอ 1,2,3 

ข. ขอ 2,3,4 

บทท่ี 3 การเจริญชีวิตแบบคริสตชน ชุดท่ี 1 
ชุดที่ 1:   ใหผูเรียนอานหนังสือหลักความเช่ือคาทอลิก บทที่ 3 ขอที่ 1-15  และตอบ

คําถามดังตอไปนี้  

ครสิตชนคือใคร (ขอ 1-4) 

1.  คํา “ครสิตชน ครสิเตยีน ครสิตัง” มาจากคําใด 

ก. ครสิต  

ข. คาทอลิก 

2.  ขอใดคือความหมายของคําวา “ครสิตชน”  

ก. ผูนับถือพระครสิตเจา 

ข. ผูมชีวีติแบบพระครสิตเจา 

3.  ขอใดหมายถงึ “การดํารงชีวติแบบครสิตชน” 

ก.  ผูที่แสดงตนเปนคริสตชนเฉพาะในโอกาสไปรวมพิธีกรรมทางศาสนาคริสต

เทานัน้ 

ข.  ผูที่ตัดสินใจแนวแนเด็ดขาดที่จะจงรักภักดี และเดินตามแบบฉบับของพระ

ครสิตเจา 

4.  ใครเปนผูกระตุนปลุกชีวิตของคริสตชน เปนแบบฉบับของคริสตชนไมวาใน

กิจการใดๆ ในเหตุการณตางๆของชีวิต ไมวาเวลายินดีหรือขัดสน ไมวาเวลา

ทํางานหรือหยุดพักผอน...ตลอดจนเวลากระสับกระสายใกลจะตาย 

ก. พระครสิตเจา 

ข. นักบุญยอแซฟ 

5.  เมื่อคริสตชนอานพระวรสาร เราจะพบ... ซึ่งทรงแนะใหประพฤติอยางไรใน

ภาวะการณตางๆ 

ก. พระวาจาและพระฉบับแบบของพระครสิตเจา  
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ข. คําพูดของพระครสิตเจาที่ทรงเทศนาส่ังสอนเทานัน้ 

6. พระฉบับแบบที่ยิ่งใหญของพระเยซูครสิตคือการกระทําในขอใด 

ก.  การยอมลงมาบังเกดิในถ้ําเล้ียงสัตวเยี่ยงผูยากไร 

ข. การรับทนทรมานและการส้ินพระชนมของพระบิดาและความรักตอมนุษย

ดวยน้ําใจกวางขวาง 

7.  จากขอ 6 พระฉบับแบบที่ยิ่งใหญของพระเยซูครสิตเจาตรงกับที่พระองคตรัสวา 

ก.  ทานอยากใหผูอ่ืนปฏิบัติ ตอทานอยางไร ก็จงปฏิบัติตอเขาอยางนั้นเถิด  

(มธ 7:12) 

ข. “เราไมไดมาเพื่อใหคนอ่ืนรับใช แตเพื่อรับใชผูอ่ืนและอุทิศชีวิตเปนคาไถ

มนุษยทัง้หลาย” (มธ 20:28) 

8. ใครคือผูที่เปล่ียนแปลงภายในคริสตชนและดลใจใหมีความรูสึกเหมือนกับพระ

ครสิตเจา คือใหมคีวามจงรักภักดีเยี่ยงบุตรตอพระบิดาและใหมนี้ําใจดีตอมนุษย   

ก. พระจติเจา 

ข. พระบดิาเจา 

สภาพจิตใจท่ีสําคัญของคริสตชน (ขอ 5-11) 

9.  พระเยซูครสิตเจาทรงสรุปพระบัญญัตสํิาคัญเกี่ยวกับการดํารงชีวิตแบบคริสตชน

วาอยางไร 

ก.  เราจงรักกันและกัน เพราะความรักมาจากพระเปนเจา...พระเปนเจาเปน

องคความรัก” (1ยน 4:7-8) 

ข. “จงรักพระเปนเจาดวยสิ้นสุดจิตใจ... และรักเพื่อนมนุษยเหมือนรัก

ตนเอง”(มธ 22:37-39) 

10.  การที่คริสตชนปฏิบัติตามพระวาจาและน้ําพระทัยของพระผูเปนเจา มีความ

ออนนอมตอพระองคแสดงวาเปนผูมส่ิีงใดตอพระผูเปนเจา 

ก. ความเช่ือ 

ข. ความรัก 

11.  บรรพบุรุษทานใดที่ไดปฏบิัตติามคําตอบในขอที่ 10 
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ก. กษัตรยิดาวดิ 

ข. อับราฮัม  

12. พระเยซูเจาเรยีกรองใหครสิตชนมคีวามรักตอกันอยางไร 

ก.  รักมนุษยทุกคน โดยเฉพาะผูที่ทําดีตอเรามากที่สุด 

ข. รักมนุษยทุกคนเปนพี่นอง โดยไมคํานึงเรื่องเช้ือชาติ ความสามารถหรือ

ฐานะของเขา  

13. พระจิตเปนผูทําใหความรักเกิดขึ้นในใจของคริสตชนพรอมกับความเช่ือ ไมยอม

ใหยกเวนใคร และคนที่ตองรักใหมากกวาคนอ่ืนๆคือใคร  

ก. คนยากจนและต่ําตอย 

ข. พอแม ญาตพิี่นองและคนที่ใกลชิดเรา 

14.  ทานเขาใจความรักแบบครสิตชนนัน้เปนอยางไร 

ก. รักมนุษยทุกคนเทาเสมอกัน 

ข. รักตามสวนความสัมพันธระหวางมนุษย 

15. นักบุญเปาโลบรรยายความรักตอเพื่อนมนุษยวา “ความรักยอมอดทน มีเมตตาจิต 

ความรักไมอิจฉา ไมอวดตัว ไมจองหอง ไมหยาบคาย ไมเห็นแกตัวไมฉุนเฉียว ไม

ผูกใจเจ็บ ไมช่ืนชมในความประพฤติที่ผิดแตยินดีในความจริง ความรักพรอมที่จะ

ใหอภัย พรอมที่จะเช่ือ พรอมที่จะไวใจ และพรอมที่จะอดทน” อยูในบทจดหมาย

ของนักบุญเปาโลตอนใด 

ก. 1คร 13:4-7 

ข. 1คร 13:1-13 

16.  ขอใดกลาวถูกตองทัง้หมด 

1.  ครสิตชนยอมหวังจะไดรางวัลหรือผลประโยชนทางโลกเสมอ 

2.  คริสตชนรูวาตนอาจตองทนทุกขทรมาน เพราะเปนศิษยของพระอาจารยผู

ถูกตรงึกางเขน 

3.  เมื่อรักพระเปนเจาและเพื่อนมนุษย คริสตชนยอมไมหวังจะไดรางวัลหรือ

ผลประโยชนทางโลก 
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4.  ครสิตชนเปนผูถอมตนเพราะรูวาตนออนแอ ตราบเทาที่ยังมีชีวิตอยูในโลกแต

มีความเช่ือและรูวาตนหวังพึ่งความชวยเหลือของพระบิดาในการสูรบบน

แผนดินนี้ไดเสมอ และหวังจะไดความสุขที่ไมรูจักส้ินสุดเมื่อปลายชีวติ 

ก. ขอ 1 ถงึ 3  

ข. ขอ 2 ถงึ 4  

17.  ความเช่ืออยางแนนแฟนวาชีวติมคีวามหมาย ยอมทําใหครสิตชนมคีวามหวังและ

ความเห็นในแงดีที่ไมมีอะไรจะทําลายได  ดังคําเตือนของพระคริสตเจาที่มีตอ

ผูตดิตามพระองค คือขอใด 

ก. “ถาพระเปนเจาอยูขางเรา ใครจะสูเราได” (รม 8: 31) 

ข.  “ทานจะทนทุกขทรมานในโลก แตจงไวใจเถิด เราไดชนะโลกแลว” (ยน 16: 

33) 

หลักเกณฑของเหตุผลและมโนธรรม (ขอ 12-15) 

18.  เสรีภาพภายในเปนเอกสิทธิ์ที่ทุกคนไดรับมาตั้งแตเกิด แตสําหรับคริสตชนพระ

จติทรงบํารุงเสรภีาพนัน้ หมายความวาอยางไร 

ก.  คริสตชนมีเสรีภาพจะทําอะไรก็ได  โดยที่ไมทําใหใครเดือดรอน และมีพระ

จติทรงบังคับ 

ข.  คริสตชนจะเลือกเดินไปโดยมิใชแตฟงเหตุผล เทานั้น แตตองคํานึงถึงขอไข

แสดงของพระเปนเจา ตามพระฉบับแบบของพระครสิตเจาดวย 

19.  สําหรับคริสตชนที่ดีควรปฏิบัติตามกฎบัญญัติใด เพื่อชวยใหดําเนินชีวิตโดยมี

เหตุผลอันถูกตอง และมพีระจติเจาช้ีนําทางดําเนนิชีวติ 

ก. บัญญัติและกฎเกณฑของพระเปนเจา พระศาสนจักร บานเมือง และ

ประเพณนียิมในชาตขิองตน 

ข.  บัญญัตแิละกฎเกณฑของพระเปนเจา พระสังฆราช บานเมือง ความคิดเห็น

ตนเอง 

20.  ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับสิทธิ์ และ หนาที่ที่ตองถือตามมโนธรรม 

ก.  ผูที่มีความเช่ือถือไมเหมือนกับคริสตชน ก็มีสิทธิ์และหนาที่อยางเดียวกัน รู
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วาพระเปนเจาตองการใหมนุษยยอมรับนับถือพระองคโดยความสมัครใจ 

และพระองคจะพิพากษาแตละคนตามที่เขามีความซื่อตรงในการถือตาม

มโนธรรมและสนองตอบพระคุณของพระองค 

ข.  ผูที่มีความเช่ือถือไมเหมือนกับคริสตชน ก็มีสิทธิ์และหนาที่อยางเดียวกัน รู

วาพระเปนเจาตองการใหมนุษยยอมรับนับถือพระองคแตผูเดียว และ

พระองคจะพพิากษาแตละคน ตามที่เขาซื่อตรงในการถือตามมโนธรรมและ

สนองตอบพระคุณของพระองค 

แบบดําเนินชวีติของครสิตชน (ขอ 16-20) 

21.  ตั้งแตระยะเริ่มแรกของพระคริสตศาสนา ขอใดที่อัครธรรมทูตเปาโลแนะนําใน

การดําเนนิชีวติครสิตชนทัง้หมด 

1.  แนะนําผูกลับใจใหถือแบบดําเนินชีวิตเหมือนเมื่อกอนกลับใจ อาชีพและแบบ

ดําเนนิชีวติทุกแบบถาไมผดิตอมโนธรรม พระศาสนจักรก็รับรองทัง้ส้ิน 

2.  พระศาสนจักรเปนองคการที่ตอนรับคุณสมบัติและหนาที่ตางๆของสมาชิก

แตละคนเพ่ือประโยชนสวนรวม 

3.  คริสตชนอยูที่ใด ก็เปนองคพยานประกาศความเช่ือความหวัง และความรัก

ของตนอยูในที่นัน้ 

4.  คริสตชนก็มีสวนใหสังคมและวัฒนธรรมในโลกศักด์ิสิทธิ์ โดยปฏิบัติหนาที่

ของตนอยางดีที่สุด และโดยถือจติตารมณของพระวรสาร 

ก. ขอ 1-3  

ข. ขอ 1-4 

22.  การที่คริสตชนนิยมยกยองแบบดํารงชีวิตการสมรสที่เปนชีวิตมีครอบครัวและ

การถือพรหมจรรยนัน้ การดํารงชีวติทัง้สองแบบมจุีดมุงหมายคืออะไร  

ก. เปนชีวติอุทศิแดพระเปนเจาและแกผูอ่ืน 

ข. เปนชวีติอุทศิแดพระเปนเจาเทานัน้ 

23.  ขอใดเปนคุณลักษณะของการสมรสของครสิตชนทุกขอ 

1.  การที่ชายหญิงสองคนมาอยูรวมสนิทกันอยางแทจริง อยางซื่อสัตย และเลิก
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รางกันไมได 

2.  เปนการรวมสนิทที่ไดรับพรดวยการประกอบพิธีศักด์ิสิทธิ์และในพิธีนั้นการ

สัญญาจะถือซื่อสัตยของมนุษยไดศักด์ิสิทธิ์ไปดวยอํานาจของพระครสิตเจา 

3.  ในครอบครัวคริสตชน สามีภรรยาตอนรับบุตรที่พระเปนเจาประทานใหดวย

ความช่ืนชมยนิดีโดยปราศจากความเห็นแกตัว 

4.  ตองอบรมลูกใหมีความเช่ือ ความรัก ใหรักชีวิตและใหใชเสรีภาพอยาง

ถูกตอง  

5.  ลูกๆเปนผูรือ้ฟนทําใหความสนิทและความซื่อสัตยของสามีภรรยามั่นคงแนน

แฟนยิ่งขึ้นและทําใหพระชากรของพระเปนเจาในโลกเพิม่จํานวนขึ้นดวย  

ก. ขอ 1 ถงึ 5  

ข. ขอ 1 และ ขอ 5  

24.  กระแสเรยีกใหถือพรหมจรรยเพื่อถวายตัวแดพระเปนเจาตามพระฉบับแบบของ

พระคริสตเจา คืออุทิศตนเพ่ือรับใชผูอ่ืนทั้งฝายกายและวิญญาณ บุคคลเหลานี้

มใีครบาง 

ก.  พระสังฆราช พระสงฆ และสังฆานุกร  

ข.  พระสงฆ นักพรต ฆราวาสทั้งชายหญิง ที่สัญญาจะละทิ้งทุกส่ิงเพราะเห็น

แกพระคริสตเจาและจะเปนพยานประกาศพระองคทามกลางมนุษย

ทัง้หลาย  

25.  ขอใดเปนคําตรัสของพระเยซูเจาที่มีตอขอเสนอและเรียกรองสําหรับคริสตชนที่

เสียสละหลายอยางในการดําเนนิชีวติทัง้ในชีวติสมรสและในชีวติถือพรหมจรรย  

ก.  “ส่ิงที่มนุษยทําไมได พระเปนเจาทําได” (ลก 18:27)  

ข.  “ขาพเจาเปนผูรับใชของพระเจา ขอใหเปนไปกับขาพเจาตามวาจาของทาน

เถดิ” (ลก 1:38) 
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บทท่ี 3 การเจริญชีวิตแบบคริสตชน ชุดท่ี 2 
ชุดที่ 2: ใหผูเรียนอานหนังสือหลักความเช่ือคาทอลิก บทที่ 3 ขอที่ 21-32 และตอบ

คําถามดังตอไปนี้  

บอเกดิแหงชวีติครสิตชน (ขอ 21-25) 

1.  ใครที่เปนผูถายทอดชีวิตลูกของพระใหมาถึงคริสตชน และเสด็จมาถึงคริสตชน

ในโอกาสพิเศษของชีวิต โดยกําหนดใหการพบกันนั้นขึ้นอยูกับเครื่องหมาย

สําคัญหรือจารตีที่พระศาสนจักรเรยีกวา “ศลีศักด์ิสิทธิ์”  

ก. พระครสิตเจา 

ข. พระแมมารยี 

2.   ศลีศักด์ิสิทธิ์ประการแรกคือศลีใด 

ก. ศลีลางบาป 

ข. ศลีอภัยบาป 

3.  ผลของศลีลางบาปคือขอใด 

1. ชําระลางมนุษยใหพนจากความผดิทัง้ปวง  

2. ทําใหเกดิชีวติพระเจา 

3. ทําใหรวมสนทิกับพระองคอยางใกลชิด  

4. รับเขาในพระศาสนจักรเปนประชากรของพระเปนเจา 

5. ทําใหศักด์ิสิทธิ์ไปดวยพระคุณของพระจติ 

ก. ขอ 1 ถงึ 4 

ข. ขอ 1 ถงึ 5 

4.  ศีลมหาสนิทเปนบอเกิดของชีวิตคริสตชนทั้งหมด ซึ่งศีลมหาสนิทเปนพิธีที่

ประกอบขึ้นในระหวางจารตีอันสงางามและสําคัญเปนพเิศษ  เรยีกวาพธิอีะไร  

ก. มสิซา 

ข. สวดภาวนา 
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5.  พธิใีน (ขอ 4) นัน้มใีครเปนผูประกอบพธิ ี 

ก. สังฆานุกร 

ข. พระสงฆ 

6.  ครสิตชนถือวาศลีมหาสนทิเปนอาหารเล้ียงชีวติ ภายใตรูปปรากฏคือ...  

ก. ปงและเหลาองุน 

ข. ขาวและเหลาองุน 

7.  ผลของศลีมหาสนทิคือขอใด 

ก.  ทําใหเกดิชีวติพระเจา และทําใหรวมสนทิกับพระองคอยางใกลชิด  

ข.  ทําใหมนุษยสนิทกับพระเปนเจา และทําใหมนุษยดวยกันเองรวมสนิท

กันดวย และเปนอาหารบํารุงเล้ียงศิษยแตละคน ใหมีกําลังเดินไปสู

ชีวตินริันดร  

8.  ขอใดกลาวถงึลักษณะของการมบีาปหนักไดถูกตองทุกขอ 

1.  การจงใจหันหลังใหพระเปนเจาโดยส้ินเชิง ทําใหมนุษยเสียหายอยางรายแรง 

เพราะทําลายชีวติของพระเปนเจาในตัวมนุษยใหสูญไป  

2.  ครสิตชนที่แยกตนออกจากพระเปนเจา ยอมรูวาตนไมใชสมาชิกที่มชีีวิตอยูใน

พระศาสนจักรอกี แมวาภายนอกอาจจะเห็นวายังอยูในพระศาสนจักรก็ตาม  

ก. ขอ 2 เทานัน้ 

ข. ขอ 1 และ 2 

9.  ขอใดกลาวถงึศลีอภัยบาปไดถูกตองทุกขอ 

1.  พระทัยดีของพระเปนเจาพรอมอยูเสมอที่จะรับมนุษยที่เปนทุกขสํานึกถึง

ความช่ัวซึ่งไดกระทําอยูในฐานะเดิม 

2.  คริสตชนถือวาการสารภาพบาปอยางจริงใจเปนยาบําบัดที่มีผลชะงัดและ

แนนอน เมื่อแสดงความทุกขและสํานึกผิดแกพระสงฆ คริสตชนไดรับการ

ยกบาปจากพระเปนเจา ไดกลับเขาเปนหมูประชากรที่มีชีวิตของพระศาสน

จักร   และกลับมคีวามละมายคลายคลึงกับพระเยซูครสิตเจา 

3.  พระสงฆไมใชผูพิพากษา แตเปนผูแทนพระเปนเจา เพราะเหตุนี้พระสงฆที่
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ฟงแกบาป ตองถือเปนความลับอยางเด็ดขาด มิฉะนั้นจะเปนความผิดอยาง

อุกฤษฎและจะถูกพระศาสนจักรลงโทษอยางหนัก 

ก. ขอ 1 และ 2 

ข. ขอ 1 ถงึ 3  

10.  ศีลศักด์ิสิทธิ์ใดที่โปรดใหคริสตชนวัยรุนใหมีกําลังของพระจิตและบรรลุถึงความ

สุขุมคัมภรีภาพฝายวญิญาณและพันธะอันแทจรงิของครสิตชน  

ก. ศลีกําลัง 

ข. ศลีอภัยบาป 

11.  ศีลศักด์ิสิทธิ์ใดที่โปรดใหผูชายเปนศาสนบริกร ประกาศพระวรสาร ประกอบ

พธิกีรรม และอภบิาลดูแลประชากรของพระเปนเจา  

ก. ศลีสมรส 

ข. ศลีบรรพชา (ศลีบวช) 

12.  จาก (ขอ 11) ศลีศักด์ิสิทธิ์นี้ มกีี่ขัน้ อะไรบาง 

ก. 3 ขัน้ คือสังฆานุกร พระสงฆ และพระสังฆราช 

ข. 3 ขัน้ คือ พระสงฆ พระสังฆราช และพระคารดินัล 

13.   ขอใดคือความหมายของศลีสมรส (ศลีกลาว) ที่ถูกตอง 

ก.  เมื่อรับศีลนี้ สามีภรรยาคริสตชนไดรับพระคุณทําใหการสมรสของ

เขาศักด์ิสิทธิ์ และทําใหเขามกีําลังที่จะตัง้ครอบครัวครสิตชนขึ้นใหม 

ข.  เมื่อรับศีลนี้ สามีภรรยาคริสตชนไดรับพระคุณทําใหเขาทั้งสองเปน

คนศักด์ิสิทธิ์ และทําใหเขามกีําลังที่จะตัง้ครอบครัวครสิตชนขึ้นใหม 

14.  ศีลศักด์ิสิทธิ์ใดที่พระคริสตเจาเสด็จมาเยี่ยมผูเปนศิษยซึ่งใกลจะจากโลกนี้ เพื่อ

วาเมื่อไดมีสวนในการส้ินพระชนมของพระคริสตเจาแลว  จะไดมีสวนในการ

กลับเปนขึ้นมาอยางรุงโรจนของพระองคดวย  

ก. ศลีอภัยบาป 

ข. ศลีเจมิคนไข  
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ครสิตชนสนทนากับพระเปนเจา (ขอ 26-32) 

15.  นอกจากศีลศักด์ิสิทธิ์ซึ่งเปนเวลาพิเศษ ที่คริสตชนไดสนิทกับพระเปนเจาแลว  

ขอใดเปนเวลาที่ทําใหครสิตชนมั่นคงในชีวติของพระองคอกี   

1. เวลาสวดภาวนา 

2. เวลารําพงึถงึพระวาจาของพระเปนเจา 

3. ตลอดเวลาการทํางานและรับใชผูอ่ืน  

ก. ขอ 1 ถงึ 3 

ข. ขอ 1 และ 3 

16. ทําไมครสิตชนตองภาวนา และใครเปนผูดลใจใหมนุษยภาวนาแบบครสิตชน 

ก.  เพราะครสิตชนหมดฤทธิ์ส้ินปญญา จงึตองภาวนา - พระจติเจา  

ข.  เพราะคริสตชนตองการผูกพันตนในแผนการความรอดของพระเปน

เจา -  พระจติเจา 

17.  การภาวนาของครสิตชนมอียูดวยกันสามแบบ คือขอใด 

ก.  เพื่อนมัสการและแสดงความรักตอพระเปนเจาผูเปนพระผูสรางและ

พระบิดา เพ่ือขอบพระคุณพระเปนเจาที่ประทานพระคุณใหเรา และ

เพื่อวอนขอพระคุณสําหรับตนเองและผูอ่ืน 

ข.  เพื่อนมัสการและแสดงความรักตอพระเปนเจาผูเปนพระผูสรางและ

พระบิดา เพื่อขอบพระคุณพระเปนเจาที่ประทานพระคุณใหเรา และ

เพื่อวอนขอพระคุณสําหรับตนเองเทานัน้ 

18.  บทภาวนาบทใดที่พระเยซูเจาสอนแกสานุศษิยของพระองค  

ก. วันทามารอีา 

ข. ขาแตพระบดิาของขาพเจาทัง้หลาย 

19.  คริสตชนรักเคารพพระนางมารีอา ถือเปนแมของตน เพราะพระนางเปนพระ

มารดาของพระเยซูเจา ซึ่งเปนพระเชษฐาของมนุษยทั้งหลาย ดังนั้นคริสตชน

ยอมวอนขอพระนางมารีอาบอยๆ ดวยความไวใจและความรัก โดยสวดบท

ภาวนาบทใด 
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ก. วันทามารอีา 

ข. ขาแตพระบดิาของขาพเจาทัง้หลาย 

20.  นอกจากมีการภาวนาสวนตัวแลวคริสตชนยังรวมในการภาวนาสวนรวม ซึ่งศา

สนิกทั้งในวัดของตนและทั้งในวัดทั่วโลกถวายแดพระเปนเจา โดยรวมกับพระ

คริสตเจาและนักบุญทั้งหลาย  ซึ่งเรียกวาการภาวนาตามพิธีกรรมและเปนการ

ภาวนาที่ประเสรฐิที่สุด คือพธิกีรรมใด  

ก. พธินีพวาร 

ข. บูชามสิซา 

21.  ขอใดกลาวถงึการอานหรือฟงพระคัมภรีถูกตองทุกขอ 

1.  เมื่ออานหรือฟงพระคัมภีรก็เทากับคริสตชนไดยินเสียงของพระเปนเจาเอง 

ซึ่งเรยีกและนําเขาใหเดินไป 

2.  พระคัมภรีเปนสาสนที่มชีีวติสําหรับครสิตชนและมนุษยทุกคน 

3.  คริสตชนตองอานพระคัมภีรดวยความตั้งใจและความสํารวมใจ  มีพระจิต

เจาเปนผูดลบันดาลใหเกิดสภาพจิตใจเชนนี้ เพื่อทําใหมีสติปญญาสวาง 

เห็นแจงและทําใหดวงใจเขมแข็งดวยวาจาของพระเปนเจา 

ก. ขอ 1 และ  3 

ข. ขอ 1 ถงึ  3 

22.  ขอใดคือความหมายของการรําพงึหรือจติภาวนาถูกตองทุกขอ 

1. การคิดถึงขอความจริงขั้นมูลฐานแหงความเช่ือ และเปนการยกใจขึ้นจน

สนทนากับพระเปนเจาได  

2. การรําพึงเปนการสํารวมใจที่ชวยใหคริสตชนมอบฝากชีวิตของตนไวใน

แผนการของพระเปนเจาและถือของในโลกนี้มีความสําคัญเทาที่เหมาะที่

ควรเทานัน้ 

3.  การรําพงึเปนกจิปฏบิัตทิี่ขอกําชับเปนพเิศษ สําหรับครสิตชนทุกคน 

4.  ผูที่รําพึงอยางซื่อสัตยอาจจะไดรับพระคุณจากพระจิตซึ่งทําใหมนุษยสนิท

กับพระเปนเจาดวยความช่ืนชอบ  
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ก. ขอ 1,2 และ 4 

ข. ขอ 1,2 และ 3 
 

บทท่ี 3 การเจริญชีวิตแบบคริสตชน ชุดท่ี 3 
ชุดที่ 3: ใหผูเรียนอานหนังสือหลักความเช่ือคาทอลิก บทที่ 3 ขอที่ 33-42 และ

ภาคผนวก ขอ 1-7 และตอบคําถามดังตอไปนี้  

ความประพฤตขิองครสิตชน (ขอ 33-42)  

1.  ขอใดเปนความประพฤตขิองครสิตชนทุกขอ 

1. ส่ิงที่เขาทําตอคนที่ต่ําตอยที่สุด ก็ถือวาเขาไดทํารวมกับพระเยซูเจาเอง 

2. ความรักตอผูอ่ืนนัน้เปนการแสดงวาครสิตชนรักพระเปนเจาดวย 

3. ครสิตชนจะรักเฉพาะผูที่ทําดีตอเขาเสมอ 

ก. ขอ 1 และ 2 

ข. ขอ 1 และ 3 

2.  “ถาทานยกความผิดใหแกมนุษย พระบิดาของทานในสวรรคก็จะยกความผิด

ใหแกทานดวย แตถาทานไมยกความผิดใหแกมนุษย พระบิดาก็จะไมอภัย

ความผดิใหแกทานดวย” อยูในพระคัมภรีตอนใด 

 ก. 1 ยน 4: 20 

 ข. มธ 6:14 

3.  ขอใดเปนลักษณะความประพฤตขิองครสิตชนทุกขอ 

1.  คริสตชนพึ่งพระเปนเจาตลอดเวลา เพราะขัดสนและออนแอ เพื่อขอ

พระองคประทานพละกําลังและอภัยความผดิ  

2.  คริสตชนเปนคนเฝาระวัง เพื่อเปนคนดีพรอมเทาที่จะเปนไดตามพระฉบับ

แบบของพระครสิตเจา 

3.  รบสูกับความโลภและความอจิฉาแมจะเปนแตความรูสึกภายใน  

4.  ถือการอดเนือ้และการอดอาหาร 

5.  พยายามเปนคนใจกวาง    เพื่อ พรอมยิ่งขึ้นที่จะปฏบิัตติามการดลใจของ
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พระจติ ใหถือชีวติภาวนาและความรัก 

 ก. ขอ 1 ถงึ 5 

 ข. ขอ 2 ถงึ 5 

4.  ครสิตชนในฐานะเปนเอกชน ควรปฏบิัตตินอยางไร 

ก.  ถือความสุจริตแมในเรื่องเล็กนอย  ถือกฎศักด์ิสิทธิ์ของครอบครัว

อยางเครงครัด สามีมีอํานาจสูงกวาภรรยา ยกยองญาติพี่นอง และ

อบรมลูกใหเปนคนที่มเีสรภีาพ 

ข.  ถือความสุจรติแมในเรื่องเล็กนอย ถือกฎศักด์ิสิทธิ์ของครอบครัวอยาง

เครงครัด เคารพคูครองถือเทาเสมอตน  ยกยองญาติพี่นอง และ

อบรมลูกใหเปนคนที่มเีสรภีาพ 

5.  ครสิตชนในฐานะพลเมือง ควรปฏบิัตตินอยางไร  

ก.  คริสตชนถือหนาที่ตอสังคม หลีกเล่ียงการใชกําลังบังคับและพยายาม

อยูอยางสามัคคปีรองดองกับทุกๆคน เคารพสิทธิ์ของเฉพาะครสิตชน   

ข.  คริสตชนถือหนาที่ตอสังคม หลีกเล่ียงการใชกําลังบังคับและพยายาม

อยูอยางสามัคคปีรองดองกับทุกๆคน เคารพสิทธิ์ของผูอ่ืน โดยเฉพาะ

อยางยิ่งเสรภีาพที่จะทําตามมโนธรรมของตน  

6.  การที่คริสตชนทํางาน โดยไมชอบอยูเปลา ดังที่นักบุญเปาโลกลาววา “คนที่ไม

ทํางาน ไมควรกนิ” (2 ธส 3:10) มคีวามหมายวาอยางไร  

ก.  ครสิตชนถือวาการทํางานเปนการที่มนุษยรวมมือกับพระเปนเจา เปน

วิธีทําใหตนครบสมบูรณและเปนประโยชนแกประชาคมมนุษย และ

เปนการปฏบิัตติามน้ําพระทัยของพระเปนเจาในการเนรมติสราง  

ข.  ครสิตชนถือวาการทํางานเปนการที่มนุษยรวมมือกับพระเปนเจา เปน

วิธีทําใหตนครบสมบูรณและเปนประโยชนแกประชาคมมนุษย และ

เปนการทํามาหากนิเล้ียงครอบครัวของเราแตละคนเทานัน้  

7.  ขอใดเปนลักษณะ “ครสิตชนที่ไมใชคนอยูโดดเด่ียวในหมูมนุษย”   

1.  ครสิตชนเปนสวนหนึ่งของพระศาสนจักร ซึ่งเปนประชาคมมชีีวติของครสิตชน 
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2. รวมเขาในชีวิตพระศาสนจักรอยางเปดเผย มีสวนในวันฉลองซึ่งเปนเวลา

แสดงความช่ืนชมยนิดี หรือใชโทษบาปเพื่อประกาศความเช่ือ  

3.  แสดงความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกับพี่นองรวมศาสนา โดยเฉพาะอยางยิ่งในพิธี

บูชามสิซา  

ก. ขอ 1 และ 2 

ข. ขอ 1 ถงึ 3 

8.  ในการดําเนนิชีวติครสิตชน “การใหอภัยและอยูเปนปรกติสุข” นั้นหมายความวา

อยางไร  

1.  ครสิตชนควรอยูนิ่งเฉยตอเหตุการณตางๆทีเ่กดิขึ้น 

2.  ครสิตชนมหีนาที่สงเสรมิความยุตธิรรมทางสังคม สันตภิาพและเสรภีาพ 

3.  คริสตชนยอมตอตานการแสวงหาผลประโยชน การเบียดเบียนขมเหงและ

อคตทิุกรูปแบบ 

4.  ลงมือทําการสงเสรมิผูอ่ืนดวยตนเอง  การทํางานเพื่อสงเสริมมนุษยชาตินั้น 

ครสิตชนถือวาเปนจุดมุงหมายที่มีผลในตัวของมันเองและเขาทํางานนั้นโดย

รวมมือกับบุคคลอ่ืนๆอกีเปนอันมากที่มคีวามเช่ือไมเหมือนกัน  

5.  คริสตชนมีหนาที่ตองประกาศใหมนุษยทุกคนรูวาพระเปนเจารักเขาและได

ทรงใชพระเยซูคริสตเจาพระบุตรของพระองคมาแจงใหเขาทราบถึงความ

รักของพระองค  

ก. ขอ 1 ถงึ 5 

ข. ขอ 2 ถงึ 5 

9.  คริสตชนไดเห็นบุคคลใดที่เปนแบบฉบับความซื่อตรงและจริงใจในคําพูดและใน

ความประพฤตทิั่วไป 

ก. พระเยซูครสิตเจา  

ข. สานุศษิย 

10.  คริสตชนเปนผูมีอิสระในการใชส่ิงของทางฝายกายและวิญญาณ ซึ่งนักบุญ

เปาโลไดสอนไววา “ทุกสิ่งเปนของทาน ทานเปนของพระคริสตเจา และ
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พระครสิตเจาเปนของพระเปนเจา” อยูใน 

         พระคัมภรีตอนใด 

ก. 1 คร 3: 20-23 

ข. 1 คร 3: 22-23 

11.  ทําไมคริสตชนแมจะประสบความทุกขเข็ญอยางแสนสาหัส คริสตชนก็ยัง

สามารถรักษาใจใหแจมใสและสงบ  และยินยอมรับทนทรมานลําบากโดยไมบน

วาและรวมสนทิกับพระครสิตเจา 

ก.  เมื่อทนรับความทุกขทรมานแลวก็จะไดรับความบรรเทาในเวลาตอมา  

ข.  เมื่อมสีวนในความทุกขลําเค็ญของพระองค เขาก็จะมีสวนในการกลับ

เปนขึ้นมาของพระองคดวย 

12.  ทําไมเมื่อคิดถึงความตาย คริสตชนยอมไมหวาดกลัว  แมความตายเปนสิ่งที่นา

หวาดหวั่นสําหรับเขาเหมือนสําหรับมนุษยทุกคน  

1. เพราะเขามีความเช่ือ ความตายกลับเปนเครื่องกระตุนใหเขาถือซื่อสัตยและ

มคีวามหวัง  

2. เขารูวาเขายืนหยัดอยูในความเช่ือและความรักตอพระเปนเจาจนวาระ

สุดทายในชีวตินี้ เขาจะตายโดยรวมสนทิกับพระครสิตเจา ที่จะนําเขาไปเสวย

สุขกับพระเปนเจาตลอดไป  

ก. ขอ 1 และ 2 

ข. ขอ 2 เทานัน้  

ภาคผนวก 

โครงรางภายนอกของพระศาสนจักรคาทอลกิ (ขอ 1-7) 

13.  พระศาสนจักรคาทอลิกมีโครงรางแบบงายๆ แตเกี่ยวเนื่องกันซึ่งเราจะเห็นได

เกือบทั่วโลก โครงรางนัน้สรางขึ้นสําหรับใชสงเสรมิเรื่องอะไร  

 ก. ความเช่ือและความรัก 

 ข. ความไวใจและความชวยเหลือกัน  

14.  ขอใดคือจุดมุงหมายของพระศาสน จักรคาทอลิก  
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ก. เพื่อบรหิารองคกรและครสิตชนคาทอลิก 

ข. พระเกยีรตมิงคลของพระเปนเจาและความรอดของมนุษย 

15.  ใครคือประมุขของพระศาสนจักร และมหีนาที่อะไร 

ก. พระสันตะปาปา- มีหนาที่ปกครองพระศาสนจักร  ปกปองและ

สงเสรมิส่ิงที่เปนคุณประโยชนแกพระศาสนจักร 

ข. พระคารดินัล-  มีหนาที่ปกครองพระศาสนจักร  ปกปองและสงเสริม

ส่ิงที่เปนคุณประโยชนแกพระศาสนจักร 

16. พระสันตะปาปาประทับอยูที่ไหน 

ก. กรุงโรม  

ข. เวยีนนา 

17. ผูทํางานใกลชิดชวยพระสันตะปาปาคือใคร  

ก. พระสงฆ  

ข. พระคารดินัล  

18.  ศูนยการบรหิารพระศาสนจักร (ROMAN CURIA) ประกอบดวยหนวยงานใดบาง 

ก. สมณกระทรวง สํานักงานและศาลตางๆ  

ข. พระราชวัง สมณกระทรวง สํานักงานและศาลตางๆ 

19. ใครคือผูที่แบงหนาที่ปกครองพระศาสนจักรกับบรรดาพระสังฆราช 

ก. พระคารดินัล 

ข. พระสันตะปาปา  

20. พระสังฆราชเปนผูสืบตําแหนงตอจากใคร 

ก. พระสันตะปาปา 

ข. คณะอัครสาวก 

21. พระสังฆราชมหีนาที่อะไรบาง 

ก.  รวมสนิททางพระฐานานุกรมกับพระสันตะปาปาปกครองดินแดนที่

มอบกับทานและเรยีกวา สังฆมณฑล 

ข.  รวมสนิททางพระฐานานุกรมกับพระสันตะปาปาปกครองดินแดนที่
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มอบกับทานและเรียกวา สังฆมณฑลและมีสวนรวมในการปกครอง

พระศาสนจักรสากลโดยอาศัยสมัชชาสังฆราช (Synod of Bishop) 

22. แตละสังฆมณฑลมสีถานที่เปนจุดสําคัญเรยีกวาอะไร 

ก. อาสนวหิาร 

ข. มหาวหิาร 

23.  ภาษาเอกของพระศาสนจักรและไดรับการยกยองเปนพิเศษ และเปนภาษาที่ใช 

ณ กรุงโรมและมีความสําคัญทางประวัติศาสตร และในการประกอบพิธีมิสซา

ดวยภาษานี้แลว พระสงฆสามารถเขาใจและภาวนารวมกันได ไมวาที่ใดในโลก 

คือภาษาอะไร  

ก. ภาษาอังกฤษ 

ข. ภาษาลาตนิ 

24.  กฎบัญญัติใดที่พระศาสนจักรไดตั้งขึ้น เพื่อสามารถดํารงและปฏิบัติงานไดเปน

ปรกติเรียบรอยในสังคม เพื่อกําหนดกฎเกณฑภายนอกวา ตองถือชีวิตคริสตชน

อยางไร มสิีทธิ์อะไร มหีนาที่อะไร และจะถูกลงโทษอยางไรถาทําผดิ 

ก. บัญญัต ิ10 ประการ 

ข. ประมวลบัญญัตแิหงพระศาสนจักร  

25. พระศาสนจักรคาทอลิกไดรับการจุนเจือความตองการทางวัตถุของพระ

ฐานานุกรมและการงานของสังฆมณฑล คณะนักบวช และพระสันตะปาปา จาก

ที่ใด 

ก. การสมัครใจบรจิาคทรัพยของสัตบุรุษ 

ข. การรับเงินทําบุญรอยละ 10 จากเงินเดือนของสัตบุรุษ 
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