
 
 

ชุดท่ี 1 (บทท่ี 1-4) 

ตอนท่ี 1 จงวงกลมรอบคําตอบที่ถูกตอง 

1. เพราะเหตุใดทูตสวรรคจงึใหโยเซฟตัง้ช่ือบุตรวา “เยซ”ู 

ก. เปนคําส่ังของทูตสวรรค    

ข. เปนผูที่พระเจาทรงโปรดปราน 

ค. เพื่อปฏบิัตติามธรรมเนยีมของชาวยวิ   

ง. เปนผูชวยใหประชากรรอดพนจากบาป 

2. “อมิมานูเอล” มคีวามหมายวาอะไร 

ก. ผูที่ไดรับการเจมิ    ข. พระเจาสถติกับเรา 

ค. พระเจาทรงชวยเหลือเรา   ง. ผูที่ไดรับเลือกสรรจากพระเจา 

3. ถาทานทราบขาวการประสูตขิองพระเยซูเจา ทานควรมทีาทเีหมือนกับใคร 

ก. โหราจารย     ข. ธรรมาจารย 

บทเรียนพระคัมภีรทางไปรษณีย 

“พระวรสารนักบุญมัทธิว” 

ชื่อ-นามสกุล................................................................................... 
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ค. กษัตรยิเฮโรด     ง. ประชาชนชาวยวิ 

4. เมื่อเฮโรดไดยินวา “กษัตริยของชาวยิวที่เพิ่งประสูติอยูที่ใด” แลวเกิดวุนวายใจ 

เปนการแสดงออกถงึลักษณะใดของเฮโรด 

ก. เคยีดแคน     ข. หวาดกลัว 

ค. ระแวงสงสัย     ง. ตื่นตระหนกตกใจ 

5. โยเซฟพาพระกุมารกับพระนางมารยีไปประเทศอยีปิตทําไม 

ก. ทําตามคําทํานาย    ข. หนกีารตามลาของเฮโรด 

ค. ไมอยากใหเฮโรดพบพระกุมาร  ง. ไมอยากใหโหราจารยเดือดรอน 

6. หลังจากเดินทางกลับจากประเทศอียิปต โยเซฟไดพาพระกุมารกับพระนางมารีย

ไปอยูที่เมืองใด 

ก. ยูเดยี      ข. นาซาเร็ธ 

ค. เบธเลเฮม     ง. กรุงเยรูซาเล็ม 

7. ยอหน ผูทําพธิลีาง ประกาศสอนเรื่องอะไร 

ก. การเสด็จกลับมาอกีครัง้   ข. พระบุตรของพระเปนเจา 

ค. พระเยซูคือพระเมสสยิาห   ง. อาณาจักรสวรรคอยูใกลแลว 

8. อะไรคือเง่ือนไขของผูที่จะรับพธิลีางจากยอหน 

ก. การสารภาพบาป    ข. เช่ือในคําเทศนสอน 

ค. ปฏบิัตติามธรรมบัญญัติ   ง. สละตนเอง ตดิตามเปนศษิย 

9. “ขาพเจาไมสมควรแมแตจะถือรองเทาของเขา” แสดงถึงลักษณะใดของยอหน 

ผูทําพธิลีาง” 

ก. เสียสละ      ข. ไววางใจ 
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ค. สุภาพถอมตน     ง. นอบนอมเช่ือฟง 

10. เมื่อปศาจบอกวา “ถาทานเปนบุตรพระเจา จงกระโดดลงไปเบื้องลางเถิด” พระ

เยซูเจาทรงตอบอยางไร 

ก. เจาซาตานไปใหพน    

ข. อยาทดลองพระเจาเลย 

ค. จงรับใชพระเจาแตเพยีงผูเดียว  

ง. มนุษยดํารงชีวติดวยพระวาจาของพระเจา 

11. ขณะที่โยเซฟคดิจะถอนหมัน้กับพระนางมารยีอยางเงียบๆ เกดิอะไรขึ้นกับทาน 

ก. ทูตสวรรคของพระเจาไดกลาวแกทานวา “อยากลัวเลยกับการที่จะรับมารีย

มาเปนภรรยาของทาน” 

ข. ไมตองการแตงงานกับผูที่ตัง้ครรภกอนแตง 

ค. ไมตองการผดิธรรมประเพณขีองชาวยวิ 

ง. ไมมั่นใจการแตงงานที่จะเกดิขึ้น 

12. พระเจาทรงตรัสผานประกาศกวา “หญิงพรหมจารีจะตั้งครรภ และจะคลอด

บุตรชาย ซึ่งจะไดรับนามวา “อมิมานูแอล” ซึ่งแปลวา 

 ก. พระเจาสถติกับทาน 

ข. พระเจาสถติกับเรา 

 ค. พระเจาทรงยิ่งใหญและทรงอานุภาพ  

ง. พระเจาทรงชวยเรามนุษยทุกคนใหเปนคนดี 

13. โยเซฟไดตัง้ช่ือกุมารนอย ซึ่งถือกําเนดิจากพระนางมารยีวาอะไร 

 ก. เยเรมยี     ข. เอลียาห 
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 ค. ดาเมยีน     ง. เยซ ู

14. พระนางมารยีไดใหกําเนดิพระกุมารที่ใด 

 ก. แควนสะมาเรยี   ข. แควนบธิาเนยี 

 ค. แควนปอนทัส    ง. แควนยูเดีย 

15. กษัตรยิผูปกครองขณะนัน้มพีระนามวาอะไร 

 ก. คอนสแตนตนิ    ข. เฮโรด 

 ค. ซซีาร     ง. อาโมส 

16. บรรดาโหราจารยจากทิศตะวันออก ไดพบเครื่องหมายนําทางเพื่อไปเขาเฝาพระ

กุมารจากอะไร 

 ก. ตามดวงดาวซึ่งโคจรไปหยุดนิ่งเหนือสถานที่ประทับ 

 ข. เดินตามทางทีทู่ตสวรรคแจงใหทราบ 

 ค. เดนิตามทางที่ประกาศกเขยีนบอก 

 ง. ตามคําบอกเลาของชาวอสิราเอล 

17. บรรดาโหราจารยนําสิ่งใดมาถวายพระกุมาร 

 ก. ทองคํา     ข. เครื่องเงิน 

 ค. ทองคํา กํายาน มดยอบ  ง. เครื่องประดับ เพชรพลอย 

18. ทําไมบรรดาโหราจารยจงึไมเดินทางกลับประเทศของตนในเสนทางเดิม 

ก. เสนทางเดมิลําบากมาก 

ข. เสนทางเดิมทุรกันดารเกนิไป 

ค. พระเจาทรงเตือนเขาในความฝนวา กษัตรยิเฮโรดจะฆาพระกุมาร 

ง. ทราบขาวการตามลาของกองกําลังของกษัตรยิเฮโรดที่คดิหักหลัง 
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19. ทําไมโยเซฟจึงพาพระนางมารียและพระกุมารซึ่งยังเล็กมากเดินทางรอนแรมไป

ยังประเทศอยีปิต 

ก. เกรงวาพระแมมารยีและพระกุมารจะลําบาก 

ข. ทูตสวรรคมาเขาฝนโยเซฟใหพาพระกุมารไปอยูที่นั่นช่ัวระยะเวลาหนึ่ง 

ค. กองกําลังทหารของกษัตริยเฮโรดออกคนหาเพื่อพาเฮโรดไปทํารายพระ

กุมาร 

ง. ประชาชนอิสราเอลไมเขาใจ และไมยอมรับเหตุการณที่เกิดขึ้น เนื่องจากมี

ทหารของเฮโรดเขาไปบุกรุกทองถิ่น 

20. เมื่อบรรดาโหราจารยไมเดินทางกลับไปแจงขาวการพบพระกุมารแกกษัตริยเฮโรด 

พระองคไดทรงส่ังใหทําส่ิงใด 

 ก. ยกกองทัพตามบรรดาโหราจารย 

 ข. บังคับใหพวกเขาพาพระองคไปพบพระกุมาร 

 ค. ส่ังฆาทารกทุกคนที่มอีายุต่ํากวาสองขวบในทุกที่ 

 ง. ฆาทุกคนที่ขัดขวางและไมตอบคําถามที่พระองคตองการ 

21. ทานยอหน บัปตสิต ไดตําหนใิครวาเปน “สัญชาตงูิราย” 

 ก. บรรดาธรรมาจารย   ข. สภาที่ปรกึษาของเฮโรด 

 ค. บรรดาผูที่คดิรายตอพระเยซู ง. ชาวฟารสีิและสะดูสี 

22. ใครที่กลาววา “พระเจาทรงบันดาลใหกอนหินเหลานี้กลายเปนลูกของอับราฮัมได” 

 ก. เปโตร     ข. มัทธวิ 

 ค. เปาโล     ง. ยอหน บัปตสิต 

23. การทําพธิลีางของยอหน บัปตสิต ที่ใชน้ํามคีวามหมายอยางไร 
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 ก. เพื่อใหสํานกึผดิและกลับใจ 

 ข. เพื่อชําระกายใหสะอาดในการตอนรับพระเจา 

 ค. เพื่อความเหมาะสมในการมารับฟงการเทศนา 

 ง. เพื่อแสดงตนเปนผูรบัใชที่เหมาะสมตอองคพระเจา 

24. พระเยซูเจาเสด็จจากแควนกาลิลีมาเพื่อปฏบิัตส่ิิงใดที่แมน้ําจอรแดน 

 ก. แสวงหาบุคคลที่เหมาะสมมาเปนศษิย 

 ข. ปฏบิัติตอพระองคตามคํากลาวของยอหน บัปตสิต 

 ค. รับพธิลีางจากทานยอหน บัปตสิต 

 ง. เทศนสอนขาวดขีองพระเจา 

25. เมื่อพระเยซูเจาทรงเสด็จขึ้นจากแมน้ําจอรแดน หลังพิธีลางจากทานยอหน บัป

ตสิต ไดเกดิเหตุการณอะไรขึ้น 

 ก. แสงอาทติยสองเจดิจา 

 ข. เสียงนกตางรองกกึกองพงไพร 

 ค. ทองฟามืดครืม้และปรากฏดวงดาวเต็มทองฟา 

 ง. ทองฟาเปดออก มนีกพริาบบนิอยูเหนือพระองค 

26. มเีสยีงดังลงมาจากเบือ้งบน กลาววาอยางไร หลังจากที่พระเยซูทรงรับพธิลีาง 

 ก. ทานผูนี้คือองคพระผูไถ 

 ข. ผูนี้เปนบุตรสุดที่รักและเปนที่โปรดปรานของเรา 

 ค. ผูนี้เปนผูที่จะมาทําการเปล่ียนแปลงโลกใหสดใสและนาอยู 

 ง. ทานผูนี้สามารถกระทําทุกอยางตามที่พระบดิาเจาทรงตองการ 

27. พระจติเจาทรงนําพระเยซูเจาเขาไปในถิ่นทุรกันดารทําไม 
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 ก. เพื่อใหปศาจมาผจญพระองค  ข. เพื่อจะไดภาวนาอยางสงบ 

 ค. เพื่อรับพระบัญชาจากพระบดิา  ง. เพื่อจะไดปฏบิัตติามน้ําพระทัย 

28. พระเยซูเจาทรงประกาศเทศนาโดยไดเริ่มจากคํากลาวใด 

 ก. จงกลับใจเถดิ เพราะอาณาจักรสวรรคอยูใกลแลว 

 ข. เรามาเพื่อทําใหถอยคําของประกาศกสมบูรณ 

 ค. เรามาเพื่อชวยใหมนุษยไดรอดพนจากบาป 

 ง. เรามาเพื่อตายแทนมนุษยทุกคน 

29. พระเยซูเจาทรงเรยีกศษิยรุนแรกเพื่ออะไร 

 ก. เปนเพื่อนเดนิทาง 

ข. เปนผูคุมกันจากผูคดิประทวง 

 ค. รวมงานประกาศพระวาจาทรงชีวติ 

 ง. เปนผูตดิตามเพื่อกจิการที่เปนภารกจิทุกอยาง 

30. ศษิยรุนแรกที่พระเยซูเจาทรงเลือกเปนชาวอะไร และมจํีานวนกี่คน 

 ก. ชาวคาเธจ 2 คน   ข. ชาวคาเปอรนาอุม 3 คน 

 ข. ชาวมาซโิดเนยี 3 คน   ง. ชาวกาลิลี 4 คน 

 

ตอนท่ี 2 ใสเครื่องหมาย  หนาขอที่ถูก และใสเครื่อง X หนาขอที่ผดิ 

........ 1.  “อมิมานูเอล” หมายความวา “พระเจาสถติกับทาน” 

........ 2.  ทานโยเซฟไดพาพระกุมารและพระนางมารียไปประเทศอียิปต เพื่อหลบหนี

การตามลาของเฮโรด 
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........ 3.  ทานยอหน ผูทําพิธีลาง ไดประกาศสอนเรื่อง “อาณาจักรสวรรคอยูใกล

แลว” 

........ 4.  บุคคลที่จะไดเห็นพระเจา ไดแกผูมใีจเมตตา 

........ 5.  ผูที่ไดช่ือวาเปนบุตรของพระเจา คือผูที่สรางสันต ิ

 

ตอนท่ี 3 จงเตมิขอความที่เหมาะสมและถูกตองลงในชองวาง 

1.  ผูที่ถูกเบยีดเบยีนเพราะความชอบธรรมมคีวามสุข เพราะเขาจะได....................... 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.  ผูที่ถูกขมเหง ใสราย ดูหมิ่น แตก็มคีวามสุข เพราะพวกเขาดําเนนิชีวติเพื่อ............ 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3.  พระเยซูเจาทรงสอนเราวา “เมื่อทานจะนําเครื่องบูชามาถวายพระเปนเจา” ทาน

ควร.................................................................................................................... 

4.  พระเยซูเจาทรงสอนใหเราปฏบิัตติอศัตรูโดย………………………………………………………. 

5.  พระเยซูเจาทรงสอนใหเราภาวนาบท “..............................................................” 

 

ชุดท่ี 2 (บทท่ี 5-6) 

ตอนท่ี 1 จงวงกลมรอบขอคําตอบที่ถูกตอง 

1. บุคคลใดที่จะไดเห็นพระผูเปนเจา 

ก. ผูสรางสันต ิ    ข. ผูมใีจเมตตา 

ค. ผูมใีจบรสุิทธิ์    ง. ผูเปนทุกขโศกเศรา 

2. ผูใดจะไดช่ือวาเปนบุตรของพระเปนเจา 
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ก. ผูสรางสันต ิ    ข. ผูมใีจออนโยน 

ค. ผูเปนทุกขโศกเศรา   ง. ผูหิวกระหายความชอบธรรม 

3. เพราะเหตุใดผูถูกเบยีดเบยีนเพราะความชอบธรรมจงึเปนสุข 

ก. ไดรับพระเมตตา   ข. ไดอาณาจักรสวรรค 

ค. ไดรับการปลอบโยน   ง. ไดแผนดินเปนมรดก 

4. เพราะเหตุใด “ทานทั้งหลายยอมเปนสุข เมื่อถูกดูหมิ่นขมเหงและใสรายตางๆ 

นานา” 

ก. เห็นแกความยุตธิรรม  ข. มใีจเมตตากรุณาตอผูอ่ืน 

ค. ปฏบิัตติามธรรมบัญญัติ  ง. ดําเนนิชีวติเหมือนพระเยซูเจา 

5. “ทานทัง้หลายเปนเกลือดองแผนดิน” มคีวามหมายวาอยางไร 

ก. สงเสรมิความเช่ือ   ข. ทํากจิการดอียางศรัทธา 

ค. เปนแบบอยางที่ดแีกผูอ่ืน  ง. ปฏบิัตติอผูอ่ืนดวยความรักเสมอ 

6. เราสามารถทําใหพระบัญญัตขิองพระเยซูเจาสมบูรณไดอยางไร 

ก. ถือพระบัญญัตอิยางเครงครัด 

ข. ปฏบิัตติามและเปนแบบอยางที่ดี 

ค. ศกึษาใหเขาใจและปรับเปล่ียนตามสังคม 

ง. นํามาประยุกตและปรับเปลี่ยนตามสังคม 

7. “ผูใดกลาวแกพี่นองวา....ไอบัดซบ โง....” จะตองถูกลงโทษอยางไร 

ก. ไฟนรก     ข. จับไปศาล 

ค. ไฟชําระ     ง. จับไปขึ้นศาลสูง 

8. พระเยซูเจาทรงสอนอยางไร เมื่อทานจะนําเครือ่งบูชามาถวายพระเปนเจา 

9 
 



ก. ชําระตนใหบรสุิทธิ์   ข. คืนดกีับเพื่อนพี่นองกอน 

ค. สารภาพบาปกับพระสงฆ  ง. ถวายเครื่องบูชาที่ดแีบบอาแบล 

9. “ถามือขวาของทานเปนเหตุใหทานทําบาป จงตัดมันทิ้งเสยี” ทานเขาใจวาอยางไร 

ก. ตนเหตุของบาปมาจากตัวเรา 

ข. อยาทําตนใหเปนที่สะดุดตอผูอ่ืน 

ค. ตองรูจักเสยีสละทรัพยภายนอก 

ง. ไมวาอะไรจะชักนําใหทําบาป ตองขจัดมันเสยี 

10. พระเยซูเจาสอนใหเราปฏบิัติกับศัตรูอยางไร 

ก. อยาตอบโตคนช่ัว    ข. รักเพื่อนบานเหมือนรักตนเอง 

ค. ไมอาจเปล่ียนดําใหเปนขาวได  ง. รักศัตรูและอธษิฐานภาวนาให 

11. เมื่อพระเยซูเจาเสด็จขึ้นไปบนภูเขา ทรงเริ่มตรัสสอนอะไรเปนเรื่องแรก 

 ก. ผูมใีจออนโยนยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดรับแผนดนิเปนมรดก 

 ข. ผูมใีจยากจนยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดรับพระเมตตา 

 ค. ผูมใีจเมตตายอมเปนสุข เพราะเขาจะไดรับพระเมตตา 

 ง. ผูมใีจบรสุิทธิ์ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดเห็นพระเจา 

12. คําตรัสสอนบนภูเขาขอที่ 8 ทรงสอนวาอยางไร 

 ก. ผูมใีจบรสุิทธิ์ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดเห็นพระเจา 

 ข. ผูมใีจเมตตายอมเปนสุข เพราะเขาจะไดรับพระเมตตา 

 ค. ผูมใีจออนโยนยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดรับแผนดนิเปนมรดก 

 ง. ผูถูกเบียดเบียนขมเหงเพราะความชอบธรรมยอมเปนสุข เพราะอาณาจักร

สวรรคเปนของเขา 
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13. พระเยซูเจาทรงสอนวา “ผูที่ต่ําตอยที่สุดในอาณาจักรสวรรคคือใคร” 

 ก. ผูละเมดิธรรมบัญญัต ิและสอนผูอ่ืนใหละเมดิดวย 

 ข. ผูประพฤตผิดิตอพระบัญญัตขิองพระเจา 

 ค. ผูประพฤตผิดิตอพระบัญญัตขิองพระศาสนจักร 

 ง. ผูประพฤตผิดิตอขอหามตางๆ 

14.  ทานเคยไดยนิคํากลาวที่วา “ตาตอตา ฟนตอฟน” แตพระเยซูเจาทรงสอนเราให

รูจักการใหอภัย โดยทรงกลาววาอยางไร 

 ก. อยาตอบโตคนช่ัว   ข. ทําเฉยในทุกกรณี 

 ค. ไมสนใจเรื่องของคนอ่ืน  ง. ไมเขาไปของเกี่ยวกับเรื่องของชาวบาน 

15. ถาเราทําทานโดยไมเปดเผย พระเยซูเจาทรงสอนวา เราจะไดอะไร 

 ก. จะไดไมมใีครรู 

ข. จะไดไมมคีนนําไปเปรยีบเทยีบ 

 ค. พระบดิาจะประทานบําเหน็จใหทาน 

 ง. พระเจาทรงทราบการกระทําทุกอยางของทุกคน 

16. หลักการภาวนาที่ดคีวรทําอยางไร 

 ก. สวดเสียงดังชัดเจน 

 ข. ไมตองกระทําเพื่ออวดตอสายตาผูอ่ืน 

 ค. สวดภาวนาพรอมกันกับคนจํานวนมาก 

 ง. สวดพรอมกันทุกวันกับสมาชิกในครอบครัว 

17.  ทานคดิวาคําภาวนาในบท “ขาแตพระบดิา” ตอนใดนาจะเหมาะสมตอเราในโลก

ปจจุบัน 
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 ก. ประทานอาหารประจําวัน 

 ข. พระนามพระองคจงเปนที่สักการะ 

 ค. พระองคสถติในสวรรคและพระราชัยจงมาถงึ 

 ง. โปรดอภัยแกขาพเจา เหมือนขาพเจาใหอภัยแกผูอ่ืน 

18.  เมื่อเราจําศีลอดอาหาร ไมควรทําหนาเศรา พระเยซูเจาทรงสอนใหเราทํา

อยางไร จงึจะไดบุญกุศลจากการกระทําอยางสมบูรณ 

 ก. สงบ เงียบ    ข. สุภาพ ไมพดูคุยเสียงดัง 

 ค. ทําสีหนาใหสดใส เบกิบาน  ง. พูดคุย ยิ้มแยมแจมใสกับทุกคน 

19.  พระเยซูเจาทรงตรัสสอนวา จิตใจของมนุษยมักยึดติดอยูกับทรัพยสมบัติในโลก 

แตถาเราไมยึดติดกับทรัพยสมบัติซึ่งเปนธรรมดาของมนุษย เราควรยึดอะไรจะ

ดีกวา 

 ก. ยดึสมบัตสิวรรค   ข. ยดึศลีธรรมดีงาม 

 ค. ประหยัดและอดออม  ง. แบงปน และพอเพยีง 

20. พระเยซูเจาทรงสอนเรื่องความวางใจในพระเจาวาอยางไร 

 ก. เช่ือมั่นในพระบัญญัติ 

 ข. ปฏบิัตติามธรรมบัญญัตอิยางเครงครัด 

 ค. จงแสวงหาพระอาณาจักรและความชอบธรรม 

 ง. สวดภาวนามากๆ สวดบอยๆ สวดพรอมกันในครอบครัว และทุกคน เมื่อมี

โอกาส และในสภาวะที่เหมาะสม 
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ตอนท่ี 2 ใสเครื่องหมาย  หนาขอที่ถูก และใสเครื่อง X หนาขอที่ผดิ 

........ 1.  “ทานทั้งหลายอยากังวลถึงวันพรุงนี้ เพราะวันพรุงนี้จะกังวลสําหรับตนเอง

...” คํากลาวขางตนนี้ตองการสอนเราวา “ใหมคีวามวางใจในพระเจา” 

........ 2.  กฎทองที่พระเยซูเจาทรงสอนคือ “อยากใหเขาทํากับทานอยางไร จงทํา

อยางนัน้กับเขาเถดิ” 

........ 3.  ทานจะรูวาใครเปนประกาศกเทยีมไดจากคําทํานาย 

........ 4.  ผูที่เช่ือฟงและปฏิบัติตามคําเทศนสอนของพระเยซูเจาเปรียบไดกับการเขา

ประตูกวาง 

........ 5.  พระเยซูเจาบอกวา “ผูที่มคีวามเช่ือมั่นคง จะไดรับความรอดพน” 

 

ตอนท่ี 3 จงเตมิขอความที่เหมาะสมและถูกตองลงในชองวาง 

1.  ผูที่จะเขาอาณาจักรสวรรคไดจะตอง……………………………………………………….............. 

2. “จงรับแอกของเราไว แลวมาเปนศษิยของเรา เพราะ……………………………….............. 

 .......................................................................................................................... 

3. ในทัศนะของพระเยซูเจา การละเมดิวันสับบาโต ไมมคีวามผดิ เพราะ………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. อุปมาเรื่องขาวละมาน ผูหวานเมล็ดพันธุด ีหมายถงึ…………………………………............. 

5. สิ่งที่ไมไดทําใหมนุษยมมีลทนิคือ……………………………………………………………………………. 
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ชุดท่ี 3 (บทท่ี 6-7) 

ตอนท่ี 1 จงวงกลมรอบคําตอบที่ถูกตอง 

1. พระเยซูเจาทรงสอนเรื่องการใหทานวาอยางไร 

ก. ทํากจิการดวยความศรัทธา 

ข. อยาหันหลังใหผูมาขอยืม 

ค. ทําอะไรดวยมือขวาอยาใหมือซายรู  

ง. ใครอยากไดเสือ้ยาวก็ถอดเสือ้คลุมใหเขา 

2. บทภาวนาใดที่พระเยซูเจาทรงเปนผูสอนใหเราสวด 

ก. บทพระสริริุงโรจน   ข. บทอัญเชิญพระจติเจา 

ค. บทขาพเจาเช่ือ    ง. บทขาแตพระบดิา 

3. ขอใดไมใชส่ิงที่เราวอนขอในบทภาวนาที่พระเยซูเจาทรงสอน 

ก. ความรัก     ข. การใหอภัย 

ค. สิ่งที่จําเปนสําหรับชวีติ  ง. รอดพนจากความช่ัวราย 

4. สวนใดคือประทปีของรางกาย 

ก. จติใจ     ข. ดวงตา 

ค. ปญญา     ง. วญิญาณ 

5. เราตองแสวงหาพระอาณาจักรของพระเจาและส่ิงใดในชีวติกอนส่ิงอ่ืน 

ก. การเปนศษิยแท   ข. ความช่ืนชมยนิดี 

ค. การเปนคนดอียางสมบูรณ  ง. ความชอบธรรมขององคพระเจา 

6.  “ทานทัง้หลายอยากังวลถงึวันพรุงนี้ เพราะวันพรุงนี้จะกังวลสําหรับตนเอง...” คํา

กลาวขางตนนี้ตองการสอนอะไร 
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ก. คาํภาวนาที่ไดผล   ข. การรับใชพระเจา 

ค. ความวางใจในพระเจา  ง. การสะสมทรัพยสมบัตใินสวรรค 

7.  “อยาใหของศักดิ์สิทธิ์แกสุนัข อยาโยนไขมุกใหสุกร เพราะมันจะเหยียบย่ํา ทําให

ของเสีย” ทานเขาใจคํากลาวของประโยคนี้วาอยางไร 

ก. ผูมคีวามเช่ือแตไมเห็นคุณคา 

ข. ทุกคนเกดิมาใชวาจะเทาเทยีมกัน 

ค. คนที่ไมใหความสําคัญของการเทศนสอน 

ง. ไมใชทุกคนจะเปดใจรับการประกาศขาวดี 

8. ขอใดคือกฎทองที่พระเยซูเจาทรงสอน 

ก. จงเคาะประตูเถดิ แลวเขาจะเปดรับทาน 

ข. อยาตัดสินเขา แลวพระเจาจะไมตัดสินทาน 

ค. ผูใดตบแกมขวาทาน จงหันแกมซายใหเขาดวย 

ง. อยากใหเขาทํากับทานอยางไร จงทํา....อยางนัน้กับเขาเถดิ 

9. ทานจะรูวาใครเปนประกาศกเทยีมไดจากสิ่งใด 

ก. ผลงาน     ข. คําทํานาย 

ค. การเทศนสอน    ง. การปฏบิัตศิาสนกจิ 

10. ผูที่เช่ือฟงและปฏบิัตติามคําเทศนสอนของพระเยซูเจาเปรยีบไดกับอะไร 

ก. สมบัตแิท    ข. เขาประตูกวาง 

ค. สรางบานบนหิน   ง. ประทปีของรางกาย 

11. ถาเราเปนคนชอบตัดสินผูอ่ืน จะเกดิอะไรขึ้นกับเราได 

 ก. คนจะประณามวาเราเปนคนจุนจาน 
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 ข. เราจะไมมคีวามสุขเพราะมัวแตจะหาเรื่องวาผูอ่ืน 

 ค. เราก็จะถูกพระเจาตัดสนิอยางนัน้ดวย 

 ง. เราจะถูกคนรอบขางรังเกยีจ 

12. มคีํากลาวถงึการภาวนาที่จะไดผล ตามที่มเีขยีนไวในพระคัมภรีวาอยางไร 

 ก. จงตัง้ใจภาวนาทุกๆวัน แลวพระเจาจะทรงประทานใหทานตามตองการ 

 ข. จงขอเถิดแลวทานจะไดรับ จงแสวงหาเถิดแลวทานจะพบ จงเคาะประตูเถิด

แลวจะมผีูเปดประตูรับทาน 

 ค. จงมั่นใจในองคพระเจา แลวภาวนาอยางสม่ําเสมอทุกวันเวลา พระเจาจะ

ทรงฟง แลวประทานใหแกเรา 

 ง. ไมวาเราจะเปนเชนไร พระเจาจะทรงประทานทุกสิ่งใหแกเราเสมอ เพราะเรา

เปนบุตรของพระองค ผูทรงสรางเรามา 

13. ธรรมบัญญัตแิละคําสอนของบรรดาประกาศกมกีลาวไววาอยางไร 

 ก. จงปฏบิัตติามธรรมบัญญัตทิุกขอ 

 ข. จงเครงครัดตอบทบัญญัตทิุกขออยาไดขาด 

 ค. จงทําดตีอทุกคน แมแตผูที่ทําตนเปนศัตรูกับทาน 

 ง. ทานอยากใหเขาทํากับทานอยางไร จงทํากับเขาอยางนัน้เถดิ 

14. ทานเขาใจคําสอนเรื่องประตูแคบและประตูกวางวาอยางไร 

 ก. ประตูแคบมคีนพบนอยแตจะนําไปสูสันติ 

 ข. ประตูแคบ เขาลําบาก เปรยีบเสมือนการนําอูฐไปลอดรูเข็ม 

 ค. ประตูแคบ เขาลําบาก คนจงึไมอยากเขาเพราะเกรงจะอันตราย 

 ง. ประตูแคบเขาลําบาก ทําใหคนไมกลาเขา เพราะไมมั่นใจในความปลอดภัย 
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15. ถาเปนตัวทานเอง จะเลือกเขาประตูไหน 

 ก. ไมเขาประตกูวางแนๆ  เพราะจะนําไปสูหายนะ 

 ข. ประตูกวาง สะดวกสบาย ชัดเจน เห็นตลอด 

 ค. ประตูกวาง ชวยใหคนจํานวนมากเขาพรอมๆกันได 

 ง. ประตูกวางสะดวกสบาย ไมแออัด นาจะดกีวาเขาทางประตูแคบ 

16. เราจะรูวาใครเปนประกาศกเทยีมไดอยางไร 

 ก. จากฐานะ    ข. จากคําสอน 

 ค. จากผลงาน    ง. จากบุคลกิและคําพูด 

17. ผูที่จะเขาสูอาณาจักสวรรคได ควรตองปฏบิัตตินอยางไร 

 ก. สวดภาวนาสม่ําเสมอ 

 ข. ปฏบิัตตินตามคําสอนของประกาศก 

 ค. ถวายบูชาแดพระเจาตามคําสอนของธรรมาจารย 

 ง. ปฏบิตัติามพระประสงคของพระบดิาเจาในสวรรค 

18. พระเยซูเจาทรงเปรยีบถงึบุคคลที่ฟงพระวาจาแลวนําเอาไปปฏบิัต ิไดกับสิ่งใด 

 ก. การสรางบานอยางหรูหรา   ข. การสรางบานเอาไวบนหิน 

 ค. การสรางบานใหใหญโตมาก  ง. การสรางบานโดยชางมฝีมือ 

19. ทําไมประชาชนจงึพศิวงในคําสอนของพระเยซูเจา 

 ก. เพราะทรงสอนดวยถอยคําที่ไพเราะ 

 ข. เพราะทรงสอนโดยใหกําลังใจแกผูฟง 

 ค. เพราะพระองคทรงสอนไมเหมือนพวกธรรมาจารย 

 ง. เพราะพระองคทรงสอนดวยความสุภาพและถอมตน 
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20. พระเยซูเจาทรงตรัสถงึคนโงเขลาไววาอยางไร 

 ก. พวกเขาจะสรางบานไวบนพืน้ทราย 

 ข. พวกเขาจะสรางบานไวในสวน เพื่อดูแลผลไม 

 ค. พวกเขาจะสรางบานไวหนาสวนองุน เพื่อจะไดเก็บผลไมไดสะดวก 

 ง. พวกเขาจะสรางบานใหอยูใกลกับสถานทีศ่ักด์ิสิทธิ์ เพื่อไดรับการคุมครอง 

 

ตอนท่ี 2 ใหเสนอความคดิเห็น และทัศนคตขิองทานจากพระวรสารโดยนักบุญมัทธวิ 

1.  เพราะเหตุใด เปโตร จงึไมสามารถเดินบนน้ําไปหาพระเยซูเจาได 

..........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

2.  ทานเขาใจคําเตือนของพระเยซูเจาใหบรรดาศิษยระวัง “เช้ือแปง” ของชาวฟาริสี

และสะดูสีวาอยางไร 

..........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

3.  พระเยซูเจาบอกเปโตรวา “เราจะมอบกุญแจอาณาจักรสวรรคให” ทานเขาใจคํา

กลาวนี้วาเปโตรจะตองทําอะไรบาง 

..........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 
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ชุดท่ี 4 (บทท่ี 8-12) 

ตอนท่ี 1 จงวงกลมรอบคําตอบที่ถูกตอง 

1. “พระเจาขา ขาพเจาไมสมควรใหพระองคเสด็จเขามาในบานของขาพเจา...” เปน

คําพูดของใคร 

ก. มัทธวิ     ข. ศักเคยีส 

ค. นายรอย     ง. คนโรคเรือ้น 

2. พระเยซูเจาส่ังใหบรรดาอัครสาวกประกาศขาวดเีรื่องใด 

ก. การกลับคืนชพี   ข. พระบุตรของพระเจา 

ค. การมาถงึของพระอาณาจักร ง. พระเยซูเจาเปนพระเมสสยิาห 

3.  พระเยซูเจาบอกวาจะมีคนเกลียดชังทาน เพราะเช่ือในพระองค แตใครจะไดรับ

ความรอดพน 

ก. ผูที่มั่นคงในความเช่ือ  ข. ผูที่สละตนเองเพื่อผูอ่ืน 

ค. ผูที่ปฏบิัตติามธรรมบัญญัติ ง. ผูที่ดําเนนิชีวติตามความจรงิ 

4. เพราะเหตุใด พระเยซเูจาจงึกลาววา “ไมมส่ิีงใดที่ปดบังไว จะไมถูกเปดเผย” 

ก. ความลับไมมใีนโลก   ข. ตองรักษาความซื่อสัตย 

ค. ความจรงิจะมชัียเหนือทุกสิ่ง ง. พระเปนเจาตัดสนิความยุตธิรรม 

5.  “ผูที่ยอมเสียชีวิตของตนเพราะเห็นแกเรา จะพบชีวิตนั้นอีก” มีความหมายวา

อยางไร 

ก. ธรรมทูตจะถูกเบยีดเบยีน  ข. ผูที่ปฏบิัตติามพระบัญญัติ 

ค. สละตนเองตดิตามพระเยซูเจา ง. พระเยซูเจา ตนเหตุแหงความขัดแยง 
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6. ผูที่ต่ําตอยในอาณาจักรสวรรค ยังยิ่งใหญกวาใคร 

ก. เปโตร     ข. ประกาศก 

ค. ผูมใีจสุภาพ    ง. ยอหน ผูทําพธิลีาง 

7. ผูที่เขาอาณาจักรสวรรคได ตองมส่ิีงใด 

ก. อดทนและพยายาม   ข. สันตสุิขและเช่ือมั่น 

ค. ซื่อสัตยและยุตธิรรม   ง. ช่ืนชมยนิดีและราเรงิ 

8. พระเยซูเจาทรงตําหนเิมืองใดวายกตนขึ้นถงึฟา 

ก. กาลิลี     ข. เบธไซดา 

ค. โคราซนิ     ง. คาเปอรนาอุม 

9.  “จงรับแอกของเราแบกไว และมาเปนศิษยของเรา เพราะเรามีใจสุภาพ ออนโยน 

และถอมตน” มคีวามหมายวาอยางไร 

ก. การสละตนเองเพื่อพระเยซูเจา 

ข. ผูมใีจสุภาพและออนโยนจะเปนสุข 

ค. พระเยซูเจาเปนเจานายที่สุภาพและออนโยน 

ง. การเปนศษิยของพระเยซูเจาจะไดรับบําเหน็จรางวัล 

10. เพราะเหตุใดการละเมดิวันสับบาโตจงึไมมคีวามผดิในทัศนะของพระเยซูเจา 

ก. ความรักมักอยูเหนือเหตุผล 

ข. มนุษยเปนนายเหนือวันสับบาโต 

ค. พระเยซูเจาสอนใหรูจักรักเพื่อนพี่นอง 

ง. ทํากจิการที่มเีมตตาดกีวาถวายเครื่องบูชา 
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11.  ผูที่กราบทูลพระเยซูเจาวา “พระเจาขา ถาพระองคพอพระทัย ก็ทรงรักษา

ขาพเจาใหหายได” เปนคําทูลขอของผูใด 

 ก. ชายโรคเรือ้น    ข. ชายแขนขาพกิาร 

 ค. ชายที่เปนอัมพาต   ง. ชายที่ถูกปศาจเขาสงิ 

12. พระเยซูเจาทรงชวยชายที่เปนโรคเรือ้นโดยวธิใีด 

 ก. บอกใหเขาลุกขึ้น   ข. บอกใหเขาเดินไปพบหมอ 

 ค. ทรงยื่นพระหัตถสัมผัสเขา  ง. ทรงเอาน้ํามันชโลมรอยบาดแผลใหเขา 

13. หลังจากทีท่รงชวยรักษาเขาแลว พระเยซูเจาตรสัอะไรกับเขา 

 ก. รบีไปเสยีจากที่นี่ 

ข. ใหรบีกลับบานพักผอน 

 ค. ใหรบีไปถวายเครื่องบูชาในพระวหิาร 

 ง. ระวังอยาบอกใหใครรูเลย จงไปแสดงตนแกสมณะ และถวายเครื่องบูชา

ตามที่โมเสสกําหนด 

14.  พระเยซูเจาไดตรัสตอบนายรอยวา “เราจะไปรักษาเขาใหหาย” อยากทราบวา 

ผูปวยเปนอะไรกับนายรอย 

 ก. ภรรยา     ข. ผูรับใช 

 ค. คนทําสวน    ง. ยามรักษาความปลอดภัย 

15.  นายรอยเมื่อไดฟงคําตอบรับคําเชิญของเขาจากพระเยซูเจา เขารีบทูลพระองค

วาอยางไร 

 ก. ขอบพระคุณพระเจาขา 

 ข. ขาพระองคจะรบีกลับไปบอกคนไข 
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 ค. ขาพระองคจะรอคอยพระองคจนกวาพระองคจะเสร็จสิ้นภารกจิตางๆ 

 ง. พระองคเจาขา ขาพเจาไมสมควรใหพระองคเสด็จเขามาในบานของขาพเจา 

แตขอพระองคตรัสเพยีงคําเดยีวเทานัน้ ผูปวยที่บานขาพเจาก็จะหายจากโรค 

16. นายรอยขอรองพระเยซูเจาใหทรงกระทําอยางไรเพื่อชวยผูปวยในบานของเขา 

 ก. ขอพระองคตรัสเพยีงคําเดียวเทานั้น ผูปวยที่อยูในบานของขาพเจาก็จะหาย

จากโรค 

 ข. ขาพระองคจะรอคอยพระองคจนกวาพระองคจะเสร็จสิ้นภารกจิตางๆ 

 ค. ขาพระองคจะรบีกลับไปจัดเตรยีมบานเพื่อตอนรับพระองค 

 ง. ขาพระองคจะรบีกลับไปแจงใหผูปวยทราบ 

17.  เมื่อพระเยซูเจาเสด็จมาถึงเมืองของชาวกาดารา มีใครออกมาตอวาพระองค 

ดวยคําพูดเชนนี้ “จะมาทรมานพวกเราหรือ” 

 ก. คนที่ไมเขาใจการกระทําของพระองค  ข. คนที่ถูกผสีงิสองคน 

 ค. คนที่เฝาหลุมศพ     ง. คนเฝาสุสาน 

18.  พระเยซูเจาทรงเสด็จตอไปที่ใด หลังจากที่ไดชวยชาวเมืองกาดาราสองคนที่ตอง

ทนทรมานมานาน 

 ก. เมืองอารารสิ    ข. เมืองมาอัลเซโฟน 

 ค. เมืองคาเปอรนาอุม   ง. เมืองเบเออรเชบา 

19.  เมื่อพระเยซูเจาเสด็จขามฝงกลับมายังเมืองคาเปอรนาอุม พระองคไดตรัสแก

ผูปวยคนหนึ่งซึ่งพระองคทรงเห็นความเช่ือของเขาวา “ทําใจดีๆไวเถิดลูกเอย 

บาปของทานไดรับการอภัยแลว” อยากทราบวาผูปวยคนนัน้เปนโรคอะไร 

 ก. โรคเรือ้น    ข. ไขทรพษิ 
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 ค. เปนอัมพาต    ง. เปนฝดาษ 

20.  เมื่อพระเยซูเจาทรงรักษาคนปวยคนหนึ่งใหหายแลว พระองคไดเสด็จากเขาไป 

พบชายคนหนึ่งนั่งอยูที่ดานภาษี จึงตรัสเรียกเขาวา “จงตามเรามาเถิด” อยาก

ทราบช่ือของชายที่ถูกเรยีก ซึ่งไดตดิตามพระเยซูดังที่ทรงตรัสเรยีก 

 ก. มัทธวิ     ข. มาระโก 

 ค. ธัดเดอัส     ง. บารโธโลมวิ 

21.  ทําไมชาวฟาริสีจึงถามศิษยของพระเยซูเจาวา “ทําไมอาจารยของทานจึงกิน

อาหารรวมกับคนเก็บภาษีเลา” 

 ก. ชาวยวิถือวาคนเก็บภาษเีปนคนบาป 

 ข. ชาวยวิถือวาคนเก็บภาษเีปนคนไมนาคบ 

 ค. ชาวยวิถือวาคนเก็บภาษเีปนคนตางชาตไิรเมตตา 

 ง. ชาวยวิถือวาคนเก็บภาษเีปนคนทรยศตอชาต ิเพราะนําภาษสีงใหโรม 

22. หญงิที่ตกเลือดมานานสบิสองป ทําอยางไรจงึหายจากโรค 

 ก. สัมผัสฉลองพระองค (เส้ือ) ของพระเยซูเจา 

 ข. กราบออนวอนขอความชวยเหลือจากพระเยซูเจา 

 ค. ทรุดตัวลงกับพืน้ แลวคลานเขามาขอความชวยเหลือ 

 ง. รองสงเสียงดังเพื่อใหไดยนิถงึพระเยซูซึ่งกําลังเดินมา 

23. พระเยซูเจาทรงชวยเด็กผูหญงิคนหนึ่งซึ่งตายไปแลวไดอยางไร 

 ก. เรยีกใหลุกขึ้น    ข. จับมือแลวเด็กก็ลุกขึ้น 

 ค. ใชผาเย็นเช็ดหนาและลําตัว ง. บอกใหสาวกชวยนําตัวไปพบแพทย 
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24.  ขณะที่พระเยซูเจากําลังทรงพระดําเนินออกจากบานของเด็กที่ไดตายไปแลวนั้น 

มเีสียงรองของใครวา “โอรสของกษัตรยิดาวดิ โปรดเมตตาเราเถดิ” 

 ก. คนพกิารจํานวนมาก ซึ่งนอนอยูบนแคร 

 ข. คนใบ คนหูหนวก และคนตาบอด 

 ค. คนโรคเรือ้นหาคน 

 ง. ชายตาบอดสองคน 

25.  พระเยซูเจาทรงสงอัครสาวกทั้งสิบสองคนออกไปประกาศเรื่องอะไรแก

ประชาชน 

 ก. พระบดิา พระผูสราง 

 ข. พระตรเีอกภาพ พระบดิา พระบุตร และพระจติ 

 ค. อาณาจักรสวรรคใกลเขามาแลว 

 ง. คําสอนทุกเรื่องที่พวกเขาไดรับฟงจากพระเยซูเจา 

26.  พระเยซูเจาทรงตรัสกับบรรดาอัครสาวก กอนที่พวกเขาจะออกเดินทางวา

อยางไร 

 ก. เราสงทานไปเปนคู 

 ข. เราสงทานไปประกาศขาวด ี

 ค. เราสงทานไปเหมือนแกะในฝูงสุนัขปา 

 ง. เราสงทานไปเทศนสอนนานาชาต ิแลวทําพธิลีางใหผูที่เช่ือ 

27. พระเยซูเจาทรงชวยใครที่ปวยเปนทุกขทรมานมานานแลว ใหหายเปนปกต ิ

 ก. คนตาบอด    ข. คนหูหนวก 

 ค. คนโรคเรือ้น    ง. ชายมือลีบ 
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28. พระเยซูเจาทรงกลาวเกี่ยวกับประกาศกโยนาหวาอยางไร 

 ก. โยนาหอยูในทองปลาสามวันสามคืน แตไมตาย 

 ข. โยนาหไดประพฤตติามคาํสอนของพระเยซูจนส้ินชีวติ 

 ค. โยนาหไดนําคําสอนของพระเยซูเจาไปประกาศทั่วโลก 

 ง. โยนาหอยูในทองปลาสามวันสามคืนฉันใด บุตรแหงมนุษยก็จะอยูในทองของ

แผนดินฉันนัน้ 

29.  พระเยซูเจาทรงช้ีไปที่ใคร เพื่อตอบคําถามผูที่ถามถึงมารดาและญาติพี่นองของ

พระองค 

 ก. บรรดาศษิย    ข. บรรดาอัครสาวก 

 ค. ผูคนที่อยูในนาซาเร็ธ  ง. ชายหญงิทุกคนที่ไดฟงพระวาจา 

30.  พระเยซูเจาทรงตรัสแกประชาชนวา “ผูที่ปฏิบัติตามพระประสงคของพระบิดา

ของเราผูสถติในสวรรคผูนัน้เปนใคร” 

 ก. เปนผูที่เต็มเปยมดวยพระพร 

 ข. เปนผูมบีุญยิ่งกวาใครทัง้มวล 

 ค. เปนผูที่จะไดรับชวีตินริันดรเปนรางวัล 

 ง. เปนพี่นองชายหญงิและเปนมารดาของเรา 

ตอนท่ี 2 ใหเสนอความคดิเห็น และทัศนคตขิองทานจากพระวรสารโดยนักบุญมัทธวิ 

1. ทานเขาใจคํากลาวตอไปนี้วาอยางไร “ตองยกโทษใหเจ็ดคูณเจ็ดสบิครั้ง” 

 .......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

2. ทานเขาใจคําสอนของพระเยซูเจา “เรื่องการหยาราง” วาเปนเชนไรบาง 
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 .......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

3. ทําไมพระเยซูเจา จงึโกรธบรรดาพอคาที่หนาพระวิหาร แลวประฌามอยางรุนแรง

วาอะไร 

 .......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

 

ชุดท่ี 5 (บทท่ี 13-16) 

ตอนท่ี 1 จงวงกลมรอบคําตอบที่ถูกตอง 

1. ขาวละมานเปรยีบไดกับใคร 

ก. เจาแหงปศาจ    ข. บุตรแหงมนุษย 

ค. พลเมืองของมารราย   ง. ทูตสวรรคของพระเปนเจา 

2. อุปมาทั้งหมดที่พระเยซูเจาทรงสอนนัน้เกี่ยวกับเรื่องอะไร 

ก. พระสริริุงโรจน    ข. อาณาจักรสวรรค 

ค. พระเยซูคือพระเมสสยิาห  ง. การเสด็จมาของบุตรแหงมนุษย 

3. เพราะเหตุใด เปโตรจงึไมสามารถเดนิบนน้ําไปหาพระเยซเูจาได 

ก. กลัวและสงสัย    ข. กลัวและไมเช่ือ 

ค. สงสัยและลังเล   ง. สงสัยและไมไวใจ 

4. บรรดาฟารสิตีําหนศิษิยของพระเยซูเจาเรื่องอะไร 

ก. ทํางานในวันสับบาโต  ข. กนิอาหารโดยไมลางมือ 

ค. ไมปฏบิัตติามพระบัญญัติ  ง. รวมโตะอาหารกับคนบาป 
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5. ขอใดไมใชส่ิงที่ทําใหมนุษยเปนมลทนิ 

ก. การลักขโมย    ข. การเปนพยานเท็จ 

ค. การประพฤตผิดิทางเพศ  ง. การทําผดิตอธรรมเนยีมของบรรพบุรุษ 

6.  เพราะเหตุใดพระเยซูเจาจึงกลาวกับหญิงคานาอันวา “ไมสมควรที่จะเอาอาหาร

ของลูก มาโยนใหลูกสุนัขกนิ” 

ก. เพราะเธอมเีช้ือสายยวิ  ข. เพราะเธอทําผดิประเวณ ี

ค. เพราะเธอเปนคนตางชาต ิ  ง. เพราะเธอละเมดิธรรมบัญญัติ 

7.  การที่หญิงคานาอันตอบพระเยซูเจา “ถูกแลวพระเจาขา แมแตลูกสุนัขก็ยังไดกิน

อาหารที่ตกจากโตะของนาย” นางไดแสดงออกถงึส่ิงใด 

ก. ความเช่ือที่มั่นคง   ข. ความเมตตากรุณา 

ค. ความรักอันไรขอบเขต  ง. ความเสียสละที่ยิ่งใหญ 

8.  พระเยซูเจาทรงเตือนบรรดาศษิยใหระวัง “เช้ือแปง” ของฟาริสีและสะดูสี คําที่ขีด

เสนใตหมายถงึอะไร 

ก. คําสอน     ข. กจิการที่เครงครัด 

ค. การละเมดิบัญญัติ   ง. เปนคนหนาซื่อใจคด 

9.  เมื่อพระเยซูเจาบอกเปโตรวา “เราจะมอบกุญแจอาณาจักรสวรรคให” มี

ความหมายวาอยางไร 

ก. เปนผูนําประชาชนชาวยวิ 

ข. การมสีวนรวมในพระสริริุงโรจน 

ค. สทิธพิเิศษในการเขาสูอาณาจักรสวรรค 

ง. ใหอํานาจและหนาที่ดูแลพระศาสนจักร 
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10.  เพราะเหตุใดพระเยซูเจาจึงกลาวกับเปโตรวา “เจาซาตาน ออกไปขางหลัง เจา

เปนเครื่องกดีขวางเรา” 

ก. ถูกปศาจเขาสงิ 

ข. ขัดขวางวธิกีารของพระเปนเจา 

ค. ขัดแยงความคดิเรื่องการกลับคืนชพี 

ง. ไมยอมรับคําเทศนสอนของพระเยซูเจา 

11.  เมื่อพระเยซูเจาเสด็จออกจากบานมาประทับพักที่ริมทะเลสาบ มีประชาชนมา

เฝาจํานวนมาก และยืนอยูบนฝง พระองคจึงเสด็จไปประทับบนเรือ และทรง

ตรัสสอนพวกเขาหลายเรื่อง ดวยวธิกีารอยางไร 

 ก. คําอุปมา นทิานเปรยีบเทยีบ 

 ข. ตอบคําถามใหทุกคน 

 ค. เลาเหตุการณที่จะเกดิขึ้นในอนาคตอันใกล 

 ง. ชวยทุกคนในทุกกรณทีี่พวกเขาขอรองใหทรงชวย 

12.  พระเยซูเจาทรงสอนเรื่องผูหวานวา “เมล็ดที่ตกบนหินมีดินเล็กนอย ก็จะงอกขึ้น

ทันท ีเพราะดินไมลึก แตเมื่อดวงอาทิตยขึ้น ก็ถูกเผาและเห่ียวแหงไป เพราะไมมี

ราก” ทานคดิวา พระเยซูเจาทรงสอนเรื่องนี้มคีวามหมายอยางไร 

 ก. ผูที่ฟงพระวาจา แตไมเขาใจ มารรายก็มาถอนสิ่งที่หวานนัน้ออกไป 

 ข. ผูที่ฟงพระวาจา แตยังมคีวามวุนวายทางโลก มีความลุมหลงในทรัพยสมบัต ิ

ก็จะถูกสิ่งเหลานี้มาบดบังหมด 

 ค. ผูที่ฟงพระวาจาแลวมีความยินดีรับไวทันที แตเมื่อตองเผชิญกับความ

ยากลําบาก หรือถูกเบยีดเบยีนเพราะพระวาจานัน้ เขาก็ยอมแพทันที 

28 
 



 ง. ผูที่ฟงพระวาจาและเขาใจ เมื่อนําไปปฏิบัติ เกิดผลรอยเทา หกสิบเทา 

สามสิบเทา 

13. พระเยซูเจาทรงสอนเรื่องการหวานเมล็ดขาว “ชายคนหนึ่งหวานขาวสาลีพันธุดี

ในนาของตน และเมื่อทุกคนนอนหลับ ก็มีศัตรูนําขาวละมานมาหวานทับขางบน

ขาวสาลี แลวก็จากไป” เมื่อตนขาวสาลีงอกขึ้น จึงปรากฏมีขาวละมานขึ้นแซมอยู

ดวย คนรับใช จึงอาสาจะไปถอนขาวละมานทิ้ง อยากทราบวา ผูหวานขาวสาลี

ตัง้แตแรกตอบคนรับใชวาอยางไร 

 ก. จงไปทําตามที่ทานตัง้ใจเถดิ 

 ข. จงไปเฝาคอยดูแลจนกวามันจะโตเต็มที่ 

 ค. ปลอยมันไวเถดิ มันจะคอยๆ เห่ียวแหงตายไปเอง 

 ง. ปลอยใหมันขึ้น พอถึงฤดูเก็บเกี่ยว ใหเกี่ยวขาวละมานกอน แลวมัดเผาไฟ

เสีย สวนขาวสาลี ฉันจะเก็บเขายุงฉาง 

14. เมื่อบรรดาศษิยขอคําอธบิายเรื่องขาวละมาน พระองคทรงตอบพวกเขาอยางไร 

 ก. ขาวพันธุดีคือขาวสาลี ที่ใชเปนอาหารใหทัง้คนและสัตว 

 ข. ผูหวานเมล็ดพันธุดี คือบุตรแหงมนุษย และเมล็ดพันธุดีคือพลเมืองของพระ

อาณาจักร ขาวละมานคือพลเมืองของมารราย 

 ค. ขาวพันธุดีคือขาวสาลี เปนขาวที่มนุษยทุกคนตองการนําไปเปนอาหาร แต

ขาวละมานเปนวชัพืชที่จะคอยแยงอาหารจากตนขาวสาล ี

 ง. ขาวละมานจะออกดอกสวยงาม ประชาชนนิยมปลูกไว เพื่อเพิ่มความ

สวยงามใหแกธรรมชาต ิและสรางสุข สบายตอสายตา คลายดอกทานตะวัน 

15. บรรดาศิษยยังถามตอวา “ฤดูเก็บเกี่ยวในเรื่องนี้จะเปนเวลาเมื่อไร” 
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 ก. เวลาเก็บเกี่ยวคือชวงเวลาที่มดีอกแลวโรยลา 

 ข. เวลาเก็บเกี่ยวคือเวลาอวสานของโลก 

 ค. เปนเวลาสามเดือน หลังจากการผลดิอก 

 ง. เปนเวลานานมาก หรือคอยมันเห่ียวแหง 

16.  บรรดาศิษยที่ยังของใจ จึงถามพระองคตออีกวา “แลวใครจะเปนผูเก็บเกี่ยว” 

พระเยซูเจาทรงตอบวา 

 ก. ชาวนา     ข. คนยากจน 

 ค. ผูคนที่พบเห็น    ง. บรรดาทูตสวรรค 

17.  เมื่อพระเยซูเจาทรงเสด็จเยี่ยมเมืองนาซาเร็ธ ทรงสอนในศาลาธรรมของชาวยิว 

เวลานัน้กษัตรยิเฮโรดทรงไดยนิเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูเจาจึงไดตรัสกับบรรดา

ขาราชบรพิารวาอยางไร 

 ก. คนนี้คือยอหนผูทําพธิลีางที่กลับคืนชีพจากผูตาย เขาจงึมอํีานาจทําอัศจรรยได 

 ข. คนนี้คงจะเปนประกาศกเอลียาห ที่ไดกลับมาเกดิใหม 

 ค. คนนี้คงจะเปนอับราฮัม ผูที่มั่นคงในพระยาหเวห ไดกลับมาเกดิใหม 

 ง. คนนี้คงจะเปนบุตรของซาตาน เขาจงึทําไดทุกสิ่ง 

18. กษัตรยิเฮโรดไดส่ังใหตัดศรีษะของยอหน เพราะสาเหตุใด 

 ก. เพราะยอหนเปนคนซื่อตรงเกนิไป ขัดใจเฮโรด 

 ข. เพราะยอหนชอบขัดแยงคําส่ังของเฮโรดบอยๆ 

 ค. เพราะยอหนไดเคยทักทวงถึงความไมถูกตองที่พระองคทรงรับนางเฮโรเดียส 

ซึ่งเปนภรรยาของพระอนุชาของพระองคเองมาเปนมเหส ี
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 ง. เพราะยอหนมีผูศรัทธา และใหความเคารพรัก เฮโรดจึงเกรงวายอหนจะ

รวบรวมผูคนจํานวนมากเหลานัน้มาชงิบัลลังก 

19. พระเยซูเจาทรงเลี้ยงประชาชนจํานวนมากอยางไร 

 ก. ทรงทวอีาหารจากขนมปงเพยีงสองกอนและปลาเพยีงสองตัว 

 ข. ทรงทวขีนมปงหากอนและปลาสองตัวเล้ียงประชาชนจํานวนถึงหาพันคน ซึ่ง

เปนผูชายและยังไมนับรวมถงึจํานวนสตรแีละบรรดาเด็กๆ 

 ค. ทรงส่ังใหบรรดาอัครสาวกรวบรวมเงินแลวเขาไปในเมือง ซื้ออาหารจํานวน

มาก มาทําการแจกจายใหประชาชนทุกคนไดกนิจนอิ่มหนํา 

 ง. ทรงส่ังใหบรรดาอัครสาวกเอาอวนลงบริเวณชายฝง เพื่อจับสัตวน้ํามาเปน

อาหารเลี้ยงประชาชน เพราะทะเลแถบนัน้อุดมสมบูรณมาก 

20.  หลังจากที่ทรงเล้ียงประชาชนแลว ไดทรงลาพวกเขา แลวเสด็จขึ้นไปบนภูเขาเพื่อ

ทําอะไร 

 ก. เพื่อทรงพักผอนจากภารกจิ  ข. ทรงอธษิฐานภาวนาตามลําพัง 

 ค. เพื่อทรงหาคําสอนใหมใหประชาชน ง. ทรงแสวงหาหนทางที่จะดําเนนิตอไป 

21.  ครั้นถึงเวลาค่ํา บรรดาศิษยที่ลงเรือขามทะเลสาบไป เรืออยูหางจากฝงหลาย

รอยเมตร และกําลังโตคล่ืนอยางแรง จนถงึยามสี่ พระองคทรงทําสิ่งใด 

 ก. รอคอยจนเรือพาบรรดาศษิยมาหา 

 ข. รองเตือนใหพวกเขาระวังอันตรายจากพาย ุ

 ค. ทรงภาวนาวอนขอพระบดิาทรงชวยใหลมสงบ 

 ง. ทรงพระดําเนนิบนทะเลไปหาศษิย 

22.  ในขณะที่พระเยซูเจาเสด็จขึ้นมาประทับบนเรือรวมกับศษิย เกดิเหตุการณอะไรขึ้น 
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 ก. ลมพายุสงบทันที 

 ข. เรือเอยีงตามน้ําหนักที่พระเยซูกาวขึ้น 

 ค. น้ําทะเลทะลักเขาเรือจํานวนมากทางดานขาง 

 ง. พระเยซูเจาทรงส่ังใหทุกคนสงบนิ่งไมตองกลัว 

23.  เมื่อพระเยซูเจาเสด็จลงเรือพรอมกบับรรดาศษิย แลวมาขึ้นฝงที่เมืองเยนเนซาเร็ธ มี

ผูปวยไดถูกนํามารอจํานวนมาก เพื่อใหพระองคทรงชวย พวกเขาทูลพระองควา

อยางไร 

 ก. โอรสของกษัตรยิดาวดิ ชวยพวกเราดวย ถาทานจะทรงเมตตาพวกเรา 

 ข. โอพระอาจารยเจา โปรดชวยพวกเราดวย พวกเราทนทรมานนานแลว 

 ค. ขอสัมผัสเพียงฉลองพระองคเทานัน้ และทุกคนที่ไดสัมผัส ก็หายจากโรค 

 ง. ขอพระองคทรงส่ังใหโรครายทัง้มวล ออกไปจากพวกเราทุกคนเถดิ 

24. พระองคทรงตรัสสอนประชาชนถงึสิ่งที่เปนมลทนิอยางไร 

 ก. สิ่งที่สกปรกจะมีเช้ือโรคปนอยู เพื่อกินโดยไมระมัดระวัง จะทําใหเจ็บปวย 

เปนมลทนิ 

 ข. เมื่อจะรับประทานสิ่งใด ใหทบทวนขอหามที่บรรพบุรุษไดกลาวไวในธรรม

บัญญัต ิมฉิะนัน้จะมมีลทนิ 

 ค. สิ่งที่ออกมาจากปากทําใหมนุษยมีมลทนิ เพราะมันออกมาจากใจซึ่งคิดช่ัวราย 

 ง. ทุกอยางที่พระเจาทรงสราง มนุษยสามารถนํามากินได ยกเวน “แอปเปล” 

ที่ทรงหามตัง้แตแรก 

25.  พระเยซูเจาทรงสงสารประชาชนที่อยูเฝาคอยฟงคําส่ังสอนของพระองคผานไป

นานถงึสามวันแลว จงึถามบรรดาศิษยวามีอะไรพอที่จะเลี้ยงประชาชนเหลานี้ได
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บาง พวกเขาทูลตอบวา “มีขนมปงเจ็ดกอน กับปลาเล็กๆอีกสองสามตัว” 

พระองคทรงรับของเหลานั้นมา ตรัสขอบพระคุณพระบิดาเจา แลวแจกจายให

ทุกคนไดกินจนอิ่ม หลังจากนั้น เก็บเศษที่เหลือไดอีกเจ็ดตะกรา อยากทราบวา 

ประชาชนที่ไดรับประทานอาหารในวันนัน้นับจํานวนผูชายไดกี่คน 

 ก. สองพันคน   ค. สองพันเจ็ดรอยคน 

 ค. สามพันคน   ง. ส่ีพันคน 

26. เมื่อทรงสงประชาชนกลับไปหมดแลว พระองคเสด็จตอไปที่ใด 

 ก. เมืองมากาดาน  ข. เมืองเยนเนซาเร็ธ 

 ค. เมืองคาเปอรนาอุม  ง. เมืองเลดีเซยี 

27. เปโตรไดประกาศความเช่ือที่เมืองใด 

 ก. เลดีเซยี    ข. ซซีารยีา 

 ค. ฟลิสเตยี    ง. อารบัดชาด 

28.  เมื่อพระเยซูเจาทรงทํานายถึงเรื่องพระทรมานเปนครั้งแรก เปโตรไดทูลกับ

พระองควาอยางไร 

 ก. ขอเถดิพระเจาขา เหตุการณนี้จะไมเกดิขึ้นกับพระองคอยางแนนอน 

 ข. พระเจาขา ไมจําเปนที่จะตองเกดิเหตกุารณนี้ 

 ค. ขาแตพระเจาของขาพเจา ไมมใีครจะทํารายทานไดแนนอน 

 ง. ใครที่คดิรายตอทาน เขาจะตองตายทันที 

29.  พระเยซูเจาไดตรัสกับบรรดาศิษยของพระองควาอยางไร ในการที่จะติดตาม

พระองค 

 ก. จงอดทนและมั่นคงตอทุกสิ่งที่จะเกดิกับทานและผลที่จะตามมา 
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 ข. จงฟงใหมากและพูดใหนอยตอทุกคนที่ทานไดพบ และตามเรามา 

 ค. จงเลิกคดิถงึตนเอง จงแบกไมกางเขนของตน และตดิตามเรามา 

 ง. อยาเกรงกลัวส่ิงใดและตามเรามา 

30. พระเยซูเจายังทรงตรัสอกีวา “ถาผูใดเสียชีวติของตนเพราะเรา...” เขาจะไดอะไร 

 ก. จะพบกับเราอกี   ข. ซาตานจะไมกลาของแวะ 

 ค. จะเปนผูศักดิ์สทิธิ์   ง. จะพบชีวตินริันดร 

 

ตอนท่ี 2 ใหเสนอความคิดเห็นของทาน วาทานมีทัศนคติจากเรื่องราวตางๆ ซึ่งเขียน

โดยนักบุญมัทธวิ 

1. อุปมาเรื่องเงินตะลันต ใหบทสอนอะไรแกชีวติทานบาง 

 .......................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................... 

2. เพราะเหตุใด บรรดาหัวหนาสมณะจึงไมสามารถรับเงินสามสิบเหรียญที่ยูดาส อิส

คารโิอท นํามาสงคืนใหได 

 .......................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................... 

3. เพราะเหตุใด โยเซฟ ชาวอาริมาเธีย จึงตองรีบไปพบปลาต เพื่อขอพระศพของ

พระเยซูเจา 

 .......................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................... 
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ชุดท่ี 6 (บทท่ี 17-27) 

ตอนท่ี 1 จงวงกลมรอบขอคําตอบที่ถูกตอง 

1. เพราะเหตุใด บรรดาศษิยจงึไมสามารถขับไลปศาจได 

ก. เปนคนหัวดือ้    ข. มคีวามเช่ือนอย 

ค. ขาดความไววางใจ   ง. ไมมฤีทธิ์อํานาจพอ 

2. เราไมไดบอกทานวา “ตองยกโทษใหเจ็ดครัง้ แตตองยกโทษใหเจ็ดคูณเจ็ดสิบครัง้” 

ก. ใหอภัยเทาตัว    ข. ใหอภัยอยางมเีง่ือนไข 

ค. ใหอภัยทุกครัง้    ง. ใหอภัยเทาจํานวนความผดิ 

3. พระเยซูเจาสอนเรื่องการหยารางวาอยางไร 

ก. แตงงานใหมไดหลังการหยาราง 

ข. หยารางได ถาบดิามารดายนิยอม 

ค. ยดึถือตามธรรมประเพณขีองโมเสส 

ง. พันธะของการแตงงาน ไมสามารถยกเลกิได 

4. การเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็มของพระเยซูเจามคีวามหมายเพื่ออะไร 

ก. การรับทรมาน    ข. ไปพบกษัตรยิเฮโรด 

ค. แสดงองคอยางรุงโรจน  ง. ขับไลพอคาออกจากพระวหิาร 

5. บรรดาพอคาไดทําใหพระวหิารเปนเสมือนที่ใด 

ก. บาน     ข. ตลาด 

ค. รานคา     ง. ซองโจร 

6. อุปมาเรื่องเงินตะลันต ใหบทสอนอะไรแกทาน 

ก. เปนผูรับใชที่ซื่อสัตย 
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ข. ใชความสามารถ 

ค. นําพระพรของพระมาใชใหเกดิผลประโยชน 

ง. เตรยีมตัวใหพรอมเมื่อนายกลับมา 

7. “เมื่อใดเลา ขาพเจาทั้งหลายเห็นพระองคทรงหิว แลวถวายพระกระยาหารใหทรง

อิ่ม” ทานไดทําส่ิงเหลานี้ใหแกพระเยซูเจาไดอยางไร 

ก. ปฏบิัตติามคําส่ังสอน   ข. ตอนรับศษิยของพระเยซูเจา 

ค. ชวยเหลือผูต่ําตอยและขัดสน  ง. ถือตามพระบัญญัตอิยางครบถวน 

8. “ถาขาพเจามอบเขาใหทาน ทานจะใหอะไรแกขาพเจา” คําที่ขดีเสนใตหมายถงึใคร 

ก. ปลาต – พระเยซูเจา   ข. ฟารสิ ี– พระเยซูเจา 

ค. คายาฟาส – พระเยซูเจา  ง. ยูดาส อสิคารโิอท – พระเยซูเจา 

9. เพราะเหตุใด บรรดาหัวหนาสมณะจงึไมเก็บเงินสามสิบเหรยีญที่ไดคืนมา 

ก. เปนเงินของพระวหิาร  ข. เปนเงินที่ไดทําผดิกฎหมาย 

ค. เปนเงินคาไถของมนุษยชาติ ง. เปนคาโลหิตของพระเยซูเจา 

10. ใครไปพบปลาตเพื่อขอพระศพของพระเยซูเจา 

ก. เลว ีบุตรของเอเฟซัส  ข. มารยี ชาวมักดาลา 

ค. โยเซฟ ชาวอารมิาเธยี  ง. ยากอบ บุตรอัลเฟอัส 

11. เมื่อพระเยซูเจาทรงพาเปโตร ยากอบและยอหน ไปบนภูเขาสูงที่ปราศจากผูคน 

พระองคทรงแสดงส่ิงใดแกพวกเขา 

 ก. ทรงอํานวยพรมากมายให 

 ข. ทรงสําแดงพระองคอยางรุงโรจน 

 ค. ทรงประทานกําลังใจใหเขมแข็งและกลาหาญ 
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 ง. ทรงคอยๆลอยขึ้นสูเบือ้งบน 

12. พระเยซเูจาทรงใหเปโตรทาํอยางไร เพือ่หาเงินมาเสยีภาษบีํารุงพระวหิาร 

 ก. นําออกมาจากกระเปาที่ตดิตัวมา 

 ข. ถามหาจากบรรดาศษิยที่เคยคาขาย 

 ค. บอกใหกลับไปเอาจากพระมารดาของพระองค 

 ง. ใหหยอนเบ็ดลงทะเล เปดปากปลาตัวแรกที่จับได จะพบเงินหนึ่งเหรียญ เพื่อ

นําไปเสียภาษ ี

13. บรรดาศษิยเขามากราบทูลพระเยซูเจาวา “ผูใดยิ่งใหญที่สุดในอาณาจักรสวรรค” 

พระองคทรงตอบวา 

 ก. ผูที่ถอมตนเองเปนเหมือนเด็กเล็กๆ 

 ข. ผูที่มคีวามเช่ือและศรัทธาตอพระเจา 

 ค. ผูที่ปฏบิัตติามพระวาจาทรงชีวติ 

 ง. ผูที่ไมมบีาปหนัก 

14. พระเยซูเจาทรงสอนเรื่องการตักเตือนควรทําอยางไร จงึจะดแีละเหมาะสมที่สุด 

 ก. ชี้แจงเหตุผลทุกขออยางละเอยีด  ข. แนะนําขอที่ควรแกไขดวยเมตตา 

 ค. จงไปตักเตือนเขาตามลําพัง  ง. พูดเบาๆ ไพเราะ นุมนวล 

15. พระเยซูเจาทรงตอบเรือ่งการหยารางแกพวกฟารสิอียางไร 

 ก. ถาฝายใดผดิตอศลีธรรมอันดี ก็หยาได 

 ข. ถาไมมคีวามไววางใจกัน เปนเหตุใหทะเลาะกัน ก็หยาได 

 ค. หยารางไมได เพราะพระเจาทรงสรางมนุษยคูแรก และโปรดใหอยูดวยกัน

และเปนเนือ้เดยีวกัน 
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 ง. หยารางไมได เพราะจะเกดิบาปเปนชู 

16. พระเยซูเจาทรงเสด็จเขากรงุเยรูซาเล็มเพื่อฉลองเทศกาลปสกา โดยวธิใีด 

 ก. ขี่อูฐรวมกับศิษย   ข. ขี่หลังลูกลาของชาวบาน 

 ค. ทรงรวมขบวนแห   ง. ทรงพระดําเนนิไป 

17. ยูดาส อสิคารโิอท ไปพบบรรดาหัวหนาสมณะทําไม 

 ก. ตดิตอเพื่อมอบองคพระเยซูเจา 

 ข. ตองการตําแหนงเปนสมณะในพระวหิาร 

 ค. ตองการเลาพฤตกิรรมของพระเยซูครสิตเจา 

 ง. ตองการไดเงิน เพื่อเอาไปเลนการพนัน 

18. มหาสมณะใหคาจางเทาไรแกยูดาส เพื่อแจงเบาะแสใหสมณะรูวาชายคนใดคือ

พระเยซู 

 ก. 50 เหรียญ    ข. 40 เหรยีญ 

 ค. 35 เหรียญ    ง. 30 เหรยีญ 

19. ยูดาสใชสัญญาณอะไรเพือ่ใหพวกสมณะรูวาคนใดคือพระเยซ ู

 ก. เขาทกัทายพระเยซูเจาและจูบพระองค 

 ข. แอบช้ีใหทหาร แลวเดินเขาไปหา 

 ค. บอกสเีสือ้ฉลองพระองคซึ่งตางจากผูอ่ืน 

 ง. แกลงเดินสะดุดชนพระองค แลวสวมกอด 

20. หลังการกระทําของยูดาส พระเยซูเจาทรงตรัสกับยูดาสวาอยางไร 

 ก. เพื่อนเอย เรารูนะวาทานกําลังคดิอะไรอยู 

 ข. เพื่อนเอย จงทําอยางที่ตัง้ใจจะทําเถดิ 
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 ค. เพื่อนเอย อยาตตีนสองหนา 

 ง. เพื่อนเอย ขอบใจสําหรับทุกสิ่ง 

 

ตอนท่ี 2 ใหเสนอความคดิเห็นและทัศนคตขิองทานจากพระวรสารโดยนักบุญมัทธวิ 

1. ทานมีความคิดเห็นอยางไรในเรื่องของชายคนหนึ่งมีบุตรสองคน เขาบอกบุตรคน

แรกใหไปทํางานที่ในสวนองุน แตบุตรชายตอบวาไมอยากไป แตแลวในที่สุดก็

กลับใจและไปทํางาน หลังจากพูดกับบุตรคนแรก เมื่อไดรับคําตอบแลว จึงไปพบ

บุตรคนที่สอง และพูดกับบุตรคนที่สองเชนเดียวกับบุตรคนแรก บุตรคนที่สอง

รับปากวาจะไปทํางานในสวน แตก็ไมไดไปทําตามที่บอกกับพอของตน 

 ..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

2. ใหทานอธิบายถึงความหนาซื่อใจคดของเหลาธรรมาจารยและชาวฟาริสี ซึ่งพระ

เยซูเจาทรงตําหนนิัน้วามลัีกษณะอยางไร 

 ..........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

3. ถาทานเปนสตรีสองคนที่เดินทางไปยังคูหาฝงพระศพของพระเยซูเจา แลวพบวา

คูหาวางเปลา แตยังไดพบทูตสวรรคกลาวกับทานวา “อยากลัวเลย ขาพเจารูวา
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ทานกําลังมองหาพระเยซู ผูถูกตรึงบนไมกางเขน พระองคทรงกลับคืนพระชนม

ตามที่ตรัสไว...” ทานจะรูสึกอยางไร 

 ..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 
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