
 

ชุดท่ี 1 (บทท่ี 1-4) 

ตอนท่ี 1 จงวงกลมรอบคําตอบที่ถูกตอง 

1. ลูกาเขยีนหนังสือพระวรสารเพื่อสรางความมั่นใจใหแกใคร 

 ก. อัลเฟอัส  ข. เทโอฟลัส ค. สเตเฟน  ง. บารโธโลมวิ 

2. ปุโรหิตในคณะอาปยาห ที่ทานนักบุญลูกา กลาวถงึคือใคร 

 ก. นัฟทาลี  ข. สิเมโอน  ค. เศเบลุน  ง. เศคารยีาห 

3. การที่ปุโรหิตทานใดจะไดเขาไปเผาเครื่องหอมบนพระแทน ใชวธิใีด 

 ก. ตามวัยวุฒิ ข. จับฉลาก  ค. ตามตําแหนง   

 ง. ตามลําดับใครมากอน  

4. ทูตสวรรคบอกแกปุโรหิตทานนั้น (เศคาริยาห) วาบุตรที่จะเกิดมาจะมีจิตตารมณ

และอํานาจอยางทานใด 

 ก. เลว ี  ข. อาโรน  ค. เอลียาห  ง. อาบเีมเลค 

5. ทูตสวรรคทีม่าแจงขาวการเกดิของนักบุญยอหน บัปตสิต ช่ืออะไร 

 ก. คาเบรยีล ข. มคีาแอล  ค. ราฟาแอล ง. อารักขเทวดา 

บทเรียนพระคัมภีรทางไปรษณีย 

“พระวรสารนักบุญลูกา” 

ชื่อ-นามสกุล................................................................................... 
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6. ทูตสวรรคที่มาแจงวาบุตรที่เกิดมาจะช่ือวา “เยซู” กุมารนั้นจะเปนใหญ และจะได

ช่ือวา 

 ก. บุตรแหงมนุษย   ข. บุตรแหงความสวาง  

 ค. บุตรแหงพระเจาสูงสุด  ง. บุตรแหงความยุตธิรรม 

7. นางเอลซีาเบธอาศัยอยูที่เมือง (1 : 39 ดูเชิงอรรถ)  

 ก. สะมาเรยี ข. เบธไซดา ค. เยรูซาเล็ม ง. อายนคารมิ 

8. ผูกลาวบท “เบเนดกิตุส” คือใคร 

 ก. พระเยซูเจา ข. พระนางมารยี ค. เศคารยิาห ง.  เอลียาห 

9. “กุมารนี้เกิดมาเพื่อนําความพินาศและความรอดของคนเปนจํานวนมากในชาติ

อสิราเอล” เปนคําพูดของใคร 

 ก. สิเมโอน  ข. นางอันนา ค. ฟารสิ ี  ง.  ชาวยวิ 

10. “บัดนี้คมขวานก็จดจองอยูที่รากแกวแลว ไมตนใดไมเกิดผลดี จะถูกโคนใสไฟ” 

เปนคําเทศนสอนของใคร 

 ก. พระเยซูเจา ข. ยอหน  ค. อสิยาห  ง. เยเรมยี 

11. แควนยูเดยีในสมัยที่อาณาจักรครอบครอง มใีครที่มอีํานาจปกครองอยู 

 ก. เฮโรด  ข. โยนาม  ค. เฮสโรน  ง. เชอัลทิเอล 

12. ภรรยาของทานเศคารยิาหเปนคนมาจากตระกูลใด 

 ก. สมณะนาฮูม ข. สมณะมาอาท ค. สมณะอาโรน ง. สมณะกายฟาส 

13. บุคลกิพเิศษของยอหน บัปตสิต เปนอยางไร 

 ก. เงียบ เครงขรมึ    ข. สุภาพ เรยีบรอย องอาจ  

 ค. นุงหมดวยหนังสัตว มือขวาถือหอก ง. ไมด่ืมเหลาองุนหรือสุราเมรัย 

14. ยอหน บัปตสิต มจีติใจและพลังเชนเดียวกับประกาศกทานใด 

 ก. โยอานัน  ข. เอลียาห  ค. อัมมนีาดับ ง. สิเมโอน 

15. ประกาศกหญงิอันนา มาทําอะไรอยูในพระวหิาร ทัง้ๆที่ชรามากแลว 

 ก. ทําความสะอาดพระวหิาร จัดแทนบูชา  
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 ข. รับใชพระเจาทัง้วันทัง้คืน โดยจําศลีอดอาหารและอธษิฐานภาวนา 

 ค. เตรยีมของถวายและเครื่องเผาบูชาและอธษิฐานภาวนา 

 ง. คอยใหสัญญาณเปด ปด ประตูพระวหิาร และเก็บรวบรวมของถวาย 

16. ในปที่สิบหาของจักรพรรดิทเิบรีอัส มใีครเปนผูทําหนาที่หัวหนาสมณะ 

 ก. ตราโคนอัิส   ข. ลีซาเนยีส  

 ค. อันนาสและคายฟาส  ง. ตราโคนติสิและเศคารยิาห 

17. มคีนเก็บภาษมีาหายอหน เพื่อขอรับพธิลีาง พวกเขาถามทานวา “พวกเราจะตอง

ทําส่ิงใด” ยอหน ตอบวา “.....” 

 ก. อยาเรยีกเก็บภาษเีกนิพกิัด  ข. อยาเรยีกเก็บภาษคีนจน 

 ค. อยาเรยีกเก็บภาษหีญงิมาย ง. เก็บภาษจีากพอคา คนร่ํารวย 

18. โยเซฟ บดิาเลี้ยงของพระเยซูเจา เปนบุตรของใคร 

 ก. เลว ี  ข. เมลค ี  ค. มัทจติ  ง. เฮล ี

19. ปศาจไดมาประจญพระเยซูเจาในถิ่นทุรกันดาร โดยนําพระองคไปยังยอดพระ

วิหารที่กรุงเยรูซาเล็ม แลวทูลวา “ถาทานเปนบุตรของพระเจา จงกระโจนลงไป

เบื้องลางเถิด เพราะมีเขียนไวในพระคัมภีรวา ทูตสวรรคจะคอยพยุงทานไว มิให

เทากระทบหิน” องคพระเยซูเจาทรงตอบปศาจวาอยางไร 

 ก. อยามายุยงใหทําในสิ่งที่เปนอันตราย 

 ข. อยาทดลององคพระผูเปนเจา พระเจาของทานเลย 

 ค. อยามาพูดจาหลอกลอ ทําใหเสียสมาธแิละความตัง้ใจดีเลย 

 ง. จงไปใหพน ไปใหไกลๆ อยามาหลอกใหทําส่ิงที่มคิวรจะกระทํา 

20. ในสมัยทานประกาศกเอลีชา มีคนโรคเรื้อนในอิสราเอลจํานวนมาก แตไมมีใคร

ไดรับการรักษาใหหายจากโรค แตมีชาวซีเรียคนหนึ่งไดรับการรักษาใหหายจาก

โรค เขาคือใคร 

 ก. เรซา  ข. โยอันนา  ค. นาอามาน ง. เศรุบบาเบล 
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ตอนท่ี 2 จงเตมิคํา หรือ ขอความลงในชองวางใหสมบูรณ 

1. โยเซฟ และมารีย ตั้งช่ือบุตรของตนวา “...........และเมื่อครบ 40 วันแลว ตาม

ธรรมบัญญัตขิองโมเสส โยเซฟและมารยีจะตองทําพธิ ี      

2.  เวลาที่โยเซฟและมารียถวายพระกุมารที่พระวิหาร มีผูเฒา 2 ทานที่ไดมาชม

บารมขีองพระเยซูเจาไดแก       และ      

3.       ผูใชน้ําเขาจารตี ไดโปรดพธิใีชน้ําเขาจารตีใหกับ   

 ทันทีทันใด ทองฟาก็เปดออก พระจิตเจาเสด็จลงมาในรูปของนกพิราบ และมี

เสียงดังจากฟาวา “ทานผูนี้เปนบุตรที่รักของเรา” 

4.  มารผจญลอลวงใหพระเยซูทํา 3 อยาง ไดแก 

  4.1     4.2     4.3      

5.  นี่ พระเยซู ชาวนาซาเร็ธ มายุงกับพวกเราทําไม เปนคําพูดของ     

พูดกับ       

 

ตอนท่ี 3 การประยุกตใช 

จงเลือกประโยค หรือ ขอความสัน้ๆ ในพระวรสารนักบุญลูกาบทที่ 1 ขอ 46-55 เพื่อ

เปนขอเตือนใจ หรือ สิ่งที่เราจะภาวนาเสมอๆ อยางนอยวันละ 3 ครัง้ 

              

               

 

ชุดท่ี 2 (บทท่ี 5-8) 

ตอนท่ี 1 จงทําเครื่องหมาย หนาขอที่ถูก และทําเครื่องหมาย  หนาขอที่ผดิ 

.......... 1.  พระเยซูส่ังใหซโีมนและเพื่อนนําเรือออกไปที่น้ําลกึ และหยอนอวนจับปลา 

.......... 2.  ซโีมน บอกพระเยซูเจาวา พวกเขาจับปลาทัง้คืน แตไมไดปลาเลย 

.......... 3.  คนโรคเรือ้นบอกวา พระเยซูเจาไมสามารถรักษาโรคของเขาได 
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.......... 4.  พระเยซูเจา พดูกับคนงอยวา “เพื่อนเอย บาปของเจาถูกยกแลว” 

.......... 5.  ฟารสิ ีและธรรมาจารย บนตเิตยีนพระเยซูเจา โดยพูดกับศิษยของพระองค 

ที่ไปกนิและด่ืมกับพวกคนเก็บภาษใีหรัฐบาล 

.......... 6.  ฟารสิ ีถือวาการใชมือขยี้เมล็ดขาวในวันพระ เปนการผดิธรรมบัญญัต ิ

.......... 7.  อัครสาวกของพระเยซูเจาม ี12 คน ตัวอยาง เชน โทมัส มัทธวิ ฯลฯ 

.......... 8.  พระเยซูเจาสอนสานุศิษยวา “ถึงพวกทานจนก็มีความสุข เพราะพระเจา

ทรงเขาปกครองใจทานแลว” 

.......... 9.  “ถาใครตบหนาทาน ก็จงใหเขาตบอีกขางหนึ่งดวย” เปนคําพูดของพระ

เยซูเจา 

.......... 10. คนที่ฟงพระวาจาของพระเยซูเจาแลวปฏิบัติตาม เปรียบไดกับคนที่สราง

บานของตนโดยขุดหลุมลึกแลวฝงรากอาคารไวกับศลิา 

 

ตอนท่ี 2 จงเตมิคําหรือ ขอความลงในชองวางใหสมบูรณ 

1.  “ขอส่ังมาเทานัน้ คนใชของผมก็จะหาย” เปนคําพูดของ      ที่วาน

ใหเพื่อนมาพูดกับ      

2.        ผูประกอบพธิใีชน้ําเขาจารตี ใชศษิย 2 คนไปถาม  

     วา “ทานเปนผูที่เขาวาจะมาหรือจะตองรอใครอกี” 

3.  ขณะที่พระเยซูเจารับประทานอาหารอยูที่บานของ        

ม ี    มารองไห จูบเทา และชโลมน้ําหอมที่พระบาทของพระเยซู 

4.  เรื่องผูหวานเมล็ดพืช  เมล็ดพืช หมายถงึ         

 เมล็ดที่ตกในดินดี หมายถงึ           

5.  พระเยซูรักษาคนหนึ่งที่ถูกผเีขาที่เมืองเกราซา ผตีนนัน้มช่ืีอวา      

ผวีงิวอนขอพระเยซเูจา ขออนุญาตใหมันเขาสงิใน     เมื่อมันออกจาก

ชายคนนัน้แลว 
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ตอนท่ี 3 การประยุกตใช 

1. ทานเขาใจเรื่องเปรียบเทียบของเกาและของใหม (5 : 36-39) วาอยางไรในยุค

ปจจุบันนี้ 

              

              

              

               

2. เมื่อพระเยซูเจาทรงรักษาผูปวยอัมพาตใหหายแลว ไดเสด็จออกมาพบชายคนหนึ่ง

เปนคนเก็บภาษี ช่ือเลวี นั่งอยูที่ดานเก็บภาษี จึงตรัสกับเขาวา “จงตามเรามาเถิด” 

ถาเปนทานจะปฏบิัตตินอยางไร (ลก 5:27-28) 

              

               

               

3. ถาทานไดรับความชวยเหลือจากพระเจาเหมือนกับบรรดาสตรี ที่พระเยซูเจาทรง

รักษาพวกนางใหพนจากปศาจราย และหายจากโรคภัยที่เปนอยู ทานคิดวาจะปฏิบัติ

ตนอยางไรหลังจากนัน้ใหเหมาะสม (ลก 8:1-3) 

               

               

               

 

ชุดท่ี 3 (บทท่ี 9-12) 

ตอนท่ี 1 จงวงกลมรอบคําตอบที่ถูกตอง 

1. เมื่อไป จงอยาเอาอะไรติดตัวไปดวย ไมวาจะเปนไมเทาหรือยาม เปนคําพูดของ

พระเยซูเจาพูดกับใคร 
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 ก. สาวกเปโตร    ข. สาวกทัง้สิบสองคน  

 ค. สาวกเปโตรและยากอบ  ง. สาวกยอหนและยากอบ 

2.  “ก็เราส่ังตัดศีรษะยอหนแลว คนที่เราไดยินถึงนี้เปนใครกันนะ” กษัตริยเฮโรด

รําพงึกับใคร 

 ก. ตนเอง     ข. ราชินขีองตน  

 ค. เอลียาห     ง. เอลีชา 

3. “พวกทานไปหาอาหารมาใหพวกเขารับประทานกันเถดิ” พระเยซูเจาพูดกับใคร 

 ก. คนใช     ข. บรรดาสาวก  

 ค. ประชาชน    ง. ขาราชการ 

4. “ทานเปนพระครสิต” คําวา “พระครสิต” (ผูที่ไดรับการเจมิ) หมายถงึใคร 

 ก. ยอหนผูใชน้ําประกอบพธิ ี  ข. เอลียาห   

 ค. พระเยซูเจา    ง. เอเสเคยีล 

5. “อาจารยครับ ประเสริฐแทที่เราไดมาอยูที่นี่ เราจะสรางพลับพลาขึ้นสามหลัง” 

ใครพูดกับพระเยซูเจา 

 ก. โมเสส     ข. เปโตร   

 ค. ยอหน     ง. มัทธวิ 

6. “บุตรมนุษยจะตองตกอยูในเง้ือมมือของผูมอีํานาจ” คําวา “บุตรมนุษย” หมายถงึใคร 

 ก. พวกสาวก    ข. พระเยซูเจา 

 ค. เด็กที่ถูกผเีขา    ง. คนตาบอด 

7. “สุนัขจิ้งจอกยังมีโพรง แมนกยังมีรัง แตบุตรมนุษยไมมีที่จะพักผอนหลับนอน” 

ใครพูดกับชายคนหนึ่งที่จะอาสาขอสมัครตดิตามพระองค  

 ก. พระเยซูเจา    ข. ชาวสะมาเรยี  

 ค. ผทีี่สิงในเด็ก    ง. คนชรา 

8. “...ไปเถอะฉันสงทานไปเหมือนลูกแกะอยูทามกลางฝูงสุนัขปา...” พระเยซูพูดกับ

ใคร 
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 ก. สาวกเปโตรและยอหน  ข. ศษิยเจ็ดสิบสองคน  

 ค. ตนเอง     ง.  ชาวกาลิลี 

9.  “อาจารยครับ แมแตผีก็ยังเช่ือฟงเรา เมื่อเราส่ังมันในนามของอาจารย” ใครพูด

กับพระเยซู 

 ก. สาวกเจ็ดสิบสองคน   ข. เปโตรและอันดรูว  

 ค. พญามาร    ง.  พญาสามองค 

10. “ชวยดูแลเขาใหดีดวยนะ ขากลับฉันจะแวะมาจายเงินที่ทานออกไปกอนคืนให” 

ชาวสะมาเรยีผูใจดีพูดกับ 

 ก. พระเยซูเจา    ข. หมอ   

 ค. เจาของโรงแรม   ง. ตํารวจ 

11. พระเยซูเจาทรงสงสาวกทัง้สบิสองคนออกไปปฏบิัตภิารกิจใดบาง 

 ก. รักษาคนปวย  

 ข. ชวยคนยากจน 

 ค. ชวยงานของบรรดาแมหมาย  

 ง. ประกาศถงึพระอาณาจักรของพระเจาและรกัษาโรค 

12. เมื่อพระเยซูเจาทรงสงบรรดาสาวกใหออกไปปฏิบัติภารกิจตางๆ ไดทรงมอบสิ่ง

ใดใหแกพวกเขา 

 ก. ความสามารถในการพูด 

 ข. อํานาจเหนือปศาจและพลังรักษาโรค 

 ค. มพีลังที่จะตอตานผูคดิรายเพื่อตอตานคําสอน 

 ง. ความสามารถในการจับปลาและเล้ียงแกะ 

13. เมื่อบรรดาสาวกกลับมารายงานถึงทุกสิ่งที่ไดกระทําแดพระเยซูเจา พระองคได

ทรงพาพวกเขาไปดวย และไดปลีกพระองคไป ณ ที่ใด 

 ก. เมืองเบธไซดา   ข. เมืองคาเปอรนาอุม 

 ค. เมืองนาซาเร็ธ   ง. เมืองไซดอน 
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14. พระองคทรงตรสัถงึเง่ือนไขในการตดิตามพระองควาอยางไร 

 ก. จงกลาหาญ  

 ข. จงบอกทุกสิ่งที่ทานเห็นและไดยนิ 

 ค. จงมคีวามเมตตากรุณา ออนโยน และสุภาพ 

 ง. จงเลกินกึถงึตนเอง จงแบกไมกางเขนของตนทุกวัน 

15. ขณะที่พระเยซูเจาเสด็จมาพรอมกับบรรดาศิษย มีชายคนหนึ่งไดเขามาพบ

พระองค พระองคจึงตรัสกับเขาวา “จงตามเรามาเถิด” แตเขาทูลพระองควา 

“ขออนุญาตใหขาพเจาไปฝงศพบิดาของขาพเจาเสียกอน” พระองคไดตรัสกับเขา

วาอยางไร 

 ก. จงปลอยใหคนตายฝงคนตายของตนเถดิ 

 ข. จงใหบรรดาญาตพิี่นองของเขาชวยกันจัดงานได 

 ค. จงทําใจใหสงบ แลวแจงใหสมณะจัดการให 

 ง. จงทําตามใจที่ทานตองการ 

16. เมื่อพระเยซูเจาไดทรงแตงตั้งศิษยอีกเจ็ดสิบสองคน แลวสงพวกเขาเดินทาง

ลวงหนาพระองคไปเปนคูๆ ไปยังทุกตําบลและทุกเมืองที่พระองคจะเสด็จไปส่ัง

สอนประชาชน พระองคไดตรัสอะไรกบัพวกเขา 

 ก. ไมตองหวงหนา พะวงหลัง 

 ข. นําขาวดทีีเ่ราบอกไปสอนทุกคน 

 ค. ขาวที่จะเกี่ยวมมีาก แตคนงานมนีอย 

 ง. ใหรบีไปหาผูคนที่ไมเคยรูหรือฟงคําสอนของเรา 

17. พระเยซเูจาทรงหามบรรดาสาวกกระทําสิ่งใด 

 ก. จงไปเถดิ อยากังวลในส่ิงใดเลย 

 ข. จงไปเถดิ อยานําถุงเงิน ยามหรือรองเทาไปดวย 

 ค. จงไปเถดิ อยานําดาบหรืออาวุธอ่ืนใดไปดวย 

 ง. จงไปเถดิ อยาเปนหวงทางบาน หรือทรัพยสมบัตใิดๆเลย 
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18. สาวกทั้งเจ็ดสิบสองคนกลับมาหาพระองคหลังจากการออกไปปฏิบัติภารกิจ

ตางๆดวยความช่ืนชมยนิดี และไดแจงถงึทุกกจิกรรมที่ไดกระทํา พระเยซูเจาจึงได

ตรัสแกพวกเขาวา ใหช่ืนชมยนิดีในส่ิงใดมากกวา 

 ก. จงช่ืนชมยนิดีกับชีวตินริันดร 

 ข. จงช่ืนชมยนิดี และเต็มที่กับสิ่งที่ทานไดรับ 

 ค. จงช่ืนชนยนิดี แมอาจมสีิ่งที่ทานตองพบอกีมาก 

 ง. จงช่ืนชมยนิดีที่ช่ือของพวกทานไดรับการจารกึไวในสวรรคแลว 

19. พระเยซูเจาไดตรัสถงึผูที่มคีวามสุขอยางแทจรงิวาอยางไร 

 ก. คนทัง้หลายที่ฟงพระวาจาของพระเจาและปฏบิัตติามเปนสุขกวา 

 ข. ผูที่ไมทุกขกังวลในสิ่งใดๆเลย จะเปนสุข 

 ค. ผูที่สวดภาวนาวอนขอเสมอ จะเปนสุขเพราะเขาจะได 

 ง. ผูที่อดทนตอความทุกขยาก จะมีความสุขกวา 

20. พระเยซูเจาทรงสอนบรรดาศษิยใหมคีวามไววางใจอยางมั่นคงในส่ิงใดไดอยางไร 

 ก. จงปฏบิัตติามพระวาจาทุกขอ 

 ข. จงมอบทุกอยางไวในพระหัตถของพระเจาเถิด 

 ค. จงแสวงหาพระอาณาจักรของพระเจา แลวพระองคจะทรงเพิ่มเตมิทุกสิ่งให 

 ง. จงอธิษฐานภาวนาอยางสม่ําเสมอ เพราะพระเจาจะทรงฟงคําภาวนา และ

ประทานสิ่งที่ทานตองการ 

 

ตอนท่ี 2 จงเตมิคํา หรือ ขอความลงในชองวางใหไดความสมบูรณ 

1.  “ระวังเชื้อของพวกฟาริสีไวใหดี“ คําวา “เชื้อ” พระเยซูพูดหมายถึง การเปนคน

อยางไร              
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2.  “ฉันขอบอกทานวา ใครก็ตามที่ประกาศตนอยางเปดเผยวา เปนศษิยของฉัน บุตร

มนุษยจะยอมรับผูนัน้ตอหนาทูตสวรรคทัง้หลาย” คําวา “ฉัน” หมายถงึ   

                

3.  “ถานายกลับมาบานแลว พบเขา (คนใช) กําลังทําหนาที่อยู ฉันจะบอกใหวา นาย

จะตัง้ใหเขาดูแลทรัพยสมบัตทิัง้หมดของนาย” คําวา “ฉัน” หมายถงึ   

                

4.  “เมื่อเห็นเมฆมืดมาจากดานตะวันตก ทานก็จะพูดกันวา ฝนมาแลว แลวก็จริง

เสียดวย” คําวา “ทาน” หมายถงึ          

5.  “...ถาใครฟองรองจะเอาตัวทานไปศาล จงปรองดองกับเขาเสียเมื่อยังอยูตาม

ทาง เขาจะไมไดลากตัวทานขึ้นศาล” คําวา “เขา” หมายถงึ     

 

ตอนท่ี 3 การประยุกตใช 

จาก ลก 9 : 10 – 17 พระเยซูเจาทรงทวีขนมปงและปลา เลี้ยงคนจํานวนมาก แสดง

ใหเห็นวาพระเยซูมลัีกษณะนสัิยอยางไร 

              

               

 

ชุดท่ี 4 (บทท่ี 13-16) 

ตอนท่ี 1 ใหจับคูขอความที่ตรงกัน โดยนําอักษรหนาขอความทางขวามือ ใสหนาเลข

ขอทางซายมือ 

.......1.  ชาวกาลิลีที่ปลาต ส่ังประหารชีวติ 

.......2.  “ดูซิ สามปแลวที่ฉันคอยกินผล

จากตนมะเด่ือนี้ ..แตไมพบ” 

.......3. พระเยซูรักษาหญิงหลังคอมที่มีผี

ก. หญิงเอย เจาเปนไทหายจากโรค

แลว 

ข. เมล็ดพืช เชือ้ขนมผสมแปงใหฟู 

ค. ดังแมไก กกลูกไวใตปก 
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สิง  ปวย 18 ปแลว  โดยพูดวา 

“.......” 

.......4.  เจาหนาที่ ดูแลศาลาธรรมโกรธ

มากเพราะ… 

.......5.  อาณาจักรของพระเจาเปรียบได

กับ... 

.......6.  “โธ กรุงเยรูซาเล็ม ขาพเจา (พระ

เยซู) อยากจะเอาแขนโอบพลเมือง

ของเจาไว 

.......7.  พระเยซูสอนวา เวลาจัดงานเลี้ยง

ใหเชญิ.... 

.......8.  แขกที่ไดรับบัตรเชิญของชายที่จัด

งานเล้ียงใหญ 

.......9.  “ใครไมแบกกางเขนของตน ตาม

ขาพเจา (พระเยซู) มา .......” 

.......10. เกลือเปนสิ่งที่ดี แตถาเกลือจืด จะ

ใชอะไรทําใหเกลือเค็มเลา ถา... 

ง. “ทานคิดวา ชาวกาลิลีพวกนั้นไดทํา

ผดิมากกวาชาวกาลิลอ่ืีนๆ หรือ” 

จ. เฉพาะคนรวยๆ เทานัน้ 

ฉ. “นายครับ ขอลองดูอีกปหนึ่ง ผม

จะพรวนดินและใสปุย” 

ช. มันสูญเสยีความเค็มไป 

ซ. พระเยซูทรงรักษาหญิงหลังคอมที่

ถูกผสีงิในวันสับบาโต 

ฌ. จะเปนศิษยของนักบุญยอหนผูใช

น้ําเขาจารตีไมได 

ญ. จะเปนศษิยของพระเยซูไมได 

ฎ. คนยากจนเข็ญใจ ผูที่ไมสามารถ

เลี้ยงตอบแทนได พระเจาจะได

ประทานบําเหน็จ 

ฏ. ไมมี สักคนเดียวที่ ไปทานในงาน

เล้ียง 

 

ตอนท่ี 2 จงเตมิคํา หรือ ขอความลงในชองวางใหไดความสมบูรณ 

1.  เรื่องแกะหาย พระเยซูเปรียบเทียบแกะตัวหนึ่งที่หายไปนั้น (หรือเงินเหรียญที่

หายไปอันหนึ่งของหญงิคนนัน้) ไดแก       สวนแกะเกาสิบเกาตัว 

(หรือเหรยีญเกาอัน) หมายถงึ “คนด”ี 
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2.  เรื่องลูกที่หลงผิด ลูกคนเล็ก ขอใหบิดาแบงสมบัติให แลวผลาญเงินจนหมดตัว 

จงึกลับไปหาบดิาขอโทษขอทําหนาที่เปนลูกจาง แตบิดาจัดงานฉลองดวยความดีใจ

ใหมฐีานะเปน      

3.  เรื่องผูจัดการไมซื่อ ผูจัดการรูวา นายจะไลตนออกแน จึงหาวิธีการที่จะใหคนอ่ืน

รักและชวยเหลือตนเองในภายหลัง จงึแกบัญชีลดหนี้ของ      

4.  พระเจาทรงลวงรูจติใจของมนุษย ส่ิงที่มนุษยคดิวามคีามาก พระเจาทรงเห็นวา  

               

5. เศรษฐทีี่อยูในขุมทรมาน วงิวอนอับราอัมใหสงลาซารัสไปบอกพี่นองในโลกใหกลับ

ใจ   แตอับราฮัม บอกวา ถาเขาไมฟงโมเสส รวมทั้งผูประกาศพระวาจาทั้งหลาย 

เขาก็จะ        คนที่กลับเปนขึ้นมาจากความตาย 

 

ตอนท่ี 3 การประยุกตใช 

1. จาก ลก 15 : 11 – 32 อุปมาเรื่องลูกลางผลาญ ตองการสอนเรื่องพระกรุณาของ

พระเจา ทาทีของบิดาที่ใหอภัย พระเจาทรงใหอภัยเราเสมอเมื่อเรากลับมาหา

พระองค และเราไดใหอภัยกับบุคคลที่ทําใหเราขุนเคืองใจดวยทาทีเชนเดียวกับ

พระเจาบางไหม อยางไรบาง 

              

              

               

2. ทานจะปฏิบัติตนในเรื่องการใช “เงินทอง” อยางถูกตอง ตามคําสอนของพระเยซู

เจา ที่เคยกลาวไววาอยงไรไดบาง “ไมมีผูใดเปนขาสองเจาบาวสองนายได... ทาน

ทัง้หลายจะปรนนบิัตริับใชพระเจาและเงินทองพรอมกันไมได” (ลก 16:13) 
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3. คําอุปมาเรื่องเศรษฐีกับลาซารัส จะสอนใหทานนําไปปฏิบัติในชีวิตของทานให

เหมาะสมไดอยางไร (ลก 16:19-31) 

              

              

               

ชุดท่ี 5 (บทท่ี 17-20) 

ตอนท่ี 1 ใหจับคูขอความที่ตรงกัน โดยนําอักษรหนาขอความทางขวามือ ใสหนาเลข

ขอทางซายมือ 

.......1.  คนที่เปนเหตุใหเด็กหลงผดิ 

.......2.  ยายตนหมอนไปปลูกในทะเล 

.......3.  คนโรคเรือ้นสิบคน 

.......4.  ค น ที่ ห า ย โ ร ค เ รื้ อ น ช า ว

สะมาเรยีเพยีงคนเดียว 

.......5. พระเยซูสอนใหอธิษฐานภาวนา

โดยเปรยีบกับ... 

.......6.  คนเก็บภาษี อธิษฐานภาวนา

วา...  

.......7. “ปลอยเด็กๆ เขามาหาเถอะ...” 

.......8.  พระเยซูพูดกับชาย เศรษฐี

ชาวยวิวา... 

.......9.  ขอทานตาบอดพูดกับพระเยซู

วา 

.......10. ศักเคยีส พูดกับพระเยซูวา..... 

ก. กลับมาขอบคุณพระเยซ ู

ข. หินโมถวงคอ 

ค. มีศรัทธา (ความเช่ือ) เทาเมล็ดพันธุ

ผักกาด 

ง. ขาแตพระเจา โปรดทรงพระกรุณาตอ

ขาพเจาผูเปนคนบาปดวยเถดิ 

จ. ไปขายทุกสิ่งที่ตนม ีเอาเงินไปชวยคนจน 

ฉ. จงไปหาสมณะใหตรวจดู 

ช. เปนคําพูดของพระเยซู 

ซ. แมมายที่มาวิงวอนขอใหผูพิพากษาชวย

ตัดสินคดีให ขอซ้าํแลวซ้ําเลา 

ฌ. ถาผมโกงอะไรของใครมา ผมจะคืนให

เขาถงึส่ีเทา 

ญ. เหรยีญทองคํา 

ฎ. “ขาแตพระเยซู โอรสของกษัตริยดาวิด

เจาขา โปรดเมตตาขาพเจาเถดิ” 
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ตอนท่ี 2 จงเตมิคํา หรือ ขอความลงในชองวางใหสมบูรณ 

1.  “จงรบิเหรยีญทองนัน้ ไปใหแกคนที่มสิีบเหรยีญเสีย” เปนคําพูดของ    

2.  พระเยซูเสด็จเขากรุงเยรูซาเล็ม มีประชาชนมาตอนรับมากมาย พระเยซูทรง

ประทับนั่งบน       

3.  เจาของไรองุนสงลูกชายของตนไปรับสวนแบงผลที่เก็บไดจากผูเชา โดยคิดวา ผู

เชาจะยําเกรงลูกของตน แตความเปนจรงิกลับกลายเปนวาผูเชาไรองุน    

4.  มีพวกสะดูสีถามพระเยซูเกี่ยวกับชายพี่นองเจ็ดคน แตงงานกับหญิงผูหนึ่ง (ตาม

ธรรมเนียมของโมเสส) ชายทั้งเจ็ดตายโดยไมมีบุตร หญิงตายคนสุดทายแลวใน

สวรรคหญิงนั้นจะเปนภรรยาของใคร พระเยซูตอบวา “ชายและหญิงที่กลับเปน

ขึ้นมาจากตาย จะเปนอมตะเหมือนเทวดา    การเปนสามภีรรยากัน 

5.  พระเยซูทรงตําหนพิวก     ที่ชอบอวด ตองการใหคนเคารพ 

ชอบเลือกที่นั่งที่ดใีนงานเลี้ยงและเอารัดเอาเปรยีบแมมาย ....ฯลฯ 

 

ตอนท่ี 3 การประยุกตใช 

1. ในชีวิตของเรา พระเยซูเจาทรงรักษาโรคเรื้อน โรคตางๆ ในชีวิตที่เราพบกับความ

ทุกข บางทีเราไมไดทันกลับไปขอบพระคุณพระองคเลย แตเมื่อทุกขก็จะเขามาขอ

อยางเดียว ฉะนั้น ขอใหทบทวนชีวิตของเรา วาเราไดขอบคุณพระองคที่ชวยเราใน

เรื่องใดบาง 

              

              

               

2. ถาพี่นองของทานทําผดิดวยสาเหตุใดๆ ทานจะมีวิธีการเตือนเขาและใหอภัยเขาได

หรือไม และดวยวธิกีารอยางไร (ลก 17:1-4) 
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3. สภาพของพระเยซูเจาที่ถูกตรึงบนไมกางเขน ทานเคยพิจารณาแลวนํามาตรึก

ตรอง เพื่อใชในชีวติของทานอยางไรบาง (ลก 24:44-48) 

              

              

               

 

ชุดท่ี 6 (บทท่ี 21-24) 

ตอนท่ี 1 จงวงกลมรอบคําตอบที่ถูกที่สุด 

1. พระเยซูเจาตรัสวา หญงิมายทําทานมากกวาคนมั่งมเีพราะ.......... 

ก. นางบรจิาคจนหมดตัว 

ข. นางใสเหรยีญทอง 2 เหรยีญ 

ค. เงินของคนมั่งมไีมใชเหรยีญทอง  

ง. จํานวนเหรยีญที่นางใสมากกวาคนมั่งมี 

2. พระเยซูเจาตรัสวา ผูที่ถูกเบยีดเบยีนเพราะพระนามพระองค จะเอาวิญญาณรอด

โดยอาศัย.... 

ก. ความเพยีรทน    ข. ความปรชีาฉลาด 

ค. การพลชีพีของตน   ง. ความทรมานที่ไดรับ 

3. ยูดาส อสิคารโิอท ไดถูก.........เขาสงิ 

ก. ในพระวหิาร    ข. ความโลภ 

ค. ความอจิฉา    ง. ความเกลียดชัง 

4. พระเยซูเจาเลี้ยงฉลองปสกาที่ใด 
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ก. ในพระวหิาร    ข. หองโถงช้ันบน 

ค. หองกนิเล้ียงปสกา   ง. ในสวนเกทเสมน ี

5. “พวกทานจงสวดภาวนา เพื่อจะไมตกในการประจญ” พระเยซูเจาตรัสขณะ

ประทับอยูที่ใด 

ก. ในพระวหิาร    ข. หองโถงช้ันบน 

ค. หองรับรองแขก   ง. สวนเกทเสมน ี

6. ชายที่ชวยพระเยซูเจาแบกกางเขน ช่ืออะไร 

ก. ซโีมน เปโตร    ข. ซโีมน ชาวไซรนี 

ค. ซโีมน โบลิวาร    ง. ซโีมน อัครสาวก 

7. “ทานผูนี้เปนผูชอบธรรมแนแลว” เปนคําพูดของใคร 

ก. นายรอย     ข. โจรที่อยูทางขวา 

ค. โจรที่อยูทางซาย    ง. ประชาชนที่อยูแทบเชิงกางเขน 

8. ในพระคูหา บรรดาสตรใีจศรัทธาไดพบใคร 

ก. บุรุษสองคน    ข. พระคหูาวางเปลา 

ค. นักบุญยอหนและเปโตร   ง. บรรดาทหารของปลาต 

9. สาวกสองคนเดนิทางไปยังเอมมาอูส หลังจากพระเยซเูจาส้ินพระชนมไดกี่วัน 

ก. 1 วัน      ข.  2 วัน 

ค. 3 วัน      ง.  4 วัน 

10. พระเยซูเจาทรงหยิบปง ถวายพร บิออก และสงใหศิษยสองคนที่เดินทางไปเอม

มาอูสนัน้ตามพระวรสารของนักบุญลูกา พระเยซูเจาทรงกระทําเปนครัง้ที่เทาใด 

ก. 1      ข. 2 

ค. 3      ง. 4 
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ตอนท่ี 2 จงเตมิคํา หรือ ขอความลงในชองวางใหไดใจความสมบูรณ 

1.  ยูดาส เสยีใจที่ขายพระเยซู สามสิบเหรียญ แลวฆาตัวตาย สวนเปโตรปฏิเสธพระ

เยซูเมือ่ไดยนิเสียงไกขัน เสียใจ ออกไปขางนอกแลว      

2.  พวกที่จับพระเยซู นําพระเยซูไปมอบใหปลาต ปลาตนําไปมอบใหกษัตริยเฮโรด 

กษัตริยเฮโรดสงพระองคกลับไปใหปลาตอีก ทําใหปลาตและกษัตตริยเฮโรด ซึ่ง

เดมิเปนศัตรูกันหันมา            

3.  ปลาตพยายามที่จะปลอยพระเยซู แตประชาชนกลับรองตะโกนใหเอาพระเยซูไป

ฆา โดยใชวธิ ี             

4.  เขารีบฝงพระเยซูในอุโมงค โดยยังไมไดชโลมน้ํามันและเครื่องหอม เพราะใกลค่ํา

แลวและวันรุงขึ้นเปนวันพระ (สับบาโต) ซึ่งตรงกับวันเสาร เชาตรูวันอาทิตยสตรี

ใจศรัทธาจงึรีบไปยังอุโมงคเพื่อชะโลมน้ํามันและเครื่องหอมใหกับศพของพระเยซู 

แตพบอุโมงคเปดอยู ไมพบ           

5.  หลังจากที่พระเยซูกลับเปนขึ้นมาแลว พระองคปรากฏตัวใหศิษยเห็น เพื่อใหเขามี

ความเขาใจสภาพใหมหลังความตายของพระองค ศิษยแปลกใจ ตกใจ บางคนไม

ยอมเช่ือ แตในที่สุดยอมเช่ือเมื่อเขาไดเห็น       ที่ มื อ  เ ท า 

และสขีางของพระองค 

ตอนท่ี 3 การประยุกตใช 

1. จาก ลก 21 : 34 “จงระวังใหดี อยาปลอยใจของทานใหหมกมุนอยูในความ

สนุกสนานราเริง ความเมามายและความกังวล มิฉะนั้น วันนั้นจะมาถึง” จาก

ขอความนี้ใหเราพิจารณาไตรตรองวาเราปลอยใจกับอะไรในโลกนี้บางจนลืมนึก

ถงึพระเจา 
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2. การเดนิทางของศิษยสองคนไปยังหมูบานเอมมาอุส ซึ่งอยูหางจากกรุงเยรูซาเล็ม

ประมาณสบิเอ็ดกโิลเมตร ไดเกดิเหตุการณอะไรกับเขาทั้งสอง และถาในชีวิตของ

ทานมีเหตุการณทํานองนี้เกิดขึ้น ทานคิดวาทานควรจะทําตัวอยางไรดี (ลก 

24:13-20) 

              

              

               

3. สภาพของพระเยซูเจาที่ถูกตรงึบนไมกางเขน ทานเคยพจิารณาแลวนํามาไตรตรอง 

เพื่อใชในชวีติของทานอยางไรบาง (ลก 24:44-48) 
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