
1 
 

 
 

ชุดท่ี 1 (บทท่ี 1-3) 

ตอนท่ี 1 จงวงกลมรอบคําตอบที่ถูกตอง 

1. คําวา “พระวจนาตถ” ใน ยน 1 : 1-2 หมายถงึใคร 

ก. พระบดิาเจา    ข. พระเยซูเจา  

ค. พระจติเจา    ง. พระตรเีอกานุภาพ 

2. พระเจาทรงสรางทุกส่ิงโดยอาศัยใคร 

ก. พระวจนาตถ    ข. พระตรเีอกานุภาพ  

ค. เหลาเทวดาในสรวงสวรรค  ง. บรรดานักบุญและบุญราศทีุกองค 

3.  ยน 1 : 6 บอกวา “พระเจาทรงสงชายผูหนึ่งมา เขาช่ือยอหน” อยากทราบวา 

“ยอหน” ที่กลาวถึงนี้หมายถึง ยอหนอัครสาวก หรือ ยอหนผูทําพิธีลาง หรือ 

ยอหนทานใด 

ก. ยอหน อัครสาวก      ข. ยอหน ผูนพินธพระวรสาร    

ค. ยอหน ผูทําพธิลีาง     ง. ยอหน ลูกพี่ลูกนองของพระเยซู 

บทเรียนพระคัมภีรไปรษณีย 

“พระวรสารนักบุญยอหน” 
 

ชื่อ-นามสกุล................................................................................... 
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4. คําวา “แสงสวางที่แทจรงิ” ใน ยน 1 : 9 หมายถงึใคร 

ก. เอลียาห     ข. ประกาศก  

ค. นักบุญยอหน     ง. พระเยซูเจา 

5.  เมื่อพระเยซูเจาเสด็จมา ไมใชทุกคนปฏิเสธพระองค มีบางคนที่ยอมรับและ

ตอนรับพระองค อยากทราบวา “ผูที่ยอมรับพระเยซูเจา” คือบุคคลประเภทไหน 

ก. ผูที่เช่ือในพระนามของพระองค ข. ชาวอสิราเอลในกรุงเยรูซาเล็ม 

ค. มติรสหายที่รักของพระองค ง. ญาตขิองพระองค 

6.  ยน 1 : 14 บอกวา “เราไดเห็นพระสิรริุงโรจนของพระองค” คําวา “พระสิริรุงโรจน” 

หมายถงึอะไร 

ก. การบังเกดิเปนมนุษย   

ข. การที่ทรงรับศลีลางบาป 

ค. การทําอัศจรรยมากมาย  

ง. การที่พระเจาทรงสําแดงวาพระองคประทับอยู 

7.  คําพูดที่วา“ขาพเจาไมใชพระคริสต” “ขาพเจาไมเปนเอลียาห”(ยน 1 : 20-21) 

เปนคําพูดของใคร 

ก. ยอหน อัครสาวก      ข. ยอหน แหงไมกางเขน    

ค. ยอหน แหงพระเจา     ง. ยอหน ผูทําพธิลีาง 

8.  ใครถามยอหนผูทําพิธีลางวา “ทําไมทานจึงทําพิธีลาง ถาทานไมใชพระคริสต 

ไมใชเอลียาห และไมใชประกาศกผูนัน้” (ยน 1 : 24-25)  

ก. ชาวฟารสีิ    ข. มหาสมณะ  

ค. พวกสะดูสี    ง. สตรใีจศรัทธา 

9.  ยอหน 1 : 27 บอกวา “ขาพเจาไมสมควรแมแตจะแกสายรัดรองเทาของเขา” 

อยากทราบวา ในสมัยของพระเยซูเจา “การแกสายรัดรองเทา”เปนงานของใคร 

ก. ผูที่รักใครกัน    ข. เปนงานของทาส    

ค. ผูที่เปนพี่นองกัน       ง. ผูที่เกดิในตระกูลเดียวกัน 
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10. ทําไมยอหน ผูทําพธิลีาง จงึทําพธิลีางใหแกพระเยซูเจา 

ก. เพื่อใหพนบาปกําเนดิ   

ข. เพื่อประกาศการเปนประกาศก  

ค. เพื่อใหเปนที่รูจักแกอสิราเอล  

ง. เพื่อความปลอดภัยในชีวติของพระองค 

 

ตอนท่ี 2 จงเตมิคําหรือขอความลงในชองวางใหสมบูรณและถูกตอง 

1.  ยน 1 : 38 บอกวา เมื่อพระเยซูเจาทรงเห็นศิษยสองคนของยอหนเดินตาม

พระองคมา พระองคจงึตรัสถามวา ”ทานแสวงหาอะไร” พวกเขาทูลตอบวา “  

         “พระองคทรงพํานักอยูที่ไหน 

2.  ผูที่พาซโีมนไปเฝาพระเยซูเจา คือ           

3.  คําวา “เมสสิยาห” ซึ่งเปนภาษาฮบีรู แปลวา         

4.  พระเยซูเจาทรงพบฟลิปครัง้แรกที่      และ ทร ง เ ช้ื อ เ ชิญ ใ ห

ตดิตามพระองคไป  

5.  นักพระคัมภีรบอกวา “นาธานาเอล” อาจเปนคนเดียวกับ “บารโธโลมิว”  ใน

พระวรสารของนักบุญมัทธวิ คําวา “นาธานาเอล” แปลวา       

6.  ใน ยน 1 : 51 พระเยซูเจาตรัสเสริมวา “เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา 

ทานจะไดเห็นทองฟาเปดออก และจะเห็นบรรดาทูตสวรรคของพระเจาขึ้นลงอยู

เหนือบุตรแหงมนุษย” คําที่ขดีเสนใตหมายถงึ         

7. งานสมรสซึ่งพระมารดาของพระเยซูเจา พระเยซูเจาและบรรดาศิษยไดรับเชิญ

เกดิขึ้นที่               
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8. คําพูดที่วา “เขาบอกใหทานทําอะไร ก็จงทําเถดิ” (ยน 2 : 5)  เปนคําพูดของ  

      พูดกับ        

9. อัศจรรยซึ่งเปนเครื่องหมายแรกที่พระเยซูเจาทรงกระทํา มีผลตอบรรดาศิษยของ

พระองค โดยพวกเขา      ในพระองค 

10. คําพูดที่วา “จงนําของเหลานี้ออกไป อยาทําใหบานของพระบิดาของเราใหเปน

ตลาด” (ยน 2 : 16) เปนคําพูดของ       พูดกับ     

 

ตอนท่ี 3 ใหใส หนาขอความที่ถูก และใส  หนาขอความที่ผดิ 

........1. มีชาวยิวถามพระเยซูเจาวา “ทานมีเครื่องหมายอะไรแสดงใหเรารูวา ทานมี

อํานาจทําดังนี้” พระองคทรงตรัสตอบวา “จงทําลายพระวิหารนี้ แลวเราจะ

สรางขึ้นใหมภายในสามวัน” (ยน 2 : 18-19) 

........2. พระวหิารที่กรุงเยรูซาเล็มซึ่งพระเยซูเจาเสด็จเขาไป เมื่อเทศกาลฉลองปสกา

ของชาวยวิใกลจะมาถงึนัน้ ใชเวลาสรางนาน 46 ป (ยน 2 : 20) 

........3. บรรดาศิษยของพระเยซูเจาระลึกถึงคําพูดของพระองคที่วา “จงทําลายพระ

วิหารนี้ แลวเราจะสรางขึ้นใหมภายในสามวัน” เมื่อพระเยซูเจาทรงกลับคืน

พระชนมชีพจากบรรดาผูตายแลว (ยน 2 : 22) 

........4. เหตุที่มีคนจํานวนมากเช่ือในพระนามของพระเยซูเจาขณะที่ทรงประทับอยูที่

กรุงเยรูซาเล็มในเทศกาลปสกา เปนเพราะพวกเขาไดเห็นเครื่องหมายตางๆ 

ที่ทรงกระทํา (ยน2:23) 

........5. นโิคเดมัสมาเฝาพระเยซูเจาในตอนเวลาเชามืด 

........6. คําพูดที่วา “รับบี พวกเราทราบวาทานเปนอาจารยที่มาจากพระเจา เพราะ

ไมมีใครสามารถทําอัศจรรยอยางที่ทานทําได นอกจากพระเจาจะทรงสถิต

อยูกับเขา” (ยน 3 : 2) เปนคําพูดที่ประชาชนพูดกับพระเยซูเจา 
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........7. ใน ยน 3:5 พระเยซูเจาตรัสวา“เราบอกความจริงแกทานวาไมมีใครสามารถ

เขาสูพระอาณาจักรของพระเจาไดถาเขาไมเกิดใหมจากน้ําและพระจิตเจา”

คํากลาวนี้พาดพงิถงึศลีลางบาป 

........8. พระเยซูเจาเสด็จไปแควนยูเดียพรอมกับบรรดาศษิย และพระองคทรงทําพิธีลาง

ที่รมิฝงแมน้ําไนล 

........9. คําพูดที่วา “ผูที่มเีจาสาวคือเจาบาว แตเพื่อนเจาบาวที่ยืนฟงอยูยอมช่ืนชมยินดี

เมื่อไดยินเสียงของเจาบาว ขาพเจามีความช่ืนชมยินดีเชนนี้ และความช่ืนชม

ยนิดีของขาพเจาก็สมบูรณ” (ยน 3 : 29) เปนคําพูดของยอหน ผูทําพธิลีาง 

........10. (ยน 3 : 30) บอกวา “พระองคจะตองยิ่งใหญขึ้น สวนขาพเจาจะตองดอยลง” 

เปนคํากลาวของยอหน อัครสาวก ญาตผิูนองของพระเยซูเจา 

 

ชุดท่ี 2 (บทท่ี 4-6) 

ตอนท่ี 1 จงวงกลมรอบคําตอบที่ถูกตอง 

1. ในระหวางการเดินทางจากแควนยูเดียเพื่อกลับไปยังแควนกาลิลี พระเยซูเจา

จําเปนตองเสด็จผานแควนสะมาเรีย ในเมืองนี้มีบอน้ําของยาโคบ อยากทราบวา

เมืองนี้มช่ืีอวาอะไร 

ก. ซาลิม  ข. สิคาร  ค. กาลิลี  ง. ทิเบเรยีส 

2. ขณะที่พระเยซูเจาทรงประทับที่ขอบบอ มีหญิงชาวสะมาเรียคนหนึ่งมาตักน้ํา 

พระองคจงึขอน้ําด่ืมจากนาง อยากทราบวาขณะนัน้บรรดาศษิยของพระองคไปไหน 

ก. ตอนรับประชาชน   ข. เทศนสอนประชาชน  

ค. ไปซือ้อาหารในเมือง   ง. หาโรงแรมเพื่อพักคางคืน 

3. คําพูดที่วา “มาเถิด มาดูชายคนหนึ่งที่บอกทุกอยางที่ดิฉันเคยทํา เขาเปนพระ

ครสิตกระมัง” เปนคําพูดของใครพูดกับใคร 

ก. หญงิชาวสะมาเรยีกับประชาชนในเมือง     
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ข. แมยายของซโีมน เปโตร พูดกับลูกสาวและเพื่อนบาน    

ค. มารธาพี่สาวของลาซารัส พูดกับทุกคนที่พบเมื่อเขามาเยี่ยม     

ง. สตรใีจศรัทธาพูดกับประชาชนทุกคนที่พบระหวางการเดินทาง 

4. ยน 4 : 39-40 บอกวาชาวสะมาเรียหลายคนจากเมืองนั้น มีความเช่ือในพระเยซูเจา 

พวกเขาพากันมาเฝาประองคและไดออนวอนพระองคใหประทับอยูกับพวกเขา 

อยากทราบวาพระองคประทับอยูกับพวกเขากี่วัน 

ก. 2 วัน   ข. 4 วัน  ค. 7 วัน   ง. 2 สัปดาห 

5. อะไรคืออัศจรรยซึ่งเปนเครื่องหมายครั้งที่สองที่พระเยซูเจาทรงกระทําที่หมูบาน

คานาในแควนกาลิลี 

ก. ทรงรักษาผูปวย    

ข. ทรงรักษาบุตรสาวของหญงิชาวคานาอัน 

ค. ทรงรักษาชายที่ถูกผสิีง 2 คน  

ง. ทรงรักษาบุตรชายของขาราชการ 

6. ขาราชการคนหนึ่งไดมาเฝาพระเยซูเจาที่หมูบานคานา ไดทูลขอพระองคใหทรง

ชวยบุตรชายที่ปวยหนักของเขา อยากทราบวาขณะนัน้ คนปวยพักอยูที่เมืองใด 

ก. นาซาเร็ธ     ข. เยรูซาเล็ม 

ค. คาเปอรนาอุม    ง. คับปาโดเชีย 

7. มสีระน้ําแหงหนึ่งอยูใกลกับประตูแกะที่กรุงเยรูซาเล็ม มีช่ือเรียกเปนภาษาฮีบรูวา 

“เบเธสดา”  อยากทราบวา แปลวาอะไร 

ก. บานแหงความรมเย็น     ข. บานแหงความชุมช้ืน    

ค. บานพักคนเดินทางไกล    ง. บานแหงความเมตตา 

8. วันที่พระเยซูเจาทรงรักษาชายที่ปวยมานาน 38 ปแลวนัน้ ตรงกับวันอะไร 

ก. วันสับบาโต    ข. วันขอบคุณพระเจา  

ค. วันเริ่มเทศกาลอยูเพงิ   ง. วันที่เจ็ดในเทศกาลอยูเพงิ 
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9. ใน ยน 5:25 พระเยซูเจาตรัสวา “เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา เวลานั้น

กําลังจะมาถึง และขณะนี้ก็กําลังเริ่มแลว เมื่อผูตายจะไดยินพระสุรเสียงของพระ

บุตรของพระเจา และผูที่ไดยนิแลวจะมชีีวติ” อยากทราบวา คําวา “ผูตาย” ในที่นี้

หมายถงึใคร 

ก. คนบาปที่ไมมชีีวติพระ กลาวคือ ผูตายฝายจติ   

ข. คนที่ส้ินใจโดยยังมไิดรับศลีลางบาป    

ค. คนที่ส้ินใจโดยยังไมเคยฟงพระวาจาของพระเจา 

ง. ผูที่ส้ินใจแลวถูกนําไปฝงไวในอุโมงคที่เตรยีมไว 

10. ยน 5 : 29 บอกวา “ผูที่ไดทําความดีจะกลับคืนชีวิตมารับชีวิตนิรันดร สวนผูที่

ทําช่ัวจะกลับคืนชีวติมารับโทษทัณฑ” อยากทราบวาขอความนี้พูดถงึอะไร 

ก. คนดีมบีุญไดไปสวรรค   

ข. คนช่ัวมบีาปตองตกนรก  

ค. ทัง้คนดีและคนช่ัวตองถูกพพิากษา  

ง. การกลับคืนชีพของบรรดาผูตายในวันสุดทาย 

 

ตอนท่ี 2 ใส หนาขอความที่ถูก และใส  หนาขอความที่ผดิ 

........1. ทะเลสาบกาลิลี มช่ืีออกีช่ือหนึ่งวา ทะเลสาบทเิบเรยีส 

........2. ผูที่ทูลพระเยซูเจาวา มีเด็กคนหนึ่งมีขนมปงบารเลย 5 กอนกับปลาอีก 2 ตัว 

คือ ซโีมน เปโตร 

........3. หลังจากที่พระเยซูเจาทรงทําอัศจรรยทวีขนมปงและปลาแจกจายใหแก

ประชาชนทุกคนแลว  บรรดาศษิยเก็บเศษอาหารที่เหลือไดอกี 8 กระบุง 

........4. คนทั้งหลายที่ไดเห็นอัศจรรยทวีขนมปง ไดพูดวา “ทานผูนี้เปนประกาศกที่

แทจรงิ ซึ่งจะตองมาในโลก” 

........5. เม่ือถึงเวลาเย็น บรรดาศิษยพากันลงเรือเพื่อขามฟากไปยังเมืองคาเปอรนา
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ตอนท่ี 3 จงเตมิคําหรือขอความลงในชองวางใหสมบูรณและถูกตอง 

1. ใน ยน.6:64 บอกวา พระเยซูเจาตรัสวา “แตบางทานไมเช่ือ” คําพูดนี้แสดงนัยให

เราทราบวา               

                

2. บทเทศนเรื่องปงแหงชีวติมผีลกระทบตอบรรดาศิษยของพระองค คือมีศิษยหลายคน  

               

3.        “พระเจาขา พวกเราจะไปหาใครเลา พระองคทรงมี

พระวาจาแหงขีวิตนิรันดร พวกเราเช่ือและรูวาพระองคทรงเปนผูศักด์ิสิทธิ์ของ

พระเจา”  

4.  “ผูศักด์ิสิทธิ์ของพระเจา คือ ผูแทนที่พระองคทรงเลือกสรร ทรงเจิม และโปรดให

เปนหนึ่งเดียวกับพระองคอยางพเิศษ” ทานผูนี้ คือ       

อุม พวกเขาเห็นพระเยซูเจากําลังทรงพระดําเนินบนทะเลและเขามาใกลเรือ

ของพวกเขา ซึ่งขณะนัน้เปนเวลามืดแลวและทะเลก็ปนปวน 

........6. ชาวยิวพากันวิจารณวา “คนคนนี้ไมใชเยซูบุตรของโยเซฟหรือ เรารูจักทั้ง

บดิาและมารดาของเขาดี แลวเขาพูดไดอยางไรวาเขาลงมาจากสวรรค” 

........7. ชาวกรกีที่อยูในกรุงเยรูซาเล็มถกเถยีงกันวา “คนนี้เอาเนื้อของตนใหเรากินได

อยางไร” 

........8. ใน ยน 6:56 พระเยซูเจาตรัสวา “ผูที่กินเนื้อเรา และด่ืมโลหิตของเราก็ดํารง

อยูในเรา...” การดํารงอยูใน...หมายถงึการมคีวามสัมพันธใกลชิดกัน 

........9. พระเยซูเจาทรงสอนเกี่ยวกับ “ปงแหงชีวติ” ในพระวหิารที่กรุงเยรูซาเล็ม 

........10.ใน ยน.6:60 ศิษยหลายคนของพระเยซูเจาพูดวา “ถอยคํานี้ขัดหูจริง ใครจะ

ฟงได” 
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5. ใน ยน.6:70 พระเยซูเจรตรัสวา “เราไดเลือกทานทัง้สิบสองคน แตคนหนึ่งเปนปศาจ” 

คนที่เปนปศาจที่พระเยซูเจาทรงกลาวถงึ หมายถงึ         

6. เมื่อพระเยซูเจาเสด็จจากแควนยูเดียไปยังแควนกาลิลี เมื่อเสด็จมาถงึเมือง  

   ในแควนสะมาเรยี พระเยซูเจาทรงเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทาง จึง

นั่งพักที่ขอบบอเพื่อตักน้ําด่ืม 

7. ชาวสะมาเรยีไดพากันมาฟงคําสอนของพระเยซูเจาจํานวนมาก และกลาวแกหญิง

ผูเลาทุกอยางใหเขาฟง เกี่ยวกับคําพูดที่พระเยซูไดตรัสกับเธอ ชาวสะมาเรียไดมี

ความเช่ือเพิ่มจํานวนมากขึ้น และพากันกลาวกับหญิงผูนั้นวา “เรามีความเช่ือ

ไมใชเพราะคําพูดของทานอกีแลว เราเองไดยนิ และรูวาพระองคเปน   

  โดยแทจรงิ 

8. พระเยซเูจาเสด็จขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มมาถงึประตูแกะ ซึ่งมีสระน้ําอยูใกลบริเวณ

นัน้ สระน้ํานี้มช่ืีอวา   มชีายคนหนึ่ง ซึ่งปวยมานาน 38 ปแลว พระองค

ทอดพระเนตรเห็นเขานอนอยู จงึตรัสแกเขาวา        

9. เมื่อพระเยซูเจาทรงพบชายที่ปวยมานานและทรงชวยใหเขาหายปวย จึงตรัสแก

เขาวา ทานหายเปนปกตดีิแลว อยา   อีก มิฉะนั้น เหตุรายกวานี้จะ

เกดิขึ้นแกทาน 

10. ชาวยวิเริ่มเบยีดเบยีนองคพระเยซูเจา เพราะพระองคทรงรักษาคนปวยใน  

   แตดวยพระเยซูเจาทรงยืนยันวา        
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ชุดท่ี 3 (บทท่ี 7-9) 

ตอนท่ี 1 จงวงกลมรอบคําตอบที่ถูกตอง 

1. พระเยซูเจาเสด็จไปทั่วแควนกาลิลี แตไมทรงมีพระประสงคจะเสด็จไปทั่วแควนยู

เดีย เพราะ… 

ก. ชาวยวิที่นั่นกําลังพยายามจะฆาพระองค 

ข. แควนยูเดียกวางใหญเกนิไป  

ค. สาวกสวนหนึ่งละทิ้งพระองค  

ง. ทหารโรมันสงสัยพระองค 

2.  ยน.7:3 บอกวา บรรดาพี่นองของพระเยซูเจากลาวกับพระองควา “จงออกจาก

ที่นี่ เดินทางไปในแควนยูเดียเถิด เพื่อบรรดาศิษยของทานจะเห็นกิจกรรมที่ทาน

กระทําดวย” อยากทราบวา “บรรดาพี่นองของพระองค” ในที่นี้หมายถงึใคร 

ก. ลาซาลัสและมารธา   ข. ยอหน ผูทําพธิลีาง  

ค. ลูกพี่ลูกนองหรือญาต ิ  ง. เพ่ือนบานจากนาซาเร็ธ 

3.  ทําไมประชาชนจึงไมกลาพูดถึงพระเยซูเจาอยางเปดเผยในระหวางงานฉลอง

เทศกาลอยูเพงิ 

ก. เพราะพวกเขากลัวความผดิ    ข. เพราะพวกเขากลัวชาวยวิ    

ค. เพราะพวกเขาเกรงกลัวทหาร    ง. เพราะพวกเขาตองการความสงบ 

4.  เมื่อพระเยซูเจาเสด็จขึ้นไปยังพระวหิารและเริ่มเทศนสอน งานฉลองเทศกาลอยูเพิง

ไดผานไปนานเทาไร 

ก. ผานไปครึ่งหนึ่งแลว   ข. ใกลจะเสร็จส้ินแลว 

ค. ผานไปไดหนึ่งสัปดาห   ง. เพิ่งเริ่มตน 

5.  ใน ยน.7:38 พระเยซูเจาตรัสวา “ผูที่เช่ือในเรา จงด่ืมเถิด ตามที่พระคัมภีรกลาว

วา “ลําธารที่ใหชีวติจะไหลออกมาจากภายในผูนั้น” อยากทราบวา “น้ําที่ใหชีวิต” 

ที่พระเยซูเจาทรงสัญญาจะใหผูที่เช่ือในพระองคไดด่ืมนี้ หมายถงึอะไร 
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ก. พระบดิา     ข. พระบุตร 

ค. พระจติเจา    ง. พระเมสสิยาห 

6.  คําพูดที่วา “ไมมีมนุษยผูใดพูดจาเหมือนกับชายผูนี้เลย” (ยน.7:46) เปนคําพูด

ของใคร 

ก. ทหารโรมัน    ข. ยามรักษาพระวหิาร 

ค. ธรรมาจารยและฟารสีิ  ง. ประชาชนที่มาฟงคําสอน 

7.  อยากทราบวา พระเยซูเจาประทับอยูที่ไหน เม่ือบรรดาธรรมาจารยและชาวฟาริสี 

นําหญงิที่ถูกจับขณะลวงประเวณมีาพบพระองค 

ก. ขางพระวหิาร       ข. ขางกําแพงเมือง    

ค. ที่ขอบสระน้ํา      ง. ในพระวหิาร 

8. อะไรคือโทษสําหรับหญงิที่ถูกจับขณะลวงประเวณตีามกฎของโมเสส 

ก. ถูกประหารชีวติ    ข. ถูกหินทุมจนตาย  

ค. ถูกผลักใหตกจากหนาผา   ง. ถูกโบยตจีนกวาจะตาย 

9.  คําพูดที่วา “เราก็ไมเอาโทษทานดวย ไปเถิด และตั้งแตนี้ไปอยาทําบาปอีก” (ยน.

8:11) เปนคําพูดของใครพูดกับใคร  

ก. พระเยซูเจาพูดกับคนงอย  

ข. พระเยซูเจาพูดกลับคนโรคเรือ้น 

ค. พระเยซูเจาพูดกับคนขอทาน  

ง. พระเยซูเจาพูดกับหญงิที่ถูกจับขณะลวงประเวณี 

10. ใน ยน.8:21 พระเยซูเจาตรัสวา “เราจากไปแลวทานทั้งหลายจะแสวงหาเรา แต

ทานจะตายเพราะบาปของทาน ที่ที่เราไปนั้นทานไปไมได” ขอความที่วา “ทานจะ

ตายเพราะบาปของทาน” มคีวามหมายวาอยางไร 

ก. ผูที่ทําบาปจะตองตาย   

ข. ผูที่ปฏเิสธพระเยซูเจาจะตองตาย  

ค. ทุกคนที่ปฏเิสธไมยอมรับพระเยซูเจา จะตองตาย  
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ง. ชาวยวิที่ปฏเิสธไมยอมรับพระเยซูเจา กําลังมุงหนาสูความพนิาศที่ไมมีทางแกไข 

เขากําลังทําบาปผดิตอความจรงิ ซึ่งเปนบาปผดิตอพระจติเจา 

 

ตอนท่ี 2 จงใส หนาขอความที่ถูก และใส  หนาขอความที่ผดิ 

.........1. คําพูดที่วา “พวกเราเปนเช้ือสายของอับราฮัมและไมเคยเปนทาสของใคร 

ทานพูดไดอยางไรวา ทานทั้งหลายจะเปนอิสระ” เปนคําพูดของชาวยิวพูด

กับพระเยซูเจา 

.........2. ใน ยน.8:43 พระเยซูเจาตรัสกับชาวยิววา “ทําไมทานจึงไมเขาใจส่ิงที่เรา

กลาว เพราะทานไมสามารถรับฟงถอยคําของเราได” ที่เปนเชนนี้ก็เพราะ

พวกเขามปีศาจ (เจาแหงความโกหก) เปนเจานาย 

.........3. เมื่อพระเยซูเจาตรัสวา “กอนอับราฮัมจะเกิด เราเปน” ชาวยิวไดพากันหยิบ

กอนหินขวางพระองค เพราะชาวยิวถือวาการกลาวเชนนั้นเปนการกลาว

ผรุสวาท ตองไดรับโทษประหารโดยเอาหินทุมใหตาย (เพราะคําวา “เรา

เปน” หมายถงึการทรงอางวาเปนพระเจา) 

.........4. คําวา “สิโลอัม” (ยน.9:7) แปลวา “จงไปลางออก” 

.........5.  กอนที่พระเยซูเจาจะทรงรักษาตาของชายที่ตาบอดใหหาย เขามีอาชีพขอทาน

เพ่ือเล้ียงชีพของตน 

.........6.  เมื่อชาวฟาริสีถามคนตาบอดแตกําเนิดเกี่ยวกับพระเยซูเจา เขาตอบวา 

พระองคเปนชาวนาซาเร็ธ 

.........7.  เมื่อชาวยิวเรียกบิดามารดาของคนตาบอดแตกําเนิด (ซึ่งพระเยซูเจาทรง

รักษาเขาใหหาย) มาถาม พวกเขาตอบวา “...ทานจงถามเขาเองเถิด เขาโต

พอที่จะตอบเองไดแลว” (ยน.9:21-23) เพราะเขารังเกยีจชาวยวิกลุมนัน้ 

.........8.  คําพูดที่วา “แปลกจริงที่ทานทั้งหลายไมทราบวาเขามาจากไหน แตเขาได

รักษาตาของขาพเจาใหหายบอด เราทั้งหลายทราบอยูวาพระเจาไมทรงฟง

คนบาป แตทรงฟงผูที่ยําเกรงพระองคและปฏิบัติตามพระองคเทานั้น แต
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ไหนแตไรมา ไมเคยไดยินเลยวามีใครรักษาคนตาบอดแตกําเนิดใหหายได 

ถาเขาไมมาจากพระเจา เขาก็คงทําอะไรไมได” (ยน.9:30-33) เปนคําพูด

ของคนที่เคยตาบอดพูดกับบรรดาอัครสาวก 

.........9. ใน ยน.9:39 พระเยซูเจาตรัสวา “เรามาในโลกนี้เพื่อพิพากษาคนที่มองไมเห็น 

จะไดแลเห็น  สวนคนที่แลเห็น จะกลายเปนคนตาบอด” ถอยคําที่ขีดเสนใต 

หมายถงึ ผูที่ไวใจใน “แสงสวาง” ของตนเองและขาดความถอมตน 

.........10. ชาวฟาริสีถือวาการถมน้ําลายทําเปนโคลนเปรียบเหมือนกับการผสมปูน

กอสราง ซึ่งเปนงานตองหามในวันสับบาโต 

ตอนท่ี 3 จงตอบคําถามตอไปนี้ใหสมบูรณชัดเจน 

1. จงเปรียบเทียบวิถีทางชีวิตของชายตาบอดผูที่พระเยซูเจาทรงชวยใหหายกับชีวิต

ของทานในสังคมปจจุบัน            

               

               

2. บรรดาธรรมาจารยและชาวฟาริสี ไดนําหญิงคนหนึ่งซึ่งถูกจับไดขณะลวงประเวณ ี

เขานํานางมายืนตรงกลาง แลวทูลถามพระองควา “พระอาจารย หญิงคนนี้ถูกจับได 

ขณะลวงประเวณี ในธรรมบัญญัติของโมเสส ส่ังเราใหทุมหญิงประเภทนี้จนตาย 

สวนทานจะวาอยางไร” แตพระเยซูเจาทรงกมลง เอานิ้วพระหัตถขีดเขียนที่พื้นดิน 

พวกเขาจึงถามย้ําอีก พระเยซูเจาทรงเงยพระพักตรขึ้น ตรัสวา “ทานผูใดไมมีบาป 

จงเอาหินทุมนางเปนคนแรกเถิด” ทานคิดวาพฤติการณทํานองนี้ ถาเกิดขึ้นในชีวิต

ปจจุบัน ทานคดิวานาจะเกี่ยวกับเรื่องในทํานองไหน 
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ชุดท่ี 4 (บทท่ี 10-12) 

ตอนท่ี 1 ใหเขยีนขอความลงในชองวางใหสมบูรณและถูกตอง 

1. ลาซารัสซึ่งกําลังปวยเปนคนมาจาก          

2. พระเยซูเจาทรงรักมารธากับนองสาวและลาซารัส หลังจากทรงทราบวา 

ลาซารัสกําลังปวย              

3. พระเยซูเจาทรงกลาวถงึ       วา “...เพื่อนของเรากําลังหลับ

อยู แตเรากําลังไปปลุกใหตื่น” 

4. โทมัสกลาวกับศษิยคนอ่ืนๆ ของพระเยซูเจาวา “      

     “ (ยน.11:16) 

5. เมื่อพระเยซูเจาเสด็จถงึหมูบานเบธาน ีลาซารัสไดถูกฝงไวในคูหาเปนเวลา  

    แลว 

6. หมูบานเบธานอียูหางจากกรุงเยรูซาเล็มประมาณ        

7.       ไดพูดกับพระเยซูเจาวา “พระเจาขา ถาพระองคทรง

อยูที่นี่ พี่ชายของดิฉันคงไมตาย...” (ยน 11 : 21) 

8. พระเยซูเจาทรง          เมื่อเห็นมารียและ

ชาวยวิที่ตามมาพากันรองไห 

9. พระเยซูเจาทรงประทับยืน     พลางตรัสวา “ขาแตพระบิดาเจา 

ขาพเจาขอบพระคุณพระองคที่ทรงฟงคําของขาพเจา ขาพเจาทราบดีวาพระองค

ทรงฟงขาพเจาเสมอ แตที่ขาพเจากลาวเชนนี้ ก็เพื่อประชาชนที่อยูรอบขาง

ขาพเจา เพื่อเขาจะไดเช่ือวาพระองคทรงสงขาพเจามา” (ยน.11:41-42) 

10. บรรดา          ไดปรึกษาหารือ

กันวา  “พวกเราจะทําอยางไรกันดี เพราะคนคนนี้ไดทําเครื่องหมายอัศจรรย

หลายอยาง ถาเราปลอยเขาไวอยางนี้ ทุกคนจะพากันเช่ือเขาแลวชาวโรมันก็จะ

มาทําลายทัง้พระวหิารและชนชาตขิองเรา” (ยน.11:47-48) 
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ตอนท่ี 2 จงใส  หนาขอความที่ถูก ใส  หนาขอความที่ผดิ 

.........1.  คายาฟาส มหาสมณะในปนั้นไดพูดกับบรรดาหัวหนาสมณะและชาวฟาริสี

ที่มาประชุมหารือกันเกี่ยวกับพระเยซูเจาวา “ทานทั้งหลายไมเขาใจอะไรเลย 

ทานคิดหรือไมวา ถาคนหนึ่งจะตายเพื่อประชาชนจะเปนประโยชนมากกวา

ที่ชนทัง้ชาตจิะตองพนิาศไป” (ยน.11:49-50) 

.........2.  ที่ประชุมของบรรดาหัวหนาสมณะและชาวฟาริสีไดตกลงกันวาใหประหาร

ชวีติพระเยซูเจา (ยน.11:53) 

.........3.  บรรดาทหารโรมันไดออกคําส่ังวา “ถาใครรูวาพระเยซูเจาอยูที่ไหน ก็ใหมา

รายงานใหทราบ” เพื่อจะไดจับกุมพระองค 

.........4.  พระเยซูเจาเสด็จไปที่หมูบานเบธาน ีพระองคไดทรงทําใหลาซารัสกลับคืนชีพ

จากบรรดาผูตาย กอนการฉลองปสกาสองวัน 

.........5.  บรรดามหาสมณะและชาวฟารสีิพากันกลาววา “ทําไมไมเอาน้ํามันหอมนี้ไป

ขายราคาสามรอยเหรยีญแลวนําเงินไปแจกใหคนยากจนเลา”(ยน.12:5) 

.........6. จุดประสงคของชาวยิวจํานวนมากที่มาเฝาพระเยซูเจาและดูลาซารัสผูที่

พระองคทรงทําใหกลับคืนชีพจากบรรดาผูตาย (ยน.12:9) 

.........7.  บรรดาหัวหนาสมณะตกลงฆาลาซารัส เพราะเขาคือตนเหตุที่ทําใหชาวยิว

จํานวนมากไปเฝาพระเยซูเจา และเช่ือในพระองค (ยน.12:11) 

.........8.  ประชาชนจํานวนมากถือใบปาลมออกไปรับเสด็จพระเยซูเจา เมื่อทรงเสด็จ

เขามาถงึกรุงเยรูซาเล็ม 

.........9.  พระเยซูเจาทรงบนหลังมาเทศขณะเสด็จเขากรุงเยรูซาเล็ม 

.........10. ชาวฟาริสีพูดแกกันและกันวา “เห็นไหม พวกเราทําอะไรไมไดเลย ดูซิโลก

ทัง้โลกกําลังตามเขาไปแลว” (ยน.12:19) 
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ตอนท่ี 3 จงตอบคําถามตอไปนี้ใหสมบูรณและถูกตอง 

1.  ยน.12:20 บอกวา “ผูที่ขึ้นไปนมัสการที่กรุงเยรูซาเล็มในงานฉลองนั้น บางคนเปน

ชาวกรกี” อยากทราบวา “ชาวกรกี” ในที่นี้หมายถงึใคร      

               

2. ฟลิป เปนคนมาจากหมูบานไหน           

3. ใน ยน.12:31 พระเยซูเจาตรัสวา “บัดนี้ ถึงเวลาจะพิพากษาโลกแลว บัดนี้เจานาย

แหงโลกนี้กําลังจะถูกขับไลออกไป” อยากทราบวา “เจานายแหงโลกนี้” หมายถงึใคร 

               

4. ใครพูดกับใครวา “เราไดเรียนรูจากธรรมบัญญัติวา พระคริสตจะดํารงอยูตลอด

นิรันดร แลวทานพูดไดอยางไรวา บุตรแหงมนุษยจะถูกยกขึ้น” ใครเปนบุตรแหง

มนุษยผูนี้ (ยน.12:34)            

5. ใน ยน.12:35 พระเยซูเจาตรัสวา “แสงสวางอยูกับทานทั้งหลายอีกไมนาน จงเดิน

ในขณะที่ทานมีแสงสวางเถิด เกรงวาความมืดจะตามมาทัน ผูที่กําลังเดินอยูใน

ความมืด เขาไมรูวาเขากําลังไปที่ใด” อะไรคือจุดประสงคของพระดํารัสตอนนี้  

              

              

 

ชุดท่ี 5 (บทท่ี 13-15) 

ตอนท่ี 1 จงวงกลมรอบคําตอบที่ถูกตอง 

1.  ยน 13 : 2 บอกวา “ระหวางการเล้ียงอาหารค่ํา ปศาจไดดลใจยูดาส อิสคาริโอท 

บุตรของซโีมนใหทรยศตอพระองค” การดลใจของปศาจบงบอกใหเราทราบวา 

ก. ยูดาสอยากไดเงิน 
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ข. ยูดาสกระทําโดยไมรูตัว เพยีงเพราะเกดิความโลภ  

ค. ความโลภทรัพยสินเงินทอง ทําใหเพื่อนทรยศได  

ง. การรับทรมานของพระเยซูเจาเปนผลมาจากการกระทําของอํานาจมืด 

2.  ยน 13 : 4-5 บอกวาพระเยซูเจา “...จงึทรงลุกจากโตะ ทรงถอดเส้ือคลุมออกวาง

ไว ทรงเอาผาเช็ดตัวมาคาดสะเอว แลวทรงเทน้ําลงในอาง เริ่มลางเทาบรรดา

ศษิย และเอาผาที่คาดสะเอวเช็ดให” ขอความนี้บอกใหเราทราบวา 

ก. พระเยซูเจาทรงตองการใหสาวกสะอาด 

ข. พระเยซูเจาทรงตองการใหสาวกไดรูสึกสบาย  

ค. พระเยซูเจาทรงแตงพระองคและกระทําหนาที่อยางผูรับใช   

ง. พระเยซูเจาทรงตองการกระทําใหสาวกรูสึกสบายใจและกาย 

3.  คําพูดที่วา “พระเจาขา พระองคทรงลางเทาขาพเจาเทียวหรือ” “ขาพเจาจะไม

ยอมใหพระองคลางเทาขาพเจาเลย” “พระเจาขาอยาลางเฉพาะเทาเทานั้น แต

ลางทัง้มือและศรีษะดวย” (ยน 13 : 6-9) เปนคําพูดของใคร 

ก. ซโีมน เปโตร     ข. อันดรูว    ค. ฟลิป     ง. ยอหน 

4.  ใน ยน 13 : 10 ทําไมพระเยซูเจาจึงตรัสวา “ทานทั้งหลายก็สะอาดอยูแลวแตไม

ทุกคน”  

ก. เห็นยูดาสปลีกตัวออกไป   

ข. พระองคทราบดีวาใครกําลังจะทรยศ 

ค. พระองคทรงเห็นความผดิปกตใินบรรดาสาวก    

ง. พระองคทรงเห็นวาบรรดาสาวกเดินทางมาไกลหลายที่ 

5.  ใน ยน.13:14-15 “.....ทานก็ตองลางเทากันและกันดวย เราไดวางแบบอยางให

แลว ...” อยากทราบความหมายของคําวา “ลางเทาซึ่งกันและกัน”  

ก. ชวยเหลือกันและกัน   

ข. ดูแลปกปองกันและกัน 

ค. รับใชกันดวยความรักและถอมตน 
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ง. ชวยเหลือ ดูแลปกปองซึ่งกันและกันอยางซื่อสัตย 

6.  ยน.13:18 บอกวา “...แตพระคัมภีรจะตองเปนความจริงที่วา “ผูที่กินปงของเรา 

ไดยกสนเทาใสเรา” (สดด.41:9) อยากทราบความหมายของคําวา “ยกสนเทาใส

เรา” 

ก. ทํารายเพื่อน   ข. ทํารายผูที่หวังดี 

ค. ทรยศตอเพื่อนผูหวังดี  ง. พยายามเอาเปรยีบ พยายามทําลายเขา 

7.  เมื่อพระเยซูเจาทรงยืนยันวา ในบรรดาศิษยของพระองคจะทรยศตอพระองค ซีโมน 

เปโตร จึงทําสัญญาณใหศิษยคนหนึ่งทูลถามพระองค อยากทราบวาศิษยผูไดรับ

สัญญาณนี้เปนใคร 

ก. ยอหน อัครสาวก       ข. เคลโอปส    

ค. อันดรูว       ง. ฟลิป 

8.  คําพูดที่วา “ทานทําอะไรก็จงทําเสียโดยเร็วเถิด” (ยน.13:27) เปนคําพูดของใคร

พูดกับใคร 

ก. พระเยซูเจาพูดกับปลาต  ข. พระเยซูเจาพูดกับยูดาส  

ค. พระเยซูเจาพูดกับสมณะ  ง. พระเยซูเจาพูดกับเปโตร 

9.  ขณะที่ยูดาสรับช้ินขนมปงจากพระเยซูเจาแลวก็ออกไปทันที (ยน.13:30) อยาก

ทราบวาขณะนัน้เปนเวลาอะไร  

ก. เชามืด ข. ใกลเที่ยง  ค. กลางคืน  ง. กอนรุงอรุณ 

10. คําพูดที่วา “ทานจะสละชีวิตเพื่อเราหรือ เราบอกความจริงแกทานวา กอนไกจะ

ขันทานจะปฏิเสธไมรูจักเราแลวถึงสามครั้ง” (ยน.13:38) เปนคําพูดของใครพูด

กับใคร 

ก. พระเยซูเจาพูดกับซโีมน เปโตร  ข. พระเยซูเจาพูดกับโธมัส  

ค. พระเยซูเจาพูดกับยากอบ   ง. พระเยซูเจาพูดกับธัดเดอัส 
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ตอนท่ี 2 จงใส  หนาขอความที่ถูกตอง ใส  หนาขอความที่ผดิ 

..........1. โทมัสพูดกับพระเยซูเจาวา “พระเจาขา พวกเราไมทราบวาพระองคกําลัง

เสด็จไปที่ใด แลวจะรูจักหนทางไดอยางไร” (ยน.14:5) 

..........2. ฟลิปไดพูดกับพระเยซูเจาวา “พระเจาขา โปรดสําแดงพระบิดาใหพวกเรา

เห็นเถดิ เพยีงนี้ก็พอแลว” (ยน.14:8) 

..........3. ยูดาส อิสคาริโอทไดพูดกับพระเยซูเจาวา “พระเจาขา ทําไมพระองคทรง

ตองการสําแดงพระองคแกพวกเรา แตไมทรงสําแดงพระองคแกโลก” (ยน.

14:22) 

..........4. ใน ยน.15:11 พระเยซูเจาตรัสวา “เราไดบอกเรื่องเหลานี้แกทานทั้งหลาย

แลว เพื่อใหความยินดีของเราอยูกับทาน และความยินดีของทานจะ

สมบูรณ” ความยนิดีในที่นี้หมายถงึ ความสุขสมบูรณของยุคพระเมสสิยาห 

..........5. “นี่คือบทบัญญัติของเรา ใหทานทั้งหลายรักกัน เหมือนดังที่เรารักทาน”

(ยน.15:12) 

 

ตอนท่ี 3 ใหเขยีนคําอธบิายใหชัดเจน 

ใน ยน.14:25-26 พระเยซูเจาตรัสวา “เราไดกลาววาจานี้ใหทานทั้งหลายฟง ขณะที่

เราอยูกับทาน แตพระผูชวยเหลือ คือ พระจิตเจาที่พระบิดาจะทรงสงมาในนามของ

เรานั้น จะทรงสอนทานทุกอยาง และจะทรงใหทานระลึกทุกส่ิงที่เราเคยกลาวแก

ทาน” อยากทราบวา ถอยคําเหลานี้ของพระเยซูเจาพูดอะไรเกี่ยวกับพระจติเจา   
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ชุดท่ี 6 (บทท่ี 16-18) 

ตอนท่ี 1 จงวงกลมรอบคําตอบที่ถูกตอง 

1.  ยน.16:9 บอกวา พระเยซูเจาตรัสวา “บาปของโลก คือ เขาไมเช่ือในเรา” 

ขอความนี้หมายความวาอะไร 

ก. ผูที่ไมเช่ืออะไรเลย 

ข. การไมยอมรับคําสอนของพระเยซู  

ค. การไมเช่ือคําสอนของพระเยซู  

ง. การขาดความเช่ือในพระเยซูเจา พระจติเจาจะเปดเผยบาปนี้ใหปรากฏ 

2.  ยน.16:11 พระเยซูเจาตรัสวา “การตัดสิน คือ เจานายแหงโลกนี้ถูกตัดสินลงโทษ

แลว” ขอความนี้หมายความวาอะไร 

ก. ผูที่ทําบาปจะตองรับโทษ 

ข. ผูที่ไมเช่ือฟงคําสอนของพระเจาจะตองรับโทษ  

ค. ผูที่ดูหมิ่นคําสอนของพระเยซูเจาจะไดรับโทษ   

ง. พระจิตเจาจะทรงเปดเผยความหมายของการส้ินพระชนมของพระเยซูเจาวา

เปนคําตัดสินลงโทษเจานายของโลก 

3.  ใน ยน.17:20 พระเยซูเจาตรัสวา “ขาพเจาอธิษฐานภาวนามิใชสําหรับคนเหลานี้

เทานั้น แตสําหรับผูที่เช่ือในขาพเจา เพราะวาจาของเขาดวย” อยากทราบวา “ผู

ท่ีจะเชื่อในขาพเจาเพราะวาจาของเขาดวย” หมายถงึใคร 

ก. ครสิตชนทุกคนในพระศาสนจักร 

ข. ครสิตชนทัง้ที่อยูในพระศาสนจักรและนอกพระศาสนจักร 

ค. ทุกคนจากทุกความเช่ือที่เกดิมาอยูบนโลกใบนี้ ไมมเีวน 

ง. ทุกคนจากทุกชาตทิุกภาษาในโลกและจักรวาลทัง้ส้ิน 

4.  หลังจากบทเทศนอําลาในระหวางอาหารค่ํามื้อสุดทายแลว พระเยซูเจาไดเสด็จ

ออกไปยังสวนแหงหนึ่งพรอมกับบรรดาศิษย ไดขามหวยแหงหนึ่ง อยากทราบวา
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หวยนี้ช่ืออะไร 

ก. หวยไอโนน  ข. หวยซาลิม ค.หวยขดิโรน ง. หวยสิคาร 

5. ทําไมยูดาส อสิคารโิอท จงึรูจักสวนแหงนี้ดี  

ก. เพราะพระองคเคยทรงพบกับบรรดาศษิยที่นั่นบอยๆ   

ข. เขามักจะทําตนเปนผูพทิักษพระองคเสมอ 

ค. เขาชอบเฝาดูการสวดภาวนาของพระองค 

ง. เขาเปนผูตดิตามพระองคเสมอ 

6. พระเยซูเจาทรงทราบลวงหนาถงึเหตุการณที่จะเกิดขึ้นกับพระองคหรือไม 

ก. ทรงทราบแตไมกลัว   ข. ทรงทราบทุกส่ิงและพรอมเสมอ 

ค. ทรงทราบและไมมกีังวลใดๆ  ง. ทรงทราบตามพระประสงค 

7.  คําพูดของพระเยซูเจาที่วา “ถาทานแสวงหาเรา ก็จงปลอยคนเหลานั้นไปเสีย” 

(ยน.18:8) บงบอกใหเราทราบถงึอะไร 

ก. ความเมตตาของพระเจา   ข. ความมพีระทัยกรุณาเสมอ 

ค. ความเอาใจใสของพระบดิา  ง. ความหวงใยของพระองค 

8.  เปโตรไดชักดาบมาฟนผูรับใชของมหาสมณะถูกที่ใบหูขางขวาขาด อยากทราบช่ือ

ของผูรับใชคนนัน้ 

ก. ซาตาน  ข. มัลคัส  ค. บารับบัส  ง. ไยรัส 

9.  ใน ยน.18:11 พระเยซูเจาตรัสกับเปโตรวา “จงเอาดาบใสฝกเสีย เราจะไมด่ืมจาก

ถวยที่พระบิดาประทานใหเราหรือ” อยากทราบวา “ถวย” ในที่นี้เปนสัญลักษณ

หมายถงึอะไร 

ก. ชะตากรรมของพระเยซูเจา  ข. ภาชนะใสของเหลว 

ค. ภาชนะใสเหลาองุน   ง. ภาชนะใสน้ํา 

10. หลังจากผูมาจับกุมพระเยซูเจา ไดจับกุมและมัดพระองคแลว พวกเขานําพระองค

ไปหาใครเปนอันดับแรก 

ก. คายฟาส     ข. อันนาส  
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ค. ปลาต     ง. นายทหารโรมัน 

 

ตอนท่ี 2 จงใส  หนาขอความที่ถูกตอง ใส  หนาขอความทีผ่ดิ 

.........1.  คายาฟาสใหคําแนะนําแกชาวยิววา “จะเปนประโยชนมากกวา ถาคนเดียว

จะตายเพื่อประชาชน” (ยน.18:14) 

.........2.  ซโีมน เปโตร ตามพระเยซูเจาไปกับอันดรูว เพราะเขารูจักกับมหาสมณะ 

.........3.  การปฏเิสธไมรูจักพระเยซูเจาครั้งแรกของเปโตร เนื่องจากทานถูกหญิงเฝา

ประตูตัง้คําถาม “ทานดวย ไมใชศษิยของชายผูนี้หรือ” 

.........4.  หลังจากซโีมน เปโตร ไดปฏิเสธวาไมรูจักพระเยซูเจาครั้งแรก ทานไปยืนผิง

ไฟกับบรรดาผูรับใชและยาม 

.........5.  พระเยซูเจาพูดกับมหาสมณะวา “...ในพระวิหารซึ่งชาวยิวทุกคนมาชุมนุม

กัน เราไมเคยกลาวส่ิงใดเปนความลับ ทานถามเราทําไม... 

.........6.  ยามคนหนึ่งไดตบพระพักตรพระเยซูเจาและตวาดวา “เจาตอบเชนนี้แกมหา

สมณะไดหรือ” (ยน.18:22) 

.........7.  หลังจากที่อันนาสไดไตสวนพระเยซูเจาแลว พวกเขาไดสงพระเยซูเจาซึ่งถูก

มัดอยูไปหาคายาฟาส 

.........8.  ยามที่เฝาประตูไดถามเปโตรวา “ขาพเจาไดเห็นทานอยูในสวนกับเขามิใช

หรือ” ซึ่งทําใหเปโตรไดปฏเิสธพระเยซูเจาเปนครัง้ที่สาม 

.........9. พวกเขาพาพระเยซูเจาออกจากบานของคายาฟาสไปยังพระวิหารกรุง

เยรูซาเล็ม 

.........10. ยน .18:28 บอกวา เมื่อพวกเขาพาพระเยซูเจาไปที่จวนผูวาราชการ 

“ขณะนั้นเปนเวลาเชาตรู พวกเขามิไดเขาไปในจวน” เพราะไมอยากให

ตนเองเปนมลทนิ 
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ตอนท่ี 3 จงเตมิขอความในชองวางใหไดใจความที่ชัดเจนและสมบูรณถูกตอง 

1.  คําพูดที่วา “ถาคนนี้ไมใชผูรายแลว เราคงไมนํามามอบใหทาน” (ยน.18:30) เปน

คําพูดของ        พูดกับ       

2.  ในจวนผูวาราชการ คําถามแรกที่ปลาตถามพระเยซูเจา คือ     

            (ยน.18:33) 

3.  คําพูดที่วา “อาณาจักรของเรามิไดมาจากโลกนี้ ถาอาณาจักรของเรามาจากโลก

นี้ ผูรับใชของเราก็คงจะตอสูเพื่อมิใหเราถูกมอบแกชาวยิว...” (ยน.18:36) เปน

คําพูดของ              

4.  ใน ยน.18:37 พระเยซูเจาตรัสวา “ทานพูดวาเราเปนกษัตริยนั้นถูกตองแลว เรา

เกิดมาเพ่ือเปนกษัตริย เรามาในโลกนี้เพื่อเปนพยานถึงความจริง ผูใดอยูฝาย

ความจรงิก็ฟงเรา” เพื่อตอบคําถามของ         

5.  ตามธรรมเนยีมของการปลอยนักโทษในเทศกาลปสกา ชาวยวิขอใหปลอย   

         แทนการปลอยพระเยซูเจา 

6.  เขาเหลานั้นนําพระเยซูเจาจากบานของคายาฟาสไปยังจวนของผูวาราชการ 

ขณะนัน้เปนเวลาเชาตรู ขณะที่พวกเขาเหลานัน้มไิดตามเขาไปในจวน เพื่อ  

    จะไดกนิปสกาได 

7. ปลาต กลับเขาไปในจวน แลวเรยีกพระเยซูเจามาถามวา      

               

8.  ปลาต บอกกับพระเยซูเจาวา “...ชนชาติของทาน และบรรดาหัวหนาสมณะมอบ

ทานใหขาพเจา ทานทํา           

9.  พระเยซูเจาตอบวา “           

    เมื่อปลาตถามพระองควา “ทานเปนกษัตรยิของชาวยวิหรือ” 
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10. ปลาติบอกประชาชนชาวยิววา ที่ทานนําพระเยซูมาใหตัดสินนั้น มีธรรมเนียมให

ปลอยนักโทษ และเนื่องจากขาพเจาไมพบขอกลาวหาอะไรปรักปรําชายผูนี้ได 

พวกทานตองการใหขาพเจาปลอย           หรือ 

        ในเทศกาลปสกานี้ 

 

ชุดท่ี 7 (บทท่ี 19-21) 

ตอนท่ี 1 จงวงกลมรอบคําตอบที่ถูกตอง 

1.  คําพูดที่วา “ดูเถิด เรานําชายผูนี้ออกมา ใหทานรูวาเราไมพบวาเขามีความผิด

ประการใด” เปนคําพูดของใครกับใคร (ยน.19:4)  

ก. ปลาตพูดกับชาวยวิ   ข. นโิคเดมัสพูดกับปลาต  

ค. มหาสมณะพูดกับชาวยวิ  ง. ปลาตพูดกับมหาสมณะ 

2. เมื่อพระเยซูเจาเสด็จออกมาขางนอกจวนผูวา ใครที่รองตะโกนวา “เอาไปตรึง

กางเขน...” (ยน.19:5-6) 

ก. ชาวยวิผูเสียผลประโยชน ข. ยามรักษาพระวหิาร    

ค. บรรดามหาสมณะ  ง. บรรดามหาสมณะและยามรักษาพระวหิาร 

3.  คําพูดที่วา “พวกเรามีกฎหมายและตามกฎหมายนั้น เขาตองตายเพราะไดตั้งตน

เปนบุตรของพระเจา” (ยน.19:7) อยากทราบวา “พวกเรา” ในที่นี้หมายถงึใคร 

ก. คนตางชาต ิ  ข. ชาวยวิ  ค. ชาวอยีปิต  ง. ชาวกรกี 

4.  คําพูดที่วา “ทานไมอยากพูดกับเราหรือ ทานไมรูหรือวาเรามอีํานาจจะปลอยทาน

ก็ได จะตรงึกางเขนทานก็ได” (ยน.19:10) “เรา” ในที่นี้หมายถงึใคร 

ก. หัวหนามหาสมณะ  ข. นายทหารองครักษ  

ค. ปลาต    ง. ธรรมาจารย 
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5.  คําพูดที่วา “ถาทานปลอยผูนี้ไป ทานก็ไมเปนมิตรกับจักรพรรดิ ผูใดตั้งตนเปน

กษัตรยิ ก็เปนศัตรูของจักรพรรดิ” (ยน.19:12) คํากลาวขางตนเปนของใคร  

ก. ชาวยวิ  ข. คนตางชาติ  ค. ชาวอยีปิต ง. ชาวกรกี 

6.  ยน.19:13 ปลาตไดส่ังใหพระเยซูเจานั่งบนบัลลังกพิพากษาในสถานที่ที่เรียกวา 

“ลานศลิา” ซึ่งในภาษาฮบีรูเรยีกวา 

ก. กลโกธา  ข. กับบาธา   ค. ซาลิม  ง. สิคาร 

7.  คําพูดที่วา “พวกเราไมมีกษัตริยอ่ืนนอกจากพระจักรพรรดิ” (ยน.19:15) เปน

คําพูดของใคร 

ก. นายทหาร     ข. ยามรักษาพระวหิาร  

ค. บรรดาหัวหนาสมณะ  ง. ประชาชนชาวยวิ 

8. ใครเปนผูนําพระเยซูเจาไปประหาร 

ก. ชาวยวิ    ข. ธรรมาจารย  

ค. หัวหนาสมณะ   ง. บรรดาทหาร 

9.  ยน.19:17 บอกวา “พระองคทรงแบกไมกางเขนเสด็จออกไปยังสถานที่ ที่เรียกวา 

“เนนิหัวกะโหลก” ซึ่งตรงกับคําในภาษาฮบีรูวาอะไร 

ก. กับบารา  ข. กลโกธา   ค. ซาลิม  ง. สิคาร 

10. ปลาตไดส่ังใหเขยีนขอความตดิประกาศไวบนไมกางเขนวาอะไร 

ก. เยซู ผูนี้คือกษัตรยิของยวิ ข. เยซู ผูนี้คือพระเมสสิยาห  

ค. เยซู ผูนี้คือผูกอบกูโลก  ง. เยซูชาวนาซาเร็ธ กษัตรยิของชาวยวิ 

 

ตอนท่ี 2 จงเตมิขอความในชองวางใหไดใจความที่ชัดเจนและสมบูรณถูกตอง 

1. ปายประกาศบนกางเขนของพระเยซูเจาถูกเขยีนเปนภาษา     

            (ยน.19:20) 
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2. เมื่อบรรดาทหารไดตรึงพระเยซูเจาแลว พวกเขาไดนําเอาฉลองพระองคไปแบง

ออกเปน 4 สวนแลว            

3. บรรดาทหารได        เส้ือยาวของพระเยซูเจาที่ทอ

เปนผืนเดียวกันตลอด 

4. พระดํารัสของพระเยซูเจาวา “คุณแม นี่คือลูกของคุณแม” และ “นี่คือคุณแมของ

ทาน” (ยน.19:16-23) พระองคทรงตรัส        

               

5. เม่ือทหารไดยนิพระเยซูตรัสวา “เรากระหาย” ทหารได      

                

6. บรรดาทหารไดทุบขานักโทษสองคนที่ถูกตรึงพรอมกับพระเยซูเจา แตไมไดทุบขา

ของพระเยซูเจา เพราะ            

7. ทหารคนหนึ่งไดเอาหอกแทงดานขางพระวรกายของพระองค อันเปนเหตุใหโลหิต

และน้ําไหลออกมาทันท ีเพื่อใหแนใจวา         

8.        (ยน.19:38) ไดมาขออนุญาตปลาตอัญเชิญพระศพ

ของพระเยซูเจาลงจากไมกางเขนเพื่อ          

9.         (ยน.19:39) ไดนําเครื่องหอมผสมดวยมดยอบ

และวานหางจระเข หนักประมาณหนึ่งรอยปอนด เพื่อใสพระศพตามประเพณีของ

ชาวยวิ 

10. สถานทีท่ี่พระองคทรงถูกตรงึนัน้มสีวนแหงหนึ่ง สวนนี้ม ี    

       เขาจึงอัญเชิญพระศพของพระเยซูเจาบรรจุไวที่

นั่น 

  



27 
 

ตอนท่ี 3 จงใส  หนาขอความที่ถูก และใส  หนาขอความทีผ่ดิ 

........1.  ยน.20:1 บอกวา “เชาตรูวันตนสัปดาห ขณะที่ยังมืดอยู มารีย ชาวมักดาลา 

ออกไปที่พระคูหา ก็เห็นหินเคล่ือนออกไปจากพระคูหาแลว วันนั้นคือวัน

อาทติยอันเปนวันขององคพระผูเปนเจา” 

........2.  เมื่อมารีย ชาวมักดาลา เห็นหินถูกเคล่ือนออกไปจากพระคูหา นางจึงรีบวิ่ง

ไปหาบรรดาอัครสาวก 

........3.  ศษิยที่พระเยซูเจาทรงรักไดมาถงึพระคูหากอนซโีมน เปโตร แตไมไดเขาไปใน

พระคูหา ทานแคกมลงมองเห็นผาพันพระศพวางอยูบนพืน้ 

........4.  มารยี ชาวมักดาลา พูดกับทูตสวรรควา “เขาไดนําองคพระผูเปนเจาของดิฉัน

ไปแลว ฉันไมทราบวาเขานําพระองคไปไวที่ไหน” 

........5.  เมื่อมารีย ชาวมักดาลา เห็นพระเยซูเจาผูกลับคืนพระชนมชีพครั้งแรก นาง

จําพระองคไมได คดิวาเปนคนสวน 

........6.  พระเยซูเจาทรงสําแดงองคครัง้แรกแกบรรดาศษิยในเชาของวันตนสัปดาห 

........7. เม่ือพระเยซูเจาทรงสําแดงพระองคแกบรรดาศิษยครั้งแรก ประตูหองที่

บรรดาศษิยกําลังชุมนุมอยูนัน้ปดสนทิ เพราะอากาศภายนอกหนาวเย็นมาก 

........8. ยน.20:22 บอกวา “ตรัสดังนี้แลว พระองคทรงเปาลมเหนือเขาทั้งหลาย...” 

ซึ่งลมที่พระเยซูเจาทรงเปาเหนือบรรดาศษิยเปนสัญลักษณของพระจติเจา 

........9. ซีโมน เปโตร ไมไดอยูในหองชุมนุมของบรรดาศิษย เมื่อพระเยซูเจาทรง

สําแดงพระองคแกพวกเขาครัง้แรก 

........10. โทมัสไดพูดกับพระเยซูเจาผูกลับคืนพระขนมชีพวา “องคพระผูเปนเจาของ

ขาพเจา และพระเจาของขาพเจา” (ยน.20:28) 


