
 
 

ชุดท่ี 1 (บทท่ี 1-8:3) 

ตอนท่ี 1 จงวงกลมรอบคําตอบที่ถูกตอง 

1.  สถานที่ซึ่งเราเรยีกตามภาษาของเขาวา “อาเดลคามา” มคีวามหมายอยางไร (กจ 

1 : 19) 

ก. นาเกลือ  ข. นาดอน   ค. นาขาว  ง. นาเลือด 

2. อัครสาวกที่มาแทนยูดาสผูทรยศคือใคร (กจ 1 : 26) 

ก. มัทธอีัส  ข. บารนาบัส  ค. โยเซฟ  ง. เซาโล 

3. บรรดาอัครสาวกไดรับอะไร จงึทําใหสามารถพูดภาษาตางๆ ได  (กจ 2 : 4) 

ก. พระหรรษทาน  ข. พระพรพเิศษ   ค. พระจติเจา ง. อัศจรรย 

4. เรื่อง อานาเนยีและสัปฟรา มบีทสอนเรื่องอะไร 

ก. ความรัก  ข. ความกตัญ ู  ค. ความซื่อสัตย ง. ความเช่ือ 

5. อานาเนยีไดเงินจากการขายอะไร  (กจ 5 : 1) 

ก. บาน  ข. ที่ดิน   ค. ขาว  ง. ศาลาธรรม 

บทเรียนพระคัมภีรทางไปรษณีย 

“หนังสือกิจการอัครสาวก” 

ชื่อ-นามสกุล................................................................................... 
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6. เมื่อเห็นอัศจรรยจากบรรดาอัครสาวก คนทัง้หลายศรัทธาในผูใด 

ก. เทวรูปบูชา    ข. เปโตร   

ค. องคพระผูเปนเจา   ง. บรรดาสาวก 

7. ใครที่เกดิความอจิฉาพวกอัครสาวกอยางรุนแรง 

ก. มหากษัตรยิ    ข. อานาเนยี  

ค. ฟารสิ ี     ง. มหาสมณะและพวกสะดูสี 

8. ใครที่ถูกใสความวาหมิ่นประมาทโมเสสและพระเปนเจา 

ก. เปโตร   ข. สเตเฟน  ค. เซาโล  ง. มัทธอีัส 

9. ใครที่ไดเบยีดเบยีนศาสนา และไดฆาครสิตชนในสมัยของทานเปนจํานวนมาก 

ก. เปโตร   ข. สเตเฟน  ค. เซาโล  ง. มัทธอีัส 

10. ผูที่บรรดาอัครสาวกแตงตัง้ใหมาดูแลการเงินโดยเฉพาะแทนพวกเขามกีี่คน 

ก. 7 คนจากหมูชาวยวิพูดภาษากรกี ข. 8 คนจากหมูชาวยวิ   

ค. 7 คนจากหมูชาวสะมาเรยี   ง. 8 คนจากหมูชาวสะมาเรยี 

 

ตอนท่ี 2 จงเตมิคํา หรือ ขอความลงในชองวางใหสมบูรณ 

1.  ผูที่มาชุมนุมกับพระเยซูเจาไดทูลถามพระองควา “พระเจาขา พระองคจะทรง

สถาปนาอาณาจักร     อีกครั้งหนึ่งในเวลานี้หรือ พระองคตรัส

ตอบวา      ที่พระบิดาไดทรงกําหนดไว แตพระจิตเจาจะเสด็จลง

มาเหนือทาน (กจ 1 : 6-7) 

2.  ผูมาประชุมไดเสนอช่ือชาย 2 คน ใหรับหนาที่รับใชเปนอัครสาวกแทนยูดาส ที่ได

ละทิ้งหนาที่นี้เพื่อไปตามวถิทีางของตน เขาไดจับ      และจับได  

   จงึไดเขารวมคณะกับอัครสาวกทัง้ 11 คน (กจ 1 : 25-26) 

3.  เมื่อวัน      มาถึง บรรดาศิษยทุกคนไดมาชุมนุมกัน ทันใดนั้นมี

เสียงจากฟาเหมือนเสียง     ทุกคนที่อยูบานไดยนิ เขาไดเห็น   
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  ลักษณะเหมือนลิ้น แยกไปอยูเหนือศรษีะของแตละคน ทุกคนไดรับ   

   (กจ 2 : 1-4) 

4.  เปโตรไดกลาวอกีมากมาย ออนวอนและตักเตือนเขาวา       

คนเหลานัน้ไดรับฟงคําของเปโตรและไดรับศลีลางบาป (กจ 2 : 40-41)  

5.  บรรดาผูที่ เช่ือไดมาประชุมกันอยางสม่ําเสมอและฟงคําสอนของอัครสาวก 

ดําเนนิชวีติรวมกันฉันพี่นองรวม      และ     (กจ 2 : 42) 

6.  มชีายคนหนึ่งช่ือโยเซฟ บรรดาสาวกเรยีกเขาวา     แปลวา   

   เขามีที่ดินแปลงหนึ่งและไดขายนําเงินมามอบใหบรรดาสาวกดวย (กจ 4 

: 36-37) 

7. อานาเนยีและภรรยา สัปฟรา ได       (กจ 5 : 2) 

8.  เขาไดภาวนาวา “ขาแตพระเยซู องคพระผูเปนเจา โปรดรับวิญญาณของขาพเจา

ดวย” คําพดูที่ขดีเสนใตหมายถงึใคร      (กจ 7 : 59) 

9.      ไดออกรังควานพระศาสนจักร เขาไปตามบาน ฉุดลากทั้งชายและ

หญงิ จองจําไวในคุก (กจ 8 : 3) 

10. ในการเปนพยานถงึพระเยซู ถามคีนทํารายจิตใจเรา สบประมาท เยาะเยย อิจฉา 

เราควรจะทําอยางไรกับเขา           

 

ตอนท่ี 3 การประยุกตใช 

ในขอความ “เราจะหล่ังพระจิตเจาของเราลงมาเหนือมนุษยทุกคน บรรดาบุตรชาย

หญิงของทานจะประกาศพระวาจา” (กจ 2 : 17) แลวในชีวิตประจําวันของทาน ทาน

ประกาศพระวาจาของพระเจาอยางไรบาง บอกมาอยางนอย 5 ขอ 
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ชุดท่ี 2 (บทท่ี 8:4-9:31) 

ตอนท่ี 1 จงตอบคําถามตอไปนี้ 

1.  โดยไมคํานงึถงึความเปนศัตรูกันระหวางชาวยิวและชาวสะมาเรีย ฟลิปทําอะไรใน

เมืองนัน้              

2.  บรรดาอัครสาวกสงใครไปดูเรื่องชาวสะมาเรยีไดรับพระวจนะของพระเจา   

                

3.  เปโตรบอกใหซโีมนทําอะไรเพื่อจะไดรับการยกโทษ       

4.  ใครส่ังฟลิปใหเดินทางไปยังทางเปลาเปล่ียว         

5.  เขาพบใคร      ชาวเอธโิอเปยเปนชนผวิดําอาศัยอยูทางใตของอยีปิต 

6.  เซาโลหวังวาจะจับใครเปนนักโทษกลับกรุงเยรูซาเล็ม       

7.  เมื่อเซาโลลุกขึ้นจากพืน้ดิน เขาเปนอะไร          

8.  อานาเนยีสัญญากับเซาโลวา เซาโลจะไดอะไรสองอยาง 

1.            

2.            

9.  เซาโลเริ่มเทศนาเรื่องอะไรในศาลาธรรม           

10. เมื่อเซาโลมาถึงกรุงเยรูซาเล็ม ก็พยายามเขารวมกับบรรดาศิษย แตทุกคนกลัว

เขา เพราะอะไร             

 

ตอนท่ี 2 จงทําเครื่องหมาย  หนาขอที่ถูก และทําเครื่องหมาย  หนาขอที่ผดิ 

........1.  ฟลิปไดประกาศขาวดีในเมืองสะมาเรยี และทาํใหคนกลับใจเปนจํานวนมาก 
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........2.  เปโตรและยอหนไดเดินทางจากแควนยูเดียมายังสะมาเรยีเพื่อประกาศขาวด ี

........3. ซีโมนตองการมีฤทธิ์อํานาจ จึงนําเงินมาเพื่อจะใหเปโตรและยอหนสอน

ตนเองบาง แตเปโตรปฏเิสธและสาปแชงเขา 

........4. ทูตสวรรคของพระเจามาหาฟลิปแลวส่ังใหทานหนีไปเพราะมีคนคิดจะฆา

ทาน 

........5. ขันทชีาวเอธโิอเปยเดนิทางไปกรุงเยรูซาเล็มเพื่อไปนมัสการพระเจา 

........6. ฟลิปไดขอใหขันทชีาวเอธโิอเปยไปสงที่เมืองซซีารยีา 

........7. ฟลปิบังคับขันทชีาวเอธโิอเปยรับพธิลีางบาป 

........8. หลังจากที่ขันทีชาวเอธิโอเปยรับพิธีลางบาปแลวก็คิดฆาฟลิปเสีย ดังนั้น 

ฟลิปจงึหนไีปยังเมืองอัชโดด 

........9. การประกาศขาวดทีี่เมืองสะมาเรยีนัน้ อยูในหนังสือกจิการอัครสาวก บทที่ 8 

: 4-25 

........10. เซาโลเริ่มเทศนาในกรุงเยรูซาเล็ม 

 

ตอนท่ี 3 การประยุกตใช 

ในกิจการฯ บทที่ 9 : 3-9 พระเยซูทรงปรากฏแกเซาโล ทรงทําใหเซาโลมองไมเห็น 

ในชีวิตของเราก็เชนกัน บางครั้งเราไมรูวา เราไดทําอะไรผิดตอพระเปนเจา โดยที่ตา

ของเรามืดบอด ใหทานลองทบทวนชีวิตของทานดูวา บางครั้งทานไดหลงผิดอะไรไป

ดวยใจแหงตาที่มืดบอด และใหเขียนบทภาวนาที่ทานอยากบอกกับพระเจาถึงสิ่ง

ตางๆ ที่ทานไดทํา 
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ชุดท่ี 3 (บทท่ี 9:32-15:35) 

ตอนท่ี 1 จงตอบคําถามตอไปนี้ 

1.  ทูตสวรรคบอกโครเนลอิัสใชคนไปตามใครที่เมืองยัฟฟา       

2.  ขณะที่เปโตรอธษิฐาน ทานก็เขาสูภวังคและมอีะไรปรากฏแกทาน    

       

3.  เสียงนัน้หามเรยีกอะไรวาไมสะอาด          

4.  ในขณะที่เปโตรส่ังสอนเรื่องขาวประเสริฐแกโครเนลิอัสและครอบครัวของเขา (10 

: 36 – 43) ใครลงมาอยูกับผูที่ฟงขาวดนีัน้       นี่ แ สด ง ใ ห

เห็นวา ผูที่ไดฟงก็เช่ือและกลับใจใหม 

5.  นอกจากจะประกาศขาวดีกับพี่นองชาวยิวแลว ผูเช่ือยังไดประกาศขาวดีแกผูใด

อกี                

6.  ใครชวยเปโตรออกจากคุก           

7.  ใครกลับไปอันทโิอกพรอมกับบารนาบัสและเปาโล       

8.  เกดิอะไรขึ้นกับเปาโล อันเปนผลเนื่องมาจากการยุยงของผูไมเช่ือชาวยิวจากเมือง

อันทโิอก ในปสีเดียและอโีคนยีูม          

               

9.  แมวาพวกเขาจะตองเผชิญกับการถูกขมเหงซึ่งเพิ่งจะผานพนไปไมนาน เปาโลและ

บารนาบัสก็ยังคงเดนิทางไปยังอกี 3 เมือง คือ        

               

10. ตามความเห็นของเปโตรชาวยวิและชาวตางชาตไิดรับความรอดไดอยางไร  
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ตอนท่ี 2 จงทําเครื่องหมาย  หนาขอที่ถูก และทําเครื่องหมาย  หนาขอที่ผดิ 

.......1. พระจิตเจาตรัสส่ังเปโตรในนิมิตวา มีชายสามคนมาหาเจา เตรียมตัวลงไป

ขางลางแลวไปกับเขา 

.......2. นายรอยโครเนลอัิสใหพวกเรามาหาคุณ ผูกองเปนคนดเีครงครัดในศาสนาครสิต 

.......3. ศาสนายวิหามไมใหชาวยวิคบหาสมาคมกับผูที่เปนคนละชาตกิับเขา 

.......4. เปโตรเริ่มเทศนาวา “พระเจามิไดทรงลําเอียง พระองคทรงรับชนชาติที่ยําเกรง

พระองคและทรงทําสิ่งที่ถูกตอง” 

.......5. เปโตรเริ่มเทศนาวา “พระองคเสด็จไปทั่ว เพื่อปฏิบัติการดี ทรงรักษาทุกคนที่

ตองทนทุกขใหพนจากอํานาจของปศาจ” 

.......6. เปโตรถูกตําหนเิพราะไปรับประทานอาหารกับชาวตางชาติและไมถือพธิีสุหนัต 

.......7. บรรดาศษิยที่เมืองอันทโิอกไดรับช่ือวา “ครสิตชน” เปนครัง้แรก 

.......8. บารนาบัสตามหาเปาโลพบที่เมืองทารซัส 

.......9. อากาบัส คือ ผูที่ทํานายวาจะเกดิการกันดารอาหารทั่วไป 

.......10. เมื่อบรรดาครสิตชนรูวาจะเกดิกันดารอาหารขึ้น จงึพรอมใจกันบริจาคตามที่

ตนชวยได 

ตอนท่ี 3 การประยุกตใช 

เมื่อครั้งสมัยนั้น มีบรรดาอัครสาวกเปนผูเทศนส่ังสอน บรรดาคริสตชนก็รวมฟง แต

มาในสมัยของเราในปจจุบัน พระเปนเจาทรงมีประกาศกในที่ตางๆ ไมวาจะเปน

พระสงฆ นักบวช ผูแพรธรรม ใหทานทบทวนถึงบทเทศนของพระสงฆ หรือ สิ่งที่ได

ยนิจากบรรดาผูแพรธรรมที่สะกดิใจทานและบันทกึอยางนอย 3 เรื่อง 

  ขอคิดท่ีไดรับ    ขอปฏบัิตจิากขอคดิ 
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ชุดท่ี 4 (บทท่ี 15:36-16:23) 

ตอนท่ี 1 จงจับคูขอความตอไปนี้ โดยนําอักษรที่สัมพันธกันใสหนาขอความ 

........1.  คําสอนพวกยิวที่เครงครัดมาจากแควน

ยูเดีย 

........2. ขอที่ทําใหพวกสาวกทุกคนในเมืองฟนี

เซยีและสะมาเรยีช่ืนชมยนิดี 

........3.  เมืองที่เปาโลและบารนาบัสเดินทางไป

ปรกึษากับพวกอัครสาวกและผูอาวุโส 

........4.  ผูที่ใหการตอนรับเปาโลและบารนาบัส

เมื่อไปถงึกรุงเยรูซาเล็ม 

........5.  “พระองคทรงถือวา คนตางชาติไมผิด

กับพวกเรา แลวพระองคก็ยกโทษบาป

ของเขา เพราะเขาศรัทธาพระองค..... 

เราเช่ือวาเราพนบาปไดเพราะพระเยซูค

ริสตเจาทรงพระกรุณาเรา พวกเขาก็

เชนกัน” 

........6.  เรื่องราวที่เปาโลและบารนาบัสเลา 

........7.  อาโมส 9 : 11-12 กลาววาอยางไร 

........8.  “ขาพเจาขอยืนยันความเห็นของขาพเจา

วา เราไมควรกอความยุงยากแกคนตาง

ศาสนา” 

........9.  จดหมายแนะนํ าที่ที่ ประ ชุมมี ไปถึ ง

ชาวตางชาติที่เล่ือมใสในพระเยซูคริสต

เพื่ออะไร 

ก. การที่พวกตางศาสนากลับใจ

มาเล่ือมใส 

ข. พวกสาวกและบรรดาผูอาวุโส 

ค. “เพื่อใหมนุษย แสวงหาองค

พ ร ะ ผู เ ป น เ จ า  พ ร อ ม กั บ

นานาชาติที่เราไดเรียกวาเปน

ของเรา องคพระผูเปนเจาตรัส

เชนนี้” 

ง. งดเวนการกินเนื้อสัตวที่ถวาย

แกรูปปฏิมาแลว งดเวนการกิน

เลือดและเนือ้สัตวที่ถูกรัดคอ 

จ. การรับพิธี สุหนัตและรักษา

ธรรมบัญญัตขิองโมเสส 

ฉ. เรื่องเครื่องหมายอัศจรรยและ

ปาฏิหาริยที่พระเจาทรงกระทํา

ทามกลางคนตางศาสนา 

ช. คํากลาวของเปโตรในขณะ

ประชุมที่กรุงเยรูซาเล็ม 

ซ. กรุงเยรูซาเล็ม 

ฌ. ทานจะรอดพนจากบาปได

ตอเมื่อรับพิธีสุหนัตตามธรรม

เนยีมของโมเสส 
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........10. เปาโลเห็นมีรูปเคารพของพระตางๆ 

มากมายอยูทั่วไป 

ญ. กรุงเอเธนส 

 

 

ตอนท่ี 2 อานหนังสือกจิการฯ ตามบท และตอบคําถามตอไปนี้ 

กจ 15 : 36-16 : 5 

1. สองแควนใดที่เปาโลและสิลาสเดินทางไปถึงกอน        

2. เปาโลพบใครแลวนําเขาไปดวยจากลิสตรา          

กจ 16 : 11-40 

3. ใครเปนคนแรกที่กลับใจหลังจากฟงถอยคําที่เปาโลกลาวที่เมืองฟลปิป     

4. หลังจากถูกกระชากเสือ้ออก ถูกโบย และถูกขังคุก เปาโลและสลิาสทําอะไร   

               

5. ใครรับความเช่ือที่เมืองเธสะโลนกิา          

กจ 17 : 10-34 

6. มคีนจํานวนมากหรือไมที่เมืองเปโรอาที่เช่ือขาวดขีองเปาโล      

7. เพื่อปกปองเปาโลใหปลอดภัย พวกสาวกหาทางใหเปาโลออกจากเปโรอา ใครที่ยัง

อยูเพื่อชวยศาสนจักรใหม            

กจ 18 : 1-18 

8. เปาโลพบใครในเมืองโครนิธ           

9. เปาโลอยูในเมืองโครนิธนานเทาใด          

10. ใครเดินทางรวมกับเปาโลจากโครนิธไปเอเฟซัส     (กจ 16 : 16-22) 

ตอนท่ี 3 การประยุกตใช 

พระจิตเจาทรงนําคริสตชนในการตัดสินใจที่จะแสวงหาความเช่ือในหลายวิธี และ

ประกาศแกคนอ่ืนในฐานะบุตรพระเจา ใหเลือกสิ่งที่ทานทําและอธิบายวาไดไป

ประกาศอยางไรบาง 
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1. โดยการอานพระคมัภรี            

2. โดยการรวมพธิมีสิซาบชูาขอบพระคุณ         

3. โดยการภาวนา             

4. โดยการอบรม-เรยีนคําสอน           

5. โดยเหตุการณจากชีวติของทาน           

 

ชุดท่ี 5 (บทท่ี 18:24-21:14) 

ตอนท่ี 1 จงวงกลมรอบคําตอบที่ถูกตอง 

1.  สองสามภีรรยาที่เปาโลไปพักดวยช่ืออะไร 

ก. อาควลิาและปรสิลิลลา   ข. อาโรนและซาราห  

ค. อานาเนยีและมเีดีย   ง. บารนาบัสและลิเดีย 

2. “ถาทานไมรอดพนก็เปนเรื่องของทาน ขาพเจาไมรับผิดชอบแลว ตั้งแตนี้ไป

ขาพเจาจะไปหาคนตางศาสนา” ขาพเจา หมายถงึใคร 

ก. สิลาส  ข. ทโิมธี  ค. เปโตร  ง. เปาโล 

3.  พวกยวิบางกลุมในเมืองโครนิธไดฉวยโอกาสเอาเปาโลขึ้นศาล กลาวหาวาทานปน

หัวคนทั้งปวงใหนมัสการพระเจา แตเจาเมืองไมเห็นดวย เขาจึงจับชายคนหนึ่งซึ่ง

เปนหัวหนาศาลาธรรมมาเฆี่ยนแทน ชายคนนัน้คือใคร 

ก. โสสเธเนส  ข. ทโิมธ ี  ค. สิลาส  ง. กัลปลิโอ 

4.  มีชาวยิวคนหนึ่งเปนชาวเมืองอเล็กซานเดรียในประเทศอียิปต มาที่เมืองเอเฟซัส 

เขาเปนนักเทศนฝปากดมีคีวามรูแตกฉานในดานพระคัมภรี อยากทราบวาเขาเปนใคร 

ก. อาควิลา  ข. อปอลโล  ค. ทโิมธี  ง. สิลาส 

5.  ใครเปนผูอธิบายเรื่องพระเจาใหอปอลโลฟงอยางละเอียดและทําใหเขาเขาใจดี

ยิ่งขึ้น 

ก. เปาโล  ข. สิลาส  ค. ทโิมธี ง. อาควลิาและปรสิสิลลา 
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6.  คนที่กลับใจมาเล่ือมใสเปาโล เขาเหลานัน้ไดรับอะไร 

ก. พระเมตตา  ข. พระจติเจา  ค. ความรู  ง. ความกลาหาญ 

7.  พวกเขาเอาของใชของเปาโลอะไรที่วางบนคนเจ็บแลวหายจากโรค ผทีี่อยูในตัวกห็นไีป 

ก. ผาเช็ดหนาและผากันเปอน  ข. เสือ้คลุมและแหวน  

ค. ผาคลุมศรีษะและผากันเปอน  ง. ผาเช็ดหนาและเสือ้คลุม 

8.  เปาโลใหผูชวยสองคน คือ ทโิมธแีละเอรัสตัส ไปที่ใด 

ก. เมืองเอเฟซัส ข. เมืองฟลปิป ค. เมืองมาซโิดเนยี ง. เมืองโครนิธ 

9.  ผูรวมทางสองคนของเปาโลที่เปนชาวมาซโิดเนยีช่ืออะไร 

ก. ทโิมธกีับอารัสตัส   ข. กายอัสและโตอัส 

 ค. อารสิทารคัสกับเซกุนดุส  ง. กายอัสกับอารสิทารคัส 

10. เปาโลรับใชพระเจาอยูที่เมืองเอเฟซัสเปนเวลากี่ป 

ก. 1 ป  ข. 2 ป  ค. 3 ป  ง. 4 ป 

 

ตอนท่ี 2 จงเตมิคํา หรือ ขอความลงในชองวางใหไดความสมบูรณ 

1. เปาโลเดนิทางไปถงึประเทศกรซี และพักอยู       เดือน 

2. เปาโลเดินทางไปเมืองมาซโิดเนยี ม ี      ชาวเมืองเบเรอา 

เดินทางไปดวย 

3. เปาโลตัง้ใจวาจะจากเมืองโตรอัส จงึ       อยูจนเที่ยงคืน 

4. ในหองโถงช้ันบนที่ประชุมกันนัน้มตีะเกยีงจุดอยู ชายหนึ่งคนหนึ่งช่ือ    

  นั่งฟงอยูบนขอบหนาตาง จนที่สุดมอยหลับหลนลงมาจากช้ันสาม 

5. เปาโลรบเราใหชาวยวิหรือชาวกรกีกลับใจมาหาพระเจาและ     ในพระเยซ ู

6. เปาโลมุงหนาไปกรุงเยรูซาเล็ม ตามที่      บังคับใหไป 

7. เปาโลทํางานที่พระเยซูเจามอบหมายคือ         

8. เปาโลเปดเผยใหเราทราบถงึ           
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9. เปาโลกลาวแกผูอาวุโสวา “ทานทุกคนเปนเหมือน        

มหีนาที่ดูแลผูที่อยูในกลุมครสิตจักรของพระเจา 

10. จงระลกึถงึคําของพระเยซเูจาที่ตรัสวา “การทําใหเรามคีวามสุขยิ่งขึ้นกวา   

 

ตอนท่ี 3 การประยุกตใช 

จากกจิการอัครสาวก บทที่ 10 ขอ 32-35 

 “บัดนี้ ขาพเจาฝากทานทัง้หลายไวกับพระเจา และกับพระวาจาแหงพระหรรษทาน

ของพระองค พระวาจานี้สรางพระศาสนจักรและประทานมรดกใหทานรับรวมกับ

บรรดาผูศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได  ขาพเจาไมเคยอยากไดเงินทองหรือเสื้อผาของ

ผูใด  ทานก็รูแลววา ขาพเจาทํางานดวยมือทั้งสองนี้เพื่อสนองความตองการของ

ขาพเจา และของผูที่อยูดวย ขาพเจา แสดงใหทานเห็นเสมอมาวา เราตองทํางาน

เชนนี้เพื่อชวยเหลือผูออนแอโดยระลึกถึงพระวาจาของพระเยซู องคพระผูเปนเจา

ที่วา "การใหยอมเปนสุขมากกวาการรับ” ใหเลือกคําหรือประโยคที่สะกิดใจ และ

แบงปนถงึประสบการณกับประโยคที่เลือก 

              

              

              

               

 

ชุดท่ี 6 (บทท่ี 21:15-26) 

ตอนท่ี 1 จงวงกลมรอบคําตอบที่ถูกตอง 

1.  เมื่อผูพยากรณทํานายวา เปาโลจะตองถูกชาวยิวที่กรุงเยรูซาเล็มจับ และสงให

คนตางชาติ ทานทําอยางไรเมื่อมีผูมาลอมออนวอนไมใหทานเดินทางไปกรุง

เยรูซาเล็ม 
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ก. ทานรองไหเสียใจในชะตากรรมครัง้นี้   

ข. ทานเช่ือฟงพวกเขา 

ค. ทานเดนิทางไปกรุงโรมแทน    

ง. ทานยอมตาย เพื่อใหเปนไปตามพระประสงคของพระเยซูเจา 

2.  พวกเขากลาวหาและจับเปาโลในขอหาอะไร 

ก. ขายชาต ิ 

ข. นับถือพระเท็จเทยีม   

ค. เปนชาวโรมัน  

ง. ลบหลูบัญญัติของโมเสสและพระวหิาร พาคนตางศาสนาเขามา 

3.  กอนที่นายพันทหารโรมันจะพาเปาโลไปในปอม เปาโลขออะไรจากเขา 

ก. ขอน้ําด่ืม     

ข. ขอใหถอดโซออก เพราะเจ็บขอเทามาก 

ค. ขอใหปลอยทาน    

ง. ขอแกขอกลาวหากับฝูงชน 

4.  เปาโลบอกมหาชนวา ทานเปนชาวอะไร และเกดิที่ไหน 

ก. กรกี เกดิที่กรุงเอเธนส   

ข. โรมัน เกดิที่กรุงโรม  

ค. ยวิ เกดิที่กรุงเยรูซาเล็ม   

ง. ยวิ เกดิที่ทารซัส แควนซลีิเซยี 

5.  เปาโลกลาววา ทานไดรับมอบหมายจากผูนําศาสนาชาวยิว ใหไปทําอะไรที่เมือง

ดามัสกัส 

ก. ไปสอนศาสนายวิ    

ข. ไปพบอานาเนยี เพื่อรักษาตาที่กําลังบอด  

ค. ไปจับครสิตชนมาลงโทษ   

ง. ไปรับพธิเีขาจารตีเปนครสิตชน 
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6.  เปาโลเลาวา หลังจากที่ทานกลับไจแลว พระเจาตองการใหทานไปเทศนสอนพวกใด 

ก. ชาวยวิในอสิราเอลเทานัน้   

ข. ชาวยวิในตางแดนเทานัน้  

ค. ชาวโรมันในกรุงโรมเทานัน้   

ง. ชาวตางชาต ิ

7.  เมื่อเปาโลพูดมาถงึตอนที่วา พระเจาตองการใหทานไปเทศนสอนคนตางชาติ ฝูงชน

ที่กําลังฟงทานแสดงทาทอียางไร 

ก. รองบอกใหทานรบีๆ ไป   

ข. ทานไมควรมชีีวติตอไป 

ค. ทานไมควรไปเพราะแกแลว   

ง. บอกทานวา ควรเทศนาใหพวกเขากอน 

8.  หลังจากที่ทนายกลาวหาเปาโล และเปาโลไดแกขอกลาวหาแลว เฟลิกสทํา

อยางไร 

ก. ตัดสินจําคุกเปาโลตลอดชีวติ   

ข. ปลอยตัวเปาโลใหเปนอสิระ  

ค. บอกเล่ือนพจิารณาคด ี   

ง. ส่ังใหสมณะจายคาเสียหายแกเปาโล 

9.  “เปาโล เจาคล่ังไปแลวละ เจาเรียนรูมากเกินไป จนทําใหเจาเสียสติ” เปนคําพูด

ของใคร 

ก. อากรปิปา  ข. พระเยซูเจา ค. เฟลิกส  ง. เฟสตัส 

10. เมื่อมคีนมาถามทานเปนบาเสยีแลว เปาโลทําอยางไร 

ก. อาละอวดหนักขึ้น   

ข. ตะโกนดาคนที่พูดเชนนี้ 

ค. รองไหดวยความเสียใจ  

ง. ทานบอกวาไมไดบา และส่ิงที่พูดนัน้จรงิ 
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ตอนท่ี 2 จงทําเครื่องหมาย  หนาขอที่ถูก และทําเครื่องหมาย  หนาขอที่ผดิ 

........1.  มหาสมณะอานาเนยีเปนคนส่ังใหคนที่อยูใกลเปาโล ตบปากเปาโล 

........2.  เปาโลเช่ือในเรื่องการกลับคืนชีพและทานบอกวาสิ่งนี้เองที่ทําใหทานถูก

นํามาพพิากษา 

........3.  พวกสะดูสีเช่ือวา ไมมใีครจะกลับคืนชีพจากความตายได พวกเขาไมเช่ือเรื่อง

ทูตสวรรค 

........4.  นักบุญเปโตรพูดกับเปาโลวา “ทําใจดีๆ ไว เจาเปนพยานใหเราอยางกลาหาญ

ในกรุงเยรูซาเล็ม เจาตองเปนพยานใหเราในกรุงโรมดวย 

........5.  ผูวาราชการเฟลิกส อยูที่เมืองซีซารียา ทานส่ังใหคุมเปาโลไวในพระราชวัง

ของกษัตรยิเฮโรด 

........6.  มหาสมณะและบรรดาหัวหนาชาวยิว ขอรองใหสงเปาโลมาดําเนินคดีที่กรุง

เยรูซาเล็ม เพราะพวกเขาวางแผนที่จะฆาเปาโลระหวางทาง 

........7.  เฟสตสัตัดสินจําคุกเปาโลตลอดชีวติโดยไมยอมรับคําอุทรณคดีของเปาโล 

........8.  หลังจากที่เฟสตัสบอกเรื่องเปาโลแกกษัตริยอากริปปา กษัตริยบอกวา

พระองคอยากฟงจากปากของเปาโลเอง 

........9.  เฟสตสั เลาใหกษัตรยิอากรปิปาฟงวา ชาวยวิทัง้ในเยรูซาเล็มและซซีารยีา 

ยืนกรานวา เปาโลไมสมควรมชีีวติอยูตอไป 

........10. เฟสตสั ตกลงใจที่จะสงเปาโลไปพบจักรพรรดิที่กรุงโรม 

 

ตอนท่ี 3 การประยุกตใช 

จากกิจการอัครสาวก บทที่ 26 เปาโลไดเลาถึงเหตุการณที่ไดพบพระเยซู และก็รู

แลววาพระองคเปนใคร สําหรับเรา พระเยซูเจาเปนใครในชีวิตของเรา และพระองค

ตองการใหเราทําอะไรในชีวติ 
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ชุดท่ี 7 (บทท่ี 27 – 28) 

ตอนท่ี 1 จงทําเครื่องหมาย   หนาขอที่ถูก และทําเครื่องหมาย  หนาขอที่ผดิ 

........1.  การเดินทางของเปาโลครัง้นี้เปนครัง้สุดทาย 

........2.  เปาโลเดินทางโดยทางเรือออกจากเมืองอัดรามิทิยูมและเปลี่ยนเรือที่เมือง 

ไซดอนเพื่อที่จะไปอติาล ี

........3.  พายุไดพัดเอาเรือของเปาโลไปทางใตของเกาะ “คาวดา” และเกาะนี้สามารถ

กําบังลมได 

........4.  เหตุที่เปาโลไมเกิดความกลัวในการเดินทาง ทั้งๆ ที่มีอุปสรรคหลายครั้ง เหตุ

วาทูตสวรรคของพระเจาปรากฏมาใหเขาเห็น ทําใหมีความหวังและกําลังใจ 

และมคีวามไววางใจในพระเจา 

........5.  ในขณะที่เรือถูกลมพัดออกไปลอยคอในทะเล เปาโลและผูรวมเดินทางไมได

รับประทานอาหารเปนเวลา 40 วัน 

 

ตอนท่ี 2 จงวงกลมรอบคําตอบที่ถูกตองที่สุด 

1.  เมื่อเปาโลขึ้นบกไดแลว เกาะที่เปาโลขึ้นบกนัน้มช่ืีอวาอะไร   

ก. เกาะกวม  ข. เกาะกรกี ค. เกาะมอลตา ง. เกาะคาวดา 

2.  สาเหตุที่ทําใหชาวเกาะที่เปาโลขึ้นไปอาศัยอยูนั้นเปลี่ยนทรรศนะจากการที่มอง

เปาโลวาเปนผูรายมานับถือเปาโลเปนเทพเจา เพราะอะไร 

ก. เปาโลรักษาโรคได    

16 
 



ข. เปาโลทําอัศจรรย 

ค. เปาโลสามารถไลผอีอกจากคนถูกสงิ  

ง. เปาโลถูกงูพษิกัด แตไมไดรับอันตราย 

3. หัวหนาชาวเกาะที่เปาโลรักษาใหหายปวย จนทําใหเปาโลมช่ืีอเสียงคือใคร 

ก. ปูปลอิัน  ข. ยูเลยีส  ค. มัสทอิัส  ง. จูเลยีอัส 

4.  ในระหวางการเดินทางไปกรุงโรม เปาโลไดแวะจอดเรือที่เมืองซีราควิสเปนเวลากี่วัน 

ก. 1 วัน   ข. 3 วัน  ค. 2 สัปดาห ง. 3 เดือน 

5.  กอนที่เปาโลจะเดินทางถึงกรุงโรม ทานไดพบกับพี่นองคริสตชนที่เมืองปูทิโอล ี

และไดพักอยูที่นั่นเปนเวลานานเทาใด 

ก. 7 วัน   ข. 2 ป  ค. 2 สัปดาห ง. 3 เดือน 

 

ตอนท่ี 3 จงเตมิคําหรือขอความลงในชองวางใหถูกตอง 

1.  เมื่อเปาโลเดินทางถงึกรุงโรมแลว พวกพี่นองคริสตชนไดออกมาตอนรับเปาโลที่  

               

2.      วันตอมา เปาโลไดเชิญหัวหนาชาวยวิในเมืองมาประชุม 

3.  เปาโลไดชี้แจงใหชาวยิวที่โรมทราบวา เปาโลไมไดทําผิดตอหนาชนชาติหรือ

ขนบธรรมเนยีมชาวยวิเลย ไมสมควรถูกประหาร และกําลังจะถูกปลอยตัว แต  

     คัดคานเอาไว 

4.  สาเหตุที่เปาโลตองเดินทางไปกรุงโรมเพราะ        

5.  เปาโลอาศัยอยูในบานเชาของตนที่กรุงโรมเปนเวลา    ป ทานตอนรับทุก

คนที่มาหาทาน และเทศนสอนเรื่องพระเจา 
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ตอนท่ี 4 การประยุกตใช 

1. ใหเขยีนขอบคุณพระเจาสําหรับชีวติที่ผานมา 

              

              

              

               

               

2. จากที่ศกึษาหนังสือกิจการอัครสาวกทั้งหมด 7 ชุด ทานรูสึกประทับใจตอนใดบาง 

และตองการแบงปนความคดิใหผูอ่ืนทราบ จงบอกมา 3-5 ขอ 
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