
 
 

บทที่ 3 การเจริญชีวิตแบบคริสตชน ชุดที่ 1 
ชุดที่ 1:   ให้ผู้เรียนอ่านหนังสือหลักความเชื่อคาทอลิก บทที่ 3 ข้อที่ 1-15  และตอบ

คำถามดังต่อไปนี ้ 

ครสิตชนคอืใคร (ข้อ 1-4) 

1.  คำ “คริสตชน คริสเตียน คริสตัง” มาจากคำใด 

ก. คริสต์  

ข. คาทอลิก 

2.  ข้อใดคือความหมายของคำว่า “คริสตชน”  

ก. ผู้นับถือพระคริสตเจา้ 

ข. ผู้มีชีวติแบบพระคริสตเจ้า 

3.  ข้อใดหมายถึง “การดำรงชวีิตแบบคริสตชน” 

ก.  ผู้ที่แสดงตนเป็นคริสตชนเฉพาะในโอกาสไปร่วมพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์

เท่านั้น 

ข.  ผู้ที่ตัดสินใจแน่วแน่เด็ดขาดที่จะจงรักภักดี และเดินตามแบบฉบับของพระ

คริสตเจ้า 

บทเรียนคำสอนไปรษณีย์ 3 
การเจริญชีวิตแบบคริสตชน 

 

ชื่อ-นามสกุล......................................................................  
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4.  ใครเป็นผู้กระตุ้นปลุกชีวิตของคริสตชน เป็นแบบฉบับของคริสตชนไม่ว่าใน

กิจการใดๆ ในเหตุการณ์ต่างๆของชีวิต ไม่ว่าเวลายินดีหรือขัดสน ไม่ว่าเวลา

ทำงานหรือหยุดพักผ่อน...ตลอดจนเวลากระสับกระส่ายใกล้จะตาย 

ก. พระคริสตเจา้ 

ข. นักบุญยอแซฟ 

5.  เมื่อคริสตชนอ่านพระวรสาร เราจะพบ... ซึ่งทรงแนะให้ประพฤติอย่างไรใน

ภาวะการณ์ต่างๆ 

ก. พระวาจาและพระฉบับแบบของพระคริสตเจา้  

ข. คำพูดของพระคริสตเจา้ที่ทรงเทศนาสั่งสอนเท่านั้น 

6. พระฉบับแบบที่ยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์คือการกระทำในข้อใด 

ก.  การยอมลงมาบังเกดิในถ้ำเลี้ยงสัตว์เยี่ยงผู้ยากไร ้

ข. การรับทนทรมานและการสิ้นพระชนม์ของพระบุตรและความรักต่อมนุษย์

ดว้ยน้ำใจกว้างขวาง 

7.  จากข้อ 6 พระฉบับแบบที่ยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าตรงกับที่พระองค์ตรัสว่า 

ก.  ท่านอยากใหผู้้อื่นปฏิบัติ ต่อท่านอย่างไร ก็จงปฏิบัติต่อเขาอย่างนั้นเถิด  (มธ 

7:12) 

ข. “เราไม่ได้มาเพื่อให้คนอื่นรับใช้ แต่เพื่อรับใช้ผู้อื่นและอุทิศชีวิตเป็นค่าไถ่

มนุษย์ทั้งหลาย” (มธ 20:28) 

8. ใครคือผู้ที่เปลี่ยนแปลงภายในคริสตชนและดลใจให้มีความรู้สึกเหมือนกับพระ

คริสตเจา้ คือใหม้ีความจงรักภักดีเยี่ยงบุตรต่อพระบิดาและใหม้ีน้ำใจดตี่อมนุษย์   

ก. พระจิตเจ้า 

ข. พระบิดาเจา้ 

สภาพจิตใจท่ีสำคัญของคริสตชน (ข้อ 5-11) 

9.  พระเยซูคริสตเจา้ทรงสรุปพระบัญญัติสำคัญเกี่ยวกับการดำรงชวีิตแบบคริสตชน

ว่าอย่างไร 
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ก.  เราจงรักกันและกัน เพราะความรักมาจากพระเป็นเจา้...พระเป็นเจ้าเป็นองค์

ความรัก” (1ยน 4:7-8) 

ข. “จงรักพระเป็นเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตใจ ... และรักเพ ื่อนมนุษย์ เหม ือนรัก

ตนเอง”(มธ 22:37-39) 

10.  การที่คริสตชนปฏิบัติตามพระวาจาและน้ำพระทัยของพระผู้เป็นเจ้า มีความ

อ่อนน้อมต่อพระองค์แสดงว่าเป็นผู้มสีิ่งใดต่อพระผู้เป็นเจ้า 

ก. ความเชื่อ 

ข. ความรัก 

11.  บรรพบุรุษท่านใดที่ไดป้ฏิบัติตามคำตอบในข้อที่ 10 

ก. กษัตริย์ดาวิด 

ข. อับราฮัม  

12. พระเยซูเจา้เรียกร้องให้คริสตชนมีความรักต่อกันอย่างไร 

ก.  รักมนุษย์ทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่ทำดตี่อเรามากที่สุด 

ข. รักมนุษย์ทุกคนเป็นพี่น้อง โดยไม่คำนึงเรื่องเชื้อชาติ ความสามารถหรือฐานะ

ของเขา  

13. พระจิตเป็นผู้ทำให้ความรักเกิดขึ้นในใจของคริสตชนพร้อมกับความเชื่อ ไม่ยอม

ให้ยกเวน้ใคร และคนที่ต้องรักใหม้ากกว่าคนอื่นๆคือใคร  

ก. คนยากจนและต่ำต้อย 

ข. พ่อแม่ ญาติพี่น้องและคนที่ใกลช้ดิเรา 

14.  ท่านเข้าใจความรักแบบคริสตชนนั้นเป็นอย่างไร 

ก. รักมนุษย์ทุกคนเท่าเสมอกัน 

ข. รักตามส่วนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ 

15. นักบุญเปาโลบรรยายความรักต่อเพื่อนมนุษย์ว่า “ความรักย่อมอดทน มีเมตตาจิต 

ความรักไม่อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่จองหอง ไม่หยาบคาย ไม่เห็นแก่ตัวไม่ฉุนเฉียว ไม่

ผูกใจเจ็บ ไม่ชื่นชมในความประพฤติที่ผิดแต่ยินดีในความจริง ความรักพร้อมที่จะ
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ให้อภัย พร้อมที่จะเชื่อ พร้อมที่จะไว้ใจ และพร้อมที่จะอดทน” อยู่ในบทจดหมาย

ของนักบุญเปาโลตอนใด 

ก. 1คร 13:4-7 

ข. 1คร 13:1-13 

16.  ข้อใดกล่าวถูกต้องทัง้หมด 

1.  คริสตชนย่อมหวังจะได้รางวัลหรือผลประโยชน์ทางโลกเสมอ 

2.  คริสตชนรู้ว่าตนอาจต้องทนทุกข์ทรมาน เพราะเป็นศิษย์ของพระอาจารย์ผู้

ถูกตรึงกางเขน 

3.  เมื่อรักพระเป็นเจ้าและเพื่อนมนุษย์ คริสตชนย่อมไม่หวังจะได้รางวัลหรือ

ผลประโยชน์ทางโลก 

4.  คริสตชนเป็นผู้ถ่อมตนเพราะรู้ว่าตนอ่อนแอ ตราบเท่าที่ยังมีชวีิตอยู่ในโลกแต่

มีความเชื่อและรู้ว่าตนหวังพึ่งความช่วยเหลือของพระบิดาในการสู้รบบน

แผ่นดินนีไ้ด้เสมอ และหวังจะได้ความสุขที่ไม่รูจ้ักสิ้นสุดเมื่อปลายชวีิต 

ก. ข้อ 1 ถึง 3  

ข. ข้อ 2 ถงึ 4  

17.  ความเชื่ออย่างแน่นแฟ้นว่าชีวิตมีความหมาย ย่อมทำให้คริสตชนมีความหวัง

และความเห็นในแง่ดีที่ไม่มีอะไรจะทำลายได้  ดังคำเตือนของพระคริสตเจ้าที่มี

ต่อผู้ติดตามพระองค์ คือข้อใด 

ก. “ถ้าพระเป็นเจา้อยู่ข้างเรา ใครจะสู้เราได้” (รม 8: 31) 

ข.  “ท่านจะทนทุกข์ทรมานในโลก แต่จงไว้ใจเถิด เราได้ชนะโลกแล้ว” (ยน 16: 

33) 

หลักเกณฑ์ของเหตุผลและมโนธรรม (ข้อ 12-15) 

18.  เสรีภาพภายในเป็นเอกสิทธิ์ที่ทุกคนได้รับมาตั้งแต่เกิด แต่สำหรับคริสตชนพระ

จติทรงบำรุงเสรีภาพนั้น หมายความว่าอย่างไร 

ก.  คริสตชนมีเสรีภาพจะทำอะไรก็ได้  โดยที่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน และมีพระจิต

ทรงบังคับ 
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ข.  คริสตชนจะเลือกเดินไปโดยมิใช่แต่ฟังเหตุผล เท่านั้น แต่ต้องคำนึงถึงข้อไข

แสดงของพระเป็นเจ้า ตามพระฉบับแบบของพระคริสตเจา้ดว้ย 

19.  สำหรับคริสตชนที่ดีควรปฏิบัติตามกฎบัญญัติใด เพื่อช่วยให้ดำเนินชีวิตโดยมี

เหตุผลอันถูกต้อง และมีพระจติเจา้ชี้นำทางดำเนินชวีิต 

ก. บัญญัติและกฎเกณฑ์ของพระเป็นเจ้า พระศาสนจักร บ้านเมือง และ

ประเพณีนิยมในชาติของตน 

ข.  บัญญัติและกฎเกณฑ์ของพระเป็นเจ้า พระสังฆราช บ้านเมือง ความคิดเห็น

ตนเอง 

20.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสทิธิ์ และ หน้าที่ที่ต้องถือตามมโนธรรม 

ก.  ผู้ที่มคีวามเชื่อถือไม่เหมือนกับคริสตชน ก็มีสิทธิ์และหน้าที่อย่างเดยีวกัน รู้ว่า

พระเป็นเจ้าต้องการให้มนุษย์ยอมรับนับถือพระองค์โดยความสมัครใจ และ

พระองค์จะพิพากษาแต่ละคนตามที่เขามีความซื่อตรงในการถือตามมโน

ธรรมและสนองตอบพระคุณของพระองค์ 

ข.  ผู้ที่มคีวามเชื่อถือไม่เหมือนกับคริสตชน ก็มีสิทธิ์และหน้าที่อย่างเดยีวกัน รู้ว่า

พระเป็นเจ้าต้องการให้มนุษย์ยอมรับนับถือพระองค์แต่ผู้เดียว และพระองค์

จะพิพากษาแต่ละคน ตามที่ เขาซ ื่อตรงในการถ ือตามมโนธรรมและ

สนองตอบพระคุณของพระองค์ 

แบบดำเนินชีวติของคริสตชน (ข้อ 16-20) 

21.  ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกของพระคริสตศาสนา ข้อใดที่อัครธรรมทูตเปาโลแนะนำใน

การดำเนินชวีิตคริสตชนทั้งหมด 

1.  แนะนำผู้กลับใจให้ถือแบบดำเนินชีวิตเหมือนเมื่อก่อนกลับใจ อาชีพและแบบ

ดำเนินชีวติทุกแบบถา้ไม่ผิดต่อมโนธรรม พระศาสนจักรก็รับรองทัง้ส้ิน 

2.  พระศาสนจักรเป็นองค์การที่ต้อนรับคุณสมบัติและหน้าที่ต่างๆของสมาชิก

แต่ละคนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

3.  คริสตชนอยู่ที่ใด ก็เป็นองค์พยานประกาศความเชื่อความหวัง และความรัก

ของตนอยู่ในที่นั้น 
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4.  คริสตชนก็มีส่วนให้สังคมและวัฒนธรรมในโลกศักดิ์สิทธิ์ โดยปฏิบัติหน้าที่

ของตนอย่างดีที่สุด และโดยถือจิตตารมณ์ของพระวรสาร 

ก. ข้อ 1-3  

ข. ข้อ 1-4 

22.  การที่คริสตชนนิยมยกย่องแบบดำรงชีวิตการสมรสที่เป็นชีวิตมีครอบครัวและ

การถือพรหมจรรย์นั้น การดำรงชวีิตทั้งสองแบบมจีุดมุ่งหมายคืออะไร  

ก. เป็นชีวติอุทิศแด่พระเป็นเจ้าและแก่ผู้อื่น 

ข. เป็นชีวติอุทิศแด่พระเป็นเจ้าเท่านั้น 

23.  ข้อใดเป็นคุณลักษณะของการสมรสของคริสตชนทุกข้อ 

1.  การที่ชายหญิงสองคนมาอยู่ร่วมสนิทกันอย่างแท้จริง อย่างซื่อสัตย์ และเลิก

ร้างกันไม่ได้ 

2.  เป็นการร่วมสนิทที่ได้รับพรด้วยการประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์และในพิธีนั้นการ

สัญญาจะถือซื่อสัตย์ของมนุษย์ได้ศักดิ์สทิธิ์ไปดว้ยอำนาจของพระคริสตเจ้า 

3.  ในครอบครัวคริสตชน สามีภรรยาต้อนรับบุตรที่พระเป็นเจ้าประทานให้ด้วย

ความชื่นชมยินดีโดยปราศจากความเห็นแก่ตัว 

4.  ต้องอบรมลูกให้มีความเชื่อ ความรัก ให้รักชีวิตและให้ใช้เสรีภาพอย่าง

ถูกต้อง  

5.  ลูกๆเป็นผู้รื้อฟื้นทำใหค้วามสนิทและความซื่อสัตย์ของสามีภรรยามั่นคงแน่น

แฟน้ยิ่งขึ้นและทำใหพ้ระชากรของพระเป็นเจา้ในโลกเพิ่มจำนวนขึ้นดว้ย  

ก. ข้อ 1 ถึง 5  

ข. ข้อ 1 และ ข้อ 5  

24.  กระแสเรียกให้ถือพรหมจรรย์เพื่อถวายตัวแด่พระเป็นเจ้าตามพระฉบับแบบของ

พระคริสตเจ้า คืออุทิศตนเพื่อรับใช้ผู้อื่นทั้งฝ่ายกายและวิญญาณ บุคคลเหล่านี้

มีใครบ้าง 

ก.  พระสังฆราช พระสงฆ์ และสังฆานุกร  
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ข.  พระสงฆ์ นักพรต ฆราวาสทั้งชายหญิง ที่สัญญาจะละทิง้ทุกสิ่งเพราะเห็นแก่

พระคริสตเจา้และจะเป็นพยานประกาศพระองค์ท่ามกลางมนุษย์ทั้งหลาย  

25.  ข้อใดเป็นคำตรัสของพระเยซูเจ้าที่มีต่อข้อเสนอและเรียกร้องสำหรับคริสตชนที่

เสียสละหลายอย่างในการดำเนินชีวติทั้งในชีวิตสมรสและในชีวติถือพรหมจรรย์  

ก.  “สิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได ้พระเป็นเจา้ทำได้” (ลก 18:27)  

ข.  “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่าน

เถดิ” (ลก 1:38) 

บทที่ 3 การเจริญชีวิตแบบคริสตชน ชุดที่ 2 
ชุดที่ 2: ให้ผู้เรียนอ่านหนังสือหลักความเชื่อคาทอลิก บทที่ 3 ข้อที่ 21-32 และตอบ

คำถามดังต่อไปนี ้ 

บ่อเกิดแห่งชีวติคริสตชน (ข้อ 21-25) 

1.  ใครที่เป็นผู้ถ่ายทอดชีวิตลูกของพระให้มาถึงคริสตชน และเสด็จมาถึงคริสตชน

ในโอกาสพิเศษของชีวิต โดยกำหนดให้การพบกันนั้นขึ้นอยู่กับเครื่องหมาย

สำคัญหรือจารีตที่พระศาสนจักรเรียกว่า “ศีลศักดิ์สทิธิ”์  

ก. พระคริสตเจา้ 

ข. พระแม่มารีย ์

2.   ศีลศักดิ์สทิธิ์ประการแรกคือศีลใด 

ก. ศีลล้างบาป 

ข. ศีลอภัยบาป 

3.  ผลของศีลลา้งบาปคือข้อใด 

1. ชำระลา้งมนุษย์ใหพ้้นจากความผิดทั้งปวง  

2. ทำใหเ้กดิชีวติพระเจ้า 

3. ทำให้ร่วมสนิทกับพระองค์อย่างใกล้ชิด  

4. รับเข้าในพระศาสนจักรเป็นประชากรของพระเป็นเจา้ 

5. ทำให้ศักดิ์สทิธิ์ไปดว้ยพระคุณของพระจิต 
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ก. ข้อ 1 ถึง 4 

ข. ข้อ 1 ถึง 5 

4.  ศีลมหาสนิทเป็นบ่อเกิดของชีวิตคริสตชนทั้งหมด ซึ่งศีลมหาสนิทเป็นพิธีที่

ประกอบขึน้ในระหว่างจารีตอันสง่างามและสำคัญเป็นพิเศษ  เรยีกว่าพิธีอะไร  

ก. มิสซา 

ข. สวดภาวนา 

5.  พิธใีน (ข้อ 4) นั้นมีใครเป็นผู้ประกอบพิธ ี 

ก. สังฆานุกร 

ข. พระสงฆ ์

6.  คริสตชนถือว่าศีลมหาสนิทเป็นอาหารเลี้ยงชวีิต ภายใต้รูปปรากฏคือ...  

ก. ปังและเหลา้องุ่น 

ข. ข้าวและเหลา้องุ่น 

7.  ผลของศีลมหาสนิทคือข้อใด 

ก.  ทำให้เกิดชวีิตพระเจา้ และทำใหร้่วมสนิทกับพระองค์อย่างใกลช้ิด  

ข.  ทำให้มนุษย์สนิทกับพระเป็นเจ้า และทำให้มนุษย์ด้วยกันเองร่วมสนิทกัน

ดว้ย และเป็นอาหารบำรุงเล้ียงศิษย์แต่ละคน ให้มกีำลังเดินไปสู่ชีวตินิรันดร  

8.  ข้อใดกล่าวถึงลักษณะของการมีบาปหนักได้ถูกต้องทุกข้อ 

1.  การจงใจหันหลังให้พระเป็นเจ้าโดยสิ้นเชิง ทำให้มนุษย์เสียหายอย่างร้ายแรง 

เพราะทำลายชีวิตของพระเป็นเจ้าในตัวมนุษย์ให้สูญไป  

2.  คริสตชนที่แยกตนออกจากพระเป็นเจ้า ย่อมรู้ว่าตนไม่ใช่สมาชิกที่มีชีวิตอยู่

ในพระศาสนจักรอีก แม้ว่าภายนอกอาจจะเห็นว่ายังอยู่ในพระศาสนจักรก็ตาม  

ก. ข้อ 2 เท่านั้น 

ข. ขอ้ 1 และ 2 

9.  ข้อใดกล่าวถึงศีลอภัยบาปไดถู้กต้องทุกข้อ 

1.  พระทัยดีของพระเป็นเจ้าพร้อมอยู่เสมอที่จะรับมนุษย์ที่เป็นทุกข์สำนึกถึง

ความชั่วซึ่งได้กระทำอยู่ในฐานะเดิม 
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2.  คริสตชนถือว่าการสารภาพบาปอย่างจริงใจเป็นยาบำบัดที่มีผลชะงัดและ

แน่นอน เมื่อแสดงความทุกข์และสำนึกผิดแก่พระสงฆ์ คริสตชนได้รับการ

ยกบาปจากพระเป็นเจ้า ได้กลับเข้าเป็นหมู่ประชากรที่มีชีวิตของพระศาสน

จักร   และกลับมคีวามละม้ายคลา้ยคลงึกับพระเยซูคริสตเจ้า 

3.  พระสงฆ์ไม่ใช่ผู้พิพากษา แต่เป็นผู้แทนพระเป็นเจ้า เพราะเหตุนี้พระสงฆ์ที่

ฟังแก้บาป ต้องถือเป็นความลับอย่างเด็ดขาด มิฉะนั้นจะเป็นความผิดอย่าง

อุกฤษฎ์และจะถูกพระศาสนจักรลงโทษอย่างหนัก 

ก. ข้อ 1 และ 2 

ข. ข้อ 1 ถึง 3  

10.  ศีลศักดิ์สิทธิ์ใดที่โปรดให้คริสตชนวัยรุ่นให้มีกำลังของพระจิตและบรรลุถึงความ

สุขุมคัมภีรภาพฝ่ายวิญญาณและพันธะอันแทจ้ริงของคริสตชน  

ก. ศีลกำลัง 

ข. ศีลอภัยบาป 

11.  ศีลศักดิ์สิทธิ์ใดที่โปรดให้ผู้ชายเป็นศาสนบริกร ประกาศพระวรสาร ประกอบ

พิธกีรรม และอภิบาลดูแลประชากรของพระเป็นเจ้า  

ก. ศีลสมรส 

ข. ศีลบรรพชา (ศีลบวช) 

12.  จาก (ข้อ 11) ศีลศักดิ์สิทธิ์นี้ มีกี่ขั้น อะไรบ้าง 

ก. 3 ขั้น คือสังฆานุกร พระสงฆ์ และพระสังฆราช 

ข. 3 ขั้น คือ พระสงฆ์ พระสังฆราช และพระคาร์ดนิัล 

13.  ข้อใดคือความหมายของศีลสมรส (ศีลกล่าว) ที่ถูกต้อง 

ก.  เมื่อรับศีลนี้ สามีภรรยาคริสตชนได้รับพระคุณทำให้การสมรสของเขา

ศักดิ์สิทธิ์ และทำใหเ้ขามีกำลังที่จะตั้งครอบครัวคริสตชนขึ้นใหม่ 

ข.  เมื่อรับศีลนี้ สามีภรรยาคริสตชนได้รับพระคุณทำให้เขาทั้งสองเป็นคน

ศักดิ์สิทธิ์ และทำใหเ้ขามีกำลังที่จะตั้งครอบครัวคริสตชนขึ้นใหม่ 
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14.  ศีลศักดิ์สิทธิ์ใดที่พระคริสตเจ้าเสด็จมาเยี่ยมผู้เป็นศิษย์ซึ่งใกล้จะจากโลกนี้ เพื่อ

ว่าเมื่อได้มีส่วนในการสิ้นพระชนม์ของพระคริสตเจ้าแล้ว  จะได้มีส่วนในการ

กลับเป็นขึ้นมาอย่างรุ่งโรจน์ของพระองค์ดว้ย  

ก. ศีลอภัยบาป 

ข. ศีลเจมิคนไข้  

ครสิตชนสนทนากับพระเป็นเจ้า (ข้อ 26-32) 

15.  นอกจากศีลศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นเวลาพิเศษ ที่คริสตชนได้สนิทกับพระเป็นเจ้าแล้ว  

ข้อใดเป็นเวลาที่ทำใหค้ริสตชนมั่นคงในชวีิตของพระองค์อีก   

1. เวลาสวดภาวนา 

2. เวลารำพึงถึงพระวาจาของพระเป็นเจ้า 

3. ตลอดเวลาการทำงานและรับใชผู้้อื่น  

ก. ข้อ 1 ถึง 3 

ข. ข้อ 1 และ 3 

16. ทำไมคริสตชนต้องภาวนา และใครเป็นผู้ดลใจใหม้นุษย์ภาวนาแบบคริสตชน 

ก.  เพราะคริสตชนหมดฤทธิ์สิน้ปัญญา จงึต้องภาวนา - พระจิตเจ้า  

ข.  เพราะคริสตชนต้องการผูกพันตนในแผนการความรอดของพระเป็นเจ้า -  

พระจิตเจ้า 

17.  การภาวนาของคริสตชนมีอยู่ดว้ยกันสามแบบ คือข้อใด 

ก.  เพื่อนมัสการและแสดงความรักต่อพระเป็นเจ้าผู้เป็นพระผู้สร้างและพระ

บิดา เพื่อขอบพระคุณพระเป็นเจ้าที่ประทานพระคุณให้เรา และเพื่อวอนขอ

พระคุณสำหรับตนเองและผู้อื่น 

ข.  เพื่อนมัสการและแสดงความรักต่อพระเป็นเจ้าผู้เป็นพระผู้สร้างและพระ

บิดา เพื่อขอบพระคุณพระเป็นเจ้าที่ประทานพระคุณให้เรา และเพื่อวอนขอ

พระคุณสำหรับตนเองเท่านั้น 

18.  บทภาวนาบทใดที่พระเยซูเจา้สอนแก่สานุศิษย์ของพระองค์  

ก. วันทามารีอา 
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ข. ข้าแต่พระบิดาของขา้พเจ้าทัง้หลาย 

19.  คริสตชนรักเคารพพระนางมารีอา ถือเป็นแม่ของตน เพราะพระนางเป็นพระ

มารดาของพระเยซูเจ้า ซึ่งเป็นพระเชษฐาของมนุษย์ทั้งหลาย ดังนั้นคริสตชน

ย่อมวอนขอพระนางมารีอาบ่อยๆ ด้วยความไว้ใจและความรัก โดยสวดบท

ภาวนาบทใด 

ก. วันทามารีอา 

ข. ข้าแต่พระบิดาของขา้พเจ้าทัง้หลาย 

20.  นอกจากมีการภาวนาส่วนตัวแล้วคริสตชนยังร่วมในการภาวนาส่วนรวม ซึ่งศา

สนิกทั้งในวัดของตนและทั้งในวัดทั่วโลกถวายแด่พระเป็นเจ้า โดยร่วมกับพระ

คริสตเจ้าและนักบุญทั้งหลาย  ซึ่งเรียกว่าการภาวนาตามพิธีกรรมและเป็นการ

ภาวนาที่ประเสรฐิที่สุด คือพิธกีรรมใด  

ก. พิธนีพวาร 

ข. บูชามสิซา 

21.  ข้อใดกล่าวถึงการอ่านหรือฟังพระคัมภีร์ถูกต้องทุกข้อ 

1.  เมื่ออ่านหรือฟังพระคัมภีร์ก็เท่ากับคริสตชนได้ยินเสียงของพระเป็นเจ้าเอง 

ซึ่งเรียกและนำเขาใหเ้ดินไป 

2.  พระคัมภีร์เป็นสาส์นที่มชีวีิตสำหรับคริสตชนและมนุษย์ทุกคน 

3.  คริสตชนต้องอ่านพระคัมภีร์ด้วยความตั้งใจและความสำรวมใจ  มีพระจิต

เจ้าเป็นผู้ดลบันดาลให้เกิดสภาพจิตใจเช่นนี้ เพื่อทำให้มีสติปัญญาสว่าง 

เห็นแจ้งและทำใหด้วงใจเขม้แข็งด้วยวาจาของพระเป็นเจา้ 

ก. ข้อ 1 และ  3 

ข. ข้อ 1 ถึง  3 

22.  ข้อใดคือความหมายของการรำพึงหรือจติภาวนาถูกต้องทุกข้อ 

1. การคิดถึงข้อความจริงขั้นมูลฐานแห่งความเชื่อ และเป็นการยกใจขึ้นจน

สนทนากับพระเป็นเจ้าได ้ 
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2. การรำพึงเป็นการสำรวมใจที่ช่วยให้คริสตชนมอบฝากชีวิตของตนไว้ใน

แผนการของพระเป็นเจ้าและถือของในโลกนี้มีความสำคัญเท่าที่เหมาะที่

ควรเท่านั้น 

3.  การรำพึงเป็นกิจปฏิบัติที่ขอกำชับเป็นพิเศษ สำหรับคริสตชนทุกคน 

4.  ผู้ที่รำพึงอย่างซื่อสัตย์อาจจะได้รับพระคุณจากพระจิตซึ่งทำให้มนุษย์สนิท

กับพระเป็นเจา้ดว้ยความชื่นชอบ  

ก. ข้อ 1,2 และ 4 

ข. ข้อ 1,2 และ 3 

บทที่ 3 การเจริญชีวิตแบบคริสตชน ชุดที่ 3 
ชุดที่ 3: ให้ผู้เรียนอ่านหนังสือหลักความเชื่อคาทอลิก บทที่ 3 ข้อที่ 33-42 และ

ภาคผนวก ข้อ 1-7 และตอบคำถามดังต่อไปนี ้ 

ความประพฤติของครสิตชน (ข้อ 33-42)  

1.  ข้อใดเป็นความประพฤติของคริสตชนทุกข้อ 

1. สิ่งที่เขาทำต่อคนที่ต่ำต้อยที่สุด ก็ถือว่าเขาไดท้ำร่วมกับพระเยซูเจา้เอง 

2. ความรักต่อผู้อื่นนั้นเป็นการแสดงว่าคริสตชนรักพระเป็นเจา้ดว้ย 

3. คริสตชนจะรักเฉพาะผู้ที่ทำดตี่อเขาเสมอ 

ก. ข้อ 1 และ 2 

ข. ข้อ 1 และ 3 

2.  “ถ้าท่านยกความผิดให้แก่มนุษย์ พระบิดาของท่านในสวรรค์ก็จะยกความผิด

ให้แก่ท่านด้วย แต่ถ้าท่านไม่ยกความผิดให้แก่มนุษย์ พระบิดาก็จะไม่อภัย

ความผิดใหแ้ก่ท่านด้วย” อยู่ในพระคัมภีร์ตอนใด 

 ก. 1 ยน 4: 20 

 ข. มธ 6:14 

3.  ข้อใดเป็นลักษณะความประพฤติของคริสตชนทุกข้อ 
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1.  คริสตชนพึ่งพระเป็นเจ้าตลอดเวลา เพราะขัดสนและอ่อนแอ เพื่อขอ

พระองค์ประทานพละกำลังและอภัยความผิด  

2.  คริสตชนเป็นคนเฝ้าระวัง เพื่อเป็นคนดีพร้อมเท่าที่จะเป็นได้ตามพระฉบับ

แบบของพระคริสตเจา้ 

3.  รบสู้กับความโลภและความอิจฉาแมจ้ะเป็นแต่ความรู้สกึภายใน  

4.  ถือการอดเนื้อและการอดอาหาร 

5.  พยายามเป็นคนใจกว้าง    เพื่อพร้อมยิ่งขึ้นที่จะปฏิบัติตามการดลใจของ

พระจิต ให้ถือชวีิตภาวนาและความรัก 

 ก. ข้อ 1 ถึง 5 

 ข. ข้อ 2 ถงึ 5 

4.  คริสตชนในฐานะเป็นเอกชน ควรปฏิบัติตนอย่างไร 

ก.  ถือความสุจริตแม้ในเรื่องเล็กน้อย  ถือกฎศักดิ์สิทธิ์ของครอบครัวอย่าง

เคร่งครัด สามีมีอำนาจสูงกว่าภรรยา ยกย่องญาติพี่น้อง และอบรมลูกให้

เป็นคนที่มีเสรีภาพ 

ข.  ถือความสุจริตแม้ในเรื่องเล็กน้อย ถือกฎศักดิ์สิทธิ์ของครอบครัวอย่าง

เคร่งครัด เคารพคู่ครองถือเท่าเสมอตน  ยกย่องญาติพี่น้อง และอบรมลูก

ให้เป็นคนที่มีเสรีภาพ 

5.  คริสตชนในฐานะพลเมือง ควรปฏิบัติตนอย่างไร  

ก.  คริสตชนถือหน้าที่ต่อสังคม หลีกเลี่ยงการใช้กำลังบังคับและพยายามอยู่

อย่างสามัคคีปรองดองกับทุกๆคน เคารพสทิธิ์ของเฉพาะคริสตชน   

ข.  คริสตชนถือหน้าที่ต่อสังคม หลีกเลี่ยงการใช้กำลังบังคับและพยายามอยู่

อย่างสามัคคีปรองดองกับทุกๆคน เคารพสิทธิ์ของผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เสรีภาพที่จะทำตามมโนธรรมของตน  

6.  การที่คริสตชนทำงาน โดยไม่ชอบอยู่เปล่า ดังที่นักบุญเปาโลกล่าวว่า “คนที่ไม่

ทำงาน ไม่ควรกิน” (2 ธส 3:10) มีความหมายว่าอย่างไร  



 
14 

ก.  คริสตชนถือว่าการทำงานเป็นการที่มนุษย์ร่วมมือกับพระเป็นเจ้า เป็นวิธีทำ

ให้ตนครบสมบูรณ์และเป็นประโยชน์แก่ประชาคมมนุษย์ และเป็นการปฏิบัติ

ตามน้ำพระทัยของพระเป็นเจา้ในการเนรมิตสร้าง  

ข.  คริสตชนถือว่าการทำงานเป็นการที่มนุษย์ร่วมมือกับพระเป็นเจ้า เป็นวิธีทำ

ให้ตนครบสมบูรณ์และเป็นประโยชน์แก่ประชาคมมนุษย์ และเป็นการทำมา

หากนิเลีย้งครอบครัวของเราแต่ละคนเท่านั้น  

7.  ข้อใดเป็นลักษณะ “คริสตชนที่ไม่ใช่คนอยู่โดดเดี่ยวในหมู่มนุษย์”   

1.  คริสตชนเป็นส่วนหนึ่งของพระศาสนจักร ซึ่งเป็นประชาคมมีชีวติของคริสตชน 

2. ร่วมเข้าในชีวิตพระศาสนจักรอย่างเปิดเผย มีส่วนในวันฉลองซึ่งเป็นเวลา

แสดงความชื่นชมยนิดี หรือใชโ้ทษบาปเพื่อประกาศความเชื่อ  

3.  แสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับพี่น้องร่วมศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพิธี

บูชามิสซา  

ก. ข้อ 1 และ 2 

ข. ข้อ 1 ถึง 3 

8.  ในการดำเนินชีวิตคริสตชน “การให้อภัยและอยู่เป็นปรกติสุข” นั้นหมายความว่า

อย่างไร  

1.  คริสตชนควรอยู่นิ่งเฉยต่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น 

2.  คริสตชนมีหน้าที่ส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคม สันติภาพและเสรีภาพ 

3.  คริสตชนย่อมต่อต้านการแสวงหาผลประโยชน์ การเบียดเบียนข่มเหงและ

อคติทุกรูปแบบ 

4.  ลงมือทำการส่งเสริมผู้อื่นดว้ยตนเอง  การทำงานเพื่อส่งเสริมมนุษยชาตินั้น 

คริสตชนถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายที่มีผลในตัวของมันเองและเขาทำงานนั้นโดย

ร่วมมือกับบุคคลอื่นๆอกีเป็นอันมากที่มีความเชื่อไม่เหมือนกัน  

5.  คริสตชนมีหน้าที่ต้องประกาศให้มนุษย์ทุกคนรู้ว่าพระเป็นเจ้ารักเขาและได้

ทรงใช้พระเยซูคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์มาแจ้งให้เขาทราบถึงความ

รักของพระองค์  
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ก. ข้อ 1 ถึง 5 

ข. ข้อ 2 ถงึ 5 

9.  คริสตชนได้เห็นบุคคลใดที่เป็นแบบฉบับความซื่อตรงและจริงใจในคำพูดและใน

ความประพฤติทั่วไป 

ก. พระเยซูคริสตเจ้า  

ข. สานุศิษย์ 

10.  คริสตชนเป็นผู้มีอิสระในการใช้สิ่งของทางฝ่ายกายและวิญญาณ ซึ่งนักบุญ

เปาโลได้สอนไว้ว่า “ทุกสิ่งเป็นของท่าน ท่านเป็นของพระคริสตเจ้า และ

พระครสิตเจ้าเป็นของพระเป็นเจ้า” อยู่ในพระคัมภีร์ตอนใด 

ก. 1 คร 3: 20-23 

ข. 1 คร 3: 22-23 

11.  ทำไมคริสตชนแม้จะประสบความทุกข์เข็ญอย่างแสนสาหัส คริสตชนก็ยัง

สามารถรักษาใจให้แจ่มใสและสงบ  และยินยอมรับทนทรมานลำบากโดยไม่บ่น

ว่าและร่วมสนิทกับพระคริสตเจา้ 

ก.  เมื่อทนรับความทุกข์ทรมานแล้วก็จะไดร้ับความบรรเทาในเวลาต่อมา  

ข.  เมื่อมีส่วนในความทุกข์ลำเค็ญของพระองค์ เขาก็จะมีส่วนในการกลับเป็น

ขึ้นมาของพระองค์ด้วย 

12.  ทำไมเมื่อคิดถึงความตาย คริสตชนย่อมไม่หวาดกลัว  แม้ความตายเป็นสิ่งที่น่า

หวาดหวั่นสำหรับเขาเหมือนสำหรับมนุษย์ทุกคน  

1. เพราะเขามีความเชื่อ ความตายกลับเป็นเครื่องกระตุ้นให้เขาถือซื่อสัตย์และ

มีความหวัง  

2. เขารู้ว่าเขายืนหยัดอยู่ในความเชื่อและความรักต่อพระเป็นเจ้าจนวาระ

สุดท้ายในชีวิตนี้ เขาจะตายโดยร่วมสนิทกับพระคริสตเจา้ ที่จะนำเขาไปเสวย

สุขกับพระเป็นเจา้ตลอดไป  

ก. ข้อ 1 และ 2 
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ข. ข้อ 2 เท่านั้น  

ภาคผนวก 

โครงร่างภายนอกของพระศาสนจักรคาทอลิก (ข้อ 1-7) 

13.  พระศาสนจักรคาทอลิกมีโครงร่างแบบง่ายๆ แต่เกี่ยวเนื่องกันซึ่งเราจะเห็นได้

เกือบทั่วโลก โครงร่างนั้นสร้างขึ้นสำหรับใชส้่งเสริมเรื่องอะไร  

 ก. ความเชื่อและความรัก 

 ข. ความไว้ใจและความช่วยเหลือกัน  

14.  ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของพระศาสนจักรคาทอลกิ  

ก. เพื่อบริหารองค์กรและคริสตชนคาทอลกิ 

ข. พระเกียรติมงคลของพระเป็นเจา้และความรอดของมนุษย์ 

15.  ใครคือประมุขของพระศาสนจักร และมีหน้าที่อะไร 

ก. พระสันตะปาปา- มีหน้าที่ปกครองพระศาสนจักร  ปกป้องและส่งเสริมสิ่งที่

เป็นคุณประโยชน์แก่พระศาสนจักร 

ข. พระคาร์ดินัล-  มีหน้าที่ปกครองพระศาสนจักร  ปกป้องและส่งเสริมสิ่งที่

เป็นคุณประโยชน์แก่พระศาสนจักร 

16. พระสันตะปาปาประทับอยู่ที่ไหน 

ก. กรุงโรม  

ข. เวยีนนา 

17. ผู้ทำงานใกลช้ดิช่วยพระสันตะปาปาคือใคร  

ก. พระสงฆ์  

ข. พระคาร์ดินัล  

18.  ศูนย์การบริหารพระศาสนจักร (ROMAN CURIA) ประกอบดว้ยหน่วยงานใดบ้าง 

ก. สมณกระทรวง สำนักงานและศาลต่างๆ  

ข. พระราชวัง สมณกระทรวง สำนักงานและศาลต่างๆ 

19. ใครคือผู้ที่แบ่งหน้าที่ปกครองพระศาสนจักรกับบรรดาพระสังฆราช 
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ก. พระคาร์ดินัล 

ข. พระสันตะปาปา  

20. พระสังฆราชเป็นผู้สืบตำแหน่งต่อจากใคร 

ก. พระสันตะปาปา 

ข. คณะอัครสาวก 

21. พระสังฆราชมหีน้าที่อะไรบ้าง 

ก.  ร่วมสนิททางพระฐานานุกรมกับพระสันตะปาปาปกครองดินแดนที่มอบกับ

ท่านและเรียกว่า สังฆมณฑล 

ข.  ร่วมสนิททางพระฐานานุกรมกับพระสันตะปาปาปกครองดินแดนที่มอบกับ

ท่านและเรียกว่า สังฆมณฑลและมีส่วนร่วมในการปกครองพระศาสนจักร

สากลโดยอาศัยสมัชชาสังฆราช (Synod of Bishop) 

22. แต่ละสังฆมณฑลมีสถานที่เป็นจุดสำคัญเรียกว่าอะไร 

ก. อาสนวิหาร 

ข. มหาวิหาร 

23.  ภาษาเอกของพระศาสนจักรและได้รับการยกย่องเป็นพิเศษ และเป็นภาษาที่ใช้ 

ณ กรุงโรมและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และในการประกอบพิธีมิสซา

ด้วยภาษานี้แล้ว พระสงฆ์สามารถเข้าใจและภาวนาร่วมกันได้ ไม่ว่าที่ใดในโลก 

คือภาษาอะไร  

ก. ภาษาอังกฤษ 

ข. ภาษาลาติน 

24.  กฎบัญญัติใดที่พระศาสนจักรได้ตั้งขึ้น เพื่อสามารถดำรงและปฏิบัติงานได้เป็น

ปรกติเรียบร้อยในสังคม เพื่อกำหนดกฎเกณฑ์ภายนอกว่า ต้องถือชีวิตคริสตชน

อย่างไร มีสิทธิ์อะไร มีหน้าที่อะไร และจะถูกลงโทษอย่างไรถ้าทำผิด 

ก. บัญญัติ 10 ประการ 

ข. ประมวลบัญญัติแห่งพระศาสนจักร  
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25. พระศาสนจักรคาทอลิกได้รับการจุนเจ ือความต้องการทางวัตถุของพระ

ฐานานุกรมและการงานของสังฆมณฑล คณะนักบวช และพระสันตะปาปา จาก

ที่ใด 

ก. การสมัครใจบรจิาคทรัพย์ของสัตบุรุษ 

ข. การรับเงนิทำบุญร้อยละ 10 จากเงนิเดือนของสัตบุรุษ 

 


