
ขข้อสอบ
ภาค 1: ชชีววิตของพระเยซซ

ผผผู้เขขียนประววัตติของพระเยซผมขีอยผ ย 4 คน (มวัทธติว มาระโก ลผกา ยอหห์น)
 แตยละคนเขขียนเปป็นคนละแบบ
 ก มวัทธติวเปป็นครผสอน
 1 พระครติสตห์ทรงเปป็น                                                              
 2 เปรขียบไดผู้กวับ                                                            

3 เนผู้นถถึง                                                         ของพระองคห์
 4 เขขียนถถึงชาว                                                             

ข มาระโกเปป็นนวักเทศนห์
 5 พระครติสตห์ทรงเปป็น                                                              
 6 เปรขียบไดผู้กวับ                                                            
 7 เนผู้นถถึง                                                         ของพระองคห์
 8 เขขียนถถึงชาว                                                             
 ค ลผกาเปป็นนวักประววัตติศาสตรห์
 9 พระครติสตห์ทรงเปป็น                                                              
 10 เปรขียบไดผู้กวับ                                                            
 11 เนผู้นถถึง                                                         ของพระองคห์
 12 เขขียนถถึงชาว                                                             
 ง ยอหห์นเปป็นนวักศาสนา
 13 พระครติสตห์ทรงเปป็น                                                              
 14 เปรขียบไดผู้กวับ                                                            
 15 เนผู้นถถึง                                                         ของพระองคห์
 16 เขขียนถถึง                                                                   



17 พระเยซผทรงกกาเนติดทขีที่หมผยบผู้านอะไร                                                              

18 พระเยซผทรงเตติบโตขถึขนทขีที่เมมืองอะไร                                                             

19 เมมืที่อพระเยซผเรติที่มประกาศ พระองคห์ทรงยผู้ายไปอยผยทขีที่เมมืองอะไร                                                           

 พวกนวักปราชญห์ถวายอะไรบผู้างแดยพระเยซผ
20                                                                     
21                                                                     
22                                                                     

23 ใครเปป็นผผผู้นกาหนผู้าของพระเยซผ                                                         

24 เมมืที่อพระเยซผทรงรวับบวัพตติศมา ผผผู้ใดตรวัสจากสวรรคห์รวับรองพระองคห์                                                              

25 ซาตานทดลองพระเยซผกขีที่ครวัข ง                                                           

26 คกา พระเมษโปดก มขีความหมายวยาอะไร                                                                  

27 ใครมาปรถึกษากวับพระเยซผในเวลากลางคมืน                                                               

28 และพระเยซผทรงสอนเขาเรมืที่องอะไร                                                             

29 ใครกลวับใจเสขียใหมยทขีที่บยอนกขาแหยงหนถึที่งทขีที่สะมาเรขีย                                                                  

 ในพวกอวัครสาวก 12 คนของพระเยซผ มขีพขีที่นผู้องสองคผย มขีใครบผู้าง
30,31                                                                      กวับ                                                             
32,33                                                                      กวับ                                                             



34 ใครนกานาธานาเอลมาพบกวับพระเยซผ                                                           

35 ใครสวัที่งใหผู้ประหารชขีวติตของยอหห์นผผผู้ใหผู้รวับบวัพตติศมา                                                             

36 พระเยซผสวัที่งครติสเตขียนใหผู้อธติษฐานเพมืที่ออะไร                                                              

37 กษวัตรติยห์เฮโรดคติดวยาพระเยซผเปป็นผผผู้ใด                                                            

38 การสารภาพอวันยติที่งใหญยของอาจารยห์เปโตรคมืออะไร                                                                           
                                                                                                                                                                      

 อวัครสาวก 3 คนเหป็นการเปลขีที่ยนสภาพของพระเยซผ มขีใครบผู้าง
39                                                                     
40                                                                     
41                                                                     

เมมืที่อพระเยซผทรงเปลขีที่ยนสภาพนวัขน 2 คนมาสนทนากวับพระองคห์ มขีใครบผู้าง
42                                                                     
43                                                                     

44 ครวัข งแรกทขีที่พระเยซผสยงพวกสาวกออกไปประกาศ พระองคห์สยงกขีที่คนออกไป
                                                                    

45 ครวัข งทขีที่สองทขีที่พระเยซผสยงพวกสาวกออกไปประกาศ พระองคห์สยงกขีที่คนออกไป
                                                                    



ขข้อสอบ
ภาค 1: ชชีววิตของพระเยซซ

ผผผู้เขขียนประววัตติของพระเยซผมขีอยผ ย 4 คน (มวัทธติว มาระโก ลผกา ยอหห์น)
 แตยละคนเขขียนเปป็นคนละแบบ
 ก มวัทธติวเปป็นครผสอน
 1 พระครติสตห์ทรงเปป็น                      กษวัตรติยห์                            
 2 เปรขียบไดผู้กวับ                    สติงโต                                 

3 เนผู้นถถึง                 คคาเทศนา                         ของพระองคห์
 4 เขขียนถถึงชาว       ยติว                       

ข มาระโกเปป็นนวักเทศนห์
 5 พระครติสตห์ทรงเปป็น                      ผผผู้รวับใชผู้                            
 6 เปรขียบไดผู้กวับ                    โค                                     
 7 เนผู้นถถึง                 การอวัศจรรยห์                    ของพระองคห์
 8 เขขียนถถึงชาว       โรมวัน                                              
 ค ลผกาเปป็นนวักประววัตติศาสตรห์
 9 พระครติสตห์ทรงเปป็น                      มนนุษยห์ทขีที่บรติสนุทธติธ             
 10 เปรขียบไดผู้กวับ                    มนนุษยห์                                
 11 เนผู้นถถึง                 คคาอนุปมา                          ของพระองคห์
 12 เขขียนถถึงชาว       กรขีก                                                 
 ง ยอหห์นเปป็นนวักศาสนา
 13 พระครติสตห์ทรงเปป็น                      พระเจผู้าทขีที่ยติที่งใหญย           
 14 เปรขียบไดผู้กวับ                    นกอตินทรขี                         
 15 เนผู้นถถึง                 คคาสวัที่งสอน                       ของพระองคห์
 16 เขขียนถถึง             ทนุกคนในโลก                                



17 พระเยซผทรงกคาเนติดทขีที่หมผยบผู้านอะไร                      เบธเลเฮป็ม                        

18 พระเยซผทรงเตติบโตขถึขนทขีที่เมมืองอะไร                     นาซาเรป็ธ                         

19 เมมืที่อพระเยซผเรติที่มประกาศ พระองคห์ทรงยผู้ายไปอยผยทขีที่เมมืองอะไร                   คาเปอรนาอผม                  

 พวกนวักปราชญห์ถวายอะไรบผู้างแดยพระเยซผ
20               ทองคคา                                          
21               ก คายาน                                             
22               มดยอบ                                          

23 ใครเปป็นผผผู้นคาหนผู้าของพระเยซผ                 ยอหห์นผผผู้ใหผู้รวับบวัพตติศมา                           

24 เมมืที่อพระเยซผทรงรวับบวัพตติศมา ผผผู้ใดตรวัสจากสวรรคห์รวับรองพระองคห์                      พระบติดา                          

25 ซาตานทดลองพระเยซผกขีที่ครวัข ง                   3   ครวัข ง                                

26 คคา พระเมษโปดก มขีความหมายวยาอะไร            ลผกแกะของพระเจผู้า                      

27 ใครมาปรถึกษากวับพระเยซผในเวลากลางคมืน         นติโคเดมวัส                                      

28 และพระเยซผทรงสอนเขาเรมืที่องอะไร                     การบวังเกติดใหมย                            

29 ใครกลวับใจเสขียใหมยทขีที่บยอนคขาแหยงหนถึที่งทขีที่สะมาเรขีย            หญติงชาวสะมาเรขีย                       

 ในพวกอวัครสาวก 12 คนของพระเยซผ มขีพขีที่นผู้องสองคผย มขีใครบผู้าง
30,31               ยอหห์น                                               กวับ                     ยากอบ                            
32,33               อวันดรผวห์                                           กวับ                     เปโตร                               



34 ใครนคานาธานาเอลมาพบกวับพระเยซผ                   ฟขีลติป                                  

35 ใครสวัที่งใหผู้ประหารชขีวติตของยอหห์นผผผู้ใหผู้รวับบวัพตติศมา                     เฮโรด                                

36 พระเยซผสวัที่งครติสเตขียนใหผู้อธติษฐานเพมืที่ออะไร        จงอผู้อนวอนพระองคห์ผผผู้ทรงเปป็นเจผู้าของการเกป็บเกขีที่ยวนวัขน  
ใหผู้สยงคนงานมาในการเกป็บเกขีที่ยวของพระองคห์                  

37 กษวัตรติยห์เฮโรดคติดวยาพระเยซผเปป็นผผผู้ใด                    ยอหห์นผผผู้ใหผู้รวับบวัพตติศมา                                         

38 การสารภาพอวันยติที่งใหญยของอาจารยห์เปโตรคมืออะไร                     อ  .  เปโตรเชมืที่อวยา   พระเยซผทรงเปป็น            
พระครติสตห์พระบนุตรของพระเจผู้าผผผู้ทรงพระชนมห์อยผ ย                                                                                            

 อวัครสาวก 3 คนเหป็นการเปลขีที่ยนสภาพของพระเยซผ มขีใครบผู้าง
39               เปโตร                                             
40               ยอหห์น                                              
41               ยากอบ                                          

เมมืที่อพระเยซผทรงเปลขีที่ยนสภาพนวัขน 2 คนมาสนทนากวับพระองคห์ มขีใครบผู้าง
42               โมเสส                                             
43               เอลขียาหห์                                                       

44 ครวัข งแรกทขีที่พระเยซผสยงพวกสาวกออกไปประกาศ พระองคห์สยงกขีที่คนออกไป
              12   คน                                             

45 ครวัข งทขีที่สองทขีที่พระเยซผสยงพวกสาวกออกไปประกาศ พระองคห์สยงกขีที่คนออกไป
              70   คน                                             




