
ขข้อสอบ
ภาค 2: สสัปดาหห์สสุดทท้าย

(ททที่พระเยซซูทรงถซูกตรรึงไวท้)

1 พระเยซซูเสดด็จเขท้ากรสุงเยรซูซาเลด็มอยยางผซูท้มทชสัยวสันไหน                                                                      

2 เมมที่อพระเยซซูทรงสาปแชยงตท้นมะเดมที่อเทศ  ตท้นมะเดมที่อเทศเปรทยบไดท้ก สับอะไร                               

3 พระเยซซูทรงลท้างพระววิหารกทที่ครสัร ง                                                                                                    

4 ในสมสัยของพระเยซซู คนอวิสราเอลพซูดภาษาอะไรบท้าง

                                                                                                                                           

                                                                            

5 เมมที่อพวกฟารวิสทถามพระเยซซูเรมที่องการสยงสยวยใหท้แกยซทซารห์ พระเยซซูตอบวยาอะไร                        

                                                                                                                                                          

6 เมมที่อพวกฟารวิสทถามพระเยซซูเรมที่องการเปด็นขรึรนมาจากความตาย พระเยซซูตอบวยาอะไร                 

                                                                                                                                                          



7 พระเยซซูทรงกลยาวโทษพวกฟารวิสทในเรมที่องอะไรบท้าง ชยวยบอก 3 เรมที่อง

                                                                                                                                           

                                                                            

8 พระเยซซูทรงสอนอะไรเรมที่องหญวิงหมท้ายกสับเงวินทองแดงสองแผยน                                              

                                                                                                                                                          

9 เมมที่อมารทยห์ชโลมพระเยซซูดท้วยนนรามสันหอมททที่หมซูยบท้านเบธานท มทความหมายอะไร                            

                                                                                                                                                          

10 เมมที่อพระเยซซูทรงลท้างเทท้าของอสัครสาวก มทความหมายอะไร                                                         

                                                                                                                                                          

11 ใครทรยศมอบพระเยซซูไวท้                                                                                                               

12 อสัครสาวกกทที่คนรสับพวิธทระลรึก                                                                                                             



13 ทนาไมผซูท้ททที่ทรยศมอบพระเยซซูไวท้ไมยไดท้รสับพวิธทระลรึก                                                                        

                                                                                                                                                          

14 ในพวิธทระลรึก ขนมปสังไรท้เชมรอ เปรทยบไดท้กสับอะไร                                                                            

15 ในพวิธทระลรึก นนร าองสุยน เปรทยบไดท้กสับอะไร                                                                                        

16 เมมที่อพระเยซซูกสับอสัครสาวกรสับพวิธทระลรึกเสรด็จแลท้ว พวกเขาทนาอะไรและไปไหน

                                                                                                                                           

17 พระเยซซูทรงทนาอะไรในสวนเกทเสมนท                                                                                         

18 เปโตร ยากอบ และยอหห์น ทนาอะไรในสวนเกทเสมนท                                                                  

19 ในสวนเกทเสมนท พระเยซซูพซูดถรึงถท้วย ถท้วยนสัรนคมออะไร                                                               

                                                                                                                                                          

20 เมมที่อพระเยซซูถซูกจสับ ใครชสักดาบ แลท้วทนาอะไรกสับดาบนสัรน                                                             

                                                                                                                                                          

21 อาจารยห์เปโตรปฏวิเสธพระเยซซู                           ครสัร ง

22 เมมที่ออาจารยห์เปโตรปฏวิเสธพระเยซซูนสัรน เขาอยซูยบรวิเวณบท้านของผซูท้ใด                                             



23 เมมที่ออาจารายจห์เปโตรปฏวิเสธพระเยซซูแลท้ว มทอะไรเกวิดขรึรน                                                            

24 ยซูดาสทรยศขายพระเยซซูเปด็นเงวินเทยาไร                                                                                          

25 เมมที่อยซูดาสรซูท้สรึกเสทยใจแลท้ว เขาไปทนาอะไรบท้าง

                                                                                                                                           

26 พวกปสุโรหวิตเอาเงวินททที่ยซูดาสคมนมานสัรนไปซมรออะไร                                                                        

27 ปทลาตสยงพระเยซซูใหท้ไปอยซูยตยอหนท้าผซูท้ใด                                                                                         

28 ใครเตมอนปทลาตวยา “ทยานอยยาพสัวพสันกสับเรมที่องของคนชอบธรรมนสัรนเลย”                                    

29 ปทลาตทนาอะไรเพมที่อแสดงวยาพระเยซซูไมยสมควรถซูกประหารชทววิต                                                 

30 พวกทหารโรมสันสวมอะไรททที่ศทรษะของพระเยซซู                                                                          

31 พวกทหารโรมสันเกณฑห์ใครใหท้แบกกางเขนของพระเยซซู                                                             

32 พระเยซซูถซูกตรรึงไวท้บนกางเขนกทที่ชสั ที่วโมง                                                                                         



33 พระเยซซูมทคนาตรสัส 7 ประการเมมที่ออยซูยบนกางเขน มทอะไรบท้าง

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

                                                                            

34 เมมที่อพระเยซซูสวิรนพระชนมห์แลท้ว มทการอสัศจรรยห์อะไรบท้างเกวิดขรึรน

                                                                                                                                           

                                                                            

35  เมมที่อพระเยซซูสวิรนพระชนมห์แลท้ว ใครสารภาพวยา “แทท้จรวิงทยานผซูท้นทร เปด็นพระบสุตรของพระเจท้า”

                                                                            

36 ใครบท้างฝสังพระศพของพระเยซซูไวท้ในอสุโมงคห์

                                                                                                                                           

37 เมมที่อพระเยซซูครวิสตห์ทรงเปด็นขรึรนมาจากความตายแลท้ว พระองคห์ปรากฏตยอใครกยอน                    

                                                                                                                                                          



38 เมมที่อพระเยซซูขอใหท้พบกสับพวกอสัครสาวกททที่กาลวิลท พระองคห์ขอพบกสับใครเปด็นพวิเศษ                  

39 เมมที่อพระเยซซูสนทนากสับศวิษยห์ 2 คนทามทาง พวกเขากนาลสังไปยสังหมซูยบท้านอะไร                           

40 ตอนนสัรนมทพวกอสัครสาวกเหลมอกทที่คน                  และเพราะเหตสุใด                                              

41 อสัครสาวกคนไหนไดท้เปด็นผซูท้สงสสัยถรึงเรมที่องของการเปด็นขรึรนมาจากความตายของพระเยซซู

                                                                            

42 ททที่ทะเลทวิเบเรทยส พระเยซซูถามอาจารยห์เปโตรถรึงเรมที่องอะไร                                                          

43 อาจารยห์เปโตรตอบวยาอะไรเปด็น 3 ครสัร ง                                                                                         

                                                                                                                                                          

44 ในการปรากฏครสัร งททที่ 8 พระเยซซูทรงปรากฏตยอพวกพทที่นท้องกทที่คน                                                  

45 พระเยซซูเสดด็จกลสับไปสซูยสวรรคห์จากภซูเขาอะไร                                                                               

46 พระสสัญญาสสุดทท้ายของพระเยซซูคมออะไร                                                                                       

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                          



ขข้อสอบ
ภาค 2: สสัปดาหห์สสุดทท้าย

(ททที่พระเยซซูทรงถซูกตรรึงไวท้)

1 พระเยซซูเสดด็จเขท้ากรสุงเยรซูซาเลด็มอยยางผซูท้มทชสัยวสันไหน                    วสันอาททิตยห์                                   

2 เมมที่อพระเยซซูทรงสาปแชยงตท้นมะเดมที่อเทศ  ตท้นมะเดมที่อเทศเปรทยบไดท้ก สับอะไร       อทิสราเอล           

3 พระเยซซูทรงลท้างพระวทิหารกทที่ครสัร ง           2   ครสัร ง                                                                                  

4 ในสมสัยของพระเยซซู คนอทิสราเอลพซูดภาษาอะไรบท้าง

             ภาษาบาบทิโลน                                                    ภาษาฮทบรซู                                    

             ภาษากรทก                                                 

5 เมมที่อพวกฟารทิสทถามพระเยซซูเรมที่องการสยงสยวยใหท้แกยซทซารห์ พระเยซซูตอบวยาอะไร                        
             ของของซทซารห์ จงถวายแกยซทซารห์ และของของพระเจท้า จงถวายแดยพระเจท้า                     

6 เมมที่อพวกฟารทิสทถามพระเยซซูเรมที่องการเปด็นขรึรนมาจากความตาย พระเยซซูตอบวยาอะไร                 
             ดท้วยวยาเมมที่อมนสุษยห์จะฟมร นขรึรนมาจากความตายนสัรน เขาจะไมยมทการสมรส                           
             หรมอยกใหท้เปด็นสามทภรรยากสันอทก แตยจะเปด็นเหมมอนทซูตสวรรคห์ในฟท้าสวรรคห์                  



7 พระเยซซูทรงกลยาวโทษพวกฟารทิสทในเรมที่องอะไรบท้าง ชยวยบอก 3 เรมที่อง

คคาสอนและการประพฤตทิของเขาไมยตรงกสัน เขารทิบเอาเรมอนของหญทิงมยาย
ธรรมเนทยมของพวกเขากลายเปด็นของหนสักซรึที่งแบกยาก
เขากระทคาการของเขาเพมที่อใหท้มนสุษยห์เหด็นเทยานสัรน เขาแสรท้งอธทิษฐานเสทยยมดยาว
เขาปทิดประตซูอาณาจสักรแหยงสวรรคห์ไวท้จากมนสุษยห์
เขาไดท้ลซูกศทิษยห์และสอนเขาใหท้เปด็นคนหนท้าซมที่อใจคด
เขาใหท้คคาสาบานโดยไมยเอาจรทิงเอาจสัง เขาทคาใหท้พระบสัญญสัตทิของโมเสสเสทยไป
เขาเปด็นเหมมอนอสุโมงคห์ฝสังศพซรึที่งฉาบดท้วยปซูนขาว เขาเปด็นพวกงซูรท้าย
เขาใหท้เกทยรตทิแกยบรรพบสุรสุษททที่เคยฆยาพวกศาสดาพยากรณห์
เขาจะฆยาพวกศาสดาพยากรณห์ของพระเจท้า เขาเคยฆยาพวกศาสดาพยากรณห์ของพระเจท้า

8 พระเยซซูทรงสอนอะไรเรมที่องหญทิงหมท้ายกสับเงทินทองแดงสองแผยน                                              

             การถวายไมยไดท้ขรึรนอยซูยกสับจคานวน แตยพระเจท้าทรงดซูททที่จทิตใจ                                                

9 เมมที่อมารทยห์ชโลมพระเยซซูดท้วยนครามสันหอมททที่หมซูยบท้านเบธานท มทความหมายอะไร                            

             หมายถรึงแสดงถรึงความตายของพระเยซซู                                                                            

10 เมมที่อพระเยซซูทรงลท้างเทท้าของอสัครสาวก มทความหมายอะไร                                                         

             เปด็นแบบอยยางททที่ดทในการถยอมใจ และการรสับใชท้ซรึที่งกสันและกสัน                                       

11 ใครทรยศมอบพระเยซซูไวท้         ยซูดาส   อทิสคารทิโอท                                                                          

12 อสัครสาวกกทที่คนรสับพทิธทระลรึก       11   คน                                                                                              



13 ทคาไมผซูท้ททที่ทรยศมอบพระเยซซูไวท้ไมยไดท้รสับพทิธทระลรึก                                                                        

             เพราะเขายสังไมยไดท้กลสับใจรสับเชมที่อจรทิง และยสังไมยไดท้รสับความรอด                                     

14 ในพทิธทระลรึก ขนมปสังไรท้เชมรอ เปรทยบไดท้กสับอะไร             พระกายของพระเยซซู                               

15 ในพทิธทระลรึก นคร าองสุยน เปรทยบไดท้กสับอะไร            พระโลหทิตของพระเยซซู                                       

16 เมมที่อพระเยซซูกสับอสัครสาวกรสับพทิธทระลรึกเสรด็จแลท้ว พวกเขาทคาอะไรและไปไหน

             รท้องเพลงสรรเสรทิญพระเจท้า                                 ไปททที่ภซูเขามะกอกเทศ                 

17 พระเยซซูทรงทคาอะไรในสวนเกทเสมนท             ทรงอธทิษฐาน                                                        

18 เปโตร ยากอบ และยอหห์น ทคาอะไรในสวนเกทเสมนท                พวกเขานอนหลสับอยซูย                 

19 ในสวนเกทเสมนท พระเยซซูพซูดถรึงถท้วย ถท้วยนสัรนคมออะไร             คมอการทดลองจากพญามาร      

             และพญามารอยากฆยาพระองคห์ใหท้ตายเสทยททที่นสั ที่น เพมที่อไมยมทโอกาสตายบนกางเขน          

20 เมมที่อพระเยซซูถซูกจสับ ใครชสักดาบ แลท้วทคาอะไรกสับดาบนสัรน           อ  .  เปโตรชสักดสับออก                   

             และฟสันหซูผซูท้รสับใชท้ของมหาปสุโรหทิตขาด                                                                              

21 อาจารยห์เปโตรปฏทิเสธพระเยซซู                3           ครสัร ง

22 เมมที่ออาจารยห์เปโตรปฏทิเสธพระเยซซูนสัรน เขาอยซูยบรทิเวณบท้านของผซูท้ใด        คายาฟาส มหาปสุโรหทิต  



23 เมมที่ออาจารายจห์เปโตรปฏทิเสธพระเยซซูแลท้ว มทอะไรเกทิดขรึรน          ไกยกด็ขสันเปด็นครสัร งททที่   2                    

24 ยซูดาสทรยศขายพระเยซซูเปด็นเงทินเทยาไร              30   เหรทยญ                                                             

25 เมมที่อยซูดาสรซูท้สรึกเสทยใจแลท้ว เขาไปทคาอะไรบท้าง

             เขาเอาเงทินไปคมนแกยพวกปสุโรหทิต                        เขาออกไปผซูกคอตาย                 

26 พวกปสุโรหทิตเอาเงทินททที่ยซูดาสคมนมานสัรนไปซมรออะไร         ซมรอททที่ดทิน สคาหรสับฝสังคนตยางบท้านตยางเมมอง

27 ปทลาตสยงพระเยซซูใหท้ไปอยซูยตยอหนท้าผซูท้ใด             เฮโรด                                                                     

28 ใครเตมอนปทลาตวยา “ทยานอยยาพสัวพสันกสับเรมที่องของคนชอบธรรมนสัรนเลย”            ภรรยาของปทลาต

29 ปทลาตทคาอะไรเพมที่อแสดงวยาพระเยซซูไมยสมควรถซูกประหารชทวทิต            ลท้างมมอตยอหนท้าหมซูยชน    

30 พวกทหารโรมสันสวมอะไรททที่ศทรษะของพระเยซซู           มงกสุฎหนาม                                             

31 พวกทหารโรมสันเกณฑห์ใครใหท้แบกกางเขนของพระเยซซู           ซทโมน ชาวไซรทน                       

32 พระเยซซูถซูกตรรึงไวท้บนกางเขนกทที่ชสั ที่วโมง             6   ชสั ที่วโมง                                                               



33 พระเยซซูมทคคาตรสัส 7 ประการเมมที่ออยซูยบนกางเขน มทอะไรบท้าง

ขท้าแตยพระบทิดา ขอโปรดอภสัยโทษเขา เพราะวยาเขาไมยรซูท้วยาเขาทคาอะไร
เราบอกความจรทิงแกยเจท้าวยา วสันนทร เจท้าจะอยซูยกสับเราในเมมองบรมสสุขเกษม
หญทิงเออ๋ย จงดซูบสุตรของทยานเถทิด และ   จงดซูมารดาของทยานเถทิด
เอโลอท เอโลอท ลามาสะบสักธานท แปลวยา พระเจท้าของขท้าพระองคห์ พระเจท้าของขท้าพระองคห์ ไฉน
พระองคห์ทรงทอดททิรงขท้าพระองคห์เสทย
เรากระหายนครา สคาเรด็จแลท้ว
พระบทิดาเจท้าขท้า ขท้าพระองคห์ฝากจทิตวทิญญาณของขท้าพระองคห์ไวท้ในพระหสัตถห์ของพระองคห์

34 เมมที่อพระเยซซูสทิรนพระชนมห์แลท้ว มทการอสัศจรรยห์อะไรบท้างเกทิดขรึรน

มยานในพระวทิหารกด็ขาดออกจากกสัน   2   ทยอน แผยนดทินไหวและศทิลากด็แตกออกจากกสัน

พวกวทิสสุทธทิชนเปด็นขรึรนมาจากความตาย

35  เมมที่อพระเยซซูสทิรนพระชนมห์แลท้ว ใครสารภาพวยา “แทท้จรทิงทยานผซูท้นทร เปด็นพระบสุตรของพระเจท้า”

             นายรท้อยและพวกทหารททที่เฝท้าพระเยซซู                              

36 ใครบท้างฝสังพระศพของพระเยซซูไวท้ในอสุโมงคห์

             โยเซฟ ชาวบท้านอารทิมาเธทย                     นทิโคเดมสัส                                                

37 เมมที่อพระเยซซูครทิสตห์ทรงเปด็นขรึรนมาจากความตายแลท้ว พระองคห์ปรากฏตยอใครกยอน                    

             มารทยห์ ชาวมสักดาลา                                                                                                                



38 เมมที่อพระเยซซูขอใหท้พบกสับพวกอสัครสาวกททที่กาลทิลท พระองคห์ขอพบกสับใครเปด็นพทิเศษ       เปโตร   

39 เมมที่อพระเยซซูสนทนากสับศทิษยห์ 2 คนทามทาง พวกเขากคาลสังไปยสังหมซูยบท้านอะไร                เอมมาอซูส

40 ตอนนสัรนมทพวกอสัครสาวกเหลมอกทที่คน      11          และเพราะเหตสุใด         ยซูดาส อทิสคารทิโอทตายแลท้ว

41 อสัครสาวกคนไหนไดท้เปด็นผซูท้สงสสัยถรึงเรมที่องของการเปด็นขรึรนมาจากความตายของพระเยซซู

             โธมสัส ททที่เขาเรทยกกสันวยา ดทิดสุมาส                                       

42 ททที่ทะเลททิเบเรทยส พระเยซซูถามอาจารยห์เปโตรถรึงเรมที่องอะไร                     เรมที่องความรสัก                  

43 อาจารยห์เปโตรตอบวยาอะไรเปด็น 3 ครสัร ง                                                                                         

             พระองคห์เจท้าขท้า ขท้าพระองคห์รสักพระองคห์ แบบฟทิเลโอ                                                          

44 ในการปรากฏครสัร งททที่ 8 พระเยซซูทรงปรากฏตยอพวกพทที่นท้องกทที่คน             กวยา   500   คน                   

45 พระเยซซูเสดด็จกลสับไปสซูยสวรรคห์จากภซูเขาอะไร                ภซูเขามะกอกเทศ                                      

46 พระสสัญญาสสุดทท้ายของพระเยซซูคมออะไร           แตยทยานทสัรงหลายจะไดท้รสับพระราชทานฤทธทิธ เดช

 เมมที่อพระวทิญญาณบรทิสสุทธทิธ จะเสดด็จมาเหนมอทยาน และทยานทสัรงหลายจะเปด็นพยานฝยายเราทสัรงใน

กรสุงเยรซูซาเลด็ม ทสั ที่วแควท้นยซูเดทย แควท้นสะมาเรทย และจนถรึงททที่สสุดปลายแผยนดทินโลก




