
ขข้อสอบ
หนนังสสือโคโลสส

1 อ.เปาโลเขสยนจดหมายฉบนับนสน ในปสค.ศ.                                                                                                      
2 อ.เปาโลเขสยนจดหมายฉบนับนสนขณะทสที่ททาน                                                                                                  

3 บททสที่ 1  เกสที่ยวกนับ                                                                                                                                           
4 อ.เปาโลขอบพระคคุณพระบบิดาสสาหรนับ                                                                            ของชาวโคโลสส
5 อ.เปาโลอธบิษฐานเพสืที่อ                                                                                                          ของชาวโคโลสส
6 คส 1:15 พระองคค์ทรงเปป็น                                ของพระเจจ้า ผผจ้ซซที่งไมท                                                        
ทรงเปป็น                                                              เหนสือสรรพสบิที่งทนันงปวง
7 คส 1:18 พระองคค์ทรงเปป็น                                ของกายคสือครบิสตจนักร พระองคค์ทรงเปป็นทสที่                   
เปป็น                               ทสที่ทรงเปป็นขซนนมาจากความตาย เพสืที่อพระองคค์จะไดจ้ทรงเปป็น                                            
8 พระครบิสตค์ทรง                                                                                                                    สบิที่งสารพนัด
9 สบิที่งสารพนัด                                                                                                               โดยพระครบิสตค์
10 สบิที่งสารพนัดจะ                                                                                                           โดยพระครบิสตค์

11 บททสที่ 2  เกสที่ยวกนับ                                                                                                                                           
12 ลนักษณะแหทงการลทอลวงนสนมสอะไรบจ้าง?  ชทวยบอก 6 สบิที่ง
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
13 คสาตอบสสาหรนับการลทอลวงเหลทานสนมสอะไรบจ้าง?
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        



14 พระเยซผทรงกระทสาอะไรบจ้างเพสืที่อเรา?
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        

15 บททสที่ 3-4  เกสที่ยวกนับ                                                                                                                                        
16 คส 3:1 ถจ้าททานรนับการทรงชคุบใหจ้เปป็นขซนนมาดจ้วยกนันกนับพระครบิสตค์แลจ้ว กป็จงแสวงหาสบิที่งซซที่งอยผท
                                                                            ในทสที่ซซที่งพระครบิสตค์ทรงประทนับขจ้างขวาพระหนัตถค์ของพระเจจ้า
17 คส 3:2 จงฝนังความคบิดของททานไวจ้กนับสบิที่งทนันงหลายทสที่อยผท                                       ไมทใชทกนับสบิที่งทนันงหลาย
ซซที่งอยผททสที่                                                                
18 คส 3:3 เพราะวทาททานไดจ้                       แลจ้วและ                                                              กนับพระครบิสตค์
ในพระเจจ้า
19 คส 3:16 จงใหจ้                         ของพระครบิสตค์                                                                อยทางบรบิบผรณค์
ดจ้วย                               ทนันงสบินน จง                                  และ                                            ดจ้วยเพลงสดคุดส เพลง
สรรเสรบิญและเพลงฝทายจบิตวบิญญาณดจ้วย จงรจ้องเพลงดจ้วยพระคคุณจากใจของททานถวายองคค์พระผผจ้เปป็นเจจ้า
20 คนทสที่รนับเชสืที่อแลจ้วควรละทบินงอะไรบจ้าง  ชทวยบอก 6 สบิที่ง
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
21 คนทสที่รนับเชสืที่อแลจ้วควรสวมอะไรบจ้าง  ชทวยบอก 6 สบิที่ง
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
22 อ.เปาโลสนัที่งใหจ้พสที่นจ้องครบิสเตสยนอธบิษฐานไหม?              ชทวยเขสยนขจ้อพระคนัมภสรค์ทสที่พบิสผจนค์คสาตอบ
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
23 อ.เปาโลขอใหจ้พสที่นจ้องครบิสเตสยนอธบิษฐานเพสืที่อใคร?                                                                                    



24 อ.เปาโลขอใหจ้พสที่นจ้องครบิสเตสยนอธบิษฐานเพสืที่ออะไรบจ้าง?
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
25 คสาพยานของเราตทอหนจ้าของคนทสที่ยนังไมทเชสืที่อ
คส 4:5 จงดสาเนบินชสวบิตกนับคนภายนอกดจ้วยใชจ้                                          จง                                โอกาส
คส 4:6 จงใหจ้                            ของททานประกอบดจ้วยเมตตาคคุณเสมอ ปรคุงดจ้วย                      ใหจ้มสรส เพสืที่อ
ททานจะไดจ้รผจ้วทาควร                                 ทคุกคนอยทางไร
26 คสาพยานของเราตทอหนจ้าของคนทสที่เชสืที่อแลจ้ว
คส 3:13 จงผทอนหนนักผทอนเบาซซที่งกนันและกนัน และถจ้าแมจ้วทาผผจ้ใดมสเรสืที่องราวตทอกนันกป็จง                                          
พระครบิสตค์ไดจ้ทรงโปรดยกโทษใหจ้ททานฉนันใด ททานจงกระทสาอยทางนนันนเหมสือนกนัน



ขข้อสอบ
หนนังสสือโคโลสส

1 อ.เปาโลเขสยนจดหมายฉบนับนสน ในปสค.ศ. 62 
2 อ.เปาโลเขสยนจดหมายฉบนับนสนขณะทสที่ททานตติดคคุกอยยททสที่กรคุงโรม 

3 บททสที่ 1  เกสที่ยวกนับความยติที่งใหญทของพระครติสตต
4 อ.เปาโลขอบพระคคุณพระบติดาสสาหรนับคสาพยานของชาวโคโลสส
5 อ.เปาโลอธติษฐานเพสืที่อการประพฤตติของชาวโคโลสส
6 คส 1:15 พระองคตทรงเปป็นพระฉายของพระเจจ้า ผยจ้ซซที่งไมทประจนักษตแกทตา ทรงเปป็นบคุตรหนัวปสเหนสือ
สรรพสติที่งทนันงปวง
7 คส 1:18 พระองคตทรงเปป็นศสรษะของกายคสือครติสตจนักร พระองคตทรงเปป็นทสที่เรติที่มตจ้น เปป็นบคุตรหนัวปสทสที่
ทรงเปป็นขซนนมาจากความตาย เพสืที่อพระองคตจะไดจ้ทรงเปป็นเอกในสรรพสติที่งทนันงปวง 
8 พระครติสตตทรงเนรมติตสรจ้างสติที่งสารพนัด
9 สติที่งสารพนัดดสารงอยยทโดยพระครติสตต
10 สติที่งสารพนัดจะกลนับคสืนดสกนันกนับพระบติดาโดยพระครติสตต

11 บททสที่ 2  เกสที่ยวกนับการลทอลวงของซาตาน
12 ลนักษณะแหทงการลทอลวงนสนมสอะไรบจ้าง?  ชทวยบอก 6 สติที่ง
คสาชนักชวนอนันนทาฟนัง หลนักปรนัชญา
คสาลทอลวงเหลวใหล ธรรมเนสยมของมนคุษยต
การพติพากษาของมนคุษยต  การ  แกลจ้ง  ถทอมตนัวลง
การไหวจ้ทยตสวรรคต  นติมติตตทาง ๆ
คสาสอนของมนคุษยต



13 คสาตอบสสาหรนับการลทอลวงเหลทานสนมสอะไรบจ้าง?
ตจ้องรยจ้วทาพระเยซยทรงเปป็นผยจ้ใด ตจ้องรยจ้วทาพระเยซยทรงกระทสาอะไรเพสืที่อเรา
ตจ้องรยจ้วทาตนัวเองเปป็นใคร ตจ้องรยจ้วทาตนัวเองควรกระทสาอะไรเพสืที่อพระองคต
14 พระเยซยทรงกระทสาอะไรบจ้างเพสืที่อเรา?
ทรงใหจ้เรามสชสวติต ทรงถยกตรซงไวจ้ทสที่กางเขน
ทรงทสาลายผยจ้มสบรรดาศนักดติด และผยจ้มสฤทธติด ทรงบสารคุงเลสนยงเรา

15 บททสที่ 3-4  เกสที่ยวกนับหนจ้าทสที่ตทาง ๆ ของพวกสติทธชน
16 คส 3:1 ถจ้าททานรนับการทรงชคุบใหจ้เปป็นขซนนมาดจ้วยกนันกนับพระครติสตตแลจ้ว กป็จงแสวงหาสติที่งซซที่งอยยทเบสืนอง
บนในทสที่ซซที่งพระครติสตตทรงประทนับขจ้างขวาพระหนัตถตของพระเจจ้า
17 คส 3:2 จงฝนังความคติดของททานไวจ้กนับสติที่งทนันงหลายทสที่อยยทเบสืนองบน ไมทใชทกนับสติที่งทนันงหลายซซที่งอยยททสที่แผทนดติน
โลก 
18 คส 3:3 เพราะวทาททานไดจ้ตายแลจ้วและชสวติตของททานซทอนไวจ้กนับพระครติสตตในพระเจจ้า
19 คส 3:16 จงใหจ้พระวาทะของพระครติสตตดสารงอยยทในตนัวททานอยทางบรติบยรณตดจ้วยปนัญญาทนันงสตินน จงสนัที่ง
สอนและเตสือนสตติกนันดจ้วยเพลงสดคุดส เพลงสรรเสรติญและเพลงฝทายจติตวติญญาณดจ้วย จงรจ้องเพลงดจ้วยพระคคุณ
จากใจของททานถวายองคตพระผยจ้เปป็นเจจ้า
20 คนทสที่รนับเชสืที่อแลจ้วควรละทตินงอะไรบจ้าง  ชทวยบอก 6 อยทาง
การลทวงประเวณส การโสโครก ราคะตนัณหา ความปรารถนาชนั ที่ว และความโลภ ซซที่งเปป็นการนนับถสือรยปเคารพ   / 
ความโกรธ ความขนัดเคสือง การคติดปองรจ้าย การหมติที่นประมาท คสาพยดหยาบโลนจากปากของททาน
อยทาพยดมคุสาตทอกนัน
21 คนทสที่รนับเชสืที่อแลจ้วควรสวมอะไรบจ้าง  ชทวยบอก 6 อยทาง
ใจเมตตา ใจปรานส ใจถทอม ใจอทอนสคุภาพ ใจอดทนไวจ้นาน
จงผทอนหนนักผทอนเบาซซที่งกนันและกนัน จงยกโทษใหจ้กนันและกนัน  จงสวมความรนัก
22 อ.เปาโลสนัที่งใหจ้พสที่นจ้องครติสเตสยนอธติษฐานไหม?  ใชท  ชทวยเขสยนขจ้อพระคนัมภสรตทสที่พติสยจนตคสาตอบ
คส   4:2     จงขะมนักเขมจ้นในการอธติษฐาน จงเฝจ้าระวนังอยย ทในการนนันนดจ้วยขอบพระคคุณ
23 อ.เปาโลขอใหจ้พสที่นจ้องครติสเตสยนอธติษฐานเพสืที่อใคร?  อ  .  เปาโลเอง



24 อ.เปาโลขอใหจ้พสที่นจ้องครติสเตสยนอธติษฐานเพสืที่ออะไรบจ้าง?
เพสืที่อพระเจจ้าจะไดจ้ทรงโปรดเปติดประตยไวจ้ใหจ้เราสสาหรนับพระวาทะนนันน
เพสืที่อขจ้าพเจจ้าจะไดจ้กลทาวชสนแจงขจ้อความตามส  มควรทสที่ขจ้าพเจจ้าควรจะกลทาวนนันน
25 คสาพยานของเราตทอหนจ้าของคนทสที่ยนังไมทเชสืที่อ
คส 4:5 จงดสาเนตินชสวติตกนับคนภายนอกดจ้วยใชจ้สตติปนัญญา จงฉวยโอกาส
คส 4:6 จงใหจ้วาจาของททานประกอบดจ้วยเมตตาคคุณเสมอ ปรคุงดจ้วยเกลสือใหจ้มสรส เพสืที่อททานจะไดจ้รยจ้วทาควรตอบ
ทคุกคนอยทางไร
26 คสาพยานของเราตทอหนจ้าของคนทสที่เชสืที่อแลจ้ว
คส 3:13 จงผทอนหนนักผทอนเบาซซที่งกนันและกนัน และถจ้าแมจ้วทาผยจ้ใดมสเรสืที่องราวตทอกนันกป็จงยกโทษใหจ้กนันและกนัน 
พระครติสตตไดจ้ทรงโปรดยกโทษใหจ้ททานฉนันใด ททานจงกระทสาอยทางนนันนเหมสือนกนัน




