
ขข้อสอบ
ภาค 3: การออัศจรรยย์ของพระเยซซ

1 พระเยซซทรงเปลลลี่ยนนนนาใหห้เปป็นนนนาองงงนทลลี่หมซงบห้าน                                    ทลลี่งาน                                         

2 พระเยซซตรอัสอะไรกอับขงนนางเพพลี่อรอักษาบงตรชายของเขาใหห้หาย?                                                            

                                                                                                                                                                       

3 พระเยซซทรงรอักษาชายคนหนนลี่งทลลี่มลผลโสโครกสสิงอยซ งทลลี่เมพองคาเปอรนาองมทลลี่สถานทลลี่แหงงใด?

                                                                                                                                                                       

4 พระเยซซทรงรอักษา                                                                                                  ของซลโมนเปโตร

5 ในลซกา บททลลี่ 5 เมพลี่อซลโมนเปโตรจอับปลาเปป็นออันมากนอันน ปลาเตป็มเรพอ                                        ลนา

6 เมพลี่อพระเยซซทรงรอักษาคนโรคเรพน อนแลห้ว พระองคย์ตรอัสใหห้เขาไปหาใครและเพราะเหตงอะไร?

                                                                                                                                                                       

7 เมพลี่อพระเยซซทรงรอักษาคนออัมพาตทลลี่เมพองคาเปอรนาองม มล                     คนหามเขามาหาพระองคย์?

คนเหลงานลนทนาอะไรเปป็นพสิเศษเพพลี่อใหห้คนนอันนพบกอับพระเยซซไดห้?                                                               

                                                                                                                                                                       



8 เมพลี่อพระเยซซทรงรอักษาคนมพอลลบ ใครบห้างวงากลงาวพระองคย์ และเพราะเหตงอะไร?                                 

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

9 เมพลี่อพระเยซซทรงรอักษาทาสของนายรห้อยแลห้ว พระองคย์ตรอัสอะไรเรพลี่องความเชพลี่อของนายรห้อย?

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

10 พระเยซซทรงบอันดาลลซกชายของหญสิงมงายใหห้เปป็นขนนนมาจากความตายทลลี่ไหน?                                        

11 ในมาระโก บททลลี่ 4 ขณะเมพลี่อพายงใหญงบอังเกสิดขนนนและคลพลี่นกป็ซอัดเขห้าไปในเรพอจนเรพอเตป็มอยซงแลห้ว 
พระเยซซทรงอยซงทลลี่ไหน และทนาอะไรอยซง?                                                                                                    

                                                                                                                                                                       

12 ผลโสโครกทลลี่สสิงอยซงในชายคนหนนลี่งทลลี่เมพองกาดารามลชพลี่อวงาอะไร?                                                               

พระเยซซทรงขอับผลเหลงานอันนใหห้ไปอยซงทลลี่ไหน?                                                                                               

13 ผซห้หญสิงทลลี่เปป็นโรคโลหสิตตกไดห้รอับการรอักษาใหห้หายอยงางไร?                                                                      

                                                                                                                                                                       



14 เมพลี่อพระเยซซทรงบอันดาลใหห้ลซกสาวของไยรอัสใหห้เปป็นขนนนมาจากความตาย พระองคย์ตรอัสวงา

“อยงารห้องไหห้เลย                                                                                                                                 “

15 เมพลี่อพระเยซซทรงรอักษาคนตาบอด 2 คนใหห้เหป็นไดห้แลห้ว ชาย 2 คนนอันนไดห้ทนาอะไร?                                

                                                                                                                                                                       

16 เมพลี่อพระเยซซทรงรอักษาคนใบห้ใหห้พซดไดห้ พวกฟารสิสลกลงาววงา พระเยซซทรงขอับผลออกดห้วยฤทธสิธ ของใคร?

                                                                                                                                                                       

17 ในยอหย์น บททลลี่ 5 เมพลี่อพระเยซซทรงรอักษาคนทลลี่ปงวยอยซ ง 38 ปลแลห้ว พระองคย์ตรอัสวงาอะไรแกงเขา?

                                                                                                                                                                       

18 เมพลี่อพระเยซซทรงเลลนยง 5,000 คน มลขนมปอัง                   กห้อนกอับปลา                 ตอัว และมลเศษขนมปอัง
และปลาทลลี่เหลพอนอันน                               กระบงงเตป็ม

เมพลี่อพระองคย์ตรอัสสอัลี่งพวกสาวกใหห้คนทอันงปวงนอัลี่งรวมกอันเปป็นหมซง ๆ หมซงละรห้อยคนบห้าง หห้าสสิบคนบห้าง
นอันน แสดงวงาอะไรเกลลี่ยวกอับงานของพระเจห้า?                                                                                              

                                                                                                                                                                       

19 มลใครบห้างเคยดนาเนสินบนทะเล?                                                                                                     



20 เมพลี่อพระเยซซทรงรอักษาเดป็กหญสิงคนหนนลี่งทลลี่มลผลสสิลี่งอยซง ทนาไมพวกออัครสาวกทซลเกลลี่ยวกอับแมงของเขาวงา 
“ไลงเธอไปเสลยเถสิด”?                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                       

พระเยซซทรงเปรลยบเทลยบผซห้หญสิงคนนลนกอับอะไร?                                                                                        

ผซห้หญสิงนอันนทซลวงา “จรสิงพระองคย์เจห้าขห้า                                                                                                           

                                                                                                                                                            “

21 เมพลี่อพระเยซซทรงรอักษาผซห้ชายหซหนวกพซดองางใหห้หาย พระองคย์ทรงตรอัสวงา "                               " 
ซนลี่งแปลวงา "                                                         "

22 ในมาระโก บททลลี่ 8 ทนาไมพระเยซซตห้องรอักษาคนตาบอดใหห้เหป็นไดห้ 2 ครอัน ง?                                            

                                                                                                                                                                       

23 ในยอหย์น บททลลี่ 9 หลอังจากพระเยซซทรงรอักษาคนหนนลี่งทลลี่ตาบอดแตงกนาเนสิด ชายคนนอันนพซดอะไรกอับ
พวกฟารสิสล?  “พวกเรารซห้วงาพระเจห้ามสิไดห้ฟอัง                                 แตงถห้าผซห้ใด                                  พระเจห้า
และกระทนาตาม                                     พระองคย์ พระองคย์กป็ทรง                                    ผซห้นอันน”

24 ในมาระโก บททลลี่ 9 พวกออัครสาวกขอับผลใบห้ออกจากเดป็กชายคนหนนลี่งไมงไดห้ พระเยซซทรงอธสิบายวงา ถห้า
จะขอับผลชนสิดนอันนออก จะตห้องกระทนาอะไรบห้าง?
                                                                                                                                                        

25 ซลโมนเปโตรไดห้เงสินถวายสนาหรอับพระเยซซและสนาหรอับตนเองทลลี่ไหน?                                                      



26 ในมอัทธสิว บททลลี่ 12 พวกฟารสิสลพซดวงา พระเยซซทรงขอับผลออกไดห้กป็เพราะใชห้อนานาจของใคร?

                                                                                                                                                                       

27 ในลซกา บททลลี่ 13 ทนาไมพระเยซซทรงเรลยกนายธรรมศาลาวงาเปป็นคนหนห้าซพลี่อใจคด?                                

                                                                                                                                                                       

28 ในลซกา บททลลี่ 14 พระเยซซทรงยกตอัวอยงางเพพลี่อพสิสซจนย์วงา การรอักษาคนปงวยในวอันสะบาโตไมงผสิด
พระราชบอัญญอัตสิ?                                                                                                                                           

                                                                                            ̀                                                                            

29 พระเยซซทรงรอักษาคนโรคเรพนอน                        คน กลลี่คนกลอับมาขอบคงณพระองคย์?                               

30 พระเยซซทรงบอันดาลใหห้                                                                            เปป็นขนนนมาจากความตาย 

หลอังจากเขาตายแลห้วกลลี่วอัน?                                                                                                                           

เมพลี่อพระเยซซจะไปดซองโมงคย์ฝอังศพของเขา พระองคย์ทรงทนาอะไร?                                                           

ในเรพลี่องนลน  พระเยซซตรอัสวงาพระองคย์ทรงเปป็นผซห้ใด?                                                                                      

                                                                                                                                                                       



31 เวลาคนเรลยกพระเยซซวงา บงตรของดาวสิด มลความหมายอะไร?                                                                    

                                                                                                                                                                       

32 ทนาไมพระเยซซทรงทนาลายตห้นมะเดพลี่อเทศ?                                                                                                   

                                                                                                                                                                       

ตห้นมะเดพลี่อเทศ เปรลยบเทลยบกอับชนชาตสิอะไร?                                                                                             



ขข้อสอบ
ภาค 3: การออัศจรรยย์ของพระเยซซ

1 พระเยซซทรงเปลลลี่ยนนนนาใหห้เปป็นนนนาองงงนทลลี่หมซงบห้าน            คานา                  ทลลี่งาน                 สมรส                

2 พระเยซซตรอัสอะไรกอับขงนนางเพพลี่อรอักษาบงตรชายของเขาใหห้หาย?                                                            

             กลอับไปเถถิด บงตรชายของทงานจะไมงตาย                                                                                         

3 พระเยซซทรงรอักษาชายคนหนนลี่งทลลี่มลผลโสโครกสถิงอยซ งทลลี่เมพองคาเปอรนาองมทลลี่สถานทลลี่แหงงใด?

             ธรรมศาลา                                                                                                                                          

4 พระเยซซทรงรอักษา                      แมงยาย                                                                    ของซลโมนเปโตร

5 ในลซกา บททลลี่ 5 เมพลี่อซลโมนเปโตรจอับปลาเปป็นออันมากนอันน ปลาเตป็มเรพอ                2                        ลนา

6 เมพลี่อพระเยซซทรงรอักษาคนโรคเรพน อนแลห้ว พระองคย์ตรอัสใหห้เขาไปหาใครและเพราะเหตงอะไร?

             หาปงโรหถิต เพพลี่อใหห้ปงโรหถิตตรวจวงาหายแลห้วหรพอยอัง                                                                        

7 เมพลี่อพระเยซซทรงรอักษาคนออัมพาตทลลี่เมพองคาเปอรนาองม มล          4           คนหามเขามาหาพระองคย์?

คนเหลงานลนทนาอะไรเปป็นพถิเศษเพพลี่อใหห้คนนอันนพบกอับพระเยซซไดห้?             เขาจนงรพน อดาดฟห้าหลอังคาตรงทลลี่    

พระองคย์ประทอับนอันน และเมพลี่อรพนอเปป็นชงองแลห้ว เขากป็หยงอนแครงทลลี่คนออัมพาตนอนอยซงลงมา                     



8 เมพลี่อพระเยซซทรงรอักษาคนมพอลลบ ใครบห้างวงากลงาวพระองคย์ และเพราะเหตงอะไร?                                 

             พวกธรรมาจารยย์และพวกฟารถิสล เพราะพระเยซซทรงรอักษาโรคในวอันสะบาโต                          

                                                                                                                                                                       

9 เมพลี่อพระเยซซทรงรอักษาทาสของนายรห้อยแลห้ว พระองคย์ตรอัสอะไรเรพลี่องความเชพลี่อของนายรห้อย?

             เราบอกทงานทอันงหลายวงา แมห้ในพวกอถิสราเอล เราไมงเคยพบความเชพลี่อมากเทงานลน                         

                                                                                                                                                                       

10 พระเยซซทรงบอันดาลลซกชายของหญถิงมงายใหห้เปป็นขนนนมาจากความตายทลลี่ไหน?                เมพองนาอถิน        

11 ในมาระโก บททลลี่ 4 ขณะเมพลี่อพายงใหญงบอังเกถิดขนนนและคลพลี่นกป็ซอัดเขห้าไปในเรพอจนเรพอเตป็มอยซงแลห้ว 
พระเยซซทรงอยซงทลลี่ไหน และทนาอะไรอยซง?                                                                                                    

             พระองคย์ทรงบรรทมหนงนหมอนหลอับอยซ งทลลี่ทห้ายเรพอ                                                                       

12 ผลโสโครกทลลี่สถิงอยซงในชายคนหนนลี่งทลลี่เมพองกาดารามลชพลี่อวงาอะไร?             กอง                                              

พระเยซซทรงขอับผลเหลงานอันนใหห้ไปอยซงทลลี่ไหน?                   สงกร                                                                       

13 ผซห้หญถิงทลลี่เปป็นโรคโลหถิตตกไดห้รอับการรอักษาใหห้หายอยงางไร?                                                                      

             โดยการถซกตห้องชายฉลองของพระเยซซ                                                                                           



14 เมพลี่อพระเยซซทรงบอันดาลใหห้ลซกสาวของไยรอัสใหห้เปป็นขนนนมาจากความตาย พระองคย์ตรอัสวงา

“อยงารห้องไหห้เลย            เขาไมงตาย แตงนอนหลอับอยซง                                                                          “

15 เมพลี่อพระเยซซทรงรอักษาคนตาบอด 2 คนใหห้เหป็นไดห้แลห้ว ชาย 2 คนนอันนไดห้ทนาอะไร?                                

             เขาไดห้ออกไปเผยแพรงกถิตตถิศอัพทย์ของพระองคย์ทอั ลี่วแควห้นนอันน                                                           

16 เมพลี่อพระเยซซทรงรอักษาคนใบห้ใหห้พซดไดห้ พวกฟารถิสลกลงาววงา พระเยซซทรงขอับผลออกดห้วยฤทธถิธ ของใคร?

             ของนายผล                                                                                                                                            

17 ในยอหย์น บททลลี่ 5 เมพลี่อพระเยซซทรงรอักษาคนทลลี่ปงวยอยซ ง 38 ปลแลห้ว พระองคย์ตรอัสวงาอะไรแกงเขา?

             จงลงกขนนนยกแครงของเจห้า และเดถินไปเถถิด                                                                                         

18 เมพลี่อพระเยซซทรงเลลนยง 5,000 คน มลขนมปอัง        5           กห้อนกอับปลา      2           ตอัว และมลเศษขนมปอัง
และปลาทลลี่เหลพอนอันน       12                      กระบงงเตป็ม

เมพลี่อพระองคย์ตรอัสสอัลี่งพวกสาวกใหห้คนทอันงปวงนอัลี่งรวมกอันเปป็นหมซง ๆ หมซงละรห้อยคนบห้าง หห้าสถิบคนบห้าง
นอันน แสดงวงาอะไรเกลลี่ยวกอับงานของพระเจห้า?                                                                                              

             งานของพระเจห้าตห้องมลระเบลยบ                                                                                                        

19 มลใครบห้างเคยดนาเนถินบนทะเล?              พระเยซซ                                      เปโตร                             



20 เมพลี่อพระเยซซทรงรอักษาเดป็กหญถิงคนหนนลี่งทลลี่มลผลสถิลี่งอยซง ทนาไมพวกออัครสาวกทซลเกลลี่ยวกอับแมงของเขาวงา 
“ไลงเธอไปเสลยเถถิด”?                                                                                                                                     

             เพราะหญถิงคนนอันนเปป็นคนตงางชาตถิ                                                                                                   

พระเยซซทรงเปรลยบเทลยบผซห้หญถิงคนนลนกอับอะไร?            สงนอัข                                                                       

ผซห้หญถิงนอันนทซลวงา “จรถิงพระองคย์เจห้าขห้า                                                                                                           

             แตงสงนอัขนอันนยงอมกถินเดนทลลี่ตกจากโตต๊ะนายของมอัน                                                               “

21 เมพลี่อพระเยซซทรงรอักษาผซห้ชายหซหนวกพซดองางใหห้หาย พระองคย์ทรงตรอัสวงา "       เอฟฟาธา           " 
ซนลี่งแปลวงา "       จงเปถิดออก                     "

22 ในมาระโก บททลลี่ 8 ทนาไมพระเยซซตห้องรอักษาคนตาบอดใหห้เหป็นไดห้ 2 ครอัน ง?                                            

             เพราะเปป็นนนนาพระทอัยของพระเจห้าทลลี่จะรอักษาเขาแบบนลน                                                                 

23 ในยอหย์น บททลลี่ 9 หลอังจากพระเยซซทรงรอักษาคนหนนลี่งทลลี่ตาบอดแตงกนาเนถิด ชายคนนอันนพซดอะไรกอับ
พวกฟารถิสล?  “พวกเรารซห้วงาพระเจห้ามถิไดห้ฟอัง         คนบาป             แตงถห้าผซห้ใด          นมอัสการ           พระเจห้า
และกระทนาตาม             พระทอัย             พระองคย์ พระองคย์กป็ทรง            ฟอัง                      ผซห้นอันน”

24 ในมาระโก บททลลี่ 9 พวกออัครสาวกขอับผลใบห้ออกจากเดป็กชายคนหนนลี่งไมงไดห้ พระเยซซทรงอธถิบายวงา ถห้า
จะขอับผลชนถิดนอันนออก จะตห้องกระทนาอะไรบห้าง?
             อธถิษฐาน                                                               อดอาหาร                                                 

25 ซลโมนเปโตรไดห้เงถินถวายสนาหรอับพระเยซซและสนาหรอับตนเองทลลี่ไหน?                 ทลลี่ปากของปลา             



26 ในมอัทธถิว บททลลี่ 12 พวกฟารถิสลพซดวงา พระเยซซทรงขอับผลออกไดห้กป็เพราะใชห้อนานาจของใคร?

             เบเอลเซบซล                                                                                                                                         

27 ในลซกา บททลลี่ 13 ทนาไมพระเยซซทรงเรลยกนายธรรมศาลาวงาเปป็นคนหนห้าซพลี่อใจคด?                                

             เจห้าทอันงหลายทงกคนไดห้แกห้วอัวแกห้ลาจากคอกมอันพาไปใหห้กถินนนนาในวอันสะบาโตมถิใชงหรพอ             

28 ในลซกา บททลลี่ 14 พระเยซซทรงยกตอัวอยงางเพพลี่อพถิสซจนย์วงา การรอักษาคนปงวยในวอันสะบาโตไมงผถิด
พระราชบอัญญอัตถิ?                                                                                                                                           

             คนไหนในพวกทงาน ถห้าจะมลลาหรพอวอัวตกบงอ จะไมงรลบฉงดลากมอันออกในวอันสะบาโตหรพอ      

29 พระเยซซทรงรอักษาคนโรคเรพนอน             10         คน กลลี่คนกลอับมาขอบคงณพระองคย์?       1   คน                  

30 พระเยซซทรงบอันดาลใหห้             ลาซารอัส                                                   เปป็นขนนนมาจากความตาย 

หลอังจากเขาตายแลห้วกลลี่วอัน?        4   วอัน                                                                                                             

เมพลี่อพระเยซซจะไปดซองโมงคย์ฝอังศพของเขา พระองคย์ทรงทนาอะไร?         ทรงพระกอันแสง                        

ในเรพลี่องนลน  พระเยซซตรอัสวงาพระองคย์ทรงเปป็นผซห้ใด?                                                                                      

             เราเปป็นเหตงใหห้คนทอันงปวงเปป็นขนนนและมลชลวถิต                                                                                    



31 เวลาคนเรลยกพระเยซซวงา บงตรของดาวถิด มลความหมายอะไร?                                                                    

             พระเยซซทรงอยซงในราชวงศย์ของกษอัตรถิยย์ดาวถิด และทรงเปป็นพระเมสสถิยาหย์                                   

32 ทนาไมพระเยซซทรงทนาลายตห้นมะเดพลี่อเทศ?                                                                                                   

             เพราะถนงฤดซแลห้วไมงออกผล มลแตงใบเทงานอันน                                                                                     

ตห้นมะเดพลี่อเทศ เปรลยบเทลยบกอับชนชาตถิอะไร?                 อถิสราเอล                                                               




