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บัทเรยีนที� 3
ลัทธิิมอรม์อน

1. ชาวมอร์ม์อนคิดิอย่างไร์กัับนิกัายอ่�น?

มอร์ม์อนเช่�อวา่คิร์สิตจัักัร์อ่�น ๆ ทั้ั �งหมดเป็็นเท็ั้จั

2. มอร์ม์อนเช่�ออะไร์เกั่�ยวกัับป็ร์ะวตัศิาสตร์ข์องคิร์สิตศาสนา?

มอร์ม์อนเช่�อวา่คิร์สิตศาสนาท่ั้�แทั้้จัร์งิไม่ ได้ดำาร์งอย่่ภายหลังอัคิร์สาวกั จันกัร์ะทั้ั�งคิร์สิตจัักัร์ของ
พวกัเขาเร์ิ�มตน้ข้ �น

3. ชาวมอร์ม์อนเช่�อวา่พร์ะเยซู่เป็็นใคิร์กั่อนกัาร์ป็ร์ะส่ต?ิ

มอร์ม์อนเช่�อวา่พร์ะเยซู่ทั้ร์งเป็็นวญิญาณ เช่นเดย่วกัับทั้่ตสวร์ร์คิอ์่�น ๆ พร์ะองคิ์ ไม่ ใช่พร์ะเจั้า

4. เป้็าหมายส่งสุดของมอร์ม์อนคิอ่อะไร์?

เป้็าหมายส่งสุดของมอร์ม์อนคิอ่กัาร์เป็็นพร์ะเจั้าองคิห์น้�งหลังคิวามตาย

5. อะไร์คิอ่อำานาจัส่งสุดสำาหร์บัมอร์ม์อน?

สิทั้ธิิอำานาจัส่งสุดสำาหร์บัชาวมอร์ม์อนคิอ่กัาร์เปิ็ดเผยของโจัเซูฟ สมิธิ
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บัทเรยีนที� 4
พยานพระยะโฮวา

1. พยานพร์ะยะโฮวาคิดิอย่างไร์กัับคิร์สิตจัักัร์อ่�น ๆ?

พยานพร์ะยะโฮวาเช่�อวา่คิร์สิตจักััร์อ่�น ๆ  ทั้ั �งหมดเป็็นซูาตาน และมเ่พย่งพยานพร์ะยะโฮวาเทั้า่นั�น
ทั้่�จัะร์อดได้

2. พยานพร์ะยะโฮวาเช่�ออะไร์เกั่�ยวกัับพร์ะวญิญาณบร์สุิทั้ธิิ�?

พยานพร์ะยะโฮวาเช่�อวา่พร์ะวญิญาณบร์สุิทั้ธิิ� ไม่ ใช่พร์ะเจั้า แต่เป็็นพลังทั้่� ไม่ม่ตัวตนซู้�งมาจัากั
พร์ะเจั้า

3. พยานพร์ะยะโฮวาสอนคิวามเช่�อผิด ๆ อะไร์บ้างเกั่�ยวกัับพร์ะเยซู่?

พยานพร์ะยะโฮวาเช่�อวา่พร์ะเยซู่เป็็นสิ�งแร์กัท่ั้�พร์ะเจัา้สร์า้ง แตพ่ร์ะองคิเ์ป็็นเพย่งมนุษย์ทั้่�สมบ่ร์ณ์ 
ไม่ ใช่พร์ะเจั้า

4. พยานพร์ะยะโฮวาเช่�อวา่คิน ๆ หน้�งตอ้งทั้ำาอะไร์จั้งจัะร์อด

พยานพร์ะยะโฮวาเช่�อวา่เพ่�อทั้่�จัะไดร้์บัคิวามร์อด บุคิคิลตอ้งเขา้ร์ว่มองคิก์ัร์ของพวกัเขา เร์ย่นร์่ห้ลักั
คิำาสอนของพวกัเขา และเร์ิ�มป็ฏิิบัตติามข้อกัำาหนดของพวกัเขา
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บัทเรยีนที� 5
อิกเลเซีีย นี ครสิโต่

1. ช่�อ อิกัเลเซู่ย น่ คิร์สิโต แป็ลวา่อะไร์?

ช่�อ อิกเลเซีีย นี คริสิโต่ แป็ลวา่ "คิร์สิตจัักัร์ของพร์ะคิร์สิต"์

2. ลัทั้ธิิ ใหญ่อะไร์ทั้่�คิล้ายกัับ อิกัเลเซู่ย น่ คิร์สิโต ดา้นหลักัคิำาสอน?

หลักัคิำาสอนของอิกัเลเซู่ย น่ คิร์สิโต คิล้ายกัับของพยานพร์ะยะโฮวามากั

3. คิวามเช่�อทั้่�สำาคิญัทั้่�สุดของ อิกัเลเซู่ย น่ คิร์สิโต คิอ่อะไร์?

คิวามเช่�อทั้่�สำาคิญัทั้่�สุดของอิเกัลเซู่ยคิอ่วา่น่�คิอ่คิร์สิตจัักัร์ทั้่�แทั้้จัร์งิ ซู้�งฟ่�นฟ่โดย เฟลิกัซ์ู มานาโล

4. อิกัเลเซู่ย น่ คิร์สิโต สอนอะไร์เกั่�ยวกัับพร์ะเยซู่?

อิกัเลเซู่ย น่ คิร์สิโต สอนวา่พร์ะเยซู่ทั้ร์งเป็็นบุคิคิลพิเศษแต่ไม่ ใช่พร์ะเจั้า

5. ตามทั้่� อิกัเลเซู่ย น่ คิร์สิโต เช่�อ บุคิคิลตอ้งทั้ำาอะไร์สองป็ร์ะกัาร์เพ่�อไดร้์บัคิวามร์อด?

ตาม อเิกัลเซู่ย น่ คิร์สิโต คิน ๆ  หน้�งตอ้งเขา้ร์ว่มคิร์สิตจักััร์และร์กััษาขอ้กัำาหนดของคิร์สิตจักััร์เพ่�อ
ทั้่�จัะไดร้์บัคิวามร์อด
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บัทเรยีนที� 6
ลัทธิิฟ้้าแลบัต่ะวนัออก

1. ช่�ออย่างเป็็นทั้างกัาร์ของลัทั้ธิิฟ้าแลบตะวนัออกั คิอ่อะไร์?

สายฟ้าตะวนัออกัเร์ย่กัวา่ "คิร์สิตจัักัร์ของพร์ะเจั้าผ่้ทั้ร์งฤทั้ธิานุภาพ"

2. ลัทั้ธิิฟ้าแลบตะวนัออกัสอนอะไร์เกั่�ยวกัับพร์ะเยซู่?

ลัทั้ธิิฟ้าแลบตะวนัออกัสอนวา่ตอนน่�ช่�อของพร์ะเยซู่ล้าสมัยและไร์อ้ำานาจั และตอนน่�เติ �งคิอ่พร์ะ
คิร์สิต์

3. ตามทั้่�ลัทั้ธิิฟ้าแลบตะวนัออกัเช่�อ คิน ๆ หน้�งจัะร์อดไดอ้ย่างไร์?

ตามทั้่�ลทัั้ธิฟ้ิาแลบตะวนัออกัเช่�อ เพ่�อทั้่�จัะไดร้์บัคิวามร์อด คินเร์าตอ้งละทิั้ �งคิวามเช่�อของตนในพร์ะ
เยซู่และตดิตามเติ �ง พร์ะเยซู่คิร์สิตห์ญิงแทั้น
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บัทเรยีนที� 7
กล่่มศาสนศาสต่รแ์ห่์งความเจรญิร่ง่เรอืง

1. นักัเทั้ศน์กัลุม่ศาสนศาสตร์แ์หง่คิวามเจัร์ญิร์ุง่เร์อ่งเน้นอะไร์ในกัาร์สอนของพวกัเขาเกั่�ยวกับัคิวามเช่�อ?

นักัเทั้ศน์กัลุ่มศาสนศาสตร์แ์ห่งคิวามเจัร์ญิร์ุง่เร์อ่งเน้นวา่ทัุ้กัคินสามาร์ถม่สุขภาพและคิวามมั�งคิั�ง
ไดห้ากัเร์ย่นร์่ว้ธิิ่ ใช้คิวามเช่�อ

2. คิวามเช่�อคิอ่อะไร์ตามกัลุ่มศาสนศาสตร์แ์ห่งคิวามเจัร์ญิร์ุง่เร์อ่ง?

ตามกัลุ่มศาสนศาสตร์แ์หง่คิวามเจัร์ญิร์ุง่เร์อ่ง คิวามเช่�อเป็็นพลงัและสสาร์ทั้่� ไมม่่ตวัตนของจักััร์วาล

3. พร์ะเจั้าเป็็นใคิร์ ตามศาสนศาสตร์แ์ห่งคิวามเจัร์ญิร์ุง่เร์อ่ง?

ตามกัลุ่มศาสนศาสตร์แ์ห่งคิวามเจัร์ญิร์ุง่เร์อ่ง พร์ะเจั้าเป็็นมนุษย์ทั้างกัายภาพ

4. ตามศาสนศาสตร์แ์ห่งคิวามเจัร์ญิร์ุง่เร์อ่ง ผ่้คินคิอ่อะไร์?

ตามศาสนศาสตร์แ์ห่งคิวามเจัร์ญิร์ุง่เร์อ่ง ผ่้คินเป็็นสำาเนาของพร์ะเจั้า
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บัทเรยีนที� 8
ลัทธิิวนัสิ �นโลก

1. ลัทั้ธิิวนัสิ �นโลกัพยายามตอบสนองคิวามตอ้งกัาร์ทั้างอาร์มณ์และดา้นวญิญาณของผ่้คินอย่างไร์?

ลัทั้ธิิวนัสิ �นโลกัพยายามทั้่�จัะตอบสนองคิวามต้องกัาร์ทั้างอาร์มณ์และจัิตวญิญาณของผ่้คินโดย
อธิิบายสภาพของโลกัและสิ�งทั้่�เร์าคิวร์ทั้ำาเพ่�อเตร์ย่มกัาร์

2. ลัทั้ธิิวนัสิ �นโลกัใช้พร์ะคิมัภ่ร์์ ในทั้างทั้่�ผิดอย่างไร์?

ลัทั้ธิิวนัสิ �นโลกัใช้พร์ะคิมัภ่ร์์ ในทั้างท่ั้�ผิดโดยอาศัยกัาร์เปิ็ดเผยใหม่เพ่�อเพิ�มคิวามหมายให้กัับพร์ะ
คิมัภ่ร์์

3. อะไร์คิอ่อร์ร์ถบทั้ทั้่�ยิ�งใหญ่ของข้อพร์ะคิมัภ่ร์เ์ชิงพยากัร์ณ์จัากัพร์ะคิมัภ่ร์?์

อร์ร์ถบทั้ท่ั้�ยอดเย่�ยมของข้อพร์ะคิมัภร่์เ์ชิงพยากัร์ณ์คิอ่พร์ะเจัา้ทั้ร์งคิวบคิมุและในทั้่�สุดจัะสถาป็นา
อาณาจัักัร์ของพร์ะองคิแ์ละให้บำาเหน็จัแกั่คินชอบธิร์ร์ม

4. ลัทั้ธิิวนัสิ �นโลกักั่อให้เกัิดกัาร์คิวามเส่ยหายอย่างไร์?

ลัทั้ธิิวนัสิ �นโลกันำาผ้่คินจัากัคิร์สิตจัักัร์คิร์สิเตย่นไป็ส่่หลักัคิำาสอนเท็ั้จั ม่ส่วนร์ว่มในพฤตกิัร์ร์มทั้่� ไม่
เป็็นแบบคิร์สิเตย่น ทั้ำาใหค้ิวามเช่�อของผ่ต้ดิตามพวกัเขาผิดหวงั และทั้ำาใหผ้่ค้ินสงสัยในพร์ะคิมัภร่์์
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บัทเรยีนที� 9
ศาสนาฮินดูู

1. พร์าหมณ์คิอ่อะไร์ ตามคิวามเช่�อของชาวฮินด?่

ชาวฮินดเ่ช่�อวา่พร์าหมณ์เป็็นวญิญาณหร์อ่ตวัตนทั้่�จัำาเป็็นในสิ�งม่ช่วติทัุ้กัชนิด

2. ลักัษณะทั้างศ่ลธิร์ร์มของบร์ร์ดาเทั้พเจั้าในศาสนาฮินดแ่ตกัตา่งจัากัลักัษณะทั้างศ่ลธิร์ร์มของพร์ะเจั้า
ทั้่�แทั้้จัร์งิองคิเ์ดย่วอย่างไร์?

เทั้พเจั้าของศาสนาฮินดท่ั้ำาทั้ั �งคิวามดแ่ละคิวามชั�ว

3. เป้็าหมายส่งสุดของฮินดค่ิอ่อะไร์?

เป้็าหมายส่งสุดของศาสนาฮินด่คิ่อกัาร์คิ้นหากัาร์หลุดพ้นจัากัวฏัิจัักัร์ของกัาร์เวย่นวา่ยตายเกัิดใน
สภาพนิร์นัดร์ท์ั้่�เร์ย่กัวา่ นิพพาน

4. ทั้ัศนะของฮินดท่ั้่�ม่ตอ่พร์ะเยซู่เป็็นอย่างไร์?

ชาวฮินด่บางคินเช่�อวา่พร์ะเยซู่ทั้ร์งเป็็นผ่้ท่ั้�ป็ฏิิบัติตามหลักักัาร์ของศาสนาฮินด่และเป็็นคิร์ท่ั้่�ยิ�ง
ใหญ่ แต่ไม่ ใช่พร์ะบุตร์องคิเ์ดย่วของพร์ะเจั้า
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บัทเรยีนที� 10
ศาสนาพ่ทธิ

1. ช่�อและนิยามเป้็าหมายส่งสุดของชาวพุทั้ธิ

เป้็าหมายส่งสุดของชาวพุทั้ธิคิอ่กัาร์เข้าส่่นิพพาน ซู้�งหมายถ้งคิวามวา่งเป็ล่า จัุดจับของตวัตน

2. ชาวพุทั้ธิเช่�ออะไร์แทั้นพร์ะเจั้า?

ชาวพุทั้ธิเช่�อในคิวามจัร์งิส่งสุดซู้�งเป็็นผลร์วมของทัุ้กัสิ�งทั้่�ม่อย่่

3. ชาวพุทั้ธิอธิิบายอย่างไร์เกั่�ยวกัับคิวามทัุ้กัข์ ในช่วติ?

ทัุ้กัข์เป็็นผลจัากัคิวามอยากั

4. ทั้ำาไมชาวพุทั้ธิจั้งฝ้ึกัจัิตและวญิญาณ?

ชาวพุทั้ธิป็ฏิิบัตกิัาร์ฝ้ึกัจัิตและวญิญาณเพ่�อช่วยให้เขาหลุดพ้นจัากักัาร์ย้ดถ่อตนเอง
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บัทเรยีนที� 11
ลัทธิิเต๋่า

1. ลัทั้ธิิเตา๋อธิิษฐานถ้งใคิร์?

ลัทั้ธิิเตา๋สวดอ้อนวอนตอ่เทั้พเจั้า วญิญาณ และบร์ร์พบุร์ษุทั้่�หลากัหลาย

2. เหล่าเทั้พเจั้าส่งสุดในลัทั้ธิิเตา๋ไดแ้กั่ ใคิร์บ้าง?

ลัทั้ธิิเตา๋เช่�อใน อว่�หวง ผ่้ป็กัคิร์องเหน่อเทั้พเจั้าอ่�น และพวกัเขาเช่�อใน Yuan-shih T'ien-tsun ผ่้
ม่คิณุสมบัตทิั้่�สมบ่ร์ณ์ของพร์ะเจั้า แต่ไม่ไดเ้กั่�ยวข้องกัับโลกั

3. เป้็าหมายของลัทั้ธิิเตา๋คิอ่อะไร์?

สาวกัลัทั้ธิเิตา๋ตอ้งกัาร์ทั้ำาใหต้วัเองกัลมกัล่นกับัพลังของจักััร์วาล เพ่�อทั้่�จัะป็ร์บัป็ร์งุสุขภาพและอายุขยั
ของตนให้ย่นยาวข้ �น

4. ตามลัทั้ธิิเตา๋ พร์ะเยซู่คิอ่ใคิร์?

ตามลัทั้ธิเิตา๋ พร์ะเยซู่ทั้ร์งเป็็นคินทั้่�กัา้วหน้าทั้างวญิญาณและแสดงใหผ้่อ่้�นเห็นถง้หนทั้างท่ั้�จัะเป็็น
พร์ะเจั้า
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บัทเรยีนที� 12
ศาสนาอิสลาม

1. ช่�อพร์ะเจั้า ผ่้พยากัร์ณ์ และหนังส่อศักัดิ�สิทั้ธิิ�ของศาสนาอิสลาม

 · อัลลอฮ์เป็็นพร์ะเจั้าของอิสลาม
 · ม่ฮัมหมัดเป็็นศาสดาของอัลลอฮ์
 · อัลกัุร์อานเป็็นหนังส่อศักัดิ�สิทั้ธิิ�ของศาสนาอิสลาม

2. ชาวมุสลิมม่คิวามเช่�อทั้่�ผิด ๆ อะไร์เกั่�ยวกัับพร์ะเยซู่?

ชาวมสุลมิไม่เช่�อวา่พร์ะเยซูเ่ป็็นพร์ะบตุร์ของพร์ะเจัา้หร์อ่เป็็นกัาร์บงัเกัดิของพร์ะเจัา้ และพวกัเขา
ป็ฏิิเสธิวา่พร์ะเยซู่คิอ่พร์ะผ่้ช่วยให้ร์อดของโลกั

3. ชาวมุสลิมเช่�ออะไร์เกั่�ยวกัับพร์ะคิมัภ่ร์์ ไบเบิล?

ชาวมุสลิมเช่�อวา่พร์ะคิมัภ่ร์ม์าจัากัพร์ะเจั้าแตว่า่พร์ะคิมัภ่ร์นั์�นม่อำานาจัน้อยกัวา่อัลกัุร์อาน

4. ชาวมุสลิมเช่�ออะไร์เกั่�ยวกัับคิวามร์อด?

ชาวมุสลิมเช่�อวา่คิวามร์อดไดม้าจัากักัาร์บร์ร์ลุพันธิกัร์ณ่ (ห้าเสาหลักั) ของศาสนาอิสลาม
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บัทเรยีนที� 13
ศาสนายูดูาห์์

1. ศาสนาย่ดาห์และศาสนาคิร์สิต์ ใช้พร์ะคิมัภ่ร์์ ใดทั้่�เหม่อนกััน?

ศาสนายิวและศาสนาคิร์สิตต์า่งก็ัเช่�อในพร์ะคิมัภ่ร์พ์ันธิสัญญาเดมิ

2. พร์ะเยซู่คิอ่ใคิร์ตามศาสนาย่ดาห์?

ตามคิวามเช่�อของศาสนายด่าห ์พร์ะเยซู่ทั้ร์งเป็็นคิร์ท่ั้่�เป็็นป็ร์ะเด็นโตเ้ถย่ง แต่ไม่ ใช่พร์ะเมสสิยาห์
และไม่ ใช่พร์ะเจั้า

3. ศาสนาย่ดาห์คิาดหวงัพร์ะเมสสิยาห์แบบไหน?

ศาสนายด่าหเ์ช่�อวา่พร์ะเมสสิยาหจ์ัะไมเ่ป็็นกัาร์มาบงัเกัดิของพร์ะเจัา้ แตเ่ป็็นผ่ท้ั้่� ไดร้์บักัาร์เจัมิเป็็น
พิเศษซู้�งจัะนำาสันตสุิขมาส่่โลกั

4. แนวคิดิเร์่�องคิวามร์อดในศาสนายิวคิอ่อะไร์?

ศาสนายด่าหม์องคิวามร์อดในฐานะเป็็นกัาร์ป็ลดป็ลอ่ยจัากัสถานกัาร์ณ์กัาร์กัดข่�หร์อ่สภาพกัาร์ณ์ทั้่�
ขัดขวางไม่ ให้พวกัเขาร์บัใช้พร์ะเจั้าเทั้่าทั้่�คิวร์
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บัทเรยีนที� 14
ศาสนานิวเอจ

1. สาวกันิวเอจัมองศาสนาอ่�นอย่างไร์?

สาวกันิวเอจัยอมร์บักัลุ่มศาสนาใด ๆ ยกัเวน้กัลุ่มทั้่�อ้างวา่ม่คิวามจัร์งิทั้่�ทัุ้กัคินคิวร์เช่�อ

2. แนวคิดิศาสนานิวเอจัเกั่�ยวกัับพร์ะเจั้าคิอ่อะไร์?

นิวเอจัมองพร์ะเจั้าวา่เป็็นสกัลเทั้พ

3. สาวกันิวเอจัม่ป็ฏิิสัมพันธิ์กัับสิ�งเหน่อธิร์ร์มชาตอิย่างไร์?

บร์ร์ดาสาวกันิวเอจัโตต้อบกัับสิ�งเหน่อธิร์ร์มชาติโดยใช้ เวทั้มนตร์ท์ัุ้กัร์ป่็แบบ

4. สาวกันิวเอจัเช่�ออะไร์เกั่�ยวกัับพร์ะเยซู่?

สาวกันิวเอจัเช่�อวา่พร์ะเยซู่ทั้ร์งเป็็นผ่ท่้ั้�ร์่ว้ธ่ิิ ใช้พลังพิเศษและพยายามสอนผ่อ่้�นใหท้ั้ำาเช่นเดย่วกันั

5. สาวกันิวเอจัเช่�ออะไร์เกั่�ยวกัับคิวามบาป็?

สาวกันิวเอจัไม่เช่�อในคิวามเป็็นจัร์งิของบาป็ เพร์าะพวกัเขาไม่เช่�อในพร์ะเจั้าผ่้ทั้ร์งวางมาตร์ฐาน
และพิพากัษา

6. สาวกันิวเอจัเช่�ออะไร์เกั่�ยวกัับคิวามร์อด?

สาวกันิวเอจัป็ฏิเิสธิแนวคิดิเร์่�องคิวามร์อดในพร์ะคิมัภร่์์ ไบเบลิ และเช่�อวา่กัาร์แก้ัปัญหาของมนุษย์
คิอ่กัาร์พัฒนาคิวามตร์ะหนักัดา้นวญิญาณและพลังทั้างวญิญาณ



16 ศาสนาและลัทธิิต่า่ง ๆ ในโลก SHEPHERDS GLOBAL CLASSROOM

บัทเรยีนที� 15
ลัทธิินับัถืือผีี

1. พวกัทั้่�เช่�อผ่ถ่กัจัำากััดเฉพาะศาสนาใดศาสนาหน้�งหร์อ่ไม่? จังอธิิบาย

ไม ่คิวามเช่�อและแนวป็ฏิิบตัเิก่ั�ยวกับัผจ่ัำานวนมากัยงัสามาร์ถพบได้ ในหม่่ผ่นั้บถอ่ศาสนาอ่�น ๆ  ของ
โลกั เช่น ฮินด ่ศาสนาพุทั้ธิ ลัทั้ธิิวด่ ่และนิกัายโร์มันคิาธิอลิกั

2. สาวกัลัทั้ธิินับถ่อผ่ม่ป็ฏิิสัมพันธิ์กัับวญิญาณอย่างไร์?

สาวกัลัทั้ธิินับถ่อผ่ โตต้อบกัับวญิญาณโดยใช้คิำาพ่ด สิ�งของ หร์อ่กัาร์กัร์ะทั้ำาพิเศษ

3. ทั้ำาไมสาวกัลัทั้ธิินับถ่อผ่ ไม่อธิิษฐานตอ่พร์ะเจั้า?

สาวกัลทัั้ธินัิบถอ่ผ่ไม่ไดอ้ธิษิฐานตอ่พร์ะเจัา้เพร์าะพวกัเขาคิดิวา่กัาร์ตดิตอ่กับัพร์ะองคิเ์ป็็นไป็ไม่ได้

4. ไสยศาสตร์ค์ิอ่อะไร์?

ไสยศาสตร์ค์ิอ่คิวามคิดิทั้่�วา่บุคิคิลตอ้งป็ฏิิบัตกิัิจับางอย่างเน่�องจัากัวตัถุหร์อ่กัาร์กัร์ะทั้ำาหร์อ่สถานทั้่�
ทั้่�ม่อำานาจัทั้างวญิญาณ

5. ทั้ำาไมคิร์สิเตย่นจั้งไม่ถ่กัผ่กัมัดโดยไสยศาสตร์?์

คิร์สิเตย่นไม่ถ่กัผ่กัมัดโดยไสยศาสตร์เ์พร์าะเขาวางใจัในอำานาจัส่งสุดของพร์ะเจั้า 
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บัทเรยีนที� 16
ลัทธิิวดููู

1. ผ่้ป็ฏิิบัตพิิธิ่วด่บ่่ชาใคิร์?

ผ่้ป็ฏิิบัตลิัทั้ธิิวด่บ่่ชาซูาตานและวญิญาณชั�วร์า้ย

2. เป้็าหมายของผ่้นมัสกัาร์ในร์ะหวา่งพิธิ่วด่ค่ิอ่อะไร์?

ผ่้บ่ชาวด่พ่ยายามทั้่�จัะให้วญิญาณเข้าสิง

3. ลัทั้ธิิวด่ย่่มพิธิ่กัร์ร์ม ร์ป่็เคิาร์พและช่�อนักับุญมาจัากัคิร์สิตจัักัร์ใดบ้าง?

วด่ย่่มพิธิ่กัร์ร์ม ร์ป่็เคิาร์พ และช่�อนักับุญจัากันิกัายโร์มันคิาธิอลิกั

4. ตวัอย่างสิ�งของทั้่� ใช้ ในพิธิ่วด่ม่่อะไร์บ้าง

คำาต่อบควริริวมถึึงสิ�งต่อ่ไปนี�:

ผ่้นับถ่อลัทั้ธิิวด่ใ่ช้

 · กัาร์สังเวยสัตว์
 · กัาร์เตน้ร์ำา
 · เพลง
 · กัาร์อธิิษฐาน
 · อาหาร์
 · แผนภาพวาด
 · ง่
 · เส่ �อผ้าส่ขาว
 · เพ้นทั้์หน้า

ในพิธิ่บวงสร์วงของพวกัเขา
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บัทเรยีนที� 17
ทำาความเข้้าใจครสิต่จักรเซีเวนต์่เดูย์ แอดูเวนทิสต์่

1. หลักัคิำาสอนหลักัอะไร์ทั้่�ทั้ำาให้คิร์สิตจัักัร์เซูเวนตเ์ดย์ แอดเวนทั้ิสต ์แตกัตา่งจัากัคิร์สิตจัักัร์อ่�น?

แอดเวนตสิตแ์ตกัตา่งจัากัคิร์สิตจัักัร์อ่�น ๆ มากัทั้่�สุดจัากักัาร์ถ่อป็ฏิิบัตสิะบาโตวนัเสาร์์

2. ทั้ัศนะของแอดเวนทั้ิสตเ์ร์่�องพร์ะเจั้าคิอ่อะไร์?

แอดเวนทั้ิสตเ์ช่�อในตร์เ่อกัานุภาพและคิวามเป็็นพร์ะเจั้าของพร์ะคิร์สิตแ์ละพร์ะวญิญาณบร์สุิทั้ธิิ�

3. อะไร์คิอ่ทั้ัศนะของแอดเวนทั้ิสตเ์ร์่�องคิวามร์อด?

แอดเวนทั้ิสตเ์ช่�อในคิวามร์อดโดยพร์ะคิณุผ่านทั้างคิวามเช่�อ ไม่ ใช่ดว้ยกัาร์งานทั้่�ด่

4. สมาชิกัแอดเวนทั้ิสตเ์ช่�อวา่จัะเกัิดอะไร์ข้ �นกัับคินทั้่�ฟ่�นข้ �นจัากัตาย?

แอดเวนทั้สิตเ์ช่�อวา่ในกัาร์ฟ่�นคิน่ข้ �นจัากัตาย ทุั้กัคินทั้่�ร์อดจัะไดร้์บัช่วตินิร์นัดร์์ ในขณะท่ั้�ผ่ท้ั้่� ไม่ ได้
ร์บัคิวามร์อดจัะถ่กัพิพากัษาและถ่กัทั้ำาลายในบ้งไฟ
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บัทเรยีนที� 18
ทำาความเข้้าใจนิกายโรมันคาธิอลิก

1. นิกัายโร์มันคิาทั้อลิกักัล่าวอ้างอะไร์เกั่�ยวกัับช่�อของพวกัเขา?

นิกัายโร์มันคิาทั้อลิกัอ้างวา่เป็็นคิร์สิตจัักัร์สากัลทั้่�สมบ่ร์ณ์

2. ทั้ำาไมชาวโร์มันคิาทั้อลิกัจั้งถ่กักัล่าวหาวา่บ่ชาร์ป่็เคิาร์พ?

ชาวโร์มันคิาทั้อลิกัถ่กักัล่าวหาวา่บ่ชาร์ป่็เคิาร์พเพร์าะพวกัเขาสวดอ้อนวอนต่อร์ป่็เคิาร์พของพวกั
นักับุญ

3. ชาวโร์มันคิาทั้อลิกัเช่�ออะไร์เกั่�ยวกัับพร์ะเจั้า?

นิกัายโร์มนัคิาธิอลกิัเช่�อในตร์เ่อกัานุภาพ เทั้พ กัาร์สิ�นพร์ะชนม ์กัาร์ฝังศพ และกัาร์ฟ่�นคิน่พร์ะชนม์
ทั้างร์า่งกัายของพร์ะคิร์สิต ์และคิวามเป็็นพร์ะเจั้าของพร์ะวญิญาณบร์สุิทั้ธิิ�

4. ทั้ัศนะของโร์มันคิาธิอลิกัเกั่�ยวกัับคิวามร์อดคิอ่อย่างไร์?

ชาวโร์มนัคิาทั้อลกิัเช่�อวา่คิวามร์อดไมเ่พย่งข้ �นอย่ก่ับักัาร์ไถบ่าป็ของพร์ะคิร์สิตเ์ทั้า่นั�น แตย่งัข้ �นอย่่
กัับกัาร์เป็็นส่วนหน้�งของคิร์สิตจัักัร์คิาทั้อลิกั กัาร์ร์บัศ่ลมหาสนิทั้ และกัาร์ทั้ำาคิวามด่

5. หลักัคิำาสอนของนิกัายโร์มันคิาธิอลิกัเร์่�องไฟชำาร์ะคิอ่อะไร์?

หลกััคิำาสอนเร์่�องไฟชำาร์ะของนิกัายโร์มนัคิาธิอลิกัคิอ่วา่หลังจัากัคิวามตาย บุคิคิลตอ้งร์บัโทั้ษสำาหร์บั
บาป็กั่อนทั้่�จัะเข้าส่่สวร์ร์คิ์
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บัทเรยีนที� 19
ทำาความเข้้าใจ ออร์ โธิดูอกซ์ี ต่ะวนัออก

1. โบสถ์ออร์์ โธิดอกัซ์ู ตะวนัออกักัล่าวอ้างโดยช่�ออะไร์?

คิำาวา่  ออริ์ โธิดอกซ์ี  หมายถ้งกัาร์นมัสกัาร์ทั้่�ถ่กัต้อง และแสดงให้เห็นวา่คิร์สิตจัักัร์ออร์์ โธิดอกัซ์ู 
ตะวนัออกัอ้างวา่เป็็นคิร์สิตจัักัร์ทั้่�บ่ชาพร์ะเจั้าอย่างถ่กัตอ้ง

2. คิร์สิตจัักัร์ออร์์ โธิดอกัซ์ู ตะวนัออกัม่ทั้ัศนะตอ่พร์ะเจั้าอย่างไร์?

คิร์สิตจัักัร์ออร์์ โธิดอกัซ์ู ตะวนัออกัเช่�อหลักัคิำาสอนพ่ �นฐานของคิร์สิเต่ยน เช่น ตร์เ่อกัานุภาพ 
พร์ะเจั้าของพร์ะคิร์สิต ์และพร์ะวญิญาณบร์สุิทั้ธิิ�

3. ทั้ำาไมสาวกัออร์์ โธิดอกัซ์ู ตะวนัออกัถ้งอธิิษฐานถ้งนักับุญ?

สาวกัออร์์ โธิดอกัซ์ูหลายคินถ่อวา่พร์ะเจั้า และแม้แตพ่ร์ะเยซู่ อย่่ ไกัลและไม่สนใจัพวกัเขา ดงันั�น 
พวกัเขาจั้งอธิิษฐานถ้งนักับุญแทั้น

4. คิร์สิตจัักัร์ออร์์ โธิดอกัซ์ู ตะวนัออกัสอนอะไร์เกั่�ยวกัับพร์ะคิมัภ่ร์์ ไบเบิล?

คิร์สิตจัักัร์ออร์์ โธิดอกัซ์ู ตะวนัออกัสอนวา่พร์ะคิัมภ่ร์เ์ป็็นอำานาจัสิทั้ธิิ�ขาดสำาหร์บัหลักัคิำาสอนของ
พวกัเขา แตค่ิร์สิตจัักัร์ตอ้งตค่ิวามพร์ะคิมัภ่ร์ก์ั่อน

5. ตามคิำาสอนของออร์์ โธิดอกัซ์ู ตะวนัออกัจัะเกัิดอะไร์ข้ �นใน  การิเป็นเหมือนพริะเจ้้า?

ตามคิวามเช่�อของออร์์ โธิดอกัซ์ู ตะวนัออกั ใน  การิเป็นเหมือนพริะเจ้้า ผ่้เช่�อคิอ่ย ๆ ถ่กัเป็ล่�ยนให้
เป็็นเหม่อนพร์ะเจั้า โดยม่คิณุลักัษณะแห่งคิวามสมบ่ร์ณ์อันบร์สุิทั้ธิิ�เช่นเดย่วกััน



21เฉลยข้้อสอบ

บัทเรยีนที� 20
การทำาความเข้้าใจ สห์เพนเต่คอส

1. ทั้ัศนะของนิกัายสหเพนเตคิอสตอ่พร์ะเยซู่เป็็นอย่างไร์?

สหเพนเตคิอสเช่�อวา่พร์ะเยซูท่ั้ร์งเป็็นบคุิคิลเดย่วกับัพร์ะเจัา้พร์ะบดิา พวกัเขาจัง้เช่�อในคิวามเป็็น
พร์ะเจั้าของพร์ะคิร์สิต์

2. ตามทั้่� สหเพนเตคิอสเช่�อ จัะตอ้งเกัิดอะไร์ข้ �นเพ่�อให้คิน ๆ หน้�งไดร้์บัคิวามร์อด?

ตาม สหเพนเตคิอสเพ่�อท่ั้�จัะได้ร์บัคิวามร์อด บุคิคิลจัะต้องป็ร์ะกัอบด้วยพร์ะวญิญาณ พ่ดภาษา
แป็ลกั ๆ และร์บับัพตศิมาในพร์ะนามของพร์ะเยซู่ (ไม่ ใช่ตร์เ่อกัานุภาพ)

3. สหเพนเตคิอสเช่�ออะไร์เกั่�ยวกัับกัาร์ดำาเนินช่วติแบบคิร์สิเตย่น?

สหเพนเตคิอสเช่�อวา่คิร์สิเตย่นจัะดำาเนินช่วติแหง่ชัยชนะเหน่อคิวามบาป็โดยฤทั้ธิิ�อำานาจัของพร์ะ
วญิญาณบร์สุิทั้ธิิ�

4. สหเพนเตคิอสเช่�ออะไร์เกั่�ยวกัับพร์ะคิมัภ่ร์์ ไบเบิล?

สหเพนเตคิอสเช่�อในพร์ะคิมัภ่ร์ว์า่เป็็นอำานาจัเด็ดขาด และเช่�อวา่คิร์สิตจัักัร์คิวร์ทั้ำาตามแบบอย่าง
ของคิร์สิตจัักัร์ในพร์ะธิร์ร์มกัิจักัาร์


