ข่าวประเสริ ฐของพระเยซูคริ สต์
(มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น)
1

ผู้เขียนประวัตขิ องพระเยซู % คน (มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น)
แต่ละคนเขียนเป็ นคนละแบบ
ก
มัทธิวเป็ นครูสอน
1
พระคริ สต์ทรงเป็ นกษัตริ ย์
2
เปรี ยบได้ กบั สิงโต
3
เน้ นถึงคําเทศนาของพระองค์
4
เขียนถึงชาวยิว
ข
มาระโกเป็ นนักเทศน์
1
พระคริ สต์ทรงเป็ นผู้รับใช้
2
เปรี ยบได้ กบั โค
3
เน้ นถึงการอัศจรรย์ของพระองค์
4
เขียนถึงชาวโรมัน
ค
ลูกาเป็ นนักประวัตศิ าสตร์
1
พระคริ สต์ทรงเป็ นมนุษย์ที7บริ สทุ ธิ8
2
เปรี ยบได้ กบั มนุษย์
3
เน้ นถึงคําอุปมาของพระองค์
4
เขียนถึงชาวกรี ก
ง
ยอห์นเป็ นนักศาสนา
1
พระคริ สต์ทรงเป็ นพระเจ้ าที7ยิ7งใหญ่
2
เปรี ยบได้ กบั นกอินทรี
3
เน้ นถึงคําสัง7 สอนของพระองค์
4
เขียนถึงทุกคนในโลก

2

คํานํา : อย่าง
ก
คํานําในหนังสือลูกา ลก <:<-% เป็ นประวัตชิ ีวิตของพระเยซูที7เรี ยงตามลําดับ
1
หลายคนได้ เขียนถึงชีวิตของพระเยซูแล้ ว
2
ลูกาจะทําเช่นกัน
3
ลูกาจะส่งเรื7 องนันไปถึ
? งเพื7อนของเขาชื7อเธโอฟี ลัส

ข

คํานําในหนังสือยอห์น ยน <:<-A ความเป็ นพระเจ้ าของพระเยซู
1
เมื7อเดิมพระเยซูคริ สต์ทรงอยูก่ บั พระบิดา
2
พระเยซูคริ สต์ทรงสร้ างสิ7งสารพัด
3
พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นความสว่างและชีวิตสําหรับมนุษย์
4
พระเยซูคริ สต์ทรงส่องเข้ ามาในความมืด

3

ลําดับวงศ์ : อย่าง
ก
ลําดับวงศ์ในหนังสือมัทธิว มธ <:<-<B
1
มีชื7อของ %< คน ร่วมทังชื
? 7อของผู้หญิง % คน
2
ลําดับตังแต่
? ต้นถึงปลาย จากอับราฮัมถึงโยเซฟ
3
ลําดับเชื ?อวงศ์ของโยเซฟ
4
ลําดับวงศ์นี ?มาทางซาโลมอนซึง7 เป็ นบุตรของดาวิด
ข
ลําดับวงศ์ในหนังสือลูกา ลก D::D-DE
1
มีชื7อของ B% คน
2
ลําดับตังแต่
? ปลายถึงต้ น จากโยเซฟถึงอาดาม (พระเจ้ า)
3
ลําดับเชื ?อวงศ์ของมารี ย์
4
ลําดับวงศ์นี ?มาทางนาธันซึง7 เป็ นบุตรของดาวิด

4

การปรากฏและคําพยากรณ์ของทูตสวรรค์ D ครัง?
ก
แก่เศคาริ ยาห์ ถึงเรื7 องการเกิดของยอห์น ผู้นําหน้ าของพระคริ สต์ ลก <:A-:A
1
การประกาศ ลก <:A-<B ทูตสวรรค์กาเบรี ยล (vs 16) ปรากฏต่อเศคาริ ยาห์ผ้ เู ป็ นปุโรหิตขณะที7เขา
เผาเครื7 องหอม และได้ ให้ คําพยากรณ์แก่เขา
ก
เขากับภรรยาชื7อ เอลีซาเบธ จะมีลกู ชาย ลก <:<D
ข
ลูกชายจะมีชื7อว่า ยอห์น ลก <:<D
ค
ยอห์นจะเป็ นนาศีร์ที7ประกอบด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ8 ลก <:<A
ง
การรับใช้ พระเจ้ าของยอห์นจะเกิดผลดี ลก <:<L
จ
ยอห์นจะนําหน้ าของพระคริ สต์ ลก <:<B
ฉ
ยอห์นจะแสดงอารมณ์และฤทธิ8เดชอย่างเอลียาห์ ลก <:<B
2
การสงสัย ลก <:<E เพราะทังเศคาริ
?
ยาห์และภรรยาของเขาชราแล้ ว เขาก็สงสัย
3
การเป็ นใบ้ ลก <:<O-:P ทูตสวรรค์ได้ วา่ กล่าวปุโรหิตคนนัน? และว่าเขาจะต้ องเป็ นคนใบ้ จน
ถึงวันเกิดของยอห์น

4

ข

ค

5

การรอคอย ลก <::<-:: ประชาชนที7รอคอยภายนอกก็ร้ ูวา่ มีอะไรแปลกประหลาดเกิด
ขึ ?นแก่เศคาริ ยาห์
5
การนมัสการ ลก <::D-:A นางเอลีซาเบธได้ ซอ่ นตัวไว้ A เดือน และอัศจรรย์ใจด้ วย
พระเมตตาของพระเจ้ า
แก่มารี ย์ ถึงเรื7 องการกําเนิดของพระเยซู ลก <::L-DE
1
ความจริ ง ลก <:D< ทูตสวรรค์กาเบรี ยลได้ ปรากฏแก่มารี ย์และประกาศว่าพระเจ้ าทรงเลือก
ให้ เขาเป็ นมารดาของพระเยซู
2
วิธี ลก <:D%-DA
3
ต้ นเหตุ ลก <:D:-DD
4
การยอม ลก <:DE
แก่โยเซฟ ถึงเรื7 องความบริ สทุ ธิ8ของมารี ย์ มธ <:<E-:A
1
ความสงสัยของโยเซฟ มธ <:<E-<O
2
การประกาศของทูตสวรรค์ มธ <::P คืนวันนันเอง
? กาเบรี ยลได้ ปรากฏต่อโยเซฟในความฝั น ให้ เขา
สงบใจถึงเรื7 องของมารี ย์
3
ตําแหน่งของพระบุตร มธ <::<, :D กาเบรี ยลได้ เรี ยกพระบุตรนันว่
? าอิมมานูเอล ซึง7 แปลว่า
"พระเจ้ าอยูก่ บั เรา"

เพลงสรรเสริ ญ 3 เพลง
ก
เพลงสรรเสริ ญของเอลีซาเบธต่อมารี ย์ ลก <:DO-%A
1
เมื7อได้ ยินคําปราศรัยของมารี ย์ ทารกที7อยูใ่ นครรภ์ก็ดิ ?น และเอลีซาเบธประกอบด้ วย
พระวิญญาณบริ สทุ ธิ8 ลก <:%<
2
เอลีซาเบธขอพระเจ้ าอวยพระพรมารี ย์ ลก <:%:
ข
เพลงสรรเสริ ญของมารี ย์ตอ่ พระเจ้ า ลก <:46-56 ในข้ อความเหล่านี ? มารี ย์ใช้ ข้อพระคัมภีร์
เดิมอย่างน้ อย <A ข้ อ และได้ สรรเสริ ญพระเจ้ าสําหรับพระลักษณะของพระองค์
1
พระคุณ ลก <:%L-%E
2
ฤทธิ8อํานาจ ลก <:%O, A<-A:
3
พระกรุณา ลก <:AP
4
ความบริ สทุ ธิ8 ลก <:%O
5
ความดี ลก <:AD
6
ความซื7อสัตย์ ลก <:A%-AL
ค
เพลงสรรเสริ ญของเศคาริ ยาห์ตอ่ พระเจ้ า ลก <:LB-BO ในวันที7ยอห์นได้ รับพิธีสหุ นัต เศคาริ ยาห์

สามารถพูดได้
1
คําสรรเสริ ญของเขา ลก <:LE-BA
ก
เขาสรรเสริ ญพระเจ้ าสําหรับคําปฏิญาณต่อดาวิด ลก <:LO
ข
เขาสรรเสริ ญพระเจ้ าสําหรับคําปฏิญาณต่ออับราฮัม ลก <:BD
2
คําพยากรณ์ของเขา ลก <:BL-EP
ก
ยอห์นจะนําหน้ าของพระคริ สต์ ลก <:BL
ข
ยอห์นจะให้ พลเมืองรู้ถึงความรอด ลก <:BB
ค
ยอห์นจะประกาศว่าต้ องกลับใจเสียใหม่ ลก <:BB
ภาค <: ชีวิตของพระเยซู
1

การกําเนิดของพระเยซูคริ สต์ ลก ::<-:P
ก
กษัตริ ย์ ลก ::<-L
ข
พระเมษโปดก ลก ::B
ค
พวกทูตสวรรค์ ลก ::E-<%
1
การประกาศ ลก ::<P-<:
2
การสรรเสริ ญ ลก ::<D-<%
ง
พวกเลี ?ยงแกะ
1
การนมัสการ ลก ::<A-<L
2
การเป็ นพยาน ลก ::<B-<E, :P
จ
มารดา ลก ::<O

2

พระเยซูคริ สต์ได้ รับพิธีสหุ นัต ลก ::21

3

การถวายพระเยซูคริ สต์ให้ แด่พระเจ้ า ลก ::::-DE
ก
คําพยานของสิเมโอน ลก :::A-DA
ข
คําพยานของนางอันนา ลก ::DL-DE

4

พวกนักปราชญ์ไปหาพระเยซูคริ สต์ มธ ::<-<:
ก
การเดินทาง มธ ::<
ข
การทูลขอ มธ :::, A

ค
ง

การนมัสการ มธ ::<<
การหลีกเลี7ยง มธ ::<:

5

การหนีไปยังประเทศอียิปต์ มธ ::<D-:P
ก
เหตุที7ต้องหนีไป--ความโกรธของเฮโรด มธ ::<D-<E
ข
เหตุที7สามารถกลับมาได้ --ความตายของเฮโรด มธ ::<O-:P

6

การอาศัยที7เมืองนาซาเร็ ธตอนอายุออ่ น ๆ มธ :::<, :D ลก ::%P, A:

7

การไปพระวิหารตอนที7มีอายุ <: ปี ลก ::%<-51

8

การรับใช้ ของยอห์นผู้ให้ รับบัพติศมา มธ D:<-<: มก <:<-E ลก <:EP; D:<-<E ยน <:L-D%
เมื7อยอห์นถึงอายุ DP ปี เขาเริ7 มประกาศ
ก
เป้าหมายของเขา--เป็ นพยานถึงความสว่างแท้ นนั ? ยน <:L-<%
ข
เสื ?อผ้ าและอาหารของเขา--เสื ?อผ้ าทําด้ วยขนอูฐและหนังสัตว์ อาหารคือจักจัน7 และนํ ?าผึ ?งป่ า มธ D:%;
11:7-8
ค
คําประกาศของเขา
1
จงกลับใจเสียใหม่ เพราะว่าแผ่นดินแห่งสวรรค์มาใกล้ แล้ ว มธ D::
2
จงจัดแจงทางของพระเจ้ า ลก D:%-L
3
จงรับบัพติศมาเพื7อแสดงว่าได้ กลับใจเสียใหม่แล้ ว มธ D:A-<P
4
จงเลือกว่า จะเป็ นที7พอพระทัยของพระเจ้ า หรื อจะได้ รับการลงโทษจากพระเจ้ า มธ D:<<-<:
ง
คําพยานของเขา
1
เกี7ยวกับพระคริ สต์
ก
พระเยซูจะนําพระคุณและความจริ งมา เหมือนอย่างโมเสสได้ นําพระราชบัญญัตมิ า
ยน <:<L-<B
ข
พระเยซูจะทรงสําแดงพระบิดาให้ แก่เรา ยน <:<E
ค
พระเยซูจะประกอบด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ8อย่างเต็มที7 ยน D:D%
ง
พระบิดาได้ ทรงรักพระบุตร ยน D:DA
2
เกี7ยวกับตนเอง
ก
เขาไม่ใช่พระคริ สต์ ยน <::P; D::E
ข
เขาไม่ใช่เอลียาห์ ยน <::<

ค
ง
จ
ฉ

เขาไม่ใช่ศาสดาพยากรณ์ที7โมเสสพูดถึง ยน <::<
เขาเป็ นเสียงของผู้ที7ร้องในถิ7นทุรกันดาร ยน <::D
เขาเป็ นสหายของเจ้ าบ่าว ยน D::O
เขาไม่สมควรเลย ยน <::B; D:DP

9

พระเยซูคริ สต์ทรงรับพิธีบพั ติศมา มธ D:<D-<B มก <:O-<< ลก D::<-:: ยน <:D:-DD
ก
พระเยซูกบั ยอห์น--การยอม มธ D:<D-<A
ข
พระเยซูกบั พระวิญญาณ--การประกอบด้ วยพระวิญญาณ มธ D:<L
ค
พระเยซูกบั พระบิดา--การรับรอง มธ D:<B

10

การทดลองของพระเยซูคริ สต์ มธ %:<-<< มก <:<:-<D ลก %:<-<D
ก
ครัง? แรก
1
การทดลอง มธ %:D
2
การชนะ มธ %:%
ข
ครัง? ที7 :
1
การทดลอง มธ %:A-L
2
การชนะ มธ %:B
ค
ครัง? ที7 D
1
การทดลอง มธ %:8-9
2
การชนะ มธ %:<P-<< ลก %:<D

11

พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นพระเมษโปดก ยน <::O

12

การล้ างพระวิหารครัง? แรก ยน ::<D-:A
ก
พระเยซูทรงชําระพระวิหารของพระบิดาให้ สะอาด ยน ::<D-<B
ข
พระเยซูทรงพยากรณ์ถึงการเป็ นขึ ?นมาจากความตายของพระองค์ ยน ::<E-:A
1
ความโง่เขลาของพวกผู้นํายิว ยน ::<E-:<
2
ความไม่จริ งใจของพวกผู้นํายิว ยน :::D-:A

13

การกลับใจเสียใหม่ของนิโคเดมัส ยน D:<-:<
ก
ความจําเป็ นสําหรับการบังเกิดใหม่ ยน D:D

ข

ค

ง

14

1
มนุษย์ไม่สามารถช่วยตนเองได้ ยน D:A
2
มนุษย์เป็ นคนบาป ยน D:<O
การสับสนเกี7ยวกับการบังเกิดใหม่ ยน D:%
1
ตําแหน่งของเขาอาจจะเป็ นเหตุที7เขาสับสน ยน D:<
2
ศาสนาของเขาอาจจะเป็ นเหตุที7เขาสับสน ยน D:<P
ตัวอย่างเกี7ยวกับการบังเกิดใหม่
1
ตัวอย่างจากเนื ?อหนัง ยน D:L
2
ตัวอย่างจากธรรมชาติ ยน D:E
3
ตัวอย่างจากพระคัมภีร์เดิม ยน D:<%
วิธีบงั เกิดใหม่
1
เริ7 มต้ นด้ วยพระบิดา ยน D:<L
2
ไถ่ไว้ ด้วยพระบุตร ยน D:<%
3
สนับสนุนด้ วยพระวิญญาณ ยน D:A-E
4
รับได้ โดยความเชื7อ ยน D:<A

การกลับใจเสียใหม่ของผู้หญิงชาวสะมาเรี ย ยน %:<-%:
ก
ผู้หญิงชาวสะมาเรี ย ยน %:A-:L
1
พระเยซูทรงเปรี ยบเทียบนํ ?าแห่งบ่อนํ ?ากับนํ ?าแห่งชีวิต
ก
การเปิ ดเผยของพระองค์ ยน %:<P, <D-<%
ข
ปฏิกิริยาของเขา
1
จองหอง ยน %:O
2
สนใจ ยน %:<A
3
เข้ าใจ ยน %:<L-<O
2
พระเยซูทรงเปรี ยบเทียบการนมัสการอย่างแท้ จริ งกับการนมัสการที7ตามรูปแบบ
ก
การไม่เข้ าใจ ยน %::P
ข
การแก้ ไข ยน %::D-:%
ค
การสรุป ยน %::A-:L
ข
พวกสาวกของพระเยซู ยน %::B-DE
1
อาหารแท้ จริ ง ยน %:D<-D%
2
ทุง่ นาที7แท้ จริ ง ยน %:DA
ค
พลเมืองชาวสะมาเรี ย ยน %:DO-%:

1
2

เชื7อเพราะคําของผู้ที7เป็ นพยาน ยน %:DO
เชื7อเพราะคําตรัสของพระผู้ชว่ ยให้ รอด ยน %:%<
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การเลือกอัครสาวก <: คน มธ <P:<-% มก D:<D-<O ลก L:<:-<L
ก่อนที7พระเยซูทรงเลือกอัครสาวก <: คนนี ? พระองค์ได้ พบกับบางคนในพวกเขาอย่างน้ อย % ครัง?
ก
การพบกับอันดรูว์ ยอห์น และ เปโตร ยน <:DA-%:
1
ยอห์น บุตรเศเบดี และอันดรูว์ ศิษย์ : คนของยอห์นผู้ให้ บพั ติศมาได้ ตดิ ตามพระเยซูไป
ยน 1:35-40
2
ต่อมา อันดรูว์ได้ พาเปโตร พี7ชายของตน ไปหาพระเยซู
ก
คําพูดของอันดรูว์ ยน <:%<
ข
คําตรัสของพระเยซู ยน <:%:
ข
การทรงเรี ยกฟี ลิปกับนาธานาเอล ยน <:%D-A<
1
การแนะนํา ยน <:%A
2
การซักถาม ยน <:%L
3
การเชื ?อเชิญ ยน <:%L
4
การทําให้ กระจ่าง ยน <:%B-%O
ค
การทรงเรี ยกเปโตร ยากอบ ยอห์น และอันดรูว์ มธ %:<E-:: มก <:<L-:P ลก A:<-<<
ง
การทรงเรี ยกมัทธิว มธ O:O มก ::<% ลก A::B-:O
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ยอห์นผู้ให้ บพั ติศมาถูกจําไว้ มธ %:<: มก L:<B-<E
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การส่งอัครสาวก <: คนออกไปประกาศ มธ <P:<-%: มก L:B-<D ลก O:<-L
ในข้ อความเหล่านี ? พระเยซูให้ คําสัง7 สอนแก่สาวก D แบบ
ก
สาวกที7อยูใ่ นสมัยของพระคริ สต์ (คืออัครสาวก <: คน) มธ <P:<-<A มก L:B-<< ลก O:<-A
1
เป้าหมายของเขา มธ <P:A-L
2
คําประกาศของเขา มธ <P:B
3
วิธีประกาศของเขา มธ <P:E
4
การเดินทางของเขา มธ <P:O-<P
5
การประพฤติของเขา มธ <P:<% มก L:<:-<D
ข
สาวกในสมัยความทุกข์ยิ7งใหญ่ B ปี (อาจจะหมายถึงพยาน <%%,PPP คน) มธ <P:<L-:D
1
ศัตรูของพระเจ้ าจะเกลียดพวกสาวก

ค

ก
การข่มเหงจากศาสนาต่าง ๆ มธ <P:<B
ข
การข่มเหงจากรัฐบาล มธ <P:<E
ค
การข่มเหงจากครอบครัวของตน มธ <P::<
2
พระวิญญาณของพระเจ้ าจะทรงช่วยเหลือพวกสาวก มธ <P:<O-:P
3
พระบุตรของพระเจ้ าจะทรงให้ เกียรติแก่พวกสาวก มธ <P::D, D:
สาวกที7สตั ย์ซื7อในสมัยของคริ สตจักร มธ <P:24-42
1
ค่าแห่งการเป็ นสาวกอันแท้ จริ ง
ก
ต้ องถูกทรมานเพราะเหตุพระคริ สต์
1
การข่มเหงของพระเยซูเตือนถึงเรื7 องนี ? มธ <P::%-:A
2
การประกาศของพระเยซูเตือนถึงเรื7 องนี ? มธ <P:D%-DL
ข
ต้ องมีความซื7อสัตย์ตอ่ พระคริ สต์ มธ <P:DB-DE
2
พระพรสําหรับสาวกอันแท้ จริ ง มธ <P::O-D:, DO
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การทําให้ ยอห์นผู้ให้ บพั ติศมามัน7 ใจในเรื7 องว่าพระเยซูทรงเป็ นผู้ใด มธ <<::-A ลก B:<L-::
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ความตายของยอห์นผู้ให้ บพั ติศมา
ก
พระเยซูทรงยกย่องยอห์น มธ <<:B-<% ลก B::%-DP
1
ยอห์นทําให้ คําพยากรณ์ของมาลาคีสําเร็ จ มธ <<:<P มลค D:<
2
ยอห์นมีฤทธิ8อํานาจอย่างเอลียาห์ มธ <<:<%
ข
เฮโรดประหารชีวิตของยอห์น มธ <%:D-<: มก L:<B-:O
1
ตายในวันบังเกิดของเฮโรด มก L::<
2
ตายเพราะเหตุอะไร มก L:<E-<O
ก
การเต้ นรํ าของบุตรี เฮโรเดียส มก L:::
ข
การขอร้ องของเฮโรเดียส มก L::%
ค
ความตายของผู้พยากรณ์ มก L::B

20

พระเยซูสงั7 คนบาปให้ กลับใจเสียใหม่ มธ %:<B ลก A:D:; <D:<-A
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พระเยซูสงั7 คริ สเตียนให้ อธิษฐานเพื7อคนทําการในการเกี7ยวของพระองค์ มธ O:DB-DE ลก <P::

22

พระเยซูทรงรับการชโลมที7บ้านของซีโมน ลก B:DL-DO
ก
ผู้หญิงชัว7 ที7กลับใจใหม่ ลก B:DB-DE
ข
ฟาริ สีที7มีใจแข็งกระด้ าง ลก B:DO

23

ครัง? สุดท้ ายที7พระเยซูทรงไปเยี7ยมเมืองนาซาเร็ ธ มธ <D:AD-AE มก L:<-L
ก
ประชาชนไม่ยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็ นพระคริ สต์ มธ <D:AA-AL
ข
พระองค์ไม่ยอมทําการอัศจรรย์ มธ <D:AB-AE

24

ความสงสัยของเฮโรดผู้ที7ชวั7 มธ <%:<-: มก L:<%-<L ลก O:B-O

25

การเชื ?อเชิญอันใหญ่ของพระคริ สต์ มธ <<::E-DP

26

การกล่าวโทษเมืองต่าง ๆ ที7ไม่เชื7อ มธ <<::P-:%

27

การสารภาพที7ยิ7งใหญ่ของเปโตร มธ <L:<D-:P มก E::B-DP ลก O:<E-:<
ก
พระคริ สต์ทรงเป็ นพระเจ้ า มธ <L:<D-<L
ข
พระสัญญาของพระเยซู
1
พระองค์จะทรงตังคริ
? สตจักรของพระองค์ มธ <L:<E
2
พระองค์จะทรงให้ พวกคริ สเตียนมีสิทธิอํานาจในคริ สตจักร มธ <L:<O
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การเปลี7ยนสภาพของพระเยซู มธ <B:<-<D มก O::-<D ลก O::E-DL
ก
สถานที7--ภูเขาสูง มธ <B:< อาจจะเป็ นภูเขาเฮอร์ มนั
ข
เป้าหมาย--เพื7อจะอธิษฐาน ลก O::E
ค
บุคคลต่าง ๆ
1
พระผู้ชว่ ยให้ รอด
ก
รูปกายของพระองค์ก็เปลี7ยนไปต่อหน้ าเขา มก O::
ข
วรรณพระพักตร์ ของพระองค์ก็เปลี7ยนไป ลก O::O
ค
พระพักตร์ ของพระองค์ก็ผอ่ งใสเหมือนแสงอาทิตย์ มธ <B::
ง
ฉลองพระองค์ก็ขาวเป็ นมันระยับ มก O:D
2
สองคนที7ลงมาจากสวรรค์ ลก O:DP-D<

3

4

สามคนที7มาจากโลก ลก 9:32
ก
ความโง่เขลาของเขา ลก O:DD
ข
ความกลัวของเขา มก O:L
พระบิดา มธ <B:A
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พระเยซูทรงว่ากล่าวการแบ่งแยกเป็ นพวก ๆ ของคนที7เชื7ออย่างถูกต้ อง มก O:DE-%< ลก O:%O-AP
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การอภัยโทษผู้หญิงที7ทําการล่วงประเวณี ยน E:<-<1
ก
พวกทดลองพระองค์ ยน E:D-%
ข
การทดลองพระองค์ ยน E:A-L
ค
ผู้ที7ทําให้ ร้ ูสกึ ตัวผิด ยน E:B
ง
พวกที7ร้ ูสกึ ตัวผิด ยน E:E-O
จ
ผู้ที7ได้ รับการชําระให้ สะอาด ยน E:<P-<<
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ชาวสะมาเรี ยปฏิเสธพระคริ สต์ ลก O:A<-AL
ก
ชาวสะมาเรี ย--ความบาปก็คือ ปฏิเสธพระคริ สต์ ลก O:A<, AD
ข
อัครสาวกของพระคริ สต์--ความบาปก็คือ การตอบแทน ลก O:A%-AL

32

การส่งสาวก BP คนออกไปประกาศ ลก <P:<-:%
ก
หน้ าที7ที7พระเยซูทรงมอบไว้ กบั สาวก BP คน ลก <P:<-<L
ข
ความยินดีของพระเยซูและสาวก BP คน
1
ความยินดีของสาวก BP คน
ก
ความยินดีที7อยูช่ วั7 คราว ลก <P:<B
ข
ความยินดีที7อยูถ่ าวร ลก <P:<E-:P, :D-:%
2
ความยินดีของพระเยซู ลก <P::<-::
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พระเยซูทรงไปเยี7ยมมารี ย์และมารธา ลก <P:DE-%:
ก
การบ่นของมารธา มารธารับใช้ พระองค์ในห้ องครัว แต่มารี ย์นมัสการพระเยซู ลก <P:DE-%P
ข
การเตือนจากพระเยซู ลก <P:%<-%:
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การอวยพระพรเด็กเล็ก ๆ มธ <O:<D-<A มก <P:<D-<L ลก <E:<A-<B

ก
ข
ค

การขอร้ องของบิดามารดา มธ <O:<D
การห้ ามของอัครสาวก มก <P:<D
ปฏิกิริยาของพระเยซู มก <P:<%, <L
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พระคริ สต์กบั หนุม่ ที7รํ7ารวย มธ <O:<L-:L มก <P:<B-:B ลก <E:<E-:B
หนุม่ คนนี ?มีปัญหา % เรื7 อง พระเยซูทรงตอบ % เรื7 องนี ?
ก
เรื7 องแรก
1
ปั ญหา--เกี7ยวกับความเป็ นพระเจ้ าของพระเยซู มก <P:<B (wrong motives / จุดมุง่ หมายที7ผิด)
2
คําตอบ มก <P:<E
ข
เรื7 องที7 :
1
ปั ญหา--เกี7ยวกับการประพฤติ มธ <O:<L (pride)
2
คําตอบ มธ <O:<B
ค
เรื7 องที7 D
1
ปั ญหา--เกี7ยวกับความบาปของมนุษย์ มธ <O::P (money was his god)
2
คําตอบ มธ <O::<
ง
เรื7 องที7 %
1
ปั ญหา--เกี7ยวกับการเป็ นทาสของทรัพย์สมบัติ มธ <O:::
2
คําตอบ มธ <O::D-:L
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การเป็ นอันดับหนึง7 ในอาณาจักรของพระเยซู มธ :P::P-:E มก <P:DA-%A
ก
การขอร้ องของอัครสาวก : คน มก <P:DA-DB
ข
การขุน่ เคืองของอัครสาวก <P คน มก <P:%<
ค
การตอบของพระเยซู
1
ต่ออัครสาวก : คน มธ :P:::-:D
2
ต่ออัครสาวก <P คน มธ :P::A-:E
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การกลับใจเสียใหม่ของศักเคียส ลก <O:<-<P
ก
ศักเคียสซึง7 เป็ นคนบาป ลก <O:<-:
ข
ศักเคียสซึง7 เป็ นคนแสวงหาพระเจ้ า ลก <O:D-%
ค
ศักเคียสซึง7 เป็ นวิสทุ ธิชน
1
การขอร้ องของผู้ไถ่ ลก <O:A

2
3
4

การตอบของผู้ที7ได้ รับการไถ่ ลก <O:L
การวิจารณ์ของประชาชน ลก <O:B
การพิสจู น์วา่ เป็ นบุตรของพระเจ้ า ลก <O:E-<P

