ภาค : สัปดาห์สดุ ท้ าย
(ทีพระเยซูทรงถูกตรึงไว้ )
วันอาทิตย์
1

พระเยซูเสด็จเข้ ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้มีชยั มธ /:/-//, /2-/3 มก //:/-// ลก /4:4-22
ยน /:/-/4
ก
ลาหนึง ตัว มก //:3
ข
ประชาชนเป็ นอันมาก ยน /:/-/5
ค
ความชืนชมยินดี
1
พวกเขาต้ อนรับพระองค์ มธ /:4 มก //:8 ยน /:/5
2
พวกเขาปูเสื :อผ้ าของตนตามหนทาง มธ /:8 มก //:8 ลก /4:5;
ง
การโห่ร้อง มก //:/=
จ
พวกฟาริ สี ลก /4:54-2=
ฉ
พวกเด็ก ๆ มธ /:/A-/;
ช
พระผู้ชว่ ยให้ รอด
1
กันแสงสงสาร ลก /4:2/-2
2
เตือนสติ ลก /4:25-22
3
ทําการอัศจรรย์ มธ /:/2

วันจันทร์
2

พระเยซูทรงสาปแช่งต้ นมะเดือเทศ มธ /:/8-= มก //:/-/2

3

พระเยซูทรงล้ างพระวิหารเป็ นครัง: ทีสอง มธ /:/-/5 มก //:/A-/8 ลก /4:2A-28

วันอังคาร
4

พวกชาวกรี กขอพบกับพระเยซู ยน /:=-5

5

พระเยซูโต้ ตอบกับพวกฟาริ สี

ก

ข

6

การโต้ ตอบในเวลา 5 ปี แรก ตลอดเวลาทีพระเยซูทรงประกาศ พวกฟาริ สีพยายามหาทาง
ทีจะจับผิดในพระเยซู
1
การกล่าวหาของพวกฟาริ สี
ก
พระเยซูไม่ได้ รักษาวันสะบาโต มธ /:4-/ ลก /2:5, A ยน A:/-/=; 4:/-/;
1
พระเยซูทรงอนุญาตให้ พวกศิษย์เด็ดรวงข้ าวในวันสะบาโต มก :5-8
2
พระเยซูทรงรักษาคนป่ วยให้ หายในวันสะบาโต มธ /:4-/5
ข
พระเยซูไม่ได้ ตามธรรมเนียมของบรรพบุรุษ มธ /A:/-4 มก 3:/-/;
ค
พระเยซูไม่ได้ ให้ พวกศิษย์ถือศีลอดอาหาร มก :/8-=
ง
พระเยซูรับประทานอาหารและสมาคมกับพวกคนบาป มก :/A-/3
จ
พระเยซูทรงพูดหมินประมาท
1
พระเยซูทรงอ้ างว่าพระองค์สามารถยกโทษความผิดบาปได้ มธ 4:/-5
2
พระเยซูทรงอ้ างว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ า ยน /=:5=-55
ฉ
พระเยซูทรงได้ รับฤทธิMอํานาจจากซาตานเอง มธ /:-2
2
อุบายของพวกฟาริ สี
ก
พวกเขาขอเห็นนิมิต มธ /:58; /;:/
ข
พวกเขาถามถึงเรื องการหย่าภรรยา มธ /4:5
ค
พวกเขาพาผู้หญิงทีลว่ งประเวณีมาหาพระเยซู ยน 8:5
การโต้ ตอบในอาทิตย์สดุ ท้ าย
1
เกียวกับแหล่งแห่งฤทธิMอํานาจของพระองค์ มธ /:5-3 มก //:3-55 ลก =:/-8
2
เกียวกับการส่งส่วยให้ แก่ซีซาร์ มธ :/A- มก /:/5-/3 ลก =:=-;
3
เกียวกับการเป็ นขึ :นมาจากความตาย มธ :5-55 มก /:/8-3 ลก =:3-2=
ก
ตัวอย่างอันโง่เขลาของพวกเขา ลก =:3-55
ข
คําตอบทีประกอบด้ วยฤทธิMอํานาจของพระวิญญาณ มธ :4
1
พวกเขาไม่เข้ าใจถึงคําสอนทีอยูใ่ นพระคัมภีร์ มก /:;-3
2
พวกเขาไม่เข้ าใจถึงลักษณะแห่งการเป็ นขึ :นมาจากความตาย มธ :5=
4
เกียวกับพระบัญญัตทิ ียิงใหญ่ มธ :52-2= มก /:8-52
5
เกียวกับความเป็ นพระเจ้ าของพระเยซู มธ :2/-2; มก /:5A-53 ลก =:2/-22

พระเยซูทรงกล่าวโทษพวกฟาริ สี มธ 5:/-54 มก /:58-2= ลก =:2A-23
ก
คําสอนและการประพฤติของเขาไม่ตรงกัน มธ 5:/-5
ข
ธรรมเนียมของพวกเขากลายเป็ นของหนักซึง แบกยาก มธ 5:2

ค
ง
จ
ฉ
ช
ซ
ฌ

ญ
ฎ
ฏ
ฐ
ฑ

เขากระทําการของเขาเพือให้ มนุษย์เห็นเท่านัน: มธ 5:A-3
เขาปิ ดประตูอาณาจักรแห่งสวรรค์ไว้ จากมนุษย์ มธ 5:/5
เขาริ บเอาเรื อนของหญิงม่าย มธ 5:/2
เขาแสร้ งอธิษฐานเสียยืดยาว มธ 5:/2
เขาได้ ลกู ศิษย์และสอนเขาให้ เป็ นคนหน้ าซือใจคด มธ 5:/A
เขาให้ คําสาบานโดยไม่เอาจริ งเอาจัง มธ 5:/;-
เขาทําให้ พระบัญญัตขิ องโมเสสเสียไป
1
ในเรื องการถวายสิบลดหนึง มธ 5:5-2
2
ในเรื องพิธีชําระต่าง ๆ มธ 5:A-;
เขาเป็ นเหมือนอุโมงค์ฝังศพซึง ฉาบด้ วยปูนขาว มธ 5:3-8
เขาให้ เกียรติแก่บรรพบุรุษทีเคยฆ่าพวกศาสดาพยากรณ์ มธ 5:4-5
เขาเป็ นพวกงูร้าย มธ 5:55
เขาจะฆ่าพวกศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้ า มธ 5:52
เขาเคยฆ่าพวกศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้ า มธ 5:5A

7

หญิงหม้ ายกับเงินทองแดงสองแผ่น มก /:2/-22 ลก /:/-2

8

พระเยซูทรงครํ าครวญถึงเรื องความบาปของกรุงเยรูซาเล็ม มธ 5:53-54

9

พระเยซูทรงประกาศทีภเู ขามะกอกเทศ มธ 2-A (will exclude the parables, and study them in part 4)

10

การประชุมลับ ๆ ทีวางแผนสําหรับการฆ่าพระเยซู มธ ;:/-A มก /2:/- ลก :/-

11

มารี ย์ชโลมพระเยซูด้วยนํ :ามันหอมทีหมูบ่ ้ านเบธานี มธ ;:;-/5 มก /2:5-4 ยน /:-8
ก
มารี ย์--ผู้หญิงทีมีของประทาน
1
ของประทานของเขามีราคาสูง ยน /:5
2
ของประทานของเขามีความหมาย มก /2:8
3
ของประทานของเขากลายเป็ นทีระลึก มธ ;:/5
ข
ยูดาส--ขโมยทีขี :บ่น ยน /:2-;

12

ยูดาสติดต่อเพือจะทรยศมอบพระเยซูไว้ มธ ;:/2-/; มก /2:/=-// ลก :5-;

13

พวกสาวกเตรี ยมปั สกาไว้ สําหรับพระเยซู มธ 26:17-19 มก /2:/-/; ลก :3-/5
ก
ผู้สง่ ข่าว  คน ลก :8-4
ข
ผู้ชาย / คน ลก :/=
ค
ข่าวสาร ลก ://
ง
ห้ องประชุม ลก :/-/5

วันพุธ (คือคนยิวเริ มนับวันใหม่ ตอนตะวันตกดิน)
14

พระเยซูกบั อัครสาวกในห้ องประชุมชันสอง
:
มธ ;:=-5A มก /2:/3-5/ ลก 22:14-38 ยน /5:/-/2:5/
ก
การรับประทานปั สกา
1
คําอธิบายของพระเยซู ลก :/2-/;
2
คําตอบของพระเยซู ลก :2-;
3
คําหนุนใจของพระเยซู ลก :8-5=
4
พระเยซูทรงล้ างเท้ าของอัครสาวก ยน /5:5-/3
ก
ซีโมนเปโตรเอาน้ อยไป ยน /5:8
ข
ซีโมนเปโตรเอามากไป ยน /5:4-/=
5
พระเยซูทรงกล่าวว่าพระองค์จะถูกทรยศมอบไว้ มธ ;:/- มก /2:/8-/
ลก :/- ยน /5:/8-/
ก
อัครสาวก // คนเป็ นทุกข์ใจ มธ ;: มก /2:/4 ลก :5 ยน /5:
ข
อัครสาวก / คนเป็ นคนหน้ าซือใจคด มธ ;:A
ค
พระเยซูทรงให้ โอกาสเปลียนใจ มธ ;:5-2 มก /2:=-/ ยน /5:5-;
6
พระเยซูทรงจิ :มอาหารในชามเดียวกันกับยูดาส ยน /5:;-5=
ข
การรับประทานพิธีศีลมหาสนิท
1
การพยากรณ์ถึงความตายของพระเยซู มธ ;:5/-5A มก /2:3-5/ ลก :5/-58
ยน /5:5;-58
ก
ผู้เลี :ยงแกะจะถูกฆ่าเสีย มธ 26:31
ข
พวกแกะจะกระจัดกระจายไป มธ ;:5/
ค
ซีโมนเปโตรจะปฏิเสธพระองค์ มก /2:4-5/ ลก :5/-5
2
การเปรี ยบเทียบถึงความตายของพระเยซู มธ ;:;-5= มก /2:-A ลก :/3-=
1 คร //:5-;

ก
ข

ขนมปั งไร้ เชื :อ--เปรี ยบได้ กบั พระกาย ลก :/4
นํ :าองุ่น--เปรี ยบได้ กบั พระโลหิต มธ ;:3-5=

15

พระเยซูกบั อัครสาวกไปทีภเู ขามะกอกเทศ ยน /A-/;

16

พระเยซูทรงอธิษฐานอย่างมหาปุโรหิตบนภูเขามะกอกเทศ ยน /3
ก
พระเยซูทรงอธิษฐานเผือพระองค์เอง ยน /3:/-A
1
การระลึกถึงเวลา ยน /3:/
2
การรายงาน
ก
พระเยซูประทานชีวิตนิรันดร์ แก่ทกุ คนทีพระเจ้ าทรงมอบไว้ ยน /3:
ข
พระเยซูได้ ถวายเกียรติแด่พระเจ้ าในโลก ยน /3:2
ค
พระเยซูได้ กระทําพระราชกิจทีพระองค์ทรงให้ นนสํ
ั : าเร็จ ยน /3:2
3
การทูลขอ
ก
ขอทรงโปรดให้ ข้าพระองค์ได้ รับเกียรติตอ่ พระพักตร์ ของพระองค์ คือเกียรติซงึ
ข้ าพระองค์ได้ มีร่วมกับพระองค์ก่อนทีโลกนี :มีมา ยน /3:A
ข
พระเยซูต้องการทีจะถวายเกียรติแด่พระบิดา ยน /3:/
ข
พระเยซูทรงอธิษฐานเผือศิษย์ของพระองค์ ยน /3:;-/4
1
กิจการทีพระบุตรได้ กระทําแล้ ว
ก
ได้ ทรงสําแดงพระนามของพระองค์แก่คนทังหลาย
:
ยน /3:;
ข
ได้ ทรงประกาศพระดํารัสของพระองค์แก่คนทังหลาย
:
ยน /3:8, /2
ค
ได้ ทรงพิทกั ษ์ รักษาพวกเขาไว้ ยน /3:/
ง
ได้ ทรงใช้ เขาไปประกาศในโลก ยน /3:/8
จ
ได้ ทรงถวายตัวของพระองค์เองเพราะเห็นแก่เขา ยน /3:/4
2
กิจการทีพระบิดาควรจะกระทํา
ก
ทรงพิทกั ษ์ รักษาเขาไว้ ยน /3://
ข
ทรงช่วยเขาเป็ นอันหนึง อันเดียวกัน ยน /3://
ค
ทรงป้องกันรักษาเขาไว้ ยน /3:/A
ง
ทรงชําระเขาให้ บริ สทุ ธิM ยน /3:/3
ค
พระเยซูทรงอธิษฐานเผือคริ สตจักร ยน /3:=-;
1
เพือจะได้ เป็ นอันหนึง อันเดียวกัน ยน /3:21-22
2
เพือจะได้ เป็ นอันหนึง อันเดียวกันอย่างสมบูรณ์ ยน /3:5

3

เพือจะได้ เห็นสง่าราศีของพระเยซู ยน /3:2

17

กิจการในสวนเกทเสมนี มธ ;:5;-A; มก /2:5-A ลก :54-A5 ยน /8:/-/
ก
พระเยซูทรงมีความทุกข์ใจ
1
ครัง: แรก
ก
พระเยซูทรงขอให้ เปโตร ยากอบ และยอห์นเฝ้าระวังและอธิษฐาน มธ ;:5;-53
ข
ซาตานต่อสู้กบั พระเยซูอย่างเต็มที มก /2:55-52
ค
พระเยซูทรงอธิษฐานครัง: แรก มก /2:5A-5;
ง
พระเยซูทรงกลับไปหาอัครสาวก 5 คนทีหลับอยู่ มก /2:53-58
2
ครัง: ที 
ก
พระเยซูทรงอธิษฐานครัง: ที  มธ ;:2
ข
พระเยซูทรงกลับไปหาอัครสาวก 5 คนทีหลับอยู่ มก /2:2=
3
ครัง: ที 5
ก
พระเยซูทรงอธิษฐานครัง: ที 5 ลก :25-22
ข
พระเยซูทรงกลับไปหาอัครสาวก 5 คนทีหลับอยู่ มก /2:2/-2
ข
พระเยซูทรงถูกจับ
1
ผู้ทรยศ ยน /8:-5 มธ ;:28-A=
2
ผู้ใจร้ อน มธ ;:A/-A5 ลก :24 ยน /8:/=
3
ผู้รักษา ลก :A/
ค
พวกสาวกละทิ :งพระเยซู
1
อัครสาวก // คนละทิ :งพระเยซู มธ ;:A;
2
คนหนุม่ คนหนึง ละทิ :งพระเยซู มก /2:A/-A

18

พระเยซูอยูต่ อ่ หน้ าอันนาส ยน /8:/-/2, /4-5
ก
อันนาสสอบถามพระเยซู ยน /8:/-14, 19-21
ข
เจ้ าหน้ าทีตบพระพักตร์ ของพระเยซู ยน /8:/-5

19

พระเยซูอยูต่ อ่ หน้ าคายาฟาส มธ ;:A3, A4-;8 มก /2:A5, AA-;A ลก :A2, ;5-;A ยน /8:2
ก
พยานเท็จ มธ ;:A3, A4-;/
ข
การยอมรับของพระเยซู มธ ;:;5-;2
ค
การพิพากษาพระเยซู มธ ;:;A-;;

ง

การเยาะเย้ ยพระเยซู มธ ;:;3-;8 ลก :;5-;A

20

อาจารย์เปโตรปฏิเสธพระเยซู 5 ครัง: มธ ;:A8, ;4-3A มก /2:A2, ;;-3 ลก :A2-;
ยน /8:/A-/8, A-3
ก
บุคคลใด ๆ
1
อ.เปโตรและอ.ยอห์น ยน /8:/A-/;
2
สาวใช้ บางคน ยน /8:/3
3
เจ้ าหน้ าทีบางคน ยน /8:/8, A
4
ญาติคนหนึง ของมาละโค ยน /8:/=, ;-3
ข
พวกนี :ว่าเปโตรเป็ นศิษย์ของพระเยซู มก /2:;;-;3, ;4-3= ยน /8:/3, ;
ค
อ.เปโตรปฏิเสธพระเยซู 5 ครัง: มก /2:;8, 3/-3 ยน /8:A3, ;=
ง
อ.เปโตรรู้สกึ สํานึกในความผิดของเขา ลก :;=-;

21

พระเยซูอยูต่ อ่ หน้ าสภาฝ่ ายศาสนา มธ 3:/ มก /A:/ ลก :;;-3/

22

ยูดาสรู้สกึ เสียใจแล้ วไปฆ่าตัวตาย มธ 3:5-/= กจ /:/8-/4
ก
ยูดาสเป็ นคนมอบโลหิตซึง ปราศจากราคี
1
ยูดาสสารภาพความผิดของเขา มธ 3:5-2
2
ยูดาสฆ่าตัวตาย
ก
ลักษณะแห่งกิจการของเขา มธ 3:A
ข
ผลแห่งกิจการของเขา กจ /:/8
ข
ทีดนิ ทีซือด้ วยค่าโลหิต
1
ความสับสนของพวกปุโรหิต มธ 3:;
2
การตัดสินใจของพวกปุโรหิต มธ 3:3-8

23

พระเยซูอยูต่ อ่ หน้ าปี ลาตครัง: แรก มธ 3:, //-/2 มก /A:/-A ลก 5:/-A ยน /8:8-58
ก
ปี ลาตพูดกับพวกยิว มธ 3: มก /A:/ ลก 5:/- ยน /8:8-32
ข
ปี ลาตสอบถามพระเยซู มธ 3://-/2 มก /A:-A ลก 5:5 ยน /8:55-58
ค
ปี ลาตพูดกับพวกยิวอีกครัง: ลก 5:2-A ยน /8:58

24

พระเยซูอยูต่ อ่ หน้ าเฮโรด ลก 5:;-/

25

พระเยซูอยูต่ อ่ หน้ าปี ลาตครัง: สุดท้ าย มธ 3:/A-; มก /A:;-/A ลก 5:/5-A ยน /8:54-/4:/;
ก
ประชาชนเลือกผู้ฆาตกรรม มธ 3:/3 มก /A:;-3 ลก 5:/8-/4
ข
ประชาชนปฏิเสธพระเยซู
1
คําปรึกษาของปี ลาต ลก 5:/5-/;
2
ความห่วงใยของภรรยาปี ลาต มธ 3:/4
3
การขอร้ องของพวกยิว มธ 3:A มก /A:/5 ยน /4:3, /-/2
4
ความร้ ายแรงของพวกทหาร ยน /4:/-A
5
การสารภาพของปี ลาต มธ 3:2

26

พระเยซูอยูต่ อ่ หน้ าพวกทหารโรมัน มธ 3:3-5= มก /A:/;-/4

27

พระเยซูเสด็จไปเพือจะถูกตรึงไว้ มธ 3:5/-5 มก /A:=-/ ลก 5:;-5 ยน /4:/;
ก
พวกเขาเกณฑ์ซีโมนชาวไซรี นให้ แบกกางเขนของพระเยซู ลก 5:;
ข
พวกผู้หญิงพิลาปร้ องไห้ สงสารพระเยซู
1
ความโศกเสร้ าของพวกเขา ลก 5:3
2
คําเตือนของพระเยซู ลก 5:8-5/

28

พระเยซูถกู ตรึงไว้ บนกางเขน
ก
3 ชัว โมงแรก คือ 4:== น. ถึง /:== น. ลก 5:55
1
พระเยซูไม่ยอมดืมนํ :าองุ่น มก /A:5
2
พวกทหารจับสลากกัน ยน /4:5-2
3
คําประจารทีกางเขน ยน /4:/4-
4
ประชาชนเยาะเย้ ยพระเยซู
ก
พวกทีเยาะเย้ ยพระเยซู
1
พวกขุนนาง ลก 5:5A
2
พวกปุโรหิตใหญ่กบั พวกอาลักษณ์ มธ 3:2/
3
พวกทหาร ลก 5:5;
4
พวกโจร มธ 3:22
ข
คําเยาะเย้ ยของพวกเขา มธ 3:25 มก /A:4-5 ลก 5:5;-53, 54
5
การทูลขอของพระเยซู--คําตรัสคําแรกของพระเยซูบนกางเขน ลก 5:52

ข

6
โจรคนหนึง กลับใจเสียใหม่--คําตรัสคําที  ของพระเยซู ลก 5:54-25
7
ความรับผิดชอบของยอห์น--คําตรัสคําที 5 ของพระเยซู ยน /4:A-3
3 ชัว โมงสุดท้ าย คือ /:== น. ถึง /A:== น. มธ 3:2A
1
คําตรัสคําที 2 ของพระเยซู มก /A:52-5;
2
คําตรัสคําที A ของพระเยซู ยน /4:8-4
3
คําตรัสคําที ; ของพระเยซู ยน /4:5=
4
คําตรัสคําที 3 ของพระเยซู ลก 5:2;

29

การอัศจรรย์ตา่ ง ๆ ทีเกิดขึ :นตอนทีพระเยซูทรงสิ :นพระชนม์ มธ 3:A/-A; มก /A:58-2/
ลก 5:2A, 23-24
ก
การอัศจรรย์ตา่ ง ๆ
1
ม่านในโบสถ์ก็ขาดออก มก /A:58
2
แผ่นดินไหวและศิลาก็แตกออกจากกัน มธ 3:A/
3
พวกวิสทุ ธิชนเป็ นขึ :นมาจากความตาย มธ 3:A-A5
ข
คําสารภาพของนายร้ อย มธ 3:A2-A;

30

การฝั งพระศพของพระเยซูไว้ ในอุโมงค์ มธ 3:A3-;/ มก /A:2-27 ลก 5:A=-A; ยน /4:5/-2
ก
การแทงพระศพของพระเยซู ยน /4:5/-52
ข
การเตรี ยมพระศพของพระเยซูไว้
1
โยเซฟชาวบ้ านอาริ มาเธียได้ ขอพระศพของพระเยซู มธ 3:A3-A8
2
นิโคเดมัสได้ พนั พระศพของพระเยซู ยน /4:54-2=
ค
การฝั งพระศพของพระเยซู มธ 3:A4-;= ยน /4:2/-2

วันพฤหัสบดี
31

การสัง ให้ ปิดอุโมงค์ไว้ ให้ มนั คง มธ 3:;-;;
ก
การขอร้ อง มธ 3:;-;2
ข
การให้ อนุญาต มธ 3:;A-;;

วันอาทิตย์
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พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นขึ :นมาจากความตาย มธ 8 มก /; ลก 2 ยน =-/
สิงทีแสดงว่าพระองค์ทรงเป็ นขึ :นมาจากความตาย คืออุโมงค์ทีวา่ งเปล่าอยู่
ก
พวกผู้หญิงเดินไปทีอโุ มงค์ มธ 8:/ มก /;:/
ข
การอัศจรรย์ซงึ เกิดขึ :นทีอโุ มงค์ มธ 8:-2
ค
พวกผู้หญิงสนทนากับทูตสวรรค์ทีอโุ มงค์ มก /;:-3
ง
พวกผู้หญิงเป็ นพยานเกียวกับเรื องซึง เกิดขึ :นทีอโุ มงค์ มธ 8:8
จ
พวกอัครสาวกสงสัยเกียวกับเรื องซึง เกิดขึ :นทีอโุ มงค์ ลก 2:4-/
การพิส ูจ น์ ว่าพระองค์ ท รงเป็ นขึน มาจากความตาย คือ พระเยซูค ริส ต์ เ จ้ าเอง

1

การปรากฏครัง: แรก ต่อมารี ย์ชาวมักดาลา มก /;:4-// ยน =://-/8
ก
มารี ย์ร้องให้ อยู่ ยน =://
ข
มารี ย์พบกับทูตสวรรค์  องค์ ยน =:/-/5
ค
มารี ย์พบกับพระเยซู ยน =:/2-/8
1
ตอนแรก มารี ย์จําพระเยซูไม่ได้ ยน =:/2-/A
2
สุดท้ าย มารี ย์จําพระเยซูได้ ยน =:/;-/8

2

การปรากฏครัง: ที  ต่อพวกผู้หญิง มธ 8:4-/A
ก
ความรักของพวกผู้หญิงต่อพระเยซู มธ 8:4-/=
ข
การมุสาของพวกทหาร มธ 8://-/A

3

การปรากฏครัง: ที 5 ต่อซีโมน เปโตร ลก 2:52 / คร /A:A

4

การปรากฏครัง: ที 2 ต่อศิษย์  คนทีไปยังหมูบ่ ้ านเอมมาอูส มก /;:/-/5 ลก 2:/5-5A
ก
การเดินทางของชาย  คน ลก 2:/5
ข
การสนทนากันเรื องพระเยซู ลก 2:/2-/A
ค
การจําพระเยซูไม่ได้ ลก 2:/;
ง
คําถามของพระเยซู ลก 2:/3
จ
คําตอบของเคลโอปั ส ลก 2:/8-2
ฉ
การว่ากล่าวต่อชาย  คน ลก 2:A-;
ช
คําอธิบายของพระเยซู ลก 2:3-4

ซ
ฌ

การเปิ ดเผยต่อชาย  คน ลก 2:5=-5
คําพยานของชาย  คน ลก 2:55-5A

5

การปรากฏครัง: ที A ต่อพวกอัครสาวก // คน มก /;:/2 ลก 2:5;-28 ยน =:/4-5
ก
การปรากฏต่อพวกอัครสาวก
1
ความกลัวของพวกเขา ลก 2:5;-53
2
คําหนุนใจของพระเยซู ลก 2:58-2=
ข
พระเยซูรับประทานอาหารต่อหน้ าอัครสาวก ลก 2:2/-25
ค
พวกอัครสาวกได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิM ยน =:/-5
ง
พระเยซูทรงบันดาลให้ อคั รสาวกเข้ าใจพระคัมภีร์ ลก 2:22-2A

6

การปรากฏครัง: ที ; ต่อโธมัสกับพวกอัครสาวก ยน =:2-4
ก
โธมัสขาดความเชือ ยน =:2-A
ข
พระเยซูปรากฏต่อโธมัส ยน =:;
ค
พระเยซูทรงชวนโธมัสให้ แตะต้ องพระองค์ ยน =:3
ง
คําสารภาพของโธมัส ยน =:8-4

7

การปรากฏครัง: ที 3 ต่ออัครสาวก 3 คนทีทะเลทิเบเรี ยส ยน /
ก
อัครสาวกกลับไปจับปลา ยน /:5
ข
คําสัง ของพระเยซู ยน /:2-;
ค
พระเยซูทรงเลี :ยงอาหารให้ พวกอัครสาวก ยน /:4-/2
ง
พระเยซูถามเปโตรถึงเรื องความรัก ยน /:/A-/3
จ
พระเยซูทรงพยากรณ์ถึงความตายของเปโตร ยน /:/8-/4
ฉ
การสับสนของพวกอัครสาวก ยน /:=-5

8

การปรากฏครัง: ที 8 ต่อพวกพีน้องกว่า A== คน / คร /A:;

9

การปรากฏครัง: ที 4 ต่อยากอบ น้ องชายของพระองค์ / คร /A:3

10

การปรากฏครัง: ที /= ต่ออัครสาวก // คนบนภูเขามะกอกเทศ มธ 8:/;-= มก /;:/A-/8
ลก 2:24-A= กจ /:5-8

ก
ข
ค
ง
11

คําสัง สุดท้ าย กจ /:5-2
คําถามสุดท้ าย กจ /:;-3
พระสัญญาสุดท้ าย กจ /:8
พระพรอันสุดท้ าย ลก 2:A=

การเสด็จกลับไปสูส่ วรรค์ของพระเยซู มก /;:/4-= ลก 2:A/, A5 กจ /:4-//
ก
พระเยซูเสด็จไปไหน มก /;:/4
ข
พระเยซูเสด็จไปอย่างไร กจ /:4
ค
พระเยซูเสด็จไปเพราะเหตุใด ยน /2:-5 กจ /:/=-//

