ภาค 2: สสัปดาหห์สสุดทท้าย
(ททที่พระเยซซูทรงถซูกตรรึงไวท้)
วสันอาททิตยห์
1

พระเยซซูเสดด็จเขท้ากรสุงเยรซูซาเลด็มอยยางผซูท้มทชสัย มธ 21:1-11, 14-17 มก 11:1-11 ลก 19:29-44
ยน 12:12-19
ก
ลาหนรึงที่ ตสัว มก 11:7
ข
ประชาชนเปด็นอสันมาก ยน 12:12-13
ค
ความชชที่นชมยทินดท
1
พวกเขาตท้อนรสับพระองคห์ มธ 21:9 มก 11:8 ยน 12:13
2
พวกเขาปซูเสชสอผท้าของตนตามหนทาง มธ 21:8 มก 11:8 ลก 19:36
ง
การโหยรท้อง มก 11:10
จ
พวกฟารทิสท ลก 19:39-40
ฉ
พวกเดด็ก ๆ มธ 21:15-16
ช
พระผซูท้ชยวยใหท้รอด
1
กสันแสงสงสาร ลก 19:41-42
2
เตชอนสตทิ ลก 19:43-44
3
ททาการอสัศจรรยห์ มธ 21:14

วสันจสันทรห์
2

พระเยซซูทรงสาปแชยงตท้นมะเดชที่อเทศ มธ 21:18-20 มก 11:12-14

3

พระเยซซูทรงลท้างพระวทิหารเปด็นครสัสงททสที่ อง มธ 21:12-13 มก 11:15-18 ลก 19:45-48

วสันอสังคาร
4

พวกชาวกรทกขอพบกสับพระเยซซู ยน 12:20-23

5

พระเยซซูโตท้ตอบกสับพวกฟารทิสท
ก
การโตท้ตอบในเวลา 3 ปทแรก ตลอดเวลาททพที่ ระเยซซูทรงประกาศ พวกฟารทิสทพยายามหาทาง
ททจที่ ะจสับผทิดในพระเยซซู
1
การกลยาวหาของพวกฟารทิสท
ก
พระเยซซูไมยไดท้รสักษาวสันสะบาโต มธ 12:9-12 ลก 14:3, 5 ยน 5:1-10; 9:1-16
1
พระเยซซูทรงอนสุญาตใหท้พวกศทิษยห์เดด็ดรวงขท้าวในวสันสะบาโต มก 2:23-28
2
พระเยซซูทรงรสักษาคนปยวยใหท้หายในวสันสะบาโต มธ 12:9-13
ข
พระเยซซูไมยไดท้ตามธรรมเนทยมของบรรพบสุรษสุ มธ 15:1-9 มก 7:1-16
ค
พระเยซซูไมยไดท้ใหท้พวกศทิษยห์ถชอศทลอดอาหาร มก 2:18-20
ง
พระเยซซูรสับประทานอาหารและสมาคมกสับพวกคนบาป มก 2:15-17
จ
พระเยซซูทรงพซูดหมทิที่นประมาท
1
พระเยซซูทรงอท้างวยาพระองคห์สามารถยกโทษความผทิดบาปไดท้ มธ 9:1-3
2
พระเยซซูทรงอท้างวยาพระองคห์ทรงเปด็นพระเจท้า ยน 10:30-33
ฉ
พระเยซซูทรงไดท้รบสั ฤทธทิธอทานาจจากซาตานเอง มธ 12:22-24
2
อสุบายของพวกฟารทิสท
ก
พวกเขาขอเหด็นนทิมทิต มธ 12:38; 16:1
ข
พวกเขาถามถรึงเรชอที่ งการหยยาภรรยา มธ 19:3
ค
พวกเขาพาผซูท้หญทิงททลที่ ยวงประเวณทมาหาพระเยซซู ยน 8:3
ข
การโตท้ตอบในอาททิตยห์สสุดทท้าย
1
เกทที่ยวกสับแหลยงแหยงฤทธทิธอทานาจของพระองคห์ มธ 21:23-27 มก 11:27-33 ลก 20:1-8
2
เกทที่ยวกสับการสย งสย วยใหท้แกยซทซารห์ มธ 22:15-22 มก 12:13-17 ลก 20:20-26
3
เกทที่ยวกสับการเปด็นขรึสนมาจากความตาย มธ 22:23-33 มก 12:18-27 ลก 20:27-40
ก
ตสัวอยยางอสันโงยเขลาของพวกเขา ลก 20:27-33
ข
คทาตอบททปที่ ระกอบดท้วยฤทธทิธอทานาจของพระวทิญญาณ มธ 22:29

4
5

1
พวกเขาไมยเขท้าใจถรึงคทาสอนททที่อยซูใย นพระคสัมภทรห์ มก 12:26-27
2
พวกเขาไมยเขท้าใจถรึงลสักษณะแหยงการเปด็นขรึสนมาจากความตาย มธ 22:30
เกทที่ยวกสับพระบสัญญสัตทิทยทที่ ทิงที่ ใหญย มธ 22:34-40 มก 12:28-34
เกทที่ยวกสับความเปด็นพระเจท้าของพระเยซซู มธ 22:41-46 มก 12:35-37 ลก 20:41-44

6

พระเยซซูทรงกลยาวโทษพวกฟารทิสท มธ 23:1-39 มก 12:38-40 ลก 20:45-47
ก
คทาสอนและการประพฤตทิของเขาไมยตรงกสัน มธ 23:1-3
ข
ธรรมเนทยมของพวกเขากลายเปด็นของหนสักซรึที่งแบกยาก มธ 23:4
ค
เขากระททาการของเขาเพชที่อใหท้มนสุษยห์เหด็นเทยานสัสน มธ 23:5-7
ง
เขาปทิดประตซูอาณาจสักรแหยงสวรรคห์ไวท้จากมนสุษยห์ มธ 23:13
จ
เขารทิบเอาเรชอนของหญทิงมยาย มธ 23:14
ฉ
เขาแสรท้งอธทิษฐานเสทยยชดยาว มธ 23:14
ช
เขาไดท้ลซูกศทิษยห์และสอนเขาใหท้เปด็นคนหนท้าซชที่อใจคด มธ 23:15
ซ
เขาใหท้คทาสาบานโดยไมยเอาจรทิงเอาจสัง มธ 23:16-22
ฌ เขาททาใหท้พระบสัญญสัตทิของโมเสสเสทยไป
1
ในเรชอที่ งการถวายสทิบลดหนรึที่ง มธ 23:23-24
2
ในเรชอที่ งพทิธทชทาระตยาง ๆ มธ 23:25-26
ญ เขาเปด็นเหมชอนอสุโมงคห์ฝสังศพซรึงที่ ฉาบดท้วยปซูนขาว มธ 23:27-28
ฎ
เขาใหท้เกทยรตทิแกยบรรพบสุรษสุ ททเที่ คยฆยาพวกศาสดาพยากรณห์ มธ 23:29-32
ฏ
เขาเปด็นพวกงซูรท้าย มธ 23:33
ฐ
เขาจะฆยาพวกศาสดาพยากรณห์ของพระเจท้า มธ 23:34
ฑ เขาเคยฆยาพวกศาสดาพยากรณห์ของพระเจท้า มธ 23:35

7

หญทิงหมท้ายกสับเงทินทองแดงสองแผยน มก 12:41-44 ลก 21:1-4

8

พระเยซซูทรงครทที่าครวญถรึงเรชอที่ งความบาปของกรสุงเยรซูซาเลด็ม มธ 23:37-39

9

พระเยซซูทรงประกาศททภที่ ซูเขามะกอกเทศ มธ 24-25

10

การประชสุมลสับ ๆ ททวที่ างแผนสทาหรสับการฆยาพระเยซซู มธ 26:1-5 มก 14:1-2 ลก 22:1-2

11

มารทยชห์ โลมพระเยซซูดท้วยนทสามสันหอมททที่หมซูยบท้านเบธานท มธ 26:6-13 มก 14:3-9 ยน 12:2-8
ก
มารทย-ห์ -ผซูท้หญทิงททมที่ ทของประทาน
1
ของประทานของเขามทราคาสซูง ยน 12:3
2
ของประทานของเขามทความหมาย มก 14:8
3
ของประทานของเขากลายเปด็นททรที่ ะลรึก มธ 26:13
ข
ยซูดาส--ขโมยททขที่ ส ทบยน ยน 12:4-6

12

ยซูดาสตทิดตยอเพชที่อจะทรยศมอบพระเยซซูไวท้ มธ 26:14-16 มก 14:10-11 ลก 22:3-6

13

พวกสาวกเตรทยมปสัสกาไวท้สทาหรสับพระเยซซู มธ 26:17-19 มก 14:12-16 ลก 22:7-13
ก
ผซูท้สยงขยาว 2 คน ลก 22:8-9
ข
ผซูท้ชาย 1 คน ลก 22:10
ค
ขยาวสาร ลก 22:11
ง
หท้องประชสุม ลก 22:12-13

วสันพสุธ (คชอคนยทิวเรทิที่มนสับวสันใหมย ตอนตะวสันตกดทิน)
14

พระเยซซูกบสั อสัครสาวกในหท้องประชสุมชสัสนสอง มธ 26:20-35 มก 14:17-31 ลก 22:14-38 ยน 13:1-14:31
ก
การรสับประทานปสัสกา
1
คทาอธทิบายของพระเยซซู ลก 22:14-16
2
คทาตอบของพระเยซซู ลก 22:24-26
3
คทาหนสุนใจของพระเยซซู ลก 22:28-30
4
พระเยซซูทรงลท้างเทท้าของอสัครสาวก ยน 13:3-17
ก
ซทโมนเปโตรเอานท้อยไป ยน 13:8
ข
ซทโมนเปโตรเอามากไป ยน 13:9-10
5
พระเยซซูทรงกลยาววยาพระองคห์จะถซูกทรยศมอบไวท้ มธ 26:21-22 มก 14:18-21

ข

ลก 22:21-22 ยน 13:18-21
ก
อสัครสาวก 11 คนเปด็นทสุกขห์ใจ มธ 26:22 มก 14:19 ลก 22:23 ยน 13:22
ข
อสัครสาวก 1 คนเปด็นคนหนท้าซชที่อใจคด มธ 26:25
ค
พระเยซซูทรงใหท้โอกาสเปลทที่ยนใจ มธ 26:23-24 มก 14:20-21 ยน 13:23-26
6
พระเยซซูทรงจทิสมอาหารในชามเดทยวกสันกสับยซูดาส ยน 13:26-30
การรสับประทานพทิธทศทลมหาสนทิท
1
การพยากรณห์ถงรึ ความตายของพระเยซซู มธ 26:31-35 มก 14:27-31 ลก 22:31-38
ยน 13:36-38
ก
ผซูท้เลทสยงแกะจะถซูกฆยาเสทย มธ 26:31
ข
พวกแกะจะกระจสัดกระจายไป มธ 26:31
ค
ซทโมนเปโตรจะปฏทิเสธพระองคห์ มก 14:29-31 ลก 22:31-32
2
การเปรทยบเททยบถรึงความตายของพระเยซซู มธ 26:26-30 มก 14:22-25 ลก 22:17-20
1 คร 11:23-26
ก
ขนมปสังไรท้เชชสอ--เปรทยบไดท้กบสั พระกาย ลก 22:19
ข
นทสาองสุยน--เปรทยบไดท้กบสั พระโลหทิต มธ 26:27-30

15

พระเยซซูกบสั อสัครสาวกไปททภที่ ซูเขามะกอกเทศ ยน 15-16

16

พระเยซซูทรงอธทิษฐานอยยางมหาปสุโรหทิตบนภซูเขามะกอกเทศ ยน 17
ก
พระเยซซูทรงอธทิษฐานเผชที่อพระองคห์เอง ยน 17:1-5
1
การระลรึกถรึงเวลา ยน 17:1
2
การรายงาน
ก
พระเยซซูประทานชทวทิตนทิรสันดรห์แกยทสุกคนททพที่ ระเจท้าทรงมอบไวท้ ยน 17:2
ข
พระเยซซูไดท้ถวายเกทยรตทิแดยพระเจท้าในโลก ยน 17:4
ค
พระเยซซูไดท้กระททาพระราชกทิจททที่พระองคห์ทรงใหท้นส สันสทาเรด็จ ยน 17:4
3
การทซูลขอ
ก
ขอทรงโปรดใหท้ขท้าพระองคห์ไดท้รบสั เกทยรตทิตยอพระพสักตรห์ของพระองคห์ คชอเกทยรตทิซงรึที่
ขท้าพระองคห์ไดท้มทรยวมกสับพระองคห์กยอนททโที่ ลกนทสมทมา ยน 17:5

ข

ค

17

ข
พระเยซซูตท้องการททที่จะถวายเกทยรตทิแดยพระบทิดา ยน 17:1
พระเยซซูทรงอธทิษฐานเผชที่อศทิษยห์ของพระองคห์ ยน 17:6-19
1
กทิจการททที่พระบสุตรไดท้กระททาแลท้ว
ก
ไดท้ทรงสทาแดงพระนามของพระองคห์แกยคนทสัสงหลาย ยน 17:6
ข
ไดท้ทรงประกาศพระดทารสัสของพระองคห์แกยคนทสัสงหลาย ยน 17:8, 14
ค
ไดท้ทรงพทิทกสั ษห์รสักษาพวกเขาไวท้ ยน 17:12
ง
ไดท้ทรงใชท้เขาไปประกาศในโลก ยน 17:18
จ
ไดท้ทรงถวายตสัวของพระองคห์เองเพราะเหด็นแกยเขา ยน 17:19
2
กทิจการททที่พระบทิดาควรจะกระททา
ก
ทรงพทิทสักษห์รสักษาเขาไวท้ ยน 17:11
ข
ทรงชยวยเขาเปด็นอสันหนรึงที่ อสันเดทยวกสัน ยน 17:11
ค
ทรงปท้องกสันรสักษาเขาไวท้ ยน 17:15
ง
ทรงชทาระเขาใหท้บรทิสสุทธทิธ ยน 17:17
พระเยซซูทรงอธทิษฐานเผชที่อครทิสตจสักร ยน 17:20-26
1
เพชที่อจะไดท้เปด็นอสันหนรึงที่ อสันเดทยวกสัน ยน 17:21-22
2
เพชที่อจะไดท้เปด็นอสันหนรึงที่ อสันเดทยวกสันอยยางสมบซูรณห์ ยน 17:23
3
เพชที่อจะไดท้เหด็นสงยาราศทของพระเยซซู ยน 17:24

กทิจการในสวนเกทเสมนท มธ 26:36-56 มก 14:32-52 ลก 22:39-53 ยน 18:1-12
ก
พระเยซซูทรงมทความทสุกขห์ใจ
1
ครสัสงแรก
ก
พระเยซซูทรงขอใหท้เปโตร ยากอบ และยอหห์นเฝท้าระวสังและอธทิษฐาน มธ 26:36-37
ข
ซาตานตยอสซูท้กบสั พระเยซซูอยยางเตด็มททที่ มก 14:33-34
ค
พระเยซซูทรงอธทิษฐานครสัสงแรก มก 14:35-36
ง
พระเยซซูทรงกลสับไปหาอสัครสาวก 3 คนททที่หลสับอยซูย มก 14:37-38
2
ครสัสงททที่ 2
ก
พระเยซซูทรงอธทิษฐานครสัสงททที่ 2 มธ 26:42
ข
พระเยซซูทรงกลสับไปหาอสัครสาวก 3 คนททที่หลสับอยซูย มก 14:40

3

ข

ค

ครสัสงททที่ 3
ก
พระเยซซูทรงอธทิษฐานครสัสงททที่ 3 ลก 22:43-44
ข
พระเยซซูทรงกลสับไปหาอสัครสาวก 3 คนททที่หลสับอยซูย มก 14:41-42
พระเยซซูทรงถซูกจสับ
1
ผซูท้ทรยศ ยน 18:2-3 มธ 26:48-50
2
ผซูท้ใจรท้อน มธ 26:51-53 ลก 22:49 ยน 18:10
3
ผซูท้รสักษา ลก 22:51
พวกสาวกละททิสงพระเยซซู
1
อสัครสาวก 11 คนละททิสงพระเยซซู มธ 26:56
2
คนหนสุยมคนหนรึงที่ ละททิงส พระเยซซู มก 14:51-52
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พระเยซซูอยซูตย ยอหนท้าอสันนาส ยน 18:12-14, 19-23
ก
อสันนาสสอบถามพระเยซซู ยน 18:12-14, 19-21
ข
เจท้าหนท้าททที่ตบพระพสักตรห์ของพระเยซซู ยน 18:21-23

19

พระเยซซูอยซูตย ยอหนท้าคายาฟาส มธ 26:57, 59-68 มก 14:53, 55-65 ลก 22:54, 63-65 ยน 18:24
ก
พยานเทด็จ มธ 26:57, 59-61
ข
การยอมรสับของพระเยซซู มธ 26:63-64
ค
การพทิพากษาพระเยซซู มธ 26:65-66
ง
การเยาะเยท้ยพระเยซซู มธ 26:67-68 ลก 22:63-65
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อาจารยห์เปโตรปฏทิเสธพระเยซซู 3 ครสัสง มธ 26:58, 69-75 มก 14:54, 66-72 ลก 22:54-62
ยน 18:15-18, 25-27
ก
บสุคคลใด ๆ
1
อ.เปโตรและอ.ยอหห์น ยน 18:15-16
2
สาวใชท้บางคน ยน 18:17
3
เจท้าหนท้าททที่บางคน ยน 18:18, 25
4
ญาตทิคนหนรึงที่ ของมาละโค ยน 18:10, 26-27

ข
ค
ง

พวกนทสวาย เปโตรเปด็นศทิษยห์ของพระเยซซู มก 14:66-67, 69-70 ยน 18:17, 26
อ.เปโตรปฏทิเสธพระเยซซู 3 ครสัสง มก 14:68, 71-72 ยน 18:57, 60
อ.เปโตรรซูสท้ รึกสทานรึกในความผทิดของเขา ลก 22:60-62

21

พระเยซซูอยซูตย ยอหนท้าสภาฝยายศาสนา มธ 27:1 มก 15:1 ลก 22:66-71

22

ยซูดาสรซูท้สรึกเสทยใจแลท้วไปฆยาตสัวตาย มธ 27:3-10 กจ 1:18-19
ก
ยซูดาสเปด็นคนมอบโลหทิตซรึงที่ ปราศจากราคท
1
ยซูดาสสารภาพความผทิดของเขา มธ 27:3-4
2
ยซูดาสฆยาตสัวตาย
ก
ลสักษณะแหยงกทิจการของเขา มธ 27:5
ข
ผลแหยงกทิจการของเขา กจ 1:18
ข
ททดที่ ทินททที่ซชที่อดท้วยคยาโลหทิต
1
ความสสับสนของพวกปสุโรหทิต มธ 27:6
2
การตสัดสทินใจของพวกปสุโรหทิต มธ 27:7-8

23

พระเยซซูอยซูตย ยอหนท้าปทลาตครสัสงแรก มธ 27:2, 11-14 มก 15:1-5 ลก 23:1-5 ยน 18:28-38
ก
ปทลาตพซูดกสับพวกยทิว มธ 27:2 มก 15:1 ลก 23:1-2 ยน 18:28-32
ข
ปทลาตสอบถามพระเยซซู มธ 27:11-14 มก 15:2-5 ลก 23:3 ยน 18:33-38
ค
ปทลาตพซูดกสับพวกยทิวอทกครสัสง ลก 23:4-5 ยน 18:38

24

พระเยซซูอยซูตย ยอหนท้าเฮโรด ลก 23:6-12

25

พระเยซซูอยซูตย ยอหนท้าปทลาตครสัสงสสุดทท้าย มธ 27:15-26 มก 15:6-15 ลก 23:13-25 ยน 18:39-19:16
ก
ประชาชนเลชอกผซูท้ฆาตกรรม มธ 27:17 มก 15:6-7 ลก 23:18-19
ข
ประชาชนปฏทิเสธพระเยซซู
1
คทาปรรึกษาของปทลาต ลก 23:13-16
2
ความหยวงใยของภรรยาปทลาต มธ 27:19

3
4
5

การขอรท้องของพวกยทิว มธ 27:25 มก 15:13 ยน 19:7, 12-14
ความรท้ายแรงของพวกทหาร ยน 19:1-5
การสารภาพของปทลาต มธ 27:24

26

พระเยซซูอยซูตย ยอหนท้าพวกทหารโรมสัน มธ 27:27-30 มก 15:16-19

27

พระเยซซูเสดด็จไปเพชที่อจะถซูกตรรึงไวท้ มธ 27:31-32 มก 15:20-21 ลก 23:26-32 ยน 19:16
ก
พวกเขาเกณฑห์ซทโมนชาวไซรทนใหท้แบกกางเขนของพระเยซซู ลก 23:26
ข
พวกผซูท้หญทิงพทิลาปรท้องไหท้สงสารพระเยซซู
1
ความโศกเสรท้าของพวกเขา ลก 23:27
2
คทาเตชอนของพระเยซซู ลก 23:28-31

28

พระเยซซูถซูกตรรึงไวท้บนกางเขน
ก
3 ชสัวที่ โมงแรก คชอ 9:00 น. ถรึง 12:00 น. ลก 23:33
1
พระเยซซูไมยยอมดชมที่ นทสาองสุยน มก 15:23
2
พวกทหารจสับสลากกสัน ยน 19:23-24
3
คทาประจารททกที่ างเขน ยน 19:19-22
4
ประชาชนเยาะเยท้ยพระเยซซู
ก
พวกททเที่ ยาะเยท้ยพระเยซซู
1
พวกขสุนนาง ลก 23:35
2
พวกปสุโรหทิตใหญยกบสั พวกอาลสักษณห์ มธ 27:41
3
พวกทหาร ลก 23:36
4
พวกโจร มธ 27:44
ข
คทาเยาะเยท้ยของพวกเขา มธ 27:43 มก 15:29-32 ลก 23:36-37, 39
5
การทซูลขอของพระเยซซู--คทาตรสัสคทาแรกของพระเยซซูบนกางเขน ลก 23:34
6
โจรคนหนรึงที่ กลสับใจเสทยใหมย--คทาตรสัสคทาททที่ 2 ของพระเยซซู ลก 23:39-43
7
ความรสับผทิดชอบของยอหห์น--คทาตรสัสคทาททที่ 3 ของพระเยซซู ยน 19:25-27
ข
3 ชสัวที่ โมงสสุดทท้าย คชอ 12:00 น. ถรึง 15:00 น. มธ 27:45

1
2
3
4

คทาตรสัสคทาททที่ 4 ของพระเยซซู มก 15:34-36
คทาตรสัสคทาททที่ 5 ของพระเยซซู ยน 19:28-29
คทาตรสัสคทาททที่ 6 ของพระเยซซู ยน 19:30
คทาตรสัสคทาททที่ 7 ของพระเยซซู ลก 23:46

29

การอสัศจรรยห์ตยาง ๆ ททเที่ กทิดขรึสนตอนททพที่ ระเยซซูทรงสทิสนพระชนมห์ มธ 27:51-56 มก 15:38-41
ลก 23:45, 47-49
ก
การอสัศจรรยห์ตยาง ๆ
1
มยานในโบสถห์กขด็ าดออก มก 15:38
2
แผยนดทินไหวและศทิลากด็แตกออกจากกสัน มธ 27:51
3
พวกวทิสทสุ ธทิชนเปด็นขรึสนมาจากความตาย มธ 27:52-53
ข
คทาสารภาพของนายรท้อย มธ 27:54-56
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การฝสังพระศพของพระเยซซูไวท้ในอสุโมงคห์ มธ 27:57-61 มก 15:42-47 ลก 23:50-56 ยน 19:31-42
ก
การแทงพระศพของพระเยซซู ยน 19:31-34
ข
การเตรทยมพระศพของพระเยซซูไวท้
1
โยเซฟชาวบท้านอารทิมาเธทยไดท้ขอพระศพของพระเยซซู มธ 27:57-58
2
นทิโคเดมสัสไดท้พสันพระศพของพระเยซซู ยน 19:39-40
ค
การฝสังพระศพของพระเยซซู มธ 27:59-60 ยน 19:41-42

วสันพฤหสัสบดท
31

การสสังที่ ใหท้ปทิดอสุโมงคห์ไวท้ใหท้มสันที่ คง มธ 27:62-66
ก
การขอรท้อง มธ 27:62-64
ข
การใหท้อนสุญาต มธ 27:65-66

วสันอาททิตยห์
32

พระเยซซูครทิสตห์ทรงเปด็นขรึสนมาจากความตาย มธ 28 มก 16 ลก 24 ยน 20-21
สทิที่งททแที่ สดงวยาพระองคห์ทรงเปด็นขรึสนมาจากความตาย คชออสุโมงคห์ทวทที่ าย งเปลยาอยซูย
ก
พวกผซูท้หญทิงเดทินไปททที่อโสุ มงคห์ มธ 28:1 มก 16:1
ข
การอสัศจรรยห์ซรึที่งเกทิดขรึสนททอที่ สุโมงคห์ มธ 28:2-4
ค
พวกผซูท้หญทิงสนทนากสับทซูตสวรรคห์ททที่อโสุ มงคห์ มก 16:2-7
ง
พวกผซูท้หญทิงเปด็นพยานเกทที่ยวกสับเรชอที่ งซรึที่งเกทิดขรึสนททอที่ สุโมงคห์ มธ 28:8
จ
พวกอสัครสาวกสงสสัยเกทที่ยวกสับเรชอที่ งซรึงที่ เกทิดขรึสนททที่อโสุ มงคห์ ลก 24:9-12
การพทิสซูจนห์วาย พระองคห์ทรงเปด็นขรึสนมาจากความตาย คชอพระเยซซูครทิสตห์เจท้าเอง

1

การปรากฏครสัสงแรก ตยอมารทยห์ชาวมสักดาลา มก 16:9-11 ยน 20:11-18
ก
มารทยรห์ อท้ งใหท้อยซูย ยน 20:11
ข
มารทยพห์ บกสับทซูตสวรรคห์ 2 องคห์ ยน 20:12-13
ค
มารทยพห์ บกสับพระเยซซู ยน 20:14-18
1
ตอนแรก มารทยจห์ ทาพระเยซซูไมยไดท้ ยน 20:14-15
2
สสุดทท้าย มารทยห์จทาพระเยซซูไดท้ ยน 20:16-18

2

การปรากฏครสัสงททที่ 2 ตยอพวกผซูท้หญทิง มธ 28:9-15
ก
ความรสักของพวกผซูท้หญทิงตยอพระเยซซู มธ 28:9-10
ข
การมสุสาของพวกทหาร มธ 28:11-15

3

การปรากฏครสัสงททที่ 3 ตยอซทโมน เปโตร ลก 24:34 1 คร 15:5

4

การปรากฏครสัสงททที่ 4 ตยอศทิษยห์ 2 คนททไที่ ปยสังหมซูยบท้านเอมมาอซูส มก 16:12-13 ลก 24:13-35
ก
การเดทินทางของชาย 2 คน ลก 24:13
ข
การสนทนากสันเรชอที่ งพระเยซซู ลก 24:14-15

ค
ง
จ
ฉ
ช
ซ
ฌ

การจทาพระเยซซูไมยไดท้ ลก 24:16
คทาถามของพระเยซซู ลก 24:17
คทาตอบของเคลโอปสัส ลก 24:18-24
การวยากลยาวตยอชาย 2 คน ลก 24:25-26
คทาอธทิบายของพระเยซซู ลก 24:27-29
การเปทิดเผยตยอชาย 2 คน ลก 24:30-32
คทาพยานของชาย 2 คน ลก 24:33-35

5

การปรากฏครสัสงททที่ 5 ตยอพวกอสัครสาวก 11 คน มก 16:14 ลก 24:36-48 ยน 20:19-23
ก
การปรากฏตยอพวกอสัครสาวก
1
ความกลสัวของพวกเขา ลก 24:36-37
2
คทาหนสุนใจของพระเยซซู ลก 24:38-40
ข
พระเยซซูรสับประทานอาหารตยอหนท้าอสัครสาวก ลก 24:41-43
ค
พวกอสัครสาวกไดท้รบสั พระวทิญญาณบรทิสสุทธทิธ ยน 20:21-23
ง
พระเยซซูทรงบสันดาลใหท้อสัครสาวกเขท้าใจพระคสัมภทรห์ ลก 24:44-45

6

การปรากฏครสัสงททที่ 6 ตยอโธมสัสกสับพวกอสัครสาวก ยน 20:24-29
ก
โธมสัสขาดความเชชที่อ ยน 20:24-25
ข
พระเยซซูปรากฏตยอโธมสัส ยน 20:26
ค
พระเยซซูทรงชวนโธมสัสใหท้แตะตท้องพระองคห์ ยน 20:27
ง
คทาสารภาพของโธมสัส ยน 20:28-29

7

การปรากฏครสัสงททที่ 7 ตยออสัครสาวก 7 คนทททที่ ะเลททิเบเรทยส ยน 21
ก
อสัครสาวกกลสับไปจสับปลา ยน 21:3
ข
คทาสสังที่ ของพระเยซซู ยน 21:4-6
ค
พระเยซซูทรงเลทสยงอาหารใหท้พวกอสัครสาวก ยน 21:9-14
ง
พระเยซซูถามเปโตรถรึงเรชอที่ งความรสัก ยน 21:15-17
จ
พระเยซซูทรงพยากรณห์ถงรึ ความตายของเปโตร ยน 21:18-19

ฉ

การสสับสนของพวกอสัครสาวก ยน 21:20-23

8

การปรากฏครสัสงททที่ 8 ตยอพวกพทที่นท้องกวยา 500 คน 1 คร 15:6

9

การปรากฏครสัสงททที่ 9 ตยอยากอบ นท้องชายของพระองคห์ 1 คร 15:7

10

การปรากฏครสัสงททที่ 10 ตยออสัครสาวก 11 คนบนภซูเขามะกอกเทศ มธ 28:16-20 มก 16:15-18
ลก 24:49-50 กจ 1:3-8
ก
คทาสสังที่ สสุดทท้าย กจ 1:3-4
ข
คทาถามสสุดทท้าย กจ 1:6-7
ค
พระสสัญญาสสุดทท้าย กจ 1:8
ง
พระพรอสันสสุดทท้าย ลก 24:50

11

การเสดด็จกลสับไปสซูยสวรรคห์ของพระเยซซู มก 16:19-20 ลก 24:51, 53 กจ 1:9-11
ก
พระเยซซูเสดด็จไปไหน มก 16:19
ข
พระเยซซูเสดด็จไปอยยางไร กจ 1:9
ค
พระเยซซูเสดด็จไปเพราะเหตสุใด ยน 14:2-3 กจ 1:10-11

