ภาค : การอัศจรรย์ของพระเยซู
1

ทรงเปลียนนํ าให้ เป็ นนํ าองุ่น ยน %:&-&&
ก
ทรงลองดูความเชือของแต่ละคน ยน %:-/
1
ทรงลองดูความเชือของมารี ย์ ยน %:0
2
ทรงลองดูความเชือของพวกคนใช้ ยน %:2-3
ข
การชิมนํ าองุ่นของพระเยซู ยน %:5-&6

2

ทรงรักษาบุตรชายของขุนนาง ยน /:/2-0/
ก
การทูลของของขุนนาง ยน /:/3-/5
ข
คําสัง ของพระเยซู ยน /:06
ค
การไต่ถามของขุนนาง ยน /:0&-0%
ง
ความเชือของขุนนาง ยน /:0

3

ทรงรักษาชายคนหนึง ทีมีผีโสโครกสิงอยูท่ ีเมืองคาเปอรนาอุม มก &:%&-%3 ลก /:&-@
ก
คําสารภาพของผีโสโครก มก &:%-%/
ข
คําสัง ของพระเยซู มก &:%0-%2
ค
ความประหลาดใจของประชาชน มก &:%@

4

ทรงรักษาแม่ยายของซีโมนเปโตร มธ 3:&/-&@ มก &:%5-/ ลก /:3-/&
ก
พระเยซูทรงรักษาใครบ้ าง
1
พระเยซูทรงรักษาแม่ยาย ลก /:3-5
2
พระเยซูทรงรักษาประชาชน ลก /:/6-/&
ข
เหตุทีพระเยซูทรงรักษาคน มธ 3:&@

5

การจับปลาเป็ นอันมาก มธ /:&3-%% มก &:&2-%6 ลก 0:&-&&
ก
คําสัง ของพระเยซู ลก 0:/
ข
คําตอบของเปโตร ลก 0:0-@
ค
คําทูลขอของเปโตร ลก 0:3-5
ง
พวกทีตามพระเยซูไป ลก 0:&6-&&

6

ทรงรักษาคนโรคเรื อ น มธ 3:%-/ มก &:/6-/0 ลก 0:&%-16
ก
คนโรคเรื อ นนมัสการพระเยซู มก &:/6-//
ข
คําพยานของคนโรคเรื อ น มก &:/0

7

ทรงรักษาคนอัมพาต มธ 5:&-3 มก %:&-&% ลก 0:&@-%2
ก
พระเยซูทรงอภัยโทษบาปของคนอัมพาต มก %:&-0
ข
พวกธรรมาจารย์ตเิ ตียนพระเยซู มก %:2-&%
1
ความคิดของพวกอาลักษณ์ มก %:2-@
2
คําสอนของพระเยซู มก %:3-&%

8

ทรงรักษาคนมือลีบ มธ &%:5-&/ มก :&-2 ลก 2:2-&&
ก
คนทีต้องการการรักษา ลก 2:2
ข
พวกทีพร้ อมทีจะว่ากล่าวพระเยซู ลก 2:@
ค
คําสอนของพระเยซู มธ &%:&& มก :/
ง
ทรงรักษาคนมือลีบ มก :0
จ
คําปรึกษาของศัตรูของพระองค์ มก :6 ลก 2:&&

9

ทรงรักษาทาสของนายร้ อย มธ 3:0-& ลก @:&-&6
ก
นายร้ อยรักทาสของตน ลก @:%-
ข
นายร้ อยรักประเทศอิสราเอล ลก @:/-0
ค
นายร้ อยมีความเชือในพระเจ้ า ลก @:2-&6
ง
นายร้ อยได้ รับชีวิตนิรันดร์ มธ 3:&&-&

10

ทรงบันดาลลูกชายของหญิงม่ายให้ เป็ นขึ นมาจากความตาย ลก @:&&-&@
ก
การหามศพชายหนุม่ คนหนึง ลก @:&&-&%
ข
คําตรัสต่อชายหนุม่ คนนัน ลก @:&-&/
ค
ชายหนุม่ คนนันเป็
 นขึ นมาจากความตาย ลก @:&0-&2
1
คนทังปวงสรรเสริ

ญพระเจ้ า ลก @:&2
2
คนทังปวงยอมรั

บศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้ า ลก @:&@

11

ทรงบันดาลให้ ทะเลสงบเงียบ มธ 3:&3, %-%@ มก /:0-/& ลก 3:%%-%0

ก
ข
ค
ง

พายุใหญ่ได้ บงั เกิดขึ น ลก 3:%% มก /:@
พวกสาวกได้ ร้องเรี ยกพระเยซู มก /:3
พระเยซูสงั ให้ ทะเลสงบเงียบ มก /:5
พวกอัครสาวกรู้สกึ ประหลาดใจ มก /:/6-/&

12

ทรงรักษาชายคนหนึง ทีมีผีโสโครกสิงอยูท่ ีเมืองกาดารา มธ 3:%3-/ มก 0:&-%6 ลก 3:%2-5
ก
ชายคนหนึง ทีมีผีโสโครกเข้ าสิงอยู่
1
สถานที--อยูต่ ามอุโมงค์ฝังศพ มก 0:%-
2
ลักษณะของเขา
ก
ไม่ได้ ใส่เสื อผ้ า ลก 3:%@
ข
เขาดุร้าย มธ 3:%3
ค
ไม่มีผ้ ใู ดจะผูกมัดตัวเขาได้ มก 0:-/
ง
เขาคลัง ร้ องอึงไปและเอาหินเชือดเนื อของตัว มก 0:0
จ
ผี &666 ตัวสิงอยูใ่ นตัวเขา มก 0:5 ลก 3:%5
ข
พระเยซูทรงขับผีโสโครกออกจากชายคนนัน
1
ผีเหล่านันก็
 ร้ ูจกั พระเยซู มธ 3:%5 มก 0:@
2
ผีเหล่านันก็
 กลัวพระเยซู มธ 3:%5 มก 0:@
3
ผีเหล่านันก็
 เชือฟั งพระเยซู มก 0:3-&
ค
ชายคนนันได้
 นมัสการพระเยซู
1
ลักษณะใหม่ของเขา ลก 3:0-2
2
คําขอร้ องของเขา มก 0:&3-&5
3
คําพยานของเขา มก 0:%6
ง
ประชาชนไม่ยอมรับพระเยซู ลก 3:@

13

ทรงรักษาผู้หญิงทีเป็ นโรคโลหิตตก มธ 5:%6-%% มก 0:%0-/ ลก 3:/-/3
ก
คนป่ วย
1
เขาไม่สบายหลายปี มาแล้ ว มก 0:%0-%@
2
เขามีความเชือในพระเยซู มก 0:%3
3
เขาได้ รับการรักษาโดยพระเยซู มก 0:%5
ข
นายแพทย์ประเสริ ฐ
1
พระเยซูทรงทราบทุกสิงทุกอย่าง ลก 3:/0-/@

2

พระเยซูทรงอภัยโทษบาปของเขา มก 0:/

14

ทรงบันดาลให้ ลกู สาวของไยรัสให้ เป็ นขึ นมาจากความตาย มธ 5:&3-&5, %-%2 มก 0:%%-%/, 0-/
ลก 3:/&-/%, /5-02
ก
ลูกสาวทีกําลังป่ วยอยู่ ลก 3:/6-/%
ข
ลูกสาวทีตายแล้ ว
1
คนหนึง ทีขาดความเชือ ลก 3:/5
2
พระสัญญาของพระเยซู ลก 3:06-0&
3
คําเยาะเย้ ยของพวกทีไม่เชือ ลก 3:0%-53
ค
ลูกสาวทีเป็ นขึ นมาจากความตาย ลก 3:0/-02

15

ทรงรักษาคนตาบอด % คนให้ เห็นได้ มธ 5:%@-&
ก
คําขอร้ องของคนตาบอด มธ 5:%@
ข
คําตอบของพระเยซู
1
การลองใจ มธ 5:%3
2
การแตะต้ องของพระเยซู มธ 5:%5-&

16

ทรงรักษาคนใบ้ ให้ พดู ได้ มธ 5:%-/
ก
การอัศจรรย์ มธ 5:
ข
การประหลาดใจ มธ 5:
ค
ความโกรธ มธ 5:/

17

ทรงรักษาคนทีป่วยอยู่ 3 ปี ยน 0:&-&2
ก
คนป่ วย ยน 0:&-5
1
นอนป่ วยอยู่ 3 ปี ยน 0:%-/
ก
คําถามของพระเยซู ยน 0:0-2
ข
คําตอบของคนป่ วย ยน 0:@
2
ได้ หายโรคโดยคําตรัสของพระเยซู ยน 0:3-9
ข
คนทีหายแล้ วถูกข่มเหง ยน 0:&6-&
ค
คนทีหายแล้ วนมัสการพระเยซู ยน 0:&/-&2

18

ทรงเลี ยง 0666 คน มธ &/:&/-%& มก 2:&-// ลก 5:&6-&@ ยน 2:&-&
ก
ผู้เลี ยงทีเป็ นห่วงคนอืน
1
พระเยซูทรงทราบถึงความต้ องการของอัครสาวก &% คน มก 2:6-%
2
พระเยซูทรงทราบถึงความต้ องการประชาชน มก 2:-/
ก
เขาต้ องการผู้สอน มก 2:/ ลก 5:&&
ข
เขาต้ องการผู้รักษาให้ หายโรค ลก 5:&&
ค
เขาต้ องการผู้เลี ยงอาหารให้ เขา มธ &/:&0-&3 ยน 2:0-5
ข
ผู้เลี ยงทีมีระเบียบ มก 2:5-/6 ยน 2:&6
ค
ผู้เลี ยงทีมีฤทธิPอํานาจ มก 2:41-42
ง
ผู้เลี ยงทีมีความสามารถ ยน 2:&%-&

19

ทรงดําเนินบนทะเล มธ &/:%/- มก 2:/@-0% ยน 2:&2-%&
ก
ปั ญหาในเรื อ มธ &/:%%-%/ มก 2:/3 ยน 2:&3
ข
พระเยซูเสด็จมาบนทะเล มธ &/:%0-%2
ค
คําหนุนในของพระเยซู มธ &/:%@
ง
ปั ญหาของเปโตร
1
เขาพยายามเดินบนทะเล มธ &/:%3-%5
2
เขาร้ องเรี ยกพระเยซูให้ มาช่วย มธ &/:6-&

20

ทรงรักษาเด็กหญิงคนหนึง ทีมีผีสิงอยู่ มธ &0:%&-%3 มก @:%/-6
ก
คุณแม่ทีมีปัญหา
1
ปั ญหาของเขา
ก
เขาเป็ นคนต่างชาติ มธ &0:%%
ข
ลูกสาวของเขามีผีสิงอยู่ มธ &0:%%
2
เขาขอให้ พระเยซูชว่ ย มธ &0:%%
ข
อัครสาวกทีมีใจดํา มธ &0:%
ค
พระเยซูทรงมีใจเมตตา
1
คําว่ากล่าวของพระเยซู มธ &0:%/, %2
2
คําตอบของผู้หญิง มธ &0:%0, %@
ง
พระเยซูทรงขับผีออก มธ &0:%3

21

ทรงรักษาผู้ชายหูหนวกพูดอ่างให้ หาย มก @:&-@
ก
การเตรี ยมไว้ มก @:3-34
1
ทรงเอานิ วพระหัตถ์ยอนเข้ าทีหคู นนัน
2
ทรงบ้ วนนํ าลาย
3
ทรงเอานิ วพระหัตถ์จิ มแตะลิ นคนนัน
4
ทรงตรัสว่า "เอฟฟาธา" แปลว่า "จงเปิ ดออก"
ข
ชายผู้นนก็
ั  หาย มก @:0
ค
คําสัง ของพระเยซู มก @:2
ง
คนทังปวงก็

ประหลาดใจ มก @:@

22

ทรงเลี ยงผู้ชาย /666 คนพร้ อมกับครอบครัวของเขา มธ &0:%-3 มก 3:&-5

23

ทรงรักษาคนตาบอดให้ เห็นได้ มก 3:%%-%2
ก
ทรงวางพระหัตถ์บนเขาครัง แรก มก 3:%-%/
ข
ทรงวางพระหัตถ์บนเขาครัง ที % มก 3:%0-%2

24

ทรงรักษาคนหนึง ตาบอดแต่กําเนิด ยน 5:&-/&
ก
ความไม่เข้ าใจ--พวกอัครสาวกกับคนตาบอด ยน 5:&-%
ข
การรักษา--พระเยซูกบั คนตาบอด
1
พระเยซูเห็นโครงการของพระเจ้ าสําหรับคนนี  ยน 5:
2
พระเยซูเห็นโครงการของพระเจ้ าสําหรับพระองค์เอง ยน 5:/-0
ก
การกระทําของพระองค์ ยน 5:2
ข
คําแนะนําของพระองค์ ยน 5:@
ค
การสับสน--เพือนบ้ านกับคนตาบอด ยน 5:3-&&
ง
การข่มเหง--พวกฟาริ สีกบั คนตาบอด
1
ผู้ชายคนนันกั
 บพวกฟาริ สี ยน 9:12-14
ก
คําสารภาพของผู้ชายคนนัน ยน 5:&0
ข
คําสรุปของพวกฟาริ สี ยน 5:&2
2
บิดามารดาของผู้ชายคนนันกั
 บพวกฟาริ สี
ก
คําถามของพวกฟาริ สี ยน 5:&@-&5
ข
คําตอบของบิดามารดา ยน 5:%6-%%

3

จ

25

ผู้ชายคนนันกั
 บพวกฟาริ สีอีกครัง หนึง
ก
คําเยาะเย้ ยของพวกฟาริ สี ยน 5:%/
ข
คําพยานของผู้ชายคนนัน ยน 5:%0-%@
4
ผู้ชายคนนันกั
 บพวกฟาริ สีครัง สุดท้ าย
ก
คําเยาะเย้ ยของพวกฟาริ สี ยน 5:%3-%5
ข
คําตอบของผู้ชายคนนัน ยน 5:6-
ค
การแก้ แข้ นของพวกฟาริ สี ยน 5:/
ความรอด--พระเยซูกบั คนตาบอด
1
พระเยซูแสวงหาคนนัน ยน 5:0
2
ผู้ชายคนนันเข้
 าใจว่าพระเยซูทรงเป็ นผู้ใดทีละนิดทีละน้ อย
ก
คนหนึง ยน 5:&&
ข
ศาสดาพยากรณ์ ยน 5:&@
ค
คนทีมาจากพระเจ้ า ยน 5:
ง
พระบุตรของพระเจ้ า ยน 5:0-3

ทรงรักษาเด็กชายทีมีผีใบ้ สิงอยู่ มธ &@:&/-%6 มก 5:&/-%5 ลก 5:@-/
ก
บิดาทีชว่ ยไม่ได้ ลก 5:@-3
ข
ลูกชายทีหมดหวัง
1
แหล่งแห่งปั ญหาของเขา--ผีสิงอยู่ มก 5:&@
2
ลักษณะแห่งปั ญหาของเขา
ก
ผีทําให้ ล้มชักดิ นไป มก 5:&3
ข
ผีทําให้ มีอาการนํ าลายฟูมปากและขบเขี ยวฟั น มก 5:&3
ค
ผีทําให้ เขาซูบผอมไป (กําลังจะตาย) มก 5:&3
ง
ผีทําให้ ตกในไฟและในนํ าบ่อย ๆ มก 5:%%
จ
ผีทําให้ ตีอกชกตัวให้ ฟกชํ า ลก 5:5
3
ระยะเวลาแห่งปั ญหาของเขา มก 5:%&
ค
อัครสาวกทีขาดอํานาจ มธ &@:&2
ง
พระผู้ชว่ ยให้ รอดทีทรงแก้ ปัญหา
1
เกียวกับบิดา--คําตักเตือน มก 5:%-%/
2
เกียวกับผี--ขับผีออก มก 5:%0-%2
3
เกียวกับเด็กชาย--ทรงรักษาเขาให้ หาย มก 5:%@

4

เกียวกับพวกอัครสาวก--คําอธิบาย มก 5:%3-%5

26

การอัศจรรย์แห่งเงินถวาย มธ &@:%/-%@

27

ทรงรักษาคนทีตาบอดและใบ้ มธ &%:%%-%/ ลก &&:&/

28

ทรงรักษาผู้หญิงทีหลังโกง ลก &:&6-&@
ก
ผู้หญิงทีชว่ ยตนเองไม่ได้ ลก &:&&
1
พระเยซูตรัสกับเขา ลก &:&%
2
พระเยซูทรงรักษาเขาให้ หาย ลก &:&
ข
นายธรรมศาลาทีใจดํา
1
เขาโกรธกับพระเยซู ลก &:&/
2
เขาเป็ นคนหน้ าซื อใจคด ลก &:&0-&2

29

ทรงรักษาผู้ชายทีเป็ นโรคท้ องมานให้ หาย ลก &/:&-2
ก
เกิดขึ นทีไหน ลก &/:&
ข
เกิดขึ นเมือไร ลก &/:&
ค
มีอะไรเกิดขึ น ลก &/:%, /
ง
คําสอนของพระเยซู ลก &/:, 0-2
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ทรงรักษาคนโรคเรื อ น &6 คน ลก &@:&&-&5
ก
การทูลขอของ &6 คน
1
การขอร้ องของเขา ลก &@:&%-&
2
คําสัง ของพระเยซู ลก &@:&/
3
เขาได้ รับการรักษาให้ หายทุกคน ลก &@:&/
ข
การกลับมาของคนเดียว
1
เขาเป็ นคนต่างชาติ ลก &@:&2
2
เขากลับมาเพือสรรเสริ ญพระเจ้ า ลก &@:&0
3
เขาได้ รับความรอด ลก &@:&5
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ทรงบันดาลให้ ลาซารัสเป็ นขึ นมาจากความตาย ยน &&:&-/2

ก

ข

ค

ง
จ

ฉ

ความป่ วยของลาซารัส ยน &&:&-0
1
ผู้ป่วย ยน &&:&-%
2
การร้ องเรี ยกพระเยซูให้ มาช่วย ยน &&:
3
เหตุทีลาซารัสป่ วย
ก
เพือสําแดงเกียรติยศของพระเจ้ า ยน &&:/
ข
เพือสําแดงความรักของพระเจ้ า ยน &&:0
การประกาศของพระเยซู ยน &&:2-@
1
พวกอัครสาวกเป็ นห่วง ยน &&:3
2
พวกอัครสาวกสับสน ยน &&:&&-&0
3
พวกอัครสาวกยอมไปกับพระเยซู ยน &&:&2
ความเข้ าใจของมารธาและมารี ย์
1
พระเยซูกบั มารธา
ก
มารธาเชือในฤทธิPอํานาจของพระเยซู ยน &&:%&
ข
มารธามีความหวังในพระเจ้ า ยน &&:%%-%/
ค
มารธาสารภาพว่าเชือในพระเยซู ยน &&:%0-%@
2
พระเยซูกบั มารี ย์ ยน &&:%3-%5, %
การร้ องให้ ยน &&:-0
การอัศจรรย์
1
คําสัง ของพระเยซูตอ่ มารธา ยน &&:3-/6
2
คําอธิษฐานของพระเยซูตอ่ พระบิดา ยน &&:/&-/%
3
คําสัง ของพระเยซูตอ่ ลาซารัส ยน &&:/-//
ความสําเร็ จ
1
เรื องนี ได้ ถวายเกียรติยศแด่พระเจ้ า ยน &&:/, /6
ก
เรื องนี ได้ แสดงถึงความเป็ นพระเจ้ าของพระเยซู ยน &&:/-//
ข
เรื องนี ได้ แสดงถึงความเป็ นมนุษย์ของพระเยซู ยน &&:0
ค
เรื องนี ได้ แสดงถึงฤทธิPเดชของพระเยซู ยน &&:/&-/%
ง
เรื องนี ได้ แสดงถึงความรักของพระเยซู ยน &&:0, 2
2
เรื องนี ได้ เป็ นประโยชน์ในชีวิตของพวกคริ สเตียน
ก
ทําให้ พวกอัครสาวกมีความเชือมากยิงขึ นในพระเยซู ยน &&:&0
ข
ทําให้ ลาซารัสเป็ นขึ นมาจากความตาย ยน &&://
ค
ทําให้ ชาวยิวหลายคนเกิดมีความเชือในพระเยซู ยน &&:/0

ง

ทําให้ สมาชิกครอบครัวมีโอกาสอยูด่ ้ วยกันอีกครัง หนึง ยน &%:&-
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ทรงรักษาบาระทีมายคนตาบอดให้ เห็นได้ มธ %6:%5-/ มก &6:/2-0% ลก &3:0-/
ก
ลูกชายคนตาบอดของทิเมอัส มก &6:/2
1
บาระทีมายขอให้ พระเยซูชว่ ยเขาเห็นได้ มก &6:/@
2
ประชาชนขอให้ บาระทีมายนิงเสีย มก &6:/3
ข
บุตรของดาวิด คือพระเยซู
1
พระเยซูทรงเรี ยกคนตาบอดนันมา
 มก &6:/5-06
2
พระเยซูทรงถามคนตาบอดนันถึ
 งความต้ องการของเขา มก &6:0&
3
พระเยซูทรงรักษาคนตาบอนนันให้
 เห็นได้ มก &6:0%
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ทรงทําลายต้ นมะเดือเทศ มธ %&:&@-%6, / มก &&:&%-&/, %6:%&
ก
พระเยซูทรงพบต้ นไม้ ทีไร้ ผล มก &&:&%-&
ข
พระเยซูทรงแช่งสาปต้ นไม้ นนั  มธ %&:&5
ค
พระเยซูทรงกระทําแบบนี เพราะเหตุใด มธ %&:/%-/

34

ทรงรักษาหูทีถกู ขาดออก มธ %2:0&-0/ มก &/:/2-/@ ลก %%:/5-0& ยน &3:&6-&&
ก
การกระทําทีผิดของเปโตร
1
เปโตรขาดหูของทาสคนหนึง ของมหาปุโรหิตออก ยน &3:&6
2
ชือของทาสคนนันคื
 อมัลคัส ยน &3:&6
ข
การกระทําทีถกู ต้ องของพระเยซู
1
ทรงว่ากล่าวเปโตร มธ %2:0%
2
ทรงกล่าวถึงฤทธิPอํานาจของพระองค์
ก
ทรงสามารถเรี ยกทูตสวรรค์ &% กองให้ มาช่วย มธ %2:0
ข
ทรงสามารถสิ นพระชนม์บนกางเขนเพือเรา ยน &3:&&
3
ทรงรักษาใบหูให้ หายเป็ นปกติ ลก %%:0&

35

การจับปลาเป็ นอันมากอีกครัง หนึง ยน %&:&-&/
ก
พวกชาวประมง
1
คือพวกอัครสาวก ยน %&:&-%
2
เขาไม่ได้ ปลาเลย ยน %&:

ข

ผู้จบั ปลาอันยิงใหญ่ คือพระเยซู ยน %&:/
1
คําถามของพระเยซู ยน %&:0
2
คําสัง ของพระเยซู ยน %&:2
3
พระเยซูทรงเลี ยงพวกเขา ยน %&:5-&

