ชีวิตในอาณาจักรพระเจา

บทที่ 2
จอมกษัตริย
วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถ
ใหนิยามคําวา กษัตริย
รูวาพระเยซูเปนกษัตริยแหงอาณาจักรของพระเจา
ทําการศึกษาตอไปถึงชีวิตและการรับใชของพระเยซูผูเปนกษัตริย

ขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจ
“และทานจะครอบครองพงศพันธของยาโคบสืบไปเปนนิตย และแผนดินของทานจะ
ไมรูจักสิ้นสุดเลย”
ลูกา 1:33

คํานํา
ไมมีอาณาจักรใดที่ไมมีกษัตริย
ในบทนี้คุณจะเรียนรูถึงกษัตริยผูยิ่งใหญที่สุดเทาที่เคย
ครอบครองมา กษัตริยเหนือกษัตริยคือ พระเยซูคริสต

กษัตริยคือใคร
กษัตริยคือ ผูปกครองสูงสุดเหนือชาติ เผา หรือประเทศ คําวา “สูงสุด” หมายถึงวา พระองคมี
อํานาจยิ่งใหญ มีสิทธิอํานาจสูงสุด เปนอิสระจากการควบคุมจากภายนอก
ในโลกธรรมชาติ ในอดีตที่ผานมา มีกษัตริยมากมายหลายองค และมีอาณาจักรหลายแหง
อาณาจักรในโลกนี้ กษัตริยเปนเจาของดินแดนทั้งหมด และมีอํานาจเหนือทุกอยางในอาณาจักรวมถึง
ประชาชนดวย
กษัตริยสรางกฏหมายของอาณาจักร
และพลเมืองของอาณาจักรเชื่อฟงกฏหมายเหลานี้
กษัตริยมีอํานาจเหนือประชาชน รวมทั้งมีอํานาจแหงชีวิตและความตาย

จอมกษัตริย
(กษัตริยเหนือกษัตริยทั้งปวง)
กษัตริยที่ยิ่งใหญที่สุดคือ องคพระเยซูคริสตเจา เปาโลกลาวถึงพระเยซูในฐานะจอมกษัตริยวา
“ซึ่งพระเจาผูเสวยสุขและทรงฤทธิ์สูงสุดแตพระองคเดียว
พระมหากษัตริยเหนือ
กษัตริยทั้งปวง จะทรงสําแดงใหปรากฏในเวลาอันควร”
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1 ทิโมธี 6:15
หนังสือวิวรณ เรียกพระองควากษัตริยเหนือกษัตริย :
“เพราะวาพระองคทรงเปนจอมเจานาย และทรงเปนจอมกษัตริย.....”
วิวรณ 17:14
“พระองคทรงมีพระนามจารึกที่ฉลองพระองค และที่ตนพระอูระของพระองควา “จอม
กษัตริย และจอมเจานาย””
วิวรณ 19:16
พระเยซูทรงเปนจอมกษัตริย เพราะวาพระองคทรงปกครองเหนืออาณาจักรที่เปนนิรันดร และ
ยิ่งใหญ อาณาจักรของพระเจาไมมีที่สิ้นสุด และไมมีวันถูกคว่ําโดยการปฏิวัติ จะไมมีผูปกครองคนอื่น
มาสืบทอดตอจากจอมกษัตริย

การเปนอยูกอนของจอมกษัตริย
พระคัมภีรเลาเรื่องราวของจอมกษัตริย สวนหนึ่งของเรื่องราวนี้เปนการกลาวถึงชีวิตและงาน
รับใชของพระองคในโลกนี้ แตพระเยซูทรงเปนอยูกอน กอนที่พระองคจะเสด็จมารับใชในโลก คุณจะ
อานเกี่ยวกับการทรงเปนอยูกอนของพระองคกับพระเจาไดใน ยอหน 1:1-18 (ในขอความนี้ พระเยซูถูก
เรียกวา “พระวาทะ”)

คําพยากรณเกี่ยวกับกษัตริยผูนี้
พันธสัญญาเดิมมีคําพยากรณมากมายเกี่ยวกับจอมกษัตริย คําพยากรณคือ คําที่มาจากพระ
เจาโดยตรง ซึ่งเปดเผยสิ่งตางๆ เกี่ยวกับอนาคตซึ่งไมอาจรูไดโดยสติปญญาธรรมชาติ
คําพยากรณในพันธสัญญาเดิมเปดเผยวา กษัตริยผูนี้จะตองมาเกิดอยางไร เมื่อไร และที่ไหน
และมีรายละเอียดมากมายเกี่ยวกับชีวิตของพระองค การรับใช การสิ้นพระชนม และการเปนขึ้นมา
จากความตาย พันธสัญญาใหมแสดงใหเห็นวา พระเยซูทรงทําใหคําพยากรณเหลานี้สําเร็จไดอยางไร
คําพยากรณครั้งแรกเกี่ยวกับกษัตริยผูนี้พบในปฐมกาล 49:10 (รายละเอียดของคําพยากรณ
เหลานี้ไดใหไวในหลักสูตรอื่นของฮารเวสไทมชื่อวา “วิธีการศึกษาพระคัมภีรอยางสรางสรรค”)

วงศวานของกษัตริยผูนี้
คุณจะอานเกี่ยวกับวงศวานของจอมกษัตริยคือ พระเยซูในมัทธิว 1:1-17 และลูกา 3:23-38
วงศวานนี้กลาวถึงบรรพบุรุษของพระเยซูผานทางบิดาและมารดาในโลกนี้
แตจําไววาแทจริงแลว พระเยซูทรงเปนพระบุตรของพระเจามาประสูตจากหญิงพรหมจารี

กําเนิดของกษัตริยผูนี้
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คุณจะอานเกี่ยวกับกําเนิดของพระเยซูจอมกษัตริยไดในมัทธิว 1และ 2 ลูกา 1 และ 2

ชื่อของกษัตริยผูนี้
พระเยซูถูกเรียกดวยชื่อตางๆ หลายชื่อ บางชื่อสะทอนใหเห็นงานรับใชและเปาหมายของ
พระองค ตอไปนี้เปนชื่อของพระเยซูจอมกษัตริย
ก.

กษัตริย
กษัตริยผูทรงพระสิริ
กษัตริยเหนือพิภพทั้งสิ้น

ศคย. 9:9
สดด. 24:7
ศคย. 14:9

ข.

ของประทานที่เหลือจะพรรณา

2 คร. 9:15

ค.

คนที่ไดรับความเจ็บปวดและ
คุนเคยกับความเจ็บไข
ความสวางของโลก
ความรัก
ความจริง

อสย. 53:3
ยน. 8:12
1 ยน. 4:8
ยน. 14:6

จ.

จอมพลโยธาของพระเจา

ยชว. 5:14

ช.

ชีวิตนิรันดร
ชาวนาซาเร็ธ

1 ยน. 5:20
มธ. 2:23

ด.

ดาวประจํารุง
ดาวประจํารุงอันสุกใส
ดอกซอนกลิ่นในลุมแมน้ํา
ดาวดวงหนึ่งออกจากยาโคบ
ดวงอาทิตยแหงความชอบธรรม
ดอกฝรั่นในทุงซาโรน

2 ปต. 1:19
วว. 22:16
พซม. 2:1
กดถ. 24:17
มลค. 4:2
พซม. 2:1

ต.

ตอแหงเจสสี

อสย. 11:1
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ถ.

เถาองุน

ยน. 15:1

ท.

ทูตของเรา
ที่ปรึกษามหัศจรรย
ที่หวังแหงศักดิ์ศรี
ทานอาจารย
ทางนั้น
ทูตสวรรคที่อยูพระพักตรของพระองค

อพย. 20:20-23
อสย. 9:6
คส. 1:27
ยน. 3:2
ยน.
อสย. 63:9

บ.

บุตรหัวป
บุตรหัวปทามกลางพี่นองเปนอันมาก
บุตรมนุษย
บุตรนางมาเรีย
บุตรของพระเจาสูงสุด
เบื้องตนและเบื้องปลาย

สดด. 99:27
รม. 8:29
กจ. 7:56
มก. 6:3
ลก. 1:32
วว. 22:13

ป.

ประตูนั้น
ประมุขเหนือสิ่งสารพัดแหงคริสตจักร
เปนเอกในทามกลางหมื่นคน
เปนที่ลบลางพระอาชญา

ยน. 10:9
อฟ. 1:22
พซม. 5:10
รม. 3:25

ผ.

ผูเจริญดวยวัยวุฒิ
ผูไดรับการเจิมเหนือสหายของทาน
ผูรับการเจิมของพระองค
ผูที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
ผูพิทักษวิญญาณจิต
ผูเสวยสุขและทรงฤทธิ์สูงสุด
ผูบุกเบิกความเชื่อและผูทําใหความเชื่อของเราสมบูรณ
ผลแรก
ผูทรงเปนที่รัก

ดนอ. 7:9
สดด. 45:7
สดด. 2:2
ดนอ. 9:24
1 ปต. 2:25
1 ทธ. 6:15
ฮบ. 12:1
1 คร. 15:23
อฟ. 1:6
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พ.

ผูรับสรรพสิ่งทั้งปวงเปนมรดก
ผูทรงเปนปสคาของเรา
ผูทรงครอบครองกษัตริยทั้งปวงในโลก
ผูเผยพระวจนะ
ผูรับใชที่ชอบธรรม
ผูชวยมนุษยโลกใหรอด
ผูเลี้ยงที่ดี
ผูเลือกสรร
ผูเผยพระวจนะ

ฮบ. 1:2
1 คร. 5:7
วว. 1:5
ฉธบ. 18:15-18
อสย. 53:11
1 ยน. 4:4
ยน. 10:11
อสย. 42:11
ฉธบ. 18:15-18

พระองคผูทูลขอ (ทนาย)
พระอาเมน
พระอังกูร (กิ่ง)
พระกรของพระเจา
พระบุตรของพระเจา

1 ยน. 2:1
วว. 21:6
ศคย. 3:8
อสย. 51:9-10
1 ยน. 5:18
รม. 1:4
อสย. 42:6
ฮบ. 1:6
อสย. 45:15
ทต. 2:13
คส. 1:15

พันธสัญญาของมนุษยชาติ
พระบุตรองคหัวป
พระเจาแหงอิสราเอล
พระเจาใหญยิ่ง
พระฉายของพระเจาผูไมประจักษแกตา
พระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจาและพระผูชวยใหรอด
ของเรา
พระเจาผูไถของเจา
พระครู (นาย)
พระเจา (ผูทรงฉลาด) แตพระองคเดียว
พงศพันธุของหญิง
พระวาทะ
พระวาทะของพระเจา
ม.

มหาปุโรหิตผูเปนใหญ

2 ปต. 2:20
อสย. 43:14
มธ. 23:10
1 ทธ. 1:17
ปฐก. 3:15
ยน. 1:14
วว. 19:13
ฮบ. 4:14
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เมสสิยาห
หมอ

ดนอ. 9:25
ลก. 4:23

ร.

เราเปน
รากของเจสสี
รับบี

ยน. 8:58
อสย. 11:10
ยน. 1:49

ล.

ลูกชางไม

มธ. 13:55

ศ.

ศิลาหัวมุม
ศิลารากฐานในศิโยน
ศีรษะของกาย
ศิลามุมเอก
ศิลา
ศิลาอันเปนรากฐานมั่นคง

1 ปต. 2:6
อสย. 28:16
คส. 1:18
สดด. 118:22
มธ. 21:42
อสย. 28:18

ส.

แสงอรุณ
สัตยซื่อและสัตยจริง

ลก. 1:78
วว. 19:11

ห.

แหลงกําเนิดแหงความรอดนิรันดร

ฮบ. 1:8

อ.

อัลฟาและโอเมกา
อัครทูตและมหาปุโรหิต
อังกูรชอบธรรม
อาหารแหงชีวิต
องคบริสุทธิ์แหงอิสราเอล
อิมมานูเอล
องคพระผูเปนเจาของคนทั้งปวง
องคผูทรงมหิทธิฤทธิ์
อาหารที่ธํารงชีวิต
องคอานุภาพของยาโคบ

วว. 1:8
ฮบ. 3:1
ยรม. 23:5, 33:15
ยน. 6:35
อสย. 41:14
อสย. 7:14
รม. 10:36
สดด. 45:3
ยน. 6:51
อสย. 60:16
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องคสันติราช
อัศจรรย อสย. 9:6

อสย. 9:6

ชีวิตของกษัตริยผูนี้
หนังสือมัทธิว มาระโก ลูกา และยอหน กลาวถึงชีวิตของพระเยซูผูเปนกษัตริย หนังสือเหลานี้
เขียนโดยอัตรสาวก 4 คน ของพระเยซู ซึ่งรับใชรวมกับพระองคในระหวางที่พระองคอยูในโลกนี้

งานรับใชของกษัตริยผูนี้
งานรับใชและคําสอนของพระเยซูถูกบันทึกไวในหนังสือมัทธิว มาระโก ลูกา และยอหน ใน
หลักสูตรอื่นของสถานบันที่ชื่อวา “กลยุทธในการสอน” ใหรายการคําสอนของพระเยซูเปนหัวขออยาง
สมบูรณ
แมวาจะมีการบันทึกถึงชีวิตและงานรับใชของพระเยซูไวมากมาย แตยอหนก็บอกวา
“มีอีกหลายสิ่งที่พระเยซูไดทรงกระทํา ถาจะเขียนไวใหหมดทุกสิ่ง ขาพเจาคาดวา แม
หมดทั้งโลก ก็นาจะไมพอไวหนังสือที่จะเขียนนั้น”
ยอหน 21:25

กษัตริยผูถูกปฏิเสธ
ถาเราดูเชื้อสายบรรพบุรุษตามธรรมชาติแลว พระเยซูทรงกําเนิดเปนชาวยิว พระองคเสด็จมา
เปนกษัตริยของชาวยิว ซึ่งเปนเชื้อสายของพระองคกอน แตเขาเหลานั้นไดปฏิเสธพระองค
มีคนสงสัยวา พระองคจะเปนกษัตริยที่เขาคาดหวังหรือไม (มัทธิว 27:11, มาระโก 15:2)
พระองคถูกกลาวหาวาเปนซาตานมากกวาเปนพระเจา (มัทธิว 12:25-28, ลูกา 11:17-20)
มีอยูโอกาสหนึ่งที่ประชาชนพยายามจับพระเยซูและตั้งใหพระองคเปนกษัตริย
เพราะวา
พระองคไมไดตั้งอาณาจักรที่มองเห็นไดตามที่เขาตองการ ยอหน 6:15
มีเพียงครั้งเดียวที่มีการประกาศในที่สาธารณะวาพระเยซูทรงเปนกษัตริยนั้นคือ เมื่อพระองค
เสด็จเขาไปสูกรุงเยรูซาเล็มเปนครั้งสุดทาย (มัทธิว 21:1-9) แตหลังจากนั้นไมนาน คนกลุมเดียวกันนี้ที่
ไดยกยองพระองคเปนกษัตริยก็ไดหันมาตอสูกับพระองค
อีก 2-3 วันตอมา คนจํานวนมากที่รองวา “โฮซันนา” ในขณะที่พระเยซูทรงขี่ลาเขาไปในกรุง
เยรูซาเล็มตางก็ตะโกนวา “ตรึงเขาเสีย” เขาผิดหวังที่พระเยซูไมไดคว่ํารัฐบาลโรมัน และตั้งอาณาจักร
ที่ยิ่งใหญในโลกนี้ คนเหลานี้ซี่งหวังมานานที่จะไดรับการปลดปลอยจากการครอบครองของตางชาติ
ตางโกรธเมื่อพระเยซูไมไดตั้งอาณาจักรในโลกนี้ที่มองเห็นดวยตาได
พระเยซูไมไดเปนกษัตริยซึ่งขาวยิวไดวาดภาพไว พระองคไมไดทําลายจักรวรรดิโรมัน และ
ไมไดตั้งอาณาจักรตามที่เขาคิดวากษัตริยนาจะกระทํา
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สิ่งที่พวกเขาลมเหลวที่จะสํานึกก็คือวา กอนที่พระเยซูจะแสดงสิทธิการเปนเจานายภายนอก
พระองคตองมาปกครองปอมปราการภายในของจิตใจมนุษยเสียกอน
สิ่งที่ชาวยิวตองการมากที่สุดไมใชอิสรภาพจากโรม แตเปนการปลดปลอยจากโซของความ
บาป กุญแจเขาสูอาณาจักรของพระเยซูคือ การสํานึกผิด ไมใชการปฏิวัติ (คุณจะเรียนรูเรื่องนี้มากขึ้น
ในบทตอๆ ไป) ซาตานพยายามลอลวงใหพระเยซูตั้งราชอาณาจักรในโลกนี้ที่มองเห็นได (มัทธิว 4:8,
ลูกา 4:5) แมวาจนถึงชวงสุดทายของการรับใชของพระเยซูในโลก สาวกของพระองคก็ยังตองการ
อาณาจักรในโลกนี้ (กิจการ 1:6)
แตวา อาณาจักรของพระเจายังไมถูกตั้งขึ้นในรูปแบบที่มองเห็นไดในขณะนี้ พระเยซูตรัสวา
“ราชอํานาจของเรามิไดเปนของโลกนี้ ถาราชอํานาจของเรามาจากโลกนี้ คนของเราก็
คงจะไดตอสูไมใหเราตกอยูในเงื้อมมือของพวกยิว แตราชอํานาจของเรามิไดมาจากโลกนี้”
ยอหน 18:36
ดังนั้น จอมกษัตริยจึงถูกประชาชนของพระองคปฏิเสธ
“พระองคไดเสด็จมายังบานเมืองของพระองค
และชาวบานชาวเมืองของพระองค
ไมไดตอนรับพระองค”
ยอหน 1:11
มีเพียง 2-3 คน ที่จําไดวาพระองคเปนกษัตริย นาธานาเอลสาวกคนหนึ่งของพระองค เปนคน
หนึ่งในจํานวนนี้
“นาธานาเอลทูลตอบพระองควา “วันนี้ พระองคทรงเปนพระบุตรของพระเจา
พระองคทรงเปนกษัตริยของชนชาติอิสราเอล”
ยอหน 1:49
แตสําหรับคนไมกี่คนที่ยอมรับพระองคเปนกษัตริยนั้น มีการขยายความสัมพันธพิเศษออกไป
อีก
“แตสวนบรรดาผูที่ตอนรับพระองค ผูที่เชื่อในพระนามของพระองค พระองคก็ทรง
ประทานสิทธิใหเปนบุตรของพระเจา”
ยอหน 1:12
ชีวิตทั้งหมดขึ้นอยูกับความสัมพันธ สิ่งที่คุณรูไมใชสิ่งที่สําคัญที่สุด แตคุณรูจักใครนั่นสําคัญ
ที่สุด ความรูของเราเกี่ยวกับพระคัมภีรหรือศาสนาคริสตไมทําใหเราแนใจในการเขาสูอาณาจักรของ
พระเจา แตวาคุณรูจักใครตางหาก เราตองรูจักกษัตริยเหนือกษัตริยทั้งปวง
ในบทตอๆ ไป คุณจะศึกษาเกี่ยวกับกุญแจเขาสูอาณาจักร คุณจะเรียนรูวาจะแนใจในการเขา
ไปและรักษาความเปนพลเมืองที่ถาวรในอาณาจักรของพระเจาไดอยางไร
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การสิ้นพระชนมของกษัตริยผูนี้
คนบาปไมสามารเขาสูอาณาจกรของพระเจาได
อาณาจักรของพระเจาแตกตางจาก
อาณาจักรอื่นๆ เพราะเปนอาณาจักรแหงความชอบธรรม
โดยการสิ้นพระชนมของพระเยซูผูเปนกษัตริย มีหนทางหนึ่งใหไวแกมนุษยทุกคนที่จะเปนสวน
หนึ่งของอาณาจักรนี้ได พระเยซูไมไดทําสิ่งใดที่สมควรแกการสิ้นพระชนม พระองคไมเคยทําบาป แต
พระองคสิ้นพระชนมแทนที่คนเหลานั้นที่ไดกระทําบาป พระองคทรงจายคาจาง (การลงโทษ) ของ
ความตายซึ่งมีไวเพื่อความบาปของเขา
“เพราะวาคาจางของความบาปคือความตาย แตของประทานจากพระเจาคือชีวิต นิ
รันดรในพระเยซูคริสตพระผูเปนเจาของเรา”
โรม 6:23
คุณจะอานเกี่ยวกับการสิ้นพระชนมของพระเยซูผูเปนกษัตริยไดในมัทธิว 26-27, มาระโก 1418, ลูกา 22-23, และยอหน 18-19

การฟนคืนพระชนมของกษัตริย
หลังจากการสิ้นพระชนมโดยการถูกตรึงกางเขนแลว กษัตริยผูนี้ก็ถูกฝงไว แตพระเยซูไมไดอยู
ในอุโมงคอีกตอไป คุณอานเกี่ยวกับการคืนพระชนมอันมหัศจรรยไดใน มัทธิว 28, มาระโก 16, ลูกา
24, และยอหน 20
โดยการคืนพระชนมจากความตาย พระเยซูทรงมีชัยชนะเหนือความตายฝายรางกาย ผูที่มี
สวนในอาณาจักรของพระเจาจะมีประสบการณทางความตายฝายรางกายเหมือนพระเยซู แตจะมี
ประสบการณในการฟนจากความตายเหมือนพระองคดวย
เพราะวากษัตริยของเราเปนนิรันดร เราจึงเปนสวนของอาณาจักรนิรันดรและมีชีวิตนิรันดรดวย

การปรากฏกายของกษัตริย
หลังการคืนพระชนม พระเยซูทรงปรากฏแกคนหลายคน คุณอานเกี่ยวกับการปรากฎกายของ
พระองคไดใน มัทธิว 28, มาระโก 16, ลูกา 24, ยอหน 20 และ 21, และกิจการ 1

กษัตริยกลับสูสวรรค
ภายหลังจากที่พระเยซูทรงปรากฎแกคนหลายคนในระยะเวลา 40 วัน พระองคก็เสด็จกลับสู
สวรรค พระองคจะอยูที่นั่นจนกวาจะถึงเวลาสําหรับพระองคที่จะเสด็จกลับมาและตั้งอาณาจักรของ
พระเจาที่มองเห็นไดในรูปแบบสุดทาย คุณจะเรียนเรื่องนี้ในบทตอไปเมื่อคุณศึกษาถึงอดีต ปจจุบัน
และอนาคตของอาณาจักรของพระเจา
คุณจะอานเกี่ยวกับการที่พระเยซูเสด็จกลับสูสวรรคไดใน มัทธิว 28:6-20, มาระโก 16:16-20,
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ลูกา 24:50-53, กิจการ 1:1-11

ดําเนินการศึกษาของคุณตอไป
เรื่องราวของจอมกษัตริยผูนี้ยิ่งใหญเกินกวาที่จะกลาวจํากัดอยูเพียงในความยาวของบทเดียว
ในคูมือการศึกษานี้ เราแนะใหใหคุณทําการศึกษาชีวิตของกษัตริยในรายละเอียด
ในชวง “เพื่อการศึกษาดวยตนเองตอไป” ของบทนี้ เราใหโอกาสคุณที่จะทําการศึกษาโดย
ทางโครงสรางที่รวบรวมจากหนังสือ มัทธิว มาระโก ลูกา และยอหน

23

ชีวิตในอาณาจักรพระเจา

แบบทดสอบตนเอง บทที่ 2
1.

จงเขียนขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจ จากความทรงจํา
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2.

ใหคํานิยามคําวา “กษัตริย”
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3.

ใครคือกษัตริยของอาณาจักรของพระเจา
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4.

หนังสืออะไรในพันธสัญญาใหมที่กลาวถึงเรื่องราวชีวิตในโลกนี้ การรับใชและคํา
สอนของพระเยซูผูเปนกษัตริย
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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คําตอบบททดสอบตนเอง บทที่ 2
1.

“และทานจะครอบครองพงศพันธของยาโคบสืบไปเปนนิตยและแผนดินของทานจะไม
รูจักสิ้นสุดเลย” ลูกา 1:33

2.

กษัตริยคือ ผูปกครองสูงสุดเหนือชาติ เผา หรือประเทศ คําวา “สูงสุด” หมายถึงวา
พระองคมีอํานาจยิ่งใหญ มีสิทธิอํานาจสูงสุด เปนอิสระจากการควบคุมจากภายนอก

3.

พระเยซู

4.

มัทธิว มาระโก ลูกา ยอหน
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เพื่อศึกษาตอไปดวยตนเอง
บทนี้เสนอพระเยซูในฐานะกษัตริยแหงอาณาจักรของพระเจา
เรื่องราวของพระเยซู ชีวิต และคําสอนของพระองคไดสรุปไวในหนังสือ 4 เลมแรกของพันธ
สัญญาใหมคือ มัทธิว มาระโก ลูกา ยอหน
จงศึกษาชีวิตของกษัตริยผูนี้และคําสอนเกี่ยวกับอาณาจักรโดยใชโครงสรางตอไปนี้ โครงสราง
นี้รวบรวมบันทึกจากหนังสือ 4 เลม
I.

การเปนอยูกอนของกษัตริย : ยอหน 1:1-18

II.

แนะนําตัวกษัตริย
ก.
การเสด็จมาถึงของกษัตริย
1.
บรรพบุรุษของกษัตริย : มัทธิว 1:1-17, ลูกา 3:23-38
2.
การมาถึงของกษัตริย
ก)
ประกาศถึงการกําเนิดของยอหน : ลูกา 1:5-25
ข)
ประกาศแกมารียถึงกําเนิดของพระเยซู : ลูกา 1:26-38
ค)
การมาถึงของนางมาเรียในยูดาห :
ลูกา 1:39-45
ง)
คําสรรเสริญของนางมาเรีย :
ลูกา 1:46-56
จ)
กําเนิดของยอหน :
ลูกา 1:57-80
ฉ)
ประกาศถึงกําเนิดของพระเยซูแกโยเซฟ: มัทธิว 1:18-25
ช)
กําเนิดของพระเยซูผูเปนกษัตริย :
ลูกา 2:1-7
ซ)
ประกาศกําเนิดของพระเยซูแกคนเลี้ยงแกะ : ลูกา 2:8-20
3.
วัยทารกและวัยเด็กของกษัตริย
ก)
กษัตริยเขาสุหนัต :
ลูกา 2:21
ข)
กษัตริยแสดงตน :
ลูกา 2:22-38
ค)
วัยทารกของกษัตริย :
1.
ในเบธเลเฮ็ม : มัทธิว 2:1-12
2.
ในอียิปต :
มัทธิว 2:13-18
3.
ในนาซาเร็ธ : มัทธิว 2:19-23, ลูกา 2:39
ง)
ในวัยเด็กของกษัตริย
1.
การเจริญเติบโตของกษัตริย :
ลูกา 2:40
26

ชีวิตในอาณาจักรพระเจา

ข.

2.
กษัตริยเยี่ยมเยียนกรุงเยรูซาเล็ม : ลูกา 2:41-50
3.
การพัฒนาของกษัตริย :
ลูกา 2:51-52
ผูที่มากอนกษัตริย : ยอหนบัพติศมา
1.
ขอความมาถึงยอหน : มาระโก 1:1, ลูกา 1:2-6
2.
ขอความของยอหน : มัทธิว 3:1-6, มาระโก 1:2-6, ลูกา 3:3-6
3.
การอธิบายโดยยอหน : มัทธิว 3:7-10, ลูกา 3:7-14
4.
คําสัญญาของยอหน : มัทธิว 3:11-12, มาระโก 1:7-8,
ลูกา 3:15-18

III. ความเห็นดวยที่มีตอกษัตริย
ก.
เห็นดวยวาพระองคเปนกษัตริย
1.
ขณะรับบัพติศมา : มัทธิว 3:13-17, มาระโก 1:9-11, ลูกา 3:21-23
2.
โดยการถูกทดลอง : มัทธิว 4:1-11, มาระโก 1:12-13, ลูกา 4:1-13
3.
โดยผูที่มากอนหนาคือ ยอหน :
ก.
คําพยานของยอหนที่มีตอผูนํา : ยอหน 1:2, 19-28
ข.
คําพยานของยอหนที่มีตอพระเยซู : ยอหน 1:29-34
ข.
การยอมรับกษัตริย :
1.
ความเชื่อโดยสาวกคนแรกๆ : ยอหน 1:35-51
2.
ความเชื่อโดยทางการอัศจรรยครั้งแรก : ยอหน 2:1-12
3.
การเปนเจาของพระวิหาร : ยอหน 2:13-22
4.
การยอกรับในยูดาห : ยอหน 2:23-3:21
5.
คําพยานของยอหน : ยอหน 3:22-36
6.
การยอมรับในเศบูลูนและนัฟทาลี : มัทธิว 4:12, มาระโก 1:14,
ลูกา 3:19-20, 4:14, ยอหน 4:1-4
7.
การยอมรับในสะมาเรีย : ยอหน 4:5-42
8.
การยอมรับในกาลิลี : ยอหน 4:43-45
ค.
สิทธิอํานาจของกษัตริย
1.
สิทธิอํานาจในการเทศนา : มัทธิว 47:17, มาระโก 1:15,
ลูกา 4:14-15
2.
สิทธิอํานาจเหนือโรคภัยไขเจ็บ : ยอหน 4:46-54
3.
การปฏิเสธสิทธอํานาจของพระองคในนาซาเร็ธ : ลูกา 4:16-30
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

พักอาศัยอยูในคาเปอรนาอูม : มัทธิว 4:13-16
สิทธิอํานาจของพระองคเหนือธรรมชาติ : มัทธิว 4:18-22,
มาระโก 1:16-20, ลูกา 5:1-11
สิทธิอํานาจของพระองคเหนือผี : มาระโก 1:21-28, ลูกา 4:31-37
สิทธิอํานาจของพระองคเหนือความเจ็บปวย : มัทธิว 8:14-,
มาระโก 1:29-34, ลูกา 4:38-41
สิทธิอํานาจของพระองคในการเทศนา : มัทธิว 4:23-25,
มาระโก 1:35-39, ลูกา 4:42-44
สิทธิอํานาจของพระองคเหนือความเปนมลทิน : มัทธิว 8:1-4,
มาระโก 1:40-45, ลูกา 5:12-16
สิทธิอํานาจที่จะอภัยบาป : มัทธิว 9:1-8, มาระโก 2:1-12,
ลูกา 5:17-26
สิทธิอํานาจเหนือมนุษย : มัทธิว 9:9-13, มาระโก 2:13-17,
ลูกา 5:27-32
สิทธอํานาจเหนือประเพณี : มัทธิว 9:11-17, มาระโก 2:8-22,
ลูกา 5:27-32
สิทธิอํานาจเหนือวันสะบาโต
ก.
โดยการรักษาคนอัมพาต : ยอหน 5:1-47
ข.
โดยการขัดแยงเรื่องรวงขาว : มัทธิว 12:1-8,
มาระโก 2:23-28, ลูกา 6:1-5
ค.
โดยการขัดแยงเรื่องชายมือลีบ : มัทธิว 12:9-14,
มาระโก 3:1-6, ลูกา 6:6-11
สิทธิอํานาจในการรักษาโรค : มัทธิว 12:15-21, มาระโก 3:7-12
สิทธิอํานาจในการมอบหมายภาระกิจ : มาระโก 3:13-19,
ลูกา 6:12-16
สิทธิอํานาจในการแปลความหมายพระบัญญัติ : มัทธิว 5:1-7,29,
ลูกา 6:17-42
ก.
พระองคเปนผูทําใหพระบัญญัติสมบูรณ : มัทธิว 5:17-20
ข.
การปฏิเสธการแปลความหมายตามประเพณี
1)
การฆาคน : มัทธิว 5:21-26
2)
การลวงประเวณี : มัทธิว 5:27-30
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ค.

ง.

3)
การหยาราง : มัทธิว 5:31-32
4)
การสาบาน : มัทธิว 5:33-37
5)
การตอบแทน : มัทธิว 5:38-42
6)
ความรัก : มัทธิว 5:43-48, ลูกา 6:27-30,32-36
การปฏิเสธวิธีปฏิบัติของฟาริสี
1)
การให :
มัทธิว 6:1-4
2)
การอธิษฐาน :
มัทธิว 6:5-15
3)
การถืออดอาหาร :
มัทธิว 6:16-18
4)
ทาทีตอความร่ํารวย : มัทธิว 6:19-24
5)
การขาดความเชื่อ :
มัทธิว 7:25-35
6)
การตัดสินผูอื่น : มัทธิว 7:1-6
ลูกา 6:37-42
คําสอนสําหรับผูที่เขาไปในอาณาจักร
1)
การอธิษฐาน :
มัทธิว 7:7-11
2)

17.
18.
19.
IV.

ความชอบธรรม :

มัทธิว 7:12,
ลูกา 6:31, 43-45
3)
ทางไปสูอาณาจักร : มัทธิว 7:13-14
4)
คําเตือนครูสอนเท็จ : มัทธิว 7:15-23
5)
รากฐาน 2 ชนิด :
มัทธิว 7:33-8:1
ลูกา 6:46-49
การรับรูสิทธิอํานาจของกษัตริยในคาเปอรนาอูม : มัทธิว 8:5-13,
ลูกา 7:1-10
การรับรูสิทธิอํานาจของกษัตริยในเมืองนาอิน : ลูกา 7:11-17
คําพยานของสาวก 12 คน เรื่องแผนดินของพระเจา

ความขัดแยงที่มีตอกษัตริย
ก.
การปฏิเสธยอหน : มัทธิว 11:2-19, ลูกา 7:18-35
1.
การตายของยอหน : มัทธิว 14:1-12, มาระโก 6:14-29, ลูกา 9:7-9
ข.
การสาปแชงเมืองตางๆ ของกาลิลี : มัทธิว 11:20-30
1.
การประนามความไมเชื่อของชาวเมือง : มัทธิว 11:20-24
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ค.
ง.
จ.
ฉ.
ช.
ซ.

ฌ.

V.

2.
คําอธิบายความไมเชื่อของเขา : มัทธิว 11:25-27
3.
คําเชื้อเชิญใหเชื่อ : มัทธิว 11:28-30
ความขัดแยงเรื่องคนบาป :
ลูกา7:36-50
คําพยานที่มีตอกษัตริย : ลูกา 8:1-3
ผูนําปฏิเสธกษัตริย :
มัทธิว 12:22-37, มาระโก 3:19-39
ผูนํารองหาหมายสําคัญจากกษัตริย : มัทธิว 12:38-45
การปฏิเสธของชนชาติ :
มัทธิว 12:46-50, มาระโก 3:31-35,
ลูกา 8:19-21
การเปดเผยของกษัตริยผูถูกปฏิเสธ
1.
อาณาจักรในยุคปจจุบัน :
มัทธิว 13:1-53, มาระโก 4:1-34,
ลูกา 8:4-18
2.
อํานาจเหนือธรรมชาติ :
มัทธิว 8:18, 23-27,
มาระโก 5:1-20, ลูกา 8:26
3.
อํานาจเหนือโรครายและความตาย : มัทธิว 9:18-20,
มาระโก 5:21-43, ลูกา 8:40-56
4.
อํานาจเหนือความมืดบอด :
มัทธิว 9:27-34
การปฏิเสธในนาซาเร็ธ : มัทธิว 13:54-58, มาระโก 6:1-6

คําสอนของกษัตริยที่มีตอสาวก
ก.
การเลี้ยงคนหาพันคน : มัทธิว 14:13-21, มาระโก 6:30-44, ลูกา 9:10-17,
ยอหน 6:1-13
ข.
การปฏิเสธคําเสนอใหเปนกษัตริย : มัทธิว 14:22-23, มาระโก 6:45-46,
ยอหน 6:14-15
ค.
คําสอนโดยการยกตัวอยางในเกนเนซาเรท : มัทธิว 14:34-36,
มาระโก 6:53-56
ง.
คําสอนเกี่ยวกับอาหารแหงชีวิต : ยอหน 6:22-71
จ.
คําสอนเกี่ยวกับสิ่งที่เปนมลทิน : มัทธิว 15:1-20, มาระโก 7:1-23, ยอหน 7:1
1.
เมืองไทระและไซดอน : มัทธิว 15:21-28, มาระโก 7:24-30
2.
เมืองเดคาโปลิส : มัทธิว 15:29-38, มาระโก 7:31-8:9
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ช.
ซ.
ฌ.
ฎ.
ฏ.
ฐ.
ฑ.
ฒ.
ณ.
ด.
ต.
ถ.
VI.

3.
เมืองมากาคาน : มั่ทธิว 15:39-16:4, มาระโก 8:10-12
4.
คําเตือนใหระวังการถูกปฏิเสธ : มัทธิว 16:5-12, มาระโก 8:13-26
คําสารภาพของเปโตร : มัทธิว 16:13-20, มาระโก 8:17-30, ลูกา 9:18-21
คําสอนเกี่ยวกับสิ้นพระชนมของกษัตริย : มัทธิว 16:21, 17:22-23,
มาระโก 8:31-33, 9:30-32, ลูกา 9:22,43-45
คําสอนเกี่ยวกับการเปนสาวก : มัทธิว 16:22-28, มาระโกื 8:4-9:1,
ลูกา 9:28-36
คําสอนเกี่ยวกับเอลียาห : มัทธิว 17:9-13, มาระโก 9:9-13
คําสอนเกี่ยวกับการที่สาวกตองพึ่งพระองคเสมอ : มัทธิว 17:14-21,
มาระโก 9:14-29, ลูกา 9:37-43
คําสอนเกี่ยวกับการเปนบุตร : มัทธิว 17:24-27
การถอมใจ : มัทธิว 18:1-5, มาระโก 9:33-37, ลูกา 9:46-48
ความเยอหยิ่ง : มัทธิว 18:6-14, มาระโก 9:38-50, ลูกา 9:49-50
การใหอภัย : มัทธิว 18:15-35
การเปนสาวก : มัทธิว 18:19-22, ลูกา 9:57-62
การทาทายของนอยๆ ของกษัตริย : ยอหน 7:2-9
การเดินทางไปเยรูซาเล็ม : ลูกา 9:51-56, ยอหน 7:10

การตอตานกษัตริยผูนี้
ก.
ความขัดแยงที่เทศกาลอยูเพิง
1.
การสงสัยในสิทธิอํานาจของกษัตริย : ยอหน 7:11-15
2.
คําอธิบายของกษัตริย : ยอหน 7:16-24
3.
การสงสัยในตัวผูเปนกษัตริย : ยอหน 7:25-27
4.
คําอธิบายของกษัตริย : ยอหน 7:28-30
5.
การตอบสนอง : ยอหน 7:31-36
6.
คําเชื้อเชิญจากกษัตริย : ยอหน 7:37-52
ข.
ความขัดแบงเกี่ยวกับพระบัญญัติ : ยอหน 7:53-8:11
ค.
ความขัดแยงเกี่ยวกับความสวาง : ยอหน 8:12-20
ง.
ความขัดแยงเกี่ยวกับตัวผูเปนกษัตริย : ยอหน 8:21-59
จ.
ความขัดแยงเกี่ยวกับการรักษาคนตาบอด : ยอหน 9:1-41
ฉ.
ความขัดแยงเกี่ยวกับผูเลี้ยแกะ : ยอหน 10:1-21
31

ชีวิตในอาณาจักรพระเจา

ช.
ซ.
ฌ.
ญ.
ฎ.
VII.

คําพยานของสาวกเจ็ดสิบคน : ลูกา 10:1-24
ความขัดแยงเกี่ยวกับคําถามเรื่องชีวิตนิรันดร : ลูกา 10:25-37
ความขัดแยงในเทศกาลฉลองพระวิหาร : ยอหน 10:22-39
ความขัดแยงเรื่องการรักษาคนใบ : ลูกา 11:14-36
ความขัดแยงเกี่ยวกับพิธีทางศาสนา : ลูกา 11:37-54

คําสอนเรื่องสาวกของกษัตริย
ก.
ตัวอยางของการมีสามัคคีธรรม :ลูกา 10:38-42
ข.
คําสอนเรื่องการอธิษฐาน : ลูกา 11:1-13
ค.
หลักการของราชอาณาจักรเกี่ยวกับเรื่องตอไปนี้
1.
ความหนาซื่อใจคด : ลูกา 12:1-12
2.
ความโลภ :
ลูกา 12:13-34
3.
การเฝาระวัง :
ลูกา 12:35-41
4.
ความสัตยซื่อ :
ลูกา 12:42-48
5.
ผลกระทบของการที่ษัตริยเสด็จมา :
ลูกา 12:49-53
6.
หมายสําคัญของยุคตางๆ :
ลูกา 12:54-59
7.
เกี่ยวการสํานึกผิด :
ลูกา 13:1-9
8.
เกี่ยวกับความตองการของอิสราเอล
ลูกา 13:10-17
9.
เกี่ยวกับโครงการของราชอาณาจักร
ลูกา 13:18-21
ง.
เสด็จออกจากแควนยูดา : ยอหน 10:40-42
จ.
คําสอนเกี่ยวกับการเขาไปสูราชอาณาจักร : ลูกา 13:22-35
ฉ.
คําสอนในบานฟาริสี : ลูกา 14:1-24
ช.
คําสอนเรื่องหลักการของราชอาณาจักรเกี่ยวกับ :
1.
การเปนสาวก :
ลูกา 14:25-35
2.
ทาทีของพระเจาที่มีตอคนบาป : ลูกา 15:1-32
3.
ความร่ํารวย :
ลูกา 16:1-31
4.
การใหอภัย :
ลูกา 17:1-6
5.
การใหบริการ :
ลูกา 17:7-10
ฌ. การทําใหลาซารัสฟน
1.
การอัศจรรย : ยอหน 11:1-44
2.
ความขัดแยงเกี่ยวกับการอัศจรรย : ยอหน 11:45-54
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
VIII.

การอธิษฐาน : ลูกา 18:1-14
การหยาราง : มัทธิว 19:1-12, มาระโก 10:1-12
การเขาสูราชอาณาจักร : มัทธิซ 9:13-15, มาระโก 10:17-31,
ลูกา 18:31
อิสราเอล : มัทธิว 20:29-34, มาระโก 10:46-53, ลูกา 18:35-43
ความเชื่อสวนตัว : ลูกา 19:1-10
ราชอาณาจักรที่เลื่อนออกไป : ลูกา 19:11-28

การแสดงตนของกษัตริย
ก.
กษัตริยมาถึงเมืองเบธานี : ยอหน 11:55-12:1, 9-11
ข.
การเขาสูกรุงเยรูซาเล็ม : มัทธิว 21:1-11, 14-17, มาระโก 1:1-11,
ลูกา 19:45-48
ค.
สิทธิอํานาจของกษัตริย : มัทธิว 21:12-13ฐ 18-19, มาระโก 11:12-18,
ลูกา 19:45-48
ง.
คําเชื้อเชิญโดยกษัตริย : ยอหน 12:20-50
จ.
การพิสูจนสิทธิอํานาจของกษัตริย : มัทธิว 21:20-22, มาระโก 11:19-25,
ลูกา 21:37-38
ฉ.
สิทธิอํานาจของกษัตริย ถูกทาทาย :
1.
โดยปุโรหิตและพวกผูใหญ : การปฏิเสธกษัตริย : มัทธิว21:23-22:14,
มาระโก 1:27-12:12, ลูกา 20:1-19
2.
โดยฟาริสีและพวกของเฮโรด : หลักการของราชอาณาจักรเกี่ยวกับของ
บรรณาการ : มัทธิว 22:15-22, มาระโก 12:13-17, ลูกา 20:20-26
3.
โดยพวกสะดูสี : หลักการของราชอาณาจักรเกี่ยวกับการฟนคืนพระชนม :
มัทธิว22:23-33, มาระโก 12:18-27, ลูกา 20:27-40
4.
โดยฟาริสี : กําลังที่สําคัญที่สุดของราชอาณาจักร : มัทธิว 22:34-40,
มาระโก 12:28-34
ช.
การทายของกษัตริย : มัทธิว 22:41-46, มาระโก 12:35-37,
ลูกา 20:41-44
ซ.
หลักการของราชอาณาจักรเกี่ยวกับการพิพากษา : มัทธิว 23:1-39,
มาระโก 12:38-40, ลูกา 20:45-47
ฌ. หลักการของราชอาณาจักรเกี่ยวกับการให : มาระโก 12:41-44, ลูกา 21:1-4
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IX.

การเตรียมสําหรับการสิ้นพระชนมของกษัตริย
ก.
คําทํานายโดยกษัตริย
1.
คําถาม :
มัทธิว 24:1-3
2.
กลียุค :
มัทธิว 24:27-30
3.
การเสด็จกลับมาครั้งที่สอง : มัทธิว 4:27-30
4.
การรวบรวมชนอิสราเอลอีกครั้งหนึ่ง : มัทธิว 24:31
5.
คําอุปมาเกี่ยวกับวาระสุดทาย
ก.
ตนมะเดื่อ : มัทธิว 24:32-44
ข.
คนรับใชที่สัตยซื่อ : มัทธิว 24:45-51
ค.
หญิงพรหมจารีสิบคน : มัทธิว 25:1-13
ง.
เงินตะลันต : มัทธิว 25:14-30
6.
การพิพากษาชนตางชาติ : มัทธิว 25:31-46
ข.
การเตรียมสําหรับการสิ้นพระชนมของกษัตริย :
1.
การทํานายถึงการสิ้นพระชนมของพระองค : มัทธิซ 26:1-2,
มาระโก 14:1, ลูกา 22:1
2.
แผนการของพวกผูใหญ : มัทธิว 20:3-5, มาระโก 14:1-2, ลูกา 22:2
3.
การเทน้ํามันหอม : มัทธิว 26:6-13, มาระโก 14:3-9, ยอหน 12:2-8
4.
คําสัญญาที่จะทรยศ : มัทธิว 26:14-16, มาระโก 14:10-11,
ลูกา 22:3-6
5.
การเตรียมสําหรับเทศกาลปสคา : มัทธิว 26:17-19,
มาระโก 14:12-16, ลูกา 22:7-13
6.
เทศกาลปสคา : มัทธิว 26:20, มาระโก 14:17,
ลูกา 22:14-16, 24-30
7.
การใหตัวอยาง : ยอหน 13:1-20
8.
คําทํานายการทรยศของยูดาส : มัทธิว 26:31-35,
มาระโก 14:27-31, ลูกา 22:21-23, ยอหน 13:21-30
9.
คําทํานายการปฏิเสธของเปโตร : มัทธิว 26:31-35,
มาระโก 147:27-30, ลูกา 22:31-38, ยอหน 13:37-38
10. การใหมีพิธีระลึกถึง : มัทธิว 26:26-30, มาระโก 14:22-26,
ลูกา 22:17-20
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ค.

ง.

จ.

X.

ขอความสุดทายของกษัตริย
1.
คํานํา : ยอหน 13:31-35
2.
ปญหา : ยอหน 13:36-14:24
3.
คําสัญญา : ยอหน 14:25-31
4.
คํานําเกี่ยวกับเรื่องตอไปนี้ :
ก.
การเกิดผล : ยอหน 15:1-17
ข.
ศัตรูของสาวก : ยอหน 15:18-16:4
ค.
งานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ : ยอหน 16:5-15
ง.
ผลของการฟนจากความตาย : ยอหน 16:16-28
จ.
การสรุป : ยอหน 16:29-33
คําอธิษฐานสุดทายของกษัตริย
1.
คําอธิษฐานเพื่อพระองคเอง : ยอหน 17:1-5
2.
คําอธิษฐานเพื่อสาวกของพระองค : ยอหน 17:6-19
3.
คําอธิษฐานเพื่อผูเชื่อทุกคน : ยอหน 17:20-26
คําอธิษฐานในสวน : มัทธิว 26:36-46, มาระโก 14:32-42, ลูกา 22:39-46,
ยอหน 18:1

การสิ้นพระชนมของกษัตริย
ก.
การจับกุมกษัตริย : มัทธิซ 26:47-36, มาระโก 14:43-52, ลูกา 22:47-53,
ยอหน 18:2-12
ข.
กษัตริยไตสวนทางศาสนา :
1.
การสอบสวนตอหนาอันนาส : ยอหน 18:12-14, 19-23
2.
การสอบสวนตอหนาคายาฟาส : มัทธิว 26:57,
มาระโก 14:53, 55-56, ลูกา 22:54, 63-65, ยอหน 18:24
3.
การปฏิเสธของเปโตร : มัทธิว 26:58, 69-75, มาระโก 14:45,
66-72, ลูกา 22:54-62, ยอหน 18:15-18, 25-27
4.
คําตัดสินของสภาแซนเฮดริน : มัทธิว 27:1, มาะโก 15:1,
ลูกา 22:66-71
5.
การตายของยูดาส : มัทธิว 27:3-10
ค. การตัดสินฝายพลเมืองของกษัตริย
1.
การไตสวนตอหนาปลาต : มัทธิว 27:2, 11-14, มาระโก 15:2-5,
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ง.
จ.

ฉ.
ช.
XI.

ลูกา 3:1-5, ยอหน 18:28-38
2.
การไตสวนตอหนาเฮโรด : ลูกา 23:6-12
3.
การไตสวนตอหนาปลาต : มัทธิว 27:15-26, มาระโก 15:6-15,
ลูกา 23:13-25, ยอหน 18:19-19:1, 4-16
4.
การเยาะเยยกษัตริย : มัทธิว 27:27-30, มาระโก 15:16-19,
ยอหน 19:2-3
การเดินทางไปสูกางเขน : มัทธิว 27:35-44, มาระโก 15:20-23,
ลูกา 23:26-33, ยอหน 19:16-17
กษัตริยถูกตรึงกางเขน :
1.
สามชั่วโมงแรก : มัทธิว 27:35-44, มาระโก 15:24-32,
ลูกา 23:33-43, ยอหน 19:18-27
2.
สามชั่วโมงชวงที่สอง : มัทธิว 27:45-50, มาระโก 15:33-37,
ลูกา 23:45, 47-49
3.
หมายสําคัญขณะที่กษัตริยสิ้นพระชนม : มัทธิว 27:51-56,
มาระโก 15:38-41, ลูกา 23:45,47-49
การฝงกษัตริย : มัทธิว 27:57-60, มาระโก 15:742-47, ลูกา 23:50-56,
ยอหน 19:31-42
การผนึกอุโมงคฝงศพกษัตริย : มัทธิว 27:62-66

กษัตริยฟนจากความตาย
ก.
การเตรียมการของพวกผูหญิง : มัทธิว 28:1, มาระโก 16:1
ข.
การเปดอุโมงค : มัทธิว 28:2-4
ค.
ผูหญิงมาเยี่ยม : มัทธิซ 28:5-8, มาระโก 16:2-8, ลูกา 20:1-8, ยอหน 20:1
ง.
สาวกไดรับรายงาน : ลูกา 24:9-12, ยอหน 20:2-10
จ.
กษัตริยปรากฏแกมารีย : มาระโก 16:9-11, ยอหน 20:11-18
ฉ.
กษัตริยปรากฏแกพวกผูหญิง : มัทธิซ 28:9-10
ช.
ทหารที่เฝาอุโมงครายงาน : มัทธิว 28:11-15
ซ.
กษัตริยปรากฏแกสาวก 2 คน บนถนนไปเอมมาอูส : มาระโก 16:12-13,
ลูกา 24:13-32
ฌ. สาวก 2 คนรายงาน : ลูกา 24:33-35
ญ. กษัตริยปรากฏแกสาวก 10 คน : มาระโก 16:14, ลูกา 24:36-43,
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ฎ.
ฏ.

ยอหน 20:19-25
กษัตริยปรากฏแกสาวก 11 คน : ยอหน 20:26-31
กษัตริยปรากฏแกสาวก 7 คน : ยอหน 21:1-25

XII.

การมอบหมายของกษัตริย
ก.
การมอบหมายแกสาวก : มัทธิว 28:16-20, มาระโก 16:15-19
ข.
การมอบหมายครั้งสุดทาย : ลูกา 24:44-49

XIII.

กษัตริยเสด็จคืนสูสวรรค
ก.
พระเยซูเสด็จขึ้น : มาระโก 16:19-20, ลูกา 24:50-53
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