ใชสําหรับเขียนใสกระดาษโปสเตอร บนกระดาน และแผนใส
ในการอบรมคริสตศาสนธรรม
ในการเตรียมรับศีลศักดิ์สิทธิ์

โดย Peter McCRACKEN, C.F.C
แผนกคริสตศาสนธรรม กรุงเทพฯ แปล

คํานําของผูแปล
บราเดอร ปเตอร แม็คแคร็กเกิน ( CFC) ไดผลิตสื่อการสอนคริสตศาสนธรรม 10 เลม คือ
1. Visual Catechesis ค.ศ. 1990 พิมพครั้งที่ 2 ก.พ. 1993
2. Visual Gospel
ค.ศ. 1990 พิมพครั้งที่ 2 ก.พ. 1993
3. Visual Old Testament
4. Visual Church History
5. Visual World Religions
6. Visual Kerygma
7. Visual Media Education
8. Visual Personality
9. Visual Moral Questions
10. Visual Ecology
จัดพิมพโดย
Claretian Publications, Quezon City ประเทศฟลิปปนส ในโอกาส ปแหงการสอนคําสอนระดับชาติ
นอกจากนั้น ยังมีเทปแคสเซทพระคัมภีรประกอบหนังสือ
Visual Gospel ดวย
ผมไดเสนอใหนักศึกษา
วิทยาลัยแสงธรรม ชั้นป 5 ทํารายงานวิชา การอบรมคริสตศาสนธรรม ปการศึกษา 2541 ได
แปลเลมแรก Visual Catechesis ภาพคําสอน เกี่ยวกับ ศีลศักดิ์สิทธิ์ พระศาสนจักร และพระบัญญัติ เปนภาษาไทยแลว
คุณครูประภา วีระศิลป ไดแปล Visual Gospel พระวรสารแบบรูปภาพ ผมไดตรวจทาน และคุณสมบัติ งามวงศ เปน
ผูพิมพและจัดรูปเลม สําเร็จทันสัมมนาประจําปของสภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย) ระหวางวันที่ 24-27 สิงหาคม พ.ศ.
2546 เรื่อง “การเรียนรูและการพัฒนาขุมทรัพยในตน : วัฒนธรรมการเรียนรูในโรงเรียนคาทอลิก”
การอบรมคริสตศาสนธรรม เปนพันธกิจสําคัญประการหนึ่ง ในปจจุบันตองอาศัยสื่ออุปกรณดวย ผมหวังวาผลงานนี้
จะมีประโยชนแกครูคําสอน นักบวชและพระสงฆทุกทานบาง ในงานที่เขตวัด และโรงเรียนคาทอลิกของเรา
บาทหลวง วีระ อาภรณรัตน
ศูนยคริสตศาสนธรรม กรุงเทพฯ
15 สิงหาคม 2003
สมโภชพระนางมารียรับเกียรติยกขึ้นสวรรค

-ก-

บทนํา
การนําเสนอพระบุคคลของพระเยซู

สงสัย หาคําตอบดวยความเชื่อ หรือภาวนา สมมุติวาเราอยูที่นั่น เปน
พยานถึงคําพูดและการกระทําของพระเยซูเจา

เรานําเสนอพระบุคคลของพระเยซูเจาใน
พระวรสารแบบรูปภาพ
(Visual Gospel) ดังที่ผูนิพนธพระวรสารพยายามใหเห็นพระผูไถ ในการกลับคืน
พระชนมชีพ หนังสือเลมนี้แสดงใหเห็นพระเยซูเจา ผูทรงแบกไมกางเขน
สิ้นพระชนม และไดรับชัยชนะในการกลับคืนพระชนมชีพ
พระองคทรงรักษา ใหอภัย และทําใหมนุษยมีชีวิตใหม

ขั้นตอนการใชหนังสือเลมนี้
วิธีที่ไดผลดีที่สุด คือ คอยๆ ใชเปนขั้นเปนตอนบนกระดานหรือใช
แผนใส ในขณะสอน มีการสรุป ประยุกต ตอบรับในชีวิตประจําวัน และภาวนา
ครูคําสอนที่ไมมั่นใจเวลาตองเขียนสรุป นาจะเขียนบทสรุปบนแผนใส
หรือแผนกระดาษใหญๆ กอนสอน หรือใหนักเรียนลายมือสวยเขียนใหกอนก็ได
ครูตองใชเทคนิคการตั้งคําถาม ใหนักเรียนอภิปรายเพื่อหาความหมาย
สําคัญของพระวรสารตอนนั้น อาจใชละคร หรือละครใบก็ได แตตองอาน
พระคัมภีรตอนที่อางอิง เพื่อชวยใหนักเรียนเขาใจพระคัมภีร และวิธีคิดของ
พระศาสนจักรยุคแรกเกี่ยวกับพระเยซู เราหวังวา แบบฝกหัดใชพระคัมภีรเชนนี้
จะชวยพัฒนาความเชื่อในพระเยซู และใหนักเรียนอุทิศตนเพื่อพระองค
หากครูสามารถระบายสี ทําใหสวย นาสนใจขึ้น ยิ่งทําใหการเรียน
คริสตศาสนธรรมดีขึ้น

การเตรียมสอนของครู








ครูตองอานขอความพระคัมภีรตามเนื้อหากอนสอน และเวลาสอนก็ตอง
อานใหนักเรียนฟงดวย แลวพระจิตเจาจะนําใหทั้งครูและผูเรียนคนพบ
ขุมทรัพยใหมจากพระวาจาของพระเจา
ครูอาจศึกษาหาความรูเกี่ยวกับภูมิหลังและความหมายของพระคัมภีร
ตอนนั้นจากหนังสืออธิบายความหมายพระคัมภีร
ครูและนักเรียนไมควรเปนทาสตอรูปภาพเหลานี้ ทานอาจขยายความ
ตามความตองการของกลุมผูเรียน เมื่อผูเรียนคุนเคยกับวิธีการนี้ พวก
เขาอาจวาดภาพสรุปของตนเอง ทําใหเขาเขาใจขอความในพระคัมภีร
ยิ่งขึ้น
บางภาพแสดงใหเห็นหลายคน ที่ไมบงวาเปนใคร นั่นหมายถึง เรา ที่อยู
ลอมรอบพระเยซู ภาพเชนนี้ครูนาจะใหเวลานักเรียนคิด ตั้งคําถาม

ดรรชนีหัวขอ
ดรรชนีนี้ชวยครูใหสามารถใชหนังสือพระวรสารแบบรูปภาพ สัมพันธ
กับขอความหรือโปรแกรมศาสนาอื่นๆ บทเรียนดานศาสนาทั้งหมดควรมีฐาน
ดานพระคัมภีร ตัวอยาง ครูจะพบวามีอยางนอย 5 ภาพ ชวยสอนเรื่องศีลลาง
บาป (Baptism) มี 9 ภาพ เรื่องศีลมหาสนิท ( Eucharist) และ 16 ภาพ เรื่องศีล
-ข-

อภัยบาป (Reconciliation) ฯลฯ การใชแผนใสชวยเราทบทวนหรือพัฒนาหัวขอ
การสอนคําสอนไดอยางรวดเร็ว ในหนังสือเลมนี้มี 53 หัวขอ

หลังบทเรียน ใหระบายสี ตอบคําถาม หรือคนหาคําตอบจากพระคัมภีร จาก
แผนที่พระคัมภีร ฯลฯ

กลุมแบงปนพระวาจา

การเตรียมรับศีลศักดิ์สิทธิ์

ภาพเหลานี้สามารถนําไปใชในกลุมแบงปนพระวาจา กลาวคือ ใชสรุป
ดวยภาพ การภาวนาโดยอาศัยขอความจากพระคัมภีรยอมดีกวาการภาวนาที่
เราคิดขึ้นเอง

การทองจํา

การสอนคําสอนแบบรูปภาพ มีบางเลมเกี่ยวกับศีลศักดิ์สิทธิ์ ในการ
เตรียมเด็กหรือผูใหญรับศีลอภัยบาป ศีลมหาสนิทและศีลกําลัง เราสามารถ
รวมบทสรุปเนื้อหาคําสอนและพิธีกรรมกับ คําสอนแบบรูปภาพ พรอมกับ
ขอความจากพระคัมภีร

สมเด็จพระสันตะปาปา ยอหน ปอล ที่ 2 ไดตรัสถึงการทองจําในสมณ
สาสนเตือนใจ เรื่อง การสอนคําสอนในยุคปจจุบัน (ขอ 55) วา “สิ่งที่สําคัญก็
คือ ขอความที่ทองจํานั้นจะตองคอยๆ เขาใจอยางลึกซึ้ง เพื่อที่จะใหสามารถ
กลายเปนบอเกิดแหงคริสตชนทั้งในดานสวนตัวและสวนรวม”
นักเรียนจะรูและเห็นคุณคาขอความพระวรสารที่อยูในหนังสือเลมนี้
มิใชครูสอนซ้ําๆ แบบเครื่องจักร แตดวยการชวยใหเด็กๆ ภาวนา อานขอความ
วาดรูป แสดงละครพระคัมภีร ดวยพวกเขาเองดวยความรัก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในการภาวนาดวยใจ ครูมีโอกาสนําภาวนาประยุกตจากพระคัมภีร ดวยการ
ขอบพระคุณ แสดงความเชื่อ ความทุกขเศราใจ สรรเสริญและวอนขอพระพร
การสอนคําสอนโดยใชพระคัมภีรในลักษณะเชนนี้ จะชวยใหนักเรียนคุนเคยกับ
พระคัมภีร พวกเขาไมตองทองจํา แตทําบอยๆ เขาจะเขาใจและรักพระวาจาเอง
เราพบพระคริสตเจาในพระคัมภีร และพระคัมภีรมีผลตอชีวิตของเรา

ครูคําสอนตองเปนศิษย (พันธุ) แทของพระเยซูเจา ดวยการเรียนรูจาก
นิทานเปรียบเทียบเรื่องผูหวาน ปฏิบัติหนาที่ แตพระเปนเจาเปนผูทําใหเมล็ด
เติบโตขยายผล เมื่อเราหวานพระวาจาขาวประเสริฐ เราหวานเมล็ดพันธุดี คือ
อาหารจากสวรรคที่ทรงประทานแกประชาชนผูกระหาย
ดังนั้น การรวบรวมรูปภาพเหลานี้ ครูมิไดยึดเปนจุดหมาย แตตองถือ
วาภาพเหลานี้เปนเพียงเครื่องมือไปสูจุดหมาย ครูคําสอนตองไมสอนภาพ
แผนภูมิเหลานี้ดังเปนขอเท็จจริงที่ตองถายทอดสูนักเรียนในชั้น เปาหมาย
แทจริงคือ การรูจักพระคริสตเจา รักพระองค และดําเนินชีวิตตามที่พระองค
สอน นําผูมีความเชื่อทุกคนไปหาพระบิดา
ดังนั้น ชีวิตสวนตัวและทรรศนะคติ (ทาที) ดานศาสนาของครูคําสอน
จะทําใหความจริงที่สอนบังเกิดผล

ทาทีของครูคําสอน

ใบงาน

Peter McCRACKEN, C.F.C.

ครูสามารถถายเอกสารภาพเหลานี้ไวดานซายของแผนใบงาน ใหมี
ที่วางดานขวาและดานหลัง เพื่อครูสามารถเพิ่มคําถามใหนักเรียนทํากิจกรรม
-ค-

ขอแนะนําในการใชหนังสือนี้
1. อานขอความพระคัมภีรที่อางอิงกอนใชแผนผัง ( diagram)
2. ไตรตรองแตละขอความกอนจะไปใชสอน
3. เขียนสรุปบนกระดาน หรือแสดงแผนภูมิกอนเริ่มบทเรียน
4. ใหนักเรียนเขียนภาพสรุปดวยชอลคสี
5. คอยๆ ใชภาพบนกระดาน หรือเครื่องฉายแผนใส และใหผูเรียนมีสวนรวม
6. มีการแสดงละครใบ หรือคนควา หลังฉายภาพแลว
7. ใชบทบาทสมมุติ ( role plays) หรือปญหาขัดแยงดานศีลธรรมกับหัวขอที่ศึกษา
8. เชิญชวนใหมีการอภิปรายกลุมยอย
9. สงเสริมการภาวนาแบงปนจากใจ
10. ถายเอกสารแผนผังดานซายของกระดาษ และใหมีที่วางทางดานขวาของกระดาษเพื่อใหนักเรียนทํากิจกรรมได
11. ลองใชแผนปดบทสรุป แลวคอยๆ เปดบางสวนเวลาอธิบาย
12. อยาลืมวา บทสรุปเปนโครงรางของบทเรียน ครูตองอธิบายรายละเอียด และใชกิจกรรม
13. อานคําอธิบายพระคัมภีรที่ทันสมัย
14. อยาลืมวาขอความพระคัมภีรทุกตอนเชิญชวนเราใหปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
15. ใหผูเรียนทองจําขอความสําคัญ เพื่อชวยในการภาวนา
16. บางครั้งใหนักเรียนแสดงออก ในบริบทสังคมปจจุบัน
17. พยายามสนับสนุนใหผูเรียนทําสรุปพระคัมภีรในรูปแบบแผนผัง
18. พยายามสมมุติวานักเรียนเปนผูหนึ่งในฉากนั้น นักเรียนจะพูดอะไร คิดอยางไร หรือภาวนาตอบสนอง ราวกับวาเกิดขึ้นกับเราเอง
19. หลายภาพเปนแนวคิดใชในวจนพิธีกรรม หรือชวยไตรตรองในพิธีมิสซา
20. ใชในการเตรียมเด็กรับศีลอภัยบาป และศีลกําลัง
21. พยายามใชดรรชนีหัวขอใหสัมพันธกับสื่อเลมอื่นๆ
-ง-

ดรรชนีหัวขอ
Abraham (อับราฮัม)
Angels (ทูตสวรรค)
Anti-Christ (ผูเปนฝายตรงกันขามกับพระคริสต)
Ascension (การเสด็จขึ้นสวรรค)
Authority (อํานาจ)
Baptism (ศีลลางบาป)
Beatitudes (บรมสุข)
Children (เด็กๆ)
Christian Life (ชีวิตคริสตชน)
Church (พระศาสนจักร)
Commandments (พระบัญญัติ)
Creation (การสราง)
Death (ความตาย)
Elizabeth (นางเอลีซาเบ็ธ)
Eternal Life (ชีวิตนิรันดร)
Eucharist (ศีลมหาสนิท)
Faith (ความเชื่อ)
Fasting (การอดอาหาร)
God’s love (ความรักของพระเจา)
Heaven (สวรรค)
Hell (นรก)
Holy Spirit (พระจิตเจา)

8,77
3,4,9,15,19
64,73,88,96,130,143,158
165
123
2,13,14,18,22
36,38,49,50,83,84,98,109,131,134,137,146
81,111
37,38,41,42,49,50,60,70,83,100,101,104,117,138,140,143,160,166
32,54,69,163,164
2,35,38,51,112,127,129,141
1
90,92,132,133,153,154
3,5
24,106
18,29,61,63,74,116,136,142,159
23,25,44,55,57,65,69,72,122,161,164
40
89,91,96,113,141
42,95,99,105,115,126
42,105
4,7,8,14,16,122,144,166

-จ-

John the Baptist (น. ยอหน บัปติสต)
Joseph (โยเซฟ)
Judgement (การพิพากษา)
Light (ความสวาง)
Marriage (การสมรส)
Mary (พระนางมารีย)
Miracle (Death) (อัศจรรย – ความตาย)
Miracle (Evil Spirits) (อัศจรรย – ปศาจ)
Miracle (Healing) (อัศจรรย – การรักษา)
Miracle (Nature) อัศจรรย – ธรรมชาติ)
Parable (Christian Life) (นิทานเปรียบเทียบ – ชีวิตคริสตชน)
Parable (Church) (นิทานเปรียบเทียบ – พระศาสนจักร)
Parable (Judgement) (นิทานเปรียบเทียบ – การพิพากษา)
Parable (Prayer) (นิทานเปรียบเทียบ – การภาวนา)
Parable (Reconciliation) (นิทานเปรียบเทียบ – การคืนดี)
Passion (พระมหาทรมาน)
Pentecost (วันสมโภชพระจิต)
Prayer (การภาวนา)
Reconciliation (ศีลอภัยบาป)
Rejection (การปฏิเสธ)
Resurrection (การกลับคืนพระชนมชีพ)
Risen Christ (พระคริสตเจาผูทรงกลับคืนพระชนมชีพ)
Sabbath (วันสับบาโต)
Scriptures (พระคัมภีร)
Suffering (ความทุกขทรมาน)

2,3,5,6,7,8,13,14,17,18,19,23,46,60,123
7,8,9,10,11,12,16
53,54,90,92,95,126,132,133,134
1,2,37,76
7,60,110
4,5,7,8,9,10,11,12,20,51,153
45,57,106,155
27,28,46,48,56,58,72
6,25,28,29,30,33,35,44,46,48,57,58,66,68,78,94,97,107,118
20,55,61,62
37,43,49,52,54,83,84,100,104,109,112,117,127,131
32,54,79
42,53,54,90,92,95,99,101,105,113,125,126,132,133,134
41,86,108
47,79,82,83,93,102,103,124
70,114,119,120,121,125,135,136,137,138,139,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154
166
3,5,6,39,41,57,85,86,107,108,139,144,145
29,30,31,33,36,47,75,82,93,102,103,124,130,148,152,153
16,77,87,125,135,149
34,67,71,106,128,155
156,157,159,160,161,162
33,35,94,97
16,52,74,159
71

-ฉ-

Temple (วัด)
Temptation (การทดลองใจ)
Vocation (กระแสเรียก)
Word (พระวจนะ)
Zechariah (เศคาริยาห)

3,10,21,121,126
15,55
19,26,31,59,100,112
1,2,4
3,6

-ช-

สารบัญ
งานสมรสที่หมูบานคานา
พระเยซูเจาทรงขับไลคนขายของ
พระเยซูเจากับนิโคเดมัส
พระเยซูเจาและทานยอหน ผูทําพิธีลาง
หญิงชาวสะมาเรีย
พระเยซูเจาทรงรักษาบุตรชายขาราชการ
พระเยซูเจาทรงเรียกเปโตร
ชายที่ถูกจิตของปศาจรายสิง
พระเยซูเจาทรงรักษาผูปวยจํานวนมาก
พระเยซูเจาทรงรักษาคนโรคเรื้อน
พระเยซูเจาทรงรักษาคนอัมพาต
พระเยซูเจาทรงเรียกมัทธิว
เหลาองุนใหม
อัศจรรยในวันสับบาโต
พระคริสตเจาทรงสอนบรรดาฟาริสี
พระเจาทรงเปนนายเหนือวันสับบาโต
บทเทศนบนภูเขา
แสงสวางสองโลก
คําสอนของพระคริสตเจา
วิธีอธิษฐานภาวนา
ความร่ํารวยในสวรรค
จงขอ แสวงหา แลวจะพบ
ประตูแคบ

ประเทศปาเลสไตนในสมัยพระคริสต
พระวจนาถตเปนพระเจา
พระหรรษทานโดยทางพระคริสตเจา

1
2

บรรยายการบังเกิด
พระเจาทรงฟงคําภาวนา
พระจิตเจาเสด็จลงมาเหนือพระนางมารีย
พระนางมารียภาวนาอยางไร
บทภาวนาของเศคาริยาห
โยเซฟแตงงานกับพระนางมารีย
แผนภูมิครอบครัวของพระเยซู
การบังเกิดของพระเยซู
ถวายพระกุมารในพระวิหาร
เสด็จหนีไปประเทศอียิปตและเสด็จกลับ
พระเยซูเจาในพระวิหาร

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

พันธกิจของพระเยซู
การเทศนสอนของยอหนผูทําพิธีลาง
พระเยซูเจาทรงรับพิธีลาง
พระเยซูเจาทรงถูกทดลอง
พระเยซูเจาไมไดรับการตอนรับที่เมืองนาซาเร็ธ
สารของยอหนผูทําพิธีลาง
ลูกแกะของพระเจา
ศิษยกลุมแรกของพระคริสตเจา

13
14
15
16
17
18
19

-ซ-

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

สรางบานไวบนหิน
ทรงรักษาผูรับใชของนายรอย
พระเยซูเจาทรงปลุกบุตรชายของหญิงมาย
ผูนําสารจากยอหน ผูทําพิธีลาง
หญิงคนบาป
ทรงขับไลปศาจ
คริสตชนตองเกิดผลดี
คริสตชนควรพูดอะไร
ใครคือแมของเรา
ผูหวาน
อุปมาเรื่องขาวละมาน
พระเยซูเจาทรงใชอุปมา
พระเยซูเจาทรงทําใหพายุสงบ
ปศาจจํานวนมากถูกขับออกไป
บุตรหญิงของไยรัส
ทรงรักษาคนตาบอดและคนใบ
พันธกิจของสาวก 12 องค
การเปนมรณสักขีของทานยอหน
ทรงเลี้ยงอาหารหาพันคน
พระเยซูเจาทรงดําเนินบนผิวน้ํา
ปงแหงชีวิต
บุคคลไมสะอาด
หญิงชาวคานาอัน
ทรงรักษาคนใบ - หูหนวก
เครื่องหมายของประกาศกโยนาห
ชายตาบอดที่เมืองเบธไซดา
ความเชื่อของเปโตร

พระคริสตเจาทรงทํานายถึงพระทรมาน
การสําแดงพระองค
เด็กชายที่ถูกปศาจสิง
โลกเกลียดพระคริสตเจา
น้ําที่ใหชีวิต
หญิงผิดประเวณี
แสงสวางสองโลก
พระเยซูเจาและอับราฮัม
บอดมืดฝายจิต
ผูเลี้ยงแกะที่ดี
การเสียภาษี
กลายเปนเหมือนเด็กเล็กๆ
แกะที่พลัดหลง
ผูรับใชที่ไมใหอภัย
ชาวสะมาเรียใจดี
มารธาและมารีย
พลังของคําภาวนา
พระเยซูเจาไมไดรับการยอมรับ
พระเยซูเจาทรงประฌามชาวฟาริสี
เปนของพระเจา
คนร่ํารวยที่โงเขลา
ความวางใจในพระเจา
ผูรับใชที่เตรียมพรอม
ตองกลับใจ
ทรงรักษาสตรีพิการ
ประตูแคบ
พระเยซูเจาทรงรักกรุงเยรูซาเล็ม

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

-ฌ-

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

ทรงรักษาโรคในวันสับบาโต
ความถอมตนและความใจดี
อุปมาเรื่องงานเลี้ยง
คาของการเปนศิษย
อุปมาเรื่องเกลือ
พระเจาทรงแสวงหาผูที่หายไป
บิดาผูใหอภัย
ความฉลาดของผูจัดการ
เศรษฐีกับลาซารัส
การกลับคืนชีพของลาซารัส
คนโรคเรื้อนสิบคน
หญิงมายและผูพิพากษา
ชาวฟาริสีและคนเก็บภาษี
สัญญาผูกมัดของการแตงงาน
พระเยซูเจาทรงอวยพรเด็กเล็กๆ
เศรษฐีหนุม
คนงานในสวนองุน
พระเยซูเจาทรงกลาวถึงการสิ้นพระชนมของพระองค
การขอของมารดาผูหนึ่ง
พระเยซูเจาและศักเคียส
อุปมาเรื่องเหรียญทอง
ทรงรักษาคนตาบอดสองคน

พระเยซูเจาและตนมะเดื่อ
คําถามเกี่ยวกับอํานาจ
อุปมาเรื่องบุตรสองคน
อุปมาเรื่องสวนองุน
งานวิวาหมงคล
การเสียภาษี
การกลับคืนชีพของผูตาย
บทบัญญัติเอก
ระวังชาวฟาริสี
ทานของหญิงมาย
บทเรียนจากตนมะเดื่อ
อุปมาเรื่องหญิงสาวสิบคน
การพิพากษาครั้งสุดทาย

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

พระมหาทรมาน
ยูดาสทรยศตอพระเยซู
อาหารค่ําของพระคริสตเจา
พระเยซูเจาตรัสถึงการรับใช
พระเยซูเจาทรงลางเทาบรรดาศิษย
พระเยซูเจาทรงทํานายวาเปโตรจะปฏิเสธพระองค
หนทางสูพระบิดา
ปฏิบัติตามบทบัญญัติของเรา
พระเยซูเจาทรงเปนเถาองุน
โลกเกลียดพระเยซูเจา
พระวาจาของพระเยซูเจาในขณะอาหารค่ํา
พระเยซูเจาทรงอธิษฐานภาวนาที่เกทเสมนี
พระเยซูเจาทรงถูกจับกุม

เสนทางสูมหาทรมาน
พระเยซูเจาไดรับการเจิมที่เบธานี
ทรงเสด็จเขากรุงเยรูซาเล็ม
พระเยซูเจาทรงพระกันแสงถึงกรุงเยรูซาเล็ม

122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

119
120
121

-ญ-

135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

พระเยซูเจาตอหนาสภาสูง
เปโตรปฏิเสธพระเยซูเจา
พระเยซูเจาถูกตัดสินประหารชีวิต
พระคริสตเจาทรงถูกเฆี่ยน
พระเยซูเจาทรงแบกไมกางเขน
การตรึงกางเขน
พระเยซูเจาสิ้นพระชนม
ฝงพระศพของพระเยซูเจา

พระคริสตเจาทรงสําแดงพระองคแกบรรดาสตรี
ทหารยามติดสินบน
เขาจําพระเยซูเจาไดที่หมูบานเอมมาอูส
พระเยซูเจาทรงสําแดงพระองคแกบรรดาอัครสาวก
พระเยซูเจาและโทมัส
อัศจรรยในการจับปลา
พระเยซูเจาและเปโตร
พระเยซูเจาทรงสําแดงพระองค
พระเยซูเจาทรงกลับไปหาพระบิดา
พระจิตเจาเสด็จลงมา

147
148
149
150
151
152
153
154

การกลับคืนพระชนมชีพ
การกลับคืนพระชนมชีพ
พระเยซูเจาทรงแสดงพระองคแกมารีย ชาวมักดาลา

155
156

-ฎ-

157
158
159
160
161
162
163
164
165
166

เรารับขาวดี
พระเยซูเจาทรงสอนขาวดี
ใหกับบรรดาอัครสาวก
และบรรดาศิษย

บันทึกไวใน
พระคัมภีร

ตกทอดมาถึงเรา
ธรรมประเพณี
ในพระศาสนจักรของ
พระองค

กิจการอัครสาวก จดหมาย 21 ฉบับ
-ฎ-

คําพูดจากปาก
คําเทศนสอนเรื่องพระเยซูเจา
(Kerygma)

