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I: Giai Cho Giê-su.

Gio-an Và Giê-su.

II: Giê-su Ga-li-lê.

Các Giê-su.

Giê-su Ga-li-lê.

Các Ngôn Giê-su.

Giê-su Và .

Các Khác Giê-su.

- -ri-sêu Và Kinh 



III: Hành Trình Giê-su Ngoài Ga-li-lê.

Phép Giê-Su.

- -su.

Giáo Giê-su Kitô .

IV: Giê-su Giê-ru-sa-lem.

Giê-su Vào Giê-ru-sa-lem.

Giáo Sau Cùng Giê-su.

Tiên Báo Giê-su Giê-ru-sa-lem Và Do Thái.

Khó Và Sinh Giê-su.

Giê-su Án .

-



1. Thánh Mac-cô là ai?

Thánh Mác-cô có tên là

Gio-an Mác-cô, là con bà Maria

giàu có Giê-ru-sa-lem,

Gio-an là tên theo Do Thái, còn

Mác-cô là tên theo Rô-ma. Ông

là anh em Ba-na-ba (xem Cl

4, 10).



15, 37 - 40).





Mác-cô, con 1Pr 5,
13).

viên
tôi là Mác-cô, A-rít-ta-khô, -ma và

Lu-ca. Plm, 24; Cl 4, 10).
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1/. Gio-an

rao (Mc 1,2-8)
2

Này Ta sai
Ta

Con,
cho Con.



3Có
hô trong hoang

: Hãy
con

Chúa,
cho



4

5



6

7

8



(Is 40:3) hô: "Trong
sa hãy con
cho CHÚA,
hoang, hãy con

cho Thiên Chúa chúng .





(Xh 23, 20) Này Ta sai thiên y
gìn khi và

vào Ta .

(Ml 3, 1) Này Ta sai n Ta
Ta o. Và nhiên Chúa

mà các tìm vào Thánh
. Kìa, giao

mà các trông
CHÚA các binh phán.



Ông là theo
chi Lê-vi, và là con Gia-ca-ri-a.







Ông không ,
Tiên tri, (áo lông dây da).



2/. Giê-su phép (Mc 1,9-11).
9

10

11





2. Giê-su: Con
và .

a) phép
trên sông Gio-

Vào lúc 30
Na-da-rét

( Ga-li-
lê), sông Gio-

( nam) và
yêu Gio-an làm
phép cho Ngài.







3/. cám (Mc 1,12-13).
12

13



-

khi thi hành 









4/. Ga-li-lê (Mc 1,14-15).
14

l

15



c) công khai Ga-li-lê



5/.Kêu tiên (Mc 1,16-20)
16

17

18



19

20





GIÊ-SU



6/. ám (Mc 1,21-28).
21

22



23

24

25

26



27

28







7/.C Si-môn (Mc 1,29-31).
29

30

31





8/.C khác (Mc 1,32-34).
32

33

34







9/. Giê-su Ca-pha-na-um (Mc 1,35-39).
35Sáng lúc còn ra

hoang và . 36Ông Si-
môn và các kéo nhau tìm. 37Khi
các ông : tìm

38 các ông : ta hãy
khác , các làng xã chung quanh, còn rao

vì ra làm
. 39 Ga-li-lê, rao

trong các và .





Giê-su 

Ga-li-lê



10/.C phong (Mc 1,40-45).
40

41

42

43



44

45





1/.Gio-an rao .
2/. Giê-su phép .
3/. Giê-su cám .
4/. Ga-li-lê-a.
5/. các môn tiên.
6/. ám.
7/. Si-môn.
8/. nhân khác.
9/. Giê-su Ca-pha-na-um.
10/. lành phong.





1/. C (Mc 2,1-12).
1

2

3



4

5

6

7



8

9

10



11

12



Giê-su 

Ca-

pha-na-

um



lành
.

tha
không là
mà còn là Thiên

Chúa ).

các kinh
tha

.



2/. Kêu Lê-vi (Mc 2,13-17).
13

14







15

16



17



3. 

Giê-
su 

dùng 

g 







3/.Tranh chay (Mc 2,18-22).
18

19



20

21

22





trách Do Thái không và các

môn chay.

Pha-ri-sêu quen chay.

Do Thái chay khi nào?

Do Thái theo Do thái giáo quan chay,

và làm phúc thí là ba sinh chính trong

. Do Thái có

nhân Ngày Xá . là mang

tính cách cá nhân thành Dân Chúa.



27 "Ngoài ra, ngày tháng là ngày Xá

các nhau Ta, chay

hãm mình và dâng lên CHÚA.28

Chính ngày các không làm công

nào, vì là ngày Xá ngày hành xá

cho các nhan CHÚA, Thiên Chúa

các .29 nào không

chay hãm mình vào chính ngày khai

dòng ; (Lv 23, 27-29)



Do Thái có lý do chay :

a- Khi có :

* Có qua . (x. 1Sm 31,13),

* Vì goá . (x. Gd 8,5-6),

* Tai cho . (x. 2V 25,1-4),

b- Khi quan :

* giao . (1Sm 14,24),

* Chúa hay thi hành Chúa
trao (x Is 58,2-3 ; Lv 16,29 ; Ds 29,7),



Hình chay là
Giêsu (x Mt 4,1-11), chay

Do Thái giáo là áo thô, trên
tro, hay tro lên mà cùng

Thiên Chúa (x Gn 3,5t; Gr 6,26; Gd 8,4; Es
4,17k). Do Thái

chay mà lo
áp làm công cho

mình, co cãi vã,
tàn.



Trong khi các ngôn lên giáo :
chay là xích tàn, tháo gông cùm
trói do cho áp chia áo
cho rách, vào nhà
nghèo không có . Có công lý

vinh quang Chúa bao
sau. kêu van, Chúa
(x Is 58,1-9a : Bài .

Câu chay :
lúc.



4/.Các môn và ngày Sa-bát (Mc 2,23-28).
23

24

25



26

27

28





Ngày Sa-bát là ngày gì?

hãy ngày sa-bát, mà coi là ngày thánh.
Trong sáu ngày, lao và làm công

. Còn ngày là ngày sa-bát kính
CHÚA, Thiên Chúa . Ngày không

làm công nào, con trai con
gái, tôi nam gia súc và trong thành

. Vì trong sáu ngày, CHÚA nên
và muôn loài trong

ngày . CHÚA chúc phúc cho
ngày sa-bát và coi là ngày thánh. (Xh 20:8-11).



Môn bông lúa ngày sa-bát



Khi thành dân Israel chân núi
Si-nai, lúc Chúa ban cho

10 trên hai
bia và gian, cùng
xúc các hóa chung quanh,

Do Thái hình thành
chi làm chi

và hành dân.



sách
Do Thái là Torah. Sách

5 250 trang,
613 chia ra

365
ngày trong

và 248
các

khúc trong con
.



Kinh Talmud,
sách ghi

Do thái có
24 kê ra

khác nhau ngày
sa-bát, ông nói: có

ra song
là khuôn :



a. không nên 3.000 tính
nhà .

b. không nên mang gì
con cá chiên còn

phân có
mang thành hai .

c. không nên ném gì tay
và tay kia.



d. không nên mang theo cây kim vì e
may cái gì .

e. không nên e ra
nhà và lau nó.

f. không nên soi e chúng có
kéo theo tóc.

g. không nên mang vì chúng làm
khi vác .



Ngày sa-bát khó dân
làm khó công

trong 6 ngày kia không
làm trong ngày sa-bát. Và vì
không có gì nhiên khi Chúa
Giê-su chúng là "gánh
(11.28).



Do-thái chi li
và Pha-ri-

sêu là
nên chúng ta

không gì khi các môn
Giê-su lúa khi

trong ngày sa-bát.



Vì cho lúa là làm công
và chà xát lúa trên tay là làm

công xay. Quá chú
hình mà quên lõi

là tình yêu; Thiên Chúa ban cho
là có phúc trong

tình Chúa, tình không
vì cách .



Thiên Chúa con và ban
cho con làm . Vì mà

, Giê-su cho
: "Ngày sabát làm ra vì con
, không con vì ngày

sabát. (28) , Con làm
luôn ngày sa-bát."



Pha-ri-si-êu cáo các môn Chúa
Giêsu vi ngày Sa-bát: Vì Do-thái có

39 ngày Sa-bát không
cho làm , và các môn 4
hành lúa : ( lúa) , (vò lúa
trong tay) xay, ( ) sàng, (làm lúa
sàng ) và . là lý do

cáo các môn Giêsu, và là
cách Rabbi Giêsu cho .



Nhân Pha-ri-sêu các môn
lúa trong ngày sa-bát, Chúa Giêsu minh
ý ngày Sa-bát là ra vì

con và cho loài . Vì con con
quan tâm, sóc nhau

cùng tìm phúc cho con
. Cho con Thiên

Chúa và tôn Ngài, và toàn
.



Chúa Giêsu ý lõi
ngày sa-bát là con
ra ý yêu Chúa và

an cho con sau
ngày lao .

con là thánh hóa ngày theo
ý Thiên Chúa vì

làm luôn ngày sa-bát.



Ngày Sa-bát là gì?

hãy ngày sa-bát, mà coi là ngày thánh.
Trong sáu ngày, lao và làm công

. Còn ngày là ngày sa-bát kính
CHÚA, Thiên Chúa . Ngày không

làm công nào, con trai con
gái, tôi nam gia súc và trong thành

. Vì trong sáu ngày, CHÚA nên
và muôn loài trong

ngày . CHÚA chúc phúc cho
ngày sa-bát và coi là ngày thánh. (Xh 20:8-11).







Kinh Talmud, sách ghi
Do thái có 24

kê ra khác nhau
ngày sa-bát, ông nói: có ra

song là khuôn
:

a. không nên 3.000 tính
nhà .



b. không nên mang gì
con cá chiên còn

phân có mang
thành hai .
c. không nên ném gì tay và

tay kia.
d. không nên mang theo cây kim vì e

may cái gì .
e. không nên e ra

nhà và lau nó.



f. không nên soi e chúng có
kéo theo tóc.

g. không nên mang vì chúng làm
khi vác .

Ngày sabát khó dân làm
khó công trong 6 ngày kia

không làm trong ngày sa-bát.
Và vì không có gì nhiên khi Chúa
Giê-su chúng là "gánh (11.28).



Do-thái chi li và
Pha-ri-sêu là

nên chúng ta không
gì khi các môn Giê-su
lúa khi trong ngày sa-bát.

Vì cho lúa là làm công
và chà xát lúa trên tay là làm

công xay.



Quá chú hình
mà quên lõi

là tình yêu; Thiên Chúa ban cho
là có phúc
trong tình Chúa, tình
không vì
cách .



Thiên Chúa con
và ban cho con làm .
Vì mà Giê-su

cho : "Ngày sa-bát
làm ra vì con không
con vì ngày sa-bát. (28)

Con làm luôn
ngày sa-bát."



Pha-ri-si-êu cáo các môn Chúa
Giêsu vi ngày Sa-bát: Vì Do-thái có

39 ngày Sa-bát không
cho làm , và các môn 4
hành lúa : ( lúa), xay (vò
lúa trong tay), sàng ( ), và

(làm lúa sàng ). là lý do
cáo các môn Giêsu, và là
cách Rabbi Giêsu cho .



Nhân Pha-ri-sêu các
môn lúa trong ngày sa-bát, Chúa
Giêsu minh ý ngày Sa-bát
là ra vì con và cho loài

. Vì con con
quan tâm, sóc nhau cùng tìm

phúc cho con . Cho
con Thiên Chúa và
tôn Ngài,



và toàn .
Chúa Giêsu ý lõi

ngày sa-bát là con
ra ý yêu Chúa và

an cho con sau
ngày lao .

con là thánh hóa ngày theo
ý Thiên Chúa vì

làm luôn ngày sa-bát.



Do Thái trách các môn
ngày sabát:

Tranh ra sau khi
các môn bông lúa.

bông lúa
coi hái, và
hái là trong ba chín

làm trong ngày sa-
bát, theo Do-
thái. Pha-ri-
sêu cho các môn vi

ngày sa- .



(Mc 2, 27-28) nói
: sa-bát

nên cho con
không

con cho ngày sa-
bát. Con
làm luôn ngày
sa-bát.






