
Phần III

Chuẩn Bị

Sứ Vụ Công Khai



1/. Ông Gio-an Tẩy Giả rao giảng (Lc 3,1-20).

1Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Ti-bê-ri-ô,

thời Phong-xi-ô Phi-la-tô làm tổng trấn miền Giu-đê , Hê-rô-

đê làm tiểu vương miền Ga-li-lê, người anh là Phi-líp-phê làm

tiểu vương miền I-tu-rê và Tra-khô-nít, Ly-xa-ni-a làm tiểu

vương miềnA-bi-lên ,

Chương 3
GIOAN TẨY GIẢ RAO GIẢNG



Phép rửa thống hối tại vùng ven sông Gio-đan



2Kha-nan và Cai-pha làm thượng tế, có lời Thiên

Chúa phán cùng con ông Da-ca-ri-a là ông Gio-

an trong hoang địa. 3Ông liền đi khắp vùng ven

sông Gio-đan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu

phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha

tội, 4như có lời chép trong sách ngôn sứ I-sai-

a rằng : Có tiếng người hô trong hoang địa : hãy

dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho

thẳng để Người đi.



5Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi,

phải bạt cho thấp , khúc quanh co, phải uốn cho

ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng. 6Rồi

hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên

Chúa .
7Đám đông lũ lượt kéo đến xin ông Gio-an làm

phép rửa ; ông nói với họ : “Nòi rắn độc kia, ai

đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của

Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy ?



8Các anh hãy sinh những hoa quả xứng với lòng

sám hối. Và đừng vội nghĩ bụng rằng : Chúng ta

đã có tổ phụ Áp-ra-ham ; vì, tôi nói cho các anh

hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá

này trở nên con cháu ông Áp-ra-ham. 9Cái rìu đã

đặt sát gốc cây : bất cứ cây nào không sinh quả

tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa.” 10Đám đông

hỏi ông rằng : “Chúng tôi phải làm gì đây ?”



11Ông trả lời : “Ai có hai áo, thì chia cho người

không có ; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy.” 12Cũng

có những người thu thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi

ông : “Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì ?” 13Ông bảo

họ : “Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các

anh.” 14Binh lính cũng hỏi ông : “Còn anh em chúng

tôi thì phải làm gì ?” Ông bảo họ : “Chớ hà hiếp ai,

cũng đừng tống tiền người ta, hãy an phận với số

lương của mình.”



15Hồi đó, dân đang trông ngóng, và trong thâm

tâm, ai nấy đều tự hỏi : biết đâu ông Gio-an lại

chẳng là Đấng Mê-si-a ! 16Ông Gio-an trả lời

mọi người rằng : “Tôi, tôi làm phép rửa cho anh

em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi

đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho

Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong

Thánh Thần và lửa .



17Tay Người cầm nia rê sạch lúa trong sân : thóc

mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào

lửa không hề tắt mà đốt đi .” 18Ngoài ra, ông còn

khuyên dân nhiều điều khác nữa, mà loan báo

Tin Mừng cho họ.



Vào thời đó ông Phi-la-tô là tổng trấn
của Rô-ma ông cai trị miền Giu-đê, miền I-
đu-mê và Sa-ma-ri (bản đồ - vùng màu xanh
dương) lý do bởi vì khu vực này luôn có
những cuộc nổi dậy chống đối của người Do
Thái, nên Rô-ma phải trực tiếp gửi người cai
trị tức là tổng trấn để giữ gìn an ninh cho
khu vực đó. Còn những khu vực khác như
Ga-li-lê và những vùng phụ cận thì giao cho
các vua Hê-rô-đê là người bổn địa:

Sứ Mạng Của Gio-an Tẩy Giả Vị Tiền Hô Của Đức Giê-su

1. Hoàn cảnh lịch sử của nước Do
Thái thời ĐG và Gio-an tẩy giả.





- Vua Hê-rô-đê Antipa cai trị miền Ga-li-lê và

Pê-rê từ năm 4 tCN cho đến năm 39 sCN.

- Vua Hê-rô-đê Philipphê (anh em cùng cha

khác mẹ với Hê-rô-đê An-ti-pa. Ông này cai

quản nhiều quận miền đông bắc hồ Ti-bê-ri-át từ

năn 4 tCN đến năm 34 sCN.



2. Ông 
Gio-an 

Tẩy Giả 
rao giảng 
(Mt 3:1-
12; Mc 

1:2-6; Ga 
1:19 -28 )



 Phép rửa thống hối tại vùng ven sông Gio-

đan thuộc miền nam.

 Ông kêu gọi mọi người thống hối và lãnh

nhận phép rửa.

 Uy tín của ông rất lớn, nhiều người tin nhận

và chịu phép rửa.





Ông Gio-an Tẩy Giả bị bỏ tù

19Còn tiểu vương Hê-rô-đê thì bị ông Gio-

an khiển trách vì đã lấy bà Hê-rô-đi-a là

vợ của người anh, và vì tất cả các tội ác

tiểu vương đã phạm. 20Ngoài ra, tiểu vương

còn phạm thêm tội này là bỏ tù ông Gio-

an .



4. Ông

Gio-an 

Tẩy Giả

bị bỏ tù

bởi tiểu

vương Hê-

rô-đê



Còn tiểu vương Hê-rô-đê thì bị ông

Gio-an khiển trách vì đã lấy bà Hê-rô-đi-a

là vợ của người anh cùng cha khác mẹ, và

còn vì tất cả các tội ác tiểu vương đã

phạm. Ngoài ra, tiểu vương còn phạm thêm

tội này là bỏ tù ông Gio-an.





Tiểu vương Hê-rô-đê là ai?

- Đây là Hê-rô-đê An-ti-pa là con của Hê-rô-đê cả

và bà Maltakè (bà vợ thứ tư) - Ông tiểu vương này

cướp vợ của anh là bà Hê-rô-đia. Bà này là vợ của

Hê-rô-đê Phi-lip-phê I.

- Ông này là con của Hê-rô-đê cả và bà Ma-ri-am II

(vợ thứ ba).

- Chính ông tiểu vương này đã giết Gio-an tẩy Giả

(Mt 14, 3-11).





2/.Đức Giê-su chịu phép rửa (Lc 3,21-22).

21Khi toàn dân đã chịu phép rửa , Đức Giê-
su cũng chịu phép rửa, và đang khi Người
cầu nguyện , thì trời mở ra, 22và Thánh
Thần ngự xuống trên Người dưới hình
dáng chim bồ câu . Lại có tiếng từ trời
phán rằng : Con là Con của Cha ; ngày
hôm nay, Cha đã sinh ra Con .



Khi nhận phép rửa do tay ông Gio-an, Đức Giê-su

đồng hành với dân Người trên con đường sám hối. Trong

biến cố này, trước mặt dân chúng, Người sẽ được một mặc

khải để bắt đầu công cuộc rao giảng, như các ngôn sứ

được mặc khải về ơn gọi của các ông. Đức Giê-su sẽ là Vị

Ngôn Sứ được Thần Khí ngự trên mình (x. 4,18), người

Con của Thiên Chúa, Đấng Mê-si-a mà toàn bộ Cựu Ước

đã từng tiên báo. (Hình ĐG chịu phép rửa)

3. Đức Giê-su chịu phép rửa bởi Gio-an Tẩy Giả
(Lc 3,21-22; Mt 3:13 -17; Mc 1:9-11 ).



- Đức Giê-

su là Đấng

vô tội, 

phép rửa

này chỉ là

nghi thức

để khai

mạc sứ vụ

công khai

của ĐG.



- Đây là lần

thứ III ĐG 

tự tỏ mình

ra cho

những

người Do 

Thái ở 

miền Giu-

đê, miền

nam nước

Do Thái



3/. Gia phả Đức Giê-su Ki-tô (Lc 3,23-38).

23Khi Đức Giê-su khởi sự rao giảng, Người trạc ba mươi
tuổi . Thiên hạ vẫn coi Người là con ông Giu-se . Giu-se là
con Ê-li, 24Ê-li con Mát-tát, Mát-tát con Lê-vi, Lê-
vi con Man-ki, Man-ki con Gian-nai, Gian-nai con Giô-
xếp. 25Giô-xếp con Mát-tít-gia, Mát-tít-gia con A-mốt, A-
mốt con Na-khum, Na-khum con Khét-li, Khét-li con Nác-
gai. 26Nác-gai con Ma-khát, Ma-khát con Mát-tít-gia, Mát-
tít-gia con Sim-y, Sim-y con Giô-xếch, Giô-xếch con Giô-
đa. 27Giô-đa con Giô-kha-nan, Giô-kha-nan con Rê-sa, Rê-
sa con Dơ-rúp-ba-ven, Dơ-rúp-ba-ven con San-ti-ên.



San-ti-ên con Nê-ri,28Nê-ri con Man-ki, Man-
ki con Át-đi, Át-đi con Cô-xam, Cô-xam con En-mơ-
đam, En-mơ-đam con E. 29E con Giê-su, Giê-
su con Ê-li-e-de, Ê-li-e-de con Giô-rim, Giô-
rim con Mát-tát, Mát-tát con Lê-vi. 30Lê-vi con Si-
mê-ôn, Si-mê-ôn con Giu-đa, Giu-đa con Giô-
xếp, Giô-xếp con Giô-nam, Giô-nam con En-gia-
kim, 31En-gia-kim con Ma-li-a, Ma-li-a con Mi-
na, Mi-na con Mát-tát-ta, Mát-tát-ta con Na-than, Na-
than con Đa-vít.



32Đa-vít con Gie-sê. Gie-sê con Ô-vết, Ô-

vết con Bô-át, Bô-át con Xan-môn, Xan-

môn con Nác-sôn. 33Nác-sôn con Am-mi-na-

đáp, Am-mi-na-đáp con Át-min, Át-min con Ác-

ni , Ác-ni con Khét-rôn, Khét-rôn con Pe-rét, Pe-

rét con Giu-đa. 34Giu-đa con Gia-cóp, Gia-

cóp con I-xa-ác, I-xa-ác con Áp-ra-ham. Áp-ra-

ham con Te-rác, Te-rác con Na-kho.



35Na-kho con Xơ-rúc, Xơ-rúc con Rơ-u, Rơ-

u con Pe-léc, Pe-léc con Ê-ve. Ê-ve con Se-lác. 36Se-

lác con Kê-nan, Kê-nan con Ác-pắc-sát, Ác-pắc-

sát con Sêm, Sêm con Nô-ê, Nô-ê con La-méc. 37La-

méc con Mơ-thu-se-lác. Mơ-thu-se-lác con Kha-

nốc, Kha-nốc con Gie-rét, Gie-rét con Ma-ha-lan-

ên, Ma-ha-lan-ên con Kê-nan. 38Kê-nan con E-nốt, E-

nốt con Sết, Sết con A-đam và A-đam là con Thiên

Chúa.



Tóm kết chương 3

1/. Gio-an Tẩy Giả rao giảng.

2/. Đức Giê-su chịu phép rửa.

3/. Gia phả của Đức Giê-su.





Phần IV :
Sứ Vụ Tại Ga-li-lê



1/. Đức Giê-su chịu cám dỗ (Lc 4,1-13).

1Đức Giê-su được đầy Thánh Thần, từ sông Gio-đan trở về. 2Suốt

bốn mươi ngày, Người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa

và chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì

cả, và khi hết thời gian đó, thì Người thấy đói. 3Khi ấy quỷ nói

với Người : “Nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá

này hoá bánh đi !” 4Nhưng Đức Giê-su đáp lại : “Đã có lời chép

rằng : Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh.”

Chương 4



5Sau đó, quỷ đem Đức Giê-su lên cao, và trong giây lát,

chỉ cho Người thấy tất cả các nước thiên hạ. 6Rồi nó nói

với Người : “Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với

vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã

được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tuỳ ý . 7Vậy nếu

ông bái lạy tôi , thì tất cả sẽ thuộc về ông.” 8Đức Giê-

su đáp lại : “Đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức

Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một

mình Người mà thôi.”



9Quỷ lại đem Đức Giê-su đến Giê-ru-sa-lem và đặt

Người trên nóc Đền Thờ , rồi nói với Người : “Nếu ông

là Con Thiên Chúa, thì đứng đây mà gieo mình xuống

đi! 10Vì đã có lời chép rằng : Thiên Chúa sẽ truyền cho

thiên sứ gìn giữ bạn. 11Lại còn chép rằng : Thiên sứ sẽ

tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá .” 12Bấy

giờ Đức Giê-su đáp lại : “Đã có lời rằng : Ngươi chớ thử

thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi .”
13Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Người, quỷ bỏ đi,

chờ đợi thời cơ .



1. Đức Giê-su chịu cám dỗ (Mt 4:1-11; Mc 1:12 -13)

"Nếu ông là Con Thiên
Chúa, thì truyền cho
những hòn đá này hoá
bánh đi! " Nhưng Người
đáp: "Đã có lời chép
rằng: Người ta sống
không chỉ nhờ cơm bánh,
nhưng còn nhờ mọi lời
miệng Thiên Chúa phán
ra.“(Đnl 8,3b).

Sứ Mạng Rao Giảng Của Đức Giê-su



Vì đã có lời chép
rằng: Thiên Chúa sẽ
truyền cho thiên sứ lo
cho bạn, và thiên sứ
sẽ tay đỡ tay nâng,
cho bạn khỏi vấp
chân vào đá."

Sau đó, quỷ đem Người đến thành thánh, và đặt
Người trên nóc đền thờ, rồi nói với Người: "Nếu
ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi!



Đức Giê-su liền nói: "Xa-
tan kia, xéo đi! Vì đã có
lời chép rằng: Ngươi phải
bái lạy Đức Chúa là Thiên
Chúa của ngươi, và phải
thờ phượng một mình
Người mà thôi.“(Đnl
6,13).

Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho
Người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc
của các nước ấy, và bảo rằng: "Tôi sẽ cho ông tất cả
những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi."



ĐG chịu cám dỗ về những điều gì?

 TC không cám dỗ con người.

 Chỉ có ma quỷ cám dỗ (xúi người ta làm những

điều xấu, những điều tội lỗi, không vâng lời TC),

bái lạy ma quỷ và tà thần (Lc 4,7).

 Cám dỗ có nhiều hình thức, nhiều cách thế khác

nhau, nhưng chỉ nhắm một mục đích, là không

tuân phục ý Chúa, chỉ theo ý riêng.



ĐG là con người nên ĐG cũng phải chịu cám

dỗ. điều quan trọng là Ngài không bao giờ

chiều theo cám dỗ, không bao giờ thua mưu

chước ma quỷ. Ngài chiến thắng ma quỷ nhờ:

Luôn gắn kết với TC Cha (qua việc cầu

nguyện thường xuyên).

Nhờ chuyên chăm đọc và suy niệm lời Chúa.



2/. Bắt đầu sứ vụ tại Ga-li-lê-a (Lc 4,14-15).

14Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy,

Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê, và tiếng

tăm Người đồn ra khắp vùng lân

cận. 15Người giảng dạy trong các hội

đường, và được mọi người tôn vinh.



ĐỨC GIÊ-SU RAO GIẢNG
TẠI MIỀN GA-LI-LÊ



a. Đức Giê-su rao
giảng trong các hội
đường tại Ga-li-lê vào
những ngày Sa-bát.
Danh tiếng Ngài đồn ra
khắp vùng lân cận và
được nhiều người tôn
vinh.

2. Đức Giê-su bắt đầu rao giảng
tại miền Galile (Lc 4,14-15; Mt
4:12 -17; Mc 1:14 -15) (Miền Bắc)





b. Hội đường là gì?

Hội đường (Tương đương với các giáo xứ, các nhà thờ Tin Lành

hiện nay) là nơi tụ họp của người Do Thái, trong nước cũng như

ngoài nước, vào những ngày Sa-bát. Người Do Thái nghe đọc

sách luật, nghe đọc các sách ngôn sứ rồi tiếp theo là một bài dẫn

giải. bất cứ người Do Thái có khả năng nào đã trường thành (30

tuổi trở lên) cũng có quyền lên tiếng ở hội đường. Tuy nhiên

người có trách nhiệm coi sóc hội đường thường mời trước và

giao nhiệm vụ dẫn giải này cho những người có uy tín và thông

thạo Thánh Kinh (Cv 13,15).



HỘI 

ĐƯỜNG 

DO 

THÁI



3/. Đức Giê-su tại Na-da-rét (Lc 4,16-30).

16Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người sinh trưởng.

Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-

bát, và đứng lên đọc Sách Thánh. 17Họ trao cho Người cuốn

sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng : 18Thần

Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi , để

tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi

công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù

biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp

bức, 19công bố một năm hồng ân của Chúa .



Họ trao 

cho 

Người 

cuốn 

sách 

ngôn sứ 

I-sai-a.





20Đức Giê-su cuộn sách lại, trả cho người giúp việc

hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường

đều chăm chú nhìn Người. 21Người bắt đầu nói với

họ : “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị

vừa nghe.” 22Mọi người đều tán thành và thán phục

những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người. Họ bảo

nhau : “Ông này không phải là con ông Giu-se đó

sao?”





23Người nói với họ : “Hẳn là các ông muốn nói với

tôi câu tục ngữ : Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình!

Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm

tại Ca-phác-na-um, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê

ông xem nào!” 24Người nói tiếp : “Tôi bảo thật các

ông : không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê

hương mình. 25“Thật vậy, tôi nói cho các ông hay :

vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu

tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà goá ở

trong nước Ít-ra-en ;



Hẳn là ác 

ông muốn 

nói với tôi 

câu tục 

ngữ: Thầy 

lang ơi, 

hãy chữa 

lấy mình!



Tôi bảo 

thật các 

ông: 

không 

một 

ngôn 

sứ nào 

được 

chấp 

nhận 

tại quê 

hương 

mình.





26thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ

được sai đến giúp bà goá thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn. 27Cũng

vậy, vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu gì người mắc bệnh phong ở

trong nước Ít-ra-en, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ

có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi.”

28Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. 29Họ

đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành – thành này được xây trên

núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống

vực. 30Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.



Họ đứng 

dậy, lôi 

Người ra 

khỏi thành -

thành này 

được xây 

trên núi. Họ 

kéo Người 
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a) ĐG rao giảng trong hội đường tại quê nhà Na-

da-rét.

b) Thái độ của người Na-da-rét không đón nhận

ĐG như là Đấng Mê-si-a và ra vẻ khinh

thường Người.

c) Họ đòi ĐG làm dấu lạ nhưng ĐG khước từ.

d) Người Na-da-rét tức giận và xua đuổi Giê-su.

3. Đức Giê-su tại quê nhà Na-da-rét (Mt 13: 53 -58; Mc 6:1-6)



3/.ĐG chữa người bị quỷ ám (Lc 4,31-37).

31Người xuống Ca-phác-na-um, một thành miền Ga-li-lê,

và ngày sa-bát, Người giảng dạy dân chúng. 32Họ sửng

sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy

quyền.

33Trong hội đường, có một người bị quỷ thần ô uế nhập,

la to lên rằng : 34“Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng

tôi can gì đến ông, mà ông đến tiêu diệt chúng tôi ? Tôi

biết ông là ai rồi : ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!”



35Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó : “Câm đi,

hãy xuất khỏi người này !” Quỷ vật người ấy ngã

xuống giữa hội đường, rồi xuất khỏi anh ta,

nhưng không làm hại gì anh. 36Mọi người rất đỗi

kinh ngạc và nói với nhau : “Lời ấy là thế nào ?

Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho

các thần ô uế, và chúng phải xuất !” 37Và tiếng

đồn về Người lan ra khắp nơi trong vùng.



b. Ở đây ĐG
đã chữa một
người bị quỷ
thần ô uế nhập
tại hội đường
trong ngày Sa-
bát.

c. Tiếng đồn về Người lan rộng khắp nơi
trong vùng.



a. ĐG rao giảng
trong một hội đường
Ca-phác-na-um vào
một ngày Sa-bát.

4. Đức Giê-su giảng

dạy tại Ca-phác-na-

um và chữa lành một

người bị quỷ ám.





Nhưng 

Đức 

Giê-su 

quát 

mắng 

nó:



4/.ĐG chữa bà mẹ vợ ông Si-môn (Lc 4,38-39).

38Đức Giê-su rời khỏi hội đường, đi vào nhà

ông Si-môn. Lúc ấy, bà mẹ vợ ông Si-môn đang

bị sốt nặng. Họ xin Người chữa bà. 39Đức Giê-

su cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn

sốt biến mất : tức khắc bà trỗi dậy phục vụ các

ngài.



4. Đức
Giê-su
chữa
bà mẹ

vợ
ông

Si-
môn



5/.ĐG chữa lành nhiều người (Lc 4,40-41).

40Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau

yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn, đều đưa tới Người.

Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa

họ. 41Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người, và la lên

rằng : “Ông là Con Thiên Chúa !” Người quát

mắng, không cho phép chúng nói , vì chúng biết

Người là Đấng Ki-tô .





6/.Đức Giê-su đi Ca-phác-na-um (Lc 4,42-44).

42Sáng ngày, Người đi ra một nơi hoang vắng. Đám

đông tìm Người, đến tận nơi Người đã đến, và muốn

giữ Người lại, kẻo Người bỏ họ mà đi. 43Nhưng

Người nói với họ : “Tôi còn phải loan báo Tin

Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì

tôi được sai đi cốt để làm việc đó.” 44Và Người rao

giảng trong các hội đường miền Giu-đê .





Tóm Kết Chương 4

1/. Đức Giê-su chịu cám dỗ.

2/. Khởi đầu sứ vụ tại Ga-li-lê.

3/. Đức Giê-su tại Na-da-rét.

4/. Chữa người bị quỷ ám.

5/. Chữa mẹ vợ Phê-rô.

6/. Chữa nhiều bệnh nhân khác.

7/. Đến Ca-phác-na-um.




