


ÔN NHỚ BÀI CŨ



BÀI 12

CHÚA GIÊSU ĐI RAO GIẢNG TIN MỪNG





A. Sông Giođan

Theo em ông

Gioan làm phép

rửa cho dân chúng

ở sông nào?

B. Sông Galilê



B. Có tiếng từ trời phán ra, và có

chim bồ câu xuất hiện

Trong đoạn video, khi chịu phép rửa

xong, Chúa Giêsu lên khỏi nước thì có

điều gì xảy ra ?

A. Có chim bồ câu xuất hiện



B. 32

Chúa bắt đầu sứ vụ

công khai năm bao

nhiêu tuổi?

A. 30 B. 33



CÔNG BỐ LỜI CHÚA



Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến

miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên

Chúa. Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều

Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy

sám hối và tin vào Tin Mừng.”

Lời Chúa: Mc 1, 14 - 15

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô

Đó là Lời Chúa – Lạy Chúa Kitô ngợi khen Chúa





Sau khi ông Gioan bị nộp, 

Đức Giêsu đến miền Galilê

rao giảng Tin Mừng ?

Galilê



Nêu địa chỉ trích đoạn Tin 

Mừng vừa công bố?

Mc 1, 14 - 15



Chúa Giêsu đã công bố điều gì?

Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại

Thiên Chúa đã đến gần. Anh em

hãy sám hối và tin vào Tin Mừng



T. Chúa Giêsu bắt đầu đi

rao giảng Tin Mừng

Nước Thiên Chúa.

Câu 1: Khi Chúa Giêsu được ba
mươi tuổi, Ngài đã làm gì?



T. Chúa Giêsu đến sông Giođan

chịu phép rửa của ông Gioan, 

rồi vào hoang địa ăn chay cầu

nguyện 40 đêm ngày.

Câu 2: Khi bắt đầu đi rao giảng, 
Chúa Giêsu đã làm gì?



Khi được 30 tuổi,
Chúa Giêsu rời
làng Nazareth,
bắt đầu đi rao
giảng Tin Mừng.



Trước tiên, Chúa
Giêsu đến sông
Giođan gặp ông
Gioan Tẩy giả để
xin ông làm phép
rửa cho mình.



Sau đó Chúa
Giêsu vào hoang
địa ăn chay cầu
nguyện 40 đêm
ngày.



Thời gian cầu
nguyện là để lắng
nghe ý Chúa Cha,
kín múc nguồn sức
mạnh và sự khôn
ngoan để thực hiện
những điều Chúa
Cha muốn.



T. Chúa Giêsu mời gọi mọi chúng 

ta sám hối và tin vào Tin Mừng 

vì Nước Thiên Chúa đã đến gần.

Câu 3: Khi rao giảng Tin Mừng, Chúa
Giêsu mời gọi chúng ta điều gì?



Sám hối là gì?



Tin vào Tin Mừng nghĩa là gì?



Em hãy chọn những từ sau đây điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa:

Chúa Thánh Thần, Bêlem, Đức Maria, cha nuôi



Em hãy chọn câu ở cột A ráp vào

câu ở cột B cho hợp nghĩa.

Chúa đi rao giảng

Chúa chịu phép Rửa

Chúa vào hoang địa

A B

Ở sông Gio đan.

Cầu nguyện.

Tin Mừng Nước Thiên Chúa



SỐNG LỜI CHÚA



BĂNG REO

Chúa Giêsu

• Chịu phép rửa
• Cầu nguyện
• Rao giảng

Em quyết tâm • Nghe Lời Chúa
• Sống Lời Chúa



Múa cử điệu: Chúa ơi mình đi đâu thế?



Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã

dạy chúng con hãy sám hối

và tin vào Tin Mừng. Xin

cho chúng con luôn biết

rằng mình còn nhiều thiếu

sót và sai lỗi để luôn biết tin

tưởng vào tình thương tha

thứ của Chúa.



GHI BÀI

Thực hành: 

Từ bỏ thói hư tật xấu của

mình và tập làm điều tốt.



CÂU TÂM NIỆM

Này đây Nước Chúa đến gần

Em ơi ngoan ngoãn, chuyên cần, 

yêu thương.



Lạy Chúa Giêsu, chúng

con xin tạ ơn Chúa đã cho

chúng con có được giờ

học này, xin cho chúng

con biết thực hiện điều

quyết tâm của mình.

Đọc kinh Sáng Danh.




