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Chúa Giê-xu đã làm nhӱng điӃu tuyӉt vӟi. Ngài
chӱa lành bӉnh tүt, cho nhӱng kҽ gҹp rұc rӓi sӳ
yên bình trong tâm trí và trong lòng, và rao
giҥng lӟi Chúa.
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Ĉám đông ùa đӁn chә Chúa đӅ xin đѬӥc chӱa lành
bӉnh và tìm kiӁm sӳ giúp đӣ. Ngài quyӁt đӍnh
chӏn mѬӟi hai môn đӕ giúp Ngài
thӳc hiӉn sӫ mӉnh cөa Ĉӫc Chúa
Trӟi.
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NӁu bңn thӳc hiӉn
sӳ lӳa chӏn quan
trӏng, bңn có cҩu
nguyӉn Chúa không?
Chúa Giê-xu đã cҩu
nguyӉn. Ӡ mӛt ngӏn
núi yên tƭnh, Ngài
đã nói chuyӉn vӝi
Cha trên trӟi.
Chúa Giê-xu đã cҩu
nguyӉn cho đӁn khi
mҹt trӟi lҹn.

Chúa Giê-xu
đã cҩu nguyӉn
trong suӓt
đêm tӓi.
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Ngài đã chӏn ra 12 môn đӕ trong sӓ hӏ đӅ trӡ
thành nhӱng môn đӕ đҹc biӉt.

Vào mӛt buӗi sáng, Chúa Giê-xu cho gӏi tҧt cҥ
nhӱng ngѬӟi bңn cөa mình, nhӱng ngѬӟi phӧng sӳ
và vâng theo lӟi Ngài.
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Hai ngѬӟi đҩu tiên mà Chúa Giê-xu đã chӏn là
hai anh em Si-môn và An-rê. Hӏ bӑ nghӃ lѬӝi cá
và đi theo Chúa Giê-xu trong lҩn đҩu tiên Ngài
gӏi hӏ.
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Gia-cѪ và Giăng con
trai Xê-bê-đê đã bӑ
lѬӝi và đi theo Ngài.
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Chúa Giê-xu cǊng đã chӏn Phi-líp, Ba-thê-lê-my,
Ma-thi-Ѫ, Thô-ma, Si-mon gӏi là Xê-lót, Gia-cѪ
con cөa A-phê, Giu-đa anh trai cөa Gia-cѪ, và
Giu-đa Ích-ca-ri-ot
kҽ phҥn Ngài.

Chúa Giê-xu dңy rҳng
làm theo lӟi Ngài cǊng
giӓng nhѬ xây mӛt ngôi
nhà trên nӃn móng vӱng
chұc. Nhӱng cѪn bão
hung dӱ cǊng không
sao phá hөy
đѬӥc nó.
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NhѬng không vâng lӟi Chúa Giê-xu cǊng giӓng nhѬ
xây mӛt ngôi nhà trên nӃn cát. Khi bão đӁn, nhà
sҿ bӍ sүp đӗ.

Mӛt sӓ mӉnh lӉnh tӭ Chúa Giê-xu thì không đӇ
chút nào. Ngài dңy rҳng: “NӁu ai đó vҥ vào
má bên phҥi cөa ngѬӟi thì hãy
đѬa má bên kia cho hӏ luôn.”
Và Chúa cǊng dңy: “Hãy yêu
kҽ thù cөa mình”. Con ngѬӟi
cҩn sӳ giúp đӣ cөa Chúa
đӅ sӓng
giӓng
nhѬ
Ngài.
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Chúa Giê-xu bҥo con
ngѬӟi cҩu nguyӉn bí mүt
và đӭng khoa trѬѪng sӳ
cҩu nguyӉn trѬӝc mҹt
mӏi ngѬӟi nhѬ mӛt sӓ
ngѬӟi lãnh đңo tôn giáo
vҭn thѬӟng làm.

13

Chúa Giê-xu nói rҳng
Ĉӫc Chúa Trӟi sҿ ban
cho chúng ta cái ăn
cái mҹc nӁu chúng
ta tin Ngài.
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KӅ tӭ khi Ĉӫc Chúa Trӟi
ban thӫc ăn cho chim và
màu sұc tuyӉt đһp cho
nhӱng loài hoa và cây cӑ,
con dân cөa Ngài có thӅ
tin ӡ Ngài mӏi thӫ hӏ cҩn.

Chúa Giê-xu cǊng dңy
cho các môn đӕ cөa
mình nhiӃu điӃu khác
vào ngày hôm đó. Khi
Ngài xong viӉc, mӛt
bӉnh nhân phung đã
đӁn và năn nӋ Chúa
Giê-xu chӱa lành.
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Chúa Giê-xu đã
trҥ lӟi ngѬӟi
phung “Ta muӓn.
Hãy lành bӉnh”.
Trong lúc nhӱng
môn đӕ đang
đӫng xem thì
ngѬӟi phung
liӃn hӁt bӍnh.
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Chúa Giê-xu đã chӏn ra 12 môn đӕ
Mӛt câu chuyӉn vӃ lӟi cөa Chúa,
đѬӥc tìm thҧy trong Kinh Thánh
Ma-thi-Ѫ 4-7, Mac 1, Luca 6

“Lӟi Chúa là lӓi đi ban cho sӳ sáng.”
Thi Thiên 119:130
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Anh ta đã đѬӥc
sңch. ChӋ có con
trai cөa Ĉӫc Chúa
Trӟi mӝi có thӅ
làm đѬӥc điӃu đó.
Nhӱng môn đӕ biӁt
rҳng hӏ đã có mӛt
bүc thҩy giӑi.

18
Chúa biӁt rҳng chúng ta đã làm nhӱng điӃu sai trái
mà Ngài cho là tӛi lәi. Và cái giá phҥi trҥ cho
tӛi lәi ҧy là cái chӁt.
Chúa yêu chúng ta vô cùng. Ngài đã gӯi con trai
duy nhҧt cөa mình là đӫc chúa Gie-su xuӓng trҩn
gian, chӁt trên thүp tӳ giá và cӫu vӝt tӛi lәi cөa
chúng ta. Chúa Giê-su đã sӓng lңi và đã vӃ nѬӝc
thiên đàng. Bây giӟ Chúa sҿ tha thӫ cho nhӱng tӛi
lәi cөa chúng ta.
NӁu bңn muӓn rǊ bõ tӛi lәi cөa mình, bңn hãy nói
vӝi Chúa: ThѬa Chúa, Con tin rҳng Chúa
Giê-su đã chӁt vì con và bây giӟ Ngài đã sӓng lңi.
Hãy đӁn vӝi cuӛc đӟi con và tha thӫ cho nhӱng tӛi
lәi cөa con, vì vүy con có thӅ có mӛt cuӛc sӓng
mӝi, và rӕi con sҿ ӡ bên Ngài mãi mãi. Hãy cho con
sӓng vì Ngài nhѬ con cái cөa Ngài. Giăng 3:16
Hãy đӏc kinh thánh và nói chuyӉn vӝi Chúa mәi ngày.

