NӁu câu chuyӉn đӁn đây mà
kӁt thúc thì thүt là buӕn
biӁt bao. NhѬng Ĉӫc Chúa
Trӟi đã làm 1 điӃu
tuyӉt vӟi. Chúa
Giê-xu không
chӁt mãi mãi.

Quân lính niêm
phong và canh giӱ
mӛ Ngài, không ai
đѬӥc phép ra vào.

Mùa phӧc sinh
đҩu tiên
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1 ngѬӟi đàn bà đã ӡ đó và khóc
lóc trѬӝc mӛ. Chúa Giê-xu hiӉn
ra cùng ngѬӟi đó! Bà ta vui
mӭng chңy vӃ báo tin cho
các môn đӕ. “CHÚA GIÊ-XU
ĈÃ SӒNG LҢI. CHÚA GIÊ-XU
ĈÃ TRӠ Vӂ TӬ CÕI CHӀT”.

Sáng sӝm ngày thӫ nhӫt trong
tuҩn lӇ, 1 vài môn đӕ cөa
Chúa Giê-xu đã lăn hòn
đá che mӛ Ngài ra.
Khi nhìn vào bên
trong, hӏ thҧy
Chúa Giê-xu
không còn ӡ
đó nӱa.
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Mùa phӧc sinh đҩu tiên
Mӛt câu chuyӉn vӃ lӟi cөa Chúa,
đѬӥc tìm thҧy trong Kinh Thánh
Ma-thi-Ѫ 26-28, Luca 22-24,
Giăng 13-21

Ngay khi đó Chúa Giê-xu hiӉn đӁn cùng
các môn đӕ, và chӋ cho hӏ thҧy bàn tay
mang dҧu đinh cөa Ngài. Ĉó là sӳ thүt.
Chúa Giê-xu đã sӓng lңi! Ngài tha thӫ
tӛi Phi-e-rѪ đã chӓi Chúa, và nói vӝi
các môn đӕ hãy báo tin cөa Ngài cho tҧt
cҥ mӏi ngѬӟi. KӁ đó, Ngài thăng thiên
vӃ trӟi nѪi Ngài đã tӭ đó giáng xuӓng
trҩn vào đêm Giáng Sinh đҩu tiên.

NgѬӟi dӍch Trҩn ThӍ Thҥo
NgѬӟi sұp xӁp Lyn Doerksen

Tác giҥ Edward Hughes
NgѬӟi Chú thích Janie Forest

TruyӋn 54 trong sӕ 60 truyӋn
M1914.org
Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg MB R3C 2G1 Canada

“Lӟi Chúa là lӓi đi ban cho sӳ sáng.”
Thi Thiên 119:130

Giҧy phép: Bңn có quyӃn sao chép hay xuҧt bҥn truyӉn này
miӇn là bңn không sӯ dӧng vào mӧch đích thѬѪng mңi.
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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.

TiӃng ViӋt

Vietnamese

NgѬӟi đàn bà đó
đang đӫng lҭn
trong đám đông
trên đӕi, đang
buӕn rҩu nhìn 1
cҥnh tѬӥng kinh
hãi. Con trai
bà đang chӍu
chӁt. Bà là
Ma-ri, đang
đӫng gҩn nѪi
Chúa Giê-xu
đang bӍ
đóng
đinh.

Mӏi thӫ đã xҥy ra nhѬ
thӁ nào? Làm sao Chúa
Giê-Xu đã kӁt thúc cuӛc
đӟi tuyӉt vӟi cөa Ngài
theo 1 cách kinh khөng
nhѬ vүy? Làm
thӁ nào Ĉӫc
Chúa Trӟi lңi
đӅ con trai
cөa Ngài chӍu
đóng đinh đӁn chӁt
trên thүp tӳ? Chúa
Giê-Xu đã phңm lәi vì
Ngài là AI chăng? Ĉӫc
Chúa Trӟi đã sai chăng?
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2

Không! Ĉӫc
Chúa Trӟi không
sai. Chúa Giê-Xu
cǊng chҵng phңm sai
lҩm gì. Chúa Giê-Xu
luôn biӁt rҳng Ngài
đѬӥc sanh ra đӅ chӁt
thay cho tӛi lәi cөa
con ngѬӟi. Thүm chí
khi mӝi là 1 hài nhi,
mӛt ngѬӟi đàn ông tên
Si-mê-ôn đã nói rҳng
mӏi đau buӕn sҿ giáng
lên đҩu Ngài.
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Vài ngày trѬӝc khi
Chúa Giê-xu bӍ đóng
đinh,có 1 ngѬӟi
phӧ nӱ đӁn gҩn mà
xӫc dҩu thѪm lên
chân Ngài. Các môn đӕ
thҧy thӁ bèn nói: “cô ta
thүt lãng phí”. Chúa Giê-Xu
phán rҳng: “NgѬӟi này đang làm
điӃu tӓt lành, ngѬӟi xӫc dҩu
thѪm này cho ngày chôn xác ta.”

Ngay khi đó, Chúa Giê-Xu nói vӝi các môn đӕ
cөa Ngài rҳng Ngài sҿ bӍ phҥn bӛi, và hӏ sҿ
chӓi nhүn Ngài. Phi-e-rѪ khҵng đӍnh rҳng: “Tôi
sҿ không bӑ Ngài”. Chúa Giê-Xu lңi nói: “TrѬӝc
khi gà gáy, ngѬѪi sҿ chӓi nhүn ta 3 lҩn”.
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Ĉám đông dҭn Chúa Giê-xu đӁn nhà thҩy tӁ lӇ
cҥ. Ӡ đó, các trѬӡng lão ngѬӟi Do Thái đã nói
rҳng Chúa Giê-xu sҿ
phҥi chӁt. Gҩn đó,
Phi-e-rѪ đang đӫng
cңnh đӓng lӯa cөa
các đҩy tӝ mà
theo dõi.

Ĉӛt nhiên, tên Giu-đa dҭn theo 1
lǊ đông kéo đӁn bұt Ngài. Chúa
Giê-xu không phҥn kháng, nhѬng
Phi-e-rѪ đã chém đӫt tai hӱu
cөa hұn. Chúa Giê-xu bèn nhһ
nhàng rӟ tai Giu-đa mà chӱa
lành. Chúa Giê-xu biӁt
Ngài bӍ bұt là theo
ý Ĉӫc Chúa Trӟi.

8

7

Các thҩy tӁ lӇ mang
Chúa Giê-xu đӁn trѬӝc mҹt
Phi-lát, là quan cai tӗng.
Phi-lát nói: “ta không thҧy
ngѬӟi này có tӛi gì”. NhѬng
đám đông than khóc
rҳng: “hãy đóng
đinh ngѬӟi nҩy
đi”.
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Khuya đêm đó, Chúa
Giê-Xu đӁn tңi vѬӟn
GhӁt-sê-ma-nê đӅ
cҩu nguyӉn. Các môn
đӕ đi theo Ngài đӃu
buӕn ngө. Chúa GiêXu cҩu nguyӉn: “Lңy
Cha,... xin hãy cҧt
chén này khӑi con.
Dҩu vүy, xin ý Cha
đѬӥc nên chӫ không
theo ý con”.

Ba lҩn ngѬӟi ta nhìn chҳm chҳm Phi-e-rѪ mà nói
rҳng: “NgѬѪi đi cùng Giê-xu!” Ba lҩn Phi-e-rѪ
đӃu tӭ chӓi, đúng nhѬ
lӟi Chúa Giê-xu đã
nói, dù Phi-e-rѪ
thүm chí đã rөa
mình mà thӃ thӓt.

Chúa Giê-Xu đã dӳ bӱa ăn
cuӓi cùng vӝi các môn đӕ
trong ngày LӇ VѬӥt Qua cөa
ngѬӟi Do Thái. Ngài nói cho
hӏ nghe vӃ nhӱng điӃu tuyӉt
vӟi mà Ĉӫc Chúa Trӟi đã hӫa
ban cho nhӱng ai yêu Ngài. KӁ
đó, Ngài bҽ bánh và trao chén
cөa Ngài mà chia ra cho các
môn đӕ. ĈiӃu này nhұc cho
hӏ nhӝ rҳng
thân thӅ và
huyӁt cөa
Chúa Giê-Xu
đã đӗ ra đӅ cӫu
lҧy tӛi nhân.

Sau này, Giu-Ĉa, 1 trong
12 môn đӕ cөa Chúa GiêXu đã bán Ngài cho các
thҩy tӁ lӇ cҥ lҧy 30
đӕng bңc.
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Ti Ӂn g g
à gày

Ngay lúc đó thì gà
gáy. Ĉúng y nhѬ lӟi
Chú Giê-xu đã nói vӝi
Phi-e-rѪ. Nhӝ đӁn lӟi
Ngài, Phi-e-rѪ đã
khóc lóc thҥm thiӁt.

Giu-đa cǊng đang hӓi
hүn. Hұn đã biӁt Chúa
Giê-xu không có bҧt
kì tӛi lәi nào. Giuđa đã trҥ lңi 30 nén
bңc nhѬng nhӱng thҩy
tӁ lӇ không nhүn lңi.
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Cuӓi cùng Phi-lát hӏp lңi và
tuyên án Chúa Giê-xu phҥi bӍ
đóng đinh. Quân lính đҧm đá
Chúa Giê-xu, hӏ đã nhӗ nѬӝc
bӏt trên Ngài và lҧy cây sүy
đánh đҩu Ngài. Hӏ đan 1 cái
mão gai mà đӛi trên đҩu Ngài.
Rӕi hӏ đóng đinh Ngài vào cây
thүp tӳ cho đӁn chӁt.
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Chúa Giê-xu luôn biӁt rҳng Ngài sҿ chӁt nhѬ
vүy. Ngài cǊng biӁt rҳng cái chӁt cөa Ngài sҿ
mang sӳ tha thӫ đӁn cho nhӱng tӛi nhân đã tin
Ngài. Cңnh Chúa Giê-xu có 2 tӛi phңm cùng bӍ
đóng đinh. 1 trong 2 ngѬӟi đó
đã tin nhүn Chúa và đѬӥc
vào nѬӝc Thiên Ĉàng, còn
ngѬӟi kia thì không.
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Giu-đa ném nhӱng
đӕng bңc đó đi,
rӕi đi ra ngoài
thұt cӗ.
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Sau hàng giӟ liӃn chӍu đӳng,
Chúa Giê-xu nói: “Con đã
làm xong” rӕi chӁt. Công
viӉc cөa Ngài đã đѬӥc
hoàn thành. Nhӱng
ngѬӟi thân thích
cөa Ngài đã chôn
Ngài trong 1
hҩm mӛ riêng.
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