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Cô nương đứng trên sườn 
đồi ồn ào, đôi mắt u buồn 
nhìn lên cảnh tượng 
khủng khiếp. Con trai 
của bà đang chết. Mẹ 
là Ma-ri-a, và bà đứng 
gần nơi Chúa Giê-su 
bị đóng đinh trên 
cây thập tự.



Làm thế nào mà tất cả 
những điều này xảy ra? Làm 
sao Chúa Giê-su có thể kết 
thúc cuộc đời tươi đẹp một 
cách khủng khiếp 
như vậy? Làm 
sao Đức Chúa 
Trời có thể để 
Con Ngài bị đóng 
đinh trên cây thập tự 
để chết ở đó? Chúa Giê-su 
có nhầm lẫn về Ngài là ai 
không? Chúa đã thất bại?



Không! Chúa không thất 
bại. Chúa Giê-xu đã 
không mắc bất kỳ sai lầm 
nào. Chúa Giê-xu luôn 
biết Ngài sẽ bị giết bởi 
những kẻ gian ác. Ngay 
cả khi Chúa Giê-su còn là 
một đứa trẻ, một ông già 
tên là Simeon đã nói với 
Mary rằng nỗi buồn đang 
ở phía trước.



Vài ngày trước khi 
Chúa Giê-su bị giết, 
một phụ nữ đến và đổ 
dầu thơm lên chân Ngài. 
"Cô ấy đang lãng phí tiền 
bạc," các môn đệ phàn nàn. 
"Cô ấy đã làm rất tốt," Jesus nói. "Cô ấy đã làm 
điều đó để chôn cất tôi." Những từ ngữ lạ lùng!



Sau đó, Giuđa, một trong 
mười hai môn đồ của Chúa 
Giê-su, đã đồng ý phản bội 
Chúa Giê-su cho các thầy tế 
lễ cả để lấy 30 lạng bạc.



Trong bữa tiệc Vượt Qua của người 
Do Thái, Chúa Giê-xu dùng bữa ăn 
cuối cùng với các môn đồ của Ngài. 
Ngài nói với họ những điều tuyệt vời 
về Đức Chúa Trời và những lời hứa của 
Ngài cho những ai yêu mến Ngài. Rồi 
Chúa Giê-su đưa bánh và chén để họ 
chia nhau. Những điều này nhằm nhắc 
nhở họ rằng cơ thể và huyết 
của Chúa Giê-su 
được ban để 
mang lại sự tha 
thứ cho tội lỗi.



Sau đó, Chúa Giê-xu nói với bạn bè của Ngài rằng Ngài sẽ 
bị phản bội, và họ sẽ bỏ chạy. "Tôi sẽ không chạy trốn," 
Peter nhấn mạnh. "Trước khi gà trống gáy, các ngươi sẽ 
chối Ta ba lần", Chúa Giê-su nói.



Tối hôm đó, Chúa 
Giê-su đến cầu 
nguyện trong Vườn 
Ghết-sê-ma-nê. Các 
môn đồ ở với Ngài đã 
ngủ thiếp đi. "Hỡi 
Cha Ta," Chúa Giê-xu 
cầu nguyện, "... Hãy 
để chén này từ Ta đi. 
Tuy nhiên, không 
phải theo ý muốn của 
Ta, mà là của Ngài."



Đột nhiên một đám đông 
hành quân vào khu vườn, 
dẫn đầu bởi Judas. Chúa 
Giê-su không chống cự, 
nhưng Phi-e-rơ đã cắt tai 
một người. Một cách 
lặng lẽ, Chúa Giê-su 
chạm vào tai người đàn 
ông và chữa lành anh ta. 
Chúa Giê-xu biết việc bắt 
giữ Ngài là một phần 
trong ý muốn của Đức 
Chúa Trời.



Đám đông đưa Chúa Giê-su đến nhà thầy tế lễ thượng phẩm.
Ở đó, các nhà lãnh đạo Do Thái nói rằng Chúa Giê-su phải 
chết. Gần đó, Phi-e-rơ đứng 
bên đống lửa của gia 
nhân và quan sát.



Ba lần người ta nhìn chằm chằm vào Phi-e-rơ và nói: "Ông 
đã ở với Chúa Giê-xu!" Ba lần Phi-e-rơ đã từ chối điều đó, 
đúng như lời Chúa Giê-su 
nói. Peter thậm chí còn 
chửi bới và văng tục.



Vừa lúc đó, một con gà trống 
gáy. Nó giống như tiếng nói của 
Đức Chúa Trời đối với Phi-e-rơ. 
Nhớ lại lời Chúa Giê-su, 
Phi-e-rơ khóc lóc thảm thiết.



Judas cũng xin lỗi. Ông biết 
Chúa Giê-xu không có tội 
hay tội gì. Giuđa đã lấy lại 
30 lượng bạc, nhưng các 
thầy tế lễ không lấy.



Judas ném tiền 
xuống, đi ra 
ngoài - và treo 
cổ tự tử.



Các thầy tế lễ đưa Chúa Giêsu đến 
trước mặt Philatô, thống đốc La Mã. 
Philatô nói: "Tôi không tìm thấy lỗi ở 
Người này." Nhưng đám đông không 
ngừng kêu khóc, "Hãy 
đóng đinh Ngài! Hãy 
đóng đinh Ngài!"



Cuối cùng Philatô nhượng bộ, và kết 
án Chúa Giêsu chết trên cây thập tự. 
Những người lính đấm Chúa Giê-xu, 
nhổ vào mặt Ngài và đánh Ngài. Họ 
làm một chiếc mão độc ác bằng những 
chiếc gai nhọn dài và đè lên đầu Ngài. 
Sau đó họ đóng đinh Ngài vào một 
cây thánh giá bằng gỗ để chết.



Chúa Giê-xu luôn biết Ngài sẽ chết theo cách đó. Ngài 
cũng biết rằng sự chết của Ngài sẽ mang lại sự tha thứ cho 
những tội nhân đặt lòng tin nơi Ngài. Hai tên tội phạm bị 
đóng đinh bên cạnh Chúa Giêsu. 
Một người tin vào Chúa 
Giê-xu - và đã đi đến 
Địa đàng. Người 
kia thì không.



Sau nhiều giờ đau khổ, Chúa 
Giê-su nói: "Việc đó đã hoàn tất" 
và chết. Công việc của anh 
ta đã hoàn thành. Bạn bè 
đã chôn cất Ngài trong 
một ngôi mộ riêng.



Sau đó binh lính La 
Mã đã niêm phong và 
canh gác lăng mộ.  
Bây giờ không ai có 
thể vào - hoặc ra.



Nếu đây là kết thúc của 
câu chuyện thì thật đáng 
buồn biết bao. Nhưng 
Chúa đã làm một điều 
tuyệt vời. Chúa Giê-xu 
không ở lại chết!



Sáng sớm ngày thứ nhất 
trong tuần, một số môn 
đồ của Chúa Giê-su thấy 
hòn đá lăn ra khỏi mộ. 
Khi họ nhìn vào bên 
trong, Chúa Giê-su 
không còn ở đó nữa.



Một người phụ nữ ở lại, khóc bên 
ngôi mộ. Chúa Giêsu đã hiện ra 
với cô ấy! Cô vui mừng chạy 
lại kể cho các đệ tử khác nghe. 
"CHÚA GIÊSU ĐÃ SỐNG!
CHÚA GIÊSU ĐÃ TRỞ 
LẠI TỪ CÁI CHẾT!"



Chẳng bao lâu sau, Chúa Giê-su đến với các môn 
đồ và cho họ xem bàn tay đầy sẹo của Ngài. Đó là 
sự thật. CHÚA GIÊSU ĐÃ SỐNG LẠI! Ngài đã 
tha thứ cho Phi-e-rơ vì đã chối bỏ Ngài, và bảo các 
môn đồ của Ngài nói cho mọi người biết về Ngài. 
Sau đó Ngài trở lại thiên đàng nơi Ngài đã đến.



Lễ Phục sinh đầu tiên

Một câu chuyện từ Lời Đức Chúa Trời, Kinh thánh,

được tìm thấy trong

Ma-thi-ơ 26-28, Lu-ca 22-24, 
Giăng 13-21

"Lối vào của Lời nói của bạn mang lại ánh sáng."
Thi Thiên 119:130



Kết thúc



Câu chuyện Kinh Thánh này cho chúng 
ta biết về Đức Chúa Trời tuyệt vời của chúng ta, 

Đấng đã tạo ra chúng ta và là Đấng muốn bạn biết Ngài.

Chúa biết chúng ta đã làm những điều xấu, mà Ngài gọi là tội lỗi. 
Hình phạt cho tội lỗi là sự chết, nhưng Đức Chúa Trời yêu thương bạn 

rất nhiều Ngài đã sai Con Một của Ngài, Chúa Giê-xu, chết trên Thập tự 
giá và bị trừng phạt vì tội lỗi của bạn. Sau đó, Chúa Giê-xu sống lại và 
về nhà trên Thiên Đàng! Nếu bạn tin Chúa Giê-xu và xin Ngài tha thứ 

cho tội lỗi của bạn, Ngài sẽ làm điều đó! Ngài sẽ đến và sống trong 
bạn bây giờ, và bạn sẽ sống với Ngài mãi mãi.

Nếu bạn tin rằng đây là sự thật, hãy nói điều này với Chúa:
Lạy Chúa Giêsu, con tin rằng Ngài là Đức Chúa Trời, và đã trở thành 

người để chết vì tội lỗi của con, và bây giờ Ngài sống lại. Xin hãy đến 
trong cuộc đời con và tha thứ tội lỗi cho con, để con có cuộc sống mới 

bây giờ, và một ngày nào đó sẽ được ở bên Ngài mãi mãi. Xin giúp con 
vâng lời Ngài và sống cho con như con của Ngài. Amen.

Đọc Kinh thánh và nói chuyện với Chúa mỗi ngày! Giăng 3:16
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