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Ma-ri và Ma-thê lo lắng. 
Anh trai họ La-xa-rơ  
đang bị ốm nặng.  
Hai người em gái  
biết rằng La-xa-rơ  
có thể chết sớm.  
Họ đã đi tìm Chúa  
Giê-su. Ngài yêu  
gia đình nhỏ bé  
này ở Bết-tha-ni. 
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Mọi người bồn bã vì La-xa-rơ đã chết. Em gái 
anh ta, Ma-ri đang khóc. Những người trong nhà 
cố gắng an ủi Ma-ri. Chúa Giê-su cũng khóc. 

Ma-thê đến gặp Chúa Giê-su. Chúa Giê-su  
phán “Anh ngươi sẽ sống lại”. Ma-thê đáp lời 
“Tôi biết rằng sự sống lại vào ngày cuối cùng, 
anh tôi sẽ sống lại”. Ma-thê nghĩ nàng ta phải 
chờ đợi cho đến cuối để nhìn thấy La-xa-rơ sống  

dậy. Nhưng Chúa Giê-su 
 
 
 
 

 muốn 
 nói điều 
 gì khác. 

Chúa Giê-su đã ở lại Bê-tha-ni hai ngày. Và  
rồi Ngài phán điều gì đó làm môn đệ bối rối. 
“La-xơ-ra chết rồi. Ta mừng vì Ta không ở đó  
để cho các ngươi tin”. Những từ lạ lùng này 
muốn chỉ điều gì? Chúa  
Giê-su dự định  
làm gì? 

Chúa Giê-su phán cùng 
Ma-thê “Ta là sự sống 
lại và sự sống. Kẻ 
nào tin ta thì sống, 
mặc dù chết rồi”.  
Ma-thê tin lời Chúa 
Giê-su. Ma-thê biết 
rằng Ngài là con trai  

Đức Chúa Trời. 
 Nhưng làm sao 

 Ngài làm 
 La-xa-rơ 
 sống dậy 

 được? 

Khi Chúa  
Giê-su đến  
Bê-tha-ny,  
La-xa-rơ đã  
chết được  
bốn ngày.  
 
 

                   Cơ thể của  
                  La-xa-rơ được  
                  quấn bằng vải  
                  liệm và chôn  
                  trong một cái  
                     hang mộ. 

Khi Chúa Giê-su nghe tin về La-xa-rơ. Ngài phán 
cùng các môn đệ “Bệnh này không đến chết đâu”. 
Mặc dù Chúa Giê-su ở cách xa hàng dặm nhưng 
Ngài biết chính xác những gì sắp xảy đến với 
La-xa-rơ.  

7 8

5 6

3 4



Chúa Giê-su phán 
“Hãy mở cho người 
và để người đi”. 

Chúa  
Giê-su kêu  

lớn “La-xa-rơ!” 
“Hãy ra”. Đám đông 
nhìn chằm chằm vào 
miệng hang trong sự 
kinh ngạc. Chúa 

Giê-su có thể khiến 
người chết sống 

dậy? 

Chúa Giê-su ra lệnh “Hãy  
lăn hòn đá đi”. Ma-thê  
thưa rằng “Lạy Chúa,  
đã có mùi vì người  
nằm đó đã bốn  
ngày rồi”.  

Đúng  
vậy!  
La-xa-rơ 
ra khỏi 
hang,  
chân tay 
buộc bằng 
vải liệm 
đã sống   
   lại! 

Tuân lệnh  
Chúa Giê-su,  
mọi người lăn  
hòn đá ra khỏi  

hang. Và rồi Chúa 
Giê-su cầu nguyện 

Cha Ngài trên trời. 
Chúa Giê-su đã làm 
phép lạ quá tuyệt 
vời đến mức đám 

đông biết rằng Chúa    
        đã sai Ngài  
              đến.  

Chúa Giê-su đi cùng 
đoàn người đến ngôi 
mộ. Có một hòn đá to 
chặn trước cửa hang. 
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Kết thúc 

Nhiều người nhìn thấy phép lạ 
này thì tin Chúa Giê-su. Nhưng 
những người khác mách cho kẻ 
thù Ngài – nhóm thầy tế lễ.  
Họ âm mưu giết Chúa Giê-su vì 
ghen tức. Khi Chúa Giê-su biết 
về âm mưu này, Ngài lẩn lánh.  

Câu chuyện trong kinh thánh cho chúng ta biết về Đức Chúa 
tuyệt vời đã tạo nên chúng ta và muốn chúng ta biết về Ngài. 

 
Chúa biết chúng ta đã phạm phải những sai lầm mà Ngài cho đó 

là tội lỗi. Sự trừng phạt cho tội lỗi là cái chết, nhưng 
Chúa yêu chúng ta vô cùng. Ngài đã gửi con trai duy nhất của 
mình là Giê-su, chết trên thánh giá và chịu trừng phạt vì 
tội lỗi của chúng ta. Và rồi, Chúa Giê-su đã trở lại cuộc 
sống và về thiên đàng. Nếu bạn tin vào Chúa Giê-su và xin 

Ngài tha thứ cho tội lỗi của bạn, Ngài sẽ tha thứ!  
Ngài sẽ đến và sống trong bạn bây giờ,  

và bạn sẽ sống với Ngài mãi mãi. 
 

Nếu bạn tin điều này là  
có thật thì hãy nói với Đức Chúa rằng: 

Kính thưa Chúa Giê-su, Tôi tin Ngài là Đức Chúa trời,  
và là người đã chết vì tội lỗi của tôi, và bây giờ Ngài đã 
sống trở lại. Hãy bước vào cuộc sống của tôi và hãy tha thứ 
cho tội lỗi của tôi, để mà tôi có thể có một cuộc đời mới, 
và một ngày nọ Tôi sẽ bên Ngài mãi mãi. Hãy giúp tôi theo 

Ngài và sống vì Ngài như con của Ngài. A-men. 
 

Đọc kinh thánh và tâm sự với Chúa mỗi ngày!    
Giăng 3:16 

Chúa Giê-su và la-xa-rơ 
 

Một câu chuyện về lời của Chúa,  
được tìm thấy trong Kinh Thánh 

 
Giăng chương 11 

“Lời Chúa là lối đi ban cho sự sáng.”  
Thi Thiên 119:130 

Thật vui biết nhường nào! Nước mắt 
đã thành tiếng cười. Chúa Giê-su 

đã giữ lời. La-xa-rơ đã sống 
 dậy. Chỉ có con trai Đức 
 Chúa Trời mới có thể làm 
 cho người chết sống lại. 
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