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* * * * *
    Now in the sixth month the angel Gabriel was sent by God to a city of Galilee named Nazareth, 
to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph, of the house of David.  The virgin’s name 
was Mary.  And having come in, the angel said to her, “Rejoice, highly favored one, the Lord is 
with you; blessed are you among women!”  But when she saw him, she was troubled at his saying, 
and considered what manner of greeting this was.  Then the angel said to her, “Do not be afraid, 
Mary, for you have found favor with God.  And behold, you will conceive in your womb and 
bring forth a Son, and shall call His name Jesus.  He will be great, and will be called the Son of 
the Highest; and the Lord God will give Him the throne of His father David.  And He will reign 
over the house of Jacob forever, and of His kingdom there will be no end.”  Then Mary said, 
“Behold the maidservant of the Lord!  Let it be to me according to your word.”  And the angel 
departed from her.             (Luke 1:26-33 & 38)

Đến tháng thứ sáu, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gáp-ri-ên đến thành Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê, tới 
cùng một người nữ đồng trinh tên là Ma-ri, đã hứa gả cho một người nam tên là Giô-sép, về dòng 
vua Đa-vít.  Thiên sứ vào chỗ người nữ ở, nói rằng: Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi; Chúa 
ở cùng ngươi.  Ma-ri nghe nói thì bối rối, tự hỏi rằng lời chào ấy có nghĩa gì.  Thiên-sứ bèn nói 
rằng: Hỡi Ma-ri, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời.  Nầy, ngươi sẽ chịu 
thai và sanh một con trai mà đặt tên là Jêsus.  Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là Con của 
Đấng Rất Cao; và Chúa, là Đức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít là tổ phụ Ngài.  Ngài sẽ 
trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng.  Ma-ri thưa rằng: Tôi đây là tôi tớ Chúa; xin sự ấy 
xảy ra cho tôi như lời người truyền! Đoạn thiên sứ kìa khỏi Ma-ri.               (Lu-ca 1:26-33 & 38)



* * * * *
   Joseph also went up from Galilee, out of the city of Nazareth, into Judea, to the city of 
David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David, to 
be registered with Mary, his betrothed wife, who was with child.  So it was, that while 
they were there, the days were completed for her to be delivered.  And she brought forth 
her firstborn Son, and wrapped Him in swaddling cloths, and laid Him in a manger, 
because there was no room for them in the inn.             (Luke 2:4-7)

Vì Giô-sép là dòng dõi nhà Đa-vít, cho nên cũng từ thành Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê, 
lên thành Đa-vít, gọi là Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, để khai vào sổ tên mình và tên  
Ma-ri, là người đã hứa gả cho mình đương có thai.  Đang khi hai người ở nơi đó, 
thì ngày sanh đẻ của Ma-ri đã đến.  Người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc  
con mình, đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở.    (Lu-ca 2:4-7)



* * * * *
   Now there were in the same country shepherds living out in the fields, keeping watch over their 
flock by night.  And behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord 
shone around them, and they were greatly afraid.  Then the angel said to them, “Do not be afraid, 
for behold, I bring you good tidings of great joy which will be to all people.  For there is born to 
you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord.  And this will be the sign to 
you: You will find a Babe wrapped in swaddling cloths, lying in a manger.”  And suddenly there 
was with the angel a multitude of the heavenly host praising God and saying: “Glory to God in 
the highest, and on earth peace, goodwill toward men!”                 (Luke 2:8-14)

Vả, cũng trong miền đó,                                                                                                             
có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài                                                                                                   
đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên.                                                                                            
Một thiên sứ của Chúa đến gần họ, và sự                                                                                     
vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh,                                                                                         
họ rất sợ hãi.  Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, 
sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các 
ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa.  Nầy là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: Các 
ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ.  Bỗng chúc có muôn vàn thiên 
binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng:  Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, 
Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!               (Lu-ca 2:8-14)



* * * * *
    And the Child grew and became strong in spirit, filled with wisdom; and 
the grace of God was upon Him.                       (Luke 2:40)

Con trẻ lớn lên, và mạnh mẽ, được đầy dẫy sự khôn ngoan, và ơn Đức 
Chúa Trời ngự trên Ngài.                                 (Lu-ca 2:40)



* * * * *
    John came baptizing in the wilderness and preaching a baptism of repentance for the remission 
of sins.  Then all the land of Judea, and those from Jerusalem, went out to him and were all 
baptized by him in the Jordan River, confessing their sins.  Now John was clothed with camel’s 
hair and with a leather belt around his waist, and he ate locusts and wild honey.  And he preached, 
saying, “There comes One after me who is mightier than I, whose sandal strap I am not worthy to 
stoop down and loose.  I indeed baptized you with water, but He will baptize you with the Holy 
Spirit.”  It came to pass in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee, and was baptized 
by John in the Jordan.  And immediately, coming up from the water, He saw the heavens parting 
and the Spirit descending upon Him like a dove.  Then a voice came from heaven, “You are my 
beloved Son, in whom I am well pleased.”         (Mark 1:4-11)

Giăng đã tới, trong đồng vắng vừa làm vừa giảng phép báp-tem ăn năn, cho được tha tội.  Cả 
xứ Giu-đê và hết thảy dân sự thành Giê-ru-sa-lem đều đến cùng người, xưng tội mình và chịu 
người làm phép báp tem dưới sông Giô-đanh.  Giăng mặc áo lông lạc đà, buộc dây lưng da ngang 
hông; ăn những châu chấu và mật ong rừng.  Người giảng dạy rằng: Có Đấng quyền phép hơn ta 
đến sau ta; ta không đáng cúi xuống mở dây giày Ngài.  Ta làm phép báp-tem cho các ngươi bằng 
nước; nhưng Ngài sẽ làm phép báp-tem cho các ngươi bằng Đức Thánh-Linh.  Vả, trong những 
ngày đó, Đức Chúa Jêsus đến từ Na-xa-rét là thành xứ Ga-li-lê, và chịu Giăng làm phép báp-tem 
dưới sông Giô-đanh.  Vừa khi lên khỏi nước, Ngài thấy các từng trời mở ra, và Đức Thánh-Linh 
ngự xuống trên mình Ngài như chim bò câu.  Lại có tiếng từ trên trời phán rằng: Ngươi là Con 
yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường.           (Mác 1:4-11)



* * * * *
   And He went up on the mountain and called to Him those He Himself wanted.  
And they came to Him.  Then He appointed twelve, that they might be with Him 
and that He might send them out to preach, and to have power to heal sicknesses 
and to cast out demons.           (Mark 3:13-15)

Kế đó, Đức Chúa Jêsus lên trên núi, đòi những người Ngài muốn, thì những 
người ấy đến kề Ngài.  Ngài bèn lập mười hai người, gọi là sứ đồ, để ở cùng Ngài 
và sai đi giảng đạo, lại ban cho quyền phép đuổi quỉ.         (Mác 3:13-15)



* * * * *
   There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews.  This man came to 
Jesus by night and said to him, “Rabbi, we know that You are a teacher come from God; for no 
one can do these signs that You do unless God is with him.”  Jesus answered and said to him, 
“Most assuredly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God.”  
Nicodemus said to Him, “How can a man be born when he is old?  Can he enter a second time 
into his mother’s womb and be born?”  Jesus answered, “Most assuredly, I say to you, unless one 
is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God.  That which is born of the 
flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit.”                  (John 3:1-6)

Trong vòng người Pha-ri-si, có người tên là Ni-cô-đem, là một người trong những kẻ 
cai trị dân Giu-đa.  Ban đêm, người nầy đến cùng Đức Chúa Jêsus mà nói rằng: Thưa 
thầy, chúng tôi biết thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến; vì những phép lạ thầy đã làm 
đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng, thì không ai làm được.  Đức Chúa Jêsus cất tiếng 
đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không 
thể thấy được nước Đức Chúa Trời.  Ni-cô-đem thưa rằng: Người đã già thì sanh lại làm 
sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao?  Đức Chúa Jêsus đáp rằng: 
Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà 
sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời.  Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ  
chi sanh bởi Thánh Linh là thần.                   (Giăng 3:1-6)



* * * * *
   Now it happened, the day after, that He went into a city called Nain; and many of His disciples 
went with Him, and a large crowd.  And when He came near the gate of the city, behold, a dead 
man was being carried out, the only son of his mother; and she was a widow.  And a large crowd 
from the city was with her.  When the Lord saw her, He had compassion on her and said to her, 
“Do not weep.”  Then he came and touched the open coffin, and those who carried him stood 
still.  And He said, “Young man, I say to you, arise.”  So he who was dead sat up and began to 
speak.  And He presented him to his mother.  Then fear came upon all, and they glorified God, 
saying, “A great prophet has risen up among us”' and “God has visited His people.”(Luke 7:11-16)

Bữa sau, Đức Chúa                                                                                                                   
Jêsus đi đến một thành,                                                                                                                    
gọi là Na-in có nhiều môn                                                                                                              
đồ và một đoàn dân đông cùng                                                                                                       
đi với Ngài.  Khi Ngài đến gần                                                                                                    
cửa thành, họ vừa khiêng ra một người chết, là con trai một                                                       
của mẹ góa kia; có nhiều người ở thành đó đi đưa với bà góa ấy.                                             
Chúa thấy, động lòng thương xót người, mà phán rằng: Đừng                                                
khóc!  Đoạn, Ngài lại gần, rờ quan tài, thì kẻ khiêng dừng lại.                                                 
Ngài bèn phán rằng: Hỡi người trẻ kia, ta biểu ngươi chờ dậy.                                               
Người chết vùng ngồi dậy và khởi sự nói. Đức Chúa Jêsus giao                                            
người lại cho mẹ.  Ai nấy đều  sợ hãi, và ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Có đấng tiên tri lớn  
đã dấy lên giữa chúng tôi, và   Đức Chúa Trời đã thăm viếng dân Ngài.        (Lu-ca 7:11-16)



* * * * *
   Then Jesus lifted up His eyes, and seeing a great multitude coming toward Him, He said to Philip, “Where 
shall we buy bread, that these may eat?”  But this He said to test him, for He himself knew what He would do.  
Philip answered Him, “Two hundred denarii worth of bread is not sufficient for them, that every one of them 
may have a little.”  One of His disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said to Him, “There is a lad here who 
has five barley loaves and two small fish, but what are they among so many?”  Then Jesus said, “Make the 
people sit down.”  Now there was much grass in the place.  So the men sat down, in number about five 
thousand.  And Jesus took the loaves, and when He had given thanks He distributed them to the disciples, and 
the disciples to those sitting down; and likewise of the fish, as much as they wanted.  So when they were 
filled, He said to His disciples, “Gather up the fragments that remain, so that nothing is lost.”  Therefore they 
gathered them up, and filled twelve baskets with the fragments of the five barley loaves which were left over 
by those who had eaten.  Then those men, when they had seen the sign that Jesus did, said, “This is truly the 
Prophet who is come into the world.”            (John 6:5-14)

Đức Chúa Jêsus ngước mắt lên, thấy một đoàn dân đông đến cùng mình, bèn phán với Phi-líp rằng: 
Chúng ta sẽ mua bánh ở đâu, để cho dân nầy có mà ăn?  Ngài phán điều đó đặng thử Phi-líp, chớ Ngài đã 
biết điều Ngài sẽ làm rồi.  Phi-líp thưa rằng: Hai trăm đơ-ni-ê bánh không đủ phát cho mỗi người một ít.  
Một môn đồ, là Anh-rê, em của Si-môn Phi -e-rơ, thưa rằng:  Đây có một đứa con trai, có năm cái bánh 
mạch nha và hai con cá; nhưng đông người dường nầy, thì ngằn ấy có thấm vào đâu?  Đức Chúa Jêsus 
bèn phán rằng: Hãy truyền cho chúng ngồi xuống. Vả, trong nơi đó có nhiều cỏ. Vậy, chúng ngồi xuống, 
số người ước được năm ngàn.  Đức Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn rồi, bèn phân phát cho những kẻ đã ngồi; 
Ngài cũng lấy cá phát cho chúng nữa, ai muốn bao nhiêu mặc ý.  Khi chúng đã ăn được no nê, Ngài phán 
với môn đồ rằng: Hãy lượm những miếng còn thừa, hầu cho không mất chút nào.  Vậy, môn đồ lượm 
những miếng thừa của năm cái bánh mạch nha, sau khi người ta đã ăn rồi, chứa đầy mười hai giỏ.  Những 
người đó thấy phép lạ Đức Chúa Jêsus đã làm, thì nói rằng: Người nầy thật là Đấng tiên tri phải đến thế 
gian.                (Giăng 6:5-14)



* * * * *
   Now when evening came, His disciples went down to the sea, got into the boat, and 
went over the sea toward Capernaum.  And it was already dark, and Jesus had not come 
to them.  Then the sea arose because a great wind was blowing.  So when they had rowed 
about three or four  miles, they saw Jesus walking on the sea and drawing near the boat; 
and they were afraid.  But He said to them, “It is I; do not be afraid.”  Then they willingly 
received Him into the boat, and immediately the boat was at the land where they were 
going.                (John 6:16-21)

Đến chiều, môn đồ xuống nơi bờ biển, và vào trong một chiếc thuyền, sang thẳng bờ 
bên kia, hướng về thành Ca-bê-na-um. Trời chợt tối, mà Đức Chúa Jêsus còn chưa đến 
cùng các môn đồ.  Gió thổi ào ào, đến nỗi biển động dữ dội.  Khi các môn đồ đã chèo ra 
độ chừng hai mươi lăm hay là ba mươi ếch-ta-đơ, thấy Đức Chúa Jêsus đi trên mặt biển, 
gần tới chiếc thuyền, thì sợ hãi.  Nhưng Ngài phán rằng:  Áy là ta đây, đừng sợ chi!  Bấy 
giờ, môn đồ muốn rước Ngài vào thuyền; tức thì chiếc thuyền đậu vào bờ, là nơi định đi.           
           (Giăng 6:16-21)



* * * * *
Then they brought little children to Him, that He might touch them; but the disciples 
rebuked those who brought them.  But when Jesus saw it, He was greatly displeased and 
said to them, “Let the little children come to Me, and do not forbid them; for of such is 
the kingdom of God.  Assuredly I say to you, whoever does not receive the kingdom of 
God as a little child will by no means enter it.”  And He took them up in His arms, laid 
His hands on them, and blessed them.       (Mark 10:13-16)

Người ta đem những con trẻ đến cùng Ngài, đặng Ngài rờ chúng nó; nhưng môn 
đồ trách những kẻ đem đến.  Đức Chúa Jêsus thấy vậy, bèn giận mà phán cùng môn 
đồ rằng: Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó; vì nước Đức Chúa Trời 
thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy.  Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai chẳng 
nhận lấy nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì chẳng được vào đó bao giờ.  
Ngài lại bồng những đứa trẻ ấy, đặt tay trên chúng nó mà chúc phước cho.         
           (Mác 10:13-16)



* * * * * 
    “I am the good shepherd.  The good shepherd gives His life for the sheep.  My 
sheep hear My voice, and I know them, and they follow Me.  And I give them 
eternal life, and they shall never perish; neither shall anyone snatch them out of 
My hand.”               (John 10:11 & 27-28)

Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống 
mình. Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta.  Ta ban cho nó sự sống đời 
đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta.      
                        (Giăng 10:11 & 27-28)



* * * * *
   Then the chief priests and the Pharisees gathered a council and said, “What shall we do?  For 
this Man works many signs.  If we let Him alone like this, everyone will believe in Him, and the 
Romans will come and take away both our place and nation.”  And one of them, Caiaphas, being 
high priest that year, said to them, “You know nothing at all, nor do you consider that it is 
expedient for us that one man should die for the people, and not that the whole nation should 
perish.”  Now this he did not say on his own authority; but being high priest that year he 
prophesied that Jesus would die for the nation, and not for that nation only, but also that He 
would gather together in one the children of God who were scattered abroad.  Then, from that 
day on, they plotted to put Him to death.                      (John 11:47-53)

Các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si nhóm tòa công luận, bàn rằng: Người nầy làm phép lạ 
nhiều lắm, chúng ta tính thế nào?  Nếu chúng ta để cho người làm, thì thiên hạ tin người, rồi dân 
Rô-ma sẽ đến diệt nơi nầy và cả nước chúng ta nữa.  Nhưng một người trong bọn họ, tên là    
Cai-phe, làm thầy cả thượng phẩm đương niên, nói rằng: Các ngươi chẳng biết gì hết!  Các ngươi 
chẳng xét rằng thà một người vì dân chịu chết, còn hơn cả nước bị hư mất.  Vả, người nói điều 
đó chẳng phải tự mình, nhưng bởi làm thầy cả thượng phẩm đương niên, người nói tiên tri về 
Đức Chúa Jêsus sẽ vì dân mà chết; và không những vì dân thôi, mà cũng để nhóm con cái Đức 
Chúa Trời đã tản lạc lại làm một đoàn.  Từ ngày đó, chúng lập mưu giết Ngài.   (Giăng 11:47-53)



* * * * *
   When evening had come, He sat down with the twelve.  Now as they were 
eating, He said, “Assuredly, I say to you, one of you will betray Me.”  And they 
were exceedingly sorrowful, and each of them began to say to Him, “Lord, is it 
I?”  He answered and said, “He who dipped his hand with Me in the dish will 
betray Me.”            (Matthew 26:20-23)

Đến tối, Ngài ngồi ăn với mười hai sứ đồ.  Khi đương ăn, Ngài phán rằng: Quả 
thật, ta nói cùng các ngươi rằng có một người trong các ngươi sẽ phản ta.  Các 
môn đồ lấy làm buồn bực lắm, và lần lượt hỏi Ngài rằng: Lạy Chúa, có phải tôi 
không? Ngài đáp rằng: Kẻ nào để tay vào mâm với ta, ấy là kẻ sẽ phản ta.    
              (Ma-thi-ó 26:20-23)



* * * * *
 There were also two others, criminals, led with Him to be put to death.  And when they had come 
to the place called Calvary, there they crucified Him, and the criminals, one on the right hand and 
the other on the left.  Then one of the criminals who were hanged blasphemed Him, saying, 
“If You are the Christ, save Yourself and us.”  But the other, answering, rebuked him, saying, 
“Do you not even fear God, seeing you are under the same condemnation?  And we indeed justly, 
for we receive the due reward of our deeds; but this Man has done nothing wrong.”  Then he said 
to Jesus, “Lord, remember me when You come into Your kingdom.”  And Jesus said to him,   
“Assuredly, I say to you, today you will be with Me in Paradise.”       (Luke 23:32-33 & 39-43)

KING OF

THE JEWS

  Chúng cũng đem hai người đi nữa, là kẻ trộm cướp, để giết cùng với Ngài.  Khi đến một chỗ 
gọi là chỗ Sọ, họ đóng đinh Ngài trên cây thập tự tại đó, cùng hai tên trộm cướp, một tên bên 
hữu Ngài, một tên bên tả.  Vả, một tên trộm cướp bị đóng đinh cũng mắng nhiếc Ngài rằng: 
Người không phải là Đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa!  Nhưng 
tên kia trách nó rằng: Ngươi cũng chịu một hình phạt ấy, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao?  Về 
phần chúng ta, chỉ là sự công bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm; nhưng ngươi nầy không 
hề làm một điều gì ác.  Đoạn lại nói rằng: Hỡi Jêsus, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ 
lấy tôi!  Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta 
trong nơi Ba-ra-đi.         (Lu-ca 23:32-33 & 39-43)



* * * * *
   Now it was about the sixth hour, and there was darkness over all the earth until 
the ninth hour.  Then the sun was darkened, and the veil of the temple was torn in 
two.  And when Jesus had cried out with a loud voice, He said, “Father, into your 
hands I commit My spirit.”  Having said this, He breathed His last.  So when the 
centurion saw what had happened, he glorified God, saying, “Certainly this was a 
righteous Man!”                  (Luke 23:44-47)

Vua dân 
Giu-đa

Khi đó, ước giờ thứ sáu, khắp xứ đều tối tăm cho đến giờ thứ chín.  Mặt trời trở 
nên tối, và màn trong đền thờ xé chính giữa ra làm hai.  Đức Chúa Jêsus bèn kêu 
lớn rằng: Hỡi Cha, tôi giao linh hồn lại trong tay Cha! Ngài vừa nói xong thì tắt 
hơi.  Thầy đội thấy sự đã xảy ra, ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Thật người nầy  
là người công bình.                (Lu-ca 23:44-47)



* * * * *
   Now when evening had come, there came a rich man from Arimathea, named Joseph, 
who himself had also become a disciple of Jesus.  This man went to Pilate and asked for 
the body of Jesus.  Then Pilate commanded the body to be given to him.  When Joseph 
had taken the body, he wrapped it in a clean linen cloth, and laid it in his new tomb which 
he had hewn out of the rock; and he rolled a large stone against the door of the tomb, and 
departed.  And Mary Magdalene was there, and the other Mary, sitting opposite the tomb.
                       (Matthew 27:57-61)

Đến chiều tối, có một người giàu, ở thành A-ri-ma-thê, tên là Giô-sép, chính là một 
môn đồ của Đức Chúa Jêsus, đến nơi Phi-lát mà xin xác Đức Chúa Jêsus. Phi-lát bèn 
truyền cho.  Giô-sép lấy xác Ngài mà bọc trong tấm vải liệm trắng, và đưa để trong một 
cái huyệt mới mà người đã khiến đục cho mình trong hòn đá; đoạn, lăn một hòn đá lớn 
đến trước cửa mồ, rồi đi.  Có Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri khác ở đó, ngồi đối ngang 
huyệt.                (Ma-thi-ó 27:57-61)



* * * * *
   Now on the first day of the week, very early in the morning, they, and certain other women 
with them, came to the tomb bringing the spices which they had prepared.  But they found the 
stone rolled away from the tomb.  Then they went in and did not find the body of the Lord Jesus.  
And it happened, as they were greatly perplexed about this, that behold, two men stood by them 
in shining garments.  Then, as they were afraid and bowed their faces to the earth, they said to 
them, “Why do you seek the living among the dead?  He is not here, but is risen!  Remember 
how He spoke to you when He was still in Galilee, saying, ‘The Son of Man must be delivered 
into the hands of sinful men, and be crucified, and the third day rise again.’”  And they 
remembered His words.                (Luke 24:1-8)

Ngày thứ nhứt trong tuần lễ, khi mờ sáng, các người đờn bà ấy lấy thuốc thơm đã sửa soạn 
đem đến mồ Ngài.  Họ thấy hòn đá đã lăn khỏi cửa mồ; nhưng bước vào, không thấy xác Đức 
Chúa Jêsus.  Đương khi không biết nghĩ làm sao, xảy có hai người nam mặt áo sáng như chớp, 
hiện ra trước mặt họ.  Họ đương thất kinh, úp mặt xuống đất; thì hai người ấy nói rằng: Sao các 
ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết?  Ngài không ở đây đâu, song Ngài đã sống lại. Hãy 
nhớ khi Ngài còn ở xứ Ga-li-lê, phán cùng các ngươi thể nào, Ngài đã phán rằng: Con người 
phải bị nộp trong tay kẻ có tội, phải bị đóng đinh trên cây thập tự, và ngày thứ ba phải sống lại.  
Họ bèn nhớ lại những lời Đức Chúa Jêsus đã phán.            (Lu-ca 24:1-8)



* * * * *
    So they rose up that very hour and returned to Jerusalem, and found the eleven and those who 
were with them gathered together, saying, “The Lord is risen indeed, and has appeared to Simon!”  
And they told about the things that had happened on the road, and how He was known to them in 
the breaking of bread.  Now as they said these things, Jesus Himself stood in the midst of them, 
and said to them, “Peace to you.”  But they were terrified and frightened, and supposed they had 
seen a spirit.  And he said to them, “Why are you troubled?  And why do doubts arise in your 
hearts?  Behold My hands and My feet, that it is I Myself.  Handle Me and see, for a spirit does 
not have flesh and bones as you see I have.”  When He had said this, He showed them His hands 
and His feet.                  (Luke 24:33-40)

Nội giờ đó, họ liền đứng dậy, trở về thành Giê-ru-sa-lem, gặp mười một sứ 
đồ cùng các môn đồ khác đương nhóm lại, nói với họ rằng: Chúa thật đã sống 
lại, và hiện ra với Si-môn.  Rồi hai người thuật lại sự đã xảy đến khi đi đường, 
và nhìn biết Ngài lúc bẻ bánh ra là thể nào.  Môn đồ đương nói chuyện như 
vậy, chính Đức Chúa Jêsus hiện ra giữa đó mà phán rằng: Bình an cho các 
ngươi!  Nhưng môn đồ đều sửng sốt rụng rời, tưởng thấy thần.  Ngài phán 
rằng: Sao các ngươi bối rối, và sao trong lòng các ngươi nghi làm vậy?  Hãy 
xem tay chơn ta: thật chính ta. Hãy rờ đến ta, và hãy xem; thần thì không có 
thịt xương, mà các ngươi thấy ta có.  Đương phán vậy, Ngài giơ tay và chơn 
ra cho xem.                (Lu-ca 24:33-40)



* * * * *
    And He said to them, “Thus it is written, and thus it was necessary for the Christ to  
suffer and to rise from the dead the third day, and that repentance and remission of sins 
should be preached in His name to all nations, beginning at Jerusalem.  And you are   
witnesses of these things.”  And he led them out as far as Bethany, and He lifted up His 
hands and blessed them.  Now it came to pass while He blessed them, that He was parted 
from them and carried up into heaven.                    (Luke 24:46-48 & 50-51)

Ngài phán: Có lời chép rằng Đấng Christ phải chịu đau đớn dường ấy, ngày thứ ba sẽ 
từ kẻ chết sống lại, và người ta sẽ nhơn danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn 
năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Giê-ru-sa-lem.  Các ngươi làm chứng về mọi việc 
đó.  Kế đó, Ngài đem môn đồ đi đến nơi xung quanh lành Bê-tha-ni, giơ tay lên mà ban 
phước cho.  Đương khi ban phước, Ngài lìa môn đồ mà được đem lên trời.                   
                (Lu-ca 24:46-48 & 50-51)



For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him 
should not perish but have everlasting life.  For God did not send His Son into the world to 
condemn the world, but that the world through Him might be saved.  He who believes in Him is 
not condemned; but he who does not believe is condemned already, because he has not believed 
in the name of the only begotten Son of God.       (John 3:16-18)
 ___________________________________________________________________________
Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật 
không ở trong chúng ta.  Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để   
tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.  (I Giăng 1:8-9)

If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us.  If we confess our 
sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.   
              (I John 1:8-9 ) 
___________________________________________________________________________
Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai 
được đến cùng Cha.             (Giăng 14:6)

Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life.  No one comes to the Father except 
through Me.”             (John 14:6)
___________________________________________________________________________
Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.        
Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các 
ngươi sẽ được yên nghỉ.  Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.          (Ma-thi-ó 11:28-30)

“Come to Me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest.  Take My yoke 
upon you and learn from Me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your 
souls.  For My yoke is easy and My burden is light.”            (Matthew 11:28-30)
___________________________________________________________________________
Đức Chúa Jêsus đã làm trước mặt môn đồ Ngài nhiều phép lạ khác nữa, mà không chép trong 
sách nầy.  Nhưng các việc nầy đã chép, để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng 
Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống.   
                (Giăng  20:30-31)

And truly Jesus did many other signs in the presence of His disciples, which are not written in 
this book; but these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, 
and that believing you may have life in His name.          (John 20:30-31)
___________________________________________________________________________
Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là thứ nhứt và là sau chót, là đầu và là rốt.       (Khải-Huyền 22:13)

“I am the Alpha and the Omega, the Beginning and the End, the First and the Last.”  
                   (Revelation 22:13)

AW

Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin 
Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.  Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống 
thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được 
cứu.  Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu; ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến 
danh Con một Đức Chúa Trời.           (Giăng 3:16-18)



* * * * *
Does this prayer express the desire of your heart?  If it does, pray this prayer and Christ will 
come into your life as He promised:

“Lord Jesus, I realize that I am a sinner and need you in my life.  I thank you for dying on 
the cross to take away my sins.  Thank you for forgiving my sins and giving me eternal life.  
I invite you into my life as Savior and Lord.  Please take control of my life.”

Name ________________________________________ Date ________________________

______________________________ __________________
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