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Tin mừng theo
Ma-thi-ơ

Gia phổ của Chúa Giê-xu
(Lu 3:23b–38)

1Đây là gia phổ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài
xuất thân từ dòng họ Đa-vít, Đa-vít xuất thân từ
dòng họ Áp-ra-ham.

2 Áp-ra-ham sinh Y-sác.
Y-sác sinh Gia-cốp.
Gia-cốp sinh Giu-đa và các anh em.
3 Giu-đa sinh Phê-rê và Xê-ra. (Mẹ của hai
người nầy là Ta-ma.)

Phê-rê sinh Hết-rôn.
Hết-rôn sinh Ram.
4 Ram sinh A-bi-na-đáp.
A-bi-na-đáp sinh Nát-son.
Nát-son sinh Xanh-môn.
5 Xanh-môn sinh Bô-ô. (Mẹ của Bô-ô là Ra-
háp.)

Bô-ô sinh Ô-bết. (Mẹ của Ô-bết là Ru-tơ.)
Ô-bết sinh Gie-xê.
6 Gie-xê sinh vua Đa-vít.
Đa-vít sinh Sô-lô-môn. (Mẹ Sô-lô-môn trước
kia là vợ của U-ri.)

7 Sô-lô-môn sinh Rô-bô-am.
Rô-bô-am sinh A-bi-gia.
A-bi-gia sinh A-xa.
8 A-xa sinh Giê-hô-sa-phát.
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Giê-hô-sa-phát sinh Giê-hô-ram.
Giê-hô-ram là ông tổ của U-xia.
9 U-xia sinh Giô-tham.
Giô-tham sinh A-háp.
A-háp sinh Ê-xê-chia.
10 Ê-xê-chia sinh Ma-na-xe.
Ma-na-xe sinh Am-môn.
A-môn sinh Giô-xia.
11 Giô-xia sinh Giê-cô-nia* và các anh em ông.
(Đây là nói về thời kỳ trước khi bị đày qua
Ba-by-lôn.)

12 Sau khi bị đày qua Ba-by-lôn:
Giê-hô-gia-kim sinh Sát-tiên.
Sát-tiên là ông nội của Xê-ru-ba-bên.
13 Xê-ru-ba-bên sinh A-bi-út.
A-bi-út sinh Ê-li-a-kim.
Ê-li-a-kim sinh A-xo.
14 A-xo sinh Xa-đốc.
Xa-đốc sinh A-kim.
A-kim sinh Ê-li-út.
15 Ê-li-út sinh Ê-li-a-xa.
Ê-li-a-xa sinh Ma-than.
Ma-than sinh Gia-cốp.
16 Gia-cốp sinh Giô-xép.
Giô-xép là chồng Ma-ri,
còn Ma-ri là mẹ Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu
được gọi là Đấng Cứu Thế.

17 Như vậy, tính từ Áp-ra-ham đến Đa-vít có
mười bốn đời. Từ Đa-vít cho đến khi dân chúng
bị đày qua Ba-by-lôn có mười bốn đời. Và từ khi

* 1:11: Giê-cô-nia Tên khác của Giê-hô-gia-kim.
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bị đày qua Ba-by-lôn cho đến khi Đấng Cứu Thế
ra đời cũng có mười bốn đời.

Sự Giáng Sinh của Chúa Giê-xu
(Lu 2:1–7)

18 Sự giáng sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu diễn
ra như sau: Ma-ri, mẹ Ngài, đã hứa hôn† với
Giô-xép, nhưng trước khi thành hôn, Ma-ri biết
mình đã mang thai bởi quyền năng của Thánh
Linh. 19Giô-xép, chồngMa-ri là người đức hạnh,
không muốn công khai bêu xấu Ma-ri nên dự
định âm thầm ly dị nàng.

20 Trong khi Giô-xép đang suy tính chuyện ấy
thì một thiên sứ hiện đến cùng ông trong chiêm
bao và bảo rằng, “Giô-xép, con cháu Đa-vít ơi,
đừng e ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì thai nhi trong
bụng nàng là do Thánh Linh. 21 Nàng sẽ sinh
một trai, ông hãy đặt tên là Giê-xu‡, vì con ấy sẽ
giải cứu dân ta ra khỏi tội.”

22Việc nầy xảy ra để lời Chúa đã phán với nhà
tiên tri trở thành sự thật: 23 “Một trinh nữ sẽ thụ
thai và sinh một trai. Người ta sẽ gọi Ngài là Em-
ma-nu-ên,”§ nghĩa là “Thượng Đế ở với chúng
ta.”

24 Khi Giô-xép thức dậy liền làm theo lời thiên
sứ Chúa đã dặn bảo. Ông cưới Ma-ri làm vợ
25 nhưng không ăn nằm với cô cho đến khi cô
† 1:18: hứa hôn Theo phong tục Do-thái, hứa hôn là một cam
kết vĩnh viễn, chỉ có thể hủy bỏ bằng sự ly dị. Nếu cô dâu tương
lai làm điều bất chính thì xem như phạm tội ngoại tình, có thể
bị xử tử. ‡ 1:21: Giê-xu Tên gọi “Giê-xu” có nghĩa là “CHÚA
(Gia-vê) cứu.” § 1:23: Một trinh nữ … Em-ma-nu-ên Ê-sai
7:14.
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sinh một trai. Rồi Giô-xép đặt tên em bé ấy là
Giê-xu.

2
Các học giả tìm kiếm Chúa Giê-xu

1 Chúa Giê-xu sinh ra tại thành Bết-lê-hem xứ
Giu-đia trong thời kỳ Hê-rốt trị vì. Lúc ấy có mấy
học giả từ Đông phương đến Giê-ru-sa-lem 2 hỏi
rằng, “Vua dân Do-thái mới sinh ở đâu? Chúng
tôi thấy ngôi sao Ngài từ Đông phương nên đến
đây để thờ lạy Ngài.”

3 Khi nghe tin ấy thì vua Hê-rốt và cả dân
chúng Giê-ru-sa-lem đều xôn xao. 4 Vua cho
triệu tập tất cả các trưởng tế và các giáo sư luật
lại để hỏi xem Đấng Cứu Thế sẽ được sinh ra tại
đâu. 5 Họ thưa, “Tại thành Bết-lê-hem xứ Giu-
đia. Vì nhà tiên tri đã viết về chuyện nầy trong
Thánh Kinh như sau:
6 ‘Còn ngươi, Bết-lê-hem, đất Giu-đia,

ngươi sẽ rất quan trọng dưới mắt các lãnh
tụ Giu-đa.

Từ ngươi sẽ xuất hiện một nhà lãnh đạo,
làm người chăn dắt dân Ít-ra-en của ta.’ ”
Mi-ca 5:2

7 Rồi Hê-rốt liền họp kín với các học giả để
hỏi xem họ thấy ngôi sao lần đầu tiên đúng vào
lúc nào. 8 Vua sai các học giả đến Bết-lê-hem và
dặn, “Các ông hãy đi tìm em bé đó cho thật kỹ.
Khi tìm được rồi, cho ta biết để ta cũng đến thờ
phụng Ngài.”
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9 Sau khi nghe vua dặn xong, họ liền lên
đường. Ngôi sao mà họ đã thấy từ Đông phương
đi trước mặt họ đến ngay chỗ em bé ở thì dừng
lại. 10Nhìn thấy ngôi sao, các học giả mừng quá
sức. 11Khi bước vào nhà họ thấy em bé và Ma-ri,
mẹ Ngài, thì cúi xuống thờ lạy Ngài. Rồi họ mở
hộp châu báu ra dâng cho Ngài các vật quí gồm
có vàng, trầm hương, và nhựa thơm. 12 Rồi qua
chiêm bao, Thượng Đế dặn các học giả đừng trở
lại với Hê-rốt, nên họ về nước bằng đường khác.

Cha mẹ Chúa Giê-xu mang Ngài
qua Ai-cập

13Khi các học giả đi rồi,một thiên sứ của Chúa
hiện đến cùng Giô-xép trong mộng bảo rằng,
“Hãy thức dậy,mang em bé và mẹ Ngài trốn qua
Ai-cập vì Hê-rốt sắp tìm em bé ấy để giết. Cứ ở
đó cho đến khi nào tôi bảo thì trở về.”

14 Nên Giô-xép thức dậy và đang đêm mang
em bé và mẹ Ngài trốn qua Ai-cập. 15 Giô-xép ở
Ai-cập cho đến khi Hê-rốt qua đời. Việc nầy xảy
ra để lời Chúa phán qua nhà tiên tri trở thành
sự thật: “Ta đã gọi con ta ra khỏi Ai-cập.”*

Hê-rốt giết các bé trai
16 Thấy các học giả gạt mình, vua Hê-rốt vô

cùng tức giận. Ông ra lệnh giết tất cả các bé trai
từ hai tuổi trở xuống thuộc Bết-lê-hem và toàn
vùng phụ cận. Đó là khoảng xấp xỉ tuổi trẻ sơ
sinh, căn cứ theo thời gian mà các học giả cho
vua biết. 17 Biến cố xảy ra nầy cũng để cho lời
* 2:15: Giô-xép … Ai-cập Ô-sê 11:1.
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Thượng Đế phán qua nhà tiên tri Giê-rê-mi trở
thành sự thật:

18 “Người ta nghe tiếng than khóc ở Ra-ma.
Đó là tiếng Ra-chên khóc than cho các con mình.
Nàng không chịu an ủi,

vì chúng nó không còn nữa.” Giê-rê-mi
31:15

Giô-xép và Ma-ri trở về
19 Sau khi Hê-rốt qua đời thì một thiên sứ của

Chúa hiện đến báomộng cho Giô-xép đang ở Ai-
cập, 20 và bảo, “Hãy thức dậy, đem em bé và mẹ
Ngài trở về nước, vì những người tìm giết em bé
ấy đã chết rồi.”

21 Nên Giô-xép mang em bé và mẹ Ngài trở về
xứ Do-thái. 22Nhưng khi nghe vua A-chê-lâu nối
ngôi cha cai trị xứ Giu-đa sau khi Hê-rốt qua đời,
thì Giô-xép sợ không dám trở về vùng ấy. Cho
nên sau khi được báo mộng, ông đi về miền Ga-
li-lê, 23 đến định cư tại một thị trấn gọi là Na-xa-
rét. Lời Thượng Đế đã phán qua các nhà tiên tri
lại được thực hiện: “Ngài sẽ được gọi là người
Na-xa-rét.”†

3
Chức vụ của Giăng Báp-tít
(Mác 1:1–8; Lu 3:1–9, 15–17; Gi 1:19–28)

† 2:23: người Na-xa-rét Nghĩa là người gốc thành Na-xa-rét,
danh từ nầy trong tiếng Hê-bơ-rơ nghe như “nhánh.” Vì thế
Ma-thi-ơ rất có thể ám chỉ lời hứa về một “nhánh” trong gia tộc
Đa-vít. Xem Ê-sai 11:1.
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1 Khoảng thời gian ấy, Giăng Báp-tít bắt đầu
truyền giảng trong vùng sa mạc xứ Giu-đia.
2Giăng khuyên, “Các ông bà hãy ăn năn vì nước
thiên đàng gần đến rồi.” 3Giăng Báp-tít là người
mà nhà tiên tri Ê-sai đã viết:

“Có tiếng người kêu trong sa mạc:
‘Hãy chuẩn bị đường cho Chúa.

San phẳng lối đi cho Ngài.’ ” Ê-sai 40:3

4 Giăng mặc áo quần làm bằng lông lạc đà,
thắt đai da ngang hông, ăn châu chấu và mật
ong rừng. 5 Nhiều người đến từ Giê-ru-sa-lem,
Giu-đia, và khắp vùng quanh sông Giô-đanh để
nghe Giăng giảng thuyết. 6Họ xưng tội và được
Giăng làm lễ báp-têm dưới sông Giô-đanh.

7 Nhiều người Pha-ri-xi và Xa-đu-xê cũng đến
nơi Giăng làm báp-têm cho dân chúng. Khi thấy
họ, Giăng bảo, “Các anh là loài rắn! Ai đã cảnh
cáo để các anh tránh khỏi cơn trừng phạt sắp
đến của Thượng Đế? 8 Hãy chứng tỏ bằng việc
làm cho thấy mình đã thực sự ăn năn. 9 Đừng
tự gạtmà bảo rằng, ‘Áp-ra-ham là ông tổ chúng
tôi.’ Tôi cho các anh biết là Thượng Đế có thể
biến những viên đá nầy ra con cháu Áp-ra-ham
được đó. 10 Cái rìu bây giờ đã sẵn sàng để đốn.
Cây nào không sinh trái tốt* đều sẽ bị chặt hết
để chụm lửa.

* 3:10: Cây nào không sinh trái tốt Những người không vâng
lời Thượng Đế. Họ giống như những “cây” sẽ bị đốn.
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11 Tôi làm báp-têm cho các anh bằng nước
để chứng tỏ các anh đã ăn năn. Nhưng có
một Đấng đến sau tôi còn lớn hơn tôi nữa. Tôi
không đáng xách dép cho Ngài. Ngài sẽ làm báp-
têm cho các anh bằng Thánh Linh và bằng lửa.
12 Ngài sẽ sàng lúa†, tách lúa và trấu ra. Ngài
chứa lúa vào kho, còn trấu thì đốt hết trong lửa
không bao giờ tắt.”

Chúa Giê-xu được Giăng làm lễ báp-têm
(Mác 1:9–11; Lu 3:21–22)

13 Lúc ấy, Chúa Giê-xu từ miền Ga-li-lê đến
sông Giô-đanh để Giăng làm báp-têm. 14Nhưng
Giăng từ chối, bảo rằng, “Tại sao Ngài lại đến
cùng tôi để chịu báp-têm? Đáng lẽ tôi phải được
Ngài làm báp-têm mới đúng!”

15 Chúa Giê-xu đáp, “Bây giờ cứ làm theo lời
tôi yêu cầu đi, vì chúng ta cần làm theo ý muốn
Thượng Đế.” Cho nên Giăng bằng lòng làm báp-
têm cho Ngài.

16 Vừa khi Chúa Giê-xu chịu lễ báp-têm và
lên khỏi nước, thì thiên đàng mở ra, Ngài thấy
Thánh Linh của Thượng Đế lấy dạng bồ câu hiện
xuống đậu trên Ngài. 17 Rồi có tiếng từ thiên
đàng vọng xuống rằng, “Đây là con yêu dấu của
ta. Ta rất vừa lòng về người.”

4
Chúa Giê-xu bị cám dỗ
(Mác 1:12–13; Lu 4:1–13)

† 3:12: sàng lúa Nghĩa là Chúa Giê-xu sẽ phân chia người tốt
với người xấu.
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1 Sau đó Thánh Linh đưa Chúa Giê-xu vào
đồng hoang để chịu ma quỉ cám dỗ. 2 Ngài đã
cữ ăn suốt bốn mươi ngày và bốn mươi đêm
nên Ngài đói lả. 3 Ma quỉ* đến cám dỗ Ngài
rằng, “Nếu ngươi là Con Thượng Đế thì hãy biến
những viên đá nầy thành bánh đi.”

4 Chúa Giê-xu đáp, “Thánh Kinh chép,

‘Người ta không phải chỉ sống nhờ bánhmà thôi
đâu

mà còn nhờ vào những lời phán của Thượng
Đế.’ ” Phục truyền luật lệ 8:3

5 Rồima quỉ đưa Ngài vào thành thánh Giê-ru-
sa-lem và đặtNgài lênmột đỉnh cao của đền thờ.
6 Nó nói với Ngài, “Nếu anh là Con Thượng Đế
thì hãy nhảy xuống đi, vì Thánh Kinh có chép:

‘Ngài sẽ sai thiên sứ bảo vệ ngươi.
Các thiên sứ ấy sẽ giữ ngươi trong tay

để chân ngươi khỏi vấp nhằm đá.’ ” Thi
thiên 91:11–12

7 Chúa Giê-xu đáp, “Cũng có lời Thánh Kinh
viết, ‘Ngươi chớ nên thách thức Chúa là Thượng
Đế ngươi.’ ”†

8 Sau đó ma quỉ đưa Ngài lênmột đỉnh núi cao,
chỉ cho Ngài thấy hết mọi quốc gia trên thế giới
cùng mọi vẻ huy hoàng của các nước ấy. 9 Ma

* 4:3: Ma quỉ Nguyên văn, “Kẻ cám dỗ.” † 4:7: Chúa Giê-xu
… Thượng Đế ngươi Phục 6:16
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quỉ nói, “Nếu ngươi cúi đầu bái lạy ta, ta sẽ cho
ngươi tất cả các quốc gia nầy.”

10 Chúa Giê-xu mắng nó, “Nầy Sa-tăng, hãy đi
cho khuất mắt ta! Có lời Thánh Kinh viết,

‘Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thượng Đế ngươi
và chỉ phục vụ một mình Ngài mà thôi.’ ”
Phục truyền luật lệ 6:13

11Ma quỉ bỏ đi, liền có thiên sứ đến chăm sóc
Ngài.

Chúa Giê-xu bắt đầu chức vụ
ở Ga-li-lê

(Mác 1:14–15; Lu 4:14–15)
12Khi Chúa Giê-xu nghe tin Giăng bị tù thì Ngài

trở về vùng Ga-li-lê. 13 Ngài rời thành Na-xa-rét
và đến cư ngụ tại Ca-bê-nâm, một thị trấn gần
hồ Ga-li-lê, bên cạnh vùng Xê-bu-lôn và Nép-ta-
li. 14 Ngài làm như thế để thực hiện lời nhà tiên
tri Ê-sai đã nói:

15 “Đất Xê-bu-lôn và Nép-ta-li
dọc con đường đi đến biển,
phía tây sông Giô-đanh.

Đó là miền Ga-li-lê nơi dân ngoại quốc sinh sống.
16 Các dân ấy sống trong bóng tối

nhưng đã thấy ánh sáng lớn.
Những người ở nơi bóng chết che phủ

đã được ánh sáng chiếu vào.” Ê-sai 9:1–2
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17 Từ lúc ấy, Chúa Giê-xu bắt đầu giảng dạy,
“Hãy ăn năn vì nước thiên đàng gần đến rồi.”

Chúa Giê-xu tuyển chọn
một số môn đệ

(Mác 1:16–20; Lu 5:1–11)
18 Trong khi đang đi dọc theo hồ Ga-li-lê, Ngài

thấy hai anh em: Xi-môn còn gọi là Phia-rơ và em
là Anh-rê. Hai người đang quăng lưới xuống hồ,
vì họ làm nghề đánh cá. 19 Chúa Giê-xu gọi họ,
“Hãy theo ta, ta sẽ biến các anh thành những
tay đánh lưới người.” 20 Xi-môn và Anh-rê liền
bỏ lưới đi theo Ngài.

21 Ngài tiếp tục đi dọc theo bờ hồ Ga-li-lê, thì
thấy hai anh em khác nữa là Gia-cơ và Giăng,
con Xê-bê-đê. Hai người đang ngồi trong thuyền
vá lưới với Xê-bê-đê, cha mình. Chúa Giê-xu gọi
họ. 22 Họ liền bỏ thuyền và cha mình lại rồi đi
theo Chúa Giê-xu.

Chúa Giê-xu dạy dỗ và chữa lành
dân chúng

(Lu 6:17–19)
23Chúa Giê-xu đi khắpmiền Ga-li-lê, giảng dạy

trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng về
Nước Trời, chữa lành dân chúng khỏi các bệnh
tật. 24 Tiếng đồn về Ngài loan ra khắp xứ Xy-ri
nên dân chúng mang tất cả những người bệnh
đến với Ngài. Họ mắc đủ thứ bệnh. Người thì
bị đau đớn, kẻ bị quỉ ám, người bị động kinh,
kẻ bị bại liệt. Chúa Giê-xu chữa lành cho tất cả.
25Nhiều người từ miền Ga-li-lê, vùng Thập Tỉnh,
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Giê-ru-sa-lem, Giu-đia và vùng đất phía tây sông
Giô-đanh đi theo Ngài.

5
Chúa Giê-xu dạy dỗ dân chúng
(Lu 6:20–23)

1Khi Chúa Giê-xu nhìn thấy đám đông thì Ngài
lên ngồi trên một ngọn đồi. Các môn đệ đến với
Ngài, 2 rồi Ngài bắt đầu dạy dỗ:

3 “Phúc cho những ai đang nghèo khó về tâm
linh*,

vì nước thiên đàng thuộc về họ.
4 Phúc cho những ai đang buồn bã,

vì Thượng Đế sẽ an ủi họ.
5 Phúc cho những ai khiêm nhường,

vì họ sẽ nhận được đất.†
6 Phúc cho những ai lúc nào cũng cố gắng làm

điều phải‡,
vì Thượng Đế sẽ thỏa mãn họ.

7 Phúc cho những ai tỏ lòng nhân ái đối với kẻ
khác,

vì Thượng Đế cũng sẽ tỏ lòng nhân ái đối
với họ.

8 Phúc cho những ai có tư tưởng trong sạch,
vì sẽ được ở với Thượng Đế.

9 Phúc cho những ai mang lại hòa thuận,
* 5:3: nghèo khó về tâm linh Nghĩa đen “nghèo về tinh thần.”
† 5:5: vì … đất Chúa đã hứa (Thi 37:11). Đây có thể có nghĩa
là “đất hứa thuộc linh” nhưng cũng có nghĩa “đất sẽ thuộc về
họ.” ‡ 5:6: cố gắng làm điều phải Nghĩa đen “đói khát sự
công chính.”
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vì Thượng Đế sẽ gọi họ là con cái Ngài.
10 Phúc cho những ai bị ngược đãi vì làm điều

phải,
vì nước thiên đàng là của họ.

11Người ta sẽ nhục mạ và làm tổn thương các
con. Họ sẽ lấy mọi điều xấu vu cáo các con vì
các con theo ta. Nhưng khi họ làm như thế thì
các con có phúc. 12Hãy hớn hở vui mừng lên, vì
có một phần thưởng rất lớn đang dành cho các
con trên thiên đàng. Vì họ cũng đã ngược đãi
các nhà tiên tri sống trước các con như vậy.”

Các con là muối và ánh sáng
(Mác 9:50; Lu 14:34–35)

13 “Các con là muối của đất. Nhưng nếu muối
mất vị mặn thì sẽ không thể nào làm cho mặn
lại được. Muối đó hoàn toàn vô dụng, chỉ có thể
ném bỏ để người ta dẫm lên thôi.

14 Các con là ánh sáng chiếu cho thế giới. Các
con là cái thành xây trên núi, không thể bị che
khuất được. 15 Không ai thắp đèn rồi đem giấu
dưới cái chậu, nhưng người ta đặt trên chân đèn,
để nó chiếu sáng mọi người trong nhà. 16 Cũng
thế, các con phải làm ánh sáng cho người khác.
Hãy sống cách nào để người ta thấy những việc
phúc đức các con làm mà ca ngợi Cha các con
trên trời.

Luật pháp quan trọng như thế nào
17 Đừng tưởng rằng ta đến để phá luật pháp

Mô-se và lời dạy của các nhà tiên tri. Ta đến
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không phải để phá, mà để hoàn thành những gì
luật pháp và các nhà tiên tri nói. 18 Ta bảo thật,
sẽ không có một điều gì trong luật pháp biếnmất
đi cho đến khi không còn trời đất nữa. Dù một
chấmmột nét cũng không bay mất, cho đến khi
mọi việc được hoàn thành. 19 Ai không tuân giữ
điều nhỏ nhất trong luật pháp và dạy người ta
như thế sẽ là người thấp kém nhất trong nước
thiên đàng. Còn ai vâng giữ luật pháp và dạy
người ta vâng theo sẽ được tôn trọng trong nước
thiên đàng. 20 Ta bảo các con phải sống tốt hơn
những người Pha-ri-xi và các giáo sư luật, nếu
không các con không thể nào vào nước thiên
đàng được đâu.

Chúa Giê-xu dạy về tính nóng giận
21 Các con có nghe người ta dạy dân chúng

từ xưa, ‘Ngươi không được giết người.§ Ai giết
người sẽ bị xét xử.’ 22 Nhưng ta bảo các con, ai
tức giận anh chị em* mình sẽ bị xét xử. Ai nói
xấu anh chị em mình phải bị hội đồng cao cấp
Do-thái xét xử. Còn ai gọi người khác là đồ điên,
thì đáng bị lửa địa ngục trừng phạt.

23 Khi các con dâng của lễ cho Thượng Đế nơi
bàn thờ, mà nhớ lại rằng anh chị em mình còn
có điều gì nghịch với mình, 24 thì hãy để của lễ

§ 5:21: Các con … giết người Xuất 20:13; Phục 5:18. * 5:22:
anh chị em Mặc dù bản Hi-lạp ghi “anh em” trong phần nầy và
các phần khác, nhưng lời Chúa Giê-xu nói ở đây áp dụng chung
cho cả hội thánh, gồm nam lẫn nữ.
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nơi bàn thờ, trở về giảng hòa cùng anh chị em
mình trước đã, rồi sau đó hãy dâng của lễ.

25 Nếu kẻ thù lôi các con ra tòa, hãy làm hòa
với họ ngay trước khi đến tòa. Nếu không, kẻ
thù các con sẽ giao các con cho quan tòa, quan
tòa giao cho người cai ngục tống giam các con.
26 Ta bảo thật, chừng nào chưa trả hết đồng tiền
cuối cùng, thì các con không thể bước chân ra
khỏi tù được đâu.

Chúa Giê-xu dạy về tội nhục dục
27 Các con có nghe nói, ‘Ngươi không được

phạm tội ngoại tình.’† 28 Nhưng ta bảo các con,
ai nhìn đàn bà mà động lòng dục với người ấy
thì trong tâm trí xem như đã phạm tội ngoại tình
với người đàn bà ấy rồi. 29Nếumắt phải của các
con xui khiến các con phạm tội, thì hãy móc và
ném nó đi. Chẳng thà thiếu mất một phần cơ
thể, còn hơn toàn thân thể bị ném vào hỏa ngục.
30 Nếu tay phải các con xui khiến các con phạm
tội, hãy chặt nó và ném bỏ đi. Chẳng thà thiếu
mấtmột phần cơ thể, còn hơn cả thân thể đi vào
hỏa ngục.

Chúa Giê-xu dạy về sự ly dị
(Ma 19:9; Mác 10:11–12; Lu 16:18)

31 Có lời viết, ‘Ai ly dị vợ mình thì phải cho
người ấy giấy ly hôn.’‡ 32 Nhưng ta bảo các con:
Ai ly dị vợmình là làm cho người đàn bà ấy phạm
tội ngoại tình. Chỉ có một nguyên nhân duy nhất
† 5:27: Các con … ngoại tình Xuất 20:14; Phục 5:18. ‡ 5:31:
Có lời viết … giấy ly hôn Phục 24:1.
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để ly dị vợ là nếu nàng ăn nằm với một người
đàn ông khác. Còn ai cưới người đàn bà bị ly dị
ấy cũng phạm tội ngoại tình.

Phải thận trọng khi hứa
33 Các con có nghe người thời xưa nói, ‘Không

được trái lời thề, mà phải giữ lời thề đối với
Chúa.’§ 34 Nhưng ta bảo các con, đừng thề thốt
gì hết. Đừng chỉ trời mà thề, vì đó là ngôi của
Thượng Đế. 35 Cũng đừng chỉ đất mà thề, vì đó
là bệ chân Ngài*. Đừng chỉ thành Giê-ru-sa-lem
mà thề, vì đó là thành của Vua Lớn. 36 Cũng
đừng chỉ đầu mình mà thề, vì tự các con không
thể làm một sợi tóc trên đầu ra trắng hay đen
được. 37 Điều gì phải thì nói phải, không thì nói
không. Còn nếu ai nói gì ngoài hai cách ấy, đều
do Kẻ Ác mà ra.

Đừng chống trả kẻ ác
(Lu 6:29–30)

38Các con có nghe nói, ‘Mắt đềnmắt, răng đền
răng.’† 39Nhưng ta bảo các con: Đừng chống trả
kẻ ác. Nếu ai tát má bên mặt, đưa luôn má bên
trái cho họ. 40 Nếu ai kiện các con ở tòa để lấy
áo trong, hãy cho họ lấy luôn áo ngoài. 41Nếu ai
ép các con đi một dặm‡ với họ, đi luôn hai dặm.
42 Ai xin gì thì hãy cho họ. Ai muốn mượn gì thì
đừng từ chối.

§ 5:33: Các con … với Chúa Xem các sách Lê-vi 19:12; Dân
30:2; Phục 23:21. * 5:35: đó là bệ chân Ngài Hay “đất thuộc
về Ngài.” † 5:38: Các con… đền răng Xuất 21:24; Lê-vi 24:20.
‡ 5:41: một dặm Khoảng một cây số rưỡi.
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Yêu thương mọi người
(Lu 6:27–28, 32–36)

43Các con có nghe, ‘Hãy yêu người láng giềng§
và hãy ghét kẻ thù mình.’ 44 Nhưng ta bảo các
con, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ làm
tổn thương mình. 45 Làm như thế thì các con
mới chứng tỏ mình là con cái thật của Thượng
Đế. Vì Ngài khiến mặt trời mọc lên cho người
thiện cùng người ác, làm mưa cho người làm
phải cũng như cho người làm quấy. 46 Nếu các
con chỉ yêu người yêu mình thì có được thưởng
gì đâu? Bọn thu thuế cũng làm được như vậy.
47Nếu các con chỉ tốt với bạn, thì các con chẳng
khá hơn kẻ khác đâu. Những người không biết
Thượng Đế cũng tốt với bạn. 48 Cho nên các con
phải toàn vẹn giống như Cha các con trên thiên
đàng là toàn vẹn.”

6
Chúa Giê-xu dạy về việc làm phúc

1 “Phải thận trọng khi làm việc phúc đức,
đừng cho mọi người thấy. Nếu không các con
sẽ chẳng nhận được phần thưởng gì từ Cha các
con trên thiên đàng đâu.

2 Khi biếu cho kẻ nghèo, đừng làm như bọn
đạo đức giả. Họ thổi kèn trong các hội đường
và phố chợ để mọi người thấy và kính nể họ. Ta
bảo thật, họ đã nhận được đầy đủ phần thưởng
của họ rồi. 3 Cho nên khi các con biếu kẻ nghèo,

§ 5:43: Các con … láng giềng Lê-vi 19:18.
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đừng để người khác biết*. 4 Hãy biếu cách kín
đáo. Cha các con là Đấng thấy những hành vi
kín đáo sẽ thưởng cho các con.

Chúa Giê-xu dạy về cách cầu nguyện
(Lu 11:2–4)

5 Khi các con cầu nguyện, đừng làm như
những kẻ đạo đức giả. Họ thích đứng trong hội
đường và các góc đường rồi cầu nguyện để mọi
người thấy. Ta bảo thật, họ đã nhận được phần
thưởng của mình rồi. 6 Nhưng khi cầu nguyện,
các con hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại rồi
cầu nguyện với Cha các con là Đấng không ai
thấy. Cha các con là Đấng thấy những việc kín
đáo, sẽ thưởng cho các con.

7 Còn khi cầu nguyện, đừng làm như kẻ không
biết Thượng Đế. Họ lải nhải những điều vô
nghĩa, tưởng rằng Thượng Đế sẽ nghe họ vì nói
nhiều. 8 Đừng làm như họ, vì Cha các con biết
các con cần gì trước khi các con xin Ngài rồi.
9 Khi cầu nguyện, hãy nói như sau:

‘Lạy Cha trên thiên đàng,
nguyền xin danh Cha luôn được tôn thánh.

10 Nguyền nước Cha mau đến
và những ý muốn Cha đều thành tựu
ở dưới đất nầy cũng như trên thiên đàng.

11 Xin cho chúng con đủ thức ăn hôm nay.
12 Xin tha tội chúng con,

* 6:3: đừng để người khác biết Nguyên văn, “đừng để tay trái
biết tay phải làm gì.”
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như chúng con đã tha cho những kẻ phạm
tội cùng chúng con.

13 Xin đừng đưa chúng con vào sự cám dỗ,
mà cứu chúng con khỏi Kẻ Ác.†’

14 Thật vậy, nếu các con tha tội kẻ khác, thì Cha
các con trên thiên đàng cũng sẽ tha tội cho các
con. 15Nhưng nếu các con không tha tội kẻ khác,
thì Cha các con trên thiên đàng cũng sẽ không
tha tội cho các con.

Chúa Giê-xu dạy về sự cữ ăn
16 Khi các con cữ ăn, đừng làm ra vẻ buồn rầu

như bọn đạo đức giả. Họ làm như thế để người
khác biết họ nhịn ăn. Ta bảo thật, những kẻ
ấy đã nhận được đầy đủ phần thưởng của mình
rồi. 17 Nên khi các con cữ ăn hãy chải đầu, rửa
mặt. 18Như thế sẽ không ai biết các con đang cữ
ăn, nhưng Cha các con, Đấngmà các con không
thấy được, sẽ nhìn thấy. Ngài thấy những hành
vi kín đáo và sẽ thưởng cho các con.

Thượng Đế quan trọng hơn tiền tài
(Lu 12:33–34; 11:34–36; 16:13)

19 Các con đừng thu chứa của báu trên đất nầy
là nơi có mối mọt, rỉ sét hủy hoại và kẻ trộm lẻn
vào đánh cắp. 20 Nhưng hãy thu chứa của báu
trên thiên đàng; là nơi không có mối mọt, rỉ sét
hủy hoại hoặc kẻ trộm đánh cắp. 21 Của đâu thì
lòng đó.
† 6:13: Vài bản Hi-lạp thêm: “Vì nước, quyền năng, và vinh
hiển thuộc về Ngài cho đến đời đời. A-men.”
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22 Mắt phản ảnh toàn thể con người. Mắt tốt
sẽ chiếu sáng toàn thân, 23 nhưng nếu mắt xấu
sẽ tạo ra tối tăm cho toàn thân. Nếu ánh sáng
mà các con có chỉ là bóng tối thì bóng đó sẽ tối
tăm biết bao nhiêu‡.

24 Không ai có thể làm tôi hai chủ; vì sẽ yêu
chủ nầy, ghét chủ kia, hoặc theo chủ nầy, bỏ chủ
kia. Các con không thể vừa phục vụ Thượng Đế
lại vừa phục vụ của cải§ trần gian.

Đừng lo lắng
(Lu 12:22–34)

25 Ta bảo các con, đừng lo âu rằng mình phải
ăn gì, uống gì để sống, phải mặc áo quần gì
để che thân. Mạng sống quí hơn thức ăn, thân
thể quí hơn quần áo. 26 Hãy xem loài chim trời!
Chúng nó chẳng trồng trọt, gặt hái hay thu chứa
thực phẩm trong kho, mà Cha các con trên trời
còn nuôi chúng. Các con quí hơn chim chóc
nhiều. 27 Các con không thể lo lắng mà làm cho
đời mình dài thêm giây phút nào.

28 Còn tại sao các con lo lắng về quần áo? Hãy
xem hoa huệ ngoài đồng! Chúng chẳng làm
lụng, cũng không may mặc gì. 29 Nhưng ta cho
các con biết là dù vua Sô-lô-môn giàu sang đến
đâu cũng chưa được mặc đẹp bằng một trong
‡ 6:23: Mắt phản ảnh … bao nhiêu Nguyên văn, “22 Mắt là đèn
của thân thể. Cho nên nếu mắt ngươi tinh sạch thì toàn thân
ngươi sẽ sáng. 23 Nhưng nếumắt ngươi xấu thì toàn thân ngươi
sẽ tối tăm. Vì thế nếu sự sáng trong ngươi chỉ là bóng tối thì sự
tối tăm sẽ lớn đến mức nào.” § 6:24: của cải Nguyên văn,
“tiền tài” hay “ma-môn,” tiếng A-ram có nghĩa là “của cải.”
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những đóa hoa huệ ấy. 30 Thượng Đế còn mặc
đẹp cho loài hoa cỏ ngoài đồng, là loài nay sống
mai bị chụm lửa, huống hồ là các con. Đừng quá
ít đức tin như thế! 31 Đừng quá lo âu rồi nói,
‘Chúng ta sẽ ăn gì?’ ‘uống gì?’ hay ‘Chúng ta
sẽ mặc gì?’ 32 Những người không biết Thượng
Đế cũng tìm kiếm các thứ ấy, và Cha các con
trên trời cũng biết các con cần những thứ ấy
rồi. 33 Việc các con cần tìm hơn cả là Nước Trời
và ý muốn Thượng Đế. Rồi tất cả những nhu
cầu ấy sẽ đương nhiên được ban cho các con.
34 Cho nên, đừng lo lắng gì về ngày mai, vì ngày
mai có những việc khác cần phải lo. Mỗi ngày
có đủ việc để lo rồi.”

7
Hãy thận trọng khi phê phán người khác
(Lu 6:37–38, 41–42)

1 “Đừng phê phán người khác đểmình khỏi bị
phê phán. 2 Mình phê phán người khác ra sao
thì họ cũng phê phán mình như thế; mình đối
với kẻ khác như thế nào thì họ cũng sẽ đối với
mình giống như vậy.

3 Sao các con thấy hạt bụi nhỏ xíu trong mắt
bạn mình mà không thấy khúc gỗ lớn trong mắt
mình? 4 Sao các con dám nói với bạnmình rằng,
‘Bạn ơi, để tôi lấy hạt bụi ra khỏimắt bạn’? Hãy
nhìn lại mình! Mắt mình vẫn còn khúc gỗ lớn.
5 Nầy, kẻ giả đạo đức! Hãy lấy khúc gỗ ra khỏi
mắt mình trước, rồi mới thấy rõ mà lấy hạt bụi
ra khỏi mắt bạn mình được.
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6 Đừng cho chó những đồ thánh và chớ nên
ném ngọc trai trước mặt heo. Heo sẽ đạp lên
còn chó sẽ quay lại cắn xé các con.

Hãy xin Thượng Đế điều mình cần
(Lu 11:9–13)

7Hãy xin, Thượng Đế sẽ cho các con. Hãy tìm,
các con sẽ gặp. Hãy gõ, cửa sẽ mở ra cho các
con. 8 Đúng vậy, ai xin thì được. Ai tìm thì gặp,
ai gõ thì cửa mở cho.

9Nếu con cái các con xin bánh, có ai trong các
con lấy đá cho chúng nó không? 10Hay nếu con
cái xin cá mà lại cho rắn không? 11 Tuy các con
vốn xấumà còn biết cho con cáimình những thứ
tốt, thì huống gì Cha các con trên trời lại không
ban những điều tốt cho những người xin Ngài
sao?

Qui tắc hệ trọng nhất
12Các conmuốn người ta làm điều gì chomình,

thì hãy làm điều ấy cho họ. Đó là ý nghĩa của luật
pháp Mô-se và lời dạy của các nhà tiên tri.

Đường lên thiên đàng rất khó
(Lu 13:24)

13 Hãy cố gắng vào cổng hẹp. Vì cổng và
đường dẫn đến hỏa ngục thì rộng thênh thang,
người đi vào đường ấy rất đông. 14Nhưng cổng
chật và đường hẹp, khó đi, dẫn đến sự sống thật,
thì chỉ có một số ít người tìm được thôi.

Nhìn quả biết cây
(Lu 6:43–44; 13:25–27)
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15Hãy thận trọng về những người tiên tri giả.
Họ đến với các con trông hiền hoà như chiên
nhưng thật ra nguy hiểm như muông sói. 16 Các
con nhận ra họ bằng hành động của họ. Trái
nho khôngmọc ra từ bụi gai, trái vả cũng không
xuất phát từ cỏ gai dại. 17Hễ cây tốt thì sinh trái
tốt, cây xấu thì sinh trái xấu. 18 Cây tốt không
thể sinh trái xấu, mà cây xấu cũng không sinh
được trái tốt. 19 Cây nào không sinh trái tốt thì
bị đốn và ném vào lửa để chụm. 20 Vì thế các
con nhận ra những người tiên tri giả ấy qua việc
làm của họ*.

21Không phải hễ ai gọi ta là Chúa đều sẽ được
vào Nước Trời đâu. Người vào Nước Trời là
những người làm theo ý muốn của Cha ta trên
thiên đàng. 22 Đến ngày cuối cùng, nhiều người
sẽ nói với ta, ‘Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng con đã
nhân danh Ngài truyền bá đạo Chúa, đuổi quỉ và
làm nhiều phép lạ.’ 23 Nhưng ta sẽ tuyên bố rõ
ràng với họ, ‘Nầy những kẻ làm ác, hãy đi cho
khuất mắt ta! Ta chưa hề biết đến các ngươi.’

Hai hạng người
(Lu 6:47–49)

24 Ai nghe lời ta và làm theo, thì giống như
người khôn, xây nhà mình trên khối đá. 25Mưa
lũ xuống, nước lụt tràn đến, gió thổi ào ào vào
căn nhà ấy nhưng không sao cả, vì nhà được
xây trên khối đá. 26 Còn ai nghe lời ta mà không
làm theo thì giống như người dại dột xây nhà
* 7:20: qua việc làm của họ Nguyên văn, “qua hoa quả của
họ.”
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trên cát. 27 Mưa lũ xuống, nước lụt tràn đến,
gió thổi ào ào vào căn nhà đó, thì nó bị sập tan
tành liền.”

28 Chúa Giê-xu dạy xong thì dân chúng rất
ngạc nhiên về lối dạy của Ngài. 29 Vì Ngài dạy
như người có quyền năng, chứ không giống như
các giáo sư luật của họ.

8
Chúa Giê-xu chữa lành người bệnh
(Mác 1:40–45; Lu 5:12–16)

1 Lúc Chúa Giê-xu từ trên núi xuống thì có
đoàn dân rất đông đi theo Ngài. 2 Có một người
mắc bệnh cùi đến cùng Ngài. Anh ta bái lạy Ngài
và van xin, “Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Ngài có
thể chữa lành cho con được.”

3Chúa Giê-xu đưa tay rờ anh và nói, “Tamuốn.
Hãy lành bệnh đi!” Tức thì anh được lành bệnh.
4RồiNgài căn dặn, “Đừng cho ai biết chuyện nầy.
Nhưng hãy đi trình diện thầy tế lễ* và dâng của
lễ, theo như Mô-se qui định cho những ai được
lành bệnh, để làm chứng cho mọi người.”

Chữa lành đầy tớ của một sĩ quan
(Lu 7:1–10; Gi 4:43–54)

5 Khi Chúa Giê-xu vào thành Ca-bê-nâm, có
một sĩ quan đến van xin Ngài giúp đỡ. 6 Ông

* 8:4: trình diện thầy tế lễ Luật Mô-se qui định rằng chỉ có
thầy tế lễ mới quyết định được là một người mắc bệnh ngoài da
đã lành hay chưa. Đọc thêm về vấn đề nầy trong Lê-vi 14:1–32.
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ta nài nỉ, “Lạy Chúa, đứa đầy tớ tôi đang nằm ở
nhà đau đớn lắm, không cử động được.”

7 Chúa Giê-xu bảo ông, “Ta sẽ đến chữa lành
cho nó.”

8Viên sĩ quan thưa, “Lạy Chúa, tôi không xứng
đáng rước Chúa vào nhà. Ngài chỉ cần truyền
lệnh thì đứa đầy tớ của tôi sẽ lành. 9 Vì tôi ở
dưới quyền người khác, tôi cũng có quân lính
dưới quyền. Tôi bảo người lính nầy rằng, ‘Đi,’
thì nó đi. Tôi bảo người lính khác, ‘Đến,’ thì nó
đến. Tôi biểu đầy tớ rằng, ‘Làm cái nầy,’ thì nó
làm.”

10 Nghe xong, Chúa Giê-xu rất ngạc nhiên.
Ngài nói với những người đi theo, “Ta bảo thật,
trong cả nước Ít-ra-en, ta chưa hề thấy đức tin
ai lớn như thế nầy. 11 Nhiều người sẽ đến từ
phương Đông, phương Tây ngồi dự tiệc với Áp-
ra-ham, Y-sác và Gia-cốp trong Nước Trời. 12Còn
những người đáng lẽ được vào thiên đàng thì
lại bị ném ra ngoài chỗ tối tăm, nơi có khóc lóc
nghiến răng vì đau đớn.”

13 Rồi Chúa Giê-xu bảo viên sĩ quan, “Thôi anh
về đi. Đầy tớ anh sẽ lành theo như điều anh tin.”
Người đầy tớ liền được lành đúng vào giờ ấy.

Chúa Giê-xu chữa lành nhiều người
(Mác 1:29–34; Lu 4:38–41)

14 Khi Chúa Giê-xu đến nhà Phia-rơ thì Ngài
thấy bà mẹ vợ ông đang lên cơn sốt. 15 Ngài
cầm tay bà, cơn sốt dứt ngay. Bà liền đứng dậy
và bắt đầu phục vụ Chúa Giê-xu.
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16 Chiều hôm ấy, người ta mang đến cho Ngài
nhiều người bị quỉ ám. Ngài đuổi quỉ và chữa
lành mọi người bệnh. 17 Ngài làm những điều
nầy để những lời mà nhà tiên tri Ê-sai đã nói
trở thành sự thật:

“Ngài gánh chịu những đau đớn của chúng ta,
mang những bệnh tật của chúng ta.” Ê-sai
53:4

Nhiều người muốn theo Chúa Giê-xu
(Lu 9:57–62)

18 Khi thấy đám đông vây quanh, Chúa Giê-xu
liền bảo cácmôn đệ đi qua bờ hồ bên kia. 19 Lúc
ấy có một giáo sư luật đến thưa với Ngài, “Thưa
thầy, thầy đi đâu tôi sẽ theo đó.”

20 Chúa Giê-xu bảo ông, “Chồn cáo có hang,
chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ
gối đầu.”

21 Rồi người khác, một trong những môn đệ
Chúa Giê-xu, thưa với Ngài, “Lạy Chúa, xin cho
tôi chôn cha tôi trước đã.”

22 Nhưng Chúa Giê-xu bảo anh, “Hãy theo ta,
để kẻ chết chôn kẻ chết.”

Chúa Giê-xu dẹp cơn bão
(Mác 4:35–41; Lu 8:22–25)

23 Chúa Giê-xu cùng các môn đệ bước vào
thuyền. 24 Bỗng có cơn bão lớn nổi lên trên mặt
hồ, sóng ào ạt tràn ngập thuyền nhưng Chúa
Giê-xu đang ngủ. 25 Các môn đệ đến đánh thức
Ngài dậy mà rằng, “Chúa ơi, cứu chúng con.
Chúng ta sắp chết đuối hết!”
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26 Chúa Giê-xu bảo họ, “Sao các con sợ? Các
con kém đức tin quá!” Ngài liền đứng dậy ra
lệnh cho sóng và gió. Mặt hồ lại trở nên yên
lặng như tờ.

27 Các môn đệ vô cùng kinh ngạc bảo nhau,
“Người nầy là ai mà đến sóng và gió cũng vâng
lệnh?”

Chúa Giê-xu chữa lành hai người
bị quỉ ám

(Mác 5:1–20; Lu 8:26–39)
28 Khi Chúa Giê-xu đến phía bờ hồ bên kia

thuộc địa phận của dân Ga-đa-ren†, có hai người
bị quỉ ám đến gặp Ngài. Hai anh nầy ở trong
các hang chôn người chết và rất nguy hiểm, nên
không ai dám đi qua đường gần các hang ấy.
29Họ la lớn, “Con Thượng Đế ơi, Ngàimuốn làm
gì chúng tôi đây? Có phải Ngài đến để hành hạ
chúng tôi trước kỳ định không?”

30Gần đó có một bầy heo đông đang ăn. 31Bọn
quỉ van xin Chúa Giê-xu, “Nếu Ngài đuổi chúng
tôi ra khỏi mấy người nầy, xin cho chúng tôi
nhập vào bầy heo đi.”

32 Chúa Giê-xu ra lệnh, “Đi đi!” Lũ quỉ ra khỏi
hai người và nhập vào bầy heo. Cả bầy lao xuống
đồi, nhào xuống hồ chết đuối hết. 33 Mấy chú
chăn heo bỏ chạy vào thành, thuật lại chuyện
bầy heo và hai người bị quỉ ám cho mọi người
nghe. 34 Thế là cả thành kéo ra gặp Chúa Giê-xu.
† 8:28: Ga-đa-ren Do chữ Ga-đa-ra, một vùng nằm về phía
Đông Nam hồ Ga-li-lê.
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Khi thấy Ngài, họ liền yêu cầu Ngài rời khỏi địa
phận của họ.

9
Chúa Giê-xu chữa lành người bại
(Mác 2:1–12; Lu 5:17–26)

1 Chúa Giê-xu bước xuống thuyền, qua bờ bên
kia trở về thành của Ngài. 2 Có mấy người mang
đến cho Ngài một người bại nằm trên cáng. Khi
Chúa Giê-xu thấy đức tin của họ, Ngài bảo người
bại, “Anh ơi, hãy vững lòng! Tội anh được tha
rồi.”

3 Vài giáo sư luật ở đó nghĩ thầm, “Ông nầy
ăn nói như thể mình là Trời vậy. Thật là phạm
thượng!”

4 Biết ý nghĩ họ, Ngài bảo, “Sao các ông có ác
tưởng đó? 5 Hai điều nầy, điều nào dễ hơn, ‘Tội
ngươi được tha rồi,’ hay là bảo anh ta, ‘Hãy đứng
dậy, bước đi’? 6 Nhưng tôi sẽ chứng tỏ cho các
ông thấy tôi* có quyền tha tội trên đất.” Chúa
Giê-xu liền bảo người bại, “Anh hãy đứng dậy,
cuốn chăn chiếu về nhà đi.” 7 Người bại liền
đứng phắt dậy đi về nhà. 8 Dân chúng chứng
kiến sự việc, vô cùng sửng sốt và ca ngợi Thượng
Đế đã ban quyền phép ấy cho con người.

Chúa Giê-xu chọn Ma-thi-ơ
(Mác 2:13–17; Lu 5:27–32)

9 Vừa rời nơi ấy, Chúa Giê-xu thấy một người
tên Ma-thi-ơ đang ngồi nơi trạm thu thuế. Ngài

* 9:6: tôi Hay “Con Người.”
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bảo ông, “Hãy theo ta.” Ma-thi-ơ liền đứng dậy
đi theo Ngài.

10 Trong khi Chúa Giê-xu đang dùng bữa tại
nhà Ma-thi-ơ, có nhiều nhân viên thu thuế và
những kẻ xấu xa đến ăn chung với Ngài và các
môn đệ. 11 Người Pha-ri-xi thấy vậy mới hỏi
các môn đệ Ngài, “Tại sao thầy của mấy anh
ăn chung với bọn thu thuế và kẻ bất lương như
thế?”

12 Nghe vậy, Ngài bảo họ, “Người khỏe mạnh
đâu cần bác sĩ,mà là người bệnh. 13Hãy đi học ý
nghĩa câu nầy: ‘Ta muốn lòng nhân từ hơn sinh
tế.’† Ta đến không phải để kêu gọi người tốt mà
để kêu gọi tội nhân.”

Chúa Giê-xu không giống
các lãnh tụ tôn giáo khác

(Mác 2:18–22; Lu 5:33–39)
14 Lúc ấy có mấy môn đệ của Giăng đến hỏi

Chúa Giê-xu “Tại sao chúng tôi và người Pha-ri-
xi thường cữ ăn còn cácmôn đệ thầy thì không?”

15 Chúa Giê-xu đáp, “Bạn của chú rể không thể
buồn rầu trong khi chú rể còn ở với họ. Nhưng
khi nào chú rể được rước đi khỏi họ thì lúc ấy
họ mới cữ ăn.

16 Không ai dùng một miếng vải chưa bị co
để vá một lỗ rách của cái áo cũ. Làm như thế
miếng vá sẽ rút lại, xé lỗ rách thêm. 17 Cũng
không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Vì bầu sẽ
nứt, rượu đổ ra hết, bầu cũng không còn. Người
ta đổ rượumới vào bìnhmới để giữ được cả hai.”
† 9:13: Hãy đi … sinh tế Ô-sê 6:6.
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Chúa Giê-xu khiến em bé gái sống lại
và chữa lành cho một thiếu phụ bị bệnh

(Mác 5:21–43; Lu 8:40–56)
18 Trong khi Chúa Giê-xu đang nói thì có một

người chủ hội đường đến gặp Ngài. Ông ta quì
xuống trước mặt Ngài van xin, “Con gái tôi mới
chết. Xin Ngài đến đặt tay trên nó để nó sống
lại.”

19 Chúa Giê-xu và các môn đệ đứng dậy cùng
đi với ông chủ hội đường.

20 Bấy giờ có một thiếu phụ mắc bệnh xuất
huyết đã mười hai năm đến phía sau Chúa Giê-
xu và rờ ve áo của Ngài. 21 Chị nghĩ thầm, “Nếu
tôi chỉ cần rờ áo Ngài, chắc chắn tôi sẽ được
lành.”

22ChúaGiê-xu quay lại thấy thiếu phụ liền bảo,
“Chị ơi, hãy vững lòng. Chị được lành vì chị có
lòng tin.” Ngay lúc đó thiếu phụ lành bệnh.

23 Chúa Giê-xu tiếp tục đi với người chủ hội
đường, vào nhà ông ta. Đến nơi, Ngài thấy
đoàn thợ kèn và nhiều người đang khóc lóc thảm
thiết. 24 Ngài bảo, “Tránh ra chỗ khác. Em bé
gái nầy không phải chết đâu, nó chỉ ngủ thôi.”
Nhưng họ nhạo cười Ngài. 25 Sau khi đuổi mọi
người ra khỏi nhà thì Chúa Giê-xu đi vào phòng
em bé gái, cầm tay em thì em liền ngồi dậy. 26Tin
nầy được đồn ra khắp vùng ấy.

Chúa Giê-xu lại chữa lành nhiều người
27 Ngài đang rời nơi ấy thì có hai người mù

theo sau. Họ kêu xin, “Con cháu Đa-vít ơi, xin
thương xót chúng tôi!”
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28 Sau khi Ngài vào nhà thì hai ngườimù cùng
vào. Ngài hỏi họ, “Mấy anh tin rằng tôi có thể
làm cho mấy anh sáng mắt phải không?” Họ
đáp, “Thưa Chúa, dạ phải.”

29 Ngài liền rờ mắt họ và nói, “Vì hai anh tin
ta có thể khiến các anh sángmắt, nên điều đó sẽ
thành sự thật.” 30 Hai người mù liền được sáng
mắt. Chúa Giê-xu nghiêm cấm họ, “Không được
nói cho ai biết chuyện nầy.” 31Nhưng hai người
mù đi ra đồn tin về Chúa Giê-xu khắp cả miền
ấy.

32 Khi hai người vừa ra đi thì người ta mang
đến cho Ngài một người khác. Người nầy câm
vì bị quỉ ám. 33 Sau khi Chúa Giê-xu đuổi quỉ ra
thì anh nói được. Quần chúng rất kinh ngạc bảo
nhau rằng, “Chúng ta chưa hề thấy phép lạ như
thế nầy trong Ít-ra-en.”

34 Nhưng người Pha-ri-xi bảo, “Chúa quỉ ban
quyền cho ông ta để đuổi quỉ đó thôi.”

Chúa Giê-xu đoái thương dân chúng
35 Chúa Giê-xu đi qua các thị trấn, làng mạc,

dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng
về Nước Trời và chữa lành mọi thứ tật bệnh.
36 Khi thấy quần chúng, Ngài cảm thương họ vì
họ hoangmang, bối rối, yếu đuối như chiên thiếu
người chăn. 37 Chúa Giê-xu bảo các môn đệ,
“Đồng lúa rất được mùa mà thợ gặt thì thiếu.



MA-THI-Ơ 9:38 xxxii MA-THI-Ơ 10:10

38 Hãy cầu xin Chúa là chủ mùa gặt sai thêm
người đến tiếp tay gặt hái.”‡

10
Chúa Giê-xu sai các sứ đồ đi
(Mác 3:13–19; 6:7–13; Lu 6:12–16; 9:1–6)

1 Chúa Giê-xu gọi mười hai môn đệ lại, ban
cho quyền đuổi tà ma và chữa lành mọi thứ tật
bệnh. 2 Đây là tên mười hai sứ đồ ấy: Xi-môn
còn gọi là Phia-rơ, em là Anh-rê; Gia-cơ con trai
Xê-bê-đê, em là Giăng; 3 Phi-líp và Ba-thê-lê-mi;
Thô-ma và Ma-thi-ơ, nhân viên thu thuế; Gia-cơ
con A-phê, và Tha-đê; 4 Xi-môn thuộc đảng Quá
khích và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người về sau phản
bội Chúa Giê-xu.

5 Chúa Giê-xu sai mười hai người ấy ra đi và
dặn, “Đừng đến với dân ngoại quốc hay thành
nào của dân Xa-ma-ri 6nhưng chỉ đi đến với dân
Ít-ra-en mà thôi, vì họ như chiên đi lạc. 7 Khi đi
ra hãy rao giảng như sau, ‘Nước thiên đàng gần
đến rồi.’ 8 Hãy chữa lành người đau, khiến kẻ
chết sống lại, chữa trị cho những ai mắc bệnh
ngoài da và đuổi quỉ ra khỏi kẻ bị ám. Ta đã cho
không các con quyền nầy thì các con cũng hãy
giúp không cho người khác. 9 Đừng mang tiền
theo, dù vàng, bạc hay đồng. 10Đừngmang bao,
áo quần dư, dép hoặc gậy. Người làm việc đáng
được tiền công.
‡ 9:38: “Đồng lúa rất được mùa … gặt hái.” Như nông gia sai
người làm công vào ruộng gặt lúa, Chúa Giê-xu sai các môn đệ
đưa dắt người ta về với Thượng Đế.
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11 Khi các con vào thành hay thị trấn nào thì
hãy tìm người hiếu khách mà cư ngụ cho đến
khi ra đi. 12 Khi bước vào nhà họ thì nói, ‘Cầu
bình an cho nhà nầy.’ 13 Nếu chủ nhân nhà ấy
tiếp đón các con, thì sự bình an sẽ ở lại trong nhà
đó. Còn nếu họ không chịu tiếp đón, thì hãy lấy
lại lời chúc. 14 Nếu nhà hoặc thành nào từ chối
không chịu tiếp đón hoặc nghe các con, thì hãy
rời nơi ấy và phủi bụi dính nơi chânmình.* 15Ta
bảo thật, đến Ngày Xét Xử, hai thành Xô-đôm và
Gô-mô-rơ sẽ chịu phạt nhẹ hơn thành ấy.

Chúa Giê-xu dặn trước các môn đệ
(Mác 13:9–13; Lu 21:12–17)

16Các con nghe đây! Ta sai các con ra đi chẳng
khác nào chiên vào giữa bầy muông sói. Vì vậy,
hãy khôn khéo như rắn và hiền hòa như chim bồ
câu. 17 Hãy thận trọng về người ta, vì họ sẽ bắt
và giải các con đến trước tòa án, đánh đòn các
con trong các hội đường. 18 Vì ta mà các con sẽ
bị đưa ra trước các quan tổng đốc, các vua, để
làm chứng về ta trước mặt họ và các dân ngoại
quốc. 19 Khi các con bị bắt, đừng lo sẽ phải nói
gì hoặc nói thế nào. Lúc ấy những gì cần phải
nói sẽ được ban cho các con. 20 Thật ra không
phải các con nói nữa, mà Thánh Linh của Cha
nói qua các con.

21Anh sẽ khiến cho em bị giết, chamẹ sẽ chống
nghịch con cái và làm cho chúng bị giết. Con cái

* 10:14: phủi bụi dính nơi chân mình Một dấu hiệu cảnh cáo,
chứng tỏ rằng các môn đệ gạt bỏ những người nầy.
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sẽ chống nghịch cha mẹ làm cho cha mẹ phải
chết. 22 Mọi người sẽ ghét các con vì các con
theo ta; nhưng ai giữ vững đức tin cho đến cuối
cùng sẽ được cứu. 23 Khi các con bị ngược đãi
ở một thành nào, thì hãy trốn qua thành khác.
Ta bảo thật, trước khi các con đi qua hết các thị
trấn Ít-ra-en thì Con Người đã đến rồi.

24 Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ.
25 Trò được như thầy, tớ được như chủ là đủ tốt
rồi. Nếu chủ nhà† mà còn bị gọi là Bê-ên-xê-bun
thì huống hồ những người khác trong gia đình
còn bị gọi là gì nữa!

Nên sợ Thượng Đế, đừng sợ người ta
(Lu 12:2–7)

26Cho nên đừng sợ người ta, vì chẳng có gì giấu
kín mà không bị phơi bày. Mọi việc kín đáo rồi
cũng bị lộ ra hết. 27 Ta bảo các con những điều
nầy trong bóng tối, nhưng ta muốn các con nói
ra trong ánh sáng‡. Những gì các con nghe thì
thầm bên tai§, hãy rao to trên nóc nhà. 28 Đừng
sợ kẻ giết thể xác mà không thể giết linh hồn.
Các con chỉ nên sợ Đấng có thể tiêu hủy cả hồn
lẫn xác trong hỏa ngục. 29 Hai con chim sẻ chỉ
đáng giá một xu, vậy mà chẳng một con nào
rơi xuống đất nếu Cha các con không cho phép.
30 Thượng Đế còn biết trên đầu các con có bao

† 10:25: chủ nhà Nguyên văn, “gọi chủ nhà là Bê-ên-xê-bun.”
Xem câu 9:34. ‡ 10:27: ánh sáng Hay “công khai.” § 10:27:
thì thầm bên tai Nguyên văn, “trong bóng tối.”
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nhiêu sợi tóc. 31 Cho nên, đừng sợ! Các con quí
giá hơn chim sẻ nhiều.

Hãy cho người khác biết đức tin của các con
(Lu 12:8–9)

32Ai công khai xưng nhận rằng họ tin ta trước
mặt người khác, thì ta cũng sẽ công khai nhận
người đó thuộc về ta trước mặt Cha ta trên trời.
33Nhưng ai đứng trước mặt người khác mà bảo
rằng họ không tin ta, thì trước mặt Cha ta trên
trời ta cũng sẽ bảo rằng người đó không thuộc
về ta.

Có thể gặp khó khăn
vì theo Chúa Giê-xu

(Lu 12:51–53; 14:26–27)
34 Đừng tưởng ta đến để mang hòa bình cho

thế gian. Ta đến không phải để mang hòa bình
mà là mang gươm giáo. 35 Ta đến để làm cho

‘con trai nghịch cha,
con gái nghịch mẹ,
con dâu nghịch mẹ chồng.

36 Người ta có kẻ thù
là thân nhân trong nhà.’ Mi-ca 7:6

37 Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không xứng đáng
làm môn đệ ta. Ai yêu con trai con gái hơn ta
cũng không đáng làm môn đệ ta. 38 Ai không
bằng lòng vác cây thập tự theo ta cũng không
xứng đáng cho ta. 39 Ai cố bám lấy sự sống, sẽ
đánh mất sự sống thật. Nhưng ai hi sinh mạng
sống vì ta sẽ nhận được sự sống thật.
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Thượng Đế sẽ ban phước lành
cho người tiếp đón chúng ta

(Mác 9:41)
40 Ai tiếp các con tức là tiếp ta, còn ai tiếp ta

tức là tiếp Đấng đã sai ta đến. 41 Ai gặp và tiếp
đón một nhà tiên tri, vì người ấy nói thay cho
Chúa, sẽ nhận được cùng phần thưởng như nhà
tiên tri. Còn ai đón tiếp người nhân đức, vì người
ấy đại diện cho Chúa, sẽ được phần thưởng của
người nhân đức. 42 Ai cho một trong những trẻ
nhỏ nầy một ly nước lạnh, vì chúng là môn đệ
ta, sẽ nhận được phần thưởng.”

11
Chúa Giê-xu và Giăng Báp-tít
(Lu 7:18–35)

1 Sau khi dạy dỗ xong những điều ấy cho mười
hai môn đệ, Chúa Giê-xu rời nơi đó đi đến các
thị trấn miền Ga-li-lê để giảng dạy.

2 Giăng Báp-tít đang ngồi tù. Khi nghe thuật
lại những gì Chúa Giê-xu làm, ông liền sai mấy
môn đệ đến hỏi Ngài, 3 “Thầy có phải là Đấng
phải đến hay chúng tôi phải chờ Đấng khác?”

4 Chúa Giê-xu bảo họ, “Về thuật lại cho Giăng
những gì các anh nghe và thấy: 5 Kẻ mù được
sáng mắt, kẻ què đi được, người mắc bệnh cùi
được chữa lành. Kẻ điếc nghe được, người chết
sống lại và Tin Mừng được giảng ra cho kẻ
nghèo. 6 Phúc cho người nào không nao núng
trong đức tin vì ta.”
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7 Khi các môn đệ Giăng vừa ra về, thì Chúa
Giê-xu bắt đầu nói chuyện với dân chúng về
Giăng. Ngài hỏi, “Các ông bà đi ra đồng hoang
để xem gì? Có phải xem cọng sậy* bị gió thổi
không? 8 Các ông bà còn xem gì nữa? Có phải
xem người mặc áo quần sang trọng không?—
Không, vì những ngườimặc áo quần sang trọng
thì ở trong cung vua. 9 Vậy tại sao các ông bà đi
ra xem? Có phải xem nhà tiên tri không? Đúng
vậy, tôi bảo cho các ông bà biết rằng vai trò của
Giăng còn lớn hơn nhà tiên tri nữa. 10 Chính về
người ấy mà có lời viết:

‘Ta sẽ sai sứ giả đi trước con,
để chuẩn bị đường cho con.’ Ma-la-chi 3:1

11 Ta bảo thật, trong số những người sinh ra
trên đời chưa có ai lớn hơn Giăng Báp-tít, nhưng
trên Nước Trời, người thấp kém nhất còn lớn
hơn cả Giăng nữa. 12 Từ khi Giăng đến cho tới
bây giờ, nước thiên đàng phát triển mạnh† nên
nhiều người tìm cách dùng bạo lực chiếm lấy.
13 Tất cả những lời tiên tri và luật pháp Mô-se
đều ghi chép những sự việc xảy ra cho tới khi
Giăng đến. 14Nếu các ông bà tin lời các vị ấy, thì
Giăng chính là Ê-li‡, người mà họ nói là sẽ đến.
15 Ai nghe được, hãy lắng nghe cho kỹ.

* 11:7: cọng sậy Nghĩa là Giăng không phải là người bình
thường hoặc yếu ớt như cây sậy bị gió thổi. † 11:12: phát
triển mạnh Hay “chịu áp chế.” ‡ 11:14: Ê-li Xin xem Mal
4:5-6.
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16 Ta phải mô tả thế nào về những người ở
thời đại nầy? Họ giống ai? Họ giống mấy đứa
trẻ ngồi nơi phố chợ gọi nhau rằng,

17 ‘Chúng tao đã chơi nhạcmà chúng bay không
chịu nhảy múa;

chúng tao đã hát bài ai ca mà chúng bay
không chịu than khóc.’

18 Giăng đến, không ăn uống như những người
khác thì người ta bảo, ‘Ông ta bị quỉ ám.’ 19 Con
Người đến, ăn và uống thì người ta nói, ‘Xem
kìa! Ông ta ăn nhậu quá mức lại còn kết bạn
với bọn thu thuế và kẻ xấu xa.’ Nhưng sự khôn
ngoan phải được minh chứng rằng đúng bằng
việc làm của nó.”

Chúa Giê-xu cảnh cáo
những người không tin

(Lu 10:13–15)
20 Rồi Chúa Giê-xu quở trách những thành mà

Ngài đã làm phép lạ nhiều nhất vì họ không ăn
năn hoặc từ bỏ tội lỗi. 21 Ngài quở, “Khốn cho
ngươi, thành Cô-ra-xin! Khốn cho ngươi, thành
Bết-xai-đa! Vì nếu những phép lạ ta đã làm giữa
các ngươi mà được làm ở các thành Tia và Xi-
đôn thì dân cư ở đó đã ăn năn từ lâu rồi. Họ
chắc chắn đã mặc vải sô và rắc tro lên người
để chứng tỏ thực sự hối hận. 22 Ta bảo ngươi,
đến Ngày Xét Xử, hai thành Tia và Xi-đôn sẽ chịu
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phạt nhẹ hơn ngươi. 23 Còn ngươi, thành Ca-bê-
nâm, ngươi được nâng lên đến tận trời sao?—
Không! Ngươi sẽ bị ném xuống âm phủ. Nếu
những phép lạ ta đã làm giữa ngươi mà được
đem làm ở Xô-đôm thì dân chúng ở đó chắc chắn
đã từ bỏ tội lỗi và có lẽ thành ấy vẫn còn đến
ngày nay. 24 Ta bảo cho ngươi biết, đến Ngày
Xét Xử, thành Xô-đôm còn chịu phạt nhẹ hơn
ngươi.”

Lời hứa ban cho dân chúng sự yên nghỉ
(Lu 10:21–22)

25 Lúc đó Chúa Giê-xu nói, “Lạy Cha là Chúa
của trời đất, con tạ ơn Cha vì Ngài đã giấu những
điều nầy khỏi những người khôn ngoan thông
sáng mà tỏ ra cho những kẻ có lòng đơn sơ như
trẻ thơ. 26 Thưa Cha, đó là điều Cha muốn.

27 Cha đã giao mọi sự cho Con. Không ai biết
Con ngoại trừ Cha, cũng không ai biết Cha ngoại
trừ Con và những người nào Con muốn cho biết.

28 Hỡi những ai mệt mỏi và nặng gánh, hãy
đến cùng ta. Ta sẽ cho các ngươi được nghỉ ngơi.
29 Hãy nhận lời dạy dỗ§ của ta và học theo ta vì
ta hiền hòa và khiêm nhường, các ngươi sẽ tìm
được sự thảnh thơi cho đời sống. 30 Lời dạy của
ta dễ chấp nhận; gánh ta giao cho các ngươi rất
nhẹ nhàng.”

§ 11:29: dạy dỗ Nguyên văn, “Hãy gánh lấy ách của ta trên các
ngươi.” Ách được đặt lên cổ súc vật để nó kéo gánh nặng. Đây
là dấu hiệu của người Do-thái chỉ về luật lệ. Xem Sứ đồ 15:10;
Gal 5:1.
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12
Chúa Giê-xu là Chúa ngày Sa-bát
(Mác 2:23–28; Lu 6:1–5)

1 Lúc ấy vào ngày Sa-bát Chúa Giê-xu đang đi
ngang qua một đồng lúa. Các môn đệ Ngài đói
nên hái bông lúa vò đi mà ăn. 2 Những người
Pha-ri-xi thấy vậy mới nói với Ngài rằng, “Xem
kìa! Các môn đệ thầy làm điều trái phép trong
ngày Sa-bát.”

3 Chúa Giê-xu đáp, “Vậy là các ông chưa đọc
về chuyện vua Đa-vít và những bạn đồng hành
làm khi bị đói sao? 4Vua vào đền thờ Thượng Đế
cùng vớimấy bạn đồng hành, lấy bánh thánh đã
dâng cho Chúa mà ăn, loại bánh mà chỉ có các
thầy tế lễ mới được phép ăn thôi. 5 Còn các ông
chắc cũng chưa đọc về luật Mô-se nói rằng vào
ngày Sa-bát, các thầy tế lễ tuy phục vụ trong đền
thờ, tức là phạm luật của ngày ấy, nhưng không
phải tội sao? 6 Ta bảo cho các ông biết là ở đây
có một Đấng lớn hơn đền thờ. 7Thánh Kinh viết,
‘Ta muốn lòng nhân từ hơn sinh tế.’* Các ông
chẳng hiểu những lời nầy nghĩa là gì. Nếu các
ông hiểu ý nghĩa câu ấy thì các ông sẽ không lên
án những kẻ không làm điều gì sai.

8 Vì Con Người là Chúa của ngày Sa-bát.”
Chúa Giê-xu chữa lành bàn tay bị liệt
(Mác 3:1–6; Lu 6:6–11)

9 Chúa Giê-xu rời nơi ấy đi vào hội đường.
10 Ở đó có một người bị liệt tay. Một số người
* 12:7: Thánh Kinh … sinh tế Ô-sê 6:6.
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Do-thái muốn tìm dịp để tố cáo Ngài nên họ
hỏi, “Có được phép chữa bệnh trong ngày Sa-bát
không?”†

11 Chúa Giê-xu đáp, “Nếu các ông có một con
chiên rơi xuống hố trong ngày Sa-bát thì các ông
có kéo nó lên liền không? 12 Dĩ nhiên con người
quí hơn chiên nhiều, cho nên trong ngày Sa-bát
được phép làm việc thiện.”

13 Rồi Ngài bảo người liệt tay, “Giơ tay anh ra.”
Anh ta giơ tay ra thì tay được lành lặn giống như
tay kia. 14 Nhưng các người Pha-ri-xi đi ra bàn
mưu giết Chúa Giê-xu.

Chúa Giê-xu, đầy tớ được Thượng Đế chọn lựa
15 Biết âm mưu của người Pha-ri-xi nên Ngài

rời nơi ấy. Nhiều người đi theo và Ngài chữa lành
cho những người bệnh. 16 Nhưng Ngài không
cho phép họ nói với người khác biết Ngài là ai.
17Ngài làm như thế để những lờimà nhà tiên tri
Ê-sai đã viết, trở thành sự thật:

18 “Nầy đầy tớ ta là kẻ ta đã chọn.
Ta yêu người và rất vừa lòng về người.

Ta sẽ đặt thần ta trên người,
người sẽ rao công lý ta cho muôn dân.

19 Người không biện luận, cũng không kêu la;
không ai nghe tiếng người ngoài phố.

20 Người sẽ không bẻ cọng sậy bị dập
hoặc thổi tắt ngọn đèn leo lét,

† 12:10: “Có được … Sa-bát không?” Luật Do-thái cấm làm việc
trong ngày Sa-bát.
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cho đến khi người khiến công lý được đắc
thắng.

21 Các dân ngoại quốc sẽ tìm được hi vọng trong
người.” Ê-sai 42:1–4

Quyền năng Chúa Giê-xu
đến từ Thượng Đế

(Mác 3:20–30; Lu 11:14–23; 12:10)
22 Lúc ấy người ta mang đến cho Ngài một

người vừa mù vừa câm vì bị tà ma ám. Chúa
Giê-xu chữa lành khiến anh ta thấy và nói được.
23 Dân chúng vô cùng kinh ngạc bảo nhau, “Rất
có thể người nầy là Con Đa-vít không chừng!”

24 Các người Pha-ri-xi nghe vậymới bảo, “Ông
Giê-xu chỉ giỏi lấy quyền Sa-tăng‡ là chúa quỉ mà
đuổi quỉ đó thôi.”

25 Biết ý nghĩ của họ nên Ngài nói, “Nước nào
tự chia rẽ sẽ bị tiêu diệt. Thành nào hoặc gia
đình nào tự phân hóa thì không thể tồn tại được.
26 Nếu Sa-tăng đuổi quỉ Sa-tăng tức nó tự chia
xé, nước nó không thể nào còn được. 27 Các
ngươi bảo ta dùng quyền của Bê-ên-xê-bun để
đuổi quỉ. Nếu thế thì những người trong các
ngươi dùng quyền gì để đuổi quỉ? Cho nên họ
sẽ kết án các ngươi. 28Nhưng nếu ta dùng quyền
Thánh Linh của Thượng Đế để đuổi quỉ thì Nước
Trời đã đến cùng các ngươi.

‡ 12:24: Sa-tăng Tên khác là Bê-ên-xê-bun (ma quỉ). Xem câu
27.
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29 Ai muốn ập vào nhà một người lực lưỡng
để đoạt của thì trước hết phải trói người đó lại
đã. Sau mới cướp của trong nhà được.

30 Ai không đứng về phía ta là nghịch với ta.
Ai không hợp tác với ta là chống lại ta. 31 Ta bảo
cho các ngươi biết, ai phạm tội với Thượng Đế
thì có thể được tha thứ nhưng ai phạm tội hay
sỉ nhục Thánh Linh sẽ không bao giờ được tha
đâu. 32 Ai nói phạm đến Con Người thì có thể
được tha nhưng ai nói phạm đến Thánh Linh sẽ
không bao giờ được tha, dù đời nầy cho đến đời
sau cũng vậy.

Qua lời nói mà người ta biết của các ngươi
(Lu 6:43–45)

33 Nếu muốn có trái tốt phải có cây tốt. Cây
xấu sinh trái xấu. Xem trái thì biết cây. 34 Nầy
dòng dõi rắn độc kia! Các ngươi vốn ác làm sao
nói được điều tốt? Miệng nói ra những điều chất
chứa trong lòng. 35 Người thiện chứa điều thiện
trong lòng nên nói ra điều thiện. Nhưng kẻ ác
chứa điều ác trong lòng nên nói ra điều ác. 36 Ta
bảo cho các ngươi biết là đến Ngày Xét Xử ai nấy
phải trả lời về những lời nói bừa bãi của mình.
37 Những lời các ngươi nói ra sẽ được dùng để
xét xử các ngươi. Một số lời nói các ngươi sẽ
chứng tỏ các ngươi vô tội,một số lời nói sẽ buộc
tội các ngươi.”

Dân chúng xin một phép lạ
(Mác 8:11–12; Lu 11:29–32)
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38 Sau đó có một số người Pha-ri-xi và giáo sư
luật thưa với Ngài rằng, “Thưa thầy, chúng tôi
muốn được xem một phép lạ.”

39 Chúa Giê-xu đáp, “Những người tội lỗi gian
ác mới đòi xem phép lạ. Sẽ không có phép lạ
nào được làm ra cho họ ngoại trừ phép lạ của
nhà tiên tri Giô-na§. 40 Giô-na ở trong bụng con
cá lớn ba ngày ba đêm; cũng thế Con Người sẽ
ở trong lòng đất ba ngày ba đêm. 41 Đến Ngày
Xét Xử dân cư thành Ni-ni-ve* sẽ đứng lên kết
án các ngươi là người đang sống ở thời đại nầy.
Vì khi Giô-na rao giảng thì họ ăn năn hối hận.
Mà ta bảo, tại đây có một Đấng còn lớn hơn Giô-
na nữa. 42 Đến Ngày Xét Xử, Nữ hoàng Nam
Phương† sẽ đứng lên kết án các ngươi là người
đang sống ở thời đại nầy, vì bà ấy đến từ một xứ
rất xa để nghe lời dạy dỗ khôn ngoan của Sô-lô-
môn. Nhưng ta bảo, ngay tại đây có một Đấng
còn lớn hơn Sô-lô-môn nữa.”

Con người ở thời đại nầy rất gian ác
(Lu 11:24–26)

43 “Khi một ác quỉ ra khỏimột người, nó đi rảo
qua các nơi khô khan kiếm chỗ nghỉ nhưng kiếm
không được. 44 Nó tự nhủ, ‘Ta sẽ trở lại nhà ta
vừamới ra đi.’ Khi về thì nó thấy nhà trống trải,
§ 12:39: Giô-na Câu truyện về Giô-na được ghi lại trong sách
Giô-na thuộc Cựu Ước. * 12:41: Ni-ni-ve Thành phố được
Giô-na rao giảng để cảnh cáo tội lỗi dân chúng. Xem thêm Giô-na
3. † 12:42: Nữ hoàng Nam Phương Nữ hoàng nước Sê-ba.
Bà đi cả ngàn dặm để học sự khôn ngoan của Thượng Đế qua
Sô-lô-môn. Xem thêm II Vua 10:1–13.
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quét dọn sạch sẽ, ngăn nắp. 45 Nó liền đi ra rủ
thêm bảy quỉ khác còn dữ hơn nó nữa, đến ở
trong nhà đó. Cho nên tình cảnh người ấy sau
nầy còn khốn đốn hơn trước. Những người ác
đang sống ở thời đại nầy cũng gặp số phận như
thế.”

Gia đình thật của Chúa Giê-xu
(Mác 3:31–35; Lu 8:19–21)

46 Trong khi Chúa Giê-xu đang dạy dỗ dân
chúng thì mẹ và anh em Ngài đến đứng bên
ngoài, tìm cách vào để nói chuyện vớiNgài. 47Có
người thưa, “Mẹ và anh em thầy đang đứng ở
ngoài muốn nói chuyện với thầy kìa.”

48 Chúa Giê-xu đáp, “Ai là mẹ ta? Ai là anh em
ta?” 49 Rồi Ngài chỉ các môn đệ và bảo, “Đây là
mẹ và anh em ta. 50Mẹ và anh chị em thật của
ta là những người làm theo ý muốn Cha ta trên
thiên đàng.”

13
Ngụ ngôn về gieo giống
(Mác 4:1–9; Lu 8:4–8)

1 Cùng hôm ấy Chúa Giê-xu đi ra khỏi nhà,
ngồi bên bờ hồ. 2 Dân chúng tụ tập quanh Ngài
rất đông nên Ngài xuống thuyền ngồi, còn dân
chúng thì đứng trên bờ. 3 Chúa Giê-xu dùng ngụ
ngôn dạy họ nhiều điều. Ngài kể: “Có một nông
gia kia đi ra gieo giống. 4 Trong khi gieo, một số
hột rơi bên đường đi, chim đáp xuống ăn hết.
5 Một số rơi trên đất đá, có rất ít đất thịt. Hột
giống ấy mọc lên mau vì có ít đất cạn. 6 Nhưng
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khi mặt trời mọc lên thì cây non chết héo vì rễ
không sâu. 7Một số hột rơi vào đám cỏ gai, gai
mọc lên chèn ép cây non. 8 Một số hột rơi trên
đất tốt, mọc lên và sinh hoa quả nhiều. Có cây
ra một trăm hột, có cây sinh ra sáu chục, có cây
sinh ra ba chục. 9 Ai có tai để nghe, hãy nghe
cho kỹ.”

Tại sao Chúa Giê-xu dùng ngụ ngôn
(Mác 4:10–12; Lu 8:9–10)

10 Các môn đệ đến hỏi Chúa Giê-xu, “Sao thầy
dùng ngụ ngôn để dạy dân chúng?”

11 Ngài đáp, “Các con đã được đặc ân để hiểu
biết các điều bí ẩn về Nước Trời nhưng những
người khác thì không được đặc ân ấy. 12 Ai có
trí hiểu sẽ được cho thêm để họ có dư, nhưng ai
không hiểu biết thì sẽ bị lấy luôn những gì họ có
nữa. 13 Ta dùng ngụ ngôn để dạy họ vì họ nhìn
mà không thấy, nghe mà không hiểu. 14Như thế
để lời nhà tiên tri Ê-sai đã viết về họ được thành
tựu:

‘Các ngươi sẽ nghe đi nghe lại,
mà không hiểu gì.

Các ngươi sẽ nhìn đi nhìn lại
mà không thấy gì.

15 Vì trí óc dân nầy
đã trở nên ương ngạnh.

Họ bịt tai không muốn nghe,
nhắm mắt không muốn thấy.

Vì nếu mắt họ thấy được,
tai họ nghe được,
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trí họ sẽ hiểu.
Rồi họ sẽ trở lại với ta

để được chữa lành chăng.’ Ê-sai 6:9–10

16 Nhưng các con có phúc vì mắt các con thấy
được, tai các con nghe được. 17 Ta bảo thật,
nhiều nhà tiên tri và những người nhân đức
muốn thấy điều các con hiện đang thấy, mà
không được. Họ muốn nghe điều các con hiện
đang nghe cũng không được.

Ý nghĩa của ngụ ngôn về gieo giống
(Mác 4:13–20; Lu 8:11–15)

18 Các con hãy nghe ý nghĩa của ngụ ngôn về
nông gia. 19 Hột giống rơi bên đường đi nghĩa
là gì? Hột ấy như người nghe dạy về nước thiên
đàng mà không hiểu. Kẻ Ác liền đến cướp lấy
hột đã trồng trong lòng họ. 20 Còn về hột giống
rơi nhằm chỗ đất đá thì sao? Hột ấy giống như
người nghe lời dạy liền vui nhận. 21 Nhưng
người ấy không để lời dạy ăn sâu vào trong lòng.
Chỉ giữ một thời gian ngắn thôi. Khi khó khăn
và bạo hành xảy đến do lời dạy thì họ liền bỏ
cuộc. 22 Còn hột giống rơi nhằm cỏ gai nghĩa
là gì? Hột ấy giống như người nghe đạo nhưng
lại để những lo âu đời nầy và cám dỗ của giàu
sang cản trở khiến lời dạy không nẩy nở và kết
quả* được trong đời sống người ấy. 23 Còn về
hột giống rơi trên đất tốt là gì? Hột ấy giống

* 13:22: kết quả Nghĩa là đời sống sinh ra những việc lành
theo Thượng Đế muốn.
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như người nghe đạo và hiểu nên kết quả, một
hột ra một trăm, sáu chục hoặc ba chục.”

Ngụ ngôn về lúa mì và cỏ dại
24 Chúa Giê-xu lại kể một ngụ ngôn khác:

“Nước Trời giống như người kia gieo giống tốt
trong ruộng mình. 25 Đêm ấy, trong khi mọi
người đang ngủ, thì kẻ thù đến gieo cỏ dại giữa
đám lúa mì rồi bỏ đi. 26 Khi lúa mì nẩy mầm
và bắt đầu sinh hột, thì cỏ dại cũng xuất hiện.
27 Các đầy tớ đến hỏi, ‘Có phải chủ đã gieo giống
tốt trong ruộng không? Vậy cỏ dại ở đâu mà
ra?’ ”

28 Người chủ đáp, “Kẻ thù đã làm chuyện đó.”
Các đầy tớ hỏi, “Vậy chủ có muốn chúng tôi đi

nhổ hết cỏ dại lên không?”
29 “Người chủ đáp, ‘Đừng. Vì khi các ngươi

nhổ cỏ dại rất có thể các ngươi vô tình nhổ luôn
lúa mì. 30 Hãy để cỏ dại và lúa mì cùng lớn lên
cho đến mùa gặt. Lúc ấy ta sẽ bảo mấy người
làm công: Hãy nhổ hết cỏ dại trước, bó lại rồi
đốt đi. Sau mới gặt hết lúa mì mang vào kho
ta.’ ”

Ngụ ngôn về hột cải và men
(Mác 4:30–34; Lu 13:18–21)

31 Chúa Giê-xu lại kể một ngụ ngôn nữa:
“Nước Trời giống như một hột cải mà người kia
trồng trong ruộng. 32Hột đó nhỏ nhất trong các
hột giống, nhưng khi mọc lên nó trở thành một
trong những cây lớn nhất trong vườn. Cây đó
lớn và sum suê đến nỗi chim trời làm tổ trong
nhánh nó được.”
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33Ngài kể tiếp một ngụ ngôn nữa: “Nước Trời
giống như men mà người đàn bà nọ trộn trong
một thau bột lớn cho đến chừng cả đống bột đều
dậy lên.”

34 Chúa Giê-xu dùng ngụ ngôn để dạy dỗ dân
chúng; Ngài luôn luôn dùng ngụ ngôn để dạy
họ. 35 Đúng như lời nhà tiên tri đã nói:

“Ta sẽ dùng ngụ ngôn;
Ta sẽ thuật ra những điều bí mật

từ thuở trời đất được dựng nên.” Thi thiên
78:2

Chúa Giê-xu giải thích
ngụ ngôn về cỏ dại

36 Chúa Giê-xu rời quần chúng đi vào nhà.
Các môn đệ đến hỏi Ngài, “Xin thầy giải thích
cho chúng con ý nghĩa về ngụ ngôn cỏ dại trong
ruộng.”

37 Chúa Giê-xu đáp, “Người gieo giống tốt
trong ruộng là Con Người. 38 Ruộng là thế gian,
và giống tốt là tất cả những con cái của Thượng
Đế thuộc về nước thiên đàng. Cỏ dại là những
người của Kẻ Ác. 39 Còn kẻ thù gieo cỏ dại là ma
quỉ. Mùa gặt là ngày tận thế, những thợ gặt là
các thiên sứ.

40 Cỏ dại bị nhổ lên để đốt trong lửa ra sao thì
ngày tận thế cũng như vậy. 41 Con Người sẽ sai
các thiên sứ Ngài gom lại, từ trong nước Ngài,
những người gây ra tội lỗi và những kẻ làm ác.
42 Các thiên sứ sẽ ném họ vào lò lửa hực, nơi
đó họ sẽ khóc lóc và nghiến răng vì đau đớn.
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43 Lúc bấy giờ người nhân đức sẽ sáng chói như
mặt trời trong nước của Cha mình. Ai có tai để
nghe, hãy nghe cho kỹ.”

Ngụ ngôn về kho báu
và viên ngọc trai

44 “Nước Trời giống như một kho báu chôn
trong một thửa ruộng. Một hôm có người tìm
được liền giấu lại trong ruộng. Anh mừng quá
liền về nhà bán hết tài sản để mua thửa ruộng
đó.

45 Nước Trời cũng giống như một thương gia
kia đi tìm viên ngọc trai quí. 46Khi tìm được rồi,
liền về bán hết tài sản để lấy tiềnmua viên ngọc
trai ấy.

Ngụ ngôn về lưới cá
47 Nước Trời giống như lưới thả xuống hồ bắt

đủmọi thứ cá. 48Khi lưới đầy rồi thì người đánh
cá kéo lên bờ. Họ ngồi lại lựa cá tốt bỏ vào giỏ
còn cá xấu thì ném đi. 49Ngày tận thế cũng như
vậy. Các thiên sứ sẽ đến phân chia kẻ ác và người
thiện ra. 50 Các thiên sứ sẽ ném những kẻ ác vào
lò lửa hực nơi có khóc lóc và nghiến răng vì đau
đớn.”

51 Chúa Giê-xu hỏi các môn đệ, “Các con có
hiểu mọi điều nầy không?”
Họ thưa, “Dạ hiểu.”
52 Rồi Ngài bảo họ, “Giáo sư luật nào được dạy

về Nước Trời cũng giống như một chủ nhà kia
đem hết những đồ mới và cũ đã để dành lâu
năm ra ngoài.”
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Chúa Giê-xu về thăm quê
(Mác 6:1–6; Lu 4:16–30)

53 Sau khi Chúa Giê-xu dạy xong thì Ngài rời
nơi đó 54 trở về quê quán và dạy dỗ trong hội
đường. Dân chúng rất kinh ngạc. Họ hỏi nhau,
“Ông nầy học ở đâu và lấy quyền nào mà làm
những phép lạ nầy? 55 Ông ta có phải là thợ
mộc không? Có phảimẹ ông là Ma-ri và anh em
ông là Gia-cơ, Giô-xép, Xi-môn và Giu-đa không?
56 Có phải các chị em ông ta đang sống ở giữa
chúng ta đây sao? Ông ta lấy quyền phép ở đâu
mà làm được những điều nầy?” 57 Nên họ ngần
ngại không chịu tin Ngài.
Nhưng Chúa Giê-xu bảo họ, “Nhà tiên tri nào

cũng được khắp nơi tôn trọng, chỉ trừ tại quê
quán và gia đình mình mà thôi.”

58 Ở đó Ngài không làm nhiều phép lạ vì họ
chẳng có lòng tin.

14
Giăng Báp-tít bị giết
(Mác 6:14–29; Lu 9:7–9)

1 Lúc ấy, vua Hê-rốt đang cai trị miền Ga-li-
lê, nghe tin đồn về Chúa Giê-xu. 2 Ông bảo các
quan hầu cận, “Giê-xu nầy là Giăng Báp-tít sống
lại từ kẻ chết nên mới có thể làm nhiều phép lạ
như thế.”

3 Trước đó ít lâu, Hê-rốt bắt trói Giăng, tống
giam vào ngục. Hê-rốt làm như thế là vì Hê-
rô-đia, trước kia vốn là vợ Phi-líp, em Hê-rốt.
4Giăng có can ngăn Hê-rốt rằng, “Lấy Hê-rô-đia
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là không hợp pháp.” 5 Hê-rốt muốn giết Giăng
nhưng sợ dân chúng vì ai nấy đều tin rằng Giăng
là nhà tiên tri.

6 Nhân dịp sinh nhật Hê-rốt, con gái Hê-rô-
đia vào nhảymúa cho Hê-rốt và các quan khách
xem, vua rất thích. 7 Nên Hê-rốt thề hứa sẽ cho
cô gái bất cứ điều gì cô ta xin. 8 Hê-rô-đia xúi
con gái nên xin cái gì. Cô gái vào thưa với Hê-
rốt, “Cho con xin cái đầu Giăng Báp-tít để trên
mâm tại đây.” 9 Hê-rốt rất buồn, nhưng vì lỡ
hứa rồi, mọi quan khách đều nghe nên Hê-rốt
truyền lệnh làm theo điều cô gái xin. 10 Vua sai
lính vào ngục chém đầu Giăng. 11 Rồi lính để
trênmâmmang vào cho cô gái, cô gáimang đưa
cho mẹ. 12 Các môn đệ Giăng đến lấy xác ông
đem chôn rồi đi báo tin cho Chúa Giê-xu.

Hơn năm ngàn người được thết đãi
(Mác 6:30–44; Lu 9:10–17; Gi 6:1–14)

13 Sau khi nghe tin về việc Giăng thì Chúa Giê-
xu xuống thuyền rời nơi ấy đi đến chỗ vắng vẻ
một mình. Nhưng dân chúng từ các tỉnh quanh
đó nghe tin liền đi tìm Ngài. 14Khi đến nơi, Ngài
thấymột đám đông đang chờ. Ngài cảm thương
họ và chữa lành những kẻ đau.

15Chiều xuống, cácmôn đệ đến thưa với Ngài,
“Chỗ nầy hẻo lánh và cũng đã xế chiều rồi nên
xin thầy cho họ về để họ đi vào các làng mạc
gần đây mua thức ăn.”

16 Nhưng Chúa Giê-xu đáp, “Họ không cần
phải đi đâu cả. Các con phải cho họ ăn.”
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17 Họ thưa, “Chúng con chỉ có năm ổ bánh và
hai con cá thôi.”

18Ngài bảo, “Mang bánh và cá lại đây cho ta.”
19 Rồi Ngài bảo dân chúng ngồi xuống trên cỏ.
Ngài cầm năm ổ bánh và hai con cá, ngước mắt
lên trời, tạ ơn Thượng Đế, xong chia bánh ra
trao cho các môn đệ để phát cho dân chúng.
20 Ai nấy ăn no nê. Sau đó các môn đệ lượm lại
được mười hai giỏ thức ăn thừa. 21 Nếu không
tính đàn bà và trẻ con thì có khoảng năm ngàn
đàn ông ăn bữa ấy.

Chúa Giê-xu đi trên mặt nước
(Mác 6:45–52; Gi 6:16–21)

22 Sau đó Ngài liền bảo các môn đệ xuống
thuyền đi trước Ngài qua bờ bên kia. Còn Ngài
ở lại để cho dân chúng về. 23 Khi cho họ về rồi,
Ngài lên núi cầu nguyện riêng. Trời đã tối mà
Chúa Giê-xu vẫn còn ở đó một mình. 24 Lúc ấy,
thuyền đã ra cách bờ khá xa. Chiếc thuyền bị
sóng đánh dữ, lại gặp gió ngược.

25 Vào khoảng ba đến sáu giờ sáng, Chúa Giê-
xu đi trên mặt nước đến với các môn đệ. 26 Khi
thấy Ngài đi trên mặt nước, họ hốt hoảng. Ai
nấy sợ quá đều rú lên, “Ma đó!”

27 Nhưng Chúa Giê-xu liền trấn an họ, “Thầy
đây mà, đừng sợ.”

28Phia-rơ thưa, “Thưa Chúa, nếu đúng là Ngài,
xin cho con đi trên mặt nước đến với Ngài.”

29 Chúa Giê-xu bảo, “Hãy lại đây.” Phia-rơ
bước ra khỏi thuyền, đi trên nước đến với Ngài.
30 Nhưng khi nhìn thấy sóng gió, Phia-rơ đâm
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sợ và bắt đầu chìm xuống nước. Ông kêu lên,
“Chúa ơi, cứu con!”

31 Chúa Giê-xu lập tức giơ tay nắm lấy Phia-rơ.
Ngài hỏi, “Đức tin con quá ít. Tại sao con nghi
ngờ?”

32 Sau khi Chúa bước vào thuyền thì gió lặng.
33 Những người trong thuyền đến bái lạy Ngài
mà rằng, “Thầy thật đúng là Con Thượng Đế!”

Chúa Giê-xu chữa lành nhiều bệnh nhân
(Mác 6:53–56)

34 Sau khi băng qua hồ, họ cập bờ ở thành Ghê-
nê-xa-rết. 35 Khi dân chúng ở đó nhận ra Chúa
Giê-xu, liền báo cho mọi người quanh vùng biết
là Chúa Giê-xu đã tới cho nên người ta mang các
bệnh nhân đến với Ngài. 36 Họ chỉ xin được rờ
ven áo Ngài thôi. Ai rờ đều được lành cả.

15
Hãy vâng theo Luật Thượng Đế
(Mác 7:1–23)

1 Lúc ấy có mấy người Pha-ri-xi và giáo sư luật
từ Giê-ru-sa-lem đến hỏi Ngài, 2 “Tại sao các
môn đệ thầy bỏ truyền thống của tổ tiên để lại
cho chúng ta? Họ không rửa tay trước khi ăn.”
3 Chúa Giê-xu đáp, “Vậy tại sao các ông cũng bỏ
mệnh lệnh của Thượng Đếmà lại đi theo truyền
thống của mình? 4 Thượng Đế dạy, ‘Hãy hiếu
kính cha mẹ ngươi,’* và ‘Ai chửi cha mắng mẹ
mình sẽ bị xử tử.’† 5 Nhưng các ông bảo rằng,
* 15:4: Thượng Đế dạy, … cha mẹ ngươi Xuất 20:12; Phục 5:16.
† 15:4: Ai chửi mắng … bị xử tử Xuất 21:17.
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con có thể thưa với cha mẹ, ‘Con có điều muốn
giúp cha mẹ được, nhưng con đã dâng điều ấy
cho Thượng Đế rồi.’ 6 Như thế người ấy không
cần phải hiếu kính cha mẹ mình nữa. Các ông
đã ném bỏ lời dạy của Thượng Đế mà đi theo
truyền thống của mình. 7 Các ông là kẻ giả đạo
đức! Ê-sai nói tiên tri rất đúng về các ông:

8 ‘Dân nầy tôn kính ta bằng môi miệng,
mà tấm lòng thì cách xa ta.

9 Lối thờ kính của chúng nó thật vô ích.
Vì chúng chỉ dạy những qui tắc do con người
đặt ra thôi.’ ” Ê-sai 29:13

10 Rồi Chúa Giê-xu gọi dân chúng lại bảo rằng,
“Hãy nghe và hiểu điều ta nói đây. 11Không phải
cái gì người ta bỏ vàomiệng làm người đó dơ bẩn
đâu. Cái gì từ miệng ra mới làm dơ bẩn người
ấy.”

12 Sau đó cácmôn đệ đến thưa với Ngài, “Thầy
có biết các người Pha-ri-xi rất bất bình về điều
thầy nói không?”

13 Chúa Giê-xu đáp, “Cây nào Cha ta trên thiên
đàng không trồng thì phải nhổ lên tận rễ. 14Hãy
tránh xa bọn Pha-ri-xi; họ là những kẻ mù dắt kẻ
mù. Mù mà dắt mù thì cả hai đều sẽ té xuống
hố.”

15 Phia-rơ thưa, “Xin thầy hãy giải thích ngụ
ngôn nầy cho chúng con.”

16 Chúa Giê-xu bảo, “Các con vẫn chưa hiểu
sao? 17 Chắc hẳn các con biết là thức ăn đi vào
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miệng, xuống bao tử rồi đi ra ngoài thân thể.
18 Nhưng những gì từ miệng nói ra là xuất phát
từ trong lòng. Đó là những điều làm dơ bẩn con
người. 19 Vì từ trong tâm trí mà nẩy ra những
ác tưởng, giết người, ngoại tình, tội nhục dục,
trộm cắp, nói dối, và bêu xấu người khác. 20 Đó
là những điều làm dơ bẩn người ta, chứ còn ăn
mà không rửa tay không làm dơ bẩn con người
đâu.”

Cứu giúp một thiếu phụ ngoại quốc
(Mác 7:24–30)

21Chúa Giê-xu rời nơi ấy đi đến khu vực thành
Tia và Xi-đôn. 22Cómột phụ nữ người Ca-na-an ở
vùng đó đến kêu xin Ngài, “Lạy Chúa, con cháu
Đa-vít, xin thương xót tôi! Con gái tôi bị quỉ ám
khổ sở lắm.”

23Nhưng Chúa Giê-xu không đáp tiếng nào với
bà. Các môn đệ đến nài nỉ Ngài, “Thưa thầy xin
bảo bà ấy đi đi. Bà cứ theo sau chúng ta la khóc
hoài.”

24 Chúa Giê-xu đáp, “Thượng Đế sai ta đến chỉ
vì những con chiên lạcmất, tức dân Ít-ra-enmà
thôi.”

25 Bà lại đến bái lạy trước mặt Ngài và thưa,
“Lạy Chúa, xin cứu giúp con!”

26 Chúa Giê-xu đáp, “Không nên lấy bánh của
con cái mà cho chó ăn.”

27 Bà ấy thưa, “Lạy Chúa, đúng thế, nhưng
dù là chó đi nữa thì cũng được phép ăn những
miếng bánh vụn từ bàn chủ nó rớt xuống.”
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28Nghe vậy Chúa Giê-xu bảo bà, “Chị à, chị có
đức tin lớn! Ta sẽ làm điều chị xin.” Ngay lúc
đó con gái bà được lành.

Chúa Giê-xu chữa lành nhiều người
29 Rời nơi đó, Chúa Giê-xu đi dọc theo bờ hồ

Ga-li-lê. Ngài lên ngồi trên một ngọn đồi kia.
30Dân chúng kéo đến với Ngài rất đông,mang

những người què, mù, bại xuội, câm điếc và
những tật bệnh khác. Họ đặt những người ấy
nơi chân Chúa Giê-xu, Ngài chữa lành tất cả.
31 Quần chúng rất kinh ngạc khi thấy những
người câm nói được, người bại xuội được lành
mạnh, người què đi được, người mù thấy được.
Họ ca ngợi Thượng Đế của dân Ít-ra-en về
những điều kỳ diệu ấy.

Hơn bốn ngàn người được thết đãi
(Mác 8:1–10)

32 Chúa Giê-xu gọi các môn đệ lại bảo rằng,
“Ta tội nghiệp đoàn dân nầy, vì họ đã ở với ta
ba ngày nay mà không có gì ăn. Ta khôngmuốn
cho họ về trong khi bụng đói, vì có người sẽ bị
xỉu dọc đường.”

33 Các môn đệ hỏi Ngài, “Làm sao chúng ta có
đủ bánh cho chừng nầy người ăn? Thị trấn lại
quá xa.”

34 Chúa Giê-xu hỏi, “Các con có bao nhiêu ổ
bánh?”
Họ thưa, “Dạ, bảy ổ và mấy con cá nhỏ.”
35 Chúa Giê-xu bảo dân chúng ngồi xuống đất.

36Ngài cầm bảy ổ bánh cùngmấy con cá và cảm
tạ Thượng Đế. Rồi Ngài chia bánh và cá ra, trao
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cho các môn đệ để phân phát cho dân chúng.
37Ai nấy ăn no nê. Sau đó cácmôn đệ gom được
bảy giỏ những thức ăn thừa. 38 Có khoảng bốn
ngàn người đàn ông ăn bữa ấy, không kể đàn bà
và trẻ con. 39 Sau khi cho dân chúng về thì Ngài
xuống thuyền đi đến vùng Ma-ga-đan.

16
Các nhà lãnh đạo xin được xem

một phép lạ
(Mác 8:11–13; Lu 12:54–56)

1Các người Pha-ri-xi và Xa-đu-xê đến gặp Chúa
Giê-xu. Họ muốn gài bẫy Ngài nên xin Ngài cho
xem một phép lạ từ Thượng Đế.

2Chúa Giê-xu đáp, “Khi hoàng hôn xuống, bầu
trời đỏ ửng thì các ông nói hôm nay thời tiết tốt.
3 Rồi đến bình minh, các ông nói hôm nay trời
sẽ mưa vì bầu trời đỏ và tối sầm. Các ông nhìn
dấu hiệu trên bầu trờimà đoán được những gì sẽ
xảy ra. Nhưng các ông thấy những điềm lạ của
thời đạimà lại không hiểu nghĩa gì sao? 4Những
người tội lỗi và gian ác nầy xin xemmột phép lạ,
nhưng họ sẽ không được cho dấu lạ nào ngoài
dấu lạ về Giô-na.*” Rồi Ngài bỏ đi.

Phải coi chừng những điều dạy dỗ
sai lạc

(Mác 8:14–21)
* 16:4: dấu lạ về Giô-na Giô-na ở trong bụng cá ba ngày cũng
giống như Chúa Giê-xu sẽ bị chôn trong mộ ba ngày. Truyện
Giô-na được chép trong sách Giô-na.
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5 Các môn đệ băng qua hồ nhưng quên mang
bánh theo. 6 Chúa Giê-xu bảo họ, “Các con hãy
thận trọng về men của người Pha-ri-xi và Xa-đu-
xê.”

7 Các môn đệ bàn nhau về câu Ngài vừa nói.
Họ bảo, “Thầy nói như thế là vì chúng ta quên
mang bánh theo.”

8 Biết họ đang bàn với nhau nên Chúa Giê-xu
hỏi, “Tại sao các con nói với nhau là vì các con
quên đem bánh theo? Đức tin các con quá ít.
9 Các con cũng chưa hiểu sao? Các con còn nhớ
năm ổ bánh cho năm ngàn người ăn không? Các
con có nhớ thu lại được đầy bao nhiêu giỏ những
bánh thừa không? 10 Hoặc bảy ổ bánh cho bốn
ngàn người ăn và bao nhiêu giỏ bánh thừa các
con gom được sao? 11 Ta không phải nói đến
bánh đâu. Tại sao các con không hiểu điều đó?
Ta bảo các con là phải thận trọng về men của
các người Pha-ri-xi và Xa-đu-xê.”

12 Lúc bấy giờ các môn đệ mới hiểu rằng
không phải Ngài nói coi chừng về men làm bánh
mà là về những lời dạy dỗ của người Pha-ri-xi và
Xa-đu-xê.

Phia-rơ tuyên xưng Chúa Giê-xu
là Đấng Cứu Thế

(Mác 8:27–30; Lu 9:18–21)
13 Khi đến khu vực thành Xê-xa-rê Phi-líp,

Chúa Giê-xu hỏi các môn đệ, “Người ta nói Con
Người là ai?”

14 Họ thưa, “Có người nói thầy là Giăng Báp-
tít. Kẻ khác nói thầy là Ê-li, người khác nữa nói
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thầy là Giê-rê-mi hoặc một trong các nhà tiên
tri.”

15 Nhưng Ngài hỏi họ, “Còn các con nói ta là
ai?”

16 Xi-môn Phia-rơ thưa, “Thầy là Đấng Cứu
Thế, Con của Thượng Đế hằng sống.”

17Chúa Giê-xu đáp, “Xi-môn con Giô-na ơi, con
có phúc lắm vì không ai dạy cho con biết điều
ấy đâu mà Cha ta trên trời tỏ cho con biết. 18 Ta
bảo con, tên con là Phia-rơ†. Ta sẽ lập hội thánh
ta trên tảng đá nầy, quyền lực của sự chết‡ cũng
không thể thắng nổi hội đó. 19 Ta sẽ giao chìa
khóa để đóng hay mở nước Trời cho con; những
gì con buộc tội dưới đất cũng sẽ bị Thượng Đế
trên trời buộc tội, còn những gì con tha thứ dưới
đất cũng sẽ được Thượng Đế tha thứ.” 20 Rồi
Chúa Giê-xu cấm các môn đệ không được cho
người khác biết Ngài là ai.

Chúa Giê-xu bảo trước về cái chết
của Ngài

(Mác 8:31–9:1; Lu 9:22–27)
21 Từ lúc ấy, Chúa Giê-xu bắt đầu cho cácmôn

đệ biết là Ngài sẽ lên Giê-ru-sa-lem, ở đó các
bô lão Do-thái, các giới trưởng tế và các giáo sư
luật sẽ hành hạ Ngài đủ điều. Ngài cho họ biết
là Ngài sẽ chịu chết và sau ba ngày sẽ sống lại từ
kẻ chết.
† 16:18: Phia-rơ Tên “Phia-rơ” trong tiếng Hi-lạp, cũng như tên
“Xê-pha” trong tiếng A-ram, nghĩa là “đá.” ‡ 16:18: sự chết
Hay “cửa ha-đe” tức âm phủ, nơi người chết ở.
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22 Phia-rơ mang Chúa Giê-xu riêng ra và xin
Ngài đừng nói như thế. Ông bảo, “Nguyện
Thượng Đế cứu Ngài khỏi cảnh khổ ấy! Những
điều đó không bao giờ xảy đến cho Chúa đâu!”

23 Nhưng Chúa Giê-xu quở Phia-rơ, “Sa-tăng§
kia! Hãy đi khuất mặt ta! Con chẳng giúp gì
được cho ta! Con không lo nghĩ đến việc Thượng
Đế mà chỉ lo nghĩ đến việc người ta thôi.”

24Rồi Ngài bảo cácmôn đệ, “Nếu ai muốn theo
ta thì phải từ bỏ những gì mình ưa thích. Họ
phải chịu gian khổ đến nỗi hi sinh tínhmạng để
theo ta. 25Người nàomuốn cứumạng sốngmình
thì sẽ đánh mất nó; còn ai hi sinh tính mạng vì
ta, sẽ nhận được sự sống thật. 26 Nếu ai được
cả thế gian mà mất linh hồn mình thì chẳng ích
gì. Không có giá nào để chuộc linh hồn mình
lại được. 27 Con Người sẽ trở lại với vinh hiển
của Cha Ngài và với các thiên sứ. Lúc ấy, Ngài
sẽ thưởng cho mỗi người tùy theo việc họ làm.
28 Ta bảo thật, trong số những người đứng đây,
có vài người sẽ được chứng kiến Con Người trở
lại trong nước Ngài trước khi họ qua đời.”

17
Chúa Giê-xu nói chuyện

với Mô-se và Ê-li
(Mác 9:2–13; Lu 9:28–36)

§ 16:23: Sa-tăng Tên của ma quỉ, có nghĩa là “kẻ thù.” Chúa
Giê-xu muốn ám chỉ Phia-rơ nói chuyện kiểu Sa-tăng.
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1 Sáu ngày sau, Chúa Giê-xu đem riêng Phia-
rơ, Gia-cơ và Giăng, em Gia-cơ lên một ngọn núi
cao. 2 Trong khi họ đang nhìn thì hình dạng
Chúa Giê-xu biến đổi; gương mặt Ngài trở nên
chói lói như mặt trời, áo quần Ngài trắng như
ánh sáng. 3 Bỗng nhiên có Mô-se và Ê-li hiện
đến nói chuyện với Ngài.

4 Phia-rơ thưa với Ngài, “Lạy Chúa chúng ta ở
đây rất tốt. Nếu Chúa muốn con sẽ dựng ba cái
lều tại đây—một cái cho thầy, một cái cho Mô-se
và một cái cho Ê-li.”

5 Trong khi Phia-rơ đang nói thì có một đám
mây sáng bay đến che phủ họ. Từ trong đám
mây có tiếng vọng ra, “Đây là Con ta yêu dấu,
ngườimà ta rất vừa lòng. Hãy vâng theo người!”

6Nghe tiếng phán, các môn đệ sợ quá, liền úp
mặt xuống đất hết. 7 Nhưng Chúa Giê-xu đến
đặt tay lên họ và bảo, “Hãy đứng dậy. Đừng sợ.”
8Lúc họ ngước lên thì chỉ thấy cómộtmình Chúa
Giê-xu thôi.

9 Khi đang đi xuống núi, Chúa Giê-xu căn dặn
họ không được nói cho ai biết những gì họ mới
vừa thấy cho đến khi Con Người sống lại từ kẻ
chết.

10 Các môn đệ hỏi Ngài, “Tại sao các giáo sư
luật nói rằng Ê-li phải đến* trước?”

11 Chúa Giê-xu đáp, “Họ nói đúng. Ê-li phải
đến để chuẩn bị mọi việc. 12 Nhưng ta bảo các
con, Ê-li đã đến rồi mà họ không nhận ra. Họ
đối xử với ông ấy theo ý họ muốn. Họ cũng sẽ
* 17:10: Ê-li phải đến Xin xem Mal 4:5-6.
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đối với Con Người như vậy; đó là những kẻ sẽ
hành hạ Con Người.” 13 Lúc ấy các môn đệ mới
hiểu rằng Ngài nói về Giăng Báp-tít.

Chúa Giê-xu chữa lành một cậu bé
bị bệnh

(Mác 9:14–29; Lu 9:37–43a)
14 Khi Chúa Giê-xu và các môn đệ trở lại với

dân chúng thì có một người đến quì trước mặt
Ngài. 15 Ông ta lạy lục van nài, “Lạy Chúa xin
thương con trai tôi. Nó mắc chứng động kinh
khổ sở lắm, vì nó thường hay té vào lửa và vào
nước. 16 Tôi đã mang nó đến cho các môn đệ
thầy, nhưng họ chữa không được.”

17Chúa Giê-xu đáp, “Các ông không có đức tin,
nếp sống các ông sai quấy. Ta phải chịu đựng
các ông trong bao lâu nữa? Ta phải nhẫn nại
với các ông trong bao lâu nữa? Mang đứa nhỏ
lại đây.” 18 Chúa Giê-xu quở mắng quỉ đang ám
đứa bé. Sau khi quỉ ra khỏi thì đứa bé được lành
ngay giờ phút ấy.

19 Sau đó, khi chỉ còn một mình Chúa Giê-xu,
các môn đệ đến hỏi Ngài, “Tại sao chúng con
không đuổi quỉ ấy ra được?”

20 Chúa Giê-xu đáp, “Vì đức tin các con quá
ít. Ta bảo thật, nếu đức tin các con chỉ cần lớn
bằng hột cải thôi, các con có thể nói với hòn núi
nầy rằng, ‘Hãy dời từ đây qua đó,’ thì nó sẽ dời
đi. Việc gì các con làm cũng được cả.” 21 †

† 17:21: Loại quỉ … đuổi được Vài bản Hi-lạp thêm câu 21:
“Loại quỉ đó phải cầu nguyện và cữ ăn mới đuổi được.”
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Chúa Giê-xu nói trước về cái chết
của Ngài

(Mác 9:30–32; Lu 9:43b–45)
22 Trong khi các môn đệ đang tụ họp ở Ga-li-

lê, thì Chúa Giê-xu bảo họ rằng, “Con Người sẽ
bị giao vào tay dân chúng. 23 Họ sẽ giết Ngài.
Nhưng đến ngày thứ ba Ngài sẽ từ kẻ chết sống
lại.” Các môn đệ nghe như thế thì buồn bã lắm.

Chúa Giê-xu nói về vấn đề nộp thuế
24 Khi Chúa Giê-xu và các môn đệ đến thành

Ca-bê-nâm thì có mấy nhân viên thu thuế đền
thờ đến gặp Phia-rơ và hỏi, “Thầy của mấy anh
có đóng thuế đền thờ không?”

25 Phia-rơ đáp, “Có, Chúa Giê-xu có đóng.”
Khi Phia-rơ vào nhà, trước khi ông có dịp lên

tiếng thì Chúa Giê-xu hỏi đón, “Con nghĩ sao?
Các vua chúa thế gian thu nhiều loại thuế khác
nhau. Nhưng ai là người đóng thuế—con cái hay
người ngoài?”

26 Phia-rơ thưa, “Người nộp thuế là người
ngoài.”
Chúa Giê-xu bảo Phia-rơ, “Vậy con vua khỏi

đóng thuế. 27 Nhưng chúng ta không nên chọc
tứcmấy ông thâu thuế nầy. Con hãy ra ngoài hồ
câu cá. Câu được con đầu tiên, mở miệng nó ra
con sẽ thấy một quan tiền. Lấy quan tiền ấy đi
nộp thuế cho ta với con.”

18
Ai là người cao trọng nhất?
(Mác 9:33–37; Lu 9:46–48)
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1 Lúc ấy các môn đệ đến hỏi Chúa Giê-xu, “Ai
là người lớn nhất trong Nước Trời?”

2 Chúa Giê-xu gọimột em nhỏ đến đứng trước
mặt các môn đệ. 3 Rồi Ngài nói, “Ta bảo thật,
các con phải thay đổi và trở nên giống như trẻ
thơ. Nếu không các con không thể vào Nước
Trời được đâu. 4Người lớn nhất trong Nước Trời
là người khiêm nhường như đứa trẻ nầy.

5Ai nhân danh ta tiếpmột em nhỏ như thế nầy
tức là tiếp ta.

Lời cảnh cáo về nguyên nhân gây ra tội lỗi
(Mác 9:42–48; Lu 17:1–2)

6Nếu ai làm cho một trong những em nhỏ nầy,
đã tin ta mà phạm tội thì nên lấy tảng đá buộc
vào cổ người ấy quăng cho chết chìm dưới biển
còn hơn. 7 Khốn cho người trong thế gian vì
nguyên nhân khiến họ phạm tội. Những điều
ấy phải xảy ra nhưng khốn cho ai gây ra nguyên
nhân ấy.

8Nếu tay hay chân khiến các con phạm tội, thì
hãy chặt và ném đi, vì chẳng thà thiếumột phần
cơ thể mà được sự sống thật còn hơn đủ cả hai
tay hai chân mà bị ném vào lửa không hề tắt.
9 Nếu mắt khiến các con phạm tội, thì hãy móc
nó ra ném đi, vì chẳng thà thiếu một mắt mà
được sự sống thật còn hơn đủ cả hai mắt mà bị
ném vào lửa hỏa ngục.

Con chiên lạc
(Lu 15:3–7)
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10Hãy thận trọng! Đừng xem thường đứa nào
trong các trẻ thơ nầy. Ta bảo cho các con biết
là những thiên sứ của chúng nó lúc nào cũng ở
cạnh Cha ta trên thiên đàng. 11 *

12 Nếu ai có một trăm con chiên mà một con
đi lạc thì sẽ làm gì? Có phải người ấy sẽ để chín
mươi chín con lại trong núi, rồi đi tìm con chiên
lạc không? 13 Ta bảo thật, người ấy sẽ hớn hở
khi tìm được con chiên lạc hơn là chínmươi chín
con không đi lạc. 14 Cũng thế, Cha các con trên
thiên đàng không muốn cho một đứa nào trong
các trẻ thơ nầy bị lạc mất.

Khi người khác phạm tội với mình
(Lu 17:3)

15Nếu một anh em tín hữu phạm tội cùng các
con thì hãy đi trách riêng người ấy. Nếu người ấy
nghe các con, thì được lại tình anh em. 16Nhưng
nếu người ấy không chịu nghe, thì hãymangmột
hoặc hai người nữa cùng đi để nói chuyện. ‘Vấn
đề gì cũng phải có hai hoặc ba nhân chứng.’†
17 Nếu người ấy không chịu nghe họ nữa, thì
thông báo với hội thánh. Và nếu người ấy không
nghe hội thánh thì hãy xem người ấy như người
không tin Thượng Đế hoặc như kẻ thu thuế vậy.

18 Ta bảo thật, những gì các con buộc tội dưới
đất cũng là những điều Thượng Đế buộc tội.
Còn những gì các con tha thứ dưới đất cũng là
những gì Thượng Đế tha thứ.
* 18:11: Con Người … lầm lạc Vài bản Hi-lạp thêm câu 11: “Con
Người đến để cứu những người bị lầm lạc.” † 18:16: ‘Vấn đề
gì … nhân chứng.’ Phục 19:15.
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19Hơn nữa, ta bảo các con, nếu hai người trong
các con ở dưới đất đồng ý với nhau mà cầu xin
điều gì, thì Cha ta trên trời sẽ làm điều ấy cho.
20Hễ nơi nào có hai hoặc ba người nhân danh ta
họp lại thì có ta ở giữa họ.”

Đầy tớ không chịu tha thứ
21 Bấy giờ Phia-rơ đến hỏi Chúa Giê-xu, “Thưa

Chúa, khi anh em‡ con phạm tội cùng con thì
con phải tha thứ họ đến mấy lần? Có phải đến
bảy lần không?”

22 Chúa Giê-xu đáp, “Ta bảo con, con phải tha
họ hơn bảy lần. Dù họ phạm tội cùng con đến
bảy mươi lần bảy§, con vẫn phải tha thứ.

23Nước Trời giống như một vị vua kia ra lệnh
đòi tiền những đầy tớ thiếu nợ mình. 24 Khi bắt
đầu đòi thì người ta đưa đến cho vua một đầy
tớ mắc nợ vua hơnmấy chục ngàn lượng vàng*.
25Vì người đầy tớ không đủ tiền trả chủ là vị vua
đó, nên chủ ra lệnh bán tất cả tài sản của anh
ta, luôn cả vợ con, để lấy tiền trả nợ.

26 Người đầy tớ ấy liền sụp lạy trước mặt vua
và van xin, ‘Xin vua hãy hoãn nợ cho con, con sẽ
trả hết.’ 27 Chủ cảm thấy tội nghiệp nên tha nợ
cho anh ta. Người đầy tớ được tha nợ ra về.

28 Sau đó, anh ta gặp một người đầy tớ khác,
thiếu mình chỉ có một lượng vàng. Anh ta liền
‡ 18:21: anh em Hay “người nào.” § 18:22: bảy mươi lần
bảy Ý nói một con số rất lớn, nghĩa là không có giới hạn trong
việc tha thứ. * 18:24: mấy chục ngàn lượng vàng Nguyên
văn, “10.000 ta-lâng.” Một ta-lâng cân nặng khoảng 27-36 kí-lô
vàng, bạc, hay tiền đồng.
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nắm bóp cổ người đầy tớ này, và gằn giọng bảo,
‘Mầy phải trả hết nợ cho tao!’

29 Người đầy tớ kia sụp lạy năn nỉ, ‘Hãy hoãn
nợ cho tôi, tôi sẽ trả hết cho anh.’

30 Nhưng anh ta nhất định không chịu. Anh
bắt nhốt người đầy tớ kia vào tù cho đến khi
trả hết nợ. 31 Những đầy tớ khác rất buồn khi
chứng kiến chuyện ấy nên trình lại cho chủ.

32Chủ gọi người đầy tớ ấy lại bảo, ‘Nầy tên đầy
tớ gian ác! Ta tha nợ cho ngươi vì ngươi van xin
ta. 33 Ngươi đáng lẽ phải tỏ lòng nhân từ đối
với đầy tớ kia như ta đã tỏ lòng nhân từ đối với
ngươi.’ 34 Ông chủ nổi giận tống giam hắn vào
tù cho đến khi trả hết nợ.

35 Cha ta trên thiên đàng cũng sẽ làm như thế
đối với các con nếu trong lòng các con không
tha thứ cho anh chị em mình.”

19
Chúa Giê-xu dạy về sự ly dị
(Mác 10:1–12)

1 Sau khi dạy xong những điều ấy, Chúa Giê-xu
rời vùng Ga-li-lê đi đến miền Giu-đia phía bên
kia sông Giô-đanh. 2 Dân chúng theo Ngài rất
đông, Ngài chữa lành họ ở đó.

3 Có mấy người Pha-ri-xi đến gặp Chúa Giê-xu
và định gài bẫy Ngài. Họ hỏi, “Không cần biết
vì lý do gì, người đàn ông có được phép ly dị vợ
hay không?”

4 Chúa Giê-xu đáp, “Chắc hẳn các ông đã đọc
trong Thánh Kinh rằng: Khi Thượng Đế sáng tạo
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thế gian, ‘Ngài dựng nên loài người gồm nam và
nữ.’* 5 Thượng Đế phán rằng, ‘Người nam sẽ rời
cha mẹ mà kết hiệp với vợ mình, và hai người sẽ
trở thànhmột thân.’† 6 Cho nên họ không còn là
hai người nữamà chỉ có mộtmà thôi. Vì Thượng
Đế đã kết hiệp hai người, cho nên không ai được
phân rẽ họ.”

7 Người Pha-ri-xi hỏi, “Vậy tại sao Mô-se cho
phép người đàn ông ly dị vợ bằng cách trao cho
vợ giấy ly hôn?”

8Chúa Giê-xu đáp, “Mô-se cho phép các ông ly
dị vợ là vì các ông không chịu chấp nhận lời dạy
bảo của Thượng Đế; nhưng từ ban đầu không
được phép ly dị đâu. 9 Ta bảo cho các ông biết,
ai ly dị vợ và cưới người đàn bà khác là phạm
tội ngoại tình. Lý do duy nhấtmà người đàn ông
có thể ly dị vợ là nếu vợ mình ăn nằm với người
đàn ông khác.”

10 Các môn đệ thưa với Ngài, “Nếu đó là lý do
duy nhất để ly dị, thì chẳng thà đừng lập gia
đình còn hơn.”

11Chúa Giê-xu đáp, “Không phải ai cũng có thể
chấp nhận lời dạy nầy đâu. Thượng Đế khiến
cho một ít người có khả năng chấp nhận thôi.
12 Có nhiều lý do khiến một người không lập gia
đình được. Có người sinh ra là đã không thể
có con rồi‡. Có người về sau bị tình trạng ấy
do người khác gây ra. Cũng có người không lập

* 19:4: Chúa Giê-xu … nam và nữ Sáng 1:27; 5:2. † 19:5:
Thượng Đế … một thân Sáng 2:24. ‡ 19:12: không thể có con
rồi Nguyên văn, “là người hoạn rồi.”
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gia đình vì Nước Trời. Nhưng ai có thể lập gia
đình được phải chấp nhận lời dạy dỗ nầy về hôn
nhân.”§

Chúa Giê-xu tiếp nhận các trẻ thơ
(Mác 10:13–16; Lu 18:15–17)

13 Lúc ấy người ta mang các trẻ thơ đến cùng
Chúa Giê-xu để Ngài đặt tay lên và cầu nguyện
cho chúng nó nhưng các môn đệ Ngài ngăn cản
họ. 14Nhưng Chúa Giê-xu bảo rằng, “Hãy để các
trẻ thơ đến với ta, đừng ngăn trở, vì Nước Trời
thuộc về những ai giống như chúng nó.” 15 Sau
khi đặt tay trên các trẻ em, Ngài rời vùng ấy.

Câu hỏi của một thanh niên giàu có
(Mác 10:17–31; Lu 18:18–30)

16 Có một người đến hỏi Chúa Giê-xu, “Thưa
thầy, tôi phải làm việc thiện gì để hưởng được
sự sống đời đời?”

17 Chúa Giê-xu đáp, “Sao anh hỏi ta về việc
thiện? Chỉ có một Đấng thiện là Thượng Đế mà
thôi. Nhưng nếu anh muốn được sự sống đời
đời thì phải vâng giữ các mệnh lệnh.”

18 Người đó hỏi, “Thưa thầy, mệnh lệnh gì?”
Chúa Giê-xu đáp, “ ‘Không được giết người;

không được phạm tội ngoại tình; không được
trộm cắp; không được đặt điều nói dối về người

§ 19:12: Nhưng … hôn nhân Câu nầy cũng có thể có nghĩa “Ai
có thể chấp nhận lời dạy dỗ nầy về việc sống độc thân thì nên
chấp nhận.”
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láng giềng mình; 19 hãy hiếu kính cha mẹ’* và
phải ‘yêu người láng giềng† như mình vậy.’‡”

20 Chàng thanh niên ấy thưa, “Tôi đã vâng giữ
mọi điều ấy. Tôi còn phải làm gì nữa?”

21Chúa Giê-xu đáp, “Nếu anhmuốn được hoàn
toàn, hãy đi bán hết tài sản, lấy tiền biếu người
nghèo. Làm như thế anh sẽ có của báu trên thiên
đàng. Rồi đến theo ta.”

22 Nhưng khi nghe vậy thì anh rầu rĩ bỏ đi vì
anh giàu lắm.

23 Chúa Giê-xu bảo các môn đệ, “Ta bảo thật,
rất khó cho người giàu vào nước thiên đàng.
24 Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người
giàu vào Nước Trời.”

25 Nghe vậy các môn đệ Ngài vô cùng ngạc
nhiên. Họ hỏi, “Thế thì ai được cứu?”

26Chúa Giê-xu nhìn họ đáp, “Việc đó con người
làm không được đâu nhưng Thượng Đế làm
được mọi việc.”

27 Phia-rơ thưa với Ngài, “Thầy xem, chúng
con đã bỏ tất cả để đi theo thầy. Vậy chúng con
sẽ nhận được gì?”

28 Chúa Giê-xu bảo họ, “Ta bảo thật, thời kỳ
đến, Con Người sẽ ngồi trên ngôi cao cả củaNgài.
Tất cả các con là người đã theo ta sẽ được ngồi
trênmười hai ngôi để xét xử mười hai chi tộc Ít-
ra-en. 29 Còn ai đã bỏ nhà cửa, anh em, cha mẹ

* 19:19: hãy hiếu kính cha mẹ Xuất 20:12–16; Phục 5:16–20.
† 19:19: láng giềng Hay “những người khác.” Lời Chúa Giê-xu
dạy trong Lu 10:25-37 cho thấy láng giềng là những người cần
được giúp đỡ. ‡ 19:19: như mình vậy Lê-vi 19:18.
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con cái, đất ruộng để theo ta thì sẽ nhận được
nhiều hơn những gì họ đã từ bỏ, và được hưởng
sự sống đời đời. 30 Trong tương lai, nhiều người
hiện ở địa vị cao sẽ bị đem xuống chỗ thấp nhất,
còn nhiều người hiện ở địa vị thấp nhất sẽ được
mang lên chỗ cao nhất.”

20
Ngụ ngôn về các người làm công

1 “Nước Trời giống như một chủ đất kia. Buổi
sáng nọ ông ra thuê người vào làm trong vườn
nho. 2 Ông đồng ý trả mỗi người một quan tiền
cho một ngày công. Rồi ông sai họ vào làm trong
vườn nho.

3 Đến khoảng chín giờ sáng ông ra chợ thấy
một số người đứng không. 4Ông bảo, ‘Nếu mấy
anh chịu vào làm trong vườn nho tôi, tôi sẽ trả
công phải chăng cho.’ 5Họ liền đi vào vườn nho
làm việc.
Khoảngmười hai giờ trưa, rồi đến ba giờ chiều

ông lại ra và làm y như trước. 6 Đến năm giờ
chiều, ông lại ra chợ thì thấy mấy người nữa
đang đứng không. Ông hỏi, ‘Tại sao mấy anh
đứng đây cả ngày không làm gì cả?’

7 Họ đáp, ‘Vì không ai mướn chúng tôi.’
Ông bảo, ‘Vậy thôi các anh cũng hãy vào làm

trong vườn nho tôi.’
8 Đến cuối ngày, người chủ vườn nho bảo anh

trưởng toán làm thuê, ‘Gọi mấy người làm thuê
lại trả công cho họ. Bắt đầu từ người cuối cùng
tôi mới mướn, cho đến người mướn đầu tiên.’
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9 Những người mới được mướn lúc năm giờ
chiều đến, mỗi người được lãnh một quan tiền.
10 Đến lượt những người được mướn đầu tiên
tới lãnh tiền, họ tưởng sẽ được trả nhiều hơn.
Nhưng mỗi người cũng chỉ được lãnh có một
quan tiền. 11 Sau khi nhận tiền, họ phàn nàn với
người chủ vườn nho. 12 Họ bảo, ‘Những người
mới mướn sau cùng chỉ làm có một giờ đồng
hồ mà ông trả cho họ cũng bằng chúng tôi, là
những người cả ngày phải chịu nắng nôi.’

13 Nhưng người chủ vườn nho bảo với một
người trong họ, ‘Bạn ơi, tôi bất công với bạn chỗ
nào? Có phải bạn đã đồng ý làm việc mỗi ngày
một quan tiền rồi không? 14 Thôi hãy nhận tiền
công của bạn rồi về đi. Tôi muốn trả công cho
người cuối bằng với tiền công tôi trả cho bạn.
15 Tiền của tôi, tôi muốn dùng sao mặc ý. Có
phải các bạn ganh tức vì tôi đối tốt với những
người kia không?’

16Vì thế, người chót trong hiện tại sẽ trở thành
người đầu trong tương lai, và người đầu trong
hiện tại trở thành người chót trong tương lai là
như thế.”

Chúa Giê-xu nói trước về cái chết
của Ngài

(Mác 10:32–34; Lu 18:31–34)
17 Trong khi đang đi lên Giê-ru-sa-lem, Chúa

Giê-xu đem cácmôn đệ riêng ra và bảo họ rằng,
18 “Nghe đây, chúng ta đang đi lên Giê-ru-sa-
lem. Con Người sẽ bị trao vào tay các giới trưởng
tế và các giáo sư luật, họ sẽ tuyên án xử tử Ngài.
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19 Họ sẽ giao Ngài cho dân ngoại quốc. Những
người ấy sẽ chế giễu Ngài, lấy roi đánh đập, rồi
đóng đinh Ngài. Nhưng đến ngày thứ ba Ngài
sẽ sống lại.”

Một bà mẹ xin đặc ân
(Mác 10:35–45)

20 Lúc ấy vợ của Xê-bê-đê và các con trai đến
gặp Chúa Giê-xu. Bà bái lạy Ngài và xin Ngài làm
cho bà một điều.

21 Chúa Giê-xu hỏi, “Bà xin điều gì?”
Bà thưa, “Xin thầy hứa cho hai đứa con trai

tôi, một đứa ngồi bên phải, một đứa ngồi bên
trái thầy trong nước của thầy.”

22 Nhưng Chúa Giê-xu bảo, “Các ngươi không
hiểu điều mình xin. Các ngươi có uống được ly
đau khổ ta sắp uống không?”*
Hai người con thưa, “Dạ được.”
23 Chúa Giê-xu bảo họ, “Các ngươi sẽ uống ly

đau khổ của ta nhưng ta không thể chọn người
ngồi bên phải và bên trái ta; hai chỗ ấy dành cho
những người nào mà Cha ta đã chuẩn bị trước.”

24 Khi mười môn đệ kia nghe thế thì tức giận
hai anh em ấy. 25 Chúa Giê-xu gọi các môn đệ
lại dạy rằng, “Các con biết những quan cai trị
dân ngoại thích tỏ oai quyền với dân chúng.
Còn những nhà lãnh đạo cao cấp thích sử dụng
quyền hành mình. 26 Đối với các con thì không
* 20:22: “Các ngươi không hiểu … sắp uống không?” Chúa
Giê-xu dùng ý nghĩa “uống ly” để hỏi thử xem họ có chấp nhận
nổi những đau khổ ghê gớm mà Ngài sắp nếm trải không. Xem
thêm câu 23.



MA-THI-Ơ 20:27 lxxv MA-THI-Ơ 21:1

nên làm như vậy. Ai trong các con muốn làm lớn
thì phải hầu việc người khác như tôi tớ. 27 Còn
ai muốn làm đầu thì phải phục dịch mọi người
như nô lệ. 28 Cũng vậy, Con Người đến không
phải để người ta phục vụ mình mà để phục vụ
người khác, và hi sinh mạng sống mình để cứu
vớt nhiều người.”

Chúa Giê-xu chữa lành hai người mù
(Mác 10:46–52; Lu 18:35–43)

29 Khi Chúa Giê-xu và các môn đệ rời thành
Giê-ri-cô thì có đoàn dân rất đông đi theo Ngài.
30 Có hai người mù ngồi bên đường, nghe Chúa
Giê-xu đi ngang qua liền kêu lớn, “Lạy Chúa, Con
Đa-vít ơi, xin thương chúng tôi!”

31Dân chúng la rầy hai người, bảo im đi nhưng
họ lại còn la lớn hơn nữa, “Lạy Chúa, Con Đa-vít
ơi, xin thương chúng tôi!”

32 Chúa Giê-xu dừng lại hỏi hai người, “Mấy
anh muốn ta làm gì cho mấy anh đây?”

33Họ thưa, “Thưa Chúa, chúng tôi muốn sáng
mắt.”

34 Chúa Giê-xu cảm thương hai người. Ngài rờ
mắt họ thì lập tức họ được sáng mắt trở lại và
đi theo Chúa Giê-xu.

21
Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem

như một Hoàng Đế
(Mác 11:1–11; Lu 19:28–38; Gi 12:12–19)

1 Khi Chúa Giê-xu và các môn đệ đi gần đến
thành Giê-ru-sa-lem, thì dừng chân lại tại thị
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trấn Bết-phát, dưới chân núi Ô-liu. Từ đó Ngài
sai hai môn đệ đi 2 và dặn, “Hãy đi đến thị trấn
ngay trước mặt. Khi vào thành các con sẽ thấy
một con lừa mẹ đang cột với con lừa con. Tháo
ra dắt hai con lừa về cho ta. 3 Nếu ai hỏi tại sao
dắt lừa đi thì bảo là Thầy cần chúng nó và Ngài
sẽ trả lại ngay.”

4 Như vậy để hoàn thành lời nhà tiên tri đã
nói:
5 “Hãy bảo cho dân cư Giê-ru-sa-lem biết,

‘Vua ngươi đến với ngươi.
Ngài hiền hòa cỡi lừa,

trên lưng lừa con, là con của lừa mẹ.’ ” Xa-
cha-ri 9:9

6 Các môn đệ đi và làm theo y như điều Chúa
Giê-xu căn dặn. 7 Họ mang lừa mẹ và lừa con
về cho Ngài, trải áo mình lên lưng lừa rồi Ngài
cỡi lên. 8 Nhiều người trải áo mình trên đường.
Kẻ khác chặt nhánh cây trải trên mặt đường.
9 Người trước kẻ sau hô lên,

“Hoan hô* con vua Đa-vít.
Thượng Đế ban phúc cho Đấng

đến trong danh Ngài! Thi thiên 118:26

Ca ngợi Thượng Đế trên trời!”

* 21:9: Hoan hô Nguyên văn, “Hô-sa-na,” danh từ Hê-bê-rơ lúc
đầu dùng để cầu xin Thượng Đế giúp đỡ. Trong trường hợp nầy
rất có thể là tiếng reo vui ca ngợi Thượng Đế hoặc Đấng Cứu
Thế của Ngài. Xem phần cuối của câu nầy và trong câu 15.
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10 Khi Chúa Giê-xu vào đến Giê-ru-sa-lem, cả
thành hân hoan. Dân chúng hỏi nhau, “Người
nầy là ai?”

11Quần chúng đáp, “Người nầy là Giê-xu, nhà
tiên tri từ Na-xa-rét, miền Ga-li-lê.”

Chúa Giê-xu đi vào đền thờ
(Mác 11:15–19; Lu 19:45–48; Gi 2:13–22)

12 Chúa Giê-xu đi vào đền thờ và đuổi tất cả
những người đang buôn bán ở đó. Ngài lật đổ
bàn của những kẻ đổi bạc, hất ghế của những
người bán bồ câu. 13 Ngài bảo mọi người nơi
đó, “Thánh Kinh viết, ‘Đền thờ ta sẽ được gọi là
nhà cầu nguyện.’† Nhưng các ngươi đã biến nó
thành ‘sào huyệt lũ cướp.’‡”

14 Những người mù lòa và què quặt đến với
Chúa Giê-xu trong đền thờ, Ngài chữa lành họ.
15 Các giới trưởng tế và các giáo sư luật thấy
Chúa Giê-xu làm những việc kỳ diệu và con trẻ
ca ngợi Ngài trong đền thờ, “Hoan hô Con vua
Đa-vít” thì họ tức giận.

16Họ hỏi Ngài, “Thầy có nghe mấy đứa trẻ nầy
nói gì không?”
Chúa Giê-xu đáp, “Có. Vậy là các ông chưa

đọc trong Thánh Kinh có viết, ‘Ngài dạy các con
trẻ và hài nhi ca ngợi’§ hay sao?”

17 Rồi Chúa Giê-xu rời họ và ra khỏi thành đến
nghỉ đêm ở thị trấn Bê-tha-ni.
† 21:13: Ngài bảo … nhà cầu nguyện Ê-sai 56:7. ‡ 21:13:
Nhưng các ngươi … lũ cướp Giê 7:11. § 21:16: Ngài dạy … ca
ngợi Thi 8:2 (Bản Cựu Ước tiếng Hi-lạp).
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Quyền năng của đức tin
(Mác 11:12–14, 20–24)

18 Sáng sớm hôm sau, khi trở vào thành thì
Ngài đói. 19 Thấy có cây vả bên đường, Ngài
bước lại gần xem nhưng không thấy trái nào,
chỉ có lá thôi. Chúa Giê-xu bảo cây vả, “Mầy sẽ
không bao giờ ra trái nữa.” Cây vả liền chết khô.

20 Các môn đệ thấy vậy vô cùng sửng sốt. Họ
hỏi, “Tại sao cây vả chết khô nhanh như vậy?”

21 Chúa Giê-xu đáp, “Ta bảo thật, nếu các con
có đức tin, không hoài nghi gì, thì các con có thể
làm giống như ta đã làm cho cây nầy, hoặc hơn
nữa. Các con có thể bảo hòn núi nầy rằng, ‘Hãy
bứng lên và nhào xuống biển đi.’ Nếu các con
có đức tin thì việc ấy sẽ xảy ra. 22 Nếu các con
tin thì cầu xin điều gì cũng được cả.”

Các nhà cầm quyền nghi ngờ
quyền năng của Chúa Giê-xu

(Mác 11:27–33; Lu 20:1–8)
23 Chúa Giê-xu đi vào đền thờ. Trong khi đang

dạy dỗ thì các giới trưởng tế và các bô lão đến
gặp Ngài. Họ hỏi, “Thầy lấy quyền nào mà làm
những việc nầy? Ai cho thầy quyền ấy?”

24 Chúa Giê-xu đáp, “Tôi cũng hỏi các ôngmột
câu. Các ông trả lời tôi thì tôi sẽ nói cho các ông
biết tôi lấy quyền nào mà làm những việc nầy.
25 Các ông hãy cho tôi biết: Khi Giăng làm báp-
têm cho dân chúng thì lễ ấy đến từ Thượng Đế
hay từ người ta?”
Họ bàn luận về câu hỏi Ngài như thế nầy, “Nếu

chúng ta nói, ‘Lễ báp-têm của Giăng từ Thượng
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Đế đến,’ thì ông ta sẽ hỏi, ‘Tại sao các ông không
tin ông ấy?’ 26 Còn nếu chúng ta nói, ‘Lễ ấy đến
từ người ta’ chúng ta sẽ bị quần chúng phản đối
vì ai cũng tin Giăng là nhà tiên tri.”

27 Cho nên họ trả lời, “Chúng tôi không biết.”
Chúa Giê-xu bảo họ, “Vậy tôi cũng không nói

cho các ông biết tôi lấy quyền nàomà làm những
việc nầy.”

Ngụ ngôn về hai con trai
28 “Các ngươi nghĩ sao về ngụ ngôn sau đây:

Người kia có hai con trai. Ông đến bảo đứa đầu
tiên, ‘Con ơi, hôm nay con hãy ra làm vườn nho
của cha.’

29 Đứa con đáp, ‘Con không đi đâu.’ Nhưng
sau đó nó đổi ý và đi làm.

30 Rồi ông đến nói với đứa thứ hai, ‘Con ơi,
hôm nay con hãy ra làm vườn nho của cha.’ Đứa
con thưa, ‘Dạ, con sẽ đi,’ nhưng rồi không đi.

31 Trong hai đứa, đứa nào vâng lời cha?”
Các giới trưởng tế và các nhà lãnh đạo trả lời,

“Đứa đầu tiên.”
Chúa Giê-xu bảo họ, “Ta bảo thật, kẻ thu thuế

và phường đĩ điếm sẽ vào Nước Trời trước các
ông. 32Giăng đã đến chỉ cho các ông biết đường
ngay để sống. Các ông không tin ông ấy nhưng
những kẻ thu thuế và đĩ điếm tin ông ta. Và sau
nầy các ông thấy vậy cũng không thèm ăn năn
và tin ông ấy.”

Câu chuyện về Con Thượng Đế
(Mác 12:1–12; Lu 20:9–19)



MA-THI-Ơ 21:33 lxxx MA-THI-Ơ 21:42

33 “Hãy nghe chuyện sau đây: Người chủ đất
kia trồng một vườn nho. Ông xây tường xung
quanh, đào một lỗ để đặt máy ép rượu và xây
một cái tháp canh. Sau khi cho một số tá điền
thuê thì ông liền lên đường đi xa. 34 Đến mùa
hái nho, ông sai các đầy tớ đến để thu phần hoa
lợi của mình.

35Nhưng bọn tá điền bắt các đầy tớ, đánh đứa
nầy, giết đứa nọ, còn đứa thứ ba bị chúng ném
đá chết. 36Ông chủ lại sai toán đầy tớ khác đến,
đông hơn trước. Nhưng bọn tá điền cũng đối
xử y như thế. 37 Vì vậy ông chủ vườn nho quyết
định sai đứa con trai đến với bọn tá điền vì ông
nghĩ bụng, ‘Chúng nó sẽ nể con ta.’

38Nhưng khi bọn tá điền thấy đứa con liền bảo
nhau, ‘Thằng nầy sẽ thừa hưởng vườn nho. Nếu
chúng ta giết nó thì vườn nho sẽ thuộc về chúng
ta.’ 39 Cho nên bọn tá điền bắt đứa con, tống ra
khỏi vườn rồi giết chết.

40Như thế ông chủ vườn nho sẽ đối xử với bọn
tá điền ấy ra sao?”

41 Các giới trưởng tế và các nhà lãnh đạo trả
lời, “Chắc chắn ông ta sẽ giết hết bọn tá điền
gian ác ấy rồi cho nhóm tá điền khác thuê, là
những người đến mùa sẽ trả phần hoa lợi cho
ông ta đàng hoàng.”

42 Chúa Giê-xu bảo họ, “Chắc hẳn các ông đã
đọc lời Thánh Kinh nầy:

‘Tảng đá bị thợ xây nhà loại ra
trở thành đá góc nhà.
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Thượng Đế đã làm điều ấy,
quả thật kỳ diệu đối với chúng ta.’ Thi
thiên 118:22–23

43 Cho nên ta bảo các ông rằng Nước Trời sẽ
được lấy khỏi các ông và cấp cho người xứng
vào nước Ngài. 44 Ai rơi trên tảng đá đó sẽ bị
dập nát, còn người nào bị tảng đá ấy rớt trúng
sẽ bị tan xác.”*

45Khi các giới trưởng tế và các người Pha-ri-xi
nghe những ngụ ngôn ấy thì hiểu ngay là Chúa
Giê-xu nói về họ. 46Họ muốn bắt Ngài nhưng sợ
dân chúng, vì ai nấy đều tin rằng Chúa Giê-xu
là nhà tiên tri.

22
Ngụ ngôn về tiệc cưới
(Lu 14:15–24)

1 Chúa Giê-xu lại dùng ngụ ngôn để dạy dân
chúng. Ngài kể, 2 “Nước Trời giống như một
vua kia làm tiệc cưới cho con trai mình. 3 Vua
mời một số khách đến dự. Khi tiệc đã sẵn sàng,
vua sai đầy tớ đi nhắc, nhưng họ từ chối không
đến.

4 Vua lại sai những đầy tớ khác, dặn chúng
như sau, ‘Hãy đi nhắc các khách được mời là
tiệc đã sẵn sàng. Ta đã cho giết bò và bê mập,
mọi việc đã sẵn cả rồi. Hãy đến dự tiệc cưới.’

5 Nhưng họ chẳng đếm xỉa gì đến các đầy tớ,
chỉ mải lo việc riêng. Người thì đi ra đồng làm
* 21:44: Ai rơi … tan xác Một vài văn bản cổ Hi-lạp không có
câu 44.
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việc, kẻ thì lo việc buôn bán. 6 Một số khác lại
còn bắt mấy người đầy tớ đánh đập và giết đi.
7 Vua nổi giận sai quân lính giết bọn sát nhân ấy
và đốt tiêu thành của chúng nó.

8 Rồi vua bảo các đầy tớ rằng, ‘Tiệc cưới sẵn
sàng. Ta đã mời khách nhưng họ không xứng
đáng đến dự. 9 Thôi bây giờ chúng bay hãy ra
mọi góc đường gặp ai thì mời đến dự tiệc của
ta.’ 10 Nên các đầy tớ đi ra mọi góc đường, gặp
ai cũng mời, bất luận xấu tốt. Phòng tiệc đầy
khách.

11 Khi bước vào xem khách dự tiệc, vua thấy
một người không mặc áo dành cho tiệc cưới.
12 Vua hỏi, ‘Bạn ơi, ai cho phép bạn vào đây?
Tại sao bạn không mặc áo dành cho tiệc cưới?’
Nhưng người đó làm thinh. 13 Vua liền bảo mấy
người đầy tớ, ‘Trói tay chân nó lại đem quăng
ra chỗ tối tăm, nơi có khóc lóc và nghiến răng
vì đau đớn.’

14 Thật vậy, nhiều người được mời nhưng ít
người được chọn.”

Có nên đóng thuế không?
(Mác 12:13–17; Lu 20:20–26)

15 Các người Pha-ri-xi rời nơi ấy tìm cách gài
bẫy Chúa Giê-xu trong lời nói. 16 Họ cho mấy
đồ đệ của họ và vài đảng viên đảng Hê-rốt
đến. Chúng hỏi, “Thưa thầy, chúng tôi biết thầy
là người ngay thật, luôn luôn dạy sự thật theo
đường lối của Thượng Đế. Thầy không sợ người
ta nghĩ gì về thầy vì thầy không cần biết họ là ai.
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17 Xin thầy cho chúng tôi biết: Chúng ta có nên
đóng thuế cho Xê-xa hay không?”

18Biết âmmưu gài bẫy của họ nên Ngài trả lời,
“Mấy anh đạo đức giả! Sao mấy anh tìm cách
đánh bẫy ta? 19 Đưa ta xem quan tiền dùng nộp
thuế.” Chúng chìa ra một quan tiền. 20 Chúa
Giê-xu hỏi, “Hình và danh hiệu trên đồng tiền
nầy là của ai?”

21 Chúng đáp, “Của Xê-xa.”
Chúa Giê-xu bảo, “Thế thì những gì của Xê-xa

thì hãy trả lại cho Xê-xa còn những gì thuộc về
Thượng Đế thì trả lại cho Thượng Đế.”

22 Khi nghe Chúa Giê-xu trả lời như thế thì
chúng đâm ra ngỡ ngàng liền bỏ đi.

Người Xa-đu-xê muốn gài bẫy
Chúa Giê-xu

(Mác 12:18–27; Lu 20:27–40)
23 Cùng hôm ấy có mấy người Xa-đu-xê đến

hỏi Chúa Giê-xu một câu. (Người Xa-đu-xê vốn
không tin chuyện người ta sống lại.) 24 Họ hỏi,
“Thưa thầy, Mô-se có nói rằng nếu người nào
chết không con, thì em trai người ấy phải lấy chị
dâu góa để nối dòng cho anh mình.* 25 Chúng
tôi có bảy anh em. Người anh cả lấy vợ rồi chết
không con nên người em lấy góa phụ ấy. 26Người
em thứ hai cũng qua đời. Người em thứ ba và các
người em trai khác cũng đồng chung số phận.
27 Sau cùng người đàn bà cũng qua đời. 28 Thế

* 22:24: nếu … cho anh mình Xem Phục 25:5, 6.
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thì khi sống lại, người đàn bà sẽ là vợ ai, vì bảy
người đều đã lấy chị ấy làm vợ?”

29 Chúa Giê-xu đáp, “Các ông lầm vì không
hiểu lời Thánh Kinh viết, cũng không biết quyền
năng của Thượng Đế. 30Khi người ta sống lại từ
kẻ chết thì không còn cưới vợ gả chồng gì nữa
cả. Tất cả đều giống như thiên sứ trên trời vậy.
31 Chắc các ông chưa đọc lời Thượng Đế phán về
việc sống lại từ trong kẻ chết sao? 32 Ngài phán,
‘Ta là Thượng Đế của Áp-ra-ham, Thượng Đế
của Y-sác và Thượng Đế của Gia-cốp.’† Ngài là
Thượng Đế của người sống chứ không phải của
người chết.”

33 Khi dân chúng nghe vậy, ai nấy đều kinh
ngạc về sự dạy dỗ của Ngài.

Mệnh lệnh quan trọng nhất
(Mác 12:28–34; Lu 10:25–28)

34 Khi các người Pha-ri-xi nghe rằng Chúa Giê-
xu làm cho mấy người Xa-đu-xê cứng miệng thì
liền họp lại. 35Một người Pha-ri-xi là chuyên gia
về luậtMô-se hỏimột câu để thử Ngài: 36 “Thưa
thầy, mệnh lệnh nào quan trọng nhất trong luật
pháp?”

37 Chúa Giê-xu đáp, “ ‘Ngươi hãy hết lòng,
hết linh hồn, hết trí não mà yêu mến Chúa là
Thượng Đế ngươi.’‡ 38Đó là mệnh lệnh đầu tiên
và quan trọng nhất. 39 Còn mệnh lệnh thứ hai
cũng tương tự như vậy: ‘Hãy yêu người láng
† 22:32: Ngài phán … của Gia-cốp Xuất 3:6. ‡ 22:37: Chúa
Giê-xu … Thượng Đế ngươi Phục 6:5.
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giềng§ như mình.’* 40 Tất cả luật pháp và các lời
viết của các nhà tiên tri đều dựa vào hai mệnh
lệnh đó.”

Chúa Giê-xu hỏi người Pha-ri-xi
(Mác 12:35–37; Lu 20:41–44)

41 Trong khi người Pha-ri-xi họp lại, Chúa Giê-
xu hỏi họ, 42 “Các ngươi nghĩ thế nào về Đấng
Cứu Thế? Ngài là con ai?”
Họ đáp, “Đấng Cứu Thế là con vua Đa-vít.”
43 Ngài hỏi họ, “Vậy tại sao ông gọi Ngài là

‘Chúa’ khi ông cảm nhận quyền năng Thánh
Linh mà viết rằng,

44 ‘Chúa nói cùng Chúa tôi:
Hãy ngồi bên phải ta,

cho đến khi ta đặt các kẻ thù con
dưới quyền quản trị† của con.’ Thi thiên
110:1

45Nếu Đa-vít gọi Đấng Cứu Thế là ‘Chúa’ thì làm
sao Ngài là con vua ấy được?”

46 Không ai trong nhóm người Pha-ri-xi trả lời
được câu hỏi của Ngài. Từ lúc ấy trở đi không
ai dám hỏi Ngài câu nào nữa.

§ 22:39: người láng giềng Hay “người khác.” Lời dạy của Chúa
Giê-xu trong Lu 10:25-37 cho thấy rõ láng giềng bao gồm tất cả
những người đang cần giúp đỡ. * 22:39: ‘Hãy yêu … như
mình.’ Lê-vi 19:18. † 22:44: quyền quản trị Nguyên văn,
“chân.”
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23
Chúa Giê-xu lên án một số lãnh tụ
(Mác 12:38–40; Lu 11:37–52; 20:45–47)

1 Sau đó Chúa Giê-xu nói với dân chúng và các
môn đệ rằng, 2 “Các giáo sư luật và người Pha-ri-
xi có quyền bảo các ngươi những gì luật Mô-se
dạy. 3Cho nên hãy vâng giữ theo điều họ khuyên
dạy nhưng đừng noi gương đời sống của họ. Vì
họ dạy một đằng mà làm một nẻo. 4 Họ đặt ra
các qui luật thật khắt khe khiến người ta theo
không nổi, còn chính họ thì lại không động ngón
tay vào.

5 Họ làm cái gì cũng muốn cho người ta thấy.
Họ làm mấy hộp đựng Thánh Kinh* để mang
trên người cho lớn hơn, mặc mấy áo tụng kinh
cho dài. 6 Những người Pha-ri-xi và giáo sư luật
thích ngồi chỗ tốt nhất trong các đám tiệc và
hàng ghế đầu nơi hội đường. 7 Họ thích người
ta kính cẩn chào mình nơi phố chợ và ưa người
ta gọi mình bằng ‘thầy.’

8Nhưng các con đừng để ai gọi mình là ‘thầy’
vì các con chỉ có một Thầy, còn các con đều là
anh chị em với nhau. 9 Cũng đừng gọi người
nào trên đất là ‘cha’ vì các con chỉ có một Cha
trên thiên đàng. 10 Cũng đừng để ai gọi mình
là ‘chủ,’ vì các con chỉ có một Chủ là Đấng Cứu
Thế. 11 Ai làm tôi tớ các con mới là người lớn

* 23:5: hộp đựng Thánh Kinh Hộp nhỏ đựng bốn sách quan
trọng trong Thánh Kinh. Một số người Do-thái đeo hộp nầy trên
trán hay nơi tay trái, có lẽ cho mọi người thấy mình sùng đạo.
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nhất trong các con. 12 Người nào tự tôn sẽ bị hạ
xuống. Người nào khiêm nhường sẽ được tôn
cao.

13 Khốn cho các ông là người Pha-ri-xi và các
giáo sư luật. Các ông là kẻ giả đạo đức! Các
ông chận đường không cho ai vào Nước Trời.
Chính mình các ông không vào mà ai muốn vào
thì ngăn cản. 14 †

15 Khốn cho các ông, giáo sư luật và người
Pha-ri-xi! Các ông là kẻ giả đạo đức! Các ông
đi ngang đất, dọc biển để cố gắng thuyết phục
người theo mình. Khi làm được rồi thì các ông
biến người đó đáng vô hỏa ngục hơn các ông
nữa.

16 Khốn cho các ông là người mù dẫn đường
kẻ khác. Các ông nói, ‘Nếu ai chỉ đền thờ mà thề
điều gì thì không sao. Nhưng nếu chỉ vàng của
đền thờ mà thề thì phải giữ lời thề ấy.’ 17 Nầy
kẻ vừa mù vừa dại! Vàng của đền thờ và đền
thờ làm cho vàng hóa thánh, cái nào quan trọng
hơn? 18 Các ông còn dạy, ‘Nếu ai chỉ bàn thờ mà
thề thì không sao, nhưng nếu chỉ của lễ trên bàn
thờ mà thề thì phải giữ lời thề ấy.’ 19Nầy kẻ mù!
Của lễ trên bàn thờ và bàn thờ làm cho của lễ
hóa thánh, cái nào trọng hơn? 20 Ai chỉ bàn thờ
mà thề là chỉ luôn bàn thờ cùng những của lễ
trên đó. 21 Còn người nào chỉ đền thờ mà thề, là
† 23:14: Khốn cho … nặng hơn Vài bản Hi-lạp thêm câu 14:
“Khốn cho các ông, các giáo sư luật và người Pha-ri-xi. Các ông
là kẻ giả đạo đức. Các ông cướp đoạt nhà của đàn bà góa rồi
làm bộ đọc lời cầu nguyện cho dài để cho người ta thấy. Các ông
sẽ bị trừng phạt nặng hơn.” Xem thêm Mác 12:40; Lu 20:47.
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chỉ đền thờ và luôn cả những gì trong đền thờ.
22Người nào chỉ trời mà thề, là chỉ ngôi Thượng
Đế và Đấng ngự trên ngôi đó.

23 Khốn cho các ông, các giáo sư luật và người
Pha-ri-xi! Các ông là kẻ giả đạo đức! Các ông
dâng cho Thượng Đế một phần mười về mọi
món lợi tức, cho đến cả cọng bạc hà, hồi hương
và rau cần.‡ Nhưng các ông bỏ qua điều hệ
trọng nhất trong luật pháp—công bằng, bác ái
và lòng trung thành. Đó là những điều các ông
phải làm mà cũng không được bỏ qua những
điều kia. 24 Các ông là người mù dẫn người mù!
Các ông gắp con ruồi ra khỏi ly nước, nhưng lại
nuốt trửng con lạc đà!§

25 Khốn cho các ông, các giáo sư luật và người
Pha-ri-xi! Kẻ đạo đức giả! Các ông rửa bên ngoài
chén dĩamà bên trong đầy những thứ dơ bẩn do
lường gạt kẻ khác để cho đầy túi tham. 26 Nầy
người Pha-ri-xi là những kẻ mù! Phải rửa bên
trong dĩa cho sạch trước thì bên ngoàimới hoàn
toàn sạch được.

27 Khốn cho các ông, các giáo sư luật và người
Pha-ri-xi! Kẻ giả đạo đức! Các ông giống nhưmồ
mả phết sơn trắng. Bên ngoài nhìn rất đẹp mà
bên trong thì đầy dẫy xương người chết và mọi
thứ dơ bẩn. 28 Các ông cũng giống thế. Người
‡ 23:23: bạc hà, hồi hương và rau cần Các loại cây nhỏ trong
vườn để làm gia vị. Chỉ có người nào sùng đạo lắmmới để ý đến
việc dâng một phần mười các loại rau nầy. § 23:24: Các ông
gắp … lạc đà Nghĩa là “Các ông để ý đến những lỗi nhỏ nhặtmà
lại phạm tội to lớn.”
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ta nhìn bề ngoài thấy các ông đức hạnh, nhưng
bên trong toàn là giả đạo đức và gian ác.

29 Khốn cho các ông, các giáo sư luật và người
Pha-ri-xi! Kẻ giả đạo đức! Các ông xây mồ mả
cho các nhà tiên tri và tô điểm mộ của những
người đức hạnh. 30 Các ông bảo, ‘Nếu chúng ta
sống cùng thời với các tổ tiên, chúng ta sẽ không
khi nào ra tay giết các nhà tiên tri.’ 31 Chính các
ông chứng tỏ rằng mình là con cháu của những
người đã giết các nhà tiên tri ấy. 32 Vậy hãy làm
cho xong tội lỗi mà tổ tiên các ông đã bắt đầu
đi!

33 Các ông là loài rắn, gia đình rắn độc! Làm
sao các ông thoát khỏi bản án của Thượng Đế và
hình phạt nơi hỏa ngục được? 34 Ta bảo cho các
ông biết: Ta sai các nhà tiên tri, những người
thông thái và các giáo sư đến với các ông. Một
số bị các ông giết, số khác bị các ông đóng đinh.
Số khác nữa bị các ông đánh đập trong các hội
đường và săn đuổi từ thành nầy qua thành kia.
35 Cho nên các ông sẽ gánh tội ác về cái chết của
những người nhân đức đã bị giết trên đất—từ vụ
giết người nhân đức A-bên cho đến vụ giết Xa-
cha-ri,* con của Bê-ra-kia, mà các ông đã giết
chết khoảng giữa đền thờ và bàn thờ. 36 Ta bảo
thật, tất cả những chuyện ấy sẽ xảy đến cho các
ông là những kẻ hiện đang sống.

Chúa Giê-xu than khóc về thành
* 23:35: A-bên … Xa-cha-ri Theo thứ tự các sách trong kinh
Cựu Ước Hê-bơ-rơ, người đầu tiên và cuối cùng bị sát hại.
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Giê-ru-sa-lem
(Lu 13:34–35)

37 Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem ơi! Ngươi giết
các nhà tiên tri và ném đá chết những người
được sai đến cùng ngươi. Nhiều lần ta muốn
gom dân cư ngươi lại như gàmẹ túc con vào dưới
cánhmà ngươi không chịu. 38Giờ đây nhà ngươi
sẽ hoàn toàn bị bỏ hoang. 39 Ta bảo thật, ngươi
sẽ không còn thấy ta nữa cho đến khi ngươi nói,
‘Phúc cho Đấng nhân danh Chúa mà đến.’†”

24
Đền thờ sẽ bị tiêu hủy
(Mác 13:1–31; Lu 21:5–33)

1 Trong khi Chúa Giê-xu đang rời đền thờ thì
cácmôn đệ chỉ cho Ngài thấy những tòa nhà của
đền thờ. 2 Chúa Giê-xu hỏi, “Các con có thấy
các tòa nhà nguy nga nầy không? Ta bảo thật,
sẽ không còn một tảng đá nào nằm chồng trên
tảng đá khác. Tất cả đều sẽ đổ nhào xuống đất
hết.”

3 Sau đó, lúc Chúa Giê-xu đang ngồi trên núi
Ô-liu, thì các môn đệ đến hỏi riêng Ngài rằng,
“Xin thầy cho chúng con biết chừng nào những
chuyện ấy xảy đến? Và có dấu hiệu gì cho thấy
thầy sắp trở lại và tận thế không?”

4 Chúa Giê-xu đáp, “Hãy cẩn thận, đừng để ai
phỉnh gạt các con. 5 Nhiều người sẽ mạo danh
ta đến xưng rằng, ‘Ta là Đấng Cứu Thế,’ và họ
sẽ lường gạt nhiều người. 6 Các con sẽ nghe về
† 23:39: Phúc cho … mà đến Thi 118:26.



MA-THI-Ơ 24:7 xci MA-THI-Ơ 24:21

giặc giã và tiếng đồn về giặc nhưng đừng hoảng
hốt. Những việc ấy phải đến, nhưng chưa phải
tận thế đâu. 7 Nước nầy sẽ chống nước khác,
vương quốc nầy nghịch vương quốc nọ. Sẽ có
những thời kỳ đói kém và động đất ở nhiều nơi.
8 Những biến cố ấy chẳng khác nào những nỗi
đau đớn bắt đầu trước khi sinh nở.

9 Người ta sẽ bắt các con, làm hại các con và
giết các con nữa. Mọi người sẽ ghét các con vì
các con tin ta. 10 Lúc đó, lắm người sẽ mất niềm
tin, đâm ra phản bội nhau và ghen ghét nhau.
11 Nhiều tiên tri giả sẽ đến và dụ dỗ người ta tin
những điều dối gạt. 12 Thế gian sẽ càng ngày
càng đầy tội ác, rồi tình yêu của các tín hữu sẽ
nguội dần. 13 Nhưng ai giữ vững niềm tin mình
cho đến cuối cùng sẽ được cứu. 14 Tin Mừng về
Nước Trời sẽ được rao giảng khắp thế gian cho
muôn dân. Lúc đó mới tận thế.

15Nhà tiên tri Đa-niên đã nói về ‘vật ghê tởm’*
ở nơi thánh.” (Ai đọc điều nầy phải hiểu.)
16 “Lúc đó, dân chúng vùng Giu-đia hãy chạy
trốn lên núi. 17 Ai đang ở trên mái nhà đừng
trèo xuống mang đồ đạc trong nhà đi. 18 Ai
đang ở ngoài đồng thì đừng trở về nhà lấy áo
ngoài. 19 Khi ấy, thật khốn cho đàn bà đang
mang thai và có con còn bú! 20 Hãy cầu nguyện
để những biến cố ấy đừng xảy ra lúcmùa đông,
hoặc nhằm ngày Sa-bát, khi các con phải chạy
trốn, 21 vì sẽ có khốn khổ lớn. Từ thuở tạo thiên

* 24:15: ‘vật ghê tởm’ Được nói đến trong Đa 9:27; 11:31; 12:11.
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lập địa đến giờ chưa hề có cảnh khốn khổ nào
như thế và về sau nầy cũng sẽ không hề có nữa.
22 Thượng Đế đã quyết định rằng thời kỳ khốn
khổ ấy sẽ ngắn thôi, nếu không sẽ chẳng có ai
sống nổi. Sở dĩ Ngài rút ngắn những ngày ấy lại
là vì những người Ngài đã chọn. 23 Khi đó nếu
ai bảo các con, ‘Đấng Cứu Thế kia kìa!’ hoặc
người nào nói, ‘Ngài ở đàng kia!’ thì đừng tin.
24 Nhiều đấng cứu thế giả và nhà tiên tri giả sẽ
đến làm nhiều dấu kỳ và phép lạ†. Nếu được,
họ cũng sẽ tìm cách gạt gẫm chính những người
được chọn. 25 Đó, ta đã bảo cho các con biết
trước những việc ấy cả rồi.

26 Nếu người ta bảo các con, ‘Thượng Đế ở
trong đồng hoang kìa,’ thì đừng đi. Hoặc nếu họ
nói, ‘Thượng Đế ở trong phòng ấy’ thì đừng tin.
27 Lúc Con Người hiện đến thì mọi người đều sẽ
thấy Ngài như chớp lòe từ Đông sang Tây. 28 Xác
chết ở đâu, kên kên tụ lại đó.

29 Sau những ngày khốn khổ ấy thì,

‘mặt trời sẽ tối sầm lại,
mặt trăng không chiếu sáng nữa.

Các ngôi sao từ trời rơi xuống.
Các quyền lực trên trời sẽ rúng động.’‡

30 Lúc ấy, dấu hiệu Con Người sẽ hiện ra trên
bầu trời. Mọi dân tộc trên thế gian sẽ than khóc.
† 24:24: dấu kỳ và phép lạ Đây muốn nói đến những việc lạ
lùng làm do quyền lực Sa-tăng. ‡ 24:29: mặt trời … rúng
động Xem Ê-sai 13:10, 34:4.
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Họ sẽ thấy Con Người hiện đến giữamây trời với
quyền lực và hiển vinh cao cả. 31 Ngài sẽ dùng
tiếng kèn lớn, sai thiên sứ đi khắp đất để tập
họp những người được chọn từ mọi nơi trên thế
giới.

32Hãy rút bài học từ cây vả: Lúc nhánh nó hóa
xanh và mềm, lá non trổ ra thì các con biếtmùa
hạ gần tới. 33 Cũng thế, khi các con thấy những
biến cố ấy, thì biết rằng thời kỳ§ đã gần kề, sắp
đến rồi. 34 Ta bảo thật, tất cả những biến cố ấy
sẽ xảy ra trong khi người ở thời đại nầy vẫn còn
sống. 35 Trời đất sẽ bị tiêu hủy, nhưng lời ta nói
sẽ không bao giờ bị tiêu hủy đâu.

Khi nào thì Chúa Giê-xu sẽ trở lại?
(Mác 13:32–37; Lu 17:26–30, 34–36)

36 Tuy nhiên không ai biết ngày, giờ ấy, các
thiên sứ và ngay đến Con cũng không biết. Chỉ
một mình Cha biết mà thôi. 37 Khi Con Người
trở lại, cũng tương tự như thời đại Nô-ê. 38 Vào
thời kỳ trước cơn lụt lớn, người ta ăn uống, cưới,
gả cho đến ngày Nô-ê vào tàu. 39 Chẳng ai hay
biết gì cả cho đến khi nước lụt tràn đến tiêu diệt
hết. Khi Con Người trở lại cũng như thế. 40 Có
hai người đang ở ngoài đồng, một người được
rước đi, còn người kia bị bỏ lại. 41 Hai người
đàn bà đang xay cối, một người được rước đi,
còn người kia bị bỏ lại.

§ 24:33: thời kỳ Đây là thời kỳ mà Chúa Giê-xu nói đến khi
một biến cố quan trọng xảy ra. Xem Lu 21:31 khi Chúa Giê-xu
nói đến lúc Nước Trời hiện ra.
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42Cho nên phải sẵn sàng, vì các con không biết
ngày nào Chúa mình sẽ đến. 43 Nên nhớ điều
nầy: Nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến lúc
ban đêm, thì chắc chắn người ấy sẽ đề phòng,
không để nó lẻn vô nhà được. 44 Cho nên các
con phải sẵn sàng, vì Con Người sẽ đến vào lúc
các con không ngờ.

Đầy tớ tốt và đầy tớ xấu
(Lu 12:41–48)

45Ai là đầy tớ khôn ngoan và trung tínmà chủ
nhà tin cậy giao cho nhiệm vụ phân phát thức
ăn cho các đầy tớ khác đúng giờ giấc? 46 Khi
chủ nhà đến, thấy nó đang làm phận sự, thì nó
sẽ được khen thưởng. 47 Ta bảo thật, chủ nhà
sẽ chọn người đầy tớ ấy cho cai quản tất cả tài
sản mình. 48 Nhưng nếu tên đầy tớ gian ác đó
nghĩ thầm, ‘Chủ ta còn lâu mới về,’ 49 rồi bắt
đầu đánh đập các đầy tớ khác và nhậu nhẹt với
bạn bè. 50 Chủ nhà sẽ về thình lình trong lúc nó
không chuẩn bị và chẳng ngờ tới. 51 Chủ sẽ xé
xác nó, tống cổ nó chung với bọn đạo đức giả,
là nơi người ta khóc lóc và nghiến răng vì đau
đớn.

25
Ngụ ngôn về mười cô phù dâu

1 “Lúc ấy Nước Trời cũng ví như mười cô phù
dâu mang đèn theo để đi đón chàng rể. 2 Trong
số ấy có năm cô dại, năm cô khôn. 3 Năm cô dại
mang đèn theo nhưng khôngmang thêm dầu dự
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trữ. 4Năm cô khônmang đèn và mang thêm dầu
dự trữ trong bình. 5 Vì chú rể đến trễ nên các cô
buồn ngủ và ngủ gục hết.

6Đến nửa đêm, có tiếng kêu, ‘Chú rể đến! Hãy
ra tiếp đón người!’

7 Tất cả các cô đều vội vàng thức dậy chuẩn
bị đèn. 8 Năm cô dại nài nỉ năm cô khôn, ‘Các
chị làm ơn chia chúng tôi ít dầu, vì đèn chúng
tôi sắp tắt.’

9 Các cô khôn đáp, ‘Không được đâu, dầu
chúng tôi đâu có đủ cho chúng tôi và các chị.
Thôi các chị chịu khó đi đến người bán dầu mà
mua.’

10 Trong khi năm cô dại đi mua dầu thì chú rể
đến. Các cô khôn sẵn sàng đi với chú rể vào dự
tiệc cưới. Rồi người ta đóng và khoá cửa lại.

11 Lát sau các cô dại trở về kêu cửa, ‘Chú rể ơi,
mở cửa cho chúng tôi vào với!’

12Nhưng chú rể trả lời, ‘Tôi bảo thật, tôi không
biết các chị là ai.’

13 Cho nên phải sẵn sàng, vì các con không
biết ngày giờ nào Con Người sẽ đến.

Ngụ ngôn về ba người đầy tớ
(Lu 19:11–27)

14 Nước Trời giống như một người kia sắp đi
xa. Trước khi lên đường, ông gọi các đầy tớ lại
dặn dò chúng nó trông nom cửa nhà trong khi
ông đi vắng. 15 Ông giao cho một đứa năm túi
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vàng*, đứa kia hai túi, đứa khác một túi, tùy
khả năng mỗi đứa. Rồi ông ra đi. 16 Người đầy
tớ có năm túi vàng liền đi kinh doanh và làm lợi
ra thêm năm túi nữa. 17 Người đầy tớ với hai
túi vàng cũng thế. Nó đi ra kinh doanh làm lợi
thêm hai túi nữa. 18 Còn đứa nhận được một túi
thì đi đào lỗ dưới đất chôn giấu vàng của chủ.

19Mãi lâu ngày ông chủ về, gọimấy người đầy
tớ lại khai trình, xem chúng nó làm ăn ra sao
với số vàng của mình. 20 Người đầy tớ có năm
túi vàngmang vào năm túi nữa trình chủ, ‘Thưa
chủ, chủ giao cho tôi năm túi, tôi làm lợi ra được
năm túi nữa.’

21 Chủ khen, ‘Giỏi. Anh là đầy tớ tốt và trung
thành. Vì anh chứng tỏ đáng tin cậy trong việc
nhỏ, ta sẽ cho anh quản lý những việc lớn. Hãy
đến chung hưởng niềm vui với ta.’

22Đến lượt người đầy tớ nhận hai túi vàng vào
trình, ‘Thưa chủ, chủ giao cho tôi hai túi vàng,
tôi làm lợi được hai túi nữa.’

23 Chủ khen, ‘Giỏi. Anh là đầy tớ tốt và trung
thành. Anh đáng tin cậy trong việc nhỏ, ta sẽ
cho anh quản lý những việc lớn. Hãy đến chung
hưởng niềm vui với ta.’

24 Sau đó người đầy tớ có một túi vàng vào
trình, ‘Thưa chủ, tôi biết chủ rất khó tính. Chủ
gặt thứ mình không trồng, hái nơi mình không
gieo. 25 Tôi sợ nên đem giấu vàng của chủ dưới
đất. Bây giờ túi vàng của chủ đây.’
* 25:15: túi vàng Nguyên văn, “ta-lâng.” Một ta-lâng cân nặng
khoảng 27-36 kí-lô vàng, bạc, hay tiền đồng. Xem thêm các câu
20, 22, 24, 28.
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26Ông chủ mắng, ‘Mầy là đứa đầy tớ độc ác và
biếng nhác! Mầy bảo mầy biết ta gặt thứ mình
không trồng, hái chỗ mình không gieo. 27 Đáng
lý ra mầy phải gởi vàng ta vào ngân hàng để khi
ta về sẽ thu lại cả vốn lẫn lời.’

28 Chủ liền bảo mấy người đầy tớ kia, ‘Lấy túi
vàng của thằng nầy đem cho đứa có mười túi
vàng. 29 Người nào có nhiều thì được cho thêm
để có dư còn người nào có ít thì lại bị lấy luôn
phần đã có.’ 30 Rồi ông chủ ra lệnh, ‘Bắt tên đầy
tớ vô ích nầy ném ra ngoài chỗ tối tăm, nơi người
ta khóc lóc và nghiến răng vì đau đớn.’

Vua sẽ xét xử mọi người
31 Con Người sẽ trở lại trong vinh quang cùng

với các thiên sứ. Ngài sẽ làm Vua ngự trên ngôi.
32 Mọi dân tộc trên thế giới sẽ nhóm họp trước
mặt Ngài. Ngài sẽ phân họ ra làm hai nhóm, như
người chăn chia chiên với dê riêng ra. 33Ngài sẽ
để chiên bên phải và dê bên trái.

34 Rồi Ngài sẽ nói với những người bên phải
rằng, ‘Hãy lại đây, những người được Cha ta ban
phước! Hãy nhận lãnh nước mà Thượng Đế đã
dành cho các ngươi từ lúc tạo thành trời đất.
35 Vì khi ta đói, các ngươi cho ta ăn. Ta khát,
các ngươi cho ta uống. Ta cô đơn và xa nhà các
ngươi tiếp rước ta. 36 Ta không có quần áo, các
ngươi mặc cho ta. Ta đau, các ngươi chăm sóc
ta. Ta bị tù các ngươi viếng thăm ta.’

37 Lúc ấy những người nhân đức sẽ hỏi, ‘Thưa
Chúa, lúc nào chúng tôi thấy Chúa đói mà cho
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Ngài ăn, khát mà cho Ngài uống? 38 Khi nào
chúng tôi thấy Ngài cô đơn xa nhà mà mời Ngài
vào trọ nhà chúng tôi? Còn khi nào chúng tôi
thấy Ngài không quần áo mà mặc cho Ngài?
39 Khi nào chúng tôi thấy Ngài đau hoặc bị tù
mà chăm sóc Ngài?’

40Vua sẽ trả lời, ‘Ta bảo thật, điều gì các ngươi
làm cho một người rất hèn mọn nầy của ta† tức
là đã làm cho ta.’

41 Sau đó Vua sẽ bảo với những người bên trái,
‘Hãy đi khuất mắt ta, những người bị Thượng
Đế nguyền rủa. Hãy đi vào lửa đời đời đã được
chuẩn bị cho ma quỉ và các thiên sứ của nó.
42 Ta đói, các ngươi không cho ta ăn. Ta khát
các ngươi không cho ta uống. 43 Ta cô đơn và xa
nhà các ngươi không thèm tiếp ta vào nhà. Ta
không có áo quần các ngươi không mặc cho ta.
Ta đau và bị tù các ngươi không thăm viếng và
chăm sóc.’

44 Rồi mấy người đó sẽ hỏi, ‘Thưa Chúa lúc
nào chúng tôi thấy Chúa đói khát, cô đơn, xa
nhà, không quần áo hoặc đau ốm hay bị tù mà
không chăm sóc Ngài?’

45 Vua sẽ trả lời, ‘Ta bảo thật, hễ các ngươi
không làm điều ấy cho một trong những người
rất hèn mọn nầy của ta tức là các ngươi không
làm cho ta.’

46 Rồi họ sẽ đi vào sự trừng phạt đời đời, còn
những người nhân đức sẽ đi vào sự sống đời
đời.”
† 25:40: hèn mọn nầy của ta Nguyên văn, “một trong những
người rất hèn mọn của anh em ta.” Xem thêm câu 45.
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26
Âm mưu giết Chúa Giê-xu
(Mác 14:1–2; Lu 22:1–2; Gi 11:45–53)

1 Sau khi dạy xong những điều ấy, Chúa Giê-xu
bảo các môn đệ, 2 “Các con biết rằng ngày mốt
là lễ Vượt Qua. Trong ngày đó Con Người sẽ bị
trao vào tay kẻ thù Ngài để bị đóng đinh.”

3 Lúc ấy, các giới trưởng tế và các bô lão họp
mặt tại nhà của Cai-pha là thầy tế lễ tối cao.
4 Trong phiên họp, họ tìm mưu kế để bắt và giết
Ngài. 5 Nhưng họ bảo nhau, “Chúng ta không
nên làm chuyện nầy trong kỳ lễ vì dân chúng sẽ
nổi loạn.”

Chúa Giê-xu được xức dầu thơm
(Mác 14:3–9; Gi 12:1–8)

6 Chúa Giê-xu đang ở Bê-tha-ni, nơi nhà của
Xi-môn là người trước kia mắc bệnh cùi. 7 Trong
khi đang ở đó thì một người đàn bà đến gần
Ngài, tay cầmmột chai bằng ngọc đựng đầy dầu
thơm rất đắt tiền. Chị đổ nguyên chai dầu thơm
trên đầu Chúa Giê-xu trong khi Ngài đang ăn.

8 Các môn đệ thấy thế rất bất bình. Họ bảo,
“Tại sao phí dầu thơm ấy như vậy? 9 Dầu đó có
thể đem bán được nhiều tiền để giúp kẻ nghèo.”

10 Biết chuyện, Chúa Giê-xu bảo, “Sao các ông
quấy rầy chị nầy? Chị đã làm việc rất tốt cho
ta. 11 Các ông lúc nào cũng có người nghèo ở
vớimình nhưng không có ta bên cạnh luôn đâu.
12 Chị đổ dầu thơm trên thân ta là để chuẩn bị
chôn cất ta đó. 13 Ta bảo thật, hễ nơi nào Tin
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Mừng nầy được truyền ra trong thế gian thì việc
chị làm sẽ được nhắc đến để nhớ chị.”

Giu-đa trở thành kẻ thù
của Chúa Giê-xu

(Mác 14:10–11; Lu 22:3–6)
14 Lúc đó Giu-đa, một trong mười hai sứ đồ

đến nói chuyện với các giới trưởng tế. 15 Hắn
hỏi, “Các ông trả cho tôi bao nhiêu để tôi trao
Giê-xu vào tay các ông?” Họ trả cho hắn ba chục
đồng bạc. 16 Từ đó hắn rình cơ hội để giao nộp
Chúa Giê-xu.

Chúa Giê-xu dự lễ Vượt Qua
(Mác 14:21–22; Lu 22:7–14, 21–23; Gi 13:21–

30)
17 Hôm đầu tiên của ngày lễ Ăn Bánh Không

Men, các môn đệ đến hỏi Chúa Giê-xu, “Thầy
muốn chúng con dọn bữa ăn lễ Vượt Qua cho
Thầy ở đâu?”

18Ngài đáp, “Các con hãy đi vào thành và bảo
người kia, ‘Thầy nói: Thì giờ đã đến rồi. Ta sẽ
ăn lễ Vượt Qua cùng cácmôn đệ ta ở nhà anh.’ ”
19 Các môn đệ làm theo điều Chúa Giê-xu căn
dặn và dọn bữa ăn lễ Vượt Qua.

20 Đến chiều, Chúa Giê-xu và các môn đệ ngồi
vào bàn. 21 Trong khi đang dùng bữa, Chúa Giê-
xu bảo, “Ta bảo thật, một người trong các con
sẽ phản ta.”

22 Nghe thế các môn đệ rất buồn bã. Mỗi
người lần lượt hỏi Ngài, “Thưa Chúa, có phải
con không?”
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23 Chúa Giê-xu đáp, “Người nhúng tay với ta
vào trong chén là người sẽ phản ta. 24 Con Người
sẽ phải chịu chết theo như lời Thánh Kinh viết.
Nhưng khốn cho người nào trao Con Người để
bị giết. Thà nó đừng sinh ra đời còn hơn.”

25 Rồi Giu-đa, người sẽ trao Chúa Giê-xu vào
tay các kẻ thù Ngài lên tiếng hỏi, “Thưa Thầy, có
phải con là người ấy không?”
Chúa Giê-xu đáp, “Phải, con chính là người

ấy.”

Bữa Ăn của Chúa
(Mác 14:22–26; Lu 22:15–20; I Cô 11:23–25)

26 Lúc đang ăn, Chúa Giê-xu lấy bánhmì, cảm
tạ Thượng Đế xong bẻ ra. Rồi Ngài phát cho các
môn đệ và nói, “Các con hãy ăn bánh nầy đi; đây
là thân thể ta.”

27 Xong Ngài lấy ly, cảm tạ Thượng Đế rồi đưa
cho cácmôn đệ và bảo, “Tất cả các con hãy uống
đi. 28Đây là huyết ta dùng làm giao ướcmớimà
Thượng Đế lập cùng dân Ngài. Huyết nầy đổ ra
cho nhiều người được tha tội. 29 Ta bảo cho các
con biết: Ta sẽ không uống rượu nầy nữa cho
đến ngày ta uống rượu mới cùng với các con
trên nước của Cha ta.”

30 Sau khi hát một bản thánh ca, tất cả mọi
người đi ra núi Ô-liu.

Các môn đệ sẽ bỏ Chúa Giê-xu
(Mác 14:27–31; Lu 22:31–34; Gi 13:36–38)

31 Chúa Giê-xu bảo cácmôn đệ, “Đêm nay đức
tin các con trong ta sẽ bị lung lay vì theo lời
Thánh Kinh đã viết:
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‘Ta sẽ giết người chăn,
thì bầy chiên sẽ tản lạc hết.’ Xa-cha-ri 13:7

32 Nhưng sau khi ta sống lại từ trong kẻ chết, ta
sẽ đi trước các con qua miền Ga-li-lê.”

33 Phia-rơ thưa, “Dù cho mọi người hoang
mang trong đức tin vì Thầy, nhưng con thì chắc
chắn là không.”

34 Chúa Giê-xu bảo, “Ta bảo thật, đêm nay
trước khi gà gáy, con sẽ chối ta ba lần.”

35 Nhưng Phia-rơ cả quyết, “Dù cho con phải
chết với Thầy đi nữa, con sẽ không bao giờ chối
Thầy đâu!” Tất cả cácmôn đệ khác đều cả quyết
như thế.

Chúa Giê-xu cầu nguyện một mình
(Mác 14:32–42; Lu 22:39–46)

36 Rồi Chúa Giê-xu cùng các môn đệ đi đến
một nơi gọi là Ghết-sê-ma-nê. Ngài bảo họ, “Các
con ngồi đây đợi ta đi đến đàng kia cầu nguyện.”
37Ngài đem Phia-rơ và hai con trai Xê-bê-đê theo.
Ngài bắt đầu buồn bã lắm. 38Ngài bảo họ, “Lòng
ta buồn rầu lắm, có thể chết được. Các con hãy
ở đây và thức với ta.”

39 Sau khi đi cách họ thêm một khoảng nữa,
Chúa Giê-xu quì xuống đất và cầu nguyện,
“Thưa Cha, nếu có thể được, xin đừng trao cho
con ly* đau khổ nầy. Nhưng xin hãy làm theo
ý muốn Cha, chứ không phải theo ý muốn con.”
* 26:39: ly Chúa Giê-xumuốn nói đến những đau khổ ghê gớm
sắp xảy đến cho Ngài. Chấp nhận những đau khổ đó là một điều
vô cùng khó khăn giống như uống một ly chất đắng.
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40 Rồi Ngài trở lại với các môn đệ, thì thấy họ
ngủ gục hết. Ngài bảo Phia-rơ, “Các con không
thức nổi với ta được một giờ sao? 41 Hãy thức
và cầu nguyện để có sức chống chọi sự cám dỗ.
Tinh thần rất muốn làm điều phải mà thân thể
thì yếu đuối.”

42 Sau đó Chúa Giê-xu đi lần thứ hai và cầu
nguyện, “Thưa Cha, nếu ly đau khổ nầy không
thể cất khỏi con đượcmà con phải nhận† thì con
nguyện rằng ý muốn Cha được thực hiện.”

43Ngài trở lại cùng cácmôn đệ, lại thấy họ vẫn
còn ngủ gục vì mắt đừ quá rồi. 44 Ngài bỏ họ đi
cầu nguyện lần thứ ba giống như trước.

45 Rồi Ngài trở lại bảo các môn đệ, “Bây giờ
mà các con vẫn còn ngủ nghỉ sao? Đã đến lúc
Con Người bị giao vào tay các kẻ tội lỗi. 46 Hãy
đứng dậy. Chúng ta phải đi. Kẻ phản ta đang
đến kìa.”

Chúa Giê-xu bị bắt
(Mác 14:43–50; Lu 22:47–53; Gi 18:3–12)

47 Khi Chúa Giê-xu đang nói thì Giu-đa, một
trong mười hai sứ đồ xuất hiện. Cùng đi với hắn
có nhiều người mang gươm giáo và gậy gộc. Họ
được các giới trưởng tế và các bô lão Do-thái sai
đến. 48 Giu-đa‡ ra dấu trước cho chúng, “Ai mà
tôi hôn thì chính là người ấy. Hãy bắt đi.” 49Giu-
đa lập tức bước thẳng đến Chúa Giê-xu và nói,
“Chào thầy!” rồi hôn Ngài.
† 26:42: phải nhận Nguyên văn, “phải uống,” ám chỉ đến “cái
ly,” tượng trưng cho sự đau khổ trong câu 39. ‡ 26:48: Giu-đa
Nghĩa đen, “kẻ phản bội Ngài.”
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50 Chúa Giê-xu bảo, “Bạn ơi, bạn định làm gì
thì làm đi.”
Thế là chúng nhào đến, ra tay bắt ChúaGiê-xu.

51 Thấy vậy, một trong các môn đệ vung gươm
ra chém đứt vành tai người đầy tớ của thầy tế lễ
tối cao.

52 Chúa Giê-xu bảo người ấy, “Cho gươm con
vào vỏ đi. Ai dùng gươm sẽ bị chết vì gươm.
53 Con thừa biết rằng ta có thể xin Cha sai hơn
mười hai sư đoàn thiên sứ đến mà. 54 Nhưng
việc nầy phải xảy ra, nếu không thì làm sao lời
Thánh Kinh viết trở thành sự thật được?”

55 Rồi Chúa Giê-xu bảo chúng, “Các anh mang
gươm giáo và gậy gộc đến bắt ta như thể ta là tên
phạm pháp! Mỗi ngày ta giảng dạy trong đền
thờ mà mấy anh không bắt. 56 Nhưng những
việc nầy xảy ra đúng như lời các nhà tiên tri
viết.” Lúc ấy tất cả các môn đệ đều bỏ Ngài
chạy trốn hết.

Chúa Giê-xu trước mặt các nhà cầm quyền
(Mác 14:53–65; Lu 22:54–55, 63–71; Gi 18:13–

14, 19–24)
57Những người bắt Chúa Giê-xu giải Ngài đến

nhà riêng của Cai-pha, thầy tế lễ tối cao, nơi các
giáo sư luật và các bô lão Do-thái đang hội họp.
58 Phia-rơ đi theo sau xa xa, bước vào sân trước
tư dinh của thầy tế lễ tối cao. Ông ngồi chung
vớimấy người lính gác để theo dõi xem người ta
xử trí với Chúa Giê-xu ra sao.

59 Các giới trưởng tế và toàn thể hội đồng Do-
thái tìm chứng dối tố cáo để giết Ngài. 60 Nhiều



MA-THI-Ơ 26:61 cv MA-THI-Ơ 26:68

người đến bịa đặt những lời cáo về Ngài nhưng
cả hội đồng không tìm được lý do chính đáng
nào để giết Ngài. Bấy giờ có hai người đến vu
cáo rằng, 61 “Người nầy§ nói, ‘Ta có thể phá sập
đền thờ của Thượng Đế và xây lại trong ba ngày
thôi.’ ”

62 Thầy tế lễ tối cao liền đứng dậy hỏi Ngài,
“Anh không đối đáp gì hết sao? Người ta tố cáo
anh đủ điều mà anh không trả lời à?” 63 Nhưng
Chúa Giê-xu làm thinh.
Thầy tế lễ tối cao lại hỏi thêm, “Tôi nhân danh

quyền của Thượng Đế hằng sống: Anh hãy nói
cho chúng tôi biết, anh có phải là Đấng Cứu Thế,
Con Thượng Đế không?”

64 Chúa Giê-xu đáp, “Đúng như ông nói.
Nhưng ta bảo thật, trong tương lai các ông sẽ
thấy Con Người ngồi bên phải Thượng Đế, Đấng
Quyền Năng và ngự đến giữa mây trời.”

65 Nghe như thế, thầy tế lễ tối cao liền xé áo
mình và tuyên bố, “Người nầy nói phạm thượng
rồi! Chúng ta đâu cần thêm nhân chứng nữa;
các anh đã nghe ông ta nói phạm đến Thượng
Đế rồi. 66 Các anh nghĩ sao?”
Dân chúng trả lời, “Hắn đáng chết.”
67 Rồi dân chúng khạc nhổ trên mặt Ngài

và đấm Ngài. Người khác tát vào mặt Ngài.
68Chúng bảo, “Hãy trổ tài nói tiên tri* cho chúng
ta thấy đi! Hãy nói xem ai đánh ngươi!”
§ 26:61: Người nầy Chúa Giê-xu. Kẻ thù của Ngài tránh, không
muốn nhắc đến tên Ngài. * 26:68: tiên tri Là người biết được
những điều ẩn kín mà người thường không biết.
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Phia-rơ chối Chúa Giê-xu
(Mác 14:66–72; Lu 22:56–62; Gi 18:15–18, 25–

27)
69 Lúc ấy Phia-rơ đang ngồi trong sân. Một

đứa tớ gái đến bảo, “Ông cũng theo ông Giê-xu
miền Ga-li-lê phải không?”

70 Nhưng Phia-rơ chối phăng. Ông bảo, “Tôi
không hiểu cô nói gì cả.”

71 Lúc Phia-rơ rời khỏi sân đi về phía cổng thì
một cô gái khác thấy. Cô ta nói với mấy người
đứng đó, “Ông nầy cũng đi theo Giê-xu người
Na-xa-rét đó.”

72Một lần nữa Phia-rơ lại chối. Ông cả quyết,
“Tôi thề là tôi không hề biết ông Giê-xu nầy
đâu!”

73Một lúc sau, mấy người đứng quanh đó bước
tới bảo Phia-rơ, “Đúng rồi, ông là một trong
những người theo ông Giê-xu đó. Giọng nói của
ông khai ra.”

74 Phia-rơ liền thề và cam đoan, “Tôi không hề
biết người ấy đâu.” Tức thì gà gáy. 75 Phia-rơ
liền nhớ lại lời Chúa Giê-xu đã bảo: “Trước khi
gà gáy, con sẽ chối ba lần, bảo là không hề biết
ta.” Phia-rơ liền bước ra ngoài khóc lóc thảm
thiết.

27
Chúa Giê-xu bị giải đến trước Phi-lát
(Mác 15:1; Lu 23:1–2; Gi 18:28–32)

1 Sáng sớm hôm sau, tất cả các trưởng tế và
các bô lão trong dân chúng họp lại quyết định
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giết Ngài. 2 Họ trói Ngài lại, giải qua cho Phi-lát
là quan tổng đốc.

Giu-đa tự tử
(Sứ đồ 1:18–19)

3 Giu-đa, người trao Ngài vào tay kẻ thù, thấy
chúng quyết định giết Ngài thì vô cùng hối hận.
Hắn liền lấy ba mươi đồng bạc đem trả lại cho
các trưởng tế và bô lão, 4 và bảo họ, “Tôi đã
phạm tội, vì trao cho các ông một người vô tội.”
Các nhà lãnh đạo trả lời, “Chuyện ấy có liên

can gì đến chúng tôi đâu? Đó là chuyện của anh,
kệ anh.”

5 Giu-đa liền ném tiền lại vào đền thờ, rồi đi
ra ngoài treo cổ tự tử.

6 Các trưởng tế lượm lại các đồng bạc trong
đền thờ và bảo nhau, “Luật chúng ta không cho
phép giữ tiền nầy chung với tiền dâng hiến trong
đền thờ, vì tiền nầy đã được trả cho cái chết của
một mạng người.” 7 Nên họ quyết định dùng
tiền ấy mua ruộng của Thợ Gốm để chôn cất
những người ngoại quốc chết ở Giê-ru-sa-lem.
8 Do đó mà đến nay ruộng ấy vẫn được gọi là
Ruộng Máu. 9Như thế để hoàn thành lời tiên tri
Giê-rê-mi nói rằng:

“Chúng lấy ba mươi đồng bạc. Đó là giá dân
Ít-ra-en định cho Ngài, chúng đánh giá Ngài
thấp như thế đó. 10 Chúng dùng tiền ấy để
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mua ruộng thợ gốm theo như lời Thượng Đế
truyền cho ta.”*

Phi-lát gạn hỏi Chúa Giê-xu
(Mác 15:2–5; Lu 23:3–5; Gi 18:33–38)

11 Chúa Giê-xu đứng trước mặt Phi-lát, quan
tổng đốc. Phi-lát hỏi Ngài, “Anh có phải là vua
dân Do-thái không?”
Chúa Giê-xu đáp, “Quan nói đúng.”
12 Trong khi các giới trưởng tế và các bô lão

hung hăng tố cáoNgài thì Chúa Giê-xu làm thinh.
13Nên Phi-lát hỏi, “Anh không nghe thấy họ tố

cáo anh đủ điều sao?”
14 Nhưng Chúa Giê-xu không trả lời tiếng nào

khiến Phi-lát vô cùng ngạc nhiên.
Phi-lát tìm cách tha Chúa Giê-xu
(Mác 15:6–15; Lu 23:13–25; Gi 18:39–19:16)

15 Mỗi năm vào dịp Lễ Vượt Qua, quan tổng
đốc có lệ phóng thíchmột tù nhân tùy dân chọn.
16 Lúc đó có tên Ba-ra-ba† đang ngồi tù. Hắn ta
nổi tiếng gian ác. 17 Khi dân chúng tụ tập lại tại
dinh tổng đốc thì Phi-lát hỏi, “Các anh muốn tôi
tha ai: Ba-ra-ba hay là Giê-xu gọi là Đấng Cứu
Thế?” 18 Vì Phi-lát biết rõ sở dĩ chúng giải Chúa
Giê-xu đến cho mình chỉ vì ganh ghét mà thôi.

19 Trong khi Phi-lát đang ngồi nơi ghế xử án
thì vợ Phi-lát cho người ra nhắn: “Đừng đụng
đến người vô tội ấy. Vì ông ta mà hôm nay em
thấy ác mộng.”

* 27:10: “Chúng lấy … truyền cho ta.” Xem Xa 11:12–13 và Giê
32:6–9. † 27:16: Ba-ra-ba Vài bản Hi-lạp ghi “Giê-xu Ba-ra-ba.”
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20Nhưng các giới trưởng tế và bô lão xúi giục
dân chúng xin thả Ba-ra-ba và xử tử Chúa Giê-
xu.

21 Phi-lát hỏi, “Trong tay tôi có Ba-ra-ba và ông
Giê-xu. Các anh muốn tôi thả người nào?”
Dân chúng la lên, “Thả Ba-ra-ba.”
22 Phi-lát hỏi chúng, “Còn Giê-xu gọi là Đấng

Cứu Thế thì tôi phải xử làm sao đây?”
Chúng đồng thanh đáp, “Đóng đinh hắn đi!”
23 Phi-lát hỏi lại, “Tại sao? Người nầy đã làm

điều gì quấy?”
Nhưng chúng lại gào thét lớn hơn nữa, “Đóng

đinh hắn đi!”
24 Khi Phi-lát thấy mình bất lực mà quần

chúng sắp nổi loạn, liền lấy nước rửa tay‡ trước
mặt họ và bảo, “Tôi hoàn toàn vô tội về cái chết
của người nầy. Mấy anh gây ra cái chết ấy!”

25 Tất cả dân chúng đồng thanh đáp, “Chúng
tôi và con cháu chúng tôi chịu trách nhiệm về
cái chết của người nầy.”

26 Phi-lát liền cho phóng thích Ba-ra-ba.
Nhưng ra lệnh đánh đòn Chúa Giê-xu rồi giao
Ngài cho đám lính hầu mang đi đóng đinh trên
thập tự giá.

Các lính của Phi-lát chế giễu
Chúa Giê-xu

(Mác 15:16–20; Gi 19:2–3)
27 Bọn lính hầu của quan tổng đốc đem Chúa

Giê-xu vào trong dinh, rồi chúng tập họp cả tiểu
‡ 27:24: rửa tay Phi-lát làm như thế để chứng tỏ ông ta không
liên quan gì đến những việc dân chúng làm.
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đoàn lại quanh Ngài. 28 Chúng cởi áo Ngài ra và
mặc cho Ngài một áo dài màu đỏ. 29 Chúng đan
một cái mão bằng nhành gai đội trên đầu Ngài
và cho Ngài cầmmột cây gậy. Rồi chúng chế giễu
Ngài bằng cách giả vờ bái lạy truớc mặt Ngài
và nói, “Muôn tâu, vua dân Do-thái!” 30 Chúng
nhổ trên Ngài rồi lấy gậy của Ngài đập đầu Ngài.
31 Sau khi đã chế giễu Ngài, chúng cởi áo dài ra,
mặc áo lại cho Ngài rồi mang đi đóng đinh.

Chúa Giê-xu bị đóng đinh
(Mác 15:21–32; Lu 23:26–43; Gi 19:17–27)

32 Trong khi bọn lính hầu đang đi ra khỏi
thành với Chúa Giê-xu, thì chúng gặpmột người
tên Xi-môn, xứ Xy-ren, liền bắt ông ta vác thập
tự thế cho Chúa Giê-xu. 33 Chúng đến một nơi
gọi là Gô-gô-tha, nghĩa là Đồi Sọ. 34 Bọn lính
cho Chúa Giê-xu uống rượu trộn với mật đắng§.
Ngài nếm rượu nhưng không chịu uống. 35 Sau
khi đóng đinh Ngài, bọn lính bắt thăm xem ai
được lấy quần áo Ngài. 36 Chúng cứ đứng đó
nhìn Ngài. 37 Chúng làmmột tấm bảng treo trên
đầu Ngài với bản án như sau: ĐÂy LÀ GIÊ-xu, VUA
DÂn DO-THÁi. 38 Có hai tên cướp cũng bị đóng
đinh cùng với Ngài, một tên bên phải, một tên
bên trái. 39 Người qua kẻ lại sỉ nhục Ngài và lắc
đầu. 40 Chúng nói, “Ê! Anh bảo anh có thể phá
sập đền thờ rồi xây lại trong ba ngày. Hãy tự cứu

§ 27:34: mật đắng Có lẽ là rượu hòa với các vị thuốc để nạn
nhân cảm thấy bớt đau.
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mình đi! Nếu anh thật là con Thượng Đế thì hãy
nhảy xuống khỏi cây thập tự đi!”

41 Các giới trưởng tế, các giáo sư luật và các
bô lão cũng chế giễu Ngài. 42 Họ bảo, “Hắn cứu
người khác mà cứu mình không được! Hắn bảo
hắn là vua Ít-ra-en! Nếu hắn là vua thì hãy nhảy
xuống khỏi cây thập tự đi thì chúng ta mới tin.
43Hắn tin cậy Thượng Đế thì hãy để Thượng Đế
đến cứu hắn, nếu Thượng Đế thật sự cần hắn.
Chính hắn đã từng tuyên bố, ‘Ta là Con Thượng
Đế.’ ” 44Hai tên cướp bị đóng đinh hai bên Ngài
cũng nhiếc móc Ngài.

Chúa Giê-xu chết
(Mác 15:33–41; Lu 23:44–49; Gi 19:28–30)

45 Đến trưa cả xứ đều tối mịt, hiện tượng ấy
kéo dài đến ba tiếng đồng hồ. 46 Vào khoảng
ba giờ chiều, Chúa Giê-xu kêu lớn, “Ê-li, Ê-li, la-
ma xa-bách-tha-ni?” Nghĩa là “Thượng Đế tôi
ơi, Thượng Đế tôi ơi, sao Ngài từ bỏ tôi?”*

47 Có mấy người đứng đó nghe vậy bảo nhau,
“Xem kìa, hắn đang kêu Ê-li.”†

48 Liền có người chạy đi lấy một miếng bông
đá nhúng đầy giấm, cột vàomột cái que đưa lên
cho Ngài uống. 49 Nhưng mấy người khác cản,
“Cứ để yên xem Ê-li có đến cứu nó không.”

* 27:46: Thượng Đế … từ bỏ tôi? Thi 22:1. † 27:47: “Xem
kìa, hắn đang kêu Ê-li.” Danh từ “Thượng Đế tôi” (tức Ê-li trong
tiếngHê-bơ-rơ hay Ê-loi trong tiếng A-ram) được dân chúng nghe
như tên Ê-li,một nhân vật nổi tiếng nói thay cho Thượng Đế vào
năm 850 trước Công nguyên.
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50 Nhưng Chúa Giê-xu kêu lên một tiếng lớn
nữa rồi tắt thở‡.

51 Ngay lúc ấy bức màn trong đền thờ bị xé
toạc làm đôi từ trên xuống dưới. Đất rung
chuyển mạnh và các tảng đá lớn bể vụn. 52Mồ
mả mở ra và nhiều con dân thánh của Thượng
Đế đã qua đời từ lâu sống lại. 53 Họ ra khỏi mồ
sau khi Chúa Giê-xu sống lại và đi vào thành
thánh, xuất hiện cho nhiều người thấy.

54 Khi viên sĩ quan và toán lính canh giữ Chúa
Giê-xu thấy động đất và những hiện tượng khác,
họ hoảng hốt bảo nhau, “Ông nầy quả là Con
Thượng Đế!”

55 Nhiều phụ nữ theo giúp đỡ Chúa Giê-xu
từ Ga-li-lê đứng cách xa cây thập tự mà nhìn.
56 Trong số đó có Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri mẹ của
Gia-cơ và Giô-xép cùng với mẹ của Gia-cơ và
Giăng§.

Chúa Giê-xu được chôn cất
(Mác 15:42–47; Lu 23:50–56; Gi 19:38–42)

57 Chiều tối hôm đó có một người giàu tên Giô-
xép, gốc thành A-ri-ma-thê, là một môn đệ của
Chúa Giê-xu tới Giê-ru-sa-lem. 58 Giô-xép đến
gặp Phi-lát xin xác Chúa Giê-xu. Phi-lát ra lệnh
cho mấy người lính hầu giao xác Ngài cho ông
ta. 59 Giô-xép lấy xác và tẩm liệm trong vải gai
sạch. 60 Ông đặt xác Ngài trong một ngôi mộ
mới mà ông đã đục cho mình từ trong vách đá,

‡ 27:50: tắt thở Nguyên văn, “trút linh hồn.” § 27:56: Gia-cơ
và Giăng Nguyên văn, “các con trai của Xê-bê-đê.”
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rồi lănmột tảng đá lớn chận cửamộ lại, xong đi
về. 61 Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri khác nữa ngồi
gần mộ.

Mộ Chúa Giê-xu được canh phòng
cẩn mật

62 Hôm sau tức sau Ngày Chuẩn Bị, các giới
trưởng tế và người Pha-ri-xi đến gặp Phi-lát.
63 Họ bảo, “Thưa quan, chúng tôi nhớ lại khi
còn sống tên gian dối nầy có nói, ‘Sau ba ngày
ta sẽ sống lại từ kẻ chết.’ 64 Vì thế xin quan ra
lệnh canh phòng mộ của hắn thật cẩn thận cho
đến ngày thứ ba. Nếu không, các đồ đệ hắn đến
đánh cắp xác hắn rồi rêu rao với dân chúng rằng
hắn đã sống lại. Cái gian dối nầy sẽ còn tệ hơn
cái gian dối trước nữa.”

65 Phi-lát bảo, “Cắt mấy người lính canh giữ
cho kỹ đi.” 66 Họ liền đi niêm phong tảng đá
chận cửa mộ để đề phòng trộm cắp và cắt lính
canh giữ.

28
Chúa Giê-xu sống lại
(Mác 16:1–8; Lu 24:1–12; Gi 20:1–10)

1 Sau ngày Sa-bát là ngày đầu tiên trong tuần.
Sáng sớm hôm ấyMa-ri Ma-đơ-len và một người
đàn bà khác cũng tên Ma-ri đến thăm mộ.

2 Thình lình có cơn động đất dữ dội. Một thiên
sứ của Chúa từ trời xuống lăn tảng đá chận cửa
mộ rồi ngồi lên trên. 3 Hình dạng thiên sứ ấy
sáng rực như chớp, áo trắng như tuyết. 4Những
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lính canh hoảng hốt và đứng lặng người như
chết khi thấy thiên sứ.

5 Thiên sứ bảo các bà ấy rằng, “Đừng sợ! Tôi
biết các chị đi tìm Chúa Giê-xu, Đấng bị đóng
đinh. 6 Ngài không có đây đâu. Ngài sống lại
rồi như Ngài đã nói. Hãy đến xem chỗ xác Ngài
nằm. 7 Mấy chị hãy mau đi báo cùng các môn
đệ Ngài rằng, ‘Ngài đã sống lại từ kẻ chết. Ngài
đi trước các ông ấy qua miền Ga-li-lê. Ở đó họ
sẽ gặp Ngài.’ ” Thiên sứ tiếp, “Tôi đã bảo cho các
chị rồi đó.”

8 Các bà vội vàng rời mộ. Họ vừa sợ vừa
mừng, chạy đi thuật lại cho các môn đệ Ngài.
9 Bỗng Chúa Giê-xu gặp họ. Ngài bảo, “Chào các
chị.” Các bà đến ôm chân Ngài và bái lạy Ngài.
10 Chúa Giê-xu bảo họ, “Đừng sợ! Hãy đi bảo
các anh em ta đi đến miền Ga-li-lê, họ sẽ gặp ta
ở đó.”

Các lính gác báo cáo
với nhà cầm quyền

11 Trong khi các bà ấy đi thuật chuyện lại với
cácmôn đệ, thì toán lính gácmộ chạy vào thành,
báo cáo với giới trưởng tế về sự việc vừa xảy ra.
12 Các trưởng tế liền họp với nhóm bô lão và bàn
kế hoạch. Họ hối lộ cho bọn lính một số tiền
lớn 13 rồi căn dặn, “Hãy bảo dân chúng là ban
đêm trong khi mấy anh đang ngủ, thì bọn môn
đệ Giê-xu đến đánh cắp xác hắn đi. 14Nếu quan
tổng đốc nghe vụ nầy, chúng tôi sẽ giải thích cho
ông ta rõ để mấy anh khỏi gặp rắc rối.” 15 Cho
nên bọn lính lấy tiền rồi làm theo y như điều căn
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dặn. Tiếng đồn ấy vẫn còn đến ngày nay trong
vòng dân chúng.

Chúa Giê-xu nói chuyện với các môn đệ
(Mác 16:14–18; Lu 24:36–49; Gi 20:19–23; Sứ

đồ 1:6–8)
16 Mười một môn đệ đi đến Ga-li-lê lên một

ngọn núi mà Chúa Giê-xu đã chỉ. 17 Khi họ gặp
Chúa Giê-xu ở đó thì bái lạy Ngài, nhưng có mấy
người hoài nghi không biết có phải thật Ngài hay
không. 18 Chúa Giê-xu đến bảo họ rằng, “Tất cả
quyền phép trên trời và dưới đất đã giao cho ta.
19 Cho nên các con hãy đi ra làm cho mọi người
trở thành môn đệ ta. Hãy làm lễ báp-têm cho
họ nhân danh Cha, Con và Thánh Linh. 20 Dạy
họ vâng giữ những gì ta đã dạy các con. Hãy
vững tin rằng ta sẽ ở với các con luôn cho đến
tận thế.”
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