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Tin mừng theo
Mác

Giăng dọn đường cho Chúa Giê-xu
(Ma 3:1–12; Lu 3:1–9, 15–17; Gi 1:19–28)

1Khởi đầu của Tin Mừng về Chúa Cứu Thế Giê-
xu, Con Thượng Đế*, 2 như nhà tiên tri Ê-sai đã
viết:

“Ta sẽ sai sứ giả đi trước con để dọn đường cho
con.” Ma-la-chi 3:1

3 “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 làm lễ báp-têm cho dân chúng trong
đồng hoang và giảng dạy một lễ báp-têm về sự
ăn năn để được tha tội. 5Mọi người từ miền Giu-
đia và Giê-ru-sa-lem đều đến với ông. Sau khi
họ xưng tội thì được Giăng làm lễ báp-têm dưới
sông Giô-đanh. 6 Giăng mặc áo bằng lông lạc
đà, thắt lưng bằng đai da, ăn châu chấu và mật
ong rừng. 7 Đây là lời giảng của Giăng cho dân
chúng: “Có Đấng đến sau tôi còn cao trọng hơn
tôi; tôi không xứng đáng cúi xuống mở dép cho
Ngài. 8 Tôi làm báp-têm cho các anh bằng nước,

* 1:1: Con Thượng Đế Vài bản cũ Hi-lạp không có ghi danh từ
nầy.
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nhưng Ngài sẽ làm báp-têm cho các anh bằng
Thánh Linh.”

Chúa Giê-xu chịu lễ báp-têm
(Ma 3:13–17; Lu 3:21–22)

9 Lúc ấy Chúa Giê-xu từ thành Na-xa-rét miền
Ga-li-lê đến để Giăng làm báp-têm dưới sông
Giô-đanh. 10 Vừa khi lên khỏi nước, Ngài thấy
thiên đàngmở ra. Thánh Linh lấy dạng chim bồ
câu đáp xuống đậu trên Ngài, 11 và có tiếng từ
thiên đàng vọng xuống rằng: “Con là Con ta yêu
dấu, ta rất vừa lòng về Con.”

Chúa Giê-xu chịu ma quỉ cám dỗ
(Ma 4:1–11; Lu 4:1–13)

12 Ngay sau đó Thánh Linh đưa Chúa Giê-xu
vào đồng hoang. 13 Ngài ở đó suốt bốn mươi
ngày để chịu Sa-tăng cám dỗ. Ngài ở chung với
muông thú và có các thiên sứ phục sự Ngài.

Chúa Giê-xu chọn một số môn đệ
(Ma 4:12–22; Lu 4:14–15; 5:1–11)

14 Sau khi Giăng bị tù, Chúa Giê-xu đến miền
Ga-li-lê giảng Tin Mừng về Thượng Đế. 15 Ngài
dạy, “Thời đã điểm. Nước Trời đã gần kề. Ai nấy
hãy ăn năn và tiếp nhận Tin Mừng!”

16 Khi đang đi dọc theo hồ Ga-li-lê, Ngài thấy
Xi-môn† và em là Anh-rê đang quăng lưới xuống
hồ vì hai người vốn làm nghề chài lưới. 17 Chúa
Giê-xu bảo họ “Hãy theo ta, ta sẽ biến các anh
thành những tay đánh lưới người.” 18 Xi-môn và
Anh-rê lập tức bỏ lưới lại đi theo Ngài.
† 1:16: Xi-môn Tên khác của Xi-môn là Phia-rơ. Xem thêm các
câu 29, 36.
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19 Đi một khoảng nữa, Ngài thấy hai anh em
khác tên Giăng và Gia-cơ, con của Xê-bê-đê,
đang ngồi trong thuyền vá lưới. 20 Ngài gọi hai
người thì họ liền để cha mình lại trong thuyền
với mấy người làm công rồi đi theo Ngài.

Chúa Giê-xu đuổi tà ma
(Lu 4:31–37)

21 Chúa Giê-xu và cácmôn đệ đi đến thành Ca-
bê-nâm. Đến ngày Sa-bát Ngài vào hội đường để
dạy dỗ. 22Dân chúng rất ngạc nhiên về lối giảng
dạy của Ngài, vì Ngài dạy như người có quyền
năng, chứ không giống các giáo sư luật. 23Ngay
lúc ấy trong hội đường có một người bị tà ma
ám. Anh kêu lớn, 24 “Giê-xu ở Na-xa-rét ơi, Ngài
muốn làm gì chúng tôi đây? Có phải Ngài đến để
diệt chúng tôi không? Tôi biết Ngài là ai—Ngài
là Đấng Thánh của Thượng Đế!”

25 Chúa Giê-xu mắng quỉ, “Im đi! Ra khỏi
người nầy ngay!” 26 Quỉ liền vật mạnh anh ta
xuống, rú lên một tiếng lớn, rồi ra khỏi.

27 Dân chúng vô cùng sửng sốt, hỏi nhau,
“Việc nầy nghĩa là sao? Ông nầy dạy điềumới lạ
và đầy quyền năng. Đến nỗi ông ta ra lệnh cho
tà ma chúng cũng vâng theo.” 28 Thế là tiếng
đồn về Chúa Giê-xu loan truyền nhanh chóng
khắp cả miền Ga-li-lê.

Chúa Giê-xu chữa nhiều người bệnh
(Ma 8:14–17; Lu 4:38–41)

29 Khi Chúa Giê-xu và các môn đệ vừa ra khỏi
hội đường, thì cùng Gia-cơ và Giăng đi đến nhà
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của Xi-môn và Anh-rê. 30 Bà mẹ vợ Xi-môn đang
sốt liệt giường. Người ta cho Chúa Giê-xu hay.
31 Ngài bước đến bên giường, cầm tay bà, đỡ
dậy. Cơn sốt dứt ngay, bà liền bắt tay phục vụ
mọi người.

32 Chiều hôm ấy, sau khi mặt trời lặn, dân
chúng mang những người bệnh và bị quỉ ám
đến cùng Chúa Giê-xu. 33 Cả thành tụ tập trước
cửa. 34 Chúa Giê-xu chữa lành đủ thứ bệnh và
đuổi quỉ ra khỏi nhiều người. Nhưng Ngài cấm
không cho quỉ nói ra, vì chúng biết Ngài là ai‡.

Chúa Giê-xu chuẩn bị
rao giảng Tin Mừng

(Lu 4:42–44)
35 Sáng sớm hôm sau khi trời hãy còn tối, Chúa

Giê-xu thức dậy ra khỏi nhà. Ngài đến một nơi
vắng vẻ để cầu nguyện. 36 Xi-môn và đồng bạn
đi tìm Ngài. 37 Sau khi tìm được, họ thưa, “Ai
cũng đi tìm thầy!”

38 Chúa Giê-xu bảo họ, “Chúng ta nên đi thăm
các thành gần đây để ta giảng dạy nữa. Đó là lý
do mà ta đến.” 39Nên Ngài đi khắpmiền Ga-li-lê,
giảng dạy trong các hội đường và đuổi quỉ.

Chúa Giê-xu chữa lành người bệnh
(Ma 8:1–4; Lu 5:12–16)

40 Có một người cùi đến quì gối van xin Chúa
Giê-xu, “Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Ngài có thể
chữa lành cho con được.”
‡ 1:34: biết Ngài là ai Nghĩa là ma quỉ biết rằng Chúa Giê-xu là
Đấng Cứu Thế, con của Thượng Đế.
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41 Chúa Giê-xu động lòng thương anh. Ngài
giơ tay rờ trên người anh và bảo, “Ta muốn. Hãy
lành bệnh đi!” 42 Bệnh liền dứt, anh được lành
ngay.

43 Chúa Giê-xu bảo anh đi liền và nghiêm cấm,
44 “Đừng cho ai biết chuyện nầy. Anh hãy đi
trình diện thầy tế lễ, rồi dâng của lễ theo như
Mô-se đã qui định cho những người được lành
bệnh.§ Như thế để cho mọi người thấy điều ta
làm.” 45Anh rời nơi đó, liền thuật cho mọi người
biết Chúa Giê-xu đã chữa lànhmình. Vì thế Ngài
không thể công khai vào thành nữa. Ngài cư
ngụ nơi hẻo lánh, nhưng dân chúng khắp nơi
đều kéo đến tìm Ngài.

2
Chúa Giê-xu chữa lành người bại
(Ma 9:1–8; Lu 5:17–26)

1Vài ngày sau, Chúa Giê-xu trở lại thành Ca-bê-
nâm, tiếng đồn loan ra là Chúa Giê-xu có mặt ở
nhà. 2 Dân chúng kéo lại quá đông khiến nhà
chật ních, đến nỗi ngoài cửa cũng không có chỗ
chen chân. Trong khi Chúa Giê-xu đang giảng
dạy dân chúng về lời của Thượng Đế, 3 thì có
bốn người khiêngmột người bị bại đến. 4Vì dân
chúng tụ tập quá đông, họ không làm sao mang
anh ta đến trước mặt Chúa Giê-xu được nên họ
mở một khoảng trống trên mái nhà ngay chỗ
Chúa Giê-xu đang nói chuyện và thòng người

§ 1:44: Mô-se … lành bệnh Xem thêm Lê-vi 14:1–32.
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bại đang nằm trên cáng xuống. 5 Khi thấy đức
tin của họ, Ngài bảo người bại rằng, “Con ơi, tội
con đã được tha rồi.”

6Mấy giáo sư luật có mặt tại đó mới nghĩ thầm
rằng, 7 “Ông nầy là ai mà dám ăn nói táo bạo
như vậy? Ông ta nói như thể mình là Trời. Chỉ
có một mình Trời mới có quyền tha tội thôi.”

8 Chúa Giê-xu biết ngay ý nghĩ của họ nên Ngài
hỏi, “Tại sao các ông thầm nghĩ như thế trong
lòng? 9 Trong hai điều nầy, điều nào dễ hơn:
Một là nói với người bại rằng, ‘Tội con đã được
tha,’ hai là bảo, ‘Hãy đứng dậy, cuốn chăn chiếu
mà đi’? 10 Nhưng tôi sẽ chứng tỏ cho các ông
thấy Con Người có quyền tha tội trên đất,” nên
Chúa Giê-xu nói với người bại, 11 “Tôi bảo anh
đứng dậy cuốn chăn chiếu đi về nhà.” 12 Người
bại lập tức đứng dậy, cuốn chăn chiếu đi ra trước
sự chứng kiến của mọi người. Dân chúng vô
cùng kinh ngạc và ngợi tôn Thượng Đế. Họ bảo
nhau, “Từ trước tới giờ, chưa khi nào chúng ta
thấy chuyện lạ như thế nầy!”

Lê-vi theo Chúa Giê-xu
(Ma 9:9–13; Lu 5:27–32)

13 Chúa Giê-xu lại ra bờ hồ lần nữa, có dân
chúng đi theo và Ngài dạy dỗ họ. 14 Trong khi
Ngài đang đi thì thấy Lê-vi, con của A-phê đang
ngồi ở trạm thu thuế. Chúa Giê-xu bảo ông, “Hãy
theo ta,” ông liền đứng dậy theo Ngài.

15 Sau đó, Chúa Giê-xu dùng bữa tại nhà Lê-vi,
có các nhân viên thu thuế, những kẻ có tội cùng
các môn đệ Ngài ăn chung. Những người như
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thế đi theo Chúa Giê-xu. 16 Khi các giáo sư luật
thuộc phái Pha-ri-xi thấy Chúa Giê-xu ăn chung
với những người thu thuế và kẻ có tội, họ liền
hỏi các môn đệ Ngài: “Sao ông ta ăn chung với
phường thu thuế và kẻ có tội như thế?”

17 Chúa Giê-xu nghe vậy mới bảo họ rằng:
“Người khoẻ mạnh đâu cần bác sĩ, chỉ có người
bệnh mới cần thôi. Ta đến không phải để kêu
gọi người tốt mà gọi tội nhân.”

Môn đệ Chúa Giê-xu bị chỉ trích
(Ma 9:14–17; Lu 5:33–39)

18Môn đệ của Giăng và người Pha-ri-xi thường
hay cữ ăn trong một thời gian. Một số người đến
hỏi Chúa Giê-xu, “Tại sao môn đệ của Giăng và
môn đệ của người Pha-ri-xi cữ ăn còn môn đệ
của thầy thì không?”

19 Chúa Giê-xu đáp, “Bạn của chú rể không cữ
ăn khi chú rể đang còn ở với họ. Hễ chú rể còn
ở với họ, họ không cữ ăn. 20Nhưng khi nào chú
rể đi rồi thì họ mới cữ ăn.

21 Không ai vá một viếng vải mới chưa bị rút
vào lỗ rách của cái áo cũ vì miếng vải mới sẽ
rút lại, chằng rách áo cũ. Lỗ rách sẽ càng xấu
thêm. 22 Cũng không ai đổ rượumới vào bầu da
cũ. Rượu mới sẽ làm nứt bầu, rượu cũng mất
mà bầu cũng chẳng còn. Rượu mới phải đựng
trong bầu da mới.”

Chúa Giê-xu là Chúa của ngày Sa-bát
(Ma 12:1–8; Lu 6:1–5)



MÁC 2:23 viii MÁC 3:4

23Vào ngày Sa-bát nọ, Chúa Giê-xu đi qua cánh
đồng lúa, các môn đệ Ngài vừa đi vừa bứt bông
lúa ăn. 24 Người Pha-ri-xi thấy thế mới hỏi, “Tại
sao môn đệ của thầy làm điều trái phép trong
ngày Sa-bát?”

25 Chúa Giê-xu đáp, “Thế các ông chưa đọc
điều Đa-vít và những bạn đồng hành làm khi bị
đói sao? 26 Trong thời A-bia-tha làm thầy tế lễ
tối cao, Đa-vít vào lều của Thượng Đế, lấy bánh
thánh ăn, loại bánhmà chỉ có thầy tế lễ mới được
phép ăn. Ông ta cũng cho các bạn đồng hành
ăn nữa.”

27 Rồi Chúa Giê-xu bảo người Pha-ri-xi “Ngày
Sa-bát được lập ra để giúp loài người; chứ loài
người không phải được dựng nên để lệ thuộc
ngày Sa-bát. 28 Vì thế, Con Người cũng là Chúa
của ngày Sa-bát.”

3
Chữa lành bàn tay bị liệt
(Ma 12:9–14; Lu 6:6–11)

1 Một lần khác Chúa Giê-xu vào hội đường, ở
đó có một người bị liệt bàn tay. 2 Vài người theo
dõi xem thử Chúa Giê-xu có chữa lành người
bệnh trong ngày Sa-bát không, để tố cáo Ngài.
3 Chúa Giê-xu nói với người bị liệt tay: “Anh hãy
đứng lên trước mặt mọi người.”

4 Rồi Ngài hỏi dân chúng, “Điều nào có phép
làm trong ngày Sa-bát: làm lành hay làm dữ, cứu
người hay giết người?” Nhưng họ đều làm thinh.
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5 Chúa Giê-xu nhìn họ mà tức giận, lòng Ngài
buồn nản vì thấy họ ương ngạnh. Ngài liền bảo
người bị liệt tay, “Anh hãy giơ tay ra.” Anh ta
giơ ra thì tay được lành. 6 Những người Pha-ri-
xi đi ra, bàn mưu với các đảng viên Hê-rốt để
giết Chúa Giê-xu.

Nhiều người theo Chúa Giê-xu
7 Chúa Giê-xu cùng các môn đệ rời nơi ấy để

đi đến hồ, có đoàn dân rất đông từ vùng Ga-li-
lê đi theo Ngài. 8 Nhiều người từ miền Giu-đia,
Giê-ru-sa-lem, Y-đu-mia, từ vùng đất phía Đông
sông Giô-đanh và từ vùng Tia và Xi-đôn đến nữa.
Khi nghe đồn những việc Chúa Giê-xu làm, thì
có vô số người đến tìm Ngài. 9 Nhìn thấy đám
đông, Chúa Giê-xu bảo cácmôn đệ chuẩn bị cho
Ngài một chiếc thuyền để khỏi bị dân chúng lấn
ép. 10 Vì Ngài đã chữa lành nhiều người bệnh
nên những ai mắc bệnh đều chen lấn nhau để
được rờ Ngài. 11 Khi tà ma thấy Chúa Giê-xu
thì chúng quì xuống trước mặt Ngài và kêu lên
“Ngài là Con Thượng Đế!” 12Nhưng Chúa Giê-xu
cấm chúng nó không được nói Ngài là ai.

Chúa Giê-xu chọn mười hai sứ đồ
(Ma 10:1–4; Lu 6:12–16)

13 Khi Chúa Giê-xu lên núi kia, Ngài gọi những
người Ngàimuốn, thì tất cả những người ấy đến
với Ngài. 14 Chúa Giê-xu chọnmười hai người và
gọi họ là sứ đồ Ngàimuốn họ ở bên cạnh Ngài và
sai họ đi ra giảng đạo, 15 đồng thời cho họ quyền
đuổi quỉ ra khỏi những kẻ bị ám. 16 Đây là tên
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mười hai người Ngài chọn: Xi-môn mà Ngài đặt
tên là Phia-rơ, 17Gia-cơ và Giăng, con của Xê-bê-
đê. Ngài đặt tên cho hai anh em nầy là Bô-a-nẹt,
nghĩa là “Con của Sấm Sét,” 18 Anh-rê, Phi-líp,
Ba-thê-lê-mi, Ma-thi-ơ, Thô-ma, Gia-cơ con của
A-phê, Tha-đê, Xi-môn thuộc đảng Xê-lốt, 19 và
Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người về sau phản Ngài.

Một số người nói Ngài bị quỉ ám
(Ma 12:22–32; Lu 11:14–23; 12:10)

20 Sau đó Chúa Giê-xu về nhà nhưng dân
chúng lại tụ tập đông đảo đến nỗi Ngài và các
môn đệ không ăn được. 21 Nghe thế nên thân
nhân Ngài xuống để bắt Ngài về, vì họ cho rằng
Ngài đã bị cuồng trí.

22Nhưng các giáo sư luật đến từ Giê-ru-sa-lem
bảo rằng, “Ông ta bị quỉ Sa-tăng* ám! Ông ta chỉ
giỏi dùng quyền chúa quỉ mà đuổi quỉ đó thôi.”

23 Chúa Giê-xu liền gọi dân chúng đến, dùng
ngụ ngôn để dạy họ. Ngài bảo “Quỉ Sa-tăng
không thể tự đuổi mình ra khỏi người ta được.
24Một nước bị phân hóa không thể nào tồn tại,
25 và gia đình nào tự chia rẽ sẽ tan hoang. 26Nếu
quỉ Sa-tăng tự chống lại mình hoặc nghịch lại
những kẻ theo nó thì làm sao nó tồn tại được?
Thế là Sa-tăng đã đến đường cùng rồi. 27 Không
ai có thể ập vào nhà một người lực lưỡng mà
cướp đồ người ấy được. Phải trói anh ta lại trước
rồi mới lấy đồ trong nhà sau. 28 Ta bảo thật, tất
cả những tội lỗi người ta làm hoặc những lời nói
* 3:22: Sa-tăng Tên khác là Bê-ên-xê-bun (ma quỉ).
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phạm đến Thượng Đế sẽ được tha. 29 Nhưng ai
nói phạm đến Thánh Linh sẽ không được tha
đâu; người ấy sẽ mắc tội đời đời.”

30 Chúa Giê-xu nói thế là vì các giáo sư luật
bảo rằng Ngài bị quỉ ám.

Gia đình thật của Chúa Giê-xu
(Ma 12:46–50; Lu 8:19–21)

31 Bấy giờ có mẹ và anh em của Chúa Giê-xu
đến đứng ở ngoài và cho người vào trong gọi
Ngài ra. 32 Nhiều người đang ngồi vây quanh
Chúa Giê-xu, có người thưa với Ngài, “Mẹ và anh
em thầy đang chờ thầy ở ngoài kìa!”

33 Chúa Giê-xu hỏi, “Ai là mẹ ta và anh em ta?”
34 Rồi Ngài nhìn những người ngồi quanh Ngài
và bảo, “Đây là mẹ ta và anh em ta! 35Người nào
làm theo ý muốn Thượng Đế, người đó mới thật
là anh em, chị em và mẹ của ta.”

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

1 Chúa Giê-xu lại bắt đầu giảng dạy bên bờ hồ.
Vì quần chúng tụ tập quanh Ngài quá đông nên
Ngài lên ngồi trênmột chiếc thuyền đậu gần bờ.
Còn tất cả dân chúng thì ngồi trên bờ gần nước.
2 Chúa Giê-xu dùng ngụ ngôn dạy dỗ họ nhiều
điều. Ngài kể, 3 “Nghe đây! Có một nông gia đi
ra gieo giống. 4 Trong khi gieo, một số hột rơi
trên đường đi, chim đáp xuống ăn hết. 5Một số
hột rơi nhằm chỗ đất đá, có ít đất thịt. Những
hột giống ấy mọc nhanh vì có đất cạn. 6 Nhưng
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khi mặt trờimọc lên liền bị chết héo, vì rễ không
sâu. 7 Một số hột khác rơi nhằm chỗ cỏ gai, gai
mọc mạnh chèn cây non tốt, nên cây ấy không
sinh quả được. 8 Một số hột khác rơi vào chỗ
đất tốt, liền mọc lên. Cây càng ngày càng lớn,
kết quả càng nhiều. Có cây sinh ra ba chục hột,
có cây sáu chục, có cây một trăm.”

9 Rồi Chúa Giê-xu bảo, “Người nào nghe ta
được, hãy lắng tai nghe!”

CHÚA giải thích tại sao dùng ngụ ngôn
(Ma 13:10–17; Lu 8:9–10)

10 Sau đó lúc có một mình Chúa Giê-xu, mười
hai sứ đồ cùng một số người khác xúm quanh
hỏi Ngài về các ngụ ngôn Ngài dùng.

11 Chúa Giê-xu bảo, “Các con được có trí hiểu
những bí mật về Nước Trời, nhưng đối với người
khác ta phải dùng chuyện ngụ ngôn 12 vì:

‘Họ thấy thì thấy mà không học được.
Họ nghe thì nghe mà không hiểu được.

Vì nếu họ học và hiểu được,
họ sẽ trở lại với ta và được tha thứ chăng.’ ”
Ê-sai 6:9–10

Chúa Giê-xu giải thích
ngụ ngôn gieo giống

(Ma 13:18–23; Lu 8:11–15)
13 Sau đó Chúa Giê-xu hỏi các môn đệ, “Các

con không hiểu ngụ ngôn nầy sao? Nếu truyện
nầy mà không hiểu thì làm sao hiểu các truyện
khác được? 14 Nông gia trong truyện cũng ví
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như người gieo lời của Thượng Đế vào lòng
người ta. 15 Có khi lời giảng dạy rơi trên đường
đi, giống như người nghe lời dạy dỗ của Thượng
Đế nhưng vừa nghe xong thì Sa-tăng liền đến
cướp lấy lời đã được gieo trong lòng họ. 16 Một
số người khác như hột giống rơi trên đất đá. Họ
nghe lời dạy liền hớn hở tiếp nhận. 17Nhưng họ
không để lời ấy thấm sâu vào đời sống, họ chỉ
giữ lời dạy đó một thời gian ngắn thôi. Khi gặp
khốn khổ hoặc gian nan vì lời dạy mà họ đã tiếp
nhận, thì họ vội vàng rút lui. 18 Có những người
giống như hột giống rơi vào cỏ gai; họ nghe lời
dạy 19 nhưng lại để những lo âu đời nầy, bả vinh
hoa phú quí và những ham muốn xấu xa khác
khiến cho lời dạy bị nghẹt ngòi, không kết quả*
trong cuộc sống họ được. 20 Một số người khác
giống như hột giống trồng nơi đất tốt. Họ nghe
lời dạy và vui vẻ tiếp nhận rồi lớn lên và kết
quả—có hột sinh ra ba chục, hột thì sáu chục,
hột thì một trăm.”

Cái đèn để trên chân đèn
(Lu 8:16–18)

21 Sau đó Chúa Giê-xu dạy họ, “Có bao giờ
các con lấy cái đèn giấu dưới cái chậu hay dưới
giường không? Không! Đèn thì các con để trên
chân đèn. 22 Điều gì kín giấu trước sau cũng bị
phơi bày ra, và việc nào bí mật rồi cũng bị lộ ra.
23 Ai có thể nghe ta được, hãy lắng nghe cho kỹ.

* 4:19: kết quả Đời sống sinh ra những việc lành Thượng Đế
muốn.
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24Hãy suy nghĩ thật cẩn thận điều mình nghe.
Các con cho kẻ khác thể nào thì Thượng Đế cũng
sẽ cho các con lại thể ấy, và còn cho thêm. 25 Ai
có trí hiểu sẽ được cho thêm nhưng ai không có
thì lại bị lấy luôn điều họ đã có nữa.”

Chúa Giê-xu dùng ngụ ngôn
về hột giống

26Rồi Chúa Giê-xu dạy thêm, “Nước Trời giống
như người gieo giống xuống đất. 27Hết ngày đến
đêm, dù người ngủ hay thức, hột giống tiếp tục
nẩymầm, nhưng người ấy không biết hột giống
lớn lên ra sao. 28 Từ đất tạo ra hột. Trước là cây
non, sau là hoa rồi đến hột. 29 Khi hột đã chín
thì người ta gặt, vì đến mùa.”

Ngụ ngôn về hột cải
(Ma 13:31–32, 34–35; Lu 13:18–19)

30 Chúa Giê-xu dạy thêm, “Ta phải lấy gì để so
sánh với Nước Trời? Ta phải dùng truyện gì để
giải thích về nước ấy? 31 Nước Trời giống như
một hột cải, nhỏ nhất trong các loại hột giống
người ta trồng. 32 Nhưng khi trồng rồi, hột ấy
mọc lên thành cây lớn nhất so với mọi thứ cây
trồng trong vườn. Cây ấy có nhánh to rậm, đến
nỗi chim trời làm tổ dưới bóng nó được.”

33 Chúa Giê-xu dùng nhiều ngụ ngôn tương tự
để dạy dân chúng về lời của Thượng Đế—theo
khả năng hiểu biết của họ. 34 Bao giờ Ngài cũng
dùng ngụ ngôn để dạy dân chúng, nhưng khi ở
riêng thì Ngài giải thích hết cho các môn đệ.
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Chúa Giê-xu dẹp yên cơn bão
(Ma 8:23–27; Lu 8:22–25)

35 Chiều hôm ấy Chúa Giê-xu bảo các môn đệ,
“Chúng ta hãy đi qua bờ hồ bên kia.” 36 Rời đám
đông dân chúng, cácmôn đệ dùng chiếc thuyền
mà Ngài đã ngồi dạy đưa Ngài đi. Có các thuyền
khác cùng đi nữa. 37 Bỗng một cơn bão nổi lên
thổi tạt qua hồ. Sóng ào ạt tràn vào gần ngập
thuyền. 38 Trong khi ấy, Chúa Giê-xu đang dựa
gối ngủ phía đuôi thuyền. Cácmôn đệ hốt hoảng
đến đánh thức Ngài dậy, “Thầy ơi, thầy không lo
chúng ta sắp chết đuối hết sao?”

39 Chúa Giê-xu liền đứng dậy ra lệnh cho sóng
và gió, “Hãy im đi! Lặng đi!” Gió liền ngưng,
mặt hồ trở lại yên lặng như tờ.

40 Chúa Giê-xu hỏi các môn đệ, “Sao các con
sợ? Các con vẫn chưa có đức tin sao?”

41 Các môn đệ vô cùng sợ hãi bảo nhau, “Ông
nầy là ai mà đến nỗi sóng và gió cũng vâng
lệnh?”

5
Người bị quỉ ám
(Ma 8:28–34; Lu 8:26–39)

1Chúa Giê-xu và cácmôn đệ qua bờ hồ bên kia
nơi miền của dân Ghê-ra-sen. 2 Ngài vừa bước
ra khỏi thuyền bỗng có một người bị quỉ ám từ
vùng nghĩa trang chạy đến với Ngài. 3 Anh ở
trong các hang chôn người chết, dù dùng xiềng
cũng không ai trói anh được. 4 Nhiều lần người
ta dùng xiềng trói tay chân anh, nhưng anh bẻ
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còng, tháo xiềng ra hết. Không ai mạnh đủ để
kềm giữ anh được. 5 Đêm ngày anh lang thang
trong các hang hốc và trên các đồi, kêu la inh
ỏi, rồi lấy đá nhọn rạch thân mình.

6 Lúc Chúa Giê-xu còn ở đằng xa, anh đã nhìn
thấy, liền chạy lại quì trướcmặt Ngài. 7 Anh kêu
lớn, “Chúa Giê-xu, Con của Thượng Đế Tối Cao
ơi, Ngài muốn làm gì tôi đây? Tôi nhân danh
Thượng Đế van xin Ngài đừng làm khổ tôi!”
8 Anh nói như thế vì Chúa Giê-xu ra lệnh, “Hỡi
quỉ! hãy ra khỏi người nầy!”

9 Rồi Chúa Giê-xu hỏi, “Mầy tên gì?”
Nó trả lời, “Lữ Đoàn*, vì chúng tôi là một đám

quỉ đông.” 10 Bọn quỉ van xin Ngài đừng đuổi
chúng ra khỏi vùng ấy.

11 Gần đó có một bầy heo đông đang ăn trên
một ngọn đồi. 12 Lũ quỉ nài nỉ Chúa Giê-xu, “Xin
Ngài cho phép chúng tôi nhập vào bầy heo đi.”
13 Chúa Giê-xu cho phép. Chúng liền ra khỏi anh
ta và nhập vào bầy heo. Thế là nguyên cả một
đàn heo—khoảng hai ngàn con—lao xuống đồi,
nhào xuống hồ chết đuối hết.

14 Mấy chú chăn heo bỏ chạy vào thành và
vùng quê quanh đó thuật chuyện ấy cho mọi
người. Dân chúng lũ lượt kéo nhau ra xem tự
sự. 15 Họ gặp Chúa Giê-xu và người trước kia bị
quỉ ám đang ngồi đó,mặc áo quần tươm tất, tinh
thần tỉnh táo thì họ đâm hoảng. 16Những người
chứng kiến thuật lại cho họ nghe về chuyện xảy
* 5:9: Lữ Đoàn Nghĩa là nhiều. Một lữ đoàn là một đơn vị quân
số La-mã khoảng sáu ngàn người.
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ra cho người bị quỉ ám và bầy heo. 17Dân chúng
vùng ấy liền yêu cầu Chúa Giê-xu rời khỏi địa
phận của họ.

18 Khi Chúa Giê-xu trở lại thuyền thì người bị
quỉ ám trước kia năn nỉ xin theo Ngài.

19 Nhưng Chúa Giê-xu không chịu. Ngài bảo,
“Anh hãy trở về với gia đình và thuật lại cho mọi
người nghe về những việc lớn lao mà Chúa đã
làm cho anh, và Ngài thương xót anh ra sao.”
20 Vì thế anh ta trở về thuật cho mọi người ở
vùng Thập Tỉnh về việc lớn lao mà Chúa Giê-xu
đã làm cho mình. Ai nấy đều kinh ngạc.

Chúa Giê-xu khiến em bé gái sống lại
và chữa lành một thiếu phụ bị bệnh

(Ma 9:18–26; Lu 8:40–56)
21 Khi Chúa Giê-xu lên thuyền trở lại bờ bên

kia, thì dân chúng vây quanh Ngài rất đông.
22 Có một người tên Giai-ru, làm chủ hội đường,
nhìn thấy Chúa liền đến quì trước mặt Ngài.
23Ông lạy lục van xin, “Con gái tôi sắp chết. Lạy
thầy! Xin làm ơn đến đặt tay chữa cho nó sống.”

24 Chúa Giê-xu liền đi với ông. Dân chúng rất
đông đi theo sau và lấn ép Ngài tứ phía.

25 Trong đó có một thiếu phụ mắc chứng xuất
huyết đã mười hai năm. 26 Chị khổ sở trong tay
nhiều y sĩ, và tốn hết tiền của mà bệnh chẳng
những không thuyên giảm, lại còn trầm trọng
thêm. 27 Khi nghe đồn về Chúa Giê-xu thì chị
liền trà trộn vào đám đông đến phía sau và rờ
áo Ngài. 28 Chị nghĩ thầm, “Nếu tôi chỉ rờ được
áo Ngài thôi, thì chắc chắn tôi sẽ lành bệnh.”
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29 Lập tức, chứng xuất huyết ngưng lại và chị
cảm thấy hoàn toàn bình phục. 30 Ngay lúc ấy
Chúa Giê-xu cảm biết có quyền lực ra từ mình
nên Ngài quay lại hỏi dân chúng, “Ai vừa rờ áo
ta?”

31 Các môn đệ thưa, “Thầy xem có bao nhiêu
người xô đẩy thầy mà thầy còn hỏi, ‘Ai rờ áo
ta?’ ”

32Nhưng Chúa Giê-xu vẫn nhìn quanh, để xem
thử ai rờ áo mình. 33 Thiếu phụ biết mình đã
lành bệnh, liền đến quì trước chân Chúa Giê-xu.
Chị run rẩy khai thật mọi việc. 34 Chúa Giê-xu
bảo thiếu phụ “Chị à, chị được lành bệnh vì chị
có lòng tin. Hãy về bình an; chị lành bệnh rồi.”

35 Trong khi Chúa Giê-xu đang nói thì một vài
người nhà của ông quản lý hội đường đến báo,
“Con gái ông chết rồi. Đừng làm phiền thầy
nữa.”

36 Nhưng Chúa Giê-xu không để ý đến những
lời ấy. Ngài bảo ông chủ hội đường, “Đừng sợ,
chỉ cần tin mà thôi!”

37 Chúa Giê-xu chỉ cho phép Phia-rơ, Gia-cơ và
Giăng đi với Ngài. 38 Khi đến nhà ông quản lý
hội đường thì Ngài thấy họ làm ồn ào và khóc
lóc thảm thiết. 39 Chúa Giê-xu vào nhà và bảo
họ, “Chuyện gì mà ồn ào khóc lóc như thế nầy?
Cô bé không phải chết đâu, nó chỉ ngủ thôi.”
40 Nhưng họ cười nhạo Ngài. Sau khi đuổi họ ra
khỏi nhà, Chúa Giê-xu dẫn cha mẹ cô gái và ba
môn đệ vào phòng cô bé nằm. 41 Ngài cầm tay
cô bé và nói, “Ta-li-tha cum!” Nghĩa là “Bé gái ơi,
ta bảo con hãy ngồi dậy.” 42 Cô bé lập tức đứng
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dậy và chập choạng bước đi vì cô đã lên mười
hai tuổi. Mọi người rất đỗi kinh ngạc. 43 Chúa
Giê-xu ra lệnh tuyệt đối không ai được phép nói
lại với người khác biết việc nầy. Rồi Ngài bảo họ
cho cô bé ăn.

6
Chúa Giê-xu về thăm quê nhà
(Ma 13:53–58; Lu 4:16–30)

1 Chúa Giê-xu rời nơi ấy trở về thăm quê nhà,
có các môn đệ cùng đi. 2 Đến ngày Sa-bát, Ngài
vào hội đường dạy dỗ. Nhiều người nghe Ngài
thì sững sờ hỏi nhau, “Ông ta học những điều
nầy ở đâu? Ai cho ông ta sự khôn ngoan như
thế? Ông ta lấy quyền ở đâu mà làm phép lạ?
3 Ông ta chẳng qua chỉ là thợ mộc, con của Ma-
ri và anh của Gia-cơ, Giô-xép, Giu-đa và Xi-môn.
Còn chị em ông ta vẫn sống ở giữa chúng ta đây
mà.” Cho nên họ bực dọc về Ngài.

4 Chúa Giê-xu bảo họ, “Nhà tiên tri nào cũng
được khắp nơi kính trọng, chỉ trừ quê quán và
họ hàng mình.” 5 Cho nên Chúa Giê-xu không
thể làm phép lạ ở đó được. Ngài chỉ đặt tay
chữa lành một vài người bệnh thôi. 6 Ngài lấy
làm ngạc nhiên vì nhiều người chẳng có lòng tin
gì cả. Rồi Chúa Giê-xu vào các làng khác trong
vùng ấy để giảng dạy.

Chúa Giê-xu gởi các sứ đồ
đi truyền giáo

(Ma 10:1, 5–15; Lu 9:1–6)
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7Ngài gọi mười hai môn đệ lại và chuẩn bị sai
họ đi ra từng đôi để giảng đạo, đồng thời cho
họ quyền trừ tà ma. 8 Chúa Giê-xu căn dặn họ:
“Đừng mang gì theo khi đi đường ngoài cây gậy.
Đừngmang theo bánhmì, bao bị hoặc tiền trong
túi. 9 Hãy mang dép nhưng chỉ đem đủ đồ mặc
mà thôi. 10Khi các con vào nhà ai thì cứ ở đó cho
tới khi ra đi. 11 Nếu dân chúng nơi nào không
chịu tiếp đón hoặc nghe các con, thì hãy rời khỏi
nơi đó, phủi bụi* nơi chân các con, để làm dấu
cảnh cáo họ.”

12 Các sứ đồ đi ra giảng dạy và khuyên dân
chúng ăn năn. 13 Họ đuổi quỉ, xức dầu ô-liu† và
chữa lành nhiều người bệnh.

Vua Hê-rốt lầm tưởng Chúa Giê-xu
là Giăng Báp-tít

(Ma 14:1–12; Lu 9:7–9)
14 Vua Hê-rốt nghe đồn về Chúa Giê-xu, vì lúc

ấy Ngài đã nổi danh. Vài người bảo, “Ông ta là
Giăng Báp-tít, người đã sống lại từ trong kẻ chết
nênmới có thể làm những phép lạ như thế nầy.”

15 Kẻ khác nói, “Ông ta là Ê-li.”
Người khác lại nói, “Ông ta là nhà tiên tri cũng

như các tiên tri thời xưa.”
16 Khi Hê-rốt nghe vậy liền bảo, “Ta đã chém

đầu Giăng, bây giờ ông ta đã sống lại từ trong
đám người chết!”

* 6:11: phủi bụi Một dấu hiệu cảnh cáo, có nghĩa là các môn
đệ gạt bỏ những người ấy. † 6:13: xức dầu ô-liu Dầu ô-liu
dùng làm thuốc trị bệnh.
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Giăng Báp-tít bị giết
17 Số là Hê-rốt ra lệnh cho quân sĩ dưới quyền

tống giam Giăng, để làm vừa lòng vợ là Hê-rô-
đia. Bà nầy trước kia là vợ của Phi-líp, em Hê-
rốt, nhưng Hê-rốt lại lấy bà. 18 Giăng đã can
ngănHê-rốt, “Lấy vợ của emmình là không phải
lẽ.” 19 Vì thế Hê-rô-đia thù Giăng và muốn giết
ông, nhưng không được 20 vì Hê-rốt sợ Giăng
nên tìm cách che chở ông ta. Hê-rốt biết Giăng
là người tốt và thánh thiện. Càng nghe Giăng
bao nhiêu, Hê-rốt càng khó chịu bấy nhiêu, thế
mà vua vẫn thích nghe.

21 Nhưng cơ hội tốt đã đến để Hê-rô-đia giết
Giăng. Vào dịp sinh nhật Hê-rốt, vua làm tiệc
thết đãi các đại quan văn võ trong triều đình,
cùng các nhân vật quan trọng miền Ga-li-lê.
22 Lúc con gái Hê-rô-đia vào nhảy múa, Hê-rốt
và các khách dự tiệc rất thích.
Nên vua bảo cô gái, “Con muốn xin điều gì bây

giờ cha cũng cho hết.” 23Vua còn hứa thêm, “Xin
cái gì cũng được—dầu cho xin nửa vương quốc
của cha, cha cũng cho.”

24 Cô gái chạy vào hỏi mẹ, “Con xin cái gì bây
giờ hả mẹ?”
Bà mẹ đáp, “Con hãy xin cái đầu của Giăng

Báp-tít.”
25 Cô gái vội vàng trở vào thưa với vua, “Con

muốn xin cái đầu của Giăng Báp-tít để trênmâm
ngay bây giờ.”

26 Vua rất buồn rầu nhưng vì đã trót hứa, mọi
khách dự tiệc đều nghe, nên vua khôngmuốn từ
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chối điều cô gái xin. 27 Vua liền truyền lệnh cho
một người lính đi mang đầu Giăng đến. Người
lính đi chém đầu Giăng trong ngục 28 để trên
mâm mang vào. Người lính đưa mâm cho cô
gái, cô gái mang vào đưa cho mẹ. 29 Các môn đệ
Giăng nghe tin ấy liền đến lấy xác ông đem đi
chôn cất.

Thết đãi hơn năm ngàn người
(Ma 14:13–21; Lu 9:10–17; Gi 6:1–14)

30 Cácmôn đệ nhóm lại quanh Chúa Giê-xu và
thuật lại cho Ngài nghe những gì họ làm và dạy.
31 Dân chúng kẻ đến người đi tấp nập đến nỗi
Chúa Giê-xu và các môn đệ không có thì giờ để
ăn. Chúa Giê-xu bảo các môn đệ, “Thôi chúng
ta hãy đi tìm chỗ nào vắng vẻ để nghỉ ngơi.”

32 Nên họ xuống thuyền đi đến chỗ vắng, xa
quần chúng. 33 Nhưng nhiều người trông thấy
thì biết, vì thế dân chúng từ đủ các tỉnh liền chạy
bộ đến chỗ Ngài sắp tới và đến trước Chúa Giê-
xu cùng các môn đệ. 34 Vừa tới nơi, Ngài thấy
dân chúng đang đợi. Ngài cảm thương họ vì họ
như chiên không có người chăn nên Chúa Giê-xu
dạy dỗ họ nhiều điều.

35Xế chiều cácmôn đệ đến thưa vớiNgài, “Chỗ
nầy vắng vẻ mà trời đã xế chiều rồi. 36 Xin thầy
cho họ về để họ đi vào vùng quê và làng mạc
quanh đây mua thức ăn.”

37 Nhưng Chúa Giê-xu đáp, “Các con phải cho
họ ăn.”
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Các môn đệ thưa, “Chúng con phải dùng
nguyên một năm lương mới đủ tiền mua thức
ăn cho chừng nầy người!”

38 Chúa Giê-xu hỏi họ, “Các con có bao nhiêu
ổ bánh? Đi xem thử đi.”
Sau khi đã kiểm điểm họ trình, “Dạ có năm ổ

bánh và hai con cá.”
39 Chúa Giê-xu bảo cácmôn đệ cho dân chúng

ngồi từng nhóm trên cỏ xanh. 40 Họ liền ngồi
từng nhóm năm chục, nhóm một trăm. 41 Chúa
Giê-xu cầm năm ổ bánh và hai con cá, ngước
mắt lên trời tạ ơn Thượng Đế. Ngài bẻ bánh ra
đưa cho các môn đệ phân phát cho dân chúng.
Rồi Ngài cũng phát cá nữa. 42 Tất cả mọi người
đều ăn uống no nê. 43 Các môn đệ gom được
đầy mười hai giỏ bánh và cá thừa. 44 Trong số
người ăn có hơn năm ngàn người đàn ông.

Chúa Giê-xu đi trên mặt nước
(Ma 14:22–33; Gi 6:16–21)

45 Chúa Giê-xu liền bảo các môn đệ xuống
thuyền, qua thành Bết-sai-đa ở bờ bên kia trước
Ngài. Còn Ngài thì ở lại để giải tán dân chúng.
46 Sau khi họ về rồi, Chúa Giê-xu lên núi cầu
nguyện.

47 Đêm xuống, thuyền đã đến giữa hồ rồi mà
Chúa Giê-xu vẫn còn ở mộtmình trên bờ. 48Ngài
thấy cácmôn đệ chèo chống rất cực nhọc vì gặp
gió ngược. Vào khoảng ba đến sáu giờ sáng,
Chúa Giê-xu đi trênmặt nước đến với họ và Ngài
định đi qua mặt thuyền. 49 Khi các môn đệ thấy
Ngài đi trênmặt nước, thì tưởng thấyma, nên la
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lên. 50Người nào cũng nhìn thấy, nên sợ hoảng.
Nhưng Chúa Giê-xu lập tức trấn an họ, “Đừng
sợ, ta đây mà.” 51 Lúc Ngài bước vào thuyền với
họ thì gió lặng. Các môn đệ vô cùng kinh ngạc.
52Họ không hiểu ý nghĩa phép lạ về năm ổ bánh
vì trí họ còn tối tăm.

Chúa Giê-xu chữa bệnh
cho nhiều người

(Ma 14:34–36)
53 Sau khi băng qua hồ thì họ đến bờ Ghê-nê-

xa-rét rồi buộc thuyền tại đó. 54Chúa Giê-xu vừa
bước ra khỏi thuyền thì dân chúng nhận ra Ngài.
55Quần chúng khắp nơi đổ xô đến, hễ nghe Ngài
đi đâu là người ta khiêng những người bệnh nằm
trên cáng đến đó. 56 Bất cứ chỗ nào Ngài đi, từ
làng mạc, thành thị hay vùng quê, dân chúng
cũng đều đưa những người bệnh đến đó, vào
trong phố chợ. Họ nài nỉ xin được rờ ven áo
Ngài. Hễ ai rờ đều được lành cả.

7
Hãy vâng theo luật Thượng Đế
(Ma 15:1–20)

1 Các người Pha-ri-xi và một số giáo sư luật từ
Giê-ru-sa-lem đến họp chung quanh Chúa Giê-
xu. 2 Họ thấy mấy môn đệ của Ngài dùng tay
không sạch, nghĩa là chưa rửa, để ăn. 3 Người
Pha-ri-xi và tất cả người Do-thái không bao giờ
ăn trước khi rửa tay, như luật truyền miệng của
họ đã qui định. 4 Còn khi mua đồ ở chợ về, nếu
chưa rửa đúng cách, họ cũng không ăn. Họ còn
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giữ nhiều truyền thống khác về cách rửa ly chén,
bầu nước và nồi niêu*.

5 Người Pha-ri-xi và các giáo sư luật thưa với
Chúa Giê-xu, “Tại sao cácmôn đệ thầy không giữ
truyền thống của người xưamà dùng tay không
sạch để ăn?”

6 Chúa Giê-xu đáp, “Nhà tiên tri Ê-sai viết rất
đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả:

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

7 Lối thờ kính của họ thật vô ích.
Những điều họ dạy chỉ là những qui tắc con

người đặt ra thôi.’ Ê-sai 29:13

8 Các ông không theo những mệnh lệnh của
Thượng Đế mà chỉ theo lời dạy của con người.”

9 Rồi Chúa Giê-xu bảo họ, “Các ông khôn khéo
ném bỏ mệnh lệnh của Thượng Đế để tuân theo
những truyền thống của mình. 10 Mô-se dạy,
‘Hãy tôn kính cha mẹ ngươi,’† và ‘người nào chửi
mắng cha mẹ mình phải bị xử tử.’‡ 11Nhưng các
ông dạy rằng, con cái nào cũng có thể thưa với
cha mẹ, ‘Điều con có thể giúp cha mẹ thì đã là
Co-ban rồi—nghĩa là đã dâng cho Thượng Đế.’
12 Các ông không cho người đó dùng số tiền ấy
để giúp cha mẹ nữa. 13 Cho nên, khi các ông
dạy người ta theo truyền thống ấy, thì các ông

* 7:4: nồi niêu Vài bản Hi-lạp thêm “ghế ngồi.” † 7:10: Hãy
tôn kính cha mẹ ngươi Xuất 20:12; Phục 5:16. ‡ 7:10: người
nào … xử tử Xuất 21:17.
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đã ném bỏ lời dạy của Thượng Đế. Các ông còn
làm nhiều điều tương tự như thế.”

14 Sau khi Chúa Giê-xu gọi dân chúng lại, Ngài
bảo, “Mọi người hãy nghe và hiểu điều ta nói
đây. 15 Không có cái gì từ ngoài đi vào thân thể
người mà làm cho người dơ bẩn được. Người ta
bị dơ bẩn là do những thứ phát xuất từ trong ra
mà thôi.” 16 §

17Khi Chúa Giê-xu rời đoàn dân đi vào nhà thì
các môn đệ hỏi Ngài về câu chuyện ấy. 18 Chúa
Giê-xu bảo, “Các con vẫn chưa hiểu sao? Dĩ
nhiên các con biết là không có cái gì từ ngoài
vào trong ngườimà làm dơ bẩn con người được.
19 Vì cái đó không nhập vào tâm trí mà vào bao
tử tiêu hóa rồi bài tiết khỏi thân thể.” Chúa Giê-
xu nói như thế để ám chỉ rằng không có thức ăn
nào gọi là dơ bẩn cả.

20Ngài dạy tiếp, “Những gì từ trong con người
ra mới làm dơ bẩn con người. 21Những điều xấu
xa sau đây phát xuất từ bên trong con người: ác
tưởng, tội nhục dục, trộm cắp, giết người, ngoại
tình, 22 tham lam, độc ác, nói dối, dâm đãng,
ganh tị, nói xấu kẻ khác, kiêu căng và ăn ở bậy
bạ. 23Những điều ác đó từ bên trong ra mới làm
dơ bẩn con người.”

Cứu giúp một thiếu phụ ngoại quốc
(Ma 15:21–28)

24 Chúa Giê-xu rời nơi ấy đi đến khu vực gần
thành Tia. Khi vào nhà, Ngài không muốn ai
§ 7:16: Người nào … lắng tai nghe Vài bản Hi-lạp thêm câu 16:
“Người nào nghe ta được, hãy lắng tai nghe!”
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biết, nhưng không được. 25Một thiếu phụ có cô
con gái bị quỉ ám nghe tin Ngài ở đó. Bà liền
đến quì trước mặt Chúa Giê-xu. 26 Bà là người
Hi-lạp, sinh trưởng vùng Phê-ni-xi thuộc Xy-ri.
Bà van xin Chúa Giê-xu đuổi quỉ ra khỏi cô con
gái mình.

27 Chúa Giê-xu bảo bà, “Không nên lấy bánh
của con cái mà cho chó ăn. Phải để con cái ăn
no nê trước đã.”

28Nhưng bà thưa, “Lạy Chúa đúng vậy, nhưng
các con chó dưới gầm bàn cũng được ăn bánh
vụn của mấy đứa nhỏ.”

29 Chúa Giê-xu đáp, “Vì câu đáp của bà, bà về
đi, quỉ đã ra khỏi con bà rồi.”

30 Bà ấy trở về nhà thấy cô con gái nằm trên
giường tỉnh táo, còn quỉ đã ra khỏi.

Chúa Giê-xu chữa lành người điếc
31 Sau đó, Chúa Giê-xu rời khu vực thành Tia,

đi qua thành Xi-đôn, rồi đến hồ Ga-li-lê thuộc
khu vực Thập Tỉnh. 32 Đang khi Ngài ở đó, có
mấy ngườimang đếnmột người điếc và đớ lưỡi,
ăn nói ngọng nghịu. Người ta xin Ngài đặt tay
chữa lành cho anh.

33 Chúa Giê-xu dắt anh ra khỏi đám đông,
riêngmộtmình với Ngài. Ngài đặt ngón tay trên
lỗ tai anh, rồi nhổ nướcmiếng và sờ vào lưỡi anh
ta. 34 Ngước mắt lên trời, Ngài thở dài và nói,
“Ép-pha-tha!” nghĩa là, “Hãymở ra.” 35 Lập tức
người ấy nghe được, lưỡi trở nên thong thả, anh
ta nói rõ ràng.
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36 Chúa Giê-xu dặnmọi người không được cho
ai biết việc ấy. Nhưng Ngài càng ngăn cấm bao
nhiêu người ta lại càng đồn chuyện ấy ra bấy
nhiêu. 37 Dân chúng vô cùng kinh ngạc và bảo
rằng, “Chúa Giê-xu làmmọi việc thật hết sức tốt
đẹp. Ngài khiến kẻ điếc nghe được và người câm
nói được.”

8
Hơn bốn ngàn người được thết đãi
(Ma 15:32–39)

1 Lần khác có một đám đông đi theo Chúa Giê-
xu mà không có gì ăn nên Ngài gọi các môn đệ
lại bảo, 2 “Ta tội nghiệp đoàn dân nầy, vì họ đã ở
với ta hơn ba ngày nay mà không có gì ăn. 3Nếu
ta cho họ về trong khi bụng đói thế nầy chắc có
người sẽ bị xỉu dọc đường, vì một số đã đến từ
những nơi khá xa.”

4 Cácmôn đệ Ngài thưa, “Làm sao chúng ta có
đủ bánh cho chừng nầy người ăn? Nơi đây cũng
không gần thị trấn nào.”

5 Chúa Giê-xu hỏi, “Các con có bao nhiêu ổ
bánh?”
Họ thưa, “Dạ có bảy ổ.”
6 Chúa Giê-xu bảo dân chúng ngồi xuống đất.

Rồi Ngài cầm bảy ổ bánh, cảm tạ Thượng Đế và
bẻ bánh ra. Ngài trao bánh cho các môn đệ để
phân phát cho dân chúng. 7 Các môn đệ cũng
có vài con cá nhỏ. Sau khi cảm tạ Thượng Đế
về mấy con cá, Ngài bảo các môn đệ phát cho
dân chúng luôn. 8 Mọi người ăn uống no nê.
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Cácmôn đệ gom được bảy giỏ đầy nhữngmiếng
thừa. 9 Có khoảng bốn ngàn người đàn ông ăn
lần đó. Sau khi ăn xong, Ngài cho họ về. 10 Rồi
Ngài cùng cácmôn đệ xuống thuyền đi quamiền
Đan-ma-nu-tha.

Các nhà cầm quyền muốn xem
một phép lạ

(Ma 16:1–4)
11 Các người Pha-ri-xi đến gặp Chúa Giê-xu và

bắt đầu gạn hỏi Ngài. Vì chủ tâm gài bẫy Ngài,
nên họ yêu cầu Chúa Giê-xu làm một phép lạ
từ trời cho họ xem. 12 Chúa Giê-xu thở dài bảo
họ, “Sao các ông muốn xem phép lạ? Ta bảo
thật, các ông sẽ không nhận được dấu lạ nào
cả.” 13 Rồi Ngài bỏ họ, xuống thuyền sang bờ hồ
bên kia.

Thận trọng về những lời giáo huấn sai lạc
(Ma 16:5–12)

14 Các môn đệ chỉ đem theo có một ổ bánh
trong thuyền; đáng lẽ họ phải mang theo nhiều
hơn. 15 Chúa Giê-xu bảo họ, “Các con phải thận
trọng về men của người Pha-ri-xi và men của
Hê-rốt.”

16 Các môn đệ thảo luận với nhau về ý nghĩa
của lời Ngài nói. Họ bảo, “Thầy nói vậy là vì
chúng ta quên mang bánh theo.”

17 Biết họ bàn như thế nên Chúa Giê-xu hỏi,
“Sao các con nói tại vì không mang bánh theo?
Các con cũng còn chưa thấy và chưa hiểu sao?
Trí óc các con vẫn còn tối tăm sao? 18 Các con có
mắt mà vẫn không thấy, có tai mà không nghe.
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Các con còn nhớ những lần 19 ta chia năm ổ bánh
cho năm ngàn người sao? Các con thu lại được
bao nhiêu giỏ bánh thừa?”
Họ thưa, “Dạ, mười hai giỏ.”
20 “Còn khi ta phát bảy ổ bánh cho bốn ngàn

người, các con gom được bao nhiêu giỏ bánh
thừa?”
Họ thưa, “Dạ, bảy giỏ.”
21 Chúa Giê-xu bảo họ rằng, “Đến bây giờ các

con cũng chưa hiểu sao?”
Chúa Giê-xu chữa lành người mù

22 Chúa Giê-xu cùng các môn đệ đến thành
Bết-sai-đa. Người ta mang tới cho Ngài một
người mù và xin Ngài đặt tay trên anh. 23 Chúa
Giê-xu cầm tay người mù, dắt ra khỏi làng. Sau
khi nhổ nướcmiếng lênmắt và đặt tay trên anh,
Ngài hỏi, “Bây giờ anh thấy được chưa?”

24 Anh ngước lên thưa, “Dạ, tôi thấy người ta
nhưng họ đi giống như cây cối.”

25Chúa Giê-xu lại đặt tay lênmắt anh. Anh mở
mắt ra thì mắt được sáng, thấy rõ ràng tất cả.
26 Chúa Giê-xu bảo anh đi về nhà và dặn, “Đừng
trở vào thành.”

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

(Ma 16:13–20; Lu 9:18–21)
27 Chúa Giê-xu cùng môn đệ đi đến các thành

quanh vùng Xê-xa-rê Phi-líp. Đang đi đường,
Ngài hỏi các môn đệ, “Dân chúng nói ta là ai?”

28 Các môn đệ thưa, “Có người nói thầy là
Giăng Báp-tít. Người khác nói thầy là Ê-li, còn



MÁC 8:29 xxxi MÁC 8:36

người khác nữa thì cho thầy là một trong các
nhà tiên tri.”

29Nhưng Chúa Giê-xu hỏi, “Còn các con nói ta
là ai?”
Phia-rơ đáp, “Thầy là Đấng Cứu Thế.”
30 Chúa Giê-xu nghiêm cấm cácmôn đệ không

được nói cho người nào biết Ngài là ai.
Chúa Giê-xu nói trước về cái chết

của Ngài
(Ma 16:21–28; Lu 9:22–27)

31 Rồi Chúa Giê-xu bắt đầu dạy họ rằng, “Con
Người phải chịu khổ nhiều, còn bị các bô lão Do-
thái, các giới trưởng tế cùng các giáo sư luật loại
ra.” Ngài cũng cho biết thêm là Con Người sẽ bị
giết, nhưng sau ba ngày sẽ sống lại từ trong kẻ
chết. 32 Chúa Giê-xu nói rõ ràng cho cácmôn đệ
biết những sự việc sẽ xảy ra. Phia-rơ liền mang
Ngài riêng ra và trách Ngài. 33Nhưng Chúa Giê-
xu quay lại nhìn các môn đệ rồi quở Phia-rơ.
Ngài bảo, “Nầy Sa-tăng*, hãy đi khỏimặt ta! Con
không nghĩ đến việc Thượng Đếmà chỉ nghĩ đến
những việc loài người thôi.”

34 Sau đó Chúa Giê-xu gọi quần chúng và các
môn đệ lại, bảo rằng, “Ai muốn theo ta phải từ
bỏ chính mình và vác thập tự giá mình mà theo
ta. 35Ai tìm cách giữ mạng sốngmình, sẽ bị mất
nó, nhưng ai chịumấtmạngmình vì ta và vì Tin
Mừng thì sẽ giữ đượcmạng sống. 36Nếu ai được
cả thế giới mà mất linh hồn mình thì ích lợi gì?

* 8:33: Sa-tăng Tên của ma quỉ, có nghĩa là “kẻ thù.” Chúa
Giê-xu ngụ ý là Phia-rơ nói chuyện kiểu Sa-tăng.
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37 Lấy gì mà đánh đổi linh hồn mình? 38 Ai xấu
hổ về ta và lời dạy dỗ của ta giữa thế hệ dâm ô
và tội lỗi nầy thì Con Người cũng sẽ xấu hổ về
người ấy khi Ngài hiện đến trong vinh quang của
Cha Ngài cùng với các thiên sứ thánh.”

9
1 Rồi Chúa Giê-xu bảo họ, “Ta bảo thật, một số

người đứng đây sẽ không nếm cái chết trước khi
Nước Trời hiện đến trong quyền uy.”

Chúa Giê-xu nói chuyện với Mô-se và Ê-li
(Ma 17:1–13; Lu 9:28–36)

2 Sáu ngày sau, Chúa Giê-xu đem Phia-rơ, Gia-
cơ và Giăng đi riêng lên một ngọn núi cao. Ngài
biến hóa trước mắt họ. 3 Áo quần Ngài đang
mặc bỗng trở nên sáng trắng, đến nỗi không ai
có thể làm trắng như thế được. 4 Bỗng có Ê-li và
Mô-se hiện ra nói chuyện với Ngài.

5 Phia-rơ thưa với Ngài, “Thưa thầy, chúng ta
ở đây thật tuyệt. Chúng ta hãy dựng ba cái lều
—một cái cho thầy, một cái cho Mô-se và một
cái cho Ê-li.” 6 Phia-rơ chẳng biết mình nói gì vì
ông và các đồng bạn quá khiếp sợ.

7Có một đámmây bay đến bao phủ mọi người.
Từ trong đámmây có tiếng vọng ra, “Đây là Con
ta yêu dấu. Hãy nghe theo người!”

8 Bỗng nhiên Phia-rơ, Gia-cơ và Giăng nhìn
quanh quất thì chỉ thấy có một mình Chúa Giê-
xu mà thôi.
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9Khi đang xuống núi, Ngài dặn họ không được
kể cho ai nghe về việc họ vừa thấy cho đến khi
Con Người sống lại từ trong vòng kẻ chết.

10 Vì thế các môn đệ giữ kín những điều ấy
trong lòng, nhưng họ bàn luận với nhau không
hiểuNgài nói sống lại từ kẻ chết nghĩa là gì. 11Họ
hỏi Ngài, “Tại sao các giáo sư luật bảo là Ê-li phải
đến* trước?”

12 Chúa Giê-xu đáp, “Họ nói đúng, Ê-li phải
đến trước để chuẩn bị mọi việc. Nhưng tại
sao Thánh Kinh bảo là Con Người phải chịu khổ
nhiều, bị gạt bỏ và khinh miệt? 13 Ta cho các
con biết là Ê-li đã đến rồi, nhưng người ta đối
xử với ông ấy theo điều họ muốn đúng như lời
đã viết về ông.”

Chúa Giê-xu chữa lành một cậu bé
mắc bệnh

(Ma 17:14–20; Lu 9:37–43a)
14 Khi Ngài trở lại với các môn đệ kia, thì thấy

một đám đông vây quanh và các giáo sư luật
đang tranh luận với họ. 15 Vừa thấy Chúa Giê-
xu, đám đông vô cùng ngạc nhiên, nên chạy lại
để chào mừng Ngài.

16 Chúa Giê-xu hỏi, “Các ông tranh luận với họ
về việc gì thế?”

17Một người đáp, “Thưa thầy, tôimang con tôi
đến cho thầy. Nó bị quỉ ám khiến nó không nói
được. 18 Khi quỉ hành thì vật nó té xuống đất.
Rồi nó sùi bọt mép, nghiến răng, người cứng đơ

* 9:11: Ê-li phải đến Xin xem Mal 4:5-6.
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lại. Tôi đã xin các môn đệ thầy đuổi quỉ ra mà
họ không làm được.”

19 Chúa Giê-xu đáp, “Nầy thế hệ vô tín, ta phải
ở với các ông trong bao lâu nữa? Ta phải chịu
đựng các ông trong bao lâu nữa? Mang nó đến
đây cho ta.”

20 Họ mang cậu bé đến. Vừa khi thấy Ngài,
quỉ vật cậu bé khiến nó té lăn nhào xuống đất,
miệng sùi bọt mép.

21 Chúa Giê-xu hỏi người cha, “Nó bị thế nầy
bao lâu rồi?”
Người cha thưa, “Từ khi nó còn nhỏ. 22 Nhiều

lúc quỉ xô nó vào lửa hoặc xuống nước để giết
nó. Nếu thầy có thể làm được gì cho nó, xin thầy
thương mà cứu giúp chúng tôi.”

23 Chúa Giê-xu bảo người cha, “Ông nói, ‘Nếu
thầy có thể!’ Người nào tin thì việc gì cũng có
thể được.”

24Lập tức người cha kêu lên, “Tôi tin! Xin giúp
tôi thắng lòng vô tín của tôi!”

25 Khi Chúa Giê-xu thấy đám đông đổ xô lại,
Ngài liền quở ác quỉ, “Này, quỉ làm cho người
không nghe và không nói được, ta bảomầy phải
ra khỏi cậu bé nầy, không được phép nhập vào
nó nữa!”

26 Quỉ rú lên một tiếng, vật cậu bé xuống đất,
rồi ra khỏi. Đứa bé nằm cứng đơ như người chết
nên nhiều người bảo, “Nó chết rồi!” 27 Nhưng
Chúa Giê-xu cầm tay đỡ nó đứng dậy.
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28 Khi Chúa Giê-xu vào nhà, các môn đệ hỏi
riêng Ngài, “Tại sao chúng con không đuổi được
quỉ ấy?”

29 Ngài đáp, “Loại quỉ nầy phải cầu nguyện†
mới đuổi được.”

Chúa Giê-xu nói trước về cái chết
của Ngài

(Ma 17:22–23; Lu 9:43b–45)
30 Rồi Chúa Giê-xu cùng các môn đệ rời nơi

đó, băng qua miền Ga-li-lê. Ngài khôngmuốn ai
biết Ngài ở đâu 31 vì Ngài cần dạy dỗ cácmôn đệ.
Ngài bảo họ, “Con Người sẽ bị giao vào tay dân
chúng, rồi họ sẽ giết Ngài. Sau ba ngày, Ngài sẽ
sống lại từ kẻ chết.” 32Nhưng cácmôn đệ không
hiểu Ngài nói gì mà lại sợ không dám hỏi.

Ai là người lớn nhất?
(Ma 18:1–5; Lu 9:46–48)

33 Chúa Giê-xu cùng cácmôn đệ đến thành Ca-
bê-nâm. Sau khi vào nhà, Chúa Giê-xu hỏi họ,
“Lúc nãy đi đường các con tranh luận với nhau
về việc gì vậy?” 34 Nhưng các môn đệ không
dám trả lời, vì trên đường họ đã cãi nhau xem
ai trong vòng họ là người lớn nhất.

35 Ngài ngồi xuống, gọi cả mười hai người lại,
dạy rằng, “Ai muốn làm người lớn nhất phải là
người thấp kém nhất, làm đầy tớ mọi người.”

36 Rồi Ngài dắt một em nhỏ lại đặt giữa họ.
Bồng em nhỏ trong tay, Ngài dạy, 37 “Người nào
nhân danh ta tiếp một em nhỏ như thế nầy tức
† 9:29: cầu nguyện Vài bản Hi-lạp ghi “cầu nguyện và cữ ăn.”
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là tiếp ta. Còn ai tiếp ta tức là tiếp Đấng phái ta
đến.”

Ai không nghịch với chúng ta
tức là về phía chúng ta

(Lu 9:49–50)
38 Bấy giờ Giăng lên tiếng, “Thưa thầy, chúng

con thấy có người nhân danh thầy để đuổi quỉ
ra. Chúng con cấm ngay vì người ấy không cùng
nhóm với chúng ta.”

39Nhưng Chúa Giê-xu bảo, “Đừng cấm làm gì,
vì không ai có thể vừa nhân danh ta làm phép lạ
vừa nói xấu ta được. 40 Ai không chống chúng
ta tức là về phía chúng ta. 41 Ta bảo thật, ‘Người
nào cho các con một ly nước uống vì các con
là người của Chúa Cứu Thế, người ấy chắc chắn
không mất phần thưởng của mình đâu.’

Lời cảnh cáo về nguyên nhân gây ra tội lỗi
(Ma 18:6–9; Lu 17:1–2)

42 Nếu ai gây cho một trong các em nhỏ nầy,
đã tin ta mà phạm tội thì nên lấy tảng đá lớn
buộc vào cổ người ấy, quăng xuống biển cho
chết chìm còn hơn. 43 Nếu tay xui cho các con
phạm tội, hãy chặt nó đi! Chẳng thà mất một
phần thân thể mà được sống đời đời còn hơn đủ
cả hai tay mà bị ném vào hỏa ngục, là nơi lửa
không hề tắt. 44 ‡ 45 Còn nếu chân xui cho các
con phạm tội, hãy chặt nó đi! Vì chẳng thà mất
một phần thân thể mà được sống đời đời còn
‡ 9:44: Vài bản Hi-lạp cũ của sáchMác thêm câu 44 cũng giống
như câu 48.
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hơn đủ cả hai chânmà bị ném vào hỏa ngục. 46 §
47Nếumắt xui cho các con phạm tội, hãymóc nó
đi! Chẳng thà mất một mắt mà được vào Nước
Trời, còn hơn đủ cả hai mắt mà bị ném vào hỏa
ngục. 48 Hỏa ngục là nơi sâu bọ không hề chết,
lửa không hề tắt. 49 Mọi người sẽ bị muối bằng
lửa*.

50Muối dùng được nhiều việc, nhưng nếu nó
mất vị mặn đi thì làm sao cho nó mặn lại được?
Cho nên các con phải có bản chất như muối và
phải ăn ở hòa thuận với nhau.”

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

1 Chúa Giê-xu rời nơi ấy đi đến miền Giu-đia
và vùng phía Đông sông Giô-đanh. Một lần nữa
dân chúng lại tụ tập quanh Ngài, rồi Ngài dạy dỗ
họ như vẫn thường làm.

2 Có vài người Pha-ri-xi đến gặp Chúa Giê-xu
và hỏi để thử Ngài, “Người đàn ông có quyền ly
dị vợ hay không?”

3 Chúa Giê-xu đáp, “Mô-se truyền điều gì cho
các ông?”

§ 9:46: Vài bản Hi-lạp cũ của sáchMác thêm câu 46 cũng giống
như câu 48. * 9:49: Vài bản Hi-lạp thêm, “và mọi sinh tế sẽ
bị ướp muối.” Vào thời Cựu Ước, muối được dùng rắc lên các
của lễ. Câu nầy có nghĩa rằng những người theo Chúa sẽ bị
thử nghiệm bằng sự khốn khổ, nghĩa là họ phải dâng mình cho
Thượng Đế như sinh tế.
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4Họ đáp, “Mô-se cho phép người đàn ông viết
giấy ly dị và đuổi vợ đi.”*

5 Chúa Giê-xu bảo, “Mô-se viết luật ấy cho các
ông, vì các ông ương ngạnh. 6 Nhưng ban đầu
khi Thượng Đế sáng tạo thế giới, ‘Ngài dựng nên
người nam và người nữ.’† 7 ‘Vì thế, người nam sẽ
rời cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, 8 hai người
sẽ trở thành một thân mà thôi.’‡ Cho nên họ
không còn là hai người nữamà là một. 9Thượng
Đế đã kết hợp hai người thì không ai được phân
rẽ họ.”

10 Sau đó khi vào nhà, các môn đệ hỏi Ngài
thêm về vấn đề ấy. 11Ngài đáp, “Người nào ly dị
vợ mà lấy người đàn bà khác là phạm tội ngoại
tình với vợ mình. 12 Còn người đàn bà nào ly dị
chồng mà lấy người đàn ông khác cũng phạm
tội ngoại tình.”

Chúa Giê-xu tiếp nhận các trẻ thơ
(Ma 19:13–15; Lu 18:15–17)

13 Có một số người mang các trẻ thơ đến
cùng Chúa Giê-xu để Ngài đặt tay lên chúng nó,
nhưng các môn đệ ngăn cấm. 14 Chúa Giê-xu
thấy vậy không bằng lòng, mới bảo họ rằng,
“Hãy để các trẻ thơ đến cùng ta, đừng ngăn cấm,
vì Nước Trời thuộc về những ai có tấm lòng như
chúng nó. 15 Ta bảo thật, các con phải tiếp nhận
Nước Trời giống như trẻ thơ, nếu không các con

* 10:4: “Mô-se … đuổi vợ đi.” Xem Phục 24:1. † 10:6: Ngài
dựng … người nữ Sáng 1:27; 5:2. ‡ 10:8: hai người … mà thôi
Sáng 2:24.
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sẽ không thể vào đó được đâu.” 16Rồi Ngài bồng
ẵm chúng nó, đặt tay lên và chúc phước cho.

Câu hỏi của một thanh niên giàu có
(Ma 19:16–30; Lu 18:18–30)

17 Khi Chúa Giê-xu sắp rời nơi ấy thì có một
người chạy lại quì gối trước mặt Ngài và nói
rằng, “Thưa thầy nhân đức, tôi phải làm gì để
được sống đời đời?”

18 Chúa Giê-xu đáp, “Sao anh gọi ta là nhân
đức? Chỉ có một mình Thượng Đế là nhân đức
thôi. 19 Anh biết các mệnh lệnh ‘Không được
giết người. Không được ngoại tình. Không được
trộm cắp. Không được làm chứng dối. Không
được lường gạt. Phải tôn kính cha mẹ.’§”

20Anh đáp, “Thưa thầy, tôi đã vâng giữ những
điều ấy từ khi còn nhỏ.”

21 Chúa Giê-xu âu yếm nhìn anh và bảo, “Anh
còn thiếu một điều. Hãy bán hết của cải anh có,
lấy tiền ấy phân phát cho người nghèo, thì anh
sẽ có của báu trên thiên đàng. Rồi đến theo ta.”

22 Khi nghe Chúa Giê-xu nói thế anh ta tỏ vẻ
buồn nản thất vọng. Anh ủ rũ bỏ đi vì anh rất
giàu.

23 Chúa Giê-xu nhìn quanh và bảo các môn đệ
rằng, “Thật khó cho người giàu vào Nước Trời!”

24 Các môn đệ vô cùng ngạc nhiên về lời ấy.
Ngài tiếp, “Các con ơi, vào Nước Trời không dễ
đâu! 25 Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn
người giàu vào Nước Trời.”
§ 10:19: Không được … tôn kính cha mẹ Xuất 20:12-16; Phục
5:16-20.
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26 Các môn đệ lại còn ngạc nhiên hơn nữa và
hỏi nhau, “Thế thì ai được cứu?”

27 Chúa Giê-xu nhìn họ bảo rằng, “Điều gì con
người không làm được thì Thượng Đế làm được.
Thượng Đế làm điều gì cũng được cả.”

28 Phia-rơ thưa với Ngài, “Thầy xem, chúng
con đã bỏ tất cả để theo thầy.”

29 Chúa Giê-xu bảo, “Ta bảo thật, không ai rời
bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, con cái, đất
ruộng vì ta và vì Tin Mừng 30 mà không nhận
được gấp trăm lần trong đời nầy—nhà cửa, anh
chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng cùng với
những sự ngược đãi, và được sống đời đời trong
tương lai. 31 Người nào hiện ở hàng đầu sẽ bị
xuống chót, còn người hiện ở hàng chót sẽ lên
đầu.”

Chúa Giê-xu nói về cái chết của Ngài
(Ma 20:17–19; Lu 18:31–34)

32 Trong khi họ đang lên Giê-ru-sa-lem, Chúa
Giê-xu đi trước. Các môn đệ thì sửng sốt còn
những người đồng hành khác thì hoảng sợ. Một
lần nữa Chúa Giê-xu đem riêngmười hai môn đệ
ra, và bắt đầu cho họ biết những việc gì sẽ xảy
đến cho Ngài. 33 Ngài bảo, “Nầy, 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 rồi giao Ngài cho dân ngoại
quốc. 34 Chúng sẽ chế nhạo, phỉ nhổ, đánh đòn
rồi giết Ngài. Nhưng đến ngày thứ ba, Ngài sẽ
sống lại.”
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Hai môn đệ xin Ngài một đặc ân
(Ma 20:20–28)

35 Lúc ấy Gia-cơ và Giăng, hai con trai của Xê-
bê-đê đến xin Chúa Giê-xu, “Thưa thầy, chúng
con muốn xin thầy làm cho một điều.”

36 Chúa Giê-xu hỏi, “Các con muốn ta làm điều
gì cho các con?”

37 Họ thưa, “Xin cho chúng con một đứa ngồi
bên phải, một đứa ngồi bên trái thầy, trong vinh
quang của thầy.”

38 Chúa Giê-xu bảo, “Các con không hiểu điều
mình xin. Các con có uống được ly đau khổ ta
sắp uống không? Và các con có chịu được phép
báp-têm* ta sắp chịu không?”†

39 Họ thưa, “Dạ được.”
Chúa Giê-xu bảo, “Các con sẽ uống ly ta sắp

uống và chịu lễ báp-têm ta sắp chịu. 40Nhưng ta
không có quyền chọn người ngồi bên phải hoặc
bên trái ta; hai chỗ ấy dành cho người nào đã
được Thượng Đế chuẩn bị trước.”

41 Khi mười môn đệ kia nghe chuyện ấy thì
bất bình với Gia-cơ và Giăng. 42 Ngài gọi họ lại
và dạy rằng, “Những người cầm quyền của dân
ngoại quốc thích cai trị dân, còn các đại quan thì
thích tỏ quyền hành trên dân chúng. 43 Nhưng
đối với các con, thì không nên như thế. Ai muốn
* 10:38: chịu được phép báp-têm Lễ báp-têm, thường có nghĩa
là nhúngmình trong nước,mang một ý nghĩa đặc biệt trong câu
nầy—nghĩa là bị chôn vùi trong những nỗi khổ. Xem thêm câu
39. † 10:38: Các con có uống … không Chúa Giê-xu muốn nói
họ có chịu được những khổ hình mà Ngài sắp trải qua không.
Xem thêm câu 39.
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làm lớn trong vòng các con, thì phải làm tôi tớ.
44Ai muốn làm đầu trong các con phải như nô lệ
vậy. 45 Cũng như Con Người đến không phải để
được người khác 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 người mù
(Ma 20:29–34; Lu 18:35–43)

46 Sau đó họ đến thành Giê-ri-cô. Khi Chúa
Giê-xu cùng các môn đệ sắp rời nơi ấy cùng với
đoàn dân thì có một người ăn xin mù tên Ba-ti-
mê, con của Ti-mê, đang ngồi bên đường. 47 Khi
nghe Chúa Giê-xu người Na-xa-rét đi ngang qua
anh liền kêu lớn “Giê-xu, con của Đa-vít ơi, xin
thương xót tôi!”

48Nhiều người trong đoàn dân quở anh mù để
anh im đi nhưng anh lại la lớn hơn nữa, “Con
Đa-vít ơi, xin thương tôi!”

49 Chúa Giê-xu dừng lại bảo, “Gọi anh ta đến
đây.”
Họ liền gọi anh mù và bảo, “Hãy mừng đi!

Đứng dậy. Thầy Giê-xu gọi anh kia kìa.” 50Người
mù liền nhảy lên, quăng áo choàng lại và đến
cùng Chúa Giê-xu.

51 Chúa Giê-xu hỏi, “Anh muốn ta làm gì cho
anh đây?”
Người mù thưa, “Thưa thầy, tôi muốn sáng

mắt.”
52 Chúa Giê-xu bảo, “Hãy đi, đức tin anh đã

chữa lành anh.” Lập tức người mù được sáng
mắt và đi theo Chúa Giê-xu trên đường.
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11
Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem

như một Hoàng Đế
(Ma 21:1–11; Lu 19:28–40; Gi 12:12–19)

1Khi Chúa Giê-xu và cácmôn đệ gần tới thành
Giê-ru-sa-lem thì đến các thị trấn Bết-phát và
Bê-tha-ni, gần núi Ô-liu. Từ đó, Ngài bảo hai
môn đệ đi 2 và dặn, “Đi đến thị trấn trước mặt
các con. Vừa khi vào thành, các con sẽ thấymột
con lừa con đang cột, chưa có ai cỡi. Tháo nó ra
dắt về đây cho ta. 3Nếu có ai hỏi tại sao làm như
thế, thì bảo họ là Chúa cần nó và Ngài sẽ trả lại
ngay.”

4 Họ đi và thấy một con lừa con đang cột bên
đường, gần cửa một căn nhà, liền tháo ra. 5 Có
mấy người đứng đó hỏi, “Mấy ôngmở lừa con ra
làm gì thế?” 6 Các môn đệ trả lời theo như Chúa
Giê-xu dặn, thì họ liền để cho đi. 7Họ mang lừa
con về cho Chúa Giê-xu, lấy áo trải trên lưng
lừa, rồi Chúa Giê-xu cỡi lên. 8 Nhiều người trải
áo mình trên mặt đường. Kẻ khác chặt nhánh
cây trong đồng và trải trên đường. 9 Dân chúng
kẻ trước người sau hô lên,

“Tung hô*, Phúc cho Đấng
nhân danh Chúa mà đến! Thi thiên 118:26

* 11:9: Tung hô Gốc chữ “Hô-sa-na,” một từ ngữ Hê-bơ-rơ hay
dùng trong khi cầu nguyện nhưng trong trường hợp nầy, có lẽ
mang ý nghĩa vui mừng, để ca ngợi Thượng Đế hoặc Đấng Cứu
Thế. Xem thêm câu 10.
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10 Phúc cho nước sắp đến của tổ tiên chúng ta là
Đa-vít!

Tung hô Thượng Đế trên trời cao!”

11 Chúa Giê-xu đến thành Giê-ru-sa-lem và đi
vào đền thờ. Sau khi xem qua mọi việc, Ngài trở
về làng Bê-tha-ni với mười hai môn đệ vì lúc ấy
đã sập tối.

Chúa Giê-xu quở cây vả
(Ma 21:18–19)

12 Hôm sau, khi Chúa Giê-xu rời làng Bê-tha-
ni thì Ngài đói. 13 Thấy một cây vả có lá ở đàng
xa, Ngài đến gần xem thử có trái không, nhưng
chẳng thấy, chỉ có lá thôi, vì lúc ấy chưa phải
mùa vả. 14 Chúa Giê-xu liền bảo cây vả, “Sẽ
không có ai ăn trái của mầy nữa.” Các môn đệ
đều nghe lời ấy.

Chúa Giê-xu vào đền thờ
(Ma 21:12–17; Lu 19:45–48; Gi 2:13–22)

15Lúc trở lại thành Giê-ru-sa-lem, Chúa Giê-xu
đi vào đền thờ và đuổi những người buôn bán ở
đó. Ngài lật đổ bàn của những kẻ đổi tiền và hất
ghế của những người bán bồ câu. 16Ngài không
cho phép ai mang hàng bán qua sân đền thờ.
17 Rồi Ngài dạy dân chúng, “Có phải Thánh Kinh
viết rằng ‘Đền thờ ta sẽ được gọi là nhà nguyện
cho muôn dân† không?’ Nhưng các ngươi biến
nơi nầy thành ‘sào huyệt lũ cướp.’ ”‡

† 11:17: Đền thờ… muôn dân Ê-sai 56:7. ‡ 11:17: sào huyệt
lũ cướp Giê 7:11.
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18 Các giới trưởng tế và các giáo sư luật nghe
thế liền tìm cách giết Chúa Giê-xu. Nhưng họ
sợ Ngài vì dân chúng rất ham thích lời dạy dỗ
của Ngài. 19 Chiều hôm ấy Chúa Giê-xu cùng các
môn đệ rời thành.

Quyền năng của đức tin
(Ma 21:20–22)

20 Sáng hôm sau khi Chúa Giê-xu và các môn
đệ đi ngang qua thì thấy cây vả đã chết khô tận
rễ. 21 Phia-rơ nhớ lại chuyện liền thưa với Ngài,
“Thầy xem kìa. Cây vả thầy rủa, bây giờ chết
khô rồi!”

22Chúa Giê-xu bảo họ, “Các con hãy có lòng tin
nơi Thượng Đế. 23 Ta bảo thật, ai bảo hòn núi
nầy, ‘Hãy bứng lên và nhào xuống biển đi!’ Nếu
người ấy không có gì ngờ vực trong lòng, nhưng
tin chắc điều mình nói sẽ thành sự thật, thì việc
ấy sẽ xảy ra. 24 Nên ta bảo các con, hãy tin rằng
mình đã nhận được điều mình khẩn xin trong
khi cầu nguyện, thì sẽ nhận được điều ấy. 25 Khi
đang đứng cầu nguyện, nếu các con có điều gì
nghịch với người nào thì hãy tha thứ họ, để Cha
các con trên trời cũng tha tội cho các con.” 26 §

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

(Ma 21:23–27; Lu 20:1–8)
27 Chúa Giê-xu cùng các môn đệ trở lại thành

Giê-ru-sa-lem. Trong khi Ngài đang đi dạo trong
§ 11:26: Vài bản cũ Hi-lạp thêm câu 26: “Nhưng nếu các con
không tha thứ cho kẻ khác thì Cha các con trên trời cũng sẽ
không tha thứ cho các con.”
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đền thờ, thì các giới trưởng tế, các giáo sư luật
và các bô lão đến gặp Ngài. 28Họ hỏi, “Thầy lấy
quyền ở đâu mà làm những điều nầy? Ai cho
thầy quyền ấy?”

29 Chúa Giê-xu đáp, “Tôi cũng hỏi các ôngmột
câu. Nếu các ông trả lời được, tôi sẽ nói cho các
ông biết quyền của tôi đến từ đâu. 30 Các ông
hãy cho tôi biết: Lễ báp-têm của Giăng đến từ
trời hay từ người?”

31 Họ bàn nhau về câu hỏi của Ngài như thế
nầy, “Nếu chúng ta trả lời, ‘Lễ báp-têm của
Giăng đến từ trời,’ thì ông ta sẽ hỏi ‘Thế tại sao
các ông không tin ông ấy?’ 32Nhưng nếu chúng
ta nói, ‘Lễ ấy đến từ người,’ thì dân chúng sẽ
phản đối chúng ta.” Các nhà cầm quyền nầy sợ
dân chúng, vì ai cũng tin rằng Giăng là một nhà
tiên tri.

33 Nên họ trả lời với Chúa Giê-xu “Chúng tôi
không biết.”
Chúa Giê-xu bảo họ, “Tôi cũng không nói cho

các ông biết tôi lấy quyền năng nào mà làm
những việc nầy.”

12
Câu chuyện về Con Thượng Đế
(Ma 21:33–46; Lu 20:9–19)

1 Chúa Giê-xu dùng ngụ ngôn để dạy dỗ dân
chúng. Ngài kể, “Người kia có một vườn nho.
Ông xây tường chung quanh và đào một lỗ để
đặt máy ép rượu, đồng thời xây một cái tháp
canh. Sau đó ông cho một số tá điền thuê, rồi
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lên đường đi xa. 2 Đến mùa hái nho, chủ vườn
sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa
lợi. 3 Nhưng bọn tá điền bắt đầy tớ, đánh đập
rồi đuổi về tay không. 4 Ông chủ liền sai một
đầy tớ khác. Chúng đập đầu và nhục mạ người
đầy tớ nầy. 5 Ông chủ sai một đầy tớ nữa đến,
thì chúng giết chết. Ông chủ lại sai thêm nhiều
đầy tớ khác nữa đến, thì chúng đánh người nầy,
giết người nọ.

6 Sau cùng ông chủ chỉ còn có một người có
thể sai được, đó là con trai yêu dấu của mình.
Ông sai con đi và nghĩ bụng, ‘Có lẽ chúng nó sẽ
nể con ta.’

7 Nhưng bọn tá điền bàn nhau, ‘Thằng nầy sẽ
thừa hưởng vườn nho. Nếu chúng ta giết nó thì
vườn nho sẽ thuộc về chúng ta.’ 8Cho nên chúng
bắt đứa con, giết chết rồi ném xác ra ngoài vườn
nho.

9 Thế thì ông chủ vườn nho sẽ đối xử với bọn
tá điền ấy ra sao? Ông ta sẽ đến giết hết bọn ấy
rồi giao vườn nho cho người khác. 10 Chắc hẳn
các ông đã đọc lời Thánh Kinh:

‘Tảng đá bị thợ xây nhà loại bỏ,
lại trở thành đá góc nhà.

11 Đó là điều Chúa làm
và quả thật là kỳ diệu đối với chúng ta.’ ”
Thi thiên 118:22–23

12 Các lãnh tụ Do-thái hiểu ngay là ngụ ngôn
ấy ám chỉ họ. Họ muốn bắt Chúa Giê-xu nhưng
sợ dân chúng, nên bỏ đi.
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Có nên đóng thuế hay không?
(Ma 22:15–22; Lu 20:20–26)

13 Sau đó họ cho vài người Pha-ri-xi và đảng
viên Hê-rốt đến gặp Chúa Giê-xu để gài bẫy Ngài
trong lời nói. 14Họ đến cùng Ngài và hỏi, “Thưa
thầy, chúng tôi biết thầy là người chân thật.
Thầy không cần biết người ta nghĩ gì về mình,
vì thầy không đánh giá bề ngoài của họ. Thầy
luôn luôn dạy sự thật theo đường lối của Thượng
Đế. Xin thầy vui lòng cho biết: Chúng ta có nên
đóng thuế cho Xê-xa không? Chúng ta nên đóng
hay không nên đóng?”

15 Biết ác ý của họ nên Chúa Giê-xu bảo “Sao
các ông tìm cách đánh bẫy ta? Đưa ta xem một
đồng tiền.” 16Họ chìa ra cho Ngài xemmột đồng
tiền. Ngài hỏi, “Hình và danh hiệu trên đồng
tiền nầy là của ai?” Họ đáp, “Của Xê-xa.”

17 Chúa Giê-xu bảo họ, “Nếu thế thì cái gì
của Xê-xa hãy trả lại cho Xê-xa, còn cái gì của
Thượng Đế hãy trả lại cho Thượng Đế.” Bọn họ
rất kinh ngạc về điều Chúa Giê-xu nói.

Người Xa-đu-xê tìm cách gài bẫy Chúa Giê-xu
(Ma 22:23–33; Lu 20:27–40)

18 Lúc ấy có mấy người Xa-đu-xê đến gặp Chúa
Giê-xu. Người Xa-đu-xê không tin có sự sống lại
từ trong kẻ chết. 19 Họ hỏi, “Thưa thầy, Mô-se
viết rằng nếu người nào có anh qua đời để vợ lại
không con, thì người em trai phải lấy chị dâu góa
ấy để sinh con nối dòng cho anh mình. 20 Trong
chuyện nầy có bảy anh em. Người anh cả lấy vợ
rồi chết không con. 21 Người em thứ hai lấy chị
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dâu góa ấy. Nhưng người em cũng chết không
con. Đến lượt người em thứ ba cũng vậy. 22 Bảy
người đều lấy người đàn bà ấy rồi qua đời nhưng
không ai có con. Sau cùng người đàn bà cũng
chết. 23 Thế thì đến ngày sống lại, chị ấy sẽ là vợ
của ai vì tất cả bảy người đều đã lấy chị ta?”

24 Chúa Giê-xu đáp, “Các ông lầm vì không
hiểu lời Thánh Kinh cũng không hiểu quyền
năng của Thượng Đế. 25Khi người ta sống lại từ
trong kẻ chết thì chẳng còn cưới gả gì nữa vì ai
nấy đều giống như thiên sứ trên trời vậy. 26 Còn
về những người sống lại từ trong kẻ chết thì các
ông chưa đọc trong quyển sáchMô-se viết về bụi
cây cháy* sao? Trong đó ghi lời Thượng Đế phán
với Mô-se, ‘Ta là Thượng Đế của Áp-ra-ham, Y-
sác và Gia cốp.’† 27 Thượng Đế là Thượng Đế
của người sống chứ không phải của người chết.
Các ông lầm to rồi!”

Mệnh lệnh quan trọng nhất
(Ma 22:34–40; Lu 10:25–28)

28 Một trong các giáo sư luật đến nghe Chúa
Giê-xu biện luận với người Xa-đu-xê. Khi thấy
Ngài khéo trả lời câu hỏi của họ, ông mới hỏi
Ngài, “Trong tất cả các mệnh lệnh, điều nào
quan trọng nhất?”

29 Chúa Giê-xu đáp, “Mệnh lệnh quan trọng
nhất như sau: ‘Toàn dân Ít-ra-en nghe đây!
Thượng Đế, Chúa chúng ta chỉ có một mà thôi.

* 12:26: bụi cây cháy Xin xem Xuất 3:1-12. † 12:26: Ta là …
Gia cốp Xuất 3:6.
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30 Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết
sức mà yêu mến Ngài.’‡ 31 Còn điều thứ nhì như
sau, ‘Ngươi hãy yêu thương người láng giềng
như mình vậy.’§ Không có mệnh lệnh nào quan
trọng hơn hai điều đó.”

32 Giáo sư ấy thưa, “Thưa thầy, thầy đáp đúng
vì Thượng Đế là Chúa duy nhất, ngoài Ngài
không có Chúa nào khác. 33Mọi người phải hết
lòng, hết trí, hết sức mà yêu mến Ngài. Và rằng
ai cũng phải yêu người láng giềng như mình.
Hai mệnh lệnh đó quan trọng hơn tất cả những
sinh tế và của lễ.”

34Thấy ông ta trả lời khôn ngoan như thế, Ngài
bảo, “Ông hiện rất gần với Nước Trời.” Sau đó,
không ai dám hỏi Ngài câu nào nữa.

Chúa Cứu Thế là con hay Chúa
của vua Đa-vít?

(Ma 22:41–46; Lu 20:41–44)
35Khi đang dạy dỗ trong đền thờ thì Chúa Giê-

xu hỏi, “Tại sao các giáo sư luật bảo Chúa Cứu
Thế là con vua Đa-vít? 36 Chính Đa-vít cảm nhận
Thánh Linh và nói rằng:

‘Thượng Đế nói cùng Chúa tôi:
Con hãy ngồi bên hữu ta,

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

‡ 12:30: Toàn dân … yêu mến Ngài Phục 6:4-5. § 12:31:
Ngươi hãy … như mình vậy Lê-vi 19:18. * 12:36: quyền quản
trị Nguyên văn, “bệ chân.”
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37 Nếu Đa-vít gọi Đấng Cứu Thế là Chúa thì làm
sao Ngài là con vua ấy được?” Đoàn dân rất
thích nghe Ngài.

Chúa Giê-xu chỉ trích các giáo sư luật
(Ma 23:1–36; Lu 20:45–47)

38 Chúa Giê-xu tiếp tục dạy dỗ nữa. Ngài bảo,
“Hãy thận trọng về các giáo sư luật. Họ thích
mặc áo quần sang trọng đi dạo phố,muốn người
ta kính cẩn chào mình giữa chợ. 39 Họ ưa ngồi
chỗ cao trọng nhất trong hội đường và các đám
tiệc. 40 Nhưng họ cướp đoạt nhà cửa của các
đàn bà góa mà làm bộ đạo mạo bằng cách đọc
lời cầu nguyện cho dài. Họ sẽ bị trừng phạt nặng
hơn.”

Sự dâng hiến thật
(Lu 21:1–4)

41 Chúa Giê-xu ngồi gần hộp dâng hiến† trong
đền thờ để xem người ta bỏ tiền vào. Lắm người
giàu bỏ vào thật nhiều tiền. 42 Rồi có một góa
phụ nghèo bước đến bỏ vào hai đồng tiền chỉ
đáng vài xu.

43 Chúa Giê-xu gọi các môn đệ lại bảo rằng,
“Ta bảo thật, bà góa nghèo nầy đã dâng nhiều
hơn tất cả những người giàu kia. 44 Vì họ dâng
phần dư của họ, nhưng bà góa nầy tuy rất nghèo
túng nhưng đã dâng hết của mình có, là của để
nuôi thân.”
† 12:41: hộp dâng hiếnMột cái hộp đặc biệt đặt nơi thờ phụng
của người Do-thái để người ta bỏ những của dâng cho Thượng
Đế vào.



MÁC 13:1 lii MÁC 13:10

13
Đền thờ sẽ bị tiêu hủy
(Ma 24:1–44; Lu 21:5–33)

1 Khi Chúa Giê-xu đang rời khỏi đền thờ, thì
một trong cácmôn đệ thưa với Ngài, “Thầy xem
kìa! Các tòa nhà thuộc đền thờ và các tảng đá
đẹp ghê chưa?”

2 Chúa Giê-xu bảo, “Các con có thấy các tòa
nhà nguy nga nầy không? Rồi đây sẽ không có
một tảng đá nào nằm chồng trên tảng đá khác.
Tất cả đều sẽ đổ nhào xuống đất hết.”

3 Sau đó, trong khi đang ngồi một mình với
Phia-rơ, Gia-cơ, Giăng và Anh-rê trên núi Ô-liu
đối diện đền thờ, họ hỏi Ngài, 4 “Xin thầy làm
ơn nói cho chúng con biết khi nào những việc
ấy xảy ra? Và có điềm gì cho biết các biến cố đó
sắp xảy ra không?”

5 Chúa Giê-xu bảo họ, “Các con hãy thận trọng
để khỏi bị ai phỉnh gạt. 6 Nhiều người sẽ mạo
danh ta đến bảo rằng, ‘Ta là Chúa Cứu Thế.’ Họ
sẽ phỉnh dỗ nhiều người. 7Khi các con nghe giặc
giã và tiếng đồn về giặc thì đừng sợ. Chuyện ấy
sẽ đến nhưng chưa phải là tận thế đâu. 8 Dân
nầy sẽ đánh dân khác, nước nọ nghịch nước kia.
Nhiều nơi sẽ có động đất và đói kém. Nhưng đó
chỉ là một vài nỗi khổ sơ khởi thôi.

9 Các con phải cẩn thận. Người ta sẽ bắt các
con, lôi ra trước tòa án và đánh đòn các con
trong hội đường. Vì ta mà các con sẽ phải đứng
trước mặt các vua, các nhà cầm quyền để làm
chứng cho họ. 10 Nhưng Tin Mừng nầy phải
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được truyền giảng cho muôn dân trước. 11 Khi
các con bị bắt và bị đem ra xét xử, đừng lo là sẽ
nói gì. Lúc ấy những lời phải nói sẽ được ban
cho các con vì thật ra không phải các con nói
nữa mà Thánh Linh nói.

12Anh sẽ gây cho em bị giết, cha mẹ sẽ làm cho
con cái mình bị giết. Con cái sẽ nổi lên nghịch
cha mẹ và gây cho cha mẹ bị giết. 13 Người ta
sẽ ghét các con vì các con theo ta nhưng ai giữ
vững niềm tin mình cho đến cuối cùng sẽ được
cứu.

14 Các con sẽ thấy ‘điều ghê tởm’* ở nơi không
nên có—ai đọc chỗ nầy phải hiểu—Lúc ấy ai ở
miền Giu-đia hãy chạy trốn lên núi. 15 Ai đang
ở trênmái nhà thì đừng trèo xuống lấy đồ trong
nhà đi. 16 Ai đang ở ngoài đồng chớ trở về nhà
lấy áo. 17 Lúc ấy đàn bà đang mang thai và cho
con bú là khốn khổ nhất! 18 Các con hãy cầu
nguyện để những biến cố ấy không xảy ra lúc
mùa đông, 19 vì từ khi Thượng Đế tạo dựng vũ
trụ cho tới bây giờ chưa bao giờ xảy ra cảnh khốn
khổ như thế, và sau nầy cũng sẽ không hề có
cảnh đó nữa. 20Nếu Thượng Đế không rút ngắn
thời gian khốn khổ ấy lại thì sẽ không có ai sống
sót. Ngài đã thu ngắn thời gian đó lại vì những
người Ngài đã chọn. 21 Lúc ấy, nếu có ai bảo các
con, ‘Đấng Cứu Thế đây nầy!’ Hoặc có ai nói,
‘Ngài ở đàng kia!’ thì đừng tin. 22Vì nhiều Đấng
Cứu Thế giả và tiên tri giả sẽ xuất hiện và làm

* 13:14: ‘điều ghê tởm’ Được chép trong Đa 9:27; 11:31; 12:11.
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nhiều dấu kỳ cùng phép lạ†. Nếu được họ sẽ tìm
cách phỉnh dỗ chính những người được chọn.
23 Cho nên hãy cẩn thận. Ta đã bảo trước cho
các con tất cả rồi.

24 Sau những ngày đại nạn ấy thì

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

25 Các ngôi sao ở trên trời sẽ rụng xuống.
Các quyền lực trên các từng trời sẽ bị rúng
động.’‡

26 Rồi mọi người sẽ thấy Con Người hiện đến
giữa mây trời đầy quyền uy và vinh quang cao
cả. 27 Ngài sẽ sai các thiên sứ Ngài đi khắp bốn
phương thu nhóm tất cả mọi người được chọn
từ chân trời đến cuối đất.

28Hãy rút bài học từ cây vả: Khi nhánh nó đổi
màu xanh và mềm, lá non trổ ra thì các con biết
là mùa hạ sắp tới. 29 Cũng vậy, khi thấy những
biến cố ấy xảy ra thì các con phải biết là thời kỳ§
đã gần kề, sắp đến rồi. 30 Ta bảo thật, thế hệ nầy
sẽ không qua đi trước khi mọi điều ấy xảy đến.
31 Trời và đất sẽ bị tiêu hủy nhưng lời ta nói sẽ
không bao giờ bị tiêu hủy đâu.
† 13:22: dấu kỳ cùng phép lạ Đây nói về những việc kỳ diệu
do quyền năng Sa-tăng thực hiện. ‡ 13:25: Các ngôi sao …
bị rúng động Xem Ê-sai 13:10; 34:4. § 13:29: thời kỳ Chúa
Giê-xu muốn nói đến thời kỳ mà một vài biến cố quan trọng sẽ
xảy ra. Xem Lu 21:31 khi Chúa Giê-xu nói là thời kỳ mà Nước
Trời sẽ đến.
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32 Không ai biết được ngày giờ đó, ngay cả
thiên sứ và Con cũng không biết. Chỉ một mình
Cha biết mà thôi. 33 Hãy thận trọng! Luôn luôn
sẵn sàng vì các con không biết lúc nào thời kỳ ấy
xảy đến. 34Giống như một người sắp lên đường
đi xa. Ông ta ra đi và giao cho các đầy tớ trông
nom cửa nhà, mỗi đầy tớ được giao một nhiệm
vụ riêng. Chủ nhà dặn đứa đầy tớ gác cửa là
phải luôn luôn canh chừng. 35Cho nên phải luôn
sẵn sàng vì các con không biết lúc nào chủ nhà
sẽ trở về. Có thể chiều, lúc nửa đêm, lúc gà gáy,
hay lúcmặt trờimọc. 36Phải luôn luôn sẵn sàng.
Nếu không bất chợt chủ nhà về thấy các con ngủ
quên chăng? 37 Ta nói điều nầy với các con, ta
cũng nói cho tất cả mọi người: ‘Phải sẵn sàng!’ ”

14
Âm mưu giết Chúa Giê-xu
(Ma 26:1–5; Lu 22:1–2; Gi 11:45–53)

1 Chỉ còn hai ngày nữa là đến lễ Vượt Qua và
lễ Ăn Bánh Không Men. Các trưởng tế và giáo
sư luật tìm mưu bắt giết Chúa Giê-xu. 2 Nhưng
họ bàn, “Chúng ta không nên làm việc ấy trong
kỳ lễ vì dân chúng sẽ nổi loạn.”

Một thiếu phụ xức dầu thơm
cho Chúa Giê-xu

(Ma 26:6–13; Gi 12:1–8)
3ChúaGiê-xu đang ở Bê-tha-ni dùng bữa trong

nhà của Xi-môn là người trước kia mắc bệnh cùi,
thì có một thiếu phụ đến cầmmột chai nhỏ bằng
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ngọc đựng đầy dầu thơm nguyên chất rất đắt
tiền. Chị đập ve dầu thơm ra đổ trên đầu Chúa
Giê-xu.

4 Có vài người ở đó bất bình nói với nhau, “Tại
sao phí dầu ấy như thế? 5Dầu đó có thể bán được
hơn ba trăm quan tiền* để giúp người nghèo.”
Họ chỉ trích chị.

6 Chúa Giê-xu bảo, “Hãy để chị yên. Sao mấy
ông quấy rầy chị? Chị đã làm một việc rất đáng
khen cho ta. 7 Các ông luôn luôn có người nghèo
ở gần mình† nên lúc nào giúp họ cũng được cả
chứ không có ta bên cạnh luôn đâu. 8 Chị đã làm
điều chị có thể làm cho ta; chị đổ dầu thơm trên
thân ta là chuẩn bị chôn cất ta đó. 9 Ta bảo thật,
hễ nơi nào Tin Mừng nầy được rao giảng trên
thế giới thì việc chị làm sẽ được thuật lại để nhớ
đến chị.”

Giu-đa trở thành kẻ thù của Chúa Giê-xu
(Ma 26:14–16; Lu 22:3–6)

10 Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, một trong mười hai môn
đệ đến nói chuyện với các giới trưởng tế để đề
nghị trao Chúa Giê-xu vào tay họ. 11 Các thầy tế
lễ rất hài lòng về mưu của hắn và hứa trả tiền
cho hắn. Cho nên hắn rình cơ hội tốt để phản
bội Chúa Giê-xu.

* 14:5: ba trăm quan tiền Tương đương với một năm lương.
Nghĩa đen “300 đơ-na-ri (đồng bạc).” Một đồng bạc, tức một
đồng đơ-na-ri của La-mã là lương công nhật trung bình. † 14:7:
Các ông luôn luôn … mình Xem Phục 15:11.
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Chúa Giê-xu dự lễ Vượt Qua
(Ma 26:17–25; Lu 22:7–14, 21–23; Gi 13:21–30)

12 Hôm ấy là ngày đầu tiên của ngày lễ Bánh
Không Men lúc chiên con của lễ Vượt Qua phải
bị giết. Các môn đệ thưa với Ngài, “Thầy muốn
chúng con đi chuẩn bị cho thầy ăn lễ Vượt Qua
ở đâu?”

13 Chúa Giê-xu sai hai môn đệ đi và dặn, “Đi
vào thành các con sẽ gặp một người mang bầu
nước. Hãy đi theo. 14 Khi người ấy vào nhà nào
thì các con sẽ hỏi người chủ nhà, ‘Thầy hỏi: Cái
phòng khách mà ta và các môn đệ sẽ ăn lễ Vượt
Qua ở đâu?’ 15 Người ấy sẽ chỉ cho các con một
phòng rộng trên gác có bàn ghế sẵn. Các con
hãy dọn lễ Vượt Qua ở đó.”

16 Các môn đệ đi vào thành thì gặp y như điều
Chúa Giê-xu đã nói trước. Họ liền dọn bữa ăn lễ
Vượt Qua.

17Đến chiều, Chúa Giê-xu cùng mười hai môn
đệ vào nhà ấy. 18 Đang khi ăn Chúa Giê-xu nói,
“Ta bảo thật, một người trong các con sẽ phản
ta—một trong những người hiện đang ăn ở đây
với ta.”

19 Nghe thế các môn đệ rất buồn rầu. Mỗi
người lần lượt hỏi, “Thưa thầy người đó có phải
là con không?”

20 Chúa Giê-xu đáp, “Đó là một trong mười
hai người—người sẽ chấm bánh chung chén với
ta. 21 Con Người sẽ phải chịu chết đúng theo lời
Thánh Kinh viết về Ngài. Nhưng khốn cho kẻ
nào phản bội Con Người để Ngài bị giết. Thà nó
đừng sinh ra đời còn hơn.”
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Bữa Ăn của Chúa
(Ma 26:26–30; Lu 22:15–20; I Cô 11:23–25)

22 Lúc đang ăn, Chúa Giê-xu cầm bánh mì, tạ
ơn Thượng Đế và bẻ ra. Rồi Ngài trao cho các
môn đệ và nói, “Các con hãy dùng bánh nầy;
đây là thân thể của ta.”

23 Rồi Chúa Giê-xu cầm ly cảm tạ Thượng Đế
và trao cho các môn đệ, ai nấy đều uống chung.

24 Sau đó Chúa Giê-xu nói, “Đây là huyết của
ta đổ ra để làm giao ướcmớimà Thượng lập với
dân Ngài. 25 Ta bảo thật, ta sẽ không uống nước
nho nầy nữa cho đến khi ta uống nước nho mới
trong Nước Trời.”

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

Các môn đệ sẽ bỏ Ngài
(Ma 26:31–35; Lu 22:31–34; Gi 13:36–38)

27 Sau đó Chúa Giê-xu bảo cácmôn đệ “Các con
sẽ vấp ngã trong niềm tin mình vì Thánh Kinh
đã viết:

‘Ta sẽ giết người chăn,
thì các con chiên sẽ bị tản lạc.’ Xa-cha-ri
13:7

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

29 Phia-rơ thưa, “Dù cho ai vấp ngã trong đức
tin chứ con thì chắc chắn là không.”

30 Chúa Giê-xu đáp, “Ta bảo thật, đêm nay
trước khi gà gáy hai lượt con sẽ chối ba lần, bảo
là không hề biết ta.”
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31Nhưng Phia-rơ cả quyết, “Con sẽ không bao
giờ chối thầy! Cho dù con phải chết với thầy đi
nữa con cũng sẽ không bao giờ chối thầy đâu!”
Tất cả các môn đệ khác đều quả quyết y như
vậy.

Chúa Giê-xu cầu nguyện một mình
(Ma 26:36–46; Lu 22:39–46)

32Chúa Giê-xu cùng cácmôn đệ đi đếnmột nơi
gọi là Ghết-sê-ma-nê. Ngài bảo họ, “Ngồi đây đợi
ta cầu nguyện.” 33Rồi Ngàimang Phia-rơ, Gia-cơ
và Giăng đi với mình, lúc ấy lòng Ngài bắt đầu
buồn rầu và bối rối lắm. 34 Ngài bảo họ, “Lòng
ta buồn bã đến chết được. Các con hãy ở đây và
tỉnh thức.”

35 Sau khi đi cách họ một khoảng, Ngài quì
xuống cầu nguyện để, nếu có thể được, Ngài sẽ
không phải trải qua giờ đau khổ nầy. 36Ngài cầu
nguyện như sau, “A-ba,‡ thưa Cha! Cha có thể
làm mọi điều. Xin lấy ly§ đau khổ nầy khỏi con.
Nhưng xin hãy làm theo ý muốn Cha chứ không
phải theo ý muốn con.”

37 Rồi Ngài trở lại với các môn đệ thì thấy họ
đang ngủ. Ngài bảo Phia-rơ, “Xi-môn à, con ngủ
sao? Con không thức nổi với ta trong một tiếng
đồng hồ sao? 38Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để
khỏi rơi vào sự cám dỗ. Tinh thần thì muốn làm
điều phải, nhưng thân thể thì mỏi mệt.”
‡ 14:36: A-ba Tiếng trẻ con Do-thái gọi cha trong ngôn ngữ
A-ram. § 14:36: ly Chúa Giê-xu muốn nói những điều khốn
khổ sẽ xảy ra cho Ngài. Chấp nhận những điều đó cũng như
uống một ly chất đắng.



MÁC 14:39 lx MÁC 14:49

39Một lần nữa, Chúa Giê-xu lại đi cầu nguyện
giống như trước. 40 Khi trở về thì Ngài vẫn thấy
họ ngủ vì mắt họ đừ quá rồi. Họ cũng chẳng biết
nói làm sao với Ngài.

41 Sau khi Chúa Giê-xu đi cầu nguyện lần thứ
ba, Ngài trở lại với các môn đệ và bảo họ, “Các
con vẫn còn ngủ nghỉ à? Thôi đủ rồi. Đến giờ
Con Người sắp bị trao vào tay kẻ ác. 42Đứng dậy.
Chúng ta phải đi. Kẻ phản ta đang đến kia kìa.”

Chúa Giê-xu bị bắt
(Ma 26:47–56; Lu 22:47–53; Gi 18:3–12)

43 Ngay lúc Chúa Giê-xu còn đang nói thì Giu-
đa, một trong mười hai sứ đồ ập đến. Cùng đi
với hắn có nhiều người mang gươm giáo, gậy
gộc. Họ được các giới trưởng tế, các giáo sư
luật và các bô lão Do-thái phái đến.

44 Giu-đa* ra dấu trước cho chúng rằng, “Ai
mà tôi hôn là người ấy. Hãy bắt lấy và giải đi thật
cẩn thận.” 45Giu-đa tiến thẳng đến Chúa Giê-xu
và nói, “Thưa thầy!” rồi hôn Ngài. 46 Chúng liền
ra tay bắt Chúa Giê-xu. 47Một trong các môn đệ
đang đứng đó rút gươm ra chém đứt vành tai
tên đầy tớ của thầy tế lễ tối cao.

48 Chúa Giê-xu bảo họ, “Các anh dùng gươm
giáo và gậy gộc đến bắt ta như thể ta là tên phạm
pháp. 49 Mỗi ngày ta giảng dạy trong đền thờ
công khai mà các anh không dám bắt. Nhưng
những việc nầy xảy ra để lời Thánh Kinh được

* 14:44: Giu-đa Nghĩa đen là “kẻ phản bội Ngài.”
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thành tựu.” 50Ngay lúc ấy tất cả cácmôn đệ đều
bỏ Ngài chạy trốn hết.

51 Có một cậu thanh niên đi theo Chúa Giê-
xu, trên người chỉ có tấm khăn vải quấn ngang.
Chúng túm bắt anh ta. 52 Nhưng anh bỏ tấm
khăn quấn người lại, trần truồng bỏ chạy.

Chúa Giê-xu trước mặt
các nhà cầm quyền

(Ma 26:57–68; Lu 22:54–55, 63–71; Gi 18:13–14,
19–24)

53Những người bắt Chúa Giê-xu giải Ngài đến
nhà riêng của thầy tế lễ tối cao, nơi có đông đủ
các giới trưởng tế, các bô lão Do-thái, cùng các
giáo sư luật đang hội họp. 54 Phia-rơ theo sau xa
xa, rồi bước vào sân của nhà riêng thầy tế lễ tối
cao. Ông lại ngồi chung với mấy người lính gác
và sưởi ấm gần đống lửa.

55 Các giới trưởng tế cùng cả hội đồng Do-thái
cố tìm bằng cớ để có thể giết Ngài, nhưng cả hội
đồng không tìm được chứng cớ nào. 56 Có nhiều
người đến vu cáoNgài nhiều điều, nhưng những
lời họ khai mâu thuẫn nhau.

57 Bấy giờ có một vài người đứng dậy đặt điều
nói dối về Chúa Giê-xu. Họ bảo, 58 “Chúng tôi
nghe người nầy† nói, ‘Ta sẽ phá sập đền thờ do
tay người xây cất. Sau ba ngày, ta sẽ xây một
đền thờ khác không nhờ tay người.’ ” 59 Nhưng
ngay trong điều nầy, lời họ khai cũng không phù
hợp với nhau.
† 14:58: người nầy Chúa Giê-xu. Các kẻ thù của Ngài tránh,
không nói đến tên Ngài.
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60 Sau đó thầy tế lễ tối cao đứng trước mặt họ
và hỏi Chúa Giê-xu, “Anh không trả lời gì hết
à? Anh không trả lời những điều người ta tố
cáo anh sao?” 61 Nhưng Chúa Giê-xu làm thinh,
không trả lời tiếng nào.
Thầy tế lễ tối cao hỏi Ngài một câu nữa, “Anh

có phải là Đấng Cứu Thế, Con của Thượng Đế
đáng chúc tụng không?”

62 Chúa Giê-xu đáp, “Phải, ta là Đấng Cứu Thế.
Trong tương lai các ông sẽ thấy Con Người ngồi
bên phải Thượng Đế, Đấng quyền uy và sẽ ngự
đến giữa mây trời.”

63Nghe câu ấy, thầy tế lễ tối cao liền xé áomình
và tuyên bố, “Chúng ta đâu cần nhân chứng
nữa! 64 Các ông đã nghe hắn nói phạm thượng,
nghịch với Thượng Đế rồi. Các ông nghĩ sao?”
Tất cả đồng thanh nói rằng Ngài có tội đáng

bị xử tử.
65Một số người ở đó phỉ nhổ Ngài. Họ bịt mắt

Ngài lại, đấm Ngài mấy cái rồi bảo, “Hãy trổ tài
nói tiên tri‡ của ngươi đi! Rồi các lính hầu vừa
giải Ngài đi vừa đánh đập Ngài.”

Phia-rơ chối Chúa Giê-xu
(Ma 26:69–75; Lu 22:56–62; Gi 18:15–18, 25–

27)
66 Lúc Phia-rơ đang đứng trong sân, thì một

đứa tớ gái của thầy tế lễ tối cao đến. 67 Cô ta
thấy Phia-rơ đang đứng sưởi gần đống lửa thì
nhìn ông chăm chú.
‡ 14:65: nói tiên tri Nhà tiên tri là người biết được những điều
kín giấu mà người bình thường không biết.
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Rồi cô bảo, “Ông cũng ở với ông Giê-xu người
Na-xa-rét phải không?”

68 Nhưng Phia-rơ chối phăng và bảo, “Tôi
không hiểu cô nói gì.” Khi ông bỏ đi về phía
cổng sân thì gà gáy.§

69 Đứa tớ gái thấy Phia-rơ đứng đó liền nói với
mấy người đứng quanh lần nữa, “Ông nầy cũng
là một trong những người thuộc bọn đó.” 70Một
lần nữa Phia-rơ lại chối.
Lát sau, mấy người đứng gần Phia-rơ lên tiếng,

“Đúng rồi, anh là một trong những người ấy, vì
anh cũng là người miền Ga-li-lê.”

71 Phia-rơ liền thề rằng, “Tôi không hề biết
người mà các ông nói đâu.”

72 Lập tức gà gáy lần thứ nhì. Ông chợt nhớ
lại lời Chúa Giê-xu đã bảo, “Trước khi gà gáy hai
lượt, con sẽ chối ta ba lần, bảo là không biết ta.”
Quá xúc động, Phia-rơ bật khóc.

15
Phi-lát gạn hỏi Chúa Giê-xu
(Ma 27:1–2, 11–14; Lu 23:1–5; Gi 18:28–38)

1 Sáng sớm hôm sau các giới trưởng tế, các bô
lão, các giáo sư luật và toàn thể hội đồng Do-
thái lập mưu. Họ trói Ngài lại, dẫn đi giải qua
cho Phi-lát là quan tổng đốc.

2 Phi-lát hỏi Ngài, “Anh có phải là vua dân Do-
thái không?”
Chúa Giê-xu đáp, “Đúng như lời quan nói.”

§ 14:68: thì gà gáy Một vài bản Hi-lạp không có câu “thì gà
gáy.”
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3 Các giới trưởng tế tố cáo Ngài đủ điều. 4 Phi-
lát hỏi Chúa Giê-xu một câu nữa, “Anh thấy họ
tố cáo anh đủ thứ không? Anh không chịu đối
đáp gì cả sao?”

5 Nhưng Chúa Giê-xu im lặng khiến Phi-lát vô
cùng ngạc nhiên.

Phi-lát tìm cách tha Chúa Giê-xu
(Ma 27:15–31; Lu 23:13–25; Gi 18:39–19:16)

6 Cứ mỗi năm vào dịp lễ Vượt qua, quan tổng
đốc thường hay ân xá cho một tên tù phạm theo
ý dân xin. 7 Lúc ấy có tên Ba-ra-ba đang ngồi tù
với mấy tên phản loạn. Chúng đã phạm tội giết
người trong một vụ bạo động. 8 Dân chúng đến
xin Phi-lát ân xá cho một tù nhân theo thông lệ.

9 Nên Phi-lát hỏi họ, “Các ông có muốn tôi ân
xá vua dân Do-thái không?” 10 Phi-lát biết rõ là
do lòng ganh ghét mà các trưởng tế giải Chúa
Giê-xu đến cho mình. 11 Nhưng các trưởng tế
xúi giục dân chúng xin tha Ba-ra-ba chứ đừng
tha Chúa Giê-xu.

12 Phi-lát lại hỏi dân chúng một lần nữa, “Còn
người mà các anh gọi là vua dân Do-thái thì tôi
phải xử làm sao đây?”

13 Dân chúng quát lớn, “Đóng đinh hắn đi!”
14 Phi-lát hỏi, “Tại sao? Ông ta đã làm điều gì

phạm pháp đâu?”
Nhưng họ lại hét lớn hơn nữa, “Đóng đinh hắn

đi!”
15 Phi-lát muốn làm vừa lòng dân chúng nên

tha Ba-ra-ba cho họ. Sau khi cho đánh đòn Chúa
Giê-xu, ông giao Ngài cho các tên lính mang đi
đóng đinh.
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16 Bọn lính mang Chúa Giê-xu vào trong dinh
tổng đốc gọi là tổng dinh, và tập họp tất cả các
quân sĩ lại. 17Chúng lấy áo dài tímmặc cho Chúa
Giê-xu và dùng nhành gai nhọn làmmão đội lên
đầu Ngài. 18 Rồi chúng bắt đầu kêu, “Muôn tâu,
vua dân Do-thái!” 19 Bọn lính lấy gậy đập đầu
Ngài nhiều lần. Chúng nhổ vào mặt Ngài và chế
giễu Ngài bằng cách quì gối xuống giả vờ bái lạy
Ngài. 20 Sau khi chế giễu xong bọn lính cởi áo
tím của Ngài ra và mặc lại áo quần cho Ngài. Rồi
chúng dẫn Ngài ra khỏi dinh để mang đi đóng
đinh.

Chúa Giê-xu bị đóng đinh
(Ma 27:32–44; Lu 23:26–43; Gi 19:17–27)

21 Có một người tên Xi-môn gốc xứ Xi-ren, cha
của A-lịch-sơn và Ru-phu, từ ngoài đồng trở về
thành. Bọn lính bắt ông ta phải vác cây thập
tự thế cho Chúa Giê-xu. 22 Chúng đưa Ngài đến
một nơi gọi là Gô-gô-tha nghĩa là Đồi Sọ. 23 Bọn
lính định cho Chúa Giê-xu uống rượu trộn với
mộc dược, nhưng Ngài không chịu uống. 24 Các
tên lính đóng đinh Chúa Giê-xu và chia áo quần
của Ngài bằng cách bắt thăm xem ai được phần
nào.

25 Lúc chúng đóng đinh Chúa Giê-xu là chín
giờ sáng. 26 Có một bảng treo lên ghi án Ngài
như sau: VUA DÂn DO-THÁi. 27 Chúng cũng treo
hai tên cướp lên hai cây thập tự kế bên Ngài,một
tên bên phải, một tên bên trái. 28 * 29 Người qua
* 15:28: Vài bản cũ Hi-lạp thêm câu 28: “Đúng như lời Thánh
Kinh viết, ‘Chúng đặt Ngài chung với phạm nhân.’ ”
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kẻ lại sỉ nhục Ngài và lắc đầu, “Ê, anh nói anh sẽ
phá đền thờ rồi xây lại trong ba ngày, 30 Bây giờ
hãy tự cứumình đi! Hãy xuống khỏi cây thập tự
đi!”

31 Các giới trưởng tế và các giáo sư luật cũng
chế giễu Ngài. Họ bảo nhau, “Hắn cứu người
khác được mà cứu mình không được. 32 Nếu
hắn thật là Đấng Cứu Thế, vua dân Ít-ra-en thì
có giỏi nhảy xuống khỏi cây thập tự đi. Làm
được vậy chúng ta mới tin.” Hai tên cướp bị
đóng đinh hai bên Ngài cũng sỉ nhục Ngài.

Chúa Giê-xu Chết
(Ma 27:45–56; Lu 23:44–49; Gi 19:28–30)

33 Từ giữa trưa, khắp xứ đều tối mịt hơn ba
tiếng đồng hồ. 34 Đến ba giờ chiều Chúa Giê-
xu kêu lớn, “Ê-lô-i, Ê-lô-i, la-ma xa-bách-tha-ni.”
Nghĩa là, “Thượng Đế của tôi ơi, Thượng Đế của
tôi ơi, sao Ngài bỏ tôi?”†

35Mấy người đứng đó nghe vậy bảo nhau rằng,
“Nghe kìa, hắn đang kêu Ê-li.”‡

36 Có người ở đó chạy đi lấy một miếng bông
đá, nhúng đầy giấm, cột vào một cái que đưa
lên cho Ngài uống và bảo, “Chúng ta hãy xem
thử Ê-li có đến đem hắn xuống khỏi cây thập tự
không.”
† 15:34: Ê-lô-i … lam-ma xa-bách-tha-ni Thi 22:1. ‡ 15:35:
“Nghe kìa, hắn đang kêu Ê-li.” Từ ngữ “Thượng Đế của tôi
ơi” (Ê-li trong tiếng Hê-bơ-rơ hay Ê-lô-i trong tiếng A-ram) nghe
giống như tên Ê-li, một nhân vật nổi danh nói thay cho Thượng
Đế vào khoảng năm 850 trước công nguyên.
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37 Chúa Giê-xu kêu lên một tiếng lớn nữa rồi
qua đời.

38 Cái màn trong đền thờ bị xé toạc làm đôi từ
trên xuống dưới. 39 Viên sĩ quan đứng trước cây
thập tự của Chúa Giê-xu thấy Ngài chết như thế
liền bảo, “Người nầy đúng là Con Thượng Đế!”

40Có mấy người đàn bà đứng xa xa nhìn; trong
số đó có Ma-ri Ma-đơ-len, Xa-lô-mê, Ma-ri mẹ
của Gia-cơ (Gia-cơ là con út củaMa-ri) và Giô-xê.
41 Các bà nầy đã theo Chúa Giê-xu từ khi Ngài ở
miền Ga-li-lê và phục vụ Ngài. Nhiều người đàn
bà khác lên Giê-ru-sa-lem với Ngài cũng có mặt
ở đó.

Chúa Giê-xu được chôn cất
(Ma 27:57–61; Lu 23:50–56; Gi 19:38–42)

42 Hôm ấy là Ngày Chuẩn Bị, nghĩa là hôm
trước ngày Sa-bát. Buổi chiều ngày ấy, 43 Giô-
xép vùng A-ri-ma-thia can đảm đến gặp Phi-lát
xin xác Chúa Giê-xu. Giô-xép,một hội viên quan
trọng của Hội Đồng Do-thái, là một trong những
người trông chờ Nước Trời hiện đến. 44 Phi-lát
ngạc nhiên khi nghe Chúa Giê-xu chết nhanh
như thế, nên ông gọi một sĩ quan hỏi để biết
Ngài đã chết lâu chưa. 45 Sau khi nghe viên sĩ
quan báo cáo thì Phi-lát giao xác Ngài cho Giô-
xép. 46 Giô-xép có mua vải liệm, nên sau khi
mang xác Chúa Giê-xu xuống khỏi cây thập tự
thì quấn trong vải ấy. Ông đặt xác Ngài vào ngôi
mộ đục từ vách đá. Rồi ông lănmột tảng đá lớn
chận cửamộ lại. 47Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri mẹ
của Giô-xê nhìn thấy chỗ chôn Chúa.
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16
Chúa Giê-xu từ kẻ chết sống lại
(Ma 28:1–8; Lu 24:1–12; Gi 20:1–10)

1 Đến hôm sau ngày Sa-bát, Ma-ri Ma-đơ-len,
Ma-ri mẹ Gia-cơ và Xa-lô-mê mua thuốc thơm
để xức xác Chúa Giê-xu. 2 Sáng sớm hôm ấy tức
ngày đầu tuần lễ, khi vừa rạng đông, các bà đi
đến mộ. 3 Họ hỏi nhau, “Ai sẽ lăn giùm tảng đá
lớn chận cửa mộ cho chúng ta đây?”

4Nhưng khi nhìn, thì họ thấy tảng đá, mặc dù
rất lớn, đã được lăn đi rồi. 5 Bước vào mộ, các
bà thấy một thanh niên mặc áo trắng ngồi bên
phải, họ hoảng hồn.

6 Nhưng anh bảo, “Các chị đi tìm Chúa Giê-xu
Na-xa-rét, Đấng đã bị đóng đinh. Đừng sợ! Ngài
đã sống lại từ kẻ chết rồi, Ngài không có đây đâu.
Hãy xem! Đây là chỗ người ta đã đặt xác Ngài.
7 Bây giờ các chị hãy đi bảo với môn đệ Ngài và
Phia-rơ rằng, ‘Chúa Giê-xu sẽ đi đến miền Ga-li-
lê, các ông sẽ gặp Ngài tại đó như Ngài đã bảo
trước với các ông.’ ”

8 Sững sờ và run rẩy vì sợ, các bà bỏ chạy khỏi
mộ. Họ không dám thuật cho ai việc đã xảy ra,
vì quá kinh hoàng.*

Một số môn đệ thấy Chúa Giê-xu
(Ma 28:9–10; Gi 20:11–18; Lu 24:13–35)

* 16:8: Một vài văn bản cổ Hi-lạp chấm dứt ở đây. Một số văn
bản về sau thêm phần kết thúc vắn tắt như sau: “Nhưng sau đó
họ dặn dò Phia-rơ và những người ở với ông. Rồi Chúa Giê-xu
sai họ đi từ Đông sang Tây với sứ điệp không thay đổi—rằng con
người có thể được cứu rỗi đời đời.”



MÁC 16:9 lxix MÁC 16:18

9 Sau khi Chúa Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết
vào ngày đầu tuần, Ngài hiện ra cho Ma-ri Ma-
đơ-len là người được Ngài đuổi bảy quỉ dữ ra.
10 Sau khi Ma-ri gặp Chúa Giê-xu, cô đi thuật
lại cho các môn đệ đang buồn thảm khóc than.
11 Nhưng khi nghe Ma-ri bảo rằng Chúa Giê-xu
đã sống và chính cô ta đã trông thấy Chúa, thì
họ không tin.

12 Sau đó Chúa Giê-xu lấy hình dạng khác hiện
ra cùng hai môn đệ, trong khi họ đang đi về
miền quê. 13 Họ trở về thuật lại chuyện ấy cho
cácmôn đệ khác nhưng cácmôn đệ cũng không
tin.

Chúa Giê-xu nói chuyện với các môn đệ
(Ma 28:16–20; Lu 24:36–49; Gi 20:19–23; Sứ đồ

1:6–8)
14 Sau đó Chúa Giê-xu hiện ra cùng mười một

môn đệ lúc họ đang ăn, quở trách họ vì họ cứng
lòng không chịu tin những người đã thấy Ngài
sống lại từ kẻ chết.

15 Chúa Giê-xu bảo các môn đệ, “Các con hãy
đi khắp nơi trên thế giới, rao giảng Tin Mừng
cho mọi người. 16 Ai tin và chịu lễ báp-têm sẽ
được cứu, ai không tin sẽ bị kết tội. 17 Người
tin sẽ có thể làm những dấu lạ sau đây: Nhân
danh ta đuổi quỉ. Họ sẽ nói các thứ ngôn ngữ
mới. 18 Họ có thể bắt rắn trong tay hoặc uống
độc dược mà không hại gì. Họ đặt tay trên kẻ
đau thì kẻ đau sẽ lành.”

Chúa Giê-xu trở về thiên đàng
(Lu 24:50–53; Sứ đồ 1:9–11)
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19 Sau khi Chúa Giê-xu nói những lời ấy xong
với các môn đệ thì Ngài được đưa về thiên đàng
và ngồi bên phải Thượng Đế. 20 Các môn đệ đi
khắp nơi trên thế giới rao truyền Tin Mừng cho
mọi người và được Chúa trợ giúp. Chúa cũng
làm vững lời giảng về Tin Mừng của họ bằng
những phép lạ kèm theo.
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