
Tin Lành theo Lu-ca 
(Lu-ca) 

Mục-đích: Để trình-bày một bản tường-thuật chính-
xác về cuộc đời của Cơ-rít-tô và để trình-bày Cơ-rít-
tô là con người hoàn-hảo và là Cứu-Chúa. 

Người viết: Lu-ca, một bác-sĩ y-khoa (Cô-lô-xe 
4.14), một Cơ-rít-nhân gốc Gờ-réc. Ông là trước-giả 
Thánh-Kinh duy-nhất không phải là người Giu-đa. 
Ông là bạn thân và người đồng-hành của Phao-lô. 
Ông cũng là trước-giả sách Công-vụ Các Sứ-đồ; hai 
quyển sách này đi đôi với nhau. 

Viết cho: Thê-ô-phi-lơ (“người thương-yêu của Đức 
Chúa TRỜI”), những người không phải người Giu-
đa và mọi người ở khắp nơi. 

Lúc viết: Giữa năm 60 SC (Sau Cơ-rít-tô Giáng-
sinh). 

Bối-cảnh: Lu-ca viết từ Sê-sa-rê, hoặc từ Rô-ma. 

Câu gốc: Và Giề-xu phán cùng hắn: “Hôm nay, sự 
cứu-rỗi đã đến nhà này, vì hắn cũng là con trai của 
Áp-ra-ham. Vì Con Trai Loài Người đã đến để kiếm 
và để cứu kẻ đã mất.” (19.9-19.10)  

Nhân-vật chính: Giề-xu, Ê-li-sa-bét, Xa-cha-ri, 
Giăng Báp-tít, Ma-ri, các môn-đồ, Hê-rốt, Phi-lát, 
Ma-ri Ma-đơ-len. 

Các địa-điểm chính: Bết-lê-hem, Ga-li-lê, Giu-đê, 
Giê-ru-sa-lem   

Đặc-tính: Đây là một sách Tin-lành tổng-hợp nhất. 
Các danh-từ tổng-quát và cách viết chứng-tỏ trước-
giả có học-thức. Ông thường đề-cập đến các thứ 
bệnh và các việc chẩn-đoán bệnh-trạng. Lu-ca nhấn 
mạnh đến các mối liên-hệ của Giề-xu với người ta, 
sự cầu-nguyện, các phép lạ, và thiên-sứ; ông ghi lại 
các bài thánh-ca truyền cảm về sự ca-tụng Chúa; ông 
ghi địa-vị nổi bật của những người đàn-bà. Hầu hết 
các đoạn từ 9.51 đến 18.35 không được tìm thấy 
trong bất cứ một sách Tin-lành nào khác. 

Ý chính: Sinh-đẻ là một phép lạ và mỗi đứa nhỏ là 
một quà ban cho từ Đức Chúa TRỜI. Nhưng cách đây 
20 thế-kỷ, đã có một sự sinh-đẻ thực sự là phép lạ 
phi-thường: Con Trai Đức Chúa TRỜI giáng-sinh 
thành một con người. Với Cha là Đức Thánh-Linh và 
mẹ là loài người, Giề-xu đã vào lịch-sử−Đức Chúa 
TRỜI trong thể xác; Đức Chúa TRỜI, Đấng Tạo-hóa 
nhập-thể và nhập-thế, bảo loài người gọi Ngài là 
Giề-xu (nghĩa là Đức GIA-VÊ sẽ cứu) và Giề-xu tự 
xưng là Con Trai Loài Người và Con Trai Đức Chúa 
TRỜI. 

Lu-ca xác-nhận thần-tính của Cơ-rít-tô, nhưng sự 
nhấn mạnh thật của sách này là để tỏ rõ nhân-tính 
của Ngài− Giề-xu, Con Trai Đức Chúa TRỜI, cũng là 

Con Trai của Loài Người. Là bác-sĩ, Lu-ca là một 
khoa-học-gia, và là người Gờ-réc ông là người trọng 
chi-tiết.  Thế thì không có lạ gì khi ông khởi-sự bằng 
việc phát-họa sự nghiên-cứu sâu rộng của ông và 
giải-thích rằng ông đang phúc-trình các sự thật (1.1-
1.4). Thêm vào đó, Lu-ca là bạn thân và người đồng-
hành của sứ-đồ Phao-lô, vì vậy ông đã có thể phỏng-
vấn các môn-đồ khác, và có quyền được những dữ-
kiện lịch-sử, và là người thấy tận mắt sự ra đời và 
lớn mạnh của Hội-thánh đầu tiên. Sách Tin-lành này 
và sách Công-vụ đều là các văn-kiện lịch-sử. Lu-ca 
khởi sự với các thiên-sứ hiện ra cùng Xa-cha-ri, kế 
đó cùng Ma-ri, cho họ biết về việc ra đời của con trai 
của họ. Từ Xa-cha-ri và Ê-li-sa-bét ra đời Giăng 
Báp-tít, người dọn đường cho Cơ-rít-tô. Và Ma-ri sẽ 
thụ-thai bởi Đức Thánh-Linh và mang thai Giề-xu, 
Con Trai Đức Chúa TRỜI. Vừa lúc sau khi Giăng 
Báp-tít ra đời, Hoàng-đế Au-gút-tơ tuyên-bố tổng 
kiểm-tra dân-số, vì vậy Ma-ri và Giô-sép đi đến Bết-
lê-hem, thành-thị của Đa-vít, tổ-tiên của họ. Ở đó 
đứa trẻ ra đời. Các thiên-sứ tuyên-bố biến-cố vui-
mừng này cho những kẻ chăn chiên; họ vội chạy đến 
máng cỏ. Khi họ rời chỗ đó, họ vừa ca-tụng Đức 
Chúa TRỜI vừa loan tin mừng này. Và Giề-xu được 
cắt bì và được dâng lên Đức Chúa TRỜI trong đền-
thờ nơi Si-mê-ôn và An-ne nhận-diện Ngài là Đấng 
Cứu-rỗi, Cơ-rít-tô. 

Lu-ca cho chúng ta một cái nhìn về Giề-xu lúc 12 
tuổi−đang thảo-luận về thần-học với các giáo-sư 
luật-pháp tại đền-thờ (2.41-2.52). Biến-cố kế đó xảy 
ra 18 năm sau, khi chúng ta đọc thấy Giăng Báp-tít 
thuyết-giảng trong vùng hoang-vu. Giề-xu đến để 
Giăng làm báp-tem trước khi khởi-sự nhiệm-vụ công-
khai của mình (3.1-3.38). Ở điểm này, Lu-ca truy 
nguyên gia-phổ của Giề-xu theo phía Giô-sép, qua 
Đa-vít và Áp-ra-ham trở ngược đến A-đam, nhấn 
mạnh sự nhận-diện Ngài là Con Trai Loài Người. 
Sau khi bị cám-dỗ trong đồng vắng Giu-đê (3.1-
3.13),  

Giề-xu trở về Ga-li-lê, và bắt đầu thuyết-giảng, dạy-
dỗ, và chữa bệnh (4.14-21.38). Trong thời-gian này, 
Ngài lập nhóm 12 môn-đồ, gọi Phi-e-rơ, Gia-cơ, 
Giăng (5.1-5.10), và Ma-thi-ơ (5.27-5.29). Sau này 
Giề-xu giao nhiệm-vụ cho các môn-đồ và sai họ đi 
rao-truyền vương-quốc của Đức Chúa TRỜI. Khi họ 
trở về, Ngài tiết-lộ cho họ biết về nhiệm-vụ của Ngài, 
chân-diện của mình, và là môn-đồ của Ngài nghĩa là 
gì (9.18-9.62). Nhiệm-vụ của Ngài, Đấng Cứu-rỗi 
thế-gian, buộc Ngài đi lên Giê-ru-sa-lem  (9.51-9.53) 
để bị bác bỏ, bị xét-xử, và bị đóng đinh trên thập-tự-
giá. Trong khi mang thập-tự-giá đến Gô-gô-tha, một 
số bà ở Giê-ru-sa-lem khóc cho Ngài; nhưng Giề-xu 
bảo họ hãy khóc cho họ và con cái của họ (23.28). 
Kết luận là sự sống lại của Giề-xu từ người chết, 
Ngài hiện ra cùng các môn-đồ, và lời hứa ban cho 
Đức Thánh-Linh (24.1-24.15). 



Lu-ca 1.1-1.15 

A. SỰ RA ĐỜI VÀ CHUẨN-BỊ CỦA GIỀ-XU, 
ĐẤNG CỨU-RỖI (1.1-4.13) 

Mục-đích và phương-thức của Lu-ca khi viết 
sách tin-lành này (1/Lu-ca 1.1-1.4)  

1 1Vì nhiều người đã đảm-đương việc biên-
soạn một bản tường-thuật về những việc đã 
được hoàn-tất giữa chúng ta, 2y như những 
người từ ban đầu, đã trở nên các chứng-nhân và 
tôi-tớ của lời, đã trao chúng xuống cho chúng ta, 
3dường như cũng thích-hợp cho tôi, sau khi đã 
điều-tra mọi việc kỹ-càng từ đầu, để viết ra cho 
ông theo thứ-tự xảy ra, hỡi Thê-ô-phi-lơ tối ưu; 
4để ông được biết sự thật chính-xác về các điều 
ông đã được dạy. 

Một thiên-sứ hứa với Xa-cha-ri về sự ra đời 
của Giăng (4/Lu-ca 1.5-1.25) 
5Trong các ngày của Hê-rốt, vua của Giu-đê, có 
một thầy tế-lễ nọ tên là Xa-cha-ri, thuộc ban A-
bi-gia; và ông có một người vợ từ những đứa 
con gái của A-rôn, và tên của bà là Ê-li-sa-bét. 
6Và cả hai đều công-chính trước mắt Đức Chúa 
TRỜI, bước đi một cách không trách được trong 
mọi điều-răn và các sự đòi hỏi của Đức Chúa. 
7Và họ không có con, vì Ê-li-sa-bét không sinh 
đẻ, và cả hai đều cao tuổi. 
8Bấy giờ xảy ra, trong khi ông đang thi-hành 
công việc thầy tế-lễ của mình trước mặt Đức 
Chúa TRỜI theo thứ-tự của ban mình, 9theo tục-
lệ của chức tế-lễ, ông được chọn bởi bắt thăm để 
vào đền-thờ của Đức Chúa và dâng hương. 10Và 
toàn-thể đám đông dân-chúng đang cầu-nguyện 
ở bên ngoài vào giờ dâng hương. 11Và một 
thiên-sứ của Đức Chúa hiện ra cùng ông, đứng 
bên hữu của bàn-thờ dâng hương. 12Và Xa-cha-
ri kinh ngạc khi ông thấy người, và sự sợ hãi 
kềm chặt ông. 13Song thiên-sứ ấy nói với ông: 
“Đừng sợ, Xa-cha-ri, vì lời cầu xin của ngươi đã 
được nghe, và Ê-li-sa-bét vợ của ngươi sẽ sinh 
cho ngươi một đứa con trai, và ngươi sẽ đặt tên 
cho nó là Giăng. 14Và ngươi sẽ hoan-hỉ và vui-
vẻ, và nhiều người sẽ vui mừng ở sự ra đời của 
nó. 15Vì nó sẽ là vĩ-đại trước mắt Đức Chúa, và 
nó sẽ không uống rượu nho hay rượu mạnh; và 
nó sẽ được đầy-dẫy Đức Thánh-Linh, trong khi 
còn trong tử-cung của mẹ nó.  

Luke 1.1-1.15 

A. BIRTH AND PREPARATION OF JESUS, 
THE SAVIOR (1.1-4.13) 

Luke’s purpose and method in writing this 
gospel (1/Luke 1.1-1.4) 

1 1Inasmuch as many have undertaken to 
compile an account of the things accomplished 
among us, 2just as those who from the beginning 
became eyewitnesses and servants of the word 
have handed them down to us, 3it seemed fitting 
for me as well, having investigated everything 
carefully from the beginning, to write it out for 
you in consecutive order, most excellent 
Theophilus; 4so that you may know the exact 
truth about the things you have been taught. 

An angel promises Zacharias the birth of John 
(4/Luke 1.5-1.25) 
5In the days of Herod, king of Judea, there was 
a certain priest named Zacharias, of the division 
of Abijah; and he had a wife from the daughters 
of Aaron, and her name was Elizabeth. 6And 
they were both righteous in the sight of God, 
walking blamelessly in all the commandments 
and requirements of the Lord. 7And they had no 
child, because Elizabeth was barren, and they 
were both advanced in age. 
8Now it came about, while he was performing 
his priestly service before God in the appointed 
order of his division, 9according to the custom 
of the priestly office, he was chosen by lot to 
enter the temple of the Lord and offer incense. 
10And the whole multitude of the people were 
in prayer outside at the hour of the incense 
offering. 11And an angel of the Lord appeared 
to him, standing to the right of the altar of 
incense. 12And Zacharias was troubled when he 
saw him, and fear gripped him. 13But the angel 
said to him, “Do not be afraid, Zacharias, for 
your petition has been heard, and your wife 
Elizabeth will bear you a son, and you will give 
him the name John. 14And you will have joy and 
gladness, and many will rejoice at his birth. 
15For he will be great in the sight of the Lord; 
and he will drink no wine or liquor; and he will 
be filled with the Holy Spirit, while yet in his 
mother’s womb.  
 



Luke 1.16-1.29 
16And he will turn back many of the sons of 
Israel to the Lord their God. 17And it is he who 
will go as a forerunner before Him in the spirit 
and power of Elijah, TO TURN THE HEARTS OF THE 
FATHERS BACK TO THE CHILDREN, and the 
disobedient to the attitude of the righteous, so as 
to make ready a people prepared for the Lord.” 

18And Zacharias said to the angel, “How will I 
know this for certain? For I am an old man, and 
my wife is advanced in age.” 19And the angel 
answered and said to him, “I am Gabriel, who 
stands beside God, and I have been sent to speak 
to you and to bring you this good news. 20And 
behold, you shall be silent and unable to speak 
until the day when these things take place, 
because you did not believe my words, which 
will be fulfilled in their proper time.” 21And the 
people were waiting for Zacharias, and were 
wondering at his delay in the temple. 22But 
when he came out, he was unable to speak to 
them; and they realized that he had seen a vision 
in the temple; and he kept making signs to them, 
and remained mute. 23And it came about, when 
the days of his priestly service were ended, he 
went back home. 
24And after these days Elizabeth his wife 
became pregnant; and she kept herself in 
seclusion for five months, saying, 25“This is the 
way the Lord has dealt with me in the days when 
He looked upon me, to take away my disgrace 
among men.” 

Gabriel promises the birth of Jesus to Mary 
(5/Luke 1.26-1.38) 
26Now in the sixth month the angel Gabriel was 
sent from God to a city in Galilee called 
Nazareth, 27to a virgin engaged to a man whose 
name was Joseph, of the house of David; and the 
virgin’s name was Mary. 28And coming in, he 
said to her, “Hail, favored one! The Lord is with 
you.” 29But she was great troubled at this 
statement, and kept pondering what kind of 
salutation this might be.  

 

                                                             
1Ma-la-chi 4.6 
2bản khác thêm: Ngươi được phước giữa các bà, 29nhưng 

Lu-ca 1.16-1.29 
16Và nó sẽ quay nhiều người con trai Y-sơ-ra-
ên trở lại cùng Đức Chúa, Đức Chúa TRỜI của 
họ. 17Và chính nó sẽ đi phía trước Ngài trong 
linh và quyền-năng của Ê-li-gia ĐỂ QUAY TÂM 
CỦA CÁC NGƯỜI CHA TRỞ LẠI CÙNG CON CÁI(1), 
và những kẻ bất tuân trở lại thái-độ của người 
công-chính, để làm sẵn-sàng một dân-tộc được 
chuẩn-bị cho Đức Chúa.” 
18Và Xa-cha-ri nói với thiên-sứ ấy: “Làm thể 
nào tôi sẽ biết chắc điều này? Vì tôi là một ông 
già, và vợ tôi thì cao tuổi.” 19Và thiên-sứ trả lời 
và nói với ông: “Ta là Gáp-ri-ên, kẻ đứng bên 
cạnh Đức Chúa TRỜI, và ta đã được sai đến để 
nói với ngươi và để đem cho ngươi tin lành này. 
20Và này, ngươi sẽ câm và không thể nói được 
cho đến ngày khi các điều này xảy ra, vì ngươi 
đã chẳng tin các lời của ta, là điều sẽ được ứng-
nghiệm trong thời-điểm thích-hợp của chúng.” 
21Và dân-chúng đang chờ đợi Xa-cha-ri, và lấy 
làm lạ ở sự trì-hoãn của ông trong đền-thờ. 
22Nhưng khi ông đi ra, ông không thể nói với 
họ; và họ nhận biết rằng ông đã thấy một sự 
hiện-thấy trong đền-thờ; và ông cứ ra dấu cho 
họ, và vẫn còn câm. 23Và xảy ra, khi các ngày 
làm công việc thầy tế-lễ của mình đã mãn, ông 
đi về nhà. 
24Và sau các ngày này Ê-li-sa-bét vợ của ông có 
thai; và bà giữ mình tách biệt trong 5 tháng, nói: 
25“Đây là cách Đức Chúa đã cư-xử với tôi trong 
các ngày khi Ngài đã đoái đến tôi, để cất đi sự 
sỉ-nhục của tôi giữa loài người.” 

Gáp-ri-ên hứa với Ma-ri sự ra đời của Giề-xu 
(5/Lu-ca 1.26-1.38) 
26Bấy giờ trong tháng thứ sáu, thiên-sứ Gáp-ri-
ên được sai từ Đức Chúa TRỜI tới một thành 
trong Ga-li-lê gọi là Na-xa-rét, 27tới một nữ 
đồng-trinh được đính-hôn cùng một người nam 
có tên là Giô-sép, thuộc về nhà Đa-vít; và tên 
của nữ đồng-trinh là Ma-ri. 28Và đi vào trong, 
người nói với cô: “Xin chào, hỡi người được ơn! 
Đức Chúa ở cùng ngươi.”(2) 29Nhưng cô rất bối 
rối ở lời phát-biểu này, và cứ suy nghĩ lời chào 
này có thể là loại lời chào gì đây.  
 

khi cô thấy thiên-sứ,…    



Lu-ca 1.30-1.47 
30Và thiên-sứ ấy bảo cô: “Đừng sợ, hỡi Ma-ri, 
vì ngươi đã tìm được ơn với Đức Chúa TRỜI. 
31Và này, ngươi sẽ thụ thai trong tử-cung của 
ngươi, và sinh một đứa con trai, và ngươi sẽ đặt 
tên cho Ngài là Giề-xu. 32Ngài sẽ vĩ-đại và sẽ 
được gọi là Con Trai của Đấng Chí Cao; và Đức 
Chúa Đức Chúa TRỜI sẽ cho Ngài ngôi của tổ-
phụ của Ngài là Đa-vít, 33và Ngài sẽ trị-vì nhà 
Gia-cốp đời đời, và vương-quốc của Ngài sẽ bất 
tận.” 34Và Ma-ri nói với thiên-sứ: “Làm sao 
việc này sẽ có được, vì tôi chẳng biết một người 
nam nào?” 35Và thiên-sứ trả lời và bảo cô: “Đức 
Thánh-Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền-năng 
của Đấng Chí Cao sẽ che bao phủ ngươi; và vì 
lý-do đó, con đẻ thánh sẽ được gọi là Con Trai 
của Đức Chúa TRỜI. 36Và kìa, ngay cả người bà 
con của ngươi là Ê-li-sa-bét cũng đã thụ thai một 
đứa con trai trong tuổi già của bà; và đây là 
tháng thứ sáu của bà, là kẻ đã bị gọi là không 
sinh đẻ. 37Vì không một lời nào là vô phương 
với Đức Chúa TRỜI.”(1) 38Và Ma-ri nói: “Này, 
nữ nô-lệ này của Đức Chúa; xin nó được làm 
cho tôi theo lời của ông.” Và thiên-sứ ấy rời khỏi 
cô. 

Ma-ri viếng thăm Ê-li-sa-bét (6/Lu-ca 1.39-
1.56) 
39Bấy giờ trong các ngày ấy Ma-ri chỗi dậy và 
đi vội-vàng tới xứ đồi núi, tới một thành-thị của 
Giu-đa, 40và vào nhà của Xa-cha-ri và chào Ê-
li-sa-bét. 41Và xảy ra khi Ê-li-sa-bét nghe lời 
chào của Ma-ri, con nhỏ ấy nhảy-nhót trong tử-
cung của bà; và Ê-li-sa-bét được đầy-dẫy Đức 
Thánh-Linh. 42Và bà la lên với tiếng lớn và nói: 
“Được phước giữa các người nữ là ngươi, và 
được phước là thành-quả của tử-cung ngươi! 
43Và làm sao mẹ của Đức Chúa của tôi lại đến 
thăm tôi? 44Vì này, khi tiếng chào của cô tới tai 
tôi, con nhỏ này nhảy-nhót trong tử-cung của tôi 
vì vui mừng. 45Và phước thay cho người nữ đã 
tin rằng điều đã được nói với mình từ Đức Chúa 
sẽ được ứng-nghiệm.” 
46Và Ma-ri nói: 

“Hồn của tôi làm Đức Chúa vĩ-đại, 
47Và linh của tôi đã vui mừng trong Đức Chúa 
TRỜI Cứu-Chúa của tôi. 

                                                             
1hay: Vì không việc gì là không thể làm được đối với Chúa 
Trời 

Luke 1.30-1.47 
30And the angel said to her, “Do not be afraid, 
Mary, for you have found favor with God. 
31And behold, you will conceive in your womb, 
and bear a son, and you shall name Him Jesus. 
32He will be great and will be called the Son of 
the Most High; and the Lord God will give Him 
the throne of His father David; 33and He will 
reign over the house of Jacob forever, and His 
kingdom will have no end.” 34And Mary said to 
the angel, “How shall this be, since I know no 
man?” 35And the angel answered and said to 
her, “The Holy Spirit will come upon you, and 
the power of the Most High will overshadow 
you; and for that reason the holy offspring shall 
be called the Son of God. 36And behold, even 
your relative Elizabeth has also conceived a son 
in her old age; and this is the sixth month for her 
who was called barren. 37For not any word will 
be impossible with God.” 38And Mary said, 
“Behold, the bondslave of the Lord; be it done 
to me according to your word.” And the angel 
departed from her. 

Mary visits Elizabeth (6/Luke 1.39-1.56) 
39Now in these days Mary arose and went with 
haste to the hill country, to a city of Judah, 40and 
entered the house of Zacharias and greeted 
Elizabeth. 41And it came about when Elizabeth 
heard Mary’s greeting, the baby leaped in her 
womb; and Elizabeth was filled with the Holy 
Spirit. 42And she cried out with a loud voice and 
said, “Blessed among women are you, and 
blessed is the fruit of your womb! 43And how 
has it happened to me that the mother of my 
Lord should come to me? 44For behold, when 
the sound of your greeting reached my ears, the 
baby leaped in my womb for joy. 45And blessed 
is she who believed that there would be a 
fulfillment of what had been spoken to her from 
the Lord.” 
46And Mary said: 

“My soul makes great the Lord, 
47And my spirit has rejoiced in God my 
Savior. 



Luke 1.48-1.63 
48For He has had regard for the humble state 
of His female slave; 
For behold, from this time on all generations 
will count me blessed. 
49For the Mighty One has done great things 
for me; 
And holy is His name. 
50AND HIS MERCY IS UPON GENERATION AND 
GENERATION 
TOWARD THOSE WHO FEAR HIM. 
51He has done mighty deeds with His arm; 
He has scattered those who were proud in the 
thoughts of their heart. 
52He has brought down rulers from their 
thrones, 
And has exalted those who were humble. 
53HE HAS FILLED THE HUNGRY WITH GOOD 
THINGS; 
And sent away the rich empty-handed. 
54He has given help to Israel His servant, 
So as to remember His mercy, 
55As He spoke to our fathers, 
To Abraham and his seed forever.” 

56And Mary stayed with her about three 
months, and then returned to her home. 

John the Baptist be born (7/Luke 1.57-1.80) 
57Now the time was fulfilled for Elizabeth to 
give birth, and she brought forth to a son. 58And 
her neighbors and her relatives heard that the 
Lord had magnified His great mercy toward her; 
and they were rejoicing with her. 59And it came 
about on the eighth day they came to circumcise 
the child, and they were going to call him 
Zacharias, after the name of his father. 60And 
his mother answered and said, “No indeed; but 
he shall be called John.” 61And they said to her, 
“There is no one among your relatives who is 
called by that name.” 62And they made signs to 
his father, as to what he wanted him called. 
63And he asked for a tablet and wrote as 
follows, “His name is John.” And they were all 
astonished. 
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Lu-ca 1.48-1.63 
48Vì Ngài đã lưu tâm đến địa-vị hèn mọn của 
nữ nô-lệ này của Ngài; 
Vì này, từ thời-điểm này về sau, mọi thế-hệ 
sẽ cho tôi là được phước. 
49Vì Đấng Toàn-năng đã làm các việc lớn 
cho tôi; 
Và danh của Ngài là thánh. 
50VÀ SỰ KHOAN-DUNG CỦA NGÀI THÌ TRÊN 
THẾ-HỆ NÀY VÀ THẾ-HỆ NỌ 
HƯỚNG VỀ NHỮNG KẺ KINH-SỢ NGÀI( 1). 
51Ngài đã làm các việc phi-thường với cánh 
tay của Ngài; 
Ngài đã phân tán những kẻ kiêu-ngạo trong 
tư-tưởng của tâm họ. 
52Ngài đã hạ bệ những kẻ thống trị khỏi ngôi 
của họ, 
Và đã đề cao những kẻ khiêm-tốn; 
53NGÀI ĐÃ LÀM NO NHỮNG KẺ ĐÓI VỚI THỨC 
ĂN NGON(2);  
Và đã đuổi những kẻ giàu đi tay không. 
54Ngài đã giúp-đỡ Y-sơ-ra-ên tôi-tớ của 
Ngài, 
Để nhớ sự khoan-dung của Ngài, 
55Như Ngài đã phán cùng các tổ-phụ của 
chúng ta, 
Cùng Áp-ra-ham và hạt giống của ông mãi 
mãi.” 

56Và Ma-ri ở với bà chừng 3 tháng, và trở về 
nhà của mình. 

Giăng Báp-tít ra đời (7/Lu-ca 1.57-1.80) 
57Bây giờ thời-điểm đã được trọn cho Ê-li-sa-
bét để sinh-đẻ, và bà sinh ra một đứa con trai. 
58Và láng giềng của bà và bà con của bà nghe 
rằng Đức Chúa đã gia tăng sự khoan-dung vĩ-
đại của Ngài hướng về bà, và họ vui-mừng với 
bà. 59Và xảy ra vào ngày thứ tám, họ đến để cắt-
bì đứa nhỏ, và họ sắp gọi nó là Xa-cha-ri, theo 
tên của cha nó. 60Và mẹ nó trả lời và nói: “Quả 
thật không; nhưng nó sẽ phải được gọi là 
Giăng.” 61Và họ nói với bà: “Không có ai ở giữa 
bà con của bà được gọi bởi tên đó.” 62Và họ làm 
dấu với cha của nó, để xem ông muốn nó được 
gọi bởi tên gì. 63Và ông xin một cái bảng và viết 
như sau: “Tên của nó là Giăng.” Và tất cả họ đều 
kinh-ngạc. 

 



Lu-ca 1.64-1.78 
64Và tức thì miệng của ông được mở ra và lưỡi 
của ông được lỏng ra, và ông nói bằng lời ca-
tụng Đức Chúa TRỜI. 65Và sự kinh-sợ đến trên 
tất cả những kẻ sống xung-quanh họ; và tất cả 
các vấn-đề này được nói đến trong tất cả xứ đồi 
núi của Giu-đê. 66Tất cả những ai nghe chúng 
đều giữ chúng trong trí, rằng: “Thế thì đứa nhỏ 
này sẽ thành gì?” Vì bàn tay của Đức Chúa nhất 
định ở với nó. 
67Và cha nó là Xa-cha-ri được đầy-dẫy Đức 
Thánh-Linh, và nói tiên-tri, rằng: 

68“Phước thay Đức Chúa Đức Chúa TRỜI 
của Y-sơ-ra-ên, 
Vì Ngài đã thăm-viếng chúng ta và đã hoàn-
tất việc cứu-chuộc dân Ngài, 
69Và đã dấy lên một sừng cứu-rỗi(1) cho 
chúng ta 
Trong nhà của Đa-vít tôi-tớ của Ngài— 
70Như Ngài đã phán bởi miệng của các tiên-
tri thánh của Ngài từ thuở xưa— 
71Sự cứu-rỗi KHỎI KẺ THÙ CỦA CHÚNG TA,  
Và KHỎI BÀN TAY CỦA MỌI KẺ GHÉT CHÚNG 
TA(2); 
72Để tỏ lòng khoan-dung hướng về các tổ-
phụ của chúng ta, 
Và để nhớ lại giao-ước thánh của Ngài, 
73Lời thề mà Ngài đã thề cùng Áp-ra-ham tổ-
phụ của chúng ta, 
74Để ban cho chúng ta rằng chúng ta, được 
cứu khỏi bàn tay của kẻ thù của chúng ta, 
Được phục-vụ Ngài mà không kinh-sợ, 
75Trong sự thánh và công-chính trước mặt 
Ngài tất cả các ngày của chúng ta. 
76Và con, hỡi con, sẽ được gọi là tiên-tri của 
Đấng Chí Cao;  
Vì con sẽ tiếp tục đi TRƯỚC MẶT ĐỨC CHÚA 
ĐỂ CHUẨN BỊ CÁC LỐI ĐI CỦA NGÀI( 3); 
77Để ban cho dân của Ngài sự nhận biết về 
sự cứu-rỗi 
Bởi sự tha-thứ tội của họ. 
78Bởi cớ sự khoan-dung âu-yếm của Đức 
Chúa TRỜI của chúng ta, 
Với nó Mặt Trời Mọc từ trên cao sẽ(4) thăm-
viếng chúng ta, 
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Luke 1.64-1.78 
64And at once his mouth was opened and his 
tongue loosed, and he began to speak in praise 
of God. 65And fear came on all those living 
around them; and all these matters were being 
talked about in all the hill country of Judea. 
66All who heard them kept them in mind, 
saying, “What then will this child turn out to 
be?” For the hand of the Lord was certainly with 
him. 
67And his father Zacharias was filled with the 
Holy Spirit, and prophesied, saying: 

68“Blessed be the Lord God of Israel, 
For He has visited us and accomplished 
redemption for His people, 
69And has raised up a horn of salvation for 
us 
In the house of David His servant— 
70As He spoke by the mouth of His holy 
prophets from of old— 
71Salvation FROM OUR ENEMIES, 
And FROM THE HAND OF ALL WHO HATE US; 
72To show mercy toward our fathers, 
And to remember His holy covenant, 
73The oath which He swore to Abraham our 
father, 
74To grant us that we, being delivered from 
the hand of our enemies, 
Might serve Him without fear, 
75In holiness and righteousness before Him 
all our days. 
76And you, child, will be called the prophet 
of the Most High; 
For you will go on BEFORE THE LORD TO 
PREPARE HIS WAYS; 
77To give to His people the knowledge of 
salvation 
By the forgiveness of their sins, 
78Because of the tender mercy of our God, 
With which the Sunrise from on high will 
visit us, 
 
 
 
 
 
 

3Ma-la-chi 3.1 
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Luke 1.79-2.12 
79TO SHINE UPON THOSE WHO SIT IN DARKNESS 
AND THE SHADOW OF DEATH, 
To guide our feet into the way of peace.” 

80And the child continued to grow and became 
strong in spirit, and he lived in the deserts until 
the day of his public appearance to Israel. 

Jesus is born in Bethlehem (9/Luke 2.1-2.7) 

2 1Now it came about in those days that a 
decree went out from Emperor Augustus, that a 
census be taken of all the inhabited earth. 2This 
was the first census taken while Quirinius was 
governor of Syria. 3And all were proceeding to 
register for the census, everyone to his own city. 
4And Joseph also went up from Galilee, from 
the city of Nazareth, to Judea, to the city of 
David which is called Bethlehem, because he 
was of the house and family of David, 5in order 
to register along with Mary, who was engaged 
to him, and was with child. 6And it came about 
that while they were there, the days were 
completed for her to give birth. 7And she gave 
birth to her first-born son; and she wrapped Him 
in cloths, and laid Him in a manger, because 
there was no room for them in the inn. 

Shepherds visit Jesus (10/Luke 2.8-2.20) 
8And in the same region there were some 
shepherds staying out in the fields, and keeping 
watch over their flock by night. 9And an angel 
of the Lord suddenly stood before them, and the 
glory of the Lord shone around them; and they 
were terribly frightened. 10And the angel said to 
them, “Do not be afraid; for behold, I bring you 
good news of great joy which will be for all the 
people; 11for today in the city of David there has 
been born for you a Savior, who is Christ the 
Lord. 12And this will be a sign for you: you will 
find a baby wrapped in cloths, and lying in a 
manger.” 
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Lu-ca 1.79-2.12 
79ĐỂ CHIẾU SÁNG TRÊN NHỮNG KẺ NGỒI 
TRONG SỰ TỐI-TĂM VÀ TRONG BÓNG SỰ 
CHẾT(1), 
Để hướng-dẫn bàn chân của chúng ta vào 
nẻo đường bình-an(2).” 

80Và đứa nhỏ tiếp-tục lớn lên và trở nên mạnh-
mẽ trong linh, và nó sống trong các vùng sa mạc 
cho đến ngày nó xuất-hiện công-khai cùng Y-
sơ-ra-ên. 

Giề-xu được sinh ra tại Bết-lê-hem (9/Lu-ca 
2.1-2.7) 

2 1Bấy giờ xảy ra trong các ngày đó rằng một 
sắc-lệnh đi ra từ hoàng-đế Âu-gút-tơ, rằng một 
cuộc điều tra dân-số phải được thực hiện trong 
tất cả trái đất có người ở. 2Đây là cuộc điều tra 
dân-số đầu tiên được thực hiện trong khi Qui-ri-
ni-u là thống-đốc của Sy-ri. 3Và tất cả đang tiến-
hành để đăng-ký cho cuộc kiểm tra dân-số, mỗi 
người đến chính thành-thị của mình. 4Và Giô-
sép cũng đi lên từ Ga-li-lê, từ thành-thị Na-xa-
rét, tới Giu-đê, tới thành-thị của Đa-vít, được gọi 
là Bết-lê-hem, vì người thuộc về nhà và gia-đình 
của Đa-vít, 5để đăng-ký cùng với Ma-ri, là 
người đã hứa gả cho mình, và đang có thai. 6Và 
xảy ra trong khi họ ở đó, các ngày đã được trọn 
cho cô sinh đẻ. 7Và cô sinh con trai đầu lòng của 
cô; và cô quấn Ngài trong những miếng vải, và 
đặt Ngài trong một máng thú ăn, vì chẳng có chỗ 
nào cho họ trong quán trọ. 

Các kẻ chăn chiên thăm viếng Giề-xu (10/Lu-
ca 2.8-2.20) 
8Và trong cùng một vùng đó, có một số kẻ chăn 
chiên ở lại ngoài đồng, và canh-giữ bầy chiên 
của họ vào ban đêm. 9Và một thiên-sứ của Đức 
Chúa thình-lình đứng trước họ, và vinh-quang 
của Đức Chúa chiếu sáng xung-quanh họ; và họ 
hoảng-sợ kinh khủng. 10Và thiên-sứ ấy bảo họ: 
“Đừng sợ; vì này, ta đem cho các ngươi tin-lành 
đem lại niềm vui lớn, là tin lành sẽ cho mọi dân-
tộc; 11vì hôm nay trong thành-thị của Đa-vít đã 
được sinh cho các ngươi một Cứu-Chúa, là Cơ-
rít-tô Đức Chúa. 12Và đây sẽ là một dấu-hiệu 
cho các ngươi: các ngươi sẽ tìm thấy một đứa trẻ 
được quấn trong những miếng vải, và nằm trong 
một máng thú ăn.”  

2Ê-sai 59.8 



Lu-ca 2.13-2.26 
13Và thình-lình ở đó hiện ra với thiên-sứ ấy vô 
số thiên-binh ca-tụng Đức Chúa TRỜI và nói:  

14“Vinh-quang cho Đức Chúa TRỜI trong 
tầng trời tối cao, 
Và trên đất bình-an giữa những người mà 
Ngài hài lòng.”(1) 

15Và xảy ra khi các thiên-sứ đã đi khỏi họ vào 
trong trời, rằng những kẻ chăn chiên bảo nhau: 
“Thế thì chúng ta hãy đi thẳng tới Bết-lê-hem, 
và xem việc này vừa xảy ra mà Đức Chúa đã cho 
chúng ta biết.” 16Và họ đi vào vội-vàng và tìm 
ra con đường của họ tới Ma-ri và Giô-sép, và 
đứa trẻ trong khi Ngài nằm trong máng thú ăn. 
17Và khi họ đã thấy điều này, họ cho biết lời 
tuyên-bố đã được bảo cho họ về Đứa Bé này. 
18Và tất cả những người nghe điều này đều thắc 
mắc ở các điều những kẻ chăn chiên đã bảo họ. 
19Nhưng Ma-ri tích-trử tất cả các điều này, suy 
nghĩ về chúng trong tâm mình. 20Và những kẻ 
chăn chiên đi về, tôn vinh và ca-tụng Đức Chúa 
TRỜI vì mọi điều mà họ đã nghe và đã thấy, y 
như họ đã được bảo. 

Ma-ri và Giô-sép đem Giề-xu tới đền-thờ 
(11/Lu-ca 2.21-2.40) 
21Và khi 8 ngày đã được trọn để cắt-bì Ngài, tên 
của Ngài được gọi là Giề-xu, cái tên được thiên-
sứ đã cho trước khi Ngài được thụ-thai trong tử-
cung. 
22Và khi các ngày cho sự tẩy-uế của họ theo 
luật-pháp Môi-se đã được hoàn-tất, họ đem Ngài 
lên tới Giê-ru-sa-lem để trình-diện Ngài cùng 
Đức Chúa 23(như được viết trong Luật-pháp của 
Đức Chúa: “MỌI GIỐNG ĐỰC MỞ TỬ CUNG SẼ 
PHẢI ĐƯỢC GỌI LÀ THÁNH ĐỐI VỚI ĐỨC 
CHÚA”(2)), 24và để dâng một tế-vật theo điều đã 
được nói trong Luật-pháp của Đức Chúa, “MỘT 
CẶP CU ĐẤT HOẶC HAI CON BỒ-CÂU TƠ.”(3) 25Và 
kìa, có một ông nọ trong Giê-ru-sa-lem có tên là 
Si-mê-ôn; và ông này công-chính và sùng-đạo, 
chờ đợi sự an-ủi của Y-sơ-ra-ên; và Đức Thánh-
Linh ở trên ông. 26Và đã được khải-thị cho ông 
biết bởi Đức Thánh-Linh rằng ông sẽ không 
thấy sự chết trước khi ông thấy Cơ-rít-tô của 
Đức Chúa. 
 

                                                             
1bản khác: bình-an, thiện-ý giữa loài người 
2Xuất-hành 13.2,12; Dân-số 3.13; 8.17 

Luke 2.13-2.26 
13And suddenly there appeared with the angel a 
multitude of the heavenly host praising God and 
saying, 

14“Glory to God in the highest, 
And on earth peace among men with whom 
He is pleased.” 

15And it came about when the angels had gone 
away from them into heaven, that the shepherds 
began saying to one another, “Let us go straight 
to Bethlehem then, and see this thing that has 
happened which the Lord has made known to 
us.” 16And they came in haste and found their 
way to Mary and Joseph, and the baby as He lay 
in the manger. 17And when they had seen this, 
they made known the statement which had been 
told them about this Child. 18And all who heard 
it wondered at the things which were told them 
by the shepherds. 19But Mary treasured up all 
these things, pondered them in her heart. 20And 
the shepherds went back, glorifying and praising 
God for all that they had heard and seen, just as 
had been told them. 

Mary và Joseph bring Jesus to the temple 
(11/Luke 2.21-2.40) 
21And when eight days were completed so as to 
circumcise Him, His name was then called 
Jesus, the name given by the angel before He 
was conceived in the womb. 
22And when the days for their purification 
according to the law of Moses were completed, 
they brought Him up to Jerusalem to present 
Him to the Lord 23(as it is written in the Law of 
the Lord, “EVERY first-born MALE THAT OPENS THE 
WOMB SHALL BE CALLED HOLY TO THE LORD”), 
24and to offer a sacrifice according to what was 
said in the Law of the Lord, “A PAIR OF TURTLE-
DOVES OR TWO YOUNG PIGEONS.” 25And behold, 
there was a man in Jerusalem whose name was 
Simeon; and this man was righteous and devout, 
looking for the consolation of Israel; and the 
Holy Spirit was upon him. 26And it had been 
revealed to him by the Holy Spirit that he would 
not see death before he had seen the Lord’s 
Christ. 
 
 

3Lê-vi 5.11; 12.8 



Luke 2.27-2.41 

27And he came in the Spirit into the temple; and 
when the parents brought in the child Jesus, to 
do for Him according to the custom of the Law, 
28then he took Him into his arms, and blessed 
God, and said, 

29“Now Lord, Thou dost let Thy slave depart 
in peace, according to Thy word; 
30For my eyes have seen Thy salvation, 
31Which Thou have prepared in the presence 
of all peoples, 
32A LIGHT OF REVELATION TO THE GENTILES, 
And the glory of Thy people Israel.” 

33And His father and mother were amazed at the 
things which were being said about Him. 34And 
Simeon blessed them and said to Mary His 
mother, “Behold, this Child is appointed for the 
fall and rise of many in Israel, and for a sign to 
be opposed—35and a sword will pierce even 
your own soul—to the end that thoughts from 
many hearts may be revealed.” 36And there was 
a prophetess, Anna the daughter of Phanuel, of 
the tribe of Asher. She was advanced in age and 
had lived with her husband seven years after her 
virginity, 37and then as a widow to the age of 
eighty-four. And she never left the temple, 
serving night and day with fastings and prayers. 
38And at that very hour she came up and began 
giving thanks to God, and continued to speak of 
Him to all those who were looking for the 
redemption of Jerusalem. 
39And when they had performed everything 
according to the Law of the Lord, they returned 
to Galilee, to their own city of Nazareth. 40And 
the Child continued to grow and become strong, 
becoming full of wisdom; and the grace of God 
was upon Him. 

Jesus speaks with the religious teachers 
(15/Luke 2.41-2.52) 
41And His parents used to go to Jerusalem every 
year at the Feast of the Passover. 
 
 

                                                             
1Ê-sai 9.2; 42.6; 49.6,9; 51.4; 60.1-3 

Lu-ca 2.27-2.41 
27Và ông đến trong Đức Thánh Linh vào trong 
đền-thờ; và khi cha mẹ đem đứa nhỏ Giề-xu vào, 
để làm cho Ngài theo phong tục của luật-pháp, 
28thì ông ẵm Ngài trong tay của ông, và chúc-
tụng Đức Chúa TRỜI, và nói:  

29“Bây giờ Chúa ôi, xin Chúa cho kẻ nô-lệ 
này của Chúa ra đi trong bình-an, theo lời 
của Chúa; 
30Vì mắt của con đã thấy sự cứu-rỗi của 
Chúa, 
31Mà Chúa đã chuẩn-bị trong sự hiện-diện 
của tất cả các dân-tộc, 
32MỘT ÁNH-SÁNG KHẢI-THỊ CHO CÁC DÂN 
NGOẠI-BANG(1), 
Và vinh-quang của dân Y-sơ-ra-ên của Đức 
Chúa.” 

33Và cha và mẹ(2) của Ngài lấy làm kinh-ngạc ở 
các điều đang được nói về Ngài. 34Và Si-mê-ôn 
chúc phước họ, và nói với Ma-ri mẹ của Ngài: 
“Này, Đứa Bé này được chỉ-định cho sự ngã và 
sự nổi lên của nhiều người trong Y-sơ-ra-ên, và 
cho một dấu-hiệu bị chống-đối—35và một thanh 
gươm sẽ đâm thấu cả chính hồn của ngươi—đến 
cuối cùng rằng những ý tưởng từ nhiều tấm lòng 
sẽ bị phơi bày.” 36Và có một nữ tiên-tri, là An-
ne con gái của Pha-nu-ên, thuộc về chi-tộc A-se. 
Bà đã cao tuổi và đã sống với chồng 7 năm sau 
sự đồng-trinh của bà, 37và đoạn thành một góa-
phụ cho đến tuổi 84. Và bà chẳng bao giờ rời 
đền-thờ, phục-vụ đêm và ngày với kiêng ăn và 
cầu-nguyện. 38Và vào ngay giờ đó, bà bước tới 
và dâng các lời cảm-tạ lên Đức Chúa TRỜI, và 
tiếp-tục nói về Ngài với tất cả những kẻ chờ đợi 
sự chuộc lại của Giê-ru-sa-lem. 
39Và khi họ đã làm xong mọi việc theo Luật-
pháp của Đức Chúa, họ trở về Ga-li-lê, về chính 
thành-thị Na-xa-rét của họ. 40Và Đứa Bé tiếp-
tục lớn lên và trở nên mạnh-mẽ, trở nên đầy 
khôn-ngoan; và ân-điển của Đức Chúa TRỜI ở 
trên Ngài. 

Giề-xu trò chuyện với các giáo-sư tôn-giáo 
(15/Lu-ca 2.41-2.52) 
41Và cha mẹ của Ngài thường đi tới Giê-ru-sa-
lem mỗi năm vào lễ Vượt-qua.  
 

2bản khác: Giô-sép và mẹ đứa nhỏ 



Lu-ca 2.42-3.3 
42Và khi Ngài đã 12 tuổi, họ đi lên đó theo tục 
lệ của Lễ ấy; 43và khi họ đang trở về, sau khi ở 
trọn số các ngày ấy, cậu bé Giề-xu ở lại đằng sau 
tại Giê-ru-sa-lem. Và cha mẹ của Ngài(1) không 
biết điều đó, 44nhưng tưởng rằng Ngài ở trong 
đoàn bộ hành, và đã đi một cuộc hành trình 1 
ngày; và họ bắt đầu tìm kiếm Ngài giữa bà-con 
và bạn bè quen thuộc của họ. 45Và khi họ chẳng 
tìm thấy Ngài, họ trở lại Giê-ru-sa-lem, tìm kiếm 
Ngài. 46Và xảy ra rằng sau 3 ngày, họ tìm thấy 
Ngài trong đền-thờ, ngồi giữa các giáo-sư, vừa 
nghe họ vừa hỏi họ những câu hỏi. 47Và tất cả 
những kẻ nghe Ngài đều lấy làm lạ ở sự hiểu biết 
của Ngài và các câu trả lời của Ngài. 48Và khi 
họ thấy Ngài, họ lấy làm ngạc-nhiên; và mẹ của 
Ngài bảo Ngài: “Con, tại sao Con đã đối-xử với 
chúng ta cách này? Này, cha của Con và ta đang 
tìm kiếm Con.” 49Và Ngài nói với họ: “Tại sao 
cha mẹ đã tìm kiếm Tôi? Cha mẹ há đã chẳng 
biết rằng Tôi phải ở trong các sự việc của Thân-
phụ của Tôi sao?” 50Và họ không hiểu lời phát-
biểu mà Ngài đã nói với họ. 51Và Ngài đi xuống 
với họ, và đến Na-xa-rét, và Ngài tiếp-tục ở dưới 
quyền của họ; và mẹ của Ngài tích-trử tất cả các 
lời này trong tâm của bà. 

52Và Giề-xu đã cứ tăng trưởng trong khôn-
ngoan và vóc dạng(2), và trong ân-huệ với Đức 
Chúa TRỜI và người ta. 

Giăng Báp-tít dọn đường cho Giề-xu (16/Lu-ca 
3.1-3.17/Ma-thi-ơ 3.1-3.12; Mác 1.1-1.8) 

3 1Bấy giờ trong năm thứ mười lăm triều-đại 
hoàng-đế Ti-be-rơ, khi Bôn-xơ Phi-lát là thống-
đốc của Giu-đê, và Hê-rốt là thống-đốc phần tư 
của Ga-li-lê, và Phi-líp em trai của hắn là thống-
đốc phần tư của vùng Y-tu-rê và Tra-cô-nít, và 
Ly-sa-ni-a là thống-đốc phần tư của A-by-len, 
2trong chức-vị tế-lễ thượng-phẩm của An-ne và 
Cai-phe, lời của Đức Chúa TRỜI đến cùng 
Giăng, con trai của Xa-cha-ri, trong vùng 
hoang-vu. 3Và người đến trong tất cả quận 
xung-quanh sông Giô-đanh, thuyết-giảng một 
phép báp-tem về sự ăn-năn(3) để được tha tội;  

                                                             
1bản khác: Giô-sép và mẹ Ngài 
2bản khác: tuổi đời 

Luke 2.42-3.3 
42And when He became twelve, they went up 
there according to the custom of the Feast; 
43and as they were returning, after spending the 
full number of days, the boy Jesus stayed behind 
in Jerusalem. And His parents were unaware of 
it, 44but supposed Him to be in the caravan, and 
went a day’s journey; and they began looking 
for Him among their relatives and 
acquaintances. 45And when they did not find 
Him, they returned to Jerusalem, looking for 
Him. 46And it came about that after three days 
they found Him in the temple, sitting in the 
midst of the teachers, both listening to them, and 
asking them questions. 47And all who heard 
Him were amazed at His understanding and His 
answers. 48And when they saw Him, they were 
astonished; and His mother said to Him, “Child, 
why have You treated us this way? Behold, 
Your father and I are looking for You.” 49And 
He said to them, “Why is it that you were 
looking for Me? Did you not know that I had to 
be in the things of My Father?” 50And they did 
not understand the statement which He had 
spoken to them. 51And He went down with 
them, and came to Nazareth, and He continued 
in subjection to them; and His mother was 
treasuring all these words in her heart. 
52And Jesus kept increasing in wisdom and 
stature and in favor with God and men. 

John the Baptist prepares the way for Jesus 
(16/Luke 3.1-3.17/Matthew 3.1-3.12; Mark 1.1-
1.8) 

31Now in the fifteenth year of the reign of 
Emperor Tiberius, when Pontius Pilate was 
governor of Judea, and Herod was tetrarch of 
Galilee, and his brother Philip was tetrarch of 
the region of Ituraea and Trachonitis, and 
Lysanias was tetrarch of Abilene, 2in the high 
priesthood of Annas and Caiaphas, the word of 
God came to John, the son of Zacharias, in the 
wilderness. 3And he came into all the district 
around the Jordan, preaching a baptism of 
repentance for the forgiveness of sins;  
 
 

3Nguyên ngữ: metanoias ăn-năn tội-lỗi, từ bỏ đường lối 
đang đi, quay lại, theo đường lối của Đức Chúa Trời 



Luke 3.4-3.16 
4as it is written in the book of the words of 
Isaiah the prophet, 

“THE VOICE OF ONE CRYING IN THE WILDERNESS, 
‘MAKE READY THE WAY OF THE LORD, 
MAKE HIS PATHS STRAIGHT. 
5EVERY RAVINE SHALL BE FILLED, 
AND EVERY MOUNTAIN AND HILL SHALL BE 
BROUGHT LOW; 
THE CROOKED SHALL BECOME STRAIGHT, 
AND THE ROUGH ROADS SMOOTH; 
6AND ALL FLESH SHALL SEE THE SALVATION OF 
GOD.’” 

7He therefore began saying to the crowds who 
were going out to be baptized by him, “You 
brood of vipers, who warned you to flee from 
the wrath to come? 8Therefore bear forth fruits 
in keeping with repentance, and do not begin to 
say to yourselves, ‘We have Abraham for our 
father,’ for I say to you that from these stones 
God is able to raise up children to Abraham. 
9And also the axe is already laid at the root of 
the trees; every tree therefore that does not bear 
good fruit is cut down and thrown into the fire.” 
10And the crowds were questioning him, 
saying, “Then what shall we do?” 11And he 
would answer and say to them, “Let the man 
who has two tunics share with him who has 
none; and let him who has food do likewise.” 
12And some tax-gatherers also came to be 
baptized, and they said to him, “Teacher, what 
shall we do?” 13And he said to them, “Collect 
no more than what you have been ordered to.” 
14And some soldiers were questioning him, 
saying, “And what about us, what shall we do?” 
And he said to them, “Do not take money from 
anyone by force, or accuse anyone falsely, and 
be content with your wages.” 

15Now while the people were in a state of 
expectation and all were wondering in their 
hearts about John, as to whether he was the 
Christ, 16John answered and said to them all, 
“As for me, I baptize you with water; but One is 
coming who is mightier than I, and I am not fit 
to untie the thong of His sandals; He will baptize 
you in the Holy Spirit and fire.  

                                                             
1Ê-sai 40.3-40.5 

Lu-ca 3.4-3.16 
4như được viết trong sách có các lời của tiên-tri 
Ê-sai: 

“TIẾNG CỦA NGƯỜI KÊU GÀO TRONG VÙNG 
HOANG-VU: 
‘HÃY LÀM SẴN-SÀNG ĐƯỜNG ĐI CỦA ĐỨC 
CHÚA, 
HÃY LÀM THẲNG CÁC LỐI ĐI CỦA NGÀI. 
5MỖI KHE TRỦNG SẼ PHẢI ĐƯỢC LẤP ĐẦY; 
VÀ MỌI NGỌN NÚI VÀ ĐỒI SẼ PHẢI BỊ HẠ 
THẤP; 
CÁC LỐI QUANH CO SẼ TRỞ THÀNH THẲNG, 
VÀ ĐƯỜNG GẬP-GHỀNH SẼ THÀNH ÊM(1); 
6VÀ MỌI XÁC-THỊT SẼ THẤY SỰ CỨU-RỖI CỦA 
ĐỨC CHÚA TRỜI(2).’” 

7Bởi vậy người nói với các đám đông đang đi ra 
để được mình báp-tem: “Lũ rắn lục các ngươi, 
ai đã cảnh-báo các ngươi để chạy khỏi cơn 
thạnh-nộ sắp đến? 8Bởi vậy hãy sinh ra các trái 
hợp với sự ăn-năn, và đừng bắt đầu nói với 
mình: ‘Chúng ta có Áp-ra-ham là tổ-phụ của 
chúng ta,’ vì ta bảo các ngươi rằng Đức Chúa 
TRỜI có thể khiến các hòn đá này thành con cái 
cho Áp-ra-ham. 9Và cái rìu cũng đã được đặt nơi 
rễ của các ngọn cây rồi; bởi vậy mọi ngọn cây 
chẳng mang trái tốt thì bị đốn xuống và bị quăng 
vào lửa.” 10Và các đám đông chất-vấn người, 
rằng: “Thế thì chúng tôi phải làm gì?” 11Và 
người trả lời và bảo họ: “Người có 2 áo lót dài 
hãy chia-sẻ với kẻ không có gì cả; và người có 
thức-ăn hãy làm giống như vậy.” 12Và một số 
kẻ thâu-thuế cũng đến để được báp-tem, và họ 
nói với người: “Thưa thầy, chúng tôi phải làm 
gì?” 13Và người bảo họ: “Đừng thâu nhiều hơn 
số các ngươi đã được lệnh thâu.” 14Và một số 
quân-nhân hỏi người, rằng: “Và chúng tôi thì 
sao, chúng tôi phải làm gì?” Và người bảo họ: 
“Đừng lấy tiền từ ai bằng vũ lực, hay buộc tội ai 
một cách sai lầm, và hãy hài-lòng với tiền lương 
của mình.” 
15Bấy giờ, trong khi dân chúng đang ở trong 
tình-trạng trông mong và tất cả đều đang kinh-
ngạc trong tâm của họ về Giăng, để xem người 
có phải là Đấng Cơ-rít-tô hay chăng, 16Giăng trả 
lời và nói với tất cả họ: “Về phần ta, ta báp-tem 
các ngươi bằng nước; nhưng Đấng đang đến thì 
phi-thường hơn ta; và ta không xứng để mở dây 
dép của Ngài; Ngài sẽ báp-tem các ngươi trong 
Đức Thánh-Linh và lửa.  

2Ê-sai 52.10 



Lu-ca 3.17-3.32 
17Và cái chĩa sẩy của Ngài ở trong tay của Ngài 
để dọn sạch hoàn toàn sân đập lúa của Ngài, và 
để thâu lúa mì vào kho của Ngài; nhưng Ngài sẽ 
đốt hết trấu bằng lửa không thể dập tắt.” 

Hê-rốt bỏ tù Giăng (26/Lu-ca 3.18-3.20) 
18Thế là cũng với nhiều lời khích-lệ khác, người 
thuyết-giảng tin-lành cho dân chúng. 19Nhưng 
khi Hê-rốt thống-đốc phần tư xứ bị người quở-
trách vì Hê-rô-đia, vợ của em trai hắn, và vì tất 
cả các điều ác mà Hê-rốt đã làm, 20hắn cũng đã 
thêm điều này vào tất cả chúng, rằng hắn đã 
giam Giăng trong tù. 

Lễ báp-tem của Giề-xu (17/Lu-ca 3.21-3.22/ 
Ma-thi-ơ 3.13-3.17; Mác 1.9-1.11) 
21Bấy giờ xảy ra khi tất cả dân chúng đều được 
báp-tem, rằng Giề-xu cũng được báp-tem, và 
trong khi Ngài đang cầu-nguyện, thì trời được 
mở ra, 22và Đức Thánh-Linh giáng xuống trên 
Ngài trong hình-thể như một con bồ-câu, và có 
tiếng đi ra khỏi trời: “Ngươi là Con Trai yêu-dấu 
của Ta; trong Ngươi, Ta rất hài lòng.” 

Tổ-tiên của Giề-xu (3/Lu-ca 3.23-3.38/Ma-thi-
ơ 1.1-1.17) 
23Và khi Ngài bắt đầu mục-vụ của Ngài, Giề-xu 
chính Ngài độ 30 tuổi, theo như người ta nghĩ là 
con trai của Giô-sép, con trai của Hê-li, 24con 
trai của Mát-tát, con trai của Lê-vi, con trai của 
Mên-chi, con trai của Gia-nê, con trai của Giô-
sép, 25con trai của Ma-ta-thia, con trai của A-
mốt, con trai của Na-hum, con trai của Ếch-li, 
con trai của Na-ghê, 26con trai của Ma-át, con 
trai của Ma-ta-thia, con trai của Sê-mê-in, con 
trai của Giô-sép, con trai của Giô-đa, 27con trai 
của Giô-a-nan, con trai của Rê-sa, con trai của 
Xô-rô-ba-bên, con trai của Sa-la-thi-ên, con trai 
của Nê-ri, 28con trai của Mên-chi, con trai của 
A-đi, con trai của Cô-sam, con trai của Ên-ma-
đan, con trai của của Ê-rơ, 29con trai Giê-su, con 
trai của Ê-li-ê-se, con trai của Giô-rim, con trai 
của Mát-tát, con trai của Lê-vi, 30con trai của 
Si-mê-ôn, con trai của Giu-đa, con trai của Giô-
sép, con trai của Giô-nan, con trai của Ê-li-a-
kim, 31con trai của Mê-lê-a, con trai của Men-
na, con trai của Mát-ta-tha, con trai của Na-than, 
con trai của Đa-vít, 32con trai của Gie-sê, con 
trai của Ô-bết, con trai của Bô-ô, 

Luke 3.17-3.32 
17And His winnowing fork is in His hand to 
thoroughly clear His threshing floor, and to 
gather the wheat into His barn; but He will burn 
up the chaff with unquenchable fire.” 

Herod put John in prison (26/Luke 3.18-3.20)  
18So with many other exhortations also he 
preached the gospel to the people. 19But when 
Herod the tetrarch was reproved by him on 
account of Herodias, his brother’s wife, and on 
account of all the wicked things which Herod 
had done, 20he added this also to them all, that 
he locked John up in prison. 

The baptism of Jesus (17/Luke 3.21-
3.22/Matthew 3.13-3.17; Mark 1.9-1.11) 
21Now it came about when all the people were 
baptized, that Jesus was also baptized, and while 
He was praying, heaven was opened, 22and the 
Holy Spirit descended upon Him in bodily form 
like a dove, and a voice came out of heaven, 
“Thou are My Beloved Son, in Thee I am well-
pleased.” 

The ancestors of Jesus (3/Luke 3.23-3.38/ 
Matthew 1.1-1.17) 
23And when He began His ministry, Jesus 
Himself was about thirty years of age, as it was 
being thought the son of Joseph, the son of Eli, 
24the son of Matthat, the son of Levi, the son of 
Melchi, the son of Jannai, the son of Joseph, 
25the son of Mattathias, the son of Amos, the 
son of Nahum, the son of Hesli, the son of 
Naggai, 26the son of Maath, the son of 
Mattathias, the son of Semein, the son of Josech, 
the son of Joda, 27the son of Joanan, the son of 
Rhesa, the son of Zerubbabel, the son of 
Shealtiel, the son of Neri, 28 the son of Melchi, 
the son of Addi, the son of Cosam, the son of 
Elmadam, the son of Er, 29the son of Joshua, the 
son of Eliezer, the son of Jorim, the son of 
Matthat, the son of Levi, 30the son of Simeon, 
the son of Judah, the son of Joseph, the son of 
Jonan, the son of Eliakim, 31the son of Melea, 
the son of Menna, the son of Mattatha, the son 
of Nathan, the son of David, 32the son of Jesse, 
the son of Obed, the son of Boaz, 



Luke 3.33-4.10 

the son of Salmon, the son of Naasson, 33the son 
of Amminadab, the son of Ram, the son of 
Joram, the son of Hezron, the son of Perez, the 
son of Judah, 34the son of Jacob, the son of 
Isaac, the son of Abraham, the son of Terah, the 
son of Nahor, 35the son of Serug, the son of Reu, 
the son of Peleg, the son of Heber, the son of 
Shelah, 36the son of Cainan, the son of 
Arphaxad, the son of Shem, the son of Noah, the 
son of Lamech, 37the son of Methuselah, the son 
of Enoch, the son of Jared, the son of 
Mahalaleel, the son of Cainan, 38the son of 
Enosh, the son of Seth, the son of Adam, the son 
of God. 

Satan tempts Jesus in the wilderness (18/Luke 
4.1-4.13/Matthew 4.1-4.11; Mark 1.12-1.13) 

4 1And Jesus, full of the Holy Spirit, returned 
from the Jordan and was led about by the Spirit 
in the wilderness 2for forty days, being tempted 
by the devil. And He ate nothing during those 
days, and when they had ended, He became 
hungry. 3And the devil said to Him, “If You are 
the Son of God, tell this stone to become bread.” 
4And Jesus answered him, “It is written, ‘MAN 

SHALL NOT LIVE ON BREAD ALONE.’” 5And he led 
Him up and showed Him all the kingdoms of the 
inhabited earth in a moment of time. 6And the 
devil said to Him, “I will give You all this 
domain and their glory; for it has been handed 
over to me, and I give it to whomever I wish. 
7Therefore if You worship before me, it will all 
be Yours.” 8And Jesus answered and said to 
him, “It is written, ‘YOU SHALL WORSHIP THE 

LORD YOUR GOD, AND SERVE HIM ONLY.’” 9And he 
led Him to Jerusalem and had Him stand on the 
pinnacle of the temple, and said to Him, “If You 
are the Son of God, throw Yourself down from 
here; 10for it is written, 

‘HE WILL GIVE HIS ANGELS CHARGE CONCERNING 
YOU TO GUARD YOU,’ 
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Lu-ca 3.33-4.10 

con trai của Sanh-môn, con trai của Na-ách-son, 
33con trai của A-mi-na-đáp, con trai của A-ram, 
con trai của Giô-ram, con trai của Ếch-rôm, con 
trai của Pha-rê, con trai của Giu-đa, 34con trai 
của Gia-cốp, con trai của Y-sác, con trai của Áp-
ra-ham, con trai của Tha-rê, con trai của Na-cô, 
35con trai của Sê-rúc, con trai của Ra-gao, con 
trai của Pha-léc, con trai của Hê-be, con trai của 
Sa-la, 36con trai của Cai-nan, con trai của A-
bác-sát, con trai của Sem, con trai của Nô-ê, con 
trai của La-méc, 37con trai của Ma-tu-sê-la, con 
trai của Ê-nốt, con trai của Gia-rết, con trai của 
Mê-lê-lê-ên, con trai của Cai-nan, 38con trai của 
Ê-nót, con trai của Sết, con trai của A-đam, con 
trai của Đức Chúa TRỜI. 

Sa-tan cám-dỗ Giề-xu trong vùng hoang-vu 
(18/Lu-ca 4.1-4.13/Ma-thi-ơ 4.1-4.11; Mác 
1.12-1.13) 

4 1Và Giề-xu, đầy dẫy Đức Thánh-Linh, trở về 
từ sông Giô-đanh và được dẫn đi đó đây bởi Đức 
Thánh Linh trong vùng hoang-vu, 2trong 40 
ngày, bị quỉ-vương cám-dỗ. Và Ngài không ăn 
gì cả trong các ngày đó, và khi chúng đã hết, 
Ngài trở nên đói. 3Và quỉ-vương bảo Ngài: 
“Nếu Ông là Con Trai của Đức Chúa TRỜI, hãy 
bảo hòn đá này trở thành bánh mì đi.” 4Và Giề-
xu trả lời nó: “Có chép: ‘LOÀI NGƯỜI CHẲNG 
SỐNG CHỈ NHỜ VÀO MỘT MÌNH BÁNH MÌ(1).’” 5Và 
nó dẫn Ngài lên và chỉ cho Ngài tất cả các 
vương-quốc trên trái đất có người ở trong một 
thoáng của thời-gian. 6Và quỉ-vương bảo Ngài: 
“Tôi sẽ cho Ông mọi lãnh-địa này và vinh-quang 
của chúng; vì nó đã được trao cho tôi, và tôi ban 
nó cho bất cứ ai tôi muốn. 7Bởi vậy nếu Ông 
thờ-lạy trước mặt tôi, tất cả sẽ là của Ông.” 8Và 
Giề-xu trả lời và phán cùng hắn: “Có chép 
‘NGƯƠI PHẢI THỜ-PHƯỢNG ĐỨC CHÚA ĐỨC 
CHÚA TRỜI CỦA NGƯƠI, VÀ CHỈ PHỤC-VỤ 
NGÀI(2).’” 9Và nó dẫn Ngài đến Giê-ru-sa-lem và 
cho Ngài đứng trên đỉnh của đền-thờ, và bảo 
Ngài: “Nếu Ông là Con Trai của Đức Chúa 
TRỜI, hãy gieo mình xuống từ đây, 10vì có viết: 

‘NGÀI SẼ CHO CÁC THIÊN-SỨ CỦA NGÀI 
TRÁCH-NHIỆM VỀ ÔNG ĐỂ BẢO-VỆ ÔNG,’ 

2Bài giảng của Môi-se 6.13; 10.20 



Lu-ca 4.11-4.20 
11và, 

‘TRÊN TAY CỦA HỌ, HỌ SẼ MANG ÔNG LÊN, 
E RẰNG ÔNG ĐẬP MẠNH CHÂN CỦA ÔNG VÀO 
ĐÁ(1).’” 

12Và Giề-xu trả lời và phán cùng hắn: “Có nói: 
‘NGƯƠI KHÔNG ĐỰỢC ĐẶT ĐỨC CHÚA ĐỨC 
CHÚA TRỜI CỦA NGƯƠI VÀO SỰ THỬ-THÁCH( 2).’” 
13Khi quỉ-vương đã kết thúc mọi cám-dỗ, nó để 
mặc Ngài cho đến một lúc thích-hợp. 

B. SỨ-ĐIỆP VÀ MỤC-VỤ CỦA GIỀ-XU, 
ĐẤNG CỨU-RỖI (4.14-21.38) 
1. Mục-vụ của Giề-xu trong Ga-li-lê (4.14-
9.50) 

Giề-xu thuyết-giảng trong Ga-li-lê (30/Lu-ca 
4.14-4.15/Ma-thi-ơ 4.12-4.17; Mác 1.14-1.15; 
Giăng 4.43-4.45) 
14Và Giề-xu trở về Ga-li-lê trong quyền-năng 
của Đức Thánh Linh; và tin-tức về Ngài truyền 
ra khắp tất cả quận xung-quanh. 15Và Ngài 
giảng-dạy trong các hội-đường của họ và được 
tất cả ca-tụng. 

Giề-xu bị chối bỏ tại Na-xa-rét (32/Lu-ca 4.16-
4.30) 
16Và Ngài đến Na-xa-rét, nơi Ngài đã được 
dưỡng-dục; và là thói-quen của Ngài, Ngài vào 
hội-đường vào ngày Ngưng-nghỉ, và đứng lên 
để đọc. 17Và cuộn sách tiên-tri Ê-sai được trao 
cho Ngài. Và Ngài mở cuộn sách ấy ra và tìm 
thấy chỗ có viết: 

18“LINH CỦA ĐỨC CHÚA Ở TRÊN TA, 
VÌ NGÀI ĐÃ XỨC DẦU CHO TA ĐỂ GIẢNG TIN-
LÀNH CHO KẺ NGHÈO. 
NGÀI ĐÃ SAI TA CÔNG-BỐ SỰ PHÓNG-THÍCH 
CHO NHỮNG KẺ BỊ GIAM-CẦM, 
VÀ SỰ PHỤC-HỒI THỊ-LỰC CHO KẺ MÙ, 
ĐỂ PHÓNG THÍCH NHỮNG KẺ BỊ ÁP-BỨC, 
19ĐỂ CÔNG-BỐ NĂM BAN ƠN CỦA ĐỨC 
CHÚA.”(3) 

20Và Ngài cuốn cuộn sách lại, và trao nó lại cho 
người phụ-trách, và ngồi xuống; và con mắt của 
mọi người trong hội-đường dán vào Ngài. 

                                                             
1Thánh-thi 91.11-91.12 
2Bài Giảng của Môi-se 6.16 

Luke 4.14-4.20 
11and, 

‘ON their HANDS THEY WILL BEAR YOU UP, 
LEST YOU STRIKE YOUR FOOT AGAINST A 
STONE.’” 

12And Jesus answered and said to him, “It is 
said, ‘YOU SHALL NOT PUT THE LORD YOUR GOD TO 
THE TEST.’” 

13When the devil had finished every temptation, 
he left Him until an opportune time. 

B. MESSAGE AND MINISTRY OF JESUS, 
THE SAVIOR (4.14-21.38) 

1. Jesus‘s ministry in Galilee (4.14-9.50) 

Jesus preaches in Galilee (30/Luke 4.14-
4.15/Matthew 4.12-4.17; Mark 1.14-1.15; John 
4.43-4.45) 
14And Jesus returned to Galilee in the power of 
the Spirit; and news about Him spread through 
all the surrounding district. 15And He began 
teaching in their synagogues and was praised by 
all. 

Jesus is rejected at Nazareth (32/Luke 4.16-
4.30) 
16And He came to Nazareth, where He had been 
brought up; and as was His custom, He entered 
the synagogue on the Sabbath, and stood up to 
read. 17And the scroll of the prophet Isaiah was 
handed to Him. And He opened the scroll and 
found the place where it was written, 

18“THE SPIRIT OF THE LORD IS UPON ME, 
BECAUSE HE ANOINTED ME TO PREACH THE 
GOSPEL TO THE POOR. 
HE HAS SENT ME TO PROCLAIM RELEASE TO THE 
CAPTIVES, 
AND RECOVERY OF SIGHT TO THE BLIND, 
TO SET FREE THOSE WHO DOWNTRODDEN, 
19TO PROCLAIM THE FAVORABLE YEAR OF THE 
LORD.” 

20And He rolled up the scroll, and gave it back 
to the attendant, and sat down; and the eyes of 
all in the synagogue were fixed on Him.  

3Chúa Giề-xu chỉ đọc Ê-sai 61.1-2a (thời-kỳ ân điển ứng-
nghiệm hôm nay, Lu-ca 4.21); Chúa không đọc Ê-sai 
61.2b (thời-kỳ báo-trả ứng-nghiệm vào thời Chúa tái lâm) 



Luke 4.21-4.35 

21And He began to say to them, “Today this 
Scripture has been fulfilled in your ears.” 22And 
all were speaking well of Him, and wondering 
at the gracious words which were proceeding 
out of His mouth; and they were saying, “Is this 
not Joseph’s son?” 23And He said to them, “No 
doubt you will quote this proverb to Me, 
‘Physician, heal yourself! Whatever we heard 
was done at Capernaum, do here in your 
hometown as well.’” 24And He said, “Truly I 
say to you, no prophet is welcome in his 
hometown. 25But I say to you in truth, there 
were many widows in Israel in the days of 
Elijah, when the sky was shut up three years and 
six months, when a great famine came over all 
the land; 26and yet Elijah was sent to none of 
them, but only to Sarepta, in the land of Sidon, 
to a woman who was a widow. 27And there 
were many lepers in Israel in the time of Elisha 
the prophet; and none of them was cleansed, but 
only Naaman the Syrian.” 28And all in the 
synagogue were filled with rage as they heard 
these things; 29and they rose up and cast Him 
out of the town, and led Him to the brow of the 
hill on which their town had been built, in order 
to throw Him down the cliff. 30 But passing 
through their midst, He went His way. 

Jesus teaches with great authority (34/Luke 
4.31-37/Mark 1.21-28) 
31And He came down to Capernaum, a city of 
Galilee. And He was teaching them on the 
Sabbath; 32and they were amazed at His 
teaching, for His word was with authority. 
33And there was a man in the synagogue having 
a spirit of an unclean demon, and he cried out 
with a loud voice, 34“Ha! What have we to do 
with You, Jesus of Nazareth? Have You come 
to destroy us? I know who You are—the Holy 
One of God!” 35And Jesus rebuked him, saying, 
“Be quiet and come out of him!” And when the 
demon had thrown him down in their midst, he 
came out of him without doing him any harm.  
 

 

Lu-ca 4.21-4.35 
21Và Ngài bắt đầu phán cùng họ: “Hôm nay, lời 
Thánh-Kinh này đã được ứng-nghiệm trong tai 
của các ngươi.” 22Và tất cả đang nói tốt về Ngài, 
và ngạc nhiên ở các lời nhân từ đang phát ra khỏi 
miệng của Ngài; và họ nói: “Đây không phải là 
con trai của Giô-sép sao?” 23Và Ngài phán cùng 
họ: “Không nghi-ngờ gì, các ngươi sẽ trích-dẫn 
câu tục-ngữ này cho Ta: ‘Ông thầy thuốc, hãy 
chữa lành chính ông! Hễ điều gì chúng tôi đã 
nghe được làm tại Ca-bê-na-um, cũng hãy làm 
ở đây trong quê nhà của ông.’” 24Và Ngài phán: 
“Quả thật, Ta bảo các ngươi: không có một tiên-
tri nào được hoan-nghênh trong quê nhà của 
mình. 25Nhưng Ta bảo thật các ngươi, có nhiều 
góa phụ trong Y-sơ-ra-ên trong các ngày của Ê-
li-gia, khi bầu trời đã bị đóng chặt 3 năm 6 
tháng, khi có nạn đói lớn đến trên cả xứ; 26vậy 
mà Ê-li-gia đã chẳng được sai đến cùng một ai 
trong họ, nhưng chỉ đến Sa-rép-ta, trong đất Si-
đôn, tới một người đàn-bà là một góa phụ. 27Và 
có nhiều kẻ bị phung trong Y-sơ-ra-ên trong thời 
tiên-tri Ê-li-sê; và không có một kẻ nào trong họ 
được làm sạch, nhưng chỉ Na-a-man người Sy-
ri.” 28Và tất cả trong hội-đường đều đầy cơn 
giận-dữ khi họ nghe các điều này; 29và họ chỗi 
dậy và đuổi Ngài ra khỏi thị-xã, và dẫn Ngài tới 
triền đồi, trên đó thị-xã của họ đã được xây, để 
quăng Ngài xuống bờ dốc đứng. 30Nhưng đi 
xuyên qua giữa họ, Ngài đi con đường của Ngài. 

Giề-xu dạy với thẩm-quyền lớn (34/Lu-ca 4.31-
37/Mác 1.21-28) 
31Và Ngài đi xuống tới Ca-bê-na-um, một 
thành-thị trong Ga-li-lê. Và Ngài giảng-dạy họ 
vào ngày Ngưng-nghỉ; 32và họ lấy làm ngạc-
nhiên ở lời dạy của Ngài, vì lời của Ngài có 
thẩm-quyền. 33Và có một người đàn-ông trong 
hội-đường có linh của một quỉ ô-uế, và hắn thét 
lên với tiếng lớn: 34“Ha! Chúng tôi liên quan gì 
với Chúa, hỡi Giề-xu Na-xa-rét? Có phải Chúa 
đến để hủy-diệt chúng tôi? Tôi biết Chúa là ai—
Đấng Thánh của Đức Chúa TRỜI!” 35Và Giề-xu 
khiển-trách nó, rằng: “Im đi và đi ra khỏi hắn!” 
Và khi con quỉ đã vật người đó xuống giữa họ, 
nó đi ra khỏi hắn mà không làm hại gì cho hắn 
cả.  
 
 



Lu-ca 4.36-5.2 
36Và sự ngạc-nhiên đến trên tất cả họ, và họ 
bàn-luận với nhau, rằng: “Sứ-điệp này là gì? Vì 
với thẩm-quyền và quyền-năng Thầy ra lệnh cho 
các uế-linh, và chúng đều đi ra.” 37Và phúc-
trình về Ngài đang đồn ra vào trong mọi địa-
phương trong quận bao quanh. 

Giề-xu chữa lành bà mẹ vợ của Phi-e-rơ và 
nhiều người khác (35/Lu-ca 4.38-4.41/Ma-thi-ơ 
8.14-8.17; Mác 1.29-1.34) 
38Và Ngài chỗi dậy và rời hội-đường, và vào 
nhà Si-môn. Bấy giờ, bà mẹ vợ của Si-môn đang 
chịu đau từ cơn sốt cao; và họ thay mặt bà yêu-
cầu Ngài chữa cho. 39Và đứng nghiêng qua bà, 
Ngài quở cơn sốt, và nó rời khỏi bà; và tức thì 
bà chỗi dậy và hầu bàn họ. 

40Và trong khi mặt trời đang lặn, tất cả những ai 
có người bệnh nào với các thứ bệnh-tật khác 
nhau, đều đem họ tới Ngài; và đặt các bàn tay 
của mình trên mỗi người trong bọn họ, Ngài 
chữa lành cho họ. 41Và quỉ-sứ cũng đi ra khỏi 
nhiều người, thét lên và nói: “Chúa là Con Trai 
của Đức Chúa TRỜI!” Và quở chúng, Ngài 
không cho phép chúng nói, vì chúng biết Ngài 
là Đấng Cơ-rít-tô. 

Giề-xu thuyết-giảng khắp xứ Ga-li-lê (36/Lu-ca 
4.42-4.44/Ma-thi-ơ 4.23-4.25; Mác 1.35-1.39) 
42Và khi ban ngày đến, Ngài ra đi và tới một nơi 
vắng-vẻ; và các đám đông tìm kiếm Ngài, và đến 
cùng Ngài và cố giữ Ngài không cho đi xa khỏi 
họ. 43Nhưng Ngài phán cùng họ: “Ta cũng phải 
thuyết-giảng vương-quốc của Đức Chúa TRỜI 
cho các thành-thị khác; vì Ta đã được sai đến vì 
mục-đích này.” 
44Và Ngài cứ tiếp-tục thuyết-giảng trong các 
hội-đường của Giu-đê. 

Giề-xu cấp cho một mẻ cá mầu-nhiệm (37/Lu-
ca 5.1-5.11) 

5 1Bấy giờ xảy ra rằng trong khi đám đông 
đang chen lấn quanh Ngài và lắng nghe lời của 
Đức Chúa TRỜI, Ngài đang đứng bên hồ Ghê-
nê-xa-rết(1), 2và Ngài thấy 2 chiếc thuyền nằm ở 
bờ hồ; song các người đánh cá đã ra khỏi chúng, 
và đang giặt lưới của họ.  

                                                             
1Hồ Ghê-nê-xa-rết là biển Ga-li-lê hay biển Ti-bê-ri-a 

Luke 4.36-5.2 
36And amazement came upon them all, and they 
began discussing with one another saying, 
“What is this message? For with authority and 
power He commands the unclean spirits, and 
they come out.” 37And the report about Him 
was getting out into every locality in the 
surrounding district. 

Jesus heals Peter’s mother-in-law and many 
others (35/Luke 4.38-4.41/Matthew 8.14-8.17; 
Mark 1.29-1.34) 
38And He arose and left the synagogue, and 
entered Simon’s home. Now Simon’s mother-
in-law was suffering from a high fever; and they 
made request of Him on her behalf. 39And 
standing over her, He rebuked the fever, and it 
left her; and she immediately arose and waited 
on them. 
40And while the sun was setting, all who had 
any sick with various diseases brought them to 
Him; and laying His hands on every one of 
them, He was healing them. 41And demons also 
were coming out of many, crying out and 
saying, “You are the Son of God!” And 
rebuking them, He would not allow them to 
speak, because they knew Him to be the Christ. 

Jesus preaches thoughout Galilee (36/Luke 
4.42-4.44/ Matthew 4.23-4.25; Mark 1.35-1.39) 
42And when day came, He departed and went to 
a lonely place; and the crowds were searching 
for Him, and came to Him and tried to keep Him 
from going away from them. 43But He said to 
them, “I must preach the kingdom of God to the 
other cities also; for I was sent for this purpose.” 

44And He kept on preaching in the synagogues 
of Judea. 

Jesus provides a miraculous catch of fish 
(37/Luke 5.1-5.11) 

5 1Now it came about that while the crowd was 
pressing around Him and listening to the word 
of God, He was standing by the lake of 
Gennesaret, 2and He saw two boats lying at the 
edge of the lake; but the fishermen had gotten 
out of them, and were washing their nets.  



Luke 5.3-5.16 
3And He got into one of the boats, which was 
Simon’s, and asked him to put out a little way 
from the land. And He sat down and began 
teaching the crowds from the boat. 4And when 
He had finished speaking, He said to Simon, 
“Put out into the deep water and let down your 
nets for a catch.” 5And Simon answered and 
said, “Master, we have worked hard all night 
and caught nothing, but at Your bidding I will 
let down the nets.” 6And when they had done 
this, they enclosed a great quantity of fish; and 
their nets began to break; 7and they signaled to 
their partners in the other boat for them to come 
and help them. And they came, and filled both 
of the boats, so that they began to sink. 8But 
when Simon Peter saw that, he fell down at 
Jesus’s knees, saying, “Depart from me, for I am 
a sinful man, O Lord!” 9For amazement had 
seized him and all his companions because of 
the catch of fish which they had taken; 10and so 
also were James and John, sons of Zebedee, who 
were partners with Simon. And Jesus said to 
Simon, “Do not fear, from now on you will be 
catching men.” 11And when they had brought 
their boats to land, they left everything and 
followed Him. 

Jesus heals a man with leprosy (38/Luke 5.12-
5.16 /Matthew 8.1-8.4; Mark 1.40-1.45) 
12And it come about while He was in one of the 
cities, behold, there was a man full of leprosy; 
and when he saw Jesus, he fell on his face and 
implored Him, saying, “Lord, if You are willing, 
You can make me clean.” 13And He stretched 
out His hand and touched him, saying, “I am 
willing; be cleansed.” And immediately the 
leprosy left him. 14And He ordered him to tell 
no one, “But go and show yourself to the priest 
and make an offering for your cleansing, just as 
Moses commanded, as a testimony to them.” 
15But the news about Him was spreading even 
farther, and great multitudes were gathering to 
hear Him and to be healed of their sicknesses. 
16But He Himself would often slip away to the 
wilderness and pray. 

Jesus heals a paralyzed man (39/Luke 5.17-
5.26/Matthew 9.2-9.8; Mark 2.1-2.12) 
 

 Lu-ca 5.3-5.16 
3Và Ngài đi vào một chiếc thuyền đó, là thuyền 
của Si-môn, và yêu-cầu người đẩy ra khỏi đất 
liền một khoảng ngắn. Và Ngài ngồi xuống và 
giảng-dạy các đám đông từ thuyền. 4Và khi 
Ngài đã nói xong, Ngài phán cùng Si-môn: “Hãy 
đẩy thuyền ra vào vùng nước sâu và thả lưới của 
ngươi xuống để bắt một mẻ cá.” 5Và Si-môn trả 
lời và nói: “Thưa Thầy, chúng tôi đã làm việc 
tích cực suốt đêm và chẳng bắt được gì hết, 
nhưng do mệnh lệnh của Thầy, tôi sẽ thả lưới 
xuống.” 6Và khi họ đã làm điều này, họ gom 
được một số lớn cá; và lưới của họ bắt đầu đứt; 
7và họ ra dấu gọi các bạn của họ trong thuyền 
khác để chúng đến và giúp họ. Và chúng đến, và 
đổ đầy cả hai thuyền, đến nỗi chúng bắt đầu 
chìm. 8Nhưng khi Si-môn Phi-e-rơ thấy, người 
sấp mình xuống nơi đầu gối của Giề-xu, nói: 
“Xin rời khỏi tôi, thưa Chúa, vì tôi là một người 
tội lỗi!” 9Vì sự ngạc-nhiên đã chiếm lấy người 
và tất cả các bạn của người vì mẻ cá mà họ đã 
bắt được; 10và Gia-cơ và Giăng, các con trai của 
Xê-bê-đê, là các bạn của Si-môn cũng vậy. Và 
Giề-xu phán cùng Si-môn: “Đừng sợ, từ nay về 
sau, ngươi sẽ bắt người.” 11Và họ đem các chiếc 
thuyền của họ tới đất liền, họ bỏ lại mọi sự và đi 
theo Ngài. 

Giề-xu chữa lành người bị phung (38/Lu-ca 
5.12-5.16/Ma-thi-ơ 8.1-8.4; Mác 1.40-1.45) 
12Và xảy ra rằng trong khi Ngài ở trong một 
trong các thành-thị ấy, kìa, có một người đàn-
ông bị phung đầy người; và khi hắn thấy Giề-xu, 
hắn sấp xuống trên mặt của hắn và cầu-khẩn 
Ngài, rằng: “Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa 
có thể làm cho tôi sạch.” 13Và Ngài duỗi tay của 
Ngài ra và đụng hắn, nói: “Ta muốn; hãy được 
sạch.” Và tức thì bệnh phung rời khỏi hắn. 14Và 
Ngài ra lệnh cho hắn chớ bảo ai cả: “Song hãy 
đi và tỏ mình cùng thầy tế-lễ, và dâng của-lễ vì 
sự tẩy sạch của ngươi, y như Môi-se đã truyền, 
như là một chứng cớ cho họ.” 15Nhưng tin về 
Ngài đang lan xa hơn nữa, và các đám đông lớn 
tụ-họp để nghe Ngài và để bệnh của họ được 
chữa lành. 16Song tự Ngài lẽn tới vùng hoang-
vu và cầu-nguyện. 

Giề-xu chữa lành người liệt (39/Lu-ca 5.17-
5.26/Ma-thi-ơ 9.2-9.8; Mác 2.1-2.12) 

 



Lu-ca 5.17-5.29 
17Và xảy ra vào một trong các ngày mà Ngài 
đang giảng-dạy; và có một số người Pha-ri-si và 
các thầy luật-pháp ngồi đó, là những người đã 
đến từ mọi làng của Ga-li-lê và Giu-đê và từ 
Giê-ru-sa-lem; và quyền-năng của Đức Chúa(1) 

cho Ngài để thực-hiện việc chữa lành. 18Và kìa, 
một số người khiêng một người đàn-ông bị bại 
trên giường; và họ đang cố đem hắn vào, và để 
đặt hắn xuống ở phía trước Ngài. 19Và khi 
không tìm được cách nào để đem hắn vào vì đám 
đông, họ leo lên trên mái nhà và thòng hắn với 
cái giường của hắn xuống qua các tấm ngói, 
ngay ở chính giữa, ở phía trước Giề-xu. 20Và 
khi thấy đức-tin của họ, Ngài phán: “Người kia, 
tội của ngươi được tha cho ngươi.” 
21Và các người thông-giáo và các người Pha-ri-
si bắt đầu lý-luận, rằng: “Đây là ai mà nói phạm-
thượng? Ai có thể tha tội, ngoại trừ một mình 
Đức Chúa TRỜI?” 22Song Giề-xu, biết lý-luận 
của họ, trả lời và phán cùng họ: “Tại sao các 
ngươi lý-luận trong tâm của các ngươi? 23Điều 
nào dễ hơn, nói: ‘Tội của ngươi đã được tha cho 
ngươi,’ hay nói: ‘Đứng dậy và bước đi’? 
24Nhưng để các ngươi có thể biết rằng Con Trai 
Loài Người có thẩm-quyền trên đất để tha tội”—
Ngài phán cùng người bị bại—“Ta bảo ngươi: 
đứng dậy, và xách giường của ngươi lên và đi về 
nhà.” 25Và tức thì, hắn đứng dậy trước mặt họ, 
và xách cái giường mà hắn đã nằm trên đó lên, 
và đi về nhà, tôn-vinh Đức Chúa TRỜI. 26Và tất 
cả họ đều bị sự kinh-ngạc chiếm lấy và bắt đầu 
tôn-vinh Đức Chúa TRỜI; và họ đầy nỗi kinh-
sợ, nói: “Chúng ta vừa thấy các việc phi thường 
hôm nay.” 

Giề-xu ăn với các tội nhân ở nhà Ma-thi-ơ 
(40/Lu-ca 5.27-5.32/Ma-thi-ơ 9.9-9.13; Mác 
2.13-2.17) 
27Và sau đó Ngài đi ra, và thấy một kẻ thâu thuế 
tên là Lê-vi, ngồi ở trạm thuế, và Ngài phán 
cùng hắn: “Hãy theo Ta!” 28Và hắn bỏ lại mọi 
sự đằng sau, và chỗi dậy và theo Ngài. 

29Và Lê-vi cho một tiệc lớn đãi Ngài trong nhà 
của hắn; và có một đám đông lớn gồm các kẻ 
thâu thuế và các người khác đang tựa ở bàn ăn 
với họ.  

                                                             
1bản khác: hiện diện với Ngài để chữa bịnh cho họ 

Luke 5.17-5.29 
17And it come about on one of the days that He 
was teaching; and there were some Pharisees 
and teachers of the law sitting there, who had 
come from every village of Galilee and Judea 
and from Jerusalem; and the power of the Lord 
was present for Him to perform healing. 18And 
behold, some men were carrying on a bed a man 
who was paralyzed; and they were trying to 
bring him in, and to set him down in front of 
Him. 19And not finding any way to bring him in 
because of the crowd, they went up on the roof 
and let him down through the tiles with his bed, 
right in the center, in front of Jesus. 20And 
seeing their faith, He said, “Man, your sins are 
forgiven you.” 
21And the scribes and the Pharisees began to 
reason, saying, “Who is this man who speaks 
blasphemies? Who can forgive sins, but God 
alone?” 22But Jesus, aware of their reasonings, 
answered and said to them, “Why are you 
reasoning in your hearts? 23Which is easier, to 
say, ‘Your sins have been forgiven you,’ or to 
say, ‘Rise and walk’? 24But in order that you 
may know that the Son of Man has authority on 
earth to forgive sins,”—He said to the 
paralytic—“I say to you, rise, and take up your 
bed and go home.” 25And at once he rose up 
before them, and took up what he had been lying 
on, and went home, glorifying God. 26And they 
were all seized with astonishment and began 
glorifying God; and they were filled with fear, 
saying, “We have seen remarkable things 
today.” 

Jesus eats with sinners at Matthew’s house 
(40/Luke 5.27-5.32/Matthew 9.9-9.13; Mark 
2.13-2.17) 
27After that He went out, and saw a tax-gatherer 
named Levi, sitting in the tax booth, and He said 
to him, “Follow Me.” 28And he left everything 
behind, and rose and began to follow Him. 

29And Levi gave a big reception for Him in his 
house; and there was a large crowd of tax-
gatherers and other people who were reclining 
at the table with them. 



Luke 5.30-6.3 
30And the Pharisees and their scribes began 
grumbling at His disciples, saying, “Why do you 
eat and drink with the tax-gatherers and 
sinners?” 31And Jesus answered and said to 
them, “It is not those who are well who need a 
physician, but those who are sick. 32I have not 
come to call the righteous but sinners to 
repentance.” 

Religious leaders ask Jesus about fasting 
(41/Luke 5.33-5.39/Matthew 9.14-9.17; Mark 
2.18-2.22 
33And they said to Him, “The disciples of John 
often fast and offer prayers, the disciples of the 
Pharisees also do the same, but Yours eat and 
drink.” 34And Jesus said to them, “You cannot 
make the attendants of the bridal-chamber fast 
while the bridegroom is with them, can you? 
35But the days will come; and when the 
bridegroom is taken away from them, then they 
will fast in those days.” 36And He was also 
telling them a parable: “No one tears a piece 
from a new garment and puts it on an old 
garment; otherwise he will both tear the new, 
and the piece from the new will not match the 
old. 37And no one puts new wine into old 
wineskins; otherwise the new wine will burst the 
skins and it will be spilled out, and the skins will 
be ruined. 38But new wine must be put into 
fresh wineskins. 39And no one, after drinking 
old wine wishes for new; for he says, ‘The old is 
good enough.’” 

The disciples pick wheat on the Sabbath 
(45/Luke 6.1-6.5/Matthew 12.1-12.8; Mark 
2.23-2.28) 

6 1Now it come about that on a certain Sabbath 
He was passing through some grainfields; and 
His disciples were picking and eating some 
heads of grain, rubbing them in their hands. 
2But some of the Pharisees said, “Why do you 
do what is not lawful on the Sabbath?” 3And 
Jesus answering them said, “Have you not even 
read what David did when he was hungry, he 
and those who were with him,  

 

                                                             
1bản khác thêm: và cả hai đều được bảo tồn 

Lu-ca 5.30-6.3 
30Các người Pha-ri-si và các người thông-giáo 
của họ cằn-nhằn cùng các môn-đồ của Ngài, 
rằng: “Tại sao các ngươi ăn và uống với các kẻ 
thâu thuế và các tội nhân?” 31Và Giề-xu trả lời 
và phán cùng họ: “Không phải những kẻ khỏe 
mạnh cần thầy thuốc, song những kẻ đau ốm. 
32Ta đã chẳng đến để gọi những kẻ công-chính 
nhưng các tội nhân đến sự ăn-năn.” 

Các lãnh-tụ tôn-giáo hỏi Giề-xu về sự kiêng ăn 
(41/Lu-ca 5.33-5.39/Ma-thi-ơ 9.14-9.17; Mác 
2.18-2.22 
33Và họ nói với Ngài: “Các môn-đồ của Giăng 
thường kiêng-ăn và dâng các lời cầu-nguyện; 
các môn-đồ của những người Pha-ri-si cũng làm 
một thứ, nhưng các môn-đồ của Thầy ăn và 
uống.” 34Và Giề-xu phán cùng họ: “Các ngươi 
chẳng có thể bắt các người dự lễ cưới kiêng-ăn 
trong khi chàng rễ ở với họ, phải không? 
35Nhưng các ngày đó sẽ đến; và khi chàng rễ bị 
bắt đi khỏi họ, thì họ sẽ kiêng-ăn trong các ngày 
đó.” 36Và Ngài cũng bảo họ một ẩn-dụ: “Không 
ai xé một miếng vải từ áo quần mới và vá nó vào 
áo quần cũ; nếu vậy thì kẻ đó sẽ xé rách cả áo 
quần mới, và miếng vải từ áo quần mới sẽ không 
hợp với áo quần cũ. 37Và không ai đổ rượu mới 
vào bầu da cũ; nếu vậy thì rượu mới sẽ làm vỡ 
toác da ấy và nó sẽ bị đổ ra, và da ấy sẽ bị hư đi. 
38Nhưng rượu mới phải được đổ vào bầu da 
mới(1). 39Và không ai, sau khi uống rượu nho cũ 
lại muốn rượu nho mới; vì hắn nói: ‘Rượu cũ 
ngon rồi.’” 

Các môn-đồ nhặt lúa mì trong ngày Ngưng-
nghỉ (45/Lu-ca 6.1-6.5/Ma-thi-ơ 12.1-12.8; 
Mác 2.23-2.28) 

6 1Bấy giờ xảy ra vào một ngày Ngưng-nghỉ 
nọ, Ngài đang đi qua vài cánh đồng lúa nọ; và 
các môn-đồ của Ngài đang bứt và ăn một số 
bông lúa, vò chúng trong tay của họ. 2Nhưng 
một số người Pha-ri-si nói: “Tại sao các ngươi 
làm điều không đúng luật(2) vào ngày Ngưng-
nghỉ?” 3Và Giề-xu trả lời họ rằng: “Các ngươi 
thậm-chí đã chẳng đọc điều Đa-vít đã làm khi 
người đói, người và những kẻ đi với người,  

 

2bản khác thêm: để làm 



Lu-ca 6.4-6.16 
4thể nào người đã vào nhà của Đức Chúa TRỜI, 
và lấy và ăn các ổ bánh trưng-hiến, không đúng 
luật cho ai ăn ngoại trừ một mình các thầy tế-lễ, 
và ban nó cho những đồng-bạn mình?” 5Và 
Ngài phán cùng họ: “Con Trai Loài Người là 
Chúa của ngày Ngưng-nghỉ.” 

Giề-xu chữa bàn tay của một người trong ngày 
Ngưng-nghỉ (46/Lu-ca 6.6-6.11/Ma-thi-ơ 12.9-
12.14; Mác 3.1-3.6) 
6Và xảy ra vào ngày Ngưng-nghỉ khác, rằng 
Ngài vào hội-đường và đang giảng-dạy; và có 
một người đàn-ông ở đó và bàn tay hữu của hắn 
bị teo. 7Và các người thông-giáo và các người 
Pha-ri-si đang coi chừng Ngài sát-sao, để xem 
nếu Ngài chữa lành vào ngày Ngưng-nghỉ, để họ 
có thể tìm được lý-do để tố-cáo Ngài. 8Nhưng 
Ngài biết tư-tưởng của họ, và Ngài phán cùng 
người có bàn tay teo: “Hãy chỗi dậy và đứng vào 
giữa đây.” Và hắn chỗi dậy và đứng. 9Và Giề-
xu phán cùng họ: “Ta hỏi các ngươi, có đúng 
luật vào ngày Ngưng-nghỉ để làm điều lành, hay 
để làm hại, để cứu sinh mệnh, hay để phá-hủy 
nó?” 10Và sau khi nhìn quanh vào tất cả họ, 
Ngài phán cùng người ấy: “Hãy duỗi tay ngươi 
ra!” Và hắn làm vậy; và bàn tay của hắn được 
hồi-phục(1). 11Nhưng chính họ đầy sự điên rồ, 
và bàn luận với nhau điều họ có thể gây ra cho 
Giề-xu. 

Giề-xu chọn 12 môn-đồ (48/Lu-ca 6.12-6.16/ 
Mác 3.13-3.19) 
12Và trong những ngày này rằng Ngài đi xa tới 
núi để cầu-nguyện, và Ngài thức suốt đêm trong 
sự cầu-nguyện cùng Đức Chúa TRỜI. 13Và khi 
ban ngày đã đến, Ngài gọi các môn-đồ của mình 
đến cùng Ngài; và chọn 12 người trong bọn họ, 
những người mà Ngài cũng gọi là các sứ-đồ: 
14Si-môn, người mà Ngài cũng đặt tên là Phi-e-
rơ(2), và Anh-rê em trai của người, và Gia-cơ và 
Giăng; và Phi-líp và Ba-thê-lê-my; 15và Ma-thi-
ơ và Thô-ma; và Gia-cơ con trai A-phê, và Si-
môn, được gọi là Xê-lốt; 16Giu-đa con trai của 
Gia-cơ, và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, là người trở 
thành một kẻ phản-bội. 

Giề-xu ban cho những chân-phúc (49/Lu-ca 
6.17-6.26/Ma-thi-ơ 5.1-5.12) 

                                                             
1bản khác thêm: được đầy đủ như tay kia 

Luke 6.4-6.16 

4how he entered the house of God, and took and 
ate the loaves of presentation which is not lawful 
for any to eat except the priests alone, and gave 
it to his companions?” 5And He said to them, 
“The Son of Man is Lord of the Sabbath.” 

Jesus heals a man’s hand on the Sabbath 
(46/Luke 6.6-6.11/Ma-thi-ơ 12.9-12.14; Mark 
3.1-3.6) 
6And it came about on another Sabbath that He 
entered the synagogue and was teaching; and 
there was a man there and his right hand was 
withered. 7And the scribes and the Pharisees 
were watching Him closely, to see if He healed 
on the Sabbath, in order that they might find 
reason to accuse Him. 8But He knew their 
thoughts, and He said to the man with the 
withered hand, “Rise and stand into the midst.” 
And he rose and stood. 9And Jesus said to them, 
“I ask you, is it lawful on the Sabbath to do 
good, or to do harm, to save a life, or to destroy 
it?” 10And after looking around at them all, He 
said to him, “Stretch out your hand!” And he did 
so; and his hand was restored. 11But they 
themselves were filled with folly, and discussed 
together what they might do to Jesus. 

Jesus selects the twelve disciples (48/Luke 
6.12-6.16/Mark 3.13-3.19) 
12And it was in these days that He went off to 
the mountain to pray, and He spent the whole 
night in prayer to God. 13And when day came, 
He called His disciples to Him; and chose 
twelve of them, whom He also named as 
apostles: 14Simon, whom He also named Peter, 
and Andrew his brother; and James and John; 
and Philip and Bartholomew; 15and Matthew 
and Thomas; James the son of Alphaeus, and 
Simon who was called the Zealot; 16Judah the 
son of James, and Judah Iscariot, who became a 
traitor. 

Jesus gives the beatitudes (49/Luke 6.17-
6.26/Matthew 5.1-5.12) 
 

2nguyên ngữ: Πέτρος Pét-trọt, là một hòn đá nhỏ 



Luke 6.17-6.31 
17And He descended with them, and stood on a 
level place; and there was a great crowd of His 
disciples, and a great throng of people from all 
Judea and Jerusalem and the coastal region of 
Tyre and Sidon, 18who had come to hear Him, 
and to be healed of their diseases; and those who 
were troubled with unclean spirits were being 
cured. 19And all the crowd were trying to touch 
Him, for power was coming from Him and 
healing them all. 20And turning His gaze toward 
His disciples, He began to say, “Blessed are you 
who are poor, for yours is the kingdom of God. 
21Blessed are you who hunger now, for you will 
be satisfied. Blessed are you who weep now, for 
you will laugh. 22Blessed are you when men 
hate you, and ostracize you, and cast insults at 
you, and spurn your name as evil, for the sake of 
the Son of Man. 23Be glad in that day, and leap 
for joy, for behold, your reward is great in 
heaven; for in the same way their fathers used to 
do to the prophets. 24But woe to you who are 
rich, for you are receiving your comfort in full. 
25Woe to you who are having been filled now, 
for you will be hungry. Woe to you who laugh 
now, for you will mourn and weep. 26Woe to 
you when all men speak well of you, for in the 
same way their fathers used to do to the false 
prophets. 

Jesus teaches about loving enemies (57/Luke 
6.27-6.36/Matthew 5.43-5.48) 
27“But I say to you who hear, love your 
enemies, do good to those who hate you, 28bless 
those who curse you, pray for those who 
mistreat you. 29Whoever hits you on the cheek, 
offer him the other also; and whoever takes 
away your coat, do not withhold even your shirt 
from him either. 30Give to everyone who asks 
of you, and whoever takes away what is yours, 
do not demand it back. 31And just as you want 
people to do to you, do to them in the same way.  

 

                                                             
1bản khác: làm tổn-hại danh-dự các ngươi (defame you)  

Lu-ca 6.17-6.31 
17Và Ngài đi xuống với họ, và đứng trên một 
chỗ bằng phẳng; và có một đám đông lớn các 
môn-đồ của Ngài, và một đám rất nhiều người 
từ tất cả Giu-đê và Giê-ru-sa-lem và miền biển 
Ty-rơ và Si-đôn, 18họ đã đến để nghe Ngài, và 
để được chữa lành các thứ bệnh của họ; và 
những kẻ khổ-sở vì các uế-linh đều được điều 
trị. 19Và hết thảy đám đông đều cố-gắng đụng 
Ngài, vì quyền-năng đang đến từ Ngài và chữa 
lành tất cả. 20Và quay nhìn chăm-chăm vào các 
môn-đồ của mình, Ngài phán: “Phước cho các 
ngươi những kẻ nghèo, vì vương-quốc của Đức 
Chúa TRỜI là của các ngươi. 21Phước cho các 
ngươi, những kẻ đói bây giờ, vì các ngươi sẽ 
được no. Phước cho các ngươi, những kẻ khóc 
bây giờ, vì các ngươi sẽ cười. 22Phước cho các 
ngươi khi người ta ghét các ngươi, và khai-trừ 
các ngươi, và ném lời lăng-nhục vào các ngươi, 
và cự tuyệt tên các ngươi như điều xấu-xa(1),vì 
cớ Con Trai Loài Người. 23Hãy vui trong ngày 
đó, và nhảy-nhót, vì này, phần thưởng của các 
ngươi thì lớn trong trời; vì trong cùng một cách 
đó tổ-phụ của họ đã thường gây ra cho các đấng 
tiên-tri. 24Nhưng khốn cho các ngươi, những kẻ 
giàu-có, vì các ngươi đang nhận tiện-nghi của 
các ngươi đầy-đủ. 25Khốn cho các ngươi, những 
kẻ đang được no-đủ bây giờ, vì các ngươi sẽ đói. 
Khốn những kẻ cười bây giờ, vì các ngươi sẽ 
thương-tiếc và khóc. 26Khốn cho các ngươi khi 
tất cả người ta nói tốt về các ngươi, vì trong cùng 
một cách đó tổ-phụ của họ đã thường gây ra cho 
các tiên-tri giả. 

Giề-xu giảng-dạy về việc yêu kẻ thù (57/Lu-ca 
6.27-6.36/Ma-thi-ơ 5.43-5.48) 
27“Nhưng Ta nói cùng các ngươi đang nghe, 
hãy thương-yêu kẻ thù của các ngươi, hãy làm 
điều lành cho kẻ ghét các ngươi, 28hãy chúc 
phước cho kẻ rủa các ngươi, hãy cầu-nguyện 
cho kẻ xử tệ với các ngươi. 29Hễ ai vả ngươi má 
này, cũng đưa má kia cho nó; và hễ ai giật áo 
choàng của ngươi, cũng đừng giữ lại cả cái áo 
sơ-mi của ngươi nữa. 30Hãy cho mọi người xin 
ngươi; và hễ ai đoạt cái gì của ngươi, đừng đòi 
nó lại. 31Và y như các ngươi muốn người ta làm 
cho các ngươi, hãy làm cho họ theo cùng một 
cách đó.  



Lu-ca 6.32-6.43 
32Và nếu các ngươi thương-yêu kẻ thương-yêu 
mình, các ngươi được tiếng tốt gì? Vì ngay cả 
tội nhân cũng yêu-thương kẻ thương-yêu chúng. 
33Và nếu các ngươi làm điều lành cho kẻ làm 
điều lành cho mình, các ngươi được tiếng tốt gì? 
Vì ngay cả tội nhân cũng làm vậy. 34Và nếu các 
ngươi cho kẻ khác mượn, mà trông nhận lại từ 
họ, các ngươi được tiếng tốt gì? Ngay cả tội 
nhân cũng cho tội nhân mượn, để nhận lại cùng 
một lượng đó. 35Nhưng, hãy thương-yêu kẻ thù 
của các ngươi, hãy làm điều lành, và hãy cho 
mượn, đừng mong một cái gì trở lại; và phần 
thưởng các ngươi sẽ lớn, và các ngươi sẽ là các 
con trai của Đấng Chí Cao; vì chính Ngài thì tử 
tế đối với kẻ vong ơn và độc-ác. 36Hãy khoan-
dung, y như Cha của các ngươi khoan-dung. 

Giề-xu dạy về việc chỉ-trích những người khác 
(63/Lu-ca 6.37-6.42/Ma-thi-ơ 7.1-7.6) 
37“Và đừng phán-xét, và các ngươi sẽ không bị 
phán-xét; và đừng kết-án, và các ngươi sẽ không 
bị kết-án; hãy tha lỗi, và các ngươi sẽ được tha 
lỗi. 38Hãy cho, và các ngươi sẽ được cho; lường 
tốt, được ấn xuống, được lắc với nhau, đầy tràn, 
chúng sẽ đổ vào lòng các ngươi. Vì bởi tiêu-
chuẩn đo lường của các ngươi, các ngươi sẽ 
được đo lường trả lại.” 39Và Ngài cũng nói một 
ẩn-dụ với họ: “Một kẻ mù có thể dẫn đường cho 
một kẻ mù sao? Cả hai há sẽ chẳng té vào hố 
sao? 40Một đệ tử không hơn thầy của nó, nhưng 
mọi người, sau khi đã được huấn-luyện đầy đủ, 
sẽ như thầy của nó. 41Và tại sao ngươi nhìn một 
hột bụi ở trong con mắt của anh em ngươi, 
nhưng không để ý khúc gỗ trong chính con mắt 
của ngươi? 42Hoặc thể nào ngươi có thể nói với 
anh em của ngươi: ‘Anh ơi, để tôi lấy hột bụi ở 
trong con mắt của anh ra,’ khi chính ngươi 
không thấy khúc gỗ ở trong chính mắt của 
ngươi? Ngươi kẻ đạo-đức giả, trước hết hãy lấy 
khúc gỗ ra khỏi chính con mắt của ngươi, và lúc 
đó ngươi sẽ thấy rõ-ràng để lấy hột bụi ở trong 
con mắt của anh em của ngươi ra. 

Giề-xu dạy về thành quả trong đời người 
(66/Lu-ca 6.43-6.45/Ma-thi-ơ 7.15-7.20) 
43“Vì không có một cây tốt nào sinh ra trái xấu; 
hay, một lần nữa, không có một cây xấu nào sinh 
ra trái tốt. 

Luke 6.32-6.43 
32If you love those who love you, what credit is 
that to you? For even sinners love those who 
love them. 33And if you do good to those who 
do good to you, what credit is that to you? For 
even sinners do the same. 34If you lend to those 
from whom you expect to receive, what credit is 
that to you? Even sinners lend to sinners, in 
order to receive back the same amount. 35But 
love your enemies, and do good, and lend, 
expecting nothing in return; and your reward 
will be great, and you will be sons of the Most 
High; for He Himself is kind to ungrateful and 
evil men. 36Be merciful, just as your Father is 
merciful. 

Jesus teaches about criticizing others (63/Luke 
6.37-6.42/Matthew 7.1-7.6) 
37“And do not judge, and you will not be 
judged; and do not condemn, and you will not 
be condemned; pardon, and you will be 
pardoned 38Give, and it will be given to you; 
good measure, pressed down, shaken together, 
running over, they will pour into your lap. For 
by your standard of measure it will be measured 
to you in return.” 39And He also spoke a parable 
to them: “Can a blind man guide a blind person? 
Will they not both fall into a pit? 40A pupil is 
not above his teacher; but everyone, after he has 
been fully trained, will be like his teacher. 
41And why do you look at the speck that is in 
your brother’s eye, but do not notice the log that 
is in your own eye? 42Or how can you say to 
your brother, ‘Brother, let me take out the speck 
that is in your eye,’ when you yourself do not 
see the log that is in your own eye? You 
hypocrite, first take the log out of your own eye, 
and then you will see clearly to take out the 
speck that is in your brother’s eye. 

Jesus teaches about fruit in people’s lives 
(66/Luke 6.43-6.45/Matthew 7.15-7.20) 
43For there is no good tree which produces bad 
fruit; nor, again, a bad tree which produces good 
fruit. 



Luke 6.44-7.7 
44For each tree is known by its own fruit. For 
men do not gather figs from thorns, nor do they 
pick grapes from a briar bush. 45The good man 
out of the good treasure of his heart brings forth 
what is good; and the evil man out of the evil 
treasure brings forth what is evil; for his mouth 
speaks from the abundance of his heart. 

Jesus teaches about those who build houses on 
rock and sand (67b/Luke 6.46-6.49/Matthew 
7.21-7.29) 
46“And why do you call Me, ‘Lord, Lord,’ and 
do not do what I say? 47Everyone who comes to 
Me, and hears My words, and does upon them, 
I will show you whom he is like: 48he is like a 
man building a house, who dug and went deep 
and laid a foundation upon the rock; and when a 
flood rose, the river burst against that house and 
could not shake it, because it had been well 
built. 49But the one who has heard, and has not 
acted accordingly, is like a man who built a 
house upon the ground without any foundation; 
and the river burst against it and immediately it 
collapsed, and the ruin of that house was great.” 

A Roman soldier demonstrates faith (68/Luke 
7.1-7.10/Matthew 8.5-8.13) 

7 1When He had completed all His discourse 
in the hearing of the people, He went to 
Capernaum. 
2And a centurion’s slave, who was highly 
regarded by him, was sick and about to die. 
3And when he heard about Jesus, he sent some 
Jewish elders asking Him to come and save the 
life of his slave. 4And when they came to Jesus, 
they earnestly entreated Him, saying, “He is 
worthy for You to grant this to him; 5for he 
loves our nation, and it was he who built us our 
synagogue.” 6Now Jesus started on His way 
with them; and when He was already not far 
from the house, the centurion sent friends, 
saying to Him, “Lord, do not trouble Yourself 
further, for I am not worthy for You to come 
under my roof; 7for this reason I did not even 
consider myself worthy to come to You, but just 
say a word, and my servant will be healed.  

Lu-ca 6.44-7.7 
44Vì mỗi cái cây được biết bởi chính trái của nó. 
Vì người ta chẳng hái trái vả từ các lùm gai, hoặc 
họ không gom trái nho từ bụi hồng hoang. 
45Người lành, từ cái kho lành của tâm của hắn, 
đem tới điều tốt lành; và kẻ xấu-xa, từ cái kho 
xấu-xa, đem tới điều xấu-xa; vì miệng của hắn 
nói từ sự đầy-dẫy trong tâm của hắn. 

Giề-xu dạy về những kẻ cất nhà trên đá và trên 
cát (67b/Lu-ca 6.46-6.49/Ma-thi-ơ 7.21-7.29) 
46“Và tại sao các ngươi gọi Ta: ‘Chúa, Chúa,’ 
và không làm điều Ta nói? 47Mọi kẻ đến cùng 
Ta, và nghe các lời của Ta, và hành-động trên 
chúng, Ta sẽ chỉ cho các ngươi biết kẻ đó giống 
ai: 48kẻ đó như một người nọ cất một cái nhà, 
đào và đào sâu và đặt nền trên vầng đá; và khi 
nước lụt nổi lên, con sông đổ ào vào nhà đó và 
không thể lay động nó, vì nó đã được xây chắc-
chắn. 49Song kẻ đã nghe, và đã chẳng làm theo, 
thì như một người nọ xây nhà trên đất không có 
một nền nào cả; và con sông đổ ào vào nó và tức 
thì nó sập-đổ, và sự đổ-nát của căn nhà đó thì 
lớn-lao.” 

Một người lính Rô-ma bày tỏ đức-tin (68/Lu-ca 
7.1-7.10/Ma-thi-ơ 8.5-8.13) 

7 1Khi Giề-xu đã hoàn-tất tất cả cuộc nói 
chuyện của Ngài trong tầm nghe của dân chúng, 
Ngài đi đến Ca-bê-na-um. 
2Và một kẻ nô-lệ của một đội-trưởng nọ, kẻ 
được hắn xem rất trọng, bị bệnh và gần chết. 
3Và khi hắn nghe về Giề-xu, hắn sai một số 
trưởng-lão của dân Giu-đa xin Ngài đến và cứu 
mạng của kẻ nô-lệ của hắn. 4Và khi họ đã đến 
cùng Giề-xu, họ tha-thiết khẩn-cầu Ngài, rằng: 
“Ông ta xứng-đáng để Thầy ban điều này cho 
ông ta, 5vì ông ta yêu-thương quốc-gia của 
chúng ta, và chính ông ta đã xây cho chúng ta 
hội-đường của chúng ta.” 6Bây giờ Giề-xu đi 
trên con đường của Ngài với họ; và khi Ngài 
chẳng còn xa căn nhà đó, đội-trưởng ấy sai các 
bạn đi, thưa với Ngài: “Thưa Chúa, xin đừng 
làm phiền Chúa thêm nữa, vì tôi không xứng-
đáng để Chúa đến dưới mái nhà của tôi; 7vì lý-
do này, thậm-chí tôi đã chẳng xem mình xứng-
đáng để đến cùng Chúa, nhưng chỉ xin nói một 
lời, và đầy-tớ của tôi sẽ được chữa lành.  



Lu-ca 7.8-7.21 
8Vì tôi cũng là một người ở dưới thẩm-quyền, 
có lính tráng dưới quyền tôi; và tôi nói với kẻ 
này: ‘Đi!’ và nó đi, và với kẻ khác: ‘Đến!’ và nó 
đến; và với đứa nô-lệ của tôi: ‘Làm việc này!’ 
và nó làm nó.” 9Bấy giờ khi Giề-xu nghe điều 
này, Ngài ngạc-nhiên về hắn, và quay lại và 
phán cùng đám đông đang đi theo Ngài: “Ta bảo 
các ngươi ngay cả trong Y-sơ-ra-ên, Ta đã 
chẳng tìm thấy đức-tin lớn như thế.” 10Và khi 
những kẻ đã được sai đi trở về nhà, họ thấy kẻ 
nô-lệ khỏe mạnh. 

Giề-xu vực con trai một bà góa sống lại từ 
người chết (69/Lu-ca 7.11-7.17) 
11Và xảy ra không lâu sau đó rằng: Ngài đi đến 
một thành-thị nọ gọi là Na-in; và các môn-đồ 
của Ngài đi theo với Ngài, và một đám đông lớn. 
12Bấy giờ khi Ngài đến gần cổng của thành-thị 
đó, kìa, có kẻ đã chết đang được khiêng ra, là 
con trai độc-nhất của mẹ hắn, và bà là một bà 
góa; và một đám khá đông từ thành-thị đó đi với 
bà. 13Và khi Đức Chúa thấy bà, Ngài cảm thấy 
thương-xót cho bà, và phán cùng bà: “Đừng 
khóc.” 14Và Ngài đến gần và đụng quan-tài 
chưa đậy; và các người khiêng dừng lại. Và 
Ngài phán: “Người trai trẻ kia, Ta nói cùng 
ngươi, hãy chỗi dậy!” 15Và người chết ngồi dậy, 
và bắt đầu nói. Và Giề-xu giao hắn lại cho mẹ 
hắn. 16Và sự kinh-sợ kẹp chặt tất cả họ; và họ 
tôn-vinh Đức Chúa TRỜI, rằng: “Có một đấng 
tiên-tri vĩ-đại đã dấy lên giữa chúng ta!” và: 
“Đức Chúa TRỜI đã thăm-viếng dân của Ngài!” 
17Và phúc-trình này về Ngài đồn ra khắp Giu-
đê và trong tất cả mọi quận bao-quanh. 

Giề-xu làm dịu nghi-ngờ của Giăng (70a/Lu-ca 
7.18-7.23/Ma-thi-ơ 11.1-11.19) 
18Và các môn-đồ của Giăng phúc-trình cho 
người biết mọi việc này. 19Và gọi 2 trong các 
môn-đồ của mình đến, Giăng sai họ đến cùng 
Đức Chúa, nói: “Thầy có phải là Đấng Đang 
Đến, hay chúng tôi tìm kiếm ai khác chăng?” 
20Và khi các người này đến cùng Ngài, họ nói: 
“Giăng Báp-tít đã sai chúng tôi đến cùng Thầy, 
nói: ‘Thầy có phải là Đấng Đang Đến, hay 
chúng tôi tìm kiếm ai khác chăng?’” 21Vào giờ 
đó, Ngài đã chữa lành nhiều người có các thứ 
bệnh tật và hoạn nạn và các linh xấu-xa; và Ngài 
đã ban thị-lực cho nhiều kẻ mù. 

Luke 7.8-7.21 
8For I, too, am a man under authority, with 
soldiers under me; and I say to this one, ‘Go!’ 
and he goes, and to another, ‘Come!’ and he 
comes, and to my slave, ‘Do this!’ and he does 
it.” 9Now when Jesus heard this, He marveled at 
him, and turned and said to the crowd that was 
following Him, “I say to you, not even in Israel 
have I found such great faith.” 10And when 
those who had been sent returned to the house, 
they found the slave in good health. 

Jesus raises a widow’s son from the death 
(69/Luke 7.11-7.17) 
11And it come about soon afterwards, He went 
to a city called Nain; and His disciples were 
going along with Him, and a large crowd. 
12Now as He approached the gate of the city, 
behold, one who had died was being carried out, 
the only son of his mother, and she was a 
widow; and a sizeable crowd from the city was 
with her. 13And when the Lord saw her, He felt 
compassion for her, and said to her, “Do not 
weep.” 14And He came up and touched the 
opened coffin; and the bearers came to halt. And 
He said, “Young man, I say to you, arise!” 
15And the dead man sat up, and began to speak. 
And Jesus gave him back to his mother. 16And 
fear gripped them all, and they began glorifying 
God, saying, “A great prophet has arisen among 
us!” and, “God has visited His people!” 17And 
this report concerning Him went out all over 
Judea and in all the surrounding district. 

Jesus eases John’s doubt (70a/Luke 7.18-7.23/ 
Matthew 11.1-11.19) 
18And the disciples of John reported to him 
about all these things. 19And summoning two of 
his disciples, John sent them to the Lord, saying, 
“Are You the Coming One, or do we look for 
someone else?” 20And when the men had come 
to Him, they said, “John the Baptist has sent us 
to You, saying, ‘Are You the Coming One, or 
do we look for someone else?’” 21At that hour 
He cured many people of diseases and 
afflictions and evil spirits; and He granted sight 
to many who were blind.  



Luke 7.22-7.33 
22And He answered and said to them, “Go and 
report to John what you have seen and heard: the 
BLIND RECEIVE SIGHT, the lame walk, the lepers 
are cleansed, and the deaf hear, the dead are 
raised up, the POOR HAVE THE GOSPEL PREACHED TO 

THEM. 23And blessed is he who keep from 
stumbling over Me.” 

Jesus’ tribute to John (70b/Luke 7.24-
7.35/Matthew 11.7-11.19) 
24And when the messengers of John had left, He 
began to speak to the crowds about John, “What 
did you go out into the wilderness to look at? A 
reed shaken by the wind? 25But what did you go 
out to see? A man dressed in soft clothing? 
Behold, those who are splendidly clothed and 
live in luxury are found in royal palaces. 26But 
what did you go out to see? A prophet? Yes, I 
say to you, and one who is more than a prophet. 
27This is the one about whom it has been 
written, 

‘BEHOLD, I SEND MY MESSENGER BEFORE YOUR 
FACE, 
WHO WILL PREPARE YOUR WAY BEFORE YOU.’ 

28I say to you, among those born of women, 
there is no one greater than John; yet he who is 
least in the kingdom of God is greater than he.” 
29And when all the people and the tax-gatherers 
heard this, they acknowledged the justice of 
God, having been baptized with the baptism of 
John. 30But the Pharisees and the lawyers 
rejected God’s purpose for themselves, not 
having been baptized by John. 31“To what then 
shall I compare the men of this generation, and 
what are they like? 32They are like children who 
sit in the market place and call to one another, 
and they say, ‘We played the flute for you, and 
you did not dance; we sang a dirge, and you did 
not weep.’ 33For John the Baptist has come 
eating no bread and drinking no wine; and you 
say, ‘He has a demon!’  

 

                                                             
1Ê-sai 35.5 
2Ê-sai 61.1 

Lu-ca 7.22-7.33 
22Và Ngài trả lời và phán cùng họ: “Hãy đi và 
phúc-trình cho Giăng biết điều các ngươi đã 
thấy và đã nghe: KẺ MÙ NHẬN THỊ-LỰC(1), người 
què bước đi, người phung được sạch, và người 
điếc nghe, người chết được sống lại, KẺ NGHÈO 
ĐƯỢC THUYẾT-GIẢNG TIN-LÀNH CHO(2). 23Và 
phước cho kẻ giữ khỏi sẩy chân trên Ta.” 

Lời kể tốt của Giề-xu về Giăng (70b/Lu-ca 
7.24-7.35/Ma-thi-ơ 11.7-11.19) 
24Và khi các sứ-giả của Giăng đã đi khỏi, Ngài 
bắt đầu phán cùng các đám đông về Giăng: “Các 
ngươi đã đi ra vào vùng hoang-vu để nhìn cái 
gì? Cây sậy bị lung-lay bởi gió? 25Nhưng các 
ngươi đã đi ra để thấy cái gì? Ai(3) đó mặc quần 
áo mềm-mịn? Này, những kẻ có y phục trang-
nhã và sống xa-hoa được tìm thấy trong các 
vương-cung. 26Song các ngươi đã đi ra để thấy 
cái gì? Một đấng tiên-tri? Phải, Ta bảo các 
ngươi, và một đấng hơn đấng tiên-tri. 27Đây là 
đấng mà về đấng đó đã được viết(4): 

‘NÀY, TA SAI SỨ-GIẢ CỦA TA ĐI TRƯỚC MẶT 
CỦA NGƯƠI,  
NGƯỜI SẼ CHUẨN-BỊ ĐƯỜNG CỦA NGƯƠI 
TRƯỚC MẶT NGƯƠI.’ 

28Ta bảo các ngươi: giữa những kẻ đàn-bà sinh 
ra, chẳng có một ai trổi hơn Giăng; tuy nhiên, kẻ 
nhỏ nhất trong vương-quốc của Đức Chúa TRỜI 
thì trổi hơn ông ấy.” 29Và khi tất cả dân chúng 
và các kẻ thâu thuế, là những kẻ đã được báp-
tem với phép báp-tem của Giăng nghe, họ nhận 
biết công-lý của Đức Chúa TRỜI. 30Nhưng các 
người Pha-ri-si và các luật-sư đã bác bỏ mục-
đích của Đức Chúa TRỜI cho họ, đã chẳng chịu 
báp-tem bởi Giăng. 31“Thế thì Ta sẽ so-sánh 
những người của thế-hệ này với cái gì, và họ 
giống như cái gì? 32Họ giống như trẻ con ngồi 
trong chỗ chợ và gọi lẫn nhau; và chúng nói: 
‘Tụi tao đã thổi sáo cho tụi bay, và tụi bay đã 
chẳng nhảy múa; tụi tao đã hát ai-ca, và tụi bay 
chẳng khóc.’ 33Vì Giăng Báp-tít đã đến, không 
ăn bánh mì và không uống rượu nho; và các 
ngươi nói: ‘Hắn có một con quỉ!’  

 

3hay: Vậy thì, tại sao các ngươi đã đi ra ngoài? Để xem một 
người nào… 
4Ma-la-chi 3.1 



Lu-ca 7.34-7.48 
34Con Trai Loài Người đã đến, ăn và uống; và 
các ngươi nói: ‘Kìa, một kẻ ham ăn và một 
người say rượu, một người bạn của kẻ thâu-thuế 
và tội nhân!’ 35Và khôn-ngoan được chứng 
minh là đúng bởi tất cả con cái của nó.” 

Một người đàn bà tội-lỗi xức dầu cho bàn chân 
của Giề-xu (72/Lu-ca 7.36-7.50) 
36Bấy giờ một trong các người Pha-ri-si yêu-cầu 
Ngài ăn với hắn. Và Ngài vào nhà của người 
Pha-ri-si đó, và tựa nơi bàn ăn. 37Và kìa, có một 
bà trong thành-thị, là một tội nhân; và khi bà biết 
Ngài đang tựa nơi bàn ăn trong nhà của người 
Pha-ri-si đó, bà đem đến một bình đá minh-ngọc 
đựng dầu thơm, 38và đứng đằng sau Ngài nơi 
các bàn chân của Ngài, khóc, bà bắt đầu thấm 
ướt các bàn chân của Ngài bằng nước mắt của 
bà, và cứ chùi chúng bằng tóc trên đầu bà, và cứ 
hôn các bàn chân của Ngài, và cứ xức dầu chúng 
bằng dầu thơm ấy. 39Bấy giờ, khi người Pha-ri-
si là kẻ đã mời Ngài thấy việc này, hắn tự nhủ 
rằng: “Nếu người này là một đấng tiên-tri, Ông 
ta hẳn biết con đàn-bà này đang rờ Ông ta là ai 
và loại người gì, rằng nó là một tội nhân.” 40Và 
Giề-xu trả lời và phán cùng hắn: “Si-môn, Ta có 
việc này để nói với ngươi.” Và hắn đáp lời: “Xin 
nói, thưa Thầy.” 41“Một kẻ cho mượn tiền nọ có 
2 con nợ; một mắc nợ 500 đơ-na-ri, và kẻ kia 50. 
42Khi họ không thể trả lại, người tha cả hai một 
cách nhân-từ. Bởi vậy, ai trong họ sẽ thương 
người hơn? 43Si-môn trả lời và nói: “Tôi nghĩ 
rằng kẻ mà người đã tha nhiều hơn.” Và Giề-xu 
phán cùng người: “Ngươi đã phán-xét đúng.” 
44Và xây qua người đàn-bà, Ngài phán cùng Si-
môn: “Ngươi có thấy người đàn-bà này chăng? 
Ta đã vào nhà của ngươi; ngươi đã chẳng cho Ta 
nước cho bàn chân của Ta, song bà ấy đã thấm 
ướt chân của Ta bằng nước mắt của bà và đã lau 
chúng bằng tóc của bà. 45Ngươi đã chẳng cho 
Ta một cái hôn nào cả; song bà, từ lúc Ta đi vào 
trong, đã chẳng ngừng hôn bàn chân của Ta. 
46Ngươi đã chẳng xức dầu đầu của Ta, song bà 
đã xức các bàn chân Ta bằng dầu thơm. 47Vì lý-
do này Ta nói cùng ngươi, tội của bà, là nhiều, 
đã được tha, vì bà đã thương-yêu nhiều; song kẻ 
được tha ít, thương ít.” 48Và Ngài phán cùng bà 
ấy: “Tội của ngươi đã được tha.” 
 

Luke 7.34-7.48 
34The Son of Man has come eating and 
drinking, and you say, ‘Behold, a gluttonous 
man and a drunkard, a friend of tax-gatherers 
and sinners!’ 35And wisdom is vindicated by all 
her children.” 

A sinful woman anoints Jesus’s feet (72/Luke 
7.36-7.50) 
36Now one of the Pharisees was requesting Him 
to eat with him. And He entered the Pharisee’s 
house and reclined at the table. 37And behold, 
there was a woman in the city who was a sinner; 
and when she learned that He was reclining at 
the table in the Pharisee’s house, she brought an 
alabaster vial of perfume, 38and standing behind 
Him at His feet, weeping, she began to wet His 
feet with her tears, and kept wiping them with 
the hair of her head, and kissing His feet, and 
anointing them with the perfume. 39Now when 
the Pharisee who had invited Him saw this, he 
said to himself, saying, “If this man were a 
prophet He would know who and what sort of 
person this woman is who is touching Him, that 
she is a sinner.” 40And Jesus answered him, 
“Simon, I have something to say to you.” And 
he replied, “Say it, Teacher.” 41“A certain 
moneylender had two debtors: one owed five 
hundred denarii, and the other fifty. 42When 
they were unable to repay, he graciously forgave 
them both. Which of them therefore will love 
him more?” 43Simon answered and said, “I 
suppose the one whom he forgave more.” And 
He said to him, “You have judged correctly.” 
44And turning toward the woman, He said to 
Simon, “Do you see this woman? I entered your 
house; you gave Me no water for My feet, but 
she has wet My feet with her tears, and wiped 
them with her hair. 45You gave Me no kiss; but 
she, since the time I came in, has not ceased to 
kiss My feet. 46You did not anoint My head 
with oil, but she anointed My feet with perfume. 
47For this reason I say to you, her sins, which 
are many, have been forgiven, for she loved 
much; but he who is forgiven little, loves little.” 
48And He said to her, “Your sins have been 
forgiven.”  
 
 
 



Luke 7.49-8.11 
49And those who were reclining at the table 
with Him began to say to themselves, “Who is 
this man who even forgives sins?” 50And He 
said to the woman, “Your faith has saved you; 
go in peace.” 

Women accompany Jesus and the disciples 
(73/Luke 8.1-8.3) 

8 1And it come about soon afterwards, that He 
began going about from one city and village to 
another, proclaiming and preaching the 
kingdom of God; and the twelve were with Him, 
2and also some women who had been healed of 
evil spirits and sicknesses: Mary who was called 
Magdalene, from whom seven demons had gone 
out, 3and Joanna the wife of Chuza, Herod’s 
steward, and Susanna, and many others who 
were contributing to their support out of their 
private means. 

Jesus tells the parable of the four soils (77/ 
Luke 8.4-8.8/Matthew 13.1-13.9; Mark 4.1-4.9) 
4And when a great crowd was coming together, 
and those from the various cities were 
journeying to Him, He spoke by way of a 
parable: 5“The sower went out to sow his seed; 
and as he sowed, some fell beside the road, and 
it was trampled under foot, and the birds of the 
heaven ate it up. 6And other seed fell on rocky 
soil, and as soon as it grew up, it withered away, 
because it had no moisture. 7And other seed fell 
among the thorns; and the thorns grew up with 
it, and choked it out. 8And other seed fell into 
the good soil, and grew up, and produced a crop 
a hundred times as great.” As He said these 
things, He would call out, “He who has ears to 
hear, let him hear.” 

Jesus explains the parable of the four soils 
(78a/Luke 8.9-8.15/Matthew 13.10-13.23; 
Mark 4.10-4.25) 
9And His disciples began questioning Him as to 
what this parable might be. 10And He said, “To 
you it has been granted to know the mysteries of 
the kingdom of God, but to the rest it is in 
parables, in order that ‘SEEING THEY MAY NOT SEE, 
AND HEARING THEY MAY NOT UNDERSTAND.’ 
11Now the parable is this: the seed is the word 
of God. 
                                                             
1Ê-sai 6.9 

Lu-ca 7.49-8.11 
49Các kẻ đang tựa nơi bàn ăn với Ngài bắt đầu 
nói với nhau: “Người này là ai mà tha cả tội?” 
50Và Ngài phán cùng người đàn-bà: “Đức-tin 
của ngươi đã cứu ngươi; hãy đi trong bình-an.” 

Các bà tháp tùng Giề-xu và các môn-đồ 
(73/Lu-ca 8.1-8.3) 

8 1Và xảy ra không lâu sau đó, rằng Ngài đi đó 
đây từ thành-thị và làng xã này tới thành-thị và 
làng xã khác, công-bố và thuyết-giảng vương-
quốc của Đức Chúa TRỜI; và 12 vị ở với Ngài, 
2và một số bà, đã được chữa khỏi các linh ác và 
các thứ bệnh-tật: Ma-ri, được gọi là Ma-đơ-len, 
từ người 7 con quỉ đã đi ra, 3và Gian-nơ vợ Chu-
xa, quản-gia của Hê-rốt, Su-xan-nơ, và nhiều 
người khác, đóng góp để ủng-hộ họ ra từ nguồn 
cá nhân. 

Giề-xu nói ẩn-dụ về bốn loại đất (77/Lu-ca 8.4-
8.8/Ma-thi-ơ 13.1-13.9; Mác 4.1-4.9) 
4Và khi một đám đông lớn đang tụ lại, và những 
kẻ từ các thành-thị khác nhau đang hành trình 
tới Ngài, Ngài phán bằng một ẩn-dụ: 5“Người 
gieo hạt đi ra để gieo hạt giống của hắn; và khi 
hắn gieo, một số rơi bên đường đi, và nó bị giẫm 
dưới chân, và chim chóc của tầng trời ăn nó hết. 
6Và một số khác rơi trên đất có đá, và vừa khi 
nó mọc lên, nó héo đi, vì nó không có hơi ẩm. 
7Và một số khác rơi giữa gai góc; và gai góc 
mọc lên với nó, và làm nó chết ngạt. 8Và một số 
khác rơi vào đất tốt, và mọc lên, và sản-xuất một 
mùa gặt 100 lần nhiều hơn.” Khi Ngài nói các 
điều này, Ngài gọi to: “Kẻ có tai để nghe, kẻ ấy 
hãy nghe.” 

Giề-xu giải-thích ẩn-dụ về bốn loại đất 
(78a/Lu-ca 8.9-8.15/Ma-thi-ơ 13.10-13.23; 
Mác 4.10-4.25) 
9Và các môn-đồ của Ngài chất-vấn Ngài ẩn-dụ 
này có nghĩa gì. 10Và Ngài phán: “Các ngươi đã 
được ban cho để biết những sự huyền-bí của 
vương-quốc của Đức Chúa TRỜI, nhưng phần 
còn lại được cho trong các ẩn-dụ, để ‘NHÌN, 
CHÚNG KHÔNG THỂ THẤY, VÀ NGHE, CHÚNG 
KHÔNG THỂ HIỂU(1).’ 11Bây giờ, ẩn-dụ đó là đây: 
Hạt giống là lời của Đức Chúa TRỜI. 



Lu-ca 8.12-8.23 
12Và các hạt bên đường đi là những kẻ đã nghe; 
rồi quỉ-vương đến và lấy đi lời ấy khỏi tâm của 
họ, để họ sẽ chẳng tin và được cứu. 13Và các hạt 
trên đất có đá là những kẻ, khi họ nghe, nhận lời 
ấy với sự vui-vẻ; và những kẻ này không có rễ 
vững-chắc; họ tin trong chốc lát, và trong thời-
gian có cám-dỗ thì sa ngã. 14Và các hạt đã rơi 
giữa gai góc, đây là những kẻ đã nghe, và khi họ 
tiếp-tục lối đi của họ, họ bị nghẹt với các sự lo-
lắng và sự giàu-có và các thú-vui của đời này, 
và chẳng mang một trái nào đến chín. 15Và các 
hạt trong đất tốt, đây là những kẻ, đã nghe lời ấy 
trong một tâm tốt và thành-thật, và giữ chặt chẽ 
lời ấy, và mang quả với sự bền chí. 

Ẩn-dụ về ngọn đèn (78b/ Lu-ca 8.16-8.18/Mác 
4.21-4.25) 
16“Bấy giờ chẳng có ai sau khi thắp đèn lại trùm 
nó với một cái thùng, hay đặt nó dưới giường; 
nhưng hắn đặt nó trên một chân đèn, để những 
ai đi vào có thể thấy ánh-sáng. 17Vì chẳng có cái 
gì bị che giấu mà sẽ không trở thành hiển-nhiên, 
cũng chẳng có một điều gì bí-mật mà sẽ không 
được biết đến và đi ra ánh sáng. 18Bởi vậy hãy 
cẩn-thận cách các ngươi nghe; vì hễ ai có, hắn 
sẽ được cho nhiều hơn; và hễ ai không có, ngay 
cả cái gì hắn tưởng mình có sẽ bị lấy đi khỏi 
hắn.” 

Giề-xu miêu-tả gia-đình thực của Ngài (76/Lu-
ca 8.19-8.21/Ma-thi-ơ 12.46-12.50; Mác 3.31-
3.35) 
19Và mẹ của Ngài và các em trai của Ngài đến 
với Ngài, và họ không có thể tới cùng Ngài vì 
đám đông. 20Và Ngài được cho biết: “Mẹ Thầy 
và các em trai Thầy đang đứng bên ngoài, muốn 
gặp Thầy.” 21Song Ngài trả lời và phán cùng họ: 
“Mẹ của Ta và các em trai Ta là những kẻ này 
nghe lời của Đức Chúa TRỜI và thi-hành nó.” 

Giề-xu làm bão lặng (87/Lu-ca 8.22-8.25/Ma-
thi-ơ 8.23-8.27; Mác 4.35-4.41) 
22Bấy giờ xảy ra vào một trong những ngày đó, 
Ngài và các môn-đồ của Ngài xuống thuyền, và 
Ngài phán cùng họ: “Chúng ta hãy đi qua tới bờ 
hồ bên kia.” Và họ ra khơi. 23Nhưng trong khi 
họ đang thượng buồm chạy, Ngài ngủ; và một 
cơn gió mãnh-liệt đổ xuống hồ, và họ bắt đầu bị 
đầy nước và ở trong cơn nguy-hiểm. 

Luke 8.12-8.23 
12And those beside the road are those who have 
heard; then the devil comes and takes away the 
word from their heart, so that they will not 
believe and be saved. 13And those on the rocky 
soil are those who, when they hear, receive the 
word with joy; and these have no firm root; they 
believe for a while, and in time of temptation fall 
away. 14And the seed which fell among the 
thorns, these are the ones who have heard, and 
as they go on their way they are choked with 
worries and riches and pleasures of this life, and 
bring no fruit to maturity. 15And the seed in the 
good soil, these are the ones who have heard the 
word in an honest and good heart, and hold it 
fast, and bear fruit with perseverance. 

Parable of the lamp (78b/Luke 8.16-8.18/Mark 
4.21-4.25) 
16“Now no one after lighting a lamp covers it 
over with a container, or puts it under a bed; but 
he puts it on a lampstand, in order that those who 
come in may see the light. 17For nothing is 
hidden that will not become evident, nor 
anything secret that will not be known and come 
to light. 18Therefore take care how you listen; 
for whoever has, to him will more be given; and 
whoever does not have, even what he thinks he 
has shall be taken away from him.” 

Jesus describes His true family (76/Luke 8.19-
8.21/Matthew 12.46-12.50; Mark 3.31-3.35) 
19And His mother and brothers came to Him, 
and they were unable to get to Him because of 
the crowd. 20And it was reported to Him, “Your 
mother and Your brothers are standing outside, 
wishing to see You.” 21But He answered and 
said to them, “My mother and My brothers are 
these who hear the word of God and do it.” 

Jesus calms the storm (87/Luke 8.22-
8.25/Matthew 8.23-8.27; Mark 4.35-4.41) 
22Now it came about on one of those days, that 
He and His disciples got into a boat, and He said 
to them, “Let us go over to the other side of the 
lake.” And they launched out. 23But as they 
were sailing along He fell asleep; and a fierce 
gale of wind descended upon the lake, and they 
began to be swamped and to be in danger. 



Luke 8.24-8.35 
24And they came to Him and woke Him up, 
saying, “Master, Master, we are perishing!” And 
being aroused, He rebuked the wind and the 
surging waves, and they stopped, and a calm 
occurred. 25And He said to them, “Where is 
your faith?” And they were fearful and amazed, 
saying to one another, “Who then is this, that He 
commands even the winds and the water, and 
they obey Him?” 

Jesus sends demons into a herd of pigs (88/ 
Luke 8.26-8.39/Matthew 8.28-9.1; Mark 5.1-
5.20) 
26And they sailed to the country of the 
Gadarenes, which is opposite Galilee. 27And 
when He came out onto the land, He was met by 
a certain man from the city who was possessed 
with demons; and who had not put on any 
clothing for a long time, and was not living in a 
house, but in the tombs. 28And seeing Jesus, he 
cried out and fell before Him, and said in a loud 
voice, “What do I have to do with You, Jesus, 
Son of the Most High God? I beg You, do not 
torment me.” 29For He had been commanding 
the unclean spirit to come out of the man. For it 
had seized him many times; and he was bound 
with chains and shackles and kept under guard, 
and yet he would burst his fetters and be driven 
by the demon into the wilderness. 30And Jesus 
asked him, “What is your name?” And he said, 
“Legion”; for many demons had entered him. 
31And they were entreating Him not to 
command them to depart into the abyss. 32Now 
there was a herd of many swine feeding there on 
the mountain; and the demons entreated Him to 
permit them to enter the swine. And He gave 
them permission. 33And the demons came out 
of the man and entered the swine; and the herd 
rushed down the steep bank into the lake, and 
was drowned. 34And when the herdsmen saw 
what had happened, they ran away and reported 
it in the city and out in the country. 35And the 
people went out to see what had happened; and 
they came to Jesus, and found the man from 
whom the demons had gone out, sitting down at 
the feet of Jesus, clothed and in his right mind; 
and they became frightened.  
 
 

Lu-ca 8.24-8.35 
24Và họ đến cùng Ngài và đánh thức Ngài dậy, 
nói: “Thầy ôi, Thầy ôi, chúng ta sắp chết!” Và 
bị đánh thức, Ngài quở gió và các làn sóng cồn, 
và chúng ngừng và một sự yên-lặng xảy ra. 25Và 
Ngài phán cùng họ: “Đức-tin của các ngươi ở 
đâu?” Và họ sợ-hãi và ngạc-nhiên, nói với nhau: 
“Thế thì đây là ai, mà Thầy ra lệnh cho ngay cả 
gió và nước, và chúng vâng lời Thầy?” 

Giề-xu đuổi quỉ vào bầy heo (88/Lu-ca 8.26-
8.39/ Ma-thi-ơ 8.28-9.1; Mác 5.1-5.20) 
26Và họ thượng buồm tới xứ của dân Ga-đa-ra, 
đối diện Ga-li-lê. 27Và khi Ngài đi ra lên tới đất 
liền, một người đàn-ông nọ từ thành-thị ấy, là kẻ 
bị quỉ ám, đón Ngài; và hắn đã chẳng mặc quần-
áo lâu rồi, và đã chẳng sống trong nhà, nhưng 
trong các mồ mả. 28Và khi thấy Giề-xu, hắn thét 
lên và sấp mình xuống trước mặt Ngài, và nói 
bằng tiếng lớn: “Điều gì tôi phải làm với Chúa, 
thưa Giề-xu, Con Trai của Đức Chúa TRỜI Chí 
Cao? Tôi lạy Chúa, đừng giày vò tôi.” 29Vì Ngài 
đã ra lệnh cho con uế-linh ấy phải đi ra khỏi 
người đàn-ông đó. Vì nó đã tóm lấy hắn nhiều 
lần; và hắn đã bị trói lại bằng xiềng-xích và 
còng, và bị giữ dưới sự canh giữ, và dầu vậy hắn 
vẫn bứt gông cùm và bị quỉ-sứ xua vào vùng 
hoang-vu. 30Và Giề-xu hỏi nó: “Tên của ngươi 
là gì?” Và hắn nói: “Quân-đoàn”; vì nhiều con 
quỉ đã vào hắn. 31Và chúng nài-xin Ngài đừng 
ra lệnh bắt chúng ra đi vào vực sâu. 32Bấy giờ 
có một bầy nhiều con heo đang ăn ở đó trên núi; 
và các con quỉ ấy nài-xin Ngài cho phép chúng 
vào bầy heo đó. Và Ngài cho phép chúng. 33Và 
các con quỉ đi ra khỏi người đàn-ông ấy và vào 
bầy heo; và bầy heo nhào xuống bờ dốc đứng 
vào hồ, và bị chết chìm. 34Và khi những kẻ chăn 
thấy điều đã xảy ra, họ bỏ chạy và phúc-trình 
việc đó trong thành-thị và trong thôn-quê. 35Và 
dân-chúng đi ra để xem điều gì đã xảy ra; và khi 
họ đến với Giề-xu, và thấy người đàn-ông có 
quỉ-sứ đã ra, ngồi xuống nơi chân Giề-xu, có 
mặc quần-áo và tỉnh-táo; và họ trở nên hoảng-
sợ.  

 

 

 



Lu-ca 8.36-8.48 
36Và những kẻ đã thấy việc đó phúc-trình cho 
họ biết thể nào người, là kẻ đã từng bị quỉ-ám, 
đã được chữa lành. 37Và tất cả dân chúng trong 
thôn-quê dân Ga-đa-ra và quận bao quanh xin 
Ngài rời khỏi họ; vì họ bị sự kinh-sợ lớn-lao kẹp 
chặt; và Ngài xuống thuyền, và trở về. 38Nhưng 
người đàn-ông có quỉ-sứ đã đi ra nài-xin Ngài 
rằng hắn được ở với Ngài; nhưng Ngài sai hắn 
đi, phán: 39“Hãy trở về nhà của ngươi và miêu-
tả các điều vĩ-đại mà Đức Chúa TRỜI đã làm cho 
ngươi.” Và hắn ra đi, công-bố khắp toàn-thể 
thành-thị các điều vĩ-đại mà Giề-xu đã làm cho 
hắn. 

Giề-xu chữa lành người đàn bà bệnh xuất 
huyết và hồi-sinh một đứa con gái (89/Lu-ca 
8.40-8.56/Ma-thi-ơ 9.18-9.26; Mác 5.21-5.43) 
40Và khi Giề-xu trở lại, đám đông hoan-nghênh 
Ngài, vì tất cả họ đang chờ Ngài. 41Và kìa, một 
người đàn-ông tên là Giai-ru đến, và hắn là một 
quản-trị viên hội-đường; và hắn gieo mình nơi 
chân của Giề-xu, và khẩn-cầu Ngài đến nhà của 
hắn, 42vì hắn có một đứa con gái độc nhất, 
khoảng 12 tuổi, và nó đang chết. Nhưng khi 
Ngài đi, các đám đông đang lấn ép vào Ngài. 

43Và một người đàn-bà là người đã có bệnh xuất 
huyết trong 12 năm, là người đã tiêu pha mọi 
sinh kế của bà cho các thầy thuốc và đã không 
thể được chữa lành bởi bất cứ ai, 44tới gần đằng 
sau Ngài, và sờ tua áo choàng của Ngài, và tức 
thì sự xuất huyết của bà ngưng lại. 45Và Giề-xu 
phán: “Ai là kẻ đã sờ Ta?” Và trong khi tất cả 
đều chối điều đó, Phi-e-rơ(1) nói: “Thưa Thầy, 
các đám đông chen-chúc và lấn ép vào Thầy.” 
46Nhưng Giề-xu phán: “Ai đó đã sờ Ta, vì Ta 
biết rằng quyền-năng đã đi ra khỏi Ta.” 47Và khi 
người đàn-bà đó thấy rằng mình đã chẳng thoát 
khỏi sự ghi nhận, bà đến run-rẩy và sấp mình 
xuống trước mặt Ngài, và công-bố trong sự 
hiện-diện của tất cả dân chúng lý-do tại sao 
mình đã sờ Ngài, và bà đã được chữa lành tức 
thì như thể nào. 48Và Ngài phán cùng bà: “Con 
gái(2), đức-tin của con đã chữa con lành; hãy đi 
trong bình-an.” 

                                                             
1bản khác thêm: và những người đi với Ngài 

Luke 8.36-8.48 
36And those who had seen it reported to them 
how the man who was demon-possessed had 
been made well. 37And all the people of the 
country of the Gadarenes and the surrounding 
district asked Him to depart from them; for they 
were gripped with great fear; and He got into a 
boat, and returned. 38But the man from whom 
the demons had gone out was begging Him that 
he might be with Him; but He sent him away, 
saying, 39“Return to your house and describe 
what great things God has done for you.” And 
he went away, proclaiming throughout the 
whole city what great things Jesus had done for 
him. 

Jesus heals a bleeding woman and restores a 
girl to life (89/Luke 8.40-8.56/Matthew 9.18-
9.26; Mark 5.21-5.43) 
40And as Jesus returned, the crowd welcomed 
Him, for they had all been waiting for Him. 
41And behold, there came a man named Jairus, 
and he was a ruler of the synagogue; and he fell 
at Jesus’s feet, and began to entreat Him to come 
to his house; 42for he had an only daughter, 
about twelve years old, and she was dying. But 
as He went, the crowds were pressing against 
Him. 
43And a woman who had a hemorrhage for 
twelve years, who had spent all her living upon 
physicians and could not be healed by anyone, 
44came up behind Him, and touched the fringe 
of His cloak, and immediately her hemorrhage 
stopped. 45And Jesus said, “Who is the one who 
touched Me?” And while they were all denying 
it, Peter said, “Master, the crowds are crowding 
and pressing upon You.” 46But Jesus said, 
“Someone did touch Me, for I was aware that 
power had gone out of Me.” 47And when the 
woman saw that she had not escaped notice, she 
came trembling and fell down before Him, and 
declared in the presence of all the people the 
reason why she had touched Him, and how she 
had been immediately healed. 48And He said to 
her, “Daughter, your faith has made you well; 
go in peace.” 

 

2bản khác thêm: hãy vững tâm 



Luke 8.49-9.8 
49While He was still speaking, someone came 
from the house of the synagogue ruler, saying, 
“Your daughter has died; do not trouble the 
Teacher anymore.” 50But when Jesus heard this, 
He answered him, “Do not be afraid any longer; 
only believe, and she shall be made well.” 
51And when He had come to the house, He did 
not allow anyone to enter with Him, except 
Peter and John and James, and the girl’s father 
and mother. 52Now they were all weeping and 
lamenting for her; but He said, “Stop weeping, 
for she has not died, but is asleep.” 53And they 
began laughing at Him, knowing that she had 
died. 54He, however, took her by the hand and 
called, saying, “Child, arise!” 55And her spirit 
returned, and she rose immediately; and He gave 
orders for something to be given her to eat. 
56And her parents were amazed; but He 
instructed them to tell no one what had 
happened. 

Jesus sends out the twelve disciples (93/Luke 
9.1-9.6/Matthew 10.1-10.15; Mark 6.7-6.13) 

9 1And He called the twelve together, and gave 
them power and authority over all the demons, 
and to heal diseases. 2And He sent them out to 
proclaim the kingdom of God, and to perform 
healing. 3And He said to them, “Take nothing 
for your journey, neither a staff, nor a bag, nor 
bread, nor money; and do not even have two 
tunics apiece. 4And whatever house you enter, 
stay there, and depart from there. 5And as for 
those who do not receive you, as you go out 
from that city, shake off the dust from your feet 
as a testimony against them.” 6And departing, 
they began going about among the villages, 
preaching the gospel and healing everywhere. 

Herod kills John the Baptist (95/Luke 9.7-9.9 
/Matthew 14.1-14.12; Mark 6.14-6.29) 
7Now Herod the tetrarch heard of all that was 
happening; and he was greatly perplexed, 
because it was said by some that John had risen 
from the dead, 8and by some that Elijah had 
appeared, and by others that one of the prophets 
of old had risen again.  

 

 

Lu-ca 8.49-9.8 
49Trong khi Ngài còn đang nói, có người đến từ 
nhà của người quản-trị hội-đường, nói: “Con gái 
của ông đã chết; đừng làm phiền Thầy nữa.” 
50Nhưng khi Giề-xu nghe, Ngài trả lời hắn: 
“Đừng sợ; chỉ tin, và cô bé sẽ được chữa lành.” 
51Và khi Ngài đã tới nhà, Ngài không cho phép 
bất cứ ai vào với Ngài, ngoại trừ Phi-e-rơ và 
Giăng và Gia-cơ, và cha và mẹ của đứa con gái. 
52Bấy giờ tất cả họ đang khóc và kể lể vì cô bé; 
nhưng Ngài phán: “Hãy ngưng khóc-lóc, vì cô 
bé đã chẳng chết, nhưng ngủ.” 53Và họ nhạo-
cười Ngài, biết rằng cô bé đã chết. 54Tuy nhiên 
Ngài cầm tay cô bé và gọi, nói: “Con ơi, hãy 
chỗi dậy!” 55Và linh của cô trở lại, và cô đứng 
dậy tức thì; và Ngài truyền phải cho cô bé ăn. 
56Và cha mẹ của cô bé sửng-sốt; nhưng Ngài 
dạy họ chớ nói cho ai biết điều đã xảy ra. 

Giề-xu sai 12 môn-đồ đi (93/Lu-ca 9.1-9.6/Ma-
thi-ơ 10.1-10.15; Mác 6.7-6.13) 

9 1Và Ngài gọi 12 vị lại, và cho họ quyền-năng 
và thẩm-quyền trên tất cả quỉ-sứ, và để chữa 
lành các thứ bệnh. 2Và Ngài sai họ đi để công-
bố vương-quốc của Đức Chúa TRỜI, và để làm 
việc chữa lành. 3Và Ngài phán cùng họ: “Đừng 
đem theo một cái gì cho cuộc hành trình, không 
gậy, không bao-bị, không bánh mì, không tiền 
bạc; và mỗi người cũng không có cả 2 cái áo lót 
dài. 4Và hễ nhà nào các ngươi vào, hãy ở đó, và 
ra đi từ đó. 5Và về phần những kẻ không nhận 
các ngươi, khi các ngươi đi ra khỏi thành-thị đó, 
hãy phủi bụi khỏi những bàn chân các ngươi làm 
một lời chứng chống lại chúng.” 6Và ra đi, họ 
bắt đầu đi đó đây giữa các làng, thuyết-giảng 
tin-lành và chữa lành mọi nơi. 

Hê-rốt giết Giăng Báp-tít (95/Lu-ca 9.7-9.9 
/Ma-thi-ơ 14.1-14.12; Mác 6.14-6.29) 
7Bấy giờ Hê-rốt thống-đốc phần tư xứ nghe về 
mọi điều đang xảy ra; và hắn rất bối rối, vì có 
người nói rằng Giăng đã sống lại từ người chết, 
8và có người nói rằng Ê-li-gia đã xuất-hiện, và 
bởi các kẻ khác rằng một trong các tiên-tri đời 
xưa đã sống lại.  
 
 



Lu-ca 9.9-9.20 
9Và Hê-rốt nói: “Chính ta đã cho chặt đầu 
Giăng; nhưng người này là ai mà về hắn ta nghe 
những việc thể ấy?” Và hắn cứ cố gặp Ngài.  

Giề-xu cho 5 ngàn người ăn (96/Lu-ca 9.10-
9.27/Ma-thi-ơ 14.13-14.21; Mác 6.30-6.44; 
Giăng 6.1-6.15) 
10Và khi các sứ-đồ trở về, họ thuật lại cho Ngài 
về mọi việc họ đã làm. Và đem họ với Ngài, 
Ngài một mình rút lui tới một thị-xã tên là Bết-
sai-đa. 11Song các đám đông biết về việc này và 
đi theo Ngài; và hoan nghênh họ, Ngài nói với 
họ về vương-quốc của Đức Chúa TRỜI và chữa 
những kẻ cần chữa lành. 

12Và ngày bắt đầu tàn, và 12 vị đến và thưa với 
Ngài: “Xin cho đám đông đi, để họ có thể đi vào 
các làng và vùng thôn quê bao quanh và tìm chỗ 
trọ và có thức ăn thức uống; vì ở đây chúng ta ở 
trong một chỗ hoang-vắng.” 13Nhưng Ngài 
phán cùng họ: “Các ngươi cho họ vật gì để ăn!” 
Và họ nói: “Chúng ta không có hơn 5 ổ bánh và 
2 con cá, trừ phi có lẽ chúng tôi đi và mua thức 
ăn cho tất cả những người này.” 14(Vì có 
khoảng 5 ngàn người đàn-ông). Và Ngài phán 
cùng các môn-đồ của Mình: “Cho họ tựa xuống 
thành các nhóm khoảng 50 mỗi nhóm để ăn.” 
l5Và họ làm như thế và cho tất cả tựa xuống. 
16Và Ngài lấy 5 ổ bánh và 2 con cá, và nhìn lên 
trời, Ngài ban phước cho chúng, và bẻ chúng, và 
cứ trao chúng cho các môn-đồ để đặt trước đám 
đông. 17Và tất cả chúng ăn và no nê; và họ nhặt 
các mảnh vụn dư được 12 giỏ đầy. 

Phi-e-rơ xưng Giề-xu là Đấng Cơ-rít-tô 
(109/Lu-ca 9.18-9.20/Ma-thi-ơ 16.13-16.20; 
Mác 8.27-8.30) 
18Và xảy ra trong khi Ngài đang cầu-nguyện 
một mình, các môn-đồ ở với Ngài, và Ngài hỏi 
họ, rằng: “Các đám đông nói rằng Ta là ai?” 
19Và họ trả lời và thưa: “Giăng Báp-tít, và các 
người khác nói là Ê-li-gia; song những kẻ khác 
nói là một trong các đấng tiên-tri đời xưa đã 
sống lại.” 20Và Ngài phán cùng họ: “Song các 
ngươi nói rằng Ta là ai?” Và Phi-e-rơ trả lời và 
nói: “Đấng Cơ-rít-tô của Đức Chúa TRỜI.” 

 

 

Luke 9.9-9.20 
9And Herod said, “I myself had John beheaded; 
but who is this man about whom I hear such 
things?” And he kept trying to see Him. 

Jesus feeds five thousand (96/Luke 9.10-
9.27/Matthew 14.13-14.21; Mark 6.30-6.44; 
John 6.1-6.15) 
10And when the apostles returned, they gave an 
account to Him of all they had done. And taking 
them with Him, He withdrew by Himself to a 
city called Bethsaida. 11But the crowds were 
aware of this and followed Him; and welcoming 
them, He began speaking to them about the 
kingdom of God and curing those who had need 
of healing. 
12And the day began to decline, and the twelve 
came and said to Him, “Send the crowd away, 
that they may go into the surrounding villages 
and countryside and find lodging and get 
provisions; for here we are in a desolate place.” 
13But He said to them, “You give them 
something to eat!” And they said, “We have no 
more than five loaves and two fish, unless 
perhaps we go and buy food for all these 
people.” 14(For there were about five thousand 
men.) And He said to His disciples, “Have them 
recline to eat in groups of about fifty each.” 
l5And they did so, and had them all recline. 
16And He took the five loaves and the two fish, 
and looking up to heaven, He blessed them, and 
broke them, and kept giving them to the 
disciples to set before the crowd. 17And they all 
ate and were satisfied; and that which they had 
left over to them of broken pieces was picked 
up, twelve baskets full. 

Peter says Jesus is the Christ (109/Luke 9.18-
9.20/Matthew 16.13-16.20; Mark 8.27-8.30) 
18And it came about that while He was praying 
alone, the disciples were with Him, and He 
questioned them, saying, “Who do the crowds 
say that I am?” 19And they answered and said, 
“John the Baptist, and others say Elijah; but 
others, that one of the prophets of old has risen 
again.” 20And He said to them, “But who do you 
say that I am?” And Peter answered and said, 
“The Christ of God.” 

 



Luke 9.21-9.34 

Jesus foretells His death the first time 
(110/Luke 9.21-9.27/Matthew 16.21-16.28; 
Mark 8.31-9.1) 
21But He warned them, and instructed them not 
to tell this to anyone, 22saying, “The Son of Man 
must suffer many things and be rejected by the 
elders and chief priests and scribes, and be killed 
and be raised up on the third day.” 23And He 
was saying to them all, “If anyone wishes to 
come after Me, he must deny himself, and take 
up his cross daily, and follow Me. 24For 
whoever wishes to save his soul will lose it, but 
whoever loses his soul for My sake, he is the one 
who will save it. 25For what is a man profited if 
he gains the whole world, and loses or forfeits 
himself? 26For whoever is ashamed of Me and 
My words, of him will the Son of Man be 
ashamed when He comes in His glory, and the 
glory of the Father and of the holy angels. 27But 
I say to you truthfully, there are some of those 
standing here who will not taste death until they 
see the kingdom of God.” 

Jesus is transfigured on the mountain 
(111/Luke 9.28-9.36/Matthew 17.1-17.13; 
Mark 9.2-9.13) 
28And some eight days after these sayings, it 
came about that He took along Peter and John 
and James, and went up to the mountain to pray. 
29And while He was praying, the appearance of 
His face became different, and His clothing 
became white and flashing like lightning. 
30And behold, two men were talking with Him; 
and they were Moses and Elijah, 31who, 
appearing in glory, were speaking of His 
departure which He was about to accomplish at 
Jerusalem. 32Now Peter and his companions 
had been overcome with sleep; but when they 
were fully awake, they saw His glory and the 
two men standing with Him. 33And it came 
about, as these were parting from Him, Peter 
said to Jesus, “Master, it is good for us to be 
here; and let us make three tabernacles: one for 
You, and one for Moses, and one for Elijah”—
not realizing what he was saying. 34And while 
he was saying this, a cloud formed and began to 
overshadow them; and they were afraid as they 
entered the cloud. 
 
 

Lu-ca 9.21-9.34 

Giề-xu báo trước cái chết của Ngài lần thứ 
nhất (110/Lu-ca 9.21-9.27/Ma-thi-ơ 16.21-
16.28; Mác 8.31-9.1) 
21Nhưng Ngài cảnh-cáo họ, và chỉ-thị họ không 
được nói điều này cho bất cứ ai, 22rằng: “Con 
Trai Loài Người phải chịu khổ nhiều điều và bị 
bác bỏ bởi các trưởng-lão và các thầy tế-lễ cả và 
các người thông-giáo, và bị giết và được vực 
sống lại vào ngày thứ ba.” 23Và Ngài phán cùng 
tất cả: “Nếu có ai muốn đi theo Ta, hắn phải chối 
mình, và vác thập-tự-giá của mình mỗi ngày, và 
đi theo Ta. 24Vì hễ ai muốn cứu hồn mình thì sẽ 
mất nó, song hễ ai mất hồn mình vì cớ Ta, hắn 
là người sẽ cứu nó. 25Vì một người được lợi gì 
nếu hắn được cả thế-gian, và mất đi hay bỏ phế 
chính mình? 26Vì hễ ai hổ-thẹn về Ta và các lời 
của Ta, về kẻ đó Con Trai Loài Người sẽ hổ-
thẹn khi Ngài đến trong vinh-quang của Ngài, 
và của Cha và của các thiên-sứ thánh. 27Song 
Ta bảo các ngươi một cách chân thật, có một số 
trong những kẻ đang đứng đây sẽ không nếm sự 
chết cho đến khi họ thấy vương-quốc của Đức 
Chúa TRỜI.” 

Giề-xu hóa-hình trên núi (111/Lu-ca 9.28-9.36/ 
Ma-thi-ơ 17.1-17.13; Mác 9.2-9.13) 
28Và độ 8 ngày sau các lời nói này, xảy ra rằng 
Ngài đem theo Phi-e-rơ và Giăng và Gia-cơ, và 
đi lên núi để cầu-nguyện. 29Và trong khi Ngài 
đang cầu-nguyện, diện mạo của Ngài trở thành 
khác, và quần áo Ngài trở thành trắng và lóe lên 
như tia chớp. 30Và kìa, 2 người đàn-ông đang 
nói chuyện với Ngài; và họ là Môi-se và Ê-li-
gia, 31họ, hiện ra trong vinh-quang, đang nói 
chuyện về sự ra đi của Ngài mà Ngài sắp hoàn-
thành tại Giê-ru-sa-lem. 32Bấy giờ Phi-e-rơ và 
các bạn của người đã ngủ thiếp đi; nhưng khi họ 
hoàn-toàn tỉnh, họ thấy vinh-quang của Ngài và 
2 người đứng với Ngài. 33Và xảy ra, khi họ đang 
rời khỏi Ngài, Phi-e-rơ thưa với Giề-xu: “Thưa 
Thầy, thật là tốt cho chúng tôi có ở đây; và xin 
để chúng tôi làm 3 đền tạm, một cho Thầy, và 
một cho Môi-se, và một cho Ê-li-gia”—không 
hiểu rõ mình đang nói gì. 34Và trong khi người 
đang nói điều này, một đám mây hình thành và 
bắt đầu che khuất họ; và họ sợ-hãi khi họ đi vào 
đám mây.  

 

 



Lu-ca 9.35-9.47 
35Và có tiếng nói đi ra khỏi đám mây, rằng: 
“Đây là Con Trai của Ta, Đấng Được Chọn( 1); 
hãy nghe Ngài!” 36Và khi tiếng đó xảy ra, họ 
thấy chỉ một mình Giề-xu. Và họ giữ im-lặng, 
và không nói cho ai biết trong những ngày đó 
bất cứ điều gì trong các điều mà họ đã thấy. 

Giề-xu chữa lành một cậu bé bị quỉ ám 
(112/Lu-ca 9.37-9.43/Ma-thi-ơ 17.14-17.21; 
Mác 9.14-9.29) 
37Và xảy ra vào ngày kế, rằng khi họ đã đi 
xuống từ núi, một đám đông lớn đón Ngài. 38Và 
kìa, một người đàn-ông từ đám đông la hét lên, 
rằng: “Thầy ôi, tôi nài-xin Thầy đoái xem con 
trai của tôi, nó là con độc-nhất của tôi, 39và kìa, 
một linh bắt nó, và nó thình-lình kêu thét lên, và 
nó vật thằng nhỏ co giật sùi bọt miếng, và khi 
nó hành-hạ thằng-nhỏ, nó chắc chắn không bỏ 
thằng nhỏ. 40Và tôi đã nài-xin các môn-đồ của 
Thầy đuổi nó ra, và họ đã không thể.” 41Và Giề-
xu trả lời và phán: “Ôi, thế-hệ hư-hỏng và không 
tin, bao lâu Ta sẽ ở với các ngươi, và chịu đựng 
các ngươi? Hãy đem con trai của ngươi đến 
đây.” 42Và trong khi nó còn đang đến gần, con 
quỉ ném nó xuống đất, và vật nó co giật. Nhưng 
Giề-xu quở uế-linh đó, và chữa lành thằng nhỏ 
ấy, và giao nó lại cho cha của nó. 43Và tất cả họ 
đều sửng-sốt ở sự vĩ-đại của Đức Chúa TRỜI. 

Giề-xu báo trước cái chết của Ngài lần thứ nhì 
(113/ Lu-ca 9.43b-9.45/Ma-thi-ơ 17.22-17.23; 
Mác 9.30-9.32) 
43bNhưng trong khi mọi người đang kinh-ngạc 
ở mọi sự mà Ngài đang làm, Ngài phán cùng các 
môn-đồ của Ngài: 44“Hãy để các lời này lọt vào 
lỗ tai của các ngươi; vì Con Trai Loài Người sắp 
bị nộp vào tay loài người.” 45Nhưng họ không 
biết lời tuyên-bố này, và nó được ẩn-giấu khỏi 
họ để họ không thể lĩnh-hội nó; và họ sợ hỏi 
Ngài về lời tuyên-bố này. 

Các môn-đồ tranh-luận xem ai sẽ là người lớn 
nhất (115/Lu-ca 9.46-9.48/Ma-thi-ơ 18.1-18.6; 
Mác 9.33-9.37) 
46Và một cuộc tranh-luận đi vào trong họ để 
xem ai trong họ có lẽ là kẻ lớn nhất. 47Nhưng 
Giề-xu, biết lập-luận trong tâm của họ, bắt một 
đứa nhỏ và để nó đứng gần bên Ngài, 

                                                             
1bản khác: Con Trai yêu quí của Ta 

Luke 9.35-9.47 
35And a voice came out of the cloud, saying, 
“This is My Son, My Chosen One; listen to 
Him!” 36And when the voice occurred, Jesus 
was found alone. And they kept silent, and told 
no one in those days any of the things which 
they had seen. 

Jesus heals the demon-possed boy (112/Luke 
9.37-9.43/Matthew 17.14-17.21; Mark 9.14-
9.29) 
37And it came about on the next day, that when 
they had come down from the mountain, a great 
crowd met Him. 38And behold, a man from the 
crowd shouted out, saying, “Teacher, I beg You 
to look at my son, he is my only boy, 39and 
behold, a spirit seizes him, and he suddenly 
screams, and it throws him into a convulsion 
with foaming at the mouth; and as it mauls him, 
it scarcely leaves him. 40And I begged Your 
disciples to cast it out, and they could not.” 
41And Jesus answered and said, “O unbelieving 
and perverted generation, how long shall I be 
with you, and put up with you? Bring your son 
here.” 42And while he was still approaching, the 
demon dashed him to the ground and threw him 
into a convulsion. But Jesus rebuked the unclean 
spirit, and healed the boy and gave him back to 
his father. 43And they were all amazed at the 
greatness of God. 

Jesus foretells His death the second time 
(113/Luke 9.43b-9.45/Matthew 17.22-17.23; 
Mark 9.30-9.32) 
43bBut while everyone was marveling at all that 
He was doing, He said to His disciples, 44“Let 
these words sink into your ears; for the Son of 
Man is going to be delivered into the hands of 
men.” 45But they were not knowing this 
statement, and it was concealed from them so 
that they might not perceive it; and they were 
afraid to ask Him about this statement. 

The disciples argue about who would be the 
greatest (115/Luke 9.46-9.48/Matthew 18.1-
18.6; Mark 9.33-9.37) 
46And an argument entered in them as to which 
of them might be the greatest. 47But Jesus, 
knowing the reasoning in their heart, took a 
child and stood him by His side, 



Luke 9.48-9.60 
48and said to them, “Whoever receives this 
child in My name receives Me; and whoever 
receives Me receives Him who sent Me; for the 
one who is least among you, this is the one who 
is great.” 

The disciples forbid another from using Jesus’ 
name (116/Luke 9.49-9.50/Mark 9.38-9.41) 
49And John answered and said, “Master, we saw 
someone casting out demons in Your name; and 
we tried to hinder him because he does not 
follow along with us.” 50But Jesus said to him, 
“Do not hinder him; for he who is not against 
you is for you.” 

2. Jesus‘s ministry on the way to Jerusalem  
Jesus teaches about the cost of following Him 
(122/Luke 9.51-9.62/Matthew 8.18-8.22) 
51And it came about, when the days were 
approaching for His taking up, that He 
resolutely set His face to go to Jerusalem; 52and 
He sent messengers on ahead of Him. And they 
went, and entered a village of the Samaritans, to 
make arrangements for Him. 53And they did not 
receive Him, because His face was proceeding 
toward Jerusalem. 54And when His disciples 
James and John saw this, they said, “Lord, do 
You want us to command fire to come down 
from heaven and consume them?” 55But He 
turned and rebuked them, [and said, “You do not 
know what kind of spirit you are of; 56for the 
Son of Man did not come to destroy men’s lives, 
but to save them.”] And they went on to another 
village. 
57And as they were going along the road, 
someone said to Him, “I will follow You 
wherever You go.” 58And Jesus said to him, 
“The foxes have holes, and the birds of the air 
have nests; but the Son of Man has nowhere to 
lay His head.” 59And He said to another, 
“Follow Me.” But he said, “Permit me first to go 
and bury my father.” 60But He said to him, 
“Allow the dead to bury their own dead; but as 
for you, go and proclaim everywhere the 
kingdom of God.”  

 

                                                             
1Vài bản cổ xưa khác thêm: y như Ê-li-gia đã từng làm 

Lu-ca 9.48-9.60 
48và phán cùng họ: “Hễ ai tiếp đứa nhỏ này 
trong danh Ta, thì tiếp Ta; và hễ ai tiếp Ta, thì 
tiếp Đấng đã sai Ta; vì kẻ nhỏ nhất giữa các 
ngươi, thì lớn.” 

Các môn-đồ cấm người khác dùng danh Giề-xu 
(116/Lu-ca 9.49-9.50/Mác 9.38-9.41) 
49Và Giăng trả lời và thưa: “Thưa Thầy, chúng 
tôi thấy ai đó đuổi quỉ nhân danh Thầy; và chúng 
tôi đã cố cản hắn, vì hắn không đi cùng với 
chúng ta.” 50Nhưng Giề-xu phán cùng người: 
“Đừng cản; vì kẻ không chống các ngươi, thì vì 
các ngươi.” 

2. Mục-vụ của Giề-xu trên đường đến Giê-ru-
sa-lem 
Giề-xu dạy về cái giá cho việc theo Ngài 
(122/Lu-ca 9.51-9.62/Ma-thi-ơ 8.18-8.22) 
51Và xảy ra, khi các ngày mà Ngài được cất lên 
đang đến gần rằng Ngài kiên-quyết hướng mặt 
của Ngài đi tới Giê-ru-sa-lem; 52và Ngài sai các 
sứ-giả đi trước Ngài. Và họ đi, và vào một ngôi 
làng của các người Sa-ma-ri để sắp-đặt cho 
Ngài. 53Và chúng chẳng tiếp đón Ngài, vì mặt 
của Ngài đang tiến hướng về Giê-ru-sa-lem. 
54Và khi các môn-đồ của Ngài, Gia-cơ và Giăng 
thấy điều này, họ thưa: “Thưa Chúa, Chúa có 
muốn chúng tôi ra lệnh cho lửa xuống từ trời và 
thiêu-hủy(1) chúng chăng?” 55Nhưng, Ngài xây 
lại và quở-trách họ, [và phán: “Các ngươi không 
biết các ngươi thuộc về loại linh gì; 56vì Con 
Trai Loài Người đã chẳng đến để phá-hủy sinh-
mạng của người ta, nhưng để cứu chúng.”](2) Và 
họ đi tiếp tới một làng khác. 
57Và trong khi họ đang đi dọc đường, có kẻ thưa 
với Ngài: “Tôi sẽ đi theo Thầy bất cứ nơi nào 
Thầy đi.” 58Và Giề-xu phán cùng hắn: “Cáo có 
hang, và chim trời có tổ, nhưng Con Trai Loài 
Người không có chỗ để gối đầu của Mình.” 
59Và Ngài phán cùng kẻ khác: “Hãy theo Ta.” 
Song hắn nói: “Xin cho phép tôi đi và chôn cha 
của tôi trước tiên.” 60Song Ngài phán cùng hắn: 
“Hãy cho phép kẻ chết chôn kẻ chết của riêng 
họ; nhưng còn ngươi, hãy đi và công-bố mọi nơi 
vương-quốc của Đức Chúa TRỜI.” 

2vài bản cổ-xưa không có câu trong dấu ngoặc vuông 



Lu-ca 9.61-10.14 
61Và kẻ khác cũng nói: “Tôi sẽ đi theo Chúa, 
thưa Chúa; nhưng trước hết xin cho phép tôi nói 
lời từ-giả với các người ở nhà.” 62Song Giề-xu 
phán cùng hắn: “Không ai, sau khi tra tay mình 
vào cái cày và nhìn lại, thì thích-hợp với vương-
quốc của Đức Chúa TRỜI.” 

Giề-xu sai 70 sứ-giả đi (130/Lu-ca 10.1-10.16) 

10 1Bấy giờ sau việc này, Đức Chúa chỉ-định 
70(1) người khác, và sai họ từng cặp đi trước 
Ngài đến mỗi thị-xã và mỗi chỗ mà chính Ngài 
sẽ đi đến. 2Và Ngài phán cùng họ: “Mùa gặt thì 
dồi dào, nhưng con gặt thì ít; bởi vậy hãy van 
xin Chúa của mùa gặt sai đi các con gặt vào mùa 
gặt của Ngài. 3Hãy đi con đường của các ngươi; 
này, Ta sai các ngươi đi ra như chiên con giữa 
bầy chó sói. 4Đừng đem theo ví tiền, bao bị, giày 
dép; và đừng chào bất cứ ai trên đường. 5Và bất 
cứ nhà nào các ngươi vào, trước hết hãy nói: 
‘Bình-an ở cùng nhà này.’ 6Và nếu một đứa con 
trai của sự bình an ở đó, sự bình-an của các 
ngươi sẽ ở trên hắn; nhưng nếu không, nó sẽ trở 
về cùng các ngươi. 7Và hãy ở lại trong nhà đó, 
ăn và uống các món từ họ; vì công-nhân xứng 
được tiền công của mình. Đừng cứ dời chỗ từ 
nhà này tới nhà nọ. 8Và bất cứ một thành-thị nào 
các ngươi vào, và họ tiếp các ngươi, hãy ăn thứ 
được đặt trước mặt các ngươi; 9hãy chữa lành 
những kẻ đau-ốm trong đó, và hãy nói với họ: 
‘Vương-quốc của Đức Chúa TRỜI đã đến gần 
các ngươi.’ 10Song bất cứ một thành-thị nào các 
ngươi đi vào và họ không tiếp các ngươi, đi ra 
vào các đường phố của nó và nói: 11‘Ngay cả 
bụi của thành-thị của các ngươi mà bám vào 
chân của chúng ta, chúng ta cũng phủi sạch để 
phản đối các ngươi; tuy nhiên, hãy biết điều này, 
rằng vương-quốc của Đức Chúa TRỜI đã đến 
gần.’ 12Ta bảo các ngươi, trong ngày đó, sẽ chịu 
đựng dễ hơn cho Sô-đôm hơn là cho thành-thị 
đó. 13Khốn cho ngươi, Cô-ra-xin! Khốn cho 
ngươi, Bết-sai-đa! Vì nếu các phép lạ đã xảy ra 
trong các ngươi, đã được làm trong Ty-rơ và Si-
đôn, thì chúng hẳn đã ngồi trong vải bố và tro 
ăn-năn lâu rồi. 14Song sẽ chịu đựng dễ hơn cho 
Ty-rơ và Si-đôn trong sự phán-xét ấy, hơn là cho 
các ngươi.  

                                                             
1bản khác: bảy mươi hai 

Luke 9.61-10.14 
61And another also said, “I will follow You, 
Lord; but first permit me to say good-bye to 
those at home.” 62But Jesus said to him, “No 
one, after putting his hand to the plow and 
looking back, is fit for the kingdom of God.” 

Jesus sends out seventy messengers (130/Luke 
10.1-10.16) 

10 1Now after this the Lord appointed seventy 
others, and sent them two and two ahead of Him 
to every city and place where He Himself was 
going to come. 2And He was saying to them, 
“The harvest is plentiful, but the laborers are 
few; therefore beseech the Lord of the harvest to 
send out laborers into His harvest. 3Go your 
ways; behold, I send you out as lambs in the 
midst of wolves. 4Carry no purse, no bag, no 
shoes; and greet no one on the way. 5And 
whatever house you enter, first say, ‘Peace be to 
this house.’ 6And if a son of peace is there, your 
peace will rest upon him; but if not, it will return 
to you. 7And stay in that house, eating and 
drinking the things from them; for the laborer is 
worthy of his wages. Do not keep moving from 
house to house. 8And whatever city you enter, 
and they receive you, eat what is set before you; 
9and heal those in it who are sick, and say to 
them, ‘The kingdom of God has come near to 
you.’ 10But whatever city you enter and they do 
not receive you, go out into its streets and say, 
11‘Even the dust of your city which clings to our 
feet, we wipe off in protest against you; yet 
know this, that the kingdom of God has come 
near.’ 12I say to you, it will be more tolerable in 
that day for Sodom than for that city. 13Woe to 
you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! For if 
the miracles had been performed in Tyre and 
Sidon which occurred in you, they would have 
repented long ago, sitting in sackcloth and 
ashes. 14But it will be more tolerable for Tyre 
and Sidon in the judgment, than for you.  

 



Luke 10.15-10.26 
l5And you, Capernaum, will you not be exalted 
to heaven? No, you will be brought down to 
Hades! 16The one who listens to you listens to 
Me, and the one who rejects you rejects Me; and 
he who rejects Me rejects the One who sent 
Me.” 

The seventy messengers return (131/Luke 
10.17-10.24) 
17And the seventy returned with joy, saying, 
“Lord, even the demons are subject to us in Your 
name.” 18And He said to them, “I was watching 
Satan fall from heaven like lightning. 19Behold, 
I have given you authority to tread upon serpents 
and scorpions, and over all the power of the 
enemy, and nothing will injure you. 
20Nevertheless do not rejoice in this, that the 
spirits are subject to you, but rejoice that your 
names are recorded in heaven.” 
21At that very time He rejoiced greatly in the 
Holy Spirit, and said, “I praise Thee, O Father, 
Lord of heaven and earth, that Thou didst hide 
these things from the wise and intelligent and 
didst reveal them to babes. Yes, Father, for thus 
it was well-pleasing in Thy sight. 22All things 
have been handed over to Me by My Father, and 
no one knows who the Son is except the Father, 
and who the Father is except the Son, and 
anyone to whom the Son wills to reveal Him.” 
23And turning to the disciples, He said 
privately, “Blessed are the eyes which see the 
things you see, 24for I say to you, that many 
prophets and kings wished to see the things 
which you see, and did not see them, and to hear 
the things which you hear, and did not hear 
them.” 

Jesus tells the parable of the good Samaritan 
(132/Lu-ca 10.25-10.37) 
25And behold, a certain lawyer stood up and put 
Him to the test, saying, “Teacher, what shall I 
do to inherit eternal life?” 26And He said to him, 
“What is written in the Law? How do you read?”  
 
 
 

                                                             
1bản khác: 72 
2bản khác thêm: song, thay vì vậy hãy mừng… 
3bản khác: trong Linh 

Lu-ca 10.15-10.26 
l5Và ngươi, Ca-bê-na-um, ngươi sẽ không được 
nâng lên tận trời, phải không? Không, ngươi sẽ 
bị đem xuống Âm-phủ. 16Kẻ nghe theo các 
ngươi, nghe theo Ta, và kẻ bác-bỏ các ngươi, 
bác-bỏ Ta; và kẻ bác-bỏ Ta, bác-bỏ Đấng đã sai 
Ta.” 

Bảy mươi sứ-giả trở về (131/Lu-ca 10.17-
10.24) 
17Và 70(1) vị trở về vui vẻ, nói: “Thưa Chúa, cả 
quỉ-sứ cũng chịu phục chúng tôi trong danh 
Chúa!” 18Và Ngài phán cùng họ: “Ta đã nhìn 
xem Sa-tan sa xuống từ trời như chớp. 19Này, 
Ta đã cho các ngươi thẩm-quyền để giẫm lên rắn 
và bọ cạp, và trên mọi quyền-năng của kẻ thù, 
và chẳng có gì sẽ làm hại các ngươi. 20Tuy 
nhiên, chớ vui mừng trong điều này, rằng các 
linh chịu phục các ngươi, song hãy vui mừng(2) 
rằng tên của các ngươi được ghi trong trời.” 
21Vào chính giờ đó Ngài rất hoan-hỉ trong Đức 
Thánh Linh(3) và nói: “Con ca-tụng Cha, Cha ôi, 
Chúa của trời và đất, rằng Cha đã giấu các điều 
này khỏi kẻ khôn-ngoan và thông-minh và đã 
tiết-lộ chúng cho các trẻ sơ-sinh. Vâng, thưa 
Cha, vì vậy nó đã rất thú vị trong mắt Cha. 
22Mọi việc(4) đã được giao cho Con bởi Cha của 
Con; và chẳng một ai biết Con là ai ngoại trừ 
Cha, hoặc Cha là ai ngoại trừ Con, và bất cứ ai 
Con muốn tiết-lộ Cha cho.” 23Và xây qua các 
môn-đồ, Ngài nói riêng: “Phước cho những con 
mắt thấy các điều các ngươi thấy, 24vì Ta bảo 
các ngươi, rằng nhiều đấng tiên-tri và các vua đã 
muốn thấy những điều các ngươi thấy, và đã 
chẳng thấy, và nghe những điều các ngươi nghe, 
và đã chẳng nghe.” 

Giề-xu nói ẩn-dụ về người Sa-ma-ri tốt 
(132/Lu-ca 10.25-10.37) 
25Và kìa, một luật-sư nọ đứng dậy và thử Ngài, 
nói: “Thưa Thầy, điều gì tôi phải làm để thừa-
hưởng sự sống đời đời?” 26Và Ngài phán cùng 
hắn: “Điều gì được viết trong Luật-pháp? Ngươi 
đọc thể nào?”  
 

4bản khác thêm: Xây lại cùng các môn-đồ Ngài phán: “Mọi 
việc...  



Lu-ca 10.27-10.40 
27Và hắn trả lời và nói: “NGƯƠI PHẢI THƯƠNG 
YÊU ĐỨC CHÚA, ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA NGƯƠI, 
VỚI TẤT CẢ TÂM CỦA NGƯƠI, VÀ VỚI TẤT CẢ 
HỒN CỦA NGƯƠI, VÀ VỚI TẤT CẢ SỨC LỰC CỦA 
NGƯƠI, VÀ VỚI TẤT CẢ TRÍ-TUỆ CỦA NGƯƠI; VÀ 
NGƯỜI LÂN-CẬN CỦA NGƯƠI NHƯ CHÍNH 
NGƯƠI.”(1) 28Và Ngài phán cùng hắn: “Ngươi đã 
trả lời đúng; HÃY LÀM ĐIỀU NÀY, VÀ NGƯƠI SẼ 
SỐNG.”(2) 29Song muốn tự xưng mình công 
chính, hắn nói với Giề-xu: “Và ai là người lân-
cận của tôi?” 30Giề-xu đáp lời và phán: “Một 
ông nọ đang đi từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-
cô; và hắn rơi vào tay kẻ cướp, và chúng lột trần 
hắn và cho hắn ăn đòn, và bỏ đi để hắn lại chết 
giở. 31Và tình cờ một thầy tế-lễ đang đi xuống 
trên con đường đó, và khi gã thấy hắn, gã đi qua 
phía bên kia. 32Và y như vậy một người Lê-vi, 
khi gã tới chỗ đó và thấy hắn, đi qua phía bên 
kia. 33Song một người Sa-ma-ri nọ, đang đi xa, 
tình-cờ gặp hắn; và khi gã thấy hắn, gã cảm thấy 
thương-xót, 34và tới hắn, và băng bó hết các vết 
thương của hắn, đổ dầu và rượu nho trên chúng; 
và gã đặt hắn trên chính con thú của gã, và đem 
hắn đến một quán trọ, và săn-sóc hắn. 35Và vào 
ngày kế(3),gã lấy ra 2 đơ-na-ri(4) và đưa chúng 
cho chủ quán và nói: ‘Xin săn-sóc ông ta, và nếu 
ông tốn thêm bất cứ cái gì, khi tôi trở lại, tôi sẽ 
trả cho ông.’ 36Ai trong 3 người này, theo ngươi 
nghĩ, chứng tỏ là người lân-cận đối với kẻ đã rơi 
vào tay các kẻ cướp?” 37và hắn nói: “Người đã 
tỏ lòng khoan-dung cho kẻ ấy.” Và Giề-xu phán 
cùng hắn: “Hãy đi và làm cùng một thứ.” 

Giề-xu tới thăm Ma-ri và Ma-thê (133/Lu-ca 
10.38-10.42) 
38Bấy giờ, khi họ đi tiếp, Ngài vào một làng kia; 
và một người đàn-bà nọ tên là Ma-thê tiếp-rước 
Ngài vào nhà mình. 39Và bà có một người em 
gái tên là Ma-ri, là người ngồi nơi chân của Ngài 
mà đang lắng nghe lời của Đức Chúa. 40Nhưng 
Ma-thê bị lo ra vì lắm việc hầu hạ; và bà bước 
tới Ngài và nói: “Thưa Chúa, Chúa không quan 
tâm rằng em gái của tôi đã để tôi làm mọi việc 
hầu hạ một mình sao? Vậy thì xin bảo nó giúp 
tôi.” 

                                                             
1Bài giảng của Môi-se 6.5; Lê-vi 19.18 
2Lê-vi 18.5; Ê-xê-chiên 20.11 

Luke 10.27-10.40 
27And he answered and said, “YOU SHALL LOVE 
THE LORD YOUR GOD WITH ALL YOUR HEART, AND 
WITH ALL YOUR SOUL, AND WITH ALL YOUR 
STRENGTH, AND WITH ALL YOUR MIND; AND YOUR 

NEIGHBOR AS YOURSELF.” 28And He said to him, 
“You have answered correctly; DO THIS, AND YOU 

WILL LIVE.” 29But wishing to justify himself, he 
said to Jesus, “And who is my neighbor?” 
30Jesus replied and said, “A certain man was 
going down from Jerusalem to Jericho; and he 
fell among robbers, and they stripped him and 
laid blows upon him, and went off leaving him 
half dead. 31And by chance a priest was going 
down on that road, and when he saw him, he 
passed by on the other side. 32And likewise a 
Levite also, when he came to the place and saw 
him, passed by on the other side. 33But a certain 
Samaritan, who was on a journey, came upon 
him; and when he saw him, he felt compassion, 
34and came to him, and bandaged up his 
wounds, pouring oil and wine on them; and he 
put him on his own beast, and brought him to an 
inn, and took care of him. 35And on the next day 
he took out two denarii and gave them to the 
innkeeper and said, ‘Take care of him; and 
whatever more you spend, when I return, I will 
repay you.’ 36Which of these three do you think 
proved to be a neighbor to the man who fell into 
the robbers’ hands?” 37And he said, “The one 
who showed mercy toward him.” And Jesus said 
to him, “Go and do the same.” 
 
Jesus visits Mary and Martha (133/Luke 10.38-
10.42) 
38Now as they were traveling along, He entered 
a certain village; and a woman named Martha 
welcomed Him into her home. 39And she had a 
sister called Mary, who was listening to the 
Lord’s word, seated at His feet. 40But Martha 
was distracted with much service; and she came 
up to Him, and said, “Lord, do You not care that 
my sister has left me to do all the serving alone? 
Then tell her to help me.”  
 
 
 
 

3bản khác thêm: ..khi hắn rời 
4đơ-na-ri là tiền công một ngày làm việc lao-động  



Luke 10.41-11.10 
41But the Lord answered and said to her, 
“Martha, Martha, you are worried and bothered 
about so many things; 42 but only a few things 
are necessary, really only one, for Mary has 
chosen the good part, which shall not be taken 
away from her.” 

Jesus teaches His disciples about prayer 
(134/Luke 11.1-11.13) 

11 1And it come about that while He was 
praying in a certain place, after He had finished, 
one of His disciples said to Him, “Lord, teach us 
to pray just as John  also taught his disciples.” 
2And He said to them, “When you pray, say: 

‘Father, hallowed be Thy name. 
Thy kingdom come. 
3Give us each day our daily bread. 
4And forgive us our sins, 
For we ourselves also forgive everyone who 
is indebted to us. 
And lead us not into temptation.’” 

5And He said to them, “Which one of you shall 
have a friend, and shall go to him at midnight, 
and says to him, ‘Friend, lend me three loaves; 
6for a friend of mine has come to me from a 
journey, and I have nothing to set before him’; 
7and from inside he answers and says, ‘Do not 
bother me; the door has already been shut and 
my children with me are in bed; I cannot get up 
and give you anything.’ 8I tell you, even though 
he will not get up and give him anything because 
he is his friend, yet because of his persistence he 
will get up and give him as much as he needs. 
9“And I say to you, ask, and it will be given to 
you; seek, and you will find; knock, and it will 
be opened to you. 10For everyone who asks, 
receives; and he who seeks, finds; and to him 
who knocks, it will be opened.  

 

                                                             
1bản khác thêm: Lạy Cha chúng con ở trên trời!  
2bản khác: “Thánh Linh của Cha đến trên chúng con và tẩy 
uế chúng con.” Bản khác thêm: Ý Cha được nên ở đất như 
trời. 

Lu-ca 10.41-11.10 
41Nhưng Đức Chúa trả lời và phán cùng bà: 
“Ma-thê, Ma-thê, ngươi lo-lắng và bận tâm quá 
nhiều việc; 42song chỉ một ít việc là cần, thật ra 
chỉ có một, vì Ma-ri đã chọn phần tốt, phần này 
sẽ không được lấy đi khỏi nó.” 

Giề-xu dạy các môn-đồ của Ngài về sự cầu-
nguyện (134/Lu-ca 11.1-11.13) 

11 1Và xảy ra rằng trong khi Ngài đang cầu-
nguyện ở một chỗ nọ, sau khi Ngài đã dứt, một 
trong các môn-đồ của Ngài thưa với Ngài: 
“Thưa Chúa, xin dạy chúng tôi cầu-nguyện y 
như Giăng cũng đã dạy các môn-đồ của ông.” 
2Và Ngài phán cùng họ: “Khi các ngươi cầu-
nguyện, hãy nói: 

‘Lạy Cha!(1) Danh Cha được thánh.  
Vương-quốc của Cha được đến(2). 
3Xin cho chúng con mỗi ngày bánh hằng 
ngày của chúng con. 
4Và xin tha-thứ cho chúng con tội của chúng 
con,  
Vì chính chúng con cũng tha-thứ mọi kẻ mắc 
nợ chúng con.  
Và xin đừng dẫn chúng con vào trong thử-
thách.’”(3) 

5Và Ngài phán cùng họ: “Ai trong các ngươi có 
một người bạn, và nữa đêm đi tới nó, và nói với 
nó: ‘Bạn ơi, xin cho tôi mượn 3 ổ bánh; 6vì một 
người bạn của tôi đã đến cùng tôi từ một chuyến 
đi xa, và tôi không có gì để đặt trước mặt nó’; 
7và từ bên trong nhà, nó trả lời và nói: ‘Đừng 
làm phiền tôi; cửa đã được đóng rồi và các con 
tôi với tôi ở trên giường; tôi không thể ngồi dậy 
và cho bạn cái gì cả.’ 8Ta bảo các ngươi: mặc 
dầu nó chẳng muốn ngồi dậy và cho hắn cái gì 
cả vì hắn là bạn của nó, tuy nhiên vì sự kiên-trì 
của hắn, nó sẽ ngồi dậy và cho hắn mọi thứ hắn 
cần. 9Và Ta bảo các ngươi: Hãy xin, và các 
ngươi sẽ được cho; hãy tìm kiếm, và các ngươi 
sẽ tìm được; hãy gõ, và các ngươi sẽ được mở 
cho. 10Vì mọi kẻ xin, nhận; và kẻ tìm, tìm được; 
và cho kẻ gõ cửa, nó sẽ được mở.  

3bản khác thêm: nhưng cứu chúng con khỏi kẻ ác 



Lu-ca 11.11-11.26 
11Bây giờ ai trong các ngươi, một đứa con trai, 
xin người cha(1) một con cá, người cha sẽ cho nó 
một con rắn thay vì một con cá chăng? 12Hoặc 
nếu đứa nhỏ xin trứng, hắn sẽ cho bọ cạp chăng? 
13Thế thì, nếu các ngươi, là xấu-xa, biết ban quà 
tốt cho con cái của các ngươi thể nào, thì hơn 
biết bao Cha từ trời ban Đức Thánh-Linh(2) cho 
những kẻ xin Ngài? 

Giề-xu trả lời các sự buộc tội thù-nghịch 
(135/Lu-ca 11.14-11.28) 
14Và Ngài đuổi ra một con quỉ, và nó câm; và 
xảy ra rằng khi con quỉ đó đã đi ra, kẻ câm ấy 
nói được; và các đám đông sửng-sốt. 15Nhưng 
một số người trong họ nói: “Hắn đuổi quỉ ra bởi 
Bê-ên-xê-bun, kẻ cai-trị quỉ.” 16Và những kẻ 
khác, đang thử Ngài, đòi Ngài một dấu-hiệu từ 
trời. 17Song Ngài biết tư-tưởng của họ, và phán 
cùng họ: “Mọi vương-quốc chia-rẽ chống lại 
chính nó, thì tang hoang; và một nhà chia-rẽ 
chống lại chính nó, thì đổ. 18Và nếu Sa-tan cũng 
chia-rẽ chống lại chính nó, làm sao vương-quốc 
của nó sẽ đứng được? Vì các ngươi nói rằng Ta 
đuổi quỉ ra bởi Bê-ên-xê-bun. 19Và nếu Ta đuổi 
quỉ ra bởi Bê-ên-xê-bun, bởi ai những đứa con 
trai(3) của các ngươi đuổi chúng ra? Hậu quả là 
chúng sẽ là thẩm-phán của các ngươi. 20Song 
nếu Ta đuổi quỉ-sứ ra bởi ngón tay của Đức 
Chúa TRỜI, thì vương-quốc của Đức Chúa TRỜI 
đã đến trên các ngươi. 21Khi một kẻ mạnh sức, 
được trang bị vũ-khí đầy đủ, canh giữ nhà cửa 
vườn tược của nó, tài sản của nó được an-toàn; 
22nhưng khi có kẻ mạnh hơn nó tấn-công nó và 
chế-ngự nó, hắn tước đi khỏi nó hết áo giáp của 
nó mà nó đã từng tin-cậy vào, và chia của cướp 
được của hắn. 23Kẻ không theo Ta thì chống Ta; 
và kẻ không hiệp với Ta, thì tán-loạn. 24Khi uế-
linh đi ra khỏi hắn, nó đi qua các chỗ khô ráo để 
tìm sự nghỉ-ngơi, và khi không tìm được gì, nó 
nói: ‘ta sẽ trở lại nhà của ta mà từ đó ta đã đến.’ 
25Và khi nó về, nó thấy nhà được quét và xếp 
đặt thứ-tự. 26Rồi nó đi và đem về 7 linh khác 
xấu-xa hơn chính nó, và chúng vào trong và 
sống ở đó; và tình-trạng sau của người đó trở 
nên tệ hơn tình-trạng đầu.” 

                                                             
1bản khác thêm: bánh mì mà cho đá 
2bản khác thêm: từ trời 

Luke 11.11-11.26 
11Now which one of you, a son, shall ask the 
father for a fish; the father will give him a snake 
instead of a fish? 12Or if the child ask for an egg, 
will he give a scorpion? 13If you then, being 
evil, know how to give good gifts to your 
children, how much more will your Father from 
heaven give the Holy Spirit to those who ask 
Him?” 

Jesus answers hostile accusations (135/Luke 
11.14-11.28) 
14And He was casting out a demon, and it was 
dumb; and it came about that when the demon 
had gone out, the dumb man spoke; and the 
crowds were amazed. 15But some of them said, 
“He casts out demons by Beelzebul, the ruler of 
the demons.” 16And others, were testing Him, 
were demanding of Him a sign from heaven. 
17But He knew their thoughts, and said to them, 
“Every kingdom divided against itself is laid 
waste; and a house divided against itself falls. 
18And if Satan also is divided against himself, 
how will his kingdom stand? For you say that I 
cast out demons by Beelzebul. 19And if I by 
Beelzebul cast out demons, by whom do your 
sons cast them out? Consequently they shall be 
your judges. 20But if I cast out demons by the 
finger of God, then the kingdom of God has 
come upon you. 21When a strong man, fully 
armed, guards his own homestead, his 
possessions are in peace; 22but when someone 
stronger than he attacks him and overpowers 
him, he takes away from him all his armor on 
which he had relied, and distributes his plunder. 
23He who is not with Me is against Me; and he 
who does not gather with Me, scatters. 24When 
the unclean spirit goes out of the man, it passes 
through waterless places seeking rest, and not 
finding any, it says, ‘I will return to my house 
from which I came.’ 25And when it comes, it 
finds it swept and put in order. 26Then it goes 
and takes along seven other spirits more evil 
than itself, and they go in and live there; and the 
last state of that man becomes worse than the 
first.” 
 
 

3bản khác: các người trừ quỷ (exorcists) 



Luke 11.27-11.37 
27And it came about while He said these things, 
one of the women in the crowd raised her voice, 
and said to Him, “Blessed is the womb that bore 
You, and the breasts at which You nursed.” 
28But He said, “On the contrary, blessed are 
those who hear the word of God, and observe 
it.” 

Jesus warns against unbelief (136/Luke 11.29-
11.32) 
29And as the crowds were increasing, He began 
to say, “This generation is a wicked generation; 
it seeks for a sign, and yet no sign will be given 
to it but the sign of Jonah. 30For just as Jonah 
became a sign to the Nineveh, so the Son of Man 
will be to this generation. 31The Queen of the 
South will rise up with the men of this 
generation at the judgment and condemn them, 
because she came from the ends of the earth to 
hear the wisdom of Solomon; and behold, 
something greater than Solomon is here. 32The 
Nineveh will stand up with this generation at the 
judgment and condemn it, because they 
repented at the preaching of Jonah; and behold, 
something greater than Jonah is here. 

Jesus teaches about the light within (137/Luke 
11.33-11.36) 
33“No one, after lighting a lamp, puts it away in 
a cellar, nor under a peck-measure, but on the 
lampstand, in order that those who enter may see 
the light. 34The lamp of your body is your eye; 
when your eye is clear, your whole body is full 
of light; but when it is bad, your body also is full 
of darkness. 35Then watch out that the light in 
you may not be darkness. 36If therefore your 
whole body is full of light, with no dark part in 
it, it will be wholly illumined, as when the lamp 
illumines you with its rays.” 

Jesus criticizes the religious leaders (138/Luke 
11.37-11.54) 
37Now when He had spoken, a Pharisee asked 
Him to have lunch with him; and He went in, 
and reclined at the table. 

                                                             
1bản khác thêm: tiên-tri 

Lu-ca 11.27-11.37 
27Và xảy ra trong khi Ngài đang nói các điều 
này, một trong các người đàn-bà trong đám đông 
cất tiếng của ả lên, và nói với Ngài: “Phước cho 
cái tử-cung đã sinh ra Thầy, và cặp vú mà Thầy 
đã bú!” 28Nhưng Ngài phán: “Trái lại, phước 
cho những kẻ nghe lời của Đức Chúa TRỜI và 
tuân theo lời đó.” 

Giề-xu cảnh cáo nên tránh sự không tin (136/ 
Lu-ca 11.29-11.32) 
29Và các đám đông đang tăng thêm, Ngài bắt 
đầu nói: “Thế-hệ này là một thế-hệ độc-ác; nó 
kiếm một dấu-hiệu, và không có một dấu-hiệu 
nào sẽ được cho nó ngoại trừ dấu-hiệu Giô-na(1). 
30Vì y như Giô-na đã trở thành một dấu-hiệu 
cho dân Ni-ni-ve, Con Trai Loài Người sẽ là 
dấu-hiệu cho thế-hệ này như vậy. 31Nữ-hoàng 
Phương-Nam sẽ chỗi dậy với các người của thế-
hệ này ở sự phán-quyết và lên án chúng, vì bà 
đã đến từ các nơi tận-cùng của trái đất để nghe 
sự khôn-ngoan của Sa-lô-môn; và này, ở đây có 
cái gì đó vĩ-đại hơn Sa-lô-môn. 32Các người Ni-
ni-ve sẽ đứng dậy với thế-hệ này ở sự phán-
quyết và lên án nó, vì họ đã ăn-năn ở sự thuyết-
giảng của Giô-na; và này, ở đây có cái gì đó vĩ-
đại hơn Giô-na. 

Giề-xu giảng-dạy về ánh-sáng ở bên trong 
(137/Lu-ca 11.33-11.36) 
33“Không ai, sau khi thắp đèn, cất nó đi trong 
hầm, hay dưới cái thúng, nhưng đặt trên chân 
đèn, để những kẻ vào thấy được ánh-sáng. 
34Ngọn đèn của thân-thể các ngươi là con mắt 
của các ngươi; khi con mắt của các ngươi sáng, 
toàn thân của các ngươi đầy sự sáng; nhưng khi 
nó xấu, thân-thể của các ngươi cũng đầy sự tối-
tăm. 35Thế thì, hãy đề-phòng để sự sáng trong 
các ngươi không thể là sự tối-tăm. 36Bởi vậy, 
nếu toàn thân của các ngươi đầy sự sáng, mà 
không có phần tối nào trong nó, nó sẽ được soi-
sáng một cách hoàn-toàn, như khi cái đèn rọi 
sáng các ngươi bằng các tia sáng của nó.” 

Giề-xu chỉ-trích các lãnh-tụ tôn-giáo (138/Lu-
ca 11.37-11.54) 
37Bấy giờ khi Ngài đã nói xong, một người Pha-
ri-si xin Ngài dùng bữa trưa với hắn; và Ngài đi 
vào, và tựa nơi bàn ăn.  
 



Lu-ca 11.38-11.51 
38Và khi người Pha-ri-si ấy thấy vậy, hắn kinh-
ngạc rằng Ngài trước hết đã chẳng rửa(1) một 
cách đúng nghi-thức trước bữa ăn. 39Song Đức 
Chúa phán cùng hắn: “Bây giờ, các ngươi Pha-
ri-si, rửa phía ngoài cái tách và cái dĩa; song bên 
trong của các ngươi đầy sự ăn cướp và độc-ác. 
40Các ngươi khờ dại, không phải Đấng đã làm 
bên ngoài cũng làm bên trong hay sao? 41Song 
hãy ban cho điều ở bên trong như lòng yêu 
thương, và rồi mọi thứ thì sạch cho các ngươi. 
42Nhưng khốn cho các ngươi Pha-ri-si! Vì các 
ngươi trả một-phần-mười bạc-hà và ván-hương 
và mọi thứ thảo-mộc trong vườn, mà bỏ qua 
công-lý và tình thương của Đức Chúa TRỜI; 
song các điều này là các điều các ngươi đã phải 
làm, mà không bỏ sót các điều khác. 43Khốn cho 
các ngươi Pha-ri-si! Vì các ngươi thích ghế hàng 
đầu trong các hội-đường, và các lời chào kính-
cẩn trong các chỗ chợ. 44Khốn cho các ngươi! 
Vì các ngươi như nấm mộ chìm, và người ta 
bước đi trên chúng mà không biết.” 
45Và một người trong các luật-sư nói với Ngài 
để đáp lại: “Thưa Thầy, khi Thầy nói điều này, 
Thầy cũng nhục-mạ chúng tôi.” 46Nhưng Ngài 
phán: “Khốn cho các luật-sư nhà ngươi nữa! Vì 
các ngươi đè người ta xuống bằng các gánh nặng 
khó mang, và chính các ngươi cũng không chịu 
đụng tới các gánh nặng đó thậm-chí bằng một 
ngón tay của các ngươi. 47Khốn cho các ngươi! 
Vì các ngươi xây mồ của các đấng tiên-tri, và 
chính tổ-phụ của các ngươi đã giết họ. 48Do đó, 
các ngươi là nhân-chứng và tán-thành việc làm 
của tổ-phụ của các ngươi; vì chính chúng là 
những kẻ đã giết họ, và các ngươi xây mồ của 
họ. 49Vì lý-do này, sự khôn-ngoan của Đức 
Chúa TRỜI cũng đã nói: ‘Ta sẽ sai đến cùng 
chúng các đấng tiên-tri và các sứ-đồ, và chúng 
sẽ giết một số người trong họ và chúng sẽ bắt bớ 
một số,’ 50để máu của tất cả các đấng tiên-tri, bị 
đổ ra từ sáng thế, được dùng làm cáo trạng 
chống lại thế-hệ này, 51từ máu của A-bên đến 
máu của Xa-cha-ri, là kẻ đã bỏ mạng giữa bàn-
thờ và đền của Đức Chúa TRỜI; phải, Ta bảo các 
ngươi, sẽ được dùng làm cáo trạng chống lại thế-
hệ này. 
 

                                                             
1nguyên ngữ: báp-tem, hay “nhúng chìm trong nước” 

Luke 11.38-11.51 
38And when the Pharisee saw it, he was 
surprised that He had not first ceremonially 
washed before the meal. 39But the Lord said to 
him, “Now you Pharisees clean the outside of 
the cup and of the platter; but your inside is full 
of robbery and wickedness. 40You foolish ones, 
did not He who made the outside make the 
inside also? 41But give that which is within as 
charity, and then all things are clean for you. 
42But woe to you Pharisees! For you pay tithe 
of mint and rue and every kind of garden herb, 
and yet disregard justice and the love of God; 
but these are the things you should have done 
without neglecting the others. 43Woe to you 
Pharisees! For you love the front seats in the 
synagogues and the respectful greetings in the 
market places. 44Woe to you! For you are like 
concealed tombs, and the people who walk over 
them are unaware of it.” 

45And one of the lawyers said to Him in reply, 
“Teacher, when You say this, You insult us 
too.” 46But He said, “Woe to you lawyers as 
well! For you weigh men down with burdens 
hard to bear, and you yourselves will not even 
touch the burdens with one of your fingers. 
47Woe to you! For you build the tombs of the 
prophets, and it was your fathers who killed 
them. 48Consequently, you are witnesses and 
approve the deeds of your fathers; because it 
was they who killed them, and you build their 
tombs. 49For this reason also the wisdom of God 
said, ‘I will send to them prophets and apostles, 
and some of them they will kill and some they 
will persecute, 50in order that the blood of all 
the prophets, shed since the foundation of the 
world, may be charged against this generation, 
51from the blood of Abel to the blood of 
Zacharias, who perished between the altar and 
the house of God; yes, I tell you, it will be 
charged against this generation.’  
 
 
 
 



Luke 11.52-12.10 
52Woe to you lawyers! For you have taken away 
the key of knowledge; you did not enter in 
yourselves, and you those who were entering in 
you hindered.” 
53And when He left there, the scribes and the 
Pharisees began to be very hostile and to 
question Him closely on many subjects, 
54plotting against Him, to catch something out 
of His mouth. 

Jesus speaks against hypocrisy (139/Luke 12.1-
12.12) 

12 1Under these circumstances, after so many 
thousands of the multitude had gathered 
together that they were stepping on one another, 
He began saying to His disciples first of all, 
“Beware of the leaven of the Pharisees, which is 
hypocrisy. 2But there is nothing covered up that 
will not be revealed, and hidden that will not be 
known. 3Accordingly, whatever you have said 
in the dark will be heard in the light, and what 
you have spoken to the ear in the inner rooms 
will be proclaimed upon the housetops. 4And I 
say to you, My friends, do not be afraid of those 
who kill the body and after that have no more 
that they can do. 5But I will warn you whom to 
fear: fear the One who, after He has killed, has 
authority to cast into hell; yes, I tell you, fear 
Him! 6Are not five sparrows sold for two cents? 
And yet not one of them is forgotten before God. 
7Indeed, the very hairs of your head are all 
numbered. Do not fear; you are more valuable 
than many sparrows. 8And I say to you, 
everyone who confesses Me before men, the 
Son of Man will confess him also before the 
angels of God; 9but he who denies Me before 
men will be denied before the angels of God. 
10And everyone who will speak a word against 
the Son of Man, it will be forgiven him; but he 
who blasphemes against the Holy Spirit, it will 
not be forgiven him.  

 

                                                             
1công-bố công-khai 

Lu-ca 11.52-12.10 
52Khốn cho các luật-sư nhà ngươi! Vì các ngươi 
đã lấy đi chìa khóa kiến-thức; tự các ngươi đã 
không vào trong, và những kẻ đang vào trong 
các ngươi đã ngăn-cản.” 
53Và khi Ngài bỏ chỗ đó, các người thông-giáo 
và các người Pha-ri-si bắt đầu rất thù-hằn và 
chất-vấn Ngài một cách ráo-riết về nhiều vấn-
đề, 54âm-mưu chống lại Ngài, để bắt một điều 
gì đó ra khỏi miệng của Ngài. 

Giề-xu nói chống lại sự đạo-đức giả (139/Lu-
ca 12.1-12.12) 

12 1Trong hoàn cảnh này, sau khi đám đông 
gồm quá nhiều hằng ngàn người đã họp lại với 
nhau, nhiều đến nỗi họ đạp lên nhau, Ngài bắt 
đầu phán cùng các môn-đồ của Ngài trước nhất: 
“Hãy coi chừng men của các người Pha-ri-si, là 
đạo-đức giả. 2Nhưng chẳng có gì bị che đậy mà 
sẽ không bị tiết-lộ, và bị giấu mà sẽ không được 
biết đến. 3Vì lý-do đó, bất cứ điều gì các ngươi 
đã nói trong chỗ tối, sẽ được nghe nơi sáng, và 
điều gì các ngươi đã nói vào lỗ tai trong các nội-
phòng sẽ được công-bố trên các mái nhà(1).4Và 
Ta bảo các ngươi, hỡi các bạn của Ta, đừng sợ 
những kẻ giết thể-xác và sau đó không thể làm 
gì hơn nữa. 5Nhưng Ta sẽ báo cho các ngươi biết 
ai để sợ: hãy sợ Đấng, sau khi Ngài đã giết, có 
quyền ném vào âm-phủ; phải, Ta bảo các ngươi, 
hãy sợ Ngài! 6Không phải 5 con chim sẻ bán 
được 2 đồng xu(2) sao? Vậy mà không có 1 con 
nào trong bọn chúng bị bỏ quên trước mặt Đức 
Chúa TRỜI. 7Quả thật, chính tất cả những cọng 
tóc trên đầu của các ngươi đều được đếm. Đừng 
sợ; các ngươi có giá-trị hơn nhiều chim sẻ. 8Và 
Ta bảo các ngươi, ai xưng-nhận Ta trước mặt 
người ta, Con Trai Loài Người cũng sẽ xưng-
nhận nó trước mặt các thiên-sứ của Đức Chúa 
TRỜI; 9nhưng kẻ chối Ta trước mặt người ta sẽ 
bị chối trước mặt các thiên-sứ của Đức Chúa 
TRỜI. 10Và ai sẽ nói một lời chống lại Con Trai 
Loài Người, nó sẽ được tha-thứ; nhưng kẻ nói 
phạm-thượng chống lại Đức Thánh-Linh sẽ 
không được tha-thứ.  

 

2nguyên ngữ: đồng xu, đồng nhỏ nhất bằng đồng 



Lu-ca 12.11-12.25 
11Và khi họ đưa các ngươi đến trước các hội-
đường và các kẻ cai trị và các nhà cầm-quyền, 
chớ lo mình nên nói thể nào hay nói gì để biện 
hộ cho mình, hoặc các ngươi nên nói gì; 12vì 
Đức Thánh-Linh sẽ dạy các ngươi trong chính 
giờ đó điều các ngươi phải nói.” 

Giề-xu nói ẩn-dụ về người giàu khờ-dại 
(140/Luke 12.13-12.21) 
13Và có người trong đám đông thưa với Ngài: 
“Thưa Thầy, xin bảo anh tôi chia của kế-thừa 
với tôi.” 14Nhưng Ngài phán cùng hắn: “Hỡi 
người kia, ai đã chỉ-định Ta làm thẩm-phán hay 
trọng-tài trên các ngươi? 15Và Ngài phán cùng 
họ: “Hãy coi chừng, và hãy đề-phòng mọi hình-
thức tham-lam; vì không phải khi đời sống của 
một người dư-dật thì chỉ gồm có của-cải đâu.” 
l6Và Ngài phán cùng họ một ẩn-dụ, rằng: “Đất 
của một người giàu-có nọ có khả-năng sản-xuất 
rất nhiều. l7Và hắn bắt đầu lý-luận với hắn, rằng: 
‘Ta sẽ làm gì, vì ta không có chỗ để chứa thu-
hoạch của ta?’ 18Và hắn nói: ‘Đây là điều ta sẽ 
làm: ta sẽ phá đổ các kho của ta và xây cái khác 
lớn hơn, và ở đó ta sẽ chứa tất cả thóc lúa của ta 
và đồ vật của ta. 19Và ta sẽ bảo hồn ta: ‘Hồn ơi, 
ngươi có nhiều đồ vật tích-trữ cho nhiều năm 
tới; ngươi hãy nhàn hạ, hãy ăn, uống và vui đùa.’ 
20Nhưng Đức Chúa TRỜI phán cùng hắn: ‘Kẻ 
dại nhà ngươi! Đêm này chúng đang đòi hồn 
ngươi từ ngươi; và ai sẽ làm chủ cái ngươi đã 
dự-bị lâu nay?’ 21Kẻ tích-trữ của cải cho mình, 
và không giàu-có hướng về Đức Chúa TRỜI là 
như thế.” 

Giề-xu cảnh-cáo về sự lo-lắng (141/Lu-ca 
12.22-12.34) 
22Và Ngài phán cùng các môn-đồ của Ngài: “Vì 
lý-do này, Ta bảo các ngươi, đừng lo-lắng về đời 
sống, về thứ các ngươi sẽ ăn; hoặc cho thân-thể 
của các ngươi, về thứ các ngươi sẽ mặc. 23Vì sự 
sống hơn thức-ăn, và thân-thể hơn áo quần. 
24Hãy xem các con quạ, vì chúng không gieo 
không gặt; và chúng không có nhà kho cũng 
không có vựa; song Đức Chúa TRỜI vẫn cho 
chúng ăn; các ngươi có giá-trị nhiều hơn chim-
chóc biết bao! 25Và ai trong các ngươi bởi lo-
lắng có thể thêm 1 cu-bít vào quãng đời(1) của 
mình? 

                                                             
1hay: thêm một cu-bít vào vóc giạc người mình 

Luke 12.11-12.25 
11And when they bring you before the 
synagogues and the rulers and the authorities, do 
not become anxious about how or what you 
should speak in your defense, or what you 
should say; 12for the Holy Spirit will teach you 
in that very hour what you ought to say.” 

Jesus tells the parable of the rich fool (140/Luke 
12.13-12.21) 
13And someone out of the crowd said to Him, 
“Teacher, tell my brother to divide the family 
inheritance with me.” 14But He said to him, 
“Man, who appointed Me a judge or arbiter over 
you?” 15And He said to them, “Beware, and be 
on your guard against every form of greed; for 
not even when one has an abundance does his 
life consist of his possessions.” l6And He told 
them a parable, saying, “The land of a certain 
rich man was very productive. l7And he began 
reasoning to himself, saying, ‘What shall I do, 
since I have no place to store my crops?’ 18And 
he said, ‘This is what I will do: I will tear down 
my barns and build larger ones, and there I will 
store all my grain and my goods. 19And I will 
say to my soul, “Soul, you have many goods laid 
up for many years to come; take your ease, eat, 
drink and be merry.”’ 20But God said to him, 
‘You fool! This very night they are demanding 
your soul from you; and now who will own what 
you have prepared?’ 21So is the man who lays 
up treasure for himself, and is not rich toward 
God.” 

Jesus warns about worry (141/Luke 12.22-
12.34) 
22And He said to His disciples, “For this reason 
I say to you, do not be anxious for your life, as 
to what you will eat; nor for your body, as to 
what you will put on. 23For life is more than 
food, and the body than clothing. 24Consider the 
ravens, for they neither sow nor reap; and they 
have no store-room nor barn, and yet God feeds 
them; how much more value you are than the 
birds! 25And which of you by being anxious can 
add a single cubit to his life’s span?  



Luke 12.26-12.39 
26If then you cannot do even a very little thing, 
why do you anxious about other matters? 
27Consider the lilies, how they grow; they 
neither toil nor spin; but I tell you, even 
Solomon in all his glory did not clothe himself 
like one of these. 28But if God so arrays the 
grass in the field, which is alive today and 
tomorrow is thrown into the furnace, how much 
more will He clothe you, O men of little faith! 
29And do not seek what you shall eat, and what 
you shall drink, and do not keep worrying. 30For 
all these things the nations of the world eagerly 
seek; but your Father knows that you need these 
things. 31But seek for His kingdom, and these 
things will be added to you. 32Do not be afraid, 
little flock, for your Father has chosen gladly to 
give you the kingdom. 33Sell your possessions 
and give to charity; make yourselves purses that 
do not wear out, an unfailing treasure in heaven, 
where no thief comes near, nor moth destroys. 
34For where your treasure is, there your heart 
will be also. 

Jesus warns about preparing for His coming 
(142/Luke 12.35-12.48) 
35“Let your loins be girded, and keep your 
lamps alight. 36And be like men who are 
waiting for their master when he returns from 
the wedding feast, so that they may immediately 
open the door to him when he comes and 
knocks. 37Blessed are those slaves whom the 
master will find on the alert when he comes; 
truly I say to you, that he will gird himself to 
serve, and have them recline at the table, and 
will come up and wait on them. 38Whether he 
comes in the second watch, or even in the third, 
and finds them so, blessed are those slaves. 
39And know this, that if the head of the house 
had known at what hour the thief was coming, 
he would not have allowed his house to be dug 
through.  
                                                             
1bản khác: chúng không kéo chỉ cũng không thêu dệt 
2bản khác: của Chúa Trời 
3bản khác: hãy ăn-mặc sẵn-sàng 

Lu-ca 12.26-12.39 
26Thế thì nếu các ngươi không thể làm được cả 
một việc rất nhỏ, tại sao các ngươi lo-lắng về các 
vấn-đề khác? 27Hãy xem hoa huệ, chúng mọc 
thể nào; chúng không lao nhọc cũng không kéo 
chỉ(1); nhưng Ta bảo các ngươi, ngay cả Sa-lô-
môn trên đỉnh vinh-quang của người đã chẳng 
mặc như một trong những cái hoa này. 28Song 
nếu Đức Chúa TRỜI còn trang-điểm cho cỏ 
ngoài đồng như thế, thứ sống hôm nay và bị ném 
vào lò lửa ngày mai, thì hơn biết bao Ngài sẽ 
mặc cho các ngươi, ôi những kẻ có ít đức-tin! 
29Và đừng kiếm thứ các ngươi sẽ ăn và thứ các 
ngươi sẽ uống, và đừng cứ lo-lắng. 30Vì tất cả 
các điều này các dân thế-gian háo hức tìm kiếm; 
song Cha các ngươi biết rằng các ngươi cần các 
điều này. 31Nhưng hãy tìm kiếm vương-quốc 
của Ngài(2), và các điều này sẽ được thêm vào 
cho các ngươi. 32Đừng sợ, hỡi bầy nhỏ, vì Cha 
của các ngươi đã vui-vẻ chọn ban cho các ngươi 
vương-quốc đó. 33Hãy bán tài-sản của các 
ngươi và cho từ-thiện; hãy làm cho mình túi 
không mòn, một kho-báu không hư hoại trong 
trời, nơi không có kẻ trộm nào đến gần, cũng 
không có con nhậy phá-hủy. 34Vì của-báu của 
các ngươi ở đâu, tâm của các ngươi cũng sẽ ở 
đó. 

Giề-xu báo trước về việc chuẩn-bị cho việc đến 
của Ngài (142/Lu-ca 12.35-12.48) 
35“Hãy thắt cái hông của các ngươi lại( 3), và giữ 
những ngọn đèn của các ngươi sáng. 36Và hãy 
như các người đang chờ ông chủ của họ khi ông 
trở về từ tiệc cưới, để chúng có thể mở cửa cho 
ông tức thì khi ông đến và gõ. 37Phước cho 
những kẻ nô-lệ mà ông chủ sẽ thấy tỉnh-táo khi 
ông ta đến; quả thật, Ta nói cùng các ngươi rằng: 
ông ta sẽ thắt lưng của mình để phục-dịch, và 
khiến chúng tựa nơi bàn ăn, và sẽ tới và hầu bàn 
chúng. 38Hoặc ông ta đến trong canh hai(4), hay 
ngay cả trong canh ba, và thấy chúng như thế, 
phước cho các kẻ nô-lệ đó. 39Và hãy biết điều 
này, rằng nếu gia-trưởng đã biết vào giờ nào kẻ 
trộm sẽ đến, hắn sẽ(5) chẳng để nhà của hắn bị 
đào ngạch.  
 

4canh 2: 9 giờ tối tới 12 giờ; canh 3: 12 giờ tới 3 giờ sáng 
5bản khác thêm: canh gác và… 



Lu-ca 12.40-12.53 
40Các ngươi cũng vậy, hãy sẵn-sàng; vì Con 
Trai Loài Người sẽ đến vào giờ mà các ngươi 
không tưởng.” 
41Và Phi-e-rơ nói: “Thưa Chúa, Chúa đang nói 
ẩn-dụ này cho chúng tôi, hay cũng cho mọi 
người?” 42Và Đức Chúa phán: “Thế thì ai là 
người quản-gia khôn ngoan và trung-tín, mà chủ 
của hắn sẽ giao nhiệm-vụ coi-sóc các đầy-tớ của 
mình, để cho chúng các khẩu-phần của chúng 
vào thời-điểm đúng? 43Phước cho kẻ nô-lệ đó 
mà chủ của nó sẽ thấy làm như thế khi hắn đến. 
44Quả thật Ta bảo các ngươi, rằng hắn sẽ giao 
kẻ đó nhiệm-vụ coi-sóc tất cả của-cải của hắn. 
45Nhưng nếu kẻ nô-lệ đó nói trong tâm của nó: 
‘Chủ của mình đang chậm đến,’ và bắt đầu 
đánh-đập những kẻ nô-lệ khác, nam lẫn nữ, và 
ăn và uống và say rượu; 46chủ kẻ nô-lệ đó sẽ 
đến vào ngày khi nó không mong đợi, và vào giờ 
nó không biết, và sẽ chặt nó thành từng mảnh(1), 
và chỉ-định cho nó một chỗ với các kẻ vô tín. 
47Và kẻ nô-lệ đó, đã biết ý chủ của nó và đã 
không sẵn-sàng hay đã chẳng hành-động theo ý 
chủ của nó, sẽ bị quất nhiều cái, 48song kẻ đã 
chẳng biết, và đã làm việc đáng bị đánh đòn, sẽ 
chỉ nhận một ít. Và mọi kẻ đã được cho nhiều, 
sẽ bị đòi hỏi nhiều; và những kẻ mà họ đã ủy-
thác nhiều, kẻ đó họ sẽ đòi càng nhiều hơn. 

Giề-xu cảnh báo về sự chia rẽ sắp đến 
(143/Lu-ca 12.49-12.53) 
49“Ta đã đến để ném lửa trên trái đất; và Ta ước 
gì nó đã bắt lửa rồi! 50Song Ta có một báp-tem 
để được báp-tem, và Ta đau đớn biết bao cho 
đến khi nó được hoàn-thành! 51Các ngươi tưởng 
rằng Ta đã đến để ban hòa-bình trên đất ư? Ta 
bảo các ngươi, không, song đúng hơn là sự chia 
rẽ; 52vì từ nay về sau, 5 phần-tử trong 1 gia-hộ 
sẽ bị chia ra, 3 chống lại 2, và 2 chống lại 3. 
53Chúng sẽ bị chia ra: cha chống con trai, và con 
trai chống cha; mẹ chống con gái, và con gái 
chống mẹ; mẹ chồng chống con dâu, và con dâu 
chống mẹ chồng.” 

Giề-xu cảnh báo về tương-lai (144/Lu-ca 
12.54-12.59) 
 

                                                             
1hay: chém kẻ đó 

Luke 12.40-12.53 
40You too, be ready; for the Son of Man is 
coming at an hour that you do not think.” 

41And Peter said, “Lord, are You addressing 
this parable to us, or to everyone else as well?” 
42And the Lord said, “Who then is the faithful 
and sensible steward, whom his master will put 
in charge of his servants, to give them their 
rations at the proper time? 43Blessed is that 
slave whom his master finds so doing when he 
comes. 44Truly I say to you, that he will put him 
in charge of all his possessions. 45But if that 
slave says in his heart, ‘My master is delaying 
to come,’ and begins to beat the slaves, both 
men and women, and to eat and drink and get 
drunk; 46 the master of that slave will come on 
a day when he does not expect him, and at an 
hour he does not know, and will cut him in 
pieces, and assign him a place with the 
unbelievers. 47And that slave who knew his 
master’s will and did not get ready or act in 
accord with his will, shall receive many lashes, 
48but the one who did not know it, and 
committed deeds worthy of blows, will receive 
but few. And from everyone who has been given 
much, shall much be required; and to whom they 
entrusted much, of him they will ask all the 
more. 

Jesus warns about coming division (143/Luke 
12.49-12.53) 
49“I have come to cast fire upon the earth; and 
how I wish it were already kindled! 50But I have 
a baptism to be baptized with, and how 
distressed I am until it is accomplished! 51Do 
you suppose that I came to grant peace on earth? 
I tell you, no, but rather division; 52for from 
now on five members in one household will be 
divided, three against two, and two against 
three. 53They will be divided, father against son, 
and son against father; mother against daughter, 
and daughter against mother; mother-in-law 
against daughter-in-law, and daughter-in-law 
against mother-in-law.” 

Jesus warns about future (144/Luke 12.54-
12.59) 
 



Luke 12.54-13.9 
54And He was also saying to the crowds, “When 
you see a cloud rising in the west, immediately 
you say, ‘A shower is coming,’ and so it 
happens. 55And when you see a south wind 
blowing, you say, ‘It will be a hot day,’ and it 
happens. 56You hypocrites! You know how to 
analyze the appearance of the earth and the sky, 
but how do you not analyze this present time? 
57And why do you not even on your own 
initiative judge what is right? 58For while you 
are going with your opponent to appear before 
the magistrate, on your way there make an effort 
to be released from him, in order that he may not 
drag you before the judge, and the judge turn 
you over to the constable, and the constable 
throw you into prison. 59I say to you, you shall 
not get out of there until you have paid the very 
last cent.” 

Jesus calls the people to repent (145/Luke 
13.1-13.9) 

13 1Now on the same occasion there were 
some present who reported to Him about the 
Galileans whose blood Pilate had mixed with 
their sacrifices. 2And He answered and said to 
them, “Do you suppose that these Galileans 
were greater sinners than all other Galileans 
because they suffered this fate? 3I tell you, no, 
but unless you repent, you will all likewise 
perish. 4Or do you suppose that those eighteen 
on whom the tower in Siloam fell and killed 
them were worse debtors than all the men who 
live in Jerusalem? 5I tell you, no, but unless you 
repent, you will all likewise perish.” 

6And He began telling this parable: “A certain 
man had a fig tree which had been planted in his 
vineyard; and he came looking for fruit on it, 
and did not find any. 7And he said to the 
vineyard-keeper, ‘Behold, for three years I have 
come looking for fruit on this fig tree and I did 
not find any. Cut it down! Why does it even use 
up the ground?’ 8And he answered and said to 
him, ‘Sir, let it alone for this year too, until I dig 
around it and put in fertilizer; 9and if it bears 
fruit next year, fine; but if not, cut it down.’” 

 Lu-ca 12.54-13.9 
54Và Ngài cũng phán cùng các đám đông: “Khi 
các ngươi thấy mây nổi lên ở phương tây, tức thì 
các ngươi nói, ‘Một trận mưa rào sẽ đến,’ và thế 
là nó xảy ra. 55Và khi gió nam thổi, các ngươi 
nói, ‘Sẽ là một ngày nóng,’ và nó xảy ra. 56Các 
ngươi đạo-đức giả! Các ngươi biết phân-tích 
khí-sắc của đất trời, nhưng các ngươi không 
phân-tích thời-kỳ hiện tại này như thể nào? 57Và 
tại sao các ngươi ngay cả không tự động đoán-
xét điều gì là đúng? 58Vì trong khi các ngươi 
đang đi với địch thủ của các ngươi để ra trước 
mặt thẩm-phán, trên đường đi hãy cố gắng để 
thoát khỏi kẻ đó, để nó không thể kéo các ngươi 
tới trước thẩm-phán ấy, và thẩm-phán ấy giao 
các ngươi cho cảnh-sát, và viên cảnh-sát ấy ném 
các ngươi vào tù. 59Ta bảo các ngươi, các ngươi 
sẽ không được ra khỏi chỗ đó cho đến khi các 
ngươi đã trả chính đồng xu cuối cùng.” 

Giề-xu kêu gọi dân chúng ăn-năn (145/Lu-ca 
13.1-13.9) 

13 1Bấy giờ vào cùng một dịp đó, có một số 
người đang có mặt phúc-trình lên Ngài về các 
người Ga-li-lê mà máu của họ Phi-lát đã trộn với 
các tế-vật của họ. 2Và Ngài trả lời và phán cùng 
chúng: “Có phải các ngươi tưởng rằng các người 
Ga-li-lê này phạm tội lớn hơn tất cả các người 
Ga-li-lê khác vì họ đã chịu số phận này?  3Ta 
bảo các ngươi, không, song trừ phi các ngươi ăn-
năn, tất cả các ngươi sẽ bỏ mạng như vậy. 4Hay 
có phải các ngươi tưởng rằng 18 người đó mà 
cái tháp tại Si-lô-ê đã ngã xuống và đã giết họ, 
là các con nợ tệ hơn tất cả các người sống tại 
Giê-ru-sa-lem? 5Ta bảo các ngươi, không, song 
trừ phi các ngươi ăn-năn, tất cả các ngươi sẽ bỏ 
mạng y như vậy.” 
6Và Ngài nói ẩn-dụ này: “Một người đàn-ông 
nọ có một cây vả đã được trồng trong vườn nho 
của hắn; và hắn đã đến tìm trái trên nó, và đã 
chẳng tìm thấy 1 trái nào. 7Và hắn bảo người giữ 
vườn, ‘Này, trong 3 năm, ta đã đến tìm trái trên 
cây vả này và ta chẳng tìm thấy 1 trái nào. Đốn 
nó xuống! Tại sao nó lại dùng hết đất vậy?’ 8Và 
hắn trả lời và nói với ông ấy: ‘Thưa ông, xin 
cũng để mặc kệ nó trong năm này, cho đến khi 
tôi đào xung quanh nó và đổ phân-bón vào; 9và 
nếu năm tới nó có trái, thì tốt; còn không, đốn 
nó xuống.’”  



Lu-ca 13.10-13.21 

Giề-xu chữa lành người đàn-bà tàn-tật 
(146/Lu-ca 13.10-13.17) 
10Và Ngài giảng-dạy trong một hội-đường vào 
ngày Ngưng-nghỉ. 11Và kìa, có 1 người đàn-bà 
đã có một cơn bệnh gây ra bởi 1 linh trong 18 
năm; và bà bị còng lưng gấp đôi, và không có 
thể đứng thẳng người lên một chút nào cả. 12Và 
khi Giề-xu thấy bà, Ngài gọi bà qua và phán 
cùng bà: “Người đàn-bà kia, ngươi được thoát 
khỏi bệnh của ngươi.” 13Và Ngài đặt các bàn tay 
của Ngài trên bà; và tức thì bà đứng thẳng lại và 
tôn-vinh Đức Chúa TRỜI. 14Và viên-chức hội-
đường, phẫn-nộ vì Giề-xu đã chữa bệnh vào 
ngày Ngưng-nghỉ, nói với đám đông để đáp lại: 
“Có 6 ngày trong đó công việc phải được làm 
xong; bởi vậy hãy đến trong các ngày đó và 
được chữa lành, và không vào ngày Ngưng-
nghỉ.” 15Song Đức Chúa trả lời hắn và phán: 
“Các ngươi đạo-đức giả, không phải mỗi đứa 
các ngươi vào ngày Ngưng-nghỉ, mở trói cho bò 
của ngươi hay lừa của ngươi ra khỏi chuồng, và 
dắt nó đi để cho nó uống nước hay sao? 16Và 
người đàn-bà này, là con gái của Áp-ra-ham, mà 
Sa-tan đã trói 18 năm trường, há bà không được 
tha khỏi sự giam-cầm này vào ngày Ngưng-nghỉ 
hay sao?” 17Và khi Ngài phán điều này, tất cả 
các kẻ chống đối Ngài đều hổ-thẹn; và toàn-thể 
đám-đông vui mừng về tất cả các điều đầy vinh-
quang mà Ngài làm. 

Giề-xu giảng-dạy về vương-quốc của Đức 
Chúa TRỜI (147/Lu-ca 13.18-13.21) 
18Bởi vậy Ngài phán: “Vương-quốc của Đức 
Chúa TRỜI giống như gì, và Ta nên so-sánh nó 
với cái gì? 19Nó như một hạt mù-tạc, mà ai đó 
đã lấy và ném trong chính vườn của hắn; và nó 
mọc lên và trở thành một cái cây, và CHIM TRỜI 
LÀM TỔ TRONG CÁC NHÁNH CỦA NÓ(1).” 
20Và một lần nữa Ngài phán: “Với cái gì Ta sẽ 
so-sánh vương-quốc của Đức Chúa TRỜI? 21Nó 
như men, mà một người đàn-bà nọ đã lấy và giấu 
trong 3 xa-ta(2) bột, cho đến khi hết thảy đều hóa 
men.” 

Giề-xu giảng-dạy về việc vào vương-quốc 
(153/Lu-ca 13.22-13.30) 

 

                                                             
1Ê-xê-chiên 17.23 

Luke 13.10-13.21 

Jesus heals the handicapped woman (146/Luke 
13.10-13.17) 
10And He was teaching in one of the 
synagogues on the Sabbath. 11And behold, there 
was a woman who for eighteen years had had a 
sickness caused by a spirit; and she was bent 
double, and could not straighten up at all. 12And 
when Jesus saw her, He called her over and said 
to her, “Woman, you are freed from your 
sickness.” 13And He laid His hands on her; and 
immediately she was erect again and began 
glorifying God. 14And the synagogue official, 
indignant because Jesus had healed on the 
Sabbath, began saying to the crowd in response, 
“There are six days in which work should be 
done; therefore come during those days and get 
healed, and not on the Sabbath day.” 15But the 
Lord answered him and said, “You hypocrites, 
does not each of you on the Sabbath untie his ox 
or his donkey from the stall, and lead him away 
to water him? 16And this woman, a daughter of 
Abraham as she is, whom Satan has bound for 
eighteen long years, should she not have been 
released from this bond on the Sabbath day?” 
17And as He said this, all His opponents were 
being humiliated; and the entire crowd was 
rejoicing over all the glorious things being done 
by Him. 

Jesus teaches about the kingdom of God 
(147/Luke 13.18-13.21) 
18Therefore He was saying, “What is the 
kingdom of God like, and to what shall I 
compare it? 19It is like a mustard seed, which a 
man took and threw into his own garden; and it 
grew and became a tree, and THE BIRDS OF THE AIR 
NESTED IN ITS BRANCHES.” 
20And again He said, “To what shall I compare 
the kingdom of God? 21It is like leaven, which 
a woman took and hid in three sata of flour until 
it was all leavened.” 

Jesus teaches about entering the kingdom 
(153/Luke 13.22-13.30) 
 
 

2xa-ta: một đơn-vị đo-lường chất đặc 



Luke 13.22-13.34 
22And He was passing through from one city 
and village to another, teaching, and proceeding 
on His way to Jerusalem. 23And someone said 
to Him, “Lord, are there just a few who are being 
saved?” And He said to them, 24“Strive to enter 
through the narrow door; for many, I tell you, 
will seek to enter and will not be able. 25Once 
the head of the house gets up and shuts the door, 
and you begin to stand outside and knock on the 
door, saying, ‘Lord, open up to us!’ and He will 
answer and say to you, ‘I do not know where 
you are from.’ 26Then you will begin to say, 
‘We ate and drank in Your presence, and You 
taught in our streets’; 27and He will say, ‘I tell 
you, I do not know where you are from; DEPART 

FROM ME, ALL YOU EVILDOERS.’ 28There will be 
weeping and gnashing of teeth when you see 
Abraham and Isaac and Jacob and all the 
prophets in the kingdom of God, but yourselves 
being thrown out. 29And they will come from 
east and west, and from north and south, and 
will recline at the table in the kingdom of God. 
30And behold, some are last who will be first 
and some are first who will be last.” 

Jesus grieves over Jerusalem (154/Luke 13.31-
13.35) 
31Just at that time some Pharisees came up, 
saying to Him, “Go away and depart from here, 
for Herod wants to kill You.” 32And He said to 
them, “Go and tell that fox, ‘Behold, I cast out 
demons and perform cures today and tomorrow, 
and the third day I reach My goal.’ 
33Nevertheless I must journey on today and 
tomorrow and the next day; for it cannot be that 
a prophet should perish outside of Jerusalem. 
34O Jerusalem, Jerusalem, the city that kills the 
prophets and stones those sent to her! How often 
I wanted to gather your children together, just as 
a hen gathers her brood under her wings, and 
you would not have it!  

 

 

 

                                                             
1Thánh-thi 6.8 

Lu-ca 13.22-13.34 
22Và Ngài đi từ một thành-thị và làng-xóm này 
tới một thành-thị và làng-xóm khác, giảng-dạy, 
và tiếp-tục con đường của Ngài tới Giê-ru-sa-
lem. 23Và có người hỏi Ngài: “Thưa Chúa, có 
phải chỉ có một ít được cứu chăng?” Và Ngài 
phán cùng họ: 24“Hãy cố gắng để đi vào qua cửa 
hẹp; vì nhiều người, Ta bảo các ngươi, sẽ tìm 
kiếm để vào và sẽ không thể vào. 25Một khi chủ 
nhà đứng dậy và đóng cửa, và các ngươi bắt đầu 
đứng bên ngoài và gõ cửa, nói: ‘Chúa ơi, xin mở 
cửa cho chúng con!’ và Ngài sẽ trả lời và bảo 
các ngươi: ‘Ta chẳng biết các ngươi từ đâu đến.’ 
26Lúc đó các ngươi sẽ bắt đầu nói: ‘Chúng con 
đã ăn và uống trong sự hiện-diện của Chúa, và 
Chúa đã giảng-dạy trong các đường phố của 
chúng con’; 27và Ngài sẽ nói: ‘Ta bảo các 
ngươi, Ta không biết các ngươi từ đâu đến; HÃY 
RỜI KHỎI TA, TẤT CẢ CÁC NGƯƠI NHỮNG KẺ 
LÀM ĐIỀU XẤU-XA(1).’ 28Sẽ có khóc-lóc và 
nghiến răng khi các ngươi thấy Áp-ra-ham và Y-
sác và Gia-cốp và tất cả các đấng tiên-tri trong 
vương-quốc của Đức Chúa TRỜI, nhưng chính 
các ngươi bị quăng ra. 29Và họ sẽ đến từ đông 
và tây, và từ bắc và nam, và sẽ tựa nơi bàn ăn 
trong vương-quốc của Đức Chúa TRỜI. 30Và 
này, kẻ cuối sẽ là đầu và đầu sẽ là cuối.” 

Giề-xu đau buồn cho Giê-ru-sa-lem (154/Lu-ca 
13.31-13.35) 
31Đúng vào lúc đó một số người Pha-ri-si tới, 
thưa với Ngài: “Hãy đi khỏi và rời khỏi đây, vì 
Hê-rốt muốn giết Thầy.” 32Và Ngài phán cùng 
họ: “Hãy đi và bảo con chồn đó: ‘Này, Ta đuổi 
quỉ ra và làm việc chữa bệnh ngày hôm nay và 
ngày mai, và ngày thứ ba Ta tới mục-tiêu của 
Ta. 33Dù thế Ta phải đi tiếp trong ngày nay và 
ngày mai và ngày kế; vì không thể rằng một 
đấng tiên-tri phải mất mạng ở ngoài Giê-ru-sa-
lem.’ 34Ôi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem, cái 
thành giết các đấng tiên-tri và ném đá những kẻ 
được sai đến cùng nó! Đã bao nhiêu bận Ta 
muốn gom con cái của ngươi lại, y như một con 
gà mái túc bầy con của nó dưới cánh của nó, và 
các ngươi đã chẳng muốn điều đó!  

 

 



Lu-ca 13.35-14.12 
35Này, nhà của các ngươi bị bỏ lại cho các ngươi 
điêu-tàn; và Ta bảo các ngươi, các ngươi sẽ 
không thấy Ta cho đến khi các ngươi nói: 
‘PHƯỚC CHO ĐẤNG ĐẾN TRONG DANH ĐỨC 
CHÚA(1).’” 

Giề-xu chữa lành một người có chứng sũng 
nước (155/Lu-ca 14.1-14.6) 

14 1Và xảy ra khi Ngài đi vào nhà của một 
trong các vị lãnh-đạo của những người Pha-ri-si 
vào ngày Ngưng-nghỉ để ăn bánh mì, rằng họ sát 
sao rình rập Ngài. 2Và kìa, ở phía trước Ngài có 
người đàn-ông nọ bị bệnh sũng nước. 3Và Giề-
xu trả lời và phán cùng các luật-sư và các người 
Pha-ri-si, rằng: “Có đúng luật để chữa lành vào 
ngày Ngưng-nghỉ hay không?” 4Nhưng họ cứ 
im lặng. Và Ngài nắm lấy hắn, và chữa lành hắn, 
và cho hắn đi. 5Và Ngài bảo họ: “Ai trong các 
ngươi có một đứa con trai hay một con bò(2) té 
vào giếng, và không chịu kéo nó ra liền vào một 
ngày Ngưng-nghỉ?” 6Và họ không thể trả lời 
cho lời này. 

Giề-xu dạy về việc tìm kiếm vinh-dự (156/Lu-
ca 14.7-14.14) 
7Và Ngài nói một ẩn-dụ với khách khứa khi 
Ngài thấy họ đã lựa những chỗ danh-dự như thể 
nào; Ngài phán cùng họ: 8“Khi ngươi được ai 
đó mời dự tiệc cưới, đừng tựa ở chỗ danh-dự, e 
có ai cao trọng hơn ngươi có thể đã được mời, 
9và chủ tiệc là kẻ đã mời cả hai ngươi sẽ đến và 
bảo ngươi: ‘Hãy giao chỗ cho người này,’ và thế 
thì, trong sự nhục-nhã ngươi bắt đầu chiếm chỗ 
thấp nhất. 10Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi 
và tựa chỗ chót, để khi người đã mời ngươi đến, 
hắn có thể nói với ngươi: ‘Bạn ơi, hãy đi lên chỗ 
cao hơn’; thế thì ngươi sẽ có vinh-dự trong mắt 
tất cả những kẻ tựa nơi bàn với ngươi. 11Vì ai tự 
đề-cao sẽ bị hạ thấp, và kẻ tự hạ mình sẽ được 
đề-cao.” 

12Và Ngài cũng tiếp tục phán cùng người đã 
mời Ngài: “Khi ngươi đãi một bữa ăn trưa hay 
một bữa ăn chiều, đừng mời bạn bè của ngươi 
hay anh em của ngươi, hay bà-con của ngươi, 
hoặc hàng xóm giàu-có, e họ cũng mời ngươi để 
đáp lễ, và sự đền bù đến với ngươi. 

                                                             
1Thánh-thi 118.26 

Luke 13.35-14.12 
35Behold, your house is left to you desolate; and 
I say to you, you will not see Me until the time 
comes when you say, ‘BLESSED IS HE WHO COMES 
IN THE NAME OF THE LORD!’” 

Jesus heals a man with dropsy (155/Luke 14.1-
14.6) 

14 1And it came about when He went into the 
house of one of the leaders of the Pharisees on 
the Sabbath to eat bread, they were watching 
Him closely. 2And behold, in front of Him was 
a certain man suffering dropsy. 3And Jesus 
answered and spoke to the lawyers and 
Pharisees, saying, “Is it lawful to heal on the 
Sabbath, or not?” 4But they kept silent. And He 
took hold of him, and healed him, and sent him 
away. 5And He said to them, “Which one of you 
shall have a son or an ox fall into a well, and will 
not immediately pull him out on a Sabbath 
day?” 6And they could make no reply to this. 

Jesus teaches about seeking honor (156/Luke 
14.7-14.14) 
7And He began speaking a parable to the invited 
guests when He noticed how they had been 
picking out the places of honor at the table, 
saying to them, 8“When you are invited by 
someone to a wedding banquet, do not recline at 
the place of honor, lest someone more 
distinguished than you may have been invited 
by your host, 9and the host who invited you both 
shall come and say to you, ‘Give place to this 
man,’ and then in disgrace you begin to occupy 
the lowest place. 10But when you are invited, go 
and recline at the last place, so that when the one 
who has invited you comes, he may say to you, 
‘Friend, move up higher’; then you will have 
honor in the sight of all who recline at the table 
with you. 11For everyone who exalts himself 
shall be humbled, and he who humbles himself 
shall be exalted.” 
12And He also went on to say to the one who 
had invited Him, “When you give a luncheon or 
a dinner, do not invite your friends or your 
brothers or your relatives or rich neighbors, lest 
they also invite you in return, and repayment 
come to you.  

2bản khác: một con lừa 



Luke 14.13-14.27 
13But when you give a reception, invite the 
poor, the crippled, the lame, the blind, 14and 
you will be blessed, since they do not have the 
means to repay you; for you will be repaid at the 
resurrection of the righteous.” 

Jesus tells the parable of the great feast 
(157/Luke 14.15-14.24) 
15And when one of those who were reclining at 
the table with Him heard this, he said to Him, 
“Blessed is everyone who will eat bread in the 
kingdom of God!” 16But He said to him, “A 
certain man was giving a big dinner, and he 
invited many; 17and at the time for the dinner he 
sent his slave to say to those who had been 
invited, ‘Come; for everything is ready now.’ 
18But they all alike began to make excuses. The 
first one said to him, ‘I have bought a piece of 
land and I need to go out and look at it; I request 
you consider me excused.’ 19And another one 
said, ‘I have bought five yoke of oxen, and I am 
going to try them out; I request you consider me 
excused.’ 20And another one said, ‘I have 
married a wife, and for that reason I cannot 
come.’ 21And the slave returned and reported 
this to his master. Then the head of the 
household became angry and said to his slave, 
‘Go out at once into the streets and lanes of the 
city and bring in here the poor and crippled and 
blind and lame.’ 22And the slave said, ‘Master, 
what you commanded has been done, and still 
there is room.’ 23And the master said to the 
slave, ‘Go out into the highways and along the 
hedges, and compel them to come in, that my 
house may be filled. 24For I tell you, none of 
those men who were invited shall taste of my 
dinner.’” 

Jesus teaches about the cost of being a disciple 
(158/Luke 14.25-14.35) 
25Now large crowds were going along with 
Him; and He turned and said to them, 26“If 
anyone comes to Me, and does not hate his own 
father and mother and wife and children and 
brothers and sisters, yes, and even his own life, 
he cannot be My disciple. 27Whoever does not 
carry his own cross and come after Me cannot 
be My disciple. 

 

Lu-ca 14.13-14.27 
13Song khi ngươi đãi tiệc, hãy mời kẻ nghèo, kẻ 
tật nguyền, kẻ què quặt, và kẻ mù, 14và ngươi 
sẽ được phước, vì họ không có cách để đáp trả 
ngươi; vì ngươi sẽ được đáp trả ở sự sống lại của 
những người công chính.” 

Giề-xu nói ẩn-dụ về đám tiệc lớn (157/Lu-ca 
14.15-14.24) 
15Và khi một trong các người đang tựa nơi bàn 
ăn với Ngài nghe điều này, hắn thưa với Ngài: 
“Phước cho ai sẽ ăn bánh trong vương-quốc của 
Đức Chúa TRỜI!” 16Nhưng Ngài phán cùng 
hắn: “Có một người nọ đang đãi một bữa ăn tối 
lớn, và hắn mời nhiều người; 17và vào lúc ăn 
tiệc, hắn sai nô-lệ của hắn đi nói với những kẻ 
đã được mời: ‘Hãy đến; vì bây giờ mọi sự sẵn-
sàng.’ 18Nhưng tất cả họ đều bắt đầu thoái thác 
như nhau. Kẻ thứ nhứt bảo hắn: ‘Tôi đã mua một 
miếng đất và tôi cần đi ra và xem nó; tôi xin ông 
miễn cho tôi.’ 19Và một kẻ khác nói: ‘Tôi đã 
mua 5 cặp bò, và tôi sẽ đi thử chúng; tôi xin ông 
miễn cho tôi.’ 20Và một kẻ khác nói: ‘Tôi đã 
cưới vợ, và vì lý-do đó tôi không thể đến.’ 21Và 
người nô-lệ trở về và phúc-trình việc này cùng 
chủ của nó. Lúc đó gia-chủ trở nên giận và bảo 
người nô-lệ của hắn: ‘Hãy đi ra lập tức vào trong 
đường phố và ngỏ hẻm của thành-thị và đem vào 
đây kẻ nghèo và kẻ tật nguyền và kẻ mù và kẻ 
què quặt.’ 22Và người nô-lệ nói: ‘Thưa Ông 
Chủ, điều ông đã truyền đã được làm xong, và 
vẫn còn chỗ trống.’ 23Và người chủ bảo kẻ nô-
lệ: ‘Hãy đi ra vào trong các đường cái và dọc 
theo các hàng rào, và ép họ đi vào, để nhà ta 
được đầy. 24Vì ta bảo các ngươi: không ai trong 
những kẻ đã được mời sẽ nếm bữa ăn tối của 
ta.’” 

Giề-xu dạy về cái giá để làm môn-đồ (158/Lu-
ca 14.25-14.35) 
25Bấy giờ các đám đông lớn đang đi theo cùng 
với Ngài; và Ngài xây lại và phán cùng họ: 
26“Nếu ai đến cùng Ta, và không ghét cha và 
mẹ và vợ và con-cái và anh em và chị em của 
chính mình, phải, và cả chính sự sống của mình, 
kẻ đó không thể là môn-đồ của Ta. 27Hễ ai 
không vác thập-tự-giá của chính mình và đi theo 
Ta không thể là môn-đồ của Ta.  

 



Lu-ca 14.28-15.7 
28Vì ai trong các ngươi, khi hắn muốn xây một 
cái tháp, trước hết không ngồi xuống và tính phí-
tổn, để xem hắn có đủ để hoàn-tất nó chăng? 
29Nếu không thì, khi kẻ đó đã đặt cái nền, và 
không thể hoàn-tất, mọi người quan-sát nó bắt 
đầu chế-giễu hắn, 30rằng: ‘Người này đã bắt đầu 
xây và đã không thể hoàn-tất.’ 31Hoặc vua gì, 
khi hắn khởi-hành để nghinh chiến ông vua 
khác, sẽ không trước hết ngồi xuống và xem xét 
mình đủ mạnh với 10 ngàn người để đụng-độ kẻ 
đến đánh mình với 20 ngàn? 32Bằng không, 
trong khi vua kia vẫn còn ở xa, người sai một 
phái-đoàn đi xin các điều-kiện hòa-bình. 33Bởi 
vậy, không ai trong các ngươi, là kẻ không từ bỏ 
tất cả của cải của chính mình có thể là môn-đồ 
của Ta. 34Bởi vậy, muối thì tốt; nhưng nếu chính 
muối đã hết mặn, thì sẽ được nêm với cái gì?(1) 

35Nó thì vô dụng cho đất hay cho đống phân; họ 
vứt nó ra. Kẻ có tai để nghe, hãy nghe.”  

Giề-xu nói ẩn-dụ về con chiên bị mất (159/Lu-
ca 15.1-15.7) 

15 1Bấy giờ tất cả các kẻ thâu thuế và các tội 
nhân đang đến gần Ngài để lắng nghe Ngài. 2Và 
cả các người Pha-ri-si lẫn các người thông-giáo 
lằm-bằm giữa họ, rằng: “Người này tiếp tội nhân 
và ăn với chúng.” 
3Và Ngài bảo họ ẩn-dụ này, rằng: 4“Người gì 
giữa các ngươi, nếu hắn có 100 con chiên và đã 
mất 1 con trong chúng, mà không để 99 con 
trong vùng hoang-vu, và đi tìm kiếm con bị mất, 
cho đến khi hắn tìm được nó ư? 5Và khi hắn đã 
tìm được nó, hắn để nó trên hai vai của hắn, vui-
mừng. 6Và khi hắn đến nhà, hắn gọi bạn bè của 
hắn và các người lân-cận của hắn đến, nói với 
họ: ‘Xin mừng với tôi, vì tôi đã tìm được con 
chiên của tôi là con đã bị mất!’ 7Ta bảo các 
ngươi rằng theo cùng một cách ấy, sẽ có sự vui-
vẻ nhiều trong trời vì 1 tội nhân ăn-năn, hơn là 
vì 99 người công-chính không cần ăn-năn gì cả. 

Giề-xu nói ẩn-dụ về đồng tiền bị mất (160/Lu-
ca 15.8-15.10) 
 

                                                             
1bản khác: thì làm sao vị mặn của nó được hồi-phục? 

Luke 14.28-15.7 
28For which one of you, when he wants to build 
a tower, does not first sit down and calculate the 
cost, to see if he has enough to complete it? 
29Otherwise, when he has laid a foundation, and 
is not able to finish, all who observe it begin to 
ridicule him, 30saying, ‘This man began to build 
and was not able to finish.’ 31Or what king, 
when he sets out to meet another king in battle, 
will not first sit down and consider whether he 
is strong enough with ten thousand men to 
encounter the one coming against him with 
twenty thousand? 32Or else, while the other is 
still far away, he sends a delegation and asks for 
terms of peace. 33So therefore, no one of you 
can be My disciple who does not give up all his 
own possessions. 34Therefore, salt is good; but 
if even salt has become tasteless, with what will 
it be seasoned? 35It is useless either for the soil 
or for the manure pile; they throw it out. He who 
has ears to hear, let him hear.” 

Jesus tells the parable of the lost sheep 
(159/Luke 15.1-15.7) 

15 1Now all the tax-gatherers and the sinners 
were coming near Him to listen to Him. 2And 
both the Pharisees and the scribes began to 
grumble among themselves, saying, “This man 
receives sinners and eats with them.” 
3And He told them this parable, saying, 4“What 
man among you, if he has a hundred sheep and 
has lost one of them, does not leave the ninety-
nine in the wilderness, and go after the one 
which is lost, until he finds it? 5And when he 
has found it, he lays it on his shoulders, 
rejoicing. 6And when he comes home, he calls 
together his friends and his neighbors, saying to 
them, ‘Rejoice with me, for I have found my 
sheep which was lost!’ 7I tell you that in the 
same way, there will be more joy in heaven over 
one sinner who repents, than over ninety-nine 
righteous persons who need no repentance. 

Jesus tells the parable of the lost coin 
(160/Luke 15.8-15.10) 
 
 
 



Luke 15.8-15.21 
8“Or what woman, if she has ten silver coins and 
loses one coin, does not light a lamp and sweep 
the house and search carefully until she finds it? 
9And when she has found it, she calls together 
her female friends and neighbors, saying, 
‘Rejoice with me, for I have found the coin that 
I had lost!’ 10In the same way, I tell you, there 
is joy in the presence of the angels of God over 
one sinner who repents.” 

Jesus tells the parable of the prodigal son 
(161/Luke 15.11-15.32) 
11And He said, “A certain man had two sons; 
12and the younger of them said to his father, 
‘Father, give me the share of the estate that falls 
to me.’ And he divided his wealth between 
them. 13And not many days later, the younger 
son gathered everything together and went on a 
journey into a distant country, and there he 
squandered his estate with loose living. 14Now 
when he had spent everything, a severe famine 
occurred in that country and he began to be in 
need. 15And he went and was joined to one of 
the citizens of that country, and he sent him into 
his fields to feed swine. 16And he was longing 
to fill himself his belly with the pods that the 
swine were eating, and no one was giving 
anything to him. 17But when he came to 
himself, he said, ‘How many of my father’s 
hired men have more than enough bread, but I 
am dying here with hunger! 18I will get up and 
go to my father, and will say to him, “Father, I 
have sinned against heaven, and before you; 19I 
am no longer worthy to be called your son; make 
me as one of your hired men.”’ 20And he got up 
and came to his father. But while he was still a 
long way off, his father saw him, and felt 
compassion for him, and ran and fell on his 
neck, and kissed him again and again. 21And the 
son said to him, ‘Father, I have sinned against 
heaven and in your sight; I am no longer worthy 
to be called your son.’  
 

 

                                                             
1nguyên ngữ: drachmas; 1 drachma tương-đương tiền công 
cho một ngày 
2bản khác: ăn cho no; hoặc: thồn cho đầy bụng mình với 

Lu-ca 15.8-15.21 
8“Hay người đàn-bà gì, nếu bà có 10 đồng tiền 
bằng bạc và mất 1 đồng(1), mà chẳng thắp đèn và 
quét nhà và kiếm cẩn-thận cho đến khi bà ta tìm 
được nó ư? 9Và khi bà đã tìm được nó, bà gọi 
đến các bạn gái và các người lân-cận của bà, nói: 
‘Xin vui mừng với tôi, vì tôi đã tìm được đồng 
tiền mà tôi đã mất.’ 10Theo cùng một cách ấy, 
Ta nói cho các ngươi biết, có sự vui-vẻ trong sự 
hiện-diện của các thiên-sứ của Đức Chúa TRỜI 
vì 1 tội nhân ăn-năn.” 

Giề-xu nói ẩn-dụ về đứa con trai hoang-phí 
(161/Lu-ca 15.11-15.32) 
11Và Ngài nói: “Một ông nọ có 2 đứa con trai;  
12và thằng em nói với cha của nó: ‘Thưa Cha, 
xin cho con phần tài-sản được chia cho con.’ Và 
ông chia của cải của mình giữa chúng. 13Và 
không nhiều ngày sau đó, thằng em tóm thâu 
mọi vật với nhau và đi trên một cuộc hành trình 
vào trong một xứ xa, và ở đó nó đã hoang-phí 
tài-sản của nó với sự sống phóng-đãng. 14Bấy 
giờ khi nó đã xài hết cả, một nạn đói trầm-trọng 
đã xảy ra trong xứ đó, và nó bắt đầu túng-thiếu. 
15Và nó đi và nhập bọn với một trong những 
công-dân của xứ đó, và hắn sai nó vào trong 
cánh đồng của hắn để cho heo ăn. 16Và nó thèm 
nhét đầy bụng nó với(2) vỏ đậu mà những con 
heo đang ăn, và không ai cho nó gì cả. 17Nhưng 
khi nó tỉnh trí lại, nó nói: ‘Có biết bao nhiêu kẻ 
trong đám người làm mướn của cha ta có dư 
bánh mì, nhưng ta đang chết đói ở đây! 18Ta sẽ 
đứng dậy và đi tới cha ta, và sẽ thưa với người: 
“Thưa cha, con đã phạm tội chống lại trời, và 
trước cha; 19con không còn đáng được gọi là 
con trai của cha nữa; xin dùng con như 1 trong 
những người làm mướn của cha.”’ 20Và nó 
đứng dậy và đi đến cha của nó. Nhưng trong khi 
nó còn cách xa một quãng đường dài, cha của nó 
đã thấy nó, và cảm thương cho nó, và chạy và 
ngã trên cổ nó, và hôn nó lần nữa và lần nữa. 
21Và đứa con trai nói với ông: ‘Thưa cha, con 
đã phạm tội chống lại trời và trong mắt cha; con 
không còn đáng được gọi là con trai của cha 
nữa(3).’ 

3bản khác thêm: xin hãy đãi con như một trong những 
người làm mướn của cha 



Lu-ca 15.22-16.4 
22Song người cha bảo các kẻ nô-lệ của mình: 
‘Mau mau đem cái áo choàng tốt nhất ra, và mặc 
cho cậu, và hãy đeo nhẫn vào tay của cậu và dép 
vào chân của cậu; 23và hãy đem con bê mập đến, 
và giết nó, và chúng ta hãy ăn và vui-mừng; 24vì 
đứa con trai này của ta đã chết, và đã đến sự sống 
một lần nữa; nó đã mất, và đã được tìm thấy.’ 
Và họ bắt đầu vui-mừng. 25Bấy giờ, người con 
trai lớn của ông ở ngoài đồng, và khi nó đến và 
tới gần nhà, nó nghe nhạc và nhảy múa. 26Và nó 
đòi một đứa đầy-tớ đến và tra hỏi các điều này 
có thể là gì. 27Và hắn nói với nó: ‘Em trai của 
cậu đã về, và cha của cậu đã giết con bê mập, vì 
ông đã nhận lại cậu ấy an toàn và mạnh khỏe.’ 
28Song nó trở nên giận dữ, và không muốn đi 
vào; và cha nó đi ra và khẩn cầu nó. 29Nhưng nó 
trả lời và nói với cha của nó: ‘Nhìn xem! Con 
lâu nay phục-vụ cha trong quá nhiều năm, và 
con đã không bao giờ bỏ lơ một cái lệnh nào của 
cha; vậy mà cha đã chẳng bao giờ cho con cả 
một con dê tơ, để con được liên hoan với bạn bè 
của con; 30nhưng khi đứa con trai này của cha 
về, là đứa đã nuốt của cải của cha với những con 
đĩ, cha đã giết con bê mập cho nó.’ 31Và ông 
bảo nó: ‘Con ơi, con luôn ở với cha, và tất cả 
của cha là của con. 32Nhưng cần-thiết để hoan-
hỉ và vui mừng, vì đứa em trai này của con đã 
chết và đã bắt đầu sống, và đã mất và đã được 
tìm ra.’” 

Giề-xu nói ẩn-dụ về người quản-lý khôn lanh 
(162/Lu-ca 16.1-16.18) 

16 1Bấy giờ Ngài cũng phán cùng các môn-đồ: 
“Có một người giàu nọ có một người quản-lý, 
và có người mách cho ông biết là hắn hoang-phí 
tài-sản của ông. 2Và ông gọi hắn đến và bảo hắn: 
‘Đây là điều gì mà ta nghe về ngươi? Hãy thuật 
lại việc quản-lý của ngươi, vì ngươi có thể 
không còn là người quản-lý nữa.’ 3Và người 
quản-lý tự nhủ: ‘Mình sẽ làm gì, vì ông chủ 
mình sắp lấy đi việc quản-lý khỏi mình? Mình 
không đủ mạnh để đào; mình xấu-hổ để ăn-xin. 
4Mình đã biết điều mình sẽ làm, để khi mình bị 
cất chức quản-lý, họ sẽ tiếp đón mình vào nhà 
của họ.’  

 

 

Luke 15.22-16.4 
22But the father said to his slaves, ‘Quickly 
bring out the best robe, and put it on him, and 
put a ring on his hand and sandals on his feet; 
23and bring the fattened calf, and kill it, and let 
us eat and be merry; 24for this son of mine was 
dead, and has come to life again; he was lost, 
and has been found.’ And they began to be 
merry. 25Now his older son was in the field, and 
when he came and approached the house, he 
heard music and dancing. 26And he summoned 
one of the servants and began inquiring what 
these things might be. 27And he said to him, 
‘Your brother has come, and your father has 
killed the fattened calf, because he has received 
him back safe and sound.’ 28But he became 
angry, and was not willing to go in; and his 
father came out and began entreating with him. 
29But he answered and said to his father, ‘Look! 
For so many years I have been serving you, and 
I have never neglected a command of yours; and 
yet you have never given me even a kid, that I 
might be merry with my friends; 30but when this 
son of yours came, who has devoured your 
wealth with harlots, you killed the fattened calf 
for him.’ 31And he said to him, ‘My child, you 
are always with me, and all that is mine is yours. 
32But it was necessary to be merry and rejoice, 
for this brother of yours was dead and has begun 
to live, and was lost and has been found.’” 

Jesus tells the parable of the shrewd steward 
(162/Luke 16.1-16.18) 

16 1Now He was also saying to the disciples, 
“There was a certain rich man who had a 
steward, and this steward was reported to him as 
squandering his possessions. 2And he called 
him and said to him, ‘What is this I hear about 
you? Give an account of your stewardship, for 
you can no longer be steward.’ 3And the steward 
said to himself, ‘What shall I do, since my 
master is taking the stewardship away from me? 
I am not strong enough to dig; I am ashamed to 
beg. 4I have come to the knowledge of what I 
shall do, so that when I am removed from the 
stewardship, they will receive me into their 
homes.’  



Luke 16.5-16.17 
5And he summoned each one of his master’s 
debtors, and he began saying to the first, ‘How 
much do you owe my master?’ 6And he said, ‘A 
hundred baths of oil.’ And he said to him, ‘Take 
your bill, and sit down quickly and write fifty.’ 
7Then he said to another, ‘And how much do 
you owe?’ And he said, ‘A hundred kors of 
wheat.’ He said to him, ‘Take your bill, and 
write eighty.’ 8And his master praised the 
unrighteous steward because he had acted 
shrewdly; for the sons of this age are more 
shrewd in relation to their own generation than 
the sons of light. 9And I say to you, make friends 
for yourselves by means of mammon of 
unrighteousness, that when it fails, they may 
receive you into the eternal dwellings. 10He 
who is faithful in a very little thing is faithful 
also in much; and he who is unrighteous in a 
very little thing is unrighteous also in much. 11If 
therefore you have not been faithful in the use of 
unrighteous mammon, who will entrust the true 
riches to you? 12And if you have not been 
faithful in the use of that which is another’s, who 
will give you that which is your own? 13No 
servant can serve two masters; for either he will 
hate the one, and love the other, or else he will 
hold to one, and despise the other. You cannot 
serve God and mammon.” 

14Now the Pharisees, who were lovers of 
money, were listening to all these things, and 
were scoffing at Him. 15And He said to them, 
“You are those who justify yourselves before 
men, but God knows your hearts; for that which 
is highly esteemed among men is detestable 
before God. 16The Law and the Prophets were 
proclaimed until John; since then the gospel of 
the kingdom of God is preached, and everyone 
is forcing his way into it. 17But it is easier for 
heaven and earth to pass away than for one 
stroke of a letter of the Law to fail. 

                                                             
1khoảng 2 ngàn 300 lít 
2khoảng 35 ngàn lít  

Lu-ca 16.5-16.17 
5Và hắn đòi mỗi người trong những con nợ của 
chủ hắn đến, và hắn bảo người thứ nhất: ‘Anh 
nợ chủ của tôi bao nhiêu?’ 6Và kẻ đó nói: ‘100 
bát(1) dầu.’ Và hắn bảo kẻ đó: ‘Lấy hóa-đơn của 
anh, và mau mau ngồi xuống, và viết 50.’ 7Đoạn 
hắn bảo một người khác: ‘Và anh nợ bao nhiêu?’ 
Và kẻ ấy trả lời: ‘100 kót(2) lúa mì.’ Hắn bảo kẻ 
ấy: ‘Lấy hóa-đơn của anh, và viết 80.’ 8Và ông 
chủ của hắn khen người quản-lý bất chính đó vì 
hắn đã hành-động khôn lanh; vì con trai đời này 
khôn lanh trong sự giao-thiệp với chính thế-hệ 
của chúng hơn con trai của sự sáng. 9Và Ta bảo 
các ngươi, các ngươi hãy dùng ma-môn của sự 
bất chính làm phương tiện để kết bạn cho mình; 
để khi thất bại, họ có thể tiếp đón các ngươi vào 
trong các chỗ ở đời đời. 10Kẻ trung-tín trong 
một việc rất nhỏ, cũng trung-tín trong việc lớn; 
và kẻ bất chính trong việc rất nhỏ, cũng bất 
chính trong việc lớn. 11Bởi vậy, nếu các ngươi 
đã chẳng trung-tín trong việc sử-dụng ma-môn 
bất chính, ai sẽ ủy-thác vật quý-báu thật cho các 
ngươi? 12Và nếu các ngươi đã chẳng trung-tín 
trong việc sử-dụng cái của một người khác, ai sẽ 
cho các ngươi thứ là của riêng của các ngươi? 
13Không có đầy-tớ nào có thể phục-vụ 2 chủ; vì 
nó hoặc sẽ ghét người nầy, và thương người kia, 
hoặc nó sẽ hết lòng với người nầy, và khinh 
thường người kia. Các ngươi không thể phục-vụ 
Đức Chúa TRỜI và ma-môn(3).”  

14Bấy giờ các người Pha-ri-si, là những kẻ ham 
tiền, đang nghe tất cả các điều này, và đang chế-
giễu Ngài. 15Và Ngài phán cùng họ: “Các ngươi 
là những kẻ tự xưng công-chính trước mặt người 
ta; nhưng Đức Chúa TRỜI biết tâm của các 
ngươi; vì cái rất được quý-trọng giữa người ta 
thì đáng ghét trước mặt Đức Chúa TRỜI. 16Luật-
pháp và các Tiên-tri đã được công-bố cho đến 
Giăng; từ khi đó tin-lành về vương-quốc của 
Đức Chúa TRỜI được thuyết-giảng, và mọi 
người đang dùng sức để mở đường của họ vào 
đó. 17Song, dễ cho trời và đất qua đi hơn là cho 
một nét của một chữ trong Luật-pháp thất bại(4).  

3hay: tiền của, của-cải 
4hay: bị bỏ ra 



Lu-ca 16.18-16.31 
18Ai ly-dị vợ của hắn và cưới một người khác 
phạm tội ngoại-tình, và kẻ cưới người bị ly-dị 
khỏi người chồng phạm tội ngoại-tình. 

Giề-xu nói về người giàu-có và La-xa-rơ 
(163/Lu-ca 16.19-16.31) 
19“Bấy giờ có một người giàu nọ, và hắn có thói 
quen mặc màu tía và vải lanh mịn, hớn-hở sống 
trong rực-rỡ mỗi ngày. 20Và một người đàn-ông 
nghèo kia tên là La-xa-rơ bị nằm nơi cổng nhà 
của ông giàu đó, phủ đầy ung nhọt, 21và khao-
khát được cho ăn các mảnh vụn rớt từ bàn ăn của 
ông giàu đó; vả lại, ngay cả chó cũng đến và 
liếm các chỗ lở loét của hắn. 22Bấy giờ đã xảy 
ra rằng người nghèo chết và người được các 
thiên-sứ khiêng đi tới lòng ngực của Áp-ra-ham; 
và người giàu cũng chết và được chôn. 23Và 
trong Âm-phủ, ngước mắt của hắn lên, đang 
trong nỗi đau đớn, hắn thấy Áp-ra-ham đằng xa, 
và La-xa-rơ trong lòng ngực của ông. 24Và hắn 
la lên và nói: ‘Cha Áp-ra-ham ơi, xin có lòng 
khoan-dung trên con, và xin sai La-xa-rơ, để hắn 
nhúng đầu ngón tay của hắn trong nước và làm 
lưỡi của con mát; vì con ở trong sự thống khổ 
trong ngọn lửa này.’ 25Nhưng Áp-ra-ham nói: 
‘Con ơi, hãy nhớ rằng trong cuộc đời của con, 
con đã nhận các điều tốt của con, và tương tự, 
La-xa-rơ các điều xấu; song bây giờ nó được an-
ủi ở đây, và con ở trong sự thống khổ. 26Và 
trong tất cả các điều này, giữa chúng ta và con 
có một vực thẳm lớn cố-định, để những kẻ muốn 
từ đây qua con sẽ không thể, và không ai có thể 
từ đó vượt qua tới chúng ta.’ 27Và hắn nói: ‘Thế 
thì con nài-xin cha, cha ơi, rằng cha sai hắn đến 
nhà cha của con—28vì con có 5 anh em—để hắn 
cảnh-cáo họ, e họ cũng đến chỗ có nỗi đau đớn 
này.’ 29Nhưng Áp-ra-ham nói: ‘Chúng có Môi-
se và các Tiên-tri; để chúng nghe họ.’ 30Song 
hắn nói: ‘Không, cha Áp-ra-ham ơi, nhưng nếu 
có ai đi tới chúng từ người chết, chúng sẽ ăn-
năn!’ 31Nhưng ông nói với hắn: ‘Nếu chúng 
không nghe Môi-se và các Tiên-tri, chúng cũng 
sẽ không được thuyết phục nếu có ai sống lại từ 
kẻ chết.’” 

Giề-xu giảng-dạy về sự tha-thứ và đức-tin 
(164/Lu-ca 17.1-17.10) 
 
 

Luke 16.18-16.31 
18Everyone who divorces his wife and marries 
another commits adultery, and he who marries 
one who is divorced from a husband commits 
adultery. 

Jesus tells about the rich man and Lazarus 
(163/Luke 16.19-16.31) 
19“Now there was a certain rich man, and he 
habitually dressed in purple and fine linen, jaily 
living in splendor every day. 20And a certain 
poor man named Lazarus was laid at his gate, 
covered with sores, 21and longing to be fed with 
the crumbs which were falling from the rich 
man’s table; besides, even the dogs were coming 
and licking his sores. 22Now it came about that 
the poor man died and he was carried away by 
the angels to Abraham’s bosom; and the rich 
man also died and was buried. 23And in Hades, 
having lifted up his eyes, being in torment, he 
saw Abraham far away and Lazarus in his 
bosom. 24And he cried out and said, ‘Father 
Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, 
that he may dip the tip of his finger in water and 
cool off my tongue; for I am in agony in this 
flame.’ 25But Abraham said, ‘Child, remember 
that during your life you received your good 
things, and likewise Lazarus bad things; but 
now he is being comforted here, and you are in 
agony. 26And in all these things, between us and 
you there is a great chasm fixed, in order that 
those who wish to come over from here to you 
will not be able, and that none may cross over 
from there to us.’ 27And he said, ‘Then I beg 
you, father, that you send him to my father’s 
house—28for I have five brothers—that he may 
warn them, lest they also come to this place of 
torment.’ 29But Abraham said, ‘They have 
Moses and the Prophets; let them hear them.’ 
30But he said, ‘No, father Abraham, but if 
someone goes to them from the dead, they will 
repent!’ 31But he said to him, ‘If they do not 
listen to Moses and the Prophets, neither will 
they be persuaded if someone rises from the 
dead.’” 

Jesus teaches about forgiveness and faith 
(164/Luke 17.1-17.10) 
 

 



Luke 17.1-17.15 

17 1And He said to His disciples, “It is 
inevitable that stumbling blocks should come, 
but woe to him through whom they come! 2It 
would be better for him if a millstone were hung 
around his neck and he were thrown into the sea, 
than that he would cause one of these little ones 
to stumble. 3Take heed to yourselves! If your 
brother sins, rebuke him; and if he repents, 
forgive him. 4And if he sins against you seven 
times a day, and returns to you seven times, 
saying, ‘I repent,’ you shall forgive him.” 

5And the apostles said to the Lord, “Increase our 
faith!” 6And the Lord said, “If you had faith like 
a mustard seed, you would say to this mulberry 
tree, ‘Be uprooted and be planted in the sea’; and 
it would obey you. 7But which of you, having a 
slave plowing or tending sheep, will say to him 
when he has come in from the field, ‘Come 
immediately and recline to eat’? 8But will he not 
say to him, ‘Prepare something for me to eat, 
and properly clothe yourself and serve me while 
I eat and drink; and afterward you may eat and 
drink’? 9He does not thank the slave because he 
did the things which were commanded, does he? 
10So you too, when you do all the things which 
are commanded you, say, ‘We are unworthy 
slaves; we have done only that which we ought 
to have done.’” 

Jesus heal ten lepers (169/Luke 17.11-17.19) 
11And it came about while He was on the way 
to Jerusalem that He was passing between 
Samaria and Galilee. 12And as He entered a 
certain village, ten leprous men who stood at a 
distance met Him; 13and they raised their 
voices, saying, “Jesus, Master, have mercy on 
us!” 14And when He saw them, He said to them, 
“Go and show yourselves to the priests.” And it 
came about that as they were going, they were 
cleansed. 15Now one of them, when he saw that 
he had been healed, turned back, glorifying God 
with a loud voice,  

                                                             
1bản khác thêm: chống lại các ngươi 

Lu-ca 17.1-17.15 

17 1Và Ngài phán cùng các môn-đồ của Ngài: 
“Tất nhiên những khối gây sẩy chân phải đến, 
nhưng khốn cho kẻ qua hắn chúng đến! 2Tốt cho 
hắn nếu một cối đá xay được treo quanh cổ của 
hắn và hắn bị quăng vào biển, hơn là để hắn 
khiến một trong các đứa nhỏ này sẩy chân. 3Hãy 
giữ lấy mình! Nếu anh em của các ngươi phạm 
tội( 1), hãy quở-trách nó; và nếu nó ăn-năn, hãy 
tha-thứ nó. 4Và nếu nó phạm tội chống lại các 
ngươi 7 lần một ngày, và trở lại cùng các ngươi 
7 lần, nói: ‘Tôi ăn-năn,’ thì các ngươi sẽ phải 
tha-thứ nó.” 
5Và các sứ-đồ thưa cùng Đức Chúa: “Xin tăng 
thêm đức-tin của chúng tôi!” 6Và Đức Chúa 
phán: “Nếu các ngươi đã có đức-tin như một hạt 
mù-tạc, các ngươi sẽ nói với cây dâu tằm này: 
‘Trốc rễ lên và trồng vào biển ấy’; và nó sẽ vâng 
lời các ngươi. 7Nhưng ai trong các ngươi, có 
một kẻ nô-lệ cày ruộng hay chăn chiên, sẽ nói 
với nó khi nó đã từ ngoài đồng vào: ‘Hãy đến 
gấp và tựa để ăn’? 8Nhưng không phải hắn sẽ 
nói với nó: ‘Hãy chuẩn-bị món gì đó cho ta ăn, 
và hãy quấn vải lưng và hầu-việc ta trong khi ta 
ăn và uống; và sau đó ngươi được ăn và uống’ 
ư? 9Hắn chẳng cảm ơn đứa nô-lệ vì nó đã làm 
các điều đã được lệnh, phải không? 10Thế là các 
ngươi cũng vậy, khi các ngươi làm xong tất cả 
các việc được truyền cho các ngươi, hãy nói: 
‘Chúng tôi là những kẻ nô-lệ không xứng-đáng; 
chúng tôi đã chỉ làm điều mà chúng tôi đã phải 
làm.’” 

Giề-xu chữa lành 10 người cùi (169/Lu-ca 
17.11-17.19) 
11Và xảy ra trong khi Ngài đang trên đường tới 
Giê-ru-sa-lem, rằng Ngài đang đi qua giữa Sa-
ma-ri và Ga-li-lê. 12Và khi Ngài vào một làng 
nọ, 10 người phung đứng ở đằng xa đón Ngài; 
13và họ cất tiếng của họ lên, rằng: “Giề-xu, thưa 
Thầy, xin có lòng khoan-dung trên chúng tôi!” 
14Và khi Ngài thấy họ, Ngài phán cùng họ: 
“Hãy đi và tỏ mình cùng các thầy tế-lễ.” Và xảy 
ra rằng khi họ đang đi, họ được sạch. 15Bấy giờ, 
1 người trong bọn, khi hắn thấy rằng mình đã 
được chữa lành, quay lại, tôn-vinh Đức Chúa 
TRỜI với tiếng lớn,  



Lu-ca 17.16-17.31 
16và hắn sấp xuống trên mặt của hắn nơi chân 
của Ngài, dâng lời tạ ơn Ngài. Và hắn là một 
người Sa-ma-ri. 17Và Giề-xu trả lời và phán: 
“Không phải có 10 người được sạch sao? 
Nhưng, 9 người kia—họ ở đâu? 18Không thấy 
các kẻ đó quay trở lại để dâng vinh-quang cho 
Đức Chúa TRỜI, ngoại trừ người ngoại-quốc 
này?” 19Và Ngài phán cùng hắn: “Đứng dậy, và 
đi con đường của ngươi; đức-tin của ngươi đã 
chữa ngươi lành.” 

Giề-xu dạy về việc vương-quốc của Đức Chúa 
TRỜI đến (170/Lu-ca 17.20-17.37) 
20Bấy giờ đang bị các người Pha-ri-si chất-vấn 
khi nào vương-quốc của Đức Chúa TRỜI sẽ đến, 
Ngài trả lời họ và phán: “Vương-quốc của Đức 
Chúa TRỜI không đến với sự quan sát để được 
quan sát; 21người ta cũng sẽ không nói: ‘Hãy 
nhìn, đây nè!’ hay ‘Đó!’ Vì này, vương-quốc 
của Đức Chúa TRỜI ở giữa các ngươi.” 
22Và Ngài phán cùng các môn-đồ: “Những ngày 
ấy sẽ đến khi các ngươi sẽ mong mỏi muốn thấy 
một ngày trong những ngày của Con Trai Loài 
Người, và các ngươi sẽ không thấy nó. 23Và 
người ta sẽ bảo các ngươi: ‘Nhìn đó!’ hoặc 
‘Nhìn đây!’ Đừng đi khỏi, và đừng chạy theo. 
24Vì y như tia chớp, khi nó chớp sáng từ một 
phần dưới trời, chiếu sáng tới phần kia dưới trời, 
Con Trai Loài Người sẽ là như thế trong cái 
ngày của Ngài. 25Nhưng trước nhất Ngài phải 
chịu nhiều điều và bị chối-bỏ bởi thế-hệ này. 
26Và y như nó đã xảy ra trong các ngày của Nô-
ê, cũng sẽ như thế trong các ngày của Con Trai 
Loài Người: 27chúng đang ăn, chúng đang 
uống, chúng đang cưới, chúng đang gả, cho đến 
ngày Nô-ê vào tàu, và nước lụt đến và phá-hủy 
tất cả chúng. 28Theo cùng một cách ấy như đã 
xảy ra trong các ngày của Lót: chúng đang ăn, 
chúng đang uống, chúng đang mua, chúng đang 
bán, chúng đang gieo-trồng, chúng đang xây-
cất; 29nhưng vào ngày Lót đi ra từ Sô-đôm, mưa 
lửa và lưu-huỳnh từ trời và tiêu diệt tất cả chúng. 
30Sẽ theo cùng các điều đó vào cái ngày mà Con 
Trai Loài Người được tiết-lộ. 31Vào ngày đó, kẻ 
ở trên mái nhà chớ đi xuống để lấy đồ vật của 
hắn ở trong nhà đem đi; và y như vậy kẻ ở ngoài 
đồng chớ trở về. 

 

Luke 17.16-17.31 
16and he fell on his face at His feet, giving 
thanks to Him. And he was a Samaritan. 17And 
Jesus answered and said, “Were there not ten 
cleansed? But the nine—where are they? 
18Were there not found those who turned back 
to give glory to God, except this foreigner?” 
19And He said to him, “Get up, and go your 
way; your faith has made you well.” 

Jesus teaches about the coming of the kingdom 
of God (170/Luke 17.20-17.37) 
20Now having been questioned by the Pharisees 
as to when the kingdom of God was coming, He 
answered them and said, “The kingdom of God 
is not coming with observation to be observed; 
21nor will they say, ‘Look, here it is!’ or, ‘There 
it is!’ For behold, the kingdom of God is in your 
midst.” 
22And He said to the disciples, “The days will 
come when you will long to see one of the days 
of the Son of Man, and you will not see it. 23And 
they will say to you, ‘Look there! Look here!’ 
Do not go away, and do not run after them. 24For 
just like the lightning, when it flashes out of one 
part under heaven, shines to the other part under 
heaven, so will the Son of Man be in His day. 
25But first He must suffer many things and be 
rejected by this generation. 
26And just as it happened in the days of Noah, 
so it will be also in the days of the Son of Man: 
27they were eating, they were drinking, they 
were marrying, they were being given in 
marriage, until the day that Noah entered the 
ark, and the flood came and destroyed them all. 
28In the same way as happened in the days of 
Lot: they were eating, they were drinking, they 
were buying, they were selling, they were 
planting, they were building; 29but on the day 
that Lot went out from Sodom it rained fire and 
brimstone from heaven and destroyed them all. 
30It will be according to the same things on the 
day that the Son of Man is revealed. 31On that 
day, let not the one who is on the housetop and 
whose goods are in the house go down to take 
them away; and likewise let not the one who is 
in the field turn back.  



Luke 17.32-18.10 
32Remember Lot’s wife. 33Whoever seeks to 
keep his life shall lose it, and whoever loses his 
life shall preserve it. 34I tell you, on that night 
there will be two men in one bed; one will be 
taken, and the other will be left. 35There will be 
two women grinding at the same place; one will 
be taken and the other will be left. 36[Two men 
will be in the field; one will be taken and the 
other will be left.”] 37And answering they said 
to Him, “Where, Lord?” And He said to them, 
“Where the corpse is, there also will the vultures 
be gathered.” 

Jesus tells the parable of the persistent widow 
(171/Luke 18.1-18.8) 

18 1Now He was telling them a parable to 
show that at all times they ought to pray and not 
to lose heart, 2saying, “There was in a certain 
city a judge who did not fear God, and did not 
respect man. 3And there was a widow in that 
city, and she kept coming to him, saying, ‘Do 
me justice against my opponent.’ 4And for a 
while he was unwilling; but afterward he said to 
himself, ‘Even though I do not fear God nor 
respect man, 5yet because this widow bothers 
me, I will do her justice, lest by continually 
coming she wear me out.’” 6And the Lord said, 
“Hear what the unrighteous judge said; 7now, 
shall not God bring about justice for His elect, 
who cry to Him day and night, and will He delay 
long over them? 8I tell you that He will quickly 
bring about justice for them. However, when the 
Son of Man comes, will He find faith on the 
earth?” 

Jesus tells the parable of the men who prayed 
(172/Luke 18.9-18.14) 
9And He also told this parable to certain ones 
who trusted in themselves that they were 
righteous, and viewed others with contempt: 
10“Two men went up into the temple to pray, 
one a Pharisee and the other a tax-gatherer.  

 

                                                             
1Vài bản cổ xưa khác không có câu 36 

Lu-ca 17.32-18.10 
32Hãy nhớ lại vợ của Lót. 33Hễ ai cố gắng giữ 
sự sống của mình thì sẽ mất nó, và hễ ai mất sự 
sống mình sẽ bảo-tồn nó. 34Ta bảo các ngươi, 
vào đêm đó sẽ có 2 người đàn-ông trên một 
giường; 1 người sẽ được đem đi, và người kia sẽ 
bị để lại. 35Sẽ có 2 người đàn-bà xay bột ở cùng 
một chỗ; 1 sẽ được đem đi, và người kia sẽ bị để 
lại. 36[2 người đàn-ông sẽ ở ngoài đồng; 1 sẽ 
được đem đi và người kia sẽ bị để lại.”](1) 37Và 
trả lời, họ nói với Ngài: “Ở đâu, thưa Chúa?” Và 
Ngài phán cùng họ: “Nơi có xác chết, nơi đó 
cũng sẽ có những con kền-kền tụ lại.” 

Giề-xu nói ẩn-dụ về bà góa bền bỉ (171/Lu-ca 
18.1-18.8) 

18 1Bấy giờ Ngài đang nói cho họ biết một ẩn-
dụ để chỉ rằng vào mọi lúc họ phải cầu-nguyện 
và không ngã lòng, 2rằng: “Trong một thành-thị 
nọ có 1 ông thẩm-phán không sợ Đức Chúa 
TRỜI, và không kính-trọng người ta. 3Và có 1 
bà góa trong thành-thị đó, và bà cứ đến với hắn, 
nói: ‘Xin cho tôi công-lý chống địch-thủ của 
tôi.’ 4Và có lúc hắn đã không muốn làm, song 
sau đó hắn tự nhủ: “Dầu ta không sợ Ông Trời 
cũng không kính-trọng người ta, 5tuy nhiên, vì 
mụ góa này quấy-rầy ta, ta sẽ cho nó công-lý, e 
mụ ta làm ta kiệt sức bởi việc cứ đến liên miên.’” 
6Và Đức Chúa phán: “Hãy nghe điều ông thẩm-
phán bất-chính đã nói; 7bây giờ, há Đức Chúa 
TRỜI sẽ không đem công-lý đến cho tuyển-dân 
của Ngài, những kẻ khóc tới Ngài ngày và đêm, 
và há Ngài sẽ trì-hoãn lâu đối với họ hay sao? 
8Ta bảo các ngươi rằng Ngài sẽ kíp đem công-
lý đến cho họ. Tuy nhiên, khi Con Trai Loài 
Người đến, Ngài sẽ tìm thấy đức-tin trên trái đất 
chăng?” 

Giề-xu nói ẩn-dụ về 2 ông cầu-nguyện 
(172/Lu-ca 18.9-18.14) 
9Và Ngài cũng nói ẩn-dụ này cho các người nọ, 
là những kẻ đã trông-cậy vào mình rằng họ thì 
công-chính, và nhìn các kẻ khác với sự khinh-
miệt: 10“Hai người kia đi lên vào trong đền-thờ 
để cầu-nguyện, một là người Pha-ri-si và người 
kia là một kẻ thâu thuế.  

 



Lu-ca 18.11-18.21 
11Người Pha-ri-si đứng và cầu-nguyện thế này 
với mình: ‘Lạy Đức Chúa TRỜI, tôi cảm-tạ Chúa 
rằng tôi không như những kẻ khác: lường gạt, 
bất công, ngoại-tình, hay ngay cả như kẻ thâu 
thuế này. 12Tôi kiêng ăn 2 lần một tuần; tôi nộp 
các một-phần-mười của mọi thứ tôi được.’ 
13Nhưng kẻ thâu thuế, đứng cách xa, ngay cả 
không muốn ngước mắt của hắn lên trời, song 
đang đấm ngực của hắn, nói: ‘Lạy Đức Chúa 
TRỜI, xin khoan-dung con, tội nhân này!’ 14Ta 
bảo các ngươi, kẻ này đi xuống tới nhà của nó 
thì được xưng công-chính rồi thay vì người kia; 
vì ai tự đề-cao sẽ bị hạ thấp, song kẻ hạ mình sẽ 
được đề-cao.” 

Giề-xu ban phước cho những đứa trẻ con 
(174/Lu-ca 18.15-18.17 /Ma-thi-ơ 19.13-19.15; 
Mác 10.13-10.16) 
15Và người ta đem cả những em bé của họ tới 
Ngài để Ngài có thể sờ chúng, nhưng khi các 
môn-đồ thấy điều đó, họ quở-trách(1) chúng. 
16Nhưng Giề-xu gọi họ đến, rằng: “Hãy cho 
phép các đứa nhỏ đó đến cùng Ta, và đừng ngăn-
cản chúng, vì vương-quốc của Đức Chúa TRỜI 
thuộc về những kẻ như thể này. 17Quả thật Ta 
nói cùng các ngươi, hễ ai chẳng nhận vương-
quốc của Đức Chúa TRỜI như một đứa trẻ, sẽ 
chẳng bao giờ vào đó.” 

Giề-xu chuyện trò với người trai trẻ giàu có 
(175/Lu-ca 18.18-18.30/Ma-thi-ơ 19.16-19.30; 
Mác 10.17-10.31) 
18Và một kẻ cai-trị nọ chất vấn Ngài, rằng: 
“Thưa Thầy thiện lành, điều gì tôi phải làm để 
thừa-hưởng sự sống đời đời?” 19Và Giề-xu phán 
cùng hắn: “Tại sao ngươi gọi Ta là thiện lành? 
Chẳng có ai là thiện lành ngoại trừ một mình 
Đức Chúa TRỜI. 20Ngươi biết các điều răn: 
‘NGƯƠI CHỚ PHẠM-TỘI NGOẠI-TÌNH; NGƯƠI CHỚ 
CỐ-SÁT; NGƯƠI CHỚ TRỘM-CẮP; NGƯƠI CHỚ LÀM 
CHỨNG DỐI; HÃY TÔN KÍNH CHA VÀ MẸ CỦA 
NGƯƠI.’(2)” 21Và hắn nói: “Tất cả các điều này 
tôi đã giữ từ thời thiếu-niên.”  

 

 

 

                                                             
1bản khác: nghiêm-khắc truyền cho chúng không được làm 
điều đó 

Luke 18.11-18.21 

11The Pharisee stood and was praying this to 
himself: ‘God, I thank Thee that I am not like 
other people: swindlers, unjust, adulterers, or 
even like this tax-gatherer. 12I fast twice a week; 
I pay tithes of all that I get.’ 13But the tax-
gatherer, standing some distance away, was 
even unwilling to lift up his eyes to heaven, but 
was beating his breast, saying, ‘God, be merciful 
to me, the sinner!’ 14I tell you, this man went 
down to his house justified rather than the other; 
for everyone who exalts himself will be 
humbled, but he who humbles himself will be 
exalted.” 

Jesus blesses little children (174/Luke 18.15-
18.17/Matthew 19.13-19.15; Mark 10.13-
10.16) 
15And they were bringing even their babies to 
Him so that He would touch them, but when the 
disciples saw it, they began rebuking them. 
16But Jesus called for them, saying, “Permit the 
children to come to Me, and do not hinder them, 
for the kingdom of God belongs to such as these. 
17Truly I say to you, whoever does not receive 
the kingdom of God like a child shall not enter 
it at all.” 

Jesus speaks to the rich young man (175/Luke 
18.18-18.30/Matthew 19.16-19.30; Mark 
10.17-10.31) 
18And a certain ruler questioned Him, saying, 
“Good Teacher, what shall I do to inherit eternal 
life?” 19And Jesus said to him, “Why do you 
call Me good? No one is good except God alone. 
20You know the commandments, ‘THOU SHALL 
NOT COMMIT ADULTERY, THOU SHALL NOT MURDER, 
THOU SHALL NOT STEAL, THOU SHALL NOT BEAR 
FALSE WITNESS, HONOR THY FATHER AND 
MOTHER.’” 21And he said, “All these things I 
have kept from my youth.”  

 

2Xuất-hành 20.12-16; Bài giảng của Môi-se 5.16-20 



Luke 18.22-18.37 
22And when Jesus heard this, He said to him, 
“One thing you still lack; sell all that you 
possess and distribute it to the poor, and you will 
have treasure in heaven; and come, follow Me.” 
23But when he had heard these things, he 
became very sad, for he was extremely rich. 
24And Jesus looked at him and said, “How hard 
it is for those who are wealthy to enter the 
kingdom of God! 25For it is easier for a camel 
to go through the eye of a needle, than for a rich 
man to enter the kingdom of God.” 26And they 
who heard it said, “Then who can be saved?” 
27But He said, “The things impossible with men 
are possible with God.” 28And Peter said, 
“Behold, we have left our own things, and 
followed You.” 29And He said to them, “Truly 
I say to you, there is no one who has left house 
or wife or brothers or parents or children, for the 
sake of the kingdom of God, 30who will not 
receive many times as much at this time and in 
the age to come, eternal life.” 

Jesus foretells His death the third time 
(177/Luke 18.31-18.34/Matthew 20.17-20.19; 
Mác 10.32-10.34) 
31And He took the twelve aside and said to 
them, “Behold, we are going up to Jerusalem, 
and all things which are written through the 
prophets about the Son of Man will be 
accomplished. 32For He will be delivered to the 
Gentiles, and will be mocked and mistreated and 
spit upon, 33and after they have scourged Him, 
they will kill Him; and the third day He will rise 
again.” 34And the disciples understood none of 
these things, and this saying was hidden from 
them, and they did not comprehend the things 
that were said. 

Jesus heals a blind beggar (179/Luke 18.35-
18.43/Matthew 20.29-20.34; Mark 10.46-
10.52) 
35And it came about that as He was approaching 
Jericho, a certain blind man was sitting by the 
road, begging. 36Now hearing a crowd going 
by, he began to inquire what this was.  

 

                                                             
1bản khác thêm: thấy hắn trở nên buồn-rầu, và nói 

Lu-ca 18.22-18.37 
22Và khi Giề-xu nghe, Ngài phán cùng hắn: 
“Một điều ngươi còn thiếu; hãy bán tất cả của 
cải ngươi có, và phân phát nó cho kẻ nghèo, và 
ngươi sẽ có của-cải trong trời; và hãy đến, theo 
Ta.” 23Nhưng khi hắn đã nghe các điều này, hắn 
trở nên rất buồn; vì hắn giàu vô cùng. 24Và Giề-
xu nhìn hắn(1) và phán: “Khó biết bao cho những 
kẻ giàu để vào vương-quốc của Đức Chúa TRỜI! 
25Vì dễ cho con lạc-đà đi qua lỗ kim hơn là cho 
một người giàu để vào vương-quốc của Đức 
Chúa TRỜI.” 26Và những kẻ nghe điều đó nói: 
“Thế thì ai có thể được cứu?” 27Song Ngài 
phán: “Các điều vô phương với người ta đều khả 
dĩ với Đức Chúa TRỜI.” 28Và Phi-e-rơ nói: 
“Kìa, chúng tôi đã bỏ lại các việc riêng(2) của 
chúng tôi, và đã đi theo Thầy.” 29Và Ngài phán 
cùng họ: “Quả thật, Ta bảo các ngươi: không có 
ai đã bỏ lại nhà hay vợ hoặc anh em hay cha mẹ 
hay con cái, vì cớ vương-quốc của Đức Chúa 
TRỜI, 30sẽ không nhận nhiều lần hơn vào thời 
này và trong đời sắp đến, sự sống đời đời.” 

Giề-xu báo trước cái chết của Ngài lần thứ ba 
(177/Lu-ca 18.31-18.34/Ma-thi-ơd 20.17-
20.19; Mác 10.32-10.34) 
31Và Ngài đem 12 vị qua một bên và phán cùng 
họ: “Này, chúng ta đang đi lên tới Giê-ru-sa-
lem, và tất cả những sự việc được viết qua các 
tiên-tri về Con Trai Loài Người sẽ được hoàn-
thành. 32Vì Người sẽ bị nộp cho các dân Ngoại-
bang, và sẽ bị nhạo-báng và bị hành-hạ và bị 
khạc nhổ vào, 33và sau khi chúng đã quất roi 
Người, chúng sẽ giết Người; và ngày thứ ba 
Người sẽ sống lại.” 34Và các môn-đồ không 
hiểu bất cứ điều gì trong các điều này, và lời nói 
này bị giấu khỏi họ, và họ đã chẳng thấu hiểu 
các điều đã được nói.  

Giề-xu chữa lành người ăn-xin mù (179/Lu-ca 
18.35-18.43/Ma-thi-ơ 20.29-20.34; Mác 10.46-
10.52) 
35Và xảy ra khi Ngài đang đến gần Giê-ri-cô, có 
một người đàn-ông mù nọ đang ngồi bên đường 
ăn-xin. 36Bây giờ nghe đám đông đi qua, hắn 
hỏi thăm đây là gì. 37Và họ bảo hắn rằng Giề-
xu Na-xa-rét đang đi qua.  

2bản khác: tất cả (của chúng tôi) 



Lu-ca 18.38-19.10 
38Và hắn kêu to, rằng: “Giề-xu, Con Trai Đa-
vít, xin có lòng khoan-dung trên tôi!” 39Và 
những kẻ đi dẫn đường nghiêm-khắc bảo hắn 
im-lặng; nhưng hắn cứ la lên càng to hơn nữa: 
“Con Trai Đa-vít, xin có lòng khoan-dung trên 
tôi!” 40Và Giề-xu ngừng lại và truyền đem hắn 
đến cho Ngài; và khi hắn đến gần, Ngài hỏi hắn: 
41“Ngươi muốn Ta làm gì cho ngươi?” và hắn 
nói: “Thưa Chúa, tôi muốn được lại thị-lực của 
tôi!” 42Và Giề-xu phán cùng hắn: “Hãy nhận-
lãnh thị-lực của ngươi; đức-tin của ngươi đã 
chữa ngươi lành.” 43Và tức thì hắn nhận lại thị-
lực của hắn và đi theo Ngài, tôn-vinh Đức Chúa 
TRỜI; và khi tất cả dân chúng thấy điều này, họ 
dâng lời ca-tụng lên Đức Chúa TRỜI. 

Giề-xu đem sự cứu-rỗi đến nhà của Xa-chê 
(180/Lu-ca 19.1-19.10) 

19 1Và Ngài đã vào Giê-ri-cô và đang đi xuyên 
qua. 2Và kìa, có một người đàn-ông tên là Xa-
chê; và hắn là viên thâu-thuế trưởng, và hắn 
giàu-có. 3Và hắn đang cố-gắng để xem Giề-xu 
là ai, và hắn không có thể vì đám đông, vì hắn 
thấp về hình vóc. 4Và hắn cứ chạy phía trước và 
trèo lên trên một cây sung để thấy Ngài, vì Ngài 
sắp đi ngang qua lối đó. 5Và khi Giề-xu đến chỗ 
ấy, Ngài nhìn lên và phán cùng hắn: “Xa-chê, 
nhanh lên và trèo xuống, vì hôm nay Ta phải lưu 
lại nhà của ngươi.” 6Và hắn vội vàng và trèo 
xuống và tiếp-đón Ngài vui-mừng. 7Và khi họ 
thấy điều này, tất cả họ đều lằm-bằm giữa họ, 
rằng: “Người đã đi làm khách trọ của một người 
là tội nhân.” 8Và Xa-chê đứng và thưa cùng Đức 
Chúa: “Này, thưa Chúa, phân nửa của cải của 
tôi, tôi sẽ cho người nghèo, và nếu tôi đã lường-
gạt một người nào về một cái gì, tôi sẽ trả lại 
nhiều gấp 4 lần.” 9Và Giề-xu phán cùng hắn: 
“Hôm nay, sự cứu-rỗi đã đến nhà này, vì hắn 
cũng là con trai của Áp-ra-ham. 10Vì Con Trai 
Loài Người đã đến để kiếm và để cứu kẻ đã 
mất.” 

Giề-xu nói ẩn-dụ về 10 tôi-tớ của nhà vua 
(181/Lu-ca 19.11-27) 

 

 

Luke 18.38-19.10 
37And they told him that Jesus of Nazareth was 
passing by. 38And he called out, saying, “Jesus, 
Son of David, have mercy on me!” 39And those 
who led the way were sternly telling him to be 
quiet; but he kept crying out all the more, “Son 
of David, have mercy on me!” 40And Jesus 
stopped and commanded that he be brought to 
Him; and when he came near, He asked him, 
41“What do you want Me to do for you?” And 
he said, “Lord, I want to regain my sight!” 
42And Jesus said to him, “Receive your sight; 
your faith has made you well.” 43And 
immediately he regained his sight, and began 
following Him, glorifying God; and when all the 
people saw it, they gave praise to God. 

Jesus brings salvation to Zaccheus’s home 
(180/Luke 19.1-19.10) 

19 1And He entered Jericho and was passing 
through. 2And behold, there was a man called 
by the name of Zaccheus; and he was a chief tax-
gatherer, and he was rich. 3And he was trying to 
see who Jesus was, and he was unable because 
of the crowd, for he was small in stature. 4And 
he ran on ahead and climbed up into a sycamore 
tree in order to see Him, for He was about to 
pass through that way. 5And when Jesus came 
to the place, He looked up and said to him, 
“Zaccheus, hurry and come down, for today I 
must stay at your house.” 6And he hurried and 
came down and received Him rejoicing. 7And 
when they saw it, they all began to grumble 
among themselves, saying, “He has gone to be 
the guest of a man who is a sinner.” 8And 
Zaccheus stood and said to the Lord, “Behold, 
Lord, half of my possessions I will give to the 
poor, and if I have defrauded anyone of 
anything, I will give back four times as much.” 
9And Jesus said to him, “Today salvation has 
come to this house, because he, too, is a son of 
Abraham. 10For the Son of Man has come to 
seek and to save that which was lost.” 

Jesus tells the parable of the king’s ten 
servants (181/Luke 19.11-27) 
 
 



Luke 19.11-19.27 
11And while they were listening to these things, 
He went on to tell a parable, because He was 
near Jerusalem, and they supposed that the 
kingdom of God was going to appear 
immediately. 12He said therefore, “A certain 
nobleman went to a distant country to receive a 
kingdom for himself, and then return. 13And he 
called ten of his slaves, and gave them ten 
minas, and said to them, ‘Do business with this 
while I am coming.’ 14But his citizens hated 
him, and sent a delegation after him, saying, 
‘We do not want this man to reign over us.’ 
15And it came about that when he returned, after 
receiving the kingdom, he ordered that these 
slaves, to whom he had given the money, be 
called to him in order that he might know what 
business they had done. 16And the first 
appeared, saying, ‘Lord, your mina has made ten 
minas more.’ 17And he said to him, ‘Well done, 
good slave, because you have been faithful in a 
very little thing, be in authority over ten cities.’ 
18And the second came, saying, ‘Your mina, 
Lord, has made five minas.’ 19And he said to 
him also, ‘And you are to be over five cities.’ 
20And another came, saying, ‘Lord, here is your 
mina, which I kept put away in a handkerchief; 
21for I was afraid of you, because you are an 
exacting man; you take up what you did not lay 
down, and reap what you did not sow.’ 22He 
said to him, ‘Out of your own mouth I will judge 
you, you worthless slave. Did you know that I 
am an exacting man, taking up what I did not lay 
down, and reaping what I did not sow? 23Then 
why did you not put my money in the bank, and 
having come, I would have collected it with 
interest?’ 24And he said to the bystanders, ‘Take 
the mina away from him, and give it to the one 
who has the ten minas.’ 25And they said to him, 
‘Lord, he has ten minas already!’ 26I tell you 
that to everyone who has shall more be given, 
but from the one who does not have, even what 
he does have shall be taken away. 27But these 
enemies of mine, who did not want me to reign 
over them, bring them here and slay them in my 
presence.” 
  

                                                             
1Mi-na là tiền công lao động cho khoảng 100 ngày cho 1 người 

Lu-ca 19.11-19.27 
11Và trong khi họ đang lắng nghe các điều này, 
Ngài tiếp-tục nói một ẩn-dụ, vì Ngài gần Giê-ru-
sa-lem, và họ tưởng rằng vương-quốc của Đức 
Chúa TRỜI sắp hiện ra tức thì. 12Bởi vậy Ngài 
phán: “Một vị quý phái nọ đi tới một xứ ở xa để 
nhận vương-quốc cho mình, và sau đó trở lại. 
13Và hắn gọi 10 trong những kẻ nô-lệ của hắn 
lại, và giao cho chúng 10 mi-na(1), và bảo chúng: 
‘Hãy kinh-doanh với cái này trong khi ta sẽ về.’ 
14Nhưng công-dân của hắn ghét hắn, và sai đại-
biểu theo sau hắn, nói: ‘Chúng tôi không muốn 
người này cai trị chúng tôi.’ 15Và xảy ra sau khi 
nhận vương-quốc, khi hắn trở lại, hắn truyền gọi 
tới hắn các kẻ nô-lệ này, mà hắn đã giao tiền 
cho, để hắn được biết họ đã làm kinh-doanh gì. 
16Và kẻ thứ nhất xuất-hiện, nói: ‘Thưa Chúa, 
mi-na của Chúa đã làm thành 10 mi-na nhiều 
hơn.’ 17Và hắn bảo nó: ‘Giỏi lắm, nô-lệ giỏi, vì 
ngươi đã trung-tín trong việc rất nhỏ, hãy có 
thẩm-quyền trên 10 thành-thị.’ 18Và kẻ thứ hai 
đến, nói: ‘Mi-na của Chúa, thưa Chúa, đã làm 
thành 5 mi-na.’ 19Và hắn cũng bảo nó: ‘Và 
ngươi sẽ coi 5 thành-thị.’ 20Và một kẻ khác đến, 
nói: ‘Thưa Chúa, đây là mi-na của Chúa, mà tôi 
đã cất đi trong một cái khăn tay; 21vì tôi đã sợ 
Chúa, vì Chúa là một người hay đòi hỏi quá 
quắt; Chúa lấy lên cái Chúa đã chẳng để xuống, 
và gặt cái Chúa đã chẳng gieo.’ 22Hắn bảo nó: 
‘Ra khỏi chính miệng của ngươi, ta sẽ phán-xét 
ngươi, đứa nô-lệ vô dụng. Có phải ngươi đã biết 
rằng ta là một người hay đòi hỏi quá quắt, lấy 
lên cái ta đã chẳng để xuống, và gặt cái ta đã 
chẳng gieo, hay không? 23Thế thì tại sao ngươi 
đã chẳng để tiền của ta trong ngân-hàng, và khi 
về, ta đã có thể thâu nó với tiền lời.’ 24Và hắn 
nói với những kẻ bàng quan: ‘Hãy lấy mi-na ấy 
khỏi nó, và giao nó cho đứa có 10 mi-na.’ 25Và 
họ nói với hắn: ‘Thưa Chúa, nó có 10 mi-na rồi!’ 
26Ta nói cho các ngươi biết, rằng: cho mọi kẻ 
có, sẽ được ban nhiều hơn, nhưng từ kẻ không 
có, ngay cả cái nó có sẽ bị lấy đi. 27Song những 
kẻ thù này của ta, những kẻ đã chẳng muốn ta 
cai trị chúng, hãy đem chúng đến đây và tàn-sát 
chúng trong sự hiện-diện của ta.” 



Lu-ca 19.28-19.42 

3. Mục-vụ của Giề-xu trong Giê-ru-sa-lem 

Giề-xu cỡi lừa vào Giê-ru-sa-lem (183/Lu-ca 
19.28-19.44/Ma-thi-ơ 21.1-21.11; Mác 11.1-
11.11; Giăng 12.12-12.19) 
28Và sau khi Ngài đã phán các điều này, Ngài 
đi tiếp ở phía trước, đi lên tới Giê-ru-sa-lem. 
29Và xảy ra rằng khi Ngài đến gần Bê-pha-giê 
và Bê-tha-ni, gần ngọn núi được gọi là Ô-li-ve, 
Ngài sai 2 trong các môn-đồ đi, 30rằng: “Hãy đi 
vào trong làng đối diện, khi các ngươi vào trong 
đó các ngươi sẽ thấy một con lừa con bị cột, trên 
nó chưa hề có ai đã từng cỡi; hãy mở dây cột nó, 
và dắt nó đến đây. 31Và nếu có ai hỏi các ngươi: 
‘Tại sao các ngươi mở dây cột nó?’ các ngươi sẽ 
nói như vầy: ‘Đức Chúa có nhu-cầu về nó.’” 
32Và các người được sai ra đi và tìm thấy nó y 
như Ngài đã bảo mình. 33Và khi họ đang mở 
dây cột con lừa con ấy, các người chủ của nó 
bảo họ: “Tại sao các ngươi mở dây cột con lừa 
con?” 34Và họ nói: “Đức Chúa có nhu-cầu về 
nó.” 35Và họ dắt nó đến Giề-xu, và họ quăng áo 
quần của họ trên con lừa con, và đặt Giề-xu lên. 
36Và khi Ngài đang đi, họ trải áo quần của họ 
trên đường. 37Và ngay khi Ngài đang đến gần, 
gần con đường dốc xuống của Núi Ô-li-ve, cả 
đám đông gồm các môn-đồ bắt đầu ca-tụng Đức 
Chúa TRỜI trong khi họ đang vui mừng với 
tiếng to vì tất cả các phép lạ mà họ đã thấy, 
38nói: 

“PHƯỚC THAY NHÀ VUA ĐẾN TRONG DANH 
CỦA ĐỨC CHÚA!( 1) 
Bình-an trong trời và vinh-quang trong nơi 
tối cao!” 

39Và một số trong các người Pha-ri-si trong đám 
đông nói với Ngài: “Thưa Thầy, hãy quở các 
môn-đồ Thầy.” 40Và Ngài trả lời và phán: “Ta 
bảo các ngươi, nếu những kẻ này trở nên im, đá 
sẽ la hét lên!” 
41Và khi Ngài đến gần Giê-ru-sa-lem, Ngài thấy 
thành ấy và khóc về nó, 42rằng: “Nếu ngươi, 
chính ngươi đã biết trong ngày này các điều làm 
cho bình-an! Nhưng bây giờ chúng đã bị giấu 
khỏi mắt của ngươi.  

 

                                                             
1Thánh-thi 118.26 

Luke 19.28-19.42 

3. Jesus s ministry in Jerusalem 

Jesus rides into Jerusalem on a donkey 
(183/Luke 19.28-19.44/Matthew 21.1-21.11; 
Mark 11.1-11.11; John 12.12-12.19) 
28And after He had said these things, He was 
going on ahead, ascending to Jerusalem. 
29And it came about that when He approached 
Bethphage and Bethany, near the mount that is 
called Olivet, He sent two of the disciples, 
30saying, “Go into the village opposite you, in 
which as you enter you will find a colt tied, on 
which no one yet has ever sat; untie it, and bring 
it here. 31And if anyone asks you, ‘Why are you 
untying it?’ thus shall you speak, ‘The Lord has 
need of it.’” 32And those who were sent went 
away and found it just as He had told them. 
33And as they were untying the colt, its owners 
said to them, “Why are you untying the colt?” 
34And they said, “The Lord has need of it.” 
35And they brought it to Jesus, and they threw 
their garments on the colt, and put Jesus on it. 
36And as He was going, they were spreading 
their garments on the road. 37And as soon as He 
was approaching, near the descent of the Mount 
of Olives, the whole multitude of the disciples 
began to praise God as they were rejoicing with 
a loud voice for all the miracles which they had 
seen, 38saying: 

“BLESSED IS THE KING WHO COMES IN THE NAME 
OF THE LORD; 
Peace in heaven and glory in the highest!” 

39And some of the Pharisees in the multitude 
said to Him, “Teacher, rebuke Your disciples.” 
40And He answered and said, “I tell you, if these 
become silent, the stones will shout out!” 

41And when He approached Jerusalem, He saw 
the city and wept over it, 42saying, “If you had 
known in this day, even you, the things that 
make for peace! But now they have been hidden 
from your eyes.  



Luke 19.43-20.7 
43For the days shall come upon you when your 
enemies will throw up a bank before you, and 
surround you, and hem you in on every side, 
44and will level you to the ground and your 
children within you, and they will not leave in 
you one stone upon another, because you did not 
recognize the time of your visitation.” 

Jesus clears the temple again (184/Luke 19.45-
19.48/Matthew 21.12-21.17; Mark 11.12-
11.19) 
45And He entered the temple and began to cast 
out those who were selling, 46 saying to them, 
“It is written, ‘AND MY HOUSE SHALL BE A HOUSE 
OF PRAYER;’ but you have made it a CAVE OF 
ROBBERS.” 
47And He was teaching daily in the temple; but 
the chief priests and the scribes and the leading 
men among the people were trying to destroy 
Him, 48and they could not find what they might 
do, for all the people were hanging upon His 
words. 

Religious leaders challenge Jesus’s authority 
(189/Luke 20.1-20.8/Matthew 21.23-21.27; 
Mark 11.27-33) 

20 1And it came about on one of the days 
while He was teaching the people in the temple 
and preaching the gospel, that the chief priests 
and the scribes with the elders confronted Him, 
2and they spoke, saying to Him, “Tell us by 
what authority You are doing these things, or 
who is the one who gave You this authority?” 
3And He answered and said to them, “I shall 
also ask you a word, and you tell Me: 4Was the 
baptism of John from heaven or from men?” 
5And they reasoned among themselves, saying, 
“If we say, ‘From heaven,’ He will say, ‘Why 
did you not believe him?’ 6But if we say, ‘From 
men,’ all the people will stone us to death, for 
they are convinced that John was a prophet.” 
7And they answered that they did not know 
where it came from.  

 

                                                             
1bản khác thêm: từ Đức Chúa Trời 
2Ê-sai 56.7 

Lu-ca 19.43-20.7 
43Vì các ngày đó sẽ đến trên ngươi khi những 
kẻ thù của ngươi sẽ xây lên một lũy đất trước 
ngươi, và bao vây ngươi, và siết-chặt ngươi mọi 
phía, 44và sẽ san bằng ngươi tới mặt đất và con 
cái của ngươi ở bên trong ngươi, và chúng sẽ 
không để lại trong ngươi hòn đá này trên hòn đá 
nọ, vì ngươi đã không nhận biết thời-điểm ngươi 
được thăm-viếng( 1).”  

Giề-xu dẹp sạch đền-thờ một lần nữa (184/Lu-
ca 19.45-19.48/Ma-thi-ơ 21.12-21.17; Mác 
11.12-11.19) 
45Và Ngài đi vào đền-thờ và bắt đầu đuổi những 
kẻ đang buôn bán ra, 46phán cùng chúng: “Có 
viết: ‘VÀ NHÀ CỦA TA PHẢI LÀ MỘT NHÀ CẦU-
NGUYỆN’(2); nhưng các ngươi đã làm nó thành 
một CÁI ĐỘNG CỦA KẺ CƯỚP(3).” 
47Và Ngài giảng-dạy hằng ngày trong đền-thờ; 
nhưng các thầy tế-lễ cả và các người thông-giáo 
và các người hàng đầu giữa dân đang cố diệt 
Ngài, 48và họ đã chẳng có thể tìm thấy điều họ 
làm được, vì tất cả dân chúng đang lắng nghe 
như bám vào lời của Ngài. 

Các nhà lãnh-đạo tôn-giáo thách-thức thẩm-
quyền của Giề-xu (189/Lu-ca 20.1-20.8/Ma-
thi-ơ 21.23-27; Mác 11.27-11.33) 

20 1Và xảy ra vào 1 ngày trong các ngày ấy 
trong khi Ngài đang giảng-dạy dân-chúng trong 
đền-thờ và thuyết-giảng tin lành, rằng các thầy 
tế-lễ cả và các người thông-giáo với các trưởng-
lão chạm trán Ngài, 2và họ nói, bảo Ngài: “Hãy 
nói cho chúng tôi biết bởi thẩm-quyền gì Thầy 
đang làm các điều này, hay ai là người đã cho 
Thầy thẩm-quyền này?” 3Và Ngài trả lời và 
phán cùng họ: “Ta cũng sẽ hỏi các ngươi một 
lời, và các ngươi nói cho Ta biết: 4Phép báp-tem 
của Giăng từ trời hay từ người ta?” 5Và họ lý-
luận giữa họ, rằng: “Nếu chúng ta nói: ‘Từ trời,’ 
Ông ta sẽ nói: ‘Tại sao các ngươi đã chẳng tin 
ông ấy?’ 6Nhưng nếu chúng ta nói: ‘Từ người 
ta,’ thì tất cả dân chúng sẽ ném đá chúng ta chết, 
vì chúng tin chắc rằng Giăng là một đấng tiên-
tri.” 7Và họ trả lời rằng họ không biết từ đâu 
đến.  

3Giê-rê-mi 7.11 



Lu-ca 20.8-20.19 
8Và Giề-xu bảo họ: “Ta cũng không nói cho các 
ngươi biết bởi thẩm-quyền gì Ta làm các điều 
này.” 

Giề-xu nói ẩn-dụ về các tá-điền độc-ác 
(191/Lu-ca 20.9-20.18/Ma-thi-ơ 21.33-21.46; 
Mác 12.1-12.12) 
9Và Ngài bắt đầu nói cho dân-chúng biết ẩn-dụ 
này: “Một người nọ đã trồng một vườn nho và 
cho các kẻ trồng nho thuê nó, và đi xa trong một 
thời-gian lâu. 10Và vào lúc thâu hoạch, ông sai 
1 kẻ nô-lệ tới các kẻ trồng nho, để họ cho ông 
một phần sản-vật của vườn nho; nhưng các kẻ 
trồng nho đánh kẻ nô-lệ và đuổi nó đi tay không. 
11Và ông tiếp-tục sai 1 kẻ nô-lệ khác; và họ 
cũng đánh nó và đối xử nó một cách nhục nhã, 
và đuổi nó đi tay không. 12Và ông tiếp-tục sai 
kẻ thứ ba; và kẻ này họ cũng đả thương và quăng 
ra ngoài. 13Và chủ vườn nho nói: ‘Điều gì ta 
phải làm? Ta sẽ sai con trai yêu-dấu của ta đi; có 
lẽ chúng sẽ kính-nễ nó.’ 14Song khi các kẻ trồng 
nho thấy người con, họ lý-luận với nhau, rằng: 
‘Đây là kẻ thừa-kế; chúng ta hãy giết nó để 
chúng ta được của thừa-kế.’ 15Và họ quăng 
người ra ngoài vườn nho và giết người. Bởi vậy 
chủ vườn nho sẽ làm gì với họ? 16Ông sẽ đến và 
diệt các kẻ trồng nho này và sẽ giao vườn nho 
cho những người khác.” Và khi họ nghe điều 
này, họ nói: “Xin đừng như vậy bao giờ!” 
17Nhưng Ngài nhìn họ và nói: “Thế thì điều này 
được viết là cái gì: 

‘HÒN ĐÁ MÀ CÁC THỢ XÂY NHÀ ĐÃ BỎ, 
ĐÁ NÀY ĐÃ TRỞ THÀNH đá CHỦ GÓC NHÀ(1)’? 

18Ai ngã trên hòn đá đó sẽ bị vỡ ra từng mảnh; 
nhưng nó rơi lên trên ai, nó sẽ làm hắn tan-tác 
như bụi.” 

Các lãnh-tụ tôn-giáo chất vấn Giề-xu về việc 
trả thuế (193/Lu-ca 20.19-20.26/Ma-thi-ơ 
22.15-22.22; Mác 12.13-12.17) 
19Và các người thông-giáo và các thầy tế-lễ cả 
cố tra tay vào Ngài vào chính giờ đó, và họ sợ 
dân-chúng; vì họ hiểu rằng Ngài đã nói ẩn-dụ 
này chống họ.  

 

                                                             
1Thánh-thi 118.22 

Luke 20.8-20.19 
8And Jesus said to them, “Neither do I tell you 
by what authority I do these things.” 

Jesus tells the parable of the wicked farmers 
(191/ Luke 20.9-20.18/Matthew 21.33-21.46; 
Mark 12.1-12.12) 
9And He began to tell the people this parable: 
“A man planted a vineyard and rented it out to 
vine-growers, and went on a journey for a long 
time. 10And at the harvest time he sent a slave 
to the vine-growers, in order that they might 
give him some of the produce of the vineyard; 
but the vine-growers beat him and sent him 
away empty-handed. 11And he continued to 
send another slave; and they beat him also and 
treated him shamefully, and sent him away 
empty-handed. l2And he continued to send a 
third; and this one also they wounded and cast 
out. 13And the owner of the vineyard said, 
‘What shall I do? I will send my beloved son; 
perhaps they will respect him.’ 14But when the 
vine-growers saw him, they reasoned with one 
another, saying, ‘This is the heir; let us kill him 
that the inheritance may be ours.’ 15And they 
threw him out of the vineyard and killed him. 
What, therefore, will the lord of the vineyard do 
to them? 16He will come and destroy these vine-
growers and will give the vineyard to others.” 
And when they heard it, they said, “May it never 
be!” 17But He looked at them and said, “What 
then is this that is written: 

‘THE STONE THAT THE BUILDERS REJECTED, 
THIS BECAME THE CHIEF CORNER stone’? 

18Everyone who falls on that stone will be 
broken to pieces; but on whomever it falls, it 
will scatter him like dust.” 

Religious leaders question Jesus about paying 
taxes (193/Luke 20.19-20.26/Matthew 22.15-
22.22; Mark 12.13-12.17) 
19And the scribes and the chief priests tried to 
lay hands on Him that very hour, and they feared 
the people; for they understood that He spoke 
this parable against them.  

 



Luke 20.20-20.36 
20And they watched Him, and sent spies who 
pretended to be righteous, in order that they 
might take hold of His word, so as to deliver 
Him up to the rule and the authority of the 
governor. 21And they questioned Him, saying, 
“Teacher, we know that You speak and teach 
correctly, and You are not partial to any, but 
teach the way of God in truth. 22Is it lawful for 
us to pay taxes to Caesar, or not?” 23But He 
detected their trickery and said to them, 
24“Show Me a denarius. Whose image and 
inscription does it have?” And they said, 
“Caesar’s.” 25And He said to them, “Then 
render to Caesar the things that are Caesar’s, and 
to God the things that are God’s.” 26And they 
were unable to take hold of His saying in the 
presence of the people; and marveling at His 
answer, they became silent. 

Religious leaders question Jesus about the 
resurrection (194/Luke 20.27-20.40/Matthew 
22.23-22.33; Mark 12.18-12.27) 
27Now there came to Him some of the 
Sadducees (who say that there is no 
resurrection), 28and they questioned Him, 
saying, “Teacher, Moses wrote for us that IF A 
MAN’S BROTHER DIES, having a wife, AND HE IS 
CHILDLESS, HIS BROTHER SHOULD TAKE THE WIFE 

AND RAISE UP OFFSPRING FOR HIS BROTHER. 29Now 
there were seven brothers; and the first took a 
wife, and died childless; 30then the second 
31and the third took her; and in the same way 
the seven also died left no children. 32Finally 
the woman died also. 33In the resurrection 
therefore, which one’s wife will she be? For all 
seven had her as wife.” 34And Jesus said to 
them, “The sons of this age marry and are given 
in marriage, 35but those who are considered 
worthy to attain to that age and the resurrection 
from the dead, neither marry, nor are given in 
marriage; 36for neither can they die anymore, 
for they are like angels, and are sons of God, 
being sons of the resurrection.  

 

 

 

                                                             
1bản khác thêm: Tại sao các ngươi thử Ta,… 

Lu-ca 20.20-20.36 
20Và họ rình Ngài, và sai các gián-điệp giả-bộ 
là công-chính, để họ có thể chụp lấy lời của 
Ngài, để nộp Ngài cho quyền cai-trị và thẩm-
quyền của thống-đốc. 21Và họ hỏi Ngài, rằng: 
“Thưa Thầy, chúng tôi biết rằng Thầy nói và dạy 
đúng, và Thầy không thiên-vị ai, nhưng dạy 
đường-lối của Đức Chúa TRỜI trong lẽ thật. 
22Có đúng luật cho chúng ta trả thuế cho Sê-sa 
hay không?” 23Nhưng Ngài nhận ra quỉ-kế của 
họ, và bảo họ: 24“Hãy cho Ta xem một đơ-na-
ri(1). Nó có hình và chữ khắc của ai vậy?” Và họ 
nói: “Của Sê-sa.” 25Và Ngài phán cùng họ: 
“Thế thì, hãy trả lại cho Sê-sa các vật của Sê-sa, 
và cho Đức Chúa TRỜI các vật của Đức Chúa 
TRỜI.” 26Và họ không thể chụp lấy lời nói của 
Ngài trong sự hiện-diện của dân-chúng; và 
ngạc-nhiên ở câu trả lời của Ngài, họ trở nên im 
lặng. 

Các lãnh-tụ tôn-giáo hỏi Giề-xu về sự sống lại 
(194/Lu-ca 20.27-20.40/Ma-thi-ơ 22.23-22.33; 
Mác 12.18-12.27) 
27Bấy giờ đến cùng Ngài có một số kẻ thuộc các 
người Sa-đu-sê (là những kẻ nói rằng không có 
sự sống lại), 28và họ chất-vấn Ngài, rằng: “Thưa 
Thầy, Môi-se đã viết cho chúng ta rằng: NẾU 
ANH CỦA MỘT NGƯỜI CHẾT ĐI, hắn có vợ, VÀ 
HẮN KHÔNG CÓ CON, EM TRAI CỦA HẮN PHẢI 
LẤY NGƯỜI VỢ ẤY VÀ NUÔI DƯỠNG CON CHO 
ANH CỦA MÌNH(2). 29Bây giờ có 7 anh em trai 
kia; và người thứ nhứt lấy vợ, và chết không 
con; 30đoạn người thứ nhì 31và người thứ ba lấy 
bà ấy; và cùng một cách đó cả bảy người cũng 
đều chết không để lại một đứa con nào cả. 
32Cuối cùng người đàn-bà cũng chết. 33Bởi 
vậy, trong sự sống lại, bà ấy sẽ là vợ của người 
nào? Vì tất cả 7 người đều đã lấy bà ấy làm vợ.” 
34Và Giề-xu phán cùng họ: “Con trai của đời 
này cưới và gả trong hôn nhân, 35nhưng những 
kẻ được xem là xứng-đáng để đạt đến đời đó và 
sự sống lại từ người chết, không cưới, cũng 
không gả trong hôn nhân; 36vì họ không thể chết 
nữa, vì họ như thiên-sứ, và là con trai của Đức 
Chúa TRỜI, là những con trai thuộc về sự sống 
lại.  
 
 

2Bài giảng của Môi-se 25.5 



Lu-ca 20.37-21.2 
37Song việc những kẻ chết được sống lại, ngay 
cả Môi-se cũng đã tỏ ra, trong câu chuyện về bụi 
cây cháy, nơi ông gọi Đức CHÚA là ĐỨC CHÚA 
TRỜI CỦA ÁP-RA-HAM, VÀ ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA 
Y-SÁC, VÀ ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA GIA-CỐP(1). 
38Bấy giờ, Ngài không phải là Đức Chúa TRỜI 
của kẻ chết, nhưng của kẻ sống; vì tất cả sống 
cho Ngài.” 39Và một số người thông-giáo trả lời 
và nói: “Thưa Thầy, Thầy nói hay quá.” 40Vì họ 
đã không còn can-đảm để chất-vấn Ngài nữa về 
bất cứ một cái gì. 

Các lãnh-đạo tôn-giáo không thể trả lời câu 
hỏi của Giề-xu (196/Lu-ca 20.41-20.44/Ma-thi-
ơ 22.41-22.46; Mác 12. 35-12.37) 
41Và Ngài phán cùng họ: “Họ nói Đấng Cơ-rít-
tô(2) là con trai của Đa-vít là thể nào? 42Vì chính 
Đa-vít nói trong sách các Thánh-thi: 

‘ĐỨC CHÚA ĐÃ NÓI CÙNG CHÚA TÔI: 
“HÃY NGỒI Ở TAY HỮU CỦA TA, 
43CHO ĐẾN KHI TA LÀM CÁC KẺ THÙ-NGHỊCH 
CỦA CHÚA THÀNH MỘT GHẾ ĐẨU CHO CÁC 
BÀN CHÂN CỦA CHÚA.’(3)” 

44Vậy thì Đa-vít gọi Ngài là ‘Chúa,’ và thế nào 
Ngài lại là con trai của người?” 

Giề-xu dạy xem chừng các lãnh-đạo tôn-giáo 
(197/Lu-ca 20.45-47/Ma-thi-ơ 23.1-12; Mác 
12.38-40) 
45Và trong khi tất cả dân chúng đang lắng nghe, 
Ngài phán cùng các môn-đồ(4): 46“Hãy xem 
chừng các người thông-giáo, những kẻ thích thả 
bộ đó đây trong áo dài thượt, và thích các lời 
chào kính-cẩn trong các chỗ chợ, và các chỗ 
ngồi chính trong các hội-đường, và các chỗ 
danh-dự trong các dạ yến, 47những kẻ nuốt nhà-
cửa của các bà góa, và vì cớ bề ngoài nên dâng 
các lời cầu-nguyện dài dòng; những kẻ này sẽ 
nhận sự kết-án nặng hơn.” 

Bà góa nghèo cho tất cả bà có (200/Lu-ca 
21.1-21.4/Mác 12.41-12.44) 

21 1Và Ngài nhìn lên và thấy các người giàu 
bỏ tặng phẩm của họ vào kho tiền. 2Và Ngài 
thấy một bà góa nghèo nọ bỏ 2 đồng tiền bằng 
đồng nhỏ vào.  

                                                             
1Xuất-hành 3.6 
2Hoặc: Đấng Chịu Xức Dầu 

Luke 20.37-21.2 

37But that the dead are raised, even Moses 
showed, in the passage about the burning bush, 
where he calls the Lord THE GOD OF ABRAHAM, 
AND THE GOD OF ISAAC, AND THE GOD OF JACOB. 
38Now He is not the God of the dead, but of the 
living; for all live to Him.” 39And some of the 
scribes answered and said, “Teacher, You have 
spoken well.” 40 For they did not have courage 
to question Him any longer about anything. 

Religious leaders cannot answer Jesus’s 
question (196/Luke 20.41-20.44/Matthew 
22.41-22.46; Mark 12.35-12.37) 
41And He said to them, “How is it that they say 
the Christ is David’s son? 42For David himself 
says in the book of Psalms, 

‘THE LORD SAID TO MY LORD, 
“SIT AT MY RIGHT HAND, 
43UNTIL I MAKE THINE ENEMIES A FOOTSTOOL 
FOR THY FEET.”’ 

44David therefore calls Him ‘Lord,’ and how is 
He his son?” 

Jesus warns against the religious leaders 
(197/Luke 20.45-47/Matthew 23.1-12; Mark 
12.38-40) 
45And while all the people were listening, He 
said to the disciples, 46“Beware of the scribes, 
who like to walk around in long robes, and love 
respectful greetings in the market places, and 
chief seats in the synagogues, and places of 
honor at banquets, 47who devour widows’ 
houses, and for the sake of appearance offer 
long prayers; these will receive greater 
condemnation.” 

A poor widow gives all she has (200/Luke 21.1-
21.4/Mark 12.41-12.44) 

21 1And He looked up and saw the rich putting 
their gifts into the treasury. 2And He saw a 
certain poor widow putting in two small copper 
coins.  

3Thánh-thi 110.1 
4có bản thêm: của Ngài 



Luke 21.3-21.19 
3And He said, “Truly I say to you, this poor 
widow put in more than all of them; 4for they all 
out of their surplus put into the gifts; but she out 
of her poverty put in all the living that she had.” 

Jesus tells about the future (201/Luke 21.5-
21.24/ Matthew 24.1-24.28; Mark 13.1-13.23) 
5And while some were talking about the temple, 
that it was adorned with beautiful stones and 
votive gifts, He said, 6“As for these things which 
you are looking at, the days will come in which 
there will not be left one stone upon another 
which will not be torn down.” 7And they asked 
Him, saying, “Teacher, when therefore will 
these things be? And what will be the sign when 
these things are about to take place?” 8And He 
said, “See to it that you are not misled; for many 
will come in My name, saying, ‘I am,’ and, ‘The 
time is near;’ do not go after them. 9And when 
you hear of wars and disturbances, do not be 
terrified; for these things must take place first, 
but the end does not follow immediately.” 
10Then He continued by saying to them, 
“Nation will rise against nation and kingdom 
against kingdom, 11and there will be great 
earthquakes, and in various places plagues and 
famines; and there will be terrors and great signs 
from heaven. 12But before all these things, they 
will lay their hands on you and will persecute 
you, delivering you to the synagogues and 
prisons, bringing you before kings and 
governors for My name’s sake. 13It will lead to 
a testimony for you. 14So make up your minds 
not to prepare beforehand to defend yourselves; 
15for I will give you a mouth and wisdom which 
none of your opponents will be able to resist or 
refute. 16But you will be delivered up by parents 
and brothers and relatives and friends; and they 
will put some of you to death, 17and you will be 
hated by all on account of My name. 18Yet not 
a hair of your head will perish. 19By your 
endurance you will gain your soul. 

 

 

Lu-ca 21.3-21.19 
3Và Ngài phán: “Quả thật Ta bảo các ngươi: bà 
góa nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn tất cả bọn 
họ; 4vì tất cả họ đã bỏ tặng phẩm vào từ số thặng 
dư của họ; nhưng bà đã bỏ vào tất cả cuộc sống 
mà bà đã có từ sự nghèo-khó của bà.” 

Giề-xu phán về tương-lai (201/Lu-ca 21.5-
21.24/Ma-thi-ơ 24.1-24.28; Mác 13.1-13.23) 
5Và trong khi một số người đang nói về đền-thờ 
rằng nó được trang hoàng với đá đẹp và các tặng 
phẩm thệ-nguyện, Ngài phán: 6“Các vật này mà 
các ngươi đang nhìn, những ngày đó sẽ đến khi 
sẽ không còn một hòn đá này trên một hòn đá 
khác mà không bị giật xuống.” 7Và họ hỏi Ngài, 
rằng: “Thưa thầy, vậy khi nào các điều này sẽ 
xảy ra? Và dấu-hiệu khi các điều này sắp xảy ra 
là gì?” 8Và Ngài phán: “Coi chừng kẻo các 
ngươi bị lường gạt; vì nhiều kẻ sẽ đến trong 
danh Ta, nói: ‘Ta là,’ và, ‘Thời-điểm thì gần’; 
đừng đi theo chúng. 9Và khi các ngươi nghe về 
chiến-tranh và các sự rối loạn, đừng khiếp-sợ; vì 
các điều này phải xảy ra trước, nhưng sự cuối 
cùng không lập tức theo sau.” 
10Đoạn Ngài tiếp-tục phán cùng họ: “Quốc-gia 
sẽ nổi lên chống lại quốc-gia, và vương-quốc 
chống lại vương-quốc; 11và sẽ có các trận động 
đất lớn, và trong các chỗ khác nhau, bệnh dịch 
và đói kém; và sẽ có các sự khủng-khiếp và các 
dấu-hiệu lớn từ trời. 12Nhưng trước tất cả các 
điều này, họ sẽ tra tay của họ vào các ngươi và 
sẽ bắt bớ các ngươi, nộp các ngươi cho các hội-
đường và nhà tù, đem các ngươi đến trước mặt 
các vua và các thống-đốc vì danh của Ta. 13Điều 
này sẽ dẫn đến một sự làm chứng cho các ngươi. 
14Vì vậy, hãy quyết-định không chuẩn-bị trước 
để tự bảo-vệ; 15vì Ta sẽ cho các ngươi một cái 
miệng và sự khôn-ngoan mà không có địch-thủ 
nào của các ngươi có thể kháng-cự hay bẻ lại. 
16Nhưng các ngươi sẽ bị nộp bởi cha mẹ và anh 
em và bà-con và bạn-bè; và họ sẽ giết một số các 
ngươi, 17và các ngươi sẽ bị tất cả ghét bỏ vì 
danh Ta. 18Tuy nhiên không một cọng tóc trên 
đầu của các ngươi sẽ mất. 19Bởi sự chịu đựng 
của các ngươi, các ngươi sẽ được hồn của các 
ngươi. 
 
 



Lu-ca 21.20-21.33 
20“Song khi các ngươi thấy Giê-ru-sa-lem bị 
quân-đội bao vây, thì biết rằng sự tàn phá của nó 
thì gần. 21Lúc ấy những kẻ ở Giu-đê hãy chạy 
trốn đến các núi, và những kẻ ở nội thành hãy ra 
đi, và những kẻ ở thôn quê đừng vào thành; 22vì 
đấy là các ngày báo-trả, để tất cả các điều được 
viết được ứng-nghiệm. 23Khốn cho những kẻ có 
thai và cho những kẻ đang cho con trẻ bú trong 
các ngày đó; vì sẽ có sự đau đớn lớn trên xứ này, 
và cơn thạnh-nộ cho dân này, 24và họ sẽ ngã bởi 
lưỡi gươm, và sẽ bị bắt dẫn đi tới tất cả các quốc-
gia; và Giê-ru-sa-lem sẽ bị đạp dưới chân bởi 
các dân Ngoại-bang cho đến khi các thời-kỳ của 
các dân Ngoại-bang sẽ được hoàn-tất.  

Giề-xu nói về sự trở lại của Ngài (202/Lu-ca 
21.25-21.33/Ma-thi-ơ 24.29-24.35; Mác 13.21-
13.31) 
25“Và sẽ có các dấu-hiệu trong mặt trời và mặt 
trăng và các ngôi sao, và trên trái đất, choáng 
váng giữa các dân-tộc, trong sự bối rối ở tiếng 
rống của biển và sóng, 26loài người ngất đi do 
kinh-sợ và sự mong đợi các điều sắp đến trên 
trái đất có người ở; vì các quyền-năng của những 
tầng trời sẽ bị lay động. 27Và lúc đó họ sẽ thấy 
CON TRAI LOÀI NGƯỜI ĐẾN TRONG MÂY(1) với 
quyền-năng và đại-vinh. 28Nhưng khi các việc 
này bắt đầu xảy ra, hãy đứng thẳng lên và ngước 
đầu của các ngươi lên, vì sự cứu-chuộc của các 
ngươi đang kéo đến gần.” 
29Và Ngài nói cho họ một ẩn-dụ: “Hãy xem cây 
vả và tất cả các cây; 30vừa khi chúng đâm lá, 
các ngươi thấy nó và tự biết rằng mùa hạ bây giờ 
thì gần. 31Các ngươi, cũng y như thế, khi các 
ngươi thấy các điều này xảy ra, hãy biết rằng 
vương-quốc của Đức Chúa TRỜI thì gần. 32Quả 
thật, Ta bảo các ngươi: thế-hệ này sẽ không qua 
đi cho đến khi tất cả những điều này xảy ra. 
33Trời và đất sẽ qua đi, song các lời của Ta sẽ 
không qua đi. 

Giề-xu dạy cứ coi chừng (203/Lu-ca 21.34-
21.38/Ma-thi-ơ 24.36-24.61; Mác 13.32-13.37) 
 

 

                                                             
1Đa-ni-ên 7.13; Khải-huyền 1.7 

Luke 21.20-21.33 
20“But when you see Jerusalem surrounded by 
armies, then know that her desolation is at hand. 
21Then those who are in Judea flee to the 
mountains, and let those who are in the midst of 
the city depart, and let not those who are in the 
country enter the city; 22because these are days 
of vengeance, in order that all things which are 
written may be fulfilled. 23Woe to those who are 
pregnant and to those who are nursing infants in 
those days; for there will be great distress upon 
the land, and wrath to this people; 24and they 
will fall by the edge of the sword, and will be 
led captive into all the nations; and Jerusalem 
will be trampled under foot by the Gentiles until 
the times of the Gentiles be fulfilled. 

Jesus tells about His return (202/Luke 21.25-
21.33/Matthew 24.29-24.35; Mark 13.21-
13.31) 
25“And there will be signs in sun and moon and 
stars, and upon the earth dismay among nations, 
in perplexity at the roaring of the sea and the 
waves, 26men fainting from fear and the 
expectation of the things which are coming upon 
the inhabited earth; for the powers of the 
heavens will be shaken. 27And then they will 
see THE SON OF MAN COMING IN A CLOUD with 
power and great glory. 28But when these things 
begin to take place, straighten up and lift up your 
heads, because your redemption is drawing 
near.” 
29And He told them a parable: “Behold the fig 
tree and all the trees; 30as soon as they put forth 
leaves, you see it and know for yourselves that 
summer is now near. 31Even so you, too, when 
you see these things happening, know that the 
kingdom of God is near. 32Truly I say to you, 
this generation will not pass away until all things 
take place. 33Heaven and earth will pass away, 
but My words will not pass away. 

Jesus tells about remaining watchful (203/Luke 
21.34-21.38/Matthew 24.36-24.61; Mark 
13.32-13.37) 
 
 
 
 



Luke 21.34-22.9 
34“Be on guard, that your hearts will not be 
weighted down with dissipation and 
drunkenness and the worries of life, and that day 
will not come on you suddenly like a trap; 35for 
it will come upon all those who dwell on the face 
of all the earth. 36But keep on the alert at all 
times, praying in order that you may have 
strength to escape all these things that are about 
to take place and to stand before the Son of 
Man.” 
37Now during the day He was teaching in the 
temple, but at night He would go out and spend 
the night on the mount that is called Olivet. 
38And all the people would get up early in the 
morning to come to Him in the temple to listen 
to Him. 

C. DEATH AND RESURRECTION OF 
JESUS, THE SAVIOR (22.1-24.53) 

Religious leaders plot to kill Jesus (207/Luke 
22.1-22.2/Matthew 26.1-26.5; Mark 14.1-14.2) 

22 1Now the Feast of Unleavened Bread, 
which is called the Passover, was approaching. 
2And the chief priests and the scribes were 
seeking how they might put Him to death; for 
they were afraid of the people. 

Judah agrees to betray Jesus (208/Luke 22.3-
22.6/Matthew 26.14-26.16; Mark 14.10-14.11) 
3And Satan entered into Judah who was called 
Iscariot, being of the twelve. 4And he went 
away and discussed with the chief priests and 
officers how he might betray Him to them. 5And 
they were glad and agreed to give him money. 
6And he consented, and began seeking a good 
opportunity to betray Him to them apart from 
the crowd. 

Disciples prepare for the Passover (209/Luke 
22.7-22.13 /Matthew 26.17-26.19; Mark 14.12-
14.16) 
7Then came the first day of Unleavened Bread 
on which the Passover lamb had to be sacrificed. 
8And He sent Peter and John, saying, “Go and 
prepare the Passover for us, that we may eat it.” 
9And they said to Him, “Where do You want us 
to prepare it?”  

 

Lu-ca 21.34-22.9 
34“Hãy đề-phòng, để tâm của các ngươi sẽ 
không bị đè nặng với sự phóng-đãng và say-sưa 
và các nỗi lo-lắng của đời, và cái ngày đó sẽ 
chẳng đến trên các ngươi thình-lình như một cái 
bẫy, 35vì nó sẽ đến trên tất cả những kẻ ở trên 
mặt của toàn trái đất. 36Nhưng hãy cứ cảnh-giác 
luôn luôn, cầu-nguyện để các ngươi có được 
sức-lực để thoát khỏi tất cả các điều này sắp xảy 
đến, và để đứng trước mặt Con Trai Loài 
Người.” 
37Bấy giờ vào ban ngày Ngài giảng-dạy trong 
đền-thờ, song vào ban đêm Ngài đi ra và nghỉ 
đêm trên núi gọi là Ô-li-ve. 38Và tất cả dân 
chúng dậy sớm vào buổi sáng để đến cùng Ngài 
trong đền-thờ để nghe Ngài. 

C. SỰ CHẾT VÀ SỰ SỐNG LẠI CỦA GIỀ-
XU, ĐẤNG CỨU-RỖI (22.1-24.53) 
Các nhà lãnh-đạo tôn-giáo âm-mưu giết Giề-
xu (207/Lu-ca 22.1-22.2/Ma-thi-ơ 26.1-26.5; 
Mác 14.1-14.2) 

22 1Bấy giờ, ngày Lễ Bánh Không-Men, được 
gọi là Lễ Vượt Qua, đến gần. 2Và các thầy tế-lễ 
cả và các người thông-giáo đang tìm cách để họ 
có thể giết Ngài; vì họ sợ dân-chúng. 

Giu-đa đồng ý phản-bội Giề-xu (208/Lu-ca 
22.3-22.6/Ma-thi-ơ 26.14-26.16; Mác 14.10-
14.11) 
3Và Sa-tan nhập vào Giu-đa, được gọi là Ích-ca-
ri-ốt, thuộc về 12 vị. 4Và hắn ra đi và thảo-luận 
với các thầy tế-lễ cả và các cảnh-sát-viên cách 
nào hắn có thể phản-bội Ngài cho họ. 5Và họ 
vui-vẻ và đồng ý cho hắn tiền. 6Và hắn ưng-
thuận, và bắt đầu tìm cơ-hội tốt để phản-bội 
Ngài cho họ, khuất khỏi đám đông. 

Các môn-đồ chuẩn-bị lễ Vượt-qua (209/Lu-ca 
22.7-22.13/ Ma-thi-ơ 26.17-26.19; Mác 14.12-
14.16) 
7Đoạn đến ngày thứ nhất của Lễ Bánh Không-
men, vào ngày đó con chiên con lễ Vượt-qua 
phải bị hiến-tế. 8Và Ngài sai Phi-e-rơ và Giăng 
đi, phán: “Hãy đi và chuẩn-bị lễ Vượt-qua cho 
chúng ta, để chúng ta được ăn lễ đó.” 9Và họ 
thưa với Ngài: “Thầy muốn chúng tôi chuẩn-bị 
nó ở đâu?”  



Lu-ca 22.10-22.25 
10“Này,” Ngài phán cùng họ, “khi các ngươi đã 
vào thành-phố, một người đàn-ông mang một 
bình nước sẽ gặp các ngươi; hãy đi theo hắn vào 
cái nhà mà hắn vào. 11Và các ngươi sẽ nói với 
chủ nhà đó: ‘Thầy ấy bảo ông: “Phòng khách ở 
đâu, để Ta được ăn lễ Vượt-qua với các môn-đồ 
của Ta?”’ 12Và hắn sẽ chỉ cho các ngươi một 
phòng tầng trên, rộng lớn có sẵn đồ-đạc; hãy 
chuẩn-bị nó ở đó.” 13Và họ rời đi và thấy mọi 
điều y như Ngài đã bảo họ; và họ chuẩn-bị lễ 
Vượt-qua. 

Giề-xu và các môn-đồ ăn bữa tối cuối cùng 
(211a/Lu-ca 22.14-22.23/Ma-thi-ơ 26.20-
26.30; Mác 14.17-14.26; Giăng 13.21-13.30) 
14Và khi giờ ấy đã đến, Ngài tựa nơi bàn ăn, và 
các sứ-đồ với Ngài. 15Và Ngài phán cùng họ: 
“Ta đã tha-thiết muốn ăn lễ Vượt-qua này với 
các ngươi trước khi Ta chịu khổ; 16vì Ta bảo các 
ngươi: Ta sẽ không bao giờ lại ăn nó cho tới khi 
nó được làm xong trong vương-quốc của Đức 
Chúa TRỜI.” 17Và khi Ngài đã cầm chén và đã 
tạ ơn, Ngài nói: “Hãy lấy cái này và chia nó giữa 
các ngươi; 18vì Ta bảo các ngươi, Ta sẽ không 
uống trái của gốc nho từ nay trở đi cho tới khi 
vương-quốc của Đức Chúa TRỜI đến.” 19Và khi 
Ngài đã cầm bánh và đã tạ ơn, Ngài bẻ nó, và 
ban nó cho họ, nói: “Đây là thân-thể Ta được 
phó cho vì các ngươi( 1); hãy làm điều này để 
tưởng nhớ tới Ta. 20Và trong cùng một cách đó, 
Ngài cầm chén sau khi họ đã ăn, nói: “Chén này 
được đổ ra vì các ngươi là giao-ước mới trong 
máu của Ta. 21Nhưng này, bàn tay của kẻ phản 
Ta ở với Ta trên bàn ăn này. 22Vì quả thật, Con 
Trai Loài Người sắp đi như đã được định; song 
khốn cho kẻ đó bởi nó Ngài bị phản!” 23Và họ 
bắt đầu thảo-luận với nhau kẻ nào trong họ có 
thể là kẻ sẽ làm điều này. 

Ai lớn nhất (211b/Lu-ca 22.24-22.30) 
24Và cũng nổi lên một tranh-luận giữa họ để 
xem người nào trong bọn họ được xem là lớn 
nhất. 25Và Ngài phán cùng họ: “Vua của các 
dân Ngoại-bang đè đầu cưỡi cổ dân; và những 
kẻ có quyền trên dân được gọi là ‘Ân-nhân.’  
 

                                                             
1bản khác thiếu cả thảy hay một phần của các câu 19b-20 
...được  phó cho...trong máu của Ta. 

Luke 22.10-22.25 
10“Behold,” He said to them, “when you have 
entered the city, a man carrying a jar of water 
will meet you; follow him into the house that he 
enters. 11And you shall say to the owner of the 
house, ‘The Teacher says to you, “Where is the 
guest room in which I may eat the Passover with 
My disciples?”’ 12And he will show you a large, 
furnished upper room; prepare it there.” 13And 
they left and found everything just as He had 
told them; and they prepared the Passover. 

Jesus and the disciples have the last supper 
(211a/Luke 22.14-22.23/Matthew 26.20-26.30; 
Mark 14.17-14.26; John 13.21-13.30) 
14And when the hour had come, He reclined at 
the table, and the apostles with Him. 15And He 
said to them, “I have earnestly desired to eat this 
Passover with you before I suffer; 16for I say to 
you, I shall never again eat it until it is fulfilled 
in the kingdom of God.” 17And when He had 
taken a cup and given thanks, He said, “Take 
this and share it among yourselves; 18for I say 
to you, I will not drink of the fruit of the vine 
from now on until the kingdom of God comes.” 
19And when He had taken some bread and given 
thanks, He broke it, and gave it to them, saying, 
“This is My body which is given for you; do this 
in remembrance of Me.” 20And in the same way 
He took the cup after they had eaten, saying, 
“This cup which is poured out for you is the new 
covenant in My blood. 21But behold, the hand 
of the one betraying Me is with Me on the table. 
22For indeed, the Son of Man is going as it has 
been determined; but woe to that man by whom 
He is betrayed!” 23And they began to discuss 
among themselves which one of them it might 
be who was going to do this thing. 

Who is greatest (211b/Luke 22.24-22.30) 
24And there arose also a dispute among them as 
to which one of them was regarded to be 
greatest. 25And He said to them, “The kings of 
the Gentiles lord it over them; and those who 
have authority over them are called 
‘Benefactors.’  



Luke 22.26-22.39 
26But not so with you, but let him who is the 
greatest among you become as the youngest, and 
the leader as the servant. 27For who is greater, 
the one who reclines at the table, or the one who 
serves? Is it not the one who reclines at the 
table? But I am among you as the one who 
serves. 28And  you are those who have stood by 
Me in My trials; 29and just as My Father has 
granted Me a kingdom, I grant you 30that you 
may eat and drink at My table in My kingdom, 
and you will sit on thrones judging the twelve 
tribes of Israel. 

Jesus predicts Peter‘s denial (212/Luke 22.31-
22.38; John 13.31-13.38) 
31“Simon, Simon, behold, Satan has demanded 
permission to sift you like wheat; 32but I have 
prayed for thee, that your faith may not fail; and 
you, when once you have turned again, 
strengthen your brothers.” 33And he said to 
Him, “Lord, with You I am ready to go both to 
prison and to death!” 34And He said, “I say to 
you, Peter, the cock will not crow today until 
you have denied three times that you know Me.” 

35And He said to them, “When I sent you out 
without purse and bag and sandals, you did not 
lack anything?” They said, “No, nothing.” 
36And He said to them, “But now, let him who 
has a purse take it along, likewise also a bag, and 
let him who has no sword sell his robe and buy 
one. 37For I tell you, that this which is written 
must be fulfilled in Me, ‘AND HE WAS NUMBERED 
WITH TRANSGRESSORS’; for that which refers to 
Me has its fulfillment.” 38And they said, “Lord, 
look, here are two swords.” And He said to 
them, “It is enough.” 

Jesus agonizes in the garden (223/Luke 22.39-
22.46/Matthew 26.36-26.46; Mark 14.32-
14.42) 
39And He came out and proceeded as was His 
custom to the Mount of Olives; and the disciples 
also followed Him.  

 

                                                             
1ngôi hai số nhiều 
2ngôi hai số ít 

Lu-ca 22.26-22.39 
26Song các ngươi không như thế, nhưng kẻ lớn 
nhất giữa các ngươi hãy trở thành như kẻ nhỏ 
nhất, và người lãnh-đạo như người tôi-tớ. 27Vì 
ai lớn hơn, kẻ tựa nơi bàn ăn hay người hầu? Há 
không phải là kẻ tựa nơi bàn sao? Song Ta ở 
giữa các ngươi như người hầu. 28Và các ngươi 
là những kẻ đã đứng cạnh Ta trong các sự thử-
thách của Ta; 29và y như Cha Ta đã ban cho Ta 
một vương-quốc, Ta ban cho các ngươi 30để các 
ngươi được ăn và uống nơi bàn của Ta trong 
vương-quốc của Ta, và các ngươi sẽ ngồi trên 
ngôi, phán-xét 12 chi-tộc Y-sơ-ra-ên. 

Giề-xu cho biết trước Phi-e-rơ chối Chúa 
(212/Lu-ca 22.31-22.38; Giăng 13.31-13.38) 
31“Si-môn, Si-môn, này, Sa-tan đã đòi được 
sàng-sẫy các ngươi(1) như lúa mì, 32nhưng Ta đã 
cầu-nguyện cho ngươi rằng đức-tin của ngươi(2) 
khỏi hỏng; và ngươi, một khi ngươi đã quay lại, 
củng-cố anh em của ngươi.” 33Và người thưa 
với Ngài: “Thưa Chúa, với Chúa tôi sẵn sàng đi 
cả tới nhà tù lẫn tới cái chết!” 34Và Ngài phán: 
“Ta bảo ngươi, hỡi Phi-e-rơ, gà sẽ không gáy 
hôm nay cho đến khi ngươi đã chối 3 lần rằng 
ngươi biết Ta.”  
35Và Ngài phán cùng họ: “Khi Ta đã sai các 
ngươi đi mà không mang ví và bao bị và dép, 
các ngươi đã thiếu thốn gì chăng?” Và họ nói: 
“Không thiếu gì cả.” 36Và Ngài phán cùng họ: 
“Song bây giờ, kẻ có ví hãy mang nó theo, bao 
bị cũng vậy, và kẻ không có gươm hãy bán áo 
choàng của hắn và mua một cây. 37Vì Ta bảo 
các ngươi rằng điều được viết này phải được 
ứng-nghiệm trong Ta: ‘VÀ NGƯỜI ĐÃ BỊ ĐẾM VỚI 
NHỮNG KẺ PHẠM TỘI’(3); vì câu đó ám chỉ về Ta 
có sự ứng-nghiệm của nó.” 38Và họ nói: “Thưa 
Chúa, xin xem, đây là 2 thanh gươm.” Và Ngài 
phán cùng họ: “Ấy là đủ.” 

Giề-xu thống khổ trong vườn (223/Lu-ca 
22.39-22.46/ Ma-thi-ơ 26.36-26.46; Mác 
14.32-14.42) 
39Và Ngài đi ra và tiến tới Núi Ô-li-ve như thói-
quen của Ngài; và các môn-đồ cũng theo Ngài. 
 

3Ê-sai 53.12 



Lu-ca 22.40-22.54 
40Và khi Ngài đến chỗ đó, Ngài phán cùng họ: 
“Hãy cầu-nguyện để các ngươi có thể không vào 
sự cám-dỗ.” 41Và Ngài thoái lui khỏi họ bằng 
khoảng cách liệng 1 hòn đá, và Ngài quỳ xuống 
và cầu-nguyện, 42rằng: “Cha ôi, nếu Cha muốn, 
xin cất chén này khỏi Con; tuy nhiên, không 
phải ý của Con, song ý của Cha được nên.” 
43Bấy giờ 1 thiên-sứ từ trời hiện ra cùng Ngài, 
củng cố Ngài. 44Và trong nỗi thống khổ, Ngài 
cầu-nguyện rất tha-thiết; và mồ hôi của Ngài trở 
thành như các giọt máu, rơi xuống đất(1). 45Và 
khi Ngài đứng dậy từ sự cầu-nguyện, Ngài đến 
cùng các môn-đồ và thấy họ ngủ vì buồn rầu, 
46và phán cùng họ: “Tại sao các ngươi ngủ? Hãy 
chỗi dậy và cầu-nguyện để các ngươi có thể 
không vào sự cám-dỗ.” 

Giề-xu bị phản và bị bắt (224/Lu-ca 22.47-
22.53/Ma-thi-ơ 26.47-26.56; Mác 14.43-14.52; 
Giăng 18.1-18.11) 
47Trong khi Ngài còn đang nói, kìa, một đám 
đông đến, và người được gọi là Giu-đa, 1 trong 
12 vị, đang dẫn họ; và hắn đến gần Giề-xu để 
hôn Ngài. 48Song Giề-xu bảo hắn: “Giu-đa, có 
phải ngươi đang phản Con Trai Loài Người với 
1 cái hôn sao?” 49Và khi các người ở quanh 
Ngài thấy điều sắp xảy ra, họ nói: “Thưa Chúa, 
chúng tôi có nên đánh với thanh gươm chăng?” 
50Và một người nọ trong bọn họ đánh kẻ nô-lệ 
của thầy tế-lễ thượng-phẩm và chém đứt tai hữu 
của nó. 51Nhưng Giề-xu trả lời và phán: “Dừng 
tay! Đừng làm nữa!” Và Ngài sờ tai của nó và 
chữa lành nó. 52Và Giề-xu bảo các thầy tế-lễ cả 
và cảnh-sát đền-thờ và các trưởng-lão đã đến 
chống lại Ngài: “Có phải các ngươi ra đây với 
gươm và dùi cui như chống lại một tên cướp ư? 
53Trong khi Ta đã ở với các ngươi mỗi ngày 
trong đền-thờ, các ngươi đã không tra tay vào 
Ta; nhưng giờ này và quyền-lực của sự tối-tăm 
là của các ngươi.” 

Phi-e-rơ chối biết Giề-xu (227/Lu-ca 22.54-
22.65/Ma-thi-ơ 26.69-26.75; Mác 14.66-14.72; 
Giăng 18.25-18.27) 
54Và bắt Ngài xong, họ dẫn Ngài đi, và đem 
Ngài tới nhà của thầy tế-lễ thượng-phẩm; song 
Phi-e-rơ đang đi theo ở đằng xa.  

                                                             
1bản khác thiếu những câu 43 và 44 

Luke 22.40-22.54 
40And when He arrived at the place, He said to 
them, “Pray that you may not enter into 
temptation.” 41And He withdrew from them 
about a stone’s throw, and He knelt down and 
began to pray, 42saying, “Father, if Thou are 
willing, remove this cup from Me; yet not My 
will, but Thine be done.” 43Now an angel from 
heaven appeared to Him, strengthening Him. 
44And being in agony He was praying very 
fervently; and His sweat became like drops of 
blood, falling down upon the ground. 45And 
when He got up from prayer, He came to the 
disciples and found them sleeping from sorrow, 
46and said to them, “Why are you sleeping? 
Rise and pray that you may not enter into 
temptation.” 

Jesus is betrayed and arrested (224/Luke 
22.47-22.53/ Matthew26.47-26.56; Mark 
14.43-52; John 18.1-18.11) 
47While He was still speaking, behold, a crowd 
came, and the one called Judah, one of the 
twelve, was leading them; and he approached 
Jesus to kiss Him. 48But Jesus said to him, 
“Judah, are you betraying the Son of Man with 
a kiss?” 49And when those who were around 
Him saw what was going to happen, they said, 
“Lord, should we strike with the sword?” 50And 
a certain one of them struck the slave of the high 
priest and cut off his right ear. 51But Jesus 
answered and said, “Stop! No more of this.” 
And He touched his ear and healed him. 52And 
Jesus said to the chief priests and officers of the 
temple and elders who had come against Him, 
“Have you come out with swords and clubs as 
you would against a robber? 53While I was with 
you daily in the temple, you did not lay hands 
on Me; but this hour and the power of darkness 
are yours.” 

Peter denies knowing Jesus (227/Luke 22.54-
22.65/Matthew 26.69-26.75; Mark 14.66-72; 
John 18.25-27) 
54And having arrested Him, they led Him away, 
and brought Him to the house of the high priest; 
but Peter was following at a distance.  



Luke 22.55-22.71 
55And after they had kindled a fire in the middle 
of the courtyard and had sat down together, 
Peter was sitting among them. 56And a servant-
girl, seeing him as he sat in the firelight, stared 
at him, said, “This man was also with Him.” 
57But he denied it, saying, “Woman, I do not 
know Him.” 58And a little later, another saw 
him and said, “You also are one of them!” But 
Peter said, “Man, I am not!” 59And after about 
an hour passed, another man began to insist, 
saying, “Certainly this man also was with Him, 
for he is also a Galilean.” 60But Peter said, 
“Man, I do not know what you are talking 
about.” And immediately, while he was still 
speaking, the cock crowed. 61And the Lord 
turned and looked at Peter. And Peter 
remembered the word of the Lord, how He had 
told him, “Before the cock crows today, you will 
deny Me three times.” 62And he went out and 
wept bitterly. 
63And the men who were holding Him in 
custody were mocking Him, and beating Him, 
64and they blindfolded Him and were asking 
Him, saying, “Prophesy, who is the one who hit 
You?” 65And they were saying many other 
things against Him, blaspheming. 

The council of religious leaders condemns 
Jesus (228/Luke 22.66-22.71/Matthew 27.1-
27.2; Mark 15.1) 
66And when it was day, the Council of elders of 
the people assembled, both chief priests and 
scribes, and they led Him away to their council 
chamber, saying, 67“If You are the Christ, tell 
us.” But He said to them, “If I tell you, you will 
not believe; 68and if I ask a question, you will 
not answer. 69But from now on THE SON OF MAN 
WILL BE SEATED AT THE RIGHT HAND of the power 
of God.” 70And they all said, “Are You, then, 
the Son of God?” And He said to them, “You 
say that I am.” 71And they said, “What further 
need do we have of testimony? For we have 
heard it ourselves from His own mouth!” 

 

 

                                                             
1Thánh-thi 110.1 

Lu-ca 22.55-22.71 
55Và sau khi họ đã nhúm lửa giữa sân và đã ngồi 
xuống với nhau, Phi-e-rơ ngồi giữa họ. 56Và 
một tớ gái nọ, thấy người khi người ngồi trong 
ánh lửa, trố mắt nhìn người, nói: “Người này 
cũng đã ở với Ông đó.” 57Song người chối, 
rằng: “Người đàn-bà kia, ta không biết Ông đó.” 
58Và một chốc sau, và một kẻ khác thấy người 
và nói: “Ngươi cũng là một người trong bọn 
họ!” Nhưng Phi-e-rơ nói: “Người ơi, không phải 
ta!” 59Và sau độ 1 giờ đã qua, một người khác 
khăng-khăng, nói: “Chắc-chắn người này cũng 
đã ở với Ông đó; vì hắn cũng là một người Ga-
li-lê.” 60Song Phi-e-rơ nói: “Người ơi, ta không 
biết ngươi đang nói gì!” Và tức thì, trong khi 
người còn đang nói, gà gáy. 61Và Đức Chúa xây 
lại và nhìn Phi-e-rơ. Và Phi-e-rơ nhớ lại lời của 
Đức Chúa, Ngài đã bảo mình thể nào:  “Trước 
khi gà gáy hôm nay, ngươi sẽ chối Ta 3 lần.” 
62Và người đi ra và khóc cay đắng. 

63Và các người đang tạm giam Ngài nhạo-báng 
Ngài, và đánh Ngài; 64và chúng bịt mắt Ngài và 
hỏi Ngài, rằng: “Hãy nói tiên-tri, ai là kẻ đánh 
ngươi?” 65Và chúng nói phạm-thượng nhiều 
điều khác chống lại Ngài. 

Hội-đồng các lãnh-tụ tôn-giáo lên án Giề-xu 
(228/Lu-ca 22.66-22.71/Ma-thi-ơ 27.1-27.2; 
Mác 15.1) 
66Và khi là ban ngày, Hội-đồng các trưởng-lão 
của dân chúng họp lại, cả các thầy tế-lễ cả lẫn 
các người thông-giáo, và họ dẫn Ngài đi tới 
phòng hội-đồng của họ, nói: 67“Nếu Ngươi là 
Đấng Cơ-rít-tô, hãy nói cho chúng ta.” Song 
Ngài bảo họ: “Nếu Ta bảo các ngươi, các ngươi 
sẽ không tin; 68và nếu Ta hỏi một câu, các ngươi 
sẽ không trả lời. 69Nhưng từ nay về sau CON 
TRAI LOÀI NGƯỜI SẼ NGỒI Ở TAY HỮU(1) của 
quyền-năng của Đức Chúa TRỜI.” 70Và tất cả 
họ nói: “Thế thì, Ngươi là Con Trai của Đức 
Chúa TRỜI?” Và Ngài bảo họ: “Các ngươi nói 
rằng TA LÀ.” 71Và họ nói: “Chúng ta cần có 
chứng-cớ gì thêm? Vì chính chúng ta đã nghe nó 
từ chính miệng của Hắn!” 

 



Lu-ca 23.1-23.14 

Giề-xu bị xử trước Phi-lát (230/Lu-ca 23.1-
23.5/Ma-thi-ơ 27.11-27.14; Mác 15.2-15.5; 
Giăng 18.28-18.38) 

23 1Đoạn, toàn-thể hội-đồng của họ đứng dậy 
và đưa Ngài đến trước mặt Phi-lát. 2Và họ bắt 
đầu tố-cáo Ngài, rằng: “Chúng tôi đã thấy người 
này phỉnh lừa dân-tộc chúng tôi và cấm trả thuế 
cho Sê-sa, và nói rằng chính Hắn là Cơ-rít-tô, 
một vì Vua.” 3Và Phi-lát hỏi Ngài, rằng: “Ông 
có phải là Vua của dân Giu-đa không?” Và Ngài 
trả lời hắn và nói: “Như ngươi nói.” 4Và Phi-lát 
nói với các thầy tế-lễ cả và các đám đông: “Ta 
chẳng tìm thấy một lỗi nào trong người này.” 
5Nhưng chúng cứ tiếp-tục khăng-khăng, rằng: 
“Hắn khuấy động dân-chúng, dạy khắp Giu-đê, 
khởi từ Ga-li-lê, xa cả đến tận chỗ này.” 

Giề-xu bị xử trước Hê-rốt (231/Lu-ca 23.6-
23.12) 
6Nhưng khi Phi-lát nghe lời này, hắn hỏi có phải 
người này là một người Ga-li-lê không. 7Và khi 
hắn biết Ngài thuộc quyền-hạn của Hê-rốt, hắn 
giải Ngài tới Hê-rốt, chính là kẻ cũng ở tại Giê-
ru-sa-lem trong các ngày này. 8Bấy giờ Hê-rốt 
rất vui khi thấy Giề-xu; vì hắn đã muốn gặp Ngài 
từ lâu, vì hắn đã nghe về Ngài và đang hi-vọng 
thấy một dấu-hiệu nào đó do Ngài làm. 9Và hắn 
chất-vấn Ngài bằng nhiều lời; nhưng Ngài 
không trả lời hắn một lời nào cả. 10Và các thầy 
tế-lễ cả và các người thông-giáo đứng đó, buộc 
tội Ngài dữ-dội. 11Và Hê-rốt với những lính của 
hắn, sau khi cư-xử Ngài với sự khinh-miệt và 
chế-giễu Ngài, mặc cho Ngài một cái áo dài 
lộng-lẫy và đưa Ngài về với Phi-lát. 12Bấy giờ 
Hê-rốt và Phi-lát trở thành bạn với nhau chính 
ngày đó; vì trước đó họ đã là kẻ thù của nhau. 

Phi-lát giao Giề-xu để bị đóng đinh trên thập-
tự-giá (232/Lu-ca 23.13-23.25/Ma-thi-ơ 27.15-
27.26; Mác 15.6-15.15; Giăng 18.39-19.16) 
13Và Phi-lát triệu các thầy tế-lễ cả và những kẻ 
cai trị và dân-chúng đến, 14và bảo họ: “Các 
ngươi đã đưa người này tới ta như một kẻ xúi 
dân chúng nổi loạn; và này, đã thẩm-tra Hắn 
trước mặt các ngươi, ta chẳng tìm thấy một lỗi 
gì trong người này theo các lời tố-cáo mà các 
ngươi lập chống Hắn.  
 

Luke 23.1-23.14 

Jesus stands trial before Pilate (230/Luke 23.1-
23.5/Matthew 27.11-27.14; Mark 15.2-15.5; 
John 18.28-18.38) 

23 1Then the whole body of them arose and 
brought Him before Pilate. 2And they began to 
accuse Him, saying, “We found this man 
misleading our nation and forbidding to pay 
taxes to Caesar, and saying that He Himself is 
Christ, a King.” 3And Pilate asked Him, saying, 
“Are You the King of the Jews?” And He 
answered him and said, “It is as you say.” 4And 
Pilate said to the chief priests and the crowds, “I 
find no guilt in this man.” 5But they kept on 
insisting, saying, “He stirs up the people, 
teaching all over Judea, starting from Galilee 
even as far as this place.” 

Jesus stands trial before Herod (231/Luke 
23.6-23.12) 
6But when Pilate heard this, he asked whether 
the man was a Galilean. 7And when he learned 
that He belonged to Herod’s jurisdiction, he sent 
Him to Herod, who himself also was in 
Jerusalem in these days. 8Now Herod was very 
glad when he saw Jesus; for he had wanted to 
see Him for a long time, because he had been 
hearing about Him and was hoping to see some 
sign performed by Him. 9And he questioned 
Him in many words; but He answered him 
nothing. 10And the chief priests and the scribes 
were standing there, accusing Him vehemently. 
11And Herod with his soldiers, after treating 
Him with contempt and mocking Him, dressed 
Him in a gorgeous robe and sent Him back to 
Pilate. 12Now Herod and Pilate became friends 
with one another that very day; for before they 
had been enemies with each other. 

Pilate hands Jesus over to be crucified (232/ 
Luke 23.13-23.25/Matthew 27.15-27.26; Mark 
15.6-15.15; John 18.39-19.16) 
13And Pilate summoned the chief priests and the 
rulers and the people, 14and said to them, “You 
brought this man to me as one who incites the 
people to rebellion; and behold, having 
examined Him before you, I have found no guilt 
in this man regarding the charges which you 
make against Him.  
 



Luke 23.15-23.30 
15No, nor has Herod, for he sent Him back to 
us; and behold, nothing deserving death has 
been done by Him. 16I will therefore punish 
Him and release Him.” 17[Now he was obliged 
to release to them at the feast one prisoner.] 
18But they cried out all together, saying, “Away 
with this man, and release for us Barabbas!” 
19(He was one who had been thrown into prison 
for an insurrection made in the city, and for 
murder.) 20And Pilate, wanting to release Jesus, 
addressed them again, 21but they kept on 
shouting, “Crucify, crucify Him!” 22And he 
said to them the third time, “Why, what evil has 
this man done? I have found in Him no guilt 
demanding death; therefore I will punish Him 
and release Him.” 23But they were insistent, 
with loud voices asking that He be crucified. 
And their voices began to prevail. 24And Pilate 
pronounced sentence that their demand should 
be granted. 25And he released the man they 
were asking for who had been thrown into 
prison for insurrection and murder, but he 
delivered Jesus to their will. 

Jesus is led away to be crucified (234/Luke 
23.26-23.31/Matthew 27.32-27.37; Mark 
15.21-15.24; John 19.17-19.17-19.27) 
26And when they led Him away, they seized a 
man, Simon of Cyrene, who was coming from 
the country, and placed on him the cross to carry 
behind Jesus. 
27And there were following Him a great number 
of the people, and of women who were beating 
their breast and lamenting Him. 28But Jesus 
turning to them said, “Daughters of Jerusalem, 
stop weeping for Me, but weep for yourselves 
and for your children. 29For behold, the days are 
coming when they will say, ‘Blessed are the 
barren, and the wombs that never bore, and the 
breasts that never gave suck.’ 30Then they will 
begin TO SAY TO THE MOUNTAINS, ‘FALL ON US,’ 
AND TO THE HILLS, ‘COVER US.’  

 

 

                                                             
1bản khác không có câu trong ngoặc vuông [….] 

Lu-ca 23.15-23.30 

15Không, Hê-rốt cũng không, vì ngài đã đưa 
Hắn về với chúng ta; và này, Hắn đã chẳng làm 
điều gì đáng chết. 16Bởi vậy, ta sẽ phạt Hắn và 
thả Hắn.” 17[Bấy giờ, hắn bị bắt buộc phải 
phóng-thích cho dân chúng vào lễ này một tù-
nhân](1). 18Nhưng họ cùng nhau la lên, rằng: 
“Tống khứ người này đi, và thả Ba-ra-ba cho 
chúng tôi!” 19(Hắn là kẻ đã bị ném vào tù vì 
cuộc nổi dậy đã xảy ra trong thành này, và vì tội 
giết người.) 20Và Phi-lát, muốn thả Giề-xu, 
thuyết lý với họ một lần nữa; 21nhưng họ cứ 
tiếp-tục la hét: “Đóng đinh trên thập-tự-giá, 
đóng đinh Hắn trên thập-tự-giá!” 22Và hắn nói 
với họ lần thứ ba: “Tại sao, kẻ này đã làm điều 
xấu-xa gì? Ta đã chẳng tìm thấy trong Hắn một 
tội đáng chết nào; bởi vậy ta sẽ phạt Hắn và thả 
Hắn.” 23Nhưng họ khăng-khăng, với tiếng lớn 
đòi rằng Ngài phải bị đóng đinh trên thập-tự-giá. 
Và tiếng la của họ thắng thế. 24Và Phi-lát tuyên-
bố lời phán-quyết rằng yêu sách của họ nên 
được thoả mãn. 25Và hắn thả người họ đang xin, 
là kẻ đã bị ném vào tù vì cuộc nổi dậy và tội giết 
người, song hắn nộp Giề-xu cho ý muốn của họ. 

Giề-xu bị dẫn đi để bị đóng đinh trên thập-tự-
giá (234/Lu-ca 23.26-23.31/Ma-thi-ơ 27.32-
27.37; Mác 15.21-15.24; Giăng 19.1719.17-
19.27) 
26Và khi họ dẫn Ngài đi, họ tóm bắt một người 
đàn-ông, Si-môn ở Sy-ren, là kẻ đang đến từ 
nông-thôn, và đặt trên hắn cây thập-tự ấy để vác 
phía sau Giề-xu. 
27Và có một số đông dân chúng đi theo Ngài, 
và một số đông các bà đang đấm ngực của họ và 
than-khóc vì Ngài. 28Song Giề-xu xây qua họ 
phán: “Hỡi những con gái của Giê-ru-sa-lem, 
hãy ngưng khóc vì Ta, song khóc cho các ngươi 
và cho con cái của các ngươi. 29Vì này, các ngày 
ấy đang đến khi họ sẽ nói: ‘Phước cho kẻ chẳng 
sinh đẻ, và các tử-cung không bao giờ mang con, 
và các vú không bao giờ cho bú.’ 30Lúc đó họ 
sẽ bắt đầu NÓI VỚI CÁC NGỌN NÚI: ‘HÃY ĐỔ 
TRÊN CHÚNG TA’; VÀ VỚI CÁC NGỌN ĐỒI: ‘HÃY 
BAO TRÙM CHÚNG TA.’(2)  
 

2Ô-sê 10.8; Ê-sai 2.19; Khải-huyền 6.16 



Lu-ca 23.31-23.43 
31Vì nếu họ làm các điều này trong cây xanh, 
cái gì sẽ xảy ra trong cây khô?” 

Giề-xu bị treo trên cây thập-tự (235/Lu-ca 
23.32-23.43/Ma-thi-ơ 27.38-27.44; Mác 15.25-
15.32; Giăng 19.18-19.27) 
32Và cũng có 2 người khác, là các phạm nhân, 
cũng bị dẫn đi để bị giết với Ngài. 33Và khi họ 
đến tới chỗ được gọi là Cái Sọ, ở đó họ đóng 
đinh Ngài và các phạm nhân ấy trên thập-tự-giá, 
1 bên hữu và người kia bên tả. 34Song Giề-xu 
nói: “Cha ơi, xin tha-thứ họ; vì họ không biết 
điều họ đang làm(1).” Và họ bắt thăm, chia y-
phục của Ngài giữa bọn họ. 35Và người ta đứng 
bên cạnh, quan sát. Và ngay cả các kẻ cai trị 
cũng nhạo-báng Ngài, rằng: “Hắn đã cứu người 
khác; hãy để Hắn cứu Hắn nếu Hắn là Đấng Cơ-
rít-tô của Đức Chúa TRỜI, Đấng Được Chọn của 
Ngài!” 36Và các người lính cũng chế-giễu Ngài, 
lên tới Ngài, đưa cho Ngài rượu nho chua, 37và 
nói: “Nếu Ông là Vua của dân Giu-đa, Ông hãy 
cứu Ông đi!” 38Bấy giờ cũng có một bảng khắc 
chữ ở phía trên Ngài: “ĐÂY LÀ VUA CỦA DÂN 
GIU-ĐA(2).”  
39Và 1 trong hai phạm-nhân bị treo ở đó ném 
lời sỉ-vả vào Ngài, rằng: “Ngươi không phải là 
Đấng Cơ-rít-tô sao? Ngươi hãy cứu Ngươi và 
chúng ta!” 40Song kẻ kia trả lời, và quở nó, 
rằng: “Bộ thậm-chí mày cũng không sợ Đức 
Chúa TRỜI sao, vì mày bị cùng một phán-quyết? 
41Và quả thật chúng ta đã bị kết án đúng, vì 
chúng ta lãnh cái chúng ta đáng cho hành động 
của chúng ta; song người này đã chẳng làm một 
điều gì sai.” 42Và hắn nói: “Giề-xu, xin nhớ tôi 
khi Ngài vào vương-quốc của Ngài!” 43Và Ngài 
phán cùng hắn: “Quả thật Ta bảo ngươi, hôm 
nay ngươi sẽ ở với Ta trong Ba-ra-đi(3).” 

Giề-xu chết trên thập-tự-giá (236/Lu-ca 23.44-
23.49/Ma-thi-ơ 27.45-27.56; Mác 15.33-15.41; 
Giăng 19.28-19.37) 
 
 
 

                                                             
1bản khác thiếu câu: Song Giề-su ...điều họ đang làm. 
2bản khác thêm: viết bằng tiếng Hy-lạp, La-tinh, và Hê-bơ-
rơ (đó là tiếng A-ram) 

Luke 23.31-23.43 

31For if they do these things in the green tree, 
what will happen in the dry?” 

Jesus is placed on the cross (235/Luke 23.32-
23.43/Matthew 27.38-27.44; Mark 15.25-
15.32; John 19.18-19.27) 
32And two others also, who were criminals, 
were being led away to be put to death with 
Him. 33And when they came to the place called 
The Skull, there they crucified Him and the 
criminals, one on the right and the other on the 
left. 34But Jesus was saying, “Father, forgive 
them; for they do not know what they are 
doing.” And they cast lots, dividing up His 
garments among themselves. 35And the people 
stood by, watching. And even the rulers were 
sneering at Him, saying, “He saved others; let 
Him save Himself if He is the Christ of God, His 
Chosen One.” 36And the soldiers also mocked 
Him, coming up to Him, offering Him sour 
wine, 37and saying, “If You are the King of the 
Jews, save Yourself!” 38Now there was also an 
inscription above Him, “THIS IS THE KING OF 
THE JEWS.” 

39And one of the criminals who were hanged 
there was hurling abuse at Him, saying, “Are 
You not the Christ? Save Yourself and us!” 
40But the other answered, and rebuking him 
said, “Do you not even fear God, since you are 
under the same sentence of condemnation? 
41And we indeed have been condemned justly, 
for we are receiving what we deserve for our 
deeds; but this man has done nothing wrong.” 
42And he said, “Jesus, remember me when You 
come in Your kingdom!” 43And He said to him, 
“Truly I say to you, today you will be with Me 
in paradise.” 

Jesus dies on the cross (236/Luke 23.44-
23.49/Matthew 27.45-27.56; Mark 15.33-
15.41; John 19.28-19.37) 
 
 
 
 

3nguyên ngữ: παράδεισος /par-ad'-i-sos/: Lạc-viên 
(paradise) 



Luke 23.44-24.2 
44And it was now about the sixth hour, and 
darkness fell over the whole land until the ninth 
hour, 45the sun was darknened; and the curtain 
of the temple was torn in the middle. 46And 
Jesus, crying out with a loud voice, said, 
“Father, INTO THY HANDS I COMMIT MY SPIRIT.” 
And having said this, He breathed His last. 
47Now when the centurion saw what had 
happened, he began praising God, saying, 
“Certainly this man was righteous.” 48And all 
the crowds who came together for this spectacle, 
when they observed what had happened, began 
to return, beating their breasts. 49And all His 
acquaintances and the women who 
accompanied Him from Galilee were standing at 
a distance, seeing these things. 

Jesus is laid in the tomb (237/Luke 23.50-
23.56/Matthew 27.57-27.61; Mark 15.42-
15.47; John 19.38-19.42) 
50And behold, a man named Joseph, who was a 
member of the Council, a good and righteous 
man 51(he had not consented to their plan and 
action), a man from Arimathea, a city of the 
Jews, who was waiting for the kingdom of God; 
52this man went to Pilate and asked for the body 
of Jesus. 53And he took it down and wrapped it 
in a linen cloth, and laid Him in a tomb hewn 
into the rock, where no one had ever been lain. 
54And it was the preparation day, and the 
Sabbath was about to dawn. 55Now the women 
who had come with Him out of Galilee followed 
after, and saw the tomb and how His body was 
laid. 56And they returned and prepared spices 
and perfumes. And on the Sabbath they rested 
according to the commandment. 

Jesus rises from the dead (239/Luke 24.1-
24.12/Matthew 28.1-28.7; Mark 16.1-16.8; 
John 20.1-20.10) 

24 1But on the first day of the week, at early 
dawn, they came to the tomb, bringing the spices 
which they had prepared. 2And they found the 
stone rolled away from the tomb,  

 

                                                             
1hay: giờ thứ sáu (giờ Giu-đa) là 12 giờ trưa; giờ thứ chín 
(giờ Giu-đa) là 3 giờ chiều  

Lu-ca 23.44-24.2 
44Và xảy ra bấy giờ khoảng chừng giờ thứ sáu(1), 
và sự tối-tăm sa xuống trên toàn-thể đất cho đến 
giờ thứ chín, 45mặt trời tối sầm; và tấm màn của 
đền-thờ ấy bị xé ra ở giữa. 46Và Giề-xu, la lên 
với một tiếng lớn, rằng: “Cha ôi, CON GIAO LINH 
CỦA CON VÀO TAY CỦA CHA(2).” Vừa nói lời này, 
Ngài thở hơi thở cuối cùng của Ngài. 47Bấy giờ 
khi vị đội trưởng thấy điều đã xảy ra, hắn ca-
tụng Đức Chúa TRỜI, rằng: “Chắc chắn người 
này thì công-chính.” 48Và tất cả các đám đông, 
những kẻ đã đến với nhau vì cảnh-tượng này, 
khi họ đã quan-sát điều đã xảy ra, bắt đầu trở về, 
đấm ngực của họ. 49Và tất cả các người quen 
của Ngài và các bà đã đi theo Ngài từ Ga-li-lê, 
đang đứng ở đằng xa, thấy các việc này. 

Giề-xu được đặt vào trong mộ (237/Lu-ca 
23.50-23.56/Ma-thi-ơ 27.57-27.61; Mác 15.42-
15.47; Giăng 19.38-19.42) 
50Và kìa, một người đàn-ông tên là Giô-sép, là 
một thành-viên của Hội-đồng, một người tốt và 
công-chính, 51(người đã chẳng đồng ý với kế-
hoạch và hành-động của họ), một người từ A-ri-
ma-thê, một thành-thị của dân Giu-đa, là người 
đang chờ đợi vương-quốc của Đức Chúa TRỜI; 
52người này đi tới Phi-lát và xin thi-thể của Giề-
xu. 53Và người đem nó xuống, và quấn nó trong 
một tấm vải lanh, và đặt Ngài trong một cái mộ 
được đục vào đá, nơi chưa từng có ai đã được 
đặt nằm. 54Và đó là ngày chuẩn-bị, và ngày 
Ngưng-nghỉ sắp ló dạng. 55Bấy giờ các bà đã 
đến với Ngài từ Ga-li-lê đi theo sau, và thấy cái 
mộ và thi-thể của Ngài đã được đặt nằm như thể 
nào. 56Và Họ trở về và chuẩn-bị các hương-liệu 
và dầu thơm. Và vào ngày Ngưng-nghỉ họ nghỉ-
ngơi theo điều răn. 

Giề-xu sống lại từ kẻ chết (239/Lu-ca 24.1-
24.12/Ma-thi-ơ 28.1-28.7; Mác 16.1-16.8; 
Giăng 20.1-20.10) 

24 1Nhưng vào ngày thứ nhất của tuần-lễ, lúc 
vừa mới rạng đông, họ tới mộ ấy, đem theo các 
hương-liệu mà họ đã chuẩn-bị. 2Và họ thấy hòn 
đá ấy đã được lăn đi khỏi mộ,  
 

2Thánh-thi 31.5 



Lu-ca 24.3-24.18 
3nhưng khi họ vào, họ không thấy thi-thể của 
Đức Chúa Giề-xu. 4Và xảy ra rằng trong khi họ 
bối rối về việc này, kìa, 2 người đàn-ông thình-
lình đứng gần họ trong y-phục sáng chói; 5và 
trong khi các bà bị khiếp-sợ và cúi mặt của họ 
xuống đất, các người này bảo họ: “Tại sao các 
ngươi tìm kiếm Đấng sống giữa những kẻ chết? 
6Ngài không ở đây, nhưng Ngài đã sống lại. Hãy 
nhớ lại Ngài đã nói với các ngươi như thể nào 
trong khi Ngài còn ở tại Ga-li-lê, 7nói rằng Con 
Trai Loài Người phải bị nộp vào tay các tội 
nhân, và bị đóng đinh trên thập-tự-giá, và vào 
ngày thứ ba sống lại.” 8Và họ nhớ lại các lời của 
Ngài, 9và từ mộ trở về và phúc-trình tất cả các 
việc này cho 11 vị và cho mọi người còn lại. 
10Bấy giờ họ là Ma-ri Ma-đơ-len, Gian-nơ, Ma-
ri mẹ của Gia-cơ; các bà khác cùng với họ cũng 
nói các việc này cho các sứ-đồ biết. 11Và các lời 
này trước mắt họ hình như là lời tầm phào, và 
họ chẳng muốn tin chúng. 12[Nhưng Phi-e-rơ 
đứng dậy và chạy tới mộ; cúi xuống và nhìn vào, 
người chỉ thấy các tấm vải liệm bằng vải lanh( 1); 
và người bỏ về nhà của người, lấy làm lạ cho 
việc đã xảy ra.](2) 

Giề-xu hiện ra cùng 2 tín-nhân trên đường về 
Em-ma-út (243/Lu-ca 24.13-24.35/Mác 16.12-
16.13) 
13Và kìa, 2 người trong bọn họ đang đi chính 
ngày đó tới một làng tên là Em-ma-út, độ 7 
dặm(3) từ Giê-ru-sa-lem. 14Và họ đang chuyện 
trò với nhau về tất cả các việc đã xảy ra này. 
l5Và xảy ra rằng trong khi họ đang chuyện trò 
và bàn-luận, chính Giề-xu đến gần, và đi theo 
cùng với họ. 16Song mắt của họ bị ngăn-cản 
không nhận-biết Ngài được. 17Và Ngài phán 
cùng họ: “Những lời mà các ngươi trao đổi với 
nhau trong khi các ngươi đang đi là gì vậy?” Và 
họ đứng yên, nhìn buồn-bã. 18Và 1 người trong 
bọn họ, tên là Cơ-lê-ô-ba trả lời và bảo Ngài: 
“Bộ Ông là người độc-nhất thăm-viếng Giê-ru-
sa-lem và không biết các việc đã xảy ra ở đây 
trong các ngày nay sao?”  
 

                                                             
1hay: tấm vải liệm bằng vải gai 
2Bản khác không có câu trong ngoặc vuông […] 

Luke 24.3-24.18 
3but when they entered, they did not find the 
body of the Lord Jesus. 4And it happened that 
while they were perplexed about this, behold, 
two men suddenly stood near them in dazzling 
apparel; 5and as the women were terrified and 
bowed their faces to the ground, the men said to 
them, “Why do you seek the living One among 
the dead? 6He is not here, but He has risen. 
Remember how He spoke to you while He was 
still in Galilee, 7saying that the Son of Man must 
be delivered into the hands of sinful men, and be 
crucified, and the third day rise again.” 8And 
they remembered His words, 9and returned from 
the tomb and reported all these things to the 
eleven and to all the rest. 10Now they were 
Mary Magdalene and Joanna and Mary the 
mother of James; also the other women with 
them were telling these things to the apostles. 
11And these words appeared in their sight as 
nonsense, and they would not believe them. 
12[But Peter arose and ran to the tomb; stooping 
and looking in, he saw the linen wrappings only; 
and he went away to his home, marveling at 
what had happened.] 

Jesus appears to two believers traveling on the 
road to Emmaus (243/Luke 24.13-24.35/Mark 
16.12-16.13) 
13And behold, two of them were going that very 
day to a village named Emmaus, which was 
about seven miles from Jerusalem. 14And they 
were conversing with each other about all these 
things which had taken place. l5And it came 
about that while they were conversing and 
discussing, Jesus Himself came near, and went 
along with them. 16But their eyes were being 
prevented from recognizing Him. 17And He 
said to them, “What are these words that you are 
exchanging with one another as you are 
walking?” And they stood still, looking sad. 
18And one of them, named Cleopas, answered 
and said to Him, “Are You the only one visiting 
Jerusalem and unaware of the things which have 
happened here in these days?”  
 
 
 

3nguyên ngữ: 60 sơ-ta-đi-a; bản khác: 160 sơ-ta-đi-a 



Luke 24.19-24.35 
19And He said to them, “What things?” And 
they said to Him, “The things about Jesus the 
Nazarene, who was a prophet mighty in deed 
and word in the sight of God and all the people, 
20and how the chief priests and our rulers 
delivered Him up to the sentence of death, and 
crucified Him. 21But we were hoping that it was 
He who was going to redeem Israel. Indeed, 
besides all this, it is the third day since these 
things happened. 22But also some women 
among us amazed us. When they were at the 
tomb early in the morning, 23and did not find 
His body, they came, saying that they had also 
seen a vision of angels, who said that He was 
alive. 24And some of those who were with us 
went to the tomb and found it just exactly as the 
women also had said; but Him they did not see.” 
25And He said to them, “O foolish men and 
slow of heart to believe in all that the prophets 
have spoken! 26Was it not necessary for the 
Christ to suffer these things and to enter into His 
glory?” 27And beginning from Moses and from 
all the prophets, He explained to them the things 
concerning Himself in all the Scriptures. 28And 
they came near the village where they were 
going, and He acted as though He were going 
farther. 29And they urged Him, saying, “Stay 
with us, for it is getting toward evening, and the 
day is now declined.” And He went in to stay 
with them. 30And it came about that when He 
had reclined at the table with them, He took the 
bread and blessed it, and breaking it, He began 
giving it to them. 31And their eyes were opened 
and they recognized Him; and He vanished from 
them. 32And they said to one another, “Was not 
our heart burning within us while He was 
speaking to us on the road, while He was 
explaining the Scriptures to us?” 33And they 
arose that very hour and returned to Jerusalem, 
and found gathered together the eleven and 
those who were with them, 34saying, “The Lord 
has really risen, and has appeared to Simon.” 
35And they began to relate the things on the 
road and how He was recognized by them in the 
breaking of the bread. 
 
 

                                                             
1hay: giải-phóng Y-sơ-ra-ên để được tự-do 

Lu-ca 24.19-24.35  
19Và Ngài bảo họ: “Các việc gì?” Và họ bảo 
Ngài: “Các việc về Giề-xu người Na-xa-rét, đã 
là một đấng tiên-tri có quyền-năng trong việc 
làm và lời nói trong mắt của Đức Chúa TRỜI và 
tất cả dân-chúng, 20và thể nào các thầy tế-lễ cả 
và những kẻ cai trị của chúng ta đã nộp Ngài cho 
án tử-hình, và đã đóng đinh Ngài trên thập-tự-
giá.21Song chúng tôi đã hy-vọng rằng chính 
Ngài sẽ chuộc Y-sơ-ra-ên(1). Thật ra, ngoài mọi 
điều này, ấy là ngày thứ ba từ khi các việc này 
đã xảy ra. 22Song cũng có một số bà giữa chúng 
tôi đã làm cho chúng tôi ngạc-nhiên. Khi họ đã 
có mặt tại mộ sáng sớm này, 23và đã chẳng tìm 
thấy xác của Ngài, họ đến, nói rằng họ cũng đã 
thấy một sự hiện thấy về các thiên-sứ nói rằng 
Ngài sống. 24Và một số người, những kẻ đã ở 
với chúng tôi đã đi tới mộ và đã thấy nó một 
cách chính-xác y như các bà cũng đã nói; nhưng 
họ đã chẳng thấy Ngài.” 25Và Ngài phán cùng 
họ: “Ồ, những người dại và chậm về tâm để tin 
tất cả mà các đấng tiên-tri đã nói! 26Há đã chẳng 
phải là cần-thiết cho Cơ-rít-tô để chịu khổ các 
việc này và để vào sự vinh-quang của Ngài 
sao?” 27Và bắt đầu từ Môi-se và từ tất cả các 
đấng tiên-tri, Ngài giải-thích cho họ các điều về 
chính Ngài trong tất cả Thánh-Kinh. 28Và họ 
đến gần cái làng nơi họ đang đi tới, và Ngài làm 
như thể là Ngài sẽ đi xa hơn. 29Và họ giục Ngài, 
nói: “Xin ở lại với chúng tôi, vì trời đang trở tối 
và ngày bây giờ đã tàn.” Và Ngài đi vào để ở lại 
với họ. 30Và xảy ra rằng khi Ngài đã tựa nơi bàn 
ăn với họ, Ngài lấy bánh mì và ban-phước cho 
nó, và bẻ nó, Ngài trao nó cho họ. 31Và mắt của 
họ được mở ra và họ nhận-biết Ngài; và Ngài 
biến mất khỏi họ. 32Và họ nói với nhau: “Tâm 
chúng ta há đã chẳng cháy bên trong chúng ta(2) 
trong khi Ngài đang phán cùng chúng ta trên 
đường đi, trong khi Ngài đang giải thích Thánh-
Kinh cho chúng ta sao?” 33Và họ đứng dậy 
chính giờ đó và trở lại Giê-ru-sa-lem, và thấy 11 
vị và những người ở với họ đang nhóm lại với 
nhau, 34nói: “Đức Chúa thật-sự đã sống lại, và 
đã hiện ra cùng Si-môn.” 35Và họ thuật lại các 
điều trên đường đi và họ đã nhận biết Ngài như 
thể nào trong việc bẻ bánh mì. 

2bản khác thiếu: ở bên trong chúng ta 



Lu-ca 24.36-24.51 

Giề-xu hiện ra cùng các môn-đồ sau cửa khép 
lại (244/Lu-ca 24.36-24.43/Giăng 20.19-20.23) 
36Và trong khi họ đang kể các điều này, chính 
Ngài đứng vào giữa họ và phán cùng họ: “Bình-
an ở với các ngươi.”(1) 37Song họ giật mình và 
hoảng-sợ và nghĩ rằng họ đang thấy một linh. 
38Và Ngài phán cùng họ: “Tại sao các ngươi bối 
rối, và tại sao nghi-ngờ nổi lên trong tâm của các 
ngươi? 39Hãy xem các bàn tay của Ta và các 
bàn chân Ta; rằng chính là Ta; hãy sờ Ta và hãy 
xem; vì linh không có thịt và xương như các 
ngươi thấy Ta có.” 40[Và khi Ngài đã nói điều 
này, Ngài cho họ thấy các bàn tay của Ngài và 
các bàn chân của Ngài.](2) 41Và trong khi họ vẫn 
còn không tin điều này vì vui và đang ngạc-
nhiên, Ngài bảo họ: “Các ngươi có gì ở đây để 
ăn không?” 42Và họ cho Ngài một miếng cá 
nướng, 43và Ngài lấy nó và ăn trước mặt họ. 

Giề-xu hiện ra cùng các môn-đồ trong Giê-ru-
sa-lem (249/Lu-ca 24.44-24.49) 
44Bấy giờ Ngài phán cùng họ: “Đây là các lời 
của Ta mà Ta đã bảo các ngươi trong khi Ta đã 
còn ở với các ngươi, rằng mọi điều được viết về 
Ta trong Luật-pháp Môi-se và các Tiên-tri và 
các Thánh-thi đều phải được ứng-nghiệm.” 
45Thế thì Ngài mở trí họ để hiểu Thánh-Kinh, 
46và Ngài phán cùng họ: “Như vầy được viết 
rằng Đấng Cơ-rít-tô( 3) phải chịu khổ và ngày thứ 
ba sống lại từ người chết, 47và rằng sự ăn-năn 
cho sự tha-thứ tội-lỗi sẽ được công-bố nhân 
danh Ngài cho tất cả các dân-tộc, bắt đầu từ Giê-
ru-sa-lem. 48Các ngươi là nhân-chứng của các 
việc này. 49Và này, Ta sắp gửi tới lời hứa của 
Cha Ta trên các ngươi; nhưng các ngươi sẽ ở lại 
trong thành này cho đến khi các ngươi được mặc 
lấy quyền-năng từ trên cao.” 

Giề-xu thăng vào trời (250/Lu-ca 24.50-24.53/ 
Mác 16.19-16.20) 
50Và Ngài dẫn họ ra xa đến tận Bê-tha-ni, và 
Ngài nâng các bàn tay của Ngài lên và ban 
phước cho họ. 51Và xảy ra trong khi Ngài đang 
ban phước cho họ, Ngài rời khỏi họ và được đem 
lên vào trong trời. 

                                                             
1bản khác thiếu: “Bình-an ở với các ngươi.” 
2bản khác thiếu: câu 40 

Lu-ca 24.36-24.51 

Jesus appears to the disciples behind locked 
doors (244/Luke 24.36-24.43/John 20.19-
20.23) 
36And while they were telling these things, He 
Himself stood in their midst and said to them, 
“Peace be with you.” 37But they were startled 
and frightened and thought that they were seeing 
a spirit. 38And He said to them, “Why are you 
troubled, and why do doubts arise in your 
hearts? 39See My hands and My feet, that it is I 
Myself; touch Me and see, for a spirit does not 
have flesh and bones as you see that I have.” 
40[And when He had said this, He showed them 
His hands and His feet.] 41And while they still 
were disbelieving it for joy and were marveling, 
He said to them, “Have you anything here to 
eat?” 42And they gave Him a piece of a broiled 
fish; 43and He took it and ate it before them. 

Jesus appears to the disciples in Jerusalem 
(249/Luke 24.44-24.49) 
44Now He said to them, “These are My words 
that I spoke to you while I was still with you, 
that all things which are written about Me in the 
Law of Moses and the Prophets and the Psalms 
must be fulfilled.” 45Then He opened their 
minds to understand the Scriptures, 46 and He 
said to them, “Thus it is written, that the Christ 
should suffer and to rise again from the dead the 
third day; 47and that repentance for forgiveness 
of sins should be proclaimed in His name to all 
nations, beginning from Jerusalem. 48You are 
witnesses of these things. 49And behold, I am 
sending forth the promise of My Father upon 
you; but you are to stay in the city until you are 
clothed with power from on high.” 

Jesus ascends into heaven (250/Luke 24.50-
24.53/Mark 16.19-16.20) 
50And He led them out as far as Bethany, and 
He lifted up His hands and blessed them. 51And 
it came about while He was blessing them, He 
parted from them and was carried up into 
heaven.  
 
 

3hay: Đấng Chịu-xức-dầu 



Luke 24.52 
52And they worshiped Him, and returned to 
Jerusalem with great joy, 53and they were 
continually in the temple, blessing God. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
1bản khác thêm: Amen 

Lu-ca 24.52 
52Và họ thờ-lạy Ngài, và trở về Giê-ru-sa-lem 
với niềm vui lớn lao; 53và họ tiếp-tục ở trong 
đền-thờ, chúc-tụng Đức Chúa TRỜI(1). 
 


