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Jesus is the Perfect Sacrifice Who Lives 
 
Many times Jesus had told his disciples that he must be betrayed into the hands of the religious 
leaders who would condemn him to death.  One disciple had gone to the religious leaders and 
betrayed Jesus, telling them where to find him when no crowd was present.  Many false 
accusations were brought against him but the accusations were not true and didn’t agree with 
each other.   
 
Jesus was beaten thirty-nine lashes by Roman soldiers. They put a robe on him and a crown 
of thorns on his head. They mocked him saying, “Hail, King of the Jews!” They struck him on 
the head with a staff and fell on their knees to mock worship. Then they led him out to crucify 
him.  
 
Jesus was crucified between two criminals, one on the left and one on the right. Crucifixion meant 
having your hands and feet nailed to a wooden cross to hang until death. The leaders stood and 
watched, saying, “He saved others. Let him save himself, if he is the Christ of God.” Jesus prayed, 
“Father, forgive them for they do not know what they are doing.” At the foot of the cross, the 
Roman soldiers gambled for Jesus’ clothing. 
  
One of the criminals who hung their hurled insults at Jesus, “Aren’t you the Christ? Save yourself 
and us!” The other criminal rebuked him, “Don’t you fear God?” he said, “We are punished justly 
and getting what our deeds deserve. But this Jesus has done nothing wrong.” He said, “Jesus, 
remember me when you come into your kingdom.” Jesus answered him, “Today you will be with 
me in paradise.” After that Jesus said to a disciple, “Take care of my mother.” 
 
At about noon the sun stopped shining. It became very dark. Jesus cried out in a loud voice,  
“My God, my God, why have you forsaken me?” At that very moment the sinless Son of God 
took upon himself the sin and punishment of sinners. The holy eyes of the Father could not look 
upon the Son. Jesus suffered the second death of separation from the Father. He had suffered 
the spiritual death that sinners deserve. Then at last the sacrifice was accepted and Jesus cried, 
“It is finished!” Jesus said, “Father, into your hands I give my spirit.” Having said this, Jesus 
bowed his head and died.  
 
Early on the third day after Jesus’ death, some of the women were going to the tomb to anoint 
the body of Jesus with spices.  They found the tomb open.  An angel sitting inside said to the 
women, “Do not be afraid.  You are looking for Jesus of Nazareth who was crucified.  He is not 
here.  He has risen just as he said.  Go and tell his disciples.”  The women went to tell the disciples 
but they thought the women were speaking foolishness.  Two of the disciples, Peter and John, 
went to investigate.  They saw the strips of cloth that Jesus had been buried in but Jesus was 
gone.   
 
Jesus had risen from the grave just like the prophets and he himself had said would happen.  He 
had been faithful to his heavenly Father, even unto death.  God had honored Jesus by raising 
him as the first fruit of the resurrection.  Yes, Jesus is alive.  Through him we, too, may live.    
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Giê-xu là Hy Sinh Hoàn Hảo và Ngài Đang Sống 
 

Nhiều lần Chúa Giê-xu đã nói với môn đồ Ngài rằng Ngài phải bị nộp vào tay những nhà lãnh đạo tôn 
giáo, là những người sẽ xử Ngài tội chết. Một môn đồ đã đến gặp những người lãnh đạo tôn giáo và 
phản bội Chúa Giê-xu, ông ta cho họ biết nơi để tìm Chúa khi không có đông người. Các môn đồ đã chạy 
trốn với nỗi sợ hãi trong bóng đêm. Có nhiều lời vu cáo được đưa ra để chống lại Ngài nhưng lời đó 
không thật và không trùng khớp với nhau. 
 
Chúa Giê-xu bị đánh ba mươi chín roi bởi những người lính La Mã. Họ mặc một cái áo choàng  
cho Ngài và đội một cái mão gai lên đầu Ngài. Họ chế giễu Ngài rằng, “Xin chào, Vua dân Giu-  
đa!” Họ đánh vào đầu Ngài bằng cây gậy và quỳ gối xuống thờ lạy Ngài cách chế giễu. Sau đó  
họ dẫn Ngài đi đặng đóng đinh Ngài.  
 
Chúa Giê-xu bị đóng đinh giữa hai tên tội phạm, một tên bên trái và một bên phải. Sự đóng  
đinh được thực hiện bằng cách đóng đinh vào tay và chân treo lên một cậy thập tự bằng gỗ  
cho đến chết. Những người lãnh đạo đứng nhìn và nói, “Hắn đã cứu người khác. Hãy để hắn  
tự cứu mình nếu hắn là Đấng Christ của Đức Chúa Trời.” Chúa Giê-xu cầu nguyện, “Lạy Cha,  
xin tha cho họ vì họ không biết những gì họ đang làm.” Tại nơi chân thập tự, quân lính La Mã  
đánh cược với nhau để lấy quần áo của Chúa Giê-xu.  
 
Một trong hai tên tội phạm bị treo ở đó ném những lời lăng mạ vào Chúa Giê-xu, “Không phải  
ngươi là Chúa Giê-xu sao? Hãy tự cứu lấy mình và cứu chúng ta nữa!” Người tù nhân khác quở  
trách hắn, “Ngươi không sợ Đức Chúa Trời sao?” anh ta nói, “Chúng ta bị trừng phạt thích  
đáng với những gì chúng ta đã gây ra. Nhưng Giê-xu này không làm điều gì sai.” Anh ta nói,  
“Giê-xu, xin nhớ đến tôi khi Ngài vào nước của Ngài.” Chúa Giê-xu trả lời, “Hôm nay, ngươi sẽ ở với ta 
trong thiên đàng.” Sau đó Chúa Giê-xu nói với một môn đồ “Hãy chăm sóc mẹ Ta.”  
 
Đến gần giữa trưa mặt trời không chiếu sáng nữa. Trời bỗng trở nên rất tối. Chúa Giê-xu kêu  
lớn tiếng, “Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi?” Ngay thời khắc ấy  
Con Trai vô tội của Đức Chúa Trời đã gánh các tội lỗi và chịu sự phán xét của người tội nhân. Mắt  
Thánh của Đức Chúa Cha không thể nhìn xem Con Ngài nữa. Chúa Giê-xu đã gánh chịu sự chết thứ hai 
là sự phân rẽ khỏi Đức Chúa Cha. Ngài đã chịu sự chết thuộc linh mà người là tội nhân đáng phải chịu. 
Cuối cùng sự hy sinh của Ngài đã được chấp nhận và Chúa Giê-xu kêu lên, “Mọi sự đã được trọn!” Ngài 
nói, “Lạy Cha, Con phó linh hồn con trong tay Cha.” Khi nói những lời này, Chúa Giê-xu gục đầu xuống 
và  
chết.  
 
Vào buổi sáng sớm ngày thứ ba sau cái chết của Chúa Giê-xu, vài người phụ nữ đang đi đến mộ để xức 
hương liệu lên xác Chúa Giê-xu. Họ thấy ngôi mộ mở ra. Một thiên sứ ngồi bên trong nói với họ rằng, 
“Đừng sợ. Các ngươi đang tìm Giê-xu của Na-xa-rét là người đã bị đóng đinh. Ngài không có ở đây. Ngài 
đã sống lại y như lời Ngài đã nói. Hãy đi và nói với các môn đồ Ngài.” Những người phụ nữ đi nói với các 
môn đồ nhưng họ nghĩ những người phụ nữ này đang nói điều ngu xuẩn. Hai trong số các môn đồ, Phi-
e-rơ và Giăng, đi đến mộ để tìm hiểu. Họ thấy những mảnh vải liệm Chúa Giê-xu ở trong nhưng Ngài 
không có ở đó.    
 
Chúa Giê-xu đã sống lại từ mộ phần y như lời tiên tri và chính Ngài đã nói về điều sẽ xảy ra. Ngài đã 
thành tín với Cha Thiên Thượng, thậm chí cho đến chết. Đức Chúa Trời đã vinh danh Chúa Giê-xu bằng 
cách khiến Ngài làm trái đầu tiên của sự sống lại. Phải, Chúa Giê-xu đang sống. Nhờ Ngài, chúng ta 
cũng được sống.           
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Discussion Question 
 

1. In your own words, what happens in the story?  
 
2. What does the story teach us about Jesus?  
 
3. What did Jesus say to the one criminal who believed in Jesus? 
 
5. When the women arrived at the tomb, what did they find? 
 
6. Bạn có tin rằng câu chuyện này là thật không? Do you believe that this story is true?  
 
7. Bạn có tin rằng Chúa Giê-xu đã chịu sự chết mà tội nhân đáng phải chịu không? Do you 
believe that Jesus suffered the death that sinners deserve?  
 
8. Bạn có tin rằng bạn là người có tội lỗi không? Do you believe you are a sinner?  
 
9. Nếu bạn tin rằng bạn là người có tội bạn sẽ phản ứng như thế nào? If so what should your 
response be? 
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Vocabulary 
 

1. Lashes  
 
2. Crown of thorns  
 
3. Mocked  
 
4. Cross  
 
5. Gambled  
 
6. Hurled Insults  
 
7. Justly  
 
8. Deeds  
 
9. Forsaken  
 
10. Spiritual death  
 
11. Crucify 
 
12. 

A. Two pieces of wood tied or nailed together 
to make a “T” shape  
 
B. Something that you have done  
 
C. Abandoned or left alone  
 
D. To shout mean or angry words at 
someone  
 
E. Something that happens first or that which 
has great importance 
 
F. A spirit or soul’s eternal separation from 
God; eternal punishment away from God  
 
G. Beaten with a whip  
 
H. Games that involve betting money  
 
I. Made fun of  
 
J. To hang on cross to kill 
 
K. A circular hat made of sharp points or 
thistles  
 
L. Fair  
 

 
 
 


