
1/.Đức Giê-su ra trước Phi-la-tô (Mc 15,1-5).

1Vừa tảng sáng, các thượng tế đã họp bàn với các kỳ
mục và kinh sư, tức là toàn thể Thượng Hội Đồng.
Sau đó, họ trói Đức Giê-su lại và giải đi nộp cho
ông Phi-la-tô .
2Ông Phi-la-tô hỏi Người : “Ông là vua dân Do-thái
sao ?” Người trả lời : “Đúng như ngài nói đó.”
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3Các thượng tế tố cáo Người nhiều tội, 4nên ông Phi-
la-tô lại hỏi Người : “Ông không trả lời gì sao ? Nghe
kìa, họ tố cáo ông biết bao nhiêu tội !” 5Nhưng
Đức Giê-su không trả lời gì nữa, khiến ông Phi-la-
tô phải ngạc nhiên.
2/. Án tử hình (Mc 15,6-15).
6Vào mỗi dịp lễ lớn, ông thường phóng thích cho dân
một người tù, tuỳ ý họ xin. 7Khi ấy có một người tên
là Ba-ra-ba, đang bị giam với những tên phiến loạn
đã giết người trong một vụ nổi dậy.



8Đám đông kéo nhau lên yêu cầu tổng trấn ban
ân xá như thường lệ. 9Đáp lời họ yêu cầu,
ông Phi-la-tô hỏi : “Các ông có muốn ta phóng
thích vua dân Do-thái cho các ông
không?” 10Bởi ông thừa biết chỉ vì ghen tị mà
các thượng tế nộp Người. 11Nhưng các thượng tế
sách động đám đông đòi ông Phi-la-tô phóng
thích tên Ba-ra-ba thì hơn. 12Ông Phi-la-tô lại
hỏi : “Vậy ta phải xử thế nào với người mà các
ông gọi là vua dân Do-thái ?”



13Họ la lên : “Đóng đinh nó vào thập
giá!” 14Ông Phi-la-tô lại hỏi : “Nhưng ông
ấy đã làm điều gì gian ác ?” Họ càng la to :
“Đóng đinh nó vào thập giá !” 15Vì muốn
chiều lòng đám đông, ông Phi-la-tô phóng
thích tên Ba-ra-ba, truyền đánh đòn
Đức Giê-su, rồi trao Người cho họ đóng
đinh vào thập giá.



1/. Đức Giê-su ra trước tổng trấn Phi-la-tô

Đức Giêsu Bị Kết Án Tử



3/.Quân lính chế diễu (Mc 15,16-20).

16Lính điệu Đức Giê-su vào bên trong công trường, tức là dinh

tổng trấn, và tập trung cả cơ đội lại. 17Chúng khoác cho Người

một tấm áo điều, và kết một vòng gai làm vương miện đặt lên

đầu Người . 18Rồi chúng bái chào Người : “Vạn tuế đức vua

dân Do-thái !” 19Chúng lấy cây sậy đập lên đầu Người, khạc

nhổ vào Người, và quỳ gối bái lạy. 20Chế giễu chán, chúng lột

áo điều ra, và cho Người mặc áo lại như trước. Sau đó, chúng

dẫn Người đi để đóng đinh vào thập giá.









4/.Đàng Thánh Giá (Mc 15,21).

21Lúc ấy, có một người từ miền quê lên, đi ngang qua

đó, tên là Si-môn, gốc Ky-rê-nê. Ông là thân phụ hai

ông A-lê-xan-đê và Ru-phô. Chúng bắt ông vác thập

giá đỡ Đức Giê-su. 22Chúng đưa Người lên một nơi

gọi là Gôn-gô-tha, nghĩa là Đồi Sọ.





5/.Đức Giê-su chịu đóng đinh vào thập giá (Mc 15,22-32).

23Chúng trao rượu pha một dược cho Người, nhưng Người

không uống . 24Chúng đóng đinh Người vào thập giá, rồi đem

áo Người ra bắt thăm mà chia nhau, xem ai được cái gì. 25Lúc

chúng đóng đinh Người là giờ thứ ba. 26Bản án xử tội Người

viết rằng : “Vua người Do-thái”. 27Bên cạnh Người, chúng còn

đóng đinh hai tên cướp, một đứa bên phải, một đứa bên trái.

[ 28Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh : Người bị liệt vào hạng

những tên phạm pháp.]





6/.Đức Giê-su chết trên thập giá (Mc 15,33-41).

29 Kẻ qua người lại đều nhục mạ Người, vừa lắc đầu vừa nói :

“Ê, mi là kẻ phá Đền Thờ, và nội trong ba ngày xây lại

được, 30có giỏi thì xuống khỏi thập giá mà cứu mình đi !” 31Các

thượng tế và kinh sư cũng chế giễu Người như vậy, họ nói với

nhau : “Hắn cứu được thiên hạ, mà chẳng cứu nổi

mình. 32Ông Ki-tô vua Ít-ra-en, cứ xuống khỏi thập giá ngay

bây giờ đi, để chúng ta thấy và tin.” Cả những tên cùng chịu

đóng đinh với Người cũng nhục mạ Người.



6/. Đức Giê-su ở trên thập giá bị sỉ vả nhạo cười





6/.Đức Giê-su chết trên thập giá (Mc 15,33-41).

33Vào giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi

đến giờ thứ chín. 34Vào giờ thứ chín, Đức Giê-su kêu

lớn tiếng : “Ê-lô-i, Ê-lô-i, la-ma xa-bác-tha-

ni!” Nghĩa là : “Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của

con, sao Ngài bỏ rơi con ?” 35Nghe vậy, một vài

người đứng đó liền nói : “Kìa hắn kêu cứu ông Ê-li-

a.”



36Rồi có kẻ chạy đi lấy một miếng bọt biển, thấm
đầy giấm, cắm vào một cây sậy, đưa lên
cho Người uống mà nói : “Để xem ông Ê-li-a có
đến đem hắn xuống không.” 37Đức Giê-su lại
kêu lên một tiếng lớn, rồi tắt thở. 38Bức màn
trướng trong Đền Thờ bỗng xé ra làm hai từ trên
xuống dưới. 39Viên đại đội trưởng đứng đối diện
với Đức Giê-su, thấy Người tắt thở như vậy liền
nói : “Quả thật, người này là Con Thiên Chúa.”



6/. Đức Giê-su chết trên thập giá



Đức Giê-su lại kêu lên một tiếng lớn, rồi tắt thở.

(Mc 15, 37)



7/.Dưới chân Thập Giá (Mc 15,40-41).

40Nhưng cũng có mấy phụ nữ đứng xa xa mà nhìn,

trong đó có bà Ma-ri-a Mác-đa-la, bà Ma-ri-a mẹ các

ông Gia-cô-bê Thứ và Giô-xết, cùng bà Sa-lô-

mê. 41Các bà này đã đi theo và giúp đỡ Đức Giê-

su khi Người còn ở Ga-li-lê. Lại có nhiều bà khác đã

cùng với Người lên Giê-ru-sa-lem, cũng có mặt tại

đó.



7/. Các phụ nữ đạo
đức trên Gôn-gô-tha

 Đây là những nhân
chứng đích thực của
giao ước mới
(5người)

 Đây cũng chính là
những đại điện chính
thức của giao ước
mới



8/.Mai tang Đức Giê-su (Mc 15,42-47).

42Chiều đến, vì hôm ấy là ngày áp lễ, tức là hôm trước

ngày sa-bát, 43nên ông Giô-xếp tới. Ông là người

thành A-ri-ma-thê, thành viên có thế giá của hội đồng, và

cũng là người vẫn mong đợi Triều Đại của Thiên Chúa.

Ông đã mạnh dạn đến gặp tổng trấn Phi-la-tô để xin thi

hài Đức Giê-su. 44Nghe nói Người đã chết, ông Phi-la-

tô lấy làm ngạc nhiên, và cho đòi viên đại đội trưởng

đến, hỏi xem Người đã chết lâu chưa.



45Sau khi nghe viên sĩ quan cho biết sự việc,
tổng trấn đã cho ông Giô-xếp lãnh lấy thi
hài. 46Ông này mua một tấm vải gai, hạ xác
Đức Giê-su xuống, lấy tấm vải ấy liệm Người
lại, đem đặt vào ngôi mộ đã đục sẵn trong núi
đá, rồi lăn tảng đá lấp cửa mộ. 47Còn bà Ma-ri-a
Mác-đa-la và bà Ma-ri-a mẹ ông Giô-xết, thì để
ý nhìn xem chỗ họ mai táng Người.



8/. Đức Giê-su được mai táng



Chôn trong mồ đá



My Lord and My God by Anthony -Tony- Carnesi
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1/.Đức Giê-su trước Phi-la-tô.

2/.Án tử hình.

3/.Quân lính chế diễu.

4/.Đàng Thánh Giá.

5/.Đức Giê-su chịu đóng đinh.

6/.Đức Giê-su chết trên Thập Giá.

7/.Mai táng Đức Giê-su.





1/.Đức Giê-su phục sinh (Mc 16,1-8).
1Vừa hết ngày sa-bát, bà Ma-ri-a Mác-đa-
la với bà Ma-ri-a mẹ ông Gia-cô-bê, và
bà Sa-lô-mê, mua dầu thơm để đi ướp xác
Đức Giê-su. 2Sáng tinh sương ngày thứ
nhất trong tuần, lúc mặt trời hé mọc, các bà
ra mộ.
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3Các bà bảo nhau : “Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi
cửa mộ giùm ta đây ?” 4Nhưng vừa ngước mắt
lên, các bà đã thấy tảng đá lăn ra một bên rồi,
mà tảng đá ấy lớn lắm. 5Vào trong mộ, các bà
thấy một người thanh niên ngồi bên phải, mặc
áo trắng ; các bà hoảng sợ. 6Nhưng người
thanh niên liền nói : “Đừng hoảng sợ ! Các bà
tìm Đức Giê-su Na-da-rét, Đấng bị đóng đinh
chứ gì !



Người đã trỗi dậy rồi, không còn đây nữa. Chỗ đã đặt

Người đây này ! 7Xin các bà về nói với môn đệ

Người và ông Phê-rô rằng Người sẽ đến Ga-li-

lê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người

như Người đã nói với các ông.” 8Vừa ra khỏi mộ, các

bà liền chạy trốn, run lẩy bẩy, hết hồn hết vía. Các bà

chẳng nói gì với ai, vì sợ hãi.



*Ngôi mộ trống : Tự nó, ngôi mộ trống không

phải là một bằng chứng không thể chối cãi về sự

sống lại của Đức Giê-su. Không phải một tấm

đá bất động, nhưng chính sự hiện diện của Đức

Giê-su sống động mới là nguồn, là nền tảng đức

tin.

Đức Giêsu Phục Sinh



Quả thật, sáng ngày thứ nhất trong tuần, ba

người phụ nữ khám phá ra rằng thi hài Đức Giê-

su không còn ở trong ngôi mộ nữa. Ba bà chỉ tin

là Người đã sống lại vì đã hiện ra với các bà.

Nội dung của lời rao giảng tiên khởi nằm trong

1 Cr 15,3tt. Đoạn này không hề nói đến ngôi mộ

trống, nhưng cho thấy :



Đức Giê-su đã được mai táng, nghĩa là đã thực sự đi

vào cõi chết, và Người đã hiện ra cho các môn đệ

thấy, nghĩa là đã sống lại (x. 1 Cr 15,5-8). Ngôi mộ

trống chỉ có ý nghĩa, một khi được liên kết với các

cuộc hiện ra của Đức Giê-su. Sứ mạng mà thiên sứ

giao phó cho các bà (c.7) thuộc về thông điệp của

biến cố Phục Sinh, bởi vì thiên sứ loan báo rằng các

môn đệ sẽ được thấy Đức Giê-su.



1. Ngôi Mộ Trống



2/.Hiện ra cho Maria Ma-đa-lê-na (Mc16,9-11)

9Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ

nhất trong tuần, Đức Giê-su hiện ra trước tiên

với bà Ma-ri-a Mác-đa-la, là kẻ đã được Người

trừ cho khỏi bảy quỷ. 10Bà đi báo tin cho những

kẻ đã từng sống với Người mà nay đang buồn bã

khóc lóc. 11Nghe bà nói Người đang sống và bà

đã thấy Người, các ông vẫn không tin.



Hiện ra cho bà Maria Mac-đa-la



Hiện ra 

cho bà

Maria 

Mac-

đa-la.



3/.Hiện ra cho hai môn đệ (Mc 16,12-13).
12Sau đó, Người tỏ mình ra dưới một hình

dạng khác cho hai người trong nhóm các

ông, khi họ đang trên đường đi về

quê. 13Họ trở về báo tin cho các ông khác,

nhưng các ông ấy cũng không tin hai người

này.



Cho 
hai 

môn 
đệ 

làng 
Em
mau





3/. Sứ mạng của 11 Tông Đồ (Mc 16,14-18).

14Sau cùng, Người tỏ mình ra cho chính Nhóm

Mười Một đang khi các ông dùng bữa. Người

khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi

lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy

Người sau khi Người trỗi dậy.



Các tông đồ tại Giê-ru-sa-lem (lần 1)



15Người nói với các ông : “Anh em hãy đi
khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin
Mừng cho mọi loài thụ tạo. 16Ai tin và chịu
phép rửa, sẽ được cứu độ ; còn ai không
tin, thì sẽ bị kết án. 17Đây là những dấu lạ
sẽ đi theo những ai có lòng tin : nhân danh
Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được
những tiếng mới lạ.





Các tông đồ tại Giê-ru-sa-lem (lần 2) có cả Tôma



Hiện ra cho các tông đồ tại Ga-li-lê.



18Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc
độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên
những người bệnh, thì những người này sẽ được
mạnh khoẻ”.

4/.Đức Giê-su thăng thiên (Mc 16,19-20).
19Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự

bên hữu Thiên Chúa. 20Còn các Tông Đồ thì ra đi rao
giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông,
và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các
ông rao giảng.



2. Thiên sứ báo tin.



Chúa Thăng Thiên



Những cuộc hiện ra của Đức Giê-su sau Ngài
sống lại.

Người công giáo tin rằng Chúa của mình là
ĐG Ki-tô chịu đóng đinh trên thập giá đã chết và sau
3 ngày đã sống lại. Vậy thì ĐG sống lại hồi nào?
Làm sao biết được?

Chúng ta biết rõ rằng, cách tính ngày của
người Do Thái thời ĐG: khởi đầu của một ngày mới
tính từ 6h00 chiều của ngày hôm trước, cho đến hết
6h00 chiều ngày hôm sau.



Trong cuộc khổ nạn của ĐG Ngài đã chết trên

thập giá lúc 3h00 chiều thứ sáu. Đến 6h00 chiều

ngày thứ sáu là bắt đầu ngày thứ bảy tức là ngày

sa-bát. Theo luật của người Do Thái trong ngày

sa-bát không ai được ra khỏi nhà hơn 1 km. Như

vậy chỉ trong 3 tiếng đồng hồ từ 3h00 đến trước

6h00 ngày thứ sáu, những người thân của ĐG

phải làm những việc sau đây.



1. Phải có người vào thành Giê-ru-sa-lem báo cho Phi-

la-tô biết ĐG đã chết và xin phép hạ xác người xuống

(thực ra quãng đường từ đồi Can-vê ở ngoài thành đến

thành Giê-ru-sa-lem chỉ cách nhau khoảng 500m).

2. Sau khi được phép của Phi-la-tô những người thân

của ĐG bắt thang và hạ xác người xuống, tẩm liệm sơ

sài và vội vàng vì không có nhiều thời gian, đưa xác

Ngài vào huyệt đá mới của ông Si-môn thành A-ri-ma-

thi-a. Sau đó mọi người phải đi về nhà trước 6h00

chiều.



3. Như vậy tuy dù chúng ta không biết rõ chính xác

ngày giờ Chúa sống lại, nhưng chúng ta có thể quả

quyết rằng ĐG đã sống lại trong khoảng thời gian

từ sau 6h00 ngày thứ sáu cho đến 6h00 sáng ngày

chúa nhật. Như vậy ĐG chỉ sống lại trong 36 tiếng

mà thôi không hơn không kém. Vì trước 6h00 chiều

ngày thứ sáu ĐG vẫn còn được an tang trong mộ.

Đến 6h00 sáng chúa nhật, khi các bà đến viếng mộ

thì ngôi mộ đã trống không còn xác ĐG ở đó nữa.



4. Những cuộc hiện ra của ĐG sau khi Người

sống lại

1) Hiện ra cho bà Maria Mac-đa-la.

2) Cho hai môn đệ làng Emmau.

3) Cho các tông đồ tại Giê-ru-sa-lem (lần 1)

4) Cho các tông đồ tại Giê-ru-sa-lem (lần 2) có

cả Tôma.

5) Hiện ra cho các tông đồ tại Ga-li-lê.

5. Chúa thăng thiên.
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1/.Đức Giê-su phục sinh.
2/.Hiện ra cho Maria Ma-đa-lê-na.
3/.Hiện ra cho hai môn đệ.
4/.Sứ mạng của 11 Tông Đồ.
5/.Đức Giê-su thăng thiên.








