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CHÚA GIÊ SU BỊ XỬ ÁN VÀ BỊ ĐÓNG ĐINH 
Kinh thánh: Ma-thi-ơ 27:1-53 

Câu gốc: Ê-sai 53:4 Thật Người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của 

chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn 

khổ. 

Mục đích: Ê-sai 53:5 Nhưng Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị 

thương. Bởi sự sửa phạt Người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi Người chúng ta được lành 

bịnh.  

I. SỰ GIAN ÁC XẤU XA CỦA CON NGƯỜI 

1. Những nhà lãnh đạo tôn giáo tìm mọi cách để giết Chúa: 

Ma-thi-ơ 27:1 Đến sáng mai, các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân hội nghị 

nghịch cùng Đức Chúa Jêsus (Giê-su) để giết Ngài. 2 Khi đã trói Ngài rồi, họ đem nộp 

cho Phi-lát, là quan tổng đốc.  

2. Giu-đa khi thấy Chúa bị án: Hối hận/ đau buồn/ và tự tử 

Ma-thi-ơ 27:3 Khi ấy, Giu-đa, là kẻ đã phản Ngài, thấy Ngài bị án, thì ăn năn, bèn đem 

ba chục miếng bạc trả cho các thầy tế lễ cả và các trưởng lão, 4 mà nói rằng: Tôi đã phạm 

tội vì nộp huyết vô tội! 

• Họ không quan tâm: Ma-thi-ơ 27:4b Song họ đáp rằng: Sự đó can gì đến chúng ta? 

Mặc kệ ngươi. 5 Giu-đa bèn ném bạc vào đền thờ, liền trở ra, đi thắt cổ.  

3. Quan tổng đốc Phi lát: Tra hỏi Đức Chúa Jêsus 

Ma-thi-ơ 27:11 Đức Chúa Jêsus đứng trước quan tổng đốc, quan hỏi rằng: Có phải ngươi 

là Vua của dân Giu-đa không? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Thật như lời. 12 Trong lúc các 

thầy tế lễ cả và các trưởng lão kiện Ngài, Ngài không đối đáp gì hết. 13 Phi-lát bèn nói 

cùng Ngài rằng: Họ có nhiều điều làm chứng kiện ngươi, ngươi há không nghe đến 

sao? 14 Song Đức Chúa Jêsus không đáp lại một lời gì, đến nỗi làm cho quan tổng đốc lấy 

làm lạ lắm.  

• Phi lát có ý tha Đức Chúa Jêsus: Ma-thi-ơ 27:15 Phàm đến ngày lễ Vượt qua, quan 

tổng đốc thường có lệ tha một tên tù tùy ý dân muốn. 16 Đang lúc ấy, có một tên phạm 

nổi tiếng, tên là Ba-ra-ba.(Công-vụ các Sứ-đồ 3:13 Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Y-

sác, và Gia-cốp, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã làm vinh hiển đầy tớ Ngài là 

Đức Chúa Jêsus, là Đấng mà các ngươi đã bắt nộp và chối bỏ trước mặt Phi-lát, trong 

khi người có ý tha Ngài ra) 

• Phi-lát hỏi ý kiến của những kẻ ghét Đức Chúa Jêsus: Ma-thi-ơ 27:17 Khi chúng 

đã nhóm lại, thì Phi-lát hỏi rằng: Các ngươi muốn ta tha người nào, Ba-ra-ba hay là 

Jêsus gọi là Christ? 

• Phi lát biết lý do Ngài bị nộp:  Ma-thi-ơ 27:18 Vì quan ấy biết bởi lòng ghen ghét 

nên chúng đã nộp Ngài. 

• Phi lát được vợ cảnh báo về vụ án này:  Ma-thi-ơ 27:19 Quan tổng đốc đang ngồi 

trên tòa án, vợ người sai thưa cùng người rằng: Đừng làm gì đến người công bình đó; 

vì hôm nay tôi đã bởi cớ người mà đau đớn nhiều trong chiêm bao.  

4. Những nhà lãnh đạo tôn giáo: Xúi dân xin giết Đức Chúa Jêsus cho bằng được 

Ma-thi-ơ 27:20 Song các thầy tế lễ cả và các trưởng lão dỗ chúng hãy xin tha Ba-ra-ba và 

giết Đức Chúa Jêsus  

• Muốn quan tha Ba-ra-ba là kẻ gian ác cho mình: C21 Quan tổng đốc cất tiếng hỏi 

rằng: Trong hai người nầy, các ngươi muốn ta tha ai? Chúng thưa rằng: Ba-ra-ba.  

• Muốn đóng đinh Chúa Jêsus: C22-23 Phi-lát nói rằng: Vậy, còn Jêsus gọi là Christ, 
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thì ta sẽ xử thế nào? Chúng đều trả lời rằng: Đóng đinh nó trên cây thập tự!  

5. Phi lát làm theo ý dân yêu cầu: Không chịu trách nhiệm về huyết vô tội này 

Ma-thi-ơ 27:24 Phi-lát thấy mình không thắng nổi chi hết, mà sự ồn ào càng thêm, thì lấy 

nước rửa tay trước mặt thiên hạ, mà nói rằng: Ta không có tội về huyết của người nầy; 

điều đó mặc kệ các ngươi.  

6. Dân chúng hứa chịu trách nhiệm về huyết này: Ma-thi-ơ 27:25 Hết thảy dân chúng 

đều đáp rằng: Xin huyết người lại đổ trên chúng tôi và con cái chúng tôi!  

7. Phi lát ra lịnh đánh đòn và tử hình Đức Chúa Jêsus: Như một tên tử tội 

Ma-thi-ơ 27:26 Phi-lát bèn tha tên Ba-ra-ba cho chúng; và khiến đánh đòn Đức Chúa 

Jêsus, đoạn giao Ngài ra để đóng đinh trên cây thập tự.  

8. Quân lính sĩ nhục, hành hạ, tra tấn Đức Chúa Jêsus: Ma-thi-ơ 27:27 Lính của quan 

tổng đốc bèn đem Đức Chúa Jêsus vào công đường, và nhóm cả cơ binh vây lấy 

Ngài. 28 Họ cổi áo Ngài ra, lấy áo điều mà khoác cho Ngài. 29 Đoạn, họ đương một cái 

mão gai mà đội trên đầu, và để một cây sậy trong tay hữu Ngài; rồi quì xuống trước mặt 

Ngài mà nhạo báng rằng: Lạy Vua của dân Giu-đa. 30 Họ nhổ trên Ngài, và lấy cây sậy 

đánh đầu Ngài. 31 Khi đã nhạo báng Ngài rồi, thì họ cổi áo điều ra mà mặc áo của Ngài 

lại, rồi đem Ngài đi đóng đinh trên cây thập tự.  

• Họ cho Ngài uống rượu trộn với mật đắng: Ma-thi-ơ 27:33 Đã đi tới một chỗ gọi 

là Gô-gô-tha, nghĩa là chỗ cái Sọ, 34 họ cho Ngài uống rượu trộn với mật đắng; song 

Ngài nếm, thì không chịu uống. (Thi thiên 69:21a Chúng nó ban mật đắng làm vật 

thực tôi) 

• Họ đóng đinh Ngài với hai tên trộm cướp: Bắt thăm và chia nhau áo xống Ngài 

 Ma-thi-ơ 27:35 Họ đã đóng đinh Ngài trên cây thập tự rồi, thì bắt thăm mà chia nhau 

áo xống của Ngài.  38 Cũng lúc đó, họ đóng đinh hai tên trộm cướp với Ngài, một tên 

ở cây thập tự bên hữu, một tên ở cây thập tự bên tả. → (Ê-sai 53:12d Ngài đã bị kể 

vào hàng kẻ dữ, đã mang lấy tội lỗi nhiều người,) 

9. Nhiều người sĩ nhục, nhạo báng,tấn công Ngài: Ma-thi-ơ 27:39 Những kẻ đi ngang 

qua 41 Các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão 44 Hai tên trộm cướp bị 

đóng đinh trên cây thập tự với Ngài cũng nhiếc móc Ngài như vậy. 

II. SỰ TỐT LÀNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI 

1. Đức Chúa Trời hành động: Mác 15:25 Lúc đóng đinh Ngài, là giờ thứ ba= (9 giờ sáng) 

• Sự chết của Đức Chúa Jêsus rất là nghiêm trọng: Ma-thi-ơ 27:45 Từ giờ thứ sáu 

đến giờ thứ chín, khắp cả xứ đều tối tăm mù mịt. (Giữa trưa đến 3 giờ chiều)  

2. Đức Chúa Jêsus kêu lên vì bị xa cách Đức Chúa Trời: Ma-thi-ơ 27:46 Ước chừng giờ 

thứ chín, Đức Chúa Jêsus kêu tiếng lớn lên rằng: Ê-li, Ê-li lam-ma sa-bách-ta-ni? nghĩa 

là: Đức Chúa Trời tôi ơi! Đức Chúa Trời tôi ơi! sao Ngài lìa bỏ tôi? → (Thi thiên 

22:1 Đức Chúa Trời tôi ôi! Đức Chúa Trời tôi ôi! sao Ngài lìa bỏ tôi? Nhân sao Ngài 

đứng xa, không giúp đỡ tôi, và chẳng nghe lời rên siếc tôi?) 

3. Bọn lính cho Ngài uống dấm: Giăng 19:28 Sau đó, Đức Chúa Jêsus biết mọi việc đã 

được trọn rồi, hầu cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm, thì phán rằng: Ta khát!  

Ma-thi-ơ 27:48 Liền có một người trong bọn họ chạy lấy một miếng bông đá, và thấm 

đầy dấm, để trên đầu cây sậy mà đưa cho Ngài uống. → (Thi 69:21b Và cho tôi uống 

giấm trong khi khát.) 

4. Đức Chúa Jêsus kêu một tiếng lớn: Ma-thi-ơ 27:50 Đức Chúa Jêsus lại kêu lên một 

tiếng lớn nữa, rồi trút linh hồn. → (Giăng 19:30 Khi Đức Chúa Jêsus chịu lấy dấm ấy rồi, 

bèn phán rằng: MỌI VIỆC ĐÃ ĐƯỢC TRỌN; rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn.) 
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• Màn trong đền thờ bị xé làm đôi từ trên xuống dưới: Ma-thi-ơ 27:51 Và nầy, cái 

màn trong đền thờ, bị xé ra làm hai từ trên chí dưới, → (Hê-bơ-rơ 10:19 Hỡi anh em, 

vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Jêsus được dạn dĩ vào nơi rất thánh, 20 bởi đường 

mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài,) 

• Mồ mả mở ra: Ma-thi-ơ 27:52 mồ mả mở ra, và nhiều thây của các thánh qua đời 

được sống lại. 53 Sau khi Đức Chúa Jêsus đã sống lại, các thánh đó ra khỏi mồ mả, đi 

vào thành thánh, và hiện ra cho nhiều người thấy.  

Cầu nguyện theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh và xin Ngài cho chúng ta thật sự biết ơn những 

gì Đức Chúa Jêsus làm cho chúng ta trong sự thương khó và sự chết của Ngài. 
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