
Câu Chuyện của Kinh Thánh:  Phần 5: Chúa Giê-xu Chiụ Chết và Sống Lại 
Chúng ta ở đây để nghiên cứu Kinh Thánh, cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại đó là Kinh Thánh.  Kinh Thánh là Lời Chúa và hoàn 
toàn đúng. Thông qua các video và thời gian nghiên cứu của chúng ta, chúng ta muốn xem một bản tóm tắt hoặc tổng quan về 
câu chuyện của Kinh Thánh. Những nghiên cứu này sẽ giúp bạn hiểu kế hoạch của Thiên Chúa cho tất cả mọi người và giúp bạn 
quyết định xem bạn có muốn cam kết có mối quan hệ với Chúa thông qua Chúa Giê-xu Christ hay không? 
 

Khai niệm cơ bản về Kinh thánh: 
▪ Gồm hai phần: Giao ước cũ và giao ước mới 
▪ Gồm 66 sách 
▪ Gồm 40 trước giả  
▪ Được viết hơn 1.500 năm (bắt đầu từ hơn 3.500 năm trước) 
▪ Được Chúa truyền linh cảm (2 Ti-mô-thê 3:16-17) 

 
I:  Đánh giá 
 
Phần 4: 
Chúng ta học được điều gì? 
 
Những điểm chính là: 
 
_____________ ______________ đã làm nhiều ___________ _________ để cho mọi người thấy rằng ____________ 
___________ của Ngài có thể làm ____________ ___________ những _____________ __________ của 
____________ __________, lớn hơn so với __________ __________ __________ __________ này và các _________ 
____________, và thậm chí lớn hơn cả ____________ _____________. 
 
Bạn đã chia sẻ những điều này với ai vào tuần trước chưa?    
 
Họ dã trả lời bạn như thế nào? 
 

II:  Xem video (2 lần) 
Hãy viết một bản tóm tắt ngắn gọn về câu chuyện có thật mà bạn vừa xem. 
 
 
 
 

 

 

 
III:  Đọc câu chuyện sau đay 

Đức Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời, là giáo sư tuyệt vời và là người làm phép lạ quyền năng.  Trong hết thảy mọi 
người sống trên đất, chỉ một mình Chúa Giê-xu không bao giờ phạm tội.  Ngài là Đấng duy nhất không bao giờ xứng 
đáng bị hình phạt do tội lỗi.  Rất nhiều người yêu mến Chúa Giê-xu!  Tuy nhiên một số nhà lãnh đạo tôn giáo ganh tị 
với Ngài.  Họ bắt Ngài, xét xử Ngài và quyết định giết Ngài.  Họ treo Chúa Giê-xu trên một cây thập tự lớn.  Họ đóng 
đinh tay và chân Ngài trên thập tự giá.  Khi Ngài treo trên thập tự giá, huyết báu của Chúa Giê-xu chảy xuống đất.  
Ngài kêu lớn: "mọi sự đã hoàn tất!" 
 
Chúa Giê-xu trở thành một của lễ hoàn hảo và cuối cùng.  Đức Chúa Trời yêu chúng ta và cho phép Chúa Giê-xu chết 
trên thập tự thay chúng ta.  Chúa Giê-xu chịu hình phạt cho tất cả tội lỗi chúng ta.  Chỉ bởi đổ huyết, tội lỗi chúng ta 
mới được tha.  Ai đó phải trả giá cho tội lỗi chúng ta. 
 
Sau khi Chúa Giê-xu chết hôm đó, bạn Ngài lấy xác Ngài chôn trong một ngôi mộ kín.  Tuy nhiên, câu chuyện không 
dừng lại ở đây.  Vào ngày thứ ba, Chúa Giê-xu sống lại từ kẻ chết và dành nhiều ngày chỉ cho con người biết rằng 
Ngài đã sống lại rồi!" 
 



Chúa Giê-xu chứng minh Ngài là Con Đức Chúa Trời.  Rồi Chúa Giê-xu trở lại cùng Cha trên trời.  Chúa Giê-xu lấy hình 
phạt của chúng ta và cung ứng một con đường cho chúng ta trở lại cùng Đức Chúa Trời!  Chỉ có qua Chúa Giê-xu 
chúng ta mới có thể được tha thứ và trở lại cùng  Đức Chúa Trời! 
 

câu Kinh Thánh: 
Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ tình yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân thì Chúa Cứu Thế đã 
chết thay cho chúng ta.  Rô-ma 5:8 
 

 
IV:  Thảo luận các câu hỏi 
 

• Bạn đã từng có một giáo viên tuyệt vời trước đây hay không?  Điều gì làm nên một giáo viên tuyệt vời?  Tại 
sao bạn nghĩ rằng Chúa Giê-xu là một giáo viên tuyệt vời? 

 
 

• Lòng ghen tị là gì?  Một số điều nào làm cho bạn ghen tị? 
 
 

• Chúa Giê-xu phán, “Mọi việc đã được trọn”.  Điều gì đã được trọn? 
 
 

• ‘Của lễ cuối cùng’ nghĩa là gì? 
 
 

• Nếu một ai đó phải trả giá cho tội lỗi, thì ai sẽ là người trả giá cho tội lỗi của bạn và bằng cách nào? 
 
 

• Điều này có ý nghĩa gì với bạn khi Chúa yêu bạn nhiều như vậy? 
 
 

• Bạn có nghĩ rằng bạn có một ít tội lỗi hoặc nhiều tội lỗi trong cuộc đời của bạn không? 
Tại sao điều này lại là vấn đề? 
 
 

• Bạn có biết một ai đó đã sống lại từ cõi chết không?  Đây có phải là một biến cố bình thường không? 
 
 

• Điều đó nói gì về đặc tính của Đức Chúa Trời khi Chúa Giê-xu dành nhiều ngày cho mọi người thấy Ngài đã 
sống lại? 

 
 

• Bạn cảm thấy như thế nào khi biết rằng Chúa Giê-xu đã cất đi sự hình phạt của bạn? 
 
 

• Bạn biết điều gì là sự thật về Chúa Giê-xu? 
 
 

• Bây giờ bạn cần phải làm gì? 
 
 

• Bạn sẽ chia sẻ điều này với ai trong tuần này? 
 
Điểm Chính:  Chúa Giê-xu là của lễ hoàn hảo và cuối cùng.  Ngài đã chết cho tôi và cho bạn và sau ba ngày Ngài đã 
sống lại.  Ngài không còn chết nữa, nhưng đang sống trên thiên đàng với Đức Chúa Trời. 


