Chúa Giêsu hy sinh chính
mình trên cây thập tự
PHẦN 1: TIN TỐT LÀNH

SLIDE 1

NOTES

Tin tốt lành chính là Chúa Giêsu
hy sinh chính thân mình trên thập
tự giá. Tại sao sự hy sinh của
Chúa Giêsu trên thập tự giá lại là
tin tốt lành cho chúng ta?
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NOTES 1

Chúa Giêsu chết vì tội lỗi cho
mình chúng ta
RÔ-MA 3:23

Mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên
Chúa
RÔ-MA 6:23

Lương bổng mà tội lỗi trả cho người ta là cái chết.
GIĂNG 1:29

Giêsu là con chiên thiên chúa, là Đấng xóa bỏ tội trần gian
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SLIDE 2

NOTES

Sự hi sinh của Đức Chúa Giêsu là là tin tức tốt lành cho chúng ta,
bởi Ngài đã hi sinh cho mọi người, nên chúng ta sẽ không phải
chết vì những tội lỗi của mình. Tất cả mọi người đều phải chết bởi
những tội lỗi của mình. Cái giá phải trả cho những tội lỗi chính là
cái chết, cái chết về thể xác lẫn linh hồn của chúng ta.

Ngài đã trả thay cho những tội lỗi của chúng ta bằng cách tự trở
thành con chiên hiến tế. Con Chiên tế lễ hoàn hảo và không tì vết.
Chính Chúa Giêsu vô tội, đó là lý do tại sao Người là con chiên
hiến tế được Thiên Chúa ban cho để trả giá cho tội lỗi của mọi
người trên thế giới.
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NOTES 2

Si Jesu Cristo gilubong sa
Chúa Giêsu được chôn cất trong ngôi
lubnganan sa usa ka tawong
mộ của những
người giàu có
dato
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SLIDE 3

NOTES

Hàng trăm năm trước khi Chúa Giêsu được sinh ra, Kinh thánh đã
nói tiên tri về Con Độc Sanh thánh khiết của Đức Chúa Trời sẽ
chết giữa những con người tội lỗi, và sẽ được chôn cất trong ngôi
mộ của những người giàu có, Chúa Giêsu đã bị đóng đinh cùng
những tên tội phạm, và ngài được chôn cất tại ngôi mộ của Giôsép ở xứ Arimathea, một người giàu có.
(Ê-sai 53, Giăng 19)

Đó là ý nguyện của Thiên Chúa dành cho Chúa Giêsu, ngài đã
chết để cứu rỗi chúng ta. Điều này đã được tiên tri từ hàng trăm
năm trước đó.
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NOTES 3

Gisirad-an sa dako nga bato ug
Ngôi mộ của Chúa Giêsu được niêm phong và
gibantayan sa
mga
sundalo
Ang
canh gác.
Lubnganan ni Jesu Cristo
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SLIDE 4

NOTES

Chúa Giêsu trước đây đã từng nói với các môn đệ của Ngài
rằng Ngài sẽ bị các trưởng lão, linh mục và các thầy thông
giáo từ chối, và sẽ bị giết, và vào ngày thứ ba Ngài sẽ phục
sinh (Lu-ca 9, 22). Các nhà lãh đạo muốn chắc chắn rằng
Chúa Giêsu sẽ không sống lại. Nên họ đã lăn một tảng đá lớn
và rất nặng để phong ấn ngôi mộ và đưa những người lính
La Mã hung dữ đến canh mộ.

Giêsu đã biết và báo trước rằng Ngài sẽ chết và sống lại một
nữa.
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NOTES 4

Chúa Giêsu
đã phụcsisinh
ngày thứ 3,
Nabanhaw
Jesuvào
Cristo
ikatulong
adlaw
đúngsatheo
trong Kinh
Thánh
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SLIDE 5

NOTES

Bởi vì Chúa Giêsu thực sự là Thiên Chúa, không có gì và
không một ai có thể ngăn những kế hoạch từ rất lâu mà
Ngài đã đề ra.
Thiên chúa đã lên kế hoạch để cứu mọi người khỏi cái
chết vĩnh cửu thông qua cái chết và sự phục sinh của
Chúa Giêsu. Kế hoạch này đã được tiết lộ phần nào
ngay cả khi ở trong Vườn Địa Đàng
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NOTES 5

Daghan ang nakakita kang Jesu Cristo
Rất nhiều người đã được chứng kiến sự phục
sa sulod sa 40 sinh
ka adlaw
pagkahuman
sa
của Ngài
Iyang pagkabanhaw
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SLIDE 6

NOTES

Nhiều người đã được chứng kiến cái chết và việc chôn cất của
Chúa Giêsu. Cũng có nhiều người được chứng kiến cả sự phục
sinh của Ngài. Ma-ry Ma-đơ-len đã khóc khi nhìn thấy ngôi mộ
trống không. Nàng nghĩ rằng có ai đó đã đánh cắp hài cốt. Chúa
Giêsu gọi tên cô “Ma-ry”, cô đã nhìn thấy Chúa Giê-su và nhanh
chóng thông báo cho các môn đệ về việc này.

Chúa Giêsu cũng xuất hiện cùng hai môn đệ ở trên đường và giải
thích những lời tiên tri trong di chúc cũ cho họ, khiến họ hiểu về cái
chết và sự phục sinh của mình. Họ cũng ra đi và nói với các môn
đệ khác.
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NOTES 6

Nagpakita si Jesu Cristo sa mga
Chúa Giêsu đã xuất hiện trước các môn đệ,
disipulo
nga
nagatago
sa
sirado
nga
đằng sau cánh cửa khóa kín.
lawak
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SLIDE 7

NOTES

Nhiều môn đệ đã sợ hãi và trốn trong phòng khóa trái
cửa. Chúa Giêsu bất ngờ xuất hiện trước mặt các môn
đệ của Ngài. Tất cả mọi người đều vui mừng và kinh
ngạc khi thấy ngài vẫn còn sống và khỏe mạnh!
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NOTES 7

Ngài đãgipakita
cho họ thấy
đôi bàn
tayIyang
và mộtmga
bên
Iyang
kanila
ang
thân bị đâm
của mình.
samad sa kamot
ug kilid
sa Iyang lawas
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SLIDE 8

NOTES

Chúa Giêsu đã cho họ thấy đôi bàn tay bị đóng đinh để
chứng minh rằng Ngài chính là Chúa Giêsu, người đã bị
hiến tế, đã chết và phục sinh trở lại. Ngay cả Thô-mát đã
nghi ngờ nhưng cuối cùng cũng phải tin vào bằng chứng
sống- chính là Chúa Giêsu.
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NOTES 8

CHÚA
GIÊSU

Phi-e-rơ, Ngươi có yêu ta
không? (3X)
Phi-e-rơ

Vâng, Chúa ơi, con yêu ngài.
(3X)
CHÚA
GIÊSU

Hãy chăm sóc cho những con
chiên của ta

Nagpakita
si Jesu
Cristo
Chúa Giê-suug
đãnangutana
xuất hiện trước
Phi-e-rơ
tại
vùng
biểnPedro
Ga-li-lêsa
như
Người đã
(Ma-thi-ơ
kang
baybay
sahứa
dagat
sa
26:32,
Giăng 21)
Galilea
PHẦN 1: TIN TỐT LÀNH

SLIDE 9

NOTES

Chúa Giêsu cũng xuất hiện với Phi-e-rơ, người đã từ chối Người
3 lần. Người đã thể hiện tình yêu và sự tha thứ của Ngài đối với
Phi-e-rơ bằng cách hỏi lại Phi-e-rơ 3 lần: Người có yêu mến ta
không? Mỗi lần trả lời Phi-e-rơ đều nói: Vâng, con yêu mến Người.
Chúa đã nói: Hãy chăm sóc cho con chiên của ta, hãy cho con
chiên của ta ăn, hãy đi theo ta.
Chúa Giêsu muốn chúng ta nuôi dưỡng và chăm sóc con chiên
của Ngài_ những con chiên là những người đã đặt niềm tin nơi
Chúa Giêsu. Và chúng ta đã nuôi dưỡng họ bằng chính những lời
của Chúa, yêu thương và chăm sóc họ, và quan trọng nhất là
Chúa muốn chúng ta hãy luôn luôn dõi theo Ngài. Giăng 21

PHẦN 1: TIN TỐT LÀNH

NOTES 9

Ngài nói:

• Đi, và môn hóa muôn dân
• Báp tem
• Dạy họ vâng Lời
(Ma-thi-ơ 28:18-20)

Paghuman sa 40 ka adlaw, gibayaw si
Chúa Giê-su thăng thiên lên trời
Jesu Cristo ngadto sa Kalangitan
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SLIDE 10

NOTES

Sau khi Ngài phục sinh, Chúa Giêsu ở lại trần
gian 40 ngày. Trước khi trở về thiên đàng, Ngài
bảo các môn đệ của Ngài đi khắp thế gian và
thuyết giảng phúc âm, nhận các môn đệ và rửa tội
cho họ nhân danh Cha, Con và Thánh Thần, và
dạy họ tuân theo mọi điều mà Chúa Giêsu đã dạy.
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NOTES 10

Tin tốt lành
Chúa Giêsu đã chết thay cho những tội lỗi của
chúng ta

Chúa Giêsu đã được chôn cất
Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết
NẾU chúng ta tin và đích thân đón nhận Chúa
Giêsu là Chúa, và Cứu Chúa của chúng ta vào
đời sống của ta bằng đức tin
THÌ chúng ta được tha thứ, có sự sống đời đời,
trở thành con của Chúa và được ban phước

TIN TỨC TỐT này dành cho tất cả mọi người.
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SLIDE 11

NOTES

Bây giờ chúng ta đã hiểu rõ tin tốt lành là gì. Chúa Giêsu hy sinh vì
tội lỗi của chúng ta. Ngài được chôn. Ngài sống lại vào ngày thứ 3,
để chúng ta được sống. Nếu chúng ta tin và tiếp nhận Chúa Giêsu
bởi đức tin, thì chúng ta sẽ được tha thứ tội và được hường đời
sống đời đời. Chúng ta sẽ trở thành con của Đức Chúa Trời, và
chúng ta sẽ nhận được phước để chúc phước cho người khác.
Tin tốt lành dành cho tôi, cho bạn và cho tất cả mọi người.

PHẦN 1: TIN TỐT LÀNH

NOTES 11

Bạn có thể tiếp nhận Chúa Giê-xu qua lời
cầu nguyện của Đức tin:
Lạy Chúa toàn năng, Con cảm tạ Ngài vì đã yêu Con và đã
cho Chúa Giêsu Christ hy sinh trên thập tự giá vì Con. Con
nhận biết mình là tội nhân và Con xin ăn năn. Xin hãy tha
thứ cho Con và rửa sạch tội con bằng huyết quý báu. Con

cảm ơn Ngài về món quà vô-giá của sự sống đời đời. Cảm ơn
Ngài cho Con được làm con của Ngài. Con đặt trọn 100%
đức tin của Con nơi Ngài. Con mời Ngài bước vào đời Con,
làm Chúa, làm Chủ cuộc đời Con. Xin dạy con cách sống
cho Ngài. Trong Danh Cứu Chúa Giêsu, amen!
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SLIDE 12

NOTES

Làm thế nào để chúng ta nhận được món quà miễn phí của
cuộc sống vĩnh cửu? Bằng một lời cầu nguyện của đức tin.
Đây là một lời cầu nguyện bạn có thể muốn dùng để mời
Chúa Giêsu bước vào cuộc sống của mình. Nếu bạn muốn
làm như vậy, bạn có thể cầu nguyện những lời này với Chúa
ngay bây giờ:
Lạy Chúa toàn năng, Con cảm tạ Ngài vì đã yêu Con và đã
cho Chúa Giêsu Christ hy sinh trên thập tự giá vì Con. Con
nhận biết mình là tội nhân và Con xin ăn năn. Xin hãy tha
thứ cho Con và rửa sạch tội con bằng huyết quý báu. Con
cảm ơn Ngài về món quà vô-giá của sự sống đời đời. Cảm ơn
Ngài cho Con được làm con của Ngài. Con đặt trọn 100%
đức tin của Con nơi Ngài. Con mời Ngài bước vào đời Con,
làm Chúa, làm Chủ cuộc đời Con. Xin dạy con cách sống
cho Ngài. Trong Danh Cứu Chúa Giêsu, amen!
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NOTES 12

RÔ-MA 6:23

Vì tiền công của tội lỗi là sự chết nhưng sự ban
cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời qua
Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta.
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SLIDE 13

NOTES

Chúng ta hãy ghi nhớ lời Chúa quý giá này được ghi lại
trong Kinh thánh này, Rô-ma 6:23, tóm tắt tin mừng
trong một câu. Rô-ma 6:23, "Vì tiền công của tội lỗi là sự
chết nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống
đời đời qua Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta."
Đây là tin mừng, Chúa Giêsu Kitô, món quà của Thiên
Chúa cho chúng ta.
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NOTES 13

