
Chúa Giê-su cứu chuộc chúng ta khỏi 
tội lỗi 
Chúng ta biết Chúa Giê-su đã hiến mạng sống mình để cứu chuộc tất 
cả chúng ta khỏi tội lỗi. Chúng ta hết thảy đều chia sẻ ơn ích do sự 
hy sinh lớn lao của Người. Bài học này trình bày câu truyện về sự 
chết và Phục sinh của Chúa Giê-su. Các em sẽ suy nghĩ ý niệm hy 
sinh là gì khi áp dụng vào cuộc sống hằng ngày, tiếp đến các em mới 
học về cuộc hy sinh sau hết của Chúa Giê-su khi Người hiến mạng 
sống mình để chúng ta được cứu khỏi tội lỗi. 

Tặng quà 
Quý vị giúp con em viết một câu ngắn mô tả 
một cái gì sẽ được dùng làm quà tặng cho một 
người bạn (thí dụ một đồ thủ công hoặc một 
tấm hình). Mô tả này sẽ cho biết tại sao người 
bạn sẽ thích món quà. Rồi quý vị giúp em làm 
món quà ấy. 

Đó là một hy sinh 
Thảo luận về ý nghĩa của hy sinh bằng cách 
dùng một thí dụ, thí dụ hy sinh là bay người lên 
bắt một trái dã cầu. Cắt nghĩa hy sinh là hành 
vi bỏ đi một điều gì đó vì ích lợi của một điều 
khác. Quý vị hãy giúp con em suy nghĩ về 
những ích lợi khi làm những việc hy sinh. 

Lạy Chúa, Thánh giá của 
Chúa là dấu hiệu nói lên ân 

huệ Chúa ban cho chúng con. 
Chúa đã ban cho chúng con sự 

sống của Con Chúa là Chúa 
Giê-su, nhờ Người chúng  

con được cứu khỏi  
tội lỗi. A-men. 
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Ngày Chúa Nhật 
Sau Truyền phép, với một ý thức mới mẻ 
biết quý trọng sự hy sinh của Chúa, quý vị 
cùng đọc (hoặc hát) những lời “Lạy Chúa, 
chúng con loan truyền Chúa đã chịu chết, 
và tuyên xưng Chúa đã sống lại, cho tới 
khi Chúa lại đến.” 

Trong tuần 
Trong tâm tình cảm tạ về ơn cứu chuộc 
Chúa Giê-su đã ban cho chúng ta, trong 
kinh nguyện trong ngày quý vị hãy ngợi 
khen và cám ơn Chúa. 

Thăm gia trang của chúng ta 
www.blestarewe.com 
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Gia sản của chúng ta 
Nhiều người đã cảm thấy được hứng khởi do 
việc Thiên Chúa làm cho Đức Giê-su được 
vinh hiển. Trong số những người ấy có một 
linh mục người Pháp là cha Basil Anthony 
Moreau. Ngài sinh năm 1799 vào cuối thời 
Cách mạng Pháp. Đất nước bị tàn phá, nhiều 
người cần được giúp đỡ. Cha Moreau đã quy tụ 
một nhóm anh em linh mục và tu sĩ, và thiết lập 
Dòng Thánh Giá vào năm 1837. Bốn năm sau, 
ngài bắt đầu lập dòng Các Nữ tu của Đức Mẹ 
thuộc dòng Thánh Giá. Hiện nay dòng của các 
nữ tu này được gọi là Hội dòng các Nữ tu 
Thánh Giá. Cả hai cộng đoàn dòng tu này đang 
phục vụ khắp nơi trên thế giới. 

Quà tặng lớn lao nhất 
Ông (Giô-xép) 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.

Mác-cô 15:46

Ông Lê-vi là người trong câu truyện này, 
  Chúa Giê-su đã quá yêu thương chúng ta 
  đến nỗi chấp nhận hình phạt cho một tội 
ác Người không hề phạm. Chúa Giê-su đã hy 
sinh mạng sống mình khi Người chết trên thập 
giá. Người đã ban cho chúng ta ân huệ là sự sống 
Người, và ân huệ ấy nảy sinh do tình yêu của 
Người. Chúa Giê-su là ân huệ lớn lao nhất Thiên 
Chúa ban cho chúng ta. Sự Phục sinh của Người 
từ cõi chết tiến đến sự sống mới là trung tâm đức 
tin của chúng ta. Người là Đấng Cứu Thế đã cứu 
chúng ta khỏi tội lỗi và ban cho chúng ta sự sống 
đời đời. Thật hạnh phúc cho chúng ta vì đã nhận 
được một tình yêu như thế! 
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