
BÀI THỨ VI 
 

NGÔI HAI THIÊN CHÚA CỨU CHUỘC LOÀI NGƯỜI 

 

62. Đức Giêsu Kitô đã làm gì để cứu chuộc nhân loại? 

 Đức Giêsu Kitô đã tự hiến đời mình, chịu đau khổ, chịu chết trên cây Thánh giá và sống lại để cứu chuộc nhân 

loại. 

 63. Đức Giêsu Kitô đã tự hiến đời mình như thế nào?  

Đức Giêsu Kitô luôn vâng phục thánh ý Thiên Chúa Cha trong mọi việc, vâng phục cho đến chết và chết trên 

Thánh giá (xin xem Philipphê 2, 8). 

64. Đức Giêsu Kitô đã chịu đau khổ như thế nào? 

 Đức Giêsu Kitô đã chịu nhiều đau khổ nơi thân xác và trong tâm hồn.  

65. Đức Giêsu Kitô đã chịu những đau khổ nào nơi thân xác?  

Đức Giêsu Kitô đã sống đời sống vất vả, khó nhọc. Rồi trong cuộc khổ nạn, Ngài đã bị đánh đòn, đội mão gai, 

vác Thánh giá, chịu đóng đinh (hình phạt tử hình của người Rôma thời xưa) và chết giữa hai người trộm cướp.  

66. Đức Giêsu Kitô đã chịu những đau khổ nào trong tâm hồn?  

Trong khi rao giảng Tin Mừng,Đức Giêsu Kitô thường bị hiểu lầm, chống đối. Cuối cùng, Ngài bị Giuđa (1 

trong 12 người môn đệ của Ngài) phản bội, các môn đệ chối bỏ, dân chúng chế nhạo, chê cười. Rồi trên Thánh 

giá, chính Ngài cũng có cảm tưởng bị Thiên Chúa Cha bỏ rơi (xin xem Marcô 15, 34).  

67. Đức Giêsu Kitô chịu chết ở đâu và bao giờ?  

Đức Giêsu Kitô chịu chết trên cây Thánh giá, phía ngoài tường vòng đai thành phố Giêrusalem (thủ đô nước 

Israel: Do Thái), vào thời ông Phongxiô Philatô đại điện hoàng đế Roma cai trị nước Israel, vào một ngày Thứ 

Sáu, trước ngày Đại lễ Vượt Qua (pâque) của người Do Thái.  

68. Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa, tại sao lại chết được?  

Đức Giêsu chỉ chết theo bản tính (substance, essence, nature) loài người, còn theo bản tính Thiên Chúa, dĩ nhiên 

Ngài không chết được.  

69. Thân xác Đức Giêsu Kitô được chôn táng ở đâu? 

Thân xác Đức Giêsu Kitô, sau khi chết, được môn đệ hạ xuống khỏi Thánh giá, rồi chôn táng trong một hầm mộ 

khoét sâu trong núi đá (theo kiểu chôn của người Do Thái thời xưa).  

70. Còn linh hồn của Đức Kitô, sau khi chết, thì đi đâu?  

Linh hồn Đức Giêsu Kitô xuống ngục tổ tông, đem những người ngay lành đã chết được lên Thiên đàng. Vì từ 

khi ông Ađam (Adong) và bà Evà phạm tội cho tới lúc đó, chưa có ai được lên Thiên đàng.  



71. Đức Giêsu Kitô có sống lại không?  

Chết chưa đủ 3 ngày, Đức Giêsu Kitô đã sống lại như lời Ngài đã báo trước. Đức Giêsu Kitô sống lại để minh 

chứng Ngài là Thiên Chúa thật, và để chúng ta trong ngày tận thế cũng sẽ được sống lại như Ngài.  

73. Nhờ đâu chúng ta biết chắc rằng Đức Giêsu Kitô đã sống lại? 

 Vì sau khi sống lại, Đức Giêsu Kitô đã hiện ra nhiều lần cho nhiều người xem thấy (xin xem thêm: Matthêu 

đoạn 28; Marcô đoạn 16; Luca đoạn 24; Gioan đoạn 20...) Nhất là, các môn đệ của Ngài đã sẵn lòng chịu chết 

(tử vì đạo) để làm chứng cho điều đó nữa.  

74. Sau khi sống lại, Đức Giêsu Kitô còn làm những gì?  

Sau khi sống lại, Đức Giêsu Kitô còn ở lại trên trần gian 40 ngày. Trong thời gian này, Ngài dạy dỗ, an ủi các 

môn đệ, rồi sai các môn đệ đi rao giảng Tin Mừng. Cuối cùng, Ngài đã về trời cùng Thiên Chúa Cha.  

75. Khi về trời, Đức Giêsu Kitô có bỏ các môn đệ của Ngài mồ côi không?  

Thưa không, vì sau 10 ngày, Ngài lại sai Đức Chúa Thánh Thần (Ngôi Ba Thiên Chúa) hiện xuống, để soi sáng 

và thêm sức cho các môn đệ của Ngài (xin xem thêm: sách Tông đồ Công vụ 2, 1-41).  

76. Đức Giêsu Kitô còn xuống thế gian một lần nữa không?  

Đến ngày tận thế, Đức Giêsu Kitô lại ngự xuống uy nghi, sáng láng mà phán xét tất cả loài người.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


