
SỰ SỐNG LẠI, SỰ TÁI LÂM CỦA CỨU CHÚA GIÊ-SU 

 
Câu ghi nhớ:  Giăng 5:39  Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời 

đời: ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. 

Mục đích: Nắm chặt Lời Hứa của Chúa, vì sự thành tín của Ngài là lớn lắm! (Ca-thương 3:22-

23) 

I. ĐỊA ĐIỂM CHÔN NGÀI 

1. Ê-sai tiên tri khoảng 700 năm TC:  Ê-sai 53:9  Người ta đã đặt mồ người với những kẻ 

ác, nhưng khi chết, người được chôn với kẻ giàu; dầu người chẳng hề làm điều hung dữ và chẳng 

có sự dối trá trong miệng. 

2. Ứng nghiệm:  Lu-ca 23:50  Có một người, tên là Giô-sép, làm nghị viên tòa công luận, là 

người chánh trực công bình, 51 không đồng ý và cũng không dự việc các người kia đã làm. 

Người ở A-ri-ma-thê, là thành thuộc về xứ Giu-đê, vẫn trông đợi nước Đức Chúa Trời. 52 Người 

bèn đi đến Phi-lát mà xin xác Đức Chúa Jêsus. 53 Khi đã đem xác Ngài xuống khỏi cây thập tự, 

người lấy vải liệm mà bọc, rồi chôn trong huyệt đã đục nơi hòn đá, là huyệt chưa chôn ai hết. 

 

II. NGÀI BỊ CHÔN BA NGÀY 

1. Giô-Na tiên tri khoảng 900 năm TC:  Giô-na 2:1  Đức Giê-hô-va sắm sửa một con cá lớn 

đặng nuốt Giô-na; Giô-na ở trong bụng cá ba ngày ba đêm. 

2. Ứng nghiệm:  Ma-thi-ơ 12:24  Vì Giô-na đã bị ở trong bụng cá lớn ba ngày ba đêm, cũng 

một thể ấy, Con người sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm. 

Giăng 19:42  Ấy là nơi hai người chôn Đức Chúa Jêsus, vì bấy giờ là ngày sắm sửa của dân Giu-

đa, và mộ ấy ở gần. 

Cô-lô-se 2:12  Anh em đã bởi phép báp-tem được chôn với Ngài, thì cũng được sống lại với Ngài 

bởi đức tin trong quyền phép Đức Chúa Trời, là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại. 

 

III. NGÀI SỐNG LẠI TỪ TRONG KẺ CHẾT 

1. Thi-thiên 16:8  Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi; Tôi chẳng hề bị rúng 

động, vì Ngài ở bên hữu tôi. 9 Bởi cớ ấy lòng tôi vui vẻ, linh hồn tôi nức mừng rỡ; Xác tôi cũng 

sẽ nghỉ yên ổn; 10 Vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong âm phủ, cũng không để cho người 

thánh Chúa thấy sự hư nát. 

2. Ứng nghiệm: Công-vụ 2:25  Bởi chưng vua Đa-vít có nói về Người rằng: tôi từng thấy 

Chúa ở trước mặt tôi luôn, vì Ngài ở bên hữu tôi, hầu cho tôi chẳng bị rúng động chút nào Ma-

thi-ơ 28:6  Ngài không ở đây đâu; Ngài sống lại rồi, như lời Ngài đã phán. Hãy đến xem chỗ 

Ngài đã nằm; 7 và hãy đi mau nói cho môn đồ Ngài hay rằng Ngài đã từ kẻ chết sống lại. Đây 

nầy, Ngài đi trước các ngươi qua xứ Ga-li-lê; ở đó, các ngươi sẽ thấy Ngài. Ấy, ta đã bảo các 

ngươi. Giăng 2:22  Vậy, sau khi Ngài được từ kẻ chết sống lại rồi, môn đồ gẫm Ngài có nói lời 

đó, thì tin Kinh Thánh và lời Đức Chúa Jêsus đã phán. 

 Rô-ma 6:4  Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp tem trong sự chết Ngài, hầu 

cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống 

trong đời mới thể ấy. 5 Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của 

Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau. 
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 Ê-sai 25:8  Ngài đã nuốt sự chết đến đời đời. Chúa Giê-hô-va sẽ lau nước mắt khỏi mọi 

mặt, và trừ bỏ sự xấu hổ của dân Ngài khỏi cả thế gian; vì Đức Giê-hô-va đã phán vậy.  

 1 Cô-rinh-tô 15:54  Khi nào thể hay hư nát nầy mặc lấy sự không hay hư nát, thể hay chết 

nầy mặc lấy sự không hay chết, thì được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng: Sự chết đã bị nuốt 

mất trong sự thắng. 55 Hỡi sự chết, sự thắng của mầy ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở 

đâu? 56 Cái nọc sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp. 57  Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời 

đã cho chúng ta sự thắng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta. 

 

IV. HỨA BAN ĐỨC THÁNH LINH 

1. Giô-ên tiên tri khoảng 8 hay 200 năm TC (chưa rõ) 

Giô-ên 2:28  Sau đó, Ta sẽ đổ Thần ta trên cả loài xác thịt; con trai và con gái các ngươi sẽ nói 

tiên tri; những người già cả các ngươi sẽ thấy chiêm bao, những kẻ trai trẻ các ngươi sẽ xem sự 

hiện thấy. (Châm-ngôn 1:23) 

2. Ứng nghiệm:  Công-vụ 2:17  Đức Chúa Trời phán: trong những ngày sau rốt, Ta sẽ đổ 

Thần ta khắp trên mọi xác-thịt; Con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri, bọn trai trẻ sẽ 

thấy điềm lạ, và các người già cả sẽ có chiêm bao,18 Phải, trong những ngày đó, Ta sẽ đổ Thần 

ta khắp trên các đầy tớ trai và gái ta, chúng nó đều nói lời tiên tri. 

 

V. LỜI TIÊN TRI CHÚA JESUS SẼ TRỞ LẠI 

1. Chúa Jesus tiên tri khoảng 33 năm SC, và sẽ được ứng nghiệm:  

Giăng 14:3  Khi ta đã đi, và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, Ta sẽ trở lại đem các ngươi đi 

với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. 

Giăng 6:40  Đây là ý muốn của Cha ta, phàm ai nhìn Con và tin Con, thì được sự sống đời đời, 

còn Ta, Ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt. 

2. Ê-sai tiên tri khoảng 701-681năm TC 

 Ê-sai 62:11 Nầy, Đức Giê-hô-va đã rao truyền ra đến đầu cùng đất rằng: Hãy bảo con gái Si-ôn 

rằng: Nầy, sự cứu rỗi ngươi đến! Phần thưởng đi theo Ngài, và sự thưởng đi trước Ngài. 

Sẽ ứng nghiệm: Khải-huyền 22:12  Nầy, ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với ta, 

để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. 

3. Đa-ni-ên tiên tri khoảng 605-573 năm TC 

Đa-ni-ên 7:10  Trước mặt Ngài, một sông lửa chảy ra và tràn lan; ngàn ngàn hầu hạ Ngài và 

muôn muôn đứng trước mặt Ngài. Sự xét đoán đã sắm sẵn, và các sách mở ra.   

Sẽ ứng nghiệm:  Khải-huyền 20:12  Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và 

các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử 

đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy… 15 Kẻ nào không được 

biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa... 21:27 kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc và 

nói dối không hề được vào thành; nhưng chỉ có những kẻ đã biên tên trong sách sự sống của 

Chiên Con…  22:3 Chẳng còn có sự nguyền rủa nữa; ngôi của Đức Chúa Trời và Chiên Con sẽ ở 

trong thành; các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài. 

Khải-huyền 1:3  Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri nầy, và giữ theo điều đã viết 

ra đây. Vì thì giờ đã gần rồi… 22:7 Kìa, ta đến mau chóng. Phước thay cho kẻ nào giữ những lời 

tiên tri trong sách nầy! 20 Đấng làm chứng cho những điều ấy, phán rằng: Phải, Ta đến mau 

chóng. A-men, lạy Đức Chúa Jêsus, xin hãy đến!  
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VI. TIÊN TRI VỀ HỒ LỬA 

 Ê-sai tiên-tri khoảng 701-681năm TC:  Ê-sai 14:11  Sự sang trọng với tiếng đàn cầm của 

ngươi đều xuống nơi âm phủ. Một lớp dòi làm nệm cho ngươi, sâu bọ thì làm mền! 

 Chúa Jesus tiên tri khoảng 2000 năm SC:  Mác 9:48  đó là nơi sâu bọ của chúng nó 

chẳng hề chết và là nơi lửa chẳng hề tắt. 49 Vì mỗi người sẽ bị muối bằng lửa.  

 Giăng tiên tri khoảng hơn 2000 năm SC:  Khải-huyền 20:10  Còn ma quỉ là đứa đã dỗ 

dành chúng, thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng 

nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời…14  Đoạn, Sự Chết và Âm phủ bị quăng 

xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai.15 Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném 

xuống hồ lửa. …21:8  Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ 

dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ 

có lửa và diêm cháy bừng bừng: đó là sự chết thứ hai. 

 

CẦU NGUYỆN:  Chúa Jesus ơi! Xin giúp chúng con luôn luôn sẵn sàng để chờ đợi Ngài và đặt 

vào lòng chúng con ước muốn được hầu hạ Ngài cho đến đời đời. Trong Danh Chúa Giêsu 

Christ, Amen!  

Hosanna W. 

https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/22/14:11
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/40/9:48
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/40/9:49
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/65/20:10
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/65/20:14
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/65/20:15
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/65/21:8

