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BỘ PHIM CUỘC ĐỜI CHÚA CỨU THẾ

Lúc 20h45 ngày 24/12/2021 vừa qua, Bộ phim Cuộc Đời Chúa Giê-xu – Phần 01 đã được
phát sóng trên kênh truyền hình VTC-16. Đây là lần đầu tiên bộ phim giới thiệu chi tiết về
cuộc đời kỳ diệu của Chúa được chiếu trên một kênh truyền hình Tại Việt Nam.

Theo Mục vụ Jesus Film, đơn vị nắm giữ bản quyền phim quốc tế của bộ phim đã hợp tác cung
cấp bản quyền cho kênh truyền hình trên trình chiếu bộ phim này nhân mùa Giáng Sinh 2021.
Jesus Film sẵn sàng hợp tác với nhiều kênh truyền hình khác để hợp tác phát sóng bộ phim này
tại Việt Nam.

Lịch phát sóng của bộ phim chi tiết như sau: Phần 01: 20h45 ngày 24/12 và 20h45 ngày
31/12/2021. Phần 2: 20h45 ngày 26/12/2021 và 20h45 ngày 02/01/2022.

Bộ phim Jesus được sản xuất năm 1979, phục chế màu chất lượng cao lại vào năm 2014. Phim
đã được dịch ra gần 2000 ngôn ngữ trên toàn thế giới.

Vào năm 2009, bộ phim đã từng được sắp lịch để chiếu trên kênh BTV1 nhưng sau đó lại
không được phát sóng không rõ lý do.

Việc bộ phim được chiếu trên đài truyền hình tại Việt Nam là một mong ước của nhiều con cái
Chúa tại Việt Nam suốt nhiều năm qua và điều đó đã thành sự thật trong mùa Giáng Sinh 2021.

Kinh nghiệm cho thấy, khi một đất nước càng được nghe về Phúc Âm bằng nhiều phương cách
khác nhau, khi đó sự cởi mở của người dân với Tin lành của Chúa ngày càng nhiều hơn.
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Kênh VTC16 được phủ sóng toàn quốc và có lượng khán giả lâu năm ở vùng nông thôn,
các vùng núi, hải đảo, các miền thôn quê. Rất mong việc bộ phim được chiếu trên truyền
hình sẽ là một cơ hội để nhiều người chưa tin được biết đến và tin nhận Chúa.

Link giới thiệu bộ phim: https://youtu.be/7Xcrq50KvjE
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