Kinh thánh cho trҽ em
Tҹng phҫm

Chúa
Giê-su,
ngѬӟi
thҩy
vƭ
đңi

Tác giҥ: Edward Hughes

NgѬӟi dӍch: Tâm Tӓng

NgѬӟi Chú thích: Byron Unger; Lazarus

NgѬӟi sұp xӁp: E. Frischbutter; Sarah S.

TruyӋn 42 trong sӕ 60 truyӋn

www.M1914.org
Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg, MB R3C 2G1 Canada

Giҧy phép: Bңn có quyӃn sao chép hay xuҧt bҥn truyӉn này miӇn là bңn không sӯ dӧng vào mӧch đích thѬѪng mңi.

TiӃng ViӋt

Vietnamese

Chúa Giê-su là mӛt ngѬӟi
thҩy vƭ đңi – ngѬӟi thҩy
vƭ đңi nhҧt. Ĉám
đông lұng nghe Ngài.

1

Chúa Giê-su dңy hӏ phҥi biӁt
nhân tӭ, tӓt bӧng và tӯ tӁ.
Nhӱng ngѬӟi khác ghét bӑ và
làm tӗn thѬѪng hӏ nhѬng
Chúa yêu thѬѪng hӏ.
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Chúa Giê-su dңy
hӏ nhiӃu điӃu.
Ngài nói con dân
cөa Chúa là ánh
sáng cөa thӁ
gian, cǊng giӓng
nhѬ ngӏn nӁn thұp
sáng cҥ ngôi nhà.
Mӛt ngӏn nӁn tңo
nên sӳ khác biӉt
gì trong mӛt căn
phòng tӓi.

Nhӱng con dân mà Chúa Giê-su đang
nói chuyӉn cǊng tin vào sӳ thù
hүn, “Mұt đӃn mұt, răng đӃn răng”.
NhѬng Chúa Giê-xu
khuyên dңy vӃ
sӳ tӯ tӁ, lòng
vӍ tha, và
tình yêu
thѬѪng,
thүm chí
đӓi vӝi
kҽ thù.

3
Vào ngày cөa Chúa
Giê-su, nhiӃu ngѬӟi giҥ
vӟ sùng đңo. Khi hӏ bӓ
thí tiӃn cho kҽ ăn xin,
hӏ kêu ngѬӟi thӗi kèn
đӅ mӏi ngѬӟi nhìn thҧy.

5
Chúa Giê-su cǊng đã dңy điӃu tѬѪng tӳ khi cҩu
nguyӉn. NhiӃu ngѬӟi cҩu nguyӉn nѪi góc phӓ đông
đӫc đӅ nhiӃu ngѬӟi nghe và thҧy.
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4
Cúa Giê-su
làm chuyӉn
nѪi kín và
thѬӡng cho

bҥo “Hãy
công đӫc
Chúa sҿ
ngѬѪi”.

6
Hӏ không quan tâm đӁn Ĉӫc Chúa Trӟi. Hӏ quan
tâm đӁn viӉc ngѬӟi khác sҿ nghƭ gì vӃ hӏ. Chúa
Giê-su gӏi hӏ là bӏn đңo đңo đӫc giҥ - kҽ dӓi
trá.
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Chúa Giê-su thѬӟng sӯ dӧng tӳ nhiên đӅ lí giҥi
cho nhӱng bài giҥng cөa Ngài. Ngài lҧy loài
chim làm ví dӧ. “Cha các con trên trӟi vҭn nuôi
chúng”. Ngài phán “Ĉӭng lo lұng. Chúa
cǊng sҿ ban cho các con”.

Chúa Giê-su nói tiӁp “Thүm chí Vua So-lô-môn
sang trӏng đӁn đâu cǊng không thӅ mҹc đһp bҳng
mӛt trong các loài hoa huӉ kia”.
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9
“Ĉӫc Chúa trӟi mҹc cho các loài hoa dңi nhѬ
thӁ, còn các con không quý hѪn đӅ Ngài chu cҧp
quҩn áo cho sao?” Chúa Giê-su đang dңy cho con
ngѬӟi tin rҳng Ĉӫc Chúa Trӟi sҿ ban cho chúng
ta tҧt cҥ nhӱng gì chúng ta cҩn.

11
Chúa Giê-su nói
mӏi ngѬӟi nên yêu
cҩu sӳ giúp đӣ
cөa Chúa. LiӉu
nhӱng ngѬӟi cha
ban cho đá trong
khi con trҽ đói
đang xin bánh?
Không! Hӏ cho
thӫc ăn ngon.
Chúa cǊng sҿ ban
cho nhӱng điӃu
tӓt đһp đӓi vӝi
nhӱng ai xin.
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Chúa Giê-su nói: “Các
con lѬӟng cho ngѬӟi
ta mӳc nào thì các
con cǊng sҿ đѬӥc
lѬӟng lңi mӳc ҧy.
Làm sao con có
thӅ lҧy cái dҳm
trong mұt anh
em mình ra trong
khi cây xà vҭn
còn nҳm trong
mұt mình”. Có
lҿ mӏi ngѬӟi đã
cѬӟi thҩm. NhѬng
hӏ phҥi nghƭ vӃ
ý nghƭa cөa điӃu
Ngài răn dңy.
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Chúa Giê-su, ngѬӟi thҩy vƭ đңi, cҥnh cáo vӃ
nhӱng ngѬӟi thҩy giҥ dӓi. Chúa Giê-su phán “Hӏ
có vҽ bӃ ngoài giӓng con cӭu non.
NhѬng bên trong lңi là bҩy lan
sói”. Ngài nói nhӱng ngѬӟi đңo
đӫc giҥ sҿ đѬӥc nhүn biӁt qua
cuӛc đӟi hӏ đang sӓng.
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Trong mӛt câu chuyӉn Ngài bҥo, Chúa Giê-su cho
thҧy rҳng con ngѬӟi nghe theo lӟi răng dңy cөa
Chúa thì cǊng giӓng nhѬ
mӛt ngѬӟi đang xây
nhà trên nӃn đá.

Mӛt cѪn bão dӱ nӗi lên thì ngôi nhà vҭn đӫng
kiên cӓ cho đӁn
khi bão tan.

15
NhѬng kҽ dңi lңi xây nhà trên nӃn cát. Khi bҥo
dӱ үp vào, ngôi nhà sҿ bӍ sүp mӛt phҩn vì không
có nӃn móng kiên cӓ. Chúa Giê-su phán rҳng
nhӱng kҽ không nghe lӟi Chúa cǊng sҿ có kӁt
cuӛc giӓng nhѬ vүy thôi.

17
Chúa Giê-su, ngѬӟi thҩy vƭ đңi
Mӛt câu chuyӉn vӃ lӟi cөa Chúa,
đѬӥc tìm thҧy trong Kinh Thánh
Ma-thi-Ѫ chѬѪng 5-7,
Luca chѬѪng 6

“Lӟi Chúa là lӓi đi ban cho sӳ sáng.”
Thi Thiên 119:130

16
Ĉám đông ngңc nhiên vӃ nhӱng
lӟi răn dңy cөa Chúa Giê-su.
Hӏ chѬa bao giӟ nghe nhӱng
điӃu nhѬ vүy. Bây giӟ hӏ biӁt
rҳng nghe lӟi Chúa không chѬa
đө. Hӏ phҥi nghe theo lӟi
Chúa mәi ngày.

18
Chúa biӁt rҳng chúng ta đã làm nhӱng điӃu sai trái
mà Ngài cho là tӛi lәi. Và cái giá phҥi trҥ cho
tӛi lәi ҧy là cái chӁt.
Chúa yêu chúng ta vô cùng. Ngài đã gӯi con trai
duy nhҧt cөa mình là đӫc chúa Gie-su xuӓng trҩn
gian, chӁt trên thүp tӳ giá và cӫu vӝt tӛi lәi cөa
chúng ta. Chúa Giê-su đã sӓng lңi và đã vӃ nѬӝc
thiên đàng. Bây giӟ Chúa sҿ tha thӫ cho nhӱng tӛi
lәi cөa chúng ta.
NӁu bңn muӓn rǊ bõ tӛi lәi cөa mình, bңn hãy nói
vӝi Chúa: ThѬa Chúa, Con tin rҳng Chúa
Giê-su đã chӁt vì con và bây giӟ Ngài đã sӓng lңi.
Hãy đӁn vӝi cuӛc đӟi con và tha thӫ cho nhӱng tӛi
lәi cөa con, vì vүy con có thӅ có mӛt cuӛc sӓng
mӝi, và rӕi con sҿ ӡ bên Ngài mãi mãi. Hãy cho con
sӓng vì Ngài nhѬ con cái cөa Ngài. Giăng 3:16
Hãy đӏc kinh thánh và nói chuyӉn vӝi Chúa mәi ngày.

