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Một người luật sư 
đã hỏi một câu hỏi 
và đang cố gắng đánh 
lừa Chúa Giê-su: “Thưa 
thầy! Tôi phải làm gì 

để hưởng thụ 
cuộc sống 
đời đời?” 

Chúa Giê-su đáp 
lời “Kinh luật 
đã dạy những gì?”



Ông ta nói “Yêu kính 
Chúa và yêu những người 
lân cận”, rồi ông ta 
lại hỏi “Nhưng ai là 
người lân cận tôi”.



Để trả lời câu hỏi của người đàn ông, 
Chúa Giê-su kể một câu chuyện 
về một người đi từ 
Giê-ru-sa-lem đến 
Giê-ri-cô. Người 
đàn ông bị lâm 
vào tay cướp. 



Những tên cướp lột hết mọi thứ, 
thậm chí lột cả áo choàng của 
người đàn ông không may. 



Chúng cũng đánh đập ông tệ 
hại, để ông sống dở chết dở 
bên lề đường.



Bây giờ tình cờ một vị tế 
lễ đi ngang qua. Chắc chắn 
ông ta sẽ giúp người đàn 

ông bị thương. 



Nhưng không! Khi ông ta 
thấy người đang ông bị chảy 
máu, ông ta đi tránh qua 

phía bên kia đường.



Tương tự như vậy, một người đàn ông khác 
đến gần. Ông ta là người Lê-vi – người 

đã giúp các vị tế lễ tại đền thờ.



Anh ta đến, nhìn người đàn 
ông bị thương nhưng rồi lại 
bỏ đi không giúp đỡ.



Cuối cùng một người Sa-ma-ri đến. 
Người do thái ghét người Sa-ma-ri.



Dân chúng lắng nghe câu chuyện của Chúa 
Giê-su sẽ không mong một người 

Sa-ma-ri làm anh hùng. Nhưng anh 
ta là anh hùng. Người Sa-ma-ri 

quan tâm đến nạn nhân, 

và đã dừng lại để giúp.



Người Sa-ma-ri quỳ 
xuống và nhẹ nhàng 
bôi thuốc, băng bó 
vết thương cho 
người lạ. Rồi anh 
ta đỡ nạn nhân lên 
lừa mình chở đi. 



Ở quán trọ bên đường, người 
Sa-ma-ri chăm sóc người đàn 

ông cả đêm.



Vào buổi sáng, người Sa-ma-ri trả 
tiền cho chủ quán trọ để người 
đàn ông đó được chăm sóc cho đến 

khi khỏe lại. 



Câu chuyện kết thúc. Chúa Giê-su 
hỏi “Ai là người lân cận của người 
đàn ông bị thương?”



Người luật sư trả 
lời, “Người lân cận 
của người đàn ông 
bị thương là người 
Sa-ma-ri, người có 
lòng nhân từ”.



Chúa Giê-su nói 
“Hãy đi và làm y 
như vậy”. Người lân 
cận là bất kỳ người 
nào cần sự giúp đỡ. 
Chúng ta thể hiện 

lòng thương xót 
bằng cách giúp 
đỡ những nạn 
nhân cần giúp 
đỡ. Điều đó làm 
đẹp lòng Chúa. 



Người Sa-ma-ri nhân lành

Một câu chuyện về lời của Chúa, 
được tìm thấy trong Kinh Thánh

Lu-ca chương 10

“Lời Chúa là lối đi ban cho sự sáng.”
Thi Thiên 119:130



Kết thúc



Câu chuyện trong kinh thánh cho chúng ta biết về Đức Chúa 
tuyệt vời đã tạo nên chúng ta và muốn chúng ta biết về Ngài.

Chúa biết chúng ta đã phạm phải những sai lầm mà Ngài cho đó 
là tội lỗi. Sự trừng phạt cho tội lỗi là cái chết, nhưng 

Chúa yêu chúng ta vô cùng. Ngài đã gửi con trai duy nhất của 
mình là Giê-su, chết trên thánh giá và chịu trừng phạt vì 
tội lỗi của chúng ta. Và rồi, Chúa Giê-su đã trở lại cuộc 
sống và về thiên đàng. Nếu bạn tin vào Chúa Giê-su và xin 

Ngài tha thứ cho tội lỗi của bạn, Ngài sẽ tha thứ! 
Ngài sẽ đến và sống trong bạn bây giờ, 

và bạn sẽ sống với Ngài mãi mãi.

Nếu bạn tin điều này là 
có thật thì hãy nói với Đức Chúa rằng:

Kính thưa Chúa Giê-su, Tôi tin Ngài là Đức Chúa trời, 
và là người đã chết vì tội lỗi của tôi, và bây giờ Ngài đã 
sống trở lại. Hãy bước vào cuộc sống của tôi và hãy tha thứ 
cho tội lỗi của tôi, để mà tôi có thể có một cuộc đời mới, 
và một ngày nọ Tôi sẽ bên Ngài mãi mãi. Hãy giúp tôi theo 

Ngài và sống vì Ngài như con của Ngài. A-men.

Đọc kinh thánh và tâm sự với Chúa mỗi ngày!   
Giăng 3:16
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