Kinh thánh cho trҽ em
Tҹng phҫm

NgѬӟi Sa-ma-ri
nhân lành

Tác giҥ: Edward Hughes

NgѬӟi dӍch: Tâm Tӓng
NgѬӟi sұp xӁp: Ruth Klassen; Sarah S.

NgѬӟi Chú thích: M. Maillot; Lazarus

TruyӋn 46 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

Mӛt ngѬӟi luүt sѬ
đã hӑi mӛt câu hӑi
và đang cӓ gұng đánh
lӭa Chúa Giê-su: “ThѬa
thҩy! Tôi phҥi làm gì
đӅ hѬӡng thӧ
cuӛc sӓng
đӟi đӟi?”

Chúa Giê-su đáp
lӟi “Kinh luүt đã
dңy nhӱng gì?”
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ĈӅ trҥ lӟi câu hӑi cөa ngѬӟi đàn ông,
Chúa Giê-su kӅ mӛt câu chuyӉn
vӃ mӛt ngѬӟi đi tӭ
Giê-ru-sa-lem đӁn
Giê-ri-cô. NgѬӟi
đàn ông bӍ lâm
vào tay cѬӝp.

Ông ta nói “Yêu kính
Chúa và yêu nhӱng ngѬӟi
lân cүn”, rӕi ông ta
lңi hӑi “NhѬng ai là
ngѬӟi lân cүn tôi”.
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Bây giӟ tình cӟ mӛt vӍ tӁ lӇ
đi ngang qua. Chұc chұn
ông ta sҿ giúp ngѬӟi
đàn ông bӍ
thѬѪng.

Nhӱng tên cѬӝp lӛt hӁt mӏi thӫ, thүm chí lӛt
cҥ áo choàng cөa ngѬӟi đàn ông không may.
Chúng cǊng đánh đүp ông tӉ hңi,
đӅ ông sӓng dӡ chӁt dӡ bên
lӃ đѬӟng.
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NhѬng không! Khi ông ta thҧy
ngѬӟi đang ông bӍ chҥy máu,
ông ta đi tránh qua phía
bên kia đѬӟng.

TѬѪng tӳ nhѬ vүy, mӛt ngѬӟi đàn ông khác
đӁn gҩn. Ông ta là ngѬӟi Lê-vi – ngѬӟi
đã giúp các vӍ tӁ lӇ tңi đӃn thӟ.
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Cuӓi cùng mӛt ngѬӟi Sa-ma-ri đӁn. NgѬӟi do
thái ghét ngѬӟi Sa-ma-ri. Dân chúng
lұng nghe câu chuyӉn cөa Chúa Giê-su
sҿ không mong mӛt ngѬӟi Sa-ma-ri
làm anh hùng.

Anh ta đӁn, nhìn ngѬӟi đàn ông bӍ thѬѪng
nhѬng rӕi lңi bӑ đi không giúp đӣ.
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NgѬӟi Sa-ma-ri quǤ
xuӓng và nhһ nhàng
bôi thuӓc, băng bó
vӁt thѬѪng cho
ngѬӟi lң. Rӕi anh
ta đӣ nңn nhân lên
lӭa mình chӡ đi.

NhѬng anh ta là anh hùng. NgѬӟi
Sa-ma-ri quan tâm đӁn nңn nhân,
và đã dӭng lңi đӅ giúp.

12

11
Ӡ quán trӏ bên đѬӟng, ngѬӟi
Sa-ma-ri chăm sóc ngѬӟi đàn
ông cҥ đêm.

Vào buӗi sáng, ngѬӟi Sa-ma-ri trҥ
tiӃn cho chө quán trӏ đӅ ngѬӟi
đàn ông đó đѬӥc chăm sóc cho đӁn
khi khӑe lңi.
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Câu chuyӉn kӁt thúc. Chúa Giê-su
hӑi “Ai là ngѬӟi lân cүn cөa ngѬӟi
đàn ông bӍ thѬѪng?”

NgѬӟi luүt sѬ trҥ
lӟi, “NgѬӟi lân cүn
cөa ngѬӟi đàn ông
bӍ thѬѪng là ngѬӟi
Sa-ma-ri, ngѬӟi có
lòng nhân tӭ”.

15
Chúng ta
thӅ hiӉn lòng
thѬѪng xót bҳng
cách giúp đӣ
nhӱng nңn nhân
cҩn giúp đӣ.
ĈiӃu đó làm
đһp lòng Chúa.

Chúa Giê-su nói
“Hãy đi và làm y
nhѬ vүy”. NgѬӟi
lân cүn là bҧt
kǤ ngѬӟi nào
cҩn sӳ giúp đӣ.

17
NgѬӟi Sa-ma-ri nhân lành
Mӛt câu chuyӉn vӃ lӟi cөa Chúa,
đѬӥc tìm thҧy trong Kinh Thánh
Lu-ca chѬѪng 10

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

