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Chúa Giê-su
là một người
thầy vĩ đại – người thầy vĩ đại
nhất. Đám đông lắng nghe Ngài. Chúa
Giê-su dạy họ phải biết nhân từ,
tốt bụng và tử tế. Những người
khác ghét bỏ và làm tổn thương
họ nhưng Chúa yêu thương họ.

Chúa Giê-su dạy
họ nhiều điều.
Ngài nói con dân
của Chúa là ánh
sáng của thế
gian, cũng giống
như ngọn nến thắp
sáng cả ngôi nhà.
Một ngọn nến tạo
nên sự khác biệt
gì trong một căn
phòng tối.

Những con dân mà Chúa Giê-su đang
nói chuyện cũng tin vào sự thù
hận, “Mắt đền mắt, răng đền răng”.
Nhưng Chúa Giê-xu
khuyên dạy về
sự tử tế, lòng
vị tha, và
tình yêu
thương,
thậm chí
đối với
kẻ thù.

Vào ngày của Chúa Giê-su,
nhiều người giả vờ sùng đạo.
Khi họ bố thí tiền cho kẻ ăn
xin, họ kêu người thổi kèn
để mọi người nhìn thấy. Cúa
Giê-su bảo “Hãy làm chuyện
công đức nơi kín và
Chúa sẽ thưởng cho
ngươi”.

Chúa Giê-su cũng đã dạy điều tương tự khi cầu
nguyện. Nhiều người cầu nguyện nơi góc phố đông
đức để nhiều người nghe và thấy. Họ không quan
tâm đến Đức Chúa Trời. Họ quan tâm đến việc
người khác sẽ nghĩ gì về họ.
Chúa Giê-su gọi họ là bọn
đạo đạo đức giả - kẻ dối
trá.

Chúa Giê-su thường sử dụng tự nhiên để lí giải
cho những bài giảng của Ngài. Ngài lấy loài
chim làm ví dụ. “Cha các con trên trời vẫn nuôi
chúng”. Ngài phán “Đừng lo lắng. Chúa
cũng sẽ ban cho các con”.

Chúa Giê-su nói tiếp “Thậm chí Vua So-lô-môn
sang trọng đến đâu cũng không thể mặc đẹp bằng
một trong các loài hoa huệ kia”.

“Đức Chúa trời mặc cho các loài hoa dại như
thế, còn các con không quý hơn để Ngài chu cấp
quần áo cho sao?” Chúa Giê-su đang dạy cho con
người tin rằng Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng
ta tất cả những gì chúng ta cần.

Chúa Giê-su nói: “Các
con lường cho người
ta mực nào thì các
con cũng sẽ được
lường lại mực ấy.
Làm sao con có
thể lấy cái dằm
trong mắt anh
em mình ra trong
khi cây xà vẫn
còn nằm trong
mắt mình”. Có
lẽ mọi người đã
cười thầm. Nhưng
họ phải nghĩ về
ý nghĩa của điều
Ngài răn dạy.

Chúa Giê-su nói
mọi người nên yêu
cầu sự giúp đỡ
của Chúa. Liệu
những người cha
ban cho đá trong
khi con trẻ đói
đang xin bánh?
Không! Họ cho
thức ăn ngon.
Chúa cũng sẽ ban
cho những điều
tốt đẹp đối với
những ai xin.

Chúa Giê-su, người thầy vĩ đại,
cảnh cáo về những người thầy giả
dối. Chúa Giê-su phán “Họ có
vẻ bề ngoài giống con cừu non.
Nhưng bên trong lại là bầy lan
sói”. Ngài nói những người đạo
đức giả sẽ được nhận biết qua
cuộc đời họ đang sống.

Trong một câu chuyện Ngài bảo, Chúa Giê-su cho
thấy rằng con người nghe theo lời răng dạy của
Chúa thì cũng giống như
một người đang xây nhà
trên nền đá. Một cơn
bão dữ nổi lên thì
ngôi nhà vẫn đứng
kiên cố cho đến
khi bão tan.

Nhưng kẻ dại lại xây nhà trên nền cát. Khi bảo
dữ ập vào, ngôi nhà sẽ bị sập một phần vì không
có nền móng kiên cố. Chúa Giê-su phán rằng
những kẻ không nghe lời Chúa cũng sẽ có kết
cuộc giống như vậy thôi.

Đám đông ngạc nhiên về những
lời răn dạy của Chúa Giê-su.
Họ chưa bao giờ nghe những
điều như vậy. Bây giờ họ biết
rằng nghe lời Chúa không chưa
đủ. Họ phải nghe theo lời
Chúa mỗi ngày.

Chúa Giê-su, người thầy vĩ đại
Một câu chuyện về lời của Chúa,
được tìm thấy trong Kinh Thánh
Ma-thi-ơ chương 5-7,
Luca chương 6

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

