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TiӃng ViӋt

Vietnamese

Chúa Giê-su biӁt rҳng
nhiӃu thҩy tӁ lӇ yêu
tiӃn hѪn kính sӥ Chúa.

Ngài kӅ nhӱng gì đã xҥy ra
vӝi hai con ngѬӟi, và lý do
tңi sao giàu cǊng vô ích nӁu
không có sӳ hiӉn diӉn cөa
Chúa. Nhӱng kҽ giàu không
thӅ mua đѬӥc cuӛc sӓng vӝi
Chúa ӡ nѬӝc Thiên đàng.
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NgѬӟi giàu này ăn ngon. Mәi bӱa ăn giӓng nhѬ
mӛt bӱa yӁn tiӉc. Anh ta có quá nhiӃu tiӃn đӁn
nәi anh ta có thӅ mua bҧt cӫ thӫ gì anh ta muӓn
ăn vào bӱa sáng, bӱa trѬa hay
bӱa tӓi, thүm chí cho cҥ
nhӱng bӱa ăn dҹm.

Có mӛt ngѬӟi
giàu mҹc quҩn
áo đһp đұt
tiӃn. Anh ta
ăn mҹc giӓng
nhѬ vua.
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Có mӛt ngѬӟi nghèo đang nҳm trѬӝc cӗng nhà
ngѬӟi giàu ҧy, bӍ ӓm và là mӛt kҽ ăn mày đói
rách. Anh ta là La-xa-rѪ.

La-xa-rѪ ngѬӟi đҩy ghҽ lӣ.
Anh ҧy đang bӍ bӉnh. Anh
ҧy bӍ nhiӃu vӁt đӫt và vӁt
thêm tím do ngѬӟi khác đӓi
xӯ tӉ vӝi anh ta. Có lҿ
anh ҧy bӍ nhiӃu ghҽ lӡ do
không đѬӥc ăn thӫc ăn giàu
dinh dѬӣng nhѬ sӱa,
rau hoҹc thӍt.
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Nhӱng chú
chó lang
thang thi
thoҥng bѬӝc
qua ngѬӟi
ngѬӟi kҽ ăn
xin vô vӏng
ҧy. Chúng
ngӯi quanh
ngѬӟi anh
ta và liӁm
ghҽ. DѬӟng
nhѬ không
ai quan tâm
La-xa-rѪ
đang đói.

La-xa-rѪ
mѪ Ѭӝc có
đѬӥc thӫc
ăn. Anh ҧy
chұc sҿ rҧt
vui khi có
đѬӥc nhӱng
mҥnh vӧn
tӭ bàn cөa
ngѬӟi giàu.
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NiӃm vui đã đӁn vӝi
La-xa-rѪ vào lúc anh chӁt.
Chúa Giê-su bҥo các thiên sӫ
mang anh ta đӁn vӝi Áp-ra-ham.
Chúa đã an өi La-xa-rѪ.

Mӛt buӗi
sáng nӏ,
La-xa-rѪ
không tӋnh
dүy. Kҽ ăn
xin nghèo
đói không
bңn bè đã
tӭ giã cõi
đӟi này.
La-xa-rѪ
đã chӁt.
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NgѬӟi giàu cǊng chӁt. TiӃn không cӫu sӓng đѬӥc
anh ta. Khi cái chӁt đӁn, không ai có thӅ ngăn
cҥn đѬӥc.

NgѬӟi giàu đѬӥc chôn cҧt. Có lҿ đó là mӛt đám
tang lӝn. Có lҿ ngѬӟi dân đã ca ngӥi ngѬӟi giàu
vì sӳ thông minh và sung túc.
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Ӡ đӍa ngӧc, ngѬӟi giàu kêu xin, “Tӗ phӧ
Áp-ra-ham Ѫi, sai La-xa-rѪ nhúng đҩu ngón
tay vào nѬӝc, thҧm mát lѬӣi con vì con bӍ
đau đӝn quá
trong lӯa
này”.

NhѬng nhӱng lӟi ca ngӏi ҧy không giúp đѬӥc gì
cho anh ta. NgѬӟi giàu xuӓng đӍa ngӧc.
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Áp-ra-ham đáp: “Con Ѫi
hãy nhӝ, con đã hѬӡng
nhӱng điӃu sung sѬӝng
trong cuӛc sӓng còn
La-xa-rѪ phҥi chӍu nhӱng
điӃu khӗ cӳc”. “Bây giӟ
La-xa-rѪ đѬӥc an өi còn
con chӍu đau đӝn. Không
ai có thӅ vѬӥt qua vӳc
thҵm bao la giӱa con và
chúng ta”.

NgѬӟi giàu van xin “Xin sai
La-xa-rѪ đӁn đӅ cҥnh báo cho
năm anh em nhà con”. “Con không
muӓn hӏ cǊng bӍ xuӓng nѪi
khӗ hình này”.
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Khi Chúa Giê-su kӅ xong câu chuyӉn vӃ
ngѬӟi giàu và ngѬӟi nghèo La-xa-rѪ,
có lҿ nhiӃu thҩy tӁ lӇ đã hӑi chính
mình “Tôi yêu sӳ giàu có hѪn hay
Tôi kính sӥ Chúa hѪn”. Bây
giӟ hӏ đã biӁt nhӱng gì sҿ
xҥy ra nӁu hӏ không đӅ ý
đӁn Lӟi Chúa.

Áp-ra-ham đáp “Các anh em nhà con
đã có lӟi Chúa”. NӁu năm anh em
nhà con không tin vào kinh thánh,
hӏ sҿ không tin nӁu La-xa-rѪ đӁn
tӭ cõi chӁt.
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NgѬӟi giàu, ngѬӟi nghèo
Mӛt câu chuyӉn vӃ lӟi cөa Chúa,
đѬӥc tìm thҧy trong Kinh Thánh
Lu-ca chѬѪng 16

“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.

