Kinh thánh cho trҽ em
Tҹng phҫm

Ĉӫa con hoang
toàng

Tác giҥ: Edward Hughes

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

NgѬӟi Chú thích: Lazarus

TruyӋn 45 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 thích
kӅ cho dân chúng
nghe vӃ lòng vӍ
tha cөa Ĉӫc Chúa
Trӟi. NhѬng các
bô lão ngѬӟi do
Thái phàn nàn vӃ
sӳ thân thiӉn cөa
Ngài vӝi nhӱng
tӛi đӕ.
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Do vүy, Chúa
Giê-su kӅ ba câu
chuyӉn cho thҧy
Chúa hài lòng
khi thҧy nhӱng
tӛi đӕ hӓi lәi.
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Câu chuyӉn đҩu
tiên kӅ vӃ mӛt
ngѬӟi đàn ông
vӝi hàng

Ngay lүp tӫc,
kҽ chăn chiên
đӅ chín mѬѪi
chín con lңi

trăm con
chiên. Mӛt
con đi lңc.
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Kҽ chăn chiên
tìm kiӁm cho
đӁn khi tìm
đѬӥc con chiên
đi lңc. Và rӕi
anh ta vác lên
vai đi vӃ nhà
trong niӃm hân
hoan.
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và đi tìm
con chiên
đi lңc.
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Anh ta nói vӝi
nhӱng ngѬӟi
bңn hӱu, “Hãy
chia vui vӝi
tôi vì tôi đã
tìm lңi đѬӥc
con chiên đi
lңc!”
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Câu chuyӉn tiӁp
theo Chúa Giê-su
kӅ vӃ mӛt ngѬӟi
đàn bà có 10
quan tiӃn, có lҿ
nàng ta đã tiӁt
kiӉm cҥ đӟi. Mӛt
điӃu tӕi tӉ đã
xҥy ra. Nàng ta
mҧt mӛt quan
tiӃn.

Chúa Giê-su giҥi
thích rҳng thiên
đѬӟng sҿ rҧt vui
mӭng khi mӛt tӛi
nhân ăn năn. Ăn
năn có nghƭa là
hӓi lәi – hӓi
lәi đӅ tӭ bӑ.
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Nàng ta rҧt vui mӭng.
Bңn có đoán đѬӥc là
nàng ta đã làm gì không?
Vâng, nàng ta kӅ cho tҧt
cҥ nhӱng lân cүn mình.

Quét! Quét! Quét! Nàng
ta sҿ tìm kiӁm khұp nѪi.
Cuӓi cùng nàng ta cǊng
tìm đѬӥc quan tiӃn.
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9
Câu chuyӉn thӫ
ba Chúa Giê-su
kӅ là câu
chuyӉn buӕn
nhҧt. Câu
chuyӉn kӅ vӃ
đӫa con trai
đã bӑ nhà đi.

Mӛt lҩn nӱa Chúa
Giê-su nói, “Các
thiên sӫ trѬӝc
mҹt Ĉӫc Chúa Trӟi
sҿ vui mӭng vì
mӛt tӛi nhân
ăn năn”.
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Ӡ nѪi xa, nó tiêu sңch gia tài mӛt cách điên
rӕ. Bây giӟ nó có thӅ làm gì? ĈiӃu tӕi tӉ đã
đӁn, nңn đói xҥy ra. Nó đói gҩn chӁt.
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Mҹc dҩu đói kém nhѬng nó vҭn tìm đѬӥc công viӉc
chăn heo. NhѬng không có ai cho nó ăn. Nó chұc
đã ăn thӫc ăn cөa heo. Có lҿ nó đã làm thӁ!
Cuӓi cùng nó cǊng tӋnh ngӛ và nghƭ “Ӡ nhà, bao
nhiêu kҽ làm thuê cho cha ta đӃu có đӕ ăn dѬ
dүt”.
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“Ta sҿ đi vӃ vӝi
cha ta và thѬa:
con rҧt ăn năn vӃ
tӛi lәi cөa con.
Con không đáng
đѬӥc gӏi là con
cөa cha nӱa. Xin
cha coi con nhѬ
là ngѬӟi làm thuê
cөa cha”.
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“Cha Ѫi, Con đã
phңm tӛi vӝi Trӟi
và vӝi cha. Con
không đáng gӏi là
con cөa cha nӱa”.
Nó muӓn ngѬӟi cha
thuê nó làm công.
NhѬng ngѬӟi cha
cұt ngang. “Hãy
mau đem áo choàng
đһp nhҧt, dép và
nhҭn cho con trai
ta. Và hãy chuҫn
bӍ mӛt bӱa tiӉc
mӭng.”
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Ĉӫa con hoang toàng
Mӛt câu chuyӉn vӃ lӟi cөa Chúa,
đѬӥc tìm thҧy trong Kinh Thánh
Luca chѬѪng 15

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

Trong lúc nó vҭn còn ӡ đҳng xa, cha nó đã
nhìn thҧy nó. NgѬӟi cha liӃn chңy đӁn chә
con trai mình. NgѬӟi cha ôm và hôn nó.
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Mӛt bӱa tiӉc thӍnh soңn đã đѬӥc dӏn ra bӡi lҿ
ngѬӟi con đi lңc nay tìm lңi đѬӥc. Chúa Giê-su
kӅ vӃ câu chuyӉn này
bӡi vì câu chuyӉn
cho thҧy Chúa yêu
thѬѪng nhӱng tӛi
nhân biӁt ăn ăn
và tìm đӁn
vӝi Ngài.
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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.

