•«**-

iâl! Mm NGAY
mêÀ NHlfT
gi

5 AVRIL, 1931
BÀ E. F . I R W Ĩ N

« A - M Ó T L À MÔT NGITÒ"I

TIÊN-TRI»»

(BpcA-mÕ't 1 : 1 ; 7 : 10-15; 2 : 11,12; 3:7, 8)
CÂU GÕC:
«Đoan, tôi nghe tièng Chúa phán r ã n g : Ta sè sai ai di ? Ai sè di cho
chúng t a ? T ô i thira ràng : Có tôi đ â y ; xin hây sai t ô i »
(Ê-sai 6 : 8)

Đ A I - Y CÙA BÀI N À Y
Bai-ỳ bài này day râng Búrc Cluia T r ò i
có thê dùng he"t mpi ngircri inà lãm mòi
vièc theo ỳ Ngãi, dàu nhírng ngircri dó là
hèn-ha đô'n đàu ciìng vây.
T Ì N H - H Ì N H NU"Ó"C GIU-DA
TRONG LÚC ĐÓ
A-mõt lliuòc v è đoàn lièn-tri đã liiiu vièc
Bi'rc Clnia Trcri trong xi'r Giu-da lúc inró'c
A-si-ri dirpx dáy lên. Trongđoàn tiên-tri
áy có lè Giò-na dã dirp'e nói tiên-tri truóc
máy ngirò-i kia. Trong khi A-mõt dirpc
hàu vièc Chúa, Ihì Ô-sê ò- phía bâc và Êsai ci'ing Mi-cliè ô' |)hia nam đã dirp'c uói
tièn-tri. Thuò' dó ném nliain tiu'ó'c lúc xir
Sa-ma-ri l)i dàn A-si-ri cliiém-doat, ngliĩa
lâ triró'c năm 722 trirtVc Chúa giáng-sanh.
CÂT NGHĨA NHŨ-NG CÂU KHÓ HIEU
A-mõt 1 : 1.—Troug cà Cvru-u-ó'C chl có
nói ve inòt ngirò'i kliác cũng tên lã A-ni6t,
ngirõi íív lã clia cùa tièn-tri B-sai (Xem
Ê-sai 1:1). Lúc áy nirác Y-so-ra-ên đã bi
chia ra làm hai r ò i : xír Y-so*-ra-ên và xú
Giu-da. A-mãt thupc vè dàn cùa xír Giuđa (Xcni 7: 12). Tlieo lcri cũa õng, tliì ông
là kê chan, sùa-soan nlurng cây và rìrng.
Kỳ-thièt ông và bà-con ông không phâi là
ngirò'i tiên-tri. Kinh-tbánh khõng nói dín
tên òng, đcu dó cliĩ rfíng nlià ông khòng
pbâi là mpt nliã có danh-tiéng lSm. Xin
so-sánh dèu ãy vó-i sách Ê-sail : 1 và sách
Giò-ên 1 : 1 .
T h ê - k h ò - a . — Thè-khô-a là mõt thành
ô- trên môt hòn núi nhò, cách phia nam
thành Giê-ru-sa-lem chirng 20 cây sõ. Có
lê A-su-ro , em cùa Ca-lép, đă làp tliãnh iíy
-

(Xem I Sir-ky 2: 2-1; 4 : õ). Oa-vit có ngi.i tai
thãnh ríy trong klii òng phài <li tron Uhõi
măt vua Saa-Jo*. Khi sau có nhièu nHireVĩ
trong thành ay hang lòng két-hiõ]) và giũpdõ' vua Ba-vít.
Hai năm trircrc co*n dông dát. — ('.<> sir
dòng dat trong liic áy, làm cho ngiròi
bon-xij sp'-hâi Ifim. Xy khòng phài vi hp
sp- vè phĩin xãc inã thòi, song vi hp <lã hiò't
Birc Chúa Trò-i điro-ng quô*-trách hp.
Boan 7:10 —«ThâY tè-lé cùa Bê-tên.»
Khi mucYi hai chi-phãi Y-sc-ra-èn bj chia ra
lám hai, mpt bên có nuró'i, môt bèn có hai,
thì vua Gic-rô-bò-amdirp'c làin vua cùalièn
có mu'ò'i chi-phái, còn lìô-lxVani thì chĩ
dirp'c cai-tri có hai chi-phái mà thôi. Ti'r
lúc :íy bên phía có mtrò'i chi-phái duo'c
gpi lã Y-sa-ra-èn, hèn phia có hai chi-phái
thi lai kcu là Giu-đa. Vua Giè-rò-bô-am
I có làni inôt con bò con bSng vàng tai
thành Bê-tên và buòc dân-chúng phâi thcrlay Btrc Chúa Trò'i tai đó. B<?u dó nghich
Ỳ Bi'rc Cluia Trò'i, vì Ngài bièu dàn Y-scra-ên phâi tlu'v-lay Ngài tai thánh Giê-rusa-lem. BcVi vày, cho iiòn thiìy té-lc cùa
Bè-tèn khõng phãi là ngirò'i ciĩa Bi'rc Chúa
T r ò i dát ra.
B o a n 7 : 1 2 — « T a i đó ăn bánh.» Ay là
mòtlò'i kièu-ngao. Tliiĩy té-lccó ỳ nói răng
A-mÕ't chĩ vi Ip-i mà đín xir Y-sa-ra-èn, vi
tuò-ng A-mí5t & dó có loi nhicu liorn là ò'
xir Giu-da. L ó i đó cũng tò ra cho ta biê't
rang A-ma-xia không có lòng kính-trpng
lò-i cùa tiên-tri nào h&t, vi là nhĩrng lcVi
tièn-tri luôn luòn nói nghich ciìng sir thò'lay giã-dói cùa vua Giè-rò-bò-am.
Boan 7 :13 — « V ì ày là mòt ncri thánh
cùa vua.» N o i áy là chò hp tlnrò'ng đín mà
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thcV-lny và là niôt clio cùa vna đã đăt ra,
nèn hp không chiu cho ticn-tri cùa xi'r khác
đê"n đo mà nói nghich cungsi.rlho--.ay cùa
ho. Thiròng tlnròng các tiên-tri cũa Btrc
Clnia Trò-i hay găp nhiriig đìa nhir vây.
Trong dc'ri Biíc Chũa Jèsus, ngiròi ta cũng
tluicViig thircVng vu-oan chò Ngãi và các
môn-riò Ngài có nói nghich cùng nhà-inrcVc
(Xem Lu 23 : 2 ; Sú 17 : 7).
Boan 7 : 14 — «Cúng không phâi là eon
tiên-tri.» Nghĩa lã cũng không phãisanh
ra tirmpt tièn-tri nào, nlurng là mòt mônđò cũa tièn-tri mà thòi (Xem I Vua 20:
35; Ma 12: 27).
Đoan 2 : 11—«Ta đá dà'v máy kè tiêntri... v à mâ'y ngu-ò-i N a - x i - r ê lên t r o n g
vòng bpn trai-trê các ngu*o*i.>< liòn-phân
cùa các tièn-tri là phâi clay-riò ngirc'ri ta
hiõ't ỳ cùa Bú-c Chúa T r ò ' i ; cõn bon-phân
cùii cac ngirò-i Nn-xi-rè li pluù fin ò- cho
xi'rng-diìng và phâi làm guo-ng tfít de cho
nguc'ri ta hììt clnró-c (l)àn-sõ Ky f>: có nói
rõ vè ngirò-i Na-xi-rê).
Boan 2 : 12—«Nhu*ng các ngu*o*i đã cho
các ngircri N a - x i - r è uong ru*o*u.» Nhirng
ngirc'ri N'a-xi-rè là nhiriig ngirc'ri bSng lòng
dàng minh cho Chũa tir khi còn nhõ và dã
hira-nguyèn không uong chút nrp-u nào.
Nlnrng đân Y-so--ra-èn chinh inình dâ pham
tòi nghich vcri Đúc Chúa T r ò i , lai còn cámdô, các con cua ho dã dàng minli choChúa
phâi uõng riro-u inra. Nlurng các ngiròi
Na-xi-rê ;iy vì còn nhõ tuôi, nèn thiéu sir
kicn-nliân; bò-i vây, khi nghe ngiròi ló-n
cám-dò tù-c thì lãm lien. Néu ai cám-do
mòt nguò-i muon theo Cluia, hoăc bòi lò-i
nói, hoăc bôVi vièc làm, thì Chúa sè phat
ngiiòi ãy.
Boan 3 :7—«Ngài tô su* kín-nhiêm Ngài
ra.» Dúc Chúa 'Frò-i tõ sir kin-nhièm cùa
Ngài ra clio nhiriig ai lã ngirò'i hàng lòng
nghe Ngài. A-mõt chiu nglie lò"i Ngài,
nhirng cũng có mãy tièn-tri trong đcri ííy
khòngchiu nghe lò-i cùa Birc Chúa Trò-i,
nèn may ngirò-i iíy khõng dircrc biê't rõ ỳ
Chúa (Gic 23: 22). Ngircri nào có lóng muón
hièu lcVi Chúa, thì pliài chiu nghe.
BÀI NÀY CHIA RA LÃM BÓN PHĂN
I.— A-MÕT LÃ KÊ CHĂN
(1:1)

Khi cliiing ta đoc nhũng lcVi nói ciia Amò't, thi thiêt khó tin rang cing clií lã môt
kè cliăn mà thôi, vi lcri ncii cùa òng tô ra

mòt ngirò'i có hoc-thirc, và cãch nói cùa .
ông quâ là khôn-khéo lâm.
NhcV sao mà õng nói dirpc nlnr vãy ? X y
vì òng vàng lcri Birc Chiia TrcVi, vã chinh
Chúa dã dùng ông làm ra vicc lón cùa
Ngãi. Clnia dã tim ông trong no-i hèn-ha
và day-dc) ông, cho nèn bõ-i o-n-dien ci'ia
Ngài mà òng Cliro-c làm mòl tièn-tri lcVn
cùa Chúa.
I I . - A-MÕT NÓI TIÊN-TRI NGHICH
CÙNG CÁC NU'Ó'C
(1:2)

Búc Chiia TrcVi dã sai A-mõt clén xú- Y sa-ra-ên, ông hát dììu nói tiên-tri tai xir
Sa-ma-ri, sau lai nói tai Bè-tdn, là noi có
dèn cùa vua Giè-rô-bô-am I I . Trong mòi
liìn khcVi-si.r nói tièn-tri, thi ông nc'ii rang:
Birc Chúa TrcVi phán nhu- vĩìy. ông có
nói tiôn-tri nghieh cùng xú- Bo-mách, xú
Ga-sa, xir Ty-ro-, xir Ê-dôm, xú- A-môn và
xir Mô-áp. Các xii- á y đã õ- xung-quanh
xú- Y-so--ra-ên và là nhirng niróc nghich
cùng dàn Y-so-ra-èn. Khi A-mõt nói v è
Birc Cluia T r ò i si3 đoán-phat các xũ- ă y ,
thì nguòi Y-so-ra-ên mirng và lúc đó ho
chiu nghe lò'i A-mõt. A-mô't không nlnriig
nói liên-tri nghich cùng ngiròi ngoài mà
thôi; ông cùng nòi v è xir Y-so-ra-ôn và xúGiu-đa và câ nhã Gia-cóp sè bi phat nũa.
A-mot cc> iu>i vì> ve tc)i cùa ngiròi Y-scr-racn và vc hinh-phat cùa hp phiii chiu. Xir
Y-so-ra-ên giáu-có lám, nlnrng vua Giêrò-bò-am gian-ăc vã thiéu sir khôn-ngoan
đè cai-trj, nên dàn pham tôi say I I Ì O U ,
tà-dâm, IhcV-lay hinh-lu-png, vi vãy xir áy
phâi trô' nèn nghéo. Bòi có' dó, nèn Y-sora-ên phâi hi hlnh-phat. Clnrn dupc nàm
chuc nam vc sau, lò-i cũa A-mfil dã dupc
ú-ng-ngliic)ni.
I I I . - A - M Õ T VÀ A - M A - X I A
Lò-i cfia A-niôt làm càm-dòng lùng A-maxia, nlnrng ông nììy khòng niuõn trci lai
cùngClnia, vàkhòngmuon dàn bon-xú-chiu
ăn-nãn tõi nũa. Vi vày, ông có nói vu-cáo
vè A-m8t triróc măt vua Giê-rô-bô-am.
Song, khi thĩíy vua không chiu nghe lcVi
áy, thi A-ma-xia nln'rt-dinh dii(5i A-mcit ra
khòi xú' Y-so-ra-cn. Ly-irng ông phâi làm
sao cho clfin xir inình biè't ăn-năn doi lôi
nuVi là phãi, nhung òng lai nui8n duoi
ngiròi clã tò cho òng biet tpi cùa õng và
tc)i cfia dàn xir òng. Ngu-õ-i nào uuifin
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ngăn-trò* lò-i cùa Birc Ciiúa TrcVi hay là
làm cho ngircri khác kliông đircrc nghe, thi
ngircri ãy có tôi nyng lâm, vã sS bj' Chúa
đoán-phat. A-ma-xia bi phat nlur A-môt
d;ì nói trircrc trong doan 7 : 17.

IÌÁO

muõn làin đircrc nlnr vây, thi phiìi bié
giao-thõng vcri Chúa và phãi àn-ô' thánh
sach.
LÒ-I H Ò I :

1.— A-măt đã điro'c nói tlên-tri khi não
I V . - CÁC T I Ê N - T R I V À NHCrNG
2.— Theo birc danh-tiéng, thi A-inõt cc
NGU'Ò'I N A - X I - R Ê
xirng-dáng lám mòt điíiig tiên-tri khôngí
3.— Làm sao ai nãy đèu srrsirđông dát',
Các ngircri Na-xi-rè là nhirng ngircri bãng
4.— Làm sao chùng ta biét các thiíy télòng dàng cà minh cho Bírc Chúa Trcri.
le tai Bê-tèn là.không phài ngu-òi cù
Nhirng ngircri ãy khòng dircrc ucíng nro'u
Chúa dăt ra ?
hoăc ăn trái nho nĩra, cũng không đirirc
hcrt tóc mình và đi gàn ngu'ò'i chét. Nhírng
5.— «Con tièn-tri» có nghĩa gi ?
đèu đó chĩ râng ho khõng dáng hièp llico
6.— I5on-phàn cùa cãc tiên-tri và các
cách iín-<r cíia nginVi tlnrò'iig và cũng phâi
ngircri Na-xi-rê là gi?
tír-bó hêt câc tòi-loi. Song, vì nhrrng trai7.— Nhĩrng ngircri Na-xi-rê bi cáni-do
trècòn thiéu sir kièn-nlian, nèn bi cám-do
cách nào ?
bàri nhĩrng ngiròú ló-n mã vãp-pham.
8.— Làm sao A-mót diro c biê't y ciia
Các tiên-tri líi nliTrng ugu-ò-i đ& điro-c Di'rc Búc Cliúa Trcri ?
Chúa TrcVi kcu-goi ile tô ỳ-dinh cũa Ngài
9.—Lai liim saoòng có the nói mõt cách
ra cho ngirò-i ta. Song Ie, nhfrng ngircri
rátkhòn-khéo ?
IcVn trongdân Y-sa-ra-èn thircrnghay ngăn10.—Xú Y-scr-ra-ên bi hình-phat vi tôi gi?
tnr các tiên-tri, là vi ho khòng b i í t nliò'11.—Làmsao thììy té-le A-ma-xia không
càv (;ini:i cho lám ; thàt hp khõng làm bonmuíín duôi A-mfít ra khõi xi'r Y-so--r;i-èn ?
phân cùa minh phâi làm. Chúa muõn
12.— Ngir<Vi Na-xi-rè lá ngircri thé nào?
các tièn-tri áy cír di'rng vũng cũng nhir
13.— Làm sao có nhiêu ngin'ri tièn-tri
A-môt và E-sai. Trong âiri tòi-loi này Cliúa khòng làm b ô n - p h à n cùa mình tron
muõ'n tín-đò phãi dirng vũ'ng cho Ngài. Ai
lúc áy ?
-

-
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GIÔ-SI-A
(IlCác Vua 22 : 1, 2, 8 ; 23:1-3, 21-25)
CÀU GÕC:
"Lfri

Clnia là ngon đèn cho cho*n tôi, ánh
sáng cho đirò*ng-IÔi tôi»
(Thi-lliicn 119 : 105)

Đ A I - Ỳ CÚA BÃI N Ă Y
Néu raufin dirrrc thánh-sach, thì phài
đc? lài Chiia trong lòng.
TÌNH-HÌNH

NiráC

GIU-DA

L Ú C ĐÓ

Giô-si-a lèn ngôi nham năm 642 trircVc
Chúa giáng-sanh, và tri-vi :il niim, ké bi
chêt lúc chinh-chicín. Trong đô'i vua Giòsi-a tri-vi, có Giê-rè-mi, Sô-phô-ni và Haba-cúc làm tiên-tri cùa Bú-c Chúa Trcri.
Cũng trong lúc đó, thành Ni-ni-ve là Kinhđô cùa niró-c A-si-ri bj vua ciìa nircrc Bab3 -lòn tàh-phá, và tír rtó nui'rc A-ri-si trcr
nèn suv-nlnrcrc.
-

CAT

NGHĨA

NHŨ*NG

C À U K H Ó

HIÈU

II Các Vua 22 :1—«Giô-si-a.» Giò-si-a
là con ciìa vua A-môn, và lã cháu cùa vua
Ma-ua-se. Hai ngirò-i dó đã làm rtcu ác
trirác măt Dirc Clnia Trcri, song Ma-na-se
đã ăn-nãn tôi tru-(Vc khi thiíng-hà. Hai
vua dó không an-<r xirng-đáng chi hê"t, nên
không giúp-đò' cho Giô-si-a vè đò-i thiènglièng chút não.
Đoan 2 2 : 2 - . . N g i r c r i làm dèu thièii
tru-ó'c măt Đú*c Chúa Tr<ri.» Vua Ma-nase Ièn ngõi lúc vua mcri mtrcri hai tuòi, còn
vua Giò-si-a thi kê vj cha inình hic vua mói
lèn tám tuoi. Cha cùa Ma-na-se hi K-xè-

chia dã àn-ò' ngay-thâng và hét lòug thco
DÚT, Clnia Trò'i. Nlnrng Ma-na-sc l:ii làm
nliííng deu ác. Ngircrc lai, vua Giò-si-a .
là con cùa niòt ngircri ;íc mà lai làm đèu
thicn trin'rc măt Đirc Chúa Trò'i. Giõ-sia dihi còn nhô, nhirng khòng chiu tlieo
girong nliírng ngircVi cr xung-quanh mình
mà làm tôi-lôi.
Đoan 22:8—Qu yen Iuât-pháp.» LcVi ãy
tôra thày té-lc Hinh-kia' đã hièu-biêt vè
luàt-pháp ãy. Quyen luàt-pháp này là
quven nguyèn-bon mà chính tay Mòi-se
ilã chép ra, và là quyen mà Môi-sc vcVi Arôn dã dè trong hòm giao-ircrc y nhir lcVi
phãn-dăn cũa Dirc Chúa T r ò i .
Đoan 23:1—-«Vua bèn sai ngu*ò*inhómhièp...» Vua có rãn sirc đè làm cho câ
niró'C mình dpu nn-níín mà trò- lai cùng
Dire Clnia Trò'i.
Doan 23 : 2—«Nhũ*ng đâ'ng t i ê n - t r i . »
Vua Giò-si-a có nhóm các điíng tièn-tri lai,
trong đám dó có lc có Giê-rè-mi vã Sôphô-ni chr vão.
«Ngu*ò*i doc sáeli giao-u*ó*c.» Khi Dú'C
Chúa Trò'i mói ban luàt-pháp áy cho dànsir, thì Mòi-sc có đoc giao-irác cho hp
nghe, và ho có lnra riíng: «Chúng tôi se
làm và vàng theo nipi lài Đirc Giè-hò-va
pbán chĩ» (Xuát 24:7). Ninrng cácb it
làu, hp không còn biát cógiao-iró'căy nũa.
Doan 23 : 3—«Lâp giao-u-ó-c triró-c măt
Đirc Chúa Trò*i.» Vua Giô-si-a có húa
riing: Vua se làm hoàn-toàn ló'i giaouó'c cùa Di'rc Chúa Tr.òá. Nlnrng vua
kbông làm môt giao-iró-c v á i Chúa và
cũng khòng lãp giao-iróc vói dàn, có lè
vi vua bie't ngiròi ta clnra có lòng bõ tòi
và clnra có v muon theo Chúa. Dìiu vày,
bon-pliàn òng lám vua, nèn òng phiii rán
sírc làm cho dân ăn-nàn tôi cùa hp.
"Càdân-sirđìíuu'nglò'i giao u*ó*c à'Y-»—
Lò'i í y W") cho ta thíy ràng dàn-sir chiu
ciuii-đòng nhicu; nliirng hai thay, klii lip
bô sir nhóm lai đó, thì hp kliông còn nhcr
chi vè lòi giao-iró-c inra ! Hp đirp-c cãmđ<Jng, song lip không chiu cho Clnia đoi
lòng cùa minh.
Doan 23 : 24—«Giô-si-a cũng trù*-diêt
nhũ-ng đòng-c6t và th^Y bói, nhirng thêra-phim.» Thè-ra-phim là mòt tii?ng Ilêbd-ro', có nghĩa là mòt tln'r thiìn mà
ngirò'i ta thcV trong nhà ifê ciiu plnróc
(Xeni Sãng 31 :19).

NHŨ*NG DE-MVC HÊ-TRQNG
I

S V NHJN-NHyC CÙA Đirc CHÚA
T R à l BÕI V á l DÂN
Y-SC-RA-ÊN

Le Virpt-qua cùa vua Giô-si-a đă giũ là
môt lè ló-n sau hét mà Chúa dùng d'e thukôu ngirò'i ta trâ lai vó'i Ngài. Vua làm
le ĩty tru-ó'c Clnia giáng-sanh 624 năm, và
tru-ó'C khi thành Giè-ru-sa-lem bi hiiy-phá
38 năm. Clnia khòng nõ- phat dàn Ngài,
nên Ngài đã dùng nhicu cách đê giúp-dõ' hp
trtr lai cũng N g à i ; song chl tai ngircri ta
khòng chiu vàng lõ-i Ngài mà thòi. Bè
ngoài hp lnra sè theo Ngài, nhu-ng be trong
cír giũ y nhir cũ.
I I . - Q N - D l l N CŨA BÚ'C CHÚA TRÒ"I
VÀ SU* VÂNG LÒ"I NGÀI
Diil cha cùa vua Giô-si-a là ác, nlnrng
mà vua lai biít Dirc Clnia Trò'i vá theo ỳ
Ngài. Ay là Chúa có quyèn ban o'n cùa
Ngài cho nginVi Ngài mu&'n, dìiu cà nhà
ngirò'i đó đèu pham tpi hét mgc lòng. Ngài
(•rmg có quyíìn ciru ngirò'i tôi-loi ra khõi
cliò tpi-lõi. Vira khi Giò-si-a mó'i lcn mirò'i
sáu tuSi, thi vua đã có lòng tìnĩ-kiém Dirc
Chúa Trcfi. Tlnrcrng tlnrò'ng trê con ham
vè sir cho'i-b<Vi thé-gian, nhirng crn cùa
Di'rc Chúa TrcVi có thê ci'ru vua khôi hét
mpi sir ham-nni(5n cùa ctc'vi níiy. Dft'n nìím
vìĩ sau, vua làm cho trong nircrccíia minh
dirp-c có môt cuôc phãn-lnrng lón v à
chính tièn-tri Giè-rè-mi cũng có giúp trong
vièc ãy (Coi Giê 1: 2).
I I I — L.Õ'I DÚ-C CHÚA TRffl CÓ QUYÊN
Dò'i sõng cùa vua Giô-si-a khác dcri
săng cùa các vua triró-c, là nhò' vua đã
tìm đirp'C lò'i ciia Dúc Chúa Trò'i, vã bâng
lòng vàng-theo luàt-pháp ciìaChúa. NhcV
vày, trong miíy năm dàn Giu-đa bô dirp-c
tôi-loi, Và có lám theo lói ciìa Clnia, nên
Chúa-đã ban plnró'c nbieu.
IV.— LINH-HÕN CÚA CON TRÊ
CŨNG QUÍ L A M
Chúa băng lòngban plnrcVc cho vua Giõsi-a khi vua còn nhò, thi dù b i í t rìing
Ngĩii cũng Irpng linh-hon con trê nhir
linh-hòn ngirò'i lcrn vây. Ãy vây, mpi
nginVi tin-di) phài rán sirc mà day-dò trê
con minh, kliiô'n clio biê't rang Dúc Chúa
Trò'i có quyèn ciru ehùng, dau clningcòn
nhô tuôi mác lòng.

T I I A N H - K I N H BAO
BÀI

N À Y CHIA

RA LÀM B Õ N

PHÀN

I.— Vua Giô-si-a'là vua dao-đirc ( I I Các
Vua 22:1-2).
II.— Vua Giô-sl-a làm cho dàn minh bifít
hôi-cãi ( I I Sir-kỳ 34:3-7).
III.— Vua Giô-si-a sìra đèn-thcV lai ( I I
Các Vua 22: 3-7).
IV.— Vua Giò-si-a có tim-kié'm lcri cùa
Dirc Chúa TrcVi và có vãng giir thco (II Các
Vua 22:3-7).
LÒ"I H Ò l :
1.— Bai-ỳ cùa bài này thê nào?
2.— NgircVi tiên-tri có danh-tiáng ló*n, có
giúp cho vua Giò-si-a, lã ông nào?
3.—Òng nòi và ông thàn cũa vua Giòsi-a ăn-cr the nào ?
4.— Vua Ma-na-se làm đèu ác, còn vua
Giô-si-a thi lâm dcu lành; liai deu đó daydo gi cho ta ?
1 9
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5.—Luât-pháp mã thìiy té-lê Hinh-kia da
tim (tirrrc có qui lchông?
6.— Tai sao ngirò'i Giu-da lai không bií t
vè luãt-pháp â'y ?
7.—Klii dàn-sir hira sè vãng-theo lcri
giao-iró-c, ho có dircrc doi lòng, liay IIQ
chi' lam theo bè ngoài ihà tliôi?
8.— Tai sao vua lai ép dàn-sir phài bô
tpi-lõi ?
9.— Giò-si-acó trir-dièt dircrc nhĩrngdeu
:

gi?
10.— Nhirng thè-ra-phim là chi?
11.—Giô-si-a điro-c Chũa ciru ra khôi
tôi-loi, sir đó day-dò cho ta dcu gi ?
12.— Nliôr sao mà đói cfia vua Giô-si-a
lai ciiro-c plnróc?
13.— Cha mc có nèn só-m lo day-do cho
con tre mình biét vè sir ciru-ròi linh-hon
chăng ?

3 0 E

GIÊ-RÊ-MI
(Giê-rè-mi 1 :1-10; 14 : 7-22, 31 : 27-34)
CÀU GÕC:
«Nhu* v&Y' niôi ngu*ò*i trong chúng ta sè khai trình viêc
minh vó*i Đú*c Chúa Trò*i»
(Rô-ma 14:12)

Đ A l - Ỳ CÙA B À I N A Y
Vua Giõ-si-a bi tír tràn trong khi đánh
nhau või vua xir E-dip-tò; vua Giô-a-cha
Bài nay tõ cho chúng ta biét rSng Birc
Chúa Trcri có mõi ỳ-dinh rièng cho m ò i . thi bi ngirò-i Ê-díp-tô bât, còn ba vua kia
thì lii vua nircrc Ba-by-lòn l):it.
nguò-i. Néu ngiròi tim mà biet đircrc ỳdinli ay, thi sè rtirp-c phuóc ló-n, và giúp
CÂT NGHÌA NHŨ-NG CÂU KHÓ HIEU
ich cho ngirò-i kliác trong rtò'i niìv.
NHÁC L A I SIT-TÍCH
Giè-rè-mi bât diìu hàu vi?c Birc Chúa
Trcri tìrnăm vua Giô-si-a khòi-sir qui-phuc
dàn Giu-đa trcr lai cùng Búc Chúa T r ò i .
Tir đó ông nói tièn-tri cho áéa klii thành
Giê-ru-sa-lem bi vua nucrc Ba-by-lòn
chiêm-đoat, nham niim 586 triróc Chúa
giáng-sanh, nghĩa là ông dã nõi tiên-tri
hít thãy là 40 nãm, tai thành Giè-ru-sa-lem.
SapkhilhànhGié-ru-sa-lemb| thiit-thù ròi,
thi Giê-rè-mi có xurtng xú E-dip-tô mà
giâng cho ngu-ò-i Giu-đa 0 đó.
T ù khi vua Giò-si-a tri-vi dén khi dàn
Giu-đa mát niróc, năm đòi vua:
1.— Vua Giô-si-a (31 năm).
2.— Vua Giô-a-cha (3 tháng).
3.—Vua Giô-hô-gia-kim (11 nàm).
4.— Vua Gic-hô-gia-kin (3tháng).
5.— Vua Sê-đê-kia (11 năm).

Đoan 1:5—«Tru*ó*c khi tao nên ngu*ò*i
trong lòng me.» Moi sir xãy ra trong thégian, Birc Chúa Trcri dcu biít hét thãy;
trucrc khi Giê-rê-mi dircrc sanh ra, thì
Chúa dĩí quyét-đinh rang òng sè hàu vi^c
Ngài. Bf5i vó'i môi ngirò'i Ngài có môt ỳ
và cho mòt vièc rièng. Có môt đèu là
Ngãi khòngmuãn ép-buõcai phâi theoỳ dó,
nlurngcho môi ngircri dircrc quyen ttr-chù.
Có khi Ngài đăt ngirò'i nào â cho np hay
ô- cho kia đè giũp cho ngiròi dó có thè
thco ỳ cùa Ngài. Lai, níu Ngài muô'n giao
mòt vièc lirn cho mòt ngirò'i nào làm, thi
Ngài cũng dpn săn mòt con dircrng chfl
ngirò'i rtó d'è bucrc tcri mà lãm trpn ỳ-muon
cùa Ngãi. Xin xem ông Sam-sôn trong
sách Các Quan Xét 13: 5, Giãng Báp-tit
trong sách Lu-ca 1:15, và Thánh Phao-lò
trong sách Ga-la-ti 1:15,
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T H Ã N H - K J N H HÁO

«Ta dà bièt riéng ngu*o*i.» Bĩrc Chlia
TjrtVi dã bicH'rièng òng Giè-rè-nii điíng õng
sc làm cho Ngài mpt vièc lcrn.
«Cho các nu*ó*c.» Òng Giê-rè-mi không
nhĩrnggiâng clio ngircri Y-so*-ra-êii mà thòi,
c">ng cũng giâng cho ngircri ngoai níra.
Bêu áy tõ cho ta biét rang Cluĩa van
thiro*ng-xót vii cir lo cho ngucVi ngoai luôn.
Boan 1 : 6—«Tôi châng biè't nói chi vì
tõi Iã con t r è . » Xin hãy so-sánh lcri năy
v<Vi lò'i Mòi-se đã chép trong sách Xuát
Ê-díp-tò Ky 3:11. Các tièn-tri thièt đên tir
Đirc Chúa TrcVi đèu có lòng khiêm-nlurcVng
tnrcVc măt Ngài nlur vày (Xem Ma 11 :25).
Đoan 1 : 7—«Sè nói moi đ'êu ta^truyên
cho nói.» Mòt ngircVi ticn-tri khòng cììn
phâi là ngircri có tài khau-biên, song chí
ììi niòt si'r-giâ dcm tin ciìa Bi'rc Clnia TrfVi
đín cho ngiròi ta inà thôi.

khác vcri chcp trên bàng dá (Xcm Xuiít
31:18). Khi xira, trong đòi Mòi-se, Bírc
Chúa T r ò i ban luàt-pháp cho ngiròi ta,
thì Ngài ghi vào bâng đá, buòc nguò'i ta
phâi vàng thco l ò i ííy. Songkhi BúcChúa
Jèsus d í n , Ngiii dã làm trpn luãt-pháp, cho
ncn ai theo Ngài thi có luàt-pháp cũa Ngài
ô trong lòng, và sc nhcr Đirc Thánh-Linh
mà làm theo lufit-pháp ĩíy dup'c.
Boan 31 :3-1—•fVì chúng nó tháy sê biè't
ta. vìt.'i sêtha... Khi nguòi ta câm-bĩê'tBúc
Chúa Trcri đã tha tòi cho inình rõi, thì mó'i
có the nói rãng đã biít rõ vèĐĩrcChúaTrò-i.
-

BÀI N Ă Y CHIA RA L À M BA P H À N
I.—GIÊ-RÊ-MI ĐUO'C KÊU-GOI
LÀM TIÊN-TRI
(Gií 1:4-10)

Giè-rô-mi dircrc kêu-gpi 1am Irên-tri, dó
là niptđcu ôngbiét chac-chân, chó'khõng
pllâi là cĩng tircrng vãy niã thôi. Môtngiròi
tin-dò chiu nôi nhfrng sir cuc-khĩ) giantruãn cr trong dcri niìy, thì nhò* vâj' ngucYi
đó biét chScriíngmình điro-ngtheo ỳ Chúa.
Khi (^húa kèu-gpi Gic-rè-mi, thi ông
cũng có tĩr-choi nlnr Môi-se clã làni, mà
ràng : « Ò i ! Cluĩa Giè-hô-va, tòi chãng bict
nói chi, vì tôi là niôt con trc.» Nhung
ông khòng tir-chôi nhièu l'àn nlur Mòi-sc
vày. Ncn khi Chúa đã phán lăn thĩr hai,
rang: «Bi'rng sp vi c<V clning nĩ),» « T a sai
-nguo'i d i , » « T a ò' címg ngiro'i dăng giàicĩru ngirai,» thì Gic-rè-mi váng lò*i licn.
Thàt v à y . B ú c ChúaTrcVi dã hĩra, thi Ngãi
luôn luôn liim trpn lcri lu'ra cùa N g à i ; cho
nèn míSy phen Gic-rè-mi phâi tù, mà làn
niio cũng đin.rc Clnĩa cĩru ông ra khói.
Theo lòng ác cùa loài ngiròi, thi hp muõn
hai Giè-rè-mi; nlnrng nhò c|uyc"n-i)hcp Dĩrc
Clnĩa Trò'i mà òng dircrc vò-hai. Ay Iã ĩrngnghièm lĩri Chlia dã phán cũng Gic-rc-mi
trong kbi còn Iho-áu-râng: «IIp sc dánh
nhau vi'ri ngircri, nhirngkhõng thilngngircri;
vì ta cVciing ngiro-i dìíng cĩru ngiro i» (1 :19).

Doan 1 : 8 —«Đù*ng so*.» Phàm niufín
dirrrc lòng Đĩrc Chũa TrcYi, thì tlurcVng hay
niíít lòng cùa ngircVi (Ma 23:31). Nhirng
dèu đó môt ngucri biét nhò-cây Búc Chúa
TrcVi thi khõng đángsp-, vi vây Clnia bicu
t>nt> Giè-rè-mi đìrng sp\
Boan 1:9—«Giang ta^ rò* miêng tôi.»
Đĩrc Chúa T r ò i rò' mièng ông Giè-rê-mi dó
cliì vèNgài de lõ*i cùa Ngài trongmièngòng,
chó không phài Chúa cp ông nói. Néu
Gê-rê-mi khõng chiu nói ra lcVi áy, thi Clnia
cĩingkhôngép. BĩrcChúaTròi dcchomSi
ngirò-i dirpc tir-do mà làm theo y Ngài hay
là không. Nlnrng mà khô'n-khó thay cho
ngucVi nàokhông vânglcVi BĩrcChúa T r à i !
Boan 31 :27—«Ta sè la'y gi6ng mà gieo
no*l nhà Y-so*-ra-ên và Giu-da.» LcVi áy
chì rang dén dcVi nircVc binh-an môt ngàn
nãm thi dân Y-so-ra-ên và dân Giu-đa sc
hièp lai vcVi nhau limi mpt nucVc và sctin
Dírc Chúa Jèsus là Bang Mè-si.
Doan31:29—«Ôngchaăntráinhochua.»
I.òi ĩiy h'i môt càu phvro-iig-ngôn ngirò'i
ta thiròug nói. Thàt vày, chúng ta biét
sir lõi-lòi cùa cha mc có thè liun hai cho
I I . - L Ò " ! Sl> VÀ SIT CÀU-NGUYÊN
con, cùng nlnr sir nhon-dĩrc ciĩa cha nu
CÙA GIE-RÊ-MI
có thi? giúp con vàng lòi Birc Chúa TrcVi.
(Glé 14 :)
Doan 31:32 —«Tú*c là giao-u*ó*c mà
Yi dàn Giu-đa pham tòi cùng Bĩrc Cbúfl
chúng nó dà phá d i . » Bău ngirĩri Y-so-raTrcVi, ncn-trong xĩr phài xày ra cirn dõicn bô Cluĩa và luìv-phá lòi giao-iróc v ó i ' kém; đólà Bĩrc Chúa TnVi đoán-xé't hp, y
Ngiii, song Ngài ván còn yèu-thirong hp . nlur lõ-i trong sách Pliuc-truycn luàt-lcKv
ìnà lãp giao-ircVc khác vĩri ho.
28: 15,23, 34. Dân Y-so--ra-èn cũng vày, vi
pham tpi vcVi Bĩrc Chúa TrcVi mà dã bi phat
Boan 31 : 3 3 - « T a sê dát luâtt-pháp ta
niôt lĩĩn đói-kém Irong đòi vua A-báp,
trong bung chúng nó.» Chép vào lòng
-

-

-

-
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Chiíng nhìrng vày nnì thôi, cácli nià'y nuro'i
11:1111 vè sau, dàn Y-sa-ra-ôn lai phsìi mĩít
nircVc nira. NgircVi Giu-da dã biè"t rõ \ è
(Icu ã'y, nlnrng hicm vì ho khòngchiu ănnăn. Bictt bao phen Giè-rè-mi (13 hiêp
vi'ri hp m;i xirng tõi và cflu-nguyên răng:
«Sir bôi-nghicb cùa chúng tôi nhieu lâm,
chúng tôi đã pham tôi nghieh cùng Ngài...
Hãi Đirc Giè-hô-va, dìiu vfly, Ngài vsìn cV
giira chúng tòi.» Nluriig dàn Giu-đa vân ci'r
cirng lòng, khõng chiu ăn-niin. Vi vây, Gièrè-mi có khuvên hp trcrlai vtVi Chúa, vì néu
khòng, thì Ngài át s5 bô hp. Nhirng bi câc
tiên-trigiâlira-dái hp, nên hpđànli bô Chúa.
VI trong đcri Giè-rè-nii có rãt it ngirãi
muo'n theo ỳ Chúa, nên sir đosin-xét cùa
Cluia the nào cũng pliíii dô'n. Bô'i vày.
Chúa đã phán rìíng: «l)iìu Mòi-se và Samu-èn đirng trirác msìt ta, nlnrng lòng ta
cũng ch&ng hu-ó-ng ve dfln năy» ( 1 5 : 1 ) .
LcVi dó đù khién ta biét đfln Giu-da lúc đó
đ'ày-dãy tc)i-loi. Vãy nèn, diiu Giè-rê-mi
b í t sirc cììu-nguypn và truyèn giâng lòi
Cluia, nlurng hp vãn cirng lòng.
III.—GIÊ-RÊ-MI V À SU* GIAO-ITÓ-C MÓ-1
Giê-rê-mi ò- nhàm lúc xir minh bi vua
niró-c Ba-by-lòn chiém-đoat, thi lỳ-irng
ông buòn Ifim. Nhirng nhcV fii'rc Chúa
TrcVi an-ùi lòng òng, vi Ngài đã cho ông
biíít truó-c ràng, ve sau dàn Y-sc--ra-ên sè
trcr lai cùng Cliúa và sè đirpc trò- vè lâp
gia-cu' tai xi'r Giu-da. fioan 31 nói vè sir
giao-ircrc mó-i. Giao-ucVc cũ là giao-wcrc
mà fiirc Cbúa TrcVi đã ban cho Môi.-se
deni tir núi Si-nai xuăng cho dân Y-so'-raên. Khi dircrc hai bàn luàt-pháp áy, thi
dàn-sur có hira ràng hp sè lãm mpi vièe
fiirc Giè-hò-va đií phán-d$n, Hp lu'ra nhir
vây, là vi hp không biét sirc minh y í u đu6i, cho nên vè sau hp không thè giũ

B'AO

nôi luâtChúa (Giè 31 : 31). Còn giao-uóc
mcVi thi là khác hân: Cluia có phán
rãng: « T a sè dăt luàt-pháp ta trong hpng
chúng nó, và chép vào Iòng.» «Ta sè 1am
fiirc Chúa Triri chúng nó, chùng nó sè
làm dàn ta» (31:33). Néu có luflt-pháp
cũa Cluia trong lòng, thì tir-iihiên sè làm
theo rát dê. Kinb-tbánh cùng có dav rang
Birc Chúa T r ò i han Thánh-Linh cùa Xgãi
vào lòng ngirò'i tín-dò de giúp-dã hp làm
theo v Ngài. Lò'i giao-irác mói là đê dành
cho ngircri Y-scr-ra-èn khi sau; nhung theo
lòi trong sacli Hè-bo-ro- 8 :10-12, thi hièn
bây giò' tin-đS dã dirpc phuó'c ãy ròi.
L à l HÒI:
1.—Giè-rê-mi là ai? Òng bfll dà'u hiiu
viêc Chúa nhì'iiii đcVi vua nào tri-vl xir
Giu-đa ?
2.—Khi thiinh Giê-ru-sa-Iem hi chienidoat roi, thi ông đi dàu ?
3.—Plurcrng-pháp iná Birc Chúa TriVi
tluròng dũng de giúp-dõ- nginVi ta theo y
Ngãi là thé nào ?
4.—Tai sao chúng ta biét nê'ii tlurongxót ngirò'i ngoai ?
5.—Lòng khicm-nlurò'ng cùa Giê-rê-mi
có str day-do si cho ta ?
6.—Dău Cluia c13 dè lòi Ngãi trong miêng
òng, Ngài có huòc ông phâi nói khòng?
7.—Ngircri Giu-đa và ngircVi Y-so'-ra-ôn
sè hicp lai lúc nào?
8.—Cách ăn nét ô' cùa cha có giúp-dijcho con-cái mìiih hay khòng?
9.—Giao-ircVc cũ cùa Birc Cluia T r ò i vái
ngu-cri Y-sa-ra-ên chép ô- đãu víi lúc nào?
10.—Còn giao-iró-c mói thì chép ô- đflu?
11.—Tai sao khi nghe lòi cũa Giè-rè-mi,
(làn Y-sa-ra-èn lai không chiu ăn-năn?
12. —Ngirò'i tin-dò có lurò-ngdirpx nliũng
plurcVc lành cũa giao-ircVc inói hiên lúc
báy gicV chăng? (Xem Hè 8 :10-12).

3 0 S
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G I Ô - N A BI QUCT-TRÁCH
(Giò-iiii 3: 1-.'), 10; I : 1-11)
CÂU GOC:
«Quâ thât. ta bièt Dirc Chúa TPCVÌ cháng hè vi-nè ai. nhu-ng t r o n g các dân. hé ai
kính-scr Ngài và làm sit* công-bình, thi nà'y du*o*c đep lòng Chúa»
-

(Sú-ilS 10 : 34, 35) '

Đ A I - Ỳ CÙA BÀI N Ă Y

loi vii nhírng ngirò-i có tãnh khó chiu.

Dirc Chúa Trò'i eó thè làm cho ngiròi
ta đirp'C điiy - dãy sir yèu-tlurcrng đén
nòi tlnrcrng dirpc câ nhfriig ngiròi lòi-

T Ĩ N H - H Ì N H NITÓ'C Y - S O - R A - Ê N
Giò-na sanh nhâm dò'i vua Giê-rò-bòa 111 I I . Vua nav tri-vi xir Y-so-i a-èji-11 11:1111.

TIIÁMI-KIMI

Trong dòi vua ;iy dfto A-si-ri dã yéu thfi,
nèn khi dánh nliau, vua thâng dirac dân
áy và thàu lai nhirng cho mà dân A-si-ri
chièin-đoat lúc truác.
CAT NGHĨA NHÚ'NG CÃU KHÓ HIEU
Boan 3:1—«Có lò*i eùa Dú*c Giê-hô-va
phán cùng Giô-na.» Phân-si.r cũa các
tién-tri khòng pjhâi lĩĩy lcVi Chúa mà cât
nghĩu cho ngirò'i ta theo ỳ riêng mình,
nliirng chĩ nói lai mpi lài cùa Chúa đã
ban vào lõng niinh nià tliôi.
uL'án thú* hai.» Boi vi đã mòt làn Giôna kliông chiu vàng leVi Chiia, ncn Chúa
phâi dín vifri ông lĩìn thù hai nfra ; đèu
dó ti') cho ta bifft an thu*ang-xót cùa Đúc
Cluia Trài dõi vi'ri chũng ta tlrièt là rãt
lón. N'nrng can hoan-nan mà òng Giòna phăi găp cũng elay-dò cho ta biê't răng
chõ'ng-nghich vcVi Dirc Chúa.TrcVi l;i vô-ích.
Boan 3 : 3— « N i - n i - v e là môt thành rã't
lern, di mãt ba ngày đu*crng.» Kà't h'rn,
nghĩa là l<Vn cho Dirc Clnia Tre'ri, bài vi
Ngãi tháy có nliicu linh-hòn là c|ui v ô giá cho Ngài. Thco ỳ ông Giô-na, tiii òng
tire'Vng chl có môt thành là lcVn cho Chúa
mà thôi, áy lã thành Giè-ru-sa-lcm. Nhirng
nui sách Giô-na day rõ rãng: thành nâo
(Tuig là lón clio Chúa, bài vì môi thành
dèu có nhièu linh-hon mà Clnia muon círu.
Doan 3 : 4— «Giô-na khcri dSu vào.»
Dàtl thành Ni-ni-ve là lcVn, nlurng ông
(ÌMÌ-na cũng kliòng ngã lòng. Òng dã khcVi
dàu đi vò và trong môt ngày dàu òng đi
qua đirac mòt phìĩn thành ãy. Càu 3 có
chép : «Dàn thành Ni-ni-ve tin Dirc Chúa
Trò'i.s Ong Giô-na không có nói nhièu,
nlurng IcVi õng làm cho ngucVi ta sp", và
bcVi cách ông báo tin rátcó quyen, nên hp
liict lã bài Chúa sai ông.
Doan 3 :10— «Đirc Chúa Trcri ăn-năn.»
Hai tiéng ăn-năn dây có nghĩa là Đirc
Clnia Trò'i thôi đinh ỳ giáng hpa xuõng,
Ch6 không phài nhir sir ìin-nan hó'i-hân
cùa ngucVi ta dàu, vi Ngài khõng phãi lá
loài ngiròi, nc'ii c í n phãi ìin-nãn ( I Sa.
15: 29). Sir ăn-nìin cùa Chúa có nghĩa là,
néu ngiròi nào chiu vâng l ò i Ngài, thì
Ngài đSi lai cách Ngài dói-dĩíi ngirài đó.
Ngài tlnro'ng-xót mà khòng ntr cir hìnhphat nguòi dò nhir y Ngài dã đjnh.
Doan 4 : 1 — «Giô-na râ't không đep
Iòng.» Khi Dirc (^lnia T r ò i sai Giõ-na đô'n
cùng A-si-ri, thi òng tir-chô'i m;i khòng di,
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vi ông biét néu òng giàng cho rõ ve si.r
tirong-lai Dirc ClniaTrò'i hinh-phat ngiròi
A-si-ri, thì chftc hp se ăn-nftn, và nèu hp
Sn-năn, thi chàc Đúc Chúa T r ò i là Dãng
giàu Iòng tlnrong-xót, sè không nõ- hinhphat hp đAu ; hp sê đup-c ciru. Vâ, níu
hp ăn-năn, thi chãc Dúc C.hùa Trcri sè
không giáng tai-hpa xuong, té ra lò'i tièntri ciìa ông khòng điroc irng-nghiêm, nên
chi ông khõng đep lòng.
Đoan 4 : 3— « V i v'ê ph'àn tôi, chè't còn
ho*n s6ng I» Giò-na buòn lAm, vi ông biét
ràng néu dim A-si-ri điroc khõi hinh-phat,
thì ngirò-i Y-so'-ra-ên se gyp sir ClíC-kho
bòi tai hp. Bcvi ông khòng iiuiõn thãy sir
kh6n-nan cũa dàn mình, nèn chi ông nic'ri
nói càu dó.
Doan4: 4—«Ngu*o*igiân c ó n ê n k h ô n g ? »
Lò-i niìy tõ ra Dirc Clnia TrcVi yèu-thiro'iig
quá đòi, dén nôi bàng lòng lây lòi iihiinhe mà hôi mõt ngircVi có lòng han-trách
Ngài. Chăng nlnrng Ngài có lòng thuangxót nhũng ngiròi tpi-lc'i biSt ăn-nàn mà
thôi, Ngài lai còn có lòng nhin-nhuc đcii
vó'i nhfrng ngircVi bòn-đao mà hay oftntrách Ngài nũ-a.
Doan 4 : 5— « N g ò i phia dông thành â'y.))
Giô-na cir tròng-dai cho Ihânh Ni-ni-vc
sè hi hình-phat nhir lài cing dã nói tiêntri, nèn òng ngòi phia đòng thùnh ãy đc!
c:hà-dai mà muc-kích ve can tai-hoa eló.
Boan 4 : 6 — «Đú*e Giê-hô-va sám-sãn
môt dãy giu*a.» Dày giua í y mpc lèn
mau hiiii. vi Chúa đã lãm mõt phép la,
săm-sãn nó. (iiò-na r í t vui, vì dày giua
Ìỳ che mát cho mình, nèn trong lcing cing
lai còn tiròng ch;1c là Chũa tc» mòt dău
cho òng biát rang Chúa sè hùv-dièt thành
Ni-ni-ve, khien lò'i tiên-tri òng dirac irngnghièm. Cflu 9 có chép : «Ngiroi nòi giãn
vi ccV dày giira niiy có nèn không?» Ong
Giò-na có budn vi ceVmôt dàvgiira hi héo,
nlurng mà òng lai vui vi thay nhièn ngirò'i
bi bai. Lòng Dirc Chúa TrtVi thì khòng
phài nlur vAy, Ngài có lòng thirang-xcit
moi ngirò'i vii không mutín niôt nguòi nào
bj lur-mat (II Phie 3 : 9).
BÀI N À Y CHIA RA LÀM BA PHĂN
I . - D I P - T I Ê N LĂN THÚ- H A Í CÙA GIÔ-NA
(3 : 1-4)

Òng Giô-na có lòng cám o-n Cluia, vi
Ngài dã ciru cing kliôi chè't trong bung
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con cã, ncn khi có dip-tièn inòt làn iiĩra,
thi òng làp-túc vàng lcri. Nê'u mình kliông
vAng lò-i Chiia lân thú nhú-t, tliì tlnròng
it klii duox có dip-tiên lăn thú hai nhir
vây. Vè pliàn ông Giòjiia, thì nhcr khi ò'
trong bung con cá, ông đã thiêt lòng ànnàn vã hét lòng ciìu-nguvên, nèn ông nic'ri
đucrc có'ttièm mòt dip-|iín ntra.
Dúc Chúa Trcri có phán cúng Giò-na
ràng: «Rao cho chúng nó lò'i ta đá day
cho ngircri.* Dó là sir quan-hê lãm. Có
nhii'ii thììy giàng nói rãng: «Nlnrng tòi
khòng nghe Ngãi nói gi vó-i tòi.» Néu nói
vày, thi đirng giâng cho đén khi đupc
nghe tiéng cùa Ngài day mình. Có ngurVi
nói rang: «Song tdi nay phâi giâng, thi
tòi phài làm gi?» Vàv thi, phãi ha mìnli
xuõng, phãi mcrlòng ra mã nghe Ngãi nói
chuyèn vcri minh. Ngài dùng lòi trong
Kinh-thánh m;i day ngircri ta. Nêu Chúa
clnra day nói lcri gi, thì tííl hon là làm
thinh, dirng giãiig-day gi cà. Thày giâng
không có phép giâng inòt bài cùa mõt
ngiròi dã dăt ra ; nlnrng phfri ncii lai lc'ri
sir cùa Birc Chúa Trcri. ô n g Giô-na chĩ
nói lai lõ'i Chúa, thé mà câ thànli đcu ănnăn bò tòi.
I I . - T H À N H N I - N I - V E CHIU NHÂN
LÒT SÍT CÙA GIÔ-NA
Cl: 5-10)

Chúng t<*>i l í y lãin la khi suy-nghì đín
dAn trong thãnh Ni-ni-ve cliiu nhfln lcri
sú cua Giò-na mòt cách mau-chóng nhir
vàv. Có ngirõ'i tirò'ng ràng vì ccr hp dã
tháj' Giò-na đirpc di ra khôi bii'n và khõi
bung con cá. NgircVi Ni-ni-ve tin rang
tliành minh dã dircrc lâp lên bôi mòt
thàn cùa mòt con c:i, và ho cũng tin có
nguiri sir-giâ cũa bien ra day-do hp. Nèfl
khi dàn-sir trong thành dó nghe ve ông
Giò-na đã đén tir bièn, thi hét lluìy bàng
lòng tin li'ri òng.
Ông Giò-na dã nói niôt cách rĩít dan-dĩ
làm clio mõi ngirò'i đèu chiu nghe. Sohg,
vi thanh-pho ay lcrn, có nhièu ngirõi, nên
ông khòng the nói hêt cho môi mòt ìiguòi
dircrc ; nlnrng nhcV nhũng ngirc'ri nùo dã
dirp-c nghe Itri òng, thì lai thuãt cho
nlnrng ngircri khác. \'i vày, mõi ngirc'ri
dèu dupc dip ma nghc. Clning ta xem
sir phán-hung tai thìmh N i - n i - v e nlnr

1.— Bàn-sir tin Birc Chúa TrcVi, vã chiu
nhàn mình lã ngiròi tòi-lòi nlnr Ngài dfi
nói.
2.— «BAn xirng tòi.» Hp rao ra sir kiêng
ăn và măc bao gai, tir l(Vn chi nhò hét
tliày dèu ha minh xuõng.
3.— ((Dàn-sir kèu-cau cting Cbún.n Theo
linh truyèn cùa v(Ja, d:ìn-sir phÀ i hè't sirc
kêu-cau ciing Chúa. Ăy là sir cììu-nguycn
cliung.
1.— «D;in-sir bô tòi-lòi.» Vua bicu dànsir phâi trir-bõ đirò'ng-lõ'i xãu ìninh. «Dirc
Chúa Tròi tliíiv vièc hp làm dèu d;1 xAybó đuc-ng-lcíi xáu cũa minh.» Khi ngiròi
dã đoi dièn-mao cùa tòi-lòi và lăy diênmao khác đííi v ó i Dúc Clnia TnVi, thi
C.liúa cũng đoi ilièn-mao Ngài ddi vói hp.
Thànli nào cháng-nghich cùng Dúc Chúa
'I'iòi, thi pluìi bi hình-phat; song thãnh
niio ăn-niin tòi. thi sS dirp-c on lành ciia
N'gài. Câ thành Ni-ni-ve dèu dirpc đôi
mcri, thãt là inôt phép la, la hcrn Giô-na
dircrc ra khôi bung con câ ir duó'i ninVc.
I I I . - G I Ô - N A BUÒN
(Boan 4)

Sir thuong-xót cùa Dirc Chúa T r à i him
cho lòi tièn-tri cùa Giô-na khòng duoc
irng-nghièm. Ông dã cât nghĩa cho biét
vi òng dirp-c biet lòng tlnro'iig-xót cùa
Ngãi, nên khcing mu6n vAng lòi Ngài klii
Ngãi nió'i bieu. (")ng biét nê"u hp ăn-n.ìn
má tro- lai ctmg Clnia, thi Ngâi sè khòng
hinh-phat h p ; té ra lòi tiên-tri cùa ông
khòng thièt. Thàt Giô-na chăril lo vè
ilanh-liéng minh hon linh-hòn cùa nhũng
nguòi ô' trong thãnh Ni-ni-ve.
LÒ-I HÒll
1.— Dai-ỳ cũa bài niìy ra thé nào?
2.— Giò-na giâng trong dòi vua nào ?
3.— CAc ticn-tri giàng cách não?
4.— «Ni-ni-ve rát I(Vn» cõ nghĩa gi ?
5.— Vi ccr nào <l;in Ni-ni-ve chiu nghe
l(Vi eùa Giò-na ?
(5.— «Dirc ClniaTr(Viăn-năn»có nghĩa gi?
7.— Lâm sao Giô-na không dep lòng khi
lh;iv tbành Ni-ni-ve dupc eiru?
8.— Dcu gi lâ dèu riít c|uan-hè cho c;ic
thiĩy giâng?
!!.— Ngiròi ta muõn biét dircrc lcri sú
cùa Dirc Chúa Trò-i tlii pliâi limi gi ?
10.— Nhâc lai bfín đeu cùa sir phiínhirngtai thãnh Ni-ni-ve.

