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BÊ-BÔ-RA

L À M QUAN XET

(Các Quan Xét 4:1-15)
CÀU GÕCt
«Hây báo nhũ-ng kè có lòng so--hãi rãng:
vũrng Iòng, đìrng so* nũ-a.»

Khá

( f i - s n i 3 5 : 4)

Đ A I - Y CÙA BÀI N Ă Y :
Birc Cliúa TrcVi dùng loài nguiri đè làm
thành nlurng công-vièc cùa Ngài. Dai-ỳ
bài niiv là day ngirò'i la bang Iòng dâng
minh cho Chún đe hâu vicjc Ngài.
TÌNH-HÌNH NITÓ-C GIU-ĐA
TRONG LÚC Đ Ó :

Dân Y-sc-ra-Ôn than-thcr Búc Chiia T r ò i
trong 20 nàni ( I Sa-mu-ôn 7: 2).
Cho đê~n khi K-li qua ăiri có clu'rng 10
nìím (I Sa-inu-èn 3: 1-1-18).
Tong-cong các đò-i tri-vi ciia het thây
các quan xét thi có 45(1 năm.

GIÀI NGHÌA NHCrNG CÀU KHÓ HlEU:
ThcVi-dai cac quan xét trong khoãng
Các Quan Xét 4: 1—«Sau khi Ê-luit
chírng 450 năm cho đè"n điri tièn-tri Sađá qua díri.» Khi K-hút qua dcVi ròi, dàn
mu-èn (Sir-clò 13:20). Thiri-đai các quan
Y-scr-ra-ên làm dèu ác, lòng cũa ngiró-i ta
xét chia ra nhir sau n ; i \ :
lúc đó là xau-xa và dir-tcrn hon hê't.
Nhĩrng chuyên trong sách Cac quan xct
Dàn Y-scr-ra-èn c'àn phài có mòt ngiríri
xày ra trong vòng 25 năm. Tir sách Giô- thièng-licng và tirng-trài cách cai-tri, thi
suè dê"n sách Cãc quan xct có mòt khoàng
ho mcVi chiu theo dcu pliiíi.
năm năm.
Câu 4: 2— « P h ó chúng v à o tay GiaDan Y-scr-ra-ên phuc-dioh Cu-san-Ri-sabin.»
Gia-bin là vua cùa nhĩrng ngircVi
tha-im 8 năm (Các Quan Xét 3: 8).
khòng
thcr Birc Chúa TrcVi. Chúa phài
Ót -ni-ên làni quan xét 40 năm ( 3 : 11)
hinh-phat ngiriri Y-scr-ra-èn mòt cách
Phuc-dich Kc-lôn 18 năm ( 3 : 14)
nyng-nè đè day-dõ ho và khieii ho trcr lai
K-hút và Sam-ga làm quan xét 80 năm
cùng Chúa. «Si-sê-ra» là quan thõng( 3 : 15-30)
lĩnh đao binh; dau ông phâi phuc-tùng
Phuc-dich gia-bin 20 năm (4: 1-3)
vua Gia-bin, song tir ông cũng có quyèn
Bê-bô-ra và Ba-rác làm quan xét 40
rièng.
năm ( 5 : 1 , 31)
Câu 1: 3— »Hà-hièp thì k ê u - c à u . »
Phuc-dich Mi-đi-an 7 náni (G : 1)
Trong lich-sfr cùa dân Y-scr-ra-cn tlurirng
Ghè-dè-òn làm quan xét 40 inlm (8: 28)
A-bi-niê-lcc làm quan xét 3 nSni ( 9 : 22) hay có hai điJu áy. Dân ãy bi hà-hiép
nhieu lìin, vì không chiu vàng liri Birc
Thô-la Iàm quan xét 23 năni (10: 1-2)
Chúa Tro-i.
Giai-rc làin quan xct 22 niím (10: 3)
Ngirò-i Phi-Ii-tin hà-hiê'p dân Y-scr-ra-ên
Câu 4 : 1 — « B ê - b ô - r a là nũ- tièn-tr*i.»
18 năm (10: 8)
Bè-bô-ra Ià mc)t ngiriri biétdân-dâc ngircVi
Giép-thè làm quan xét 6 năm (12: 7)
ta, vì chinh bà dãdirp-c Birc Cluia Triri dácIép-san làm quan xét 7 năm (12 : 9) '
dãn. Bã có cliong, song bà cũng hiìu vièc
K-Iõn làm ciuan xct 10 năm (12: 11)
Chúa dircrc. La-bi-đcít, chòng cùa Bc-bòÁp-đòn lãm quan xét 8 năm (12: 14)
ra, khòng đircrc làm quan xct dàn Y-scr-raKhi ngircVi Phi-li-tin cai-tri dân Y-sa-raên, có lê vì òng áy khòng hét lòng thco
èn thi Săm-sòn làm quan xét 40 năm(15:20). Bú-c Chúa TrcVi.

THÁNH-KINII HÁO
Cfiu 1: 5— «Núi E p - r a - i m » là mòt d í y
niii lir phia bâc xi'r I'lui-li-tĩii clio đén thành
Giê-ru-sa-Iem. (Ra-mai cách phia b&c
thiuih Giê-ru-sa-leni chirng mircri cây s6.
(Dân Y-so'-ra-èn lên đê"n cùng ngir<Vi.» Chfr
«lèn» áy có hai nghĩa: Mòt clil vè Ba-ma
lii inòt liòn núi trên c a o ; hai chĩ v è sir
thicng-lièng. Bà lã inòt nfr tièn-tri, nên
ngiriri ta phâi lên đín cùng bà đe nghe
sir xct-đoán. Bèu di> cliĩ vè ngirò'i có
tòi |)liài dat lcn den sir t h i ê n g - l i è n g
(Xcni Phuc-truyèn 17:8).
Cfiu 4:6— «Đi tháng đè'n núi T a - b ô . »
Khi Chúa phan-day di'-u gi cho nhfrng kê
liììu viỳc. Ngài, thi Ngìii t|nr<Vng đi truó'c
tnà đãn duò-ng clio nhftrig kê ĩíy.
Câu 4:6— «Đi t h n i H j dè'n núi T a - b ô . »
Clnia chĩ rõ đãng <1i cho nhfriig kê hàu vièc
Ngi.i.
Cfiu 4:7— « T a s a i khiè"n Si-sê-ra.» Khi
Chiiii phán-day dcu j^i cho nhfrng ke hâu
viêc Ngài, thi Ngâi thuòng <li truóc mà d3n
diròng cho nhfing kc ííy.
Cfiu 4:8— «N£u bà di vó-i tôi.» Òng 15alác diĩ ciim biét Clnia v'm òvó'i bã Bê-bôra, ncn ông xin bà <li v ó i ông, vì òng biét
lam nlur vây thi có Clnia dSn-dâc ông và
các binh-linh. Có ba l)è-bò-ra di, thì giuc
lòng ho tíín-tó'i. Cluia khòng quò'-tii'uli
ông Ba-rác, vì có- ông <1ă xin bii Bè-bô-ra
đi theo.
Câu 4:9— «Su- vinh-hi'én cùa viêe này
sè châng \'ê ngu'O'i." Khi Chúa cân dùng
nguòi nào làm dèu gi.thi Ngài khòng muõn
cho ngiròi iíy khoe niinh vi tirâng bò'i minh
<1ã láni diroc vièc iíy.
NHŨ-NG BÊ-MVC Q U A N - H Ê :
i.— Quan xét.— Các quan xét ciia dAn
Y-so'-ra-èn có hai bon-phàni: mòt là giâicíru dfin mìnb khi bi hà-hicp; hai lâ caitri vã xét-đoán hp. Song các quan xêt áy
càn phài giao-thông vói Chú'a đè biét vdinh cũa Ngài, inà cai-tri dàn-sir. Các
quan íy dèu bò'i Di'rc Chúa Trcri kèu-gpi
vá diil lèn, nghĩa lá nhfrug ngircvi dirp-c
iihàn-lãnh Dú-c Thánh-Linh trong lòng.
Các quan xét íiy cflng bict nòi tiên-tri, và
tô cho díín-su- dirp-c biét ỳ-dinh cùa Dúe
Chiia Trò'i.
2.— Đê-bô-ra là môt nũ> quan xét.—
Dèu niy thàt trái vi'ri thói đcri lúc dó.
Song, ncu đcrn-ông khõng chiu hâu viêe
Chúa, llii Ngài phài <liing đán.-bà. Dàu
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bà Dè-bô-ra dit bicl ỳ Chúa dùng bă dè
giài-cúu dàn Y-so'-ra-èn ra kliòi tay ngirm
lluì-nghich, song bà có kêu và kliuyèn
inòt ngiró-i <l<Vn-òng đè chiim-nom Cai-tri
và dõi-phó v<Vi kê nghjch-thù. Bii có de
cho òng Ba-rác danrdac binh-lính, còn bà
thì chĩ đi theo Ichuyên-do và cău-nguyên,
lìõ'i dúc-tin, bii dã giue lòng ông Ba-rác
tĩín-tó'i trong chirc-vu minh. Quycn-han
cùa ngircri dò'n-hà khõng phăi cai-tri vã
dõi-phó vó'i nhfrng vi<)c ò' ngoài, nhirng
là phiic-tùng và yèu-thiro'ng.
3
Nhũ-ng kè dÔng-chi vó-i Đ ê - b ô pa.— Khi dã dcp yén giăc ròi, bã Dè-bò-ra
có liim mòt bài thi-thiên đè ngp'i-klicn.
(")iii4 Ba-rác cũng có hiêp v ó i bà nià hát
bài ãy. Trong sách Các Quan Xct doan
tlu'r năm dã ghi-chép bãi thi-thiên ĩíy:
Trong bài hát dó bã có khen nhfrng
ngirói hiêi)-lãc vói bã Irong sir chinhchiê'n. Troiifi l)ãi â'y cũng có nói \'ê Dêbò-iii; Ba-rác và Gia-cn. Dììu bii Dè-bôra và òng Ba-rác không khuyèn xin,
nlurng các quan tnrông cùa Kp-ra-im,
Bên-gia-min và Ma-ki cũng bang lòng giúp
õng và bà đó. Nhfrng ngircri đã du- phãn
giúp viêc ló-n-lao dó, đèu đirpc plnjác
ngpi-khen trong thi-thiên cùa bà.
Cũng có ngiró'i không chiu di. Bà Débò-ra có nói ve hp vã cũng qucr-trách 1IQ
nira.
Nhfrng ngircri tín-do cũng có thè làm
thù-nghich vcVi Đú'c Chúa TrcVi. N í u
không hét lòng chtfng-nghich v<Vi tòi-lôi,
và không bày-tò dao-lỳ cùa Ngài, thi
chúng ta cũng chiing khác nào nhfrng
ngircri không chiu ra hiêp-tác vcri bà Dôbò-ra trong sir chinh-chién vày.
LÒ"! HÒli
1.— Thòi-dai cùa các quan xét là chìrng
mãy năm?
2.—Viêc làm cùa các quan xét là gì?
3.—Tai làm sao dân Y-scr-ra-ên bi hàh\êp bâi ngircri ngoai?
4.—Dcrn-bà mfi cai-tri, thi có trái vó'i
thói-tuc cùa ngirò-i ta I r o n g l ú c d ó khòng?
5.—Tai làm sao bà Dè-bô-ra đirpc làm
quan xét?
6.— Bê-bô-ra có ỳ muSn làm lcrn trong
nirác minh không?
7.—Tai làm sao ÔngBa-rác muctn bà Bèbõ-ra cùng đi vcri ông trong khi ra trãn?

8.—Tai làin sao l)ã Dè-bò-ra nói sir
vinh-hièn cũa nhirng dcu áy sè chang
thuòc vè ngiriri?
9.—Trong sir đănh giăc :íy, l)ã Dè-bõ-ra
có giúp Ba-rác botl cách thê* nào?
10.—Gách ăn nét <V cùa bã Dè-bò-ra có
si.r day-dô gi cho chúng ta?
THÍ-DV ĐE GIÀI NGHĨA CÀU GÕC:
l!ã già Yu dã dirrrc cixu khôi sir srrhãi.— «Hãv bâo nhĩrng kê có lòng so'-hãi
răng: Khá virng lòng, đirng scr nĩrn.n Bà
Yu là ngiròi nirirc Cao-ly (Corce) dã lin

theo Clnia Jâsus. Tririrc khi b:i â'y chju
phép bnp-tèin, Miic-sir hôi bã rang: «Bà
có dirrrc phiróc chi tir liic bà mcVi trcr lai
cùng Chúa không?» Bà Yu trí l<Vi: «Gõ
iihieu. láni ch<V, tòi sc tluiãt lai mòt
plnró'e cho òng nghe. Triró-c khi tòi tin
theo Chúa Jésus, cà dêm tòĩ ngii khòng
yèn giãc, lòi tlurirng bfii-iõi va so'-hãi,
vi tiràng nhũng (|iii dĩr dirong làni hai tôi
và cà nhà tòi. Bày giir thi khác hăn.
Ilang ngãy, khi măt trò'i lăn roi, lliì tôi
plló-thác hét câ nlíã tôi vao trong tay
Cluia, i-ôi tòi di ngù, cà dèm ngù yèn,
không còn scr-hãi gi nira.»
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SIT-TÍCH C Ù A N À N G R U - T f f VÓ"I ME CHÕNG
NÀNG L À BÀ N A - Ô - M I
(Sách Hii-to- 1 :6-22;
CÂU GÕC:
« N g à i đã lãm cho muôn dàn sanh ra chì bò-i mòt ngu-ò*i,
và khién ò* kháp trên măt dát»
(SÚHft 17: 2G)
Đ A l - Y CUA BÃI N Ă Y :
theo chòng mâ thir-lay Dirc Cluia Triri cùa
ngiròi Y-sc-ra-én. NlnrngOt-ba thcoChúa
Bùi n'ày <lay venăng-lirc cùa đirc-tin ra
cách bè ngoài mà thôi, nên nàng khòng
thè nào.
ngai gi mã bò Dt'rc Clnia Trcri. Con HuT1ÊU-SI> CÙA DÀN Y-SO*-RA-ÊN:
t<r thi hicu rõ vè Dirc Chúa Triri hirn, nèn
măc diiii chòng nâng đã qua đ ò i , nluriig
Truyêii-lich trong sácli Hii-to- nìĩy xíiv
nàng van cir giũ' lòng ycu-incn C.luia.
ra uhăm dòi các quan xcl cai-trj. Trong
Cãu 1 : 15—«Gon hãy trò- viê theo nó
lúc dó, xâv có ngiriri Mè-di-an dén chiéin
d i . » H;i Na-õ-mi nói cftu đó, vi bà hj Ihirxir Ca-na-an inà hà-hiè'p dftn Y-so'-ra-èn
trong bay nam; lai thèin có sir đói-kcm <y thách nhieu, nèn bà quén nhò'-cây Cluia.
Bã có khuyèn-dô Ru-to trò' viì vói Ol-ha,
trong xir, nèn Na-ô-mi vó'i chòng niinh là
bò-i vi bù chì có lòng ycii-tlurang llu-tor
E-lÌ-mê-Iéc cũng hai con trai dòng hõ xir
theo plihn xác. Ve phftn Ihiêng-liông h;i
niinli in;i qua trú-ngu no'i dát Mô-áp trong
khòng thc an-ùi lóng Hu-lo- duoc, vi
nuiói năm.
chính bft dã mãt si.r binh-yêncũa C.luia ròi.
Lúc Na-ò-nii vã đftu minh là Hu-to trò- vè
xir Giu-đa, nham liic quan xét Ghè-đc-ôn
Cftu 1: 10—«Xin chó* nài tôi phân-rê
cai-lri.
me.» Liri cũa Hu-Ur nói dó tô ra dirc-lin
ciia nàng lirn lurii dirc-tin cũa me chòng
CÀT NGHÌA NHLTNG CÃU KHÓ HlEU
ininh. B:i Na-ò-mi khòng biét nói gì dăng
Hu-to- 4: 8—«Trò- v'ê nhà me minh,»
giúp-dõ' dâu niình, song nàng dàu lai biét
chó' khòng chéprftflg tro- ve nhã cha ininh,
rõ vé Dirc Cliúa Trò'i lio'n bà, nèn nãngnhirtdàu cha Ku-to- còn sõng. Beu dó có lè
dinh không chiu bô Búc Chúa T r ó i mà
muõn nói cho ém tai ho n, vì rhe biêl an-ũi
tr<r lai tluV hinh-tirong inra. Ay biri Hulòng con trong khi buòn-rau hcrn cha.
t<r có lòng tin Cluia, nên nàng có Ihc giúp
ttie chòng minh l;i Na-ò-nii dircrc.
C.ãu 1 : 15— «Trò- v'è th'àn cùa n ó . » Bó
có nghĩa la đã bò Birc Cluia Trcri nià trr>
Câu 1: 19—«Cà thành d<?u c â m - d ô n g . »
vè thãn cùa ngiròi Mõ-áp. Khi Ot-ba
Dcu ;íy tô cho ta biò't nhà bà Na-ô-mi là
bang lòng kít-hôn cùng Mac-lôn thi nàng
nhft cõ danh-tiéng ló-n. Lai có chcp: «Ay,
-

THÁNH-KINI! HÁO
có phiìi lù N'n-õ-mi chăng.» Nói nlur vày,
lii vi ho láy làm la bài cir bà íy Irb v ì
mòt cácli buon-birc, không có cliòng con
chi liét.
Tên N'a-ô-mi ngliĩa là vui, trong câu 20
bà Na-ô-mi diĩ xin hp đoi lên bà là Ma-ra,
nghĩa là cay-dímg.
Câu 1: 21—«Tôi di ra đircrc dâY-dâY-»
N'ghĩa lã lúc tli ra, bã có dù chòng con,
chó' không phãi là giãu-có. Vi giíp co n
đói-kéni, nên nhà bà mcVÌ bõ xir mã đi.
Lai có chép: «Chúa dac tòi vè tay khòng.»
lià Na-d-mi cir pbàn-nàn hoiii vì bà khòng
lim sijr vui trong co-n llur-lhiich mã bà dã
gyp. Dírc Chúa Triri giiinK con tlur-thách
dè day ngiriri tn biél -nhcV-cãy Ngài.
Ncu ta bi6l Chúa là «Chúa sfra-phat kê
N'íjái yêu,» thì mcVi đircrc binh-yêii trong
mpi sir tlur-rèn.
-

NHl>NG ĐE-MUC QUAN-HÊ
Su- quY«¥t-dinh cùa Ru-to*.— Hai ngircVi
(làu ciìa bà Na-ò-mi là nguòi Mò-áp võ"n
không bie't Dirc Chúa TrcVi. Nlurng vi N'aò-mi biét Cluiii. nèn hai nguòi dâu cũng
điroc nghe ve Ngài. Vâ, Hu-lo- biing lòng
IhcV-phiro'nfi Ngi'ii. Đén khi Na-ò-mi bô
xír Mò-áp và khuyèn hai dàu ò- lai xir ho,
Ihì llu-lo' khòng chiu. Nãng iiiufín diro'c
dir i)hân trong sir sông clói dò'i, nèn dă
quyét-dinh di vó'i Na-ô-mi, vi biét trong
xir Y-scr-ra-èn ngirò'i ta tliò'-plurp'ngChúa.
Theo phìin xác, Ihì Hu-lo' là to-màu cùa
Birc Chúa Jèsus. Ãy là ỳ cũa Dirc Chúa
Tròi đã dinh cho nàng, song nàng phâi
lira-chpii. Cluia không chiu ép ai hét.
Chúng la Ihíiy có hai ngirò'i: Hu-ta và Otba. Cà hai deu có thc thco Cluia, song
Hu-tcr bàng lòng, nên dircrc phtrcVc nhièu;
cón ()t-b:i khòng chiu và trò lai theo các
hinli-tirp'ng.
-

Birc-tin cùa Ru-to\—Dirc-tin cùa Ruto lón lèn mau lâm. Na-ô-mi dã day-dô
Ru-to' vè Birc Cluia Trcri và vè công-vi?c
Ngài đoi vó'i dàn Y-so'-ra-èn cách nào.
Hu-to' đã kinh-trpng Na-ò-mi, song khi có
lòng theo Chún roi thì Hu-to- biét mình
phâi thco Cluia, chcV khõng phiii theo
iiguòi ta. Dc'n khi Na-ò-mi gyp sir boirõi, thi bii ngii lòng và phiin-nàn. Còn
lìu-lo' Ihi có lõng vrrng-vnng và cir nhcVcãv Cluin hiõn. Găp lúc chòng qua đcVi,
hii phăi bò xir minh mà đi no-i khăc, song
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IUi-to- không buòn, vi nàng có dù dirc-tin
niii chiu mpi sir tbù-thách dó.
Ru-tcr đircre phircrc.—- ()' xir Ciu-đa, có
mòt ngirò-i tèn lii BÔ-Ô, bà-con cùn bà Naò-mi. Òng là môl ngircYi giiiu-cõ lăm, và
cũng là môt ngiròi có danli-tifc-ng trong xúininli. Ông có giúp-đõ- cho Ru-tcr, ròi
ciró'i nimg liuii vp".
Hu-to' bò xir niinh đi xir la, vi có lòng
khao-khát phurcVc-hanh cua Cbúa. Nàng
khòng biét sc gìip dirp'C gi & dó. Ciuia đã
ban o'n clio nimg môt cách dir-dât. Nàng
có chòng, đirp-c giàu-có, du-pc danh-tiéng
lirn, lai đirpc bà Na-ò-mi tliiro'ng-yêu.
Nlur thé, cũng diì dirp'c nhièu plurcrc roi,
nluriiíi nàng lai còn có môt pluróc ló-n
hon nira, là đupc làm to-ni3u eùa Cluia
Ciru-thê' theo phììn xác-thit.
Cn-đi'én cùa Bú-c Chúa Trcri.— Có
ngiriri tiròng rhng dcVi xira Birc Chúa TrrVi
tir-vi (lãn Y-so-in-èn, vi thãy Ngiii chi lo
cho dàn ãy mii tliòi. Song ngirói inio xem
Kinh-thánh cho kỳ-lircmg, thì bict thièt-su
khòng phăi nlur vày. Khi DúcCluia Trò'i
kèu-gpi vã ban plurõc cho Áp-ram. ĩiy là
dè cho ông Ap-ram ban pluróc lai cho lic-t
thày mpi ngiròi (Xeni Sáng-lhc' K\ 12:2, 3).
Siich Giò-na chĩ rõ Chúa cũng nnion l)an
pluró'C cho ngirò'i ngoiii. Vii, bài hpc
niìv cũng clay cho cluing ta biít Chúa
dâ lira-chpn niòl ngiròi ngoai, dè liim tôniiìii cùa Chúa Jèsus theo phììn xác. Nguòi
íy lã Ru-tcr, ngiriri Mò-ãp. Thièt ngircVi
Mò-iip là bù-con cùa ngirò'i Y-sa-ra-ên,
song xa lám.
-

LÒ-I H Ò I :
1— Vi cir niio K-li-mê-léc và Na-õ-mi dã
bò xir minh?
2.— Làm sao trong xú-Giu-da tlurcrngcó
si.r đói-kém?
3.—Bà Na-ô-mi bj thii-thiich the nào?
4.- Khi găp sir tlur-thiich thi bà Na-ômi đôi vcVi Chúa thè nào?
5.— Tai làm sao Ol-ba biing lóng trò' vè
nhà me minh?
0.—Tai sao Ru-to quyét-dinh đi v ó i
Nn-ò-mi?
7.— Ỳcũa Birc Cluia Trcri choRu-tO' làgi?
Ru-to- quyct-dinh có phài tai Búc Chúa
Trò'i ép-buõc khòng?
8.—Làin sao Ru-to- có dirc-tin vũ-ngviing lám vày?
-

9.— Ru-tadc-n xir Giu-đá tliì diroc pluróc
gi?
10.— Lám sao chúng ta biét đircrc khong
phSi Birc Chúa Trò'i cbì ban phiróc clio
dàn Y-sa-ra-èn má tliôi?
THÍ-DU ĐE CÁT NGHÍA CÂU GÕC:
«Ngài đă làm cho muòn dân sanli ra
chĩ hài mòt ngirò'i, và khiê'n à kháp trên
măt đát.i
Có môt thày giàng Nhirt-bon, mòt ngày
kia, giàng cho dàn mình răng: «Hòm nay tòi
có vào mòt nhà thirang vã thãy mòl ông
thày thuãc nirác ngoãi dirong mo con
mât cùa môt ngiriri đòn-bà. Tòi có suynghĩ rang: Có 15 dao c&a Birc Chúa Jèsus
khòng thièt; có lc cũng có nhicu thàn,

chá khòng phâí chĩ có mòt ininli IH'rc
Cluia Trò'i mà tliòi. Vi vày, có lc thân đã
lãm ra con mát cũa ngiriri Tày khòng bãnluãn vó'i tliiìn làm ra con niát cùa ngirò'i
Nhirt-bon, nèn con mât cùa ngiròi Tãy vá
con inât ciia ngircVi Nhirt-bon khác nhau.
Néu qilâ nlur vãy, thi thiiy thufic Tày này
không thc mô con mftt ciia ngirò-i dò-nbã Nhirt-bòn dirac. Song, dirang khi lôi
siiy-nglũ nlnr vày, thi tliiìy thufíc Tfty dó
cir lãiii vá chác không siiy-iiglu dén dèu
nlur tòi suy-nghĩ đó. N'hir ông áy mS con
mât lai, giúp cho bà kia dirac Ihay rõ him.
Nlur vày tlii chúng ta tin chac có môt
Dirc Cluia Triri mã thôi. Và Ngâi lâ Díing
tao-hóa cùa niòi mõt ngiriri trong thégian niìv.
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B À A N - N Ê L À M Ô T NGU-Ò*I ME R Ã T X Ú N G - B Á N G
(I Sa-mu-ên 1 : 9-23, 2 : 19 ; 1: 1-28; 2 : 1-11, 18, 19; 3 :1-18)
CÃU GÔC:
Hõ*i con, hãy nghe l à i khuYên-daY cùa cha,
chó* bô phép-tác cúa me con
(Chnin-iigòn 1 : 8)

Đ A I - Y CÚA BÃI N Ă Y :
Sir day-do câc con yêu-mén và kinhtrong cha me.
TĨNH-HÌNH NU'Ó'C GIU-ĐA
Ong Hê-li có lãm quan xêt cho dàn Y s a - r a - ê n 40 năm (xein I Sa 4 : 18); vã
Sa-mu-èndă hini quan xét hai nnro'i năm
kc tir khi ông Hè-li qua đfri. Ngiriri ta
khòng biè't châc khi Sa-mu-ên di đén Si-lô
thì bao nhièu tuôi. N í u khi đi đén Si-lò
mà Sa-mu-èn lcn 12 tuoi, thi lúc Hè-li qua
điri, òng dó 52 t u o ĩ , trirác Chúa giăngsanh chirng 1011 nani.
CĂT NGHÍA NHŨ-NG CÂU KHÓ HIEU :
I Sa-mu-èn 1 : 9 «Den Đú'c Gié-hô-va.»
Nghĩa là ch'í vè đèn-tam, vì lúc ãy ho chaa
có đen-thò' tai thãiih Giè-ru-sa-lcm, tirc là
dèn cũa vua Sa-lò-môn dã làm. Ngu-ài ta
liav kcu nhà ãy là dèn (Palais), vì là mpt
cho ò' cùa danh DircCluia Triri, là Vua cùa
dftn Y-sa-ra-ên. Trong Kinh-thánh tluràng
nói ngu-ài thco Chúa là dèn-thcr cùa Birc
Chúa TrcVi (Hăy xem Côr. 3:9-17; 6: 19;
II Cô-rinh-tô 6 : 16 ; Ê-phê-sô 2 : 20, 2 1 ;
Hê-ba-ra 3 : 6; I Phi-e-ra 2 : 5; 4 : 17).

Câu 11 «Sê phú dâng nó trqn đò*i.» Ay
là lò'i cùa bà An-nè lura-nguyèn. Bà lnranguyên nlur v&y, vi Sa-mu-èn là ngiròi Lcvi. Theo le-luàt ciìa ngirò'i Y-so'-ra-cn, tlu
ngu-cri Lè-vi chĩ phài lo viêc Chũa tir 25
tuoi tói 50 tuôi (xem Dàn 3 : 24, 25). Song
le, ỳ bà An-nè muõn dãng con mình đè
cií điri hàu viêc Chúa. Sa-mu-cn không
nliĩrng lã nguò'i Lè-vi, mã lai là nguò'i Naxi-rè nĩra (xem Dàn 6: 5).
Càu 13 «Nên Hê-Ii tu*ò*ng nàng saY-»
Diìu ngirò'i nho'n-đirc đén đàu, sir xét-doán
và tir-tirô'iig cũng không khôi sai-lììm ; ãy
bcri ngirài ta không the biít lòng-da và ytirõng cũa ngircVi khác dircrc. Cũng nlnr
trong sách Tin-lành theo thánh Ma-lhi-a
26: 8, 10 có chép vè các mòn-đò rìiy môt
ngiriri dò'ii-bã láy diiu thain quí giá mà
đo trèn điiu Birc Cluia Jèsus, vi hp khòng
biétj'-tu'crng và lòng-da cùa nguò'i đò'ii-bà
đ ó ; nhirng chĩ có mòt mình Birc Chúa
Jèsus hiêu-biêt đirac rõ mà thôi.
Càu 24 «Vù*a khi dú*t sù*a.» Theo thói
tlnràng ngircri Y-sa-ra-cn, đai cho con nit
đ&n 3 hay là 5 tuôi, thì mái chiu dirt sira.
Song le, lò-i crdirt sĩra» trong càu này có

nghìn rông lio-ii, lâ Sa-mu-ên có dù tríkhõn, loi 12 tuòi, mcVi df-n cùng Hê-li.
Câu 24 oĐira trè háy còn nhò.» l)i>
kliõngch'í vè tuoi cùa nó, song vè sir nhcrnti'r vn mcni-nini cùa nó.
Câu 2."> «Gic4t con bò đirc.» Ho có giè't con
bò dirc dè lãin lc thièu. Ho làm lè â'y vì
nâng Sa-niu-èn clio Dirc Cliũa T r ò i . Trong
càu 24 cõ chép: « D l n đén ba con bò đirc.»
Nhirng trong câu này nói giè't có niòt con
mà thòi, bô'i vì En-ca-na, lã cha cùa Samu-èn, dã dùng hai con bò kia đe làni le
binh-an và lé cám O'n. Ong và ban-hiru
cùa õng dirp'c ăn hai con bò áy, vi le áy
chì vè ngirò'i ta hoà-thuân vó'i Dirc Cluia
Tròi; có sir binh-yên cùa Ngài ( X c m I.èvi Kỳ 7: 11-16).
Câu 28 «Tòi cho Đire Gié-hô-va mircrn
nó.» Chĩr «nurp-n» dó cũng nlnr Icri «cíiuxin» Irong càu 27. Bã dã càu-xin Cluia cho
bà dirpc con dó mà bày giir bà xin dãng
clio Ngài iinrp'n con dó đ'ê hiiu vicc Ngài.
Phài hicu nghĩacãu dó nlur viìy: Dirc Giêliô-vn dã cho lòi con niìy, nên biiy giò' con
niìy thupc vè tòi ròi, nlurng mà tòi biíng
lònj; cho Ngãi lai mircrn nó đê hììu vièc
Ngài.
Sir Chúa t i r c r n g - g i a o khángkhít vcri ngu-ò*i ta
Dúc Chúa Triri hièu thãu lòng ngiriri.
Khi mình vui hay buòn, Ngùi cleu cãmxúc. Khi Chúa trâ Icri ciĩu-nguyên cho bà
An-nc, thi bii biét dèu áy lã thièt lám.
Trà Icri sir câu-nguYên. Càu-nguyèn
mà khòng dirpc trà ltVi lièn, dó kliõng
phiii làChúa khõngtrâ liri dâu; CÓ lèChúa
bic'l sir trà lòi lièn khòng có phircrc cho
Bgircri cìiu-xin. CCing nhir bà An-nè dã
Õiu-nguyèn nhicu nià phài dai lãu lám
và phài giíp nhieu dèu khó-khăn, ròi bà
niin đu-pc tiiì lcri.
Ni;ir<Vĩ tíii-dò nào có con, thì rãt cììn
phài liieu dai-v bài hpc năy. Cha me phâi
cĩiu-nguyèn cho con-cái minh tririrc khi nó
sanli ì'íi Irong thc-gian. Néu có nhièu me
diro'c nlur bà An-né, tlii chìic cũng sc có
nhicu con trai nlur Sa-mu-èn. Sa-mu-èn
đã biél nliò-cây Chúa tir khi còn tho -ĩiu.
-

BÀl HQC NÀY CHIA RA NHIT V Ă Y :
I. Bà An-né bj bát-bó*.—Chòngcìiabà
An-nô là Kn-ca-na. Bà An-nê không có
con,và vì cir áy bà buòn-bã lâm. ÒngEnca-na có hai v p , mà ngirài vcr kia thi đã

có con, nên ỳ inình mà khinh-dè bà An-nè
vi bà không có con.
Hiìng niim, cà nhà bà An-nè dèu di lèn
Si-lò mà thir-plurp'ng Đirc Cluia Triri. Moi
liìn dflng cùa-le binh-an ri'ii, thi thiìy té-Iê
đira lai môt phiìn ciia-le dó cho nhã nào"
đã dàng de cho hp ăn trong khi à tai Si-lò,
mà thò-plurpng Dirc Chúa TrcVi. Song
An-nê không ìin, vì bà buòn-thàm và khóclóc. Bà său-não vi su- circ-khõ trong giadinh, song có 15 bà lai buòn hcrn vi ngirò'i
Y-so'-ra-ên khòng hét lòng theo Đirc Chúa
Trcri. Có lè vi ccV lâm ngiròi trong đènlam và máy con cùa òng Hè-li đèu phani
nhièu tòi, nên bà CÓcàu-nguypn xin Cluia
cho inôt con trai đe con íiy dăt dàn Y-swra-ên trò' lai cùng Cbúa.
I I . Bà An-nê c&u-nguYên.— Bà An-nè
dã hét Iòng căa-xin vtVi Chúa. Dìiu òng
Hè-li lâ Ihày té-lè cô, song không qucn
thãy ai cĩiu-nguyên nhir thé. Khi thay bã
An-nè kliiìn-ciiu, thi Hè-li tu'cVng bà say
rirp'u, bò'i vi mât ông thircVng tháy ngircVi
say nlur vây. Ay tõ ra ciich ăn nê't ô'cùa
ngircVi Y-so'-ra-ên lúc dó. Hè-li có quò'trách bà An-nè môl cách sai-lììm, songbà
lãy lòng nhjn-nhuc và Irâ lcVĩ nhô-nhe vcVi
ông.
An-nê c.ó biél nhifcu vè crn cùa Dirc
Chúa Triri. Dìĩu Hè-li khòng phãi là niòt
thiiy té-lc câ trpn-vcn, song bàcũng kínhtrpng òng. Khi ông biíft đirp-c sir ciìuxin cùa bà, thi òng chiu ciìni-dông bò-i
Đirc Thiinh-I.inh, vã nói bà sê điro'c
nhfrng liri cau-xin Sy.
III. Bà A n - n é dâng con cho Chúa.—
Bà An-nè ctăt tèn cho con minh là Sa-muên, tên iíy nghĩa là DircChúa Trò'i nhàni.
Mõi ngirò'i Y-so'-ra-èn dèu hicu ỳ-nghĩa
cùa tèn ãy Iãm chirng rang Dirc Cluia TrcVi
trà lõ'i str ciiu-nguyên cfia nlurng ngirò'i
não tin Ngài. Chúa khcVng cho bà An-nê
sanh-dè cho dí?n khi bá bang l ò n g c ó niòt
con sSlàm vinh-hiSn cho danh cùa Ngài.
Bã An-nè hira-nguyèn rhng « T ô i cũng
dâng nc') cho Dirc Giê-hô-va ; và cho Dirc
Giè-hô-va mirp-n nó trpn đòi nó.» Plurcrchanh thay cho con trê nào dirp'c cha me
(liìng cho Chúa IrircVc khi sanh ra nhuSamu-ên vày ! Cha me châc sè biét day-do
con-cái ininh kinh-sp- Dirc Chúa TrcVi
1 nõn luòn.
I V . Chúa kèu-goi con cùa bà A n - n è
(I Sa 3:).— Bà An-nè da rán sirc day-do
con niinh làSa-mu-èn biét Dirc Cluia TrcVi.

Bà biè't Chúa niuíín diing coil dó dê giúp
dàn Y-so-ra-ên Irò- lai cùng Ngài. Khi
đS làm Irpn bon-phân, Ihi bà bĩíng lòng
đc cho con lia niinh mà ò- \irì thìiy té-lê
Hè-li tai Si-lô luôn luôn. Òng llè-li vá các
'con cùa òng khòng sõ't-sãng lám vè viíjc
Chúa, vá các thãy te-lc trong dcn-tnm cũng
khôug thièng-lièng, nèn hà An-nè hict có
15 con minh sc khòng dirp'c phirór Ix'Vi sir
day-dõ cùa các ngirò'i à'y. Di'ui vày, bà
không sp', vi biê't Dirc Cliúa Trò-i có thè
gin-giĩrcon mình dirpc. Bà có sir hinli-yèn
vi bie't bà đii làm bon-p'hân cùa mình ròi.
Cllúng ta dpc trong doan 3 v(5 sir Chúa
kêu-gpi Sa-mu-èn, khi Sa-niu-èn nghe tiéng
Chúa tlii tirirng lã niòt ngiriri kcu; song
khi dã biét ròi, thi Sa-nui-èn nói rang:
«Xin luìy pllán, kê t ô i - t ò ' Ngãi diro-ng
nghc.» Sa-nui-cn có iihicu dcu Ifít, song
viêc qui ho'ii het là òng hiét nghe lò'i cũa
Đirc Cluia Trò'i. Không phãi lo tai xnc-thit
dil nglie,song lòng òng nglie dirp-c. Vi cir
áy òng biét y Cluia và có thè" dât nguòi
ta đi trong đàng công-blnh vâ binh-yèn
cùa Dirc Cliúa T r ò i . Néu nav cluing

ta biít nghc tiéng Cluia, tllì chác Cluia
ÒQng sè đùng chúng ta inã bnn pluró-c cho
nhièu nguòi kliác.
LÒ'I H Ò l :
1 . - Òng Hè-li là ai?
2.— Lúc ãy diin Y-so'-ra-ên da ciit denthô' cho Dirc Cllúa T r ó ĩ clura ? Hay là hp
thir-pliu'p'ng N'gái <V dàu?
.'i.— L&m sno bà An-nê nói «sé pllú dàng
nó trpn dò'i?»
4.— Ong Hê-li tiròng bà An-nê say, tò
ra gì vè lòng ngiriri Y-so'-ra-cn lúc d ó ?
5.— Tliict ra thì b& An-nè buòn hôicir gĩ?
6.— Là'ni sao bà áy lai nói cho Chúa'
mirp-ii con niìnli ?
7.— Sir bii An-iiè kinh-trpng òng Ilè-li
có dny-dò gi clio ngiriri tin-dò?
8.— Nliò- gi má Sa-mu-cn dupc hò'tlòng
thco Chúa ?
9.— Dàu bii An-nê biét òng Hè-li khõng
thièiig-lit'iig 1:1 I I I , sao bà lai yên-làin, gâi
con niiiih õ' viri ông ?
10.— Trong Sa-mu-dn có dèu gi mã môi
tin-dò cũng ciin phài có ?
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D A Y V Ê V U A SAU-LO"
(Xcm I Sa-mu-ên 8-11,13, 15; 16:11-23; 19:9-12; 28; 31).
(Boc I Sa-rau-ên 9:15-17, 25-27; 1 0 : 1 ; 19 : 9-11 ; 31 :1-4).

CÂU GOC:
«V&Y thì. ai tirò'ng minh dirng, hãY giũ* kêo ngã»
(ICÔ-rinh-tf> 10 :12 )
Ciuia Trò-i thuong-xót hp, nên Ng.ii lura
ĐA.1-Ỳ CÙA BÀI NÀY:
sè ban pluróc cho vua iíy, nê'u vua và dànSir vãng lcri Birc Chũa T r à i lã rát hèsirchiu tôn-trpng Ngài và vàng gi& niangtrpng.
linh Ngãi.
LÒ*I MÒ' BÀU:
Càu 25 « T r ê n mái nhà.n Cái mái nhà
cũa dàn Y-so'-ra-èn lúc đó là bàug-phlng,
Sa-nm-cn dã cai-tri dàn Y-s<r-ra-èn 20
và hp dùng dc hghl. Trèn mái nhà cũng
năin,' ĩiy lã tir nìím 1001 cho dén nãm 981
triró'cCluia giáng-sanh. Trong nain cai-trj có càu-lo'ii (Phuc-triiycu Luâl-lê Ky 22 : S).
sau-rot cùn òng, đân Y-so'-ra-cn dã hra- Tliiinh Phi-e-ro' cũng có chu-nguyèn trèn
mòt mái nlià nlur vây (Sir-đò 10:9).'
chpn Sau-lo' lãm vua cai-tl'i ìnìnli. Sau-lo'
diroc liini vua 40 n&m.
Boan 10:1 «Đirc G i ê - h ô - v a đ ã xú-c dàu.»
Sir xirc diĩu thuòc vè các thày té-lè và các
CAT NGHÌA NHŨ-NG CÂU KHÓ HIÈU : vua (Lc-vi Kv 4 : 3 ) , và có khi các ticn-tri
cũng dirp-c xirc diiu ( I Vua 19: 17). Thco
I Sa-mu-èn 9 : 16 « V i ta dâ d o á i - x e m
hinh-bóng, sir xirc diìu chì vè ngiriri đirpc
dân ta.» Bó Ià lò'i Dirc Cluia Trò'i phán vi;
qayèn cũa Đirc Thãnh-Linh đè hhu vi?c
dàn Y-so'-ra-cn. Diiu dàn đó đã phani tòi
Búc Chúa Trò-i. Sir xirc dau be ngoài
rĩit lón là xin niòt vua cai-trj niinh, chó'
không tõ lòng iigiriri có thièng-licng hay
không băng lõng dè Birc Cluia T r ò i caikhòng. Chúng ta khòna bif*t Snn-ln- ->A
tri ho-n (Xcm I Sa-mu-èn 8: 7-8). Vi Biro

THANII-KINII IÌAO
phai là con Dúc Chúâ Trò'i hay khòng;
.có ngircVi tirò-ng là phai, và cũng cõ ngircVi
lircrnglà kliông. Chúa có dùng chír «xirc
(liiu» mà nói vc mòt vua ngoai (xem E-sai
45:1). Vây nèn vè sy xúc dàu, chúng ta
pliãi b\ét fìirc Chúa TrcVi có thè dùng
iigiròi tliuòc vè Ngài và ngirõ'i khòng biê't
Xgài. Nhirng hai đàng khác nhau lám:
vi mõt đàng Iá bàng lòng vàng lòi fìirc
Cluia TrcVi, cón mòt đàng lai không chiu
vàng-theo.
Boan 19:9 «Ác-thân bcVi Đirc Giê-hôva,» Khòng có vièc gi xây ra trong thê'gian này inà không bòi Birc Chúa Trò'i
cho phép. Ác-thàn nììy lã ác, không phâi
vì Chúa đã làm nó ác, song vì nó đã chon
sir ác ho'n là sir lành. Nlurng mà Cluia
có dùng ác-thàn đó â"ê làm ra viêc cũa Ngài.
Thiin ác và ngirò'i ác đèu bi Chúa cai-tri
dè làni nên ỳ-đinh cùa Ngài (Thi-thièn
76:10). Sau-lo' đã nhúl-đinh không vàng
lcVi Birc Cbúa Trò'i. Cluia ban pluróc và
giir ông nhièu ; song òng không nlíàh biê't
lòng nhon-tír cùa Ngài và khòng ăn-năn
(Iiò-nia2:4). Ông Iira-chpn sir ác ho-ii sir
lành, vii mô' lòng dè ác-thàn ô' mà cai-tri.
niinh. Birc Chúa Trò'i cũng chiu.vi Ngài
châng ép nguò'i làm đèu lành néu ngiròi
kliòng niuón. Nê'u Ngãi ép-buòc hp, thi
ngirò'i khòng phài là ngircVi tir-do. Néu
ngircVi chpn sir ác, thìsir xáu-xa có thê xay
đén cho nguòi ( G i ă n g õ : 14). Néu hieu
vày, thì cluing ta biét raugác-than cũngbõ'i
Cluia mà đén ciìng hp ; song cũng plnìi
biétác-thăn iíy là bõ'i Chúa cha phép mó'i
đén, chó khòng phâi ác-thiìn dó Ià cùa
Ngài.
Boan31:2 «Giô-na-than.» Giô-na-thari
lùcon cũa vua Sau-lo', khi chét châc cũng
vui lòng, bôi vi òng â'y khõng dè vè
sir tòi-lõi cùa cha, nèn ông mái chê't nlur
vây. Khi vua Sau-lo- đi càu bà bóng ô'
Kii-do-io' (28: 11-14), thì G i ô - n a - t h a n
khòng di vó'i vua, và khi vua băt-bó' Bavit, thi õng ciing không hièp vó'i vua
trong đèu ãy. Nhirng, trong khi vua Saulo- đi dábh giăc cùng ngircYi Phi-li-tin, thi
Giò-na-than có giúp vua.
Boan 31 :4 « K è không ehiu cát b ì . »
Khi giìn chêt, vua Sau-lo' cũng nói mòt
cách tó inình là ngirò'i theo Chúa. « K é
không chiu cât b ì » chĩ vè ngircVi ngoai
khòng biê't Birc Chúa Trò'i, và trong lò'i
dó Sau-io* nói vc ngirò'i Phi-li-tin. GÒn nói
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vè phan đao-đírc, thi lòng vua cách xa
Chùa lám. Vè sir thi.êng-liêng ông không
biê't gì hét. Vua nói vè «kê không chitì cãt
bì,» nlurng vua cũng khòng chiu c;1t bì
trong lòng, nghĩa là vua khinh-dc ngiròi
khòng theo Chúa, nlurug chính mình vua
cQrig khòng theo Ngài chi hêt. Ây vày,
sir theo Chúa bè ngoãi là cũng nlur khòng.
NHl>NG ĐE-MUC HÊ-TRQNG
Djp may cùa Sau-lo*
Birc Chúa TrcVi dã ban o n cho Sau-Io*
môt cách ckr-dàt, song Sau-Io không cbiu
và đãi o n cũa Chúa ra vièc tà-ác. (Xem
Giu-đè 4). Cái pluró'C mà Cluia ban cho
Sau-Io đirp'c làm vua lai làm cho vua trô'
nên kiêu-hgao và tu'-plu.i. Lỳ irng, dupc
cái phu'ó'c đó thi vua phâi ăn-năn ; song
vuakhôngchiuhaminhxuõng. Ngirò'i nào
đirp'C o-n cùa Đírc Chúa Trò'i thi nguò'iáy
có phiró'C Nê'u moi ngircri bàng lòng nghĩ
Iai, thi ai đèu biêt ràng mình đă thp o-n cùa
Chúa, và mõi fân mình dup'c crn cũa Ngài
tbì phâi dùng dip-tiên ay mà tâ'n-tcVi trong
sir thiêng-liêng. BircCluiaTrò'i ban phiróc
cho ngircVi ta có nhièu thir: hoăc bô'i Kinhthánh, hoăc bò'i ban-luru thièng-liêng,
hoăc bõ-i gia-đìnb yèn-ôn, hoyc bò'i lòng
yêu-tlurong ciìa cba me, vàn vân
Đó
dèu lã dip may cho ngirò'i ta dirp'C ncn
thánh.
#

-

-
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Dip-tiên bao nhiêu thì tráehnhiêm bâ'y nhiêu
Moi dip-tiên dèu gày cho ngiròi ta mòt
trách-nhièm. Ày vây, hê bang lòng lãnh
lãy mòt dip-tièn, thi cũng phăi bàng lòng
íãnli táy mòt ti'ách-nhièm ciia dip-tiên dõ.
Chiu nhân-lãnh tiách-nhièm đó, nghĩa lii
bàng lòrig vàng lòi Chúa. Khi Ngài bicu
lãm dèu gì, thì phâi lãni theo. Bò'i vua
Sau-lo không biô't vâng lò'i, nèn vua cũng
không biét cai-tri dàn-sir.
4

BÀI HOC N Ă Y CHIA RA NHU* V Ă Y :
I.— SA-MU-ÊN BIÊT Ỳ CÙA CHÚA
TÌiiêt Sa-mu-ên biét nghe tijSng ciia Đirc
Cluia Trò'i. Dèu ĩiy làm cho chúng ta vuimirng và ngpi-khen Chúa ; lai giuc lòng
cbúng ta trong khi dpc Kinh-Thánh phâi
yèn-lăng đe nghe tiéng cfia Chúa phán-day
chi cho mình bòi kluic sách ã'y. Khi Samu-ên vùa thãy Sau-Io', thì ông lien biet
Sau-Ior là ngu-cVi mà Chúa đã chpn d'c
qiiân-tri dân Ngài.
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II.—SA-MU-ÊN Xírc DÀU CHO SAU-LO*
Sa-mu-ên đfl xírc diìu cho Snu-lo-, liôn
ngirò-i vii ncii rang: «Nay Dirc Gic-hò-va
dã xirc dàii cho ngirai đsing ngirai làm
vua cùa ca-nghiêp Ngsii.» Roi Sa-mu-ôn
làin nhĩrng dâ'u In cho Sau-Itr biô't lòi òng
nói là tiên-tri. «Thàn cùa Birc Giè-hô-va
sc cam-dòng ngiriri nói tien-tri ciingcliũng,
ròi nguò-i sc bóa ra mpt ngiriri kllác.»
Bău Sau-la kliòng xin an iíy, song ông
cũng dirpc ban cbo, và Irong míSy nàin
òng diroc Cloi nèn ngiriri mó-i, ò n g c ó dánh
giăc giúp dàn Ngài kliõi tay ngiriri tluinghicli.
t

IH.-SAU-LO* BI ÁC-THXN
(I S n - i m w ' n 19 : 9-11)

Sau-la lúc triróc có thiìn cùa BircCluia
T r ò i , nliirng sau bi mòt nc-thiìn nh&pv&Đ
mìnli. Tai sao v â y ? Ay vi Sau-Io- muíi'n
theo ỳ cùa niinh (I Sam. 13). Sa-niu-cn
có bieu Sau-la đoi òng tóĩ Ghinli-Ganh
roi sc dàng cũa-lc mà thà-phirang Birc
Chúa T r ò ' i ; vièc dci cliĩ ông có phép làm
tliòi. Nlurng Sau-la không chiu vàng
lò'i, khi thâ'y Sa-mu-ên dè'n trc, thi vua
theo y minh mã làni lc ĩiy, vã khi Sainu-cn dã dén thì òng có quâ-trácli
Sau-lcr. Sir Sa-mu-ên hi ngan-trcr nià
dén trc' nlur vày cTing là mòt v cũa
Dirc Cluia Triri ìnuõ'n tln'r dirc-tin và sir
vànglòi cùa Sau-la(Boan 13: 12). Ngircri
ta khòng thc vira thco y minh và vira
theo y Btrc Cluia Trirí dtroc. ìì'ri vi
Sati-lo- bô y-nuiõn cfia ('lnia, nt'rn Xgài
lièii lira-chpn inòt ngiriri khác là Đa-vít
dãng làm triich-iihièm cũa vua. Sir Saiiiu-èn xirc dììti cho Ba-vil lã mpt str kinniiiu. ìicn vua Sau-lo' kllôrrg hic-'l. Song, khi
vua thĩíy nhrrng phtró'c cùa Chúa dã ban
cho Ba-vit, Ihi vua laiđemlòngghen-ghét
ilc'n niii m.'ív phen miiõ'n giét Ba-vit. Ai
cii lòng nhir và.\. thi có djp-tit)n đS khién
ác-thàn nhàp v:io láni. Str theo v iiiinli
thirinig sanh ra str ghen-ghét, và sirghenghél sanh ra tòi nãng hirn nrra. Sir theo
>' iiiình thãl lã iiiõl di'-ii nguy-hicm him
cho nginVi ta.

I V . - SU" CHÊT CÙA VUA SAU-LO"
(I Sn-mu-èn :ti i i - i i )
Sa-mu-èn dã chct riii. Dirc Cluia Triri
khòng đáp livi eh<> vuaSau-Io', vi vtta không
chiu :in-niin tòi. lìiii vua Snu-lo- lai phain
tòi nìing ho-ii nfrn, lii vua ciìu bã bóng ò-
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En-đa-ra và xin b:i «hny càu Sa-mu-ên.»
Chúa lai nhcrn clci nià làm mòt viêc Ia.
Ngài cho hiin ctìa Sa-inu-cn dirp-c phép
hièn tlén vói Sau-Ic*. Khi hòn Sa-mu-ên
hièn dén, thi có quà-triich Snu-Ia niõt liĩn
nũa, và có nói vua Sau-lo viri các con vua
sc chf-'t trongsirđánh nhau viri ngiriri Phili-tin. Di'u (!(i klíông phài cci y day cho
cluing ta diroc phcp kèu hon k é c h í t dsiu.
Trsii lai, Chúa csím nhăl khòng cho clning
ta lãiu dèu áy. Ngày ké <16, ba con cùa
vua Sau-lor dcu bi giôt vsi chinh vua Saul a cfing bi tlnro-ng. Vi vtia khõng niiiíín
ngircVi Phi-li-tin bs'it liiinh, ncn vua lir-tù-.
Ay là si.r ciiõi-cùng ctìa môt ngiròi Iheo v
minh.
LOI HOI :
1.— Bai-y cùa bài hpc nsiy là gĩ ?
2.— Tai sao dsin Y-sa-ra-èn lai cíiu-xin
dirac mõt vua? (I Sa-mu-èn 8: 1-5).
3.— Dsin Y-sa-ra-ên xin môt vua cho
mình, thì có pham tòi gi vói Clnia?
4.— Ac-thàn bô'i Đirc Giê-hô-vn có nghĩa
-

gi?
5.— Vun Sau-Io' có lõng thí nsio, nèn ácthiìii miri crsiii vsio dtr<rc?
6.— Bài c á nào chúng ta biét dirac Giòna-than lsi con hiéu-thSo?
7.— Vua Sau-la có theo Chúa csich nsio?
8.— Ngtriri tlirtrc an cùa Cluia thi có
trnch-nhièni gi?
9.— Vna Sau-lo-fiĩu bã bõng, thì có lôi gi ?
10.— T r o n g s u vtia Sau-lo- Itr-lir, thi vua
có pham lòi gì?

THÍ-DV BE CAT NGHĨA CÂU GÕC:
«Vàv Ihi. ni tirõng miiili dirng, hny giĩi
kêo ngiì.))
Mãy nurai nãm ve InriVc, có inòt ngirõi
tC'ii là Lincoln mu6n l&m l6ng-th6ng nirác
Mỳ. Ltic iíy t'ùng có hni ngutVi kllác ra
lianli ci'r viri òng. Mòt ngirói ò- phin bìic
vá niòtngtnVi âphía nnni lurócMỳ. Có niôt
ngiròi tlen lnii ô'ng Lincoln rang: « ô n g
tirtrng òng sc dtrp-c chirc siy không?» Ong
Lincoln Irn lõi ràng: « T ò i khôngsnr nguòi
phia b&csS ho'n tòi, vì nhũ-ng ngirói õphia
nam khòng chiu ngiròi ay ; lai iifra, tòi
cũngkhòng sa ngiririà phia nam, vì nhĩrng
ngiro'i <"r phia hác cũng khòng chiii nguò'i
aynũa. Nllirng tôi tliay tiong nhtrt-trinh
cii niii vc inõl ngiròi tèn lâ Lilìcoln, thièt
lòi cli'i so- ngirfri â'y sè lam cho lôi thua
msi lhõi.»

THÀNH-KINH BÁO
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GIÔ-NA-THAN

VÀ

BA-VÍT

(I Sa-mu-èn 18: 1-4; 19: 1-7; 20; II Sa-mu-èn 1 • 17-27)
( Đ p c l Sa-mu-ên 18:1-4; 20:14-17, 32-42; IlSa-mu-én 1:26-27)
CÂU GÕC:
Có mòt ban triu-mè'n ho*n anh em ruôt
(Gliftm-ngdn 18:24)
ĐAI-Ỳ CÚA BÀI N Ă Y :
nguòi trong nhfrng kê tluĩ-nghich đó chinh
là cha cfia minh. Lúc hai nguòi iàp giaoNgiròi ta phâi yèu-mô'n Dírc Chúa T r ò i
wcrc vtri nhau, thi Sau-lo' đuong băt-btVDavã dflng mình cho Ngài.
vit. Giao-irtVc cfia Giô-na-than đã liim v ó i
LÒT MÔ* B À N G :
Da-vittò ra Giò-na-than tin lcVi Đirc Chúa
Trò'i phán vè Da-vit sè đirp'C ìrng-nghièni.
Các doan 18,19, 20 trong sãch I Sa-mu-èn
v'à doan 1 trongsách II Sa-mu-ên dã nói rõ
Càu 15 lai có cbép riing: «Chc>* eát o*n
vè hài hpc này. Xin hãy dpc inííydoan ãy
thu*<rng nhà tôi đè'n dò*i đò*i.» L ò i xin
cho kỳ. Bài nĩìy hiêp thco bài dã hpc tuàn
cùa Giô-na-than dã dirtrc irng-nghicm
trircVc, vi đă nói vè lich-sfr cũn dànY-so'-ratrong khi Da-vitgiúp Mè-phi-bô-sét (Xem
èn suô't đcVi vua Sau-lo\ Lúc vua Sau-lo'
IlSa-mu-cn 9: 1,3, 7; 21: 7).
iiiói lcn ngòi, thi dân Y-so'-ra-cn đirp'c
Câu 42 «Anh hây đi bình-yên.)) I)ó là
circVng-thanh lâm.
lòi Giò-na-than nói dt5 an-fii lòng Da-vít.
CÂT NGHÌA NHŨ-NG CÂU KHÓ HIÊU
ISa-rau-ôn 18:1 «Lòng cùa Giô-na-than
khé hiêp cùng lòng Đ a - v í t . » Ay nghĩa
là hiii ngiròi yêu-tlurong nhau Iâin (Xem
Sáng-thé Kỳ 44:30). Giò-na-lhan kliăc licrn
cha minli, bòi vì ông có lòng ycu-tlurcrng
Ba-vit. Sau-lo* thi càngngày càngghét Davít, cõn Giô-na-than thi lai càng ngây càng
tlnro'iig thèm. Giô-na-tluin lii hinh-bóng
vc inòt phĩtn dân Y-so'-ra-èn có lòng trôngiloi C.luia Jcsus va bict Ngãi là Dĩíng Mê-si.
Sau-lo'là hình-bóng ve ngirò'i Pha-ri-si, lã
phe nuidn giétChũa. Giõ-na-than cũnglã
hlnh-bóng vc nlurng ngirò'i nlur õngGiàng
Bá'p-tit và ôngThánh Phao-lô. Mĩíy ngirò-i
ăy đèu llieo luãt-phĩip trpn-vffn, song khi
dà biél vè Clnia Jèsus, thl bãng lòng dflng
cà niình cho Ngài (Xem Gi&ngS: 30; PhiIip3:8,9).
Câu 4 ((Ngu*ò*i eoi áo mình măc.» Ay
nói ví Giô-na-than vui lòng trao het ciia
uiinh cho Ba-vit. Beu Giô-ná-than dã làm
d(i lii niòt giro-ng rát tot cho ngiròi tín-dò,
biét bon-phãn minh phiii dfíi vói Chúa là
thc nào (Xem Bô-ma 6:13).
ISa-mu-ên 20:15 «Dàu khi Dirc Giè-hôva gièt hèt thàY kè thù-nghich cùa Đavit.ii Giô-na-than đã biél Chúa sè làm irngnghicm lòi hira cùa N'gài cho Da-vit, và Davitscthilng-trànho'n nguòi tlui-nghich cũa
Ông. Vâ, Giò-ua-than cQrfg bié't rĩìng mòt

NHŨ*NG ĐE-MVC HÊ-TRONG
I.— Giô-na-than
Trong lúc dó òng hoàng này chìrng 32
tuòi, và Sau-lcr chirng 70 tuôi. Có ba deu
cluing ta suy-nghĩ vè Giô-na-than.
1.— Giò-na-than làm tu*ó*ng-sĩ
Trong nliũng ciuan-tu'ó'ng cfia dàn Y-sora-ên lúc ííy, Giô-na-than là dan-tlĩ hoii
hét. Ôngcó sirc-Iirc nhircha niình, vi òng
manh-mè và chay inau lâm (Xem II Sa-muênl:-23).
2.— Su-Giô-na-than Yèu-thu-o*ng Đa-vit
Sir yèu-thirong ĩíy tô ra lòng khòng ichkỳ, v:i tiinh hay giiip-dcr ngiròi khác. Giòna-than cbang phăi vi loi màyêu-tlunrng
Da-vit; trái lai, cũngnlnr Sau-lo'dã nói ycVi
con v è sir két ban ĩíy iiing: cThflt, hè con
trai Y-sai sfing Iflu trén mătđa'l clnrng nào,
thi mììy và nircVc mày chang vrrng-bcn
chirng nay))(Xem I Sa-mu-ên 20: 31).
3.— Su- Giò-na-than Yêu-thu*o*ng cha
Lùi cùa Giõ-na-than trong I Sa-niu-cn
19 : 2; và 20: 2 t("> ra hai cha con hièp ỳ vcVi
nhau trong vièc chănh-tri. Khi sau^vua
Sau-lo* hò-nghi con và tirông con dircrng
hièp vói I)a-vil mà nghich cùng minh (I Samu-èn22: 8). Song, trong tràn sau hetcùá
Sau-lo', Giõ-na-than có ô' vói cha vàgiúpđõ'cha cho đén chê't.
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II. ĐÚ C-TIN CÚA GIÔ-NA-THAN
Tai sao Giò-na-than kê"t ban vcri Đa-vit?
Vì ông biet Birc Clnia T r ò i muon tlùng
òng Da-vit làm vua. Ông có hicu vc lò-i
Chúa hira cho Đa-vít. i í h i Giò-na-thr.n
chira găp Đa-vít, thi ông có lòng nhò-cãy
Đúc Cliúa T r o i (Xem Sa-imi-èn 14: 6-10).

III. TÌNH BÂNG-HLPU CÚA GIÔNA-THAN VÓM ĐA-VÍT
Giò-nn-than hâng lòng trao hít cùa mình
có cho Ba-vít, khõng phài vi bi ép-nong;
nlurng vì òng yèu-tlurang Ba-vít. Ciing
bài òng ò- hê't lòng viri Đa-vit nlnr vày,
nèn klii ông qua diri, thì ttr Ba-vít lo m:i
báo-thù cho ông. Dèu dó day ta nèn hét
lòng yêu-me'n Cllúa nlnr vày, thi chãc
trong moi dcu Chúa sc lo cho. Còn v<5
phnn vua Sau-la, thì tir vua lãy giram inà
giêt mình. Deu dó cũng chĩ cho chúng
ta thãy ri'ing nhĩrng ngiriri hay thco ỳ minh
thi chĩ làm hui cho mình mâ thòi.
« L ò n g tôi cluing hay dirac hièti,
Sir vui vè Chúa tlnro'ng-ycii,
Clio đe"n cluing la dftng mpi sir à d à i ;
Vi Cluia ban cho àn lirn,
Vi Chúa ban lòng vui ho'n
Cho ngirò'i la tluràng tlnrò'iig nluV-cny
vàng l à i . »

LÒ'I HOI:
1.—Đai-v cùa bùi này là gi?
2.— Giô-na-than giip Ba-víl ó' dâutririrc
hét?
3.— Giô-na-than và vua Sau-Io- có lòng
khac nhau the nào?
4.— Giò-na-than có đirc-tin gi vc Ba-vít?
5.— Trong viêc chánh-trj Giò-na-than
và Sau-Io- có hièp v nhau khòng?
6.— Sir giao-irirc cùa Giô-na-lhan vó'i
Ba-vit có ich gĩ cho nhà òng khòng?

7.— Sau-la có nói gì vìĩ sir Giô-na-than
kêt ban vai Ba-vit?
8.— Giò-na-than (làng hét cho Ba-vit
nhãng dêu minh c ó , làm giro'iig cho tinđõ phâi đííi vó-i Dúc Cluia Jèsus thc nào?

THÍ-DU DE CAT NGHĨA CÀU GÕC:
«Có mpt han-luru Iriu-mén ho'n^nh em
ruòt.» Y-nghĩa cùa càu gõc niiy thièt
Iám. Mó'i dây, tron<j mòt dao binh kia cõ
chuycn mõl ngiriri giúp-dõ- ban-hiru minh
mòt cách chi-thiít lurn anh cm ruòt cl<5i
viri ii11:in: S6 là, thco lè nhà hinh, thì
quân-linh tlurò'ng phâi tàp di bô mòt con
đirò-ng thi(!t xa, và phfii di cho đúng giir
d;i dinh miri dupc. Mõi liin di, ncu xãy
có mõt vài ngiró'i linh phâi duoi sirc, di
khòng n'òi nĩra, thì cfi dao binh áy sèmííl
danh-ti?ng. Bao binh nói trên kia, có
mòt liìn, cĩing đi theo the-lè đ ó ; trong mòt
đàng cát r í t dàí, mó'i di dirac níra.xây có
mòt ngirò'i linh môn sírc.không thc mang
dii trãn mà di dirp-c nĩí'a, ncn nói viri banhfru rang: « T ô i di nfra thì khòng dirac.»
Lúc áy nóng-iurc quá, ngirò'i bah kia thííy
ngirò'i linh iĩy niêt nhw vày, tlii dã mang
giùin cày súng. Khi di dirac chirng hon
cfly sõ nfra, thì va lai tháy ngiròi dó cũng
còn m^t hìm, nên còn hao nhicu dii trèii
ngirò'i dó, va đeu lãy liêt mà mang gitini.
Ay vây, nhò' ban-hũu mình giiip-dã, nên
ngtrivi íló nuVi di theo kip. Khi òng quànco- hicu Iinh đirng lai, thi dã thííy mõi
ngirò'i dirng trong chõ cùa minh, khõng
sót ngirò'i não. Nlu'r vày, dao binh ăy
khõi mãt ilanli-tiéng.
Chúng ta dâng hét sir lo-sa cho Chlia,
vi Ngãi là han-hfrti r:ít thicl.vã bang lòng
làm thay nipi su- cho anh em.

