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PHAO-LÔ TAI THÀNH

GIÊ-RU-SA-LEM

(Sir-đò 15: 1-35)
CÂU GÕC: - Vá, Chúa tũ-c là Thánh-Linh... eV đâu, thì sir tir-do cũng <V dó
(II Cô-rinh-tò 3 : 17)

LÒ*I MtV BÀNG
T ~ \ O A N 15 sách Sĩr-dò chép ve nhírngSU'
i'át quan hè trong lich-sũ' Ilôi-thiinh.
Néu các sĩr (lò không dup'C biè't rõ y Chúa
troni; lúc ây, Ihì Hôi-tliánh cùngsè không
biel sir ttr-do theo Thánh-Linh cua Dĩrc
Clnia TreVi. S i r cãi-láy trong hic dó de
biè'l rõ phâi theo luàt-phiip cũa Mòi-se
hoăc niiò' o'n-dièn bcri Btrc Chúa JèsusChrist, di5u nào là phài ho'n.
Khi Thánll I'hao-lô và Ba-na-ba lĩr Achai trô' ve đên Ilòi-lhánh inình tai tliành
An-ti-fit, thi Ihav Hôi minh đirtrng eó str
lôn-xòn vá bõi-rfíi. Có máy tin-dò, là
ngirò-i ('iiu-da, tir xĩr mìnli đên day-dò tinđ ò lliành An-ti-fít (tin-đò nây khônn phãi
là ngircVi (ìiu-da) phài nirr tron luãt-pháp
ciia Mòi-se. Ho cũng day rang: sirchuòc
tõi ciiii Dĩrc Clnia Jêsus-Christ lã không
tron. Măc dììu lio không nói trirc-ti( p
nhir vỳy, song diro-ng khi ho kliuyénkhích các tin-di') cũng phâi ép niình mà
giũ luàl-phá|) Môi-se, thi ta tliãy rõ cái
ãnh-tirp'ng cũa ỳ dó lò ra. Các tin-dò tai
thàuh Giê-ru-sa-lcm có y tirò-ng ràng dao
Tin-lành lã niôt phe eùa đao ngirĩri Giuđa, nlnr phe Pha-ri-si hoăc Sa-dn-sè vày.
Vì có str phàn-chia nlur vàv, nèn càn
pliài có Hòi-dong nlióin lai lai tliành Gièru-sa-lem, đ$ng bàn-luân de dirp'C biel rõ
ỳ thánll cùa Bĩrc Chúa Trò'i. Ilõi-thánh
đã nhóin Hòi-dòng tai Giè-ru-sa-lem vi ccr
có các sĩr-di) dirang ò' đó.
í

I.—Tín-đô phâi nói v'ê gi ( 1 5 : 1-5)
Cõ nhieu tin-dò, tliày giàng vã cã dén
muc-sir cring tlnrò'iig hay nói lai ve nhirng
vièc minh hini. IIp kliòng tirkhoe ininh,
nliung ỳ lip i n i i ò i i tô ra vi cer ininh dã

han plnri'rceho ngircri ta. Chúngta không
dáng lâm nhir vày, nhirng hít lliày nên
nói I'iing: «Clnia dă làm vièc niiv, viêc
kia.» Ba-na-ha và Pbao-lò dã lám [iiro'iig
ve viêc ãy cho cliúng ta : «IIai ngirò'i clán
noi, nhóm-llpp Hôi-thánh l ò i , hèn Ihiiât
lai mpi viec Bĩrc Chúa TrcVi dã cây ininh
lãm, và Ngíii mò cfra dĩrc-tin cho nnircri
ngoai là thè nào.» Hai nhá truven-dao
áy dã iiói vè nliirng vièc Dirc Cluia TrcVi
đã làni, chcr khòng |)hài nói vè nhirng
công-vu mình dàu. Khi hai ònu ííy dêii
thành Giê-ru-sa-lem, thì cũng có thuãi lai
vcVi các sĩr-đò, trinrng-lão và các tin-dò
mpi deu Dĩrc Chúa Trcri dã dùng minh
làm. «Că hõi-dòng tai tliành Giè-ru-salem dèu liíng-lăng, nghe Ba-na-ba và Phaolò thuàt lai nlu"i'iiy plié]) la dau kỳ mà
Bi'rc Chúa Trò'i dã câv niinli liiiii ra <^iĩra
ngircVi ngoai.)) Chúng ta hay ira nói vè
nlurng vièc mình dã lâm hoăc đtrcViig làm.
Néu khoe-klioahg nhirng vièc minh làm,
thi ('hi'ie khòng bao làu, cluing t:i cũng se
khoemiuh. Nhir vàv,sè sanh rastrkiêungao. B'ri sir kièu-iiKao, vua Sau-lo' dã
lìa-hò Dĩrc Chũa Trcri. Giro-ng tnnVc mât
hãy còn scV-ScV, ta dáng nèu tránh.
I l . - S c r cãì-lâY trong Hôi-thnnh
Chúng ta tlnrò'ng nói tin-đô không dup'c
phcp Ciìi-Iay llhau. Thièt vàv, nkhÔllg
dirpco là phãi lâm. Song néii có deu
quan-hè tliinh-linh xãy ra nhir chuvèn
trong hãi-hpc hôm nay, chác ta ci'in phài
bièn-luàn ngay. LÚC áy, dèu cpian-hè là
khòugphiii niòi ngircri cììn pliiii theo luàlpháp cãt-'bÌ cùa Mõi-se hay không. Song
sir quan-hcj là hp đirp'c cĩru bo-i nhò" cndièn hay là bò-i nhò' giũ' Inàt- pliáp cfiá

THÁNH-

Mòi-se. NgircVi liii-lõi đirp-c ci'ru l;i bòi
nliò" o'n-dièii hay bò'i liiãt-pháp? Dcu
đó lá <111 ;t11-11ô l:1ui. Vã néu Hôi-lhánh
đàii-lièn khòng dirp-c r õ , thi hi<)n nay
cluing la khòng the dirp-c círu. Vày
Tliánli Pliao-lô vii Ba-na-ba <1ã luycn-bd
ràng loài ngirói dirpc ci'ru là bòi crnđicn: «.\v lá nh(V on-dieri Ixri di'rc-lin nià
flnli t'ni đirp'C ci'ru, dèu dó kllông pbiíi dén
lír nnli cni, hèn lâ sir ban cho cùa Di'rc
Cliiin Tròi.ii Liic đó, có niáy ngiròi tínđo Giu-dii nói rang loái ngiròi đirp'c niôt
il on cùa Dirc Chúa Trò'i, nhirng cĩlng
càn pliâi giir luàt-pháp cùa Môi-se đe làni
trpn sir cliuôc tpi cho mình. Khi hni òng
nglic lip nói ti'iii vi có' khòng theo ỳ Cluia
nlnr vây, llii chiu không noi. Nhcrn <Ió,
có si.r kliác ỳ và sir cãi-lc dír-dòi giiia
Pliao-lò va lia-na-ba vcri ciic nginVi dó,
nlnr vây, iigirò"i tn bcn nhirt-dinh Tllánli
Phao-lô, Ba-na-ba và inĩíy ngircVi trong
bon kia dcii pluii di dén Ihàiih (\iè ru-salcni dc gì.ip câc sir-dò và triròng-lão dăng
hòi vc vicc iíy. Diìu l'hao-lò vá Ba-na-ba
là ngirò'i lliiinli cùa Di'rc Chúa T r ò i , song
klii g5p ai iiuidn phá lioííc h'ra-dííi dao
f.lnia, hai òng hèn cãi-lc ciich dfr-dôi. Vi
c<V có sir cãi-lc lcrn-lao nlur tbtí, n c n l l ò i thiinli cììn pluii có Hòi-dong de giâi-quyít
yàlâin clio yèn. I.úc áy Ciic sir-do v;i các
tin-ilò dã nhõ- Dirc Tliánh-Linh ciim-dòng
mã (lay-do rõ hini rãng nginVi la dirpc
ciiu là Ix'ri chĩ nluV O'n-dien ciia Dirc
Clnia Jcsiis-Cliiisl, cluV kbòng pluii nhò'
sir giĩr liiàl-phiip cùa Mõi-se. Hòm nay,
vè lc ciit-bi, ngirò'i la không lo <l6n nfra,
nhirng cũng còn sõ it ngiròi tinnig rang
mìiili pliãi can gifr ngày lliirbày. Ilp nói
rang neu tin-di) khòng giĩr ngày Ihir hãy
Ilii kliõng dirpc ciiu. Song ta n è n xét iai
cho kỳ, vi trong Kinh-thánh Tân-ircVc
kliòng lic diiy nlur vày bao yiò'. Tliánh
P.iao-lõ diì vict clio c á c lin-do có y-lirò'iig
nlur v:i\ r i m g : «.\nli em lliày deu niiidn
cày hiàl-pliiip clio dirpc xirng còng-binh,
lliiđãlia kliõi Diíng Clirisl, niã't ân-đien
ì ròi. Vc phiĩn cluing ta iíy là bò-i dirc-tin
vii nlió' Thiinh-l.inb inà cllúng ta nhùnliĩnli si.r Iròng-cày cúii si.r còng-binli.»
Khi xong Hpi-dong iíy ròi, Thánb Ciia-co
có nói vc deu cãi-lè áy răng: «Vãy llieo
y lôi, tliàl cliiíng nên khuii'y rdi nhii'ng
ngiròi ngoai tiõ ve ciĩng Dirc Chúa TrcVi,
songkhá viet tho' diín hp kièng giir cbo
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khòi sir ô-ué cùa than-tirpng, sir là-dàm,
si.r an Ihit tlui vât chét ngòt vâ huyét.»
III.—Su- bãn-luàn cùa các Hôi-thánh
Trong si.r Hôi-tllánll nbóm-bop chung
dè tliò-phirong Cluia, thì ai nííy dirp-c lành
pluróc nhicu. Trong sir nhóm-hpp cJìunguvèn cũng vãy. Song tiítc Ihay, đ8Q
khi hpp bàn công-viêc Irong Hõi, thi
llurò'ng khòng có sir binh-ycn, trái Iai hay
xâv ra nhii'ii sir ciĩi-hìy khòng xirng-diing.
N?u hõm nav cluing ta cir Iheo giro-ng
Hõi-dong tlu'r nlu'rl, thi sc không hè có
nhir vây bao giò . Càu 28, Thánh Gia-CO
nói râng: « A y là Dirc Thánli-Linli và
cluing ta irng.x Nghe lõ-ĩ iíy, ta lien biít
riing hp dã dirp'c Dirc Thãnh-I.inh cai-tri.
IIp dã nbóm-lipp de biet ỳ Cluia đdi viVi
Ilpi-lhănh dau-ticn, và khi <1S kèT-licu,
llp có nói rang: « A y là Dirc Tliiinh-I.inh
và chúng ta irng.» Các sir-dô xirng Dirc
Tliánh-Linh dã làni clui-lp:i ci'ia Hôi-đòng
iíy. Thãl Tllánh (ĩia-co- ílirong lám cllfiloa IrinVc măt mpi ngiró'i, song Dang caitri llòi-dòng dó thi lá Dirc Thiinh-I.inh.
Nlurvày, Hòi-dong hicu-qii\él dcu gì, lirc
là Chúa quyét-dinh dcu dó.
-

I V . — Ỳ ciia Dú-c Chúa Trtri cbo đò*i này
Khi tõ v Dirc Thánh-Linh ddi vói HôiIhiinh trong thò'i-dp'i ãy, Thánli Gia-co
cũng nói lói liên-tri cho Ilôi-tliánh sau
nììy nfra. T r o o g các lõ'i ay, õng dã tõ ỳ
Chúa cho dòi dììu-tièn và cho dò'i sau
n:ì\ nfra.
Môt, òng có nói ràng Dirc Cluia TrcVi dă
doái Iluro'iig ngiròi ngoai, dăng tir dó l;iy
ra niòt d;ìn dè dàng cllò' danli N'gài. Tir
khi Cluia Jèsus sdng lai, thi có nhieu
ngirói tiò- dcn cùng Ngài.
Hai, Cluia nói Ngái sè Irò' lai. Triró'C,
Ngãi sc liép-rircVc các lin-do lén vó-i Ngài,
roi sau dó Ngài ciuig Hpi-thánh Ngài s5
đen Irong tlie'-gian vã s£ có inpt ngãn
niim hinh-yèn.
-

D A I - Ỳ CÙA BÀI N Ă Y
Sl.r han cho rát qui cùa Dirc Ciiúa Trò'i
là, bô-i c/n Ngài, ngircVi ta đirp-c ciru.
Ngirò'i ta khòng cìin phâi làm eòng-dirc
gi, chì lin Dirc Cluia Jèsus dã chiu cliét
Ihav niiiili tllì dii câ. Càc sir-dođã giâng
nlur vày, nliirng Cluiii lai còn dùngThánh
l'hiio-lò liim cho Hpi-thiinli quyêt-dinli :
áy là gdc cũa dao thãt. Thánh Phao-lô

và Hôi-thánli đòng có dírc-tin ninr vây,
vì biát Búc Cliúa Jêsus đã đô huyê't d l
làm cho ai tin Ngài thi duoc cúu và đirp-e
xirng côug-binh. Ai tin Birc Chúa Jèsus
đã chiu chét thé mình, thi náy dirp-c dúng
truóc măt Đúc Chúa TTòi nhu môt nguòi
công-binh vô-Iôi, và cũng đirp'c iiliâii-lãnh
các phiró'c-hanh cfi'o mpt con cùa Birc
ChúaTrò-i. Pluró-c-hanh thay cho tin-dô
nào có đirc-tin nlur vày, vì sê đupx bìnhyèn mpi dàng và cũng sê có lòng yêu-mén
Báng Christ nũa. Néu thât tlurong-yêu
Ngài, thi ta sõ dàng trpn mình cho Ngài
vã vàng-theo su day-d8 cùa Ngài luôn.
Phàn này đoc mSi ngày triró*c khi h o c :
Ngày thú hai, đpc Sú-đò 15: 1-6.—IIôiđòng tai Giê-ru-sa-lem. .
Ngày tbúr ba, doc Sú-đò 15: 22-29.-Su
bièu-quyét cĩia llòi-đòng.
Ngày thú tu, đpc Phi-líp 3 : 13-21.—
Thèm sir thièng-lièng.
Ngày tlitr năm, dpc Rô-ma 8: 1-11.—
Luât-pháp theo Búc Thánh-Linh.

Ngày thir sáu, dpc II Ti-mô-thê 4: 1-8.
—Phao-lò khuyên Ti-mô-thè.
Ngày thúr bãy, đpc I Ti-mô-thê 4: 1-13.
—Nói vè ngirò'i cai-trj trong IIôi.
LÒ! H Ò I :
1.—Su cãi-iãy trong HOi-thánh An-li-ò't
vè ván-đè gì ? •
2.—Ai dã giuc lòng và làm hõi-r6i các
tín-đò tai đó?
3.—Các tin-dò đén tir xú Giu-dè muon
cho tin-dò tai An-ti-ôì tin dèu gi ?
4.—Vi có nào hp dã chpn thành Giêru-sa-lem đê nhóm Hpi-dòng?
5. — Boan 15: 1-5, Thánh Pliao-lô và Bana-ba nói vè gi ?
6. —Vièc áy có sir day-dô gì cho lín-đ'ò
không ?
7.—Lúc nào tín-đò có p'nép biên-luân?
8.—Trong khi bièn-luân có nèn giàn
khòng?
9.—Néu nói mình càn phâi giir luàtpháp á"ê điroc cũu, thi cluing ta doi v<yi
sir ch6t ciia Chúa Jèsus thê não?
10.—Thánh Gia-co ilã nói tièn-tri gì?
-
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PHAO-LÔ

TAI MA-XÊ-BOAN

(Sú-dò 15: 36-17: 15)
CÂU GOC:—Hãy tin Bú*c Chúa Jêsus, thì ngirc-I
đu*o*e cú*u-rôi
(S_-đ<> 16 : 31)
LOI M O DANG
Thât Thánh Phao-Iò là mõt vi anh-hùng
T 7IRC Tliánh Phao-lô tai xú Ma-xè-doan
taichô áy.chó- không phâi Auguste. Nhung
* là niôt ván-dè ta càn suy-ughĩ d6n
thât-sir thì ciìiig khòng phâi Phao-lò là
lâm, vi hôm nay ta diroc bi6t vè su chuôc
birc anh-hùiig,. mà là Chúa cùa Phao-lô,
tpi cũug là 11110- ông vàng-tlieo mang-linh
túc là Báng Clirist vày.
Chúa mà dem Tin-lành Ngài dè'n xú MaI.-Su* hién-thâ'y (16 : 9-10)
xè-đoan. Tiiánh Phao-Iò đã đén thành
Khi các sir-dò đuo-ng giâng Tin-lành tai
Phi-lip trong xii Ma-xè-doan. Trong năm
Trò-ách, Tliánli Phao-lò đã diroc su hiên42, là nliam lúc Cêsar Augusle và Anloine
thãy. Sir hièn-thãy là mòt dièm chièmđuo-ng traiih-chién cùng fìrutus và Cassius
bao, và lúc áy la tirò'ng Tháiih Phao-Iô
taithành Phi-líp. Và tir lúc ay, niróc Rôđuo-ng còn thúrc (Sú-đò 2 : 17). Tháiih
ma càng ngày càng thèin quyèn-luc. Song
Phao-lô tlurò-ng hay găp su hi.n-thây
sir cai-tri cùa César Atigusle không giúp
(II Cò 12:1). Ôiigđu-p-c cúu bô-i str hiênxir Ma-xè-đpan và khâp câ thé-giaii đup-c
thãy (26: 19); cũng bò-i su hiên-thãy, ông
thôa lòng uóc-vpng bang lò-i sú ciia Búc
thãy A-na-nia ( 9 : 12); cũng bò-i sir hiênChúa Trò-i đã dùng miêng Thánli Phao-lô
thâ'y, ông biét duoc ló'i sú cõa Búc Clnia
truyèn ra. Hôm nay chúng ta suy-ughĩ
Trò-i (18: 9 ; 22: 18).
đò'n tliành Phi-lip là không phâi nhó- đén
Cèsar Auguste dã cbinh-chién tai đó vó-i
Thánh Phao-lò đã tliáj' môt nguò-i MaBrutus, uliiriig chúng ta hiét vè thành áy
xê-doan hiên đén và nói vó-i ông rang:
vì có- côiig-vu cùa Thánli Phao-Iô tai đò.
ccHăj' Cjua xú Ma-xê-doan và c ú u - g i ú p

THÃNH-

inigtòi.» NginVi Ma-xê-doan í y làm liinhóng vè các dàn-tòe Irong xir ã'y. Dirc
luia Jcsus dfi tliáy sir dói-khát thièngng cùa ugll'ò'i Àu-cliàu, néTi Ngãi dông
ng tluioiig-xól và 11111611 ciru-vól lip.
Phao-lõ vira tliiíy sir hièii-lhay dó ròi,
húng ta licn tim cách qua xir Mn-xè-donn,
i <tă đinh I'àng Dirc Chúa TrtVĨ gpi chúng
rao-tiuycn Tin-lành cVđó.» Thánh Lua làni sách Sir-dò, có chcp r&ng : rxChúng
lièn tim cách», nghĩa lã Irong cupc
ãnli-trinh dó òng dòng di vtVi Pliao-lò.
Birc/ng khi chúng ta 11111 d 11 quyè't-dinh
llieo ỳ Chúa, Ngài sè day-bào ỳ Ngái clio
chúng ta, hoye bòi sir hicn-thãy, hofic
liô-i các lỳ-ccV, iioiic bcVi nhrrng dèu xây
ra xung-qiiaiih inình. Tllánii Phao-lõ
đâ sâui-sírn vào xú Bi-tlli-ni, nhirng
BircTliánh-Linh không cho pllép. Không
biét N'gái đil cĩím cách nno, song ta
ó llié hiò't ràiig Ngài đfi dùng nhĩrng
ìqc tliuòng xãy ra.
-

II.—LY-di trtV lai đao Chúa

11-15)

Tir Ihànli Ti'õ-ách, các õ n g đ ã d i lluiyèn
tó-ì thànli Phi-lip. Dàu lai đó có iilìleii
ngiròi Giu-dii, song kliông có đen-tlitV.
Xem iilur vãy, la biét răiig tai dó không
có dén mirtVi iigtrò-i sdt-sáng vè dao Môise, vi hp chĩ cìin có murò'i ngircVi thì đirp'c
plicp lãp hòi. Dàu khõng có nhà hôi,
nlurng có nipt vái ngirò'i dtVn-bà nóng-iuiy
v'lii nhóm-hpp »• ngoài thành ngày Sa-bál
11111 (•ììii-nguyC'ii. Thiinh Phao-lò và các
biin dòng sir cfing nbtrn cc/-hòi dó inà
nlióni-lipp cbung vtVi hp de giiingTin-lành.
Trong sõ dtVn-bà nhóni-hpp đó, có niòl
ngirò'i tèn lii Ly-di. Ta tirtVug bà nìiy l:i
lliuòc vè dàn ngoai mii dfi nhàp vào dao
(ìiu-da, què "r lliànb Tlii-a-ti-ro, làm nghè
buôn iiàng vài lia. Bà dã thõ- Dirc C.luia
Trò-i, ninrng chira biél ve Báng Chrisl.
Klii nghe Thánli Phao-lò c í nghĩa vè sir
liiiiòc lòi btVi Dirc Chúá Jèsus, thì bn
I'iìm-dòng vii tn'V lai cùng Ngài. Bã và câ
nlià hà dèu lin và chiu phcp hiip-tèm.
Ly-Ti dã nitVi Tbánh Phao-lò vó'i mãy
ông kia vào ò' iiliã miiih. Dõ khòng phài
à vi lè-phcp cp-huòc, song hòi lông cám
(rn và dirp'c pluró'c, cfing bò'i bà lliàt lòng
iúp-ilõ' cho câc tôi-ttV Chũa. Ga-ln-ti
6: 10 chép ràng : ((Duo-iig (ÚC CÓ dip-tièn,
hây làni dèu Ihièn clio nipi iigu*tVi, nhirl
là clio anh eni cluing tu trong dirc-lin.»
1
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Triró'c khi Ly-đi liô- iai lin Chúa, Uinhnél bá giCing nlur Ê-tlli-ô-bi, tirc là nglròi
mã Phi-lí]) dĩĩ làm pbép háp-tèm. Ôpg
Sau-Io-, (ing Cpt-nây vá ông Ni-cô-deTn
lliãy dcu lã ngirò-i víin có lòng kinh-sp'
Dirc Cluia T r ò i , iín-ò- ngay-lành vii hay
làm pluró'c. Dnu v â \ , ho cũng câii pliai
lin theo Dirc Chúa Jêsus-Chris! Ihi mtVi
dirp'c ciru-ròi.
I I I . - N(jirò*i dè-Iao diro*c ctru
Kiii Thánll Phao-lò dín xir Ma-xè-donn,
lã chô clura ai giàng dno Tin-lành bao
giò', nèn bi chÔiig-trâ. Dó là còng-viêc
ciia ma-qàl. Có mòt đhy-tó- gái kia bj
quĩ ám kho-cu'c láni; Tliánli Phao-lò líiíy'
vây, bèn nlirrn dan'n Dirc Cluia JèsusChrisl iuà duoi quĩ dó ra khôi nó. Nlurng
diro'ng khi diVii găi ãy bi quĩ ám, thi biét
dirgc nhieii vicc kin-nhl^rii, nèn có dòng
ngirõ'i dén cùng 110 dyng xin bói-klioa.
Bòi sir síy, chù nhà dirp-c riliièù Ipi-iòc.
Sau khi Tliánh Phao-lò dii duôi quĩ ra
khôi dira gni áy, Ihi cbíi nó khòng còn
Ip'i-dung nó dirpc nira, nèu tirc-giíiii và
xiiĩ nhièu ngirò'i bâl-btV Thánll Phao-lô
vâ Sí-la ìiiâ bô iù.
Dirong klii õ' lù, găp líic ban dèni, Tliiinh
Phao-lò vii Si-la hât mirng iigp-i-khen Dirc
Chúa Trò'i. Dtrang ò'clidn lao-lù nui vui
vây dirox sao? (Xeui Lu-ca 6: 22, 23;
PÌii-lip 2 : 17 ; I Phie 4 : 14). X y vi hai ông
đ ã tin SU' ydu-tluro'iig cao-Hnrpng cùa
Dirc Cbúa TrtVi, nên dân ô' cãnli-ngp nào,
cũng dtrpc Ihôa lòng tiong sir tròng-cây.
Hai òng đirc/ng biél «mpi sir hièp lai làm
ich cho kê ycu-ii. ": Dirc Chúa T r ò i . »
Dirong khi hai ông !iát ngp-i-khcn Cluia,
tlii díí giuc lòng cho nlurng tpi-nho'ii kia,
bhien h p c ó thélrò'Iai cũng Cluia. Chang
nlurng các tù-pham dirrrc nghe lò'i hál dó,
nià Dirc CllÚH TrcVi cũng nghe đefl nfrii :
tlilnll-lillh Ngài làm cho dãt ì'úng-dòng,
nèn ngi,ic iTing-i'inh, các cira incV ra, và
xi( ng tù-phiim deu Iháo eiì.
y

!

Ngirõ'i de-lno bèn giirt minh và so'-hãi,
nèn liè'n gico iiiinh noi chcil Thánh Pliaolô và Si-lu. Ngirõi áy dirong hj Ipi-lòi
nlur xièng-xicli trói-huòc lóng, nèn lionngbfít 111:1 hõi I'iíng: « T ô i pliiii làm chi cbo
đirp'c ctru-i'òi ?» Hai òng bcn dáp : ÍHfly
tin theo Dirc Chúa Jèsus-Chiist, thi ngiroi
vã câ nlià ngiroi deu sè dirpc cirii-roi.»
Trong glcV áy ngiròi de-lao lièn tir hiíl

Cliúa dã doi lõnfj niìnli và mìiili dup'ctro'
nên con-cái Cliúa. Bõng-chúc ngirò'i tõ
ra vièc lãm cũa ngireVi mó'i. NgireVi dèlao này v6n lã ngircVi dĩr, có bon-tánb
khác bà Ly-di ; nhirng o'n-diên cũa Chũa
đã ciru cii hai hang ngircVi áy.
Đ A l - Ỳ CÚA BÀl NĂY
Đao Tin-lành là quyèên-phép ciia Dĩrc
Cluia Trò'i. Bò'i quyèn-phép ló'n-lao áy,
Thiinh Phao-lò và các Thánh kia đã dén
Âii-chàu <lê truyèn ra sirchtiòc tôi. Cũng
bò'i quyèn-phép ííy, bà Ly-di dirp-c cĩru,
dày-ló' gái klidi quĩ áni, các ci'ra khám lù
dirp'c mõ' ra, ngiròi đè-lao dtipe círu. Lai
nũ'a, qiiyèn-phcp áy đã thăng nipi str
nghich-thù, iigtrò'i rigoai và các sir chõngnghich tír lòng loài iigireVi.
Báo Tin-lãnh lâ quyèn-phcp clia Dĩrc
Clnia Tn'ri đ'ê chuôe tôi. T r o n g inpi
pluro'ng-dièn Cluia tô ra Ngài niuon cĩruchuòc ngirò'i tôi-loi. Ngiròi Ma-xè-doan
kèu, Ngài sai Tháiih Phao-lô dén.
Bao Tin-lành lã quyèn-phép cua Dĩrc
Clnia Trò'i đ'ê chuôe tôi eho mpi ngiriri
tin. Sir cliuòc tòi là bõi o'li-cliên eùa
Bú'c Chúa Trò'i, loài ngirói tòi-loi chĩcàn
phâi lãm mòt dèu là tin. Khi ngirc'ri ta
nghe ve Ngài mã càm-dòng, tĩrc thì phài
đê'n tin Ngài. Klii ngtrò'i não cliiu tin Dĩrc
Cluia Jèsus dã chét thay minli, tĩrc thì
Ngài sè làm ìnòt phép la mà d<5i lòng ngiró'i

áy và cho làm con-cãi Dúc Chúa T r ò i .
Đoe phân du*ó*i dãY tru*ó*e khi
hoe bài nây :
Ngáy
Ngày
Ngày
Ngày
Ngày
Ngày

thú'
thú'
tliú'
lliĩr
thir
thĩr

hai, dpc Sĩr-dò 16 : 9-15.
ba, đpc Sĩr-dò 10 : 25-31.
ttr, dpc II Cò-rinh-tô 8: 1-8.
năm, dpc Phi-lip 1 : 1-11.
sáu, dpc Plii-lip 4: 10-20.
bây, dpc Ma-thi-o' 5: 10-16.
LÒ'I H Ô I :

1.—Thánh Phao-lô dén xĩr Ma-xè-doan
có ban phtró'e gi khiò'n eho chúng ta sau
nììy pliâi nghĩ đén ?
2.—Vì sao ta biét vè thành Phi-líp hòm
nay ?
3.—Dĩrc Chúa TrcVi hay tô ỳ Ngãi cho
Tháuli Phao-lÓ cách nào?
4.—Trong str hièn-tháy cũilThánh Phaol ô , ngirò'i Ma-xè-doan chi vè ai ?
5.—Ai dã cùng di vó'i Thánh Pliao-lô
đén xĩr Ma-xê-doan ?
6.—Thé não ngircVi ta dirpe biét f Dĩrc
Chúa Trò-i ?
7.—Làm sao Ly-di c<i ìòhg trõ' lai cùng
Chúa lièn khi víra mó'i nghe?
8. —Bà Ly-đi có tõlòng cám on thé nào?
í).—Ma-qui tliu'c'rng hay chung-nghich
cùng các diiy-tó' ciia Cluia cách nào?
10.—Ngtrò'i dè-lao dirp'c cĩru dó ló ra gi
vè on cùa Bĩrc Chũa T r ò i ?
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PHAO-LÔ T A I A-THÊN
(Sir-đò 17: 16-34)
CÀU GÔC : — « V ì tai trong Ngài, chcing ta đu"g*c song, đông và c ó . »
(Sii-(to 17 : 28)

Lffl MÓ- ĐANG
H P H Á N H Phao-lò đã lia khôi thành Phi•**- lip mà dén thành Tè-sa-lò-ni-ea
cùng Bê-rè. Sau đó ông di dè'n thành Athên vó'i Si-la, còn Ti-mô-tliè cĩr õ' lai taì
Bè-rè. A-thèn lii niòt thàiih hpc-thĩrc vã
triét-hpc, ngtrò'i bon-xĩr rã't thô.ng-thái vè
vàn-chii'O'iig. D'àu vây, khi Thánh Phaolò đén, òng thíiy hp còn thiéu-llión cjuá
chĩrng, vì ccthâ'y Ihãnh <lèu đây nliũng
thàn-tirp'ng.))
I.—Phao-lô dày lòng bu<5n (17: 16-22)
Tháiih Phao-lc") buòn-hirc, vi Ihãy tliành

A-tlièn có d'ây-day nlurng thiiii-tirp'iig, hp
khòng biét Ihò'-pliup'iig Dúc Clnia Trò'i.
Ông thìíy hp không dtrp'c hinh-yên, hp
tìm-kiêin thiìn niìy thiin npite ihò'-plurong,
song kỳ-thàt hp clura dtrp'c thôa lòng, vi
clura tìm dtrp'c Bãng Chon-Tliiìn. Thánh
Pliao-lò dã di khãp cáe nhà hôi và các
ncri ehp', là nlurng chò có dòug ngtrò'i, đê
rao-lruyèn cho hp biét vè Bire Chúa
Jèsus-Christ là Dáng Cĩru-thê'. Ghl cõ
Dìing dó dã chiu ehét de cú'ti-cliuòc tôiloi cho loài ngirò'i. Hê't thăy là ngtrò'i
tc)i-lòi, và chĩ càn có môt Dà'ng cliuôc tôi
nliir vãy nió'i dirp-c ctru.

THĂNH-I

Tai A-tlièn, Thánli I'iiao-lò có giâng
clio l>a liang iigirò'i : 1° Ngirò'i Giu-đa,
liaiig nĩiy lin Dire Chúa T r ò i theo hiãlpluip Mòi-sc. 2" NgirtVi K-pi-cu-ri-cn,
hnng nììy llico phái Iriel-hoc tliupc vè (ing
Epicnms, ngircVi Gò'-réc, và dâ pham nhieu
tòi, vi tliirò-ng hani sir vui-choi xác-thit.
3° NgirrVi Slociens, lá phái theo õng Zêno
vá ông Chnjsippus cũng là nguò'i Gir-réc.
Hang này tiròng tiié-gian là thììii cùa Dirc
Clnia TrrVi. Ilpilã clát thánh Phao-lòdè'n
mòl nffi A-rc-ò-ha (tên inôt cái <Iòi, cũng
goi là Mars) de inà hòi đao.
I.-Bài giàna cùa P h a o - I ô (cáu 22-311
De-nuic Tliiinh P l i a o - l ô ghing: «Cât
nghĩa Chúa không hi.t là a i » . Dììu ngircVi
A-thèn đã thcV nhieu Ihan-tirong, iihirng
vàn khao-khál, s o còn quên thàn náo
clnra dăl lèn vii lâni cho thiìn â'y sê ginn,
nên hp có làp môt háii-thò' cChúa khòng
biêìo.
Xein lai h:ii giàng ĩíy, la tháy Thánh
Phao-lô cóilĩìv khòn-ngoau cùa BvcChúa
Tròi. Tnrirc Ii6t òng khen hp có lòng
ira-muiĩn Ihir-plnrong. Hòi òng cũng nói
minh có tini thííy inpl hàn-lhcV cham cliir
«IIKV Chúa khòng biél» và nay dín de giíĩng
vè Ihàn dó cho hp. Chúngtii bií-t ràng căc
ngiròi áy khôiig tin có Dúc Chúa TrcVi,
nliirng Tháiih Phao-lò dùng danb áy mà
chl vè bàn-thò' «Chúa khòng biét.s Dân
íy cũng khòng tin tròi dĩít bòi dãu mà c ó ,
nliirng Tliiinh Phao-lò giàng rang: «Dirc
Cliún TrcVi dii (li.rng nèn thô'-gió'i và mpi
vàt Irong dó.o Các diin trong Ihành Atlicn hav làni hình-tupng mà thcV, iihung
Thánh Phao-lò cũng nói : «Chúa chiíng
ngi.r tai "dèn-llnV bõ'i tay nginVi ta dirng
uèn (làuo. Hói dó òng cũng ngó den ngirò'i
GcV-réc lã hang ngircVi IbucVng coi các dânlôc khác chì lii mpi-rp, nià răng: «Ngiii
ilã làin cho inuôii chin sanh rn btri chĩ
niòt ngirái, và khién ò khãp trèn mìit diít.o
Ong cũng nhin dín các hinh-lirpng, inã
rang: «Cliir ncn ngtVríÌng Clnia giõng nlur
vãng hac hay là dá, bò'i còng-nghè và Inixào cùn ngirò-i ta chani-lrò nên.o Sau dó
òng rát tliêm dan-dĩ nui n ó i : «Vãy tbi,
Birc Chúa T i ò i dĩí Ix"> (|iin ciic tttri nguiniKÌi dó niii nay hièu hô't thày các ngirtri
Irong mpi noi đèu pliài àn-niín, vi Ngãi
S chl-đinh niõl ngày, khi Ngni sè lĩĩy sir
g-hình iIoiin-xctthò'-giiiiiB liõ'i Dirc Chúa
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Jêsus, lá Bãng mà Thánh Phao-lô dirong
làm chúhgcho. Tlint bái giàng ngân-ngui
áy CÓ thé giâng trong iiiini phút. nlurng
nó cci ich-lp'i vô-cùng vii có qujên-pltĩ'p
hon biét bao nhieu bâi giàng niii ngirò'i
Gò'-réc tlurcVng giàng. Song, òng nói VÍ
su s6ng lai cùa nhũng kê chét, có nbièu
nguiri không chiu nghc : hoyc nhao háng
ông, hoyc nói cùng òng ràng: «Luc khác
chúiig la sê nglie ngirò'i nói vè viêc đ ó . »
II.—Sv ăn-năn và su- đoán-xét
Dirc Cluia TnVi se cĩìin quycn doán-xét
mpi nguòi trong thè-gian. Ngái đã chĩđinh ngáy doán-xét th?-gian và cũng cliìdinh nipi viêc Irong ngiiy đi>. V è v i ê c D i r c
Cluia Jèsus giáng-sanh lai tliiinh Hét-lêhem, cũng lâ mòt đcu do Dirc Chúa T r ò i
dĩĩ chì-dinh tnróc tir làu. Cũng nipt thè
áy, vè sir chét cúa Dirc Cluia Jèsus, Ngiii
cũng dã chĩ-dinh trinVc ròi. Khi dè'n g i ò
se trpn, thi Dirc Cluia Jèsus-Chiist tirtrèn
triri sè tái-liim vã mpi nguói sè bi phnnxcl. Dirc Cluia TrtVi dil giao Irpn quycn
phãn-xét ãy ebo Dírc Cluia Jèsus Clnist,
vì vỳy cbâc-chiin Ngài sc doiui-xét tbégian nìiy. Hòi cirãy, ta nèn ghi-nhcV rĩing
sir ìin-năii h6i-câi Ihât lã niôt deu riít hctrpng cho mpi nguò'i hièn nay.
H I . - K è t - q u â cùa bài giàng (Càu 32-34)
Trong sõ ngirò'i nghc Thánli Phao-lô
giàng dó, có chia ra liun ba hnng: kê thi
nhao-bnng, nguò'i thi nói dén lúc khác sê
nghe vè vièc dó, còn nlurng kê khác thi
đã chiu nghe vã tin. C.ò lè trong sô' ngircVi
nói doi đén lúc khác sè nghe nũa, có
ngiriri uc"c-mong nuidii tìni-kiè'm Dirc
Chiia Trò'i, song ho khõng niutin quyítđinh sè tin theo Chúa hic áy. Song tiéc
thay, c khi sau ngirtri ãy khciiig còn có
dip-licn ìurn ! (^ó liang khác dn lin Cluia
vã làni môn-dâ Ngãi, nlurng ngvò'j iiiiy
lai không 11111611 cho Tliánh Phno-lô lin
xn khcíi tliành A-thên.
Trong clc'ri nny cũng vày, tluiòng có ba
hang ngirò'i ĩĩy, song Clll có hnng tlu'r bn
là bĩing lòng Ii6i-cài và tin lièn, nèn duoc
huõ'iig pliuóc (Ma 7: 13-14).
Doe phân du-ó'i đây moi ngày
triró'c khi hoc bài n'à\ :
Ngày thir hai, dpc Sir-do 17 : 22-34.
Ngày tlur ba, dpc Gióp 23: 1-10.
Ngày thú tu, dpc Ê-sai 40: 25-31.

Ngày tHũ- năra, đoc Giàng 4: 19-26.
Ngày tlur sáu, ilpc Tlii-thiên 34: 1-8.
Ngày tliĩr bây, dpc Giăng 1 : 1-11.
9 A I - Ỳ CÚA BÀI NĂY
Vè triô't-hpc, ngtròi A-thèn tliông-thái
ho'n hét iiiot dàiitòc khác trong đeVi dó.
Nlnrng vi liiini-mén deu dó quá lè, nèn hp
quèn nhin-hiét Bĩrc C.hĩui TreVi. Khi đêil
thành dó, Tliánh Phao-lô lãy làm la, kliông
phâi vi thâ'y sir khòii-ngoan cfià iip, hoăc
su' dep-dè trong Ihành-plifJ', nlurng vi Ibà'y
cã thãnh ay dày-dãy nhCrng hinh-ttipng.
Tiie't-lipc vâ sir thò' Ihàn-tupns dã cai-tri
cà Iri và lòng ngirò'i A-lliên. Hp thò' tri
khôn-ngoaii vã iihĩíng viêc niát liiàv dirpc.
Beni. thàp-tir-giá mà giâng cho hp, thì lip
xirng là vô-Iỳ láni, song ngoài dèu nsiy,
khòng có sir chuôc tòi nào khác ( I Cô 1 :
19-24). BÔM str tluro'ng-xót, Dĩre Ghúa
TrcVi <lã sai sĩr-giã qui-báu cùa Ngài đê'n
thành A-thèn, de tõ ra thè nào vâ bò'i
pluro'ng-pháp não mà iip có tliô' dtrpc cĩru.
Str kliôii-ngoan và triê't-hpc ciia đòi nìiy

kiiòng lliô' giúp ngtròi ra khôi tòi dirp'c.
Biri này cũng giãng iihir lúc dó, eòn có
nliieu hang ngtrò'i đuong nhò'-eày hai dèu
iiQÌ trèn, song cuoi-cĩing cfing chĩ thatvpng thôi. Bãy gió' la can phài tô cho
inpi ngiròi hiét rang chĩ có mòt eách
khiê'n lip dirp'c círu, là nliò' Búx (iluia
Jêsus dã ehô't thay inình trèn tliàp-lir-giá.
LÒ-I H Ò I :
1.—Khi Phao-lô lìa khôi thành Phi-lip,
thì òng có dè'n dàu ?
2.—A-thên lii thành nào?
.'!. —Ngiròi A-thèn thò'-lay ai?
4.—Vi ccr nào hp có mòl bàn-tlip cham
clnr ríing «lhò' Ghúa không biéln?
5.—Phao-lô cc') giâng gi chò á y ?
(>.—Ngirò'i E-pi-cu-ri-en ià ngirò'ithénào?
7.—VI c á n à o ngnò'i ta khôngehiu côngnhàn lòi gii'ing ci'ia Thánh Pbao-lò.
8.—VI có' náo loài iigirõ'i ciìn phài
hoi-cãi ?
9.—Biii giSn'g ctia Tliánh Phao-lÔ có
kê't-quă gi khòng?
-
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PHAO-LÔ TAI

CÔ-RINH-TÔ

(Sú-(!ò 18: 1-11)
CAU GÕC:—Vì tôi dà đoán-đinh ràng <V giũ-a anh e m , tôi châng biê't sir gì khác
ngoài Bire Chúa dèsus-Christ, và Bú*c Chúa dêsus-Christ bi
đóng^clinh trên eây thâp-tu*
( I Cô-rinh-tô 2 : 2)
LÒ"! MO** BÀNG
•""PHÂNH Phao-lò chĩ ò- Ihành A-thèn
*• ti'ong.may ttiiin-lè thõi, ròi tt'r đó
òng di đén lliànli Cô-rinh-tô. Có-firib-tô
là niòt thành ló'n lál tlianh-vtrp'ng, nliirng
dity-dãy tòi-loi. Thánh Phao-lò eó di
âén đó (iè giâng dao Tin-lánh. Măc diìu
no'i dó dã pbam dii tlui' tõi-lcii, song vè
sir giãug dao cho lip thì dè lion giàng eho
ngu'ò'i A-thèn. Ay vì ngiròi A-thèn không
tliáu liiêu lâ'm lòng loiii ngirò'i là doi-trá
vã xáu-Xíi ho'ii muôn vàt, dáng phâi thayđcìi tirc-thi. IIp cfing không lin vè sir
stíng lai eua đò'i sau và ve nhũ'ng su'
phán-xét hiĩu dè'n vi nhirng lòi-lôi dâ
pham. Ngirò'i A-thên ehĩ chăm-lo v è
ti'iét-hpc và suy-phuc eác thán-tup'ng.

I.—Thánh P h a o - l ô tu- làm vièe de
nuôi n-.ình
Tai tiiành Cô-rinli-tò, Tjiánli Phao-iô
khòng (iuen-biet ngircVi bon-xĩr. Có lè
klli deii dó, ông khò'ng cõn máy nôi tienbac, nê'n càn pliãi kiêni vicìc liim dè nnôi
tliàn. Nghè cùa òng là riiay trai. Bau
cha me cfià Phao-Iô là ngircVi sarig-trong
giáu-có iam, song òng bá ìíy dã clay coii
mình biél líiôt nghè. I)ó là ĩhõi-tuc ciia
ngtròi Giii-dn. Diìu ngiròi làlri quan,
trong ln\ cfiirg pliăicc') niôt ngh'è. Tháíil')
Phao-lò kbòng ho-then làm vièc de nuôi
tnlrih. Chinh Dĩrc Cluia Jésus-Christ xira
kia ciìng làin nghc th()' niôc, vii khi hành
cluic-vii, N'sài có gpi inay ngiròi đánh ea
đe làm mòn-dò Ngái. Nlur thè', ta nèn
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l)ií t ràng inòt ngirò'i giiiug dao Tin-lànli
kliõng ciin lio-then khi làm vièc cácli
liro'iig-thièn, trái lai sc banglòiigchiu kbónlioc tlc giúp nhièit ngirtri dtroc biê't Cliún.
II.—Phao-Iô găp A-qui-Ia và Bê-rít-sin
Trong dò'i vua Co'-lõt tri-vi mró'c Hò-ma,
vua có ra elù-du liuyèn cho mpi ngirò'i
Giu-ihi pluii hinli khõi thãnh Rò-ma. Ay
vi nhĩriig ngirò'i Giu-dn tlurõ'ng hay cãilày và roi-loan vó'i nhnu hoài vè Birc
Chúa Jêsiis-Christ. Có ngtrò'i tin Ngài lã
tìáng Mè-si, có ngirò'i không tin. Trong
s6 hi duoi iìò có iigiròi tèn là A-qui-la và
l);i Bè-rit-sin. Ilai nguòi nay gáp cãnhngô ĩíy cliâc khó chiti iâm, song vì có'
khõ cliiu iilur vày, nèn đtro'C pluró'C.
Ghúa có ỳ 11111 (ĩ 11 cho hp biê't nhièu hon
vi} Ngài và Ngài cùng miitín cho hp hâll
viêc N'gài nfra. Ilai òng hà ãy làm nghè
niiiy trai, vi vày hp dirp'c găp-gõ' Phno-lò,
vii đirp'e pliii'ó'c-hnnh nliièti lám. Vi dông
ngliè, iièii Phno-lò hèn ò' nhà hai ngiró'i
vii làm clniiig viêc vó'i nliiiu. NliO'ii cõ'
áy, Pliao-lô lìim cliirng vè Bire Cluia JèsusChrist, VÍÌ hai ngiròi dirpc cúu khòi tôi.
Cliiui llnró'ng láin cho cànb khó ciin iihièu
ngiròi li'ô' iièii phirtVc-haiih la-lùng. Nè'u
có lùng nhò'i'ày Ngãi, llii su khó niii ta
điro'iig giíp sè Irô' nèn plurtVc-haiih ló'ii
clio til.
Ill.-Phao-lô giàng cho ngu*ò*i Giu-đa
Muc-tlich cùa Phao-lò ln chiini-Io làin
cliirng vè Birc Cluia Jêsus là Bâ'ng ciru
loiii ii 14irò-i khòi tpi, tlnrò'iig òng giang
clio ngiiò'i Giu-da InrtVc h_t, dè hp diroc
dip-tièn iìn-iiiin trô' lai cùng Ngài. Òng
hay (hing ìihfrng lòi chcp trong snch
Cirii-iió'c dc lõ Búc Cbúa Jèsus Ihât lã
liiiiiH Mê-si cùa ngirói Giu-dn, nhirng tiô'c
tliay, lip khòng chiu còng-nhàii lò'i ay!
Hp cliong-cir v.\ khinh-dê òng lììni. Òng
kliõng ngìi lòng, cir bèn chí mn liun trpn
clurc-vii, dcii nòi hp khõng tlie Iráeh õng
trong vice hini rtó. Hon-phnn lin-dò là
pluii hini clu'riig cho moi ngirò'i, vi Chúa
inudii clio lict tluiv (Iiroc nghe và hiè't
Ngài (lècódip-lièn iín-niín tin Ngài. Néu
la kliòng làin hòn-pliàn, thi luiyét ciia
nlifrng ngiròi iiy sc do Irèn ta. Phao-lõ
có nói vói ngiròi Giu-đa lúe ho dirong
kliinli-dê dao ciin Cluia, rííiig: «L"ó'c gì
iiiini ciic ngiro'i 1I0 lni trèn (iiiu các ngiro'i,
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còn ta thi tinh-sach, tir đày ta sè di đè'n
cùng iigu'òi ngoai.s
IV.—Đtrc Chúa Trò*i đâ giuc lòng
Thánh P h a o - I ô (càu 7-17)
Thãiih Phao-lò ra khôi nhà hôi yà di
nhóni tai nhã mòt nguòi lên Ià Giũt-tu.
Ong này dn nghe Phno-lò giàng và có
lòhg tin. C.ũng có nhièii nguò'i Cô-rinhtò nghe giâng và tró' lai tin theo Biic
Cluia Jcsus nfra. D'âu Cluia đã ban pluróc,
nliirng tluiiVng có str hát-bó' xãy ra, và
nbu vày có le Phao-lò huòn. Xin nlió'
ràng Phao-lô cfing là ngirò'i có xác-thit
nlur ta vây. Òng giip su bât-bó' hoài,
iay lãin khó chiii. Nlurng cám O'n Chúa,
nhòNgài, ta thâng mpi sir buòn-bă duoc,
vi biét có Ngài ò' vó'i ininh, Ngài sS aníii và dây-dtrc lòug ta cũng nhir Ngài dâ
giuc lòng Thánh Phao-Iô buôi xua vây.
"Han dèm Chúa phán cùng Phao-lô trong
mòt dièni ln riing: Birng s o gi, spng hãy
nói vii đirng làm thinh, la ò cùng ngiroi,
cliiíug ai tra tay trên ngiro'i rtăng làin hai
dàu.vì ta cõ nhiêti ngtrò'i trong thành ni5y.»
Cluia (1ã phán uliírng lò'i ãy â°ê yên-iii lòng
buoii-hirc ciia Phao-lò. Chac ta không lãy
làm la, khi tliãy Phao-lô huon-hã nlur và.y.
'i'ir lúc giiing dao lai Au-chàu, òng d,ã hi bò
tù, chiu diinli dòn tai thành Phi-líp, chiu
hăt-hó' Ini thành T è - s a - l ô - n i - c a . Tai
tliiinli A-tliên, òng clura dirpc thny kê'tqtiii hno nhiên, và lai Cô-rinh-tô òng lai
bi dutiLra khòi nhà hòi. Thât õng dã
Irài quff nliieu nôi khó-khăn, nèn Cluia
dã thiro'iig-xõt òng iihièu lâm, chiíng
khác não cha me rát. flnrong-xót con-cái
iiiinh vày (Thi-thièn 103: 13).
Thiit, Clnia khòng d . cho t a . b j tlurthách qiui sirc rtàti. Ngài luòii ô'luôt hèn
dê yèn-ùi vii giúp-rtõ' mpi iiguoi. Hiên
nay Ngài cũng còn phán lò'i èm-diu hèn
tai tn nliii' Ngài dii phnn cùng các sir-đò
buSi xun v â y : « T a ô' cùng ciic nguo'i
luôn cho den lân-the.»
V.—Trách-nhiêm eùa Phao-lô
Bírc Cluin T r ò i dn hiô't triróc rang tai
thniili Cò rinh-tò sè có iihièti ngirtVi trõ- lai
theo. Ngài. Nlurng nè'ti khòng cti Thánh
Phao-lô ò' rtó rtìíiig ginng, thi thtì nào
iihfriig ngirõi ãy nghe rttrp'c rtap Ngãi?
Và thê não nhfriig nguò'i iĩy sè biô't dup'c
Bire Cluia Jèsus-Christ là Bãng Cúu-thê'?
Cluia dã hra-chpii Phao-lô đê làm chírtig

vè Ngài tai C.ò-rinh-lõ; nè'u ông khòng
lãui trp'i Irácli nhiêni áy, tlii nhirng
nL>ir<Vi ò' (ló sc khòng the h\íì Ngài dirp-e.
Hòni nay Chũn CŨiig dtrong dùng Hpitliánh Au-nnni Inm ehinigeho nhièu ngirò-i
clitra he nghe ve Ngài. Vày la <lã làni
Irpn Irăch-nhièiii ni'nili clnra ? Ta có thè
nói vó'i hp cĩíng nlur Pliao-lò 'lfl nói : «Còn
ta tliì lillli-saclio không? Ngliĩn l;'i la <lã lãm
Irpn phâii-sir <!f!i vói nhìrng nginVi làn-cãn
rfii. CÒB néii kliông, llii ta sè trâ lòi llie
nàó klii Dt'rc Cliúa Jèsus dèii ?
ĐAI-Ỳ

C Ú A BÀI N À Y

Tliáiili Pliao-lò dfí biô't ỳ p.liúa niiion
òiiggiàiig Tin-lànii ciio nhiriig ngirfVi chirn
liiS nghe v è N g à i . Vàv ông <Iã tti It'r tliãnli
niìy qua thànli np mà làin chúng Búrc
Cln'ia Jêsus lã D.àiig cliuôc tòi clio loàj
ngiròi. Khi (13 có tin-đò ò' clio <1ó ròi,
thì òng lièn di sang qua llianli kllác.
Thatih Phaorlò khòng ttrò-ng ininli cau
phãi ct'r õ- lãtt iló đe ntiòi Hòi-lliánh, kèo
lio imVi tin C.húa, còn \ èii-duõi, ngã lòng
inã bò Oliún ehăng. Ong tin Di're Thán'hLinh sõ giii-gi.Ir hp và sc clion niòt ngirò-i
kliác, hoăc khòng có tài băng ông, dê ô'
dó làm niuc-sir và cliăn-giQ hp cũng
dtrp'c. Tràch-nhi$m ctia Phao-lò là giàng
Tin-lânh cho ngiró'i ngoaì. Ta dã có cáC
Muc-sir dè lo vièe llòi-thniih, song còn ciĩn
1

<•(> nhièu ngirò'i Iriiyeii -dao de lo dèii
nhũ-ng ngirí'ri clnra lin Ngíii. Nèit không
có, llii ta clura làni Iròn y Chúa, vn Jai
còn ngăn-lrò* str lái-làin ctia Ngni nírn.
Nè'u có dírc-tin nlur thô', lliì lic'l thâyanli
cin chi i' ii phâi ucii chàin-lo iiliieu h<rn
cho ugirò'i ngoai, lióăc ngtrò'i An-nam,
hoCic ngin'ri Chãni, T h o , Lào, Mirò'ng,
Mán, Mpi, vàu vàn, de hp dirpc biê'l C.htin
và cũng sè dtrpc ct'rii nlur in.
LÍri

HÒI :

I.— Thành Cò-rinh-lô là Ihànli thè nào?
2. —Vi c(V não giãng tal thanh (".ò-riiihtò de ho'i) Liiiiiig tai A-lhèn?
3.— Néu T.h.nnh Phao-lõ là ngiròi hocIliírc, sao õng Ini còn có il^jhè riêng nũ-a?
4.—Vi có nào õng A-qui-ln vã hà Bèrit-sin dèii ngu tni íhành CÔ-rinh-tÔ?
5.—Sir duoi ra khôi lliành C.ô-i'inh-lô
có phiróc yì cho hai òng bii ìiy ?
6.—Vi C(V nào Phao-lò kliõng giâny lai
nhà hòi cùa ngiròi Gitt-da ntra ?
7.—Vi (•(')• IK'IO Chiin hi$n dén Irong
dièm la cho Phno-lõ?
8. —Tháiih Phno-lò dfí găp llllirng sir
circ-khõ £Ì ?
9.—Y Bt'rc Chtin Trò-i iniiôii cho Tlinnh
Phao-lò là g i ?
10.—Ỳ Chiin cho inpi ngirõi liôni nny
là g i ?
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