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BAI HOC riGAY 
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3 JUIN, 1934 BA E. F. IRWIN 

T H Í - D U VÊ NirÓ'C BÚ"C C H Ú A TRÒ*I 
(Ma-thi-o 13:31-33, 44-52) 

CÃU GÕC i—QuySn cai-tri và su- binh-
(Ê-sal 

LÒ'I M Ò ' D À N G 

tì
rj'C Chún Jcsus ilã đen cùng nhfrng 
chiên lac niãt cùa nhà Y-so-ra-èn 

dĩ; ciru hp khôi lõi-lôi. Ngài khuycn hp 
ăii-iian tòi, và cũng lãni nhieu pl.ép la dê" 
câni-dòng nhièu ngiròi pliâi hô tpi nià 
tin Ngài (Rô 2:4). Nlurng lò-i khuyèn và 
công-vièc cùa Birc Chúa Jcsus không lãni 
cho (làn ây tiò' l:ii cùng Birc. C.hiia Tròi . 
V§y, Ngài quò'-trách dân các thánh vi dã 
tha'y Ngài lãin nhiêu phép la, song khõng 
ăii-niiii. Thay hp cirng lòng nlur vgy, 
Cluia bèn phán ràng ngiròi nào không 
tin Ngài thì ngliich cũng Ngài. Vày, dã 
đ(?n tlii-giò' mSi ngiròi và cíì nuóc phài 
lira-clipii sc tin thco Ngài hay khòng. 

I.—Cách-thiVc Birc Chúa Jêsus day-dô 
Triró'c hét Btrc Chúa Jèsus khuyên hp 

ăn-iiiiii vì iur(Vc Búc Chúa Trài dã đén 
gSn. Sau dõ Ngài diuig nhièu thí-du mà 
giàng. Ngiii (liuig phiro'iig-pháp ãy, vi néu 
Ngiii nói thang, thi dàii khõng chiu nghc 
và làm theo. Lúc klù-su dùng thí-du, thi 
trirÓT liét Ngiii plu'ui: «Hãy nghc» (Mác 
4:3), và lòi snii liét hi : «Nèu ai có lai nià 
nglie, liãy nglie!» (Mác 4:23). 

Birc Cliúa Jêsus diing nhièu thi-du- trong 
klii giiing dao dè lâiu irng-nghiêm lòi cùa 
các dãng tiên-lri (Ma 13:34-44), vá de thir 
các tliinh-giâ. Tiéc thay, hp không hiêu 
các lhi-du cùa Ngiii ! Nlnrng Cluia hiêt 
các niôn-dò muõn hicu vi yêu-tlurong 
Ngiii, nên Ngái dã kiên-nhln ìnà giãi rS 
nhrrng thí-du'ãy cho hp. Sau khi phán 
bây thi-dii, Ngãi có hôi rang: «Các ngiroi 
có hiêu mpi đèuđó chăng?)) Cácmõn-đo 
tlnra râng: «Có liieu.» Hiên nay các tín-
dò Cliúa cũng hiêu dupc nhfrng lò'i Ngài 
dfi ghi-chép trong Kinh-thánh. 

an eúa Ngài eú- thêm măi không thôi 
9:6) 

I I . -Hôt cái (Ma 13: 31-32) 
Birc Chúa Jèsus l íy hôt cãi làni thi-du 

chiíng phâi vi nó là hôt giõng nhô hon 
hèt niã thôi, nhirng cũng vì nó có quyèn-
hrc lãm. Sách Lu-ca 17:6 chép ràng: 
«Néu câc ngiro'i có đirc-tin hang hòtciii.u 
Bó, la tháy Búx Chúa Jèsus khõng có 
ỳ nói vè đlVc-tin nhô, nlurng Ngùi mufĩii 
nói vè điVc-IÌn có quyèn-Iirc cũng nhir 
hpt cãi dã có. Hôt câi có the mpc thãnh 
mòt cây rat lo làm no'i cho chini trò-i 
dóng h. 

Nguòi la căt ngliTa thí-dp rló thco hai 
cách. Mpt lã : Hõt câi chĩ vê Ilôi-tliánh, 
ban díii nhô Ifim, spng làn líln lón lên, 
trãn khâp nipi noi, và giúp cho thé-gian 
tránh khôi bi£t hao dèu kho-níio ! Hiên 
nay vãn có nhiêu lai-nnn kinh-khiê'p, hõi-
rtfi và huòn-huc khăp mpi noi, vì loài 
ngirò'i còn chôi-bô và không chiu đ'àu-
phuc Clnia, là Chũ cũa Hòi-thánh. Hailà: 
Hôi-lhánh mau lfVn lèn, và có nhũng ngirrVi 
doi-tra àn-iuip cũng nhir chim đóng ã. 

'Lfim nguòi khõng Ihàt lòng nhò-cày Chúa, 
nhuiig cir nhàp vào Hòi-tliánh vi tiròng 
sè dirp'e ích-lpi vât-chat. 

III.—Thí-du vè men (câu 33; 
Có ngirò'i'câl nghĩa riíiig men liim thi-

du vè đao Tin-lành cãng ngãy càng trãn-
liin khâp thé-giiin, đén nõi nipi nguò'i sê 
t i ò lai cùng Chúa. Ngiròi khác lai cât 
nghĩa rang m.en chì ve nlifrng su hung-ác 
cir ((dăy lên» và tràn kháp mpi noi, d6ii 
nôi cà thé-gian sS hung-ác. Ta nèn kiên-
nhân xem-xét nliũng thí-du vè nguòi gieo 
gi6ng, ve có Iiing, vè môt tay hrói thâ 
xuõng bien, luòn vó'i mpi sú-mang cũa 
Kinh-thánh nfra, tliì sè hiét hai Ie giãi-
hày trèn kia đèu không đúng. Chúng ta 
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biét ràng liSi đò*l nSy, ngtrcri ta thàt sè bò 
Chúa, chcV không thco Ngãi (II Tê 2 : 3 ; 
Lu 17 :26-29 ; II Ti 2 : 1-13). Nhtrng sc có 
rnpt sS nguói Iheo Ngài (I Ti 4:1). VI 
nhièu ngtriVi sè bô Cbúa và vi men tlurcrng 
làm hinh-bóng v<5 lòi-lõi (xem Xuát 12 : 15; 
Ma 16:6;*Lu 12: 1 ; I Cò 5:6; Ga 5:9), nên 
có ngircVi ttrcViig rSng thi-dii vè men nììy 
cũng làm hinh-bóng vè lòi-lôi. Nhimg 
ta nén biéi mt)l vftt có thè' làni hinh-hóng 
vè nhièu dèu khác nhau. Nhir Kinh-thánh 
goi Bãng Clirist là Su-tirciia chi-phái Giu-
đá và cũng vi nia-quĩ nlnr su-tìr; vãng 
ch! vè vua Nè-bu-cát-nc-sa vã vè sy vinh-
hicn cùa Dâiig Christ. Gon rân làm hinh-
bóng vèsir khõn-ngoan vâ vè tòi-lôi. Vày, 
men mà Cluia phán dó làm hinh-bóng vè 
tpi-loi và cũng cô Ihè Iniii hinh-bóng vc 
six kêi-qtià. Măc diiu Ilõi-lhánh ngãy nay 
có lan nhÙMig ngtrcVi kliòng tiung - tin, 
song lc thâl văn còii. Cũng nhii thi-du 
vè hôt câi, thi-du vií men bãy-lõ st.r lan-
tràn, ti'rc là Dírc Thnnh-Linh dùng IrVi 
làm clurng cũn lin-dò nià khiê'n nipl pliiìn 
nhoii-Ioai diroc ciru (I Gi. 4 :4 ; 5:19). 

IV—Thí-du v'é cùa báu chòn (cãu 44) 
Trong sách Xuãl lvdip-tò 19:5, Dirc 

Chúa Trcri băo diin Y-sa-ra-èn rlíng níu 
ho vâng lcri Ngài, thi se tbuôc riêng vè 
Ngài. Vây, chúng lôi tiràng Ihi-di.i năy 
cln vê dân Y-sa-ra-cn nià thôi. Xin xeni 
Thi-thièn 135:4. Bám ruõng lã the-gian-
Đirc Gluia Jcsus dã trâ giá râ't cao dè 
mua cùa báu dó rfti. Ngài niuõn ciru dàn 
Y-so"-ra-èn ra khôi tòi, nhu'ng tiéc Ihay, 
bay giò' ho khòng chiu nliàn Ngãi là Dãng 
Christl Hp giét Ngãi, nhirng Ngài sõng 
lai và ngu lên Iriri. Mòt ugày kia, Ngài 
sê trò lai thf-gian, còn dãn Giu-da s5 
phuc-tùng và thuõc rièng vè Ngài. VJ 
dân Y-sa-ra-èn không chju nhãnNgài khi 
Ngài đên lăn thir nhirt, nèn đĩi bi phat và 
tan-Iac kháp thí-gian. Nbung khi Ngíii 
dên, thì cà dân áy s5 qui-lu y.í niróx Pha-
lê-tin, và Ngài s6 làm Vua cùa dàn ãy. 
Cùa báu chòn đày chi vè dãn Y-so'-ra-ên 
đuang bi luu-dày trong kliâp thé-gian. 

V.—Thi-du vè noirò'i kièm ngoc 
chfiu t8t (cãu 45-46) 

Ngpc chãu cbì v í Ht)i-thénb, và ngircri 
Ini buôn chì vè Dã'iig Ghrist. Ngwò-i bán 
hét gia-tài chl vè Báng Christ chiu ch€t 
trên thâp-tir-giá tte ciru-chuòc tòi-nhffii. 

Cbfic eluing ta ràt cniii-dõng vi lliiiy Dúc 
Chúa Jèstts dã hnng lòng chiii kho dè dtrpc 
cbfiu ngpc ãy. Ngài tiiãl llnrcrng - > ètt 
cliting la lâm. Ta Oén nluV lai bài thff-
tluinh tht'r nhirt nià ta tlurirng hfit: «Vi 
con, vi con ta bò hèt ca. Con bti cfii chi 
vi ta?...» 

VI . -Thi -du vè tay liró-l (cfiu 47-50) 
Dno Tin-lành ví nlur niôt ngirò'i dtro-ng 

IhS liró'i khfip thé-gian. Trong ltró'i ãy 
có cá t8t và cá xíu. Trong Hõi-lhánh 
Inrtt-hình eũng CÔ ngiriri thnt tái-sanb, 
và ngtrffi giã-hinh mà ta khòng hiét đtrffc. 
Vày, qui anb chi nèn Itr xét, COÌ Ihi'rniinh 
đfi nliò- quyèii-phép Cliùa niá dirpc sanh 
lai clura? Birc Thánh-Linli tò cho ta 
biel iiiinh lâ cou-cái Dirc Clniii Tròi hay 
khòng. Trong dcri iiiĩy, clning ta không 
Ihc phàn-liièt ngiròi thfit lòllg vc'ri ke gia-
hinh. Niitrng dén ngiiy sau-l°6t, cfic tliiên-
sir sè dén chia kêác viri ngiriri còng-hinh, 
và quăng kê ác váo lò lìra, la noi kluic-
lcic, nghién riing. Cfii lucVi kliòng tbe 
liini cho cá xãu trff ncn cá t8l. Ai nhâp 
vào HcVi-lliánh niã chtra nn-năn, bõ tpi, 
chira nhcr-cây huyét báu cùa Dirc Chúa 
Jèsus dò ra trèn thãp ti.r-giá dc chucic lôi 
loài ngiròi, thì không thc diroc sanh lai, 
nèn tliánh và làm con Dirc Ghúa Tròi . 

Kinh-thiinh cliép rõ riing inn-qii! vii nipi 
ngiriri có tôi đèu sc b| hình-plint dòi dò'i. 
Ngìiy nay ma-qu! clcni nhiìng cn xìíti vào 
lircVi, song df-n ngày siiu-iõl, nhũng cá ĩiy 
sC trcr vc víri c-hũ nó. Có niõt tliuyct kia 
ncii rfing đên ngày sau-r8l, ma-qtiĩ và 
nhirng ngucVi có tcii s5 ngũ inii Ihôi. 
Nhu-ng Kinh-thánh day ràng hp pliài ò-
bi) líra vu-c sâu đcri dcri kiép kic;p. 

Môi 11ci:i v xin dcie mòt doan du-ó-i đây 
trirtrc khi hoc bài nfiy : 

Ng:i.y thù-hai, dpc Ma thi-ff 13:31-33,44-
52—Thi-dú vè nucrc Dire Chúa TrcVi. 

Ngày thlV ba, đpc Ma-thi-ff 13 : 10-17—Vi 
cir nào có thi-dp ? 

Ngày thir ttr, dpc Ma-thi-o' 13 :1-9 Hôt 
gi8ng và ilfí!. 

Ngày thú năm, đpc Ma-thi-ff 13: 18-23— 
Gnt nghĩn tlli-du. 

Ngày thú sáu, dpc Ma-thi-ff 13 : 34-43— 
Mũa găt sau hc'-l. 

LÒ"I HÒI„: 
1. — Khi Birc Chúa Jcsus giàng, cci nhiiíu 

ngiicii trff lai cùng Dirc Gllúli TrcVi khòng? 
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í.—Ngirò-i khòng llieo Dirc Chúa Jésus 
tlii có pliùi lá nghich cinig Ngãi kliông? 

5 3.—Vi ccV não Birc Cluia Jêsus giàug 
bing Ihi (li.i? 

4 . - \ i sao Cluia dùng hòt cài làni thi-du? 
;i. Hòt câi day-dõ IhS nào vè dirc-tin 

cini lin-dò? 
B.—Hôi-lliánli lian plureVc clio cà the'-

giaii tliè nào? Néu kliòng có Hõi-thanh, 
lln anli clii tiròng thd-gian hiên nay sê 
ITÕ nên thè nào ? 

7.—Mcn tlnreVng lãni liinli-bóng ve g i? -

Trong thi-du níỳ, nien chì vè gi? 
8.— Cùa háu chéin láni Ihi-eiu vè gì ? 
! ) . —Ngpc châu tõi chl ve gi ? 
10.—Thi-du tay dãnh liró-ĩ chĩ vè gi ? 

10 JUIN. 1934 
30E 3 

K Ê T - Q U À CÙA Đl>C-TIN 
(Ma-thl-o 15: 21 31) 

CÂU GÔC : Hày xin, sè đirerc i hôy tìm, sè găp ; hăy gô cira, sé mô*cho 

Lãl McV ĐÀNG 

MUON rõ hài hoe níy, ta nèn xcni kv 
sách Ma-lhi-cr13 : 53 đêii 16 :12. Các 

đonn iív chép ve Dirc Cluia Jésus hdu vièc 
beri diiv-dò và chfra hinh. Thánh (ìiiíng 
cbcp rãng: iNgài dii dín trong xir niinli, 
song (làn niinh chang hÒ nhân lâ*y»(Gi- 1 : 
11). Gliúa dã èV xir Giu-dê, nlurngdê'n lúc 
vua llc-rót giani Giõng Báp-tit trong nguc, 
tliì Ngãi lia khõi dó mã dín xir Ga-li-lè. Ve 
sau kê thù-nghich niníín hiit Ngãi, tliì Ngài 
àn trong dòng-váng dè tránh khòi ho. Ii.-iu 
lia-xa nlifrng kè ghél N'giii, song Ngiii cir 
tàn-tũni giúp-dõ' nhfrng ngirói dã tin Nglii. 
Ngiii ò- xir Pha-lê-tin lllôn, duy chicó niòt 
lìin Ngái di kliõi xir ìíy, nhani lúc Ngãi ciru-
clifra con gái niõt ngiriri dirn-hã Cn-na-an. 

I.—Phãm-giá cùa ngrrcri dcrn-bà 
Ca-na-an (càu 22) 

Bii nìiy lã ngircVi Ca-na-an, nên thco tbói-
tyc cùa ngiròi Giu-dn, thi khõng có phép 
dén cùng Dirc Chúa Jêsus. Xír cùa bà dă 
bi rũ:i-sà vii khòng đirprc plurcVc do giao-
ucVc cíia Birc C.húa Trò'i dã lâp vó-i Áp-ra-
hani. Bà tliuôc vè dân ngoai, nên khâng 
dircre lnêp cùng ngiriVi Giu-da de nhãn 
pluróc cùa Chúa hira ban eho dãn Ngài. 
Diin Y-sa-ra-ên Ihuòc vè Ngài, và Đirc Chúa 
Jêsus lâ Diing Mc-si cùa niróc hp. Song 
hà niiy có sir ciĩn gãp-rút lãm vâ c6-<|uyél 
nai-xin, Ihành-lhir Chúii khòng bõ qua 
dii•(.)•(•. Bà càm-biét khòng còn ai có quyèn 
giúp IIH (lupc, và Dire Chúa TrcVi tlurong-
xót moi ngiròi, hĩít luân ho thuõc vc dàn 
iiáo, inró'C nào. Birc Chúa Jèsus đã ili'-n 
bau plurcVccholoãi ngiró'i. II.én nay Ngiii 
vàn ban pluróc cho nipi ngiró'i dén vói 
Ngiii; chúng ta nhcr-cày Ngiii hao nhiêu, 

(-M:i M,i . , 7 : 7) 

thì sõ nhân dirpe (rn-pluróc cùa Ngii 
ãv nhicu. 

II—Bà kéu-xin (câu 22) 
«Xin Ihirang-xót lòi cùng.» Bã năy 

tin I'íing Birc Chúa Jésus là Bâng Mc-si, 
nèn biét quyen-phép eùa niró'e Birc Cluia 
TrcVi Ihuôc Irpn v'è Ngài, và Ngài làm đupc 
mpi dèu nià loiii ngircVi cho là khó làni. 
Cluing ta có tin nlur vã\ khõng? Dirc-tin 
cua chúng ta có thua dirc-tin cùa hà dó 
khòng? 

Bâ dã kè mpi si.r circ-klni cùa minh, 
uhũng mongCluia dcinglòng tlurong. «Con 
gái tòi niâe qui ám.» Càu nây tò cho chúng 
ta thâ'y tlnll tluroiig-yêu cùa me dói ciìng 
con. Bà lo-lăng iSni, vì con niình bi quĩ 
ám. Con đãu-dcVll cfmg nlur inc dau-dó'n, 
ncn hii dã dén nãi-xin Chúa ciVu-giúp con 
ininh. Bã đè'n vcVi Cluia, khòng phãi vi có 
phiĩni-giá xirng-diing clli (nlur trèn kin dâ 
nói), song vi lõng nhon-tir và tluro'iig-ycu 
ciia Cluia lón-rông nhir bicn minh-mòng. 

I I I . Chiií. Jèsus thũ--thách bà 
(Ciill 2:1-21) 

Birc Chúa Jèsus ăt tiiu'-thácll hà đó 
ngliK'in-nhii! làni. TrircVc hét «Ngái chiing 
dáp incit lói ,» ròi sau Ngâi phán vcVi bà 
mpt lcVi rál cucrng-quyét. Có khi dirng 
trircVc niăt kê tlui-nghicli, Ngài cliĩ làm 
thinh niii thôi. Có lè eluing ta lay lãiu la 
liiui vi Chúa d6i-dài bii niiy nlnr thò, nluriig 
Ngài cõ-ỳ làm vày, vi dã b\6t bà bèii chi 
ehiu noi sir thii-thách. Có khi Birc Cluia 
TrcVi cũng làni Ihinh lúc tin-dò cĩiu-xin 
Ngài.vì Ngăi niucín hp bèn chí nài-xin, ngõ 
hĩĩu dirc-tin cùa hp cãng thêni iiianh-mè. 

Chúng ta không lăy lám la khi nghccac 
inòn-dò thua viri Clnia rãng. ccXin lliiĩy 
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NgtrcVi hèn-ha dirtVng áy lai tliông-hiêii 
đtrcrc mpi viêc và làni lâm phép la nlur 
tlié. Hp không hièu, nèn không chiti 
nliân Ngài. Có niãy nguò'i thuôc vc dàn 
ngoai thrpc phirtVc vi dã nhf> lòi phán và 
công-vu cùa Ngài inà tin râng Ngãi lliàt 
là Btrc Chúa Tròi. Cón phe Pha-ri-si dhu 
đã xirng minh là ngtrrVi có đao, nliirng 
kiéu-ngao và khòng chiu tin Ngài, nèn 
kliòng dircrc plurtVc. Theo thói-tuc đò'i 
năy, thi ngiròi đtVn-bà Ca-na-an không 
đtrp'c đ&'n cùng Chúa, vi hà thuôc vè dân 
ngoai. Nlnriig bà có dírc-tin và biêt ha 
minli, 11 è 11 clirpT Ngãi han pluróc dõi-dão ; 
Ngãi ciĩng klien bà có đirc-tin ló'n. 

BAI-Ỳ CÙA BÀI NĂY 
Btrc Clitia Jèsus lâ Báng Mê-si, Yua, Con 

ngirtVi và Círu-Chúa la-lùng. Ngãi lã Dãng 
Mtru-Iuân ; sir day-do cũa Ngài rnt thiêng-
liêngvàgiúpđtrp'C nipi ngirtVi. Ngài IàBúc 
Clitia TrtVi Quyèn-niiiig, vi Ngâi có quyèn 
đoán-xél, tlin tòi v;i han str sõng dòi dòi. 

231 
T 

Ngãi Iã Cha Bòi dcVi, vi Ngài còn mãi. 
Ngãi là Cluia Bình-an ; mõt ngãy kia, Ngài 
sê dein str hình-an cho thê-gian và sè cai-
tri đò'i đòi. Nlitrng hiên nay Ngâi cũng 
ban su bình-an cho mpi nguói đén vói 
Ngãi và tin theo Ngài. 

l .Ò ' l HÒl: 
I.—Ai làm vua xír Pha-lê-tin đirong lúc 

Búc Chúa Jèsus giáng-sanh? 
2.—BircCluia Jêsus đã chiu phép háp-lêm 

ô sông nao? Khi BiVc Chúa Jèsus chiu 
phép báp-têm xong, thi có đèu gi xây ra? 

3. —Hai môn-đò thir nhút cùa Birc Chúa 
Jêsus lã nhŨDg ai ? 

4.—Búc Cbúa Jèsus giâng hài thú nhírt 
tai đàu? 

5.—Ngiròi thàu Úmê nào dã trò lai làm 
môn-dõ Chúa ? 

6. — Cluia cat nghĩa thê- nào vè niióc 
thièn-đàng? 

7.—Khi Birc Clnia Jêsus tháy mùa găt 
đ3 trúng, thì Ngài khuyèn mòn-tlòlám gì? 

24 JUIN. 1934 
LÒ*I L À M C H Ú J N G V Ê D À N G C H R I S T 

(Ma-thi-o 16: 13-26) 

CÀU GÓC:—Chúa là Đ&'ng Christ, Con Đú-c Chúa Trò*i hâng s6ng 
(Ma-lhl-er 16 : 16) 

Sau dó, Ngài hôi mòn-dò ràng: ctCòn LÒ"! MÒ- BÀNG 
ITJAI hpc niĩy ncii v'ê Thánh Phi-e-ro'làm 

cliirng rang Dirc Chúa Jêsus là Dăng 
Clirisl; sau lcVi láni chirng đó, thi Đúc Cluia 
Jêsns kliísir phán vè Ngài se phâi chiu 
chc?l. Tir lúc a'y, iiho'ii-dân chÕi-bo Ngài, 
iilurngcó c;ic nicin-đò vã niòt it ngircVi khác 
theo Ngãi; Btrc Chúa Jêsus nlió' s6 ngirò'i 
tló iiiã làp Hôi-lháiih. 

I.—Su* chú-ng-nhãn cùa Thánh 
Phi-e-ro* (càu 13-17) 

LcVi Tliánh Phi-e-ro' cluVng-nhân ràng 
Birc Cluia Jèstis lã Bâ'ng Christ lãm cho 
Ngài tliôa lòng vã vui-vc hon hét trong khi 
Ngài cì' thé-gian. Birc Cluia Jêsushõi niôn-
đò ri'ing: ccThco lò-i ngirò'i ta nói, thì Con 
ngirò'i là ai ?» Cliting ta xcm lòi đáp ciia 
các inòii-dò, thi lièn nhân ra ràng hâ'y giò' 
tlân-cliiuig clnra hiè't chãc Ngài lã ai câ. 
Ngiròi ttrô'iig Ngài lá Giăng Báp-tit, kè nói 
Ngài là Ê-li, ho§c Giè-rè-mi, bay là môt 
Báng lièn-tri nào đó. Hp biét Ngài là môt 
Ngtròi phi-tlurò'ng.nliirng titíc thay, không 
ai biè't Ngài thãt là BSng Christ, Con Birc 
Cbtìa Trò'i liàng s6ng ! 

các nguoi thì xtrng ta l:i ai ?» Tir ban dàu, 
Ngãi clnra hè hòi niôn-đò nlur thé?, và cũng 
clura có ai biêt rõ Ngài lã Bãng Christ. 
Ông Phi-e-ro' hèn thay măt các môn-đò 
mà thua ràng : xChúa là ĐángChrist, Con 
Đirc Chúa Trò-i hàng s6ng.» Nghe vây, 
Birc Chúa Jèsus mirng-rõ' lãm, vi Ngài biăt 
Búc Cluia Trò'i đã soi-hâo lòi chúng ãy 
cho Thánh Phi-e-ro', ehó loài nguòi tu-
iihiên khòng the nào hiè'u-biê't 15 qui-báu 
dc) diroc. 

Bĩíng Christ phán vè nèn cùa llòi-thánh 
rìíng: «Ta sè làp Hòi-thánh ta trèn đá này.» 
Ay chiing có nghĩa là Thánh Phi-e-ro liun 
nèn ciia Ilcii-thánh đàu, nhung chinh là 
ltVi chirng-nhàn cùa Thánh Phi-e-ro' làm 
nèn dó vày. Thàt dú-c-tin trong Birc Cluia 
Jêsus-Christ, Con Búc Chúa Trò'i hang 
sotig, là nèn cua Hòi-thánh. ('hinhThánh 
Phi-e-ro' cũng nói rõ lâm ai là nen cùa 
Hcii-thánh (xem I Phie 2 : 5-7 ; Sú 4 :10-11). 

Bày, trách-nhiêm cpa Tliânh Phi-e-ro': 
«Ta se giao chìa-khóa ntreVc thiên-dàng 
cho nguo-i ! » Nlnr vây, ông tlã làm chirc-



232 THÂNH-K 

vi.i niér cìra thièn-dãng cho ngircri Giu-da, 
nghĩn Uĩ cliinli Òng trireVc nln'rt đfi giàng 
su- cliuõc tôi cho ho sau khi Bùe Tliénli-
l.inli gtáng xu6ng thê'-ginn. Ông cũng niò-
cirii thiên-đàng cho diui ngoai (Sir 10: 5, 
41-48), vã dân Sa-nia-ri nfra (Sir-dò 8: 14-
17). Nhcr niãy kllÚC sácli nÌy, la bici ỳ 
cua Cliúa khi Ngài phán cũiif̂  Phi-e-ra 
rfhig : «IIè dèu gi niã ngirrri buõc ihriri 
elni, tlii cũng sè pluĩi buòc cr ticn IreVi, và 
di;u gì niã ngiro-i niô' dirái díi't, thi cfing 
sc dirpc niò' ò trèn trcVi.» Sir-dcĩ 5: 1-4, 
8: 18-22 và 9: 40-42 cũng chép vi? quyèn 
cùa ông. Nhirng vi khiéni-nhircViig, nên 
ông không mu6n liini liru han các sir-diĩ 
kllfic. Klii dã clire.rc dĩĩy-dày Dirc Thiuih-
I.inli, thi su6t deVi õng tô ra iiiinh ngnng 
liàiig viri các sir-dò kliác. 

II.—Phi-e-ro* càn Chúa (cfiu 21-22) 
Khi Dirc Clnia Jcsus phán ranrg Ngài 

gino cliia-klióa clio ti>i-tá Ngài, llll ai ni 
cũng iiiuõn dircrc, nghĩn là nipi ngirõi 
nioiig-iróc ninc lãy quỳen-pllép. Nliirug, 
lÌÔC thay, đén khi Ngiĩi phán \'ô thiĩp-tir-
giii, thi hp lièn iiiufin triinli khõi ! Nhicu 
ngiròi iiuinn ngiĩi gĩin ugòi Chúa, nhirng 
kliòng hiìng lòng chiu klio vi danh Ngài, 

Phi e-ra hiét néu Dirc Cbúa Jcsus chiu 
ch6t, thì các niòn-dò Ngài châe eũng sè 
b| hai. VI vày, 6ng dein Chúa ricng ra 
mà eãn rang : «I lõi Cliúa, Birc Cbúa Trcĩi 
nào nã vày ! Sir dó sè khòng xày đè'n 
cho Cllúa dãu ! » Phi-e-ra làni nlur thé là 
quá dáng, vi đây-tó' khõng thè ngnn-càn 
chirc-vu ciìa Cluĩ niiiili. Chúng la không 
thiÊ hò-nglii cách Cllúa sáp-dnt chrcĩng-ldi 
cho niìuh. Nliieu khi tin-dò kliông hièu 
ỳ Ngai, song la phãi lâm tliinh vii vãng 
theo ỳ-chĩ cùa Ngài. Anh em nèn ngpi-
klicn Ngài, vi Ngài láni nipi dèu pbii lê. 

III. -Chúa trách Phi-e-rcr (cAu 23-26) 
• Ó" Sa-tan, hfiy lui ra đang sau ta!» 

Thâl Chúa cbang Coi Plii-e-roTà Sa-tan, vi 
Ngiii Dlét rãngkhông phSi iihirvây. Nhirng 
lúc iíy, Phi-e-ra đe Sa-tnn nlian dip dũng 
niinh mà nói riing Chúa chãc không chél 
trên Ihãp-tir-giá din. Ma-quì ván khòng 
niu6n Birc Chúa Jèsus chiu cbÌI à trén 
tliàp-tir-gi;i. Nó khòng inuõn cho Ngàilàm 
xong chtrc-vp, vì nó bitì néu Ngãi liun vày, 
thi nó sè mát hét quyèn-phép. TrircVc khi 
Birc Cliúa Jèsus di dêĩi cày thàp-tir, thi 
ngucri ta văn toan-tinh giét Ngài niôt cách 
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kliác. Song le DircChũn Tròidã tièn-dinh 
rSng Con Ngái plini bi trco trèn cãy gò, vii 
Sa-tan dă I'íin sirc ngnii-trà khi>ng cho ỳ 
cun Clnin dirp'c lliánli-li.rii. Nluing Dĩíng 
Christ cir dirng vfrng, nèn llia-qui khcĩng 
hãni-hiii Ngài dirp'c. Ngài dã p h ó mang 
s6ng trcMi tliâp-lir-giii, vi iniiiin liuii trpn 
ỳ-djnh cùa Dirc Cluia Cha. 

Lai Dire Cbúa Jèsus qiiô-trãch Plii-e-ra 
bày-tõ rnng nhfrng sir iigiĩn-tiâ Ngiii dín 
lliâp-ti.r-giii dc?u clo ma-qul mà ra. 

DAI-Ỳ CÚA BÀl NĂY 
Ngoai Dirc Chúa Jèsus, chfing ông giáo-

cluĩ não khiic dám hcíi r ing: tCác ngirai 
xung la lii ai?» VI các õng ã'y kluĩug 
mntfn ngtrcVi ta suy-nghĩ vè mlnli, song 
chl Suy-nghĩ đén các liri day-dõ ciin ininh 
mn thôi. Nlurng BlTC Cllúa Jèsus (linn 
bõi nhir llie, vi Ngiii i|ui han str dav-dò 
cua Ngâi. Néu ta có Ngài ngir tronglòng, 
thi sè liiin trpn dircre các lcVi Ngiii day. 
Nèu Cllúa Jésus là Dăng Chrisl, Con Dirc 
Chiia Triri hãng sfing, thi Ngài lã ClVu-
Chúa vii là Bírc Cluĩn TriVi. Ai tin Dĩing 
Christ iiiiu vfj ' , Ihi dirpc Ifim con-cái 
Dirc (^hiia Tròi , duc.rc (piyèn-plic'p de liun 
chirng vc Ngái và llieo Ngìii truiig - tin. 
Cũng nhir Phi-e-icr, ngirói áy dircrc sir 
vinh-liicn, lii làni chirng vè Ngâi. 

Mòi ngàY xin dpc môt doan du-ái 
dây triró*c khi hpc bài nây : 

Ngày tliir hai: Ma 16: 13-20.—Ngfiy thú 
ba: Mn 16: 21-28.—Ngéy tlu'r tir: Rft 10: 
1-15.— Ngày thtr năm : Sir 4: 5-12.—Ngày 
thir sáu: Lu 14: 25-35.-Ngay tbír b ĩ y : 
Phil. 3:7-16. 

LO': H Ò I : 

1. —Ngirài la tiròng (̂ húa Jèsus lii ai? 
2.—Phi-e-ra đã xirng C.luĩa Jêsus là ai? 
3.—Vì cfr nào Phi-e-ra biít lêqul-báuíy? 
4. — Vi cir nào lòi hĩni chirng cùn Phi-e-

ro' li'un vui lòng Chúa? 
5.—«Ta sg lâp llpi-thánh ta trèn dá nily,» 

càii dô nghĩn là gi ? 
6. — Phi-e-rorĩiói clii vi? ncn Hôi-thãnh? 
7. —Phi-e-ra đtrac cim chìa-khóa cùa 

nucVc thiên-dãng, dcu íy có ngliĩa gi ? 
8. —Vi saoPlii-e-ro- DgÌn-cSn Chún Jèsus? 
9.—VI ccV niio niii-quĩ khòng niiiõn Dirc 

Chiia Jêsus chiu chêi l,rèn thàp-lir-giá ? 
10. — Dirc Chúa Jèsus có kè Phi-e-ra là 

Sa-tnn khõng? 


