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Ê - S A U K H I N H Q U Y Ê N T R U Ò ' N G - N A M 
(Sáng 25: 27-34) 

(Dciy bâi năy ngày i . h u a - i . l i u l 10 Novcmbre) 
CÀU GÕC:-Hè' t triky nluVncj ngircri đua-tranh tir mình chiu Iâ'y moi su- kiêng-kv 

(I Cô 9 : 25) 

NGÀY CHÚA-NHUT, 3 nèndìít tèn làGia-c6p.» Hinh-dunghai anh 
Hát môt bài roi đoc II Ti 2 cni, tuy là con sanh đòi, dã khác h&n vây, 

Lcri mcV đ à n g . - T h c o đoan 25 :19-23 tbì n»6aB cW tánh-nê't, tu-duc cùng tbái-đO 
trâi niõl thõi-gian 20 nám, ba Bè-bc-ca 
vân son-sê luôn. Kê dó Birc Giè-liô-va đã 
iiliâm leVi khSn-càu cfia Y-sác vá ban cbo 
vp-ngiròi thp-thai. «Nlurng vi thaiđôi lãni 
chu dung niiau trong hung, thi nàng nói 
ràng: Ncu quii thfil vày, cir sao dèu này 
xày dén lãm chi? Doan nãng di liõi Dirc 
Giè-hò-va.» Gó lè bâ Bè-be-ca dã nhòông 
Ap-ra-bani ciìu-hòi lliay cbo minh vi ông 
ãy vàn còn sõng, luròng-tho đò chirng 160 
tuoi (17 : 7 ; 25 : 7, 26), vã hành chúrc thây 
té-lè kièin chirc tièn-tri cho Chúa. Vày 
Dirc Giê-hô-va dã cày Ap-ra-hain tô cho 
J\è-be-ca hièu ràng bà sè sanli dòi trai, 
avà dira ló-n phài phuc đlía nhfi.it Dâu 
Dirc Giê-hò-va đã tièn-dinh vièc nlnrthé, 
nhiriig hé là hai dira con sanh dõi thìthè 
não dira niiy cũng phai inanh ho'n dira kia, 
và dân ycu nhtV dàn inaiih điroc o'n cfia 
Gluia iná dông lurôiig phwirc ; cho nèn ta 
kliòng dáni cão-trách Cllúa lã khòngcõng-
binh hay là cò tánh lir-vi. 

Câu hòi. —Khi lìc-he-ca clura snnli con, 
thi Chúa dã di.r-ngõn vè quyèn triròng-
nain thê não ? 

Đoc chung câu goc ro i eâu-ngu \én cho 
nliũ'iig viên truyèn-dao dang bi kliõn-khó 
lai nhièu no-i bi'ii Táu. 

NGÀY THÚ" HAI, 4 
Hát môt bài r'ói đoc II Ti 3 

Glâi nghĩa Sáng 25 : 27.—Tir ngày mcri 
sanh, hai dira eon dã khác nhau nhieu, 
vì «dira ra tririrc dò hòng, lông ciuig niinli 
nlnr niôt ào toi lòng, đăl tèn lâ fi-sau. Kê' 
eni nó lai ra sau, lay niim lãy gcit K-sau, 

đcii vcri lcri lu'ra và giao-u-ó-c cùa Dirc Gié-
bô-va, bá lai chăng kháo nhau bôi pbSn 
sao? Nhu-ngtirngày sanh đín ngãy trirò'ng-
thfinh cfia hai anh em thi Kinh-Thánh dã 
khõng ncii dén, vi muc-dich Kinh Giru-
I fóc l:i clir-ngòn vè Dãng Ciru-thé hay l:i 
thuât lai nhĩrng ccing-vièc vĩ-clai cùa 
nlurng ngiriri cci c[uan-hê dêii gia-pho cùa 
Đáng ĩiy thôi. Khi hai díra Irai nly dã lán 
lên Ihì tánh vàn khác nhau luôn, đ6n nõi 
cdvsau trcV ncn môt tlip- s:in gicii thircrng 
gioiig-ruoi noi dòng-ruòng; còn Gia-cí5p 
là ngiròi hièii-lànli cir cr lai trai.s 

Câu hòi.—Khi liaidiracon khôn-IiVn ròi 
thi tánh-tình khác iihau thè nào? 

Doc chung câu gôc rôi câu-nguYên cho 
Thánli-Kinh Iloc-dircVng bc'ui Nam-dirong 
Quiìn-d:io. 

NGÀY THÚ" BA, 5 
Hát môt bài ròi doc II Ti 4 

Giài nghĩa Sáng 25: 28.—Bon-tánh cùa 
hai dira con khãc han nhau cho nên cha 
tlurcrng đira nSy, còn inc tlurong dira kia 
thi chang la gi. Song it có gia-đình bi 
chia-rc nliir vãy iná lai có Ihê tránh khfii 
srr răc-rííi hiing ngày. Sò--dĩ Y-sác yêu 
E-sau là vì hai cha con đòng có môt tánb 
ira ăn thit rirng, và vi inòt inón ăn Y-sác 
đã che-dày bao nhièu khuyét-đièm cùa 
con đau lòng. Thât lã đãng trách lâm 
tririrc niăt Dirc Chúa T r ó i . Songtrâiqua 
các thé-kỳ lánh ngu-iVi cba đõi viji con 
đđu lòng nliièu khi cũng Hií. «Nhu-ng Bê-
be-ca lai yèu Gia-c6p» vi ngiròi có tánh 
liièn-Uinli và thurò-ng ngày hay à trong 
trai giúp me liiin viêc đircrng khi E-sau đi 
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vâng. Nlurng cliâc Rê-be-ca cũng thirong 
Gia-c6p vì ngiròi đã đuoc Búe Giè-hô-va 
kén-chpn đe- ké-tu iòi hira vè Băng Mè-si, 
nhu Chúa đã mách-bâo Rê-be-ca trucrc. 

Câu hôi.—Làm sao Y-sác thuo'ng dúa 
trai nììy.còn Rê-be-ca lai yèu đira kia ho'ii? 

Đoc chung câu gÓe ròi câu-nguyên cho 
Tbánh-Kinb Iloc-duò-ng bèn Phi-luât-tân. 

NGÀY THÚ* TU*, 6 
Hát môt bài riSi đoe Tít 1 

Giài nghĩa Sáng 25: 29-31.—Bô'i vó'i sir 
trâ giá đe" mua bán quyèii tru'ò'ng-iiam tlii 
bêii nào cũng không dáng khen chi, chĩ 
có the" nói rang E-sau dáng trách ho'n Gia-
c6p mà thôi. Bũ'a dó vi E-sau cr ngoài 
đòng vê môi-mct láin, không đù sũc làm 
thit rírng mà àn, nèn nâi-xin Gia-cóp cho 
mình ăn canh phan-đàu cùa y dã náu sãn. 
Báng 15 Gia-cõi) chia món này vó'i anh, 
soug Gia-cõp dã nho'ii dip đòi muaquyèn 
trirô'ng-nam cũa E-sau. Có 15 Gia-cô'p 
buôc E-sau theo đièu-kiên â'y vi dâ máy 
làii nghe ngirò'i khinh-dè quyèn ãy y nhu 
ngãy đó ngirò'i nói râng: «Anh gàn thác', 
quyèn truó'ng-nam de cho anh dùng làm 
chi ?» Vây nên có lè Gia-cáp tu nghĩ ràiig: 
«Anh tòi khô nglay quyèn truôiig-iiam nây 
làm quan-trpng. Ví bàiigquyèn áy vêtay 
tôi thì tôi s5 cháiig hè khinh rêđàu. Vày, 
anli lôi nèn bân quyèn ãy cbo tôi .» Nhirng 
E-sau có phép tir-chõi và nbuò'iig quyèn 
truõng-nam cho em Chălig? Châng h'è 
nlur vãy ! Quyèn áy là do Búc Chúa Trô*i 
ban cho nguò'i nào Ngài dã lua-chpn (Rô 
9: 11-13). 

Câu hòi.—Tai sao E-sau đã bãng lòng 
nhirò-ng quyèn truò'iig-nam ? 

Đpc chung câu g6c riSi câu-nguyênclio 
nhà in hSn-hòi. 

NGÀY THU* NĂM, 7 
Hát môt bài riSi đoc Tí t 2 

Giâi nghĩa Sãng 25 : 32-34a.—Vì Gia-c6p 
so ngàj' sau E-sau đSi ỳ và dòi quyèn 
truô'iig-nain lai, nèn dã buòc nguòi ràng : 
«Anh hãy thè truó'c đ i .» Vâ lai, dén sau 
E-sau «inuõii cha mình chúc pluróc cho, 
thì lai bi bô ; vi dàu ngirò-i khóc-lóc càu-
xin, cũng ehâng dSi ỳ cha minh đã dinh 
ròi» (Hè 12 : 17). Tai sao Y-sác chàni hieu 
rang Búc Chúa Tròi đã tièn-đinh lua-chpn 
Gia-c6p và bó Ê-sau? Triró'C hê't vi tánh 
Y-sác và E-sau có chă hop nhau nhièu, 
dâu Rí-be-ca hay nhâc-nhò' lò'i Búc Giê-

hò-va đã mách-bào minh khi hai đúa con 
clura ra đò'i; song trài lâu năin Ê-sau vân 
giĩr thái-đô khinh rê lò'i hira ciìa Chúa, 
bã\' giò' Y-sác mó'i công-iihân ràng Búc 
Chúa Trò i bô Ê-sau Iã rát phãi 15 vã công-
bình lám, vi Ê-sau châng xirng-dáng lurò'iig 
hanh-phuó'c cùa kè k6- tulòi húa. 

Càu hòi.—Tai sao E-sau không xúiig-
dáng ké-lu lò'i húa ? 

Đoe chung câu g6c riSi càu-nguyên cho 
chiê'c tàu Tin-Lành &• Nani-kỳ. 

NGÀY THI> SÁU, 8 

Hát môt bài riSi doc Tĩt 3 

Giái nghĩa Sán}> 25: 34b.—«Vây, E-sau 
kliinh quyèn triròng-nam là thé.» Ngày 
xua quyiăii-Ioi cùa eon truó'ng-nam cot-
yéu tai nhũng khoàn nây : (1) Buocdàiig 
choBúcChúa Tròi(Xuát 22: 29). (2)Buoc 
tòn-trpng bàc nhút sau cha me. (3) Buoc 
ànliai phàn gia-tài (Pliuc 21: 17). (4 )Buoc 
ké-vi cha ngirò'i (II Sir 21 : 3). (5) Birpc 
lãm thày t6-Iê cho gia-tòc nguò'i. Vây nèn 
khi Ê-sau đã tir-ch6i quyèn trirò'ng-nam 
thì tò ỳ khinh-bĩ câ quyèn-lo'i vàt-chát 
cùng quyèn-loi thièng-Iiêng. Nhung có 
môt dèu dáng buòn cho E-sau bôi phàn, 
túc là chí có dòng-dõi Áp-ra-ham đuoc ké-
tir liri húa vè Báng Cú'u-thé & Sáng-thê' Ky 
3: 15. Vây, Ê-sau cũng đã tù-chõi cái 
hanh-phuó'c đupc kè vàp gia-pho Báng 
Christ; vi Clnia biét triró'c nguò'i sè làm 
nlnr thé, nên dã lièn-diith bô nguòi và lâp 
Gia-c6plàmto-phuciiaBãngáy(Hè 12: 16j. 

Câu hòi. — Quyèn-Ioi và hanh - phuó'c 
dàu-nhirt thuôc vè con truòng-nam cua 
dòng-dõi Ap-ra-ham là ehi ? 

Doe chung câu góc roi câu-nguYfn cho 
nhĩrng ban làm chirng dao eiia các chi-hòi. 

NGÀY THÚ* BÂY, 9 
Hát môt bài rôi đqc Phi-Iê-môn 

Thí-du ve" bài hoc 

Khi duo-ng dùng Lu 9: 59 làm càu g6c 
cho hài giăng, môt ông nu,ic-sir kia đpc lai 
hai chír trnngcâu ãy ba liõnlàn. Hai chĩr 
này là : « T ô i truó'C.» Ké dó ông nói râiig 
sõ-dĩ có nhièu tin-dò hay váp-pham !à vì 
hp deo càu khău-hiêu «TôÌ trtróc)) truóe 
măt hoài. Hê ai tôn «bôn-ngã» lên làm 
đàu, thì trtró'C sau â't pliâi thãt-bai nhir 
Gia-eõp vây. Khi Gia-Côp ehua vât-lôn 
vói thiên-sir tai Phê-ni-èn thi ông thât Ià 
kê s6ng cho chinh ìiiinh mã thôi, nhu'iig 


