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THÔNG-CÔNG VÓ*I BÃNG CHRIST 
(Giăng 15:1-16) £ 

CÂU GÕCi —Hăy cir ò* trong Ta, thì Ta sê ò* trong cáe ngu*o*i. Nhir'iihánh 
nho, nèii không dinh vão gôc nho, thi không t y minh kèi qiiâ 

điro*e. cũng môt lè à'Y. nSu các ngu*o*i châng cú* ò* 
trong Ta, thi cũng không kèt quá đu*o*c 

(Glăng 15 : 4) 
NGAY CHUA-NHUT 

' Hát môt bãi roi đpc Ma 19 : 1-30 
Lò*i mò* đàng.—Dirc Clnia Jèsus phán 

thi-di*. nììy nhani IIHĨÌI xuàn ; có lc Ngài và 
môn-dò niói di qua cái triìng dyng déii 
virè/n Ghét-sè-nia-nè, vâ đfi tllăj nhicu 
nguòi du-ong lãni Irong virò-n nho. Vn 
lai, nhĩrng vách ciia hành-lang đèn-lhó" có 
chani nhũnggfic nho hfíng dá, vì Ct.ru-U'ó'C 
tluròng dùng cày nho (lăug day-.do lc thât 
thièng-lièng (E-sai 5:7). Iìòi vây, khi ho dã 
ăn tièc thánh, và Cluia dfi tô cho inòn-dò' 
biêi Ngài s5 phni 11a hp đăng trò vc cimg 
Cha, thì Ngài phán Ihi-dli nfiy dăng tãi-bòi 
đúc-tin và yèn-ùi hp; ííy vi lip sàu-não 
lâm khi siiy-nghĩ vè ttro'iig-lai. Ta thííy 
BãngClirist iiiiifín day cho niòii-diĩ Ic tliãt 
vĩĩ Ngài vã hp có str tliòng-còng rât qui. 
Dáni c.hâc rang trong mâv iiìini sati inõn-
dò bi bât-bó- va khinh-de-", thi 15 thãl nhy 
bò sirc cho hp dêii nòi bp có tliè dirng noi. 
Cliính vì IIõi-Thiinh dàii-ticn gàn-gũi vói 
C.luĩa, nèn có nhieti ngirò-i hát tlur lliánh 
troug khi hj Ihièu-dõi boăc bi dóng dinb. 

Câu hòi. 1—Chúa 11111611 day ISthàtnào 
trong bài bpc nfiy? 2—Có sao Chúa láy 
gfíc nho làm Ihí-dii ? 

Dpc chung câu gÔe. 
Cáu-nguyên cho nhũ'iig chi-hpi bên Mỳ 

cir sòi-sâng giàng dao cr ngoai-quõe. Cl.o 
có niôt iigirc/i dàng iiiình giãng đao cho 
ngiró'i Mpi lai Biên-hòa, Thù-dàii-mòt và 
Bà-rja (Nani-kỳ). 

NGÀY THÚ' HAI 
Hát môt bài rôi đpe Ma 20 : 1-19 
Giâi nghĩa càu 1. —Chù vu*ò*n là Dirc 

Chtĩa TrcYi, vã Ngài niufin nliánli kêi nhièu 
quâ dyng làm sáng danh Ngâi (càu 8). 

a) Theo Ctru-U'óc (E-sai 5 :17), thì ngitàì 
Y-sv-ra-êncũnglàcây nlio cfia Birc Chúa 
Trò'i ;song,dãu Ngài tài-bòi và ban pluró'c 
cho hp khôn xiCi, hp cũng kliông kfi't quã 
chi het, nên ho phãi tan-lac và niró'c bo 
bj rùa-sS (Thi 80 : 8-19 ; Giê 2 : 21). 

b) Chúa cũng ngâ lòng vè <hin ngoaĩ nfra, 
vì khigăp sir đoán-xct còng-binh ciia Búc 
Cluĩa Trcri, thì cày nho ciia thé-gian tôi-
lôi này chì kêi-qitS sir do huyei và str chét 
(Khâi 14: 17-20). 

c) Trâi qua mãy mtro-i dò-i, chù vu-crn 
nhjn-nhuc láni (Gia 5: 7), vi diĩu cày nho 
cũn loái ngiró'i khònglàin sáng danh Ngài, 
song Ngài biêi rSng inòt ngày kia, GOC 
NHO THÂT sê ra đò'i và s5 đcp lòng Cba 
mpi* dãng. Đi'tc Cluia Trài sè đitoc siing 
danh (Phil. 2 : 10, 11). Mõi con-cái Cbúa 
nên lííy càu nììy liun lcliau-hicu: oVày, 
anh em hoăc ăn, hoăc u6ng, hay là làm sir 
chi khác, hãy vi str vinh-hiên Btrc Cluĩa 
Tròi mà làni» (I Cô 10 : 31). 

Câu hôi. 1— Kinh-Thiinh chép vè ba 
hang ngtrò'i nào líi cày nho cùa Cluĩa ? 
2.—B&n-phàn ciĩa goc uho là gì ? 

Đpc chung cãu g6c. 
Câu-nguY«?n cho công-viêc Chúa ò' An-

đô. Cho Hòi-Tiiánh Sai-gòn có đũ tien 
cSt nbà giâng. ' ' * -

NGÀY THÚ BA 
Hát mõt bài rÒi đpe Ma 20: 20-21:11 
Giâi nghĩa càu 1.—GÔc nho thât. Chúa 

Jèsus là lé thât. Bánii nuòi xác-lhit tain-
thò'i, còn Cluĩa nuòi linh-hòn đô"i (liri, nên 
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Ngài lã Iìiinli tliàl ; nrrcVc líini dií khál phàn 
Xác, còn Chúa lãm đn kliál thicng-licng, 
nèn Ngãi l:i NircVc lliàt; sy sáng niăt tròi 
clio loài iigirò-i lliãy các vât drVi nhy, còn 
Clniii soi MÌNG cho ta tliiíy nlurng sir niâu-
nliicinciiii drVisnu, nèn Ngãi là sirSáng thàt; 
g6c ii111> ra liái, còn Chúa dilt nliĩrng trái 
thiêng-lièug trong lòng ngircVi nào (lãng 
mìnli trpn-vcn clio Ngài, nên Ngài là GÓC 
NHO TIIÀT. Nói lât mõt lò-i, Chúa clay 
r&iig hc la tliíy trái thiciig-liêng nào trong 
Ihd-giaij. Ilii chinli inìnli Ngài !:i c;m lnin 
cìm trái itii. Pl(£4át (I!i liòi Cluia rSng: 
«I.e thãt là cái' gì?» (C.iiìng 18: 38). Song 
ông cliì có con innl xác-thit, nên kliông 
tliiiv lctliãt dircrng diVng triróc măt niinli. 
lCác ngiro-i sc biít lè tliàt, vù'.le tliãt sè 
buòng-tlin các ngircrii (Gi. 8: 32). 

Càu hòi. 1 — Làni sao tn biêi Cliúa Jésus 
làlctliàt? 2—Anhchi có khát-khao hieu-
biét Cluia không? (Coi Phil. 3 : 8). 

Doc cliiinj) CÌ'UI i|6c. 
Câu-nguyên clio nliĩrng ngiríri Iruyèn-

đao tai I'lii-cliiiu. Cho đrrcrc pliép niò-
hOi iiliánli tai Long-iny vá Tlianli-liòa 
(Kacli-giál. 

NGÀY THÚ" TU* 
Hát môt bài roi đoc Ma 21 : 1 2-82 
Giái nghĩa càu l-õ.—Các ngircri là 

nhánh. Gfíc nlio và nhánli giiíng nliau 
lìiiii, ilĩ-n noi có khi la klió pluìn-biêt. 
Tronggflcvá nlianli cliì có mcit tlu'r nliira 
và inòl sir sáng; song lá vn Irái cbì ò" trong 
nhánli mà thôi. ô i ! Cliúa vi-nè cluing 
lôi ilirt'riig bao, vi Ngài cbo cbúng tôi ra 
triii, còn cliinh trúi đó là do Ngài mà có. 
Cluingtòi la nháiili; mòi nliănb có niôt v 
riêng, và hò'i ỳ rièng dó ta có tbJ: giúp-d& 
hay ngăn-tnr gõc két quà. Ngirõi tròng 
nlin ti.i-si'ni iiliánb cbÂng pliiii vi nbánb 
xáu, song vi òng gfVi mòl bi-vong Icrn vào 
nluinli dó. Có klii nliĩrng nbnnh dc> coi 
(I(;|i linii, vã ta ngliĩ răng néu cbăt nó tbì 
nòiigquá, song ngircVi trong nho biêl rnng 
càyrãiu lá cliirng nào.scil trái cbirng ãy. 
Cái iiliánh inà't lá tdt-đcp tlii kbông liai gì, 
song piiâi coi cluViig, dirng lia cái gõc, vi 
Cliiia phán : «Ngoãi Ta các ngiroi cliìing 
liini chi dircrc.a Làm vic)c lá tiii. song vic)c 
cũa ngircVi kliông cr trong Cluia là «còng-
vi$c chét» (Hè 9 : 14). 

Cíiu hòi. 1 — Găc nho vii nbiinli giõ'ng 
nhiiu Ihè nào? 2—Trong dòi song cùa anb 

cbi có nbièu lá ngãn-lrò-su' kê"t quã kbông? 
Doc cluinc] câu })6c. 
Càu-nguyên cbo ti'un ngiròi Tliô và nnjt 

ngirrVi Nùng da boc Kinb-Tbánb tai Hà-nôi. 
Clio cbi-bõi Biic-ninli (Bâc-kỳ) ciing dirpc 
kctt-quâ iiiỳ-innn. 

NGÀY THÚ" NĂM 
Hát môt bãi roi doc Ma 21 i 88-22 : 14 

Giiii nghĩa câu 5-14.—Néu'tin-dò Cliúa 
kbông két c|uù, tbi kbông nèn cbũ-n loi 
răng ininli kliông cõ tài liay là kbông có 
thi-gicV, vàn viiii ; vì néu tin Cbúa, tbi niinb 
dă là nhánb ròi. Ta cbì nên ty hòi: «Tôi 
duong ô' trong Báng Cbrist kbông?» Hài 
nây uòi vi ' . ba bang tin-dò, lâ nbúnb i.ĩ-1 
1111:1, . . (isai trái lio-nn vá (sanb rn lam trni.u 
Trong tbi-du vè ngirfVi đi gieo giõng (Ma 
13:8) cũng có bn bnng dó, l:i ba < ln.ic, sáu 
cln.ic yn niõt ti'ăni. Kbi Cliúa Jcsus lái-
lâni và nlurng cõng-vièc cua tin-dò ducrc 
tl'inb rn (I Cò 3: 13), tbi In ciing tbãy bn 
bnng nũa, lii «vãng, bac và biiu - tliiicli.» 
Sir biỳp inòt viVi g6c nbo ln quan-bè nbirl. 
Bãi nìiy tò ra lin-dò bièp niòt vc'ri Băng 
Cbrist nlur snu niĩy : Sir trong-sacb bâi lcVi 
cùa (;iuia (cnu 3j,sir chu-nguyèn (càu7, l(i), 
sir vàng lòi (ciiu 10), sir vui-nuVng (càu 11), 
và str s6t-síng giàng dao cbo ngucVi cbua 
ngbe,—«đècác ngiroi cli»(ciìu 16). Nguy(n 
anli cbilolàui tbeo nlurng lcVi clay-clô nhy 
đe đircrc nèn tbánh và sanb lìini trâi ! 

Câu hòi. 1—Vi ccV sao tin-đò kbông két 
nbièu quà? 2 — Sir biêp môt vcVi Dĩing 
Clirist dirp-c tò ra tbt nào? 

Doc chung cãu goc. 
Càu-nguyên cbo nbirng ngu-òi da đò tin 

Cluia ò- Nani Mỳ-cháTi dirpc đirng vũng 
troiigCbúa. Cliotbhy Lê-Oăngđirpc pliép 
giãng tai Quàng-ngfii. 

NGÀY THÚ* SÁU 
Hát môt bài riSi dOc Ma 22 : 1 5-33 
Giăi nghĩa câu lõ, 16.—NgirrVi náo inuõn 

kc•'. l] 11:1 11 li lĩ'll ,1 ii ì piiii i liiĩi n lin I ) l l ' i 'l'luin li-
Linli giuc lóug chu-nguyên ; néu muõn 
diroc Cbúa 1111 ã 111 l<Vi càii-nguyên, thi phài 
C.T giã, liri ci'ui Chúa Irong lòng (chu 7, 10). 
Náu ta cú <r trong (Tuin vii giũ lcVi Ngài, 
tlii kbõng khi nào chu-nguycjn vò-lỳ đhu. 
Chu-nguyèn clinng pbãi chĩ là nói cbuycn 
vcVi Cluiii; pliâi suy-gânr nbicu \ ĩ lõi cùa 
Ngái, lii lò'i vftn liii-bòi dirc-l in, tò ỳ-nuiõii 
cùa Cliún cùng trn-xét lòng chiing tôi, tlii 
iiiĩn biít chu-nguycn thãt. C.ám o'n Cluia, 
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nê'u làm vây âl «mpi đèu các iigtrci nbon 
danh Ta cilu \in Clia, tlii Ngài bnn cho các 
ngirtr i .Bai-ỳ cùa bài nây lá: Cú* ò* trong 
Chiin. Nên ta pliài tir hòi luôn ràiig: 
•Tôi thât à trong Bãng Christ kbông? 
Tôi còn giĩr tpi-loi nào trong lòng kli&ng? 
Tòi dil lâp gia-đìnli le-bái chira ? Tôi có 
s6t-sang tìm-kiê'm ngiríri lnr-mát khòng?» 
«Vi né"u các đèu iló có dù Irong anh em 
vii đfly-dSy nfra, tbi ât chãiig dê clio anh 
em ff dtrng hoãc không kêi quà trong sir 
nliũn-bièi Birc Cliúa Jèsus-Clirist chúng 
ta dflni (II Phie 1: 8). 

Cflu hòi. I Mnóii điro-c nliàni l<Vi cfln-
nguyC'n, tliì phăi làm sao? 2—Anh clii đã 
tir hôi bôii càu trèn đây chira? 

Bpc I'hiinji câu ijoe. 
Cflu-nguyén cho nhièu ngtrtVi Tày-lang 

dirffng khtiy iih-hiróng vè daoCliúa. Cho 
mòi tin-dò, môi gia-đình và mòi chi-hôi 
dirp-c phãn-lnrng. 

NGÀY THl> BÀY 
Hát mót bài rÕi doc Ma 22 : 34-23 : 12 

Thi-du vp bài hoc 
«H3y ct'r ff trong Ta, thì Ta sê (VtronU các 

ngiraix (câu • ! ) . Ông Muc-str Moody có 
nói chuyén vè môt cái đòng-hò quà lâc 
(có trái dánh dòng-đira) cùa mòt ha kia 
dã tìing ông. Bà áy hay sa rãng neit bà 
tin ('.Iiii:i. thi sr khõng có đù st'rc thiông-
liêng mà theo Ngài môt cácll xúng-diing. 
Ông Moody bèn nói: «Bòng-hò ci'r kôti 
cpt-kct, cpt-kct Itiòn. Trong môt tuĩìn-
l i nó dă kéu máy triêu tiêiig ròi, song nó 
chăng lo-phiín xè míx triêu tieiig đó ; nó 
cbì lo xì mòt tiáng cpt-ket gàn ttVi đó 
thôi.a Bà dó ilirnc đòng-bò tlay mòt bài 
hpc I'ÃI hay, nên gòi dòng-liò tftng ông 
Moody dyng tò lòng biêi cn. 

«Bi ttr birtVc, birtVc thâng đi, 
Có Chúa nfra, khòng can chi, 
Bi tír biró"c, Chúa cũng di, 
Cho dén mfii, vô lân kỳ.» 
Cfluhòi. 1—Anh chi có biè't thí-tlu nào 

n&a vè sir «cú ò' trong Gliúai không? 

Đpc chung câu gÓc. 
Cflu-nguyèn cho dâu Giu-da. Cho nìím 

ngirtri mffi tin Chúa tai Hôi Càin-long 
(Trung-kỳ) dtrpc dirng vírng trong Bt'rc 
Chtia Jèsus-Christ. 

Tír 8 tó-l 8 Février 1935 
3 0 E 3 

T Í N - Đ Ò B6I VÓ-I K I N H - T H A N H 

(Sir-dò 8 :26-39) 

CÂU GÕC:—T6i yèu-mèn luât-pháp Chúa bièt bao ! 
Tron ntjàY tôi suy-găm luflt-pháp &y 

(Thi-thiên 119 : 97) 
NGÀY CHÚA-NHITT 

Hát môt bài rõi đpc Ma 23 : 13-38 
Glài nghla Sfr-đô 8:26.—Lò-I mò-dàng. 

Máy doan tlììu sách Còng-vu các St'r-dò tõ 
ra còng-vitje cùa Bírc Thánll-Lioh làni 
trong lùng doàn dân đông; còn trong 
đoan tám, Ngãi chì giuc lòng môt ngtrtVi 
má thòi. Ông Phi-Iip chì là cháp-sir trong 
lli'n-Th.inh, song ông dâng mình trpn-vcn 
cho Clnia, nén Ngài dùng òng truyên đao 
nliièu chô, và vè sau Phao-lò kèu õng là 
«ngiròi giàng Tin-Lành» (Str-dò 21:8). 
Ban đfiu òng Phi-lip có môt chirc kliông 
cao-lrpng lâni (Sír-đò 6:1-5), nliirng ông 
trung-tin Irong viêc nhò-mpn, nèn C.húa 
nbăc ông lên. Ông khòng phân-nàn vì 
kh6ng có clnrc lffn nliir mirtVi hai st'r-đò 
kia ; òng hiíil rõ ràVig ôngkhôngcân tbua 
hp vè str yêu-tlinffng linh-hôn ngtrò-i 
ngoai-dao liay là vè svr đtrffc đày-dãj- Btrc 

Thánh-Linh. U*ó"C gi các tin-dò và clnrc-
vièn trong IIpi-Thánti cũng hit'U đèu dó I 
Trong klii có co-n plnic-lnrng tai nirffc 
Cao-ly, thi ho'ii chin pliàn intrtVi ngirò'i 
tin Chúa là nhff tin-dò căt nghĩa dao cho. 

Câu h&i. 1. —Nàm doan đàu sãch Sú-
đò day-dõ díu gì vè công-vièc cùa Birc 
Thánh-Linh? 2. —Lich-sirõng Phi-Iip day 
chúng ta đèu gi? 

Boc chung r:iu g6c. 
Cău-nguyèn cho ông Muc-su Ilivuidc 

mffi niff môt trirírng Kinh-Thánh lal Kita-
mi (Nlnrt-bôn). Cho muffi tin-đò Mpi tai 
Djiiing dirong đi Iàm clu'rng Irong ináy 
làng tiè'p-cân. 

NGÀY THÔ* HAI 
Hát môt bàl r«i đpc Ma 23 : 84-24: 14 

Giál nghla cfln 27, 2ST-Phi-Up là móí 
nguoi hay vàng liri. Theo 15 tir-nhièn, thi 
ông Phi-lip đáng ct'r ff thành Sa-ma-ri, vi 
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liii (ló Cliúa dirong bau plunVc răi la(câu 
6-8), đêii nôi có niôl con phíín-lurng rãt 
lórn vã ngircVi la liani nghe đao lâni. Song 
tliiênsi'r bicu ông l)õ cliô vui-vê đó mà (ti 
doc llieo niòl đirò-ng vâng-vê. Mang-linh 
ni'n la lâm, vi tliicn-sir khòng clio Plii-líp 
bièi pliâi di tói dâu và di làm cbi. Tbeo 
cách cliúng tõi siiy-ngbĩ, thì mang-linh đó 
là vò-lv lâm ; song, cám on Chúa, òng Phi-
lip clning c-iii - liVy, bèn •chcV dày và di.» 
Có kliiCllúa hièii con-cái Ngài làm nhfrng 
(Icu iná hp ttròiig lã khong hiêp 15. Neii 
cluing tòi hòi: «Cluĩa õi ! Sao vây?» llii 
Ngài trà l(Vi ràiig: «Hicn nay ngiroi chang 
biêisirTa lãni; nlurng vè sau se biêi»(Gi. 
13:7). Vi lir khiVi-dièin đircrng-l6i chúng 
lôi, Cliúa (lil tiiăy đirpc cbô cu6i-cùng, 
nên Ngái niiri bièii chúng tôi cir di. Tin-
dò n»o nói ràiig : «Ỳ Cliúa dtrp-c nên,» sê 
nglie Xgài trii lcVi: «Ta ìr cùng ngiro-i.» 

Câu hôi. 1 —I.iĩni sao õng Phi-líp khó 
vàng llieo inang-linli cfia tbièn-sir? 2— 
Có- sao tin-do ncn vàng tbco mang-Iinb 
cùa Cluia luòn ? 

Boc chung câu gííc. 

Cău-ngu--ên cho nhfrng lcrp day Kinb-
Tliánli lam-lliõ'i lai xir Congo (Phi-châu). 
Cho Iliìy Meo diroc phép giàng dao cho 
ngtró-i Mpi ò' Djiring. 

NGÀY THÚ' BA 
Hát môt bài rÒi dpc Ma 24 i i B-41 

Giâi nghĩa càu 27.—Nguòi nào đòng di 
vó-i Clitia, thi sc dirp'c Ngài soi sáng tir 
INRI'rc nipt, nlur Ngài dã phán vói òng 
Pliao-lô : «IIãy dirng dày, váo trong tbành, 
ngir(Vi ta sè nói clio ngiroi mpi đeu phài 
láin» (Str-dò 9:6). Truó-c hít ta phâi vàng 
lóriniii ili. Khi Plii-Iip dã di môt dòi trèn 
điro-ng Ga-xn và găp ngiriri Ê-thi-ò-bi, thi 
Cliúa mcVi lò cho òng biét rõ ho-n vè ỳ 
tliánli cũa Ngài. Có bn phàn trong sir 
Chiia lô lè lliàt cho ngircri Ê-lhi-ò-bi : a) 
Tlia> vfi-try lipn-ven năy, õng nicVi tim 
mc)t Dáng Tao-IIón (Rô 1 :19, 20). b) Su 
tiièu-lnct Biíng Tao-Hóa lluic-giuc òng hpc 
clio clio liidl lliêm vè bõn-tánli Ngài, nôn 

. õng <Ii il#n Giè-ru-sa-lem, lá cbõ có đèn-
tlicr cùa Cliúa, và niiia mõtcu6ii sácli tièn-
tri Ê-sai. c) Ttr sir hièu-bifit Bãng Tao-
Hóa õng btró-c tói str quen-biét Bãng Cúu-
tlitt. Cliiĩngla bay càu-nguyên : «Xin cho 
cliúng tôi liõm nay đò ìin dù ngay ; » nlurng 
thiel nghĩ cũng nèn càu-nguyên ràng: 

«Xin Clnia cho cbúng tõi bôm nay sifsùng 
dù ngiĩv» (xem I Gi. 1 : 7). 

Cau hòi. 1—Trong sir hièii biét Chúa,' 
diSu quan-hO hon hê"t lã gì? 2— C.húa Jèsus 
hira gi cho ngtròi theo Ngái? (Gi. 8: 12). 

Doc chung câu goc. 
CSu-nguyên cho hpi nliânb mcri mòra 

tai Kiimpot (CIIO-inèn). Cbo tin-đò dirng 
vũng trong niãy ngày tét An-nani. 

NGÀY THt> TtT 
Hát môt bài ri5i đòc Ma 24 : 42-25 : 18 

Giài nghla câu28,29,30.-Ngiròi Ê-thi-ô-
bi dtrong coi m$t sách rãt bay ; và Ihât, 
ngtrò-i nào lãy lòng stSt-sfing nuĩ coi doan 
53 sácb Ê-sai, tliì chSng xa ntró-c tbièn-
dãng dâti. Kinh-Tliánh nlur mpt mò vàng, 
clù nlurng ngtró-i Ihât-thà kiém đirpx sií 
qui-báu Irong dó, còn ngiròi kiéu-ngao 
khòng tháy chi héi ; Cluia phán vói hang 
ngiròi tbir hai dó ràng : «Các ngirui 1am, 
vi không hie'u Kinli-Thánb» (Ma 22:29). 
Òng Phi-llp đag-dăg sir sol-sang, vi khi 
tháy nguòi Ê-thi-ô-bi dó, tlll õngchqy đén, 
e mát dip-tiên làm chúng cbo mcĩt linb-
liòu v6n (pjí-bau bo'ii cã thiên-ba. Anh 
chi có s6t-sâng bàng òng Phi-lip cháng? 
«Néu chSng ai day cho tôi, thc: não tôi 
hièti đtrpc?» Néu không nhò- Búc Thánh-
Linh, thi dSu có hpc-tlurcdén chirng nào, 
nguò-i ta cũng không thè hiíu Kinh-Thânh 
dtrpc (I Cô 2: 14). Song, pluró'C thay, 
nguò-i Ê-Ihi-ô-bi không kiêu-ngao! Bàu 
thupc vi? thup-ng-luu, õng cũng bang lòng 
đè mòt ngiròi trung-liru day-dõ minb, nên 
Cluĩa tò 15 thât cho ông. 

Cáu hòl. 1—I.àm sao ông Phi-lip lã mpt 
tay đánh ltró-i ngúcri rĩit giòi? 2—PbSi có 
thái-dõ nào thì racri biêti dirpc lò-i Kinb-
Tbánb? 

Đpc chung câu gÒc. 
Cău-nguYèn cbo tin-dò lai Vientiane có 

tbè csít nhì giàng. Cbo các nam nũ- sanh-
vièn trirõng Kinb-Thánh tai Tourane. 

NGÀY THÚ" NAM 
Hát mòt bài riSi đpc Ma 251 1 9-46 
Ciài nghĩa cãu 31-35.—Ông Phĩ-lip d'ăg-

dãy Đirc Thúnh-Linh (6 : 3 :5). Birc Tbánb-
Linli đã soi-dân tiên-tri K-sai chép doan 
sách dó, dâ khiín nginVi K-thi-ô-bi dpc 
đoan sácb dó, Vfl dfi baii SIJ kliôn-ngoan 
cho Pbi-lip dăng câl iighĩa doan sácb dó 
nira. Boan 53 sâch lì-sai cũng nliu môt 
sácli Tin-Lãnb trong Cuu-U'cVc, vi dãng 



tiên-tri tò ra 15 thât \ i Chúa inã ông Pliao-
lô nói trong sácli Rô-ma -1:25ràiig: «Ngài 
đã lij nôp vi lôi-lôi chiing ta, và sõng Ini 
vì sir xirng công-binli CÍÌH clning ta.» Linh-
hòn ngirò'i tõi-lôi chang diroc bìnli-an cho 
drn chìrng uào tliay Dírc Chúa Jêsus nliir 
•C.hicn con cùa Bi'rc Chún Trcri, ln Diíng 
cãt tõi-lòi thêigiaii di» (Gi. 1 : 29). «Còn 
ai s£ kc dcri cùa NgircVi ?» Có 15 câu nSy 
nói ve phcp la trong sir sanli-dê Chúa, và 
dàu Ngiii bi trfr đi ( D a ' ) : 26), nlnrng Ngài 
cir sđng dò'i dò'i vô-cùng (Khãi 1: 18). 
Hi$n l)ày giõ' ngiròi Giu-đa tliircnig ncii 
rnngdoan dóchì vèhp.song ngiròi Ê-thi-ô-
bi biéi là nói vè mól nguiri và, ngircri đó lã 
Băiig Christ. (Gi. 19 : 9). 

Căuhòi. 1—Trongđoan nfly Bi'rcThánli-
Linh liiinh-dông Ihè nào? 2—Lãm sao có 
thc; gpi donn 53 sách Ê-sai là Tin-Lanh 
thco Ivsai ? 

Đpc chiinfi cãu ;|óc. 
CÌUi-nguyên cho bá Muc-sir Wagoitcr cr 

Nani Mỳ-chàu dircrc hc'i binh. Cho Ilòi-
Thánli Ba-lri cat dircrc nha giàng. 

NGÀY THÚ" SÁU 
Hát môt bài ri5i dpc Ma 26 : 1-25 

Glâì nghĩa càu 35-39. Ông Phi-lip đag-
ilatj lìùc C.hùa .lcsiis-Cltrisl, vì õng «hat 
dàu ti'r chõ Kiiih-Tliánh dú nià rao-giâng 
Birc Chúa Jèsus cho ngir(Vi.» Ngirãi náo 
biét Bi'rc Chúa Jêsus nlnr ông Phi-lip biSl 
Ngái, tlii có thè lãy bát luâu doan sách 
nào Irong Kinh-Thánh mà rao-giàng Di'rc 
(;iuiii Jèsus. Có iigucVi nói i àng : «Ne'u ai 
dpc mòt doan nào trong Kinh-Thánli iníi 
kliòng găp Chiiii, thi h.ly dpc lai, vi Ngài 
cr Irong (loaii dó chang sai.» Phi-lip chì 
nliò' (luvèn-phép cùa Di'rc Thánh-Liiih inà 
giãng dao, nèn õng khõng cãn khuyén-
incVi và nài-xiii ngiròi Ivlhi-ò-bi tin Chúa ; 
vi nghe xong, lioan-qiian càm-dõng hét 
sirc dín noi iió• râng: «CÓ sirgì ngiín-cain 
tõi cliiu phép bíip-lèin chflng?» Khi làin 

phúp báp-tcin ròi, thi chirc-vw cùa Phi-lip 
tai dó (1ã xong, nêii Chúa đcm ônj; di chò 
khác. Còn ngiròi E-thi-ô-bi dă găp Chũa 
cíía minh, nèn chãng huon, «ci'r hcVn-hò' 
di dircVng.» Và Ihco dâl-sir, thì òng đã 
lâp đircrc 11111611 IIòi-Thiinh tai Phi-chflu. 

Cflu hôi. 1 —Làm sao ông I'hi-líp có 
thè theo Ciru-L"(Vc inã rao-giàng Dirc Chúa 
Jèsus? 2—Anh chi tiròng dai-ỳ cũn bài 
này là gi ? 

Bpc chung cflu gfic. 
Cflu-nguyèn cho mSy ngiròi vdn thuôc 

vè dao Hòi-hòi (V xír Tãy-tang (13 lin Chũa 
song còn str clnra dám tõ cho bã-con 
niiiih bay. 

NGÀY THÚ" BÀY 
Hát môt bài roi dpc Ma 26 : 26-46 

Thi-du v'ê bài hpc 
«Tòi yèu-inén luâl-pháp Chiiii bicl hnoln 

Môt tín-đò kia diro'iig xáp hànli-lj' vào 
vn-li dè di lliàiu inõt thánh-ph() xn. Ông 
nói vn-i 111 ôl ngircVi bnn diriig gãn miiih 
riing: «Còn inôl chô nliô trong va-li ; tõi 
muõii xép nhièu iiión vão (1ó: mòl sflcb 
chì đàng, inõt cfli ilcn, im'il cni ginnig 
soi, inôt cái dng dòni, mõt sflcll thi-ván, 
mõt vài ('ufín ticu-sir, mòt gói thir cô, 
niõt cuô'n tlur thiinli, môt Ihanh gironi 
rát bén, vá chi'riig ba cliuc quyèn sách 
khác; lôi phâi dê hét thày các món dó 
vào môt chò dni môt tác vũ rông năm 
phiin.» NgircVi bnn tiràng òng dó nói 
cho'i, bèn hòi: «Xcp hét the nào dircrc?)) 
Òng trà lò-i rSng: «l)c íâin, vì hít thãy 
mpi món dó ô' trong mòt qúyen Kinh-
Thánh nho nny.» 

Câu hôi. 1-Thi-du này tõ rn Kinh-
Tliflnh gi6ngnhir iiliièu vàt.anb ch|cÓ biét 
Kinh-Tliánh gidng vnt gì khác nũa khòng? 

Bpc chung càu gÔc. 
Cflu-nguYên cho ngiròi (iiu-dn khnp 

inpi no'i đirpc trò' ve cùng Diíng Mc-si 
cùa ho. 

3 0 E 

Tù- 10 tó-i 16 Février 1935 

T Ĩ N - D Õ DÕI VÓ*I SIT C Ă U - N G U Y Ê N 
(Ma-thi-o-6: 5-15) 

CÀU GOC:—Hày vui-mirng trong su- tròng-cflY, nhin-nhuc trong sir 
hoan-nan, bèn lòng mà cflu-nguYên 

1 1;.'. i n . i 12 : 12) 
NGÀY CHÚA-NHITT núi, và ta hny gpi là' «SirCãu-Nguyín Dirc 

Hát môt bài roi dpc Ma 2 6 : 47-68 Chúa.» Song nói cho đúng, thi bái cau-
Lò-i mcr đàng. —Chúa day bài nny trèn nguyên cùn Chiin Jèsus ò' trong sách 
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Giăng doan 17, còn l>ài nsìy Nf-ài day cjio 
mòn ili). Ngáy iiiiy lin-dò cíia Cliúa pliAi 
đ6i vói liiii <"iãn•> Irèn núi mõt cácli caĩi-
troiifí, và lict lòng nhcV àn-đien Cliúa inà 
vâiij; Ihco Irpn-vcn. Bài giàng ay phàl 
lani nurc-IIiiró'C cho cácli liành-vi, cir-cln 
cùa con-căi Cluia. Néu clõ'i sõng cua moi 
lin-đò xirng-liièp Irpn-ven vcVi bài giâng 
này, llii dnnli Clnia sè dirp-e sâng, và vô-
s6 lòi-nlicrn sè nu-năn, IrcV vè cũng Cluin. 

Muõii bièi rõ cách iiìlii vicjc Cluia, bãy 
ligc bài chii-nguyêu nhy, vi Cbúa cbo nó 
là quan-liè lâm. Trong Kinli - Thánli, 
tn cluing tliãy mòt cnu nào cùn Cluin day 
mõn-ilo cách giAng dao ; song Ngài cbo 
sir ciiu-ngiiyêii lá chn-kip dêii nõi Ngài 
phâi làp nicil lcVp day-dci lip víin-dè đó. 

Cãu hòi. 1—Bâi câu-nguycii cùa Cluia 
tliàl ò' tiong donu sncb nàn? 2—Làmsao 
ta biéi răng cAu-nguycjn lá quan-hê lio-n 
hè't Irong sir hâu vièc Cluia ? 

Đpc cliung cãu gõc. 
Câu-nguyèn cbo tbny Phi-Pbi đupc 

pliép biin sácli kbnp xir Cno-mên. 

NGÀY THÚ* HAI 
Hát mot bài roi doe Ma 26: 6 9 - 2 7 : 23 

Giái nglua cíui 5, 7.—Trong bai cnu 
này, Cluia lô ra bai cncli chu-nguyèn sai-
|m, 1) Ngirò-i Giu-đa chu-nguyên khoe-
khouni). (cDìrng làm nbir bpn giA-bìnb. 
(iiRuyèn-viiii lã : bpn dien kicb). Mõt tc)i 
lcVn cùa ngirò'i Plia-ri-si lã kboe-kboang 
vè dao-dirc cũa mìnli; song dó lii bhng-ccr 
r5 làng bp kliòng dao-clirc clu Uêl. Vi 
già-liinli là gi? Là ãn-ô' khôn-kbéo dè 
ngiròi la tircVng minli lã xirng-đáng, 
nliirng cliinb niinb liiêt rõ minb cbnng 
iúng-đáng clii liél. Tn nèn ttr liôi: «Tôi 
hàu vicc Cluia vì niuô'n* bo biét niình 
Ê|lăilg?» Bpn dó dã dirp'C danh - vong 
bcri ngircVi la nià dén (Gi. 12: 43). 

2i Khi cău-iiguyên, nguòi ngoai «dùng 
nhĩrmj lài ììip vô-ích.» Xy cbãng có ngliĩa 
là néu diroc Dirc Tbánb-Liiib tluic-giuc, 
tbi cliling lòi kliông ncn chu-xin (^luia 
nliièu Ihn vè môt dèu (Ma 26 : 44 ; I Vua 
18: 26; Sir 19: 34), song day cliúng tòi 
rnng niiêng nói dòng-dài không có ích 
bàng lòng giao-thông vói Chúa. 

Càu hòi. 1 —Hai cách càu-nguyèn sai-
litiii răn-day anh chi dèu gì ? 2—Anb chi 
liiĩu vièc Cluia vi muc-dicb gi? 

Doe chung câu góe. 

Càu-nguY.ên cbo bõi pbuc-lurng tai 
TliiVa-lu'u (Trung-kỳ). 

NGÀY THÚ* BA 
Hát môt bài roi doc Ma 27 : 24-50 
GiAi ngbĩa câu 6. —tiày là cácb chu-

nguyên pliAi lè. «Ilny v:io phòug rieng.n 
ngbĩa lã môt clio niiiib CÓ tliê giao-thông 
vó'i iiìòl niìnli Chúa mà Ihôi. Tin-clò nào 
iniiõii ló'n lèn Irong Cluia, thì cìĩn phAi có 
thì-gicV ô' niôl iiiinli vá CÕ tbi-giò' ô' vcVi 
ngiròi tin-dò lchác; nêu ò' mõt miiib hoài, 
tbi tro'iiè.ii ngiròi hay quau ; còn néu ò' vó'i 
ngirò'i ta luôn, thì đò'i thièng-liêng iniiib 
HÓN rn kliô-can lâm. Birc Cluia Tròi biít 
rõ cluingtõi, nèn Ngái bào cbúngtôi chu-
nguyên riêiĩg và chu-nguycn cliung nũa 
(Hè 10:25; Ma 6:6). ccClin... tháy tiong 
clio kin-nhicin.» Chúng lòi di tlieo dircVng-
lõi cùn Cluin cliiíng pbai bcri con mât XÂC-
tbit tbáy, song bòi dirc-lin (II Cô 5 : 7 ) ; 
clií nb&ng ngircVi biét nlur Ihê mói liièn 
bi-quy ét làm ban vói Cbúa (Tlii 25:14; 
27:5; 31:20). Tn iicn chu-nguyèn bao 
làii? Klii chu-nguyên, ta phài quèn-bõ 
đong-ho di ; vi nêii ta nói: «Tôi dS chu-
•guyên 20 HAJ' 30 pluil,» tlii không có 
ngliĩa gì máy ; song néu ta CÓ thí nói: 
«Tôi dã găp Chúa trong khi chu-nguyên,» 
thi pluróc dirò'ng bao ! 

Câu hòi. 1—nPbòng riêng* là C H S nào? 
2—Tliè nào ta biét mìnb đã chu-nguyên 
tbàl bay kbông tbât? 

Đoc ehung câu g6c. 
Câu-nguyên cho hc)i Bong-hcVi (Trung-

ky) dã CÓ nhièu ngirò'i nièii đno Tin-
Lanli ciiii Chúa. 

NGÀY THÚ" TtT 
Hát mõt bài rôi đoe Ma 27 : 51-66 

Giài nghĩa càu 9.— «Lay Cha chúng 
tôi.>> I'lèu CNN nbirt clio ngirói muon dup'C 
nhâni lò'i cau-ngu\cn lã pliAi qucn Dâ'ng 
mìnb chu-nguyên dó'. Nguòi ngoai kbông 
có Ibc chu-iiguy(jn tbeo bài nhy. Và, la 
cũng đáng buòn lâm vi có tindò kèu 
Clnia băng Cba, song cir an-cV iibir kê mò-
còi. Kinli-Tliánli day ríit rõ rhng Birc 
Cluia Trò'i là môt Cha rât yèu-llurpng, và 
ta nèn biêl dèu dó trpng kbi chu-nguyc)ii. 
c<Danh Cha đu*o*c thánh.» Kbi biêt ràug 
ccNgãi dã giAi-tboát cluing la kbõi quycn 
cùa sir tdi-tìím, làni-oho chúng tôi dòi 
qua niró'C cùa Con rãt yêu-đáu Ngãi» 
(Cò 1 : 13), tlii cbúng tôi sê hétlòng nuifin 



danh Ngài dtrp'e thănh. Danli Chúa chĩ 
vè bon-tánh cùa Ngài (Xuãt 33 :19 ; 34 : 5-
7 ; Thi 111: 9). KlicYi-diein str càu-nguyèn 
tliât là Dirc Chúa TrcYi và nhũng quyèn-
lp-i cùa Ngài: danh' Ngài. niróc Ngài. $ 
Ngài. Ta nên bât-chtró'C Chúa Jèsus kbi 
Ngài phán ràng: «...Ta liăng làm su đep 
lòngNgài.. (Gi. 8:29). 

Câu hòi. 1—Ngtrcri ngoai-đao có là con-
cái Đirc Cbiia TrcYi kbông? (Gi. 8: 44). 
2-Danh Chúa là thl nào? 

Đoe chung câu goe. 
Ciiu-n(Iuvcn cbo máy thày truyen-đao 

đirp-c pbép giàng tai Trung-kỳ. 

NGÀY THÚ NĂM 
Hát môt bài riSi đpe Ma 28 : 1-20 

Giái nghĩa câu 10-13.—«Ỳ Cha đtrpc 
nèn, ir dãt nhtr trcri.» Pbâi phuc quyèn 
Chúa, mcri có tbe cau-nguyên thât; 
ctKhòng tbeo y-muóii Con, mà theo ỳ-
muon Cliai) (Ma 26: 39). Ỳ Chúa đirp-c 
nên õ' trèn trò'i là vi hp lãy lòng vui-vê, 
kliièrn-nhtrò'iig mã luôn luõn vàng lò'i 
Cluia cácb mau-mân, và tipn-ven. 

Cáu 12—Châiig phãi là Chúa tha tôi 
clio chúng tôi vi cbúng tòi đã tha kê 
khác, lioăc là chúng ta tha kê khác bao 
nliièu, Ihi Chúa tba lòi chúng tòi bãy 
nliicu dâu ; néii vày, tlii chúng tòi dirp'c 
círu-roi bóu làm vièc, chó' khòng pbâi 
bo'i àn-diên. Song Chúa có ỳ day rang 
cliúng tòi phãi giũ' cái thái-đô thtro'ng-xót, 
tliì Ngài sS thiro-ng-xót chúiig tòi (Ma 5 :7). 

Cãu 13 — Kbi Cluia dã tba tôĩ-lõi cho 
cliúng tôi ròi, thi cbúng tõi pbâi câii-
thàn, dt'rng piiam tpi nũa. Có ngtrcVi nói 
ràng: ((Néu ta khòng niuõn buòn-bán vó'i 
ma-quì iiira, thì dírng ghé tièm cùa nó 
nũa là lcSt lion câ.» Néu ta muón thâng 
trân Irong sir câu-iiguyên, tliì pbâi thãng 
trong cách hành-vi cua minli trutrc dã. 

Càu hôi. 1 — Néu ỳ Chúa đtrp'c nên 
trong lòng ctia cbúng tòi, thi có ích tbê 
nào? 2—Anh chi có biét cách «bõ lièm 
cùa ina-quĩ không?» 

Đpc chung câu goc. 
Câu-nguyên cho máy thày sãp tát-

nghiêp tiircriig Kinh-Thánb se dtrp'c dày-
day Birc Thánh-Linb. 

NGÀY THÚ" SÁU 
Hát mòt bài roi dpc Mác 1 : 1-20 

Gi.ii nghĩa câu 14, 15. Tha loi nhau lã 
môt dèu rát càn-kip cho ngtrò'i nào mu6n 

đirp'c nhàm lò-i càu-nguyOn (Ma 18: 15-
35; Mác 11: 22-26). Vây, str càu-nguycn 
nhièu sS làm cbo mìnb lón lên trong 
Chúa. Có ngtrò'i nói rang néu ta iiiuon 
đifffc nhièu tliì-giò' chu-nguyêii, thì hãy 
bót nói chuyên, bó't ngu, bcVt lo-phièn, 
bó'l ò' khòng. Trong bài càu-nguyên nây 
có nhièu đèu giong nhCng ora Cbúa ban 
cho Ba-vít, theo Thi-thièn 23: —Bòng cò 
xanh-tuo'i ( đ ò á n ) ; bS lai linh-liòn (tha 
tôi ) ; dãn vào các l6i công-bìnb (khôi bi 
cám-clô); cbang sp' tai-lipa nào (cúu khõi 
đèu ác) ; dpn bàn trtróc măt kê thù-nghicb 
(niró'c, quyèn, vinh-liièn tbuòc vè Cba). 
Cám o'ii Clu'ia ! khi Ngài tái-làm, thì bài 
càu-nguyên nây sS trô nèn bài ngp'i-khcn, 
vì ntró'c Ngài (fíi đên, ỳ Ngài dãđupc nên, 
Ngài (íã tha tôi cliũng tôi, sir cám-dõ đã 
hét, vã Chúa đã cĩru lín-dò khói dèu ác. 

Câu hòi. 1—Làm saosir tha lôinhau q ua n-
hê cho tin-đò? 2—Trong bài bpc này anh 
chi cóthaysucàu-nguycjn làich-lpikhông? 

Đpc chung câu g6c. 
Câu njjiiyên cho máy ngirò'i clao Sa-bát 

đùiig lìra-d6i tín-đò trong IIôi Tin-Lànb. 

NGÃY THÚ BÂY 
Hát mòt bài r<5i đpe Mác 1 : 21-4-5 

Thí-du v'ê bài hpe 
«Song khi ngtro'i câu-nguyèn, bãy vào 

pbòng rièng, đóng cti'a lai, ròi cău-nguyên 
Cba nguoi ò noi kíii-nhiêm đó.» 

Trong cupc chièii-tranb tai nircVc Mỳ 
năni 1864, có inôt ciuan liai đên cùng ông 
tbõng-soái mà pliàn-iián rãng mây nguòi 
linh trong môt trai kia duo'ng làm oin-
sòm. Quan thong-soái hoi: 

— IIp làm gì đó mà oin-sòni? 
— Hp dtro'ng càu-nguyên và hát. 
—Đèu đó là mòt tôi sao ? 
—Tpi chó', vì luât nhà binh nói răng hc 

ngu'CVi nào làm om-sòin khác thuò'iig ttii 
phâi phat. 

Ông tbong-soái trâ lcri ràng: 
—Ôi! Nguyên Cbúa đfrng đê cljo sti 

càu-nguyên là mòt tiéng kbác thvcVn. 
trong cho đao binb tôi đóng trai ! 

Câu hôi. 1- Néu anh clii cSu-nguyèn 
tbi kc làn-càn có cbo là mpt tiéng kbác 
thu'òng kbông? 

Đpc chung eâu gôc. 
Càu-nguyên cbo nlririig ngtrò'i dã tin 

Cbúa tai Son-tày và Hà-đông (Bâc-kỳl 
tbât dtrpc sanh lai. 


