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Ê - X Ê - C H I - Ê N D A Y V E T R Á C H - N H I Ê M M Õ l N C U ' Ò ' I 
'(Ê-xê-chi-èn 33: 7-16) 

CÃU G Õ C : - N h i r vây, mõi ngircri t rong ehúng ta sê khai-trinh 
viêc mình vó*i Bírc Chúa Triri 

(Ilõ-ma 14 : 12) 

Gia-dinh lê-bái 
Novembre Ê-xê-chi-ên 33: 1-20 

- Lu-ca 16: 1-13 
— Ma-thi-o- 12:31-37 
- Rò-ma 14: 1-12 
— Thi-lhiên 125: 1-5 

K-xè-chi-ên 18: 19-24 
Ê-xê-chi-ên 18: 25-32 

Ltri mò* đàng.—K-xè-chi-ên lá mòt lièn-
tribiliru-dàv, nên ông nói tiên-tri trngpài 
niró-c Giu-da, song c 6 t truven-giâng cho 
dàn Y-so-rn-ên. Cũng nhir Giè-rê-mi, Ê-
xè-clii-èn khtiyén-bSo dàn Y-sÕ-ra-ên phâi 
bô đirùng-lõi xáu cfia hp, ãn-niín và trà 
lai ctĩng Búc Giê-hô-va; song dfln áy 
khòng nglie lòĩ kliuyên-bSo, nên pliSi chiu 
sir doáii-xct cfia Dúc Chúa-Tròi. Khi dân 
Giu-đa hi dày lìĩn thir nhirt khôi thãiih 
Giê-iu-sa-lem (II Vua 24 :11-16), có lè K-xê-
cbi-ên cQng hi iliìn <U niró-c Ba-by-Iôn vó'i 
kè kbác. Lúc nây Ê-xê-chi-ên clã bi đày 
11 nàni ròi, và ò- g'àn sõng Kê-lia, nircVc 
Ba-by-Iôn. K-xè-chi-ên truj èn-giâng nhirl 
là cho cà nliìi Y-so-ra-èn, sau lai clio 
ngirò-i Giu-đa còn ô- niró'c Fha-Iè-tin và 
cho kê hi plm-tù nũa. Cln'rng hai năm 
sau klii Giê-ru-sa-lem dã bi phá-bùy ròi, 
Dirc Chúa Tròi có bièu K-xê-chi-èn pliài 
nói cho dãn Y-so-ra-èn nũa. Boan 33 là 
kbcri-dièm cùa phàn thir hai trong sách 
nĩiy. I'liììii thir hai này chép nhũiig lò i 
tièn-tii vè ttrong-lai ciia dân Y-sa-ra-ên, 
hiên clura đtrcrc trng-nghi$m. Lò-i nói 
§en-tri v'èsir phá-hũy thành Gic-ru-sa-Iem 
đã đtro-c írng-nghiêm rôi. 

Giãi nghĩa tìrng câu môt 
Ê-xé-chi-én 33 : 7.—Tir cãti 1 tlê'ii 6 có 

nóivè kècanli-giũ và bcìn-pliân cùa ngucri 
ăylàthcnào. K-xê-chi-ên là ngircVi canb-

giũ nlià Y-so-ra-ên, và ngiròi phãi rao-bSo 
dàn-sir ăy bò đuò'ng-lói xâ'u-xa ciia lip. 
IC-xê-chi-èn phSi ngbe ItVi tir inièiig Búc 
Giè-bô-va, và sau răn-bSo dãn Y-so--ra-èn. 
Str rán-bão này và nlurng str rìm-bSo kbác 
sau khi Gic-ru-sa-leni bi luĩy-pbá ròi, tò 
ra cho ta biét rang không phài là răn-bSo 
đfln Giu-đa míi thôi, song cung răn-bSò 
inòi ngtrcVi tín-dò nũa. Nlur K-xè-chi-ên 
dircvc Birc Giè-hô-va ctr canh-giũ nbà Y-
scr-ra-ên, tcĩi-tc'v cùa Birc Chúa Jêsus cũng 
là kè canh-gifr nbã tliiêng-lièng cùa Birc 
Chúa Trò i (Hê-bo-ro 13: 17; Sũ-dò 20: 
28-31). Cũng nhir Ê-xê-chl-ên buôc pl âi 
giàng deu dó cbo ho cácb trung-tín, tòi-
tiVcùa Birc Chúa Jèsus trong dòĩ nay cũng 
pbiii rán sirc giâng cách trung-tín cho 
ngircVi ta nghc (I Cô 4 : 2). 

Câu 8.—oKlii Ta phán cũng kc dir răng: 
I Iõ ĩ kc dfr, măy cbSc ch?t.» Lò-i K-xê-
chi-èn pbSi nói cbo kê dfr lã lcVi Birc Giê-
hô-va: «Mây châc chét.» Cbinb là lcri 
thiinh và công-binh cùa Birc Chúa TrcVi, 
nên khòng có ai đôi dtrcrc. Lò -i này là 
cbâc-cbân, «vì tièn CÔng cùa tpi-loi là sir 
chít.. (Rô-ma 6: 23; Gia-co 1: 15). Néu 
K-xè-cbi-èn không răn-bào kè dũ' và bp 
chét Irong tc)i-lòi mình, tlil Dirc Cluia Trò'i 
sc ctòi niãu bp ncri tay òng. 

Cáu 9.—«Néu trái lai, ngirai dă răn-bSo 
kc clfr dăng xây-bô diròng-loi xííu cùa nó 
mà nó không xày-bõ, nó sè cbdt trong sir 
gian-ãc nó.» Néu K-xê-cbi-èn làm trpn 
str răn-bâo kè clir mà nó kbông nghe, thì 
Ê-xê-chi-èn giSi-cúu mang síSng tiiinh và 
đirpx vô-tc)i. Coi câu n'&y thi biít rõ ràng 
môi ngixòi có tòi phSi cbiu cbét vi chinh 
tôi-loi minh, nên moi ngircri có trâch-
nbiêm riêng trircVc niăt Cbúa vè str ăn-er 



cfia ininli trongđò'i này. I.ói riin-bSo n'ày 
tô ra sir tlnrung-yèti cùa Chúa <toi vói loài 
ngircri ta lcrn là dircVng nào (II Pliie 3: 9). 

Câu i 0.—«IIõ-i con ngircri, liãy nói cùiig 
nhã Y-so-ra-èn riing: Cáe nguoi nói nlur 
viiy inà riíng: Vì gian-ác và tôi-lôi chimg 
tôi cliãt năng trên chúng tôi vã cliúng tôi 
hao-mòn vi có' nó, thi thè não cluing tòi 
còn sfíng đuoc?» Có ngiròi Giu-da bi dày 
dá Iaiii bain vè lò'i lu'ra ciia Birc Giè-bô-
va ban cho ho, và nói là không công-biiih, 
hièn-lánh đàu. Songbp không bãng lòng 
ăn-niín. Ê-xè-chi-èn có nói : cCác ngtroi 
s5 bi liao-mòn vi có- tôi-ác minli, và các 
ngiroi cùng nliau thaii-tliò» (24 : 23). Vì 
hp có ỳ sai, nèn K-xé-chi-ên nói deu <ló dè 
hp ăn-năn, song lio có ỳ-tuo-ng ràiig sir 
hao-mòn vi có tôi-ác ininli ngliĩn là ho s5 
hao-mòn cho déii chê't, không sao tránli 
kbòi điro-c. Bày giò- IÌ-xê-chi-èn nói lãng 
nêii lip bõ ducrng-liii xáii-xa cùa niình, tlii 
hp sS đuoc sir s6ng. 

Câu 11.—«Chúa Giè-hô-va plián : Thât 
nhir Ta liãng sõiig...các ngiroi kliá xày-bò 
đirõng-lõi xãu cùa niinh...Sao ciic ngiro'i 
mu6n cliíít, liõi nlià Y-so-ra-ên?» L ò i 
đáp cùa Búc Giè-liô-va châc là phài lâni. 
Tliàt iilur Ngài liiing song, Ngài ciĩng 
iióng-nây hét sirc klmyên loài ngirõ'i kliá 
xây-bo điròng-lfíi xíiu-xa cùa niìnli. Su 
tlurong-xót này lón là dirfrng niio ! Nêii 
bp mufin đirc*c sir sfJng, hp cliì phâi bõ 
đucVng-lõ'i xãu-xa cfia niìnli. Vây, Dirc 
Giè-liô-va có tô lòng tlurong-xót dfíi vcVi lip. 

Cftu 12-13 .—«Su còng-binli cfia ngtròi 
còng-bìnli sS không ciru điroc nó trong 
ngày nó pliain lò i .» Sir còng-binli quá-
kluicfia ngircri não kliõng có thS ciru hay 
là bíiu-chrra nguòi áy trong ngày pham 
tòi, clio nèn ngirò'i pliam tòi dó s5 bi Đúc 
Cluia Trò i đoán-xét. «Su dír cfia kc dfr se 
không làni cbo nó sa-ngã trong ngàj' nó 
đâ xây-bò sudĩr áy.» Str dfr cfia kê dũ sê 
khòng doãn-phal ngucVi trong ogfty ugirò-i 
ĩin-nàn và xày-bô sir dfr ãy. Ngirò'i dũ 
nào tnà ăn-năn tòi niiiih sê kiéin (tiro*c su 
tha lòi vàsvthtroiig-xótcfiaCliúa. Ngiròi 
côug-binh sS khâng nlicr sir công-binh 
quá-klur nià s6ng diroc trong ngày minh 
phani tòi. Nêii ngiròi cõng-binli chì cây 
sir cong-bhih ciia ininh cùng lõi luia ban 
st.r sfiiig clio ngiròi còng-binh, thì các dèu 
iiììy không có icb chi cho ngirò'i áy trong 

ngày iigiròi s5 phani tôi. VI khi ngirò'i 
phani tôi, thi tôi phài bj Búc Chúa Trò i 
đoán-xét. Trái lai, nê'u nguòi ay xirng tòi 
niinh ra mà ìtn-nàn, tlii Bírc Cluia T ró i se 
tha clio. Birc Chúa TrcVi dã han lò'i liíra 
n'ăy triró'c klii Bírc Chúa Jêsus cliuôc tôi-
lòi lofti ngirOi ta trên cây thàp-tu b&i 
huyè't cfia Ngíii. Tliê" thi su còng-bình côa 
Birc Cliúa T rò i dă đircrc tò ra khi Ngài 
kliòngcòn nticV lai tôi nià tin-đo diri Cuu-
U'óc (la pbam n6u hp xây-bô tôi-lôi niinh 
(Hô-ma 3: 25). 

Câu 14 , 1 5 , 16.—«Khi Ta nói cùng kè 
dír rSng: Mĩìy châc cbél. Néu kê clũ ãy 
xày-bõ tôi-lói minh, theo luãt-pháp và 
hièp vcVi lè thàt, thi châc nó s5 sông vft 
khòng cliát đàu ; chSng có môt tòi nào nó 
(13 pham se đucrc nhó-lai nghich cùng nó; 
nó (liì líini theo luiit-pháp và hièp vói 16 
Ibàl, chác nó sè sâng.» Đúc Cluia T rò i 
dã nói lai dèu nhy vi Ngãi niuôn cho kè l)i 
liru-dày hieu rõ, nghĩa là dàu nni kê nào 
dã pham tôi, song néu nguòi iíy ăn-năn 
vft xây-bô tòi- lõi niinli, thì sS duoc tha 
và châc s6 s6ng. Su thuong-xót và su 
nhin-nhiic cùn Búc Chúa Trò i láii là 
duò'iig nào. Vi hp dai-dôt, vô-ỳ, nên Đúc 
Clnia T rò i phSi nói lai nhièu Ifln nhũng 
niang-linh nbon-tir này. 

U'njj-clun(i bà i hoc cho moi t ín-đò 

Bài bpc nay day rõ-ràng vè tôi-lSi vã 
su tha tòi. Đirc Chúa TrcVi là Dăng công-
hinh, nlurng Ngíii không iiiuiiii chúng ta 
bj hii-iiiãt bòi tòi-lôi niình ; trái lai, Ngài 
muon cho ta đupc su sông đò'i dcVÌ trong 
mró'c Ihiên-đàng. Ngãi thuo'iig-yèu kè có 
tôi, song ghen-ghél tôi-lòi. Ngâi buõc 
phăi (loãn-xét tòi-lôi vft pluit kê phain tôi. 
Trong đò'i Ciru-U'ó'C, néu ai ĩiii-nán tôi 
nunh thi Búc Chúa TrcVi lò lòng thuong-
xót và tba cho. Trong dòi Tàn-U'óc Búc 
Cluia Trõ i ban (^on inòt xuííng thè'-gian, 
chiu chát thay vi tôi-loi chúng tu ; lúc (V 
trdn cày thàp-tir, cliínli ininh Ngài có chiu 
su đoán-xét tôi-lòi cfia loài ngircVi. Bírc 
Clnia Jèsus là Biíng vô-tòi, song đã I rò 
nèn lôi-Ioi vi chúng ta, hiiu cho khi nhó' 
Bíng ãy, chũng ta bèn trò- nèn su còng-
binh cìia Birc Clnia Trò i . Viiy, trong dòi 
àn-dien nây, níu kfi có tôi ăn-nftn và đên 
cùng Chúa, thl s6 dtrpc llia tôi, đupc su 
săng dòi đòi trong Birc Chúa Jêstis-Chrisl, 
và (lucrc hòa-tliuân või Birc Chúa Tró i 



(Giăng 3: 14-16; Rò-ma 4: 25). Trái lai, 
néu kê có tòi không tin đén Đĩrc Chúa 
Jèsus, thi con thanh-np cùa Đúc Cliúa 
Tròi sê ò- trên kê áy; kê iy cĩr chêt vi 
liiin-lòi và tòi-ác niinli và sè phãi ncm 
xuóng hò li'rn (Khài 20: 15). 

Giài-quYèt vâ'n-dè" khó 

«Yi gian-ác và tòi-loi clitìng tôi chát 
n$ng trên chúng ta, và chúng tôi liao-niòn 
vi cà nó, tlii thè nào chtìng tôi còn sSng 
đupc?» Dân Y-so-ra-ên nói ràng Đĩrc 
Gic-liò-va kliõng công-binh víi sai-liìm, 
son^ inà cliinli lip lã sai chcr. Dirc Cliúa 
Tiòi là Diíng công-binli, kliông có làm 
sai dirp*c đàu. Ngài círlàni đêu phâilàm, 
cho uèn sõ-phàn loài ngirrVi tùy theo sir 
lvrachpn và sir quye't-dinh ciìa hp. Ngirò'i 
nào khòng muõn án-ò' hièn-Iành là tai 
ngirói í y , chó- khòng phfii tai Chúa đâu. 
Môi ngirò'i có trách-nhicni rièng, hoăc là 
kê có tòi, hay là tin-đò cũng vây. Kê có 

tòi phãi chiu ti'ách-nhicm vc sir nhàn lãy 
Dirc Cluia Jêsus hay là tír-bô Ngài. Néu 
ngirò'i áy không iihãn lây Chtìa, thi bupc 
phâi cliiu sõ-phàn y thco su lira-chpn cùa 
minh. Kê làni tin-đò cũng có Irácli-nhièni 
d6i vó'i Dĩrc Chtìa Trò'i, vó'i tín-đò khác 
víi vói ngirò'i dòi nfra. Tin-dò phâi làm 
sáng danli Chtìa dang khi ò thc-gian niiy. 
Khi úng-hàu triró-c lòa ĐângChrist, chúng 
ta phài khai-trinh cácll niinh dã dùng 
quyèn tir-dođang khi còn ò' thê'-giaii này. 
Cău-sin Chúa gitìp-dõ- moi nguròi làm 
bôn-phftn minli cho trpn-ven ! 

Càu hôi. —Dĩrc Giê-hò-va làp E-xê-cbi-ên 
Iàm chi ?—E-xè-chi-ên phâi làm chi d6i 
vói kè dfr?—Níu E-xê-chi-èn không rán-
hăonlurthé thi sao?—Néu Ê-xè-chi-ên có 
răn-bSo kè dfr inã kc ãy không nghe thì 
thc nào?—Lòi liúa cíia Dúc Giè-hô-va cho 
kè bi đày là chi?—Tin-dò có trãch-nhièm 
nào d6i vó'i Dúc Chtìa Trò'i và v ó i 
ngirò'i đò'i ? 
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D Ã N CÁC P H U - T Ù V Ê 

(E-xa-ra : 1: 1-6; Thi-tliiên 126: 1-6) 

CÂU GÕC:— Bú*c Giê-hô-va dá làm cho chúng tôi nhũ*ng viêc ló*n, 
nho'n đó chúng tôi vui-mù'ng 

(Thi-lhiên 126 : 3) 

Gia-đình lê-bái 
9 Novembre Lc-vi Kỳ 26 : 27-3(1 

1U - Tbi-thièn 136: 1-9 
11 — Đa-ni-èn 9: 16-23 
12 — Ê-sai 44: 21-28 
13 Thi-thiên 124: 1-8 
II — Giè-rê-mi 29: 4-14 

I 15 — K-xc-ra 1 : 1-11. 
Lò*i mô* dàng.—Sãch K-xo'-ra chép vè 

sir dãn các phu-lù, là ngaoi Giu-da, tìr 
Ba-by-lòn vè âf.a què-lurcrng minh, lã 
niróc Pha-lè-tin. (ìiè-rè-mi đã nóí tièn-
tri langkê bi dày plnu & Ba-by-lôn 70 năni, 
ròi Dirc Gic-hô-va sè kliiĩ'n lip trà vè 
nircrc rainli (Giê-rè-mi 29: 10). Bày f>iò-
ta thãy lò'i này dirpc ĩrng-nghiêm ròi. 
Bvrc Giè-hõ-va có càm-đpng lòng Si-ru, 
vua Phe-ro'-so', đéu noi vua đã rao-truyèn 
trong khâp nirác minh răng Đirc Giê-liô-
va có hièn nguoi phài xây-cãt môt đcn-
thcV tai Giê-ru-sa-lcm. Vua cũng cho phép 
kê não inuíín vè nuó-c iniiili dè giúp-đõ' 
xày-cĩít đèn-tliò* ãy tbi vè đu-p'c. Đang 

khi ngircVi Giu-da bi dày ò' Ba-by-lôn, chãc 
có nhiêu đèu khó chiu lâm. Hp phâi 
vâng-pliQC kê nghich, là ngircVi ngoai, 
kbông có dèn-thò' hay là bàn-thò' nào, 
song & gifra hp có tiên-tri Ê-xè-cbi-ên và 
Da-ni-èn. Dó là phuó'c cho hp. Vèphàn 
đò'i, có nhièu ngiròi giàu, nên kbi hp du-pc 
phcp vè niró-c niinh, thì chĩ it ngircVi vè 
mà thôi. Phan nhièu nguòi giàu vói phàn 
nhièu quan trán-lluì không niuoii vè, vì 
hp thanh-Ip'i nhièu và không Ihiro'iig-yèu 
Dúc Chtìa Trò'i dàu. 

Glâi nghĩa tù-ng câu môt 

E-xo*-ra 1 : 1.—«Năni thĩr nbút đòi Si-
ru, vua mrcVc Phe-ro'-ro' tri-vi, Dúc Giê-
hô-va niuôn lãni cho ú*ng-nghi$m lrVi Ngài 
đã cãy mièng Giè-rè-mi,... cãm-đòng lòng 
Si-ru.» Hãy coi II Sù-kỳ 36: 22-23t tlii sè 
tliáy hai càu sau het gioĩig nhu câu môt 
và càu bai trong E-xo-ra đoan 1. 

Châc đèu này bê-trpng Iâm vi có cbép 
bai làn. Ta kbông biê't D I Í C Chúa Trò i 
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có dùng cach nào dê câni-đòng lòng Si-
ru. Có Iê tiên-tri Ba-ni-ên thuât lai clio 
Si-ru nliũ-ng lò-i Ê-sai đã nói tiên-tri vè 
ngiriri chirng 150 năm trircrc khi ngircri 
sanh ra (Ê-sai 44 : 26-28 ; 45: 1). 

Câu 2.—«Si-ru, vua Phe-rcr-scr, nói nhir 
văy : Giê-hò-va BiVc Chúa Trcri đã ban 
các niró'c thé-gian cbo ta.» Vua Si-ru 
khiêm - nlurò'iig nhân-biê't ràiig quyèn-
phép cùa minh là bò'i Bírc Chúa Trói mà 
ra (Giè-rê-mi2: 5-7). «Ngài có hièu ta 
xày-cãt cho Ngài môt dèn-thò' tai Giê-ru-
sa-lem.» Lò'i nay tô rõ rang Si-rn có coi 
lò'i tiên-lri cùa Ê-sai (Ê-sai 44 : 26-28), và 
có hiêu-biêi liri tiên-tri áy chép vè chinh 
mình, nên đã làm tron viêc bon-phàn 
mình đe dirrrc irng-iighièni lò'i tiên-tri ãy. 

Câu 8.— «Khá trô' lèn Giê-ru-sa-lem 
đăng cãt lai dèn-thò' Giè-hô-va. Nguyên 
Búc Chúa Trò'i ngirò'i ãy à cùng ngirò'i ! » 
Không phài chì cho phép ngirò'i Giu-da 
vfc câi lai dèn-thò' mà tliôi, song Si-ru bào 
ngirò-i Giu-đa phài vè. Si-ru nhiii-biêi 
trácli-nhiêm mình đái vó'i Đirc Cluia Triri, 
nên có vàng lcri Chúa cách mau-mán và 
siêng-nàng. Vua ãy cũng xung rang Búx 
Chiia TrcVi là lón ho-n hêi các thàii. 

Càu 4.—«Hê dân Giu-đa còn sót lai măc 
dàu <V dâu, thì bon-dân ciia no'i ho à phăi 
tiép-trcr hp bàiig bac.» Si-ru có bièu 
thân-dàn phâi giiip-dõ' nliĩrng ngircri Giu-
đa nghèo còn (i- lai, phài cho hp hac, 
vàng vàn vân, vã cũng hièu hp pliãi 
dàng ciia-lê lac-hién nĩra dè cát lai dèn-
thò' tai Giê-ru-sa-lem. 

Càu 5.—«Bãy giò' nliĩrng trirò'ng-lôc cùa 
Giu-đa và Bên-gia-min, nhĩrng thíìy té-lê 
và ngirò'i Lê-vi, cà thày nhirng ngircri não 
Birc Clitta Trò'i câin-đòng lòng.» Nlurng 
ngirò'i Iàm dhu cùaGiu-đa và Bên-gia-min 
có dât kê khãc vè xir Pha-lê-tin đc? xày-
cãt dèn-thcr. Câ tliày nhĩtng ngu'iri đã vè, 
bát kỳ ;ii, dèu có niòt ỳ, lã vè Giê-ru-sa-
lcm đí? xày mòt đèn-tliò' mà tbò'-lay Búc 
Giè-liô-va, là Birc Chúa Trò'i mình, vì hp 
tlnro'iig-yèu Chúa. 

Càu 6.—«Các ngirò'i làn-càn chúng dèu 
tiép-trp' clning, cho nlurng vàt hSng bac.» 
Nhĩrng^ngirò'i Giu-da muíSn ÒV lai Ba-by-
lôn vó'i ngircri Phe-ro'-so- đèutòlòng ròng-
rãi đ(5i vó'i kè đi vè Giè-ru-sa-Iem. Dãn 
Giu-đii không vè hál dàu. Có nhièu ngirò-i 
còn ô - lai, song Birc Chúa Trò'i dùng cách 
đó đe khién hp giúp-đõ' nhirng ngirò'i 

trung-tin vó'i Ngài có the" di vè đu'O'c và 
vàng lò'i Ngái. 

Thi-thiên 1 2 6 : 1, 2 , 3 — « K h i Đirc 
Giè-hô-vii d3n các phu-lù cùa Si-ôn vè, 
thi cluing tôi khác nào kè nâm chièni-
bao,...dày sir vui-cnò'i, hát nhĩrng bài 
iniriig-rõ-.B Khi các phu-tù áy thinh-
lình đirp'c giài-phóng, thì hp thàt l íy làm 
la. Hp tiròng ìnìiih nâm chièm-bao, không 
biétđèu rió là lliât haygià. Sau hp mirng 
hét sirc. Khi cr tai Ba-by-lôn, hp huòn-
biic, khóc-lõc, báy giò- hp vui-nu'rng hát 
nhĩrng bài inirng-rõ'. Bân ngoai nguò'i ta 
nói ríing: kB i t c Giê-hô-va đã làm cho hp 
nlifrng viècló'ii.9 Bàn ngoai đã nhìn-biét 
phiióc lãnb cùa Búc Giê-hò-va đ6i vó'i kè 
hi plui-lù, là riiĩii ciia Ngài. 

Câu 4.—«Nlnr các su6i, inièn nani chãy 
niró'c lai .» Mãy suôi đó & ncri khô-han, 
chĩ cõ niró'C trong nnĩa mira. Nlur moi 
iiám cácsuõi dó đirpc dày lai kbi tó'i mùa 
mirii, dàn Giu-da cũng xin Birc Giè-hô-va 
gii.ic lòng hp iiliir vây. 

Càu 5-6. —«Kê nào gieo giô'ng mà gipt 
lê, sè găt-hái cách vui-miriig, ngirò-i nào 
vira đi vira khóc đeni giõng ra rài, ât sè 
trò' vè câch vui-mirng, niang bó lúa mình.» 
Kè bi phu-tũ tai Ba-by-lôn có vira gieo vira 
ii11<"> lè dã l.-'ui ròi, nhicu khi hp ngã lòng, 
cũng có lo-buòn và khóc-lóc lăm, song 
bày giò' sy lo-buòn cĩia hp d(3i ra vui-
mirng. Tin-dò cùa Bĩrc Chúa Jèsus cũng 
có thê dinig thi-du nay ; dàii gieo giõng 
cho Birc Chúa Jêsus đén nôi phài chây 
nii'ó'c mât, cũng dirng ngã lòng, vì inòt 
ngày sau minh sè thãy sir kél-ciuâ. 

Ú*ng-dung bài hoe cho mõi tín-đo 

Nhírng vièc ló'n mà Birc Cluia Trò'i dã 
làm cho chúng ta, là kê tin Birc Chiia 
Jêsus-Christ, nliu sau iiày : (1) Ngài dã 
ban Con mpt xufing thé-gian đè cúu loài 
ngircri bi lur-mãt (GiăngS: 14-16; Rô-nia 
5: 6-8); (2) Ngài dã ban Búc Tbánh-Linh, 
là mòt Báng Yên-ùi khác (Giìíng 14 : 16, 
17, 26; 15:26); (3) Ngài đã ban Kinli-
Thănh bôi Birc Chúa Trài soi-clân ( I I Phi-
e-rcr l :21; HTi-mô-tbê 3 :16,17); (4) Ngài 
đã ban sy sÕiig dcri đò'i cho kè tin Ngài, 
ãy là bò'i sir yêu-tlnrcrng và àn-điên ciia 
Ngài (Giìing 3: 16; 10: 27,28; Rò-nia 6 : 
23); (5) Ngài ban mpis i r luôn vó'i Con 
minh cho chúng ta (Rô-ina 8 : 32; I Cô -
rinh-tò 1: 30). 



Birc Chúa Trò i đã làni nhièu vièc ló-n 
clio chúng la lã dirò'ng nào (lí-phê-sò 2 : 
11-1-1)! Chũng ta có làm gi đ?! báo-dáp 
on Cliúa cbáng? 

Giái-quyèt vâ'n-dè' khó 
Trong Kinli-Thánh có nbiéu 1 ò'í tiên-

tri. Có nhũ'iig lò-i lièn-lri đã dirp-c irng-
ngliicm ròi, và cũng có nhirng lò'l tiên-tri 
kliác clura dirpc irng-nghiêm. Birc Chúa 
Tiòi có nhieu cách lãni cbo úng-nghièm 
liri cùa Ngài. Trong bài hpc nây Ngài có 
DÙng môt vua ciia dàn ngoai d(j Iãm cho 
úng-nghièm lòi tièn-tri vè cácpbu-tù Giu-
đa tai Ba-by-lôn. Bòng-bòciĩa Birc Cbúa 
Trcri cliăng kbi uão di sai. Búc Chúa 
Tròi phán : nCác ntróc nãy sSphuc-sU1 vua 
Ha-by-lòn trong 70 nãm»(Giè25 : 11). Báy 

giò' 70 i)2im dã qua ròi, và các phu-tù trô 
vê niró'C niìnby nbir Cluia đã phán. Nlur 
Birc Cluia Tròi đã dùng vua Pba-ra-ôn và 
vua Nè-bu-cát-nê'l-sn mà h'đu vièc Ngài, 
Chúa cũng có dlĩng vua Si-ru hìiu viíjc 
Ngài nira. Bìiii nhrriig vua áy khòngtbò'-
plurp-ng Birc Chúa Trò i và lâ ngtrcVi dàn 
ngoai, Ngai cũng khiê'n bp làm và hp buôc 
pbâi li'iin theo. 

Câu hòl : 

Birc Chúa Trò'i có làni cbi cbo Si-ru?— 
Si-ru bi'cu kè bj đày làm chi?—Ai sira-
soan trò' vè iiircrc Pha-lè-tin?—Bàn Giu-
da bi đày qua ntró'c Ba-by-Iôn bao nbiêu 
năin?— Nguò'i ngoai có nói cbi vè các 
phu-tù?—Các pbti-tù có xin Bú'c Chúa 
TnVi lãni cbi ? 

3<>E 
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T I Ê N - T R I A - G H Ê V À X A - C H A - R I 

(A-gliè 1 : 2-8 ; 2 : 8-9 ; Xa-cha-ri 4 : 6-10) 

CÃU GÕC:—Tôi vul-mìrng khi ngu*ò*i ta nói vó*i tôi răng: Ta háy 
đi đèn nhà Đú*c Gié-hô-va 

(Tlii-lhièn 122 : I ) 

Gia-dinh lê-bái 
16 Novembrc A-gbè 1 : 12-15 
17 -
18 -
19 — 
20 — 
21 -
22 — 

K-xo'-ra 3 : 8-13 
- Xa-cha-ri 4: 1-10 
- Thi-tbiên 84 : 1-12 
- Tlii-thièn 122: 1-9 
- K-xo'-ra 6 

Thi-thièn 145: 1-9. 
Liri mò* dàng.—A-ghê vã Xa-cha-ii liun 

tièn-tri òr niró'c Pha-lê-lin cbo sõ đfln Giu-
da đã trô' vê Giê-ru-sa-lem sau khi bi bât 
làni pliu-tù 70 năiii. Viêccùa càliai tièn-
tri năy là day-dô, giuc lòng và quò-triich 
síĩ dân Giu-da ãy, vi hp yíu-đnríl lãm và 
kliông hiêp inôt vó'i nhau. Bân Giu-da 
dă khôfi-sir xày-cĩít dcn-lhò' ròi, song mà 
sau bp ugiriig công-vièc lai. Muc-dich 
str giàng ctĩa A - ghê và Xa-cha-ri lâ gpi 
hp tlurc dây và ciít đèn-thò - cho xong. 

Giái nghĩa tìrng câu môt 
A-ghê 1: 2.—«l)ãn năy nói ràng: Thì-

giò- clura đíu, tirc là thì-giò- xây lai nhà 
Birc Giè-bò-va.» Bân Giu-da íty thiíu 

điri'-tin và kliòng có lóng niiinli-iiiff. Ktu 
hp có lòng tin Birc Chúa Trò i tbi Cnua 
cliác sccho hpđtrp'C tbângtrân kè nghjch 
và giúp-đõ* hp cãt xong đèn-thò*. Vi hp 

không lo đén viêc Bũc Chúa TrtVi, nên 
nói thoái-tbác vàng: «Tlii-gicr chtra dén.» 

Câu 3 ,4 .—«Nay có phài là thl-giò* các 
ngiro-i à trong nbà có trìin vãn, kbi nbã 
này hoang-vu sì io .?» Khi bp nió'i khô'i-sir 
cãt dèn-tliò - thi sièiig-năng lâni. Hp dã 
xây nèn ròi (Ivxo'-ra 3: 10), cũng xày-cãt 
bàn-thò- và làp lai trèn nèn cũ cùa nó, 
song bày giò' lip ngirng lai vi kbông còn 
lo nũa. Trái lai, hp chì lo vl nhà minh 
và sùa-sang cho đep-đg. 

Câu 5-6.—«Các nguffi khă xem-xét 
duò-ng-lõi mình...» Cácb ăn riê°l òctĩa hp 
khòng có ich chi vi hp không còn lo vè 
nhã cùa Birc Giè-hõ-va. Birc C.húa Trò'i 
kliông ban plnróc cbo bp vì lip kbông 
vâng lòi Ngài. 

Càu 7, 8.— tCác ngtrai khá xem-xét 
đuò-ng-lõi niìnb. I l;i> lên núi, đcm gô vè, 
và xày nhã nãy, thi Ta sc láy nó làm vui 
lòng... Ta sè đtrrrc sáng danh.o BúcChúa 
Trài khuyên hp làn thú nhì phàixem-xét 
duò-ng-Iõi mìnb. Bãv giô- Ngài blêu bp 
lên núi, ilcm go vè xâ\ nbà nv. Kbi bo 
làni xong viêc dó, Ngài sè bau phu(Vc cbo 
chiing sai. 

Câu 8, 9.—«Bac là cùa Ta, vãng là cùa 
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Ta, vinli-quang sau-rtít cùa nhà này sS lón 
hcrn vinh-quang trtrcrc, và Ta sè han sir 
bình-an troiig chõ'n nà"y.» Vinh-quang 
sau-rõ't cùa nhà này sS Icrn hcrn vinh-
quang trircVc. Lòi tiên-tri nây chép vè 
str tái-làm cùa Chúa. Các ntróc cliò-đcri 
Btrc Chúa Jêsus-Christ, là Bãng Mê-si. 
Ngài sS làm Vua và cleni binh-an cho loài 
ngiròi ta. Vinh-quang sau-rõt áy là khi 
Birc Chúa Jêsus sè đê'n trong str vinh-
hiìn cùa Ngài, thi Ngài sS nhân láy đèii-
thcV áy và chinli Ngài sS crtrong dó (Ê-xê-
chi-èn đoan 40 dén 48). Vinh-quang áy 
rirc-rõ'làdirò'ngnào ! «Vinh-quang tnrcVc» 
íy là trong dèn-thcV do Sa-Iô-môn cát có 
mày đăy-dãy vcVi srr vinh-quang cùa BiVc 
Giê-hô-va» ( I Các Vua 8: 10-11). 

Xa-cha-ri 4 : 6.—«Chang phài là bòi 
quyèn-tbé, cũng chiing phăi là bò-i năng-
ltrc, bèn là bò'i Thàn T a . » Năng-lirc gòm 
mpi IhúsiVc cùa ngirò-i ta, ãy lã thàn-thé, 
tri-kliõn, cách ăn nét 6; 2Òn quyèii-lhé 
nghĩa là sirc cùa nliièti ngtrò'i hièp chung 
nlur binh-lính theo dúng luât-phép. BiVc 
Chúa Trò-i không can nhcV sõ" dông nguòi 
đ'ê làm công-viêc cùa Ngài dàu ( I I Sír-kỳ 
14 : 11 ; I Sa-mu-ên 14:6). BiVc Chúa Trò i 
có bây-tô cho Xô-rô-ba-bên rãng viêc cùa 
Ngài mà ngirò'i sS làrri dc') là bòi Tliíin hang 
sô'ng Ngài đã hira ban cho ( A - g h ê 2 : õ ) . 

Cãu 7.—«IIõ-i núi ló'n, iigiro-i lá ai? 0" 
triró'c măt Xô-rô-ba-bêu ngiroi sS trcr nèn 
dòng bang...» Núi làni hlnh-bóng vè su-

ngăn-trò'ló'n (Ê-sai 40: 4), túc là kliông cfV 
cái chi ngăn-trcrXô-rô-ba-bên. Bfrc Cluia 
Trò-i sè cãt láy dê ngirò'i sS dăt đá chót 
trên dèn-thò' đucrc, và hp sè biét đirpc 
ràng sir cãt xong đèn-tliò' áy là bcri on 
cùa Búc Giè-hô-va. 

Câu 8 - 9 . - « T a y Xò-rô-ba-bèn đã lâp 
nèn nhà này, thì tay nó cũng sS làm 
xong.w Tliuò' xirakê làni quan trín tliuòng 
làp nèn nhà và cũngđătđá chót nũa. Xô-
rô-ba-bèn dã làp nèn nhà dó ròi (E-xo'-ra 
3: 10), và cũng sS đ§t đá chót nũa, và cã 
dàn-sir í y dèu sS lón tiíng kèu reo ngpi-
khen Birc Giè-hô-va (E-xo-ra 3: 11-13). 
«Ngiroi sS biét râng Bĩrc Giê-hò-va van-
quàn c'ã sai ta đén cùng các nguo'i.» Sir 
cat xong đèn-thò' sS làm chiVng cho Xò-
rò-ba-bèn ràng thiên-sĩr ãj' dã chiu Búc 
Giê-hò-va sai dén. 

Câu 10 .—«Vìai là kè khinh-de ngáy cùa 
nlurng đèu nhõ-mon ?» Birc Chúa Trò'i 
trácli dàn Giu-đa vì hp cirng lòng không 
tin nhiriigrièu nhô-mon. Ngày cùa nhfrng 
dèu nhõ-inpn Sfy đã làni xong viêcló'ii bo'i 
vì con mât BiVc Giê-hô-va nhin-xein Xõ-
rô-bii-bèn vã công-vièc Ngài d"ê giúp-đõ' 
và ban phuó'c cho. Bây con niât Búc 
Giê-hô-va thây liét mpi sir, xày nên Ngài 
bao-phù dân niinh cho khõi hicm-nghèo, 
dén nõi Xô-rô-ba-bèn cãt dirpc xong nhà 
áy (coi E-xo-ra 6: 15). Bèn-thò' áy cãt' 
xong ngày tlur ba, tháng A-da, năm tluV sáu 
dò'i vua Ba-ri-út. Ta xein thãy rõ rang 
khi Birc Chúa TrcVi giúp-đõ' và ò' giĩra 
chúng ta, thì ta làm công-viêc nào ciia 
Ngài cũng dirpc hét, và kê thù-nghjch 
chãng khi nào thâng trân dirp'c dâu. 

Ú"ng-dung bài hoc eho môi tin-do 

Tin-đo cua Birc C I H ' K I Jêsus phSi vfrng 
lòng nhò'-cày Ngài và phãi phàn-rS khôi 
ngtròi iigoai ( I I Cô-rinh-tô 7 : 14-18); cíĩng 
phãi dâng mình cho Cht'ia cách sôt-sâng 
mó-i đtrp'c plurrVc nlrièu. Néu chúng ta 
lo hitu vièc Chúa, châc Ngài sSlo-liêu cho 
chúng ta, vi Ngài muò'n ban pluró'c cho 
con-cái minli. Biét bao ngu-ò'i inuon đup'c 
pluró'C lành cùa Cluĩa,song không bang 
lóng hàu viêc Ngài. Hp cú clìtza minli, 
nói rang không có thi-giò', hay liĩ phài lo 
vièc nhà, vàn vân. Hp không khác dàn 
Giu-da đâu. 

Giài-(|uyèt vãn-điS khó 

Bân Giu-da clù cãt lai và sĩra-chũ'a nhã 
cùa minli, song bõ nlià cũa Birc Giê-hô-
V Ì I . Hp chĩ lo vè chính niinh mà thôi. 
Birc Chúa Trò'i không muõn chúng ta bo 
nhàgiàng cùa chúng ta, Ngàicũng không 
muôn chúng ta xao-lãng đèn-tliò' thánh 
cùa Bnc Chúa Trò'i hang stíng, v i đèn-thò' 
này phăi tãn-tcVi trong ãn-dien và trong 
sir thông-bicít Btrc Cluĩa Jêsus-Christ 
clutng ta. 

Câu hòl.—Ba tiên-tri nào đã nói tièn-
tri chosSdàn Giu-đa trò- vè đlít Giu-da ?— 
Myc-đich lò'i truyèn-giãng cfta A-ghè và 
Xa-cha-rilà chi?—Hai tiênrtri áy có khuyèn 
dân Giu-đa cách nào?—Có* làm sao thièn-
sircó nói vó'i Xa-cha-ri?—Birc Chúa Trò'i 
trách kê cirng lòng không tin thl nào ? 
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I 
E - X C y - R A TRÔ" V Ê G I Ê - R U - S A - L E M 

(E-xo-ra 7 :6-10 ; 8: 21-23, 31,32) 

CÂU GÕC:—Tay eùa Bú-c Chúa Trò*i chúng tôi phù-tro* 
moi kè nào t ìm-kiêm Ngài 

(F.-xo--ra 8 : 22) 

Gia-đình lê-bái 
23 Novembre E-XO-ra 7:6-28. 
24 - - 8 : 21-30. 

R. 25 — — 9:5-9. 
; 26 — — 10:1-8. 

27 — Nê-hê-mi 8:1-6. 
28 8:13-18. 
29 — Tlii-thiên 63:1-11. 
Lò*i mô* dàng.—Sách E-xo-ra chcp vè 

sir-kỳ dân Giu-đa tir Ba-by-lôn trô-vè Giê-
ru-sa-lein. Song dêii doan 7 miri chép vè 
ôngE-xo-rá. Lúc ãy vua At-ta-xét-xe cai-
tri ntró'c Ba-by-lòn. Chirng 78 năm sau 
khi các phu-liì thir nhirt đã trô' ve Giè-ru-
sa-lein ròi.thi E-xo'-ra niiri đtra nlurngphti-
tù khác ve nlur có chép trong bài hpc niìy. 
Klh E-xo'-ratrõ' vè Giê-ru-sa-Iem, thì X ô -
rò-ba-bêii'và Giê-hô-sua đã già ròi, còn A-
gliê và Xa-cha-ri cũn'g không làm tiên-tri 
nũa.vi đã lón tuôi. E-xo-ra là môt thày 
thòng-giáo vá thày tê-lè, nên có day cho 
dàn Y-SO-ra-ên biét nhũng luât-pháp ctia 
Bt'rc Giè-hò-va, và cũng có day-dô vè lò'i 
ciia Ngãi nũa. 

Giâi nghĩa tù*ng câu niot 

E-xo*-ra 7 : 6 .—«Vì tay ctia Birc Giè-hô-
va plui-trp' ngtròi, nên'vua ban cho nguò'i 
mpi di?u ngtrò'i xin.» E-xo-ra có quyèii-thê' 
ltrn noi vua At-ta-xct-xe, đén nôi vua cho 
phép õng trò- vè Giê-ru-sa-lem vói nhũng 
ngiròi làm phu-tù tai Ba-by-lôn. «Tay cũa 
Birc Giè-hò-vii)) là cách nói cũa E-xo-ra 
(E-xo-ra 7:6, 9, 28; 8:18, 22), nghĩa là 
Buyèn-phép cùa Dirc Cluĩa Trò i dupc tô 
ra bôi bao.-plui, gin-giũ, cai-tri và ban 
pluró'c cho òng. E-xo-ra tò lòng khiêm-
ntnrò'iig vi có xtrng ra nhtr vây. 

Câu 7, 8, 9.—((Nhiíni năm thú băy đcri 
vua At-ta-xét-xe, có niãj' nguòi trongdân 
Y-so-ra-èn di cúng ngtrò'i trò' lên Giê-ru-
sa-lem. Vã, ngày mòng ìnòt tháng giêng, 
ngti'òi ó' Ba-by-lòn khòi-hành, ròi ra nhò' 
tay nliO'n-lành ctia Dírc Cluia Trò'i plui-
trp', ngtròi dén Giê-ru-sa-lem ngày mòng 
mòt tháng tlu'r năm.» Hp phài di đircrng 
bfin llniiig mó'i tói Giê-ru-sa-lem. E-xo-

ra phâi di châm châm vì có nhièu ngtrò'i 
lam, câ ngtrò'i ló'ii và con nít. Hp cũiig 
đem ctia-câi tlico nira. Sõ ngtrò'i đi chirng 
bây ngàn. 

Câu 10.—«Vi E-xo-Ta đã đinh chí tra-
xét luât-pháp ciia Dúc Giè-hô-va, giũlàm 
thco.» Bôn-phân cùa môt thày thông-giáo 
là day cbo dân Y-so-ra-èn biél nbũng Iuàt-
pháp ciia Dtrc Giè-hô-va (Plinc 33 :10 ; Nè-
hè-nii 8:1-8). Kê nào muõii day ngircri 
khác vè lòi Búc Cluia T rò i và vè ỳ cùa 
Cìuia, thì triróc hét chính niình phãi hpc 
cho biêt và giũ theo (Sú-dò 20:26-28). 

E-xo*-ra 8 : 21.—«Ta truyèn kiêng-cu 
ăn, đe chúng ta ha mìnb xuõng trtró'c 
măt Dtic Clnia T r ò i . » Thuô- xua khi hp 
kiêng ăn cũng có càu-nguyèn luôn (II SÙ--
kỳ 20:3). ' E»xo-ra truyèn cho bp kièng 
ăn bô-i nhũng có- nhu sau n'ây : (1) Dê" hp 
khiêm-nhiròng trtrcVc măt Dúc CÌiua Trò i , 
ăn-năn tôi- Ioi minh, bàng lòng suy-
phyc ỳ cùa Dirc Giê-hô-va, ngõ h'ău dup'C 
giao-thông vói Ngài và đuoc phuó'c lành 
ciia Ngài ; (2) Đ°ê Dúc Chúa TrcVi dSt hp 
di đtròngchánh-đáng.khòi sirhilm-nghèo 
mà hp có the" găp dpc đtròng, nào là kê 
cuó-p, hay là kê tlui-nghich, vi hp đem 
theo nhièu vãng, bac và khf-duug rãt quí. 

Câu 22 .—«ta lâ'y làm then.» E-xo-ra 
dã dan-dĩxuiigrâng: «Tay ciia BúcChúa 
Trò'i cliúng tôi phù-tro mpi kê nào tini-
kiém Ngãi,» nên ông không dám xin dao 
quàn và linh ky. Su xung ra nlur vây/ 
tô ra Dtrc Chúa Trò i sè gìn-giũ và ba< 
pluró'c cho ke nào tim-kiém Ngài. TV«-
kiém Ngài ngliĩa Ià càu-xin Ngài gingiũ 
minh, tlieo ỳ cùa Chúa và nhò-cày Slgài 
trpn-ven ( I I Sù-kỳ 16 : 9). 

Câu 23.— «Ay vây, chúng ta kiêng-cũ 
ăn và cău-xin Ngài đèu áy, Ngài bèn 
nhâm lòi chúng ta.» E-xo-ra vói các 
ngtròi bi đày dòng chunc cìiu-nguj'ên và 
kiêng ăn, Ngài bèn nhâm lò'i hp (Ma 18: 
19). Tin-đò cua Chúa không có đăc-quyèn 
nào ló'n hon là cilu-xin Birc Chúa Trò'i ban 
cho nhũng đèu mình eàii-dùng (Gi. 15 : 7). 



Cáu 8 1 . — «Chúng ta à sòng A-ha-va 
kliài-hành dăng đi dén Giê-ru-sa-lem. 
Tay cùa Bírc Chúa TrcVi phù-tra chúng ta, 
giài-círu chúng ta khôi tay kc thù-ngliich 
và khòi kô rlnh-phuc dpc đircrng.s Tny 
cùa Dirc Chúa Trcri phù-tro- các ngtrcVi áy 
trong l)6n tliáng đang khi hp di dircrng. 
Ngài có bao-phĩi và gin-girr hp su6t cà 
diròng đi. Tin-đò nno làm theo ỳ cùa 
Chúa và có đirc-tin trpn-ven trong Ngài, 
sc dirac phircrc cùa Cliúa và sc thanh-lr/i 
(Kò-ma 8 :31). 

Câu 32.—«fìoan, cluing ta đín Giê-ru-
sa-lem, <V tai dó ba ngày.» Hp đííi Giê-
ru-sa-lem cách bình-yèn, khòi bj hai, vi 
ccVhp tìm-ki£ni và càu-xin fìĩrc Chúa Trà i ; 
Ngài tliáy đĩrc-tin và sir vàng-plinc cùa hp, 
nên có nliâm lái càu-nguyên. 

IJng-dung bài hoc cho mói t in-dÔ 

Chúng ta có thê bi6t chác-chiín rang néu 
niinli n iumi dirac phtrtVc lành cùn Chúa vã 
dirp-c Bĩrc Chúa Trài cai-trj, thi Iriró-c hê't 
phâi càu-nguyên, phài bàng lóng iihà-cây, 
vâng lcVi Clnia. Nlur v$ỳ, Cliúa chác se 
nhãni lòi chúng ta. Ngài là môt Bâng hang 
s6ng mu6n giúp-đõ-con-cái minh (Na-hum 
1:7). fìirc Giê-hô-va là t6t-lànli. Ngài có 
lu'ra chăng lii? lia-bõ chúng tn đâu, song 
Nfjài <*r cũng chúng tn trong nipi no-i cluĩng 
ta di. 

Giái -quyèt v-m-de khó 

Khi chúng ta dpc qua tld-ag nììy khi tháy 
E xcr-ra đjnbchi Ira-xét và làm theoluàt-
pháp cùa Dĩrc Giè-hò-va trircrc khi day 
dân Y-str-ra-ên biát nhũng luàt-pháp íy . 
Chúng tn cũng phài dinh chí tra-xét L<Vi 
cùa Cluia trong Kinh-Thánh. fìnng khi 
mình dinh chi tra-xcl, cũng phài xin Bĩrc 
Tbánh-Linh soi lòng dè nhin-hiri lethât 
txri <[iiyèn-phcp cfia fìú'c Thánli-Linh,đ6n 
nõi lc thât sè gin-giũ- cliúng tn và dè cho 
Ciúiif» la dĩrng v í r n g - v à n g trong fìírc 

Chúa Jèsus-Christ. Th6 thì chúng ta là 
tôi-t<V và lin-dò cùa Cliúa, có thc ăn-ò' 
ziVng-đáng vă dir<rc k6t-cpiâ nhièu. Kbi 
cluing tn ilinh chí trn-xét Lò'i Cluia ròi, 
phài tiê'p-nhàn nó, phâi tin nó, phài vàng-
phyc nó dăng có lòng trong-sach, có sir 
manh-mc thièng-Iièng và <]uyèn-phép. ( I 
Phi e-r<r 1 : 22; I Tê 2:13). Chúng la phài 
làm thco lc thàt cách chác-chân, và quyêt 
đjnli vâng-phuc nó, hâucho chúngta dnp'C 
nên niõt dò dũng cho fìirc Cluia TrcVi ( I I 
Giăng 4). 

Câu hòi.—E-xa-ra Ià ai?—Vua ban chi 
cho Ivxa-ra?—Ai trà vè v<Vi E-xa-ra ?— 
Hp di dirò'ng hao làu?—Cá làm sao E-xa-
ra truyèn phâi kiông ăn?—CcV làm sao E-
xa-ra khòng xin vua mpt dao quàn?—Hp 
có làm chi ? 

T h í - d u y'ê bà i hoc 

«Tay cùa Birc Clnia Trài clning tòi pluĩ-
tra mpi kc nào tim-kiém Ngài.» Có mõt 
con trai kia láin nghè buôn-bán, và điiu 
bét dirac thanh-lai nliicu vi nghe thco 
l<Vi cùa cha ininli, là ngu-òi khôn-ngoan, 
tirng-trài và giàu-có. Con áy khòng hè 
giao-dich buòn-bán triró'C khi hói \ cha 
mình. Chírng nào găp sir khó, con lièn 
đi hôi cha và theo ỳ cba. Cbĩrng não phăi 
càn tièn-bac thinh-Iinh, con cũng di xin 
cha. Con nh<V-cây cha thc? nào, thi cha 
giúp-dãcon thèáy. Vgy, con ãy trà nèn 
giàu-có. Sau dó ít lâu c.on ít hôi ỳ ciia 
cha nfra, vì nó khõng cliiu pliuc cha, mu6n 
theo ỳ cùa mìnll thõi. Nó khòng còn xin 
tièn-bac nũa, nên cha khõng cho, ròi nó 
I I I I Ò I I lluia bán ln, iii;it i I I T I nliicu cliu i lcn 

noi I'i kliáiih-lăii. Anh cm có lãy làm la 
không? Con trai áy có pliâi là hìiili-nnh 
cùa chinh niinli anh em không? Néu vày, 
phâi coi chùng, phâi nn-nan và tlura vó'i 
Cha à trèn trài ràng: «Xin FÌIRC Giê-hô-
va CIV làm ban-hĩru và kluiyên-băo tôi .» 
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Lò"i mcV đàng. Muói bon năm sau khi 
K-xa-ra trâ viS Giè-rii-sa-lem ròi, tlii Nè-
lic-ini dãt inôi iloán dân tir Ba-by-lfln áía 
Giê-ru-sa-lein,xây lai vách thànli dó valâp 
lai lufll-phãp. Nè-liè-mi là mòt ngirò-i sí>t-
siĩiig liĩm dõi viVi Birc Chúa Trõ'i và vó'i 
(làn uiinli, là Y-so'-ra-èn. (ĩng ò- tai kinh-
dò Su-so", và là inòt Dgirflri cao-trpng Iflm, 
Ònglàm quan clnró-c-lùu clio vua, nèn có 
dip tõt xin vua ban crii cho dàn Y-sa-ra-
t-ii dirp-c. Nc-bè mi có xin pbép vfc xũ 
Giti-đa dê xfly-cíit tbànb đó lai. Vua bĩ'ing 
lòng và sai nbrrng quan tiráng cùng cflc 
qnfln ky di v(Vi ông. Nê-bê-mi la môt 
ngirò-i giàu-có. Ông lãm quan tòng-trfln 
xtr Giu-đa dupc 12 năm, dhu vày, ông 
kliidii-nluròng trirác măi Chúa ; ông bay 
c;ìu-ngu\ èu V Ì I cũng có kièng ãn. 

Giài nghĩa tirng eflu môt 

Nê-hê-mi 4 i 6 (Chúnj tòi xày-cãt 
vácb thânb lai, vi dàn-Mr cluiycn lliànb 
Iflm còng-vicc.» Nê-bê-mi dã hi kc tbũ-
ngliich ngán-ti-à nhièu pheil dang klii dàn-
sir xây-cát vflch áy (Nè-bê mi 2 : 10, 19). 
Song Nê-bè-mi kbòng ngfl lòng ; trái lai, 
ông cau-nguvcn uliicu vái Birc Cliúa Trò-i 
(Nè-bê-mi 4 : 4, 5), nên lip xãy xong vflch 
tliánli dó dup-e. Vì dãn-su' đòng niòt ỳ 
vói nliaii, nên dã làni xong viêc dó. Néĩi 
tin-do niuõi) tbâng kc tbù-nghich, Ihi phài 
liim hai đèu : (1) Cău-nguyên ; (2) Dong 
mòt y vó-i nhau mà làm viêc. 

Câu 7-8.—«Xày kbi San-ba-lát....liay 
rì'ing vièc tu-bo yách thành tán-t(Vi, tlii 
cliúng nó láy làm giàn-dũ-, bèn Iflp-Iflp 
nhiiu hét tbây dăng dén hãni đflnh Giè-ru-
sa-lcm và liun cho nó bi roi-loan.» Kê 
thù-ngbicb muôn hflni djflnh Giè-ru-sa-lcm 
viĩ lìim cho dfln (ìiu-da cô sir loan-lac. Ke 
tlui nghich di-ii thiiili-linh nhu vày có Ihe 
lâin cho nhũng nguòi Giu-da đă h&Dg-llflr 
không lo-liìng vicc minb, sc bóa ra so-bãi, 
ngã lòng và thòi kbông làm viêc nũa. T h í 
Ibì phĩĩn nginVi còn có lõng dan-dĩ và làin 
viêc cflch nianh-mè, buòc phãi thôi su 
xây-cál, khòng sao hoàn-thành dupc. 

Câu 9.—«Nhung chúng tôi càu-nguyèn 
cùng Búc Cbúa Trò'i và làp kê ngày và 
déin canh-giũ bp.» Nê-bè-mi vtri dàn-su' 
cìĩu-nguyèn vá cflt nguò-i canh-giũ. Sir 
Ciiu-nguyèn lã quan-hè Iflm cho con-cái 
cùa Chúa. Khi chúng tu gi.ip bãt-kỳ cái 
chi, nià lièn cíĩu-nguyèn vêcái áy, thi Cluia 

sè giiip-(1& cluing ta cbãng sai. B&i sir 
cău-nguyên Birc Chúa Trò'i thuòng cúu 
con-cái Ngài (II Sír-kỳ 20: 1-4, 17, 22-24; 
32: 20, 21). Bàu dàn Giu-da có cĩìu-xin 
BircCluia Trò i bao-pluĩ và giúp-d& iiiinh, 
nhirnghp cũng làni bôn-phàn minh, ĩíy là 
dăt kê canh-gitr. Dúc Chùa Jêsus có 
khuyèn chúng ta llurc canb và cau-ngu,

J èn 
(Ma-thi-a 26: 41). 

Câu 15.—cTlil liít thây cbũng tõi dcu 
trò'lai no'i vácb thíĩnh.ai níiy vèlàm công-
vi(jc minh.» (^àu 10-14 cllép sir iigìiii-lrâ 
cũii nlurng ngirài Giu-da dă ngă lòng vè 
công-viêc minli. N ê - h è - m i dinh moi 
ngirò'i xày-sùa phài dco girom noi hrng, 
và cflng săp-dăt cách n'floliQ phâi làm níu 
kè thù-ngbich dén thinb-liiih (càu 19-23). 
Nê-bê-mi có dăt dù ngirói xung quanh 
vácb lliànli Ìy dè gin-giũ Giô-ru-sa-lem và 
vách thflnh. ông cũng giuc lòng hp biíy 
chién-dãu và nbò-cây Dirc Giê-hô-va, là 
Bãng sc cho hp thâng trán kê llui-ngliich 
(Lè-vi Kỳ 3: 22 ; 20 : 3, 4, 13). Khi kè thù-
ughicli ngbe víi sir sâm-siĩa cùa Nè-bè-nii, 
tlii bp bõ ỳ m'mh, khòng liãm đánh Gic-
ru-sa-leni, ròi (Ifln-sir trò' lai vfl l.ini còng-
viêcmlnb. Nê-hè-migiao cho moi ngirãi 
cai-quàn mòl vièc minh buòc phài Iflm, 
vâ hp làm trpn viêc Sy, nèn trong 52 ngày 
lipxày-cãt xong vách tbànli ãy (Nè-hô-mi 
6:15). Nè-hô-mi có xirng ra cách khiêm-
nlunVng rííng Dirc Chúa Trài dáng khen 
bài su thãng tràn cũa dfln Giu-đa. (^hì có 
mòt ìnìnli Dúc Cluia Trò i láni hòng dnpc 
miru ciĩa kè tluĩ-nghich. (II Sa-mu-èn 15: 
31; I Cô 3 : 19, 20). 

CAu 16. —cTir ngày dó, phiĩn nùa sá 
dày-l(V tôi lflm còng-vipc, còn phàn mĩa 
kia căni cfly giáo, kbièn, cung và giáp.» 
«Bây-tó' tô i» tirc la qufln hò-vê Nê-hè-mi, 
vi chfnh ông liuii quan tong-lrĩin (Nè-hè-
mi 5: 10,16). Pbân nùa sá diiy-tó' òng liun 
còng-vièc no'i vflch thànb, và phìĩn nũa 
kia ông đăt làm lfnh canh nhicti ch'o. Các 
quan-lrtròngdèu đirngàsan kê làm công-
vièc dè có thè Iruj ên linh chirng nào pbSi 
tlioi kèn. Nê-hê-mi sâp-đăt mpi su riít là 
chu-dflo. 

Câu 17 , 18.—«Nliũng kè xây-sùã vách 
thành, nhũng kc kbièng gáub và nhũng kè 
chfl't Ièn, mpt tay tbi lflm còng-viêc, còn 
môtlay tliì ciini binli-khí minli.» Nhũng 
kê xây-stra ai năy đìiu đeo guom noi lung. 



Moi ngtròi làm viêc xày-sirn tliê nào, cũng 
phâi làm lính thê ãy. Thi-du niìy tô rõ 
ràng môi con-cái cùa Dfrc Cluia Tròi phãi 
làin công-viêc mình và cũng phài hiét 
đánh trân nĩra. Kê thù-nghich chúng ta 
không phâi lã nguò'i ta mà thôi, song cũng 
là Sa-tan và các quĩ cfia nó nira. Chúng 
ta phâi làm công-vièc cách sõt-sâng và 
đfrng vfrng-vàng trong Bú-c Chúa Jêsus-
Christ (Êph. 6: 11-18; II Ti 2: 3; 4 : 7), 
thì mó'i đirpcthâng trân nia-quĩ. 

Câu 1 9, 20.—«Công-vièc thi lón và dài, 
còn chúng ta làm rài-rác ò' trèn vách, 
ngirò'i này cách xa ngiròi kia...No'i nào các 
ngiroi nghe tiêiig kèn, hãy nhóni lai cùng 
chúngta õ- dó, Birc Chúa Trò'i ciia chúng 
ta sS cliién-đãu cho chúng ta.» Nè-liè-ini 
coi-sóc hêi, ônggiuc lòng hp và nói chăc-
chán rãng Búc Chúa Trò i sS ehiêii-dâ'u 
cho hp. Nè-hè-mi tirng biei lãugsir đánli 
giăc áy khòng phâi thuôc vè dàn Giu-đa 
hay là chính niinli ông, bèn là cùa Birc 
Chúa Trò-i. Dân Giu-đa huôc phâi làm 
công-vièc mình và nhò-cây Chúa, ròi Chúa 
sS làm cho hp đirpc thâng trân kè thù-
nghich. Nê-hê-mi có nhò-cây Birc Giê-
hô-va, không có hò-nghi chút nào hêi 
(Xuát 14 : 13, 14, 25; Lê-vi Kỳ 1 : 30). 

Câu 2 1 . — «Phàii nìra hp c&irì cây gião tir 
lúc rang dông cho đêii khi sao nipc.» Nê-
hè-mi cliia quân hò-vê ciia minh ra làm 
hai dòi, đè lâm công-viêc và canh-gifr. 
Dàn Giu-đa hèn lònglàni còng-viêc và nhò-
cày Birc ChúaTrò'i, nêu dirpc tliành-công. 

I>ng-dung bài hpc cho môi tin-đò 

Chăng có cái clii quan-trpng lion cho 
tín-dò bang str citu-nguyèn. Khi tín-đò 
càu-nguyèn, canh-gifr và làm còng-vièc, 
thi chácsS có phép la xây ra. Dàu có sy 
ngan-trô', cũng sS có sir tháng trãn. Khi 
nào có str iróc-ao, sirc-ltrc, str vũ-ng-vàng 
và str tin châc, thì inình cõ thê thãng srr 
ngăn-trò' dirp'c và làm vièc clio xong. Néu 
muon xong vièc, cliúng ta dèu pliâi có lòng 
manh-mS.cir biróx tó'i và gifr vfrng dúc-tin. 
Moi tin-dò cũng phâi nlió' ràng mình có 
trách-nhièm lóri đ6i vói loài ngiròi ta và 
vó-i Bòi-Tliánh. Tin-đò phâi hiêp v<Vi 
nhau mà rán sírc hìhi vièc Cluia. Hièp 
vói nhau thi có strc manh. 

Giài-quYêt vân-đi5 khó 

Tin-dò pliài làm ngirò'i linh giõi cfia 

Dirc Clniíi Jêsus-Christ. Néu vày, phãi cir 
clurc cho sàn vã cú canh-gifr, vi kê tlhi-
ngliich khôn-ngoan lãm, vân kiê'm cách 
làm hai tin-dò cùa BircChúa Jêsus-Christ. 
Kê tlnì-ngliich không dánh cluing ta khi 
chúng ta cliong-trã nó, hèn là khi clu'uig 
ta kliòng Ciìn-lliâii, kliông ngliĩ đén, NÓ 
kiêin nhũ'iig chô mlnh không canli-giũ, 
iihfrng lúc inìnli không căn-tliàn, dê tháng 
tràn chúng ta hic ãy. Thè' tlii cliúng ta 
liãy canli-gifr luôn luôn. Búx Chúa Jèsus-
Christ và các sir-đo khuyên chúng ta hãy 
cú thírc canh (Ma-thi-o- 26: 41; I Cô 16 :13). 
Khi chúng ta thirc canh và cììu-nguyên, 
Birc Chúa Trò'i sS clio chúng ta dtrp'c 
tháng Iràn Sa-tan và nhĩrng qu'i cua nó. 
Chinig ta dãnh Iràn cùng clui-quyên, cùng 
thé-lirc, cùng vua-chúa ciia thé-gian, song 
mà cáni o'n Bú'C Cllúa Trò'i, cliiing la có 
niôt Bĩíng lón ho'ii ma-quĩ, áy là Birc Chúa 
Jêsus-Christ hiíng sõng ciia chúngta (Epll. 
6: 12-17). 

Câu hòi.—Nê-hè-mi là môt ngirò'i thê 
nào?—Có' làni sao dàn Giu-da găp nhièu str 
ngăn-trò'?—Nè-hê-nii có giúp-đõ' dàn Giu-
đa thS nào?—Nê-hê-mi có giuc lòng dàn 
Giu-đa cách nào?—Hp xày-cíít xong 'vách 
thánh the nào ? 
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TIN S A U - C Ù N G 

Ai-tín.—Bon-háo nió'i dirp-c tin cu Mpc-
sw Jonalhan Gofoiih, Thìhi-klioa Tãn-sĩ, 
nguyèn giáo-sĩ ò'ntró'C Tàu và lá thàn-phu 
bà D. I. Jeffrey, đã vè inróe Chúa trong 
mpt giãc ngù, vào thu'p'ng-luàii tháng 
Octobre này. 

Ba miro'i nám tnró'C, cliinh cii dã giuc 
lòng bSn-háo chfi-iihièm dàng niình làm 
giáo-sĩ. Boii-báo xin thành - tlnrc kính 
viéng cu và chia buòn cùng ông bà Hôi-
trtròng 1). I. Jeffrey..— T. K. B. 

Cítu-nguYên giúp nhau.—Tôi tèn là 
Nguyên-văn-Giáo, thupc Hôi Tin-Lành <r 
Long-xuyèn, xin yêu-càu quí ông hà anh 
chi trong BãngClirist thu'O'ng-xót màcììu-
nguyèn giùm vp' tôi đau rãt năng, thììy 
thuóc Tày đã chay ròi. Bày gicr còn 
trông-câj7 no'i Chúa thôi. 

V|iy, tôi xin qui ông bà hét lòng khììn-
đão cho ỳ cũa Chúa đup'C nèn. Đa-ta ! 
—Ng uyên-văn-Giáo. 


