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ĐÚ-C CHÚA JÊSUS BI C Á M - D Ó 
(Lu-ca 3: 2 1 - 4 : 30) 

CÃU GÕC i—Vì chinh mình Ngài chju kho trong khi bi cám-dõ, nèn có th'é 

ciru nhirng kè bi cám-dó vây 
(Hè-bOTOr 2 : 18) 

LÒ"! MÒ DÀNG 

C""HŨA Jêsus mói chju phép báp-tém, và 
4 Dúc Cliúa Trò-i moi làm chĩrng vè 

Ngãi ràng : «Ngiro'i lã Con yèu-dííu cùa ta, 
đep lòng ta mpi dàng.» Nlur vãy, sao 
Ngài còn bi ma-quì cám-dò? Klii Dũc 
Cliúa TrtVi tao thànli loài ngiròi, thĩ Ngãi 
dung nèn ngirtVi tlu'r nliút, dăt tên lã A-
đam. Ông áy bi nia-quĩ cám-dô và dã 
tliua. Vi ctr nipi ngirò'i tlèu là tlòiig-tlõi 
ông A-dam, nên liét tliày loãi nguòi bày 
giò' dcu ô' trong vòng tòi-lôi. Cluĩa Jêsus 
đă xuõng thé-gian dè thay-thê' niá dèn tòi 
cho òng, và Ngâi là A-dam thĩr hai. Vây 
Ngài phâi chiu su c;im-dõ truó'c, rõi mĩri 
có the Iàm chírc-vu cúu-thé durrc. Chinh 
Ngài phài thtihg hon nipi sir thù-thách áy 
de tó cho ma-quĩ biê't Ngài lii Dúc Chúa 
Tròi có quyèii cao-cà trcn chúng nó. Và, 
Ngài sc tlĩing sir công-binh chi-thãnh cũa 
Ngãi nià dác-dua môi nguò'i tín-đò, ncn 
Ngài can phâi tô cho nia-quĩ và quĩ-sú nó 
biét su công-bình cùa Ngãi là trpn-vcn. 

I.— TrtrcVc str cám-dó 
(I.u-ca I : 1, 2) 

Muô'n hièu rõ vè su cám-dô mà Chúa 
Jêsus dã chiu, thì ta nèn xét lai môt ít vè 
su cáni-do trong vuò'ii K-dcn, mà so-sánh 
hai dcu đó vói nhau. Chúng ta cũngsuy-
nghĩ vc lúc Dĩrc Chúa Jêsus mói diroc 
dày-dày Dĩrc Thánh-Linh vira khi niói 
chiu phcp bAp-têm. Khi Ngài chiu phép 
báp-tcni, thi Ngái chiu troncn nlur nguõi 
tôi-lôi,nèn ma-quĩ niói cáni-dô Ngài liíng: 
Níu Ngài thiêt là Con Dúc Clnia Trò i . 
Vi Dúc Chúa Trtri mói chírng rang: 
«Nguoi là Con yêu-dau cua ta.» Nghe 
tiéng dó, nia-quĩ không biing lòng, nt'ii nó 
nniãn kiém cách-thí liun cho Chúa hò-
nghi lòi chĩrng ciia Dĩrc Clnĩa T r ò i , cĩing 
nlnr nó đã làm cho bà K-va hò-nghi lòi 
Ngãi phán-dny trong vuòn K-đcn thuõ' 
truóc. Bày giò' chúng ta thír nghĩ xem 
ina-quĩ dã diing đèu nào mà cám-tló Dĩrc 
Chúa Jêsus trong bôn muoi ngày? Có 
phài nó mutSn cho Ngài làni Đãng Mè-si 

y thco ỳ nguò'i Giu-da khòng? Nghĩa là 
nguò'i Giu-da nuiò'n Chúa Jèsus láy quyên-
Dhép Ngâi lám vua nuóc Giu-đa, ròi cai-
tri khiip cã thé-gian nììy. Néu theo lòng 
iiguòi Giu-da niuõn vãy, thi thât nguy-
hiem lám cho loiii nguò-i, vì không khi 
nào thoát vòng tòi-lôi, và châng khi nào 
bift đén sir thánh-sach, cAng-bình cùa 
Dĩrc C.húa T r ò i . Ỳ nguòi Giu-đa niuán 
Dĩĩng Mè-si giúp hp theo phĩìii xác, bàng 
khòng thi hp chm'-bò Ngiii. Thiêt hp 
không hiè't cbi hè't vè đòi thièng-lieng. 

II.— Str mê-tham cùa xác-thit 
(Lu-cn 4 : 3, 4) 

Dĩrc Clfúii Jèsus dã kièngău trong hõn 
muoi ngày, nên xíic-thit Ngài châc mèt-
mòi và đói lâm. Ma-quĩ bên dĩmg sir 
đó mà cáni-dò Ngài : «Nô'u ugutri phâi 
là Con Dĩrc Chúa T r ò i , tlii hãy khiè'n đá 
niĩy trô nênbánh d i .» Nó mutíii Ngài 
dúng phép la inà giúp chiiih minh Ngài. 
Dó có hai nghĩa : nipt là khie'n xác Ngài 
dup-c no-dù, hai Ià tõ ra Ngài.là Con Dúc 
Clnĩa Trò i . Nó muãn Clnĩa Jêsus theo 
nhu tánb ich-kỳ cũa bã lvva buôi truóc 
chĩ lo cho xác-thit minh thòi. Nbung 
Chúa Jèsus dup-c thiing-trãn ròi ; Ngài dà 
dùng lò'i manb-mc niã đáp ràng: «Nguòi 
ta s6ng chángphăi chĩ nhtV btĩnh mà thôi, 
song nhò' tnpi ltri nói ra tù micng Dúc 
Cluĩa Trò'i.n Chúng ta nèn nhĩr rang lò'i 
Cluĩa phiin cúng ma-quì đó có y-nghĩa hay 
lâni. Nlur xira kia dàn Y-so-ra-cn ngu 
no-i dòng vSiig bcSn muo-i iiăm, bp đuoc 
sfing, là nlitV su vàng lòi Dúc Chúa T r o i , 
chó' nào có phai nhó' bánh đâu. 

III.— Su* mé-tham cùa mát 
(Lu-cn 4: 5-7) 

Thãt, Chúa Jèsus lã Vua cùa muõn vua 
và Chúa cùa muòn chiia, song truó'c khi 
tlupc cai-tri khăp the-gian, Ngài phâi lãni 
tron luàt-pháp Dúc Chúa T r ò i , nghĩa l:i 
phãi chju hct mpi đèu đau-đón cuc-khô, 
ròi chiu chét. Sau khi cõng-viêc cĩru-ròi 
xong ròi, Ngài sè trpn quyen làm Vua 
cao-cã. Và, theo các lòi tièn-trĩ trong 
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Kinli-tliánh, thi chúng ta tirò-ng ngây đó 
gđn ri)i. Đén su cám-do tliú hai, ma-quĩ 
nói v(Vi Ngài rang: «Vi b&Tig ngiroi sãp 
minh trircrc măt ta mà thcr-lay, tlii ta sê 
cho ngrrci het thày moi svr nììy.» Ma-quì 
biét Ghúa Jèsus dô'n d í lãm Díi'ng Cúu-
Chúa cùa thd-gian ; nlnrng nó dã eirfrp thé-
gian tir lúc bù K-va theo lcri cám-dõ 
cùa nó. Bây gicV nó cho Chúa xcm các 
nucrc cùa thò'-gian và sir vinh-hi'en eiia 
các nircrc ay, nó muon Chúã thcV-lay nó, 
thì nó cho không, chcr Ngài không càn 
phài chiu dau-dó-n và ho-thcn khi treo 
minh trèn thãp-tir. 

Khi nghe lcri cám-dõ nhir vây, Chúa 
khòng xièu Iòng theo nó, vi Ngài không 
bcri sir mât thĩij' mã mê-tham nhir bà Ê-
va. Ngài lièn dùng lcVi Kinh-thánh mà 
dáp lai rang: «Ngiro'i phSi thò'-plnro'ng 
Chúa, Ià ĐrVe Chúa TrcVi ngircri, vã chĩ 
hi'ui viêc mõt minh Ngài nià thòi.» Thât 
Chúa Jèsus dã tháng-trân rÒi. M5j ngirò'i 
tin-dc') đáng phâi ghi-nlu'r các liri trong 
Kinh-thánh. Diro-ng khi gĩíp sir cám-dò 
cùa ma-quĩ, néu cluing ta eir theo giro'ng 
Birc Chiia" Jêsus, dùng lc'ri Kinh-thánh, 
không cây sirc mình, thì châc sè dircrc 
tbáng l i n i i i 1 ci• > 1 1 . 

IV.— Su* kiêu-ngao cùa đò*i 
(Ln-ca 4:9-12) 

Môi ngvrò'i dè'n cùng Dirc Chúa Jêsns, 
tlnrcVng hay xin Ngài lnni mcit dau la đe 
tci Ngiii thât là Cbn Dirc Clnia Trc'ri. Ma-
quĩ cũng vày, nci dùng deu dci mà eiim-dõ 
Dirc Cluia Jcsus. Nó dem Ngãi vào trong 
thiinh thánh, dăt Ngài trèn nóc den-thcr, 
và nói rãng: ccNáu ngu-cri phãi là Con Dirc 
Chúa Trcri, thì hãj' gico mình xuãng di .» 
Ngiriri Giu-da tircrng Dĩing Mè-si xu6ng 
th6-gian cũng mòt cách nhvr vày. Thièt 
khi Ngài tái-Iàm, thi sè tir trên mà xu6ng 
mcit cách vinh-hièn, song lan tluV nhirt 
mà Ngài mu6n làm Dĩíng Círu-Th6 thi 
phâi chiu liòn-ha, nghèo-kho, ròi chiu 
ch6t vì tòi-lcii cùaniõi ngiriri. Ta nhcV lai 
khi Ngãi treo minh trèn cày thàp-tvr, nhièu 
ngucVi kêu Ngài néuthãt lii Con Dire C.Iuia 
Trcri thi xu6ng kh'ôi thâp-tvr đi. Thât 
muc-đích cũa Chúa Jcsus đ6n th6-gian ă°ê 
làm xong su chuôc tôi, nên d.ĩu cci nhicu 
phen ngu-ò-i ta và ma-quĩ cám-dõ Ngài, 
Ngài cũng cú đvrng vTrng, dùng IcVi Kinh-
thánh mà đáp lai ràng: ccNgvro'i dirng thvr 
Chúa là Đúc Chúa TrcVi nguo -i.» Kinh-

thánli chép : «Ma-c]uĩ bi-n bci đi, Iièn có 
thièn-sir đén giin mà hiìu vièc Ngài.» Khi 
mõi tin-đò còn ô- th6-gian, khcing sao 
tránh khcii nhũng dèu cám-dõ, song theo 
giro'ng CiVu-Clnia Jêsus-Chrisl, thi mòi 
ngirò'i dăng ghi-nhó' lò'i Chúa vão lòng, 
châc sè đucrc thâng liuin nlur Clnia vày. 

V.— Hièu-quâ cùa sir cám-dô 
(I.u-ca 4 :13) 

Ma-quĩ clã clùng hê't thiiy quyen-niing và 
khôn-ngoan minh, song khòng thiing nôi 
Dúc Chúa Jcsus. Măc dàu truóc nó dã 
đircrc thâng bã E-va trong vuc'rn E-đen, 
song làn niìy nei phâi chiu thua Chúa 
Jèsus, bèn bci mà di.' Thàt Cluia Jesusđiĩ 
chiu kho trong khi bi eám-dô, vá Ngài đã 
thiing, nèn eó thè ciru nhimg kc bi cám-
d(5 vày. Mcii ngvrcii tin-dò ean pluii (i' 
trong Chúa và h6t sírc nhò'-cày Ngài, thi 
sè Ihâng hcrn ma-quĩ lucin luôn. Dê'n khi 
Cluia Jêsus Irò' lai, ma-quĩ sè bi bõ vào 
dia-ngue. Còn thé-gian sè điro'e diìy-dây 
binh-an và eòng-bĩnh ciia DircCluia Trò'i. 

C A T N G H Ĩ A N H Ũ - N G C À U K H Ó H I È U 

Doan 4 : 1.—«Dú*c Chúa Jèsus dàY-dây 
Dúc Thánh-Linh.i) I.òi ãy nói \ i Cluia 
Jcsus sau khi dã chiu phép báp-tèm ; mà 
trong sách Sú-đò doan 6: 3 cũng nói 
ngiròi nào ctircrc Chúa dũng de hàu vièc 
Ngài, thì phài đày-diiy Dirc Thánh-Linh. 
Dó nói ve nguò'i tín-clò. Mòi ngirò'i có 
the duo'e day-diiy DiVe Thánh-Linh, nê'u 
bang lòng dàng tron minh cho Chúa. 

(;àu2.—«BÔn mu-o*i n g à Y » TrongKinh-
tliánli chcp nhièu vc s6 bõn miriri : Cókhi 
nói vè" lúe tlui'-thách ; có khi ncii vè năm, 
nlur liic chcp vè dàn Y-sa-ra-cn ò trong 
đong vâng; và có khi nói vè ngày, nhu 
bài chúng ta hoc hòm nay. (Xem Xuãt 
24 : 18; Dãn 13 : 25 ; I Vua 19 : 8 ; Sú 1: 3). 

Càu 4.— «Ngu*ò*i ta song cháng phâi 
chl nhò* bánh mà thôi. song nhò* moi Icri 
nói ra tìr miêng Đirc Chúa Trcri.» So-
siinh dò-ăn vcri lòi Dirc Chúa Trò i , thi 
dò-ăn thàt là vàt lur-nát, không giá-tri gì. 
Song đèu ()uan-hê là phài vàng-theo các 
Icví đã phan ra tir mièng Đúc Chúa Trcri. 

Cftu 5.— «Cho xem moi nu*ó*c thé-gian 
trong giâY-phút.» Ay là mòt phép la. 
Ta nèn biét rang ngoài Dúc Chúa Trcri ra, 
ma-quĩ cũng cci thè lãm nhieu phép la. 
Xem Phiie 13: 1, 2, câ sách Khâi-huyèn và 
sách Ma-thi-o', thi thĩiy có chép rõ lám vè 
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niii-quì cũng có tlic làm nhièu phép la. 
Khâi lf>: 14 ; Ma 21: 24. 

Câu 7—«Moi su- dó sê thuôc v'ê ngiro~i 
câ.» Ma-quì biet Cluia Jêsus dén đe cúu-
chuòc thé-giaii, nliirng mu6n Ngãi tluV-
lay iiõ dê dirpc thè*-giail lai, chó kliòng 
11111011 Ngài chiu chè'l nià đèn tôi-loi cho 
nguiri dcii. Song C.lnia Jèsus kliõng cliju 
nlur vây. Vi néu Ngài cbiu, thi cùug 
nlnr Ngài xung uia-quì là chiì cùa the'-
gian. 

Câu 13.— «Bèn tam lìa Ngài.» I.iìn nay 
nó dã dũng bét sirc mà cáni-dõ Cluia, 
song kliông tliang duo'c, bcn tani lìa Ngài. 
Nó còn cáni-dò nliieu liìn kliác nũ'a. Thàt 
Cluia Jèsus cliăng phãi cbì bicám-do mõt 
liĩn nià tbòi, vi Ngãi trò' nèn nguòi nbir 
cluing ta, tbi thuòng bi cáni-dò nbu 
oluing ta, song luôn luôn Ngàí diro-c tbáng. 

LÒ-l HÔl : 

1.—Sao Cluia Jèsus còn pbâi bi cãm-do? 
2.—Ma-quT muđn Cbúa hò-ngbi vè gi ? 
3.-— Trong bón muoi ngày ma-quĩ dã láy 

dèu gi mà cám-dõ Chũa? 
4.—Clnia Jèsns có dùng quycn Ngùi đè 

giúp Ngài kliông? 
5. —Trong ba sir cám-dô đó ma-quĩ muôn 

Cliúa làm gi ? 
6. —Chúa Jêsus và bà K-va dã đõi vói ma-

quĩ thè nào? 
7.— Tín-dò niuõn tháng su cám-dõ tbi 

pbăi nliò' gi ? 
8.—Tai saoma-quĩ muõn Cluia gicominb 

xuõng tir trèn nóc dèn-thò? 
9.— Tin-dò vá Chúa phãi giõng nhau 

Ihè não? 
10.— Ma-quĩ có quyen-phép mâ liun phép 

la không? 

3<>E 
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C H Ú A JÊSUS LÀ T H Ă Y THUÕC 
(Lu-ca 4: 38-44; 5:12-16) 

CÀU GÕC:-Thât ngu-ò-i năy dà mang su- dau-dó*n cùa chúng ta, 
đã gánh sir buôn-birc cùa chúng ta 

(Ê-sal 53: 4) 

LÒI MÒ1 BÀNG 

KHI khĩ-sir giâng-day, Chúa Jêsus tò 
Ngài làBãng có quyèn chfra binb Ioài 

ngiròi. Ngãi chãng nhĩrng cúu linh-hòn 
mã thôi, lai cũng chũa binh cho hi:t mpi 
ngiròi đén cùng Ngãi nũa. Và, căc tièn-
tri đò-i xua dã nói tnróc vè Báng Mc-si 
se lâm nlur vỳy, nên khi ta dpc dSn 
nluriig phêp la niã Ngài đã liun, cũng 
không láy lâm la (xem K-sai 53: I ; M;i 8: 
17). Nè'u Cluia kbòng lãm nhu vãy, thi 
nguò'i ta sè khùng tin Ngài là Dâ'ng cùa 
Birc Chúa Trò'i dã húa sè sai đén troug 
th5-gian đe ciru loài ngircri. 

I. Chúa Jésus chũ-a nciu'ò'i dau-Ôm 
(4 : :«-40) 

Khi nguò'i ta nghc Chúa giâng-day, thì 
lãy làm la, vi Ngái nói môt cãch có quyèn. 
Căc thày té-le cât nghìa lòi Chúa, nhung 
không có tlie diinli thirc lòng nguòi, vi 
măy ông khòng biít nhò-cây Birc Chúa 
Tròi . Khi Chúa Jèsus đã giàng-day trong 
nhii hôi tai thãnh Ca-bè-na-um ròi, thi 
Ngài di đén nhà Si-mòn. Ô' đó có bã gia 

cũa Si-mòn Phi-e-ro' đau năng liiin ; ngiròi 
ta xin Ngài chũa binh cho bà, v:i Ngâi 
lièn quò'-trách su đau-đón áy. CÓ nhũng 
đèu chúng ta phài xêt: thir nluil. Bhi-e-ro 
là mòt nguói có v o ; thir hai, dàu có Bũc 
Cluia Jôsus trong nhà bà gia Si-môn, 
nhung niâ ngirò'i ta còn phài xin Ngài 
giúp-đõ'; thú ha, su dau-dón áy không 
phãi tiini-thuò'iig dàu. Chúng tòi biét 
đuoc, vi có' Chúa dã phâi quô^trách binh 
â'y. Bèu đó tõ ra ma-quĩ duong dùng 
quyèn nó mà lãm hai bà. Trong Kinh-
thánb tluró'iig nói Ngãi chũa binh, nbung 
lììn nay lai nói Ngãi ciuô binh cũng nhu 
Ngài dã quô' các quĩ vày (Lu 4 : 41 vù Ma 
8: 26). Ngirò'i ta phãi xin Ngài giúp bá. 
Néu nguò'i ta chĩ biét Ngãi cci quyèn và 
inuoii cliũa bjnh cho nguò'i áy, thi không 
đù; pliãi dín vói Ngài và xin Ngài mói 
đuoc. Ngài dã chũa binh cbo bà ròi, bã 
lièn dãy giúp-dõ'Ngài và các niôn-đò nũa. 
Pbài biét rãng nlurng phuóc niinh đuoc 
đèu bò'i Chúa, vày ta nèn dũng mã hàu 
vièc Ngài. Khi ngirói ta đă nghe vi5 bà 



gia Phi-e-ro" đup'C khôi binh, thi lip kéo 
.đSn vúi Cluia dông lám và xin Ngài ehira 
rbinh cho ngucVi đau-đcrn cũa minh. Ngài 
bèn chũa hét mpi ngircri. 

II.—Chúa Jèsus đutSi qul khòi ngu*ò*i 
(càu 41) 

NgucVi đau-đtVn và ngirò-i bi qulám kháe 
nhau lì'im. Có nguò'i thiêt bi ma-qui cai-
tri, cíìng có nhièii ngucVi chĩ tai tôi niình 
đã lãm. Nlurng mà Chúa Jèsus có quyèn 
duòi qui ra kbòi ngirò-i. Hôm nay nêu 
tín-itò có dirc-tin trong Chúa và càu-
nguyèn, thi cũng có quyèn giúp ngucri bi 
quí ám. Khi ChúaJêsus duoiquĩ ra khõi 
ngircri tai thành Ca-bê-na-um, thi ni) nhìn 
Ngài vã xirngNgài là Con Dúc Chúa TrcVi. 
Nhirng, rtíi viri sir xung Ngài là Con Birc 
ChũaTrcri, lai nbcV công-lao Ngãi dèdirp'c 
ciru, thi khãc nhau xa lâm. 

III. -NguÒn quyên-phép Chúa Jèsus 
(câu 42-W) 

Dàu Cluia Jêsus là Con Dúc Chúa Trõ i , 
song Ngãi cũng ciiu-nguyên nhifeu. Ngài 
diro-ng lãm ngiròi, và Ngài phãi nhò' Birc 
Thánb-Linh Irong lòng d'e theo ỳ ciia 'Chúa 
Cha. Khi các môn-đò dircrng nghi, thi 
Chúa tách rièng đê càu-nguyèn. Nlur vày 
Ngãi mcVi cc') the ban plurcVc cho nguòi ta 
(xem Máe 1: 115). Đúc Cbúa Trcri niuõn 
các tin-dò chu-nguyèn nhur Ngài ; vi, néu 
chãng vãy, Ihì se không biít ỳ cùa Ngài, 
nên dc đi lac lâm. 

IV.—Su* chũ*a binh phung 
(5: 12-15) 

Này cc') incit nguòi mâc binll phung ctén 
xin Chúa lùm cho khõi su ô-ué í y . Ngirò-i 
dày-dãy do-diiy dén vcVi Chúa là BKng 
thánh-sach và có quy'ên. NgucVi biét Ngài 
có quyèn, nhirng không bic-t châc Ngài 
bàng lùng giúp-đõ-. Bàu ngucri scr Ngài, 
song cũng cir dc*n vcVi Ngài. Chúa muõn 
nguò'i tòi-lôi cũng đén vcVi Ngài nhu vây 
đe Ngài giú])-đcr cho. Nguiri binh phung 
đã sp- mà xin Chúa, vi không biét rõ Ngài 
có sì5n lòiíg ehiu giúp khòng. Loài ngucri 
khòng nên ho-nghi đèu ãy, vi Ngài xuõng 
thé-gian d l cúu ngirùi khòi tpi. Ngái dã 
gicr tay ra rcV ngucVi bjnh ãy. NgucVi khác 
chìíng khi nào dám làm vày, vi sp- cũiig sè 
bi lày dcr-dáy. Nhung Chúa Jêsus không 
sp*, vi Ngài biét luàt-pháp ciia Môi-se dã 
v t rongNgà i . Lai nũa, Ngài mudn day-dò 
ta biíít răng: tôi-loi không thc làni cho su 
thánh-sach cùa Ngài trù nên ò-ut* đuo*c. 

V.—-Cách Chúa eâu-nguYên 
(càu 16) 

Trong b6n sách Tin-Iành hay nói vè 
Chúa Jèsus càu-nguyên riêng. Lân nây 
Ngài cũng làm iihu vãy. Xin coi các câu 
sau này và cú tra xem luôn, vì Ngài dã 
làm cái guo'iig cjui-báu cho ta hangsoi: 
Lu 4: 42; 5: 16; 6 : 12; 9: 18, 29. Khi đpc 
ròi, phâi tu xét lóng dê bic*t minli có 
giõngNgài khòng. Ma-quì dùng hét qnyèn 
cùa nó đè ngãn-trù su càu-ngu\èn cũa eãc 
tin-đò. Tiéc thay, nhièu ngucVi bay nghe 
lcri nó! VI Viiy, có lâm lín-đò. tlurirng 
váp-pham tcii-Icn, vii cũng có nguò'i yctu-
đufii vè phan xác bùi ít càu-nguyèn. 

C A T N G H Í A N H Ũ - N G CÂU 

Boan 4 : 38. — «Nhà S i -môn .» Anh-rè 
cũng ô- vcri Si-môn trong môt nhã (Mác 
1:29). Có khi Giĩing và Gia-co-cũng cVđó. 
Các ngucVi ííy khõng phãi giàu-có, nèn 
phài cr chãl-hep nliir vãy. 

Câu 38. — «Bà gia Si-môn» (Coi I (^ci 
9:5) . Si-niòn sau dirp'c gpi lã Phi-e-rò", 
đúng dìiu các mõii-đò. Ông cò vp' và 
cũng lo đín nhii mình. NgirtVi nào nói 
các mtic-su hoăc thìiy giâng kĩiông duc.rc 
Iáy vo*, thì trái vúi ỳ cùa Búc Chúa Trùi 
(xem I Ti 4: 31). Bèu ãy thupc vè nhũng 
đao ngoài dao Bírc Chúa Tròi , chir kluing 
phâi là đao bùi Ngài mà có. Kìa xcm 
trong đcri luàt-pháp, các thày té-le cũng 
dã lâ'y vcr (xem Lê 21). 

Càu 39. —«TruY*Sn eho eo*n ré t .» BcVi 
Chúa Jôsus đa trách binh rét ííy, nèn biát 
su ctau-đó'ii dó là bô'i ma-quĩ mà có. 
Dàu mpi su dau-đtrn không phăi dèu bcri 
ma-qui má dén, nhung néu không có tcii-
loi, thì châng có su dau-fSm và su chíít 
nũa (Bô 5: 12). Vây biét su chét là bò-i 
Sa-tan, kê giét nguò-i tù lúc ban đău (Gi. 8: 
44), và ua làm hai xác-thit ngucVi. 

Câu 40.—«Ai nâ'Y có ngtrcri dau.» Khi 
nghe vê phép la Chúa đã làm, ai nãy đua 
nhau đem ngucVi dau dê'n cũng Ngãi. Bó 
khòng phài hp tin Ngài là Con Dúc Chúa 
Trùi đàu, song ho có su càn-kip, nên đên 
vcVi Ngài đt' dup'c phuác vè phàn xác mà 
thôi. Hp dã tin Ngài có quyèn chũa binh 
cho, và hp dupc phucVc áy theo su tin. 
cùa hp. Nguò-i đau hay lo cho xác-thit 
đuac manh-khôe, nhung it lo đeii phàn 
linh-hòn. Lúc áy, cci nhièu nguài đê'n 
vói Chúa Jôsus dè dupc Uhòi binh, nhung 
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it ngirói đén vói Ngài dc diroc kliõi tpi. 
Càu 41.— cCn'm không eho nói.» Các 

quĩ phài phuc-tùng Ngãi. Nó không đuoc 
lãm chi quá t|uyèn cùa Ngài. Dììu Ngài 
muon ngirò'i ta làni chiing Ngài là Diíng 
Christ, song Ngãi caiii cãc quì. 

Càu 42.— «Ngài ra đi đèn no*i váng-
vè .» Khi chúng ta xêt vièc làm cùa Chúa, 
thi tliây lúc nào cfing nhu nhau. N'gài 
không lo hău viêc Clnĩa Cha cho dén doi 
quên càu-nguycn, niâ Ngài cfing kliông 
càu-nguyên cho dín dôi quèn si.r bo'i-rô'i 
cìin-kip cùa nguòi ta. Ngirói hiìu vièc 
Chúa hôni nay cĩing phãi nhu vày. 

Doan 5: 13.—«Rò* đèn ngirò-i à'y.» Theo 
lò*i Lê-vi Kỳ 13:46, néu aigììn nguò'i binh 
phung thi cl.-ĩ bi ô-uf rò i ; nhung néu ai 
niuoii đirp-c sach, theo luàt-pháp, thiĩy té-
lé cà phâi rir dén nguòi áy. Nèn deu áy 
chĩ rõ cho ta biét Dúc Cluĩa Jèsus là 
Thììy té-le cà (Lè 4: 28). 

L ò ' l HÒI : 

1.—Sao nguòi ta biít Chúa Jêsus là 
Báng Mê-si? 

2.—Có ba đèu gi chúngta phâi xét trong 
chuyèn Cluia chũa binb cho bà gia Si-mòn? 

3.—Su đau-đón cùa bà gia Si-môn có 
phiii tăm-thuòng không? 

I.—Căc quì có nhin biét Chúa Jêsus lù 
ai khõng? 

5.—NCu Chúa Jôsus là Con Đúc Chúa 
TrtVi, làm sao Ngài phâi càu-nguyên 
nhièu? 

6.—Đeu gì trong su chũa binh pbung 
chì y ì Chúa là Tbfiy té-lê cà? 

7.—Liĩm sao cò sir (l:iu-đcrn vù su chéf 
trong thf-gian? 

8.— Nguòi ta đén vói Chiia Jêsus dè 
duo'c chi ? 

9.—Nlnrng ngutri dín vtri Cluia CÓ hicu 
vc Ngài là Báng Cũu-tbí khòng? 

10.—Làm sao Cluĩa Jcsus không cho các 
quĩ tò Ngãi là ai? 

3 0 E 
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CHÚA JÊSUS L À C I Á O - S U 

CÃU GÕC :— Các ngirtri muôn 
hày làm eho 

(l.u-c 

LÒ"I MÒ- DÀNG: 

BÀI hpc liôm nay nói vè bài Chũa Jèsus 
giâng trên niii. Sách Ma-thi-tr doan 

5:—7: cũng nói vc su tlay-dô áy. Lu-ca nói 
Ngài và các mòn-di) (lã xuong tir trèn núi, 

*i dirng lai ô' noi diing b.ing. Ay hi Ngãi đă 
xuõng, nlurng dirng lai khi tiin dirpc mòt 
noi dòng bàng giìn núi. Ma 5:—7: nói 
clái hon vè bàigiàng cùa Ngài. 

I.— Phu*ó*c l inh và su* khSn-nan 
(l.u-ca 6: 20-21) 

Miĩy cãu niiy nói v'è b6a pluróc lãnh, 
tirc là phuó-c cho nhũng nguòi nghèo-
khó, nhirng ngirõi liièn duo-ngdói, nhũng 
nguòi hiên duong khóc-lóc, nlurng nguòi 
bi ngutri ta ghét, đuoi, mâng-nhiê'e và bo 
tèn nhu đò ô-uê-. Mói nghe nhu vây, 
clnĩng ta tuòng nhũng nguòi dó là kê 
klió-khăn lám, song Chúa đã lu'ra ning hp 
sê điroc phuóc, vì phàn thuông trcn tiói 
sc lón lám. Lai cfing có nói y í bõn sir 

ngu*ò*i ta làm eho mình the" nào, 
ngiròi ta th'é â'y 
:t 0: :il) 

khõn-khó nũa: Khõn cho nhũng nguòi 
giãu-có, nhũng nguòi biên duong no, 
nhũng ngutri hièn đuong cuò'i, nhũng 
nguòi throng dupc ta kben. Nlur vãy, 
chúng ta ti.r hõi niiiili răng: Su nghco là 
phuóc chăng? Giàu-có là tôi chăng? 
Diroc nguò'i ta khen ininh có trái 15 gi 
khòng? Khòng phài, nhungmàsu nghòo-
cuc, buòn-buc, (lau-dón, v. v. làm cho 
nguòi ta suy-nghĩdfn môt Dáng có quyèn 
giúp-dõ. Birc Chúa Trtri muõn nguòi ta 
biít nhó-cây Ngãi dc Ngài giúp-đõ-. Kê 
nào duoc dày-đũ mpi su thé-gian, thi 
chang nghĩ dén Búc Cluĩa Tròi , hay là 
dò'i sau. 

II.—Tin-dÒ tlòi vó-i kè thù-nghich 
(6: 27-36) 

Trong nhũng càu niìy Cbúa Jêsus phán 
vè su công-bình, nià là su công-binh ciia 
on-đicn, chó khòng phiii cõng-binh cũa 
luât-pháp. Ngãi bicu ngiròi tín-đò phâi 
thuoiig-ycu kê thù-nghicb. Xy là mõt đcu 
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mcri: ngircri ta clising tirng nghe bao giir. 
Nhirng mà Chúa muõn moi ngiròi dircrc 
círu, và Ngùi niuÔ*n các tín-do làm chirng 
vè Ngài cho ke tlui-nghjch. Dí>i vcVi ke 
thù-nghich, ngircri ngoai đao thimuonlãm 
hai; nlurng tin-đò thi phài rãn sírc làm 
cho' trò' lai cùng Dirc Chúa Trò i . Làm 
sao ngircri tin Chúa clirtrc hòa lai vó'i kè 
thù-ngh|ch? Phãi tim dip-tiên mà giiip h p . 
Khi-hp chiu nhfrng phucVc bài tay ngiró'i 
ín-dõ, thi lúc áy có thè chĩ cho hp biet 

vè Clnia Jêsus. Nlurng msi, muõn giii|) 
ngircVi thù-nghich, chúng ta phãi dsinh 
thâng tói-lôi trong lóng. Vs'i sir thâng-trsin 
í y lã bò-i Dirc Thánh-Linh ngir trong lòng. 
Ngirò'i ta phãi đíty-dly sir thiro'iig-yèu cũa 
Dirc Chúa Trò'i, chó' sir tlui'O'iig-yèu ciÌa 
loài ngiròi không dfi đãu. 

II I . —Tín-đÔ dÒi-đãi vó*i nhau 
(Lu-i'n 6 : 37-42) 

Máy cíìu nây Chúa Jêsus day-dô tín-do 
phâi ăn-cV vcri nhsui thê' nsio ? Ngài bieu 
rtirng doán-xét ai ; dirng lèn án.a i ; hãy 
tha-tlnr và hãy clio. Ngiriri tin-dò đsing 
phsii doán-xct sir lsinh vã sir dír, su* khòn 
và sir dni; nlurng khi doán-xét, phâi có 
lòng rông-rãi, hôi cho rõ ỳ cùa ngirò'i khsic. 
«Các ngiro'i muán ngirò'i ta lsim cho niiiili 
Ih'ê nsio, hãy làm cho ngirò'i ta thè ííy.» 
Mà cũng phâi tha-lhir ngircVi ta bát luàn 
đèu nhò hay ló'ii, dìhi niình dã rõ hay deu 
mình tirò'iig-tirp'ng. Ròi thi «cho.» Ay 
nghĩa lã phâi giúp-dõ - tin-dò ve sir thièng-
liêng. l lê ai muíin giúp anh em minh nhir 
vày, thi dáng nèn eó lòng khiÌMii-nlurò'iig 
hèn-ha. Vã dirpc hai sir fíy Isi bài có Dirc 
Thánh-Liiih trong lòng ngiròi. Ai có cãy 
rtà trong mât mình, thì không thè t h á y rõ 
cái rác cùa ngirò'i kbác niã liíy giúp ra 
rtircre. NghTa là có tôi-lôi trong lòng, Ihi 
không thè nsio giúp ngircVi khâc dircrc. 

CĂT NGHÍA NHŨ-NG CÂU KHÓ HIÊU 

Lu 6:27.—«HâY Y"^ u hè thù mlnh.» Sir 
tluro'iig-yèu lã gi ? Xem I Cò 13: thi biê't 
ai có sir yèu-thiro'iig náy hay giúp nguiri. 
Có ngiròi tirô-ng râng phâi hiét sirtlurcrng 
trong lóng, thì ĩíy lsi sir tlnro'ng thièt. 
Chúa Jèsus đii tii ra ngircri nsio có sir yêu 
thât thì hãy làni Isinh, ban plnró'c, cìiu-
nguyèn cho nguò'i ta. 

Câu 30.— «Hè ai xin, hăY cho.» Clnia 
không nòi huòc pbâi cho theo lc'ri xincùa 

mpi ngiròi nbu ngircri què tai cfra đen-thò' 
dã xin tièn cùa Phi-c-rcr vsi Gising; ngiriri 
khòng dirp'c đèu ííy, song dirp'e đeu khsie. 
Ngircci ciiu-xin .Chúa cũng vãy, có khi 
không dirp-c đèu minh xin.songChúa biíì 
rõ ho-n vê sir ìninh càn dúng, nèn Ngài 
ban cho dèu t(5t hcrn. 

Csiu 35.— ((Hãy Y ê u k ^ thù mình.» LtVi 
áy khòng nhirng chĩ vè kè Isim hai niiiili 
thôi dsiu, mã có lè c'r rtây cũng chĩ vè ngiriri 
ngoai rtao, Ià ngiròi Rò-ma lúc ctó nũa. 
Nfíu lúc áy các tin-đc) đã vâng liri Chúa 
mà yôu-tlurong ngiròi Rô-ma, thì khòng 
găp sir khô'n-nan lirn bcri hp. 

Càu 37.—«HãY tha-thú*, ngu*ò*i sê tha-
thú* mlnh.» Ai tha-thír ngircVi, sè găp sir 
nhcrn-lir bcri tay ngircri. Nlurng Icri niìy 
có y day rang níu ngirò'i nâo dirp-c Dire 
Chúa Triri tha-thir mìiih, thi phsii tha kê 
thù-nghich. 

C.âu 3i).—«Kè mù eó thc* d;ie kèmùđu*o*c 
chãng?» Ay nghĩa là ngiriri nào khõng 
có SIT thiro-ng-yèu, không hiél tlia-thir, 
nhirng hay xét-dosin ngircri ta, llii khòng 
thê giú|) kê khsie dup'C 

Cs'ui 40.— «Hê đu*p*c t ron-ven.» Khi 
ngircri nhcr huyet hâu ciia Cluia Jèsus mh 
rfra sach lòng, thi đirpc trpn-ven. Dirc 
Ch.ua Trò'i xirng ngirò'i dô là trpn-ven, vì 
Ngài chĩ tháy ngirò'i ĩíy trong ChúaChiisl 
nià thôi. 

Càii 42.—«Kè già-hình.» Khichũngtòi 
dùngchrrgiii-hình.lhìcóngl'.Talà dõi ngiròi 
hoăc khòng ăn-ò' ngay-tbang. Nlnrii(> 
nghĩa Cbúá day là ngtrtVi diro-ngdô'i mình. 
Ngircri áy không hièu biEl ỳ cùa Chúa. 

l.O'l HÒI: 

1.— Chúa Jèsus gising hsii này cr đàu? 
2.— Ngsii gising cho ai ? 
3.— Ngài có lsim chi trirtrc khi giâng 

bài iiy ? 
4.—Ai là ngirò'i sè dircrc plnrirc cùa Cluia? 
5.— Cái gi ngăn-trô' ngtrcri dê'n vói Dirc 

Chúa TrcVi? 
6.— Ngtrcri tín-di) phài đoi viri kê tlui 

mìiih the nào? • • 
7.—Muõn đtrcrc hòa-thuàn vói kc tliù 

thi phãi làm gi? 
8.— Tin-dò phài đô'i viri nhau thè nào? 
9.— Sir thu-ong-yèu thàt lsi gi ? 

10.— Ngirò'i giír dircrc trpn lò'i trong 
càu gõe the nào? 

http://Ch.ua
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CHÚA JESUS LÀ B A N 
(Lu-ca 

CÂU GÓC : - B i r c C h ú a J ê s u s d â đ è n 

Ô'Y là l í r i c h á c - c h á n . d á n g d e m 

( I Tì-mò-

LÒT MÒ* Đ À N G 

T7"MI ngliĩ dén su thiro-ng-yêu h'rn-lao 
• I V cùa r.luia Jêsus trong hãi niìy, la 
càng liicu rõ ho-n, nèn cír nghĩ ve eleu dã 
ì ă y ra trirò'C Chuyên niìy tiép thco l(Vi 
giâng cùa Chúa .lèsus trong sách Ma-lhi-O' 
11:28. Lúc ĩíy Ngài đii nói riing: « I I õ i 

. nhrrng kc nict-niõi và gánh năng, hãy elén 
cũng la, la sc cho cùc nguo'i etirerc yên-
nglũ.» Có lè Si-niôn, là ngucVi Pha-ri-si, và 
ngiiòi đòn-hà xàTi neT dã nghc le'ri áy nià 
cá liai dcu câm-deing, IICMI Si-iiiòri niò'i 
Chúa ăn bũa tai nliàòng. Xétthi-du cũa 
Cluia đã dùng khi ô- nhã ông, thi bie'tõng 
là mòt ngirò'i tiong hai ngiròi niiic np', và 
CJiúa dã nói Ngài tha cií hai. Si-inòn 
kliông phài nghich cũiig lò'i Clĩúa nlur 
Bác ngirrVi Pha-ri-si kia. Chúa bie'T deu ay, 
ncn diing llii-di.i dó de day-do òng. 

I .—Ò' n h à S i - m ô n 

Khi Cluia direrngiin ccrin taĩ nhsi Si-inõii, 
cii ngireVi deiii-bà xáu nct vào niá dirng 
sau Ngãi. Theo cách ciia nguò'i l;i lúc ííy, 
klii nginVi lin, Ihi ni'ra ngòi nira n;ìin và co 
chcrn ra sau. Vâv nên liic báy giri rfra 
chon Chiia dê lãin. B;i biét Cluia sè ô-
nlià Si-niòn, nèii nhirt-dinh den nià lõ sir 
tlni'O'iig-yèu ddi viri Ngài. Bà có nghe lcVi 
yíTi-ũi ciia Cluia vã dã tin. Khi bã đén 
vii'i Chúa, llii kliông có ỳ khóc : nlurng 
liic liã siiy-ngliì den lõi minh vã bicSt Cluia 
ilã tlia ròi, thi lòng hã chju khòng npi. 
I!;i liiTi dùng lóc minh nià lau ehon eho 
Ngài, ròi bà cfing láy diìu tho'in iná xirc 
cho eho'n Ngãi. Diĩu Iho'in nià bà dĩĩ eó 
dó, có lè là bo'i tièn lòi bà làm Iheo èách 
tòi-lòi trong mĩíy nani. Vày sao Cluia cliiu 
nhàii sir hà dàng là cũa Iãm bòT tôi-lôi? 
Châc vi bà dã an-năn. Ilôm nay Ngái cũng 
cliiu hè'l mpi deu ngirò'i ta dàng cho Ngiii, 
niii'ii là bôi siriin-nãn tliât. 

I I . — S i - m ò n m u o n n g ã l ò n g 

Khi Si-môn thííy bã ĩiy làm vày, thì lĩíy 
liuii la. Oug biê'l bà lã ngirò'i xĩiu, nèn 
đuo'ng doi cho Chúa quò'-triieh bã. 
Nhirng niĩi, khi thĩiy Ngài chiu v:i bang 

CÙA NGITÒ'I T Ô I - L Ô I 
7: 36-50) 

t r o n g t h è - g i a n d«? cú*u-vr>t k è c ó t ô i , 

l ò n g t i n t r o n - v e n m à n h â n IÔ'y 
lli«- 1 : 15) 

lòng, thi òiig ho-nghi Chlia. Si-mõii tuô'iig 
ìi'íiig neu Cluia thiêt l;i tiên-tri, thi Ngài 
biè't lòng hà rò i ; v:i níu Ngài biêT niã 
eũng chiu, Ihi Ngài khònglõt. Cluiahièu 
v-liròng cùa Si-mcin vã liâ lòT lien. Khõng 
eiĩn ngiriri la nói ra sir suv-nghĩ ciia niìnli, 
Ngiii cũng biét truóc. Nguiri Pha-ri-si 
miri tir nghĩ trong lòng, Cluin dã trâ lòi 
ngay. Si-inòn chira nõi môt tieng, nhirng 
Clnia đã hiè'l ỳ-tiròng ròi. ('luia ehiu bà 
liim nlnr vAy, ííy lii mòt sir thii-thiieh Si-
mòn. Ong hci-nghi Cbúa, nèn Cluia phai 
dũng thi-di.i (16 de giúp òng. Chúa quõ-
ti'iĩeh vi eir lòng õng kiêu-ngao, nlurng 
Ngài cũng chi rõ hai iigiròT deu đup'c tha. 
Ngài có nói viri bù rang, bô'i dirc-tin, bà 
dup'c ciru. 

III. — N h ũ n g lcri d a Y - d o 

Bài niiy lò ra crn-dien Dirc Cluia Trò'i. 
L —Mpi ngiriri deu iniie np-. 
2.—Dàu nguiri niiy pham tòi nãng hcrn 

ngirò'i kia, nlurii<. hê'l cii lã ngiròi lõi-lôi. 
3.—OTi-diÍT) cũa Chúa tha hê't mpi 

ngirõi thièt lóng ăn-năn. 
k—Nguòidirp'ctha pliãi bid't llnro'ng-yêu. 
5.—Sir tha tpi Uliien ngiriri binh-yên. 

C Á T N G H Ĩ A NHŨ-NG C Â U S A U N Ă Y 

Lu 7 : 36 - «Có m ô t n g i r c r i P h a - r i - s i . » 
N'giròi Pha-ri-si liav xem-xêt C.luia Jèsus. 
Có ngiròi trong phe ĩiy nlur Ni-cò-dem, 
thi miidii hièp vói Ngài de giúp ngiròi 
Giu-đa tĩnh-thire vè su thii'iig-lièng. 
Nlurng nià pliiìn nhieu ngiriri Pha-ri-si 
khiĩc ghét Ngãi. Các ngiròi ííy chi ìmidn 
iiiróc Giu-đfl niình iiiĩiu dup'c khõi plu.ie-
tùng ngiròi Rô-ma, dirp'C tir-tri, dirp'c làm 
ìnòl inró'c lón. Soug y Clnia .lèsus chì 
giúp ngiriri ta dtrp'e khôi lpi-l5l mà theii. 

Càu 37 — «Ngirò*i d c r n - b à xâ 'u nè't.i) 
Khiing cei ngireii lôi-leii nào xĩíu ho'n ba ííy. 
Bà hieu ve su Iha-thú eũa Chúa, nên dám 
dén v.eVi Ngiii. Bĩi diun vào nhã ngiiòi 
Bha-ri-si, lei ra bà thàt tin Cluia lii Bĩing 
cei quyen giúp-đ<V iiiinh. Ngiriri Pha-ri-si 
không ehiu sir ò-iie iião den giĩn mình. 
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C.àu :ì8 -«NgircVi khóc.» Bà thièt ăn-oăn, 
nè.n đè"u viri Ngài. Náu bà cbì buòn nià 
Ibôi.tlii khôngđê'n vc'ri Ngài. Buòn vi tcii-
lôi kliác xa vcVi ăn-năil tpi-loi lâm. <<Hôn 
cluvn Nnãi.» Néu ngiròi Giu-đa muon kinh-
tipng ngiròi 11:10, thi hõn chon ngucVi ây. 

Càu 39—«Nè'u ngu-iri n'ây là Đáng tiên-
t r i .» Si-môn tirông Chúa khòng biét bà ĩíy 
là ngmVi xáu, nèn hò-nghi chúc tiên-tri 
cùa Ngài. Tr í ông khõng thè nghi Ngài 
ehiu de mc)t ngircVi tòi rò đèji Ngài. NgircVi 
Pha-ri-si chì xcm )>è ngoài mà thõi. 

Càu 40—c(Si-môn.» Chúa dùng tên dlìg, 
vì Ngài có môt dèu quan-hè dê day-dí> õng. 

Cftu 41—oNăm trăm đcr-ni-ê.» Ay chĩ vc 
tõi nhièu. Si-mõn tuò'ng bà có tôi nhiihi 
hon òng. Thí-di.i Chúa di'ing cũng tõ ra 
vày. Búc Cliúa TrcVi xét nguò'i khònn 
phâi theo tc)i nginVi dã pham, song chĩ 
xét ngircVi có lòng mcVi cũa Chúa hay khòng. 
Nghĩa là Ngài muõ'n niòi mcit ngirc'ri chiu' 
nhãn Clnia Jèsus lã Con Dirc Clnia Trõ i , 
là Dáng Ciru-thc'. Dììu vày, ngircVi ngoai 
dao ăn-cV công-bìiih lã t6t hon phain tcii, 
làni liuih 1; 1 pbài bon lĩuii dũ. Song 
ngiròi tòi-lõi nhii5u cũng diroc ciru, níu 
tin Chúa Jêsus; mà nguiri công-binh cũng 
càn phãi nhò- Ngài niói duoc cúu. 

Càu 42—«Không có chi mà trà.» Ay 
chí vi? cã bai nguiVi m&c no'. Ngiríri tòi-
lòi khcing thi? ciru mình khói tôi. 

Càu 47—«Vi ngu-ò*i dâ Yêu-mèn nhieu." 
Cbĩr « v i » áy khcingphâi nghĩa lã ba duoc 
ciru bòi thuong Chiia; song có ỳ lã b;i dĩí lc'i 
ra siryêu-nicln, vi biè't mình dirpc sach tcii. 

Càu 49—«Ngirò"i năy là ai mà cùng 
tha t ô i ? » C:ic ngircri kia tuòng Ngiu là 
tiên-lri; hp khòng hieu Ngài lã Con Dirc 
Chúa Trói cci quyín tha tòi cho ngucVi. 
Vi có ay, hp liíy liim la. 

Cãu 50—«Hày đi cho bình-an.o Khi 
Chúa Jêsus đã cúu ai, tliì trong lòng nguiri 
ĩíy có su bình-yèn cùa Ngài cách la-liing. 

LÒ*I HÒIi 

1. —Biii nììy tiép theo lcri nào cùa Chúa 
Jèsus? 

2.—Si-môn là ngiròi tlie não? 
3.—Sao bã xãu ni-t dã den nbã Si-mòn ? 
4. — Khi Chúa clifìl bà rfra chon cho 

Ngài, thì Si-niòn tirô-ng thé niio? 
•5.—Hai nguòi trong thí-du nià Cluia dã 

dùng là chĩ vè ai ? 
fi. —Chúa lii'eu ỳ-tiròng cũa Si-inòn, có 

sir day-dc') gi ? 
7.—Cci phâi bà diroc ciru hòi su Ihirong-

yêu không? 
8.—Làm sao ngircVi ta lĩíy lãm la khi 

nghe Chiia nòi ràng «Tòi-Iòi nguoi diroc 
Iha ?» 

9.— Nguiri Pha-ri-si ddi xõi Chúa Jc-sus 
thè nào? 

10.— Cci lcVi day-dò gi trong hài niìy? 

MOT DAU-HIEU VE Y-SO*-RA-EN 
I Z V l ' C Chúa T i cVi chrirng nhir dur-bj clàn 

(ìiu-chi nicit ci'uli dăc-biêt cho sir 
tài-lâm Chúa Jc-sus, vì dang cát cái m:in 
cùa sir đùi-mù che khuat mát dãn clci 
thìiy r)áng Christ. Tr i rór dàn đó nghc 
(lanh Jèsus thì khac nlw; nay nhieu 
ngircVi (ìiu-da nhân Ngài là mòt Băng 
ciii-liro'ng iíít lc'rn dáng kinh dáng tòn. 

Vâ lai, có hàng ngàn ngircVi (ìiu-da 
dã trcr nên tin-do ftáng Christ, và linh 
theo nhcrn-so nliien it cũa ngircVi Giu-da 
\à ngircVi ngoai-bang, tlii tliãy so ngucVi 
Giu-da trir lai ciing CAma vãn nhiêu 
lurn. Trong mòi lf>6 ngtrcVi Giu-da thi 
có inòt ngircVi tin Chúa ; trong moi f>2f> 
ngircVi ngoai-bang mcVi có mòt ngiriri. 
Báo i/Ga/.elte Juiveu nói l iong xúHonurie 
ci) l>6n van ngircVi Giu-da dã cliiu phép 

bâp-têm, trong xir Ukrainie có nhieu 
licii-thánh ciia ngircVi Giu-da, v;i troiig 
xir Pologne eó dc) sáu van ngircVi Giu-cl:i 
lin Chúa, Trong sfí lín-do dó có llans 
Iler/.l, con viên sáng-lâp trir-danh ciia 
Hc)i Zioni.sl là hòi rat qtian-hè vi? vièc 
lái-tao nircVc Giu-da trong xir Pha-Iê-tin. 

VÌ5 kêt-quà viõc làp lai hc)i Công-Iuân 
(Sanhédrin) de nghe chirng-ccV nghicli 
CÙngto-phu dàn Giu-dn dóng dinh (>lui:t 
Jèsus, bày gicV chira thè nói rõ. Có 
ngircVi clirng diìu nói ìang néu có chirng 
chíic tc> Chúa Jèsus thàt là ftáng Me-si, 
thi nhieu iiguòi Giu-da trong khap thè'-
gian sè ăn-năn tòi, tin theo Chúa. 

Có lcri nói rang: ccDàn Y-so-ra-èn là 
dông-hô da-cpiang cùà Đirc Chúa TrcVi 
dè trong cái tháp giũa càc d(Vi.» 


