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BAI HOC TRITONG 
C H Ú A - N H Â T 

B Ã H O N E R A H O M E R - D I X O N 

8 M A I . 1938 

Á P - R A - H A M LÀ NGirÒ-I HAY CÀU-NGUYÊN 

CÂU GÔC: -Ng t r<Vi c ò n g - b i n h là'y l o n 9 stít-sáng cãu -nguyèn , 

iliãt có l i n h - n g h i ê m nhiè"u 

(l.iil-crr 5: 16) 

Bài hoc Sáng-lhe Kỳ 18: 17-33. 

Đai-y.—(xcm ânli nhõ ô cuái bà i ) . Sir 
càu-ngiiyên nlian danli Dirc Cliúa Jêsus 
nlur chla-khóa nur kho bac cùa fìi'rc Cliúa 
Trò-i. 

T ln-Lành .— Dirc Cluia T i òi khòng cliiu 
nghe l<Vi cìiii-xin cùa ngiròi kliòng lin fìirc_ 
Cliúa Jèsus. Nlurng ncti ta nliân răng 
Dirc Cllúa Jèsus chét <1c cãl tõi-lòi ta <li, 
lliì ta có llu' <lén ngay tririrc míit Chũa, 
xin mpi <lèu lÕI-lànli, vã Ngãi sè tiê'p-rirác 
vâ đáp livi rn't vul-vê. 

Vê màt ljch-sù- và đia-dir.—Nièn-liitju 
chirng 1.898 iiìíni Iririrc Cluĩa giáng-sanh. 
Clio cluiyên trong bài hoc xây ra lã Mam-
rê. Maiii-i'è lã no'i lũTycòncó nl i ieucâydê-
bôp(tiè'ng PhápgQÌ \achine), và gììn tliãnli-
phfi Hdp-rôn, phia nam xtr Ca-na-an. N o i 
này đr-p-đè* vã cao lãm. Ngtròi bân-xir 
ngAy nay v l n cliĩ iléii mòt gfíc cíly rát cũ, 
và bào ràĩig iló lã cliinli cãy đã clic mátcl io 
Ap-ia-liaiu, uliirng không ai <lúm chăc. 

Lcri m<V di'ing.—Tuan-lc Irirác ta tliăy 
Ap-ra-ham ò' trong xir Chúa hira cl io ông. 
Òng đi K-dip-lô vè Ihl ò tai Hêíp-rõn, no-i 
InrtVc kia õng dã làp bàn-thò'. Òngchira 
xãy nhâ, dàu bií-t răng cà xir thuôc vè 
niinh. Óng chĩ ò' trong lèu nlur dân A-
rãp ngày iiay. Trò' i nóng-nirc, ông ngòi 
clio có môt it g ió niiit, tirc là cira lèt t( trai , 
tirc là «tente» bàng tiê'ng l ' luip) . Itoi Dirc 
Giè-hõ-va lii('ii ra vcri ông ĩíy. Xin nhác 
lai râng Đirc Clu'ia Clia và fìirc Cbúa 
Thánh-Linh đèn vô-hình, nliirngfìircChúa 
Jêsus có hìnli tir triróc buoi sáng-thè', và 
Ngài l.iii) ra IoAi iigirò-i thco binh Ngai 
(Sáng 1 : 26). Khi Ngài hiên ra vcri Áp-
ra-ham, Gia-cõp, v . v., Ngài có liinli nbir 
môt Ngirò-i thi kliõng la gi . 

Xin đpc càĩi-thăn cà doan 18 n!ìy, và 

cliú-ỳ vè (1) lè-phép tĩêp khách ; ( 2 ) Đirc 

Chúa Jèsus và hai tliiên-sir uu đu-Q-c ! (3) 

Sa-ra kém dirc-tin vè sir sanìi ra Y-sAc. 

Giâi nghta t ìrng câu 

Sáng 1 8: 1 7 , 1 8 . - D i r c C h ũ a T r à i bãng 

aii n)ii rí'vi lii I- li'in— v |(Ai 
ThJ 25: 14; Giiing 15: 13-15; A-môt 3 : 7 ; 
Khài 4: 1; v. v . ) . Ngu-ò'i não nliò' fìúx 
Thánh-Linli soisáng mà hoc Kinl i-Thánli 
tlii biét triró'C nliũiig viêc chuy <hi-đõng cS 
thè'-giaii, vi l<Vi tiên-tri lliãt rõ-ràng. 

Câu 1 9 . - C h ú a biô't tôi ! (Th i 139: 23, 
24). NgAi có thè nói rang NgAi biê"t ta sC 
càm quyèn trên gia-dinli ta, khién bêt cS 
pliuc-su- Ciiúa, kbõng? Xin ciiú-ỳ râĩig 
Chũn cliiing ii 11 i r n l o cho vp- con Áp-ra-
ham inà thõi, mà cũng lo ve nluTng ngirò-i 
làm vi<?c cbo Áp-ra-bam. Tn có truyèn 
lò-i Chúa cho moi nguò-i lìmi trong nliã ta, 
không? ( T h e o nguyèn - bàn «nòi nlià» 
ngliĩa là iiluTng tôi-tó'). Phăi biál cai-tri 
nlià niinli, ròi mcri biét cai-tri nhà cùa 
Chúa ( I T i 3 : 4, 5 ) . 

Câu 2 0 , 21 .—Ti íngcùa tõi-lòi lên trircrc 
nii.ri Chúa. Thco lò i nhfrng nlià khoa-hpc, 
hê't cã mpi chĩr moi liri ta nói thi cír lèn lcn 
mãi míìi kliõng tliòi, Irên nlifrng «sóng 
kliõng-khi,» đén lân noi cao-cùng cùa các 

,tirngtrò'i (biè't h:ĩt hii nl i f r i ig«sóng» đó túc 
1A dùng máy vô-tuyén-đièn). Cbâc râng 
đên ngày doán-xét cuói-cùng (Kbăi 20: 11-
15), nhiriig lieDg dó sc t rò la i , nlur tiéng 
trèn núi v a n g - d õ i vè . Cliiui xuilng d ĩ 
đoán-xét Sô-đòm lĩi liinh-bóng tièn-tri vè 
Ngài sõ giâng xuóng trong kỳ cuíu-cùng 
(xin so-sánh Sáng 19: 23-28 vó-i II Pb ie 3 : 
10,12; Kbài 14:11, vè 19: 3; E-sai34 :10 vA 
66: 15, 16, 24; Lu-ca 18 : 28-32, v . v . ) . 

file:///achine


Câu 22.— Cliũ- dicli «các đa i ig» bâng 
tié*ng Anli là «các ò i i g , » vi thièn-sir cũngcó 
hinh nlnr ngiròi ta, châc kliông có cánh 
(chì bíín chê-ru-bim có cánh) . Hni tliièn-
sircír di tó-i Sô-đôni (xcm 19 : 1). Ai niuõ*n 
rõve CÌ'IC thièn-si'r, xin xcm sácli goi «Muôn-
vàt» in tai Phiró-c-flni An-quán, Ha-nc)i. 

Hni tbièn-sijr đi, nliirng Chúa còn o lai 
vcVi Áp-ra-ham, vi hai ban không tbè 
pliãn-rc ra. 

Câu 28.—«Bén gììnw là cliir cùn Tàn-
Uó'c. Bíri Ctru-U'eVc dfln-sir «ò- cncli xa» 
(so-sánh Xuãt 19 : 12 và 20, 18 ;Hê 12: 18-
24, và dêin chũ «gì ìn» trong nhirng kbúc 
dó). Xem Ê-xcr-tê 5 : 2 ; Êph. 2 : 13; Mal. 
28: 9 ; l l ê b . 4 : 16. 

Câu 24-26. — Á p - r a - h a m nhãn rflng 
nmròli úc dáng bi phat, nlurng xin Cluia 
dong-tbir Ibâiili-plu'i vì c(V nhũrig ngirò-i-
lành. Kc lành bj phat Ià trái si.r còng-
bìnb. Sir còng-bìnb Birc Clnia i i õ i l;i 
ntn tSng kTíft.jc'j cũ.i C1KIII-1\ I l lcb. ( i : Id 

vù II Tès . 1 : 6 , v. v . ) . 

Câu 27-28—Ta n6n lioc lái câu-nguyên 
cùa Áp-ra-ham và ( l ióp , nlurng ngiròi rãt 

' (Innli-liiíng trong ngbè Ihièn-thirpng nhy I 
Sir nfiu-mì (cãu 27; Gióp 42 : 1-8). Sir 
kiên-nhăn ( I T ê 5 : 17; Ê p h . 6 : 18; v . v . ) . 
Cách itn-cr ìhánh-khiê'l (câu 19 ; Gia-co 5 : 
10). Str manh-dqn (cflu 27, v. v.; Hêb. I : 
10). Cfjt-yêu là (í(i-c-/i/i ( H è 11: ff). Ap 
ra-ham không lpi-dpng dip-liên găp C.búa-
dì; c ì iunguyên vè nlurng đèu chn-dùng 
cùu m i n h : khi ciiu-nguyên, ta cl iuyèn-
chú vij nlnrng linb-bon gìln ch í t , bny là 
chì lo cĩìu pluró-c cbo niìnli? 

Câu 29-33.—Bixc Chúa Jêsus kbông 
bao giõ- cbán nghc lò-i ta càu-nguyên ! 
Ngài không đi cho dén khi Áp-ra-hnm 
ngirng Ini. 

Sao Áp-ra-bam không chu-xin Cliún tha 
Sò-dõm n6u có nìim ngirò-i tõ t? Cbác 
râng ( 1 ) ông biét có I.òt và gia-đinb ô- đó 
tă't cà hcrn mirò-i ngtrcri, nên c ó đti nginVi 

tót (v ì ông kliòng ngò' L ó t yt5u-duõi, không 

cai-tri gia-tlinb minh đtrcrc, nlur 19: 14). 

Và, (2) nêii inòt tbãnh-phij nào không có 

đù mpt clu,ic ngtrò-i tõt, tbi kltòng dáng 

đtrp-c thn I 

Tóm lai tirng phân 
Sáng 18: 1-8. —Chúa và hai thiên-siV đèii 

cbo i v ò i Ap-ra-liam. 

Càu 9-15. —Báo tin Y-sác ra đcri. 

Cà'u 16-21.—Chúa tò ra ỳ-kién Ngài (1) 

v è Áp-rn-hiim, ( 2 ) vè Sô-dôm. 

Câu22-23.—LcVi cau-nguycjn dtrpc nliâni. 

Tiên-trl.—Nlur đã kJ5 ìr I rên, str huy-

dicìt Sô-dôni là bìnb-bóng tién-tri vè si.r 

binh-pliat trong Khài 20: 9. 

Thí-du.—Môt ông Muc-str bìiu vièc Cluin 

làu lám, khõng có két-quà gi, bcn dên bòi 

òng Kdward Pmjson bí-qttyít str may-mfln 

trong còng-vièc- Cbúa lã gì . Ông Muc-str 

Payson đap rì'uig : « C ó ba dii-u kicn. Tbir 

nhvVt là sy cìlu-nguyèn. Thir hai là st.r 

càu-nguyên. Thtr ba lã str cìiu-nguyen. 

Thc thÕÌ.» 

Bú-c tranh soi sring 

M i l ã n l i n r CIVÌI c r n - p l i u - i r c , c h i u - k l i ò a « c a u -

- i * « l i y v n » p h i i i c ó n l i u I r t - n . 

15 Mai. 1938 
3 s > E 

Y - S Á C L À NGITÒT R Ã T N H I N - N H U C 

CÃU GÔCi — "Phirfrc cho nhũ-ng kè làm cho ngtrò-i hòa-thuân, 
vì sè đtrcrc gol là con Birc Chúa Trò*i>. 

(Ma-thi-o- 5: 9) 

Bài hoc. — Sáng-the' Kỳ 26: 12-25. lành, hay hòa-thuãn, và-khiêiii-nhu-ô-iig. 

Dal-y. — Ngtrcíi nào nhcV Đtrc Thánh- Tin-Lành. — N g u ò i lliô'-ginn hay ghen-
Linli giúp-đcr mìnb, tbì sè án-cV rãt hièn- ghél vìt triinli-dua iiliau. Nguòn sir ycu-
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tliinrng tr trong Búc Chúa T r ò i . Ngài 
tlnroTig ta đêii nòi (13 ban Con Ngài dè" 
cliõi tbay ta, và cúu ta kbòi tpi-lòi ; ròi 
Ngài ban cbo ta lòng m ó i , đăy-dãy su-
yêu-thiro-ng, nlnr cbính lông cùa Ngài . 
Nlur vây, ta sè y ê u - T L N R O T I G mpi nguò I và 
111;T 111 II- M(i i ngircri nghjch cùng ta. 

Lò*i mò* dàng. — Ttiìin-Ic truó-c ta bpc 
vè Áp-ra-ham. Con Ap-ra-ham là Y-sác. 
(Tbât ra, Áp-ra-ham còn có bày con khác 
mà Kinh-Tliánh khòng kè đê'n b p ) . Chúa 
liúa cbo Ap-ra-bam vá Sa-ra (yc rông) mc)T 
con, tlàii raiig kbi ĩíy bai cu đã già lâm 
rôi. Cbúa dè hai CQ dcri lâu, cbo di'rc-tin 
lrò Ió-n lên. Bén kỳ Cbúa dă đinh, Y-sác 
ra dcri. Kbi Y-sác chĩrng 12 hay 15 liuìi. 
Chún bào A p - I ' i i - I K I I N dílng Y-sáctrèn bãn-
tluV. Chúa dã bĩrn vór Áp-ra-bam răng 
Y-sac sc là tõ-plni mòt dân lcrn, nên Áp-
ra-ham tin rang Cbún sc khieii Y-sác tir 
sir chéi sõng l a i ! T h ỳ t , dírc-tin õng lón 
lâm (Hô 11 : 17-19)! Y-sác rãi hièn-lành, 
cũng liiiu dè cbo dãng lãm cùa- lê thi.ii 
cho Chúa. Kbi Y-sác D Ã kbõn-lcrn, Áp-ra-
bam sai ngiròi di xa dc tim cho mòt nguòi 
vp-có dao-dĩrc. (Ta nôn tham-khào Sáng 
24, d'è xem cách cùa Ctlúa x í p - D Ă T gia-dinh 
cho Y-sác) . 

Nlnrng Y-sác cũng pbam tõi (Rô 6: 23). 
Khi có cori đói-kém, Y-sác kbòng tin Chúa 
gin-gifr iuinli trong xir Cbúa dã hira c b o : 
Òng di aên xù Phi-li-tin, và đã nói doi vi 
nhút-nhát (Sáng 26: 1-6). 

Vè măt lich-sù* và dia-du*.—Phia nam 
xĩr Ca-na-an kbông cú nbieu núi và sucii 
nbir phia bâc, nên rĩit can có giéng. May 
thay, cõ nhicu sòng ngãm, nên khi dão* 
g i íng Ihi có niró-c ! Ai muiin làm pbúc 
T L I Ì ilãn giê'ng, ( I I O ,T I uíy cũngdùngđi rpc . 

Giăi ngh ĩa t i rng câu 

Sáng 28: 12—Sau kbi bõi-câi \ :i lin 
bò tôi thì dirp-c plnró-c. Nhu-ng tru-ó-c 
khi dupc plnró-c phài có lòng siêng-nãng 
trong còng-v iêc . N í u không cày và g ieo , 
chác Cbúa kbõng ban phuó-c ãy ! ( I I Cò 
9: 6) . T r o n g xú Ca-na-an có kbi ngucri 
ta gieo môt tbũng lúa thì gyt dup-c trãm 
tbùng, vi dãi niàu-mi"- lâm, nhirng phài 
chiu kbó-nbpc và gico truó-c. Chúa khòng 
baogiò- ban plnró-ccbo nguò-i luò-i-biéng! 
(Châm 10 : 22, 4) . 

Nhung pbuó-c nay chì là phircVc vât" 
chát: bo chira có su giao-thông vó-i Chúa 

tai xir càa d:ìn Phi-li-tin. Giâu-có vè vát-
cbat kbông pbãi là sucao-thuprig hon hét. 

Càu 13,1 4. —Nguòi GLu-đa ò dàu cũng 
vAy ! \'è sir lãm giSu thì kbcing môt dân 
nào có tài nlur hp, và cbo dfín ngãy nay 
các dàn khác bny ghen-ti vó-i hp. l)àn 
Y-scr-ra-èn ò- trong dát cua các dân ngoai 
văn g§p nhũng vic?c trãc-lrô-, nlur Y-sác 
ò- trong xú- cùa dàn Pbi- l i - t in. 

Càu 15.—Cc') Riêng thi niói có tb(5 sinb-
síSng dupc trpiig xú dó . Có lc dàn Pbi-
li-tin làp nlurng gièiig vi tuirng làm vây 
sc đuòi Y-sác ra kbòi xú. Nhung dó là 
vièc rát dai-dc)t: lòng gbcn-ti bao gicr 
cOng dai-dpt, làm hai minh hwn làm hai 
kè kbác (Chãm 27 : 4 ; I Giăng 3 : 12, 13). 

Càu 16, 17.—Vua dàn Phi - l i - t in là A -
bi-mê-Iéc, đă húa cho Ap-ra-bam và Y-sác 
ngu trong xú ininb, nhung vi ghen-lj tbi 
quèn lò-i húa áy (Sáng 20: 15). Y-sác có 
rât nbiêu đày-tó-» nên chác có tlicí dánh 
trân vó-i A-bi-mè-léc , d l cú g i ũ ducrc dãt 
màu-mcj-dó: Nhung Y-sác kliiém-nliuò-ng, 
rãt thièng-licng, lui di thì bao g i ò cũng 
khó hcrn buó-c tcri! Bõi v ó i tánh cũ thi 
iiliucVng cho kbó ho-n là chiêiii iSy ! (Xem 
Ga-la-ti 5: 19, 26). 

Càu 18—Bào giê'ng lã vicjc kbci-nhpc; 
l ; Ip gi í i ig là vii-c i l i ' ! Môt th;I ng bé diên-
dai cfjétnS phá-hai đò mỳ-thuàt bay quyèn 
sách cùa mpt tién-sĩ trir-danh đup-c. Y -
sác kbông kboc itiình có tbe tim nbũng 
tên cbo các giãng bay ho-n nlurng tcn 
giéng mà cba minb đã dyt ra : Y-sác 
kbông niiiiín ((tàn-thò-i» mà bô lái cùa Ap-
ra-bam. 

Câu 19, 20, 21. —Sau kbi cbiu khó 
đào giéng tbi đáng lè có phép k c g i í n g đ ó 
là cùa niinli. C L I I I ' ! Nhung táub nbu-mi 
bòi Búc Thánb-I.inh thi kbông lo v è su 
gi « lhuòc vè minh.» 

«Nucrc macb» ngbĩa là có nuó-c chây 
lên và tràn ra, nèn kliông căn múc : thât 
hinli-bóng rõ-rct vè cm-cfia Chúa mà ta 
nbãn-lãnh nhung-khõng. (Xem Giê-rê-
mi 2 : 13 luòn vó-i ành ngày nay) . 

Sao dãm nói « N u ó c l ã cùa ta?» CÓ phài 
huó*C khâp IbiS-gian aiy lã ciia BircChúa 
Trò-i, là Đáng T a o - I I õ a ? 

Sao Y-sác clura dup-c binh-yôn? Tbua , 
vi hãy còn ò* trong xú* dân Phi-li-tln. 
Tin-dò bily còn lu minb lãn-lpn vá i llté-
gian tbi không hao giò- đup-c binb-yèn, dâu 



khiém-nhirò-ng đêii băc nào eũng vây. 

Càu 22.—Sir khièm-nlnrcVng rãl là khó: 
yi (1) Irái v ó i tánh-tinh tir-nhiên, và (2) 
thirò-ng tlurcVng thê'-gian chè-ciròi iigtròi 
khiêm-iiliirò-ng; (3) ma-quì liay ciên nói 
tliàni ràng str khiêm-nlurò'ng cliì là str 
nhút-niiát hay là str l i ròi-biêng. 

Nhcrng «con đcràng lên là xuõng trtrcYc.» 
Y-sác càng ulm-nii bao iihièu thi lai đtrp-c 
plnrcrc báy nhiêu. Ta chĩ à bìiih-tinli, hê't 
lòng nhcY Chúa, tbi sc thãy Ngài ciãt ta 
đén no'i ròng-rãi đày tràn hanh-phucVc 
(Thi 37: 1-11 ; Mat. 5 : 5 ) . 

Càu 23-25.—Y-sác ctrtãn-tcVi trong ân-
đien, và 1111ãii rõ ràngdàu có plnró'c iilurng 
cũng clnra băng đtrp'c giao - tbông vó -i 
Chúa trong iilifrng noi tliánli nhir tnrcVc, 
vì thê' òng bàng lòng bô no'i có giéng lõt, 
dê Ircr vì? xir Chúa đã chpn cho minli. 

Bô Ii6t lõi cũa tòi-lõi tliì đtrpx Dirc Cluia 
Jêsus hién ra (Mat. 5 : 8 ; H ê b . 12: 14). 
Phàn-i'õ ra khôi thê'-gian thi dirp'c giao-
thông trirc-tigp v ó i Chúa ( I I Cô 6: 14-18). 
Ròi có bàn-tbò', hình-bóng ve sir hòa-
thuàn vcvi Dirc Cbúa Trò ' i . 

T rong nhirng câu tiê'p theo (26-31) có 
chép ràng sau lchi Y-sác phân-rS ra khõi 
thé-gian, thì có ânh-lnrõ'ng trèn tliê-gian 
hcrn kbi triró'C, IÚC ô' lăn-lôn vcVi hp. 

LcVi t i ê n - t r i . — Khi Y-sác cv cbung vcVi 
dân Plii-li-tin thi giô'ng nhir dàn Y-so-ra-
ên trong thcVi-kỳ các dàn ngoai, tirc l.i víra 
giàu-có, víra b6i-r6i, có nhieu sir tranb-
dua cã i -cp . Nliirng khi dàn Y-scr-ra-èn 
trã x'ê xt'r niìnli, Cbúa sõ «hièn r a» (tái-
làm) và mpi str sê binh-yên (Xa 12: 10; Ê-
xê. 34 : 24-31, v . v . ) . 

T ó m lai t ì rng phiìn 

Sáng 26: 12-22.—Hanh-phtróc vii vât-
châi, lúc còn & trong thé-gian. Lòng nhu-
mì thir-nghiêm str ghen-ti. 

Câu 23-25.—Hanh-pluró'C thièng-l iêng, 
ltic ô' trong noi Chúa dã clipn cho rrjinh. 

Lòng nhu-mì dirr/c thtrò'ng str yên-on. 

Th i -du 

Xvra kia có môt truyên mua vui,nlurng 
nghĩa bóng thì hay lăm. Có mòt vi anh-
hting tên gpi Hercitle di rao-choi bõng gỳp 
mòt con vât quãi-gò- gbè-gcVm. Vi anh-
bùng này dánh nó mòt cái, thì la thay, nó 
ló'i) licvn vâ ghè-sp- ho'n gãp ba trtró'C ! 
He.rcalc lai đánb nó thi lièii dó nó cũng 
lc'rn gáp ba th6 nTra. Môi khi đánli mcit 
cái thi nó lai ló'n thèm gãp ba, nèn Hercule 
bãt sp- nó sè đày-dây câ trcVi đãt! Hercule 
bôi tèn nó, tliì ngtròi ta nói rang tên nó 
lã «Str Cã i -cp .» Khi áy có môt cii già là 
ngiròi khôn-ngoan bào chàng Hercule răng 
cách gi6t nó ttrc là bó nó mà đi, đè nó 
dân dììn nhô ho-n.cho đ6n khi—n6u không 
ai dâ-đông đ6n —nó sè bi tuyct-dicjt, vì nó 
chĩ có sirc kbõe moi khi ngtròi ta dánh 
n ó ! Y-sác cũng biét r;Ìng str kh i êm-
nlnròng là l6i diĩn đéa str binh-yên v ó i 
mpi ngtrò-i vá hanh-piiircVc bôi Dirc Cluia 
TrtVi ban cl io . 

Btrc t ranh soi sánp. 

Anh em có bô quèn gieng nirác hàng sõng mà 
đcn nuic iihvróc nrri lii) nírt-võ' cluìng ? 

2 2 M A I , 1 9 3 8 
3 < > E 

SU* Y Ê U - Đ U Ò I C Ù A Ê - S A U 

CÂU GÕC: —H6t thây nhirng ngu-cVi dua- t ranh tir mình 
chiu lây moi sir k iêng-k .y 

(I Cò-rinh-lô 9 : 25) 

Bài hoc—Sáng-th6 Kỳ 25 : 27-34 và 27: Ê-sau mát hanh-phtróc nliu vô-s6 ngircYi 
41-45. Tùy ỳ tham-khâo câ doan 27. khác ; mu6n đtrpc gì quí-báu, ta phâi 

Đai -Ỳ-—Vì str ham-mu6n cùa xác-thit, thâng mpi m6i càm-tìnli cua xác-thit. 
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Tln-Lành . -Ê -sau dã tir bán linb-liòn 
đè tliro'c mòt bál canh ; cDng tht$, cà thê"-
gian đã tir bán mình dc diro'c môt m6i 
sung-sircVng rat nhò-nion, tam-thòi (Hô 7 : 
14; Ê-sai 52: 3). Nhirng có tin-tirc t6t-
l . i n i i , tirc là Birc Chúa Jèsus tir trèn tròi 
xuãng, phó niang s6ng (|ui-báu vô-cùng 
làni giá chupc mpi ngirôi tin Ngài và uhãn-
lãnh str ciru-roi đó. 

Lò*i mò* đàng.—Tuiin-lc tririrc ta dă lipc 
lirpc vè Y-sác, con Áp-ra-ham. Ông áy 
điro-c hai con sanh dòi, tèn là Ê-sau và 
Gia-cdp. Khi chúng clnra ra dòi, Chúa 
đă plián tièu-tri râng liai con đó sè trcr 
i n ' i i tò plu.i hai d:\u-tpc, và dóng-dõi 
ngirò'i anh sè phãi vâiig-phue dòng-dõi 
ngiròi cm. Thãt vây ! Tir lúc ban diiu 
licli-sír, dfln A-rãp, dòng-dõi K-sau, vãn 
ghen-ghét dân Y-so-ra-ên. Ai xem nlurt-
trinh ngày nay và dpc nhfiiig vicc xiYy ra 
trong xir Ca-na-an, thi biít rõ rang si.r 
cãi nhau trong lòng mc dii truyèn sir cãi 
nhau đén tân bây giir. 

Vê măt lich-sù- và đja-du-—ThcVi-kỳ 
đó có rãt nhièu mièn trong xir Ca-na-an 
hãy còn bò hoang, có nhièu thii rirng, 
nên các dăn vè thcri-kỳ dó liay tôn lèn 
litin vua mòt ngmVi nao rĩit có tài đe trir 
thú (lũ' (nlur Niin-rot, vua thir nhút cùa 
Ba-by-lôn Irong Sáng 10:8-12). 

Giái nghia tirng câu 
Sáng 25: 27. —«l'.-sau» nghĩa ià (tnhièu 

I i i •.'. •• vĩi "(ii;i ciípii ngliTa là u i i n i n gót» 
(càu 25,26). Hai ngirò-i chung nhã, chung 
niáti, nluiiig khiic hìin nhau, liĩm chirng 
rõ vc nguyên-tOi. 

E-sau khõng nliàn-bicl gi cao-thirpng 
hon dò ăn-uõng và sir vui-thú cũa doi. 
Ông ctĩ tài săn-bin. Trong thòi-kỳ dó ai 
sán-bán pbài rsĩt giõi, vi clura có súng, 
và kbi-giô'i thi CO-lõ. Vì vây.giSlcon thú 
thi klió l n i i i ngĩiy I I Ì I V luĩi phãn. E-sau 
cu-tni trong rinií1 nbièu quá, cho dén hai 
litvi có tánb tlui rirng! 

Cõn Gia-cõp thi cir ò trong leu (trai). 
Cliĩr dich i(liicn-liiiih)) trong nguyên-bàn 
là «don-so và thu-thiròng.» Y-sác và câ 
nhà chira xãy nha, nên cir trong nlurng 
lèu nhu dàn A-râp ngày nay. Tuy vây, 
châc hp cfing sung-siró'ng vi tlico lõi 
nliũ-ng nliiĩ khăo-cô. có khi líu lich-six 
bing làu-dài, cung-điín ngây nay. 

Câu 28.—Y-sac qui-chuòng lòng can-

đàin quá cliìrng cùa Ê-sau. Còn Rè-be-ca 
tirc vó-i E-sau vì nó kém lc-phcp, liay 
gât-góng và ô băn-tliìu. Y-sác lãl khinh 
Gla-C&p, cho nó là nliúl-nhiit, yê'u-du6i; 
iilurng Hè-be-ca yêu Gia-c6p, vi cliìic có 
tài giiip viêc nliâ, ãn-nói rát iS-phép. 

Y-sác có mòt tôi Icrn và tpi dó sanh ra 
nhièĩi tôi kliác : òng cu liam ìín, vi thé 
ông cii dong-thir tánh thú-rirng cfia lí-sau. 
NeO cha me khòng biét cai-tri các con, 
tlii cit Iũ nguy-liieni; nhirng iuu6n lãm 
vây, tririvc nlurt phài bii't cai-tri chính 
minh ! Níu Y-sác dă bô-buòc K-sau lãm 
viỳc ngoài đòng-rutĩng hay trong nhà nipt 
it tir khi hãy còn trê, thi dã giiim bó't 
tánh hung-hìing nlnr thú rirng cùa lí-sau 
mpl it. Trè-con di choi mSi thi gìíp mòt 
con sir-tir nguy-liiein hon lliú ririig, túc 
là Sn-tan (I Pbie 5: 8). 

Clia nit,' cũng phãi cĩìn-tli(in hièp liun inòt 
mã diíi-dĩíi các con cách răt cõng-binh. 

Càu 29.—Gla-ctfp lo 1Aiii viêc Irong 
nhii ! Troug xirCa-iia-an có mõt ti.ir đâu 
nbô nliir dâu lĩliih cũa ta. ChAc Gia-cõp 
nãu canli ngon lam. E-sau di choi rirng 
v è : ai tim sir vui-thú bao giiv cũng plií 
súc quá. Vè nlià nlur con pbóng-dSng, 
nlipc-nhun vi sir liir-khòng (Ilab. 2: 13). 

Câu 30.—lí-sau đói quá, tirõng minli 
gàn chc?l, nèn iiiìm liin xuiing ditt, và nói 
cách rãt buòn cirò-i. Thco tiíiig nguyèn-
bàn õng dã nói : «Clio tòi cái dò... cái đô 
dó...» Bã nói iap chir «đô,» và khòng thêni 
danh-tir vào dè làm xong cfln theo vãn-
clnro'ng. Tinh nó bno giò cũng liãp-tãp, 
khòng kè đcúi lc-phcp! 

Thỳt màu đò là dău-hièu cùa K-dòm. 
Cliinb minh ngircVi tlii dò lâin (càu 25), 
liam mâu dò cìia thú rirng, ham dò :in dò, 
và vè sau lâp kinh-dò cho diĩn K-dôm 
trong niõt klie núi (xir Mô-áp, tai Pclra) 
có dii boa đò kliSpcâ. Vây nc'n dòng-dõi 
K-sau đircrc gpi lã «K-dòm,» ngbĩn lã đò ; 
ngirò'i K-dòm cu6i-cùng là vua Ilê-rcít, đă 
nhuôm dò làng Bét-Iê-lieni bìing máu các 
em bé (Mat. 2, v .v . ) . 

Câu 3 1 . —NhAn vi Ê-sau đói gàn phát 
đièn và iigùi thíy (lò ăn ngou, Gia-cÔp 
lp'i-dijng dip đõ đe mua quyen truòng-
nam. Quyèn triròng-nam tirc Ià : 

(1) Gia-lài gáp hai (PÌiuc 21: 17). 
(2) Quycn-plicp trfln gia-dinh (niiu 27: 

29 và 49 : 8). 

file://d:/u-tpc


(3) Birpr. lurò'iig trpn câ xtr Ca-na-an. 
(4) Làni nguon phiró'c cho muôn dân. 
(5) Làm to-píiu cho Bãng Ciru-Thê'. 
Khi hai anh em chira ra đò'i, Chúa dã 

lura ràng Gia-cõp sS đtrtvc cai-tri anh 
mình. Sao Gia-cÓp không có đù dirc-tin 
đè chcv Chúa làm trpn lò-i hira cùa Ngài? 

Câu 32. —Ê-sau nghĩ ràng: «Nêukhông 
ăn, ta sê chè't dói và quyèn trtrtVng-nam 
ttr-nhièn sê vè tay em ta. Tliê" ta sè mát 
cã quyèn, cã mang.» 

Câu 38. — Gia-ci5p khôn - khco, quí -
quyèt, không tin lò-i Ê-sau, vi biè't răng 
cliinh minh hay nói dõi, nèn nghi ngirò-i 
kliác cũng nói dõi. 

Câu 34.—Mua quyèn trircvng-nam ròi, 
Gia-cõp nhân râng mình đã đuxrc lp-i lâm, 
mua rê lâm, nên bàng lòng thêm bánb vó'i 
canhchoE-sau. Chànglì-siiuđánb mattlcYi 
tiro'iig-Iai qui-hóa vô-cùng vi mpt bát canh! 
Phuc xác-thit đ6ii noi làm hai tâm-tbăn và 
linh-hòn dòi dò'i ! Qui-cluiòng bát canh 
ho'n dip-tièn làm tõ-phu Báng Ctru-Tliê'!— 
Và ngãy nay bao nhiêu ngtrò'i tbuòc vè 
hang Ê-sau, vì sir sung-suó'ng tam-tbò'i mà 
đánli mãt str sáng đtVi đò'i (Hè 12 : 16). 

Sáng 27 : 41 —Gia-cSp vâng lòi Rè-be-
ca, giă vò- minh là Ê-sau, nói d6i và ăn-
câp lò'i di-cluic cùa Y-sác. Môt tòi bao 
git> cũng sanh-dc nhièu tt)i nũa. Nói dõi 
niól liin, tbì phài nói dô'i thém ! Hòi suỳt 
ilirn ra i;in tbãm-kicb anh giét em. Ê-
sau nghĩ lãng dánb Gia-c6p môt cái (nlur 
Ca-in và A-bên), thì cà quyèn tru'trng-nam 
và gia-tài se trõ' vè cùng K-sau, kbõng ai 
ciráp láy dirpx nira. 

Câu 42-45 . -Bà Rê-be-ca biét Ê-sau 
có tánli nóng, niurng kbông có lòng kiên-
nbãn, và trong máy nám sè quên nlurng 
viêc đáng báo-tbù cùa Gia-c6p. Nlurng 
Rê-be-ca kbông cáo E-sau vái Y-sác, và 

cbì nói vói cu ràng bà sp1 môt cò con gãi 
nào trong dàn Héch se «bát cóc» Gia-c6p, 
vì Gia-cõp giàu-có và có lè đep nfja. Vây, 
Y-sác vpi-vàng bâo con đi lãy vp- ngtrcri 
trong gia-đinh tô't. 

Lcri tiên-tri.—Dân Y-so'-ra-ên và dân 
Â-ràp ghen-gbét nhau cbo dên tân khi 
Cbúa se tái-làm. Xem sácb Áp-dia và 
nbũ-ng tin-túc vè xix Ca-na-an ngãy nay. 

Tóm lai tù-ng phân 

Sáng 2 5 : 27, 28.—Tà-vc bai ngiròi, 
đèu xãu-xa, nhu'ng khác nhau. Căn-
nguyên mpi tòi-lõi là tham-lam, ham ăn, 
kbông công-binh... 

Càu 2 9 - 3 4 . — Ê-sau khinb quyèn 
trtràng-nam. Gia-cáp kbông tin Chúa có 
đũ súc làm trpn lò'i Ngãi liira. 

Sáng 2 7 : 41-45.-Cha buòn, lo-sp-. 
Me bõi-rái, nói dói. Anh tirc-giãn, toan 
giét em. Em mãt cã gia-tài và bà-con, 
chay trán mát. Bó, két-quâ cùa tôi-lôi ! 

Btrc tranh soi sáng 

B E - l 

Hõi-Tliiinh chó' ãn nhiing món (tíic nny, c plliii 
miit hcl qilyèn-phép lliicng-liènií 

3 0 E 
29 MAl, 1938 

GIA-CÓP BU'O'C ĐÔI MCVl 
CÃU GÕC: —Bìrng làm theo dò-i nilY, nhtrng hày bièn-hóa 

bò-i str đSi mó*i eùa tàm-thàn mình 
(Rõ-ma 12 : 2) 

Bài hoc.-Sáng 28 : 16-22 và 32 : 24-30. 
Đai-y.—Vi tôi-lSi, mpi ngu-ò'i có tánh 

rát xãu nlur Gia-c6p. Gia-c6p gãp Cbúa, 
thì bô'i cvn Ngài đirp'c trò' nên t6t-lànb. 

Tin-Lành.—Búc Cbũa Jêsus dã lìr trên 

trò-i xuong thé-gian n'ây, gánh-vác tpi-loi 
nbo'n-loai, nên ngircVi v6n xau nlitr Gia-
c6p cũng đtrp'c kbòi tpi-loi. Còn nira, 
mãt tôi-lôi ròi thì Tbàn cùa Chúa bâng 
lòng ngtr vào lòng ta, khiên ta trff nèn 
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ngiròi nió-i và thánh-khiét (xcm IICÒ5:17). 
Lífi mô* dàng. —Gia-c6p li'ra clia, ăn-

câp lòi di-cliúc cũa anli, nèn pliâi ti.in 
đi. Ông pluìi di bò tièn con dtrcrng hicni-
tro, chinli con direing m;i tòi-tó' cr nhà 
đã ngòi trên lac-đà mà di cách sung-siró-ng 
lâm, dè tim ngirò'i làm vp- cho Y-sác. 
Tôi-tó- truug-tin Ihi dtro'c dc cliiu hcrn 
con ò- nhà vei-đno (I.u 15: 17). 

Vè mát lich-sù- và dia-dir.—Gia-c6p 
di dtreVng tír xi'r Ca-iia-an dén Cha-ran đe 
tránh cern giàn cùa anli và tim ngirõi ver 
đao-dirc. f)i mòtiigày tlii mpl, nàin ngũ 
lai chò vc sau gpi là «Hè-tôn.» Theo tiíng 
Hê-bcr-ra, «llclh» lã «nhà,» vã «El» lâ «Dírc 
Chúa Tiòi.n VÌ3 sau Bê-tèn thành ra 
iliiiiih-]iliõ le'rn và qiinn-liê dín tãn thòi-
kỳ Tàii-U'eVc. Ngày nay Bê-lên loán là 
nliĩfiig dĩíu-ticli deii xira, Uhòng CÓ nliicu 
ngircVi cr dó ; dàn A-rãp gpi nei là «llcilin.» 
Xem bàn-dò Irong Thúnh-Kinh Báo, nani 
1935, trang 311. 

Còn Clia-rnii er vè phía dõng-bác xtr Ca-
na-an, cũng â vè pbia tày-bác Mê-sô-pô-la-
mi, cho Sy-ri và Mè-sô-pô-ta-ini găp nhau. 

Giiii nghĩa tirng câu 
Sáng 2 8 : 1 6 . —Gia-cõp đirpc str hiên-

thãy dang khi ngii, clicV kliòng phài klii 
dang lâin viejc. Ta cũng dirp'c mpi an 
cua Chiin khi ta khõng cỳy viêc, và chĩ 
yên-ngbĩ trong Ngài. Xin nluV ràng ta di 
dàu cũng Viĩn có Chúa (xem Tlii 139 : 1-16). 
NgircVi thé-giiin khõug nhân-biít Cbúa là 
vô-scr bãl-lai, còn ngircVi tin-do hay qucn ! 
Cb.iem.-baa Gla-c6p lã càu thang, nghĩn U 
tìirc Cliún Jèsus là phiririig-pliăp dpc-
nhirt vò-nhi dè giiio-tliòng vcri Dirc Cbúa 
Cha (Giăng 1 : 51 và 11: 6). Các tliièu-sir 
lèn xuãng ngbĩa lii nhTrng l.'n c;ìu-iiguyc;n 
ccìa ln lèn v;i các àii-tif xiiíSng, đeu nhcV 
Dirc Chúa Jèsus cà. 

Câu 1 7 . — Nai nào ta cĩing găp Cliúa 
dirac. Bé-tén cũa ta có lc lii nlià giãng, 
ruông, virò-n, diràng di, buong ngù... 

C n u 1 8 . 1 9 . — iicin Díi liim gíii dììu cho 
t:i đirpc yèn-nghĩ de chiu, cũng làm cpt-
tru v:i đircrc xirc diìu, l:i hinli-bóiig ve Ai? 
(K-sai 26: 4; 1 Pbie 4: 2, 6,7, v. v . ) . Thỳt 
C.luiii ki IIòn l):i ciic tlicVi-dai, cc)t-lrii ll.ii-
iiiánh, vii là l i.ui,; i l i i n i ' xirc dâu cùng là 
Str Yèn-Nghĩ cùa chúng ta. 

Càu 2 0 - 2 2 . — Gia-ccSpcăiii-đpng, nlitrng 
chtra nèn tbúnh, clura dtrcrc hõa ra mcVi ; 

vi vãii còn iighi-ngõ' và kéiu đirc-lin, nên 
nói «NKU» Chtia làm nlnr Ngãi tlã lu'r:i. 
Trong cãu 14, 15 Chúa đă lu'ra chãc-cbân 
cho Gia-c6p dtrp-c vè hinh-yên dén quê-
hirtrng, Gia-c6p còn nghi l.im gì? 

Gia-cóp dtrcVng nhir l;i «măc-cà» (tiâ 
giii) vcVi Chúa, vi nói râng : «Nêii Chúa 
cbo tòi mircri phìin, tôi sè trà lai mcit 
phìin nurcVi ;i\ cbo Cbtia!» Đó thiit l;i 
lói thc-gian—muón Chúa cho hel cũ, roi 
khoe ininh lã rãt đãng khcn vi ilàng lai 
inõt it cho Cliún! 

iiiu . - n | i cũ- di đuò-ng, tái Clia-ran ; găp 
Ha-clièn, l:i ngtrõi Cluia dinh cbo niiiili, 
thco tiiièn-tltiyèn, nliirng vi l)i lùa-clíii thì 
lai phiim tôi thcm, lìi ctrtVi hni vcr vã cũng 
lira-dõi bõ vp' (òng gia). Gia-cii'p cũng 
thi'i'i ti.i tà-dàni iiũa, nhirng vi khôn-khco 
thì pliiit-tãi qti.'i chirng. ll .l lini nuroi 
i i n i i i lln giâu-có liim cho ncn 1)6 vp, lii 
La-biin, tirc-giàn. Gia-cõp pbiíi chay Iron 
nũa vcVi các vcr, mtrcVi ba con vA stic-vãt. 
Lèn đircriig, hòa-thuỳn lai vói bõ vp, thì 
nghe tin râng lvsau đê'n đcin, dcin tlieo 
400 linli, Gin-câp sp- híi via, vi biêi minh 
vira đáng bi phat, vira yíu-đvJol qiiii, không 
cliíiiig-cir dtrp-c. 

Sáng 3 2 : 2 4 . — Gia-cõp pliăi cr mõt 
minh: lúccóđôngngircri ròn-iip, ta khõng 
găp Cl)úa dtrcrc. Quan-hc) nbirt trong 
đòi thièng-lièng ta lii nliũ'ng klii ta ò' mcit 
minh vc'ri Cluia. 

Vèvãii-đè Dtrc Cluia Jâsus ha miiih cách 
la-liing vô-cùng nììy, tn nèii nlic'r rangtrong 
Ba Ngòi Birc Chúa Trãi thi Đirc Chũa Cha 
vù Dirc Thi'inh-Liiih vâ-liinh, nliiriig Đtrc 
Cluin Jêsus văn có liinh tir triró'C vô-cùng, 
v:i liuii r:i loài ngiró'i tbco hinh Ngài. iii 
clura liièu sao có liinli, nhung liinii ;i'\ 
khòng hi'nig vỳt-cliăt nlur xác-thit ta ; ta 
chtra hièu, vi ta hãy còn à trong cõi đài 
hep-hòi niìy. Nhirng cci đũ clitrng-ccV 
trong Kinh - Tluinli tò ra ve Dirc Cliúa 
Jèsustir IrtrcVc vô-cũng. Ma-quĩ răt ghcn-
ghct IC thãt này, và trong cbinli ntróc ta 
có IIõi day pham-tlurcrng, không tõn (iluin 
Jèsus là Dãng Ttr-Hiru Hăng-IIũ-u. Ta nên 
tránh nhũ-ng tôi-Ió cùa Sa-t;in, c ràng bi 
chuug s6-pliàn vãi cluing nó trong clia-
pgV-C dòi đcVi. 

Ngài lìièn ra, cho Gia-cop vàt-lc)n vái 
Ngài, nliir ngu-cVi cha rã't hièn-liuili cho 
con bé niinh vãl-lôn, đè tò ra (1) lòng vui 
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chcri vt'ri con, và ( 2 ) ai con tò ra sírc ciia 

nó. Thât siVc cùa con áy không tlic náo 

bãng si'rc cũa ngirò-i clia, nlnrng (16 là cách 

clio eni bé « t â p the-tli;io.» Gia-cop cflng 

đang « làp t h c - t h a o D cách thiêng-liéng ! 

Cà dcri Cia-côp dã chôiig-cirChúa. Chúa 

kliiiycii-hào ràng: «H8y chcr-đp-i Ta, d img 

cãy sirc mlnh.a Bãy giò- Chúa hièn ra và 

r<V den Gia-cop, di ông biét sir yéii-duõi 

raìnb, nlur bi què cS dò'i. Cbúa r<V dSii 

Gia-cíSp ; va néu ta cir ch6ng-cir Ngài , 

Ngài cũng sè r<V đén ta ; và ta sè nh<V su 

yéu-đu6i cùa minh cà đcVi. 

Câu 2 6 . — Chúa bào Gia-cíSp : «B<5 ta 
đ i , » vâ (ìia-cõp nbàn minli khòngcòn vât-
lòn dirp-c, nên chì nain láy tay Cluia. 
Gia-c6p b i c - t g ifr lãy Chúa tbât lâ quí, và 
ta cũng nên hpc tbeo. 

Câu 2 7 , 2 8 . — Xirng tên ra thì xirng ra 
tánb vá tòi, vi «Gia-c<Sp» lá t è n xãu. Xirng 
tôi r o i , tbi Cbiĩa cãi di, và cbo ta t è n mói 
hiêp tánb mó-i (Khài 2 : 15 vã II Cô 5 :17) . 

«Y-so'-rn-cn» nghĩa lù « c ó quyèn-pl iép 
v<Vi Birc Chúa T r ò i . i ) 

Câu 2 9 , 3 0 . — Birc Cluĩa Jêsus hi<;n ra 

tai Phê-ni-cn tirc ià Birc Chúa Trcri. Xcm 

Giàng 1 : 18, Côl . 1: 15, nhir Xuát 24 : 9-

11, v. v. 

Sno (ìin-cfip l n i i danh (ibúa khi dã biĩil 

r ò i ? Tánb lò -mò bay còn cl iãng? Dìĩu 

vây, Chúa cir ban phu'ó'c cho. 

Lò*i t i ên- t r i . —Gia-c("ip nhir Y-sa-ra-èn 

ngày nay, chõng-nghicb ciiug Birc Cbúa 

Jèsus, vi khòng biét tbãl ning Ngài là Búc 

Chúa TrcVi. Nhung khi Cluia tái-lâm, dftn 

áy sê nhàn Ngãi và t rò ncn niói . 

T ó m lai t ĩ rng phìln 

Sáng 2 8 : 16-22 . — Gia-cíVp tình-thirc, 
di ducrng thièug-lièng. 

Sáng 8 2 : 2 4 - 3 0 . — dia-cáp đirpc dòi 

mái , táii-tói trong dòi thièng-liéng. 

B ú c t ranh soi sáng 

Anli em (tn iliini* ilinli xác-lhjl v i i o 'ITiàp-Iir-giã vù 
bir.'rc <li llieo \--cliĩ Birc Cliún Triri cbira ? 

5 J U I N . 1 9 3 8 
3 0 Ĩ 

G I Ô - S É P S Ă N - S À N G L À M MOI V I Ê C L À N H 
CÂU GÕC : — Con có thâ'y ngu-ò*i nào s i êng-năng t rong c ô n g - v i ê c mình chăng ? 

Ngir i r i áy hân sè d i rng ò* tru*ó*c măt các vua 
(C . l l i i l l l - i K«>» — - 9 ) 

Bài h o c . - S á n g 41 : 33-44. Tùy y Iham-
khào Sáiig 37: 1-36 và 39: 1-6, 21-23 và 
41 : 1-32. 

Dni v. — Chúa bao giò' cring ban pluriVc 
cbo ngirò-i ríít sièng-năng, chăm-cb ĩ nlnr 
Giô-sép. 

T i n - L à n h . — Giô-sép là mòt binb-bóng 
'răi rõ-riing v è B ú c Chúá Jèsus: bi anb 
em gben-ghét nhung vlín v ô - t ô i ; bi llui-
thácb vri lx") lũ (nhu chí-t) nlurng vân v ô -
tôi. V6 sau <Iir<rc ra khõi tũ, lên ngni, 
lãm tbù-ttrÒTig nliir Búc Cbúa Jèsus sõng 
lai, vã c i i T i cà tlàn ktiõĩ chêt đói nlur Cluĩa 
cúu ln. Nliung ta nèn dén cùng Ngá i , tin 
lò'i èin-ái cùa Ngài , inó'i dirp-c cúu. 

Lò*i mò* dáng. — Bi cúc anh bán, G i ô -
sép xuõng E-'dip-tÔ, làm lôi-mpi trong nbft 
mpt vi quan IÓTI, nèn có dip-titjn bpc l<5i 
ctr-xtr cùn phái tlurpng-lirti trong môt xir 
giàu-có,licb-str nbt'rt thé-ginn hòi áy. Giô-
sép cú trung-tin Irong nipi v iêc , và đupc 
o-n cùa Cluia. Nhung vl niác oan mà hi 
bò tù, Giô-sép cbĩ còn nb<V-cây Chúa mà 
thôi, vi kbòng có bà-con, ban-hũ'ti nào 
đ<* binh-vtrc và xin các quan tra-xét giâi 
oan. Khi Giô-scp ò' Irong nhà tù đó thi 
dũc-tin cũa ông nlur dir<rc Iuyên Irpng 
lùa, tr<V nên rát qui (K-sai 48: 10; I Pbic 
1 : 7 ; Thi 105: 17-19). 

ông giâi ngbĩii hai ciiicin-bao cbo hai 
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quan K-dip-tô, và hai cl i ièm-bao deu đuo'c 

irng-nghièm Iron-ven nhir lò-i ông đã nói. 

Môt quan bi chét, còn niôt quan lai nhân 

cln'rc cũ, nlurng không nbtV trà on clio 

Giô-sép. Chúa cir de Giô-scp trong lò lìra 

hai nãni nfra, nlurng đ&Ti kỳ Chúa đinh, 

Ihi Ngài cho Pha-ra-ôn (tírc là Hoàng-dê' 

E-dip-tò) hai c h i è n i - b a o không ai giài 

nghĩa dirp'c. Lũc ĩíy quan kia mói nhó-

Giô-sép, và vua nghc đén ông thi dòi ông 

đên. Giô-sép giiii nghĩa liai chiêm-bao 

cách trpn-ven, vã thèin lõ i khuyèn-l)âo 

nhir trong bài hoc ngày nay. 

Vc5 măt l jch-sir v à đ i a -d i r 
Ttr Ca-na-an, què-lnroiig Giò-sép, trong 

cliàu Á , đê'n K díp-tô thì phài đi qua sa-
mac nguy-hièm. NgircVi ta hay di tirng 
doãn, hai ba chuc ngiròi trô' lèn ; lio hay 
cõi lac-dà, v ì ngura khõng thê di xa trêii 
đòng vâng khòng mrtVc mà trtVi nóng-nirc 
quá cliirng. Vò-s6 ngiròi chet kliát, rôi 
l)i c l i im ó ăn lliit , còn troxu'o-ng. Nlurng 
liai muoi uiim vira ròi nirfrc Anh dã đâp 
môtdiròngxe-li'ra uVK (lip-tôdénCa-iia-an. 

Ê-dip-tô & vè phía đông-bâc Phi-châu, 
ba bôn ngãn niiin vè tnró'c là môt nirtVc 
licli-sir, viin-ininli tuyêt-đ6i, troi lio-n câ 
t l i í-gian vè kiè'n-trúc, nên nlifrng kim-tir-
tháp, lâu-đài, cung-diên, lìing vua v . v . 
trong xir Ê-díp-lô Văn còn là nli&ng kỳ-
quan bàc nliirt the-gian. 

Cinĩ nj|hi:i t ì rng câu 

Sáng 4 1 : 3 3 - 8 6 . - R ú c Cbúa T r ò i đã 

bào cho Pha-ra-ôn biet rãng sê có bãy 

năin diro-c nnia dir-dât la-kv, ròi bây năm 
mãl nuia. Giò-scp kluiyên vua làm nhir 

trong các câu BÌSj, thât rãt khôn-ngoan, 

vi (1) kliông phi dò-àrí lúc dir-dãt, và 

kliòng lia giã vi CÓ nhièu ; (2) đén kỳ niâ't 

niùii, vua bárí lai cho dãn, nèii phát-tài 

lám, và lai diro-c danh lâ niõt vj tlnrong 

ngtròi cúu dàn, kliõi cliê't đ ó i ! Còn dàn-

str sè vui-ve dâng lúa c l io vua, thay cho 

tièn nòp thu6 (Th i 105: 22; K-sai 11: 2 và 

Êph. 1 : 17). Clnia cũng rnuõn taciin-tliàn 

không phí niôt xu nào klii có nhièu, đè khi 

ngiròi ta ll i icu, ta sc tliùa nliièu mà clio 

lip (Chàiii 22 : 3 ; Gia-co 1 : 5 ) . 

Càu 3 7 . — (ìiô-sép vira mói lã tôi-moi 

trong ngpc, nên trong cà trièu vua ông 

kliông có tliù-ngliicli ghen-giiél cpuan nào 

và cũng kliòng cò quan nào tbàn lám đè 

Ipi-dung, nèn ai ai cũng nhàn Giô-scp ià 

ngiròi rát đáiig tõn-kính, niôt nguòi la-
lùng tuyêt-kỳ. Cõn nũa, Giô-sép lã ngiròi 
Á-chàu , kièu-ngu tai Phi-châu. Cliinh 
Pha-ra-ôn nity không phài là hoàng-tòc 
tliãt cùa E-díp-tô. Máy miroi năin t ruóc 
mõt (lân tir Á-chàu đĩi dén (cô lè niòt chi-
phái cũa đân Hê-t i t ) , Ur xirng \k«Hyksas,)> 
và xõng vào phia bâc xú K-díp-lò, di i ih-
cir ò' dó . Chinli Pha-ra-ôn và các quan 
L-dip-tô bi đuoi vè phía nam, dóng đô 
tai «Thèbes» ( t rong Kinh-Thánl i goi là 
« N ô » ) , cách Gô-sen chirng 800 cãy s6 vè 
plif'a nain. liòi <làn niói (ién hpc dòi 
phong-tpc h-díp-tô,và vuacũiigxirngniinli 
là ((Pha-ra-ôn.» Pl ia-ra-õn vâ các quan 
này võn cũng lii dòng-dõi ngiròi A-chàu 
nên không kliinh-b'í ngirõi Á-chãu, nliu' 
nlurng ngiròi nguyên là dân K - d í p - t ô 
khinh-bĩ, glien-gbét hp. 

Càu 38.—Chinh vua n'ay cũng bãu-luàn 
v ó i các ([iian (vua E-díp-tô cũ lá dpc-tài, 
khòngc l i i uhò iỳcácquan ) . Vua nây khòn-
ngoan và cũng hircVng vê cìiiinh-thê dân-
chũ. Còn níra, vua níìy lnrcVng vè Bírc 
Cluia T r ò i , vil nhàn rang IJirc Tliánh-
Linli ngir trong Giô-scp. Dàn E-díp-tô 
nguyèn iné-tin cpuã, nlurng dân (dlyksosu 
không chìm-diìm trong sir t6i-tăm nlur 
dàn E-dip-tô cĩí . 

Cãu 39-4-1.—MtrcVi ba năm làm tôi-
nipi và tù-pham, thinh-linh dupc clurc 
cao nhirt Irong câ nuóc ( T h i 75: 6, 7) . 
Chinli gia-dình Pha-ra-ôn cũng phâi pl iyc 
õng Giõ-sép. 

Càu 4 2 , 4 3 . —May lám Giô-sép mtVi 

«liìni gòi và cao măt» (cãu 14), vi câ hai 

dàn K-dip-tô cũ và dàn E-dip-tô mói 

(Ilyksos) dèu yêu-quí ngiròi tinh-sach ; 

ngày nay các nhà khâo-co đào dtrpc các 

đò-diing băng vàng bac de cao măt và 
nãy móng tay cho sach. Còn vâi gai min 

K-díp-tò tim dirac trong các phiìn-mò lã 

rát licli-sir, dcp-dê , và hãy còn bèn lì'im. 

Nhàn, áo, vòng , xe qui-giá võ-ngàn. 

Môl nbà kliào-cS mcVi dào đ(rpc mãy cái 

nliaii cùa các vua E-díp-tô, và cõ m ô t c á i 

cũng khâc cbũ' Hê-bo-ro ' ! Nlián áy là 

dáu-hiêu cùa quyèn vua (K-xo'-tê 3 : 10, 

12 và 8 : 2, 8, v . v . ) . 

Câu 44.—Pha-ra-ôn cir gin-giir chúc 
cao nhirt, và tõ ra quyEn-piicp ininli trong 
sir lâp Giô-sép lâni te-tirôiig. 

Thât Giô-sép lã bln'h-bóhg rát rõ-iãng 
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véCliiìn, xin xeni mòt vài đèu dirói đày : 
Chir «Giò-scp» nghĩa là «r í ra» ( I (ìiãug 

4 : 7, 9) . 

Ì T h ê i m (Giang 1 : 16; xern Sáng 30: 2-1). 
Tèn niói nghĩa là «ngiròi ctru-thc'n(Sáng 

41: 45/ 

Con yèu-dãu ciìa Clia (Ma 3 : 17). 

Bi anh era ghcn-glict (Giăng I : 11). 
Vò-tò i inà bi qtiang xuíSng hf> và hò tù, 

hinh-bóng vè sir chfit ( I Ph ie 2 : 23). 

Bi bán (Sáng 37: 28; Ma 26: 14-16). 

Miít áo dcp (Sáug 37 : 23 ; Ma 27 : 35). 

Làni tòi-ló- (Ê-sai 42: 1; Công 1: 27). 
T õ ra nlurng dèu sè xày dfjn (Gfăng 13 : 

19, v. v . ) . 
Bircrc quyèn cao-cã (Ma 28: 18). 

Vc/lã ngirò-i ngoai-quoc, nlur Hôi-Thánh 
không pliâi lã diìn Y-sa-ra-ên (Sáng 41 : 
45, v . v . ) . 

Nhãiii clurc lũc 30tuòi (Sáng I I : 46; Lu 
3 : 23). 

Nuõi dirírng và tha-thú gia-diuh iiiinh 
(Rô 11 : 26, 27; Giè 31 : 31-37). 

Lò*i tiên-tr-i. — Bírc Cbúa Jèsus bj dàn 
Giu-da khinh-bl, nluriig trong kỳ hây niím 
dai-uan Ngài sè tõ ra niình là Báng ciru 
và tha ho, và ho sõ nhàn-biét Ngài, df'ii 
g'âii vá à gììn Ngiii dò i dò i (Sáng -15: 4, 9, 
10; IIè 12: 22-24). 

Nil BÀO 

Tóm lai tùrng phàn 
C.on yêu-dĩiu ò- nhà cba - Sung-siróng. 

Tõi- tó- trong iibii quaii — Siêng-nãng. 

Tù-pham trong bgljc — Trung-tin. 

Quan tè-tirc'rng cai-tri cà nitóc — Hoân-

toàn. 

Birc tranh soi sáng 

Môl cliàng «Giô-sèp)» ngíiy nity san-sAng hău vlè)c 
Clu'iu vã <tnii{j;-l>iio. 


