
THÁNH-Ii 

K H U Y Ê N T Í N - D Ô 
(Luox-khâo 

Myc-sir ÔNG-VĂN 
f T , H O " Giu-đe tuy là lò-i ít, nhirng có 
-*- ỳ-nghĩa nhiêu. Trong tho có 

luân dén các lê đao: Ba ngôi Dúc 
Chiia TrcVi; lòi dir-ngôn cìia các Sir-đô 
phãn nhiêu diroc irng-nghièm, dè tô ra 
lòi Kinh-Thánh là thât; nhò đúc-tin 
mà điroc ciru; các thiên-sú pham tôi; 
ma-quĩ; suphán-xéttuong-lai; sukhô-
scV cV dia-nguc; su tái-làm ciia Đúc 
Chúa Jèsus; sucãu-nguyèn thành-thãt; 
sir hy-vong ciìa tín-dõ. 

Xét kỳ tho- Giu-de, ta thãy có nhièu 
sir day-dõ cho tín-dò trong thòi-kỳ sau-
rôt nãy. Ông Giu-de viet tho nây có 
ỳ mong cho tín-đo, là kê ducrc Chúa 
kêu-goi, nèn tĩnh-thúc mà chò-đcri 
Chúa tái-làm đê diroc hircVng các hanh-
phuóc ciia Ngài. 

T h o Giu-de chia làm ba phân : 
I.—Càu 1-2, là lòi dat và chào thăm. 
II.—Càu 3-16, là nói phăn nhieu tín-

dô bi nguôi-lanh sa-ngã, vì sir mê-hoăc 
cũa dao giâ và thày dôi. 

III.—Câu 17-25, là khuyên tín-đô 
nèn tlnli-tlu'rc. 

Đèu quan-hè trong tho- là khuyên 
tin-dô nên tình-lhúc. 

I.—DUYÊN-CÓ" CÚA S l / T Ì N H -
THÚC (Câu 3-1(5) 

Ông Giu-de tuy là con môt me vói 
Birc Chiía Jêsus, là em ruôt ciia Ngài 
tbeo pban xác, nhirng ông không dám 
kê mìnlinganghàngdôngbirc vói Birc 
Chúa Jèsus. Vì Chúa Ià Dúc Cbúa 
TrcVi, còn õng là ngircri. Nèn ông xirng 
mình là tôi-tó cùa Dúc Chúa Jèsus-
Christ và em Gia-co. ông đat tho- nây 
cho tin-đô, là kê ducrc Chúa kèu-goi, 
3'èu-thuong và gin-gifr. ông mong cho 
ho đucrc thêm lèn trong sir thtrong-xót, 
bình-an và sir yêu-mè'n. Muôn đuoc 
các phiróc ăy luòn luôn, thì phâi tlnh-
thúc mà gìn-giir cho khôi — 
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1) Đao giâ thày dÔi làm mê-hoăc 
lòng ngircri. Vì đao cúu-rôi dê cúu 
nguòi là bcVi Dirc Chúa Jêsus dô huyèt 
ra mà làp dao áy môt lãn đii câ. Ngài 
dê lai đao áy cbo Hôi-Thánh ; đen lúc 
Chúa ngir vê tròi, thì clao áy vãn tron-
ven không thS thêm hay bót dêu gì 
( I Pbi-e-ro 2: 8, 3: 18). Nhung nay 
có bon thăy dõi lèn vào, dùng dao già 
làm mê-hoăc lòng ngucVi. Bon nây 
ho nói tõt <y dãu môi, mà trong lòng 
thì nghich đao, ho không có su tin-
kínb Cliúa. Chúng đôi on Dúc Chúa 
Trò i ra su tà-ác, choi Dáng chù-te và 
Chúacó môt là Dúc Chúa Jêsus-Christ. 
Bon nay lên vào, dùng dao giã mà 
khuáy-roi tín-dò, làm cbo nhiêu nguòi 
sa-ngã nguôi-Ianh, buông ininh vào 
tôi-ác. ông Giu-đe rát lo-lãng cho 
môt só tin-đô Ihàt đuoc Cliúa kèu-goi, 
e ho cũng bi su mê-hoăc cita bon 
ngiròiácáy dãn-du mà lnr-mát chăng. 
Nên ông viêt thcr nììy khuyên ho nèn 
tĩnh-tbúc, phâi đúng vũng, vì dao mà 
tranh-chien. 

2 ) Nhirng gu-crng xira chú-ng-
quyet bon thìíY dõi chãc bi phat 
(Câu 5-7).—ông quâ-quyêt răng tôi-ác 
cùa bon tbãy dõi ây, chãng scVin thì 
muôn cũng se bi Chúa đoán-phat. 
Muôn minh-chúng cho lòi ông nói là 
thât, ông bèn nhác lai nhũng guong 
xua cho tin-đô tĩnh-thúc. 

a ) Càu 5. — Kìa, xem nhu kbi xua 
Chúa dã ra on lón, dùng ông Môi-
se dè giâi-ciru dàn Y-so'-ra-èn ra khôi 
niróc Ê-díp-tô. Lúc mói ra khôi, có 
chùng (50 van ngiròi. Nhung vè sau 
vào xú Ca-na-an cbĩ có hai nguòi mà 
thòi, là õng Ca-lép và Giô-suê. Còn 
bao nhièu thì bi chê't ruc trong dông-
vang. Vì ho không tin lòi Chúa. Dân 
Y-su-ra-ên vì khinh-lòn mang Chúa, 
không tin lcVi Ngài, nên bi đoán-phat. 



Thì nhũng kè choi Clnia lxĩi dao, há 
thoát khôi sir doán-phsit sao? 

b) Câu 6. — Lai nhu các thièn-sĩr 
kliõug biêt giũ thiĩ-l>;ic, tliuii l)õ chô 
ríêng initih, nghe su du-dô cùa quĩ Sa-
tan mà phân-loan cùrig Clnĩa, thì Ngài 
cũng khòng tiêc ho clnit nào, dã truát 
ngôi và dùng giãy xích ho trong noi 
tõi-tăui dò-i đòi , câin giũ lai dèchòsu 
phán-xét lón. Thiên-sú pham tôi thì 
Ngài cũng khõng thuong-tiec thay, 
huong chi là kè nghjch dao chõi Chúa. 

c) Câu 7.—Còn nlnr dàn-cu õ- thành 
Sô-dôm, Gô-mô-ro ciĩng các thành lân-
c:ut, cluing buông mình theo su dãm-
duc vsĩ sâc la. Tôi-ác nììy lsĩ môl tln'r 
tôi-sĩc góm-ghê, kliòng the dùng lòi 
msĩ mõ-tà ra dây duoc. Bòi dó nên 
Cluia dùng lùa dièm-sinh thièu-hũy. 
Thàt kinh-kliiép thay! 

Tóm lai, trong ba girong xáu nììy 
chiing ta đuoc su day-dô rát quí: 
Truór hê't yì khòng tin lùi Chúa, rôi 
san sanh ra su bôi-nghich phsĩn-loan 
vói Chúa. Bã bôi-nghich phsĩn-loan 
vói Chúa rôi, vê sau không còn biet 
so-s?t gl nũa. Lúc síy tha - hô mà 
buòng-lung theo tình-duc xsĩc-thjt, 
khõng tòi-ác g ó m - g l H ' nsĩo mà ho 
khòng dsĩm làm. KÊt-cuòc phâi sa vào 
su hình-phat. Tín-dô chúng ta nèn 
coi dó mà tĩnh-thúc giũ niìnli, kèo bj 
các thi'r tòi-ác áy dõ-dành mà msit ân-
dien cùa Chúa chăng. 

J , 3) Tôi-ác cùa bon th'ây doi (càu 
8-13).—Tác-gisĩ Giu-đe tõ ratôi-sĩc cùa 
bon tlisìj' doi, có hai cách nhu sau 
đây: 

: t ) Nhac tíeh xira tô ra tôi-ác cùa 
b^n thây dÓi (csĩu 8-11). A. «Trong 
gisíc mo-màng làm ô-uê xsĩc-thit.» Đó 
là niũl tlnĩ lôi-sĩc gom-ghê. Vi bon 
niìy lúc nào cũng tu-tuòng dê'n su 
dsĩin-duc nghich-ly Irong tâm-trí cùa 
ho. Nên khi ngũ, trong giác mo-
msĩng, ho cũng thà'j' làm các thú tôi-
ác áy. Góm thay ! Đĩrc Chúa Jèsus 
có phsĩn : «Con milt ngó dòn-bsĩ inà 
dông lòng thain-nniôn, thi trong lòng 

(!ã phain lòi Isĩ-dàin ròi» (Ma 5: 28). 
Cău Cluia gìn-giũ làm-tri chún^ la 
dùng tu-tuòng den dèu ô-ue! 

B. ((Khinh-lòn ngao-man.» Bon 
nay ho dãy-dsiy s u õ-uê'nlnr phsĩn trcn 
ilã nói. Mà ho kliông biet hói, biê'l s o , 
lai dsim khinh-lòn quyêri-phép rátcao, 
và nói hon vói csĩc dáng tôn-trong. 
Tòi dó năng thay ! Coi nhu \ \ thièn-
sú truòng Mi-chèn, là sĩr-giii vâng 
mang cùa Chúa di kèu Môi-se sông lai 
dè hôi-dàm vièc quan-trong vói Dt'rc 
Clnia Jêsus trong khi Ngài hóa hình 
trên núi, b| quĩ Sa-lan cân-tro' không 
fhiu liuôiig xsĩc Mòi-se ra (vì lúc nsìy 
Clnia Jèsus chua chiu chè't, chua song 
lai, ma-quĩ còn cìĩm quyen str chi ; l) . 
V | năy phâi chien-tláu vói ma-quĩ dè 
gisĩnh xác Môi-se . Trong lúc hõn-
fhiê'n, vi nsìy cQhg khòng dám tàv tlit: 
ỳ (juyen ctĩa niình nnĩ nói hôn, hoac 
nliièc-móc, hay dinh lòi ma-quĩ. Nguò-i 
cliĩ nói csìu Clnia phat nguoi. Dó tô 
ra tliièn-sú giao quyen dinh tôi vê cho 
Chtia. ( I I Phie 2 : 11). Dêu nay day 
chiing la Sìrng khinh-lòn ma-quĩ, vã 
dirng chocgiân nó, j>li;\i tĩnh-thiĩc nhò 
Chiia giũ niìiili ( I Phie 5: 8-9). Cũng 
dùng vôi-vàng xét-đoán tòi-lõi anh em 
(Msi 7 : 5 ) . Hâv giao-phó cho Clnia 
( I Cò-rinh-tô 4: 5). 

C. «Khinh-dè các su thuòc vè thiêng-
lièng.» Nhũng kê nììy (chĩ ve bon 
thay dõi) bê deu gi không hie't thi 
khinh - dè h6t. «Bon nây chĩ biê't 
nhũiigsirthuôc ve xiic-tlnt, yè tánh hu-
hoaicùaho.còn nóidensirlhiêng-lièng, 
nhu su tin-csĩy huj'è't báu cùa Dúc 
Chúa Jèsus dè duoc Iha tõi, duoc tái-
sanh, duoc nèn thánh, v. v., thì ho 
không hièu chi cii. Thê mà không 
chiu suy-nghĩ, liay hoc hòi cho biel. 
Trsĩi Isii, deu gì ho khòng biel thì ho 
khinh-dê c;ĩ. Thsĩt kièu-ngsio quá ! 
ông Giu-de bôi nóng lòn'g vì chon-Iỳ, 
i icn cho bon ho l:ĩ : «Con llni-vâl võ-
tri,» cũng không phtu lsĩ quá-dáng. 

D. «Theo duò'ng Ca-in» (Sáng 4 : 1 -
16). Ca-in dùng lliò-sân, Ià vàt hõi 

(Coi tiC-|, ti.11,;: 14) 
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dãl bi rùa-sã sanh ra, mà dàng cho 
Búc Chúa Tròi , chó không dâng huyêt 
con chiên nhir dêu Clnia dã day, nên 
Chúa kbông nhâm cùa-le; Ca-in bèn 
sanh lòng túc-giàn mà giet em. Ròi 
bj Cbúa doán-phat. Nhũng kê tii cây 
công-dirc riêng cùa mìnb nhir làni các 
viêc tír-thièn, ép xác, kbò-tu, mà không 
nbrr công-lao huyet báu cùaBi'rc Cliúa 
Jêsus trên Thâp-tu-giá, deu sê bj Chúa 
ruõng-bô và hình-pbat. 

B . «Gieo mình vào sir sai-lac cùa Ba-
la-am» (Dân 22:) . Ba-Ia-am võn là 
ticn-tri thàtcùaBúcChúaTiò-i. Nhung 
vì ông có lòng tham loi , mà làm deu 
không xi'rng-dáng, nên bi hình-phat 
(Dân 31: 8-16). Nhũng kê lãnh chúc 
tiuyen-dao mà lòng còn khuynh-

a-THÍTC (Tiep Ihco trang í ? ) 
huó-ng vè tbê-gian, lo tìm-kiem loi 
rièng cho mình, mà khòng trung-tín 
trong chúc-vu, thi sao tboát kbòi sir 
doán-pbat cũa Chúa. Hõi ai là kê hău 
vièc Chúa, nên coi dó mà tĩnh-thú'c 
giũ mình. 

E. «Bat-chu6c su pbân-ngbich cùa 
Cô-rê» (Dân 16). Cô-rê lên mình kiêu-
ngao, tir làp làni đfiu, khòng cliju vàng-
phiic tôi-tó' cua Chúa dã lâp là Môi-se, 
nèn bj Chúa pbat, khien dât hà miêng 
ra nuõt hêt tài-sàn và cà bon còn duong 
sông sa xuõng àm-pbii. Ai là kè lên 
mình kiêu-ngao, cbia phe làp dâng, 
không chiu vãng-phuc tôi-tó' Chúa, là 
nguòù Ngài dã làp dê chăn-giũ Hõi-
Thánh, hãy coi dó dè tĩnh-lhúc răn 
mình. (Cón liêp) 


