
ĐO*C CHÚA TRÒT VÔ-SÒ" B Á T - T A I 
(Thi-thiên 139: 1-12,23,24) 

CÃU GÕC : — D i r e Chúa Jêsus đáp ràng : Nêu ai Yêu-mSn Ta thi va.ng.-giu-
lò*i Ta, Cha Ta sê thu*o*ng-Yêu ngu-õ-i, chúng Ta đ'êu đèn 

cùng ngu-ò-i và ò* trong ngu-ò-i 
((i i:lnx M : 23) 

Lò*i mò* đàng. — Trong mãy Thi-thièn 
màchúngtôiđa lipc.tác-giăcó nliác chúng 
tòi luôn vè srr nhan-lù-và thuo'ng-xót cùa 
Birc Chúa Trò-i là tir đòi đò-i chò đén đòi 
đcri. Trong bài lipc đày Da-vít chũ-trpng 
vè bSn-tánh oai-nghi cùa Đirc Chúa Trò-i 
và tõraNgàilà ĐángToàn-năng.Toàn-tri. 

Đúc Cliúa Trò-i biê't hê't mpi sir, chúng 
tôi ò cliô não cũng có Ngài ò- đó ; chũug 
tôi làm srr gi hay là có ỳ-tttòng gi, Ngài 
biét hét. Nbieu khi lòng nguiri ta xău-xa 
mà nguò-i ban kliông biét, nliirng Cbúa 
biét lòng mpi ngirò-i, và dàu hp làm viêc 

xáu cách kin-đáo, Đúc Chúa Triri cũng 
tháy đupc. 

Vì có Chúa là Đãng đày lòng thuang-
xót, có ngucri cú pham tôi và nhò- sw nhan-
tir cùa Ngài đ'è khôi bi hình-phat; nhirng 
Ngài cũng là Báng Công-Bình, và se doán-
phat mpi ngiròi cá-ỳ làm trái mang-Iinh 
cùa Ngài. 

I. —Bú*c Chúa Trò*i bit*t mol su* 
(Thi 139: 1-6) 

Câu 1.— Ba-vít tin châcrăngĐúc Chúa 
Trò-i hièu-biát hát mpi su- vè ông. Ỳ đó 
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có tlitì Iàm cho cliúng tôi scr-li5i, nliirng 
cũngcóstryên-ùi. ViChúa biSt lòng xáu-
xa cùa Ba-vít, nên ông là ngirò-i bir-inãt; 
dàu vây, Ngài van tliirong, nên ôngcó hi-
vpng Chúa sê Ilin-thĩr và giài-ciru niinh. 

Câu 2. — Chúa biét các viêc cliúng tôi 
thirà-ng hay làm, — hoãc chúng tôi ngòi 
nghĩ hay là đĩrng dây làm sir gi, Ngài cũng 
bict hcl. Khi chúng tôi ngã lòng, khi 
thãt-tín, khi đày-day str mírng-rõ-, Ngài 
bièu, vi Ngài biê't lòng và các ỳ-ttrông ctia 
chúng tôi, nên Ngài khòng đoán-xét sai-
làm. 

Câu 8. —Hofíc chúng tôi di đuò-ng, 
lioăc thú-c hay Ià nSm ngù, Cliúa biét. 
Dàu chúng tòi bô đtrò-ng-l8i cùa Ngài, 
chinh Ngài chãng lìa chúng tõi dâu. Sir 
hièu-biét dtrò-ng áy đáng khiê'n chúngtôi 
kinh-sp- đăn noi không dám pham tôi ; 
đáng cho lòng manh-mc đe" chúng tôi 
khõng s<7-h9i, và cho str khoái lac đè 
chúng tõi kbông than-khóc. 

Câu 4. — Ngirò-i ta hay đoán-xét tánh-
nê"t cùa nhau bôi lcVi nói, nhu-ng Đirc 
Cbúa Trò-ikhông càn xct nhir v§y. Trtró-c 
khi chúng tòi có the" nói môt tiéng gi, 
Ngài biăt ỳ-ttró-ng mà cbúng tôi muSn 
nói ra. 

Câu 5. — Câu nãy quí-báu lám cho con-
cái Chúa, nhirngngirò-i tôi-lôi kiiông khác 
gì ngtrò-i lính không có cho tránh khói 
thù-nghich. Không ai khòi mât Chúa 
đu-p-c, Uoă.c làm đèu ác hay làm đèu lành 
cũng vãy, Có khi Ngài đ§t tay trên chúng 
tôi bòi sir Sm-đau, sir nghèo-circ, st.rkhó-
khăn, nhtrng đó là vi Ngài thtro-ng-yêu và 
muõn kéo cliúng tôi đê'n găn Ngài han. 

Càu 6. — Đa-vít là ngtrtVi khòn-ngoan, 
nlurng òng không liS-then mà nói mìnb 
không hiêu đtrpc bòn-tánh cùa Chúa. 
Trong đòi này có nliièu đèu cbúng tôi 
kbông bilu trpn, nliu là : gió thòi tir đâu ; 
con ong, con chim biít <5 minh ò đàu và 
không bao gicr đi lac niãt, vân vàn. Níu 
chúng tôi không hiìu đup-c các kỳ-quan 
cùa tliiên-nliièn, tlĩc nào chúng tôi liicu 
trpn-vcjii vè Đirc Chúa Trò-i? Dàu vây, 
trong Búc Chúa Jêsus-Christ và bôi Btrc 
Thánh-Linh, Ngài tô minh ra clio mpi 
ngiròi muõ'n biăt vè Ngài. 

II. — Btrc Chúa TrtVi ô* kháp các ntri 
(139: 7-12) 

Câu 7.—Đa-vit không muôn đi xa Thân 
Chúa, nliu-ng ông hòi câu đó đè clio rõ 
cái 1S không có ai khòi inât Chúa đuac. 
Dàu chúng tôi inufíii Clnia gân niìiili hay 
ià không, vãn có Ngãi & đó : Ngài gàn 
chúng tòi nlitr' linh-hòn vã thân-thê gãn 
nliau. 

Câu 8. — Đi lên trô-i dê khòi mát Chúa 
là nhir chay khòi cho nóng nià tó-ilù-a.vì 
trên trò'i có nlià Ngài. Còn ai xuôngnoi 
Âm-pliù thi thãy Búc Chúa Trò-i làm clio 
đia-nguc kinh-khùng và không thc- giiíu 
mình ili. 

Câu 9 và 10. — Str sáng bay qua bãu 
trò-i cách mau-chóng, túc là 180.300 dăm 
moi giây đòng-hò, và d'âu ngirò-i ta có tliê 
đi mau bàng str sáng, cũng có Ngài ò- đó. 
Nhirng nêYj. chúng tôi nli<V tay Chúa dãn-
dât.thât Ngài sêgiir-gin vã hăo-hô clning 
tôi bát-luân pbai đi no-i nào. 

Câu 11 và 12. — Nguò-i làm vièc xãu 
tra sir tái-tăm đè che-khuãt tpi, nliirng 
mât Chúa' tháy đirpc, và Ngài biê't tòi kín-
đáo cũng nhtr tôi đă làm ra truóc mìit 
mpi ngtrò-i. Có lê lúc Ba-vit sa vào tôi-
Iõi, ông đã tírng-trâi mpi str nhu- ông đS 
kê ra trong máy câu nãy. B8i vcVi Chúa 
sir sáng và sir tííi không khác gi nhau, vi 
Chúa thay mpi su- và ò- mpi no-i, ho^c ban 
ngày liay là ban đêm. 

III. — Ba-vít xin cho lòng thánh-sach 
(139: 23-24) 

Câu 28. — Có đèu đáng khen vè Ba-vít: 
khi váp-pham, ông có nhân tôi vã ăn-năn. 
Ba-vit không dám tin-cây stVc minh, nên 
Ông cau-xin Chúa tra-xét ininh dc bict 
lòng ininh. Các tín-đò nên thtrò-ng dùng 
lài cau-xin cùa Đa-vít, và dJì cbo Cliúa xét 
lòng minh. 

Câu 24.—Có le trong đài s8ng mình có 
đêu không đ<;p lòng Chtia, nhung chinh 
chúng tôi kbôngbi8t. Néu chúngtôi mò'i 
Dú-c Thánh-Linh ngtr vào trong lòng và 
xét cho biêt lòng chúng tôi, cbãc Ngài sè 
cliĩ cho. Có nliièu đèu khó-khăn trong 
đò-i sáng cùa tin-đò, nlnrng ai dè Chúa 
cai-tri, sê bât dàu vào con đuòng đò-i đòi, 
và se tbãy đuòng áy càng ngày càng đup-c 
vinh-hièn han. 
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TIÊNG CÙA SU* KHÔN - NGOAN 
(Châra-ngôn 4 : 10-27) 

CAU GÕC: — Khá cìtn-thân giũ* tflin lòng eùa con ho*n hèt. 
vl các nguÒn str sfing do noi nó mà ra 

( C h â m - n g ô n 4 : 2 3 ) 

Lò*l mcr dàng . -Sách Châm-ngôn bày-
tò Chúa Jêsus nhu là Sir Kliôn-Ngoan cùa 
B ú c Chúa Trò-i. T r o n g sách nSy có chl 
rõ ràng s trgieo và su găt phSitheo nhau, 
và cSnh-cáo vè su không viing lò-i cha mc, 
su* giao-thông v 6 i ban xáu, sir giâ-dÔi, 
su luòi -b ie i ig , su không t i e i -đô , vân, vân . 

T r o n g sách Châm-ngôn, tác-giS có cho 
clning tôi nghe hai tiêiig và tháy hni con 
đirc-ng, tiéng thu nhút nói ra c ác lò i khôn-
ngoan và khuyên phSi theo, còn tiêiig kia 
dù'ng hVi dai-dôt và xãu-xa dc dÕ nginii 
làm thco. 

Chúng tôi kê-ciru sách Châm-ngôn xong 
rò i , sê b iê t châc-chân «sir kinh-so- Đirc 
Giê-hô-va là khòi dàu sir tri-thtrc,» và 
tránh xa lõi lcii túc là hicu biei . 

I. — Hfty tlêp-nhftn str day-dõ 

(Châm 4: ' l0-13) 

Câu 10.—Ngirò-i trè tui'ìi không có tirng-
trSi nlnr ngirói lc'rn. Nhir vây, ngiri'ri 
thanh-nién nên ngbe lò-i khuyén cùa nguò i 
có tuiìi,'—nhirt là sir day-dõ cùa cha me. 
Chinh Búc Chúa Trò-i đã húa ban sir sfing 
lâu trên diii cho ngucVi hiíu-kí nh cha n c 

Câu 11. —Cha iuc; không thc nào dãn 
con theo cliriing ngay-thing néu chinh 
minh không đi lõi đ ó . Ai niiióii con nghe 
lò-i (l:.iy-dò, phSi lãni girong sáng clio nci-

Câu 12. — Nguò l khôn-ngoan theo Kn 
day-dù cùa cha me, sê giÔng nhtr n g u ò i 
di nuit con (lircVng không có gi 1am cho 
niiiili vãp-ngã. 

Câu 18. — Ngu-ò-i Rd-ma có mc)t châm-
ngòn nói riing : (illflv hoc-tfip dirirng nhu* 
minh sê s6ng dòi dòi .s Ai náni châc si.r 
khuyén-day, sE trò- nên ngiròi có tánh-
nê*t t6t. Ngiròi uăo nghe lò'i Kinh-Thánh 
và hpc cho kỳ-càng Lò-i đó , sE khôu hon 
và giâu ho-n ngtrò-i có vàng, bac vù cùa-
cSi nhieu. 

H . - H á y lánh xa đtrò-ng tôl-ác 
(Châm 4 : 14-17) 

CAu 14.—Đi đuò-ng này thl v é o sir t6i-

tăm, va ai theo chác ngfl v l khdng t l i í y 

đupc . «Ch6- v à o » nghĩa là đùng khòi-sir 
giao-thông vcii ngucVi gian-ác hay là theo 
Ciich Iani ciin hp. 

Câu 18.— Tác-giS kbuyên con b í n cách 
tránh kliôi su hu-ná t : — tTránh dircVng 
ãy ; » « C h 6 đi ngang qua ; » « H 3 y xây-khói 
nó ; » « C ú đi tliiHiig.D 

Câu 18, 17. — Có nhi íu ngu6i làm ác 
và khuyên ngu6i khác làm nhu mlnh. 
Hp sfing bò'i tòi-lc* i và có súc kéo nguò i 
lành vào đu6ng xáu-xa. 

III. - Hây theo dtrò-ng phăl 
(Cham 4 : 18-22) 

Cftu 18.—Vi ngu6i công-binh làm dèu 
tfit, hp không ciìn giiíu đi . Xét bè ngoiii. 
có 15 hp không gãp may-mân, nhung hp 
đi trong su sángcùa Chúa và đup-c thôa 
Icing trong N g à i . 

Cftu 19.—Ngu6i gian-ác đi trong su t6i-
tăm và su ngu-dai. Hp không có su vui-
mirng thiàt trong khi còn săng, và khi qua 
đ 6 i , phSi gìip su đoán-phat. 

Câu 2 0 . - « H â y chăm-chÌ.a BiSt đu6ng 
phiii dS, iihung có lám ngiròi kbông dat 
đ í n . Ma-qul nhon mpi djp-tiijii mà cát 
láy su t h v c , và đua chúng lôi v à o nêo 
cùa nó . 

Cftu 21.—Chúng tôi r í t cSn gifr lóng và 
các ỳ-tu6ng, vl néu hôt g iăng cùa su ác 
v à o trong lòng, chăc sS sanh ra các thú 
tôi (xem I Sa 16: 7 và Ma 15:19). 

CAu 22. — Ngoài hi-vpng đ u o c phăn 
thuòng t rong đ6i tuong- la i , ngu6i theo 
si.r cõng-blnh và ngay-lhSng Irong dòi 
niiy còn có pluriVc nhicu, nhu luong-tflm 
không t r ách -móc , g i a - d i n h dupc vui-
mùng và may-mân, vân vân. 

IV. —Hây glir t«m lòng (Châm 4 : 23-27) 
Cau 28. —Bon-tánh cùa ngiròi nào la 

'iám lòng cùa ngirò-i đó, vi các v iêc t6t-
lùnh hay là xãu-xa tir lòng mã ra. Nlur 
vfty, chúng tôi cìln lôm gifr cho cân-th(in 
tĩím 16ng minh, nhln-xem Cluin và nh6 
quySn-phép cùa Ngài giĩr-gin. 

Cftu 24. — Cái l uõ i bay làm cho chúng 



tôi vãp-pham. Njjircri khũn-ngoan sèsuy-

ngb ĩ nhièu trircVc khi nói . Kinh-Thánh 

có chép r ang : « H ê lárn lcVi, vi-pham nào 

có thiêun(Chàm 10:19). VI Chúasêđoán-

xét chúng tôi theo nhirng lcVi chúng tôi 

n ó i ; vãy nên g iũ mièng mà chì nói ra các 

ilcii sê giúp ich cho đcVi thiéng-l iêng cùa 

minh vã anh em. « H â y nói vi su- vinh-

liirn niiiVc Chúa, thuãt lai quyèn-năng 
cùa Chúa.» 

Cáu 2 5 . — Xung-quanb chũng tôi có 

nhii'ii (ĩcu cám-dõ, nhung nê'u chúng tôi 

cú- ngó ngay truírc m.ĩt và không ngci sai 

niuc-dieh, chãc Chúa sc gifr chúng tôi 

khõi sa vào tô i . 

Câu 26 .—Trèn con cltrcVng cùa đcVi năy 

có gap nhicu su cám-dò, vâ néu thco ticng 

dõ-dàob iíy cliác clicrn cluing tôi sê trcrt. 

Nhir v § y , phâi xét cho biè't duirng chcrn 

niinh tbeo la tlié nào, là đucVng cùa str 

còng-b inh hay là nêo cùa str hu-nát. 

Câu 2 7 . — ĐtrcVng cùa ngircri theo sir 

công-binh và không xây qua bên hũu hay 

là bên tà, gióng nhu mõt ánh-sáng. V i 

ccV chúng tôi theo đucVng đó, có lê thé-

gian sc kè ehiing tòi là ngtrói hep-hòi, 

nhtrng điri scíng đep ỳ Chúa và trong lòng 

se có su yêu-thuang, su trong-sach, su 

yên-nghl và sir vui-mírng. Nhu vAy.chúng 

tòi cháiig nhũiig nên bât dlĩu di đucVng 

dât minh tcVi Th iên -đãng , nhung cũng 

phăi cir theo c l io đên trpn điri. 

3 0 E 
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L O ' I - D I J N G V À L A M - D U N G C U A - C À I 

(Chflm-ngôn 11 : 24-31; Lu-ca 16: 11-13) 

CÀU G Õ C : — Nlurng phâi chú-a cùa-c. ì i <V t r ên trò-i , lã no-i cháng có 

sãu -môi , ten-rét l àm lur. cũng chãng có kè t r ô m 

dão ngach khoé t v á c h mà In'y 
(Ma-llii-ir 0 : 20) 

Lò-I mò* đàng . — De-nuic cùa bài hOni 

nay rát quan-hê. Hiên nay tht-gi;.n kc 

ngiriii giau ià ngiròi có vàng-bac nhièu. 

ĐcVi xua hp kè nginii giàu hay nghco tùy 

thco có súc-vât nhieu ít. T inh thc nào 

cũng đtrpc, nhirng đilu quan-hê là có dũng 

cùa-cai làm vinh-hicn cl io Chúa hay là 

kbòng. 

Kinh-Thánh ke ticn-bac và cùa-cài là 

str ban cho cùa Chúa (Phi ic 8 : 18) ; nhung 

nhièu khi sir giàu-có làm cho lòngtu-cao 

và quên Chúa ( x e m Phuc 8 : 13, 14). Su 

giàu-có cũng hay sanh str tham-lam vàstr 

hà-tipn ; có thc" ngăn-trõ- minh vào n u ó c 

Đ ú c Chúa TrcVi (Ma 19: 23). T r o n g lúc 

thù-thách, su g iàu-có không cúu minh 

đupc , và nó cũng không chác-chân và hay 

bay đ i ( K h à i 18:17; Châm 27 : 24 ; I T i 6 : 7 ) . 

Su thàu-trũ cùa-cai không làm thòa lòng 

(Ma. 6: 19 ; Gia-co 5 : 3 ) . 

So-sánh vcVi cùa-câi dcri này.sir giâu-có 

thiông-liêng là vũng-bèn (Chãm 8: 18), iâ 

eii'-nghièp vinh-hien (Êph 1: 18),'qui-báu 

( H ê b 11 :26) , là ca-nghiijp cùa ngucri kinh-

mén Chúa ( G i a - c a 2 : 5 ) . Chĩ khi nào B ú c 

Chúa Trcri ban phucVc cho tièn-bac, thi 

tièn-bac mcVi trcr nên cùa-cài tbãt. « C ó 

kc làm bô giùu, mà chang có gi hèi ; cũng 

có ngiriri lãin bô nghèo, lai có cùa-cài 

nhièua (ChDm 13: 7) . 

I . — Lp- l -dung cúa-cá l 

(Chàm 11: 24-31) 

Câu 2 4 . — Ngtríri làm ruflng imicín gãt 

niùa lcVn, phSi g ieo cách ròng-riii . T b c o 

15 ttr-nhiên, hôt Itia phSi vào trong dãt 

mà ch í t , thi mtVi mpc lên đupc . Môt hôt 

khéo g ieo thi sanh trái nhièu. Đ í i víri 

tièn-bac cũng v:iy, — dàng cho Chúa và 

thing thco ỳ Ngài sè có phììn thutrnglán-

lao. 

Câu 2 3 . — Chinh Đúc Chúa Jêsus cti 

phán : «Ban cho thi có phuóc han là nhân-

l.ĩnh.'i Sir dàng cho Cbúa lãm vinh-hièn 

danh Ngá i , dem phirúc cho nguò i khác 

và làm vui lòng ngtriri dâng. NgucVi nào 

dàng cùa-cSi mình theo cách Chúa day-

dõ , sè lãnli pluriVc cà phlìn linh-hõn vã 

plùìn tài-cbánh niia ( I I Cô 9 : 6-8). 

Câu 26.— T r o n g đcri cùa Sa-lô-môn, hp 

cũng đã theo tiic cìiiii-gifr ltia đc; án thêm 

lp i , nhung Cliúa không chiu v iêc đó , và 

si.r rùa-sà cùa Ngài sè â trêii ngtrcri làni 

câch áy . 



Càu 27. — Ngttó-i nào hSt lòng theo str 
thit?n và làm lôi-tó- cho anh cm mình, 
châc s5 đucrc on và có nhièu nguòi 
thuo'ng minh; nhirng ai chl s6ng cho 
minh sè bi nguoi ta khinh-dc. Sir làm 
thièn không phãi tir-nhiên mă có, nbung 
phăi sièng-năng mà tim. 

Câu 28.— Có nhièu đèu vàng-bac không 
mua đirr/c,—nbu su vui-rairng, súc khpe, 
nguó-i ban trung-tin bay là sir cúu-roi. 
Chúa iuiiO'ii chúng tôi có nipt ciii nco cbác 
han cho linh-hòn minh. Su giàu-có chì 
ich-lcri nSu nguò-i ta kiSm cách thât-tbà, 
dũng cách khôn-ngoan, và dcm bS-thí 
rông-rãi. 

Càu 29. — Đáng 15 gia-đinh nguaVi là 
cbo yèn-vui hcrn hSl. Có nhiì'U cách làm 
khuííy-rSi nhà mình bérilòng icb-kỳ, bòi 
tánb nóng-năy, sir lucri-biê'ng, sir chù-i-
màiig nbau, hay bi liũi str ninc nrr, vân 
vân. Ngirò'i nào kbông biSt tri nhà vàlo 
cho gia-quySn minh, sS gi.it sir khõ'n-ci.iT. 

Ciiu 80.— DiVi s8ng ngtnVi công-binh 
se kSt-quâ nhieu, nhu môt hôt giáng t8t 
sanli nhièu trái. Kbông có gi qui licrn linh-
hòn, v:i ai băng lòng dâng đòi sfJng hay 
làcùa-cãi miiih dc đi tim linb-hòn ngtnVi 
hir-mát, se dui.rc Chúa ke mìuli là nguùi 
khòn-ngoan và cũng sõ đuo'c loi nhièu. 

Câu 31.—Khi Chúa tái-lâm, că nguòi 
công-binh và ngtnVi không công-binb sè 
diro'c Chúa ban cho minli tũy thco viêc 
làm cùa minh. 

II. — Lam-dung cùa-cài 
(Lu-ca 16: 11-13) 

Càu 11.— Trong thi-du vè quàn-gia 
bát-trung Chúa có day chúng tôi cách 
dùng cùa-cài mà Ngài đã giao cho chúng 
tõi. Dirc Chúa Trcri xem-xét nhũng kê mà 

Ngãi giao tièn-bac cbocai-quàn ; cásb ho 
dùng tièn-bac làm cbúiig râiig hp đáng 
có «cùa-cài thrit» hay khòng. 

Cáu 12. —Tin-đò không ncn kè tièn-
bac thupc riéng vc mình, nhung phài kc 
ii11ii Chúa d:i cho iiiìiili intro-n cho dcn 
l.l'ii Ngài s5 iii'i' lai thS-gian. Lúc Chúa 
Jêsus đSii, Ngàisõgiaocácsi.rgiàu-cóci'ia 
thS-gian cho ngtròi tôi-t<V trung-tín cùa 
Ngài, vi các tbánh-đò sè liinh cff-nghiêp 
trong lúc đó. Níu hièn bày giò1 Ngài có 
tbc giao ciia-cai cbo chúng tôi, cuãc vc 
sau Ngài s5 giao viêc lón cho cbúng tôi. 

Cáu 18.— Tièn'-bac có tbí thucVng là 
inòt cbù bung-ác. Tin-dil không dám 
liiin diiy-tó- cho ticn-bi.ic. liiin-phãn cùa 
tin-dõ là liiiu vicc Clnia và dùng tài-sãn 
bi'ii Ngãi ban cho dc làm lrri cho Ngài. 
Lòng chúng tôi bam sir giàu-có cũa Chúa 
bao nhiêu, thi s5 chán su giau-có cùa tbS-
gian báy nhicu. I'liao-lõ dã kc st.r làm tõi-
mpi cùa Diing Christ là vinh-dir tãi-cao. 
Ncu chúng tôi thât lóng tin ili'-u đó, cbãc 
s5 dùngbSt súc, hSt tài và hĩi ctia-câi minh 
de tôn-vinh Cbúa và rao-truyèn sir cúu-
ròi cùa Ngài cho kbáp cà trái đãt. 

Tóm-tát 
1. — Tien-bac ià tót, nhungsirbamtièn-

bac là cpi-re cùa các su gian-ác. 
2. — Chúng tôi kbông nén phao-phi tièn-

bac, vi vô-sí ngucri kbông có đù mua sir 
càn-dùng. 

3. — Cách diingtièn-cùa khôn-kbcobon 
lu'l là đcm giúp su- triivcn-bil đao Cliúa 
kbãp mpi noi. 

I. - Ta laiii-ili.ing tièn-bac môi kbi ta 
tièu tièn cácb ich-kỳ dl dupc vui-tbicb 
hay là phao-phi cho đupc nbũng su 
không qui-giii dòi đò-i. 
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T i N - L À N H C Ù A L U - C A 
(Ltt-ca 1:1-4; Sir-đò 1:1; Cô-lô-se 4 : 11; II Ti 1: 11a) 

CÀU GÕCi— Vây. sau khi đă xét kỳ-càng tìr diíu moi s ir ày. tòi cũng 
tu-ò'iig nên theo thú*-tu* viè't mà tò ra cho ông, đ'ê ông 

biè't nhũ-ng dèu minh dà hoc là chác-cbán 
( L u - c a 1 : 3 , 4) 

Lò*l mò* dàng : — Sách Lu-ca đáng gpi 
là «Tin-Lànb cùa Jêsus-Christ theo tu-
cácb Con ngiròi.B Sách Ma-tlii-o-lô Ngài 
ra là Díing Mê-si, sách Mác nlnr là Tôi-
Tó-, và sách Giăng nhu Ngôi-Lò-i cùa Đúc 

Chúa Trói trcV ncn xác-thit. Búc Tbánh-
Linhđã clipn Thiinii Lu-ca dcchcp vèĐúc 
Chúa Jêsus nbu là Con nguò'i trpn-vr-n. 

T.-ic-giĩi cũa Tin-Lành Lu-ca và sácb 
Sú-đò là môt; tbeo lich-sfr, Lu-ca là tbây 
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thuoc (Cô-Iô-se 4: 14), nhirng chúng tôi 
khòng cliăc õng Ià ngiró-i Do-thái cr inróc 
Hi-lap, hay là inõt ngiròi ngoai đă trcr lai 
tin theo Di'rc Chúa TrcVi và theo luât-pháp 
cùa dân Do thái. 

Lu-ca và Phao-Iô dfl cùng nhau đi.giSng 
đao, va ông có ô vói Phao-lô cho dêii khi 
ông fiy bj băt bò tũ làn tln'r nhi'rt. 

Trong sáu tháng theo snu, chúng tôi s.f 
hoc sách Lu-ca, nên nguy^n Clnia bansu' 
hlìu-biítmcVi vèCon NgtrcVi cbo môi mc)l 
anh em. 

I. — Muc-đíeh cùa Lu-ca chép sách 

(Lu 1: 1-4) 
Cau 1. —Lúc Lu-ca viát Tin-Lành nay, 

đS có nhieu nguòi cliép ljch - sũ- Dúc 
Chúa Jêsus ròi. Có 15 Ma-thi-o và Mác 
đa chép hai sách thco teii minh ; và vi 
Đirc Thánh-Linh d§t máy ông ghi-chép 
nlurng viỳc năy, nên bÔn sách Tin-Lành 
đS đu-p-c giũ lai và sir thirc áy !à cái nen 
cùa đirc-tin cbúng tôi. 

Cftu 2. —oTi'r lúc ban đâu» tũc la tir khi 
có lcVi láin chiiiig vc Dfing Christ. LcVi 
lãni chirng fiy Dúr Clu'ui TrcVi ban cho 
chúng tô» bôi nhũng nguòi chúng kií-n 
và nhfrng ngiròi giàng đao. 

CAu 8 . — Chúng tòi thfiy rõ rang chinh 
Lu-ca đă xét kỳ các sir làm cliirng cùa 
ngirói ta, và đi thăm nhièu chò mà Chúa 
dã làni phép la d'i- thãu-góp mpi sir tlnrc 
vi5 Dirc Chúa Jêsus. \Iuc-dich cùa Lu-ca 
YÌ ct không pbSi là chcp sách cùa br) Kinh-
'i'h.inh, vi lúc đó không có tác-giS nào 
suy-nghT ve sir đó. I.u-ca đS goni lai hè't 
thSy tin-túc và bày-tò ra cbo«Thê-ô-phi• 
lo qui-iihon.a Dúc Tháuh Linh đS dùng 
ông chép nhũiig loi níy, không riêng 
cho ngiriri ban mlnb, nlurng cho cS thí-
gian trSi qua nhieu Ibùi-kj- đS đpc, h:cu 
và lSnh phu-frc. 

Càu 4. — Châc Thé-õ-phi-lo dà nghc 
nhifcu đèu vè Điirc Chúa Jêsus, nhirng 
chira rB có tliurc hay không. Lu-ca là 
ngtrcVi ban, và là thăy thuíSc nfra, nên da 
kièm các cluVng-ccV và cliép ra theo llu'r-
tir cho ban minh không còn hõ-nghi. 
Bf5n sách Tiff-Lành chép ljch-sir tbâl, và 
có chúrng-có- rõ-ràng vè nhũng viêc dS 
chép ra. 

II . — Lu-ca chép sách SiV-dò . 
(Sir-đò 1: 1) 

Câu 1. — Muc-dlch cùa Lu-ca chép hai 
sách nSy cách r8-rãng nlnr viy là đl cho 
Thê-ô-phi-lo tin Chúa Jêsus và yêumfĩn 
Ngài. Lu-ca có lài, và Dirc Tbánh-Linh 
đS diing ông dc cliép lich-sir cũa Dirc 
Cluin Jêsus cho cS thí-gian dirrrc biét. 
Lu-ca là ngiròi nhu-ini, và trong hai sách 
cùa òng chép, õng cbSng b'ò nói v í minh 
cách truc-tifp (SiV-đò 16: 9-15; 20: 6 , 6 ; 
13-15; 27: 1,2; 28: 7-16). 

Trong sách Sir-do Lu-ca lò ra thỳl có 
su tirong-quan niăt-lhiè't gifrn sir giãng-
sinh la-lùng, đfVi sSng, sir cliít và sir só'ng 
lai cùa Dú-c Chúa Jêsus vó-i sir Đirc Thánh-
Linh giáng-lâm vô làm vicjc quyin-phép 
trSi qua cS thc-i-kỳ ân-diên. 

Ill - Lu-cn và Phao-lo bo'p-tne cùng 
nhau (Cô 4: 14;-II Ti 4 : 10, 11) 

Câu 1 4.-Plmo-lô đS cbép Iho CÔ-Iô-se 
khi ô tù. Lúc đó có cS Lu-ca và Dê-nia 
b viVi ông dc giiip sir can-iìùng inòi khi 
có dip-ticjn. Phao-Iô gpi Lu-ca là «thày 
Ihuù'c rãt \ iii-ilau.i) nlurng ông kluing nói 
VÈ Dè-ma hi ngircVi yéu-dfiu. Châc Lu-ca 
dã dâng minh cho Chúa. và vi 8ng da ô 
véri Phao-Iô, nên chác cũng dS dir phăn 
trong si.r khó-khăn cùa Phao-lô. 

I I T l 4 i 1 1 . —Trongcâu 10 Phao-lò có 
chép: «Dê-ma dS lia-bõ ta rôi, tai ngu-ò-i 
haui-ho (!(')-í niiY.II Còn hai ngirói mia đã 
đi chõ khiic, và chì có inòt niinh Lu-ca ò-
vcVi Phao-IÔ khi ông gàn qua dcVi. Thê 
thi chúng tôi tháy Lu-ca là ban-bũu cùa 
Phao-lô cho đên khi hátcluVc-vu cùa ông. 

Dê-ma không bSng lòngchiu khó-kliãn, 
nên dã trô lui, nliirng Lu-ca cú & vói 
Phao-iõ mà chiu phSn sí-nhuc và khõn-
khó. Sirtrung-thùnhlàdèuqul lain.hoăc 
trong vòng anh em ban hay là dSy-tó 
cũng vãy, và khi chúng tôi g5p Chúa, 
Ngài sè phát phiĩn tbuõng tùy thco sir 
trung-tin. 

Tin-Lànb cùa Lu-ca là sú mang cho 
cS thé-gifrl, là sir giói-thiÊu Chrisl nhir 
Dfing Ctru-Thé cho c3 muôn dân. VI có-
í y , to-phu cùa Ngái theo xác-thit ducrc 
truy-nguyên lèn lói A-đam, và bcri đó 
ràiig-buôc cS nhon-loai Con Nguíri, là 
Đfing cúu U)i-nhon. 
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