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ĐÚ*C-TIN C Ũ A T I Ê N - T R I H A - B A - C Ú C 
(Ha-ba-cúc 1:12 đén 2 : 4) 

CÂU GÕC : — Này. lòng ngu*ò-i kiêu-ngao, không có su* ngay-thàng trong 

nó; song nguròi công-bình thì sÕng bô*i đúc-tin minh 
(Ha-ba-cúc 2 : 4) 

Lò*I mô* đàng.—Tliánh Phi-e-ro - có nói 
vè su tliù-tliách đúc-tin anii em (I Phie 
1: 7), và trong Hê-bo-ro đoan 11 tác-giã 
nói nhièu vè su dâc-thãng bói điic-tin. 
Su thù-thách và su đãc-thâng cùa đúc-tin 
đuoc bày-tô rõ-ràng trongsácli Ha-ba-cúc. 

Ha-ba-cúc khác máy tiên-tri kia vi ông 
không nhân-lãnh trácb-nhiêm cành-cáo 
dân ruinh vè tôi-loi và su đoán-phat; 
nbung ông kêu-càu Búc Giê-hô-va đoán-
phat su không công-bình. 

Ha-ba-cúc lo vè su gian-ác cùa dân Giu-
đa. Hp pham mpi thú tpi, nhung ông 
không thãy Chúa hinh-phat. Trái lai, bp 
làm ác chùng nào, thi đirpc may-mân 
chùng ã"y. Ha-ba-cũc biêt Búc Giê-bô-
va là Báng Trung-tín và se làm theo lò i 
Ngài đã búa; nbung ông kêu-càu Cbúa 
pbâi tô ra su vinb-bièn cùa Ngài và binh-
vuc nguoi công-bình ò giũa môt dân-tôc 
đôc-ác. 

Trongsáchnày Ha-ba-cúc than-thò cùng 
Búc Chúa Trò i và tô lòng ra cbo Ngài. 
Các đèu ông kbông hièii ông trình vó i 
Chúa, nho Ngài daỳ-dă và tô ỳ-kiê"n Ngài 
ra. 

Đuc Chúa Tro i cbc Ha-ba-cúc bi6t Ngài 
sê dùng nguòi Canb-đê dê sùa-pbat dân 
Ngài, và bôi su đoán-pbat sy ho se tình-
thúc. 

I. — Su* thánh-sach cùa Đúc Chúa Trò*i 

(Ha-ba-cúc 1:12, 13) 
Câu 12. —Trong câu n'ây Ha-ba-cúc 

bày-tò đúc-tin. ông biêt Chúa tam dùng 
ngirò-i Canb-đê sùa-pbat dàn Giu-đa, 
nhung vi Cbúa là Bãng tù đòi đòi đên 
đò'i đò-i không hè thay-đãi, nên ôngđoán 
ràng Chúa sè không hùy-dict dân Giu-đa. 

Bũc Chúa Trò i hay dùng nguói ngoai đê 
sùa-phat dân Ngài, và hòm nay Ngài cũng 
dùngnhièucách đêsíra-tri va dúc-dãy dõi 
thieng-liêng cùa các con-cái Ngài (-1 Cô 
5:1-5; 11:30-32; Hê 12:5-11). 

Câu 18. — Ha-ba-cúc bõi-rSi vi tháy 
nguòi trung-tin vã nguò-i công-bình phâi 
chiu khãn-kho bôi tay nguòiCanb-đêcũng 
nhu nguòi gian-ác, nèn ông kliông biét 
tinh sao. Có khi tin-đò b | thir-thách mpi 
bè, và cũng phàn-nàn không bièu có' sac. 
Nhung néu chúng ta trung-tín và cú giao-
pbó minb cho Chúa tbi đén ngày đcán-
xét Ngài se bày-tó ra các su thu-thách là 
cõt đè giúp-đõ đòi tbiêng-liêng đuoc lón 
lên (I Cô 4:1-5). 

II.—Su* hung-ác cùa nguò-i Canh-dê 

(câu 14-17) 

Câu 14,15.— Hai câu này tò ra su ngac-
man cùa nguòi Canh-đê. Vì lòng cùa bp 
nhir thé, hp bac-đãi nguòi Giu-đa nhu là 
Vfit vô-tri vô-giác, và hànb-ba nguòi ta vô-
có (xem Giê-rê-mi 52: 10,11). 

Câu 1B.—Ngtroi Canh-đê bung-dũ-, cho 
stt làm kho-hình và giêt nguòi ta nbir là 
mpt cupc choi mà thòi. Hp làm ác bac 
nbièu, tbi vui bãy nbiêu. 

Câu 16.—«Luó , i» và «chài» là tlii-duv£ 
khi-cu hp dùng làm kbã-sô cbo dân Giu-
đa. Các pbuong-pháp cùa nguòi Canh-
đê có quan-hè vó i su thèr là-lhan, Cbính 
ph6 Ba-by-lôn là căn-nguyên cùa su thò-
thàn-tuong và cácb tho rát ghê-góm. 

Câu 17. —Ha-ba-cúc kêu-càu Chúa, vi 
d'âu ông tin cbâc râng Chúa sê làm trpn 
giap-uóx Ngài đã Jâp vói dàn Ngài, nhung 
ông không hiê'u có sac Clnia dung-cbiu 
nguoi dã-man. 



III. — Tiên-tri ehò*-đo*i Chúa 

(Ha-ba-cúc 2 : 1-4) 

Câu 1.— Ila-ba-cúc so-sánb mình vcVi 
ngwcri đwng noi vpng-canh, chò'-dp'i Chúa 
trâ lòi và soi sáng cho mình. Tliánh Gia-
co- kbuyên chúng la tlieo guong cùa Ha-
ba-cúc, và néu kém khõii-ngoan, hãy càu-
xin Bwc Chúa T r ò i , là Báng han cho mpi 
ngiròi cách rpng-rãi,... và Ngài sè ban cho 
(Gia-co 1 : 5). 

Câu 2.— Khi nào có ngiiòi bang lòng 
nlijn-nhuc vá chó-dpi Chúa, ât Ngãisè tô 
ỳ-kién cùa Ngài ra cho ngucVi đó. Chúng 
ta khôiig dn-p'C biél Ha-ba-cũc cliò- Cliúa 
b : i o làu, nlurng klii Ngái dáp lòi càu-xin 
cùa òng, Ngài bâo ông phãi chép vè sir 
hiên-thãy, vì sir day-dò dó kliông riêng 
cbo minh, iihirng cho các dòi vè sau và 
chútig ta nwa. Chúa bâo phài cliép clio 
rõ-rèt đ'ê ngirò-i chay đpc đupc. Bãy có 
sir day-do cho chúng ta. Chúa muõu 
chúng ta truyèn-bâ Tin-Lành cùa Ngài 
cácli rõ-ràng đè mpi ngucri có lh°ê bièu 
đwp-c, lioăc ngwcri chay bay là ngwò'i đi 
tbong-thâ. 

Câu 3. — Đúc Chúa T r ò i làin trpn mpi 
dw-ngôn đúng tbeo thÌ-gÌcV Ngài đă đinh. 
Lâm khi Chúa kbòng tõ ỳ Ngài ra ngay, 
nlurng ai bàng lòng phuc Ngài sõ đup-c 
biét rõ-ràng khi thi-giò- cùa Ngài đã trpn. 
Khi Chúa Jêsus tái-làm, Ngài sè bày-tó ra 
mpi đèu, vây, con-cái Ngài pbâi có đirc-
tin và chò'-đp'i Ngài (xem Hê 10: 37). 

Câu 4. — «Ngucri công-bìnb sáng b&i 

đúc-tin.» Câu nây có chép ba làn trong 
Tàn-uó-c. Rô-ma 1: 17 tô ra thè nào môt 
nguò'i đup'C xung còng-binb, — ãy là bôi 
đúc-tin. 

Ga-la-ti 3 : 11 tô ra ngucri công-bình là 
ai, — áy là ngiròi sáng bò'i đúc-tin. 

Hêb. 10: 38 tô ra ngiròi công-bình sông 
th5 nào, — áy là bòi đúc-tin. 

Ngirò-i náo tin Chúa tlii đirpc xirng công-
binh và sõng bò'i dũc-tin. Thât đúc-tin 
là cúa quí lion hét. 

Dàu su gian-ác có tlié-Iirc, nhung ai 
buó'c di bô'i diVc-tin, chcr không pliài bô'i 
mât thãy, thi biét cbâc-chán thé nno su 
côug-bình cũng sê dâc-thâng, và Irong hic 
năy Dú'c Chúa TrcVi làm cho «cp*n giãn 
loài nguòi hă'n sè ngp'i-klien Cliúa, còn 
su giãn dir lai, Chúa sõ ngăn-trô» (Tb i -
thiên 76: 10). 

Tóm-tát 
1. —Chúng ta có lòng buòn-bã vè su 

thiéu-thõn và nguôi-lanh cùa Hôi-thánh 
không? 

2. — Vi Ha-ba-cúc là ngucVi Giu-đa, òng 
cũng du phàn trong su sa-sút cùa bp, nên 
b6i-câi, ăn-năn và lo cho dàn minb. 
Cbúng ta có làm nhu tliê kbông? 
' 3.—Cbúa tbuong-yèu con-cái Ngài.nên 

hic hp đi lui, Ngài phài tim cách sùa-tri 
và đem vè cùng Ngài (Hê 12: 6-11). 

4.—Các nucrc cũng nbu moi nguòi, đèu 
phâi găt theo bôt gi6ng đã gieo. Cbúng 
ta có gieo cbo xác-tbit bay là gieo cbo 
Tbánh-Linb? 
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G I Ê - R Ê - M I T Õ - C Á O T I Ê N - T R I G I À 
(Giê-rê-mi 23: 21-32) 

CÂU GÕC: — Háy xem-xét moi viêc, đeu chi lành thì giũ* lâ'Y 
( I Tô-sa-lô-iii-ca 5 : 2 1 ) 

Lò*i mò* đàng. — Giê-rê-mi còn trê tuõi 
kbi Đúc Chúa T r ò i gpi lãnh cbúc tiên-tri. 
Ông bât đàu du-ngôu trong đòi tri-vìcũa 
vua Giô-si-a, là mpt vua t6t trong xú Giu-
đa, và đã bàu viêc Chúa cho đ6n khi 
thành Giê-ru-sa-lem bi hùy-pbá bò-i nguòi 
Canh-đê. Sau đó Giê-rê-mi giàng-day 
cho s8 nguò'i còn lai trong xú Giu-đa, và 
cũng bi bât vào xú Ê-dip-tô vó ihp . 

Giê-rè-mi thuò-ng gpi là «tiên-tri tban-
kbóc,» vl òng bay kbóc vi su bòi-phàn 
cũa dàn minh ( 9 : 1). Ông có lòng mèm-

mai và thuong-yêu, nbung đ8i vó-i các 
tiên-tri giS thì ông ngbièm lâm vì hplàm 
cho lòi cũa Cbúa bi chê'-nhao, và khi Giê-
rê-mi cành-cáo vè su đoán-pbat, hp cú 
bâo dân-cbúng đírng nghe vì mpi su là 
t8t-lành ròi. Giê-rê-mi biét ngày đoán-
xét và sùa-pbat gân đén rf3i, nbung các 
tiên-tri giâ cú nó i : «Binb-an» (6:14; 8:11). 

Hôm nay cũng vày, nguò-i ta không 
thicb nghe vèsuhinh-phattôi-lSi,nbung 
ua nghe lò-i giâ-d8i vui tai (E-sai 30: 10; 
I Tô 5 : 3). 
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Khi ngày Cliúa dê"n, các viêc kin-đáo sè 
điroc lô ra, Chiia sê thùa-nhân các đíy-
ta trung-thành và cho phaii tlurong, 
nhirng cac tiên-tri giâ sE bi đoán-phat. 

I . — Sir gian-lân cùa tlèn-tri giâ 

(Giê-rê-mi 23 : 21-29) 
Câu 2 1 . — Mpi nguíri hàii viêc Chúa 

phài đupc kêu-gpi đăc-biêt bci chinh 
minh Ngãi mà lhòi, cũng nhu Ngài đã gpi 
Giê-rê-mi ( 1 : 4-10). 

Các tiên-tri già chl theo ỳ riêng, chó' 
không pbuc ai câ. Vi lòi giãiig-ciay cùa 
hp bòi minh nói ra, nên kbông có quyên-
hrc gi. 

Càu 2 2 . — Mi)t tiên-tri hay là đày-tá 
tbàt đuac Clnia kêu-gpi (1) phài biét giao-
thông vó i Chúa và nghe lòi day-bào cùa 
Ngài ; (2) phài truyèn lòi phán cùa Cluia 
cho ngirài ta nghe; (3) boi Snh-hirò'ng, 
sS líim cho hp bó đuòng tòi-lõi và trò lai 
cùng Cliúa. 

Môt tién-tri già chl hini cbo lòngnguòi 
tõi chai đá càng ho'n. 

Câu 2 3 , 24.—Châc các tiên-tri già làm 
cho hp tuò'ng Đúc Chúa Trò i khôngtháy 
viéjc 1;iin cùa hp, nén chinh Chúa hòi câu 
này. Ngài th§t là Báng Toàn-năng, Toàn-
t r i ; Ngài là Chúa ò- găn các con-cái Ngài 
d í dâ t -d ln , bao-phù và nâng-dõ bp. 
Chúng ta di dàu, có Ngài & dó, vi không 
ai giãu minb khòi mât Ngài đupc (Thi 
139: 7-12). 

Vua Sa-lô-môn chép rSng: «Con măt 
Bũc Giê-hô-va & khâp mpi ncri, xem-xét 
kè gian-ác và nguài luong-thiên* (Châm 
15 : 3 và xem II Sù 16: 9). 

Câu 26 , 26 , 2 7 . — Đòi xua Đúc Chúa 
Trfri hay tô mình trpng chiêm-bao, nlnrng 
lúc đó là tliàri-kỳ chua có Lò-i cliép cùa 
Ngài. Trong CttU-Các Ngài thuòng dùng 
phuong-pháp áy, và trong Tàn-U'ó'C đòi 
khi Ngài cCng theo cách áj' (xeni Ma 1: 20; 
2 : 12, 13, 19, 20 và Ma 27: 19). 

Các tiên-tri già chĩ theo su dôi-trá cùa 
lòng niinli mà thuàt lai chiêm-bao cbo 
nguòi ta nghe, nèn su nói tién-lri cùa hp 
là su hu-không mà thôi. 

Câu 2 8 . — Hôm nay cbúng ta không 
cìln nhò' chiêm-bao liay lã su hitjn-tliãy, 
vi clning ta có Líri vũng-chÔC cùa Cluia. 
Cluing ta kliõng dăm nói rííng Búc Cluia 
T r õ i chang clùng chièm-bao dè tò mìnli 
Ngài ra cbo loài nguõi ; nbung L õ i cùa 

Cliúa là «lúa m i , » vã so-sánb vói Lcri 
Chúa, các chièin bao chĩ là rom-ra. 

Câu 29 . — Lò-i Chúa nhu lua thiêu-dÔt 
các su giâ-d6i, các su do-hăn và làm cbo 
lòng nóng-năy. Lói Chúa cũng nhu búa 
đ |p v õ lòng ngircYi cúng-còi, bôi-nghich, 
và lam cbo vãng-pliuc y-cliĩ cùa Ngài. 

II.—Su* n(|iiy-hie'm cùa tiên-tri giâ 

(câu 30-32) 

Cãu 30. Cluia phán Ngài ngbich cùng 
các tiên-tri giâ, vi bp ăn-câp L ò i cùa 
Ngài, — nghĩa lã hp trpn lHn su giâ-ddi 
cùa mình viri lòi hp nghe tièn-tri tluit 
truy'ên ra. Hôm nay Hôi-Thánh phài giũ 
iiiìnb kliôi các stt dôi-trá bòi ngircvi ta 
lãp ra và, nlur Thãnb Giu-đe đã khuyên, 
phài tranh-chie'n vi đao, — túc là đao clã 
truyèn cho các thánh mpt làn dù ròi. 

Clnia bua ràng Ngài ò vó'i nguói bâu 
vièc Ngài luôn cbo đén t§n-thé (Ma 28: 20 
và Hè 13: 5), nhung Ngài ughich cùng 
các tièn-tri giâ-dói. 

Càu 8 1 . — Chúa nghicb các kê ãy vì lip 
dùng danh Ngãi mà nói. Có ìibièu đao 
liôm nay làp trên ỳ riêng cúa nguòi ta, 
nhiriig hp liny (iùiig danh Chúa de phlnb-
gat ngircii ta. Đao nào không lâp trên 
Lô-i hàng s6ng cùa Chúa thì không thãt, 
và Chúa sc phá-luiy nhũng kê già-hinh 
loi-dung danh Ngãi. 

Câu 3 2 . — Bô-i su già-d6i cùa các tiên-
lri ãy, dân Cluia bi làm-Iac. T ù lúc bà 
Ê-va phuc qul Sa-tan cho dín ngày nay, 
su Liio'ii-thàt và su giií-doi tranh-chién 
cùng nuau. Tiên-tri già Irong nuóc Y-
so-ra-ên cli6ng-nghich các ông lliánb mà 
Búc Chúa Trò-i sai-bièu nói ra các lói 
cùa Ngài. Và hòm nay cũng vây, có lăm 
ngucri kè1 mình là giáo-su nhung hp thcc 
lỳ-thuyét cùa loài nguòi mà hô qua viêc 
cúu-rói trèn Thâp-tugiá, làni cho nguoi 
ta không tlnh-thúc, cú theo duòng dììn 
ăén su hùy-dict. 

Tin-dÒ nén can-thân mà pbân-biêt su 
thât và su giâ-clõi (xem Ma 7: 15-20). 

Chàm-ngõn 23: 23 có chép: «Hây mua 
chon-lj', su khôn-iigoan, str khuyên-day, 
và su thông-sang, chó hÔ bán d i .» 

Tóm-tát 
1. — Chúa hâo đ'ây-ló' Ngài phâi trung-

tbanh — «Hiiy kèu to lèn, dirng dirt.... 
rao-hào tcii-lòi.» Pbài cho ngirtri ta biét 
đia-vi cùa hp. 



2 .— Chl ngircVi mê-tin kliông nhân rang 
ai pham tòi phSi bi đoán-phat. 

3.—Lòng tu nhiôn thich ngliesy vui-thú 
nbirng không muÕn nghe vè sir bQi-phSn. 

4. —- Ai muõ"n có vuirn tõt-dep pliài 
nli5 cô tap ra, và ai muín tlieo Cliúa tliât 
lòng phSi dirt ra các sy giS-đ6i và theo 
sy chân-thyc mà thôi. 
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G I Ê - R Ê - M I B Á O TIN VÊ GIAO-U*Ó*C MÓ"! 
(Gièrê-mi 31: 31-37) 

CÂU GÕC s - Dúrc Glô-hô-va phán : Nàv. là giao-u-ó-c mà Ta sê Iâp vó*I nhà 
Y-scr-ra-èn sau nhũ-ng ngày đó. Ta sè đăt luât-pháp Ta trong 

bung chúng nó và chép vào lòng. Ta sê làm Đirc Chúa 
Trò*i chúng nó. chúng nó sè làm dân Ta 

(Giê-rè-mi 31 : 33) 

Lò*l mò* đàng. —Lcri dy-ngòn trong 
sách Gié-rè-mi 30-31 tiê'p theo các IcVi ông 
đãnói đè trách-móc, cSnh-cáo vè sy đoán-
phat và hũy-phá thành Giê-ru-sa-Iera theo 
lò-i Búc Chúa T r a i dã chl-đinh. Khi ông 
chép lò-i này, ngày đoán-xét dân Y-sa-ra-
ên đâ gàn đên, nlnrng bài nSy cũng đSy-
dây hi-vpng và dy-ngôn vè sir l?p lai nucVc 
Y-sa-ra-ên khi Chúa Jêsus đín trj-vl. 

Biic Chúa TrcVi đã dùng các đáng tiên-
tri đcVi xira dtt thàn-khSi mpc-đích cùa 
Ngài, và mpi đèu đâ xSy ra và sê xSy ra 
theo chircrng-trinh Ngài đã đinh. 

Búx Chúa Trò-i đã làp giao-uó-c vcVi dân 
Y-scr-ra-ên đcVi xtra, tirc là luât-pháp, 
nhirng vi hp không vâng theo líri day-bSo 
cùa Ngái, nên iuàt-pháp hóa ra yè'u-duõi 
và không ai đtrpc xung công-bình. Búc 
Chúa T r ò i đã dùng lu$t-pháp dí* cho hp 
ciiiii bii ;t tòi cna mlnh, và cQng ili; cho bp 
biít i M i i g , chang có mpt ngircri nào dtrp-c 
xtrng công-bình trtrcVc mãt Ngài bô-i vi?c 
làm theo luàt-pháp (Rô-m'a 3:20). 

Giao-ucrc mcVi là bcri ân-điíĩn mà thôi, 
và khi Bírc Chúa Jêsus chiu hình trên Gô-
gô-tha, Ngài đã đò huyê't đè làm ãn-chúng 
vè su cúu-cbuôc (Lu-ca 22 : 20). 

I . — Su* ban-bíS giao-uó*c mcrl 

(Giê-rê-mi 31: 31-32) 

CAu 81 . —Giao-ucVc mó-i và giao-uác 
cũ khác nhau nhicu. Cái cũ là õ i i f ngoài, 
nlnrng cái niói là <r be trong. Giao -UÚC 
cũ thuOc vè m^t dàn-tOc riêng, giao-ucVc 
mcVi sê dùng cho mpi ngucri. Giao-uóc 
cũ kliông thành ; giao-ucVc m6i sê dâc-
tliâug các su yéu-đu6i và bòi-nghich cùa 
tánh-nét xác-thit. 

Sir báo tin niiy thât ià môt tia hi-vpng 
cbo các ngircri đã thãt-bai rÒi, vi là lcVi 

htra cùa Đtrc Chúa Tríri . Trongsácb Giê-
rè-mi có chép hun 60 iSn : «Búc Giê-hô-
va phán vây.» 

Câu 82. — Giao-uó-c mó-i không đòi 
nguòi tOi-loi Iàin ra sw công-binli, nhung 
«biéu» su công-binh cho mpi nguíri tin. 

I I . — Các đic?u-kiên cùa giao-u-ó-c 

. mó*l (31: 33-34) 

Câu 88. —Nghĩa là Ngài sêtái-sanh cái 
lòng bùi lcVi và Thánh-Linh cùa Ngài. 
BcVi thê*, hp se đupc tánh mói, sê ua su 
thánh-khiít và công-binh (Rô 7: 21-25). 

Câu 84. — Khi Đúc Chúa Tríri làm úng-
nghicin giao-irtrc mfri viVi dân Y-sa-ra-ên 
và Giu-đa, cS dân sê đuac cúu (Rô-ma 11: 
26 và Ê-sai 66: 8). Lúc đó không càn 
truyèn-bá Tin-Lành cho dàn Do-thái vi 
hát tliSy sê nhân-biít Ngài là Chúa Cúu-
Thê và s5 đirac Ngài day-do. Lúc áy t$i-
l5i cùa dân Y-sa-ra-ên sè đuac tha, và 
Chúa húa N'gài sc khôngeòn nhtrsir gian-
ác cùa lip. 

Bâi tpi-lãi, dân Y-sa-ra-ên bj chia ra ; 
và bôi tOi-lôi,hp mát các an-phuóc trong 
máy thíri-kỳ này. Nhung khi Chúa iâp 
lai nucVc này và tha-thú cho, hp sê nê'm-
trSi su nlian-tù và an-phucVc cùa Ngài 
ban cho. Lúc áy Y-sa-ra-ên và Giu-da 
sê k6t hap nhu lúc ban đàu và sS làm đpp 
lòng Cliúa luòn. 

I I I . — Ãn-chtrng vÔ gIao-uó*c mó*i 

(Giê-rê-mi 31: 35-37) 
Câu 85. — Chúa đă dung nên m§l trai, 

inã t trăng và ngôi sao ilĩi soi sáng, và các 
vi ây làm trpn ỳ-mucSn cùa Ngài. Ciiinh 
Đtrc Chúa Trò i cSm quyèn và giám-sát 
các vi ííy bôi su khõn-ngoan cùn N'gài. 
Thi-thiên 95: 5 có chép : «Bi ln tbuc)c vè 
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Ngài, vì chính Ngài «lã làm n ó ; » và lai 
iiíra : «Ngài ngirng bão-td, dSi uó ra binh-
tinh, và sóng êm-lăng.» 

Càu 38. —Câu này tò ra bõn-tánb cùa 
dân Y-so-ra-ên lúc cu6i-cùng. Trong 
nbũng thtVi-kỳ dàn ãy bi tan-tác ò giũa 
díin ngoai, hp vãn giũ tánh-nê't và danb-
hiêu riêng cùa minb. Tát câ quyèu-thé 
kbông tbiè dièt cbùng-tâc ho, và Líri vũng-
chăc cùa Bũc Chúa TrtVi sè dupc úng-
ngliiêm khi dân Y-so-ra-ên vè xú minb, và 
trò nên niôt dàn-tôc tbáng-nhát duui tay 
on-phuóx cũa Chúa. 

Câu 87. — Lò-i tiên-tri Giê-rê-mi hay 
nó i : «Búc Giê-bô-va phán vây» thât có 
nghĩa. Câ hi-vpng cùa dân Y-so-ra-ên ò 
trong lò'i phán cùa Búc Chúa Trò'i mà 
thôi, vi khòng có lò i ãy ho bi thlt-vpng. 
Khòng ai đo đuoc trtVĩ, cũng không the" 
dò đupc nèn đâi. Thê" thi Chúa không 
the bô trpn dòng-gi6ng Y-so-ra-ên vi cò 

mpi đèu gian-ác hp đă làm. Chúa kbông 
bò qua tQi-lôi, nbung khi tbi-gitV Ngài 
djnh d2 tron, Ngãi sê giSi-cúu hp. Ngài 
sè kliông cúu hp vì c ó vitjc gi xúng-đáng 
cùa hp làm, nhung vi lòi húa cua Ngài. 

Iliên bây g iò các nguòi đ3 tin Đúc Chúa 
Jêsus và đupc tái-sinb ròi dèu có du plian 
mpi phutVc thiêng-liêng ò noi trèn tríri 
cũng nhu dân Y-so-ra-ên sê đupc \ìì sau. 

Tóm-tât 
1.—Duó-i luât-pháp Đúc Chúa Trò-i bSo 

phài « làm» đ l dupc s6ng; nhung duò-i 
ãn-đièn Ngài bào phài « t in» tbl sê* s6ng. 

2.—Kbi Búc Cbúa TrtVi tha-thú tfji, Ngài 
không nhér đên nũa. 

3.—Chúng-cc* thú nbút cùa nginVi đã 
đupc tái-sanh là bam xem lòi cùa Cbúa 
và có lòng c6 theo mang-linh cùa Ngài. 

4 . - K b i Điic Cbúa Jêsus đén trj-vl, tbá-
gian «sê đày-dãy su hièu-biét Đúc Giê-bô-
va, nhu các dòng nu-ó-c cbe-láp b i ln .» 
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X E M T R Á I , B I Ê T CÂY 

» (Ê-xê 15:1-6; Ma 5: 13-16; 7: 16-20; I Cô 10: 6, 7) 

CÂU GÕC i — Cáe ngiro-1 nhò* nhũ-ng trál nó mà nhân-biét đirtre. Nào có 

al hál trái nho no*i bui gal, hay là trál và ntrl bui tftt-Iê? 
(Ma-thi-o' "7 : 16) 

Ltri mô* đàng.—Đai-ỳ cũa bài hpc hôm 
nay là Búc Chúa Trò-i trông-mong mpi 
con-cái Ngài kít-quà t6t,túclà su thuong-
yêu, sir vàng-plit,ic, str thánh-kliiêt. Ngài 
đil chpn dân Y-so-ra-ên, đă lp-liêu và 
săm-sùa mpi su, mong râng dân ãy két-
quS và l:im sáng danh Ngài, nhung hp 
chĩ sanh atrái nho hoang» (Ê-sai 5:4). 
VI dân Y-so-ra-ên tbát-bai và làm sai niuc-
đicb tôn-vinh Chúa truócmìít dân ngoai, 
hp trô- nên nhu cây nho đung. 

Đúc Chúa Jêsus đã chpn mpi thánh-đâ 
kgt-quS (Gi. 15:16). Khi ciiúng ta ăn-

<V cách xúng-đáng viVi Chúa và làm di-p 
lòng Ngài mpi đutrng (Cô-lô-sc 1: 10), thi 
cbúng ta trò nôn aimiiii cùa dăt» và làm 
sáng danh Cha ô trèn trtVi. 

Đúc Chúa T rò i ghét str giS-hinh, vi 
Ngài là Chúa cùa sir chàn-th.ìt. NgtnVi 
nào có su s6ng lliiêng-liêng, sê sanh trái 
thiêng-liêng, và cách án-ò sê làm cbúng 
ràng Đúc Tliánli-Linb đă làm viêc trong 

minh. Nguò-i nào xung mìnb là con-cái 
Chúa mà khòng kCt-qni thi không kbác gi 
cây nho đung hay là mu6i dã raìíl tniin. 

I. — Thí-du y'ê cfty nho đirng 
(Ê-xê-chi-ên 15:1-6) 

Câu 1, 2, 8, 4 , 5.— Nhu- các đíng tiên-
tri khác, E-xê-chi-ên bô-i Búc Tbánh-Linh 
cSm-đông mà nói ra và chép líri Búc Giê-
hò-va phán ( I I Phi-e-ro 1: 21). Cây nbo 
chĩ có mt)l muc-đich mà thôi. túclà sanh 
trái. Níu kbông sanh trái nbo, nó không 
đáng gi và t rò nên vô-dyng. Cây nho 
không dùng lãm g8 và không dùng làm 
vât gi cS. Néu không két quS, nó phSi 
ném vào lùa mà thôi. 

Cftu 8. — Bân Y-so-ra-ên gi6ng cây nho 
đung, nên các sir đoán-phat là nhtr lùa 
đ6t-chtSy hp vl có- str gian-ác cùa hp. 
Bân áy chĩ s6ng cho minh và quên muc-
đich mà Đúc Chúa Trô-i đã kêu-gpi. Vi 
t h í hp nhu «nbánh kbô,» bi quăng viio 
lìra, túc là bi kê thù-ngìiich tliângva bât. 



II. — So-sánh sú--di3 vó*i muõi và ánh-
sáng (Ma 5 : 13-16) 

Câu 18.—Muõi giũ clio kliôi hu-nát, và 
thúc ăn phài có mu8i thi mcri ngon và có 
vi. Nê"u đè mu8i gàn đát hay là nó lân-
lpn vcVi đát, chát inăn sõ mát đi. Nguòi 
nào xirng minh là tin-đò mà lai s6ng theo 
tinh-duc xác-thit thì cũng vây, và Chúa 
không thê' dùng dircrc. 

Câu 14.—Chinli Dirc Cliúa Jcsus phán : 
«Ta là su sáng cùa thc-ginn» (Giăug 8:12; 
9 : 5 ) ; và Giăng Báp-tit cũng xung Ngài là 
sir sáng (Giàng 1 : 4, 9). Đcri s6ng cùa tín-
dò phài hièp vói hii miêng ininli nói ra 
và phài chiéu sang nhu môt diiũ'c trong 
thé-gian đè moi nguòi thãy đupc. 

Câu 15.—Chúng ta thăp dèn dí soi sáng 
mpi nguò'i trong nlià; phài đè nui cao 
cho mpi ngiròi có dù sáng thiíy dtrpc. 
Tin-dò ducrc cúu dè soi sáng cho ngucri 
khác, chó- không phài â'è sõngcho minh ; 
Chúa đã lira-chpn chũug ta dS rao-giàng 
nho-n-đuc cùa Ngài. Cliúng la có thc giãu 
sir sáng bòi quá lo viêc thuong-niai nià 
bò qua su hàu vièc Ngài. 

Câu 1 6.—Chúng ta không bao giir đircrc 
cúu bòi vièc làm, vi su cúu-rôi lã su ban-
c b o ; nhirng ai đupr cúu cũng dirpc kèu-
gpi làm viêc lanh vã lò Chúa ra (Epb. 5:8). 

I I I . - Dáu-hiêu cùa tiên-trl giá 
(Ma 7: 16-20) 

Câu 16. —Chúng ta có thê phAn-biêt 
tiôn-tri bay là giáo-sir thãt và giáo-su giâ. 
Chúng ta không nên xét bè ngoãi, vi lâm 
kbi hp«mang l6t chiên,» nbung bòi trái 
ciia bp chúng ta biêt đup-c. Môt giáp-su 
tliât sè giũp dòi thièng-liêng dupc lún 
lôn ; còn su day-dò già-dõi s5 sanli ra su 
nghi-ngò', su khôug tin, tinb boài-nghi và 
Iòng khuynh-hirùng vè vât-cbát. 

Câu 17, 18 .—«Cây t6t» là thi-dy vè 
nguò-i dupc tái-sanh bòi Cbúa, và «cây 
xãu» là tbi-du vè nguòi còn s6ng trong 
tc)i-lSi. MSi cây sanh trái lùy theo tánh-
chát cùa nó. Ngucri dupc cúu và ngucri 
cbua ducrc su sõng nicVi cũng vây. NgucVi 
chua tái-sanb làm ra viêc tbeo tánh xác-
tbil, nên kbông thè day-dô theo ỳ Cbúa. 

Câu 19. — Mpt ngày kia nipi ìiguòi già-
d6i sè bi tô ra, và Chúa sè đoán-xét công-
vicc hp. Cây nào không sanb trái l6l sS 
bi dfin và clii.iiu. Dàu bp giũ các le đao 
vàxungminhlã tin-đò, nhung uéu kliông 

sanb trái t8t, se bi Ngài quăng vào lùa. 

IV. — Cânh-cáo vê sir theo gircrng dân 
Y-so--ra-ên (í Cô 10 : 6, 7) 

Câu 8. —Thánb Pbao-lô nbâc lai crn 
Chúa đ8i vó-i dân Y-scr-ra-ên, nhung vi có-
tpi-lSi, su doán-pbat đă giáng trên bp. 
Cuu-UWc cbép các tirng-lrâi cùa dan Y-
su-ra-ên, cbúng ta nên dpc và láy lòi dó 
cành-cáo minb. Chúng ta nên càn-thân, 
đi'riig di đirò-ng không vâng lò i Chúa. 

Câu 7. — Có nhièu Ihiúr binb - tuong. 
l>;ìii tin-dò khõng thcV các hiiib liang gS, 
bàng bac, nhirng nc'u lòng khuyiili-lunVng 
vc vãt gi hay là viêc gi bun Cbúa, thi cai 
dó là hìnb-tirp-ng. Ncu Chúa láin Chù 
hiii.g cluing ta, châc-chân cbúng ta sS 
khòng bao giò- làm viêc gi có tbe hai cho 
ngircri khác, nliung sõ theo y-chì Ngài và 
đem plurcVc lành cho ngutri lân-cân. 

Tóm-tât 

1.—Nguò-i ta kliông tbáy đup-c dirc-tin, 
nhung hp xét viêc làni tbi biét (Gia-co-2: 
14). Bòi viêc làni cbúng ta tô ra dúc-tin. 

2.—Máy thí-du vè tin-dò bèn-vũng: 
(a ) «Nliánli»sanh lâm trái(Giăng 15: 5). 
( b ) «Thài ib» trén núi (Ma 5: 14J. 
( c ) «Mu8i» cùa đãt (Ma 5: 13). 
(d ) «Ng u ò i trinh-iiũ tinli-sach» cho 

Đãng Christ (II Côr. 11: 2). 
( e ) «Nguòi linh g iô i» (II T i 2 : 3). 
( f ) «Cái binh qui-lrpng» ( I I Ti 2:21). 

BĂC B E N BIÊT G I À N G 
/ " ' Á I bac ( t i m ) dèn giàng môt bài quí-

báu biét bao ! Hãy ngôi canh n ó , 
bòi nó sao dám có b i - v o n g cung ánh 
sàngsuõ tmáy g i ò . « B á c dèn o i , chãng 
mâ'y chôc nguo i há sê kbõng cbáy t iêu 
bê't s ao?»— ctKhòng, tôi kbông scr dêu 
ăy, vi ánh sáng kbòng dõt cháy tôi, 
niiic dău nó cbáy t iên tô i . T ô i cbì 
dem cbo ánh sáng cbãt dâu dã thám 
ucVt mìnb tôi . T ô i chĩ là cái thang cbo 
dău leo lên. Không phâi tôi, nbung 

là dãu ò- trong tòi 

Nêuanheinniuõn 
cliiê'u sáng ihê-gian 
t õ i - t ã m nãy , thì 
pbài diro-c dãy-dãy 
Đúc T h á n h - L i n h . 


