
230 THANII -KINH BAO 

5 JUILLET, 1931 

mm HHiíir 
BÀ lĩ. F. ÌBWIN 

Ê - T I Ê N 
(Sír-rlò 6: 1-7:60; 6: 7-10: 7: 54-60) 

CÂU GÕC:— Cà hôi đ'êu lâ'y lò*l đó làm dep lòng, bèn cù- Ê-tiên, 

là ngu-tVi đâY-dãY Đú-c Thánh-Linh 
(Sír-đă 6: 5) 

ĐAI-Ỳ CUA BÀI NÂY 

Tin-dô pbâi dftng tron mìnb cíio Gbú'a 
de" tlirp-c dììy-day Birc Tbiinli-Linb. 

CÂT NGHĨA NHŨ-NG CÂU KHÓ HIEU 

Roan 6: 7— «Đao Đú-c Chúa Tríri càng 
ngày càng thêm ra .» Xin xcm kbi các 
môn-dô dã chpn bày ngirò'i có dnnh-liè'ng 
tfu, và giao-phó trách-nhiêm hSu viêc 
C.luia cbo bp, thi có nhieti ngwòi tlicm 
vâo Ilôi-thănh. Dèu dó chĩ rang Dirc 
Clniii Trò'i bâng lòng viêc iíy. Bày ngiriVi 
rtíy (13 dirp-c Chúa ltra-chpn, nèn klii hp 
làni cliirng có nliictt ngtrói Irò lai CÙng 
Chúa. C.ãc ông í y cln là tin-do niã tliòi, 
cbó' kbông pliai lã tliãy gìSng bay lâ niuc-
sir chi liél. Ày day râiig: Cliúa sc dùng 
ngirò'i n:io bSng lòng dàng trpn minh clio 
Ngíii víi đwQT day-dây Birc Tliánli-Linli. 

«Có rSt nhifeu thây tê - lê .» Khi ông K-
XO'-ra dã dem nguói Giu-da tir thành B:i-
by-lôn Irò - vè xir mình, thi có clu'rng 4.200 
tbìiy lí-lé cũng ve theo. VI vãy, trong dò-i 
cùa Ivtien còn có nhièu thììy té-lê liim. 

«Vâng-theo đao Chiia.u Dĩìu có iihieu 
tbSy lé-lê dã tbeo Cluia, song lc khõng 
phài hê't thSy dàu. Có 15 tai quyèn ciia 
Ga-ma-Ii-en (Sir-dò 5: 33-40), ncn có phSn 
nbicu ngiròi dan-dĩ mà theo Cluia, và 
nhàn Ngâi là Dáng Ciru-thí. Châc vi có 
cõ nhieu thSy tfí-Ie dângminh theo Chúa, 
nên khi sau cõ xiíy su bât-b<V.. 

Càu 8—«Ê-tièn điro'eđâYO'n và qu ven. .•• 
Áy vi òng đuoc đày-dãy Dúc Thánh-
Linh. O'n và quyèn nây kbông phài lâ 
nb{rng deu m;i ngirò'i ta có thelftnh dirp'c 
ngoài fìirc Thá n h -L inh . Ai có fìirc 
Thiinh-Linh thi có qayèn và on cùa Ngài. 

«Làm d,iu kỳ phép la rât Ió-n.» Ban 
dău fìirc Chúa Trivi <I3 cho d!iy-tó Ngùi 
làm nhicii <lãu kỳ phép la đè llnli-tbirc 
và day-dò ngirò'i la b i í l vè Ngài. Trong 
nhírng chfl mà ngirói ta clura nghe vè Ngài, 
thi Ngài lai tò i'ìi quycii-phép nhièti hon. 

Câu 9—«Căl-1ÌY cùng Ê-tiên.i> Nlurng 
ngirò'i Giu-da c3i-lãy cùng K-lièn cũng 
nlur may nguóti Phe-ri-s.i xua kia dã căi-
lãy cùng Birc Cluia Jcsus (xem Mác8:11). 

Càu 10 —«Song chúng không chÔng lai 
nbi.» Hp không chong lai n'oi cùng Iv 
tiên, vì òng iihò fìirc Thánh-Linh niànói. 
Birc Chúa Jcsus dã hira rang: Ngài sê 
giúp tin-dò ciia Ngãi str khõn-ngoan và 
lò'i-lè trong kbi các thù-nghich chtSng-cU' 
và hê-biic (xeni Lu 21: 15). 

Roan 7: 55 —«Th&Y—- Chúa Jêsus.... 
dú*ng bên hũ*u Dirc Chúa Trò*i.» K-tièn 
tõ ra chinh ông đã Ihay fìirc Chúa Jèsus, 
chó' khòng phâi clií thay cál hinh cúa 
Ngãi. ông thàt <13 thay chinli niiiih Ngài. 
Tiên-lri K-xè-chi-èn dã thây Iron hinh 
Ngâi ò trên IrtVi; nlitrng m:i lúc áy fìirc 
Chúa Jèsus clura xuõng thé-gian, ncn hinh 
tló khôngrõ. Khi den đò'i cùa B-lién, llii 
Ngài (13 xufíng thé-gian riu, và cllinll K-
liên <t3 tbãy Ngài trong noĩ viiih-Ìiien 
Ngài. Òng thãy Cluia dirng tlây, có lf* 
ttrô'iig Ngài dã dirng tlày đ'è tiép-riróc õng 
vào thièn-dàng vó'i Ngài. 

Càu 56 —«Các tirng trcrl mò* ra .» Trong 
Kinh-thiinh có nói ve ha tirng Iròi: Mòt lã 
chăòcùa các loài chini, hai là chocó các 
ngõi sao, ha là chó ô' cua fìirc Cluia TrtVi. 

«Con ngu*ò*i.» Sau khi fìúc Chúa Jèsus 
ngir lên trò'.i roi, chì có làn níiy Kinh-
thãnh fbép Ngài lã Con nguò-i. Ông V.-



t'iên xung Ngài nhu vây, vi trong lúe ăy 
ông nlu'r Btrc Thánh-Linh mà nói. 

Câu 58—«Kéo nguò i ra ngoài thành.» 
Theo luàt-pliáp cìin Môi-se, ngucri nào rôa-
sâ, liny là hi eno là nói nghjch cùng lúfit-
pháp ĩiv, iln phâi kéo rn ngoài thnnh dc 
giêi chè't (xein Lê 24:14-16). Gi. 18: 31 tô 
r;i ngin'ri Giu-đn khòngcó phép giét ngiròi. 

Song vè vièc hp giet K-lièn dây, cõ lè 
khòng nghjch cùngnhà iiiró'e lìò-nia, nèn 
ngirõi Kò-nia bõ-qua. 

«Kè làm chúng.n Theo luât-pháp Môi-
se. ncni ngirõi náo hi giét vì tòi nia-sit, 
llii phfii có kê lâin chirng (Plu.ic 17: 7). 

«Sau-Io*.» Dnan2(>: llilõ ra Saii-lo' Ihuõc 
vè niôl hòi cai-lri Irong hõi nguòi Giu-da. 
I.úc â'v ông dã IIOII ha imro'i tuôi. 

(".;iu 59— «Lay Đirc Chúa Jêsus.n Bày 
lá lùi eaii-ngiiyêii cfia K-liên. Có nhièii 
ngucri nói khòng CÓ phép càu-ngiiyên 
ngay vc'ri Bi'rc Chiia Jèsus, nhirng càu iiiĩy 
l<i ra rõ l . u i i ho nói sni-làin. Khi Dirc 
Cliúa Jèsus còn ò' Ihé-ginn, có lu'ra rang: 
«Néu các iiguoi nhon dnnh ta nià cnu-xin 
deu chi niiie d'áii, ta sè láin cho...» 

<«Xin tièp láy linh-hon tôi .» So-sánh 
lcVi nììy viri lc'ri cau-xin eùa Dirc Cliúa 
Jêsus (Lu 23: 46). 

Càu 60—«Xin dirng d<3 tòi nSy.)) VI lv 
liên nhir Dirc Thãnb-Linh inà nói, nên 
ôngcó nói nlurCluia Jèsusda nói k'lii Ngài 
ch|uehel trèn thàp-lir-giii (xem Lu 23:34). 

«Nguò*i ngù.» Diĩu nguc'ri la lãm kho-
sù lám cho Ivtiên, nlurng niã ôngãy dup'c 
qua dcii cácll hinh-yèn Iftlll, vi òng dã lin 
theo Dirc Cluia Jèsus và hiét N'gài cr dàu 
thi minh cíìng sc ò' dó vcri Ngãi. 

BÃI NĂY CHIA RA LÃM BÕN PHĂN 
LcVi mcV dàng 

VI có' cci sir phàn-nàn trong Hòi-thánh 
bùi nhíing nguò'i dò'n-bã Hè-lè-nít góa 
biia dĩĩ bi hõ-hè trong su cáp-phát, nèn 
iác inôn-đò dó lua-chpn bây iiguói Irong 
nhũng lin-dò mâ dăl làm chap-su de lo 
vièc áy. Hõi-thánh dn lo giúp-dõ' cho 
niôi ngiriri tin-do dc ducrc tranll khcii sir 
phàn-nàn vã có su binh-yèn trong hôi. 

l . -Ê- t iên 

Khi có su phãn-nàn xiiy ra, tlii Các sir-
clò kèu các mõn-dò inà nói rang: «Bô su 
day dao Dirc (iuia Trcri mà giúp vièc bàn 
tic)c, thât chiing xúng-diing. Vây, anh em 

hãy cbpn trong bpn minh bày ngiròi có 
danb l6t, díìy-day Dúc Thánh-Linh, và 
tri-khôn.» h-licn lã nguòi ibú nbirt mà 
hp dã chpn. Nguòi nào lo vl.âc Cliúa, phiii 
có danh-tii'ng l6t nlur bây nguòi ãy. 

II.—Ê-tién là ngirò-i thánh 

B-tiên không nhfrng lã ngucVi có danh-
tieng t6l niii Ihòi, nlurng õng cOng là nguòi 
thánh lura. Òng gicSng Dirc Chúa Jèsus 
hcrn các buc vĩ-nhcrn khác dã ducrc chcp 
trong quy%n Kinh-tbánh Tnn-uóc. ông 
có sir sSng cfia Chúa môt cácli la-lùng; 
trèn măt ông lai có susáng n.hir cácthièn-
sú. Ông cũng găp nhièu sir bát-bcV nhu 
Cluia Jèsus dã găp. Vã sau hét ông cũng 
bi giét tai ngoài thãnh. Lám sao ông 
giSng Dúc Cluia Jêsus dũ vây? Vi ông lã 
môl nguòi dììy-dày Dirc Thiinh-Linh, nên 
ông khác viri nhũng nguiri tin-đò. Trong 
hai doan dn chép hn liìn vè K-tiên đay-
dãy Dirc Thánh-Linh. Và, vi có- ông cõ 
Ngài Irong lòng, tu-nhièn òng có su khôn-
ngoan, đirc-tin và quycn-phép (Sir 6: 3, 
5, 8; 8: 55). Dirc Thiinh-Linh dupc tu-do 
trong lòng Ang. Thàt, dó là hinh-bóng v ì 
viêc cũn Dirc Chúa Trcri muôn lãm Irong 
lòng niol ngiròi tin-dò hòm nay. Tai sao 
Ivtièn lãnh dup-c plurcVc áy? VI òng (13 
dàng trpn niinh cho Cluia. Néuông không 
làm nhir Vi)y, thì kbông klii nào nói diro-c 
nlur ông <l;i nói. Tir khi tin Dúc Clnia 
Jèsus, diìu trong dòi sõng cùn òng đã g(ip 
nhièu sir bat-bó- Iftm, nhung ncri măt òng 
vân cir tci ra su vinb-hieii cfia Dirc Cbúa 
Trò-i. Tin-dc') khòng biè't nhò'-cày Ciuia, 
Ihì khi găp su biit-bcr hay là dèu nào xây 
dén, thuó'iig hay sp--h3i, ghcn-ghél, buòn-
giãn, riĩu-iĩ. Môi ngiròi lin-di) phài hòi 
lòng niinli rftng: Ta nAn ãn-õ' the nào 
trong khi nguò-i ta cu-xir Iriii ỳ niinh? 
Lúc ĩiy nguò-i ta thãy mìlt inình có giông 
nlnr măt tlliêu-SÚ không? 

I l l . -Ê- t i én là môt thây giâng 
Su giàng cùa ông Ivlièn rál có quyèn 

cũng nhu su giàng cfia i'hănh Pbi-lip (Sú 
8:). «E-tièn ducrc dây crn và quyèn, làm 
dáu kỳ phép la rát lón trong dàn.» LcVi 
áy nhác cho ta nhó-câusau hét trong sách 
Măc: «(iiúii diĩng làni vièe vcri các mòn-
dò.» Sir hììu vièc Chúa trong dcri này 
nghĩa lã Chũa duo-ng làm vièc trong lòng 
Un-đòđS dàng trpn mlnli cho Ngài. Trong 



lúc (!ó ngtròi ta không thc chong-trsi nôi 
sir khùn-ngoan cùa Ê-ticn, và khòng ai 
ch6i drro-c iilurng phép la dãu kỳ đó. 
Trong bài giàng, ông nói niôt cách dan-dĩ 
và ngay-tliììng. Nborng các thinh-giii báy 
giò - iilurt-điiili kliõng chiti lcVi nói ve Birc 
Cbúa Jèsus là Dííng dã s6ng lai. 

IV.—E-tiên là ngircri b | tù* vì dao 

NgircVi ta bay xtrng õng Ê-tièn là nguòi 
tbir nhirt ehe't vi tlao. Ông tò ra ngiròi ta 
có tbc suy-ngliĩ vè nrrcVc tliicu-dàng lio-n 
vè nhirng vi£c trong dài nlìy. Òngdã nói: 
«Ta tbãy các lirng tróT niò ra, vã Con 
ngiròi diVng bên híru BiVc Cluia Trò i . » Kbi 
ho nghc vây, thi cùng nhau chay a lsii, liiy 
đá ném vào mình òng niã giét đi.» Bàu 
g(tp sir đau-dcVn lcVn-lao khó chiu nlur vây, 
nluriig khi giĩn che't, òng cũng cau-nguycn 
cho nhũTig ke thù-nghich. Thiêl ông là 
mòt ngiròi day-dây Birc Thánh-Linh. 

LCTl HÒIi 

I.— Ngu'iri Ihé nào inó'i diro'c đay-dly 
Birc Thánh-Linh ? 

2.— Các inòn-dò dã chon vã dăt ra bày 
ngirùi đe liun gi? Tai sao phài diil vây ? 

3.— Ê-lièn có làin tj'usi bòn-jihỳn òng 
thJs nsio ? 

4.— Bòi vicc nào inà sanh ra sir bât-bó" 
K-ticn vii nluriig tin-dò lúc áy? 

5. — Khi điroc dày-dsiy Birc Thánh-
Linh, thì trong lòng K-tièn điroc gi nira? 

6. — Sir liiên-tliiiy cua li-lièn vá sit liièn-
thiíy cũa E-xè-chi-èn kháe nhau tht? nâo? 

7.— Tai sao phài kéo ngiriri ra ngoùi 
tlianh ròi iniri giè't tai đó? 

8.— Càu nào day ìsìng ngtròi ta có phép 
csiu-nguyèn ngay viri Bire Cluia Jèsus? 

9.— Trong sir cliél, õng E-tièn gióng 
BrVc Chúa Jèsus the niio? 

10.—Khi tin-dò gìip sir hsĩt-bir hay có ai 
trái y inìiih, thi j>hài ăn-tr the nào? 
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SAU-LO" 
(SiV-đò 22:3-15) 

CÂU GÕC: — Tõi cũng coi hí>t thàY tnoi str nhu* là sir lô , vì su* nhân bi^t 

Dii-c Chúa Jêsus-Christ là qui ho*n hèt, Ngài Ià Chúa tói. 

và tôi vì Ngài mà lieTi-bo moi đêu lo*i đó 
(Phi-íip :t: 8.) 

ĐAI-Ỳ CÙA BÀI NÀY 
Day cho ngtriri ta lliSu biêt vè sir sanh 

iai ngiriri IIKVÌ nghĩa lã gi ? 

CÁT NGHĨA NHŨ-NG CÀU KHÓ HIEU 
Boan 22:3— «Tôi là ngtrcri Giu-da.» 

Cliiing ta biêt i:ing tluici' dó ntrirc Y-so-ra-
ên dã chia ra làni hai : Y-so'-ra-èn và Giu-
đa. Mtròi ehi-phái thi gpi lá nircrc Y-so-
ra-èn, còn hai chi-phái kia thì goi Isi hp 
Giu-da. Lúc áy, khi xirng-hõ, thi nói 
ngtrcVi này là Y-so-ra-èn, ngiriri kia là 
ngtriri (ĩiu-da. Bén khi hp bi vua nuó'c 
Ba-by-Iôn chi6m-doat và sau hp lai dirpc 
trcV vè iurcrc minh, thi kc tir lúc áy hp bi 
kcu hét cà là ngtrcri Giu-da. Ho phsin-bict 
ngiriri Giu-da vói ngiriri ngoai. 

«Tat-so*» Tat-so' là mpt lliiinli-pho ló'n 
và quan-li? hon hét trong xír Si-li-si. 

«No*i chrrn Ga-ma-li-en.» Ay chì vè 
cách-thú-c hpc trong đòi đó. Thay giáo 

thi ngĩii Irèn ghê" cao, eòn hpc Irò thi ngòi 
trcn nlurng ghe thãj), liosíc trèn ncn nhà. 

Câu 8—«Ta Iã dèsus cr Na-xa-rét .» 
Cluia Jèsus dsì dùng c.ái danh-hièii hén-ha 
nììy dê tó ra cho Phao-lô biét Ngài. Ngài 
xirngnlur vsiy, có 16 vi ngiròi ngoai tlurõ-ng 
hay dùng tlanli áy khi hp nói vè Ngài 
(xem Ma 21 : 11). Chinh Bsíng hèn-lisi áy — 
ngirò'i mà hp dã dóng dinh trèn eày thâp-
ttr—dã tci minh ra tir trên triri. Ngài 
khòng phài ò- dia-ngi.ic nlur ngtriri Ihù-
nghich díĩ tirõ-ng liĩm; nhu-ng inà Ngài 
thiit ò' tliiên-đàiig. Ngài khòng phài Isi 
mpt Bãng ch6t, nlurng lã niõt Băng sõng. 

Ciìti 9— "Nhtrng chàng nghe tiéng eùa 
Dil'ng.n Tuy liO''dã nghe tiéng n<>i»(doan 
9 : 7) và Ihãy ánh sáng rõ-ràng, song thât 
hp không nghe lirĩ phíin ciia Cluia Jèsus. 

Csiu 10—LaY Chúa, tôi phâi làm c h i ? » 
Khi nghc tiéng phán ciia Clnia Jcstis, Phao-
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lô lièn nliin biét Ngài và xtrng Ngài Ià 
Chúa ciia niìnli. Trong phtìt Sy Phao-lô 
đupc sanh lai, nèn iigircVi nió'i. Bó không 
phâi có nghĩa râng tir clãy òng khòng ciìn 
hpc nfra vè Ngãi, nlirrng nghĩa là õng đõi 
vó'i Chúa kliác hán lúc trucrc. Ông lièn 
trò' lai elao Ngài. 

«Hãy chò* dây, đi dèn thành Đa-mách.» 
Sau khi Phao-lò bi lé xuõng dãt, đirp'c 
nghe tiéng ciia Búc Chúa Jèsus và tin 
Ngài là Diíng Christ, thi òng có hõi: «Lay 
Chúa, tôi phâi làni chi'?» Đirc Chúa Jèsus 
phán ràng: eellãv chcr dày, đi dén thành 
Ba-niách.» LcVi phán ãy tõ ra Chúa 
mudn thír dirc-tin và xem Phao-lô cci chiti 
vàng lò'i Ngài mòt cách trpn-vcn không? 

Càu 12 — «A-na-nia .» Trong càu này 
chi nói òng A-na-nia lã ngirò'i nhari-đúc 
theo luàt-pháp, sopg trong doan 9: 10 đã 
nói vè òng là mòt môn-đò. Bó chĩ rõ ông 
lá niòt ngirò'i tin theo Birc Chúa Jèsus.* 

Càu 14—Xin xem nhfrng lò'i trong doan 
9:15, vì đó dã chép rõ hon : Cluia phán 
rang: «Hãy di, vi ta dã chpn ngirò'i n'ây 
làm mòt đò dùng ta, de deni danh ta đòn 
ra truó'C niăt các dàn ngoai, các vua và 
các con-cái Y-so'-ra-èn; ta lai sè tó cho 
nguò'i biét phâi chiu đau-đó'n vi danh 
ta là hao nâ.» 

«Đu*o*c thâ'y Báng công-bình.» Ông 
khòng muõn diuig tèn cùa Chúa Jêsus, vi 
ông biêì néu hp nghe tên ãy thi hp sê 
giân mâ không chiu nghe lò'i ông nũa, 
nèn òng xirng Ngài là Đáng công-binh. 
Ông K-ticn khi gàn qua đòi cũng đã dùng 
ba tiéng áy (Báng còng-bình) mã xung, 
chó' kliòng kètt Birc Chúa Jèsus. Chúng 
ta biét dây Phao-lô duo-ng suy-nghĩ vè Ê-
tièn, vi trong câu 20 dã nói \'è òng. Thàt, 
trong su chô't ciia Ê-tièn, liim câm-đòng 
lòng Phao-lò nhieii lâm. Vi Phao-lô có 
thãy sir chêt ciia òng E-tiên và cfing có 
phàTi trong su cliét ây. Sau, Phao-lò đã 
bât-bó' Hòi-thãnli nliièu hon nũa. DàTi 
Pbao-lô đup'c hiét tòi-lci niình, nliung lúc 
đó chua cliiu pliuc-tùng Chúa Jêsus-Christ. 
Có nhieu ngiròi kln nghe lòi Cluia thì cãm-
đfìng, nlurng khôngcliiu tin Ngãi, nèn sau 
pham nhièu tòi nyng ho'ii truóc nũa. 

CÁI SU'Ò'NG CÚA BÀI HQC N Ă Y : 

Sau-lo- trô- lai dao Chúa. 
1.—Tri ông hieu. 

2.—Luo'iig-tâm ông bi cãm-đòng. 
3.—Y ông dâng cho Chúa. 

NHl>NG ĐE-MUC QUAN-HÊ 
I.—Su* trò* lai. Sir trò' lai dao Chúa và 

su sanh lai nèn ngtròT mtVi là khác nhau 
xa lám. Khi mpt nguòT Irò' lai theo đao 
Cluia, ãy nghĩa là ngiròT đã biét mình có 
tôi, và tin đao ctia Chúa có quyèn cúu 
minh. Bó clù rang trí cùa ngtròT hiêu vè 
đao. Còn sy sanh lai nèn ngvrcVi mcVi là 
khi ty trong lòng ngtrò'i biét minh có tpi, 
ròi ìtn-năn vii đtro'c Bire Chúa TróT đSi 
lòng de đirp'c làm con cùa Ngài. Có khi 
nguòT ta cũng nlnr Phao-Iò đuoc sanh lai 
nên nguòT mói iiham ltie vira móT trà lai 
tin Chúa. Cũng có ngtròT theo Chúa đã 
làu, rõi sau móT dup'C sanh lai nên ngucri 
mói. Nhtrng phâi biét ràng có khi Búc 
Cluia TròT dùng ejuyèn-ltrc Ngài làm môt 
phép la mà doi lòng nguòT nào, Ihì ngtrò'i 
đó lir biét, và hò'i vièc lãm cũiig khiên các 
ngtròT làn-càn duerc biét nfra. 

IL—Đire-tin là gì ? NgtreVi cei diVc-tin, 
nghĩa là : 1° Ngiròi tin và hiclu lòT minh 
dã nghe lá thièt; 2° Ngutri phâi cir tin và 
nhò' cái sy thièt áy ; 3° NgiròT phài crr tin 
nhcV cái sy thièt áy, và phâi vàng lòT làm 
theo. Môi nguòT phâi eó ba dèu ãy thi 
meVi đup'C cúu. Dúc-tin ciia Phao-ki dã' 
bj Dú'c Chúa Jèsus thir lièn khi ông mcri 
ti'ô' lai vóT Ngài. Cluia đã phán biêu òng 
phâi di đên thiinh Da-mách; áy là Chúa 
muô'n day ông vè sy vàng lòT. Chúa không 
phài thir Phao-Iô đê biét ông có vâng lòT 
hay không; vi Ngài là Dãng hiél hST mpi 
sy, hiêu thãti lõng nguòT. Song đày Ngài 
muõn giúp dire-tinPhao-Iò càng thêmtrpn-
ven hon. 

III .— Str dác-dem eiia Đirc Chúa Trcri. 
Chúa dã dât-dăn Phao-lò tirng btró'c mòt. 

Khi Clnia tlăc-díiii nguòT ta clitrongcon 
đuò'iig công-cliánh cùa Ngài, thi Ngãi 
khòng cho ngueVi ta biét trtrcVc nhirngđèu 
sê găp. Song Ngãi thuò'iig soi sáng dè 
cho ngiriri ta Irõng thãy dãng di mòtcách. 
rõ-ràng. Ngài làm nhu vày, vi muõn 
mõi ngiriri bii'ire di bòT dirc-tin. 

BÀI NÀY CHIA RA LÀM BA PHÃN 

Sau-lo' dã sanh-truô'iig tai thãnh Tat-so', 
và khi cõn tho'-áu òng cũng õ' trong thành 
đó. Thánh ãy cũa nguòT Gò'-réc.Ià ngucri 
ngoai đao, ho nói tiéng Gcr-réc. Lúc dó . 



hp cũng văn-minh lám. Sau-lo' dã biet 
nhtfng phong-tyc cõa lip, và cũng biê't vè 
nhũng đao cùa hp nũa. Lúc còn nhõ, ông 
có hpc hai thú tiê"ng: tiê"ng Gò'-réc và Hê-
bo--ro\ Châc cha me cua ông lã ngircYi 
Giu-đa. Nbtr vây, chúng ta thãy Chúa dã 
sùa-soan cho ông mòt cách sãn-sàng tir 
triró'c đê di giâng đao cho ngirò'i ngoai. 

Khi ông ò' nhà vá khi ò' thành Giê-ru-
sa-lem mà đi hpc thày giáo Ga-ma-Ii-en, 
thì đã hpc vè triét-lỳ cũa ngirò'i Giu-da. 
Nhièu đèu mà ông dã hpc cũng có giúp-
đõ - ông trong scr hău vièc Chúa : nhuug 
cũng có nhièu dèu phâi quèn. Ong 
không th'ê nhõ su khôn-ngoan cũa tlié-
gian mà cât nghĩa đao Chúa. 

I.—Sau-Io* l;i ngirõ*i bát-bó* Hôi-thánh 

Khi đã trirô'ng-thành Sau-Io- là nguò'i 
khôn-ngoan lâm. Ông cũng sot-sáng vè 
phe Pha-ri-si. (Phe áy giũ luàl-pháp ciia 
Mòi-se mpt cách ehãc-cháii hlm). Lúc ãy 
dao-Iỳ ciia Dírc Chúa Jêsus duo'iig tãn-bô 
và có nhièu nguò-i ló'ii trong dàn Giu-đa 
trô'Iai phuc-tùng Ngài. Còn phe Pha-ri-si 
thi suy-yê'u, ncn các thày té-lê và Sau-lo-
đeu bõi-i Õi, dùng hét sĩrc minh đê iigăn-
trô' viéc Chúa. Sau-Io- đã tin các tin-đìi 
là nguò'i đi lac dàng. Lòng òng thièt tin 
dèu ã"y, nên òng dùng hê't súc inình đe 
bát-bó Hòi-thánh. Òng đi tù chõ này 
qua chô np mà làm hai nhièu ngiròi dòn-
ông và đò-n-bã. Òng đS ép-bupc các tín-
đõ chÔ'i-bõ Cbúa, và ông cũng vui Iòng 
cho phép hp giét B-tién. Lúc đó Sau-lo' 
thièt cõ quyèn-thê' rát manh-mê. Nguòi 
có quyèn-tlié manh-mê nhuthê'mà không 
dâng cho Chúa dê hfiu vicic Ngài, Ihì không 
có ich-lpi chi. Quyèn-thé dó chĩ Ià dùng 
đè lãm hai, đ l giét nguòi mà thôi. 

II.—Sau-lo* ăn-năn 
Ông đã bât-bó' Hôi-thánb và lãm nhièu 

dèu khô-sô' cho các tín-dò, nhung đê'n 
khi òng dirp'c nghe tiéng cùa Chúa, thì 
òng hét lòng ăn-nãn. Khi găp su hiên-
tháy.ônglièn tĩnh-thiic mà nhin-biétChúa, 
vâ lièn đó õng trò- nên mõt nguòi rát 
hèn-ha, rát nhu-mì. Căp mât ông phâi 
mù, òng phâi nhò' nguò'i ta dácđén thành 
Ba-mách. Ong băng lòng vâng lò'i Chúa 
mà làm hêt mpi dèu, vi ông đã đup'cnghe 
tiêiig cùa Chúa và dã nhàn Ngài làm Cúu-
Chúa minh. Ông cũng xin Chúa day cho 

minh biêl phãi lám gĩ. Clnĩng ta xét kỳ 
vc sú' tró' Iai cfia ông, thiêt ông chăng 
nhũng theo dao thôi dàu, mà cũng đup'c 
sanh lai nèn nguò'i mó'i nũa. Trong khi 
nguò'i tôi quyét-dinh ăn-năn, thì chãc sê 
găp Chúa, vã đupc nèn ngucVi mói tírc thì. 

III.—Chúa Jêsus phán-day Phao-lô 

Môi làn Kinh-thánh chcp vè su cúu-rôi 
cũa Phao-lô, thi luôn luòn chép òng sê 
hâu vièc Búc Cbúa Trò'i. Cliinh Chúa đã 
phán cùng A-na-nia ràng Ngái lua-chpn 
Phao-lô dê đem Tin-Iànb giâng cho nguò'i 
ngoai, cùng truó'c măt các vua. A-na-nia 
đã nói lai vcVi Phao-lõ ràng: «Đúc Cliúa 
Tró'i ciia tò-php chúng tõi đã dinh cho 
anh biét ỳ-muõn Ngài, dup-c tháy Báng 
Công-bình vã nghc lòi phán cùa Ngài, vi 
anh sè làm clurng cho Ngài truóc m§t 
mpi ngucri vè nhũ'iig viêc inà anh dã tháy 
vã nghe.« Nhũng lòi áy thàt châc-cbăn 
và pliircVc-hanh cho Phao-Iò lâm. Xin 
xcm nlurng đèu à'y : 

1.— Sau-lo' dup'c lua-chpn. 
2.— Òng sè biét ỳ ciia Clnĩa, khòngphâi 

chĩ inõt làn mà thôi, song luôn luôn khi 
có su càn-kíp. 

3.— Ông se đup'c thãy Bâ'ng Công-bình 
10 Birc Chúa Jèsus. 

4.— Ông sè nghe tiéng phán cfia Ngãi. 
5.— Ong sê làm chúng cho nguò'i ta biét 

vè Ngài. Ong dã đuoc pluróc ciia Chúa, 
vã sè đupc thèm nhièu ho-n nũa đc3 giúp-
đõ nhièu nguò'i lchác. 

Có lê nguòi ta sè hõi râng: Trong bài 
hpc n'ây nói vè nhièu viêc xua Clrira đã 
làm, vây nay Ngài có còn ci'r làm nhuthè' 
nũa khòng? Ta phiĩi biét rang Búc Clnĩa 
Jèsus hòm qua, ngày nay, cho dén dò'i đò'i, 
không hè thay-dõi. Néu hôni nay có nguò'i 
thièt lòng ăn-năn và vàng lò'i Chúa, làm 
theo nhu thánh Phao-lò, thì châc-chán 
Clnĩa sê tô minh ra cho nguò'i ãy, vã se 
cho biêt ỳ Ngài nlur thánh Phao-lò đã 
biét. Mòt nguò'i bang lòng dàng minh và 
trông-đoi Cluia chãc se đuoc nghe tiéng 
cùa Ngãi. Cluia Jèsus muõn hòi mSi 
nguò'i rãng: Nguoi là ai? Nguoi nhu 
Sau-lo là ngtfò-i lón, hay là nhu Phao-lô là 
nguò'i lièn-ha, là nguòi nhò-mpn? Chúa 
Jêsus duong nói vcri mãi nguòi nlitf Ngài 
dã nói vó'i Xa-chê rtíng: «Vì hôm nay ta-
phãi ò' nhà ngiroi.w 
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CÂU G Ò C ĩ - H à y eó dong môt tâm-tinh nhir Dâ'ng Christ dâ có 
(I'liil. 2:5) 

LÒ-I MÔ" DANG 

TRONG ba tháng niìy chúng tađ3 hoc 
vè ll ngiròi vĩ-nhon mà Kinh-thánh 

đ3 cliép. Bài niìy chúng ta hpc òn lai. 
Klii xét vã hpc cho ky vè 11 birc vĩ-nbon 
a"y, chúng ta diroc cim-btél lòng ngwòi 
dòi xira và lòng ngiró'i dcVi nay cũng in 
nhau. Khi ngirò'i ta bì'ing lòng phuc-tùng 
Cbúa, vàng-girr nhĩrng lôi phán và y-dinh 
CÙa Ngái, thi diroc phiró'c ló-n lăm. Bàng 
kbông, tbl chĩ gìip nhieĩi sir lai-hai, nguy-
hièĩu inà thòi. Các buc vĩ-nbon nià la dã 
hcic trong mă\ tlláng nay diroc sáp-đát 
thco llui-lir nliir sau niìy : 

I.—Xa-cha-ri và Ê-li-sa-bèt 

Xa-cha-ri vá K-li-sn-be't là cha me cùa 
òng tiên-tri Giìing Biĩp-tít. Hai õng bà 
niiy dã diro'c pluróc-hanh lcrn â'y là vi cà 
hai ông bà dèu hè't lòng tin Chúa, ăn-õ' 
còng-hình, lãm dcp y Ngài. Thièt hai õng 
bà ãy dã bict ricng ra khòi nhirng viêc 
tliê'-giiin, chĩ ham-mô'ii các sir ò' trcn trò'i 
mà tliõi. Bà K-li-sa-bet son--sê, nèn bai 
õngbàdii hétlòngciiu-xin Clnia. VâCluia 
da trâ lòi c[uá hi-vong uóc-ao cùa hai ông 
bã, nghĩa là chì'uig nhrrng cho hai òng bà 
ãy có môt con trai mà thôi, song lai cho 
con đó lám tièn-tri cho Búc ChúaTrcVi vày. 

II.—Ma-ri 

Dúc Cluia Tròi dã yêu-quí bã Ma-ri lurn 
các ngirò'i clòn-bã khác trong thê'-gian. 
Bã ducrc liun me cùa Dirc Chúa Jèsus vè 
phiìn xãc. NginVi nào đirp'c Dirc Cluia 
Trôi yèu-qui nhièu, thì cũng có trách-
nhiêm IcVn, nhicii khi phiíi gap sir lur-hai 
và dói phcn phâi hi hiĩt-hó' nfra. Bà Ma-
ri hiing lòng chin hè't nlurng nõi khõ-khiin, 
nhĩrng dèu I I U V I I K I C I I dè tbeo cho trpn y 
cùa Dirc Chúa Tròi . Bà dã nóĩ răng: 
«Tòi dày là tôi-tir Chúa,» xin sir ãy xãy ra 
cbo tôi nlur lò-i Ngài truyèn. 

III. - Si-mê-ôn và An-ne 
(Lu 2 : 29-39) 

NgucVi não ò' giìn-gũi vc'ri Chúa, thi dirp-c 
lliìu nlurng vièc thièng-Iièng. ông Si-mè-

òn và bà An-ne li> hai nguò'i thiêt gàn-gũi 
vó'i Chúa. Câ hai ngiriri đeu biêt lòi hira 
cna Cluia và dã tin thco, nèn khi mói thãy 
Dire Cluia Jèsus, liètii nhin bi6t Ngài. DSu 
hic đó Dirc Thiinh-Linb clura xuôiig tbá-
gian nhir hôm nay, song Bírc Chúa Trò i 
(13 ban Ngài cbo hai ngircri í y . Cà hai 
ngiròi iíy có lòng boài-vpng vè lói búa 
cùa Ngài, nên duoc hièu vè Ngài. 

I V . - P h l - e - r o * 
(llác 8:27-29; l.u 22: 31-34; Giăng 18 : 25-27 ; 21:15-17) 

Sau khi chõi Chúa, Phi-e-i'cr hét súc hõi-
hiin và iiii-niín, ncn diroc Cluia tha. Ma-
quĩ inuõn xui tin-đò pham lòi-lòi. Nó biét 
nhirng clli-the nào mà nguò'i ta clura chiu 
diing cho Cbúa, nó bèn láy đèu đó mà 
cám-dò nguò'i Dirc Cluia Jêsus eâu-nguyèn 
truóc cho Phi-e-ro, ncn ông trò lai vói 
Ngài. Hôm nay Dúc Chúa Jèsus đirong 
ngiii b'ftn luru Dirc Cluia Cha mà càu thay 
cho các lín-đò. Néu các tin-dò biét nhò' 
sirc-nuuih ciia Ngài, thi dftu bj ma-quĩ cám-
do, cũng diroc tháng. Khi lliáiih Phi-e-ro-
dirpc dìĩy-dãy Dirc Thánli Linh, thi ông 
dii'crc vũ'iig-vàng lãm. 

V . - T h ô - m a 
(Glìtllg 11 : 14-10; 14 : 5-8 ; 20 : 24-29 ; 21 : 1-2) 

Tliô-iiia là nipt ngirc'ri chàm tin lám.song 
khi ông dã tin ròi, thi ông rãt hen-đõ virng-
vàng. Òng dã mã't sir nhóni-hpp càu-
iiguyèn liin thir nhút cfia Hòi-lhánli. Vè 
sau, khi Chúa Jèsus sfíng lai v:i hièn ra 
viri cftc niôn-đò, cũng không có òng Thò-
ma õ đõ. Bòi òng buòn-bã vi biét Dirc 
Chúa Jèsus dã chét ròi, và khòng tin Ngài 
có quyèn sfi'ng lai. Dàu vây, khi dirp'c găp 
Ngài, òng lièn tin. Nguò'i nào có lòng 
thièt muon biét Dúc Cllúa T i ò i vá niuiíii 
tini càu Ngài, tbi Ngài lièn tó niình ra cho. 
Cluia có niôi cách-thé đí cúu môi ngircVi. 

V I . - T h f i y dôi 
(Ma 8 : 5-13) ' 

Thây đôi này đ3 tin Cluia niõt cách don-
socũngnhircon nít tin cha mc. DircChúa 



Jêsus tliãy thiiy đôi iló cõ dũc-tin,nèn Nj»ài 
rãt đep lòng và Ngài đS chtra binh cbo 
đâ}--t('r ciìa tbììy. Chúa cQng kbcn tliììy đôi 
vè dúc-tin áy Thíìy dòi nây có đirc-tin 
lcVn, vì thìĩy có lòng hèn-ha nlui-iiii nhir 
niòt dira con nít vã liêi lòng vãng lõ-i Clnia. 

VII .— Ngu-cVi trai-trè giàu-có 
(Ma 10: 17-27) 

Nguò'i trai-trè giùu-có này muÕn làni 
công-đúc ele elup'c cúu-rôi linh-hòn. 
Nguòi này có lòng kíiih-trong l)úc Chúa 
Jêsus-Christ, mà Ngài cũng có lòng yêu-
thuo'iig nguòi. Chúa dìi biét nguòi trai-
trê ăy còn có môt hình-tupng, Chúa liiìn 
lãy hình-tup'ng Sy inà thù nguò'i. Ilinh-
tuwngcũa nguò'i trai-trc giàu-có áy là tièn-
bac. Vì yèu tièn-bac ho*n Dúc Chua Jèsus, 
nèn nguòi dó miri đành lia bõ Ngài. 

VI I I—Xa-ché 
(I.u 19:1-10) 

Xa-chê đS rán sirc đè tim ciio găp dupc 
Birc Cbúa Jèsus. Nguõi nào tliiêt càm-
biè't mình dói-khát vè Chúa và mucSntiiii-
kic'm Ngài, thi Ngài sè cho hpcó djp găp 
Ngài. Liin thir nhi'rt dup'c găp Birc Chúa 
Jêsus, òng Xa-chè đucrc sanh lai nèn 
ngucri nicri. Òngthiêt cc') lõng iiiói. Chúng 
tôi biát rang ông bì'íng lòng trií lai xáp tu 
niurng ciia-cài mã ông lãy cách không 
còng-hình. Ong cũnf> b;ing lòiif; bán héi 
gia-tâi minh nui bo-thi cho kê nghèo. 
Nguò'i nào dã bãng lòng dâng trpn niình 
cho (iu'ia, thì không còn ham-mciii vièc 
thé-gian niiy. Su yèu tièn-bac là cõi-rè 
cùa mõi dèu tôi-ác. 

IX.—Ê-tiên 
(Si'r-<lo tì :—7 :) 

E-ticn là niõl ngucri ci> danh-tiéng tõi, 
ducrc đày-dăy Birc Thiuih-Linh, có khõn-
ngoan, đirctin và quyèn-phép. Thict ông 
này có quyi-n cùa Chúa mòt cách la-hing. 
Ngiriri ta dã tháy sir vinh-hièn cfia Chúa 
chói-rang trèn măt òng. Chuycn này thàt 
it ai có. Trong khi ho bát-bcr òng, ông 
dup'c tháy minh di vào tliièn-dáng và tháy 
cliinh Búc C.liÌKi Jcsus dirng dãy mã tiép-
rucVc òng. Su chétciia õng làm cãni-dòng 
lòng nliièu nguòi, trong đó có mòt nguò'i 
là Sau-lu, sau trcr ncn mpt dò dùng rãt 
ciui-báu cho Chúa. 

X . - Sau-lo-
(Sú-<1» 22 : 8-18) 

Sau-lo- là môl nguòi lirn đã Irô- nên 
Phao-lò là niòt nguòi nhò đõi vúi thé-
gian. Sau-lo' là ngirò'i bât-bó* và làin hai 
các tin-đo dã trù nên Pliao-lô là ngUcVi 
mòn-dò bang lòng ciiiu khò vì Chúa Jèsus-
Christ. Trong khi Sau-lo- duo-ng đi dàng 
đén Ihành Ba-m;icli đc giét các nguiri tin 
theo Dúc Chúa Jèsus, tliì ông điipc găp 
Ngài. Òng tháy su vinh-hien cùa nuúc 
thièn-dàng và cũng dupc nghe ticíng cùa 
Dúc Chúa Jésus-Christ. Vi có' dó ông hét 
lòng tin Ngãi. Ùng ò' lai tai thãiih Da-
măch trong ba ngày mà ciìu-nguyèn, và 
bãy giò' Dúc Clnia Trò i có sai inôt day-tcr 
cùa Ngài dèii dó mã cău-nguyên clio òng. 
Trong lúc ĩíy con m;1t thièng-Iièng v:i con 
màt xác-thit cùa cing deu dupc mcr ra, õng 
đucrc d'ày-dây Dirc Thánh-Linh. 

L à l DAY TRONG CÁC BÀI NĂY 

L—Các ngucri diiu-ticn có lõng tin Cluia 
và duo'iig tròng-dpi elio ducrc găp Ngài. 

2.—Nhũng nguòi dó hét lòng yèu-
thuo-ng Chúa. 

3.—Iĩai ngirò'i sau hêi troilg nlurng buc 
vĩ-nho-n mà cluing ta hpc hõm nay có lòng 
lo liau vicc Chúa cho đctn chô't. 

LÒ"I HÒI: 

1.—NluV sao õng bà Xa-elia-ri dup'c 
plurò'c lcrn ĩíy *? 

2.—Bà Ma-ricó lòngdõi vcVi Cluia thènào? 
3.—NhcV sao òng Si-inè-ôn và bà An-ne 

đupr nliin biét Birc Cb.ua Jcsus khi vira 
miri găp Ngài ? 

4. —Ma-.(|uí thucVng láy deu gì trong 
ngucVÌ ta mà cáin-dô lai? 

5.—Trong các birc vĩ-nhon nià chúôgta 
hpc hòm nay, ai lã nguiri eó dúc-tin lcVn 
ho'ii hét ? 

6.—Ai ìíi nguòi có lông tiuiig-thànb vúi 
Chúa hon hét? 

7.—Ai dă làm niòt ciich la-tlurò'iig de tìm 
cho găp Dúc Clnia Jèsus? 

8.—Ai có nói tièn-tri vè vièc ciia Dirc 
Chúa Jésus sè làm khi sau? 

9.—Ai I:i nguói thú nhirt dã chiu chét 
vi ilanh Dúc Chúa Jêsus? 

10.—Trir ngucri trai-trê giiui-eó ra, các 
nguõi áy clôi vcVi Chúa Jêsus thê nùo? 

http://Cb.ua
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CAU GOC: 

ĐÒ'I THO*-ÃU C Ù A C H Ú A JÊSUS 
(Lu-ca 2: 40-52) 

Bú-c Chúa Jêsus khôn-ngoan càng thêm, thân-hình càng ló*n, 

eàng đu*o*e đep Iòng Đú/c Chúa Trò*i và ngu*ò*i ta 
(I.u-ca 2 : 52) 

LCTI MÒ" ĐÀNG 

FTPRONG sáu tháng tó-i đây, chríng la sè . 
3- hpc vè nhũng truyèn-ti'ch đã chép 

trong sách Tin-lành theo Thánh Lu-ca. 
Nguòi nià Búc Thánh-Linh dùng chép 
sách ãy tèn là Lu-ca, võn lã nguòi thây 
thuõc. Sau khi có hanh-pluróc găp-gõ' 
BúcChúa Jêsus-Christ, ông đirp-c trõ' nèn 
fliôt sú-đô cùa Ngài. Òng tiuròng đi vó'i 
Thânh Phao-Iò mà s' ;ing Tin-lãnh cho 
ngiròi ngoai. Ong lã nguò'i Giu-đa, đã 
sanh-ti'uõng tai thàríh An-ti-fít. Òngcũng 
có hpc vè Ijch-sír cùug các su vàn-minh 
cũa ngirò'i Gò'-réc nhu Thánh Phao-lô vày. 

Bài chúng ta hpc hòm nay nói vè đòi 
tho'-ã'u cũa Cluia Jêsus-Christ. T r o n g 
Kinh-thánh itchcp vè nhĩíng dèu dă xày ra 
trong Itìc áy. Bà Ma-ri và òng Giò-sép đil 
giũ trpn luàt-pháp cho Ngài. Ngày thĩr 
tám Ngài chiu phép cat-bi. Giô-scp đĩít 
tèn Ngãi là Jcsus thco nhu lò'i tlrícn-sĩr dã 
phán-day. Bén ba muoi ba ngày sau, thi 
Ma-ri theo luât-pháp mà đemNgàidén dèn-
thò' tai thành Giè-ru-sa-Iem. Liic iíy bà 
An-ne vã õng Si-mè-ôn găp Ngài và nói 
nhièu lò'i tièn-tri vè Ngài. Ke lù đó cho 
đén khi Ngài duox muò'i hai tuoi, Kinh-
thánh khòng chép gì vè Ngài nũa. Lúc 
đó Ngài dã ngu tai thãnh Na-xa-rct, và kc 
tirkhi Ngãi lên muò'i hai tuòi cho dén khi 
dirp'C ha nnro'i tuoi, lã lúc Ngài chiu phép 
biip-lcm và khõ'i làin chúc-vii cùa Ngài, 
Kinh-thánh cũng không hi5 nói đeii. 

BÀI NĂY CHIA RA LÀM BA PHĂN 

1.—Chúa Jêsus Ió*n lên 
«Con trc ló-ii lè.n và maiih-mc, dup'c dììy-

day su khòn-ngoaii và o'ii Búc Chtìa Trò i 
trênNgài.» Cluia Jcsus thièt có bSn-tánh 
nguòi, Ngài dã trõ' ncn niòt dtìa con nit, 
song có đèu khi'ic hon là Ngài khòng có tòi. 

Vi vây, Ngài đã ló'n lcn mòt cách inanh-
niè trpn-ven. Còn các con nít khác thì 
sanh ra tù trong loài nguòi tòi-loi, nên 
khôngdup'c nlui'Ngài. Cluing lan-lăn lĩrn 
lên, thuò'iig găp su hoan-naii õm-đau. Bó 

lã hiêu-quà cùa tòi-lôi vãy. Thân-hinh 
Búc Chtìa Jèsus càng lón, su khôn-ngoan 
sáng-Iáng ciia Ngài càng nhièu. Su khôn-
ngoan ãy nghĩa là Ngài hpc bao nhiêu thi 
dùng bííy nhièu. 

'Bã Ma-ri và ông Giô-sép làni trpn bon-
phân niình, nèn biét day-dõ con vè lê dao. 
Ngãy lun tliáng qua, chãng bao lâu Búc 
Chúa Jèsus đã đén tuôi mã ông Giô-scp và 
Bà Ma-ri dem Ngài dén dcn-thò' tai thành 
Giè-i'u-sa-lem đc thò'-lay tai đó. Có 15, 
lúc Búc Chtìa Jêsus ô' tai xú Na-xa-rét, 
môi ngày Ngài có nhõm lai tai nhà-thò' & 
đó, mà nghe các thây tê'-le dpc Kinh-thánh. 
Ltìc áy mõi nguòi khòng có môt quyln 
Kinh-thánh đê trong nhà riêng nhu bây 
giò'. Hct thây ai nãy phâi nhóin lai nhã-
thò'mà hpcđao, cũngnlur chtìng ta nlióm 
lai trong buoi mai ngày Chtìa-nhut bày giò' 
mã nghe giâng vây. Khi còn tho'-áu, môi 
ngày Bírc Chtìa Jêsus có dip dup-c nghe 
lòi Bírc Chúa Trò'i, nèn Ngài hieu rõ Kinh-
thãnh Cuu-uó'c. Măi nguĩri lin-đò đáng 
phâi theo guong ông Giò-sép và bã Ma-ri 
mà day-dô con-cái niìnli vè 16 đao Tin-
làiih, đuong lúc chtìng cón tbo'-áu. 

2.—Bú*c Chúa Jêsus tai thành 

Giê-ru-sa-lem 

Moi iiíim, theo thói qucn, thì òng Giô-
sép và bà Ma-ri thtrĩnig lên dèn-thò' tai 
thành Giê-ru-sa-lem, song khòng đcm 
Chtìa Jêsus theo, vi Ngài còn chua dúng 
tuôi. Bén k'ni Ngài duoc 12 tuíji, ông bà 
có dac Ngài đén dèn-thò', vi tuòi dó, theo 
nguòi Giu-đa, tbi các con trai đuoc gpi 
là con tfê ciia luât-pháp ; nghĩa là mõi con 
trai trê đó có ti'ách-nhièm thco luàl-pháp 
ciia dàn Giu-đa. 

Tir Na-xa-rét đán thành Giè-ru-sa-lem, 
ltìcdó hp di măt ba ngày đuò'ng. Nhũng 
nguòi trong niôi làng hpp lai mà cimg di 
vó'i nhau. Dàu duòng-sá xa-xôi, mà hp 
đi cũng đông-dâo và v.ui-vê lâm. Klrí dè'n 
thánh Giè-ru-sa-leni ròi,hp ô' Irong nhũng 
cãi rap làm tai ngoài thành. 
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Nói vè Chúa Jèsus đên thãnli Giè-ru-sa-
lem lúc ày, thì ta nên xét mòt it vè lê gì 
mà thièn-ha dua nliau di dòng dír vày ? 
Li n'đy là lê Vuot-qua. Klii giũ lê áy, thi 
ngirò'i ta chon mòt con chièn, "đe lai ha 
ngày, ròi giêt, lãy huyeĩ cùa con chiên đó 
bôi trên còt nhã. Khi hp làm diiii đó, có 
mòt con trc, trong nhà khòng hieu hp làm 
gì vây, nèn hõi rang: «Vi sao phâi làm lè 
na"y?» Thi cha nó thuàt lai vè lúc dàn Y -
sc-ra-ên đã đircccúu ra khôi xú K-dip-tò, 
ngiròi xír dó không muõn cho hp ra, hèn 
hè't súc ngăn-trò', nèn Cbúa sai thièn-sir 
đén đe' hùy-diêt các con dììu lòng trong 
mòi nhà. Nhirng Ngài dã phán triróc 
rang: Kè não giét con chièn, lãy huyét 
bôi trén côt nhà, thì tbiên-sir di qua khôi, 
nhàáy không bi hai. Ngiròi Giu-đa vâng 
lci Chúa, và trong đêm ã"y Ngài ciru dàn 
ra khôi xírfì-dip-tô. Vi vây, dàn Giu-da 
cú giũ' lè này đê làm kỳ-nièm. 

Có 15 khi Chúa Jèsus đén thânli Gic-ru-
sa-lem mà giũ' lê áy, thì Ngãi có hõi òng 
Giô-sép vì có- não phâi giii lê áy ; yà Ngãi 
cũng hicu mòt ít viì nhũ'ng sir đau-đón 
sau nà"y mà Ngái se phài chiu đe cúu nguò'i 
thoát khôi tòi. Bói có' à'y, Chúa Jêsus đã 
càm-đông đén nôi bang lòng ò lai nghe 
các thày tê-lè càt nghĩa thêm vè 15 đao. 
Ngài không day-dô câc th'ăy tê'-le trong lúc 
ãy, song xét các lò'i hôi cùa Ngài, thi ta 
biétNgàiđã hi'êu nhièu vè su thièn-licng, 
dén đôi Kinh-thánh chcp ràng hp láy làm la. 

Ngày lê Vup't-qua đã qua ròi, òng Giô-
sép và bà Ma-ri sfra-soan ra vè, cũng có 
nhièu ngirò'i trong Iãng đòng đi vó ĩ ông 
bà đông lăm. Tĩr nhó đén khi 12 tuoi, châc 
Chúa Jêsus cũng bà Ma-ri mpt biró-c không 
rò'i, yà khòng có lúc nào Ngâi lãin cho bà 
lo-phièn bo'i-rô'i, nên châc hic này bà 
tucng Ngài cũng đi cùng ngiròĩ trong làng 
mà ve chung môt luct. Bà không cììn tim-
kiê'm, hoăc kêu Ngài. Cho ă&n toi rõi, móĩ 
hay Ngài khòng theo hp trõ- vè. Òng bà 
hõi-hã trõ' lai mĩít ba ngày móĩ tìm dirp'c 
Ngài ngòi trong phòng các thãy tê-lê mà 
vãn-đáp 15 đao cùa Búc Chúa Trò i . Khi 
bã Ma-ri găp Ngài, thì có hõi rang: «Làm 
sao con làm cho hai ta thô' n&y?» Ngài trS 
lòĩ rang : «Há cliăng biét tòi phâi lo vièc 
Cha tôi sao?» Ló'i ãy tõ ra bà Ma-ri da nói 

cho Ngài bkét vè nhirng chuyên xây ra 
triró'cvà sau khi Ngãi giáng-sanh, nên Ngài 
lãy làm la mà nghe bà còn bòi nhur vây. 

3.—Đú*c Chúa Jêsus chiu phuc-tùng 

Khi ò' thÊ-gian, Búc Chúa Jêsus đã hê't 
lòng phuc-tùng Đúc Chúa Trc i . Thi-thiên 
40:7, 8chép rang: «Tôi lĩíy iàm vui-mùng 
làm theo ỳ-muân Chúa.» Và nhieu lan 
trongKinh-thánh đã cbép : Ngài đén trong 
thé-gian không phãi d'è làm theo ỳ-mu6n 
Ngãi, song theo ỳ cùa cha Ngài vây. Trong 
bài hpc hôm nay, chiing ta thãy- châng 
nhũngNgãi phuc-tùng Búc Chúa Cha môt 
cách trpn-ven nhu vãy mà thôi, mã theo 
tánh ngiròĩ, Ngãi cũng phuc-tùng cã me 
vè ph'ân xãc và cha nuôi là òng Giò-sép 
nũa. Kinh-thánh chép ràng; «Ngài theo 
vè thành Na-xa-rét và ehiu luy cha me.» 

Coi đó dù biê't trong nhà ông bà có su 
day-dõ, sir cai-tri và su- vâng lò-i. Dììu 
Chúa Jêsus dã thông-hièu hè't thày vè sir 
khôn-ngoan và sir thièng-lièng hon nguò'i 
ta, nlnrng Ngài cũng chiu phuc-tũng cba 
me, vui-mírng vàng lò ĩ . Bó là guong ta 
nèn băt chirfrc. 

CÁT NGHĨA NHŨ-NG CÀU 

Cãu -10—nDiro'C đày-dâY su- khôn-
ngoan.u Ay nghĩa là Ngài có day-dăy Dirc 
Thánh-Linh, nên sir khòn-ngoan dircc dir-
dàt. Coi nhu' Giăng ljáp-tit còn đucc đSy-
dây Dú'c Thánh-Linh tfr khi mó'i sanh ra 
thay, huõng chi Chúa Jèsus, Ngài là Ngôi 
thú hai Dú'c Chúa T r ò ĩ , nên dã có Dúc 
Thánh-Linh đày-dSy trong Ngài. 

Càu 11—«Cha me Chúa Jêsus thu*ò'ng 
đén thành Giê-ru-sa-lem.» Giũ' theo luàt-
pbáp ciia dàn Giu-da, thì hp thuò-ng làm 
nhir vày (xem Xuãt 23 : 15 ; Phue 16: 1). 

Câu 43—«Cáe ngày lê qua r<5i.» Ay chĩ 
vè bày ngày mà hp dã giũ lê Yu'ct-qua 
xong ròi (xem Xuát 12: 15, 17). 

Càu 44—«Rôi mó*i tim hôi.» Kh'i đi 
đirò'iig dã tô'i, hp dĩrng lai đê nghĩ ban dèm, 
ông Giô-sép và bã Ma-ri khòng tháy Dúc 
Cluia Jêsus, thi mó'i tim hói ; bôĩ vì câ ngày 
đó châc ông bà a'y tiró'ng Chúa Jêsus đi 
theo bà-con mình & đang sau. 

Càu 46—«Trong đên-thò*.» Dày là môt 
phòngtrong dèn-thò', chò mà các thày té-
lê căt nghĩa vè 16 dao cho nlurng nguòĩ 
nào muõn nghe. 

Càu 49—«Tôi phâi.i) Có nhiiju lììn Diic 
Chúa Jêsus có dùng hai tiè'ng TÔI PHÂI 
mà nói vè chúc-vu ciia Ngài phâi làm cbo 



T H Á X H - K I N H KĂO 

Birc Cluia Trò-i. fìó nghĩa lã TÔI ĐÁNG 
PIIÂI LÀM. 

Càu .">() —"Nhirng hai ngu-ò*i không hi<?u 
lò*i Ngài.» Oàu ông Giô-sép và bà Ma-ri 
đii liicu i'õ Chúa Jcsus lá Dáng Mè-si, và 
<la thăy nhũ-ng chuyêii xiìy ra tnrirc và 
sau khi Ngài giáng-sanh, song khònghieu 
chúc-vu cùa Báng Mc-si sc hiiu lã thê nào. 
Nèn khi nghe Ngãi nói vè Bi'rc Cbúa Trõ'i 
là Cha Ngài và phSj lo vi<$c choCha Ngài, 
thi liai ngirò'i khòng hieu Ngãi nói chi. 

Lírl HÒI : 

1. — ÒngLu-ca đã lãm nghe gi triróc khi 
trò nèn srr-đò cùa Chúa? 

2.— Kinh-lhánh có chép nhicu ve dòi 
tho-áu cùa C.húa Jèsus không? 

3.—Vi c<rnào các con trè không dirp-cló'n 
lèn mòt cách nianh-nie nlurChúa Jèsusvày? 

4.— Các con trê ciia ngirtri Giu-da hpc 
luãt-phâp nà.o ? 

5.— Con trc cùa luàt-pháp có nghĩa gì ? 
6.— Lê Virp't-qua là hinh-bóng vè gi ? 
7.— Khi ngiròi Giu-đa giũ' lê Virpl-qua 

thì hp lãni llie nào? 
S.— Làiii sao bà Ma-ri khòng tini-kiéni 

Cluia Jèsus lúc bá sira-soan ra vè? 
9.— Bà tini và găp Ngài tai đâu? Ngài 

drro'ng làni gi ò dó? 
10.—Clnia Jèsus chiu phiic-lùng, có sir 

day-dõgl cho ngirò-i tin-đò? 
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C Ô N G - V I Ê C CÙA GIÀNG B Á P - T Í T 
(I.u-ca 3:7-17) 

CÃU GÔC: — Hày két-quà 
(Lu-ci 

l ò t nà DÀNG 

ONG Giăng Báp-tit dã ra dòi dũngtlieo 
lò'i tièn-tri. (Xem I.u-ca 1:11-17;3: 4-6; 

Mác 1 : 2-4; Ma-thi-o 3 : 3 ; Ê-sai 40 : 3; Ma-
la-ehi 3 :1) . Khi Dirc Clnia Triri cliép 
tririrc mõt triim năni vc mòt ngirò'i não ra 
dò'i, thi chúng ta hay raiig : nguiri dó chác 
có công-vièc quan-hè l&m. Bài hpc hôni 
nay nói vè viêc đó. 

1.— Giăng Báp-tít giàng v'ê s y ăn-năn tôi 
(cAu 7-U) 

Sir àn-nàn lã inòt dc-nmc ló'ii trong 
Kinh-tháiih, chiing atafrng lã cái giàn-đè 
cùa Giiing Báp-tit, mii lai lã mpt giàn-đè 
lirn ciia Cluia Jêsus nũ-a (Ma 4 : 17). Su' 
rin-niin và sir chuòc tpi là hai lè cììn-yè'u 
mà Cluia dã bièu các tín-dò Ngài giàng 
cho niiiòn iiirirc (Lu 21:47). Theo ItViliên-
tri, thì Giăng Báp-tit dã láy tàm-tban 
ipiven-phép E-li niã di Irrrirc măt Cbúa, 
nghìa l:i cũng nhir K-li. (ing kluiiig chiim 
vè hi' ngoài (xem Ma 3: 4), nlurng ira 
liiin sir công-bình. . Òng khòng sp- ai, chĩ 
sa Dirc Chúa Trò'i inà thôi. Ong rátghét 
tòi-lõi. Khòng bao làu câ xir ghn sòng 
Giò-diinli dirp'c nghc liri òng giãng, và lin 
cũa òng viing ra khàp dàn Y-SO-ra-ên : hp 
thièt có mòt dáng tiên-tri nũ'a. Giăng 
Báp-tit chĩ trách tòi-loi cùa dàn, nhrrng 

xirng-dáng vó"i sir ăn-năn 
13 :8 ) 

la thay tpi-nhon lai đén rĩít đòngmii nghc 
ông giàng! Ngày nay Hôi-thánh Chúá 
cũng cìin phãi có nlurng ngirc-i nliin-biti 
và góm-ehét tôi-loi. bát luàn nó ò troni; 
minh minh hav là cr trong ngiro-i khác. 
N'éii thììy giàng kliõngcó lòng nliir thí.jJiiL 
là tii'ii-lii giii. Dông ngrrò'ichiu theo đaoj 
vii xin Giăn'g Báp-tít làm phép báp-teni 
cho; song òng chiing nhfrng liun phép 
báp-tèin cho hp mà thôi, lai cũng bièii hp 
phài ăn-ò' còng-bình vii đirng giii-hinh nfra. 
Dirc Cluia Jcsus cũng day nhu- vây. Mãv 
ngiriri I'ha-ri-si dã khoe miiih lii con cháu 
Ap-ra-hani, vii liíy lãm mich lòng vi Giăng 
Báp-tit bicu hp phãi ãn-năn. Kinh-thiinh 
day mpi nguò'i đeu có tôi vii ai ai cũng 
phiii ăn-iiiin. 

II.—Su* thyc-hành cùa srr ăn-năn 
(cAu ìo-ii) 

A ) Ngiròi ta đã hàng lòng nglic lòi cũa 
Giiíng Biip-til, ncn hp hôi ông: (Ctaúng tôi 
phiii liuii gi?» IIp chĩ chiu phép biip-tèm 
thi khòng đù.song cĩìn phài tn'r-bõ tòi-lòi 
vá làm sir còng-binh nfra. Cluing tôi ăn-
năn nià dén cùng Chúa cũng vày, phiii 
câu-xin Cbúa ràng: «Chúa òi, tòi phài liim 
gi ?» Vii eũng phiii quyét lỳng vàng lòi 
Ngùi, khõng ke khó hay là de. B) Giăng 
Báp-tit dã bieu ngirò'i Pha-ri-si phâi chia 



crn vó-i nhũng kê khãc, vi phc iló giàu-có 
và đã khoe minh tõt hon nguòi ta. Ông 
day ho phâi giúp cho nguòi nghèo vã chia 
<yn thiêng-liêng vó'i nhũng ngiròi ngoai 
đao. Còn ngirò'i thfi'u thutS, ôngday phâi 
àn-õ' cách ngay-thfing công-bình; vì ho có 
thói quen là gian-clõi và hay ăn hííi-lõ. Vè 
ngucri Iính, ông châng nhũng bieu ho 
đi'rng hung-dũ, song lai biêu ăn-năn thiêt, 
phãi ăn-õ' mòt cách hièn-Iành. 

III.—QuY«Sn cùa sir ăn-năn 
(cãu 15-17) 

Giăng Băp-tít giâng dao mòt cách có 
quyèn, nên đông ngircVi ăn-nfih hoi-câi. 
Có nhièu ngirò'i tiró'ng ông là Dáng Mê-si. 
Mòt ngirò'i giãng cĩao trung-tín nhir thê", 
và ăn-ò- hiep vcVi lcVi day dê'n nôi ngirò'i 
ta thãy Chúa ò' trong ngucVi đõ, ĩíy là mòt 
vièc rát pliâi lè. Hõi dòc-giii, Chiia có ò' 
trong minh anh em khòng? Câu 16— 
Grăng xu-ng rõ Iâm : « T ô i không phâi là 
Dáng Mê-si, tôi chĩ là tiéiig nói đê háo 
tin cũa Ngài» (Giăng 1:23). Ông cíing 
dúng máy hình-hóng chĩ vè Ngài. Giăng 
dũng phép báp-têm bang niróc chĩ vè Dirc 
Thánh-Linh, nhcV huyê*t cùa Chúa Jêsus-
Cbrist raã rfra sach lòng ngirò'i nào đã ăn-
năn tòi. Ông không ban diro-c Diic Thánh-
Linh, òng chĩ làm mòt phép bi"; ngoài ehĩ 
vi5 công-vièc ciia Dirc Thánh-Linh bè 
trong. Trong khi Giăng xirng niinh ltliòng 
dáng mò' dày giâv cho Ngài, thàt dã lò ra 
vinli-hiên sang-trpng cũa Chúa ló'n là 
dirc'rng não ! 

CÁT NGHĨA NHĨTNG CÀU KHÓ HIEU 
Càu 7— «Hõ"i dòng-dõi rán Iuc.» So-

sánh lvsai 59:1-5. «Ai đã day các ngiro'i.» 
Ngirò'i ta trõ- lai cũng Dirc Cluia Trò i , vi 
có Dirc Thánh-Linh câm-đông ngirò'i. 

Càu 8—«HãY kêt-quà xirng-dáng vcVi 
su* ăn-năn.» Giãng biêii lip phâi ăn-năn 
thât. He ai ihiu phép báp-tèm bôi Giăng, 
thi phâi xung minh là kè thiêii-thôn và 
ciìn eó Dirc Chúa Trò i giúp-đõ'. Néu ai 
có lòng thièt, thì viêc làm ciia nguò'i â'y 
se két-cpuã xirng-dáng vói sir ăn-năn. 
«Ap-ra-ham là to-phu chúng ta.» Khi bi 
câm-dòng, ngiròi hay tìm thê' clura mình 
hoăc an minh. Ngu'òi Giu-đa hay chĩra 
minh, vi ngiròi là dòng-dõi ciia Ap-ra-ham; 
nbung Chúa nói Ngài có thê khién tir 
nhũng đá sanh ra con cái cho Ap-ra-ham. 
So-sánh Ê-xè-chi-ên 36: 26. 

Cãu 9—«Cái búa đâ đ'ê kè? gò'c eâY.» 
Ay chĩ v"è thành Giê-ru-sa-lem sè bi phá 
di. liôn niiroi năm sau Chiia, ngu'òi Hò-
ma dã đêii lãy thành ãy, vã đèn-thcV Chúa 
bi phá-búy trong hic ãy. Lai cũngchĩ vè 
lúc ngăt trongdòi thièng-lièng ngiròi Giu-
đa. Lu-ca chì v'ê Dãng Ciru-Thc? se xuõng 
thé-gian, nhung nguò'i ta kliòng hay. 

Ciui 11—«Ai eó hai áo.» So-simh K-sai 
58 :7. Trái thir nhírt cìia sir ăn-năn thiêt 
là công-binh và tluro'ng-yèu. «Sir yêu-
thuong châng hè lãm liai kê lan-cân» 
(Rô-ma 13: 10). 

Càu 12 — «Nhù>ng ngircri thâu thuê.» 
Thco lnãt-pháp cũa nuó'C Rô-ma, thi 
kbông phâi mpi nguòi phâi nòp thuê"; 
nhung niró'C Rô-ma ép môi lâng phâi nòp 
thué theo su giàu-có mình. lioi thì có 
mãy nguò'i tlm 1am quá ngach nhà inrcrc 
đã đjnh. Kè tliâu-thué lai buôc ngiròi ta 
pbâi tià quá su còng-binh. Vi kè thàu 
thué có lòng xâii nlur thé, nên nguòi Giu-
đa ghét hp lâm. Vày mà su giâng cùa 
Giàiig cũng Ciun-đòng dup'c nhũ'ng nguòi 
ác đó. Nêu ai đày-dly Dúc Thãnh-Linh, 
thì lòi giiíng se câm-đpng lòng ngiròi ta, 
măc dàu hp là tõi-lôi lAm. Dõi vói Chúa 
không có su gi là khó cã. 

Càu 14—«Quân-lính.» Ay chĩ viS ngircri 
linh Giu-đa. 

Càu 15—«Ai nâ'Yđèutu-hòitrong lòng.» 
So-sánh Giăng 1 : 19-25. Su giâng ciia 
Giăng da giuc lòng nhièu nguòi, cho nèn 
các thây té-lê tai thành Giè-ru-sa-lem dèu 
nghc và gcii nguòi Pha-ri-si xuõng dè bidt 
rõ nlurng dèu duo-ng xây ra. 

LÒ'I HÔI : 

1.—Sao biét công-vièc cùa Giăng Báp-tit 
là quan-hê? 

2.—Giăng có giãng gì cho loài ngu-cVi? 
3.—Su ăn-iiiin thiêt là gì? 
4.—Nguòi Giu-da muon clura minh 

cách nào? 
5.—«Cái búa đã đc; kè g6c cày» có 

nghĩa gi? 
6.—Giăng Báp-tít và òng lì-li in nhau 

thè nào? 
7.—Vè viêc nhièn ngircVi chiu nghe lòi 

Giĩíng, có su la the nào? 
8.—Nguò-i thàu thuê" là kê thé nào? 
9.—Kê thâu thué theo Chúa, có la không? 

10.—SaoGiăng giàng có quyèn làm vày? 


