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yêu-tlurang, nlui-nii nià lii'ui viêe hp, nèn 
clu'uig la cĩĩng phiii hàu vi('chin nhiiii nlur 
thé. Muõn iiũng-dã anh cni vàp pliain, 
tht l;i không cììn căm giro-ni hoăc gây inà 
doán-phal, Dliirng ch.i cìĩn ró lõnj> diì\ su-
yéu-tlurang cfta Dire Chúa Trò'i. Kiiông 
phài str ciro-ng-quyèi, kiêu-căng, nhiriig 
chinh lã sir uhu-inì, khicm-nhirò-ng, yèu-
thirang vàn lô ra táni lòng thièng-licng 
vâ cho cluing ta nêin st.r binh-an, hanh-
pluró-c tro.n-ven (câu 17). 

CAu hòi. D6i vói.anh cni sai-líini, la 
phăi rítá chon ho thé nào? 

Đoc chung câu gôc roi câu-nguyên. 

NGÀY THÚ* BÀY, 31 
Hát môt bài roi doc I Cô 1 1 : 1-15 

Thí-du vk bài hoc 
Có ngirõ'i tliuàt Irtiyèn mpt chiing thiCii-

nidn bèn Mỳ" thupc hang Irung-Iiru sa vão 
l()i-lõi, niâc iio- riii iin câp ticii, sau bi bAl 

vã doán - phat, lihirúg Irfin ni.it. Thàn-
phu cliiuig cir làiii-li.mg,- g'oni-góp (1ii lien 
Irâ no', ròi xin gi;í\ Ah-xá noi quaii Tong-
thãng. Ông thué niòl ciru tli;iin-1Tr, lã baii-
liũri niinli, di tiin cou. Cim 111Ĩ'I111-1fr g<jp 
cliàng trong niôt nhii thanh-lâu. Chãng 
đánh ong tháin-lũ', song òng bí't (iuoc 
clĩàng v;i giao cho giãy ãn-xá. Ghâng 
đi inâ riing: «Gi:iy ãn-x;i (ló có ich gi cho 
ta? I'háp-luãt tha-thir la, nhiriig khõng 
thè ban lai lãnh Ifil cho la, hoăc dèn lai 
sir đàii-đan niã ta dâ gây cho cha ta.n 
Nlurng ông Iháin-tír lai dua hirc Iho-cùa 
cha chàng; tha ràng : «N(r kin dii 1'rS ròi. 
quan Tông-thííng dã tha con.cha ván ycu 
con và inong con vè nhà.n Doc xong, 
chiing khÓC-lÓC iná nói vói Ông tliáin-li'r 
răng: «Thôi , xin õng dân tõi vc cũng cha 
tôi.» 

Đoc chung câu gÔc roi càu-nguyên. 

Tìr 1 " đèn 7 Septembre 1935 

CHÚA JÊSUS A N - Ù I M Ô N - B Õ NGÀI 
(Giâng 11 : 1-18—doc Giăng đoan 14 dén đoan 17) 

CÂU GÕC:—Ta đ'é sir bình-an lai cho eác ngirai . Ta ban sir binh-an Ta 
cho các ngu-ai; Ta cho eác ngirai sir binh-an cháng phài nhu-

the'-gian cho. Lòng các ngirai chó* boi-rói và dĩrng sa-hâi 
(tilfiug 14 :27) 

NCÀY THÚ" HAI. 2 NGÀY CHÚA-NHU*T, I?r 
Hát môt bài ròi cloe 1 Cô 11 : 1 6 -34 
Giâi nghĩa Giăng 14: 1-4.—Boan an-fii 

qui-hóa này liên-tiép ngay vói doan 13. 
Ngài biét lio bcSi-r6i vi tbáy Chúa nòn-
nao bô'i-r6i (13:21), vi nghe môt ngiriri 
Irong vòng ho se nôp Clíua, vi tháy Giu-
đa lén di ra, vi ngheChiia phánrăng Ngài 
chĩ eòn cr vai bo It IAu, và r6t lai vi nghe 
Phi-e-ra sê ch6i Chúa. Song Cbúa Jèsus 
an-ùi, giyc lòng ho. (d.òng các ngiro-i 
cbó- hè b6i-r6i; hãy tin Dirc Cbtìa Trò i , 
cũng hãy tin Ta mia.» Dirc-tin manb-mê 
trong Đáng Cbrist, đó là thuõc t6t nbtrt 
đJ? chíra lòng b6i-r6i. «Nhà Cha T a . » 
Dĩíng Toàn-nàng không ngtr trong nhà 
biing dá, gi.ich và ngói, song ngi.r no-i chi-
cuo vã vinli-hiín trên Irài. Trong cung-
diên tbiên-tlurang áy có nhièu «cliô ã » 
d6 dành cho tin-đò & khi Cluia Jêsus 
tái-IAin. 

CAu hòl.—VI có- gi cac môn-dò btíi-roi? 

Doc chung cAu goc i*Ôi cAu-nguyèn. 

Hát môt bài rtíi đoc I Cô 1 2 

Giâi nghĩa Giăng 14: 5-7—Ghâc ông 
Thò-nia không hièu y Gluia vi dău Ihât Jii 
tin-dò cfia Cbúa, soug òng v;ìn có iòng 
hò-nghi. Câu bôi dai-dôl cũa Thò-nia dó 
khién Cllũa phaii liri plii-tlurirng vâ sàu-
nhicin à câu 6. Trong câu ãy Chúa day 
rang Ngãi cliang nliũng lã dirirng chánh 
dán dfín thièn-dàiig và Thién-Phy, song 
ngoài Ngãi ra kliòug có diririig nào ìnra. 
Tir-chũi Dú'c Gluia Jèsus tirc là Iir-ch6i 
Dirc {^hũa Tròi luôn vói sir s6ng dài dòi. 
Chúa Jésus hai qiià-trâcb Thfi-ma ràng : 
«Náu ngtro-i Ihixv dfi biét Ta lá Dãng Mè-
si và Con dõc-nhirt cfia Dt're Ghúa T r ò i , 
thi nginri cbâc cũng sê biél Cha Ta nũ-a.» 
Trong ba Ngòi Dire Gluia Triri, Clia và 
Gon là hai vi khác iihati song lièn-hiép 
niàl-lhiét dè'n nòi ai l l iãy và biét C3ii 
cũug thãy và bi í l Gha. Mpi Ihánh-nhoTi 
khác chĩ là dììy-tir vAng iiiang-linli cíia 
Thirpng-Bé, duy Gluia Jésus lù Gon vfin 
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dS biêt Cbn và có tbè phô-bày Clia cho 
chúng t a biíx." 

Càii hòi.—Cbini Jésus day ai là con 
dtròng dãn (lén Thiên-I'hu? Ta làm thè 
nào má bie'l Tbiên-Phỳ dupc? 

Doc cluing càu goc r í l câu-nguyên. 

NGÀY THt> BA. 3 
Hát mõt bài roi iloc i Cô 13 

Giái nghĩa Gising 14:8-11.—Cáe inôn-
d(3 it bièT rè" bon-Iánh ihièii-tliuong eùa 
Cluia Jèsus, nên không ngò rsing Ngsii và 
Clia hiêp mòt. Phi-Iip dan-dĩ hôi môt 
eàu râ'l cao-xa. Các inôn-dò khi áy.cũng 
nlnr nhièii ngurVi ngsiy nay, tuy CÓ lõng 
(in Cluia song khó lòng hicii-hiè'l IhSn-
tánh cùa Ngài vi inuoii liíy lifm-tri nhon-
loai mà xcm-xét. Phi-llp là mpt mõn-dò 
dsìii-ticn cùa Cluia, dfi tr vói Chúa dò ba 
niim, soug clura thât biô't Ngài. Oèu áy 
khiô'n lòng Gluia phăi (laii-dó-n, nèn Ngài 
quô Plli-lfp l:i chàm hiêu Iháu. Chác 
nliicti khi Chúa cũng đau lông vi lliãy ta 
thiín su hieu-biél Lhiêng-liêng sau khi 
Ngài dã cho ta uiòl sumăc-lhi hoàn-toãii. 
Nè'u clning ta thàt dã dê'n eùug Dsíng 
Christ, Ihi không ciìn di xa hon nũ-a đe 
tim Cha, vi dã dín Ifin lòng cùa Thicn-
1'lu.i ròi. 

Cáu hôi.—Cluia Jèsus lô ra Ngái cùng 
Cha lièn-hièp thè não? 

Dpe chung câu goc r-iSi eiĩii-nntiyén. 

NGÀY THÚ" Ti r . 4 
Hát môt bài rÒi doc I Cô 1 4 : t - 2 0 

Giái nghĩa Giiing l-l: 12-14.—CâU 11 là 
lô-i hira Ihir nhirt. Khi Ciuia tir-giã niõn-
đ'ô mà thiing-lhièn, thi Ngài ban cho ho 
quyèn-phcp la-lùng. Cãc «viêc lirn h(rn» 
nói dày thco môl miít thi l:i cáe phép la 
Cliúa lãm hõi các S Ú - Đ Ò Irong thé-ky đsiu-
tièn. Song «viêc ló-n lurn» cũng chì vè 
vièe thièng-liêng. Hì'ing hà sa sõ nguòi 
sè nghe Tin-Lânh nui dirpc ciru, dó là 
(iviic ló-n hon.» Su cirti-iôi tt)i-nhon là 
pbép la tipng-nhirt Irong thcri-kỳ này. 
Càti 13, 14 là lòi hira lliú llai. Tin-dò có 
thè nho-n tlaiih Birc Cluia Jèsus mã csiu 
ngay vói Birc Cluia Cha và 'đixrrc iihsim 
l ò i . Cíiu - nguycn «iihon danh Cliúa» 
kbõng phSi Isi ntii : «Xiii nlio-n danhCluia 
JêsusB msi Ihòi dâu. Nhirng nghĩa là vi 
eluing ta t'r Irong Chúa và lin Ngài, hên 
Ngài cho chúllg tu măc láy danh thsinb 

ciuig bòn-lánh Ngãi vã giói-tliicu chúng 
ta vói Dúc Chúa Cha. 

Câu hòi.— ((Nhon danh T a » nghĩa Isi gi? 

Đoc chung cfiu g6c roi eâu-nguyên. 

NGÀY THt> NĂM, 5 
Hát môt bài rtíi đoc I Cô 14 : 2 1 -40 
Giái ngbĩa Giiing 14:15-16.—Khi niõn-

dtì ng.he Cluia phài lia-bò hpthi rát btion-
rsìu vi Ihâiih-llurc yèii-inc'n Chúa. Chúa 
không muõn hp khõc vi Ngsii di, song 
niiKiii hp lô linh yèu-lhuo'ng doi vt'ri Ngài 
bò-i viìng mung-linh cùa Ngài. Su vsing-
phuc mang-linh là tlsíu-hicti lò ra cluing 
ta biét vsi yèu Ngãi (I Gi. 2:3-5). Trong 
csiu 13 ei> lòi húa thir ba ciia Ghũa. Ngài 
hira vói mòn-dò rsing khi ve trôn tròi 
Ngãi sè nãi-xin Cha ban cho mpt Báiig 
Yôii-iu khác. Hãy chú-ỳ trong eíìu nSy 
có nói đen es'i ba Ngõi Búc Cbún T r ò i : 
l )Con nfii-xin ; 2) Clla ban cho; 3)Tlisinh-
I.inh ngu đên và tr vó-i. Bsíng Christ lia 
mõii-dò Ngãi d í vi: cimg Cba, song Dire 
Thánh-Linh sè ô- viri dsin Dirc Chúâ Trò i 
cho dè'n khi Clnia Jésus tsii-lsim. Chinh 
Cluia Jèsus (liĩ Ũy quyèn cho Dúe Tlianh-
Linh cai-tri Hpi-Thsĩnh, chó- không giao 
quyèn ãy cho mpt ngirò-i nào. 

Câu hôi.—Môn-dò nên tõ tinh yôu-
tlurong dăi vói Cluia niio? Dãng 
Yôn-ùi là ai ? 

Đoc chung câu goe riJi câu-nguyén 

NGÀY THI> SÁU, 6 
HAt môt bài riSi tl;>c I Cô 1 5 : 1 - 8 2 

Giâi nghĩa Giiing 14 : 17-18. — ( ) ' dày Oire 
TliAnli-Linh dupc goi Isi «Than IS thfit.n 
vì Ngài tô ra chon-ly, hành-dpng bòi 
chon-ly và lâm cho luong-tsìm loài ngirò-i 
hieu lliãti chon-lỳ, nghĩa là Ngài làm 
chirng rsing Oang Clirist Ist Lè Thât. Đirc-
tin trong Oãng Christ cho ta nhàn-lãnh 
Birc Thânh-Linh, vsi chĩ iiguò-i nhân Ngài 
mói có tbc hièu tháti si.r tluèng-lièng. 
ít Isiu nũa các niôn-dò sè phâi ò- mpt 
mình. Vày, Chúa phán : «Ta khòng dè 
cho citc nguoi mò-cõi đâti. Ta sè đen 
ciing cAc nguoi. Lò-i báu nây nghĩa là 
dsìu Chúa sâp vi? trên tròi, nlurng Cha vA 
Con bòi Oúc Thánh-Linh sè ò- trong lòng 
và llisìn-the cũa các môn-do Ngài (I Cô 
6: 19-20; Êph. 3 :17). Tlurc-sir í y rát an-
iii lòng mpi tin-dò Oãng Christ. Oó là 
bi-quyít cho dò-i s6ng tin-dò đup-c nàng-
luc thièng-lièng. 



CAu hòi.—Cluiii lu'ra sC hipn-dièn vó"i 
tin-đÒ thé nào? 

Đoc chung cAu g6c roi cău-nguyên 

NGÀY THl> BÀY, 7 
Hát môt bài r'ói đpc I Cô 1 5 : 33 -58 

Thí-du vS bài hoc 
Klii nliii iliiim-liièm Nahsendi Bíc-băng-

diro-ng, llii òng dem llieo mt}l ebim hò-
'cAu biét dein tho- và có sirc kbòe bay xa. 
Sflú hai năm ò- cbon quanh-hiu, òng viét 
m*)t tbo- nhô, buôc dirói cánh chiin inà 
thS nó ra df bay hrrn 3.000 câj s6 vè 
nu-ó-c Na-uy (Noriwge). Ù\, dirirng ãy xa-
xôi, hiu-quanh, lanh-lco dirò-ng baol 

Song ông thà chiiu bù-càu lên khôi tàu ; 
nó lièng qnanli ba vòng, rôi mau nlur 
tên, bay thâng ve plnro-ng nani. Phfii 
qua 1.500 cày s6 niró'c dâ, lai qua 1.500 
cAy s6 sóng bièii lanh-lèo, thi cbim áy 
inó-i sa xu6ng diró-i cbo-n cùa bà vo- nhà 
tliáiii-hiein. Bà nire lòng iiiirng-rõ- vi 
dirp-c tin cliòug bà văn binh-yôn ty nitèn 
bíc-circ mit-mcr. Cũng vày, Dirc ThAnli-
I.inh, 11111r chim bò-cAu thiên-tlurr/ng, 
bay vc ò- Irong lòug cùa tin-dii, an-ùi hp, 
lam cho bp biet Cluia Jcsus haug s6ng vã 
diro-ng síra-soan chô ô- cho cluing ta. 

Dpc chung cAu goc roi câu-nguyên. 

3 < > E 

Tù- 8 dèii 14 Septembr-e 1985 

C H Ú A JÊSUS BI L Ê N Á N X Ù - T U 
(Giàng 18:1-19: 16) 

CÂU GÓC : -Dirc Chúa Jèsus dáp ráng : ThAt nhu- líri. Ta là Vua. Nay, vi sao 
Ta dã sanh và vi sao Ta dã giáng-thè: fíy 'A d'ê lãm chũng eho lè thãt 

(GÌFTÕG 18 : :t7) 

NGÀY CHÚA-NHUT, 8 
Hát môt bài ròi doc I Cô 1 6 

Lò*i mô- dàng.—Khi Chúa Jêsus díl két 
bài tir-bièl niòn-dò Ngãi (đoan 14-10), Ihi 
Ngài cau-nguypn cùngCha Ngãi (doan 17), 
tô sir iróc-ao, tliAn-thie'l cùa NgAi d6i vó-i 
hp. Ngài biê't tru-ó-c nhirng phong-ba 
btèm-nghèo sáp xày đêii cbo hp. Ngài 
tháy triròc quAn dich sc dùng inpi thir 
nuru-ke- nhir tcn lù-a (tè phA tih dirc-Iin hp. 
BAi nđy tlurc lâ «bái càii-iiguy$n cùa Chúa.» 
líài ciiu-nguyên Irong Ma-thi-O' đoiin (i lã 
bAiChúa day niôn-dò pbâi eâu-uguyAn d& 
to su- irirc-ao cùa minh. Song trong bài 
nfly, Cluia tô ra (tèu NgAi iróc-ao cbo bp. 
Cflu-nguyên xong thi Chúa cùng môn-đò 
Ngài di qua khc Xét-rôn. Chiia sAp biro-c 
v i o vòng tlurong-khó, sAp bi môt sir-đò 
phSn-nQp vA dAn NgAi ch6i-bô. Ngài rál 
dau-tlurong mã cflu-nguyên, nên đirc/c 
nhâni lòi và yên lâm, có thièn-sir deii b?) 
sirc vA yên-ùi NgAi. Viêc nãy r í t xirng đe 
ina đàng cho nlurng sir sê tiê'p theo. 

CAu hòl.—Triróc khi bj xfr-đoAn, Clllia 
Jèsus ilimc lin sirc lliĩ'- nào? 

Boc chung cAu goc rSl câu-nguY&n. 

NGÀY THÚ* HAI, 9 
HAt mòt bAi roi đoc II Cô 1 

Giâi nghla Giăng 18: 1-27. —Tán kich 
biiòn-thăiu nbirl thé-gian eó hai cànb : 1) 
sir ph&n-npp vA bât giam Cluin. Lúc dèm 

khuya, doàn (làn nlió'Giu-da diin dêfn, lay 
cani giro-m giáo, gãy gòc vA đôn du6c ; Giu-
đa hôn phãn Chúa; các binli-linb ngã 
xu6ng khi (^liiui pbiin : (Chiiib Ta điiy ; » 
kia xcni Phi-e-ro' xòng vão, dùng giruni 
cbém dirl tai dìiy-tó' lliíìy cà, nhung Gluia 
clura hiin lánli; mòn-dò bò Chúa chay 
Irõ'n; Phi-e-ra vA Giiing tbeo Ngái xa xa. 
2) Cluia bj quan Do-lluii xiVdoán. Hăy 
tiràiig-lirpng Cliúa dirng Iruirc niăt Ihày 
că An-ne cùngCai-pue, r í cùa An-nc . Cf 
tiong hành-lang các tiiiòng-lão vA tliììy 
thôug-giáo công-kicb GLUIII ; ngoài hành-
lang, Phi-e-ra chõi Ghiia ; ròi gã gãy vã 
mít Gluia àu-sflu ngó Phi-c-io' i t èn nâi ông 
khóc-lóc An-uiin. Bpn ngiriri chúrng dô'i 
vu-kh6ng cbo Cbúa Jêsus. Khi tliAy că 
hôi NgAi, thi Ngài mó-i tir xung là DííngMè-
si. HpIAm chirng(l6i rSng Ghúa Jêsus dã 
nói pham-tliirp-ng, đáng bi liAnh-hìnb. 

CAu hòi.—Ai nòp Cluia vA ìiòp cácli nào ? 
Gluia bi kièn vi tôi gi nui bi xi'r-tír ? LÔ*j 
kiên áy có thãl không? 

Dpc chung cAu g6c v'ôi cìiu-nguYèn. 

NGÀY THIT BA, 10 
HAt môt bài roi dpc II Cô 2 

Giài nghĩa GiAng 18:28-32.—Cu0c thlìm 
phAn tir Hôi-dòng Do-lhAi diri đén tòn-An 
cùa cliAnh-phù. Ngirói Do-thái c6-quyét 
giét Gluia Jêsus, ìihirng vi hp khòng có 
pbép hiuih-hình, nèn hp pliâi dem Ngãi 
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đc'n truóc lòn-nn l.n-iiiã đè ép Phi-lát líim 
tlieo v eíin ho. Vây ilen lúc rang đông, 
linli canh ilièu Cliúa Jèsus viio pliòng fin. 
Song nguò-i Do-thAI khõng viio vì eó Ihói-
tuc cũ r íng ngiròi Do-lliAi niio vão nlià 
ngucri iigoni-hnng trong ngãy lê Yupt-
qua llii hi ô-uí vã không dupc tlir plifln 
sir lè'-lê vá tièc-tùng Irong lê íy. Vfiy, 
I'hi-lát plini ra ngoài sân d'e hsiii-hiàn yói 
lio xt Chún Jèsus. IIo dii biei niinh 
không eó deii nào ki(-n ncii Cluin Jèsus 
llieo luât Lii-niiĩ, ncn lio muõii Phi-IAt cliĩ 
vin lõi cùa lio kliai rang Dirc Chũa Jèsus 
diuig cliét mii ra linli Iiànli-liinli Ngfii.' 
Nlur vày tn tliĩíy rõ tánli-nè't cùa lip. Hp 
kliông tiin sir công-binh đfiu, nhirng chĩ 
nuiõn giè't Chúa Jèsus. 

CAu hòi.—Tai sao dân Do-thAi dSn Cluia 
Jésus dén truóc iiiìít l'hi-lál? 

Doc chimg càu gÒc roi cflu-nguY^n. 

NGÀY THÚ' TIT. 11 
Hãt môt bài roi doc II Cô 3 

Giâi nghĩa Giăng 18: 33-38.—Phi-lAt hôi 
Dirc Chúa Jêsus riing: «Nay ngiroi bi 
duong-bũ, khinh-bĩ mã còh tu xuug lá 
Vua Giu-đa sao? Ngiroi khõng có hinh-
(láng mòt òng vua.í Tlieo ỳ nguò-i La-mã 
thi chirc dViia Do-lhái» chl eó nghĩa 
chAnh-tri mã thòi, nên Cliúa Jèsus có thè 
ti'r-cli6i; sòng theo ỳ dân Do-thAi thidanh 
hiêu «Vua» cũng có nghĩa thiêng-lièng, 
nèn N'gài phni nluin. Bàng ehangvãy, hp 
sè dòn răng Ngâi dĩí kliòng tu nhân là 
Dĩing Mô-si. Cluia hôi Phi-lát: «Ngiroi 
nói dèu dõ tu ỳ minh hay có nguòi dã 
nói vó-i ngiro-i vè Ta?» Phi-lát dáp : Dàn 
mà nguoi tl.r xirng lã Vua hp đó dâ chõi 
ngiro'i. ilãy khai eho ta hicl ugiroi đã 
làm gi khién ho tirc-buc ghen-ghct nguoi 
nhir thé?» Dirc Chũa Jèsus giãi-bãy cho 
Phi-lát biét nirrrc Ngài 1A thc nào (câu 36) 
vA tai sao Ngãi tir xirng lá Vua (cílu 37). 
Vày, Phi-lát tuyèn-ho Ngài là vò-tòi (eàu 
38) và Ngiii diroe trfing An. 

Càu hô i . -Kh i Phi-lát xìr-doán thi Chúa 
bi dinh lôi hav diriic liáng án'? Cluia tir 
xirng 1A Vua the nâo ? 

Đoc chung eău gÒc rìSi câu-nguyén. 

NGÀV THŨ* NAM, 12 
Hét niôt bài roi đoc II Cò 4 

Giài nghia Giăng 18: 29-40.—Ta nên 
xem cách Phi-hil găng súc tha bong Cbúa 

Jésus: 1) ông tuyên-b6 Chúa Jèsus là vô-
t$i. 2) ông cho gini Chúa dén cùng vua 
Hê-riSl vì biét Ngài què ô xir Ga-li-lê.-
8) Mòt làn nũa Hc-rõt hiíp vó-i Phi-lAt 
xirng C.luia Jcsus là vô-tpi. 4) Phi-lát 
iiuion vin cái tUC tha môt tòi-nho-n nliain 
lè Vupi-(|ua đe khôi bál tòi Nguiri Công-
binh. Doàn dàn đòng hinn-hc, hò-hét 
rang: «l lãy dóngdinh bfin vãocãy thâp-tu,» 
song Cluia binh-yì'ii Iãi)g-l(íng đirng đó. 
Vp- Phi-IAt cũng xin ông dirng mftc lôi gì 
điSi vói Ngiròi Ccing-binh, là Jiìsrs, vi bã 
đS Ihãy ehiêm-bao kinl- kluép ve Ngài. 
5) Phi-lAt rira tay truó-c măt dàn-cluing 
thco tuc trong xir, dc lô iiiinh khõng chiu 
trách-iihièm, còn dân-eluĩng phài chiu 
lii\, nhung ông không tiii- llioát duoc. 
6) Phi-hĩt (hĩnli dòn Chũa, iuong rfing dân 
Ihĩiy sir hinh-phat ay llii hà giân, kliông 
dói dóng dinh Ngài nũa. 7) Nhung rfít 
cpcPhi-lát theo ỳ cùa dãii-cluing mã giao 
Cluia Jésus eho hp giét di. 

CAu hòi.— Phi-liĩt có tin Chua Jcsus Ià 
vò-lpi kluing? Tai sao õng theo y cùa 
dnn-cluing? 

Đpc ehung câu goc r<Si eau-nguYên. 

NGÀY THI> SÁU, 13 

HAt inot hiii rol đoc II Cô 5 

Đai-y hài hoc—Trong euôe doãn-xét 
khon-nan ãy, ta thĩíy rõ nlurng dire-IAnh 
cfia Chúa, là dirc-tin.can-dàni, nhin-nhuc, 
nhon-ãi và bèn lòng vũng chi lãni trpn 
còng-viêc cùa Dirc Cluia Trò-i. Mpi sir áy 
tô ra Ngiii dfi tir-ciich làiu Vua miiróc 
cho-n-thàt.)) Dãn-cluing kén-chpn Ba-ra-
ba nên míSt su sõng dòi diri. Giu-da ích-
ca-ri-õt cũng nlui- Phi-lãt ă'du phni tir-sát. 
Ilè-rdt bj dAy và cliíl sĩ-nhue ; tiiày câ An-
nc bj lòi-kéo trong thành-phó, bi dánh 
dón và giét chét. Thành-ph6 Giô-ru-sa-
lem bi hiiy-diêt, vA khòng tAi nào mô-tă 
diroc sir kinh-khiíp xày ra trpng lúc bãy 
giò-. Trál lai, nhũng ai tin Cluia thì 
dupc su săng dò-i đò'i. Òi ! N6u dàn 
llii-thái niiion liicl le thàt, thi hiii bao 
nhiêu ngirò-i d3 ném-trài quyèn-phép cùa 
Chúa có the là chúng eho hp. Song bp 
eliiing thcm nglic. 

CAu hòi.—Nhĩrng nguòi phàicbiu trácli-
nhièiii xè su đóng dinh Clnia găpsđ-phnn 
thá nào? 

Đoc chung câu gÔc ríSI cău-nguYên. 



NGÀY THÚ" B À Y , 14 
Hát môt bài roi đoc II Cô 6 

Thí-du v<5 bài hoc 

Xir Tô-cách-lan cõ Iruyêu-tich niìy : 
Nhãm ngày thành-hôn, inpt chàng rè bi 
ban-hfru clio uô'ng thuõc đôc niã chè't. 
Thãy chàng rê sãp chei, tlui-pham băt 
ngu'a hay nhírt nià chay trôii vào rírng. 
Câ dèm hán tê ngira truy-phong, nióng 
ngira lòe lira tiong rírng váng-vè. Hân 
niuõn trfín khòi noi pham lôi, nèn không 
dè" ngira ngh'í, song cú tluic nó chay mau 
ho'ii. Suôt dêm hãn cirõ'i ngira chay trò'n; 
đè'n sáng mèt-nhpe hê't hoi, mò-hôi ngira 

thành bpt, llui-pham cỳ Iroiig rirng di ia. 
Mà la ! Hân lai cr triróc nhà chàng r<?! 
Hân đã di xa nlurng lai đi vòng quanh. 
Ilân tircVng mình tránh dirpc no'i phani 
tòi, mà không ngò' dêii sáiiK lai trò' vè iiffi 
mình muÕn tránh. Ôi ! Nêii Dirc Chúa 
Trò'i không cát lôi cùa anh chi, thì dãu 
cho'ii lanh-Ie thá nào, anh c.bi cĩíng không 
llié trãn-tránh khõi tòi dirpc. Tpi áy cú-

đuoi theo dên mò-niã và dêii tòa án trãng. 
ĐiVng chay dua vó'i tòi-loi, song hãy hò 
nó đê xcm tliiV Đirc Giê-hò-va sõ giâi-ciru 
mìnli llic nào. 

Đoc chung câu gÔc rtti câu-nguYên.. 
tO> = t 

Tìr 15 dèn 21 Septembre 103 5 

C H Ũ A JÊSUS CHÊT TRÊN C Â Y THÂP-Tu" 
(Giăng 19: 17-30) 

CÂU GÕC:—Bãng Christ ch|u chèt v ì tôi chúng ta theo líri Kinh-Thánh 
(I Cô-rinh-lô 15 : 3) 

NGÀY CHÚA-NHU'T, 15 
Hát môt bài rôi đoc 11 Cô 7 

Giâi nghĩa Giăng 19 :17, 18.—Quan Bôn-
xo' Phi-lát glao Ghúa Jèsus cho các thiiy 
té-lê Do-thái đe' đóng dinh. Đáng le các 
tììky lé-iè c6 khuyên nho'ii-dân phãi tiêp-
nliàn Chiia Jêsus, nhu'ng thau òi, nay 
chinh hp «t iép» Ngài đ<> đóng dinh Ngài. 
Su- đóng dinh trên cây thâp-lu' là cácli 
hàuh-hinh cùa dàn La-mã bày ra. Nguò'i 
t&-lù bi lpt tràn, bât nàm ngira trêu cây 
thâp-tu', hai tay giangra mà bi đóng đinh 
vào cày ngang, hai cho'n dóng vào cày 
dpc; ròi hp dtrng cày thàp-tir lên, và 
ngirò'i kliô'n-nan bi bô dó, cliiu dau cbo 
đín khi cliét. Ôi, hòn vã xâc Chúa phâi 
chiu dau-dó'ii, tluro'iig-khó, s'í-nluic quá 
le ! Clilia hi đóng dinhgifra liai tcn đai-
ác dircrng nlnr chinh Ngài cũng pham tôi 
nhir hp; nliu' vây, Ngài càng bi sl-nlu,ic 
và ho-then. Song Biic Chúa Trò i vãn 
cai-tri de làm iVng-ngliiêni lò'i lién-tri 
rãng: «Ngài đã bi k<! vào háng kè dũ-» 
(Ê-sai 53: 12). 

Câuhòi.—Chúa Jèsus bi liành-hinh 
theo hinh-pháp cù.a dàn nào? 

Đoc chung eâu goc ríSi chu-ncuiyèn. 

NGÀY THlV HAI, 16 
Hát môt bài roi đoc II Cô 8 

Gíâl nghĩa Giiíng 19: 19-22.—Lúc ãy 
ngirò'i la hay treo nu)t tSím bâng trên dàu 
ngirò'i bi xir-lìr đe tuyèn-bõ tôi ngircVi đã 

pbam. Vày, Pbi-lát viét bâiiK câo-lrang 
tuyèn-bõ Cluia Jêsus là «Vuadàn Giu-đa.» 
Bâng áy biên hàng ba Ihú liêng duong 
dùng troug xcrííy, là : Hè-bo'-ro', Gò'-réc và 
La-linh. Hè-ho'-ro' lã tiêiig ciia dao-giáo; 
Gò-réc là tiêiig cùa sir giáo-dyc, bpc-lhírc 
và văn-chiro'iig; còn La-tinli là tiê'ng ciÌa 
chánh-plui. Nlur vây, cái bãng treo trên 
cây thàp-tir tuyèn-bô' cho iiiuôn dàn bãt 
cir Ìfang não, phái nàođèu biêtrangChúa 
Jêsus là Vua dân Do-thái. Các th'ây té-lê 
biô't Clnia Jésus tliât là Dâ'ng mà Ngài tir 
xirng, và bãng áy làm cho hp càng ho-
thc'ii, nên hp xin Pbi-lát dôi cái bSng â'y. 
Pbi-lát khòng chiu doi, nhiriig bucic dân 
Do-lhái phâi đê danh Jí;sus là Vua hp, và 
phãi chiu tpi đóng dinh Vua minh. 

Câuhòi. — Phi-lát viê't môl bâng thénào 
mà treo trèn cây thâp-lir? Tai sao dân 
Do-tliái xin đôi bâng áy ? 

Đoc chung câu goc PÔÌ càu-nguYên. 

NGÀY THI> BA, 17 
Hát môt bài roi đpc II Cô 9 • 

Giài nghĩa Giáng 19: 23-24.- Vô-tin h 
đcSi vó'i tãn kich bi-tb:im nlurt trong sù'-
kỳ loài ngiròi, quân-linli dã rút. thăni 
chiém lĩiy áo-xfíng cùa Cluia, nià khõng 
ngcV ngirò'i chiu cbét dó lã Círu-Chúa 
iiiinh. Sân-nghièp-vàlchát cùa Cliúa dt 
lai trong tlié-gian Ihàt'là nhõnion, chì 
có áo-xãng mà thôi; nbung Ngãi de- Iai 
mpt siìn-nghiêp thiêng-Iiéng rííl Icrn làm 



T H Á N H - I 

cho iiiiiòn diin giàu có; lirc lã sir cúu-rôi 
liuh-liòn. Lu-ca thuât I'iing dniig klii đân-
cluing nhao-háng C'.lnia, tliì có inòt vièc 
xây ra trong hai tèn dai-sic lièn caiili Cluia 
(Lu 23 : 39-43). Môt tèn án-nán, tin Cliúa, 
bèn (lirox tlia tôi và sõng đói dòi . Lò'i 
lliir nhirt cùa Cliúa phãn lièn cãy thãp-
lir hsiy-tõ tinb y èii-tlnrong cũa Ngsii dõi 
vó'i kè Ihù-nghich ; còi) lòi llu'r nbì bày-
tò quyèii-phép ciia Ngái de ciru tôi-nhon 
cu-c-sic suỳt niíit liiili-hòn dòi dòi . 

Câu hòi.—Klii chêi, Chlia Jêsus de lai 
sàii-nghi('p nào clio thê'-gian? 

Dpc chung eãu gõc rtíi cău-nguYfn 

NGÀY THt> TU% 18 
Hát môt bài roi đoc II Cõ 1 0 

Giài nghia Giăng 19 : 25-27.—Dâu có biiu 
kbòng-khí ghen-ghét và eirng-cõi, nlunig 
cũng có vài ban-hũu dirng giìn thâp-tir, 
tirc lù vài nguò'i đò'ii-bà cùng sir-dò tõ 
lòng yêu-thiro'iig sõt-sâng dõi vó'i Chúa 
Jèsus. Híít cãni-dõng thaylã lúc thân-thc 
bi dsìin-iiál, tâin-hôn daii-thuong ma Cluia 
còn deni lónglo dén thàu-niiiu Ngài ! Lòi 
tlui' ha nisi Chúa nòi li'èn Ihâp-lir Isi gisio 
thân-mâu cho sir-dò Gising san-sóc. Bù 
phâi coi òng (ĩising nlur con iiiinh. Cbúa 
Jèsus niuõn cho thsin-insiu Ngài hieu nioi 
dsìy thiêng-liéng licn-hiêp nioi tin-dò cùa 
Ngài llianb mõt gia-quy en (Ga 6 :10). Ngái 
cũug bâo Giăng coi hsi Ma-ri nlnr thàn-
màu ciia niinli. Sir niìy cliirng rõ giĩhi 
Ngài VII Giàiig có su- tliân-thict sâu-nhiêni 
bói Dirc Thsinli-Linh. Diìu dau-dó'n kliòn 
xiél, song Ngãi nlió- vã Isim lion moi sir 
cho dén khi Ngài giao tsim-thiìn vào tay 
cùa Cha Ngài. 

Càu hoi.— Ngoài kii tbù-nghich Chúa 
thi cón ai đirng bêiicsinh thsip-tu? Cliúa 
Jèsus giao thàn-iiisiii Ngài cho ai? 

Doc chung cáu goc ròi câu-nguyên. 

NGÀY THÚ' NĂM, 19 
Hát môt bài ròi đoc II Cô 11 : 1-15 
Giài nghia Giãng 19: 28-30.— Gifra sir 

tôi-tìini mù-init, dang lũc hãp-hõi, Chúa 
phán lòi thir tir trèn csìy thàp-tir (Mác 15: 
34). Chũa Jèsus hi thi'r-lhách nioi bij nlur 
chúng ta, nhung Ngài võ-t^i. Chúa biet 
rsìng moi Iò'i dir-hgôn vè Ngài nay đã làin 
xong ròi. Nhung còn mòt lòi phâi dutrc 
irng-iighièiii, ncn Chúa plian : «Ta khãt» 
(xem Thi 09 : 21). Dó là lòi tlnr năm cùa 
Ngãi trên cây thâp-tir. Nghe Chúa nói : 

m B Á O 289 
«Ta khál,» linli hòn cho Ngài luit giãni 
tàm trong bot dsi. Sir dó khác vói lòi 
thuât trong Ma-thi-o' 27: 34. Ô" dó hp 
cho Ngãi uííiig I'li'O'ii pha mât dâng òi 
gisini sir dau-dón, song Chúa khòng cbiu. 
Ngài chĩ chiu giâ'm niiy, ròi hô ló'n t i íng: 
nXong r'ôi.'» Dó là lò'i tlu'r sáu. Ltri cuõi-
cùng cũng tiê'p llieo (Lu 23: 46), tirc lâ 
lcri càu-nguj ên chira chan hi-vongvã dirc-
tin. Cbúa dã làin xong nipi viêc ròi thi 
Ngái cô-ij chcl— «Ngai cúi dàu mà Irút 
liiih-liòii» hau cho chúngta.lã ngirò'i chêi 
tiong tpi-Iôi, dupc sir sõ'ng đòi dòi. 

Càu hôi.— Sir chct cùa Cliúa Jèsus khác 
vói sir chêt cùa iupi nguòi tlié nào? 

Dpc chung càu g6c roi câu-nguYén. 

NGÀY THÚ" SÁU, 20 

Hát môt bài roi dpc U Cô 11 1 16-83 

Đai-Ỳ bài h o c —SuÔt dò*i Chúa hi-sinh! 
Dàiig Ctirist lã «b:inh hsíng sãng,» iilurng 

bi dói khi bsit diiu chirc-vy. 
Dãng Chrisllã «iuiòc vĩnh-saiih,» nlurng 

bi khsit khi kêi-licu chirc-vu. 
Dĩíng Cluist dói vi là Nguòi, nliirng 

nuôi đirp-c dàn dói vi là Dâng Tao Hóa. 
Ngài mèt-nhpc, song Ngãi lâ noi yén-

nghĩ cũa ta. 
Ngái dóng tbué, ntiung Ngài là Vua. 
Ngài bi gpi là quí, nlurng Ngãi truc-

xuãt nia-quĩ. 
Ngài khan-nguyên, song Ngái nhàni lòi 

cìiu-xin. 
Ngáikhóc, nlurngNgài lau r.iró'c matta. 
Ngài bi bán ba chue đòng bac, song 

huyét Ngài là giá cao chupc lôi thé-gian. 
Ngài nliir cliicn con bi dàn dén hàng 

th|t, soug Ngài lai i;i Dãngchăn liicn-h'.nh. 
Ngài chét, pho niang vàng, nluriig sir 

chê't ciia Ngài hùy-diêt Tù'-Thàn. 
Doc chung câu gÒc roi càu-nguYên. 

NGÀY T H Ú BÂY, 21 ' 
Hát mòt bài rÔi đoe II Cô í"2 'A 

Thí-du vè bãi hoc 

Tai thành Paris có mpt dãy nhá phăt 
hòa lúc đèm khuya. Môi nhà cò môt cái 
hièn trèn gác. Mpt ông đang ngii vói 
máy đúa con trên linig llu'r nani bông 
vùng dày. XuÓng giuòng, ông đúng trôn 
bién 111 à nhây sang hiên nhá đõi niăt, ròi 
bám clio'n vũng-vàng, òng gieo thàn ra 
dàng truó'C, hai tay bât ngay lãy hiên nhà 
minb duoug cháy, rèi kèu to bâocáccon 



râiig : «Mnu, ìnau, các con liăy I)ò trên 
minh cha nisi qua.» Ba con ItVn làni lièn. 
Song con lln'r lir còn bé, pliài kliiiycn-dõ 
111111-u 1110*1 cliiu qua. Cha giuc : «Mau, 
mau, ba đS niòn si'rc roi .» Bm bé vìra 
qua kliõi tlii òng vi mòn si'rc plisíi thii tay 

ra, ti'r trcn cao msíy cluic tlnró-c roi xuõng 
lan xirang nsit thjt. Cũng vsiy, Chúa 
Jèsus 11:"i trco llisiu lsim môt cái esĩu de tsi 
qua virc sãu Ipi-lôi niã vè vói Di'rc Cllúa 
Trcri. 

Đoc chung câu gÔc rôi câu-nguyftn. 

3 < > E 

Tù- 22 dèn 28 Septembre 1935 

CHÚA JÊSUS P H U C - S A N H 
(Giáng 20 : 1-18—doc Giăng đoan 20 và 21) 

CÀU GÕC:— Nhirng bây giò" Đà'ng Christ dã tìr kè chèt song lai, Ngài 
là trái đàu mùa cùa nhirng kè ngù 

(I Cò-rinh-lô 15 : 20) 

NGÀY CHÚA-NHUT, 22 
Hát môt bãi ròi đoc II Cô 1 8 

LcVi m<V dàng.— Ssui klii cliít tièn cày 
tliàp-ttr, Cbúa Jêsus liiroc câc mòn-do 
yêu-dãu tlein chôh (Giăng 19: 38-42). Ê-
sai đã dir-ngòn vè sir cliõn Chúa, ncn (isiu 
dân l)o-tlisii niuõii cir treo xsic Ngsii trèn 
cây thàp-lir <1c cliim qua sin clio tlicm sì-
nlnic, cũng khòng dirrrc vi lòi Cluia pliăi 
iriig-ngliiciu. líirc (^luia Trõ i cnn-tliicp, 
nên tlii-ilw Bírc Chiia Jêsus diro'C cliôn-
cát cliu-đsio trong niò-nià nió'i. Song llii-
llii; ĩiy không (V liiòn trong iiiò-nií'i. Trong 
đoan 20 nĩìy, ta tháy Con Trò'i lay lai 
iiin sóug Ngài dc làm irng-nghicni lò'i 
dir-ngôn cùa Ngài (Gi. 10: 18). Bó.là 
bãng-có- niinli-cliú-ng Ngài là Con Birc 
C;iiú;i Tii'ri. Ngài đ3 tìnli-nguy<;n phó sir 
sông Ngài d5 bau sir s6ng đ<Vi đói clio 
inpi ngirò-i tin Ngài. Tluip-ty-gisí là 
chuiìn-clich cùa dò'i Ngài. (V dó Ngài dã 
Irâ giá cao dĩi ciru loài iigtr<Vi hìr-míít. 

Câu 'ií-i.—Tai sao 'ln ;iu- Cliúa Jêsus 
đu-o-c chôn, cluV kliông bi treo msìi cho 
chiin qua ăn nlur kê bi liãnli-liìnli khsíc? 
Boc chung câu goc roi câu-nguYên. 

NGÀY THl> HAI , 28 
Hát môt bài roi đoc Ga 1 

Giâi rtghla Giăng 20: 1-i .-Ngày thúr 
nh>.t trong tuàn-li, trcVi cón mó' mò- thi 
bã Ma-ri Ma-do-len đén niò-inâ. Bà ngac-
nhicn vi liòn dsí đã Iăn di ròi. Bà ttròng 
sè 'liáy thi-tli'e cùa Chúa chél, clió' kliông 
ngò' Chúa dã s6nglai. lìuôi ssingay vinh-
liien tlircrug bao ! Ay là ngày Cbúa-nliirt 
tln'r iilurt sâng-Iáng rirc-rõ', đem hi-vong 
cho loài ngirò-i. Ma-ri chì tháy mò-mà 
tiong-kliông thi nglii là có ai đê"n ciró-p 
llii-tlií cùa Chua, nên bà vòi cliay vè 

thusit cliuycn vó'i Plii-e-ra và Gising. Hai 
ông síy nghe bsi nc'ii thi nôn-nao, lo-so', 
cliay dc?n xem tlii-tlie Cluia thsit cciu hãy 
đã cãT đi ròi. Hai ông cũng kliòng iigcr 
Chũa đã sfíng lai. Châc hp lo-scr, tlau-
đcVn dang klii chay tlen mò-insi, nliirt Isi 
ông Plii-e-r<r vi õng dã chcíi Cluisi. Song 
sir buòn cfia hp sSp dôi ra vui, vs'tsirngii-
niuòi, vô-tin, lo-sp- sâp tan đi vì lip lliĩiy 
Chũa Ihàt iln s6ug lai. 

Càu hôi.—Ai tó-i inò-mà triró-c và có 
đèu gi xăy ra ? 

Đoc chung câu gòc ròi câu-nguYên. 

NGÀY THt> BA, 24 
Hát niòt bài roi doc Ga 2 

Giâi nghia Giiing 20: õ-10.—Phi-e-ra và 
Gising dén 111<i-111:i tlii tfaay nipi sir ssip-dsit 
theo tliir-tir, clicV không có gì ngòn-ngang 
lòn-xòn. Khsin còn xí|> nguyèn nè'p cũ, 
và vâi liêm vân nsini đó y nlur liic qusín 
cluing -qusinh tlisĩn Cluia. Cluia dã ra 
khôi nlni'iig vsii cló, song không pluii nlnr 
La-xa-ra có càn ngtrò'i khsic mci' clio. Đó 
là băng-ccV rõ-ràng tlii-thê Cluia kllông l)i 
ban-hũ'ii hay kè tliù ciró'p nia'l; vì ntii 
nlur vây châc kp không dè lai clò kliàm-
liêm iy. Klicing, dò khiìm-iièm áy ininli-
clurng vi5 sir sõ"ng lai. Hai sir-dò Iháy 
tinh-liìnli trong niò-mã nlnr vsiy Ilii intVi 
tin l:i CIuisi Jêsus thãl s6ng lai. S'ong hp 
va-vsìn, bã-ngõ' ve nlisi, kliông biét làm gi 
nũa. Hp khòng lúél vsi cũng kliòng lii'cu 
Kinl'.-Tliánh đã clir-ngòn vè sir sông lsii 
cũa Chúa Jêsus. Mpi lò'i chsìu-báu cùa 
Chúa dã day cho mòn-tlò biét vè si.r sông 
lai thàt chsìng khâc chi «niró'c đo diìu vit .» 

Câu hòl.—Gising và Phi-e-ra lái mò-mã 
thi thãy gl? Nlnrngsu- đó làm clu'rng vègi? 

Boc chung câu g6c rÒi csHu-nguYèn. 



THÁNII -KINH BÁO 2Í>1 

t NGAY THU* TU'. 25 

H:i i - mòt bài ròi đpc Ga 3 

Giài ngh ia Giăng 20: 11-11.—D'ui Ma-ri 
thiéu si.r 'hièu-biei Kinli-Tbánb, nliirng 
kbòng thiéi i sir yèu-inén Glnia. Khi ngirò-i 
kliác đfi v e , bà 6- lai niò-niii, inãt dhiii-dè 
luôn loy-, fiiírc-ao đirp'c bièi cbô bo (Ìè 
thi-the Chua minb. Bà vira kbóc, vira 
cúi xudng^xem tinli-binli nai ino-niii là 
lliò' nào, thìlthãy hai vi thièn-sir ngiii dó. 
Thãy vày, b\;i khòng lĩiy làni la hoăi: lo-
str, vi bã etu nghĩ dê'n Cluia minh. Có 
inpt phiro'iigihudc rĩit hay dè tri biuh lo-
so-, là có lôiifi yèii-mêii Chúa Jèsus cá'ch 
thãnh-tlurc vã tliAn-mât. Thièn-sir hõi 
bà tai sao khóV dè gipc bà tô hft tnm-si.r. 
Song Ma-ri so-lãm, khòng ngò' riing Glnia 
dã sdng liii...•'Bn elũ niudn lini dirp'c thi-
Ihc Gluia iiiinhy l)ã tõ-bày liim-sir cho 
Ihlen-stì roi. bã xày lai, thĩíy niòl ngiròi 
đirng giin dò mà khòng ngò- là Ghũa cfia 
ininli. Có Ic bà khõng nhin-biè't Ngãi vi 
dang khóc diìm-dc vàXcũng bài có lòng 
võ-tin. 

Câu h ò i . - G ó dcu gi làm chirng rìinghà 

Ma-ri yêu-niêii Glnia? 

Dpc chung câu goc r<5i càu-nguyèn. 

NGÃY THLT NĂM. 26 
Hát mòt bài ròi đpc Ga 4 

Giâi nghĩa Giăng 20: 15-18.—Ghúa cũng 
liiii bà Ma-ri lai sao kbóc v;i thém Itri : 
"N'giroi lim ai?» Gó lc câu hõi áy ho'i có 
ỳ quô'-lrách vì Ngài hi'èu lĩím lòng cfia 
b;ì và biè't bà lìm gi. Song b;i Ma-ri ngõ-
iniiih nói chuyên viri ngiriri làm virò'n. 
Đáng càin-dòng thny, bà chĩ chuyèn làni 
yèu-inôii Chtìa v;i sny-nghĩ v í Ngài! Bà 
hét lòng iii-mp Ch'úa niôt cách Ihanh-
tlurc, thàn-thict. Nghe Gluia gpi lèn l)à, 
thì bà ìniri nhàn-biít Ngái. (^húa gpi téii 
l)ii tiii dii IIK")' niiit bà. Ghi'íc bà nirc lòng 
inirng-rõ' khònxiet! Bà biít ininli ddi-
diên viri Chúa yèu-mén nay dâ sdng lai 
và có thân-the vinh-hiên. Chiic bà sáp 
miiih diró'i cho'ii đ í thò-lay Ngài và inudn 
niiin eho-n Gluia, song Ngài bâo đirng, 
nlurng hãy di báo tin vui cho các «nnh 
ciii».Ng;ii . Thiét linrng bà khoan-khoái, 
vui-vê, cbay di vàng Uieo inang-Iinh cùa 
Ghúa. Qui - hóa thay là tin-tirc Ghúa 
kbòng cliét nũa, nhu-ng sdng lai vã dâc-
thângl 

CAu hòi .- Chúa làm gi cho bA Ma-ri 
nhãn-hièi Ngâi ? Bòi Gluia bào h;i Uim gi? 

DpC chung cAu goc ròi ei ìu-- in| i i vên . 

NGÀY THÚ" SÁU, 27 
Hát inõi bài roi dpc Ga 5 

Dai-y bAi hpc—Chánh-1 ỳ edt-yê'u cùa 
tòn-giáo Dãng Clirisl lii sir sdng lai cõa 
Blíc Chúa Jèsus. Dó là côt-Iri,i vã nèn-
tiing eùa (lirc-liii cluing ta. Neii Ghua 
khòug sdng lai, thi loâi ngiriri khòng Ihc' 
sdug lai, khòng dirae tha-tlui, vã Ghúa 
cũngkhông phài là Gon Dtìc Chúa Trtìi. 
Nlnr vày, lliô'-gian là noi hoang-vu, thièn-
dãng là chdn huòn-lc; inò-mii tdi-tìíni 
mir-mit, tôi-lòi đă thâng và sir chí l là vô-
cùngll Ni?u fìãng Chrisl không sdng lai 
thi thàt eó tinh-blnh ghè-gó-m kia. «fìang 
khi tôi ngiró'c lèn xem hàu Iriri bao-Ia 
luing-vĩ kia dc tìin con mát thièn-tliiro'ng, 
thì tôi lanh li.ai ngirò'i vì cliĩ thãy niõi 
chõ tidng-tiãi khõng ctìng.D Song hãy 
bõ nlurng Iir-tinrng vien-vông, kinh-khiiip 
ay di mà trõ- vè xein-xct tlurc-sir dich-xác 
biên-chép trong Kinh-Thánh. Ta nên 
hièp viri stì-dò mà lioan-hõ rìing fìáng 
(ĩlirist dã tir kc chét sdng lai, Ngiii lii tiái 
dau nuia cùa nlifrng kè ngu. 

CAu hòi. —Si.r sdng lai cũa Cbúa Jêsus-
Ghrist có quan-hè gi den dtìc-lin cùa la2 

Đpc chung cAu gôc riSi câu-nauyên. 

NGÀY THÚ* BÀY, 28 
HAt môt bài ròi doe Ga 8 

Thí-du vil bAi hpe 

«Ngài dã sdng lai ! » Cú môl Aú J 
đao giàng cho mõt bpi ngirò'i 1 1 

kỳ vè su* sdng lai ciia (i iúa. 
«Tôi dl du-lich tó-i mpt ngã '>•• 
càn liòi ngirtìi cbĩ đuòng th1 
ngirò'i ; inòt ngircri chè't, inôl : 
Vày, trong hai ngiriri dó, l 
ch'í dirò'iig, nliò' ngii'ói chít h 
sdng ?» — «Thua, piiãi h õ i 
chtì!» Cà bpu cùngđâp nlnr Ùtê. X< 
Iruyen-dao nól : «Thc llii tai sao c.u 
bâo tòi phãi nhó' ông Mahoinet, lii ri| 
chít, chĩ diròng chtì kliô*ng nhir C!, 
Jèsus, là Bãng đã sâng lai vã hàng s6ng 

ttVinh-hCên thaij, Jè-sas s ig Igi! 
(d.êiì Iriri, ngie òèn hũn C. ìa Cha. 
(tSiinh kip .lè-sus nùo có ai'.' 
ttNgài thti lòi la, diĩn-dùi 

Dpc chung câu goc roi eâu-nguYên 


