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thánh (2: 7-12). 
DNhirngu'òi vú (2 : 7). Mòl ngtròia ú 

linòi' [iliái cõ lánliOcin-iliu, Ihi IIKVÌ làin 
tròn hòn-phàiiottoi vói con trê dirc/c. 
Mõl iiginVi vú éV nitró'n, có lè liim khii 
khòngcó lòng yèu-thirong dõi vói coiw 
cùii kê khác, vày chác òng l 'hao-lò c<y  
v nói rãng òng dã doi-dãi vói hpcliãngV 
khiic gì niòt ngiròi inc doi vói chinlij 
con ciiii iuìnli vàv. 

2)Sitn lòng lieu ìnang vì ho (2:8). Vì 
lMiao-lò có tình yèu-lhiro'iig hVn-laodôi 
vói ho, chiìng klnic gi inòt ngtròi ine  
lliiionu con. iit'n õng eũng nuiôn han  
clio lio ciiii lot nlur inòt ngiròi me cho  
con t'ũii l('il vày. ('.ũng iilur inõl ngtròi 
int' |iliiii liiing lõng lii'ti iiiiing dc sanh 

§ông I'hiio-lò dã liêu mang vì dân> 
Ii i'è-sa-lò-ni-ca, hììu cho ho cõ Ihc 7 
ipivcn-phĩ'p cũii Chúa inà d t roc l 
lai. Siitt nĩi'ii òng cũng phãi lieu 

Ì
inang luôn dãng (V lai giira ho và day i 
Ihèiii clio lip venhrrng l èdaoqu i - t rong / 
í'ĩui dao tìiíng Christ, chăng khác gijt 
mùl ngiròi ine kia, satt khi sanh con,) 
liini Itic cĩmg phái lieu ininh dc săn-snc? 
v;i iiiiòi-ihiõng con. khòng lliè Iráiih) 
str hièin-nghèo iiy diroc.. Bõi vói su  
jiiiii vièc C.liúa. la cũng nĩ'ii có Ihái-ilò  
dáiii; klit'ii nĩìv liiòn. 

:ì) Vira giâng-tlay vira liini vièc dè Itr 
ìuiói ininli (2: il. 1(1). ()' càu (>, Phao-lò 
(lã nhi1c-nli(V cho ho trtró-c ve sir òng 
liiin vièc liif òng IIKVÌ dì'ii ct'ing ho, và 
(V diìy õng lai nhi'íc-nhô- vè eòng-lao 
khó-nhoc òng pliiii li'un dè khòi luy 
diii iiiòt ngtrùi nào hèi. Càu 10 chiic 
cliì ve cách cir-xĩr ciia Phao-lò Irong 

Ihco) 
II. HAZI.ETT 
inoi vièc ô n g đ ã him tai noi nììy, song 
thii'i luõng rì'ing càu nĩiy có cíin-hĩ' 
màt-lhiet (lè'n càu !) liiin. Hiê't hao 
nhiêu ngiròi Iruyeii-dao có thè Iàm 
chĩrng raiig cácli ăn-ò- ctia ho dôi vc/i 
moi ngiròi tin-dô «thàt Ià Ihánh-sach, 
còiig-hình, khòng chõ trách duo°c,» 
song dfíi vó'i so-sách ciia Hòi-lhánh và 
sir qnyêil tien, Ihi ho có thè nói và> 
không? CÓ lè Chúa sè khòng he hiio 
la vira giâng dao vira h'un vièc hang 
chinli lay inình, vì Kinh-thánh cho ' 
phép ngtrò'i trtiyen-dao sè đ u o c nuóií 
inình hè/i i ' in-lành. N'hung ta phâiy 
hi't st'rc càn-lhàn vc lien-hac, vi ma-qui 
hay lai-dung str ãv dc cáin-ilò nguòi 
c() chĩrc- lrĨK 'h năy. 

4) Xlur chii diii vói con ( 2 : 1 1 . 12). 
i ' rong càtt 7 dã nói vc nginVi vú (iigtiòi 
n i c j coi-sóc và lliirong-yèu con miiih 
dăng day vc str Phao-lô coi-sóc Hòi-
Ihánh, iihiing i'r dày lâ'y ngtròi cha 
khuyên-Ion con línn ví-dti ve strPhao-lò 
liíy tìnli cha con trongChúa in;i« kluiyèn- 
lo'ii. vcn-iii v;'i iiiii-xini) tin-di'). Sò'-dĩ 
hp căn dtrp'C Ph;io-lõ khiiyèn-lo-n và 
yèn-iii là vi hp dã găp su hiit-hó' nhieu 
và cùng có ngtròi đã niát bà-eon ciia 
inình rìii. Ong cùng d;ĩ khuyĩ'ii và 
iiiii-xin hp hãy «ăn-(V niòl cách xĩrng-
dáng vói Diic C.luia 'l'ròi,» kêo hp sc 
li'un ô danh Xgiii giĩra kê ngoai-hang 
chăng. Chũ «iiiii-xiii» nĩìy cũng có Ihe 
ilich l:i nlàni clu'rng cho». \ ' ày Phao-
lõ dã liiin chĩrng cho hp vê str vinh-
hièíi ciia Chúa khi Xgiti sè hièn d i i i , 
v:i vì chinli Biíng iiv d:i kcti-gpi hpd i i i 
mróc Xgiii, nèn hõ chác sè nuion ;in-("r 
xĩrng-iláng dáng lnròng-sir vinh-hicn 
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vói Ngùi. Chăng có dèii gi khiên cho 
ta hàng ngày lo vc eách ăn nêt ò* cùa 
ta vâ nlu'r Chúa làin clio la diro-c có 
lòng Irong-sach hon là siiy-gàin luòn 
yí SIR tái-làm ciia Báng(' .hrisl(I Gi. 3:3). < 

4 . Tín-đÒ T ê - s a - l ô - n i - c a là m ũ 
tr i èu - th iên cùa P h a o - l ó ( 2 : 13-19). 

1) Ho (lã lièp-nhàn lòi Iruyen-day ciia 
Phaa-lò nliu lâ lòi cùa Chúa ( 2 : 13).— 
Dììu có nhieu ngirôi ilã coi nhfrng liri 
Iruyen-day cíia P h a o l â chi là lòi cùa 
loài ngiròi, s o n g h ê a j tin ning l ò i d ó l à 
k'ri ciia Cllúa, Ihì nhò' (ló dã diroc doi 
lòng nuVi, «vi lòi cùaChúa là lòi sông 
và linh-iighi$in». Vi Phao-lô dã lliâ'y 
lòi â'y hãnh-dõng ò-lrong lòng ho vsi kèi-
quâ cua sir hàiih-dùng siy li'rc l:i sir círii-
ròi cíia ho. nèn òng phsii «ta (rn Búv 
( iuia Triri khòng lliòi» (so-sánh 1 : 2). 

2) Ho dã chiu khò Ix'ri sir hsit-lxV (2 : 
14-1(1). Khi ho vira inói ticp-niiàn lcri 
CÙa Chúa, thi lieii bi dong-hào ho hàt-
hó'. chi'iiig khác gi tín-do (ìiu-da tai XI'r 
Pha-lé-lin dã bj kè dong-chúng ho hiìl-
h(V vày. \ ' ì các Hòi-thánh lai xi'r (ìiu-
dè dã diror làp trir<Vc het, nên òng 
Phao-lô hay đùng nhfrng IIòi siy Inm 
girong ve nioi sir. Cho nèn <V dày òng 
có lo cho tín-dô Tè-sa-lò-ni-ca hiêt răng 
só'-dĩ ho phâi bi bát-b<V dfr-lon nhir 
Ihe l;i vi ho dirong noi girmig sáng cùa 
tin-do (iiu-da mà l in-cày Bfrc Chúsi 
Jêsus , là Ciru-Chún chung cúa moi 
ngiriri. Vsi Ini, chinh Phao-lò và Si-la 
dã bi ngiriri Giu-dn h:1l-h(V và sì-nhuc 
lai Ihành Tè-sa-lô-ni-ca. cũng nhir tai 
càc chô khác nfra. May ngiriri Giu-da 
â'y chang nhfrng niiic tòi gií-l Bfrc Chúa 
Jèsus thõi dàu , inà lai pham tõi ngălĩ-
trõ" Iruyeii-bá T in - l ành fr gifra dàn 
ngoai-bang nĩh). liòi sy chong-nghich 
áy, ho dã dny-dâv cái Imrng tòi-lôi ciisi 
lio, nghĩa lá ho cir noi girong xáu cùa 
lo-pliu ho và chãiig-iighjch vói Bfrc 
Chúa .lêsus là Bã'ng dinrng hành-dòng 
fr Irong hai sú-dô dnng kêu-goi nhíèii 
tigin'ri lii'r lai lin theo N'gãi (so-sánh 
Sáng 15: l(i: Ba 8: 2.'!). Lúc bâ'y gi<V 
chinh Bi'rc C.hiia i'n'ri (hrong hành-

phat nhfrng kè ãy, vi iihain ngày lè 
Virol-qua 48 năni SÌIU C.lnia (dô lõnă in 
sau Bi'rc Chúa Jêsus Ihăng-lhiên ròi), 
có 30.000 ngirài Giu-da hi giê't lai thành 
Giè-ru-sa-lem vì sir roi-loan. nèn Phao-
lò chép ràiig: ((Nhirng con Ihanh-nò 
cun Bi'rc Chúa i i ò i sau hĩi đã d í n 
Irêii ho.» \'iê<- niìv chi l:i diĩu sir lai-
hon sau phâi dò ra Irên Inyen-dàn cùa 
Chúa. \'ii. Phao-lô hiêl dó l:i niol sir 
doán phal tù lay Búc Chúa i'nVi xiiy 
diii c.ho lío, vi ho Inró'c dã giĩi B;inf< 
Mi' si ciia lio (Ma 27: 2;')), sau lai cír 
h:ÌI-h(V Biing iiy (V Irong nlifing kê dfi 
có lòng lin-cày Ngài ((ii. l õ : 20. 21 ; 
Sir il: 4. 5). Dãu ngircri (ìiu-da hay 
khoe ininli là dàu diroc hiròng rrn Hêng 
C Ũ H l.hiia. song vi llQ dã chõi-bõ tìiiwn 
Chrisl v:i hiíng hal-hfr các lin-đâ ciia 
N'KÌIÌ. IU'II hóphà i bj kê là kc «lăin trái 
v Birc Chiia i i ò i và thù-nghich vói 
inoi ngirÒ*Ì nfra.» 

.'!) Phao-lò dã iiiiiy lììn irór-ao diii 
thăni-viSngho, songbj ma-(|ui qgăn-lro' 
( 2 : 17, 18).—Tiênkia c h i m g l a d ã l!i:iy 
iõ riing Phao-lò phiii sôin lir-hiél Hõi-
thánli nììy là vì CÍV nguiri Giu-da hát-
Ix'r dfr-krn, clu'r lòng ricng cùa òng còn 
iiuion <V lai vói llQ làu lum. \ 'ii. lir 
khi õiig xa-cách ho, Ihi nhieu phen ông 
riit inuõn Irõ' ve Ihăin-viĩiig ho. song 
ông hi ma-uui ngiin-lrô luòn. ("ó dòi 
liin Iriróckia Birc i h á n h - L i n h dã ngăn-
Irb Phao-lô và khòng cho ông di dĩi) 
niòl chò (Sir I(i:li), song sir ngăn-tr(V 
(V dáy ò'ng hiĩi fo-ràiig là hõi ihií (|iu. 
N6 d:i dùng phirong-thS nào (le ngfin'-
llõ' \>\\n lliì cliúng la kliõng hiêi châc. 
soiif> có lè vì nó kiii-giyc ngtx<Vi la hêl 
sirc chÕng-nghjch õng lai lliành (^ò-
rinh-tò, dêi) nòi õnn phái trú lai n<ri 
niìy kh:i lãii và khôllg có Ihì-giir ránh 
dàiig In'r vê thành i e-sa-lò-ni-ca (Sir 
18: ( i - l l ) . 

4) Ho l;i su' li'òiig-cày, sir vui-iiiiriig. 
infiò Irieii-thicn vinh-hièn cũa Phao-lii 
(2:19, 20).—Dău sir triyiii-câv dôc-nhirl 
cùa Phao-lô lã Birc Chúa Jèsus (I Ti 
1:1). song òng cfing có Ih? kè các tín-
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• lii dã iili(V sir òng ginng dao inà biê't 
Báng Chrisl I;i Ciru-Clnia ciia niìnli, là 
«str trông-cày» ciia ininli, vì òng Iròng-
inong rãng lio sc «điro*c dt'rng truó/c 
inãl Dúc Cluia .Icsus clning ta khi Ngài 
(Ieii.» Hp cũng là str vui-niĩrng và 
inão trièii-thièn c.ho ông nũa , vì inòi 
khi õng nhilc dcii su hp dã tir niróc 
tõi-tăm cùa ina-qui dòi qua nuóc. sáng-
láng cùa Chúa và str ho hiên duo-ng 
(lĩrng vũng trong dĩrc-tin, thì ông pluii 
nĩrc lòng i iurng-rõ lìim (II Cõ 1 : 14; 
Phil. 2: 1(1; 4: 1). Vii, nê'u òng không 
lieu mhih diì phò-hày Tin-hinh ìr gifra 
lip, tliì ho khòng Ihè náo tin Đĩrc Chĩia 
Jêsus (lirr/c, cho nèn ông kè ho là mão 
trièu-thièn minh Ihàt là xĩrng-dánglilm, 
và dõi vói vièc áy châc òng khòng có 
ỳ tir-kiêu chi hèi. Có tigiròi nniõn hiêt 
rííiig mìiili sê dtrpc dói inũ Irieu-thic'ii 
vinh-hieiuVinróc thiĩ 'n-dànghay chăiig, 
song nĩii chtra l iuòng liiy mfiiíy i'r thè-
gian nây bc/i sir làin chirng ve dao 
(nhfrng ngirói tin Clnia bòi sir làm 
chĩrng cũa hp tirc là cái mũ ĩiy), thi át 
châng hiròng diroc (V trèn thièn-tbiro'ng 
bao giir. (Còn tiíp)/9j 

GlÃl KGXĨÍA ^ 

i e Ô - f t m k - T Ô 

í'Vivp llit'o) 
Moc-str .1. DRANOE OI.SI.N 

e. Su* eĩru-rõi n h â c moi t ín-đÔ 
lên khòi các g i a i - c á p e ù a đcri (câo 
23, 24).—«Anh cni dã dur/c chupc bâiig 
giá C80, ch(V trõnĩ 'n tòi-mpi cũa ngiròi 
la lãm chi.»—Mòi tin-dõ durrc chuòc 
biing liuyet báu cùa Báng Christ , duc/c 
làm cùa thnôc rièng ve Ngiii. Vây, 
clirr Irò - nên làm nô-lè c.ho nguòi ta. 
Hoăc mình hi kê nõ-lè hay là nguòi tu-
do, hãy nliò Chúa inua-chuòc minh ra 
khòi vóng nò-Iè ciia tòi-lăi và ma-quĩ, 
inà trér nèn nô-l(' cíia Chúa ; Cíii giai-
ciíp cùa dòi không còn bó-buôc l inh-
hon inình nũa . Kê dúng trong dia-vi 

nò-lè vè phìin xác, nèn làm vièc cho 
chù duc/ng nhir liun cho Báng Chrisl, 
không làm dè diri/c clui khen, nliirng 
làm dè cho Chtiii khen, kê áy dã dtrpc 
Itr-do hê trong IOÌ (Êph. 6 : 6, 7). Còn 
kê nào làin trpn hon-phàn niinh chl 
bc/i vi muon đ?p lòng Dguòi la. dàu 
linn chĩrc-vu cao-trpng thé nào, ciing 
chì là nò-K' cho ngirĩri la mà lliòi. 

Tbe thi, trong cãu 24, Phao-Iô Iai 
khuyên ning : ((Hõi anh em, ai niíy khi 
duc/c gpi (Vdàiig-bàc nào, thi cĩr ô-theo 
diing-bàc ãy triroc măt Đ ú c C h ú a 
Tròi.'a—Hê ai inuân, cùng có thc hãu 
\ ic 'cBĩrc Ghúa T rô i , d l o dĩrng trong 
dia - vi nò-lè cũng duc/c. Hoiìc him 
thãy. làni quan , hoăc cày ruòng, liun 
vuò-n, hoăc chăn trĩui, nuòi bò, hoăc 
( lpnnhà,( |u( t siui.cfingdêu cólhè 'phuc-
su Chúa nlur kè giiing dao cùa Ngiii, 
không btiòc ai phiii lia-hô c.ái đang-cáp 
c.ùa mình. Cbì ciìn phâi hê't lòng kiêin 
Ihê trong mpi vicc him cùa minh cho 
dep lòng B ú c Clitia Trc/i và lãin siuig 
danh Ngài luõn thì dù roi. Kè him 
n h u thê, măc d.iu thuòc trong giai-ciíp 
nào, cũng đuC'C giao- thông viVi Bĩrc 
C.húa Trò i , dirp'c dong di vói Ngiii efing 
nhir Hè-nóc ngày xtra, lôi inòl inai sè 
d u o c Ngiii tiej) lt'ii, vì có chĩrng riing 
Di ì i i l i vira lòng Bĩrc Chúa Trĩri (Siing 
->: 21-24; Hèb. 11 :5 ) . 

3 . Lò*i day d ò n g - t r i n h và 
ngu-ò*i g ó a - b u a 7: 25-40.—Trong pliìin 
năy, Phao-lò hiiin vc ván-dê cuói-gâ 
ciia ngtrrVi đông-trinh và kê gúa-bua. 
Có the' chia ly-luàn năy ra làm 7 phiin 
nbô n h u sati niiy : 

a. P h a o - l ô chi k h u y ê n chó* k h ô n g 
răn - báo (c.àn 25).—«Ve n h ũ n g kè 
dong-thàn (diìng-trinh), tôi chãng có 
lòi Clnia triiyen ; song tòi nhò* on 
tlnro'ng-xót cùa Cluia, tòi durrc làm. . . 
tôi dtrpc làm ngiròi dáng tin, nên tòi 
baii IrVi kluiyèn-bíio.»—VS'SKr cinVi-gà 
cùa kê dong-trinh ò n g c h u a nhàn duo-c. 
lè/i răn-bâo cùa Cluia, nên đêu òngday 
vè ván-dê ãy chì lá lĩri khuyên-bão mà 
thôi . Dãu vày. lòi khuyèn-bào áy há 
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chăng d u p c Đĩrc Thánh-Linh hĩi hc/i 
vào sao? Chãc là có, nhirng chi đe 
khuyên-bâo mà thôi. LrVi day trong 
câu 10 và 11 dêu là mang-linh trtrc-tiep 
cùa Chúa (Mat. 5 : 31, 32) ; lòi day cùa 
càu 12 là dièu-răn nh(V Bĩrc Thánh-
Linh truc-tiêp truyên-bào cho Phao-lô. 
Còn lòi luãn trong phăn nay ch? là lòi 
k h u y ê n - b ã o , song cũng dup'c Bĩrc 
Tháuh-Linh soi-bào dãn-dát , nên òng 
mõi nói ra. Vâ, tin-dò Cluia nèn tin 
và vàng theo lòi khuyèn day áy, vì 
ngtrò'i khuyên dày chãng nhfrng là 
khòn-ngoan và tirng-trãi, mà lai nh(V 
on tlurong-xót ciia Chúa dã dirc/c làin 
sĩr-đô đáng tin. 

b. Vì có* t a i - v a hãu'đè'n, ehó" nên 
ciró*i-gá (càu 2(5-27).—«Vây tòi tuòng 
vì có' tai-va hau dên , mòt ngiròi nam 
cú• õ và'y là nên.»—Bày Phao- lô khuyên 
nguòi dõng-tr inh c h ó nên c u ó i - g â . 
Sao lai kluiyên vày? Là vì tai-va hãu 
dè'n. Btro'ng thòi à'y tin-dõ Cluia dã 
kliòi bi bát-brV vì dao roi. Song Phao-
lô cũng biê't rõ theo lrVi Chúa phán 
trong Mat. 24: 8-21, còn se có nhfrng 
tai-va lán hc/n nfra phâi xây dê'n, cùng 
nlurngcor i bât-b(V dfr-dòi ho'ii sè nôi 
lên dăng thĩr-rèn ho. Vì vây cho nèn 
òng thiet-lirÒTig nêii inôt nguò'i nam 
dõng-tr inh cĩr rV n h u vày thì nèn và có 
ích cho mình hon . Văn biét rang sir 
tai-va hãu dên chìuig dti khien cho vo* 
chòng phãi phàn-re nhau ra. Nhung 
ông cho su áy qua-nhiên có dii c ó hã't-
tiên dè ngăn-ng ĩ ra ngin'ri dông- t r inh 
dirng cuói-ga. Cho nèn ông khuyèn 
thêin r à n g : «Có phâi dã bi vâ'n-virong 
vói vo chăng? Chó tìm cách má Iia 
mình ra. Có phãi ngurVi chua bi ván-
vuc/ng vói vi7 chăng ? Birng kiêm vc/.» 
Ta khá gifr mình , e rôi vin láy càu 
nây mà quyê't ràng Phao-lô day ngurVi 
ta đùng cuói-gâ, thù-tfinh là tot h o n . 
Càu năy chĩ can-thièp dên tin-đô Cô-
rinh-tô duo'iig lúc khon-nan áy, và có 
lê can-thiêp dè'n kê nào ngày nay phâi 
trâi qua mòt c â n h - n g ò tuong-duong 
n h u thê thôi . Cái công-lr* hôn-phôi mà 

B ú c Chúa TrrVi dã đinh lúc inĩri dtrng 
nèn loài nguè/i vàn là mòl cĩii còng-lè 
bât di-dich (Joi iinniuable) và vàn cú 
còn văng-viíng bên tai r âng : «Loài 
nguòi c/ mòt inình thi không tot, ta sê 
làm nèn mòl kê giúp-dõ giong nlur nó.» 

(Còn ti i í p) 

( T i í p IIIPO) 

SOAN-GIÀ : MUC.-SIT W . A . P R U E T T 

' Ê ' - P I l f t - S Ô 2 : 14.— «Bú*c tu*ò*ng 
ngăn-cách.» Bĩrc tuc/ng não dó? 

Chúng la biêt dên-t.hò* cùa Chúa tai 
thành Giê-ru-sa-lem có bĩrc tiròng bàng 
dáchia hành-lang dàn Gin-da vói hành-
lang dàn ngoai, ngăn-cani dàn ngoai 
không dtro'c vào trong noi thánh , vì 
nê'u vày phài bi xu-'tũ'. Nói ve húc 
ttròng trong càu nay, chac tác-giâ Phao-
lô n g h ĩ d ê n l u ò n g d á â'y, songcó nghĩa 
bóng, vì bĩrc ttrò'iig phàn-rè thàt khòng 
phi'ii bàng dá, bèn là «su lhù-nghich» 
vói nhau, cùng vói Chúa. Trong dên-
thô* áy có hai hành-lang, cùng hiii húc 
l i r òng : mòt tirò'iig bê trong ngán dàn 
Giu-da khòng d u o c vào noi thánh có 
các thììy lê-Iê; hai là tuòng hè ngoài 
chia dân ngoai vói hành-lang dân Giu-
da . Nghĩa bóng hai t uòng áy tô vè 
luàt-pháp ctrc-linh chí- thánh cũa Bĩrc 
Chúa Trĩri đã diro'c ban cho trèn inii 
Si-na-i. Vì không ai gifr diroc trpn-
ven luãt-pháp ã'y, nèn lttàt áy t h à n h r a 
n h u môt bĩrc ttrrVng n g ă n - c á m mpi 
ngiròi không đ u o c dè'n cùng Chúa 
(xem Rò 7 : 7-13). Cũng vì dàn Giu-
da dã nhãn- lãnb luât-pháp ã'y tir noi 
Chúa, nên hp sanh lòng kiêu-ngao, làm 
cho dàn ngoai túc minh và ghen-ghct, 
t hành ra «su thn-nghich» rát nòi lên 
và cbia các dân áy n h u môt bĩrc tuc/ng 
vây. Vàn-dè áy rát khó, ngoài ra Chúa 
trên trc/i, không ai giâi-quyê't nôi. Xin 
quí dôc-giâ luu-tâm chú-ỳ nhìn-xem 
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công-vièc lán-lao vn k l ió-khănmà Đú-c 
Chiia Jêsus dă làin <Ic giài-quyet vìin-
dèâ'y : 1) Ngài <lã hi-sinh thàn-lhc Ngài 
dè pliã dò bi'rc lin'rng, dùng xác chei 
Ngài dè mòra mòt «<hr<Vng m<Vi và sõng» 
(llè 1(1: 20), hììii moi ngiròi diroc di 
dc'n i'img Birc Clnia i i i r i . 2) Ngài <iã 
trir-bo luâ t -pháp khép án cho moi 
ngtriri, bõi clu'nh Ngài gánh lãy moi 
lòi thiên-ha; N'gài bi can án, bi Birc 
CbúaTròi đánh v;i đáp (Ê-saiõ3:4) thny 
v'KÌuingtòi. 3) Ngíii i ihò-mòlplurong-
phnp ã'y khién dân Giu-da và dân ngoai 
deu duochòa nliau, và ciuig nhau diroc 
liòa-lluiàn vcri Bii-c Cluia Trò i , vi Ngài 
dã «giêi sir thù-iighieh nhau» (càu lli). 
Thnl lá tãi Ciru-Chiia rát la ! 

T. li. Bày hi suong mòl bài g iãng : 

1. Chúa Jêsus dã diii g iáng hòa 
(ciiu 17). 

2. Ngài l à m hòa vó'i Bú*e Chúa 
Triri (câú 16). 

. 1 . Ngài I à m eho dân Giu-da vó*i 
dân ngoai hòa nhau (càu lõ). 

4. Ngãi I à su* h ò a - h i ê p cùa c h ú n g 
ta (càu 14). (Cón liêp) 

^ ^ X o n g TmfcfngJ 

L /ÃÊssL 

(T i f i> Iheo) 

(Lurrc-khâo su* c â u - n g u Y f n t h e o 
Thánh Ma-thi-cr) 

I iÀ IIOMHHA H O M K K - D I X O N 

D o a n 8 : t 6 - 1 7 . Chúa dáp lai liri 
cãu-nguyèn vì hai có*: 

1° Birc Chjia Cha yèu- lhuong chúng 
ta(Gi . 1 6 : 2 7 ; Ma 7 : 11). 

2° Birc Chúa Cha tôn-kính lcri ciia 
chiiih mình Ngài: «Vày cho đirrrc ('rng-
nghicm lòi cùa Báng tiên-tri Ê-sai dã 
nó i i âng : ChínhNgài dã lãy tàt-nguyen 
cùa chúng ta...» «Beu chi các ngiroi 
sêcãu-xin Cha, thì Ngài sê n h o n d a n h 
ta mà ban cho các ngiroi» (Gi. 16: 23), 
vàn vàn... 

Có nhieu ngiriri khòng muòn ilc'n 
cùng Ngãi, hoăc khòng thè <len eùng 
Ngài. Vày, chúng la phiii dùng lrri 
cău-nguycn m;i d e m hq iliii cùng Ngài. 
Ngu&i khác có Ihĩ aím chúng ln trò-
chuyên cùng ho, sony không tht cíim 
chùng tq cau-nguy<fn cho ho! 

Doan 8 : 24-. Bày có phép línb ví 
sir cău-nguycn : 

Gon bão dfr-dòi còng v<Vi l<Vi cau-
nguycn, thành ra su- bình-an phang-
làng. F h u ó c thay I 

Đ o a n 8 : 2 5 . «Lay Chúa, xin ciru. .!» 
Bó là l<Vi ciiu-nguyèn ngán-ngii i và 
l inh-nghicm trong cành khòng ngò*. 
«Lay Chúa, xin ciru...!» B ó l:i liri càu-
nguyèn khiê'n cho kè mac nan dirrrc 
on ciru-giúp ilau-nhirt. Trong đôi ãn-
dièn năy, liri ciĩu-nguyèn dirrVng iíy dã 
<lircrc (^liúa dáp lai, và sè diroc Chúa 
dáp lai luòn. 

Đ o a n 8 : 3 4 . Chúng ta có nói nhir 
viiy: «i 'òi lin r angBi rc Clnia i i ir i dáp 
lai lòi cău-xin» chăng ? Bang vày, 
thì nguyèn Ngài cúu chúng ta thoát 
khôi lói cìĩu-xin chép đày ! Nguycn 
Ngài dăt mòl ngircri linh canh ci'ra môi-
mièng chúng ta, câ den hic clning ta 
cau-nguy?n nira ! 

Càu Kinh- thánh nãy chép vê m õ t d è u 
ghê-góm hon hct mà nguòi ta xin Bú-c 
Chúa Trõi minh , và Ngài dà ban c h o 
deu đó . 

Càu Kinh-thánh năy chúa nhiêu ỳ-
tirông (Thi 106: 15). 

Boan 9 : 1-7. «Bên thành mình,» 
tú-c lã dê'n Ihiim nhũrng ngiriri có dirc-tin 
bai-xuòi cũng nhir có thàn-thè bai-xuôi. 
Nhirng tai dó cũng có kè <Iãy-dày <Iirc-
tin, dên noi dem du-crc ngiròi bai dén 
cùng Ngài. 

Hãy nhãn kỳ rfing viêc <V câu 2 xãy 
ra trircVc vì$C ò* càu (5. Chúa trâ lcri & 
trong lòng ngucVi bai t r u ó c , rôi sau 
mói trâ lòi ò ngoài thàn-thc ngiròi. 
O' ngoài có sir t r ì -hoãn, nlnrng dirong 
khi ãy trong lòng có môt virjc vô-hình 
du-oc thi-hành tron-ven. (Còh liep) 


