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MÔT BÀ QUAN XET 
(Các Quan Xét 4 : l- lõ) 

CÃU GÕC: —HãY bâo nhũ*ng kè eó lòng scr-hâi ràng: 
Khá vũ-ng lòng, đirng scr nũ*a ! 

(E-sai 35 : 4) 
NGÀY CHÚA-NHUT 

Hát môt bài roi đpe Ma 1 : 1-25 
Giâi nghĩa Các Quan Xét 4: 1, 2 . — Đ Ú T 

Cluia Tròi dã dùng Giô-suè dfui ngtròi Y-
sa-ra-ên vào niró'C Ca-na-an, và tir đó 
Cliinh Ngiii láni Vua hp. He ho găp sir 
liiem-nghèo và kêu-càu Ngài, Ihi Ghúa 
sai quan xét dê'n ctru-giúp và khuyên-bao 
hp. Bircrng khi quan xét dó còn sông, 
thi hp vâng lòi Bírc Ghúa Trò i ; song khi 
ông chei rììi, hp lièn sa-ngã (càu 1). 
Clning tòi gi6ng nlur hp chăng? Có lín-
(tò chì (lirng nòi ncu ông mpc-sir déii an-
iu lip hoài. Gia-hin là con ciia mòt 
vua inà dàn Y-sc-ra-ên không duoi ra 
theo lcri Chúa hâo, và bày giò- Gia-bin làm 
liai lip. Cũng vây, khi ta bô Chúa, Ihì bj 
tánh xác-thit lãin hai (coi I Phie 1 : 11) . 

Câu hôi. 1—Chire-vp cùa các quan xét 
là thí nào? 2—Lich-sìr dãn Y-sa-ra-èn tô 
ra đèu chi vè lòng loài ngiròi? 

Boc chung câu goc. 
Càu-nguYên Chúa ban mòt ccrn pln,ic-

lnrng trongcã cõi Bông-Pháp. 

NGÀY THÚ" HAl 
Hát mpt bài r'ôi dpc Ma 2 : 1-18 

Giâi nghĩa càu 3.—Si-sè-ra thfíng-lĩíiih 
mõt dao hinh eó chin trãni xe sât. V^y, 
chúng tôi tliííy ngirò-i thù-nghich dân Y-
scr-ra-ên đã tãn - bò nhièu. Mpt phàn 
ngiròi tin Cliúa há chãng tirng-trãi nlnr 
thè"? Khi mói tin Chúa, hp s6t-sâng lâm, 
deii nõi nln'rt-dinh bò nhfrng thói-quen 
có thè làin hai iinli-hòn ; song có mpt vài 
cái nhò, nlur luit thu6c và ăn trSu, hp 
khòng thèm bõ. Tiêc thay ! Máy năm sau 
tõi nhô ló-n lên, đén nõi hp dám pham 
nliĩrng lòi nià khi trirCrc hp bô ròi. «Y-
scr-ra-ên kêu-càu cùng Búc Giê-hô-va.» 

Làin sao hp không kèu-cau truóc klli găp 
hoãn-eânh khõ'n-circ ãy ? Thã lãp gia-
đinh lê-bái eàii-khíin Ghiia ìnoi ngày còn 
ho'ii dp-i dè'u khi găp dia-vi b6i-rõi. 

Câu hôi. 1—Si-sê-ra có nhièu xe sât, 
sir di) day chúng ta đèu gi? 2—Chúng 
ta nèn đ6i vó"i nhĩrng lòi nlw thê nào? 

Doe ehung câu gôc. 
Câu-nguyên eho Thánb-Kinll Báo năin 

1935 dirp-e nhièu ng'tròi mua. 

NGÀY THÚ" BA 
Hát môt bài ríSi dpc Mà 2 ; 16—3 : 12 

Giái nghĩa 4, 5.—Tèn «Bè-hò-ia» nghĩa 
lã cco'n ong;» hà làm tièn-tri cùa dàn Y-
so--ra-èn, thàt là mòt clu'rc râ't lirn. Bà ò' 
duói cày chà-là cùa inôt núi cao kia ; dĩìu 
vãy, «dàn Y-sa-ra-èn lên đên ciutg nguirì.a 
Thiè't nghĩ néu cbúug ta khòng thê giiip-
dõ'dò'i thiêng-lièngcua ai, thì chăng phài 
tai ininii là dõ'ii-hà hay dò'ii-õng, lioìíc 
thuòc ve tlurp'iig-liru, trung-luu hay ha-
hru, lioìic lai nlià minli ò' chô khó di tói, 
vàn vàn ; song cliinh tai minli tliiíi; 
quyèn-phép cùa Búc Thánli-Linh vìclnra 
bõ tòi-loi nià hoàn-toàn vâng theo Cluia. 
Xin ti.r liõi I'àng: «Cbúa có thê dùng tôi 
đăng ciru ai kliông?» 

Câu hòi. I—Láiii sao bà Bè-hô-ra có 
ânh - lurõ-ng tõt? 2 — Néu Clíúa khòng 
dùng cluing tòi giúp-dõ' ai, tlii tai có'iiào? 

Đoc chung câu goe. 
Câu-nguyên Cluia khieii chò nipi tin-di) 

cãng sot-săng di lâm clurng vè dao. 
NGÀY THt> TU" 

Hát môt bài rÔi đpc Ma 3 : 1 3 - 4 : 1 7 
Giài nghia câu 6, 7.—Nào ai có th'è 

kê xiét ânh - lurõng .éùa ngiròi đò'ii - hà 
biêt Cbúa ? Ta thãy bà Bê-hô-ra lô ra 
minh khôn-ngoan lâni, vì hà túc-lhi chon 



mót ngiròi đàn-òng đũ'ng diiu trong nipi 
viêc thuôcvè đcYn-âng. Bfrc Thánh-Linh 
đ3 tlay bà niòt deii mà kbi sau Ngài tò 
cbo ông Pbao-Iò, ràng: «Ta kbòng cho 
phép dcYn-bà... cìim quyèn Irèn (lcYn-ông» 
(I Ti 2: 12). PlurcVc tliay cho bà nao 
biìu-bitít dèu dó, vi châc Chúa sê kiein 
rnpt dia-vi quan-liè cbo bà dó hàu vièc 
Ngâi! Bê-bõ-ra nghĩ rang dcVii-bà pbài 
khuvèn-lo-n, tluic-giuc, chu - nguyèn, và 
lãy đúc-tin m:ĩ giúp-dõ-. Ta dáni cho 
viêc dó là nhò sno? (Coi Cllâm 31 : 23, 
25). Biéi bao ngirìri chong có tbc làni 
chirng ràiig trong lúc bõi-roi, sàn lòng, 
vp diì yèn-ùi víi gii.ic lòng iiiinh ! 

Câu hòi. 1 —Làm sao Bc-bò-ra kliông 
sp giao-chiéii vói Si-sê-ra? (Coi càu 7). 

Dpc chung câu gõc. 
Câu-nguYfn cbo vicjc giàng dao gifra 

các bô-lac cr Bâc-kỳ. 

NGÀY THÚ" NÀM 
Hát môt bãi roi dpe Ma 4 : 1 8 - 5 : 12 
Gii'ii nghĩa càu 8-10.—Ba-nic scr-sêl lâm, 

nèn libòng dáin di giao-chlen v<Vi dao 
binh Si-sê-ra. Có lê õng biéi lir-nhièn 
mìnb pbài tbua Si-sê-ra nhièu lãin, vi lúc 
ãy òng cliua đircrc Birc Cliúa TrcVi quă-
quyíl hira ò viri ngirtri Y-so-ra-èn. Song 
ông tliiíy bã Bê-bô-ra rat tbièng-lièng, bay 
giao-tbông vói Birc Cbúa Triri, vi Ngài 
đã plián cũng bà raug: «Ta sc pbó biin 
vào tay ngiroi.B Cho nén Ba-rác kbôn-
ngoan, bfing lòng ba niìnb dè inòt ngirò-i 
ilòii hà cai-tri dao binh ; mièn là có Birc 
Chúa Trôri ò vói minh, tbì kliôug sao. 
Bôi vãy, Birc Thánh-Linh dă chép tèn 
cùa Ba-rác (Hè 11 : 32) nhir niòt ngiròi có 
sirc inIIiili vã dirc-tin ló'ii. 

Câu hòi. 1—Si.r sp-sêl cùa Ba-rác lõ ra 
đèucbi? 2—Anh chi có ba ininh đc kê 
kbác dirpc tòn-lrpng hcn niìnb khòng? 

Đpc chung câu g6c. 
cau-nguyên cbo nhà-in lai llã-nòi dirpc 

đày-dii tài - chánli. Clio viêc giâng dao 
giira ngircri da đò bèn Nam Mỳ-cllâll. 

NGÀY THÚ' SAU 
Hát mõt bài riii đpc Ma 5 : 13-37 

Giài nghĩa cíiu 11-15.—Ba-rác pbài có 
đúc tin rãt lcVn miri dám di dãnh giăc, vi 
ông chì có mtrò-i ngàn bp-binh, còn Si-
sê-ra có nhieii lính lâm, lai thêm cllill 
trìini xc sât có căni dao bcn dily hai bèn 
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xe, lliãt lã nguy-hicni. Si-sc-ra làni liinh-
biing vè ma-quĩ giao-chictn viri cbúng tôi; 
iií'ii cbúng tòi iuiirni thiing nó, thi pbai 
dôc lòng tin Cluia. Kinb-Thánli day 
ràng: «Hãy chõng-lrà ma-cpiì, Ihi nó sc 
lánh xa anh em» (Gia 4 : 7 ; coi Bô 6: 14). 
Anh chi hĩíy nghe Bè-bõ-ra nói riíng: 
«Bi'rc Giê-hô-va há chi'íng di dSng Inrcrc 
ngircri sao?» Ta nèn nhir làng cbang có 
đia-vi hay là sir cám-dô náo mà Chtìa 
clnra gyp; vì ccV đó Chúa hifìt giài-ciru 
nllftng ngirõi tin-kinh khdi con cám-dò. 
Si-sè-ra xu6ng xc, cbay Irfin ; 11611 ta láy 
điVc-tin đuòi ma-quì, tlii nó phài tríin. 

Câu hòi. 1—Ba-rác lãy elii đánh Si-sè-
ra ? 2—Si-sè-ra làm hinb-bóng vè ai? 

Dpc chung câu gÓc. 
Cìtu-nguYèn Cllúa ban str khòn-ngoan 

cbo thiiy Lái giàng dao giũ-a ngirõi Cà-lo'. 

NGÀY THÚ BÀY 
Hát mot bài roi dpc Ma 5 : 38 — 6: 8 

Thi-du \ c bãi hpc 
«llily bào n.IN 114 kê có lòng si.r-hài 

răng: Khá vĩrng lòng, dirng s(r nũa ! » (Iv 
sai 35: 4). Bèn mrirc Hòng-mao có niôt 
tin-dô kia sól-sSng lâni, làin cbirng 
vè C.luia luôn luòii. Mõt ngây kia, ông 
ìíè truy^n quan xct Sain-ga nlur sau này : 

Có ngtrcri dén cùng Sam-ga iná la ràng : 
— IIõi Sam-gn! Sani-ga! Hãy chay 

trrtii di! Có sáu tràm ngtrfri Phi-li-tin 
đuo'ng cbay đéiì bát õng. 

Song Sam-ga trâ lòi rang: 
— Hpcliì có sãu trăm ngtrcri sao ? Vây.hp 

còn thiè'u bõn tram nió-i dù sirc bât ta. 
Vi Sam-ga tin lcri cùa Cbúa trong sách 

Plu.ic-triiyèn 32: 30 ning: «MôI ngtrcVi 
ru()t noi ngân ngirò-i,» còn quãn Phi-li-
tin chì có sáu trăni ngtrcri. Vỳy, Sam-ga 
((dtĩiig inôl cây dcil bò mà dánb gici siui 
trăni nguó-i Phi-li-tin, vã cũng giãi-cúti Y-
so-ni-èn» (Quan Xét 3: 31). 

Câu hói. 1—Trong cà bài bpc có sir 
day-dò nào quan-hè hon hét? 2 — Birc-
tin cùa chúng ta trong dcVi Tàn-U'óc có 
nèn Ucm đúc-tin các quan xét cliăng? 

Đpc chung câu gtíc. 
CHu-nguYèn clio các Ban Tri-sir Bja-hat 

và Tòng-liên-bpi dupc àn-đièn vã str 
kliòn-ngoan dè lo viêc Hpi-Thánh. 2— 
Cho ngircri Giu-da điroiig/bj hà-hifíp đtrpc 
trò- vi cùng Báng Mê-si. 

•i ? 



kliông lli"? quên (1U*Q*C. An-ne dã tluro'iig 
con đèii IKÌÌ không niuón liò con ò- nliã iuã 
đi l(Vi d(?ii-lliò". Tinli iiiiiu-lù* cùa hà Ihâl 
tbâm-thiè'l lâni (coi ft-sai 49: 15). Có khi 
mãy hà buòn vì kliôngtlic dôii nlià giãilg, 
phài ò- iihà chăni-nom con nit ; điVng 
buon, vl Chúa không trách dâu, Ngài biê't 
máy bã bi bó-buôc nhir An-ne vâ.y. Anh 
clii cllúng tn có llic làm cbirng nhir h.-i 
An-nc chiing: «BiVc Giê-hò-va dã nhâni 
lõ"i tõi dã cilu-xin cùng Ngái?» 

Câu hòi. 1—Tên «Sa-mu-én» ughĩalàgi? 
2—Bà An-ne dàiig con cho Cliúa bao làu ? 

Doe chung câu i |òc. 
Câu-nguyên cbo ban Tri-su mfri ciia 

Bia-hiit Trung-kỳ. 2— Cho sáu ngircYi nicVi 
cbiu phép báp-lêm, và bãy ngtrò-i sáp 
cbiu phép iíy lai Plui-lỳ (Bflc-kỳ). 

NGÀY THÚ NĂM 
Hát mòt bài roi đpc Ma 1 8 i 1-30 

Giíii ngbĩa 3:1-10.— «Sa-mu-èn tho-
iiu phiic-M.r Birc Giê-hò-VII tai trirc'rc. măt 
Hè-li.» Bcii năy dáng làm cbo bai con 
trai cũa Hê-Ii mfii-ccr lâm, vì ho khòng 
phiic-si.r C.luĩa, nên Ngài pbâi nhòr inòt 
con nil hìĩu vicjc Ngài. C.òn Sa-mu-èn dhu 
nhô, cOng không chiu theo girc/ng xáu 
cùa ho, iihirng cir ba niinli và ti'ung-tin 
vói Cllúa luôn, nèn thùng-lhâng dtrp-c 
Chúa tõn lèn. Lúc dó C.luĩa it phán vói 
ngirò-i V-scr-ra-cn (câu 1), vi lip đ3 ngiipi-
lanh vá bò dircVng-lõi Ngai. Cũng vày, 
néu Hõi-iiiiinh cùa Chúa ít kbuj nb-hircVng 
vè Ngiĩi, thi có lè ít nghe hVi Ngãi khuyèn-
bào, và vi ccV dó dê lac duirng, theo xác-
thjt hoĩic mòl tõn-giáo làni hai linb-hòn 
miiib. Song bc Chúa tháy mpt ngtrcri hay 
mòl llôi-iiiánh nào híi lòng uiiidn giao-
thõng vó'i Ngài, thì Ngài sê phán ctĩng 
ngirò'i ĩíy boăc Hpi ãy vá bnn phtróc cho. 

Câu hòl. 1—Sa-mu-ên viri hai con trai 
cùa Hè-li kbác nliau tliènào? 2—Vi c(V 
nào ta khòng ughe tiéngChúa? 

Đpc chung câu góc. 
Cáu-nguyêii cho bã Mpc-str Larson tr 

Nani Mj'-cbàu dau nang dín nôi pliài trò' 
vè qud-hu'O'iig. Cho dtrpc phép niô' hòi 
nliánli tai chp'Ông-VàinMy-Uio) vã Tlianb-
hòa (Hach-giá). 

NGÀY THÚ' SÁU 
Hát mol bài rôi dpc Ma 13: 31-52 
Giai nghla càu 11-18. —Máy cflu n'ãy day 

chiuig ta mòt đèu rài (piiin-hè, là: «Kê 

niang klii-diing Birc Gic-hõ-vn llfly lãm 
cbo sach mìnb» (fi-sai 52:11). Hê-li và 
hai con trai (13 dirpc Birc Chúa Trcri lua-
chpn đăng lo còng-vièc Ngài, song khõng 
bò đèu ác, nôn bi Cliũa phat rĩít n$ng. 
Birc Chtia TrcVi cliang có tlic diuig inyc-
su, thSygiăng, boăc chirc-vicn nào không 
cbiu bò tpi-lôi. Kinb-Tliănh day vc niôi 
lin-dò rãng : «Chúa biét kê Ihupc vê Ngài;» 
l.n ríing: «Pbàm ngirùi kêuciiu danb C.luĩn 
thi phài Iránli kbôi str gian-ác» (II Ti 2 : 
19). Hè-li cũng biét str đoiin-phat niìy là 
CÔng-binh (câu 18). Néu suy-nghĩ vè hon-
tánli cùa Birc Chúa TrcVi, thi cluing tôi 
biéi ràng Ngãi chang ghê-g<Vin gi bàng 
con-cái Ngài ctV clu'ra lòi-lõi ò trong lòng. 
Xin Birc Thánh-Linh dàn mòi tin-dò trong 
BU'Ò'NG NÊN THÁNH, thi chúng tòi chflc 
sè Ihăy mòt ccrn phfin-liiriig ló'ii I 

Câu hôi. 1 — Bai-ỳ ciia máy cflu niĩy là gi? 
2—Anb chi diro-ng li'un chi cho có cun 
phaii-hirng Irong xir nay? 

Đpc ehung càu g6c. 
Câu-nguyên cho hai l)â mpc-strMj' ò' bên 

Tãu dircrc bét bfnll. 2—Cho thăy Trinh-an-
Meo giàng dao giira ngircVi Mpi tai Ba-lál. 

NGÀY THÚ" BÀY 
Hát mpt bài roi dpc Ma 13t 58-14 : 14 

Thí-du vê bài hpc 
«Vira khi dirt sũa, náng hèn dSn nõ theo 

mìiih đén den cùa Dirc Giè-hô-va» (1 : 24). 
Môt chi-hôi kia ò- bèn Tãu có bai vp-

chdng đcin con trai dê'n nbà giSng dàng 
cbo C.liiĩa. Ông nuic-sir bôi con đó cly t tèn 
gì, thi cba nó dâp : 

—Nó tên là «Mu-Bi.» 
Cbtra tirng nghe ngiròi Tàu mĩo dăt lèn 

con la nlur tlié, ông mue-sir ben hòi vi ccV 
sao lai đăt tèn ay. Báp : 

—Tòi nghe có inõt õng <Y nircVc Mỳ, lèn 
là Mu-Bi (Mooiiy) tluro-ng-yèu Cllúa Jésus 
nhièu Iflin và vàng Iòi Ngiii luòn. Theo 
tiéng Tãu, tbì «Mu» nghĩa là «yèii-tliuong,» 
vâ «Bi» ngbĩa lá «Birc Chúa TrcVi.»' Vày, 
tòi di.il tèn con «Mu-Bi,» vi muôii uó noi 
giroiigôngMu-Bi kia mãyèii-tliiro'iig Cluĩa. 

Anb chi dàiigcoii cho Chúa, thì có tnVc-
ao iiliu vãy khôiig? 

Cãu h&i. 1—Anh chi có cbo cou-cái di 
llpc trucrng Cluia-nlurl khõng? 

Đpc chunji ci'ui gòc. 
('.iiu-nguYèn clio ngtròi (ĩiu da khâpui()i 

no'i tic'p-rucVc Cluia Jésus làm Diíng Mè-si. 
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Tĩr 20 t<ri 26 Janvier 1935 

SAU-LO", MÒT NGlTÒT DÁNG THÀNH-CÔNG MÀ THÃT-BAI 
(I Sa-mu-én 9: 15-17, 25-27 ; 10:1; 19 : 9-11; 31: 1-4) 

CÂU GÕC: — Vày thì ai ttrcrng niình đirng, hây giCr kèo ngâ 
(I Cô-iinh-tô 10 :12) 

NGAY CHUA-NHyT 
Hãt mot bài rèSi đpc Ma 14 : 15-36 
Giâi nghĩa I Sa-mu-ên9:15.—Trong ináy 

niuo-i nãm, Chúa eó phán vói Sa-mu-ên 
nliièti lân, vi lúc này Sa-mu-én tlã giá-câ, 
inà Divc Cluĩa Trò'i cir «lo ra cho Sa-mu-
ènii (nguyên-bSn rlng: «Mo* lõ tai cũa Sa-
iiiu-èn mà pluĩno). Coi Thi-thiên 40:6. 
Lúc Ilè-li làm thììy tê'-le, thì «LcVi cùa Birc 
Giè-hò-vn láy làm hiêin-hoi, vã nhũng sy 
liiêti-tliáy châng năng cõ» (I Sa 3:1). Ăy 
cliì vi ngirtVi Y-so-ra-ên it lãng lai nghe 
tiê'ng thíĩnli cùa Ngài. Hê thiíy ngirò-i 
nào Uluiyiih-liiró'ng vè Ngài, thì Cluĩa vui 
lòiig plián vó'i ngtrò'i ftó. Áp-ra-ham là 
mõt ngircVi nliir llié, nén Cluĩa phán rang: 
«Lc nào Ta giĩiii Ap-ra-ham đeti chi Ta sê 
lãni sao?» Neii tn lthòng nglie tiéng cua 
Clnĩatliì cliĩ lai niinh, «vi Dirc Cluĩa Trõi 
pluĩii mpt làn, lioăc liai làn, nlurng ngtròi 
ta không cTé ỳ đéii» (Gióp 33 :14). 

Câu hòi. 1-Liĩc Hè-li làm thày té-lê, thi 
ngircVi Y-sc-ra-ên có sot-săng không? 2— 
Ntfn ta xem Kinh-Tliánh và càu-nguytjn, 
thi sè tltro'e nglic ti6ng Chúa không? 

Boc chung eâu gÔc. 
Cãu-nguYên cho lín-tlò bên My cú s6t-

sàng lo g i i i i ig đao cho niró'C ngoãi. Cho 
tliiìỳ Phi-Plii lai tliroc bán sách Cao-mên. 

NGÀY THÚ" HAI 
Hát môt bài rÒi đpc Ma 1 5 : 1-81 

Giâi nghĩa câu 16.—ttVì Ta tlã ctoái-xetn 
tlàn T i i . a (^liìrng 400 năni ngiròi Y-scv-ra-
èn kliông có vua nâo héi, vi chlnh Dirc 
Cluĩa Tiòi làin Vua cùa hp. Str siĩp-tlăt 
này hièp vcvi ỳ thánh ctia Chúa, song 
ngircVi Y-scv-ra-ên trô' nên ngupi-lanh, lièn 
dòi «môl vua dăng doán-xét chúng tôi, y 
nlur các dàn-tc)c kliác dã có ròi» (8: 5). 
Nglie hp nói vãy, Sa-nui-ên buân lãni, vi 
bictt hp sc niãt plurcVc. ông càu-khSn 
Hirc Clnĩn TrcVi. Níu cluing tòi năn-nĩ 
Clnĩa lioài, thi có khi Ngài cho niình 
dirp'c nhir ỳ-nguytjn (coi Thi 106:15). 
"hiel iigliĩDirc CluĩaTiòi rãt buòn vì thãy 
• niu6n hõ Ngái nliu: vãy ; song Ngài 
k'ĩl-tlinli tloiĩi-xem mà ban cho lip nicit 
cò', Dàn Y-so-ra-ên dã bô ỳ-muãn lát 

nluĩt cùa Cliúa, mà clipn ỳ-niu6n thiV nhì. 
Ngày nay biê"t bao tin-dò đircng chpn ỳ-
ìmiôii tlu'r nhì dó ! Nguyên anh chi nghe 
Iòi Phiio-lô kluiyên ò RcVnia 12:2. 

Câu hòi. 1—Trong dò'i các quan xét, 
thìai làni vua nu'cVc Y-so'-ra-ên? 2—Vi có' 
sao Y-sa-ra-rén muõn bô su- săp-d§t dó? 

Doc chung câu goc. 
CSu-nguYên cho thày Nguyên-xtiân-Ba 

ò' Cao-bàng (Bâc-kỳ) dtro'iig hoc tiéng Thô. 
Cho náni ngtrò'i Tho cV dó nió'i tin Chúa. 

NGÀY THÚ* BA 
Hát mòt bài rc5i đpe Ma 15 : 32-16: 12 

Giài nghĩa càu 17, 25, 26, 27. —Sau-lo- cli 
kiíni con líra cùa cha ininh (eãu 3), bèn 
găp Sa-inu-èn ; song dó cliling phãi tinh-ccV 
tlâu, vì tay Cluĩa dãn-dát hai ngtròi dó. 
«S:i-inii-êii trò-chiiyèn cting Sau-lo trèn 
niái nlià.» Nlià tai xir Giti-da ltic â"y có 
niái bâng-phang xung-quanh bâc càu-Io'ii 
(coi Phyc 22:8). Phi-e-ro' cììu-nguyên 
trên niòl niái nliã nlur thé (Sir 10:9), vì 
lâ niôt eho ì'àl yên-tjnh. Trèn ìnái nhà 
n'ãy, châc Sa-mu-èn tõ cho Sau-Io' biát 
mpi su' sâp-dăt nuVi, và cũng khuyên-bâo 
Sau-Io' nĩra. PlurrVc thay choSau-Io' dtrp'c 
gàn-gÙJ niôt thánli-do cìia Chúa nhir Sa-
inu-ên I Sau-lcr chang kiêu-ngao, song 
khiêin-nluròng nghe lói Sa-mu-ên. Khi 
clura có eliire ló'ii, Sau-lo' rãt khièni-
nhircVng; ngtròi mc'vi tin Cluĩa cũng vày. 

Càu hòi. 1—Sa-iiiu-èii nói cliuyên gi 
trèn mái nliá? 2— Làui sao ta biétSau-lo 
là ngtrtVi khiêin-nluròng? (càu 21). 

Đpe chung eâu goc. 
Cãu-nguYên cho dup'c pliép niò' IIôi-

Thiinh tai Long-niỳ (lĩach-giá) vìtiuittTin-
Lànli» niói giâng đao <r dày, vi) có gSii 30 
ngiròi cau-ngiiyèn. 

NGÀY THÚ1 TU-
Hát môt bài r<$i đpe Ma 16: 13-28 

Giài nghĩa I Sa-iiiu-ên 10 : 1.—Theo Ciru-
Có'f, khi iniion phong niôt nguòi linn vua 
hay liim thây tct-lê thi phài xirc dàu (Lê-vi 
4:3);cókhi ciĩng xirc tlíĩu clio đãn'g tièn-
tri (I Vua 19: 16). Sir strc dãu chĩ vè Dírc 
Thánh-Linh ngvr vò lòiig tin-đò dăng ban 
eho quy'ên-pliép nià.bâu vitjcChúii (IGiăng 


