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T H Á P B A - B Ê N 
(Si'ing-thS Kỳ 11: 1-9) 

CÀU GÕC: 

«Bò*i có* dó dăt tên thành là Ba-bên, v ì no*i dó Dĩrc Giê-hô-va làm cho 
Iòn-xôn tiè'ng nói cùa cá thê-gian, và tù* dày Ngài làm cho 

loài ngu*ò*i tán ra khăp trên măt dà't» 
(Síuiii-lli? Kỳ 11: 9) 

LÒI nà D Ă U : 
I.iti lii'ìi: 

1.— Sau klii nuóe lut, Nô-ê còn songđinrc 
bao lãu? 

2.— Tlia-rè vã Ap-ram là ai? 
3.— Dõng-dũi cíia Nò-è lúc iíy có thô-

lay hinh-tirp'iig kìiòng? 

SAl' klii nirõc lul, Dírc Chúa T i ó i dã ban 
plnrĩrc cbo Nò-c cíuij» các con trai 

ngirĩri mà phi'tn ràng: «Hay sanli-sãn thèm 
nliiru, làni clio dày-dày trèn niăt dãl.» 
Nò-è cùng sôiig diro'c 350 n.iin sau klii 
nuóc lv.it. ÒII<Í dã dirp'c lliáy niòt cliáu 
tèn lá Tba-i'C, vã có lc ÔIIK cũnj* tbiíy dirpc 
con cùa Tha-rè, lcn hi Ap-iani iura. Châc 
Tlia-rè dã diri.rc nglic òiif4 nòi minli, là Nò-
è, nói vè cliuyên iiirĩrc lut và vc cãcb Cliúa 
dâ dói vói ngiròi la lúc đó. Yà có \S òn" 
Tlia-ic có tliuãt lai cbo con lá Áp-iain vè 
dcu dó. Yi'- san, lúc Cbúa kcu-gpi Ap-rani 
thco Ngiii, thì Ap-rani biet licng cùti Chúa 
iu:i dã vâng lò*i. Song lc, Irirĩrc khi Dĩrc 
Cluia Trrri kêu Áp-i:nn theo Ngài, thi 
loài ngirò'i ta là dòng-dõi ciia òng Nò-c bi 
tãn ra kháp tièn trái dát. Sáng-the' Kỳ 
I I : tô ra vi cĩr náo, và theo cách nào, 
chuycn ây dã xãy ra, 

l . - Ỳ CÙA LOÀl NGirÒ-I 
(1-4) 

i.iti hòi: 

1.—Sau khi nirĩrc liit thi loài ngiròi ò-
đàu? 

2.— Ỳ cùa Cluia cho ngiròi ta hic áy là gi? 
3.— Loiii ngiriri iiiiuín liini căi tháp vâ 

ciii tllành tõ lii lùngdoi vói Chúa llie nào? 

Dòng-dõi ciia (ing Nò-c có mòt gipng nói 
và mòt thir tiéng. Ngiròi ta lúc dó có ỳ mà 
tân ra Ihco ỳ cũa Chúa; song khi g^pinòt 
diing bàng trong xĩr Si-nè-a, thì đã ò' lai 
đó. Cliò áy có lc khi sau gpi lã Ba-by-lôn. 
Y cua Chúa I:i miion cho ngirò'i ta phâi 
tân ra. Khi ngirĩri nhĩrt-dinh làm cái 
thành và cái tháp, thì có trâi y cfia Dĩrc 
Chúa Trò'i. Liim vicc í y , tô ra nguòi 
ta Idiông nhò'-cày và khòng vângló'i Ngài. 
Ciiúa inuon ngirĩri ta phãi nhò'-cày Ngài. 
Láin SÌIO hp lai iiiuoii liun cái tháp? Hp 
sp' si: có niró'c lut iiíra chăng? Chúa dã 
hĩra Ngãi khòng khi não phttl ngirò-i ta bõi 
nirĩrc li.it iiĩia. IIp inuíin lâp cál thiinh, 
song lc ctii thiinh là chò sanh ra tpi-lòi. 
NgirrVi ta lúc dó có lòng kiêu-ngao, niuõn 
liim cho rang diinh iiiinh. Lúc dó không 
phãi htft thâv là dÓt-nát (làu. IIp cũng có 
su víìii-minh; vi hp biát líim dirp'c cái 
tliãiih vã cái tháp. Song le hp kliõng biét 
rõ v'ê Chiia. 

II Ỳ DI>C CHÚA TRÒI DÕI 

VÓ-I LOÀI NGU-Ò-I 

I.irĩ liói: 

1.— Láni sao Dĩrc Chúa Tròi khõngbàng 
lòng khi thĩiy cách cùa nguòi la làm? 

2.— Ngirĩri ta có thê' liun ciii tháp ãy 
đirp'c khòng? 

3.— Cãi clirr cchúng ta» trong câu 7 có 
nghĩa gi? 

Dirc Chúa Trcfi thiíy các công-vièc 
cùa loài nguò'i dã lãm thĩ Ngâi khòng 
biing lóng. Ngài dã nói chì cò inpl thir 
dàn, dòng niõt thir tiù'ng, llii dc láin cho 
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loài ngirò'i; l.nm clii cũng đup'c. X<{ài dã 
nói chíing càn clii ngăn ngiròi ta làm 
nhĩí-ng tfêu mà ho đã quyè't-dinh diroc. 
Bcri itoc lc'ri ãv, chiing ta biê't loài ngucVi 
trong lúc đó khòng phài là ddt-nát đàu. 
NgttcVi ta (lã biò't lâm mpt cái tliáp, Cliót 
cao (tc'n tàn tnVi. 

Birc Chúa. Trò-i đ3 nói ìàng: «Thôi , 
chúng ta hăy xudng, làni lòn-xôn tiéng nói 
cùa chúng nó.» Chft «chúng Ia» chì rõ vè 
Búc Cluia Trô-i khòng phài là niôt. Bci 
chì ve Birc Chúa Cha, Birc Cluia Con và 
Búc Thánh-I.inh hiêp làm môt. 

Cluingta khòng biít dup-c Chúa lãmcách 
nào, nlurng cluing ta bièl bòi su lôn-xòn 
tic*ng nói cùa ngiròi này vói ngiriri kia, nèn 
hp phâi chia ra; nlurng ngiròi m;i nói v;i 
hièu (lirp-cmòt tlu'r tidng thi đã ô- viri nhau. 

III.— SU" TÀN RA 

Lìri lìôi: 

1.— Lâm sao Cluia mudn ngirò'i ta tãn 
ra kllâp trèn măt (l;it? 

2.— Tai l;im sao diit tèn chò ãy lã Ba-bèn ? 

3.— Tai làmsao hòm nay có nliieu thir 
tiéng và nhièu inróc? 

Ta i loà i ngirò-i cir theo y niinh, thi bi 
tân ra khÔp trèn mát dát vã hp thòi còng-
viêcxày-cãtthànli. Chõ ay hp dăttên là Ba-
bèn, nghĩa lã lòn-xòn. Lúc truóc, nguiri 
ta không chiu tàn ra khàp trèn niyt dát, 
nên Clnia phãi ép hp làm. Tai sir lõn-xòn 
no-i thânh Ba-bèn, nân hôm nay có nhieu 
tlu'r tií-ng v:i nhièu dàn-tôc. Khi tririrc to-
tõng cluing ta chì có mòt thir tiéng vã là 
mòt tlu'r dàn m;i thòi. 
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ÁP-RAM, NGirÒ*! CÙA ĐÚ-C-TIN 

(Sáng-llu' Kỳ 12 : 1-5 ; 13 : 1-12 ; 17: 1-8 ; 18 : 22-33 ; Hc-lxr-io- 11 : 8-10) 

CÀU GÕCl 

«Bò*i đirc-tin, Áp-ra-ham vâng Iò*i Chúa goi, đi đén xir mình sê nhân làm co*-
nghiêp: ngu*ò*i đi mà khòng biè't mình đi đâu» 

(Hê-bff-rcr 11 : 8) 
Ỳ-NGHĨA CÚA BÀI NĂY : 

Y-nghĩa cùa bài niìy là dc làm cho ngucri 
ta hi'eu sir hè-trpng, o'n, và trâch-nhièm 
cùa sir vâng lòi Birc Clnia Trò i . 

CÂT NGHĨA Tl> CĂU : 

Sáng-théKỳ 12: 1.—«Đú*c Giê-hô-va có 
phán.» I.òi í y cci ỳ nói khi Clnia dã kêu-
gpi ôngAp-ram, thi cha ngirò'i, là Tha-rê, 
bang lòng đè clio con Iìa khòi c|uè-hucrng 
mà di dén niòt xú- khác, vi òng áy biét 
rang Birc Chúa Tró i dã kcu-gpi con mìiih. 
Ong Tha-rè là inôt nguòi dã biè't Búc Chúa 
T r ò i , và vi su day-do cùa òng, con-cái 
<ing <leu dupc bict v ì N'gài. Bèu cha me 
day-dí) con v ì Chũa là ciĩn-yíu hini. 

Câu thir 2. Xem 4 phiin trong sir hira : 
1) «Ta sê làm cho ngirrri nên môt dàn 

ló*n.» Sd dàn Y-so'-ra-èn tăng lèn nhièu 
hay it tlurirng theo su triing-tín cùa hp ddi 
vói Birc Chúa Trò i . Khi dân Y-sc--ra-èn 
khcingchiu nhân Birc Chúa Jêsus là Bĩíng 
Mê-si, thi sd dàn càng ngày cãng kém sút. 
Trong nain 1500 có chùng 1,000,000 ngirò'i 
Y-so-ra-cn, trong niim 1700 có 3,000,000, 

năm 1900 có 11,000,000 v;i đín năm 1916 
có ho-ii 13,000,000 ngucVi. Bèu đó chì 
r:ing ducrng có nhieu ngircri Y-so'-ra-èn 
trò' lai cùng Birc Clnia Jcsus. 

2) «Tasè ban phu*ó-c cho ngiro*i.» Liri 
ay đã iriig-ngliièin trong khi Ap-ram càng 
ngãy càng hieu-biô't nhièu hcrn vè Birc 
(2hũa Trò'i. 

3)«Cùng lãm noi danh ngu*o*i.» Banh-
liièu cùa Ap-ram là tròi hon các danh 
trong lich-sù cùa thC-gian. Plnro'iig Bõng 
và pluro'iig Tày đeu biát ve òng. 

4)«Ngu*o*i sê thành môt nguònphu*ó*c.» 
Su áy đĩt diroc irng-nghièm trong Chúa 
Ciru-Thé, Jèsus-Chrisl, vi Ngàl l;i dòng-dõi 
cùa Ap-ram theo xác-thit. 

Boan 13 : 7 «Dân Ca-na-an.» Tèn ãy chì 
v ì nhirng nginVi ô- bàt bìen xir Pha-Iè-tin 
và ò'gSn sông Giò-danh. Song cũng chì 
vc dàn bon-xir cfia nucrc Plia-lô-tin nira. 
Pha-rè-sit chì vè nhrrng ngirò-i ò- trong 
xóm có thành. Hai dãn áy ngăn-trò' 
hiinh-trình cùa Ap-ram và Lót. 

C.âu 8 «Áp-ram nói cùng Ló t .» Xem su 
khicm-nlnrò'iig cùa Ap-rani. Ông là ngiròi 
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tnrông-thànli ho'iiLótvà cũng là trireVng-
teic cùa chi-hp nfra. Theo lè phài, thi òng 
citrpT hra-chpn chõ cvtfSt ho-n hét chomình. 
It ngirò'i có eluyèn nhir õng Áp-ram đã ce'). 
O'n-điên cv trong lòng ngircvi lãm cho 
ngiròi iin-ó' có eluyên vó'i kè khãc. 
«Chúng ta là eot-nhue.» Nê"u ông Ap-ram 
vã Lót cãi-lãy vó*i nhau, thi tô ra môt 
guo'ng xiíu-xa lám, vi hai ông là iigir,ò'i dã 
tlieo Birc Cliúa TreVijcòn nhfrng ngireVi 
bon-xú lã ngire'vi rigoai. Hõi ngireVi bõn-
đaol Si.r khièm-nhucVng lã qui-bãu hon 
sir cãi-lây. 

Càu 9 «Toàn xú*.» Búrc Chúa TreVi đã 
pbán húa Ngài sè ban xir ãy clio Ap-ram. 
Song ông không vin liíy leVi ãy mà cãi-lãy 
vó'iLót. Vi ôngđã biét nhfrngdeu Chúa dã 
ln'ra, thi Ngài có quyèn mii làm cho dirp'c 
irng-nghiêm. Ông hét lòng nheV-cày Chúa, 
nèn không có lo vè phJìn áy. Ông lây đirc-
tin mà yên-ngh! trongChúa. 

Càu 10 «Lót bèn ngiró*c mát Iên.» LeVi 
ãy khác vói leVi trong câu 14. 0' dó Dii'c 
Cbúa Trcvi đã bieu ông Áp-ram : erHãy 
nlurevng mât lèn.» Ông Lót thuò'ng lo 
nhũng vieic thĩíy diroc và có lòng ich-kỳ 
khi èing đã Iira-chpn mòt chô er cho òng. 
Su' khièni-nhueVng cũa Ap-ram khòng 
day-dõ Lót. 

Hè-bo-ro- 11: 9 «Bo*i đirc-tin, ngircri 
k i èu -ngu trong xú* dã hú*a cho mình.» 
Diìu Chúa đã húa rang ông sèdup-cxiráy, 
song trong dcvi ông tbi õng chl kièu-ngu 
noi đó nià thôí. Diiu vày, ông kliòng 
nghi-ngeV lõi ciìa Chũa. Ông tin châc 
Ngiii sè làm írng-nghicMii lòi húà cũa Ngài 
theo lúc Ngài muõn vá cũng theo ỳ Ngài. 
(Kicu-ngti nghĩa là nguòi ngoai õ- tam 
vào xír ãy). 

I . -BÚ-C-TIN CÙA Á P - R A M 

Dírc-tin là dcu ló'n hon hét trong đcvi 
cua Ap-i ani. Sir lìa-bô xir nilnh sang qua 
xú khác mii ô khòng phãi lù me)t chuyèn 
dè dàu. Và U-ro, tliue'ic vè xir Canh-đè, 
là tliãnh cùa Áp-ram phâi lìa-beì, thât lii 
mòt thành etep-de 1am. O' dó có đii sir 
sung-siró-ng ciia đcri áy. Song, khi ông 
sjang livi Dirc Chúa Trò'i, thi dành bò hêt 
các cleu áy. Dó clù vè si.r lira-chpn cũa 
nhfrng dèu minh tháy dupc và nhirng 
dèu Ihiêng-lièng. 

I I—LÒNG HIÊU-THÀO CÙA Á P - R A M 

Đirc Chúa Trò i đã kèu-gpi Áp-ram khi : 
ông còn õ' vó'i cha. Cluia dã câni-de}ng j 
lòng cha ngu'òi cho dên noi muon di qua 
xú'Ca-na-an. Song, khi ông đi teVi Cha-ran, 
tbì ô- lai vã lãp gia-cir tai dó. Òng làni 
nlnr tliê', thì châc khó cho Ap-ram, vì Ap-
ram hiét Cluia muô'n kêu mình dín dãt | 
Ca-na-an. D'àu vây, nhirng ông cũng 
tô ralòng vàng lò'i vã phuc-tùng cha. Ap-
ram có đê ỳ cùa mình lai mã trông-đpi 
Cluia mcV đàng di cho òng. Thwòng 
chúng ta đirp'c biéty cũa Chúa bcvi nlifrng 
sir đã xày ra xung-quanb mình. 

III . -ĐÚ-C CHÚA TRÒI ĐÃ 

NÓI VÓI Á P - R A M 

Cluia cũng cei hièn dén vcvi ông. Chúa 
dã day-dò òng bevi luong-tàni và CŨngbôĩ 
nlifrng vièc õ' ngoài. Hièn nay ngircvi la 
cũng elirpc sir day-do nlnr thé: (1) Bòi 
luo'iig-tàm. (2)Bevi lò'i trong Kinh-thánh. 
Nhirng mà nguòi phâi cei ỳ-muò'n vàng livi 
nlur ông Ap-ram đã có. eeNè'u ai kluing 
làm tbeo ỳ-muí5n cùa Dúc Chúa Trò i ihi 
sè biê"t» (Giăng 7: 17). 

I V . - S y NHIN-NHUC CÙA Á P - R A M 

Trong cliuyèn cũa Áp-ram và Lót, 
thì Leit không có ăn-ô' xirng-dáng. Có 16 
đã xây ra su' cãi-lày lã tai elìiy-ló' cùa Lót 
ăn-ò' không xirng-eláng. Nhièìu khi đày-tÓ* 
hay iin-ô' theo guong ciìa clnì. Có leđày-
tó' cùa Lót tluieVng hay nghe Lót phãn-
nàn vè các deu ĩíy trtró'c hct. Dău vây, 
Ap-ram cir lò ra lòng rông-rãi và phcp-lâc. 
ông không có liun quĩiy vì iiguòi kia đã 
lĩiin dèu quãy. Òng không rán súx đê 
đircvc nhũng dèu thièt thueic vè ông; và 
ông cũng không có lòng giân nbfrng 
kê nghich-thù và muõn lãm hai ông. Néu 
môi ngu'ò'i bãtclnróc theo girong ciìa Áp-
ram, thi thé-gian và Heii-thánh sè tôt lâm. 

Và, dàu õng là nguòi Iiay nhin-nhuc, 
song ông không sp- mà thco sir pbâi. 
Trong doan 14 dã nói vè khi òng di ciru 
Lótkhôi ngirò'i tlui-ngliich. Ôngbanglòng 
di dánh giăc dè giúp nhfrngkê khác, song 
õng khònglo vc niinh. eeAnh cm cìln phâi 
nhin-nlu.ic)) (Hè-bo'-ro-lO : 36). Áp-ram có 
sir nhin-nhuc vi ông cei đirc-tin. 

Dirc-tin không phâi là quyèn cùa Dirc 
Cbúa Tròi cho ch'í đê làm cho nguòi này 
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nhin-nhuc, và ngircVi kia khiêm-nhircVng 
dâu. Btrc-tih là sir tircrng cũa linli-liòn 
ngiròi dô'i vói Dirc Chùa TrtVi. Áp-ram 
dã tin Dirc Chúa Tròi , và vi ông tircVng vê 
Ngãi luôn, nèn òng dA diro-c biè't Ngài và 
dirp'c nhicu plurcVc ciia Ngái. 

Lùi hôi: 

1.—ông Áp-rani có mõ-mang inòt thiri-
dp'i inó'i Ihc não? 

2.—Trong liri eùa Chúa hira choÁp-rain 
cái gi lã chác-chán? 

3.—Trong liri phán day cùa Ngài cái gì 
là vô-hari ? Cái gi Ihfr dirc-tin ông? 

4.—Trong lcri húa cùa Chiia lcri gi là 
chãc-chìin? 

5.—LcVi hira gì cho Áp-ram uià dã dirp-c 
irng-nghicm trong dc'ri òng? 

6.—Liri hira gi dã trc dê'n -100 nãni,? 

7.—LcVi hirn gì clnra dirp-c írng-nghicni 
đêii hày giir? tai sao vây? 

8.—Lò-i hũn gi đircrng irng-righiêm luôu 
luõn hày giõ'? 

9.—Cãu gô'c tô gì vi? Ap-rani? 

10.—Chuyèn Lót và Ap-ram tci ra tánh 
Àp-ram lliè nào? 

11.—Birc-tin cùa Ap-ram làni cho òng 
ducrc chirc gì lcrn? 

12.—Làm sao Ap-ram dirp'c kêu-gpi lá 
«Ban-hũu ciia Búc Clnia Tròi?» 

Bài Irii l<ri: 

I.—Trong khi õng tim cho miri dác-
dãn cùa Birc Cluia TrcVi; trong khi òng 
lâm cái bàn-thcV incri; vâ trong khi òng 
lâp mòl diin nnVi. 

2.—Ong pliăi đi; phãi ra khôi (|iiè-
hiro'ng, vùng hà-con vii cha ine. 

3.— Bi dén xir ta sè chĩ cho. 
4.—r Cliũa sè ch! xir cho òng, õng sc nèn 

mòt dán lirn; sc dup'c nôi danh vá sè 
diip'c nhieu plurirc ciia Chúá'. 

5.— Ông đã đirirc inòt con hòi qnyen-
phi'l) cũa Birc Cluia TrtVI. 

6. — Liri hira vc dõng-dõi Ap-nini sè èV 
trong xir ciia Clnia đê hira cho ông không 
CÓ linli-n.iíliicin cho de'n khi HHircri Y-scr-ra-
èn ra khõi xir E-dip-tÔ. 

7.— Dãt mii Chúa dã hira cho ngiriri Y-
scr-ra-èu, thi hp khcing có lành hct cã tir 
lúe dó cho đén bây gicV. Ây lã vi ho 
không di láy (liiõ-suê 1 : 2-4). 

8. — "LcVi htrá vè các ciii-tòc no'i thc-gian 
sc nliir ngiriri mà dinrc plurirc dirong irng-
ngliièm hòm nay tiong Birc Cluia Jcsus-
Christ. 

9.— Birc-tin và sir vâng lcri. 
10.— Khòng có lòng ích-kỳ. 
11.—Ong dirp-c kèu-goi lá han-h&u cũa 

Chúa (II Si'r-kỳ 20 : 7; Ê-sai 41: 8; Gia-co-
2:23). 

12.— Xin trà lõ'i theo y-tirò-ng ciia niõi 
nsiircri. 
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G I A - C Õ P , NGU*Ò"I Í C H - K Ỳ , DU"0*C C H Ú A BOI LÒNG 

(Sáng-thí kỳ 25:1'.K-Ì4; 27 : 33; 46 :28; 47:12) 

CÂU GÕC: 

«Ngu"ò*i nào nêu du*crc eà thièn-ha mà mâ't linh-hòn minh, thì có ích gi ? 

Vây thì ngu-cri là'y chi mà đoi linh-hon mình la i?» 
i M:i llii-u- 16 : 26) 

Ỳ-NGHÍA CÚA BÀl N A Y : 

Gia-cõp thiéu-thon ve sir thiéng-liêng, 
tuy òng hiét Cluia dã han plurcVc trong lòng 
òng, song òng khòng chiu iin-i'r xirng-dáng 
dõi vcri Ngãi. Nluriig cácìi cũ--clií bè ngoăi 
pbài plui-hiêp vó'i câi đja-vj cũa lòng. 

L|CH-SU*: 

l . - Á p -ram dtrcrc V-sãc khi òng 
tuoi. 

100 

2.—Y-sác din.rc K-sau vã Gia-cop kliiõng 
60 tuSi. 

3.— lid'n nnro'i năm sau, lvsau !iiy vp -. 
4. — Gia-cõp bõ nhii ra đi khi ông 77 

tui'ii. 

5.—Bày ìianisauthieuòi Ha-chcn viil.è-a. 

6.— Gia-eõp có ò' viri La-ban 20 iifim, roi 
bò nhà La-ban. LÚC ĩíy Giò-sêp dup'c 
6 tuĩii. Còn Gia-cóp du-crc 91 tuôi khi Ha-
chen dê Giô-sép. 



7. — Gia-edp (13 (|iia (lò-i khi 147 tuòi và 
lúc iíy Giô-sép đirpc 56 tuoi. 

CÁT NGHÌA Tl> CÃU : 

Sáng-tlié Ky 25 : 31 «Háy bán quyiín 
trirò'ng-nam cho tôi .» 

Ai dirp'c quyèn tnrcrng-nam thì dirp-c íin 
gia-tĩii ciia chagáp hai. Song, theocâch cũa 
úVlcing ngirò'i Y-s(r-ra-èn, thi cósir qui lion 
nũa, lã ngircri ducrc quven trircrng-nnm 
thi ilircrc lâni clui cúa cii dàn mình, vã lò*i 
giaci-irc'rccuii Dire Cluia Triri dã ban cho Áp-
ram cũng tliucic vô ngircVi dó. Gia-cóp dă 
bíê'tđèuâ'y.nèn làp imru niìy ke kia dèdirp'c 
quwTi trircrng-nain. E-sau cũng biét, song 
klicing cho là qui. Ong chì nghĩ dén 
vàt-cTiãt niii thõi. Nlifrng plurcic sè dirp'C 
klii sau hay l;i nhrrng phiró'c thièng-Iièng 
thi ông kliòng có ngliĩ đéii. Trong Hè-bo--
rcr 12:16 clã nói Ivsaulà ngirò'i khinh-lò'ii. 
Xy nghĩalàòngkhôngcó lòng thiêng-Iiêng. 
Òng liiíng lcing bci quyèn con tnrcVng vi mpt 
mciii ăn, tci ra ông kliòng dáng dup'C chirc 
áy. Nhirng cách Gia-cíi'p dùng mã durrc 
([iiviTi áy cũng khcing eó ai khen đtrp'c. 
Òng có iihc'v niuu-dinh cùa xác-th|t d'e 
đirpc sir thièng-liêng. 

Siíng-tliè Kỳ 28 : 18 «Du*ng đirng lên làm 
cây tru.» 

Gia-c6p clirng hòn dii ãy de làm kỳ-
nii'in vè liic cing dã găp DiVc Chúa Trò i . 
«Đo daVi lên trên.» Dó không phài nghĩa 
la ông cc') tlicV dá ĩiy, song òng có dl.rng cle 
liuii ky-iiíf'in nià thòi. 

r.àu 'in «Gia-eÒp bèn khã'n-vái.» I.òi 
kliiin-viii cũii õng lci ra lcingciia òng. So-
sãiih lòi cũa ông Gicip Irong sách Gióp 13 : 
15vcVi lcii cùa Gia-cóp, thi thãykhác nhau 
liini. Ông Gióp có nói rang; «Dsìu Chúa 
giet ta, ta cùng ccin nhcV-eãy noi Ngiii.» 

Câu 22 "Dá dàY sè là đ'ên Dú*c Chúa 
Trò*i.» Có 16 Gia-côp có ỳ lãm nipt nhà 
tlici-lay Dirc Chúa Trcri ù dó neu có dip-
tiin. Sau òng dà làm niòt bàn-thò- tai đó 
(35:7). Song'ỳ cùn Cliúa l;i lãin nhâ-tliir cho 
Ngài tai Gic-ru-sa-lem (I'huc-ti uyen 12:5). 
«Sê nôp lai cho Ngãi môt phàn mu*ò*i.» 
Lúc iíy nginVi ta dã bie't dãng niôt phàn 
nnròi cho Chúa (11: 20). Òng hira vcri 
Clnia nhir thé, tlii tó ra cho chúng ta biét 
dò lã ỳ cùa Dirc Chúa Trò-i. Dãng mòt 
phàn niuòi cho Chúa tô ra niình biét hê't 
nipi đèu là cũa Chiia ban cho. Trong 

I Có-rinh-tô 16 : 2 đã nói nguòi pliiii cliìng 
cho Cluia theo sirban on cũa Ngai. 

Cft'd 2!): 18 «Tôi sè giúp viêc trong bây 
năm.» Khi Gia-cfip (13 <>• vói La-ban môt 
thiing, thi La-ban bidl Gia-cõp làm vièc 
gicii liim. 15(2 ngoãi I.a-ban iiii-õ- nho'ii-tir 
và eòng-hinh, song trong lòngông ich-ky. 
Ông d3 djnh sè trà tièn cho Gia-cõp 
cQng nlui' Gia-ccSp là diìy-tcV mà thôi. 
Nliirng niii Gia-cõp cũng (13 băng Icing 
vii c!3 xin ông dê cho Hít-chen lám vo* 
niinh. Vã ông Gia-eăp vui lòilg làm 
viêc trong biiy nãin dè eiroi dup-c Ha-chcn. 
I.a-ban dã chiu. 

Câu 211 c<Nèn coi bày năm bftng chìrng 
dôi ba bũ*a.» Vi Gia-ciip tlurong Ha-chen 
lìiiii, nèn coi biiy niim nlur lã đòi ba bũ'a 
nià thòi. Sir Gia-cdp yèu-tlnro'iig Ha-
chcn lã niõt deu tdt ho-n hô't trong tánh 
cùa ông. 

Càu 33: 1 «Bènchia các con.» Diìu đêm 
truóc òng eó găp Dirc Chúa Triri, song 
kliòng có lòng nhò'-cày Ngài. Ay khòng 
phài lá dirc-lin d;iu. Néu ngircri eó lõng 
tin-csiy tlii khcing có lòng lo. 

Câu 3 ccSâ'p mình xuông dà't.» Khi ông 
s;i'p niìnli xudng dát, llii õng có lòng kinh-
trpng anli; õng cfing cci nhcV vè su ddi-lrá 
trong nisiy iiăin Inrcrc; và òngcó scr. Trong 
esiu õcing Gia-cdp khòng có dùiig lòi Gic-
hò-va. Khi diuig tèn ãy thì chĩ ve Chúa 
(13 lãm giao-uirc viri ngiriri iiày ngirc'ri kia. 
Gia-cdp khcing muii'n cho anh là E-sau 
nghĩ dén sir Isip giao-uirc, vì E-sau đ8 
bán quyèn con Inròng ròi. 

MIJC-ĐÍCH V Ã N G : 
1. Tánh cùa Gia-cop.—Gia-edp không 

phãi lâ mòt ngirò'i nià thiên-hsi ua dàu. 
Òng có lòng ich-ky, hep-hòi mà nhát gan. 
Òng chĩ có mòt dèu xiVng-diing, iiy là su 
thuo'iig-yèu lia-chen. Cluing tòi khòng 
biê't nhieu vii tánh ciia bà, song bà có 
thè giúp õng suy-nghĩ và lo dêfn nguòi 
kháe n fra. 

2.Dú*c Chúa Trò'i cùa Gia-eòp.— Vì 
tánh-net cũaGia-cdp l;iqii;iy-bày, ncn Chúa 
phâi xung Ngài lã Dirc Clnia Tròi ciia Gia-
cop. Néu Ngài làm Dirc Clnia Trò'i eho 
Gia-cdp, thi Ngài eũng lãni Dirc Cluia Tròi 
eho mpi ngiròT. Nc'Ti Ngài doi lcing cho 
Gia-cdp đupe, thi Ngãicũngcó quyèn dôi 
lòng ngirò'i kliác nũa, diìu ngirò'i â'y là xĩíu-
xa làni. 



3 . Cách-thè' Chúa dùng đ6i vó>i Gia-
c6p.—Cách-thê â'v là hô-i on-diên, son;; le 
cũng có sir day-dõ clio Gia-cô'p. Có thê" mà 
nói ve Gia-cop cũng nlur Kinh-thánh dã 
nói vè dòng-dõi cùa ông khi sau «Chúa là 
Bi'rc Chúa Trò-i dã tha-thír cho hp, dìlu 
Chúa báo'-trâ còng-viêc cùa hp» (Thi thicn 
99:8). Chúa khòng lia-bô Gia-côp, song 
ông phai chju sir ho-thcn và sir buòn vì sir 
ich-kỳ vù si.r thco ỳ riêng niinh. 

4 . Gia-c6p là hình-bóng v'ê ngu-ò-i Y -
po*-ra-ên trong đò*i rìàv.— 1) Òng không 
có ò Irong xírcùn phirõc lành cho ông vã 
ngiròi Y-so-ra-ên. 2) 6ng khòng có bàn-
tho. Xin xemÔ-sê 3:4, 5, thìsèbiô't ngirõi 
Y-so-ra-èn cũng khòng có. Ùng có tiéng 
xãu (Xem Sáng-lhé Kỳ 31: 1 ) . Ngiròi 
Y-so-ra-ên cùng cõ (Xcin Kò-ma 2: 17-24). 
Song le Gia-cô'plà ò-duói sir giao-iró-c cùa 
Bírc Cluia TrcVi, cũng nhir ngiriVi Y-so'-ra-
én vâv, vá Chúa tlirong lo cbo õng. Boc 
Sãng-the Ky 5:; 28:13, 14; và so-sánh vó-i 
Hò-ma 11:1, 2f>-30, Gia-cop khi sau dã tr<V 
vè. Xcm K-xè-chi ên 37: 21-22. 

LcVi luii : 

1-— Ông Gia-óôp có tô ra lòng ich-kỳ 
hep-hòi (">• dàu triróc hét? 

2.— O' dâu có nói vc òng có tò ra mõt it 
thièng-Iicng lôn vói xác-thit? 

3.— Néu là ỳ Clniii cho Gia-cõp thô' Ê-sau, 
cáigi lã quĩíy trong khi òng dĩĩ Iám? 

4.—Trong Kinh-tháiih đfl chép ràng có 
mòt ngiròi khác diĩ găp mòt dèu nlnr Gia-
c6p, song ông áy có drri Chúa liim cho 
minh. Nguiri dó lã ai? 

5.— Gia-cft'p bi phat thc nào vè dèu 
àpg dĩi làm? 

6.— Sir hinh-phiit cùa Gia-cô'p có hièp 
vói vicc làm cùa õng thc iiào? 

7.— Trong dòi Gia-cõp có sir gi làm cho 
chúng ta thtfong-yêu ông diro-c? 

8.— Ò' dàu chúng ta hicu dircrc rõ vS 
tánh t6t cùa ông? 

9.— Có si.r day-do nào lón trong đò'i Gia-
c6]> de day chúng ta? 

10.— Khi ngirò'i ta thiíy cách íin-ô' cùa 
Gia-cop và biêl iigircri hòni nay cũng vỳy, 
tbi có lò'i nào cùa Thánh Phao-lò dã an-
ùi lòng ngiròi ? (líô-ma 5:20). 

11.— Khi trong Kinlithánh nói lai vS 
Gia-c6p Ihi có nói câ sir xĩíu lĩSn sir t6t 
bay không? 

Bùi Irã li'ri: 

1. - Xem Sáiig-thg Ky 25: 25-34. Cái cách 
ăn-(V vcVi nnh. 

2.— Trong khi òng găp Birc ChiiaTrcri 
tai Bè-tên và ông đã nói rìing: «Thât Ghúa 
hiên có trong no-ĩ đày mii tòi khònghiét» 
(Sáng-thé Kỳ 28 :10). Lai nũa, khi ông hièu 
trách - nhÌQiu phâi d6i vcVi Ngài, ông 
có nói Birc Chúa Trò'i sc liiin Cliúá cũa òng 
vã ông có hira sc nòp Iai cho Ngài môt 
phiĩn nnnVi moi ciia-câi inà Ngài sc cho 
òng (28:20-22). 

3.—Vì ông có thco v niình inã làm, ông 
khòng có drri dê Chúa lo mà sSp-d§t 
cho òng. 

4. —Vua Ba-vit. 

5. — Chia ra khôi chn inc và quc-luro'iig, 
g.ip sir circ-klio tal nhii I.a-han, kluing có 
si.r hìnli-ycn trong lòng, vi khòng hòa- , 
thuâii vó-i anh. Ay lù hicu-qiiii bâi tõi- j 
lôi cùa òng. 

6.— Vi òng lii ngiriri ích-kv, dõi-trá và 
nói láo, thi òng bi ngirò'i d6i-trá và nôi láo 
vói òng. 

7.— Sir õng tluro'ng-ycu Ba-chen và 
hai con lã Giò-sép va Bcn-gia-min (Xem 
29 :18-20 ; 35: 16 20; 32: 22 ; 33 : 14). 

8. — Trong sir ciìu-nguyèn trong 32 :9-12. 
Và khi õng găpCluia tai Phè-ni-èn (32:24-
30). Sách Ô-sè 12:5 nói răng: «Ngtfcri có 
quyèn ló'n hcrn thicn-sú' và dirp'c thâng; 
klióc-lóc vii khan-ca'u ngirò'i.» 

9.-^ Lò'i day trong dòi Gia-c6p là Birc 
Chúa Trò i có quycn pliép inã dôi lòng 
ngirùi ta dììu lòng dó là xĩíu-xa và dũ-tp-n 
ho'ii liét. 

10.— ((Nhirng no-i nào tpi-lõi dĩí gia-thcm, 
thi ân-dièn lai cãng (hr-dãt lio-n nflra* (Bô-
ma 5:20). 

11.— Có, dâu trong đoan 11 tho Hê-bo-
ro dã nõi vè òng lá ngirõi tin Cluia, song 
cũng có lô ra su quăy cũa òng nũa. 
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MÔI-SE, LÀ KF. D Ã N Đ À N G D A N - D Ĩ 
(Xuál Ê-tllp-lô Kỳ 1 : 8-14 ; 2 : 1-22 ; II : 1-14 ; 11 : 1-10; 32 : 30-35 ; 

I'liuc-triiyen 34 : 1-8 ; Ht-liff-ra 11 : 23-29) 

CÂU GÕC: 

«BcVi đtrc-tin. nguò-i lia xir Ê-díp-tô không so* vua giân; vì ngircVi 

dú-ng vũ-ng nhu- tháy Đà'ng khõng tháy duo*o> 
(Hé-lio-ro- 11 : 27) 

ĐAI-Ỳ CÙA BÀI NĂY : 
Có lc òng Môi-se lã iiguòi lón hon hét 

trongdòi Ciru-uóc, lioăc nói ôug lâ nguòi 
lcrn licrn hè'l trong lich-sfr ciia nguòi la tir 
ban dãucho dè'n hòni nay. Vi ccr não õng 
có danli-tieng nbu Ihê? Cc> nhièu có'. 
Songle, nói lc'ini lai, Ihicóniôl cc'r nià thòi, 
ãy là su khièiii-iihucVng (Dân-stí K\ 12: 3). 
Su khièni-hòa ctia Mòi-se eũng nliu su 
đâng tninh cho Chúa. Cluing ta biél su 
khicni-nluròng kjiòng phài su yè'u-dudi, 
nlnriig lá sirc inanli. Sirc niaiili cũa Cluia 
là trpn trong su khiôin-hòa ciia Mcìi-se. 

LICH-Sl> 

Mõi-se dupc sanli ra cluing <lô 1571 iiăni 
liin'n- Cluia Jêsiis-Christ giáng-si'iih. Bíin 
nnroi năni sau, ôug trfín xuong xir Ma-di-
an ; hon nuioi náin snu, òng c<> trô' ve xtr 
Ê-díp-tô v:i trong nãin đó ngiic'ri Y-s.cr-ra-
ên dtrpc CÚII ra khòi tay ngtrcVi E-dip-tô, 
ãy la trong năin 1491 truóe Chúa Jèsus-
Clirist vày. 

CÂT NGHĨA TŨ* CÃU: 

Xufit Ê-dlp-tô 3 : I «Chăn b'àv ehièn.» 
Ay lá trong 40 năni (Sir-dò 7: 30). Giè-tra 
cũnj; kcu l:i ltc-u-èii (2 : J8j. Òng cõ hai lèn 
cũng nliti'òng (iia-cdp ; tèn kia ctia Gia-cfíp 
là Y-so'-ra cn. (ìiè-trcr có 16 là inòt chúc. 
• Phíabén kia dong váng.» Ay lii pbia dòng. 
(y di> dat tfíl láin, và có trái cày nhicu, vi 
í ' di> có nln'cti nucrc. «Niii eùa Đúc Chúa 
Trc*i.» Kèti ntii dó nlurthé, có lè vi lai đó 

(frCliu.'i dã liièn dc-n vcVi nguiri Y-su-ra-ên. 
Câu 2 «Thlên-sir cùa Búe Chúa Trò*i.» 

T/hièn-sir áy cùng là clunh niinh Birc Cluia 
Tiòi (Xein càu 4). Tliièn-sir cùa Búc Cluia 
TrcVi chì vi' Birc Thiinh-Linh; khi nói trong 
Kinh-thánh rang «Mòt thiên-sùcùa Chúa,» 
ngliĩa lâ inpt trong niiiy thièn-sú hiìu viêc 
Ngãi. "Ngpnlira.o Xiuso-sánh Phuc-truyèn 
LuAl-lê Kỳ 4:24 vó-i Sũ-đò 2 :3 . 

Câu 5 «Hãy coi giàY-» CliS fiy khõng 
phài lã nhã-thcV, song lã thánb, vì có Chúa 
ò1 dó. Theo thói cjuen ciia ngiriri plurong 
dòng.thì khi di vàonhii-lhcV, bén coi giày; ô" 
pbuorng tày ihiciít niũ. Cluia inuonday ông 
Mòi-se kinh-trpng Ngãi, vi Ngãi lá thánh. 

CâU 8 «Xú*đep-dê và rông-rã i .» Xú Ca-
na-an l:i dãt tfíl v:i.<'ũn<< rr)ng-r3i khi sa-
siinli chô fiy cùa nguòi Y so-ra-èn trong 
XÚ Ê-díp-tô. «Biro*m sìrn vã mât.» Lòi áy 
lii hìnli-hóng vèdit't hay sauh-siín và vè sir 
dep-dè cùa xir áy. 

Gâu 10 «Dèn Pha-ra-ôn.» Pha-ra-ònlà 
tièiig K-dip-tò. Dó là nipl cái chire. 

Càu 11 «Tôi là a i .» ông Mòi-se có hpc 
inpt dèii (|iian-hè láni trong noi v;1ng-vê, 
ii\ lã cinn lir ininli tbi kbông ra gi. Lúc 
IriK're, khi còn cV xir Ê-dip-lò, thi òng là 
ngUcVj quan-hèliiiii. Liic áy Dúc Cluia Trò i 
dùng ôhg khõng dirpc. Khi òng dã câin-
hicl tuniinh thi không có gi, inã het lòng 
nhò-cây, thi Cluia mói dimg đupc. 

Câu 12 «Khi ngucri dác-dân dân-su* ra 
khôi xú- Ê-díp-tô.» Cluia phán fiy lãdáu 
choòng hiê't Cbúa dã sai õng di. Ngài 
liiudn Mòi-se tin Ngài lòi sau sõ tháy 
dãu la. Song, tiô'c thay, dirc-tin cùa ông 
khòng dũ. Cluia phâi choôngtliiíy dà'u la 
truó'c (Xein 4 : 1-9). 

MUC-DÍCH V À N G : 

1.—Bui gai đuo-iig cháy chĩ vè : 
a) Dííng Christ khilàin nguõi, nghĩa là 

su sáng, su vinh-hièii vã quyèn-pbép cùa 
Dirc Cluia Trò-i (13 ù trong nguò*Ì. 

b) Quyèn ctia Dirc Tliánh-Linh ò- trong 
luõ'i ciia ngirò'i làni clu'rng vè Ngài. 

c) Dirc Thiinh-Linh cV trong ngucVi ta. 
Kbi có Ngài ù trong I I K I I Ò Ì , thi ngucVi sè 
tõ raquyen-pliép Viisuvinh-hièn cùa Ngài. 

2.—Mõi-se làm chirng vii Dúc Chúa Jèsus 
trong kbi òng cúu dãn Y-so-ra-ên nhusau 
n i y : 
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a) Bô'i Dirc Chúa 'l'rò'i h.ra-chpn, Chúa 
có kèu òng Mòi-se đfto dàn Y-sa-ra-èn ra 
kbòi xir K-dip-tò. Ngài CÔ hra-chpn Dirc 
Chúa Jcsus dc ciru ngiròi ra kliòi vcing 
tpi-loi. 

b) Dàn không jchhi Vãng-phuc. KhiMòi-
se niiri xuòjig xi'r K-dip-tô, dàn-sir khòng 
tin ve si.r Chiin dùng òng ĩnà ciru ngiròi. 
V;i khi Pha-ra-ôn làni circ bo-n cho dân-sir 
tai lò'i xinciia Môi-sé, thi hplai inuiin duòi 
ông đi. Khi Dirc Cluia Jèsus xuóng tlié-
gian <Ic chuôc tòi cho ngirò'i ta, dân Y-so--
ra-èn khõng chiu nhàn Ngài, hp đã dóng 
đinh Nigãi. 

c) V o ngoai dao. Khi Mòi-se ô noi váng-
vê, õng có láy con ciia Giè-trcr lãin vp -, 
ngirõi iíy là ngirò'i ngoai. Vp'cùa Dúc Cbúa 
Jèsus lâ Hòi-thiinh, vâ ngiró'i trong IIpi-
thánh lã nguòi trong các đân ngoai. 

d) Sir chiu vãng-phiic. Khi dâh Y-sa-ra-
cn dã thâ'v òng Mòi-sc làni nhicu phcp la, 
thi hp có chiu òng giũ|) minh. Khi sau 
ngirò-i Giu-da eũng sè chiu Dirc Cluia Jèsus 
lã Bangcua Dirc ChúaTròi sai dén, vá hp 
sè phuc-limg Ngãi. 

3.—Mòi-se cũng clil vè Cluia Jèsus nhu 
sau niiy : 

a) Tièn-tri. Mòi-se dã nói ve Dirc Cliúa 
Jèsus rìíng: Dirc Cluiii Trò i sè lãp lên niòt 
Dáng tiên-tri (Xcni Phyc-truyèn Luât-lè 
Ky 18: 15). 

/>) Báng trung-hiìo. Khi ngiròi Y-so--ra-
õn ilà lãni con bò con má tluV, thi Mòi-sc dã 
(lciiicliuvi'iiĩív ra trii'óc niii t Dirc ChúaTrò'i. 
tìng ĩíy có lãmngirõ'i Irung-bSo niàxin Dirc 
Chún Trò i tha lòi cho hp (Xeni Xuát Ê-
dip-tò Ky 32:30-32). Trong Tỳn-uóc dil nói 
vè Dirc Cluia Jèsus là Dáng trung-hiio hàu-
chùii cho ngiriri có tõi (Xeni I Giăng 2 :1 ) . 

c) Diíng ('iiu-nguycn. Trong khi ngirò'i 
Y-so'-ra-èn dánh giãc vó-i ngucri A-ma-léc òr 
noi vâng-vc, thì lúc ĩiy Mòi-se dâ gio' tay 
lên. Kbi ònggio' tay lèn, ngirò'i Y-sa-ra-èn 
đuac tháng-tràn. Khi hõ tay xuõ'ng, ngiròi 
Y-sa-ra-èn bi tbua. Ay clií vc sir càu-
nguyèn. Dirc Clnia Jêsus lâ Dãng ciĩu Ihay 
cho ngiròi tin-đÒ. Vì Ngài cììu tíiay cho 
ngiròi theoNgài.nèn nguàidiracăn-à trpn-
ven trong divi niiy (Xem Hè-b(y-ra 7: 25).. 

Lài hòi: 

1. — Chò nào trong Kinh-thiinh đã lõ ra 
rõ liím vc lòng ciia Mòi-se ? 

2.— Sách Tàn-irirc dã nói gi ve Môi-se mà 
khòng có trong âach Cuu-inVc ? 

3.— Dirc CluiapVài có híèu Mõj-se vàng 
lò-i Ngùi cũng nllir Ngài dií b i t 'n^ng Áp-
ram khòng ? Xin cftt ngliìa. 

4.— Bài này day gì vc Dirc Chúa Cha â 
gàn con Ngài d'c giũp-dõ- khi có sir cììn-
kip ? 

5.— Làm sao òng Mòi-se chiu mpt cách 
la-hing nliir vãy ? 

6.—Cái gi đăgiúp dirc-tinchoòngMôi-se? 

7. —Ông Môi-segiõ'ngTi-inò-thècách nào? 
8.— Cóchô nào trong Kinh-thánh dn nói 

ông Mòi-se gióng Diing tiôn-tri (là Dĩíng 
Chrlst)? 

9.— Trong dõ'i Tân-uác, trir ra Diing 
Christ, ai là ngirò-i livn biìng ông Mòi-se? 

lìài Irã l&i: 

1.— Trong siich Sú-đò 7 : 20-11 và trong 
tho Hê-bo-ro 11 : 23-29. 

2.— a) 1)3 nói vc tuòi cùa òng khi õng khì-
si.r iiiuõii giúpdùn Y-sa-ra-cn (Sir-dò7 : 23), 
và khi ông thííy bui gai cháy (7 : 30). b)Ong 
tinChlía đ8 muon òng dùng tay òngdc giâi-
ciru hp (7 :25). C) Òngcóbõdanh-hièu mình 
là con trai cùa công-chúa Pha-ra-ôn, vi 
iigiròi dirng vù'ng nlur Hiíy Dfing khòng 
thíy duac (Hè-bo-ra 11: 21, 27). d)Mòi-se 
đirp'C lioc c5 sir kbòn-ngoán cfiá ngirfn 
Ê-dip-tù (Sú-dò 7: 22). 

3.— Khòng, Cluia có cho biét vì có- Ngài 
sai òng dem ngirò-i Y-sa-ra-cn ra khôi xir 
K-dip-tô. Ngiii tò ra i.ìng ông sè có quyen-
phcp cùa Ngài mà liun vifc ĩiy. 

4.— Xem Xuiit lvdip-tò Kỳ 3 : 7-9. 

5.— Dirc-tin, hôi dirc-tin. 

6.— Sir day-do cũa rhe òng khi ông còn 
tha-ãu. 

7.— Ilai ngirõ'i cò me h6t lòng tin-cày 
Clnia. 

8.— Trong sir càu-nguyên cùa òngMõi-se 
cho ngirfri Y-s<r-ra-èn (Xcm Xuĩít K-dip-tò 
32:30-35). , 

9.— Thánh Phao-lô. 
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