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T Í N - D Ò L À M GIÁO-SIT D A Y T I N - L À N H 
(Ma-thi-o- 7 : 24-29 và Sír-đo 18: 24-28) 

CÂU GÕC:—Hày chi iYê" tâm cho đircrc dep lòng Dú-c Chúa Trò'i 
nhir ngircri Iàm công không chô trách điro*c, Iô'y 'òng 

ngaY-thâng giàng-daY lò*i cùa lè thât 
(II Ti-mõ-thâ 2: 15) 

NGAY CHUA-NHITT, 31 
Hát mòt bài ròi doc Lu-ca 7 : 8 1 - 5 0 
Lò*i mô* đãng.—Dĩing Christ dã dcm 

cliirc-vu giáo-sir lên bire rãl tòn-trong, vi 
cliinb Ngài dã làm clurc-vii íty ; «Ngài 
Iniycn-dny» (Ma 5: 2). Chúa cfmg <••?' 
mòn-dò Ngài lam giáo-sir nià ràTig: «IIfiy 
đi day-dô nuiõn dfln... và day ho gifr nioi 
dèu mã T:i dfi truyfcn* (Ma 28:19-20). Mõi 
lín-dò cô pliàn-sir kim cbirng vè Cliún, soug 
Cbang phâi đSu điro'c tai-năng lam Ibìlỳ 
truyèn-dno.c'hâng pbài đèu có Itr-cácli làni 
giáo-sir. Dìui vây, ho có trong-lrárh oday-
dô.» Não cba mc,anh eiii.thân-thich cinig 
đòiig-hào, biè't bao nhiéu ngiròi rĩil ciìn 
chúng ta day cbo biclt cTionlỳ cua Cluin 
Jêsus. Khãp nioi noi vô-so' ngircVi dòng-
loaiđirang tròng-niong kè dén day nhfrng 
yéii-Iy ciia Tin-Lànli. Cbo nèn ta pliài day 
clio ho biét vè str (liôn-cuòng cùng li:i*u-
quâ ghc-gcVm cũa tôi-lòi, và ye Dãiig Christ 

i cbiu ehét tbc vì bo.nên Ngãi có qnyèn giSi-
ciru hp khôi ácli liô-iê cũa tôi-lôi. 

Câu liôi.—Cluia giaotrácli-nliiêni li'iiyèn-
day Tiii-Làiib cbo ai? 

Doc chung câu goc roi cáu-nguYên. 

NGÀY THIT HAI, l " 
Hát môt bài rôi đoc Lu-ca 8 : 1-21 
Giài nghĩa Ma-tbi-o' 7 : 24-25.—Birc Ghjia 

Jêsus tõ ra hai nen-lâng cùa tánh-nê't, mõt 
cái liay rúng-dòng, cái kia rĩit vũv.g-bèn. 
LtVì ciia Cbúa có sir sô'ng.và tron dò-i ta nên 
phò-bày lõ'i sông đó trong oicli i'm-o' cùa 
mìnli. La-lùng tliay ! Lòi Báng Chrisl ban 
cho tín-dò dirp-c str trong-sach, sir sôiig, sir 
tliòng-siing, và ciiiyèn-náiig &W làin trpn lói 
Ngài (Gi.15: 3; 6:63;,8: 12). Haicliircot-

yéu trong càu nii v lii «l:ini thco.» Sir cdàm 
theo» là liicu-quà cũa dúc-tin. Cluia day 
I'iíng nbà dirp'c dirng vfrng là vì xày Irèn 
vììng dá. Tánb-nét tá pbài lâp trcn iièn 
dii, nê'u kbông St phâi sup-do. Viìng Dá 
cũii Kinli-Tliiinb hi Dĩing C.brisl. Ngài 
chăug nbfrng là Ngu*ò"i hoàn-loàn, nlurng 
lai là Con Dirc Chúa Trò'i. (ing Pbi-c-ro' 
vã ngirc'ri K-thi-ò-bi cà bai xirngCbúa Jcsus 
la Con cùa Đú-c Chúa Trò*i. Xirng Bãng 
Cbrist nlur vây, liiili-bòn mói dircvc cúu và 
tárrn-nê't dirp'c làp lèn trèn ccViing Dá.» 
D.ìu cc') pbong-ba biĩo-Ifĩ, ngirc'ri đirng trên 
Vflng Dii vã .dirpc Viìng Dá ngir trong 
inình,'vãn chang bao giõ'bi xò-dòng. 

Càu hôi.—Ta pbiii xirng Chúa Jcsus Ià 
Đii'ng tbô nào iliì nicVi đirp'c ciru? 

D 9 C chung cãu g6c roi câu-nguyén. 

NGÀY THÚ' BA. 2 ' i . ^ 
Hát mòt bãi roi cl^c Lu-ca 8 : 2,2-56, 
Giiii ncjhĩa Mii-tbi-o- 7: 26-27.—Cliúiif 

day ìiing nliíi nào xiìy-câ't trcn cát tbi 
không Ubõi siip-do. Cũng vày, kbi găp 
btró'C gian-naii, kbon-kbó, ncu lánb-nê't 
khôngcó nèn vfrng, :it pluii giip nguy. Ai 
nã'y (liro-ng xàv-cĩil nlià « T Á N I I - N Ê T » cùa 
niìiili. Nhá ãy dirpc lâp trèn Vàng Đá 
vfriig-bcn bòi vàng tbco lò'i biing s6ng 
cũa Dáng Cbrist, hoăc lỳp trên cát hay 
day-chuyen cùa chr-Iuàn nlio'ii-loai v:i 
triét-hpc lur-kliông. Nbã đc> dirpc xây 
biing vàt-licu xáu, tirc là vicjc bíít-ngbĩa 
và tluii-dò ícb-kỳ, bay là băng vAl-lièu 
tõt, tirc lii cácb cti'-xũ' iiièp llieo lõn-cbl 
đao Dâ'ng Christ. Mõt'ngĩiy kia có biio-
gió cùa sir cám-dô, sir buòn-lbàm, su* 
giaii-nan, sir cliél, str doán-xél, xô-dông 



4) «Lòng rát s6t-sâng.»—Ngirò'i chiu 
cam-dòng m<Vi có the cam-đpitg ngiròi 
khác. Lòng Ihành-tlurc linli-ngliiêm licn 
ngàn van pluro'ng-pháp. 

5) «Cách dan-dĩ.»—Niiièu ngirò'i mó'i 
bãt đììu lãm clurng hoăc ti'uyèn-giâng, 
tlurò'ng bi sp'-sêt run-ray ; song iiiíiig-lirc 
cua tin-đo o' no'i Chúa, nèn chó' sp' ai. 

6) «Khièm-nlurò'ng.»—Ông A-bò-lò hpc-
tlurc cao-xa và đã đirpc Cluia đai-dung, 
song ông cũng tir lia, chitt A-qui-Ia và Bê-
rit-sin day cho biêi rõ ho'n vè Chúa. 

Câu hõi.—Trong sir giàng-day ciia ông 
A-bò-lô có mãy đèu Ihiét-yê'u? 

Đoc chung câu goc rôi câu-nguYfn. 

NGÀY THÚ" SÁU, 5 
Hát môt bài rôi đoe Lu-ca 1 0 : 1-24 
Đai Ỳ bài hoe.—Tiii-Lành Báng Christ 

tliãt lâ tòn-giáo dăc-bièt. Chínli Chúa Jêsus 
là «thay giăo đòc-nlu'rl» troi ho'n bãl cir 
nguò'i nào trong thé-gian. Iliên nay các 
niòn-dò Ngài là giáo-sir lliàt ciia thê-gian. 
Tín-dò ti'ir-danli nlur Phao-lô và A-bò-lô 
thàt hiêm có, song Chúa ban cho môi lín-
dò kliông nhièu thì ít tài-năng mã hau viêc 
Ngài. Chúa bâo mpi lín-dò : «I iãy di day-
do.» Chúng ta biét bao nhiêu vè Báng 
Christ.tlii nèn day bãy nhiêu. Ai vui lòng 
dàng«nani ôbánhvãhai con cá» cho Cluia, 
thì sè dup'c lai «mirò'i hai giò» dáy ngât. 
Moi tín-dò nòn co-gâng hicu tháu Kinh-
Thánh day-<lô thé nào vè y-muón cũa Búc 
Gluia Trò'i. Cácb ctr-xii'tlui'ò'iig-nlurt cùa 
tín-dò nèn phò-bày svr day-dô đó, và cluing 

' ta nên có muc-đich tòt vò'i, là đòn ra giáo-
lỳ cao-xa cùa Cluia. A-bô-Iô hpc-thirc, có 
tài, cùng A-qui-Ia và Bê-rít-sin, là nguò'i 
tàm-tlurò'iig, dèu đã làm nlur thé, nghĩa 
là hp tliành-tàm bât-cluió'c Cluia Jêsus. 

Càu hôi.—Tín-dò it tài-năng có phép bó 
trácli-iihiêm làm cliirng v'ê Cluia không? 

Đoc ehung eâu g6e rSi cku-nguyên. 

NGÀY THÚ" BÀY, 6 
Hát môt bài rôi doc Lu-ea 10 : 25 -42 

Thí-du vê bài hoe 
1) Mòt giáo-str bên Nlirrt-bSn muõii biét 

trong s6 lipc-sanh cfia mình có nhírng ai 
nghèo-tiing, bèn hõi : « ( ; ó ai clura ăn.lót 
lòng không?» Môt càu đô chin tuoi gio' 
tay lên. Biét nhà câu dó khá, thàj - giáo 
liên hôi tai sao chtra ăii, . ' Câu đáp : «Tliua 
thày, vì trong nhã cluing tôi, triró'C hét 
phâi dùng dò ăn thiêng-liêng, ròi mái đén 

nhà ãy. Nêii không lâp trên l<Vi Báng 
Christ, Iàm sao nià diVng nõi đirpc? Anh 
chi điro-ng xây-cít nlià mình t l i ì nào? 
«Kê nghe... mà không làm theo» cũng 
giông nlur s6 ngiròi nói : «Cluia, Cluiaw 
mà kliông vâng-pluic ỳ-muÔii Ngài (càu 
21), và uhtr năm nír đòng-trinh dai-dpt. 

Câu hôi.—Chúng ta làm sao hiô't dirp'c 
nhà tliiêng-liêng ciia niìuli sè đi'rng nSi 
trong ngãy gian-nan, thír-lhách? 

Boc chung câu gõc rôi câu-nguYfn. 

NGÀY THÚ* T U \ 3 
Hát môt bài roí đoe Lu-ca 9 : 1-36 
Giài nghía Ma-thi-o' 7: 28-29.—Báng 

Christday cách «có quyên.» Ngài lièn-lac 
vói Dírc Cliúa Ch:i, nên ttr biê't mpi str và 
phán-day quà-quyét. Ngài có quyên vì 
chính Ngài là Bãng han-bô' luãt-pháp, 
quyét-đinh s6-phân mpi ngiròi. «Clió-
khòng gi6ng các thãy tliông-giáo,» vì 
nhũ'ng ngirò'i dó cli'í ghi-chép vã cât ngliĩa 
luât-pháp mà thôi. Song Bãng Christ 
chinli là tác-giâ cùa Kinli-TIiánh <ló, nèn 
Ngâi có quyên phán-day cách quà-quyê't 
(Gi. 3 : 11). Trong khi hp lãy trí thiên tài 
so' mà luàn-đàm cho'n-lỳ, thi có sir day-
do quyèn-phcp, miiih-bach cũa Chúa Jê-
sus nhu' ánh sáng thièn-tlurp'iig phá tan 
đám plui-vân mò'-mil ciia hp. Tiéng nói 
cua Ngài Iir có sir oai-nghiêm la-límg và 
thành-tlurc. Tin-dò Ngài cĩing kliông cììn 
tu- nhác lên, song néu cú- liên-lac vãgiao-
thòng vó-i Chúa, thi có th<5 Iruyèn-day 
cách lur-nhièn và đày-dây quyèn cùa Ngài. 

Câu hôi.—Su- day-dS la-lùng cùa Báng 
Christ nliò' nguj'ên-nho'ii nào mà có ? 

Đ^e chung câu gôc roi eàu-nguyên. 

NGÃY THÚ* NĂM, 4 
Hát môt bài roi đoc Lu-ca 9 : 3 7 - 6 2 
Giâi nghĩa Sir-đò 18:24-28. —Trong 

truyên-tich ông A-bô-lô ta thãy vài dèu 
thiêi-yê'u cho nguò'i giâug-day. A-bô-Iô : 

1) Có tài hùng-biên.—Tài đicn-thuyê't 
ccSt <y clio bày-tõ tàin-sir, chó' không phâi 
vì có tài phun cliâu nhà ngpc. 

2) «Tháu-hi<hi Kinh-Thánh.»—Ôngchâng 
iihũng biét cácli day, lai cũng biét chpn 
đ'èu côt-yéu roà day. Néu không hieu, thì 
làm sao day đirp'c? 

3) «Trung-tin.»—Bãu biét ít, song ông 
rát trung-tin day nhũ'iig đèu mình biét. 
Ta phâi cân-thân, dìrng giâ-mao và thaj'-
doi lò'i Chúa. 
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tliirc ăn vãl-cliát . Sáng nay vi tôi tlay 
muòn, nèn phài lic'i nlin snu klii dùng dò 
:m thiéng-liéng, kliông kip ìín cli:ío.» Tliny 
giáo fùng các han tlèn càin - đpng, dõii 
nòi 15 ngiròi quyít lâp gia-dinli lè-bái. 

2) Tĩín-sĩ Hiúe kliuyèn ngiròi giSng đao 
nng: aTrtróc khi d6i măt vói cir-toa, 

tliây giãiig nên viéi Iho'clio niòt ban nià 
nói : 'Tôi sũp giãng ve viín-đì} X, có-chia 
ra mãy phàii nlitr san niĩy...' RÒI nên kc 
iiiãy phàii tló tlico tlit'r-tir. Nctt kliông 
tlic liày-tõ trong tho' nlnr thè' dtrrrc, thi 
nên xin kieii, dirng giàng.» 

Doc chung câu gòc roi cău-nguyên. 

Tir 7 ttri 13 Avr i l 1935 

T Í N - D Õ Đ Ô I V Ó T T I Ê C T H Á N H C Ù A C H Ú A 
(I Cô-rinh-tô 11:21-34) 

CÂU GÕC:—Ãy vây, môi lãn anh em ăn bánh nây. uòng ehén n'ây, 
thì rao su* chet cùa Chúa cho tó'i Iúc Ngài đèii 

(I C6-rinli-tò 11 :2C) 

NGÀY CHUA-NHUT, 7 
Hát môt bãi roi d^c Lu-ca 11 : 1 - 28 
Lò"i mtV dàng.—Hòi-Tliănh cùn Dáng 

Clirist tliò-plnro'iig Dirc ChúaTrõ'i llii lity 
liêc lliánli làni tlien-le trong-llie và chi-
tliánli. C.hâc clnrn hè có tin-đò nào luròng 
tltrpi' inoi on-pluró'f mà Chúa tlã tltr-bi clio 
tlàn Ngài cách toàn-ven. Cliúngta lai rĩít 
xao-lãng nhàn-ISnli các an-phiró'c cùa 
Clu'ia trong khi tlir tiêe tluinli Uỳ-nièni 
năy. Bon-tánli thieng-Uêng cùa dao i'in-
Lành dirpc tò ra bôi Diíng Clirist chĩ 
truyen-day liai dièn-lê nià thôi, tirc là 
plié|) báp-têm vâ lièc tliánh. Phép I>;ii>-
tcm lã dicn-lê (liìti-nliirt, còn tiêc Ihánh là 
đien-lc' pliài giũ' luôn. Hai đien-le ãy có 
giá-tri thiêng-liêng t6i-cao. Khi tltr tiêc 
tliánli ta khòng nên lãy str linig-trãi cũ 
cùa minli liay là cùn tín-dò kllác làm licu-
cliuàn, vi clura có ai dò h í l mpi oii-pliiróc 
sàu-nliièm trong lê áy. V§y, khi kè-ciru 
bài nĩiy.ta nèn tìin-kiém co'-nglii('p vô-giá", 
túc là giao-tliòng màt-tliiét vfri Cluia và 
in-u6ng «sir sõng cùn Ngài,» vi Ngàilà sir 
sfing cũa chúng ta. 

Câu hòi.—C.húa Jè-stis thiét-lâp liai đièn-
lenào Irong Hòi-Thniili ? 

Boc chung câu gÒc roi cìlu-nguYên. 

NGÀY THÚ" HAI, 8 
Hát môt bài roi đoc Lu-ca 1 1 : 29-54 
Giái nghĩa I Cò-rinh-tô 11 :23-24.—Ông 

Pliao-lò đã tliành-tàm rao-giàngTin-Lnnh 
cùng tlay lê tiêf tliánh cho tin-do. Chúa 
tta trn.» Sir la trn cliiém pliiin côl-yéu 
trong lc trpng-tliè nĩìy. «Bê ra» dè pliãn-
pliál cho tin-dò. Bánh ĩíy tô ra các tin-
đò là inòt «5 bnnlin eiuig nhnu thuòc v ì 
môt Ihiìu-tliè. ttNay là tlinn-thè T a . » Có 

c.lt nghĩa sai càu đó răng bánh áy hóa 

ra cliínli tlinn-tlic Cbúa. Nlurng xét ra 
thi tluiyét đó vô-lỳ, vi klii Chúa phán lòi 
đó, Ngài chira fhél, tliàn-tlie sô'ng eùii 
Ngãi thro'iig ò' trntVc nuìt hp. Y cfia Cliúa 
là : t(Nlur bánh nìiy b5 sirc t i io tliàn-tlie, 
thì thàn-tliè Ta sè tan-nát dè 1)5 sirc cho 
linh-lion các ngiriri.)) « Y i céc ngiroi inà 
plió cho» tlè linli-hòii chiingla dirpc iuiôi-
tluij'iig bòi Ngiii. «Dè nliò' ln.» Lè áy 
c6t đe kỲ-niêm Chúa. Vâ, ta kỳ-nicni 
ngtròi váng inăl mâ thõi, chó không bao 
giir ky-iiifin ngiròi f ó niăt. Vày, rO-riuig 
Dang Cluist khôngphâi ò* trong lini nión 
iin tló, song ta nèn nliin tliíy Ngài niôt 
cáth tliicng-lièng, vâ nlicV fõiig-Iao to-tát 
fiia Ngài. 

Câu hôi. — Khi Cluia Jèsus plián : «Nđy 
lii thiìn-thf T i i , » thì fó ỳ-nghĩa gi ? 

Đoc cluiní) câu gÔc rÔi càu-nguYfn. 

NGÀY THÚ" BA, 9 
Hát môt bài rtíi đoc Lu-ea 12:1 -34 
Giâi nghĩa I Cô- r inh- tô H:25-2C — 

«Ngãi láy cllén.s Chén nìiy là cchén ta 
o'ii» cùa li; Vtrot-(|ua nià nay Chiia d5i 
nên chén fùa tiêc thánh. tChén năy là 
giao-iróc nió'i trong huyét la.» Clicn niìy 
tira nlur ItV giâ'y inii Chúa tliing huyê't 
Ngiii viô't giiio-uó'f niói dè ban inpi on-
pbiró'C hiên-kini fho tíu-dò. lUrpu nho 
trong fhfii (ló lii hìnli-búntj ve Iiuyê't cũa 
Cluia. «Mõi lììn itn bánh năy.i Cflu nĩìy 
tõ ra tin-do phni niing dir tièf thiinh cách 
tlur-lir, song kliông nhúi-đinli kỳ-hau. 
«Rao sir cliéi cùa Chúa.n Cliũ' « r ao» có 
ngliĩn là klii tin-tlõ tltr tièc ĩíy, thi tc'í clio 
tbién'-ha hiet lòng tiil Chún tiã chiu chò't 
thay niinli. «(; i io tói Uic Ngâi đè'n.» Tiêc 
thánli không.pliài dièn-lc vô-chung. Mpt 
ngày kia, chũng ta tháy Chúa trong sir 



vinh-hicìn cùa Ngài, thi chăng còn căn liai 
inón ăn ctó clê nhó- Ngài nĩra, vì sê ò' vó'i 
Chúa luòn Iuôn. «Cho tó'i lúc Ngãi dè'n,» 
thi rõ-ràng thàn-tliê Chúa lcliông & trong 
hai món áy, duy chĩ có Thánh-Linh Ngài 
ngir trong lòng tín-đò. 

Câu hòl.—Làm sao iitrc'rc nho làm liinh-
bóng vè luiyêt Chúa ? 

Boc chung câu gôe rôi câu-nguYên. 

NGÀY THl> TU", 10 
Hát môt bài roi đoc Lu-ca 12 : 35 -58 
Giâi nghĩa I Cô-rinh-tô 11: 27-34.-«Ai 

ăn-uong cách không xírng-đáng.» Ông 
Phao-lô cânh-cão Hôi-Thánh Cô-rinh-tô 
vì hp đã tlico tánli ham-niè :ín-u6ng (]iiá-
đò mã lãm nliiic tiêc thánh. Trong lúc 
phâi nhó' Chúa, hp dã lãm thòa dtic-vpng 
cũa xác-thit. Thirc ra không ai dám kê 
mình lã xirng-dáng ăn hánh uong chéri 
đó ; song nê'u dem lòng Ihãnh-lhirc, nhu-
mì, đau-dó'n, áii-nán, và xtrng lòi, thi 
Cluta han o'n và kê minh là xi'rng-dáng dir 
tiêc thánh. «SS mâc lôi vcri tliãn và huyê't 
cùa Cluia.B Néu theo duc-vpng xác-thil, 
đeni lòng không tin-kínli mà dũng dêii 
hai món thánh chĩ vè thân và huyét ctia 
Chtĩa, k"ê lã dò-ãn thiròng, tlii mãc trpng-
tôi trircVc măt Chúa. Hình-phat kèm theo 
sir trái-pham dó liĩni phen là lât-hinh có 
khi nguy đén cliéi. «Vì có' đó mà trong 
anh em có nhièti kc tât-nguyèn... và có 
lâm kê ngti.)) Chúng ta nên có tró'c-vpng 
tliánh, là dìrng bi cliét yêu. «Phãi lu xét 
lãy mình,)) biét dia-vi thiêng-liêng cùa 
mình trucVc khi dir tièc thánli. 

Câu hôi.—Chúng ta phâi cltr-bi tâ"m lòng 
thê nào triró'c khi diĩng tiêc thanh cùa 
Đirc Cliúa Jêsus ? 

Đoc ehung câu goc ròi câu-nguyên. 

NGÀY TI> NĂM, 11 
Hát môt bài roi đoe Lu-ca 1 3 : 1 - 2 1 
Tiêc thánli phô-bày hai yô'u-Iỳ cìia Tin-

Lànli, là str giáng-sanh và su dèn tôi. 
1) Str giáng-sanh là khi Con Búc Chúa 

Trò'i láy nlio'n-lánli giáng-tlié d"ê ô' cbung 
và chiu chét vì chúng ta. Chúa Jdsus lír 
tròi xucing đat ngõ hìĩu dem chúng ta tír 
đát lcn trò'i. Ngài írSr nên Con Ngirò'i hàu 
cho chúng ta dup'c trô' nèn con Trò'i. 
Ngài láy nho'ii-táuh chĩing ta hàii cho 
cliúng ta dir vào tliièn-tánh ctia Ngài. 

2) Strdèn tôĩ. — Các o'li-pliiró'ccliira-chan 
dtrp'C ban cho bcri strcbèi cìia Chũa. Trong 

tièc lliánli bánh và rup'ii tă-vê si.r chét, tírc 
lá huyet lia tbit, str song lia xác. Bánh hê 
ra day ta vè bánli cùa str sõng bi võ'-nát 
thi mó'i dirp'c phân-phát imòi-duõng linh-
liòn dói-kém. Rirpu do ra chĩ vè buyét 
Cllúa, tú'c là sir song Ngãi phăi tuõn ra đè 
rìra tòi muòn dàn và bo lai linh-hòn ngiròi 
khán-nan. 

Câu hôi.— Tiêc thánh gpi cho ta nghĩ vè 
y6u-lỳ nào Irong Tin-Lành ? 

Đoe chung câu g6c riìi câu-nguYên. 

NGÀY TH(T SÁU, 12 
Hát môt bài ròi đpe Lu-ea 13 : 22 -35 

Khi iin tiêc tliánh, linh-hòn ta nên dirpc 
câm-đõng vì nhó' còng-lao và tbái-dô tír-
bi ctia Chúa đ6i vói minli. 

1) Bánh day chúng ta vè Bã'ng Cbrist 
là linh-lii'o'iig mà lâm-hòn cluĩng ta phài 
nliàn láy đè đtrcrc str sõng lliièng-liêng. 
Hát ncn chú-ỳ v'è sir Baiig Christ lua-cbpn 
inôt iiióii tlurò'iig dê clùng Irong liêc 
thánb, chó' khòng chpn cao-lirong mỳ-vi. 
Có nhièti ngirò'i khen-ngp'i tliiên-tánb lòt 
vò'i cùa Ngài, song không hiêu ràng Ngài 
Iã căn-nguyên cíia su song rãt càn cho 
linli-hòn hp. Nhièu ngtrò'i trong hang ke 
trên dãu dirp'c mpi su sung-stió'ng tbé-
gian, nhung vãn câm-biê't sir trôiig-irâi 
và dói-kbát trong lòng. Ngoài Đãiig 
Cĩlirist cháng có phuong-tlié nào làm cho 
hp thóa-mãn. 

2) lUrpu clii vè huyét, day cho ta hiét 
phâi nhò' đirc-tin thi nió'i dtrp'c dir phàn 
bon-tánh Báng Christ vã giao-thông vói 
Ngài. Buo'iig khi nhìn-xein thiên-tánh 
Đáng Christ, thì ta sanh niõi uó'c-vpng 
cltrp'c giông nliir Ngài. Nguyèn vinh-hiên 
và qtiyèn - náng thuôc vè «Đáng yètt-
thiro'iig chúng ta, đã lãy liuyét minli nia 
sach tòi-lõi chúng ta ! » 

Câu hòi.—Cliúng ta «ăn thit và tiõng 
huyét» cùa Cbúa môt cách thiêng-liêng 
hay là hinh-thirc? 

Đpe chung càu goc roi câu-ngu.Yfn. 

NGÀY THIT BÀY, 13 
Hát môt bài ròi dpe Lu-ea 14-: 1-24 

Thí-du vè bài hpe 
Tán-sĩ Gautreij thuàt truyèn này:.Vài 

tháng truó'c trong làng g'ân đãy có mpt 
bà cu tín-đò sâp chét. Trâi qua tám 
mii'O'i nàm, cti đã tliài/h-tãni bircrc theo 
thièii-lò, (I6n nõi vinli-qiiang ciia tliièn-
đàng soi sáng măt c\i. Có môt ông kia 
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đén thăm cu; òng ilirrrng làm tuò-ng râiig 
nêii ông kliông mír círa Tliièn-tliànli, llii 
bà cu khõng vào <tó dirp-c. Ông nói : 
•Tlnra cu, lòi dén ban phép giãi lòi cho 
CII.» Cu hõi : oTlié là gi ?» Báp: « T õ i 
đèii <1e liia tòi cho cu.» Bà cu hô i : «Xin 

cho lòi xeni taj' cũa ông.» Xem niôt lát 
ròi bà cu nói : «ông là ngirò-i giã-mao.» 
Ông kia ngac-nhiên l iô i : cSaO gpi t ô i l à 
già-inao?» lìã dáp : «Vì Ngiròi tha tpi cho 
lòi pliài có dĩíu dinh trong bàn lay chó".» 

Đpc olnuiii câu g6c riSi càu-nguyên. 

Tir 14 tó-i 20 Avri l 1935 
3 0 E 

G I A - B Ì N H CUA T Í N - Đ Õ 
(Lu-ca 2 : 8-19 và Ê-phê-sô (ì : 1-4) 

CÀU GOC: — Sáng danh Chúa trên các tirng tríri rát cao, 

blnh-an dit-ó-i dâ't, ân-trach cho loài ngirtri 
(I.u-ca 2: 14) 

NGÀY CHÚA-NHUT, 14 
Hát mõt bài r o i d o c Lu-ca 1 4 : 25-35 

Lò*i mò* đàng.—Khi Birc Clitia Trò i 
sai Gon Ngàj ilc'n tlié-gian, thi Ngài di.r-bi 
môl gin-quyén đê' lo-liêu clio Gon áy. 
Birc Chúa Jcsus hõ Ihièn-cung vinh-quang 
mà trô' nèn mòt Con Trê , sanh trong lèu 
tranli tliáp-hèn. Ngài dén hàu cho mpi 
gia-quyín loái ngirài đat đén muc-dich 
hoàii-toiin, lá làm tieu-tluèii-dàngilii'ó-iilà't. 
Giáo-hfru nèn biéttòii-trpng và lliò-phirp'ng 
Chim trong gia-dinh, llii niói dòn ra Tin-
Lành vui-im'rng dirpc. Bò bày lám th6-kỳ 
triró'c, các dãng lièn-lri nhir b-sai và Mi-
chê,d;i dtr iigôn vè str giáng-sanli ciia Chúa 
Jèsii.s-Glirist. Bên kỳ Chúa giáiig-sanh, 
mpi lòi dtr-ngôn ãy dirac irng-nghi<;ni la-
liing. Nlur xcni kluic sácll n'ày thì thtfy 
vua Sê-sa Au-gút-lo' ò' cách vùi ngãn cày 
s6 dfi kv clù-du dòi tãt cà iihmi-dãn phâi 
R (|iiè-luro'iig mìiih <1c khai so ; nlioii dó 
ôngGiò-sép và bà Ma-ri nió'i bò Na-xa-rét, 
đi dè'n thánh Bét-lê-hem, là ncri Biíng 
Clirist phãi j4Ìáng-sanh. 

Càu hõi. —Vua Sè-sa Au-gút-lo' làm gì 
(lè giúp vitjc ú'ng-ngliiêni các lòi ticn-tri? 

Đoc chung câu goc roi câu-nguyên. 

NGÀY THÚ" HAI, 15 
Hát môt bài roi dpeLu-ca 1 5 : 1 - 1 0 
Giái nghĩa Lu-ca 2: 8-9.—«Có mãy kê 

cliăn chièn trii ngoài đòng...caiih-girr bay 
cliicn.» Birc Clnia Trò-i khõng dùng iigiròi 
lirò'i-biéng <lè h'àu vièc Ngài. Môi lôi-ló' 
Chúa đtrp'c ghi lcn trong Kinli-Tháiih deu 
có nghè-ngliièp cii (xem II Tê-sa 3: 10-13). 
,Bpn chăn ciru niìy thay phiên nhau mà 
caiili-giĩr su6t dèm. «Mòt thiên-sir» hièn 
ra báo Tin-Liinh cho ngtròi chăn cìru. Có 
lê là Gáp-ri-ên, trtrfVc d3 hi?n ra cho ông 
Xa-cha-ri vá bã Ma-ri. «Vinh-hien ciia 

Cluiachói-Iòaxung-quanh.B Khi xira Clnia 
hiên ra cùng dìiy-tó'Ngài cũng có íinh sáng 
chói-lòa dó. Ta tháy ánh sáng dó chiôii 
ng<Vi: 1) nhir Iirõ-i gtrffin chói-lòa (Sáng 3 : 
21); 2) nlur Iira trong bui gai cháy không 
tim (Xuãl 3 : 2 ) ; 3) nlur lìra giáng trên núi 
Si-na-i (Xuãl 19 : 18) ; 4) nlur dám mày vày-
phù các chê-ru-biiii trèn nâp tlii-àn (Lê-vi 
16 : 2 ) ; 5) chì-liuy dàn Y-so'-ra-ên trong 40 
nam ; 6) dã dày-dãy dèn-thò' cùa Sa-16-
niôn xày-cãt; 7) nlur đáin niày chõi-lòa 
tiô'p Cluia kluiiít di (SiV-dò 1: 9 ) ; 8) nhu 
tòa ló-ii và IrSng cùa Cluia (Kh'ái 20: 11). 

Câu hòi.—Kiiih-Thánli day thé nào vÔ 
si.r lirò'i-biéng? 

Dpc chung câu goc roi cMu-nguyên. 

NGÀY THÚ" BA, 16 

Hát niòt bài roi đoc Lu-ca 1 5 : 1 1 - 3 2 
Giái nghìa Lu-ca 2:10-12.—<(BiVng sp" 

chi.» BtVc Cluia Jèsus dén thé-gian đè 
truc-xuăt mpi str hSi-hùng, sp--sêt. «Ta 
báo cho các iigiroi mòt tin lànb,* tirc la 
môl lin vc Iròi hòa dãt thuàn, nèn ta 
khòng c'ân phâi sp' nũa. cCho uiuòn dàn,» 
túc lii muòii niró'c, muôn đôi, cimg mpi 
giai-cãp. «Si.r vui nu'riig ló'n.» Si.r vui ãj' 
càng trpng-dai vi kliông thuòc ve cá-
nho'ii, bòn clio toàn-lhc nlioii-loaĩ. «V1 
hôm nay tai thành Ba-vit dã sanh cho 
các ngiro'i mpt Bĩing Cúu-Tli6.» ,«Mô-si» 
nghĩa là Bãng chiti xirc dhu, túc là Bà'ng 
Christ mà Birc Tlurp'iig-Bè' dã li.ra-clipn 
làm Vua IhS-gian. «N;ìy lã dăii.» Nguòi 
chiín ciru di ilêii nai, thi gàp y nlur lòi 
tluèn-siV. «Con Trê bpc bfing khãn.n Tuy 
Ngài là Vua trèn các vua, song khòng 
hi<)n ra cách ruc-rõ- jilur Iri nguòi ta 
tuò'iig-tii'p'ng; Cluia ilén cách giàn-di đê 
ciru ngiròi ci.rc hcn và kê ctrc sang. Cllúa 
ăén chõ ctr-trii cũa 11110-11-1031 ă'ê dem 
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chúng ta lèn tân tliièn-cung ciĩa Ngài. 
Câu hòi.— Tai sao Chúa Jèsus giáng-

sanli noi chuÔng I)ò tháp-hèn? 
Đoc chung cãu gÕc roi càu-nguYên clio 

Hôi-Thánh Ba-lát dugc mau trâ liê't ticn 
dát và tieii nhà giâng, cùug dirpc tir-tri 
tir-lâp hì'ui cho có Iliê mòi niuc-sir. 

NGÀY THÚ* TU - , 17 
Hát môt bài roi doc Lu-ca 1 6 : 1 - 1 8 
Giâi nghia Lu-ca 2: 13— Thái-tfirfhiôn-

đàng giáng-thé de" ci'ru nhon-loai, clifuig 
phài viêc tlurò'iig dAu. Có tliicn-thùn 
cúng phiiõng nhac thiên-sij giAng xuông 
bá-cAo tin áy clio nho'ii-loai. Gác tliièn-
sir clui-j'' vè sir ciru-ròi loài ngirói, thi tô 
ra tòi-lôi nguy-hicin khòn xiêi, plurong-
pliáp cirtt-rôi kVn-lao dirò'iig iiào, và linli-
hòn có giá-trj tôi-cao. Klu Cliúa giáug-
sanh, tliièn-sir cn-liAt ngpi-klien Di'rcChúa 
Trò i nià ràng: «SAng danli Cliiin trcn các 
lirng Iriri rát cao ! » Yi nnie-dkii trpng-
the cfiu Chũa Jêsus-Cbrist giAng-sanli là 
làm sáng diinh Dirc Clnia Trò i . Thièu-
sir llál tliêiu : «Binli-an diró'i đát,» vi Clirist 
IA Chúa binh-aii dã lAin cho cliũng la diroc 
hòa-tluiân vói Dirc Chúa Tròi bôi huyét 
báu cĩia Ngài (Cò 1 : 20). «Àn-trach cho 
loãi ngtròi.)) Dirc Cluia Trò i tô lòngyèu-
tlitro'ng loAi ngiròi, thi loAi ngiròi cĩíng 
nèn yèu-lluroiig iilinu vã an-t)'liòa-tluiAn, 
vi ai nãy d'èu diioc on cùa Cliúa nlnr liliau. 

Câu hòi.—Sir giáng-sanli vA sir pluic-
sanli cfia Cliúa có chô nâo giõng iiliau? 

Dqe chung câu goc roi câu-nguYên 
cho IIôi-Tliánli Pliti-ly sap niò' cuòc bô-
đao tltrpc kêi-qtiiĩ iniiy-inan. 

NGÀY THIT NĂM, 18 
Hát môt bài riji doc Lu-ca 16 : 19-31 
Giâi nghĩa Ê-plic-sò 6 :1-4.—Trong kluic 

sách iiiĩy ông Phao-lô bãy-tó nhfing tlèu 
cõi-yeii clio gia-quyén diroc IioAii-loAn. 
Con-cái nên vàng-phuc cha me, lliì inói 
đeplòngChúa. Nlurgc-băiig cha mt'chira 
tin Chúa, có kbi bào con-cái làm dèu trái 
ỳ Cluia, thi con-cAi ncn vâng-phuc Gbúa 
hon IA cha nie. Kinli-TliAnh quii-quyét 
day con-cái phâi vâng-phnc cba me, măc 
dììii cha tne khòngcó hpc-tliirc b'ang con-
cAi. Cllúa đòi con-cAi tòn-trpng cha ine 
dè dtro'c s6ng làu. TrAi lai, cha nie không 
nèn choC-giân còn-cái. Bõ nie tláng phài 
tô IhAi-tlò èm-diu liũ-u-lỳ tlõi vói con niinh, 
liàii cho con vui lòng vAng llico. Bô' me 

nèn Iiicti tliãu ỳ-clii vâ iró'c-vong cùa con-
cái, dén noi còn-cái vui lòng bàỳ-tfi hél 
tàin-sir vó'i 1)6 mc. Nen-tâng ctĩa gia-dinh 
ÌA Uinli-sp- 1)6 mc. Clia nie cliiĩng nhrrng 
phâi iiuõi-iluõ'ng pliiìn xác, mA cũng phài 
iiKĨ'-mang tâin-trí ciĩa con-cAi nfra. 

Câu hôi.—Xin kc ra ba clu'rng-ctr vè gia-
tl'mli hoãn-toàn cũa giáo-biro. 

Dpc chung câu goc roi cau-nguyc/n. 

NGÀY THÚ" SÁU, 19 
Hát môt bài r'ôi đqc Lu-ca 1 7 : 1 - 1 9 
9ai-Ỳ bài hoc.—Si.r giAng-sanh, cuôc 

sanli-hoal, sir chét vá sirs6ng lai ciĩa Dãng 
Christ khicii cho gia-dioli cd-gaogđat lói 
ini.ic-dich Irpn-vt'ii. (^hĩ gia-quyêii tlup'C 
Báiig Christ cai-Iii mói có the gpi IA lioàn-
toàn. Gia-quyê'n nlur thô' láy sir lôn-trpng 
Cliúa lAm côt-tru cuòc sanh-hoat, nên 
điro't; blnh-an và ftn-tracli dòi-clAo. Con 
Dirc Cllúa Trò i giAng-thé dê nâng cao dia-
vi cfia cha me và con-cái. Kè tir đó gia-
quytii dirp'c iihicu y-nghĩa và phíìm-giá 
cao-llnrp'iig ho'ii. Dúc Ciiùa TrtVi lliành 
ngti'õi, nhâp vào gia-qttycn nlion-loai, hAu 
cho ciuing ta iltrpc nhãp vAo gia-quyen 
thièii-tlurgng. Giô-sép vA Ma-ri căni-biét 
trách-nlriêni vĩ-đai cũa niinli triró'c niăt 
Birc Thtrgiig-Dè' trong klii ìuiôi-tluõ'ng 
Cliúa Jèsus. CTmg vỳy, cha nie tin Chúa 
nên biei trpng-lrAcli g'ur lãy con-cái, vi 
con-cái 1A ccr-nglriêp ctia Chúa bnn cho. 

Cáu hôi.—Giii-đình giiio-hfru tlngc ành-
Inrõ'iig tlo sir giAng-sanh eiĩa Chúa thc nào? 

Ooc chung câu gÒc roi eìtti niuiycn. 

NGÀY THÚ" BÂY, 20 
Hát môt bài roi doc Lu-ca 17 t 20-37 

Thí-du vè bài h^c 

Trong nliA cùa nong-phu kia có Ireo niôt 
tám càugõc: «i 'a \ A nhã ta sè pliuc-sir Dirc 
Giê-hò-va.» (;ãti dó liièp vói cách cu--
xfi' ciia nioi ngitò'i Irong gia-dinh, trir ra 
con trirfirog-n'am cir cirng lòng, cli6ng-cir, 
khòng ciriu tiép-nhàn Dãng Ciru-Thí. Môt 
ngãy kia, hai cha con ngòi rièng trong 
buòng có cAu gõc ãy. Cha nói: «Con oi , 
cha khòng Ihê nói tlôi nfra. Con thuôc vè 
gia-tlình cha mà không bííng lòng phuc-su* 
Cluia. Văy, cha phi'ri thêfn vào càu g6c đó 
mãy chfr: Trir ra Anh-rc. Cha dirt ruòt 
vi hiin ii 11 ii- tht', nlurng _cli;i phài h'uii str 
tlurc.» Anh triròng bòi tlié tlugc càni-
đpng lién nòi án-iiiíii till (^húa. 

Đoc chung câu gòc roi câu-nguYên. 



TH A N H - K I N H BÁO 143 

Tìr 21 tó-i 27 Avr i l 1936 

CÁCH TH1>-NGHIÊM T Í N - B Ò 
(I Giăng 5: 1-12) 

CÀU GÕC:—Ai tin Đú-c Chúa Jê-sus là Đa'ng Christ, thi sanh bò'i Đirc 
Chúa Tríri i và ai vèu Dirc Chúa Trò*i Ià Đà'ng dã sanh ra, 

thì cũng yêu kè dă sanh ra bò'i Ngàl 
(I Gifing 5 : 1) 

NGÀY CHÚA-NHUT, 21 
Hát môt bài ròi đoc Lu-ca 1 8 : 1-17 
Líri mò* dàng. —Nguài thê'-gian liay 

xét-tlur giáo-hũu và lèn án I IQ . Ngirõi 
ngosii <Ii nhóm nhà-thò' hay xeni-xét iihíriig 
tin-ilò tliò'-plurp'ng Cluia lai đó. Hp <lã 
đung-eliam lin-ilò trên đuò'ng dòi, và 
nhièu khi vi tliãy su kluiyét-điem ciia 
tin-dò thi hp nói : «Néu mãy ngirò'i dó có 
đao Clirist, Ihi tôi kliõng tlièm dir pliàn 
trong dó.» Di'ui vây, cách tlií-ngliiém ãy 
Idiông nghiêm-khâc bãngcách llii-nghiêm 
cùa Kinh-Tliánh. Trong 12 bài triró'c ta 
đã ughiên-cúu 12 cách thi-nghièni lín-dò, 
và 12 cách <1ó dupe gom-tóm trong tho-
tin tliir nluil cùa Giăng. ông Gi.ing viêt 
sách Tin-Lánh hììu cho chúng la tin và 
hiròng láy sir sông dò'i đ<Vi. (ing viét 
thcr-lin hàu cho chúng ta biát mình có sir 
vĩnh-sunh, và cũng clu'rng cho thè'-giiin 
biét iiira. Thé-giiin có hieu-bie't «T in -
Lànli tlico anh ein» kliòng? 

Cau hôi.—ôiig Gifing viê't sách T i n -
Lành có nnic-đích gì? Tha Giăng có 
muc-đich gi ? 

Đoc chung eáu gÒc rôi c&u-nguyên. 

NGÀY THt> HAI, 22 
Hát môt bài ròi đpc Lu-ca 1 8 : 18-43 

Giái nghĩa I Giăng 5: 1.—«Ai tin Dirc 
Cluia Jê-sus lá Dĩíng Christ.s BiVc-tin ĩiy 
Banh-bao và cúu-i'Si linh-hòn, tirc là dirc-
tin do B Ú C Cluia Clia khài-thi và ban cho 
mpi tin-đò. (NghiQm-quà 1: Tín-đ'ô hê't 
lóng tin íììing C.hrisl.) «Sanh Ixri Dirc 
Clnia T r õ i . » Sir lái-sanli lâ phép la ciia 
ÌBÚC Cluia Trò i . l'liĩìn Cluia lã lãm phép 
la, jiliiin la là tiép-nhãn piicp la ăy bôi 
ân-đicn Ngãi. Dàii Do-Tliai kliông tin, 
nèn không / « n / i ; song ai lin vii lãnh, thl 
đirpcsanh bSrì BúcThánh-Linh. (Nghicm-
quã 2: Tin-đ'õ đucrc tái-sanh bi'ri tìi'rc 
riiánli-Linh.) «Vâ ai yêu Bãng dã sanh 
n.i C.àu nSy ngii ỳ răng: liê ai sanh 

ibòi Dirc Cluia TrrVi, tlii Iir-nhiên yêu 
iNgài. Nguyên-nhan cùa đúc-tin là su 
iyêu-thuang, và hi<)u-quà cùa su tái-sanh 

lã lòng yèu Đúc Cluia Trò-i. (Nghiêm-
quâ 3 : Tin-đ'ô yêu Đi'rc Chúa Triri.) «Cũng 
yèu kè dã sanh ra Ixri Ngài.» Con yêu 
cha thl cũng phâi yèu anh cm niinh. Ai 
yêu-tlurong Búc Chúa Trò i llii tu-nhiên 
yèii-llurong anh cm minh trong Chúa. 
^Nghièm-qiuí 'i : Tín-đ'õ ijèit anh em mình.) 

Câu hôi.—Bicu-răn nió'i cua Cluia Jè-
sus ban cho Hôi-Thánh là gi ? 

Đoc chung eâu g6e roi eău-nguyên. 
NGÀY THÚ* BA, 28 

Hát môt bài roi đpc Lu-ca 1 9 : 1-28 
Giài nghĩa I Giiing 5:2-5.—«Cluing ta 

bic't inìnli yêu con-cái Búc Chúa Tròi , khi 
cluing la yèu Birc Chúa Tró-i và gifr ven 
các dicu-răn Ngài.» Thành-lliirc yêu-mén 
Birc Cluia Tròi và vãng-phuc Ngài, đó là 
cách tlui-ngliiêin niình có lòng yéu-tliirong 
anli cm chiing. Bicu-i'ãii cùa Cluia là : 
«Phài ycu nnh em mình.t (Nghicni-qtià 
.">: Tin-đ'ô vđng-phuc Chùa.) «Yôu-ineii 
Birc Chúa TnVi, lúclà...vâng-giũ'đièu-răn 
Ngài.» Ta lõ lòng yèu-lluro'iig bò'i thành-
lâm vâng-phyc y cùa nginVi niinh yêu. 
Tìnli ycu-llurong Irong lông cluing vc su 
tái-sanli. (Sgliiè'ii-qiuì (i: Tin-dò ira-lhich 
vâng-phuc ij Chùa, Thi 60': S.) « I lè su gì 
siinh bòi Birc Cluia Tr<Vi llii thang han 
thê'-ginn.* ScV-dĩdièu-riin cùa Cluia khòng 
năng-nc là vi Chúa han quyèn-phép d<? 
thaiĩg mpi sir trái-nghicli ỳ Ngài. (Nghiêm-
qua /: Tín-đò Ihang the-gian, xác-thit và 
ma-qul.) cAilà ngu<Vi thfihg lian thc'-gian, 
liá cliìíng ])liãi l<c lili Birc Cluìa Jcsus, lii 
Con Birc Cluin TrrVi liay sao?» Bo dirc-
tin t:i iliipc hicp mòt vó'i Jêsus, nèii dirpc 
dir vão sir toàn-lliâng cũa Nfjãi. 

Càu hòi. -Sir vâng-phuc Cluia có quan-
hê gi Irong dài sõng cũa tin-đò? 

Dpc chung eâu gÔc roi câu-nguYên. 

NGÀY THÚ" TU". 24 
Hát môt bãi rôi dpc Lu-ca 19 : 29 -48 

Giài nghĩa I Giăng 5 :.f)-8.—Chúa Jèsus-
Cliri^l «dã dôii boi niró'c và Iiuyêt.u Nuác 
clù vè phép bíip-lèm cùa Chúa chiu, và 
huyè't chĩ vc sir cliét ciia Ngâi, tirc là 



phép háp-têm hàng huyê't. Ngài chiti phép 
báp-tèm baiig mrcVe «ctè lâin trpn nipi viêc 
công-hìnli» (Mn 3 :15). Ngài pliiìi trâi qua 
sir thirang-khó ciia thâp-tir-giá, dcì liuyé't 
ra dê làni Iron dièu-kièn cùa luât-pháp. 
Vây nèn khcVng càn có cùa té-lc náo nũa , 
vi liuyét Ngài linh - nghièm v ò - c ù n g . 
Chũng ta nén ticp-nbàn Bĩíng Christ, là 
Báng dã «dêii bôi niróc và huyèi ,» hàu 
cho chúng ta điroc sir sõng ckr-dàt vã làu-
dài. « C ó ha làin chírng: Birc Thánh-
Linh, inrcVc và huyê't.» Câ ha làm chirng 
tiong lòng lin-đò dê gây-dirng dirc-tin 
quâ-quyé i . Vây , đúc-t in chúng ta có 
bàng-cir cao-thupng, châc-chiin. 

Câu hòl.—May c h ũ «đêii hò-i niróc và 
huyéti) nghĩa là gì ? 

Đpc chunci câu gÓc ri5i eâu-nguyên. 

NGÀY THÚ" NĂM, 25 
Hát niôt bài rol đpc Lu-ca 20 i 1-28 
Giál nghĩa I Giãng 5:9-12.-—«Vi hãng 

chúng ta nhftn chirng cùa loài ngircYi.n Ta 
đâ" quen nhân láy IcVi chirng ciia loài 
ngucYi, há lai chãiig nên tiép-nhân IcVi 
chúng vô-ngô và trpng lion cùa Đúc 
Chúa Trò-i? « A i tin đêii Con Birc Chúa 
Trò'i, thi có chúng ãy trong minh .» Ai 
tăn-tàm tin Chúa Jêsus-Christ, giao-phó 
mang s6ng cùng.hi -vpng tiro'iig-lai cùa 
mình trong tay Chúa, thì dtrp'c chírng ĩíy 
trong miiih. «Ai không tin Birc Chúa 
Trò'i...cho Ngài lâ nói dô'i.» Neii hò-nghi 
hay lã b«5 quên lò'i cùa Chúa, thi duò-ng 
n b u cáo Ngài nói dõi. Môt tpi ctrc-đailà 
khôiig tin lcrì cùa Đirc Chúa Trcri làm 
chirng vè Con Ngà i . «Clurng ĩíy... str sõng 
áy trong Con N g à i . » Chì iihũng ngircri 
thãt dã tictp Birc Clnĩa Jèsus, lii Con Birc 
Chúa Trò'i, làm Ciru-Chúa ctia iiiinh, mó'i 
có sir sí5ng đcVi đò'i ãy. «Ai lchông có Con 
Birc Cluĩa Trò'i thì không cii su sáng .» 
Phâii-diên ván-đè nây rãt là gcVm-ghê. 
Nc'u chíSi C.húa Jêsus-Christ, thì lã khinh-
bì su sfíng và òm láy su chét. (Nr/hiêm-

qnã S: Tín-đo có sir song il&i đ&i vì đucrc 
f)irc Chúa Jèsiis-Chrisl ngir Irong ióng.) 

Câu hoi.—Búc Chúa Triri lám cliirng vè 
Jêsus-Christ llié nào? Ta làm chirng the? 
nào? 

Đpc chung câu goc roi ciìu nn i iyè i i , 

NGÀY THŨ* SÁU, 26 
Hát mòt bài ròi doc Lu-ca 20 i 27-47 

Bal-Ỳ cùa bài hoc.— Sir-dò Phao-lô dùng 

máy chũ khài-hoàn đê tà-vê vâ gèm-tóm 
tiéu-cbuSu đò'i s6ng tfn-dÒ; ông ràng: 
«I)âi ig Christ là sir s6ng cùa tôi.» (Phil, 
1: 21). Ay cũng là sir-inaiig ciia Sir-đò 
Giiing. Jâsus là Bang niii Giiing dã «tliáy 
và rò',» tirc là Ngôi -Lòi và Si.r S6ng (I Gi. 
1: ì-3 và Gi. 1 : 1-5). B ò i sõng cùa lin-dò 
phài chiu thi-nghiêm tlico niaii-imrc cùa 
chiiih Birc Chúa Jêsus. Ngài U ĩ chiiaii-
đich cìia dirc-tin ta. Vây , Cluĩa trcr nên su 
s6ng cùa chúng ta, vì Ngài cbiti cbét tbé 
ta, và liang ngày ngir tai tàni de ban cho 
ta quyèn-pliép đâc-tháng th6-gian. Clnĩa 
là kièu-niíiu v ĩ -dai cùa đcVi chúng ta. 
Chúngta nèn yêu nhau cTing nhir Ngài đã 
yèu chiĩng ta ; Cbúa cu-xìr thè nào, Ihi ta 
nêu cir-xír thS ãy. Néu niuõn dâc-thâiig 
nhir Pbao- lô và Giăng, thì chlVng ta nèn 
dòng-tãni hoan-hô vó'i hai sir-dò iíy ràng: 
«Bĩíng Christ là su s6ng cùa tòi!» 

Câu hôi. — Bò'i song cùa các anh chi 
là gì? 

Dpc chung câu g6c roi ctlu-nguYên. 

NGÀY THIT BÀY, 27 
Hát môt bài rèíi doc Lu-ca 21 i 1-19 

Thí-du vè bài hoc 

Nhièu ngucri khòng đtn.rc o-n-pluróc 
ciia Chúa vi d6i vó'i các crn-phuó'c áy 
mpt cách h ô n g - l ô n g , không đem irng-
dtiiig cho iiiình. Già nliii' có nguò'i đ6n 
thuât ti'tiyèn cho tôi rãng: «Anh cri, tuíìn 
truó'C có mòt nguò'i chét ô' bôn Âu-cbàu 
và đe lai 50 van đòng cho mòt ông kia,» 
thi tôi sc d á p : « Ù ' , đèu dó không la gì .» 
Roi tôi bò cjua, không hè nhcV (ìén nũa. 
Song nêii ngiròi nó i : « N h u n g , anh cri, 
ông tric?u-plui ãy đê lai só tiôn dó cho 
chinh aiili,» tirc-thl tcĩi tliih-thú'c mã cliú-
ỳ. Tòi hòi : « B l lai cho l ô i ? » — « ! > , đh 

lai cho anh.» Tòi lièn s6t-sáng hôi Ihăm 
cho hiét h6t truyên ãy. Cũng vày, khi 
nghe vè Báng Christ chiu chét dè cúu-
rSi t0i-nho*n, ìihièu ngiriri tiròng hòng-
lõng ràng Ngái chiu chét'cho loài ngucVi. 
Nlitrng khi tôi hiêu cbo'ii-lỳ cao-xa vã 
vinh-hièn vè Clnia chét vi tôi, Ihi tôi luu-
tâm cluĩ-ỳ ngay.—Moody. 

Đpc chung câu goc riìi eììii-ii(.uyi'n. 

Xln chú-Ỳ.—Clurong-Irinh đpc Kinh-
Thánh d:it dâu mòi bài hiing ngày dèu 
đã trich tlieo Lich Kê-Ciru Kinh-Thánh 
do ông Myc-sir I. R. Stebbins djch. 


