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Y-SO"-RA-ÊN P H À I N H Ú T - B | N H V Â N G LÒ*l'CHÚA 

CÂU GOC;—Ngày nay fì&Y chon ai mà mình muon phuc-su* 
(Gió-suí- 24 : 15) 

Bài hoc. — Plmc 11: 8-12, 26-32. 
Dai-Ỳ- — Loài ngirò-i có tir-do, nôn phai 

chon tùy ỳ ininli muÕn liàu vièc Chúa 
hay lá Sa-tan. 

Tin-Lành. — Hít cà giáo-SU truò-ng 
Chúa-nlurt sè dùng dip-tièn qui Ihei bài 
hpc này mà thúc-giuc các lipc-sanh, néu 
chira nhút-dinh tin theo Chũa, tliì inau 
mau quyét-dinh ngay lâp-tũc. Ta võn lâ 

tõi-mpi cùa Sa-tan, và khi chét sè xuõng 
đia-ngue; ngày nay ta có djp-tiên llieo 
Chũa, đup-c thoát khòi quyen cùa Sa-tan. 
Ta phài mau đinh ; néu hrõ-ng-ltr, hò-
nghi, thi sè mát dip-tiên áy. 

Lò-i mò* đàng. — Mòi-se biê't ininh sáp 
chét, và dsìn Y-so-ra-ên sè Irài qua 
nhiSu kỳcám-do tliii-tliách, nèn ònggiânfj 
ra sách Phuc-truySn Luât-lê nây, nlisic lai 



o-n Chúa, và kliuyên-bão dàn Y-so-ra-ên 
vè đòi Iu*ong-lai cùa hp. 

Vi5 măt đia-du*. — Bài hpc nay tò ra 
đja-dir xir E-díp-tô và Ca-na-an khác là 
dirò-ng nào! XirK-díp-tô thuôc Phi-cbâu 
là noi bang-phãng. Cliinh giũa xú có 
mrjt con sông goi là Nil; hai bèn sông 
íy có mòt it díít tròng-trot đuoc, còn 
phân sót lai (túc mièn cácb xa con sông 
íy) chĩ lá bãi cát tbôi. Còn uoi nào có 
niróc sòng mó-i có đòng-ruông, vi trong 
xíráy cõ khi bai muoi nàm không có mua. 
Lãy nuóc tir sông ãy lèn dén rupng và 
viròn là khó, nhu trong xir ta ngãy nay 
có phép dàn-thùy nhàp-đièn, túc dùng 
chon nguòi đap trèn máy, tiéng K-dip-tô 
gpi là «sha<loof.» Nó giong nhu cái guòng 
cùa ta. Thàt xú K-dip-tô nhõ-hep nlur 
vircrn rau. Còn xir Ca-na-an có vê ròng-
rãi hon, và có dù nuóc mua và sufii trong 
(Phuc 8 : 7) ; có phong-ciinh tu-nliièn dep-
dê la-kỳ. Có lè ta chua nghĩ râng Búc 
Cliúa Trò-i chú-trong tũng ly tirng tỳ vè 
đia-du! Ngài lâp núi, khoét thung-lũng, 
Iròng rirng, rãi sa-mac dè sâm sãn khi-hàu 
và cành-ngô cho loài nguòi sê ò trong 
nliũng xir dó ve sau. Chúa nói nhièu vè 
Ca-na-an, lã «xir dironi sũa và mât,» áy 
vi có nhièu bãi cõ xanh - tuoi ho-n héi 
trong tbé-gian, nèn con bò ăn c õ ã y s è c ó 
nliièu sũa bon bò ò noi khác, và vì nliièu 
tliir hoa có màt tràn-trè: cà hai thírc ăn 
deu rát quí, ngon, bS súc, và lai còn là dò-
ăn khòng phãi là công khó do tay ngirõ-i 
ta láin ra. Bó là đò-àn cùa su yén-nghì I 

Giâi nghĩa tirng câu 
Phuc 1 1 : 8 , 9.—Dfto Y-so-ra-ên chĩ 

linn innt dicu in.-i đuoc ba phăn thuông; 
bp phâi gìn-giir I.ò-i cùa Chúa thi mcri (1) 
íirp-c kbõe-manb, (2) nbàn lãy xũ Ca-na-
n, và (3) sóng làu. Ỳ thièng-lièng cho 

là, níu ta liaiu hoc Kinb-Tbánh, ta sè 
(1) có tám lòng manh-mõ de hàu vicc 
Cliúa (Êph. 6: 10); (2) linh-bòn đuoc ò 
Irong noi cao-quí cùa sir tháng-tràn, 
thãng tpi, tháng Sa-tan, và thăng cbính 
minh nũa (Rô 8: 37), và (3) không bi giêt 
chét vi pham tpi, nhu mòt tin-dò trong 
ICò 5: 5, và 11: 30, nbung đuo-c sông 
clio dén khi làm xong viôc Cbúa giao cho, 
•liu Phao-lô (Sir 20 : 24 và II T i 4 : 7). 

Cãu 10-12.—Hai xũ duoc so-sánh vó-i 
liau rãt rõ-rãng. «Xú ta ra khôi» là thè'-

gian, là noi cua công-viêc nlipc-nhàn và 
là noi hep-hòi. Cliũ «chon» cũng môt 
clur vói cviftc khó-nhpc.» Trong thé-gian-
ta phài chiu khó-khăn mà gieo ma vã chì 
đuoc cày nhò nlnr rau (Ê-sai 55 : 2). Còn 
xú tn vào nhân láy là gi ? Thua, là đòi 
tin-d(5 hiêp y-muõn Chúa, nên thánh, biin-
ngã kè nlur chét, và cà thân-thè dày-dãy 
bãng Đúc Thftnb-Linh (I T è 5: 23). Trong 
xũ «Ca-na-an» thiông-lièng khòng càn 
phép dln-thuy nliàp-đièn bò-i cho-n nguòi 
ta (nuóc đuc và ô-ué tir con sông Nil múc 
lên), fthung có nuóc nhu phuóc tir Búc 
Chúa Trò-i đõ xu6ng du-dât (Tbi 65: 9-13). 

Ta chpn co-ngbiêp trong xú nào ? (Ma 
11: 28-30). 

Câu 10. — Nguòi ta đap cbon dè dân 
nuó-c lên tuó-i cày-cò. 

Câu 12. —Búc Chúa Trõ i sán-sóc. 
Ta có huòng su yèn-nghĩ trong Chúa, 

chua ? (Hê 4 : 10 ; Rô 4 : 5 ; Ê-sai 26: 12). 

Câu 28.—Nhon danb Chúa và vi chúc-
vu tdi-cao đyc-biètcùa minh, Môi-sc bày-
tò hai con duò-ng. Chĩ có hai con duò-ng, 
không có con đuông thú ba nào. Thé-
gian tuò-ng ininh đi mòt duò-ng ò chính 
giũa, nhung hp Ur-ddi minh. Ai ai cũug 
chpn ; khòiig ai bi giòng nuóc cuãn vào 
bièn tràm-luàn. Mpi nguò-i trong đia-
ngiic phài nh&n minh ô- dó vi đã chpn 
con duòng xuõng dó (xem Giăng 3: 36). 

Câu 27 , 28.—Ta nên lãy bút chì gach 
duó-i bai clnr «néu» trong hai câu nay.vì 
là hai công cùa hai con đuòng xudng 
đia-nguc vã lên trên tròi. 

Su- theo các tbãn kbác không phai là 
cbĩ cftm thò- ma lay quĩ mà thòi, nlurng 
cũng có y-nghĩa Ihiêng-Iièng cho ta vè su 
qui-cluiõng do-vãt nào, vi?c nào, nguòi 
nào bon Chúa. Sir tbam-Iam lã su thò 
thàn(Cò 3: 5, vã Êph. 5: 5). Theo quyen 
tu-vi giâi nghĩa, thi «thàn» nià ta thò-túc 
là cái gi ta qui-chuòng lio-n hít, nlnr danh-
tiéng, hoc-thúc, nbà-cù'a, gia-đình, v. v. 

Còn có mpt ỳ thièng-liêng ta nèn nliân, 
tirc là v'ê d&i lín-đo cũngcó su lira-cbpn. 
Sau khi ta đuoc cúu ròi, ta phài chpn se 
là tin-dò thi$ nào. Ta sè cú yêu-đufíi, ăn-
ô- nhu nguò-i tbé-gian, hay ià ta sè nèn 
thánh, khòe-manh trong Cbũa, và ăn-ò 
nhu Chúa? 

Câu 29.—Có hai núi rãt la-lùng, dõi 
ngang nhau. Môt núi tèn là Ga-ri-xim, 



núi kia lã Ê-banh. Trên Ê-baoh có 
nhfrng bòn đá khâc Luât-pháp làp lên đê 
làm kỳ-nièm. Ga-ri-xim là núi cùa Ân-
đièn. Ê-banh là núi cùa Luât-pháp. Câu 
khãu-hièu cùa Ê-banb là : «Làni tipn thì 
sè đup-c plnróc.)) Còn klĩãu-liicu núi Ga-
ri-xim là : ccBtroc pluróc vì Chũa đã làm 
trpn hêt.» Vè núi Ê-banh kliông có àn-
đièn ; vè Ga-ri-xim khòng có Luàt-pháp 
(Phuc 27 : 1-28 và Giô-suè). Trên Ê-banh 
có bàn-thò-, chì vè sir che't vi su nia-sà. 

Ph'âTi nìra dân Y-scr-ra-êii đirngtrên núi 
Ê-banh và phaTi nfra đúng trcn núi Ga-ri-
xim. Thât, tiên-tri rõ-ràng vè môt phàTi 
<làn ãy cày Luât-pháp và phâi chát mãt, 
cõn mòt phàn dúng trên àn-đi&ii cùa 
Cliúa, và đucrc cúu. Viêc ãy cũng là 
hinh-bóng vè câ thê'-gian chia làm hai 
hang rõ-ràng: nhfrng ngtròi đirpc cúu vì 
nlxV àn cũa Chúa, và nhũrig ngirò'i cây 
viêc «ty lành» ciia niinli ! 

Chì có hai dao trong cã thè'-gian này. 
Môt lã đao cùa vièc làm, gòm hét mpi 
«đao» khuyèn minli « â lành ; » còn đao tlnr 
hai là cùa Chúa, xung ta công-blnb trpn-
ven vì Chúa <lã làm lành, nên ta nhò- <yn 
cùa Ngài, không cây sir t6t-lành cùa 
mình. Ta tbeo đao nào? Ê-banh và Ê-
<lip-tô là noi cùa viêc ta Iàm.còn Ca-na-
an và Ga-ri-xim chĩ vè sir yên-nglií trong 
on cùa Cbúa. 

Câu 30. — Môi-se nói lai ràng thãt có 
hai núi vàt-chát; ông khòng phài chĩ nói 
bóngđàu! Hai núi đó hãy còn. Mptđièu 
rãt la là hai núi diiu dõi ngang nliau mà 
khác liãn nhati. Các nbà du-licb đèu làm 
chĩrng rãng núi Ga-ri-xim ngày nay vãn 
xanh-ttro'i, có hoa dcp-đe, còn E-banh toàn 
dá, vê buòn, hoang-vu. 

«Nhtrng cãy dè-bòp cĩia Mô-rê» là nhfrng 
cày đS rù bóng che cho chính ôngAp-ra-
ham (Sáng 12: 6). Thành-phá Si-chem ò 
ngay trong trũng gifra hai ntĩi áy. 

Câu 81. — Y tliiêng-liêng nhăc lai ràng 
ta phài nhãn láy hêt str nên thánh, su 
thăng tràn, str rpng-rãi trong àn-điên mà 
Chtĩa mufSn ban cho ta (Eph. 1 : 15-23 và 
3: 14-21; Phil. 1: 9-11; Cô 1: 9-14). 

Câu 32. — Néu Y-sa-ra-ên pham môt 
trong nhirng mang-linh nhô-mpn hcrn hét 
trong các sách này thi cũng nliir pbani 
hél, và phài ché't (Gia-co- 2: 10, Gal. 2: 
10). Nhung Chúa đã cĩru ta khôi Ií-banh, 
dăt ta trên Ga-ri-xim (Gal. 3: 13). 

Tóm lai tìrng pliììn 

Phuc 1 1 : 8-12. — So-sánh Ê-díp-tò và 
Ca-na-an. 

So-sánli hanh-phiróx và Càu 26-28. 
rùa -sâ. 

Ciiu 29, 30 
ri-xim. 

Câu 31, 32. — Vào và vãng. 

So-sánh E-banb và Ga-
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C H Ú A H O P Y - S C - R A - Ê N T H À N H M Ô T D À N 

CÂU GÔC:— Ngtro*! khá càn-thân, e quèn Giê-hô-va Bire Chúa Trtri ngiroM, không 
giir-gìn nhírng diêu-răn, mang-linh và luât-lê cùa Ngài, mà 

ngày nay ta truyì^n eho ngtro"i chăng 
(1'ln.ic-li-uyPn Lu()t-1<5 Kỳ 8: 11) 

Bài hoc—Phuc-truyèn 8: 11-20. cliét (hic ãy ông 120 tnSi). Đòi ông tliât 
Đai-Ỳ.—Quèii trâ on Bĩrc Chúa Trcri là chia rõ làm ba phân, nhtr sau đây— 

40 nâm trong cung-đièn Pha-ra-ôn. 
40 năm chăn chiên trong đòng vãngMar 

di-an. 
40 nãm dãn-dât dân Y-so'-ra-èn trongxĩr 

Ma-đi-an. 

Sao Môi-se không dât hp vào Ca-na-an 
đupc? Tlura, vi có' ông pham môt tõi 
lón. Tôi đó là gi? Tlnra, khi dân Y-
so--ra-êii Ihiêu nucVc, Chúa bào Môi-se 
đàp hòn đá thì sè có nuó'c, vi là hĩnli-
bóng vè Chtia bi linh đàm vào suò-n llii 
có str cúu-n'i cho ta (Giãng 19 : 34). Liin | 

tòi năng, dè mác. Khi não ta đupc sung-
strcrng, dó là lúc rãt nguy-hieni, <lè quên 
Chúa (Tbi 9: 17). 

Tin-Lành.—Thé-gian phài nliò' O'n Đúc 
Chúa Trò'i mó'i s6ng đtrp'c và mó'i có mà 
ăn hang ngày. Nhung hp quèn Ngài là 
Nguòn ; ăn quâ mà quên Cây. Nhtfng 
Chúa đp'i, săn-sàng tha tôi dó luôn vó-i 
mpi tôi khác, vi Ngãi đã chiu ân phat 
các tòi đó ròi. 

Lrri mò* dàng.—Môi-se dã giàng và 
chép sách nĩìy mãy tháng truóc klii òng 



Ihir nluVt, tai Hõ-rê'p viêc ãy trpn-ven 
(xem Xtiítt 17: 5, 6). Nhung cliírng 38 
iiũiii sau, klii Y-sc-ra-ên thiéii nuó'c mpt 
lân nfra, Mòi-se kêu-câu cùng Cliúa, và 
Ngài bão Môi-se nói vcri mpt liòn đá—cln 
nói mà tbòi, vi liòn «lá bi dãp mpt làii là 
liiiih-bóng vè Cluia bi chét mòt làn dũ 
câ, —nbirng Mõi-se nôi giân, đánh-đàp 
lión đá, nhir lùni liìnli-bóng vê Chúa bi 
cliii liìn thir hai. Thât lâ inõt tòi năng-
nè lăni (xem Hè 6: 4-6). Vi tõi đãnli hòn 
dă hai làii, Chúa khòng eho Mòi-se vào xtr 
Ca-na-an cho dén chirng 1.480 năm vè sau. 

Khi Môi-sc clíít , Chúa chõn òng, không 
ngiròi nào bié't ò- dàu ; châc Ngài e rãng 
néu biè*t mò dàu, dàn Y-sa-ra-ên sê bi 
cám-dò đén thcr liíii-cõl ông. Nlurng các 
tliien-siV thây dáni xãc Môi-se; vã khi 
Cluia muò'n hóa-blnh, Ngài sai Mi-chên 
đi đôi xâc-thit, vi Ngái khién Mòi-ses6ng 
lai. Sa-tan chô'ng-cir, và Mi-chên nhorn 
danh Chúa nicri tháng Sa-tan dtrac (Phue 
34: 1-12; Giu-de 9; Mat. 17: 3). Nhtr vây, 
cr trcn tròi bày gifV có bõn ngiròi trong 
xác-thit nguyèn —hai ngiròi dã chét v:i 
sóng lai, là Chúa và Mòi-se, và hai nguòi 
cliira hè chít, là Hè-nóc và K-li. Ta nên 
cliú-ỳ vè òng Mòi-sc, vĩ ônglà dò dùng cùa 
Cluia dè khién Y-sa-ra-èn hpp Ihành môt 
dùn, là dân Do-thái, nay hãy còn dăc-bict 
trèn thé-gian. 

Wê măt lich-str. — Y-sa-ra-èn võn lâ 
rapt bpn tôi-mpi trong nuó'c K-dip-tõ. 
Và, trong mòt đèm (lê Vtrat-qua), bpn ãy 
tliùnh mòt dàn có tràt-ttr. Nhirnghpccin 
có lòng bói-răi , vá phâi chiu kho trong 
ilò lìra ttòng vflngs mtri tliành ra mòt dân 
có str lièn-lac trài qua trăm đòi ngàn noi, 
myc dàu vô-sõ ntrác dâ làm hSl sirc đè 
nghicn-tán lip. Bén ngãy nay dfln áy vân 
còn lii môt dân tlăc-biêt, không vua, 
khõng cháiili-phii, nhirng vàn là môt dãn 
la-lùng (Dàn 23 : 9), và )à mpt câu đô mà 
mpi ngucri khõng bpc Kinh-Thánh chang 
giài-dáp đtrp-c. 

Giâi nghĩa tìrng câu 
Phuc 8 : 11.—Ta nèn đpc hêt sách 

Plitic-lruyèn đe đíin xem bao nhiêu làn 
có chrr «cân-thãn.» Lòng «hirng-hcV» lã 
btró'c thiV nhirt xuô'ng đia-ngpc, ròi buác 
tln'r hai là «quèn Cluia.» 

Ngiròi thé-gian quèn Ciiúa—bj hu-mát 
trong dia-nguc (Thi 9: 17). 

Dfln Y-sa-ra-èn quên Chúa— bi làn-lac 
kháp ch6n (Thi 78: 11 và 106: 13). 

Tín-đô quên Chúa—khòng k6t quã (II 
Phie 1: 8, 9, 13). 

Môi-se chia Ltri Chúa lam ba hang : 
«đièu-răn» (10 đièu), «mang-Iinh» (các 
Iuàt-pháp khác), và «Iuàt-lê» (lè-nglii vè 
các vãn-dè thiêng-lièng, nlnr phái Na-xi-
rê, vàn vân). 

Câu 12-14.—Môi-se ta ra str nguy-hicm 
trong lúc suiig-siráng. 

Trong các plurcVc lành ciìa Chúa chép 
à Ma-thi-o' 5, phuó'c tlur nhtVt là cho ngiròi 
có lòng thii'ii iliim. iighco-túng(theo tiéng 
nguyèn-bàn), nghĩa là lòng nguòi nhãn 
rõ minh càn đín Clnia, kbòng khoe minh 
gi câ. Str sung-suáng hay sanh ra chi? 
Tlura, 

(1) Lòng khoe-khoang, nlur trong câu 14 
(II Sfr 26: 15, 16). 

(2) Lóng lirài-biéng (K-xè 16: 49). 
(3) Lòng lo-lâng (Truyèn 5: 12 và 4 : 6) . 
(4) Sa vào str cãm-dõ (I Tim. 6: 9). 
Sao có riít nhièu lín-dt) nghèo-nàn? 

TTnra, vi làm khi «cùa-câi làm hai cho 
miiih» (Trtiyèn 5: 13), nèn ai đtrac nhièu 
tièn thi găp str nguy-hièm lãm ; phâi có 
rãt nhièu lòi khuyèn và rát nhièusirchu-
nguyên luôii vc'ri. Châc Chúa thuo'iig ta 
rát nhièu ihii nõi Ngài khcing dáni cho ta 
giàu-có (Plmc 32 : 15, Ô-sô 13 : 6). 

Càu 15, 16. — Nhâc lai an Chúa đ i ! 
Ta nên tuò'iig-nhó' cãch la-lùng Ngài đă 
chl đuò'iig cho ta lù' khi ta niái tin Chúa 
đ6n già này (Ê-sai 63: 11-14; Giê 2 :6 ,Thi 
78 : 14-32). 

Dòng váng Ma-di-an và A-râp vãn còn 
có danh-tiéng vè thú dũ han Qác xú kiiãc. 
Con rân ifra lá srr hình-phat lòng hay 
phàn-nfln (xeni Dfln 23:5-9; Giăng3:14-16). 

Mòt bên Chúa cho hp tliĩíy su đau-đón 
khác tlnrò'iig; nlumg cùng mõt lúc, bên 
kia Ngài cho hp tháy ân-htiè và lòng yêu-
thuang sâm-sìra mpi str cho hp cách rát 
la-lùng. Có phài Ngài cũng dSn-dflt ta 
nlur th6 khòng? « D ó i » lai đupc «Ma-na», 
«khát» lai đtrac nutrc tir cho bãt-ngtr, 
không? (xem Phpc 8: 5). 

Xem «ha ngtrai» trong càu 2, 3,16(1 Phie 
5: 6 ) . Ha mlnli thi kliông càn bi ha (Gia-
co- 4 : 10). 

Càu 17.— Hãy tránh tpi cùa Nê-bu-cát-
nét-sa (Dan 4: 29-31; I Cô 4 : 7). i 



Cãu 1 8. — Cliúa ban cbo Y-sc-ra-ên tài-
năng đ ì pliát-tãi không pbâi vi lio kliôn-
ngoan hcn, lich-sir hcn, xírng-dáng hon 
các dân kbác, nhirng vì Iò*i hira cùa Ngài. 
Ngãi đáp lò'i cììu-iiguyèn ciìa la, không 
phãi vì ta tôt lio'ii nguô'i kliác, nlurng vi 
có* líri hira cùa Ngài trong Giăng 14: 13, 
14, v. v. Ngài rát qui-chuòng Lò-i Ngài. 

«Hãy nhc la i . . .» Ià mang-linh cho mpi 
ngtrci muõn tán-tó'i trongdò'i tliièng-liêng. 
Nhièu khi Ngài không clio ta ngù vi Ngài 
muán ta nhálai cil cfia Ngài đè ngci-khen 
Ngài trong giò' t ĩnh-mich, tliánh - khiê't 
ban đêm (xem Thi 77: 4-6, 10-20, v. v . ; 
Phuc 5: 15, 7: 18, 9: 7, vã 16: 3, v. v . ) . 
Ta nên đpc câ sácl: này mòt lãn nũa, đ& 
đém xem máy lăn có chép chĩr «Hãy nhc» 
(Ê-sai 51 : 13). 

Câu 19, 20. — Quên Chúa, quèn giò-
nhóm-hpp, quên giò* cà"u - iiguyên riêng, 

quên gia-tlinh lê-bái, quên thì-giò' đp 
Kinh-Thánh,... là bâc tliú' nliút sa vào s 
tõi-tãm, khô-sò' circ-đicm. 

Y-sc-ra-ên quèn Chúa... bi tan-Iac. 
Hpi-Thánh quên Clnia thành ra mò 

hôi chánh-tri. 
Tín-đò quên Chúa.... thãnh ra yêu-đuô'i, 

sa-ngã. 
Lò*i t iên-tr i . — Vi Y-so-ra-ên đã quèn 

Chúa, nên mpi dièu thâm-thiê't, dau-dón 
trong các lò'i tiên-tri đã đircc úng-nghiêm 
Cho dân ây ròi. 

Tóm lai tìrng phìtn 
Phuc 8 : 11-14, — Quèn Chúa thì sanh 

ra lòng kiéu-ngao. 
Câu 15, 16. — N h c on Chúa mó'i sõng 

điro'c. 
Câu 17, 1 8 — N h ó o n Clíúa mói phát-

tài đirp'c. 
Câu 19-20.—QuênChúa thi bi tiêu-diêl. 
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T Í N - Đ Ò L À C O N - C Á l ĐÚ*C CHÚA T R Õ l 

CÂU GÓC:—Nhu-ng hê ai dã nhân Ngai, thì Ngài ban cho quvìên-phép trò* 
nèn con-cái Đirc Chúa TrtVi, là ban eho nhũ-ng kè tin danh Ngài 

(Giìíng 1 : 12) 

Bài hoc—I Giìing 3: 1-6, 18-21 (Dip-tiên 
rát qui đê tham-khào câ thc I Giăng). 

Bai-y.—Khi tôi-lâi ta đupc rtra sacli bòi 
huyé't Chúa Jèsus, tliì Dú-c Cluia Cha dăt 
Thân Ngài trong lòng ta,kliien ta đircc tái-
sanh, trò- nèn con cõa Ngài, và bò'i quyèn-
pliép Ngài, cũng ăn-c nlur Con Mòt Ngài, 
là Dírc Chúa Jêsus. 

Tin-lành.—Ta đircc cúu bci tin danh 
Ngài.chtVkhông pliâi vì ta hieu, liay là làm 
viêc gi. Ta clù tin, thi Ngài làm hét cà 
cho ta, nào là sir rìra sach tpi, nào là sir 
tái-sanh, nào lã sir nên Ihánh. Ta iiliàn 
Ngài là Dang chét <1e cúu ta, chua? 

Lò*i mò* đàng. — Sáu tháng nay ta đã 
hpc lircc năm sách cíía Môi-se. Bày giò-
theo chiro'iig - trinh Ban Tri-sir TiTròng 
Chúa - nlurt Yan-quoc, la sè hpc nhũiig 
ván-dè trong Tàn-U'ó'c. 

Luân vê vâ'n - d'ê. — Kinh-Thánh day 
nhicu vè tin-dò là con nít mci sanh-đê 
trong gia-đinh Đúc Chúa Trò'i. Tân-U'cc 
nguyèn-bân dũng 5 clifr khác nhauđech! 
vè trê con nhir sau đày : 

(1) Chĩr thú' nliú't nghĩa là em bé rãt 
nhò, mó'i sanh vài giò', vài hôm, rát yéu-

duái (I Phie 2: 2). Chfr n'ây tlay ta phâi 
nliu-mi, nliò-cãy Chúa trong mpi sir. 

(2) Chũ' tliú' hai nghĩa là con trê tho-
dai, chu-a hpc đirpc (Ma 21: 16; I Cô 3: 
1, 2 ; 13: 11; Ga 4: 1, 3). Chĩr nãy day 
ta rang ta phâi tãn-tó'i. 

(3) Chfr thú" ba nghĩa là trê con làm hpc-
t rò; đai-y cùa cliír năy lã sir vâng-phuc 
nào trong gia-đinh, nào trong nlià trucng 
(Ma 2 : 16, 17; Lu 8: 51, 54; I Giăng 2 : 
14, 18). Chir này cũng là môt vc i côi-rê 
cliũ' «sira-tr i ,» nlur Irong Hè 12: 5-11, 
II Ti 3 : 16 và 2 : 25, Êpli. 6: 4, v. v. 

(4) Chũ' tliír tir lã chfr cua Luât-pháp, 
tôn-vinh ngcò'i là con trong gia-đìnli 
sang-quí. Dó là clur pliãi dùng trongyán-
khé, văn-tir, gia-phti, v. v. (xem Ma 1 : 1; 
Mác 1 : 1; Ma 12 : 8 và Lu 19 : 10). Àn-
huè la-lting thay ! Chúa dùng chính chĩr 
năy chép vè ta (Ga 4 : 5-7; Rô 8: 4, 
14, v. v . ) . 

(5) Clur tlur năm Ià chũ có v-ngliĩa èm-
ái, ngpt-ngào hcn hét, .vi nói vè ta là 
«con dè» ctìa Cluia, gòm ỳ rãt thân-màt, 
rát yèu-tlurcng, rãt mírng-rõ', đén nÔi cà 
tiéng Pháp và tiéng ta cũngkhôngcó chir 



nào djch.cho dúng điroc! Chũ n'ây tò 
ra lòng yèu-tlnro-ng phi-tlnròng, ríít mirng-
rõ và c ũ n g tô ra căn-nguyên cùa eni bé 
do, không pliài con nuôi, nhung Ihàl sanh-
dc, ngiiyên Ià n iõ t trong thit và huyêicha 
me. Bó lâ chĩr Chúa dinig trong I Giàng 
2: I, 12, 28, và 3 : 7 , 18, cũng nhu 4 : 4 
và 5: 21. Bày liin Ngài dùng chír này tò 
ra (1) lòng yèu-tlurong Iron-ven, và (2) 
sir cluing mòt giông vói Ngài ( I I I'hie 1 : 
4; I Giáng 3: 1, 2). 

Luân v'ê sách I Giăng 
Viét bòi ai?... Bòi Sũ-dò Giìing, clu'rng 

90 nám sau Cluia giáng-sauh. 
Viét cho ai?... Xem 2 : 1, 12, 7, 8, 13, 

14, 21, vã 5: 13. 
Yiei làm sao?... 1 : 4 và 2 : 1, 26, c ũ n g 

nlur 5: 15. 

Giài nghĩa tirng câu 
I Giăng 3 : 1. —Bao Tin-Lãnli khác vói 

liéi cà các dao thé-gian vi có lòng yèu-
tlnrong cũa Birc Chúa Trò i . Các dao cùa 
thê'-giaii khuyên-bâo nguòi ta lãm lành, 
nlurng khòngbiêigi cà vè lòngyèu-Ilurong 
cùa Bâiig Tao-Hóa. 

(1) O'n Chúa đ u o c tô ra (Ti t 2 : 11). 
(2) Quyen -phép Ngài duoc tò ra (Eph. 

1: 20). 
(3) Lòng yêu - thuoTig Ngài d u a c tõ ra 

(I Giãng 3: 1). 
Ba đièu nàìy diroc tô ra & dàu? Tai 

Tiiâp-tu-giá (I Giiing 4: 9, 10). 
Lòng Yèu-Thuong phâi tu tô ra, khòng 

cliiu cú dièm-nhiên khi t h á y ta bi chéi 
vi tpi-lòi. 

Vi c ó tín-đò cùng cbung môt gipng vói 
Cha cliúng ta ò trèn tròi bòi Thàn Ngài 
ngir trong lòng lip, nèn th^-gian khòng 
liiéu ta. Nguiri mù khâng hieu lám sao 
nlià hpa-sĩ duoc nhièu tièn cbì vi bòi 
~on vào vài, hoãc choi vói miè'ng gõ gpi 
là « I ) ú t . » 

Xem Giăng 15: 18, 19 và 16: 3 (17: 25). 
Ta giõng nlur Cba ta, thi Ngài rát vui. 
Hay là ta giõiig nlur thé-gian, thi thé-gian 
và Sa-tan sè vui. 

Ta là con cìia Chúa tir Iúc ta mói tin 
đén danh Ngài. Nhung ta nèn tir xél 
láy, tu bòi ràng: «Ta ăn-o nhu Ngài, 
hình-dung giõiig nhu Chúa Jêsus, kbòng?» 

Càu 2 . —Birng cbàni - t r è nhàn-lãnli on 
| 0 à y . Ngày nag, chinh hòm naij, ta là con 

Icùa Chúa sanh ra bòi Búc Tbánh-Linh. 

Trong cà tlié-gian cbĩ có hai gia-đinh, 
mpl cùa Sa-tan (Giăng 8: 38, 44). Gia-
dinh đó gììm mpi nguòi clura tái-sanh ; 
còn gia-đinh thú hai là cùa Búc Cluia 
Trò i , gòm mpi nguòi tái-sanh, dàu ngu-
dai, yéu-đufSi, mien lã bp thât lòng nhò-
cày danh J È S U S ( B Ô 8: 15; Ga 4: 6 và 
3: 26; I Giàng 5: 1). 

Đòi niìy «con-cãi Birc Cbúa Tró i đupx 
tò ra,» chua (Hô 8: 19)? Thua, clnra. 
IIp nlur vãt báu gói trong giê, clio nèn 
trôin-ciró-p không ngò có gi quí-báu ò 
trong. Xác-thit già-yéu, tri-kbôn bcp-
hòi, có khi irong-gàn,... Ihé-gian nào ngó 
bp la nliũng hoàng-lir cùa nuc'rc Thiên-
dàng? (Rô 8: 18; Ga 4 : 13; I Cò 2 : 3; 
II Cò 4: 7, 16). 

Néu ngày nay ta đuoc tô ra nhu sê có, 
sáng-láng ho'ii măt tròi, tbi ai dáni bftt-
bó-? Còn iiĩii ta kbông lii bãt-bó-, pliiĩn 
tlurò-ng ta ò - dàu ? 

Níu bè trong giô'ng nlui Ngâi ngày nay, 
thì ngày niai sè giõng nlur Ngài vè bè 
ngoài (xcm «Lò'i Tièn- t r i») . 

SS thĩíy Ngài là su vui-niirng trpn-vcn, 
khoái-lac cuc-dièni (Khãi 22: 4). 

Càu S.—Ta nèn lãy bútcliì nnii đcp mà 
gach mpi chũ «bii$t» trong tba I Giăng. 
Sách này tõ ra suchác-chán, bi í t rõ.kliông 
hão-huyèn, inòng-tiròng nliu Ihé-gian. Ai 
«1 >ĩt-1•• đirac? Chĩ «các con.» Clura lái-
sanb, thi còn tâi-liim ( 2 : 8-11, v. v . ) . 

Câu 8.—Theo nguyèn-hàn tiéng Ga-réc 
thi có elnr «cír» trong câu n:iy hai liin cho 
dê hièu. «Ai ò trong Ngãi không cir 
phani tôi .» Bã dành ( I ) nhièu khi tin-dò 
pliam tôi .vi tánli-tinh cũ còn trongminh 
clio dé'n khi chêt liay Clnia tái-lflm (I Cô 
9: 17; Ga 5: 17—«đóng đinh» nhuiig còn 
hoat-đông duoc ; Ga 5: 25). Ròi (2) tín-
đò nèn ô- Iuôn Irong su chét cíia Chúa, 
đén nói không liay phani tpi (I Giăng 
2 : 1; Ga 2 : 20). 

«Còn ai cir phani tòi,» tirc là thòa lòng 
ò trong tôi nliu con heo thõa lòng lăn-
lôn trong dám bùn lày, thi «không thãy» 
và «kliông biét» Chúa (Giiing 3 : 3, 5) . 

Càu 18.—Hai đièu cíSt-yéu trong Bân-
ngã Búc Clnia Trò i là L5 Thât và Lòng 
Yêu-Thuong (Giăng 14: 6; I Giăng 4 : 8, 
16), nên néu ta thât là con sanh-đe cùa 
Ngài, thì bòi BúcThánh-Linh, ta s5 hiêp 
hai đièu áy tron-vcn trong minh. 



Nlnr lòng Yèu - Thiro-ng cùa Cliúa tô 

minh ra c l i o ta, ta cũng sS tõ ra lòng 

y ê u - t l u r o n g nũa ; lòng yêu-tluro-ng nlur 

suõi nircVc đ ô xucing mãi ntSi, cho nèn 

thi' nào cũng phài tràn ra ngoài bè nhô, 

là lòng ta ( R ô 5 : õ ) . 

Câu 1 9 — C ó cluVng-ccV t rong minb , là 

sir yèu- t luroi ig kliap m o i ngirò'i, tlia-tlu'r 

t rpn-vcn ( x e m I Cô 13 : 4-7). Chinh L ò n g 

Yêu-Tlurcrng cìia Cliúa đén ngir v à o lòng 

ta, c b o ta b ié t răng ta là con N g à i . X in 
nlnV ráng sir yèu-tluro' i ig í ló kbòng pbâi 

là t ir-nbiên đãu ( R ô 8 : 16). 

Câu 2 0 - 2 2 . — Dírng cày c l i inb mình . . . 

Dirng chũ ỳ v è ininh ! Măc-kp m i n l i ! Cb l 
nli in Cliúa, vàng lò-i, thé tbòi ! Nê"u biê't 

mìn l i có tô i , tliì cũng bãy biê't Cbúa chê't 

v ì tt}i đ ó , và dan-d ĩ đén bàn-tliò' tai Gô-

gô-t l ia , rò i v à o n o i T b á n b , dêii bàn-tbò' 

xò i ig - lu rong ( H ê 10: 19-21 ; Giáng 15: 7 ) . 

Cáu 2 3 . — H a i dièu-răn niìy là M ( ) T — 

«tin»vh «yên.» K l iông tin tbì k b ò n g y ê u . 
' Mõt lá dõ i vó-i Cliúa, inôt là dfii v ó i nliau, 

nlurng hai vãn là inòt nliu* cày và quà. 

Nlnrng dãy là mftt tluV quă ta k l iòng liái 

đ i r p c ! Muõn c õ quă thì phâi láy cà cày 

nũa (Ga 5 : 22). 

Néu ông Gia-co- xem tlnr này cùa òo 

Giăng, tln châc cũng gpc dâu, nói rííng. 

« A n h Giìing v ié t phiii lâm.. . T ô i cũng nói 

đ i ing nlur Ihé , nhirng B ú c Thánh-Linh 

thúc-giuc tôi dùng clur ho'i khác, liVc là 

đírc-tin và công-i'iéc làni...» (xe in Gia 2). 

Cãu 2 4 . —Nguyèn ta tôn-vinh ChlVc-VH 

Đ ú c Thánh-L in í i ! Bò i Ngà i , Diing Chi-

cao làp nhà ò' t rong ta, và ta 'an minli 

t rong Ngà i dò-i đò-i ( I Cô 3 : 16 và 6: 19; 

Giăng 15: 1-6). L è mììii - nhièni thánh-

khiét la-lùng v ò - c ù n g ! T a kkô i igh i èus i r 

ha minh cùa Chúa, ulurng ta tìrng-trâi 

(lirp*c. A-nien ! 

Lò*i t i ê n - t p i . — X á c - l h i t Cliúa sííng lai 

tliê' nào, thì xác-thit ta s6ng lai sê thè 

ãy—ăn co*m đ u p c , di bp đircfc, vã cũng 

làin vò-s6 diihi th ièng- l ièng nira, clura ngò* 

đên đ t rpc ( L u 2 4 : 15-43; Giăng 20 : 19-30 
v . v . ; P h i l . 3 : 21). Xác- t ln t N g à i bây g i ò 

ò Irèn trò'i là k ièu-m' iu trpn-ven mà xác-

thit ta sè h iêp l l i eo d ú n g ! A - l ê - l u - g i » ! 

T ó m lai t ì r n g phi in 

1 G i ă n g 8 : 1-6 . — I .òng Yêu - T l n r o n g 

kh ién lòng ta nèn g iáng nhu N g à i . 

Câu 1 8 - 2 4 . — I . ù n g Yêu-Thircrng khién 

đò'i ta ra g i6ng nlnr N g á i . 


