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CON T R A I P H A CUA 
(Lu-ca 15: 11-24) 

CÀU GÕC: — «Triró*c măt thiên-sú- eùa Đú*c Chúa Trtri cũng nhir vây, 
sê mirng- rã eho môt kê eó tôi ăn-năn» 

(Lu-ca *15 : 10) 
LÒ*I MÒ' ĐÀNG 

TRONG sácli Tin-Iành theo Thánh Lu-
ca đoan 15 có chép vè bá thi-đq cũa 

Bírc Chúa Jêsus đã phán. Nhfrng thí-du 
ãy đèu có y-nghĩa giõng nhau : â"y là thí-
du vè chiên lac mãt, vè đòng bac mãt, vè 
con trai phá cũa. Các thí-du áy chĩ vè 
sir thircng-yèu vã lòng thircng-xót cùa Ba 
Ngôi Búc Chúa Trò i đõi vó-i loài nguò'i 
ta. Trong thi-du thir nlnrt, con chiên là 
chĩ vè ngircri tòi-lõi, còn ngirò'i chan chiên 
thi chì vè Bírc Chúa Jèsus. Đòng bac 
mát cũng chĩ yè ngirò'i tôi-lòi, còn ngirài 
đòn-bã thăp đèn, quét nhà kiém kv-càng 
chĩ vè Đirc Thánh-Linh. Bêri thí-du tlnr 
ba thì đira con trai phá cùa chĩ vè ngircri 
tôi-loi, còn cha nó là chĩ v'è Birc Chúa Cha 
ò trcn tròi. Ngài cũng mau đíín đè" riróc 
nhfrng ngirò'i tòi-lôi trõ' vè cùng Ngài. 
Kinh-thánh chép răng : Các thiên-svr cũng 
mirng-rõ' cho môl kc có tôi biét ăn-năn. 

I.—Con trai ngô-nghieh 
Thí-du thir ba đã nói vè môt ngircri kia 

cc') hai díra con trai, ngirò'i cm không 
chiu phijc-tùng cha mc, nó không hòa-
hièp vó'i gia-đình, lai có lòng ich-kỳ. 
Không chiu giúp-đõ' nhũ-ng ngucri khác 
trong nhà. Thu-ò-ng con trai đó hay xin 
cha nó đèu này đèu no. Sau hét cũng 
clura thôa lòng nó, đén noi phâi xin cha 
chia cho nó phíin cùa mà nó sê đirp-c. 
Khi dnp'c theo ỳ nó ròi, thì nó tóm thàu 
hê't, đi phu-o-ng xa, đè tránh khôi ai ngăn-
trcr, ò- đó ăn choi hoang-đàng. Nó không 
còn nghĩ đê"n mc cha, thât không biét đí?n 
tinh-nghĩa và su- yêu-thircng là chi híét. 
Bìiu nó cõ biét rang cha me dircng đau-
đó-n huòn-bã vì cách xa con, và vi sir 

hoang-đàng cùa con, nhirng nó cũng làm 
l c de cho thôa lòng tir-duc. Thiêt lúc còn 
tièn-bac, thi đúa con nhô này chĩ muon 
làm theo ỳ riêng mình mà thôi. 

Iliên nay, chác cũng còn có nhièu ngcò'i 
nhir thé. Lâm ngu'ò'i khòng bãng Iòng 
phuc-tũng cha me.lai dùng cùa-câi mò-hòi 
nu-cc mât cùa cha me mà xài-phi chci-
bò'i, rircu-chè cò--bac, vàn vân... Khi tièn-
bac còn thi không \Cè đén ai, muÕn làm 
gì tùy ỳ. Nhu-ng mà, khi tiè5n-cùa hét ròi, 
xác-thit lai mang binh 6m-đau, cc') nhieu 
khi phSi mâc binh ghièn mó'i là thêm khò. 
Lúc hêt tièn, thì ban-hũ'U cũng không còn. 
Vì có nhièu nguò'i mu6n làm ban-hũu vì 
tièn-bac. Nhũng ngirò'i hoang-clàng mà 
găp cânh-ngò lúc bãy giò-, thât là circ-khõ 
quá. Thí-chi thú ba đó lai nói níra ràng: 
Khi con trai đó đã'xài hét tièn-cũa ròi, 
trong xir xây có com đói ló-n, nó mó'i bi 
nghèo-thiéu, túng-ngijt lãm, đén nôi làm 
thàn chăn heo miró-n. Khi dói lõng muõn 
ăn láy võ đàu ciìa heo ăn, nlurng cũng 
chang ai cho. Hôm nay trong thé-gian 
cũng có nhièu ngirò-i vì xa cách Chúa, tim-
kiê'm nhũ-ng vièc vui-sircng cùa thé-gian, 
mã phâi chiu nhièu đèu lao-kho. Lai cũng 
có nhi'èu ngirci đã lãm tin-đò Chúa, song 
khi đã bi cám-dõ mà váp-pham tôi-loiròi, 
không chiu xurngtôi ãy ra vc i Chúa. Hp 
cũng khôngchiuha mình xuõng tru-ó-cmăt 
Ngài, cho nên cánh tay cùa Chúa cii- đc 
năng trên hp mãi. Ngài lãm nlnr thê\ là vì 
lòng ycu-thu'o-ngcũa Ngài mu6n cho nhũng 
kê ãy biét ăn-năn mà trô- lai cùng Ngài. 

II.—Con trai ăn-nãn 

Con trai ãy đã tĩnh-ngò và ăn-năn. Thât 
đèu thtr nhirt con trai ãy đã làm trong 



khi nó biét àn-ii.in là nó tĩnh-ngò. Nó 
có nhc lai sir ycu-thircng và sir giàu-có 
dir-dàt cùa cha mình: «Tai nhà cha ta 
biét bao ngiròi làm mircii đirpx bãnh ăn 
dir-dàt.» Thàt ngrrói tòi-lôi nào tĩnh-ngô, 
biét đán sir yèu-tlnrcng và cn-đien dir-
dât ciìa Birc Chúa Trò i , châc phi'ii quyét-
đinh iín-năn. Con trai áy lai nói nira 
ràng «mà ta đây pliài chét đói.» Lúc dó, 
nó đá tir càm-biét không có thct nhcV ininh 
raà đircc song. Ngiròi tôi-loi nào tircàm-
biél nhir vâj', thì giìn sir ciru-rõi ròi. Tiê*c 
thay, có nhi'èu ngiròi tircng nhò'-câj' sirc 
riêng minh đè đircrc ciru ! 

Khi con trai đã tĩnh-ngò ròi, thi nói 
răng: «Ta sc trc vè cũng cha.» Xy là đèu 
mõi ngircri đáng phâi làm, vã là mòt 
gircng cho moi ngiròi đáng phài soi. 
Con trai đó đã theo ỳ niinh mà lia 
xa cha me, vè sau cũng bòi ỳ mình mà 
trc lai cùng cha. Nhĩrng ngiròi còn xa 
cách Chúa cũng vây, néu 1 1 1 1 1 0 * n đircc 
ciru ra khôi tòi và đircc hircng phircVc 
cùa Ngài, thĩ phài có ỳ quyét-dinh trc vè 
cùng Ngãi. 

Con trai hoang-dàng đó dã xirng tõi 
trong lòng và bòi lõi nõi nfra. Nhu vây 
là phâi lâm ; song nó lai còn ncii thêm 
mòt đèu khòng theo ỳ cùa cha nó: «Xin 
cha dãi tôi nlnr đlra liun mircVn cùa cha 
vày.» Nhirng mà bôi tinh yôu-tlnrang 
rông-rãi cùa cha nó, nên lúc cha con găp 
nhau, cha nó không cho nó dip nói ra 
lòi ĩíy, chì chay r a ô m lăy ci'ì con mã 
hôn. Tiác thay! có nhièu ngiròi chvra 
bi í t vè crn-đièn rông-rãi cùa Chúa, nên 
m u m i làm công-đirc này công-đirc np 
dè du"crc ciru ra khõi tôi mà hircrng nhtrng 
phircVc-hanh cũa Birc Chúa TrcVi, song đèu 
đó là trái ỳ cùa Chúa lám. Kinh-thánh 
đã day ràng : Ai muíSn đircrc ciru, phâi dén 
vcVi Cluia, xirng tòi-lòi cùa minh ra. Cluia 
sê Iha và ngircVi áj' sè trà nên con-cái 
yêu-dău cùa Birc Chúa Trài vây. 

III.—Cha tièp-ru-ó'e con 
B3 báy lâu cha trông-đpi con trcr vè,nèn 

khi tháy con còn cr đàng xa, thi dă đông 
lòng tluro-ng-xót, chay ra tiép-ru-cVc con. 
Lòng cùa Birc Chúa TrcVi tlfSi vcVi ngiròi 
tôi-lãi cũng nhu- vfty. Thât sir yèu-tluro'ng 
và an-đien cùa Birc Chúa Trò i là quá tri-
hieu cùa loài ngiriVi, nlurng mà là mòt sir 
thiêt vã chác-chân lâm. 

Dãu loài ngircVi dã bõi-nghich vcVi Chúa 
Iftu lSm ròi, song le khi nào ngirài biô't 
tình-ngô mà trò' lai vói Ngài, thi Ngãi vui-
mìrng tiép-rircVc nlur cha đôi vcVi con. 
Khi Chúa ciru ngiròi tôi-lõi, thi ching phãi 
Ngài chi chiu tiÊp-nhàn ngiròi ãj' mà thôi, 
song Ngài lai hél lòng yêu-thu-cng ngu-òi 
ăy nfra, cho phép ngiròi ãj' làm con-cái 
ciìa Ngài. Ai đén vc i Đirc Chúa Trc i thi 
không đu-cc di nù-a đàng mà thôi; nghĩa 
là không phiii dircc làm đfty-tc cùa Ngãi, 
iilnriig đccc lam con trai haycon gái cùa 
Ngài vày. D:1u ngu-ci căm-biét tpi-Ioi 
minb là nhièu lâin, song khi đén vc i Ngài 
mà xirng ra, thi Ngài lièn kc ngiròi đó lã 
con cùa Ngài. 

CÁT NGHĨA NHŨ'NG CAU KHÓ HIEU 

Lu-ca 15:11—«Môt ngircri kia.» Ay chì 
ve Dirc Chúa Cha lâ Dáng dâ tao-thành ra 
mpi vàt trên thí-gian niìj', và Ngài là 
Chúa cũa thí-gian vây. 

Càu 12—«Cha chia cùa mình cho hai 
con.» Theo liVluât cùa ngiròi Giu-đa,thi 
đira con dĩtu lòng đircc hircng hai phiìn 
ba gia-tài cùa cha. Nhirng mà, theo thi-
du niìy, thi ngu-ci cha còn quyèn trènciia 
ãy trong khi còn stíng. Nghĩa là lúc òng 
còn sáng, thi òng muíSn chia cho con nào 
bao nhién tùy y ông. 

Cftn 13—«Cách it ngàY-» So-sánh Gié-
rè-mi õ : 23. 

"Ngircri em tóm thâu hè't.» Thi-dp 
này chĩ rõ rang ngiròi dirpc chia gia-tài 
ròi, thi có tir-do muõn xài cách nào tùy ỳ. 

«Bi pluro'iuj xa .» Vè con chièn đi lac 
trong thi-du thir nhirt, cũng lã mòt j''-nghĩa 
vc i con trai đi pluro'ng xa nĩìy. 

Càu 14—«Có co*n đói Icn." Ây clií v ì 
sir mòi ngiròi thiêu-thõn, dói khát vĉ  
plnró'c-hanh thiêng-liêng. 

«Nó mó*i b | nghèo thiêii.- Chĩ vè loài 
ngiròi khi khì-sir biét minh phài chn có 
Chúa. 

Câu 15—«Nó làm mircrn cho môt ngu*ò*i 
bi$n-xú*.» Nó đã trc nèn môt dira dăy-
tc cùa ngirci khác. Ngiròi não vira tĩnh-
tlurc vè sir thiéu-thõn thiêng-liêng, thi 
tlurcng hay pham tpi-lòi nhièu hcn Iúc 
trircc. Ay là vì ngirci clura bang Iòng 
xirng tòi mình đè trc lai cúng Chúa. 

Càu 22—«Áo... nhân... giây Nhũng 
vât ãy c h ĩ vè c n - đ i è n vã sir công-
binh thánh-sach cùa Chúa muõn ban 



cho ngircVi náo trtj- lai cùng Ngài. Xin so-
sáiih Xa-cha-ri 3:4-5. 

LÒT H Ó I : 
1.—NgircVi tin-đò đày-dăy Bírc Thánh-

Linh giao-thòng vcVi ngircVi tõi-lòi du-crc 
khõng? 

2.—Vi ccr nào ngirò'i thàu thuê- vã ngircVi 
có tôi pliâi đén vcVi Đirc Chúa Jèsus? 
(Lu-ca 15:). 

.3.—Vi ccV nào Đirc Chúa Jèsus dã dùng 
ba thi-du. áy ? (Lu-ca 15: 2). 

4.—Con trai hoang-dàng nìiy đã ngã 
lòng bo Chúa trircVc khi bô nhà cha me 
hay là khi sau ? 

5.—Ngbĩa thiêng-liêng cùa hai chvr 
«phuong xa» nììy là gi ? 

6.—Tièu sach gia-tài minh có nghĩa gì? 
7.—NgirrVi nào có lòng ăn-năn thiêt thi 

phài làni gi ? 
8.—Con trai hoang-đàng dó chĩ đircrc 

cha nó tha tõi mà thôi, hay là còn dircrc 
gì nĩra ? 

9.—Trong thi-dii đó nói ngirò-i não trong 
nhà không vui khi thãy cha nó tiép-rircVc 
con trai hoang-đàng vô nhà và đãi tièc? 
Vi có - nào vây? 

10.—Vi ccV nào chúng ta biê't đircrc Búc 
Chiía TrcVi yèu-thiro-ng loài ngircVi ? 
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NGirÒT G I À U X Ã U NÊT V À L A - X A - R O " 
(Lu-ca 16:19-31) 

CÂU GÕC: —«Phài chú-a cùa-câi cV trên trcri, là ncri châng có sâu-môi, ten-rét 

làm hu*, cũng chàng có kè trôm đào ngach khoét vách mà lâ'Y» 
(Ma-th i -o - 6 : 20) 

LÒT MÔ" DÀNG 

Al-ỳ cùa bài hpc này là day-dcV cho 
tì ngirò'i ta biét vè «hièn nay là thi 
thuân-tièn, kìa hiên nay là ngay eíru-roi» 
( I I Cô-rinh-tò 6 :2) . 

Búc Chúa Jêsus đã nói thi-dii nììy trong 
lúc Ngùi dã nói thi-dy vè con trai hoang-
đàng mà chiĩng ta víra mcri hpc tuàn 
tru'ác. Ngài dùng các thi-du này là có ỳ 
muõn day-dõ cho ngircri Pha-ri-si, trircrc 
hát vi các ngircVi áy đã khinh-dè Icri giâng-
day cũa Ngài. 

I.—Giai-câ'p trong đcri n&Y 

Thi-dii này Cliúa Jèsus cõ dùng đ"è day-
dõ cho nhfrng iigirò-i Pha-ri-si niã chúng 
ta hpc hòm nay. Bày nói vè hai ngircri 
dòn-õng: Mòt ngircVi giàu-có lcVn và niòt 
ngircri thàt nghèo-khô. Bèu rát càn trong 
sir day-do này lã Chúa Jèsus muãn day 
cho ngircri Pha-ri-si phài có lòng thièt 
thco Chiia, lai dírng ham-mén vè nliũ-ng 
cùa-câi tam-thcVi trong đcVi năy. 

Ngirùi giãu-có lán đày là nu)t ngirò'i đã 
du-p-c nhièu ngu-òi khác k í n h - t r p n g , 

nhirng má õng áy rãt bòi-nghich vcVi Birc 
Chúa TrcVi. Ông ãy cĩing là môt ngircVi 
Pha-ri-si, vì dã xirng Áp-ra-ham Ià to-phu 
ngurcri. Vì sirgiàu-có cùa òng, nên ông dã 
ăn-cr mpt cách sung-suó'ng lâm, không 
thiê"u món gì. 

Còn ngirò-i nghco-kho kia tên là La-xa-
ro', tũng-thiéu lâm, chăng nhĩrng bìĩn-hàn 
nhu: Itiê mà thôi, lai thèm minh-m'iiy đày 
nhĩrng ghè-ch6c, và môi ngày La-xa-ro-
này phài nhcV nhièu ngircri khièng minh 
đên đè trircVc nhá ngirò'i giàu-có kia dè 
đirp'c đò-ăn. Thí-du này đã tô ra La-xa-
ro - ngòi diró'i dát mà trông-đp'i nhĩrng 
miéng bánh rung-rcVt xuõng dăng lircrm 
mà ăn, thi chúng ta biêt ngiró'i thàt ngheo-
kho là dirò'ng nào! 

II . Sii- phân-biêt trong đcri sau 

Thi-dp đó dã nói răng cà hai ngu'ài đèu 
đã qua dcri. Thât sir chét lã giCíng nhau: 
ngircri giàu cũng chét, mà ngircri nghèo 
ròi cũng chét. Nhirng mà chúng ta bìít 
châc khi đira xác cùa ngircri giàu thi ruc-
rõ - lăm, có nhièu ngirò'i đira, xài-phí tieii-



cùa châc rãt nhieu. Còn nói ăén La-xa-
ra, chác không ai ngó-ngàn chi ctén, chác 
môt sir cà\n dùng trong vièc chôn-ciít 
cũng chang ai cho. Song báy giò- phuúc-
lianh thay cho La-xa-ro', là kê mò-côi, lai 
điro-c thién-sir dem linh-hòn đe1 vào lòng 
cùa Áp-ra-ham mà hircrng mpi tlur phiró'c-
hanh cùa Dirc Chúa Trò'i đă báy lâudãnh 
đê". Còn ngirài giàu-có, sang-trpng kia 
rãt khon-kho' thay, vi linh-hòn phài à mòt 
n<ri cux-kho và đau-đán. (Kinh-thánh 
nói vè trong Iòng cùa. Ap-ra-ham nghĩa 
là inõt chò õ- cùa nhũng linh-hou nào 
đirac kê là công-binh trirí'rc inăt Đirc 
Chúa T r ò i ) . Khi cón â thé-gian, thì La-
xa-ra khòng ném đirac mùi chi sung-
siró'ng, nhirng lúc đén thièn-dàng, thì có 
nhirng plurác-lianli không đâu so-sánh 
kjp. Nlur vây, chúng ta nên biê"t ràng 
khóng pliài nguò'i giàu-có đó vi cá sir 
giàu-có mà bi hinh-phat; còn khõng phài 
La-xa-ra là kê trirác kia nghèo-kho mà 
bây giò' đirac plnrác-hanh sung-sircrng 
dàu. Song két-quà cùa sir kliòng plu.ic-
tùng Chúa, thi ngirài giãu-có phâi chiu 
circ đcVi sau. Còn lcn nghco-kho La-xa-
ro - kia, vì đã hét lòng nhcr-cây Chúa, nèn 
linh-hòn ngircri đircrc ciru. 

Khi clning ta phàn-bict đircrc nhir thc;, 
thì biít rãng sir hinh-phat mà ngircri giàu-
có dó đã chiu là phâi lâm. Dàu môi tòi-
loi kia Chúa đã xóa liét ròi, nlurng mà 
đén sir khòng phuc-tùng Ngài thì Ngài 
dpi lúc nao ngirò-i dó tir biét tình-ngõ 
mà ăn-năn. 

Ngu-ò-i sung-siró-ng tru-ác kia bãy gicr 
du-ong ô- ncri àm-phù, đircrc hieu-bifít, 
ctirang suy-nghĩ vè các viêc đ3 xây ra 
trên thê'-gian. Linh-hòn ngncri dircrng bi 
khS trong ifra, mà lù-a khòng hè thiêu-đcít 
cho tièu ngircri. Vè s*r circ-kho vr nai dia-
nguc không ai biet dirac, không tâ-vc 
ra cho rõ đupr, song chúng ta bi í t là 
mòt nai khó chiu lãm, mu6n cliét, chêì 
cũng khõng đirp-c. Néu không có sir circ-
khò nlur thé, làm sao Dúc Chúa Jêsus 
bàng lòng chiu khS-hinh dau-dcrn nhu 
thí? Néukliôngcirc-kho, thi làm sao Ngài 
khóc-lóc khi thây nguò-i làm tôi-lõi? Lai 
nfja, khi Ngài chiu treo minh trèn thàp-tir, 
Ngài còn niiifín cho nhũng ngirài làm hai 
Ngãi ra khcii chS circ-kh5 í y , nên đã xin 
Cha trên trfri tha lõi cho. Th'itĐirc Chúa 

Jcsus khòng niuíSn cho inôl linh-hòn nào 
sa vão dia-nguc, song Ngài muõ'n cho mpi 
ngirfri ra khòi nai circ-kho đó. 

III.—Su* cău-xin tai no*i âm-phù 
Nguãi giàu-có đó bày giò' dã biét ìninli 

không phaang-thé nào dê thoát khôi sir 
hìiih-phat, nèn phâi chiu. Nlurng ông lai 
sirc nhó' dên các ngirài khâc còh à thê'-
gian cũng nlnr ông thuâ trirác, ncn òng 
bèn xin La-xa-ra trà vè nhà cha ông dê 
cho năm anh em ông đirac tĩnh-tlurc. Vi 
cá nào ông niìy lai sai La-xa-ro'? Vi lúc 
còn trèn thé-gian La-xa-ra thiráng đén 
ăn-xin trong nhà đó, nên hp dã ciucn-bi6t 
vó i nhau. .Nhirng ngirãi còn à thé-gian 
mà tir-cách ăn-cr nhir ngircri giàu-có đó, 
thàt là nguy-hièm lâm. Năm anh em Cló 
cũng là ngircri Pha-ri-si và là ngiròi dã 
biêt nhfjng luàt-pháp cùa Mòi-se. Có 
phâi các ngirò'i ãy chiu nghc lài làm 
chirng cùa La-xa-rcr không? Ní?u các 
ngirò'i Pha-ri-si mà Chúa Jêsus dwang 
day-do vè thi-du này khòng chiu nghe lò'i 
cùa Ngài tririrc và sau khi Ngài sõng lai, 
thi ch;1c mãy anh em cùa ngircri giàu-có 
đó cũng không nghe. 

LÒ'I HOI : 

1.—Chúa Jcsus có dùng thi-du nĩìy mà 
nói vcri ai? 

2.—Ngiriri giàu-có trong thí-du niìy có 
tôi gì? 

3.—Khi chét rôi thi hai linh-hòn đó di 
đâu? 

4.—La-xa-ra cci phài đirac vào thiên-
dàng là tai yi cá trirác kia ông nghco 
khòng? 

5.—Lòng cùa Ap-ra-ham có nghĩa gì? 
6.—Nai âm-phù là gi ? 
7.—Ngircri à Ba-ra-di và à âm-phù có 

thé thih-ngc) lai nhírng vièc ininh đã lãm 
khi còn àthé-gian này khcing? 

8.—Nê"u có môt ngirài à trèn Ba-ra-di 
mà trà lai thé-gian dc làm cln'rng cho mpi 
ngircri biét vè sir circ-khcì cr nai àm-phù, 
thì mpi ngirài sè chiu tin hay không? 
Vì cá nào vãy ? 

9.—Ngirãi tõí-lõí muon tránh sir hinh-
phat điri sau, thi phâi 1am gi? 
10.—Náu thât à noi âin-phù Ià nai rát 

circ-kho, thì anh em tin-dci đáng phài làni 
gi đcì cho mpi ngiriri lân-càn cíia mình 
tránh ra khòi dirac? 
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SIT C Ă U - N G U Y Ê N 
(Lu-ca 1: 1-11) 

CÂU-GÓC : — «Ngircri cõng-bình lãy lòng sôt-sáng cãu-nguyên, 

thât có linh-nghiém nhiêu» 
(Gia-cv 5 : lfi) 

LÒI ma ĐÀNG 

N HŨNG câu sau hét trong sách Tin-
lành theo Thánh Lu-ca đoan 17 có 

chép vì5 str tái-lâm cũa Đirc Chúa Jêsus. 
Sau khi Chúa sáng lai, thi dã nhièu làn 
hiên dén vó'i các môn-do, và day-dõ hp 
biè't sir ciiu-nguyèn là sir riít hê-trpng cho 
ngiròi tin-đò tir đó dén khi Ngài trõ- lai. 
Bírc Chúa Jêsus dã biét vì có' sir chétcùa 
Ngài thi môi ngiròi dirp-c pluró'C, neii hê't 
lòng theo y Ngài mà bèn-đô trong sir cău-
nguyèn. Vì ccV- đó Ngãi dã khuyèn ngiròi 
tin-dò cír ciiu-nguyèn khòng thòi. 

I. •-Quan án không công-bình 

Birc Chúa Jêsus dã nói thi-du vè niôt 
ông quan án khòng kinh-sp - Birc Cluia 
Trò'i. Ngirò'i dó không biét lo vè sir 
thièng-lièng, cũng không có tlurcrng-xót 
đê'n ngirò'i góa-buâ. Ngirò'i đcVn-bà góa 
(1ó dã bi nhièu ngttòi hà-hiép và mâ't hét 
ciia-căi mình. Ngirò'i dcVn-bã áy làm 
hinh-bóng vè Hpi-thánh. Còn Birc Chúa 
Jêsus có rã't nhièu phiró'c-hanh đe ban 
cho Hòi-thánh cùa Ngãi. Theo' lòi Kinh-
thánh, thi Hòi-thánh, nghĩa là nhirng 
ngirò'i thánh-đo cũa Ngài, đirp'c thõng-
còng vó'i quyèn-phép sir sõnglai ciia Ngài, 
cũng đòng tri vói Ngài, đtrpc thâng hon 
quyen cùa ma-quĩ, làm nlurng vièc cùa 
Ngái đã làm, vù cũng làm ló'n ho'n nfra. 
Nlurng mã tiíc thay, chúng ta xem-xét lai, 
thi thííy phãn nhièu tin-dò còn thiéu-
thõn vè nhĩirng plurirc áy lâni'. Mùõn 
du"p'C câc plurcVc ây, hau cho lòi hira cùa 
Cluia đirp*c Irpn, ma-c|uĩ, là thù-nghich 
cùa Hòi-thánh, phâi bi thua, thi chĩ có 
mc)t đèu là chúng ta píiâi citu-nguyên 
khòng thôi'. 

Quan án trong thí-du dó đã lo viêc 
riêng minh, mà khòng xem-xét đên vièc 
cùa ngiròi đòn-bà góa, nhirng bô-i bà 
áy bèn chí nài-xin hoài, buòc lòng quan 
áy phâi láy lè công-bình mà xir cho. 
Chúa Jèsus dã nóì néu tíúc Chũa Trò i là 
nluv cjuan án ãy, mã cliúng ta cir kèu-

cău, thi Ngài sè nghe và tră lcVi cho chúng 
ta, là con-cái yêu-dáu cùa Ngài. Ta nên 
biê't rang dày Chúa Jèsus nói thi-du chĩ 
cõt đe day cho chúng ta biét tin trong 
sir ciìu-nguyèn mà thôi. ChcV Kinh-thánh 
đã chép ràng: Mc còn cc') khi quèn cho 
con bú, song Bírc Chúa TrcVi chăng khi 
nào lia-bô chúng ta, lã kê bàng lòng dê'n 
vó'i Ngài. 

Chúng ta vân biêt rang triró-c khi Chúa 
Jèsus tái-làm, sè có ngtrcri tin-đo ngĩí 
lòng, có nliièu ngircVi lia-bó Ngài. Vày 
chúng ta nên hòi lòng cũa mình rang: 
«Tõi có sir trông-cày dô'n su- tái-làm cùa 
Ngài không ?» 

II.— Sir cau-iKjuycn clep lòng Chúa 

Cc') hai hang ngirò'i d3 đén vcVi Đirc 
Chúa Jêsus: Mòt hang khoe mình là tôt, 
là còng-bình, còn hang kia nhàn mình là 
ngiró'i tôi-lôi. Câ hai hang ngircri â'y dèu 
niuíín biét dao cùa Ngài. Lièn dó Đirc 
Clnia Jêsus có diĩng thi-du đè day-do cho 
hang ngU'ò'i khoe minh lâ cõng-bình triróc 
măt Ngài. 

N'guò-i Pha-ri-si và nguòi thàu thué 
đeu đã theo dao Birc Chúa TrrVi. Câ hai 
ngircVi í y đèu biít cìSu-nguyên. Hp tlurcrng 
xirng ngircVi Pha-ri-si là ngircVi thánh. Các 
ngirò'i áy kiêng ăn hai ngày mòi tuàn-le, 
và khi ciìu-nguyên thi đirng mpt chô cho 
moi ngirõ'i xem thãy đirp'c. Lai niracũng 
ciiu-nguyên làu-Iác lâm. Ngirò'i Pha-ri-si 
thiràng khòng chiu ngpi-khen Birc Chúa 
Trò'i và cũng khòng chiu cám O'n Ngài, hp 
chĩ khoe mình là công-binh triró'C măt 
Ngài niã thòi. Sir â'y thàt không phâi sir 
ciSu-nguyên điiu. Néu ngiròi kiêng ăn và 
càu-nguyên cách ày, câ đòi cũng chang 
đirp'c phiró'C-hanh gi. Ai muõn đu'p/c 
hoa-lpi trong kbi câu-nguyên, thi phâi ttr 
biét minh thiô'u-thõn, kliông đi'mg giá gì, 
chĩ trông-cày noi on-dien cũa Búc Chúa 
Jêstts mà thòi. 

Ngu'òi thâii thué cũnglà ngiròi Giu-đa, 
nhtrng bi nguòi Pha-ri-si ghét-bô, ke nlur 



kè ngoai.vl bo đã hiêp vcVi ngiriri Rô-ma. 
Thftt tlàti ngtrò'i thàu thué niìy cô tòi-lôi 
đày-dăy, songcũngcó lòng muò'n bict Dirc 
Chúa TreYi. XgireYi dó ttr nhftn biê*t tòi-
lôi cùa iuinh mà cũng nghĩ dc'n sir thánh-
sach cùa Đirc Chúa Trò-i, nèn dã ha minh 
xu6ng. Ngire'ri ãy khòng dám ngirrVc măt 
lên tròi, vi ciĩm minh là ô-uè" tririrc măt 
Ngài. Nlurng trong khi càu-nguyên, thi 
ngirò'i niiy có xin Dirc Cluia Triri tha tòi 
cho ininh, ngiròi áy khòng có lo vè tòi 
ciia nhĩrng ngire'ri khác. Dirc Clnia Jêsus 
dã chú-ng ràng ngireYi thàu tliitc* niĩy dtrpc 
Xirng là công-binh ho'n ngiriri kia. Còn 
ngiriri I'ha-ri-si khõng chiu xirng tôi cùa 
minh ra, và khõng cău-xin dcti gi. nên 
khõng dirp'c nhàn-lãnh chi hêt. 

r 

CÁT NGHÍA NHŨ-NG CÃU KHÓ HIEU 

Lu-ca 18 :1—«Càu - nguyên luôn.» So-
sánh 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5: 17. Ày chi vi1 sir 
càu-nguycn tronglòng. Nguòi lin-do ciìn 
phiii ciìu-nguycn trong lòng hoiii, nghĩa 
lã phiii d'c tàin-thăn thõng-còng vói Chúa 
luôn luôn. Lai cũng cõn phâi dc nhicu 
thi-giò' ricng mà càu-nguycn nrra. 

«MÒi-mêt.» Nghìa lã chiu khòng noi. V-
nghĩa niĩy là dau gíip sir hát-hir bc ngoài, 
găp sir tlh'r-thâch bè trong, hoăc buòn-bã 
vc lôi minh, cũng dirng dc các dcu dó 
ngan-tró' inình trong sir ciiu-ngiiycn. 

C.ãu 2.—"Khõng kinh-so* Dirc Chúa 
Trò*i.» Ay nói vè mòt ngiròi miion lãin 
inpi dcu theo v riêng niinh. 

Càu lì—«Đò*n-bà góa.» Chl vi'- mòt 
ngirói còi-cúc khòng thé tir giúp mình. 

C.ãu ó—«Ta sê xét lè còng-b ình cho 
nó.» Quan ân này không lãm vicc ã'y licri 
lcing t6t cùa ông muon giúp-dõ', song òng 
liini hi vi miiõn cho bà kia khoi làni pliicn 
cho òng. 

Càu 7—«Ngu*ò*i dã du*o*c chpn. » Xguòi 
dò'ii-hà góa ĩiy lã hinh-bóng vi' liòi-lliánh. 

"Chãin-ch.ip đèn eú-u.» (So-sánh II I'hi-

e-rcr 3: 9) Dirc Clnia .Icsus chftm-chap trò-
laithé-gian niiy lã vi Xgài muon cho moi 
ngirò'i còn dip-ticn dc ăn-hăn. 

Câu 12—«Kiêng ăn... hai lân.» Sir kléng 
ănăylà tir ỳ ngiriri. Thco luât-pháp cùa 
Môi-se, thi ngirfri Giu-da ch'ì cci mòl ngày 
trong incii iiam hp kiêng ăn. Ay là khi 
hp giũ h' clniôc lòi (Lè-vi Ky l( i : 29; Da-
ni-ên 29: 7). 

Càu 13—«Ngu*ò*i thâu thuè.» Cũiignlur 
chúng ta díi hpc trong máy tuiìn tririrc 
vè ngiriri thãti lluiê tròng' xir Citt-da lã 
ngircVi c(i lánh tham-lam. Klii ini'óc Rò-
ma đã chicni liiy niróc Giu-da riii, thì có 
bán qttycii thftU tliuê' trong các xir. Ilo 
bán theo cácll tlii'u gi;i, nghia l:i ai intia 
nhicii ticn thi đtrerc quyèn thàu các thir 
thu6. Cõ nhicti ngtrò'i khi mtia tlirpc 
quyen ĩíy riii, hiiòc phài nòp thué cho 
nliieu de hp lĩty lpi. Vi vãy, ngtriri Pha-
ri-si khòng hiìng lóng vè ngiriri thàu 
thué. 

LÒT HÒl : 

1.—X'gnòi d(Vn-l):i góa dci ch'í vc gì? 
2.—Xgire'ri thù-nghicll cũa bâ chĩ vi'- ai? 
3.—Khi Cluia Jcsus tái-làm thi ve'- phiìn 

thièng-licng thê-gían sè ra thc nâo? 
(Lu-ca 18: 9). 

4.—XgtreVi tín-đc') phfti tránh khoi (IJSÙ 
não trong str ciìti-nguyèn ciia ngtròi I'ha-
ri-si? 

5.—Trong sir cì'iu-nguyên cùa ngtròi 
thiitt thuí cci tièu nào tot diing liim gtrong 
cho cliiing tit nèn bât clurerc theo? 

(i.—Vì ce'r nào ngircri Pha-ri-si cti láiih 
kicu-ngao iilur vày? 

7.—Vè sir thièng-licng có thc cám-đq 
ngirò'i tin-tlti kicu-ngao kheing? 

8.—Litin sao ngirò'i thàu tliuè' hèn-hn 
nlur vãy ? 

9.—Vi ctV niio ngtrò-i ta cho ngiròi thàu 
thue lã ngiiiri xiiu '.' 

II). — Vi có' nào Chúa Jèsus châm-chap 
lái-làm? 
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ĐITC C H Ú A JÊSUS TAI N H À X A - C H Ê 
(Lu-ca 19:1-10) 

CÀU GÕC:—«B(Vi Con ngu-cri 
(Lu-ca 

LÒT Mff ĐÀNG 

SÁCH Tin-lànhtlieoThánh Lu-ca 18:31-
34, Chúa Jèsus đã phán tru'ó'c vè sir 

tlnro'iig-khei cùa Ngài. Ngài đã phán các 
dèu à'y vó'i môn-đò Ngài, khi Ngãi đén 
gàn thành Giè-ri-cô. Lúc đó các niòn-
đò Ngài không hièu dirp'c nhĩíng ló'i 
phán cũa Ngài, vì hp diro'ng suy-nghĩ 
ve hic Ngài sè làm vua dè cai-tri câ thé-
gian. Biro'iig khi đi dãng, Ngài có làni 
cho niòt nguò'i đui dirpc sáng niãt lai. 
edlè't thây dàn-chúng thãy vây đèu ngpi-
khen Birc Chúa Trò ' i ,» và ai ai cũng niuon 
tìm dè thà'y Ngài. 

I.—Tánh cùa Xa-chê 

Ms'íy tuàn triró'C chúng ta đã hpc niòt 
bài nói vè Xa-chc, nlurng mà bài hpc niiv 
sè tô cho chúng ta biét rõ licn, lúc Chúa 
("r tai nhã õng. 

Xa-chê lã niòt ngirò-i bi đui-niũ yè" pliììn 
thièng-Iièng; bô'i sir yèu-tliiro'ng tièn-bac 
làm cho òng khòng thsíy đii'p-c Dire Chúa 
Trò'i. Sir tòi-lôi niìy khòng câTn xáu hàng 
các tòi-lôi ;khác, nlurng niâ néu môt 
ngirù'i có lòng nlur vs'iy, thsit trcr lai vó'i 
Bù-c Cluia Treri là khó lãm. llang ngircVi 
nhir thé tlurò'ng không chiu nliàn niinh 
là ngiró'i có tòi, nlurng mà Kinh-thánh 
chcp ràng: Sir ycu-tliirong ticn-bac là cpi-
rí; cùa mpi đcu ác (xem I Ti 6: 12). 

Khi Đirc Chúa Jêsus dã tir xir Ga-Ii-Ic 
xufjng thành Giè-ru-sa-lem, Ngài đã clnra 
tàt-hinh cho nhiéu ngirc'ri, đén nõi ai nâ'y 
đèu biét và hay nói vè Ngãi. Xa-chc 
duo'iig lo viêc rièng niình đc dup'c sir 
giâu-có ho'n nĩra, nlnrng mà cũngcó tiéng 
đòn vê ciuyèn-phép cìia Chúa dê'n trong 
nlià òng, cho đê'n noi ông muon tìni đê 
thãy Ngài. Ông là môt ngirò'i lùn, còn 
doàn dàn cti theo Cluia thì dòng lâm, nên 
(ing clirng dinVi dàt thi khcing thê thâ'y 
Chúa du'p'c. Bò°i lòng ông cò' quyè't tìni 
cho cĩirp'c thiíy măt Ngài, nèn õng chay 
trii'ó'c trèo lèn cày sung. Lúc đó ông 
không ccin nghĩ dén sir giau-có, ciuiĩn áo 
tfít, chirc-phân ló'ii ciia ông. Ili-vpng ciìa 

đã dè'n tìm và eiru kê bj rnâ'tn 
19:.10) 

ông lâ muêín găp Birc Chúa Jêsus cho 
bic?t Ngài mà tllôi. Ngii'òi nào có lòng 
muon ctirp'c ciru khôi tòi, nghĩa hi muõn 
dén vc'ri Chúa, thi không còn suy-nghĩ 
dén đèu gì khăc. Dău gilp co'ii bât-bir 
và sir chè-cirò'i, nlurng ngirò'i ;íy cũngchĩ 
me)t lòng theo Cluia mã thôi. 

II.—Đâ'ng Ciru-Thè' t ìm-kièm Xa-chè 

Xa-chê trèo lèn cây sung, te") ra leing òng 
rã't irerc-ao niuon tháj' Chúa. Xa-chè 
không cei nghĩ ràng khi Chúa cti ngang 
qua, Ngài sê nói gì vè òng. Phiĩn nliieu 
nguòi thâu tluié inróc Rô-nia lúc dci 
khòng có sir công-binh, nên bi nhièu 
ngii'òi ghét-bô. Có 1S vì có' đó, Xa-chè 
dã biét niinh l;i ngirò'i không xirng-đáng, 
nèn không dám mòi Chúa vào nhà. Lúc ííy 
ai iiiuôn niiri Birc Clnia Jêsus vào nhã.thì 
Ngài s?m lòng đén ngay. Dâu Xa-chè 
không dám mò'i, mà Chúa biét lõng òng 
muíi'n tiiii-kiê'm Ngài, nèn Ngài dã phán 
râng: eeHeí'i Xa-chè, hãj' xuô'ng cho niau, 
vi hôni nay ta phâi â nhà ngu'0'i.» Xa-
chè đã biét Chúa Jèsus tim-kiém òng, nèn 
hang Iòng nlui't-đinli theo Ngãi. Trong 
thé-gian hòm nay cũng vàj', có nhièTi 
ngiròi có lòng muCín bifít Ngài, nlurng mà 
hp khòng biê't cách thê' nào đê đirp'c găp 
Ngãi. Hp đirong trõng-đpi cluing ta, là 
tin-dii cùa Chúa.dén cho hp biét Tin-lành 
cùa Clnia. 

III.—Sir ăn-năn cùa Xa-chê 
Xa-chê vòi -vàng xuõng vã vui-mirng 

nrirc Ngái. Ong cũng tô ra lòng mó'i, vi 
nlurng diíu ông đã xirng là qui cho ông 
khi tnrirc, thi nay òng khòng xung là qiíi 
nira. Ong vui lòng lay nfra gia-tãi m!nh 
phàn-phát cho ké nghéo, và néu òng dã 
làin Ihièt-hai ai, thi ông c'liiu đèn gà'p tir 
cho hp. Chúng ta nèn biet rang ông 
khcing kê làm các dèu iiy dê dup'c cúu 
đàu. Nlurng mà õng muô'n làni nhir vày, 
vì đã biét niinh thsit đirp'c círu-rõi. Ngu'ò'i 
nào thièt là con-cái cfui Bírc Cluia TreVi, 
thi có lòng nhir thé. Cluia Jèsus đã 
chú'ng cho Xa-chê biét riíng òng đã duoc 



eú'u ra kliõi tòi. ílòm nay ai dêii vó'i 
Ngài, thi Ngài cũng cho ngu-òi đó biè'l 
mình là con-cái cũa Đírc Chúa Trò i (xe.ni 
I Giang 5: 10). 

CÂT NGHÌA NHLTNG CÀU KHÓ HIEU 

Lu-ca 19 : 1 — «Giê - r i - cô .» Giè-ri-cô ià 
môt tiiãnli-plio (V gihi núi Nè-bò (Phuc 
32:49), lâ cho mà ông Môi-sc đã qua đò'i. 
Đó cũng lã môt thành rãt quan-hp. DcVi 
xira hp thirò'ngkêu thành ãy Iá «th:inh cày 
chà-là,» vichõ tló nliicu chà-là lâm. Giè-ri-
cò cũng là cái cira cùa xi'r Phi-li-tin, và 
cũng là 111(51 dirò'ng đi vào oác' ntri viing-vê, 
nên thàu thué thiro'ng-chánh tai dó có 
tìirp't' Ip-i nhièu liini. 

«Làm diiu bon thâu thuè'.n Ong cõ 
niua dircrc chirc ãy vó'i ngirò'i Rô-ma, sau 
ông đã thuê nbièu ngiròi de" giúp trong 
vièc áy. Nbir chũngta dã hpc tuàn trirtVc, 
vì các ngiròi thâu thuá chju làm vó"i 
ngircVi Rò-ma, nèn ngirò-i Giu-đaghcn-ghêl. 

Càu 3—«Tim.» Lõi ííy có nghĩa là òng 
rán liét sirc đè dircrc tháy Chúa. Các 
ngvrò'i Giu-đa di theoChiia rĩít đông, spng 
khòng chiu dcp lai môt bèn dè cho ông 
tháy Chiia, vi hp không có lòng yèu-me'n 
òng. 

Câu 7—«Đe*u Iám-bàm.» Dó lâ cách cũa 
ngirõi talúcdódõi-đãi vtringircVitliùu thuè'. 

Câu 8—«Tôi cho kê nghèo.n Câu dó 
không có nói sè cho. Bó tô ra lõi ln'ra 
cùa òng thiit châc-chan láni. 

«Tôi sè điSn gáp tu*.» Theo luàt-phãp 
cùa Mòi-sc, thì ai đã thè dííi, :1t pllăi 
tluròng nguyên cũa áy lai, và cõn phiii 

pliu thèm mòt phììn năm theo giá-trj cùa 
ay ~iio hp. Nhung mà Xa-chê lúc b íy 
gicV không theo luãt-pháp nfra. Òng biét 
on-điên cùa Cliúa là ròng-rãi, nèn òng trâ 
ròng-rãi hcrn. 

CAu 9—«Vì ngircri cũng là con cháu 
Ap-ra-ham.» Xa-chè là ngiròi Giu-da, mà 
các ngiriri Giu-đa khác khòng chiu giao-
thõng vtri ông. Dàu vày, ông là inôt ngiròi 
Giu-da thiêt, vi ông đã chiu nhân Birc 
Chúa Jêsus là Báng Mê-si (Rõ 2: 28, 29). 

Càu 10—«Tìm và cú*u.» Xa-chè hĩ niòt 
con chièn tluit-Iac cùa nhá Y-so'-ra-èn 
(Ma-thi-o' 10 : fi). Trong ngãy đó Chúa lim 
lai dircc. , 

LÒi HÓI i 
1.—Bĩrc Cluia Jêsus đucrng di dàu khi 

Ngái trâi qua thành Gic-ri-cô? 
2.—Xa-chè là ai ? 
3.—NgircVi Giu-đa đíSi-dãi vt'ri nguòi 

thâu thué tliĩì nào? 
4.—Vì có- nào Xa-chê muõn thííy Chúa? 
5.—Lai vì c(V não Bĩrc ChúaJêsus nuiõn 

giíp Xa-chê ? 
6.—Nguòi ta thãy Chúa giao-thông vói 

Xa-chè, thi lòng hp thc? nào? 
7.—Xa-chê tiép-nró'c Chúa cách nào? 
8.—Chúa Jèsus có day Xa-chc phâi b&-

thí cho kê nghèo, và láy tièn-bac dèn gáp 
tir cho hp, ròi Ngài mcVi cĩru linli-hon 
cho, khõng ? 

9.—Vi ccV nào Xa-chê đèn-biìi mòt cách 
ròng-rĩíi quá luât-pháp cùa Mõi-se? 
10.—Chúa có cftt nghĩa thè nào cho 

nhièu ngircVi biêt bòi ctV gì Ngài phiii vào 
nhà kc tòi-loi? 
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