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BÚ*C C H Ú A JÊSUS GIÀNG T I N - L À N H 
(Lu-ca 8 : 1-15) 

CÃU GÕC: - «Đirc Chúa Jêsus đi thành n'ày đè'n thành kia, làng n'ây đèn làng 
khác, giàng-day và rao-truY^n tin lành cùa nu*ó*c Bú*e Chúa Trò*i» 

(Ltt-ca 8 :1 ) 

LÔM MÒ" DÀNG 
r I "M' ( )NG doan tám cùa sácli Tin-Iãnh 
* theo Thãnli Lu-ca mà chúng ta hoc 

liòm nay, dă chép vc Birc Chúa Jêsus di 
tir tllành niìy dê'n thãnh kia mà giâilg dao 
Tin-lành cho nguòi ta nghe. Mìiy nìini 
sau Thiinh Phi-e-ro dă nói vè Ngiií tàng: 
oNgiii dã dén d'e niii làm liinh.» Ngài nói 
ve tin hinh In-lúng. Chinh Ngài dã cò sir 
song thicng-lièng, và có quyèn han si.r 
sóng áy cho mòi nguò-i. Ngài di de"n điiu, 
thi ò dó có ngircri chiu nliàn lò-ĩ Ngùi 
giâng-tlay và cũng đuoc nliãn-lãnh sir 
s6ng cùa Ngiii. 

Có 12 nuin-dò di viri Ngãi ò xir Pha-Iè-
tin. Sau khi Dirc Chúa Jêsus ngu lén 
tròi ròi, và Dirc Thánh-Linh đã đén trong 
the'-gian, thi Ngâi cũng niuõn các niòn-đò 
đi kluip the'-gian nià truyèn Tin-lành cũng 
nlur các môn-dò dã lãni khi xua vày. 

I.—Giúp-dô* v'ê phân vât-chát 

Cluia và các môn-đò đi ra giàng đao 
cùng cõ khi giip sir thiéu-thõn ve phàn 
vât-chiít. Trong hài này cbúng ta thay 
có chép ve uhũ-ng nguò-i đò-n-bã dã giúp-
dõ- Ngãi vè nhũng su cân-dùng ííy. M:íy 
ngin'ri ĩi'y din.rc Cllúa han nhièu pllU'ó'C, 
nèn hét lòng cám o-n Ngài. Trong các 
ngiròi đ(Vn-b:i ĩiy, có nguòi giàu vã cùng 
có mòt bà lã vo- qnan nôi-vii cua vua Ilè-
rót. Chiing ta xét kỳ vè nhũng nguòi 
hay giúp-dõ'trong các su càn-dùng ve vàt-
chát, tbi tbáy Kinh-thânh chép vè nguc-i 
đón-bii nhicu ho-n. 

II .—Có ngu-ò*i chju nghe và cũng có 
ngu-ò*i không chiu nghe 

«Có đoàn dàii đông nhóm lai, và nguiri 
hct thày c:ic thànli dèu đén cùng Ngài.» 

Birc Chúa Jèsus có si.r song thiêng-liêng 
và hê ai đén ciing Ngài, tbi nbân đuo-c 
si.r s6ng ãy và quyèn-phcp cùa Ngài trong 
niinh. Thàt vây, bcri sir sõng đó, có 
nhicu nguòi khác đuoc câm-dõng mà đén 
cùng Ngài. Ngirò'i nào viln có lòng tim-
kiém sir binh-yên, mu6n ăn-tr hiên-lành 
và mu6n thoăt khôi tòi-lôi, tbi khi găp su-
sõng tliièng-liêng cùa Cliúa, ât đuoc 
câm-đòng. Lúc đó có nhièu nguòi đén 
vói Búc Chúa Jêsus vi duong dói khát 
các phuóc-hanh mà Chũa muÕii ban cbo 
ho. Cũng có ngirù-i dén vói Ngài đè c'&a 
Ngài clura lãnb các tât-binb cho mình, 
nhung khi đupc nghe đén lòi giàng cùa 
Ngài, thi lièn quyét-đinh theo Ngãi. Song 
le, cũug có mòt phàn ngiriri trong lúc đó 
khòng chiu nhỳn-lãiih lòi day-dõ cũa 
Ngãi, vi hp khôngduoc hièu vìisir thièng-
lièng. Hp không biít ràng nguò-i nào 
iiiuõn. thò-phuong Dúc Chúa Trò i , thi 
phài có lòng thiinh-sach. 

III .—Thí-du v'é ngtrtri gieo giong 

Dày là môt thí-dy tlu'r nhirl trong bày 
tlii-du mà Dirc Chúa Jèsus đă giàng trong 
sácb Tin-lành theo Thânh Ma-thi-o, doan 
13. Búc Chúa Jêstis dĩi nói vè tlií-du năy 
và Ngài cũng có cSt nghĩa luòn. Nguòi 
gieo gi6ng tirc lã Dúc Chúa Jêsus. Bây 
giò nguò'i có Thánh-Liiih cúa Ngâi phãi 
gico giõng. «Huõng lit th6-gian» (Ma 
13: 38). Thú- nlurt rut>ng dây chl vè 
nuóc Y-so-ra-ên, nhirng mà bày gió cũng 
cbì chung v'è cà-vã th6-gian. «Hôt giõng 
là đao cùa Búc Cluia Trò'i.o Nguòi nào 
đuoc nhân-lãnh lói cùa Chúa trong lòng, 
thi phâi nói lai cho nguòi khác biít , 
hoĩíc là nguói An-nam, hoiic Chàm, Mpi 



hay Lèo cũng vây. cPbfin roi ra dpc 
đuòng,» chì vè nhũng ng i rò i khõng 
ngliièm. Hp nglie, nhirngmà mau bõ qua 
các lòi dã nglie đó. «PhSn roi ra dãtsòi,» 
chì vè nhfrng nguò-i mau-mán, khi nghe 
dén Chúa, thi clriu theo Ngài, song vira 
khi găp sir b;1t-bcV, bèn vòi bõ Ngài. Các 
nguòi Síy găp sir cám-dõ niõt chút, thì 
không chiu dircrc. «Phfiti rc*i vùo bi.ii gai,» 
chì vè nhũng nguò'i có lòng tlriêt theo 
Chna, nlurng mà còn kè viêc thf-gian lâ 
qui-báu và quan-hèho -n Dúc Chũa Jcsus. 
«Phiìn roi vào noi đát t«St,» chì vè phiĩn 
nguãi bàng lòng dàng trpn minh cho Bírc 
Chiia TrcVi. Trong khăp nipi no-i dèu có 
nguòi chiu nghe và vàng-gifr Ic'ri Chúa. 
Có hòt sanh trái, hoăc đuoc ba chuc, 
hoỳc duoc sáu chuc, hoăc duoc đeii mpt 
trăm. Ngiriri tin-đò đuoc tám lòng nhir 
đát tõt áy, thì bàng lòng kiém cách biét 
rõ ỳ thánh cùa Chúa vâ sir day-do cũa 
Ngài d'e vàng-theo. Nguò-i nhir vây châc 
có thc giúp cho nhièu ngiròi khác. Bo 
lã bòn-phãii cùa nhũng ngUcVÌ lin thco 
Birc Chúa Jèsus-Christ vãy. 

CÁT NGHÍA NGŨ-NG CÂU KHÓ HlEU 

Lu-ca 8 : 2 —«Ma-r i goi là Ma-do*-len.» 
Xin pbài phàn-biêt, vi trong Tàn-uóc 
có chcp vè sáu bà cùng tcn là Ma-ri. 

1.—Ma-ri, m? cùa Đúc Chúa Jèsus. 

2.—Ma-ri, em cùa Ma-thê. 
3.—Ma-ri, m? cùa Mác. 
4.—Ma-ri, gpi là Ma-đo --len. 

5.—Ma-ri, vp* cùa Co-lè-ô-ba. 
6.-Ma-ri, mà Phao-lò dã chào (Hô 16:6). 

Câu 3—«Gian-no*.» Bà năy có can-
thiè]) dc'n cluing ta, vi là v o mpt quan 
nôi-vu cùa vua Hê-r6t. Ay tci ra trong 
nhà vua cũng có nguòi duoc nghe đén 
đao-lỳ cùa Chúa, và dã vâng-gifr theo. 
Châc bà Gian-no• n;5y đã có làni chúng vc 
Chiia trong nhà vua, và vi có áy, ông 
Thánh I.u-ca dã chcp nhièu vè nhfrng vièc 
đã xây ra trong nhã vua Hê-rát. 

«Giúp cùa-câi cho Ngài .» Có nhicu 
ngircVi diroc O'n-phuó-c cùa Chúa 11111611 
cho Chúa và các mòn-đo Ngài cú di ra mà 
ban on cho nhièu nguòi khăc nfra, nên 
bp săn lòng giúp-đõ' các su ciĩn-dũng cho 
Chiia vã các mòn-dò Ngãi. 

Càu 10—«Đ'ê ho xem mà không tha'Y." 
BúcChúaTrcVi khòng muõncho inôt ngircri 
nào chét mát, song inuõn cho nipi nguiri 
đèu đuoc cúu. Nhung thco luàt cùa sir 
thòng-biél, thì ngirôi não muon hicu rò 
hon, át phài vàng-gifr nlifrng dèu minli 
dã bift ròi. Vè vicc Cluia cũng vây, 
Nguòi Y-so--ra-èn dã biít daoChúa, nlurng 
khòng chiu nghe lò'i cũa các tiên-tri. 
Hp đã làm cho năng tai và nhìim inât 
lai. NgucVi Y-so-ra-ên đã biô't dii vc daó 
dè đuoc cúu, khòng càn ai phài nói chó, 
rõ ho-n. Nhung hp không chiu, vì lòng 
hp cúng. 

NHŨ*NG Líri DAY-DÒ TRONG BÀI NÀY 

1.— l'hâi giãng Tin-lãnh khfip mpi noi. 

2.— Nguòi nào dã íhât biêt 011 cùa Dirc 
Chúa Trò'i, thi chiic sè dàng iiiinh vã 
nhfrng ciia-cãi mình cho Cliúa. 

3.— Ngirò'i niio duoc nghe mà khòng 
chiu vãng-thco, tlri vè sau không có tliè 
đircrc hicu rò v ciia Chúa. 

4.—Lòi cùa Dirc Chúa Tró i có qmi'n 
giúp ngiròi ta trong hét mpi dèu. 

5.— Ma-quĩ dùng hêt quyèn-năng cùa 
nó đè ngăn-trò nguòi ta làm thco lcri 
Chúa. 

6.—Ta bléì lòng tin-đò d6i vóiCluia thí 
nào, bôi thãy hp sanh trái hay khòng. 

CÂU HÒI: 

1.— Dúc Clnĩa Jcsus dã di đàu? Ngài 
di mãy chõ dó dc lãni gi? 

2.— Ai đi theo Ngài ? 
3.—Các ngucVi dòn-bâ giiip Ngài các| 

nào ? 
4.— Yì có 11:10 nguò'i ta dén rãt đòngde 

nghc lòi day-dÕ cùa Ngãi ? 
5.— Ngài dâ nói thi-du gi? 
6.— Ngài có nói vè bõn tliú diĩ't gi ? 

7.— Ngài cât ngbĩa bón thũ đãt đó tlic 
nào? 

8.— Vi co nào Chúa đã dũng thi-dii 
đuong khi day-dõ nguòi ta ? 

9.— Lòng ciia anh chi là đíít nào? NÍD 
còn tòi-lôi, thi là tai ai? Néu còn cci lòng 
tpi, thì có tbe điroc khòi lòi không? 
Nguò-i tin-đò lo ci'ìii-thãii và gìn-gifr cái j | 
hon hét? (Xem Cbâm-ngón 4: 23). 
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BÚ*C C H Ú A JÊSUS SAI NGU*Ò*I BI T R U Y Ê N Đ A O 
(Lu-ca 9:1—10: 24. Xin đpc Lu-ca 10: 1-11, 17, 21, 22) 

CÂU GOC: — «Mùa găt thì trúng, song con găt thì it. Vây, há^ xin Chù mùa 
găt sai con găt đen trong mùa cùa minh » 

(Lu-cn 10 :2) 

L Ò * I M Ò " ĐÀNG 

| ~ \ O A N 9 vã 10 trong sách Tin-lành theo 
fr-r Thánll Lu-ca chêp nliitìu vè SUT truyèn 
<lao Tin-lành cho nguòT ta. Doan 9 đ3 
nói vè nuriri hai mòn-clò đi ra giiing ràng 
nirtrc Dirc Chúa TròT dã đê'n giìn. Dirc 
Chúa Jêsus dã sai máy ngucVi áy cli và 
<lã han qtiyèn ciia Ngãi cho hp. Coi 9: 2: 
«Kòi Ngài sai đi rao-giâng vè nircrc ĐiVc 
Chúa TròT cùng chfra lãnh kè có binli.» 

Doan 10 chép vè Dirc Chúa Jèsus Iai 
sai thcin hiiy imroT môn-đò khác đi ra 
Iruyen dao cũa Ngài trong noT nào mà 
chính Ngài sè đi dê'n. Mrrcri hai ngircri 
chì vè chin Y-scr-ra-èn, còn bày mrroi 
ngucri đày chĩ vè các dân ngoai. Đrrc 
Jêsus Cluia không phâi chĩ tluro'ng-yèu 
dàn lua-chon cùa Ngài mà thôi, nhung 
Ngài lai inuõn cho htSt thày nipi ngiriri 
trong thé-gian dèu đut.rc cúu. Vi đó, Ngài 
muon mòT ngtròT đă dup'c cúu-roi làm 
chirng lai cho nguiri khác đuoc biít. Su 
rao-truyèn Tin-lành rãt quan-trpng, vi 
mòi ngucri trong thé-gian đuong đói khát 
và càn phâi nghe đén Tin-lãnh eùa Dúc 
Chúa Trò i . Quâ thât, trách-nhiêm cũa 
mòi nguòi tin-đò là phài nói cho kè khác 
biét vè Chũa. Song Dúc Chúa Jcsus khõng 
bièu moi ngircri giâng Tin-lành mà thôi 
nàu, nhung cũng day inoi ngtriri phăi càu-
nguyèn. Sueau-nguyèn lã đcu trpng nhút 
Irong str hiĩu vièc Chúa. Sao vãy ? Vi 
inùa găt thì trúng. mà con găt thì it. 
Dirc Chúa Jèsus dã biít dèu ay, nên Ngài 
dã biêu chúng ta pliiii xin Chù mũa găt. 
Chính Ngài dã càu-nguyên, thi chúng ta, 
lá tin-đò, cũng phài có lòng nhtr Ngái. 

I. — Ai là con g ă t ? 
Nliũng ngtrò'i tin-dò. Mõi ngtriri bi í t 

Clnia, thi phiii liun (TuViig cho nhfrng nguò'i 
trong xóm mình, trong làng minh, trong 
nucrc mình. Vâ néu Clnia kèu-gpi mình 
đi ra làm chúng cho nguòT Mpi, nguòT Lèo, 
ngucriChàm, hoăc các dàn khác, thi chúng 
ta phài vàng lcri. Nguiri ngoai sè dup-c lên 
Irèn trcVi, hay phâi xuíing đia-ngi.ic, là tai 

tin-đò trung-tin hay không. «Kbi ta nói 
vcVi kê dũ ràng: Mày châc sè chét! — 
nê"u ngutri không riin-bào nó, — thi ngucri 
dũ đó sê chét trong tpi-lôi nó; nhung ta 
sc đòi huyét nó noi tay nguoT» (K-xê-chi-
ên 3: 18)." 

II.—Cáeh ăn nèt <V cùa con găt 
Di ra liun chúng vè Chiia kliõng phâi đS 

đâu. Ngucri ta se bát-bcV tin-dò cũng nhtr 
băt-bcr Chúa vãy. Song Chũa đã phán-
day nguò-i tin-đò phài ăn-ò' hièn-làiih ; 
Ngài đã ví các tín-dò vói chièn eon, nghĩa 
là hp phãi có lõng khiêm-nhuirng. Siich 
Phi-lip 2 : 15 có chép vè ngucri tín-dò 
phâi ncn con-cái Dúc Chũa Trcri, khòng 
chó tráeh dupc. Khi chúng ta suy-nghĩ 
vè chiên con ò'gifra bày muông-sói, thi sè 
biét mòt deu mà thôi, áy là chó sói giét con 
chiên. Nhung iiiá chièn con níy thuòe 
vè DiVc Chúa Jêsus, niiic diiu nó không ci> 
súc dù đe giír niinh, song có Dúc Chùa 
Jêsus bao-phù nó. Chinh Ngài hira rãng: 
«Ta thuò'iig ÒV cùng các ngucri luôn cho 
đén tãn-thé.» Thàt, ma-qtiĩ có quyèn 
manh ho'ii tin-đò, nhung khòng thc ho'ii 
Chúa Jêsus. 

Ai muán hàu vièc Chúa thi phâi lâp-
túc đi mau. Chúa phán : «I)i'rng chào ai 
dpc đutrng.B Theo phong-tpc cùa nguòi 
ta lúc đó, khi ngiròT nĩiy găp nguòT kia 
mà chào-thăm, thi nói cliuyên làu lâm. 
Chúa khòng mufín cho tin-diì Ngài bi 
iigàn-tiò' khi đem Tin-lãnh truyèn cho kc 
khác. 

Ngucri giiing Tin-liĩnh đáng iihâi đem su 
binh-an cho nipi nhá mã nguòT đci sè di 
đ£;n. «Ciìu su bình-an cho nhii nĩìy.» Đô 
khòng có ngliĩa lii ngtròT giàng chĩ chúc 
bình-an cho nhà áy mà thôi, song khi đén 
nhá hp, thi phãi ăn-nói cho xúng-hiêp vcri 
tu-cách con-cái Dirc Chúa TròT và cũng 
cât nghĩa rõ vè Tin-lành cùa Chúa, đén 
nòi ngut'ri nghe sc hitìu rõ và nhàn đupc 
str bình-an cùa Đirc Chúa Trcri trong Dúc 
Chúa Jèsus-Christ. Bon-phân cùa nguòi 
tin-đò là liun cho môi ngucri đucrc quen-



biê't Chúa Jèsus-Christ, ròi Cliúa sè ban 
su binh-an cùa Ngài vào lòng ho. 

III.--Bon-phàn con găt hìui viêc Chúa 

Ngu-ò-i cùa Chúa sai đên phài chũa Iành 
kê binh và phâi nói vcri hp râng: «Nucrc 
Birc Chúa TrcVi đêii gììn.» Hôni nay Chúa 
Jcsus cũng cú dùng quyèn-năng Ngài 
đè giúp mpi ngirò'i trong các su càn-dùng 
cũa hp. Su cúu-chuòc cua Bi'rc Chúa 
Jêsus làm cho hp đirpc sach tòi, dup-c nên 
thánh và đirp'C ciiũa làrih các binh, Ngãi 
cũng lura rang nêii nho'n danh Ngài mà 
càu-xin đèu nào minh muÔn, thi Ngài sè 
làm cho. 

Càu 10 và 11 nói rang: Néu ngiròi nào 
không chiu nhàn Tin-lành,thi các inôn-
đò phâi Iìa-I)d ngudi ííy. Bó có nghĩa 
ràng: néu chúng ta dã cât-nghĩa cho hp 
hic?u rõ vè Búc Chúa Jêsus, là Báng Ci'ru-
Tlié, mà hp khòng cliiu tin, thi bupc phiii 
lia-hô hp dăng dén làm cln'rng cho ngird'i 
khác. Nhung ai chõi-bõ Ngài, thì đén 
giò- cuSi-cùng chãc sè pliăi hình-phat. 

IV.—Su* vui-mirng cùa các con găt 
khi trò* v'ê 

Khi biiy nni'O'i môn-đò đó di ra giang Tin-
lành, thì đèu găpsir buon-bã,circ-kho, mêt-
nhpc vân, vàn.... Nhu-ng mà khi hp tr'ô' 
vè vó'i Cbúa, thi khòngcó thuàt lai nhrrng 
chuyèn áy. HcSt thây đã du-p'c dăy-dãy svr 
vui-nurng vì tháy nlurng quyen-phcp la-
lùng cùa Chúa. Thãt vi danh Chúa mà 
các môn-đò Ngài đu'pc thãng tràn hcrii 
các đèu đau-đón và ma-qul nũa. Lúc 
truác các môn-đò đó không hieu nhic5u 
vè quyèn-phép cìia Ngài, song khi đi ra, 
găp su dau-đó'n và dup'c ma-quĩ phuc-
tùng vi có' danh Ngãi, thì hp lai càng 
đucrc thèm đúc-tin gap bõi. 

Nbung Cluia Jêsus không muõn cho 
các mòn-đò Ngài vui vi Ngài đã dũng 
hp đê ban pliuóc eho nhũng nguòi khác, 
ho-n là vì dup'c ghi tên trong sS sf'ng 
trèn trc'ri. 

V.—Su* vui-mù*ng cùa Chúa Jêsus 

Cũng giõ- dó, Búc Chúa Jèsus núc lòng 
mùng-rõ' bò'i Buc Thánh-Linh, bèn nói 
ràng : Lay Cha, tôi ngp'i-khen Cha, vì Cha 
đã giáu nhũng sir nììy vcri ke khôn-ngoan, 
mã tó ra cho trê nhõ hay! (Lu 10:2). 

Đúc Chúa Jêsus núc lòng nn'rng-rõ', vì 
có'CÓ bSy muo'i ngirõ'i dã vâúg Id'i Ngài, di 

ra giàng, vã khi frcV vè, cci thuât lai rang: 
nhò'danh Ngãi, nhièu nguò'i dup'c phucrc. 
Báng tiéc lâm cho nguò'i còn sông trong 
thé-gian nay mà khòng chiu tin Ngài, vi 
hp mát plurd'c bõ'i có' không đirp'c luĩu 
vièc Bũc Chúa Trùi , mà đùi sau hp cũng 
không dup'C phuó'C cùa Ngài nfra. \'è 
phàn ngud'i Giu-da, dàu lúc đó hp khòng 
chiu tin Búc Cluia Jèsus, nhirngNgài cfing 
dup'c vui .v iNgãi biét truóc ràng vè sau 
hét thày sê tin theo và thò-phupng Ngài 

CÁT NGHÌA NHŨ-NG CÂU KHÓ HIEU 

Lu-ca 10:3 — «Nhu* chiên con ò* giũá 
băy muông-sói.» Khi Chúa Jêsus giân« 
trong tliành Giè-ru-sa-lcm, thi Ngài vi tin-
dò vcri con chièn, còn Ngài là Báng chăí 
chièn. 

C.àu I—«Đù*ng dem túi.bao, g i à Y » Xen̂  
Lu-ca 9: 3, thi biêl rang Birc Cluia .lèsus 
eũng cd pháli-day iiurò'i hai môn-dò Ngâ 
nlnr vãy. Su day-dõ áy lã lam-tlidi v;i lliuòc 
rièng vè cáC nguòì ã'y (Xem 22 : 35-36). 

Gâu 7 — « V ì ng i r i r i làm công dáng 
đu*g*c tièn Iu*o*ng mình.» Trong tho' tlurí 
nhút gó-i cho òng Ti-mô-thè, Thánh Phao-
lô cũng có nói càu áy. Nèn chúng ta biát 
rãng ngircri ta có và dpc sách Tin-lànli. 
theo Thánh Lu-ca trong đó'i cũa Tliánlr 
Phao-lô (I Ti 5 : 18). 

«Cãu 9 —«Nu*ó*e Đú*e Chúa Trò*i dén 
gân.» Ay nghĩa là chinh mình Búc Chiiaj 
Jôsus sõ dén cho ãy. 

NHŨ*NG LÕ"I DAY-DÕ 

Néu tin-đò hièp mòt vói Chúa khicĩìu-
nguyèn, thì Ngãi sè gpi nhièu nguòi <Ii 
giăng Tin-lành cho ke chua biát Ngài. 

Ai hĩìu viêc Chúa, thì sè dircrc bình-yên 
trong lòng, dâu găp băt-bd' hay đau-j 
đó'n. 

Ai chiu nhàn đao Tin-Iành, thì sè đtrpc 
plnró'C. Còn ai không chiu vâng-thco, tkìj 
sebi hình-phat. Ngudi tin-đò thãtsèđupc 
sir vui-mùng luôn luôn, măc <lau bè ngoàij 
găp nhièu dèu khó ch|u. 

CÀU HÒI: 

L—Chúa Jêsus đã goi và sai ai di làn 

2.—Néu nguõ'i ta khõng ehiu nglie đao 
Tin-lành, thì kè giang phSi làm chi? 

3.—Nguò'i giàng lúc-đó đem gi theo vól 
mình ? Sao vày ? 
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4.—Chúaday ngirtVi giũng phni làni chi 
vã Rinn« gì? 

5.—Khi nhírng môn-đò dó trò vè cùng 
Clnia, thi hp vui-vc' Ixri có' n;io? 

(>.—Chúa Jèsus niuón cho các mcin-dõ 
Ngài vui-vè vè đeu gi hon hél? 

7.—Tai sao Chúa day-bíeù ngirò'i dilàm 
chúng lúc dci khòng có phép chào ai? 
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NGU"C)*I S A - M A - R I NHO"N-LÀNH 
(I.u-ca 10:25-37; Giăng 3: 16, 17) 

CÀU G Ó C : - n H à Y Yêu-thiro*ng kè Iân-cân ngtrod nhir niìnln 
(I.ê-vi Kỳ 19: IX) 

L Ò T Mf> DÀNG 

THONG thí-di.i vc nguòi Sa-ina-ri nho-n-
lánh, có ỳ day-dò ve sir kièu-ngao và 

sir hièn-lành. Hài niiy so-sánh niõt thày 
tlay luàl VtVì niòt ngirò'i Sa-ma-ri. Thìiy 
tlay luftt khoe-kboaiig vi niinh đã đupc 
bict nhieu và dã cbè-bai mpi ngin'ri khòng 
hàng iiiinh. Còn ngirtVi kia không tinrng 
nlur vãy, trái lai, biê't niình dircrng còn 
thiéu-thfín vè str áy. Dê'n phiìn ngiròi 
Sa-nia-ri, thi ngircVi níìy đã biét dù niã 
thu-ong-xót vã guip-dõ- inôt ngtrcVi diro-ng 
túng-ngăt. Vày, Ihi-dg này làm hinh-
bóng vè t in-đõ có bòn-phàn giúp-dcr 
ngiròi khác. Lai cũng chĩ vè Dĩrc Chúa 
Jèsus XUÕng thé-gian de cĩru-giúp nguò'i 
ta duong ò' trong vòng hoan-nan, tòi-h'i. 

I.—Lcri hòi cùa tliiÌY day luftt 

Cluia Jcsus phâi dùng thi-dii qui-báu 
vc nginVi Sa-nia-ri mà trâ Icri thiìy day 
luàt. Thiìy day luàt dfl tircrngminh dutrc 
hiít nhièu ròi, nèn cĩr binh-vuc minh m;i 
hôi rang: «Ai là nguò'i lãii-càn cùa tôi?» 
Khi thiìy day luât đá dtrcrc nghe Cluia 
Jèsus ntii vè str stSng đcri dcVi, thi thay 
nuiõn luci minh phài láin thc' nào dcdirp'c 
trn-phinVc iíy. Cluia khõng Irã lòi càn hõi 
đó, iilurng Ngùi de cho Ihììy day luãt ĩiy 
ti.r llieo lò'i trong Kinh-thánh. Thiìy day 
luàt (1ã nói rang: «Luàt-pháp cõ chcp : 
Nguo'i pbâi bít lòng, het linh-hòn, hít 
sirc, hét trí mà kinh-mè'n Cluia Ifl Dúc 
Cluia Trtri ngutVi, v:i yêu ngiriri hin-càn 
nlur minh.» 

II . - Thi-du 

Cti mòt iigucri tir tbànli Giè-ru-sa-Iem 
xuóng tliiuih Giè-ri-eò. Chúngta thiíy clur 
tir tliiinh Giè-ru-sa-lem đi xuõng Ihãnh Giè-
ri-cò, thi lien biél l:i phãi him, vi lliành 

Giê-ru-sa-lein ò- niit-n cao hon tbânb Giê-
ri-cô chirng 800 tluróc tây. Con điròng 
áy riít nguy-hiêm cho liành-khách, vi có 
nhièu tiòm-ciróp. Thí-dii nđy đfl nói có 
mòt nguòi làm vào tay ke cirtrpj bi cbúng 
giut-Iòt hét, đánh cbo hi tlurong, r'ôi bõ 
đõ nùa sõng, nùa cbí l . Nguòi ãy đuong 
ò trong d|a-vj khõn-cùng, càn pbâi có 
ngutri ra tay tê'-đp. Bòng-chõc có thiìy 
iê-lè và nguòi Lê-vi di qua, song khòng 
đoãi-hoài cbi dán, thãt ho đành lími mát 
ngo tai đilc. Hai ngucVi Sy khòng làm hai 
chi cho kè bi cu-ó-p, nhung hp có dip-tièn 
làm on, inà lai bõ qua. Ngiròi ăn-cutVp cti 
tôi, vi dii láy tièn-cùa v:i đánh-đâp ngirtii. 
Cõn hai ngtiòi kia b i í l dao cùa Chúa, song 
khòng Iftm trpn phãn-su, là guip-dõ- kc 
khác, nèn ehftc khòng khõi bi Cluia minh 
qutr-trách. Sau dó, lai có mòt nguò'i Sa-
ma-ri di ngang qua, và khi ngó tháy, tbi 
đòng lòng tbirong, bèn áp lai, láy dau vft 
rirou xirc cbo kè bi thuong, ròi rit lai; 
doan cho cõi trèn con vàt iiiình, dem dán 
nhà qiián, niit săn-sóc cho. Bó day-do 
cho tin-đò bi^trànghè tbáy aicóstrtúng-
ngiit, thi nãy l:i kê làn-càn cũa minh. Vãy, 
ta hãy yèu-thuong hp nlur minli vãy. 

I I I — Cát nghla thf-du 

Nguòi bi iin-cuóp ehĩ vè loài ngiròi 
dirong ò' Irong dia-vi tòi-lôi. Còn kc cuóp 
cbì x'ê ma-quĩ. Nguòi Lè-vi vá thày ié-iv 
chĩ v í các dao cùa thí-gian khòng cti 
quyen-phcp đt'ii lòng ngiriri ta đe cho ho 
đuoc trò nèn nguòi mt'ri. Ctin ngtrò'i Sa-
ma-i'i chĩ vè Búc Clnia Jésus. Cluing ta 
nhó' lai có liìn kia ngiròi Pba-ri-si nói vè 
Clnia răng : «Chúng tòi nói thiìy lã ngiròi 
Sa-ma-ri vii bi quĩ ãm» (Giiing 8:i8). Lúc 
bãy git'r Dirc Chúa .lcstis hii chiu ho tlùng 



lènáy dè" khiiih-dè Ngài, song klii nói thi-
duniìy, tlii Ngàilàm vinli-liièn cho tènĩíy. 
Ngircri Sa-nia-ri đó dĩl tò ra lóng nliorn-tír 
vã sir thirong-yêu cao-tluro'ng eùa Bírc 
Chúa Jèsus. Ngài dã den voi chúng ta 
tru-óc klri cliiing ta dê'n vói Ngài. Ngài 
(13 tlia tòi cho loài ngffòi, lai còn giúp ho 
\'ô pliân xác-thit nũa. Ngài dã ban Birc 
Thánh-Linh đè yên-ùi cho ngirò'i tin-dò 
đffoc đày-diiy sir vui-mìrng và lòng tlnrong-
yèu. Chúa không de ngiròi tin-dò đi niiĩt 
inìnli, nluvng Ngãi tluròng ò'vói lip, vã diit 
ngiròi vào Hòi-thánh. Còn lliiìv niãng v : l 

tin-đò có trách-nhicm sàn-sóc kê mà 
Chúa mó-i giao-phò cho. Niìy, Cluia dã 
híra rang it lâu nũ-a, Ngài sc tái-lãni; 
hc iii đã ban phuóc vã giúp-dõ- kê Iri hai, 
náy sè đuoc nlrièu phuòc lc'rn cùa Ngâi 
khi sau. 

Ngffòi Sa-nia-ri dó chi vè Búc Clnia Jèsus 
có quyèn di'ii lòng nhfrng kc tòi-loi dêii 
vcVi Ngài. Tir đó vê sau, Ngài han Birc 
Thánh-Linh bao-phù vã day-dá nhfrng 
ngucVi áy cho đirp'c lc'vn lèn trong Ngài. 
Vây, néu ta biè't on ìiy, thi khá vòi-vàng 
bât-cluri'rc Cluia và giúp-dò' cho ngirOi 
kbác, ngò hiĩu hél thăy đèu dirp-c phiró'c 
thiêng-lic'iig. Clumg-quanh clnĩng ta vò-
s6 linh-hon còn rên-siíc vi clura duo-c 
cúu-chũa ; chúng la, lã kè tin-dò, đucrng 
làm cách gi dc ciru-vót hp điy '.' 

Ckr NGHĨA NHl>NG CÂU KHÓ HIEU 

Câu 25—nThàY day luât.» A y c h ĩ v è inôt 
ngucVi da'y luâtcùa dao Giu-da, chó không 
pliiii mòt ngircri day luât ciĩa nhà-niro*c 
(xin so-sánh Tít 3: 13). 

oĐăng thù-.» Thày day luãt niìy mu6n 
đín dgng thù Chúa, coi Ngãi bifì bang ònn 
hay là lurn òng chăng. 

«Tôi phâi làm gi ? » I.òi niìv chi rõ vi"' 
lòng thiìv dav luãt tuòng su ciru-chuôc 
linh-hôn hi ho'i còng-dũc cua nguó'i ta. 

Cãu 2G.—«Trong luât-phápcó chép đ'êu 
gl ? » Cluia niiifín cho thiiy day luàt ĩiv 
nhác lai nhfrng dèu inã thiĩy iíy dà bict 
ròi. Lòi này lô Cluĩa muõn inòi nguòi 
blét trong Ic)ii•> riíng ininh ducrnglàni phãi 
hay là liun quay. Nè'u nguò'i tlrièt iiiiifin 
lilin dcu liinh thisc bict làm (Giăng7: 17). 

Càu 28 —«HăY làm dèu dó.» Ncu môi 
iigirò'igifi'cbo trpn hít luãt-pháp ciĩa Chúa, 
tlri chác-chìĩn sê dupc cúu; song tiéc thay, 
loãi xác-lhit niĩy kluing ai tu mình làiii 

duoc! Thàt, ô Irt'ii dĩít niìy, không ai 
đirgrc trpii-vc'ii. 

Ciiii 2!)—«Mu6n xu-ng mình là còng-
binh.» Thàt thiìv diiv luãt niìv riil I k ì 
Ibcn tiiióc miit nhicu ngircri, vi trong sir 
biên-luãii áy, thiìy đã bi thua. Xct các 
eàu trii lôri cũa thiìy day luãt đó, thi hicl 
r.ing khòng phiĩi thiiy có lòng thict iiiufíii 
bôi cho biêt ve Cluĩa, vi chính tliiìv đa 
biél ti'iróc riii. Thàt thíy ií\ c i ì i i í ; còn 
co-( |uyét muon b;1t - bc Chúa, ncn hõi-
Ngài niòt lòi nfra : « A i là ngu*ò-i lân-cân 
tôi ? » 

Càu 31—«Môt thay tè- lê .» Tbàt dir(Vn« 
ây có iiliicu thiìy té-lè qua lai, vi hp dirrrnj' 
ô' thành Gic-i'i-cò. CQng có nhiêu thiìv tè-
lê cr tliành Giô-ru-sa-lem dã theo Ihir-tu 
trong ban minh mà liĩm chuc té-lc, và 
dang di (Iircrng trìr x'è. Thàt các thiìy t?-
lè khõng liini trái luàt-pliap vi khônggiúrk 
dcr kc bj ciróp, nhirng mii hp thãl linn 
trái ỳ-nghìa cùa luãt-pháp (jcem Xuãt 23: 
i, 5; I'hiic 22: 1-4; Ê-sai 58:7). 

LÒ-I DAY-DÓ 

Ngirfri nào thièt có lòng yèu-mè'n Chúa; 
tlri châc sè yéu-lhirong ngiròi khiic nliu 
niinh. «Yi si? yèu-tlurong cùa Búc Chiui 
i i 'ùi ríii khâp trong lòng chúng ta bôi Dirc 
Thánh-Linh» (líô-ma 5 : 5). Tlriêt ngwíVi 
tin-đii không càn hôi râng : «Ai lã kê lân-
cãn cùa tõi'?» Trái lai, cluing ta dáng liôi 
rang: « T ô i là ki'- làn-cãn cùa ai?» Ai hinli-
vuc minh, náy sc hi xét-đoán mã thôi. 

Búc Cluia Jcsus yêu-thuong loiii iiKircri, 
nèn dã dén dè ciru-chuôc hp. Birc Cluĩa 
.lêsus có trpn quyèn dè giúp loài ngirir' 
vè linh-hòn, ti'i-khòii và xác-thil. 
s6ng dòi đòi nghĩa là nguò'i ta nbin-bi 
có Birc Chúa Trò'i ô'trong minh. Sir cúu-
chuòc không nhfrng ciĩ nghĩa l;i ngirirj 
ta diroc thoát khòi đia-ngcic và str hinli-
phat tôi-lòi inii thõi, nlnrngcũng cõ nglitì 
là ngiiò'i ta đuoc DircChúa Trò'i dcìi lòii}{ 
cho dfin nãi hè ai dcii vói Ngâi, thi s 
đuoc gi6ng nhir Ngài. 

CÀU HÒI: 

1. —Tai ai inii Dirc C.húa Jèsus dâ nó 
thi-dii niĩ v ? 

2.—Yi có não Ihày day luàt đó có tb 
trii l(Vi các cìĩu hòi cùa Chúa? 

3.—Thày day luât dô có lòng tliiê 
triróc măt Cluĩa không? 
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•I.—'iè di điròng bi ctrcVp ilò clií vc ai? 
').—Tliiìy tè'-lc vã ngiròi Lê-vi chl v i ai? 
(>.-NgircVi Sa-ma-r i làm hinh-bóng 

vè ai? 
7—Cluia Jcsus bâolhiĩv day luàl liun «• t"? nhirng tin-do? 

8.—NgircVi tín-di') có Irách-nhièm him 
thco lõ'i day-dò dó không? 

9.—Ai hi kc làn-càn cùa ngiròi tin-do ? 
10.—Cái gi tc'i ra ngiròi làii-c-ãn cũa 
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CHÚA JESUS Ò" N H À NCU'Ò'I B A N V À Ò" N H À KE NGHICH 
(Lu-ca.lO: 38-11 : 54) 

CÃU GÕC:— «Ví thir các ngtroi làm theo đt?u ta day. 

thi các ngu*o*i là ban-hiru ta» 

(fìiitng I:') : 11) 

LOi Mff DANG 
r | M t O N G bái hoc niìy, các ban-hĩru 

ciia Dirc Cllúa .lcsus là Ma-thc, La-xa-
'rcrvà Ma-ri. Các nnirc'cĩ áy cV tluinh Bô-
tha-iii. Bà Ma-thè dã ruirc Chúa vào nhà. 
'Ì'hàt các ngircVi ĩív có lòng yêu-tluroiig 
Cluia.lai nirc lòng inirng-rò'niõi khiCluia 
(li-ii nhà niinh. 

Còn iilurng ngircVi tlni-nghich vói Clnia 
!là các ngircri Pha-ri-si và các thiiy day 
luàt. Máy ngirò'i síy ch'í nnifín đoán-xél 
Ngài, chir không yèu-tlnrong Ngài. Thãt 
lip miiõn hát-hc Cbúa trong moi lcVi nói 
và niòi vicc lãm. Ngài đs'i găp csic ngirc'ri 
tlui-nghich dô tai nhii mõt ngirò'i Pha-ri-si 
mcVi Ngài ăn co'in. Xél cãch ăn nát (V cùa 
nhirng ngirò'i ĩiy vii bcVi ỳ-ttrõng dòc-iic 
ciia bp, cluing ta lien biél dirpc hp là kc 
tlni-nghich ciia Cbúa (Cò 1 : 21). 

I.—Chúa Jêsus tai nhà ban-hũ-u 

Dirc Chiia Jcsus dsì lìa-bò nhá Ngài dc 
lãnh chírc-vu rao-giâng Tin-lánh. Ngãi dã 
nói vè chính niinh Ngài ràng: «Con cáo 
c'ó hang, chim Iròi có i'), song Con ngiriri 
kliòng có chô mà gô'i điìu» (Lu 9 : 58). 
Dirirng khi Ngãi tam nghĩ tai iihã b:i Ma-
thè, cbác Ngìu vui-ve, vì tai dó có nguòi 
hiét yêu-thircrng Ngãi. Ngài cĩìng có llie 
nlioii dip mà dav-dò cho nipi ngiròi Irong 
nliá (ló hiê't nhieu thèm ve Ngài. 

i i iàl bã Ma-lhè có lòng yêu-thiro'iig 
Cluia, v:i Ngãi cùng hít sirc yèu-thuong 
hà. I5;i Ma-lhc cũng lin Chúa là Diíng có 
qiiyèn làni (linrc moi sir (Giìing 11 : 22, 27). 
Ninrng msi liìn niiy bã lo vièc nhii, nèn 
dã bò diiu quan.rtcong ho-n. Sir giao-
thdngvái DircChúa Jcsus qui ho'n sir hiìu 
vièc Ngiu. Dang klli bà Ma-Ihc lo n'iú\> 

Dire Clnia Jêsus ví' phiin xác, thi bà Ma-
ri ngòi bt'ii cho'ii Chúa dè nghe Ngãi (lav-
đo. Màng lo vè vièc vàl-chsii tbi phăi 
Iâm, song bsi Ma-lhc dã chiu khó-nhpc 
nhieu vc các còng-vièc, dô'n nòi không cõ 
thì-giõ' nghc Ngãi day-do. Sir ngôi dirói 
chcrn Cluia Ctày là chĩ vi'- sir ciìu-nguye'n 
và tra xem Kinh-thánh. Ai băng lòng làm 
nlur thé, niíy sè hièu rõ ho'n ve y thánh 
cùa Cluia, và sè đirpc may-mân trong sir 
hâu vièc Ngài. Thât phiin ciia Ma-ri là 
vinh-qui lurn, mìi cùngdep lòngChũa nĩra. 

II.—Chúa Jêsus tai nhà kè thù-nghich 

Ngiriri Pha-ri-si nsiy cci lòng muõn biét 
rõ hon vi? sir day-dó cũa Ngàĩ, nên mò'i 
Ngsii df-'n nhsi niình. Nlurng tiéc thay, 
òng niìy dii bi trói-buõc bòi thói-tiic cùa 
ngirò'i Giu-da ! Cho nêll khi òng tliĩíy 
Chúa khòng rira lay trtrcVc khi ăn vcri 
mình, thi òng lay làm la him. Khòng 
phài nlic'r sir ri'ra dó mã dircrc sach, song 
dc') là thco thcii qucn cũa nhiriig ngircri 
Pha-ri-si mà thôi. Thât Cluia dã hieu 
thau lòng vii ỳ-tirông cua ông áy, nên 
Ngài tră liri rà i ig :«Các ngiroi rira sach 
bè ngoài chén và màin, song hè trong diìy 
str tròni-ciióp vâ dcu dũ-» (Lu 11 : 39). 

Ròi di) Ngài quà-trácb ngtrcri Pha-ri-si 
den bii liĩn : Thir nhirt, Ngài trácli ho lo 
lâiii nhrnig vièc nhp-mpn, song bò qua 
sir kinh-mttn Đirc Ghúa i i ò i . Thír hai, 
Ngài Irách hp hay ttr-kièu, hay đein niinh 
lèn, ira ngòi cao trons các dáin lièc, thích 
ctio ngirc'ri ta châo niiiiih nlui' lii ngiròi be 
trèn vày. Tlnr ba, Chúa vi nhirng ngiriri 
Pha-ri-si viri CÍ'IÌ xãc chtít. Nglna lã hp lo 
các vièc bc ngoài.còn vcphiĩn Ihièng-lièng 
thì khòng he biét dê'n. Dúc Chúa Jcsus 
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dã nói manh-bao nhir thcí trucrc niiit hp, 
vi N'gãi muón giúp ho tình-thirc. 

Khi Brrc Chũa Jèsus phán xong các lòi 
Sy, thì có mõt thiiy day luàt trã lòi ràng : 
«Thiìy nói vày cũng lãm sĩ-nhuc cluing 
tòi .» Ròi Đúc Chúa Jèsus lai quô-tiách 
hp ba liìn iiĩra. Ngái phán râng: Các 
nguo'i chãt cho nguiri la gánh niíng khó 
mang, mã trr minh thi khòng đpng ngón 
tay dén ! Thir hai, Chúa trách hp xày 
mò-mâ cho các đáng tiên-tri, nliirng 
khòng biinglòng nhãii-lãnh str day-dò cùa 
các dáng áy. Cbúa đã dòi huyct ciia các 
ticn-tri noi tay các nguò'i Pha-ri-si. Thir 
ba, Ngài quô'-trách hp vi hp biét Ngài iuà 
khòng chiu thco Ngài, lai cõn ngăn-tror lcè 
khác nira. Cluia qucV-trách hp nhir Ibé, vi 
Ngãi có lòng tluro-ng-xót, muõn cho hp dip-
tièn ăn-nãn. Nlurng ticc thay, các thiĩy 
đó lai hiêp nhau dc chõng-nghich Ngãi ! 

CÁT NGHIA NHŨ*NG CÃU KHÓ HIEU 
Lu-ca 10: 38— «Di du-ò-ng.» Cluia .lèsus 

diro'iig di điròng dén thành Giè-ru-sa-lcm 
dc giũ lê Lèu-tam, và Ngài có ghc lai tliành 
Bê-tha-ni (Giăng 7). «Riró*c Ngài.» Lòi ăy 
tò ra các mõn-dò dA di luõn dc'n thãnh 
Giè-ru-sa-Iem, eòn Chúa thi ghé lai thànli 
Bè-tha-ni. Ay hiêp viri Giăng 7: 14: «Giĩ"ra 
kỳ lê, Dirc Cluia Jèsus lèn.» 

Càu 2 9 - «Nghe l&i Ngài.x Ma-ri bifft 
I'iing muõn lám dep lòng Cluia Jèsus, thi 
khcing chi ho'ii lii nghc lcri Ngài day-dô. 

Doan 11:44—Theo luât-pháp thì thâ\ 
tì4-lê không dircrc ò* gàn ngircri chét. 
Néu vãy thì là ò-uc*. Cbúa dã nói các 
thiìy day luàt đây cũng nhir mò-niii, vi hp 

có tpi, vã chăc vì cách ãn net ò' oiia hp 
không hièp theo ỳ cũa Đirc Chiia Tròi . 

Câu 46.—Chúa đà ban luât-pháp đ'é 
cho loài ngircri du*o*c su* song. Nghĩa 
là ai vâng liri vã liun theo, thì sê dirp'c su' 
sfíng thièng-lièng. Ngiriri ta giũr cáe luàt-
phíĩp eiia Dirc Chúa Trcri còn clura dirpc 
trpn thay, vày mà các thiìy té-lc vii ngiròi 
Pha-rê-si lai tliè'iii nhièu luât khó-khiin vil 
năng-nè hcrn nùra. 

Càu 52. — c C h l a khóa cùa su* bièt .» 
Nghĩa lâ hp dã bii-t luàt-ph;ĩp và liri ciia 
ciic tièn-tri, nín có the hieu Dúe Chúa 
Jèsus là Dìíng Mê-si. 

CÂU HÓI : 
1.— Lãni sao bà Ma-thè rircrc Chúa 

vào nhà ? 
2.—Bà Ma-thc dã tò lóng tlurírng-yèu 

Chúa thè nào? 
3.— Còn bii Ma-ri dã tô lòng tlurong-yèu 

Cluia the nào ? 
4.— Vì ccr nào Cliúa đã qucr-trach bâ 

Ma-thê? 
5.— Bã Ma-thê có chiu nghc liri phán-

day ciia Cluia khòng? 
6.— Ngucri Pha-ri-ri đã lám hai cho 

nguiri la thé nào? 
7.—ViccV nào Dirc Cluia Jèsus nianh-

bao quÔMrách hp? 
8.— Vì cc'r niio C.luia nói rang ngiriri 

Pha-ri-si dã doat lăy chìa khóa ctia su 
hièu-biét? 

9.— Viêc bà Ma-ri đã làm lò ra hii'ii 
nay tin-dò phâi làm thc? nâo dc dtrp-c 
dep lòng Cluia ? 

10.— Lu-ca 11 : 39 ngliĩa 1 ii gi • i ? 


