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ÔN L A I B À I T R O N G BA T H Á N G T R t f Ó C 
(Boc Thi-tliiên 26 : l-õ, 8, 11, 12) 

CÃU GÕC: 

«Su* kính-sp* Đirc Giê-hô-va là khò*i-đâu su* khôn-ngoan. Phàm kê nào 
giũ* theo điiíu-răn Ngãi có trí hie"u» 

(Thi-thiên l l t : 10) 

Bài năy day òn lai nhfrng bài dĩi hoc 
trong ba tháng triróc ; các bài áy sãp-đăt 
thco tlu'r-tir nhir sau niìy : 

1.— Áp-ra-ham 

Sir-tich cùa Ap-ra-hain lã môt căi guong 
tô't vc dĩrc-tin thiêt; ông hêt lòng vãng 
lò-i Bĩrc Chúa Tròi (Hê 11: 8). Ông đuoc 
kèu lã Cha cùa nhfrng kc có đĩrc-tin (Ga 
3: 7). Ông cũngđuoc gpi là ban cùa fìĩrc 
Chúa Trò-i (Gia 2 : 23). 

2.— Gia-cÒp 

Gia-cô'p làni hình-bóng \'è iiguòi tòi-loi 
(iupc nhò on-điln vá quyèn-phép ciia 
fìúc Cluia TnVi (li'ìi mó-i cho. Khi còn 
nhò, òng có lòng ich-kỳ hini; nlurng nhò' 
ông cò lòng niuõn hiét fìĩrc Chúa Trõi vã 
b'ên lòng tin-cây Chúa, nên ông diroc doi 
tên là Y-so-ra-èn (Sáng 32 : 28). 

3— Môi-se 
Sir-tich ctia Môi-sc day ta nhin-nhuc 

trong lúc bi thii-thách. ông có vàng lĩrĩ 
Chúa trong nipi dèu. Òng bi cáni-dô iiliièu 
làn ve sir kiêu-ngao cùa dò'i, nlnrng òng 
chĩ bi vap-phani có inòt liìn nià thôi. 

4 . - Đê-bô-ra 

Uã Bê-bò-ra dirpc gpi là n ic cùa dân Y-
SÕ-ra-ên. Bà đã biê't y cùa Chúa, và có 
lòng dan-dĩ mà vàng theo. Sir-tich cũa 
bà tõ ra fìirc Chúa Trò'i cũng dùng dĩrn-
'bà dê hâu vièc Ngãi. Nô'u đòn-ông không 
vàng lòi Cluĩa, thì Ngài dùng đòn-bà de 
lâm viêc lón cùa Ngĩii. Bà Bê-bô-ra có 
nghc lò'i sú cũa Cbúa và có nhìĩc Ba-rác 
liim ra ỳ cùa Ngài. 

5—Ru-to* 

Trong dò-i bà Ru-tO, bã có quyô't-dinh 
mpt d'èu phài, nên bà điroc plnró-c. Bù 
là hinh-bóng vè Hôi-thánh. Hôi-thănh 
bièt riêng ra khòi thê-gian niti dupc làm 
v o ciia fìĩrc Chúa Jcsus. 

6.— An-ne 

Su-tích ba An-ne day tín-đò phâi biê*t 
cìlu-nguyèn niã nluV-cãy Chúa trong khi 
bj thĩr-thách hay là bi thát-VQng. Truyèn-
tích ãy cũng day cho ta biê't riìng : nêu ta 
biing lóng vãng nipi deu cho Chúa, thi 
Ngài sc lo hét cbo ta. Còn vè chu_\èn b;i 
An-nc láy dcu không có con lãm mpt su 
xiiu-ho cho nrinh, cũng chĩ cho ta biê't 
riing mòt nguói tin-diì mà không sanh trái 
thicng-Iièng, thi phâi ho-thcn. 

7 .— Vua Sau-lo* 

Vna Sau-lp" limi hinh-bóng vi" nhfrng 
ngiròi theo ỳ riêng cĩui n-.inh (I SÌI 13: 11-
14). Bô-i vi vua khòng bãng lòng vâng-
theo lò-i cùa fìúc Chúa Trò'i, nèn Ngãi 
kliông cho ngõi cùa vua đuoc hcn-vfrng 
liiu-dài. Chăng nhfrng vày thôi, su vua 
nghicb rriang lai sanh ra lòng ghen-ghét, 
tánh dòc-ác, nnió'n giô't nguò'i, và ket-cuôc 
mình tir giê't niinh nfra. 

8.— Giô-na-tlian vã Đa-vit 

Sir-tich cùa hai nguòi này lã mpt bài 
hpc vètình hiing-hfiu tlriêt. Cháng nhfrng 
hai iiguòi đèu khòng có lòng ich-kỳ, lai 
còn hét sĩrc lo bao-bpc lãn nhau nũa. 

9 . - A-mÔt 

Bírc Cluĩa Trò i không có phân-biêt ai 
hét, ngirò'i sang Ngài cũng dùng duoc. 



ma rôu-ò;i hèn-ha Ngài cũng khòng bò. 
Nhir cng A-mõt thiêt là mõt nguòi không 

tfce'^anb-tiíng ,chi hét, nhirng mà Birc 
( ida Tr<Vi cũng bang lòng dùng ông làm 

H K J | g U ' ò , i sir-giS cho Ngài vfty. Dèu đó 
SH^W^biá.t^ytì} bS ai bàng lòng dâng 

• i n minb clio Ghúa, thi chác Ngài sè 
bàog longidùC'g'mà hftu viêc Ngài. 

1 0 . — Vua Giô-sia 
Tuy vua Giô-sia bãV còn tbo'-áu, nlnrng 

• vua nhò- Dirc Chúa Tròi phú lánb cbo, 
nèo yúa biát trách-nbiêm cùn-minhdÕ'i 

ytri :làn V-so' ra-ên lá the riào. Vua khò'i-
s'u tim-kiêin Đúc Chúa Trò i tir lúc còn. 
nhô tuôi.vàhétsú'cchfíng-nghich vói hinh-
tup-ng lâm. Bôi vua có lòng kinh-trong 
!<Vi Cbúa, ncn Ngâi cũng yêu-mén vua. 

1 1 . — Gié-rê-mi 
Ngiròi ta cũng đyt tèn ông Giè-rè-mi lã 

tièn-tri khoc-lóc. Òng sanh ra nhàni hic 
dân Giu-đá Ixii - nghich vóĩ Chúa ISm. 
,Òng Isi không may phSi thíy cái thSni-
trang cuă il/ìh xir minh(là dán Y-so'-ra-cn) 
bi mòt dàn khác (là dàn niró'c Ba-by-lòn) 

I . iém-đoat. Ncn òng có nhièu deĩi 
khò-tàm lám. Nhirng, măc dău óng quá 
hiion-thàm dén noi phSi klujc-lóc nliicu, 
song ông chì kbóc <v noi pbòng riêng cùa 
tuình mà thòi, chtV truóc myt dàn-str òng 
vãn môl mu'C nghicni-trang má quò-trách 
hp luôn vè tpi-loi cùa hp. 

12 .—Giô-na 

Sir ông Giô-na ô- trong hyng con cá ba 
ngày ba dèm làm binh-bóng vè str Búc 
Cbúa Jèsus bi cbòn trong inò-mS. Òng 
Giò-na nuiÔii tiõn khôi m(it Birc Clyia 
Trò-i, nliirng mà đ?n có tht: duoc. Bôt 
lai òng cũng pbSi trtr lai vâng lói Cluia. 

I ' I C dâu ôngGiò-na 'cóvâng lòi Cluia niòt 
I hát-đâc-dĩ. nhirng Chún cũng dùng 

ong n̂à gày ra inòt sir phííii-hung ló-n cho 
tbành Ni-ni-ve. 

SIT DAY CÚA BÀI NĂY CHIA RA 
LÀM BA PHÀN : 

L— Bai-ỳ nlurng su-tich trên dày là 
Búc Thánh-Liiih hay lãni viêc trong lóng 
nginVi ta. Ngiròi nào yftng-theo thi đup'C 
ích-loi nhieu cho cliinli niình niinh vã cho 
ngiròi kbác nũa ; còn ngiròi nào không 
chiu v:ing-tht'o, thi phan ininh dă bi bai, 
mà phiìn ngtrtVi khác cũng khõng ich chi. 

II.— Mãy ông áy là ngtrò'i dã đuoc kêu-
gpi bò'i on Birc Cluia Trõ i , nià hãy còn 
llur'ii ilinn vè sir thièng-Iièng, thi cliúng 
ta chó' nèn baogiò- tuò'iig minh t13 lã tron-
ven m:i kbông thiéu-tho'n chi nũ'a. 

III.— Bàu bp có sir thiê'u-thò'n, nlurng hp 
oQng có the hiìu viêc Birc Clnia Trò i và 
loãi ngirò'i vfty. 

LÍrl HÔI : 
1.— Tai sao òng Áp-ra-ham lai dtrpc gpi 

là ban-hfru cùa Dirc Cluia TrtVi ? 
2.— Ông Gia-côp làm hinh-bting viĩ ai? 
3.— Còng-vicc ctia Mòi-se dã hini l;i khó 

tbè nào? 
4.— Nhò' chi mà chúng ta biiSt đuoc 

rang bà Dè-bò-ra không cõ ỳ ìinián lâm 
iiguòi lón? 

õ.— Bâ Kti-to' dã quyct-dinb gi ? 
6.— Nhò chi mà bá An-ne duoc pbuóc 

ctia Cluia ? 
7.—Tai sao vua Sau-lolai mãt ngôi cfia 

iiiinh ? 
8.— Giô-na-than là con cùa vua Sau-lo 

mà tio' lai giitp Da-vítlà nguò'i thù-nghich 
cfia Cha niìiib, tlèu dó có phSi khdng? 

9.— Tai saoCluia cũng dùngông A-m6t, 
là mòt ngiròĩ hôn-ha, mã làm môt viêc 
lón duoc ? 

10.— Sir vua Giô-sia vAng-tbeo lòi Cluia 
kb i còn tho-ãu có su day-dõ gì cho clĩúng ta ? 

11.— Vi cir nào ngwói ta kêu Giè-rê-mi 
là tiên-tri khóc-lóc? 

12. - Giô-na ò trong btmg con cá làm 
bình-bóng vè Bire Cbúa Jésus thè nào? 

1 0 MAl , 1 » 3 1 

X A - C H A - R I V À Ê - L I - S A - B E T 
( Lu-ca 1: 5-7(5) 

CÂU GÕC: 

«Câ hal déu ia công-bình tru*ó*c màt Bú*c Chúa Trò*i, vâng-giũ* moi diêu-răn 
và lè-nghi cùa Chúa mòt cáeh khòng chõ tráeh đu*o*c» 

(l.ii-ca 1: 6) 

Trong ba tháng trtrirc cbúng ta đ3 hpc trong ba tháng tõi dày cliúng ta sè hpc 
vè nhũ-iig danh-nbon trongsách Ciru-tróc, vè các danb-nhon trong sách TAn-uóc. 
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Bài niìy day v í liai v o chòng ông Xa-cha-
ri. Ông niìy là d.òng-dõi cùa ông A-iõn 
và ông Môi-se, thùôc vc ho Lê-vi và laro 
chúc thìiy té-lè. 

CÁT NGHÍA NHŨ-NG CÂU KHÓ HlÊU 

Lu-ca 1 : 5— «Hê-rí>t, vua nuócGiu-da.» 
jVua Hè-rò't là niòt nguò'i rát rànli nghc 
cai-tri dàn, và cũng cô lòng nlion dõi vĩri 
lip: nliir găp lúc đói-kém, vua dã láy ciĩa-
câi minli nià niua lu'O'iig-thuc đe phát-
chân cho dàn. Vua tri-vi nucVc G.iu-đa 
dén năin niôt triróc Chúa giáng-sanh, ròi 
mói thăng-hà. Vua Hè-rfít năy khõng 
phâi lá vua llè-idt giét nhiing trai-trè U.ii 
thành Bét-lê-hem nià sách Tin-lànli theo 
tliíinh Ma-thi-o' 2: 16 dã thuât lai đâu'. 

Gâu 59—«Qua ngày thú* tám.» 'l'lico 
phong-ti.ic ciia nguĩri Giu-đa, thi các con 
trai hê sanh ra dupc táni ngày, ben phâi 
chiu phép câl-hi (xin coi lai Sáng 21: 4). 
«Đăttên là Xa-eha-ri .» Cĩing theo phong-
tuc ìiy, hc làni phép cât-bì ròi thì phiii 
đãt tèn cho đĩra trê. Hp làm nlur vãy là 
hát chuó'c thco Đúc Chúa Trô*i đoi tên 
cùa Áp-ram ra Áp-ra-hãm và Sa-rai ra 
Sa-ra khi Ngài truyèn làp lc cãt-hì (Sáng 
17: 5, 15). 

Càu 60— «Phài dăt tên eon là Giăng.» 
Chìĩc ông Xa-cha-ri đã viê't cho vr/ rõ vè 
sir hièn-tha'y trong khi òng dâng luro'iig 
ô' đèn-thò', và chiĩc õng dã có dăn tnró'C 
rang phâi dăt tèn con áy là Giăng, cho 
nèn h;iE-li-sa-bét niói bict mã nói nhu và\. 

Càu 62— «Ho bèn ra dà'u hòi eha.» Vì 
sao ngiròi ta lai phâi ra dáu niã hôi cha? 
Châc òng cháng nlnrng bi á-khãu thôi 
đ;ĩu, nià lai còn bi diéc tai nũa. 

Càu 66— «Và tay Chúa ô* eùng eon áy .« 
Lc-'i này khòng pirăhìà'Ì<Ví-cÍ!3- c-ĩc ngirò'i 
Giu-da, nliung lã lò-i ciia Ihánh Lu-ca 
thuât lai. Nhũng nguòi Giu-đa ò' nrièn 
dó thĩíy cách sanh rà la-lùng cũa'con ông 
Xa-cha-ri, nên hp niói nói vó'i nhau r;ing: 
Con trè đó sê ra the nào. Còn thánh Lu-
ca tlri thuàt lai klri ông Giăng Báp-tit 
khô'i-sir lcrn lèn, du-pc tay cùa Chúa <r 
cùng ông. 

Càu 70— ((Tru'ó'c măt Chúa.» Nghĩa là 
triróc măt Cluĩa Jêsus. Theo nlur các 
tiên-tri đã dir-ngôn, thi khi Chúa Ciru-Thé 
ra dòi, pliiìi có mòt ngirò'i di triró'c dpn 
đirò'ng cho Ngài. Ngiròi đó là ông Giăng 
Báp-tít. 

BÊ-MVC QUAN-HÊ 
Nhà ciia ông Xa-cha-ri là niôt nhá dao-

dirc: Hai òng bà dã hê"t lòng nhocay 
Cluĩa, dén nôi Kinh-thánh eliép r.i.. câ 
hai nguô'i dcu lii công-bình tni'óc niát 
Dúc Chúa Trò-i. Xy nghĩa lâ cà lĩai ông 
bà deu hét lòng giũ luât-phap ciia Mòi-sc, 
chó' khòng phài có ngliĩa, hai òna hàv 
'là'vô-tôi dàu ; vi ai náy đcti l>< (!ònK-;i,ii 
ciĩa ông A-dani mà sanh l a , ncn ciùíng ai 
có tlĩc xung là vò-tòi truó'cniãt l>úc Chúa 
Trò-i dtrp-c. Hai ông bii có eXu-iigĩiyên 
vói Chúa nhicn lìĩm đê đupc niõt clĩra 
con, v;i niăc diìu Chĩia có chàm-trc trâ 
lò'i, nluing hai òng hã văn cĩr mpt lòng 
nlriii-iilu.ic nià chiu. Kip klri Clnĩa đã 
nhàni lòi c'ău-nguyên cìia hai ông bà mà 
ban cho niòt dĩra con trai, thi hai ông bà 
lièn hát ngp' i-khen Dúc Cluĩa Trò-i. Kêt-
quii su càu-nguyên cùa hai õng bã lã (;iuĩa 
nhàni lòi, ban cho môt con trai, mà con 
áy khi mcvi sanh ra dã đupc dĩìy-dây Dúc 
Thánh-Linh. Dèu dó giiic íõilg nhũng 
iiguòi làni cha me càiíg iiên cau-nguyèn 
thèni cho con-cái niiiih chang nhũng đuoc 

cĩru, mà lai còn đup'C thiinh-sach nĩra. 

BÀl NÀY CHIA RA LÀM BA P H Ă N : 
I.— ĐÚ-C CHÚA T R ã l LUA-CHON 

HAI ÔNG BÀ XA-CHA-RI 

Bã Ê-li-sa-bét, vp- cing Xa-cha-ri, bi son-
sê, nén bà láy làni hõ-then, bòi vi theo 
thói-tuc dàn Y-so-ra-èn, môt nguòi đò-n-
hà khòng có con nhu vày, lá môt su xãu-
hô cho nguòi dó. Vâ, lòng mo-iróc cùa 
mõi nguò'i dò'ii-bà Y-so-ra-ên dèu niong 
cò con, nià con niình sè dupc hoăc là 
Dãiig Mè-si hoăc it nũa lâ mòt đang tiên-
tri. Nhung, trâi qua400 năm truó'c Chúa 
giáng-sanh, kliòngcó môt nguòi nào duoc 
&í?£'í',!liÌÌ |T''ò'' lira-chpn lãm tièn-tri cùa 
Ngài hê't. Ma-Tíi:'^,1. thinh-linh Cbúã lai 
li.r.i-chpn hai ngirò'i còng-ti.-'''1 n ă v l à n l 

cha mc ciia tièn-tri Giăng Báp"-'ti;! - ' ' < n 

vày, klri llrièn-sĩr Ga-bri-en hiên den cù'.y\ 
Xa-cha-ri mà cho òng hay rang v o ông sê 
sanh ra niòt đĩing tiên-tri, de dpn ducVng 
cho Bĩing Mê-sĩ, thi ông lĩiy lèm la-lùng 
và khó tin, nèn ông xin mòt diiu dê biét 
châc dèu ãy sè xây ra. Cũhg ĩió'i ông 
khòng tin lò'i Cluĩa nià xin môt dãu nhu 
vây, nên Cluĩa phat òng phài càm cho 
đê'n. klri con trê niình sanh ra, ròi mcVi 
khai-khau lai đuoc. 
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I I . - GIÀNG BÁP-TÍT SANH RA 

Bãy giò', đén ngày mãn-nguyêt, lì-li-sa-
bét sanh đup-c môt trai. Xóm-dièng bà-
con nghe Ghúa tõ srr tlurong-xót cã-thè' 
ra cho E-li-sa-bét, tlii chia vui cùng ngtrò'i. 
Qua ngãy thtr tám, hp đèu đén dê làm lê 
cât-bì chc con trê; và đítt tèn là Xa-cha-
ri thco tên cũa cha. Nhu'ng menói rãng: 
«Không! ptaâi đăt tèn con là Giàng.» Hp 
nói : Trong bà-con nguoi không ai có tèn 
đó. Hp bèn ra dãuhôi cha mtiõn dăt tên 
gi cho con. Xa-cha-ri bieu láy biing nhò, 
và viê"t răng: «Giăng là tèn nó.» Ai uáy 
đèu láy làm Ia. Ttrc-thì mièng ngirò'i mô' 
ra, lirõ-i ngtrò'i thong-thii, nói và ngp-i-
khen Dúc Chúa TrtVi! 

III.— BĂY-DÂY ĐÚX THÁNH-LINH 
Đoan sách này chép iiliũng chuyèn dã 

xây ra trucVc khi Dirc Thánh-Linh ngrr 
xutSng thê'-gian, nghĩa lã trtró'C ngày lê 
Ngtí-luàn. Lúc ãy khòng phâi nlur lúc 
bày gitV mà có Dirc Tliánh-Linh ò' luôn 
duói díít nìiy đâu, nhtrng moi khi Dúc 
Chúa TrtVi lira-chpn đtrp'c ngtrtVi nào dê 
làm viêc chi cho Ngài, tlii Ngài mó'i ban 
Dirc Thánh-Linh rièng cho tuòt minh 
nguò'i ãy mà thòi. Trong doan nììy có 
nói vè ha ngirõi đtrp-c dày-dãy Đire Thánh-
Linh lã: 

1.— Con cùa Xa-cha-ri là Giìing Báp-tit. 
Theo lò'i ciia thiên-sù Ga-bri-en, thì ông 
Giìing Báp-tit dtrp-c đày-dly Dúc Thánh-
Linb tir khi còn trong lòng me. Câ bô 

Kinh-thánh chĩ có nóĩ rièng đèu dó cho 
mõt mình òng Giăng Báp-tit mà thôi. 

2.— Vp- òng Xa-cha-ri l;i bà lv!i-sa-bét.— 
Khi bà Ma-ri đéii thăm bà K-li-sa-bét, vùa 
mó' mièng chào, thi bã ft-li-sa-bét dtrpc 
dììy-dly Đúc Thánh-Linh. 

3.—Òng Xa-cha-ri.—Vira khi viét trên 
hàng nhõ .tGiăng lã tèn nó,» và vira khi 
miêng đup'c mô' ra, thì òng Xa-cha-ri 
dup'c đày-diy Dirc Thánh-Linh. 

LÒ'Ì HÓI : 

1.— Hai ông bà Xa-cha-ri thuòc vè hp 
nào ? 

2.—Cáchvua Hè-rtít cai-tri tlàn ra thê 
nào? 

3.— Khi con trai cũa ngtrò'i Giu-đa sanh 
ra đirp'C tám ngày, thi hp có liun le phép 
gì? Có ai thi-hành lè áy truó'c het? 

4.— Tai sao bà-con ciia òng Xa-cha-ri 
mu6n láy tên cũa Cha mà dăt cho con? 

5.— Xin thtiàt nhũng cliuyên la dã xãy 
ra khi Giáng Báp-tít mói sanh ra? 

6.— Tai sao òng Xa-cha-ri bi á-khău? 
7.— Hai ông bà Xa-cha-ri giáng ai trong 

sách Ctru-irtVc khi giã m<Vi sanh eon ? 
8.— Trong Kinh-thánh eó ctaép vè ai 

nũa đã dtrp'c dĩìy-day DtVc Thành-Linh 
tir khi còn trong bung me? 

9.— Hai òng bà Xa-cha-ri là công-binh, 
có iigliĩa gi ? 

10.—So-sánh toVtông ctia Giìing Btĩp-tít 
vó'i tò-tòng cùa tiên-tri Sa-mu-èn thìgiô'ng 
nhau the n;ĩo ? 
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« C ò -

BÀ MA-RI 
(Lu-ca 2:15-19; Giăng 2:1-5; 19:25, 27 ; Lu-^ca^^Sj, 

g . . u n o ~ 'J • 
: • - C Â U G O C : 

\ Ma-ri thi ghi-nhó- moi ltri ãy và suy-nghĩ trong lòng.. 
(Lu-ca 2:19) 

B A I - Ỳ CÚA BÀl NĂY 
Tinh yêu-thuong cùa me làm ích-Ipi 

cho con. 

CÁT NGHÌA NHŨ-NG CÃU KHÓ HIEU 

Giăng 2:1— «Cách ba ngày sau.» Nghĩa 
là cách ba ngày sau nhũng dèu đii xây ra 
trong sácb Giăng 1:47, túc sau khi ĐiVc 
Chúa Jèsus kêu Phi-lip và Na-tha-ua-en 
theo Ngãi. 

«Xir Ga-li-lê.»—Sách Tàn-uóc có nói 
nhièu vè xú Ga-li-lè, còn sách Ciru-ucVc 
thi không hè nói dén. Bò-i vì, trong đòi 
Cuu-uóc, xir Y-so-ra-èn chia ra làm muòi 
hăi chi-phái; dén đò'i Dúc Chúa Jêsus, 
thì b6n chi-phái A-se, Ncp-ta-li, Sa-bu-
lôn.và Y-sa-camó-i hièp lai mà kêuchung 
là xú Ga-li-lê. Xú ây bè rõng tir bâc chi 
nam chirng 150 cây s6, và tir đòng chí tây 
chùng 100 cây s6. Trong thuò' đó xiV ây 



la mpt xir phòn-thanh lăni; dàn-cir đã 
đòng m:i ph6-xá lai nhieu. 

«Me Đi'rc Chúa Jêsus.»-M<'>i làii chép 
ve b:i Ma-ri, Thánh Giăng hay dùng mĩíy 
tiéng «Mc Bírc Chúa .lêsus,» chú không 
chiu dùng chinh tcn ciia bà mà xirng-hô: 
ĩíy châc la tai ông quen-biét vcVi hà nhièii, 
nèn niunii kêu tirng nlur vãy. Cũng mòt 
th'c áy, òng kbông ttrxirng tèn minh ra và 
cũng không nói den tèn cùa em mình là 
Gia-ccr nfra. Moi liin nói ve òng, thi ông 
chì xirng raiig: «Môn-dò mã Chũa Jésus 
yèu;» còn mui lìin nói cbung câ òng l;ìn 
cm òng, thi õng xirng raug: «C;ie con trai 
cùa Xè-bè-đè» (Giáng 21): 2). 

Câu 2—«Bú*c Chúa Jèsus đircrc mcVi 
đ£n vói các mòn-di3.» Lè cê'-nhièn, he 
Dúc Chúa Jèsus dupe mòi, thi các mòn-
dò cùa Ngài cũng sc dirpc mòi viri Ngài, 
vì tliiìy dàu tliì trò dó, chó* sao? Cluia 
Jêsus dirirc mcVi dêii tiêc circ'ri, và Ngai 
banj4 lòng dcii dir; d'cti dó tõ cho ta thay 
Ngãi vâii trpng phép liòn-nhon, Ngài khác 
h;ĩn váiGiăng Báp-tit (Ma-thi-o- 11:18,19). 

Càu 3 — «Me Đcre Chúa Jêsus nói vó*i 
Ngài.» l.a thay, ngirùi ta hò't rirp-u thi 
h&i, niã bã Ma-ri lai nõi vói Ngài làm chi? 
Ay bòi vi bà có nghe lòi Giăng Báp-tít làm 
clu'rng vè Ngài, hà cũng có thĩíy c:ic niòn-
đò hàng lõng tir-lx") hct nipi sir mà theo 
Ngãi, bà lai nhcr ve sir giãng-sanh miìu-
nhicm cna Ngài, cho nên bà tin raiig Ngãi 
có thè làm phép la áy đup-c; vi vây, bà 
mói nói vcVi Ngài. Có lê bã cũng muõn 
khoe vè quyèn-phép ciia con niinli. 

Càu I — «HcVi dcVn-bà kia, ta vcVi ngiro-i 
cósir g ìchăng?» Nê'u mòt ngiròi tlnròn<> 
ni;i ncii lòi này vói me minh, thì hi vô-
pbép hini; song ta biet rang cái ccr Birc 
Cluia Jésus phâi mirp-n lòng bã Ma-ri mã 
ra dcri, ãy l:i niuon cho trò' nèn mòt nguòi 
nlur các iiguòi khác, hàu mcVi cò thè dèn 
tôi thay cho hp dirpc. Kinb-thánb có 
chép Ngài khòng phSi sanh bcri klií-liuyét 
và tinh-diic, nhung sanh bcri Birc Chúa 
Triri vãy. Chinh Birc Chiia Jèsus khi 
Ngài l íy tánh TrcVi mù phán ra, thì Ngài 
chĩ kèu b:i Ma-ri : «HcVí ngircVi dcVn-bà 
kia» mà thcii. Ngài lai phán thèm riing: 
«Ta vcVi ngtroi eó str gì chăng?» Dirc 
Chúa Jèsus là Dírc Cluia T rò i , thi có càn 
clii phiíi CÓ b;i Ma-ri roi mó'i ei) Ngài? 
V;i lai, tlico tánh-cliát Dirc Cluia Triri, 

thi bà Ma-ri vtVi Ngài có sir gi đãu. 

Giăng 19: 2C—«Dú-c Chúa Jèsus thày 
me ini i ìh.Ngircri chiu chét trèn cây thàp-
tir thé eho nho'n-loai, chinli lá Jêsus Na-
xa-rét, eon b:i Ma-ri; còn Bĩing tir kê 
ehê't sõng lai, thi mói là Dirc Chjia Jèsus-
Christ,Con Dirc C.húa Trcri. Ay có nghìa 
lã Dirc Cluia Jôsus láy lánh ngiriri mã thi" 
tòi-lòi cho ngiròi.và lãy tánhtrò'i m;i liun 
Dang trung-bão niĩra loài ngiròi và Birc 
Chúa Tròi . Bõi vàv, khi Ngài <i trèn cày 
thàp-tir, Kinh-thánh ehép ri'ing: «Ngài 
thà'y me mình.» l'hăi liim, bà Ma-ri là uu' 
cùa .lèsus Na-xa-ri't, Ngiriri chét trèn cày 
tbâp-ttr, chó' khòng phâl mc cùa Birc 
Chúa Jâsus-Cbrist, Con Dirc (iiúa Triri. 

Câu 27—«Tir bày giò* mòn-do à'y rtró*c 
ngu*ò*i vè nhà mình môn-di$ â 'y 
tirc lii Sir-đò Giãng. La thay! Chiè'u 
theo sách T i n - L à n h theo thánh Mãc 
đoan G: 3, thi Dirc Chúa Jèsus vân**!eòn ci> 
nhieu eni t_rai vã em gãi theo ph&n xáe 
nĩra, có' sao Ngài khòng bieu nlurng 
ngircVi dc') đein bã Ma-ri vè inii nuòi-dirõ'ng ? 
Deu di) có lè do nhũiig có' sau niìy : 1" Lúc 
Ngài gàn trút linh-hoii, Ngãi mucín làm 
trpn l)on-|)hàn «Con iigircViw cùa Ngài, nèn 
Ngài niuõn hra-chpn mõt ngu-òi xirng-
đángđe thay phàn-sir «tliiìn tìnli mô khan» 
cho Ngãi, nliirnn tai nai đó châc khõng 
có niòt ngiriri eni não eùa Ngài, vì vày 
Ngài miri lira-chpn iing Giăng. 2" Hay là 
Ngâi bie't tririrc õng Giăng sè lo bao-bpc 
bii Ma-ii dup'<' Irpn-ven ho-n l;i inôt ein 
náo cùa Ngiii. 

Lu-ca I : 2S—«Hõ*i ngii*ò*i du-crc o*n... 
Chúa ô* cùng nguo*i.» Liri niìy là lcri cùa 
thièn-sir háo tin cùng bà Ma-ri. Thàt v | y , 
bà Ma-ri dáng kèti lã môt nguòi rát có 
plnrirc, vi dù đinrc o*n cua Dirc Cluia Trtri, 
mà lai dircrc Cluia cr cùng. Bòi bá là nipt 
nguòi dugc Đúc Cluia Trcri lua-chpn, thi 
cbúng ta rĩít dáng' kinh-trpng bà ; song 
nói râng bii lã đong-trinh trpn đcri, là me 
Búc Chúa Tròi , mii buòc nguòi ta phãi 
thcr-phup'ng, thì lã môt deu nói càn. Vi 
đieu-riin tlui nhirt ciia Dirc Chúa Tròi l;i: 
«Truó*c măt ta nguo*i chó* có các thân 
khác ;» và sách Mác 6: 3 có chép tên 
nhũiig nguòi eon cùa b;i Ma-ri đã sanh 
sau, IÚC hã àn-ù viri ông Giô-sép. Nhu 
thí, bà Ma-ri chang phâi trpn dòi điing-
trinli dàu, mà diiu bã trpn dòi dong-trinli 



<1i nũa, chúng ta cfing chaiig ncn th<V bà. 
I'.ũi vi bà ehiìng phai là Di'rc Chúa Tròi 
vày. Vâ lai, kbi có nnit ngtrtri dtVn-bii 
tliira vói Gbúa Jèsus rftng: «Phiró*c cho 
dadâ mang Ngài và vú dã cho Ngài bú,» 
thì chinh Ngài có phán ràng: «Nhũ*ng 
kè nghe^à giũ* Iò*i Bú*c Chúa Trtri còn 
có phiró*c ho*n» (Lu-ca 11 : 27-28). 

NHI>NG DÊ-MUC QUAN-HÊ 
L— Su vàng lò-ĩ cũa bà Ma-ri đáng lãm 

guo'iig clio chúng la. 
Khi bà còn là con gái dòng-lrinh, tbién-

sir lai nhon danh Chũa inà dén báo tin 
cbo bà rãng: «Bã sc nhò* quyen-phép ciia 
Dirc Thánh-Linh màsanh ramôlcon trai,» 
tbi bà chì vi niudn vàng mang-linh Dirc 
Cbúa Trò'i ma quèn híín danh-giá ciia 
minh lã gái trinh chira chòng. Bà lai 
thua ràng : «Tôi đây là tôi-tó* Chúa» (I.u-
ca 1 : 38). Tu.y bà b:ìng lòng vì Chúa mà 
khòng kè dén danh-giá inillh, chiv Dirc 
Ghúa Trò i nào nõ dccho kê có lòng kinh-
phuc Ngài bi sl-nhuc sao'? lìòi vày, cho 
nên Ngài dã xui cho òng Giô-sép bàng 
lòng lo cho bà hét. Vi bang lũc thiên-sir 
dén truyìhi mang-ljnh, nià b:i Ma-ri khõng 
chin luàn-thco, thi ta phài biét rSng Dirc 
Ch'úa Triri có Ihí lira-chon mòt ngiriri nfr 
dòng-trinb kliác trong dân Y-so-ra-ên thé 
cho hà vày. Bà Ma-ri mà dãng kinh lã 
bòi vi bà dã banglòng tiu-cfty và vãng lói 
Dúc Chúa Troi mòt cách tron-vcn. 

II.—Dèu Cllúa Jcsus lo cbo bà Ma-ri 
truóc khi Ngái trút linh-hon, dáng kc lã 
guong lliíu tlu'r nhirt Irong dòi vày. Xira 
nay nhfrng ngirò-i dã dirox danh-ticng l;i 
con hicii-haiih. dèu lã lo phàn-sir niinh 
trong khi lànb-mauh v:i ycn-ôn niã thôi, 
chó khòng ai nlnr Dirc Chũa Jcsus 
duo-ng khi dau-đó-n khii-siv vì lo vicc lón 
cho cà nhon-loai <lè lâni tron boii-phàn 
đói vói Dirc Clnia Trò i , mà cfing kliõng 

quèn lo cho mc v í pbàn xác cùa niìnb. 
III.—Sirkhicm-nhirò-ngcũabàMa-ri đáng 

làm mòl bài hpc cho cluing ta : Khi Dirc 
C.lnia Jêsus day cho bà biít vè danh tánll 
Trõi cùa Ngãi, bn khòng có chút quyèn 
chi hét, thi bà lieu vui-mirng niA chiu. 

IV.—Su nh|n-nbu?C cùa bà Ma-ri cũng 
rát tfít. Ai đtVi tháy con ycn-dau cfia niinh 
chiu khò-hinh uiòt cách tãn-nhãn trén 
cfty gô nliir vày mã cbju noi ! B:i Ma-ri dii 
nhir Cllúa nià chju sy llur-thách dó ròi. 

V.—Bà Ma-ri có nhfrng tánh tft't nbu 
sau niìy : 

1.—Bá khõng ich-kỳ. 
2.—Bù hay nhin-nlmc và khòng hay 

phftn-nàn. 
3.—Bà bí«$l giao-lhòng vói Dirc Cbúa 

Trò"i (Lti-ca I : 46-55). 

LÍri HÒl: 
1. — B:i Ma-ri cò ghi-nhógi trong lóng bii? 
2.—Bà Ma-ri cti hi'èu rõ vièc lón Gon b;i 

sè liim khòng ? 
3.- Khi bá Ma-ri tô cho C.luia hay nguòi 

ta dã hít ruou, thi bà cti tiiòng gi trong 
lòng bâ ? 

K— I.òi C.luia qiiò-trách Irong eftu 4 cõ 
si.r day-dõ gi cho bà Ma-ri ? 

5. — Klii Cmiagiin trút liiib-bon, thi Ngiii 
c<i lo cho me v<? phiin xác ciia Ngiii tlie nào? 

6.— Tai có nao Ngiii giao-phó me vè 
phiĩn xác cfia Ngài cho ôhg Giftng nuòi-
.dtrfrng'.' 

7.—B:i Ma-ri có pbài lá niõl ngiròi nfr 
dong-trinh trpn d<Vi khòng? Chô nào 
trong Kinh-thiinh chép y<S lèn nhfrng con 
niii bà ilãsanhsaukhi sanh Dâ'ng Cúu-Thí? 

8.—Gbúng ta có ncn thõ-phuong bã Ma-
ri không? Tai him sao? 

9.—Bft Ma-ri có vàug lòi Cluia, Ihi Kinb-
thánh làm chirng rftng hã lã ngirói ihrpc 
gi cfia Dirc Cbúa Tròi ? 

10.—Tánh bà Ma-ri tlic nào? 
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S I - M Ê - Ô N V À A N - N E 
(Lu-ca 2 : 29-39) 

CÀU GÕC: 

«Phu*o*c cho nhirng kê có lòng trong-sach, vì sè thà'y Đú*e Chúa Trò*i!» 
(Ma-lhi-o- .">: 8) 

ĐAI-Ỳ CÙA BÀI NĂY CÂT NGHÍA NHŨ"NG CÀU KHÓ HIEU 
Loài nguòi duoc trò nèn tbièng-lièng Lu 2: 29—«Xin Chúa eho tôi-tó* Chúa 

là nho có dirc-tin trong CÍiúa. dirtrc qua đtri bình-an.» I.òi ci'ui-nguyèn 



nììy mói nglie qua dirĩrng nhir là trăi 15 
láni (Pliil. 1: 24); nhirng ta phãi biít rãng 
hVi iiy hi cùa môt ngiiòi đS tírng hiiu viêc 
Chúa hìu nìíiii.cho dén niôn-caò kỳ-tru'ông 
ròi, và lúc dó chĩ còn dpi l<Vi lu'ra ciia 
Chúa dô'i vĩri niinh dirp-c úng-nghièm, thi 
síra-soan minli di v<Vi Ngái mã thòi. Cluĩng 
ta là trai-tráng inà ciiu-iiguyèn nlur vây, 
là trái 15 hiin; nlurng õng Si-mè-òn ciĩu-
•guycjn nlur vãy là phiĩi. 

Càu 30—«Vì con mát tôi đã thà'y sir 
cú*u-vó*t cùa Ngài.i) Néu ta đpc hct kluic 
sách dã trirng ô' trcn, tlri tháy cliĩr «Su* 
eú*u-vó*t cùa Ngãi» <r dây tlrièt de hieu 
lâni. Ay chiing phài nhũng đièu-iàu, lê-
luàt, liay sir-lv nào khác, nhirng bèn lá 
inõt Dâ'ng dc eĩru-vĩrt ngiròi ta, túc là 
Dĩre Chúa Jêsus-Christ vày. Khi òng Si-
niô-òn dirp'c tháy CluSa Cĩru-The' sanh ra 
liuii xác-thit, thi òng biít lòi ciia Clnĩa đã 
hĩrn 1 >(">-i các Dà'ng tièn-lri siip dircrc ĩrng-
nghiĩ'iii. 

Càu 32—«Soi kháp thiên-ha.» Xin xem 
Ê-sai 12: (>; 49: 6; 60: 3. Trài qua các th<Vi-
đpi tir trirĩrc, Dirc Chúa Trò i có niõt ỳ 
sira-soan dân Y-so-ra-ôn dè han pluróc 
cho câ thicn-hii. 

Càu 34—((Và'p-ngă.i) Trong tho' Bò 9: 
33 có nói ve Chúa Jêsus lã mpt hòn dá 
ngan-trò' và là hón dă viíp-ngã (xin cũng 
xeui E-sai 9 : 14). Ngirĩri Y-so'-ra-èn dã váp-
ngã vì cĩr Dĩrc Cluia .lèsus, bd'i hp có liieu 
saivèNgài. Ilo tircVng Ngãi sè de'n dc liflj-
phá eirĩrng-quycn cùa dân Hò-ma dánglàp 
nirĩrc Y-sc-ra-ên lai; nlurng Ngãi phán 
r.ing: NucVc cùa ta chang phâi thupc vè 
thé-gian niiv... nu'<Vc ta cháng thuòc vè 
lia-giĩri (Giăng 18: 36); cbo nên hp chăng 
chiu Ngài. Dèu dó tai hp chang chiu phpc-
tínig, chõ' kliòng phâi tai Dĩrc Cluĩa Jèsus 
khòng dù cho hp tin; hò'i vi chinh hp dã 
làm chúng I'iing: « N g à i làm moi viêc 
diro"c tíít-lành: khic'n kc ăiêc nghe, kè 
cãin nói vâyla (Mác 7: 37). 

«Dâ'y lên.» Ilè nlnrng kè kièu-ngao bi 
viíp-ngã vi cĩr Dĩrc Chúa Jêsus thc nào, 
thì nlnTng ke khièm-nhirò'ng cũng s5 nho'n 
c<V Ngài niii dirrrc dáy lèn thê ãy (Lu 1: 
52). Bôi vi Iriróc khi clura direrc muc-
kich Dirc Chúa Jèsus mòt cách hien-hièn, 
tliì nlrirng ke diiu có lòng tin, cũng khòng 
đirpc hièu rõ vè Dĩrc Cllúa Trò'i cho lám; 
nlurng sau khi đã duac tháy clrinh Dũc 

Clnĩa Tró'i xufíng làni Xiic-thit cách rõ-
ràng, tlri dĩrc-tin cùa hp s5 càng vũng-
viing, vâ nhirn cá đĩrc-tin vũng-vàng áy 
mii hp lai điroc dây lèn. Nlur lòi trong 
sácb Giăng 14:9, 11, 12.—Dĩrc Chúa Jêsus 
có phán rĩíng: «Ai đă thà'Y ta tĩrc là thô'Y 
Cha... khi ta nói râng ta ô- trong Cha 
và Cha ô' trong ta thì hây tin ta... kè 
nào tin ta cũng sê Iàm viêc ta làm: lai 
cũng làm viêc ló*n ho*n nũ*a.» 

Cãu 35—«Môt thanh gu-o*m sêdâm thâ'u 
qua lòng ngu*ò*i.» Lĩri ãy tô ra õng Si-
inè-òn dã biét triró'C vc Dĩrc Chúa Jêsus 
phiĩi chiuchét trên thàp-tir giá đethô'cho 
nho'n-loai, và sir chét ciĩa Dĩrc Chúa Jèsus 
khõng phiĩi hi mpt sir ngâu-nhiên, iriurng 
bén là môt su dã đjiih trir(Vc klri Ngài 
giáng-sanh vây. 

«Ãy vây tu*-tu*ô*ng trong lòng nhicu 
ngircri sê du*o*c bàY-tò.» I.ĩri tièn-tri này 
thiit dúng iihu su dã xây ra trong khi Dúc 
Chúa .lèsus hi dóng đinh trên cày thàp-
tir. Lúc dó kc nào yèu-thuo'iig Chúa thì 
td ra lòng diiu-thuo'ng, còn nliũng kê bpi-
nghich tlri td ra lòng kièu-ngao cũa bp. 

«Trông-do*i su* giâi-cú*u.» Trong lũc 
dó ngiròi ta trõiig-đpi Diing Mc-si s5 đên 
đc giiii-cúu inình; crmg cban'g khác nào 
Iiic hày giò' clnĩng ta trông-dp'i su tái-lâm 
cùa Chúa Jèsus vãy. Kiên-nhăn thay! 
bâ An-ne đă ben cbi chò'-dgi cho đén 84 
tudi, mã cĩing khòng ngã lòng. N'lurng 
phuó'c thay cho bà! Clnĩa cĩíng thuo'iig-
xót bã mà đe cho bà sft'ng dén khi dupc 
thiíy tàn măt Dáng Mè-si. 

BÀI NĂY CHIA RA LÀM HAI PHĂN: 
I ÔNG SI-ME-ÒN GÀP CHÚA JESUS 

Theo lĩri Kinh-thánh chép, tlri: 
1° Òng Si-mè-òn lii ngurVi công-binh. 

Nghĩa là ông <IS nh<V Clnĩa má giũ trpn 
luât-plláp ciĩa Mòi-sè. 

2" Ông là diio-dĩrc. Nghĩa là òng dã hêt 
lóng hiìu vi£c Chúa, chĩ ái-niô vièc thicng-
liĩ'iig vii ham-nién các sir <r trèn tr<Vi. 

3° Òng cò lùng tròng-dp'i su ycn-iii ciia 
dftn Y-so'-ra-èn. Nghĩa lii òng có Iròng-dp'i 
Dííng Mè-si, lii Dííng đén dè cúu dàn Y-so-
ra-èn, và lám vinh-hicn cho dàn áy. 

4° Dúc Thiinh-Linh ngu trèn ông. Ay 
bùi vi ông dã hét súc pluic-tùng Cluĩa, và 
khòng khi nào chiu làm buon lòng (ĩhúa, 
nèn Chúa Tjiánh-Linh mó'i bànglòng ngu 
trcn ông đíing cai-tri lòng òng. 



Bòi Si-niè-ôn là mòt nguòT ducrng Sy, 
nên mõi vièc gi Chúa dã clio ông biêt 
truóc, và trong dòi s6ng ciia òng, nipi cir-
chi cùa ông dèu do tlieo ỳ Chúa cã tliây. 
Lúc ông Giô-sép và bà Ma-ri dem con tri'' 
là Jêsus đêTi dè làm trpn cho Ngài các 
tliu<Vng-lè mà luàt-pháp dã đinh, thì Si-
mè-ôn thoat den. Đèu dó châng phiii trr 
ông iniion, nhuiig bèn là btVi õng dã câm 
bòi Dúc Thánh-Linh mà vào đèTi-lhcV 
đăng găp Chúa Jêsus vây. ông Si-mê-ôn-
châTig còu ham vè còng-danh pliú-qui 
chi nũa, nlitrng khi õng đup'c găj) DăTig 
Mê-si, thi ông đ3 đáng gpi là thôa-niaVi đ<Vi 
s6ng ròi, cho dctn nõi ông vui lòng càTt-
nguyèn: «Xin Chúa clio tôi-tó Ngài diroc 
qua dòT binh-an.» La lliay, môt ngirò'i 
đã nièn-cao ky-truòng ròi, mà khi găp 
mòt con trê niôT sanh ra, lai băng lòng 
tiè'p nliàn làm Chúa CiVu-Thé ciia miiih. 

I I . - BÀ A N - N E GĂP C H Ú A J Ê S U S 

Bà An-ne l:i mòt inr tien-tri, nghĩa là 
mõt nguòi dupc Clnia tõ ra cho biét 
trirtVc mpi vicc sc xăy tói. Thco Kinh-
tháiih, tlii bã thièt là mõt nguõi đòii-bã 
rát dao-dirc và rát sõt-siing vè srr hììu vicc 
Cluia. Cũng nlur ông Si-inc-ôn, bà dtrpc 
Chúa dâc-dân tlén găp lúc ông (ìiti-séj) 
và bà Ma-ri dàng con trè là Jèsus. Khi hà 

thã'y đirpc Báng Mè-si, llii bà nirc lòng 
iigoi-khen Birc ChúaTrò'i, và «nóiehuyên 
vÔ con trè vói môi nguòi trông-dpi srr 
giãi-ciru thànli Giê-ru-sa-lem,» nghĩa là 
bà nói tièn-tri vè str thirong-khó cùti Btrc 
Chiia Jèsus-Christ, vè str chét, srr sáng 
lai cùa Ngài, vè str thăng-thicn và str tái-
lãm cùa Ngài dc giâi-ciru dàn Y-so-ra-èn 
và thànli Giè-ru-sa-lem vày. 

L Ò T H Ò I : 

1.—Nguòi tín-đò murtii điroc trò' nên 
thiông-lièng thì phăi c'íìii cõ chi? 

2.—Tai sao ông Si-mc-òn lai xin Chúa 
cho minh qua đòT? 

3.—Môi ngiròT có thè càu-nguycn 111111 
ông ttu'P'C chăng ? 

4.—Chúa dĩ5 hira gi cho ai? mà dil dtrpc 
irng-nghiêm IrirtVc măt ông Si-mè-ôn? 

5.—Thãysircú'u-vó'tciiaNgài có nghĩagì? 
6.—Làm sao òng Si-mè-òn nói bòT Báng 

Ciru-tlié có iihicu ngiròT váp-ngã? 
7.—Dáy Icn có nghía gì? 
8.—LòT «Mõt thanh gtrom sS đflm tháu 

qua lòng nguoi» có nghĩa gi ? 
9.—Nhò' chi giyc lòng bà Aii-ne hàu 

vièc Chúa cíich sõt-sáng vãy? 
10.—Lúc ã'y có i i l i icu ngnòi dtfong 

trông-đpi Dáng Mè-si kllôug? Hièn nay 
tín-do còn Iròiig-dpi Chúa Jêsus the nào? 
Tròng-dpT gi vè Ngâi? 

3 < > E 
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Sf r -ĐÕ P H I - E - R O ' 
(Mác 8 : 27-29; Lu-ca 22:31-34 ; Giăng 18 : 25-27, 21 : 15-17) 

CÂU GÕC: 

«Khi chúntj ta thà'y str dan-dĩ cùa Phi-e-ro* và Giăng, bièt rõ râng à'y là 

ngu*iri dÒt-nát không hoc, thì đ'êu lô'y làm la : lai nhân biêt 

hai ngiriri tù-ng ò* vó*i Bú*e Chúa Jésus» 
(Sir-đi) 4 : 13) 

Đ A I - Ỳ CÚA BÀI N Ă Y 
Tin-đò phâi iiliò'-cây Chúa. 

L J C H - S C T 

TrirtVc khi Thánh Phi-e-ro găp Dírc 
Chúa Jêsus và theo Ngài, thi Kinh-thánh 
khting có chép chi vè ông. Cũng không 
có sách-vò nào khác chép vê sir dó, mà 
daTi có đi nira, thì cũng chiing qua là str-
tích cùa mòt ông chài mà thôi, khòng 
quan-hè cho xã-hõi hay là Hôi-thánh chi 
hét. Chì khi ông đã đu-oc lianh-phu'ó'c 

giíp-gõ' Dirc Chúa Jèsus, và nhrV Ngài làm 
cho ông du-rrc tái-sanh, thi òng mcri trô' 
nên mpt birc vĩ-nhon cho thí-gió*i. Xy 
vây, lich-sir cùa òng, kê tir đó trrr đi, đai-
lirp'C là nlur sau này : 

Trong ba nãm Dirc Chúa Jêsus làm 
clurc-vu cùa Ngài, Ngài di dâu thi Thánh 
Phi-e-ro đi dti, mpt huirc khòng rò-i. 

Khi Drrc Chúa Jèsus s6ng Iai và ngulêii 
trrVi ròi, tir năm 29 eho d6n năm 35, 
Thiiiih Phi-e-ro hàu vièc Chtia tai tbành 
(iiô-ru-sa-lcm. Bira iliĩu hét, nghĩa là 



cliinli ngãy lè Ngũ-tuiìn, ông và mtit tritm 
miròT cliin mòn-ilo khác deu dtrp'C d:iy-
tliiy Dirc Thánh-Linh, thĩ chinh minh ông 
dirng dày nià giâng mòt eách bao-tlan, 
cho đêii doi Irong inòt ngãy áy có đeii ha 
ngãii ngiròi ăn-năn đíii lôi, trô' lai thò-
plnrp'iig DiTc Chúa Triri và nhàp vào IIõi-
tliánh. Trong nìiin chót cùa mĩiy nìim 
dó, òng có hò thãnh Giè-ru-sa-lem mà dcn 
xir Sa-nin-ri dăng lliiini câc tin-dò ti' dó 
(xin xcm Sú-đo 8:) . 

Tir niím 35 deii nàm 44. 
Ông nghĩ sir hiĩu viêc Chúa tai'thành 

Giè-ru-sa-lem dã dii ròi, nèn òng thm'riig 
váiig niăt ò- dó vâ khõi-su đi tir cho niiy 

.qua chò no nià giiing; eing có trâi qua các 
thiĩnh Ly-đa, Giõp-hè và xir Sy-ri, ròi trcr 
vè thàiih Giè-ru-sa-leni. 

Tirniini 44 dcn nãniGl, òng di giiing liru-
liìinli tir tliànli An-li-6t cho dè'n xir Sy-ri. 

Tir niim 61 den nàm 64, thì lich-str cùa 
òng Ihãl là mò'-mò', ngueVi ta kliõng rõ 
nhfrng eòng-viêc cùa òng là thè nào và tV 
chò nào ; song chĩ bi6t mtit diHi là ông 
cũng bi dóng dinh trèn cày thàp-ti.r iilur 
Chinli Dirc Clnia Jêsus (Giáng 21 :18-19), 
và inòt deu ngiròi ta biê'l plĩ&c ho-n inra là 
khõng khi nào òng có buirc cho'n tlén 
thành Rô-ma. 

CÀT NGHÍA NHŨ-NG CÀU KHÓ HIÊU 
Mác 8 : 27 -..Dú-c Chúa Jêsus di khòi 

đó.» Nghĩa là Ngãi di khõi lãng Bél-sét-
da, Ciieh phia báe dia-phàn xir Giu-đè 
clning 60 cày sõ. Ngãi di doc theO sông 
Giõ-danh mà dén Irong các làng giĩn tliiinh 
Sè-sa-rè Phi-lip dăng tim mòt no'i viing-vê 
đè ó' rid'iig vói các niôn-do eùa Ngiĩi, hiìu 
day-dò v;i giue lòug ho. 

oNgài hòi môn-dÒ râng: ngircri ta 
tircrng ta là a i ? » Tlieo str-tich ciia Dúc 
Cluia Jèsus iiià bon quyèn Tin-Iànii dã 
chép, thì trâi ipia ha iiiini Ngãi liim chirc-
vir minh, Ngài chĩ hòi các môn-do nlur 
vàv niôt liin mà tliòi. Ngâi sô'-dĩ |)híii hoi 
ngrxcVi ta Itrcriig ve Ngài thé nào, là có ỳ 

\ coi CÌĨC niòn-dò đòng y-ki6n vó'i nhũ'iig 
nguiri kluĩc khòng? Ngái khòng chiu hõi 
vè niinh nhieu lĩin nlur vày, deu đó lô 

! cho ta biét Ngài r í l khiêm-nhircVng, và 
I cũng day ta pliiii ha niinli xuõng. 

Câu 29—«Nhu*ng các ngu-o*i thì nói ta 
l à a i ? » La! Khi các niòii-do dã tô cho 
Ngài hict ngircri tii lirông vè Ngài là viĩy 

Iii khác, thi Ngài không cãi-lãy chi hít, 
nliirng Ngãi lien hôi lai eác mòn-dò tircrng 
vè Ngài thenão. Dèu dó càng chirng châc 
Iói cút nghĩa c'r trèn lii thièt, bõi vi Ngiii 
thiiT khòngcó cluit gi quan-hê viri nhfrng 
kè vò-li'i-tlu'rc tirò'ng liĩiu ve Ngài. 

«Phi-e-ro* thu*a râng : Thày Ià Đâ'ng 
Christ.a Dó lá mòt lòi quan-hè lâm, vi 
lóT niĩy cliinh lii nen-tàng Ilòi-thiĩnh eùa 
Dãng Christ vày. Mà lòT aìy hii ra lir 
mièng cùa Thánh Phi-c-ro' trircVc h&'t. 
Trong viêc niĩy cũng nlur trong các vicc 
khác, Thiinli Phi-e-ro' tluròng tõ niiiih ra 
là niòt ngircVi rát s6t-siing, clèu chi cũng 
làm tririrc ngiriri : Nào lá sir di trên inăt 
hien, náo là srr ng&n-c&n C.lnia chiù chét 
tri'ii cãy lhà])-tir, nào lã str chém dirl tai 
dày-tci' cùa thây té-lê, nâo lii str b&t đĩĩu 
giâng dao cho ngtròT Gitt-da và nguòi 
ngoai, v. v., moi niõi òng dèu khcri-xtrirng 
ra trtró'c het. Thãl Dire Chúa Jêsus khéo 
lrra inòt nguõi mòn-do tnrò'iig ríít đáng 
làm riicit ngiriri hiririig-dao chung cho cà 
Hòi-llicánh. 

I.u-ca 22 : 31— «Si-môn, Si-môn.» Dcu 
này cũng la ! Cliinh Ngài dã đoi tc'ii Si-
inõn ra Phi-e-ro-, mii nay cTiinh Ngài lai 
cliing tên cũ ctia ông dè kcu ting. Ngtròi 
ta lirò-ng raiig vi cir str cSi-lay ô trên vè 
sir tõn ty llurtrng ha, và vì ccV Chúa Jèsus 
scr cing Phi-e-i'O' Ièn minh kiêu-ngao, ncn 
Ngài phiii tlùng cái tè'ii cũ ctia òng đc tõ 
cho biét òng vàn còn cái tánh cũ ctia ông 
khi trtró'c. 

(iQuĩ Sa-tan đã đòi sàng-sây ngu*o*i>» 
Nghĩa lá ma-quĩ muõii thir-thách Thánh 
Phi-e-ro. Ma-quĩ dií dòi nlur vày, mà 
Dirc Cluiii Triri cũng cliitt cho, nhirng cám 
orn Cluia, Ngãi khõng dè cho nia-qui tlu'r-
lhiich mòn-đo Ngíii dè'n quá súc. 

«Ta dã cău-ngtiYên cho ngu'cri.» Càu 
này lõ ra lòng yêu-thuong ciia Cluia doi 
veVi môn-do Ngài thièl là thàm-lluiy. N6u 
Ngiii khòng ngiin-lrò' ma-qul tlu'r-thách 
mòn-dò Ngâi, tlri Ngài cũng khõng hè 
qnèn cau-nguyén Dirc Chúa Cha giũ-gin 
ho elueVi cánll tay quycn-nàng cũa Cha. 
Bòi nliò' lò'i ciĩu-nguyèn dó, Thánh Plu-e 
ro' măc diìu tlã pba.ni tòi dò'n noi cliõt 
Ngài, nliirng hãy còn bic't ăn-nìin, mà cir 
him mòt Sir-dò ctia Ngài. 

«Đire-tin không thieu-thÒn.u Giu-da 
Ich-ca-ri-6t vi lliieu dirc-lin mà phâi phani 
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tôi đén nòi bò Cluia mõt cácb tuyêt-vpng; 
cbo nèn Chúa đã càu-nguyên cho Thánh 
Phi-e-ro' khòi thiíu-thon đírc-tin, hiìu cho 
õng cir đup-c còn ô- trong Ngài. 

«Khi ngu*o*i dã hÒi-cái, hãy làm cho 
vũng ehí anh em mình.» Tháiih Phi-e-
ro' đã phani inpt tpi rát lcrn, lã cb6i Chũa. 
Chũa cho òng hõi-cài, vã nhon sir hfíi-
câi â"y Ngài tha tòi cho òng. Vãy, néu 
òng láy đèu đó mà làni clurng cho anh 
eni, thi thiêt hi niõt đèu rãt giuc lòng eho 
mòi nguòi dám dan-dì' di dt*n cùng Chúa. 

Càu 33— «Thu*a Chúa, tôi săn lòng.» 
Manh-me thay lòi ĩíy! Nhung tit?c rang 
Tliánh Phi-e-rc* clù nhò- súc mình mà nói 
lòi đó. l"crc gì ông nheV Búc Thánh-
Linh mà nõi ra nhu vày, thi thiêtqui-báu 
biê*t bao. 

Giăng 18 : 25—«Nguò*i ehêíi • Trong lúc 
bílt-căp v;i nho'n vì cái thièn-tánh bâo-tòn 
xui-gittc, khiô'n Phi-e-ro - khõng thêf nói 
thièt dup-c. Đèu dó ritt dáng tòi-nghirp 
cho òng, và eũng đáng nió' mât eho ta biét 
minh là yéu-đu<Si. Nhu Kinh-thánh đã 
chcp rãng: «Ai tirùng minh dúng, hãy 
gifi' kêo ngãi) (I Cô 10: 12). 

I )oan 21:15—«Nguo*i yêu ta ho*n nhũng 
kè niSy chăng?» Càu năy tuy ván-tat, 
nhung có bao-ham nhicu ngliĩa ríU thànt-
tlniy. Lò'i áy ehăng nbung nói eho lò tai 
nglie má thôi, nhung cũng nói cho tãm 
lòng nghe nũa.—Lùi ã'y cũng gp-i cho 
ii iánh I'hi-e-ro' nhó' lai lòi òng đã nói 
nianh-daii và lcri ông dTi chõi Ngài lã phàn-
dõi nhau. Lcri dó cũng cho ta bièi tang 
Tliá.nh Phi-c-rucó tuòngmìnhyèii-lhuong 
Cliúa ho'ii mpi ngiiòi khác. Nlnrng k\-
thièt không ai có the láy súc niinh mà 
dám tu khoe rang mình dã yèu-thuong 
Cliúa dù. Vã lai, ycu-tlnro-ng lã mõt dcu 
t6i-trpng cho su hiiu vicc Clnia (I Cò 13: 
13), mà tlu'r nln'rt lã su ycit-tlurffiig chinh 
niinh Chúa thì lai càng càn-yê'u ho'ii nũ'a. 

«LaY Chúa, phâi, Chúa biét.» Lòi nây tõ 
ra su khicm-nhuò'ng cùa Thãnh Phi-e-ro". 
(*)ng dã hpc inôt bãi hpc rát dich-đáng, cho 
nèn òng khòng dám nhcrsirc minh nũa, và 
ông cũng bi í t răng minh kbông the nhò-

súc mình v | y . 

Càu 16—«Nguo*i Yêu ta chăng?» Câu 
hôi này cũng nlnr câu hòi trucre, nhung 
có khác nhau là cãu này không có mãy 
tiíng «Ho*n nhũng kè năy.)) B«> t<> cho 

cluing ta biítChúa rõ Phi-c-nrđã ha mình 
xuô'ng rSi ; nên Ngãi chĩ hõi thiêt, coi ông 
có yèu-thuong Ngài cho đén cuõi-cùng 
chăng, dè Ngài giao vièc lc'rn cho ônglàm. 

Câu 37—«Phi-e-ro* buÔn-râu vì Cluia 
hôi minh di-n ba làn.n Cbúa hôi ông đên 
ba liin, dèu dó làm cho ông nhcV lai ba liìn 
niã ông dă ch6i Cluia, boi vày òng mói 
buòn-ràu. 

((Lay Chúa, Chúa bitít hèi moi viêc, 
Chúa bièt ràng tôi Yêu Chúa.» Càu niy 
ho'ii càu 15, lai càng tõ ra su kliièm-
nhucVng ciia Thánh Phi-e-ro'. Bi3udócũng 
chúng chác lòi cat ngliĩa ô' trèn hi thict. 
Cluia hiii õng ha lììn, lãm cho õng nhcr lai 
ba liìn mã òng dã chrti Chúa ; nèn ông ntó'i 
chiti het sirc ha minh xuô'ng. 

CÁI SU'Ò'NG CÙA BÀI HOC N À Y : 

I.— Cluia kcu-gpi Phi-c-ro', hãy theo ta 
(Ma 4: 19). 

II .— Thánh Phi-e-ro- làni clning cho 
Chúa : «Ngài lá Biíng Christ.> (Mác 8 : 29). 

III.— Chúa Jèsus chăni-nom eho Thánh 
Phi-e-ro -: «Ta càu-nguyèn cho ngiroi» (Lu 
22:32). 

IV.— Chúa giao trách-nhièm cho Tliánli 
Ph i -e - ra : «Hãy clnin chièn ta» (Giiing 
21: 16). 

LÒ'I HÒI : 

1.— Bài hpc niiy day-dfi gi cho ngucri 
tín-dò? 

2.— Bire Clnia Jèsus CÓ dcm các niòn-
đò dén noi vang-vê dè lãm chi ? 

3.— Cluia có hôi gi các môn-dò? 
I.— Tai sao Thánh Phi-c-ro- có trâ liri ? 

eó phiii Chúa hõi mòt minli òngiíy không? 
5.— Bõi có- nào Ngài bôi m õ n - d ò : 

nguòi ta tirô-ng Ngãi là ai? Và Ngài lai hòi 
các mòn-dò : vÔ phàn các môn-đò, thi 
tuô'iig Ngiii lĩi ai ? 

6.— Các môn-dò dã xung Ngài là ai? 

7.— Vi ccV não chúng ta nói IcVi làm 
chirng ciia tluinh Phi-e-rcr là cái ncn-tang 
cùa Ilõi-tliánh ? 

8.— Thánh Phi-e-ro' có lòng thc nào? 

9.— Tai sao ma-qul đòi tliù'-thách Thánh 
Phi-e-rcr? 

10.— Su Phi-c-ru chõi Chúa vã Giu-đa 
Ìch-ca-ri-6t bò Chúa khác nhau thè nào? 

11.— Tai sao Chúa phâi hôi Thánh Phi-
e-ro' ăèn ba lãn : ccNgucvi yèu ta chiing ?» 


