
T H Á N H - K I N H B A O 

T H Ô - M A 

(Giăng 11 : 14-10; 14: 5-8; 20 : 24, 29 ; 21 : 1, 2) 

CÂU GÓCi 
Thô-ma thu-a ràng: uLay Chúa tôi và Đirc Chúa Trò-i t ò i !» 

( G i ă n g 20 : 28) 

DAI-Ỳ CÚA BÀI NĂY 
Dirc-lin là Ixri ỳ-ttnrtig cùa môi ngirò'i, 

chó- không phiii bòi tri-khõn. 

CÁT NGHĨA NHLTNG CÂU KHÓ HIEU 

Giăng 11: 14—«Đú*c Chúa Jêsus bèn 
nói.» Chúa Jèsus miri phán La-xa-rcr 
diroiig ngù. Ngàĩ phãn vãy đê thù- sir 
hicu-biét thiêng-liéng cũa các mõn-đò, 
xem hp có thíjt tiu Ngài là Dãng toàn-
năng kliòng. Nliirng tiéc thay, các môn-
dò clura (lù (iirc-tin, nen buòc Ngài phâi 
phãii cácli tò-lircVng: «La-xa-ro-cliít rò i .» 
Đirc Cbúa Jèsus dã biét rõ vè La-xa-ro', 
vì Ngài là Dáng loàn-lri. 

Câu 15—«Ta v ìeáe ngircri mìrngkhông 
có ta tai dó đ'ê cho các ngircri t in.» Dirc 
Chúa Jcsus phán I6i niìy làm cho cltúng 
ta biét rõ ỳ Ngài ìuuõii day-dõ cbo các 
mòn-do pbãi tin ràng kbông vièc gì Chúa 
Jèsus không làin đirp'C. Bõĩ các inòn-dò 
dàu đã tin rang Ngài là Dáng Christ, song 
cbtra tin Ngãi có quvèn làm cho kê chét 
dup'c sò'ng lai, ncn Cluia nii'rng vi La-xa-
ro- dã qua d<Vi, khi kbòng có Chúa tai đó, 
đe Chiia có dip-tièn mĩi tô cbo hp biét vè 
quyèn-năng cììa Ngài. Níi i Cluia dén 
trong kbi La-xa-ro' đang đau năng, cluĩc 
Ngài pbâi clura cho dirp-c lành. Nhirng 
sir clura cbo kè bíiib đirp-c lành khòng 
phâi là niõt cliuyèn la cho các niòn-dò, 
vi hp da tirng tliáy Dirc Chúa Jcsus lãin 
vièc ãy nhièu hin rôi. Vày iibò" sir cbct 
cùa La-xa-rcr mà nbicu ngtròi đtrcrc tbáv 
quyèn-năng vĩi sir vinh-hien cùa Ngài, 
còn ve pbììn các mòn-đò lai dirp-c đirc-till 
thèm trpn-ven bcrn. 

Càu 16— «Chúng ta cũng hày d i .» Trong 
cftn 11 Chúa Jcsus có pbán rfmg Ngài sc 
dén nhã La-xa-icr đè tlurc ngiròi. Ngài 
trà lai tbànb líc-Iba-ni thi nguy-bicni lám 
cho Ngài, vi nbièu nguòĩ Giu-đa tai dó 
muõn tim cách gic't Ngiti. Bôi có- ííy, 
ncn Thò-ma nghe Chúa Jésus đòi di, thi 
òng tiròng Ngiii dén dõ dc chiu sir nguy-
hicm. Thât òng kbòng bicu rõ câu Chúa 

phiin : nlurug ta di diinh tliirc ngirài. 
Bvrc-tin cùa Thô-ma ccĩn yc?u-đu6i lám, 
song òng rãt có 16ng truiig-tin vái Ngãi. 

«Dăng chét vcVi Ngài .» LcVi áy khác 
lam vói lói cùa Dirc Chúa J.êsus. Thõ-ma 
đã nói : «Cbúng tõi di điíng cbé lvó ĩ Ngài.» 
Còn Chúa thi phán : «Ngãi và các môn-đò 
đi đê'n đóde tlii'rc ngiròĩ và cho các ngiroi 
tin.» Dàu Thô-ma tirô-ng Cbúa đên đe găp 
sir nguy-biem tai tbànb iíy.song òng khòng 
phút-nhát, mà hang lòng cbiu chét vái 
Ngài.v) òngcó lòngtiuro-iig-yèuNgài. Òng 
tliàt lã nguòĩ có ít dirc-tin, òng kbôiig tin 
nhũ'iigsir niiomãniâtòngkliõngtbáy duac. 

Doan 14: 5 — «Chúng tôi chãng biè't 
Chúa di dâu.» Trong doan 13: 36 Phi-e-ro-
có bôi Chúa Jèsus: Ngãi di đàu ? Khi Chtĩa 
trà l(Vi, thi ông chiu tin ngay, còn Tbô-
ma thi kliõng phài nhir vây, dàu Chúa 
Jèsus có nói Ngài sê đi vè cùng Cha Ngãi 
vii dpn săn môt cbõ 6 cbo các iiguõi tin 
Ngài. Thõ-ma kbòng hièu Ngài pbâi chiu 
chét, ròi sãng lai, lên tbièn-dàng, nên 
ni6i bòi Ngài nbir vây. 

Cftu 6 — «Ta là đirò*ng đi .» Tbò-ma đã 
nõi: òng kbòng biát Chúa đi đâu, làm sao 
blet duiVng đi dtrp'c; song Chúa Jèsus 
pbáii : «Ta lã dirò-ng di .» Pliãm he ai tin 
Dĩíng Cbrist thì |)liìii biétmpi dèu vè Ngiii, 
vi chiiill Ngãi lit dtrò'iig đi. Cbúa kbòng 
nói Ngãi mô' dircVng, hoăc chĩ diràng, 
bay lã dpn iuõt con (lirò'ng ; song Ic, Ngãi 
dã chúng rang cbíiih Ngài lâ iliióng di. 

«Châng bò"i ta thì không ai du*o*c đén 
cùng Cha.» Ngbĩa lã, ngoài Ngãi, kbòng 
ai cõ quyèn dàn-iliít ngircri đéil cũng Dúc 
Cluia Ti 'òi . Vây, hê ai muft'n đén v6i 
Dirc Cluia T r ò ĩ , thì tnr6c bét pbài tin 
Dirc Cluiii Jèsus l;ĩ Dãng Christ, là Dã'ng 
Ciru-Tlií, lii Con cùa Dírc Chúa Trô i , mà 
nli(V-cãy còng-lao ciru-chuòc cũa Ngài 
miri điro-c. Thãt cbĩ bài Dirc Cbúa Jêsus 
ngiròi th6'-gian mói có thê dircrc hòa v6i 
Dirc Cbúa TrcVi. 

Cftu 8—«Phi-líp thira râng.» Dày không 
tháy Tbò-ma nói gì n&a. Câu 8 nììy clii. 



chép «Phi-lipthira rang.» Vi vây, chúngta 
biê-t châc bãy giò- Thô-ma đucrc rõ vè ỳ-
nghĩa cũa lò-i Chúa, và đirang ghi-nhó-
ronglóng. Vi ngiro-i nào ira bòi mà không 

bôi níra, thé lã ho (iã đuo-c hicu ròi. Còn 
Phi-lip chãcbcri thictuđèu não.nên mcVihôi. 

«Xin ch? Cha cho chúng tôi .» Có lè 
Phi-lip miiÕn g§p môt su hièn-thííy nlnr 
Ê-sai và Ê-xê-chi-ên dã g(ip (xem Ê-sai 6: 
vã Ê-xè-chi-ên 1:). 

Boan 20 : 24— «Thô-ma.. .không ô*đó.» 
Lúc năy nói vè khi Chúa đã sõng lai và 
đã hièn đê"n vói nhũng môn-đò. Các 
môn-dò cónhóm lai ngày thir nliirt trong 
tuàn-lê, nhu-ng mã kliông có Thò-ma tai 
dó. Ay là mõt đèu la, có lc ông không 
côn su tròng-cỳy nũa. Òng tu-ô-ng Chúa 
Jêsus ch6t ròi, tbi khõng cõn có gi khác 
nũa. Tháy Chúa bi dóng dinh ticn cày 
thàp-tir và d3 bi đcm chôn, òng liròng 
th6 là xongđò-i Ngài ròi. Tánh ông không 
tin nhũng đèu òng kliông thay đircrc. 

Cftu 25—«Nhũ*ng ngu*ò*i trà lò*i râng.» 
Su trà lò-i cũa Thò-ina tò ra ông chĩ tuông 
vè su chè't ci'ia Clu'ia Jèsus mà thòi. Chúa 
đã phán trucrc i ãng Ngãi sê chét và sê s6ng 
lai, nhung mà Tliõ-ma không hi'cu. Tliàt 
òng này khòng hi'cu vè su tliiêng-liêng. 

Càu 26—«Cáeh tám ngày.» Tir ngãy 
Chúa s6ng lai cho dén bày ngíiy sau, Ngài 
không cõ hiên đén vói các mõn-đò nũa. 
Châc ho đuong tiòiig-đoi cho duo-c gyp 
Ngài hicjn đén, nèn đã nhóm lai vcVi nhau, 
và ngày tliir tám lli ìcó Chúa Jèsus hiên d6n. 

«Cácmôn-dÒlai nhómnhautrong nhà.» 
Các môn-đò cũng có nhóm lai trong mòt 
nhà áy tuíìn-lê truóc. Có lè lai noi đó mà 
ChúaJêsuscógiũlcVucrl-c|iia vói hotruóc 
khi Ngài chiu ch6t (Sir 1: 13). Lăn nhy 
là liĩn thú nliút raà các môn-đò Chúa Jèsus 
giũ ngày tliir nhirt trong luìSn-lè ăè kỳ-
iiicm v<5 su s6ng lai cùa Ngài. Tir lúc áy 
cho đén hôm nay, tín-đò đèu giũ ngày dó 
mà IhcV-phuong Ngài. Ngiroi Giu-đa 
thiròng giũ ngày thú băy thco lu(it-pháp 
Mòi-se, song nguòi tin-đò giũ ngày tliú-
nhút đe thé cho ngày thir bây. 

«Có Thô-maô*vó*i.» BàuThô-ma khòng 
còn có su trông-cày nhu d3 nói ò- trên, 
song ông không bõ su nhóm lai vó-i các 
môn-đò, nên cAu này nói có Thò-ma ò vó i . 

Cĩiu 27 — " Ngài phán vó*i các môn-đ(5 
ráng: bình-an cho các ngu*o*i.» Bày là 

lân thú hai mà Chua Jêsus hièn đc*n vói 
các môn-đò. Khi Ngfti dĩt phán binh-an 
cho các nguoi, thi Ngài lièn nói cliuyên 
vói Thô-ma, Ngài đâ cho ông THÍY các 
dáu diiih và dáu ncri suón Ngài. XY lò 
ra Ngài lá Dãng biét hct mpi su. Ngài cc'i 
nghe Thô-ma nói néu òng khõng đucrc-
tháy nlurng dãu đinh noi tay vã chon cũng 
dáu giáo đàm noi suón Ngài, tliì ông 
không tin r&ngNgàidã tir kè chét sõng lai. 

((Hây dăt tay vào su*ò*n ta.» Lòi nhy tò 
ra noi strò-n cùa Chúa Jèsus CÒn díi'u lõ 
cùa giáo dàm, thit không kliép lai. Dèu 
dó tò ra xác Chúa Jèsus khõng có Iiuy6t 
sau khi Ngài s6ng lai (xcm Khâi 5: 6). 

Càu 2 8 - « L a Y Chúa tôi mà Đú-c Clnia 
Tríri tôit» Khi Thci-ma đup-c Cluia cbo 
ông thãy các dáu mâ òng trõng-dpi muõ'ii 
thã'y, tbi ông lièn biát Ngãi là Divc Clnia 
Tròi , nèn òng tlura nàng: «Lay ChÚH lôi và 
Bú*c Cluia TrcVi tôi.« 

BÀI NĂY CHIA RA LÀM BA PHÀN 
Kinh-thánh khòng chcp nhièu vè Thô-

ma, bon sách Tin-lành clù nói ònglà inôt 
môn-dò inii thòi; song chĩ có Giăngđã c-át 
nghĩa mòt it dí-u vc ông vây, nhò* iihĩrng 
đèu mà Giăng đă cât nghĩa, clning la 
ctirp-c l>i«*t tánh ciìa Thõ-nia là thè nào. 

I.— Thô-ma là ngircri trung-tin 
( G i n n g n : 11-10) 

Birc Chúa Jèsus phâi t i ô vì* thãiih Bè-
tha-ni đe làni cho La-xa-ro- tir kê chè't 
sõng lai. Ngài phài day nguòi ta bieì 
Ngài là sir sõng lai và là su sfíng. Nhung 
mà Thô-ma biét Ngãi đi dó là nguy-liicni 
lâm, vi nguòi Giu-da ô- đó mu6"n tim cách 
đè giét Ngài. Ông Thò-ma cci tánh ho-
nghi 1am, ông khòng hièu vè quyìJn-phép 
cua Ngài. Nhung mà Chúa mu6n dùng 
su chêt ciìa La-xa-ró dê giúp các môn-đò 
tin Ngài cách trpn-vcn. Diĩu Thô-nia hay 
nghi-ngò đèu ông chúa thĩíy, song òng 
bàng lòng chiu kho vói Chiia. Thât ông 
là môt mòn-dò rãt trung-tin cũa Ngài. 

II.—Thô-ma hói Chúa 
(Gi ih iR 14 : 5-7) 

Bũc Chúa Jêsus và các mòn-đò duong 
nhõm lai trong mõt phòng dcì giũ lè Vuot-
qua. Ngài đã phán rõ vè su chê't và su s6ng 
Iai cùa Ngài. Lúc báy giò Ngài nói vè su 
tái-lâm cùa Ngài nũa. Cliúa phán r-ang: 
«Ta se trô- lai deni các nguoi đi vó-i ta, 



hâu cho ta cV đãu thi các ngúoi ciĩng se 
ò' đó.» «Các ngiro'i hiét ta đi dâu, và biét 
dirò'ng <li nũ'a.)» Thô-ma thua ràng; «Lay 
Chúa, clníng tõi chfing biét Chúa đi đàu; 
làm sao biô't đirò'ng đup'c?» Tir han đ'âu 
Hôi-lhánh đirp'C ])hiró'c, là nhò lò'i hói 
cfta Thò-ma. NhcV lò'i Tliô-ma hõi và lò'i 
Chúa dùng clê dáj) lai, đã giúp-đõ' nhièu 
ngu'ò'i du'p-c biét Cliúa lã phuo'iig-phap 
cúu-rôi mà ă&n vó'i Ngài. Cliúa Jèsus-
Christ dã phán: «Ta là đirò'iig đi, 16 thât 
và sir síSng, chilng bô'i ta thi không ai 
đirp'c đén cùng Cha.D Bò'i su chét cùa 
Chúa Jêsus trên cày thàp-tir, ngirò'i ta đtrp-c 
cúu khòi tòi, dup'c giao-thông vó'i Dúc 
Chúa Trò'i, điroc có su sô'ng đò'i đò'i và 
du'P'cInrtVng phtrcVcnoithièn-đãngđò'iđò'i. 

III.—Thô-ma ho-nghi v<5 su* sông lai 
( B o c Gii ing 20 : 24-29) 

Có 16 vì su buòn-bã, nèn Thò-ma 
không nhóm lai vó'i các môn-đò liĩn thú 
nhút, khi Chúa Jêsus hiên đê'n. Ong có 
lòng hò-nghi, nên òng không nhóm-hop 
vó'i nhũng nguòi yèu-tliuong Ngài. Ông 
khòng tin Ngài dã tùkêchô't mà sííng lai, 
nhung klii õng đuoc muc-kícli vè Ngài, 
thi ông liên tin. Song, lúc đó, Chúa có 
quò-trá ch òng, vi su hò-nghi cũa òng. 

Ngãi đã plián: «Vi nguoi đă thãy ta, nên 
ngiroi tin. Phuó'C cho nhũng kê chang 
túrng thãy mà đã tin vây.» 

LÒ-I HÓI: 
1.— Tai sao Chúa Jèsus đã nói La-xa-ro 

đuong ngù ? 
2.— Bòi có' nào Chúa Jèsus mùng vì 

không có Ngãi tai nhà La-xa-ro' khi ông 
ĩiy đau năng? 

3.—Dàu Thô-ma không hiêu vè quyèn-
năng cìia Cluĩa Jcsus, song òng có Iòng 
thê nào ? 

4.—Ỳ cùa Chúa Jêsus trô' vè thành Bè-
tha-ni và v ciìa Thô-ma trò' ve thành ãy 
là thc nào ? 

5.—Cluĩa Jèsus phán ràng: «Ta là đuò'ng 
di» có nghĩa gì ? 

6.—Vi sao Thò-ma khòng nhóm lai cùng 
các môn-đò khi Chúa Jêsus hièn dô'n lăn 
thúnhút? ' 

7.—Vi sao Thô-ma hò-nghi ve su sô'ng 
lai ciĩa Chúa Jêsus? 

8.—Bô'i có' nào nguò'i tin-đo giũ ngày« 
thú nhút trong tuiìn-lc mà tlió-phupng 
Dúc Chúa Trò i ? 

9.—Chúa Jèsus mó'i hiên ăín vcri các 
mòn-dò thi Ngài lièn nói chuyèn vcVi Thò-
nia, dèu dó có su day-do gi cho ta? 

14 JUIN, 1931 
3 < > E 3 

Bl>C TIN C Ú A T H Ă Y BÔI 
(Ma-thi-o 8 : 5-13) 

CÂU GOC: 
«Lai tù- dông tây nam báe, ngircpi ta sè dè'n mà ngôi bàn 

ô* trong nuó'c Dirc Chúa Trcri» 
(I .u-ca 1 3 : 29) 

ĐAI-Ỳ CUA BÀl NÂY 
Ngirò'i nào có lòng khiêm-nhuírng thì 

sè dirp'c pluró'c ciĩa Chúa ban cbo. 
L ã l MÒ' BÀNG 

Truyên-tich niã cluĩng ta hoc hôni nay 
dã xSy ra mõt ít làu sau khi Dúc Ghúa 
Jêsus giàng ticn núi lìĩn Ihú nhírt. Bài 
n'ây chép vi? mòt thSy đòi, là nguò'i dã cai-
Iri trong thãnh Ca-'bè-na-um, <V duó'i 
quyèn cùa nguòi Rô-ma. Kinh-thánh 
không chcp nhièu vc thìĩy đôi nìĩy, và 
cũng không nói dcn tcn ho cfia thiìy ;íy 
nũa; nlurng mà truyên-tích năy thât có 
quan-hê cho nguòi ta. Vi vày, nên mói 
đup'C chép trong Kinh-thánh. 

CÂT NGHÌA NHLTNG CÂU KHÓ HIEU 
Càu 5—«Ca-bê-na-um.» Chí có Kinh-

thánli Tãii-ii'óc chcp ve thành Ca-bc-na-
uni nììy mà thòi. Tliãnh nìĩy lã hè-lrpng, 
vi Cluĩa Jèsus có õ' dó nhicu liin, và Ngài 
cũng có làm nliicu phép la tai đó nũa. 
Thành Sy ògììn mé biè"n Ga-li-lê (Ma 4:13). 

Câu 8—«Tôi châng dáng.u Xin so-sánb 
lòi cùa thây dòi v;i lòi cùa các truông-
lão (Lu 7:3) . Nêu Ihiìy dôi năy có lòng 
iihir các ti'uò'iig-lão, thì cbâc Chúa Jêsus 
sc khòng giúp-đõ'. Ay tô ra ai có lòng 
khicin-nhuò'ng sc dup'c nhicu O'n ciĩa Đúc 
Cluĩa Trò'i. 

Càu 9—«Vì tôi ô* du'ó'i quycín ngu*ò*i 
khác.» Lò'i áy có nghĩa là : Néu lôi ô 
duó'i quyèn nguòi khác, tòi cũng có 
quyèp sai-bicu nlunig nguòi ô' ducVi quyèn 
ciia tõi, huô'ng chi Clnĩa, yì Ngài lã Diic 
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Cliúa Trò'i. LÒ*Ĩ à'v to ra tliay đòi n:ì\ có 
di'rc-tin Ió'n lâin. 

Câu 11—«Sê dè'n ngÔi đÕng bàn.» Klii 
nói vè sir vui-vè cùa mrcrc thiên-đàflg, 
Kinli-thánh liay nói vè si.r dong dir tiêc 
(xeni Lu 14 :15; 22 : 30 ; Kliái 19:9). Thàt 
Cluĩa khòng phàn-hict dàn-tôc nào; hè ai 
tin Ngài Ibì đèu điro*c k'c là con cù'a Dirc 
Cbún Tròi , và Ngãi sc cbo đòng bàn trên 
nirtrc tbicn-đàng. 

Ciìu 12—«Nhũ*ng eác con bò~n-quÕc.» 
Con íiy chĩ vè ngtròi Oiu-dn v;ĩ ngiròi ngoai 
khõng chiu tin Ngài lá Chúa Cúu-Thê'. 

BÀI NÀY CHIA RA LÀM HAI PHÀN: 

1.- Đũ*c-tin và su* khiêm-nhirò*ng 

cùa th'áy dôi 

Trong Kinh-thánh Tân-iró-c có chép hai 
lììn vè Chúa Jèsus dã kben dirc-tin cùa 
nguòi dõl vc'ri Ngái : Mòt lã thììv dôi inà 
cluĩng la •suy-ngliĩ hômiiay; bai là ngirc'ri 
dò'ii-bá Ca-na-an (Mai^y^ Cbiia kbcn hai 
ngirõi đó có dírc-tin, vi ho lá ngircri ngoai 
và khòng biét đao eùa ngircVi Giu-đa, nên 
khõngbieuvcBãngMc-si. Ngrrcri Giu-đadã 
biít vc Dúc ChúaTrcVi vã Icri hira cùa Ngài, 
đáng phni có dirc-tin. Chúa kbcn vè di'rc-
tin ciia tbăy đôi v;ĩ ngirõidò'n-bà Ca-nn-an, 
vì hp có lòng muon biét Birc Cluia ĩ ĩ ù i . 

Bòi thiiy dòi niiy cólòngJthiém-nhu'irn". 
nèn mói có dirc-tin lirn nlur vây. T h a \ 
lchòng có lông kiôu-ngao, tbây cũng không 
bam ticng ngiri-klicn cùa nguò'i. Thàt 
bai (lìui dó tluró'iig hay ngăn-trò- ngirò'ĩ ta 
có (H'rc-lin dén Birc Chúa Tròi . Tbay đõi 
dă nói niinb kbông díĩng ; song l l i i ì y cbâng 
nbũ'iig nói vày nià tliòi, lai còn biêl Birc 
Chúa Jêsus lã Birc (^luĩa ' lrúi, và bict 
kbõng c.ó nguò'i nâo xiriig-dáng irlà IIIÓC 
Ngãi váo nbiĩ nira. Birc Cluĩa Trcri tlurcVng 
ban đù'c-tin cbo nbũ'iig ngircVi bĩft't iiiinli 
kbòng xúng-dáng inà kbông thc tir nliõ' 
ininb dirp'c. H Ì C J I bày giò' thc-giaii—càri 
pluĩi I ' ó dúc-tin ló'ii. Birc Cbiia TrcVi 
mumi ban đirc-tin cbo cách dir-dât nluriig 
cĩin pbài có ngirõ'i hét lòng kbicm-nlurò-ng 
mcri nhân-13nh dirp-c. 

2.—Su* khòng ich-/kỲ và su* thu*o*ng-

yêu cùa thây đôi 
Tbày đpi này châng nlifrng là ngiròi 

khicm-nbuò'iig mà thùi, thây cũng là nguò-i 
có lõng yêu-tlurang ngu-cri kbâc, và liét 
lòng lo cho hp nũ-a. Ngirói Giu-da nói 

'SMÌJIÍ' 
rang: ((Ngiroĩ yèu dàn ta, vii dã cãt nbà 
hôi cho cbúng ta.» Thfty dâ bél lòng 
yèu-tbirong nguòi đây-IcV cùa Ibây. Thàt 
Đirc Cbúa Jêsus bãng lòng ban phtróc 
cho nbfrng nguò'ì nbir vày. 

N H Ũ ' N C D E - M U C Q U A N - H Ê : 

1.—BÙ*C Cluĩa Jêsus-Christ dô'i vó-i ngiròĩ 
ngoai. 

Cbuycn tbìiy dpi nììy day-dô cluing ta 
biét iiíng Dúc Clnia Trô*i chìing nlurng 
ngbì dén ngucVi (iiu-đa mã thôi, Ngài 
cũng muõn ban plurcVc cho ngirò-i ngoai 
nfra. Lò'i lu'ra cùa Ngài cho Ap-ra-ham tò 
ra ỳ dó, và vè truyên-tich cùa õng Giô-na 
cũng vây. Thàt Birc Cluĩa T i ò i khòng lày-
vi ai: hê ai dén vó-i Ngài thi sc biéi Ngài. 

2.—Si.r vui-inirng cùa Dirc Chúa Jèsus. 
Hô*i dirc-tin cùa thày dòi liĩm cbo Dirc 

Chlja Jcsus dirp-c tbõa lòng. Mói ngiròĩ 
Irong Ibé-gian tluròng liim cbo Ngàidirp-c 
vui hay lii huòn. Ai tin vii tbco ỳ Ngài, 
tlu liĩm cbo lõng Ngãi dirp'c vui-mirng; 
còn ai ch6i-bõ Ngài, thi làjn' cbo Ngài 
buòn-bĩi vè so-pliàn cùa ngirò'i í y lâm. 

3.—Vc nirirc tbicn-diing. 
Ma-tbi-o' bay nói vè nirác tbicn-dãng, vì 

òng cbép SIĨCH áy cho ngiròi Giu-da. Nirirc 
thièn-diuig dó cbĩ vè mòt ngán niim khi 
Cluĩii Jcsus sè xuô'ng cai-tri thè'-gian năy. 
Ay lii khi các lurirc trong thc-gian s c qua 
đi tbco lõ'i trong sách Da 2:34; 7: 23. Nuirc 
thién-dàng v;ĩ niróc Đú*e Chúa Trò*i sêlâ 
tnõt kbi Ciuĩa Jêsus giao nuôc lai cbo Dirc 
Chúa Trò-i, lá Dirc C.húa Chã, sau kbi Ngài 
dã pbii-dièt mpi d c - ( | i i o c , mpi quyèn cai-
tri, và* mpi'thí-lirc (xem 1 Cò 15:24-28). 

LÒT HÔI: 

1.—Tbĩìy dòi lii ngiròi gì? 
2.—Thày dòi có lòng thè' nào? 
3.—Tai sao nói lliánh Ca-bc-na-uin là 

qiian-bc ? 
4.—Rò'i 16i niio cùa tbày dòi dã tô ra 

thày có dú*c-tin? 
5.—Các con hòn-qii(')'c ciiĩ vè ai? 
(i.—Dúc Cbúa Jêsus dã kbcn vè đirc-

tin cùa hai ngirò'i nào? 
7.—Dúc-tin cũa tbiìy dòi lá la c;ĩcb nào? 
8.--Sir gi hay ngăn-lrò' dú'c-tin cùa Dirc 

Chúa Trô*i ban cho? 
9.—Tai sao tliày dòi dà nóĩ tbìiy kbòng 

dáng ru6c Chúa vào iibã? 
10.—Vi sao cluĩng ta hiét thây dpi dó 

có lòng yôu-lhuo'ng ngirõĩ ta? 



NGU'Ò'I T R A I - T R Ê G I À U - C Ó 
(Mác 10 : 17-27) 

CÀU GÕC: 

«Nè'u ai miiòn theo ta, phâi tu* bô mình di, mòi ngày váe 
thãp-tu*-giá mình mà theo ta» 

( I . u - c a 9 : 23) 

CÁT NGHÌA NHŨ*NG CÂU KHÓ HIEU 

Càu 17 — «Có môt ngu*ò*i ehay lai .» 
Ngiròi áy đã ù dãng sau Dúc Chúa Jèsus 
mà chay dè'n Ngài. Theo thói-tuc ciia 
ngucVi Giu-đa, thì moi nguòi phãi qui 
xuò'ng li'iió'c niiít mòt tli'ày mà mình kính-
trpng, khi ìnuon hoi nipt đèu não. Trong 
sách Ma-thi-o 19; 22 đã chép ngirò'i cha^' 
dén cùng Dive Chúa Jêsus dó là mòt ngirò'i 
trê tuõi. Còn tlieo sách l.u-ca 18:18 dã 
bliép, thi ngirò'i dó là mòt ôngquan. Gác 
òng quan nliu' òng này dèu là ngirò'i giàu-
có và kliõng ciìn làm viêc đè nuòi niình. 
Thiìt niãy ngu'ò'i iíy có nhièu thi-gi'ô*, nè'u 
hp bãng lòn'g dàng niình cho Chúa d'e hiìu 
viêc Ngài. 

«Tôi phâi làm chi.» Có lc nguòi trai-trè 
gisiu-có năy dã tinig Ihâ'y Btrc Chúa Jèsus. 
ban pliiró'c cho các con níl, và có nghe 
Ngài nói ràng: «Niró'c Birc Chúa Trò i 
thuòc vè nlurng kê giííng nhucon trêi íy.» 
N'huiig lò'i hõi cùa nguò'i đó là sai. NgutVi 
ta đuo-c cúu khõng phli là nbù' vièc làin 
cùa mình, song bõ'i cõ đúc-lin đên Cliúa 
Jêsus là Dã'iig Cúu-Thé. 

Càu 18— «Sao nguò*i goi ta là nhrrn-
Iành.» Lò'i ii'y không phài Chúa Jèsus có ỳ 
chõi rang Ngài không phâi là nhon-lành; 
nhung mà Cbúa quõ-trách lcVi ;íy: «Sao 
nguo'i goi ta là nho'n-lành.n Vì Ch.úa biét 
ngiròi trai-trê áy ch'í tuòng N'gãi lii m()t 
thiìy té-lè thuò'iig mà thôi. 

Càu 19— «Ngu*o*i-bicít.i) Xguòi trai-tre 
nìiy dã duoc bict lcVi cùa Cluia tír khicòn 
tho-à'u. Bao cíia Đúc Cluia Trò ' i dã 
nhò' Kinh-thánh mà t("> ra ỳ thánh ciìa 
Ngài. Nguò'i nào rauõn đircrc Vâng-théo 
v Chúa, thi ciìn phiíi xem lcVi Kinb-thánh. 

Càu 20— «Tôi dã giũ* moi đ'êu dó.» Theo 
càu trã lò'i cùa ngucVi trai-trê đó, thi sách 
Ma-thi-o có chép thêni nhu viiy : «Còn 
thiéu chi cho tõi nũa ?» NgucVi này giõng 
nlur Phao-lô vc si.v giù' luât-pháp cùa Divc 
Cluia Trò*i (xcni l'hiL.'ì: 6;Ga 1 :13). 

Càu 21—«Ngó ngu*ò*i mà yêu.i) Cãu niìv 
tô ra Clnia ngó chăm-ch! và suv-nghĩ dô'n 
nguò'i trai-trc' dó, Ngâi đòng lòng yèu-
thuong. Su yèu-thuong có liai măt: môt 
là yèu-tlnvong có sir vui-nn'vng ; hai là yèu-
thuong cc') dèu câm-xúc. Chìic BúcChúa 
Jêsus có su vui-nu'rng vì thĩíy nguòi trai-
Irê đó mufín thco ỳ ciia Birc Chúa Trò i ; 
song Ngài có lòng cam-xúc dè'n nguòi dó 
vi Ngài biét nguòi đó không biít mình 
duo'iig còn là nguòi tôi-ldi mà phiíi cììn 
có Dã'ng Cúu-the. 

«Ngu*o*i eòn thièu môt dèu.» Chúa Jêsus 
phai day-dõ nguòi trai-trê nììy hiét su 
thiêu-thfín vè pbìin thièng-lièng. NgucVi 
nào niuíjn đuoc phuóc cùa Chúa, thi 
khòng thc nluV-cày sivc minh nũa. 

(ílliíy di... bán hêt... cho kê nghèo.» 
Chúa phán lò'i nììy, khòng phài có ỳ bicu 
mòi nguòi tin-dò phâi bán hít cùa-cSi 
mình đã có de bô'-lhi cho kê nghèo dàu. 
Bây'có nghĩa rang Ngài biét trong Iòng 
nguò'i trai-trê nììy còn yêu-lhuoiig ciìa-
câi hon lâ yèii-tluiong Ngiii ; nèn Ngiii 
ìiuifin dùng ló'i (16 de day-dp cho lĩgucVi 
Irai-tic d() bò ts'inh ich-kỳ cfia mình. Mòi 
ngirò'i tin-clò ciìii phãi biêtỳ cùãChúá cho 
mình dc liuii llico Ngùi mà đuoc phuó'C. 
Tho' llô-nia I I : 5 chép rang: «Ai náy liãy 
tiri chàc o' no'i tri mìnli)). 

Càu 23— «Khó Ià ducrng nào.» Nguòi 
giàu-cu vào nuó'c Ihiên-đsjng thàt khó là 
dircVng nào, vi hp dã quen vè su sung-
sinVng và ham-mc*n nhũng cũa-csìi thé-
gian lion Su* hicu-bie't nliò'-cí)y Divc Chúa 
TrcVi. 

Càu 25—«Dê ho*n.» Dày là mòt thí-du 
rĩit la mà Chúa Jcsus dsi dùng de day-dô 
cho hp, nguòi nào ham-me'n cùa-câi đòi 
nsĩy và nhò'-cày nõ, thì sè niâ't pliucVc 
thiêng-Iiêng. 

Câu 27— « V ì Đú*c Chúa Trcri làm moi 
su* diro*c câ.» Diìu chính mièng Dirc Chúa 
Jêsus đã phsin nguòi giàu-có vào nuó'c 
Búc Chúa 'i'rùi khó là duòng nào,songlc 



Ì S H I 

HP cũng c<> the vào <Ió dircrc, neu b;ìng 
lòng xin Ngài giúp-đcr cho. Chúa bfing 
lòng tiêp-nliàn inpi ngiròi d6n vcVi Ngài. 
Cũng có khi bci'i sir ciìu-nguycn cũa các 
tín-dò, Ngài nliùm lò'i và diing quyeii-phcp 
ciia Ngãi iiià kèu-goi nliieu kêgiàu-có dcn 
vcVi Ngài. 

B À I N À Y C H I A R A L À M B A P H Ă N ! 

I .— ĐIRC CHÚA JÊSUS LÀ MÔT THĂY NHCRN-
LÀNH HAY LÀ ĐIRC CHÚA TRCRI 

NgircVi trairtrc iiiiy có thõa lòng khi nglie 
<t6n danh Di'rc Chúa Jêsus; song khi <lã 
đirpc ô- vcri Ngãi mõt it làu, thi căm-biêì 
inình còn thiê'ii-tlion, nèn quì xuõng iná 
liõi Cliúa rãng: «Thira thììy nhcrn-lành, 
tòi phăi lám chi cho đircrc círu?» Clnia 
Jèsus bén hõi: CcV sno ngiroi gpi ta là 
nhcrn-lành? Lúc'đó, Ngãi muõn tliir c'oi 
ngiròi áy tin Ngài lã ngiròi hay lã Đirc 
Chiia TrcVi. N6u ngvcV.i áy có dirc-tin rãng 
Ngãi Ià Dirc Clnia TrcVi, thi Ngãi có the 
crjrn ngircVi áy đircrc. Và nhcV lcVi hôi dó, 
ngiriri trai-trê niìy có thè dircrc bict Ngài 
là Dirc Chúa TrcVi. Nõ'u chúug ta đircvc 
biét Chúa Jèsus là Dúc Chúa TrcVi ciia 
iiiinh,thi sir vfing lcri Ngài là de lâni cho 
rjhúng ta. 

I I . — L À M SAO NGIRCVI TA DIRCRE CÚ-U ? 

N'girò'i trai-trê dó h6i rìing: « T ô i phiii 
Iũtri chi clio dircrc ciru ?» Loài ngircVi không 
thè dircrc ciru bcri còng-dirc ciia niinli. 
Xem ngin'ri đè-lao tai thành Phi-Iip và 
ngu'iri trai-trê giàu-có nây, thâtcósvr kliác 
nhau nhieu lám. NgircVi de-lao diroc l)i6t 
sir tliicu-tli6n ve đèu cân-kip cho minli, 
lai câm-biét niinh hi nguòi tõi-lõi và ciin 
pliâi nrhtV-cày còng-liiociru-chuôccùa Dirc 
Chúa Jèsus thi mcVi dirp-c khôi tòi. Còn 
ngircri trai-trè nìĩy het lòng vàng-giũ luàt-
phfip ciia Mòi-sc và tirõ'iig rlng ininh c-Iiĩ 
còn thieu mòt it nũa thi sè dirp-c trpn ; vì 
vày mà phâi bi inát. Kinh-thánh đã <lay 
rìing: «IIãy tin Dirc Chúa Jèsus thi ngiro-i 
v;i c:i nhà ngiro'i sè diroc sir ciru-rôi.» 

III.—NGIRCRI TRAI-TRÈ BUÒN. NHIRNG M À 

KHÔNG CHJU Ă N - N Ă N 

«Soiig nét măt nguòi nfly rììu-ri vé lòi 
đó, <li ra I'ĩít buon-biì, vì CÕ hhiÔli C I I N l:im.» 
Ngiró'i trai-tic dã tirong minh gììn đtrcrc 
trpn-ven riii. Và, măc dììu có Iò-i cũa Dúc 
Chúa Jèsus giiip cbo, song lòng ngiròi đó 
eũng kbõng bieu đucrc niinli <-ó tiinb ich-
K \ v;i kbòng biet yèu-tluro'ng ngiriri làn-
eân. Pbao-lò <líi khuyèn-dc) ngircii tin-dii 
đirng khoe mìnb, yi chúng la Ii6t tliiiy 
là ngircVi có tpi, và kliòng the biet điro-C 
lõng eũa minh, trir ra có Birc Cluin Trói 
bicu tháu mà tliôi (xem 2 : 24-25). Diìu 
ngirò'i ta kbõng hiet dirp-c ióng cũa minh, 
song Dirc Cliúa Trò'i đã ban Tháhh-Linh 
cùa Ngài soi vào và xét cho. Khi Dir<-

Chùa Jêsus <Iã ticp cbuvèn v<Vi ngircVi giàu-
có ròi, thì Ngài hiál ngirõi dó thircrng-yêu 
tien-bac hon N'gâi. Nguòi iiv <i> lòng 
nuuín tlieo Chúa, nĩurng buon-birc vi 
kbòng imiõn bo lien-bac. Chiia imiõn 
ciru kè nào biél ăn-năn và đ6n giìn Ngãi. 

LÒ'L H Ò I : 

1.— Ngirù'i trai-trê giàu-có l:I ngircri 
the nào? 

2.— Tai sao cliiuig ta biê't <lir<rc lòi b<II 

cua ngiròi trai-lre dó l;I sai? 
3.— Vi cir nà'o Chúa Jêsus đfl qucr-trách 

khi ngtrcVi trê áy gpi Ngài là nbcrn-lânh? 
4.— Ngiròi trai-trè giàu-có và Phao-lò 

giong nhau the nào? 
5.— Dirc (^luia .lêsus tlnrong-yêu ngirò'i 

^trê đó có ngbĩa gi ? 
6.—VI sao ngtrò'i ta cììn piuii I>i6t sir 

tbieu-tbõn cùa niinli? 
7.— Tai sao Clnia Jèsus diĩ bieu ngiròi 

Irai-tiê phiii bán bet cùa-cal iuinli đgng 
cho kê nghèo-kbó ? 

8.— Tai sao Clnia nói kê giàuvào niró'c 
thièn-đàng khó l;i dirò-ng nào? 

9.— Ngiròi gifiu-có <•<> Ihe đircrc cúu 
khòng? Xin cál nghĩa? 

10. — Vi ccV não chúng la biê't iluoc 
nguòi Irai-tiê đó khòng giir tipn dieu-
rãn cùa Dirc Chúa TrcVi ? 



T I I A M I - K I M l 1 Ì A O lí)l 

X A - C H Ê 
(l.u-ca 19: 1-10) 

CÂU GÕC: 

.. Con ngu-ò*i dã đè'n tim và ciru kè bi mâ't» 

DAl-Y CUA BAI NAY 

Dó'i s6\\g ciìa ta diĩu diro'c Ip'i 111?' nào, 
ncu khòng CÓ Dà'ng Clnist thì thict là vô-
phtróc. 

Tru\ên-ticli vè õng Xa-chè mã chúngta 
hpc hõin nay, dã xiiy ra trong khi Dirc 
Chiia Jèsus di ngang <|iia tliành Gic-ri-cò. 
Gié-ri-cô là môt thãnh-phó thír nhirt cũa 
dân Y-SO-ra-ên dã chiem-doat taixirCa-na-
an (xem Giò-suè 6:). Thành niiy cũng lá 
inòt hen <lò (hra qua sõng Giò-danh, là môt 
diròng cái tir plnrong ilõng, cho nt'il có 
nhieu ngtriri khách Ifr-hành qua lai. Thât 
(iiè ri-cô cĩing lâ mõt thànli-phõ ràt dò-sõ. 

Thành niìy cĩing hj thièu-hiiy ninn 70 
sau Chúa giiing-sanli hôi vua nirirc liò-nia, 
khi vua áy hùy-phá tliiinh Gic-ru-sa-lem. 

Câu I! — ((Tim xem Dire Chtia Jêsus.» 
C.liir olìin» dó liun clio ta biìl phfii suy-
ngliĩ má tlurong-xót đè'n ông Xa-chè, vi 
la biét òng (liìu là niõt ngin'ri giàti-cõ, song 
còn tliiè'u vi clnra có mòt haii-lntu dc giúp-
d& và an-ũi niinh trong con nguy-bién. 
Nên ông kbao-kliiit inà niuon lim đĩíng 
xcm Chúa Jcsus. 

Càu 4—«Trèolên c â Y s u n 9 ' " i'-hfi' «trèo 
lèn cày sungi) đây cbi' liíng òng lã môt 
nguò'i nhò và tbiíp; vâ, bõi đoàn dãn 
dòng, phăii õng lai có lòng lioiii-vong cho 
diro'cmuc-kicli Cinia Ciru-thé Jèsus-Christ, 
nèn sĩĩn nlxV có cây sung bèn iliuig, òng 
bcn leo lèn de tièil cho ỳ clinh ciia iiiìnli. 

Câu 5—«Ta phài ô* nhà ngiro'i.o Clur 
«pllài» dày, ta pbiii hiít ràng khòng pliâi 
ai ép-buòc dãu, song bèn là «dáng pliai ; » 
vi dó là ỳ Chúa, theo câu gfic ciia bài hoc 
này. Yè phiìn Xa-cbê, thi có tir-do, ncu 
òngiíy iiin<5n chíìi-lir iiià khòngchiu nró-c 
Chúa vào nlià cũng diro-c; song Xa-cliè 
vôi-váiig xuòng vã mirng ruó'c Ngài. 

Càu 7 — «Ai náy thâ'Y vàY đ'êu lâm-
bâm...» Vi òng Xa-clic có tiéng xĩíu-xa và 
tánh dõc-bicin dií diin ra khiip chdn, ncn 
ai ìiĩíy tiròng riing không xirng-dáng cbo 
Con Dirc Cluia Trò'i phãi vào mòt nhà 
ngiròi nhtrvây ; tai tló, ho cci str liiiii-báin. 

Câu S—i.Xa-ehê dirngtrtró'cmătChúa.» 

( l . u - c ; i 19 : 10) 

Dày tò ra òng Xa-cbè khõng giíiu niinh 
Chúa 

hiuiii-
Irong tòi-loi mà đirng Iriró'c mìit 
iura. Vâ, lirong-tiìni õng dtro-ng 
dòng trong lòng òng, làm cho ùng khòng 
du-dtr niii lâp-tirc đèn lòi ininh licn. 

a) «Tôi . . . cho.» I.ò'i niiy tõ ra str (|uyét-
(linh tronglòng òng chiu láy cùa-câi niình 
iiià cbo kc nglico. Dày là liìn thir nlu'rt 
nià õng có sir nhirl-dinh làm chuyêil iív, 
clió1 ông khòng có Ihói quen làm nhir vày 
bao giò'. 

I); «Nêu liim thiêt hai ai . . .» Càu nìiy 
cũng có nghĩa là õng <|iiyét-đinh lrã lai 
bet nlnriig cùa-cài niã òng đã doal niòt 
cách khõng còng-binh. Khòngbic't cbirng 
õug khòng Ibc nhó' lai moi sir hfii-lô nià 
òng dã iin. Dirc Chúa Jcsus khòng xct 
hô'i lò'i nói, song Ngài hieu tliãu lòng ciui 
mòi ngiròi. Và Chúa biát trong vicc nìiy 
Xa-chè có lòng thãt. 

c ) «Tôi sè di5n gâ'p tir .» Thep luiit-
pbáp cùa Môi-se, hc ai đoat cùa khòng 
cõng-binh, thi ngtròi iíy phãi dcn lai 
nguyên cua ífy vã pbãi phu tlicin inòt 
phiìn năm cùa giá-trj dã đoat dó (xcin I.c-
vi Kv 6: 5). Song lúc bìíy giò' Xa-chc biê't 
niĩnli ò- diriri o'li-dicn cùa Dúc Chúa Jêsus-
Christ, chtV không còn ò dtrtri luàl-pliiip 
nfra, nèn òng rí t vui-inirng, chang iilifrng 
bi'íng lòng dcn-diip thco liiát-pháp mà thôi, 
òng lai den gìíp ttr phiĩii mà òng dã doat 
cácb không công-binh khi trtróc. Tbàt 
vãy, bè on-dièn ló-n hon luàt-phap baò 
nhicu, thi ngtrò'i tbeo on-đièn phãi có 
lòng ì'òng-rãi bây nhièu. 

Càu 9— ..Ngtrcri n'ây cũng là con cháu 
Áp-ra-ham.» Câu niiy chfing nlifrng có 
ngbĩa liuig Xa-chè dã bòi đtrc-tin niã dén 
cùng Chúa.cho nên đtro'c gpi là con cháu 
ciia Ap-ra-liani. Str dó là thât, vi Kinh-
Ihánli tlurò'iig nói Ap-ra-ham là to-tông 
cũa nlifrng kê có dirc-tin. Chúa Jèsus 
không có v nói nlitr vày ; nbirngNgãi nói: 
((Ngirò'i nììy cũng là concháu Ap-ra-ham.a 
Vi kè làn-càn dó nói Xa-chê là kc tòi-lôi. 
Ngài cĩìn pbâi day cho ho biét niiic dìĩu 
có tòi nhicti chirng nâo, néu có <lirc-tin, 



Ihi cĩing diroc xirng là công-blnh. Dcu 
dó thãt li'un, ông Xa-chè cũng l:ĩ ngiròĩ 
Giu-đa nhir mĩív ngircVi kia. I'liiìn nginĩĩ 
Pha-ri-si khõng diro-c trõi hcrn inà lãm 
con cháu Áp-ra-ham. Nlurllic cS haidcu 
lii'ing nhau, dcu có dip-tiên và đeĩi có 
tr-ĩch-nhicm nlur nliau. Song, lic ai có 
dirc-tin thi n;iy đu*Q*c cù*u. Nli irôngXa-
chê dã lííy an ricng lii con cháu Ap-ra-
limii, ãy lii òng đã iin-năn vii hcVi đírc-tin 
iiiii ruóc Chúa cùa mình. 

Cãu 10— «Con ngircri dè'n d'ê tìm và 
oú*u kè bj mâ't.» Ông Xa-chê là mòt ngucri 
giàu-có, liun diiu lipn thàu tlmc, lâ nguò'i 
iin luíi-lò nhieu. Thât õng lù mòt ngin'ri 
có đìì\-(l.ĩ\ lòi-lôi. Theo luãt-pháp, thi 
chãc-chan ông pliãi bi mãt. Song,nhà an-
dicn, Con Búc Chúa TrcVi dã đêũ đ'c tini 
v;ĩ cúu õng Xa-ehè, là kê đáng bj mĩít vày. 

Thât noĩ nào tòi-hìi gia-thêm thì on-
dien lai càng dir-clât. 

CÁI SU-àNG CÙA BÀI HQC NĂY : 
1.—Xa-chc làni diiu hpn tliàu lliuí. 
2.— Xa-chê hĩ ngiróĩ lim-kicni Cbúa. 
3.— Xa-chè là tin-dò. 
4.— Dĩrc Chúa Jêsus-.Chrisl tim-kicm 

ngirù-i cô lôi. • 

NHCTNG ĐÈ-MUC QUAN-HÈ 
1.— Dirc Chúa .lêsus-Christ hay suy-

ngliĩ dcn mpi ngiròi, vi Ngiii bict rõ si"i-
phân ci'ia ho. 

Xcm càu 5— (Chúa... ngirirc măt lèn.s 
Klii Ngài vira dén, thi Ngài biiSt có Xa-chc 
leo trcn c.ĩy sung đó, v;ĩ Ngài hicu th;iu 
sd-pli;ĩn ci'ia òng, v;ĩ cũng biít dupc sir 
hoài-vpng cùa ông, vi Ngãi dã dcn đc tim 
v:ĩ ciru õng vày. 

2.—DúcChúaJêsus-Christ tliũt códuyén. 
Xcm lòĩ Ngiii phán ciĩng Xa-chè ning: 

Hãi Xa-cbc, bõm nay ta pbâi ò' nhsĩ nguoĩ. 
I.òĩ đó ci) duyên là diràng nào ! Ngài cbĩ 
phãn vày, chó* không cp-huòc òng Xa-chc 
pbâi liíp-rtrcVc Ngài. Vày, cluĩiig ta hiÊt 
ràng Di'rc Chúa T r ò ĩ dìiu lãDĩing Tao-bóa 
màcâ nhan-loai deu thuòc vè Ngâi.song 
Ngãi còn đõi-đãi viri vãt thp-tao cùa Ngài 
inòt cách có duyên nlur thf. Dó là nnĩl 
guo'iig ti'iró'c măt chúng ta. 

3.— Nguòĩ tõi-lòi thàt lòng iin-năn, thi 
dirpc tĩín-tòĩ lám trong (lòi thiêng-Iièng. 

Cà dò'i sõng ciìa òngXa-chc chì lo ricng 
ví chinh mlnh ông mà tliõi. Không kbi 
nào òng suy-nghĩ dín nguài khác. Song 

le, tirkbi ông cõ lianh-plnrác mã đirpc gyp 
Dirc Chúa Jêsus-Cbrist.thi ông lièn lìiib-
ngò. Cbúng la khòng thííu iõ (hrpc long 
cùa òng. Có lcdău òng là ngircri giàu-có, 
song clnra đup-c tbôa lòng, vii kbông có sir 
binh-yén. Khi ông đ | nglie Dirc Chúa 
Jêsus l:ĩ Dĩing bav lãm on clio kêhay biion-
ràu trong trí, hái-răi trong lòng.ông bcn 
chay ra dè dirac muc-kicb Ngiii lã tbc não. 
Nhirng kbông dcu gì mà Con Dirc Chúa 
Trò'i không bict. Kbi đén, Ngài lièn ngin'rc 
mát lèn cày, tìm và gpi tcn ông, ròi hìing 
lòng di vào nhà ông. Có lêlúc nììy ông Xa-
chè lĩiy làni la lám. 

Tai dó Dirc Cluĩa .lcsus kbõng giângđao, 
cũng kbõng qucr-trách vc sir tòi-lõi inà ông 
dã pliam. Song Ic, an-đièn cùa Dirc Chún 
Jcsusvà sir tõi-lòi cùa òng Xa-chè khõng 
tlic' xum-hiêp mòt nbã vói nliau dupc. 
Ncn òng Xa-chê bét sirc xin an-năn và 
(|u\•ct-dinh m;ĩ dcu tõi minli. DÚC-lin thàt 
v;ĩ sir an-niin Ihàt llurò'ng õ' vói nbau. 

4.— Su ăn-năn. 
Chúng ta cbó' nèn lãng-pbi tbi-gicV nià 

hòi rSng: Dúc-tin và sirìĩn-niin, đèu nào lã 
tnrirc ; vi că bai đèu (I() pbài luòn liiõn à 
viri nhau. Xcu có môt trong hai dcu đó, thi 
cbríngcóícb gìcbo cbúngta. Vãy đirc-tin và 
sir aii-nan pbii i luõn luôn di cĩíp või nbaii. 

Su iin-năn nghìa lâ hôi-hân vè tòi ininh 
mà (lcn g;in DúcCluĩa Tròi . Kc niilõn đén 
giĩn Dúc C.Iuĩa Tiò'i can pbiii có đírc-tin. 

LÒ*I HÒI : 
1.— Theo đai-y cùa bài bpc nđy, tbi sir gi 

l;ĩ (|iian-lic ho'ii licl mil mòi ngiiõi ciìn pliiii 
có? 

2.— Tai sao Xa-chê đi tim-kicm Chũn ? 
3.— Vi cá não Cluia nói Ngài phài <V ulià 

Xa-chê ? 
4.— BcViccV nào hp dã lâm-ham kbi C.hún 

.Icsus v;ĩo nb;ĩ Xa-chê? 
5.— Tai sao Xa-chè xung tòi minh ra ? 
6.— Bò'i có* niĩo Chúa Jcsus kcu \a-cbc 

lã con cbáu Ap-ra-bam? 
7.— Xa-chê dirac ciru dày có y day-do gi 

vè sircúu-chiiôc cùa Clnĩa Jcsus? 
8.— Chõ nào liong biii bpc niĩy day-dõ 

cbúng ta biê't râng Chúa .lcsu.s hict hdt mpi 
sir? 

9.— Moi ngircri tin-do ciin phài cõ duyèn 
ddi vóĩ mpi ngiròĩ không? 

10.—Nguò'i the não nióĩ diioc lĩin-tcVi 
trong dùi thicng-licng? 
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