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1.—Bang lãm viêc cĩcVi nay, ta nên nhcV 
úén đcVi sau (II Cô 4: 7-18). 

2.—Ta găp khó-khăn là dip đu'O'c thêm 
<rn Chúa (II Cô 12: 1-10). 

3.—NgircVi khièm-nhinVng vui lòng đôi 
loi, coi nhir tòy vét áo ban (Gia 5 : ) . 

4.— 0' trong nhà, néu minh bi&'t khiòm-
nhircVng, thì diSu chang tranh quyen, cũng 
sê điro-c quy'ên (Ma 18 : 1-14). 

5.—Vì minh cũng có lói, nên đê tha loi 
cho ngirò-i khác (Rô 2: 1-11). 

6.—Có chju đau-đó-n mcVi điro-c huòng 
vinh-hiên (Hê 5:) . 

7.— Nè"u nay không ughe hro'ng-tàm day-
bão bôi Đirc Thánh-Linh, thi sau phài 
nghetiè'ng Chúa đoán-phat (Rò 8: 1-17). 

8.—Muín clnrc minh có giá-tri, tlii pliài 
làm hét nghĩa-vu (II Cô 3: 1-11). 

9.—Ai yêu Chúa nhièu thì c'âu-nguyên 
nliièu, ai yêu Chúa ít thì câu-nguyên it 
(Gi. 14: 8-21). 

10.— Bò'i minh vui hay buon tùy theo 
lòng mình buòn hay vui (Ma 12: 22-37). 

11.—Băi vcVi Chúa, minh khòng nên có 
ỳ-muõ'n riêng. Nè'u ỳ-muô'n mình hièp 
vó-i ỳ-muô'n Chúa, thì nhũng sir xăy đén 
hàng víra ỳ raình (Êph. 6: t-6). 

12.—Ta hãy thuàt hê't mpi sir vó-i Chúa 
Jèsus, Thiiy Té-lô câ, du-ò-ng nhur Ngài 
khõng biét gì vè đò'i ta (Phil. 4: 1-8). 

13.—Nhièu khi Chúa giáng tai-nan dè 
tlnr-ròn ta, khién cho nhàn láy phuró'C 
mói (II Cõ 7: 8-16). 

14.—Tín-đò có thê khién mpi svr thuôc 
vè mình, song mình chì nên thuòc vè 
Báng Christ, chcV không nên thuòc vè 
môt su' nào (Ti 6: 6-16). 
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15.— Bàu viêc nhô-mpn mà cììn phãi 
làm, thi cú làm cti. NÍu Chúa giao viêc 
ló-n-lao clio minh, thì Ngài se lieu-dinh 
cho (Lu 16: 10-18). 

16.—Nhi*êu khi tin-dò làm viêc nhô mà 
rãt ích cho Chúa. Ngài châng khinh-bò 
viêc nhò cùa ta (Mác 12: 41-44). 

17.— Phâi láy lcri Clnia day trong Kinh-
thãnh mà nuôi linh-hòn minh, thi mcVi 
tan-tói vè sir càu-nguyèn ( I I T i 3:14-17). 

18.—ít khi ngircVi la chét vì làm \ièc, 
nlnrng tlnrò-ng chét vì lo-láng. Lám viêc 
có ích cho thàn-lhe; lo-lang làm hai ngivò-i 
ta khác nào ten - rét làm lnr con dao 
(Ma 6: 24-34). 

19.— Hãy luôn giao-thòng vó-i Chúa, 
mó-i CÓ the càu-nguyèn xúng-đáng (Ma 
14: 22-36). 

20.— Ai rircVc Chúa Jèsus vào lòng, nây 
đã bât đíìu nên thánh ( I Phie 1: 13-25). 

21.—Biô't yèu-mén và hĩiu viêc Chúa, ãy 
là tìín-tcVi vè đuòng nèn t l iánh (Hê 
6: 1-12). 

22.—Bâng câ thân minh cho Chúa, ãy 
là nên thánh trpn-ven (Cô 2: 1-15). 

23.—Càng pham tpi, càng muíSn pham 
thèm (Gia 1:' 12-27). 

24.— Tín-đõ yê'u-đuõi tlnròng hay tìm 
cách trâ thù cho mình (Rò 12: 9-21). 

25.—Muôn có cniyèn hcrn ngirò'i, phâi 
có lcVng yên-lăng bò-i Chúa ban cho 
(Cò 3: 15-25). 

26.—Biét xung tpi mình, áy là biét theo 
Chúa mà cháng lai tòi-loi (II Cô 6: 14-18). 

27.—Thê' nào là tín-đò Chúa? Là nguòi 
chĩ biét theo đúng lò'i Ngiii (Gì. 15 :1-17). 

28.—Hê làm vièc chi, cir chăm vào vièc 
ãy, thì bao gi<V cũng đù thì-gitV mà lãm 
trpn bon-phân (Phil . 3: 12-21). 
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Ngày giâng dao, nèn lo di trircVc, 
ChcV dàn-dã trê bucVc liê'ii-hành; 
Ngòi nghe cbo rõ lcVi Kinb, 
Bònkhi chúc plnrcVc, đòng-lình «Anien.» 

I I 

Khi ta nghe tiê'ng kèn víra thôi, 
Hoăc tiê'ng đcVn, đcrn dòi bèn tai, 
Thi đi'rng nc')i chuyên vcVi ai, 
Chi-tàm càu-nguyên khòng sai tãc thành. 

I I I 

Muc-sir bièu đòng-thinh khò-i-sir, 
Hát ngp-i-khen Dãng ngi.r trôn trcVi. 
Ta ncn chung hiêp mòt lcVi, 
Hát khen môt Cluia dcVi đcVi Ba Ngòi. 

u . IV 
Khi vò ngòi, truóc ta phâi ngó, 
Xit-xit vOí nhuóng chô cho nhau, 
tìè ai trè bircVc, vao sau, 
Tĩíin lòng không hep, hep đàu chõ ngòi. 

V 
Ta dìrng sp- duong hòi birng dĩn, 
Si.r dãng tièn là nghĩa-vi.i ngiròi; 
Đem dâng cho Chúa phăn mircVi, 
Bùng nhau bõ măt, phâi cuòi mã dàng. 

VI 
Khi Muc-sir tuyén-tràn UVi cáo, 
U"ó-c la ngòi, tình-táo la irng. 
Thày rao qui-tâc cc') chirng, 
Nhĩrng deu nhóm lai trong tuan-le nay. 

VII 
Muc-su giàng mõt bãi Kinh-thánb ; 
Nghe đèu chi trái lánh cũa niinh, 
Ta dírng nòi giàn lòi-dinh, 
Hãy xin Bi'rc Chúa Thánh-Linh dòi lòng. 

VIII 
Nên chào-thăm Irong vòng tín-giáo, 
Là anh cm bon-dao cùa ta. 
Ngoai-nhon bát luãn gíiii xa, 
Ta nên tiép-rircVc ngirò'i ta hâu-tình. 

IX 
H3y giir mirc công-binh lir-tS, 
Thucng trè con, vi-nè" ngirò-i già, 
Viêc làm lò-i nói thât-thâ, 
Tâm-tinh tír-thiên, nét-na khiêni-nhircVng. 

X 
ĐttffC nlnr vày, lãm giro'iig chinh-đính, 
Ai tháy khòng khò-i-kinh trong lòng? 
Nhân rSng: có Báng chí-tôn, 
Hòm nay hièn-hiên cr trong giâng-duòng. 
Khuyòn nhau gân liiy lãni giro'ng. 

—Nliuiui-săc: Phan-Binh-I.iũu 

SIT M A C NO" 
TZ ' INH-THÁXH nóĩ rõ lãm rang: XginVi 
• ' ^ - tin-đÔ, hoăc Hòi-lhánli không 
nên mãc ag ai (Rô 13 : 8). Theo Kinh-
thánb cùa Cliúa, su mác ag là l(>ĩ-lòi 
nyhiclicùny ĐircChùa Trài.xìx lai.cũng 
de sanh ra nhi'èii tQÌ-lÔÍ tiê'p llieo nũa. 

Thàl c'(') ìiliicu iiguòi mudn phàn-đ6i 
deu ííy, và tiin cách iiììy eách kia dè 
elnra niình vc sir niae no'. Song, neu 
câc tín-đ8 cna Búc Chúa Trài thât 
lòny thú-nhàn và ăn-năn lòi ã'y, Ihì at 
diio'i' phu*ó*c. 

*-Có niôt iiguon hay sanh ra sir mae 
ncr, áy Ià sir hain-iiuidn. ông lliánli 
Phao-Iò dã tírng-trâì sir lliic'ii-lhdn ve 
vàt-châ'l (Phil. 4: 12). Dìiu vày, òng 
vui lòng ehiu sy thiê'u-thdn, cliangbao 

giàchja mâc ncr. Sir mac ncr đó hay 
dân-dat ngirò'i la vào các tln'r tõi-lòi 
kháe ( I Ti (>: 8). 

V\ con-cái Chúa ihiru su vâng Iòi, 
tbànb ra ăn-cáp eùa Clnia mà không 
dàng diì pban nurcVi ( M a l . 3 : 8 ) . Ãy 
l;'i phaiii lòi tham-Iam. Tham-lam 
chfing kháe gì thò- hình-tuc*ng(Cô 3:5). 

Xhieu ngircVi tin-dobay mae ncr, m'n 
vic;e Hòi-lhánh, hoăe cr bôn-xi'r, hoăecr 
ngoai-qude, phãi Ihieu-thdn. Lai vì 
có' (h'), Hòi-lhánh thucrng mSc ag nĩhi. 

Dâu nhieu tin-dò ăn-eáp cùa Chúa, 
nhirng Hòi-lhánh ciingdùng nen vì có* 
ãy inà miic no*. Xeu Hôi-lhánh niae 
no-, Ihì cũng khòng Ibè dò l<)i vì lin-di> 
khòng (làng tièn đuo*c. 
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lioi tín-do không dsĩng phsìn ìniròi 
cho Chúa, nèn dahh Btrc Cluĩa Trôi 
khòng dircrc lo ra; mà lai, chinh 
gircrngcùa ngiròi tín-dôáy trcVnên mù-
injt. Vi vây, thièn-ha khòng Ihã'y Dúc 
Cluĩii TrcVi là Báng hsíiig sÕhg có 
(juyên-phép và sSn lòng lànj cho diì.y-
di'i moi sir ciìn dùng cũa con-cái Ngài. 
Tnìi lai, nguòi ta tirmig Ngài không 
có quyèu-phép gìn-giir con-cái Ngài 
kliõi sir khò-nghicH. ' 

Nay, trongvòng lín-do, có png Mullrr 
vsĩ ins'iy õng khác hny dirpc nghicin 
râng: Chiìa vãn giQ" lói lu'rn vcVi minh. 
Vì lio hct lòng vàng lòi Ngài, không 
dàni niác ncr, đe" danh Ngài đtrcrc lòn-
vinh : ni'ii Ngsĩi cũng ban cho đircrc 
diìv-dù moi sir. Ticc thsiy ! có nliicu 
tín-đS, hoăc Chi-hõi Chúa, không suy-
ngliĩ vê dnnh Ngài đôi vó'i sir mâc mr. 
Ay vi hrong-tsĩni hp cbira đirpc sáng, 
hoac không chiu nghe. 

Sir ni:1c np dè sanh ra nhfmg y 
quanh-co. V I lucmg-tâm không cân-
rirl vè lòi síy. I U ' I I hp khòng nghĩ dcn 
li' lch niìiih thict ngiròi là khòng ni'ii. 
N(u tín-đo trâ ssich np, Ihì nhicii ngircVi 
lòi-lòi sc cliiu câm-đòrig, mii kinh-
iiicn Chúa. 

Tai mõt hòi-dong kia, có ngircVi gising 
ví M.r trâ np. Cách hai ngày sau, nhá 
giày-thép trongtinhđó khôngcòn mõl lò-
mandat nào, phâi di lãy llii'in mandat. 
Ay \i nhfrng ngirói tin-dò nghc giiing 
chiu csun-dòng. bic'l no- là tòi. nên ho 
lo lr:i no- mau nlur vsĩy. Tin-do nào 
ximg niiiili là thánh-sach mà lai inâc 
no. thì sir lliánh-ssich síy khòng hicp 
\(Vi Kiiih-lliiĩiili, vì Kinh-llitinh ilttij 
inác iu/ lá tôi. 

Công-np de xui cluĩng ta dùng cua-
câj cách liái phép. Ai mac np tliì hay 
dùng phiìn nurò-i ciia Cluĩn ví vicc 
riêng niình. nià Clii-hòi siv chac thiêu 
tiiii tiéii. Bèu dó cũng làni hai cho 
sir gii'uig dao <"r ngosii-quõc nfra. Có 
khi Chi-hòi quyên licii vê vicc no, lai 
đem trâ cho aa kia. IIo liriVng r&ng, 

san khi hct iip, sê dâng nhicu thêm vê 
các vicc nhcm-đtrc dó. Thc' Ihì, công-
no' hii chang khicn cho con-cái Chúa 
tro- ni'ii cirng lòng \:ĩ giâ-trá láni sao? 

Có ngU*cVi chùa niinh rang: Chúng 
tòi can phiii lo vicc Ilõi-lhánh, nên 
không Ihc liiuih khoi no- dirpc. Tuy 
vàv, Chúa không ép chúng tòi pham tôi. 

Lúc xày dcn-tam <V ncri sa-mac, vs'i 
lã]) nhà-thò" lai thsĩnh (ìic-iii-sa-lcm. 
ngircVi la khòng chiu cnin nhà-thcV đè 
miron licn. Nc'u ngtròi (iiu-da có mac 
np mà xàv dcn-lhò', thi không khi nào 
chép rang: «Sir vinh-hicn ciinĐircGic-
hò-va dsìy-ds'iy dcn-tsim.» (Xuĩil ll): 'M). 

Ncu \sĩy dcn-th(V dc dcp insit Búrc, 
Chúa TnVi, thi clnĩng ta đÙTig kc dcn 
sir ira-thich ciìa losĩi ngirò'i. Nhsĩ-tlnV 
nào dirp'c Isĩp ni'ii do v Chúa, ál sê diroc 
Ngài ban cho diĩ tièn làm xong. 

Công-np và circ-kho, hsii csĩi tlnrPng 
licn-lsic \<Vi nhau ( I Sa'2'2:2). Kc hgay-
lsĩnh liíy lòng góin-ghc, vì nisic np 
không thco v-muon cùa Chúa. Sp 
msíc no' sanh ra nhicu nôi lo-lìing, tirc 
là tòi-lôi. Ai lo-lsĩng nhicu vc lài-
cliinh, Ihì châc lliic'u miíl thì-gÌcV đè 
khuyên-day rigu'cVi ta thco Chúa. Nên 
dc iniiy cháp-su" lo vc tài-chinh, còn 
muc-sir thsìy fíiãiig ncn chuyên tsĩni vc 
sircaii-nguycn vàgiàng-day Kinh-thánh 
(Sir (i: 2-1). Tai còng-np, ni'ii nhicu 
tín-do ngày nay quá ló v'c ticn-hac mà 
thicu sir ciìii-nguyèn và giang-dsjy. 

Csĩc ngiriri tín-dõ thucVrignhân ràng: 
Khoi no' là tiit, nhiriig íl ngiròi nh'ân 
np là lòi, mà xirng ra, iiuĩ ăn-riăn, ìiuĩ 
bò han. Ày Isĩ Kinh-thánh day dê ai 
csĩ gan Is'mi ihco, thi ngu-cVi fiy dirpc 
ci'ru-thosĩl. 

Clu'mg tsi chó' ls'iy sir tiiĩ npcho khôi 
niiit Isìi vsĩ dirpcdê chiu làm miic-dích. 
Nlnrng hsĩy lo trsĩ np cho khoi niang 
ticng không vâng l(Vi mà làm ò danh 
Cluĩa làni muc-dích, thi I I K V Ì tó danh 
Clnĩa Isĩ Bárig gìn-gifr niiiih chãng 
thic'u-thoii gi. — Bà li. M. ./. lin/c lliuàl 
Ihi'o liáu tíThe Alliance Weékly.>) 


