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S A T CO N O I K H O N G ? 
(II Các Vua (i : 1-7) 

M l T . - s r II. A . JAFFRAY 

(Danh-dii Ilni-trirò-ng IIòi Tin-I.ímli Bòng-Phap) 

n P R O N í ì các sách, khôngcó sách nào 
thú-vj bâng Kinh-Ihánli. Trong 

Ijeh-si'r Ciru-iróc, khòng gi rál ích-loi 
cho dòc-giá bàng vièc làm 
ciia hai tiên-tri Ê-íi và Ê-
li-sè, UVc tir I Các Vua 17: 
dcii II Các Vua 13. 

Ticn-IiiÊ-li-sêlàm nhièu 
phép la lani. Vâ, khòng 
phép la nào khòng icb cbo 
ngiròi ta, tirc là tir II Các 
\ ì ia 2 : - 8 : v â y . C n n g 
giong n l n l n g sir chép o 
trong Tin-lànb Tàn-iróc, 
vài doan đó luân v'c r>i'rc 
CbúaTnVi ban on de ycn-ni 
lòng ngiròi (lau-(l('rn : nào 
clnìa niróc lict, nào tăng-
Ihcm (lììu ciìa (lòn-bà góa, 
nào làm cho con ngirò-idò-n-
bà góa sónglai ,nàolànicho n- A-

ăn (Umc canb dòc, nào kbicn cbo inôt 
tiăm nguòi ăn no, nào cbùa sach bênli 
phungcùa quan tòng-binb, nào làm nôi 
luòi rìn cùa ngiròi mòn-do. Nh&ng 
plicp la (ló đèn có thê lã'y làm thí-du 
đe bày-tô dcu cot-yc'u ci'ia dao Tin-lành. 
Y ì Btrc Thánh-Linh kbòng bc chép 
inòl vicc vò-ly náo vào trong Kinb-
tbánb. Còn nluV kbi tòi tb<y-au, rà'l 
Ibícb cboi l ianb: \i lianb vc dău kbòng 
có chir, nlurng có dao-ly o trong dò. 
Kinb - Ibáiib (>iru - inVc dircVng cfing 
giông vàv. Y ì sir cbcp liong Kinb-
t v w , , r s 
tbánb, bal ci'r Ijcli-si'r boăc sir-licb, vàn 

con-iiil ciia vàn. deu giong lianb vê 

r>iic Cbúa Tròi coi-ngó, diroc ícb 
nbieu 1am. 

Nay tbi'r luàn vc sir T > Ú C Cbúa Tròi 
dùng Ê-li-sè làm cbo luõi 
rìu nôi lèn măt niróc. II 
Các Vua (>: 1-7 cbép : «Các 
môn-dò ci'ia nhũngtiên-tri 
nói vtri E- l i -sè ràng : Noi 
cbúng tòi ò- Inróc măt tbay 
là hcp quá cbo cbúng tòi. 
Xin đê cbiing tòi di den 
Giò-danb, ai nay sè dfín 
mòt cây dòn-tay, rì3i tai dó 
cííl mòt no -i o cbo cln'mg 
tòi. E- l i -sè dáp : Hãy di. 
Mòt nguòi tiep rìíng : Tòi 
xin tbay hãy di cùng các 
tôi-tó tbay. Ngiròi đáp: 
Ta sê di. Vây, nginVi di 
vó-i bo. Den ('iiò-danb, bo 

JAKPKAV kbo-i don cày. Nhirng có 

mòt nginVi diro-ng díin cày, cái liròi rìu 
văng xuong niróc. Ngiròi la l cnrang: 
()' cbúa lòi ! tban ò i ! tòi có miron nó ! 
Xguúi ciia r>irc Chúa TnVi bòi rang : 
Nó nVt o dàu ? Ngiròi cbí cbò cbo. 
K-li-sc bèn cbat mòl kbúc cày quăng 
xuonglai cbô dó, làm cbo lu*&i rìu noi 
Icn, và bicu ngiròi â'y rangi Hãv lav nó 
di. N'ginVi ;*iv bcn gio' tav ra \à lay nó.» 

Trirór bãy đem cái Inròug hoc cùa 
tiên-tri dã làp chia ra lirng phân iná 
bàn : 

(i) Truòng dó chàl-hep, Irò nbicu, 
đát il, kbòng di'i o . Song, dó là cái 
dip ríít tíít. Vây tbi, phàm tnnVng 



Iruyen dao cúa Hòi-thánh, nê'u chĩ 
nhani niôt inuc-dích là cat nghĩa lòi 
day quí-báu trong Kinh-thánh, thì chãc 
han diroc Chúa ban plnnVc cho vày. 

fe)Môn-đô dèu Ià nhírng ngircVinghèo-
khó. May khòng có hòi lón iuróc ngoài 
giúp si'rc, nèn khòng the khòng lo tir-
làp, ai nâ'y dõn cày, ra si'rc xày-cát 
mòl triròng m<Vi ròng-lcVh. Trong dó 
có mòt trò khòng rìu, nhirng nuron riu 
cũa nguòi k h á c đ ê l à m vièe. Boi vàv, 
thâ'y rang các mùn-dò dó diìu it tien-
cua, song có lòng khiêm-nhiròng yà 
tình lièn-lac, dòng lòng hiêp si'rc, làm 
diro-c tron vièc. 

c) Thììy trò cùng di làm vièe. Sirdó 
là thày g imng Iheo ỳ trò, c h ó khòng 
phâi tir ỳ thay djnh truró-c. t>en nlur 
môn-dò mcVi thày cùng di, lai không 
phiii là mòn-dò khòng vàng-phuc thay 
mà làm theo ỳ mình. Thàt'to ra môn-
dò có lòng sot-si'ing. 

Song, ve su- liròi rìu vslng khòi cán, 
hoăc có y day-ch") <V trong dó. Vì có 
mòl môn-do rât n g h è o , s o minh kliòng 
dir phan ve viêc xày-căt triròng mói, 

[bèn nnron rìu de lám vièc, sot-sáng 
jhăng-hái, Ihnl hiem có. Khi văng mat 
liròi riu, bèn nói cùng Ihay rang: 
«Tlian òi ! tòi có miron nó !» E-'li-sê liên 
chăl niòt khúc cày. quăng xuõng tai 
chõ rìu ról . -Birc Chúa Tròi làm phép 
la, khien hrò-i riu nôi lên măl nirór. 
C.ó Ihe líív sir dó làm Ihí-dn, tóm lai 
iná chia làm ba v day-dò. 

1. Lir-ỳi r ìu n<$i l ên ví vó*i 
c ò n g - l ao c i r u - c h u ô c . — Lirõ-i rìu 
văng ra khói cán, xuong niróc bèn 
chim, làm h ì n h - b ó n g ve sir ngiròi 
dòi xây cho-n, sa vào bien kho tôi-loi, 
(|uyet khcmg tránh khòi cái nan ng4p 
dau. Nay, vì chat sát râ'l nãng, luõ -i rìu 
al chìm ; vì tòi ral dcr-dáy, loài ngircViát 
chel. \'àv thì, ngiròi dcVi dã sa vào tòi-
lòi, khác nào niróc chay xuông Irũng, 
((uyet khòng Ihê tir cúu lay diror, rúl 
lai chí luyc;t-vong mà thôi. Co nhièu 
càu Kinh-lhánh clu'rngiõ sir đó. Thi-
Ihièn .")! : 5 chép rííng: «Kìa, lòi sanh 

ra trong sir gian-ác, me tôi ciã hoài-thai 
tôi trong tôi-Iõi.» Lai, E-sai 1: 5, 6 có 
chép: «Các ngiroi sao còn ci'r ban-
nghich, cìê líii bi dánh n ũ a ? Đâu cìêu 
dau-ct(Vn câ, lòng deu mòn-môi cá. Tír 
bàn cho-n cho den dính dau, chang có 
chô nào lành : răt nhũ-ng vet thircrng, 
vít sirng cùng lan mói , chua rjt, chira 
quà'n, cũng chira bòi dììu cho èm.» Giê-
rè-mi 17 : 0 có nó i : ccLòng ngirc'ri ta l;i 
doi-trá lurn moi vàt, và rãì Ià xííu-xa : 
a i có the hiel duoc?» 1'hao-lò nói trong 
tho- Rô-ma : 10 rang: «Châng có mòt 
ngiròi c ô n g - binh nào hét, dau mòt 
ngiròi cùng không.» 

I);ìu kê có trí-khôn the-gian cãi- lãỳcó 
the sira mình ctiro-c ci'ru, Ià'y lai cái 
hinh-trang cua con f>irc Chúa TrcVi ; 
nhirng nào có biel rìu sat a tch ìm, lòng 
ngu-(Vi ngày kém, có quyen-phép gì de 
ci'ru ctircrc m'mh ? Vày, tiên-tri Ê-Ii-sè 
dùng cách khôn-khéogì mà hay khiê'n 
cho lirõi rìu cìã chìm Ini nôi Ièn trên 
m ă t m r ó c ? ô n g đ ó chí chăt mòt khiic 
cây quăng xuông niróc, hrõi rìu bèn noi 
ngay. Xét hai chfr cckhúc cây» (V Kinh-
thánh. có ỳ-nghĩa Iìim. Ê-sai có chép : 
«Có môt chòi se ni'rt lèn tìr goc Y-sai, 
mc)t nhánh tù" rê nó se ra trái.» Lai 
chép: «Xay ra trong ngày đ ó , rê Y-sai 
dúng lèn Iàm ccV cho muôn dàn, các 
niróc dèu tìm den Ngài, no*i an-nghí 
ciia Xgài sè ciiroc vinh-hièii)) (11:1,10) . 
Sách nav và sách CŨa tièn-tri khác deu 
lâ'y chrr «nhánh» de chi \ e -Bà'ng Chrisl. 
Bê'n I I>hi-e-rcr 2 : 24 thì chép : «Ngài 
gánh tòi-loi chi'mg tòi trong Ihàn-thê 
Xgài Irèn cày gò...» Chu*cccây gõ»đó rõ-
ràng chí ve cày thàp-tir. Vâ, coi Xuã't 
lvdip-tò Kỳ 1;"): 23-25, duong khi đân 
Y-sc-ra-èn ra khòi xir E-díp-tò, dê'n dà'l 
Ma-ra, vì ntróc tai dó ciang, châng uong 
cìiror, nèn dàn-chúng khát tam. Ho 
deu liíin-hain Mòi-se. Mòi-se ciĩu xin 
-Búc Chúa Trcri. Ngài bèn chĩ cho mòt 
cày gô, bieu Môi-sè liêng xuong nircVc, 
mróc liên hóa ngol. Song, sao Ciru-
ircVc hai lăn chép ve phép la ném cày 
gô xuongniróc? Há chang vì càv go 



làm hình-bóng ve eòng-lao ci'ia thàp-Ur-
giá sao ? Bói rBi'rc Chúa Jèsus dò huyêt 
trên cày thàp-lir, chuòe. lòi muòn dàn. 
Ghi inòt cái đó nuVi có còng-lao và súc-
lirc, đòi di'íng ra ngot, khien nhĩing 
ngiriYi (tã chìm-đãm lai du-o-c ngóc lèn. 
Gho nên Phao-lò có n ó i : «Vì tòi dã 
đoán-dinh răng (V gifra anh em, tòi 
chang hiet sir gì khác ngoài &ùc Ctn'ia 
Jêsus-Christ, và Birc. Chúa Jêsus-Christ 
bj dóng đình trên eày thàp-tir» (I Cò 
2: 2). Lai nói : «Còn nlnr tòi, t ò i h a n 
châng khoe mình, trírra khoe ve thâp-
Ur-giá cùa rKrcChúa 
Jêsus-Christ chúng M Q T NGITCTI Đ I Đ Ă U MÔ" Đ U ' Ò ' N G 

ta...» (Gal. 6 : 14). O" 
'lrêri Ihãp-lir-giá.Birc 
Ghúa Trò*i (tâ lo liel 
lình yèu-lhinrng cíia 
Ngài, (tem Bang iã't 
tliánh-sach (V tiên 
Irò-i.lè riniggapnhau 
vói ke rát (to-dáy (V 
trên đát, khien pliàm 
ai nhtV-cây -Bà'ng áy, 
diìu chel c.ũng (ĩuo-c 
song, dang cũng h.óa 
ngot, chìm-đám cũng 
có the n g ò c l ê n . 
Công-lao (ĩó chính ra tir dao thàt bô-i 
Cliúa bi treo trèn cày, dô huyet chuôc 
tòi. Ngoài dó ra, thàl k h ô n g c ó dirò-ng 
nào khác de duoc c iVu. 

2 . Lirõ-i p ì u nÒi l ê n , l à m h ì n h -
bóng \ê c ô n g - l a o , v â y t a có t h ê 
lãnh đu*o*c k h ô n g ? — K h i luõ i rìu 
văng xuong mnVc, ngirò-i môn-dô la 
lên rang: <((V chúa lòi! than òi! tòi có 
imio-n nó!» Tièn-tri lièn hôi : «Nó ràt 
o đâu?» Bò Ihàt là mòt càu hoi rát 
ciìn-yeu. Vì hrfri rìu văng khòi cán, 
túc nlnr chúng ta ìnát quyèn. Mòn-dô 
đã inai luò-i rìu, thì khòng the cain cán 
inà hiin vièc diror. Nhir vày, neu ta 
xay cho-n lain-lac, chác thiêu sirc-lirc. 
Có khi tín-do pham tòi, không clriu 
ximg ra, so* mat danh-giá. Song, nêu 
muón cir g iũ đanh - giá dê hau vi(-c 
Chúa nhir thiròng, cũng nhir ngirò-i 

rF' ,ltU'0'G dãy đò b'a iniroi nìíni, 
mi\c-mrJaffraij duoc Chúa dùng 

dén thăm bon-xú dè lo tàp IIôiTin-
Lànb. Sau dó, clu'rng muòi lăiu 
năni, ôiig làm hôi-tru-trng niàu-liõi 
o bon-xir trong năm nãm. Bày giò', 
ngót sáu nuroi tuoi, dììu bac pbo-
phcr, ông vãn có tinb-tlian nianli-inè, 
di triró-c niò- đirrVng cho viêc giâug 
Tin-lành. Hiên naj' ông lâm hòi-
truõngHòiTin-Lành miVi làpô-Nam-
dirong quan-dâo. Nguyèn Chúa 
ban thcm phinVc lành đè òng hau 
viêc mà giirt giâi thirò-ng cùa Chúa. 

dã míít rìu lai niiiíin du-oc rìu, thì 
dùng càch gi khòn-khéo mà lav lai 
diroc? Chi có deu rát can là h6i xem 
rìu (tó vó-t 6- cho nào mà thôi. Vì', nê'u 
tín-do dánh mă't (piven-phép ciia Đirc 
Thánh-Linh, ì'ít là vì có- mòt sir gì dó; 
vày can ncn xét hoi vièc dõ ra sao, 
và xiiy ra lúc. nào. Hoăc noi gián pham 
tòi \(Vi ngu-òi, mà clura ciui ngiriri tha-
thir cho chăng? hoăc. lira-gal ít nhieu 
l ien-cùa và do-vàt cùa ngiròi khác 
c.hang? hoăc vay-nnro-n mà khòng 
trâ chăng? hoăc n ó i ' d o i mà khòng 

nhàn chăng? hoăccó 
Iòng dièu-hac, ghen-
tu-ong, ganh-go, tlui-
oári chíing? hoác làrii 
\i(}c khòng nên làm 
và khòng làm vièc 
nènlàmchăng? Nlnr 
vày, hoac vi niòt vièc 
(lèn noi mát l iu, mal 
súc, làm buòn cho 
T>úv T h â n h - L i n h ' , 
lòng inình khòng vui. 
Cho nèn phâi xét kỳ 
vièc dó , biet rõ lirõ-i 
i ì u rót ô* đâu, thì 
nhàn lâ'y mà chfra 

lai. T>ó là môt phép râ't tot. 
Tòi niió- có nghe mòt ngircVi tin-dij 

thiêu-nièn cau-nguyèn rang: «Layf>irc 
Chúa Jèsus! Ngài biet lòng lòi, tòi 
không che-giâ'u gì cii. Xin Chúa soi-
xét tôi, néu tháy tôi có d'êu gì khòng 
h i ip y Ngài, xin Ngài chĩ-bâo tòi mòt 
cách rõ-ràng, tôi se vàng Iheo, nluV-cày 
sirc Chúa, iit sira-doi ngay. Muôn 
thict hè't lòng, vàn vàn.» 

Nguò-i dòi dã có lõi, ct> sao còn hay 
giàu-giem mà khòng chiu xirng? Vì cói 
trong lòng kièu-ngao, và có nhieu ngirò-i 
cho rang xung tòi ô- triróc. miit Chúa 
thì dê, chó* khó xirng tòi ò- triró-c măt 
ngu-cri. La thay! quì xuòng xirng tòi ô" 
triró-cmălChúa,saokhòngho-then chút 
nào? Xirng lòi vóù ngiriri lìCri, sao lai 
ho-lhen dò măt? Há chang vì ho cho 
Chúa hang song là hình-lu-o-ng không 
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nghc, khòng tháy, khdng biê't gì sao ? 
Vi'i, nguòi đdi xirng lôi phãn nhièu 

chĩ xirng đai-khái, nèn khòng tháy khó. 
Nê'u c ú làn-luo't xung ra tùng vièc, thì 
chac láy làm xáu - ho v ô - c ù n g . Nê'u 
nguòi tin Chúa xi'iy chcra lam-lac, khác 
nào mííl rìu, iU phãi dò-tìm dê'n vièe mà 
mình đã ld\ P h â i n h â n lai mình lam-
lac bõ-i v ièc đó, thì mdi lai diroc Chúa 
han o n . Vày, ta can nèn xét minh, 
xem tai viêc gì dê'n nôi mát sirc ciia 
Bírc Thánh-Linh. Nhir thay thudc 
dùng õng coi mach biíng cìièn, thì bát-
luàn trong các co-lhè ngudi la yê'u dâu, 
dau dàu, dèu biê't đirocei'i. Cũngvày, 
fh'rc Thánh-Linh soi-xét trong lòng lín-
dò, chí-dinh chô nào khdng hièp vcVi 
dao Cliúa, khiê'n ngtrtVi biet mình 
hoăc mát ojuyen-hre, hoăc mal l>ình-an, 
cũng nhir hòi cái rìu dó rc'rt ò-dàu váy. 

Ta dã mâ't rìu, vày làm the nào? B ê u 
cììn h o n hi :t là phi'ii lay lai. Cho nèn 
tiên-tri biê't luõi rìii dò rc'rt ô- dàu, bèn 
láy khúc cày làm hình-bóng vê thàp-Ui-
giá mà quăng xuõng, khien rìu noi lèn, 
mà rang: «Hãỳ lây nó di.» Nguòi ãy 
bèn gio- tay ra và láy n ó . Nhir vây, 
chiing ta dã pham lòi, nê'u quâ tbàl 
nh<V công-lao cùa tbà])-tvr-giá đê ciru-
chĩra tôi minh, thì chac diroc rùa sach 
bâng hnyct báu cua Chúa Jèsus. Khi 
mói tinChúa, dììu dircrc tha-thir bê'tthay 
tôi-lôi; nhirng sau có khi lai lõ', tliì át 
phài xirng tòi lăn nira, incri lai d u o c 
còng-lao cùa tbàp-tir-giá de Iba deu 
lain-lôi niòt lúc cho ta. Nhirng muôn-
vàn khòng thè giau-giem, khòng thê 
kbòng xung, e linh-hon không d u o c 
thôa-thuê khoan-khoái. Vua Sa-lô-
mòn có nói : «Ngvròi nào giáu tôi-lôi 
mình sc k h ò n g d i r o c m a y - m á n ; nhirng 
ai xirng nó ra và lìa-bô nó sc diroc 
thuong-xót» (Chàm-ngòn 2 8 : l ^ . Vua 
Đa -YÍl lai n ó i : «Khi tòi nín-lăng, các 
xirong-côt tòi tiêu-làn, và tôi ìèn-siê't 
tron ngày; vì ngày và dèm tay Chúa dè 
năng trên tòi ; nin'rc bô thàn tòi tièu-
hao nhir bô-i khò-han mùa hè. Tôi dã 
tbú tòi cùng Chúa không giau gian-ác 

lòi; tòi nói: Tòi se xung eác s i r vi-phara 
lòi cùng Đirc Giê-hò-va; còn Clnia tlia 
tòi-ác cùa tòi» (Thi-thièn 32: .'5-5). 

3 . T r o n g kh i c à u - n g u Y ê n , c h ú n g 
ta là t í n - d o , tircrng n ê n g i a o h £ t 
nhũrng v i ê c lcrn n h ó c h o Chúa 
Jêsus .—Có khi tín-dò cho rangnhũ-ng 
vièe càn-kíp lón-lao miri nèn cau-xin 
Birc Cbúa Cha. Nào có biet kbòng 
vièc nào là kbòng quan-liong, kbòng 
vièc nào Ià khòng can-yeu, không viêc 
nào là khòng nèn giao-phó cho Đirc 
Chúa Cha. 

Nhieu khi di lac, biróc lăm, 
Nôi rièng, rièng nbũng ngam-ngani 

elnu d a u ! 
\'ì chung gă[) vièc kliòng cãu, 

Chira rd ỳ Chúa, biet đâli m;i t ìm? 
Néu ta muôn đvrac binh-yèn, 

O' truóe măt Chúa eõ xin eõ nài. 
Ví bâng Ihình-lình mfít mòt vàt gì, 

nhir mòn-dd Ivli-sè văng mat ludi rìu, 
k iêmquanh không thay, hd pbí Ihì-giò, 
hoăc trong ldng khdngyèn, bdi-idi tirc-
giàn; nhir the cd hièp vói dao cbang ? 
V;iy, Ihàl ra, nèn làm Ihê nào? Tdi nhd-
ngày xira, khi me tdi còn d the-gian, 
cd day tdi rang : «Mdl bũa , cha con 
bieu me di kiem mdl vât dè d- trong 
ruong, châng dè khdng tháychìa-khda, 
kiê'm tâ kiem h ũ u , khdng duo-c! Ai 
ngcV trong khi tirc-birc l)uon-rau, Ibìnb-
lình dudng nlnr có liê'ng nhd ndi d' bèn 
tai rang: Sao mà quá lo nhir vày? sao 
khdng hdi ta ? sao khdng cau ta ?» Me 
tdi lai tiê'p: «Báy g iò me Ihay day ldng 
hô-lhen, bèn vào nhà rièng quì xudng, 
cau-nguyên T>úc Chúa Tròi , xin Ngài 
tha cho cái tdi hay quèn, và giup cho 
kiê'm thâ'y chìa-khda dó. Cau-nguyên 
xong, dirng dày, di lièn. Khi dd, vìra 
thoat kiê'm, tháy ngay.» Kỳ-dièu thay! 
ldng Chúa yèu-thiro'ng, cbang nhũng 
giiip-dõ' vi^cld'n, mà lai săn lòng giii]> 
cá vièc nhd cho ngudi cau Ngài níra. 

Mdn-do Ê-Ii-sê dánh mát Itr&i rìu 
mtron cùa ngiròi khác, vìra thoat cau 
Chúa, l ien láy Iai diro'c. Sir day-dd dó 
khdng phâi khdng giúp ích đdi chiìt. 


