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N A M M C I , BOM M C I 
P«M Lê-thành-Thât: 

—Tlura cò, nêu hêt thây tin-tlô 
(lêu hi dóng dinh, chêt hêt, thi còn ai 
sõng níra mà hău viêc Chúa? 

Cô giáo : 
— Iiin hicu ináy chĩr «bi dóng dinh» 

nhir thíi niio ? 
— Da, Iáy dinh bâng sat đóng tay và 

chrrn vào cây go cho chel nhir Dirc 
Chúa Jcsus vày, cbá sao? 

•> 

— E i n iiiuôĩi sông dè hììu viêc Chúa 
chó khòng inuón chét cô a. Nlu'rt là 
trongnnm niìy, bircVcqua năin mcVi nììy, 
em muõn sõng môt dòi nicVi dè hììu 
viêc Chùa. 

— Muon sõng nlnr thé' lliì phiii chct 
triróc diì. 

— Li 'un sao dircrc, cô? 
— Tliiinh Fhao-Iò nói : « T ò i dã bi 

đóng dinli váo Thâp-tir-giá viri Báng 
Christ, niii tòi song, khcing |ihài lii tõi 
sóng nũa, nhung Đáng Chrisl sõng 
trong tõ i . . . » 

— Vày thì Thánh Phao-lô cũng bi 
dóngdinh thàt nhircni dã nóidósao? 
Ai dóng giiuii cho òng nui khõng Ihiíy 
Kinh-Thi'u(h chép? 

— ô n g chì cììn kè ininh nlnr llie thì 
ducrc rôi. tìirc Chúa Jèsus dã hi đóng 
dinh thc cho òng hcrn l.iKIO năm vè 
trircVc rôi. Hày g i ò õngch! ciìn hiin có 
niòt dcu hi «ke minh» là dã bi dóng 
dinh viri Búrc Chúa Jèsus rôi là dũ. 
Nên òng khuyên cbúng la : « \ ' ày anb 
eni cũng hây kè ininh là chcl ve tòi-loi 
và là sóng cho Dirc Cluia TrcVì l iong 
tìúc Chúa Jcsus-Christ)) (Rò tí: 11). 

— Thua cò, khòng chêl niã kc niình 
l:i chi'l, sao dircrc? Khó hicu quá ! 

— Ông /•'../. Huegel thuàl rang trong 
inõt kỳ nõi-chien bên Anh, môl gã 
thiéu-niên lình-nguyén ra tràn thay 
cho cha bj cuõng-bách tùng-cJuAn niiic 
dãu phiii diiiii-dircrng niõt gia-dình klui 
lón. Gii duoc tlnra-nbàn và ra chien-
truòiig thè' cha. Chang hao lâu gã hj 
thircrng vii tir-liân. Máy tháng sau dai-
bièu cùa chành-phù lai dè'n baonguOi 
cha áy phiìi tùng-quàn. Nguòi kliiing-
cir . Các quan-viên bôi tai sao, Ihi 
ngucVi dáp: « T ò i dã chêt i ô i . » Càu 
trâ liri iigò-ngliĩnh ãy khic'n ho bât 
cuiri. Các quan-yiên turcVng ngucVi mĩit 
trí. Nhirng ngiròi cõ-quyc't râng dã 
chêl rôi vù xin ho nc'u kbjjng lin cir xc| 
lai sô-sách bò hinh thì rõ. IIo xél la i , 
tháy so ghi-chép rõ-ràng ngiriri ĩíy có 
ra tràn và dã thiĩt chét tai chien-liiiirng 
nlur liri QgurcVÌ nói. Lè tir-nhii'ii ngircri 
không còn bi khiiãy-i'ói nũa. Theo 
luât-pháp, thi doi vói chánh-pbu niìnli 
ngucVi là mòl kê dã chêt vi phàn-sir. 
Bây giir iigiriri duoc tu-do. 

Nêu nioi liĩn bãt-cúr sir cám-do nào 
dén ciing chling la inã clu'uig l:i lííy 
dirc-lin quíĩ-quyet rãng: « T ò i dã chê't 
rõ i ,» thì nó không có quyen gi trcn ta. 
Nhiên-bàu chúng ta niói ducrc lir-do 
song mà hâu vièc Búc Cluia TrcVi. 

Boi vcVi đao binb lôi- loi , ngircVi lính 
ciĩa Birc Chúa Jèsus chì có inòl càu 
kh-U-hiêu : « T ò i diĩ chet i õ i » niii Ihang. 

— Thua cô, vày thi phiii chc't hoiii 
sao? Ri)i thì-giò- dàu niá song dc hău 
vièc Chúa ? 

— Hê chcl hoài ducrc thi song hoài 
đurcrc. Thiinh I'hao-lõ tùrng-trâi nhir 
thê khi òng nói : «Chúug tõi thircrng 
niang su ch&'t cùa Đirc Chúa .Icsus 



tfong tliàn-tliê minli, hãu clio sur sfíng 
cũa Bĩrc Chúa Jêsus cũng dircrc tò ra 
trong thàn-thê clnĩng tôi. BcVi cluĩng 
tôi là kê sôiig inà hâng hi nòp cho sir 
chêt, hău cho sir sõng cĩia BiVc Chúa 
Jêsus cũng diroc tô ra trong xác-thit 
hay chè't cũa chúng tôi» ( I I Cò-rinh-tò 
4 : 10-11). 

Bõi dó chê't hoài thì mc'ri sông hoái. 

Khòng chê't thì khòng the sõng, vì sir 
sông do si.r chêt mà ra. Hori niĩa, sir 
cbê't cũng là mão triêu-thièn cho sir 
sóng. Nêu bircVc qua năm mó*i năy, 
em muôn sõng môtdòi sông mói vinlí-
hiênchoCluia.thi pbài tlurĩrngthucrng 
inang sir chê't cùa Đú-cChúa Jêsus trong 
thàn-thè minh. Hãy xin Chúa cho 
dirr/c đêu â'y.— Tríìn-hhir-Tuân. 

NHÀ HÁT \ 
TV/ryC-BÍCH nhà hát là day ngiròr ta 
*• _ dóngmòtva i trò. Muc-dích cùa 
nhã-thòiáday ngiròi taphãichon-thãt. 

Muc-dích cùa nhà hát lã già i - t r i . 
Mi.ic-dích cùa nhà-thò- là cĩru-rôi. 

Mi.ic-dích cùa nhà hát là làm tiên. 
Mue-đích ciia nbà-thò' là làm nên 
nhũng tàm-tinh cao-tlurcrng. 

Nhà hát cho ngiròi ta cái ho u-a-
thich. Cácvóyhât xâ'u-xa hon hê't lai 
kéo dòng kbán-già hon hê't, thât dáng 
huÔn. Nhá-thò cho ngiròi ta cái ho 
can-dùng, dau ho chang hoan-nghinh 
cũng khòng ngai. 

Nhà hát khèu-goi và «nuòi-náng» sir 
mè-thain ciĩa mát, sir mè.-thani ciia xác-
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thit và sir kicu-ngao cùa đcVi. Nhà-
thò' d u ò i theo muc-dícli dóng dinh xác-
thit và các sir niê-thani ciía nó vào 
Thãp-tir-giá. 

Nhà hát diên nlurng bi-kich,tôn cao 
sir báo-thù và dãn dôii tòi sAt -nhan . 
Nhà-thcV day n g u Ò T ta phâi tha-thĩr lôi-
lôi, nhin-cluu khi bi kê khác làm hai. 

Nhà hát băy-tô tinh-than thê'-gian, 
nó duj'-trì sir tham-due, kièu-căng, 
ích-kỳ và háo-thù. Hcĩi-Thânh cho'n-
chánh bâỳ-tô Thãn-Linh cuia tìííng 
Christ, đSy sir kliièm-nhu'òng, trong-
sach, hi-sinh và tha-tbiV. 

('Áú gì Birc Cluĩa Triri dã phân-retbl 
dirng ai hièp lai.—A. C. Dixon. 


