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LAI DI! 

r Ó N ( ì lòng (tôn ròng dao 
Clnia, xày-dtrng nliã-lliò, 
tn.r-cap các òng ìmic-sir, 
Iruycn-dao, Vii nur hòi 
])lii.ic-lnrng, in sácb phò-
bày chon-lỳ, nhirng phììn 

rãt dòiig anh em phâi thò dài, than 
rãng: (iChaoòi! KiD'm tiênòdàu dirrrc? 
Sô tin-do còn it-ôi mà lai nghèo-túng. 
thôi, ta ilành bó lay.» Thê' là chúng 
ta theo phtrong-lhĩrc loài ngirĩri mà lo-
tínli iihũng viijc cân-thiét kia, clnV 
không theo plnnnig-thĩrc ciia (ania 
thièn-thirong. Thè' la cĩr phâi di xin 
tien, hoăc vay-nnrcrn, hoăc dành can 
răng bóp huiig dàng clnit it dè chàn 
lòi cáo-trách cùa lirong-tâm. Khòng 
có gì thirong-tàin thiiin-muc hàng tình-
hình ity, vi nó ngăn-trô còng-vièc Bĩrc 
Clnia Trĩri và gieo năng vào linh-hôn 
ta tihfmg liinh-lùngcùngcháh-nàn. Ta 
có biêt thf l.i thie'u lõng tin Chúa và 
trâi-pham lĩri Ngài chăng? Đĩrc Chtia 
Trò i chang nhfrng muôn công-vicc 
Ngãi dirac vĩra dii nhfrng thĩr cììii-thiet, 
nlnrng nnión dtnrc dir-dàt tràn-tre nhtr 
khi Sa-lò-inòn xiìy-dirng đèn-thò' nguy-
nga, tráiig-l(i hôi xtra. 

Hõi chuông goi phài hi-sinh 
T ^ G A Y lái-lãm cùa BángChrist hòng 

gãn, liêiig Bĩrc Chĩta Cha kèu-goi 

nghe Ciing thiê't-lha, khitn-cáp : «Tiên 
lên, các con ! Hãy lo làin xong trách-
nliicin dem Tih-Làrih cho lion hai 
imroi Irièu ngtrói rài-rác lièn bân-dào 
Bòng-dtrong!» Vày, sir tiii-can ciia 
Hôi-Thánh xĩr nay là dtra thco phirong-
llu'rc Chúa dã bày-tò và day-dó trong 
Lòi Ngiti, tirc là dàng dù phiĩn iniròi 
huè-loi. Bôi vói chting ta, linh Cb. \ 
truyên rát rõ-rã'ng và lĩri Chúa htra râi 
chác-chan.—«Hãj' láy tài-vàt \à . 
loi iliìn iniiii cùa con inã tôn-vinh Bĩrc 
(•ic-hò-va; vày, các vtra-làtn con sê 
diìy dir-dât»(Chàm-ngôn . ' ' : ! ) ) . ((Tnróc 
lui hãy tìm-kiém inróc Bĩrc Cbúa Tró i 
và str còng-bình cùa Ngài, thì Ngài sê 
cho thêm các ngtroi moi dcu áy nfra» 
(Ma tì: 33). «Cú- ngày dììu ttiân-le, 
mòi inõt ngtròi trong anh em khá tùy 
sĩrc minh chât-lót dtroc bao nhiètt Ihì 
dè dành tai nhà minh» (I Cô 16: 2) . 
Anh em có nhàn-biêt chăng, thco nhtr 
ha mang-linh nây thì tnróc hel tin-dô 
phãi diing cho còng-vii$c Chúa, rôi 
iiiói điroc dùng phãn còn lai chocông-
v i^cmlnb? Than ôi I I'hììn ìiit dông 
chúng ta liá cbăng licu-diing hoăc 
phung-phi gân hét so thàu-nhàp, ròi 
gììn hct tháng mói trich inõt phãn còn 
lai inà dâng hãu yiêc Bãng dã tĩr-bò 
inoi str, thãm-cbi chiu chè't thay ta? 



T h í - n g h i ê m b í - q u v è ' t t h à n h - c ô n g 

/**"UNG nlnr các iiiang-linh kháccua 
^ ftĩrc Cliúa Trĩri, nê'u ta vàng theo 
lĩri Ngai l)ào nià «dem lic't lliiiv phãn 
nurĩri váo klio,» tlii cTiinh iuìnli dirirc 
phircVc doi-dào, và công-vièc Cln'ia cbftc 
thàp phììn phát-dat. Nguyên-tác dfuig 
phăn nnrĩri giúp tin-dò biêt sõ chi-thu 
chirng nào, bicl iiòng-nă lo tròn pbftn-
sir, và biê'l tình-nguyên lieu thãn vì 
Đã'ng dã lieu thàn. Nguyên-tác ãy là 
iien-lùng cúa sir tliành-còng my-inãii 
trong hiíl luàn chĩrc-nghiep nào. Ai 
iilu'rt-diiili (làiig tron pliììn mirĩri cho 
công-viêc Cluia, chilc sê* biêt dĩmg sõ 
tien phi'ii dftng và so đftng gifr lai dè 
chi-diuig. Bĩrc Cluia Trcri kèu-goi cftc 
ông niuc-sir, truyen-dao đi sát bên 
canh Ngiii thc não, thì cũng dircrng 
tim-kiè'm iihũrig tín-dô sót-sáng dàng 
tiên-tãi, là hiiyet-mach, dè dông-lao 
công-tác vĩri Ngài tliè áy. T im dircrc 
rôi, Ngài sè gifr-gìn tin-do dó và han 
cho ngirĩri nliĩuig lay làin vièc gì cũng 
dircrc tlianh-vircrng. Anh em có tluiòc 
trong lii.ing nginVi áy không? Có dè 
Chúii kièni diroc niìiih, hav lai tlicVdiTi 
mà tránh Cbúa? 

Dirnq t h o é i - t h á c . h ã y v â n g - p h u e t 

T ~ \ . \ N G plian nurĩri tĩrc là trich inòt 
•^"^ sô nliĩrt-djiili dè dùng iiKr-niiing 
tliièn-(|ii6c. Đìrng dinhy dùng sò' dó 
niii sáin-sũa, iinia-hán rièngcho ìnìnli, 
cùng nhir khõng iii dircrc plicp iiuòi 
cái tir-tir(Vng ìnóc lien trong túi kè khftc. 
Nây dày, niòl ngirĩri thoái-thác: «TÔÍ 
còn mìic I K / thi (liìng phân ìniròi S Ì I O 

dirirc?)) Nhirng phìĩn nuròi phiii dàng 
chíiih là nión nO" tòn-nghiêm hcrn liì't 
căn trà ngay cho JDĩrc Clnia TrrVi ; ta 
chì có plicp trich (V chin pliãn còn lai 
mà trà các món ncr khác. Nây d;iv, 
hai ngirĩri thoái-thác: « T ô i dfi cãiii 
nhà-cjflra, dal-ruông, nay phài lo trà, 
nên không thè dàng phìĩn nurcVi.8 Vày, 
Đâ'ng Christ dã «cai i i» và cũngdã «bán» 
huyê't háii cùa Ngài trên cày tliàp-hr 
dè chuòc linh-hôii anh em, há lai 

không có phép dòi anh eni dàng cùa-
câi dc dcn cái crn tròi l)ièn à'y ? Nay 
đây, hii ngiròi thoài-thftc: ((Kcgii'iu nu'ri 
diìng pliiìn nuròi đuoc, chĩr tòi nglièo 
thi dãu iniion cũng diinh chju tl iòi .» 
Nlurng iihiêu bâng-có chĩrng tlurc rang 
DgtroT có môt dõng nià khòng dàng niòt 
hào (cilt, giác) cho Clnia, thì khi dircrc 
ngi'ui dông át cũng không dftng dù ìnõl 
trăm dàu. Trfti lai, bet thày giii-dình 
nghĩ'o-tiing dftng tron phãn nnrĩri dcu 
liun chĩrng r lng Clnia giúp cho chin 
phãn còn lai dùng dù nhir NgíTi dã 
hĩra. Cluia giáng pluróc thiĩ'iig-lièng 
và vàt-châ't trèn kê tbành-lin vàng-
phi.icNgài, dó là tirng-tiiii cũa chính 
tác-giã bfti nãy trong ináy cbuc nfun. 

T h i r c - h à n h c h i r o * n g - t r ì n h v ĩ - d a i 

IT \ ( )C-GIA có nhàn-hiet nê'u inoi tin-
dd (V Đòng-dircrng trung-tin dâng 

phìin nnrcVi cho Clnia, thì mòi năni sõ 
tlui-nhàp cùa Hòi-Thánli sc tăng den 
111 irù'i van, chcV không phâi chi ngót 
bai vi.in nbu' bày gicV, chăng? Vcri s6 
tien lo-lcVn ĩíy, la có thè làni biè't hao 
nhiĩ'ii v i v c vĩ-đai trên hiui-diio Đông-
diio-ng nìiy : Ticr-cáp hgc-sanh trong 
trirĩrng Kinh-Thftnh, cù ngircVi truviTi-
dao dcn dia-hat mói , pbftn-phftt LôT 
Chúa vft sácli dao, thuè nhft giâng, 
dirng I I I I Ì T - H H V , dira giáo-sĩ Vièt-Nam 
dc'n gifra cftc bò-lac dirrrngdi tbat-thèu 
Irong nêo mè-tin. Trên hè't moi sir, 
("luiii v;T Cĩru-Clnia chĩnig ta sc inau 
lái-làiii, vì Ngiii phftn raiig : «TÌn-Lành 
nììy vc inróc Bĩrc Cluia Trĩri sê dircrc 
gii'ing lii kbìip diít dê liun chĩrng cho 
nniòn dàn. Báy giĩr sir cudi-ciuig sê 
ddii» (Ma 24 : 14). 

Ilfri dòc-giii yêu-qui, nay cfing nlur 
xira, lòi dd-tliách cùa Đĩrc Chiia TrcVi 
vân còn vang-dãy: «Các ngircri hãy 
dcm hì't thày phãn mucVi vào kho,... 
C&cnguoi kha lã'y dêu nìày mà thír Ta , . . . 
xeni T;i có niò c&a sò trên trcri cho các 
ngircri, dò i)hirCVc xuông cho CÔC DgUVÌ 
dè'n nói kliòng chò chùa chăng!» (Ma-
la-cbi 3 : 10).—7". K. B. 


