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XICH VANG L I E N - K E T N A M CHAU 
[UÓ'C qua ngach cúa năni 

mái , chúng tôi xin thành-
thtrc chúc mìrng hét thây 
đòc-giâ mó-i cũ (tivo'c gòi-
nhuăn w n - p h i r à c c ũ a 
Chúa. Chúngtahãy đòng-

thanh câni-ta Búc Chúa Tròi đã dãn-
lât mình suot môt năm, môt năm áy 

\ lã day ta biet bao bài lioc mói-la. Nê'u 
ngày Chúa ctnra đén, chúng tôi cău 
3ang Christ t r à nên môt thirc-str và 
nôt năng-lirc sanh-đông trong đò*i 
iông và chúc-vu cúa hêt tháy anh em. 

C á n h l i n h - h o n n g h i ê n g tr iró 'C m â t J è s u s - C h r i s t , 

C h o tô i n h â n - b i S t N g à i , l i n h - d ô n g , c h ó i - l ò a . 

f l ã t 3 ú * c - t i n n h ĩ n s u ò t á n g m â v m ò ' - m i t , 

Thâ'y Ngà i r õ ho*n m u ô n v â t b p c q u a n h t a , — 

Cãng y è u - q u í , e à n g g a n - g ũ i , e ã n q t h â n - m â t 

H o ' n nhù*ng dircrng to* d i u - d à n g , tu*o*i-mó*i n h ã t . 

Hiên-tình the-gió J i đáng S9* 
iI^U'O'NG lúc án-hành sõ báo nây, 

tíi-ng t rài đen kit ngăm-đe trút 
hoa trên thê-giói, tình-Lình găng-go 
nhu- năm 1914,—môt năm tai-hai biet 

' "bao ! Có môt tinh-thàn tràn-ngàp năm 
;hâu, churc rung đô nlnrng cho-n-lỳ cót-

ni vân ràng-buôc muôn niróc muôn 
n. Ngiròi ta chãng kê dén nhũ-ng 

sa-quan binh-vyc hòa-bình, nhu- hôi 
• Van-quôc, tòa án quoc-te à thành La 

taye, đièu-iróc Kellog, và nhiêu đièu-
ròc bâ't-xâm-liro-c cúa các nirác đã kỳ ; 

nhirng tinh-than nghi-ngò-, sa-sêt Iãn 
nhau đã thúc-giuccác nhà chãp-chánh 
dóng thêm tàu, đúc thêin súng, chình-
bj quân-đôi, và tìm-kiêm nhírngchiê'n-
cu và chién-thuât tõi-tàn, kinh-khiép 
hon hêt. Các chánh-khàch trên the-
gió-i sũ-ng - sòf, kinh - hoàng vì thâ'y 
nhũ-ng moi hièm-thù chí-tú-, nghi-ngò" 
thâm-co ngăn-cân các nuó'C và các dàn 
hòâ khúc tu'o-ng-thân trong bâu không-
khí yêu-thu-ang, hirng-thanh và hòa-
bình. Nhũ-ng bàc lo đài tìm mãi không 
ramõi đày liên-kétmoi ngiròi trên the-
gió -i,—môi đây mà ngivcYi khôn-ngoan 
báy làu mong-môi, đoi-chò-. 

Nhtrn-loai đoi y&i Klnh-Thánh 
np'AI sao các niróc luõng công tìm-

kiém h ò a - b ì n h ? Xin đ á p : Vì 
ngiròi ta không biet Kinh-Thánh, là 
ngnòn-gôc cúa chmi-lỳ cõt-yéu,—chí 
cho-n-lỳ áy có thê dàn cánh hòa-hièp, 
thài-bình. Kinh-Thánhbày-tôphu-ong-
lu-o-c và muu-dinh cúa'Biíc Chúa Tròi 
dôi vó-i loài ngivòi hir-inál, bày-tõ Đăng 
Christ là Cúu-Chúa cũa thê-gian đã 
đen đê làm tron ỳ-chĩ cúa B ú c Chúa 
Cha và làp niróc công-chánh, hòa-bình. 
©úc Thánh-Linb đùng Kinh-Thánli ăh 
câm-lióa tàm-hôn tôi-nhon à k h â p moi 
nai , khiê'n ho ăn-năn, đu-oc ci'ni, kính-
mên Búc Chúa Tròi và yèn-thirong lân 
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nliíiu. Vây, khi nào Kinh-Thánh dirr/c 
tòn lên dia-vi cao-cà xúng-dáng tln 
muôn niró'C niuôn dân sê diryc hucmg 
hòa-bình ; bàng không, sy bát-hòa và 
tai-hoa sê giành-xé năm châu. Nlurng, 
la tliay, thê-gian quâ-quyêl chôi-bô 
Kinh-Thánh luôn vói nlurng lòi day-
dô tbiêng-liêng, song lai tôn-quí, sùng-
bái nlurng sácb - vó phô - tnro-ng sy 
kbòn-ngoan hũu-han, vô-ích cũa ngirói 
vô-tín ! Nào có la gì, mòt chánh-khách 
lirng danb khap thê-gkVi mói nó i ràng : 
«Lich-sũ thê'-giói đã bat dãu chép mòt 
trang dài nhuôm huyêt dô ngău.» 

Hôi-Thánh đoi vó'i Kinh-Thánh 
~\JÌ thê-gian t ù - b ô , nên Hôi-Thánh 

càng phâi quí-mê'n Lòi Tbánbcùa 
B ú c Cbúa Tròi 1 Cbúng ta bá cbâng 
n h à Kinb-Tbánh mà hoc-biê't ràng tù 
buoi sáng-thê dén ngày sau-rót, Búc 
Cbúa Tròi vãn dát-dàn và giũ ven 
tuyên-dàn cùa Ngài trong moi buóc 
tìrng-trâi tôt-dep boăc gay-go , sao? 
Tir ngày sáng-làp Hôi -Thánh Báng 
Ghrist đên nay Kinh-Thánh vàn tir 
minb-cbúng là «lòi các dáng Liêu-tri 
chác-chân ho-n, anh em nên chú-ỳ lòi 
dó, nbir cái đèn soi sáng trong noi toi-
tăm, cbo dên chìrng nào ban ngày lô 
ra» (II Pbie 1: 19). La-lùng thay, lò-i 
tiên-tri trong Kinh-Thánh vân duo-ng 
úng-nghiêm 1 Ngiròi Giu-datrô - vè lâp 
lai tô-qnõc rãt mau-chóng. Nhà dôc-
tài Mussolini dirong co nbác nuó-c Ỳ lên 
dia-vi bá-chù thé-giói nbu- xua ; kinb-
đô nuóc áy ngày càng quan-trong, và 
sê làin t rung- tâm cùa tôu-giáo «bè 
ngoài giũ- nhon-dúc , nlurng chõi-bô 
quyên-phép cùa nbo'n-dú'c dó» (II Ti 
3 : 5). Gó nhiêu bang-có- cbú-ng ràng 
cnôc chién-tranh Ỳ-Á có thê nhóm 
thành trân Ha-ma-ghè-dôn (Khài 16: 
16). ô i 1 Ngnyên H ò i - T h à n h B ú c 
Cbúa Tròi õ- Bông-duong có-qnyêt 
t rung-thành vói Kinh-Thánh de duoc 
thnòc vê sô ngivòi trung-tín don chêt 
và dirgc tbirõng mão trièu-thiên sy 
song khi BúcChúa Jèsus trù lai cai-tri 
the-gian (Khâi 2 : 10)1 

Tín-dò đoi vó'i Kinh-Thánh 
HPÍN-ĐÒ không có Kinh-Thánh, lo 

áy không tbê tha đuoc . Kinh- , 
Thánb dã dicb ra hàu hêt các tbú tiên; 
loài ngiròi, nên ai cũng có thê nin 
Kinh-Thánh giá rê. Mói đây môl òn 
bán sácb Thánh-tha Công-hôi xin giáỳ 
tbông-hành dê vào xvr Enjthrée, là 
thuôc-đia cùa niróc Yô- đông-bác châu 
Phi . Quan tông-tu--linb bôi ông ràng : 
«Ong không biét tiê'ng Ỳ, cũng không 
biê't tiê'ng bôn-xir, thê thì làm viêc cbo 
kêt-quàsaođiroc?» Ô n g đ á p : «Tiróng-
quân láy làm la cũng pbài, nlurng bô 
Kinh-Thánh tôi dem tbeo dây dã dich 
ra tiêng me dê cùa ngótmôt ngàn dâu-
tôc, trong sô ííy cũng có tiê'ng Ỳ và úér% 
dân xi'r này.» Nhò- càn đáp ãy ông dirc. 
cap giãy thông-bànb. Hõi tín-dò yêu-
dáu, cbúng ta tuy a thê-gian nlurng 
lai là công-dàn niróc thiên-dàng, nèn 
càn có giáy tbông-hành, túc là Kinl -
Thánb . Không có Kinh-Thánh thì ( 
ljch-duyêt, kbôn-ngoan , qnyên-thi 
hoc-thúc cùa cbúng la chS làm cbo tf 
boi-ròi không biê't loan-liên bê nà< 
cbâng kbácchi con tàu không lái linh 
đinh gifia biên khoi . Nhò K i n h -
Thánh, ta mói biêt dáu-hiêu các thòi-
đai, Ibê'-giói ngày càng virmig tôi, 
tirong-lai cũa Hôi-Thánh và sõ-pbân 
cùa kê ct ngoài Báng Christ. Vây, 
«hay láy lòng tin và yên trong B ú c 

Chúa Jêsus-Christ mà giũ láy các 
su- day-dõ có ích» (II Ti 1 : 13). 

Tình yêu-thu-ong có thê liên-kê't 
mòt gia-dình, sy công-chánh có thi 
l iên-kêt mòt xã-hôi, nhung chĩ õ 
qnyên Kinh-Thánh cô này liên-kê 
đuoc năm châu trong sy yêu-thirong 
công-chánh cũa ĐiVc Chúa Cha. Chún; 
ta sê mang tôi vói Chúa vì khôtife 
phân-pbát Lòi Chúa cho moi nguòi ó' 
chung-quanh ta, chăng? Vâ, Thánh-
Kinh Báo là co-quan chuyên giãi-bày 
hêt cbon-lỳ cũa Kinh-Thánh, rát mong 
anh em tân-tàm hièp-tác cho ngày càiig 
ket-quà tó t - tuo i . Xin kíp gôi thèin 
sô đôc-giâ. Ba-ta !—T. K. B. 
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"VTĂM mó-i năy sêthuôc vè tôi .hay là 
^ lliuôc vè Búc Chúa Tròi? Nê'u nó 

Ihuôcvè tôi, cót sôngcho tôi, thìchãng 
bao làu nó sè* đúng chung vái nhũ-ng 
n ă m t h ă t -b'a i 
t.-uóc niăl Búc Í 
Chúa Tròi. Song 

êu tôi q u y ê t - .*'V* IVH3: 
đinh năm nió'i 
năy thuôcvèBúc 

ftiông thnòc ve 
• ii, thì nó sê thât 
•à môt năm đác-

idiâng và vui-vê. 
mieu rõsir thông-
tòng cùa tòi vái 
Đúc Chúa Trái 
trong Đúc Chúa 
Jêsus - Christ và 
hoàn-toàn tiê'p-
nhán g-chĩ Đúc 
Chúa Trài dôi 
vái tòi, đó lá cái 
ngqch círa bir&e 
vùo năm mâi cúa 
9ú'c Chúa Trài, 

„ógitifên-phép và 
rn-pluvàc. 

..—Sir tiro*ng-quan cúa t ín-đò vóu 
Đirc Chúa Trcri trong 

Đâng Christ 
Hôi-Thánh là môt công-cuôc sáng-

tao mó-i cúa Búc Chúa Tròi trong Búc 
Chúa Jêsus-Christ. Trong công-cuôc 
sáng-tao cũ, Búc Chúa Trò-i triróc hêt 
lâm nên trò-i dát, sau-rôt làm nên loài 
ngu-òi, là tuyêt-điêm cúa công-cuôc 
sáng-tao áy; nhirng tôi-lôi xen vào và 
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su- hũy-diêt theo sau. Công-cuôc sáng-
tao mói cúa Búc Chúa Trò-i trivóc hêt 
có loài nguòi sa-ngã, roi sáu có trò-i 
dát mói. Búc Chúa Jêsus-Christ, Con 

đ ô c-s a n h c ũ a 
Búc Chúa Trói , 
N g u- ò- i h o à n -
toàn, là Khô-i-
diêm và Bàu cúa 
Hôi-Thánh. Vi 
tô i t i ê ' p - n h â n 
Ngài làm Cúu-
Chúa, nên đu-o-c 
thông-côngsanh-
đ ô n g v á i B ú c 
C h ú a T r à i và 
Hôi-Thánh Báng 
Christ. «Nêu ai 
ô- t r o n g B á n g 
Christ, thì náy là 
ngirò'i dirng nên 
mó-i; nliũ-ng su 
cũ dã qua di, năy 
moi su- dèu trô-
nên mói» (II Cò 
5 : 17). N g o à i 
l ò n g t i n B ú c 
C h ú a J ê s u s -

Christ là Báng Trung-bâo và Cúu-" 
Chúa, không thè nào có nèii-tâng cũa 
su- giao-thông vái Búc Chúa Trò-i, và 
tôi cũng không thè ăn-ô- đep lòng Ngài 
du-o-c. Búc Chúa Jêsustuyên-bó ìâng : 
«Cbáng bói Ta thì không ai đu-oc đên 
cùng Cha» (Gi. 14 : 6). 
II.—Ỳ-ehĩ cùa Đire Chúa Trcri đ5i 

vó'i nhf rng chi-thjS t r o n g c ô n g -
euôe s á n g - t ã o mó"i cùa Ngài 

1. Đúc Chúa Tròi muón nhũng kê 
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làm chi-thê cúa Đáng Christ phâi song 
cho Đáng Chris íchà không duoc sông 
cho mình, phâi buóc theo Thánh-Línb 
chó không đuo-c buóc theo xác-lhit. 
Ngài muon ho lír-bõ mình, đây-dãy 
Đ ú c Thánh-Linh, hoàn-toàn phân-rê 
vó-i tôi-lôi, và hoàn-toàn thuôc vèĐáng 
Christ. Ngài kêu-goi tín-đô đàng tron 
mình, hoàn-toàn đ'àu-phuc quyên kiêm-
sát cúa Đi'rc Thánh-Linh, thành-tín kê-
cúu Lòi Bi'rc Chúa Trói, và luôn luôn 
nhàn-biét râng trong Đáng Christ mình 
điroc giài-thoát tôi-lôi đê song cho Đúc 
Chúa Trói (Rô 6: 11, 12)'. 

2. Đúc Chúa Tròi ìnuôn dãt-dãncon-
cái Ngài vào su thông-công bõi câu-
nguyên sâu-nhiêm ho*n,—không phâi 
câu-nguyên theo phép, nhung là sông 
trong dò'i câu-nguyên. Câu-nguyên 
không phâi là lai-nhai nhũng bài dăt 
săn, nhung là lô lòng uóc-ao ỳ-chĩĐúc 
Chúa Trà i duo-c nên a dãt nhu trò*i. 
Chĩ có lò'i câu-nguyên linh-dông cúa 
nhũng nguòi s anh -hoa t theo Đúc 
Thánh-Linh mói duoc Đúc Chúa Trà i 
ung-chiu. Chi có lòng vô-tín cúa chúng 
tahan-che duoc quyen-phépĐúc Chúa 
Tró i tõ ra trong H ô i - T h á n h . Đúc 
Chúa Tròi sê làm nhũng viêc lón-lao 
và la-lùng õ' giũa "vòng chúng ta sau 
khi chúng ta ăn-năn chùa-bô Lôi vô-tín, 
t inh-thăn căm-hòn, su- bál-hòa trong 
gia-dình và Hôi-Thánh, có-tích vi-kỳ, 
hình-tirong trong lòng, và hêt súc tìm-
kiém y-muón cúa Ngài. 

Trong vòng nhũ-ng n h à l ã n h - t u 
thiêng-liêng vè đôi Ciru-U'óc, có tiên-
tri Nê-hê-mi treo guong sáng-snôt cúa 
môt ngirò'i hiêu-biét ỳ-nghĩa sir thông-
còng vói Đúc Chúa Tròi. Nê-hê-mi 
vón là quan tũ-u-chánh cúa vua Ba-tir. 
Đircng khi h ă u - h a vua trong cung-
diên mùa dông, ông duoc ban-hũ'u báo 
cho biê't t ì n h - h ì n h thê - thâm cr Giê-
ru-sa-lem, túc là các tiròng-lũy không 
duoc xày-cát Iai kê tù - khi Nê-bu-cát-
nêt-sa,vuaBa-by-lôn, cbiê'm láy thành. 
Nhàn n h ũ n g tin buôn áy cúa thành-
phô Giê-ru-sa-Iem, Nê-hê -mi lâu- r ĩ 

lam, nhung sõt-sang tìm xem ỳ-chĩ 
Đúc Chúa Tròi đua-đãn ra sao. T ùng 
buóc môt, Đúc Chúa Trài ci'r dat tôi-
tà Ngài trong đúc-tin manh-dan cho 
đén khi ông duoc vua Ba-tir phong 
làm tông-.trán thành Giê-ru-sa-lem. 
Vùa đén Giê-ru-sa-lem, ông găp nhiêti 
buóc khó-khăn và bi kê thù-nghjch 
dân mình chóng-cu- kich-liêt, nhung 
chĩ trong vòng hai tháng tuòng-lũy dã 
xâj' xong, làm cho crr-dàn đugc buông-
tha-và vui-vê khôn xiét. 

3. Ngày nay Đúc Chúa Trài muón 
có nhiêu Nê-hê-mi, túc là nhũng ngirài 
găp su* tàn-phá, chõng-nghich song 
\ ãn tin Ngài. Cónh ièubúc tuòngc'ân 
phâi tu-bo. Trong lòng nhièu ngivói, 
búc tuòng «CĂU-NGUYÊN RIÊNG» đă 
bi phá đõ, nên ìinh-hôn bi xác-thii câm 
tù. Cũng môt lê iíy, nhiêu noi búc 
tuàng «GIA-ĐÌNH LE-BÁI» và ((HÔI-
THÁNH CÂU THAY» đã bi phá (io. 
Cfing có tín-dô không hê xày xong búc 
tuòng «DÀNG MÌNH CHO CHÚA,» nên 
chua đuo'c đãy-dãy Đúc Thánh-Linh. 
Năm vùa qna, nhiêu ngtrò'i cám-biet 
quyèn-phép cúa binh-hoan phá dó búc 
tuòng((THÂN-THÊCUÒ ;NG-TRÁNG.>> 
Ta on Đú-c Chúa Tròi , trong Đáng 
Christ chúng ta có san vât-liêu đê xây 
búc tiróng « T H À N - T H E CU'Ò'NG-
TRÁNG» và ( ( L I N H - H Õ N Đ A C -
THÂNG.» 

Tiròng-lũy Giê-ru-sa-lem có nhiêu 
phân, cũng nhu H ô i - T h á n h Đ á n g 
Christ có nhiêu chi-thê, nhung hêt thây 
phâi hiêp lai xày nên búc tuòng theo 
n h u kiêu-mãu cúa Đúc Chúa T r à i J 
Chúng ta liãy dêỳ dén dèu đó, ngõ liâu 
làm viêc theo Thánh-Linh chá không 
theo xác-thit, và hét súc giũ-gìn su duy-
nhút cúa Thánh-Linh. Có nhũng kê 
thù nhir San-ba-lát, quan cai-tri xú Sa-
ma-ri, Tô-bi-gia nguài Am-môn, và 
Ghê-sem là tù-truông A-ráp; nhung 
khi dân Đúc Chúa Trài hiêp môt Irong 
đúc-tin manh-dan và tình yêu-thuong, 
thì nhũng nguài áy không làm chi 
d u o c 
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Str dác-lliáng bôn-tánh xúc-thit cũa 
mình cũng có nhiêu bâc, nhièu lóp ; 
các thù-nghich dai-dâng cũa Nè-hè-mi 
làm hìnli-bóng vê các hình-trang kbác 
nhau cùa sy sõng xác-thil. Cliúng ta 
không dám xao-Iãng nhfrng vâl-Iièu 
Búc Chúa Tròi đã dir-bi dê xày xong 
búc tuò-ng «DÂNG MÌNH.» Ta kbông 
Ihê nàobõqua su thành - thuT, đúc-tin, 
tình yêu-thirong và Iòng vàng-phuc, vì 
Bãng Ghrist đã sâmsãn nhfrng vàt-liêu 
áy ; nêu thiéu, chác tuòng sê đô. Cũng 
phâi luôn luôn dè-phòng miru-chiró-c 
quí-quyêt cùa Sa-tan. 

O • • 

Boe nhfrng hàng chfr nây, anh em 
có tháy lòng mình sò-n-ngã khòng? 
lMiiii chăng anh em sê nó i : «Cái năy 
khó quâ, tòi yeu-duõi quá, các liròng-
lĩiy cùa dòi sóng tòi khòng sao sũa lai 
dnoc rifra ?» Hãy nghe máy lòi cùa 
Tan-sĩ A. B. Simpson, ngu-ò-i sáng-lâp 
Mâu-Hòi đã divffc moi ngirò-i yèu-kính: 
«Búe Chúa Tròi thích lâ'y nhfrng ngiròi 
liu-mát han hê't mà làm nên nhfrng 
hia rtrc-rã ho-n hêt dê kỳ-nièm tình yêu 
và quyên-phép cúu-chuôc cùa Ngài. 
Ngài Ihích lâ'y nhfrng hành-vi cù-chĩ 
cũa ta triròc kia chúng thtrc ghê-gòm 

cho quyên-phép híiy-diêt cũa Sa-tan,— 
láy dê làm gì ? Be làm sáng-lò năng-
lirc do lòng tlurong-xót cũa BiVc Chúa 
Tròi, dê minh-clu'rng quyên-phép tái-
tao cũa Búc Thánh -L inh . Ân-đien 
cũa Bfrc Chúa Tròi dũ dõi-phó vòi 
nhfrng tánh-tình ngang-ìigirgc nhút, 
nhfrng cânh-ngô trái-nghjcli nhirt. 
Búc Chúa Tròi láy làm vê-vang vì đòi 
rúa-sâ ra o-n-plnrór, vì tò cho loài 
ngiròi và tliiên-sú inuòn đòi vê sau 
râng 'noú nào tôi-lôi đã gia-thêm, thi 
àn-đien lai càngdu-đàt hon nfra.'» 

Tiên-tri Ê-sai mô-tà tín-dò đã dàng 
mình tron-ven nhir vììy: «Trong xú 
nguoi sê châng nghe nói vê sir hung 
đũ nfra, trong bò-cõi ngiroi cũng không 
có sirhoang-vu vàphá-hũy nfra ; nlurng 
ngiroi sê goi tiròng mình là Cúru-rôi, 
círa là Nggi - khen» (E-sai (50: 18). 
Trong sách cuõi-cùngcũa Kinh-Tbánh 
chúng ta tháy nhfrng búc lirò'ng hoàn-
thành, chói-lói cũa Giê-ru-sa-lem mòi, 
là thành«kbòng căn đên ánh sáng dèn 
hay ánh sáng măt tròi, vì Chúa là Búc 
Chúa Tròi sê soi sáng cho» (Khâi 22: 
5). Ay túc là thành có ban ngày vĩnb-
viên, thành vinh-hiên cũa Búc Chúa 
Tròi và Chièn Con. 

T H I - C A S I T - B O 

CHÚA J Ê S U S NGIT LÊN TRCTI 
(Sú--đo 1 : 4-11) 

1. .IÈ-SUS sõng lai, day môn-sanh : 
«Hãy (io'i Clia han Birc Thánh-Linh.s 
Phán mòi dirt lò-i, lièn cát bong, 
Tírng mây che khuát gót tliàn-tninli. ' 

CÁC mÔN-DÔ TAI PHÒNG CAO 
(Sú-đÔ 1 : 12-14) 

2. Mòn-dò nhóm lai, ho đòng-tinh 
Càu-nguyên Irông-mong Đúc Thánli-

Linh, 
Cánh eũa phòng cao víra nió'i khép, 
Ctra tròi lièn mòr rông tliinh-thinh. 

RUONG HUYÊT 
(Sir-đô 1 : 15-26) 

3. Bòng lièn hát-nghĩa hóa hir-không, 

Muc-sir P H A N - B Ì N H - L I È U 

Ruông luiyêt kia xem dê ôn lòng! 
< Khó'i-sir gieo ra loài xác-thit; 
S Cuõi-cùng găt láy giông luàn-vong. 
. Giáp ranh tru muòi, ho'i dièni nurc; 
\ Lièn đát Sô-dôm, ngpn lũa nong. 

"Loài cô Giu-da bíra sach đát, 
Ma-thia giông tôt lua dem trong. 

LE NGŨ-TUĂN B Ă U - N H Ú T 
( S i i - đ o 2 : 1-13) 

4. Ngũ-tuàn dai-lê hpp eùiíg nhau, 
Tliàn-Thánh quang-làm tò pliép mâu : 

} Vang-dôi phong thanh nghe lón tiéng s 

C. Rac-rò-i lirfri lfra đàu trèu đíìu. 
< Chúng-dân cliay lai, lòng ngo'-ngàn ; 
|/Tfn-gi'ăo truyèn ra tiêng trong-cao. 

Nào có pliâi say mà nói chuyên, 
Bàng không, tiê'ng la hpe tú dâu? 

(Còn t iSp) 
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AI-TÍN 
Bon-báo đup'c tin buòn rang Ngài Khôn-

nguyên Thánh-cungThái-hoàngThái-hàu, 
là Chánh-cung đúc Đông-Khánh, đã tù-
tràn hòi 9giò-toi 19 Novembre 1935, huóng-
thp 66 tucìi. Ngài là ái-nũ quan Nguyen-
hũu-Bô, nguyên Kinh-lup'c Bãc-kỳ, sanh-
tièn vãn noi tiéng hay chũ và đirc-hanh. 

Tliay raăt Hôi Tin-Lànli Đông-Pliáp, 
bSn-báo xin tràn-trpng kính-viéng ngài, 
phân-ivu cùng đúc Kim-Thupng và Nam-
Triêu. 

Câm tâ'm thanh-tình.—Ông Quách-Sén 
thuôc hôi Sô'c - trăng, niua Thánli -Kinli 
Báo đén tháng Septembre 1936 mói hét 
han, nlurng ông vui lòng dâng sô' còn lai, 
và gôi tièn mua báo câ năm 1936. Bon-
báo xin cám o'n ông lám, và niong ràng 
hét thãy anh em sê cbăng tiéc công cùa, 
cô bôi-đâp cho Thánh-Kinh Báo đup'c 
ngày càng hoàn-mỳ.—T, K. B. 

BĂC-KỲ 
Hôi-đong Bác-hat vó'i y tôi.—Giũa lúc 

quyèn-phép tôi-lăm đuo'ng vây-phú, năng-
luc vât-chál đuong du-dô lòng nguòi, thì 
môt hòi cimông déo-dãt nlur cnnh-tinh 
mnôn ngàn sanh-linh, giue-giã các con-
cái sáng-láng kip râo gót trèn đuòng thàp-
tu. Bó là công-liiêu niâu-nhiêm cùa Hôi-
đòng Đia-hat vùa hpp ngày 23 đén 25 
Oclobre 1935 mà lôi càin-biét. Chúiig tôi 
tiirp-c măc lãy sú'c Chúa cách mói ho'n, 
nghĩa là clning tôi tir biét càn phâi biêp 
vó'i Đáng Christ mà vũng huóc Irên nèo 
thiêtig-liêng, dàti găp nhièu nôi gay-go 
trong chú'c-vu. 

Chi-hôi Hâi-pbòng cbúng tôi nghèo câ 
pbàn thiêng-liêng lân phàn vât-chãt, song 
Chúa mô - điróng cúu-trp1, nên Hôi-Thánh 
nguòi Trung-hoa ò- Hãi-phòng cho mup'n 
nhà dê .tiép-riró'e các đai-biêu và cũng 
giúp mpi dêu khác nĩht. Quâ tbât Chúa 
là Đáng (ìu'-bi. 

Tôi thay niăt Hôi-Thánh Hai-phòng 
ngpi-khen Chúa Toàn-Năng và cám on các 
tôi-tó' Chúa dã giâng-đay cho nhiêu đèu 
quí-báu. Cũng xin các quí đai-bieìu và 
giáo-hũu các nci có đén nhóm lãy lòng 
rông-r3i cùa Chúa mà mien-chãp cho 
nlurng đèu khiê'm-khuyét. Xin thâm-ta. 
—Nginjên-văn-l'hìii. 

Nam-đinh.—Chúng tôirãt cám-ta Chúa 
vì đup'c dip mõ - cuôc phãn-lurng lír 31 
Octobre đén 3 Novembre 1935. Có các 
ông W. A. Pruett, Lê-đình-Tuo'i và ông 
Lê-văn-Thái giâng-đay cho anh em cbúng 
tôi và rao-truyên Tin-Lànb cùa Cbúa cho 
nguòi ngoai. Cbúa ban o'n đòi-dào cbo 
chúng tôi trong máy ngày ãy : Nguòi ngoai 
đén thò-phu'png Chúa chnng vó'i chúng 
tôi kĩiã đông, và Chúa có kên-gpi đnpc 7 
nguòi trò- lai cùng Ngài. Hôi chúng tôi 
nho'n dip này có làm pbép báp-têm cho 21 
nguò'i, và du lê bo ông Duong-lu-Âp làm 
Muc-su bòn-hôi. Ngpi-khen on Cbúa ! 

Chúng tôi cũng xin qui anh chi nhó 
khân-càu Chúa clio bòn-hôi có đú tài-sãn 
mà xây-cãt đèn-thò' cùa Ngài, bàu cho có 
đũ cliô nhóm-hpp. Xin cám on iruó'c. 
—Ban Tri-sir. 

Biên-bàn cùa ban phong ehú*e Muc-
sir cho ông Diro'ng-tu'-Ăp Ngày 22 
Octobre 1935, lai hôi-quán Hâi-phòng, ban 
phong clũrc hpp lai, có măt các ông Muc-
su Tbái, Tuo'i, Jackson, Van Hine và 
Pruett. Ông Tbái đup'c cfr làm chù-tpa 
và ông Pruett làm tho'-kỳ. Hai ông Jeffrey 
và Cadman khiém-diên. 

Cnu-nguyên ròi, thì ban phong chúc cír 
ông Van Hine hòi ông Ap vê đao-lỳ, ông 
Tuo'i hôi vê su kêu-gpi, ông Jackson hòi 
vê su tùng-irãi. Sau khi hòi ông Ãp vê 
ba phuo'ng-diên kè Irên ròi, thì ban phong 
chúc dòng tâm biêp ỳ quyê't-đinh phong 
cbirc Muc-su cho ông Ap. 

Biêu-quyét làm lê phong chúc Muc-sir 
cho ông Duo'ng-tu-Âp ngày llivr sáu trong 
tuàn lê nãy, túx là ngày 25 tháng Oclobre 
1935, đúng hai giò' chièu, giũa hôi-dòng; 



T H À N H - K I N H B Á O 

fìia-hat điro'ng nhóm tai Ilãi - pliòng. 
Bièu-quyét cír ông Hôi-truo'ng Lè-đình-

Tiroi giâng bãi «Trách-nhiêm cũa Muc-sir» 
tai Hâi-phòng,ôngPruett giâng bài «Trách-
nhiêm cũa tín-dò» tai Nam-đinh ngày 3 
Novembre 1935. Thông-quá. — Chu-tga : 
Lê-văn-Thái; Tlw-kij : W. A. Pruett. 

Tho-lão.—B&ii-hôi CÓ ôugTràn-văn-Gào 
c h ă n g raay inăc binh rãt nguy-hièm, đã 
máy ngày không ăn-uong, tay cho'n lanh 
câ, ehĩ còn có ho'i thõ' và nói ú-ó'. Ngu'òi 
nhà ai nãy lo lui câ, nhung ô n g ran nó i 
xin ho inò'i ô n g truyèn-đao càu-nguyên 
cho. Dău ông đã tboát sâc song cliúng 
tôi cũng cú láy điíc-tin nià càu-nguyên 
m ô t bòi lâu, thì thăy ông hòi lai, thô' 
manh và nói điro'C. Ròi chúng tôi môi 
ngày đen càu-nguyên clio ông hai làn, 
hôin nay ông đivpc manh uhir thu'ò'ng. 
Ngpi-Uhen O'n Chúa ! 

Tháng Octobre 1935, ô n g Mue-sir Wm. 
C Cadman có làm p h é p b á p - t è m clio 29 
ngu'òi, là trái đàu m ù a cùa bõn-hôi. 

Chúng tôi g ó p huè-lp'i cũa đâ't giáo-
đu'ò-ng hai năm nay đupc 328$00 đê cát 
môt nhà giànglàm no-i tliò--pbirong Chúa. 
Đirong klió'i công xày-cát, xin quí-hôi 
lãy lòng yêu-tliiTO -ng cau-nguyên cho 
chúng tòi làm trpn công-viêc cũa Chúa. 
Rà't cám o'n.—Ngmjên-tìích. 

Ai-tín.—Ngày 15 Novembre 1935, ông 
Võ tlìành-Kỳ đã vè cũng Chúa. Bon-hôi 
iilióm lai đira xác ông rát long-trpng. Hôi-
Tliánli xin có lò-i chia buòn cùng tang-gia, 
và xin Chúa yên-ũi bà Kỳ trong co'n thũ-
thách nìSy. - Ngtiyên-vân-Thìn, Hâi-phòng. 

TRUNG-KỲ 
Ai-tín.—Em Joséphine Madelaine Ri-

chardson, con òng bà Paul Richardson, 
mó'i ngũyèn trong Chúa ngày 13 Novembre 
1935 tai An-dièm. Tôi xin thay măt ban 
Tri-sir Trung-hat cliia buòn cùng ông bà 
và câu Cliúa yên-ũi ôngbà trong con thũ--
tìiách năng-nè này.—Chù-nliiêm : -Boàn-
uăn-Khánh. 

Đong - ho'i. — Hòi tháng Juillet tôi b i 
binh thuo-ng-hàn rát nguy-kich, nê'u Chúa 
không cú'u-cliira thì tô i dã vè vó-i Ngài ròi. 
Năm ngoái vp' tôi xivng huóu à câ, Chúa 
dã chũa lành cho lám tháng ròi ; nhung 
nay binh lai phát-khòi, có bè nguy-hiêm 
vì ngtrò'i gày-yéu đ i nhièu. Binh này pliâi 
mS, còn mò thì nguy-hiêm lám, n ê n xin 

anh eni chi em yêu-dáu càu-nguyên nhièu 
cho. 

Cũng xin càu Chúa mô' lòng nguòi ngoai 
đao ó' đây hàu cho hp tin Chúa de đuóc 
cúu-roi. Ba-ta!—Ihmng-nlur-Tiêp. 

Thu-bòn.—Nhon dip nió- cuôc bô'-da.o 
và phuc-liung hai ngày đèm, nhièu anh 
em <ỳ mièn nguòn đupx tĩnh-thúc và nóng-
nây, đâ hiêp chung vói vp1 chòng tôi mà 
hàu viêc Chúa trong su thăm-viê'ng và làm 
chúng cho nguòi ngoai. Chúa dã kêu-gpi 
thêm 10 gia-quyên cr hai làng Phú-gia và 
Đông-an, cách làng Khánh-bình vái cây 
sô' và còn xa Tliu-bòn đô 20 cây so. Trong 
các gia-quyên â'y có hon 20 ngiròi ló-n và 
10 em nhó, song núi sông cách-lro', khó 
bè nhóm-h.pp, môi tháng tôi phâi lên 
Khánh-bình hai làn, giăng lam tai nhà ông 
chà'p-su- Chuo'ng. Trong khi nhóm lai, 
tát ca tín-đò mó'i và cũ đô chúng 60 dén 
80 nguòi, thàt là vui -vê . Rát cám o'n 
Chúa! Vày, xin quí -hôi lám O'n càu-
nguyên Chúa ban thêm súc mói và quyèn 
thiêng cho chúng tôi đè hàu viêc Ngài, và 
vè sau có thè đirp'c phép mô- thêm hôi 
nháiih tai Phú-gìa và Đông-an nũa, thi 
chúng tôi cám O'n lãm. — I'r'ăn-l'ũng. 

Sông-càu.—Càm-ta cn Chúa, ngày 25 
Novembre, ông bà Myc-sir C. E. Travis có 
đê'n tliăm chi-hôi này. Nho-n dip tô't, ông 
giâng luôn bây đèni, ngtrò'i ngoai nhóm 
lai đòng-đúc, nghe chăm-ch'í, kê't-quâ dupc 
hai linh-hòn tin Chúa và có hai nguòi 
chiu phép báp-tèm. Ông cũng dùng lòi 
Chúa day-dô cho tín-đò, ai nâ'y đèu eãm-
biét mình đói-khát vè dòi thiêng-liêng. 

Xin quí-hôi lãy lòng yêu-thuong càu-
nguyên cho công-viêc Chúa ó' đây, và nhà 
Ngài cliũa lành cho ông tin-dò Livong-
Xuân mang binh dã hai năm thì chúng tôí 
rát cám o'n.—Hò-Phiing. 

Quàng-ngãi.—Ngày 4DécembreChúađã 
ban cho ông bà Lê-Băng môt trai rátmay-
mân. Chúa cùng chfra cho ông Jành binh. 

Bon-hôi đã bat dàu cát nhà giâng, nèn 
nhà xây xong, gô cua ròi, gach mua ròi, 
ông Băng-quang-Hung húa dâng ngói, chí 
thiê'u tièn công thp nè, tlip- môc, vôi, cát 
vó'i các vât-licu khác, chúng lôi tin rang 
ỳ (^húa đu-p'c Iron, và sê thành công my-
mãn. Xin quí ông ,bà nhó- càu-nguyên 
nhièu cho bòn-hôi vì sô tín-đò đuong còn 
ít lám. 



Bà Táni Chút, mãy iiăm nay bi binh là-
ma, tàn-tàn, đién-diên, toi tliì la vang câ, 
ban ngày híc tìnli xeiri nhu-nguòi niãt trí. 
Bà xách nón di cùng, lúc lên cliùa Tliiên-
Kn an chay niêm Pliât, hic đén cáe đèn 
niién câu-kbân tliánh-tliãn, láni lúc di bai 
ba liòm kliông thãy vè. Bà* lân bà không 
có con, ông Tám buòn song vân yêu-
tluro'ng không tù'-bõ, nhiêu phen ông ruó'C 
pháp-su- bùa-cliú cúng trír nhung vân vô-
hiêu. Bôt euôc bà pliâi nhò- dén đao 
Tin-Lànb, hêt lòng thò'-pliupng Chúa; 
ông Tám không tin, sanh ra chán-nân, 
song Clnía đuòi qui khõi bà và ban o'n 
cho bà tlio-thai, sáp đén ngày sanb-đê. 
Thât Chúa đã ban môt đăc-ân dê phá tan 
su' mê-tín cúa thé-gian và dê tô ra quyèn-
phép vô-lian cùa Ngài. Báng ngpi-khen 
đanh Chúa Jèsus ! A-lè-lu-gia Ì—Thay niăt 
ban Tri-sir: Nguyêiì-lan-Vàng. 

NAM-KỲ 
Hôi-đong Linh-tu Nam-hat nhóni lai 

lân thír tu* tai chi-hôi An-tliái-dòng tir 9 
đê'n 11 Novembre 1935, thât Chúa ban 
phuó'c cách dòi-dào. 

Chúa dùng các òng I) . I. .ĩeffrey, H. A. 
.lackson, P. E. Carlson, Lê-đìnli-Tiioi, Lê-
vàn-Qué, Vi-úc-Liro*ng, Bùi - tu ' -Do và 
Muỳnh-văn-Ngà day-do vè su- câu-nguyên, 
sir dâng minli, su* đây-dãy Đúc Thánh-
Linh, su* tin lò*i Kinh-Thánli, cùng bòn-
phân truyèn-đao khâp các no'i. Mpi nguòi 
dèu cãm-đông, biét mình còn thiéu-thô'n, 
nên khóc-lóc, ăn-năn. Có nhièu nguòi 
làm chúng mình đã nhò* on Chúa thăng 
đirp*c nlìièu tôi, đup'c chũa khõi nhièu 
hinh r'át ilguy, và di du kỳ Hôi-dòng nay 
lãnh biét bao dèu day-do. 

Có chù'ng -100 tíu-dô nhóm. Ban đêm 
có chúng 2.000 nguòi nhóm lai, song tiécr 
vì nhà giâng nbô-hep, nên chi chùng 500 
nguòi vô nglie đup'c nià thôi. Có 5 nguò-i 
ngoai àn-năn trô* lai cùng Chúa. 

Tièn dâng ngày 9 đnpc 5$15 ; ngày 10 
đirp'c 5$74 (thuôc vè chi-hôi sô-lai); ngày 
t l đup*c21$00 (giúpThánh-tho-Công-hôi). 

Sau có nhóm rièng quí-vi muc-su và 
truyèn-đao môt ngày ruõ'i đê bàn-luân 
nhièu vãn-đè quan-hê và câu-nguyên cho 
viêc Chúa, thât đup-c nhièu dèu day-dô 
rãt quí-báu, ích-lpi clio công-vi^c Chúa 
vô-cùng.— Thor-kg: Phan-văn-Hiêu. 

Xe Tin-Lành làm công-viêc Chúa và bán 

sách thánli tai hat Sòc-tiàng trong tliáng 
Décembre 1935. Xin quí atìli em trong 
Đãng Christ nhó* dén xe nây mà câu-
nguyên, hâu cho hpt giõng mà chúng tôi 
đã gieo duoc mpc lên và két quâ cách mỳ-
mãn cho danh Chúa. fia-ta!—Bùi-tir-Do. 

Bén-tre. — Nhà giâng nhánh ó' Bén-lranh 
làm lê khánh-thành tù 4 dén 6 Novembre 
1935, có mò-i quí ông Paul E. Carlson, 
Tràn-xuân-Hi, Nguyên-ngpc-Chiéu giâng 
hai ngày ba đêm. Chúa ban on dòi-dào, 
tín-đô duoc lĩnh-tbúc, nguòi ngoai rãt 
ngp'i-khen danh Chúa, có 2 nguòi ăn-năn. 
Tièn thàu trên 20$00, chi-phí vùa du. Râ't 
cám o*n Chúa. Nhò- các quí-hôi câu-
nguyên cho hôi nây mau lón lên, vì hãy 
còn nhó lăm. 

Tai Hôi chánh Bén-tre, có mõ* 4 ngày 
phuc-hung và 8 dêm bo-dao, tù 16 đén 23 
Novembre 1935, và mò-i quí ông Paul E. 
Carlson, Phi-Phi, Trân-xuân-Hĩ, Nguyên-
ngpc-Chiéu, và quí bà Lê-văn-Qué, Yi-úc-
Luong giâng-day. Két-quá nhièu tin-rfò 
đupc phuc-hu-ng, máy nguòi sa-ngã ãn-
nán trô- lai, nguò-i ngoai rãt hoan-nghinli 
đao Chúa. Có 10 nguò-i An-nani và 2 nguòi 
Tàu tin Chúa. Cũng làm p h é p báp-lêm 
cho 16 nguòi. Tièn dâng đup-c 37$00, 
chi-phí còn du 10!f00. Rãt cám ó*n Chúa ! 

Bà Nguyên-lbi-Là đau bai lâu ngày rãt 
nguy-hiêm, chay thày, thuõc bac trăm 
nhung không hét. Đang khi không biét 
làm sao, may dâu có nguò-i chi em cát 
nghĩa vè Búc Chúa Jêsus cho nghe. Bà 
lièn dén xin câu-nguyên. T ù đ ó bà không 
uong thuoc chi, nay liét bôn tbáng Chúa 
chũa cho bà manh nhu Ihuòng. Thâtsu 
nây tó cho mpi nguò-i ólàng dó biét Chú'.i 

là Bángchũ-a binh.— Tho-kỳ: Sinh-văn-Tài. 
Gò-công.—Cám o-n Chúa, lúc nây Hôi-

Thánh Gò-công có vê lãn-bô . Tù khi 
Chúa sai vp- chòng tôi dén hâu viêc Ngài 
ô* dây, trài qua năm tbáng, có 35 con chiên 
thãt-lac câ lón và nliô trõ- vè vó'i Chúa. 
Ngày 2 Bécembre 1935, chúng tôi có mò-i 
ôngMiic-su- Nguyên-châu-Thông dén giâng 
và làm phép báp-lêm cho 34 tín-đò. Nhung 
có môt ít tín-đò truóc dã theo tà-giáo, 
hiên nay dâu trô- lai Ihò- Chúa, nhu'ng 
môt đôi khi hp nhóm lai, cũng còn noi 
theo đao cũ, đpc kinh, nói lăng-líu, tay 
múa, cho-n nbây lên nhây xuõng, coi râ't 
di-kỳ, khién cho dao Chúa bi chê-bai. 



THANH-KINH BÁO 

Vây, xin anh em trong Đãng Christ càu-
nguyèn Chúa iây quyèn-pliép Ngài mà làm 
cho tà-giáo phàn-re vó'i cháuh-đao, đìrng 
dê ma-quĩ lo'i-diing đao Tin-Lànli mà ngăn-
trõ' nguòi ta, vì nlurng ngiròi tír-té thâ'y 
vây thi cho đao Chúa cũng là df-đoan. 
Cám o-n triròc.—Trân-văìi-Cluiông. 

Tân-thach.—Trâi qua môt lúc anh em 
tin-đò ó' xa nhà giâng không nhóm chung 
càu-nguyên đăng, nên mát phuòc. Clũrng 
hai tháng nay có dip nhóm lai càu-nguyên 
à môi nhà ngày thú tu, nên Chúa nhàm 
lò-i và han cn, anh em ãn-năn tôi, có 3 
nguòi đau gàn chét đup-c manh, nhóm lai 
nhiêu và kê't-quâ có su vui-mírng ròi. 
Nlurng clura miròn dăng dãt mà cát nhà 
giâng, xin môi ônghà anh chi càu-nguyên 
cho, chúng tôi cám o'n.—Phan-văn-Tw. 

Phong-đi&n, Nhcn-ái.—Cám o-n Búc 
Chúa Jêsus, Ngài sai vp* chòng tôi dè'n 
hàu vièc Chúa no'i Hôi-Thánh Phong-đièn, 
Nho'n-ái, dã trâi gàn sáu tháng. Tháng 
đàu dirp-c hai ngirò'i trô- lai cùng Chúa, 
kê' dó con tôi đau ìãt năng, con vùa hêt 
ké vp- tôi đau ba tháng tròi, thày thuòc 
đã chay ròi, ai này tirò-ng chãc vc cùng 
Chúa. Cám o-n Chúa, Ngài cliang dê cho 
tôi huòn-lo, Ngài han o-n chũa binh ngày 
nay dã lành. Lúc này lai đirp-c măy nguóũ 
nguôi-lanh đã lâu trô' lai cùng Chúa mà 
xirug tôi mình, và cũng đup'c ba nguòi 
ăn-năn tin Chúa.—Huỳnh-văn-Thinh. 

Sôc-sài.—Bà thân-sinh cìia tôi ngfi yên 
trong Chúa ngày 3 Déeembre 1935. Chúa 
dùng ông ughi-vièn Pham-văn-Ngà lo sâp-
đăt và tiép khách ciio tôi. 4 giò' chièu 
ngày 4 thì làm lê xác cho bà thân tôi long-
trpiig láui. Cám o'n Chúa ! 

Chúa dùng anh em hai Hôi Sô'c-sâi và 
Ba-tri giúp-đõ' tièn tô'ng-táng bà thân tôi, 
nên vp' chòng tôi cám O'n hai Hôi có lòng 
yêu-tluro'iig chiéu-có.—Diêp-văn-Can. 

CAO-MÊN 
Nam-vang.—Ban Tri-su bSn-hôi đã nôp 

đo'ii xin nhà-nuó-c cho mua môt cái nhà 
cũ và iiuró'n miè'ng đãtđăngcãt nhà giâng 
thò-phup-ng Chúa, mà clura đupc trâ ló'i. 
Vây, xin các Hôi-Thánh toàn cõi Bông-
Pháp, làm o*n câu-nguyên Chúa giúp c h o / 

chúng tôi đup'C nlur y-nguyên. 
Nhà giâng Nam-vang đã đoi cho ròi, 

qui-vi có gó'i tho' cho bòn-hôi thì đè: 
Mission livangélique, Route de Saigon à 

<t 

Pnom Penh. Còn gò-i cho tôi thi đè: M. 
Lè-vìin-Hién, Bãy Phõ 10 căn, n° 2, Route 
de Saigon, à Pnom Penh.—Lê-văn-Hien. 

TRONG, NGOÀI 
( T r í c h c á c bĩ'io) 

Ha-tuàn tháng Novembre 1935,ôngPham-
duy-Khiêm, nguòi Viêt-Nam thú nhút thi 
đâu thac-sĩ (agvégé), đã trô' vê nUÓ'C và 
đup'C bò vào day tai truòng trung-hpc 
Albert Sarraut ô- Hà-nôi. 

O O <> 
Con ràn tròi cũa ông Hò-đác-Cung sáng-

ché đã cât cánh cr Tân-so'n-nhát (Nam-
kỳ), đup-c kê't-quâ mỳ-mãn. Ông Cung 
đinh bay ra Huê" bê-kién Hoàng-thup-ng. 

• O • 
Nuó'c Hi-lap đã lâp lai nên quàn-chũ, 

nho-n-dàn nô-núc đón vua Georges II ô' 
Luân-đôn vê tri-vì. 

• • O 
Có hai phi-công Âu-châu ngòi khinh-

khi-càu bay trèn không 91 giò' 35 phút, 
lâu nlurt thé-gió-i xira iiay. 

• O O 
Búng đàu công-ciu)c chàn-té xã-hôi, bà 

Roosevelt đã điêu-lbuyê't tai Ilollijwoođ 
truó-c măt hai van nguòi. Bà có nói: 
«Công-cupc tù-thiên là dàu-hiêu cũa biró'o 
văn-minh tăn-bô.» 

• O • 
Ông Roosevelt, tòng-tbÔng niró-c Mỳ, đã 

kỳ sâc-Iiuh cho dân-quoc Phi-luât-tân 
thành-lâp. 

o o o 
Ông Pierre Laval, thũ-luòng nuó -c Pháp, 

úng-cũ - nguyên-lão nghi-viên hai hatSei'/it.' 
và Piuj-de-Dòme, đèu đupc trúng-cu làn 
đàu phiè'u thú nhút. Vây đũ chúng rang 
ông đup'c quãc-dân hâm-mô lâm. 

• O • 
O" Tày-kinh (Kgoto), niró'C Nhut, ngiró'i 

ta mó'i che đup'c thú máy bay toàn bàng 
tre tâm thuòc cho khõi bât lùa. 

o o o 
Ngày 27 Novembre 1935, ông Húa-niêm-

Tăng, Tòng-lãnh-sir Trung-hoa tai Đông-
duo-ng đã tói Hà-nôi nhâm chúc. Cuôe 
đón-ruó-c do nguòi Hoa-kièu tò-chúc r í t 
long-trong. 

o o o 
Hpa-sĩ Viêt-Nam Lê-văn-Bê, nguyên 

thũ khoa truòng Mỳ-thuàt Bông-đuo'ng, 
hiên diro-iig nôi tiê'ng lùng dalili ò nuóc 
Y vì nhũng búc tranh tuyêt-xâo. 



10 T H Á N H - K I N H B Á O 

Ttf-TiíÔNC 
H À n q N g à y 

(THÁNG JANVIER 1936) 

1. — Hãy ăn-ò- t h â i - t b à , đ ù n g g h e n - g h é l 

>ai. Hãy dung-thir nguò'i ta , nliung chò-
/dung-thir công-viêc ác cùa hp.—Abraham 
*~ Lincoln. 

2.—Nguòi dòi c l iò -đpi công-viêc cũa 
a n h e m , c h ò c ó dê ỳ dén m p n g - l u ô n g cua 
anli em đâu. 

3.— Sõng trêri đò-i aicũngpliâi gánli-vác 
nlvfrng noi khó-kliăn ; kliác nhau ô' chô 
gánli-vác Ihé nào mà tliòi.— Bà Carh/le. 

4.—Ta cho viêc nào là làm đirp'C tliì sê 
làm đup'C viêc ãy.—Channing. 

5.—Tàm-liòn đói luôn. Ta phâi càn-
lliân xem-xél liiong-thuc mình cho nó àn. 

6.—Néu I in là thuc thì cir nói,inăcdàu 
biét chác mình sê bi phân-đõi. 

7.—Yèu-thuoiig vùa muc trong Bãng 
Christ là m p t hài khó lipc nhút; nguòi 
ta hay nghiêm-khăc quá, hoăc klioan-
hòng quá. 

8.—Có mpt cái liàng rào mà Búc Chúa 
Tròi không thê câ't-bó đup'c miên là ta 
bàng lòng: Cliính là tôi-loi ta. 

9.—Tú-hô mình không phâi là nghèo 
đi nhirng là dành-gium. Ta hi-sinh cũa-
câi hiên-lai dê đup'c cũa-câi tuong-lai 
(juí-háu ho -n. 

10.—Viêc nào làm cho loài nguòi tuyêt-
vpng cũng không làm clio Búc Chúa Trò-i 
tuyêt-vpng đuo'c.—Lacai-daire. 

11.—Thiên-tài cũng nhiT đom-đóm, chi 
sáng trong bóng tõi. 

12. —Vê m§t tiTO-i-cirò-i cũng nlur vang 
tìiái-diroMig chói-lpi trong vuòn; nótruyên 
vê đep clio moi su - chung-quanh ta. 

13.—Búc Chúa Trò-i đòi cái gi thì cũng 
cho cái ã"y. 

14. —Bi đuò'ng Clion-Ly thì cliang cán 
sp--hãi gì. 

15.—Tliâp-tu'-giá cùa ta chang qua là 
con đuò'ng thang truó-c măt ta dó thôi. 

16.—Quên viêc ác ngirò'i ta làm cho 

mình, dó là cách háo-lhù dôc-nhúl trong 
dao Tin-Lành. 

17.—Chúng ta có ba kê tliù : tâ'm lòng, 
Sa-lan và thê'-gian ; đira thir nhút mô -

cùa elio hai dúa kia. 
18.—Năng-luc tô'i-cao cùa nia-quĩ lúc 

là khiê'n đup'c nguò'i ta chõi làng không 
phãi nó làm viêc nây, viêc np.— P. de 
Bavigiuuì. 

19.—Bòi này là lò dúc đò'i sau. — La-
cordaire. 
(Nhfrng t i v - l u ò n g d u ó i đ â y cíín IÌOBKIIT D E F É L I C E , 

q u a (ĩò'i ì iăiu 20 tuo i ) 

20. —Kliông có ông vua nào luing-hao 
bãng mpt thói quen hu-xãu. 

21.—Vàng theo du-luân Ihê'-gian tvYc là 
trái mang Búc Chúa Tròi. 

22.—Bup'c nguòi đao-dúc yêu-chuôrig^ 
đã là quí lám ; nhirng dup'c Búc Chúa/' 
Tròi khen-ngpi lai côn quí gáp bôi. ) 

23. — MuÔn công-kich nguòi nào, ta 
truóc hêt phâi cu'-xú' lót hon nguòi ãy 
trong mpt truòng-hpp giõng nhau. 

24.—Nliũng lò'i nói dõi tê-hai lion het 
chinh là nhfrng lòi nguòi ta tir nói dõi 
mình dê làm láp tiéng luo-ng-tâm. 

25.—Sõng trong Búc Chúa Tròi, bòì-, 
Đírc Chúa Tròi và vi Búc Cliúa Tròi, ăòf 
là bí-quyét dupc hiròng hanh-phuóc. t 

26.—Không phâi làm nên công-viêc lón-
lao mòi là ông thánh đâu. 

27.—Con mât cùa nguò'i g iao - thông; 
thàn-mâi vói Búc Chúa Trò'i có tia sáng/ 
trong-trêo cùa Bâc Trpn-Lành. 

28.—Chê't không phâi là cuõi-cùng cũa 
cupc đòi tliât đâu; nó chĩ là hùng-dông 
tiro'i-mó-i cũa cuôc đò'i ãy. 

29.—fììrng làm gi nê'u chua nói râng: 
«Búc Chúa Trò-i thãy tôi.» 

30.—Bê ngã lãm, nhu-ng lai đúng dày 
chang phâi de dàu. 

31.—Không nên dùng Búc Chúa Tròi, 
nhu-ng phâi de Ngài dùng mình. , 
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P H E - B I N H — L C I HAY H A I ? 
C l " pliè-bìnli cho'ii-chánh châng phâi 

c.hí là chĩ-trich, nliinig cũng là 
khen-ngo'i. Phâi theo thiên-câm mà 
đăt niinh vào đia-vi ngtrói khác, và cô 
đánb giá công-viêc ngu-ò'i áy choxúng-
dáng. Hãy đê ỳ đên cácli Đúc Chúa 
Jêsus phê-bình các Hôi-Thánh trong 
sácli Khâi-huyèn : Triró'C ngo-i-khen, 
sau mó-i quô'-trách. Cách phê-bình áy 
thàt có ích-loi, vì chúng ta lliành-lluic 
khen-ngo'i nhírng chò tót cúa môt 
công-tác, nên ngirôi điro-ng nghe ta 
phê-bình càng san-sàng láng tai nglie 
ta súa-chũa nhũng chô sai-lăm. Nguòi 
ban tbàuh-tín châng phâi chĩ nói lôi 
duòng-màl, ninh-hót. Ban áy có phép 
nói lò'i làm dau lòng tir-ái cúa ta, có 
phép súa - chũa ho-n là khen-ngcri. 
Nlurng «ban-hũ-u làm cho tluro-ng-tích, 
áy bô*i lòng thànb-tín» (Chàm 27: 6). 
Kê ninh-hót bao giò cũng cân-thàn 
không dám «nói thàt mát lòng.» 
Nlurng 

«Màt ngpt chél ruòi, 
«Nliíìiij> no-i cay-đân<; là no'i thàt-tl>à.» 
Ban tót muón giúp ích cho ta, dãu 

râng có khi phâi nói lò'i ta không thích 
nghe ngay lúc áy. «Trung - ngôn 
nghich nhĩ» là thé. 

Vì ta bát-toàn nên càn chiu kê 
kháe p h ê - b ì n h 

Ta dáng 11110- sir phê-bình mà du-oc 
ích-loi. Ngirói cô-chăp không chiu ai 
phê-bình. ít ngu-ói, ít lám, chiu thú-
nhân ìnình đã sai-lăm, chiu cho kê 
phê-bình giúp ích mình. San-sàng 
nghe súa-đay túc là tõ ra.mình có tàm-
trí khôn-ngoan , t ánh- t ình khâ - ái. 
Bôn-tánli loài ngirói rát yêu-đuói, rát 
ngu-dót, rát đê hiêu lam, nên ta đáng 

phâi cáin-kích vì điro'c kê kliác đenv 
su* kinb-nghièm và trí pháti-đoán ma 
giúp-đõ- mình. Ta càng khôn-ngoan, 
at càng tháy mình dot-nát. Ai quyê't-
đinh không chiu xem-xét muu-đinh 
hoăcỳ-kiê'n cùa kê khác cho biet phâi 
quáy thê nào, náy ciiĩ đirng búctirò-ng 
ngăn-cán mình đat tói bàc tron-lànb 
ho*n. 

Dãu clning ta khôn-ngoan lài-gioi 
dèii i)àc nào, cũng còn kê khác biet 
môt vài đèu ho-n ta, có thc bày-lò ỳ-
kiê'n qui-báu và hũ-u-ích (juan-hê đê'n 
mòt đôi phăii công-viêc ta. Ngày no, 
có nguòi tho- giày «cà-mèng» đúng 
tru-óc búc tranh tuyêt-xáo đo tay môt 
hoa-sĩ t r ú - d a n h . Nguòi biet chác 
mình không the nào vê mòt búc tranh 
nhir the, nlurng biet mình đóng đurõrc 
giày tót. Vày, nguòi dánh bao phê-
bình mòt cái lô dày giày trên búc 
tranh. Nhà hoa-sĩ khôn - ngoan và 
khiêm-tón rát muc, nên chiu lò'i phê-
bình cùa ngu-ói tho- giày mà đòi cái Iõ 
đãy theo ỳ ngirò'i đã bày-lò dó. Ngoài 
làng mỳ-thuât, trăm công ngàn viêc 
khác cũng thàt có nhu- thê. Dâu trí-
tuê ta sáng-suót đên dâu, cũng còn môt 
vài đêu nguòi khác biêt rõ han ta. 
Nê'u ta ao-iró'c gày-đinig mòt côiig-trình 
hoàn -mỳ , thì phâi vàng theo nhũng 
lò-i khuyên-day mách-bâo hũ'u-ích cũa 
bát-luân ai dã săn lòng gìúp-dã mình. 
Ta phâi vui-vê tiêp-nhàn nhírng lôi 
phê-bình có ỳ giúp ích cho công-viêc 
mình. Ta phâi t ìm-tòi ỳ-kiê'n cũa 
nlurng ngu'òi khôn-ngoan. thông-thao 
hon mình. Ta phâri dem lòng đo-n-sfv 
mà nghe moi lò-i ngu-ò-i khác có thê 
phê-bình công-viêc mình. 
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Nang hai vì không ehiu kê 
kháe phê-b ình 

Be đuoc ích-loi do su phê-bình, ta 
cãn mó san tàm-trí dê tiêp-nbân lòi 
khuyên-bâo. Có nguài chĩ bi su phê-
bình làm hai, chó- không đuoc ích-loi 
chi. Ho luôn luôn cho su phê-bình là 
hiêm-đôc, và chĩ tiép-nhàn nó bàng 
môt câm-tình cay-đáng. Ho căm-hòn 
lài phê-bình, cho là láo-xiroc, dãu 
ràng nó có nguôn-goc và hình-trang 
nào cũng măc. Ho cho phê-bình là 
ác-nghiêt, là môt cách công-kích vìtu*-
t.hù, ho cãn phâi chóng-cu. Ho duàng 
nhu - t uàng ràng hành-vi cũ-chĩ cũa 
mình dã tron-ven 1am, đén nôi không 
ai có phép phê-bình gì hêt, trír phi 
khen-ngoi , tán-tung thì duoc . Nguòi 
nào dám ngu-ỳ chê-baiu? Ho lâp-túc 
coi là thù-nghich. Điên-dai thay là kê 
ôm-áp thái-dô áy đói vói nhũng lài 
phê-bình nhon-tũ, h ũ u - í c h ! Khôn-
ngoan thay là kê chiu nghe tiéng quó-
trách yêu-lhirong cũa bè-ban ! Chính 
Sa-lô-môn cũng tôn-trong môt nguài 
nhu- thé, vì ông nói rang : «Lòi quõ --
trách thám sâu vào nguài khôn-ngoan, 
h o n là trăm roi đánh vào kê ngu-
muôi» (Châm 17 : 10). 

Nhút là anh em niên-thiéu trong làng 
t ruyèn-đao phâi vun-trông t inh- thàn 
khiêm-tõn, thành-thuc, san-sàng tiê'p-
nhân moi lòi phê-bình có ỳ giúp ích 
cho mình. Ai chói-bõ và căffl-hôn 
moi lòi phê-bình, thì tu mình trír mát 
phuong-pháp toi-hâo đê duoc khôn-
lán hon và tron-lành hon vèphãn đao-
đúc. Ông trnyên - dao n h u thé sao 
khõi sai-lac khóc-hai hoăc trong cách 
giâng-day, hoăc trong khi giao-tiêp vói 
anh em giáo-hũu. Nhung nào ai dám 
nói cho ông biét vì, ôi thôi, ông dê nôi 
giân lám ! Vây, ông cú váp-ngã, luôn 
luôn pham vào dèu lâm-lôi cũ, và 
không hê đircrc ích-loi do ỳ-kién và trí 
phán-đoán cũa kê khác. 

Đìrng phê -b ình vì eó*-tích xâu 
Trên đây chúng tôi cót luân vè su-

phê-bình nho-n-ái và hũu-ích. Khón 

thay, cũng có cách phê-bình khác nũa ! 
Lám kê láy làm khoái chí vì có thê 
bó -i-móc và phô-tru'O 'nglãm-lôi cũa kê 
khác. Lai còn nguài chĩ khi nào nôi 
giân mói kê xáu kê khác, khi nào căm-
tũc mói công-kích kich-liêt. Su công-
kích áy thuò'ng có hai vì làm ngã lòng 
kê bi công-kích. Néu không vì tình 
yêu-thuong, thì ta châng nên phê-bình 
hoăc sũa-day ngnài khác. Khi nào 
gân phê-bình kê khác mà tu- thay có 
mâm-rê cay-đang hiêm-đôc nây lên 
trong lòng mình, thì tót hon là ta làm 
thinh, đùng nói gì cho đê'n lúc mình 
có thê nói theo tình yêu - thuong. 
Nhung không cũ kê khác bày-tõ lâm-
lôi cúa ta cách nào, tót hon là ta tiè'p-
nhân su phê-bình môt cách khiêm-
nhuò'ng, nhã-nhăn, nhu thé mói duoc 
ích-loi. «Chó trách kê nhao-báng, e 
nó ghét con ; hãy trách ngvrò'i khôn-
ngoan, thì nguòi sê y ê u - m é n con» 
(Châm 9 : 8). Tuc-ngũ Anh có câu : 
«Nói môt lài vó-i nguài khôn-ngoan 
thì đù rôi.» Ay cũng nhu - ca-dao nuóc 
ta có câu : 

«Kim vàng ai nõr uõn câu. 
((Nguò'i khôn ai nõ-nói nhau năng lòi.» 

Chúng ta có khôn-ngoan chăng ? 
Vây, chúng ta nên «khôn-ngoan» và 

hoc-tâp bài quí-báu nây : Bũng căm-
túc kê phê-bình, dâu kê áy có y tù-té 
hay đòc-ác cũng vây. Phâi san lòng 
và sot-sâng chiu cho không cú là ai 
day-dô mình, vì kê hèn-ha ngu-đót 
nhvrt cũng biét môt vài đêu hon ta và 
có thê day-dô ta theo môt vài phuong-
diên. Phâi vui-vê tiép-nliân chon-lỳ, 
hoăc nó đánh vào lòng tu-kiêu cúa ta, 
làm cho ta hô-nguoi, hoăc cách nó 
phát-hiên có thê khién ta đau-đón. 
Khi nào ta nhân thay mình có chô 
không đep-đê, cao-thuong, thì phâi 
kiém cách sũa-đôi lièn. Có thé ta mói 
nan-đúc điroc- t âm- tánh toàn- th iên , 
mói làm duoc nhũng công-viêc toàn-
mỳ, mói mongđi buóc đuàng đòi môt 
cách vũng-vàng,châc-chán,thoát đuoc 
bao phen váp-ngãnăng-nè!—Bà C.soqn. 
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HUDSON TAYLOR 

CHIÍO'NG THÚ NHU'T 
BITÓC Đ À U C Ú A C H I T C - V U V È - V A N C 

—Này, này, em hièu đáy chó-, em trong niróc mà ít ai biê't dén nhung 
Amélie]... Truyèn hay làm dáy chó-! i át rông-lón và rát đông-dúc đó ! 

Nhung cô Amélie khòn^ hièu chi hêt Bô*i vây, câu bé doc các truyên-tích 
vì cò dã ngu khì ; 
t rong g iác chiêni-
bao , châc cô lliáy 
nhũng cành - tirong 
kbác ban moi dèu 
nià anb cô vìra mói 
niô-là clio mìnli. 

Càu Hudson Taylor 
bbe-nhàng nhác cái I 
dàu nhô-nhán nàm /' 
yên (')• giũa nlurng j 
lon tóc v à n g b o e 
ohu kêt thànb môt I 
vòng b à o - q u a n g . \ 
Càu nhìn mãt em và 
có vê tìrc-birc. 

Càu inó'i kê cho 
em gái nghe nhfrng 
truyèn - lích rát hay 
ve môt de mà càu 
ira - thích luni hêt, 
ti'rc là nuó ' c Tàu . 
Nêu có nguòi kbác chó- không pbâi 
là Amélie, thì nginYi dó ban dã tĩnh-
táo suot mãv giò* dê nghe càu tbnàl 
tiuyèn ! 

Niró-c Tàu ! Thàl là hai tiê'ng lliàn-
dièu làm rúng-dông lóì dáy linh-hón 
càu bé. Nuóc áy có nhiêu quan, có 
nhfrng ngirò-i bàn quàn-áo sãc-sõ1 và 
cíiêm tua-ren, có các giai-cáp nlu'rt-
dinh theo sac và hang cùa các nút áo. 
Nhon-dàn ìuróc áy dèu có mòt m'àu da 
vàng, con mát thàm quàng và mòt câi 
bím lòng-thòng. Có biê't bao tuc la 

HL'DSOX TAYI.OR (.1832-1903) 

dã có tiê'n 

niró-c Tàu không hê 
c h á n . Có khi càu 
duo-ng doc mói nira 
c h í r n g m ô t truyên 
vìra bay vìra vui, thì 
bà thân câu cátgiong 
èm-ái nlurng có oai 
l á m mà ngăn-cân 

1 càu rang: 
| —Các con à, tó-i 

giò- di ngù rôi I 
Lúc áy câu phâi 

' xêp sàch lai. C â u 
Hudson vô i -vã đ i 
nàm dê doc thêm vài 
pbút nfra triró-c khi 
me tó-i tát nên (dèn 
c à y ) . Nlurng càu 
clù luõng công : bao 

* giò- cũng vây, câu 
clura doc diroc quá 
nuròi dòng chfr, thì 

biróc nbe-nhàng trèn thang 
lãu. Me giut láy sácb, tat nên và can-
thàn trfim mên- trên mình càu. 

Câu Hudson nghĩ thàm ràng : «Chà ! 
U'óc gì tôi tìm diro-c pbiro-ng doc sàch 
sau khi má dã di khói 1» Bíía no, câu 
kiêm ra pluro-ng-pháp áy. So là khi 
nào ngirò-i nhà phâi xuõng hàm thì ho 
dot măn nên, và càu biê't cbo ho cát 
nlurng mâu áy. .Mõi màu chĩ tbáp 
duoc nàm s'áu pjuìt, nlurng câu láy 
nhiêu mâu dê tbáp hêt màu này đen 
mâu lcia. Làm nhir thê chac sê vui 
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biê't bao ! Vày, mòl buôi tôi kia, càu 
mõ* hôp đu-ng nhfrng mân nên quí-báu 
và láy đăy túi. 

Sau bfri coun tõi, có môt ngirtVi han 
cũa ông thàn càu dén thăm. Ông ban 
nãy rát yêu con nít và ira kê cho chúng 
nghe nhfrng truyên rát hay. Khi nào 
có ông đen ciio'i, thì cá nhà tliúc khuya 
lám. Nhirng buôi lói dó, càu Hudson 
tháy ông thì sanh ra thát-vong, vì càu 
muõn vò di ngũ só'm dê đoc sách chó' 
không muón nglie ông kê truyên. Dãu 
vây, càu cũng theo lè tluròng mà leo 
lên đàu gòi ông ban và nghe rátle-phép. 

Môt lúc sau, càu tháy mình khó chiu 
lam. Càu ngôi triròc lò siíòi có ngon 
lù*a đô rirc. Tlnròng thì càu không 
so- nóng, nhu-ng càu thình-lình nhô 
rang nên chây rát dê. Ông ban càng 
thuât truyên, thì càu càng câm-biêt 
chung-quanh túi mình diròng nhir có 
môt chát nóng và dính chây xuõng 
theo ông chon mình, thât là kỳ'-cuc. 
Nhfrng măii nên quí-báu cũa càu dã 
bãt dãu chây ! Buôi tõi dó, ông khách 
gifr trên dãu gói mình môt càu bé hay 
lúc-lác và có nôi lòng la-lùng khôn xiê't. 

Nhmi dip ông khách nghĩ môt chúl, 
càu Hudson eát giong nghiêm-nghi lam 
mà nói vó'i me rãng : 

—Thira mà, sáp đê'n giò' di ngũ chira? 
Me mĩn ciròi mà đáp ràng : 

NHÌN M Ă T • 
T2kÒ*I Trung-eô, có môt ông truyen-

đao trú-danh và rát tin-kính găp 
môt chàng thieu-niên dang lúc di 
diròng ; chàng mái hoc lõt-nghiêp và 
muõn tó cho ông biêt mình rát thòng-
thái, bèn bát đău luân khéo vê Búc 
Chúa Trò-i. 

ô n g truyên-đao già-cà yên-lăng nghe 
chàng nói môt lúc, rôi đăt lay trên vai 
chàng mà ráng: «Hay ngtrác ìnat ngó  
xem măt tròi !» 

Chàng thieu-niên nhìn lên, nhirng 
phâi cúi xuong ngay, vì bi ánh sáng 
chói-lòa làm cho quáng mát... ông 

NII nko 

—Chira, con a. Tõi nay con nên 
ngôi lai lâu ho-n môt chút dê tô lòng 
tôn-quí ông khách. 

Ông khách cú thuât truyên, nên càu 
Hudson vira lo-buòn, vùa nghĩ ràng 
nen chây xuõng đát, me ngó chăm càu, 
cha xét-nét càu, và cá em Aniélie cũng 
nhìn càu bàng căp mát hôi-han. Măt 
càu càng lâu càng dó, và túi càu càng 
lâu càng nóng; mãi sau môt lúc mà 
câu tirô*ng là dài bâng môt thê'-kỳ, me 
câu mó'i bâo câu ràng: 

—Bã tó'i giò di ngù rôi, con a. 
Càu bé liec mát nhìn tám thâm và 

diro-c nguòi da A Ì không tháy môt giot 
nifr nên nào ; rôi câu cliay di ngù. Bà 
Ihân câu bi cách cir-chĩ la-lùng áy làm 
cho bõi-rói, nên di theo câu và tháy 
câu diro'ng khóc-lòc dang-caj' vì cá 
náni nên t an -cbáy và cái túi dính 
nhàn-g. Câu thú thât hêt moi s y ; bà 
thàn câu lai phâi giăt áo quăn cho câu ; 
dõi vái câu, vê măt buòn-ràu cùa me 
cũng dũ sira-phat câu roi. 

Trong thòù-gian dó, càu dã có môt y-
kiê'n trôi ho-n moi ỳ-kiên khác, túc là : 
«Khi tôi là ngu-òi ló-n, Lôi sê di giâng 
dao ô" niróc Tàu.» Nghe vây, ông thàn 
câu mĩn cirài tô ỳ ung-chiu,còn bà thàn 
câu cũng chang nói ràng không nên, 
măc dãu lòng bà câm-đông vì nghĩ dên 
nông-noi biêt-ly dàng-đang. (Còn iiep) 

TRÒ*I BI t 
lièn nói : «Hô-i ban ! Ban không thê 
ngó măt trò'i hfru-hình mà lai muõn 
hiêu tháu Búc Chúa Tròi, là Măt Tròi,. 
cũa linh-hôn loài nguòi, sao ?» 

Ông nói thât dó. Kê kiêu - ngao. 
muõn măt nhìn măt Búc 'Chúa Tròi , 
nhu'ng vinh-quang Ngài làm cho ho 
(juáng mát. Kê khiêm - nhuròug ha'] 
mình triròc niăt Ngài at tháy điròng-j 
lõi Ngài, túc là con điròng đãy-dãy/ 
ánh sáng cũa Ngài. 

«Búc Giê-hô-va chí-^ay con đuòng 
Ngài cho nguò'i nhu-mì» (Thi 25j_9ì. 
—Eugène Bersier. < .̂«(0*-Sff Qvl-



GIOT NirCTC B I E T NOI 
r P Ô I (giot nu&c tir.rung ; nhũng lié'ng 

«tói» ô du&i cãng vâg) chui qua 
lòng đăt, vào dáy giêng kho-i, ô đó làu 
lám. Mòt ngày kia, cánh trò-i dep-dê, 

giot nuòc nhó xin, không dem cái chát 
riêng áy vào đòi, thì tôi-nghiêp, ôe, 
hàu, cua, tôm—áy là chua kê moi 
loài khác có mai—sè khòng có áo 

«Nêu hai ngu'ò') 
t r o n g c á c ngu'o-i 
t h u â n n h n u h dirórl 
cĩíít m à c&ii - x i n 
k h ò n g cú' v i êc c h i , 
thì Chn Ta b trên 
trò'i se c h o ho» 
(Ma 18 : 19). B á 
ló*n, túc là tô i - lô i , 
bu*(Vc l i h ó , su- y e u -
đuô'i h o à c sívc n g ă n -
t ro \ Nhu-ng n £ u 
c h ú n g ta t h u â n 
n h a n m à c à u - x i n . 
thì c á n h tay rat 
m a n h - m õ c ú a C.húa 
sè cìây đ i c h ă n g 
sa i . N à o ai lit'ò-ng 
hc t syrc m a n h cua 
lò-i h i £ p c l u i n g c a u -
n g u y ê n ? 

mòt cái thìtng to ltró*ng tuôt xuõng, 
múc tôi vái iriay triêu eui trai em gái 
vãn cùng tôi ăn-ô- yên-vui. Chúng tôi 
yìra lên dên măt dát, ho liên bat làm 
vi§c giúp-cìõ' loài ngu-ò'i. Ho đô tôi 
vào chiêc soong -lórn, đă't soong lên bêp. 
Cách mòt hòi, thì chúng lòi «sôi.» 

0 ! Chúng tôi nóng lam, và tôi tu-
hòi sè có gì xây ra. Trong lúc đó, tôi 
găp môt viêc la- lùng. vì tú thàn tôi 
văng ra mòt ít chát tráng tráng mà tôi 
láy trong lòng dát dem theo. Các em 
yêu-quí cri, tliir nhìn dáy ám đun niróc 
hoăc dáy soong, at sè tháy tòi nói 
châng sai-ngoa ; quâthàt , khi sôi sùng-
suc, thì niróc nhâ căn lai. 

Nê'u het tháy chúng tôi, là nhírng 

bân và nhà b. Cũng châng có s a n -
hô. ngoe ehâu , và nguòi ta chăng 
biet nhièu vàt khác. Đó là môt su- la 
cùa niró*e. Nhung tôi xin kê tiê'p. 

Tôi cùng ban-hũu dang sôi, thì thình-
lình nguò-i la bò làng thit vào soong. 
Chúng tòi liên làm cho mèm dê ho ăn 
duoc. Vài giò' sau, tòi dâu trên miêng 
thit bé-tí mà bác làm ruòng, là cbũ 
nhà, bô vào miêng. Bác nhai nhuyên 
bãy món ăn, rôi thit cùng chúng tôi lãn 
theo mòt cái Ôhg mà trôi tuôt xuòng. 
Chúng tôi h trong căn phòng ròng-rãi 
lón ho-n phòng thú n h ú t ; ngiròi ta đăt 
tèn phòng áy là «bao-tú.» Nhièu ban-
bè tòi cũng dên đây, dem theo môt 
chát đôi món ăn ra nu-óc có thê nuôi 



THÃNH-KINH BÁO 

song bác làm ruòng vàgiũ-gìn sìrckhôe 
cũa bác. Nêu bác khôn-nan áy kbông 
nây ỳ-kiên kỳ-cuc, làuôngmôt chát kêu 
là «la-ve» (ruo*u bia), thì cbúng tôi 
chac làm xong bôn-phân. Chát áy có 
mùi gat lám và ngăn-tró chúng tôi tiên 
bê làm viêc. Néu bác ch! uông niró 'c, 
thì tôtbo'n nhiêu, vì r i roumanh chang 
qua làm hai thân-thê cũa bác. 

Rôt lai, tôi do mòt ông nhò-nion mà 
ra khôi bao-tũ; chúng tôi bi xô moi 
đìra môt ngâ, dem chát nuôi tôt-lành 
vào thân-thê cũa bác. Tùng bâc môt, 
tôi leo cái thang cbôn óc, rôi... tôi lai 
ô chôn thinh-thang, làm giot mò-hòi 
trên trán bác tbo'cày.. . 

Môt lúc san, khi tròi cát bong tôi. 
T ô i lên, lên nhu boi nuóc. Tôi càng 
lên cao, thòi-liêt càng lanh. Này, tôi 
đông đăc, thànb giot niróc mua nhô 
xíu,- cùng ũc trièu giot kbác biêp nên 

nhũng đám mây đep-đê tráng t inb. 
Măt tròi lăn, chiê'u các tia sáng êm-diu 
vào cbúng tôi, nhnôm. chúng tôi thành 
màu hông cben lân sac vàng. Búc 
tranh đep-đê ruc-rô bày triróc mãt 
loài nguòi dê'n nôi làm cho nhiêu 
nguòi nghĩ dê'n Thành-phÔ la-lùng 
mà Cba trên tròi sám san cbo moi 
nguòi dã đuoc chuôc bói huy£t báu 
Đà'ng Christ. 

Tôi ò* trong đám mây mà trày di lâu 
lám, roi dâu trên đĩnh núi rát cao, làm 
cuc tuyê't tráng ngài và trong-trêo. 

Các em yên-dáu o-i, tôi theo đtròng 
Búc Chúá Tròi chĩ-vê cbo mình ; tôi 
vàng lòi không bèlàm-bàm vàlàmcông-
viêcnhô-mon khônghê klma-múa. Tôi 
chĩ uòc-ao làm vê-vang Đáng dtrngnên 
mình trong moi su tàm-tluròng và làm 
ích cbo ìiguò'i dòi. Nguyên các em 
cfing uóc-ao nhu thê !—(IJAube). 

NGHIÊN-Cíftj YEU-TÙ J 

r l p a Â l qua 2.500 năm dâu ljch-sir thê-
giòi, không có gì chép sir khâi-thi 

cùa Búc Chúa Tròi. Mãidê'n 1.500 năm 
t ruòc khì Báng Christ giáng-sanh, Mòi-
se môi điroc Búc Chúa Tròi lira-chon 
dê điroc Ngài truc-tiê'p soi-dãn chép 
năm quyên dău Kinh-Thánh. 

Con uhũng quyeh khác do tay ngót 
:jw nguòi or vào dia-vi Jíhác han nhau, 
và trâi qua 1.600 năm. Kinh-Thánh 
toàn-bô có 66 quyên, hàu hêt 39quyên 
Gtru-U'óc chép bàng tiê'ng'IKi-lnr-va, và 
hâu hêt 27 quyên Tân-tfó-c chép hang 
tiêng Gò-réc. Bân chính do tay các 
tác-giâ chép thì dá thát-lac, nlurng hiên 
nay có máy ngàn bân sao. Nhũng bân 
sao tiêng Hê-bo'-ro cũ nhút thuôc vê 
thê-kỳ thú tám sau Chúa, còn nhũng 
bân sao tiê'ng Gò-réc cũ nhút thì thuòc 
vê thê-kỳ thú tu. 

Các nhà bác-hoc chuyên kháo-étì*n 
và so-sánh máy ngàn bân sao kê trên, 
đêu công-nhân ràng nhũng bân áy 
không pbân-dói nhau chút nào, dâu 
dên ỳ-tìr nhô-nhăt nhút cũng vày. Duy 
nhũng càu và nhũng chfr dê bày-tô 

NGUYÊN-VĂN HI-LAP 
ỳ-tú có khác nhau dòi chút, nhung 
không khác tó-i môt phan ngàn và 
không đù thay-dôí môt lê dao nào câ. 

Vâ, thât do thiên-c<r sáp-đãt nên 
trong dòi Báng Christ tiê'ng Gò- réc 
cũng pho-thông nhu tiê'ng Anh, tiêng 
Ph'áp ngày nay, vì diròng giao-thông 
tièn-lòi T à nuóc Rô-ma nani hêt chũ-
qùyên. Tiêng Gò-réc có nhiêiWvnghĩa 
sàu-xa, diên-tâ đuoc nhũng lê huyên-
vi cùá.môn thàn-hoc. Van Gò'-réc trong 
Tân -U'ó-c không phâi van co-diên, 
nhirng là văn tliirò-ngđtòig dê viêt tho-
tù*; cho nên Búc Chúa Tròi; dùng thú 
văn áy dê truy rên-bá Tiò-Lành thât là 
thích-dáng làm. 

Vây, kê tũ sô báo-sau chúng tôi sê 
mô" muc «Nghiên-cúu yê'u-tír nguyên-
văn Hi-lap,» và sê bát đàu vói tho Rô-
ma. Chúng tôi không có ỳ giâi nghĩa 
Kinh-Thánh nhung chĩ iróc-ao so-sánh 
các doan có dùng cùng môt yêu-tir và 
giâi-thích ỳ-nghĩa nguyên-văn cũayêu-
tù áy dê bôi-bô lòng t inLòi B ú c Chúa 
Tròi . Càu-xjn Cbúa giúp cho viêc năy 
điro'c kê't-quâ mỳ-mãn !—Bà C. 
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P H U - T R U C N G THANH-KINH BAO 
(Xin tháo bon trang nây mà bi£u ngtrcri chu*a tin Chúa) 

Y U O T CO*N BÃO-TÔ 
J. HARDIBROOK 

C H U ' C N G T H l > N H Ú T 
MÔT CÀNH GIA-BÌNH 

"VTGON đèn có chao bàng lua xanli 
tôa ánh èm-diu soi tô căn phòng. 

Líra cháy àm-i trong lò suô'i, than nô 
t í - tách. Máy búc rnàn che cúa sò 
dirò'ng nhir xô-đuôi nhũ'ng tiéngôn-ào 
bèn ngoai. 

£>ó chính là môt cânh-tuo-ng yên-
tinh, quí-báu cho moi ngirò'i tríu-mfn 
gia-đình, và nhi'rt là cho nhũng ai ban 
ngày đã ò trong cânh táp-nâp, xôn-
xao cúa môt thành-phô' ión. 

Nhà nay ho-i cách xa Ihành-phó 
rôjjg-rãi có nhièu xiróng c h é - t a o ; 
nhirng dúng nai cira sô, nguòi trong 
nhà thay đuoc hàng máy ngàu ngon 
đèn điên roi ánh sáng lên trói. Ho 
cũng có thê nghe tiê'ng om-sòm ngoài 
pho-sâ, tiê'ng còi cũa xe-đièn, xe-hoi 
và xe-lùa. 

Nhirng tôi dó, trong phòng khácìi 
lăng-lê, châng có ai thiê't ghé mátnhìn 
qua cùa sô. Bên cânh lò suõi, môt 
bà ngôi trên ghê' ngai trũng. mái tóc 
bac pho", có vê mãt nhu-mì, nhon-á i 
cúa ngirò'i làm me ; bà du-ò-ng nliir ăn-
hiêp vó'i cánh-tuo-ng êm-đèm dó. Ai 
tháy măt bà môt Urot ăt không he 
quên. Môi nét mat bày-tò mòt bài 
hoc, môt biróc thù-rèn, môl nôi dau^ 
buon hoăc môt cuôc dác-thang trong 
kỳ dĩ-vãng. Ngó măt hà, ta dú biê't 
cái neo cúa bà đã «thán vào phía trong 
màn» (Hè 6 : 19), và moi cwn bão-tó 
trên đò'i không he lay-đông nôi cái 
neo áy. 

Truóc măt bà Vè-no-linh có hai cò 
thiéii-nfr dirang nói cliuvên. Liêc mál 

ngó qua, ta cũng xét tháy hai cô khác 
nhau biét bao ve thân-thê và tinh-thân! 

Cô nhiêu tuôi ho-n, tên goi Ê-mi-li, 
là con gái bà Vê-no-linh. Vê mãt 
nghiêm-nghi và nhu-mì la-lùng cùa cô 
bày-tô su bình-an trong lòng. Cô dep-
đê sác-sâo và tuoi , lai thêm hai mát 
sáng ngôi và'căp môi cirôi nu. Dong-
nhan cô khién ta câm-tuóng ràng cô 
có tánh-tình kiên-quyét và bôn-nãng 
hay hi-sinh mà ít nguòi trê tuôi nhu 
cô có đuo-c. 

Ê-mí-li là cánh tay. hũu cùa me. 
Các em trai, em gái cô chiu ành-hi óng 
cúa cô cháng khác chi chiu ânh-hu'ông 
cùa môt thiên-sú hò-vê. Em nào cũng 
đén gãn cô, châng ch'tì't e-ngai. Cô có 
lòng nho-n-ái, là mòt đ ú c - t á n h rát 
hiém. Cũng nhu Chũ Thiên-thuo'ng 
cũa mình, là -Báng Christ, cô trâi qua 
thé-gian nây, có làm nhe bó't gánh 
năng và lau ráo dòng châu kê kháé. 

Còn cô thiéu-nũ kia thì khác. Căp 
mãt hòng-huàn sáng ngò'i vì cô vui 
tánh. Cách cũ-đông l a n h - l e và có 
duvên, mòi-miêng nây nu cuôi tuai-
tính bày-tô môl bôn-tánh h ăng -há i , 
lac-quan, ngay-thang, thât-thà, chua 
bi co-n thú-thách nào dung-cham. 

Dâu kêu bà V ê - n ô - l i n h là «má,» 
nhung thât ra cô Lliy-xi Ô-tông châng 
có ho-hàng vó'i bà. Song ai náy coi cô 
nhu ruôt-thit. Môt mình bà Vê-no-
linh biét lich-sù b í - m â t cũa cô ; bà 
không hè phân-biêt cô vói con-cái 
mình dê ra chút nào. 

Sau khi xây ra nhũng cânh-ngò li-
kỳ, thì cô Luy-xi đén ô nhà bà Vê-nô-
linh. Bã lâu năm vè t ruóc, nhàm 



môt buôi tõi mùa đông có bão-tó kinh-
khiêp, môt ngivòi bi-mât vôi-vã (tên 
ìnò'i ông Vê-nô-linh lúc đó còn sõng. 
Bíra sau ông mòi vê, đat tay môt cô 
bé mat đen lay-láy. 

Võn là môn-đô rát đúng-đan cda 
Dáng Clirist, ông Vê-no-linh giòi -
thiêu cô vó'i bà vcr mà rang: 

—Tôi-nghiêp! Nó căn môt ngiròi 
me. Me nó cliê'í rôi. 

Triròc mătgia-quyè'n nhó.in lai đông-
đũ, ông cbĩ nói chúng dó, nhirng san 
ông nói chuyên rièng vó'i bà lâu lám. 
Chuyên xong, l)à di ra, hai mát dõ 
ngãu vì tuôn tràn giot lê. Bà ghì cô 
bé khác máu vào lòng, và tù dò cô là 
con gái cùa bà. Luy-xi yêu-mên me 
nuôi rát đam-tham, nên sir day-dô cô 
dii'oc dê-dàng hôi phãn. 

Tôi dó ba me con chang nói gi. Nên 
chang càn nói mà lòng-da cũng hieu 
lân nhau, Ihì-nói làm chi ? Lúc dó 
chính là nhir vây. Trong phòng chi 
có tiéng kim dan thoăn-thoât cùa bà 
Vê-nô-linh bòa vôi tiê'ng tích-tac cũa 
chiêc đòng-hò quá lâc nhô bàng câm-
thach đăt trên lò sirôi, thành mòtđièu 
nhac êm-diu cùa gia-dình. 

Nhirng thĩnh-thoâng môt trong ba 
ngirài nhìn đông-hô, có vê áy-náy. 
Tháy cách cir-dòng cũa ho môi khi có 
tiê'ng giày giàm triró-c nhà, ta doán 
đu-o'c ràng ho đu-o*ng nôn-nao chò,-đo*i 
ai. Rót lai, bà Vê-nô-linh khòng thê 
càm mình nfta ; bà đăt cái áo đircrng 
dan xuông dàu gõi, nhìn hai cô thiêu-
nũ mà rang : 

—Toi nay Duê-la vê trê quá bà ! 
Gàn mirò'i môt giò rôi còn chi ! 

Vì vàn san lòng dong-thú Duê-la, 
nên Luy-xi trâ lòi triròe nlnVt : 

—Chác anh áy còn ó' trong nhà máy. 
Anh nói rang hiên nay có nhièu viêc 
gap-rúc, nên ông chũ buôc các nho-n-
viên làm thèin giò. Tôi-nghièp ! Anh 

làm viêc khó-nhoc quá, dê'n nõi buôi 
tõi cũng không diro-c thong-thâ ! 

Hay suy-xét, cô Ê-mi-li nói ràng: 
—Em Luy-xi oi, em quên đáy, công-

viêc gáp-rúc đã hêt tìr bũa thú bây triròc 
kia mà. Tuân-lê năy chac Duê-la chi 
làm viêc đen báy giò' tõi ntnr tlnròng. 

Càng lâu càng lo-so', bà Vê-nô-linh 
cát tiê'ng ngâp-ngù-ng kê't-kiân ràng : 

—Và nó đáng phâi vê dê'n nhà lúc 
chira dày tám giò. 

Sõ là môt tai-nan gó'in-ghè dã cuòp 
mát con triròng-nam cùa bà, và hiên 
nay bà chi còn môt mình Duê-la là 
traí. Ê-ìni-Ii lai nói : 

—Miên là buôi tõi nay Duê-la không 
di vó'i chàng Duv-liêng Vê-niê't! 

Cô nói bìuh-tĩnh, nhirng giong hoi 
sù-ng-sõt, nên me phâi dê v mà hôi 
ràng : 

—Con không xét tháy chàng thiè'u-
nién dó là môt ban-bũu dáng tin-cày 
cũa Duê-la sao ? 

Ê-iui-li trâ lò'i rõ-ràng : 
—Thira mà, quâ là không. Nên 

Duy-liêng Vè-niê't và Duê-la cô hô kêt 
ban thiêt vòi nhau, thì con se buôn-
bu-c lám. 

Luy-xi nói liâng-tron : 
—Nhirng, chi Ê-mi-li oi, ánh Duê-

la há chang dê'n tuôi chon ban rôi sao? 
Tôi tiròng anh áy có thê phán-đoán 
kê hay, nguòi dò. 

—Dõi vó-i ai thì du'oc, chó- đõi vôi 
chàng Vè-niê't thì khòng điro'c dàu. 
Chàng du-lich nhièu và hoc-hành lâu 
lam. Thât là môt nho-n-vàt rát hay 
làm xiêu lòng ngiròi khác, và lai có 
ành-hu'òng sàu-xa dê'n kê ÍY quanh 
mình. Duê-la trê tuôi, có tánh hay 
hâm-mô và sõt-sáng, nên sê khòng 
khôi chiu ânh-hirông cùa chàng. 

Luy-xi cãi : 
—Nhirng chi mó'i găp chàng Vê-niê't 

môt làn thì làm the nào mà phán-doán 
chàng đu-p'C? (Còn tiép) 

A n h e m có n g h ĩ đén l inh-hon m ì n h k h ô n g ? C ó ' l ê e h ô c nira 
Chúa đòi a n h e m vê v&i Ngài , a n h e m đã ehirc s ă n e h i r a ? 



III 

NHIN CAY T H A P - T I T 
((Tôi chăng biet sw gì khác ngoài 

Jêsus-Christ bi đóng 
Đúc Chúa Jèsus-Christ, và Đirc Chúa 
đinh trèn câg thàp-tu» 

(I Cô-ri'nh-1ô 2 : 2) 

TTON là con nhà danh-già, hoc-thúc 
uyên-thâm, Thánh Phao-lô rát đê 

biên-luân vè luâh-lỳ hoăe triêt-ly tôi-
cao cùa đòi. Nhírng, la thay, tìr kbi 
bi tình yêu-tluro'ng cúa Búc Chúa Trò'i 
chiên-thăng, ông châng ngai l ao- tù , 
circ-khò, cir kêu-la râng: «Tôi chĩ 
biet... cây thâp-tir!» 

Vâ}', xin anh em cùng tôi nginVc 
mát lên núi So, là no-i Búc Chúa Jêsus 
đã chiu cliêt, đê găm xem thâp-tir-giá 
day-dô cliúng ta nhírng gì. 

I. Thâp-tir-giá b à y - t ô sir hi -s inh. 
—Ngu-ò'i fa phâi đôn môt cày tu-o-i-đep, 
phâi cliăt nhành râm lá xanh, phâi xê 
lăy hai táin, ròi kèt lai thành thâp-tir-
giá. Cũng vây, Đúc Chúa Jêsus phâi 
lia ngôi báu trên tròi, phâi trút-bo moi 
su- cao-quí, vinh-hien, ròi phó mang 
song đê dên tôi loài ngu-òi. Tòi vàn 
giũ trong lòng moi "câm-đông thàm-
thiel do đoc bài tho- cũa môt thi-sĩ 
nu-ô-c Pháp mò-tâ sir chêí cũa Búc 
Chúa Jêsus theo cách bà*Ma-ri, me 
Ngài, hòi chuyên Ngài. 

—Con sê chêt lúc dèm khuya, h no-i 
kín-đáo chăng ? 

— Không, giũa ban ngày, và h no'i 
muôn mát ngó-xem. 

—Chung-quanh con sê có nhũng ban-
hfru yêu-dáu chăng? 

—Không, han-hmi đèu tránh xa, clii 
có kê thù-nghich. 

—Con sê năm trên giiròng êm-ám mà 
chetchăng ? 

— Không, con sê bi treo trên cây 
thâp-tu'. 

—Con sê chêt lúc già-nua, yêu-đuôi 
chăng? 

—Không, chính lúc còn thanh-nièn, 
cu-óng-tráng. 

—Xác con sê lành-lăn chăng? 
—Khòng, sê bi đinh đóng, giáo dàm. 
—Con sê chêt vó*i nh&ng bâc hièn-

triêt, quân-tú, chánh-nhan, hay chăng? 
—Không, con sê chêt giũa hai tên 

trôm-ciróp. 
—Tôi-nghiêp ! Có' sao con phâi chiu 

nông-nòi áj'? 
—Bêlàmtron thánh-ỳcâa Búc Chúa 

Cha, và đê cúu-vót loài ngiròi khôi tôi. 
Ôi ! Tru-ó'c cânh-tu'OTig thiên thâm 

đia sâu áj', ai mà chăng chau mày, sa 
luy ? Hòi tôi-nho-n, có- sao anh em còn 
cúng-côi, châng chiu tín-nhân Ngài ? ' 
Có lê bâ'y iàu anh em v l n tôn-trong, 
sùng-bái Ngài, vân nnàn-biêt Ngài dã 
dat tó'i ly-livò-ng tòi-cao cùa ciiôc dòi, 
vân có soi làm gu-ong sáng-suot cũa 
Ngài, và có lê cũng tin râng Ngài là 
Cúu-Chúa cũa câ nho-n-loai nũa. 
Chua dũ, anh em phâi nhân Ngài làm 
Cù-u-Chúa cúa chính mình, và phâi hêt 
lòng nói rang: «Thât là vì tôi mà Ngài 
dã phó mang trên cây thàp-ttr!» 

II. Thâp-tir-giá bàY-tó su" phuc-
hòa.—Tói khônghiêp vái sángthênào, 
thì loài ngurò'i mac tòi cũng không thê 
hiêp vói Búc Chúa Tròi thánh-khiêt 
và công-bình thê áy. Vì the nên tôi-
nho-n càng ngày càng xa Búc Chúa 
Tròi, đê'n nôi hâu đã qiiên râng mình 
cr áuò'i quyên Báng Tao - Hóa. Cái 
quan-niêm tót-dep vè Ngài thirc-hũu 
và toàn-năngdã bi chôn-vùi diró-i vũng 
bùn tham-duc. Thâm-chí có kê ngông-
cuòng dáin câ tiê'ng kêu râng khôngcó 
Búc Chúa Trò'i, mó-i là ca-khô chó ' ! 
Loài nguòi c'hong-nghich yà cách xa 
Búc Chúa Tròi, là" Nguòn Bôc-nhút 
cúa moi su- b ình-ai i , vui-vê, hanh-
phiróc, nên xu-a rày trên sân kháu thê-
gian dã diên ra bao cânh thu-o-ng-tâm, 
thâm-muc, và chính loài ngiròi chĩ là 
vai trò trong tán b i -k ich l iên-miên! 

Nêu chúng ta blnh-tâm suy-xét, thì 
sê tháy lòi trên đây châng phâi là bi-
quan, nhu-ng là đích-thirc. Shelley, 



nhà đai-thi-hào cùa mròc Anh vê the-
kỳ thú muòi chín, có nói ràng : «Chúng 
tôi ngó tru'ó'C nhìn sau, và nông-nâ uó'C-
ao đèu không thuc-hũu. Tiê'ng cuò'i 
thánh-thât hon hêt cùa chúng tôi cũng 
năng trĩu lám nôi đau - thiro'ng, và 
nhũng bài hát du-duang hon hêt cùa 
chúng tôi chính là nhũng bài diên-tâ 
các tir-tiróng bi-ai ho'n hêt.» Cúu-vãn 
tinh-hình này thê' nào? Nê'u Búc Chúa 
Tròi khôngthê cúu-vãn, thì Ngài chang 
phâi là toàn-năng ; còn nê'u Ngài có thê 
song không chiu cúu-vãn, thì Ngài 
không phâi là toàn-thiên. Song Ngài 
vìra toàn-năng , yùa toàn-thiên, nên 
Wè tìm phuo'ng cúu-vãn. 

Hãy nhìn-xem cày thâp-tu: Trong 
giũa đát tròi, nò há chang day la rang 
Búc Chúa Jêsus làm cho loài ngiròi 
đuoc phuc-hòa vói Búc Chúa Tròi ? 
H&i tôi-nhon đáng tluro-ng, Đúc Chúa 
Tròi, là Đáng bi anh em chóng-nghich, 
đã vui lòng gio tay dê phuc-hòa vói 
anh em. vây anh em aã nào chang kíp 
sáp inìnii xuoug mà phuc-hòa vói Ngài 
bõ'i tin theo Đìrc Chúa Jêsũs-Christ? 

Loài ngiròi phanì tôi, nên chang 
nhũng bát-hòa vói Đúc Chúa Tròi, 
song còn bát-hòa vó'i nhau nũa. Cha 
me tũ con, va bô chông, anh lìa em, 
gia-đình luc-đuc, xã-hôi rói-loan, tliê-
giói chiê'n-tranb, dèu là các kêt-qnâ 
tai-hai cùa tòi-lôi. Nlurng bóng cây 

. I . "ó thê che-chô" cá-nhon, gia-
đình, xá-hòi\à tíiê-gÌOT kfiõi su tuo'iig-
tàn, tuo-ng-tăc, và khiên cho tuo'ng-ái, 
tuong-thân. Nê'u cá-nhon, gia-đình, 
xã-hôi và thê-giói chiu núp mình duó'i 
bóng cây thâp-tu, thì chang càn thâo 
chuo'ng-trình, kỳ dièu-uóc, nhóm hôi-
nghi, chang càn ai bâo ai, tu-nhiên 
khúcca Hòa-Bìnb sê đây bóu phuoog. 

III. Thâp-tu*-giá bàY-tô su* toàn-
thăng.—Kìa, mòt tên vô-nghê can tôi 
cuóp cũa, đot nhà, bi kêu án khô-sai! 
Quan trên rông luong, àn-xá chohăn, 

dăn rang đũng tái-pham. Nhung hán 
van chúng nào tàt áy, và lai bi bát. 
Quan hôi lai sao han không đoi nê't, 
chac han sê đáp : «Tôi đup'c tba, nhung 
vân không có kê sanh-nhai, van cbiu 
dói-rét, nên lai phâi làm càn.» Quan 
lai tba han, nhung làn này cho han vào 
môt xuó'ng máy mà hoc nghe. Vê sau 
hán sê làm-ăn hro'iig-thiên. 

Đó là môt viêc có thê xây ra, và làm 
thí-du rõ-rêtvè tôi-nhon. Theolêcông-
bình nià phat tôi, hoăc láy tình yêu-
thxro-ng mà tba tôi, cũng clura đũ. 
Phâi gìúp cho tói-nhan thâng đwgc tôi-
lõi. Nhũng kê 1am nbân quyên tba tôi 
há chang nên nhâii-biêt chô toi-trong 
áy? Nhuní', ta o-n Đúc Chúa Tròi, 
Ngài vìra iha-thú- cho tôi-nhon, vìra 
ban cho ho linh-lirc cân-yêu dê tháng 
tôi và làni lành. 

Quyên sàch này tu-nhiên bi háp-luc 
luìt roi xuõng. Nhung nêu bàn iciij 
song cùa tôi nâng nó lên và cú giũ nó, 
thì dân háp-luc vân còn, cũng không 
thê kéo nó ro'i xuõng nũa. Cũng vây, 
bàn tay có su song phuc-sanh cùa Đúc 
Chúa Jêsus nâng chúng la lên j à nâm 
chác chúng ta, thì qtìyjgft phép kinh-
khiêp cùa lôi-lôi chang còn băl chúng 
ta làm tôi-moi nó đuoc nũa. Tlj.âp-tú 
giá báng gô ; gô noi trên mătiuró ;c, chó' 
không chìm. Cũng vây, nguòi nhò-
cây công-lao cúa Búc Chúa Jêsus trên 
thâp-tu-giá chac tháng đuoc lòi-loi, 
chó không bi tòi-lôi tràn-ngâp. 

Hôi tôi-nhon báy lâu chiu cho làn 
sóng tôi-ác và tbam-duc cuòn mình 
đên chô tràm-luàn ! Hãy nhán-biel 
ràng ffiec Chúa Jêsus-Clirist có the círu 
moi nguài & moi noi, song trong moi 
đài, thoát kììôi moi lòi. Hãy ăn-năn 
tôi, tin theo Ngàĩ, nbò-cây huyê't qui-
bàu và vô-tôi cũa Ngài đô ra trên cây 
thâp-tu, dê đuo'c phuc-hòa vói Búc 
Chúa Tròi, toàn-thang tôi-loi và lurông 
sirsông đòi đò'i. A-men !—Bô-divc- Trí. 

MUÒN B1ÊT RO CITU-CHÚA XIN MÙl ĐÊrí 
NGHE TAI NHÀ GIÀNG TIN-LÀNH í 
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B I W N G B C I CITU-CHUA 
HOA-TÂM HÔI 

1. Búc Chúa Jêsus giáng-thê ó đàu ? giêt Búc Chúa Jêsus ngay, nên Giô-sép 
—Thua, b làrig Bêt-lê-hem, xúGiu-đê, phâi đua Ngài xuóng xú E-díp-tô (Ma 
niró-c Ca-na-an, thuôc vê chàu Á (Ma 2 : 13-15). 

£>A -
,Bè- rha • ba-ra 

2: 1-6). 3. Búc Chúa Jêsus có ò dó mãi 
2. Vua Hê-rót có bàng lòng nghe tin không?—Thua không, sau Ngài vê xú 

Búc Chúa Jêsus giâng • thê không? Ca-na-an, ô tai thành-phó Na-xa-rét, 
—Thua không, trái lai, Hê-rõt muón xú Ga-li-lê (Ma 2 : 19-23. Lu 2 : 39). 
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4. Trong thò'i-kỳ Tàn-UYrc nuóc Ca-
na-an chia ra làm máy xi'r?~Thira, 
niró'c Ca-na-an lúc đó chia làm ba xú.: 
Ga-li-lè ô' phucrag bàc, Sa-ma-r i & 
gifra, và Giú-đè ô- phuong nam. 

5. Có phâi ba xú nãy tliuàli có môt 
dân-tôc không?—Thira không, eópha-
lôn ngirô-i chi-pháí khác, nlnr nguòi 
Sa-ma-ri, v. v. (II Vna 17 : 24-41). 

6. Kinh-đó nirác Ca-na-an vãn là Giê-
ru-sa-lem .gehăng ?— Thira phâi, măc 
đâu thành-phô áy bi-khô-sò nhièu noi. 

7. Giè-ru-sa-lem bi khô-sò thê nào? 
Tlnra, sù'-kỳ chép ràng Giê-ru-sa-lem đã 
bi vây-pbũ 4(5 lăn, và phá-hùy 17 làn. 

8. Búc Chúa Jèsus có năng đê'n Giê-
ru-sa-lem không?—Thira có, nlnr khi 
cha me đàng Ngài cho Búc Chúa Cha, 
và khi Ngài miròi hai tuôi ; khi làm 
chúc-vu, Ngài đã vào Giê-ru-sa-lem rát 
nhièu làn (Lu-ca 2: 22-38, 41-52, v.v.). 

9. Búc Chúa Jèsus giâng đao khâp 
câ nuòc Ca-na-an, hay là chi ó- môt 
xú mà thôi ?—Tlnra, Ngài giâng kháp 
moi nai (Lu 8 : 1 ; Ma 9 : 35 ; Gi. 4 : 39-
42, v. v.). 

10. Ngài kêu-goi các môn-đô đău-
tiên ô- đâu?—Tlnra, Ngài kêu-goi ho 
đang khi ho đánh cá trên biên Ga-li-lè 
(Ma 4 : 12-25, v. v.). 

11. Ngài giâng Ma-thi-o-5, 6, 7 ô' đâu? 
—Thtra, trên môt hòn núi xú Ga-li-lê. 

12. Ngài làm phép la thú nhút cr 
đâu?—Tlnra, tai thành-phô Ca-na, xú 
Ga-li-lê (Gi. 2 : 1-11). 

13. Ngài hóa bánh ra nhièu ò đâu? 
—Tlnra, tai đông váng gàn Bêt-sai-đa, 
xú Ga-li-lè (Ma 14: 13-21). 

14. Ngài đi bô trên măt biên nào? 
—Tlnra, Ngài đi bô trên măt biên Ga-
li-lè (Ma 14: 23-33). 

15. Ngài hóa hình ò dàu?—Thtra, 
trên môt hòn núi xú Ga-li-lê, chác là 
Hêt-môn, môt núi rát đep trong đãy 
núi Li-ban (Ma 17 : 1-9). 

16. Ngài kêu-goi môt câu con trai tìr 
sir chêt sõng lai ò đâu?—Tlnra, tai 
thành-phô Na-in, xú Ga-li-lè (Lu 7 : 
11-17). 

17. Ngài làm nhièu phép la ho'n hêt 
ò đâu?—Tlnra, tai thành-phô Ca-bê-
na-um, xú Ga-li-lê (Mác 1 : 21-34; Ma 
11 : 23, 24). 

18. Ông Phi-e-ro' xung Chúa là Con 
Búc Chúa Tròi , và Chúa phán lòi tiên-
tri thú nhút vè Hôi-Tbánh ò đâu? 
—Tlnra, tai Sê-sa-rê Phi - l íp , xú Ba-
san (Ma 16: 13-20, v. v.). 

19. Ngài có giâng cr ngoài xú Ca-na-
an không?—Tlnra, Ngài cũng giâng 
tai hai thành-phô Ty-ro' và Si-đôn (Ma 
15: 21-28; Mác 7 : 24-30). 

20. Chúa đói vói xú Sa-ma-ri thê' 
nào?—Tlnra, đâu dàn Sa-ma-ri không 
tiê'p Ngài, songNgài cũng đi qua đi lai 
rát nhièu (Gi. 4 : 1-9 ; Lu 9 : 51-53). 

21. Sao Ngài đi qua Sa-ma-ri nhièu 
làn ?—Tlnra, Ngài hay giâng tai xú Ga-
li-lè, và vì luàt-pháp Cuu-U'òc buôc 
moi nguòi Y-so-ra-ên phâi lên Giê-ru-
sa-lem môi năm ba kỳj nên Ngài p 
di tú xú Ga-li-lê vè xú Giu-đê nh 
lam (Xuât 23 ; 15-17, v. v.). 

22. Búc Chúa Jêsus ô đâu trong 
tuan-lê cuói-cùng cúa Ngài trên tbé-
gian? — Tlnra, cú sáng ra Ngài vào 
thành Giê-ru-sa-lem, dê'n tôi Ngài vê 
làng Bê-lha-ni (Ma 21 : 17, 18; Mác 11 : 
11, 12, 19, 20, 27 ; Lu. 21 : 37, 38). 

23. Buôi tõi cuói-cùng sau khi lâp 
Tiêc Thành, thì Ngài đi đâu?—Tlnra, 
Ngài ra khôi thành Giê-ru-sa-lem, qua 
khe Xêt-rôn mà đê'n vu'òn Ghê't-sê-ma-
né ô- suòu núi Ô-li-ve (Gi. 18 : 1 ; Ma 
26 : 36-46; Mác 14: 32-42 ; Lu 22 : 39-46). 

24. Ngài bi giêt b dàu ?—Tlnra, trên 
môt ngon đôi tên là So, hoăc Gô-gò-
tha, ô" ngoài vách thành phía bác Giê-
ru-sa-lem (Ma 27: 33; Mác 15 : 33). 

25. Búc Chúa Jêsus chôn ô' đâu ?— 
Tlnra, nguò'i ta chôn Ngài ô'ngay Gô-
gô-tha, vì ô- đó có vuòn và trong virò-n 
có môt cái huyêt dã đào săn rôi (Gi. 
19:41,42) . 

26. Búc Chúa Jêsus sõng lai ô- đâu ? 
Tlnra, Ngài sõng lai tai chính vuò-n 
Gò-gô-tha, rôi vè sau di đên nhièu nai 
khác—Chi Hoa-Hòng. 
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E - T H l 
'T'liŨ' dân Y-so-ra-ên ra, hièn nay 

cháe Hôi-Thánh Đáng Christ rát 
muôn biét dân Ê-thi-ô-bi, là dân đuong 
chõng-cir vói ngirôi Ỳ dê giũ vũng 
dia-vi đôc-lâp. Cũng còn có' khác nũa, 
là vì Kinh-Thánh có nói dén dân Ê-
thi-ô bi và cũng có lòi tiên-lri vè dân 
à'y chira đuo'c úng-nghiém. 

Dân E-lhi-ô-bi không Ihích ngiròi ta 
goi mình là A-bi-si-ni, hocho lên dó có 
ỳ khinh-dê vì nghĩa là «môt dân hon-
tap.» Dân E-thi-ò-bi Ur nhàn là môt 
dân tói-cô trong vòng các dân đôc-làp 
ngày nay. Dân Ê-lhi-ô-bi là đòi^g-dõi 
cùa Ra-è-ma, còn Ra-ê-ina là con cùa 
Cúc, cháu cũa Cliam (Sáng 10:7). 
Tluiô' xu-a các chi-phái Ê-thi-ô-bi cir-
tiú noi sa-mac A-ráp, sau khi vuo-t 
Biên Đô dê lâp nuóc trên mièn cao-
ngiiyên cũa phuo-ng tây-bac chàu Phi. 
Hôi cũng có nhièu bô-lac A-i'áp bõ no'i 
sa-mac dén ó xir Ê-thi-ô-bi. Trong 
nhũ'ng bô-lac dó có dòng Am-ha-ra, là 
tô-tông cũa nhũ'ng quan eai-tri ngày 
nay. Bòi dó dàn Ê-thi-ô-bi càng ngày 
càng bày-tô nhũ-ng đăc-sác cũa tô-tòng 
Sem. 

Dàn Ê-thi-ô-bi vãn giao-thiêp vói 
dàn Y-so'-ra-èn tù thuó- ông Môi-se 
cirói mòt ngivôi Ê-thi-ô-bi làm vo- (Dàn 
12:1) cho dén khi ông Phi-líp làm 
phép báp-têin cho mòt hoan-quàn cũa 
Can-dác, nũ-viro-ng niróc Ê-thi-ô-bi 
(Sũ 8 : 27). 

Trong khoâng 3.500 năm truóc khi 
nũ-vuo'ng Sê-ba dén thăm Sa-lô-môn, 
vua Y-so'-ra-èn (I Vua 10: 1), sù-ky 
dân Ê-thi-ô-bi chúa toàn lò'i truyên-
khâu và truyên hoang-duóng. Nlnrng 
tù dó trô di thì dân Ê-thi-ô-bi tin sũ-
kỳ cũa ho là thât và dúng. 

Dàn Ê-thi-ô-bi cũng tin vua Mên-e-
lích thú nhũt, là con cúa nũ-virong 
Sê-ba và cũa vua Sa-lô-mòn, sau khi 
cha tliăng-hà đã lã'y hai bâng luâl-
pháp cũa ông Môi-se b thành Giê-ru-
sa-lem mà đem vè xú mình. Nguò-i 

- Ô - B I 
la nói hai bâng luât-pháp đó vãn còn 
trong thành thánh Aksoum, xú Ê-thi-
ô-bi. Hoăc hai bâng đá thât hay giâ, 
dân Ê-thi-ô-bi cũng cú giũ-gìn rãtcân-
Ihân ! Tù vua Mên-e-lích Ihú nhút 
đén thé-kỳ thú 4 S. C , dân đó vân 
theo đao Giu-đa nhu có chép trong 
Cu'u-Lfó'c. 

Theo lôi truyên-khâu, Sú-đô Ma-thi-
ct hay là Sú-đo Ba-tê-lê-my đã đê'n xú 
Ê-thi-ô-bi giâng đao Ca-đóc t ruóc hêt. 
Song chac đén thé-kỳ thú 4 S. C. môt 
nhà thirong-mai tai thành Ty-ra, tên 
là Frumentius, dã lâp đao Co'-đóc ô* xú 
Ê-thi-ô-bi và dàn vua thành Aksoum 
tin theo Chúa. Năm 327 S. C. Alexan-
dre, g iám-muc xú Ê-díp- tô , phong 
Friimenliiis làm giám-muc thú nhút 
cũa Hôi-Thánh Ê-thi-ô-bi. T ù đó trô 
di, trù vua Tigré, chu-hàu cũa vua Ê-
thi-ô-bi, còn câ quóc-dàn sót-sáng theo 
dao Co--dôc. Ngày naygiám-muc lovè 
])hànthiêng-|iêngHòi-Thánh Ê-thi-ô-bi 
vânlà nguòi E-díp-tô và nhó giám-muc 
cũa Hôi-Thánh Copte tai kinh-dô Caire, 
xú Ê-díp-tô, phong chúc. Song cũng 
có giám-muc khác là nguòi bôn-xú, 
quân-lỳ kinh-té và tài-sán. 

Hôi-Thánh đó dímg tiê'ng Gheez, túc 
là tiéng Ê-díp-tô xua pha-lôn môt ít 
tiê'ng Gò-réc, dê làm lê thò Chúa; 
ngoài ra nho'ii-dàn dùng toàn tiéng 
Amhùrìque, nên khi làm lê thò' Chúa, 
phân nhiêu không hiêu gì câ ! Vâ lai, 
Hôi-Thánh Copte chi công-nhân thân-
tánh cùa Đáng Christ mà thôi. 

Đao Giu-đa xua dã đê lai nhièu di-
tích trong Hôi-Thánh E-thí-ô-bi. Nèn-
táng hién-pháp phân nhièu do sách 
Lè-vi Kỳ và sách Phuc-truyèn Luât-lê 
Kỳ cũa Kinh-Thánh Ctru-U'óc. Bói 
thé, Hôi-Thánh đó công-nhân rang su 
bát nguòi làm tôi-moi không phâi là 
bá t -ngh ĩa ! Con trê dâng cho Chúa 
ròi cũng phâi chiu pĩhép cát-bì. Nguòi 
ta không ăn thit heo. Ngày lê Phuc-
sanh, các gia-quyén tín-dô hay làm lê 
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dângchièn con cho Chúa. Hôi-Thánh 
vãn giú câ ngày Sa-bát và Chúa-nhut. 

f>én Ihê-kỳ thir 10, có môt nũ-virong 
không thuôc vè dòng Sa-lô-môn lên 
ngôi, lâp lai dao Giu-đa. Sau khi nũ--
viro-ng thăng-hà, có ngu-òi da đen lên 
ngôi, tên là Ze Agou, vón theo dao 
Giu-đa song đã trò- lai dao Co-đóc, nên 
đã-phuc-hirng dao Ca-doc. Thê-kỳ 13 
có môt tháy tu vôn dòng-dõi cũa Sa-lô-
môn, tên là Tekle-Haimant, lên ngôi 
tri-vì. 

Bày giò Hailé-Sêlassiè đang làm Ana 
xú Ê-thi-ô-bi, thuôc vè dòng-dõi vua 
Đa-vít. Vua cao-lón, lich-sir, tài-giòi 
và có tài cai-tri, nên ngu-ò'i ta nói vua 
gióng nhir Đa-vit dòi xira. Vua là 
ngu-ò-i d a o - d ú c , hay chăm-lo Hòi-
Thánh và vicc Chúa trong xú- mình. 
Khi lên ngôi Iri-vì, vua cho phát-hành 
thú tem kỳ-niêm có in càu : «E-lhi-ô-
bi sê lât-đât g i c tay lên cùng Búc Chúa 
Trò-i)) (Thi 68: 31). 

Lúc dao binh Y sáp xông vào chiê'm-
cú nhàm tluro-ng-tuân tháng Octobre 
1935, thì vua Hailé-Sélassié dánh giây-
thép xin t ín-đò Báng Christ càu Chúa 
bâo-hò đông-bào và to-qnóc. Vày, vua 
làm tron lôi tiên-tri trong Thi-thiên 68: 
30-31 — «Xin Chúa hay tân - lac nhũ-ng 
dàn-tôc u-a-thích su- giăc-giã... Ê-thi-
ô-bi sê lât-đât gio- tay lên cùng Búc 
Chúa Tròi.» Trong cung-dièn vua mà 
môt nhà-in đê in Kinh-Thánh báng 
tieng Amhctrique, là tiê'ng phò-thông 
kháp nirôc. Vua chăng be bô qua lê 
tiêc thánh. Khi làm lê đó, các chirc-
viên Giáo-hòi trôn bánfa vó'i rirou, lãy 
thìa (muông) múc đira vào miêng 
nhírng tín-do đang quì gói. 

Thê-kỳ 15 và 17, Hôi Rô-ma có cú-
giáo-sĩ đê'n lâp Hôi-Thánh, nhírng đê'n 
thê-kỳ 18 môi lâp điroc vũng-vàng, và 
ngày nay có đô môt trăm chi-hôi trong 
cà xú Ê-thi-ô-bi. 

Năm 1918, Thánh-Tho- Công-Hôi đã 
n h ò môt thây dòng cũa Hôi-Thánh 
Copte, là ngu-òi bôn-xú tên goi Abi-
Ruch, djch ca bô Kinh-Thánh ra tiêng 

Amhctrique. Năm 1828 mói có môt 
Hôi t ruyèn-giáo niróc Anh sai hai 
giáo-sĩ dên lâp Hôi Tin-Lành. Ngày 
nay có mây Hôi truyèn-giáo Thuy-
điên, Mf, Búc và Anh dang tiê'n-hành 
công-cuôc áy. Dău triróc bi bát-bó 
nhièu, nlurng ngày nay dã diroc kê't-
quà quí-báu, lâp (ìiroc nhièu chi-hôi 
bèn-vũng. Cá xú Ê-thi-ô-bi (rông gâ'p 
ba lân mróc Pháp) vt&c có tù- õ dên 12 
triêu nguòi. Thàt là môt dip-tiên rát 
quí đê giâng dao và dát-đem nhièu linh-
hon dên cùng Chúa dê duo-c cúu ! 

Cuôc tranh-chiê'n ngày nay sê ra the 
nào măc dâu, chúng ta cflng phâi biet 
Kinh-Thánh đã cbép thê nào vè lich-
sú tiro'iig-lai cúa xú Ê-thi-ô-bi. Bòi 
xira, khi dánh nhau vó'i dân Y-sa-ra-
ên, thì dao quân Ê-thi-ô-bi cô ho-n môt 
triêu (II Sũ'-kỳ 14: 9). Trong kỳ ttrong-
lai.lò'i tiên-tri nây sê duo-cúng-nghiêm: 
«Bên kỳ sau-ròt... vua phu-o-ng bãc sê 
dông-minh vói xú Ê-thi-ô-bi và Ly-bi 
đê cbiê'm láy xú Ê-díp-tô cùa vua 
phiro-ng nam» (Ba 11 : 40-44). 

Chúng ta nên suy-xét vè nu-óc Rò-
ma dang diroc mô--mang, thanh-vuong 
và phuc-lurng dtró-i quyên Mussolini, 
là thũ-tiró-ng dôc-tài. Có nhièu nhà 
kê-cúu Kinh-Thánh nói râng dên ngày 
Búc Chúa Jêsus tái-làm vói các thánh-
dò dê lâp 1000 năm bình-an trên măt 
dát, thì xú Ê-thi-ô-bi sê đong-minh 
vói niróc Nga và mróc Đúc Irong 
cuôc tranh-chiê'n Ha-ma-gbê-dòn (xem 
Khâi-huyèn 16: 16 và Ê-xê-chi-ên 38). 

Bòn-phân tín-đò dòi vói sir chiên-
tranh Y-Á là Ihê nào? Chúng la phâi 
câu-xin Đúc Chúa Trò'i bình-an giúp 
các nhà chánh-lri giàn-xêp viêc nây 
cho ôn-thôa, hâu cho thê-gian tránh 
duo-c cuôc tranh-chiê'n góin-ghê. Vâ, 
trong môt bài diên-văn gân đây, Musso
lini tuyên-bò quyè't chí lâp lai đê-quõc 
Rô-ma thuô xira, nên chúng ta tháy 
nhũ-ng lò-i tiên-tri trong Kinh-Thánh 
ngày càng úng-nghiêm. ,Vây nên chúng 
ta phâi hêt sú-c rao-giâng Tin-Lành 
và thúc-canh câu-nguyên. — T. K. B. 
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1 NGHĨA KINH-THÁNH 
I P H I - E - R O 5 

Muc-sir L Ê - » Ì N H - T U - O I 

Táe-giâ.—Theo 1 : 1 thì chính Si'r-
(ĩô Phi-e-ra chép tho- nây. Xem-xét 
eâch nói, su tùng-trâi vê àn-điên và 
lòng lin-kính cũa tác-giâ, thât giong 
nhucùa Sú-đô Phi-e-ro' inà chúng ta 
đã tháy tô ra tùng hôi lúng lúc trong 
bón sách Tin-lành và sách Công-vu 
các Sú-đô. Xin So-sánh Sú-đô 4 vòi 
I Phie 2 : 6 và Ma 16: 16-18 ; cùng Sú-
đô 3 vôi I Phie 1 : 18, 19 ; 2 : 21-24. 

Lai nlnr trong 5 : 6, 8, 9, há chang 
phâi Sú-đô Phi-e-ro- đã nhân-biê't (theo 
sir lírng-trái cũa ông t ruóc kia) vì cây 
mình nên sa vào chuôc cám-dô Ihiêu 
đeu bô Chúa thành-thú- ông mòi dùng 
lò'i khuyên-lun cách thiêt-tha diròng 
áy đê tĩnh-lhúc anh em đó sao *? 

Vá, các giáo-phu đàu-tiên (les Pères 
Aposloliques), nlnr : các ông Pohjcarpe, 
Papias, Irénée, Tertullien, Clément ò 
Alexandrie và Origène đeu công-nhân 
Tbánh Phi-e-ra là tác-giâ chánh-tln'rc 
cũa tho- nay. 

Tho* I Phi-e-ro - đuo-c chép lõi năm 
64-65 S. C , tai thành Ba-by-lôn, có lê 
lúc báy giò - là môt thành trong xú Mê-
sô-pô-ta-ini (xem 5 : 12, 13). 

Mue-đíeh.—Đc an-ũy các t í n - đ ô 
đuong bi t hù - thách , bá t -bô , khón-
kho, và còn phâi trâi qua nhièu co-n 
nguy-biên càng hon trên đuòng thâp-
tu (xem 1: 6, 7; 4 : 12-19; 5 : 8, 9 ) ; 
nlnrng nhò" su trông-cây đã chép ô 
tho1 nay, ông nhác -nhô - ho vê co--
ughiêp vinh-hiên vô-biên mà Chúa đã 
dành sãn cho kê có dúc-tin bèn lòng 
chiu khô vì danh cũa Ngài, thúc-giuc 
ho vui lòng nhin-nhuc chò-do-i ngày 
círu-rôi kVn-lao hãu den. 

I. Lò-i đat.—U 1 : 1 , 2 Thành Phi-
e-ro- xung mình là Sú-đô, không phâi 
có_.y lam-dung chúc áy dê khoe mình 
hay dem mình lên, nlnrng chĩ tô ra 
mình vôn môt tôi-tó- trong các tôi-tó-
Chúa (xem 5: 1), có bôn-phân trung-
tín hàu viêc Ngài và giúp-dõ- anh em 
mà thôi. 

Gó-i Iho- nay cho nhũ-ng t ín-dô vón 
nguòi Giu-đa, vì chĩ có dàn Giu-đa 
mó'i đuo-c goi là «nhírng ngirò-i kiêu-
ngu râi-rác» trong các xú ngoai-bang, 
bôi ho bi lân-lac khap moi no-i, làp-cu 
õ- thành n'ây xú no. Nlnrng ông chĩ 
gô-i cho «nhũ-ng nguòi đircrc lu-a-chon,» 
túc là nguòi Giu-đa đã tin đên Đáng 
Christ. Ay cũng nlnr Thành Gia-co-
đã gôi tho'-tín mình cho muòi hai chi-
phái tàn-lac vây (xem Gia-co' 1: 1). 

«Là nhfrng nguòi đuoc lua-chon theo 
sirbiê't triròc cũa E>úc Chúa Trôi».—Câu 
nay minh-chúng ràng Đúc Chúa Tròi 
không theo ỳ đôc-đoán mà lira-chon ai, 
nhu-ng theo nhu- nguòi ta tình-nguyên 
Đáng Christ (Ngài vón biê't đèu áy tù 
t ruôc vô-cùng). Đê kêu-goi, lua-chon 
và dinh săn cho nhfrng nguò'i áy đuac 
du phăn cúu-rôi (Rô 8 : 29, 30). 

Càu 2 tô ra Ba Ngôi r>úc Chúa Tròi 
hiêp môt đông-công làm cho thành-
tuu su c ú u - r ô i trong lòng- t í n - đ ô . 
Chác Thành Phi-e-ro- vón biêt dân 
Giu-đa có-cháp theo cái chũ-ngh ĩa 
đôc-th'ân, và gòm-ghê k h i n h - b ĩ cái 
thuyêt « T a m - v i - n h ú t - t h ê » vê Đúc 
Chúa Tròi, nên ông c õ - ỳ giãi-bày 
tuòng-tân lê đao áy cho tín-đô nguòi 
Giu-đa, đê ho đuo-c hiêu tháu, hàu 
gây-dung và làm vfrng-bèn dúc-t in 
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anh em, khiên ho đuoc dan-dĩ và săn-
sàng trâ lòi moi kê đên hôi đao mói 
cúa ho đuo'ng tin theo (xem 3 : 15). 

«Búc Chúa Tròi là Búc Chúa Cha.» 
—Chĩ nhũng nguòi t i n - cây Báng 
Christ, đu'oc tá i -sanh làm con B ú c 
Chúa Tròi , mói đirrrc hân-hanh kêu 
Ngài bang Cha (xem Giăng 1 : 12; 3 : 
3-5; Rô 8: 14-16; Cò 1: 12). 

«Birgc nên thánh bói B ú c Thánh-
Linh.»—Phàm nguòi đã nhò Thánh-
Linh mà sanh lai, thì đuo'c kê là 
thánh-đò, ròi cân phâi tán-tói trong 
ân-điên đê đat dên bâc nên thánh 
điro-ng khi còn ó thê-gian ( II Tê 2: 13 ; 
I Cô 1: 30 ; II Phie 3 : 18). * <còn «<;•» 

^ G i à i HGxm 

i e Ô - ' R l K K - T O 

( T i e p t h e o ) 

Myc-su- J. BRANGK OLSEN 

e> Diro'c uong m ô t thú* đô uông 
thiêng - l iêng (càu 4, 5).— «Tô-phu 
chúng ta đêu đã... uông môt thú dò 
uông thiêng - l iêng; vì ho uông noi 
môt hòn đá thiêng-liêng theo mình, 
và đá áy tìrc là Báng Christ.»—Nuóc 
mà dân Y-so-ra-ên uông trong dòng 
văng só-dĩ đuo'c goi là thiêng-liêng vì 
ho n h ò phuong-pháp siêu-nhiên mà 
huóng diro'c. Khi ông Môi-se vâng 
lòi Búc Chúa Tròi mà đâp vào hòn 
đá kia, lièn có nuóc văng ra cho dân-
su uông cho đõ khát. Bõi vói thuc-
sy ăy, Phao-lô nói r ang : «Hòn đá ãy 
túc là Báng Christ.» Nghĩa là hòn đá 
kia làm hình-bóng vê Báng Christ, bi 
đánh đâp trên thâp-tu-giá đăng làm 
cho câ thê-gian đuoc uông môt mach 
niró'c hăng song cúa Búc Chúa Tròi 
văng ra tũ noi áy. Bây Phao-lô day 
rang chính Báng Christ theo dân Y-
so-ra-ên trong dòng vang, ban cho ho 
đuoc do ăn-uóng cách siêu-nhiên, dê'n 
đôi ho chăng thiê'u-tbón gì câ (Xuát 
17: 1-7). Nhung ta thú- xét lai su 

tũng-trâi cũa ho trong dòng váng, thì 
tháy chăng may dàu ho đã muc-kich 
Mòi-se đâp hòn đá khiên nuóc văng 
ra, ban cho ho diròc uông và khôi 
chê't khát, dàu ho hiêu quyên-phép 
cũa Búc Giê-liô-va là lón và lòng yêu-
thuong Ngài đói cùng ho là tron-ven, 
nhung «phãn nhiêu trong vòng ho 
không đep lòng Búc Chúa Tròi, nên 
đã ngã chê't noi đong vang.»—Tai sao 
vây ? Xin quâ-quyêt đáp môt làn nũa , 
là tai vì ho không chiu lir-che, không 
khìrng kiêng-ky moi str trong lòi nói 
và nê't làm cũa ho vây. 

Vê phàn chúng ta là tín-đò hôm nay 
cũng thê, có thê hiróng đuoc đăc-àn 
cũa Búc Chúa Tròi, vì nhò-cây su 
thuong-khó, su đàp bê cũa Chúa ò 
trên thâp-tu-giá mà đuoc uông nuóc 
hâng sóng cũa Ngài, khiên cbo lòng 
đăng tbòa-nguyên phĩ- thíeh moi bê. 
Ta cũng có thê nhân-biê't qnyên-phép 
cũa B ú c Chúa Tròi , hiêu rõ lòng yêu-
thuong cũa Ngài ; nhung mà nê'u ta 
không cân-thân, không thúc canh và 
kiêng-ky, cùng là tu-chê trong moi su, 
nêu không hoc-đòi Phao-lô nghiêni-
tri xác-thit mình, buôc nó phâi phuc 
ỳ-cbĩ Chúa tron-ven, thì quâ han ta 
cũng sê nhu dân Y-so'-rê-ên xua, đành 
sa-ngã ô doc đuòng, không đat đè'n 
muc-đích, chăng nhũng là không giut 
đu'oc giâi thuóng gì câ, lai còn bi hu-
mát và bó di nũa thì có. Bói vì chĩ 
nhũng kê «tò lòng sót-sáng» luôn, «giũ 
lòng đày-dãy su trông-cày cho dê'n 
cuôi-cùng, dê'n noi.. . không trê-nâi , 
nhung cú hoc-đòi nhũng kê bõ'i đúc-
tin và lòng nhin-nhuc mà đ u o c h u ô n g 
lòi húa,» mói có hi-vong đat dê'n muc-
đích cách ìnay-man vây (Hê 6: 9-J2). 

2) Năm làn dân Y-so*-ra-ên cÕ-Ỳ 
pham tôi (câu 6, 10).— Phao-lô day 
ràng: «Moi đêu đã xay ra đê làm guong 
(hình-bóng) cho chúng ta.»—Nghĩa là 
câ su-tích cũa dân Y-so-ra-ên dòi xua, 
hoăc là thuât lai tôi-lôi hay là su tôl-
lành cũa ho, đèu làm hình-bóng đê 
day chúng ta rang nê'u không cãn-thân 
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(Íirò'ng-Iôi mình, không kiêng-ky và 
Ur-chê' trong moi su có thê ngăn-cân 
mình trong cuôc t r anh-đna thiêng-
liêng, ăt không sao thoát khôi bi dòng 
niõl sô-phân vó'i ho, sa-ngã ó doc 
(hròng, bi hir-inát cho dê'n dói dôi . 
Nên chi Đũc Thánh-Linh tó ra năm 
llu'r tòi-lôi cũa dân Y-so-ra-ên phani 
(lòi xua và vì có- ày phâi bi hir-mât, 
không đat đên muc-đ ích cùa Đúc 
Chúa Tròi đã đê triróc măt ho, cót-ỳ 
là khuyên chúng ta khâ càn-thân mà 
tránh cái guong nguy-hiêm, chó' nên 
chòng câi dâu xe truóc dã úp kia vây. 

(Còn liê'p) 

G1AI NGHĨA 

T H O * G i A - C C T 
MUC-SU' H. H. HAZLETT 

•m 1 

T á e - g i à sáeh này là ai ? Kinh-
Thãnh Tàn-Uóc có chép vê ba ông 
Irùng têu này, túc là Gia-co, anh cũa 
Giăng và con cúa Xê-bê-đê (Ma 10 : 3) ; 
(ìia-co, con cũa A-phê (Ma 10: 3 ) ; 
cùng Gia-co', là em ruôt cùa Đúc Chúa 
Jêsus và là con cũa Giô-sép và Ma-ri. 
Kinh-Thánh có day ta rõ ràng Đúc 
Chúa Jêsus là Con đôc-sanh cũa Đúc 
Chúa Tròi (Gi. 1 : 18 ; 3 : 13, 16), nhung 
moi khi chép vê phàn xác Ngài thì chĩ 
nói ràng Ngài là «con đàu lòng» cúa 
bà Ma-ri mà thôi (Ma 1 : 25; Lu 2 : 7 ) ; 
cũng có nhũng càu khác nũa ó ívinh 
Tân-U'ó'C minh-chúng vê các anh em 
cũa Đúc Chúa Jêsus (Ma 12: 46; Mác 
(i: 3 ; Gi. 2 : 12; 7 : 3). 

Vê phàn òng Gia-co", là con cũa Xê-
bê-đê, thì nhà sàch Sú-đô 12 : 2 chúng 
ta đugc biê't ràng ông ãy đã bi vua Hê-
rõt chém nhain năm 44 sau Chúa. Vâ, 
lúc báy gió nhũng t ình - t r ang Hôi-
Thánh đau-tiên đã hày-tò trong sácb 
Gia-có này clura bál đàu thuc-hiên 
Irong Hôi-Thánh, cho nên quyêt rang 
ông ãy không thê chép sácb này truóc 
khi chêl vì đao. 

Còn ông Gia-co, là con cũa A-phê, 
thì sau ngày lê Ngũ-tuàn, Tân-U'óc 
chăng có chép vè chúc-vu ông áy nũa ; 
cho nên chac ngirói trú-tác sàch này 
là em cúa Đúc Chúa Jêsus. Đuong 
lúc bình-sanh cũa Cúu-Chúa ta thì 
ông Gia-co-, cùng nlurng anh em kia 
cúa Đúc Chúa Jêsus, chăng tin Ngài 
là Đáng Mê-si mà tuyên-dân cũa Đúc 
Chúa Tròi đã trông-đoi lâu ngày ròi 
(Gi. 7 : 5 ) ; song khi Đúc Chúa Jêsus 
đã hièn ra cho Gia-co sau khi Ngài tũ 
kê chê't song lai, thì ông áy cùng 
nhũng anh em kia đã tin Chúa hêt 
tháy (1 Cô 15: 7), và nhàm ngày lê 
Ngũ-tuàn ho cũng đã đugc dày-dãy 
Đúc Chúa Thánh-Linh (Sú 1 : 14). 
Khi sau ông Gia-co đã đuoc hân-banh 
hành chúc g iàm-muc ( m u c - s u ) tai 
Hôi-Thánh Giê-ru-sa-lem, và khi các 
sú-đò cùng các tru'óng-lão nhóm Giáo-
hòi-nghj thì các cbúc-viên áy đã cũ 
ông Gia-co làm chũ-toa (Sú 12: 17; 
15 : 13-21 ; 21 : 18; Ga 1: 19 ; 2 : 9, 12). 
Vây, khi Đúc Thánh-Linh muõn đat 
mòt búc tho" yên-úi đè gói đên cho 
muòi hai chi-phái dân Giu-đa ó tân-
lac trong các nuóc, thì vì ông Gia-co 
đirong hành c h ũ c - v u cao- t rong tai 
thành thánh cùa dân áy, là thành Giê-
ru-sa-lem, nên Ngài đã kén-chon ông 
áy. Nho'ii vì ông g i à m - m u c Hôi-
Thánh Giê-ru-sa-lem gó-i tho- đên cho 
ho, thì có thê tĩnh-thũc lòng cũa ho 
hon. Có lê nhũng lói tác-giá sàch Hê-
bo-ro đã khuyên-bâo tín-đò Giu-đa ó 
đoan 13 : 7, 17 cũng có chĩ vè ông Gia 7 

co nũa. (Còn tiê'p) 

GÃM NÊN GIÁO-DUC 

TT'Ỳ tho-áu ví nhu lúc rang dòng. 
Nó trong-sach và êm-ái hon, cũng 

có nhiêu hi-vong hon.—Chateaubriand. 
Muón day-dò con trê, phâi dê chúng 

song trong hoàn-cành thích-hièp vói 
thiên-tu chúng; cũng phâi nghĩ đên 
tánh-hanh, câm-tinh, ỳ-luóng, tài-trí 
mà chúng tò ra.—J. K. 
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CHITNG THITC Q U Y Ê N CHUA 1 

PHITÓ'C LA TRONG S y ĐAU-BÓ"N 
T^GAY 13 Octobre 1935, con gái út 

cùa tôi là Trân-ngoc-Mai qua đ ò i ; 
đên ngày 25, thân-mâu tôi lai vè vái 
Chúa nũ-a. Cách nhau có 12 ngày mà 
trong nhà cúa tôi có đên hai đám xác! 
Ngirôi ngoai cho là môt viêc rát xuôi-
xêo, nhírng đoi vói tôi thì châng qua 
là môt bang-có chúng thât rang Chúa 
chac sê ciru tát câ gia-qnyên cúa tôi, 
tú kê nhõ ho-n hêt cho đên ngiròi lón 
h c n câ vây. Mó'i xem dirông nhirhoa 
lón, song gãm kỳ thì tháy là do bàn 
tay cúa Cha giàu lòng thiro'ng-xót. 

Vâ, sir tóng-táng đan - scr, sy yêu-
thircng sot-sang cúa các anh chi trong 
Hôi-Thánh Sài-gòn đã tô ra bòi giúp 
công, giúp cúa và đi bô điròng xa đira 
đám, thât đã câm-đông lòng ngiròi 
ngoai đên noi ho phâi khen râng : 
«Ngirò'i trong Hôi Tin-Lành có lòng 
quá!» Cho nên chúng tôi phâi ngirác 
mát lên tròi mà râng : «Cám o'n Chal» 
—Tràn - hà - Thanh, 222 B đ Galliéni, 
Sa'igon. 

o o o 
NHÀ SÂP MÀ KHÔNG CHÊT 

/^VNG T i â n - q u a n g - T h a n h , t h c - k ỳ 
bòn-hòi, miró'ii môt nhà ngói đã 

cũ-nát. Bêm 27 Octobre 1935, ông bà 
và con nhõ đirong ngú a bô vàn, thì 
đòn tay, rui và ngói ngay trên đàu 
rcri xuóng. Nghe môt tiê'ng «rác,» ông 
vùng dây kêu : «Chúa ôi!» tìjì Chúa 
là Báng che-chá con-cái Ngài, đã trút 
đòn tay, rui, ngói trên ghê bó, là no'i 
t ruòc ông toan nâm ngú. Chi bê cái 
manchon đèn và vài cái ly, còn ông 
Thanh bi trãy da ít thôi, thât Chúa đã 
tô quyèn-phép giír-gìn con-cái Ngài. 
A-lê-1 u-gia!— Tmyen - đgo Đô -văn- Tivu, 
Sóc-tràng. 

BUI GAI NÀY HOA HÒNG 
f^ÃM o-n ©irc Chúa Tròi , Ngài dã 
^ dùng dao Tin-Lành dê cúu-roi tôi . 
Ngót năm năm tin theo Búc Chúa 
Jêsus, lòng tôi điror thõa-mãn vì Ngài 
đã đòi hân muc-dích, chí-huóng và sir 
sanh-hoat cũa tôi, khiê'n cho tôi ngày 
nay chăng phâi song trong môt đòi 
hir-hoai, bi đè-ép bòi nhũng phong-
tuc cũ-rích và tâp-quán xáu-xa. 

Muon tôi t ró nên con yêu-dáu Ngài, 
B ú c Chúa Tròi lai ihír-thách tô i : Con 
nhô tôi vìra ra đòi không đirgc bao 
lâu đã tho-binh đang-đăng hcm mòt 
tháng ròi vè vói Chúa. Kê vo- tôi bi 
binh tê ngót hai năm, pliân thì lo-
buòn vì con chêt, phãn thì đau-đón vì 
binli-hoan, nên thân-hình mòn-mòi, 
công-viêc bê-trê; trong thò i -g ian áy 
trái tim tôi bi lám vêt đau-thirang. 

Môt ngày kia, thình-lình vo* tôi hôi 
tôi r ang : 

— Tôi nhó* lúc chua tin Chúa, mõi 
năm chĩ phâi đau-õm môt ngày. Có' 
sao tú khi tôi t ró lai cùng Chúa lai bi 
yê'u-đau nhir thê ? Mình có thê cho tôi 
biet nguyên-ũy thê nào không? 

Biê't có ca-hôi đê yên-ũi vcr, tôi trá 
lòi rang: 

— Chúa đê chúng ta găp sir đau-yêu 
nãy, áy là Ngài thir-thách chúng ta đê 
xem chúng ta có chiu noi không. Trong 
Kinh-Thánh chép rang: «Hê ai mà 
Ngài yêu thì cho roi cho vot.» 

Sau chĩ bèn lòng cău-nguyên mà vo" 
tôi lân lân bình-phuc. Môt làn nũ-a, 
Ngài làm úng-nghiêm lò'i hrra qu í : 
«Hãy kêu-câu Ta, Ta sê trâ lôi cho ; 
Ta sê tô cho ngirai nhírng viêc ló'n và 
khó, là nhírng viêc ngiro'i chira tìrng 
biê't» (Giê 33: 3).—Ngiiyên-duy-Hũ-ii, 
Ttt-nhiên. 

Bi5n-báo cũng xin mò*i eáe cu ho"n 5 5 tuoi, và eáe ông mue-sir , truy^n-đao 
viét bài «Chú*ng t h y e quyen Chúa.» 
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BA H. H. H A Z L E T T 

5 JANVIER, 1 9 3 6 

PHI-E-RO* TIN CHÚA VÀ ĐITO'C NGÀI KÊU-GOI 
(Giăng 1 : 35-42; Mác 1 : 14-18) 

Câu g õ e : — Bú*c Chúa J ê s u s bèn phán cùng ho rang: Hãy theo Ta và Ta 
sê khién eáe ngiro'i trô* nên tay đánh liró"! ngircri 

(Mác 1:17) 

Gia-đình lê-bái 

30 Décembre Giăng 1 : 35-42 
31 » Mác 1:14-18 
i«» Janvier Mác 10 : 5-15 
2 >> Ê-sai 52:7-12 
3 » K-xê-chi-ên 3:16-21 
4 » A-mot 7: 10-15 
5 » E-sai 6:1-8 
Lò"i mô* đàng. - 'tong-đè nhũ'iigbài hoc 

ba tliáng sau nây là : «Lúc bình-sanh và 
nhũ'ng tho'-tin cũa Sú-dò Phi-e-ro\» 
Trong vòng 12 sú-dò chang có nguò'i nào 
chúng ta quen-biét ho-n ông Phi-e-ro -, và 
dâu ông có lánh suãt-nbiên, song cũng có 
tinli yêu-thuo-ng la-lùng. Tên cũa Phi-e-
ro- đã đu-p-c biên-chép vào bõn sách Tin-
Lành hon 100 làn, còn tên cùa Giăng chi 
có 20 làn Ihôi. Phi-e-ro - dã đirpc hân-
lianh làm lín-dò Ihú nliút cũa Giáo-hôi 
Đáng Christ (Mác 16 : 16), cũng là muc-sir 
đàu-nhú't trong Giáo-hôi áy (Gi. 21:15, 16, 
17). Ông cùng đã nhò - o-n Búc Tliánli-
Linli soi sáng dê làm đáng tiên-lri, nguò'i 
đánii luó -i trú-danh, và môt nhà truóc-
tác Kinh-Thánh. Viêc cliép trong bài này 
đã xây ra lúc Búc Chúa Jêsus ti õ- vè xú 
Ga-li-lê sau khi bi, ma-qu! cám-đô no-i 
đòng-vâng. 

Giâi nghĩa tirng eâu môt 
Gi. 1 : 3 5 . — «Ngày mai» túc là ngày sau 

klii Giăng Báp-lít làm chúng ràng Búc 
Chúa Jêsus là «Chiêu Con cũa Búc Chúa 
Trò'i,» và là ngày thú ba trong bôn ngày 
lám chúng vè dao Tin-lành (1: 15, 29, 35, 
43). «Hai môn-đò mình» túc là Anh-rê 

(càu 40) và Giăng; Giăng không hè tu-

xirng (xem 13 : 23; 18 : 15, 16; 20 : 3). 
1 : 3 6 . - « N h ì n Búc Chúa Jêsus.» Vi 

ho tô ỳ ktHiynh-huó -ng vè đao-giáo Búc 
Chúa Jêsus, nên Giàng bâo hp làn thú hai 
rang: «Kia, Chiên (ĩon cùa Búc Chúa 
Tròi !» đăng khiê'n ho theo Ngài. 

1 : 38.—«Jêsus vùa xây lai.» Chúa văn 
tiê'p-nbân kê nào quyét tâm theo Ngài 
(Gia4:8 ) . «Các ngu-oi tìm chi ?» Ay là 
lò-i thú nhút Chúa phán sau khi chiu 
phép báp-têm ; dàu Ngài vân biê't hai 
nguòi muõn dèu chi, song vì thu'o-ng hp 
lăm, nên Ngài đã thúc-giuc hp tô ra sò --
ngnyên cũa mình (so-sánh Lu 24 : 17). 

1 : 39.—((C lai cùng Ngài trong ngày 
đó.» «Giò- thú mu-ò-i.» Nê'u tínli theo 
giò - cũa dân Giu-đa thì là bõn giò- chièu, 
nlnrng néu tính theo giò- dân Rò-ma nlnr 
ó- Gi. 19 : 14 thì là 10 giò - sáng. 

1 : 41.—«Triró -c hê't nguò'i găp anh 
mình.» Bôn-phân ta là phâi dân-dât bà-
con mình dê'n vó-i Chúa truó'C hét, ròi 
sau nió-i cúu kê khác. Néu Anh-rê không 
làm tipn bòn-phâ" áy thì Phi-e-ro - chang 
có thê du'p-c Chúa dai-dung. 

1 : 42.—«Nguo'i là Si-mòn, con cùa Giô-
na.» Chúa không càu ai gió -i-thiêu Si-
môn vó-i mình, vì Ngài võn biét mpi su-

(xem câu 47, 48). «Ngu -oi sê đup-c gpi là 
Sê-pha,» nghĩa là «hòn đá.» Báng đã 
ban tên mó-i này cho Si-môn có đũ quyèn 
khiê'n ngirò'i đúng vũng trong Ngài đê 
xúng-hiêp vó'i tên áy và đê làm tru trong 
Giáo-hôi Ngài (Khâi 2 : 17). 
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Máe 1 : 14.—«Sau klii Giăng bi tù» (xcra 
Ma 14: 3-5 ; Lu 3 : 19, 20), túc là clúrng 
môt năm sau khi Búc Chúa Jêsus chiu 
phép báp-têm và tnró-c khi Giăng Báp-tít 
bi chém đàu. «Jèsus dén xú Ga-li-lê» 
(Mác 4: 12), là no-i dân-eu khuynh-huó'ng 
vè Chúa ho'ii ò- xú Giu-dê. 

1 : 15.—«Kỳ đã trpn,» túc là thò'i-kỳ 
tuyên-dàn Búc Chúa Trò'i phâi tròng-đpi 
dâng-dăng (Ba 9 : 25 ; Ga 4: 4 ; Êph. 1 :10). 
«Nuó -c Búc Chúa Trò'i đã đén gân.» Ma-
thi-o - gpi là «Niró-c thiên-đàng» (4:17), 
song là môt chó - không phâi hai, vì Búc 
Chúa Trò'i là Chúa nuó'c áy. Theo môt 
pluro'ng-dièn thi nuó'c nây đu'O'c lâp ra ô-

divó'i đát bô'i su giâng Tin-Lành, song theo 
phuo'ng-diêii khác, dén ngày Búc Chúa 
Jèsus cai-tri thé-gian nây thi mó'i lâp tô-
tirò'ng (Lu 19: 11). «Các nguoi hãy ăn-
líân và tin đao Tin-Lành.» Giăng Báp-tít 
đã truyèn-đay dân Giu-đa nhu thé (Ma 3: 
2 ; 4: 17), song vì Bâng nguò'i đã bâo ho 
hãy tin đén đã biên ra ròi, nên lai phâi 
báo-cáo lân nũa. Vâ lai, dâu nguò'i Giu-
đa là tuyên-dân Búc Chúa Trò'i, song néu 
ho không ăn-năn và sanh lai (Gi. 3 : 5, 7), 
thì chăng duoc vào nuó'c ãy bao giò'. 

i s 16.—«Si-môn vó'i Anh-rè... vô'n làm 
nghè chài» (xem Lu 5: 1-11). Nghè nây 
hèn song cbira đén nõi bi nguò'i Giu-đa 
khinh. Búc Chúa Jêsus chang bè gpi kê 
biéng-nhác, Ngài chĩ gpi nhũng nguò-i 
điro'ng trung-tín làm viêc. 

1 : 17.—«Hãy theo Ta.» Ngài đã kèu 
ho dâng trpn tánh-mang cùng thì-giò' cho 
Ngài, ròi chínb Ngài sê đay clio hp biét 
rõ lê đao Ngài và ban cho hp thàn-quyèn 
dê truyèn-bá đao áy cách may-mân (Lu 
5: 10). Xin xem hiêu-quâ su day-dô â'y ô-

Sú 2 : 41. 

Ú'ng-dung bài hoc cho moi t ín-đo 

Ta nên có đúc-tin do'n-so' vàtbành-thàt 
nhu Phi-e-ro'. Sau khi tin theo Chúa, ta 
nên dân-dát kê khác dén cùng Ngài nhu 
Anh-rê. Néu Chúa kêu-gpi ta bô nhà-
cúa, nghè-ngbiêp và bà-con dăng hâu viêc 
Ngài thi ta nên vui lòng tbeo Ngài luôn, 
vi chínb Ngài sê khién ta ti ó' nên kê đánh 
hi'ó'i nguò'i. Néu Ngài chua gpi ta hâu 
viêc Ngài, thì có lê tai la không trung-tín 

trong viêc nhó nhu Anh-rè và Si-môn 
chăng? Hõ'i ông truyèn-đao, ông có lăy 
làm la vì it tháy nguò'i ta đén tin theo 
Đúc Chúa Jêsus không? Òng có noi 
gtro'ng sáng cũa Giăng Báp-tít mà giôi-
thiêu «Chiên Con cũa Búc Chúa Trò'i, là 
Đãng cãt tôi-lôi thé-gian đi» hay không? 
Giăng day các môn-đò mình biét mpi su 
đã bày-lô cho nguò'i ròi, nên hp phâi 
«tõ't-nghiêp» trivò'ng áy mà nhâp truò'ng 
đai-hpc cũa Đãng Christ. Nguyên Chúa 
giúp ta chĩ cô muc-đich dân loài nguòi 
dén cùng Chúa ! 

Vâ'n-đè" khó giâi -quyet 

Có nguò'i tin ràng Phi-e-ro - dã duoc 
CÚ'U-roj nbâm lúc Anh-rê dăt nguò'i đén 
cùng Đú'c Chúa Jêsus. Song có kê khác 
lai quâ-quyét ràng nguò'i dã đtro'C cúu 
khi cliiu Giăng Báp-tít làm phép báp-lêm, 
hoăc khi xirng Đúc Chúa Jèsus là Đáng 
Christ, hoăc khi nguò'i trô' lai cùng Chúa 
sau khi dã ba lân chô'i Ngài. Song có 1S 
Phi-e-ro' đã đup-c cúu lúc còn tho-áu vì 
tin lò'i húa sê ban Đãng Mê-si, chang khác 
nào Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-côp, Đa-vít, 
Ma-ri, Giô-sép, cha me Giăng Báp-tít, và 
Giăng Báp-tít, v. v. 

Câu hôi.—Ai là môn-đò thú nhút cũa 
Đúc Chúa Jêsus? Tín-đò nên bât-chuóc 
Anh-rê và Phi-e-ro' vè nhũng đèu nào? 
«Cbiên Con cũa Đúc Chúa Trò'i là Đáng 
cãt tôi-lôi thé-gian đi» có nghĩa gi? 

Thí-du vè bài hoe 
«Kìa, Chiên Con cũa Búc Chúa Trò'i !» 

Nhâm lúc Au-chién có hai nguò'i lính Anh 
duo'ng đúng trò-chuyên vó'i nhau. Nguò i 
nây nói nhièu vè tánh-tình cùa ông tbân 
mình, và rõt lai đã đua hìnli cha me cbo 
ban xem, và hôi ràng: «Anh chang dem 
theo hình cha me anh cho tôi sao?» 
Nguò'i kia lăc đàu, ròi thò tay vào túi 
quân và nói ràng: Ù', cũng có chó', hình 
ông thân tôi đây, anh nliân lãy làm kỳ-
niêm.» Nguò'i đó đua cho ban môt dòng 
bac có hì.nh và liiêu vua Georges V, nuóc 
Anh; vì nguòi áy chinh là thái-tú nuóc 
Anh. Ta nên có «hình» cũa Cliúa trong 
đò-i sô'ng thiêng-liêng và chĩ cho mpi 
nguò'i nhìn-xem Ngài luôn. 
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SU* XU-NG-TUNG QUAN-HÊ CUA PHI-E-RO" 
(Lu-ca 9 : 18-36 ; I Phi-e-ro- 2 : 5, 6) 

Câu gòc i —Si-môn Phi-e-ro' thu-a râng : Chúa là Đáng Christ, 
Con Đúc Chúa Trò'i hang song 

(Ma-thi-o- 10 : 16) 

Gia-đình lê-bái 
6 Janvier Lu-ca 9 : 18-26 
7 » I Phi-e-ro- 2: 1-10 
8 » Giăng 1: 43-51 
9 » Giáng 11 : 21-27 

10 » Ma-thi-o-27: 50-56 
11 » I Ti-mô-thê 6: 11-16 
12 » Thi-thiên 34: 1-8 
Lò'i mô' đàng. — Khi Búc Chúa Jêsus 

đã lám phép la hóa bánh đũ cho 5.000 
ngirò-i ăn no-iiè, thi đàn-chúng rát sôt-
săng đô'i vó-i đao-giáo Ngài. Song khi 
Ngài bât dàu day ho vè su- chet cua Ngài 
và su- tin theo Ngài đê huông su- song 
đòi dòi, thi phàn nhièu nói râng: «Lòi 
nây thât khó, ai nghe đupe» (Gi.6: 60), 
ròi ho thõi-lui, không theo Ngài iiũ-a. Khi 
áy 12 môn-đò không bô Chúa vì hp đèu 
tin nhu- Phi-e-ro- dã tó ra râng: «Chúa có 
nlm-ng lò'i cua su- sô'ng đòi đò-i» (Gi. 6: 
68). Máy tháng sau, khi Chúa câni-biê't 
rang Ngài hàu bi đóng đinh trèn cây thâp-
tu-, thì Phi-e-ro- đã thay măt mtiò-i môn-
đò kia (trù- Giu-đa ích-ca-ri-õt, là kê pliân 
Ngài) mà xu-ng Búc Chúa Jêsus là «Báng 
Christ, Con Đúc Chúa Trò-i hang sông.» 

Giâi nghĩa tírng câu môt 
Lu 9 : 18.—«Búe Chúa Jêsus dang càu-

nguyên riêng.» Môi khi sâp làm viêc râ't 
quan-hê, Chúa hay càu-nguyên cho viêc 
áy đuo-c may-măn (3 : 21 ; 6 : 12 ; 9 : 28). 
Nê'u dày Ngài không càu-nguyên, thi làm 
sao Búc Chúa Trò-i tô-hày viêc kín-nhiêm 
cho Phi-e-ro-duoc? (Ma 16: 17). 

9 : 1 9.—((Giăng Báp-tít.» Vì có kê ngô-
nhân Giăng đã tu- kê chêt sô'ng lai (Ma 
14: 1 , 2 ; Lu9:7-9; . «Nguò-i kia nói là 
Ê-li.» Theo Ma-la-chi đoan 4; thì tiên-
tri E-li phâi đê'n dpn đirò-ng cho Búc 
Chúa Jêsus, song Giáng Báp-tít đã lâ'y 
tinh-thàn dâ'ng tiên-tri áy mà đén tó-cáo 
kê pham tôi, khuyèn ho hãy ău-năn v. v. 
(Ma 11: 14; Mác 9: 11-13). «Môt trong các 
đãug tiên-tri dò-i xua song lai.» Có lê 
ngu-òi la tin nhu- v$y vì có- lò-i Môi-se 
chép ó- Phuc 18 : 15. 

9 : 20.—«Vè phàn các ngivo-i v. v.» Ỳ-
kién kê khác châng có giá-tri gì, kê thuôc 
vè Chúa mó-i hiê't Ngài là ai. «Phi-e-ro-
thu-a...» vì ông thu-ò-ng làm đai-biêu cho 
các môn-đò (Ma 15: 15 ; 19: 27; Mác 11: 
21; Lu 12 : 41; Gi. 6 : 68). Sau khi nghe 
lò-i dàn-chúng nói vè Chúa (9: 7-9), thì 
12 môn-đò bàn-tính vói nhau vè vãìi-đè 
ay ; nhò- Chúa soi sáng cho, ho đã hiêu 
rõ rang Ngài là «Băng Clirist, Con Bírc 
Chúa Trò-i.» Ban dàu ho tin lò-i Giăng 
Báp-til rao-giâng vè Búc Chúa Jêsus, đê'n 
bày giò- chính ho dã nhìn-nhân Chúa là 
Báng Mê-si mình trông-đoi (Mè-si là tiê'ng 
Hè-ho'-ro- và Christ là tiê'ng Gò-réc, đèu 
có nghĩa là Báng chiu xúc dàu). 

9 i 2 1 . — « Bú-c Chúa Jêsus nghièm-
cám...» Chăc hp rát muôn truyèn-bá 
«Tin-Lành» áj' cho moi nguòi lièn, song 
khi thì-giò- thuãn-tièn đã dén (Ma 28: 18-
20; Mác 16: 15) và Búc Chúa Jêsus đã bi 
đóng đinh (theo nhu- Ngài tô ra trong câu 
21), thì hp mó-i thi-hành chúc-vu áy đupc. 

9 : 23 .—«Néu ai muôn theo Ta, phâi 
tu- bô mình đi.» Nguò-i cũ cùa ta phâi 
bi lôt-bô, không nên ngu- ngôi lòng ta mà 
cai-lri la nũ-a, nó chí xúng-dáng bi đóng 
đinh thôi (Rô 6 : 6 ; Êph. 4: 22-24). «Vác 
thâp-tu» chĩ hóng su- chêt vè tôi-lôi. 

9 : 24.—«Ai muô'n cúu su- sô'ng .mình 
thì sê mál...» Ta chĩ do su- chêt mó'i 
nhân đirp-c su- song thât và dir-dât (Gi. 
10: 10; Ma 10: 39; 16: 25; Mác 8: 35; Lu 
17: 33; Gi. 12: 25). 

9 : 26—«Hô-then vè Ta và lò-i Ta.» Kê 
nào ho-lhen vè Chúa ãt không xu-ng Ngài 
ra đu'O'C. Ta phâi dòng chju su- sĩ-nhuc 
cũa thâp-lu-giá mói đu-pc huo-ng su- vinh-
hien tu'0-ng-lai. 

I Phie 2 : 5. — «Anh em cũng nhir đá 
sông.» Không phâi môt mình Phi-e-rcr 
đirp'c xirng là «đá», trái lai, kê nào bèn 
lòng tin Báng lú kê c'nét sô'ng lai đèu tro-

nên «dá sông, đup'c xây nên nhà thiêng-
liêng.» Cái nhà này là đèn-thò- cũa Búc 
Chúa Trò'i hang song và tot-đep hccn 



cung-điên hay đèn-tliò - do vua Sa-lô-môn 
xây-cãt muôn pliân. Cũng có cho gpi 
nhà này bãng «nlià Bú*c Chúa Tròi, túc 
là Hôi-Thánh» (I Ti 3 : 15). 

«Chúc té - l ê tliánh.» Môi t in -dò có 
phép truc-tiè'p vào noi chí-thánh cùa đèn-
thú này đê tru-c-tiè'p «dâng cúa tê'-lê 
thiêng-liêng, nhò* Búc Chúa Jêsus-Christ 
mà đep ỳ Bìrc Chúa Tròi » (Khâi 1 :6 ; Hê 
10 : 19-22). 

2 : 6. —«Bá góc nhà» túc là đá õ- moi 
góc nhà đê nô'i hai tãm vách vói nhau. 
Khi thp- hò dirorng xây nlià, có lê ho loai 
nliũng hòn đá không đùng đu-pc; song 
khi càn môt hòn đá vùa cho moi góc, thì 
lip buôc phâi chpn láy trong sô' nhũng đá 
đã loai ra mà thôi. Cũng môt thê áy, 
dàu Búc Chúa Jêsus đã bi nguòi ta chô'i-
bõ, song chĩ môt mình Ngài cúu-chuôc 
nho-n-Ioai đup-c (Ma 21 : 42; Sú 4: 11). 

Ú"ng-dung bài hoc cho môi tín-dò 
Ta có tin rang chính Búc Chúa Jêsus 

là Búc Chúa Trò'i chăng? Có tin-nhân 
dèu áy thì mói hu-ò-ng đup-c su* sò'ng đò-i 
dòi (Gi. 20:31). Kê nào chô'i-bò Báng 
Christ và không tin rang Ngài buôc phâi 
chiu đóng đinh mói đèu tôi cho hp đirpc, 
thì kê áy van theo ma-quĩ (Ma 16 : 23). Ta 
cũng có thê hàng ngày xung Chúa ra cách 
gián-tiép bô-i tú-bó mình và vác thâp-tu-
giá (đòng chiu khò vó-i Chúa) mà theo 
Ngài. Ta nên dè-giũ, tĩnh-thúc, càu-
nguyên và năng kê-cúu Kinh-Thánh, vì 
Phi-e-ro- nhò' Búc Chúa Tròi khâi-thi mói 
có thê xung Đúc Chúa Jêsus là Đáng 
Christ, còn su khâi-thi áy đã trpn-ven và 
đày-đũ trong Kinh-Thánh. 

Ván-đè khó giài -quyét 
Hôi-Thánh Báng Christ đu-p-c xây trên 

hòn đá nào? Trên Phi-e-ro -, trên lòi 

xirng-tung cùa nguòi, hay là Irên Búc 
Chúa Jêsus-Christ? Xin đáp rang câ ba 
quan-bê lăm. Ngoài Búc Chúa Jêsus ra, 
ta cbâng có thê lâp nèn đúc-tin trên Báng 
nào khác (I Cô 3 : 11); ngíròi nào muô'n 
dir phàn trong nhà Búc Chúa Tròi buôc 
phâi xirng Búc Chúa Jêsus là «Báng 
Christ, Con Búc Chúa Trò-i,» y nhu ông 
Phi-e-ro - vây. Phi-e-ro* đã hiêu rõ rang 
ông chăng có thê càm quyên thõng-nhút 
trong Giáo-hòi cùa Chúa, vì chính ông 
cũng kê mpi kê thuôc vè Báng Christ là 
«đá song» và «thày té-lê» nũa (I Phie 2:5; 
(Eph. 2: 20). 

Câu hôi. — Tôi-nho-n phâi xung Búc 
Chúa Jêsus là ai thì mói đupc làm con-
cái Búc Chúa Trò-i? Tai sao Phi-e-ro- kê 
tín-đò là «đá sõng?» 

Thí-du vè" bài hoc 
«Nêu ai hò-then vè Ta... lliì Con nguòi 

sè hò-then vè hp.» Ngày xua hên Mỳ có 
môt chàng thiê'u-niên là con Irai môt cúa 
bà góa đao-đúc kia, đinh lìa nhà đi 
phuo'ng xa kiém viêc sanh-nhai. Khi 
chàng sâp lên đuò-ng, bà me khuyên ràng: 
«Hõ'i con, đi đén đâu con hãy vì danh 
Chúa mà chiu mpi su bát-bó- do kê chua 
biê't Ngài.» Sau môt thòi-kỳ khá lâu, 
chàng vè nhà thăm me, và bà hòi con 
ràng: «Con o-i, có ai sĩ-nhuc con hay là 
bât-bó con chăng?» Chàng đáp ràng: 
«Tliira mà, chăng có nguòi nào không ô' 
tù-té vó-i con.» Bà me lai hòi: «Vây, con 
có trú-ngu giũa nhũng nguò-i yêu-mén 
Đúc Chúa Jêsus sao?» Báp ràng: «Thura 
không, hp nào có ngó- con là kê tin Cbúa 
đâu?» Hõ-i quí đôc-giâ , nguyên Chúa 
thúc-giuc ta manh-mê làm chúng vè Ngài, 
bát cú ta đúng trong cânh-ngõ khô-khân 
nào. 
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CHÚA DAY PHI-E-RO" KHIÊM-NHlfÒ'NG HĂU VIÊC 
(Giăng 13 : 1-17 ; I Phi-e-ro 5 : 5) 

Câu gÔc: —Hét thây đói-đãi vó'i nhau phâi trang-sú'C bâng khiém-nhirò*ng 

Gia-đình lê-bái 
13 Janvier Giăng 13: 1-11 
14 » Giăng 13: 12-17 
15 » Ma-thi-o 18: 1-6 
16 » Phi-líp 2 : 1-11 

(I Phi-e-ro- 5 : 5) 

17 » I Phi-e-ro-5: 5 11 
18 » Ma-thi-o- 20: 20-28 
19 » Lu-ca 14: 7-1! 
Líri mò* đàng. —Chúa 'suy-gâm vè sir 

chét cùa Ngài trên cây thâp-tu-, nhung 
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l'lii-e-ro' cùng 11 môn-đò kia cliĩ mo'-tuông 
(tòng trj-vì vói Chúa trong nuó-c Ngài. 
Snu khi Chúa hóa liình trên núi, hp bãt 
dhu cãi-lây cho biét ai sê lám ló-n Irong 
vòng hp (Lu 9 : 44-48). Ô"Ma 19 : 28, chinh 
HLVC Chúa Jêsus đã húa vói môn-đò rang: 
«Cáe ngtro'i là kê đã theoTa, cũng sê ngòi 
trên ìnuò'i hai ngôi mà xét-đoán muòi hai 
clii-phái Y-so'-ra-ên;» hp đã mong-uóc 
tháy viêc đó thành-tuu (Lu 19 :11). Chinh 
đèni du lê Vupt-qua cuô'i-cùng vó'i Chúa, 
hp lai cãi-lây cho biét ai sc đup'c tôn là 
ló'n ho-n hét trong đám mình (Lu 22: 24). 
Moi lân các môn-đò Chúa cãi-lây nhu thé 
tliì Ngài day-dô hp vè su khiêm-nhuò-ng, 
t'í nhu- Ngài đăt môt dúa trê ô'giũa hpv.v. 
Nlurng dén giò' ly-biêt mà hp còn chira 
thuc-hành su day-dô áy, nên Chúa phâi 
làm gU'O'ng cho hp. 

Giái nghĩa tìrng câu môt 
Gi. 1 3 : 1. —«Búc Chúa Jèsus biét giò' 

mình... đén ròi.» Búc Chúa Jêsus đã 
giáng-sanh vì có«giò» nây. Trài ba năm 
tlii-hành chúc-vu truyên-bá Tin-Lành, 
Ngài cãm-biét ràng chĩ hi-sinh mình trên 
cây thâp-tu, Ngài mó-i có thê cúu-chuôc 
nlio-ii-loai. Su chét cũa Đúc Chúa Jêsus 
không phâi môt viêc ngâu-nhiên dâu; 
trái lai, Ngài dã giao-phó sir sông vì tôi-
nlio'ii. Đúc Chúa Jêsus đã theo kỳ-han 
raà giáng-sanh (Ga 4: 4), đén giò- Ngài đã 
biét truóc và tu* đinh láy thi Ngài mói 
chét đupc (Gi. 10: 18; S ú 2 : 2 2 ; I Phie 
1: 19). «Lìa thé-gian đăng trô* vè cùng 
Đirc Chúa Cha.» Chúa không sp* su chét; 
vi Ngài đã thàng nó nên khi tiu-đò qua 
dòi thi đirp-c vào ngay truó'C m|t Chúa. 
Vì Búc Chúa Jêsus dã tù Búc Cliúa Cha 
mà dén, nên khi Ngài đã làm xong chúc-
vy thi đup-c vè vó-i Đáng áy và láy lai su 
vinh-hiên Ngài đã tam tù-bò (Gi. 17: 13). 
Chĩ có môt con dirò-ng dân ta vè ò- cùng 
Dirc Chúa Cha, túc là su chét cúa Đúc 
Chúa Jêsus. Néu ta không chét vè tôi-loi 
thì chăng hè có hi-vpng đén cùng Ngài. 

1 3 : 4 , 5.—«Đúng dây... láy kbăn ván 
ngang lu-ng mình... đõ nuó*c vào châu, và 
rira chon cho môn-đò.» Đân-cu ô- xú 
Pha-lê-lin, cũng nhu ó* các xú nóng khác, 
liay di cho-n không hoăc mang dép, không 
hè mang giày nhu nguò'i Âu-Mỳ. Môi khi 
có khách đén tliăm ai, thi chô nhà bâo 
đày-tó- rùa cho'n cho hp (Lu 7: 44). Lúc 

MH B A O 

báy giò- 12 môn-đò Chúa dang cãi-lây cho 
biét ai đáng tôn-lrpng ho'n hét trong bpn 
mình, chăng môt ai thèm ha mình xuóng 
làm đây-tó' rua clicn cho nhau và cho 
Chúa. Song vì Chúa dã tù-bó mình (Phil. 
2 : 5-8), nên Ngài còi áo dài ra đăng làm 
viêc hèn à'y vàday các môn-đò Ngài phâi 
khiêm-nhuòng. 

1 3 : 6.—«Ngài đén cùng Si-môn Phi-e-
ro-.» Có nguò'i tuùngràng Chúa rùa cho'n 
cho Giu-đa Ich-ca-ri-õt truóc hêt dê uóm-
thù lòng nguòi, ké sau đén phiên Phi-e-
ro-, vì ngoài ra Ich-ca-ri-ôt thì Phi-e-ro -

câu phâi hpc-đòi su khiêm-nhu'óng ho*n 
ai hét. «Phi-e-ro -... thua rang: Chúa ôi, 
chinh Chúa lai rùa cho'n cho tôi sao?» 
Dâu Phi-e-ro- vãn biét ràng đáng lê trò 
phâi rùa cho-n cho thây, song nguò-i không 
đvwig dây còi áo dài và xin thé cho Đúc 
Chúa Jêsus. 

1 3 : 7. — «Hiên nay nguoi chang hiétsu 
Ta làm, nhung vè sau sê biét.» Vi Chúa 
là Bang toàn-tri và biét viêc tuo'ng-lai 
cũng rõ nhu viêc biên-tai, nên Ngài đã 
bâo Phi-e-ro- ràng «bài hpe» nây vup-t quá 
trí nguòi; khi Chúa đã bi dóng đinh và 
nhút là khi Phi-e-ro- dã chiu phép báp-
têm bàng Búc Thánh-Linh trong ngày lê 
Ngũ-tuàn, thi ông mó*i hiêu rõ su khiêm-
nhuò'ng là càn-yéu duò'ng nào. 

1 3 : 8.—«Chúa sê chang rùa cho'n tôi 
bao giò-,» vì nguò-i vân biét rõ viêc áy 
trái lê-phép. «Chúa đáp ràng: Néu Ta 
không rùa cho nguo*i, nguo-i châng có 
phân chi vó-i Ta hêt.» Dâu Đúc Chúa 
Jêsus không thê rùa sach lòng Phi-e-ro* 
vì đã rùa cho -n cho nguòi bàng nuó-c, 
nhung rùa cho -n chĩ bóng vè rùa lòng. 
Vâ lai, néu Phi-e-ro -không chiu Chúa làm 
viêc hèn áy cho mình, làm sao nguòi sê 
chiu Chúa làm viêc hèn-ha niuôn phân 
ho-n, túc là chét thay cho nguò-i, đup'c? 

13:9 ,10 .—«Phi -e -ro thua . . . Búc Chúa 
Jêsus đáp ràng: Ai đã tâm ròi., chĩ càn 
rùa chon, thì đup'c sach eâ.» Phuong-
pháp cúu-roi cùa Búc Chúa Jèsus-Christ 
rát linh-nghiêmvà trpn-ven. Chúa châng 
nhũng tlia tôi cho ta, nhung cũng săn 
lòng bôi-xóa su vi-pham bang ngày cùa ta 
miên là la xung mpi dèu áy vó*i Ngài. 
Dâu ta dã đup'c tâm-jùa khi tin Chúa ròi, 
song cho'n dè bi váy «bùn» tôi-lôi liàng 
ngày. Khi ta tháy thé, ta có càn di tâm 
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lai, túc là đup'c tái-sanh làn nũa không? 
Không, ta chĩ eàn rtta chcm, túc là càu-
xin Chúa tha-lhú su- vi-pham áy và ríra 
sach cho (Xem I Giãng 1 : 7 ; 2: 1, 2 v. v.). 

1 3 : 1 4 . — «Các ngiro'i cũng nên rúa 
cho'n lân cho nhau.» Chãc đây Chúa 
không có ỳ lâp môt phép bí-tích và buôc 
Giáo-hôi tuong-lai phâi làm theo. Vi các 
môn-đò không yêu-thuo'ng nhau nlnr 
Chúa đã yêu-thuong ho, nên ho clnra 
bang lòng làm viêc này và cũng không 
làm nôi clio đê'n khi Đúc Thánh-Linh đã 
râi su yêu-lhuong kliâp trong lòng hp 
(Rô 5: 5). Dàu ta không càn-đùng nuóc 
thât và ríra chon cho kê khác thât, nlnrng 
có môt lê ríra cho'n thiêng-Iièng tín-đò 
buôc phâi gifr theo. Ta chang nlnrng 
phâi càu-xin Chúa hôi-xóa su vi-pham 
hang ngày, nhung khi Iháy anh em trong 
Chúa có su lâin-loi, thi ta hãy nhà Chúa 
mà khuyên - lo'n hp môt cách khièm-
nhuóng (Hê 3 : 13 ; 10 : 25). 

I Phie 5 : 5. —«Hè't thây... phâi trang-
súc bang khiêm-nliuòng.» Plii-e-ro' đă 
hpc thuôc lòng bài Đúc Cluia Jêsus đã 
đay ông vè su khiêm-nhuòng đêni áy, đê'n 
nôi lâu nàm vè sau ông có tliè kliuyên kê 
khác làm tlieo. Tù-liêu đich là «trang-
súc» đây cũngcó thê dich là «ván,» và tô 
cho ta biê't rang ông còn nlió' Búc Chúa 
Jêsus ván khăn ngang lirng Ngài mà hàu 
viêc môn-đò nlnr môt đày-tó\ 

Ú"ng-dung bài hoc cho môi t ín-đò 
Đúc Chúa Jêsus buôc dân Ngài phâi 

thánh-sach, không bi tôi-lôi dính-díu, vi 
nê'u cliĩ môt nguò'i đem tôi vào nuóc 
thiên-đàng, no'i thánh áy cũng sê bi bai-
hoai. Trong bài hpc này ta tháy Đúc 
Chúa Jêsus, là chinh Đúc Chúa Tròi hiên 
ra trong xác-thit, rua cho'n cho kê Ngài 
đã dùng nên. Vài giò' sau môt nguò'i 
trong vòng hp đã phàn-nôp Ngài, và kê 
khác đã si-nhuc Ngài đíi cách. Nlnrng 
quí-báu thay I Đáng đã ríra chon cho 
môn-đò cũng có quyèn thay-đòi lòng kê 
tin đén danh Ngài! Trong bài hpc này 
có ba đèu rát quan-hê cũa Đúc Chúa 
Jêsus: Tình yêu-thuo'ng la-lùng, su vinh-
hiên la-lùng và su- ha mình la-lùng. Cũng 
có ba đèu chúng ta,là kê thuôc vè Chúa, 
buôc phâi làm, túc là «tâm,» «ru-a,» và 
giông nliír Chúa vè sy khiêni-nlnròng và 
trong moi su khác. Búc Chúa Jêsus đã 

kêu-goi Phi-e-ro' làm kêđánh luói nguò'i; 
vi Chúa vân biê-t kê thi-hành chúc-vu ãy 
l>uôc phâi là nguòi kbiêni-nhuòng, nên 
chinh Ngài đã khiê'n cho Phi-e-ro tró- nên 
ngirò'i khiêm-nhuòng. 

Vâ'n-đè khó giâi-quyé't 
Ngu'òi thê'-gian đpc qua tiêu-súPhi-e-ro', 

ât chang biê't vì sao ban đàu ông yêu-
mén Cliúa, đã quyê't lâm theo Chúa cho 
đén chét, song vin có tálih suát-nhiên, 
tu-kiêu, tu-thi, tu-mãn, và hay cãi-cp, 
đén nôi cũng chôi Đúc Chúa Jêsus. Ròi 
sau ít lâu ông lai có tánh nhin-nhuc, 
trung-tín, khiêm - nhuò'ng, yêu - tluro'ng, 
hay săn-sóc kê khác, tu câm-biét mình 
yéu-đnõi, và đáng làm guong cho kê khác 
(I Phie 5: 5-11). Ngoài ra nhfrng kê đã 
ném-trâi quyèn-phép râ'tla-lùngcna Chúa 
hành-đông trong chinh mình hp dê đòi 
rnó'i mpi su (I Cô 5 : 17), thì chang nguò'i 
nào hiêu thãu đèu áy đirp'c. 

Câu hôi.—Hãy cât nghĩa co'-hôi Búc 
Chúa Jêsus-Christ ríra chon cho môn-
đò.—Tai sao ta biê't vè sau Phi-e-ro - đã 
tlurc-hành lòi Chúa day-dô vè su- khiêm? 
nhuòng ? 

y 

Thí-du ve bài hoe Zg, 
Ngày xua ông Waslungton (Hoa-thihh-

đô'n), giám-quôc thú nhút cíia nuóc Mỳ, 
đuong cõ-i ngua đi choi vó'i vài ngu'òi 
ban. Đang đi ngang ruông kia, /e'ó môt 
con ngua búc đô môt khúchàngrào bang 
đá chòng lên nhau. Ông Washinglon hâo 
rang: «Phâi có môt nguò'i tró- lai síra 
hàngrào áy,» nhung hêt thây đáp ràng: 
«Măc-kê, đê cho kê khác làm.» Khi anh 
em han đã tù-hiêt ông vè nhà, thì chinh 
ông cõ'i ngua đén no'i áy, nhây xuõngđát 
và sãp nhũng hòn đá áy lai. Có kê đi 
qua thira ràng: «Bam quan nguyên-soái, 
viêc ãy rát hèn-mpn; không đáng cho 
quan làn làm.» Ông Washinglon đáp: 
«Không, nó xúng vó'i tài cùa tôi quát» 

Môt ông muc-sir Ihanhuiên giâng vè 
đè-muc «Đúc Chúa Jèsus rúa chon cho 
các môn-đò,» có nóf ràng: «Hõ'i anh em 
chi em, anh chi hãy biêt rang trong Hôi-
Thánh Chúa ai náy tranh-canh và cãi-lây 
vó'i nhauđê đup'c lôn lên cao, chang môt 
ai chiu ha mình xuông màTán súc chiém-
đoat cái khăn đê lau clio-n anh em mình 
sau khi đã ríra cho hp.» 
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P H I - E - R f f CHOI DÂNG CHRIST 
(Mác 14 : 27-31, 54, 66-72) 

Câu g õ e : — Vây thì ai tu*ô*ng 
(I C ò - r i n h 

Gia-đình Iê-bái 
2U Janvier Mác 14 : 27-31 
21 » Lu-ca 22 : 31-40 
22 » Mác 14: 46-54 
23 » Mác 14: 66-72 
24 » I Sa-mu-ên 17 : 41-49 
25 » Châm-ngôn 4: 10-19 
26 >. Thi-thièn 51 : 1-9 

Lò'i mò* đàng.— Néu Kinh-Thánh bó'i 
loài nguòi đăt ra chó' không hôi Đúc 
Thánh-Linh soi-dân nbííng nguò'i Ngài 
đã lua-clion ngày xua mà có, thì dám 
châc rang đã hò qua truyên này, không 
hè chép dén Phi-e-ro' cliõi Bang Christ, 
là Bàng iigtrò'i đã thè-húa theo cho dén 
chét. Song la o'n Búc Chúa Trò'i, Kinh-
Thánh không che-đày khuyét-điêm cùa 
các thánh-đò, nhirng cú kê ra tõ-tuò'ng, 
dê tò rõ ràng các bâe áy tain bi sa-sút vì 
cày súc rièng và quên nuo'ng mình no'i 
quyèn-phép cũa Chúa. Lai nũa, Chúa 
niuô'n láy nhũng su* â'y dê rău-bào chúng 
ta y nhu câu góc bài lipc này có day: 
«Ai tirõ'ng mình đúng, hãy giũ kêo ngã.» 

Su thãt-bai này cũng có ích cho Phi-e-
ro' lám vi Chúa đã dùng nó chĩ-hày clio 
ông biét su tbiéu-thôn cũa minli cùng su* 
càn đuo'c phép báp-lêm bàng Búc Thánh-
Linh. Sõ'-dĩ ngày nay có lám tín-đò hay 
váp-pham và sa-ngã là vì ho clnra chiu 
phép báp-tém áy. 

Giâi nghĩa tù*ng câu môt 
Mác 1 4 : 27.—«Hét tháy các nguo-i sê 

găp dip váp-pham.» Chúa du-ngôn vè 
su bãt-trung cũa môn-dò khi Ngài sê bi 
bât. «Ta sê đánh kê chăn chiên.» Búc 
Chúa Jèsus là Đáng chăn chiên (Gi. 10 : 11) 
bi Đú'c Chúa Cha đánh, vì Đúc Chúa Cha 
đã đinh ràng Con Ngài phâi phó mang 
thay tòi-nlio'n (Ê-sai 53 : 4, 10), và vì chinh 
Búc Chúa Trò'i đã chãt liét tôi-lôi thé-
gian trèn Ngài (Ê-sai 53: 6). «Bày chiên 
«ê tan-lac.» Lò'i này đii'p'c úng-nghiêm 
vi 12 môn-dò chay trôn khi Búc Chúa 
Jêsus bi bât (câu 50), và vì dân Giu-đa 
hru-lac kháp thé-gian. 

mình đú*ng, hãy giũ* kêo ngâ 
•tò 10 : 12) 

1 4 : 2 8 . - « T a sêđi dén xúGa-li-lê.» Dàu 
Chúa đã đinh no'i các môn-đò nhóm-hpp 
khi Ngài đã tù kê chét sô'ng lai ròi, song 
vi hp chăng tin su sô'ng lai cũa Ngài, nên 
sau Ngài phâi bâo hp lai thì hp mó'i di 
nhóm vói Ngài tai đó (Ma 28: 7, 16-20; 
I Cô 15: 6). 

1 4 : 29.—«l)àu mpi nguòi váp-pham.» 
Phi-e-ro' ngò* cho kê đòng-liêu làm viêc 
xáu-hô, nhung chínb ông sê làm nhièu 
ho'n hp muôn phàn ; thê mà ông lai quâ-
quyét ràng: «Nhung tôi chang hè làm vây,» 
hình nhu ông khoe-khoang ràng: «Tôi 
yêu Chúa ho-n chúngx (Gi. 21: 15). 

1 4 : 31.—«Phi-e-ro\.. quâ-quyét.n Su* 
quvét-tâm cũâ nguò'i ta không đũ giũ hp 
khòi vâp-ngã. «Đàu tôi phâi chét cùng 
Thày, tôi cũng chang chõi Thày đâu.» 
Đáng lê Phi-e-ro* tu biét su yéu-đuô'i cũa 
mình và hét lòng nhò'-cây Cliúa, song ông 
tiròng nhò' súc mình thì đũ làm tôi trung-
tín. «Hét thây... dèu nói nhu vây» vi hp 
không muon thua-kém Phi-e-ro-, nhung 
néu hp đã đúng trong đia-vi khó-khăn 
nhu- Phi-e-ro' vè sau, ãt hp đã chõi Chúa. 

1 4 : 54.—«Phi-e-ro' theo sau Ngài xa 
xa.» Khi Chúa bi bât tai vuò'n Ghét-sê-
ma-nê thì 11 môn-đò chay trôn lát câ, ròi 
sau có lê vi Phi-e-ro' và Giăng đã nhó' lò'i 
húa cũa hp nên sanh ra hò-then mà theo 
Ngài ó' xa. Có kê trách Phi-e-ro* theo xa 
xa (thât ông cũng đáng trách), song ông 
đáng khen ho-n nhũng kê dã bô Ngài trôn 
mãt. Vì Giăng quen thày té-lê thup-ng-
phâm (Gi. 18: 15, 16), nên nhò- Giănggió'i-
thièu vó'i kê canh cúa thì Phi-e-ro'cũng 
đupc phép vào no'i sân truó'C dinh. 

1 4 : 6 6 - 69.—«Nguo'i... cũng & vôi 
Jêsus... Ta không biét.» Phi-e-ro' dã húa 
theo Chúa cho đén chét, song không chiu 
nòi lò'i tô-cáo cũa môt đày-tó' gái. Súc 
nguò'i thât yéu-đuô'i đén thé! Khi đày-
tó' gái lõ cho kê khác biét ràng Phi-e-ro* 
thuôc vè bpn môn-đò Búc Chúa Jêsus, tlil 
ông càng thêm sp'-hăi và chõi Chúa làn 
thú hai. Đã sp- môt nguòi thì sao đúng 
noi triró'C m§t lũ đông? 



T H Á N H - K I N H B Ã O 

1 ĩ : 70 . — «Ivhõi môt chăp,» lúclàcáel í 
đô môt giò' (xem Lu 22 : 59). «Nbũ\ng kê 
điíiig đó nói cùng Plii-e-ro-...)) tvrc là nhũng 

s^fc*. đã nghe đày-tó - gái nói trong câu 69. 
Ho không có phép vào giũa hôi-đòng 
đu-o-ng nhóm tai dinh ây mà tõ-cáo Búc 
Chúa Jêsus đèu chi, clio nên ho muô'n 
trêu-chpc iiiôn-đò Ngài. Phi-e-ro - đã trò-
chuyên vó-i h p , và hp đã nhìn-nhân ông 
là ngu'õ'i Ga-li-lê vì giong nói cìia dân-civ 
xú- ây khác hăn giong nói cũa nguò'i Giê-
ru-sa-lem. Nhu-ng than ôi, Phi-e-ro-chang 
làm clnĩ-ng cho ho vè Bãng Christ, nhũng 
phép la Ngài đã làm, lòng mình tin-nguõ-ng 
Ngài, v. v., song ông cliĩ mô- miêng «rũa 
mà thè ràng: Ta chang hè quen-hiét vó-i 
nguò'i...» 

1 4 : 72.—«Tú-c-thì gà gáy làn tliú- hai.» 
Chĩ có ông Mác chép đèù này vì vè sau 
ông đã ó- vó-i Phi-e-ro- lâu ngày và đã biê't 
rõ chuyên ãy. «Phi-e-ro- bèn n'hó- lai.» 
Truó-c kia ông buòn-ràu và lo-sp- nhièu 
vè so-phân cũa Búc Chúa Jèsus và cũa 
chinh mình, nên khi gà gáy làn đàu ông 
chang đê ỳ đén. Theo Lu 22: 61, khi gà 
gáy làn thú hai này thì Chúa đã xây măt 
lai ngó Phi-e-ro- và bõ-i đó khiê'n cho 
ngirò-i nhó- lai lòi Ngài đã phán ràng: 
«Truó-c khi gà gáy hai lirp-t, ngu-O'i sê chõi 
Ta ba làn.» Nguò'i tuõ'ng đén tliì khóc. 
Vâ, su buòn-ràu ãy đã dân nguò'i đén sur 
hôi-câi vè sau (II Cô 7: 10), và khi Chúa 
tù kê chét sõng lai thì Ngài đã hiên ra 
cho Phi-e-ro- truó-c các môn-đò kia (I Cô 
15: 5). 

Ú*ng-dung bài hpc cho môi t ín-đò 
Tín-đò chó- nên noi gu-o-ng xáu cũa Phi-

e-ro- trong nhũng viêc. này: (1) Không 
nghe lò-i răn-bâo vè su sa-ngã ; (2) Không 
tĩnh-thúc và càu-nguyên ; (3) Theo Chúa 
xa xa ; (4) Hiêp môt vó'i nguò'i thé-gian ; 
(5) Không xirng Chúa ra trong đia-vi khó-
khăn ; (6) Chõi Chúa. Trái lai, tín-đò chĩ 
nên noi gu'O-ng sáng cũa ông nhu'sau này: 
(1) Có đúc-tin thât và hét lòng yêu-mén 
Chúa ; (2) Đành lòng cùng Chúa chiu ktiô; 
(3) Thât-tình hõi-câi và buòn-thâm vè 
tôi-loi; (4) Tin châc rang Chúa đã tha-
tliú- cho mình ; (5) «Làm cho vũ-ng chi 
anh em minh.» 

Và'n-đe khó giâi-quyét 
Có kê hôi rang : «Có phâi vì Chúa đã tô 

tru-ó'c cho Phi-e-ro l)iél ràng ông sê chõi 

Ngài nên ông buôc phâi làm đèu ãy chãng» 
(Lu 22 : 31, 32)? Không phâi vây đâu. Vì 
Búc Chúa Jêsus đã biê't truó-c viêc ãy sê 
xây ra néu Phi-e-ro' không nliò- Chúa mà 
tránli kliôi, nên mó-i bâo cho Phi-e-ro' 
hay, chó - Ngài chăng hè tièn-đinh Phi-e-
ro- phâi làm viêc khâ-õ ãy bao giò-. Cũng 
môt thê áy, dàu Búc Chúa Jêsus đã tô 
cho Giu-đa Ich-ca-ri-õt biê't triró'c ràng 
ngu'òi sêphân-nôpNgài cho kê thù-nghjch, 
song chăng phâi Chúa tièn-điuh Giu-đa 
làm viêc áy đâu. Su hiét truóc và su tièn-
điuh cũa Ngài khác han nhau (RÔ8: 29). 

Lai có kê khác bình-phàm ràng: aTai 
sao Cluía đã tiép-nhân Phi-e-ro - tró- lai 
cùng Ngài, và đê mae Giu-đa đi tu-tú, vì 
Giu-đa cũng có ăn-năn và tô ỳ buòn-ràu 
vi tôi minh» (Ma 27: 4)? Xin đáp ràng: 
«Vi Búc Clnia Jêsus dã càu-nguyên cho 
Phi-e-ro - hàu cho đúc-tin nguò'i không 
thiéu-thõn (Lu 22: 32); song Ngài không 
càu-nguyên cho Giu-đa thì đũ cho chúng 
ta hiêu ràng Giu-đa chang có dúc-tin thât 
đâu. Thiê'u đúc-tin và không có đúc-tin 
khác nhau xa lâm. Lai nũa, dàu hai 
ngirò'i có ăn-năn, song su ăn-nàn cũa Giu-
đa bát-quálà tiéc ràng đã «nôp huyét vô-
tôi» tliôi, clió - ông cliâng hè sàu-thâm đén 
nôi hõi-câi thât nlnr Phi-e-ro-. 

Câu hòi.—Tai sao Phi-e-ro- đã chõi Bang 
Clirist? Phi-e-ro- đpp-c Chúa tiép-nhân 
khi ông tró- laì chălìg? Ta nên bát-chuóe 
Piii-e-ro- vè nhũng đèu nào? 

Thi-du vè" bài hoe 
«Ai tuò-ng mình đú.ng, hãy giũ- kêo ngã.» 

Có môt ông mue-su- bèn nuóc Anh đén 
tliăin môt ngu-ô-i tín-đò kia, tháy chuòng 
bô cũa nguò-i ãy mó'i cãt thi khen là vũng-
chãi lâm và hôi ràng: «Ai đã cãt sô - áy ?» 
Tíu-đò đáp: «Chính tay tôi cãt nó.» ít 
bũa sau, gió bão đánh sâp chuòng bô áy, 
muc-su - đén yên-ũi tín-đò có nói ràng: 
«Tôi-nghiêp tliay, vì chuòng bô ãy thât 
vũng-chãi lâm, ai đã cát nó cho ông?» 
Tín-đò đáp : «Thu-a ông, có vài anh em tôi 
cùng làm viêc áy.» Khi ta găp su may-
mân thì có bát-cliuó -c tín-đò áy mà tu-
kiêu, ròi khi găp hoan-nan mó'i có su 
khiêm-nhuò-ng, cliăng? ' 

«Ta đã càu-nguyên cho ngu-o-i, hàu cho 
đúc-tin nguo-i không thiéu-thõn.» Xeni 
sácli Thiên-Lô Lich-Tirnli, trtiong 38, chô 
nguòũ giôi nuó-c vào li'ra không hè tât. 


