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NGAY X U A N V A N G KHUC T H A N - T I E N 
íANH-VÂT tirng-bìrng dón 

chúa xuàn trô lai, ai náy 
tain gác - bô nhfrng nôi 
khó-khăn, lo-láng trong 
cuôc muu song, tu*oi -
cirò'i vói vê đep cùa trăm 

hoa dua nó. Tay bát măt mũng, nguò'i 
ta chúc nhau đuoc moi su lành lúc 
buôc qua ngach cùa năm mói . Nhó 
on Báng Toàn-năng che-chó và nhò" 
anh em yêu-dáu vùa-giúp, Thánh-Kinh 
Báo khôn xiê't hi-Iac vì còn tháy thiêu-
quang, nên xin chúc anh em đugc rra-
phiróc mói-la môi ngày cúa năm mói 
đã đên. Không phâi là chúc suông 
nhũng hanh-phuóc khó thuc -h i ên , 
nhung là có môi anh em nhân-lãnh 
nlurng ân-tú doi-dào san có trong Búc 
Chúa Jêsus-Christ. 

«Chúa x u â n vê, d i ê m t i ro - i -vu i e â n h - v â t , 

«Hôi -Thánh c h u n g n h u ã n - t h ă m m a e h t h i ê n g -
l i ê n g . 

<.NSy o-n, nâx ph iró -e , n ã y q u y S n đ i r - d â t i 

«BáY i i n h - h i í n v a n g - d ô i k h ú c thân-t iên.»> 

«Tăng phiró*c, tăng tho í» 
r PRÁNH hoa, tìm phuóc là thiên-

tánh cũa nguói đói, bao nhiêu 
cuôc vât-lôn xua nay cũng chĩ cót theo 
ỳ áy. Nhung lòng nguói n h u biên 
không bó bên, còn hanh-phiró-c trên 
dòi thì có chìrag-han hoăc không bên-
chăt, cho nên ai náy cũ tìm-tòi, khao-
khát cái hanh-phuóc cao-siêu không 

môt áng mây mó che - phũ. Muon 
huóng phuóc vô-tân, trong mình phâi 
có nguòn phuóc vô-tân, là Búc Chúa 
J-êsus- Christ. T í n - d ò t h á t - b a i , lo-
phièn, thô-than, nguôi-lanh, yê'u-đuôi 
chang qua vì đê Bòn-Ngã ngu ngôi cao-
câ trong linh-hòn, chó chua chiu dâng 
ngôi áy cho Chúa. Nê'u ta nhân-biêt 
mình bát-luc, tình-nguyên trao bánh 
lái cho Báng chăn chiên nhon-lành, 
thì «su sông du-dât» (Gi. 10: 10) cũa 
Ngài nhu dòng sông cuòn-cuôn, sê 
cuõn hêt căn-bã hò-nghi, luõng-lu, 
ràu : r ĩ , căm-hón, mà cho ta «an-nghĩ 
noi dòng cô xanh- tuoi , . . . mé nuóc 
bình-tinh» (Thi 23 : 2). Trong dip tân-
xuân, anh em sê đáp thê nào khi nghe 
Chúa phàn rang : «Này, Ta đúng ngoài 
cũa mà gõ; nê'u ai nghe tiêng Ta mà 
mô cùa cho, thì Ta sê vào cùng nguói 
áy, ăn bũa tôi vói nguói , và nguói vói 
T a » ( K h â i 3 : 20)? 

«Nhú ,t bân v a n lo-i!» 
/^•AU chúc trên đây thât chang có ỳ-
^ * nghĩa gì trong buoi kình-tê' khũng-
hoâng này. Cuôc thông-thuffng đình-
trê, tièn-bac hao-hut, nhiêu công-ty 
k h á n h - t â n , dân thát - nghiêp nhan-
nhãn. Trong cõi vât-chát bày gió càu 
nhút bân nhút loi Uiì khó, nhung trong 
cõi thiêng-liêng càu nhút bân van loi 
lai dê. «Có bôt mói gôt nên hò,» muõn 
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đi buòn kiém lòi triròc phâi có vón. 
Tin-Lành vinh-hiên, quyèn-năng là 
A'6n Chúa giao cho ta dê nhó Thánh-
Linh vùa-giúp mà sanh ìcri bàng vô-só 
l inh-hôn bát-tú -. Đáng xira kia khién 
Phi-e-rc giâng môt bài điroc ba ngàn 
nguòi hói-câi, nay cũng có ỳ và có thê 
khièn chính anh, chính chi gây nên sir 
nghiêp vĩ-đai áy. Quyèn-phép thiên-
thumig vãn san tô ra, huyet báu Đáng 
Christ vân có linh-nghiêm, Đúc Chúa 
Tròi vân song, nhírng, than ôi, biet 
bao tín-đò nò gio- tay cân Chúa vi «giáu 
ta-lâng cúa Chúa ô dirói đát» (Ma 25 : 
25), túc là đê thê'-gian, danh-loi, xác-
thit, tôi-lôi che khuát Tin-Lành rirc-rã! 
Trong dip tàn-xnân, ta hãy rò lòng tu* 
h ò i : «Tôi có ngăn-trô Cúu-Chúa, và 
đem tâm-lirc, tièn-cúa, thì-giò giúp cho 
niró'c quĩ Sa-tan điro'c lai thêm vô-sò 
linh-hòn hir-mát chăng?» 

«Ciró'i|vo', láy ehòng, sanh con!» 

TT'IA, lúc tân-xuân hai con chim dâu 
trên cành liêu vui-vê hát mìrng, 

hoăc vo cánh tung tròi tìm no'i đóng ô ! 
Cái cânh-tircrng trê-trung, sáng-sũa, 
trong-sach áy làm cho chúng tôi phâi 
bât tiê'ng chúc mìrng anh em chi em 
thanh-niên trong Hôi-Thánh năm nay 
sê có ban đòng-tâm và đu-o-c bay-liêng 
trên cõi tròi thanh đao-nghĩa. Vì gia-
đình đao-đìrc cùa tín-đò châng nhfrng 
đâm-bâo tirong-lai Hôi-Thánh, song 
cũng làm hình-bông vè tín-đò đói vói 
Đáng Christ. Sú-đò Phao-lô nói râng: 
«Tôi đã gá anh em cho môt chòng mà 
thôi, dâng anh em nhir ngiròi trinh-nũ* 
tinh-sach cho Đáng Christ» (II Cô 11 : 
2). Đia-vi cao-quí thay! Đăc-quyèn 
vihh-hiên thay ! Chúng ta còn dám lê-
la trong vât-duc đê'n nôi bân áo công-
bình, váy lòng trinh - bach chăng? 
Quyê't không! Phâi thông-công tha-
tliiê't vái Đáng Christ ó nci cô-tich đê 
shân láy su - song manh-mê mà sanh 
eon-cái thiêng-liêng cho Ngài. Môt 
gia-đình toàn ngiròi đau-óm, rên-la thì 
có vui gì; nhírng nê'u ai náy manh-

khõe, tu-ffi-cu-òi, làm-lung, hòa-thuân, 
lai thêm dàn con ngây-tho -, ngô-nghĩnh 
nô-đùa, thê' mói là búc tranh thân-tiên 
tuyêt-xâo. Cũng môt lê áy, Hôi-Thánh 
mát mói thông-công vói Đáng Christ 
thì nguôi-lanh, óm-o, buòn-tê; nlurng 
nêu luôn luôn thông-công sanh-đông 
vái Ngài, át châng ai đú lôi mô-tâ 
mach phiróc thiêng-liêng cuòn-cuôn 
gây thành cânh tân-xuân vĩnh-viên. 

«Thăng quan, tiè'n chú ,ct» 
"LJOĂC dùng phu-o-ng-pháp chánh-

đáng, hoăc theo điróng-lôi đê-tiên, 
ngirói ta hăm-há leo thang danh-Io'i, 
leo điroc môt nác lai muón leo nác 
khác ; cú- nhu- vây mãi thành-tbir dòi 
nguòi lo môt cuôc tranh-giành, vât-
lôn trièn-miên. Nhnng chúng ta là tín-
đõ, phâi lâng tai nghe và hêt lòng theo 
sú-mang th iên- th i rong : «Hãy h a m -
mê'n các sir á trên tròi, đúng ham-mê'n 
các su á đirái dát» (Cô-lò-se 3 : 2). Ta 
chĩ tìm điro"c bông hiròng không gai 
ó trong viròn tin-kính, thiro ,ng-yêu và 
hău viêc Chúa. Phâm- t i r ác , chúc-
phân cũa ta đâu?—Con-cái cũa Đúc 
Chúa Tròi, kê đòng kê-tir vó'i Đáng 
Christ, công-dân n n á c thiên-đàng, vcr 
mói cũa Đúc Chúa Jêsus, khâm-sai 
cũa Tin-Lành v inh-hiên , thãy tê'-lê 
trong đên thánh. Ta còn muón chi 
nũa ? Ta còn thèm-muon «vô đâu» 
cúa thê'-gian n ? Ôi! Nào máy ai nhìn-
biêt đia-via cao-quí cúa mình, cu*-xũ-
xúng-đáng vái đia-vi áy đê môt mai 
Cúu-Chúa tái-lâm, sê đircrc nghe Ngài 
tirai-cu-òi phán râng : «Vì ngu-o-i trnng-
tín trong sir nhõ-mon, ngiroi sê đircrc 
cai-tri muòi thành» (Lu 19: 17)? 

Năm m á i ! Xuân vè ! Bôn-báò xin 
kính tăng anh em câu Kinh-Thánh nây 
làm khâu-hiêu: «Tôi cú làm môt đèu : 
Quên lúng su- á dâng sau mà buo'n 
theo sir á dâng trirác, tôi nhám múc-
đích mà chay đê giirt giâi vè su* kêu-goi 
trên tròi cũa Đúc Chúa Tròi trong 
Đúc Chúa Jèsus-Christ» (Phil . 3 : 14). 
—T. K. B. 
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THIT-THACH B I T O T I N 
F . A U D E T A T , G J I A O - S I H O I A N H - E M , S O N G K H O N E , A I - L A O 

( G i à n g n g à y 28 O c t o b r e 1931, tai Hòi-đì ' ing l iâc -hat n h ó m ò- N a m - đ j n h ) 

[ANG bũalqua chúng ta đã xét ràng không biêt ?» Chac cu thân-sinh ông 
w Kinh-Thánh chon-thât và lòi húa 
vŨTig-chac. Ai tin-cây Chúa thì đuoc 
phiióc lành. Bíra nay ta cú kê-cúu 
đôi Áp-ra-ham. Xin đoc Sáng-the Kỳ 
12: 8-20, Sú-đò 7 : 4 và I Phi-e-ro-1: 3-7. 

Ta dã nghe'jVe Áp-ra-ham tin-cây và 
vàng lòi Đúc Chúa Tròi. «Không có 
đúc-tin, thì chăng hè có thé nào ó cho 
đep ỳ Ngài» (Hê 11: 
6). «Phàm làm đèu 
chi không bôi đúc-
tin thì đèu đó là tôi-
iôi» (Rò-ma 14: 23). 
Tinlà tiêp-nhân lòi 
Đ ú c C h ú a T r ò i , 
châng chút t h ê m -
bòt, và vâng-gifrlòi 
â'y. Sú-đô Phi-e-ro 
nói ràng đúc-tin quí 
110*11 vàng. Vâyđúc-
tin cũng càn chiu 
tliír lúa nhu vàng ; 
b â n g c h â n g, n ó 

U a i mu*o*i lăm năm song g iân-
" di giũ*a dân Lào,ông F. Audé-
tat ehl nhám muc-đích đòn rông 
o*n cú*u-rôi và đã thôa lòng thâ'y 
ehú*e-vu mình đut*o*e kèt-quà m ỳ -
mãn. Ông đã dich và in câ bô 
Kinh-Thánh ra t iéng Lào, lai vân 
trông-chò* Cú*u-Chúa t á i - l â m . 
Ngót 6 0 tuoi đàu mó*i điro*c môt 
trai tên là Daniel. ông sáp tam-
biêt quê-hu*o*ng thú* hai,cùng g ia-
quyên vè nghi bèn Thuy-sĩ . Bon-
báo u*d*c-ao Chúa sè dân-dát ông 
trô* vè Ai-lao đè" cú* theo-đuoi 
c h ú c - v u cao-quí tru*ó*c măt Chúa. 

không đuo-c t i n h -
ròng. Gia-co- nói dén đ ú c - t i n chét 
{Gia-co* 2: 17), túc là dúc-tin không 
bèn-vũng và không chiu nôi lúa thũ*-
rèn. Bô*i đó có kê châng bèn-đô trong 
đúc-tin. Ta thay đú*c-tin chon-thât 
phâi ch'tu lúa thù-rèn. 

1. Đú*e tin cúa Áp-ra-ham bithvr-
thách trong g ia -đ ình .— Áp-ra-ham 
làp-lúc bi thír đúc-tin. Khi vàng lòi 
Đúc Chúa Tròi mà ra khòi nhà, ông 
châc bi ho hàng chè-cuòi rang : «Nguo*i 
điên ròi; có sao b ô n u ó c Canh-đê văn-
ininh, thaiih-vuoiig mà đén ô noi mình 

hét súc giiì* ông lai. Nhung Ap-ra-ham 
cú* đi vì biét ràng vàng lòi Đúc Chúa 
Tròi quí hon vâng lò*i ngirò'i ta. Cu 
tháy mình can-gián vô-hiêu, bèn n ó i : 
«Thôi,tao đi vói mày.» Nhung châng 
bao lâu cu tháy điròng xa quá, khó nôi 
đi hét, nên dùng lai ô Cha-ran. Vây, 
cha ngăn-trô con hét lòng vàng lòi Đúc 

C h ú a T r ò i . Ho 
dùng l a i n ù a đ u ò n g 
cho dén khi Đ ú c 
Chúa Tròi phâi can-
thièp,phâi phatcha 
chét, ngõ hâu con 
có t h ê v à n g l ò i 
tron-ven. 

Đúc-lin ta t ruóc 
nhút bi thú-lhách 
trong gia-đình. Ta 
k h ô n g c h i u t h ò 
h ình- tuo-ng n ũ a , 
li è n b i c á n h à ch ó n g-
nghich. Néu thât 
lòng tin Chúa, ât ta 

sê đúng vũng và bôi đó kéo câ nhà 
đê'n cùng Ngài. Nhung buôn thay, có 
tín-đò trô* lai t hò liình-luo*ng! Lám 
ban thanh-niên đuoc kêu-goi hâu viêc 
Chúa, bèn bi gia-quyén ngăn-trô. Tôi 
biét môt chàng thiéu-niên đuo'c kêu-
goi di giâng đao ; chàng đã có vi-hôn-
thê, nên làm phép cirói ròi cú* ô nhà. 
Song môt năm sau, vochê't; Đúc Chúa 
Trôi yên-úi chàng và lai khuyên di ra> 
truyèn Tin-Lành. ' Chàng làp-lúc vàng 
theo và duo*c ném-trài cùa cuòc đói 
ch úa-c lian banh-ph uóc. 
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2. Dírc - tin cũa Á p - r a - h a m bi 
thír-thách tai Bê-tên.— Cha già đã 
chê't, Áp-ra-ham vào đát Ca-na-an và 
đi tôi Bê-tên ; Bê-tên nghĩa là «nhà Búc 
Chúa Tròi.» Tai Bê-tên, Áp-ra-ham 
dung bàn-thò- đê phung-su Búc Chúa 
Trò'i, chó - không xây nhà-cũa. Bàn-
thò làm hình-bóng vè su thông-công 
vói B ũ c Chúa Tròi, vì là noi thò-
phuong và càu-nguyên Ngài. Trong 
đát Ca-na-an, Áp-ra-ham xây bàn-thò 
cho Bũc Chúa Tròi và chĩ dung trai 
cbo gia-quyê'n ó. Bàn-thò' làm chúng 
vè Chúa. Kinh-Thánh chép rang dân 
Ca-na-anõ" cbung-quanh ông chìm-đâm 
trong vòng thô-lay bình-tuong. Ho có 
thói-tucxáu-xa, cong-queo. Áp-ra-ham 
ó giũa ho thì khó chiu lám, thât cũng 
là môt su t hũ - thách năng-nè . Ta 
thuòng nghe có tín-dò nói ràng : «Nê'u 
a noi khác, tôi sê hãu viêc Chúa dê 
hon.» Nhung ta tháy Áp-ra-ham dung 
bàn-thò - ô giũa vòng nguòi Ca-na-an ; 
ông không làm nhu ho. Búc Chúa 
Jêsus cũng vây: Ngài giao-thông, ăn-
ũõng vói tôi-nho'n, song không cu-xír 
nhu ho. Ngài ô giũa ho nhung biêt 
riêng khõi ho vè phàn đao-đúc. Ta 
cũng vây ; thâp-tu-giá cúa Báng Christ 
phân-rê ta vói dòi này : «...Bôi thâp-
tu-giá iíy, thê-gian dòi vói iôi đã bi 
đóng đinh, và tôi đõi vói thê-gian cũng 
vây» (Ga 6 : 14). 

Ta có thoât khõi các lè-thói cũa nguòi 
dòi , mói có thê làm chúng vê đao cho 
ho. Bân Ca-na-an chĩ tháy bàn-thò', 
chó không tháy hình-tuong. Tín-dò 
hàng càu-nguyên và thông-công vói 
B ú c Chúa Tròi , thì làm chúng vè Ngài 
cho nguòi dòi . Ai cũng có thê đugc 
môt «Bê-tên.» Bê-tên thuôc vè mièn 
nhà-quê. Ta thông-công vói Búc Chúa 
Tròi ô noi thôn-quê cô-tich dê hon tai 
chón thành- th i òn -ào . Nhung Búc 
Chúa Tròi cũng muon có kê làm chúng 
cho Ngài ô tĩnh-thành. Dâu ô noi 
phòn-hoa đô-hôi, tín-dò cũng phâi có 
môt noi tĩnh-mac đê thông-công vói 
Bũc Chúa Tròi. Bũc Chúa Jêsus phán 

rang : «Khi nguoi càu-nguyên, hãy vào 
phòng riêng, đóng cũa lai, ròi càu-
nguyên Cha nguoi ó n o i kín-nhiêm dó» 
(Ma 6: 6). Làm vây đê tránh su òn-
ào. O' chõn thành-thi hoăc ó nhà dòng 
con, thì khó càu-nguyên, nhung sir 
càu-nguyên rát quan-trong, không nên 
bô qua. Tín-dò cũng phâi doc Kinh-
Thánh ó n o i tĩnh-mac. 

3. Đú*c-tin cũa Áp-ra-ham bithũV-
thách trong xú* Ê-díp-tô.—Bê-lên là 
dia-vi Bũc Chúa Jêsus ban cho ta vì 
Ngài phán rang : «Hãy cũ ô trong Ta» 
(Giăiĩg 15: 4). Ba khõi đó thì pham 
tôi lièn. Coi Áp-ra-ham : Ông bõ Bê-
tên, đi đên phuong nam và mác nan 
đói-kém. Bõ Bê-tên thì đói thiêng-
liêng. Nê'u không tìm đugc su vui-
mìrng trong Búc Chúa Tròi , hân sê bõ 
và khinb Bê-tên, đi tìm nhũng đèu ích-
lgi cũa khoa-boc , triê't-hoc. Áp-ra-
ham đáng phâi vè Bê-tên. Nhung vìra 
khi tháy đói, ông lâp-tũc nghĩ đên xú 
Ê-díp-tô. Ông nghe nói noi áy phong-
phú, bèn đinh đi đên. La quá, ông vào 
xú Ê-díp-tô đê tìm dèu Búc Chúa Tròi 
có thê ban cho mình tai Bê-tên ! Hõi 
anh em, chó lên vào thê-gian đê tìm 
đêu san có trong B ũ c Chúa Tròi. 

Gàn tói xú Ê-díp-tô, Áp-ra-ham sanh 
ra lo-ngai và nói vói vg ràng: «Này, 
ta biê't nguoi là môt nguòi đòn-bà đep. 
Găp khi nào dân Ê-díp-tô tháy nguoi, 
ho sê nói ràng: fyf là vg hán d ó ; ho 
sê giê't ta, nhung đê cho nguoi song. 
Ta xin hãy xung nguoi là em gái ta, 
hâu cho sê vì nguoi mà ta dugc trong-
đãi và giũ toàn mang ta» (Sáng 12 : 11-
13). Ông mát su bình-an, su vui-vê, 
su thông-công vói Búc Chúa Tròi , và 
sanh ra sg-sêt. Ông đên xú Ê-díp-tô 
đê giũ ven mang sông, nhung lai sg 
chêt. Sg su chê't và sg nguòi ta là dáu-
hìêu cùa tôi-lôi. Không pham tôi thì 
không sga i . Truóc khi sa-ngã, A-dam 
và Ê-va không sg g ì ; vìra khi pham tôi, 
ho lièn sg-hãi và tròíi-tránh. Cú di 
đuòng Búc Chúa Tròi thì chang sg chi; 
còn đi theo đuông riêng thì đáng sg. 
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Môi lo-so- làm cho Áp-ra-ham pham tôi 
thêm vì vo- chông hiêp ỳ nói dói đê 
cìru mang. 

Tàn-iróccũng chép truyên hai vo-
chông kia—A-na-nia và Sa-phi-ra— 
hiêp nhau nói dói nên bi B ú c Chúa 
Tròi giêt chêt (coi Sú-dô 5 : 1-11). 
Truyên nãy tõ ra Búc Chúa Tròi ghét 
tánh nói dòi dirông nào. Tánh â'y do 
ma-quĩ mà ra vì Búc Chúa Jêsus phán 
ràng nó là «cha su- nói dói» (Giăng 8: 
44). Búc Chúa Tròi ghét tánh nói dói 
cúa Áp-ra-ham, cũa vo-chõng A-na-nia 
và'nhút là cũa tín-đô. Nê'u B ú c Chúa 
Tròi giêt moi tín-đò nói dói, thì không 
còn tín-đò nfta. Ngrròi không điro-c 
tái-sanh vì tir lo'i mà nói dói luôn. 
Nhírng tín-đò phâi chúa nói dói. Buòn 
thay, có tín-đô quen nói dói dên nói 
khòng còn biê't mình nói dói ! Búc 
Thánh-Linh ban cho ta tánh ngay-
thâng, thât-thà; ta phâi cir-xír theo 
tánh ây. Tín-đô phâi có câm-giũ- lòi 
dói-trá môi khi nó muôn ra khõi miêng 
mình. Phâi trú-bô tôi dói-trá, cong-^ 
queo khõi Hôi-Thánh. Cótín-đõ không'< 
dám hút thuóctriróc măt muc-sir thâyí 
giâng, nhírng hút h no-i kín-nhiêm,/ 
tru-óc măt Búc Chúa Tròi . / 

Này, vo- chông Ap-ra-hain vào xú Ê-
díp-tô và tôi nói dói điro-c tron. Trong 
xú Ê-díp-tô, Sa-ra chói chông nên duoc 
sung-suóng, điro-cngo-i-khen. Có tín-
đò baogan chói chông thiêng-liêng bõi 
cách ăn nêt õ không xúng-đáng ngõ 
hău duo-c vinh-hiên no-i thê'-gian. Tôi 
nói doi có ít nhièu công-hiêu trong xú-
Ê-díp-tô : Áp-ra-ham du-oc nhièu súc-
vât và tôi-tô. Có khi tín-đô bi cũa-cái 
xú Ê-đíp-tô cám-dõ. Tôi-tó Búc Chúa 
Tròi bi chê-bai ho-n là điro-c khen-ngo-i. 
Ho không nên làm giàu. Thê'-gian 
dem danh-lo-i biêu ho. Viêc này đã 
xây dên cho Ap-ra-ham nhu-ng không 
còn lân. Trong xú Ê-díp- tô , Áp-ra-
ham quên Búc Chúa Tròi vì tai đó 
không có bàn- thònhir b dát Ca-na-an. 

Báng lê Búc Chúa Tròi đi triró-c và 
Áp-ra-ham theo sau. Nhu-ng trong xú 

Ê-díp-tô, Áp-ra-ham đi tru-óc Búc Chúa 
Tròi . Tín-đô vĩra muc át đê B ú c Chúa 
Trôi đi triró-c mình. Nê'utê-tách khõi 
điròng chánh, ta bèn đê Búc Chúa Trôi 
đi sau. Song B ú c Chúa Jêsus là Ngiròi 
chăn hièn-lành đi tìm chiên lac. Búc 
Chúa Tròi đên xú Ê-díp-tô tìm Áp-ra-
ham vì nguy thay, Sa-ra síra-soan làm 
hoàng-hâu và Áp-ra-ham đã nên giàu-
có ! Búc Chúa Tròi phâi can-thiêp 
bàng môt co-n đoán-xétđê giâi-cúu tôi-
tó' Ngài. Ngài phat Pha-ra-ôn và nhà 
nguòi . Trong xú Ê-díp-tô, Áp-ra-ham 
không làm nguòn phiróc, nhu-ng làm 
nguòn hoa. Tín-đò hiêp vó'i thê'-gian 
thì không làm nguòn phiróc đuo-c. Ta 
lâin tirông mình phâi hiêp vói đò'i dê 
cúu dòi. Hãy nhó' rang ta phân-rê vói 
đòi bao nhièu, thì cúu điro'C đòi bây 
nhiêu. Nê'u hiêp vói đòi, ât ch! gây 
cho đòi bi hình-phat. Trái lai, nê'u 
phân-rê vói đòi , thì làm cho đòi đuo-c 
phii'ôc. 

Còn môt đèu quan-trong, là Pha-ra-
ôn quô-trách Áp-ra-ham. Tôi-nghiêp, 
môt ngiròi ngoai-đao quô-trách tôi-tó 
B ú c Chúa Tròi . Nhu-ng Áp-ra-ham 
cân bi ho-then, bi ba xuóng ngõ hàu 
trõ- lai con đu-òng chánh-đáng và bõi đó 
lai điro-c phiróc. Vè phàn ta cũngvây. 

Kè ' t-Iuân.—Lòi day-dô thiê't-yêucũa 
bài giâng nây là tín-dò phâi có môt Bê-
tên, phã ibâng lòngõ dó mà ăn ma-na, 
gao rang và chiên quay cúa Búc Chúa 
Tròi dùng nuôi mình. Chó ira-thích 
cao-lu-ang mỳ-vi trong cung-điên Pha-
ra-ôn. Bóng trai gãn Bê-tên còn vũ-ng 
chac ho-n b cung-đ iên P h a - r a - ô n . 
Nguyên B ú c Chúa Tròi thúc-g iuc 
chúng ta nâm moi lòi Ngài húa và tìm 
su- giao-thông vói Ngài 1 

LÊN TIENG ĐÒN BAO 
p H U - T R U a N G , T h á n h - K i n h Báo 
"*• chuyên đăng các bài giâng ngán 
chìrng 1.200 tiêng cot chĩ rõ đu&ng civii-
rôi cho ngir&ì chuă tin Chúa. Xin anh 
em viêt bài gõi vè giúp-đô, chúng tôi I 
sê lira đăng. Ba-ta !—T. K. B. 
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Tin mìrng.—Ngài Nam-Phu-ong Hoàng-
hâu đã sanh Hoàng-thái-tũ-ngày 4 Janvier 
1936 tai điên Kién-trung. Hoàng-Tliuong 
mênh-đanh Hoàng-thái-lũ- là Bâo-Long. 
Bôn-báo xin kínli mìrng Hoàng-Thu-p-ng 
và Hoàng-hâu.—r. K. B. 

NAM-KỲ 

Công-viêc eùa Lu-u-hành Tuyên-đao 
Ban kê tir Juillet đén Déeembre 1935.— 
Cám o-n Cliúa, trong sáu tliáng nay Ban 
chúng tôi làm viêc lai Long-mỳ, Vĩnh-
phú, Xêo-chích, Phiró-c-long, Ông-bái, 
Xã-thoàn, Phó-xinh,Canh-đèn, Châc-băng, 
R»nh-hat, Trèm-trem, Cán-gáo, Cái-sâng, 
Tân-bàng, Cái-bác, Rach-sôi, và tai 32 
ngon racli tù Kim-qui đén Thú-nhút. 
Chay hêt 322 lít nuóc xăng, 25 lít dàu M. 
C. C., 10 lít dàu Mobiloil, câ thây là 76$27. 
Bán đup-c 3.900 sách Tin-Lành, 2.500 sách 
cũa Pluró-c-âm An-quán và 10 cuón Tân-
Gu-u-U'óc. Giâng đuoc 117 đêm, có 
16.400 ngirò'i đén nghe, và 63 nguòi tin 
theo Chúa. Nhièu cho có đông tín-đò 
nhir Ngã-năm,Plnró'C-long,Ông-bái, Trèm-
trem, Ngã-ba-đình, Sóc-soài, Vj-thanh, 
nên càn pliâi mò Hôi-Thánh, xin qui ông 
bà nhò càu-nguyên hâu cho danli Chúa 
đirp'c còn tai đó dòi dòi. Hon 5 năm Ban 
Truyèn-đao đã giâng xong mpi chô trong 
liat Rach-giá; chúng tôi rãt iròc-ao Chúa 
đira-đly chiéc Tin-Lành tù bat này đi 
hat khác. 

Cliiê'c Tin-Lành đã hir nhièu chô, càn 
phâi súa lai, xin quí ông bà rông lòng 
giúp cho đô tièn síra ngay, bang chang 
Ihi trong vài năm nũa pliâi bô, thât là 
uông lâm. Xin cám o-n truóc!—Haỳnh-
văn-Ngà. 

An-thôi-dông.—Cám o-n Chúa, gia-đinh 
chúng tôi tin Chúa đã lâu, đirp-c Chúa 
ban o-n nhièu. Trâi qua môt thò'i-gian 
bà thân chúng tôi yéu-đuoi vi mang binh 
ho rãt nguy-hiêm. Nay bà ăn-năn trò vè 
cùng Đúc Chúa Trò-i môt cách quyêt-đinh, 
it ngày sau bà qua dò-i vè cùng Chúa Jêsus 
môt cách biuh-yên. Thât vi tinh yêu-

thu-o-ng trong Đúc Chúa Jêsus-Christ, nên 
có qui Hôi-Tliánh và ông truyèn-đao đén 
giúp-đõ- và chia buòn cùng chúng tôi. 
Chúng tôi xin có đôi lò-i thành-thuc cám 
on Chúa và quí-bôi.—Lirang-văn-Dăn. 

Càn-tho*.—Vè binh cùa tôi, thày thuôc 
bâo tôi phâi nghĩ chúng 6 tháng mòi bìnb-
phuc đup-c, song la thay, Cliúa cho tôi 
nghĩ có môt tháng mà tôi đã manh ròi! 
Thât nhò- lò'i càu-nguyên cũa các qui-
hôi mà Chúa chũa cho tôi lành binh, 
chó- tôi thât châng hè uô'ng môt gipt 
thuôc nào. Ngpi-khen tài Cúu-Chúa rãt 
la ! Tôi xin trân-trpng cám o-n các quí-
bôi đã hêt lòng càu-nguyên Chúa cho tôi. 
—Kiêu-công- Thâo. 

Cà-mâu.—Ngày 20 Déeembre 1935 em 
Lê-man-Khiét, con cfia ông Lê-trung-
Hăng, tir-hóa bòn-hôi, 6 tuôi, đã vè vó-i 
Chúa. Tôi xin thay măt Hôi-Tltánh có 
lò-i chia buòn cùng ông bà Lê-trung-Hàng 
và càu-xin Chúa yên-ũi ông bà trong co-n 
buòn-bu'C—Ngugên-văn-Sáng. 

Xin chú-Ỳ.—Quí ông bà yêu-dáu trong 
Đáng Christ có gó-i tho--tú chi clio tôi, xin 
dùng đè Nguyên-ngpc-Sáng, nlnrng xin 
đè Nguyen-văn-Sáng cho đúng giáy căn-
cuó-ccũa tôi. Cám o-n.—Ngugên-văn-Sáng. 

Bén-tre . — Đang khi có đông tin-đò 
nhóm lai thò'-pliu-p-ng Chúa trong ngày 
Noêl, thì bà tin-đÒ Hò-thi-Đòng đúngdây 
làm chúng^ràng đã máy năm bj đau bung 
máu kjch-liêt, hét súc nhò- thuôc tây 
thuôc ta mà binh vân còn. Bà bèn nliút-
đinh chĩ iihò-câỳ Chúa. Chúa kliién bà 
ăn lliit con rân niró-c thì binh khôi ngay. 
Tô lòng cám o-n, bà dâng cho Chúa 2$00-
đê giúp chi-phí trong Hôi-Thánh. A-lê-lu-
gia l—Phan-văn-Hiêu. 

Thom—Tôi tliiéu môt sô np- 18$00 cũa 
ông Tràn-Hiên hòi chira tin Chúa. Tù 
khi tôi tró- lai cùng Chúa, tuy rãt muô'n 
trang-trâi cho xong, nhu-ng ô- vào lình-
cànb cũa tôi thì chira cô thê trà ngay 
đu-p-c. Mó-i đây, òngchũ np- ãy sai ngiròi 
đê'n đòi tôi. Tôi lièn càu-nguyên Cliúa' 
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mà dén nhà ông ló su- nghèo-lúng cũa 
tôi, thì ông lãy lòng yêu-lhu'O'iig nói ràng: 
<(Thôi, lôi xin cho đút anh.» Vây, truó'C 
cám o-n Chúa, sau xin cám o'n lòng nho'n-
i ù hác-ái cùa ông Tràn-Hiên.— Bùi-văn-
Chon. 

Bình-long.— Trâi qua môt thò -i-gian 
khá lâu, chúng tôi không có no'i nhóm-
hpp thò--piiivo'ng Chúa, nên phâi nhóm 
tam tai nhà ông cháp-su Cang mà câu-
nguyên. Chúa trâ lò'i câu-xin cũa chúng 
tôi, nên Ngài thúc-giuc các anh em, kê 
•công nguòi cũa, eát dirp'C môt đèn-thò' 
Chúa tõt-dep hcii triròc. Chúng tôi cũng 
xin cám O'n hai nhà t ù - l h i ê n gõ'i giúp 
bSn-hôi môi ngu'ò'i 5$00 đê cliung lo xây-
cát nhà Chúa. 

Xin quí ông bà nhó; câu-nguyên cho 
năm lò'i nây bèn - hôi cãt đirp'c tiv-thát, 
và có đũ tièn đê đirp'c tir-lâp tu-tri , vì 
hôi này nió'i sáp-nhâp vào hôi Long-xuyèn. 
— Tlìái-văn-nghĩa. 

Thú-dàu-môt, Bên-cát.— Các anh em 
trong Hôi-Thánh Thũ đâu-môt vùa tháy 
rõ su- khuyét-điêm cũa mình vè su không 
lo đén liiih-hòn ngirò-i ngoai. Đirp-c Búc 
Tliánh - Liiih thúc-giuc, phàn đông anh 
em hàn-tính va& thêni nhà giâng nhánh 
& Tàn-khánh, cách Thũ-dàu-môl 9 cây sô', 
côt dê giâng đao cho nguò'i ngoai & đó. 
Xin các qũí-hôi nhó" câu-nguyên cho vâ'n-
đè này đirp'c thànli-tuu, hâu danh Ngài 
đup'c dòn rông chang nhũng ô- Tân-khánh 
mà cũng <y Lái-thiêu, Búng, Chánh-Iiru và 
Phii'ò'e-hòa nũa. 

O" Bè'n-cát, ngày 23 Novembre 1935, vp" 
ông tho'-kỳ Huê đã tír-biêt cõi đò'i đau-
dó'n mà vèan-nghl trongmròcChúa. Ông 
Húê rát buòn-thâm vi phâi tù-giã nguò'i 
yêu-quí, nhung ông còn yêu-tìiuo'ng viêc 
Chúa bôi phàn, nên đem dâng cho Chúa 
môt cái ghê vuông mătgach giáđáng5$00 
và cái đòng-hô reo giá đáng 4$00. 

Ngày 24,25 Décembre 1935, bôn-hôi làm 
lê mùng Chúa giáng-sanh rà't là long-
trohg. T ín-đò nhóm lai rát đông-đúc. 
Có 3 linb-hòn tiép-nhân Cúu-Chúa Jêsus-
Christ. A-lê-lu-gia ! 

Xin các quí-hôi nhó' câu-nguyên cho 
hai hôi và cho chúng tôi có đũ o-n mà 
hàu viêc Chúa.—Ngiujên-vãii-Cón. 

BÂC-KỲ 

Hà-nôi.—Bèn l«r Février ò Ha-nôi bãt 

đàu mô' ló'p hpc Kinh-Thánh mó'i do bà 
Homer-Dixon quân-dô'c. Các anhem muôn 
hpc-tâp Lòi Chúa dê tán-tó'i trong đò'i 
thiêng-liêng thì: 1) phâi có muc-su O'chi-
hòi-mình gió'i-thiêu; 2) phâi có Kinh-
Thánh và thuôc muc-luc Kinh-Thánh 
3) phâi có đũ Iiro ,ng-thyc" trong khi tòng-
hpc. Có thê ăn-ô - trong trirò'ng nhung cú 
đàu tháng phâi trâ tièn truó'C clío bà giám-
thi 3$00. Bang không, có thê mang gao 
và thúc ăn nhò- bà giúp-đõ' cũng đup'c. 
Han hpc đô ba tháng.—T. K. B. 

Al-TÍN 
Ngày 17 Janvier 1936, ông Bùi-văn-Huu, 

mó'i làm phó-quân-lỳ nhà in Hôi Tin-Lành 
Bông-Pháp ô' Hà-nôi, đã tù-giã cõi đò'i 
hoat-dôug mà vè yèn-nghi trong nuóc 
v inh-hiên cũa Búc Chúa Tròi. Ông 
huô'ng-thp 47 tuòi, báy lâu trung-thành 
giũ đao, tánh-tình vui-vê, khoan-liòa, nèn 
dê lai mõi thuo'ug-tiéc cho bao nguòi 
y êu-dáu. 

Bôii-báo đòng-nho'n cùng Hôi-Thánh 
Hà-nôi xin kioh viéng ông và thành-thuc 
chia buõn cùng tang-quyén.— T. K. B. 

Cãtm-phâ Mine. — Trâi qua năm 1935, 
chúng tôi găp nhièu co'ii thú-thách : nào 
bi tai-nan trong lúc làm viêc, nào bi ô'm-
đau, nào bj bát-bó', bi ngu'ò'i đò'i gíèm-pha, 
ghen-ghét, nhút là vùa ròi có máy kê bô 
thò - năc-danh dê phao-vu, hãni-hai, làm 
cho chúng lôi bi đòi-hôi gát-gao. Nhung 
câm-ta Chúa, Ngài là Báng chău-giũ chúng 
tôi, nên chúng tôi đupc thoát khôi i m r n -

kê cũa kê thù-nghich, và trong co'n băt-
bó -, danh Chúa lai càug đup'C tô ra và i 
chúng tôi lai Iháy Chúa ban phuò'C nhièu 
ho-n. A-lè-lu-gia ! Ngp'i-khen Chúa Toàn-
náng ! 

Xin anh chi yêu - dáu nbó' câu-nguyên 
cho chúng tôi dang khi ó'giũa vòng hiêm-
nglièo này. Ba-ta !—Binh-văit-Tài. 

TRUNG-KỲ 
Câm tàm thanh-tình.—Bà Nguyên-lìũii-

Tiiành ô- Tourane tuy ngpc-thê khiém-an, 
song cũng cô'-gâng co-đông giúp bchi-báo 
đup'c 23 đôc-giâ. Bà lai không phân hai 
sô biéu, nên chúng tôi chĩ xin cám cn 
tám lòng nghĩa-hiêp'cũa bà,và càu-nguyên 
Chúa nâng-đõ' bà dây dê hàu viêc Ngài. 
— T. K. B. 
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Ti*ông-đo»i o'n Chúa.—Xin anli em nhó 
càu-nguyên vè nliũng viêc sau này thì tôi 
cám o-n lãm: 

Xin Chúa chũa cho vo ông Muc-su 
Diro'ng-nhũ-Tiép mau lành binh đau cò, 
và bò súc cho vì ngirò'i yéu lăm. Xin 
Chúa chũa cho vo- tôi mau lành binh vì 
tù khi bi mò đén nay thì mãt buyét nhièu 
và đau trong não hoài. Xin Chúa ban 
p h u ó c cho làng Thanh-quít tôi đũ tièn 
cãt nhà giâng.—Ngiigên-hũu-Tlìành. 

Dalat.—Ngày 5 Aoflt 1935 Chúa đua gia-
quyén cliúng tôi vè Dalat mà hàu viêc 
Ngài. Trong lúc o đây chô- linh Trièu-
đìnb, ông Muc-sir Stebbins moi đêm day 
nghĩa sácb Sú-đò; trong 15 đêm chúng 
tôi hoc Kinh-Thánh và càu-nguyên. Chúa 
dùng djp tõt này mà phuc-hung lòng 
chúng tòi. Ngài có kêu-gpi đuo'c 20 linli-
hòn tró lai theo Ngài. Cũng có hon 20 
trê em đuoc dâng cho Chúa. 

Ngày 21 Novembre 1935 tôi đuoc linh 
Quan-ló -n Quân-đao Hò-quí-nho'n cho hay 
ràng viêc tôi xin phép giâng đao õ' Dalat 
qui Khâm-sú đai-thàn đã y clio, và đã 
mông Đúc Hoàng-Đê' chuân-y ròi. Ngoi-
klien Chúa \—Phan-đinh-Liêu. 

Dalat.—Nho'n dip lê Noêl, chúng tôi có 
mòi các ông Jackson, Trung, và Tãn đén 
giâng bo-đao tù 24 đén 29 Décembre 1935. 
Két-quâ đuo-c 14 linh-hòn ăn-nân tôi. Các 
Mn-giáo ó khâp Đòng-nai thupng-tĩnh vè 
nhóm, có tò-chúc tieu-ban truyèn-đao, 
và cũ bãy ôngcháp-su. Kỳ này làm pliép 
báp-têm clio 21 nguò'i, công vói 8 nguò'i 
kỳ truóc là 29 nguò'i. Trong s6 này có 
ôngTràn-văn-Tumuon đi hoc Kinh-Thánh. 
Xin càu-nguyên cho ỳ Chúa đuoc nên.— 
Ban Tri-sir. 

Djiping, Dalat.—Chúa mô' đuò'ng clio 
chúng tôi lúc này day-dô nguò'i thuung-
du điro'c on ho-n truó'c. Vè phàn tôi, 
nùa tliáng pliâi ô" Djiring, ròi hai tuàn 
kia lai trô- vè Dalat. Tai Dalat chúng tôi 
cbĩ day ho nura tháng, ké đó phâi cho ho 
vè nhà lây gao, ròi tró ra hoc thêm vì 
Mãu-hôi không có tièn dù đê nuôi hp 
trpn tháng. 

Tù 5 đén 8 Décembre 1935 các ông 
H. A. Jackson, Phan-đinh-Liêu, Hà-Xol và 
tôi có đi giâng đao luu-hành tai tòng 
Điiíh-văn. Trâi qua ba ngày, chúng tôi 
di thăm năm làng và làm chúng cbo nguò'i 

thuôc vê muò'i ba làng vì có nguò'i trong 
tám làng khác tuu lai chung-quanh chúng. 
tôi đê nghe cãt nghĩa đao. Có hai nguói 
càu-nguyên. 

Đang khi tôi đi xuông Djiring vào lia-
tuàn tháng Décembre 1935, ông Muc-su 
H. A. Jackson và ông Hà-Xol cũng có luu-
hành trong lòng Lao-uan,làngĐan-gia và 
Tam-bou môt vòng, và cũng đupc may-
mân lãm. 

Xin các ông bà nhó đên nguò'i Mpi mà 
càu-nguyên và dâng tièn giúp cho viêc 
rao-giâng Tin-Lành cho hp. Đa-ta !— 
Nguyên-oăn-Tam. 

Phan - thiét.—Trong tháng Novembre 
1935 tai Phan-thiét có xây ra binh thò-tâ, 
nhièu em nhò bi thiét mang. Nhung ta 
on Chúa, hai dúa con cùa ông tho'-kỳ bòn-
hôi bi binh áy mà nhò- Chúa chũa khõi. 
Con tôi là Ông-văn-Thuàn mó'i muò'i 
tháng, cũng bi binh áy năng lãm. Mãt 
thut,môixanh,tay cho'nlanh ngâl. Đuong 
lúc thâp tũ nhút sanh áy, chúng tôi và anh 
em trong Hôi-Thánh đòng lòng biêp ỳ 
khàn-thiét càu-xin Chúa thi on cúu-chũa. 
Vui thay ! Chúa có nhâtn lò'i, nên con 
tôi đup'C lành-manh, ăn cho'i, thât là tài 
Cúu-Chúa rát la ! Câm-la on Ngài I 

Bũa 8 Décembre 1935 có ông Lê-ngpc-
Anh, kiêm-soát Thánh-lbo Công-hôi, đén 
giâng. Anh em trong bòn-hôi quyên giúp 
Hôi áy đup'c 4$50, cám O'n Chúa ! Nhon 
dip bòn-hôi có mói ông giâng đao bô'n 
đèin, két-quâ đuoc ba nguò'i ăn-năn tin 
Chúa. Trong ba nguòi áy có ông Tràn-
Hô'i nghiên'a-phiên, xin chu quí-hôi càu-
nguyên Cbúa cúu ông khõi chúng áy. 
Rát cám o'n ! — Ong-văn-Trung. 

Thanh-hóa.—Ti âi qua nam 1935, Chúa 
có ban phuó'c nhièu cho công-viêc Ngài 
õ' đây. Tuy phàn tài-chánh cúa bòn-hôi 
rát eo-hep, nhung Chúa cũng giúp cho làm 
xong nhà thó. Tinh câ tièn mua đát và 

' xây nhà gàn 700$00. Nay chĩ thiéu có máy 
chyc thôi. Có 10 nguói càu-nguyên tin 
Chúa, và 5 nguò'i chiu phép báp-têm. Đói 
thiêng-liêng cúa anh em giáo-bũu cũng 
phán-khõ'i hon truó'c. Thât cám o'n Chúa 
lãm. 

Chúng tôi kính lò'i cám on cu Pliú ô Hà-
tĩnb, cu Cùu õ- Phíi-lỳ, Hpì-Thánh Nam-
đinh và Hôi-Thánh Ninh-bình vì có giúp 
tièn xây nhà-thò' óđây. CàuxinChúacú 
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ban pluvó'C cho quí-hôi cùng quí cu cách 
•dòi-dào. A-nien.—Liru-văn-Ky 

Tru*ò*ng K i n h - T h á n h T o u r a n e . — 
Đuo'ng khi thiè'u-thô'n hpc-piií, tôich'ílăy 
Chúa làm no'i trông-cày (Thi-thiên 66:20). 
Ngài có câm-đông lòng môt ông lín-đògiáu 
tên gò'i dén giúp tôi5$00. Vây, lôi xin có 
lò'i thành-thât, truó'c ta o'n Chúa, sau xin 
thâm-cãm nhà tù-thiên ân-danh áy.— Lê-
íriing-Hâu. 

Quáng-ngãi.—Nho'n càm-biét su đau-
đó'n trong co'n sanh-đê năng-nê, Đúc 
Hoàng-Hau tô lòng tluro'ng-xót hang dân 
nghèo khô-sõ-, vùa ròi đã ân-thu'ô'ng cho 
các nhà tluro'ug môt sô' bac đê phâu-phát 
cho nhtrng ngiròi nam nhà bâo-sân. Đòng-
thò'i hà Tám Chút vào nam nhà thiro'ng; 
bà sanh đirp'c môt trai đàu lòng, lai đirp'C 
ban cho 8$00. Năm nay bà 30 tuôi, dã 
đirp'c con lai đirp'c cùa, nên bà vui-mùng 
lám. Cũng mòt dip may hiê'm có áy, hà Ba 
Su, sau khi sanh ròi, bi đau năng, vào nam 
nhà tluro'iig song lo-láng vì không liên ; bà 
c ú láy đúc-tin càu Cúu-Chúa Jêsus giúp-
đõ\ thi bà liên đirp-c dăc-àn lãnh 8$00. 
Thât Chúa là Đángan-ui vàdtr-bi. A-lê-lu-
gia !— Thay măt ban Tri-sir : Nguyên-tãn-
Vàng. 

AI-LAO 

Vientiane.—Đô 1133' công-viêc Chúa 6' 
đày bât dàu tiê'n-bô. Su- nhóm lai đông 
ho -n triĩó'c nhièu. Có nhièu tín-đò yê'u-
đuôi hoăc sa-ngâ đã làn-livp-t tró' vè thò'-
phirp'ng Chúa. 

Bàu tháng Décembre 1935, nho'n dip ông 
Hôi-Trirô-ng D. I. Jeffrey đi thăm công-viêc 
Chúa, chúng tôi có mó'i ông giâng ba đêm, 
kê't-quâ đò'i thiêng-liêng cùa tín-đò đu'pc 
ló-n lên và có ba linh-hòn tin Ciru-Cliúa. 
Cũng trong kỳ đó có 9 nguò'i An-nam và 
1 ngu-ò'i Lào chju phép báp-têm. 

Tôi thú năm 12 Décembre, truóc khi ông 
D. I. Jeffrey trõ- vè Nam-kỳ, Hôi-Thánh 
chúng tôi có nhóm hôi-đòng tlnròuig-niên 
đê xè'p-dăt công-viêc Chúa và cír ban Tri-
sir. Mpi viêc đèu đã đup -c hoàn-hâo . 
Cám o-n Chúa! 

Xin qui-hôi nhó -càu-nguyên cho hàTràn-
thi-Bình có đau bai và ông Tràn-văn-Pliú c 
có lãng trí, cho ông truyèn-đao và ban 
Tri-su" mó-i đup'c măc láy quyèn-phép đê 
lo tròn trpng-trách cùa Chúa giao cho . 
Ba-ta \—Th<y-kg : Trân-văn-Quân . 

TRONG, NGOÀI f 
( T r i c h c á c b á o ) 

Trên tuàn-duo'ng-ham Houseton; ông 
Roosevelt, tông-thông nuó'c Mv, đã dao 
choi trèn măt Thái-hình-duo'iig ba tuàn-lê, 
đên dâu cũng dup'c tiêp-nró-c long-trpng. 

O O O 
Bà Joliot Curié, con gái nhà hóa-hpc 

Pierre Curie, đã phát-minh đupc quang-
tuyê'n nhon-tao. Các phòng hóa-hpc sê 
có thê có thú quang-tuyén này rát nhièu 
cho các nhà y-hpc dùng chũa binh rát 
tiên-lo-i. 

• • • 
Nuó'c My điro-ng lâp đài kjr-niêm bô'n 

ông tong-thô'ng, là các ông George Washing-
ton, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln 
và Tlwodore Roosevelt(âiro-ng-k\m). 

o o o 
Ông Krugt, ngirò-i Nhut, có trirng-dân 

bâng-có' chúng râng môn tliê-thao hóng 
tròn kliôi-nguyên ò' Nlnrt tú thé-kỳ thú 
tám. 

<> • <> 

Theo bân thô'ng-ké cũa chánh-phũ xú 
Pha-lê-tin, thì năm 1935 có 59.000 nguò'i 
Giu-đa trõ- vè lô-quôc. 

O O O 
Năm 1934 câ thê'-gió'i tiêu vào khoân 

binh-hi 7.600 triêu dòng Đông-duo'ng, tính 
đô đòng môi nguò'i mát 4 dòng. Tir năm 
1919 đê'n nay các nu'ó'c Âu-châu đã kỳ 200 
đièu-u'ó'c đêđâm-bâo cuôc hòa-bình. Mâu-
thuân quáI 

O O O 
Nguòi Nga mó'i chê' đup'c môt thú tàu 

bò(xe tank) có thê bo'i qua sòng. 
O O O 

Ông Paul Bourget, nhà văn-sĩ trú-danh 
bên Pháp, có cho'n trong viêc Hàn-lâm, 
thu'ô'ng-thp đê-nhi-hang băc-dau bôi-tinh, 
đã la-thê', hu'ô'ng-thp 83 tuoi. Ông soan 
tó'i 50 cuô'n sách, cô't ỳ phuc-hung đao 
Chúa. 

• • O 
So sách eùa Thánh-tho* Công-hôi 

bán đirffc ó' Đông-du'O'ng 
Xú 1934 1935 

Cao-mên 3.543 6.448 
Nam-kỳ 47.443 51.358 
Bãc-kỳ 12.498 29.227 
Kho Hà-nôi . ' ' 7.587 
Trung-kỳ 23.659 15.093 
Công: 87.143 109.713 . 
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ÔNG THÁNH TÀN-TÂT 

TpAN-SI Tauler, trtìyen-đao trú-danh 
b thành Strasbourg vè thê'-kỳ thú 

13, tuy đuoc công- chúng hâm-mô, 
tán-tung, nhung vân chira đuoc thôa 
chí. Suôt hai năm ông thành - lâm 
càu-khân Đúc Chúa Trò-i sai nguòi 
đên day cho mình biê't cho-n-lỳ cúa 
đao Tin-Lành và đuòng hanh-phuòc. 
Sau thòi-gian áy, bôi môt phuo-ng-
pháp mà ta khó biê't, Tauler đuoc linh 
đi đen tièn-đàng môt nhà- thò kia đê 
găp taj ' huông-đao thiêng-liêng. 

Ông bèn đên đó và chĩ găp môt 
ngirò-i tàn-tàt nghèo-khô. Ông đoán 
chác ngirò-i day-dô ông chũa đêh, nên 
cú đo-i mãi. Rôi ông nhó* lai Búc 
Chúa Trò-i hay dùng nhũng nguò'i 
hèn-ha ho-n câ, nên mó'i nói vói nguò'i 
tàn-tàt r ang : 

—Nè ban, cău Chúa cho ban môt 
ngày tôt! 

—Tôi cám o-n Chúa vì chua găp môt 
ngày nào xáu. 

Nghe nguòi nghèo-khô kia dáp nhir 
thê, Tauler láy làm la lam, bèn t iêp : 

—Nè ban, câu Chúa cho ban môt 
cuôc dòi sung-suó-ng. 

—Tôi cám o-n Chúa vì tôi không hè 
khô-sô-. 

—Ua, ban nói gi vây? 
—Bày này. Khi trò-i tanh-ráo, dep-

đê, tôi cám o-n Chúa. Khi tròi mua , 
tôi cflng cám o-n Ngài. Khi du-dât, 
tôi câm-ta Ngài. Khi thiêu ăn, tôi 
cũng câm-ta Ngài. Y-muon cúa B ú c 
Chúa Trò-i là ỳ-muôn cúa tôi, đèu nào 
đep lòng Ngài cũng đep lòng tôi, thê 
thì tôi còn khô-sô- làm sao đuo-c n ũ a ? 

—Nhung vi thú- B ú c Chúa Jêsus 
quăng ban xuông đia-nguc? 

—Báy giò- tôi sê gia tay Búc-tin nám 

láy Nhan-tánh thánh-khiê't cúa Ngài, 
gio- tay Yêu-thuo-ng năm láy Thàn-
tánh tuyêt-diêu cúa Ngài. Đã liên-
hiêp vó-i Ngài n h u vây, tôi bèn ép-
buôc Ngài cùng xuông đia-nguc vói 
tôi. 0° đáy mà có Ngài còn hon ô- bát 
luân chô nào khác mà không có Ngài. 

Nghe câu đáp cao-siêu n h u thê, 
Tauler kinh-ngac khôn xiêt, bèn hôi 
r àng : 

—Ban là ai mà nói đuo-c n h u vây ? 
—Tôi là vua. 
—Vua 1 Nhung nuóc cúa ban ô- đâu ? 
—Ó' trong lòng tôi. Đúc Chúa Jêsus 

há chàng phán ràng : «Nuóc Đúc Chúa 
Tròi ô- trong các nguai?» (Lu 17 : 21). 

—Nhung sao linh-hõn ban đat đên 
bàc áy đuo-c ? 

—Bô-i càu-nguyên, kh iêm-nhuòng 
và hiêp môt vó-i Đúc Chúa Trò-i. 

—Ban tìm đuo-c Đúc Chúa Tròi áy 
ô- đâu ? 

—O' chô toi ha moi nguò-i và moi vât. 
Kê tù buôi trò-chuyên áy nhà truyèn-

đao trú-danh buôc vào môt cuôc đòi 
môi.—La Bonne Revue. 

o o o 
„ Al ÃN KHÔE BÀNG NHÊN? 

/ ^ N G John Lubbockìà môt nhà thông-
thái nuóc Anh. Ông có đăng bài 

thuât kêt-quâ su xem-xét loài nhên. 
Đã càn cân-thân nhièu con nhên 

truó-c và sau khi chúng ăn, ông Lu-
bbock nói r àng : 

—Nêu con nhên to bàng môt nguò-i 
ló-n, thì trong khoâng 24 giò nó phâi 
ăn hêt hai con bò, muòi ba con chiên, 
muòi hai con heo và bôn thùng cá. 

Nhu vây, tù nay ta không nên n ó i : 
«Phuòng ma đói» nũa, nhung nên nói : 
«Phuòng nhên đói.» Thê môi đúng 
ho-n.—L'Aube. 
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TíínTi g i ô i mò* đ d n g 
Lích-síĩr" c á c nhà iruyéh-giáo TRÚ'-DANH 

H U D S O N T A Y L O R 
CHUO'NG THÚ' NHÚT 

BU&C ĐÀU CÚA CHirC-VU VE-VANG 
( Tiep t h e o ) 

A / T Ã Y năiìi sau, chàng Hudson cũng còn em chàng thì õ trong t ruòng hoc. 
chang bó't lòng ham-mên niróc Chàng vào tho-phòng cùa cha dê 

Tàu, nhung ỳ chàng uóc-ao sông õ tìm môt cuôn sàch. Nhung các sàch 
đ â t T à u g i â m đ i 
nhièu. Chàng l à m 
trong môt nhà băng 
và ô g i ũ a n h ũ n g 
nguòi chĩ nói dê'n 
tôn-giáo vì có ỳ chê-
nhao. Chàng châng 
ngò mình chiu ânh-
huõ'ng cũa moi su 
đó, dê'n nôi đã xao- ' 
lãng đúc-tin đon-so f 
mà mình có trong 
kỳ t h o - á u . Chàng 
có vê sung-suóng , 
nhung thuc ra thì 
chàng châng sung-
s u ó n g c h ú t n à o . 
Chàng câm-biê't mâp-
m ó ràng mình mát 
m ô t đ è u q u í - b á u , 
môt đêu rát tót-đep 
đã làm cho đói mình 
đ u g c sáng-sũa kê tù t ruóc đê'n nay. 

Nhung châng bao lâu chàng tìm lai 
đ u g c sir vui-mũng. Công-viêc kê-toán 
làm yê'u mát chàng, nên chàng phâi bõ 
nhà ngân-hàng đê vè giúp-dô cha vôn 
là nhà hóa-hoc. Nhó cha me coi-sóc, 
chàng hoc-hành nhièu. Nhàm môt 
ngày nghĩ, chàng buõn-ràu di tho-thàn 
trong nhà. Tròi u-ám, nên châng có 
gì du-do chàng ra ngoài. Chàng tro-
troi môt mình và phiên lòng. Bà thân 
chàng đã đi õ nhà ban-hũu máy ngày, 

H U D S O N T A V L O U (181)2-1905) 

õ dó dèu không hay 
l á m . H à u h ê t là 
sàch y-hoc, hóa-hoc 
và thàn-hoc. Chàng 
đuong di ra, thì nhác 
tháy môt ngàn chũa 
s á c h 11 bõ l u â n vè 

| đao, bèn nghĩ thàm 
rang : «Có lê môtvà i 

| t h ú s á c h này hay 
I 1am. Chác có mòt 
I t ruyèn-t ích và môt 
' bài giâng nói theo. 

Tôi sê doc t ruyèn-
tích và bõ qua bài 
giâng buôn-tê.» 

Vây, chàng láy môt 
cuõn sách và doc. 

Chính lúc d ó , õ 
noi cách xa chũng 
môt trăm cây só, bà 
Taijlor đú-ng dày và 

suy-nghĩ dê'n con trai. Bà biê't rang 
con dirong trâi qua môt thói-kỳ hoài-
nghi làm cho con láy moi su làm bát-
mãn. Trong lúc klió-khăn ' này, bà 
phâi làm thê nào đê dát-dân và soi-bâo 
con? Bà Iên . lau , vào phòng, đóng 
cũa lai và quì gõi bên giuòng. Váy> 
duo'iig khi chàng thiê'u-niên đoc sách, 
thì me chàng càu-nguyên và Đìrc Chúa 
Tròi làm viêc. 

Châng máy chõc chàng đoc hêt 
truyèn-tích và bat đãu doc bài giâng. 
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Chính là cuõn sách khuyên nguò'i ta 
hói-câi, nhan-đè là : «Công-viêe cùa 
Đãng Christ .» 

Trong thòi-kỳ đó nguòi ta cho râng 
hói-câi có nghĩa là «trõnên đú'ng-đân.» 
Năy! Chàng Hudson Taijlor không 
muón t rõ nên đírng-đãn. Nê'u tôn-
giáo không cho phép vui-cu'òi điro-ng 
khi song õ dói, thì chàng không muón 
hói-câi. Nhu-ng quyên sách nhõ dó 
nói ve su vui-mùng thà t ; nhó sách dó, 
chàng cũng tìm duo-c su- bình-an thât. 

Suót máy giò- da i -dăng, chàng õ 
trong tho-phòng mà suy-nghĩ. Chàng 
hieu rang tôn-giáo ban su vui-mùng, 
chó không muón cho ai có vê măt 
buòn-râu, cau-có. Chàng cũng hiêu 
râng Đúc Chúa Tròi muón cho chúng 
ta sung-suóng, vui-vê, thõa-mãn, và 
môi môn-dò tót cúa Đáng Christ đèu 
có bôn-phàn râi hanh-phuóc ra. 

Hudson Taylor nghe tiê'ng Đúc Chúa 
Tròi kêu-goi nhu- vây đó. ©úc Chúa 
Tròi dã cúu chàng, nên chàng muón 
đi giúp viêc cvru-vót kê khác. 

Chàng thuât cho em gái, là cô Ainélie, 
biet truyên áy ; cái đó đã hân. Chàng 
nói vói cô râng mình thình-lình hiêu-
biê't bôn-phân cúa môt tín-đõ thàt. 
Chàng cũng xin cô húa râng sê không 
nói gì cho me biet vè su thay-đôi áy, 
vì chàng muón chính mình sê nói. 
Nhu-ng chàng không căn nói cho cha 
biê't, vì ông lâp-túc nhìn-nhàn râng 
cuôc dòi cùa con mình dã chiu môt 
ành-huõng rát tót-đep. Căp mát cũa 
Hudson đã mát hân vê lo-láng, buõn-
rãu ; chàng có sir vui-vê và tánh tú-tê, 
là hai đèu bày-tõ chác-chán râng chàng 
lã dâng mình tron-ven cho môt Chú 
dao-câ. 

Cliàng còn phâi báo tin cho me biê't, 
lên cú nóng lòng chò-đgi ngày m e t r õ 
?ê. Măt-mày bà sê vui-vê, tuo-i-tĩnh 
jiêt là duòng nào ! Ròi ngày áy đê'n. 
]!hàng nói r âng : 

—Thua má, có môt su- thay-đòi 
hro-ng khi má đi vang. 

Bà kinh-ngac quá, bèn đáp rang: 

—Con o-i, má biê't ròi, má biê't ròi , 
Con đã trõ lai cùng Chúa. 

Chàng nói lón râng : 
— Ai nói cho má biê't? 
—Chính là Búc Chúa Tròi. 
Báy giò bà kê cho chàng biê't râng: 

nham ngày chàng trõ lai cùng Chúa, 
chính bà đã cău-nguyên thê nào và 
đã đúng dáy, tin chác râng Chúa đã 
nhâm lòi câu-nguyên cũa mình. 

Kê tù- ngày đó Hudson không hèquên 
quyèn-phépla-lùngcũalòi câu-nguyên. 
Chàng cău-nguyên, nên đuo-c đi đên 
n u ó c Tàu. Chàng cău-nguyên, nên 
Hôi Truyèn-giáo do chàng sáng-làp 
duo-c phát-đat; chàng câu-nguyên, nên 
duo-c Chúa sai nhièu giáo-sĩ khác đê'n. 
Nlurng bao giò lòi câu-nguyên lirih-
nghiêm áy cũng đòi nhièu thì-giò và 
súc-luc, cũng buôc chàng dánh lièu 
moi su đuo-ng khi tin-cây nnũng lò'i 
húa cúa Đúc Chúa Tròi . 

Phâi có can-dâm và dúc-tin thì mói 
dám viro't bien đê'n nuó'c Tàu. Hudson 
Taylor làm thê nào đê đuoc biê't chác 
râng Đírc Chúa Tròi đã kêu-goi mình 
đên nuóc xa lác kia, là xú- mà chàng 
h a m - m ê n đuong khi còn t h o - á u ? 
Chàng nhút-dinh thí-nghiêm su kêu-
goi áy. 

Tai Hulì, là tình nhõ õ mien bò- biên 
nuóc Anh, chàng giúp viêc nguòi câu, 
là bác-sĩ Hardty. Chàng sanh-hoat rát 
m irc căn-kiêm trong môt khu dàn nghèo 
cùa tĩnh đó. Ông năy trâ chàng môt 
ít hro-ng, nên chàng có thê trâ tièn 
phòng ngú, tièn cam, và làm phuóc 
nũa. C h ú a - n h u t nào, sau khi du lê 
thò-phuo-ng nhu lê thuòng, chàng 
cũng đi vè mien nhà-quê đê theo ỳ 
mình mà tô-chúc nhírng cuôc giâng 
dao nho-nhõ. (Còn tiêp) 

"V[ EU anh em muón nguòi lân-cân 
•^^ biê't Thánh-Linh Đáng Christ có 
thê làm gì cho nguòi áy, thì t ruóc hêt 
phâi tõ cho nguòi tháy- nhírng viêc 
Thánh-Linh Đáng Christ dã làm cho 
chính anh em.—Henry Ward Beecher* 
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(Ticp 

Myc-su L Ê 
Su nên thánh là công-vicc do Đúc 

Thánh-Linh làm ra theo hai cách nhu* 
sau nây: 

1. Khi có tín-dô nào câm-biét su yéu-
đuô'i và góm-ghê tôi-lôi còn lai trong 
mình, thó-lhan và thú-nhân câc nôi 
thát-bai thiêng-lièng trong lòng, cú 
khát-khao và tìm-tòi surnên thánh, cho 
dén lúc quyét-đinh ha mình tù-bõ ỳ 
riêng, dàu-phuc Đáng Christ cách tron-
ven, thì trong giày-phút áy lãnh duoc 
Đúc Thánh-Linh cách đăc-biê t , và 
duoc quyên-phcp su song vô-cùng cúa 
Ngài hành-dòng trong nguòi, buòng-
tha nguòi áy khõi moi quyên-phép cúa 
tôi-lôi (Rô 7: 18-21 ; 8: 1-4; I Tê 5: 23). 

2. Ròi Đúc Thánh-Linh cú hành-
dòng trong câ đò'i song cũa nguòi bôi 
đúc-tin kê mình đã chét ve tôi-lôi, 
câm-hóa và thúc-giuc nguò'i hãngngày 
tu giê't ỳ riêng và tánh cũ cũa mình, 
cú chăm-chi buo'n theo ỳ thánh cúa 
Đúc Chúa Tròi, câng ngày càng duoc 
bién-hóa theo suđôi mói cũa tàm-thàn 
mà dâng mirih tron-ven làm cũa-lê 
thánh và song cho Đúc Chúa Tròi (Rô 
(5:1-13; 8 : 9-13 ; Êph. 3 : 16-19 ; II Cô 
3 : 18; Rô 12: 1, 2). 

«Đăng vâng-phuc Đáng Chri$t».-— 
Càn phâi nên thánh mó'i có thê vâng-
phuc Đáng Christ diro'c ; «vì su chăm 
vê xác-thit ngbich vói Đúc Chúa Tròi, 
bôi nó không vàng-phuc dirói luât-
pháp cùa Đúc Chúa Tròi, lai cũng 
không thê phuc đuoO) (Rô 8 : 7). Vâng-
phuc Đáng Christ túc là lũ-bô tánh tu-
kỳ tu-chũ, lôn Đáng Christ làm Chúa, 
làm Thánh trong lòng, đê Ngài chũ-
truong câ dòi mình, và trung-tín theo 

I P H I - E - R C 
t h e o ) 

-BÌNH-TU'O'I 

cái chu'ong-trình cũa Ngài vach sân 
(I Phie 3 : 15). 

«Và có phàn trong su râi huyét Ngài.» 
—Đúc Thánh-Linh làm chúng noi lòng 
tín-đÔ điroc du-phăn cúu-rôi bôi svr 
râi huyét cúa Đáng Christ, và nhò' năng-
Iuc cùng su câm-dông cũa Đúc Thánh-
Linh, chúng ta đugc đũ on đê chia 
phân thirong-khó vó'i Clnia mà rao-
giáng su chét và su râi huyét cũa Đúc 
Chúa Jêsus là quyèn đôc-nhũt đê cúu-
roi nhon-loai ( I Gi. 5 : 6-12 ; Hê 9 : 13-
14; Rô 7: 4-6; Tít 2 : 14). 

«An-diên và bình-an».— Phàn cúu-
rôi và các hanh-phii'óc kê õ' trên đêu 
do noi àn-điên nhirng-không cũa Đúc 
Chúa Tròi (Êph. 2 : 8). Phàm ai nhân 
duoc àn-điên, túc-thì su bình-an Iiên 
sanh ra trong lòng, là su bình-an thiên-
tliuong mà Đáng Christ đã húa trong 
Giăng 14: 27. 

Vâ, ân-điên cũa Chúa là du-dât, hê 
ai đã nhân on thì lai cú càng đu-o'C 
thêm on (Giăng 1 : 14, 16) ; nên Thánh 
Phi -e- ro* mói chúc phu-óc r a n g : 
((Nguyên xin àn-điên và bình-an thêm 
lên cho anh em !» 

II. Su* trông-eây song (1 : 3—2 : 13). 
—Túc là trông-cây vê su song đòi đò'i 
noi Đáng vón có su song, uhurng dã 
phó su song làmgiá chuôctôi cho loài 
nguòi (Ma 20: 28). Ngài cũng đã sông. 
lai rôi, biên đuong ngu bèn hùn Đúc 
Chúa Cha đê đâm-hâo cái hiêu-quâ cũa 
su trông-cây áy (Tít 1 : 1-2 ; Gi. 11 : 25-
26 ; Rô 1 : 3-4 ; 8 : 34). 

(1) Cái nguon vui-mirng.—Tù câu 
3 đén 9 tá-vê hanh-pliuó'c thiêng-liêng 
trong co-nghiêp vĩnh-viên cũa tín-đô 
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kliác nào môt mach niróc sông, đây-
dày su hàn-hoan lu-lac, tràn vào tâm-
thàn nlurng kê t rung- t ín vói Đáng 
Christ, làm cho èm-ái inát-mê nlurng 
vêt tlurong lòng trong khi ho phâi trâi 
qua trên đtróng' thâp-tu, cùng an-ùi 
linh-hòn ho tluoc vui-vê tho'-suóng khi 
láy đúc-tin Iròng chó phàn llnró'iig rát 

đó-n mà Đúc Chúa Tròi dã húa cho 
nhfrng kê vì có' kính-mên Ngài nià chiu 
khô (xem 4: 12-14). 

Càu 3 ràng: «Ngo*i-khen Đúc Chúa 
Trò'i, là Cha Đúc Chúa Jêsus-Christ 
chúng ta.» Nguò'i thiên-nhiên dê hiêu-
biêt Đúc Chúa Tròi là Đáng Tao-Hóa 
chí-cao, toàn-nãng, nhung hay làm 
tuò'ng cho Ngài là môt vi thàn nghiêm-
khác, ira đoán-phat và hùy-diêt, khiên 
ho klnê'p-so, không dám dê'n gàn Ngài. 
Song hê ai dã công-nhàn Đúc Chúa 
Trò'i là Cha Đìrc Chúa Jêsus-Christ, 
bèn có cái càm-tuông mói vè Đúc Chúa 
Trò'i, nhìn-bict Ngài là môt vi Thàn 
dai-tìr đai-bi, thuong-xót mình vò-han, 
dê'n nôi muôn gàn-gũi đê thó-pluro'ng 
và đan-đĩ giao-thông cùng cá-tung 
danh rát thánh-khiêt cùa Ngài đôi đói 
mãi mãi. (Còn liep) 

V 

f NGHIEN-CUTJ YEU-TIT % 

m N G U Y E N - V Â N 
TÂN-ITÓ*C 

I 

n.\ C. SOAN 

THO" RÔ-MA Phao-lô viê't tho- này 
y Cò-rinh-tò khi thàm thành áy làn thú 
ba, và chác đã viêt đuong khi may trai 
ìnôi thàn. Tàm-lri òngđày-đãy nlurng 
ir-tuóng sâu-xa mà la tháy trong sách 
lày, song bàn tay ông may-vá trai: 
Zhí\c Ihĩnh-lhoâng ông đoc môl vài câu 
;ho vièn tho-kỳ Tet-tiu (l(i: 22), và có 
ê ông không đù thì-giô đoc hoăc sũa 
ìhfmg câu Tet-tiu đã chép. 

i : 1.—Trong càu 1 Phao-lô lu xung 
à Phao- lô (Paulos), nghĩa là «nhô.» 

Có lê ông láy lên này dê tô lòng khièin-
nlurò'ng, vì ông nói ràng mình là «rát 
hèn-mon trong các sú-đò» (I Cô 15 : 9), 
hoăe có lê vì nguòi ông nhô-hé. Yì\ 
lai, Sau-lo- là tên Hê-bo-ro, còii Phao-
lô là tên La-tinh hoâc tên ngoai-đao. 
Thánh Augustin nói ràng ông láy lên ĩ\y 
tù- khi bát đâu giâng Tin-Lành. Nhu 
vây, có lê ông láy tên áy tù khi công-
nhiên làm sìr-đò cho đân ngoai. San 
khi bô đâo Chíp-ro-,- ông vân đuoc goi 
là Phao-lô, và trong các tho'-lín bao giò 
ông cũng tu xung là Phao-lô. 

«Tôi-tó J» cùa Đúc Chúa Jêsus-Christ. 
Tiêng Gò-réc là <<doitlos,» nghĩa là nô-
lê. Theo phong-tuc cúa đân IIê-bo--ro', 
thì «nò-lê tình-nguyèn» lúc là nguò'i 
đâu điroc giâi-phóng, song yêu-lluro'ng 
chú đê'n nôi không chiu ra đi Đê 
chúng llurc đèu đó, chú đem nô-lè lai 
gàn. cùa, ròi láy dùi mà xó tai. Nlur 
vây, nô-lê sê bàn viêc chũ suót đò'i 
(xem Xuát 21 : 6). Vây, Phao-lô đuoc 
Đúc Chúa Jêsus-Christ kêu-goi làm 
Sú-đò. 

«Đè r i ê n g ra.» Bân tiêng Gò-réc là 
nApIìorismenos,'» và nghĩa là chia-rê vó'i 
kê khác bô-i môt gĩói-han. Ma-thi-o-
13: 49 dùng chfr ãy đê tô ỳ Chúa sê 
phàn-rê nguòi công-bình vói nguòi 
gian-ác mãi mãi ; Ngài cũng phàn-rê 
chiên vói đê (Ma 25 : 32), phàn-rê mòn-
đò vói thê-gian ; nhièu đoan khác, tĩ 
nhu ó đây, dùng chũ áy chĩ vê các sú-
đò ( t i v o T biêt ra làm công-viêc riêng. 
Cflng môt thê áy, chúng ta «hãy ra 
khôi gifra chúng nó (thê-gian), hãy 
p h à n - r ê ra khôi chúng nó» (II Cô 
6: 17). 

1 : 4 .—"Đu 'O ' c tô ra» (horislhcnlos). 
Y-ngbĩa tiéngGò-réc là dãuĐáng Christ 
vân là Con Đúc Chúa Trò'i t ruóc khi 
sông lai, nlurng sau khi sông lai, Ngài 
mói duoccông-nhiên chĩ-tô là Con Đúc 
Chúa Tròi . Susóng lai bày-tô (piyèn-
phép, vê oai-nghiêm, tánh thánh-khiél 
cúa Ngài, và đôi hán trang-lhái thiic-
hũu (mode d'existence) cũa Ngài tù 
đó vè sau. (Còn ticp) 
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H ÔM áy trong làng có hop cho-. 
Nguòi mua kê bán táp-nàp, õn-

ào. Khác vói moi làn triióe, làn nay 
có môt ngiròi trê luôi măc quàn áotày, 
di xe đap (xe 
máy) vè cho-. 
V è mă t ô n g 
hô'n-hô', liioi-
c ir ò' i , h i è n -
lành, và lii'-tê. 
Gõi xe máy õ 
mòt no'i, tay 
c a p c ă p d a, 
ông vào cho', 
di tù hàng này 
dên hàng khác 
mà trò-chuyén 
A' ó' i ii h ũ n g 
n g ir ó' i n h à -
quê. HoNghe 
ông nói, a ináy 
gât dàu tõ ỳ 
hàng lòng và 
vui-vê, lhính-
thoâng ho lai 
cuòi àm lên. 

Ông là ai ? 
Chính là mòt 
ông chíiyên lo cc>1' H i í ' 1 1 l 1 u a ò n 

bán sách cùa Hòi Tin-Lành. Nghe 
òng nói rát có lỳ, nên nhièu nguòi bõ 
môt vài xn mua sách. Sau-rót ông 
đúng ò' mòt góc cho' mà giâng cho moi 
nguò'i nghe. Ai náy rát chú-ỳ. Giâng 
xong, ông nói rang : 

—Tlnra các òng bà, dáy tôi có mòt ít 
sách nhõ biê'u các ông bà, ai muón láy 
cùng điro'C 

Trong sõ nhírng ngu-òi chen nhau 
gio- tay nhân sách có môt câu con trai 

cbùng muòi lăm tuôi. Câu diroc môt 
quyên, vui-vê ra vè, vìra di vira đoc 
rát cbăm-cbi. Càu tên là Hiê'u, hoc-
trò lóp nliirt Iruòiig tông. Cha càu là 

Tin, hièn làm 
lỳ - tr irô 'ng õ 
trong làng áy. 
Nho'ii vì diro'c 
nghĩ ngày thú 
năm, câu đi ra 
cho- mua máy 
con cá vàng. 
Càu duocnghe 
ông bán sách 
kia giâng, thì 
láy làm thòa-
thích lám. 

<0 <> <> 
Càu vìra đi 

vìra đoc. Ò, 
la nhi! Quyên 
sách nhõ nây 
nói dên mòt 
Đúc Chúa Trò'i 
n h O' n -1 à n h , 
dung nên loài 
ngu-òi và sãn 
lòng ban o-n-
phiró'c cho ho. 

Báy lâu càu chĩ nghe nói vè nlurng 
quí-lhàn lumg-ácgó in-ghê hay làm hai 
nguòi dòi. Sách lai-nói ràng không 
phâi khi ngiròi ta chêt thì hóa kiê'p ra 
con bò, con rán, con cóc dàu. Nlurng 
trài lai, hê ai tin Đúc Chúa Jèsus-
Christ, thì duoc lên thiên-đàng liiròng 
phuòc dòi dòi, ai khòng tin Ngài thì 
bi hìuh-phat úiãi nifii noi hõ lìra. 

Mói vê tó'i cúa, câu Hiê'u dã lión-hó' 
nói to ràng: 
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—Thây a i , có nguói cho con quyên 
sách náy hay lám. 

ông Tin muõn biêt tai sao con lai 
vui-mùng n h u thê, bèn hòi rang : 

—Sácb gì đáy con ? Ai cho con thê? 
—Thua thây, sácb đao 
—Úi chà 1 Sácb đao ! Đót đ i ! Đoc 

làm gì ? 
Đáng thuong thay ! Đao là tõt, thê 

mà hê nghe nói đên đao thì nhiêu 
nguòi không vui, thât là làm-lân quá. 
Câu Hiêu biêt cha không báng lòng, 
nhung cú cõ nói mòt làn nũa : 

—Nhung, thua thày, sách hay lám 
kia. Thày cũ xem qua ròi đôt đi cũng 
không muôn. 

Báy lâu câu Hiêu vân ngoan-ngoân 
và chăm hoc, nên ông Tin không nó 
trâi ỳ con. Ông bèn bác ghê duói 
hiên nhà mà ngôi đoc sách. Còn câu 
Hiêu náp đang sau vách xem sê ra sao. 
Câu tháy cha lâm-nhâm đoc môt lúc, 
thì nét mát đuong tùc-buc bông diu 
làn. Muói lám phút sau, ông goi: 

—Hiêu o i ! 
—Da ! 
Càu vui quá vì biêt chác ràng cha 

mình sê không xé sách. 
—Nguò'i cho con quyên sách này 

bày giò' ô đâu ? 
' —Thua thây, lúc náy con găp ông 

áy ngoài cho, không biêt bày giò' ông 
áy còn ô đó không. 

—Thày muôn gâp ông ta. Con ciiay 
ra xem nê'u ông còn ô đó, thì mò'i vè 
đây cho thày. 

—Vâng. 
Càu Hiêu vui-mùng khôn xiê't, vôi 

chay đi tìm ông bàn sách. Nhung 
ông đã đi khõi cbo ròi. Hôi tbãm hêt 
nguói này đên nguòi kia, câu mói biêt 
ông đuong õ trong nhà ông chánh-hôi 
Đũc. Câu lièn vào mói ông và dãn 
ông vè nhà mình. Tai đây tù bôn giò' 
chiêu đên bây giò. tói ông bàn sách 
hêt súc cat nghĩa cho câ nhà ông Hiêu 
hiêu rõ Đũc Chúa Jêsus-Christ là Đáng 
chiu chê't đê cũu-chuòc loài nguò'i. 

Ông Tin giũ- ông bàn sách õ lai ăn 

com, rÔi sai mói nguói làng đê'n nhóm-
hop nghe ông giâng đao. Ai náy nghe 
rát chăm-chĩ, và ngay tôi đó câ nhà ông 
Tin và nhà ông chánh-hôi Đú.c ăn-nân 
tôi, tin-cây Đũc Chúa Jêsus, trong sô 
áy chác các em cũng biêt rang phâi 
có câu Hiêu. 

Năm năm đã qua. Lúc này câu 
Hiêu hai mirorì tuôi và mói thi đâu 
báng Thành-chuhg. Trong năm năm 
áy câu bèn lòng tin Chúa ; dâu theo 
hoc bôn năm õ' Hà-nôi, là no'i có nhiêu 
su choi-bòi cám-do, câu cũng không 
chiu đê bè-ban lôi-kéo mình vào vòng 
tòi-lôi. Trâi lai, câu hêt sũc lôi-kéo 
ho đên cùng Đáng Christ bói làm 
chúng vè Chúa và nhút là boi ăn-õ 
hièn-tù, nhu-mì, hiêp vói đao Tin-
Lânh. Nhó đó, câu dát-đem đuo'c 
nhièu ban đê'n cùng Ngài. Câu láy 
thê làm thõa-thich lám. 

Ông bà Tin bàng lòug cho câu cú 
hoc lên bác trên, nhung câu có lòng 
yêu-thuong linh-hõn nguòi tòi-lôi, nên 
xin cha me cho mình vào hoc t ruòng 
Kinh-Thánh õ Tourane đê chiu chúc 
giâng đao. 

O • • 
... Ròi môt buôi chiêu kia, õ'bãi biên 

Tourane có sóng vô vào bò', có ngon 
gió mát, có không-khí trong-sach, lai 
thêm xa xa có đãy núi xanh biê'c, trên 
măt nuóc có thuyèií nguòi đánh hrói 
đi lai,... buoi chiêu đó mòt chàng thiêu-
niên ngôi duói cây thôngmà đoc sách. 
Chàng đó là ai? Chính là câu Hiêu 
nay đã trô nên hoc-sanh truòng Kinh-
Thánh. Lòng chàng bình-an, vui-vê 
vì đi theo đáu chon Đúc Chúa Jêsus. 
Chàng nóng-này trông-iiiong hoc hét 
hai ba năm đê đi ra cúu-vót nhũng 
nguò'i hu-mát. 

Hõ'i các em đoc truyên này, hãy noi 
guong đan-dĩ cũa càu Hiêu mà hêt 
lòng vâng theo lòi Chúa. Nhút là các 
em nên đem sách nhõ nói vè đao Tin-
Lành mà phát cho ban-hũu, vì Chúa 
có thê dùng mòt quyên sách nhõ mà 
cúu-vót nhièu nguói.—T. K. B. thtiát. 
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1. Đúc Chúa Jêsus chiu chêt 
õ- đâu ? — Tlnra, trên đòi Gô-
gô-tha, ô ngoài vách phía bác 

f thành Giê-ru-sa-lem. 
M 2. Sao Ngài chiu chêt? — 

Tlnra, Ngài chiu chêt đê gánh-
vàc tôi-lôi chúng ta luôn vó'i án phat 
lô(-lôi; Ngài đem mang sõng quí-bàu 
vô-cùng mà chuòc ta khôi su chêt vì 
cô Ngài đã yêu-thuang la môt cách 
phi-thuòng. 

3. Ngài có chêt luôn không? — Tlnra 
không, vì Ngài là Chúa cúa su sõng, 
nên dây cũa su chêt không buôc giũ 
Ngài đuoc (Công 2 : 24 ; 3 : 15). 

4. Vây Ngài đã sõng lai bao giò? — 
Thua, Ngài sõng lai sau khi nam trong 
mò-mâ ba ngày ba đêm(Ma 12: 40, v.v.). 

5. Khi sõng lai rôi, Ngài hiên ra 
t ruôc nhút ò đâu ?—Thua, trong chinh 
vuòn Gô-gô-tha áy, rôi lai cùng đi 
đuòng vòi môt bà tín-đô ; đên chièu 
ngày lê Plmc-sanh thì Ngài đi bô cùng 
hai nguò'i đén làng Em-ma-út (Gi. 20: 
1-18 ; Ma 28 : 9, 10 ; Lu 24 : 13-35 ; Mác 
16: 12). 

6. Khi sõng lai rôi, Ngài cú ó xú 
Giu-đê không?—Thua không, Ngài đã 
đi đê'n xú Ga-li-lê (Ma 28: 10, 16-20; 
Mác 16: 7 ; Gi. 21 : 1-14). 

7. Theo Giăng 21 : 1, Ngài hiên ra 
gàn biên Ti-bê-ri-át, vây thì biên áy 
ô đâu?—Thua, chinh là biên Ga-li-lê ; 
có khi goi là biên Ti-bê-ri-át, vì có 
thành-pho Ti-bê-ri-át cũa vua Hê-rót 
ô gàn biên đó. 

8. Sau nhũng viêc Ngài làm tai Ga-
li-lê, Ngài đi đâu?—Thua, Ngài đã t rò 
vè Giê-ru-sa-lem đê dát các môn-đô 
cùng đi. 

SONG LAI 
9. Sau Ngài làm gì và lai đi 

đâu?—Thua, Ngài lai dan các 
môn-đô tù Giê-ru-sa-lem lên 
núi Ô-li-Ae, rôi Ngài tù-giã ho 
mà lên tròi (Lu 24: 50-53; 
Công 1 : 4-12). 

10. Có làng nào ôgãn đĩnh núi Ô-li-
ve?—Thua, có làng Bê-tha-ni ( L u 2 4 : 
50; Gi. 11 : 19). Bê-tha-ni l àno i nguòi 
chêt sõng lai. 

11. Khi tái-lâm, Ngài sê tôi chô nào 
trên trài đát này?—Thua, khi Ngài tâi-
lâm, thì cho'n Ngài sê đăt trên hòn núi 
Ô-li-ve t ruôc nhút (Xa 14: 4). 

12. Ngài sê đóng đô õ' dàu?—Thua, 
Ngài sê đóng đô tai Giê-riĩ-sa-lem (Giô-
ên 3 : 17). 

13. Ngài sê xây-cát gì tai đó ?—Thua, 
sê có đèn-thò cũa Ngài đê úng-nghiêm 
các lòi tiên-lri vè su vinh-hiên ruc-rò 
cũa Ngài. Su vinh-qnang Ngài sê tù 
trên tròi xuõng núi Ô-li-ve mà vào đèn-
thò mòi (Ê-xê 43 : 1-5). 

• • • 
NÚI Ô - L I - V E 

ó' vè ph.ía iìiy Giè-ru-sa-Iem, cao 
ho'n núi Mô-ri-a 61 thuóc. Suòn 
núi áy có rát nhièu vuò'n Ô-li-ve. 

1. Làn dàu chép rõ vè núi Ô-li-ve là 
khi vua Đa-vít bi con trai, là Ap-sa-
lôm, đùôi khôi kinh-đô mà chinh vua 
đã lãp nên. Khi chay trõn, vua đi 
đuòng lên núi Ô-li-ve, vùa đi vùa khóc 
vì đúa con bát-hiêu áy. Thuc là líình-
bóng rõ-ràng vè Đúc Chúa Jêsus bi giét 
chêt bôi chinh loài nguò'i «bát-hiéu» 
mà Ngài dà dung nên (II Sa 15 : 30). 

2. Trong II Vua 23 : 13 có chép vè 
núi Tà-tich, và các nhà kê-cúu đia-du 
và lich-sú Kinh-Thánh đèu nhân rang 
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núi Tà-tich là núi Ò-li-ve. Tiéc thay, 
con cũa Đa-vít, là Sa-lò-inôn, đã đirng 
các thàn-tuong rát ô-ué tai đó, cho nên 
ngirôi ta đăt tên nó là «núi cũa su hu-
hoab> (I Vua 11 : 7). Nhivng vê sau 
vua Giô-si-a đã trír-bô và đót hét thàn-
tuong. Chác Giô-si-a là vua tót hon 
hét trong câ l ich-sũđàn Giu-đa (II Vua 
23 : 25). 

3. Khi dàn Y - s o - r a - ê n pham tôi 
năng-nè, không chiu hói-câi, thì tiên-
tri E-xê-chi-ên đã tháy vinh-quangcùa 
Chũa lìa-bô đên-thô và lên trên đinh 
núi O-H-ve, ngùng lai ó- đó môt cìiũt 
(đuò'iig nhu Đúc Chúa Trò'i buôn quá, 
không muón hô thành-phó yêu-dáu áy), 
lôi tù núi áy cát lên trò'i (Ê-xè 11 : 23). 

4. Đô 500 năm vê sau, Đúc Chúa 
Jêsus muón thay Đa-vít trô" vè lliành-
phó Giê-ru-sa-lem. Xin nhó- rang khi 
Đa-vít bi Áp-sa-lôm đuôi di, Kinh-
Thánh chép rang vua đi lên núi Ò-li-
ve. Nhung khi vua tró vè Giê-ru-sa-
lem, Kinh-Thánh chép ràng vua di qua 
sông Giô-danh. Sông Giô-đanh vãn là 
hình-bóng vè su chét, nên Đa-vit làm 
chúng vè môt Đáng phâi đi "qua su 
chét, túc là Đúc Chúa Jêsus. Nhung 
Kinh-Thánh không chép gì vè cuôc 
hòi-loan cúa Đa-vít. Nhung bây giò' 
sách Mác 11 : 1-10 chép vè Ngài làm 
xong su hòi-loan long-trong cũa Đa-vít. 
Ngài là Con thât cúa Đa-vít, vì me Ngài 
là dòng-dõi Na-than, con Đa-vít. Cho 
nên khi Ngài ngu vào kinh-dò cũa 
Ngài, thì câ nhon-dàn dèu kèu ràng 
Con cũa Đa-vít dã dén (Ma 21 : 1-9). 

5. Môi buôi tói trong tuàn-lê cuoi-
cùng truó'C khi chiu chét, Đúc Chúa 
Jêsus bõ Giê-ru-sa-lem, vuot khe Xê't-
rôn, qua vuòn Ghél-sê-nia-nê, lên đĩnh 
núi Ô-li-ve, đén làng Bê-tha-ni và ó' dó 
ban đêm (Ma 21 : 17, 18; Mác 11: 11, 
12, 19, 20, 27; Lu 21 : 27, 28). Chac 
Ngài muón tó ra ràng Ngài không còn 
thuôc vè môt dàn-tòc rát vô-phép, có 
súc pham tôi, và chòi Ngài mãi. Dâu 
đã có dip-tiên, ho cũng không tôn Ngài 
làm Vua. Chác Ngài đã noi theo chinh 

đuông cũa vua Đa-vít đi ngày xua. 
6. Khi lìa-bô đèn-tliò cúa Y-so'-ra-ên 

báy giò không còn goi là nhà cũa Đúc 
Giê-hô-va nũa (I Vua 6: 1, 2, 12, 13, 
37, v. v.; Ma 21 : 13), Đúc Chúa Jêsus 
đã vuot khe Xét-rôn, qua vuòn Ghét-sê-
ma-nê, lên tói đĩnh núi Ô-li-ve, ngòi 
tai đó mà giâng vè các dáu-hiêu cũa 
thò'i-kỳ cuói-cùng và vè Ngài sê lái-
lâm. Có lê Ngài đã ngòi chinh chô 
chon Ngài sê đăt tói t ruóc nhút khi 
Ngài tái-làm, vì Ngài biê't t ruóc hét câ 
moi viêc (Ma 24: 1). Chac Ngài cũng 
nhó khi vinh-quangNgài đã lìa-bô đeu-
thòáy ngótOOOnăm truóc (E-xê 11 : 23). 

7. Khi biê't ràng giò' dân Ngài bát 
Ngài dã dén, Đúc Chúa Jêsus cũng lù 
Giê-ru-sa-lem vuot khe Xét-rôn, vào 
vuòn Ghét-sê-ma-nè mà cliò'-đoi Giu-
đa ích-ca-ri ót (Ma 20 : 30, 36 ; Mác 14: 
26,32; Lu 22 : 39). Vuòn áy cũng ô 
suò'ii núi Ô-li-ve, chó' không phâi ó-
trên đĩnh núi. Tai đó Đúc Chúa Jêsus 
đau-đón kich-liêt vì bàng lòng nhân 
láy hét moi su ô-ué, gian-dàm, hung-
bao cũa ca thé-gian. Chac Ngài dã nhó 
viêc chép ó' II Sũ 29: 16 là hình-bóng 
la-kỳ- vè viêc Ngài sáp làm. Hãy so-
sánh II Sù 29:' 16 vói Giăng 18: 1. 
Theo Giê-rê-mi 31: 38-40, chác khi Chúa 
lái-lâm, Ngài sê gìn-giũđát áy làm kỳ-
vât thánh-khiét đòi (lòi. 

8. Sau khi lù su chét sóng lai, Ngài 
ô trên thé-gian này 40 ngày, ròi dân-
đál các môn-đò lên trên đĩnh núi Ô-li-
ve, và tù dó Ngài đuoc cát lên tròi 
(Lu 24 : 50 ; Còng 1 : 9-12). Thiét tuòng 
khi Ngài tái-làm thì chon Ngài cũngsê 
đăt trên chinh noi Ngài dã đúng lúc 
dó. Các cánh cúa đèh-thò cùa Sa-lô-
ìnôn làm bàng gô ô-ĩi-ve, và có le ho 
láy gõ áy lù núi Ô-li-ve. Nũi lên là 
«Ô-li-ve» vì có rát nhiêu cây ô-li-ve 
moc ô đó tù đòi thái-cô. Chinh chũ 
((Ghét-sê-ma-nè» nghĩa là «Trũng cũa 
các bàn ép dâu ô-li-ve.» Chác dàn 
thánh tháp đèn trong đèn-thò Giê-ru-
sa-lem cũng láy tù đó (xem I Vua 6: 
31-33 ; Xiiát 2l": 20, 21, v. v.). Đèu áy 

(Coi t ĩeo tf.mw 
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T I N - B O N E N K H I E U - V U C H A N G ? 
nay giũa thành-phô ló'n nuôc 

nirác ta nôi lên lám tiêm khiêu-
vũ. Máy hát rèn-rĩ, khói thuôc mit-
mù, hcri ru'O'ii nòng-năc, nhũng căp 
nam nũ* «tân-thòi» (!) đua nhau nhây-
nhõt, quay-cnông, quên hêt càn-khôn, 
võ-tru. Các báo đã nhièu phen bìhh-
phâm, phái cũ than : «Phong-hóa suy-
dôi,» phái môi cãi : «Các ông gàn lam, 
không có thê thì bao giò- thanh-niên 
nam nũ- sánh vai làm viêc nuòc đucrc? 
Có thê' mó'i văn-minh chó -!» 

Trong bài này, tôi xin đúng vè 
phuo'ng-điên đao Tin-Lành mà đáp 
câu: «Tín-đô nên khiêu-vũ chăng?» 
Các niró'C Au-Mỳ tlnròng bày cuôc 
khiêu-vũ nhũng khi yên-tiêc, hôi-hop 
long-trong. Song các tín-đò đao-đúc, 
thánh-khiét ô- các niró-c áy đèu khuyên 
đirng khiêu-vũ, vì nó khêu-go'i nhuc-
đuc, bóp chè't mang song thiêng-liêng. 

Trung-tá Lindbergli, nguòi đã môt 
mình hay môt mach tir Nũu-U'óc đén 
Ba-lê t ruác nhút, không biê't khiêu-vũ 
vì chiu ânh-lurcVng sàu-xa cúa đao Tin-
Lành và cúa bà me tin-kính. Ong 
Pham-duy-Khiêm, thac - s ĩ thú - nhút 
cúa nuòc Viêt-Nam, nói ràng mình đã 
thú lâp khiêu-vũ nhung tháy nó không 
hiêp vói tinh-thân nguò'i Viêt-Nam, 
nên khòng tâp nũa. K h ô n g p h â i 
nhũng ông thac-sĩ, bác-sĩ, kỳ-su đâ 
đem món khiêu-vũ «nhâp-câng» tô-
quôc và «truyèn- bá» cho đòng-bào 
đâu ; trài lai, chinh là bon đã xuâ't-
duong, phung-phí tièn-bac cúa cha 
me đè tìm nhũng thú đê-tiên ; vè nuóc 
nhà, ho không ké muu-sanh, nên phâi 
xoay nghe khóc-hai áy, 

Trên đây đã lnân qua nhũng ông 

«lãnh-tu» khiêu-vũ, bày giò- xin xét 
bon môi-gió'i cho nam n ũ khiêu-vũ, 
túc là các chù tiêm nhây. Nhũng chú 
áy có hoc-thúc xâu-xa, giáo-duc đúng-
đán, tâm-chí vì dân vì nuóc không? 
Muôn triêu nguòi cùng đáp : «Khôngl» 
Châng qua ho theo tâm-lỳ con buòn, 
tháy nghe dê thì làm, miên sao vo-vét 
đày túi, măc-kê tuo-ng-lai nòi-giông, 
măc-kê nèn-tâng xã-hôi. 

Còn nhũng v ũ - n ũ ? Ho vì lâm 
đuòng hoăc vì biéng-nhác, hoăc vì 
hoàn-cânh mà truy-lac, xay cúa chú 
môt hai chuc có khi phâi biên thành 
môt trăm, nên đành làm nô-lê cho chú. 
Tha-thuót vó'i đôi giày cao gót, nhôn-
nha vó-i bô áo tân-thòi, ho giôi phán, 
thoa son, đôi cuòi láj' miê'ng cam dô-
nhut. Than ôi ! Cuòi pha nuôc mát, 
trái tim váj' bân thôn-thúc theo diêu 
nhac thô-tuc, vũ-nũ là hang nguò'i 
đáng thuo-ng trong xã-hôi, khách mua 
vui có nghĩ tháu chô đó haj' không? 

Nhũng chàng trê tuôi tung tièn đi 
khiêu-vũ phàn đông là hoc-sanh xa 
cha me, bi bâ phôn-hoa cám-dô, đôi 
tièn láy cuôc vui chôc-lát. Ho không 
ham-tiéc tuôi thanh-niên, không nghĩ 
đên tuo'ng-lai cùa gia-dình và xã-hôi. 
Cùng có nhũng nguòi đã cao tuôi, vcr 
con tú-té, thê mà cùng sa-mê khiêu-vũ, 
Ihàt là đáng Ihen. . 

Nhung đôi vó'i nhũng cuôc khiêu-vũ 
riêng trong gia-dình, khi có yén-tiêc 
vui-vây, thì sao ? Chúng ta thú nghĩ: 
Mình kh iêu-vũ vói vò nguòi khác, 
nguòi khác khiêu-vũ vói vo- mình, lúc 
cuôc vui dá tan, .vè nhà vo- chòng nhìn 
măt nhau sao khôi the i i - t l i u ô n g ? 
Huôngchi su khiêu-vũ dã phá tan bao 
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nhiêu gia-đìuh, xô-đây nhiêu trang 
tfaiéu-nũ vào vòng truy-lac, làm hông 
cuôc đòi cũa 1am bâc thiêu-nièn thông-
minh đáng lê là hl-vong cũa quôc-gia. 
Vây, phâi đâ-đâo khiêu-vũ hoăc ô- các 
tiêm, hoăc ô tir-gia. 

Trên đây là qnan-niêm xúng-đáng 
cũa nhũng bâc phu-huynh đúng-đãn 
săn lòng lo-láng cho con em. Còn 
chúng ta là nhũng kê mang danh-hiêu 
thánh-đò cũa Búc Chúa Tròi thánh-
khiê't thì sao ? Hăn anh em chi em hêt 
thay hiêp ỳ vó'i tôi mà lênán su khiêu-vũ. 

Anh em chi em cũng thùa biê't thân-
thê mình tà đèn-thò cũa Chúa Thánh, 
tâm-hòn mình là no'i ngu cũa Đáng 
Christ vô-tôi, nên phâi giũ mình thoát 
khôi tôi-lôi và moi đèu có thê đân đên 
tôi-lôi. Anh em so- nêu không biê't 

j khiêu-vũthì sê bi ho kêlà hũ-lâu chăng? 
,Tbà hũ-lâu t ruóc măt loài nguò'i còn 
'ho'n mang lôi t ruóc măt Đúc Chúa 
Tròi. Ai cho khiêu-vũ là trang-nhã 
măc ho, phăn riêng tín-đò phâi nhán-
biêt và tin chác nó là thô-tuc, trái vó'i 
đao-đúc, luo'ng-tri và phong-hóa rát 
muc tòn-nghiêm. 

Nhũng tín-đò thiêng-liêng, đao-đúc 
& góc tròi nào, hoăc Au, A, Mỳ, Phi, 
cũng đèu không kkiêù-vũ, vây đũ biê't 
các bâc áy cho khiêu-vũ là trái vói dao 

Tin-Lành. Anh em đìrng tiròng mình 
có phép khiêu-vũ vì Kinh-Thánh không 
trirc-tiê'p cám khiêu-vũ. Sú-đò Phao-
lô quâ-quyê't râng: «Anh em hoăc ăn, 
hoăc uóng, hay là làm su chi khác, 
hãy vì su vinh-hiên Đúc Chúa Trò'i mà 
làm» (I Cô 10: 31). Đúc Chúa Jêsus 
cũng phán râng:«Các nguoi là su sáng 
cũa thê-gian» (Ma 5 : 14). Vây, nê'u 
khiêu-vũ là thanh-sach, đáng klien, 
làm vinh-hiên và sáng danh Đúc Chúa 
Trò'i, thì anh em cú khiêu-vũ đi. 

Trái lai, nguò'i có luo'ng-tâm sáng-
suót và nhút là có Thánh-Linh cũa 
Đúc Chúa Tròi ngu trong mình, đèu 
phâi lên án khiêu-vũ là đòng-nghĩa vó'i 
khiêutdâm. Lich-sir, trang-nhã, mỳ-
thuât, xã-giao, nam nfr tuomg-thân, dó 
châng qua là nhũng chũ thuân-khiê't 
bi bon phóng-đãng lam-dung đê che-
đây su tham-duc mà ho vân biê't là 
đáng llien. 

Só tín-đò trong cõi Viêt-Nam còn ít 
lám, ngon đên cũa chúng ta chua sáng 
kháp moi no'i, vây chúng ta sao n& 
chen-lôn vó'i nhũng su hir-xáu cũa thê'-
gian dên nòi đèn đao-đúc lu-lò, đuóc 
thiêng-liêng tàn-tăt? Làm nhu vây, 
thì sau năy đói măt vó'i Đáng dã chiu 
chêt thay ta, ta có thê chõi-cãi, binh-
vuc mình không?—Đò-dirc-Trí. 

H O A - T Â M HÔI 

làm hình-bóng vè Chúa bi ép õ dirói 
tôi-loi cho dên khi mang song Ngài luu 
ra, thì Ngài mó'i thành ra Anh Sáng 
cũa No'i Thánh và cũa thê'-gian nũa. 

Khi vào No-i Thánh các thay tê'-lê 
phâi đi qua các cúa bâng gô ô-li-ve ; 
cũng vây, tú riúi Ô-li-ve Thay Tê'-lê 
Thu'cnig-phâm cũa chúng ta dã ngu 
lên các no'i thánh ô' trên tròi. 

9. Khi Đúc Chúa Jêsus tái-lâm, cho-n 
Ngài sê đăt trên núi áy truóc nhút (Xa 
14: 4). Lúc đó sê có dòng dát rát lón, 
núi áy sê bi xê làm hai, õ' giũa sê có 
trũng to và có môt suói nuóc su song 
tù núi áy chây ra. Con sông la-l<ỳ áy 
cũng sê chia làm hai nhánh, môt chây 

(Tiêp theo (rang 50) 
vè Đia-trung-hâi, môt chây qua Biên 
Chêt mà đô vào vinh A-râp. Nhu thê 
su thông-thiro'iig cũa năm châu bón 
biên sê đi qua thành Giê-ru-sa-lem vì 
kinh Suez sê bi láp lai (Xa 14: 4, 5, 8, 
10; Ê-sai 2: 1-4; Ê-xê 47 : 1-12; Giô-ên 
3:18; Ê-sai 33:21-24; 24: 17-22; 11: 15). 

Ròi su biên tbá)' 'cũa E-xê-chi-ên sê 
duo'C úng-nghiêm, và vinh-quâng cũa 
Đúc Giê-hõ-va sê tú núi Ô-li-ve do 
theo con duòng cũ mà .trò vè Giê-ru-
sa-lem (Ê-xê 43 : 5). Trí-não nông-hep 
cũa chúng ta khó hiêu duòng nào. 
Nhírng đê'n ngày đó, ta ' sê hiêu hêt vì 
sê tròng tháy hêt. Bây giò' ta chi tin 
Kinh-Thânh thì đũ !—Chi Hoa-Hông. 
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(KHOA-HOC HIÊP VÚI CÔNG-CUÕC SANG-TAO NHU* KINH-THÁNH CHEP) 

CHTJONG THÚ NĂM 
Ngày thú- ba —Phán V 

HOA 
«Đà't sanh eây-eô : có kè't hôt tùy theo loai, cây ket quâ 

có hôt trong mình tùy theo loai» 
( S á n g - t h e K ỳ 1 : 12) 

T> ÕI chúng ta xem-xét đén loài hoa . 
-1-*• Búc Chúa Tròi , là Báng Tao-Hóa, 
diròng nhu đã hôi-hiêp trong đóa hoa 
moi nguyên-tõ làm nên su vui-mùng 
trong-sach cho loài nguòi . Hoa đông-
thòi cũng làm nhũng viêc quan-trong 
có liên-lac vói su truyên giong. Cũng 
nhu loài đông-vât, loài hoa có giông 
đuc và giong cái. Moi thú hoa đêu có 
n h u y đirc (étamines) và n h u y cái 
(pistils). Hai thú nhuy này ó- trong 
môt hoăc hai cái hoa. Nhuy cái chúa 
nguyên- tú cúa hôt giong hoa; còn 
nhuy đuc thì sanh ra phán có thê làm 
cho hôt giong kia ket thành trài. 
Thuòng thì nhuy đuc ô gan và cao 
ho-n nhuy cái, đén noi phán thám 
xuông nhuy cái và làm cho hôt giong 
kia kêt thành quâ. Nhung néu hoa 
trúc đàu xuóng, thì nhuy cái lai cao 
hon nhuy đuc. Cũng có khi hôt 
giong cúa hoa kê't thành quâ vì n h ò ong 
buôm đem phán thám vào nhuy cái. 

Công-viêc kêt thành quâ thât là 
phúc-tap và tót-đep la-lùng. Bê đuoc 
công-hiêu áy, hoa cãn đén măt t ròi . 
Bôi vây, hoa huòng vê phía măt tròi, 
và có khi xây theo măt tròi suõt ngày. 
Có nhièu thú hoa đén đêm thì cup 
cánh, có thú hê găp bão-tó hoăc có 
nhut - thuc thì cup cánh lai. Nhu vây, 
nhũng ca-quan kêt trài mông-mânh 
kia đuo-c che-chô cho khôi bi hu-hai . 

Hoa bày-tô nhièu quyèn - phép và 
bôn-năng mà khoa-hoc cũa loài nguòi 

chua khi nào cát nghĩa đuoc . Có thú 
lâp-túc cup lai khi ta hoi đung tôi nó . 
Có thú hoa đâp cánh môi khi t a th ình-
lình đem nó ra noi sáng-chói, chang 
khàc chi nó bát kinh-hâi. Có thú hoa 
sòe và cup cánh đúng theo thì-giò 
nhút -đ inh , đén nôi có thê chĩ giò. Có 
thú hoa bát và ăn ruôi. Lai còn t h ú 
hoa có bôn-năng lòa ánh sáng ban 
đêm, thât rát la-lùng. Nhung còn môt 
thuc-su khàc la-lùng lám nũa . áy là 
đóa hoa nào cũng có sô-năng làm cho 
súc nóng cúa măt t ròi vùa muc vôi 
mình. Các đô-vât phân-chiéu hoăc 
háp-thu súc nóng cũa măt tròi tùy 
theo nó có màu lot hay đâm. Dãu bi 
tia sáng cũa măt tròi chiéu-roi, môt 
vât có sác trang cũng không nóng lám; 
còn môt vât có màu thâm thì sê nóng 
tùy theo màu thâm áy là lcrt hay đâm. 
Vât nào có màu đen at nóng huc vì 
chiu súc nóng cũa măt t rò i . Bôi vây; 
B ú c Chúa Tròi ban cho môi cây và 
môi đóa hoa môt màu-sac r iêng; màu-
sác áy luòng môt súc nóng vùa muc 
càn-dùng cho thê-chát (constitution) 
riêng cũa cây -và cũa hoa. Vây, hình-
trang bên ngoài và màu-sác cùa cây-
cói vón làm dep mát cũng còn nhám 
vào môt muc-đích cao hon và cũng 
thúc-giuc chúng ta uòc-ao thành-kính 
thò-lay ©úc Chúa Tròi , là Báng La^ 
lùng đã phát-minh.và chê'-tao moi su. 
Khi ta xét tháy môi cái lòng nhô mút 
cũa lá và môi cái lòng mèm-nhe cũa 
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cánh hoa đêu có bôn-năng dê hút súc 
nóng cũa inăt tròi cho vùa muc, thì ta 
há còn có thê nghi-ngò lò-i quâ-quyê't 
cùa Gúu-Chúa lá không đ ích- th i rc : 
«Tóc trên đàu các nguoi cũng dã dém 
hêt rôi» (Ma 10: 30)? Su săn-sóc tù-ái 
cũa Chúa dáng câm-đông thay ! 

HÔT GIÕNG TRONG HOA 
•> 

O' trong pham-vi nhõ-hep, hôt gióng 
chũa môt co-quan có nhũng sõ-năng 
mà su khôn-ngoan và tài-khéo cùa 
loài nguò'i không hè làm nên đuoc . 
Vùa khi hôt gióng sanh ra, thì hoa 
tàn-héo; còn vô ngoài hôt gióng cũng 
sanh ra và làn làn lón lên. Có thũ 
hôt giông đugc vô cũng bao quanh ; 
có thũ đugc nhièu lá vày-boc ; có thú 
đugc s a p - đ ă t thành hàng ó trong 
nhũng vô cùng ; có thũ ó- trong vô 
đièm thêm to rát muc mêm-mai ; có 
thũ dugc bao-boc duóng nhu bói lòng 
chiên ; có thú dugc gìn-giũ bói nhũng 
gai nhon ; lai còn lám thú dugc che-
chô theo nhièu cách khác nhau. Báng 
khôn-ngoan vô - cùng dã dúng lâm 
phuong-phâp đê làm tron muu-đinh 
cũa Ngài. 

Súc s a n h - s â n cũa cày-côi, hoa-cõ, 
hay là só-năng cùa các loài áy đê 
sanh-sân hôt giõng, lai là môt thuc-su 
la-lùng khác nũa . Môi m.ùa môt đóa 
hoa quì sanh đugc 4.000 hôt gióng, 
môt cây tàt-lê sanh đugc 24.000 hôt 
gióng, Nê'u năm này qua năm khác, 
ta đem môt hôt ngô và moi hôt khác 
ra tù nó mà trong vào đát ruông thuân-
tiên õ mièn có khí-hâu thuân-tiên, thì 
trong năm năm ta có thê dugc đũ sô 
hôt ngô đê gieo kháp măt đia-càu, cú 
môi thuóc vuông ba hôt. Vây, ta tháy 
Búc Chúa Tròi lõ lòng nhon-hâu bói 
sâm săn du-dât nhũng su càn-dùng 
cho loài nguói Ngài đã dung nên. 

Còn môt thuc-su có quan-hê đên hôt 
gióng và đáng đugc ta chú-ỳ, áy là 
cách sáp-đăt cho hôt giông cũa hoa 
LAN - t r àn . La-lùng và tót-đep thay, 
nhũng p h u o n g - p h á p mà B ú c Chúa 
Tròi bày ra đê đat tói muc-đích á y ! 

Có khi cái bâu cbúa hôt gióng cũa hoa 
tu-nhiên mó ra, tiê'p theo môt tiê'ng nô 
nhu tiêng pháo nhô, ròi hôt giông báh 
đê'n noi xa. Có thú hôt gióng có bông 
châng khác chi cánh chó nó đê'n noi 
cách xa hàng máy muoi cây sô. Lai 
có thú hôt gióng có móc đê bám vào 
nguói và súc-vât đi qua ; nhò- câch 
này, hôt gióng đugc râi đên noi xa. 
Loài chim cũng đóng vai quan-trong 
trong viêc râi gióng. Chim là loài 
trong cây mòt cách không ngô. Nguòi 
ta tháy qua vùi hôt cây dê-bôp trên 
mièn dát rông-rãi. Cũng có hôt gióng 
cũa nhièu thũ trái nhõ moc lên sau 
khi di qua bô máy tiêu-hóa cũa loài 
chim. Bói vây, n h ò loài chim hay 
thay-dôi chô ó theo thói-tiê't, hôt gióng 
cũa các trái nhò áy dugc trong ô' 
nhũng xú cách xa hàng máy trăm cây 
sô. Còn nhiêu thú hôt gióng lón h a n 
thì nhò loài chuôt, loài sóc, vân vân, 
lugm và vùi xuóng dát. Mua, sông 
và biên cũng giúp-đõ chó - hôt gióng 
đê'n nhũng chô và nlurng xú xa. Nhó 
nhũng phuong-pháp khác nhau đó, 
măt đia-càu đây-dãy cây-cõ mà B ú c 
Chúa Tròi dã dung nên trong ngày 
thú ba.—Bà C. soqn., (Còn tiê'p) 

TREO GU'O'NG G1ÁO-SÍ 

P H Á N H - P H Ũ xú Noiwelle-Guinée, là 
^ môt cù-lao rông-lón thuôc vè Uc-
châu, có phát-hành môt tâp tem (cò) 
kỳ-niêm, trong só dó có hai thú tem 
in ánh ông W. G. Lawes và ông James 
Chalmers. Hai ông này thuôc vè Hòi 
Truyèn-giáo L u â n - đ ô n (Société des 
Missions de Londres) ; nhàm năm 1887, 
hai ông đê'n cù-lao Noiwelle-Guinée đê 
rao-giâng Tin-Lành, và cùng bi hành-
ha và giêt chê't bõ-i tay dân bôn-xú hay 
ăn thit nguòi . 

Nhung mão trièu-thiên cũa kê tuân-
đao mà B ú c Chúa Jêsus sê đôi trên 
đău hai ông khi Ngài tái-làm mói là 
cái vinh-du tuyêt-đói cũa hai ông.—La 
Semaine Religieuse. 
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i CHITNG THITC Q U Y E N CHUA 

AI GIÓI, HÃY LÀM ĐU'O'C THÊ? 
(Bon-bâo n l i â n đirac bài diró'i đây, Ìò'i-

Iê thành-thuc, eàm-đông,xin cú nguyên-
văn đăng báo. Rãt mong các bâc lão-đai 
trong Hôi-Thánh sê làn-krot lên tiéng 
chúng thuc quyen Chúa) 

Tôi tên là Pham-duy-Hiên, 57 tuôi, 
tín-đô cùa ©ãng Christ ô chi-hôi Cà-
mâu, láy làm vui-mùng lám mà tháy 
quí-báo m ó muc cho tín-đô làm chúng, 
nên tôi không nè lòi quê tiéng kich và 
suxáu-xa mà xin làm chúng ra đây đê 
chia plnróc cho anh chi trong Đáng 
Christ. 

Tôi trtròc kia là ngiròi quê ô ta i quân 
Cao-lânh, còn môt me già da mòi tóc 
hac, nhung tòi nào kê đéncvn sanh-duc, 
nghĩa cù-lao, màngtranh-đua theo con 
đuòng danh-loi , vãy-vùng trong cuôc 
đõ-đen,đám-đuõi trongvòngxa-xĩ, sôm 
túu-điém, chièu thanh-lâu, thut con 
mát, lác hô bao, khôn-khéo vê su làm 
dũ. Nói tóm lai, tôi là môt tay choc 
tròi khuáy nuòc , máy năm t ruòng lao 
trí khô thân, nhung chang chút gi thôa-
nguyên đ u o c ! 

Nhung, may thay, «Đúc Chúa Jêsus-
Christ đã đén thé-gian đê cúu-vót kê có 
tôi.» Tôi găp ông P h a n - đ ì n h - L i ê u 
giâng, ông dùng Rô-ma 1: 26, rôi két-
luân bang Ma-thi-o' 6: 33. Ôi! Lúc báy 
giò lòng tôi tan-chây, luung-tâm cán-
rút đau-đòn quá chùng, không thê nào 
chiu nôi, nên lièn qui gói cúi đâu n h ò 
huyét Cho-n-Thãn Cúu-Thé, là Jêsus-
Christ, ríra sach lòng gian-ác. T ù áy 
mòi đuoc thu-thòi đén nay, n h ò Kinh-
Thánh làm pham-vi khép tôi vào cái 
khuôn - viên c ú u - r ô i . K é t - q u â cái 
phuòc-hanh cho tôi là me con sum-
hiêp, chông vu đoàn-viên, me tôi tin 
Chúa, vo- tôi tin Chúa, cháu tôi tin 
Chúa. Chúa lai chũa binh ngăt-nghèo 
thâp tú nhút sanh cho me tôi, áy là 

n h ò o-n Chúa trong Giê-rê-mi 33: 3. 
Tôi đêm ngày kêu-xin vôi Chúa thì 
Ngài trâ lòi cho, hôm nay trong gia-
đìnhtôi trong ám ngoài êm, thât phuòc-
hanh nây môi-miêng nào kê cho xiêt 
đuoc . Tôi thuòng ca-hàt ngoi-khen 
Chúa trong bài 152. 

Tôi có máy lòi thành-thuc cám on 
Chúa và làm chúng cho anh chi đông-
thinh mà ngoi-khen Chúa vòi tôi vây. 
Nay kính dàng.—Phqm-duy-Hien. 

o o o 
QUYEN CHÚA CHO SÓNG 

Tôi là AO ông Nguyên-văn-Sáng, 
truyèn-đao ô Hôi-Thánh Cà-mâu, năm 
nay 42 tuôi. Trâi qua 5 năm rôi hâu 
viêc Chúa, lám lúc gian-truân, nhièu 
khi khón-khô vì chúc-vu, đên nôi xác-
thit nhièu khi binh-hoan, huyét càng 
ngày càng kiêt, nuòc da vàng n h u 
nghê, thân-thê ôm tua tàu lá, su song 
càng giâm làn, súc-luc mòn-môi, mà 
tlmóc-men không có. Tôi chác phâi 
chêt mà thôi, đành dâng phó mang 
song nây cho Chúa, dău song thác 
cũng cam. Vâ lai, xú Cà-mâu là noi 
khí-hâu đôc-đia â m - t h á p nfra, thôi 
đành khoanh tay bó gói chò Chúa 
đem đi. Nhung cám oui Chúa, trong 
khi gian-truân, tôi than-thô vôi Ngài 
trâi qua môt thòi-gian khá lâu, sau tôi 
nghe trong mình khôe-khoán, ăn đuoc 
ngũ đugc , b ình-yên không sao câ. 
Ay vây, nhò- Ngài ban cho su sóngdu-
dât cũa Ngài, nay tôi còn sóng đây, 
thiêt là tài Cúu-Chúa rát la 1 A-lê-lu-
gia ! —Madame Nguyên-văn-Sáng. 

T T ÃY nguòc mát n h ì n - x e m © ú c 
Chúa Jêsus, đùng ngó c h ù n g 

buòc chon mình nũa . Khi nào mãt 
anh em chăm-chú. vào Đúc Chúa Jêsus , 
thì Ngài sê* đua-dãn buòc chon anh 
em trên đuòng bình-an.—F. V. K. 
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(m\ XÔC CKM-NHi)'T) 

BA H. H. HAZLETT 

2 FEVRIER. 1 9 3 6 

CÂU GÕCi 

CHÚA LAI ÚY-NHIÊM CHO PHI-E-RO* 
(Giăng 21 : 11-19) 

-Lay Chúa, Chúa biet hêt moi v i êc ; Chúa biè't râng tôi yêu Chúa 
( G i ă n g 21 : 17) 

Gia-đình lê-bái 
27 Janvier Giăng 21 : 11-19 
28 « II Sũ-kỳ 33: 10-17 
29 « Ê-xê-chi-ên 11 : 14-21 
30 « Rô-ma 11 : 25-32 
31 « Hè-bo'-ro' 12: 4-13 
ler Février Ga-la-ti 6 : 1-10 
2 « 1 Phi-e-ro- 1 : 3-12 
Lcri mà* dàng.—Ba ngày sau khi Phi-e-

ro- chô'i Đâ'ng Christ, thi Ngài cây quyèn-
phép cùa Bú-c Chúa Clia mà song lai. 
Nliăm ngày Chúa-nhut Phuc-sanh áy đàu 
hét Búc Chúa Jêsus hiêu ra vó-i Ma-ri Ma-
đo--len, ròi bà áy liên di báo tin cho Phi-
e-ro- và Giăng. Khõi môt chăp thi các bà 
kia dã vâng mang thiên-sú đi báo tin riêng 
cho Plii-e-ro-(Mác 16 : 7) kêo ôngquá buòn 
vè viêc đã qua và ngô-nhân rang Búc 
Chúa Jêsus đã bô minh chăng. Sau nũ-a 
Bú-c Chúa Jêsus biên đê'n cùng Phi-e-ro-
(Lu 24: 34; I Cô 15: 5), song Kinh-Thánh 
chăng chép nhũ-ng lòi quí-báu Chúa đã 
phán-băo Phi-e-ro- đăng an-ũi ngivò'i và 
khiê'n ngu-ò'i vũ-ng lòng hèn chi tihù-cãy 
Ngài. Sau Ngài cũng đã liiên ra vó-i bây 
môn-đò õ- bô- biên Ga-li-lê nhu- có chép 
trong bài hpc hôm nay, song thiét tuõ-ng 
Đúc Chúa Jêsus côt ỳ phuc chúc cho Phi-
e-ro- sau khi nguò-i đã có dip-tiên quâ-
quyét triró-c măt kê dòng-liêu râng mình 
yêu-mê'n Chúa. 

Giâi nghĩa tìrng câu môt 
Gi. 21 : 1 1 . — «Si-môn Phi-e-ro... kéo 

tay liró-i lên bò-.» Tù khi sô'ng lai, Chúa 
Jêsus chĩ phán-băo môn-đò môt đèu quan-
trong rang: «Hãy đi qua xú- Ga-li-lê, õ- đó 
sê tháy ta» (Ma 28 : 10). Trong khúc sách 
nây chúng ta tháy bây môn-đò Ngài vâng 

lò-i Chúa cách bãt-toàn lâm, Dàu đã đê'n 
tân no-i Chúa heii, túc là chính tai chô 
Chúa dã kêu-goi ho lúc ban dàu, song hp 
dã tam bô chúc-vu tôi-cao Chúa giao-phò 
cho mà xoay vè nghè cũ. Búc Chúa Jêsus 
châm đê'n no-i áy chác vì muôn thír-nghiêm 
đúc-tin và su vâng lòi cùa hp. Bi đánli 
cá chăng phâi là tôi đàu, nhírng bô viêc 
dánh luó'i nguò'i mà di làm viêc thê-gian 
mó'i là tôi lón đáng xáu-hã lâm. 

wBà}7 môt trăm năm miro'i ba con cá 
ló-n.» Có lê Giăng chép sô cá vào đây 
đăng tô cho ta biet là viêc phi-thuò-ng ; 
nlurng có ngu-ò'i nói râng vì háy giò' cã 
thê'-gian chĩ có 153 dân-tôc và chi-phái 
ngoai-bang, nên Đúc Chúa Jêsus muôn 
dùng sô con cá áy mà gián-tiê'p khuyên 
môn-đò râng hãy đi khâp no'i dánh luó'i 
nguò'i, đè'n nõi trong vòng mpi dân-tôc 
áy sê có ngirò'i tin đê'n Ngài. 

«Luói vân không đút.» Lúc kêu-gpi 
Phi-e-ro', Gia-cc và Giăng ô no'i biên này, 
Chúa cũng giúp cho hp đánh cá rát la-
lùng, song khi áy «luó'i phâi đút ra» (Lu 
5 : 6). Viêc áy có thê chi bóng vè Phi-e-
ro - sa-ngã vì cây súc mình đê đánh luó'i 
nguò-i; nlurng sau ngày lê Ngũ-tuàn ông 
hang cây quyèn-phép Chúa mà thi-hành 
chúc-vu thì không hè sa-ngã nũa, nên luó'i 
không đút õ' đây có thê chĩ rõ vè viêc áy. 
Chúng ta muô'n hàu viêc Chúa cách nào? 

21 : 12.—«Đúc Chúa Jêsus phán rang: 
Hãy lai mà ãn.» Lúc triió'c Ngài đã ha 
minh rù-a cho-n cho hp, tai đây cũng vây, 
chính Ngài lai ha mình xuông nheii 
lua, niró-ng cá và làm bánh cho môn-đò 
ăn (câu 9). 

21 : 13.—«Chúa... láy bánh cho môn-
đò và cho luôn cá nũ-a.» Càu này là môt 
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bàng-có- rõ ràng Đáng lua-chpn và sai-
khién tôi-tó' đi rao-truyèn Tin-Lànli có 
tliê phân-pliát moi su càn-dùng cho ho 
(Phil. 4: 19), chó' hp không càn quay vè 
làm viêc thé-gian mó'i có mà ăn. 

2 1 : 15 . — <(Ngivo'i yèu ta... chăng?» 
Trong khúc sách này có dùng hai tù-liêu 
dich là «yêu.» Chfi" thú nhút là«agapao» 
và chĩ vè su yêu-thu'O'ng cũa Chúa đôi vó'i 
nho'n-loai (chũ áy có dùng ô' Gi. 3 : 16; 
I Cô 13, v. v.). Vã, vì Đúc Chúa Jêsus có 
su yêu-tlui'O'ug ãy nên Ngài đã lièu mang 
mà cúu-vó't chúng ta. Chũ' thú hai là 
«philéo» và chĩ vè su yêu-thu'O'ng cũa loài 
ngu'ò'i đô'i vó'i nhau. Đúc Chúa Jêsus 
dùng chũ - thú' nhút đê thú" cho biét ông 
có thii'O'iig Chúa nhu Ngài tluro'ng ông 
hay không. 

«Ho-n nhũng kê này.» ò" Ma 26 : 33 Phi-
e-ro' đã tu khoe ràng: «Dàu mpi ngirò'i 
vãp-pham vì có'Thày, song tôi chac không 
bao giò -vãp-pham vây.» Vì có - lòi ãy nên 
Chúa muõn cho Phi-e-ro - lai có dip-tiên 
quâ-quyét lòng yêu-mê'n Chúa truó'C măt 
các niôu-đò kia. 

«Chúa biét ràng tôi yêu Chúa.» Phi-e-
ra đã măc láy su khiêm-nhuò'ng ròi, nên 
không dám bao gan thêm rang: «Ho'n 
nhũ'ng ngirò'i này.» Chăng nhũ'ng vây 
thôi, ông cũng không dám mup'n tiéng 
cùa Chúa mà thira lai vó'i Ngài, song chĩ 
dùng chũ' «yêu» thú hai trên kia mà thôi. 
«Hãy chàn nhũ-ng chiên con Ta,» túc là 
ngu'ò'i mó'i trô' lai đao và kê thanh-niên. 

21 : 16.—((Ngiro'i yêu Ta chăng?» Làn 
tliú hai này Chúa đã hôi y nhu trong câu 
15, song vì không muõn cho Phi-e-ro -quá 
buòn nên đã bõ bó't máy tiéng: «Ho'n 
nhũ'ng kê này.» Cũng nhur làn triró'C, 
«Phi-e-ro' thira ràng: Lay Chúa, phâi, 
Chúa biét ràng tôi yêu Chúa,» ròi Chúa 
phán ràng: «Hãy chăn chiên Ta.» Chũ 
«chău» này khác vó'i chũ & câu 15. Chũ 
truó'C có nghĩa là «phát đò ăn cho,» còn 
clur này nghĩa là «săn-sóc.» Đó là hai 
phàn trong chúx-vu cũa nguò'i truyèn-
đao. Chũ' «ehiên» đây có lê chĩ vè tín-đò 
trê tuôi vì hp rãt càn đup'c coi-sóc hffn 
nguò'i già-că. 

2 1 : 17.—«Làn thú ba.» Vì Phi-e-ra 
đã chõi Chúa ba làn nên nguò'i cũng có 
dip-tiên quâ-quyét yêu-mén Ngài đên ba 
làn. «Nguo'i yêu ta chăng?» Làn này 

Chúa đã dùng chũ «philéo» mà Phi-e-ro' 
đã hai làn dùng trên kia ròi, hình nlur 
Chúa muõn hôi ràng: «Nêu nguò'i không 
yêu-chuông Ta nhu Ta utã hai làn hôi" 
nguo-i ròi, thì nguo'i có thât yêu Ta nhu 
nguo'i thuo'iigcác ban-hũu nguo'i chăng?» 
Vây, Phi-e-ro- có ỳ buòn vì Chúa đâ mup'n 
lò'i đáp cũa ông mà hôi ông làn thú ba 
này. Khi Phi-e-ro' đã thua ràng: «Lay 
Chúa, Chúa biét hêt mpi viêc, Chúa biét 
ràng tôi yêu Chúa,» thi Đúc Chúa Jêsus 
đãbâo ngu-ôi ràng: «Hãy chăn chiên Ta.» 
Cbũ «chiên» này cũng khác vó'i haichũò' 
trên và cbĩ vè tín-đò đã đup-c thành-nhon 
thiêng-liêng ròi. Hang ãy nguò'i truyèn-
đao cũng phâi lo đê'n. 

21 : 1 8 , 19—«Ngài nói đèu đó đê Chi 
vè Phi-e-ro- sê chét cách nào...» Lúc truó'C 
Phi-e-ro- đã húa-nguyên theo Chúa cho 
đén chét ( G i . l 3 : 3 7 ) ; hãy giò' nguò'i sê 
đup'c bân-hanh chét vì đao Chúa. Vâ, 
theo lò'i truyèn-khãu đáng tin thì Phi-e-
ro- đă bi đóng đinh trên cày thâp-tu- nhàm 
năm 68 sau Chúa, đàu chĩ xuõng đãt, vì 
nguò-i quyêt ràng không xúng-đáng bi 
đóng đinh y nhu Cúu-Chúa cũa mình. 
«Hãy theo Ta,» túc là hàu-viêc Ngài cho 
đén chét, vì Chúa đã chét đê chuôc tôi 
mpi nguò-i. 

Ú'ng-dung bài hoc cho moi t ín-đo 
Vì dâu Phi-e-ro- đã tam xây-bó su- hàu 

viêc Chúa mà trô- vè nghè cũ ? Vì ông đã 
chõi Đáng Christ. Sau khi lù kê chét 
sô'ng lai, Chúa đã biên ra vó-i môt mình 
Phi-e-ro- song vì ông còn luõ-ng-lu, không 
thê tin ràng ("húa sê lâp mình lai làm kê 
đánh lu'ó'i nguòi, nên ông đã di đánh câ 
nhu cũ. Ta thay viêc áy có ành-lurõ-ng 
rãt ló-n trên sáu môn-đò kia đén noi dâu 
hp chu-a chõi Chúa nhu Phi-e-ro", nhung 
đèu nói ràng: «Chúng tôi đi vó'i anh.» 
Vây, ta không nên nói rang : «Ta có yéu-
đuôi và sa-ngã thì mình la phâi chiu 
trách-nhiêm,» vì ta nào có biét mình đã 
sui biét bao kê khác dòng sõ-phân vó'i 
mình (Rô 14 : 7). Có lê trong vòng chúng 
ta châng có ai phâi chét vi đao, song hét 
thây hãy bàng ngày noi con đuò-ng thâp-
tu-giá, túc là chét vè tình-duc, thé-gian, 
tôi-loi và mpi ỳ riêng. 

Ván-đfe khó giâi-quvét 
Sõ-mang cũa con-cái Chúa có do Chúa 

đinh không? Chac có nlur thê, vì theo 
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bài hpc bôm nay Chúa đã bao cho Phi-e-
ro triróc ràng ngirò'i phâi chêt vì đao, còn 
& câu 22 thì chinh Ngài đã lô cho Phi-e-
ro biê't rãng Giăng sê đuuc sô'ng lâu đê 
hàu viêc Ngài. Bèu rãt càn-yéu cho tôi-
tó Chúa chăng phâi là biét giò - mình 
phâi tir-tràn (câu 21), bèn là dâng tron 
đò-i mình trong tay Chúa, đên nôi có thê 
hò lên vó -i Sú-đò Phao-lô ràng : «Dàu tôi 
sõng liay chêt, Bãng Christ sê điroc câ 
sáng trong mình tôi» (Phil. 1 : 20). 

Khi Chúa kêu-goi nguò'i nào đi hàu viêc 
Ngài thì có chùng-han chăng? Nhò - bài 
hoc này ta hiêu ràng chĩ có chùng-han là 
nguò'i qua đò'i hay là klíi Chúa tái-lâm, 
chó - Chúa chăng hè muõn nguò'i nào 
bô chúc-vu tói-cao Ngài phó-lhác cho 

bp mà xoay vè làm viêc tháp-hèn gì. 
Câu hôi.—Tai sao Phi-e-ro đi đánli cá ? 

—Viêc ãy có ânh-huõ'iig trên ai không? 
—Búc Chúa Jêsus tra-hôi Phi-e-ro - trong 
đoan sácli này có muc-đích gi ?—Chúa có 
lâp Phi-e-ro - lai làm kê chăn-giũ - bày Ngài 
không?—Phi-e-ro - dã chêt cách nào? 

Thí-du vè bài hoc 
«Hãy chăn chiên Ta.» Có môt bà già 

kia đi nghe môt ông muc-sir trú-đanh 
giâng. Khi ra vè có ngU'ò'i hôi rãng: 
«Tlura bà, bà có thich bài giâng cũa ông 
muc-sir chăng? Báp ràng: «Thích thê 
nào đirpc ? Tòi có đeni Kinh-Thánh theo, 
song ông ãy chi dùng nhũng lòi cao-xa 
quá đê'n nôi tôi có đem lĩr-điên theo mói 
hiêu đ u o ' O ) 

9 FEVRIER, 1 9 3 G 
3<>E 

Câu gôc; 

P H I - E - R O " G I Â N G V À O N G À Y L Ê N G U - T U À N 
(Sú-đò 2 : 22-28, 36-41) 

—Phi-e-ro* trà lò*i râng : Hãy hôi-eâi , ai náy phâi nho*n danh Đúe Chúa 
Jêsus ehiu phép báp-têm đè đ iryc tha tôi mình, roi sê điro'c 

lãnh su* ban-eho Đú-c Thánh-Linh 
( S i i - đ ô 2 : 38) 

bây tuàn-lê tron sau ngày Sa-bát trong 
tuàn-lêdân Giu-da dulê Virp-t-qua. Thĩnh-
thoâng Chúa hiên ra vó'i các môn-đò trong 
40 ngày, và 10 ngày sau khi thăng-thiên 
thì Ngài dô Búc Thánh-Linh trên ho. 

Gia-đình lê-bái 
3 Février Sú-đò 2 : 22-28 
4 « Sú-đò 2:36-41 
5 « Ma-thi-o - 3 : 7-12 
6 « Ma-thi-o- 4: 12-17 
7 « Giô-na 3 : 1-10 
8 « Khâi-huyèn 2 : 1-7 
9 a Phil. 2:5-11 
Lò*1 mò* đàng.—Bién-đông thiêng-liêng 

ló'n lio'ii hêt trong câ dòri sõng cfla Plii-e-
ro- là khi ông đã đirpc đày-dây Búc Thánh-
Linh nliàm ngày lê Ngũ-tuàn. Lúc hãy 
giò' Si-môn, là nguò'i phân-tâm, có tánh 
suát-nhiên và hay cây súc riêng đên noi 
chõi không biét Búc Chúa Jèsus, đã tró-

nên Piii-e-ro - (hòn đá), là nguò-i xírng-đáng 
làm cây tru. ló-n và vũng-bèn trong Giáo-
Hôi Bãng Clirist. Tuàn truôc ta đã tháy 
có sáu nguò'i noi guo'ng xáu cũa Phi-e-ro' 
mà bô hàu viêc Chúa ; tuàn này ta sê tháy 
ba ugàn nguò'i nhcrnsugiăng-đaocó quyèn-
uăng cũa Phi-e-ro' mà bô tôi-lôi và tin-cây 
Búc Chúa Jêsus. Nguyên-do viêc ãy tai 
đâu? Há chăng phâi tai nguò'i đã vâng 
linh Chúa cliò'-đoi tai thành Giê-ru-sa-lem 
cho đêu khi măc lãy quyèn-phép tù trên 

< cao ? Lê Ngũ-tuàn này (Lê 23 : 15,16) cách 

Giâi nghĩa tìrng câu môt 
Sú* 2 : 22.—«Búc Chúa Jêsus ó' Na-xa-

rét.» Vì Chúa đã tù thành Na-xa-rét ra 
đi giâng đao, nên Ngài đã niaìig danh-
hiêu này (Gi. 1: 45). Vâ, vì đân-cu' tai 
đó hay bi nguò'i khác kliinh-bĩ nên Iheo 
ỳ dân Giu-đa, danh-hiêu này khiê'n cho 
Búc Chúa Jêsus đòng chiu sĩ-nhue vó'i đàn 
thành áy. Vâ, vì Phi-e-ro đày-dãy Búc 
Thánh-Linh và không còn hô-then vè Búc 
Chúa Jêsus, dàu Ngài quê-quán noi nào 
cũng măc, nên đã quâ-quyê't rang: «Đúc 
Chúa Trò'i đã dùng (Búc Chúa Jêsus) làm 
viêc quyèn-phép.» Vì Búc Chúa Jêsus đã 
tam tù-bô ngôi-vi, su- vinh-hiên và mpisu 
võn tliuôc vè Ngài no-i Búc Chúa Cha đăng 
gìáng-thécúu-chuôc nhon-loai (Phil. 2 : 7), 
cho nên: Phi-e-ro - mó'i nói rang: «Búc 
,Chúa Trò'i đùng.» Lai nũa, nliũng «viêc 
quyèn-phép,su la và dáu la» Ngài dã cây 
Búc Chúa Cha làm ô- giũa vòug dân Giu-
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đa là «dê làm chúng cho Nguò'i» là tù' Đúc 
Chúa Tròi mà đén (Gi. 10 : 25; 17 : 4, v. v.). 

2 : 2 3 . — «Bi nôp theo ỳ đinh truó'C và 
su hiét truóc cũa Búc Chúa Trò'i.» Búc 
Chúa Trò'i đã tièn-dinh Búc Chúa Jèsus 
phâi bi đóng đinh đê đèn tôi-lôi cho moi 
ngu-ò'i. Dâu Giu-đa ích-ea-ri-õt đã phân-
nôp Bú'c Chúa Jèsus vào tay kê gian-ác, 
song néu không thuân ỳ chĩ Búc Chúa Trò'i 
và néu chtra đén kỳ Ngài đã tièn-đinh, thì 
chăng ai có thê làm hai con Ngài đàu. 
Vây, su chét cúa Búc Chúa Jêsus chăng 
phâi là mòt viêc tình-cò', rũi-ro, bèn là đê 
úng-nghiêm mpi du-ngôn trong Kinh-
Thánh, bát đàu tù Sáng 3 : 15 (hãy tham-
khâo Lu 22 : 22 ; Sú 4 : 28 ; Rô 4: 25). «Các 
nguo'i đã mup'n...)) Bâu Búc Chúa Tròi đã 
tièn-đinh Búc Chúa Jêsus phâi chét trên 
cây thâp-tir, nhung Ngài chang buôc ai thi-
hàuh viêc gó'tn-ghè ãy, vi kê đã giét Con 
Ngài vân có quyèn tu-chũ. (Tham-khâo 
Sáng 45: 8; 50: 20). Vâ, vi có'đó hp phâi 
chiu trách-nhiêm và chang có thê đô thùa 
cho Bú'c Chúa Trò'i bao giò-. 

2 : 2 4 . —«Nhung Đúc Chúa Trò'i đã 
khién nguò'i sông lai.» Khi Đúc Chúa Jè
sus bi đóng đinh sĩ-nhuc trên cây go Đúc 
Chúa Trò'i không can-thiêp đê giâi-cúu 
Ngu'ò'i, hình nluv Chúa đã đung-chiu mpi 
str gian-ác ãy ; nhung bô'i khién Đú'c Chúa 
Jêsus sông lai, thì Ngài đã thâng hp. «Nó 
không thê giũ Ngài...» (1) vì Ngài là Đúc 
Chúa Trò'i; (2) vì Ngài là Đãng vô-tôi; (3) 
vì Đú'c Chúa Trò'i dã tièn-đinh su sông lai 
cúa Ngài; (4) vì su sô'ng lai rát càu-yéu 
cho pliiio'iig-pháp cúu-rõi cũa Búc Chúa 
Trò'i dã lâp ra. 

2 : 2 5 - 2 7 — N h ò - Đúc Thánh-Linh soi-
sáng, Phi-e-ro- dã hiêu rang Thi-thièn 16 
chang chép vè vua Ba-vít mà thôi, nhung 
cũng du-ngôn vèsu sô'ng lai cúa ĐángCúu-
thé. «Chang đêlinh-hòn tôi no'i Âm-phù.» 
Trong dôi Cuu-U'óc kê nào chét thi linh-
hòn phâi xuông Âm-phũ câ. Chô áy có 
hai ngăn : môt cho linh-hòn nguò-i công-
hinh ò; gpi là Ba-ra-đi (Lu 23: 43) hay là 
(dòng Áp-ra-ham» (Lu 16: 22); hai là cho 
linh-hòn kê gian-ác ò*. Vì Đúc Chúa Jêsus 
phâi nê'm thũ su chét (Hê 2 : 10), là hiêu-
quâ cùa tôi-lôi (Rô 5: 12), thé cho mpi 
nguò'i, nên trong ba ngày xác Ngài đã nàtn 
noi mò-mâ thì linh-hòn Ngài đã xuong 
Âm-phù (I Phie 3 : 19). Dâu vây, không 

nõ - nào Búc Chúa Trò'i «đê linh-hòn» 
(nghĩa là bô quên) Đúc Chúa Jêsus ô'no'i 
áy luôn ; trái la, Đúc Chúa Tròi đâ khién 
cho Con Ngài sông lai và ra khôi mò-mâ 
đăng làm trái đàu mùa mpi kê thuôc vè 
Chúa (I Cô 15 : 23), và đê chúng quyê't vó'i 
ta rang Đúc Chúa Trài đă nhâm Con Ngài 
làm cũa té-lê cliuôc tôi cho ta. «Chang 
cho... Ngài hir-nát đâu.» Đúc Chúa Jèsus 
thay, tlié cho ta trong moi su* nhung dup'C 
miên môt đèu, túc là thân-thê Ngài không 
tan-nát ra no'i mò-mâ. Vi có' ãy, khôi ba 
ngày Chúa phâi sông lai. 

2 : 3 6 . —«Làm Chúa và Đãng Christ.» 
Dàu dân Giu-đa đã chõi-bô Đúc Chúa Jè
sus, song vì sông lai tù trong kê chét, Ngài 
đâ đirp'c tô ra là Chúa và Đâ'ng Christ 
(Gi. 20: 31 ; Rô 1 : 4). 

2 : 3 8 . — «Hãy hôi-câi .» Tôi- lo i mpi 
nguò'i đã khién cho Đúc Chúa Jêsus bi 
đóng đinh, cho nên mpi nguò-i liên-can 
đê'n su giét nguò-i và phâi ăn-năn tôi rãt 
10*11 áy. «Chju phép báp-têm đê đup-c tha 
tôi.» Phép này chang có quyèn rùa tôi, 
bèn là dãu-hiêu bè ngoài vè viêcmàu-nhièm 
đã làm trong lòng kê ăn-năn tôi. «Ròi sê 
đup-c lãnh su ban-cho Búc Thánh-Linh.» 
Chăng phâi hê kê nào ăn-năn lôi và tin 
Chúa đèu đup'c tu-nhiên nhân-lãnh su* 
ban-cho này nhu có nguòi làm-luô'ng dàu. 
Phi-e-ro- chĩ muõn tô ra môt đèu quan-
trpng ràng nguò'i ta phâi dup'C cúu-rôi ròi 
mó'i có thê nhân-lãnh Búc Thánh-Linh 
nhu các sú-đò nhãm ngày lê Ngũ-tuàn áy. 

2 : 39.—«Vì lò'i húa này...» nghĩa là 
thuôc vè mpi nguòi sê tin-cây công-lao 
thâp-tu-giá cũa Báng Christ, bát cúó'vào 
thé-kỳ nào. 

Ú*ng-dung bài hoc cho moi t ín-đo 
Trong khi kê-cúu bài hpc hôm nay, có 

có lê tín-đò tu hôi phâi làm sao cho đupc 
măc láy quyèn-phép nhu Phi-e-ro- ngày 
xua? Tu hôi nhu vây vì nhìn-nhân ràng 
đò'i sô'ng thiêng-liêng mình lám khi phâi 
thua chay ma-quĩ chang khác nào Phi-e-
ro- truó'C ngày lê Ngũ-tuàn. Dàu Đúc 
Chúa Trò'i không gpi ta làm sú-đò hoăc 
làm công-viêc vĩ-đai nào có thê sánli kjp 
vó'i chúc-vu cũa Phi-e-ro- ngày xua, nhung 
môi nguò-i chúng ta rãt càn nhân-lãnh 
ĐúcThánh-Linh sau jfhi dã đup-c tái-sanh, 
y nhiv Phi-e-ro*; vây, mó-i đâc-thâng nhu 
Phi-e-ro- đã ném-trâi lù ngày lê Ngũ-tuàn 
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trò" vè sau. Phuo-ng-pháp nên-thánh vào 
thé-kỳ thú nhĩvt hay thê kỳ thú- hai miro'i 
võn là môt, cliâng có su- thay-dòi gì ráo ! 
Hõ-i ông truyèn-đao, khi ông giâng đao 
Chúa, thính-giâ có cãm-đông trong lòng 
đè'n nôi hòi ông ràng: «Tôi phâi làm chi» 
chăng? Néu không thì ta đũ thay mình 
chira tírng chiu phép báp-têm bang Đúc 
Thánh-Linh (Gi. 16: 9). 

Vâ'n-đfe khó giâi-quY&t 
Tín-đò có đupc dày-dãy Đúc Thánh-

Linh nliam lúc tin Chúa cliăng? Có nhièu 
tín-đò chua rõ đèu này nên vân làm tuò-ng 
minli đã nhân-lãnh Đúc Thánh-Linh klii 
tin Chúa. Chúng tôi xin nhò- lò-i Chúa 
tõ-bày rang : Su tái-sanh vó-i su nên thánh 
(nhân-lãnh Đúc Thánh-Linh) khác bân 
nhau. Dàu Đúc Thánh-Linh khién ta tái-
sanh (Gi. 3 : 5, 6) song ta chang nhân-lãnh 
Ngài trong kỳ đó đâu. Ngirò-i nào không 
có Búc Thánh-Linh llii chang thuôc vè 
Đúc Chúa Jêsus-Christ (Rô 8: 9), nlurng 
trong thò'i-gian tín-đò ãy chua vâng-phuc 
Đãng Christ và ruó-c Búc Thánh-Linh ngu 
vào lòng làm Vna đpc nhút vô nhi, thi 
chang có thê nói rang Đúc Thánh-Linh 
càm quyèn cao câ trong lòng nguò-i. Ta 
cũng có thê lăy Giăng 14: 17 đê phân-
biêt su tái-sanh vó-i su nên tliánh, vì Đúc 
Cbúa Jêsus phán-day ràng: «Vì Ngài vân 
ô- vó*i các nguo-i (nghĩa là Đúc Thánh-
Linh ô- trong tín-đò; và se ó- trong các 
nguoi* (nghĩa là khi hp sê đuoc đày-dây 
Đúc Thánh-Linh). Vây, Búc Thánh-Linh 
or vói mòi tín-đò, nlurng Ngài châng ô-
trong mpi tín-đò đâu, Vâ lai, su giâng-
day cũa các sú-đò cùng su- tùng-trâi cũa 

^=^= 
1 6 FEVR1ER, 1 9 3 6 

tín-đò trong Hôi-Thánh đàu-tiên cũng hpp 
vó-i su day-dõ cũa Đúc Chúa Jêsús lãm. 
Xin xem truyèn nhũng nguò-i Sa-ma-ri 
nhân-lãnh Đúc Thánh-Linh sau khi đã tin 
Chúa (Sú 8 :15), truyên Phao-lô đupc đày-
dãy Búc Thánh-Linh ba ngày sáu khi tin 
Ngài (Sú 9: 17), và truyên tín-đò Ê-phê-sô 
ó- Sú 19 : 1-6, thì sê rõ. 

Câu hòi.—Bién-đông lón lio-n hê't trong 
đò-i song thiêng-liêng cũa Phi-e-ro là chi ? 
—Su chê't cũa Búc Chúa Jêsus là viêc tinli-
cò- chăng?—Tai sao su chê't không càm-
giũ Búc Chúa Jêsus đup-c?- Phi-e-ro- đã 
tõ clio dân Giu-đa rõ le cót-yê"u nào vè su 
tin Chúa?—Tín-đò có nhân-lãnh Đúc 
Thánh-Linh đòng-thò-i vó-i su tba tôi 
chăng ? 

Thí-du vè bài hoc 
«Vì Chúa sê chang dê linh-hòn tôi noi 

Âm-phũ» (Sú 2 : 27). Nhàm lúc Âu-chiê'n, 
khi quân Anh đê'n gàn thành Giè-ru-sa-
Iem và quân Thò-nhĩ-kỳ sãp-sũa rút cbay, 
thì hp đã đén mò-mâ trõng cùa Búc Chúa 
Jêsus đăng lãy mpi cũa báu dã giáu tai 
đó. Nhung cũa quí-báu ho-n hêt chang 
có tai đó đàu, vì Đúc Chúa Tròi đã khién 
cho Con Ngài tù kê chê't song lai tù lâu 

Có môt nguò-i theo Hòi-giáo tranh-luân 
vó-i ông muc-su np ràng: «Ông theo đao 
Tin-Lành mà chăng biêt lãy gì làm bang-
có- cho lòng tín-nguõng cũa mình, còn 
chúng tôi biét quan-tài cũa ông Ma-hô-
mêt ó đâu. Ông muc-su đáp ràng : «chúng 
tôi biê't môt đèu rãt quan-hê này, túc là 
mò-mâ Đúc Chúa Jêsus đã bõ trõng lâu 
năm vì Ngài đã song lai rôi.» 

2 0 2 

PHI-E-RO* DAY B Ò N - P H Â N TÍN-ĐÒ DÒI VÓ'I CHÁNH-PHÙ 
(I Phi-e-ro 2 :11-17; 4 :1-5) 

Câu goe:—«Su- Yêu-thiro*ng cbãng h§ làm hai kê lân-cân, 
vây yêu-thu 'O 'ng là su* làm tron luât-pháp» 

( R ô - m a 13 : 1 0 ) 

Gia-đình lê-bái , Lò*i mô* đ à n g . - S ú - đ ò Phi-e-ro đã đat 
10 Février I Phi-e-ro 2 : 11-17 tho-tín này cho «nhũng nguòi kièu-ngu 
11 « 1 Phi-e-ro- 4:1-5 rãi-rác» ò- ngoài xú Pha-lê-tin. Trong 
12 « Tít 2:1-15 vòng hp có lãm nguò-i Giu-đa và cũng có 
13 « Rô-ma 13:1-7 kê ngoai-bang. Lúc bãy giò- các tín-đò 
14 « E-phê-sô 2:13-22 đuo-ng chiu bât-bó - rãt dlr-tp-n vào đò-i 
15 « Rô-ma 13:8-14 hoàng-đé Nê-rôn (54-68 S. C) . Néu 
16 « Thi-thiên 146:1-10 nhũng tín-đò ãy nhìn-xem đia-vi khó-

ì 

I 
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khăn, ât sê tliâ'y châng có su- gì đáng gpi 
là vui-su-ó-ng, nhu-ng ông Phi-e-ro- có ỳ 
nhâc cho hp nhũng su- vinh-hiên không 
hê lnr-nát đupc, nhu- là «su trông-cây 
song» (1:3), «co'-nghiêp không hu- đi» 
(1 :4), su- cúu-chuôc «hôi huyét báu Đáng 
Clirist» (1 : 19), v. v. Bò-i đó tín-đò đã 
trô- nên «dòng-giông lua-chpn, là chúc 
thày té-lê nhà vua, là đân thánh, là dân 
thuôc vè Đirc Chúa Tròi» (2:9). Dàu 
tín-đò đã đup-c phong chúc tôi-cao trong 
nuó'c Đúc Chúa Trò-i, song hp chang nên 
tirò-ng rang không cón có bon-phân gì 
đõi vó-i cliánh-phũ nào ô- du-ó-i đát này. 
Y-kiên áy rà't là sai-Iàm. Vây nên khi òng 
Phi-e-ro- đu-o-ng yên-ùi lòng tín-đò thuô-
xira bò-i nhâc đê'n nhũ-ng hanh-phu-óc 
hâu-lai, thì ông cũng đã tô rõ bon-phân 
hiên-thò'i cùa hp nhu- chúng ta sc tháy 
trong bài hpc hôra nay. 

Giâi nghĩa tírng câu môt 
1 Phi-e-ro* 2 : 11.—«Nguò'i ô- trp, kê 

đi đu-ò-iig.» Tín-đò đã sanh tai xú nào thì 
kê là công-dân xú ãy, cũng nhu- mpi nguò-i 
khác vây; nhu-ng vì chúng ta «ham-mê'n 
môt quê-huo'iig tô't ho-n... ó- trên trò'i)) 
(Hê 11:15, 16), cho nên đôi vói thê'-ha 
này thi phâi kê minh là nguò'i ò' trp thôi 
(Gi. 17: II Cô5:6 ) . aPhâi kiêng nhũng 
đèu xác-thit ua-thích.» «Xáe-thil» đây 
không chĩ vè thân-thê tín-đò, bèn chi vè 
tánh lur-hoai vân muôn cai-tri hp luôn, 
măc đàu hp đã tin Chúa ròi. Vè mpi su 
ua-thích áy hãy xem Ga 5 :19-21; Cô 3 : 5-
9. «Chông-tra vó'i linh-hon,» vì ma-quĩ 
muôn lp'i-đung su ua-thích trái vó'i su 
ham-muôn cũa Đúc Thánh-Linh (Ga 5: 
16, 17) mà khién cho tín-đò vâp-pham, 
thôi-lui và bô Chúa. 

2 : 1 2. —«Phâi ăn-ô' ngay-lành giũa dân 
ngoai.» Tín-đò phâi làm guo'ng sáng cho 
mpi ngu'ò'i. Dàu nguò'i ngoai ăn-õ' cách 
nào, nhung vân biê't tín-đò phâi là nguò'i 
thê nào mó'i xúng vó'i Đáng đã kêu-gpi 
hp. «Vân gièm-chê anh em nhu nguò'i 
gian-ác.» Dân Giu-đa cũngđã tõ-cáo Đúc 
Chúa Jêsus là «tay gian-ác» (Gi. 18:30). 
Lúc bây giò' vì lín-đò không hiêp môt vói 
nguò'i ngoai-đao trong su pham tôi, su 
cúng-té v. v. nên đã bi vu-cáo là kê gian-
ác. «Tháy viêc lành... thì đên ngày Chúa 
thăm-viê'ng, hp ngpi-khen Đúc Chúa Tròi» 
(so-sánh. Ma 5:16). Dàu lúc ban đàu hp 

cho «viêc lành)) cũa tín-đò là «gian-ác,» 
song nho-n «tháy viêc lành» áy không kíp 
thì chày phâi có nguòi ăn-năn tôiĩ tin 
Chúa, hiêp-đòng vó'i tín-đò hp đâ gièm-
chê mà «ngp'i-khen Đúc Chúa Trò'i.» 

2 : 1 3 . — «Vì có- Chúa.» Phi-e-ro' nói 
nhu vây vì đèu ông đay-bâo sau này là 
ỳ-muô'n cùa Chúa và vì chính Ngài đã cú-
ch ĩnhuthé khi còn ô- thé-gian (Ma 22 :21j 
v. v.). «Hãy phuc theo mpi phép-tâc...» 
Dàu ta nên kê mình là kê ô-trp, song cũng 
hãy phuc điró'i mpi quau-quyèn thê'-gian. 
Ngày xira tín-đò đã bi vu-cáo là kê trái-
pham pháp-luât cũa đê'-quôc, song trâi 
các đò'i tín-đò thât cũa Chúa vân giũ ven 
pháp-luât nhà-nuó'c. «Vua, nhu đăngrát 
cao,» túc là hoàng-đê' Nê-rôn. Dàu hoàng-
đê' áy đã bac-đãi và băt-bó-tín-đò đũ cách, 
song vì Chúa đã cho phép nguò'i hành 
quyèn cai-tri, nên tín-đò cũng phâi vâng-
phuc trong mpi su không trái vó'i lu-o-ng-
tâm hp và tôn-chĩ cũa đao Tin-Lành 
(Rô 13 : 4, 5). 

2 : 15.—«Làm đèu lành đê ngăn miêng 
nhũng kê ngu-muôi dai-dôt.» Vì nguò'i 
ngoai châng có su khôn-ngoan cũa Chúa 
nên không thê hiêu các công-viêc cũa 
con-cái Đúc Chúa Tròi (I Gi. 3:1) . Dàu 
vây, tín-đò hãy cú làm đèu lành mãi; 
chĩ có phuo-ng-pháp áy đê chông-trâ vái 
hp, đê'n nôi truó-c sau hp phâi làm thinh 
vì tháy viêc lành áy làm ra truó-c mát hp 
càng ngày càng thêm. 

2 : 1G. — «Hãy ăn-ô- nhu nguò-i tu--do.» 
Tín-đò đã đup'c Đúc Chúa Jêsus buông-
tha ra khói quyèn cũa tôi, nên không còn 
làm tôi-mpi cho ma-quĩ (Gi. 8:32-36). 
«Chó' dùng tu-đo làm cái màn che su 
hung-ác.» Tín-đò sô'-đĩ đup'c tu-do là đê 
làm «tôi-mpi Đúc Chúa Trò-i,» chó- châng 
phâi có muc-đích gì khác (Ga 5 : 13, 14). 

2:17 .—«Hãy kính mpi nguò-i.» Đúc 
Chúa Jêsus không coi khinh loài nguò'i, 
vì Ngài đã đành lòng giáng-thé, thành 
nhuc-thê đê cúu-rôi mpi nguò'i. Vi mpi 
nguò'i đèu là bõ'i Đúc Chúa Trò'i dung 
nên, cho nên ta cũng phãi kính mpi nguò'i, 
không dám coi ai là phàm hêt (Rô 13: 7). 
«Yêu anh em.» Dàu ta phâi yêu mpi nguò'i 
và rát muôn dân hp.đê'n su cúu-rôi cũa 
Đáng Christ, song có môt su yêu-thuo'ng 
rát thân-thiêt giũa vòng mpi kê cùng 
thuôc riêng vè môt Chúa Cúu-Thé (Gi. 13: 
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35; Hê 13: 1 ; I Gi. 3 : 11, v. v.). «Kínli-sp-
Búc Chúa Trò'i.» Chĩ tín-đò có thê làm 
đèu này. Dàu ngu'ò'i ngoai-đao công-
nhân có Bú'c Chúa Trò'i, song ho chĩ sp'-
hãi Ngài (I Gi. 4: 18), chó- không hè kinh-

isp- và vâng-giũ đièu-răn cũa Ngai. «Tôn-
trpng vua,» túc là hoàng-đê' La-mã. 

4 : 1 . — « V â y , vì Đáng Christ đã chiu 
khô...» Dàu Chúa đã chiu chét đê đèn 
tôi cho ta, nhung trong thò'i-gian ta còn 
à thé-gian này, thi ta cũng phâi đòng 
chiu khô .vó'i Ngài. Su khò áy Chúa 
không thê chiu thé cho ta, ai náy phâi 
gánh láy phàn riêng mình (Gi. 16:33; 
Sú 14:22;Bô 5 : 3 ; 12:12). «Dútkhói tôi-
;|6i.» Néu ta đòng chiu khô vói Chúa 
thì đũ chúng rang tôi-loi vó'i ta đã tù-
biêt nhau, vì nguò'i thé-gian ch'í ghét kê 
không hiêp môt vó'i hp mà pham tôi thôi. 

4 : 2 , 3 . — «'Ngày truóc theo ỳ-muôn 
nguòi ngoai-đao v. v.» Khi ta còn là tôi-
iiho-n thì cô-nhiên đã làm mpi su kê ra 
trong hai câu này; song sau khi đã hét 
lòng tin theo Chúa thi nõ' nào ta còn 
khuynh-huó'ng vè mpi su áy ? 

4 : 4.—«Hp láy làm la.» Tù khi A-hên 
bi Ca-in gièm-chê vì vâng linh Đúc Chúa 
Trò'i mà dâng tê-lê cho đén ngày nay, 
hê nguò'i nào quyét tâm không hiêp môt 
vó-i nguò'i tôi, ãt bi hp sĩ-nhuc đú cách. 
TSfivumg kê nào vì có- áy mà bõ Chúa thi 
cóxínig-đáng mang danh-hiêu tín-đò đàu. 

Ú"ng:dung bài hoc cho môi tín-đò 

Dàu bài hpc này có đè-muc là: '(bôn-
phân tín-dò đõi vó'i chánh-phù,» song 
châng cõt day môt măt áy thôi đàu, bèn 
cũng day vè tín-đò, là công-đân cùa thiên-
quôc, phâi có hành-vi cũ-chĩ thé nào. 
Vâ, thiê't tuòng hai đèu áy rát quan-hê 
vó-i nhau, vi néu ta chua hét bôn-phân 
đõi vó'i thiên-quõc (chét vè nguò'i cũ, ăn-
cr cách thánh-sach v. v.), thì giũ- trpn 
mpi phép-tác cua đò'i thê nào đupc ? 
Dám chac rang chĩ có h*Tng tín-đò giũ 
trpn bôn-phân đôi vó'i Chúa mó'i có thê 
làm còng-dàn. đáng khen ó- duó'i thé-ha 
này. Dàu khi nguò'i thé-gian tháy viêc 
tô't-lành cùa tin-đò làm ra thì sanb lòng 
ghen-ghét, nhung truó'C sau ai náy đèu 
phâi thàm khen tín-đò là nguò'i ăn-ô-hièn-
lành, không hè trái-pham pháp-luât nào. 
Néu tin-đò có ỳ khác đôi vó'i mpi viêc 

này thì quyét không thê hoàn-toàn đep 
ỳ Thánh-Chúa. 

Ván-đê khó giâi-quvè't 

Vì bài hpc (4 : 3) có day vè tin-đò không 
nên «say rupu,» nên xin bàn qua ván-đè: 
«Tín-đò có nên bán rupu cháng?» Có 
nguò'i nói ràng: «Có khi không bán 
rup'u cho hp thi hp cũng không mua 
bàng khác thâtlà uông.» Hplai nói ràng: 
«Bán rup'u không tôi miên là chínb ininli 
chũ tiêm không uông và không làm gircng 
xãu cho nguò'i ta.» Songthanô i ! Chang 
có guo'iig nào xáu ho-n là tín-đò làm chũ 
tiêm bán rupu cho nguòi ta uô'ng. Sao 
dám quâ-quyét vây ? Vì Kinh-Thánh chép 
ràng: «Bup'u... cát láy hét trí-khôn» (0-
sè 4:11). Vây, chũ tiêm sao khôi mác 
tôi cát láy tri-khôn cùa kê Đúc Chúa Trò'i 
đã dirng nên? Kinh-Thánh cũng có lãm 
câu khác day vè nhũng su tôn-hai do 
uông rup'u, và chác Đúc Chúa Trói không 
càm kê bán rup-u cho nguò'i ta là vô-tôi 
dâu. Néu Kinh-Thánh chĩ có môt câu 
sau này thì cũng đũ răn-bâo tin-đò dùng 
bán rup'u, huo'ng-đèn, thuôc phiên, thuôc 
lá hay là vât nào khác dùng trái ỳ Chúa, 
túc là : «Bát cú viêc gì tua nhu đèu ác, 
thì phâi tránh đi» (I Tê 5:22). Bán rupu 
không «tua nhir đèu ác» hay sao? 

Câu hôi. — Đúc Chúa Jêsus đã làm 
guo'ng sáng thê nào vè tín-đò phâi phuc 
các chánh-quyèn ?—Cách hành-vi cũ-chĩ 
cũa tín-đò có can-hê đén bôn-phân hp 
đõi vó'i chánh-phũ chăng? — Tai sao Phi-
e-ro' kê su chiu kho là chúng-có - tín-đò 
đã «đút khôi tôi-lôi ?» 

Thí-du vè bài hoc 
«Su yêu-thuo'iig chăng hè làm hai kê 

làn-cân.» Ngày xua bên My khi tôi-mpi 
da đen chua đupc giãi-phóng, có ông 
đièn-chũ kia đén môt «chp' bán nô-lê.» 
Ông tháy môt chàng thiéu-niên da đen có 
hình-dung đep-đê và vê manh-khôe, 
nên truó'C khi trâ giá mua thì hôi chàng 
ràng: Néu tôi mua anh thì anh sê làm 
tôi-tó' thanh-liêm cũa lôi không?» Tôi-
mpi đáp rang: «Thua ông, dàu ông có 
mua tôi hay không, tôi cũng quyét-tâm 
ăn-ô' ngay-lành và thanh-liêm luôn.» 
Chac nguò'i da đen đó đã hpc ô'truòng 
Đáng Christ và đã có linh-thàn hiêp vó'i 
su day-đô & Êph. 4:28và Bô 12 :17. 
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2 3 FEVRIER, 1 9 3 6 

PHI-E-RO" CHITA LANH NGU'Ò'I QUE 
(Sir-đõ 3: 1-10, 4 : 8-12) 

Câu gòc:—Nhu-ng Phi-e-ro" nói vó'i ngiròi rang: Ta châng eó vàng bac 
chi hêt, song đêu ta có, thì ta cho nguò' i : nho*n danh Đúc 

Chúa Jêsus ò* Na-xa-rét , hãy biró'c đi í 
(Sii-đ(3 3 : 6 ) ' 

Gia-đình lê-bái 

17 Février Sú 3 : 1-10 
18 » Sú 4: 5-12 
19 » Sú 9: 31-35 
20 » Giáng 14: 10-15 
21 » Gia 5: 13-20 
22 » Mác 1: 29-39 
23 » Ê-sai 35: 1-6 
Lò'i mô* đàng.—Sau ngày sô'ng lai cúa 

Đúc Chúa Jêsus thì các thày té-lê câ, các 
thày thông-giáo cùng bon Pha-ri-si chăng 
lo đê'n «phong-trào Na-xa-rét» bao nhiêu, 
vì làm tirô'iig ràng su vân-đông ây tuyét-
sach tron ròi. Dê'n ngày lê Ngũ-tuàn, các 
bâc cai-tri đân Giu-đa cũng không đè'm-
xĩa đén su đò ra Dúc Thánh-Linh, song 
khi Phi-e-ro' và Giăng đã làm phép la thú 
nhút, là chũa cho nguò'i què đugc lành, 
thì nhũng ngirò'i ãy mói lo-so vi câm-biêt 
ràng Phi-e-ro' và Giăng đã măc láy quyen-
pliép rát ló'n bang Búc Chúa Jêsus ngày 
truó'c. Ho đã chói-hõ Báng Mê-si, nhung 
nay có nguòi khác day lên truyèn-day 
đao Báng ãy và nho'n danh Ngài làm phép 
la. Viêc này có'Iê xây ra ít ngày sau 
ngày lê Ngũ-tuàn thôi. 

Giâi nghĩa tìrng câu môt 
Sú* 3 : 1. — «Buòi càu-nguyên giò' thú 

chín.» Trâi lâu năm nliam giò' này dân 
Giu-đa đã dâng té-lê cho Đúc Giê-hô-va ; 
và nham giò- áy Búc Chúa Jêsus đã bi 
đóng đinh trên cây thâp-tu đê đèn tôi 
cho nho-n-loai (Ma 27 : 45). Nhò' cũa té-lê 
rãt tron-ven cùa Búc Chúa Jêsus nên con-
cái Ngài mó'i có phép càu-nguyên vó'i 
Búc Chúa Cha nho'n danh Đúc Chúa Con 
(Hê 10: 20). «Phi-e-ro' vó'i Giăng.» Ngày 
truó'c hai môn-đò này đã đuoc Đúc Chúa 
Jêsus sai đi vó-i nhau đê giâng đao (Lu 
22: 8), ròi đén sau hp ò' chung vó'i nhau 
luôn ( G i . 2 0 : 2 ; 21:7) . Có lê Giăng có 
nhà tai Giê-ru-sa-lem (Gi. 19: 27) và cho 
Phi-e-ro -trp. «Cùng lên đên-thò'.» Vì hai 
môn-đò này vón là nguò'i Giu-đa, nên cú 

bang ngày đu su thò'-phuong tai đên-thò 
(Sú 2 : 46; 5 : 42). Có lê hp chua hiêu rõ 
rang các lê-nghi cũa luât-pháp đã úng-
nghiêm bô'i su chét cũa Đúc Chúa Jêsus. 
Dàu ông Phao-lô đã hiêu đêu ãy rõ ho'n 
ai hét, song chính ông đoi vó'i nguò'i Giu-
đa đã ăn-ó' nhu nguò'i Giu-đa (Sú 21 : 20-
26; I Cô 9 : 20-22) đê dân hp đén su cúu-
roi trong Báng Christ. O'thé-kỳ thú nhút, 
là thò'i-gian giao-thúa cũa Cuu-U'ó'c và 
Tân-U'óc, đàu tín-đò Giu-đa có nhóm tai 
đèn-thò' hàng ngày, nhútlà ngày thú bây, 
song dê'n ngày thú nhút trong tuân-Iê hp 
cũng nhóm lai đê kỳ-nièm sir song lai cũa 
Búc Chúa Jêsus và thò'-pliirp-ng Ngài (Gi. 
2 0 : 1 , 1 9 , 2 6 ; S ú 2 0 : 7 ; I Cô 16 : 2). Sau 
thê'-kỳ thú nhút tín-đò chĩ nhóm lai ngày 
thú nhút trong tuàn-lê đê thò'-phuong 
Chúa thôi. 

3 : 2.—«Què tù lúc sanh ra.» So-sánh 
vó-i nguò-i mù ô' G i . 9 : 1. Câ hai uguò-i 
này có thê chĩ bóng vê su yéu-đuô'i thiêng-
liêng cũa mpi nguò'i sanh trong tôi-lôi 
(Thi 51: 5). 

3 : 4.—«Nhìn xem chúng ta.» Phi-e-ro 
bâo nguò'i què nhu thé vì muô'n nguò'i 
quên mpi kê xung-quanh mình và chĩ có 
hi-vpng no'i tôi-tó' Đãng Christ thôi. 
«Nhìn chăm chăm hai nguòi.» Dàu nguò'i 
què ao-uó'c đupc tièn-bac, song vì đã 
vâng lò'i nên mó'i có thê nhân phuóc 
lành quí hon vàng bac bôi phàn. 

3 : 6.—«Ta chang có vàng bac chi hét.» 
Hp đã vì danh Chúa bô nhà-cũa cùng mpi 
su và trô' nên nghèo nhu Chúa, hàu cho 
có thê khién cho làm kê trò' nên giàu 
trong dúc-tin (Lu 18: 28; II Cô 6: 10) 
«Nhon danh Dúc Chúa Jêsus-Christ & Na-
xa-rét, hãy buó'C đi.» Bôi lò'i ãy nguò'i 
què đã nây ra đúc-tin đăng đuoc Iành-
manh (câu 16). Dàu Đúc Chúa Jêsus dã 
thăng-thiên ròi, nhung môn-đò còn có 
thê nhon danh Ngài. làm phép la. Chác 
ngày ãy Đúc Thánh-Linh đã nhâc cho 
Phi-e-ro' nhó' nhũng lò'i cũa Đúc Chúa 
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Jêsus nhu dã chép õ- Mác 16: 17, 18 và 
Giăng 14: 12. 

3 : 7.—«Nâm tay hũu...» cũng nlur ngày 
truó-c Đúc Cluía Jêsus đã đõ - bà gia Phi-
e-ro- dây (Mác 1 : 31). 

3 : 8.—«Ngirò-i lièn nhqy, v. v.» Vì Phi-
e-ro1 đã tin lò'i Đúc Gliúa Jêsus húa õ-
Giăng 14: 13, 14, và đã tin quyèn-phép 
danli Chúa (Sú 2: 21), nên nguò'i què 
đup-c lành-manh trpn-ven. Vì có - ãy Phi-
e-ro- không dám nliâu láy môt cliút vinh-
hiên nào vè minh (3 : 16; 4: 10). 

4: 8. —«Phi-e-ro- đày-dây Đúc Thánh-
Linh.» Vì Phi-e-ro- đă đu-p-c đày-dãy Đúc 
Thánh-Linh nhàm ngày lê Ngũ-tuàu ròi, 
nên chác câu nây chì vè môt sii đày-dây 
đăc-biêt và rát la-lùng mà ông tùng-trâí 
trong giò- áy đáng có su đan-dĩ và su 
khôu-sáng dê dõi-đáp nhũ-ng nguòi đuong 
tra-hôi ông vê phép la này (Ma 10 : 19, 20). 

4: 10 . — «Báng mà các ông dã đóng 
đinh.» Su- sp--hãi cúa Phi-e-ro- trong đèm 
Đúc Cliúa Jêsus bi nôp đã mát ròi vì lòng 
ông đày-dây Bú-c Thánh-Linh (IGi .4: 18; 
Rô 5: 5), đén nôi ông châng nhũ-ng dám 
tõ-cáo hang bình-dân mà cflngtô-cáo các 
quan cai-tri hp luôn thê. 

4: 11.—«Hòn đá góc nhà» (xem bài 12 
Janvier day vè I Phie 2 : 5, 6). Nhũ-ng 
ngu-ò-i đang nghe Phi-e-ro- tuõ-ng ràng vì 
hp là dân Giu-đa nên chĩ môt dân-tôc hp 
đwp-clàm «nhà Búc Chúa Trò-i. Phi-e-ro-
muôn ló cho hp biet ràng tù đó trõ- vè 
sau chĩ có nhírng nguò-i tin đén đanh Búc 
Chúa Jêsus (là hòn đá bi ngu-ò-i Giu-đa 
loai ra) mó-i nhò- Ngài mà trõ- nên đá sô'ng 
đê xây-cát nhà thiêng-liêng cho Bú-c Chúa 
Trôi (Ê-sai 28 : 16 ; Lu 20 : 17 ; Êph. 2 : 20; 
I Phie 2 : 6, 7). 

4: 12. — «Châng có su- cúu-rôi trong 
Đáng nào khác,... châng có danh nào 
khác...» Vì dân Giu-đa vân biet ràng chĩ 
môt mình Đúc Chúa Trò-i có quyèn cúu-
chuôc ho (Ê-sai 43 : 11; 45 : 22), nên Phi-
e-ro- ngu-ỳ day râng Đúc Chúa Jêsus cũng 
là Đúc Chúa Trò-i. «Chúng ta phâi nhò" 
đó mà đup-c cúu.» Tù-liêu «chúng ta» 
đây chang phâi chĩ riêng vè dân Giu-đa 
đâu ; trái lai, mpi ngu-ò-i phâi nhò' Đúc 
Chúa Jêsus-Christ mó'i đup-c cúu. Riêng 
môt câu này đú bài-bác ỳ-kiên sai-làm cua 
nguò-i nói ràng : «Đao nào cũng vây.» 

Ú 'ng-dung bài hoe cho môi tín-đo 
Nê'u ta muôn tháy quyèn-phép ngàyxua 

lõ ra giũa Hôi-Thánh ngày nay, thì ta 
phâi bèn lòng càu-nguyên nhu Phi-e-ro-
và Giăng mó-i đu-p-c. Chúng ta có giò-
càu-nguyên nhút-đinh nhu Phi-e-ro- và 
Giăng (3: 1), Đa-ni-ên (Đa 6: 10), Đa-vít 
(Thi 55:17), Môi-se (Xuát 33 : 8-11), và Đúc 
Chúa Jêsus (Ma 14 : 23 ; Mác 1: 35 ; 6: 46 ; 
Lu 11 : 1) chăng? Nê'u môi tín-đò dup-e 
đày-dây Đúc Thánh-Linh nhu Hôi-Thánh 
đàu-tiên, ăt ta sê tháy phép la hàng ngày. 
Chúng ta là kê ké-vi ông Phi-e-ro-, có thê 
nói ràng: «Đèu ta có thì ta cho nguo'iw 
chăng? Néu chăng đup'c, thì ta hãy biê't 
ràng kê nào có Đáng Christ đày-đây trong 
lòng bõ'i Đúc Thánh-Linh thì có hêt câ 
mpi su đê chia cho kê khác (I Cô 3 : 21, 
22). Hõ-i ông truyèn-đao, xin hòi ông 
ràng: «ÔngcógiângBãngChristvà quyèn-
phép cũa danh Ngài nhu Phi-e-ro- và các 
sú-đò ngày xua chăug?» (I Cô 2 : 2). 

Ván-đS khó giài-quyét 
Có nguò'i mup'ii truyên nguòi què đup'C 

chũa lành đê quyét ràng tín-đò có phép 
càu-nguyên cho nguò'i chua tin Chúa 
đup'c lành binh. Nlurng có phâi vây đâu. 
Ta nên biet ràng có lê nguò'i què này đã 
nghe Búc Chúa Jêsus day tai đèn-thò- áy 
(3: 2), và vè sau đã nghe nói vè su chê't 
và su sô'ng lai cũa Ngài. Sau nũa, nguò-i 
này đâ tháy viêc rát la xây ra nliàm ngày 
lê Ngũ-tuàn và vì có- máy đèu áy nguò'i 
có lòng san-sàng tin Chúa đê đup'c chũa 
lành lièn khi nghe Phi-e-ro' rao-giâng danh 
Ngài (3: 6, 16). 

Câu hôi.—Tai sao Phi-e-ro- dan-dĩ?—Ai 
đã chũa cho nguò-i quèđup-c lành?—Tín-
đò có thê trông tháy phép la trong đò'i 
văn-minh này chăng? 

Thí-du vè bài hoe 
«Ta chang có vàng bac chi hêt.» Ngày 

xua ông Thomas d'Aquin đên thăm giáo-
hoàng Innocent IV tai thành Rô-ma. Ông 
Innocent IV chĩ cho Thomas xem mpi cũa 
châu-báu trong cung-điên và nói ràng: 
«Hũi I'homas, nguo-i có tháy mpi vât này 
chăng? Giáo-hôi Đáng Christ không còn 
có thê nói râng: Ta chang có vàng bac 
chi hét.» Thomas đáp ràng: «Phâi, nhung 
giáo-hôi Chúa cũng khôn-g thê nói ràng: 
Nho-n danh Đúc Chúa Jêsus-Christ ô- Na-
xa-rét, hãy buó-c đi.» 


