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TOI CO LEN TIENG C H U N G BAO K H O N G ? 
<(^^^fE^ír AI sao sau hai inuoi năm 

ròng-rã rao-giâng Tin-
Lành còn có nhièu linh, 
nhièu làng, nhiêu bô-lac 

t) ô Dông - (1 u o* n g c h u a 
dugc nghe o'n cúu-rôi?» 

Đuo'ng thôi Hôi-Thánh đàu-liên, chi 
trong vài raird năm ngon cô Thâp-tu 
đã pháp-phói che-phũ khâp các t'ính-
thành, làng-xóm cùa đê-quóc La-mã. 
Dâu lãnh-lu Hôi-Thánh, túc là các sú-
đò và các ông truyèn-đao, đóng vai hè-
trong, nhung kê't-quâ tót-tuoi kia môt 
phàn rãt lón do moi tín-đò dan-dĩ đòn 
danh Cúu-Chúa. Xin lây xú Tiêu A-
tê-á làm bang. Dành ràng Phao-lô 
ngu tai E-phê-sô, nhung Kinh-Thánh 
nào có chép òng đua gót chon đep-đê 
đén lliăm Hôi-Thánh hung-thanh lai 
thành Cô-lô-se cũng thuôc xú đó đâu. 
Thê' thì muón đáp trúng câu hôi trên, 
ta phâi nhìn vào chô môi tín - đò 
không góp dũ phàn truyèn-đao, ãy là 
chua nói đê'n công-viêc cũa Dúc Thánh-
Linh. Trao hãu hêt trách-nhiêm làm 
chúng vè Chúa cho các ông muc-su, 
truyèn-đao, áy dáy cái súc manh bay 
lâu ngăn-trôngót hai muoi t r iêu nguòi 
nghe danh J È S U S tú-ái . 

Có!—Vì tôi là t h á n h - đ ô 
l ^ O C tho Ê-phê-sô 4 : 7-16, ta tháy 

Phao-lô khen-tăng cácân-tú Báng 
Christ dò trên Hôi-Thánh de du-bi và 

gày-dung các «thánh-đò» hàu cho ai 
náy chang công góp súc «gây-đung 
thân-thê Dáng Christ.)) Thánh-đò là 
đia-vi và phàm-iuóc cũa môi nguòi tin 
theo Cúu-Chúa, chó không phâi riêng 
cũa nhũng ai chiu chúc trong Giáo-
Hôi, hoăc đã đô huyè't tô lòng mên 
Chúa. Chúng ta há chang nhân-biêt 
ràng Chúa cũng dành riêng môt chúc-
vu cao-quí cho tín-đo hèn-kém ho'n 
hêt? Hõ-i anh em tín-đò yêu-dáu, hê-
trong thay là trách-nhiêm môi nguò'i 
chúng ta đói vói su giâng đao cho ké 
dòng- loa i ! Biél dâu l inh-hòn kia 
châng nông-náđgi-chò-anh em chĩ cho 
biêt con đuòng cúu-rôi bói Chũa Jêsus. 
Biê't đâu linh-hon áy chang là vàl-liêu 
cuôi-cùng càn đê xây xong thân- thê 
Đáng Christ t ruóc khi Ngài tái- làm. 
Néu ta hũng-hò phân-su, thì t ruóc tòa 
Chiên Con sao hay chũa tôi nàng-nè? 

Có!—Vì t h e mó'i t r í in p h â n - s u - 

r p H y C - H À N H lê đao Tin-Lành và 
cát tiêng đòn đao Tin-Lành, dó là 

hai trách-nhiêm quaii-trong hon hêt 
cũa tín-dò đói vói Dúc Chúa Tròi và 
loài nguói . Nhung biê't bao tín-dò vì 
tháy sóng tôi cao ngát, tà-giáo lan-tràn 
và lè-thói hũ-lâu bó-buôc, nên dành 
lăng tiêng im hoi , nhuóng phãn.tháng 
cho quĩ Sa-tan, láy su thuc-hành lê 
đao làm đày-đú. Tín-đò Hôi-Thánh 
dàu-tiên có nhu thê không? Néu ho 
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ngâm miêng vì so' con bat-bó và khô-
hìnli, thì đao Tin-Lành có đõn ròng 

I và chúng ta ngày nay có dip tót duoc 
cúu-rôi chang? Lai níra, nê'u ta không 
chju làm chúng cho Chúa, thì sao biê't 
duoc nhũ-ng ân-tú Ngài muón ban cho 
mình dê hàu viêc Ngài? Thât nhiêu 
khi lòi làm chúng cua môt lín-dò hèn-
kém làm cho nguòi cao-sang trong 
Hôi-Thánh phâi then thàm. Kỳ-giâ 
tin theo Đáng Christ vì tháy môt chàng 
thiêu-niên dâu bi cbê-cuòi, nhao-báng, 
nhung vân vui-vê làm chúngcho Chúa. 
Câu Chúa cho chúng tôi hoe thuôc và 
làm theo lòi Phao-lô khuyên-day Ti-
mô-thê: «Ta khuycn con hãy nhen lai 
o-n cúa Đúc Chúa Tròi ban cho» (Ii Ti 
1:8)! Đuo-c vây thì lùa Thánh-Linh 
sê căp theo lòi nói thiêt-tha, và linh-
hòn vu-o-ng tôi sê duo-c tái-sanh. 

Cót—Vì Chúa tôi đ ã l à m t h ê 
XZ\EU tõi-cân cũa Hôi-Thánh Nam-

Viét ngày nay là ai náy núc tiê'ng 
đõn đao vì có' kính-yêu Thiên-Phu và 
thuo-ng-xót đõng-bào h u - m á t . Su 
vinh-hiên cùa Đúc Chúa Tròi phâi 
làm trung-tâm đông-luc cho moi viêc 
tin-kính và cách hành-vi cúa tín-đò. 
Suót sáu ngày tõ quyên sáng-tao, Đúc 
Chúa Trôi muón in nét vinh-hiên trên 
môi vât hoàn-inỳ và nhút là trên loài 
n g u ò i ; nhung căm-hòn và quĩ-quyêt, 
Sa-tan đã vùi vinh-hiên kia duói đóng 
bùn tôi-lôi. Chang cam chiu kê thù 
thang thê, Đúc Chúa Trôi đã láy thiên 
t r ù ác, phó Con môt cho Tú-thân đê 
làm phuong cúu-vãn tình-hình ngang-
ngúa, lai đinh ràng hêcugheđên danh 
Đ ú c Chúa jêsus (Con áy), moi dâu gói 
đèu quì xuóng» (Phil . 2 : 10). Con áy 
«tháy nhũng đám dân dòng thi dòng 
lòng thirong-xót» (Ma 9: 36), nên đã 
khuyên môn-đò càu-nguyên cho có 
nhiêu nguò'i «khua chuông cânh-tĩnh 
hõn mê-muôi,» và cũng truyên báo ho 
«hãy đi khãp thê'-gian, truyên Tin-
Lành cho moi nguòi» (Mác 16: 15). 
Thê ròi 12 sú-đõ vói 120 môn-đò trong 
vài muai năm đã «lât đô thê'-gian.» 

Hôi lín-đõ Đông-Pháp, hãy kinh Chúa, 
thuo-ng nguòi, và kêu-Ia nhu Phao-lô 
ràng : «Không rao-truyên Tin-Lành thì 
khón-khò cho tôi thay!» 

Có í—Vì tôi nào thiè'u dip-t iên 
TVTGAY nay tín-đò có thiê'u dip-tiên 

^ cát tiê'ng đòn danh C ú u - C h ú a 
chăng?—Không, nguòi yêu-kính Chúa 
đèu đáp nhu thê. Theo hoc lóp Kinh-
Thánh cũa các ông bà muc-sir Mâu-
Hôi dê hiêu thêm lòi Chúa và biê't 
cách làm chúng, nhâp ban truyèn-đao 
cũa Hôi mình đê cùng anh em chi em 
đi tùng nhà tírng làng mà cát nghĩa 
đao, mua sách rát rê cũa nhà-in Hà-
nòi đê phân-phát cho nguòi chua biê't 
Chúa, thiêt tuõ'iig hê ai sõt-sáng đèu 
dê lâm đuo-c. Mà dâu không thê làm 
vây, anh em cũng vân duoc tu-do nói 
cho kê khác biê't O T I Chúa đã khiê'n 
mình tái-sanh và nê'm on cúu-roi. 

Bao nguòi căn-nguyên cho Hôi-
Thánh Đông-duong duoc phăn-hung, 
nlurng câu-nguyên mà không chiu hi-
sinh thì chĩ là đeo măt na t in-kính. 
Đành rang con phuc-hung nào cũng 
do Đúc Thánh - Linh, nhung Đúc 
Thánh-Linh chĩ có thê bày-tõ quyèn-
phép trong nhũng nguòi sãn lòng hãu 
viêc. Nhóm hòi phán-hung đông-đúc, 
long-trong ir? — Tót lám ! Nhung nêu 
tín-đô nào cflng đièm-nhiên toa-thi, 
không cát tiê'ng làm chúng thì hôi 
phán-hung chang kê't-quâ gì, nào có 
khác «đõng kêu lên hay là châp-chõa 
vang tiêng» (I Cô 13: 1). Chang chúc-
vu nào quí hàng chúc-vu môi nguòi 
làm chúng cho Chúa, châng trái nào 
ngon hang trái ta tu hái ăn. Chính 
Đúc Chúa Jêsus hay hái tùng trái mòt, 
nhu Ni-cô-đem, nguòi đòn-bà Sa-ma-
ri, và nhũng trái áy đã sanh ra biet 
bao trái khác. Nê'u năm nay moi tín-
dõ dát-đem môt nguòi tin Chúa, thì 
cuói năm só tín-đò sê gáp dòi. Nguyên 
Chúa cho chúng tôi có tôn-vinh Ngài, 
có cúu kê trãm-luân, và có giut phân 
thuõng «mão triêu-thiên không hay 
hu-nát» (I Cô 9 : 25) ! — T. K. B. 
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"VTGUÒ'I xiracócâu rãng: «Nghĩinình giáo bja-dnl ra, chó' không thuc-hũu ! 
. • dói vôiltràn-hoàn càm bang giot Nhung xem Kinh-Thánh tháy Búc 
niróc nhô làn biên đòng.» Lâ'y cái Chúa Trò-i ban đàu dirng nên loài 

ngirô-i *có ha i 
phàn đâc - biêt : 
N h u c -1 h ê v à 

nhuc-thecúa loài 
nguò'i mà sánh 
vó-i vũ-lru man-
inác bao-la này 
thì thât nlnr câu 
t r ê n (ì ã n ó i ; 
nlnrng láy cái 
giá-tri t h i ê n g -
liêng mà nói thì 
loài ngu'ò-i lai là 
lán ho-n vũ-tru, 
ca i -quân muôn 
l o à i b ô i v ì : 
«Nho-n vi van vât 
tôi linh,» nghĩa 
là : «Loài ngu'òi 
1 i n h h o- n v a n 
vâ t .» Xem đó 
biêt loài ngiròi 
sô-dĩ cao-trong 
ho-n muôn vât là 
vì có l inh-hôn. 

Vâ, l inh -hôn 
là ván-dè quan-
ti'ong, nhu-ng nó là môt 
thiêng-liêng nên có nhièu nguòi láy 
làm khó giái-quyê't nó thuc-hfru hay 
khòng? Giá-tri nó ra sao? Két-quà 
nó thê nào ? 

Vây nay tôi xin căn-cú vào Kinh-
Thánh là Lòi chon-thât cúa Búc Chúa 
Tròi, mà giâng-luân phân-minh dê 
clnr quí dôc-giá tu-òng-lãm. 

I. Linh-hÒn th i r c - h ũ u . — Nlnrng 
ngu'ò-i vô-tín thu-òng nói linh-hôn là 
mòi thuyét áo-tu-óng do các nhà tôn-

ÔNG I.E-CHAL' VA QUI-QUYICN 

nguyèn- tó 

l inh-hôn . Nlnr 
Sáng 2 : 7 chép : 
«Giê-hô-va B ú c 
Chúa Tròi bèn 
láy bui đát hâ'n 
nên binh nguòi , 
hà sanh-khí vào 
lô mũi thì ngirò'i 
trô* nên môt loài 
sanh-linh.» Lai 
nlnr Truyèn-đao 
1 2 : 7 — «Bui-'tro 
t rò vè dát nhu- y 
n g u y ê n - c ũ , và 
thàn-linh t rô vê 
noi B ú c Chúa 
Trò'i, là Báng đã 
b a n nó .» Câu 
này cũng minh-
chúng loài ngiròi 
có hai phàn, túc 

là nhuc-thê và linh-hôn. Có môt bàng-
cô đáng tin nũá, là chinh B ú c Chúa 
Jêsus-Christ khi day tlnròng chú-lrong 
vê linh-hôn. Chúa phán : «Bùng so-
kê giet thàn-thê mà không giét duoc 
l i n h - h ô n ; nlurng thà so Báng làm 
cho mát duoc linh-hôn và thàn-thê 
trong dia-nguc» (Má 10: 26). 

Ngoài K inh -Thánh ra nhièu nhà 
hièn-triét Bông Tâ-y xua nay cũng tin 
nhu- thê. Không-phu-tú nó i : «Nhon-
sanh hũu khi, hũu phách, hũu hòn, 
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khi phách hòn hôi vi chi sanh,» nghĩa 
là : /(Nguòi sanh có khi, có phách và 
hòn, khi, phách, hòn hièp lai goi là 
sanh» (Không-tũ gia-ngũ, ai còng vân 

fehính XIII). (itãèêeUf rx. 
Monlesquieũ tiên-sanh nói : «Science 

sans conscience n'est que ruine de l'âme,» 
nghĩa là : «Hoc-thúc mà không luong-
tâin thì chĩ phá hai linh-hòn mà thôi.» 
Hai câu áy đũ minh-chúng ràng hai 
nhà hien-triêt kê trên nhân loài nguò'i 
có linh-hòn. 

Lai môt nhà triét-hoc kia nói rang : 
«Loài nguò'i khác vói loài vât chĩ tai 
có liivh-hòn.» T h ũ xem loài vât tuy 
có eâm-giác, vân-đông, song nó không 
có luân-thuòng đao-lỳ, l l-nghĩa, liêin-
sĩ nhu loài nguó i ; áy vì nó chĩ có 
giác-hòn, còn loài nguòi có linh-hòn. 
Có môt dáu-hiêu nfra tô ra loài vât 
không có linh-hòn, áy là nó không có 
tôn-giáo và không biê't thò'-phuong. 
Còn loài nguòi, ta tháy khôngcúchũng-
tôc nào, quóc-gia nào, màu đa nào, 
bát luân văn-minh bay đã-man, đèu 
CÔ tín-nguông vê tôn-giáo, tu-tuông vè 
môt Đáng thiêng-liêng. Bôi chô khác 
nhau áy ta phâi nhân ràng loài nguòi 
có linh-hòn. 

Nê'u loài uguòi không có linh-hòn 
thì song khác loài vât sao đuoc ? Linh-
hòn là su song cũa thân-thê. Sanh-Iỳ-
hoc hêt súc tìm ra căn-nguyên susóng 
trong thân-thê, thì ho nói su sông do 
môt thú goi là nguyên-lân (protoplas-
me) ; đem cái nguyên-tân áy mà phân-
chat ra thì tháy nó hàng thán-luu và 
duông-khí . Nhung theo phép hóa-hoc 
mà biêp hai thú áy lai thì châng tháy 
su sông, thê thì nguyên-tân không 
phâi s u sông, mà su sông túc là linh-
hòn, cho nên linh-hòn ra khôi thân-
thê thì nguòi phâi chét. «Xác không 
có hòn thì chêt» (Gia-co- 2 : 26). Vây 
thì phâi công-nhân ràng loài nguòi có 
linh-hòn. 

II. Giá-trĩ c ù a l inh-hòn.—Chúng 
la đã tháy linh-hòn là thuc-hũu, và là 
môt nguyên-tõ quan-yê'u trong thân-

thê. Nay ta xét giá-tri cũa nó thê nào, 
và sánh vói nhuc-thê thì phàn nào 
trong hon? Sau khi phân-chát cái phàn 
nhuc-thê cũa loài nguói, môt nhà hóa-
hoc kia tuyên-bó rang: «mõ đũ làm 
bây miéng sà-phòng; sát làm đuoc 
môt cái đinh lón ; đuóng pha ngot.môt 
tácb cà-phê ; giáp-chát (potassium) làm 
đuoc viên đ a n ; lân-tinh (phosphore) 
đù làm đuoc 2.000 cây diêm, và môt ít 
diêm-sanh. Néu theo thòi-giá thì các 
hóa-chãt áy chĩ b á n đ u g c 25 quan lièn 
tây, hay là 2$50 thôi. Cái giá-tri cúa 
phàn nhuc-thê là thê. Còn linh-hòn 
thì cao giá lám, dàu đem câ bũu-vât 
trong vũ-tru cũng không thê nào mua 
đuoc. Kìa, Đúc Chúa Jêsus p h á n : 
«Nguòi nào nê'u đuoc câ thiên-ha mà 
mát linh-hòn mình, thì có ích gì ? Vây 
thì nguòi láy chi mà đôi linh-hòn mình 
lai ?» (Ma 16 : 26). Xem thê' biê't linh-
hòn quí-giá vô-ngân, dàu câ hanh-
phuóc thê-gian cũng không sánh kip. 
Bôi moi vât trong Hié-gìan đèu hu-nát, 
vì hũu hình tát hũu hoai, mà linh-hòn 
còn lai đói dòi. ' 

Nhung t iécthay, nhièu nguòi quanh 
năm suót tháng chĩ lo cho cái xác-thit 
đuo'c béo tót, đau môt ti thì tìm thày 
chay thuôc, mà suót đòi chang nghĩ 
chi dên linh-hòn ! Đúc-Chúa Jêsus kê 
truyên cũa môt nguò'i giàũ kia ràng: 
«Này, viêc ta sê làm, ta phá câ kho-
tàng và cát cái khác lón hon, thàu-lrũ 
gia-tài và sân-vât vào đó, ròi sê nói vói 
linh-hòn ta rang : Linh-hòn oi, mây 
đâ đuoc nhièu cũa đê dành ròi. Thôi 
hãy nghĩ, ăn-uóng và vui-vê. Song 
Đúc Chúa Tròi phàn rang: Hói kê dai 
kia 1 Chính đêm nay linh-hòn nguoi 
sê bi đòi lai; vây nhũng cũa-câi â'y sê 
thuôc vè ai?» Trên thê-gian này biê't 
bao nguòi gióng nhu kê giàu đó, cót 
lo sao cho nhà-cũa nguy-nga, vo con 
xinh-đep, nhièu tièn lám bac đê nên 
môt nhà triêu-phú ; ho có biêt đâu rang 
chính đêm nay linh-hòn mình phâi 
ling-hău t ruóctòa công-bình cũa Chúa. 

Danh-tiê'ng lăy-lũng, tèn-tuôi đuoc 



T H Á N H - K I N H B Á O 69 

ghi trên luong đông b iâđá , nhu- hoàng-
đê Alexandre le Grand nuóc Hi-lap, 
đem tài t hao - luoc chinh đông phat 
tày, có ỳ đem giang-son cùa cá thiên-
ha Vê mòt moi, nhirng chí-nguyên chira 
thành, năm 32 tuôi đã tù-bõ cuôc đói 
xông-pha mà đén úng-hâu t ruóc tòa 
t h â m - p h á n cùa Chúa. Ô i ! Công-
nghiêp vĩ-đai cũa òng châng có thê 
mua-chuôc đuoc linh-hòn ! Lai xem 
nhu hoàng-đé Là-mã Trajan, sanh-
thói thõng-tri câ thé-gian, khi hãp-hói 
có thô-lô ra nhũng lói thè-thâm ràng : 
«Đàu nây không đòi mão triêu-thiên 
nũa, tai nây không mê âm-nhac nũa, 
mát này không ua cânh đep nũa, hõi 
linh-hòn ta, nguoi sê đi đâu ?» Ôi I 
Cuòc đòi n h u l ó p tuòng trên sâu kháu, 
bày ra ròi lai xóa đ i ! Dàu đuoc câ 
thiên-ha, nhung buông tày nham mát 
ròi, cũng châng mang gì theo, thât nhu 
Kinh-Thánh nói ràng: «Vì chúng ta 

~ ra đòi chăng mang gì theo, chúng ta 
qua đò'i cũng châng đem gì đi đuuc» 
(I Ti 6 : 7). Sa-lô-môn nói ràng : «Hu-
không cũa su hu-không, hu-khêng 
cũa su hu-không thây đèu hu-không» 
(Truyèn 1 : 2). Quí đôc-giá o i ! Có 
tháy linh-hòn cũa mình quí-giá n h u 
thé không? 

III. Su- v ĩ n h - t o n eùa l i nh -hòn .— 
Linh-hòn quí n h u vây, khi chét ròi di 
đâu? Linh-hòn vói xác-thit cũng nhu 
nguò-i chũ vói cái nhà, chũ còn ô thì 
nha tót-đep, khi chũ ra khôi thì nhà 
hir-hoai, nhung chũ cũ còn ; cũng mòt 
lê áy, linh-hòn còn trú-ngu trong xác-
thjt thì thân-thê t râng-kiên, nhung 
linh-hòn ra khôi thì xác-thit hu-nát 
mà linh-hòn vãn còn. Có nguòi hõi 
ràng: «Khi nguòi chét, linh-hõn ra 
khôi xác-thit ròi đi đâu ?» Có môt phâi 
kia luàn ràng : Khi nguòi chét, linh-
hòn áy đàu thai vào loài côn-trùng nhu 
kiê'p dê' trùn, hoăc nhâp vào thú-vât, 
đê làm thàn trâu ngua. Luàn nhu thé 
thì rát là hon-đôn và sai-lâm; vì khi 
Đúc Chúa Tròi đung nên loài vât vói 
loài nguòi có giói-han phân-minh, môi 

vât đêu tùy theo loai. Vây thì thú này 
không thê dâu thai vào thú kia, vâtuo 
không thê tiên lên vât khác. Và lai, 
loài vât không có linh-hòn nhu loài 
nguò'i thì làm thé nào mà đãu thai vào 
đuoc.? Theo nhu thuyêt này thì loài 
nguòi vói loài vât có khác gì nhau ? 
Cú n h u su thuc trong Kinh-Thánh, 
thì khi nguòi chét túc là nhuc-thê vói 
linh-hõn bi chia-rê, nhuc-thê giâi-tán 
ra đát vì căn-nguyên cũa nó là bôi dát 
và nó tô-hiêp các vât cũa đát nhu lòi 
Chúa phàn ràng: «Vì nguoi là bui, 
nguoi sê t rô vè bui» (Sáng 3 : 19) ; lai 
ràng: «Bui tro t rô vê đát y nhu nguyên-
cũ» (Truyên 12 : 7). Song linh-hòn thì 
còn lai đòi đòi , hoăc đén noi vĩnh 
phúc, hoăc vào cho vĩnh hình. 

IV. L i n h - h o n p h a m tôi.—Chúng ta 
đã tháy linh-hòn bát-diêt, nhu Kinh-
Thánh nói ràng : «Này, moi linh-hòn 
đêu thuôc vê Ta.. . Linh-hòn nào pham 
tôi thì sê chét» (Ê-xê 18 : 4). Chac qui 
đòc-giâ sê hõ i : Linh-hon đã là vĩnh-
tôn bát-diêt, sao lai còn phâi chét ?— 
Xin thua : Chét dây nghĩa là linh-hõn 
loài nguòi bixa-cách Đúc Chúa Tròi . 
Khi loài nguò'i chua pham lòi thì linh-
hõn duoc thông-còng vói Đúc Chúa 
Tròi , nhung tù ngày nguyên-tõ sa-ngã 
thì Đúc Chúa Tròi và loài nguòi bi 
tuyêt-giao, bõ'i có su sáng không hiêp 
vói su tói. T ù dó loài nguò-i ban-
nghich vói Đúc Chúa Tròi . Kinh-
Thánh chép : «Còn anh em chét vì lani-
lõi và tôi-ác mình, đèu là nhũng su 
anh em xua đã hoc-đòi theo tliói quen 
đòi này, vâng-phuc vua câm quyèn 
chon không-trung, túc là thàn đuo'ng 
hành-dòng trong các con ban-nghicb)) 
(Êph. 2 : 1-2). Ông Ê-sai nói r àng : 
«Nhung áy là su gian-ác cũa các nguoi 
làm cách măt mình vói Đúc Chúa 
Tròi , và tôi-lôi các nguoi che. khuăt 
măt Ngài vói các nguoi» (Ê-sai 59 : 2). 
Tôi cũa nguyên-tô di-hoa dén dòng-dõi. 
T h ù xem tình-trang cũa loài nguòi 
ngày nay, xa cách Đúc Chúa Tròi , môt 
tròi môt vuc. Châng nhũng ngày nay 
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mmÊãmm 
Tin-mù*ng.— Bon-báo đuoc tin mírng 

bà Kwok Fuk Woh (Quách-pbijc-Hòa) dã 
sanh-ha môt trai tai Nanning, đăt tên là 
Quách-thup-ng-Hĩ. Xin chia vui cùng òng 
bà và chúc em bé ló'n lên trong àu-điên 
Chúa.-7'. K. B. 

Bôi \ìrì kính đat.—Tù đàu tháng Mars 
trô - di, tòi sê di hàu viêc Chúa tai Wuchow. 
Và}', anh em néu có tho* cho tôi, xin dírng 
gô-i di Nanning nũ-a, nlnrng xin gó-i dén 
«Biblc School, AlUance Mission, Wuchow, 
Kwangsi, China. Via Hongkong» thi lòi sê 
nhân divpc. Xin cú - càu thay cho tòi, rãt 
cám o'n \—Kwok Fuk Woh. 

TRUNG-KỲ 
Tourane, Thanh - khê. — Ông Giđoin 

nam nay ngoai 80 tuôi, nhung vân khôe-
manh. Tháng truôc đây òng lâm binh 
kiét rãt năng. Môt hôni san khi ra vuò'n 
vào, thinli-lình ông bát-tĩnh nhon-su. Câ 
nhà đèu bôi-rô'i, nhu-ng chĩ liél lòng càu-
nguyên, nên Chúa-đã tô quyèn-phép khiê'n 
ông sõng lai. Tuy nay đã bó't nhung còn 
yéu lâm, vây nhò- quí ông bà càu-nguyên 
thêm clio ông chóng lành. Ba-ta ! 

Cô Nguyên-thi-Hiên, ái-nũ bàTtián, tháp 
đèn manchon rui bi lũa bâtlên cháy rãt 
nguj'. Tuy hai tay cô bi thuo'ng năng, 
nlnrng Chúa đã chíra lành. Ông Nghĩa bi 
râc đôc cân rãt nguy-hiêm, nlnrng chĩ nhò-
anh em hét lòng khàn-nguyên mà đup'c 
cú-u-chũ-a. Ông Xêp Muòi sa-ngã bô Chúa, 
đâm ra ghièn a-phiên lâu ngày rát năng. 
Ông cũng muõn tró' lai cùng Chúa, song 
«vl quá ghièn nên phâi trì-hoãn lâu ngày. 
Nho-n găp tai-hpa, ông rát hõi-hân tôi 
mình và rô biét ỳ Chúa muõn mình trô-
lai cùng Ngài, bèn quyét-đinh nhò- Chúa, 
nay đã hó IHIII a-phiên. Bây giò- 8 linh-
hôn trong gia-quyén ông đèu dã tró' nên 
con-cái Ngài. Thât là lài Cúu-Chúa rãt 
la, đáng ngo*i-khen Ngài. — Iloàng-trong -
Thùa. 

Tourane.—Ngày 12 Déeembre; 1935, con 
trai thú- ha cùa tôi là Nguvêu-luru-Bá, 25 

tuôi, cõ-i xe máy cúa tôi bô nhà tron mát. 
Xin anh E I N thu-O'ng-xót càu-nguyên Chúa 
súa-day nó và đua-dãn nó vè. Cũng xin 
đírng ai giúp-đõ' nó bát luân cách nào, 
tòi khòng chiu trách-nhiêm vè nó đirong 
khi nó không ô* nhà cha me.—Chap-su 
Ngiuiên-hrm- Vinh. 

Qui-nho*n.—Vp- tôi ho năng khac ra 
máu, tôi có dùng nhièu thú thuõc mà 
không bó't, nên cú càu-nguyên nhò-cây 
Chúa. Òng Stebbins nlicn ô- Dalat vè 
ghé nhà lòi ngày 9 Janvier có càu-nguyên 
xúc dàu cho vp tôi, nay đã bó't nhièu. 
Bát cám on Chúa. 

Ké đén ngày 11, con tôi là Pham-Bièu 
đau thô-tâ môt dêm môt ngày, cũng có 
dùng thuõc mà không bó't. Quâ 8 giò' 
buôi mai ngày 12 là Chúa-nhu't, thì con 
tôi sâp-sũa qua đò'i. Vo tôi thu'ong con 
khóc òa'lêri, tôi khuyên yên-lăng; săn có 
anh em trong Hôi-Thánh nlióin lai càu 
nguyên cho con tôi, chêt sõng cũng nhò 
Chúa. Càu-nguyên nũa giò' đòng hò thì 
em sõng lai, khóc òa lên, câ Hôi-Thánh 
sp-hãi vè quyèn-phép cũa Chúa triróc 
măt minh, thât chét mà Chúa chũa lièn 
theo tay. O'n Ngài rãt ló'n, nên tôi phâi 
tô ra đê các quí-bôi đòng-thanh ngp-i 
khen Ciru-Chúa.—Phgm - Thành. 

Nha-trang.— Hôi-Thánh Nha-trang ít 
tin-đò, nên láy súc nguòi không làm gì 
đirp'c. Nhung nhò- ân-điên Chúa han cho, 
chúng tôi đã mua đupc môt lô đãt và làm 
môt nhà thô' oai-nghiêm ruc-rõ'. Quan 
Công-sú đén khám cfing công-nhân chúng 
tôi làm sô- nhà ãy đén ngoài 1.000$00; hiên 
nay chúng tôi cũng không thiéu np- ai. 
Không viêc gì J Ê S U S không làm đirpc t 
A-lê-lu-gia ! 

Trong năm 1935, nhò Chúa chúng tòi 
mô- đirp-c môt cuôc bõ-đao trong 7 đêin 
ngày, có mòi các ông Travis, Lê-đình-
Tuo-i, Ông - vân - Trung, "Nguy è u -Ú'n g, 
Nguyên-Tan, Nguyên-Pliú và Lê-Thi. 
Chúa dùng qui ông han ngày giâng-day 
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có nhièu tín-đò câm-đông, ban đêni giâng 
cho nguòi ngoai đê'n nghe rát đông và 
yên-lăng, có 6 linh-hòn trâ lai cùng Chúa. 
— Traa-Dĩnh. 

NAM-KỲ 
Hôi-đòng Nam-hat nhóm tai Ô-môn 

tù* 2 8 đèn 31 Janvier 1 9 3 6 . —Sóđai-
bièu: 69 vj. Tin-đò nhóm uó'c chúng 
400 nguò'i. Trong máy ngày Chúa đúng 
qui ông N. M. Cressman, P. Ii. Carlson, 
G. C. Ferry, Lê-đình-Tuo-i và Lê-văn-Quê' 
bòi-bo đò-i thiêng-liêng tín-đò. 

Ông Cressman day 
s á c h Khâi - h u y è n , 
đùng hpa-đò vê ra bó-
cuôc, cùng trung-dan 
tùng đoan, tùng càu 
nói vè lê cirói Chiên 
Con, nhièu lê đao sâu-
nhiêm v.à mó-i-mê nây 
ra, khiên Hpi-đòng rãt 
t'ình-thúc. 

Ông Carlson day rát 
rõ-ràng ván-dè quyèn-
phép tù' trên cao Chúa 
húa ban c h o môi 
ngu'ò'i, bát luân hang 
nào đò'i nào . Môi 
ngu'ò'i phâi lu'xétcách 
k ỳ - c à n g , chó' tirang 
ràng minh đã đirp'c 
quyèn-phép áy ròi bõ'i 
nhũng su hoc-thúc, 
nói tiê'ng la, làm phép 
la, v. v... mà kỳ-thât 
minh chua dup'c gi 
hê'l. Bô'i bài này khiê'n môi nguò'i phâi 
ha mình truó'c măt Chúa, khát-kliao duoc 
dày-dây quyèn-phép Đúc Chúa Tròi. 

Ông G. C. Ferry yèn-fii tín-đò bô'i ông 
chĩ cho biê't đia-vi tuo'ng-lai cũa chúng 
ta sê đoán-xét thê'-gian. Vây, ta chó- tu 
kliinh mình, đê kê lighich có dip đoán-
xét ta, nhung cũng vui lòng chiu su đoán-
xét sai cũa hp bây giò-. Hôi-đòng cũng 
đu'ó-c tinh-thúc rát nhièu. 

Ông Lê-đình-Tuo'i giâng, đaì-y khuyên 
môi anh em, muón chúc-vu duoc kê't-quâ 
mỳ-mãn, thì đò'i thiêng-liêng phâi tân-tó'i 
chô sâu-nhiêm trong đuò-ng đao. Và môt 
bài nũa chi rõ vè chúc-vu muc-su là rát 
cao-trpng, nên hãy hê't sirc tôn-quí và 
thuc-hành theo ỳ Chúa. Hôi-đòng hêt 

Nhà- l l i ò - Hôi 

sú'c câm-đông. Sau đó ban tiêu-hôi-đòng 
có đăt tay làm lê phong chúc muc-su- cho 
thày Nguyêu-văn-Nhung. 

Ong Lè-văn-Qué Iruyèn ra mang-linh 
Chúa cho khap đia-hat chó' đùng men, 
cũng đúng có mât, nhung phâi dâng eũa-
lc hàng vât có thêm muòi. Bài này tín-đft 
dê nhó' và câm-đông nhièu lám. 

Ông Bùi-tu-l)o,Huỳnh-ván-Ngà,Nguyên-
văn-Tàm làm chúng thê' nào Chúa đùng 
qui ông dem danh Đáng Christ đén các 
chô xa, đup'c thiên-lia hoan-ngliinh và 

két-quâ rát tót. Nhièu 
ngu'ò'i eăm-đông ho'n 
máy làn tru'ó'c, nhùt-

| đinh quyên giúp cho 
các co'-quan giâng đao 
áy đup'c vũng-bèn. 

Chúa dùng hai ông 
C a r l s o n v à T u o- i 
Iruyèn-đao trong ba 
dèm, thính - gia môi 
đèm trên 500. Có 5 
nguò'i càu-nguyên. 

Tièn dâng trong bô'n 
ngày là : 52$07, (trong 
sô ãy giúp cho viêc 
Thup'ng-du và tàu Tin-
Lành 36$70, xe Tin-
Lành 5$72). 

Ông chũ-nhiêm có 
nhóm r i ê n g quí bà 

j j p muc-su', truyèn-đao, 
SÊÊÊÊÊ dê qui bà giúp lân 

™ " ^ M B M i M l i ^ i nhau vè cách nào làm 
L à n h N h a - t r a n g bon-phân nôi-trp1 va 
hàu viêc Chúa trong Hpi-thánh. 

Két-cuôc su hàu-cũ ban Tri-su mó'i: 
Chánli Chũ-nhiêm : Lê-văn-Qué 

(chua mãn) 
Phó Chũ-uhiêro': Kièu-công-Thâo. 
Tho'-kỳ: Phau-văn-Hiêu. 
Tir-hóa: Huỳnh-minh-Ỳ. 
Phái-vièn : Ngúyèu-hũu-Khanb. 

» : Tràn-xuân-H'í. 
Hôi-đòng Lin4i-tu năm nay nhóm tai 

Càn-tho- và Hôi-đòng Đia-hat sang năm 
nhóm tai Vĩnh-trach (Bác-liêu). 

Sô tín-đò chánh-thúc biên có õ' Nam-
hat: 5.674 nguò'i. Tièn Nam-hat dâng 
vè viêc Chúa trong năm 1935 tong-công 
9.186$07 và 1.308 gia lúa.— Tho- kij Nam-
lial. Phan-văn-Hiêu. 
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hôm áy. Bà-con láng-gièng và anh chi 
trong Hôi-Thánh đén chia buòn cùng 
tang-quyén chúng tôi, lai giúp-đõ moi 
nguói môi cách trong viêc mai-táng, nên 
tôi xin thay măt cho câ gia-quyén tô lòng 
thâm-câm. Tôi cũng nhò' quí ông bà càu-
xin Đúc Thánh-Linh yên-ũi lòng huyên-
đuò'ng tôi và cho bà càng biê't tliêm vè 
phàn kê chét trong Chúa.—Đô-tãn-Ngĩr. 

BÁC-KỲ 
Hi-tín.—BÒn-báo đuoc tin múng ngày 

26 Janvier 1936, túc là mòng ba Tét, tai 
nhà- thú Hâi-phòng ông Muc-su W. A. 
Pruelt đã làm lê thành-hôn cho thày 
Đinh-văn-Tài, nhon-viên tai công-ty mô 
than ó' Cam-phâ và là môt tín-đò rát sõt-
sáng, đep duyên cùng cô Hoàng-thi-La. 
Chúng tôi xin chia vui cùng hai hp và chúc 
căp uyên non trăm năm cbâp cánh bay-
liêng trong cõi trò'i thanh đao-nghĩa đê 
làm sáng danh Đúc Chúa Cha. — T. K. B. 

Ai-tín.—Em Nguyên-thiên-Bâo, con trai 
ông bà Nguyên-thiên-Sĩ, cháu cu cháp-su 
Nguyên-thiên-Đao, đã nguyên trong Chúa 
ngày 31 Janvier 1936. Tôi xin thay măt 
Hôi-Thánh chia buòn cùng tang-quyén. 
—Lê-văn-Thái. 

Hoàn-diro'ng (Phù-lY).—Tù khi ông bà 
truyèn-đao Nguyên-thiên-Tùng lòi quê-
huo'ng chúng tôi mà làm chúng vè đao 
Tin-Lành cùng tô ra o-n cúu-chuôc cũa 
Chúa Jêsus, thì chúng tôi nhân-biét mình 
đã làm-lõ', báy lâu nay quên-bõ Đãng 
Cho-n-Thàn, ham theo đuò-ng ma - quĩ, 
đén nôi làm nhièu đèu trái vó'i thiên-
đao mà không biê't. Bôi vây, chúng tôi 
đã trô- vè cùng Chúa Jêsus, hét súc nuo-ng-
nhó cánh tay bâo-hô cũa Ngài. 

Chúa ban phuóc cho gia-quyén tôi dòi-
dào lám ; nhò' đó mà hiên nay trong quê-
huong tôi đã đu'oc ho-n môt trăm nguò'i 
tin Chúa, biêt câi tà qui chánh, biêt cùng 
chúng tôi biêp môt trong cuôc phung-su 
Chon-Thàn. Môi tháng ông truyèn-đao 
vè giâng môt hai làn, anh em nhóm lai 
vui-vêlám. A-lê-lu-gia! Ngpi-khen Chúa. 

Anh em chúng tôi đang iróc-ao làm 
môt nhà thò' Chúa. Ông Muc-su Pruett 
và ông Truyèn-đao Tùng đă xin phép 
quan trên, rát mong quí ông bâ yêu-dáu 
trong Chúa càu-nguyên"cho công-cuôc 
náy đup'c thành-tuu mau-chóng. Đa-ta ! 
— ro n <JÍ -văn- Ngô t. 

H ì - t í n . - N g à y 12 Janvier 1936 câu 
Truo'ng-thành-Đâu đep duyên cùng cô Võ-
thi-Sinh. Lê hôn-phói làm tai nhà giăng 
rát long-trpng. Chúng tôi xin chia vui 
cùng hai hp và nguyên Chúa ban crn cho 
đòi-lúa đirp'c loan-phung hóa minh, săt 
câm hào-hi êp.—Nguyên-văn-Sáng, 

Ai-tín. —Ngày 19Jan vierl936 bàNguyên-
văn-Hiên, nôi-ttfóng ông cu'u tir-hóa cũa 
bòn-hôi, đã vè cùng Cliúa. Bòn-hôi nlióm 
lai đira đám rát đông, lê an-táng có làm 
sáng danh Chúa. Tôi xin thay măt Hôi-
Thánh Cà-mâu mà chia buòn cùng tang-
gia, và xin Chúa yên-ũi ông Hiên trong 
con buòni-bã.—Nguyên-văn-Sáng. 

Cai-tàu-ha.—Biró'c qua năm nay Chúa 
muô'n ban phuóc cho chi-hôi này nhièu 
ho'n, nên ngày mòng ba Tét các tín-giáo 
nhóm hôi-đòng thuò'ng-niên quyét-dinh 
nhó Chúa lo cát nhà giâng lai cho rông 
lón ho'n đê có thê riró'c môt kỳ Hôi-đòng 
Linh-tu. Vây, anh em linh khi găt lúa 
xong, sê hièp lux đáp cái nèn truóc, ròi 
làn làn sê lo cái nhà. Xin qui-hói càu-
nguyên giùin cho đupc tbành-tuu. 

Ông Tràn - văn - Long mói trô' lai tin 
Chúa, dâu bà dã tin lâu ròi, nhung nay ông 
mói chiu đàu-phuc Chúa. Bà Trinh-vàn-
Thân sa-ngã bây năm, nay bang lòng ăn-
năn tin Chúa. Xin Chúa ban o-n cho hai 
tín-đò này cú đirgc đúng vũng trong Chúa. 
—Ng uyên-hĩni- Khanh. 

Nho*n-ái (Phonq-dièn>.—Lê giáng-sanh 
năm vira qua bòn-hôi có tò-chúc ban hát 
tho - thánh và cuôc thi thuôc lòng Kinh-
Thánh đupc kê't-quâ mỳ-mãn. Cliúngtôi 
có mò'i ông Bùi-tu-Do giâng buòi tói 24 
Décembre, két-quâ có môt nguò'i tin Chũa. 
ông Do có khuyên hôi-chúng lo trang-
trâi só no cát nhà giâng còn thiéu 39$00, 
ai náy câm-đông và đã dâng đupc 31$00. 
Ta o'n Chúa ! 

Ông Tru, ông Nhò', ông Luyên và ông 
ba Hôi-đòng Khanh có dâng nhièu thú 
đò dùng trong nhà giâng. Xin cám o-n 
các vi tù-thiên. 

Xin qui ông bà càu-nguyên cho tôi có 
thê mô' hôi nhánh ó' Giai-xuân. Ba-ta! 
—Haỳnh-văn-Thinh. 

An-thái-đông.—Em gái tôi là Đó-thi-
Sáu.tu Bach-Lan,năm nay hai muo'i xuân, 
đã nghĩ yên trong Chúa 6 giò- sáng ngày 7 
Janvier 1936. Lê an-táng cũng trong chiêu 
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ĨZ\OC thiên sìr-kỳ xua nay, ta tháy 
nhŨTig bâc siêu-quân đèu là nguò'i 

có tinh-thàn tu-trong hon ai hét. Đã 
xét tháu tàm-lỳ nguòi đòi, môt nhà 
đao-đũc đám ha môt câu đ a n h - t h é p : 
«Ai náy bày-tô chon-tuóng õ* cliô toi-
tăm chĩ có môt mình mình.» Néu lúc 
áy nguòi nào chièu theo tu-đuc, làm 
viêc ô-ué hèn-mat, th ì t hâ t k h ô n g đáng 
trong cliút nào câ. 

Gây tánh tu*-trong tù* 
buoi tho*-au 

Chúng ta đèu nhó xira kia Giô-sép ô 
xú E-díp-tô bi vo chù câin-dô pham tôi 
tà-dàm, nhung chàng thiéu-niên cao-
thuong cuong-quyét chói rang: «Thé 
nào tôi dám làm dèu đai-ác diròng áy, 
mà pham tôi cùng Đúc Chúa Tròi sao?» 
(Xem Sáng 39: 7-20). Giô-sép không 
thê nào pham tôi ô-ué đén nôi giâm 
mát phâm-cách. Néu không ghi-khac 
su* tu-trong nhu thé vào lòng con trê, 
thì nên giáo-duc có giá-tri gì đàu. 
Đành ràng phâi đát luât-lê, khuôn-
phép, phâi răn-đay và quõ'-phat; nhung 
gia-đình t i n - k í n h Chúa muón vun-
trông hanh-phuóc lâu-dài cho con trê, 
thì phâi gbi-khác vào dáy lòng nó rang 
trong mình nó có môt đèu rát thánh-
khiét.tôn-nghiêm, không thê xâm-pham 
đén. Đêu áy túc là danh-đir, phâi hét 
súc giũ-gìn, thà chét còn hon mát 
danh-đu. Cha me phâi biét ràng môt 
ngày kia con-cái sê môt mình xông-pha 
trên buóc đuòng đòi . Néu cha me 
biét nhò-cây Chúa mà sóm day-dô con-
cái thât lòng yêu-mén nhũng đèu tôt-
đep, nhon-lành, thì sau nây con-cái sê 
không làm cho cha me bi đau-dón, 
nhuóc-nho. 

T I T - T R O N G 
Tir-trong là b í -quyet thành-eông 

Có môt ông đã đuoc thành-công 
trong tnròng hoat-đòng, dén thăm các 
sanh-viên môt cao-đâng hoc-đuòng và 
tô cho ho biét bí-quyét thành-công cũa 
mình. Lúc háp-hói, thân-phu ông goi 
ông đén bên giuòng mà day ràng : 

—Couoi, hãy giũ thân trong-sach thì [ 
con sê tháng trân. Phâi nhó lòi Đáng 
Christ phân cùng niôn-đò r àng : «Câc 
nguoi đã duoc trong-sach vì lòi Ta đã 
bâo cho.» Con o*i, trên đò'i có nhiêu 
đèu khién lòng nguòi ô-ué, nên con 
càn Lòi Chúa rùa sach hàng ngày. 
Con có hang ngày đoc Kinh-Thánh và 
vâng-giũ mang-linh cùa Kinh-Thánh, 
mói giũ mình cho trong-sach đ u o c : 
Hãy giũ* thân cho trong-sach thì con sê;' 
thang trân, con phâi nhó' đèu đó. 

Tù đó đén nay thánì-thoát dã ba 
muo'i năm, môi buôi sáng ông chuyên-
càn đoc rát íl là bõn đoan Kinh-Thánh. 
Ông giũ-gìn thân-thê và linh-hòn cho 
đuoc t rong-sach ; vì s iêng-năng tâp 
thê-thao,ôngkhôe-manh đén nôi chiém 
đuoc bón giâi chay đua, đũ tièn chuôc 
lai căn nhà cúa bà me nghèo-túng đã 
càm tù truó'C. Nhà in kia càn môt 
nguò'i giúp viêc,-ông đén xin thì đã có 
muòi hainguòi nũa đúng ehuc. Nhung 
viên giàm-đóc xem-xét bàn tay hêt moi 
nguò-i ròi chon ông vì tay ông sqch-'sel 
không có dáu-vét thuôc là. 

Vè sau ông chiém đuoc đia-vi quan-
trong, là làm phóng-viên môt tò- báo 
lón. Viên chũ-nhiêm muón cù môt 
đăc-phâi-viên sang-kinh-thành Ba-Iê, 
bèn triêu ông đén, bâo ràng: «Tôi đã 
dó xem cuôcđòi ông và tháy ông cu-xù 
trong-sach. Vày nên dâu có hai muoi 
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nguòi khác lăm-le xin viêc năy, nhung 
ban quân-tri nhút-đinh chon ông vi tin 
chác ràng ông sê không hê chiêu Iheo 
moi cách cám-dô t r o n g kinn-thành dô-
sô áy. Chúng tôi sê trâ lumig ông môi 
tháng môt ngàn dông.» Môt lân nũa , 
lôi khuyên-day cũa thân-phu ông lai 
duoc úng-nghiêm : «Hãy giũ- thân cho 
trong-sach thì con sê tháng trân.» 

Sau muò'i lăm năm ô Ba-lê, ông trô 
vê quê-huoTig, cu-ói trang thiê'u-nũ mà 
mình yêu- thuong tha-thiêt tù xua. 
Nàng đã có nhièu noi giam-hôi, nhung 
đèu chói-tù vì biê't hành-vi cũa ho 
không trong-sach. Nàng vui lòng đcri-
chô ông vi biêt òng có thân-thè và 
l inh-hòn t rong-sach. Môt lãn nũa 
ông lai chúng-thuc lòi nói cũa cha : 
«Hãy giũ thân cho trong-sach thì con 
sê tháng tràn.» 

Phâi tir-trong v ì giá-tri con 
Rgiròn cao lám 

Nguòi nào không có ỳ-tuõng và viêc 
làm trong-sach thì không sao Ur-trong 
điro-c. Giám-muc Pa</eí nói rang : «Tu-
trong là trung-tâm đông-luc giúp cho ta 
thêm súc manh và giá-tri. Không tu-
trong thì chang ai tìm đuoc đia-vi 
xúng-đáng hoăc có thê đóng môt vai 
cao-quí trên đòi . Tu-trong là điêu-kiên 
căn-yêu dê làm viêc ích-lcri cho xã-hôi. 
Pham loi dên nôi mát danh-du thì 
chang khác gì E-sau khinh-lòn quyèn 
con t ruóng khi xua. Bi kê khác làm 
mát danh-du lúc là bi hãm-hai cuc-
điêm. Mát danh-du rôi thì có thê sa 
xuóng vuc tôi-lôi sâu thâm hon hêt. 
Còn toàn danh-du thì có thê đ u a c Đúc 
Chúa Tròi nhac lên đia-vi rát cao và có 
thê làm không cú viêc gì cót đê tôn-
yinh danh Ngài.» 

Không ttr-tín là nguyên-nho'n cũa 
phăn nhièu buóc thát-bai. Tin chác 
rang mình manh thì mình sê manh. 
Có kê manh mà hóa yê'u chang qua vì 
không tin ó mình hoăc không tin ô 
súc mình. 

Muón che-chô ban thanh-niên cho 

khõi váy ô-uê, thì phâi sóm ghi-khác 
vào lòng ho cái tánh tôn-sùng, kính-
trong nhũng su thánh-khiêt cũa đòi 
nguòi, và cái quan-niêm ràng có ăn-õ 
trong-sach mói là tu-trong. Môt ông 
muc-su kia nói ràng: «Giũ sao cho 
mình khõi phâi giău-giê'm đèu gì, và 
không làm đèu nào đê'n nôi mình phâi 
hô-then, tôi tuõng đó là su vê-vang cũa 
cuôc đòi ban thanh-niên. Ghê-góm 
thay là giò phút ta phâi giáu-giêm tôi-
lôi lân đâu ! Phâi hêt súc tránh cái 
giò phút áy.» 

Đao Tin-Lành có môt đăc-sác rõ-rêt 
là day loài nguòi phâi tu coi mình có 
phám-giá rát cao. Tín-đõ là con-cái 
Đúc Chúa Tròi , duoc dung nên theo 
ânh-tuo-ng Ngài và phâi có bôn-tánh 
cũa Ngài. Thiêng-liêng vô-cùng không 
phâi là đèn-thò bàng gô, đá, vàng, bac 
đâu, nhung là ngôi-vi cũa loài nguòi 
đũ câ sõ-năng, tài-trí. 

Ngày nay có môt vãn-đè tõi-trong 
cân phâi giài-quyèt gáp-gáp, túc là 
muón chõng lai nhũng thũ-đoan khóc-
hai cũa môn trièl-lỳ thuo'ng-chát thì 
phâi nhân-biêt đòi nguòi có giá-tri rãt 
cao không luòng xiêt. Thuong-chát 
chũ-nghĩa cót trù-bõ moi su thánh-
khiêt cũa đòi nguòi, cho ràng hêt thay 
năng-luc hoat-đông đèu do vât-chát câ, 
dung-thú tôi-lôi và tôi-nho'n, bát tinh-i 
thân làm môt cái răng vô-dung trong bô I 
máy không-lò, và két-luân ràng nguòi 
chĩ là bui 'dát, »|ã đinh phâi tan thành 
bui đát, chó không có ỳ-nghĩa thiêng-
liêng hoăc só-phân thiêng-liêng nào câ. 

Nguòi nào đâu-phuc và trung-thành 
vói Đúc Chúa Jêsus-Christ mói có 
trong tâm-hòn cái năng-luc đê có-quyêt 
noi theo nhũng lỳ-tuông tói-cao dãu 
răng bi co-n cám-dô hung-hăng xông-
hãm. Nhò-cây sirc riêng thì không 
khõi váp-ngã ; nhung nê'u dê lòng tin 
Đáng Christ, á t ta sê tháng tràn, sê nên 
anh-dõng và thành-thuc vì biêt mình là 
con-cái Đúc Chúa Tròi . 'đugc đu-bi và 
luyên-tâp đê huõng láy môt cuôc tumig-
lai vinh-hiên.—Bà C. sogn. x, ^ 
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A N H - H O A N G GEORGE V 
'T'lHNG nhac đao binh rèn-rĩ, buôc 

*- chon quân-tiró'ng râp-ràng, nguò'i 
khièng di-liài vua George V đi khoan-thai, 
ây đây, ngày 28 Janvier, máy vô-tuyê*n/ 

truyèn-lhanh clio chúng tòi ô' Hà-nòi 
cũng điro'c gián-tiép dir lê truy-điêu jríôt 
vi đè'-vu'o'ug tên-tuôi lây-lùng thé-giòi. 

Tai nhà-thò hoàng-tôc ô' thành XVindsor, 
nuó'c Anh, có câ tám hoàng-đje và nhièu 
ông hoàng, bà chúa, chánh-knách tù' hon 
70 niró'c đén nghiêng mìnH tru'óc đi-hài 
George V, ông vua đã đi úng-hàu Thu'p-ng-
Dé Sciu môt cuôc đò'i 71 năm và cuôc tri-
vì ho'n 25 năm. Sq.#t đò'i đĩrng vè phia 
hòa-bình, vua Geatge V dãu hìnli-vóc bé-
nliô nhung chap« thiéu khí-đp hoàng-đé, 
dãu cu'-xír nlrtr dàn thiròng nlnrng vân 
xúng vó'i đíâ-vi cao-qui và trách-nhiêm 
năng-nèy/ 

Lúc lè'n ngôi vào năm 1910, vua ban du 
cboJ/oàn-thê quóc-dân, có câu ràng: 
«Train sãn can-dâm. dàv lii-vnna nhìn 
yào cuôc tu'O'ng-lai, và vũng lòng tin  
mauh-mê trong fìùc Chúa Trò'i,.» Vào 
hôi áy, môt nhà truyèu-đao trú-danh nói 
dê'n lê đăug-cu-c, có kê ba yêu-lô cfia môt 
iiiró'c phú-cu'ò-ng ràng: «Môt là gia-đình 
thánh-khiét; hai là nhân-hiét mình chĩ là 
nguò'i và trên mình còn có Búc Chúa 
Trò'i; ba là chuyên-tâm làm ttieo Kinh-
riiánh.)) Vua George và hoàng-hâu Mary 
đã làm guo'ng-mâu vè ba đèu đó. 

Cir-xú giũa Hôi-Thánh thê nào thì cũng 
cu'-xù' ó' gia-đình thê áy, vua dám quâ-

,quyét ràng trong 55 năm trò'i, dâu công-
kviêc bân-rôn, nhung vân thành-tin giũ 
lyen lò'i húa vó'i me, là môi ngày đoc môt 
đoan Kinh-Tháuh. Tlié mó'i xúng vó'i lò'i 
Ngài khuyên-bâo thàn-dân rang: «Trâm y 

<tròng-mong nho'n-dân không bao giò' bôi 
[jòng thiét-tha yêu-mén gia-tài cao-qui ò)  
[trong bô Kinh-Thánh tiê'ng Anh. Kinh-j 
|Tháiili là kho-làng đê-nhút cũa tÔ-quô'c,, 
Iqui-báu lion moi su o' dò'i.B J 

Ciiúng tôi chĩ xin trirng-dãn môt đôi 
viêc đê làm chúng rang vua George và 
hoàng-hâu Ma/'i/lo-lângtài-bòi đò'i thiêng-
iiêng, đao-đúc là duò-ng nào. Luôn luôn 
dtr C U Q C thò-pliuo'ng buoi sáng ngày Chúa-
itiut, hai ngài đã yên-lăng nhung nghiêm-

jighi quó'-trách nhũng ai hò-hũng vó-i 

Đáiig pliuc-sanh. Linh-muc Grgnt chép 
rang: «Bói vó'i tôi, hoàng-gia du Tiêc 

/Thánh là môt lê long-trong lám. Tôi đnoc 
chũ-tpa lê áy thât là môt đăc-quyèn. Vui 
thay là tháy câ hoàng-gia và các cung-
nũ, nôi-thi qui chung-quanh bàn Tiêc 
Thánh !» 

Vua hê'tlòng tin Búc Chúa Tròi,rát chú-j 
trong su hiêp-nhú't cũa tin-đò Báng Christ./ 
Vua và hoàng-hâu rát nhiêt-thành tán-trpv 
mpi công-cuôc và cách-thúc truyèn-bá 
đao Tin-Lành. Hòi niên-thiéu, vua đã là 
trang thũy-binh anh-dõng phièu-luu trên 
làn sóng bac, nên có câm-tình dàm-thãm 
đăc-hiêt vó'i nhũng hôi truyèn đao cho các 
thũy-binh. 

Môt vi đé-vu'O-ng đã song môt đò'i trpn-
ven, dày-đũ, xúng-đáng duò'iig áy, thât 
chăng nhũng dân Anh, song hêt mpi nguò'i 
trên thê'-gió'i đèu phâi nghiêng mình kính-
pliuc. Hõi hoàng-dé George V! Hõ'i trang\ 

\con hiêu, chòng tot, cha hièn, vua minh , / 
/tin-đò trung-thành ! Thât ngài có thê nó i ' 
vó'i năm châu rang : «Ta đã đánb trân lól-
lành, dã xong su cbay, dã gitt đupc đúc-
tin. Hiên nay mão trièu-thiên cũa su công-
bình đã đê đành cho ta» (II Ti 4: 7 8). 

Vào thé-kỳ thú ba, môt giáo-phu Hpi-
Thánh ó- Carlhage tên là Tertullien, minh-
giâi thái-đô cũa tín-đò Báng Christ đõí 
vó'i các vua-chúa rang: «Tín-đò không thù-
ngbicb ai hêt, và đôi vói vua-chúa lai càng 
không thù-nghich nũa. Tin-đò biét ràng 
vua-chúa do Búc Chúa Tròi lâp lên, nên 
càn phâi yêu-mén, kinh-trong, sùng-bái 
và càu cho vua-chúa đirpc mpi su lành. 

Tôn-thirp'ng vua-chúa, ta phâi coi dó là 
viêc xúng-đàng cho mình và tõt-đ?p cho 
vua. Phâi coi vua-chúa là bâc chĩ kém 
Búc Chúa Tròi, và do chinh Ngài ban 
quyèn-phép cho.» Tertullien viét nhũng 
lò'i trên đây duong kliiHôi-Thánh bi các 
hao-chúa La-mã hát-bó', chém-giét hung-
hăng. Nhungnéuvua-chúa kliiêin-nhuò'ng 
đi đuò'ng thánh-khiét, thì các lòi trên lai 
càng xúng-hiêp đuònig nào! 

Than ô i ! Nòn sôngoúa lê thuo-ng bâc 
minh-quân, thé-gió'i «hau mày tiêc trang^ 
tuán-kiêt, hõ'i ai đap đãbdôi trò'i, hãy đjnlií 
trí ngungothàn giây-lát mà nghe tiéng) 

"khócQxa-xăm ! — T. K. B. 
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k\ Nũnìfl KÌNH-THÍNH 
I C O - R I N H - T O 

(a) Buông theo t ì n h - d u e xáu (câu 
6).—Phăn nhièu bân khác dich • câu 
nây rang: «Chúng ta chó- hani-mê su 
xáu nhu chính tô-phu ta dã làm.» 
Bày Búc Thánh-Linh tõ ra cái can-
nguyên cùa su sa-ngã và hu-mát cũa 
dân Y-so-ra-ên trong dông vang là tôi 
Iiam-mê su xáu ; còn các tôi khác vè 
sau khién ho bi hu-hoai đèu do cái tôi 
này mà ra câ. Bàu-nhút dân Y-so-ra-
ên ham-mê đò-ăn cũa xác-thit (Dân 11: 
4, 5 ) ; ho ham ân mê uông, n h ó lai các 
nôi thit ô' xú E-đíp-tô mà rang : «Ai sê 
cho chúng tôi ân thit!» Ho còn nhó 
nào cá, dua chuôt, dua gang, cú kíêu, 
hành và tôi mà ho thuòng ăn trong xú 
áy, và chán-chê thuc-phâm bang ma-
na mà Búc Chúa Tròi đã tù trên tròi 
ban cho ho. B ú c Chúa Trò'i bèn tùy 
su ham-muôn cúa ho mà ban thit cho 
ho ăn. Nhung, than ôi, su thôa-mãn 
do vât-the chĩ sanh binh tôn-hai ho 
thô i ; vì «thit vân còn noi ràng, chua 
nhai , thì con giân cúa B ú c Giê-hô-va 
nôi lên cùng dân-su, hành dân-su môt 

* tai-hoa rát năng. Nguò'i ta đăt tên 
chô đó là Kíp-rót-Ha-ta-va, vì tai đó 
nguòi ta chôn dân-su sanh lòngtham-
muón» (Dân í l : 33, 34; cũng xem Thi 
78: 27-31 ; 106 : 14, 15). 

Vãn biêt su ăn các thuc-pham nhu 
cá, dua chuôt, dua gang, cũ kièu, 
hành và tôi vón chang phâi là ác đâu ; 
vì nhũng vât áy thuôc vê hang trung-
tánh. Nhung mà nó sò-dĩ t rô nên 
gian-âc cho dân Y-so-ra-ên là bôi vì 
B ú c Chúa Tròi dã nghiêm-cã'm các 
vât áy mà dân-su lai rát ham-muôn, 
đén đoi khinh-dê ma-na mà Ngài đã 

( T i e p t h e o ) 
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ban cho ho, lam-bâm cùng Ngài, khién 
cho con giân Ngài nôi lên cùng ho mà 
ban cho ho đèu ho cău-xin. Câi guong 
xáu cúa dân Y-so-ra-ên xua thât dâng 
nghiêin-giói tín-đò Hôi-Thánh Cô-rinh-
tô chó- ham-mê du tiêc cúng-té vói 
nguò'i ngoai ô trong các chùa-miêu 
cũa ho, e ăn cũa cúng mà phâi bi thiêt-
hai đén l inh-hòn chăng. Chúng ta 
hôm nay cũng đáng chú-ỳ đén lòi 
nghiêm-khuyè'n này mà tránh guong 
xáu cũa ho. Ta chó nên ham-muôn 
đèu gì Chúa không khúng cho, e vì 
ta ham-mê quá mà Chúa cho, ròi vè 
sau lai vì có' đó mà phâi bi hu-hoai 
chăng. Các «nôi thit Ê-díp-tô» đây chĩ 
vè moi su vinh-hoa phú-quí cũa dòi 
nâji, nhu cũa-câi, tièn-bac, đanh-tiéng, 
quyèn-the. Tuy câ thây đèu hay làm 
thôa-mãn tánh xàc-thit, nhung chó' 
ham đén, e dàu có khi Chúa cho, ròi 
sau lai «sai binh tôn-hai linh-hòn,» 
làm cho mình dòng só-phân vói đân 
Y-so-ra-ên xua mà bi hu-mát chăng. 

(b) Tho* h ì n h - tu*o*ng (câu 7).— 
«Cũng đùng thò hình-tuong nũa, n h u 
máy nguòi trong ho, theo lò'i chép 
ràng: Dân-su ngôi mà ăn-uõng, ròi 
đúng dây mà cho'i-đõn.)) Tín-đò Cô-
rinh-tô cũng bi câm-dô thò' hình-tuong 
nhu dân Y-so-ra-ên tai Hô-rép (Xuát 
3$,: 1-6); néu ho không càn-thân, át 
sa vào tôi-lôi áy mà bi hình-phat nhu 
dân Y-so-ra-ên kia vây. Vãn biê't dân 
Y-so-ra-èn không tuông mình là kê 
thò hình-tuong đâu; bói vì khi ho 
đúc bò con vàng, ho Có ỳ dùng vào 
cuôc thò-phugng Búc Giê-hô-va, và 
té-lê ho dâng lên cho bò con áy ho 
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cũng cho là té-lê dâng cho Búc Giê-
hô-va vây (Xuâ't 36: 6). Thê là lâm 1 
Búc Chúa Tròi dã nghiêm-cám các 
hình-tugng, phá-hũy dân Ê-díp-lô vì 
cô viêc thò hình-tirong gòm-ghê cũa 
ho. Nlnrng ho chũa-chói su thò hình-
tugng áy cũng nlnr môt Giáo-hôi ngày 
nay dám che-đây su- giá-dói mà nói 
rang hình-tugng trong các giáo-diròng 
cũa ho dó không phái có ỳ đê thò'dâu, 
chĩ đê kỳ-nièm mà thôi. Dàu sao đi 
nũa, hoăc ho thirc thò hay không thò, 
thât không quan-hê ; duy có đèu quan-
hê là ho trài hăn đièu-răn thú hai cũa 
Búc Chúa Tròi, vì đièu áy răn-bâo 
ràng: «Ngiro'i chò làm tugng-cham 
cho mình, cũng chò làm tugng nào.. . 
Ngiroi chò quì-lay t ruòc các h ình -
tugng đó, và cũngđùng hàu viêc chúng 
nó...» (Xuát 20: 4, 5). (Còn tiep) 
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Tai sao lai có su- khác nhau đăc-biêt 
thê áy? Xin trâ lòi r àng : Nhò' «Con» 
và su hày-tô cũa «Con» mà đugc biêt 
«Cha» cùng «bôn-tánh cũa Cha,» y 
nlnr câu phirong-ngôn rang: «Cha 
nào, con náy.» Trong Hê 1: 3, Giăng 
14 : 9, 10 : 30 có chép ràng : «Con là su 
chói-sáng cũa su vinh-hiên B ú c Chúa 
Tròi và hình-bóng cũa bôn-thê Ngài;» 
«Ai đã tháy Ta, túc là đã tháy Cha,» 
vì «Ta vôi Cha là môt.» 

Bôi lòi nói, viêc làm, su tù kê chêt 
song lai, chúng quyét B ú c Chúa Jêsus 
thât là Con môt cũa Búc Chúa Tròi , 
và Búc Chúa Tròi là Thân-phu Ngài 
(Giăng 10: 37, 38 ; Rô 1: 4). Nhò Ngài 
chúng ta biê't đugc su khôn-ngoan, su 
công-bình, su thánh-khiét và tình yêu-
thuong êm-diu la-lùng cũa B ú c Chúa 
Tròi dói vòi chúng ta là duòng n à o ! 

Vâ, B ú c Chúa Tròi chang nhũng 
chĩ làm Cha cúa Búc Chúa Jêsus thôi 

dâu, nhu-ng cũng là Cha các kê tin dê'n 
Con môt Ngài n ũ a ; vì B ú c Chúa Tròi 
đã khiê'n Con môt Ngài Ìàm nguòi, 
hàu chúng ta là nguòi nhò' đó mà 
điro-c t ró nên con-cái cũa Búc Chúa 
Tròi (Giăng 1 : 12 ; Hê 2 : 11). Duòng 
áy, câ đòi song chúng ta đáng ngo-i-
khen Búc Chúa Tròi là Cha B ú c Chúa 
Jêsus-Christ chúng ta thay 1 

«Su" thiro*ng-xót eâ-thè".»—Vì nó 
không gióng nhu su y ê u - t h u o - n g 
thuòng cúa thê-gian, y nhu có chép 
rang: «Thât vây, khi chúng ta còn 
yéu-đuói, Báng Christ đã theo kỳ-hen 
chiu chêt vì kê có tôi. Vâ, hoa môi 
có kê chiu chêt vì nguòi nghĩa, dê 
thuòng cũng có nguòi bang lòng chiu 
chêt vì nguòi lành. Nhung B ú c Chúa 
Tròi tô lòng yêu- thuong Ngài dói vòi 
chúng la, khi chúng ta còn là nguòi 
có tôi, thì Báng Christ vì chúng ta chiu 
chêt» (Rô 5 : 6-8). 

Chang nhũng nhò- su chêt cũa B ú c 
Chúa Jêsus mà chúng ta đu'crc chuôc 
tôi và tái-sanh thôi đâu, song su song 
lai cũa Ngài cũng ban cho chúng ta có 
su trông-cày song, túc là su trông-cây 
có hiêu-quâ noi cõi đòi đòi . 1 Vì Ngài 
là trài đàu mùa cũa su song lai, và là 
Bàu cũa t h à n - t h ê Ngài, túc là Hôi-
Thánh. Phàm đàu song thì câ thân-
thê cũng đòng sóng (xem 1 Cô 15 : 20-
23; Cô 1: 18; 1 Tê 4 : 13-17). B ú c 
Chúa Jêsus dã sóng lai, Ihăng-thiên, 
duong sam san cho môi tín-đô chô ó-
trên trò-i, Ngài sáp trò lai đê đem con-
cái cũa Ngài vào co--nghiêp vĩnh-viên 
áy (Giăng 14 : 1-3 ; Cô 1 : 12 ; Ga 3 : 29 ; 
Rô 8 : 17 ; Gia-co 2 : 5). 

Câu 4. «Là eo*-nghiêp k h ô n g hu* 
đi.»^—Hũu hình hũu hoai, nhu vũ-trú 
và muôn vât đã đuoc dung nên sê đén 
ngày tiêu-diêt (Hê 1 : 10-12 ; II Phie 3 r 
10-12). Nhung co-nghiêp mà tín-đô 
duong ti'ông-đoi còn lai cho đén đòi 
đò'i, vì nó thuôc quyên s ô - h ũ u cũa 
môt Báng tu-hũ'if hang-hũu ; Ngài đã 
trâ bang môt giá rát cao, là huyét chí-
thánh cũa Báng Christ, đê sám gia-tài 
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truó-c khi tai-va áy giâng trên dân Do-
Thài. 

BOAN MÔT 
I. LÒ'I DAT (1 : 1) 

1. Tác-giâ tu- xung là «tôi-tó- Búc 
Chúa Tròi và B ú c Chúa Jêsus-Christ» 
(1). Vì ông Gia-co- châng nhũng xung 
mình là t ô i - tô cũa B ú c Chúa Tròi, 
song cũng xung mình là t ô i - t ó cũa 
Búc Chúa Jêsus-Christ nũa , nên chúng 
ta hiêu rang, dâu khi t ruóc ông không 
•chiu công-nhân Anh câ mình là Báng 
Cúu-thê, nhung bây giò ông đã nbìn-
nhân Ngài là Chúa mình ròi. Tên 
J Ê S U S cũa Chúa có nghĩa là «Cúu-
Chúa» (Ma 1: 21), và tên C H I Í I S T nghĩa 
là «Báng chiu xúc dâu,» túc là Đáng 
Búc Chúa Tròi đã sai đên thê-gian. 
C H R I S T là tiê'ng Hi-lap, còn Mê-si là 
tiêng Hê-bo-ro', nhung câ hai tên áy 
chĩ có môt ỳ-nghĩa nhu nhau mà thôi 
(Ma 16 : 16 ; Mác 8 : 29; Lu 9 : 20 ; Gi. 
1 : 41). Moi khi Kinh-Thánh chép hai 
tên Jêsus-Christ kê nhau n h u vây thì 
ngu-ỳ day rang Búc Chúa Jêsus ô- Na-
xa-rét chăng nhũng là nguòi mà cũng 
là B ú c Chúa Trò'i nũa . 

Bôi lòi đat nây Gia-co* tô lòng khiêm-
nhu-òng, vì ông không nói đên tình 
.máu-mũ cúa mình dói vói Búc Chúa 
Jêsus vê phân xác, song chĩ kê mình 
là tôi-tó (theo nguyên-văn là «nô-lê») 
mà thôi (II Cô 5: 16). Có lê ông nói 
khiêm-tón nhu thê vì ông còn đuong 
nhó nhũng lòi Bú-c Chúa Jêsus đã 
day vè su- thân-thuôc thiêng-liêng là 
quan-trong ho-n (Ma 12 : 48-50), và ông 
cũng không muón láy tu-cách là em 
Chúa mà băt tín-giáo nào phâi phuc-
tùng mình. Vâ lai, dâu òng có thê 
tu xung là sú-dò cũa Báng Christ (Ga 
1 : 19) cũng nhu ông Phao-lô và ông 
Ba-na-ba (tuy hai ông áy không duoc 
sung vào hang muò*i hai ông sú-đò 
kia, song thây đèu là bình-dâng vói 
nhau), nhung ông cú khiêni-nhuòng 
dên dèu và chang muón cây chúc-
trách hê-trong cũa mình mà khuỳên-
bâo ai. (Còn tiep) 

ãy cho con-cái Ngài. (Xem Khâi 1 : 
8; Hê 9 : 15 ; II Phie 3 : 13). 

«Không ô-uè',» Y Ì B Ú C Chúa Jêsus 
đã làm cho tron su công-bình trên cây 
thâp-ttr, và dùng huyêt thánh làm giá 
đê lâp nghiêp cho con-cái Ngài, nên 
khòng giong nhu các gia-tài trong đòi , 
thuòng do noi su ích-kỳ ô-uê mà gây 
nên, nhu có câu rang : «Vi phú bál 
nho-ii)) vây (xem Ma 13: 44-46; Hê 9 : 
22-28). 

«Không suy- tàn .» Sân-nghiêp thê-
gian có lúc thanh lúc suy, nhung nuóc 
cúa Chúa cú vinh-hiên thanh-vuong 
mãi mãi (Rô 8 : 19-21; Khâi 22: 1-5), 
«Bê dành trong các tùng tròi cho anh 
em» (xem Giăng 14 : 1-3). (Còn tiep) 
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Bõi vó'i su ta-thê cũa ông Gia-co- thì 
Kinh-Thánh không có nói dên, song 
cũng có môt vài lòi truyên-khâu làm 
chúng vê viêc áy. Òng Clément cr 
thành Alexandrie đã làm chúng râng 
òng Gia-co* vì bi môt hon nguòi Giu-
da vu-cáo nên đã bi quăng tù trên nóc 
đèn-thò xuÓng dát, có môt nguòi tho-
phiêu cãm cây gây mà đánh chêt 
ông và chôn tai no'i áy. Nhung ông 
Josèphe, là nhà chép sù trú-danh cũa 
dân Do-Thái, có chép vê su chêt cũa 
ông Gia-co- nhâm năm 62 sau Chúa 
rang : Có mâ'y nguòi thuôc phe Sa-đu-
sê đã vu-cáo cùng thay tê-lê thuo-ng-
phâm râng Gia-co- đã trái-pham luât-
pháp cũa Môi-se, nên tòa công-luân đã 
tuyên-án ném đá ông cho đên khi chê't.» 

Chúng tá không thê biêt chác búc 
tho- nây đã chép vào lúc nào, nhung 
vì ô trong đó có du-ngôn vè su hùy-
pìiá thành Giê-ru-sa-lem, và vì thièn-
tai ãy thât đã xây đên đô năm 70 sau 
Chúa, nên tho- nây chác đã duoc chép 
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VI ME QUEN MINH 
f^Ó môt câu bé, ho Bach, tèn goi nũa, th ìchác là me. Vì me (tau hong 

Cáp-li, ó vói me. Nhà õ- trong dã vài ngày nay, nên mói nói tiéng 
rĩnig, bôn bè không có lâng-dièng. nlur vây. Li lièn thua ràng: «Thua 
Cáp-li von nhát. Truòiig Li hoc cách me goi gì?» Me không nói. Li chi 

M:i - quĩ nlur 
n h ê n g i ă n g 
luói bât môi, 
iii liam sir cám-
dó tbì ttaá-ic luói 
lôi-lôi và phâi 
làm lôi-ĩnpi nó. 
Song néu kêu-
càn Bú*C Chúa 
Jèsus át la se 
(1 ir p- c Ngà i 
b u ô n g - t h a 
trpn-vcn chang 
sai (Gi. 8: 36). 

nhà ô- dô môt đăm diròiig, phâi đi hét 
rírng mói đén. Môi khi đi hoc hay vè 
nhà, Li phâi chay cho mau qua rfrng 
dó. Rfrng von không có thú dũ, Li 
không tu biét tai sao mà so- nhu vây, 
hê vào rfrng, thì trái tim đàp manh, 
niình-mây run-rây, duòiig nhu t ruóc, 
sau, ijì, hũu dèu có vât gì đén vo. 
Phâi đi hét rfrng, rôi mòi yên- l r í , 
khôi so. 

Mòt bira, nham dêm 30, tròi tói đen, 
vùa mua, vùa gió lón, rfrng kêu vu-
vu. Li ngù dã lâu, chot giut mình 
tĩnh dây, nghe có tiéng nguò-i goi lên 
mình, song tiéng vùa bé, vùa nghên, 
nên không nhân rõ duoc. Li nghĩ 
trong nhà không có ai là nguó-i t húha 

nghe tháy tiê'ng rên xen lân tiê'ng ho, 
duòng nhu đau-dòn khón-khô lám, 
không sao chiu nô i ! 

Báy giò- Cáp-li mói lên 8 tuôi, xua 
nay vân có lòng hién-kính me. Nghe 
vây, Lj vòi víĩng dây, chay vào phòng 
me nàm. Hõi co-n-cò, biê't me vì đau 
hong, phát sôt, nguy 1am, khac-nhô 
rát khó, nhung may.vãn còn nói duoc . 
Lj không biê't làm thé nào, bèn hõi me 
cân gì. Me dáp : «Me không càn đèii 
gì khác, song chĩ càn môt nguòi có 
thê chũa lành mé thôi. Bàng châng, 
e me khó song dén sóni mai đirb-c!» 
Li lo-buôn n ó i - r à n g : «Vây thì me 
muón con làm gì ?» Me đâp : «Muõn 
con đi mói môt thày thuóc dén. Con 
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có thê đi mó'i ông lang Gia đê'n không? 
Néu ông đó đê'n, có lê binh me đugc 
lành ; song chĩ e con so không đàm 
đi thôi.» Nghe vây, Li nín-lăng hôi 
lâu ; nhìn măt me môt cái,-ròi manh-
dan mà r àng : «Con vón so không đàm 
đ i ; nhung xét ra không thê không đi 
đugc.» Boan, Lì bàn áo, cãm dù ra đi. 

Không đén soi, Li đi mò qua rùng. 
Nhà ông lang Gia ô- bèn t ruòng hoc, 
đuò'ng gõ-ghè quanh-co thê' nào, chon 
Li đã đi quen lám, không càn phâi 
dùng đén mát. Giâ cú nhám câ hai 
mát, cũng không lo lac đuòng ; cho 

nên tròi đàu tôi đen nhu muc, cũlíg 
không càn đòn. Song, bung càng * 
đi càng lanh, đâ không dám chùng-
chình, lai không dám trông ngang 
trông ngũa, cú đi môt macb đén nhà 
ông lang. T h ò bòn-hên, gõ cùa, buôc 
vào. May ông lang có nhà, hôi rõ 
duyên-có, túc-thì đem thuòc cùng đi 
đén cúu me Li, chũa đugc lành. 

Thê là Cáp-li láy hiên mà tháng đugc 
sg. Quâ thât giũ tron bôn-phân thì 
dep dugc mói sg. Em nào nhát , có 
nên có bál-chuóc Cáp-li hay không? 
—Dtch báo Tàu. 

CHU*NG THUX QUYEN CHUA 

THU'O'NG DEN CUOI-CUNG 
"VTAM 1925 tôi dã tin Chũa, nhung lê 

^ đao chua hiêu, đúc-tin còn kém, 
nên đugc ít lâu thì sa-ngâ. 

Trâi qua 10 năm nay tôi chim-đâm 
trong cuôc tĩnh say, mê-man trong 
vòng đen đô, .không còn tuông gì đén 
linh-hòn, lo chi đê'n hoa phuóc . Búc 
Chúa Tròi là Báng giàu lòng thuong-
xót, dàu tôi quên Chúa nhung Ngài 
châng quên tôi ; nên đuo-ng lúc tôi 
đúng trong dia-vi t răm-luân áy thì 
Ngài dùng nguói ban tâm-giao cúa tôi 
dua ông truyèn-đao và ông cháp-su 
đén thăm mó'i tôi đi nghe giâng. 

Chiêu lòng ban châng hay lê chói-lũ, 
nên lòi đã dugc nghe nhũng lòi qui-
báu n h u : «Ngirôi nào nê'u đugc câ 
th iên-ha mà mát linh-hòn mình, thì 
có ich gì, vây thì nguòi láy chi mà 
đôi linh-hòn mình lai (Ma 16: 26). 

Nlurng lòi đó đã đâp manh vàotâm-
hòn tôi, khiên tôi phâi quyê'l-đinh ăn-
năn xin Chúa tba tôi tù truóc đê'n nay 
đê cúu-rôi linh-hòn. 

L a - l ù n g thay là quyên-phép cũa 
Ngài, ngay lúc áy tôi tháy trong lòng 
có su biê'n-câi đén nôi tôi không còn 
ham-mén nhfrng su mê-tham cũa xác-
thit, mê-tham cũa mát và sukièu-ngao 
cũa dòi nũa ! Vì biê't thê-gian vó'i su 
tham-duc nó đèu qua đi (Giâng 2: 16, 

17). Tù đó tôi bat đàu sông theo đói 
mói, vui-vê, bình-an, và đugc nhièu 
phuóc thiêng-liêng cúa Chúa. Châng 
nhũng Chúa tĩnh-thúc tôi, song lai 
dùng tôi đát-đem đugc máy linh-hòn 
trong gia-đình tôi nũa. Diêu-kỳ thay, 
ân-điên cũa Chúa, thât nhu lòi Ngài 
húa : «Kê đê'n ciing Ta, Ta không bô 
ra ngoài đâu»(Giăng6: 37).—Âu-đăng-
Trình, tìn-đò clii-liói Vinh. 

o o o 

n à o a i b i ê t Đ i r g c ? ' 

Truóc khi in sô đàu năm, chúng tôi 
e-ngai khôn xiét vì tháy sô tièn báo tù 
máy nàm truóc còn đong lai ngót môt 
ngàn dòng, và cho đén ngày 31 
Décembre 1935 sô đôc-giâ chĩ đuoc 
líôn 900. 

Nhung vui thay, đê'n ngày 18 Janvier 
sô đôc-giâ làng đén 1400, đén nay còn 
cú thêm lên! Buóc thành-công mỳ-
mán này là do Chúa pluVtrg và anh ' 
em gang súc^ô-đông. Bon-báo phâi 
núc lòng nggi-khen Chúa. 

Xin đăng máy hôi cô-đông đugc sô 
đôc-giâ nhièu ho-n hêt : 

Hôi Sài-gòn 101; Hà-nôi 75; Vinh 
71 ; Dalat 55; Bén-tre 53; Càn-tho 52 ; 
Ô-môn 52; Cao-lãnh 44; Sađec 44; 
An-hóa 41 ; Vĩnh-long 31.—T. K. B. 



P H U - T R i r a N G THANH-KINH BAO 
(Xin tháo bõn trang nây mà biéu ngu'ò'i ehu-a tin Chúa) 

NAM THÚ* 6 SO 61 —MARS 1 9 3 6 

MUON TIN CHUA, PHAI LAM T H E N A O ? 
M D C - S V J L Ê - V A N - T H A I , 

(jp'ÁCH dây dô hai ngàn năm, đõng-
thôi vói các Sú'-dô có môt nguòi 

có lòng càm-biét su dau-khô cũa mình 
vì tôi-lôi và su yêu- thuong cũa Đúc 
Chúa Trò'i tô ra su tha tôi bôi Đúc 
Chúa .Jèsus. Song ông la không biê't, 
ìàm thê nào 1 Lièn hôi hai nguòi bcn 
canh mình ràng: «Tôi phâi làm chi 
dê duoc su cúu-rôi ?» Hai nguòi trâ 
!òi ràng : «Hãy tin Đúc Cliúa Jêsus thì 
ngiro'i và câ nhà nguoi sê đuo'c cúu-
roi!» (Sũ 16 : 30-31). 

Ai muón tin Chúa đê duoc cúu-rôi, 
thì phâi làm n h u sau nay: 

I. BIÊT MÌNH CÓ TÔI 
Vè ván-đè nây phâi trung-dãn chúng-

<;á, vì dãu ai ai cũng câm-biét, song ít 
nguòi thành-thàt và can-đâm mà nhân 
tôi. Xem ba lỳ-có- sau dây : 

1. Kinh-Thánh làm chúng.—Vè ván-
dê tôi-lôi thì Kinh-Thánh làm chúng 
rõ-ràngminh-bach 1am, không thê nào 
sai-làm duoc . Có nhièu câu giãi-tó 
tôi-lôi là thât có, song khúc này chĩ 
trirng ba câu mà tlfôi. 

A. Giăng 1: 29.— «Kìa, Chiên Con 
cùa Đúc Chúa Tròi, là Đáng cát tôi-lôi 
ihe-gian ãi.» 

B. Rô-ma 3 : 23.—«Vì moi nguòi dèu 
dă pham lòi, thiéu mât su vinh-hiên 
cũa Đúc Chúa Tròi.» 

C. G a - l a - t i 3 : 22.—«Nhung Kinh-
Thánh đâ nhõt het thay moi sir duài 
íôi-lôi, hàu cho đèu chi đã húa , bôi 
đúc-tin trong Đúc Chúa Jêsus-Christ 
mà duoc ban cho nhũng kê tin.» 

Ba câu áy làm chúng rõ-ràng câ the-
gian, moi ngir&i và moi sit đêu đã 

C H I J - N H I E M B A C - H A T 

pham tôi và ô duói quyèn tôi-lôi . 
2. Loài nguòi làm chúng loài nguòi 

có tôi.—Xem càc bô luât-pháp đăt ra đê 
cai-tri mình, văn-chuong llii-phú bôi 
các sách bát luâji thú tiéng nào, cũng 
làm chúng rõ loài nguòi có tôi. Nhà 
tù, các tu-tuõng đao-đúc cũa tôn-giáo 
cũng làm chúng rõ loài nguòi có tôi. 

Các nguò'i hièn-triét t rú-danh cũa 
thé-gian làm chúng : 

A. Nhà triét-hoc Sénèque, nuóc Rô-
ma (2—66 S. C.) luân ràng : «Chúng ta 
hét thay dèu dã pham tôi, nguòi này 
nhièu, kê kia ít.» 

B. Nhàlhi -nhon Ovìde,nuóc Rô-ma 
(43 T. C.—16 S. C ) , chép ràng : «Chúng 
ta hét thay tham-muón dèu dã bi cám 
rõi.» 

C. Nhà thi-nhon và hièn-triét trú-
danh Goethe, nuóc Đúc (1749-1839), có 
xung ràng : «Tôi chang tháy làm-lôi gi 
trong kê khác mà chínhmình tôi không 
có thê pham duoc.)) 

D. Câu tuc-ngũ Tàu nói ràng: «Chi 
có hai nguòi không pham tôi, môt 
nguòi chét ròi, còn nguò'i kia chua 
sanh ra.» Cũng cô câu : «Nhon giai 
hũu tôi,» và ràng: «Ngô vi kien thiên-
nhon.» 

3. Luong-tâm làm chúng loài nguòi 
có tôi.—Nhũ'ng lỳ-có' làm chúng loài 
nguòi phamtôi . th ìcó luong-lâmchúng 
rõ 1am. Vì nó dã quârquyét và chác-
chán rang môi nguòi có tôi, ai là nguòi 
có trí-khôn thì cũng nhân nhu yây. 
Bôi 1 uong- tâmcókhino câo-giác mình, 
có khi quô-trách mình, cũng có khi 
dùng tiéng êm-diu mà tĩnh-thúc mình 
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và an-uĩ mình. Vì loài nguò'i đã pham 
tôi; tôi là nguòi , vây tôi cũng đã pham 
tôi. (Thãn-đao-hoc). 

II. BIÊT CÔ THIFÔ'NG VÀ CÓ PHAT 
Bã có liuh-hòn, có đôi tuong-lai, 

chac sê có thuòng có phat. «Vi thiên 
gia Thiên báo chi dĩ phuc, vi bát thiên 
gia Thiên báo chi dĩhoa.» «Đúc Chúa 
Tròi không vi-nê ai đàu, hê ai gieo 
gìÔng chi thì găt gióng áy.» «Chó lãy 
dèu đó làm la ; vì giò đê'n, khi moi 
nguòi b trong niò-má nghe. tiêng Ngài 
và ra khõi : ai đã làm lành thì sõng lai 
đê duox sõng, ai đã làm dũ thì sóng 
lai đê chiu doán-xéb) (Giăng 5 : 28-29). 
Đó là tô cho chúng ta biêt khi qua dòi 
ròi bi đoán-xét. Lai có câu : «Báy giò 
tôi tháy rnót tòa lón và tráng, cùng 
•Báng dang ngòi õ trên ; t ruóc măt Ngài 
t ròi dát đèu trón hêt, châng còn tháy 
chô nào cho nó nũa . Tôi tháy nbfrng 
kê chêt, cá lón và nhõ, đúng t ruóc tòa, 
và các sách thì m õ ra. Cũng có môt 
quyên sách khác nũa , là sách su sóng; 
nhũng kê chêt bi xù-đoántùy công-viêc 
mình làm, C ú nhu lòi đã biên-chép 
trong sách ãy. Biên đem trâ nhũng 
nguòi chêt mình c h ú a ; su chêt và Àm-
phũ cũng đem trâ nhũng nguòi chêt 
mình có. Môi nguòi trong bon đó bi 
xír-đoán tùy công-viêc mình tàm» 
(Khâi 20: 11-13). 

Ông bà tu hôi mình râng : «Tôi có 
tôi không ?» Sê nghe tiêng nhõ trong 
lòng nó i : «Có !» «Tu tôi có thê tránh 
khõi su hình-phat không?» «Không !» 
«Làm thê nào ?» «Phâi n h ò môt Báng 
đã chiu hình-phat thay vì mình, là 
B ú c Chúa Jêsùs.» 

III. BIET CÓ ĐĂNG CÚ-U-THÊ 
«Bòi xua, Đúc Chúa Tròi đã dùng 

các đáng tiên-tri mà phán-day tô-'phu 
chúng ta nhieu lân nhièu cách ; ròi đên 
nhũng ngág squ-rôt năy, Ngài phán-
day chúng ta bõi Con Ngài,» là Đúc 
Chúa Jêsus (Hê 1: 1,2). 

Nguòi ta thuòng nó i : «Su cúu-rôi 
môi phuong, môi t huõ đèu có su khác 

nhau.w Phâi, ãy là nói vè «đòi xua.» 
Ròi đen nhã'ng ngày sau-rõt năy, Ngài 
p h á n - d a y chúng ta bõi Đãng Cúu -
Thê, là Đúc Chúa Jêsus, mà thôi. Vì 
muôn dân đuong đúng trong đia-vi 
thát-vong vì tôi, vì su hình-phat, vì sir 
đau-đón dòi tuong-lai, mà cũng biêt 
râng trong đòi không có phuong cúu-
chuôc. «Châng có su cúu-rôi trong 
Đáng nào khác, vì õ duói tròi, chăng 
có danh nào khác ban cho loài nguòi , 
đê chúng ta phâi n h ò đó mà đuoc cĩru» 
(Sú 4 : 12). Đang khi nhon-loai đau-
đón-thát-vong áy, thì thiên-sú cua Đúc 
Chúa Tròi báo TIN-LANH, là bày-tó 
Đáng Cúu-thê. «Thiên-sú bèn phán 
ràng : Đúng so- chi; vì năy, ta báo cho 
các nguo-i môt TIN-LANH, sê l à su vui-
mùng lón cho muôn dân ; áy là hôm 
nay tai thành Đa-vit đã sanh cho các 
nguò'i môt Đáng Cúu-Thê, là Christ, 
là Chúa» (Lu 2 : 10-11). Đáng Cúu-the 
đên thê-gìan là su vui-mùng lán cho 
muôn dàn, Áy là TIN-LÀNH. 

TIN-LANH áy duo-c tõ ra bõi su yêu-
thuong cúa Đúc Chúa Trò'i. «Vì Đúc 
Chúa Tròi yêu-thuong thê'-gian, đên 
nõi đã ban CON MÔT cũa Ngài, hàu 
cho hê ai tin Con áy không bi hu-mát 
mà đuo-c su sõng đòi đòi» (Giăng 3: 16). 

Loài nguòi đã dùng hêt cách lâp 
phuong cúu nguòi , mà nguòi vân cù 
truy-lac trong vòngtôi-lôi. Càng văy-
vùng, càng chìm-đam, chang khác gì 
nguòi đúng gifra vũng bùn-lăy, có súc 
vucrt lên song trái lai, cú chìm xúóng! 

Đúc Chúa Tròi thi-ân cúu nguòi bõi 
Đáng Cún-thé tên là JÊSUS ; Ngài ra 
mang-linh nây : ((Ai tin Con thì chang 
bi đoán-xét đ â u ; ai không tin thì đã 
bi đoán-xét ròi, vì không tin đê'n danh 
Con môt Đúc Chúa Tròi» (Giăng 3 : 18). 
Và ràng : «Ngài đã đên trong xú mình , 
song dân mình không bè nhán láy. 
Nhung hê ai nhân lãy Ngài thì Ngài 
ban cho quyèn-phép t rõ nên con-cái 
Đúc Chúa Tròi , là ban, cho nhũng kê 
tin danh Ngài» (Giăng 1 :11-12). Mang-
linh áy là : TIN VÀ NHÂN LĂY. 



V I W T C C N BÃO-TO 
H A R D I B R O O K 

( T i é p t h e o ) 

Duê-la kinh-iigac quá, bèn hôi rang : 
—Có gì xây ra ? 
—Tôi nay sau khi tù-giã anh, tôi bi 

hai ngiròi theo dõi. Ban đâu tôi không 
đê ỳ đen chúng; nhung khi xét tháy 
mình bi chúng theo dõi, tôi bèn ráo 
bii'óc, cô rê queo vào nhièu ngõ hêm 
dê làm cho chúng lac (tuòng. Có môt 
lúc tôi tuóng mình đuo-c thành-công, 
A I lòi không tháy chúng nũa . Nhu-ng 
tôi cũng tháy mình lac lõi không biét 
mình đuo-ng õ- khu nào. - -Tôi cô 
nhàn ra đuòng đi, và vùa tó-i môt chô 
rê, ihì tôi thình-lình dói măt vói hai 
ngirô-i kia. Du-ông nlnr dúng đóchuc 
tôi, chúng bèn xông vào tôi, môt đúa 
gio- dao đâm tòi bi thirong. Tôi vùa 
hêt súc clióng-ctr, vùa láy khăn mu-
soa (mouchoir) bao tay lai. Nlnrng làn 
làn nhân-biét mình ô môtphógàn nhà 

,anb, tôi lièn chay vôi đén đây. Tôi 
tu tháy đuói súc dén nôi so không thê 
tõi noi. Rõt ìai, tôi tháy nhà anh. 
Chúng gãn theo kip tôi thì anh m ô cúa 
cho tôi. 

Duê-la hô i : 
—-Anh nhàn đuo-c c ă n - c u ò c cúa 

chúng chăng? 
Ho-i có vê iúng-liíiig, Vê-niét đ á p : 
—Tôi không biét chác chút chi. Vâ, 

cái dó không cân là máy, vì tôi đã 
thoát tay chúng. Bây giò- néu anh vui 
lóng giúp tôi clura vét thuòng này, thì 
tôi sê dòi on anh lám. 

—Tôi tuóng ràng tôi băng-bó chang 
ra chi, vì tôi vung-vê quá dõi. Nhung 
tòi xin đi kieni môt nguò-i b ăng -bó 
khéo bang môt ông đóc-tò mà chang 
làm cho anh đau chút nào câ. 

Duy-liêng Vê-niô't ó môt mình, nên 
dàu mèt-nhoc chàng cũng rán xem-xét 
căn phòng. Cách bày-hiên, sáp-đăt có 
vê èm-ái, thân-yêu; chàng đoán ràng 
có bàn tay cúa ban quàn-thoa hàng 

ngày don-dep căn phòng cho duoc 
đep-đê, đãm ám nhu thê. 

Vê-niê't thõ- dài. Mô-côi tù lúc dâu 
xanh tuôi trê, chàng vãn phiêu- luu 
kháp chon xa gàn.- Chàng thiéu mát 
ânh-huông thân-ái và hay che-chô cúa 
gia-đình. Chàng đã kièu-ngu nhièu 
nuóc , đã dao qua lám thành-phô có 
danh-tiéng, và dã sóng trong cuôc đòi 
ô-uê, buôn-thâm cùa úc triêu kê không 
biê'tDúc Chúa Tròi . Nhon đó ỳ-huông 
vè chú-nghĩa hoài-nghi đã nây -nô 
trong lòng chàng cũng nhu trong lòng 
nhũng ai chĩ theo phuong-điên trân-
tuc mà xem-xét lê mãu-nhièm vè dòi 
nguòi . 

Ù thành-phó có kỳ-nghê phát-đat 
nây, là noi chàng cu-trú sau khi du-
lich nhièu phen, cuôc dòi chàng cũng 
vân buôn-thâm và vô-ích." Chàng đuo-c 
phú-bâm la-lùng, nhung c*ác tài-năng 
chàng hao-hut vì không đuoc lo-i-dung. 
Chàng không chiu nhân-biét nhũng su 
thuc cúa cuôc dòi, nhung cúđuô i theo 
nhũng su hu-không, chuyên-tâm xem-
xét các lỳ-.thuyét vô-ích. Nói tóm lai, 
chàng chang có muc-đíchi lòng trông-
cây hoăc su yên-ũi trong thê'-gian nây. 

Chàng quen sóng giũa vòng nguòi • 
la, lai đuo-c chúng-kién tánh hà-khac, 
tham-lam cuc-điêm cúa loài nguòi , 
nên chàng không biét tình-nghĩa là gì 
câ. Chàng không hê tháy mình càn 
có tình-nghĩa. 

Nhung tói đó, sau lúc lo-buôn, sqt-
hãi, chàng mêt-môi vô-cùng. Trong 
căn phòng măc dâu rát don-so này, 
chàng duòng n h u thình-lình liê'c xem 
môt cõi sanh-hoat có tình yêu-thuong 
làm dông-luc cót-yê'u, có su thân-ái và 
tinh-thãn gia-tòc roi ánh sángvà truyên 
súc nóng khap moi noi. Nhà nây 
duòng nhu có môt bău không-khí làm 
cho nguòi -d iu . Bàu không-kh í áy 
khcu-goi trong lòng cúa Duy-liêng Vê-
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niêt môt ỳ viên-vông mong-uóc đat tôi 
bâc tõt-lành hon. Dó là làn thú nhút 
chàng câm-biêt đòi mình là tê ngat. 

Trong lúc áy Duê-la trô* lai phòng 
khách và thuât hét (lău-duòi vó'i chi. 
Ê-mi-li láy nhũng vât căn-dùng đê 
băng-bó, rôi vui lòng theo em. Khi 
hai chi em vào phòng cúa Duè-la, thì 
Vê-niê't đúng dây, măt-mày tái xanh 
hoi có vê lúng-túng. Chàng nói rang: 

—Thua cô, tôithâthô-then lám vi làm 
phièn cô trong giò nay. Tôi chĩ có thê 
chfra mình bôi viên có rang lúc nãy tôi 
không biê't mình ô khu nào. 

Vê mát bình-tính, Ê-mi-li đáp : 
—Thua thày, thày không làm phièn 

tôi chi hét. Xin thày đê tôi coi bàn 

T R Ì - H O Ã N 
/"V VE môt vùng tai nuóc Anh có 

nhièu mô kêm và cũng lãn các 
loài kim khác nũa. Nhung cũa mô 
lai ó' ngoài bê! Ai ô vũng bê cũng 
biê't con nùó'c, tũc là măt nuóc trên 
trái đát bi khi mãt tráng hút nên cũ 
ngày hai làn măt nuóc lai lên lên 
xuõng xuõng. Con nuóc lên xuõng 
n h u vây goi là thũy-triêu, thì thuòng 
làm ngâp mô và láp kin miêng hang. 
Vì thê' khi vào láy kêm phâi láy ít môt, 
kíp kíp mà ra không thì bi nuóc láp 
chét. Khi nuóc xuõng lai vào, nhung 
chó' tham-lam ô lai lâu thì bình-yên 
lam 1 Kê có lòng tham-lam cũ có ò 
lai nhăt nhièu, tuy lúc thũy-trièu lên, 
n u ó c cháy vào ít môt, chĩ tháy uót 
chon ; nhung trong vài phút, nuóc đã 
lên đê'n mát cá, ròi lai xuõng, nhung 
không xuõng han đâu ! Thì bông-
nhiên dòng nuóc àm ãm kéo vào làm 
vang hang đá, sóng lên cao, đuõc tát, 
ròi nuóc lên đên bung, đê'n vai, thôi, 
vô kê khâ thi, nguói không ra đén ánh 
sáng ban ngày nũa , bi chét trong su tõi-

tay, và chũa cbo thày bót đau neu có 
thê đuo'c. 

£>oan, cô băng-bó rát khéo-léo, nhe-
nhàng, đê'n nôi Vè-niê't dâu đau-đón, 
song cũng câm tháy rát là dê chiu. 
Chàng bèn thàm tiéc vì không có mòt 
nguói chi nhu chi cúa Duê-Ia. Chàng 
câm-b iê t mình đuong tuôt xuõng 
đuòng đõc, nhung bàn tay êm-ái cũa 
Ê-mi-li duóng nhu nám-giũ chàng lai. 
Cô băng-bó xong, thi chàng nói thàt-
thà rang: 

—Cám on cô. Tôi sê không hè 
quên lòng tõt cũa cô. Bây gió khuya 
rôi, tôi chang muõn làm phièn cô và 
anh Duê-la nũa . Chào cô ! Chào aiih ! 

— Chào anh ! Chào thây! (Còn í/e/;) 

THÌ C H E T ! 
t ăm! Không ai tháy nguòi đó cho đen 
ngày đoán-xct lón, muôn đòi sê đũng 
t ruóc tòa ân cũa Dúc Thuong-Đê. 

TRÌ-HOÃN THÌ CHET ! 

Kinh-kh iép hon là s õ - p h â n cúa 
nguòi trì-hoãn trong tôi-lôi. Ngày 
nay có dip-tiên tránh su nguy-cáp cúa 
đò'i tõi-tăm. Nêu vì lòng tham-muõn 
mà ô lai, không chiu tin Chúa, thì sê 
bi khô hon bôi phàn. Néu ta cũ vui-
choi trong su lac-thú giâ-dõi cũa dòi , 
ta sê giõng n h u nguòi chcri trong hang 
đá, không chú-ỳ vè nuóc thũy-trièu... 
Suchét t ù t ũ đ ê n , nhe-nhàng, ròi bông-
nhiên tháy mình không còn dip-tiên 
dugc cũu nũa. 

Dúc Chúa Jêsus đã chê't vì các đòc-
giâ. Ngài đã gánh-vàc các tôi-lôi cúa 
thê-gian; ta chĩ nên nhân su cúu-rôi 
nhung-không, biêt on Ngài mà mau 
theo tieng Ngài, ra khô i cành-ngõ 
cùa sir chêt , dè'n ánh sáng cùa su-
song và v u i - m ì r n g đò'i đò'i.—Bà 
Homera Homer-Dixon. 

BIEN TÔI-LÔI MINH-MÔNG, SA-TAN NUÓT HÔN NGU-àl CÚ'NG-CÔI. 
ĐUÓC THU'O'NG - YÊU CHÓ1-RANG, JÊ-SUS ĐU"A LÒNG KÊ ĂN-NÀN. 
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HOA-TAM HOI 

SÍT-BÕ GIÂNG ĐAO, H Ô I - T H Á N H T I Ê N - B Ô 

1. Truòc khi Đúc Chúa Jêsus duoc 
cát lên tròi, thì Ngài bâo các môn-dõ 
làm gì ? — Thua , Ngài bâo các môn-đô 

Giu-đê, (3) xú Sa-ma-r i , (4) và khap 
trài đát (Công 1:8). 

2. Đúc Thánh-Linh giáng xuông ó 
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bày chò-đoi tai thành Giè-ru-sa-lem 
cho đen khi nhân- lãnh đuo-c Đúc 
Thánh-Linh, rôi vè sau phâi làm chúng 
vè Ngài tai (1) Giê-ru-sa-lem, (2) xú 

dàu và khi nào?—Thua, Ngài giáng 
trên các môn-đô Cua Chúa tai thành 
Giê-ru-sa-lem vào ngày lê Ngũ-Tuàn, 
lúc là muòi ngày sau khi Đúc Chúa 
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Sách Sáng- thê Kỳ 14: 15 và 15: 2. 
12. Phi-e-ro- goi môt nguòi dòn-bà 

tù su chêt sóng lai tai đâu ?—Thua, 
tai thành-phó Gióp bê, theo Còng-vu 
9 : 36-43. 

13. Òng Phi-e-ro- tháy gì la tai thành-
phó Gióp - bê ?—Thua, ông đuo-c su 
hiên-tháy kbuyên-bâo ông tiêp-ruóc 
câc dân-tôc trên đát vào Hôi-Thánh, 
chó- không phâi chĩ riêng nguòi Giu-
đa thôi (Công 10). 

14. Ông Phi-e-ro- lai đi đâu đê mô 
cùa cúu-rôi cho dàn ngoai?—Thua, 
Phi-e-ro- dên thành Sê-sa-rê giâng cho 
dân ngoai, lúc là quân-lính Rô-ma 
(Công 10). 

15. Vè sau có giâng Tin-Lành tai 
dân?—Thua, câc môn-đò tràn kháp 
câ các xú lân-cân xú Ca-na-an, đên 
Pbê-ni-xi, đâo Chíp-ro- và thành An-ti-
ót, nhu có chép trong Công 11: 19-30. 

16. Hôi-Thánh tai thành-phó Ân-ti-
ót thê nào?—Thua, thât là môt Hôi-
Thánh rát thiêng-liêng xúng -dáng , 
dên nôi tai dó Chúa dã kêu-goi hai 
nguòi thú nhút làm «muc-su luu-
bànli,» túc là ông Sau-lo- (Phao-lô) và 
ông Ba-na-ba (Công 13 : 1-3). 

17. Hai ông Phao-lô và Ba-na-ba di 
đâu?—Thua, truóc hêt di dên quê-
huo-ng Ba-na-ba, là cù-lao Chíp-ro 
(Công 13: 4-13, 4 : 36). 

18. Bòi hai ông lai di dâu nũa?— 
Thua, hai ông cú dên máy thành-phó 
trong xú Bam-phi-ly (Công 13: 13-51). 

19. Khi có su bat-bó-, thì hai ông 
làm gì?—Thua, khi ma-quĩ xui-giue 
nguò-i ta chóng-nghich hai sĩr-dò đó, 
thì ho bô xú áy (Iheo Ma 10 : 14), và đên 
thành Y-cô-ni, xú Ga-la-ti (Công 13:51). 

20. Tai dó cũng bi băt-bó, vây ho 
tróiì đi đâu?—Thua, ho đi đên máy 
thành-phó ô gàn dáy, và làm phép la 
tai thành Lít-trô ; nhon-dân muón tbò-
lay ho và vè sau quay ra ném dâ ông 
P h a o - l ô dên gân . chêt ; nhvrng bõi 
quyèn-phép cùa Chúa ông duoc sóng 
lai (Công 14: 6-28). — Chi Hoa Hòng, 
ii'vc là H. Homer-'Dixon. (Còn tiep) 

Jêsus-Christ lên t rài ( S ú - đ ò 1:9). 
3. Trong Công-vu các sú-đõ tùđoan 

1 đen đoan 7, thì Hôi-Thánh õ- đàu? 
—Thua, trong mãy đoan năy thì Hôi-
Thánh õ- thành Giê-ru-sa-lem. 
-4. Đén Còng-vu 8 : 1, thì các môn-

đò di đâu?—Thua, có su bát-bó- đên 
nôi ho đi làn kháp câ xú Giu-đê và xú 
Sa-ma-ri. 

5. S ú - đ ò Phi- l ip di dàu?—Thua, 
theo còng-vu 8: 5-40, Sú-đò Phi-lip 
giâng tai Sa-ma-ri, ròi duo-c Chúa dãn-
bâo ra ngoài dòng vâng, găp môt quan 
lón cùa môt nuóc Phi-chàu, và dát vi 
quan áy dên cùng Chúa. 

6. Tên nuóc áy là gì?—Thua, nuóc 
áy là «E-thi-ô-bi,» hiêu nay là Abyssi-
nie, a phuong dòng châu Phi. 

7. Hoan-quan áy duoc cúu ròi thì 
đi dâu và làm gì?—Thua, hoan-quan 
áy duo-c cúu ròi thì vê quê-huong 
mình, làm chúng rát rô vè Đúc Chúa 
Jêsus đên nôi bà hoàng-hàn, các quan 
cùng phân nhièu nho-n-dàn cũng duoc 
cúu, và tù báy dên nay iiitó-c áy vân 
xung mình là nuóc lliuòe vè Đúc Chúa 
Jêsus (un pays chrétien). 

8. Tai sao câ nuóc áy tró nên tíu-đò 
Cliúa mau-chóng thê?—Thua, vì có 
triêu vua tu xung là con-cháu vua Sa-
lô-môn và bà hoàng-hâu Sô-ba (Sê-ba 
và Ê-thi-ô-bi là môt xú) theo I Vua 10. 
Ai thành-thuc theo đao Giu-đa Cuu-
U*óc thì rát đè tháy Đúc Chúa Jêsus là 
Đáng làm tron các lò-i tiên-tri và dê 
tin-cây Ngài. 

9. Sau-lo- là môt -ìgirò-i ghen-ghét 
Hôi-Thánh nhung dã duoc găp Đúc 
Chúa Jêsus biên ra trên điròng đên 
thành-phó nào?—Thua, Sau-lo- dang 
đi con duòng ó ngoài thành-phó Đa-

,mách thì Chúa biên ra và ông duoc cúu. 
10. Đa-mách có gì khác thuòng? 

—Thua, nguò-i ta nói râng thành-plió 
áy cò nhút thê gian mà vân còn, khòng 
bi húy-pbá. 

11. Cho nào trong Kinh-Thánh chép 
vè Đa-mách t ruóc hêt?—Thua, lân 
dâu Kinh-Thánh chép vè Đa-mách õ 
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G A M Q U A N E M G I A O - D U C 
WlLLIAM B O O T H , N G U Y K N - S O Á I C f r u - T H K - Q U Â N 

ĩr* H A ine muõn con - cái tró 
S À nên tôi-tó- h ũ u - d u n g cua 
Đúc Chúa Tròi thì phâi lo day-

do chúng. Công-viêcnây rátkhó-khăn, 
phâi gap nhièu nôi trò-ngai, lo-huòn. 
Đày tôi muôn cùng anh em chi em 
xem-xét môt vài bôn-phân chúng ta 
buôc phâi làm tron néu muôn chúc-vu 
day-dô con-cái kia duoc hiêu-quâ mỳ-
inãn. 

I. Phâi luõn luôn ghi -nhó' m ú c -
đích mình foiro'n theo.—Hãy nhìn 
thâng vào muc-dích, quâ-quyét dat 
dén. Đùng ngã lòng vì có su cám-dô 
cũa thé-gian, cam-bãy cũa tôi-àc, hoăc 
su nhàn-nhã cũa xác-thit. Nhièu bâc 
cha me dã dat dén muc-dích, thì anh 
em chi em cũng có thê dat dén muc-
dích chó ! Ai thát-bai chăng? Măc! 
Nhò on Chúa, ta chác sê thành-công. 
Thát-bai hà chang phâi vì cha me theo 
nguyên-tác khòng tót, treo guong xáu, 
hoăc day-do sai-làm, sao? Đúc Chúa 
Tròi phàn rang : «Hãy day cho trê tho' 
con đuòng nó phâi theo; dàu khi nó 
trô vè già, cũng không hè lìa khôi đó» 
(Châm 22: (5). 

II. Phâi lăy hành-vi i àm k h u ô n -
mâu cho con-cái .—Truóc măt con-
cài, anh em chi em phâi bâng ngày 
thuc-hành tình yêu-thuong không vi-
kv, và tánh- t ình trong-sach, ngay-
thàng mà mình buôc chúng noi theo. 
Khòng có guong «sóng» áy thì dùng 
hòng dat dén muc-dích xúng-dáng. 

III. Phâi day cho con-cái biê't đao 
thât.—Phâi làm thé nào cho con-cái 
hiêu duoc đao Tin-Lành cũa Đáng 

Christ. Hãy bày-tô hét vê tót-
đep, cao-thuong cúa đao áy đê 
cho con-cái h â m - m ô , k í n h -
phuc. Nên nuong theo các đièu-răn 
và guong sáng trong Kinh-Thánh, và 
nhút là trong su song, su chét cũa Đúc 
Chúa Jêsus-Christ, trong chúc-vu cũa 
các sú-đò, mà day-dô con-cái. 

IV. Hãy tô cho con-cái hiêu rang 
nhũ'ng đêu mình buôc nó làm là 
chánh-đáng và hiêp-Iy.— Phâi goi 
trí phán-doán và luong-tâm cũa chúng 
hon là goi tình-câm. Khòng nên vì 
đó mà xao-lãng nên đúe-duc, nhung 
phâi cót sao cho chúng hiêu mình. 
Càn day theo trình-đô tài-năng và trí-
tuê cũa chúng, nghĩa là tùy theo nhũng 
đèu chúng đã biét ròi. 

V. Phâi buôc con vâng theo moi 
đeu mình s a i - b á o nó.— Néu con 
khôngvâng-phucthì moi còng-khó cũa 
anh em chi em sê vô-ích câ. Nhung 
néu anh em chi em tâp cho nó quen 
vâng-phuc môt cách vni-vê và mau-
mán thì nó châng n h ũ n g g i ũ tron bôn-
phân đói vói clufme và vói nguòi dòi 
mà thôi, song cũng giũ:tron bôn-phân 
vói Đúc Chúa Tròi , đó là dèu quan-hê 
hon câ. Phâi sóm gây cho con trê 
tánh vâng-phuc, dùng sai-bâo nhièu 
dèu luôn môt lúc. Phâi bâo chúng 
làm nhũng viêc vùa súc. Anh em chi 
em có bát con mang gánh năng quá, 
hay là bát nó đoc thú chũ nó chua 
tùng hoc không? Vây thì sao anh em 
chi em lai bat nó ngòi yên-lăng hàng 
máy giò', cám nó kêu-rên khi đau-óm, 
ép nó ngũ đuo-ng khi so-hãi ? Phâi 
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bâo nó làm nhũ-ng viêc chánh-ctáng và 
hiêp-lỳ, phâi xét xem chúng có hiêu 
lò'i mình sai-bâo chăng. Néu tháy nó 
rut-rè không vàng theo ngay, thì phâi 
buôc nó nhác lai lò-i mình sai-bâo. 
Néu là môt viêc khó thì nên cát nghĩa 
tai sao mình muôn nó làm, và cũng 
nên nói rang nê'u nó làm thì mình sê 
vui lòng 1am. 

VI. Nèu con pham Iôi thì phâi 
sùVa-phat cho x i rng-đáng .—ít khi 
có con nít tron-ven, chon-thât, vâng-
phuc đên nôi ta không hè phâi sũa-
phat. Néu con-cái có -ỳ không vâng 
lòi, thì cha me phâi tô ỳ buõn-buc, 
ràu-rĩ,và phâi sũa-phatcho xũng-đáng. 
Nhung nêu nó pham lòi vì dai-đôt, vô-
ỳ hoăc không hiêu-biê't, thì không càn 
súa-phat, chĩ day-bâo cho nó rõ thôi. 
Cha me càn phâi sũa-phat con-cái càng 
mau càng có hiêu-nghiêm. Bùng ba 
đâu dành đáy, nhú t là đùng dành vào 
dân, kêo hai khõi óc và thàn-kinh cúa 
con trê. Nhung sũa-phat xong thì nên 
kiê'm cách làm hòa ngay, dùng đê cha 
me vói con-cái hòn-giân nhau lâu mà 
mát hanh-phuóc trong gia-đình. 

VII. Phâi luôn luôn ăn - ó* hiêp 
vó*i đao.—Phâi làm thê nào cho con-
cái biê't cha me có lòng tin-kính ô nhà 
cũng n h u ó nhà-thõ, ngày thũ hai cũng 
nhu Chúa-nhut, khi giâi-trí cũng nhu 
khi qui gói càu-nguyên. Con-cái phâi 
song, cũ-đông và lón lên trong bàu 
không-khi tin-kính cũa gia-đình. 

VIÍI. Phâi xét xem eon - eái có 

P H W Ù C L À N 

1. Phiró'e vì thò*-Iay—((Phuóc 
cho nguò'i nào ó trong nhà Chúa !» 
(Thi-thiên 84: 4). 

2. Phiró*c vì vâng-phuc — «Phuóc 
cho nhũng nguói gìn-giũ chúng-có 
Ngài!» (Thi-thiên 119: 2). 

3 . Phu*ó*c vì hău viêc — « Phuóc 
thay cho các nguoi gieo giõng ó' hên 
moi dòng nuóc !» (Thi-thiên 32 : 20). 

4. Phiró'c vì diro'c t h a - t ô i — 
«Phuóc thay cho nguói nào đuoc lha-

thât hõi - câi chăng.— Chính B ú c 
Chúa Tròi vach môt duòng phân-rê 
nguói công-bình vói kê gian-ác. Môi 
nguòi hoăc lón hoăc nhõ phâi trâi qua 
môt lúc thôi hàu viêc ma-quí đê bàu 
viêc Bũc Chúa Trò'i, tù tôi qua sáng, 
tù su chê't đê'n susóng. Tóm môt lòi, 
ho phâi đugc cúu-rôi. Cha me phâi 
cát nghĩa cho con-cái biél su hõi-cãi là 
thê nào và càn-yéu thê nào. 

IV. Phâi v u n - t r o n g tánh nho*n-
t i reho eon-cái.—Nê'u con-cái choi ác 
thì đùng dung-thú. Su láo-xugc tàii-
ác ô dòi mòt phàn lón do nên đúc-đuc 
câu-thâ mà ra. Tai sao nguòi kia bao-
ngugc, d ũ - t o n ? Vì khi nguói còn 
nhõ, cha me đê măc nguói cào-cáu kê 
khác, đánh-đâp chó mèo, phá - phách 
đò-đac, chũi-rúa tôi-tó. Phâi tâp cho 
chúng bõ-lhí, chăm-chút bày chim, 
bày gà, chia-xê quà hành cho bè-ban 
và dâng tièn cho Chúa nũa. Ròi cha 
me sê kinh-ngac vì tháy con-cái lón lên 
sê là nguòi nhon-tù, nhu-mì, đày lòng 
yêu-thuong trong Chúa. 

X. Còn chi níra?—Phâi lo sao cho 
con-cái khóe-manh , v a m - v õ . Néu 
chúng câ dòi õm-yêu, gày-còm, thì cbĩ 
tai cha me không chăm-nom cân-thân 
lúc chúng còn tho-áu. Phâi mô-mang 
tri-khôn, trí tuông-tuo'ng và tàí phán-
doán cùng moi só-năng khác cũa con-
cái. Phâi vun-tròng tánh siêng-năng 
cho con-cái. Nhút là phâi luôn nhò-
cây quyèn-phép cùa Búc Thánh-Linh. 
— T. K. B. hvo-c-thuùl. 

h c i r u - i r ô ' c 
su vi-pham mình I» (Thi-thiên 32: 1). 

5 . Phiró*cvìphuc-thuôc—((Phuóc 
cho nguòi nào đugc s ú c - l u c trong 
Chúa!» (Thi-thiên 84 : 5). 

6. Phiró'e vì k i ên -nhăn—«Phuóc 
thay cho moi kê tròng-đgi Ngài !» (Ê-
sai 30: 12). 

7. Phiróc vì c h i u t h ù * - r è n — 
((Phuóc cho nguòi nào-Ngài sũa-phat!» 
(Thi-thiên 94: 12)—tham-khão Hê 12: 
4-11).—La BonneRevue, 
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líínth gioi mô' đàng 
Lich-sCr" c á c nhà truyên-giáo tríf-clanh 

H U D S O N T A Y L O R 

CHU'O'NG THÚ' NHÚT 

BU-áC ĐÀU CÙA CHÚC-VU VE-VANG 
(Tiép t l ieo) 

f^Ó môt làn đã hét tháng mà bác-sĩ đénđuo-c. Xinthàycúu-giúpchúngtôi . 
Hardey lai quên trâ liro-ng cho Vây, ông Hudson Taylor qua nhfrng 

cliàng th ieu-niên giúp viêc mình. ngõ hêm tôi-tăm đén tân môt khù có 
Hudson càu-nguyên 
Đ ú c C h ú a T r ô i , 
n ln rng n g u ò i càu 
vàn q u ê n cho đén 
nôi sau chàng chi 
còn môt nira couron-
ne (chúng môt đóng 
bac Đông - diro'ng). 
Món tièn đó không 
đũ cho chàng tiêu-xài 
hai ngày. Néu không 
xin trâ tièn lirong, 
thì chàng sê làm thê' 
nào c h o đ ũ m o i 
khoân chi-dùng suót 
tuàn- l ê t ó i ? Bũa 
sau, là Chúa-nhut , 
buôi sáng chàng đi 
n li à -1 h ò- t h e o 1 ê 
t h u ò n g , rô i b u ô i 
chièu chàng d i lo 
n h ũ n g cuòc giâng 
dao không du-đinh tù t ruòc . Vào hôi 
muòi giò đêm, là lúc tan cuôc -giâng 
đao cuói-cùng, có môt ông đén gàn 
chàng, vò manh cái mũ cát-két trong 
hai bàn tay sù-sì. Ông nói rang : 

—Thua thay, xin thay làm on đén 
càu-nguyên cho vo tôi duongđau năng. 

Chàng đáp : 
—Đuoc, nhung vo chông ông há 

chang phâi là nguòi Ái-nhĩ-lan theo 
dao Tliièn-Chúa ? 

—Thua vàng, nhung ông có khòng 

tiéng xáu nhút trong 
tĩnh. Tai đó, môt 
c à n h -1 u o' n g buôn-
t h â m đ ú o ' n g đ o i -
chò chàng. Năm sáu 
d ú a t rê c h u i - r ú c 
t r o n g m ô t c ă n -
phòng; chúng đèu 
gây-óm, xanh-xao và 
ăn - bàn rách - í ùò i . 
Trong môt xó, bà me 
n g ò i t r ê n c h i é c 
chông. Môt dúa trê 
m ò i s a n h nàm ép 
vào mình bà và kêu-
gào thâm-thiét. 

Lòng cúa Hudson 
Taylor lâp-túc chiu 
c â m - d ô n g . Chàng 
bèn nghĩ thàm : «Co-
khô dũ da, tôi không 

H U D S O N T A V L O I i (1832-1905) C Ó t i è l l ! T a ì - l i a i 
thay, nùa couronne cùa tôi chĩ là vên-
ven môt đông tièn, không chia làm 
nhièu mánh d u o c ; báng không, at tôi 
có thê cho ho môt núa. . . Nhung tôi 
rát càn tièn dê ăn com trua ngày mai!» 

Chàng càu-nguyên vôi ho ; nhung 
duong khi càu-nguyên, chàng vut nghĩ 
ràng: «Tôi chĩ là môt kê già-hình, vì 
duong khi câu-xin Đúc Chúa Tròi 
giúp-đõ nhũng nguò-i nghèo này, thì 
chinh tòi không có đúc-tin đê tin rang 
Ngài sê cho tôi đũ ăn ngày mai.» 
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Lúc báy giò có môt cuôc chiê'n-đáu 
dũ-dòi trong linh-hôn Hudson Tai/lor. 
Chàng cú càu-nguyên, nhung chĩ nhân-
biét phàn nùa nhũng lòi mình nói. 
Trong lòng, chàng chién-đáu hăng-hài 
đê đuoc đúc-tin đén Đáng mình càu-
nguyên. Rót lai, chàng đùng dây, vì 
đã càu-nguyên và chién-đáu xong ròi. 

Chàng móc túi, láy nùa couronne, 

đua cho ông kia và điu-đàng n ó i : 
— Ban oi, ban hãy nhân dòng tièn 

này. X i n c h ó t u ô n g ràng tôi biêu ban 
so tièn lòi có du; áy chính là hét cá tièn-
cũa tôi có trên thê-gian này. Nhung 
Búc Chúa Tròi sê giúp-dõ tôi, vì tôi 
đã nho'n danh Ngài mà hiêu ban. 

Lòng đã khoan-khoái, chàng bèn ra 
di, dùng bũa com lat. (Còn tiê'p) 

bi chét truóc măt Chúa 
còn phâi xa-cách đòi đòi nũa . Ô i ! 
Kinh-Thánh có tá ra cái cành dáng 
thuong cũa tôi-nhon phâi xa cách măt 
Chúa rang: «Còn nhũng kê hên-nhát, 
kê châng tin, kê dáng gó'm-ghiéc, kê 
giê't nguòi, kê dâm-loan, kê phù-phép, 
kê thò thân-tugng và phàm kê nào nói 
dòi, phàn cũa chúng nó õ' trong bò có 
lũa và diêm cháy bùng-bùng, đó là su 
chét thú hai» (Khâi 2 1 : 8). Quí đôc-
giâ 'ai 1 Có tháy su hình-phat đáng 
kinh đáng khiép cúa linh-hôn pham 
tôi không? 

V. Ph i ro*ng-pháp c ú ' u - r ô i l i nh -
hòn.—Chúng ta đã tháy cái két-quâ 
cũa tòi-lôi làm cho linh-hòn vĩnh-biêt 
vói Búc Chúa Tròi. Nay có phirong-
pháp nào đê cúu-rôi linh-hòn không? 
Tù khi nguyèn-tô loài nguòi pham tôi 
sa-ngã cho đén nay, trong vòng nhon-
loai biét bao nguòi lao tâm nhoc súc 
đê tìm phuong vãn-cúu. Nhung đã là 
nguò'i dàu đen màu đ ô t h ì d ã u có anh-
hùng, hào-kiêt, hièn-nhon, chí-sĩ cũng 
dèu lâm trong vòngtòi-lôi, vì moi nguòi 
đèu pham tôi, không t rù a i ; và theo 
nghi-án cũa Chúa thì tièn công tôi-lôi 
là su chét. Bôi vây nên Bông Tày 
xua nay, các bâc giáo-chũ, các nhà 
bièn-triêt và đai-gia luàn-lỳ cũng chê't. 
Có câu ràng: «Nhon sanh tu cô thùy 
vô tũ?» Ãy cũng vì tôi mà phâi chét. 
Bã không cúu đugc mình thì làm sao 
cúu đugc kê dòng Ihuyèn dòng hôi? 

Vây là thát-vong sao ? Không! Xin 

LÒ'I S O N G B Õ N V A N G 
LINH-HÕN 

( T i ó p t h e o t r a n g (i9) 

mà cuói-cùng chú-ỳ đèu này : «Nhung khi kỳ đã tron, 
Búc Chúa Tròi bèn sai Con Ngài bói 
môt nguói n ũ sanh ra» (Ga 4 : 4). Xem 
câu này, ta tháy đuong khi loài nguói 
tuyèt-vong, vô phuong tucũu , thì Búc 
Chúa Tròi dòng lòng thuong-xót, ban 
Con môt cũa Ngài, là Búc Chúa Jêsus, 
giáng-thé lâm-phàm, đem thân châu-
ngoc dâng lên thâp-tu-giá, dô huyétra 
đèn-bù tôi-lôi, làm phu-phĩ su công-
bình, và đã sông lai. Bò là phuong-
pháp phi-phàm do lòng thuong-yêu 
cúa Báng Thugng-Bé lâp ra dê ban 
cho loài nguói on cúu - rô i nhirng-
không. Vây, ai muôn tôi mình dugc 
tha, linh-hôn đugc cúu-rôi, thì hãy đua 
tay dúc-tin ra mà nhân-lãnh. «Ãy ]à 
bói đúc-tin mà anh em dugc cúu, dèu 
đó không phâi đê'n tũ anh em, bèn là 
su ban cho cũa B ú c Chúa Trôi» (Êph. 
2 : 8). «Búc Chúa Tròi yêu-thuong 
thê-gian đén nôi đã ban Con môt cúa 
Ngài, bàu cho bê ai tin Con áy không 
bi hu-mát mà đugc su song đói đôi» 
(Giăng 3 : 16). «Cháng có su cúu-rôi 
trong đáng nào khác, vì ó duói tròi 
chăng có danh nào khác ban cho loài 
nguòi dê chúng ta phâi nhó đó mà 
đugc cúu» (Sú-đò 4 : 12). 

Hôi quí đôc-giâ! Hãy tĩnh biê't sóng 
là gôi, thác là vè. Cuôc đòi nhu giác 
mòng, công, danh, phú, quí ròi sê qua 
di nhu nuóc chãy mây bay, mà linh-
hòn cũa ta thât là quí-gĩá. Châm-ngòn 
19: 8 nó i : «Ai đugc khôn-ngoan 
thuong-mén linh-hòn mình.» A-men ! 
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BAI HOC TRU'O'NG 
C H U A - N H U T 

ÔNG H. H. HAZLETT 

1 MARS, 1 9 3 6 

PHI-E-RO" DAY PHÁI BO DOI-TRÁ, GIÁ-HÌNH 
(SiV-đò 5:.1-6; 8 : 18-24) 

CAU GOC:—Nhu* vây, môi ngiròi trong anh em phâi chíra su* nói dói, hãy 
nói thât vó-i kè lân-eãn mình, vì chúng ta làm chi-thê 1 cho nhau 

( Ê - p h ê - s ô 4 : 25) 

Gia-đình lê-bái 
24 Février Sú-đò 5: 1-16 v 

25 « Sú-đò 8: 4-24 
26 « Ma-thi-o* 23: 16-28 
27 « i Vua 13: 11-34 
28 « I Sa-mu-ên 3 : 1-21 
2!) « Ê-phê-sô 4: 17-32 
l<* Márs Thi 139 : 1-24 
Lò'i mô- đàng.— Khi ma-qul tháy miru-

kê thú nhút nó đã lâp ra đăng tuyêt-đièt 
Hôi-Thánh đàu-tiên bó'i su bât-bó' duói 
tay An-ne, là thà3' câ tlui'P'ng-phâm, đã bi 
phá-hiiy ròi (Sú 4: 1-31), thi nó đã lâp 
thù-đoan khác đăng thuc-hành viêc áy ; 
túc là nó đã đày-đây lòng A-na-nia và 
khién cho nguòi nói dói cùng Búc Thánh-
Linh. Vâ, duyên-có- su nói dói áy chang 
nhũng là do su- cáin-dô cũa ma-quĩ, mà 
lai cùng do bôi lòng ganh-ti cũa A-na-nia 
khi nguò-i tháy Ba-na-ba duoc tín-đò 
khen-ngp-i vì dã làm môt viêc tù-thiên rát 
lón đê giúp nèn tài-chánh cũa Hôi-Thánh. 
Viêc này có lê* đã xây ra nôi trong tuàn-
lê sau ngày lê Ngũ-tuàn. 

Giài nghĩa tù-ng câu môt 
Sú* 5 : 1.—«Môt nguò-i tên là A-na-nia.» 

Tèn này có nghĩa là «Búc Giê-hô-va ban 
o-n,» hay là «Búc Giê-hô-va thuoiig-xót.» 
Tiéc thay, ông này ktiông xúng-đáng 
mang danh quí-báu áy ! 

5 1 2.—«Đòng niuu vói vp.» Vi hai vo-
cliòng này tháy ai náy đèu khen ông Ba-
na-ba là nhà tù-thiên, nên ho đòng nuru 
chiém láy đanh-vpng áy cho mình nũa, 
nlm-ng không đành lòng trâ giá cao bang 
ông áy. «Giũ- lai môt phàn.» Tù-liêu 
«giũ» ò- đây cũng có ỳ là «làm gian» hay 
lá «ciró-p láy.o O* sách Tít 2: 10 thì dich 

là aàn-cáp.» Vây ta biét tôi năng lám. 
S : 3.—«Sao quí Sa-tan dã đày-dãy lòng 

ngiío-i ?» Nghĩa là : «Sao nguo-i đã chiu 
rii-ôc qui Sa-tan vào lòng nguoi ?» (tham-
khâo Lu 22:3) . Vì Hôi-Thánh dàu-tiên 
có lám nguò-i đày-dây Búc Thánh-Linh và 
quyèn-phép Bang Christ vàn-dông trong 
hp, nên ma-qu'í phâi bãt-cluró'C Chúa mà 
đày-dây môt nguò*i nào, thi mó-i cliô'ng-
trâ vó-i quyèn-phép Chúa duoc. «Nói 
dói cùng Búc Thánh-Linh.» Nghĩa là 
nói dói cùng Phi-e-ro- điro-ng khi ông có 
su soi sáng la-lùng bó-i Búc Thánh-Linh 
đăng nhìn-nhân su- dói-trá cũa A-na-nia. 

5 : 4'.—((Chua bán... là cũa nguo-i sao?» 
Trong Hôi'Tliánh đàu-tièn chang có luât-
lê nào buôc tin-đò hãj* dâng hét tài-sân 
cho Hôi dâu. Tôi hai ngu'ò'i này là đã 
giâ-đò dâng hét giá lièn ãy cho Chúa, song 
thât ra ch! dâng có môt phàn thôi. 
((Chăng phâi uguo-i nói dôi loài nguò-i, 
bèn là nói dói Búc Chúa Trò'i.» Dàu ho 
nói dôi loài nguò-i đãy, song vi su nói dôi 
Búc Chúa Tròi là ghê-so* hon, nên Phi-e-
ro- chĩ nói đén viêc ãy. Vâ lai, vì các sú-
đò đă dâng mình cho Chúa cácli ti pn-ven, 
nên hê ai nói dói ho thì cũng nói dói 
Chúa nũa. Câu này minh-giâi hai dèu vè 
Búc Thánh-Linh : (1) Ngài có ngôi-vi 
riêng; (2) Ngài là Búc Chúa Tròi. 

5 : 5.—«A-na-nia... ngã xuóng và tát 
ho*i.» Chúng tôi uóc-mong rang ông này 
đã hói-cãi và dup'c tha-lbú truóc khi chét, 
song không ai có thê quâ-quyét dèu áy. 
Dàu vây, su hinh-phat thân-thê A-na-nia 
cfing không đũ minh-ciiúng rang nguòi 
đã mát linh-hòn (I Cô 11 : 27-32). «Phàm 
nguò'i nào hay... dèu so-hãi,» Néu A-na-
nia không bi Chúa phat ngay, át ngu'òi 
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thé-gian đã cliê-bai viêc gian mói lò ra 
giũa Hôi-Thánh. 

8 : 18.—«Si-môn thãy.» Có le các tín-
đò ãy nhô - Chúa Thánh-Linh đã nói đupc 
tiéng ngoai-quóe, hoăc có bày-tõ quyên-
phép Chúa ra cách nào khác (8 : 13), nên 
Si-môn nhìn-nhân rang hp đã nhân-lãnh 
quyèn-phép phi-thuòng và sanh lòng ham-
muón quyèn-phép áy. «Các sú-đò đăt 
tay lên thì có Đúc Thánh-Linh xuông.» 
Viêc nây bát-quá là đãu-hiêu hè ngoài vè 
su" nhàn-lãnli quyèn-phép Chúa l)ôi su 
đày-đây Búc Thánh-Linh (Hê 6:2) ; châc 
các sú'-đò cũng phâi càu-nguyên cho các 
tín-đò áy, và chinh các tín-đò ăy phâi có 
lòng săn-sàng tiép-ruó'c Ngài ngy vào, tliì 
phép đăt tay áy mó'i linh-nghiêm. 

8 : 1 9 , 20.—«Tièn-bac ngu'o-i hãy lnr-
mát vó'i ngu'O'i, vì nguoi tirông láy tièn-
bac mua đu'O'c su ban-cho cúa Búc Chúa 
Trò'i !» Su ban Búc Thánh-Linh là nhung-
không cũng nhu- su cúu-rôi vây, vi Búc 
Chúa Jêsus-Christ đã chêt đăng han câ 
hai ân-túáy cho ta (I Cô 1: 30 ; Hê 2: 11). 
Dàu các tín-đò Sa-ma-ri đã đup'c srr ban-
cho Búc Thánh-Linh sau khi các sú-đò 
đăt tay trên hp, song Phi-e-ro chang vì đèu 
đó mà tiró-ng rang quyên áy tù ông mà ra. 

8 : 2 2 , 23.—«Hãy ăn-năn.» Ta không 
biét châc Si-môn này đã tin Chúa thât 
hay không, nhung hê tín-đò nào có su 
làm-lôi gì đèu phâi ăn-năn viêc ãy (I Gi. 
1 : 9; 2 : 1 , 2), chó' chang phâi ăn-năn lai 
tôi cũ, vì tôi ãy đã đup'c tha môt làn đũ 
câ khi mói tin Chúa (Tlii 103: 12). «Hpa 
may đirp'c tha.» Phi-e-ro' nói vây đăng 
thúc-giue Si-môn ăn-năn và đè khiê'n cho 
nguò'i biét rang tôi mình năng. «Mât 
đâng.» Tôi cũng nlnr tliuóc đôc. 

8 : 2 4 . —«Xin chinh mình các ông hãy 
càu-nguyên Chúa cho tôi v. v.» Có ugirò'i 
tu'ó'ng rang vì Si-môn vôn là nhà phù-
phép nên làm tu'ô'ng ràng các sú'-đò có 
quyèn giáng hpa trên ông, và ông chi so 
đèu áy thôi, chó' chăng có ỳ ăn-năn thât. 

Ú"ng-dung bài hoe cho môi t ín-đò 
Ngày nay chàng phâi hê tín-đò nói dói 

thì cũng nói dói Đúc Thánh-Linh luôn ; 
song vì Báng áy là Thàn lê thât (Gi. 16: 
13), cho nên tín-đò hãy góm-ghê và lánli xa 
tôi áy. Còn theo măt khác, thì mpi su nói 
dói cũng là nói dói Búc Thánh-Linh vi 
tín-đò thây đèu đã «chiu phép báp-têm 

chung môt Thánh-Linh dê hìêp làm mpt 
thân» (I Cô 12 :13). Tín-đò không nên bát-
chiró'c Si-môn mà hani tièn-bac (I Ti 6 : 
10), hoăc ham danh-vpng cũa dói, vì mpi 
su'áy'dêxui cho ta pham tôi ló'n hon nũa. 
Vây, ta hãy quyét tâm trù-bõ mpi su áy. 
Hê tín-đò pham tôi mà không xung nó ra 
vó'i Chúa, cú giũ giáu -kín trong lòng, thì 
hp cũng bi Cliúa kê là kê nói dói Ngài. 
Su ham tièn-bac và su nói dói hay đi đôi 
vó'i nhau; su thuòng linh-hòn kê đuong 
chìm-dâm trong tòi-lôi và su nói thât cũng 
đi đôi vó'i nhau nũa. Ta thích làm đèu 
nào ho'n ? 

Vâ'n-đe khó giâi-quyet 
Có nguò'i bình-phãm và nói ràng: «Nêu 

Cliúa ghét su nói dói thì tai sao không 
phat mpi kê nói dói? Vi bàng chĩ phat 
hai vp -chòng A-na-nia ngày xua thì không 
công-bình đâu.» Song ta hãy biét ràng tù 
buôi sáng-thé đén giò' Búc Chúa Trò'i chĩ 
hình-phat mói thú tôi mpt làn thôi đê làm 
gu'O'ng cho kê khác so và tránh khôi. Tôi 
tu'ó'ng ràng ma-quĩ ít có thê xui cho tin-
đò pham tôi năng, nhung néu nó chĩ có 
thê do-dành hp nói dói thì cũng đũ làm ô 
đanh Chúa là du'ò'ng nào! Srr nói dói 
cũng là căn-nguyên cùa rát nhièu viêc xáu-
hô khác ó' giũa vòng con-cái Chúa. 

Câu hôi.—Tai sao Phi-e-ro' đã to-cáo A-
na-nia là nói dói Búc Chúa Trò'i ?—Su 
hình-phat có tuo'ng-xúng vói tôi nguò'i 
chàng?—Si-môn có tôi gì?—Hiên nay ta có 
thê mua àn-tú gì no'i Chúa không? 

Thí-du vè bài hpc 
«IIãy nói thât vó'i kê làn-cân mình.» 

Ngày xua bên Mỳ có môt quan nguyên-
soái, tên là Lee, đén yét-kién quan giám-
quóc. Khi đuo'iig trò-chuyên, ông Lee đã 
khen môt ông tuó'ng khác là hétlòng trung-
tín đõi vói nghĩa-vy cùng quõc-gia. Khi 
xin kiê'u và ra vè thì có môt quan tùy-tùng 
hôi ông Lee ràng: «Bam quan nguyên-soái, 
klii nãy tôi có nghe quan ló'n khen môt 
nguò'i tru'ó'c măt quan giám-quóc, song có 
lê quan ló'n cbira biét ràng nguòi áy là thù-
nghich thú nhút cfia quan lón và hay nói 
xáu quan lón luôn.s Ông Lee đáp ràng: 
«Ù, ta cũng biét chó', nhung quan giám-
quóc nào có hôi ràng ông áy có tu-tuóng 
gì hay thái-đô gì đô'i vó'i ta đâu? Quan 
giám-quóc chĩ hôi ỳ ta vè ôiig ãy và ta chĩ 
có thê khen ông ãy thôi.)) 
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8 MARS, 1 9 3 6 

PHI-E-RO" GIÀNG ĐAO CHO NGU'Ò'I NGOAI-BANG 
(Sú-đò 10 : 34-48) 

Câu g ò e : —Quà thât, ta biet ĐÌó»e Chúa Trò'i châng h'ê v i -ne ai, nhu-ng 
trong các dân, hê ai kính-sg* Ngài và làm su- eông-bình, 

thì náy điro*c đep lòng Chúa 
(Sú'-cto 10 : 34, 35) 

Gia-đình lê-bái 
Mars Sú-đò 10 : 1-33 

» Sú-đò 10:34-48 
» Ma-thi-o-8:5-13 
» Mác 7 : 24 37 
» Giáng4:39-54 
» Mác 16: 9-20 

8 » Thi-thiên 67 : 1-7 
Lò'i mô* đàng. — Khi Búc Thánh-Linh 

đã đô xuô'ng trên kê ngoai-bang làn đàu-
tiên thi có nhũng dãu la căp theo y nhu 
Chúa đã tô ra nhâm ngày lê Ngũ-tuàn ít 
lâu vè truóc. Vi hang Phi-e-ro- châng có 
su- hiên-tháy bô'i Chúa, ât ông không chiu 
đi đéu nhà kê ngoai-bang bao giò1. Lai 
nũa, dàu ông có chiu đi đén cùng ho ròi, 
nhung nê'u Bú-c Thánh-Linh không tu-
nhiên dô xuõng trên các thính-già lai nhà 
ông Cpt-nây khi Phi-e-ro- dang giâng-day 
hp, ãt ông đã buôc hp theo nhũ-ng đièu-
kièn, nhu- là chiu phép cát-hi, phép đăt 
tay, phép báp-têm v. v., mó'i huó-ng lãy 
đăc-ân â'y đupc. Viêc này đã xày ra đô 
vài năm sau khi Chúa thăng-thiên. Thành 
Sê-sa-rê cách xa thành Giê-ru-sa-lem 80 
ki-lô-mét, ô- bò- biên Đia-trung-hâi, tai xú 
Ga-li-lê. 

Giái nghĩa tù*ng câu môt 
Sú* 1 0 : 34—«Ta biêt,» nghĩa là khi thay 

viêc phi-tliuò-ng này xây ra chính truó-c 
con măt mình thì Phi-e-ro' mói hiêu rõ. 
«Đúc Chúa Tròi chăng hè vi-nê ai,» bát 
cú hp là dân Giu-da hay là kê ngoai-bang. 
Loài nguò'i chăng nhu thê, hp chĩ hay 
thuo-ng-yêu kê đòng-tôc mình thôi. 

1 0 : 3 3 . — « H ê ai kính-sp- Ngài và làm 
su- công-bình, thì nãy đup-c đep lòng 
Chúa.» Phi-e-ro' không có ỳ day râng 
Cpt-nây đã đupc cúu-rôi ròi (11 : 14,18), 
song vì Cpt-nây là kê kính-sp' Búc Chúa 
Tròi (Sú 10:2; Hê 11:7), nên sau khi 
nghe Phi-e-ro' giâng vè Báng áy, thì nguò'i 
có thê nhò- su tin Chúa mà tró- nên kê làm 
viêc công-bình và đep v Chúa. 

1 0 : 36.—«Pháu cùng con-cái Y-so-ra-
ên» (so-sánh : «Truóc là nguò'i Giu-đa»— 
Rô 1:16). Vi Đáng Christ đã sanh bô-i 
dân Y-so'-ra-ên nên dân-tôc áy phâi nghe 
rao-giâng vè Ngài truó-c hêt. «Bình-an 
bô-i Đúc Chúa Jèsus-Christ.)) Dàu Cpt-nây 
đao-đúc trôi hon chúng, nhung ông còn 
thiéu đèu quan-trpng này. ((Chúa cùa 
loài nguò'i,» không phâi là cùa dân Giu-
đa thôi (Êph. 2:13-18). 

1 O : 37.— «Viêc... các nguò'i biê't ròi.» 
Hp đã nghe nói vèsu-tích Đúc Chúa Jêsus 
ròi, nhu-ng hp chăng hè hiêu mpi viêc áy 
có ich-lp-i cho ván-dè cúu-rôi thê nào ; 
cũng chua hiêu rang hp buôc phâi tin đê'n 
danh Ngài thì mói huò-ng su cúu-rôi áy 
đup'c (Sú 4 : 12). 

1 0 : 3 9 , 4 0 . — «Chúng ta tùng chúng-
kiê'n...» Các sú-đò đã đup'c Chúa lâp lên 
đăng làm kê chúng-kiê'n vè lê đao Ngài 
(Lu 24:48); nhút là vè su song lai cùa 
Ngài (câu 41). Vây khi Phi-e-ro- rao-giâng 
Tin-Lành đây thì chang tô ra nhũ-ng tu-
tu'ô-ng loài.nguò-i, hoăc su đj-đoan không 
có bâng-có- đích-xác, bèn là mpi su chính 
con mât cùa ông đã tùng tháy và chính lô 
tai cùa ông đã tùng nghe. 

10:41 .—«Chăng hiên ra vó-i câ dân-
chúng.» Vì hp đă chôi-bõ và đóng đinh 
Chúa, nên không lê nào Con môt Đúc 
Chúa Trò-i lai hiên ra cho hp có dip-tiên 
chô'i-hô Ngài làn thú hai (Lu 16:31). 

1 0 : 4 2 . — «Khá giâng -day cho dân-
chúng.» Dàu Đúc Chúa Jêsus không 
khúng hiên ra cho kê tùng chô'i-hô Ngài, 
song Ngài đã hiên ra cho kê yêu-mén 
Ngài và bâo cho hp hãy đi rao-truyèn lê 
đao vè su cúu-rôi cho mpi nguò'i đup'c 
biét (Ma 28 :19, 20 ; Mác 16 :15-18). . Vi 
vâng theo sú-mang áy nên Phi-e-ro mó'i 
có măt lai nhà Cpt-nây ngày áy. «Đáng... 
đoán-xét.» Dàu trong đò'i ân-diên này 
Đúc Chúa Jêsus vân san lòng ban su cúu-
rôi cho kê nào tin Ngài (Gi. 3:36), song 
su đoán-xét đã đinh cho kê nào chô'i-hô 
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phuang-pháp cúu-rôi duy-nhút cùa Ngài 
(Gi. 5:22-29; Hê 9:27 v. v.). Vâ, thiet 
tu'ômg ràng Đúc Cliúa Cha lâp Bang đã 
chêt thay cho nhon-loai làm quan xét 
mpi nguòi không tin đê'n danh Chúa 
Jêsus thi là liũu-lỳ lám. 

10 :43 .—«Các đáng tiên-tri đêu làm. 
chúng.» Đao Tin-Lành đã giãn-kín trong 
Kinh Cuu-U'úc, chang có bao nhiêu nguò-i 
hiêu rõ viêc áy (Ê-sai 53; Giê 31 :34; Mi 
7:18, 19 v. v.). «Ai tin...» Phi-e-ro- nói 
vây đăng khién cho kê ngoai-bang đang 
nghe ông giâng hiêu rõ ràng hp cũng có 
thê huô'ng su cúu-rôi này. 

1 0 : 4 4 . —«Đúc Thánh-Linh giáng trên 
mpi nguò-i nghe đao.» Vi hp đã tin Chúa 
nhu ông đã khuyên hp trong càu 43, nên 
hp mói có thê nhân-lãnh Đúc Thánh-Linh. 

1 0 : 4 5 , 4 6 . —«Các tin-đò (Giu-đa)... 
đèu láy làm la...» Vi dàu nguòi ngoai-
bang này chua chiu phép căt-bì song 
cũug đã đirp'c su han-cho Đúc Thánb? 
Linli nhu tin-đò Giu-đa vây. «Nghe hp 
nói tiê'ng ngoai-quô'o) Ãy là đáu-hiêu vè 
su han-cho Đúc Thánh-Linh trong thê'-
kỳ thú nhút mà ta ít tháy hôm nay. Sô'-
dĩ có ban cho tíu-đò đàu-tiên là đê khién 
cho đao Chúa mau bành-triróng ra. 

1 0 : 47.— ((Phi-e-ro-... nói rang: Nguò-i 
ta có thê chô'i nuóc vè phép báp-têm v. v.?» 
Néu chang tháy hp đu-p-c đày-dây Đúc 
Thánh-Linh ròi thi có lê Phi-e-ro đã dúng 
đàu nhũng nguò-i ngán-tró kê này chiu 
phép báp-têm. Theo lê-thn-ò-ng, kê nào 
càu su đày-dây Đúc Thánh-Linh no'i Chúa 
thì phâi là ngiròi dã tin Chúa và chiu 
phép báp-têm ròi mó'i đuoc. Só'-dĩ làn 
này có su ngoai-trù là đê khién cho Phi-
e-ro cùng kê đòng-liêu nguò'i hô lên rang: 
«Nêu Đúc Chúa Trò'i đã ban cho hp cùng 
môt on nhu cho chúng ta, là kê đã tin 
Đúc Chúa Jêsus-Christ, thì ta là ai mà 
ngăn-trô- Đúc Chúa Tròi đup-c? » (11 :17). 

Ú*ng-dung bài hoc cho môi t in-đò 
Bô-i bài hpc này ta hiêu ràng su cúu-

roi cùng su ban cho Đúc Thánh-Linh đèu 
bô-i ân-điên, chó- ta không thê làm viêc 
tÕl-lành gì dê mua ân-tú áy. Néu ta bupc 
đièu-kiên nào cho nguò-i la ngoài đèu 
Kinh-Thánh dã truyèn-day, thì ta là kê 
đóng cúa thiên-đàng không cho hp vào. 
Dàu có tín-đò ngăn-trô- kê khác đén cùng 
Chúa bô-i tâm-trí hep-hói cùa hp, song có 

khi nguò'i ngoai tu ngăn-tró' mình bô-i nói 
rang: «Đao nào cũng đân mình đên Đúc 
Chúa Trói đupe.» Y-kiê'n ãy rãt nguy ! 
Phi-e-ro-, là sú-đò Báng Christ, chĩ biêt 
môt Cúu-Chúa, môt plnro'ng-pháp cúu-rôi, 
môt con đuò'iig đê'n su song và môt cùa 
vào nuóc thiên-đàng thôi. 

Ván-đê khó giâi-quyêt 
Có kê nói ràng vì dân Sê-sa-rê đuong 

nhóm tai nhà Cpt-nây ngày xua dã nhân-
lãnh Dúc Thánh-Linh ngay khi tin Dúc 
Chúa Jêsus-Christ, nên mpi nguò'i khác 
dèu nhân-lãnh nhu thê. Nhung ta hãy 
biêt ràng đân Sê-sa-rê có su đu-bi rãt 
lón cho su nhân-lãnh áy mà chăng ai có 
hôm nay. Truóc hét ô- Sú 8 : 40 có chép 
vè «Phi-líp... đi dê'n thành Sê-sa-rê, cũng 
giâng Tin-Lành kháp nhũng thành nào 
mình ghé qua.» O' đoan 9:30 cũng có 
chép rang: «Các anh em hay đèu đó, thì 
đem nguò'i (Sau-lo) đén thành Sê-sa-rê, 
và sai đi đãt Tat-s(v.» Bói hai câu này ta 
hiêu rang có it ra hai nguòi cũng đã 
truyèn đao lai thành Sê-sa-rê truó'c khi 
Phi-e-ro' đén đó ; chac hp đã năng day-
dô vè su tba tôi và su càn nên thánh. 

Chú-y.—Cũng hãy xem bài hpc ngày 9 
Février. 0° truòng 60, hàng 30 và 31 cúa 
bài áy, xin câi-chánh chô giãi nghĩa câu 
Giăng 14: 7, dpc là (ngliĩa là Búc Thánh-
Linh a trong Đúc Chúa Jêsus) thê cho— 
(nghĩa làĐúc Thánh-Linh u trong tín-d'ó). 

Câu hòi.—Su càu-nguyên cũa Phi-e-ro 
và cũa Cpt-nây có can-hêđén viêc đã xây 
ra tai nhà Cpt-nây chàng?—Tai sao Phi-
e-ro phâi có su hiên-thãy mói chiu đi 
giâng đao cho đân ngoai-bang?—Tai sao 
gia-quyén Cpt-nây đã đuoc nhân-lãnh 
Đúc Thánh-Linh cùng trong môt lúc hp 
tin Chúa? 

Thi-du vê bài hpc 
«Đùc Chúa Trò-i chang hè vi-nê ai.» 

Nuó'c kia có môt quan thfi-tuóng đang có 
binh rát nguy, phâi mó'i môt luo-ng-y trú-
danh đén mò-xê cho mình. Quan thu-
tuó-ng hôi rang : «Chãc khi ông càm dao 
mò tôi thì không đói-đãi thân tôi nhu thân 
kê tàm-lhuò-ng chang có chúc-tuóc gì 
chó-?» Luong-y đáp ràng: «Bãm quan 
lón, hê tôi mò cho ai, thì truó-c măt tôi 
nãy là quan thũ-tuó-ng íiét, vì tôi đã hpc 
trong Kinh-Thánh rang Đúc Chúa Trói 
chang hè vi-nê ai.» 
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15 MARS, 1 9 3 6 

P H I - E - R O " Điro 'c G I Á I - C I T U K H Ô I L A O - T Ù 
(Sú-đò 12: 5-17) 

CAU GOC : - V â y , Phi-e-ro* bi câm 
câu-nguyên Dúe Chúa 

( S ú - đ o 

Gia-đinh lê-bái 

!) Mars Sú-đò 12: 1-19 
Kl « Xuãt Ê-díp-tô Kỳ 14 : 15-31 
11 « H Các Vua 6: 8-23 
12 « Ba-ni-ên 6: 1-28 
13 « !I Cô-rinh-tô 1: 3-11 
14 « Mác 4: 35-41 
15 « Thi-thiên 34: 1-8 
Lò'i mo* đàng. — Nôi-dung đoan 12 này 

rãt quan-hê vi nó mô-iâ môt co*n bât-bó* 
mó'i đã xày đén clio Hôi-Thánh tai thành 
Giê-ru-sa-lem. Truó'C hét Gia-co- đã bi 
chém dâu dâng ũng-nghiêiii lòi du-ngôn 
cùa Đúc Chúa Jêsus khi ông câu chúc cao 
trong nuó'c Ngài (Mác 10: 38-40). Vi đai 
đa-sô dân Giu-đa dã cliôi-bó Đáng Christ 
cùng lòi rao-giângcúa các sú-dò Ngài, nên 
hp thây đèu dã hoan-nghinh viêc khâ-ô 
ãy. Khi vua Hê-rôt tháy vây và vì càng 
muôn đupc lòng dân-sg* thì cũng đã bât 
Phi-e-ro*, vì ông có clurc-phân lón trong 
Hôi-Thánh, và toan-tính giét nguò'i luôn. 

Giâi nghĩa tù*ng càu môt 
Sú* 1 2 : 8. — «Phi-c-ro* bi càm....Hôi-

Thánh c ú câu-nguyên.» Dàu nhũng lòi 
tín-dò đã kèu-càu vói Chúa cho Gia-co-
không đupc Ngài nhâm, song hp không vì 
có* áy mà thôi chi dâu. Chfr dây dich là 
«cú» thì ô' Lu 22: 44 dich là «thiét» và ò* 
ĩ Phi-e-ro* 4 : 8 thì dich là «sô't-sáng.» Hôi-
Thánh đàu-tièn không nhũnglà càu-nguyên 
cho Phi-e-ro* môt ít lâu khi ông mói bi bát, 
nhung đã sôt-sáng càu-nguyên cho ông 
luôn không thôi (I Tê 5: 17). Dàu hp đã 
càu-nguyên suót môt tuàn-lê,song ngày ãy 
vi biét ràng kỳ vua đã đinh gàn mãn nên 
đã càu-nguyên luôn suôt đêm. Có lê khi 
ãy Ba-na-ba và Sau-lo- cũng nhóm chung 
vói ho (12: 25.) 

1 2 : 6.--('Ngày mà Hê-rôt dinh.» Thât 
vây,«muu su- tai nho-n, thành sirtaiTliièn.w 
Dàu Hê-rôt đã dinli giét Phi-e-ro- nhàm 
ngày áy, song Chúa cũng dã đinh giâi-cúu 
nguò'i trong kỳ áy. Sô'-dĩ Chúa đã châm-
ttê vè viêc áy trué-c là dê khién cho Hpi-

trong khám, còn Hôi-Thánh cú* 
Trò i cho nguò'i luôn 

12 : 5 ) 

Thánh cú hiêp môt mà càu-nguyên, sau 
nũa dê tô quyèn-phép ló'n-lao Ngài ra cho 
mpi nguòi. «Ngú giũa hai tên lính.» Dàu 
Phi-e-ro- biét ràng kỳ Hê-rôt đã đjnh sãp 
tó-i (câu 4), song vi đã phó toàn tánh-mang 
vào tay Chúa nên khòng sp--hãi chi. Néu 
là kỳ Chúa đã tièn-đinh cho Phi-e-ro- chét 
vì đao (Gi. 21 : 18, 19), thi ông cũngsãn lòng 
đi vó-i Chúa. «Tru'ó'c cùa có quân-lính,» 
túc là 16 nguò'i (câu 4) dê canh-giũ môt 
ông sú-dò rát khicm-nhiròng đã lâu ngày 
không dùng guo-m mà binh-vii'C mình (Ma 
26: 51, 52; Gi. 18: 10, 11). 

1 2 : 7. — «Thiên - sú cùa Chúa đén.» 
Dàu chúc-vu truyèn-bá đao Tin-Lành 
Dáng Christ không giao-phó cho thiên-sú, 
song trong Hôi-Thánh đàu-tiên các vi ãy 
cfing có trách-nhiêm rãt lón (Sú 5: 19; 
8 : 26 ; 10 : 3, 7, 22 ; 11 : 13 ; 27 : 23). Ngày 
nay thiên-sú vân còn hâo-hô con-cái Chúa, 
dàu hp không ngò có nhu thé (Thi 34: 7). 
Tù câu 7-10 ta tháy cách la-lùng Chúa đã 
dùng đê giâi-cúu Phi-c-ro'. 

1 2 : 11.—«Bây giò- ta nhân-biét.» Khi 
Phi-e-ro- nió-i tháy thiên-sú, có lê ông 
tu-ô-ng ràng ông đã chét và đi vó'i Chúa ròi. 

1 2 : 12.—«Ngu(Yi suy-nghĩ lai đèu dó.» 
Thiên-sú chĩ dãn Phi-e-ro' ra đén đàng cái 
thôi; tù đó trô- đi Phi-e-ro- phâi tu quyét-
đinh sê làm gì. Chúa chĩ giúp-đõ- ta làm 
viêc ta không thê làm nôi. «Dén nhà Ma-
ri, me... Mác.» Bà này chác yêu-mén Chúa 
nhièu, vì đê cho tín-đò nhóm ò- nhà bà 
đang lúc hát-bó- dũ-tp-n. Vâ, ông Ba-na-ba, 
là chú-bác cúa Mác, cũng là nguò'i giàu-có 
(Sú 4 : 36, 37 ; Cô 4 : 10), nên chac bà Ma-
ri có cùa-câi nhièu cùng nhà rông. Có 
nguòi tuõ'iig ràng Đúc Chúa Jêsus dã du-
lê Vupt-qua làn chót tai nhà áy (Mác 14: 
12-16), và có lê 120 môn-đò cũng đã nhóm 
tai đó đăng chó- Đúc Thánh-Linh dô ra 
(Sú 1 : 12-14). 

1 2 : 1 3 . — «Bô-do- dén nghe» vì dàu hp 
đang càu-nguyên và nhò-cây Chúa phù-hô 
cho, song hp chăug nên vòi-vàng nió- cùa 
cho nguò'i la măl vào. 
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1 2 : 14.—«Chay vào báo tin.* Dàu Rô-
đo- là ngu-ò-i ngoai-bang (có tên Gò--réc) 
và làm nô-lê trong nhà áy, song chác đã 
tin Chúa và đang hiêp môt vó-i tín-đò đê 
càu-nguyên cho Phi-e-ro\, nên mó-i có su-
mùngrõ- nhu ta tháy đây. , 

1 2 : 13.—«Mày sâng... áy là thiên-sú 
nguò-i.» Truó-c khi ta quô-các tín-đò này 
là ít đúc-tin, thì ta hãy ngòi xuóng tính 
xem ta cũng đã làm y nhu ho máy làn ròi. 
Dàu ho đã càu-xin môt đèu no-i Chúa, 
song klii đã đuo'C ròi thi h p còn nghi-ngai, 
chua đám tin chác. Vì có- lò'i Chúa phán 
õ- Ma 18: 10 nên có lê h p tuô-ng rang môi 
tín-đò có vj thiên-sú đăc-biêt giũ-gin, và 
nguò-i đúng no-i cùa túc là thiên-sú cúa 
Phi-e-ro -. Nhung có đèu vui hon cho h p 
muôn pliàn. 

1 2 : 1 6 , 1 7.—((Phi-e-ro- cú gõ cùa hoài,» 
vì nê'u có ai tháy nguò-i đúng đó thì rát 
nguy. Bo-i su- không tin cua tín-đò nên 
thiê'u đèu ông đã bi bât lai. «Láy tay ra 
dáu» vì mpi ngu-ò-i muón hôi tliàm ông môt 
lu-p-t. «Ilãy cho Gia-co- và anh em biê't 
đèu này.» Gia-co- này là em ruôt Búc 
Chúa Jêsus. Ông đã tin Chúa khi Ngài 
hiên ra cho ông sau khi Ngài sóng lai (I Cô 
15: 7). Khi sau ta thay Gia-co- làm Muc-
su Hôi-Thánh Giê-ru-sa-lem (15: 13-21), và 
có lê ông đã khô'i-su hành chúc áy tù lúc 
Phi-e-ro- bi bát. ((Nguò-i buó-c ra sang noi 
khác.» 0* câu 19 có tô cho ta biet rang 
Phi-e-ro' đã đi «xuóng thành Sê-sa-rê, ô- lai 
tai đó ;» chang phâi vì ông sp- chêt, nhung 
vì ông nhin-nhân râng Chúa đã cúu ông 
đê ông có dip-tiên hàu viêc Ngài thêm. 
Và lai, có lê ôngcú ò- lai thành Giê-ru-sa-
lem thì Hôi-Thánh sê bi tuyêt-diêt chăng. 

ÚCng-dung bài hoe cho mõi t ín-đô 
Hõ-icácquí anh chi, là tín-đò cũa Báng 

Christ, ta hãy biê't ràng hê ai quyê't-tâm 
ăn-ó- cho đep ỳ Chúa cách trpn-ven, thì sê 
găp su bát-bó- (II Ti 3 : 12). Dàu vây, khi 
đúiig trong đia-vi khó-khăn áy, ta nên 
trông-mong su giâi-cúu no-i Chúa. Vâ, 
dàu Chúa đã húa làm viêc áy, song le ta 
phâi sót-săng càu-nguyên mó'i đup-c. Hôi-
Thánh nàocó suhiêp-nhút nhu Hôi-Thánh 
Giê-ru-sa-lem và cú càu-xin cho đên khi 
Chúa trâ lò'i, chãc sê tháy quyèn-phép 
Chúa hang tô ra giũa vòng h p chăng sai. 
Ta muôn tháy kê đau đup'C chũa lành 
chăng? Hãy càu-nguyên đi. Ta muón 

tháy co'n phuc-hung phát-khôi tù giũ'á 
Hôi-Thánh mình chăng? Hãy càu-nguyên 
đi. Nê'u có châm đén thì ta phâi làm sao? 
Ta hãy cú càu-nguyên mãi không thôi, vì 
chĩ môt mình Chúa làm nhũng viêc áy 
đup'c. 

Vâ'n-đè khó giâi -quyet 
Làm sao Chúa đă dê cho kê thù-nghich 

Hôi-Thánh giét Gia-co- và Ngài lai giâi-
cúu Phi-e-ro'? Có phâi Chúa đã tây-vi hai 
tôi-tó' Ngài chăng? Chăng hè nhu vây! 
Cuôc hành-trình vê su làm chúng đao cũà 
Gia-co-, cũng nhu Ê-tiên, đã xong ròi, cho 
nên Chúa đã ruó'c nguòi đi vói Ngài; còn 
Phi-e-ro' phâi cú hàu viêc Ngài thêm ít lâu 
nũa mó-i có hân-hauh chêt vì đao. 

Có kê nói ràng: «Vì Phi-e-ro- ngũ tai 
lao-tù đang lúc Hôi-Thánh sôt-sáng càu 
nguyên cho nguò'i, thì nguò'i không xúng-
dáng đu'pcgiâi-cúu đâu.» Nhung ta không 
nên đoán ràng vì Phi-e-ro' ngũ tai vitòn 
Ghét-sè-ma-nè và đã bi Chúa quô'-trách, 
nên tai đây cũng đáng trách nũa. Trái lai, 
ta hãy biet ràng có thì-giò' tín-đò phâi thúc 
canh và càu-nguyên, song cũng có lúc khác 
hp ngũ yên đupc. Sô'-dĩ Phi-e-ro' có giác 
ngũ yên nhu thê chác là vi ông đã càu-
nguyên nhièu ròi, đén nôi có su tin châc-
chân trong lòng ràng Chúa sê giâi-cúu 
mình. Bang châng thuân y Ngài, thì ông 
cũng vui lòng đi vó-i Chúa. Lai nũ-a, ông 
cũng tin lòi Chúa đã báo truóc cho ông 
ràng khi ông già ròi thì mó-i chêt vì đao 
(Gi.21: 18). Vì lúc này ông chĩ đô 55 tuôi 
và chua già máy, nên có lê ông tin ràng 
chua đén kỳ Chúa đã tièn-đinh cho ông 
phâi tù-tràn đi vói Ngài. 

Cãu hôi.—Tai sao Chúa đã đê .cho Gia-
co- bi giét và giâi-cúu Phi-e-ro'?—Tai sao 
Chúa đã đê cho Phi-e-ro' bi giam trpn môt 
tuàn-lê ròi mó'i giâi-cúu nguò'i?—Tai sao 
ta biêt rang chúc-vu cũa Phi-e-ro- chua 
xong?—Phi-e-ro- xuô'ng thành Sê-sa-rê có 
phâi là vì sp- chêt chăng? 

Thí-du vè bài hoe 
«Hôi-Thánh cú càu-nguyên Dúc Chúa 

Trò-i cho nguò'i luon.» O" mpt truo-ng 
Chúa-nhut kia có môt bà giáo hôi môt hpe-
trò ràng: ((O'nhàem có gia-đình lê-bái câ 
buôi mai và buôi tôi không?* Đúa nhô áy 
đáp ràng : ((Thua không, chúng lôi chĩ làm 
buôi tôi thôi, vl ban ngày chúng tôi có sp-
gì đâu ?» 
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2 2 MARS, 1 9 3 6 

PHI-E-RO" DAY VÊ HÀNH-VI TÍN-ĐÕ 
(I Phi-e-ra 3 : 8-18) 

CÂU GÕC:-HãY tôn Bãng Christ, là 
(I Phi-cw 

Gia-đình lê-bái 
1(5 Mars I Phie 3: 1-22 
17 » I Gi. 5 : 1-15 
18 » Mác 12 : 28-34 
19 » Ga 6 : 1-18 
20 » Gia 5 : 1-12 
21 » I Phie l : 3-25 
22 » II Phie 1 : 1-21 
Lò'i mô* đàng.—Tuàn truó'C chúng ta 

đã tháy Chúa giâi-cúu Plii-e-ro - khôi lao-
tù và su chêt vì chúc-vu Chúa đã giao-
phó cho ông chua xong. Trong chúc-vu 
áy, liai Iho'-tin ciìa ông cliép ra chăng 
phái là viêc uhõ-mon đâu. Chúng ta đã 
kê-cúu nhũng lò-i Phi-e-ro - hai làn giâng 
cho ngu-ò-i ngoai-đao, đăng khiê'n hp tró-
lai tin theo Cúu-Chúa ; hôm nay chúng ta 
s è hpc vè nhũng lò-i ông khuyên-lo'n kê 
tin Chúa rôi. Và, trong vòng 12 sú-đò 
Chúa, chăng có ai xúng-đáng han Phi-e-
ro- đê khuyên-bâo tin-đò nhièu vè su 
hànli-vi cũ-chĩ, vi chinh ông đã hpc mpi 
đèu quí-báu áy nai Chúa, và đã thue-
hành tát câ. 

Giâi nghĩa tù-ng câu môt 
I Phie 3 s 8.—(cRút lai.» Trên kia Phi-

e-ro- đã có máy lòi khuyên riêng bon tôi-
tó- (2: 18-24), nguòi làm vp- (3: 1-6), cùng 
kê làm chòng (3: 7). Bây giò - ông cũng 
có máy lò'i khuyên-bâo chung hêt câ tín-
đò. «Bòng lòng.» Nguyên-do mpi hanh-
phu'ó'c đã đô ra trên Hôi-Thánh đàu-tiên 
là tai các tín-đò hiêp môt trong Chúa (Sú 
I: 14; 2 : 1, 46; 4: 24; 12: 5). Vi Phi-e-ro-
biét giá-tri rát cao ci'ia su- hiêp môt, nên 
đăt nó đúng đàu nlnrng lò'i khuyên chung 
tin-đò. «Bày tluro -ng-xót.» Ngày truó'C 
ông Phi-e-ra đã kém-thiéu ân-tú này 
nhièu, nên chi khi ông đã hpc-đói theo 
nó lâu năm thì mó'i dám khuyên-bâo kê 
khác có lòng đày-day su thuang-xót (lìô 
12: 15). «Tình yéu anh em.» Ây là đán-
hiêu đăc-hiêt cúa môn-đò Chúa (Gi. 13: 
35; I Phie 1 : 22; II Phie 1 : 7 ; 1 Gi. 2: 7-
11; 3 : 11 v. v.). «Có lòng nho'ii-tù» vì 
Chúa đã có lòng itho -n-tù đói vói mình 
ròi (Eph. 4: 32). «Búc khiêm-nhu -p -ng,» 

Chúa, làm thánh trong lòng minh 
o- 3 : 15) 

Nhò - su - tin theo Chúa ta mó'i có ân-tú 
này ; ta hãy càu-xin Chúa ban nó cho ta. 

3 : 9.—«Bùng láy ác trâ ác... trái lai, 
phâi chúc phu -ó -c.» Búc Chúa Jêsus đã 
treo gu-o-ng sáng vè viêc này (I Phie 2: 23); 
Ngài cũng đã day dân-chúng hãy làm đèu 
đó (Ma 5: 43-48); các. tác-giâ Cuu-Uó-c 
cũng hay chép đén viêc quan-trpng này 
(Thi 109: 28; Châm 20: 22); còn Sú-đò 
Phao-lô cũng day gióng nhu - vây (Rô 12: 
14, 17; I Tê 5: 15). «Vì đèu đó mà anh 
em đup -c gpi.» Kê nào đirp'c gpi đén cùng 
Chúa ròi thì cũng dirpc gpi làm theo su 
day-dõ và girang sáng Ngài luôn (2: 21). 
«Be luró-ng phuó'c lành.» Kê giũ theo 
câu này cùng mpi ngu'òi hp găp bang 
ngày thây đèu sê duoc phuócluôn. 

3 : 10.—«Ai muôn yêu su sóng... v. v.» 
Ba câu 10-12 là trirng-dãn ó- Thi-thiên 34: 
12-16 theo ban tiéng Gò-réc, nên có khác 
môt chút vói bãn dicli bòi tiéng Hê-bo-
ro-. «Su sô'ngo đây túc là su sô'ng cùa 
nguòi ta ó- duúi thé-ha này. Hê ai có 
hành-vi nhu dã kê ra đây ăt se láy làm 
thóa-mãn luôn («yêu su sóng» không hè 
ghét đuo-c). «Giũ-gin mièng hrã-i, dùng 
nói đèu ác và lò-i gian-dâo.» Bôn-tánh 
hu-hoai loài nguò'i xui-giuc hp làm viêc 
góm-ghê này. Chĩ có bang tín-đò đã dâng 
luôn câ minh lân cái luõ'i cho Chúa mó'i 
có thê thfját khôi viêc áy và càm-giũ luõ'i 
mình đupc (Gia 3:1-12), 

3 : 11.—cLánb đèu dũ, làm đèu lành.» 
Ai làm nôi su áy ? Câm-ta Búc Chúa Tròi, 
bó'i Búc Chúa Jêsus-Christ ta sê làm noi 
(Rô 12:9). «Tìm su hòa-bình và đuôi 
theo.» Su hòa-bình vân khuát mát nhièu 
nguòi, vì dàu có lúc hp tìnì-kiém nó, song 
hp không hê đuôi theo cho kỳ giut láy 
đupc (Ma 5 : 9; Rô 12 :18; Hê 12 : 14). 

3:12.—«Vi mat cùa Chúa.» Ta vân 
biét rang Búc Chúa Trò'i là Báng vô-hinh 
vô-tuong, và chang có con măt hay lô 
tai nhu loài nguò'i đàu,-nhung khi chép 
Kinh-Thánh Chúa phâi đùng ngônngũ 
loài nguòi hiêu đupc thi mói có ích-lp'i 
cho hp. «Boái-trông» kê nào đâ đupc 
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xirng công-bình bô'i S I Í tin ĐúcChúa Jêsus-
Clirist, và tô «tai Ngài nglie lò'i càu-nguyên 
ngirò'i.» «Nlmng măt Chúa sáp lai nghich 
vó'i kê làm ác» dê ngăn-trô- ho làm hai 
con-cái Ngài. 

3:13.—«Ví bang anh em sô't-sâng làm 
làn'h, lliì có ai làm dũ lai cho anh em ?» 
Nguò'i đò'i chĩ có thê làm hai tín-đò tam-
thò'i; vì ho thuôc vè Chúa (Tít 2:14), nên 
chăng ai có thê làm dũ đũ ngăn-tró' ho đi 
vó'i Chúa khi ho qua đòi tam này hay là 
khi Chúa đê'n ruó'c ho đi (Rô 8 : 36-38). 

3:14.—«Chiu khô... có phuóc.» Câu 
này không có tuo'ng-phâu vó-i câu 13 đâu; 
trái lai, tín-đò vì su công-bình mà chiu 
khô bao nhiêu thì lai đuo'c Chúa ban 
thêm phuó'c băy nhiêu (Ma 5:10-12; Gi. 
16 : 33 ; Sú 5 : 41 ; 14 : 22 ; Rô 5 : 3). 

3 : 1 5 . — «Tôu Đáng Christ, là Chúa.» 
Các tín-đò đàu-tiên tin chac ràng Đúc 
Chúa Jêsus là Đáng Christ, là Con Đúc 
Chúa Tròi (Ma 16:16), và cũng tin ràng 
Đúc Chúa Jêsus cũa Tân-U'óc ià Đúc 
Giê-hô-va cũa Cuu-U'óc (Ê-sai 8 :13). Chũ 
«tôn» dây vó'i chũ «thánh» ó-Ma 6 : 9 là 
môt, và có ỳ là bâo ta hãy kính-trpng 
Chúa vì Ngài sê giâi-cúu ta khôi su gian-
truân, cùng hét lòng vâng-phuc Ngài nũa 
(Dân 20:12; Ê-sai 29:23). «Hãy thuò'ng 
thuò'ng san-sàng.» Xem phàn «U'ng-dung 
bài hpc cho môi tin-đò.» 

3:16.—«Phâi có luo'ng-tâm tõt» bôi 
làm mpi dèu Phi-e-ro' đã day ô' trên. 
((Nhũng kê giòm-chê.» Kê ngoai-đao sê 
đói-đãi vó'i tín-đò y nhu hp đã đói-đãi 
vó-i Đúc Chúa Jêsus và Phi-e-ro- ngày xua. 

3 : 1 7 . — « T h à làm đèu thiên mà chiu 
khô, còn ho-n làm đèu ác mà chiu khô 
vây.» Phi-e-ro - sp' e có tín-đò hiêu sai 
mà nói ràng: «Ví bàng tôi đáng chiu khô 
vi đã làm đèu ác thì tôi vui lòng mà chiu 
vây, song vì tôi không hè làm ác thì tai 
sao phâi chiu khô?»'Nhung Phi-e-ro- day 
ràng: «Thà làm đèu thiên mà chiu khô 
v. v.» vì sy chiu khô chăng phâi là hiêu-
quâ cũa su pham tôi luôn đâu. 

3:18 .—«Đăng Christ chiu chét môt 
làn.» Sõ'-dĩ Đúc Chúa Jesus chiu khô 
chang phâi là vì tôi (đèu ác) cũa Ngài, 
bèn là vì tôi mpi nguò'i (2:21-25), «là 
Đáng công-bình thay cho kê không công-
bình, đè dân chúng ta đén cùng Đúc Chúa 
Trò'i.)) «Pliàn xác... chiu chét.» Kênghich-

lliù chĩ có quyèn làm đêu này (Ma 10:28), 
chó' khòng có'qVyèn gì trên linh-hòn Ngài, 
vì Ngài đã gĩao-phó lai trong tay Chúa Cha. 

Ú*ng-dung bài hoc cho môi t ín-đò 
Su càu-yéu duy-nhút cũa kê nào muón 

có hành-vi cù-chí xúng-đáng vói đao Tin-
Lành là su tái-sanh, vì nó là buôc đàu-
nhút trên con đuò'ng su sông đò'i đòi 
(Gi. 3 : 3). Tù khi ta đã sanh lai làm nguòi 
mó'i thì ta dã ân-ó' nhu Phao-lô day tín-đò 
phâi làm chăng (II Cô 5 : 17)? Néu ta chua 
làm nôi viêc áy thì có lê lai ta chua «lòn 
Đáng Christ, là Chúa, làm thánh trong 
lòng mình» chăng. Chác-chăn vây. Kê 
nào đã tôn Ngài làm Chúa, ât sê quen-
biét Ngài nhièu, đén nôi «san-sàng, đê trâ 
lò'i mpi kê hôi lê vè su trông-cây trong 
anh em.» Có khi tin-đò muón đô thùa. 
sy trâ lò'i áy cho mirc-str, thày giâng, 
nhung néu tín-đò đã thât túng-trâi su lái-
sanb, sy nên thánh v. v., thì cũng có thê 
căt ughĩa lai cho kê khác đup'c biét vói. 

Vâ'n-đè khó giâi-quYet 
Có kê nói ràng: «Dírc Chúa Jôsus'chét 

là rát uông, vi néu loài nguò'i rán súc làm 
làm, lánh su dũ, thì ai náy dèu có thê • 
đén cùng Đúc Chúa Trò'i đup'c.» Trong 
bài hpc hôm nay ta thay Sú-dò Phi-e-ro-
chĩ biét môt nguòn-góevè hành-vi cũ-chĩ 
tô't-lành cũa ngu'ò'i ta, túc là «Dáng Cl)risl 
cũng vi tôi-lôi chét môt làn, là Đáng công-
blu.li thay cho kê không công-bình, de 
dân chúng ta đên cùng tìác Chúa 3'rò'í.» 
Câu này hiêp vó'i su day-dô cũa Đúc Chúa 
Jêsus lám, vì chinh Ngài dã phán ràng: 
«Ta là đuò'ng đi..., chang bô'i Ta thì khòng 
ai đu'p-e đén cùng Cha» (Gi. 14 : 6). 

Câu hôi.—Ta phâi làm sao đê hu'ó'iig 
phuó'c lành?—Kê nào yêu su sông phâi 
gìũ theo đièu-kiên nào?—Tai sao ta phâi 
duôi theo su hòa-bình ?—Su chét cũa Đúc 
Chúa Jêsus có can-hê dén hành-vi cfla 
tín-đò thê nào ? 

Thí-du vè bài hoc 
«Phâi đòng lòng đày thuo'ng-xót... có 

lòng nho'n-tù.)) Khi đuo'ng diên-thuyél 
tai môt no'i, có nguòi hôi môt ông diên-
giâ rang: «Ví bàng có 20 nguòi đò-n-ông 
manh-khóe và hpc-thúc cùng 20 nguò-i 
đôn-bà hèn-yéu và dô't-nát đuo'ng di môl 
chiêc tàu ngoài biên;"xây có su rũi-ro, 
tàu áy gàn chìm, mà chiéc lam-bân chĩ có 
đfi chô cho 20 ngu-ò-i ngòi thôi. Có nên 
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cúu đò'n-ông liay làđòn-bà?» Hê'tcâ thinh-
giâ vô tay đê hoan-nghinh lò-i kbôn-
ngoan và nhon-tù cùa diên-giâ đáp rang: 

«Dàu cô cúu 20 nguòi dòn-ông ãy và đê 
cho 20 nguò-i đòn-bà chét mãt, thì đòn . 
òng nhu tliê có ícli gì cho xã-hôi đâu?» 

3 0 E 3 

23 Mars 
24 » 
25 » 
26 » 
27 » 
28 » 
29 » 

2 9 MARS, 1 9 3 6 

PHI-E-RO* DAY PHÂI LÓN LÊN TRONG ÂN-ĐIEN 
Bài ôn lai 

(1 Phi-e-ro- 5 : 6-11 ; II Phi-e-ro 3 : 14-18) 

Câu gôc : —Hãy tâ'n-tó-i trong ân-điên và trong s y thông-biè't Chúa và 
Cú-u-Chúa chúng ta, là Đ ú c Chúa Jêsus-Christ 

(II P h i - e - r a 3 : 18) 

Gia-đình lê-bái 
I Phi-e-ro 5: 1-14 
II Phi-e-ro 3 : 1-18 
Lu-ca 9 : 10-26 
Mác 14: 60-72 
Sú-đò 2 : 29-47 
Sú-đò 15 : 6-21 
Ê-sai 55: 1-13 

Lò'i mò* đàng. — Trâi ba tháng truòng 
chúng ta đã hpc vè «Lúc bình-sanh và 
nhũng tho-tín cũa Sú-đò Phi-e-ro.» Trong 
bài thú nhút ta đã thãy Phi-e-ro- tin theo 
tìãng Christ vì có- Giăng Báp-tít đã gió'i-
thiêu Ngài cho niòu-đò mình ràng: «Kia, 
Chiên Con cũa Đúc Chúa Trò'i.» Lò'i chót 
trong bài hôm nay là : «Hãy tãn-tó'i trong 
ân-điên và trong su thông-biét Chúa và 
Cúu-Chúa chúng ta.» Su song thiêng-liêng 
cũa ta cũng phâi băt đàu tù su đên cùng 
«Cliiên Con cũa Đúc Chúa Tròi, là Đãng 
cãt tôi-lôi thê-gian di.» Sau đó ta phâi 
«tãn-tó'i trong... Chúa» niãi thì mói làm 
sáng danh Ngài đuoc. Nhũng viêc chúng 
ta mó'i kê-cúu đó đã trâi qua môt thò'i-
gian rát ít là 40 năm. Trong Kinh Tân-
U'ó-c chúng ta gãp Phi-e-ro- làn chót ó' 
Giáo-hôi-nghi tai thành Giê-ru-sa-lem 
(Sú-đò 15). 

Giâi nghĩa tirng câu môt 
. I P h i e 5 : 6.—« Vây, hãy ha mình xuõng.» 
"Lâu nàm vè truóc Phi-e-ro đã hpc rõ 
rang «Đúc Chúa Trò-i chóng-cu kê kiêu-
ngao, mà ban ou cho kê khiêm-nhuò'ng,» 
nên mó'i có thê khuyên-bâo tín-đò ha 
mình xuong. «l)uói tay quyèn-phép cùa 
Đúc Chúa Trò-i v. v.» Hê Chúa dê su thũ-
thách xây đén cho coi^cái Ngài, thì Ngài 
có muc-đích là nhăc hp lên sau khi hp đã 
ífai ha xuô'ng đũ ròi. Song đén kỳ thuân-

Chúa đã đinh thì mó'i đuoc. 

5 : 7.—«Hãy trao mpi đèu lo-làng cho 
Ngài, vi Ngài hay săn-sóc anh em.» «Mpi 
đèu» ãy cũng gòm câ mpi su cân-dùng 
hang ngày, và nhút là su lo-lâng vè su 
thũ'-thách mình phâi găp đăng khién cbo 
minh bi ha xuòngthãpđũ clio điro'C Chúa 
nhâc mình lên (Thi 37 : 5 ; 55 : 22 ; Lu 12: 
22, 37; Phil. 4 : 6). 

5 : 8. —«Hãy tiét-đô và t!nh-thúe.» Ta 
chó' nên tuó'ng rang vì đă trao mpi đèu 
lo-lâng cho Chúa thi ta đã hêt bòn-phân 
ròi. Su lĩnh-thúc là môt viêc rãt can-hê 
đén su day-clô theo đây. «Kê thù-nghich 
anh em là ma-qu'i v. v.» Ngày truóc ma-
quĩ đã rình-mò Phi-e-ro nhièu (Lu22:31) 
và thiê'u đèu nó đã nuô't lãy ông ròi. Vây, 
vì ông đă biê't rõ các muu-chuóc cũa nó 
(II Cô 2 : 11), nên rãt muô'n cho tín-đò 
nhò- Chúa tránh khôi các bãy nó năng gài 
clio hp. 

5 : 9.—«Hãy đúng vfrng trong đúc-tin 
mà chô'ng-cu nó.» Dàu chúng ta phâi đi 
ra chiê'n-trân vói ma-qul, là đúa rát quĩ-
quyêt, song bô-i đúc-tin noi Chúa, là Dáng 
toàn-năng, ta có thê thãng nó luôn (Gia 
4 : 7 ; Giu-đe 9). Ma-qu'í không thê làm 
hai kê áy đupc (I Gi. 5: 18). «Anh em 
tuìuli...)) Ma-qu! cũng kiê'm tlié làm hai 
mpi tín-đò ; nó chăng chúa ai hét. 

5 : 10.—«Búe Chúa Tròi ban mpi on.. . 
su vinh-hien... tam chiu khò.» Đãng đã 
cúu ta bô'i ân-điên sê cú ban thêm on 
cho ta mãi, đên nôi trong lúcta tam chiu 
khò cũng không kém-thiéu ; và bô'i đó 
Ngài sê khién &ho ta dòng huô'ng su vinh-
hiên vó'i Ngài sau khi Ngài dã làm cho ta 
«trpn-vt?n, vũng-vàng, và thêm súc cho.» 

5 : 11.—«Nguyèn xin qúyèn-phép.s Vì 
chi môt mình Chúa có thê làm nòi mpi 
viêc cã-thê mó'i kê ra trên đây, nên ngoài 
Ngài ra, nào ai đáng đupc su vinh-hiên 
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và quyèn-phép vô-cùng? A-lê-lu-gìa ! 
II Phie 3 : 14.— «Vi anh cm trông-đp'i 

nhũng su đó,» túc là sutiêu-tán các tùng 
trò'i, trái đát cùng muôn vât, và su lâp ra 
(drò'i mó'i, đãt mó'i, là no'i có su công-" 
binh àn-ô'» (8-13). ((Phâi làm hétsúc mình» 
(so-sánh vó'i 1 : 5). «Hàu cho Chúa thây 
anh cm ô' bìnli-an» (hoăc đich là : «Hàu 
cho anh em đu-p-e su bình-an ô- trong Ngài» 
cũng dup'c) khi Ngài tái- lâm. «Không 
dãu-vít» đê du tiêc cuò'i Chiên Con (Khâi 
19: 8). (-.Châng chô trách đup'e,» hàu cho 
Ngài có thê bán phàu thuô'ng cho ta. 

3 : 1 5 . — ((Su nhin-nhuc... eúu-ehuôc» 
(so-sánh vó'i càu 9). wPhao-lô, anh râ't 
yêu-dãu cũa chúng ta.» Nhũng đôc-giâ 
cua Phi-e-ro- đã nghe Phao-lô giâng và đã 
nghe kê thù-nghich nguò'i bài-báesu day-
dô cũa nguò'i (Ga 1: 5-10). Lai nũa, tín-
đò Ga-la-ti dã đpc lò'i Phao-lô quô'-trách 
Phi-e-ro' tai thành An-ti-ôt (2 : 11-21). Dàu 
vây, bô'i o'n Chúa đã ban cho Phi-e-ro - thì 
ông có thê xung Phao-lô là «a'*'" rát yêu-
dãu chúng la.» «Viét tho' iio -ih em,» 
túc là nhũng tho'-tín Ga-1- - , ; ,ê-sô và 
Cô-lô-se (I Phie 1: 1). 

3 : 16.—«Ngirò'i đă viê't trong mpi búc 
tho', nói vè nhũng su dó.» Phao-lô đã 
day rât nhièu vè su tái-lâm cũa Chúa. 
«Máy khúc khó hiêu,» nhút là vè su hiên 
ra cũa Antichrist. «Kê dô't-nát,» túc là kê 
chua biêt Chúa. 

3 : 1 8 . — ((Hãy tán-tó'i.» Nguyên-văn là 
«ló'ii lèn,» hay là «mpc lên» (Ma 13:32; 
I Cô 3: 6,7). Tin-đò châng nhũng là không 
nên bi «su- mê-hoăc cũa nhũng nguò'i ác 
ãy dân-du» (áy là phân-dièn thôi), nhung 
cũng hãy lo vè chánh-diên nũa, túc là 
«ló'n lên trong ân-diên và su thông-hiét 
Chúa.w Đáng Christ là nguòn-gõc cũa ân-
điên ; bô'i su thông-hiét Ngài ta mó'i vào 
và lórn lên trong O'n áy đup'c. 

Thí-du vè bài hoe 
«Ma-qu'í, nhu'su-tũ'i'õng.)) Có môtcâu bé 

hôi cha rang: «Thua cha, quĩ Sa-tan có 
ló-n ho-n con không?» Cha nó đáp ràng: 
«Ló-n ho'n nhièu, con a.» Đúa nhô hôi 
thêm ràng: «Nó có ló-n ho-n cha không?» 
Đáp ràng : «Có.» Đúa nhõ tô ỳ ngac-nhiên 
và sp--hãi, nhung bông-chúc trô- lai hôi 
nũa ràng : «Nó có ló-n ho-n Đúc Chúa Jêsus 
không?» Đáp ràng: «Con o-i, Đúc Chúa 
Jêsus Ió-n ho-n nó nhièu lâm.» Đú-a nhó 

xây lung lai và hô lên ràng: «Nhu vây le 
nào con lai su nó ?» 

ÔN LAI 1 2 BÀI TRU*Ó*C 

1.—Bô-i găp Đãng Christ, Phi-e-ro-đă tró' 
nêrt nguòi mó'i đê làm tay đánh luó'i nguòi 

2. — Bôi Đúc Thánh-Linh soi sáng, Phi-e- , 
ro - đă xung Chúa là Đáng Christ; kê' sau 
bô'i su dân-đu cũa ma-qui, nguò'i dã kiém 
thé ngăn-tró Ngài đi đén cây thâp-tu. 

3 . - Dàu Chúa dã ha minh xtióng nhièu 
đê rũa cho'n cho môn-đò, song su ha mình 
xuóng Iháp ho-n hêt cũa Ngài là khi Ngài 
chét đê rùa lòng ta sach mpi tôi. 

4. —Vì Phi-e-ro- không đém-xĩa dên bài 
hpc vê su khiêm-nhuòng và cũng không 
tĩnh-lliúc càu-nguyên, nên đã chói không 
biê't Đãng Christ. 

5.—Vì Phi-e-ro' có dúc-tin đén Chúa và 
cũng có yêu-mén Ngài, nên Ngài lai iiy-
nhiêm cho nguò'i và lâp nguò'i làm chúc 
khâm-sai cũa Ngài. 

6.—Bô'i quyèn-phép Búc Thánh - Linh 
hành-đông trong Phi-e-ro', và hòi nguòi 
rao-giâng vè su chét và su sóng lai cua 
Đáng Christ, thì có 3.000 nguò-i tin Chúa 
và nliâp vào Hôi-Thánh. 

7.—Kê nào đã ruó-c BúcThánh-Linh ngu 
vào lòng thì láy làm dê lám mà phuc các 
bâc càm quyèn và tháng mpi suham-muón 
cũa tình-duc. 

8.—Phi-e-ro- dã tô ra quyèn-phép Chúa 
bô-i chũa lành kê què cho-n. Phép la này 
có nhírng hiêu-quâ là su vui-mùng, su bãt-
bó-và su- truyèn-bá Tin-Lành cho kê khác I 
đup'c biét. 

9.—Vì Phi-e-ro' đã dup-c đày-dãy Búc 
Thánh-Linh nên ông ghét su nói dói và su 
man-trá cũng nhu Chúa nguò'i dã ghét vây. 

10.—Đáng đã ban chìa-khòa nuó'c thiên-
đàng cho Phi-e-ro- cũng đã chi-đăn cho 
ông đi mô- cùa nuó'c áy cho kê ngoai-bang 
đup-c cúu bô'i đúc-tin. 

11.—Dàu Chúa đã đê cho Gia-co' chêt vi 
đao, song bô'i su h iêp-nhút và su càu-
nguyên sô't-sâng cũa Hôi-Thánh, thì Phi-
e-ro- đã đup-c giâi-cúu đăng hàu viêc Chúa 
lâu ngày ho-n. 

12.—Vì Phi-e-ro- đã thãy Đãng Christ 
hàng ngày ăn-ô- cho đep thánh-ỳ Đúc Chúa 
Cha, và vi chính Chúa dã ban o*n cho Phi-
e-ro- ăii-ó- giâng nhu Ngài, nên ông cũng 
đã truyèn-đay cho tin-đò bât-chuó'c ông. 


