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KHONG MONG LAI T H A Y ! ! 
ÌU'-THAN đâc-tbâng! Thây 
' dã gói thàn tìv-ài trong 

mô-phãn u-minh, niôn-dô 
dành ngâm-ngùi tha-than 
trên dôi Gô-gô-tha, câin 
tháy cõi lòng phũ môt 

búc màn tõi-tăm, sàu-thâm. Ôi thôi, 
ho dã làm to ! Báy lâu yên trí Ngài sê 
phuc-hôi thanh-thé cùa tuyên-dân bô 
mát tìr xua, nên ho dã hiên tron tâm-
hòn, thân-thê mà lêo-đêo theo Ngài, 
tin châc Ngài là Đáng Mê-si theo lò'i 
húa. Nlnrng bây giò bao nhiêu hi-
vong đã lan thành tro-bui, kê thù đác-
tháng, Chúa đã chêt, mà lai chêt hô-
nhuc trên cãy t h â p - t u nlnr môt tên 
dai-ác mó'i là muôn phàn đau-đòn 
c h ô ! Ho tirông Ngài dùng súc toàn-
năngliô thân,câ dê'n ông Phi-e-ra tánh 
nóng nhu lúa cũng da tuót guom phò 
Chúa, nhung nay Ngài thât chêt, còn 
hi-vong gì ? 

Không mong lai thay lò'i Chúa 
i r n g - n g h i ê m t 

r I ' , A I nghe Chúa day-dô, mièng doc 
và óc hiêu lòi tiên-tri, la thay, 

môn-đô vân chang tin rang Chúa sê 
sóng la i ! «Tù đó Đúc Chúa Jêsus mòi 
tô cho môn-đô biét rang mình phâi. . . 
bi giét, đén ngày thú ba phâi sóng lai,» 
áy đáy, lòi Chúa ân-càn day-bâo a 
Ma-thi-a 16: 21 còn văng-vâng bên tai, 

cho nên ho đáng nghe chung lòi Đáng 
phuc-sanh qua năng hai nguò'i đã duoc 
đăc-àn cùng đi và trò-chuyên vói Ngài 
trên duòng vê làng Em-ma-út: «Hãi 
nhũng kê dai-dôt, có lòng châm tin 
lò'i các đáng tiên-tri nói !» (Lu 24 : 25). 
Nhung chinh môn-đô không mong-
chò Chúa phuc-sanh lai là bâng-cò 
manh nhút đê bài-bác kê xuòng lên 
cái màu-thiiyê't môn-đô ăn trôm di-hài 
cùa Chúa rôi dòn huyên rang Ngài đã 
phuc-sanh. Ngày gia hình thàp-tu, 
môt ngày thú sáu u-uát âm-thàm, đã 
qua, bóng mò'-mit bao-phú măt đát khi 
Chúa trút linh-hôn chang qua là biêu-
hiêu cùa luông sóng thát-vong đau-
đón tràn-ngâp lòng môn-đò yéu-đnói. 
Nhung nay Ngàidãbi vùi-láp, và nhánh 
hoa hi-vong tuai-đep cũa ho cũng tàn-
héo mà bi vùi chung. 

Không m o n g lai t h â y Chúa 
p h u e - s a n h ròi ! 

1V/TA-RI, me Ngài, báy giò ó trong 
nhà cũa Giăng, môt môn-đô yêu-

quí. Chúng tôi tu hôi bà có trông-
mong Chúa sóng lai không ? Theo luât-
pháp Môi-se thì sáu giò' toi là hêt ngày 
Sa-bát, nên Ma-ri Ma-đa-len và máy 
bà đã thành-kính hàu viêc Đúc Chúa 
Jêsus, chac thúc suÓt đêm súa-soan 
thuóc tham, môt-duac và lu-hôi đê 
đén sáng đi xúc xác Đáng hièn-minh. 



T H A N H - K I N H B A O 

Cà đén cách sùa-soan ái-kính áy cũng 
tô ra ho chăng mãy-may hi-vong Ngài 
sông lai. Thât khó tin-tirông ràng ho 
ăn-câp di-hài cúa Chúa đăt trong phàn-
mô đã đóng án và có đôi linh Rô-ma 
canh-phùng nghiêm-càn. Ho có ngô 
đân cái biê'n-đông đôc-nhút vô-song 
kia lai thuc-hiên ! Mà thuc-hiên thât 
chó -! Này đây : «Khi m ô sáng, các 
ngirôi đòn-hà áy láy thuôc thoni đã 
sũa-soan đem đén mô Ngài. Ho tháy 
hòn đá đã lãn ra khôi cúa mô ; nhung 
buóc vào, không tháy x á e B ú c Chúa 
,lêsus» (Lu 24 : 3). Câu hôi cúa thiên-
sú canh-giũ mò-phàn cũng có thê đem 
úng-dung cho nhũng ai sàu-thâm vì 
nguòi bà-con yêu-đáu dã ngũ yên trong 
Cbúa : «Sao càc nguoi tìm nguò'i sông 
trong vòng kê chét?» (Lu 24 : 5). Toàn-
tháng Tír-thàn và mò-mâ, «Ngài đã 
sông lai» (Lu 24 : 6), và nhò - Ngài chúng 
ta cũng sê sông. Cũng lòng và chàin 
hiêu, các môn-đò nghe máy bà vè báo 
thì «không tin, cho lòi áy nhu là h u -
không» (Lu 24: 11). Đén khi B ũ c 
Chúa Jêsus láy lòng yêu-thuong, nhin-
nhuc vô-cùng mà hiên ra cho ho «rò» 
Ngài, bay gió ho mói sũng-sô mà thât 
lòng tin. ((Nhung vì có' môn-đò vui-
mùng, nên chua tin chác và láy làm 
la, thì Ngài phán rang : O' đây các 
nguoi có gì ân không? Môn-đò dâng 
cho Ngài môt miéng cá nuóng. Ngài 
nhân láy mà ăn t ruóc mát môn-đô» 
(Lu-ca 24 : 41-43). Ò ! Vui quá ! Viêc 
không ngò đã xây đén ! Cúu-Chúa 
hang sông đã toàn-tháng Tũ-thàn ! Mò-
mâ trông ! Di-hài Ngài mát 1 Ngàihiên 
ra nhu môt Báng hàng sông ! Anh em 
còn đòi bàng-có nào nũa mói chiu tin 
Ngài dã phuc-sanh? 

Không mong lai tháy quyèn-
phép phuc-sanh 1 

A I cũng biêt bây tuàn sau biê'n-đông 
phi-thiròng áy, Phi-e-ro manh-

đan giâng rang Bũc Chúa Jêsus sông 
lai. Nê'u có thê đugc, át nguòi Giu-
đa đã đem di-hài Chúa đén mà bit 

miêng cái ông Phi-e-ro mói <*' ui-
đuói, nhút-nhát, mà bây g iòmanh-mi 
bu'óng-bình la. Môn-đò buòn đôi ra 
vui. Nhũng kê mói đây sg-sêt, kinh-
khiê'p (Lu 24: 37), bây giò vui-vê, can-
đám, đi làm chúng vè Bũc Chúa Jêsus, 
lâp dugc Hôi-Thánh đàu-tiên vì rao-
giáng Ngài đã sông lai. Lò'i chúng 
cũa các sú-đô và giáo-hũu không có gì 
mo-hò, viên-vông, quâthât , Hôi-Thánh 
đàu-tiên đugc lâp trên môt biê'n-đông 
khi áy rãt de chúng-thuc. Lai nũa, 
nê'u Phao-lô thât chiu khô và hàu viêc 
Báng Christ trong hai muoi lăm năm 
đâng-đăng, thì ông cũng thât phâi hói-
câi, vì moi viêc ông làm đã bá tđàu vói 
su thay-đôi thình-lình áy, A'ó'i su nhìn-
xem Báng Christ phuc-sanh trên con 
đuông Ba-mách. Còn nêu P h a o - l ô 
thât hói-câi, thì Đáng Christ cũng thât 
sông lai tù trong kê chê't, vì Phao-lô 
tuyên-bó ràng pbãm-cácb cùng su-
nghiêp cúa mình là do nghe và tháy 
Báng Christ phuc-sanh. 

Không mong lai thày Ciru-
^ Chúa tái-Iàm í 

! Nguyên chúng ta ngày nay «biét 
Ngài và quyèn-phép su sông lai 

cũa Ngài» (Phil. 3 : 10), vì Tin-Lành 
chĩ hon tôn-giáo khác có thê thôi 1 
Cúu-Chúa chúng ta đã sông lai, hàng 
sông, thuc-tai đòi đòi, và cũ sông đê 
càu thay chúng ta ! Các hình-bóng, 
biêu-hiêu và lòi tiên-tri trong Cuu-U'óc 
đèu tô cho chúng ta biê't Báng Christ 
phuc-sanh sê t rô lai tri-vì muôn nuóc, 
thât hiêp vói hon hai trăm làn Tàn-U'óc 
day ràng Ngài sáptái-lâm. Dàu nhìn-
nhân và hiêu tháu cái chon-lỳ rõ-rêt 
này, nhung chúng ta có thât hang gió 
hang phút t rông-chô T â n - L a n g cua 
Giào-Hôi không? Xua kia các môn-đò 
không mong mà lai tháy Chúa phuc-
sanh thê nào, thì chang bao lâu chúng 
ta cflng sê tháy biê'u-đông nguòi đói 
không ngò có, túc là Chúa tái-lâm 
trong vinh-quang Ngài, thê áy. «Nlnr 
vây, chúng ta sê ô cùng Chúa luôn 
luôn» (I Tê 4 : 17). — T. K. B. 
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CHUA SONG D I E T TIT-THAN 
M U C - S l í W . A . PR0ETT, N A M - B I N H , B A C - K Ỳ 

((Su chét đã bi nuòt măt trong sir tìtãngn 
(I Cò-r inh- tô 15 : 54) 

'ONG và cbét! Suô't moi thòi-đai trên câ loài nguòi . Lò-i Búc Chúa 
loài nguòi có súc tìm-tòi ỳ-nghĩa Tròi hàng song day chúng la ràng Tír-

tliàn k h ò n g p h â i 
ban-hftu nhu-ng là 
kê thú, không nên 
ao-uóe nhung nên 
khiêp - sa, k h ô n g 
n ê n t ì m - k i é m 
nlnrng nên t r á n h 
xa. Song ta có càch 
nào tránh đugc su 
chêt mà dê'n su sóng 
đò'i dòi chăng? 

I.— Đ a i - c h i e n 
Tír - t h a n . — Ham 
sóng là môt trirc-
giác manh-inê nhút 
c ú a l o à i n g u ò i . 
Chúng ta tu-nhiên 
gio- tay dó khi bi 
đánh, cúi dàu tránh 
mũi tên hay; mí 
mát chó-p luôn đê 
clie-chô* hai cái đèn 
c ù a thàn - thê, cá 
nhũng huyê't - câu 

nhô xíu cũng luôn luôn chién-đáu vói 
màm binh-tât đê bâo-toàn thân-thê. 
Néu lâm binh-tât t h í c h a y thay tìm 
thuôc hàu cho cái đóm lúa «nguyên-
sanh)) khôi phâi tàn-tát. Vi bang đê 
đê'n nôi tàn-tát thì loài ngu-ò'i không 
sao tháp lai đuge n ũ a . 

Môt chàng thieu-niên ciròng-tráng 
thình-lình vuang binh tràm-trong, các 
y-sĩ trú-danh đành chiu bó tay. Truóc 
khi thó hai cuói-cùng, chàng nói vó'i 

thâm-thúy cùa hai 
lê mâu-nliiêm tói-
trong đò ; nhung lỳ-
luàn sáu - sâc cùa 
nhà triêt-hoc hoăc 
trí t ir ô' n g - t u g n g 
ma-hô cúa nhà thi-
sĩ cũng không thê 
phô - bày nguyên -
nhon và ỳ - nghĩa 
cúa hai năng - hrc 
tuyèt-đói áy. Môt 
bâc đai-hiên đã tu-
n h à n - b i é t mình 
kién-thúc thiên-cân 
vì nói rang : «Vi tri 
sanh, yên tri tír,» 
nghĩa l à : «Chi ra 
biê't su- sóng, thì 
biét su- c h ê t sao 
du-oc ?» Sóng túc là 
sáng-súa , t u - d o , 
vui-vê, yêu-thuong, 
inanh-khôe , hoat-
đông. Chêt là tói-tăm, trói-buòc, lnr-
nát, quên-bô. B ú c Chúa Trói là su 
sóng và là căn-nguyên cùa su sóng. 
Ngài không làm ra su chêt, cũng không 
muón có su chét. Khi tao thành nhon-
loai, Ngài chang đinh cho ho chét, song 
đã đinh cho ho đuo-c sóng đòi đòi . 
Tiêc thay, loài nguòi đã trái-mang Búc 
Chúa Tròi , đã pham-tôi , sa-ngã và 
phâi chét. T ù đó đén nay Tu-thàn 
gòm-ghiéc đã càm-quyèn tói-thuang 

ONG W . A. P R U E T T VA QUI-QUYF.N 
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;s cha rang: «Cha o i ! Con không muón 
íChét, con không muõn chét.» Nhung 
cha cũng châng làm chi duoc. Mòt 
phi-công kia bi roi máy bay gàn chét, 
nói rang : «Ôi 1 Cuôc dòi tót-đep, diu-
dàng thay! Tôi không muón chét, 
không muón lìa-bô cá cuôc dòi này.» 
Nhung phi-công cũng phái buó'c vào 
cõi vô-cùng vô-tân. 

Tũ-thăn châng kiêng-nê môt ai, nó 
hai cá nguòi sang hèn, giàu nghèo, gìa 
trê. Nhon-loai vân muu thoát khõi 
nanh vuot cũa nó, song chĩ uôngcông. 
Trong hai thé-kỳ vùa qua khoa-hoc 
mô-mang tán-tói la-lùng, khám-phá 
duoc nhièu lê huyèn-vi trong võ-tru, 
thé mà dành chiu không phuong đâ-
đâo Tũ-thàn. Câ dén nhà khoa-hoc 
đai-danh cũng bi nó đánh ngã. Lòi 
Chũa hôi ngày xua tô rõ sùc-mon loài 
nguòi không thê cúu ho thoát quyèn 
su chét—«Có ai trong vòng các nguoi 
lo-lâng mà làm cho đòi mình đuoc dài 
thêm môt khac không?» (Ma 6 : 27). 

Ai náy phâi nhìu-nhân nhũng két-
quâ mỳ-mãn cũa môn y-hoc trong 
khoâng nàm muoi năm nay. Ho lao, 
đâu mùa, ung-thu, phung, các chúng 
áy đèu có phuong chũa khôi hoăc giám 
bót. Khoa giâi-phâu và truyèn máu 
cũng cuóp giut đuoc biét bao mang 
song thoát khôi nanh-vuói Tù-thân. 
Nhung y-hoc chĩ có thê giang xa Tù-
thân trong môt thòi-gian rát ngan ; ròi 
thì súc-luc hao-mòn, thân-thê suy-yéu, 
thì y-hoc dành bó tay, không sao ngăn-
cân Tũ-thân cũng nhu không sao ngăn-
cán thòi-gian qua duoc . 

Vì không chién-tháng su chét, nên 
loài nguòi đâm ra lỳ-luân sai-lâm, tín-
nguõng quàng-xiên, và làm theo nhũng 
lê-nghi có hai. Loài nguòi tu-nhiên 
tin có đòi sau. Vì bôn-thân không 
phâi là thit huyét mà thôi, song cũng 
là thãn-linh nũa , nên nguòi ta không 
chiu nhân ràng chét là hét. Khi có bà-
con thân-thích qua đòi , ta vân không 
chiu tin ràng mình sê không bao giò 
tháy ho nũa. 

Nguòi ta cú tuòng làm đòi sau cũng 
chung khuôn-mâu vói đòi nay. Máy 
ngàn năm t r u ó c ó nuóc Ai-câp có nguòi 
giău-sang qua đòi , thì ho chôn theo 
vàng, bac, cliâu-báu và câ thê-thiép 
nũa. chác thói-tuc cúng-té tô-tiên, đót 
giáy tièn vàng mã ó nuóc Viêt-Nam ta 
cũng là phõng theo thói-tuc cũa nuóc 
Ai-càp tù đòi thuong-cô. Câ hai thói-
tuc áy đèu sai-làm và có hai lám. Đao 
nào cũng g iá i - luân đòi t uong - l a i , 
nhung chĩ có chánh-đao mói phát-huy 
cái hi-vong tót-đep vè thân-thê phuc-
sanh và su- song bát-tũ Tôn-giáo do 
loài nguò'i thiét-lâp đèu nói vè môt dia-
vi tuong-lai, nhung nói rãt mo-màng 
bát-dinh, nên không làm phu-phi su 
nhu-yéu tói-cao cũa tâm-hòn ta duoc . 

Vì có áy, dâu có làm theo nhièu lê-
nghi tôn-giáo phièn-phũc, dâu kêu-càu 
cúng-bái nhièu phen, nguòi ta vãn 
than-khóc kê qua đòi, mânh hõn tuyêt-
vong không hèđuocyên-ũ i , châng biét 
bao giò sê tái-ngô. Vây chó loài nguòi 
ta mác tôi vào phuc quyèn Tũ-thàn 
không còn duoc môt tia hi-vong nào 
sao? Cól Vì 

II.—Đú'c Chúa Trò'i chiên - đ ã u 
thay nhcn-loai .—Xin nhac lai làn 
nũa : Đáng Tao-Hóa toàn-năng dung 
nên loài nguòi đê cho ho song, chó 
không phâi đê cho ho chê't. Vây, Ngài 
không chiu đê ỳ-đinh cõ-hũu cũa Ngài 
dói vói loài nguòi phâi thát-bai. Ma-
quĩ . làđúaphân-nghichngôi bàu thiên-
thuong, muón hũy-diêtcông-cuôcsáng-
tao cùa Đúc Chúa Tròi nên đã cám-
dô loài nguòi, xui ho pham tôi, và gây 
ra két-quá góm-ghiéc cũa tôi-lôi, túc 
là su chê't. Suót bón ngàn năm, ma-
qui cãm quyèn tói-thuong trong cõi tù-
vong. Milton, nhà đai-thi-hào nuóc 
Anh, cho ma-quĩ muon máy lòi n à y : 
«Thà cai-tri ó đia-nguc còn hon hàu 
viêc ô thiên-đàng.» Nhung thât ra thì 
bây giò hoăc sau này ma-quĩ vân châng 
hè cai-tri, dâu là cai-tri 0 đia-nguc cũng 
vây. Nhung theo nhu Kinh-Thánh đã 
day, thà nó sê là đúa thãp-hèn, khâ-o 
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nlui't trong clìõn giam-eâin kê hir-mál 
(Ê-sai 14: 10, 15). 

Tìr lúc ban đâu, khi loài nguò-i pham 
tòi lân thú nhút và bõ'i đó măt quyên 
huòng su sóng, hanh-phuóc và thiên-
đàng, thì chúng tatliáy Búc Chúa Tròi 
lâp-lú-ecan-thiêpđêgiài-cúuho. Chiêu 
theo chĩ-đu cùa Thiên-đàng, loài nguòi 
phâi chêt chính ngày mình pham tôi. 
Tai sao chĩ-du ây không thi-hànb ngay? 
—Vì chính ngày ây Búc Chúa Tròi tìm 
đuoc môt vât tho-tao chêt thê cho A-
đain và Ê-va. Ma-quĩ châng khi nào 
ngò có viêc ãy. Biêt Búc Chúa Tròi 
không the nói đói, nó chác mâm tô-
lông chúng ta sê bi con llianh-nô cũa 
Ngài liùy-diètngay. Nó khònghètuõ'ng 
lòng yêu-thirong, nhan-tìr và ân-diên 
cũa Búc Chúa Tròi có thê tìm ra phu-ong-
pháp cúu-rôi hai nguò-i mói váp-pham, 
vuo-ng tôi và bi lên án. Khòng ai biê't 
chác Búc Chúa Tròi láy da loài thú nào 
làm áo bán cho A-dani và Ê-va, nhung 
tôi vui mà tin Ngài đã láy da ehiên con. 

Vâ, kê thù cũa Búc Chúa Tròi và 
cfla loài nguòi cũng không xét tháy 
râng theo quan-diêm cũa Búc Chúa 
Tròi thì chang phâi môt ngày chĩ có 
hai miro-i bón giò thôi. «Ngày cúa 
Chúa» mà Kinh-Thánh hay nói dên 
chác không phâi môt ngày 24 giò, 
nhírng là câ môt thò-i-kỳ máy muoi 
năm. Thò-i-kỳàn-diên hiênnay thuòng 
goi là «Ngày Cúu-rôi,» cũng bao-gòm 
ngót hai ngàn năm ròi. Sú-dò Phi-e-
ro nói ràng: «Truóc măt Chúa môt 
ngày nhu ngàn năm, ngàn năm nhu 
môt ngày» (II Phie 3 : 8). Vây, xét 
theo quan-diêm cũa Búc Chúa Tròi , 
thì A-dam đã chét ngay ngày ông pham 
tôi, vì ông chét trong khoâng môt ngàn 
năm đâu, huông-tho 930 tuôi. Vây, 
không ai bât-bê su cho-n-tbuc cũa Bú-c 
Chúa Tròi duoc , và nhon-loai cũng 
khôi bi hùy-diêt ngay làp-túc. 

Nhu-ng ta hãy thât-thà tu hôi mình 
ràng: Hàng hà sa só nguòi dã sóng và 
đãchêt, hiên sóngvà hiên chét, sê sóng 
và sê chét, có hi-vong gì tiioàt khõi su 

chét mà điroc s u , sóng chăng? Ta 
tìm dàu thay môt «Cũa-lê Hi-sjnh» 
có đũ quèn-phép và ỳ-chí đê chiu chêt, 
chiu hình-phat và chiu con thanh-nô 
cũa Búc Chúa Tròi thay chúng ta 
chăng ? Ta tìm đâu tháy môt Báng đũ 
súcmanl iđê đè bep Sa-lan, chién-tháng 
thân chét, và đua chúng ta dên su sóng 
đò-i dò i? Nê'u anh em muón thì cú 
viêc luc-soát sír-ky Ihê'-giôi, át sê tháy 
dâu bao nhiêu nguò-i chét vì nghĩa, 
nhung châng ai có thê duoc nhìn-nhân 
là «Cùa-lê Hi-sinh» thay cho câ nhon-
loai. Thê thì vân là tuyèt-vong!— 
Không, vì 

III. Chiên Con toàn-tháng.—Chúng 
ta dã tháy tú lúc ban dâu Búc Chúa 
Tròi dùng nhũ-ng súc-vàt vô-hai, vô-tôi 
dê chét thay loài nguòi. Nhung ché-
đô áy không thê phu-phĩ su công-
bình cũa Búc Chúa Trò-i hoăc su 
n h u - c ă n cũa loài nguò-i. Cho nên 
Kinh-Thánh day râng luàt-pháp và 
nghi-lê chĩ là hình-bóng và biêu-hiêu 
cũa nhung su thuc vè sau. Lai rang: 
«Huyê't cũa bò đuc và dê đuc không 
thê cát tôi-lôi đi đugc» (Hê 10: 4). 
Theo nhu lò-i húa thú nhút cúa Búc 
Chúa Trò-i, thì Báng thay-thé chúng ta 
phâi là «dòng-dõi nguòi nũ» (nguyên-
văn là : hòt gióng cúa nguò-i nfr). Bău 
lón, kbõe, hiên, nhu tôi dâu, con thú 
cũng không thay-thé loài nguòi đuo-c, 
vì châng có con thú nào là «hôt gióng 
cũa nguò-i nũ.» 

Vây thì có cchôt gióng cũa nguòi nũ» 
không? Nói rút lai, suót câ sũ--kỳ 
nhon-loai chúng ta chĩ tháy môt «hôt 
gióng cũa nguòi nũ» túc là BÚC CHÚA 
JESUS do tr inh-nũ Ma-ri câm Thánh-
Linh mà sanh ra, chó- kíiông theo công-
lê sanh-hóa. «Ngôi-Lói dã t rõnên xác-
thit» (Gi. 1 : 14), gióng chúng ta theo 
moi pbuong-diên, duy chĩ không mãc 
tôi- lôi . «Hôt gióng cùa nguòi nù» dã 
dên dê làm úng-nghiêm lòi Búc Chúa 
Tròi húa quyêt vói A-dam, Ê-va, Áp-ra-
ham, Ba-vít, dân Giu-đa và cà thê'-giói. 

Nhung ma-qui châng chiu đê yên, 
( X e m t i e p t i a n g 106) 
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Lòng tôt đáng khen. — Cu Lê-thi-Phú, 
tín-dò Hôi-Thánh Hà-tĩnh, -vùa gôi giúp 
Tliánh-Kinh-Báo 1$00. Bon-báo xin thành-
tliuc cám o-n cu và càu Chúa ban phuóc 
dòi-dào cho cu.—T. K. B. 

BÁC-KỲ 
Hà - nôi. — Tôi đuo'ng giâng đao tai 

Đòng-hó'i (Quâng-binh), tai noi này 
nguò'i ta tin Chúa ít lâm, dàu tôi đã hét 
súc làm bòn-phân vè su giâng Tin-Lành, 
khuyên nguò'i trô- vè vó'i Cúu-Chúa. 
Thay nguò'i không chiu nghe và nhân 
đao* thì nhièu khi lòng tôi cũng băn-
khoăn nghĩ-ngp-i, lai thêm tôi thuòng bi 
sõit rét và có làn bi binh thuong-hàn 
(fièvre typholde). Và có lê cũng do khi-
huyét không đèu kích-thích đén bô thàn-
kinh, nhung nhò đuuc đem vè Hà-nôi 
nàm tai nhà tluro'ng Bach-mai, đièu-
đuõ'ng trong hon hai tháng thì nay tôi 
đã đuoc khôi hăn. Vây, tôi xin thành-
kính cám o'n Chúa cùng các anli chi 
yêu-dãu trong Chúa đã càu-nguyên cho 
tôi nhièu lâm.—Dimng-nhũ-Tiep. 

Nam-đinh.—Chúng tôi cám on Chúa, vi 
11 hon \íỳ Hôi-đòng thu'ò'ng-niên điro'c dip 
mô'cuôc phãn-lurng và bó đao tù29Janvier 
(lên 2 Février 1936. Có các ông W. A. 
Pruett, Lê-văn-Thái và Bô-đúc-Thóng 
giâng-day cho anh em chúng tôi và rao-
truyèn Tin-Lành cũa Chúa cho nguò'i 
ngoai. Chúa ban o'n-phuó'c dòi-đào trong 
mây ngày ãy ; nguò'i ngoai đén nghe giâng 
đônglâm, tuy clura có nguò'i trô'lai cùng 
Chúa, song xem ra có nhièu nguò'i câm-
đông vè lò-i chúng cũa các tôi-tó- Ngài. 

Xin quí anh chi khân-càu Chúa cho hôt 
gióng đó sê đuoc mua o'n-phuó'c cũa Chúa 
thãm-nhuàn làm clio nây-nò trong lòng 
các thính-giâ, tliì chúng tôi rãt cám o-n. 
—Ban Tri-sir. 

Cao-bâng.—Vùa ròi Hôi-Thánh chúng 
tôi mô- cuôc giâng phiic-hung, có mò'i ông 
Muc-su Van Hine, ông Muc-su Ap và ông 
Phiên giâng trong 7 đêm 3 ngày, tù 16 đén 
23 Février. Chúa dùng lò'i châu-ngoc cũa 

qui ông dúc-dãy đò'i thiêng-liêng anh em 
giáo-hũu đup'c thêmsâu-nhiêm. Còn nguò'i 
ngoai rãt hoan-nghinh đao Cliúa, két-quâ 
đuoc 13 nguò'i càu-nguyên, trong 13 nguò'i 
này có môt gia-đình 8 nguò'i, thât cám o-n 
Chúa lãm.—Nguyên-xuân-Ba. 

Ntró*c-hai.—CuĐàm-văn-Quỳnb, 71 tuòi 
khi còn làm linh có mua quyên Thiên-lô 
chĩ-namòbên Tàu đên nay đã gàn 20 năm. 
Truó'c đây tôi có bán cho cu môt quyên 
Kinh-TháiiliTânCu'u-U'ó'cchũ' nho. Lò'i-lê 
trong hai sácb khién cho cu mufín qui-
phyc Chúa, song vi gia-đình ngăn-trónên 
cu clura càu-nguyên. Vùa ròi cu bi môt 
co'n đau rãt nguy-liièm trong ba tháng 
trò'i, sâp phâi tù-tràn, tôi đvroc tin đên 
thãm cu, và cât nghĩa vè linh-hòn cusáp 
phâi úng-hàu truóc măt Đúc Chúa Tròi. 
Cu nghe rát câm-đông, nên bang lòngsáp 
mình xuòng ăn-năn tôi truóc măt Chúa. 
Tôi càu-nguyên cho cu, cũng trong giò-đó 
Chúa lièn giotay ra chũa binh cho cu, nên 
nay đup'c lành-manh nhu thuòng. A-lê-
lu-gia ! Thât là tài Cúu-Chúa rãt la ! 

Sau co'n giâng đăc-biêt ó1 Cao-bang thì 
Chúa có kêu-gpi đuuc 4 nguò'i Thò ô'đây 
ăn-năn tôi. Thât ngp'i-khen Chúa, công-
viêc Ngài noi này vân đuoc phuóc, song 
ma-quĩ cú tim phuong phá hai, xin quí-
hôi càu-nguyên đè Chúa giũ-gìn máy linh-
hòn mó'i tin theo Chúa đupc đúng vũng 
và Hôi-Thánh càng tliêm tãn-hô. Bãt cám 
on.—Ngiiyên-xuăn-Ba. 

TRUNG-KỲ 
Tuy-hòa —Tháng nruòi năm ngoái, tôi 

bi trân đau rét liêt - nhuoc, lãy làm rãt 
nguy-hiêm đén nôi không còn chô trông-
cây, đã đành phó thân noi Chúa. 

May thay, Đúc Thánh - Linh n h â c - n h ó 
lòng tôi nhó - đén tôi-tó'Chúa. Tôi cho vp* 

•tôi mò'i ông truyèn-đao đén cùng chung 
càu-nguyên cho tôi tai noi giuòng binh 
đôi lâu, thì tôi ngòi đây đuoc nhu thuòng. 
Ròi đó tôi đuoc manh* luôn trong may 
hôm. Sau vì chúng-bình tôi chua dút nên 
bi phuc-phát. Vùa nlion dip ông Muc-su-
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Travis &• Nha-trang ra thăm Hôi-Thánh, 
nghe tôi đau có glié đén thăm tôi và đông 
chung vó-i óng Nguyên-văn-Pliú cùng máy 
anli em tíu-đò trong hôi láy đúc-tin càu-
nguyên cho tôi. Chúa nhâni lò-i và Ngài 
đã giang cánh tay nho-n-tù mà chũacho 
tôi đu'o-c khôi. Hôm nay tôi đã manh và đi 
đúngnlur thuò-ng. Thât là tài Cúu-Chúa 
rãt la !—Ngayên-Quang. 

Tuy-hòa.— Hôi-Thánh chúng tôi có niô-
cuôc giâng đăc-biêt tù- 9 đê'n 13 Février. 
Trong năm hôm đó Chúa ban o-n có các 
ông C. E. Travis, Doàn-vân-Khánh và Lê-

Jêsus. Rãt cám o-n ! — Cii Lê-thi-Phú. 

Nhà giâng ô-Hà-tĩnli chùng 15 nám nũa 
sè hir-hõng nhièu vilàm bang tranb và gò 
tap. Ông Võ-tá-Tu- lo cho tu'ong-lai cùa 
Hôi-Thánh, nên bang lòng dàng 30$00 tù 
nay đén khi làm lai. Òngđã đua 10$00ròi. 
Thât cám on Chúa vì Ngài đã soi sáng cho 
ông biê't lo tru-ó-c cho Hôi-Thánh. Nguyên 
Chúa thúc-giuc nhièu ông bà tín-đò & đây 
sõ bát chuóc òng, thi đén khi làm lai rát 
là dê-dãi. Xin quí-bôi càu-nguyên cho vp-
tôi đupc súc khôe nhu- triróc đê hàu viêc 
Ngài. Rát cám on.—Hiiỳnìi-Tiên. 

rp , i i r*f i 
• í THI 

Ti-irò'ng Kiuh-Thánli Xoufane 1935-1936 

thiên-Tlii đén giúp-đõ-, giăng-giài nhièu lê 
đao rát là rõ-ràng, chúng tòi điroc nghe 
và câm-đông hêt súc vè on Chúa đã cúu-
rôi chúng tôi. Vây nên chúng tôi đòng 
hiêp niôt có lòi câm-ta ba ông. Còn nguò-i 
ngoai đén du- th ính cũng khá đông và 
nghe rát chăm-chí ; két-quâ có ba ngu-ò'i 
ăn-năn và 7 tín-đò chiu phép báp-têm. 

Xin anh em yêu-dău trong Bãng Christ 
ulió- càu-nguyên tliêm cho Hôi-Thánh 
cliúng tôi đu-pc tãn-tó-i trên con đirò-ng 
thiêng-liêng luôn, và càu-xin Chúa kêu-gpi 
nhièu kêđã nghe giâng sê hói-câi đê phuc-
su-Ngài. Ba-ta! — Nguyên-Quang. 

Hà-tĩnh.—Vàolúc Tét, cbáu ngoai tôi là 
Lè-vàn-loi có đau năng, rát là bói-rô'i. 
Chúng tôi láy đúc-tin mà càu-nguyên thì 
Chúa đã chũ-a cho em đu-pc khôi. Rãt cám 
o-n Chúa. Nhu-ng em vân còn yéu, xin quí 
ÔQgbà càu-nguyên cho em và cho thân-phu 
em là Lè-văn-Tãn mau tró- lai tin Chúa 

Hôi-đòng Linh-tu vó'i tôi. —Trong kỳ 
Hôi-đòng Linh-tu này Chúa có dùng quí 
ông Muc-su- Mv Nam láy lòi Kinh-Thánh 
giũa-mài,quâ có lũ-a cũa Thánh-Linh nung-
náu, nên chi môi tín-đò đèu tan-chây, câm-
đông, dau-đó-n, klióc-lóc, ăn-năn. Chinh 
lòi cũng duoc Búc Thánh-Linh nung-nãu, 
làm cho tôi dau-đó'n vì thiéu bôn-phân 
đem Tin-Lành đi rao-giâng các noi xa, nên 
ngàn-tró-su-tái-làm cũa Báng Christ. Tôi 
có nhút-đinh nhò- Chúa dân-dát ra ngoài 
liòn Lao (tù Phan-thiét đi thuyèn ra đó 
chùng ba ngày đêm) đê làm chúng vè Tin-
Lành cho dân-cu- ó- chín làng trên hòn đão 
ãy. Xin chu- quí-hôi càu-nguyên Chúa dãt-
dân ông cliáp-sir Lê-Châu cùng tôi đira đó 
clio đu-pc két-quâ mỳ-mãn. Ba-ta ! 

Sau khi hôi-đòng hé-mac, ông Truyèn-
đao Nguyên-Tãn và tôi'giâng tiép bô'n đêm 
nũa, Chúa kêu lliêm đu-p-c 4 ngu-ò-i tin 
Chúa. Cám on Ngài! 
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Có môt pliép la nũa : bũa 14 Février ông 
bà cháp-su* Tràn-Phiên lo sũa-soan công-
viêc Hôi-đòng, lăng-xăng qnên khóa tù, 
ngirò'i cliáu ông tbùa co' bp- câ hôp vàng 
trên 200$00,là sõ tièn dê nuôi sô'ng câ gia-
đinh ông. Nguòi ãy điiih bung chiu ô' tù 
đê ău sÓ.bac dó. Ông bà và chúng tôi liê't 
súc khân-nguyêii. Chúa làm cho nguòi đó 
bói-rõi, sp--hãi, nên phâi đem trâ y sõ ròi 
nói rang: «Đúc Chúa Trò'i linh lãm, tôi 
không cir Ngài đuo'c.i) Thât là tài Cúu-
Chúa rãt la ! A-lê-lu-gia ! Ngp-i-khen Cúu-
Chúa.—Ông-văn-Trung. 

Dalat. — Trong mãy tháng nay Chúa 
làm nhièu phép la giũa Hôi-Thánh cùa 
Ngài: Bà Đo-thi-Giá tin Chúa taiTourane, 
vô Dalat sanh-nhai, năm năm truò-ng đi 
ngoài ỳ Chúa nên đau nàm môt chô, 
không làm gì đup'c. Nay bà ăn-năn trô" 
lai, nhò' Chúa chũa Iành. Cô Huỳnh-
văn-Ut và cô Hò-Nghi có thai mà dau 
nguy-hiêm, thày Tày thày Nam chay đú 
song vô-hiêu. Sau sãp mình càu-nguyên, 
nay thât khóe ròi. Thày Cũu Duõ'iig 
đau binlí thiên-thò'i, coi đã khác sâc, 
mò'i Hôi-Thánh, xirc dàu càu-nguyên thì 
binb lành lièn túc thôi. Thât là tài Cúu-
Chúa rãt la !—Tha-kỳ: Nguyên-công-To. 

Càu-đát.— Ông myc-su và tôi đi thăm 
gìa-quyên thày Võ-đình-Long, nhóm lai 
càu-nguyên, ròi đi làm chúng đao, có 
tìm đup-c ba con chiên lac trô' vèchuòng 
Chúa, và có bôn linh-hòn mó'i đup'c o'n 
Ngài. Có nhièu nguò'i hoan-ngliinh đao 
Tin-Lành, nên càu-xin Chúa mau cho 
đup'c phép mcr nhà giâng nliánh tai đây. 
Ké-tiép có gia-quyên thày Huỳnh-công-
Nghĩa mó'i trô' lai tin Chúa, thày làm 
chúng ràng nguyên truó-c thày theo đao 
Cao-đài, ăn chay truò-ng câ năm, mà 
kỳ-thât chang linh-nghiêm chi. Vây nên 
thày phâi câi tà, trô- lai cùng Đúc Chúa 
Jêsus, nhò1 Ngài giâi-cúu. Cám O'n Chúa ! 
—Chăp-sir: Sinh-Dăn-Hăi. 

Ai-tín. — Bà Nguyên-Huân đau năng, 
chó' đi nhà thuò'ng Sài-gòn uông thuôc, 
song binb năng lám. Ông Muc-su Qué 
cúi càu-nguyên, ròi hôi bà muôn vè vó'i 
Chúa không? Bà gio- tay lên ròi ha tay 
xuóng, qua đò-i cách bình-an. Cám o'n 
anh chi yêu-dáu ò- Hôi-Thánh Sài-gòn đã 
lo tõng-táng long-trpng.— Thcr-kỳ hvu-
hành: Lê-Hoành. 

NAM-KỲ 
Bình-tri-đông.—Trâi qua khá lâu anh 

em hpc-sanh truò-ng Chúa-nhut bi nghet-
ngòi vì ít day, môi tuàn chi nhóm hpc 
5 hoăc 10 nguò-i thôi. Nhung anh em 
chúng tôi bât đàu càu-nguyên Chúa, nên 
đirpc Ngài sai ông bà Muc su Ngp đén 
đây dóc tâm day-dô. Hiên nay câ nam 
nũ hpc-sanh dup'C 61 nguò'i, chia ra làm. 
ba ló'p, môi tuàn dâng tièn đup'c 4, 5 cát. 
Tièn ãy đê riêng không dùng đén. Rãt 
cám O'n Chúa. 

Môt đèu chúng tôi vui-thõa nhút là kỳ 
lê Sanh-nhu-t cùa Chúa vùa ròi, anh em 
chúng tôi đup'c tô cho nguò'i ngoai biét 
Đúc Chúa Jêsus tù buòi so'-sanh đén 
ngày chung-cuôc ; tuy hp không chiu ăn-
năn, song cũng muón cho con mình hpc 
truò'ng Chúa-nhut. Vây xin quí-hôi láy 
lòng yêu-thuo'ng mà càu-nguyên giùm 
cho truò'ng Chúa-nhut chúng tôi ngày 
càng đup'c 16*n lên và bèn lòng tìm lê 
huyèn-vi cũa Chúa. Cám on truó'C—Hoc-
sanh: Nguyên-văn-Minh. 

Cân-tho*.—Cám on Đúc Chúa Jêsus-
Christ, Ngài đã yêu đén gia-quyên tôi mà 
cúu toàn-ven vè làm con-cái Ngài, và Ngài 
lai ban cho nhièu o'n thiêng-liêng nũa. 
Nhu trâi qua máy năm du tôi bi đau tai, 
thày thé-gian đèu chiu bó tay. Nhò'Chúa 
và cũng nhò- quí ông bà càu-nguyên nên 
hôm nay thoát khôi binh-tât, song xin 
quí ông bà cú nhó' đén tôi mà càu-nguyên 
hàu cho binh đup'c dút tuyêt. Xin cám 
o'n truó'C.—Cao-văn-Đai. 

Ông-văn. —Ngày 17 Février bà Tràn-
thi-Ban là vp* ông Đào-văn-Hũu, đã tŷ -
tràn, phân-hòi thiên-quóc, liii'óng tho 
42 tuòi. Nay còn môt mình ông và em 
nhó, thât là quanh-hiu. Theo nhu nguò'i 
khác thì có su buòn-ràu nhièu, song nhò* 
Chúa yên-ũi, ông cũng đup'c bình-yên. 

Tôi xin thay măt Hôi-Thánh chia buòn 
cùng ông.—Nguyên-châu-Thông. 

Cai-ngan.—Mói vùa qua chúng tôi bi 
luòng gió khũng-hoâng, chiéc thuyèn 
Hôi-Thánh phâi bi nghiêiig-ngũa, nên 
hai ban Tri-su Cai-ngan và Tam-bình 
mó'i kỳ tò' sáp-nhâp hai hôi lai tai cha 
Ba-kè, vì chô này thuân-tiên cho hai bên 
nhóm lai thò*-phvrp'ng Chúa. Tò- áy đã 
gô'i đén ông Chũ-nhiêm ròi. 

Dàu vây, chúng tôi tài mpn súc yéu, 
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muô'n thi-hành vào tháng Avril hoăc Mai 
1936 nlurng mà tièn-bac thiéu-thôn lám, 
phàn năm nay mùa-màng bi thãt. 

Nên chúng tôi có máy lò-i thành-thât 
xin qui ông bà càu-nguyên Chúa thúc-
giuc nhièu nhà tù-thiên hêt lòug giúp-
đõ- hàu cho su hiêp chung này đuo-c 
thành-tuu và có két-quâ mỳ-mãn.—Tlw-
kỳ: Ngugín-nggc-Tú. 

Thom.—Cám o-n Chúa, trài qua máy 
tháng nay tháy Chúa có đông làm viêc 
vó'i chúng tôi theo nhu lò-i húa cũa Ngài, 
nên bôn-hôi đu-p'c phuó'c nhièu: Nào là 
Chúa có câm-đông chúng tôi lâp tiêu-ban 
truyèn-đao sôt-sáng làm viêc đê'n nôi có 
nhièu nguò-i t ĩnh-thúc nhân-biét Tin-
Lành cũa Chúa; nào là có gàn 20 linh-
hòn đã ăn-năn trô- lai vó'i Chúa, trong 
sõ đó có môt òng đã theo đao Cao-đài 
11 năm hàng lòng đep hìuh-tup-ng giao 
cho Hôi-Thánh mà manh-dan tin Chúa; 
nào là nhóm hôi-đòng tliuò-ng-uièn, bàu-
cũ- chúc-viên mó'i cùng săp-đăt mpi viêc 
trong Hôi-Thánh cũng đèu may-mân. 

Vây, chúng tôi có máy lò'i câm-ta o-n 
Chúa. Xin quí Hôi-Thánh cú nhó- đê'n 
Hôi-Thánh Thom mà càu-nguyên luôn. 
Rát cám O'n.—Ngugên-ngoc-Chieu. 

Kê-an.—Cám o-n Chúa, trùng năm 1935, 
chi-hôi Kê-an đu-p-c Chúa mô- đuò-ng 
cho môt thày vào tru-ò-ng Kinh-Thánh 
Tourane. Bu-ó-c qua năm 1936 lai có vp-
chòng ông Tràn-phuó-c-Sáng, tho'-kỳ bôn-
hôi, đã nhút-đinh dâng minh cho Chúa 
muôn ra truò'ng hpc. 

Ông Sáng dã nhièu làn nghe tiê'ng 
Chúa kêu-goi, và cũng đã muôn ra truò'ng 
ba năm vè truó'c, song le tháy Chúa 
chua mô' đuô'ng. 

Vây nên xin quí-hôi nhó - càu-nguyên 
cho ông bà đup'c Chúa mô - đu'ò'ng và 
du-bi mpi su càn-dùng, hàu cho có thê 
ra trirò-ng năm nay.—Tràn-văn-Bi. 

Trà-ôn. —O'n cũa Chúa đô'i vó-i Hôi-
Thánh Trà-ôn thât là đáng ngpi-khen. 
Trâi qua nám ròi nhà-thò- cũa Chúa hu, 
giôt, đô, đê'n nôi Chúa-nhut nào có mua 
thi phâi ngtiĩ giâng, vì tín-đò không thê 
ugòi nhóm đup-c. Dàu vây, anh em tín-
đò và vp- chòng tôi cú càu-xin vó-i Chúa, 
thì đén tháng muò-i An-nam, là tháng 
nghèo-túng ho-n hét, Chúa đã cho có đũ 
sô tièn mua lá lp-p kín-đáo ròi. 

Vi đây tin-đò rát ít mà lai nghèo, nên 
trong ha năm nay không thé giâng phuc-
hu-ng cho nôi. Dô-i thiêng-liêng l ÍH-đò 
đuò-ng nhu cây đúng giũ-a dòng sa-mac. 
Song le anh em cúnhiu-nhuc càu-nguyên 
nài-xin vó'i Chúa luôn, nên Chúa đã 
cho giâng phuc-hung ba ngày đêm, tù 3 
đén 5 Mars. Tôi có mò-i ba ông Muc-su 
P. E. Carlson, Kièu-công-Thâo và Lê-
văn-Cung đùng lò-i Chúa mà day-dô; 
nhò- Đúc Thánh-Linh làm cho nhièu 
nguòi câm-đông, khóc-lóc, ăn-năn su 
sai-làm, yê'u-đuÔi, húa râng tù đây sê 
lo hàu viêc Chúa càng siêng-năng sô't-
sâng ho-n. Kêt-quã đup'c bô'n linh-hòn 
trong môt gia-quyén ăn-năn tôi, tin Chúa. 

Sau đây tôi xin quí ông bà càu-nguyên 
Chúa mô' đàng cho vp- chòng tôi khóa 
hpc tó-i đây có thê vào truò-ng Kinh-
Tliánh Tourane mà hpc năm thú ba đê 
thêm o-n mà hàu viêc Chúa. Hiên nay 
có đèu ngăn-trô- ló-n-, là đu-ò-ng tài-chánh 
thiè'u-hut. — Ngiujên-văn-Tôn. 

Tin sau-cùng,—Mói có điên-tín báo 
ràng ông Muc-su John. D. Olsen đau năng, 
bj chúng grippe intestinale, hiên đu-o-ng 
đièu-lri ô-Hué. Xinanhemkhân-thiê'tcàu-
xin Chúa chũa cho ông.— 23-3-'36. T. K. B. 

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

Thiên-văn-đài ô- Thup-ng-hâi báo tin 
ràng đén ngày 19 Juin 1936 sê có nhut-
thyc ; làn này măt trò-i sê bi che kín hê't, 
xua nay chua tùng có nhu thê". Lò'i cũa 
Đúc Chúa Jêsus làn làn úng-nghiêm : «Su 
tai-nan cũa nhũng ngày đó vùa mói qua, 
thì măt trò-i lièn tói-tăm...» (Ma 24:29). 

O O O 
Môt vi thanh-niên nuóc Nhut tên là 

Hideynki Kikachi, tìm đu-p-c cách dùng 
điên-khí làm cho khoáng-chãt (minerai) 
tan ra rãt mau-chóng và giân-di. Tin 
này làm rúug-đông câ hoàu-càu. 

Bèn Mỳ nguò-i ta mó iché - taomôt kính 
thiên-lỳ, nhò- đó có thê nhìn xa gáp 640 
ngàn làn mát tràn. Các nhà thiên-văn-
hpc u-ó-c-ao rang nhó kính thiên-lỳ này 
sê tháy 100 triêu thê'rgió-i mó-i. 

O O O 
Mói đây Mussolini treo tai kinh-thành 

Rome bôn búc hua-đò vê La-mã đê-quôc 
dáy lên và nuó-c Anh thàn-phuc La-mã 
đé-quóc. Lòng duc-vong to-tát quá 1 

I 
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Bà Spanton dã 72 tuôi, nhung còn trâilg-
kiên lâm, bà mó-i cõ'i xe đap đi vòng 
quanli nu'ó'c Anh. 

o o o 
Tãn-sĩ Slefan Bibil, môt nhà khoa-hoc 

trú-đanh cúa nuó'c Hung-gia-lp'i, mó-i 
phát-minh đup-c môt tia sáng có thê lám 
cho nguò-i ta tàng-hình không ai thay 
đ u o c ' o o o 

Xú Paslestine đã có nghi-viên gòm 28 
nghi-viên, 14 nguòi A-ráp, 7 nguò-i Giu-
đa và 7 nguò-i Anh. Sô nghi-viên lùy 
theo sô dân cũa môi chũng-tôc. 

O O • 
Ù nuó'c Nga đã năm năm nay nguò-i 

ta trích huyét cũa nguò-i chét thình-lình, 
đu-ng vào thùtig rôi trích qua nguòi binb 
đê cúu-chũ-a. Huyét ãy đê ba bón tuàn 
cũng còn dùng đup-c. 

• O • 
Bên Mỳ nguòi ta mó-i phát-minh đup-c 

1 cách dùng súc nóng cũa măt trò'i đê làm 
[ cho máy chay. 

Môt viên tù-lruông A-ráp đpi tiêc bang 
thit lac-đà. Trong moi con lac-đà có 
nhòi ba con chiên, trong môi con chiên 
có nhòi tám con gà con, trong môi con 
gà con lai nhòi trúng và hôt đê. Anh 
em thú tu'óng-tup'ng xem món ăn áy có 
ngon không! 

• O • 
Ông Van-den-Born, môt phi-côngPháp, 

là nguò'i thú nhút cõ'i máy bay qua 
Đông-duo'ng, vào năm 1910. 

• O • 
Báo Journal ò- Nũu-uó'c dùng 76 con 

chim bò-câu đem tin-túc rãt mau-chóng; 
néu viêc xây ra ó- no'i cácli xa 14 dăm 
thôi thi 12 phút sau tòa báo ãy đã nhân 
đup'c ânh ròi. 

o o o 
Tong-thông Hiller, nhà đôc-tài nuó'c 

Đúc, đã xé đièu-U'ó'c Locarno. Ta có thê 
vin vào bâng-có' ãy mà đoán chac ngpn lúa 
chién-tranh sâp bùng lên. Thât là môt 
hiêm-tup'iig cho nên hòa-bình thé-gió'i. ^ 

LÒ'I SÔNG 
(Tiêp theo 

nó lâp-túc chu-c giêt Ngài bô*i tay vua 
Hê-róttàn-sàt máy ngàn con nít. Thát-
bai chô áy, nó lai chuc giét Ngài ô 
đòng váng và trên nóc đèn-thò. Nó 
xui-giuc dân-chúng ném đá Ngài, làm 
nôi con bão đê đánh đam thuyèn đuong 
khi Ngài ngũ, và cuói-cùng đã toan giét 
Ngài trong lúc Ngài càu-nguyên, yàt-
lôn, «mò-hôi t rô nên nhu giot máu 
lón roi xuóng đát» (Lu 22: 44). Trong 
câ cuôc bình-sanh ngày nào tánh-mang 
Ngài cũng găp buóc nguy-nan. Nhung 
Ngài quâ-quyét và bình-tĩnh đi đén lúc 
và đén noi phâi tình-nguyên phó su 
song thay cho câ nhon-loai trên cây 
thâp-tu (xem Gi. 10: 18). 

Báy giò có lê ma-quĩ đác-chí cá cuòi 
vì tháy Cũu-Chúa phâi chét hô-nhuc 
cuc-điêm. Căm quyèn trong cõi t ũ -
vong, nó chác không chiu đê Nguòi áy 
(Búc Chúa Jêsus) thoát khõi nanh-
vuõt T ũ - t h à n . Suót ba ngày đêm 
đàng-đãng, câ cõi thiên-nhiên duòng 
nhu hôi-hôp, nín thó đoi-chò', và ma-
quĩ duòng n h u đã đánh bai Đũc Chúa 

ĐÒN VANG 
trang Í01) 

Tròi luôn vói loài nguòi . Nhung sau 
nó bi Cũu-Chúa toàn-năng đè bát và 
giut láy chìa-khóa cũa su chét và đia-
nguc. Nam đuoc chìa-khóa»trong tay, 
Đũc Chúa Jêsus bèn phá cũa cõi chét, 
t rô lai C Q Ì song nhu môt Đai-tuòng 
toàn- tháng . Ta on Đúc Chúa Tròi , 
Đúc Chúa Jêsus song lai và không hè 
chét nũa . Vì Ngài song nên chúng ta 
cũng sê sóng (Gi. 14: 19). 

Đúc Chúa Jêsus t u x u n g là «su sóng 
lai và su sóng.» Kê nào tin Ngài sê 
không hè chét. Dâu tín-đò phâi tù-
tràn,thân-thê tan thành bui đát, nhung 
cú song cho Đùc Chúa Trài chá không 
he chê't. Đén ngày trong-thê cũa Chúa, 
Ngài sê khién ho nghe đuoc tiéng Ngài 
và sóng lai. 

Vây, chúng ta hãy núc lòng múng-
rõ mà tin lòi Kinh-Thàuh tuyên-bó 
rang Đúc Chúa Jêsus-Christ, Cúu-Chúa 
chúng ta, đã trũ-bõ su chét, dùng ánh 
Tin-Lành chiéu-roi su,sóng vĩnh-viên. 
Ta on Đúc Chúa T r ò i ! «Su chét đã 
bi nuót mát trong su tháng.» 
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CHUNG THUTC Q U Y E N CHUA 1 
28 

H 
O'N CU'U-ROI LA-LUNG ! 

ÔI-THÁNH Vĩnh-long có môt tín-
dô tên là Nguyln-tán-Tài, t ruóc 

kia von là tay «anh chi choi-bòi,» láy 
su dành, chém ngiròi làm nghè-nghiêp. 
Câm-ta (ra Chúa : Tít ngày ha mình 
đau-phuc Bang Christ, lièn duoc tái-
sanh, dôi mó'i rõ-ràng, triró'C dũ nhu 
sói the nào, nay lànli nhu chiên thê áy. 
Vo chông rát só t -sáng lo công-vièc 
cùa Chúa. 

Máy tháng t ruóc đây, gia-đình găp 
nhièu nôi khó-khăn,me già đau nguy-
kich, phàn tièn-bac háng ngàn tiêu 
sach vì phân-phát ra trong công-vièc 
làm-ăn, có ra mà châng có vào, thâm-
chí mác no , lai phâi bó nhà đi chăn 
han hai ngàn ruòi vjt noi xú la quê 
nguòi, giũa đòng không mông quanh, 
đày-dây kê trôm-cuóp (vì kê Ihiéu tièn 
giao các bãy vit lai cho ông đê t rù no'). 
Tám thân vát-vá nguy-nan, nhung cú 
ngo'i-khen Chúa gifra nguò'i ngoai-đao, 
và hèn lòng tin-cây no'i Ngài. 

Đêm kia bát găp đuo'c kêtròm, châng 
cho ai đânh-đâp, láy lôi yêu-thuong 
khuyên-lon, dùng Tin-Lành cát nghĩa 
vê on cúu-rôi, ròi don co'm môi ăn, 
lai giúp thêm tièn cho kê trôm làm lô-
phí trô vè, nhung nó hêt súc tù-chói. 
Cách cù-chĩyêu-thu'O'ng khoan-thú la-
lùng cua môt tín-đò đao Tin-Lành làm 
cho danh cũa Chúa duoc ngoi-khen 
câ vùng áy. 

Hiên nay Chúa ban t r a bà me khôi 
cun nguy, công-viêc làm-ăn bát đàu có 
buê-loi t rô lai ; thât đã úng-nghiêm 
lôi cũa Chúa húa cho moi con - cái 
trung-tín cũa Ngài ràng : «Bói vì nguòi 
t r íu-mén Ta, nên Ta sê g iâ i -cúu 
nguòi. Ta sê đăt nguòi lên no'i cao, 
bôi vì ngirò'i biét danh Ta. Nguòi sê 
kêu-càu Ta, Ta sê dàp lòi nguòi, Irong 

su gian-truân Ta sê ô cùng nguòi , giâi-
cúu nguòi vàtôn-vinh nguòi» (Thi 91: 
14, 15).—Lê-đinh-Tuvi. 

o o o 

LÒ'I HÚA CÚA CHÚA LÀ THÂT 
Năm 1924 tôi có nghe đao Tin-Lành 

giâng ô' tai tĩnh Sa-đéc (Nam-kỳ), là 
noi quê-huòng cũa tòi ; nhung lúc đó 
tôi dén nhà giâng không có ỳ gì đoi 
vói đao Chúa câ, cót đê mua vui, và 
có khi cũng nhao - bàng tín-đò cũa 
Chúa nũa. 

Nhung câm-ta on Đúc Chúa Tròi , 
năm 1927 tôi tam biêl Sa-déc mà lên 
Nam-vang đê làm-ăn, thì Chúa có dùng 
con-cái cũa Ngài là ông Tu Quang có 
quen-biét vói tôi, đê'n làm chúng vè 
su cúu-rôi cũa Đúc Chúa Jêsus cho 
tôi. Song tôi cũng còn cúng lòng chua 
chiu tin Ngài, chĩ hen nayhen mai mà 
thôi. Sau đó môt ít làu ông có mòi 
tôi di nghe giâng, và Chúa co dùng ông 
truyèn-đao Lê-văn-Hién cat nghĩa thêm 
vè đao Chúa cho tôi. 

Cám on Chúa ! vì Ngài «dã dén tìm 
và cúu kê bi mát» (Lu 19 : 10), nên 
ngày 27 Aoùl 1927, tôi bàng lòng quì 
gói xuóngmà càu-nguyên tin theo Đúc 
Chúa Jêsus. Kê tù dó dén nay lòng 
tôi duo'c bình-an, vui-vê vì cám-biét 
lòi mình dã duoc tha ròi (Sú-dò 3: 19; 
Rô-ma 8: 1). Lòng tôi đã duoc su 
sóng mói cũa Chúa trân vào dén nôi 
tàm-thàn tôi hiên nay rát hô-then vè 
dò'i cũ cũa tôi, khi chua tin theo Đúc 
Chúa Jêsus-Christ! 

Néu hiên nay tôi chua tin theo Ngài 
thì rát nguy-hiêm cho tôi t hay ; song 
ta on Chúa, vì Ngài đã cúu tôi môt 
cách hoàn-toàn, nên^hôm nay tôi thuôc 
vè Ngài, vàNgài thuôc vè tôi. 

Dàu vây, tôi cũng phâi trâi qua lám 
(Coi t i e p t r a n g 110) 
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GIÂI Natiĩfl KINH-THÁNH 

I P H I - E - R O 5 

(Tiê'p t h e o ) 

Muc-su- L Ê - B Ì N H - T U O T 

Câu 5 tõ ra chĩ kê có đúc-tin mói 
lãnh điro'C co-nghiêp ãy, vì nó là cff-
quan thiêng-liêng đê tìm-tòi và nhân-
lãnh co-nghiêp thiêng-liêng, chó- còn 
kê vô-tín hay phàn-tâm thì châng hè 
lãnh đugc chi ráo (Gia 1 : 6-7). «Nliô 
quyèn-phép cũa Búc Chúa Trói giũ 
cho.» Chác Thánh Phi-e-ro* đã theo 
su kinh-nghiêm cúa mình t ruóc kia 
mà tõ-bày cho tín-đò cái bí-quyê't cũa 
su bèn-đô trong đúc-tin đê chó-đoi 
ngày giâi-cúu lón-lao cũa Chúa (xin 
xem Ma 26 : 31-33, 69-75; Sú-đo 2 : 1-
4 ; 4 : 5-12, 18, 19, 27-29). 

Vâ, Búc Chúa Trói đã láy ân-điên 
goi lòng chúng ta sanh ra đúc-tin, song 
hê ai chĩ cây súc mình thì không thê 
nào đúng vũng cho nô i ; phâi nuong 
mình duói cánh Cúu-Chúa và nhó-
cây súc toàn-năng Ngài bao-phũ giúp-
đ ó c h o (xem Thi-thiên 91 : 1 ; I Cô 1 : 8). 

«Bê đugc su cúu-rô i gàn hiên ra 
trong kỳ sau-rót.»—Chĩ vè su giâi-cúu 
thân-thê tín-đõ khi B ú c Chúa Jêsus 
tái-làm. Trong su cúu-rôi cũa Báng 
Christ có ba phàn nhu sau n à y : 

1) «Bã đugc cúu» khõi h u - m á t 
t r àm- luân , và huóng đugc su song 
đõi đòi cách â n - n h i ê n trong lòng 
(Giăng 3 : 16; 5 : 24; 11 : 25, 26). 

2) «Buong đugc cúu,» nghĩa là tín-
đõ đuong ô trong thê-gian, nhung 
n h ò B ú c Thánh-Linh giũ mình khõi 
quyèn-phép cũa các đèu ác (Giăng 17: 
15, 16; Rô 7: 24, 25; 8 : 11-14). 

3) «Sê đ u g c cúu.» Khi Chúa tái-
lâm, các tín-đõ đã ngũ trong đúc-tin 
và nguòi đuong song sê đugc bién-

hóa thân-thê hèn-mat ra thân-thê vinh-
hiên gióng n h u Chúa, và đugc cát lên 
trói ó vói Chúa luôn luôn (xem I Tê 
4 : 13-17; Hê 9 : 28 ; I Cô-rinh-tô 15: 
12-23, 35-37, 42-57). 

Câu 6 tõ ra su thũ-thách đúc-tin tín-
đõ lúc báy giò rát là năng-nè, đén đôi 
Thánh Phi-e-ro đã dùng tù-liêu «thù-
thách trăm bè» đê ìnô-tâ su khô - só 
quá-bôi cũa ho đuong chiu. Dàu vây, 
«anh em vui-mùng vè đèu đó,» túc là 
su trông-cây vè su cúu-rôi lón- lao , 
nên tuy phâi trâi qua các su bát-bó 
đũ-dòi, nhung lòng ho cú hón-hô an-
nhiên luôn. Chac bói đ ú c - t i n , ho 
nhìn-biét ràng : «Vì su hoan-nan nhe 
và tam cũa chúng ta sanh cho chúng 
ta su vinh-hiên cao-trong đói đói, vô-
lugng vô-biên» (II Cô 4 : 17); và «su 
đau-đón bây gió châng đáng so-sánh 
vói su vinh-hiên hău đén» (Rô 8 : 18). 
«Vây chúng ta châng hè ngã lòng, dău 
nguòi bê ngoài hu-nát, nhung nguói 
bê trong cú đôi mói càng ngày càng 
hon . Bôi chúng ta châng chăm su 
tháy đugc , nhung chăm su không 
tháy đugc , vì nhũng su tháy đugc chĩ 
là tam-thói, mà su không tháy đugc 
là đòi đòi vô-cùng vây (II Cô 4:16,18). 

Câu 7 rang : «Hãu cho su thù-thách 
đúc-tin anh em quí hon vàng hay hu-
nát.)) Khôi-đãu bang chũ <chău,» tõ 
ra su thù-thách cũng rát càn cho tín-
đò. Duóng nhu Dúc Chúa Tròi đã 
dùng nhũng su áy đê thù-luyên, rèn-
tâp cho đúc-tin tín-đõ đugc tron-ven, 
đinh-sat và vũng-bên (hãy xem sách 
Hê-bo-ro 11: 36-40). 
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Láy vàng hay hu-nát (vì gióng gì 
thuôc vè vât-chát tliì phâi lnr) de vi-
• sánh vó'i đúc-tin quí-báu cúa tín-đõ. 
Nhir vàng kia là cùa quí tam, còn càn 
phâi chiu lũa thù-luyên đê trô' nên 
tinh-ròng mó'i đáng giá thay, huóng 
chi đúc-tin cũa tín-đõ lai chàng càn 
trâi qua các su thù-thách đê điro-c rèn-
đúc cách tron-ven hon, hàu cho «dău 
đã bì thú- lùa, sanh ra su ngoi-khen, 
tôu-trong, vinh-hiên cho anh em khi 
Đúc Chúa Jêsus-Christ hiên ra» (xin 
xem Ma 5 : 1 1 , 1 2 ; Sú-đò 7: 54-69). 

Thê thì các su đau-đón khô-cuc có 
phâi do noi Đúc Chúa Tròi mà ra 
chăng ? Chang phâi vây đàu ! Vì Búc 
Chúa Trò'i không hê cám-do ai (Gia 1 : 
12, 13). Nhung Ngài là Đáng toàn-
năng, có thê dùng hêt thây moi su biêp 
lai dê làm ích cho kê kính-mê'n Ngài 
(RÔ8: 28). Hêt thây các su cám-do, 
hát-bó dèu bô'i ma-quĩ mà ra, chú-dích 
nó là muôn sàng-sây đúc-tin tín-đò, 
khién ho sanh lòng nghi-ngò, nguôi-
lanh, thôi chi rôi sa-ngã (Gióp 1 : 12; 
Lu-ca 22: 31). Dàu vây, Đúc Chúa 
Trò'i vân õ gàn tín-dò trong con hoari-
nan đê gìn-giũ ho khõ bi cám-do quá 
súc, và ban cbo ho điì ân-điên đê chiu 
nôi, cùng dùng dip áy đê bõ ích cho 
đò'i thiêng-liêng tín-dò (Thi 9 1 : 1 5 ; 66: 
10-12 ; I Cô 10 : 13 ; II Cô-rinh-tô 12 : 
7-9 ; Gia-co 1:12). (Còn tiê'p) 

H M U C - S U ' H . H . H A Z L E T T | 

2. Nhũng kê nhân tho. «Chomiròi 
hai chi-phái õ tan-lac, chúc bình-an» 
(1). Khi dân Giu-đa và dân Y-so'-ra-
ên đâ bi đem qua xú Ba-by-lôn làm 
phu-tù, thì tù đó vê sau châng có su 
phân-biêt rõ-rêt nũa, nhung ho chĩ kê 
là môt đân-tôc mà tliôi. Khi dã mãn 
70 nàm đoán-phat cúa Chúa và đàu ho 
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có đuoc vua nuóc Phe-ro'-so ra chiê'u-
chĩ cho phép trô vê tõ-quóc, song có 
môt phàn đân áy đành lòng chiu ô lai, 
đó, chăng có su thúc-giuc gì mà trô vê 
c õ - h u o T i g . Khi sau nhũng nguói áy 
luu-lac qua các xú làn-cân và khi đao 
Tin-Lành đâ truyèn đê'n ho thì õ moi 
nói áy cũng có môt sô nguò'i tin theo 
Chúa (Gi. 7 : 35; I Phie 1 : 1). Vây, 
tho này đâ goi đén nhũng Hôi-Thánh 
cúa dân Giu-đa ô ngoài xũ Pha-lê-tin 
đăng t ĩnh-thúc lòng nhũng giáo-hũu 
áy ; cũng có 1am su day-dô cho nhũng 
nguòi luu-lac mà chua có lòng tin-
cây Dúc Chúa Jêsus. 

Vâ, khi ta tháy tác-giâ «chúc bình-
an» cho nhũng kê kièu-ngu ngoài qnô-
huo'iig ho, thì ta hiêu rang Chúa có 
thê ban su bình-an cúa Ngài cho ta 
bát cú ta ó no'i nào, miên là ta ó chính 
giũa thánh-ỳ cũa Chúa. Dàu nbũng 
nguói Giu-đa này đã xa-cách noi đanh 
Đúc Chúa Tròi ngu, song sau khi 
Đúc Chúa Jêsus đã bi đóng đinh thay 
tôi-nhon thì su bình-an chăng nhũng 
là đuoc ban cho nhũng nguòi trú-ngu 
noi thânh-đia, bèn đuoc ban cho moi 
nguòi ô khap moi noi đã tàp qnen 
kêu-cău danh quí-báu cũa Chúa. 

II. SLF THÍr-THÁCH VÀ SU1 

CÁM-DÕ ( 1 : 2-18) 

1. Su vui-mùng trong con thù-thàch 
(2, 3). Có lê khi ông Gia-co chép 
ràng :• «Hãy coi su thũ-thách.. . n h u l à 
dèu vui-mùng tron-ven» thì ông đuong 
suy-gàm vè nhfrng lò'i Đúc Chúa Jêsus 
đã day trên núi rang: «Phuóc cho 
nhũng kê chiu bă t -bó vì su công-
binh...» (Ma 5 : 7). Trong sách này 
tác-giâ đã phân-biêt rõ su thù-thách 
bê ngoài cùng su càm-dô bô'i bè trong 
mà ra. Có khi Chúa đê cbo chúng ta 
bi thù-thách, «vì biê't ràng su thù-
thách đúc-tin» chúng ta «sanh ra su 
nhin-nhuc.» Vâ, s i r nhin - nhuc này 
không đugc tõ ra bôi ta rán súc nín-
chiu trong khi găp §u thũ-thách hay 
là co'n hoan-nan nào, song đuoc tõ ra 
bô'i su yêu-thirong thang đuo'C tir-duc, 
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bô-i su' vui-mùng hón-hô vì dã lù-bô 
mình han cho nguò'i khác sê đuoc 
đáy-đũ, và bôi su khoái-lac tai có 
mình dã chiu bal-bó' vì danh Đúc 
Chúa Jêsus. Trong đuòng dòi thuòng 
găp nhiêu cânh-ngô mà chúng ta C ó 
thê sùa-dôi đugc, nhu là su dót-nát, 
nghèo-khô, binh-hoan và lôi-ác, song 
Cũng 1am khi tình-thê bát-buôc phâi 
chiu ép môt bê ; trong giò đó chúng ta 
dugc su nhin-nhuc dê chiu nôi, miên 
là chúng ta tiê'p-ruó'C su hoan-nan áy 
cách vui-mùng nhu t iép-khách quí. 
Két-quâ cúa nhũng su thù-thách áy là 
su nhin-nhuc (Rô 5: 3), và su nhin-
nhuc đó châng phâi Chúa ban t ruóe 
cho mình đê dành đir-đàt hoăc ban 
môt làn đũ câ đàu. Nó gióng nhu ma-
na đòi xua, chúng ta ngày nào cũng 
buôc phâi lugm láy đũ ngày áy thôi. 

(Còn tiê'p) 

NCHIÊN-CÚ-U YÊU-TÍr 

N G U Y Ê N - Y Ă N 
TÂN-U-ffC 

BÀ C SOAN 

ii 7.—«Gõ'i cho hét thây nhũng 
ngvròi yêu-dâu cũa Đúc Chúa Tròi tai 
thành Rô-ma, đuoc goi làm tháiih-
đô.» Phao-lô chua hè ô thành Rô-ma 
và chua quen-biê't các tín-dò õ' đó . 
Nhiêu nguòi nguôi-lanh, bát-toàn và 

hay đò'i-đôi, íhê' mà cũng đuoc Đúc 
Chúa Tròi yêu-dáu và «đugc goi làm 
t h á n h - đ o » (hagiois). Theo tiê'ng Gò-
réc, ngnyên-ỳ cúa chũ «thánh-đô» là 
((nguò'i đugc biêt riêng cho Đúc Chúa 
Tròi.y. «nguò'i thuôc riêng vè Ngài.» 
Vây, dàu khi chúng ta nhân-biêt mình 
yéu-đuõi, bát- toàn đén máy, chúng 
ta cũng văn dugc Đúc Chúa Tròi 
yêu-dáu đăc-biêt vì đã đàu-phuc Ngài. 

1 : 8.—((Đòn (kataggelletai) khap câ 
thé-gian.» Theo nguyên-văn, chũ 
«dòn» có nghĩa là tô-tuô'ng khen-nggi 
và tán-tuhg đúc-tin cúa t í n - đ ò tai 
thành R ô - m a . Nguyên Đúc Chúa 
Tròi cho anh em tín-đò Nam-Vièt đèu 

r 9 

đáng đugc khen-nggi nhu thê. O' I 
CÔ-rinh-tô ll : 26 cũng dùng cbũ áy và 
dich là «rao su chê't cùa Chún.w 

l s 10.— ((thuòng xin» (deomenos). 
Bân tiê'ng Gò-réc dùng môt chũ rát 
sâu-xa, manh-mê có nghĩa là «nài-nĩ 
mãi.» Máy chũ «rát mong-môi» ô câu 
11 cũng tõ ra ỳ uóc-ao tha-thiê't. Vây 
đũ tháy Phao-lô sõt-sáng trông-đgi sê 
đi đê'n thành. Rô-ma là duò'ng nào ! 
Câu 11 ch'o ta biê't tai sao ông có ỳ áy. 
Ong muôn cùng ho chia-xê nhũng on-
phuóc thiêng-liêng mà mình huóng 
dugc. Song ông khiêm-tón nói rang 
mình cũng có thê nhò ho giúp-đõ đê 
«cùng nhau giuc lòng manh-mê.» Quí 
ông truyèn-đao có nóng-nây uó'c-ao 
ban phuóc cho kê khác và có bày-to 
tinh-thân khiêm-lõn nhu vây chăng? 

( C ò n t i c p ) 

CHLTNG TH UX 
(Tiê'p theo 

con tbù-thâch, nào su gian-nan, thiéu-
thõn, có khi vg và con đau thâp tù 
nhú t sanh, và còn nhièu su tbù-tbách 
khác nũa. Nhung cám o'n Chúa trong 
khi tôi bi thù-thách, thì Ngài có cho 
tôi n h ó lai lòi húa cúa Ngài ó Thi-
thiên 46: 1 ; nuong theo dó mà càu-
nguyên thì dugc bình-an, và Chúa làm 
cbo úng-nghièm lòi húa cúa Ngài. 

QUYÊN CHÚA 
Irang 107) 
Trong su tùng- t râ i , tôj nhò'cây lòi 
húa cùa Chúa ó trong Kinh-Thánh, 
thì đuo'c thõa lòng không bi hô-then. 
Nên lòi có máy lò'i làm cHúng vè on 
Chúa đã ban cho lôi đê quí ông bà và 
anh chi yêu-đáu õ trong Đáng Christ 
cùng tôi nggi-klien Đúx Chúa Tròi , là 
Cha nhon-tù cúa chúng ta. A-inen!— 
Ngô -văn- Sfì ng, Vie ntiane. 
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VI N G H E B A I H A T 
(Truyên ngày lê Phue-Sanh) 

« T Ê PHUC-SANH! Chà, vui biê't 
máy! Đuo-c ngh! luôn năm ngày, 

làm chi clio hêt đây?» 
Cô Chiêu miiò'i làm luôi, tù nhà 

ngay lâp-lúc, đoc thàm. Tho- ràng: 
«Chiêu, con yêu-dáu cũa ba mà. 

Càu Chúa ban phuóc dir-dât cho con. 
13a má và máy em ô t rên này vân điroc 

MÓ5 

KHO 

N é u c fr a 
klióa mà ta 
khôngcó chia 
đ è m ô' t li ì 
đànli không 
thê vào xem 
nhũng su- Ia-
1 ù n g . Néu 
chăng có lòng 
tin Chúa thi 
sao hay nhìn 
tháy quyèn-
phép la-lùng 
cũa Ngài?(He 
11:1; Mác 9:23) 

truòng vê, vùa di vùa suy-nghĩ nhu-
thê'. Cô hoc ló-p nhút trirò-ng Sa-dâng 
õ- Sài-gòn. Cha cô hiên làm muc-sir 
lai môt chi-hôi cách xa Sài-gòn chùng 
hai m.iroì cây só, nên gcVi cô ò n h à ông 
bà ngoai dê tiên bê hoc-lâp. Cô cú 
luôn luôn nghĩ-ngo*i : 

—A, hay là ta xin phép ôngbà ngoai 
lên thám ba má và máy em thì vui biét 
máy. Ù\ Ũ', phâi đó ! 

Cô biró'c vôi đê mau ve tói nhà mà 
xin phép. Cô vùa đê'n cúa thì cu Thiêu, 
là ông ngoai cô, trao cho cô môt búc 
tho- mà rang: 

—Tho- ba con nió-i gô'i cho con đây. 
Cô đõ- láy, cám o-n ông, ròi mô* ra 

bìnli-áii, Nhon dip lê Phuc-sanh, ba 
muôn con lên đây bát cho hôi-chúng 
nghe môt bài. O' đày tín-đô không 
quen bát tho- thánh. Con đã tâp hát 
lù khi năm sáu tuôi, châc có thê giúp-
àor anh em nliiêii. U'óc-ao con nhàn 
lòi, kíp xin phép ông bà mà lên đây. 
Nay tho-.—Ba má yêu-dáu cũa'con.» 

Đoc tho- xong, cô Chiêu chay vào 
phòng riêng, ngôi suy-nghĩ: 

—So- lám, so- lám. O' Sài-gòn đày 
toàn nguò-i quen, mình mó-i dám đúng 
hát chung vó-i nhiêu chi em khác. 
Chó' lên đó toàn ngnrôi la mà lai hát 
môt mình, thì mình sao khôi chét 
khiê'p. Thôi, tù-chói đi cho ròi... 
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— Chiêu! Con nghĩ -ngoi gì thê'? 
Bà Thiêu àu-yém hôi chàu gài. Cô 

Chiêu đem tình-đàu câu chuyên kê 
cho bà nghe và tô ỳ lo-ngai. Bà Thiêu 
vuôt-ve mài tóc chàu gâi, mĩn cuòi 
mà rang : 

—Con có đip hàu viêc Chúa thì chò 
chói-tù. Con nên mô* Kinh-Thánh, đoc 
tho- Cò-rinh-tô thú hai, đoan 12, câu 9. 

Le-làng, cô Chiêu làm theo. Côđoc 
thong-lhâ : «Nhung Chúa phán ràng : 
Ân-điên Ta đú cho ngiroi rôi, vì súc 
manh cũa ta nên tron-ven trong su 
yéu-đuói.» Boc xong, cô hôn-hô' hiên 
ra nét măt,.xin phép ông bà lên thăm 
cha me, và svra-soan hành-lỳ. 

Sáng hôm sau, cô Chiêu ngpi.xe-hoi 
lên tliăm clia me. Lòng cô hón-hô, 
nhe-nhàng. Bi hêt thành-phô, đén 
nhà-quê. Cày-cói đep-đê, đông-ruông 
xanh-liro-i; cô tháy còn rát nhiêu ngiròi 
c'hvra đií'oc oii cúu-rôi Ihì chiu câm-
đông lam, bèn cúi đâu cău-xin Chúa c!io 
ho điroc mau nghe giâng Tin-Lành. 

Hon môt giò' sau, cô đá ngòi trong 
nhà vó'i cha ine và máy em. Ai nay 
chuyên-trò vui-vê. Ông bà muc-si t 
nghe con gâi hoc-hành tán-tói, tlnròng 
đúng dàu ló'p và sáp-stra thi bang So--
hoc I'hàp-Vìêi, lièn lál múng-rõ' mà 

i o-n Chúa vì Ngài đã vùa-giúp. 

Sâng ngày lê Phue ">anb, môt hôi 
chuòng vaiig-lùng kêu-goi anh em chi 
em tín-đò kíp đén thò'-phu-ong Báng 
Christ đã song lai. .hiêu cú càu-
nguyên thàm xin Búc Chúa Jêsus cho 
mình điro'C dan-dĩ. 

Nhà giâng ket lá, treo cò, trên bàn 
ú-u-ò-c tòa giâng có môt binh hoa huê. 
Tin-đò bivôc vào tirng-bùng, nhôn-
iiliip. Ai náy nghĩ viêc, đén thò-
phu'O'ng Chúa, nên nhà giáng đông 
lam, có tó'i ho-n ba trărri nguòi. Nguòi 
ta măc nlnrng bô quàn-áo mói nhút, 
đep nhút cũa mình đê tô lòng kính-
mén Chúa đã sóng lai. 

Hôi chuòng lai vang-lùng làn nũa. 
HÒi chuòng này tlià'u vào tai ông Vi'ên. 

Truôc kia ông tin Chúa rát sót-sáng, 
nhung tù khi con trai môt cũa ông 
qua đò'i, ông bèn sanh ra ngnôi-lanh 
làn làn, ròi không đi nhà giâng nũa. 
Ông cũng cám con gâi cũa mình, là 
cô Huòng, không đuo'C đi nhà giâng. 
Hôi-Thánh cú câu-xin Chúa tĩnh-thúc 
ông. Buôi sáng đó, ông nghe hai hôi 
chuòng, bat nhò - lai nhũng ngày mình 
đi thò-phUo-ng Chúa vui-vê biê't bao ; 
ông úa hai bàng nuóc mai, bâo cô 
Huò'ng súa-soan đi nhà giâng. 

Khi hai cha con buó-c vào nhà-tnò, 
thì h ô i - c h ú n g đuong cúi đàu càu-
nguyên. ông Viên lên ngòi ô-ghé sau-
cùng. Ông câm-đông lám vì nghe muc-
su càu-nguyên cho chinh mình. Càu-
nguyên xong, muc-su mòi cô Chiêu 
lên hát bài 52. Đúng trên toa giâng, 
vê, măt khàc Ihuòng, Chiêu cát giong 
tròng-trêo, Uê-trungngân-nga hát rang: 

«...IA'II khòi mo-mã, Ngài lai sõng, 
«Có sir tháng tràn hon nguòi nghich 

cùng Ngài. 
«Ngài lai sõng, nên bãt phuc qvg'Cn noi 

tõi-tăm nignh, 
«Yà Ngài dòi <1òi hăng sõng cai-lri cùng 

nguòi thánh. 
((Ngài lai sõng .' Chúa lai sõfig ! 
A-lè-lu-gkU Cnrvfs'r song lai! 
Hát hêt câu thú nhút và câu thú hai, 

cô Chiêu đã tháy mình nianh-đan lám. 
Cò nhìn hôi-chúng, tháy ô ghé cuói-
cùng có môt ông câm-đông lám, trên 
gò má chây lĩai bàng lê. Cô lai .hêt 
súc hát càu Ihú ba : 

«Sw chêt chăng giũ ihroc Ngài— 
«.Jcsiis, (AÌu-Chúa tõi! 
«Cáe then niô-mìi tan-gãg— 
((Jêsus, Vua tôi! 
Ròi cô buôc xuông. Lièn đó, ông 

ngòi cr ghé sau-cùng đúng dây nói: 
— Bài bât'cũa cô Chiêu đã câni-đông 

lòng tòi lám. Tôi tin ràng môt ngày 
kia, con trai tôi sê sóng lai. Xin Búc 
Chúa Tròi tha tôi cho tôi! Tôi. lai 
xin llieo Ngài. Cám on anh em đă 
càu-nguyên cho tôi. . 

Đócácem biét ông đó là ai ?—Thuát 
theo Edna Rõdgers. 
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KIA, H U Y E T L A M - L I ! 
M U C - S U - P A U L F A I V I I E , M O N T - P E L L I E R , P H Á P 

ÍMJ 'C Chúa Jèsus-Christ cliét trên 
cây thâp-tu! Cái bién-đông đôc-

nhút vò-song trong lich-sũ đó có nhũng 
hiêii-quâ vê-vang ho-n hêt chotoàn-thê 
nhon-loai và cho môi nguò-i chúng ta. 

Theo moi phuong-diên , cuôc đòi 
Đáng Christ đáng ngoi -khen thay! 
Nhũ-ng lòi đay-do la-Ìùng vuot quá 
triê't-lỳ và luân-lỳ loài nguòi , và bát 
hrong-lâm phâi chiu trách-nhiêrri • 
moi phân-su . Nhũng công-viêc la-
lùng bày-tõ quyèn-phép và lòng nho'n-
ái cũa Đúc Chúa Tròi không hè chán-
nân giúp-đò nhũng nguòi chiu đau-
đón và than-khóc. Hành-vi bao giò 
cũng trong-sach, tù-ái, thánh-khiêt nlur 
măt tròi chói-rang. 

Thâp- t i r -g iá là t a ^ ê t - đ i e m 
cũa đè'ì Chúa 

Nhung nê'u ta không dám bô qua 
môt mây-may cũa cuôc dòi cao-siêu 
không ai sánh kip áy, thì cflng phâi 
nguúc mát nhìn xem tuyêt-điêm, túc 
là thàp-tu-giá. Moi su hùòng vè đó, 
dân đén dó, và do dó mà ra. Ông A. 
Vinet luân rang: «Đúe Chúa Jèsus-
Christ vi nhu mòt hòn núi cao, đúng 
trên đĩnh thì.nhin đuo-c khâ'p môt vùng, 
nhìn cho đê'n giôi-han cùng tòt. Càng 
lên cao, tâm con mátcàngrông. Nhu-ng 
muón xem hét thì phâi leo dê'r. tân 
đinh núi. Vâ, đinh cũa Đúc Chúa 
Jêsus-Christ túc là thàp-tu-giá, noi 
Ngài chiu chét. Búng trên đinh áy, 
ta tháy moi su có thê tháy, biê't moi 

" su có thê biê't; tù trên đinh áy, ta 
thàu-tóm điro-chét moi su.» 

T h â p - t i r - g i á bàY-tó moi lê 
m â u - n h i ê m 

Thàp-tu-giá thàt tô cho ta biê't Đúc 
Chúa Trò'i. Su công-bình và lòng yêu-
thuong cũa Ngài hôi-hiêp tron-ven 
trong Đúc Chúa Jêsus-Christ. Thâp-
tu-giá thât tô cho ta biet ehon-Uróng 
cúa loài nguòi đã sa-ngã đám-đúói, dã 
pham tôi đè'n nôi Đáng thánh-khiêt, 
công-bình phâi chê't thê cho. Thàp-tu-
giá cũng thàt tô cho ta biê't cho-n-tuóng 
cùa nguòi đuo'c tha-thú, đuo-c phuc-
hoi và đuo-c cúu-rôi vì đã lin-cây Đáng 
chiu đóng đinh trên qgf- thâp-tu đê ban 
nhũng o'n áy cho moi nguòi đò'i đò'i. 

T h â p - t u > g i á là no'i vìra nhvtc, 
v i ra v i n h 

Đúc Chúa Jêsus-Christ đã bj treo 
trên cây thâp-tu, đã leo dên tân đinh 
núi Gò-gô-tha. Đĩnh núi đau-dón, hô-
nhuc, nhuóc-nho. Vì còn gì đau-đón, 
n h u ó c - n h o bang chiu gia-hình trên 
cây thâp-tu,—thú hình-pháp chĩ dànli 
riêng cho bon sát-nhon đáng góin-
ghiéc! Thât thê, «Ngài tu ha mình 
xuóng,thàm chi chét trên cà3r thâp-tu» 
(Phil. 2 : 8 ) ; «Đúc Giê-hô-va dã làm 
cho tôi-lôi cũa hêt thây chúng ta đèu 
chê't trên nguòi» (E-sai 53: 6); «Đúc 
Chúa Tròi dã làm cho ĐángA -ón chang 
biê't tôi-lôi trõ nên tôi-lôi vì chúng ta» 
(II Cò'õ: 21). 

Su ha mình thàt cao-quí thaj ' ! 
Nhung dòng-tliòi cũng là đĩnh núi 

vinh-hiên và danh-yong. Vì Ngài hi-
sinh tron-ven, lièu câ tám thân, và có 
tình yêu- thuong không hè mòn-mõi 



u ràng dói vó'i kê tlni và kê hành-
ình Ngài cũng vây. Ngài dèn-bôi tôi-

lôi moi nguòi , Ngài hoàn-toàn giâi-
cũu nhũng kê làm tôi-moi tôi-lôi và 
nhũng kê mêt-môi, gành năng. 
T h â p - t i r - g i á là nguiSn o'n-phiró 'e 
Ta làm thé nào mà dièn-tâ hét nhũng 

Iianh-phiróc do thàp-tu-giá d u o c ? Ta 
làm thé nào mà ôn lai hét các on sàu 
và nhũng su bien-câi Ia-lùng ó khàp 
thé-gian ? Hôi đòc-giâ yêu-quí, chúng 
ta chĩ càn chú-lrong dèu này là đ ũ : 
Thàp-tu-giá ban on cho môi ngirò'i, 
chăng quôn mòt ai. Chang môt ai 
đirong đoc nhũng bàng chũ này cóthê 
nói ràng mình bi Bang Christ loai-bõ. 

O'n lành vô-só và quí-giá vô-ngàn ! 
Biét chac mình đuoc tha - thú , biét 
cbác mình đuoc cúu-rôi, duoc huông 
su sóng dòi đòi, môi buóc môi đugc 
năng-luc và tro-luc, duoc yên-ũi trong 
con thũ-thách, duoc hi-vong diu-dàng 
khi lòng đau-thuo'ng; nói tóm mòt lòi, 
ai náy duoc huông thiên-dàng ngay 
lúc còn ó thé-gian này. Thiên-dàng 

TÀNG BAN T H A N H - N I Ê N 

IZ^Ù'NG khi nào nói... 
... vê su đoc sách : «Tôi không 

phâi con nit nũa ;» 
... vè cha me mình : «Hai ngài bâo-

thũ qná ;» 
... vè công-viêc mình : «Không càn 

làm vói ;» 
... vè cuôc vui-choi: «Ta chĩ có môt 

cuôc dòi ;» 
... vè tuong-lai mình : «Ta sê có co--

hòi ;» 
... vê kê khác : «Măc ho toan-liêu ;» 
... vè nét xău cũa m ì n h : «Hòn-tánh 

tôi Ihe;» 
... vê lòi-lôi m ình : «Nó manh hon 

tòi ;» 
... vê buóc thát-bai: «Só-phân lôi 

thé;» 
... vè su càu-nguyên : «Tôi khòng có 

thì giò.» 
Bó là nhũng tiéng giét nguòi, giét 

tũ thâp-tir-giá dô vào lâm-hòn và đòj 
sóng cũa anh em. 

Anh em chác duoc àn-diên rông-răi 
áy, thuc-su vê-vang áy vì tin Bang 
Christ bi đóng đinh trên cây Ihâp-tu, 
vì nguóc mát nhìn-xem thàp-tu-giá cũa 
Cúu-Chúa. Chúng ta không nên chiu 
đê môt ngày đăc-biêt dê kỳ-niêm Báng 
chiu chét trên cày thâp-tu; nhung môi 
năm, môi ngày môi giò', chúng ta phâi 
ghi-nhô lê hi-sinh cũa Cúu-Chúa, phâi 
ba mình truóc cây thâp-tu mà xin tha-
thú, phâi khen-goi, thò-phuong và hàu 
viêc Chũ thiên-thuong càng ngày càng 
hon. Cũng phâi hàu viêc anh em mình 
dê lôi-kéú ho đén cúng Báng đã ban 
on cúu-rôi và su sóng cho moi nguòi . 

Moi su sê thay-dòi la-lùng néu chúng 
ta đê thàp-tu-giá thí-nghiêm hêt thây 
moi s u : Nào vui-mùng và đau-đón, 
nào làm-lung và yên-nghĩ, nào manh-
khõe và đau-yéu, nào cũa \àt-chát và 
cõi thiêng-l iêng! Moi su sê đõi ra 
tót-lành, đei>-dê néu chúng ta luôn luôn 
chiu nhìn-xem đĩnh núi Gô-gô-tha ! 

dúc-hanh, giét năng-luc, giét tình yèu-
thuong, và giét linh-hòn, anh em có 
thay khòng V Có tháy không, dó là 
chuong-trình cũa kê luo'ng-tàm chai-
đá, cũa kê vô-ích, cũa kê say-mê vàt-
duc? Vây thì khòng phâi là chuong-
trình cũa anh em đâu. — Trich-dich 
.sách ((Trait d'linìon des jeunes» cùa KEP. 

o o o 

CÒNG-O-N CÚTJ-CHUÔC 
rtĐi'rc C.hú:) J ê s u s (Tã (Ten t r o n g tliê'-gian (Ti1 ciVu-

vó't líe c ó tòi» ( I T i - inò - í l i ò 1 : 1T>) 

Ban Jê-sus xuóng cúu quàn-sinh, 
Rũa tôi cho đòi đuoc trang tinh. 
Kêo quâ đát kia nên buôi mói, 
Mó phuong trò'i no rang chièu thanh. 
Chiu đàn su lón noi hô lúa, 
Dat lũ chiên con mé nuó-c bình. 
Ai muón mon'g nhò on cũu-chuòc, 
Mau ăn-năn, dê'n Chũa quyèn-danh. 

— Ngò-thê-Chãn, Hà-nòi. 



III 

VtrCT CCTN BAO-TO 

cliàng Ê-mi-li và Duê-la ép 
ngày mai, nhung chàng chăng dôi ỳ. 
Hai chi em tiên chàng đén tân c ũ a ; 
chàng vôi chào làn nũa, ròi bién mát 
trong bóng tói. Lúc hai chi em trõ* 
vào phòng khách, Duè-la trâm-ngâm 
nói râng : 

— Vê-niét là môt nguò-i kỳ-di biét 
bao! Nhung tòi yên anh ta . ' Anh 
thông-sáng và khác nguò-i là đuò-ng 
nào! Anh còn khiêm-tón là khác. Anh 
không di phô - truò'ng các bôn-năng 
cúa mình khâp moi no-i. 

Ê-mi-li đăt ban tay mình trên cánh 
tay em, nhìn thăng vào mătemmàrang: 

— Duê-la ai , tôi nhac lai cho em 
n h ò rang em phâi coi chúng. Chóđê 
chàng Vê-niét kbién em xây-bô chon-
lỳ. Có lê thây có tài-dúc nhu em mói 
nói dó, nhung thay cũng có thê hóa ra 
mòt nguòi nguy-hiêm cho cuôc dòi em. 

Giong cô êm-ái và thiêt-tha. Duê-la 
cuòi nu, nói diu-dàng râng : 

— Chi đùng so. Tôi châng phâi môt 
nguò-i dê câm đén thê'. Dãu sao, tôi 
có môt nguòi chi nhu chi thì cũng là 
phuóc 1am ! 

CHUC7NG THÚ TU-
TRONG CHÔN LÀM-ÃN 

TAUÊ-LA làm viêc trong nhà máy 
Lãm-bá ô chính giũa mòt thành-

phó có nhièu xuô'ng chê'-tao. Nhà máy 
đô-sò này có lâm óng khói cao ngát, 
và chung-quanh có thàt nhièu xuong 
ché-tao khác. Tù sáng dên tói, nguòi 
ta cbj nghe tiê'ng máy chay xình-xich, 
tiê'ng còi thét vang-rèn, tiê'ng húa đâp 
chan-chát. Chò nào cũng có vê hoat-
đông hăng-hái, nlurng nhà máy Lãm-
bá nôi tiê'ng là phát-đat ho-n hêt, nên 
nhièu kê có cheu cho đuo-c môt cho-n 
làm viêc ó đó. 

Duê-la là môt viên hôi-hoa kỳ-su 
thu-o-ng - hang vân đuo-c biê t -đãi , vì 

J. H A R D I B C O O K 

( T i e p t h e o ) 

ô đê'n t ruóc kia òng thân chàng giũ môt đia-
vi tin-cân và có trách-nhiêm năng-nè. 
Vây, Duê-la đuo-c huông đăc-ân môt 
phàn lón là do công-viêc làu-dài và 
trung-tín cúa ông Vê-nô-linh ; nhung 
theo lê công-bình, ta nên nhân-biét 
ràng chang bao lâu lu-cách, tánh-tình 
và trí-tuê cúa chàng đã xác-chúng cho 
su- lua-chon ây. Chàng vào làm đuoc 
ít lâu, thì ông Lô-bach Lãm-bá, là giám-
đóc cùa nhà máy và nguyên-đông-luc 
cũa moi công-viêc, nói vói chàng ràng: 

— Thay Vê-nô-linh o-i, tôi. nhò-vâ 
ông thân thây nhièu lám. ô n g dã 
day tôi moi đèu tôi biêt ngày nay. Moi 
nguòi quen ông đèu yêu-chnông và 
kính-trong ông. Nê'u theo guang cũa 
ông, chác thây sê thành-đat . 

Duê-la đ á p : 
— Cám o-n ông. Tôi sê gáng súc. 
Vây, ban đâu Duê-la n h ò công-viêc 

lâu-dài và trung-tín cũa cha mà đuo-c 
nhân vào làm viêc trong nhà máy Lãm-
bá và đuo-c nhân môt cách thân-âi 
duòng áy. Nhung môt khi chàng bát" 
tay làm viêc, thì các chúc-viên quàn-
đóc xét tháy chàng có nhièu tài la, nên 
thuòng giao cho chàng nhũng công-
viêc rát quan-trong. Có khi các ban 
đòng-su rói trí vì găp chô khó-khăn 
cũa nhà nghe cũng đén xin chàng giúp-
đô và chì-bâo. Duê-la luôn luôn đâp 
lai thât tình. Chàng làm đep lòng 
nguôi và lai dê thuo-ng, dên nôi kháp 
nhà máy rông-lón áy chang có ai đuo-c 
ua^chuông và yêu-mê'n ho-n chàng. 
Trong bon thiè'u-niên nhò-cây và kinh-
j)huc Duê-la hon hêt:, có môt chàng 
tên là Lô-huê Vinh-tân. Dâu không 
có tài-năng xuát -sác , nhung chàng 
thât-thà, ngay-thang và rát siêng-năng. 
Ai náy coi Lô-huê Vinh-tân là môt 
nguòi cao-thuo-ng, vì chàng luôn luôn 
san-sàng hiên mìwlí cho kê khác, giúp 
viêc ho, nói lòi nhon-hâu và phân-



phát tia sáng cùa nu cirò'i vui-ve. 
Hai năm' t ruóc, chàng chon Đúc 

Chúa Jêsus-Christ làm chũ. Chàng 
không hê thiêu nghi-luc. Dàu ò buông 
giáy, là noi chàng thuòng bi châm-
choc, chàng cũng không hè hô-lhen vì 
vác cò cúa Chúa. Nhung châng qua 
ho giâ-bô chê-nbao đó thôi ; áy vì su 
can-đâm thiêng-liêng cũa chàng khién 
moi nguòi phâi kinh-trong chàng, đâu 
ràng không chiu nói ra. 

Dày bàng-hũu đã buôc lóng Lô-huê 
Vinb-tàn vòi Duê-la Vè-nô-linh, măc 
dàu Duè-la Vê-no-linh hĩnh mũi it 
nhiêu vì đuoc viêc, và lai thiròr.g tir-
phu, kièu - cách đoi vói ngtròi ban 
châng có tài-náng s.uát-sác nhu mình. 
Nhung Duê-la yêu chàng bói chàng có 
tam lòng sót-sáng, có tìuh fliân-ái và 
nhũt là — xin thú thuc — bõi chàng 
kính-phuc mình. Rót lai, ho coi nhatì 
nhu anh em ruòt. 

Bà Vê-no-linh và Ê-mi-li thôa lòng 
vì nhân tháy tình bàng-hũu đó. Hai 
me con ua tháy chàng Lô-huê Vinh-
tân tói thàm gia-quyén mình, vì tirông 
ràng Duè-la sê chiu unh-hi róng tót-
nhũt do lòng tifl-kính vùi-vê và đê 
truyèn cùa chàng. 

Hai chàng thiéu-niên náy ân com 
trua trong tièm cao-lâu ô- gàn nhà máy; 
bao giò- ho cũng ân chung môt bàn. 
ít lâu nay Duè-la n-bàn tháy ban luôn 

ó bò ân-uóng bÓi-hâ. Ngòi ân chua 

dày nùa giò', chàng đã ngiróc mát áy-
náy nhin íiòng-hò, ròi bién mát vì môt 
muc-đích mà Duê-la không biê't. Môt 
bũa, Duè-la nóng liét, hôi ràng: 

— Anh mác công-chuyên chi mà àn 
coin vôi-vã nhu vây ? Anh luôn luôn 
có bô đi đén noi hen-hô quan-trong. 

Lô-huê lang-lâng mĩn cuôi, đâp lai: 
— Chính thé. 
— Này, này, tôi hòi anh ràng anh đi 

đâu đáy, thì có phâi là vô-ỳ, vô-lũ 
chàng ? 

— Đi đê'n nhà máy. 
— Đi đén nhà máy? Nhirngcòn nũa 

giò' nũa mó'i lai bát dàu làm viêc, kia mà ! 
— Tói biêt vây, nhung, anh Duê-la 

oi, tôi vói vài nguòi nũa đã nhũt-đinh 
nhóm-hop trong giò- này ô- môt phòng 
nhõ bô không trên tùng cao nhũt . 

— Ua ! Đê làm chi vây ? 
— Dèđoc Kinh-Thánh và càu-nguyên 

chung. Câ ngày chĩ lúc đó chúng tôi 
đuoc yên-ôh, vì vè đén nhà, chúng tôi 
còn phâi lo nhiêu viêc khác. Giũa 
cânh náo-đòng suót ngày, chúng tôi 
càn dugc yên-ũi, giúp-đõ- nhu vây là 
điròng nào ! Nho-n đó, chúng tôi đuoc 
bÔ sũc Ihiêng-liêng đê chóng-choi 
nhũng si khó-khăn. Dàu tôi không 
đuoc vên-nghĩ trong máy phiit áy, 
nhung đói vó-i lòi, đó là thì-giò tót 
nhũt cúa mòt ngày. Anh Duê-la o-i, 
tôi uóc-ao anh đên n h ó m - h o p vói 
chúng lôi. (Còn tiê'p) 

BANG C H R I S T CHIU HINH VI TA 
jnvÊM kia, ông Mô chièm-bao tháy 

Đúc Chúa Jêsus bi mòl tên linh 
Rô-ma trói. Ông tháy rõ trong tay lên 
linh cái roi có dày da rát dày, lai thêm 
nhũng mũi đinh nhon là khác. Òng 
rùng mình sõ-n õc vì tháy nlurng vét 
thuo-ng ghê-góm, máu cháy nhu suõi. 

Khi linh gio táy dành nũa, ông bèn 
xôngtói ngàn hán. 

Tên linh th ìuh- l ình quay lai, và 
này,.... ông nhìn-biet chính là mình ! 
Òng sũng-sót, không hiêu ra sao.... 

Ta Ihuò-ng tuõ'iig quân đao -phù 
hành-bình Đáng Christ là nhũng qui 
d ù ; nlurng chính lòi-lõi chúng la đã 
dánh-đâp Ngài dó. 

((Nguò-i đã vì tòi-lõi chúng ta mà bi 
vêtj vì su gian-ác chúng ta mà bi 
thuòng. Bôi su sùa-phat nguòi chiu 
chúng ta đuoc bình-an, bõi làn roi 
nguò-i chúng la đtro-c lành b';nh» (Ê-
sai 53 : 5). 

Hõd đôc-g iâ , a n h em có t in đeu 
dó c h à n g ?—La lìonne Reoue. 
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HOA-TÂM HÔI 

H A N H - T R I N H CUA P H A O - L O 
( T i ê p 

21. Vè sau có Hôi-đòng tai 
thành Giê-ru-sa-lem thì hai 
ông cũng dén du, rôi đó hai 
ông dã làm gì?—Tlnra, Ba-

na-ha dât Mác theo 
dén Chíp-ro', và 

Phao-lô chon Si-la 
theo, di qua các xú Sy 
và Si- l i -s i làm cho 
Hôi-Thánh đugc 
vũng lòng bèn chi 
(Công 15: 22-41). 

22. Sao hai ông 
lai phâh-rê nhau? 
—Thua, vì ông 
Phao-lô cho ông 
Mác là k h ô n g 
xúng-đáng; ông 
này đã l ì a - b ô 
c ô n g - v i ê c cúa 
Chúa kh i t h á y 
rang phài chiu, 
khô tai xú Bam-
p h i - l y ( C ô n g 
13: 13). 

23. Chúng ta có 
nghe gì nũa vè 
ông B a - n a - b a 
không? — T h u a , 
K i n h - T h á n h Bi t ù , P h a o - l ô l o g o ì tho* t h á m c á c H ô i - T h á n h 

không chép gì nũa vè ông áy. 
Chúng ta có nghe gì nũa vè ông Mác 

không?—Thua có, vì vè sau ông Mác 
tiô nên trung-tín, và hai ông Phao-lô, 
Phi-e-ro' đã khen ông áy (II Ti 4 : 11 
và Phie 5: 13); ông cũng duoc chép 
môt sách Tin-Lành nũa. 

24. Khi ông Phao-lô và Si-la đi qua 
thành-phô Đet-bo- và Lít-lrô, thì có 
đem ai theo?—Thua, ho găp Ti-mô-
tliê; ông này theo ho mà hàu viêc. 
Chúa tron đò'i (Công 16 : 1-5). 

L h o o ) -

25. Sao hai ông Phao- lô 
và Si-la không duoc giâng 
trong coi A - s i ? — Thua, vì 
Đúc T h á n h - L i n h đã cám 

h o ( C ô n g 16 : 6, 7). 
P h a o - l ô d u o c 

biên - tháy goi đi đàu ? 
rinra, su hiên-tbáy trong 

r " r ô - á c h bâo ông 
Phao-lô đén châu 
Âu (Công 16: 9-
13). C h a c ông 
L u - c a , t à c - g i â 
sách Công-vu các 
S ú - đ ô , cùng đi. 

27. Đ ã c ó a i 
giâng Tin - Lành 
tai châu Âu chua? 
—Thua, chua có, 
không có ai chép 
vè viêc giâng Tin-
Lành tai châu Au; 
hêt câ các Sú-đò 
đang lo - liêu vè 
châu Á. 

28. Ma-xê-đoan 
ó' d â u ? — T h u a , 
M a - x ê - đ o a n là 
môt xú cuò'ng-
llianh trong nuòc 

Gò'-réc a vè đông-nam châu Au. 
29. Kinh-đô xú.Ma-xê-đoan là gì ?— 

Thua, k i n h - đ ô xú M a - x ê - đ o a n là 
thành-phô Phi-líp. 

30. Hai ông đã đuo'ctùng-trâi gì tai 
thành-phô Phi-líp?—Tlnra, ho đã làm 
nhièu phép la, vè sau mác oan bi bô 
tù ; ban đêm ô trong nhà nguc ho ca-
hát ngoi-khen Chúa, ròi có đông đát 
rát ló'n, và nguò'i đè-lao đugc cúu. 
Sáng hôm sau ho đugc Iha và cú đi 
đuòng (Công 16: 14-40). 
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31. Vè sau òng Phao-lô gòi tho cho 
Hôi-Thánh Phi- l ip đai-ỳ nói gì ?— 
Thua, đai-ỳ là su vui-mùng bát-luân 
trong cânh-ngô nào. 

32. Ông Phao-lô lai đi đâu?—Thua, 
ông đên thành Tê-sa-lô ni-ca và giâng 
tai đó (Công 17 : 1-10). 

33. Sau khi bi bát-bù tai đó và đi 
qua Bê-rê, thì ông lièn tòi môt thành-
phó rát nôi danh vè su hoc-thúc, triê't-
lỳ và su khôn-ngoan tu-tihiên cua các 
thú dao bói Iri-khòn loài nguòi lâp 
n ê n ; t h à n h - p h ó áy là gì ? — Thua , 
thành-phó áy là A-thên, thuôc nuóc 
Gò.-réc (Công 17 : 15-34). 

34. Khi ông Phao-lô giâng mà không 
lâp duoc môt Hôi-Thánh lai thành A-
tbên thì ông lai đi đân?—Thua, ông 
đén Cô-rinh-tô, môt thành-phó thuo'ng-
mai rát lón. 

35. Tai Cô-rinh-tô có két-quâ gì 
không?—Thua, tai C ô - r i n h - t ô ông 
Phao-lô lâp môt Hôi-Thánh rát lón, 
theo lòi Chúa thì Ngài hiên ra tai đó 
(Công 18: 1-18). 

36. Sao chúng ta biet rô vè Hôi-
Thánh áy?—Thua, ai đoc hai búc tho 
vê sau ông Phao-lô gôi cho Hôi-Thánh 
tai Cô-r inh- tô , thì tháy ro là Hôi-
Thánh xép-đăt rát có trât-tu. 

37. Ông Phao-lô cú di mãi qua E-
phê-sô, Sê-ra-rê và An-ti-ót, ròi di kháp 
câ xúnào?—Thua , ông Phao-lô lai di 
kháp câ xú Ga-la-ti và Phi-ri-gi nàng-
dõ công-viêc cúa Chúa dã gây nên tù 
t ruóc khi ông ô đó (Công 18: 18-28). 

38. Vè sau ông đén thành Ê-phê-sô, 
thì có gì xây ra?—Thua, lai Ê-phê-sô 
có môt só nguò'i chua nhân điroc Búc 
Thánh-Linh, vì còn thuôc vê giao-uó*c 
cũ. Nhung dên khi Phao-lô đăt tay 
trèn ho, thì ho diroc đây-đãy Búc 

• Thánh-Linh (Công 19 : 1-7). 
39. Ê-phê-sô nôi danh vè gì?—Thua, 

Ê-phê-sô rát nôi tiêng vè Su thò-ĩay 
môt nũ-thân và làm theo su gian-dàm 
trong dao ãy, và cũng nôi tiêng vè tà-
thuât, túc là su giao-thông cùng các 
qui'(Công 19: 18-20). 

40. Quyèn-phép cúa Chúa có duoc 
tô ra tai Ê - p h ê - s ô không?—Thua, 
Chúa thât tô ra quyèn-phép Ngài bôi 
ông Phao-lô, và cũng tô ra trong lòng 
các thuât-sĩ nũa, dên nôi ho dâng cho 
Chúa cũa-lê rát quí-báu, túc là các 
quyên sách chép vè su giao-thông vói 
các qui, giá là năm muôn đông bac 
(Công 19: 18-20). 

41. Tín-đô tai E-phê-sô thê' nào?— 
Thua, trong tho vê sau Phao-lô gôi 
cho Hôi-Thánh Ê-phê-sô chúng ta tháy 
ho rát Ihiêngfliêng và thàt không càn 
phâi quô-tràch (nhung hãy xem Khâi 

'42. Ông Phao-lô lâp ai làm muc-su 
thú nhút tai Ê-phê-sô?—Thua, ông 
Ti-mô-thê (Ì Ti 1 : 3 ; Công 2 0 : 1 - 3 ; 
I Ti 1 : 18; 3 : 1 ; 4 : 11-16 và 6 : 13, 14). 

43. Ông Phao-lô bi bat-bó thì cú đi 
duòng dên dâu?—Thua, ông Phao-lô 
bô các thành-phó xú A-si mà di qua 
xú Gò-réc môt lân nũa (Công 20 : 1-6). 

44. Vè sau ông di đâu?—Thua, ông 
Phao-lô bi Búc Thánh-Linh buôc phâi 
lên Giê-ru-sa-lem du lê Ngũ-Tuân, rôi 
đi tàu thúy qua xú A - s i , dên các 
thành Trò-ách, Mi-lê, v. v. (Công 20 : 3 
dên 21 : 15). 

45. Tai Trò-ách ông làm gì?—Thua, 
ông giâng câ đêm, và trong khi đó có 
môt câu con trài vì ngú gât ngã tù tùng 
gác thú ba xuõng rôi chê't, nlurng ông 
Phao-lô đã goi sóng lai (Công 20 : 6-12). 

46. Tai Mi-lê ông Phao-lô làm gì?— 
Thua, ông không kip lên Ê-phê-sô, nên 
các trirông-lão Hôi-Thánh E-phê-sô đã 
đê'n Mi-lê đê nhân lòi chúc pluròc cuói-
cùng cùa ông; nhũng lòi dó rât quí-
báu và cũng câm-dông lòng nhũng ai 
đoc đê'n (Công 20 : 13-38). 

47. Ông phao-lô cùng ông Lu-ca .đè'n 
xú Cà-mvim (Sy-ri), ô lai Sê-sa-rê, ròi 
di dâu?—Thua, tù Sê-sa-rê các ông di 
xe đên Giê-ru-sa-lem (Công 21 : 1-17). 

48. Có viêc gì xây ra tai Giê-ru-sa-
lem?—Thua, máy nguòi Giu-đa tù xú 
A-si đê'n, vào d è n t h ô , thây Phao-lô 
tai đó, bèn dáy-nghich, đên nôi đao 

( X e m tiê'p trnng 118) 

1 
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Lich-sZí các nhà truyeh-giáo trú'-danh 

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

BUÓC ĐÀU CÙA CHÚC-VU VE-VANG 
( T i e p t h e o ) 

f^ÁNG hôm sau, lúc ăn Jót da, chàng Hardey vãn không n h ó ra ràng mình 
, vùa húp xong bát cháo loãng, thì chiu lai bõn tháng luong cúa chàng 

kia, bà chũ nhà di vào. Bà càm mòt thieu-nièn giúp viêc mình. Ròi tói 
cái bao tho- rông kho 
trong bàn tay li'ót 
nhep, đ u a c h o c h à n g 
mà ràng : 

—Này,! hãy Taylor, 
có môt búc Iho quí-
báu cũa thày. 

Bnol sáng ngày thú 
hai .chàngítkhi nhân j 
duoc tho-, vi hũa / 
Chúa-nhul gia-quyên j 
chàng Ihu-òng không : ;• 
v i é t tho - . N h u n g 
chàng chang biét là 
chũ cùa ai. Chàng 
tràm-ngâm xây-tró 
cái bao tho- dê xetn-
xét. Bao tho- dày la. 
Chàng mô ra, thi ô 
trong chăng có tho 
và cũng chàng cò 
môt chũ nào, nhung 
có mòt dôi bao tay bang da. Buo-ng 
khi chàng láy làm la mà xein-xótdôi 
bao tay áy, thì có môt dòng tièn vàng 
ró't ra. Chàng nói lón ràng: 

—Ngoi-khen Búc Chúa Tròi! Nhung 
món quà này tù dàu mà dén ? 

Chàng không hè khám-phá duoc su 
bí-mât dó , vì dàu dòng trên tem lai 
letn mát. Búc Chúa Tròi dã cung-
cáp cho chàng đũ su càn-đímg Irong 
câ môl tnàn-lê. 

Nhirng tuàn-lê áy dã hét, mà ông 

H U D S O N T A Y L O R (18;ì2-130.r)) 

ngày thú bây, lòng 
chàng Hudson dày 
mói lo - buòn. Đén 
tói chàngphâi trâ tièn 
tro ; bà chú nhà càn 
món tièn dó, nhung 
chàng chang còn xu 
nào. Lói năm giò 
cliièu, chàng Hudson 
d u o- n g c h ă m - c h ì 
ttông-coi cho nguò-i 
ta pha thuóc, thì câu 
chàng, ông Hardey, 
thình - lình xày qua 
phía chàng mà ràng : 

— Này Hudson, 
duòng nhu dã khà 
lâu tôi không trâ 
luo-ng cho chãu ! Có 
phâi không? 

Chàng thiên - nièn 
dô măt vì sùng-sót, 

nhung cũng lăng- lăng dáp ràng: 
Vâng, thua câu, đã khà lâu. 
—Tôi-nghiêp! Chán không nhac 

cho tôi nhò- sóm ho-n ! Buôi cliièu 
nay lôi dã dem gói hét tièn ô nhà 
ngàn-hàng ròi ; vây, chán phâi doi-
chò vài ngày nũa. 

Chàng Tayìor ràu-rĩ trong lòng và 
nghĩ thàm ràng: «Này ! Đúc Chúa 
Tròi Ihũ-lhách tôi t dàu thé nào, tôi 
cũng tin-cây Ngài.» 

Buôi tói dó, lúc hét giò- làm, chàng 
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còn ô lai môt lúc đê soan bài giang 
ngày mai. Lõi muòi giò- khnya, chàng 
đirang bàn áo ba-đò-suy, thì chàng 
nghe tiéng càu đi trong khu vuò'n hep, 
õ'sau buònggiày. Chàng tirô'ng chìrng 
bác-sĩ Hardey đirong cuòi môt minh. 
Lúc biróc vào phòng, ông Hardey ôn-
tôn nói ràng: 

—Chàu o'i, chàu có biê't chăng? Môt 
ngirò'i ban bàng giàu nhút cúa tôi 
không trâ tièn tôi đã lâu làm ; nlnrng 
lúc đèm hôm Uhuya khoaf này, nguòi 
lai đên thăm tôi và trâ hêt tièn. Nguò-i 
nói vó'i tôi ràng nguòi không thê cliâm-
trê trâ ng môt phút nào nũa, vì món 

-ng đó khuây-rõi và giày-vò hrong-
tàm nguòi biét máy ! 

Đoan, ông đira cho chàng môt nam 
giáy bac "mà rang : 

—Này, Hudson, tôi trâ luong châu 
bây giò thì lót hon. Tôi chua có đú 
só, nhung đén sáng bũa thú hai tôi sê 
trâ nót, cliáu cú yên lòng. 

Chàng thiéu-niên vui-vê nhàn tièn ; 
buôi tói đó chàng ra đi, Iòng-đa vui-
suóng, vì tin chác ràng Đúc Chúa 
Tròi sê săn-sóc mình, miên là mình 
khòng bô mát lòng t i n - c â y Ngài. 
Chàng biét mình có thê yên lòng đi 
sang Tàu, đi không cú chô nào, đi đê'n 
làn đàu-cùng thé-gió'i. Nhò- Đúc Chúa 
Tròi , là Cha cúa chàng, giúp-đõ-, chàng 
sê tháng đugc moi nôi k h ó - k h ă n . 
Đúc Chúa Tròi đã không bôi lòi húa 
vói chàng, vây chàng sê không hôi lòi 
húa vói Đúc Chúa Tròi . 

CHUONG THÚ' HAI 
Đêm khnya. Bóng tòi bao-phũ bò 

biên không ai biét là đâu. Kia, môt 
ngôi chúa đô-sô cao vót lên tròi. Trên 
các nà'c thangcùa chúa áy, thâ'p-thoáng 
có bóng môt nguòi dua vào cái côt. 
Chinh là môt nguòi ăn-bàn lói Tàu. 
Nhung đâu nguòi bàn áo đài săc-sò, 
đi giày Tàu, và có bím đài lòng-thòng, 
nhung anh em cũng có lliê nhàn ra là 
môt nguòi Âu. Chinh là Hudson Taylor. 

Òng mèt-mói, phièn-não, và đã đi 

câ đêm đê tìm nhà trò. Chang ai chiu 
mô cúa đón-ruóc ông vì dân Tàu coi 
nguòi Àu-tày nhu «lfl qui ngoai-quóc» 
đáng.cho ho nghi-ngô -. Ông Hudson 
Taylor mêt đnói súc, ngòi sup trên 
thèm ngôi chìia đó. Đàu ông nóng 
hôi vì ông chua quendi không đòi mũ, 
và suót ngày măt tròi gay-gat chiêu 
trên đâu ông đã cao-got nhãn-nhui, 
chĩ trù* ra chòin lóc ô chung-(juanh 
cái bím đài. 

Hai cho'n ông phòng lên, vì ông cũng 
chang quen mangbí-tát (vó)cúa nguòi 
Tàu ; thú bí-tát này chângqua là nhũng 
miéng vâi hay nhàu-rách néu ta dùng 
nó vó'i thú giày cũ mèm, mèm'nl iũn, 
không ra binh gì. 

Lúc đó đã hai giò sáng ; t rù ra môt 
vài ngon đèn hiu-hát ó- chô này chô 
kia cho la nhân-biét là nhũng nhà liip-
sup bàn thuôc phiên, thì thành-phô 
Tàu ròng-ló'n và cu-đãn đông-đúc ô' 
san-sát cùng yên-nghl trong bóng tôi-
tăm tich-mich. 

Lúc Hudson Taylor môi thin thiu 
ngù, thì có môt tiê'ngnhe-nhàng khiê'n 
ông chú-ỳ. Mô bùng mát, ông tháy 
môt nguò'i bò đén gàn mình. Nhà 
thiéu-niên giáo-sĩkhôngcu-cua,nhung 
lai nhám mát. Chàng bìiih-tĩnh càu-
nguyên Cha ô1 trên tròi, và phó-thác 
mình cho Ngài, là «Đáng... không hè 
nhap mát, cũng không buòn ngũ» 
(Thi 121 : 4). Ròi chàng chò-đoi vì 
hiên ràng cô môt tên ăn trôin đuo'ng 
làn-mò trong bóngtói mà đén gàn mình. 

Cát buòc ra đi giâng đao cbâu-luu, 
Hudson Taylor buôc phâi đem theo môt 
ít bac Tàu đê trâ tièn xe-cô, ăn-uông 
và nhà tro. Vây, ông bát nghĩ đén 
bpc tièn đăt đirói đàu mình làm cái gói, 
nhung ông vân chăng cu-cua. Tên 
kia dùng lai, ngó chăm ông môt lúc, 
coi thú ông ngù say chăng. Đoan, nó 
cbpt cúi xuóng, và luc-scát khâp mình 
ông giáo-sĩ trê tuôi. Cbăugbao lâu hai 
bàn tay iihe-nhàng rjô lói gàn đàu, 
nhung báy giò' có môt tiéng nói bình-
tĩnh làm cho tên bom giut này mình. 

(Còn lu-'])) 
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l u s i i a ' - ^ 3 

B A N B i r C M N H A VUA 
( T r u y ê n đõt m u a v u i t r o n g n g à y 

HPÔI dao choi vuòn ngu-uyên. Măt 
tròi tungánh diu-dàng vô-vê nhánh 

hoa tircyi râi hirongthom phuong-phúc. 
Giong hát thăn-tiên tír xa đira lai rũ 
sach bui tràn báy lâu vtrorig-ván lòng 
tôi. Ban không-klií hĩ- lac bao-boc 
linh-hôn tôi đén nôi tôi sù-ng-sôt hôi-
lâu, cúi đău tbò'-lay. 

Đoan, tôi đira mát nhìn dàn biróm 
nhô-bé, đep-đê, sác vàng, lóng-lánh, 
bay tír cánh hoa no tôi cánh hoa kia, 

Vua hôi tôi rang : 
—Nguoi nhìn chi đó ? 
—Tâu Chúa, tôi nh ìnđàn-buóm my-

miêu kia. Chúng nó làm hình-bóng 
vê cái gì đãy a ? 

—Đó là nhírng lò'i con-cái Ta ngoi-
khen Ta vì các viêc rát nhò-mon. 
Nhírng lòi đó tù dát bay lên đê'n tân 
đây và làm cho vuòn Ta thêm đep. 

Tôi Cúi nhìn. 
Cánh buóm có biên máy chũ bang 

vàng : Câm-ta Đúc Chúa T r ò i ! Cám 
o*n Chúa 1 A-lê-lu-gia ! Ngo-i - khen 
Cha ! vân, vân... 

Tôi không hiêu. 
Vua bèn phán cùng tô i : 
—Hãy xuóng thê'-gian thì nguoi sê 

hiêu máy chũ đó. 
Tôi xuóng. 

Khi gãn tòi ga xe-lùa, tôi tháy môt 
ông chay. Tôi chay theo. Xe - lũa 
gãn đ i : ông vào ga, xông tòi, nhây 
chòm lên nam cúa toa, ròi vào. 

ô n g ngôi xuóng, có vè mêt-nhoc, vùa 
thô hông-hôc, vùa lâm-bâm :—Cám 
on Đúc Chúa Trò i ! 

—Sao ông cám on Đúc Chúa Tròi ? 

k ỳ - n i ê m CiVu-Chúa p h u c - s a n h ) 

—Vì tòi trông-nom thuóc-thang cho 
vo con câ đêm, nên rát so trê chuyên 
xe-lùa đi làm... . 

Tôi ra khõi toa, đi trên con duòng 
văng-vê. Kia, môt ông cu thâp-bé rát 
yéu-đuói, đi l âo -đâo , miêng áp-úng 
môt vài lòi. 

—Cu nói gì đáy a ? 
—Tôi nó i : «Cám on Chúa,» vì tôi 

môi váp nham hòn đá, gân ngã. Nê'u 
tôi ngã, thì trên con đuòng váng-vê 
nây, ai sê giúp tôi đúng dây ? 

Môt con buóm—thê'-gian không tháy 
nó—tù căp môi tái mét nhung mêm-
mai cúa cu bay lên nhâp bon vói dàn 
buóm mà vua vui-vê ngám-xem. 

Tôi cú đi. 
Môt bon hoc-trò tan hoc. 
Tôi tháy rô môt cô bê vê măt nghiêm-

trang; tôi lai gân nghe, và năy, côvùa 
mĩn cuòi , vùa nói : «Cám on Đúc 
Chúa Jêsus 1» 

—Sao em cám on Đúc Chúa Jêsus? 
—Vì me tôi căn tôi đõ-đân đê'n noi 

tôi không có thì-giò hoc bài và tôi so 
không thuôc ; nhung tôi cău-xin Đúc 
Chúa Jêsus giúp-đõ tôi, nên tôi đã đoc 
thuôc lâu. 

Đó là lê mău-nhiêm vê lòng kính-
mê'n và đúc-tin 1 

Nhung châng máy lúc, môt chàng 
thiê'u-niên buóc tói, dâng đi vũng-
vàng, nên tôi thôi suy-nghĩ; chàng 
râo cang và cát tiê'ng kiên-quyét, manh-
mê mà la râng : 

—Cám on Chúa! 
—Sao thây cám on Chúa? 
—Vì tôi gân chiêu theo ỳ ban môi 

tôi hút thuóc và tôi đã húa vói me tôi 
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rang tôi không có khi nào chiu hút. 
Tôi cú đi, rôi vào môt nhà tâm-

thuòng. Có môtbà đúng đoc búc tho 
mói nhân đugc , hai hàng nuóc mát 
lã-chã tuôn roi. Bà nói : 

—Cám on Cha ó trên trói, vì Cha đã 
giuclòng chi con gôi cho con món tièn 
nây mà con rát càn ! 

Tôi vùa vui buóc đi ra, vùa nói 
môt mình rang : 

—Chúa lai đugc môt con buóm đep-
dê n ũ a ! 

Tôi vào nhà nghèo và nhà giàu, song, 
than ôi, nhà giàu ít có tiê'ng câm-ta, 
vì ho quen huóng cũa-câi thê-gian ròi. 

Song tôi vào môt phòng khách có 
môt bà ngôi truó'cgiá sách, vê măt lo-
nghĩ, tay càm búc tho. Bà xé đi và 
ném vào sot giáy, thât là quâ-quyét. 
Bà vùa nên tiê'ng thó dài vùa lãm-bâm: 

—Cám on P>úc Chúa T r ó i ! 
Tôi lai gàn và hôi bà cám on vì có gì. 
—Búc tho này làm cho tôi đau-đó'n, 

lôi nào cũng đ ô c - á c và b á t - c ô n g ; 
nhung, n h ó }>úc Chúa Trói giúp-đô, 
tôi đã thang ỳ uóc-ào binh-vuc mình ; 
làm thinh thì hon . 

Vây, tôi trâi qua thé-giói, tir chô nây 
tói chô kia, đê thâu-góp các tiêng cũa 
con-cái Vua tôỳ biê't on vì nhũng công-
viêc nhô-mon hon hêt : hoăc tìm tháy 
đò-vât đã ìnât, hoăc mirgn đugc cuón 
sách hay, hoăc làm viêc nhoc-nbăn cá 
ngày ròi ăn bũa com ngon, hoăc sau 
con han-hán đũgc t r ân mua đào, hoăc 
có ngvrói đê'n thàm và yên-ũi mình, 
hoăc thang con c á m - d ô , hoăc nhân 
đugc tin vui, vân vân... Kìa, đàn 
buóm vô-hình bay lên và sê làm cho 
Vua vui-vê. 

Tôi trâi qua thé-giói ròi, bèn ngôi 
trên bô Biên và tháy Vua cũa các vua, 
Chúa cũa các chúa vùa cho dân dóiăn , 
vùa cúi rap đàu xuóng mà ta on vì máy 
con cá nhô (Mác8 : 7).—A7. Wiedeman. 

HOA-TÂM HÔI (Tiêp theo trang 1U) 
binh Rô-ma phâi đén dep, bát ông, và 
cho ông có dip-tiên binh-vuc mình 
t ruóc mătdân-chúng (Công 21 : 18 đê'n 
2 3 : 10). 

49. Nguòi Giu-đa câm-dông không?— 
Thua không, trái lai, bôn chuc nguòi 
Giu-đa đã thê-nguyèn châng ăn-uóng 
cho đê'n khi giê't đugc Phao-lô, và ho 
íâp muu giê't ông (Công 23 : 12-15). 

50. Sao ông Phao-lô tránh đugc su 
nguy-hiêm này?—Thua, vì cháu ông 
hay tin đó bèn đên báo cùng quân-co-, 
và quan này đã cho gàn ba trăm linh 
hô-vê ông đên Sê-ra-rê đê ra tòa quan 
tông-đóc Phê-tít (Công 23 : 16-35). 

51. Tai thành Sê-sa-rê ông Phao-lô 
làm gì ?—Thua, ông đugc phép binh-
vuc mình t ruóc măt quan tông-đóc 
Phê-tít và chô-đgi tai đó hai năm, rôi 
lai tu binh-vuc mình t ruóc măt quan 
tòng-đóc Phê-t í t và vua Ac-r íp-ba 
(Công 24: 1 đê'n 26 : 32). 

52. Khi ông Phao-lô kêu-nài đê'n Sê-

sa thì có gì?—Thua, ông Phao-lô viên 
luât-pháp nuóc Rô-ma mà đòi kêu-nài 
cùng hoàng-đé Sê-sa, thì phâi lên Rô-
ma. 

53. Phao-lô đê'n Rô-ma thì làm gì?— 
Thua, Phao-lô ô tron hai năm trong 
môt nhà tro mà ông đã thuê, giâng 
Tin-Lành cho nguò-i Giu-đa ngu tai 
đó t ruóc khi ông đugc ra mát hoàng-
đè' (Công 28: 11-31). 

54. Vè sau ông đi dâu và làm gì?— 
Thua, theo các truyên-tích truyên-
khâu ngoài Kinh-Thánh thì ông đugc 
tha sau khi đã tu binh-vuc mình (II 
Ti 4 : 1 6 , 17). Vè sau K i n h - T h á n h ' 
không chép rõ cá cuôc hành - trình 
cũa ông, nhung có đũ chúng-có ràng 
ông đã giâng Tin-Lành trong nuóc 
Pháp, Anh, Y-pha-nho, cùng nhiêu 
noi trong nuóc Y-ta-li t ruóc khi bi 
bat-bó làn nũa (theo II Ti-mô-thê), 
và bi chét vì đao tai thành Rô-ma.—Bà 
H. Homer-Dixon. 
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BAI HOC TRUÒ'NG 
C H Ú A - N H U T 

ÔNG H. H. HAZLETT 

5 AVRIL. 1 9 3 6 

ĐITC CHUA TRÒ'I LA CHA CHÚNG TA 
(Giăng 14: 8-24) 

Câu g ô e : — 9 ú c Giê-hô-va thiro*ng-xót kê kính-so* Ngài khác nào 
cha thiro*ng-xót con-cái mình vây 

( T h i - t h i ê n 103 : 13) 

Gia-đình lê-bái 
30 Mars Giăng 14: 1-24 

2 
3 
4 
5 
Lò'i 

» 
» 
mo* 

31 » Hê-bo'-ro- 12: 1-17 
ì»r Avril Thi-thiên 103: 1-22 

Ê-sai 40: 1-31 
Ma-thi-O' 6 : 14-34 
Giăng 3 : 1-21 
Giăng 4 :1-42 
đàng.—Trong ba tháng này 

chúng ta sê nghiên-cúu nhũng lê đao tô'i-
trong cùa Tin-Lành. Đàu hét ta sê hoc 
qua vè «Đúc Chúa Trò'i là Cha chúng ta.» 
Dàu có nhièu tôn-giáo ó' trong thé-gian 
day rang Dúc Chúa Trò'i là Đãng Tao-
Hóa, là Đáng Chũ-Tê, v. v., song chĩ có 
đao Tin-Lành Đáng Christ day ràng Đúc 
Chúa Trò'i là Cha loài nguò'i. Dàu Đúc 
Chúa Trò'i đã duug nên mpi nguò'i, song 
Ngài chĩ là Cha cúa kê nào dén cùng Ngài 
bô'i tin Con Ngài là Đúc Chúa Jêsus-Christ 
thôi (Gi. 14 : 6). 

Giâi nghĩa tìrng câu môt 
Gi. 1 4 : 8. — «Phi-lip thua ràng.» Phi-

líp là môn-dò ua tháy viêc khó hiêu dup'C 
thuc-hiên truóc mát mình (1 : 43-45; 6: 
5-7; 12: 21, 22); có lê ông nghĩ ràng néu 
các môn-đò găp Đúc Chúa Cha tô-tuò'ng 
vào lúc Đúc Chúa Jêsus săp đi vè vó'i Cha 
thì hp sê thôa lòng ho'n. 

1 4 : 9.—«Ai đã tháy Ta, túc là đã tháy 
Cha.» Vi Đúc Chúa Jêsus là «su chói-
sáng cũa su vinh-hiên Đúc Chúa Trò'i và 
hình-bóng cũa bôn-thê Ngài» (Hê 1: 3), 
nên ai đã quen-biét Ngài thì cô-nhiên 
cũng đã tháy Đúc Chúa Trò'i vây. 

1 4 : 1 0 . — aTa ô' trong Cha và Cha ô-
trong Clia». — Dàu trong Đúc Chúa Trò'i 
có ba ngôi, và môi ngôi áy có phâm-vi 

riêng, song ba ngôi áy vôn là thuàn-nhút 
vô-phân, nghĩa là thê-yéu cũa ba ngôi ãy 
không thê bi phân-rê nhau. Vâ, khi Đúc 
Chúa Jêsus ô' dirói đát này thì Ngài vãn 
còn ô' trong Đúc Chúa Cha tai trên tròi 
nũa (Gi. 3 : 13). «Chang phâi tu Ta nói» 
(5 : 19, 30 ; 8 : 28 ; 12 : 49 ; 14 : 2 4 ) - v ì Ngài 
vó'i Cha vôn là môt. 

1 4 : . 1 1 . — «Khi Ta nói... hãy tin Ta; 
bàng chăng, hãy tin bô'i công-viêc Ta.» 
Đáng lê các môn-dò đã tin lòi Đúc Chúa 
Jêsus day vè lê đao quí-báu này (túc là 
Ngài ó- trong Cha và Cha ô' trong Ngài), 
song néu có ai trong vòng hp không tin 
thì nhũng phép la Ngài đã làm đèu minh-
chúng cho lò'i áy là đáng tin nũa, vi 
chăng hè có kê nào làm nôi viêc Ngài đã 
làm (Gi. 3 : 2). 

1 4 : 1 2.—«Cũng làm viêc ló'n ho'n nũa.» 
Tĩ nhu Phi-e-ro' đày-dây quyèn-phép cũa 
Đúc Thánh-Linh mà giâng-day nhãm ngày 
lê Ngũ-tuàn và khién cho 3.000 nguò'i tin 
Chúa môt lup't (Sú 2 : 41). «Vì Ta đi vè 
cùng Cha» đê đò Đúc Thánh-Linh xuô'ng 
trên hp (câu 16). 

1 4 : 1 3 , 14.—«Các nguo'i nho-n danb 
Ta v. v.» Dàu tin-đò đup'c đày-dãy Đũc 
Thánh-Linh đén máy đi nũa mà không 
càu-xin Chúa vùa-giúp hp thì chăng hè 
làm nôi viêc vĩ-đai Chúa đã nói đên Sr 
câu 12. Nàng-luc áy do su nhun danh 
Đúc Chúa Con mà kêu-eàu Đúc Chúa 
Cha mó'i có. 

1 4 : 15.—«Yêu-mén Ta thì giũ-gìn các 
đièu-răn Ta.» Không phâi 10 đièu-răn 
trong luât-pháp Môi-se 'nhu cô kê làm 
tuõ-ng đâu (Gi. 13 : 34; 15: 12, 17; I Gi. 
3 : 22-24; 5 : 1-3). Vâ lai, câ luât-pháp 
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Môi-se tóm-tát trong su- kínli-mêií Chúa 
và su- yêu kê lân-cân nlur mình (Ma 22 : 
37-39 ; Rô 13 : 10 ; Ga 5 : 14). 

1 4 ! 16.—«Bâ'ng yên-ũi khác.» Nghĩa 
đen chũ này là «kê ô- kê môt bên.» Sõ'-dĩ 
goi là Đâ'ng yên-ũi khác đê tô cho các 
môn-đò biêt ràng Đírc Chúa Jêsus đã 
hang ngày õ- vó'i hp và vùa-giúp hp thê 
nào, thì Đúc Thánh-Linh cũng sê làm 
mpi viêc đó cho hp thê áy. Chũ' này o 
I Gi. 3 : 1 dich là «Báng càu thay.s Vây, 
khi Đúc ("húa Jêsus đã tù-biêt các môn-
đò thì Ngài vân làm «Đang yên-ũi» cho 
hp luôn ô- noi Bác Chúa Cha, và Ngài đã 
sai Bú'C Thánh-Linh xuô'ng thay-thé cho 
Ngài (14 : 17 ; 16 : 7). «Ô' vó'i các nguoi' 
đò'i đò-i»—clio đên khi Chúa tái-lâm không 
hè lia-bõ hp nhu Đúc Cliúa Jêsus sáp-
súa lìa-bó. 

1 4 : 1 7. - «Tliê-gian không thê nhân-
lãnh.» Vì nguò'i thê-gian không tin Chúa 
Cúu-thé nên không thê nhân-lãnh Đúc 
Thánh-Linh (16 : 9; Sú 2 : 38 ; I Cô 2 : 14). 
«Ngài vân ó' vó'i»—nghĩa là vì Đúc Thánh-
Linh ó- trong Đúc Chúa Jêsus nên Ngài 
đã ô- vó'i các môn-đò ròi. «Và sê ô' trong 
các nguo'i»—túc là khi Ngài sê ngu vào 
lòng hp nhăm ngày lê Ngũ-tuàn. Hiên 
nay kê nào tin Chúa thì có Đúc Thánh-
Linh a vòi hp lièn (Gi. 3 : 6 ) ; đê'n khi hp 
ruó'c Đúc Thánh-Linh ngu vào lòng bô'i 
su tôn Đáng Christ làm Vua đôc-nhút vô-
nhi (túc là bô'i su chét vè nguò'i cũ và 
tôi-lôi v. v.) thì mói có Búc Thánh-Linh 
a trong hp. 

1 4 : 18.—((Không đê... mò-côi, Ta sê 
đén»—túc là bô'i su giáug-lâm cũa Đúc 
Thánh-Linh vào ngày lê Ngũ-tuàn. 

1 4 : 1 9 . — «Thé-gian chang tháy Ta... 
các nguo-i sê tháy» — đòng môt ỳ-nghĩa 
vó'i câu 17. «Vì Ta sóng» —Ngài biêt chac 
mình sê thang su chét — «thì các nguoi 
cũug sê sóng» (I Pliie 1: 3). 

1 4 : 2 0 . — «Nôi ngày đó, các nguo'i sê 
nhân-biét v. v.» Néu hp có ỳ nghi-ngai 
thì su giáng-lâm cũa Đúc Thánh-Linh sê 
làm bang-có' duy-nhúl , không tliê cãi 
đuoc , vè su hiêp-nhút cũa Đáng Christ 
vói Đúc Chúa Cha và Đúc Chúa Thánh-
Linh, cùng su biêp môt cũa tin-đò vó'i 
Ngài. 

1 4 : 22.—«Giu-đe... thua v. v.»—túc là 
nhâc lai lò'i Chúa đã phán ó- hai câu 17 

và 19, vì các môn-đò vân không hiêu 
rang Đúc Chúa Jêsus chua có thê lâp 
niró'c Ngài ô- duói thê-gian này (Sú 1: 6). 

1 4 : 2 3 , 2 4 . — «Néu ai yêu-mén Ta.... 
chúng ta đèu đê'n cùng nguò'i v. v.» Chúa 
phán lò'i này đê sùa lai ỳ-kién cũa các 
môn-đò vè su phuc-hirng nuó'c Y-so'-ra-
ên tô-tuò'ng trong ngày áy. 

Ũ*ng-dung bài hoc cho môi t ín-đò 
Chúng ta có thê biét châc-chân ràng 

mình đã nhâp gia-quyén thánh cũa Đúc 
Chúa Trò'i vì tin con yêu-dáu cũa Ngài, 
là Đúc Chúa Jêsus-Christ (Gi. 1 : 12, 13; 
I Gi. 3 : 1). Sau khi chúng ta quen-biét 
Đúc Chúa Cha ròi thì chúng ta có bòn-
phân gió'i-thiêu Ngài cho kê khác điroe 
biét vó'i, bàu cho hp cũng có thê trô' nên 
con-cái Ngài. Pliuong-pháp rát hay và 
linh-nghiêm đăng gió'i-thiêu Đúc Chúa 
Cha cho kê khác là ta giũ các đièu-răn 
cũa Đăng Christ. Đièu-răn quan-trpng 
cũa Ngài truyèn-đay ta là hãy yêu nhau. 

Ván-đê khó giâi -quyêt 
Có kê quâ-quyét ràng tin-đò buôc phâi 

giũ 10 đièu-ràn trong luât-pháp Môi-se, 
và nhút là đièu thú 4 vè su giũ ngày Sa-
bát, mó'i đup'c cúu-rôi. Nhung chúng ta 
nhò- lò'i Chúa mà biét ràng chang có kê 
nào đup'c cúu-rôi bô'i giũ luât-pháp bao 
giò' (Rô 3 : 28); trái lai, ta qhĩ có thê đuoc 
cúu bôi ân-điên và su tin Đúc Chúa Jêsus-
Christ mà thôi (Gi. 3 : 36; Rô 5: 1; 6: 23 
v. v.). Khi áy ta mó'i có thê giũ luât-pháp 
Chúa cách trpn-ven, vi nó tóm-tât trong 
su yêu-lhuo'iig (Rô 13 : 10). 

Câu hôi:—Ai đã tô-hày Đúc Chúa Cha 
cho loài nguò'i? T i n - đ ò càn phâi giũ 
đièu-răn nào ? 

Thí-du vè bài hpc 
«Đúc Giê-hô-va thuo'ng-xót kê kinh-sp* 

Ngài, khác nào cha thu'O'ng-xót con-cái 
mình vây.» Có môt ông vua kia, khi 
đuo'ng thu'ong-nghi vói co - mât - viên, 
bông-chút nghe môt dúa nhõ khóc ngoài 
sân và nhìn-biét là hoàng-thái-tũ găp su 
rũi-ro gì đó. Vua lât-đât chay ra, tháy 
môt đoàn ong vây-phũ thái-tír, lièn quên 
chúc-phâm cao-ló-n cũa mình, vôi bòng 
thái-tũ lên đê giâi-cúu cho. Có lê nào các 
quàn-thàn sê vì tinh cha con đáng khen 
cũa vua mà khinh-bĩ vita chăng? Chàng 
vây đâu, trái lai, các quan thuong-thu 
áy sê càng tôn-trpng vua thêm mà thôi. 
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1 2 AVRIL. 1 9 3 6 

ĐITC CHUA JESUS-CHRIST SONG LAI 
(Lu-ca 24 : 1-12 ; Giăng 14 : 1-6) 

Câu gÔc:—Ta là su* song lai và su* song ; kè nào tin Ta thì 
sê sóng, măc dâu đã chét rôi 

( G i ă n g 11 : 25) 

Gia-đình lê-bái 
6 Avril Mn-lhi-o 28: 1-20 
7 » Mác 16 : 1-20 
8 » Lu-ca 24 : 1-12 
9 » Lu-ca 24: 13-35 

10 » Lu-ca 24 : 36-53 
11 » Giăng 20 : 1-18 
12 » Giáng 20 : 19-31 
Lò'i mô' đàng.—Có môt nguòi nói rát 

hũu-lỳ rang : «Tù cô clií kim trong cõi sír-
lipc cliăng có thuc-su nào có bang-có' 
manh bang sir sóng lai cũa Đúc Chúa Jê-
sus-Christ.» Cácli máy muoi năm sau khi 
Búc Chúa Jêsus lliăng-thiên, thì tù trên 
trò'i chúng ta nghe chinh Ngài phán cùng 
sú'-đò Giăng rang: «Ta... là Đáng sóng, 
Ta đã chêt, kia nay ta sóng đò'i đòi» (Khâi 
1 : 18). Chúa chang nhũng tu làm chúng 
vè su sóng lai cùa Ngài, mà lai cũng có 
lám kê chúng-kiên khác nũa : (1) Kêcanh 
mô chay trÕn và nói dói (Ma 28: 13); 
(2) Các môn-đò, đàu ban đàu không tin 
Ngài đã sóng lai, nlurng thây đèu đâ chiu 
khô vì có' làm chúng vè su sóng lai cúa 
Chúa (Lu 24: 11); (3) Đúc Chúa Jêsus đã 
nhièu làn hiên ra cho các môn-đò Ngài, 
trò-chuyên vó'i hp, ăn-uóngvói hp và cho 
phép hp rò- đén thftn Ngài ; (4) Các sú'-đò 
đã tháy Chúa thăng-thiên (Sú 1 : 9). Vây, 
đúc-tin cũa môn-đò Báng Christ lâp vũng 
trên nèn bèn-châc lám. 

Giâi nghĩa tù*ng câu môt 
Lu 2 4 : 1. —«Ngày thú nhút.» Chang 

nhũng là ngày thú nhút trong tuàn-lê mói, 
mà lai là ngày dàu-tiên trong môt đò'i mó'i, 
túc là đòi ân-điên. «Thuóc thom.» Các 
nguò'i đòn-bà đã mua thuõc này vào chièu 
ngày thú sáu truó'C khi măt trò'i lăn, song 
vì là khôi đàu ngày Sa-bát nên phâi nghĩ 
ngày áy ròi mói sóng cho xác Chúa duoc 
(Mác 16 : 1 ; Lu 23 : 54-56). Song hp không 
càn thuõc này đâu vì xác Chúa không bi 
hu-nát (Thi 16 : 10 ; Sú 2 : 29-31). 

2 4 : 2.—«Hòn đá đã lăn ra.» Chang 
phâi đê cho Chúa buòc ra (Gi. 20 : 19, 26), 
nhung đê cho kê yêu-mén Ngài di vô và 

tháy mô trong; nhò đó đáng lê hp hiêu 
ràng Ngài đã sóng lai ròi. 

2 4 : 3.—«Không tháy xác.» Bánglê đèu 
này khiê'n cho hp mùng-rõ' quá bôi và 
nhô' đê'n su du-ngôn cũa Chúa, song hp 
chĩ ngac-nhiên và sũng-sò' thôi. 

2 4 : 4.—«Hai nguò'i nam,» túc làthiên-
sú. Hai vi này đã đéu bâo tin-túc tót-lành, 
cũng nhu khi Ngài giáng-sanh vây, vi 
«thièn-sú... là thàn hàu viêc Búc Chúa 
Trò'i, đã đup'c sai xuô'ngđê giúp viêc nhũng 
nguò'i sê hu'ó'iig eo-nghiêp eúu-rôi» (Hê 
1: 14). Dàu Mác 16 : 5 chĩ chép vè môt vi 
thiên-sú, có 16 vi chĩ có môt trong hai vi 
áy nói chuyên vó'i nhũng nguò'i đén thăm 
mô (Ma 28 : 2-5). 

2 4 : 5. — «Sao các nguò'i tìm nguòi sóng 
trong vòng kê chét?» Ta hãy chú-ỳ, thiên-
sú không hôi rang : «Sao... tim nguò'i sóng 
lai,» bèn là « nguò'i sóng,» vì su chét không 
thê giũ Báng hàng sóng dirói quyèn nó 
(Sú 2 : 24). 

2 4 : 6-9.—«Ngài đã sóng lai.» Sau khi 
Phi-e-ro' đã xung Chúa là Báng Christ thì 
Ngài đã băt đàu day các môn-đò vè su 
chét và su sóng lai cũa Ngài (Ma 16: 21; 
Lu 9: 22). Vây, thiên-sú nhâc-nhó' lò'i áy 
cho các bà này. Phâi chi chúng ta nhò 
lai lò'i húa cũa Chúa nhu tin-đò đàu-tiên 
này, át sê dup'c yên-ũi trong nôi gian-
truân cùng giò' thù-lhách. Các nguòi đòn-
bà áy không thê làm thinh vè Tin-Lành 
quí-báu này, nên đã đi «rao-truyèn... cho 
muòi môt sú-dò và nhũng nguò'i khác.» 

2 4 : 10.—«Ma-ri Ma-đo'-len.» Trong 
vòng mpi nguò'i đòn-bà đã điroc cúu-rôi 
bô'i tin Búc Chúa Jêsus lúc đàu-tipn thi 
Ma-ri Ma-đo-len đúng đàu vì đã nhò-Ngài 
cúu khôi quyèn ám-ãnh cũa bây quĩ đũ 
(Lu 8 : 2, 3). Vì có' áy bà rát thii'ong-mén 
Chúa và sau khi Ngài sóng lai thì bà đã 
găp Ngài truó-c hêt(Gi. 20 : 14-18). «Gían-
no» (Lu 8: 3). «Ma-ri, me cũa Gia-co-» 
(Gi. 19: 25). 

2 4 : 1 2 . —«Phi-e-ro. . . chay đén mò.» 
Dàu khi áy Phi-e-ro' chua tin Chúa đã 
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song lai (càu 11), song vì ông có tánh toc-
mach nên đã chay tó-i no'i mò-mâ trong 
đăng coi thú. Giăng cũng đã đi theo nguò'i 
(Gi. 20: 1-10). «Vâi liêm ó' trên đát» vì 
Đúc Chúa Jêsus đã ra ngang qua vâi ãy, 
cũng nhu - khi sau Ngài đã vào phòng có 
cùa đóng lai. Viêc này đã khiê'n cho 
Giăng tin (20: 8), song Phi-e-ro chĩ lãy 
làm la-lùng thôi. 

Gi. 1 4 : 1.—«Lòngcác ngiro'i chó - hè bói-
rói.» Khi các môn-đò đang bõi-rõi quá-
bôi vì Chúa sâp lìa-bõ hp, thì Ngài phán 
lò'i rál yên-ũi này : «Hãy tin (ban khác 
djcli là «các ngivo'i tin») Búx Chúa Trò'i, 
cũng hãy tin ta nũa,» vì chinh Ngài cũng 
là Búc Chúa Trò'i. 

1 4 : 2.—«Tađisamsăochoeácngu'0'i . . .» 
Dàu Chúa đirong sâm san chô này trâi qua 
20 thê'-kyr nay, song Ngài chăng hè quên 
lò-i húa đâu. Só'-dĩ Ngài tái-lâm châm là 
vì Ngài muón cúu thêm nhièu nguò'i khác 
và dân hp vào nhà vĩnh-viên cúa Ngài 
(II Phie 3 : 9). 

1 4 : 6.—«Ta là đu-ò-ng đi,» không phâi 
chĩ là kê dân đirò-ng nlnr Giăng Báp-tít. 
«Lê thâf,» không phâi chĩ là nguò'i nói 
thât. Tu- cô chi kim không ai dám nói 
nhu- thê', và chĩ môt mình Ngài đáng làm 
giro'ng cho ta noi theo, đáng làm tiêu-
chuàn đuy-nhút clio mpi cách âu nêt ó' 
cúa ta. «Su sóng.» La-lùng thay! Khi 
Chúa sâp chiu chêt thay mpi ngu-ò-i.Ngài 
có thê quâ-quyè't ràng: «Ta là... su-sõng;» 

1 ãy vì Ngài biét châc sê tháng su-chét (I Cô 
i 15: 54-57). Búc Chúa Jêsus là mach su 

sóng cùa nho-n-Ioai (Sú 17: 25), nhu-ng 
Ngài rát muón ban su sóng đò-i đòi cho 
kê nào tin-cây công-lao thâp-tu'-giá cũa 
Ngài (I Gi. 5 : 20). «Chang bó'i Ta...» Lòi 
này bài-bác rõ-ràng lò'i nguòi ta tlurò'ng 
nói rang: «Con đu'ò'ng nào cũng dân đén 
Búc Chúa Trò'i đup -c.» Nguyên Chúa giúp 
ta mau đòn lê thât này ra cho mpi nguò'i 
đèu hiêu ràng chĩ môt mình Chúa Jêsus 
có thê dãn-dát hp đén cùng Búc Chúa Cha. 

Ú'ng-dung bài hoc cho môi tín-đô 
Vì chúng ta đã găp Búc Chúa Jêsus, là 

Đãng tù kê chét sõng lai, cũng nhuMa-ri 
Ma-đo-len, các nguò'i đò-n bà khác và các 
môn-đò Ngài, nên ta cũng hãy rao-truyèn 
Tin-Lành Ngài cho mpi nguò'i đugc biét 
vó'i, vì chĩ nhò- nghe đén và tin theo dao 
su sóng thì hp mó-i có thê hu'ó'iig đuoc su 

sõng đò'i đò'i và ó" vó'i Chúa ta. Ngirò'i 
thé-gian chăng có hi-vpng gì vè su sõng 
trong đò'i sau vì hp chua biét Chúa cũa su 
sõng trong đò'i này. Lòng ta chăng hê 
bõi-rõi, vì dàu ta phâi trâi qua trũng su 
chét, nlnrng ta biét ràng châc sê găp Chúa 
cr nuó'C thiên-đàng (Phil. 1 : 23). Vâ, nhò' 
lò'i Chúa và các đièm hâng xây ra truó'C 
con mât ta thì ta hiêu ràng trong vòng 
chúng ta át có lám nguò-i vân còn sõng 
cho đén khi Bãng Christ tái-lâm. «Lay 
Đúc Chúa Jêsus, xin hãy đén !» 

Ván-đè khó già i -quyét 

Cũng có kê nghi-ngai su sõng lai Đăng 
Christ và cho rang Ngài chĩ ngát trí môt 
lúc, ròi sau đã tĩnh lai đó thôi. Song ta 
hãy biét ràng Búc Chúa Jêsus dã thât chét 
vi bi đóng đinh cách khô-sô' và đau-đón 
thay, và khi bpn lính Rô-ma muõn cho 
Chúa chét mau đê chôn truóc khi trò'i tõi 
thi đã «láy giáo đâm ngang suòn Ngài, túc 
thì máu và nuó'c chây ra» (Gi. 19: 34). 
Vây, vì Búc Chúa Jêsus bi võ' trái tiin mà 
chét nên Ngài không thê tu-nhiêu tĩnh lai 
nhu kê chét giâ. Búc Chúa Jêsus đã chét 
thât đăng đèn-bòi tòi-lôi ta, và khôi ba 
ngày Chúa đã sóng lai thât đăng khiê'n 
chúng ta đirp'c xirng công-bình (kê nhulà 
chua tùng pham tôi) truóx măl Búc Chúa 
Cha (Rô 4 : 25). 

Câu hôi. —Tai sao tín-đò đàu-tiên khó 
tin su sóng lai cũa Chúa? Tai sao su sõng 
lai cũa Báng Christ có can-hê đén lòng tín-
nguõ'ngcũa môn-dò Ngài? Tai sao susõng 
lai cũa Báng Christ là bàng-chúng không 
cãi duoc vè su sóng lai cũa mpi nguòi 
trong ngày sau-rót? 

Thí-du vê bài hoc. 

«Ngài đâ sõng lai.» Có hai chàng thiéu-
niên hay khoe-khoang truóc măt mpi 
nguò'i rang mình khòng tin-kinh. Môt 
buôi só'm mai,hp đuo'ng trò-chuyên ó' môt 
ngã-tir thì tháy ông ebáp-sy Mô ó' đàngxa 
đi đên. Môt chàng nói vó'i ban mình ràng: 
«Kìa, hai ta hãy chpc ông cháp-su này vè 
đao-giáo cũa ông.» Khi ông áy đã đén 
gàn thì có mpt chàng hôi ràng: «Ông cháp-
su oi . tai sao ông tin ràng Búc Chúa Jêsus 
đã sõng lai ?» Ông cháp-su khéo đáp: 
«Vì tôi mó'i găp Ngài buôi sáng hôm nay 
đang khi sáp mình xuóng mà càu-nguyên 
Ngài tai nhà tôi.» 
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1 9 Avril, 1 9 3 6 

ĐÚC CHÚA J Ê S U S LÀ CÚU-CHÚA CHÚNG TA 
(Giăng 3 : 14-17; Rô-ma 5: 6-10; Plii-líp 2 : 5-11) 

CÂU GÕC :— Vì B ú c Chúa Trò'i Yêu-thiro»ng thé-g ian, đè'n noi đã 
ban Con môt cua Ngài, hâu cho hê ai tin Con â'y không bi 

hu'-mâ't mà điro'c sir sông đò'i đò i 
( G i ă n g 3 : 16) 

Gia-đình lê-bái 
13 Avril Giăng 3 : 1-21 
14 » Rô-ma 5: 1-21 
15 » Phi-líp 2 : 1-18 
16 » II Ti-mô-tliê 1: 1-18 
17 » Giăng 10: 1-21 
18 » Lu-ca 15: 1-32 
19 »> Ê-sai 53 : 1-12 
Lò'i mò" đàng.—Hai tuăn-lê truóc đây 

chúng ta đã hpc vè «Đúc Cliúa Trò'i là 
Cha chúng ta,» và chúng ta đã thay rõ 
ràng vi bàng Đúc Chúa Jêsus chua chét 
vi tôi chúng ta thì chua có ai kêu Đúc 
Búc Chúa Trò'i bàng Cha đup'c. Ngày 
nay chúng ta hoc vè «Đúc Chúa Jêsus là 
Cúu-Chúa chúng ta,» và vè phuo'ng-pháp 
cúu-rôi cũa Ngài. Có môt nhà thàn-đao 
nói ràng : «Néu có ai bâo tôi đoc bài tin-
kính thì tôi sê đáp ràng: Moi lê đao tôi 
đã hoc và giũ theo đèu tóm-tât trong môt 
câu này : 'Đúc Chúa Jêsus-Christ đã đén 
trong thé-gian đê cúu-vó't kê có tôi'» (I 
Ti 1: 15). Bó là tôn-chĩ duy-nhút cũa 
đao Tin-Lành. 

Giâi nghĩa tìrng câu môt 
Gi. 3 : 14.—«Môi-se treo con râu.» Dàu 

Kinh-Thánh phàn nlìièu dùng «con rân>. 
ehĩ vè ma-quĩ, song con rân Môi-se đã 
treo lên trên cây no'i đòng văngch ĩ bóng 
vè Búc Chúa Jêsus đã «trò nên tôi-lôi 
(không phâi trô' nên kê có tôi—Rô 8: 3) 
vì chúng ta, hàu cho chúng ta nhò' Dâng 
đó mà đup'c trô- nên su công-bình cũa 
Đúc Chúa Tròi» (II Cô 5 : 21). 

3 : 16.—«Đúc Chúa Trò'i yêu-thuo-ng.» 
Đú'c Chúa Trò'i là căn-nguyên su- cúu-rôi 
bô'i vì Ngài yêu-thuo'iig thé-gian, là kê 
làm-lac trong tôi-lôi (Rô 5 : 8 ; Êph. 2 : 4, 
5). «Đã ban,» nghĩa là nôp và tièn-đinh 
cho phâi chét, vì chĩ có phuo'ng-cách ãy 
cúu tôi-nho'ii đup'c. «Hê ai tin.» Ngoài 
su tin Chúa ra ta không thê làm chi đê 
đupx cúu vì Chúa đã làm trpn mpi su 
càn-yéu ròi (Gi. 17 : 4 ; 19 : 30). «Không 
bi hii'-mãt,» túc là chét làn thú hai và bi 

xa-cách Đúc Chúa Trò'i ò- đia-nguc (Khâi 
20:14, 15). «Su sông đò'i đòi.» Không 
nhũ'ng là sóng luôn, vì tôi-nho'n cũng sê 
sông mãi ô' đia-nguc (măc dàu bi kê là 
chét) và bj hình-phat cho dén đò'i đò'i; 
nhung cũng là sóng vó'i Chúa và chung 
huò'ng su sô'ng cũa Đãng hang sóng (I Gi. 
1:2) . 

3 : 17.—«Đúc Chúa Trò'i đã sai Con.» 
Sách Giăng có chép vè thuc-su này đén 
40 làn. «Chang phâi đê đoán-xét.» Làn 
đàu Chúa dã dén đê lâp ra phuo'ng-pháp 
cúu-rôi; làn thú hai Ngài sê đén đê ban 
su cúu-roi cho kê tin Ngài và đoán-xét 
kê chang tin (Hê 9: 27, 28; II Tê 1 : 7-9). 

Rô S: 6. — «Khi chúng la còn yéu-đuói,» 
túc là chét vì tôi, không thê lu cúu lãy 
mình đup'c. Lúc Đúc Chúa Jêsus chét 
thay vì tôi-nho'n thi luât-pháp không thê 
cúu dân Y-so'-ra-ên đup-c ; trái lai, hp hay 
trái-pham luât-pháp ãy. Các đãng tiên-
tri, các thày té-lê câ cùng các vi vua cũa 
dân ãy cũng không có quyèn đê cúu dân 
ãy, vi cũng đèu là tôi-nho'n câ, tôi-lôi đã 
khién cho súc-luc cũa linh-hòn hp phâi 
yéu-mòn và hp không thê nào cliõng-cir 
nòi vúi tôi-ác. Lúc hãy giò' «Đãng Christ 
đã theo kỳ-hen chiu chét vì kê có tôi.» 

5 : 7,8.—«Chét vì nguò'i nghĩa... chét 
vì nguò'i lành.» Có khi có kê bãt-đâc-dĩ 
phâi chét thé cho nguò'i không đáng chét, 
chó - chua hè có ai vi nguò'i ác mà chét 
bao giò'. Dàu trong vòng loài nguò'i 
chăng có «nguò'i nghĩa» hay là «nguòi 
lành» (vì mpi nguò'i đã pham tôi — Rô 3 : 
10, 23 v. v.) đáng đup'c Chúa chét thay, 
nhung bô'i lòng thuo'ng-yêu Chúa đã dành 
lòng vì mpi tôi-nho'n chiu chét. 

5 í 9.— «Nliò- huyét Ngài đup'c xung 
công-bình.» Huyét Chúa bôi-xóa tôi kê 
tin theo Ngài (Thi 103: 12; Ê-sai 44: 22), 
đên noi truó'C măt Đúc Chúa Cha hp 
đup'c kê là chua tùgg pham tôi gì câ. 
«Nhò Ngài đup'c cúu khôi co'n thanh-nô.x 
Vì chúng ta không còn đúng trong đia-vi 
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tôi-loi, iilurng đirng trong đia-vi công-
binh cũa Đãng Glirist, nên chúng ta cũng 
thoát khôi bi hình-phat vi tôi chúng ta 
đã pham mà nay đã đu'O'C tha-thú ròi 
(Gi. 3 : 36; 5: 24)." 

S: 10.—«Còn là thù-nghich»—So-sánh 
vó'i «yê'u-đuói» õ- câu 6. Căn-nguyên su 
thù-nghich này cũng hò-i loài nguò-i đâ 
pham tôi. ((Hòa-thuân... bô'i su chét cũa 
Con Ngài» vi đã đup'c xirng công-bình bó'i 
đúc-tin ròi (5: 1). «Nhò-su sóng cũa Con 
ãy mà đup'C eúu,» nghĩa là đupc cúu 
tlioát khôi quyèn cũa tôi, vi Ngài hãng 
sóng đê càu thay cho chúng ta (I Gi. 2 : 1 , 
2 ; Hê 7: 25). 

Phil. 2 : 5.—«Bòng môt tâm-tình,» túc 
là láy Chúa làm guong vè su ha minh 
xuóng và su tù-bô mình. 

2 : G. —«Ngài vón có hìnli Búc Chúa 
Trò'i,» nghĩa là Búc Chúa Jêsus vón có 
môt thê-yéu vó'i Búc Chúa Cha tù truó'C 
vô-cùng. «Chăng coi su binh-đang... nên 
nám-giũ'.» So-sánli vó'i ma-qui vón hát-
bình-đăng vó'i Búc Chúa Trò'i, song nó 
đã kiém tlié tu nhac mình lên cho bàng 
vai vó'i Ngài (Ê-sai 14: 12-14). 

2 : 7 , 8.—Đúc Chúa Jêsus «đã tu bô 
mình đi» bó'i «láy hinli tôi-tó' và trô' nên 
giong nhu loài nguò'i.)) Đúc Chúa Jêsus 
không thê tu bô thàn-tánh hay là các 
đúc-tánh cũa Ngài; Ngài chĩ lam đê su 
chói-lôa cũa bon-tánh và các đúc-tánh 
Ngài riêng ra môt bên (các môn-đò dã 
mtic-kích su chói-lôa ãy trên núi hóa-
hìnli—xem Ma-thi-o- 17:2) trong thòi-
gian Ngài tu ha mình xuóng đăng cúu-
rôi ta (Gi. 17:5). «Hiên ra nlnr môt 
nguò'i.» Ngài đâ trô nên môt nguò'i thât, 
song Ngài không phâi vì có' đó mà thôi 
làm Đúc Chúa Trò'i (Rô 5 : 19 ; I Ti 2 : 5 ; 
Hê 5: 8). ((Thâm chi chét trên cây thâp-
ttt.» Đày là bâc sau-cùng trong su tu ha 
mình xuóng cũa Chúa vinh-hiên. Ngài 
buôc phâi chét cácti rãt đau-đó'n và sĩ-
nhuc này mó'i đèn tôi cho nhun-loai 
đupx (Gi. 12 : 32, 33; Ga 3 : 13, 14). 

2 : 9.—«Bem Ngài lên rát cao,» túi cho 
Ngài vón ó' tù truó-c vô-cùng. Sau khi 
Chúa đã tu ha mình xuóng đên bâc thãp-
hèn cuói-cùng thì mó'i đirpc đem lên cao 
nlnr thé; chang nhũng là đupc đem lên 
nhu Búc Chúa Trò'i, mà lai cũng nhu 
môt ngirò'i nũa (Ma-thi-o 28 : 18; Mác 16 : 

19; Ê-phê-sò 1:20-22; Hê-ba-ro- 2 : 9). 
2 : 10 .—«Nghe đén danh Búc Chúa 

Jêsus,» túc là khi Chúa tái-lâm. «Mpi đâu 
gói trên trò'i))—các thiên-sú và các thánh-
đò. ((Diró'i đãt»—kê còn sóng khi Chúa 
tái-lâm (Khâi 1 : 7). aBèn diró'i đát»—ma-
quĩ, các quĩ-sú nó và kê gian-ác (Mác 3 : 
11 ; Gia 2: 19; Khâi 5: 13). 

Ú'ng-dung bài hoc cho moi tín-đô 
Kinh-Thánh day rõ-ràng vè ba đièu-kiên 

cũa su cúu-roi ; (1) Nguò-i ta phâi sanh 
lai (Gi. 3 :3 , 7); (2) Búc Chúa Jêsusp/idí bi 
treo lên (Gi. 3 : 14); và (3) Ai đup'c cúu 
thi phâi tin Đúc Chúa Jêsus mó'i đuoc (Ma 
16: 16). Chúng ta đã giũ tron hai đièu-
kiên có can-hê đên mình chua ? Nói 
tóm lai, chúng ta đã thât lòng tiép-nhân 
công-lao cũa Cúu-Chúa chua ? 

Ván-đê khó giâi -quyêt 
Có kê qua-quyêt ràng su chét cũa Búc 

Chúa Jèsus là viêc tình-cò' và không can-
hê đén su cúu-rôi nhon-loai. Sô-dĩ hp 
mnón tin nlnr thé là vì hp lu khoe có đũ 
tài-trí tu cúu láy mình đirp'c. Dàu vây, 
nliò' lò'i phô-bày trong Kinh-Thánh chúng 
ta hieu rõ-ràng rang Búc Chúa Jêsus đã 
chiu chét theo kỳ-hen và theo su biét 
tru'ó'c cũa Búc Cluìa Trò'i, vì chĩ bô'i 
phuo'ng-pháp ãy loài nguò'i mói có thê 
duoc tlia tôi và thoát khôi cái án-phat đã 
tièn-đinh clio kê nào hôi-nghich cùng 
Chúa, là Báng thánh-khiét'. 

Câu hôi.—Tai sao con rãn bàng đòng 
có thê làm hinh-bóng vè Chúa Jêsus?—Ta 
đu'pc cúu bô'i su chét cũa Chúa và bó'i su 
sõng cũa Ngài khác nhau thê nào? 

Thí-du vè bài hoe 
'Mõi khi ông muc-su kia đén thăm môt 

í-i linh tliùy đang nãrri tai nhà thuo'ng 
fì ngu'ò'i áy lai ngõ ỳ không thê tin Kinh-

Thánh. Ông muc-su bâo ràng : «Ông hãy 
bât đàu đpc sách Tin-Lành Giăng và càm 
cây viét chi đô đê gach du'ó'i mpi càu ông 
không thê tin đirp'c.» Khi lai găp nhau, 
ông muc-su có hôi rang : ((Ông đã găp câu 
nào không tin đup'c chua?» Nguò'i linh 
chĩ lác đàu và mĩn cuòi thôi. Môt ngày 
kia, ông muc-su đén thăm thì tháy nguò'i 
linh đã chét ròi, cuón Kinh-Thánh đang 
đê mô' tai trên giuò'ng, và õ- ngoài lè kè 
đoan 3 : 16 có biên bàifg viét chi đõ rang: 
«Cám on Chúa, tôi đã Ihâ neo no'i câng 
vũng-chác ròi.» 



T H Á N H - K I N H B Á O 125 

2 6 Avril, 1 9 3 6 

ta tiêu-tán su buòn-bã trong lòng đê 
huô'ng su vui-mùng «Đièu-răn...trong-
sach,)) không bi pha-lôn vó'i tôi-lôi. «Mât 
sáng-sũa.» Măt tôi-nhon bi làng vì có'tôi-
lôi nên không tháy Chúa đup-c; nhò - lùi 
Ngài nó mó'i đup'c sáng lai. 

1 9 : 9 . — «Kíuh-sp\.. trong-sach,» vì nhó 
su kính-sp' iò'i Cliúa phán-dăn vè su nên 
thánh ta mó'i có thê nên thánh (Gi. 17 : 17). 
Viêc áy «hàng còn đén đòi đò'i.» ((Mang-
linh... cho'n - thât... công-bình»—dàu nó 
buôc ta làm gì cũng vây. 

1 9 : 10 . — «Quí ho-n vàng...» Dàu ngu'ò'i 
đòi láy vàng bac làm quí, song lò'i Chúa 
càng quí hon nũa, vi nó không hè bi mát 
đi đupc (I Phie 1 : 25). «Ngpt ho'n mât.» 
Nguò'i dòi cũng láy làm thôa-mãn vè mpi 
su vui-suó'ng cùa tôi-lôi. Tín-đò chăng 
biêt chi ngpt-ngào hon lò'i phán cũa Chúa 
(Thi 34: 8; I Phie 2 :3 ) . 

1 9 : 11.—(cBirp'c thông-hiêu.» Ví bãng 
chăng có lò'i Chúa day-dô thì nào có ai 
hiêu gi vè tôi-lôi, su hình-phat, su cúu-
roi v. v. ? ((Phàn-thuô'ng))— hièn-thòM ta 
có hanh-phuó'c, su vui-mùng, su tha tôi 
v. v., và trong ngày tiro'ng-lai ta sê hliô-ng 
su sóng đò'i dò'i. 

1 9 : 12 .— « Ai biét...?» Tu-nhiên ta 
chang có thê biet su sai-làm cũa mình; 
chĩ nhò'lò'i Chúa và Thánh-Linh Ngài soi 
sáng cho thì mó'i biê't đup'c. «Tha các 
lôi ta không biét.» Ai càu-nguyên nhu 
thê át sê đirp'c Chúa soi sáng cho đăng 
xu-ng tôi giáu-kín ra và đup'c tha cho (Lê 
5: 15,16; Dân 15: 22': 24, 28). 

1 9 : 1 3.—«Cô-ỳ pham tôi.» Dàu ò- vào 
đò-i Cuu-U'ó'c hay đò-i Tân-Uó'c tôi này 
cũng không thê đup-c tha-thú (Dân 15 : 30, 
31; Hê 10 : 26). 

1 9 : 14.—((Lò-i nói... su suy-gâm.» Ta 
cũng có thê pham tôi boi su suy-gâm.sai-
làm (Ma 9 : 4 ; Ga 6 : 3); còn su pham tôi 
bô'i lò'i nói nhièu là duò-ng nào (Ma 12: 
34; Gia 3 : 1-12). 

II Ti 3 : 14.—«Hãy đúng vũng»—so-
sánh vói kê hôi dao tù câu 1 đén 13. «Hoc 

KINH-THÁNH LÀ LÒ'I PHÁN CUA ĐITC CHÚA TRÒ'I 
(Thi-tliièn 19: 7-14 ; II Ti-mò-lliè 3 : 14-17) 

• Câu g ò e : — «Câ Kinh-Thánh đèu !à bô'i Đ ú c Chúa Trò'i soi-dân, eó íeh cho su-
day-do, bê-tráeh, sù*a-tri, day ngu-ò'i trong su- công-bình» 

(II T i - m ô - t h ê 3 : 1B) 

Gia-đình lê-bái 
20 Avril II Ti-mô-thê 3 : 1-17 
21 » Thi-thiên 19: 1-14 
22 » Nê-hè-mi 8: 1-18 
23 » Sú-đò 17: 1-15 
24 » II Vua 22 : 1-20 
25 » Thi-thiên 119: 89-104 
26 » Thi-thiên 119: 105-136 
Lò'i mô' đà|*g.—Trâi qua các thòi-dai 

có lám nguòTlàin giroug sáng cho ta vè 
su kê-cúu và tôn-trpng Kinh-Thánh. Ti 
nhu Môi-se (Phuc 6 : 4-9); Giô-suè (1: 8,9); 
Vua Giô-si-a (II Vua 22: 8-20); Vua Ba-vít 
(Thi 19: 7-14; 119: 9-11); Sú-đò Phao-lô 
(II Ti 3 : 14-17); các tín-đò Tê-sa-lô-ni-ca 
(Sú 17 : 10-12) và chính Đúc Chúa Jêsus 
(Lu 24: 25-32). Ngày nay cũng chang có 
ngu'òi nào có thê phuc-su Búc Chúa Tròi, 
miên là hét lòng tôn-trpng lò'i Ngài phán. 
Kinh-Thánh là chuan-đích duy-nhút cho 
đò'i sô'ng thiêng-liêng cíia tín-đò (Phuc 8 : 
3 ; Thi 119: 105), cũng là phuo'iig-pháp 
l inh-nghiêm hon hét đăng khiê'n cho 
ngivò'i ngoai-dao tró lai tin theo Chúa 
Cúu-the(IITi3: 15;Êph. 6: 17;Hê 4: 12). 

Giâi nghĩa tìrng câu môt 
Thi 1 9 : 7.— «Luât-pháp cùa Đúc Giê-

hô-va,» túc là mgisu truyèn-day cũaChúa, 
chang uhũng là 10 đièu-răn Môi-se thôi 
đâu. «Tron-ven.» Lúc bây giò' dàu chua 
có cá bô Kinh-Thánh nhu ngày nay, song 
Đa-vít có phàn nào thì cũng kê là tron-
ven câ. «Bô linh-hòn lai.» Dàu khi áy 
su măc-thi cùa Chúa chua dày-đù, song 
lò'i Ngài phán không phâi vì có' đó mà 
mát quyèn đâu. «Bo lai» chĩ vè lò'i Chúa 
v8n có quyèn khiê'n ta tró' lai cùng Chúa 
khi ta đã ăn-năn (23 : 3). Tác-giâ cũng 
xrrng lò'i Chúa bàng «chúng-có',» vì nó 
làm chúng vè đia-vi tôi-lôi cũa loài nguòi, 
cùng tõ cho mpi ngu'ò'i biêt nhò- Chúa 
mó'i đirp'c tha tôi («kê ngu-dai—túc là 
ngu vè lò'i Chúa—tró' nên khôn-ngoan»). 

19 : 8.—«Gièng-niói... ngay-lhăng.» Lò'i 
Chúa không hè che-đây tôi-lôi cũa ai, 
nlurng chĩ thâng ra, và iilio'n đó làm cho 



126 T H Á N H - K I N H B Á O 

nhũng đèu đó vó'i ai,» tú'c là bà nôi và bà 
me Ti-mô-thê (1 : 5), vàchíuli mình Phao-
lô (2 : 2 ; Sú 16 : 1-3). 

3 : 1 5 . — «Còn tho --ãu.» Trách-nhiêm 
tín-đò day trê con biê't lò'i Chúa quan-hê 
là dirò-ng bao! (Phuc6: 7; 11 : 19; Châm 
22:6). «Biét Kinh-Thánh,» túc là Cuu-
Uó'c, song nliò-3: 16 ta biê't ràng Tàn-U'óc 
có thàn-quyèn bang Guu-Uó'C. «Khôn-
ngoan đê điroc cúíf v. v.» Bãt cú ô- vào 
đò'i Cu'U-U'ó'c hay là đò'i Tân-lPó'C hê ai 
đuuc cúu cũng chĩ bô'i tin đê'n Búc Chúa 
Jêsus-Christ thôi (Lu 24: 27,44; Hê 4 : 2). 

3 : 16—«Kinl)-Thánh.. . bô-i Đúc Cliúa 
Trò'i soi-dâu.» Chũ' «soi-dân» có ỳ là «hà 
hoi vào» và bô'i đó các táe-giâ.Kinh-Thánh 
đã Irô' nên vô-ngô đang lúc chép lò'i Chúa, 
đên đôi chang chép đèu sai-làm nào hét. 
«Có ích cho suday-đô» vè Đúc Chúa Trò'i 
và moi su ta càn phâi biêt đê ăn-ó' đep 
ỳ Ngài. «Bê-trách, súa-tri v. v.» Kinh-
Thánh châng nhúng day cho ta biét phâi 
noi dirò'ng nào mà dê'n cùng ("húa, nhung 
sau khi ta đã theo Ngài mà lai so-ỳ làm-
lac đèu chi thì Kinh-Thánh có đù su day-
dô đê răn-hâo ta, miên là ta làng tai 
nghe theo. 

3 : 17.— «Nguò'i thuôc vè Đúc Chúa 
Trò'i đuo'c trpn-ven.» Sau khi Kinh-
Thánh dã chĩ-dân cho la trô' nên con-cái 
Đúc Chúa Trò'i ròi thi nó cũng có đú thân-
quyèn khién cho ta đu'pc thành-nhon ô' 
trong Ngài (Êph. 4 : 13 ; I Ti 6 : 11). «Sâm-
san... viêc lành»—rõ-ràng lám sau khi tin 
Chúa nguòi ta mó'i có thê làm viêc lành 
điroc, chó' không thê làm viêc lành gì đê 
đupc cúu. 

ÍTng-dung bài hoc eho môi t in-đò 

Tín-đò hãy noi guo-ng các thánh ngày 
xua và chính Chúa Jêsus mà kính-trpng, 
tin-cây vàvâng theo Kinh-Thánh. Vì chĩ 
Kinh-Thánh có thân-quyèn đè day-dô, bê; 
trách và súa-tri, nên ta càn phâi đpc 
Kinh-Thánh càng ngày càng nhièu hon. 
Néu ta mòi năni đpc câ bô Kinh-Thánh 
môt làn ât sê đupc phuó'c Chúa nhièu. 
Hõi ông truyèn-đao, Hôi-Thánh ông đuo-ng 
chăn-nuôi đó có khao-khát môt con phuc-
hung tù no-i Cbúa chăng? Chĩ có môt 
phuo 'ng-cách huô-ng đăc-ân áy, túc là 
năng'giâng-day Kinh-Thánh và khuyên 
tín-đò hãy kê-cúu lò'i quí-báu áy càng 
thêm, vì Đúc Thánh-Linh sê lãy lòi áy 

tĩnh-thúc lòng tín-đò. Khi áy quyèn-
phép Chúasê tó-bày ra ó' giũa Hôi-Thánh 
đăng khién cho nguò'i ngoai-đao trô- lai 
tin theo Chúai 

Ván-đê khó giái-quYét 
Tai sao ta tin ràng Kinh-Thánh là bô'i 

Đúc Chúa Trò'i mà có ? (1) Truóc hét vì 
Đúc Chúa Jêsus và các tác-giâ Tân-líò'C 
đèu đã làm chúngcho su cho'n-chánh cùa 
Kinh Cuu-Uó'C (Ma 2 : 5,6 ; 4 : 4, 7, 10 ; Lu 
24 : 27, 44 ; Gi. 10 : 34, 35). (2) Đúc Chúa 
Jêsus cũngđã du-ngôn vè thân-quyèn cùa 
mpi sách do các sú-đò Ngài sê chép sau 
khi Ngài ngu vè tròi (Gi. 16: 12, 13). 
(3) Lai nũa, trong lúc các tác-giâ Kinh-
Thánh đang chép lò'i Cfiúa thì nhò' Đúc 
Thánh-Linh soi-dân nên không có thê sai-
làm (Sú 1 : 16 ; 4 : 25 ; Hê 3 : 7 ; 9 : 8 ; II 
Phie 1: 20, 21). (4) Nhièu lòi các đãng 
tiêu-tri và các sú-đò du-ngôn dã đupc 
úng-nghiêm ròi. (5) Chua hè có môt 
ngirò'i nào chĩ ra môt lò'i sai-làm nào đã 
chép trong Kinh-Thánh. (6) Búc Thánh-
Linh, là Đáng ngu vào lòng tín-đò, làm 
chúng cho ta biét ràng Kinh-Thánh là lò'i 
phán-bâo cùa Đúc Chúa Tròi. Bang-
chúng này quan-hê hon hét. 

Câu hôi.—Tín-đò đpcKinh-Thánh nhièu 
có ích-lp'i thê nào?—Su kêu-cúu Kinh-
Thánh có can-hê đén su phuc-hung Giáo-
Hôi Báng Christ chăng?—Tai sao ta tin 
ràng Kinh-Thánh là bô'i Đúc Chúa Trò'i 
mà có? Tai sao tín-đò càn phâi day 
Kinh-Thánh cho con-cái? 

Thí-du vê bài hoc 
Tai môt xú bên Âu-chàu có môt thày 

đi bán Kinh-Thánh ô' môt làng np. Phàn 
nhièu đàn-cir'tai noi ãy có lòng cúng-cói, 
không chĩú ruó'C thày vào nhà, hoăc mua 
sách,gt câ. Nhung có môt ông tho rèn 
ruó ;c thày vào nhà, đua cuô'n Kinh-Thánh 
cho thày xem và nói ràng: «Cách muò'i 
bây năm vè truó-c có môt thày dê'n đây 
bán Kinh-Thánh cũng nhu thày vây. Có 
nhièu nguò'i mua, song sau ít lâu có môt 
nguò'i xui hp đót đi. Khi lũa đuong cháy 
thì ông thân tôi và tôi tháy môt tò' giáy 
bay lên cao. Khi nó ròt xuóng tôi tháy 
lò'i này: Trò'i đãt sê qua, nhung lò'i ta 
nói châng bao giò- qua (Ma 21: 34). Vì có-
lòi la-lùng ãy hai cha oou tôi đã giut môt 
cuon Kinh-Thánh ra khôi lũa, hang ngày 
kê-cúu nó và bô'i đó đupc cúu-rôi.» 
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Gia-đình lê-bái 
27 Avril Sáng 3 : 1-24 
28 » Ê-sai 1 : 1-20 
29 » Rô 1 : 18-32 
30 » Rô 3 : 1-20 
l«'Mai Ê-sai 2: 1-22 
2 » Mác 2 : 1-12 
3 » Thi-thiên 51 : 1-19 
Lò'i mô* đàng.—Tôi-lôi túc là tu-tuô-ng, 

lò-i nói, viêc làm, hay là su ham-muôn 
•trái-nghich vó-i luât-pháp và ỳ-chĩ cúa 
Búc Chúa Tròi (I Gi. 3 : 4). Nguyên-do 
tôi-lôi trong vù-try là bô-i ma-qu! phân-
nghich cùng Búc Chúa Tròi (Ê-sai 14: 
12-17; Ê-xê 28: 1-19; II Phie 2 : 4 ) ; còn 
nguyên-đo tôi-lôi trong thé-gian là bô-i 
tô-tiên ta nghe theo su cám-dô cúa ma-
qu'í mà trái-pham mang-linh Búc Chúa 
Tròi (Sáng 3 : 1-24 ; Rô 5 : 12 v. v.). Tù 
dó trõ' vê sau moi nguòi đã bi bôn-tánh 
htr-hoai hô-i tô-tiên di-truyèn lai bât-buôc 
ho pham tôi (Rô 3 : 10, 23). Vì c ò ã y l o à i 
nguò-i phâi hô'i-câi, và bô'i đúc-tin dén 
Búc Chúa Jêsus mó-i đup'c Đúc Chúa 
Trò'i tha-thú tôi cho và đuo-c cúu-rôi 
(II Cô 7: 10). 

Giâi nghĩa tìrng câu môt 
Lu 1 5 : 11.—«Môt nguò-i kia có hai 

con trai.» Nguòi cha nây chĩ bóng vè 
Đúc Chúa Tròi; còn hai đúa con trai chĩ 
bóng vè hai liang nguò-i tôi-lôi trong thé-
gian. Hang thú nhút pham tôi cách tô-
tirò-ng, bây-ba và gòm-ghê, đén nôi ai 
nay đèu chê-bai ho. Hang thú hai, tuy 
bè ngoài ăn-ô- ngay-lành, song lòng ho 
vôn đày-dây nhũ'ng ác-tuô-ng. Kinh-
Thánh kê câ hai hang đèu là pllóng-dãng 
và xa-cách Đúc Chúa Trò-i câ. 

1 5 : 12.—«Phàn cũa mà tôi sê đuo-c.» 
Khi nguò'i cha thác ròi thì theo luât xú 
ây con truô'ng-nam đup-c ăn hai phàn 
gia-tài. Vây, em út này chĩ có phép ăn 
môt phàn ba gia-tài cũa cha, song nó 
không thê ép-buôc cha chia phàn cho nó 
lièn. Dàu vây, nguò'i cha san lòng chia 
lièn, tô ra Búc Chúa Trò'i khoan-dung vì 

tu-đo xài-phí moi vât Ngài dã đung nèn. 
1 5 : 13.—Con trai này dã đi «phuo-ng 

xa« dê «ăn-choi hoang-dàng» vì nó sp- e 
làm vây cr gàn nhà thì có su ngăn-trô' 
chăng. Láni khi nguò'i đò'i muôn pham 
tôi thì lìa xa nhà-cũa quê-huo'ng, đi dén 
no-i nguòi ta không quen ho, hàu clio ít 
hô-then ho-n. 

1 5 : 14.—«Con đóiló-n... nghèo-thiéu.» 
Nhũng nguò-i tôi-lôi có môtsuthiéu thô'n 
nguy hon su nghèo-thiéu tièn-bac hoăc 
thúc ăn bôi phàn, túc là thiéu-thô'n vè 
lòi Chúa (A-mô't 8: 11). 

1 5 : 15.—Nguò-i «đi làm miròn cho 
môt nguòi bôn-xú» vi nó rãt hô-then và 
không dám vè nhà cha. Riét bao nguò'i 
vì hô-then mà cú làm tôi-mpi cho ma-
quĩ, không dám trô' vè cùng Đúc Chúa 
Tròi. «Chăn heo.» Làm nghè này rãt 
là sĩ-nhuc cho Nguò'i Giu-đa và chĩ vè su* 
pham tôi cuc -đ i êm cũa nhièu nguò'i 
thé-gian. 

15 : 16.—((Nhii'ng chăng ai cho.» Ban-
hũu đã hang ngày cho'i - bô'i vó'i nó bây 
giò- ô- đâu? Chũ nó cũng không thuo'ug-
xót nó chi hét. Cũng môt thê ãy, ma-
quĩ không hè thu'O'ng-xót kê nào bi khô'n-
nan vì đã hêt lòng pliuc-su nó. 

1 5 : 17.—«Tĩnh-ngô.» Str vui-suó'ng 
cũa tôi-lôi chĩ là tam-thòi tliôi. Đang 
lúc con phóng-dãng này ăn-xài lo-ló'n thi 
nó hình nhu mê-mân; đén khi th iéu-
thô'n và gàn chét đói thì nó mói tĩnh lai 
và suy-gâm vè su dù-dât tai nhà cha nó. 
Tôi-loi khién cho loài nguò-i mê-mân 
không biét su- nguy-hiêm cũa đòi sô'ng ho 
xa-cách Đúc" Cliúa Trò'i. Khi nào ho 
đu'iig trong đia-vi kém-thiéu, đói-ráck, 
hay khô'n-nan, thi hp mó'i suy-nghĩ vè 
Chúa. Đó là bâc đàuTnhút cũa su ăn-
năn vì hp đã chán-ngán tôi-lôi ròi. 

15 : 18.—«Ta sê đúng dây trô vè cùng 
cha.» Bô'i ỳ-diic nguò'i này đã dat đén 
biíc thú hai trong su ăn-năn. Tôi-nhon 
lãy làm gó'tu-ghê tôi-ácmình cũng không 

TÔI-LÔI, SU" HÓI-CÀI VÀ ĐÚC-TIN 
(Lu-ca 15: 11-24) 

CÂU GOC:—Còn nè'u ehúng ta xirng tôi mình, thì Ngài là thành-t in c ô n g - b ì n h 
đè tha tôi cho chúng ta, và làm cho chúng ta sach moi đ'êu g ian-ác 

(l Gk ìng 1 : 9) 

Ngài cú nhin-nhuc và đê clio loài nguò-i 



đũ ; hp phâi quyét-đinh bô đu-ò-ng ác và 
tró- lai cùng Bú-c Chúa Cha (Ê-sái 55 : 7 ; 
Gi. 8 :11). Suphân-loan (RÔ5: 10)đãđãn 
ngu-ò-i nây đén «phiro-ng xa» và su* kiêu-
ngao đã càm nguò-i tai đó. Khi nó đã 
buòn-buc vè viêc nó đã làm, hàng lòng 3 
trô - vè cùng cha và xung tôi vó-i nguò-i thi 
mó-i có thê đup-c tha-thú. Kê nào muôn 
Đúc Chúa Trò-i tha-thú tôi cho thì cũng 
hãy làm y nhu vây. 

1 5 : 19.—«Đãi tôi nhu đúa làm muó'n.» 
Kê nào tin Chúa thât thì sê có bang-
chúng nây trong đò-i song hp, túc là su 
khiêm-nhiròng. 

1 5 : 20.—«Cha thây... chay ra.» Câu 
nây chĩ rõ-ràng vè su yêu-thtto'ng lún-lao 
cũa Bú-c Chúa Trò-i doi vó-i tôi-nho-n 
(Rô 5: 8). 

15 : 21.—«Tôi đã đăng tôi vó-i Trò-i và 
vó-i Cha.» Bón chũ khó nói ho-n hêt 
trong bãt cú tiêng nói nào là : «Tôi đã 
pham tôi.» «Cliâng còn đáng gpi là con.» 
Không có tôi-nho-n nào xúng-đáng nhân-
lãnh đèu chi no-i Đúc Chúa Trò'i. 

15 : 2 2 . - «Cha hâo... lãy áo tót nhút.» 
Con chua xung hét tôi thì cha đã tiê'p-
nhân nó ròi. Ao này chĩ vè su công-bình 
Chúa ban cho kê tin Ngài (Gióp 29: 14; 
Ê-sai 64: 6 ; I Cô 1: 30). «Đeo nhân vào 
ngón tay» chi vè su phuc-chúc trong gia-
đìnli và quyèn-phép Chúa ban cho kê 
tin Chúa đirp-c tró' nên con-cái Đúc Chúa 
Trò'i (Gi. 1 : 12). «Mang giày vào cho*n.» 
Nguò-i nô - lê chi đi cho'n không, song 
con-cái có phép mang giày. Câu này 
mô-tâ lòng yêu-thuo-ng Đúc Chúa Tròi 
đõi vó'i loài nguò'i đã ăn-năn tôi. 

1 5 : 2 3 . —«Bò con mâp.» Truóc đê té 
Đúc Chúa Tròi và câm-ta Ngài, sau đê 
ăn mùng vó;i nriau-vì con út đã vè nhà. 

15 : 2 4 . —«Con ta đã chê't,* túc là chét 
trong tôi-lôi (Êph, 2: 1 ; Cô 2 : 13). «Lai 
sõng.» Kê nào muón làm con Đúc Chúa 
Trò'i phâi sanh lai làm nguò'i mó'i. 

Ú*ng-dung bài hoe theo môi tín-đò 
Chĩ có nhũng con phóng-đãng đâ tró-

lai cùng Đúc Chúa Trò'i ròi mó'i có thê 
hiêu rõ thí-du này. Só'-dĩ ta đup'c du 
phân su cúu-rôi cũa Đáng Christ là vì ta 
đã buòn-buc vè tôi minh, quyét-đinh bô 
nó, đén cùng Chúa, án-năn và xung tôi 
vói Ngài. Khi ta đã hô'i-câi ròi thì" ta 
hãy giúp-đõ- cho kê khác hiêu-biét đia-vi 

hu-mãt cũa hp ó- «phuo'ng xa,» hàu cho 
bó-i su tró- lai cũa hp «truó-c măt thiên-
sú cũa Đúc Chúa Trò'i... sê mùng-rõ - cho 
môt kê có tôi ăn-năn.» Trong khi ta đi r 
làm chúng vè đao ta nên tô cho mpi 
nguò-i biêt rang hp chĩ càn bâl-chuó'c 
con phóng-đãng này, đén cÙMg Chúa và 
xung tôi vó'i Ngài thôi. 

Vâ'n-đè khó giâi -quyét 
Khi đpc qua thí-du này thì có kê hò-

nghi và cho ràng vi chăng có chép vè su 
đô huyê't cho nên không càn nhò' su chê't 
cũa Đúc Chúa Jêsus mó'i đup'c tha tôi. 
Nhung ta hãy nhó' rang ví-du này cũng 
không có chép vè su giáng-sanh cũa Chúa, 
thàn-tánh cũa Ngài, su song lai hay su 
thăng-thiên cũa Ngài, v. v. Dàu vây, la 
cũng tin mpi su đó luôn. Thí -đu này 
chĩ chép vè môt măt cũa su cúu-rôi, túc 
là su yêu-tluro-ng cũa Đúc Chúa Trò-i đói 
vó-i kê lac mãt trong tôi-lôi, và Ngài s ln 
lòng tha-thú cho hp khi hp tró' lai cùng 
Ngài. Môt thí-du trong Kinh-Thánh 
không thê nào phô-hày mpi lê đao trpng-
yéu cũa Tin-Lành. Ta càn hãy kê-cúu 
câ bô Kinh-Thánh thì mó-i hiêu hêt các 
lê đao ây. 

Câu hôi.—Tai sao Búc Chúa Jêsus đã 
day ba thí-du có chép trong đoan này 
(câu 1, 2)?—Tôi-lôi là gì?—Ăn-năn tôi có 
nghĩa gi?—Muón đup'c Đúc Chúa Trò-i 
tha-thú tôi cho thi ta hãy làm gì? 

Thí-du vè bài hpc 
Môt nguò-i giàu bên nuóc Trung-hoa 

cũng có hai con trai. Vì con út đã tiêu 
sach gía-tài nên bi nguò-i cha đucìi ra 
khôi nhà. Môt đêm kia, nó đã hiêp vó-i 
môt bon giăc, xông vào nhà cha mình 
và cuó'p môt cái ruong đung nhièu tièn-
bac. Khi có nguò'i thuât chuyên đó cho 
cha nó nghe thì ông ãy phái môt nguò'i 
đi tìm nó và nói vó'i nó răng: «Nèu con 
sln lòng bô đuò-ng ác mà trô' vê cùng 
cha, thì cha sê tha-thú tôi clio.» Con áy 
đã chiu nghe lò'i khuyên-bâo cũa cha, và 
khi trõ' vè nhà nó thì cha nó đã dãi tiêc 
và niò'i câ làng-xóm đén ăn mùng vói 
nhau. Song le trong nhũ-ng món ăn 
ngu-ò-i cha bày truó'C măt con thì có bô 
thuôc đôc vào, và chính đêm ãy nó đă 
chét cách đau-đó'h lâm„ Tinli yêu-thuo'ng 
Đúc Chúa Trò'i trôi ho-n tìnli yêu-thuo-ng 
cũa nguò'i đò'i là duò'iig nào! 


