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TÍGÓ ĐB Ì 

LITA CHAY T R O N G TA VA BOC Q U A N H TA 
làm tuóng không càn tháy két-quâ cũa 
quyèn-phép thiêng-liêng đóng ăn đòi 
sông và chúc-vu chúng ta. Có anh em 
chúa mình ràng: «Chúng tôi chang 
giâng Lòi Chúa là gì ? Kê gieo, nguòi 
găt chó !» Nhung Chúa cũng day chúng 
ta mong-chò' két-quâ tõt-tuoi (Ma 25: 
26). Hét súc càu-nguyên, giâng đao, 
làm chúng, râi ânh-huông đao-đúc rát 
đep-đê, treo guong sáng-suót cúa cuôc 
đòi gióng nhu Báng Christ,... tó t lâml 
Nhung chua đú. Néu vì thiê'u quyèn-
phép mà không có kê't-quâ, thì sao ta 
đám dô tai Búc Chúa Tròi không làm 
tron lòi húa cũa Ngài? Thôi, ta nên 
thú-nhân mình đã bõ mát vinh-quang 
Búc Chúa Tròi, nên chiu ràng đòi song 
và chúc-vu mình khô-khan không kê't-
quâ chĩ vì thiê'u «qUyèn-phép tù trên 
cao» do Bũc Thánh-Linh hiên-diên õ' 
tâm-hõn. 

LÙ*a thánh không cháy. Hôi-
Thánh yêu-đuoi 

Í^Ó tin môt nhà khoa-hoc tuyên-bõ 
^ 4 sáng-ché đugc cái máy làm cho 
hình-ânh trên báo hoat-đông và nói 
dugc . Báo-giói hoàn-cau ngóng-trông 
tin áy sê thành su thuc . Rát giân-di, 
rê tièn, ai cũng mua đugc , máy này 
nhac ta n h ó đén quyèn-phép thiêng-
liêng Chúa săn lòng trút hét trên tín-
đô đê làm viêc vĩ-đai cho Ngài và đõn 
rông on c ú u - r õ i cùa Báng Christ. 
Thiê'u quyèn-phép đó, ta nào khác clíi 
tò báo không hòn. Thú xem A-bô-lô, 

ggaBg3RONG-BAI thay, quyèn-
phép tù trên cao ! Thiên-
Phu và Cúu-Chúa đã húa 
nhu thê : «Hãy đgi trong 
thành cho đê'n khi đugc 
măc láy quyèn-phép tù 

Urèn cao» (Lu 24: 49). Boc câu quí-
báu trên đây, lòng ai châng dao-đông 
vì nghĩ ràng Chúa cũng ban lòi húa áy 
cho mình. Búc Chúa Trói uóc-ao 
môi tín-đò trong lòng đày-dãy và bên 
'ngoài măc láy lùa thánh vô-cùng vô-
han cúa Ngài, túc là quyèn-phép đú 
cho moi chô, moi su càn-dùng và moi 
tình - hìnb nghiêng - ngùa. Nhung 
quyèn-phép thiêng-liêng áy, Hôi-Thánh 
Bông-duong há châng thiéu-thón hon 
hét? tín-đò há châng càn có hon hét? 

Lù*a thánh không cháy» Hôi-
Thánh không chay 

A/TQT chiê'c tàu chay ven bõ biên 
nuóc Mỳ chô các thũy-thũ đã 

khát nuóc lâu ngày. Ho không dâm 
múc nuóc biên uông vì tuõng nuóc 
chô dó cũng măn ; nhung ho có ngò 
dâu chính là chô sông Mississipi đô 
vào biên, dòng sông chây manh đén 
nôi noi tàu ho chay cũng có nuóc ngot. 
Ay đáy, quyèn-phép Búc Thánh-Linh 
vân chó' bên canh ta, thê mà phàn 
nhièu muc-su, thày gi^ng, cháp-su và 
t ín-đò ô Bông-dtro'ng cú t h a n - t h ó 
mình thiê'u quyên thiêng-liêng. Thát-
vong vì yéu-duõi, anh em dành đê quĩ 
Sa-tan, là kê thù tàn-ác, khién cho 
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ngirò'i đén thành Ê-phè-sô đuoc cuc-
luc khen-nggi là «khéo nói và hiêu 
Kinh-Thánh, đă hoc đao Chúa, nên láy 
lòng rát sót-sang mà giâng và day kỳ-
càng nhũng dêu vè Đúc Chúa Jêsus» 
(Công 18 :. 24-25). Vây ông đãng làm 
viêc lôn cho Chúa, cúu nhièu linh-hôn 
và gây-dirng Hôi-Thánh. Nhung su 
thuc lai trái han. Bén mà chĩ «găp 
môt vài nguòi môn-dò» ô thành E-phê-

,sô, Phao-lô bèn nhân-biét có thiéu-sót 
môt đèu hê-trong. «Nguòi hôi r àng : 
Tù khi anh em tin, có lành đugc Búc 
T h á n h - L i n h chăng? Trâ lòi r àng : 
Chúng tôi cũng chua nghe có Búc 
Thánh-Linh nào» (Sú 19: 2). Hiêu rõ 
lê Ngũ-tuàn nhung không nhân-biét 
mình cũng đugc du phăn quyèn-phép 
B ú c Thánh-Linh đô xuóng trong lê áy, 
đó là me đê ra nhũng tín-đò phân-tâm, 
nguôi-lanh, và nhũng Hôi-Thánh yéu-
duÓi, ngác-ngoâi. 

Líra thánh không cháy- Hôi-
Thánh son-sê 

"T\ÂN thành Vétrenik thuôc nuóc 
Nam-tu-lap-phu toàn là chién-sĩ 

bi mù trong hôi Au-chién. Chánh-
phũ nuòc áy khuyê'n-khích các ban 
nũ-luu giàu lòng tù-thiên nên két-hòn 
vòi nhũng trang anh-hùng xáu so áy 
hàu cho đòi ho bót đugc dòi phàn 
dau-khô. Phu-nũ huông-úng, nhièu 
gia-đình thành-lâp, và hiên nay có 80 
đúa con khôe-manh rôi. Cũng môt lê 
ãy, néu Búc Thánh-Linh tù-ái đén ó 
cùng ta, thì tâm-hòn mù-tói sê sáng-
láng và kêt quâ. Xin cú suy-xét ve 
A-bô-lô : Khi đuoc Bê-rít-sin và A-qui-
la «giãi-bày đao Búc Chúa Tròi cho 
càng kỳ-luông han nũa» (Công 18:2(5), 
thì ông thay-đôi han đòi thiêng-liêng, 
đi qua xú A-chai,—«khi tòi rôi, nguòi 
đugc nhò an B ú c Chúa Tròi mà bô-
ích cho kê đã tin theo» (Công 18:27). 
Nhu A-bô-lô, rát nhièu nguòi trong 
vòng chúng ta có ân-tú dòi-dào, sót-
sáng, tin-kính, siêng-năng, tháu hiêu 
Lòi Chúa, có tài hùng-biên, nhung tai 
sao không «lât ngugc thé-giôi?» Há 

chang phâi vì không nhàn quyèn-phép 
cúa lê Ngũ-tuàn? Quan-lrong thay là 
cái ngày toàn-thê Hôi-Thành Đông-
duong nghĩ viêc yéu-đuói, song phù-
phuc truôc măt Chúa, xung hét tôi-lôi 
và su thát-bai, chiu phép báp-têm bàng 
Búc Thánh-Linh và măc láy quyèn-
phép tù trên cao. 

Líra thánh không cháy- cá 
không máe liró*i 

r F ' Í N H só trung-bình ó nuóc Ban-
mach cú 2.000 cu-dân lai có môt 

muc-su, a mièn bac nuòc Thuy-điên 
cú 3.000 cu-dân lai có môt ông, a nuòc 
Na-uy cú 4.000 cu-dân lai có môt ông. 
O* kinh-thành Helsingfbrs nuòc Fin-
lande cú 8.174 nguòi lai có môt ông 
hành chúc trong Giáo-Hôi. Tháy 
nhu vây, ta đú biét quyèn-phép Búc 
T h á n h - L i n h h à n h - đ ô n g trong các 
nuóc đó manh-mê duòng nào. Đáp 
lai câu hô i : «Cái gì ngăn-tra đao Tin-
Lành tràn khap nuóc Tàu han hét?» 
môt nguòi Tàu chang chút ngai-ngùng, 
đáp ngay ràng : «Tín-đò Đáng Clirist.» 
Khi ông Gandhi a tù, có nguòi hôi 
ông : «Tai sao nuóc An-đô không tiép-
nhân Đáng Christ?)) thì ông đáp ràng : 
«Vì chúng tôi sùng-bái Đáng Christ, 
nhung không tháy Thánh-Linh Ngài a 
trong nhũng nguòi tu xung là môn-đô 
Ngài.» Hói anh em đòng-đao ô Đông-
đuang, phâi chăng hai mua i triêu 
dông-bào bi hu-mát vì có chúc-vu và 
lòi làm chúng cúa anh em không có 
quyên-phép căp theo ? Đúc Chúa Tròi 
mong-môi môi con-cái Ngài nhân-lãnh 
Đúc T h â n h - L i n h và quyèn-phép . 
Chinh lúc này Ngài muón và có thê 
«khiéu anh em đugc quyèn-phép bôi 
Thánh-Linh mà nên manh-mê trong 
lòng» (Êph. 3:16). Đúc Chúa Jêsus 
vân câu cho ỳ-chl Đúc Chúa Tròi đugc 
nên, nhung chinh anh em có chiu đê 
ỳ-chĩ áy đugc nên trong đòi sóng 
mình không? Chúng ta hãy «cãu-xin 
Ngài tùy su giàu-có" v inh-hiên Ngài 
khiê'n anh em đugc quyèn-phép bôi 
Thánh-Linh!»—T. K. B. 
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BtTC T H A N H - L I N H VI NHIT NU'O'C 
(Ê-xê-chi-ên 47 : 1-12) 

M I J C - S U ' L Ê - V Ă N - L O N G , P H Á I - V I Ê N T O N G - L I Ê N - H Ô I 

«Kê nào tin Ta thì sông ìwác hang song sêchàg tiv trong lòng minh, g nhu Kinh-
Thánh đã chép nây. Ngài phán đêu đó chĩ vê Đúc Thánh-Linh...» 

( G i ă n « 7 : 38-39) 

"VTGÔI thú ba trong ba Ngôi Búc 
^ Chúa-Tròi là Búc Thánh-Linh. 
Búc Thánh-Linh có ngôi-yi đăc-biêt. 
Búc Thánh-Linh là Thàn Búc Chúa 
Tròi và là B ú c Chúa Tròi 
vò-hinh, vì Ngài là Báng 
vò-hình mà thuc-hfru. 
Ngài vãn thuc-hũu vói 
nhfrng ngiròi tirng quen-
biê't Ngài. 

Gông-viêc Búc Thánh-
Linh, Kinh-Thánh chép 
rát nhièu. B ú c Thánh-
Linh Vò-hình, nên nhiêu 
làn Búc Chúa Tròi đã 
dùng vât hũu-hình nhu* 
gió, líra, dàu, nuó'c, vân 
vân, đê giãi-tó cho ta biê't 
Búc Thánh-Linh. 

Khúc Kinh-Thánh trên 
dày tá-vê tánh-chát Búc Thánh-Linh 
gióng nhu nuóc , tir ngôi B ú c Chúa 
Tròi chay ra thành con sông chay kháp 
dát : «Nhũng nuóc nãy chay thang đén 
phuong dòng, xuóng noi dòng bang, 
và chây vê biên ; và khi đã chay vè 
biêii,_niróc biênsê t rónên ngot. Kháp 
noi nào sông áy chây đén, thì moi vât 
hay song, túc là vât đông trong nuóc, 
dèu sê đugc song; và ô đó sê có loài 
cá rát nhièu. Nuóc áy đã đén đó thì 
nuóc biên t ró nên ngot, và khap noi 
nào sông áy chây đén thì moi vât sê 
song ô đó» (Ê-xê 47: 8-9). Ãy là nói 
vê Búc Thánh-Linh. 

M y c - S C L l v V A N - I . O N G 

I.—Bvre Thánh-Linh vó'i ngirò*i 
ehira tin Chúa 

1. Nguò'i ta không thê song nê'u 
không nuóc , cũng nhu nguòi không 

thê tu bâo - toàn sanh-
mang thiêng-l iêng nê'u 
không n h ò Búc Thánh-
Linh. 

Buong tiê't náng nóng, 
tháy hai bên bò sông đàn 
chim a uóng n u ó c ; bày 
bò bây tràu xô-lán đê giâi 
khát và lăn-hup ; nguói 
đua nhau t á m - r ũ a và 
không đút láy nuóc.— 
Ta thũ suy trong cõi 
thiên-uhiên, néu Báng 
Tao-Hóa không ban cho 
nuóc (?). 

Mói đôc-giâ la i t h ũ 
tuõng-tuong đén mòt mièn đát rông 
có cây-cói, chim-chóc, súc-vât, nguòi 
ta ó đông-đâo mà không có nuóc . 
Cõ cây dành chiu vàng úa, héo khô ; 
ch im-chóc ch í t -ch iu kêu sâu ; súc-
vàt gào ròng, lòa mát ; nguói nguò'i 
quay-cuòng than-siét ròi dèu chê't khát. 
Cõi thiên-nhiên mà không nuóc , cũng 
nhu cõi thiêng-liêng néu không có B ú c 
Thánh-Linh vây. 

2. Trâi qua t r à n - t h é , nê'u nguòi 
không nhò-cây đê'n mach nuó'c cúa 
B ú c Thánh-Linh mà tu cây công, lu 
đào-tao láy cái đao-đúc thiên-nhiên, 
thì há chang gióng nhu nguói gang 
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côngđào giéng trong đòng cát hay sao? 
Bao Tin-Lành hiên đang tuyèn-tíuyen 
kháp trên măt đát, ai ai cũng có thê 
nhân điroc ân-điên cũa B ú c Chúa Trói; 
xem nhvr các lói sau đây : «Đũc Chúa 
Jêsus ô đó, đũng kêu lên r àng : Néu 
nguòi nào khát, hãy đén cùng Ta mà 
uóng» (Gi. 7 : 37); «Thánh-Linh và vo 
mói cùng nói : Hãy đén ! Kê nào 
nghe cũng hãy nói ràng : Hãy đén ! Ai 
khát, khà đén. Kê nào muón, khá 
nhân láy niròc sy sóng cách nhung-
không» (Khâi 22: 17). 

Nguòi tin theo Bũc Chúa Jêsus cũng 
trâi qua t rân-gian, song đuuc uóng 
mach nuóc cũa B ũ c Thánh-Linh nhu 
dân Do-thái xua đi qua đòng vàng Pha-
ran đuoc B ũ c Chúa Tròi cho uóng 
nuóc trong hònđá Hô-rép (Xuát 17 : 6). 

II.— Đúrc T h á n h - L i n h vó'i 
ngu'ò'i tin Chúa 

Giòng nuóc tù hòn đá tai Hô-rép 
chây ra làm cho câ hôi-chúng Y-so-ra-
ên đuoc hòa-thuân, an-ũi và vũng lòng 
giũa lũc ho khát-khao, vì ho đang cãi 
nhau, nôi loan, toan ném đá ông Môi-
se vì không nuóc uóng (Xuát 17 : 1-7). 
Cũng nhu không ai đuoc thôa lòng 
thông-công trong B ũ c Thánh-Linh mà 
còn căm-hòn, có-cháp, xui phe-đâng 
trong Hôi-Thánh cũa Búc Chúa Trói 
và kiên-eáo nhau. 

1. .Đúc Chúa Jêsus đã phàn ràng: 
«Uóng nuóc Ta sê cho thì châng hè 
khát nũa . Nuóc Ta cho sê thành môt 
mach nuóc trong nguòi đó, văng ra 
cho đén su sóng đòi đòi» (Gi. 4 : 14). 
Khi môt nguò'i đuoc tha- thú vì đã thât 
lòng nhân tôi mình noi thàp-tu-giá cũa 
Đúc Chúa Jêsus và tin-cây Đúc Chúa 
Tròi , thì quyèn-phép Đúc Thánh-Linh 
bién-đôi và câm-đông lòng nguòi áy 
biét yêu-thuong và dân-dát nguòi khác 
đén cùng Đúc Chúa Trói . Phía đông 
thành-phó Tourane có môt cái giéng 
tên goi là giéng Bông, trâi qua trăm 
tiét nang ha, dâu không hao-tón nhon-
công đào-vét mà vân cung đũ nuóc 
cho hon ngàn nguòi căn-dùng. Vì 

giéng áy có mach nuóc thông vói con 
sông Hàn. Lòng nguòi nhân duoc 
Đúc Thánh-Linh cũng n h u cái giéng 
áy. Đúc Thánh-Linh ngu trong lòng 
nguòi thât khiêm-nhuòng, ha mình 
n h u tánh nuóc ô chô tbáp. 

2. Lai suy-gãm lòi Chúa phàn ò trên: 
«Kê nào tin Ta thì sông nuóc hang 
sóng sê chây tù trong mình, y n h u 
Kinh-Thánh đã chép vây. Ngài phân 
đêu đó chĩ vè Đúc Thánh-Linh.» Bên 
mé hai con sôngTrà-khúc và Thu-bòn 
(Quáng-ngãi và Quâng-nam) nguòi ta 
có tuc đăt thú xe goi là «xe gió,» tu nó 
láy nuóc đem tuôi vào ruông. Dùng 
xe áy rát tiên-loi trong công-cuôc dân 
thũy nhâp điên. Bánh xe gió làm toàn 
bàng tre. Ai lai không biét cây t r e : 
Nghênh-ngang trong bui, mình đây gai-
góc. Nguòi đón tre, trây gai, cây nây 
chê nhó đan tám vĩ đê cho nuóc đap ; 
cây kia làm song, làm vành; cây no 
cua thành tùng óng, xoi sach mát. 
Hétthây các thú đó đèu két-hiêp thành 
bánh xe chiu giòng nuóc xô-dây, uón 
quanh, xoay trôn. Môi ông tre trên 
bánh xe đèu m ú c n u ó c làn- luotđô lên 
máng xói, nuóc áy chây ra và đôi hàn 
vùng lúa vàng úa t rô nên đòng lúa 
xanh-tuoi, bông-tiái đuom-đà. 

Gióng nhu phuong-pháp đó, quyèn-
phép cũa Đúc Thánh-Linh bién - đôi 
đuoc tánh-nét nhièu nguòi dòi ngang-
nguoc trô lai làm con Đúc Chúa Tròi , 
hiêp thành Hôi-Thánh. Hôi -Thánh 
châng nhũng chĩ đuoc Đúc Thánh-
Linh nhuãn-thám mà thôi, song cũng 
là co-quan trong-yéu cũa Đũc Thánh-
Linh dùng dê cũu và ban Đũc Thánh-
Linh cho nhũng nguòi còn đang khao-
khát nuóc hang sóng (Sũ-đò 2 : 1-4, 
41, 42; 13: 1-2). 

Hôi anh em chi em, Chúa chúng ta 
đã cânh-tĩnh chúng ta trong lòi này : 
«Ta nói vói các n g u o i : Hãy nhuóng 
mát lên và xem đòng-ruông.» Vì truóc 
mát chúng ta đông-đúc nguòi chua tin 
Chúa ; dàu nguòi ta quá lo-lâng tân-
luc vât-lôn vói cuôc đòi mà luôn vãn 
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cú Vo-vân khát-khao, áy vì chua nhân 
đuo-c le thât cũa Đáng Tao-Hóa y nhu 
lò-i Chúa phán ràng: «Nhũng nguòi 
sang kê hèn đi tìm nuó'C ; đi đén hò và 
tìm không đuo-c, xách binh không mà 
trô* vê» (Giê 14 : 3). Đói vói mang-linh 
Chúa, chúng ta có trách-nhiêm chia 
mróc cũa Thánh-Linh cho tôi-nhon. 

Có khi găp nguò'i, tôi đã rán súc 
khuyên-lon, giúp-đã mà nguò'i vãn 
chét khát ; vì lò'i nói viêc làm chĩ do 
cái lòng thiên-nhiên cũa tôi, hoăc-giâ 
nhiêu lân tôi mang nhũng liên-miên 
lo thâm-viê'ng, làm chúng đao, giâng-
giái lò'i Kinh-Thánh, song lòi-lê xang-
lè, khô-khan. Tôi tucâm-biê't rô ràng 
lòng tôi không có thôngvòi mach nuóc 
Đúc Thánh-Linh vì thiêu su khiêm-
nhiròng và su thâm-giao vói Ngài. 
Ãy cũng nhu óng tre kia, nê'u chua 
xoi thông các cái mát, dâu nó chiu 
giòng nuóc xô-đây, xoay qua vân lai 
trên bánh xe gió, cũng vô-ích vì không 
múc duo-c nuóc. 

3. Cũng nhò cách dân thúy nhâp 
điên cũa xe gió, dâu cách xa mé sông 

mà tháy viròn rau tuoi-tót, miêng dâu 
môn-mo-, đám báp sai trái. Là bõi 
nhũng óng tre chôn duôi dát, dân 
nuó'c chây qua duói các con đuòng 
khách bô-hành đi lai. Nê'u có môt 
hòn sõi õ trong óng tre đó, cũng đũ 
chân nghet, làm tát mirong nuóc chây. 
Hoăc môt cũa mirôi cái mát trong óng 
tre đó chua xoi thông, thì dãu nhiêu 
nuóc muón qua viròn ruông, hăn cũng 
bi ngăn-trõ. Nê'u lòng ta còn giũ lai 
chĩ môt tôi-ác, cũng đũ ngăn-trõ Đúc 
Thánh-Linh ngu- trong ta và chây ra 
cho nguòi khác. Tôi-ác có thê giău-
kín vói nguòi ta, nhung Đúc Chúa 
Trò-i tháy rõ nó n h u hòn đá sõi và cái 
mát tre kia vây (Châm-ngôn 15: 3 ; 
Thi-thiên 139: 1(5). 

Đúc Thánh-Linh muón lòng ta xoi 
sach nhu óng tre trong-rõng, đăng 
Ngài đây-dãy trong ta và Ngài chây ra 
nhu con sông trong công-viêc cũa Ngài. 
Nguyên Đúc Chúa Tròi cho lòng các 
anh, các chi và tòi duoc Đúc Thánh-
Linh gióng nhu nuó-c con sông không 
dút. A-men ! 

DUÓ-I NGÒI VIÊT CÙA NHÀ LÃNH-TU 

CO GI DAU MA S a ? 
«fììrng so\ vì Ta a vái 

QUI Sa - t an l u ô n 
luôn có dùng su 

so-hã i mà làm yê'u 
đúc-tinta. Nó là nhà 
tâm-lỳ-hoc đai-tài; nó 
biê't ràng su- so-hãi là 
kê tù-thù cũa đúc-tin, 
có thê làm tê-bai tinh-
thăn, còn chính đúc-

A . B . S I M P S O N tin lai là bí-quyê't la-
lùng đê duoc cúu-tro. Nê'u có thê làm 
cho chúng ta so-hãi, thì nó đã nam 
đúc-tin ta lai và ngăn-cân chính on-
phuóc mà ta cân nhân- lãnh . Ông 
Gióp đã găp buôc nguy-hiêm do su* so-
hãi, nênbuòn-râu làm chúng vói chúng 
ta răng : «Đêu tôi kinh-khúng lai xây 
ra cho tôi» (Gióp 3 : 25). 

ngiraw (Ê-sai M : 10) • 
Qui Sa-tan đê ra su so-hãi, và néu 

chúng ta chi đê môt chút thì-giò mà 
suy-nghĩ, át sê tháy moi lòi nó nóiđêu 
lâp trên nên giâ-dói. Nó là cha su nói 
dói Chính su so-hãi nó gieo vào lòng 
ta cũng là giâ-dói; su kinh-khiê'p cũa 
nó đem ra mà doa ta đáng phâi giuc 
lòng ta manh-mê: 

Vây, khi nào ma-quĩ nói vói anh em 
ràng sáp có tai-hoa xây đén, thì anh 
em nên bình-tĩiih nhìn vào măt nó mà 
đáp ràng nó là thàng nói dói, chang có 
tai-hoa nào câ, nhung thuc ra hanh-
phuóc và su thirong-xót sê theo anh 
em suót đòi. Ròi anh em nên xây qua 
phia Chúa mà thu-a vói Ngài ràng: 
«Trong ngày so-hãi, tôi sê đê lòng nhò-
cây noi Chúa» (Thi 56 : 3). —Simpson. 
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Phântaytam-biêt.—Vì ông Muc-su Jolin 
D. Olsen mang binh, nên ông phâi tlieo 
lò'i liro-ng-3' mà vê đièu-duõ'ng bèn Mỳ. 
Thay măt Hôi Tin-Lành Bông-Pháp, bon-
báo càu Chúa điva ông bà vupt biên bi nh
àn, và chúc ông đirpx Ngài bòi-bô linli-
hôn và thân-thê dê mau trô-lai quê-hii'O-ng 
thú liai mà ghé vai chung gánli đôn o-n 
cúu-rôi. Xin anh em chi em khãp moi 
no'i nhô càu-nguyên clio ông bà không 
thôi.—T. K. B. 

Cám trn ban công- tác—Tù khi Thánh-
Kinli Báo xuãt-bân, bà H. Homer-Dixon 
đã cliuyên viét giúp muc «Hoa-Tâm Hôi.» 
Bôn-báo xin tbành-lhuc cám on bà, và 
uó'c-ao chang l>ao lâu bà sê giúp vào muc 
«Giâi nghĩa Kinh-Tháuh» nhũng vâl-liêu 
quí-báu đê xày-dung thàn - thê Đãug 
Christ.-T. K. B. 

Yêu cây. ta bón cho cây.—Ông Nguyên-
vân-Phú, truyèn-đao 6- Tuy-hòa, co-đông 
đup-c 10 vi mua báo đòng-niên ; vây ông 
đtrox tăng môt sô, song ông tăng lai Thánh-
Kinh Báo. Xin cám o'n ông và càu Chúa 
ban phuó'C dòi-dào cho ông nhir con mua 
ló'n. Bôn-báo mong rãng có nhièu anh 
em chăng tiêc công vun-bón cho Thánh-
Kinh Báo đirpc xanh- tuo i , manh-mê. 
— T. K. B. 

NAM-KỲ 
Chung tiéng câu - nguYên.—Hiên nay 

Nam-hat có nhièu vãn-đè quan-trpng càn 
đuoc Chúa dùng quyèn-phép và ân-điên 
giúp cho. Vây, xin anh em chi em khãp 
cõi Đông-Pháp nhó càu-nguyên giùm. 

C'âu-ngugên chung cho că Nam-hgt: 
1. Càu-nguyên cho tín-đò đup-c biét yêu-

thuong linh-hòn nguò'i ngoai, đén đôi môi 
chi-hôi đèu có lâp tiêu-ban đêđi làm chúng. 

2. Càu-nguyên cho có nhièu tín-đò sung 
vào tiêu-ban, và xin Chúa đai-dung các 
tiêu-ban đê đàt-đem nhièu linh-hòn trô-vè 
cùng Ngài. 

3. Càu-nguyên cho tín-đò đupc lai lòng 
kinh-mén Chúa mà lo cho nhà Chúa đup-c 
thanh-vu-p'ng mpi bè. 

Cau-nguyên dăc-biêt cho các chi-hôi: 
Trà-vinh có tièn cãt tu-thãt và sũa nhà 

giâng. 
Sô'c-trăng đuoc cãt nhà giâng mói trên 

miêng đãt khác. 
Sài-gòn có đu tièn mua đãt và cãt nhà 

giâng. 
Sa-đéc có ông tín-đò Năm Ba đau năng 

lâm. 
Phú-an mau đupc phép giâng Tin-Lành. 
Tôi xin thay măt câ Nam-hat mà cám 

on anh em chi em.—Chu-nhiêin : Lê-oăn-
Qué. 

S ò e - t r ă n g . — Cám o'ii Chúa, ch i -hô i 
chúng tôi có mô cuôc giâng phuc-hung 
trong ba ngày đêm là 14, 15, 16 Mars 1936. 
Có mò-i các ông P. E. Carlson, Bùi-tu-Bo, 
Nguyên-tãn-Lôc và Tràn-văn-Bi. Chúa có 
dùngmãy ông phân-phát Lò'i Chúa cho tín-
đò và nguò'i ngoai. M§c dàu chua thay 
có két-quâ lièn, song hôt giong Tin-Lành 
đu'pc giep nhièu trong lòng hp. Vè phàn 
tín-đò thì duoc lirong-thuc bòi-bô tâm-linh. 

Thât Chúa có dùng co'-hôi này mà tài-
bòi đò'i thiêng-liêng tín-đò đén noi đuoc 
dírc-dáy phãn-kliôi, nhút-đinh đúng dây 
lo công-viêc Chúa, khói-su đi làm chúng 
bán sách theo tiêu-ban truyèn-đao. Hiên 
nay cũng lo dò'i nhà giâng. 

Xin quí anh chi y ê u - d ã u trong Đãng 
Christ càu-nguyên giúp cho chúng tôi. 
Ba-ta.—Ngugên-văn-Tim. 

Vĩnh-trach (Bâc-liêu).—Chúa ban O'n 
cho chi-hôi chúng tôi mô cuôc phuc-hung 
tù 11 đén 13 Mars, Có mó'i các ông P. E. 
Carlson, Huỳnh - văn - Ngà, B ù i - t u - D o , 
Nguyên-văn-Tũu và Nguyên-văn-Sáng 
giâng giúp trong ba đêm ngày. Chúa dùng 
máy ông lãy lò'i Chúa tĩnh-thúc lòng tín-
đò, làm cho nhièu nguò'i thât đuoc phuc-
hung. Trong mãy đêm ãy Chúa có dát-
đem năm linh-hòn trô vè vó'i Chúa, và có 
môt nguò'i sa-ngã ăn-năn. 

Cũng nhon djp này cbúng tôi chia ra đi 
giâng tai quân Vĩnh-cbâu luôn ba đêm ô-
giũa cho, moi đêm có nguò'i thông-ngôn 
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tiê'ng Trièu-cliàu. Dân-C'tt đén nghe râ't 
đông, cũng có vo- chòng quan quân đê'n 
đu-thính. Tuy clura thay két-quâ, song 
xin quí ông bà càu-nguyên clio đê có thê 
mò-Hôi-Thánh tai đày.átsêcó nhièu nguò-i 
tin Chúa. Tai đây còn ít tín-đò quá nên 
clura đũ súc lâm chi hòi. Cũng xin Chúa 
cho có môt ngu-ò-i biét tiêng Trièu-châu 
và tiêng Thò đê hàu viêc Ngài, thi sê có 
két-quâ mỳ-mán cliâng sai.— Ban Tri-sir. 

BÁC-KỲ 

Ai-tín.—Con trai ông cháp-su và bà Bô-
Tliu-c ô- Hà-nôi đã nghl yên trong Chúa. 

Có bon ông giâng hòn tói cho nguò'i 
ngoai, là Lê-ngoc-Anh, Huỳnh-kim-Luyên, 
Òng-văn-Huvên và Tràn-Tũng, bày-tó lê 
thât vè đao Tin-Lành râ't rõ-ràng; moi 
đêm uó-c có 500 thính-giâ, két-quâ đupc 
bon linh-hòn trô' lai cùng Chúa. 

Môi buòi chièu các chi-hôi làm chúng 
vè các O'n-phuó'c Chúa đã ban cho trong 
năm vùa qua, nào là phép la tri binh, có 
nguò'i bi mò ruôt ó' ngoài ba bôn ngày mà 
nay đirp'C lành binh, nào Hôi-Thánh đúng 
vũng trên nèu tu-trj ttr-lâp trong t t lp ' i -
buòi khó-khăn, nào nguói sa-ngã theo 

O n g Muc-s i r và lm C 

Chúng tôi xin chia buòn cùng ông bà và 
càu Chúa yên-ùi ông bà.— T. K. B. 

Ai-tin.—Con ông c h ã p - s u Hà - hũu -
Quâng đã qua đò'i ngày 2 Avril 193(5. 
Thay mat anh em trong Hôi, tôi xin 
thành-thuc chia buòn cùng ông.—Nguyên-
uăn-Thìn. 

TRUNG-KỲ 
Thu-bôn.—Bà Tràn-Tfing đau năng, xin 

anh em nhó' càu-nguyên cho. — T. K. B. 
Hôi-đòng Linh-tu Chánh-Trung Tiêu-

hat nhóm tai Faífoo tù 4 đén 6 Février 
1936. Sô đai-biêu có 28 vi và chùng 300 
tin-đò thuò'ng nhóm lai. Trong ba ngày 
Hôi-đòng Chúa đùng các ông Muc-su I. B. 
Stehbins, J. B. Olsen và H. H. Hazlett 
giâng-day bò-trp- đô'i thiêng-liêng tín-đò 
rãt là câm-đông, khién mpi nguò'i đèu biét 
chô thiéu-thón cũa mình, ăn-nàn khóc-lóc 
truóc măt Chúa, húa cú đi theo đuò'ng 
đúc-tin và làm theo cluro'ng-trinli cũa 
Chúa cho đén khi găp Ngài. 

r o b b di bè g i í ing cĩao 

tá-giáo ăn-năn, nào kê ngoai quay đâu 
vè Chúa, kê khòng xiét, thât đáng ngpi-
khen Chúa cú đân-đãt bày con cũa Ngài, 
là nhũng kê đi con đuò'ng kính-sp và 
vâng theo ! 

Tièn các chi-hôi dâng và tièn dâng trong 
ba ngày : 29$()8. Chi-phi hêt 24$89; còn 
lai trong quĩ 4$19. 

— Clúi - nhièin : Boàn-uttn-Khánh ; Tlw-
kỳ : Duy-cáclì-Lăm. 

Hôi-đòng Linh-tu Trung-nam Tiêu-
hat nhóm tai Phan-thiét tù ngày 16 đén 
18 Février 1936. Sô' đai-biêu và tín-đò 
nhóm lai đup'c 16 nguò'i. Trong ba ngày 
Hôi-đòng Chúa dùng các ông Muc-su N. 
M. Cressman, H. A. Jackson, Lê-đình-
Tiro'i và C. E. Travis giúp-dõ đò'i thiêng-
liêng tín-đò càng thêm sâu-nhiêm. 

Ông N. M. Cressman day sách Khâi-
huyèn, dùng hpa-đò'vê tùng đoan, Búc 
Chúa Jêsus là trung-làm-điêm cũa sách 
Khâi-huyèn, và tiêc cuói Chiêu Con. Hôi-
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đòngrãt câm-đông trông-mong su tái-lâm 
eũa Chúa. 
' Òng C. E. Travis giâng vèsu hàu viêc bô-i 
Chúa iê-trívà cách-thúc chông vói su cám-
dô cua ma-quì, làm cho Hôi-đòng run-str, 
nê'u không nhò- lòi Chúa và Đúc Thánh-
Linh sê bi thiêu-hóa nhu nguò'i tín-đò 
trong búc tranh thí-du ông đã làm dó. 

Ông Hôi-truô-ng Lê-đinh-Tuo'i giâng 
hành-trình thiêng-liêng và dãu-hiêu tín-
đò. Chúa dùng hai bài giâng này mà 
ban phuó'c cho Hôi-đòng nhièu lãm. 

Ông Muc-su H. A. Jackson giâng nhũng 
đêu thiên chang làm túc là tôi, và Tin-
Lành cho mpi hang nguò'i, ai nãy đèu 
câm-đông lâm, quyê't môt lòng chung lo 
gánh-vác viêc cúu linh-hòn nguò'i Mpi 
Cà-lo'. Kê" sau có hai vp- chòng hpc-sanh 
Mpi làm chúng, xin đem Tin-Lành mà 
cúu nguò'i thup'ng-du. Hòi-đòng khóc-
lóc hê't súc, biê't minh chua làm trpn 
nghĩa-vu mà Chúa giao-phó cho và biêt 
nguò'i Ma-xê-đoau thiêng-liêng (Mpi-rp-) 
đuo'ng kêu : «Xin đem Tin-Lành mà cúu 
chúng tôi.» 

Sau các chi-hôi húa đâugvè viêc giâng 
đao cho.Mpi Cà-lu: 

Nha-trang 15.00; Phan-thiê't 15.00; 
Phan-ri 2.00; Tuy-hòa 3.00; Ninh-hòa 2.00; 
Phan-rang 6.00; thây Tàm, Đa-lát 3.00; 
ông Pham-Ty, chãp-su Hôi Phan-thiê't 
2.00. Công: 48.00. 

Ông Pham-Ty, chãp-su Phan-thiê't, đua 
2.00 ròi, Hôi Phan-rahg đua 1.00. 

Chúa dùng ba ông Lê-Thi, Nguyên-Phú 
và Lê-đình-Tuo'i giâng bôn tõi cho nguò'i 
ngoai, kê't-quâ đup'c tám nguò'i ăn-năn. 

Môi buôi chièu các chi-hôi làm chúng 
vè o'n-phuó'c Chúa đã ban cho trong năm 
vùa qua, nhu dãu kỳ su la, lòng sôt-sáng 
cũa anh emlo viêc Chúa, và nguò'i ngoai 
ăn-năn tin Chúa thêm, thât đáng ngp-i-
khen Chúa nhièu làm. 

Kê" ông Chũ-nhiêm trình cho Hôi-đòng 
hay vè ỳ cũa Hôi-đòng Đia-hat nhóm ô-
Đai-an năm ngoái biêu-quyét cù môtviên 
tu-hóa' cho Hôi-đòng Linh-tu này, thì 
Hôi-đòng ung-thuân bàu ông Muc-su 
Tràn-Dĩnh làm Tu-hóa cho Trung-Nám 
Tilu-hat. 

Tièn thâu đup-c 13.65; tièn chi 13.58. 
Còn lai 0.07. Ông Tu-hóa đpc so chi-thu 
thì Hôi-đòng công-nhân là đúng. 

— Thay măt Hôì-đông Linh-ln Trung-
Nam Tieu-hat : Chu-nhiêm tìoàn-văn-
Khánh. 

Trirò-ng K i n h - T h á n h Tourane. —Lê 
tot-nghiêp và bãi klióa hpc 1935-36 cũa 
bôn-truông dã cù-hành vào lúc 9 giò-
sáng ngày 10 Avril này tai Lê-đuò-ng. 
Tuy ô- giũa mpi su thù-thách, song Chúa 
có ban o-n cho chúng tôi chăng il. Có 
quí-vi Muc-su và Truyèn-đao cùng thuôc-
viên phàn nhièu trong các chi-hôi lĩnh 
Quâng-nam và Quâng-ngliĩa đên du. Có 
phát văn-bàng tôt-nghiêp cho 6 thày. 
Xin các quí òng bà trong Hôi-Thánh càu-
nguyên cho 6 anh em tôt-nghiêp và 16 
anh em nhi-niên chúng tôi đèu đupx o'n 
có thê ra hàu viêc Chúa năm nay. Và 
càu-nguyên cho 8 anh em nhút-niên 
khóa tó'i đèu đupc trô- lai nhà truò-ng 
hpc-tâp. 

Chúng tôi rãt tiéc vì binh-tìnlt cũa 
ông Đô'c-hpc J. D. Olsen cú trièn-miên, 
nên phâi tù-g iã Tourane <iô 15 Avril, 
đê đáp tàu vè di-duõ'ng bên My. Xin 
anh em trong Chúa cũng nhó* càu-
n g u y ê n c h o ông bà đuung khi đi 
đuò'ng, và xin Chúa mau chũa lành 
cho ông đăng trô- lai hàu viêc Chúa 
chúng ta. Mong lám !—Thct-kỳ cùa hoc-
sanh: Võ-thanh-Thói. 

Faifoo. — Trong môt thuyèn cùng đi 
buôn, ba nguò'i đèu bibinh thuo'rtg-hàn, 
hai nguò'i phâi chê't, chĩ còn ông Tràn-
ích, là tín-đò Chúa, kliôi binh và nay 
dã nhu thuòng. Rãt ta on Chúa 1 Ông 
giáo Nhu khi mó'i tin Chúa bi cha me 
ngăn-trô-, vp - muón chia-rê, sau ông lai 
phâi co-n đau-đó-n nguy-hiêm, thày thuôc 
mô bung và phâi đê đoan ruôt ông ra 
ngoài bung trpn bóu ngày đê chũa. 
Khi đă may bung lai thì ông đup-c bình-
an và nay đã gàn binh-phuc, gia-đình 
ông cũng an-vui. Nhò- các quí ông bà 
càu-nguyên cho ông giáo Nhu đup-c 
manh nhu xua và gia-quyê'n ông đup-c 
tin Chúa. 

Tù cùa Đai-chiêm đi ra đuò-ng biên 
đô 16 ngàn thuó-c tó-i bây hòn cù-lao, 
hòn nhò thua câ có yên đóng, còn hòn 
lón ho-n hét thi có nguói ta ô-, túc là 
cù-lao Chàm. Cù-lao, này dài 8 ngàn 
thuó-c, ngang đô 3 ngàn thuó-c, cao 518 
thuó-c, phía nam có môt bãi lài duói 
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các thuyèn ân-trú, trên bãi đãt ruông 
có trên 30 mãu, câ nho'n-só trên 300 
nguò'i, đèu làm nghè đánh cá và liái cũi. 
Vì khí-hâu không tót nên thay nhièu 
nguò'i hay đau-yêu. Cái bãi â'y là làng 
Tàn-hiêp. 

Nhò' tay ông Trân-ích càm lái cliiéc 
thuyèn con cua ông, đã đua bón nguò'i 
là ông Nguyên-Khanh, ông Triro'ng-Mua, 
ông Lê-ngpc-Anh và tôi đên làng Tân-
hiêp phát sách và làm chúng đao núa 
ngày và môt buôi tói. Phân nhièu nguò'i 
trong làng đén đy nghe và có vê hoan-
nghinli đao Chúa. Nhò - O'n các ông bà 
câu-nguyên cho hôt giông đao Chúa moc 
lên và nguò'i trong làng ãy lai có dip 
nghe giâng Tin-Lành. 

Cũng xin càu-nguyên cho viêc làm nhà 
giâng tai làng Thanh-quít. Đã có phép, 
đãt mua ròi và nên đã đăp xong trên 
con đuò'ng thiên-Iỳ. Đang đo'i chùng 
100$00 nũa thì sê cát nhà. giâng đô trên 
200$00. Rát cám o'n.—Lè-văn-Long. 

Câm-long.—Ta o-n Chúa, Ngài đã cho 
chi-hôi chúng tôi mó'.cuôc giâng phuc-
hung và bó-đao ba ngày đêm, tú l c l' đén 
3 Mars, có mó'i ông Kliauh, ông Huyên, 
ông Điêm và ông Luyên dén giâng. 
Ngày 2 ông Khánh có làm phép báp-têm 
cho chín nguòi. Mãn ba ngày dêm 
chúng tôi láy làm thãt-vong vì không 
thãy môt nguòi ăn-năn, hoăc tin-đò hay 
nguòi ngoai cũng vây. Nhung ta O'n 
Chúa, công-viêc Búc Thánh-Linh làm 
trái hăn vó'i tu-luóng loài nguòi. Sau 
khi bô đao vài ngày có môt tin-đò truó'C 
đã sa-ngã, đén nhà giâng ăn-năn, và có 
nhièu tín-đò đU'O'C t ĩnh-thúc. Lai có 
bón tôi-nho'n ăn-năn tin Chúa; trong đó 
có môt nguò'i trii'ó-c là thù-nghich vói 
đao Chúa. Cám o'n Chúa !—Tran-Maì. 

Tam-kỳ.—Nguò'i anh vo- tôi là Nguyên-
văn-Lâm khi đi nhóin nhà giâng vè đén 
nũa đu'ò'ng thì thìiih-lình phát tho huyét 
nguy-hiêm. May găp tín-đò đem đên nhà 
thuo'iig tu thi thày thuóc đi váng. Khi đó 
anh tôi bãt-tlnh nho'n-su, không còn hi-
vpng gì nũa, moi ngivò'i đèu nói chét 
mà thôi. Trong lúc đó ông muc-su lièn 
đên càu-nguyêii rát khán-thiét. Kê đén 
gia-quyén anh tôi nhóm lai càu-nguyên 
và nhò' truò'ng Kinh-Thánh và Hôi-Thánh 
càu-nguyên, thì Chúa làm phép la mà 

chũa binh cho anh tôi hòm nay đuo'c 
bình-phuc. Thât là tài Cúu-Chúa rát la! 
—Nguyên-ngoc-Tác. 

Phan-ri.—Câm-ta O'n Chúa, tù ngày 14 
đén 22 Mars bôn-hôi có mô' cuôc bó-đao, 
Chúa dùng ông Muc-su C. E. Travis và ông 
Muc-su Ông-văn-Trung giâng-day, nguôi 
ngoai nghe rát đông. Môi đêm tó'i 200 
ngu'òi nghe rãt chăm-chĩ, nhò - Chúa cai-
tri yên-lăng, két-quâ đuo'c 13 nguò'i tin 
Chúa. Hai ông dùng Lò'i Chúa day-dõ tín-
đò, ai nghe đèu biét mình đói-khát thiêng-
liêng. 

Nguò'i tin Chúa phàn nhièu ô-xa. Nhô 
quí-hôi nhó' càu-nguyên cho công-viêc ó' 
đây, và cho vo* chòug tôi đù súc thiêng 
quyèn thiêng hàu viêc Chúa. Mó'i đây yũ 
chòng tôi uóng trúng thuôc đôc, nhò- su 
càu-nguyên Chúa chũa lành. 

Bà Bóc là ngu'ò'i hay đánh cò'-bac, ăn 
tràu không ngó't, khi bà tin Chúa, tôi 
khuyên bà thì bà nói khó bô. Nay bà 
nhò- Chúa bô dup'C hét, ăn lai thì đau, 
thiêt là tài Chúa rát la!—Nguyen-Úng. 

TIN SAU CŨNG 
Cà-mâu.—Chúng tôi có nhóm Hôi-đòng 

Phuc-hung ba ngày, tù 8 đén 10 Mars, có 
mò'i các ông Lê-văn-Qué, Bùi-ty-Do và 
Nguyên-tãn-Lpc dùng Lò'i Chúa đê bòi-bô 
đò'i thiêng-liêng cũa tín-đò đuo-c tĩnh-
thúc. Két-quâ môt tín-đò bô su nhóm 
liai ba năm đã ăn-năn, khóc-lóc dâng 
mình cho Chúa. Nguò'i ngoai nghe đông 
và chăm-chĩ; tuy chua két-quâ, song Lò'i 
Chúa vân gieo vào lòng ho. Xin quí anh 
chi trong Đáng Christ càu-nguyên cho. 
—Ban Tri-sir. 

Ông-văn.—Chi-hôi này mó'i mó' hôi 
Phuc-hung hai ngày ba đêm, có mò'i 
ông bà Carlson và các ông Phan-văn-
Hiêu, Nguyên-Đàng, Phan-văn-Tú giâng. 
Chúa có ban phuó'c nhièu. Tín-đò đup'c 
dúc-dáy đò'i thiêng-liêng, còn nguò'i 
ngoai nhóm đông và nghe ehăm-chĩ, có 
hai" linh-hòn àn-năn. 

Thât Chúa ban phuó'c nhièu. Chúng 
tôi cũng còn môt viêc nũa, là xin Chúa 
giyc lòng con-cái Ngài ó' đó lo cho có 
môt nhà giâng khác, vì chô này òn-ào 
lâm không đup'c yên-tinh. Nhò' quí-hôi 
nhó' càu-nguyên g"iúp cho. Rát cám on. 
—Nguyên-chău-Thõng. 
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HAY D E N LEO T H A N G T I N - L A N H 
vi NH em tháy đây vê môt cái thang 

chông trên nên đá v ũ n g - c h ã i . 
Thang có năm nác, trên đău thang có 
môt cái mão 

I. Ngirò*i n à o p h â i dê 'n? 
Giâ-tĩ có ngiròi linh tram trao cho 

anh em búc tho- cúa ban thàn gói đén, 
thì anh em 

BAO 610 ? 

TAI SAO 7 

NGlítìt NÀO 7 

triêu - t h i ê n . 
Anh em biét 
Kinh-Thánh 
nói đén cá i 
t h a n g m á y 
lăn không?— 
Chĩ môt làn 
thôi, ó sách 
Sáng-Thé Kỳ 
đoan 28, tai 
đó G i a - c ó p 
tháy môt di-
tu*gng. Ô n g 
đã tháy cái 
t h a n g b á c 
đén tàn tròi, 
nhirng Kinh-
Thánh không 
c h é p r à n g 
ông đã l e o 
đugc t h a n g 
áy. Nhu-ng 
mà cái thang 
c h ú n g t ô i 
luân đây ai 
ai cũng leo 
đugc vì trong 
Kinh-Thánh có lòi mòi la-lùng ràng : 
«Hãy đê'n !» Lòi mòi thât đon-so dén 
nôi khi bà me giang tay nói vòi con 
rang : «Lai đây !» thì con hiêu và làm 
theo ngay. Nhung khi B ú c Chúa 
Jêsus phán : «Hãy đén,» thì tiéc thay, 
ít nguòi hiêu lòi đó nghĩa là gì. 

Theo n h u búc vê này, chúng ta 
phâi l ân - lug t tu hôi r ang : 

làm thé nào 
mà b i é t là 
t ho gói cho 
m ì n h ? Anh 
em đ á p : «Vì 
trên b a o có 
đê tên và đia-
chĩ cúa tôi.» 
T h â t t h é, 
chângaibiên-
luân ràng tho 
áy k h ô n g 
phâi gói cho 
anhem. Búc 
Chúa J ê s u s 
k ê u - g o i ba 
h a n g t ô i -
n h o n đ ê n 
cùng N g à i : 
Kê mêt-môi, 
kê gánh năng 
và kê k h á t 
(Ma 11 : 28; 
Khâi 22: 17). 

^ Ngài dã mòi 
j hêt thây moi 

_ _ _ _ _ _ n g u ò i đén, 

chò không phàn-biêt chi hêt. Nlnrng 
II. Tai sao p h â i đ é n ? 

Vì Búc Chúa Jêsus mòi ta đén, và 
«moi su đã san rôi» (Lu 14: 17). Nê'u 
trong tho' ban mòi đéh du tiêc và 
néu kính-trong ban, ãt anh em sê đén 
nhà ban. Bày-tò mó cúa có hô i : «Tai 
sao ông đén?» at anh em sê đ á p : «Vì 
Chú anh mòi tÔÌ.» (Coi tiêp t r a n g 150) 

I Cô. 6:Z 

Lu. 14:17. 
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Ttf'TtíÔNÒT 

HÀNQ NGÀY 
TOÀN TyC-NGŨ*, 

(Tháng 

1.—Bung dói không có tai. (Cũng nliir: 
Cõ đãm ăn xôi). 

2.—Luò'i-biéng là me đê ra nghèo-túng. 
(Cũng nhu' câu: Giàu đâu đén kê ngu 
trira, sang đâu đén kê say-sua tÔÌ ngày). 

3.—Bánli nhe nhe mãi cũng đôn ngã 
cây dê-bôp to-ló-n. (Cũng nluv: Nuóc 
chây, đá món). 

4.—Ncri nào có mòt ỳ-chí thì cfing có 
môt pluro-ng - pháp. (Cũng nhu- câu: 
«Muô'n thi đirpo) cũa nguò'i Pháp). 

5.—Siêng-năng là đuò'ng đira đén noi 
giàu-có, nhung đao-đúc là đuò'ng đua 
đê'n noi hanh-phuó'C. 

6.—Ta van đoán-xét môt nguòi theo 
tu-cách cũa ban-hũu nguò'i ãy. (Cũng 
nhu: Gân muc thì đen, gàn đèn thi rang). 

7.—Khi nào túi bac đày thì ban-bè 
đông lâm. (Cũng nhu câu chũ Nho: 
Ban civ trung-thi vô nho'n ván, phú tai 
so'ii-làm hũu khách tàm). 

8.—Thôa lòng trong môt túp lèu tranh 
còn ho'n lo-láng trong môt lâu-dài tráng-lè. 

9.—Phâi đo ỳ-thích tùy theo tièn-cũa, 
chó' đùng đo tièn-cũa tùy theo ỳ-thích. 

10.—Kê hèn-nhát chê't nhièu làn truó'C 
khi chét thât, nhung nguò'i anh-dòng 
chĩ ném-trâi su chét môt làn thôi. 

11.—Giét hai con chim bàng môt hòn 
đá. (Cũng nhu: Bát cá hai tay). 

12.—Chim cùng môt thú lòng thì hpp 
thành bày. (Cũng nhu: Đòng thanh 
tiro'ng-úng, đòng khi tuong-càu). 

13.—Kê bi rân câu át sp- cái dây thùng. 
(Cũng nhu câu: Thuòng cung chi đièu). 

14.—Ai di châm thì đi vũng buó'c. 
15.—Thà làm châm-trê còn hon không 

bao giò- làm. 
16.—Truó'C khi nói môt làn, hãy nghe 

hai làn đã. (Cũng nhu câu Kinh-Thánh : 
«Pliãĩ mau nghe mà châm nói»—Gia-co' 
1: 19). 

CACH-NGON ANH 
Mai 1936) 

17.—Môt con chim trong tay còn ho'n 
hai con chim trong bui cây. 

18.—Anh cú bôi mât ong cùng mình thì 
sê không hè thiéu ruòi bâu. 

19.—Tièn-cũa thuò-ng kéo ban-hũu đên, 
nhung cânh nghèo-hèn khiê'n hp giangxa. 

20.—Ăn-éV bac-bêo vúi cha me thât là 
tôi-ác gó'in-ghiéc hon câ. 

21.—Kê nào thât có lòng nho'n-hièn mó'i 
thât là bâc vĩ -nhon. 

22.—Phâi yêu mình sau hét. 
23.—Cát-bô cái roi túc là làm hu con 

trê. (Cũng n h u : Yêu cho roi cho vpt, 
ghét cho ngpt cho bùi). 

24.—Vì thiéu môt mũi đinh nên hông câ 
chiéc giày. 

25.—Néu trúng chua no thì đùng đém 
gà con vôi. 

26.—Kê nào không tuô'ng minh nghèo 
thì không phâi là nguòi nghèo dâu. 

27.—Tha-thú thì vui-thích hon trùng-
phat. 

28.—Nôi lò'i nho-n-đúc đã tô't ròi, nhung 
làm viêc nho'n-đúc lai tôt hon. 

29.—Đõi vó'i môt nguò'i yêu-mén cho'ii-
lỳ thì không có gì hèn-mat hàng nói dói 
và giâ-hình. 

30.—Bát cú cái gì làm cho kê khác đau-
dó'ii thi không thê gpi là vui-thích đup'c. 

31.—Kê nào dùng súc manh mà thâng 
thì clù thăng đup'C phàn nũa kê thù. 

Mìrng Chúa thăng- th iên 
Chúa chét ba hôm sóng lai liên, 
Bón muo'i ngày tron, bôngthăng-thiên. 
Chúa-chan nguòn p h u ó c g i o t a y chúc, 
Hièn-hiên xe mây nhe gót lên. 
Hiên lai Chon-Thân tù thuõ t ruóc, 
Vê noi chí-thánh đê ngôi bên. 
Càu thay cho kê đuong trông-đoi— 
Boi Chúa ban cho đuoc phép-quyên. 

—Ngô-the-Chãn, Hà-nôi. 
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§ CHITNG THITC Q U Y E N CHUA 

CHÚA LÀ SIT TIÊP-TRQ" TÔI 
( T h i 40 : 17) 

"LJOI-THÁNH Vĩnh-long có môt tín-
đô tên là Hô-văn-Sa, kêu là T u 

Nhung, làm tho- máy, có xuông dê súa 
xe, vón trung-tín vói phán muòi và 
nhiêt-thành vói bát cú công-viêc chi 
thuôc vè Nhà Chúa. Các cc-quan cúa 
Hôi Tin-Lành, nhu tàu Tin-Lành, xe 
Tin-Lành, và các xe khác dùng vào 
su hàu viêc Chúa, nêu cây tòi bát luân 
giò nào, lúc nào thì ông tàn-tâm giúp-
đô nhung-không, vì kê đó là su hàu 
viêc Chúa theo tài-năng và đia-vi mình. 

Chúng bây tháng nay, vì su hùn-
hâp vôi môt hãng kia bi lõ-lã, vo ncr, 
chăng có môt đông luong, và các khí-
cu máy-móc cúa ông muòi phàn chác 
phâi bi phát-mai. Nhung câm-ta on 
Chúa, dàu găp cânh-ngô nào, thanh, 
suy, bĩ, thái, ông cú môt muc tron 
thành dói vói Chúa, t ruóc sau nhu 
môt. Duy chĩ có than môt câu rát 
câm-đông thê này : «Vè phàn tôi vón 
là hàn-vi xuát-thân, nay t ró lai đia-vi 
cũ cũng không đáng buôn chút n à o ; 
nhung rôi đây không biê't có co-quan 
nào đê giúp-đõ cho xe và thuyèn Tin-
Lành khi máy-móc có hu , đó là đèu 
tôi lo-láng nhút.» 

Chúng tôi và Hôi-Thánh đem ván-
đê này mà trình cho Chúa, xin Ngài 
tiêp-tro- cách nào theo ỳ toàn-ven cúa 
Ngài, chò theo con mát bi-quan cũa 
xác-thit thì không phuang gì trông-
cây nũa . 

Su phát-mai đã bát đàu, nhà-nuôc 
bán đáu giá các vât-liêu trong phòng 
giáy tai Sài-gòn cũa hãng áy đê t r ù 
thué môn-bài, nhung chua t rù duoc 
môt phàn t u ; song không biê't tai sao 
ho lai không bán luôn xuóng ô Vĩnh-
long môt thê. May thay! Chúanhâm 

lòi càu-nguyên mà giâi-cúu la-lùng. 
ftVì con măt Búc Giê-hô-va xem-xét 
kháp thê'-gian, đăng giúp súc cho kê 
nào có lòng tron thành đói vói Ngài» 
(II Sú-kỳ 16 : 9), nên Chúa khiê'n cho 
môt nguòi hâo-tâm kia có phàn hùn 
trong hãng áy, tu trong phâm-giá và 
có lòng thuong-xót ông T u Nhung; 
trong thòi-kỳ eo-hep này mà ông áy 
bàng lòng bô ra gàn 5.000$00 đê bao-
trâ các sõ no cũa hãng và láy tát câ 
khí-cu trong xuóng mà cho đút lai 
ông Tu Nhung duoc hoàn-toàn làm 
chú, thé là còn rông-rãi hon truôc 
nũa . Viêc tiêp-tro- cũa Chúa thât la ! 

Quâ thât, Chúa đã thành-t ín theo 
lòi húa cũa Ngài: «Bói vì nguòi tríu-
mê'n Ta, nên Ta sê giâi-cúu nguòi ; Ta 
sê đăt nguòi lên noi cao bói vì nguòi 
biêt danh Ta. Nguòi sê kêu-cău Ta, Ta 
sã đáp lòi n g u ò i ; trong su gian-truân 
Ta sê ó cùng nguòi, giâi-cúu nguòi 
và tôn-vinh nguòi» (Thi 91 : 14, 15). 

Nguyên Chúa cũng ban phuôc cho 
nguòi hâo- tâm kia đuo-c lãnh phàn 
thuòng cũa Ngài theo su tu-do lua-
chon cũa nguòi áy, hoăc phuóc nhãn-
tièn cũa đòi này, hay là co-nghiêp 
vĩnh-viên trong đòi tuong-lai, y theo 
lòi cũa Chúa đã húa ràng : «Ai sê cho 
môt nguòi trong bon nhô nây chĩ 
uõng môt chén nuóc lanh, vì nguòi 
nhô đó là môn-đô Ta, quâ thât, Ta nói 
cùng các nguoi , kê áy sê chang mát 
phàn thuòng cũa mình đâu» (Ma 10: 
42). A-men !—Lê-đinh-Tircri. 

O o • 
O'N THIÊNG DÒI-DÀO 

n p Ô I là Lê-vân-Tuòng, 55 tuôi, ò 
đuòng 20 thuòc , Sài-gòn, con đô 

trong Đáng Christ ô chi-hôi Sài-gòn. 
Tháng Octobre vùa qua, tôi đau 

binh trúng phong năng lâm nhăm 11 
(Coi t i é p t r a n g 158) 

J 
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«Kìa, hiên nay là thi thuàn-tièn ; Ma, hiên nay là ngày ciru-ròi» 
(II Cô-r inh- tò G : 2) 

T / ' H I đòng-hò mói tù- sô- làm đòng-
hô mà ra thì nó mói và tron-ven. 

Song le khi sau nó bi hu* ô trong và 
không thé goi là tron-ven nũa, và nó 
c h a n g g i ú p 
ích cho ai câ. 
Trái lai, nó 
x u i - k h i é n 
c h o n h i è u 
ngu'ò'i p h â i 
bj bôi-rói và 
thiêt-hai lám. 

Môt ngày 
kia, có môt 
ngu'ò'i đuong 
đi đén phòng 
giáy làm viêc, 
n g u ó c m a t 
lênxemđòng-
hô, tháy ch ĩ 
là t á m g iò , 
nên, vì tuông 
còn t h ì - g i ò' 
nhièu, va đi 
t h ă m c h o i 
trong câ môt 
g i ò . S o n g 
khi tóiphòng 
giáy ròi t h ì La q u á ! Đ õ n g - h ô m o c cho 'n , t a y , m a i , m i ê n g ĩ 

ông chũ giân vì va đén tre 1am, nên 
thâ (đuôi) đi lièn. Có sao va đi trê 
nhu vây ? Vì đòng-hò đã chĩ láo, thay 
vì chĩ chín giô thì nó chĩ tám giò. Tôi-
nghiêp thay,cho nguòi đó ! Có môt 
nguòi khác duoc tò giày-thép biêu 
ông vê nhà lièn vì bà thân đau năng ; 
song vì đòng-hò chĩ không đúng nên 
ông đi trê xe lúa, thành ra bà già phâi 

qua đòi mà không thé tháy măt con 
yêu-dâu cua mình. 

Đòng-hò nhu thé, chúng tôi phâi 
dói vói nó thê nào? Có lê máy em 

1°"': «Phâi 
H / (jlgg ) | súa nó chòl» 

Thôi! Tôi sê 
chùi nó cho 
t h i ê t b ó n g 
láng ròi có lê 
nó chay tót 
nhu thúòhg. 
Không duoc 
s a o ? Vây , 
t ô i s è vă n 
cây kim nó 
môi giò' đê 
nó chay kip 
các đòng-hò 
khác. Cũng 
không đuoc 
sao? Vây,có 
lê néu tôi đê 
nó trong môt 
c h ô s a n g -
t r o n g n o i 
p h ò n g ruóc 
k h á c h t h ì 
nguò'i ta sê 

kinh-trong nó là có già-tri 1am chó? 
Uâ! Các em trâ l ò i : «Không đuoc 
đâu.» Nhu thê thì chác là các em hiêu 
ràng phâi đem đòng-hô đén tho sùa 
đòng-hò mói duoc . 

Nhung mà muón súa đõng-hò thì 
phâi đem nguyên-đòng-đô cho tho sũa 
mó'i đuoc, chó đũng làm nhu môt 
nguòi khó kia, khi tháy hai cây kim 
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không chay nũa thì hôi ngiròi ta mình 
phâi làm sao cho nó chay nhu- t ruóc. 
Ho trâ lò-i rang trong làng kia có tho 
biê't súa đông-hõ cho chay đugc . Vây, 
anh ta tháo hai cây kim ra, đem đén 
nhà tho sùa đòng-hõ mà nói r àng : 
«Hai cây kim này bày lâu nay cú chay 
tót lãm mà bây gió nó không chiu 
chay nũa, xin anh sua giùm.» Anh 
tho hôi đông-hò õ đâu, thì anh ta trâ 
lôi rang nó còn ô nhà ; mà khi anh 
tho nói ràng phâi có đòng-hò mói súa 
đugc thì anh ta nói rang: «Không phâi 
đâu ; đông-hô nó tót, chĩ có hai cây 
kim nây không chiu chay mà thôi, chó 
đòng-hò không có sao hét.» Anh thg 
phâi láy su nhin-nhuc mà cát nghĩa 
lâu lám thì anh ta mó'i hiêu ràng só-dĩ 
hai cây kim không chay là vì dây thièu 
ó trong đòng-hò bi đút rôi và phâi mua 
môt cái mói. 

Làm sao tôi nói ví-du vè đòng-hô 
cho các em ? Ây là vì các em và tôi 
gióng nhu nó nhièu lám. Đèu thú 
nhút , khi Đúc Chúa Trói đung nên 
chúng tôi thì chúng tôi là tron-ven 
cũng nhu đòng-hõ dó. «Đũc Chúa 
Tròi tháy các viêc Ngài đã làm thât rát 
tót-lành» (Sáng-thé Kỳ 1 : 31). Vây 
các em tháy ràng tô-phu loài nguòi khi 
ban đâu là tót lám, song le khi sau thì 
ho mát su tót đó mà trô nên hu cũng 
n h u đòng-hò vây. Sõ-đĩ loài nguòi 
trô nên h u là vì ho đã pham tôi cùng 
Đúc Chúa Tròi . Bát đàu tũ lúc đó 
thì môi nguòi sanh ra trong thé-gian 
đèu có tôi hét. «Kìa, tôi sanh ra trong 
su gian-ác, me tôi đã hoài-thai tôi 
trong tôi-lôi» (Thi 51 : 5). Thê' thì các 
em và tôi cũng là nguòi có tôi-lôi. 

Vây, ta phâi làm thê nào cho khõi 
đ ia-v i đáng buòn này? ' Có lê nê'u 
chúng tôi bõ nhũng thôi quen không 
xúng-đáng, mãc áo sach cùng làm ban 
vói nhũng nguòi tù-té thì chúng tôi sê 
t rô nên tõt không? Tôi nghĩ ràng làm 
nhu thê châng khác nào tôi chùi đông-
hô đê mà làm chonó chay. Chúng tôi 
phâi bat-chuóc máy nguói đã tin Chúa 

ròi không? Không đugc , vì tôi-lôi 
cũng còn ó trong lòng chúng tôi. Có 
lê néu chúng tôi cát môt cái nhà lâu 
trong đuõng sang-trong mà ô, ròi đi 
nhà giâng thuò'ng thì tu-nhiên chúng 
tôi sê t rô nên tót không? Chác là 
không, vì đòng-hò dâu õ trong noi 
sang-trong, trong phòng nróc khá'ch 
mà cũng còn hu, thì chúng tôi dâu ó 
giũa nguò'i sang-trong tũ-tê' mà cũng 
còn tôi-lôi ô trong lòng. 

Đói vói lòng tôi-lôi cũa chúng tôi thì 
chĩ có môt đêu mà làm thôi, áy là phâi 
đem lòng dê'n cùng Đúc Chúa Jêsus-
Christ, là Đâ'ng biê't lòng chúng tôi. 
«Thât chĩ môt mình Chúa biê't lòng 
cũa con loài nguòi)) (I Vua 8 : 39). Và 
Chúa đay chúng tôi rang cái lòng cũa 
loài nguò'i ô trong môt đia-vi rát là 
nguy-hiêm (coi Giê-rê-mi 17 : 9 và Ma-
thi-o 15: 19). Các em suy-nghĩ sao? 
Lòng chúng tôi xáu 1am không ? Thiêt 
ô-uê' lám và càn phâi sũa nó mói đugc . 

Mà giâ nhu đõng-hõ nây không chiu 
cho súa thì thê nào ? Chác là nó sê bi 
bõ ra thùng rác mà thôi. Chúng tôi 
cũng vây, nê'u chúng tôi không cho 
phép Chúa Jêsus cát tôi-lôi ra khõi 
lòng chúng tôi thì khi qua đò'i chúng 
tôi sê phâi bi bõ ra môt noi mà Kinh-
Thánh goi là đia-nguc, là chô có ho 
lùa và diêm cháy bùng bùng. 

Song tôi dám chác rang các em muôn 
Chúa Jêsus cát khõi lòng mình nhũng 
đèu ghê-gó'mxáu-xa đó, có phâi không? 
Hõi các em, Chúa Jêsus hiên có õ- đây 
bây giò, và nê'u các em cho phép thì 
Ngài vui-vê rùa lòng cho các em t rô 
nên sach-sê đep lòng Ngài luôn. Đõi 
vói tôi-lôi cũa chúng tôi thì Chúa sê 
làm thê nào? (coi Mi-chê 7: 19 và 
Thi-thiên 103 : 12). Ròi sau chúng tôi 
sê đúng t ruóc măt Ngài nhu là nguói 
công-bình (Coi II Cô-rinh-tô 5 : 17). 

Khi các em đã tin Chúa rôi thì có thê 
n h ò đõng-hõ này mà day-dô thêm 
nhũng đêu quí nũa : (1) Thì-giò ngán-
ngũi (I C ô - r i n h - t ô 7:29) . (2) Giò 
Chúa Jêsus tái-lâm không ai biét chác 
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(Ma-thi-a 24: 36, 42, 43, 44). (3) Cho 
nên chúng tôi phâi thúc dây (lê lo nên 
thánh (Rô-ma 13 : l í ) , và lo-i-dung thì-

giò' mà di làm chúng vê dao (E-phê-
sô 5 : 16).— Bà P. E. Carlson, Mjj-tho, 
Nam-kỳ, 

LCTP A U - T R I DOI V a i NGUXH TH-LWNG-DU 
Lò'i tòa soan. — Bõn-báo nhân đuoe 
õ- Cao-lãnh, xin cú nguyên-văn đăng 

" D A T t a on Chúa, trái qua năm rôi 
Chúa ban phuòc cho lâp Ãu-trĩ 

tai chi-hôi Cao-lãnh rát nhiêu. Trong 
ló-p hoc câ thây là 40 nam nũ hoc-sanh. 
Vè su hoc Kinh-Thánh thì Chúa đã 
ban o-n đuo-c tán-tó'i luôn. Tuy chúng 
tôi còn tho'-áu, song le chi em môi 
nguò'i đèu hét lòng muõn lo công-viêc 
Chúa tùy súc mình , cho nên măc kê 
cho ngon gió kinh-té cú thôi manh, 
chúng tôi cũng chang nao lòng. Chúng 
tôi hét súc nhín-nhúc só tièn hàng 
bánh dê dâng cho Chúa, đén cuói năm 
cũng đuo'c môt só tièn nhô õ$õO. Chúng 
tòi nhò an Chúagiuc-giã lòng, nên hét 
thây nam n ũ hoc-sanh đèu vui lòng 
tình-nguyên dâng cà só tièn mon này 
đê giúp-đõ công-viêc Chúa cho nguò'i 
thuong-du 4$00 và tàu Tin-Lành 1$50. 

Chúng tòi đuo-c on Chúa thúc-giuc, 
sót-sáng lo cho nhà Chúa bao nhiêu, 
thì chúng tôi mong râng quí chi em 
irong các truò'ng Chúa-nhut kháp ba 
kỳ cũng luu-tâm dén công-viêc Chúa 
giũa vòng nguò-i Moi... Ô i ! Nhâc 
dén nguòi Moi, chúng tôi không khõi 
đau lòng... Hòi quí chi em ! Chúng 
ta đành ăn sung măc suóng, tô-cbúc 
nhièu cuôc vui cbóc-lât, phí tièn tõn 
cùa môt cách vô-ích sao ? Chác chúng 
ta không đành vây. Kia, chi em hãy 
nhuó-ng mát lên, nhìn xa ra môt tí nũa 
ihì sê tháy còn biê't bao linh-hòn cúa 

bài đu'ói đày cũa cô Nguyêt-Dung 
báo, mong râng ban trè chú-ỳ đén. 

nguòi Moi, Muò-ng, Thô, Thái. . . đang 
dám-chìm trong biên tôi. Kê ra có 
mu-ò-i máy chi-phái dã-man chua biê't 
Đúc Chúa Jêsus là Cúu-Chúa, chĩ lo 
thô hình-tuong là-thân, ăn do-, õ- bân, 
lân-lôn cùng rán rít chôn núi hang 
lanb-lùng, ăn không no, măc không 
ám, mèn tròi, chiên dát, thân-thê đành 
chiu co--hàn khón-khò, linh-hòn há dê 
khõi chìm-trôi? Nghe qua nông-nôi 
áy, chúng ta có xót da đau lòng chăng ? 
Truóc cánh-tuong rát đáng thuong-
tâm áy, chúng ta có đành lòng đièm-
nhiên tõa-thi, măc ai chê't mát chăng? 

Nê'u chúng ta không nô, thì phâi làm 
sao? Chi em a i ! Hãy khuyên nhau 
kê ít nguò-i nhièu, cùng nhau hiêp mòt, 
lo giúp-đã cho phàn tài-chánh giũa 
cuôc giâng Tin-Lành ô- mièn thuang-
du đê khõi thiéu-hut. Đó là chúc-vu 
Chúa giao cho chúng ta vây. Và lai, 
chúng ta đèu là kê mác no- tìnb yêu-
tbuang (Rô-ma 1 : 14, 15). Xin đùng 
trì-buôn, e khi Chúa trô lai, máu oan-
hòn cùa nguò-i thugng-du sê đô lai trên 
chúng ta chăng. Chúng tôi rát thành-
thàt uó-c-ao quí chi em trong các 
t ruòng Chúa-nhut đê ỳ đê'n công-viêc 
Chúa ò mièn lâm-san cùng-cóc. Đèu 
cân-yéu là giúp-đã phãn tài-chánh tùy 
súc cũa môi nguòi . Rát mong thay ! 
— Thay măt cho hgc-sanh l&p Au-trĩ: 
Xguyèt-Dung. 

MWVl ĐIEU-RÃN BAN TRE PHAI Gl l f 

Sáng dây sòm câu-nguyên. 
Say-mê đoc Lòi Chúa. 
Soi sáng cho Chúa õ moi n a i . 
Sa sa vào bây tôi-ác. 

5. Suy-nghĩ moi su tót-lành. 

6. Sièng-năng hoc-tâp trong truò-ng. 
7. Săn-sàng giúp ích kê khác. 
8. Sóng dòng, kuõng hêt tuôi trê. 
9. Suót ngày tuoi-cuòi , vui-vê. 

10. Sung-suó-ng vì làm su kkó>—T.K.B. 
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M Ô T B T > C 
Hà-nôi, ngày 

Cùng các em yêu-dáu trong Đúc 
Chúa Jêsus-Christ, 

Thua các em, 
Anh rát láy làm hân-hanh điroc ông 

Chú-nhièm Thánh-Kinh Báo cho phép 
anh đugc găp cácentmôi tháng môt kỳ. 

Truóc hêt xin kính chào các em, sau 
ánh muôn tô cùng các em muc-đich 
cúa anh vè phàn nhi-đõng là thé nào. 

Anh có ỳ giúp các em trong giò 
giâi-trí: 

Soan hay luoc-dich các truyên vui, 
có ích, có liên-can đén đòi sóng cùa 
chúng ta dói vói Chúa. 

Bày các trô choi hiêp vói tánh-tình 
và súc khôe. 

Đoán nhũng bài tính dó kỳ-khôi. 

T H c y N G O 
Day các em vê, làm nhũng đô dùng 

nhô và dò choi có ích không mát tièn 
mua, v. v... 

Anh uóc-ao các em cũng nên du 
phân vào viêc đó, hoăc nghĩ đugc 
truyên hay, mói, các trô vui la, thì gói 
giáy cho anh biét, sê lân-lugt nhò ông 
Chũ-nhiêm đăng lên báo. 

Anh sê đăt nhfrng giâi thuòng bàng 
kinh, sách, tranh, ânh, v. v. cho các 
em nào giâi-đáp đugc nhfrng kỳ thi 
giâi-trí (khi nào thi anh sê báo truóc) . 

Thôi, kính chào các em, xin bat tay 
các em kháp lurot và mong Chúa ban 
on cho các em vè moi viêc. 

Kính tho, 
Nguyên-nggc-Chàn 

Hói Tii -Lành 
1, Phõ Nguyên-Trãi, Hà-nôi. 

I M ) C H U ° 
Các em dùng chũ 

trong vân Quóc-ngũ 
A. B. C... xép thành 
tên môt sách trong 
Kinh-Thánh Cuu-
Uóc vào cái hình 
duói này. Tùy các 
em muón viét ngang 
hay doc, miên là 
môi ô vuông phâi 
viê't môt chú sau có 
thê doc chiêu nào 
cũng thành tên sách 
áỳ đugc . 

Buòc đãu tát ha i 
khó cho các em, nên anh xin tìm 
giúp các em môt chũ trong tên sách 
áy. Các em gia muc-luc Kinh-Thánh, 
xem tên các sách, hê tháy tên sách nào 
có 7 chũ và chũ đàu trong tiéng thú 
hai là «S» thì các em có thê đoán 
phông đugc tên sách áy là gì. Thí-
du chũ đàu cũa tiéng thú nhì tên sách 

Sáng-Thé Kỳ ià chũ 
« T.» Sau các em 
láy tên sách áy viét 
thú vào hai hàng ô 
dài nhút (ngang và 
doc), hê tháy không 
thùa không thiêu 
là chinh tên sách 
áy ròi. Sau hét các 
em lai dùng chũ 
trong tên sách mà 
các em mói tìm 
đirac đó viét kín vào 
các ô kia. Xin n h ò 
phâi xép lai cùng 

đúng tên sách em vùa mói tìm đugc , 
nhung làn nây các em không láy làm 
la, sao không thê viét câ câu đugc , là 
vì vè chiêu ngang chièu doc, có hàng 
chi có 3 ô, 5 ô... Phâi dùng câ dáu. 

Mong các em co làm thú và phâi 
linh ỳ môi đugc . Kỳ sau sê có giâi-
đáp .—Nguyên-nggc-Chán. 



PHU-TRiraNG THANH-KINH BAO 
(Xin tháo bôn trang náy mà biè'u ngu-ói chu-a tin Chúa) 

NAM THŨ* 6 SO 6 3 — MAI 1936 

HAY T I W N G - N H O * B A N G T A O - H O A 
M U C - S U ' K I E U - C Ô N G - T H A O , C A N ' - T H O ' , N A M - K Ỳ 

Trong bubi còn tha-cm hãy tirâng-nhá Bang Tqo-Hóa nguoi, Iruxrc khi 
nhung ngày gian-nan chua đen ; trwác khi nlurng nám tái mà 

ngwo'i nói rang: Ta không lãy làm vui lòng» 
(Truy ìm-c lao 12 : 1) 

JZ\U'C Chúa Tròi dung nên- nguòi, 
ban cho nguòi đù các vât ăn, 

nhung nguòi chĩ nhó đén vât ăn mà 
quên Đúc Chúa Tròi ; đó là môt tôì 
năng. Thâm-chi có nguò-i coi vât ăn 
quí hou Đúc Chúa Trò-i, nên câ năm 
lo-tuõng đén vât ăn mà cbâng có môt 
giò- tuông-nhó Búc Chúa Tròi, châng 
khác nào nguòi kia đuo'C mói đul iêc , 
cú lo gâp cho đày chén mà quên ông 
chú liêc. 

ĩ 

Ngài 

Đàag Tao-Hóa ó- đâu mà bièu 
ngirò'i tirô'ng-nhó'? 
ó khâp vũ- t ru , mà cũng ô-

trong lòng cùa nhũng nguòi tin Chúa 
Jêsus và có lòng tuông-nhó Ngài. Có 
kê nói ràng : «Tôi chua tháy Ngài nên 
chua tin đuoc.» Nguói là vât, còn 
Đúc Chúa Tròi là THAN; néu nguòi 
tìhión tháy Ngài, và muón giao-thông 
vói Ngài, thì phâi giao-thông bang 
tinh-thàn. Nào có ai tháy trí-khôn, 
mà có ai chói ràng mình không có 
trí-khôn ? 

Theo luàn-lỳ-hoc mà xét, hê tháy 
có vât thì biét có Đáng tao vât; Kinh-
Thánh có chép rang : '(Ban đàu Đúc 
Chúa Trò-i dung nên trói dát... muôn 
vât bô-i Ngài làm nên, cbâng vât chi 
đá làm nên mà không bói Ngài.» Dàu 
loài nguò-i chói-bô Đúc Chúa Tròi , 
song Ngài châng hè chói-bõ loài nguò-i. 
«Ngài cú làm chúng luôn vè mình, túc 

:io 12 : 

là giáng phuóc cho, làm mua tù trói 
xuóng, ban cho loài nguò-i mùa-màng 
nhièu hoa-qnà, đô ăn đu-đât, và lòng 
đây vui-mùng.» 

Loài nguòi mà đem sánh vói Đúc 
Chúa Trò'i thì khác nào loài kién sánh 
vói vũ-tru ; nhu môt đoàn kiê'n kia bò 
vòng quanh cái .đong-hò treo, nghe 
liéng tích-tác, bông-chóc lai nghe máy 
tiê'ng gõ rèn lên n h u sám n ô ; kiê'n 
nghe láy làm kinh-ngac, con thì nói 
đó là viêc cúa môt vi thàn làm, con 
thì nói không phâi ; có môt vài con có 
tánh mao-hiêm nói rang : ((Thôi, đê 
ta chun vào coi có chi ô trong.» Khi 
t rô ra, chúng la lón rang: «Các anh 
đèu mê-tín câ, chó tôi tháy rõ thi cái 
máy tu-nhiên xoay, tiê'ng tu -nh iên 
kêu, chó có thàn-thánh nào làm đàu.» 

Nhung đèu đáng thuòng là kién nào 
có biét đuoe lúc ông tho tuyêt-tài làm 
nên máy đó. 

II.—Tirô'ng-nhó' Đáng Tao-Hóa 
bâng cách nào ? 

Tuông-nhó' Đũc Chúa Trò'i lúc là 
phâi hêt lòng kính-mén thò-phuo'ng và 
chĩ bàu viêc môt mình Ngài mà thôi. 

Đùng tuông Ngài nhu loài nguò'i, 
nên sam món án chô ô cho Ngài. 
Đùng tuông Ngài có lòng hu-xáu nhu 
nhiêu nguòi, nên -có ăn cúa ai mói 
làm on cho náy. Cũng đùng tuông 
Ngài nhu vàng, bac, nhu cây gô bói 



èông-nghè lài-xao cua nguò-i ta cliam-
trô nên. Nê'u ai thò Ngài băng cách 

§íó thì pham tôi nghich ỳ Ngài, «vì 
Búc Clnia Tròi là Thân, nên ai Ihò-
lay Ngài thì phâi láy tâm-thàn và lê 
thàt mà thò - t ay .» Muôn thò theo 
tàm-thàn và lê thât thì phâi tin đén 
Búc Chúa Jèsus-Christ, nhò huyél bán 
cũa Ngài làm sach moi tòi, doi mó-i 
tàm-thân, và ban cho ta môt lê thât 
chânh-dáng mói thò Búc Chúa Tròi 
điro'C 

III.—Nè'u không tu*õ-ng-nhó Báng 
Tao-Hóa thì pham tôi nàng 

Nlur nguòi ăn lòc nuóc châng nhó-
on nuóc, lai dem lòng thù-nghjeh, thì 
kê là phân-tãc. Nhu con châng biêt 
o-n cha me, chang biê't thuo-ng cha 
me, thì tú kê là ngbich-tù. Còn nguòi 
mà không luô-ng-nhó B ú c Chúa Tròi , 
là Đáng Tao-Hóa mình, thì càng có 
lôi năng hon. 

Cũng đùng nói rang : «Tôi không có 
giò- rành nên chua thò- Chúa duo-c.» 
Vì Chúa cho nguòi có giò làm viêc, 
giò- ăn, giò choi, mà nói châng có giò-
rânh dang thò Chúa là tai anh em coi 
viêc ăn-cho-i trong ho-n Chúa. Tôi 
áy năng biê't bao ! Nây, su chê't nó có 
chó lúc anh em rânh viêc dàu. 

IV.—Hãy tu-ômg-nhó* Dâng Tao-
Hóa lúc còn tho*-au 

Cái tuôi xuàn cũa nguòi tót-đep nhu 
hoa môi nó, n h u trăng môi lên, nhú 
vâng thái-duong lúc rang dòng, còn 
nhièu hi-vóng cho nguòi làm viêc. 
Anh em nên dâng dòi xuàn tót-đep đó 
mà Ihò-plnro-ng Đúc ChúaTròi; châng 
nên đem mà dòi láy cuôc vui-choi 
chóc-lát cũa tôi-lôi. Búc Chúa Tròi 
ban cho loài nguò-i có su sông chăng 
pliâi dê ăn-choi theo tôi-lôi, bè.ri là đê 
thò-kính Ngài. Nê'u duoc nuôi cho 
xác-thit to-lón, ròi • vì xáe-thìl to-lón 
dó mà bi chê't, dó chăng phâi là cách 
chê't cũa loài nguòi. 

Bùng nói ràng: «Tôi còn nhõ, chua 
thò Chúa điroc.» Néu anh em biet ăn, 
biêt nói, biê't pham lòi thì cũng phâi 

biêt 
lão cũng châng nên nói rang: «Tôi đâ 
già, đâ tre quá rôi, chác thò- Chúa 
không đuo 'C.» Nlurng vui 'hay, pluró'e 
thay cĩio quí ông, vì Chúa còn cho quí 
ông có thì-gió ăn-năn. Ngài có phán 
ràng: «Hõi nhũng kêmêt-mõivà gánh 
năng, hay đên cùng Ta, Ta sê cho câ< 
nguoi đuoc yên-nghi.»—«Kê nào dén 
cùng Ta, thì Ta không l)õ ra ngoài 
đâu:»—ccAy là nhò ân-điên, bõi đúc-
tin, mà anh em duoc cúir.» Chó châng 
phâi bô-i viêc làm mà goi là hêt giò-. 
V.—Hãy tirómg-nhó' Đâ'ng Tao-Hóa 

trinrc ngày g ian-nan 
Ngày gian-nan túc là ngày chét, lf 

môt ngày mà tôi-nhon bát đàu buôc 
vào môt đòi cuc-khô, là ngày mà hiên-
tuo-ng hô lúa bày ra truó-c măt, righ 
nlurng tiêng khóc-than rên-siétlân vó'i 
tiê'ng khói lùa bùng-bùng, đòi đòi 
phâi khóc-lóc, nghién răng, chiu đau-
đôn nlur giò- gân chê't mà cú còn mãi. 

Câc cãnh khô đó hiên nay thân-tri 
cúa tôi-nhon có câm-blét duoc d 
cbút, nên ho dirong lo-so- ngày đêm 
bct súc tìm Báng cúu mình. «N)urng 
châng có SU cúu-rôi trong đáng nào 
khác ; vì ô duó-i tròi cliáng có danh 
nào khác ban cho loài nguòi, đê chúng 
ta phâi nhò đó mà đu-oc cúu.» Túc 
là phâi tin Chúa Jêsus mói đuoc cúu. 
«Ngài bò-i su chê't mình mà phá-điêt 
kê càm quyèn sn chêt, là ma-qui.» 
Ngài có thê cúu toàn-ven nhung 
nhò Ngài mà dên gân Búc Chúa Trc 
vì Ngài là Báng cãm chìa-khóa cũa su 
chét và Àm-phũ. Ngài có quyèn nu 
cũa nguc cho tôi-nhon ra khõi. 
anh em chua tháy^Ngài là tai con 
giam-câm trong bóng lói-tăin cúa 
chê't. Cú đúng chô bóng tói đó 
càu cúu nhu vây: «Lay Jêsus, xii 
tlurong-xòl tôi cùng,» túc-lhì Ngài đên 
dân anli em ra khõi lióng tói-lăin c i 
su chêt. 
đuo-c măt Ngài, và sê-tháy nuó-c sái 
láng la-lùng cũa Ngài, vui không 
nói duoc 
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V I W T CtfN BÃO-TÔ 
H A H D I I S I Ĩ O O K 

( T i é p t l i eo) 

-Ò i Tôi tuóng nliũng su đó bâ't-
n trong ngày làm viêc. Anli nên 
ét làng có thì-giò- làm môi viêc. 
tià thât, tôi tuóng cuôc nhóm-hop 

càu-nguyên giíra truá nhu vây rát là 
bát-tiôn. 

—Nhung chinh lúc đó La càn đuoc 
súc thiêng-liêng hon hét. Lúc gifra 
trua, anh đén đây ăn cò'tn đê bô súc 
cho thân-thê, anh hâ chang cho là lir-
nhiên sao? Tôi tuóng ràng đói vói 
linh-hòn cũng vây. 

— Song néu ông Lãm-bá biét, thì ông 
sê nói thé nào ? 

—Ong Lãm-bá biét ròi, vì chinh ông 
cho chúng tôi dùng căn phòng áy. 
Vâ, dâu bàn-rôn quá đôi, ông cũng là 
môt l.íii-đò tliành-thiic. Ong đã hiêp 
vó'i chúng tôi, nèn chúng tôi uóc-ao 
sê duoc thêm nhièu nguò'i khác lo hàu 
viêc Chúa. 

—Dê dat muc-dích áy, bon anh sê 
phâi chiu khó-nhoc nhièu. 

—Có lê, nhung dâu sao, chúng tôi 
cũng đem hét can-đâni mà phán-dáu. 
Tói giò ròi, tôi xin kiéu anh. 

• o o 
Duê-la trô vè buòng giáy, óc ván-

vuong nhũng ỳ-tu-ông mói-la. Duê-
la biê't ràng Lô-huè Vinh-tân không 
duoc huông lac-thú trong cuôc gia-
đìiih sanh-hoat, vì chàng mô-côi me 
tir lúc còn măng-sũa. Cha chàng, là 
nguò'i ích-kỳ và ham-mê thé-gian, đã 
nhièu phen đoa ràng néu chàng đâ-
dông tói ván-đè tôn-giáo thì ông sê 
làp-lúc đ.uoi chàng ra khôi nhà. Lô-
huê bi chóng-nghich và ché -nhao 
không dút, nhung chàng đúng vũũg. 

Quâ thât, Duê-la kính-phuc chàng 
vì su can-đâm dó. Duê-la phâi thú 
thuc ràng moi nguòi giao-tiép vói 
chàng thiéu-niên áy dèu nhân-biét 
chàng có lánh-lình vui-vê và hanh-
kiêm không chô trách đtvo'í 

Chièu dó, lúc hét giò làm, Duê-la 
đo'i chàng ô cũa, căp tay chàng mà 
ràng: 

—Anh Lò-huê oi, tôi tuóng anh bi 
nhièu nguò'i ô buòng giáy làm cho 
phiên-muôn. Tôi xin nói đê anh biét 
ràng néu có làn nào tôi làm cuc lòng 
anh vè su tín-nguõ'ng cũa anh, thì tôi 
hoi-hân lám. Anh đâng ua-chuông 
biét bao vì đã đúng vũng duòng áy! 

Lô-huêbát tay Dnc-la môt cânh thân-
thiét mà ràng : 

—Cám o'n anh, song xin anh dùng 
tuóng tôi chiu đau-đón dénchùng áy. 
Tôi biét ràng thât ra thì ban-bc hiêu 
tôi rõ lám. 

Duê-la nôi quâ-gùyet: 
—Dàu sao, tù nay trô' di lôi sê có 

làm cho kê khác khâm-phuc anh, chó' 
tôi không dùng t rung- lâp nũa. A 
nây, tói nay anh có bân viêc gì không? 

—Không, tôi không có viêc riêng 
nào hét. 

—Vây, mòi anh đê'n nhà tôi. Tôi 
tuô'iig ràng mà tôi có cluiyên muón 
nói vói anh. 

Vê măt thình-lình sàng ngò'i, Lô-
huê hô i : 

—Thât à ? 
—Thât đáy mà, má tôi mó'i nói dén 

môt viêc càn có anh giúp-đũ. Só là 
lão Bôi-xá mát viêc vì ghièn ruou . 
Lão tói nhà tôi mà làm bô khóc-lòc. 
Má tôi dén thăm vo con lão đuong 
găp cânh nghèo-túng. Vây, má tôi 
muón anh theo dõi Bôi-xá... chac đê 
dân lão trô' vè cùng Đáng Christ. 

Vùa mùng, vùa then, Lô-huê nói 
ràug^ 

—O ! Bà có ỳ tâng-boc tôi quâ. 
Hai anh em ban căp tay nhau mà đi 

râo cairg ; đén chô rê, ho thiéu đèu 
đung nhàm môt nguòi đò'n-ông duo-ng 
chay. Dnè-la nam nguòi lai mà ràng: 

—Anh Vê-niét đáy à? 
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Tòi đircmg —Kìa, anh Vê-nô-linh 1 
muôn găp anh, may-phnòc biê't máy 1 

—Anh ra sao kê tù buôi tôi... 
Vê-niét vôi chàn l ò i : 
—Tôi bàn-rôn lám, chang đuoc rănh-

rang môt phút nào. Nhung bây giò 
nê'u anh có thê đi vói tôi nùa giò, thì 
tôi sê tô cho anh biê't môt viêc quan-
trong lám. 

Duê-la xây qua phía Lô-huê mà ràng: 
—Anh cú đi đnòng n h ó ! Xin anh 

thua vói má và chi tôi ràng núa giò 
nũa tôi sê vê đén nhà. 

Lô-huê vâng theo. Dén nhà bà Vê-
nô-linh, chàng đuo'C ho tiép-ruóc vôn-
vã lám. Nhung ho chò-đoi máy giò 
đòng-hò mà Duê-la vân chua vê. Ba 
me con bà Vê-nô-linh lo-scr nôn-nao 
vì hay tin Duê-la găp Dúy-liêng Vê-
niét. Lòng ho ôm môt mói scr ma-
màng nhung tê-tài. Ho ty-nhiên câni-
biét ràng Duê-la sê găp tai-hoa. 

CHU'O'NG THÚ' NĂM 
NHE DA, MÁC LÌTA 

UY-LIÊNG Vê-niét là môt nguòi ít 
bày-tó tâm-đia cho kê ô chung-

quanh 
chàng 
Chàng 

D 

mình biêt. Hê't tháy ban-bè 
chi biê't đ a i - k h á i vê chàng. 
cũng khoe rang mình xem-xét 

kê khác và ép ho bày-tô ỳ-tircng cho 
mình biêt, còn chính mình thì chang 
hè có ai hiêu-biét đuo'C. 

Nguòi ta hàu nhu chang bay chàng 
sanh-hoat cách nào và thàt làm nghè 
gì. Moi su thuôc vè chàng đèu bí-
màt lám. Nguò'i ta giâ-đinh bông-
lông rang chàng viê't báo, soan sách, 
thông tin cho các báo ngoai-quóc, 
hoăc làm viêc khác gióng nhu thê, và 
có lê là văn-sĩ. Song nhũng nguòi thao 
tàm-lỳ hon lô vê láu-lĩnh nói ràng 
chàng chác làm lám nghè khác nũa. 

Vê-niét đê ỳ đén Duê-la ngay tù lúc 
hai bên kê't ban. Vê-niét tuông ràng 
con nguòi trê-trung, sót-sáng, hăng-
hái và còn dê cám kia chác sê ó trong 
tay chàng cũng nhu dát sét ò trong 
tay tho - góm. 

Châng bao lâu Vê-niét xét tháy Duê-
la có duc-vong và nóng-nây uoc-ao 
đuo'c thành-đat, điro'c tên-tuoi lùng-
lãy và đuo'C đia-vi cao-sang, nên dê 
mác bây cám-dô. (Còn tiep) 

HAI T A M T R A N H «YEN-NGHI> 
(~^Ó hai nhà hoa-sĩ muón hình-dung 

su yên-ngbĩ bà-ng nhũng nél ve 
trên tám vái. 

Ông thú nhút chi vê môt cânh hò 
cho'-vo-, lăng-lê, giũa môt phong-cânh 
ó mièn núi. Ông thú hai vê môt thác 
nuó'c chây ào-ào, lai có môt cây bach-
đuo'ng(fco('Zeazí)nhô-thápdũnhánh tót-
tnoi trên măt thác. O' mòt kê nbánh 
chĩ ho'i có giot nuóc bán vào, môt con 
chim đep-đê bìnlí-tĩnh dàu trên ô. 

Búc tranh thú nhút chĩ hình-dung 
su tù-túng, âm-thăm, biu-quanh. Búc 
tranh thú hai mói thât là su yên-íighĩ. 

Bè ngoài ciiôc dòi Đúc Chúa Jêsus 
toàn là lo-so', bói-rói, dông-ló, òn-ào, 
y nhu tác-giâ Thi-thiên đã du-ngôn 
ràng : «Các lup-n sóng và nuóc lón cũa 
Chúa đã ngâp tôi» (Thi 42 : 7). Nhung 

trong lòng Ngài nhu môt biên phã-Ìê, 
bao giò' cflng có su binh-iĩnh tuỳêt-
điênt. Không cú lúc nào la găp Ngài, 
ta cũng câm tháy mình đói măt vói si 
bình-an tôt vôi. Câ dén khi bi bâ^ 
muông-sói « thèm-khát huyét» theo 
dõi, Ngài cũng vân giâi-luân cho môn-
đò biêt gia-tài cuói-cùng Ngài đê chc 
ho, túc là su BÌNH-AN. 

Bình-an không phâi là môttình-câi 
qua qua ìaT lai trong lòng ta tùy. theo 
cánh-ngô, nhung là su yên-hghi cùa 
tám lòng rê đã dám sân trong Dúc 
Chúa Tròi . Su bình-an áy Dúc Chúa 
Jêsus san lòng ban cho ta y nhu Ngài 
đã phán : «Hõi nhũng kê mèt-mõi yi 
gánb năng, hãy dén cùng Ta, Ta sè 
cho các nguò-i đuo'C yên-ngh!» (Ma 11: 
2 8 ) . - L . B. R. 
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GUO'NG T R O N G CHANG BUI 
f T , A Ĩ sao Đúc Thánh - Linh không 

hoàn-toàn cai-tri lòng ta? Truòc 
hét có lê vì ta coi tlnròng nhu-ng tiê'ng 
tlur-than èm-nhe cùa Ngài. Khi Ngài 
truyèn-phán àm-àm nlnr sám sét thì ta' 
mó'i chiu nghe; nlnrng khi Ngài 
khuyên-lon tlia-lhiét nlnr ngon gió 
hiu-hiu trong đên thánh sâu-kín cũa 
linh-hòn, thì ta ít dê ỳ dê'n. Cánh-cáo 
cho ta biê't linh-hòn mình găp su hiêm-
nghèo, quô-trách ta dung-túng theo 
tình-duc xác-thit, Ngài tlnròng dùng 
nhũ*ng tiéng rát nhô-nhe êm-ái ; cho 
nên ta phái có lô tai thiêng-liêng rát 
thính thi mòi nghe đ u g c 

Liromg-tâm sáng-suot giír 
khôi tôi-lôi 

Chúng ta là tin-đò Đáng Christ còn 
ó thê-gian này, thiêt luông càn nhút 
phâi có lirong-tâm sáng-suót đê nhân-
bicS thé nào là tôi-lôi, thé nào là tê-
tách ra ngoài điròng-lói Ngài vì pham 
nhfrng lòi rát nhe. Chúng ta càn phâi 
khiep-so mà lành xa moi su dân dén 
tôi-lôi và làm ô-ué dèn thánh, là noi 
Thàn-Linh thanh-khiêt đirong ngu. 
Ta phâi so moi đèu ngăn-tró ânh-
hivông và quyèn-phép thiêng-liêng cùa 
mình vân cò dói vòi kê khác. Ta phâi 
khiép-sg tôi-lôi thì mòi tránh khôi nó, 
và phâi dê câm tháy tôi-lôi thì mói 
biét khiép-so nó. Ta phâi «gáng súc 
cho có lirong-tàm không trách-móc 
truóc măt Đúc Chúa Tròi và t ruòc 
măt loài nguò'i)) (Sú 24 : 16). 

Nhò Thánh-Linh, lvro'ng-tâm 
m ò i sáng-suot 

Muón có luong-tâm tron-ven, chúng 
ta có-nhiên phâi biétchác rang luong-
tâm tron-ven túc là luong-tâm sáng-

súa hay phân-bièt lành, đũ . Chúng ta 
đugc luong-tâm áy vì kê-cúu Kinh-
Thánh và nhò-cây Đúc Thánh-Linh 
làm cho nhũng lòi Kinh-Thánh trô* 
nên sanh-đòng và thuc-tai trong linh-
hòn mình. Luong-tâm là tay huóng-
đao cùa đòi ta, nhung su tri-thúc là 
con mát cúa tay huòng-đao. Néu mat 
đui-mù thì câ nguò'i đát lãn nguò'i chiu 
dat sê sa xuóng hó. 

Con tàu giũa biên nhò' có dia-bàn 
dát-dãn, nhung ta phâi xem-xét nó rát 
cân-thân và gifr nó cho đúng huòng 
luôn. Kim đia-bàn sai ít hoăc sai 
nhiêu, viên hoa-tiêu đèu phái lo-so và 
đê ỳ đén ngay. Khi Phi-e-ro vào nhà 
thây tê'-lê câ nhu môt khách bàng-quan, 
thì luong-tâm ông đã hai sai-lêch ròi. 
Kìa, ông ngòi suôi chung vói kê thù-
nghich, và giáu không tu xung là môn-
đò Đáng Christ! Ông rát dê phân-đói 
lòi chúng dói nghich Thây mình, thé 
mà ông lai làm thinh. Cho nên môt 
lúc sau ông bi cám-dô năng-nè bèn sa-
ngã, cũng chang la gì. 

Thói quen hir-xáu bóp 
nghet lu*o'ng-tâm 

Ciiúng ta hãy tin quyê't đén cuc-điêm 
rang néu muón có luang-tâm thanh-
sach trong moi su, thì phâi nghe nó 
thô-thê phán-đoân nhũng viêc duòng 
n h u là nhô-mon. Có nhièu thói quen 
néu không hân là tôi-lôi thì cũng làm 
phièn ta lam, tĩ nhu ăn tràu, hút thuóc, 
đánh phán, bôi son, kê lòng mày, theo-
đuôi thòi-trang nhu các bà các cô 
phóng-túng. Cũng có thói quen doc 
tiêu-thuyê't ô-uê' vân'húy-diêt su sõng 
thiêng-liêng cũa linh-hôn, làm cho ta 
yéu-đuói và bô mát tánh ham-chuông 



146 T H Á N H - K I N H B Á O 

nhũng đèu cao-thugng. Luong-tâm 
sáng-suot luôn luôn lên án nhũng thôi 
quen áy; nhung, Ihan ôi, ta nào máy 
khi cho phép luong-tâm đâ-đông đén ! 
Chúng ta có đê nhũng thôi quen áy 
ngăn-tró mình làm viêc ích-loi cho 
Búc Chúa Tròi và phá-hũy ânh-huông 
mình vãn có trên kê khác không? Biét 
bao nhiêu linh-hon hu-mát vì tín-đô 
ăn-ó trái vói đao thât. 

Thân-trong nhũ*ng khi chi 
eó mình ta 

Khi ô riêng môt mình, ta có làm 
theo luong-tâm châng? Ta có chiêu 
theo công-viêc hoăc thôi quen ô-ué nào 
đén nôi linh-hòn bi do-bân, và néu có 
Báng Christ đúng bên thì ta phâi hô-
then c h ă n g ? . Trong chon g ia -đ ình 
chúngta có ăn-ótheo luong-tâm không? 
Có tri-phuc tánh nóng-nây, giân-hòn, 
quau-co không? Có trù-bô nhũng ỳ-
muón vi-kỳ và e-ngai làm cho lòng kê 
khác đau-thuong không ? Ta có Iránh 
lôi đôc-ác phê-bình và công-kích kê 
váng măt, hoăc ăn-nói cay-nghiêt và 
cu-xú thát-đúc, chăng ? 

Trong chô buôn-bân làm-ăn không 
cú cách nào, chúng ta có cu-xũ theo 
luong-lâm chăng? Chúng ta có làm 
«bũa» nhũng viêc đáng bi luong-tâm 
sáng-suót lên án chăng ? Có lê câ công-
viêc làm-ăn cũa chúng ta đuo'ng theo-
đuôi đó đèu ván-vuong tôi-lôi, váy vét 
ô-ué', lai làm cho kê khác và chínb 
mình bi ô-uê' nũa. Néu có luo'ng-tâm 
sàng-suót, sao tín-đò còn dám bán 
ruou và thuóc phiên, là hai thú thuôc 
đôc đa hũy-phá biét bao gia-đình và 
thuông làm cho linh-hòn phâi hu-mát? 
Lai có môt ít tín-đô tuy không chiu du 
phân thó'-lay thãn- tuong, nhung lai 
buôn-bán giáy tièn vàng mà, là nhũng 
thú chĩ dùng vào viêc thò-lay thàn-
tuong. Tháy nhũng viêc trái đao áy, 
thì Chúa chúng ta đau-đón là duòng 
nào I Quâ thât, nhũng tín-đô nhu vây 
không thê «có luong-tâm không trách-
móc truóc măt Búc Chúa Tròi và truóc 
măt loài nguói.» 

Dám mò'i Chúa du- vào 
công-v iêc ta 

Có lê nghè-nghiêp là chánh-đáng, 
nhung bên trong ta phâi thi-hành muu-
ké gian-dói đê đuoc thanh-loi. Chúng 
ta có muón Chúa đúng sát bên canh 
đuong khi mình làm nhu vây không? 
Này đây, môt câu hôi dò-xét lòng-da 
nhièu nguòi—«Anh em có muón Báng 
Christ xem-xét công-viêc hang ngày 
cũa mình chăng? Anh em dám đêNgài 
du phàn công-viêc mình và không 
giáu-giém Ngài môt ehút gì chăng ?» 

Xua kia Đáng Christ đê'n cùng môn-
dò đã dành luói suót đêm mà châng 
đuoc con cá nào. Ngài bèn du vào 
công-viêc ho, chĩ cho ho biét phâi tha 
luói noi nào, báy giò ho mói đuoc 
thành-công mỳ-mãn. Ngày nay Đáng 
Christ cũng san lòng du vào nghè-
nghiêp cũa ta miên là nó hoàn-toàn 
hiêp vói đao Ngài và ta vui lòng dâng 
Ngài môt phàn muói huê-loi. 

Tình sao cho x ú n g danh-
hiêu t ín-đò 

Đi xuôi dòng nuóc, không hoàn-toàn 
ăn-ô ngay-lành, cu-xũ nhu kê khác, 
buôn-bán nhũng thú phá hai linh-hòn 
và thân-thê, làm nhũng viêc áy nào 
khó gì dâu. Nhung muón cu-xù khác 
lliói thuông thì phâi có can-đám, lánh-
tình cao-thugng và luong-tâm sáng-
suót. Làm tín-đô Đáng Christ nhu 
thê' mói là xũng-đáng. «Tín-đò Đáng 
Chrisb) là môt danh-hiêu rát đep-dê, 
thiêng-liêng, ta không dám cu-xũ trái 
vói d a n h - h i ê u áy. Biê't bao nhiêu 
nguòi tu nhân là tín-đò, nhung néu 
không găp ho cáp Kinh-Thánh di nhà 
giâng, thì nào ai biê't ho là tín-đò. Vì 
ho tuy đem Kinh-Thánh theo luôn, 
nhung châng hè vâng theo nhũng lò'i 
day-dô cúa Kinh-Thánh. 

Câu Chúa cho quí đôc-giâ tu xét 
mình và noi guong Phao-lô mà «gang 
súc cho có luong-tâm không trách-
móc t ruóc măt Đúc Cbúa Tròi và t ruóc 
măt loài nguòi.)) Muón thât hét lòng ! 
—Bà C. soqn. 
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líínth gioi mo đãng 
Lich-să' c á c nhà iruyêh-c)iáo tríf-danh 

H U D S O N T A Y L O R 
CHIPCTNG THIT HAI 

TU'Ò'NG THUA MÀ THANG 
(Tiê'p t h e o ) 

Hudson khòng so-hãi chút nào câ,. thúc, nhirng thĩnh-thoâng Taylor cũng 
nhung dùng tiê'ng bon-xú* mà hoi ràng: 

—Anh làm gì thê? Anh làm gì thê? 
Không có tiêng đáp 

lai, nhung ch ĩ có 
tiê'ng giày «băng-túp» 
chay huỳnh-huych. 
Tên ăn trôm tron di 
roi. C h ă n g c h ú t 
Iuóng-lu, Taylor vói 
láy boc tièn dùng đê 
gói dàu, bô môt nùa 
vào túi và môt nùa 
vào hai tay áo, ròi cú 
chò'-đoi. Ông lai 
ngũ mát, nhung bông 
lai giut mình tĩnii 
dày, vàtháy có nguói 
dê'n gàn. Ông lai 
bình-tĩnh dùng thô-
âm hôi nhu truóc : 

—Anh làm gì thê ? 
Anh làm gì thê ? 

Bày giò ông nhân-
biê't chính là tên ăn 
trôm dã tró lai và có môt đõ-đâng đi 
theo. Làn này tên bom đáp ràng : 

—Chúng tôi cũng ngú đây nhu ông 
vây. 

Đoan, chúng tién đên và ngòi đuói 
chon ông. Ông giáo-sĩ nói ràng : 

—Này, hai anh, ngôi chúa này có hai 
cái thêm. Nê'u hai anh muôn ngú, thì 

•xin ngũ ô thêm đang kia, còn thèm 
nây thì xin đê cho tôi. 

Chúng không đáp lai, nhung cũ ngòi 
li ó chô cũ. Dâu gang hêt súc đê tĩnh-

H U D S O N T A Y L O R (1832-1905) 

ngú đâu !» 

không khoi ngú m o - m à n g . Nhung 
bay giò cách cù-đông nhe-nhàng cũa 

hai nguòi lân-cân lai 
khiên ông làp-túc đè-
phòng. - Ông cú có 
gaiig vât-lôn vói su 
ngũ; ông lâm - bâm 
rang: 

—Tôi không ngú! 
Ô i ! N h ũ n g g i ò 

phút áy dai-dâng là 
duòng nào ! Môt lúc 
sau, Hudson đúng 
dày, đi lên bâc cao 
hon, ròi nam ngâ vào 
môt cây tru. Nhung 

/' hai tên ăn trôm vân 
rình ông. Moi khi 
đàu ông guc xuóng, 
thì chính là dáu-hiêu 
bao chúng đúng dây; 
nhung báy gió ông 
lai binh - tĩnh nói 
ran g : « T ô i k h ô n g 

Nghe vây, thì chúng lai 
thôi, không dám giô ngón gì nũa . 

Ông giáo-sĩ cát tiê'ng hát tho thánh 
đê khôi ngũ quên. Ròi châng bao lâu 
trói đã rang đông. Trong thánh-phó 
dã có kê đi nguói lai. Lúc măt trói 
tung nhũng tia sáng tiroi-đep, thì hai 
tên bom bô đi. Hudson Taylor đúng 
dày, thân-thê châng đó mêt-mõi chút 
n à o ; nhung cũng íihir moi khi, ông 
săn-sàng chiu nhũng su năng-nhoc 
cũa môt ngày mói. 
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Ông di tù- thành này qua thành khác, 
dùng lòi nói và viêc làm mà rao-giâng 
vê Chũ oai-quyên cũa mình, là ©ũc 
Chúa Jêsus-Chris t . Ông song nhu 
nguói thuòng, và lâp Hôi Tin-Lành ô 
kháp moi thành-phó lón. Ông giông 
nhu Thánh Phao - lô, chang nhũng 
giông vê cách sanh-hoat và tu- tuóng, 
song cũng gióng vì chiu đau-đón nhièu 
lám và vì găp vô-só buóc nguy-hiêm, 
vô-só viêc t ình-cò. 

Có môt làn ông lù Hàng-chàu ra đi, 
lòng-da vui-suóng lám. Ông đi đê lo 
môt viêc quan-trong. Bũa áy tròi 
quang, mây t a n h ; ông vùa ca-hát 
ngâm-nga, vùa đi thoăn-thoát. Thình-
lình có môt nguói đuoc sai đi, theo 
kip ông mà rang : 

—Có tho cúa môt nguòi ban ông! 
Hudson vôi đó láy tó giáy và đoc : 
«Có môt nguòi giúp viêc ông trong 

Hôi đuong đau năng. Chúng tôi chó' 
ông vè lâp-tũc.» 

Nhà truyèn-giáo quay vè. Chac có 
viêc quan-trong lám, nên nguòi ta mói 
goi ông vè nhu vây. Nhung ông đã đi 
đugc khoâng đuòng rát dài, thành-
thù ông vôi-vã cũng chĩ luóng công: 
Lúc xé chiêu ông mói tháy thành-
phó Hàng-châu ô đàng xa. Trái tim 
hòi-hôp, ông càng đi gáp, vì ông biét 
ràng công các thành-phó Tàu đèu đóng 
lúc măt tròi làn, dê'n sáng mói lai mô. 

Ông sê ve kip chăng ?... Chác không 
đugc . Khi ông tói càu rút, thì tròi đã 
tôi. Ong goi binh-lính đuong canh-
gác trên công thành. Chang ai đáp 
lai. Chĩ còn làm đugc môt đèu, là 
chó-đgi. Vây, ông chò-đgi, mình-
ìnây lanh quíu, co-ro trong chiéc áo 
dài Tàu. Thât là môt su chó-đgi dai-
dâng,. . . và chac vô-ích... ông sê đén 
kip bên giuòng cúa binh-nhon chăng? 

Thình-l ình trong bóng tói mit, ông 
nghe tiéng ngua chay nuóc đai. Ròi 
có môt tieng vang-rèn báo ràng: 

—Có sũ-giâ cúa hoàng-đé sai đén vói 
quan thũ- thành! 

Có sũ-giâ ! Chác cúa sê mô, và nhà 

truyèn-giáo vào đugc . Nhung không 
có n h u vây. Ho chăng m ó c ũ a nào câ. 
T ù trên bò thành dòng xuóng môt cái 
thúng. Sũ-giâ sê ngòi vào thúng đê 
ho kéo lên ! Môt đàu dâfyithò ra ngoài 
miêng thúng. Mau nhu chóp, Taijlor 
năm láy dàu dây, còn viên sũ-giâ Tàu 
thì ngòi vào thúng. Ông tháy mình 
lên, lên, treo giũa dát tròi. Ròi ông 
dung xót bò thành : lên đén noi ròi. 
Nhà t ruyèn-giáo tù duói thúng nhò 
lên. Quân-lính vùa tháy ông, thì láy 
làm sùng-sót. 

Vè sau có nguói hôi ông ràng : 
—Nhung ông làm thê nào mà dô ho 

chiu cho ông đi ? 
Taijlor đáp rang: 
—Ây vì tôi đã cho môi nguòi linh 

mòt ít tièn. 
Vây, lúc nũa đêm, ông vào thành 

Hàng-châu đuo'ng khi các ban ông đã 
hêt hi-vong tháy ông. Ông có thê chũa 
lành nguói binh, ròi sau ông lai nhe 
buóc lên đuò'ng. 

Ông lièu xông vào lám con bão-ló 
hiêm-nghèo nhũ t là trong thành-phó 
Hàng-châu đó. Môt buôi trua kia, tròi 
vân nhung mây u-ám, thình-lình trong 
môt xóm ngoài thành có tiéng góm-
ghê nhu tiéng sóng vo vào bài biên. 
Tiê'ng la-lói- lôn-lao áy càng lâu càng 
gàn khu các ông bà truyèn-giáo ô. 

Có máy nguói Tàu nói ràng các tín-
đò Dáng Christ ăn-cáp con nít mà giê't 
đi. Có ba đũa trê ó gàn nhà các ông 
truyèn-giáo biên mát, nên môt bon 
nguòi hung-hăng tũc-giân thê sê báo-
thù. Dâu sao, su xông-hãm cũng có 
lgi chó ! Có thê cuóp-bôc nhiêu, vì 
«bao giò các ông bà truyèn-giáo cũng 
có cũa bàu ó trong nhà.» Mói đây 
môt chiéc tàu lón đã chó hàng đén 
cho các ông bà áy. Chúng chang ngò 
ràng cúa bàu áy châng qua là môt cái 
máy in và môt m ó đò dùng làm bê'p. 
Nhung chúng tuông chác có vât qui-
báu lâm và bõ công ăn trôm. Vây, su 
tham-lam càng tăng lòng hòn-ghét 
nhũng nhà giáo-sĩ. (Còn nũa) 
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I PHI-E-RO* 
( T i e p t h e o ) 

Muc-su -
 L Ê - B Ì N H - T U O - I 

Ãy vì Đúc Ghúa Trò'i có thê đôi hoa 
làm phu-òc, khién su hũy-phá cũa ma-
qui t ró nên su- tài-bôi đòi thiêng-liêng 
cho các con-cái Ngài (Phuc23 : 5 ; Giô-
24: 9, 10). Muón biê't chuyên này cho 
tu'òng-tân xin xem Dân-sõ 22-25. 

Tóm-tat môt câu : Đúc Chúa Tròi 
thuòng lo'i-dung lúa thú-rèn cũa ma-
quĩ đê loc-lua và uón-nán «vàng thât» 
cũa Ngài (túc là tín-đô) nên quí-giá, 
vinh-hiên và tron-ven t ruóc măt Ngài 
vây (Rô-ma 5 : 3, 4). 

Câu 8 tô ra tín-đò yêu-mén Đáng mà 
mát ho chua hè thá} r, song đã nhìn-
nhân Ngài bàng đúc-tin, túc là con 
mát cũa tâm-thăn. Vâ, bói su thuong-
xót câ-thê cũa Chúa hành-đòng trong 
ho, khién ho sanh ra sukính-mén Ngài 
(ÍI Cô 5 : 7 ; Êph. 1: 17,' 18; I Gi. 4 : 10), 
«và vui-múng lám môt cách không xiê't 
kê và vinh-hiên.» Nguòi thât nhàn 
Chúa trong lòng thì có su vui-mùng 
thiên-thuong, và láy làm vinh mà khoe 
vè Tin-Lành, chó không bi hô-then 
đâu (I Cô 2 : 7 ; Rô 1: 16; 5 : 1-5 ; 15: 
20; Phil. 4 : 4). 

Câu 9 tô ra nguòi tin theo Chúa 
chang phái là luóng công đâu, «bèn là 
nhàn đugc phàn thuòng vê đúc-tin 
anh em, là su cúu-rôi linh-hôn,» túc 
là cũa càm vè co-nghiêp vinh-hiên 
tuong-lai mà Đúc Chúa Jêsus đã húa 
cho nhũng kê trung-tín vói Ngài (Êph. 
1: 13, 14). 

2. Đu*o"c báo triró'c bô'i các đáng 
tiên-tri (câu 10-12).— Muõn minh-
chúng ràng đao cúu-rôi cũa Đúc Chúa 
Jêsus võn có căn-nguyên tù xua, chó 

không phâi do su tình-cò, hay bia-đăt 
ra đâu, nên câu 10 ràng: «Vè su cúu-
rôi đó các đáng tiên-tri đã tìm-tòi xem-
xét...;)) vì vón là su màu-nhiêm kín-
giău trong Đúc Chúa Tròi (xem Rô 16: 
25 ; I Cô 2 : 7). Bôi n h ò Thánh-Linh 
cũa Đáng Christ soi-bâo cho, nên các 
đáng tiên-tri mòi tìm-tòi xem-xét đugc , 
và bá-cáo t ruóc cho đòi sau (xem câu 
11 ; I Cô 2 : 10-11). 

Y-nghĩa vè «ân-điên đinh săn cho 
anh em» tô ra nguòi đugc cúu không 
phâi vì mình có công-dúc gì xúng-đáng 
đê đugc cúu đâu, bèn là bói su ban 
cho nhung-không cũa Đúc Chúa Tròi 
mà thôi (xem Rô 6 : 23 ; Êph. 2 : 8, 9). 
Còn ân-điên áy Đúc Chúa Tròi đã tièn-
đinh theo su biê't t ruóc cũa Ngài (Êph. 
1: 4, 5 ; I Cô 2 : 7 ; Rô 8 : 29). 

Câu 11 tô ra các đáng tiên-tri đã n h ò 
Đúc Thánh-Linh soi-bâo cho mà báo 
t ruóc vè thòi-kỳ và cách nào Đáng 
Cúu-thé ra đòi, chiu thuo'ng-khó, bi 
chét, ròi sóng lai, cũng sê tái-lâm làm 
Vua.đêtõ ra su oai-nghi vinh-hiên cũa 
Ngài (xem Đa-ni-ên 9: 20-27; Ê-sai 53; 
9 : 5, 6 ; 11 : ; Xa. 14 : ; Mi-chê 5 : 1, 2). 

Câu 12 chúng ràng lúc áy dâu đugc 
Đúc Thánh-Linh thúc-giuc mà nói vây, 
nhung các tiên-tri cũng chua tìtng tháy, 
hoăc huông đugc àn-điên màu-nhiêm 
đó (Ma 13: 17), song các lòi tiên-tri bày 
giò đã đugc úng-nghiêm rõ-ràng, «là 
nhũng đèu hiên nay đã rao cho anh 
em,» chó ho không vì mình đê bào-
chũa cho đao mình đâu, thành-thú 
nguòi Giu-đa đáng tín-nhân lòi du-
chúng cũa ho. 



150 T H Á N H - K I N H B Â O 

Vâ, khi xua Đúc Chúa Trò'i bôi B ú c 
Thánh-Linh soi-bâo cho các tiên-tri 
nói triróc vê p h u o n g - l u g e c ú u - r ô i 
nhon-loai, và sau khi đã làm cho úng-
nghiêm hoàn-toàn, thì cũng khâi-thi 
lê mâu-nhiêm áy cho các Sú-đò, là 
«nhũng nguòi n h ò B ú c Thánh-Linh 
tù trên tròi sai xuóng mà giâng Tin-

Lành cho anh em» (xem Êph. 3 : 5, 9 ; 
I Cô 2 : 12, 13). 

Su Búc Thánh - Linh tù tròi sai 
xuóng đúng vói lòi húa cũa B ú c Chúa 
Jêsus trong Giăng 14: 26 ; 16 : 7-14, và 
đugc úng-ngh ièm t ron-ven trong 
ngày lê Ngũ-tuân ( S ú - đ ô 2 : ) . 

(Còn tiep) 

N U Ó ' C T H I Ê N G Đ Ã K H Á T 
( T i e p t h e o 

III. Bao giò* phâi đ é n ? 
Bêu nây hê - t rong lám. Néu ban 

mói du tièc vào hòi bây giò tói, át anh 
em không đên vào hòi tám chín giò, 
hay là không thêm đén chi hêt. Làm 
vây thât có lôi vói ban lám. Nhung 
tôi so- có nhièu nguòi dám dói-đãi 
B ú c Chúa Jêsus cách áy. Vì Ngài 
phàn r àng : «Hãy đén, moi su đã san 
ròi,» nhung ho trì-hoãn và thuông 
khi cũng không chiu đén nũa. 

IV. Đén thé n à o ? 
Đ u g c môi đi du tiêc, phàn nhièu 

nguòi bân quan - áo sang nhút và 
trang-diêm cho tăng thêm phân diêm-
lê. Nhung Đúc Chúa Tròi muón tôi— 
nhon đê'n cùng Đáng Christ y nguyên 
chan-twáng, bày-tô hét moi tôi-ácxáu-
xa, chô không chiu ho làm ra vê còng-

t r a n g 138) 

bình, đ a o - đ ũ c . Ngài muón ho đên 
cùng Đáng Christ n h u chàng thiéu-
niên phòng - đãng ăn-bân rách - ruòi 
quay đàu t rô vè nhà Cha (Lu 15:11-32). 

V. Đén đuro'e gì ? 
Đugc moi su. Hiên nay đugc tha 

tôi, đugc cát-bõ mói hoài-nghi, đugc 
làm hòa vói Đúc Chúa Tròi, và vè sau 
chác sê đugc vinh - hiên vói Đáng 
Christ. Anh em có tháy mão trièu-
thiên ó trên đâu thang không? Ay 
nghĩa là néu chúng ta đén cùng Ngài 
n h u bon tôi - nhon dáng thuong và 
hàu viêc Ngài trong dòi này, thì Ngài 
châng nhũng cúu chúng ta, nhung 
sau nây còn thuông cho chúng ta môt 
mão trièu-thiên không hè t à n - h é o . 
Vây, ngay bây giò xin khuyên anh em 
đén cùng Đáng Christ và tin-cây Ngài. 
—W. E. W. 

C H Ú N G T H Ú C Q U Y Ê N C H Ú A 
( T i e p t h e o 

giô k h u y a ; tôi nhò anh em tin-đò đi 
môi ông Muc-su Lê-văn-Qué, ông hiêp 
chung vói anh em tôi câu-nguyên xũc 
dâu cho tôi. 

Ngo i -khen Cũu-Chúa , trong hai 
tiéng đông-hô, Ngài tô quyèn-phép mà 
chũa binh cho tôi bôt nhièu, và hai 
ngày sau, tôi manh lai nhu thuông. 
Thât là tài Cúu-Chúa rãt l a ! Cám 
on Ngài! 

Sau đây tôi làm chúng cho vo tôi 
tên là Đoàn-thi-Dâu, 53 tuôi, cũng có 
binb nhièu lám, uóng thuóc cũng 
nhiêu, không tháy manh. Kê tù ngày 

t r a n g 140) 

vo tôi tin Chũa đén nay, không uóng 
thuóc chi hêt, chi nhò-cây Chúa mà 
đugc lành binh. Vg chông tôi đông 
ngoi-khen tài Cúu-Chúa. 

Hiên nay Ch»6a ban phuòc cho gia-
đình tôi nhièu, Chúa kêu-goi bà thân 
tôi tên là Phan-thi-Đên, 83 tuôi, và bà 
gia tôi tên là Pham-thi-Đâu, 78 tuôi, 
cũng 'đòng *tró vê thò-phugng Chúa. 
Cám on Chúa lám ! Song tôi còn môt 
thàng con trai lón và môt con dâu 
chua biét Chúa, xin-qui-hôi n h ó câu-
nguyên giùm cho tôi. Đ a - t a l — L è -
vân-Tuóng. 
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BAI HOC TRUraNG 
C H Ú A - N H U T 

ÔNG H. H. HAZLETT 

10 MAI, 1 9 3 6 
HÔI-THÁNH 

(Sú-đò 2 : 41-47 ; Ê-phê-sô 4 : 1-7, 11-16) 

Câu g ô c : - C h ú n g ta là nhièu ngirìri mà 
và het thây chúng ta đèu là 

( H ô - m a 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Gia-đình lê-bái 
Mai Ma-thi-o 16: 13-28 

» Sú-đò 2 : 37-47 
» E-phê-sò 1 : 1-23 
» Ê-phê-sô 2 : 1-22 
» Rô-ma 12: 1-21 
» Mác 4: 1-20 
>> Ê-phê-sô 4: 1-16 

Lò'i mô* đàng. — Hai chũ Hôi-Thánh 
theo nguyên-văn Hi-lap (Ecclésia) có nghĩa 
là «đup-c kêu-goi ra khôi,» và chũ này 
đu-pc chép vào Kinh Tân-U'óc đén 112 làn. 
Vè phuo-ng-diên hũu-hinh, Hôi-Thánh 
Đang Christ có khi có su tô-chúc khác 
nhau cùng cuôc thò--phupng khác nhau 
nũa, sóng le só tin-đò thuôc vè Hôi-Thánh 
VÔ-hìuh chĩ môt mình Chúa biét đuoc . 
Ai đup-c phép thuôc vè Hôi-Thánh vô-
hinh áy? Phàm nhũng nguò-i nào (bát cú 
ó- Hôi hũu-liình nào) tin Đúc Chúa Jêsus 
là Đáng Christ, túc là Đãng đã thay vì 
tôi-nho-n bi đóng đinh trên cây thâp-tu, 
thì đu-pc cúu-rôi hêt câ (Ma 16: 16, 18). 
Cũng nên xem sách Sù-Kỳ Hôi-Thánh 
trang 18 và 19. 

Giâi nghĩa tù-ng cãu môt 
Sú* 2 : 41.—«Nhàn lò-i đó,» túc là chiu 

àn-năn (88). Đièu-kiên nhâp vào Hôi-
Thánh đàu-tiên không Khác ngày nay. 
«Chiu phép báp-têm» đè chúng cho su 
tin-cây và su tha tôi ròi (I Cô 12: 13). 
«Ba ngàn nguòi.» Hiêu-quâ rãt mỳ-mãn 
do môt bài giâng cúa môt. nguò'i'đup-c 
đày-dây Đúc Thánh-Linh ròi. 

2 ; 4 2 . — Dàu su tô-chúc trong Hôi-
Thánh đàu-tiên rát là đon-so, song mpi 
su càn-yêu chang kém-thiêu bao giò1. Tĩ 
nlnr: (1) Su «bèn lòng giũ lò-i day cùa các 
sú-đò.» Hôi-Thánh ngày nay cũng nh§n 

hiêp nên môt thân trong Đàng Christ, 
các phàn ehi - thè cúa nhau 

12 : 5) 

lò'i ãy đã chép vào Kinh-Thánh là cô 
quyèn cao-câ ; (2) «Su thông-công cúa 
anh em,» vì hp thây đèu là con-cái cùa 
Chúa và là anh em vói nhau. Chăng có 
tình huynh-đê hay ban-hũu nào thân-thiét 
ho-n ; (3) «Lê bê bánh,» túc là Tiêc-Thánh, 
là lê-nghi thú hai cũa Hôi-Thánh (44,46). 
Vi tin-đò này đã chiu phép báp-têm ròi 
(câu 41), nên mói du lê này đup-c. (4) 
«Su- càu-nguyên.» Đúc Chúa Jêsus đã day 
các môn-đò nhièu vè su càu-nguyên và 
chinh Ngài đã làm guongsáng vè viêc áy. 
Ô" đây ta tháy Hôi-Thánh đàu-tiên thuc-
hành viêc rãt càn-yéu ãy. Ta nên bât-
chuó'C hp trong nhũng đèu này là duò-ng 
nào ! 

2 : 4 4 , 4 5 . — «Lãy mpi vât làm cùa 
chung.)) Xem bài hpc ngày 1°'' Mars 1936. 

2 : 4 6 , 4 7 . —«Đên đèn-thò.» Tín-đò 
Giu-đa đàu-tiên đã du cuôc thò'-phup-ng 
ô- đèn-thò cho đên khi nó bi phá-hũy. 
«Ô" nhà thì bê bánh và dùng bũa chung.» 
«Btta chung)) này cũng gpi là «tiêc yêu-
thuo'iig,)) và tín-đò dàu-tiên du tiêc áy 
truó-c khi du lê Tiêc-Thánh. Khi sau vì 
có kê latn-dung nên nó bi bô (I Cô 11 : 
33, 34). 

Êph. 4 : 1. — «Xúng-đáng vôi chúc-
phân.» Dàu Phao-lô đang bi tù vì c ò đã 
ăn-ô' cácli ãy, song ông không ngai khuyên 
kê khác hãy làm y iihif vây. 

4 : 2.—«Cách xúng-đáng» ãy Phao-lô kê 
ra túng đèu môt: (1) «Khiêm-nhuò -ng» túc 
là kê mình không ra gì và «coi nguòi khác 
nhu tôn-trpng hon mình» (Phil. 2 : 3 ) ; 
(2) «Mèm-mai» túc là săn lòng vì Chúa 
chiu khô vì ãy là phuong-cácb duy-nhút 
đirp-c Chúa ban thêm;(3) «Su- nhin-nhi"c» 
(Rô 5: 3, 4); (4) «Lãy lòng yêu-thuong 
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mà chiu nhau.» Ba đăc-săc cùa tín-đò 
trên kia rãt càn-yéu trong su- giao-thiêp 
vó-i ngirò'i ngoai-đao ; đèu thú- tu- này rãt 
càn-yéu cho tín-đò đõi-dãi lân nhau. 

4 : S.—«Dùng dây hòa-bình mà giũ-gin 
su hiêp môt cùa Thánh-Linh.» Bã đugc 
bon đèu mói kè ra trong câu 2 thì Hôi-
Thánh nào cũng lãy lám đê lâm «mà giũ-
gìn su hiêp môt cùa Thánh-Linh,» vì moi 
đèu ãy do !>ô-i Búc Thánh-Linh ngu vào 
lòng ban cho tín-đò thì mói có (Ga 5:22,23). 

4 : 4-6.—Ba câu này giâi nghĩa su hiêp 
môt này và tõ ra 7 đèu (só tron-ven) rãt 
quan-trong: (1) «Môt thân-thè» túc là 
Hôi-Thánh (2: 16, 18); (2) «Môt Thánh-
Linh. n Bô-i Bãngnày tín-đò «đèuđãchiu 
phép báp-têm chung... đê hiêp làm môt 
thân» (I Cô 12 :13); (3) «Môt su trông-cây.» 
Bó-i su song lai cũa Chúa ta có su trông-
cây song. túc là ta sê liuó-ng láy su sông 
đòi đòi (I Phie 1 : 3 ) ; (4) «Môt Chúa.» 
Ngài là Đàu Hôi-Thánh (1 : 22; 4: 15). 
Thân-thê chĩ có thê có MÔT đàu mà thôi; 
(5) «Môt đúc-tin» noi Chúa đê đup-c cúu-
ròi, vì chĩ nhò- Ngài ta đup-c cúu thôi ; 
(6) «Môt phép báp-têm,» là dáu-hiêu bè 
ngoài cũa công-viêc Chúa đã làm ô- bè 
trong ta bô-i đúc-tin ; (7) «Môt Đúc Chúa 
Trói và môt Cha.» Ngài là căn-nguyên 
cũa mpi đèu kia, và «Ngài là trên câ moi 
nguò-i, giũa mpi nguò'i và õ- trong mpi 
nguò-i» (bân khác dich là «ò- trong các 
nguo'i» và chác hang thúba này chĩ riêng 
vè tín-đò). 

4 : 11,12.—«Sú-đò.» Khi nhũng nguò'i 
tháy Đúc Chúa Jêsus đã chét hét ròi (vào 
cuô'i thé-ky7 thú nhút) thi chúc này bi bãi-
bô (Sú 1 : 21, 22; I Cô 9: 1). «Tiên-tri.» 
Khi su măc-thi cũa Đúc Chúa Trò'i đã 
đuoc tron bô-i suchép câ bô Kinh-Thánh, 
thì tù áy vè sau cũng chăng hè có ai hành 
chúc này nũa (I Cô 13 : 8; Khâi 22: 18). 
Ba clvírc-vu «thày giâng... muc-su và giáo-
su» vân còn đén ngày nay, đê phô-bày 
mpi lê thât các đãng kia đã chép trong 
Kinh-Thánh, bàu cho «các thánh-đò đuoc 
trpn-ven vè công-viêc cũa chúc-dich và 
su gây-dung thân-thê Đãng Christ.» 

4 : 1 8 , 14.—«Cho đén... hiêp môt.» Su 
hiêp môt này phâi khói-đàu ô- duói thé-
ha, trong ngày sau mói đup-c trpn-ven. 
«Thành-nlio'n,» không phâi là nguò'i trpn-
ven, đên noi không thê pham tôi đu-p-c 

(I Cô 13: 9, 10), song tin-đò không nêri 
làm trê con trong Chúa luôn (I Cô 3 : 1 , 2), 
nghĩa là không nên đê tánh xác-thit cai-
tri hp, và «bi nguò-i ta lúa-đâo... làm-lac... 
theo đao lac v. v.» 

4 s 1 5 , 16.—Dàu chĩ môt mình Chúa 
có thê khién ta ló'n lên trong Ngài, song 
ta hãy cú «láy lòng yêu-lhuong nói ra lê 
cho-n-lhât, đê trong mpi viêc chúng ta 
đèu đup'c thêm lên trong Đãng làm Đàu, 
túc là Đãng Christ.» Câu 16 day rõ-ràng 
lâm vè cách-thúc Chúa khién cho viêc ãy 
đuoc thành-tuu. 

Ũ*ng-dung bài hoc cho môi t ín-đò 
Nhu bó-i su quyét-đinh trong đàu (óc 

hay trí) cũa ta thì chon, tay và môi chi-
thê ta buôc phâi hành-dông, cũng môt 
thê ãy, tín-đò, là chi-thê Chúa, phâi phuc 
Cliúa, là đàu. Bô'i su hiêp môt vó'i Ngài, 
và su đày-dãy Ngài ô- trong lòng, ta mó'i 
có thê làm nòi viêc ãy (Gi. 15: 4, 5). 
Chúng ta tu mình không thê gây nên su 
hiêp môt trong Hôi-Thánh, nhung chúng 
ta thây đèu phâi «dùng dây hòa-binh mà 
giũ-gìn su hiêp môt cũa Thánh-Linh.» 

Vâ'n-đê khó giài-quyét 
Hôi-Thánh chĩ có môt hay là có nhièu ? 

Hôi-Thánh hũu-hinh tuy có nhièu song 
Hôi-Thánh vô-hình chi có môt thôi, và 
nó gòm hét câ nhũng kê tin-cây Chúa cho 
đupc cúu-rôi và chĩ tôn môt mình Ngài 
là ĐÂU thôi. Trong đò'i này có thê dáy 
lên đáng tiên-tri nào đupc su măc-thi 
mó'i và bói đó lâp ra môt Hôi-Thánh mói 
chăng? Theo lò'i Kinh-Thánh day tõ-
tuò'ng thì su nói tiên-tri dã hêt, và cũng 
có du-ngôn vè nhũng tiên-tri giâ sê dãy 
lên đăng day tà-giáo trong nhũng ngày 
sau-rõt (Mác 24: 11'.; I Cô 14 : 37 ; I Ti 4 : 
1-3; I Gi. 4: 1). 

Câu hôi.—Tân-U'óc đã chép làn đàu vè 
Hôi-Thánh ó' sách nào? — Hôi-Thánh đã 
đu-p-c sáng-lâp khi nào?—Tai sao phâi có 
su hiêp môt ó' trong Hôi-Thánh ?'—Tai 
sao tín-đò phâi ló-n lên trong Chúa ?—Néu 
chĩ có môt Chúa thì có thê có nhièu đúc-
tin và nhièu phép báp-têm khác nhau 
chăng? 

Thí-du vê bài hoc 
«Phâi ăn-ô' môt cách xúng-đáng vói 

chúc-phân mà Chúa đã gpi.» Ngày xua 
bên Mỳ có môt nhà diên kicli trú-danh 
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tên là Boolh. Ô* gàn rap ông áy thuò'ng 
diên kj'cli có môt nhà-thò'. Môt bũa kia, 
ông Boolh hôi ông muc-su cua Hôi-Thánh 
áy ràng: «Tai sao ông không hê đê'n xem 
chúng tôi diên kich? Tôisêbiê'u ông môt 
vê vào cùa.» Ong muc-su đáp rang: 

«Nê'u ông đau và sai nguò'i mò'i lôi đê'n 
càu-nguyên cho ông đupc cúu, thi ông 
muôn hp găp tôi tai nhà-thò' này hay là 
tai môt rap hát?» Ông Booth thua rang: 
«Tôi hiêu ròi, phâi, tôi chĩ muôn cho hp 
găp ông lai đây thôi.» 

5= 3<>E 
17 MAI, 1 9 3 6 

P H E P B Á P - T E M 
(Ma-thi-o' 28 : 19, 20 ; Sú-dò 8 : 2G-39) 

Câu gòc:—Vây, hãy đi day-dô muôn dân, hãy nho*n danh Đúc Cha, Đ ú c Con, 
và Bú-e Thánh-Linh mà làm phép báp-têm cho ho 

(Ma-thi-o' 28 : 19) 

Gia-đình lê-bái 
11 Mai Ma-thi-o- 3 : 1-17 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Mác 1: 1-13 
Lu-ca 3 : 1-22 
Sú-đò 8 : 26-39 

» 9 : 1-19 
» 16: 9-34 

Rô-ma 6 : 1-14 

Lòi mò" đàng. —Báng Christ đã ban 
cho Hôi-Thánh Ngài hai lê-nghi : Phép 
báp-têm và lêTiêc-Thánh. Bôi phép báp-
têm tín-đò nhâp vào Hôi-Thánh, và nó 
chĩ bóng vè tín-dò hiêp môt vó'i Chúa. 
Phép báp-têm rãt quan-hê vì bô'i nó tín-
đò xung Chúa ra truó'C măt hôi-chúng và 
tru'ô'C măt thiên-ha. Ai có thê chiu phép 
báp-têm? Chĩ nhũng nguò'i đã khôn-ló'n 
đũ đê phân-biêt phâi quãy và tà chánh 
có Tliê chiu phép báp-têm sau khi ho đã 
thât tình ăn-năn tôi và tin Chúa ròi. 

Giăi nghĩa t ù n g câu môt 
Ma 2 8 : 19.—Chũ «vây» đây nhâc lai 

lò'i Chúa mó'i phán-bâo ò- câu 18 ràng : 
«Hét câ quyèn-phép... đã giao cho Ta.» 
Quyèn-phép ãy Búc Chúa Jêsus đã lãnh 
lai no'i Đúc Chúa Cha sau khi Ngài sô'ng 
lai (Gi. 17: 5), và ó'đây chĩ riêng vè quyèn 
Chúa vôn có đê sai-khiê'n các sú-đò rao-
giâng phuo'iig-pháp cúu-rôi Ngài đâ lâp 
ra bô'i su.' chét cùa Ngài. «Hãy đi.» Có 
chô khác Ngài bâo hp chó' phép báp-têm 
bàng Đúc Thánh-Linh đã (Lu 24 : 47-49). 
«Day-dômuôndân»—nguyên-vănlà «khién 
muôn dân làm môn-đò.» «Nho'ii danh» 
(nguyên-vân là «ô' trong danh») «Đúc Cha, 
Đúc Con và Đúc Thánh-Linh,)) là danh 
đày-đú cùa Đãng cho'ii-thât duy-nhút vô-
đôi. Tù-liêu «danh» đây là theo sô môt 

và minh-chúng rang dàu trong Đúc Chúa 
Trò-i có ba ngôi mó'i kê ra đây, song Đúc 
Chúa Trò-i là Đãng chĩ có môt. 

2 8 : 20.—«Day hp.» Su tin và su chiu 
phép báp-têm rãt quan-hê, song tù đây 
trô di tín-đò càn phâi có su day-dô, mó'i 
có thê ăn-ô' xúng vói su ăn-năn và mó'i 
có thê ló'ii lên trong Chúa. «Mpi đèu Ta 
đã truyèn,)) túc là mpi lò'i đã chép ô- bón 
sách Tin-Lành. Chăng có nguò'i nào đăt 
thêm đèu gì đup'c câ. «Ta thuò'ng ô' cùng 
các nguo'i luôn cho đén tàn-thé,» nghĩa 
là cho đên khi mãn đò'i ân-điên này và 
cho đén khi Búc Chúa Jêsus tái-lâm. 

S ú 8 : 26.—«Thiên-sú... phán cùng Phi-
líp.» Phi-líp là môt trong bây chãp-su 
Hôi-Thánh Giê-ru-sa-lem đã bàu-cũ ra đê 
lo viêc tù-thiên trong Hôi, hàu cho các 
sú-đò có rânti thì-giò' chuyên lo viêc 
giâng-đay (6: 1-6). Sau khi ông này đã 
hàu viêc Chúa ít lâu thì dã xuóng thành 
Sa-ma-ri đê giâng đao Chúa. «Chò dây 
đi...» Dàu công-viêc Chúa vãn dup'C may-
mân tai đây, song Phi-lip không dám cãi-
lây vó'i Chúa cũa mùa găt. 

8 : 27.—«Nguò'i chò dây và di.» Thành 
Ga-xa cách Sa-ma-ri đô chùng 100 ki-lô-
mét và là môt trong năm kinh-đô c^a dân 
Phi-li-tin. «Môt hoan-quan Ê-thi-ô-bi.» 
Lúc đi điròng chac Phi-líp có ngac-nhiên 
đôi chút vì đã dup'C sai đén no'i váng-vê 
ãy, song vì không dám trái ỳ Chúa nên 
đã vui-mùng khi găp nguò'i này. «Đê 
tbò'-phup'ng,)) vì là mpt nguò'i đã mô đao-
giáo Giu-đa. 

8 : 2 9 . — «Đúc Thánh-Linh phán....» 
Đáng dã đua-đây ông'Phi-líp đén noi này 
cũng đã bâo nguò'i thêm ràng: «Hãy lai 
gàn và theo kip xe đó.>> Néu Phi-líp 
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không vâng lò-i ò- Sa-ma-ri thì chăng có 
dip-tiên hàu viêc Chúa õ- đày. 

8 : 3 0 . — «Nghe... đoc sách tiên-tri Ê-
sai...» Kê nào chiu Đú-c Thánh-Linh dât-
dân sê có cái lac-điêm đê làm chúng vè 
Búc Chúa Jêsus y nhu- Phi-líp đày vây. 
«Nêu chang ai day.» Vì hoan-quan này 
có lòng săn-sàng đê tiép-ruó'c lò-i rao-
giâng bó-i tôi-tó- Chúa nên mói trâ lò-i 
nhu- thê'. Khi ngirò-i truyèn-đao nào găp 
ngu-ò-i nhu thé thì râ't là may-mân lâm. 

8 : 32-34.—«Chõ nguòi đpc.» Truó-c 
khi Búc Chúa Jêsus chua chiu chét khô-
só- nhu- Ê-sai 53 đã mô-lâ, thì ít có ai hiêu 
rang Bâ'ng Mê-si cũa dân Y-so--ra-ên trông-
đp-i phâi găp su- tlnro-ng-klió nhu- thé. 
Sò--đĩ ta dê hiêu khúc sách áy là nhò hón 
sácli Tin-Lành. 

8 : 3 5 . —Trung-tâm-điêm cũa đao Tin-
Lành là su- chêt cũa Búc Chúa Jèsus trên 
cây thâp-tu, và nho-n srr đpc sácli E-sai 
53 Phi-líp có dip-tiên rát tót đê giâng-day 
cho hoán-quan này biét rang lòi tiên-tri 
đã úng-nghiêm trpn-ven đê cúu-rôi kê 
nào tin-cây Báng áy. 

8 : 36—«Này, nuòc đây...» Trong bài 
giâng cũa Phi-líp châc ông đã luân đén 
su- càn-yéu cũa phép háp-têm, nên hoan-
quan muón nhò- co'-hôi rát may-mân này 
đê chiu phép áy. 

8 : 37.—«Hê't lòng tin.» Phi-líp có thêm 
lò-i khuyên này kêo e hoan-quan chua rõ 
vè su xung công-bình là bôi su tin trong 
lòng (Rô 10: 9, 10); còn phép báp-têm là 
cách hay hon hét đê xung Chúa ra. 

8 : 38.—«Phi-líp làm phép...» Rõ-ràng 
lâm, chăng ai đup-c cúu-rôi hoăc rua tôi 
bô-i phép báp-têm bao giò-, vì sau khi 
Phi-líp đã xét-hôi hoan-quan vè su tin-
kính cũa nguò-i nhu trên kia, và hoan-
quan đâ quâ-quyét tin-cây Báng Christ thì 
Phi-líp mói dám làm phép này cho nguò-i. 

8 : 39 .— «Thánh-Linh... đem Phi-líp đi» 
kêo e hoan-quan mò-i nguò'i đi vè tô-quóc 
đê day mình thêm, và bô'i đó ngàn-trô-
nguò-i đi cho khác theo ỳ Chúa cliăng. 
«Hón-hô- đi đuò-ng.)) Theo lòi truyèn-
khàu, hoan-quan này đã sáng-lâp Hôi-
Thánh đàu-t iên ô xú Ê-thi-ô-bi. Hôí-
Tliánb ãy vãn còn song cũng có su sai-
lac ít nhièu. 

Ú'ng-dung bài hoc cho moi t ín-đò 
Chang có phuo-ng-pháp nào hay cho 

tín-đò xung Búc Chúa Jêsus ra hon là 
chiu phép báp-têm. Vây nên xin quí ông 
bà nào chua chiu phép áy dùng có coi 
khinh nó. Vâ lai, tín-đò cũng không nên 
nuo-ng-cây su chiu phép báp-têm và quên 
băn rang mình đã đup-c cúu-rôi bô'i su 
chét cũa Chúa. Dàu vây, vì phép báp-têm 
chĩ bóng vè su đòng-tír và su dòng-sanh 
cũa tín-đò vó'i Chúa, nên tù lúc chiu phép 
áy trô' vè sau ta hãy nhò- Chúa mà không 
sóng cho tôi hay là cho minh nũa (Rô 6: 
1-11). 

Ván-đè khó giâi-quYêt 
Có nguò'i day rang kê nào chiu phép 

báp-têm mó'i đugc cúu-rôi, còn kê nào 
chét hòi chua kjp chiu phép báp-têm áy 
át bi hu-mát, đàu có tin theo Chúa cũng 
vây. Y-kiên áy rát là phân-dói lòi Kinh-
Thánh. Tĩ nhu kê trôm-cuóp chét môt 
bên Búc Chúa Jêsus và chăng có dip-tiên 
làm phép áy sau khi tin Chúa. Dàu vây, 
chinh Chúa, là Đăng chon-thât, đã quâ-
quyét vôi ngu'ò'i rang: «Hôm nay nguò'i 
sê đupc ò' vó'i Ta trong noi Ba-ra-đi» (Lu 
23 : 43). Cũng có cho khác Búc Chúa 
Jêsus bài-bác ỳ-kién sai-làm này cách 
gián-tiêp vì truyèn-day các môn-đò Ngài 
rang: «Ai tin và chiu phép háp-têm sê 
đuoc rôi, nhung ai chang tin (chó- Ngài 
không thêm rang «và không chiu phép 
báp-têm») sê bi đoán-phat.» Vây nên đèu 
côt-yéu là tin Chúa. 

Câu hôi.—Tai sao tín-đò càn phâi chiu 
phép háp-têm ?—Phép báp-têm có phâi là 
phép ríra tôi chăng?- Mpi ngu-ò-i truyèn-
đao ngày nay phâi băt-chuòc hai đèu nào 
trong su giâng-day cũa Phi-líp? 

Thí-du vè bài hoc 
«Làm phép báp-têm cho hp.» Khi có 

môt nguò'i da đen bên Phi-châu xin môt 
ông muc-su kia làm phép báp-têm cho 
nguò'i, thì ông áy đã hôi nguò'i ràng: 
«Phép háp-têm có thê cúu ông đupc 
chăng?» Thua rang: «Kbông đup-c, chĩ 
công-lao thâp-tu-giá Đáng Christ có thê 
cúu tôi đup'c thôi.» Muc-su bèn bói tiép 
ràng: «Vây, phép báp-têm có ích gì ?» 
Thua rang: «Bãng Christ đã bâo chúng 
tôi tin Ngài và chiu phép báp-têm, và bô'i 
đó chúng tôi tô cho mpi nguò'i biêt rang 
chúng tôi đã trù-bó lTành-vi cùng tánh-
nét xãu cũa minh và noi giro-ng sáng cũa 
Chúa đê đu-pc hành-vi tõt.» 



T H Á N H - K I N H B Á O 155 

2 4 MÃI. 1 9 3 6 

L Ê T I Ê C - T H Á N H 
(Ma-thi-o 26: 17-30) 

Câu goe :—Chén này là s y giao-u*ó-c mó'i trong huyét Ta i 
nào eáe ngu'ò'i uòng, hãy làm đ'êix nây đe1 nhó* Ta 

(I C ô - r i n h - t ô 11 : 25) 

hè khi 

Gia-đình lê-bái 
18 Mai Xuãt Ê-dip-tô Ky 12: 1-28 
19 » II Sũ-Kỳ 30 : 1-27 
20 » Mác 14: 1-25 
21 » Lu-ca 22 : 1-38 
22 » I Cô-rinh-tô 10: 1-33 
23 » » 11: 17-34 
24 » Giăng 6 : 22-58 
Líri mô*đàng. —Lê Tiêc-Thánh cùa Hôi-

Thánh Đãng Christ thê' chô lê Vup-t-qua 
cũa dân Giu-đa ngày xua. Hai lê nây đêu 
ky-niêm môt viêc quan-trpng ; lê Vupt-
qua kỳ-niêm su ăn con sinh, su hôi huyét 
no-i nhà nguò'i Giu-đa, su giâi-cúu con 
đàu lòng hp và su ra khõi xú Ê-díp-tô; 
còn lê Tiêc-Thánh kỳ-niêm Chúa Jêsus đã 
tuôn huyêt báu Ngài ra trên cây thâp-tu 
O' núi Gô-gô-tha. Moi khi chúng ta đu lê 
này khá nhó' ràng: «Không đô huyêt thi 
không có su tha-thú-)) (Hê 9 : 22). Bõi lê 
này chúng ta chăng nhũng là ky-niêm su 
chêt Đúc Chúa Jêsus mà lai cũng tõ ỳ rãt 
sót-sâng chò-đp-i Ngài tái-lâm (I Cô 11 : 26). 

Giâi nghĩa tìrng câu môt 
Ma 26 i 17.—«Ngày thú nhút,» túc là 

ngày 14 tháng giêng cũa dân Giu-đa (Lê 
23: 5). Lê này dân Giu-đa phâi giũ trpn 
môt tuàn. «Thày muón cho chúng tôi 
dpn...đâu?» Vì tuàn truó'C Chúa đã lo-
lièu vè su bãt con lùa con cho Ngài cõ-i 
vào thành Giê-ru-sa-lem (21: 1-10), nên 
các môn-đò châc ngliĩ ràng Ngài cũng sê 
lo-liêu vè su dpn ăn lê Vup-t-qua. Dân 
Giu-đa đã giũ lê này tùng gia-quyên môt, 
song các môn-đò đã vi Chúa bô nhà-cũa 
nên ho phâi du chung vó-i Chúa (Xuãt 
12:3,4). 

2 6 : 18.—«Đên nhà môt nguò-i kia.» O' 
Mác 14 : 12-16 và Lu 22: 7-13 có chép viêc 
này rõ ho-n. Có lê Chúa đã chĩ nhà cho 
liai môn-đò cách ãy đăng giãu không cho 
Giu-đa biêt, hàu cho đên giò- ngòi bàn 
uguò-i mó-i hay và không kip phân-nôp 
Chúa tai đó. Có lê nhà này cũa bà Ma-ri, 
là me cũa Mác, và cũng là phòng cao vè 
sau các môn-đò đã dùngđê nhóm lai chò--

đp-i phép báp-têm bàng Đúc Thánh-Linh. 
2 6 : 19.—«Dpn lê Vup-t-qua.» Trâi 

1.500 năm dân Giu-đa cú hàng nàm giũ lê 
này ; hãy giò-đâ đên kỳ («giò-Tagàn đên») 
Đúc Chúa Jêsus phâi dâng chính thân-
thê Ngài làm con sinh đèúng-nghiêm lê ãy. 

2 6 : 20.—«Ngài ngòi ăn.» Phi-e-ro- và 
Giăng đã đi truó-c đê dpn mpi s u ; tôi 
Chúa và 10 môn-đò kia mó-i đén no-i ãy. 

2 6 : 2 1 . - « C ó môt nguò-i...sê phân Ta.» 
Dàu viêc này đã tõ truó-c cho các môn-đò 
ròi (Thi 41 : 9 ; Gi. 6 : 70, 71), song hp chua 
hiêu chi hét. Có lê Chúa muón cho Giu-
đa môt dip-tiên cuói-cùng đê ăn-năn công-
viêc khâ-ó uguò-i toan-tính làm, song rãt 
là vô-hiêu. 

2 6 : 22.—«Các môn-đò... buòn... hõi.» 
Châc su buòn-buc cũa 11 môn-đò là thât-
tình, và vi hp không dám to-cáo lân nhau 
nên hp đã làn-lup't bõi Chúa ràng: «Lay 
Chúa, có phâi tôi không?» 

2 6 : 23.—«Đê tay vào mâm.» Viêc này 
khác vói cái dãu đã lõ ra ô- Giăng 13 : 23-
26. Lúc bãy giò' câ 12 môn-đò đuo'ng ăn 
chung môt mâm vói Đúc Chúa Jêsus và 
theo phong-tuc xú ãy hê ăn chung vói 
nguò-i nào thi chăng hè dám tra tay trên 
hp mà làm hai hp (Giò 9 : 14, 15, 19). Vây, 
mói ác-câm cũa Giu-đa ló-n là dirò-ngnào! 

2 6 : 24.—«Khón-nan... kê phân.w Dàu 
Kinh-Thánh đã du-ngôn viêc này, song 
Đúc Chúa Trò-i châng phá-hũy quyèn tu-
chũ cũa Giu-đa; trái lai, nguò-i đã có-ỳ 
làm viêc ãy. Vây, su đoán-phat cũa nguò'i 
ât là năng-nè lâm, nên «lhà nó chang 
sanh ra thì ho'n.» 

2 6 : 25.— «Giu-đa... thua Thày.» Giu-
đa chăng hè chiu xung Đúc Chúa Jêsus 
bàng Chúa nhu 11 môn-đò kia. 

2 6 : 26.— «Ta on.» Dàu bánh này chi 
bóng vè thàn-thê Chúa hòng bj bê ra, song 
Chúa có thê «ta un» trong giò- dó. Ta có 
thê «la on» trong giò-thũ-thách chăng? 
«Hãy lãy ăn đi.» 'Bõ-i tiêc này ta đupc 
giao-thông vói Chúa cách mât-thiét lâm 
(I Cô 10 : 16, 17). 
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2 6 s 27.—«Lãy clién,» túc là môt trong 
máy clién hay bát mà hp đuong dùng đê 
uõng ruou nbo theo tuc-lê trong kỳ lê nây. 

2 6 s 2 8 «Huyê't Ta,» nghĩa là «cbĩ 
bóng vè huyét Ta.» «Giao-uó'C,» túc là 
Tàn-Uó'c, đirp'C lâp ra bó-i huyét Đúc 
Chúa Jêsus và không bõi huyét con thú 
nhu Cun-U'óc (Xuát 24 : 8 ; Hê 7 : 22 ; 9: 
15-22). ((Nhièu nguòi đirp-c tha.» Chúa 
đã chét thay cho mpi nguòi, miên là hp 
ăn-năn và tin-cây Ngài. 

2 6 s 29.—«Ta không uô'ng trái nbo này 
nũa.» Rõ-ràng lãm, rupu ãy vân là rupu 
luôn, không hè hóa nên huyét cúa Chúa. 
Câu này cũng du-ngôn vè su giao-thông 
vĩnh-viên cúa lín-đò vó'i Chúa trong nuóc 
Ngài (Khâi 19: 9). 

2 6 s 30.— «Hát... ròi.» Theo thói - luc 
dân Giu-đa trong kỳ lê này, khi hp mói 
ngòi ăn thi hp đã hát Thi-thiên 113 và 114; 
ăn xong ròi thi lai hát Thi-thiên 115 đén 
118. Vây, khi vùa mó'i hát xong: «Hãy 
ngp'i-khen Đúc Giê-hô-va vìNgài làthíêns 
(Thi 118: 29), thì Chiên Con Đúc Chúa 
Trò'i đã buó'c ra cách can-đâm đê phó 
mình trên cây thâp-tu vì chúng ta. La-
lùng thay! Ai hiêu thãutinh yêu-thuo'ng 
ló'n-lao cùa Ngài đuoc ? 

Ú*ng-dung bài hoc eho môi t ín-đò 
Bò'i lê Tiêc-Thánh chúng ta nhâc-nhô 

lân nhau rang cliúng ta đupc ăn Chúa 
hang ngày và nhò - đó chúng ta đuocsóng 
(Gi. 14 : 19 ; I Cô 10 : 16), chó chang phâi 
chĩ trong lúc du tiêc này mó'i có su giao-
thông vó'i thân-thê Ngài thôi. Song le 
môl khi chúng ta du lê này thì chúng ta 
có su giao-thông vó'i Chúa càng mât-thiét 
bo'n lúc bình-thuò'ng. Vì có' ãy chúng ta 
phâi ăn-ò'xúng-đáng truó'c mătmpi nguòi, 
và tình yêu-thuo'ng anh em mình phâi 

ngày càng thêm mãi. Va lai, vì tiêc nây 
nhâc lai su tái-lâm Chúa càng gàn bon 
lvíc chúng ta đã du nó kỳ triróc, nên chúng 
ta cflng phâi tĩnh-thúc mà síra-soan tiép-
ruó'c Ngài. 

Vâ'n-đê khó giâi-quYet 
Có kê quâ-quyét rang bánh đùng trong 

lê Tiêc-Thánh hóa nên thân-thê thât cũa 
Chúa và rupu cũng hóa nên huyét thât 
cũa Ngài. Ay túc là bién-the-thuyét, song 
Kinh-Thánh chang hè day nhu thé. Khi 
Đúc Chúa Jêsus phán ràng: «Này là thân-
thê Ta,» thì Ngài vân còn ó' trong thân-
thê và đang ngòi chung bàn vó'i môn-đô. 
Laikhi Chúa phán thêm rang: «Này là 
huyét Tã» thì huyét Ngài van còn luu-
tliông câ thân-thê Ngài nhu thuòng. Vây, 
chac Chúa nói bóngđó thôi (Gi. 6: 51-55). 
Cũngcó lám cho khác Dúc Chúa Jêsus đã 
nói bóng nhu thé. Tĩ nhu: «Ta là cái 
cùa, Ta là nguò'i chăn hièn-lành,» và «Ta 
là góc nbo lhât» (Gi. 10: 9, 11; 15: 1). 
Chua hè có ai vì có' máy câu Kinh-Thánh 
ãy mà day ràng Dúc Chúa Jêsus là môt 
cái cùa bang gõ, môt nguò'i chăn chiên 
hay là môt gôc nho. 

Thí-du vè bài hpc 
«Cho nhièu nguòi đupc tba tôi.» Tai 

môt Hôi-đòng Linh-tu kia có môt ông 
muc-su khuynh-huó'ng vè Tàn-phái giâng 
ràng : «Đúc Chúa Trò'i tha tôi là viêc khó 
lãm.» Bũa sau có môt ông muc-su khác 
rãt trung-tín vó'i Chúa và lò'i phán Ngài, 
phô-bày cho các thính-giâ biét rang: «Ví 
bang Đúc Chúa Jêsus clura thay vì tôi-
nho'n chiu chét thì Đúc Chúa Trói chang 
có thê tha tôi cho nguò'i nào hét. Song 
vì tôi cũa kê nào tin Dáng áy đã bi đoán-
phat ó- trong Ngài nên Búc Chúa Trò'i lãy 
làm dê lâm mà tha tôi cho hp.» 

8 1 MAI, 1 9 3 6 

NGÀY THÒ'-PHU'O'NG CHUA (CHUA-NHUT) 
(Thi-thiên 100 ; Giăng 4 : 20-24) 

Câu gões—Đúc Chúa Tró i là Thàn, nên ai thò*-lsrY Ngài thì phâi 

Gia-đinh lê-bái 
25 Mai Sáng-thé Kỳ 1 : 1-25 

» 1 : 2 6 - 2 
Ma-thi-o 12: 1-21 

zo mai aar 
26 » 
27 » Ma 

láy tâm-thàn và lê thât mà thòMaY 
( G i ă n g 4 : 24) 

28 Mai Giăng 20: 1-23 
29 » Sú-đò 20: 1-16-

7 30 » Thi-thiên 92 
31 » Thi-thiên 121, 122 • 
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Lò'i mò* đàng. —Đúe Chúa Tròi châng 
nhũng cho tín-đò có tâm-thàn thò'-lay 
Ngài, nhung cũ hay ngày Ngài lai bièt 
riêng ra môt ngày cho sy thò-phup'ng 
áy. Su yên-nghĩ áy rát có íeh-lpi đôi 
vó'i su bô sũc cho nhon-loai, cũng rát 
tiên-lp-i đê nhâc-nhõ' ngày thò'- phup'ng 
Chúa. Dàu dân Giu-đa đã theo luât-pháp 
Di'rc Chúa Trò'i mà giũ ngày thú bây, 
song tù thé-kỳ thú nhút đén nay Giáo-
Hôi Đáng Christ đã giũ ngày thú nhút 
trong tuàn-lê, đăt tên là Chúa-nhut, vì 
Chúa đã sông lai nhám ngày áy. Khi 
Giáo-hôi-nghi tai thành Giê-ru-sa-lem đã 
đăt máy đièu-kiên cho tín-đò ngoai-bang 
thì châng có nói đên su giũ ngày thú 
bây đâu (Sú 15: 28, 29). Dàu trâi qua 
môt thò'i-gian ngán-ngũi tín-đò Giu-đa đã 
giũ câ hai ngày Sa-bát và ngày Chúa-
nhut (Sú 13: 14; 21: 20 v. v.), song sau 
su húy-phá thành Giê-ru-sa-lem thi làn 
làn hp đã bãi-bô su giũ ngày thú bây và 
chĩ giũ ngày Chúa-nhut thôi. 

Giâi nghĩa tìrng câu môt 
Thi 1 0 0 : 1.—«Câ trái đát.» Dàu ngày 

nay phàn ít nguò'i thò'-lay Đúc Chúa 
Tròi, song đén ngày sau mpi nguò'i phâi 
thò'-lay Ngài (66: 4 ; 98 : 4 ; Phil. 2: 10,11). 
«Cát tiéng reo-mùng» nhu nguò'i thé-gian 
thuò'ng hay hoan-nghinh các vua hay các 
quan cai-tri hp vây. 

1 0 0 : 2.—«Cách vui-mùng.» Vì kê nào 
tin theo Chúa có su vui-mùng trôi ho'n 
kê khác, nên cũng phâi thò'-lay cách áy 
nũa. «Hãy hát.» Chang có tín-đò cũa 
tôn-giáo nào có thê hát cách mùng-rõ' 
nhu tín-đò Đãng Christ. 

1 0 0 : 3.—«Thuôc vè Ngài... dân-su 
Ngài.» Dàu Đúc Chúa Tròi dã dung nên 
mpi nguò'i và vì có- áy .làng lê mpi nguò'i 
thò-lay Ngài cách mùng-rõ', song tín-đò 
thuôc riêng vè Ngài và đup'c gpi là «bày 
chiên cũa đòng cô Ngài» vì hp đã đup'c 
dung nên mò'i ó- trong Ngài. 

1 0 0 : 4.—«Câm - ta.» Chúng ta đup'c 
Chúa ban o-n lâu chùng nào, thì hãy câm-
ta Ngài lâu chùng nãy. Su câm-ta du 
phàn rãt lón trong su thò'-phup-ng cũa 
con-cái Ngài. 

1 0 0 : 5.—«Đúc Giê-hô-va là thiên... 
thành-tin.» Câu này tóm-tát lai các đúc-
tánh cũa Đúc Chúa Trò'i, và tô cho ta 
biét tai sao ta phâi thò'-lay Ngài. 

Gi. 4 : 20.—<vTÔ-phy chúng lôi.» Dân 
Sa-ma-ri là nguòi Y-so'-ra-èn lai A-si-ri 
(II Vua 17: 24-28). Hp chí công-.nhân 
năm quyèn sách cũa Môi-se, sách Giô-suè 
và sách Các Quan-xét làm Kinh-Thánh 
cũa hp, vì trong đó cliăng có nói đén 
thành Giê-ru-sa-lem (Phuc 12: 11; I Vua 
9: 3). ((Thò'-lay trên hòn núi này.» Só'-
dĩ dân Sa-ma-ri đã chon núi Ga-ra-xim 
này đê xây-cãt đèn-thò- cho Đúc Chúa 
Trò'i là vì tai đó dân Y-so-ra-ên đã vâng 
linh Chúa mà đpc các phuó'c làuh Ngài 
húa ban cho hp néu hp vâng-giũ luât-
pháp Ngài (Phuc 11 : 29; 27: 12-26; Giô 
8 : 30-35). Hp dã xây-cãt đèn-thò - này đô 
chùng 400 năm T. C. và nó đã bi phá-hũy 
129 năm T. C. «Dân Giu-đa lai nói.» Vi 
nguò'i đò'n-bà bi luo'ng-tâm cáo-trách (16-
18), nên đã xoay qua ván-đè hai dân-tôc 
này thuò'ng hay dùngđê cãi-cp vó'i nhau. 

4 : 21 •Thò'-lay Cha.» Đúc Chúa 
Jêsus không cãi-lây vè chô thò-phuo'ng; 
trái lai, Ngài day cho nguò-i dò'n-bà này 
biét ràng Đáng hp đáng thò'-lay là quí-
trpng ho'n muôn phàn. 

4 : 2 2 . —«Các nguo'i... không biét... 
chúng ta biét.» Dân Giu-đa hiêu-biét 
Chúa ho'n dân Sa-ma-ri nhièu vi hp chăng 
nhũng có luât-pháp Môi-se mà lai có các 
lò'i tiên-tri nũa. Su măc-thi ãy là riêng 
cho dân Giu-đa và đai-khái nó chĩ luàn 
vè su cúu-rô i . ((Bô'i nguò'i Giu-đa mà 
đén.» Chínb Đúc Chúa Jêsus vè phàn 
xác cũng thuôc vè dân-tôc ãy. 

4 : 23.—«Giò' hàu đên.» Sau khi Chúa 
chét ròi. «Đã đén ròi» vì giò' này đã bât 
đàu khi Chúa khô'i-su thi-hành chúc-vu. 
«Láy tâm-thàn,» khác ban vó'i su thò-
phuo'ng cũa câ hai dân Giu-đa và dân Sa-
ma-ri. «Lê lhâl»túc là thò'-phup-ng theo 
cách Đúc Chúa Jêsus và các sú'-đò Ngài 
đă day-bâo ta (Gi. 14:6; 17 : 17, v. v.). 

4 : 24.—«Đúc Chúa Trò-i là Thàn v.v.» 
Vì Đúc Chúa Trò-i là Thàn nên Ngài là 
Đáng vô-sô' bãt-tai, chô nào loài nguò'i 
cũng thò'-lay Ngài đup'c câ. Lai nũa, vì 
Ngài là Đãng thiêng-liêng nên đã tao-
thành loài nguò'i theo hình Ngài, hàu cho 
bô'i tâm-thàn hp có' thê giao-thông vó'i 
Ngài, sau khi đâ đup-c tha-thú tôi ròi. 

Vâ'n-đê khó-giài -quvèt 
Tín-đò nên thò'-phup'ng Chúa ngày thú 

bây hay là ngày Chúa-nhut? Có kê quâ-
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quyét ràng vi dân La-mã ngày xua đã tliò' 
măt tròi nliàm ngày tliír nhút trong tuàn-
lê nên tin-đò nào nlióm lai ngày ây ât sê 
bi Chúa rũa-sâ. Nhu-ng mà dân-tôc ãy 
cũng có thò- môt vi tliàn cùa nghè nông 
nham ngày thú bây. Vây nê'u thò- Chúa 
ngày ãy thì làm sao khõi pham tôi? Lai 
nũ-a, ta hãy biê't ràng su- thò- măt trò'i 
cùa dàn La-mã là mòt lê cũ-hành hàng 
năm chó- không phâi môi tuàn môi có 
đâu. Dàu luàn- l ê cùa dân ãy có tám 
ngày, song le cú đên ngày thú nhút trong 
môi bây ngàv tín-đò đàu-tiên lai nhóm 
đê thò'-phupng Dãng Christ và kỳ-niêm 
su sô'ng lai cúa Ngài. Dén đò'i Constanlin 
đai-đé thì đao Tin-Lành đã duoc công-
nhân là đao nhà-nu'ó'c. Khi ãy hoàng-đê 
này đã ra chì-đu truyèn cho dân La-mã 
hãy bõ ngày yên-nghĩ cũa hp (môt ngày 
trong tám ngày gpi là «Nundinal») và giũ 
ngày Chúa-nhut. Chó- hoàng-đê áy ehăng 
có dòi ngày Sa-bát tù ngày thú bây qua 
ngày Chúa-nhut nhu có kê làm tuõng và 
giâng-day bao giò'. 

Trâi các thê'-kỳ có nhièu dân-tôc cú 
bây ngày lai giũ môt ngày yên-nghĩ. Tĩ 
nhu' dân Hi-lap đã giũ ngày thú hai, dân 
Ba-tu- ngày thú ha, dân A-sy-ri ngày thú 
tu, dân K-díp-tô ngày thú năm, dân-tôc 
nào theo Hòi-giáo ngày thú sáu, và dân 
Do-thái ngày thú bây. La thay! Tai 
sao trong môt tuàn chĩ có bây ngày mà 
tu cô chi kim chăng hè có ai clipn ngày 
thú nhút, biêt riêng ra làm ngày thò'-
phup-ng thàn cũa hp? Há châng phâi vì 
ngoài ra hang nguòi tin-cây và theo Dúc 
Chúa Jêsus thì chang ai biêt ỳ-muôn Dúc 
Chúa Trò'i đô'i vó'i ngày thò'-phupng 
đup-c sao ? 

Néu có nguò'i nào quâ-quyê't ràng trong 
Kinh-Thánh Tân-U'óc châng có mang-
linh rõ-ràng nào vè su đôi ngày Sa-bát 

và su giũ ngày Chúa-nhut, thì chúng tôi 
xin đáp ràng : Cũng chang có mang-linh 
nào vè su bõ lê Vupt-qua mà giũ lê Tiêc-
Thánh thê cho, hay là vè su làm phép 
báp-têm thé cho phép cât-hì. Song le 
Hôi-Thánh nào cũng công-nhâu su tliay-
đôi áy. Thé thì sao không công-nhân 
ngày Chúa-nhut nũa ? 

Nhũng nguò'i bâo tín-đò hãy giũ ngày 
thú bây trong tuàn-lê vì đièu-rán thú tu 
day nhu thé, đèu quên hân đièu-răn áy 
cũng đã day: «Nguo'i hãy làm hét công-
viêc mình trong sáu ngày, nhu-ng ngày 
thú bây là ngày nghĩ...» Vây, đèu nào 
là quan-trpng ho-n, su giũ ngày thú bây 
trong tuàn-lê hay là su giũ MÒT ngày 
trong môi bây ngày? Phàm tín-đò nào 
làm viêc tù ngày thú hai cho đén ngày 
thú bây (trâi sáu ngày trpn), ròi nghĩ 
ngày Chúa-nhut thì cũng đep lòng Chúa, 
vì đèu càn-yéu ãy là ta phâi dâng môt 
phàn bây thi-giò' la cho Chúa, cũng nhu 
ta buôc phâi dâng môt phàn muòi tièn-
cũa cho Ngài nũa. 

Nguò-i nào không giũ môt trong bây 
ngày làm ngày thò-- phuong Chúa, ãt 
không đu-p-c may-măn hoăc súc khõe 
hang nguòi khác giũ-gìn ngày ãy. Có 
lám tín-đò vì tiéc thi-giò' mà không giũ 
ngày Chúa-nhut làm ngày thánh cho 
Chúa. Tôi dám chác ràng hê nguò'i nào 
không làm-lung nhàm ngày ãy (trù ra 
viêc rát càn nhu nãu ău v. v.) chăng 
nhũng sê có thân-thc khôe-manh ho-n kê 
khác, mà lai Chúa sê ban phuó-c cho 
nguò'i áy rát dòi-dào, đê'n nói có thê làm 
viêc trong sáu ngày nhièu lio'n kê khác 
làm trong bây ngày. 

Câu hôi.—Tai sao ta thò-phup'ng Chúa 
nhàm ngày Chúa-nhut? Tín-đò có nên 
mõ- cùa tiêm hoăc làm viêc nào khác 
nhàm ngày áy chăng? 

7 JU1N, 1 9 3 6 
ĐÚ"C THÁNH-LINH 

(Giăng 16: 7-11 ; Rô-ma 8: 10-17, 26, 27) 

Câu goe:—Vì hét thây kê nào đirp-c Thánh-Linh cùa Bú-c Chúa Trò'i 
dât-dân, đfeu là eon cùa Đùe Chúa Trò'i 

( R ô - m a 8 : 14) 

Gia-đình l ê - b á i 
ler Juin Giô-ên 2 : 12-32 
2 » Ma-thi-o' 3 : 1 3 - 4 : 11 
3 » Giáng 14: 1-31 

4 Juin Giăng 16: 1-24 
5 » Giăng 17: 1-26 
6 » Rô-ma 8: 1-17 
7 » Rô-ma 8: 18-39 
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Giâi nghĩa tirng câu môt 
Gi. 1 6 : 7.—«Ta đi là ich-lpi.» Vi Búc 

Chúa Jêsus tam hiên ra trong xác-thit 
nên đã tam-bõ su- vô-sò- bát-tai cìia Ngài. 
«Nê'u Ta đi, thì Ta sê sai Ngài đén.» Bôi 
Bang ây, chinh Búc Chúa Jêsus sê trô- lai 
vó-i ho đăng ó- vó-i hp luôn. 

1 6 : 8.—((Khiê'n thé-gian tu-cáo vè tôi-
lôi.)) Vì chĩ môt minh Búc Thành-Linh 
có thê làm viêc vĩ-đai này, nên ta càn 
đây-dây Ngài tliì mó-i tháy nhièu nguò'i 
đén cùng Búc Chúa Jêsus bó'i su giâng-
day hay là su làm chúng cúa ta ! 

1 6 : 9.—«Vè tôi-lôi,vì hp không tin Ta.» 
Tôi áy năng hon liét (15: 22, 24). 

1 6 : 10.—«Vè su công-bình.)) Khi tín-
đò bói su-đày-đây Búc Thánh-Linh bày-
tó su- công-bình Búc Chúa Jêsus ra ô'giũa 
thiên-ha thì ai náy đèu bi cáo-trách vè 
viêc bát-công ciìa hp, cũng nhir khi Búc 
Chúa Jêsus còn ó- trong thé-gian vây. 
«Ta đi đè'n cùng Cha.» Tín-đò lám đai-
bièu cho Búc Chúa Jêsus ò- duòi tlié-ha 
này; trên trò'i có Chúa làm đai-biêu cho ta. 

1 6 : 11.—«Vè su- phán-xét,)) túc là su 
phán-xét trong ngày sau- ió t . «V1 vua-
chúa thé-gian này (ma-qu!) đã bi đoán-
xct» bó'i su- chét cúa Búc Chúa Jèsus và 
đã đinh cho su- hình-phat đò'i dòi (I Gi. 
3 : 8; 4 : 4 ; 5 : 19). Vây nên hê ai theo nó 
ât cũng phâi bi đòng só-phân vó-i nó 
(Khâi 20: 10-15). 

Rô 8 : 10—«Thân-thê chêt nhon có-
tôi-lôi,» nghĩa là đàu Búc Chúa Jêsus đã 
cúu-chuôc kê nào tin theo Ngài, song 
thân-lhê tín-đò vân chiu án-phat cúa tôi-
lôi, là su- chét, cho đén ngày chúng ta 
đirpc măc láy thân-thê không hay lnr-nát 
(5 : 12^ 8 : 23 ; I Cô 15 : 22, 50-57). «Thàn-
linh sóng nhon có- su công-bình.)) Bàu 
thàn-thê chúng ta bi điníi cho su chét và 
dâu tìiàn-linh ta vón chét vi tôi (Êph. 
2 : 1), song bó'i đúc-tin đên còng-lao thâp-
tir-giá Báng Christ, ta đirpx xung công-
binh và hu'òng láy su sóng đò-i đò-i. 

8 : 1 1 . — ((Khién thân-thê lai sóng.» 
Theo môt măt câu này có thê chĩ vè súc 
khóe tín-đò luróng đuoc do su nhò'-cây 
Báng đã khién cho Búc Chúa Jêsus lai 
sóng; nhung theo măt khác thì chĩ vè su 
sóng lai cùa thân-thê tín-đò, cũng bô-i 
Báng đã cho hp đác-tháng tôi-ác đang lúc 
hp ô thé-gian này (câu 23). 

8 : 1 2. —((Chăng mâc np- xác-thit,» nghĩa 
là tín-đò không càn phâi chiu tánh hu-
hoai cai-tri và xui-giue hp phamjpi . 

8 : 1 3 . —«Sóng theo xác-thit thì phâi 
chét.» Su chét này không phâi là suchét 
cùa thân-thê hay là su chét no'i đia-nguc, 
bèn là «su dút phép thông-công>> cúa tín-
đò vó'i Chúa, bõ-i hp đã tòu tu-duc và 
tánh hu-hoai (xác-thit) làm chù trong lòng 
(5-9). «Làm cho cliét các viêc cũa thân-
tliê,»—nghĩa là chét vè tôi—«thi anh em 
sê sóng.)) Ay là su sóng dir-dâtBúc Chúa 
Jêsus dã húa ban cho kê nào lôn Ngài 
lên làm Vua đôc-nhút vô-nhi đup'c luróng, 
nhu su bình-an, vui-vê, su thánh-sach v.v. 
(Gi. 10: 10; Ga 5: 22-24). 

8 : 14.—«Kê nào... Thánh-Linh... dát-
dân... là con cũa Búc Chúa Trò'i.» Vì 
tin-đò đâ là con Búc Chúa Trò'i ròi nên 
mó'i có hân-hanh đirpc Thánh-Linh Chúa 
dât-dân và day-bão hang ngày (Gi. 16 : 13). 
Tiêc thay, có kê tu xirng là con-cái Chúa 
song không theo su day-dô cũa Thánb-
Linh Ngài, nên hay váp-ngã, cùng tin theo 
tà-giáo. 

8 : 1 5.—«Thàn-trí cũa tôi-mpi.» Tín-
đò còn phuc tánh xác-thit thi vân còn 
làm tôi-mpi cho tôi, dàu tôi quá-khú cũa 
hp dã đirp'c tha-thú hêt ròi (6: 17; 7 : 5 , , 
14, 2 4 ; H ê 2 : 15). «Thàn-trí cũa su làm 
con nuôi»—xem ((Ván-đè khó giâi-quyét.» 
«Kêu ràng : A-ba ! Cha !» Vì su so'-hãi 
đã cát-bó ròi nên tín-đò có su dan-dĩ đê 
kêu Búc Chúa Trò'i hàng Cha. «A-ba» 
theo tiéng Aramaic (là tiéng thô-âni cũa 
dàn Giu-đa trong đò'i Báng Christ—Mác 
14: 36) cũng có nghĩa là «Cha.» 

8 : 16.—«Búc Thánh-Linh làm chúng 
v.v.» Tín-đò làm con-cái Búc Chúa Trò'i 
chang phâi là bô'i stt tuóng-tupng hay là 
không có bâng-cò; trái lai, chinh Búc 
Thánh-Linh, là Báng đã khién ta'tái-sanh, 
làm chúng cho lòng (trên câu 15 dich là 
«thàn-trí») chúng ta ràng chúng ta là con-
cái Búc Chúa Trò'i (Ga 4 : 6). 

8 : 17.— «Ké-tu.» Hiên nay ta đòng 
chiu su đau-đón và su sĩ-nhuc vói Chúa ; 
ngày sau ta sê đòng huó-ng vó'i Chúa mpi 
su thuôc vè Ngài (8 : 32; Cô 1 : 24 ; Hê 1: 
2 ; I Phie 1 : 11). 

8 : 26.—«BúcThánh-Linh giúp...» «Su 
yéu-đuói» này là tai «ta châng biêt su 
mình phâi xin đăng càu-nguyên cho xúng-
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đáng.o «Búc Thánh-Linh lãy su thó--
than v. v.» Lâm khi ta thiê'u tiê'ng mà 
thua vó-i Chúa nhũ'ng dèu ta niuón nói, 
nên nôi than thàm rang: «Phâi chi ta có 
thè tó ra hét tam-.su- ta !» Dúc Thánh-
Linh là Dáng vô-só- bãt-tri (vì Ngài cũng 
là Đirc Chúa Tròi), nên Ngài biê't moi su 
ta càn-dùng và rãt muôn càu-xin, và càu 
thay cho ta. Vây, tin-đò chu-a đup-c đày-
dây Đúc Thánh-Linh chang có hi-vong 
gì càu-nguyên cách xú-ng-đáng hay là 
đuoc Dú-c Thánh-Linh giúp-đõ- trong su 
yéu-đuôi áy. 

8 : 2 7 . - « T h e o ỳ Dú-c Chúa Trò-i... càu 
thé.» Só--dĩ có lám tin-đò ít đuoc Chúa 
nhâm lòi câu-xin là vì hp «càu-xin trái lê» 
(Gia-co- 4: 3). Phàm tín-đò nào đày-dây 
fiúc Thánh-Linh, thì chang hè làm nhu 
thé vì Ngài biêt nhũng đèu nào đep ỳ 
Dú-c Chúa Cha. 

Ú*ng-dung bài hpc cho môi t ín-đò 
Vì tín-đò là kê tái-sanh bô-i Búc Thánh-

Linh, nên chó- phuc duó-i ách tôi-lôi và 
tánh xác-thit nũa. Trái lai, tin-đò hãy 
hàng ngày buóc đi trong Đúc Thánh-
Linh, đày-dây quyèn-phép cũa Ngài, đuoc 
Ngài dát-đân, càu-nguyên tùy theosu vùa-
giúp cũa Ngài và sanh ra nhũng bông-
trái thiêng-liêng đê làm sáng danh Ngài. 

Ván-đê khó giài -quyét 
Tín-đò có phâi là con-cái hay là con 

nuôi Đúc Chúa Trò-i ? Có nguò-i hiêu sai 
và tu-ó-ng tín-đò đã đup-c làm «con nuôi» 
Dúc Chúa Trò'i vì có- ba câu sau này : 
(1) Rô 8 : 15 chúng rang hiên nay tín-đò 
đã «nhân lãy thàu-trí cũa su làm con 
nuôi.» (2) Ga 4 : 5 cũng day rang Đúc 
Chúa Jêsus đã chê't đê chuôc chúng ta «và 
cho chúng ta đup-c làm con nuôi Ngài.» 

(3) Êph. 1 : 6 cũng tô-bày ràng ta đã đup-c 
đinh truóc «tró- nên con nuôi» Dúc Chúa 
Tròi. Nhung mà ta hãy láy Rô 8: 23 mà 
giâi nghĩa ba câu này, và nhò' đó ta sê 
tháy rõ-ràng su chúng ta đupc làm «con 
n u ô Ì D ' t h u ô c vè ngày tuong-lai («trông-
đp-i su làm con nuôi, túclà su cúu-chuôc 
thân-thê chúng ta vây»), là khi phàn xác 
chúng t a s ê đ u p c cúu-chuôc và khôi phuc 
công-lê hu-nát nũa (măc láy su không hay 
hu-nát và đuoc su vinh-hiên gióng nhu 
Dúc Chúa Jêsus—I Cô 15 : 50-57). Còn su 
làm con-cái Đúc Chúa Tròi thì thuôc vè 
thò'i-kỳ hiên-tai theo nhu lám câu Kinh-
Thánh đã minh-chúng rõ-ràng (Gi. 1: 12; 
Rô 8: 14 ; II Cô 6 : 18 ; I Gi. 3 : 1-3). 

Câu hôi.—Tai sao Đúc Thánh-Linh đã 
đu'O'c sai đén thê-gian?—Tai sao tín-đò có 
thê biê't mình đã trô nên con-cái Đúc 
Chúa Tròi ròi ?—Tín-đò có nên mác no* 
tánh xác-lhit đèu chi chăng? 

Thí-du vè bài hoc 
«Miên chúng ta chiu đau-đó'n vói Ngài.» 

Gia-quyén môt giáo-sĩ bên nuó'c Trung-
hoa chay tron khôi quân giăc đuo'iighăm-
dpa nguò'i ngoai-quóc tai tin li áy. Môt 
đêm hp phâi ngũ tai môt rap hát rát hôi-
hám kia, chung vó'i nhièu nguò'i xãu nét. 
Môt đúa con trai cũa ông bà ãy mó'i vúa 
năm tuòi, thua vói ciia rang : «Con tuõng 
khi Dúc Chúa Jêsus khôirg có chô mà gói 
đàu, thì Ngài đã ngũ tai môt chô hèn-ha 
nhu nhà này. Vây, chúng ta hãy núc 
lòng múng-rõ'vì đã đup'c kê làxúng-đáng 
đòng chiu khò vó'i Ngài.» 

• • <> 

Lói tòa soan.—"Vi có nhièu Hôi ó' xa 
nhà bii'u-điên, phâi nhân báo châm-trê, 
nên chúng tôi in truó'c môt bài hpc tháng 
sau đê anh em khôi phâi đp-i-chò'.—T.K.B. 

CÚ*U-CHÚA LA 

T/ 'HÔNG cú ta càn gì, Báng Christ 
cũng làm cho đày-đũ. 

Anh em muón lành han vê't thuòng 
chăng? — Ngài là thây thuóc. 

Anh em hàu gàn chét khát chăng? 
— Ngài là suói nuóc . 

Anh em mòn-mõi vì gánh tôi chăng? 
— Ngài là Báng xung công-bình. 

Anh em càn đugc cúu-giúp chăng? 
— Ngài là súc manh. 

LÙNG T H A Y ! 
Anh em sg chê't chăng? — Ngài là 

su sông: 
Anh êm ao-uó-c on-phuóc thiên-

thugng chăng? — Ngài là đuò'ng đi. 
Anh em muón trânh bóng tói-tăm 

chăng? — Ngài là ánh sáng. 
Anh em đói chăng? — Ngài l à t húcăn . 
Hãy neni t hũ Ngài, Ihì sê tháy Ngài 

ngot-ngào duóng bao ! P h u ó c cho kê 
nào trông-cây Ngài !—Thánh Amhroise. 
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