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" diìni (lao-làm, sir vô - t in 
Iíí111-1 e dâp liíl i'liih Ihiêng 
eùa Cliún. Phâi , irong 
lhòi-kỳ niìy ngirò-i lin-dò 

cõ con nial sáng-siiol deu ngù-n trông 
Búc Chúa TnVi dà'y Icn nhtĩng bàc 
illll-hiing dúc-lin, niĩie <|iiyen-phép 
lliicn-lluro-ng, nliir S/mrijeon, Finney, 
linolh, MIÌIHÌIJ, Suiulur Siiu/h, vàn vân, 

d í làl dò nlurng Ihành-lĩìy vô-tin, inà 
mòt kỳ-ngnyèn môi-ia cho dao Tin-
Lànb. NginYi nhiỳt - lliànli dòi vái 
iiirõe Cliúa clíu llian-thô- rang Ilòi-
'l'hánli nguòi-lanh, lòi-nhon círng-còi, 
và cõ lõ cũng IhiM-llia cììu-xiii Chúa 
dà'y nliirng lay Iruyen-dao liùng-hòn 
dc> làm rung lai cài cho-n-lỳ cao-sàu, 
Ihuàn-lúy. Song il ngiròi nhán-bicl 
rang cliínli mìnli có thò Iiirnèn nlurng 
lay Iruyên-dao à'y, và Bírc Chúa Tròi 
đtrang tròng-mong iiiìnli gày nèn sir-
ngliiè|> vĩ-dai cho Ngài. 

Mòt g i â v - p h ú t d á n g k ỳ - m ê m 
f ^ \ C . nliíi Iruycn-dao ln 'r-danh dè 

lai nhfmg dau-tich oanh-licl Irong 
IIòi-Tliánh xua nay hiĩu hc'l dã trni 

ua nlurng hiròe Ihièng-lièng Ihăng-
"in hã'l-tlinli, nlurng con Ihà'l-bai 

cay-diìng xòl-xa. Thc rõi sao mòt 

T H C CHUA 
ngny kia, lliinh-lìnli cA'C ông à'y dòi 
ycn ra n ianh, iliua ra thnng. lir&ng-lir 
ra kiên-qny&t nliir Phi-e-ra IhmV xira? 
«Chó i'c» ciìa dcVi các ông fiy là d à u ? 
Bi-quyè't cúa các ông à'y là gi?—Trong 
môl g iày-pbut hj B ú c Thánh-L i i ìh 
càm-rtông sàu-xa . hj tlnli yêu- tbvong 
cùa Bãng Chrisl chiũn-lbnng, bj licng 
rên-siéc cùa l inb-hôn hir-màl làm cho 
ro-i li.iv, càc ông à'y dã sáp mình Iriróc 
cày Ihãp-tir , nghièni- l rang Ihc-ln ' ia 
«dàng niinli làm cùa-!S song và Ihành, 
dep lóng Bi'rc Chúa Tr<Vi» (Hò 12: 1). 
NluV lai ông Àbraham Ljncoln, lojng-
Ihí'íng niró'c Mỳ. di tàu g$p mòl ìraiìg 
lliicu-mT xinh-liro-i, ncl-na, Ihùv-mi bj 
XiSng-xfch ilcm bán làm nò-IO. Chanlĩ 
niem tr;ìc-:ìn và vi lÔDg nho-n-dao, ông 
I K ) licii chnôc cô và giâi-phóng cho. 
Nlurng cô sàp iiiinh tlura rììng: (CUQg 
dã círu lõi kh'ôi àch nò-lc, lòi xin l ình-
rignyên làm nò-l(' cho ông lion dói I» 
Ilõi ;mh em ycn-dàii, Di'rc Chúa Jêsus 
dã dò huyi'ì vò-tòi, dò (lc'n gioì ciifii-
CÙng làm gia cbtiôc la, Ihì la Iheo lc 
công-bình pbăi loàn-tbuôc ví Ngài, cà 
làm-lh'ân, l inh-hòn và thàn-thè, cã lài-
năng, lhi-gi<V và lien-cùa. Nlurng Ngài 
c h â n g é p t a phâi hoàn-toàn dãu-phuc 
Ngài, chì nài-nì, khiiycn-giuc la gieo 
minh vào cành lay loàn-nang, toàn-ài 
dc nh(V Ngài chũ-lnro-ng moi vicc h'rn 
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nhô cùa dòi niinli. Anh cm còn đ o í -
chò gì mà khòng quyet doan-tnyèt vòi 
cuôc dò i tliiêng-liêng chim-nòi , v<Vi 
nhfrngbiró-ctìrng-tfăi thàt-thtròng.do-i-
tlnV gi mà châng (làng minh c h o C h ú a ? 

Môt d u y ê n - c ó - kh i èn trò" bir&e 
r r , A I sao pliìĩn dòng t ín-dó ru t - rè 

kliòng chin (làng minh tron-ven 
cho C h ú a ? Tai sao nhien ngiròi dã 
hi'ra làin tôi-moi Chúa rói lai hliÔtlòi? 
Tai sao chinh anli cm dã llii'rdi din'rng 
(làng minli tron-ven mà còn t n r b i r á c ? 
Có 15 cbinh anh em 
Irâ lòi càu liôi ày 
ciing dirrrc. líon-
tànhloài ngiròi hay 
tìm dè-dãi, trành 
klió - kliăn, thich 
s u n g - s i r ó n g , gliél 
sir dau - dón , yên 
lianli - plnró-c, s<r 
hoan-nan. Nlurng 
dã di diròng dãng 
nijnh tron-ven, llii 
phài liiuig n g à y 
vác c à y t h à p - t i r , 
nongcan chén dau-
Ihiro-ng, n è n l ú c 
hon l)ê y ê n - l á n g , 
T h à n h - Linli kêu-
goi Ihiè't-tha, tin-
dõ vân t àn -ngàn , 
ni'ra imion quăng ht'l gành iiàng mà 
theo Chúa, ni'ra gliè-srr nèo thicng gai-
góc, kỳ - khu . A p - r a - h a m bõ quê -
lnrong, Giô-sép màc vòng tù-tòi, Mòi-
se bi chõng-nghjch , Đa-vít găp biróe 
gian-truân, E-li phài cô-đan, dèu vi 
co-quyel di dirfrng cùa ĐãngToàn-năng 
ch i -vach . C.à dê'n Đi're Chúa Jêsus 
cũng |>liài long-dong khi nu'ri lol lòng 
me, hj bát-lxV lir hòi còn măng-sĩra, 
janh-trirôfiigôfch6n lêu tranh vách dál , 
suíit dòi khòng này môt nn ciròi, cnòi-
CÙng phâi chju nh i i c -h inh Irèn cày 
thàp-tir. Si'r-ilô I'liao-lô cfingchiti hao 
phen đói-rét, đòn-vot, lii-tòi, bat-bó", 
gian-nan, ròl lai phài máti roi , dììu 

SÕ NÀY LÀ MĂY? 

LA bày sô b á o d ã l à m b a n t h â n -
ycu c ù a a n h e m t r o n g b à y 

t h á n g tffrl, G i á - t r i t h i ê n g - l i ê n g 
và c ô n g - k h ó c ù a T h á R h - K i n h 
Báo , h â n a n h e m d'êu dà n h â n 
thà 'y . Vây . r á t m o n g a n h e m c ò -
g á n g g i ú p n ó . n g h ì nhiè"u b à i -
vô* h a y gò*i vè\ và n h i r t là k i p t h u 
lii't s õ tiè'n th i ĩ ' i i m à t r â c h o . <11-
c h ú n g tôi sê diro*c y ê n d a t h e o -
du<Si con dirò*ng d ã v a c h s ă n r<Si. 

C ù n g chur tg t r á c h - n h i ê m , k è 
cùa ngirò ' i c ô n g . râ't m o n g a n h 
e m b à y - t ò tà'c l òng doá i - t i rô*ng . 
D a - t a !—Mtw-sir U';u. ('.. (Uidman, 
Quăn-lg Tlu'inh-Kinh fíáo, llá-nói. 

n.ing (xem II C.ò 11 : 2.V28). Nhirng mà 
các bàc anh-hi ing Ihièng-licng ày có 
mòl ỳ-chí kièn-qnyct khòng hêdó-i-dõi, 
nliàn-bif'l rõ-ràng mìnli loàn-llinòc. vè" 
tìi'rc Chúa Tròrì và ciing lliu-c-hành 
sir nhàn-biel ày, cho nèn dàn iliròng 
cimg, nêo làn, cũng khòng rúng-đông. 

Môt đò'i t h l è n g - l i ê n g kè't q u á 
T7"ÌA, bifl bao ngirò'i di vào diròng 

hir-màl, ma -qt i i r c o - m í r n g vì 
biil diroc nlurng mõi q i i i - b à n , là 
linh-hòn linli-nguy('n d à u - p b y c nó 1 

Chúng la dòi phen 
mnòn liò hoăc dã 
lio hê'l si'rc hinli-
sanh mà cin'rp lai 
linh-hòn lõi-nlion 
dcin vc dàng cho 
Cbúa. Nhirnglòng 
s o t - s à n g c h a n g 
khác lira nrin dã 
theo lluVi-gian mà 
tàn-lál. Ròi chúng 
la càm thày minh 
ngnõi-lanh, Ihò'-o', 
măc ai sa-dàm virc 
sâu, ho Hra. Tinh-
hinh này không the 
dai-diìng mãi , phãi 
càl (U'rl nó di ! Ní'u 
Ap-ra-ham khòng 
lia-bô (|iiè-htr(rng, 

sao hay làm t ò - p h n moi ngiròi t in? 
Nc'n Giô-sép không dành chju kho, sao 
hay ci'rn cà nhà m i n h ? Nìlu lí-li so-
cânh cò-do-n, sao hay phnc-hirng dàn 
lliáiih? Ncn Bãng Christ tránh hình 
lliàp-lir, sao hay círâ-chnôc loài ngiiòi? 
Ncn Phao-lò c-ngai lao-U'i, sao hay dón 
dao p h i w n g xa '.' Cà quycn-năng cao-
cà , àn-dièn sàu-iòng, trí-Ui? vò-lirong 
cùa Đi'rc Chúa Tròi dirong chò-doi 
làm nèn công-viêc vĩ-dai, s iêu-pbàm 
trong anh em và biVi anh cm. Thê'thì 
anh em hãy qul goi xnóng, dàng minh 
tron-vcn cho Ngài ngay giày-phút này. 
I ' luróc cho ai sòng theo phirong-l i roc 
Bi'rc Chúa Tròi dã chi-vach !— /) I). T. 
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THE-GIAN CO MAY THU* DAO? 
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íí'Vo (18i 1'i'ri kí nào làm nirc, Ihi li'fn công khóag kt là an, nhahg kt là ìur, còn ki 

cluinij làm uiêc ihi /«"/, nhang tin DIÍIHJ xirng ngir&i có lòi là công-

I'iiih, Ihi đicc-lin ntíi kê nij.là công-blnh cho minh» 
( l lõ-mii 4 : 4-5) 

rrMI . \Y dòi nhii ;u dao, lãm ngiròi 
than kbông bi í l m5i (!ao có cluì-

nghĩa Itaí n i i o . B ã 
kbông bifc't nên cũng 
clura dàm Ilii'O; hoăc 
có llii'o cBng còn hó-
nghi l i rõng-hr. Cho 
dirov. biì-l dcu dò, cìĩn 
phâi lliông cách-lhírc 
và kc-ci'ru h â n - h o i . 
Nlurng chang phâi moi 
ngiròi (Icn có l lù làm 
diror, vl inàl nhicu 
Ihi - gió\ và lai l àm 
ngtrò-i chang may lim 
kiilin cã d ò i c ũ n g 
clitrn rõ. 

Và, mòl ngtrò'i llieo 
rlao cliàng phâi vièc cho-i lioăc cău 
(l;iiili hào lo-i dòi nny. bèn là inuòn cho 

dirov song dòi ilò-i càch vinh-liicn ncri 
dòi lirmig-lai. Nên càn làm phâi chon 
dao nào chàe-ehan mà Ihco, ncu ci'r 
nhíiin mal dira chffii nòi rfing: «T(Vi dàu 
h a y dó» Ihi sau lòi ăn-iiăn dã nuiôn. 

Vi vàv sau khi có dip nghicn-ct'ru 
nhiÌMi năm, nliò- crn Irèn mtr Iri, tòi 
h i c u cách dai-khãi chù-nghĩa càc dao. 
Xin làm chírng ra dày, liãu cho (|iii 
dòc-già kliòi ìnãl còng lim-lôi làu ngày, 
c l i i Irong it pln'il hicu ngay THE-GIAN 
NÃ>" CÓ MAY BAO. 

Bao luy nhicu, nhirnggõm lai có hai 
lln'r. Muôn cho dc nln'r, lúy Ihco chù-

Mvc-sr IMIAN-VÃN-Ulf .r 

nghĩa, có ngtrò'i dàl tên là : BAO BAN 
và DAO BÁN. Hình-dang hai clur à'y 

chang kbác nhau bao 
nhicu, mà \' - n g h ĩ a 
thàt Irài ban. Hai Ihĩr 
dao kia cũng vãy; xem 
Iboáng bê ngoài, Ihi 
có lliê lììin rang : «dao 
nào cũng thi?.» Song 
càng xcl bc Irong, nxVi 
phàn - bicl c á c h r 8 -
ràng. Vì mòl dang là 
B A N CHO còn m ò l 

£ dang là B U Ô N - B Á N ; 
I.—Tai s a o go i là 

Dao b á n ? 
Goi nlur thc Ihàl 

khòng phài chc-nhao 
hay ngu-ỳ xau-xa gi, nlurng h<Vi càc 
dao à'y dcu có cài chù-nghĩa nlur vàv. 

Moi ngtrò'i dcu dã phani lòi. Ikri lòi 
làm cho con ngirô-i ra ô-uí xau-xa. 
Sfing trên dòi găp bic't bao dcu buôn 
sir khò. qna dòi niìy lai càng cliiu khò 
dcn vò-cùng. Muòn dirov ci'ru phài 
nluV dao. Bao là diró-ng di , hoăc goi là 
P H W N G - P H Á P dc loài ngirò-i niro-ng 
Ihco, hau cho Ircr nên Iron Ihành Iron 
lành. Nên ngày nào mìnb tnV nên 
Iron Ihành Iron lành, Ihi l ir-nli icn 
d inrcs ièu- ro i . CJtang kbác chi inình 
mác no- chù kia, phài Ira xong cà vón 
và bVi, Ihi lir-nhicn hcl tur vàv. 

Phtrvng-pbáp ày day r âng : Mìnb 
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phài tir cùa mình . Rán công ra sírc 
trù-bò lòi cho den clnrng mìnli khòng 
còn làm-lôi nã&. Nlurng dièu-răn các 
dao ày chĩ ra là : Đìrng sàt sanh hai 
vàl , dìrng trôm-c.tròp, dìrng d à m - d u c , 
dirng nói dòi , dìrng nòng-giàn. . .v . v. 
Cũng có dao day phài g i ũ cho tron 
mtròi dieu-ràn ehép trong Kinh-Thành 
Ctru-l'Yrc, hàng ngày phài năng dàng 
tê-lê và làm các tln'r VÌi$G lành, Ihi-àn, 
hò-thi, ci'rii kc hoan-nan dè lày công 
bù lòi dã pham ; chang khàc chi cài ào 
minh hê't si'rc. gifr cho sach-sõ, nlurng 
nê'u có làm Ihì giãt, rách thì và lai vày. 

Tóm lai, chũ-nghĩu cùa các dao BAN 
là : Môt ngiròi tòi-lòi muón diroe cìrn, 
phài ãn-ô* cho thàt còng-binh tron-ven. 
Cũng rán si'rc riêrrg làm nhièu viêc 
pluròc-dtVc, ròi n h ò dó doi lày s i r sòng 
và vinh-hièn dòi d ò i ; chang khàc nào 
mình lày tien công mà mua sir c.i'ru-roi 
vày. Còn Bàng ban sir ci'ru-roi cho 
ngiròi ày chang phài là cho dàn , bèn 
là BAN. «Vi dòi vó'i kê nào làm viêc, 
Ihì tien công khòng k e l à a n , nlurng kc 
là IWD ( l \ò 4 : 4). T a i ' d ó nià goi là 
dao ÌSÁN. 

Phà i , lỳ-luân ày thàt dê tin làm. 
Nlurng có deu làm cho moi ngtròi theo 
khòng thè Ihòa-nguyên, là xira nay 
khòng ai có thè ãn-ô" eách tron-lành 
diroc. Vna Sa-lò-môn, ngtròi khòn 
nlu'rl dòi , có than l à n g : «Thàt chang 
có ngirò'i công-hinh trên dàt, làm ilêu 
thi("ii mà khòng hc pham lòi» (Trnycn 
7 : 20). Không-ti'r cnng than : «Ngô vj 
kien thièn - nho ,n.» Nói cho dnng, 
ngiròi làm lành thì có, nlurng ngiròi 
điro'C t ron- lành thàt là clura có mòt ai 
vày. Mà hc khòngdtro-c tron-lành, Ihì 
theo chi'i-nghĩa dao BÀN cũng clura 
có thè diroc ci'rn. 

Có nginVi nói : «I)àu tôi khòng dirrrc 
tron-lành, nlurng tòi có làm nhicu viêc 
plurÓT.-thiên, hà khòng có thè n h ò d ó 
hù lai chò dã khiem-khuyel hay sao?» 

Tlura , khòng dirrrc. Vì theo cho-n-
lỳ, hc ai làm deu lòi. là vi-pham luàl-
phàp ciìa Bàng Tao-Hóa và bj lcn àn 

ròi. Còh sir làm lành, làm phài chang 
qua là hôn-phàn, c h á có công-di'rc gì 
dù mà hòng lày dè den tòi. Vi nlur 
ngtròi kia bj àn ăn c u ó p , sOng y dùng 
càch khòn-khéo mà trôn. Sau y t rò 
nèn giàu và có làm nhièu viêc tìr-lhicn, 
den nói nhà-iuróc cũng ban khen và 
moi ngirò-i cũng tàn-tung. Ngày kia, 
có ngiròi tó-cào, y hj bàt, khòng thè 
chói chi diro-c. Khi quan tòa lèn àn , 
anh la llura l à n g : «I)ãu tòi tòi nhièu, 
nlurng lóicũngcó làm nhièu viècplurór-
di'rc, dày là dao liròng-luc mà quan 
trên dã ban clu'rng, vày xin quan tòa 
láj' cãn Ihăng-hàng mà càn và xà lòi 
cho lôi.» Neu quan tòa công-bình thì 
sè ci'r theo luàt hình mà buôc tôi và lên 
àn . Còn càc viêc plurÓT kia chang (|ua 
anh ta làm dè che màt thc '-gian dó 
lliòi. Chúa Jêsus phàn : «Càc nguwi 
làm bô công-bình qua nial ngirò'i ta, 
song Bi'rc Chúa Tròi hiel lòng các 
ngiroin(I.u 1(1: 10). Sách Gia-ngũ'iiói: 
(i.Suòl dò'i làm lành, môl càu hac-ácdii 
(lò di cà.» 

Té ra pluroiig-pháp cùa dao BAN dàu 
dc nghc, nlurng xira nay chang môt 
ngiròi nào theo dó mà điroc círu. 

II.—Tai s a o goi là d a o B A N ? 
(ìoi nlur vày vì dao ày có chũ-nghĩa 

sau này. Vê vàn-dè tôi-lòi Ihì dao này 
cũng day : Moi nguòi deu dã pham tôi. 
Iliên nay bi kho. tirong-lai kct-cuôc 
t ràm-luàn. Nay ai iniión diroc ci'ru-ròi 
cũng huòc phài Irô- ncn tron thánh 
tron lành. Nê'u chi xcm bày nhièu mà 
thòi Ihì có thè nhàn làm hai dao cùng 
môt tlu'r. Nlurng vè cài phirpng-pbáp 
dè ta nhò' dó dirrrc•ci'ru-rõi, ti'rc là dat 
den dja-vi tron Ihànb tron lành, thì 
khàc nhan nlur vuc. vtVi tròi. I'luro'iig-
pháp ày day nlur vày : 

1) Phài nhàn tòi mình, tin râtig Đi'rc 
Chúa Tròi là Bàng Tao-Hóa, Ngài là 
Cha và là Vua cùa loài ngtròi và cùa 
la. Ta dã l ì a - b ò Ngài, trái - pham 
nluTng mang-ljnh Ngài, nèn bi sa vào 
str tòi-lăm. Bò'i này găp biet hao deu 
khò-nan , dòi sau lai còn bj con doán-
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phal cùa Bi'rc Chúa Trò-i. Khòng thc 
nào nlur năng-lurc inình Ihang ho-n thê-
lirc cúa tôi-lòi. Cũng chang có phép 
láy còng-phu dao-dírc inình den các lòi 
dã phain rôi. Lai b the-gian cũng 
khôngcó mòl vj nào dú quyen-năng và 
và công-dírc mà ci'ru dtro-c ta. Buôc 
phâi nliò den mòt Báng Círu-thè' sièu-
|)hàm, /i/c là ngoài vòng loài ngir&i 
nu'ri (lirnr. 

2) Bãng áy là ai ? Kinh-Thánh rang : 
«Chãng có str ci'ru-rõi trong dang nào 
khãc, vi ò dirái Iròi chang có d a n h 
nào khác ban cho loài ngtrò'i, d c c h ú n g 
la phâi nhò dó ntà dtro-c cúu»(S í r 4 : 
12). Chl có mòt minh d a n h cúa Bt'rc 
Chúa JÊSUS-CHRIST.Con dòc-sanh 
cúa Bt'rc Chúa Trò-i. Ngài dã giáng-
Ihí- gãn hai ngàn năm nay, làm ngtrò'i 
ràlcóng-liinh, Iron-ven, Ihicl-làp ra dao 
BAN nay. tlnh-nguyên chju khòn-khó 
và tír-hình Ircn cày thàp-ltr, hau láy 
còng-phu kho-nan cùa mòt Báng còng-
hình nhir Ihe dcn lòi cho cà loài ngtrò'i. 
Nlur lòi Ngài dã giâng r ang : «Vi Bt'rc 
Chũa Tròi yêu-lhiro-ng thc-ginn, dcn 
nòi dã BAN CON MÒT cùa Ngài, hau 
cho hè ai TIN Con áy khòng bj htr-inát 
nià riiro-c str song dò-i dô-i» (Gi. í l : 1C>). 

Tóin lai, chù-nghĩa dao BAN l à : 
Mòt ngtrcri lòi-.õi inuón dtro-c IrcV nên 
công-hình Ihánh-sach, buôc j)hâi ha 
minh nhàn-lãnh str BAN CHO cùa Bírc 
Chúa Trôi, li'rc là cõng-nghicp Bt'rc 
Chúa Jêsus - Christ. Nlur thc, Bt'rc 
Chúa Tròi vui lòng Iha tôi cho thi môì 
duwc cĩr t i -ròi . Vâ, str Iha lòi nay 
khòng mál lè còng-hình, vi Bírc Chúa 
Tròi dã làm cho Báng Jêsus vôn chang 
biêt tòi-lõi Irò- nên tòi-lòi vi chúng ta, 
hàu cho chúng ta n b ô Báng dó mà Irò 
nên còng-hình cúa Bírc Chúa TnVi» 
(II Còã . 21). Nghĩa là B ú c Chúa Trò-i 
Iha tôi cho ngtrò'i ta, song dòi vò-i 
hiãl-phàp, Ngài phâi láy cõng-nghicp 
cùa JÊSUS, Báng Còng-hình, mà dên-
bù cho, vày mói nhâm phép phâi lê. 
Vi nhircó ông thòn-lrtròng Mò xài thàm 
licn tù nhà-mróc mòt sô' rát to, Ihco 

ltiàt chac hi líi. Bâtt ai xin cũng khòng 
dtroc. Sàu-rôl chl còn mòl cách, áy là 
yêu-cãu cha ruòl minh ra lay cúu-vó't. 
Cha vi lình còl-nhuc ra ky tên, chju trâ 
sô dó, tírc thi ông thòn kia dtro-c 
tha lòi ngay. Nlur T h á u h Phao- lô 
giâng r a n g : «Còn kè chang làm viêc 
chi hè't, nlurng tin B á n g xung ngtrò'i 
có lòi là công-hình, thi dírc-tin cùa kè 
áy kc là còng-bình cho mình» (Rô 4 : 5). 

KSt - luân .—«Hm qui dòc-giâ 1 Thê-
gian hòm nay cò nhii?u dao, nlurng tóm 
lai chì có hai t bú thõi. Mòt là BAO 
BAN, hai là BAO BÀN. Hau bet các 
dao Irong Ihè'-gian dcu thuôc ve BAO 
BAN, chì mòt minh Bao Tin-Lành cùa 
Bírc ChÚa Jêsus-ChriSt Ihco chánb-
nghĩa cùa Kinb-Tbánb là Ibuôc vè 
BAO BAN. Bírc Chúa Trò-i dã cho mói 
ngiròi cái (|tiycn lir-do lin-ngtrõ-ng, và 
khòng í'p ai phâi llieo dao nào. N?u 
ai chon d.-jo nào Ihi Ngài cú dôi-dãi 
vôi ho tùy Iheo chú-nghĩa cúa d a o d ó . 
Nghĩa là ai muôn dircrc eúu Ihco cách 
cúa BAO BAN) Ihi Ngài bán c h o ; c ò n V 
muôn theo cách BAO BAN thi Ngài 
cũng phâi tùy Ihco lòi híra mà ban cho 
nhung-không str cún-rõi vây. Có lyc-
ngfr rang: viHêăn Ihi cho, huôn Ihi so,» 
cho nên ai Iheo dao huôn (bán) Ihi Bírc 
Chúa Trôi cír so, lírc là phài dòi cho 
dú già câ nuVi xirng còng-hình và círu-
rõi cho. Nlur vày, qui-vi phâi Itr minh 
rán sírc ăn-ô còng-hình, Ihánh-sach, 
Iron-ven dcn nòi khòng vet khôngnhăn , 
chang cho Irách đuffc triróc măt Bírc 
Chúa Trò'i mói hiròng dtro-c str círu-ròi. 
Còn nlur qui-vi cho rang chú-nghĩa 
các dao dó klió quá, sO Ihco không 
dăng, hoãc có rán công ra súc chju 
nhicu nòi khó-khăn rôi kê'l-cttòc cflng 
luông-cóng, thi mau inau ha minh 
nhàn tôi, tin-cày BAO BAN, ál trong 
tich-tác dõng-ho q u i - v i <ltf'/c xtrng 
còng-binh trpn-ven trong B ú c Chúa 
.lèsus-Cbrist. Nghĩa là inàc dău la 
thieu-lhón str còng-hình thánh-kliic't, 
Iheo luàt-pháp ât ta khòng thè iiào 
du(/c cún-rõi , nlurng Bírc Chúa Jèsus-

(Coi l l<p Irang 210) 
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Thánh-Kinh hoc-điròrig, Tourane.— 
Bai-hôi-đõng thirò-ng-nicn cùa Mâu-hôi 
m<Vi nhóni tai Da-lát lír 10 đén 24 Hai, <I3 
bièu-quyê't clio pliép bál-cũ lin-dò Viêl-
Nam nào muõn hpc Kinli-Tliánli l:n bon-
triròng deu đirpc cà. Dìu ngiròi ãy càm-
blSt minh kliông điro-c Chúa kcu-gpi di 
liiìu viêc Ngài, song chi muõn llQC cho 
biél Kiiih-Tháiih và nhò- dó đirpc tán-UVi 
Irong dò-i thièng-liéng cũng đirpc. 

Oiáo-hfru nào I I I I K ' M I xin nhàp bòn-
tnrò-ng và theo hpc lòp áy buôc phili có 
bnn trj-sir và muc-sir cùa chi-bôi minh 
cimg muc-sir cíS-vãn cùa Mâu-hôi coi đia-
hal ay gò'i-gám clio nió'i dirr/c. 

Pliàm hpc-sanh nào (tân hay ciru) có 
ỳ d£n hpc iiìíni nay, hãy do nai tòi x in tò 
klial-trinh và gõi dén cho tòi trirò'c ngày 
15 Aoũt. Vi bàng Chúa cho phcp thi đô 
ngày 1" Seplcmbrc 1936 bôn-tnrõng sc 
khai day. Kỳ báo sau sê dàng tin dicli-
xèc.— èõc-hoc II. II. Hazlell. 

Xin nhó* câu-nguYên.—Có tin Ông Muc-
sir Kièu-công-Thâo ò Cán-tho- đau năng 
và phài tam nghì chírc-vu. Xin anh em 
chi cm trong IIòi-Thánh nhó- càu-nguyên 
cho ông dirp-c (Miũn chũ:i lànli và lxi sírc 
dè lai génh-vác còng-viêc Ngài.— T. K. Iì. 

B A C - K Ỳ 

Triiro"ng-mô.—Triii (|iia hai naiu ròi 
chúng tôi hél lòng chu-nguyên dè cò thè 
ĩáy-cat môt nhà giàug ngói làm chò tlur-
plurpng Chúa và rao-giang Tin-Lành cútu-
roi. Cám mi Chúa, nay Chúa trã ItVi cho 
chúng tôi, ncn anh cm tin-dò dã gòp sírc 
lo nunggach góp lièn. Ngày 9 Mai 1986 
chúng tôi dã khóa-công, cS thp inpc và 
thp nè xày xong bô'u vách tiròng và dã 
làm xong bô giàn trò (sirò-n nhà). Ilièn 
nay thiêu tien và trúngvào mùa gỳl, ncn 
pliâi tam nghì, qua Iháng sau sè hicp lai 
mà làm ufjt cho kip khánh-thành trirór 
!<• Noêl. Vâ\j nén chúng tôi xin qui llpi-
Thánh làm on eiìii-nguvên giúp, dè Chúa 
ban cn cho chúng tôi dù súc làm xong 

bòn-phãn. Hĩit cám cn.— Ngtniêii-fiích. 

Tho-lào. — Tír nàm 1934 hpi chúng lôi 
khì-sir cìiu-nguyên, quycn lièn xny-cat 
nhà giãng gach. Dén nàm nay chúng tôi 
khòi-công xiìy-cál mõl nhà bàng gach, bè 
dài 14'"50, bè ngang 7">20, cao tir niăt nèn 
trô"lôn 4"'30. Viêc làm lo-ló-n mà lin-dò 
toàn là nghco-ngăl cã, nlurng chúng tôi 
hét sírc nhò' Chúa, Ihì hiên nay luy clura 
dirpc hoàn-toàn, song dă lô-trãl xong, 
cùa ngõ ròi ; còn Ihiéu ngói lpp nfrn là 
hoàn-lhành mà lièn công-qnĩ Ihi hêl. 
Vây, nay chúng lòi xin qui llôi-ì'hánh láy 
lòng yèu-tluro-ng đira lay thánh-sach lên 
trò-i mà cftii-iiguyêii giúp cho Ilôi chúng 
tôi có dù sírc làm xong hon-phỳn. Cám 
an.—Nguijèn-fíich. 

Ai-tfn.—Òng Tôc-Mach đã càu-nguyên 
tin Chúa ò xã Hoàn-đtro-ng, Ihupc lìnli 
Phù- lỳ . iiòni 2 Mai 1936, ông dà ngù 
yèn trong Chúa. 

Tôi xin thay myt anh em trong IIpi-
Thánh Phũ-ly và Hoàn-dirong mà chin 
buòn cũng tang - q u \ ê u . — Truycn - dao : 
Ngugln-lhi(n- Tũng. 

Cao-bâng.—Òng bà Băng-vàn-Soau mói 
càu-nguyên tin llieoChúa mã'y Iháng nay, 
nlurng Chúa ban on cho òng bà rãt nhièu. 
Ti-rróc ông bà clura tin lllèo Chúa.cír môi-
bũa phài udng môt cô'c rirpu mói ăn 
đăng com. Thé mà lír ngà\ òng bà tin 
theo Chíni dén nay khòng dũng qua li nào, 
nlurng Chúa ban cho văll dupc khòe-
manh. Òng là ngiròi hút thuôc lá nhièu 
nhírl, và bà àn Irâu cfwig khá ; nay ông 
bà càiu-biél hai đèu dò có îiii cho thàn-
thè và cũng ngăn-trõ diròng Ihicng-lièng, 
nèn òng bà cày <>-u cùa tlhua bô h.'-i. nhírt-
dinh khòng ilíing. Thãl cám o'li.Chúa 
nhièu lám. 

Ông bà có i-ãu i i i n tên là I)i.uig - vãn-
Tnròng bi hinli dau luuig kinh-niên, và 
bà cũng cò môt hinli đau đã Iflu, dùng 
thuôc- thang dà nhièu mà clura kliõi. 
Nay ông bà chi láy đú-c-tin nhò--c(iy Chúa; 
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vAy, xin anli emchj cm Iron}; Báng Clirist 
nhã cãu-nguyên cho bà và con cùa lià 
i)írji. Tôi tliay iiial òng l>:i áy xin cáni 
an Irirúr. 

Hôi-Tliánli Cao-bftng ch'úng tôi iráe-ao 
dóng Ihèm mòl il glid "goi nĩra, d!; cho 
l.ln ngiròi ngoai dín nghegiâng khol phSl 
lliiíu cliõ ngìli. Song Ilôi-Tliáuh còn 
nliò, khòng có dù lii-n dõng, xin qui òng 
bà nhó câu-nguycn cho Hôi Cao-bftng 
dirox Chúa ban <rn giúp-dõ-. Cám an các 
ông l>à. —Ngnyèn-xuđn - Ha. 

Ban đèin có nhicu iigirù-i ngoai dcn 
nghe chăni-chĩ vA lò lòng hoau-ngliinh 
đao Chúa. Kel-i |nà có 10 ngiròi càu-
nguyén. Xin qui ông bà nhã càn-ngiiyGii 
cho nhũng nRiròi niói cau-nguyên và llôi-
Thánl) nìly cbô «tĩnh» nira, nlurng nlur 
Thánli Phno-lô làm cho thièn-ha hi mòt 
co-n chán-dòng thicng-liêng (Si'r-dò 17: 6; 
24: 5).—Bagnh-Tiiri. 

Phan-rang.—Chúa-nlurt 29 Mars 1936 
Dírc Tliánh-I.inh thúr-giuc lin-dò dAng 
ll$:«) niõ- CIK)C phuc-hirng mòt luíiu-lè. 

!:. ' .•! ". i iUiinVn^-uirn ciìa Míui-lmi illi 

Al-tín.-Càu Nguycn-gia-Tỳ, 1(1 tnoi, 
con ông Nguyên - gia - llôa, nhan - viôn 
Pliirò-c-Am án-quán ô Ilà-nòi, dã ngù ycn 
Irong Dírc Chúa Jésus ngày 19 Mai 1936. 
Tôi xin tliay măt Hôi-ThAnh,cllia buòn 
cíuig õng bà Hòa và cĩlu Chúa yên-ùi òn({ 
bk.—U-văn-Thái. 

T R U N G - K Ỳ 

Hà-tĩnh. — Hôi-ThAnh chúng tôi có mà 
cuôc liõ'-đao tír 3 dén 8 Mai 1936. lìa 
ông Muc-sir Dicm, Khánh và Liíju dín 
giâng giiip. Ba ông dùiig l.ò'i Chúa khién 
tin-do tiiét minh thiéu-thôn, quyét nha 
Chúa tán-tó-i trong đài Ihièng-Iiêng. Có 
ngníri liúa dàng ticn dè lo công-vi?.c 
Cliúa. ông Pliani văn-Sanh véu-duõi ban 
nu-ii n.i ii, iilian cuòc bã-dao t rà lai sot-
sâng,cĩinghúa«lâng phàn mtròà cho Chúa. 

ini n.ii.ii lir nSng 10 den 24 Ha] 193«1 

CÓ mai òng bA Muc-sir Travis và ông 
Muc-sir I'lian-dinh-I.ièu tóà giàng giúp. 
I.òi Chúa cãin-dông lòng anh eni dcn nòi 
cõ ngtrò'i lu'ra dàng minh cho Chúa. Tron 
luiin két-quà dăng 7 linh-hòn Sn-năn'. 

Triro-c klli giãug phnc-lurng, òng chiip-
su: Thè dàng hai can vàn và òng Hoàn 
dàng mòt càn vãn. Chi-hôi I'lian-rang 
nê'u lo ilù phĩìn tài-chánh Ihi ,sC diro'c 
hoàn-toàn lir-lri ti.r-làp. Xin qnl-hAI cìiu-
iigtiyên cho xírBa-ngòi mau có hôi nhănli, 
vi ò- dò òng Tíll dã làm chúng dao, có 
ngiròi ngoai ăn-llăn tin Chúa roi ; cũng 
có hai gia-quye'n dã tin Chúa à Hôi l.hac 
hi thã't-nghiêp dcn dò lAni-àn, nay hang 
lòng imn Iháng dàng cllút it ticn lò-phi 
dè giúp ông Tán mòi luân ra giâng lai 
llllà |lO. Xin cAu-nguyèn cho V5-Ngòn 
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ii-i111 tái có tièn vho triràng Kinh-Thánh 
Toiirnne hpc-tâp Lài Chúa đăngsau này 
dàng minh di truyèn-đao cùa Chúa cho 
ngirò-i Chàm. Hál cám <rn.— Thay măl 
fían Tri-su: Tha-kỳ Võ-Ngôn. 

Hl-tín.—Chúng Idi là Nguyèn-Khanh, 
llgh|-vlêu Hôi-Thánh Fail'oo, dã làm lc 
Ihành-hõn cho con chúng lôilà Nguycn-
lirang-Tliièn, lipc-sanh Thánh-Kinh lipc-
điròng Tourane, vói cò lloàng-lhj-Giàu, 
Ijnh-ái ông Hoàng-trpng-Tlura, Muc-sir 
lai chi-hôi Tourane, vào lúc 11 giò- mai 
ngày 7 Juin 1936. V$jr, có máy lòi đan-
thành kinh-cáo dc qui òng bà nhó" càu-
nguyên cho đôi-lira này dirpc Chúa ban 
an gàv-đu-ng môt gia-dình hanli-phirác, 
và đirac Chúa đai-dpng trong sir liàu 
viêc Ngài.—Ngiií/c/i-Khanh. 

Nlnh-hòa.— Tôi xin kè mã'y ngiròi dau 
rát Iràm-lrpng mà dirpc Búc Chúa Jèsus 
chfra lành han hoăc gàn lành, dè qui ông 
bà dòng ngp-i-khcn Chúa. 

ông Võ-Trung nhà nghco mà dau rát 
nguy-liièm trong ha ngày, bà vp cliì kiêm 
đirpc 0$5() dè lim thiìy chay thtlăc. Òng 
Mai-liô lio dã gàn hai nàm, ufiug tlnioc 
TAy, Nam dã nhièu mà bènh càng năng. 
Ông Tràn-Xa dau binh kiít-ly dà sáu 
Iháng, ngirài làn-càn ai cũngbão sc chí t , 
còn ngiríri nhà khòng còn plurang chny-
chfra ni'ra. Òng Nguycn-An dirò-ng nlur 
bj qui ám, nàm ngòi khòng yèn, khi binh 
noi lèn thi ra gOC cây hoăc bui mà ngòi, 
Iròng ngtrài ngo--ngàn nliir dièn nlur 
cuong, vp con rát sp-hâi. 

Máy anh cm Irên đàv dèu nhò- lòi càu-
nguyên và quyèn-năng cùa Chúa mà (hrpc 
lành-iuanh nlur xira, hoăc dã gàn qua 
khòi. Xin qui dõc-già cũng cliunglôi l<ál 
ngpi-khen Chúa và cììti nginên cho nlurng 
anh cm ay dirp-c hoàn-toàn manh-khõc 
dè cír Ihò-Chúa cho dín cufíi-cũng. Da-
ta \—Lè-lhièn-Thi. 

NAM-KỲ 
Giai - xuân (Nhan - ái). —Hát cám an 

Chúa Jèsus, Ngài dã nliàm lò-i càu-nguyên 
cùa qui òng bà, cho chúng lòi inò- Hòi 
nhánh lai Giai-xuàn. Uiàng dirpc hai 
tháng ròi, chĩ có ha linh-hòu àn-nàn tin 
Chúa. Nlurng giàng hàng đcm dòng ngirói 
nghc dao Chúa lám. Chúa giuc lòng ông 
bà Dang-Iiro-ng-Thicn dàng nhà dc giàng, 
lai dàng môt cái Irông, và ông bà còn lu'ra 

giúp còng-viêc Chúa. Ông Bai-lurong-efi 
Nguycn-chi-Lan hoau-nghinh dao Cluia 
lám, có cát ngirõ-i canh nhà giàng niòi 
dêm. Rát cám an òng. Cũng có máy 
ngtrài sa-ngã dã láu I n'r lai cùng Chúa. 
Cám an Chúa lám. 

Bèu rál buòn là vp và con Irai ông 
cháp-su- Biê" dã vc cùng Chúa. Nlurng 
ông cír dìrng vfrng nià hàu viêc Chúa. 
Cám an Chúa lám. 

Xin qui òng bà nluV càu-nguyên cho 
ông Băng-thái-Binh dirangdau. Hál cám 
an.—IIuỳnh-viín-Thinh. 

Sa-déc—Trirác dãy ông thàn lôi, là 
I'han-vàn-Ba, dau nhièu ; nhà an Chúa 
ban pluràc và nhãni lòi càu-nguyên cna 
qui ông qui bà, nèn nay ông thàn lôi dã 
hinh-phuc. 

Vày, lòi tràn-lrpng it lài cám an qui 
ông bà có lòng chiíu-co.—Phan-uăn-Ut. 

w m 

TRÊN HOÀN-CÁU CÓ BAO NHIÊU 
BÕN VÔ-TUYÊN-DIÊN? 

Theo bàn thrtng-kê'sau-cùng mài tuyên-
bõ â Hoa-kỳ thi lúc làp bàn tho'iig-ké áy 
ò Háe Mỳ-chàu cô chãc là 26.221.784 dòn 
vò-tuySn-điên ; Irong s6 áy riêng niróc 
Hoi i -kỳ cò 25 triêu rirõ-i ròi. 

O' Àu-chàu sfí dòn vò-tuyén-điên có tài 
23 Iriêu, à Á-châu 2 triêu n rã i , và à 
Nam Mv 1 Iriêu ru-ãi. Ô" I'hi-châu chi có 
2(N).()I)U dòn tliõi. 

La thay, à Á-cháu có 2.500.000 dòn vô-
tuyén-diên mà 2.200.000 dòn lai à niróc 
Nlurt-bòn ! 

GHÊ KHÔNG! 140 NGÀN TRIÊU 
ĐIÊU THUÕC LÁ 

Luân dén kỳ-nghè phát-đal, ta tluróng 
nghe nói vè xe hai , chàp bóng và máy 
vò-tuyê'n truyèn-thanh. Sai-làm quá vi 
vi bò sót công-nghè ví thu6c lá. 

Có máy bàn thòng-ké mó-i ban-hành à 
nirác Mỳ, làm chúng ràng công-nghê 
tllUÓC lá tán-tô-i la-lùng. Anh cm hily 
coi tir nàm 1905 đô'n năm 1935 thi dù biêt. 

Nàm 1905 3.000.000.000 
Năm 1910 6.000.000.000 



T H À N I I - K I N H U M i 

Năm 1015 11.8110.000.000 
N a m 1920 41.500.000.000 
Niiui 192.5 65.00ll.0tl0.(t00 
N:i ni 1935 140.000.000.000 

Con sfS to-lón nay có y-nghĩa gi ? 
Nê'u dăt 140.000.000.000 diéu thutSc lá 

nõi nhan tliì sê có mòt hàng dài dén 6 
t'riàu dăin, 110 ngàn Iricu nãy lô ra hăng 
iiìiiu tinh sd Irung-binh, moi ngtrò'i dàn 
MJ, bát-luàn uain, phu, l:ìo, áu, lu'it 1.000 
dicn tllllõc. 

N'-u i i a n i 1935 mòi diéu tliuííc bán t 
dúng xii Mỳ, tlu giá 110 ngàn t i i i - n diéu 
lliuòc lá 140 ngàn Iricu xu. Tbũt là mòt 
nión ticn to ' 

Bèn l'liá|> luy khòng bâng niròc Mỳ, 
nlurng trong klioàng tlll-gíò* ay cũng CÓ 
đôi p iiin ún-lài.—Ngagln-dag-HS'udich. 

O o O 

TIN S A U - C Ù N G 

Hôl-dong L i n h - t u lãn thir ními, 
nlióm tai Chn-tlio- tir 2 df:n 5 Juin 
1938.—Chúa dùng qui ông I). I. JelTrey, 
I) W. Rllison, I'. E. Carlson, G. C. Ferry, 
Lc-dình-Tirai, Huyuh-vàn-Ngà, l.è-văn-
Qilé ginng-day nliièu ván-dè ral quan-hè 
và bòi-bò dòi Ihiéng-licng. llòi-dòng 
đtrirc llnh-thtrc, virng-vàng Irong dírc-
tin, dÔc clil dàng minh và liău vicc Chúa 
càcli sot-sâng ban. Có clu'rng 400 tin-dò, 
50 cliírc-vièn các clii-hòi và 44 vi Muc-str, 
Truyèn-ilao nhóin lai. 

Qui òng Cliieu, Còn, Nluing, lloi, Ngbĩa 
giâng ban dèni; có 7 ngiròi au-uàn. 

Ticn dàng ti ong3 ngày 55$16. (ìiúp dcn 
đièn cho llòi Ciìn-lho- 5.00. Giúp stra lai 
tàu Tin-Lànli 50.00. 

Cô các buòi nhóni riéng: 
1. Qui chi'rc-vièn các chi-hôi nhòni lai. 

Ban Trj-sy dia-hat có day-dò các đèu 
cân-kip trong bõn-phãn dòi vcri chúc-vu. 
Có nhicu òng làm clu'rng vè str tírng-lrài 
và trn-phiróc Cliúa ban cho. 

2. lìuòi nhòin quf bà Mu.c-.str, Truyèn 
đao. Bà Jcffrey có day-do nhĩrng dèu càn-
tlúél cho hon-phân nfr-liru. 

3. Ngày chót có hôi-dòng các Muc-str, 
Trtiyôn-dao, òng Carlson giàng vè «Sir 
dác-tháng,» sau dò có nhicu ông làm 
chíriig vc str lirng-trài cùa mlnb, nliò' str 
siúiiguáng, cìhi-nguyén và iibjil-nbuc mà 
dtrcrc dác-tháng. 

Trong các buòi nhòni niĩy có nhièu an-
pluròc không thè nòi xiél dtro-c. 

I.úc bât lay lír-giã,ai cũng có mòt tinh-
Ihiĩn tin châc râng nhò- ãnh-lurõng' cùa 
kỳ hôi-hop iiiiy mà vicc Chúa Irong Nam-
hal lírdày scdiro-c phãu-lurng càngthém. 
— Tha-/.;/ Phan-vSn-Hi(u. 

Kê-an.—Cám o-n Cbúa, chi-hôi chúng 
tôi có nliòin Hòi-dõng Phuc-lurng Irong 
3 ngày 4 đèm.kc túđèm 11 dén II Mai 1936. 
Bòn-hôi có mai ông llôi-trtràng Lè-dinh-
Ttro-i, ông Muc-str Nguycn-vãn-Nliung và 
ông Truyèii-dao Thái - văn - Nghĩa dén 
giang giúp trong máy ngày dêin áy. 

Chúa có diìng qui ông tài-bdi dòi Ihicng-
liêng cùa lin-đo càng thètn sùii-nhiêm 
trong Dáng Christ, và càng hicu rõ bòn-
phâii niinh dòi vcri Chúa và vòi ngtrò-i. 
Có hai ngtrò-i lin-dò dã sa-ngã gán hai 
nãni ròi.nho-n dip-ticn nhy nhóin lai tha-
plurcrng Chúa, dtro-c cãin-dông vi các su 
day-dò, uhin-hiét tôi minh và uhírt-diuh 
ăn-nun Ira lai cũng Chúa và híra râng : 
«Kè tir nay vè sau khòng dáni lái-pham 
nĩra.» CÓ nam ngtrò-i chju phép báp-lém 
và hòn cin dàng cho Chúa. Cáni on Chúa ! 

Sô" ngiró-i ngoai nhóm lai mòi déin dtròi 
mòt tràm ; dàu it ngtrò'i, song lc ho nghc 
rat chàin-chì; hicu nay clura IbSy kél-quà 
ngay, nlurng lòi liu râng Lòi Chúa dã 
gico trong lòng ho, clu'ic sc kél-(|uà vèsau. 
—Tran-văn-Bi. 

Nam-đinh.—Chúng lòi rál cám on Cbúa 
dã cho phép mà cuôc phán-lurng và bíS-
dao tir 18 dén 22 Mai 1936. Cóòng Muc-str 
ông-văn-IIuyéii giàng-day cho chúng lòi 
và rao-truyèn Tin-I.ành cho nguòi ngoai-
đao. Dòi thicng-lièng tin-dò dtrcrc gáy-
dtrng nhièu và CÓ 7 ngiròi ngoai-dao Irà 
lai cùng Chúa. 

Nho'ii dip nfly bòn-hôi có iihôiu Hpĩ-
dòng bnt-tluròng de quycn tièn tàu dàlvà 
xày-cát dèii ' tbà Chúa. Dt.r quycn dtrcrc 
427$0I), linh ra còn phài giíp ha hòn ngàn 
áy níra. Vày, xin anh cni ycu-dau Irong 
Chúa càu-nguyèn cho vièc nây durrc maii 
tliành-ti.ru. Chúng tòi cò lòi cám o-n Irirfrc. 

Hôi nliánh ò-Mỳ-lôc cũng mô-cu<)c phán-
lurng và hò-dao tir 27 dén 29 Mai 1936. 
Chúa cũng ban pluró-c nhièu: Mòt lin-đò 
an-uan Irò- lai cũng Ngài, và ngtrò'i ngoai 
cũng cò lòng hám-mô dao Chúa. A-lê-lu-
gia. — Ban Tri-sir. 
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I CHITNG THITC Q U Y E N C H U A 1 
& • ?& 

Linh cho dè ò dày làm sáng dnnh 
Ngài luôn, vi ò- trong liat lòi mòi có 
môt gia-đlnh tòi tin theo Ngà i .— l ìu i -
xuán-Hug, Ciinli-vãn, Qui-iìhon. 

• • • • 
CŨNG BÒT DÚT-TIN 

Í^Ó mòt gia-quycn kia ngtròi vo* và 
^ c á c con tin Chúa, duy ngiròi 
chòng và mòt ngtròi con gái chang 
nlurng khòng chiu tin, lai còn t h ù -
nghich vòi Chúa là khàc . Tòi cò den 
làm chòng vài làn, òng này lai nói 
vó*i ngiròi la ràng, lòi còn den nòa thi 
òng chém. Cách it làn, ngiròi con gái 
ông dwrng có thai nià dau nguy-hièni, 
chay thay dà nhicu nlurng hjnh-lình 
càng thêm l i àm- t rong , nèn van bát-
dác-dĩ ông den inòi tòi c à u - n g u y è n 
cho con òng tin Chúa. Cám on Chúa, 
hê't thù-nghjch rôi I 

Khi den, thay cô này dau năng làm, 
tòi băt scr, vì có thai bung lo, mình 
thi g à y - ó m lám, lai thêm mèt càm 
canh . Nhirng lôi láy dírc-tin và lòng 
yêu-tluro-ng mà c à u - n g u y ê n cho cô. 
Kè sau clu'rng hai giò-, nhà này muôn 
riròc môt bà nu.i mà ngtròi the-gian 
kèu bàng «mi.i lròi» den giúp-dõ. Tòi 
khòng dáni càn , chi càu-nguyè.n mà 
thôi . Coi binh ròi, bà mu cam-doan 
ràng thai này khòng thè dê, và cùng 
láu dê nfra. Còn chii nhà thì bói-rói 
vì có thai dã qua tháng niã khòng sanh . 
Lúc bày giò tòi khuyên c h ò cô den 
nhà lluro-ng; ba ngày sau cô sanh-dè 
cũng dc lám. Sau khi cô sanh ba 
ngày, thì thày thuõc nói ràng, bày giò 
niòi châc cô song. Ngo-i-khen Chúa ! 

Hôm nay me con cô du-crc inanh-giôi 
nhu- thuòng , xin anh em càu-nguyèn 
cho cô d ò n g vfrng trong Chúa và cho 
chòng cò trò- lai tin theo Ngài .—Triìn-
văn-Chuông, Gò-công. 

MÔT NHÀ NÚP CÁNH TOÀN-NÀNG 

' l ^ ô l rát láy làm hàn-hanh mà phô-
bày nlurng o-ii Chúa ban cho gia-

dìiili lôi tò khi xen vai vác Iháp-lir-giá 
Ngài và di vào cCra hep, hàu cho anh 
em trong Chúa dòng-lhinh vòi tôi ngO*i-
khen Ngài. 

Xira tòi là ngiròi sot-sáng lu dao 
Phàt , cũng ăn chay, cũng lung kinh 
nlur ngiròi, song may thay, rrn ci'ru-
ròi và sir sáng cùa Chúa cfã vào nhà 
tòi bòi giàng-sir Ngayên-Úng . Ngài 
brrt giày tròi-buôc cùa ina-qiiì cho 13 
l inh-hòn nhà tòi, và dàn vào điròng 
clnrn - ly dã diro'c bày nàm. Trong 
thòi-gian áy, tôi găi> nhicu co-n rèn -
llu'r, bj roi Chúa sùa-pha t : nào là ilau-
ycu dr r -dòi , cô khi tôi liròng VO* và 
mòt vài con tôi di cùng Chúa, nào là 
kè trôm vào nhà dòi ba làn. Nlurng 
càm o"ii Chúa, Ngài giũ-gin và Ngài 
cho tòi n h ò luôn lòi lu'ra cùa Ngài 
trong T h i - t h i è n 91. Tòi c ò nirong 
theo lòi lu'ra dó mà càu-nguyèn, thì 
thày Chúa làm òng-nghièm luôn luôn. 

Làm thuõc bác, tòi tir bièl khòng 
có tài-tri gì, nlurng Chúa cho tòi quyên-
phcp c à u - n g u y è n và clura nhièu kè 
dau nguy-cáp diroc lành, môt ngiròi 
bj dièn ăagc khói , mòt ngiròi dau hai 
di d i ror . 

Càm a n Chúa, găp năm k i n h - t ê , 
Chúa cũng có cho tôi cát mòt cái nhà, 
dàn là lo*p t ranh trct dát, nlurng Ngài 
có cho tôi sir khòn-ngoan làm theo 
kièu k im-thòi , dep-dc, mát-mê. Môt 
dicu rát c àm-đông , các em tòi là kc 
thù-nghich, nlurng khi tòi làm nhà , 
Chúa niò- lòng chúng nó vô lo sáp-dăt 
giùm cho tòi. Thà t Ngài làm nhũng 
vièc chúng tôi không tòng hiè'l. 

Xin a n h em n h ò càu-nguyèn cho 
tôi, n h ò Ngài dò thêm dau T b á n b -
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\c7 f M A - B I N I I ! Cái tén t bànb-
^ kbicl. th iêng- l i êng , day-
dãy sir bì-lac và diror lòng l:i 
yêu-qul là dirmig n à o ! Gia-

dinb là mòlcài dòng Ibân-lièn, buvèn-
dicu ban stryên-nghl cho tùm-bõn mòi-
mci. là nn-i thanb-nhàn dãnh r iêngcho 
tàm lòng irn-său 1am lni vè di-din"Vng 
tinh-tbãn sau khi vàt-lòn \('ri d(Vi. Gia-
tilnli! Tên àydirò-ng nlur có ngón lay 
l l i i iMi- l l ian làin rung-dòng cãc scri to -

lòng dju-dàng ban cà. Cbì môt ininh 
Ti'r-thàn có liií ciróp m á t s ú c «biia-ì ;tn» 
cùa gia-dìnb. IJiêl bao nliicu gièug-
mõi cùng nb.au qui-biró*ng vè «ò cbim 
ém-ái» ày 1 Nó khêu-gON nbfrng inòi 
kỳ-ni('m tba-Ibict cùa cuòc đòi, và 
klioi môt macb tir-lirÔMig, I 'âin-Iknli 
t rong- sacb, sàu-xa, d ò i - d à o , l l iànb-
kbict, èin-ái. 

Dirírng tcr d i u - d à n g 

Trong tbè'-gian kl iòngcó g i d á n g lòn-
kinli bâng t á n b - l i n b cùa cba m e ; 
kbòng có gi tliàn-mât, dâm- lbâm bâng 
s<ri dày ràng-buòc \tr c l iông; kbõng 
CÓgl d' |U-dàng bâng diròng lcr kí'l-liièp 
con cái v(W cba nu>; kbòng có gì kbã-
ái bâng lìnb lièn-lac giũ'a anli em cbi 
ciu. Gbón gia-dìnb nbò-bi'p là macb 
đôc-nhi'rt gifra sa-niac, lai dó ngirói ta 
uóng niróc trong-trêo, niát-inè, cbfing 
pba môt cbút vj dnng não. Nlnr ánb 
mãl Irirì do liàng liĩỳu lia nbò bop nèn, 
cuòc gia-dìnb sanb-boat cũng l>ao-gòni 
nbfrng sir yèu-lbiro-ng quãn-quil tir-
nbiên, nbfrng căp mal tìr-ái, nliírng nu 
ciròi đam-thSm, nbfrng tièng nói diu-
dàng, nbfrng lcri kbuyèn-bão èm-diu. 
Gia-dìnb kbông nèn nlur ngon duoc 

cbáy bírng-l)írng nlurng df \ 3 | 
tùn-tĩit.—ngon duoc ày li'rc là 
sir xúe-dóng cùa l l i i è n - t á n b ; 
nihtrng pbài nlnr ngon bâi-
đăng dãn tiò-i binb-l inb bav nòi bão-
tõ cũng vàn soi sáng cbo ngirt'ci di bièn. 

T h á y C h ũ a h r è n - h i ê n 
Trong Ibe-gian khônggl lÔt-đep bâng 

môl gia-dình có lìnli yêu-lbiro*ng trong 
Báng Cbrist hnr i - thám luôn luôn, có 
dno-di'rc nbuân-ibâin nlur môt vicn cõ-
ván và môt ngiròi ban. Gia-dìnb nào 
niòi Bà'ng Cbrist làni Tbiro-ng-kbàch 
mãi mãi tbì sè binrng diro-c o-n-pbirór 
dói-dào. Nbà cbúng lói có treo môt 
làin kbnii-bicu nlnr d i rô i : 

(Báng Cbrist lii C.hù iilu'i níy, lâ Ttyrgrng-
khdcli vò-liinli trong mòi bfrn co-in, là 
f):1nj4 lăii}i-lăi))4 nglie mòi câu t'huyt'ii.a 

Neu tbât uhân-hicì Bâng Cbrist hicn-
diên trong gia-dìnb mìnb . Iliì cbúng la 
pbãi Ibnn-irong lói nói. viêc làni cùa 
mìnb là dinYng n à o ! Cbúng la sè 
kbõng nói xâu ngiró-i vâng mãl. sè 
kbõng làm vièc ác , sè bó-lbí ngirói 
nghèò-túng m à c b â n g c â n - n b â n . s è v à n g 
theo lói T b à n b P b a o - l ô day r â n g : 
«Hãy c u n g - c â p sir căn-dùng cbo càc 
tbànb-dô, bãy àn-cân licp kbách* (Hò 
12: 13; xem I Ti 3 : 2 ; Tit 1 : 8), sè nòi 
girmig cùa Gióp, ngirò*i dã nói r â n g : 
«Ngir<Vi la kbòng có ngìì dèin ò - ngoài 
din'rng; lòi màc ì ra cbo kè bànb-kbàcb» 
(Gióp 31 : 32). 

Nhen l ìra y ê u - t h i r o r i g 
Luàn vè cuòc g i ã - d ì n b sanb-boat , 

ta tbãy sir triu-nicn là inòt bi-quyèl 
lurô-ng diri/c banb-pluró-c. Ta tháy cà 
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trăin gia-đình có sir yèu-thirong clen 
noi nê'u găp sir hièm-nghèo lliì bãng 
lòng chêt vì ngirôi yên-dãu ; nlnrng ho 
kliòng chiu bày-tõ sir yêu-tluro'ng ày 
trong iihfrng công-vi^c nhó-mon cùa 
cuòc sanb-hoal hàng ngày. Có ngirói 
chõng kliòng klii nào khen-ngcrĩ vo\ 
Có ngirôi vo khôiig he chiu khó-nboc 
đe làm đep lòng chông, hoăc dè ỳ săn-
sóc công-viêc cùa chông. Có bàc clia 
mc khòng tõ lòngãu-yem con-cái, hoăc 
nghe cliúng kè-lè nlnrng nôi vui buôn 
ngày- tbo nià chúng đã nem-tnìi . Ông 
bà kbát -kbao mach gia-đình lac- thú 
dòi-đào bon chăng?— ô n g bà chì căn 
câu-xin Chúa làm t irai-mói tình llnrong 
nlnr eânh-vàt niùa xuàn , và d ù n g ngai 
bày-tõ lòng àu-yem trong nhĩhig vi?c 
nbõ-nion. 

Môi ngirò-i chúng ta có môl «|)birong-
dicn lõt nbi'rl» và niòt ((phiro-ng-dièn 
xáu nln'rt.» Chúng la dùng plian lôt 
nlu'rl (V trong inìnb làm gì? Có ông 
hiè'n pbăn tôl nlu'rl cbo còng-vièc làin-
ă n ; có ông hic'n cho cuòc vui-clioi vó-i 
bè-ban Irong liru-qiián. Nlurng vè den 
nhà (bì quên-bò hel lê-phép lich-sir, 
doi ra quau-co, tírc-birc. Có bà hicn 
nu cirò-i t irci-vui, dáng-dièu diu-dàng 
và y-phuc đ e p - d ê cho ngirài ngoài 
hoăc cbo g i a - d ì n h cùa han-bũ-ii mà 
minb den Ihăm, nhirng ô' ch ínb gia-
dình ìninh Ibì ho câu-nhàu, khòng hê 
tiro-i-cirò-i hoăc khen-ngoi con-cái và 
tôi-tó chút nào cií. 

Nhà s a n g c h i r a đ ù 
Khòng ci'r bao giò và khòng ci'r õ dàu , 

ta cũng tbà'y môt ngò-dièm cót-yêu 
khòng sao Iba-thi'r diroc, ti'rc là ngiròi 
ta khòng nhân thfiy giá-trj xú-ng-dáng 
cùa sir-vàt. Trách-i ihicm trong-nbi'rt 
cùa vo chông là tao môt bau kbòng-
khi t rong-lành cho g i a - d ì n h . Phài 
đem het thây tài-năng cùa tbàn-thè, 
l inh-hôn và t à m - t h â n mà theo-duôi 
muc-dích â'y, vì có điroc nhir vày mói 
là xirng-dáng. Nhiêu ngiròi làm vo-
và làm m? thirò 'ngquên rãng chôn gia-
d ình làm cho chông con sung-siróng 

vui-thòa còn qunn-lrong hon mòl làn-
dài trang-hoàng circ-kj' n iỳ - I è . Bàc 
pbu-nũ' ày coi nhà-cira l ihu mòl Ibãn-
tiro-ng. Đ ô - d a c kbòng inòt vet băn 
kia côl dè Irirng-dièn vói bà-con, cbó -

kbòng pbâi dc dùng vào vièc ich-loi 
trong gia-dình. Trong nbà bà kbòng 
ai câm thã'y mình b ì n h - a n , dè cbiu. 
Ca den con nlièn cũng chct kbiê'p vì 
kbòng có chõ nào giăng lar, con rnôi 
cũng den phài lir-lír vì lliâ'y mình tro-
troi môt Ibàn. Bò gò bóng nboáng 
nlur girang, có thè soi niăt diroc, ni5n 
nhà laisach-sè hon b à n ă n . c ó thèngôi 
dò ăn com d u o c . Nhà bà cũng có tbú-
tir den nôi ta kéo gbe ra cho kbác Ihì 
nó tir-nhièn gio cbon bóng nboáng mà 
chay vê chõ cũ. Bà chĩ có muc-dích 
bày-bièn sang - trong, sáp-dăt tbi'r-lir, 
nh img dã bõ niã't linh yèii-tbno'iig bay 
làm cbo gia-dình ám-áp . 

Tìr g i a - đ ì n h dè'n t h i ê n - d à n g 
Nlnrng cũng có nbieu bà chì có môt 

muc-dích, là làm cho gia-dình trõ- nèn 
môt noiyên-nghi . Chõ ày ngirói chõng 
mõi-mèt den tìm sy bình-an sau kbi 
dã lo-láng, bàn-rôn suôt ngày. Chõ 
ãy con-cái biet chăc có môt ngu'ài me 
luôii luôndè y den nhf ingnõi vui buôn 
ngáy-tbo- cùa chúng. Gia-dình ãy là 
b ì n h - h ó n g èm-dep cùa th i ên -dàng . 
Thièn-dàng! Q u ê - b i r o n g b ì n h - y ê n , 
vui-vê, là cái dich cuòc hànb- t r ìnb cùa 
nlnrng ai ycu-men Chúa ! Thiên-dàng 
là chôn g i a -d ìnhdành riêng cho nhrrng 
ai dã t iep-nhân Bírc Chúa Jêsus làm 
tìã'ng Cúu-tbê, làm Chúa và làm Thây . 
Ngài dã lu'ra di sam săn cho chúng ta 
môt chô, mòl gia-dìnb khòng hê có sir 
t i r -vong , d a u - d ó n và s â u - t h à m . 
Nguyên Đi'rc Chúa Trói cho mõi dôc-
già diroc dir-bi ô trong nhà Chúa vói 
hêì thây moi nguò-i yêu-quí cùa mìnhl 
Nguyên Ngài cho anh em cbi em điroc 
đăy-dù o n - p h i r ó c thiêng-l iêng cùng 
vât-chãtdê gày-dirng và gìn-giũ- nhirng 
g ia -đ ình xú-ng-hiêp vói d a n h - h i è u 
Ihánh-khiêt , tír-ái, êm-diu cùa Ngài I 
—Bà C. soqn. 
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PHI-E-RO* 
l l iro) 

B l N l l - T l - O l 

( T i í p 

Muc-sir Lí: 

l)i Vì Dà'ng goi a n h e m là t h á n h 
(càu 15-16).—íMrc Chúa Trói là Báng 
chi-thánh (Ê-sai 6 : .'i), ilã lira-chon và 
giâi-thoát chúng la lír noi ô-uê tõi-tăin 
dc d(Vi qua iiiróc sáng-láng cùa Con 
rãtyêu-đáti Ngài (Còl. 1 : 12, 13), eũjig 
t>ii'-1-1 àp la Irong dia-vi Ihánh-khiêt 
(I Cô 1: 30: Êph. 1: 4). Chúng ta phài 
lír cái dja-vj sáng-sùa ãy inà tán-tõi 
trong điróng loàn-hão dè diroc tliông-
còng vói Búc Cliúa Tró i , tlieo ỳ-inuon 
(liánli cùa Ngài dõi vói chúng ta. Và, 
khi lài-tao ta, Ngài có y dinh cho ta 
dinrc gióng y nhir Ngài và b:ìt-clnróc 
Ngài (Eph. 4- 24; 5: 1). Nên chì T h á n h 
I'hi-e-m- khuyên l ă n g : «Nlur Bãng dã 
goi anh em là thánh , thì anh em cũng 
phài thánh trong moi cách ăn-ô cùa 
mình, bòi có chép r ã n g : llãy nên 
thánh. vì Ta là Thánh .» 

c> Vì x i r n g Dãng k h ò n g t â y - v i 
ai bàng Cha (càu 17).—Tin-dô kinh 
Chúa vì Ngài là Cha. Héai kinh-mên 
Cha ãt nuioii ăn-ó cho đep lòng và 
vinh-hien danh Cha (I Giăng 3 : 1-3; 
Chàm 2 : 10-13 ; 19: 18, 26 ; Ma 6 : 0 ; 
I Cõ 10-^tfl; I Phie 2 : 12 ; Ma 5 : 14-16). 
Nlnrng phài kính-so- Ngài, vì Ngài là 
Bãng công-blnh, khòng tây-vj ai hêl, 
đên ngày cuôi-cùng sê doán-xél kè 
sõng va kè chêt (II Ti 4 : 1). Moi tin-
<lò sè úng-hâu triróc măt Ngài, d í sét 
lai còng-vièc mình dã làm khi còn 
trong thói-kỳ ó tro (II Cô 5 : 10). 

Và, sir kinh-so- B ó c Chúa Trói là 
khói-dicm su- khôn-ngoan, và là cái 
hi-ijuyct giúp tin-dò diryc tán-tói trong 
s y nên thánh (Chàm 1 : 7; 0 : 10; Ma-
ĩ a - c h i 2 : 5, 6 ; Gióp 1 : 1 ; Chàm 

14: 2, 27 ; 16: 6 ; 8 : 13; II Cô 7 : 1). 
d) Vì t i n -đÔ đ â đi ro 'c e h u ô c b á n g 

huyè ' t q u i - b á u c ù a Dà'ng C h r i s t ( c ã u 
18-21).—Trong hai càu 8, 11), Thánh 
Phi-e-ro 1 lò ra cái giá cúti-chuòc khòng 
phài hõi bac vàng, bén là n h ó huyêt 
qui-báu cùa Báng Chrisl . Òng sánb 
buyí't cùa B ó c Chúa Jèsus vói huyêt 
cùa chiên con, cô-ỳ nbác lai cho dàn 
Giu-da n h ó c ù a - I c ehuôc tòi làm bãng 
con chiên mà ho dã quen-bie t theo 
luàt-pháp tò-truyeu cùa mình (xem 
Lê-vi Ky 4 : 32-35; Hê 9 : 22), dè tò ra 
huyel cùa .!i::si:s là cao giá lurn muôn 
phãn . Vì huyêt cùa «chiên con luàt-
pháp» chì giúj) cbo kè pbam tòi diroc 
tha- thú moi liìn dàng lên, và c ó phài 
làm di làm lai mõi khi váp-pham ; c h ó 
cón dày là huyêt cùa cChiên Con B ó c 
Chúa Trói» dã dinh s:ìn t ó triróc buòi 
sáng-thê (càu 20) và dã hièn ra trong 
cuói các thòi-kỳ, hi-sinh trèn cày lhà|)-
tir, làm cúa-lè dèn tòi môt lan tron-
vi ;n dè cóu-cbuòc thê-gian cho den 
dói dói (Hê 9 : 12-14, 25-27; I Giăng 
2 : 1,2). 

Duòng ãy, B ó c Chúa Trói dã tièn-
djnh triróc buòi sáng-thê, dùng huyét 
cùa Báng Chrisl dc «Iăt chúng ta vào 
dia-vi nên thánh (Êph . 1 : 4), và bày 
gió khiên lin-dò dan-dĩ vào tân noi 
chi- thánh cùa Ngài (Hê 19: 19, 20). 

Càu 21 tõ ra Bãng Chrisl chãng 
nlnrng chiu chêt mà lliòi, nlnrng B ó c 
Chúa Trói cũng dã khiên Ngài sõng 
lai cách vinh-hièn, hãu cho sir chêt và 
sir sõng lai cùa Báng Chrisl hivp lai 
làm nèn \ũiig-vàng cho dóc-tin tin-dô 
(I C Ò 3 : 11). 
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Tlie Ihi, vi ta đã điro-c chuôc bâng 
mòt giá rât cao, nèn pbài lây Uiàn-the 
mìnb làin sáng danh B ú c Cliúa Trò i , 
ti'rc là pbài nèn tbánh (Xem I Cô 6 : 20; 
T í t 2 : 11-14). 

e> Vì t i n - d ò điro-c t á i - s a n h bô*i 
lò*i Đú-e C h ú a Trò-i (câu 22-25).— Tín-
dô iiliò huyô't cùa Bâng Cbrist mà 
diro-c chuôc tòi, nbò - lê thàl và T h á n h -
Linh điro-c tái-sanh (Giăng 3 :^-\ Gia-
co- 1 : 1 , 18; Êpb . 5 : 2 6 , 27), và bô-i 
vâng theo lê tbàt â'y mà dircrc nèn 
thánli nũ-a (Giăng 6 : 6 3 ; 17: 17; Tbi 
119 : 9). «Vì UVi cùa Bú-c Chúa Trò-i là 
lòi song và l inh-nghiêni, sác ho-n giro-m 
hai liiõ-i, thàu vào dê'n nòi chia hôn , 
l inb , cõl, tùy, xem-xét tir-tirông và ỳ-
djnh trong lòng, . . . cóich chosu-day-dô, 
bè-trách, sú-a-tri, day ngiròi trong su-
công-bình, hãu cho ngiròi thuôc vè 
B ú c Chúa Tròi điro-c tron-vcn mà sam 
san dè làm moi viêc lành» (Hê 4 : 12 ; 
II Ti 3 : 16, 17)! 

Và, ngiròi vàng-giũ- lòi Chúa mà 
d u o c n è n thánh m ò i có thè yên-
thiro-ng anh em mìnb cách sôt-sáng, 
thàt-thà và hê't lòng (I Gi. 3 : 11, 23). 

Càu 23-24 chì-tô lòi Chúa là «giòng 
chãng hay lur-nát,» «lòi bâng sõng yà 
bèn-vírng,» dem so-sánh vòi xác - lb i t 
«ví nhir cô, moi sir vinh-hièn cùa nó 
vi nhir hoa co.» «Co khô, hoa rung, 
nhirng lòi Chúa còn l a i d ò i d ò i . » Vây, 
ai chăm-chú vè xác-thit và sir vinh-
hiên cùa nó, cuõi-cùng sè bj hir-hoai 
nlur n ó ; còn ai n b ò lòi Chúa làm 
linh-liro-ng nuôi tàm-thàn (Ma 4 : 4 ) , 
làm á n h sáng cho biròc hành- t i ình 
thiông-lièng, sè dircrc bèn-vũ-ng cho 
dên dòi dò i . —«Lòi Chúa là ngon dèn 
cho cho1!! tòi, á n h sáng cho diròng-lõi 
tôi» (Thi 119: 105). 

V à , l ò i Chúa là c ă n - n g u y ê n và 
quyèn-phép cao-câ cùa B a o T i n - L à n h , 
cùng là qui-tác dòc-nhút cùa tôn-giáo 
Báng Chrisl mà lín-dô phài vâng theo, 
nên T h á n h Phi-e-ra mòi day r ang : 
«Và lòi â'y là Bao Tin-Lành đã giàng 
ra cho anh em.» (Còn liêp) 

a 11 . 

a f 
| NGHIÊN-CÚ*U YEU-Tĩr 

I N G U Y Ê N - Y Ă N 1 
| T Â N - U - Ó - C V | 

BÃ C. SOA.N 

R ô - m a 1 : 11.—«Tôi ràl niong-môi» 
(epipóthó). Theo nguyên-văn, chũ- này 
bày-tô lòng iróc-ao sôt-sáng nóng-này 
lãm. ô n g dinh ỳ trô1 nên môt nguôn 
phiró'cdè chia-xè àn-tú - thièng-liêng.— 
«Su- ban-cho» (charisma) ngbĩa là mòt 
àn-tú-, mòt p h u ó c lành mà mìnb nhàn-
l ã n h d ã a râng kbòng dáng duo-c. 
Phao- lô dùng chũ- ày theo ỳ ày ò Rô-
ma 4 : 15, 16; 6 : 23 ; cũng dùng chũ- ày 
dè chì-lò nhfrng quyèn-lirc dăc-biêt 
cùa Chúa ban cho tìrng ngiròi riêng, 
tĩ nhir àn-ti'r clnra binh, nói tiê'ng la. 

1 : 1S.—«Tôi san lõng» (prolìutinoq). 
Chũ- nây cũng có dùng ô Ma-thi-o- 26 : 
41 và Mác 14: 38, là cho chép vè ba 
môn-dò ngù khi, bõ măc Bi'rc Chúa 
Chúa Jêsus chíu dau-dón môt m ì n b . 
Nhirng Ngài tô lòng yèu-lhiro-ng hay 
tha- thú vì phán r â n g : «Tâm-lhân thi 
m u o n l â m ( t ĩnh- thúc vòi Ngài trong 
mòt giò) , mà xác-lhil thi yê'u-đuôi.» 
Tâin-thăn Phao- lô muôn lám, n h u n g 
xác- th i t ông cũng s ă n - s à n g đi den 
thành Rô-ma dè chiu moi su vì c ô 
ngiròi Giu-da. 

1 : 16.—Theo nguyên-văn thi chũ-
«Tin-Lành» (euangelion) bao-gôm su 
chêt cùa Bâng Chrisl , su- rao-giãng 
Bâng Christ chiu chet chuôc tòi, sy 
sông lai và t h ă n g - l h i ê n cùa Bâng 
Cbrist , cùng lòi Ngài húa sè tái-lâm. 

«Quyên-phép» (dunamis). l)o tièng 
Gò-réc «dunamis» chúng ta có tiê'ng 
Pháp t(dynamile,» nghĩa là «cõt-mìn.» 
Côt-mìn làm cho dá cirng tan-vò thè 
nào, llii T in -Lành cũng làm cho lòng 
cú-ng-côi tan-vò thè ãy. Phao-lô biet 
r âng có môt q u y è n - p h é p căp theo 
T in -Lành , quyèn -phép áy sè chiê'n-
thãng quyèn-phép dê-quôc Rô-ma. 

- (Còn I Ì Í d > 
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G I A I - B A P KY T R I T O X 

B 

1 ° X 

B | / 

'TMIEO nhirng hinh vuòng giài trên 
này, các cm thay rõ phài chia lá 

vàngdó làm nhièu phàn khàc n h a u , 
sau mói có thc xèp đúng nlur hinh 
thàp-tir anh dô diro-c. 

Thi-di.i: Hinh vuòng bên phài chia 
làm năm phàn là A, B, C, 1), E, năm 
phàn dó xcp lai theo nlur hinh lliâp-
tir in hcn dinVi (bên phà i ) , thi các cm 
sê lliáy khòng thìra khòng thiên. 

O O O 
Vè bài «Khó nghĩ» này, anh Iháy có 

cm phàn-uàn là khó quá khòng nghì 
diro-c, nhirng anh có thè nói cm dó 
khòng tinh y, vì phàm bài do nào anh 
bày ra có vira sírccác em anh mó-idăng. 

Nêu các em cír chíi-ỳ vào cái hinh 
vuòng thi khó cho các em thàt, vì các 
em dã thay hinh vuòng dó nhò ban 
hinh thàp-tu-—biêt chia làm sao cho 
thành hinh thàp-tir to nhir váy d i roc? 
Nlurng t i nhỳ thi các em láy giáy mông 
cât đúng cái hinh thâp-Ur in kỳ tru-ó-c, 
ròi dát hinh dó tréo trên hinh vuòng, 
hc Iháy góc nào thìra thi cát di (xem 
luâu <V hinh trên bên phài) . Khi dó 
các em dã tháy hinh thàp-tu- dã gàn 

thành hinh vuòng ròi, nlurng còn thicu 
bôn phSn—các cm lai dùng bón góc 
các em dã cát ô- hinh thàp-ti.r ra, chăp 
vào hòn phàn thicu dó thi các em sê 
tháy đúng. Bây g iòchác các em Ihíra 
hièu : (;ál hinh Ihàp-tir ra nhicu phàn 
(nlur cách anh víra nói), thì xèp điror 
đúng nlur hinh vuôngniôi chièu 0m02; 
vày, inuõn cát hinh vuóng dó ra binh 
thftp-tu* anh hoi thi cũng thè. 

Có cm giài-dáp cál hinh vuòng làm 
dòi : mòl phàn làm chièu doc hinh 
Ihàp-tir, còn phàn kia cát làm hai h inh 
vuòng nliò ròi ilăt vào hai bên dè làm 
chièu ngang, thì sê thành dirov liinli 
Ihàp-tir. Nlur váy thì sai-làm lám, vì 
cái hinh tháp-t t r cùa em dó sê nhò 
nhièu. 

O • • • 
LAI KHÓ NCHÍ 

Em Sáu dõ anh cál mòt hinh vuòng 
mói chièu 0m02 làm hai h inh thàp-tir 
dùng nlur hinh in bên trái, hoăc hai 
hinh nfra, môt hinh tam-giác (ba góc) 
và mòt hinh clur nlurt làm hinh thâp-
tir dúng nlur hinh in diròi dày (bên 
phài) . 



Anh lo quá, so- khòng làm diro-c. 
Vày, nhò- các eni làm on giâi-dáp ngay 
giúp anh , gcVi den dja-chĩ nay : 

Anh Nguyên-ngoc-Cllàn, 
(Chapa, I.aokay—Bâc-kỳ) 

Nêu.anh nhán i lu r , ' hãi giái cùa em 
nào <iúng, tfjrôc khi các c n i có báo 
mói thi anh sc tluràuy. Nèu g!ãi dirix-
cà ba b inb Ihi anh se í lurõng dàc-cách. 

Chapa, ngày 
Các em, 
Tháng t n r o r anh khòng có V II; -nòi, 

ncn khòng nliàii dirac Iho cùa các em 
sòm, và cũng khòng Ihi Irà lòi các 

em hcl Ihày du-orc, clíí xin cám o-n và 
dàng kíicn càc em dã giài-dáp bài «Đi> 
ehũ-» lát dúng. 

Anh xin khuyén các cm mòt dicn, là 
khi giài-dáp phài eàn-thàn, khòng ncn 
viô'l tháu , nghĩa là viél vôi-vàng, bò cà 
néKcã/dáu. Nlur vày có hai cho các 

m va có khi lò-igiâi khòng có giá níra. 

Hôp tho* 
Ngoc-Hich, Cán-lho.— Hài «lloa 

. , / tluiinii cùa em hay làm, anh sê 
co dàng. 

Em Nguyèn-tán-Minh.—Anh iró-c-ao 
có lliì-giò- sê Irà lòi moi dieu em hôi . 

DÀNG M Ì N H THÒ" C H Ú A 

(Thco dieu hài hàt 202) 

T h à n h yinh-hièn kia, ruri I! . h Dái g Clirist sám cho, 
Nhò Ngài ban o-n, o-n áy qnyet lo dàp-den. 

Nguyên dàng Ihân ta, cam Irái các biróc gian-nan, 

Láy lòi Thánh-Chúa don vang, kli:'i;> Irong hõn phu-o-ng hay cùng. 

hái lai.—O'n Ngài ban, t ieiíggi a i ? 
Vi ai chê't ihé Cbúa c a m ? 

Hél lòng círu-vót dõng-bang, 
Cliúng ta kbá mau dàng minh. 

2. T h à n h vinh-bièn kia, nai Ihành Đã'ng Christ sám i h . 
T inh JÊ- s r s yèu, yèu hi i cà muôn van ngirò-i. 

Kia, ngiròi thirong-du chira iighe dè'n ticng . ! i : - s i s, 
Khá mau dánh thírc. bôn i-.iè, khò Irong núi bang lanh-lùng. 

3 . T h à n h vinh-bièn kia, no-i thành Bánf, Qhrist sâm cho, 
Đòi ta vui luòn, on Chúa gttn-g . ĩ trong lòng. 

Tình-nguyèn bi-sinb, rao-giàng Đàng Qhrist khăp no-i, 
Suôt dò-i khôn-khò nài bao, c h ó nên licc còng-lao m ì n b . 

4. Kìa, ruòng minh-mông, thâu-góp ' ièp ai tiép lay, 
Cùng noi hoang-vu, vô-sô rhiên con lac bãy. 

Còn chò-do-i chi ? Ta hãy gâng công kiè'm mau , 
Thiên-lhu-o-ng mô- cùa c b ò ta, kip di dât-dcm chiên vê. 

—Cô Nguyèt-Dting, Cao-lãnh. 
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(Xin théo ìiòn t rang nay mà biéu ngu-ò-i clura tin Chúa) 

NÃM THLf 6 SÒ 6 5 — JUILLET 1936 

clÊSUS CHIU CHÊT VÌ T A ! 
I.. I 'KIUIKT-t lKNTM. 

r P I I U'-'l l - t i lÁ là mòt sir Ihtrc. Si'r- (Lu-ca 2 : 49). Xghĩa là ])liãi lo xong 
kỳ thc-gian khòng dn-dòug den chírc-vi.i Ngài dã nhàn gành-vác. Khi 

CIIÒC dòi Bírc Chúa Jèsns , nhirng cũng chiu phcp háp-lcm, Ngài dtroc tòn là 
cbúngrõ str thàt 
áy cùa dao Tin-
L à n h . Trong 
c h í r c - v u c 
Círu-C.húa nào 
CÔ gì dieh-Ihtrc 
hon khò-hinh 
s a u - c h ó t áy, 
c h :ĩ n g cô gì 
ehàc-ehán Inrn 
là Bírc Chúa 
Jèsus hj treo 
Irêneàygògòm-
ghicc. chang cò 
gì chu-n - thà l 
110*11 làn bi-kjch 
trên dòi Gô-gô-
thn. 

Mòl str Ihtrc, 
clu'r khòng phài 
lilòl hình-hòng, 
mòl Ihí-du, môt lòi day-dò, mòl lỳ-
thuvcl, môt deu lin-kinh dàn. Chúng 
ta hãy dòi măl vói str Ihtrc áy. hãy 
ngăin-xem ánh sáng r t re- rõ cùa str 
Ihtrc áv. Ihì s.è Iháy nó cò giá-lrj lòi-
cao, dòc-nhírt vò-song. 

Thàp-lir-già là hiĩ-'u-dòng quan-trpng 
hrrn hcl. hicu-miuh lion hcl và dac-
lliàng lio-n iiSÌ cũadao Tin-Cành, trong 
lich-sír và dòi vói mòi ngtròi. 

I. B i è n - c l ô n g q u a n - t r o n g hrrn 
hè't. — (Là cnòc dòi Báng Christ qtii-
huóng vi Ihàp-ltr-già. Mòi nuròi liai 
Itioi, Ngài dã l u y ê n - b ô r àng : «!lá 
chang hicl lôi phài lo viêc Cha lòi sao'?» 

«Chiên Con cùa 
Bírc Chúa Trò i . 
lá Bàng cát lôi-
íòi thc-gian di» 
(Ci. 1 :29). Mòi 
mòl liuòng-ho-p 
hc - t r o n g cùa 
Chúc-vuNgàilai 
là mòlh t ròcdcn 
gàn Ihàp-ltr-giá 
Inrn. Ỳ-nghĩa 
c ũ a lò i Ngài 
day - do, hií'ii-

(|tiá cùa công-
\ icc Ngài và lòi 
chírngcùangòi-
vi Ngài. moi str 
d ó d tr a - d â n 
Ngài den llìáp-
tii - giã. Ngà i 
hiên ra trong 

thc-gian cũn,g chi cól vi thàp-ttr-giá. 
Trong si'r-ky khòng có biê'n-dòng nào 

dàng sánh vòi str chct cũa Ngài trên 
:à> liiàp-ltr. hoăc chicm diroc mòl dja-
vj quun-lrong nhtr ll i í , hoăc có ânh-
htrô-ng sàu-xa nlur thc . Nhírl là str 
ehê'l cùa Bírc Chúa ".Jèsus hál ai náy 
pliãi s u y - n g h ĩ ; khòng ai thoát khòi 
dôi-dièn vòi thàp-ltr-già. Chi-hiròug 
và str-nghièp cũa moi ngtròi do ò thái • 
dò và str phán-doán cũa ho dõi vòi 
thàp-ttr-giá. Thàp-ttr-giá g ià i -quyc l 
q u á - k h ò , h ièn- la i và t t rong-lai cũa 
cnòc dòi ngán-ngùi chúng ta. Ngtròi 
nàu>càng lo liin-kicm ỳ-nghĩa cnòc dò i . 
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ă( càng coi trong cái s i r tlnrc khòng 
khi nào già-cfi, túc là Đírc Chúa Jèsus 
chiu chêt trôn cày thàp-tir. 

II. B i è ' n - đ ô n g biè"u - m i n h lio'ii 
h£t.— Tinli yêo-thirong chan-chíra cùa 
Dírc Chúa Jèsus nôi bàt trèn cày thàp-
ttr. Khòng có lhàp-tir-giá Ihì chúng 
ta khòng tháy hoàn-loàn hieu-Iõ cái 
tình yèu- thuong cao-lhuong dên nôi 
lií'ii inang vì kè Ihù. Thàp-lir-giá hày-
l<í và gòin-tóm câ lòng yòu-thiro-ng sõt-
sàng cùa Bírc Chúa Jèsus đSi vói loài 
ngirói hir-mál. 

Vì Ngài yòu-llurong nên dã kiêm-
chê tánh tir-nhièn khòng chiu nêm-tiài 
str dau-kbô môt cách bãt-còng, và đS 
linh-nguycn tho-hình ghè-góm nhút 
mà con ngirôi đòc-ác ilã da l -d í ra . 
Thàt là tình yèti-thirong vô-han, vò-
hro'ng dã cóu-chuòc lôi-nhón. 

Triróc mal Ihàp-tir-giá lòi-lòi chaiir 
c h ó a cùa loài ngirôi cũng nôi bàt lèn. 
Ngoàì thnp-Ur-giii, khòiifi có ly-hum 
nào thuyêt-phuc manh-mè cho chúng 
la hict ìnình k h ó n - k h ò . (^hang sir 
tóng-trâi nào cô Ihê manh- in l thuyct-
plu.ic cho chúng-la biêl mình vãn-vtto-ng 
tòi-lôi, khòng dáng Iha- lhó. Chì lòi 
I ' l i c - á c loài ngirói phaìn vói B ã n g 
T h á n h - khict, CÔng-hình inói khiô'n 
chiìng ta lu lèn án mình dt roc . 

Trèn Ihàp-lir-giá à n - d i c n cùa B ó c 
Cbúa Trói cũng nôi hàt lèn. .Chúng ta 
g;ing súc d í n dáu cũng khòng giirt 
diro'C àn-điên ãy. Dáu làm gì (li nfra, 
chúng ta vàn vò-giá-tri, khòng dáng 
diro-c B ó c Chúa Trói thi-àn. Nlnrng 
B ó c Chúa Jèsus dã hi đóng dinh trèn 
cày thãp-tu", dã chêt thay chúng ta, 
nên phép la môi thành : B ó c Chúa 
Trói Iha- thó và cúu chuòc.; án phat 
iliìi ra ãn-dipii. 

III . Bièn - đ ô n g d ă e - t h á n g ho*R 
h ê t í - r N h ó thàp- 'y-S 'ã . Báng Christ 
dai- thâng khòng. biêt hao nhièu lăn. 
Vi treo girang lõl, Ngài c.hiòu-táp diroc 
inòn-di); vì làm phép la, Ngài dirp-c 
ngirói la sùng-há i ; vì kêu-goi, Ngài 
Chinh-phac d u o c lòug ngirói. Nhung 

cho dên khi Ngài chiu <-hêt, só-inang 
cùa Ngài chì có it nguòi biêl, clu'rc-vu 
cùa Ngài chì qiiânh-qoăn trong niòt 
pham-vi nhó-hep, sir hòa t -đòng cùa 
Ngài chì ìicng cho môt ( l à n - t ò c . 

Saq khi chiu chêt trèn thàp-tir-giá, 
Cúu-Chúa cò mòt háp-luc vò-dic.h và 
vĩnh-viên, loài ngirôi khòng ai t iánh 
khôi . T ó khi dirng lèn trèn núi Gò-
gò-lha, Ihàp-tir-giá c ó c h i ê n - t h á n g 
linh-hôn ngirói la <V moi noi và moi 
thòi-dai. Sir chiên - Ihang dó lóc là 
dau bi kê Ihù xãin-hãm nhung vln 
dóng vũng, dàu bi làm hgirói nói 
pbain và miêt-lhi nhung vàn chóng 
tlnrc cho ón cúu-chuòc phi-tliuòiig. 

Có lè anh em hôi làng : 
—Thà]i-tu-giá là inòl hií ;n-(lòng ih'íc-

thang h o n hêl sao? Phài chãngla mòt 
lc mâu-thuan hoãc m o - h ô ? 

X i n d á p : 
—Nê'u khòng ai sáp mình Iriróc thàp-

tir-giá, nêu thàp tir giá khòng ciii-lao 
vê-vang cuòc dói cùa mòl ngirôi nào, 
nêu khòng môt lòi-nhon nào n h ó su* 
linh-nghièm cùa lhà|)-lu-gii'i mà h ó 
nên bàc thánh, nêu thàp-tii-già khòng 
phá dô thành-Iũy «THÒ' n ì N H - r r o N i ; ) ) 

và «VÔ-TLN,» Ihì sir dlíc-lháng Cua Ihàp-
lir-giá mói là màu - th 'uãn và mo-ho. 
Nlnrng các vièc kc trèn Ihãl cò và cò 
nbi'cu, nên sir dác-lhàng cùa thàp-lir-
giá là hièp-lỳ và dích-xác lam. 

o • • i(S 
«Búc Chúa Jèsus dã bi dóng dinh 

licn cày thàp-tir!» Mòl thirc-sir lòi-
trong, đôc-nhót vô-song. sãp-dăt cã 
trào-liru l ich-só và giái-quyêt só-mang 
loài nguôi . Bõi vói mòt giáo-lv. la cò 
the hò-hfrng, khòng hien, hoăc không 
còng-nhàn ; nlnrng dôi vói niòl tlurc-
sir thi ta khòng Ihè ulur vày d u o c . Bòi 
vói mòl Ihirc-sir qiian-trong h ì c u - n i i n h 
và (làc-thàng hon hêt nlnr vày, Ihái-dò 
cua anh em thê nào? Anh em dã hiên 
cho Báng chiu chêt vì mình cái chõ 
Ngài dáng diroc clura? Ngài có õ Irung-
tâm cuòc dói a n h em khòng? Ngài cò 
phài là Cóú-Chúa cùa anh em khòng? 
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BONG TÔ1 
M<)l mnc-sir TÓ-cách-lan 

RT '()I lln'r bây kia. lòi làm vièc Irong 
A huòng giâ'y, lliinh-lình có ngiròi 

den mòi di thàm môl cu chăn chìên 
(lang hâp-hói. Cu là lín-dò rfil sól-sáng. 
Tòi làp-U'rc viml cánb dông cò, dên 
gian nbà nhò-hep scr-sài cùíi cu . 

Biròc lói huòng lup-sup, lòi thày cu 
lira lirng váo míiv cbièc gôi và llnr rà't 
blló-nboc. Cu bièu va kéo ghê' cho 
lòi ngôi ròi phâi ra ngay, dè hai cbúng 
lòi ò Irong huòng mà Ihòi. Cùa víra 
dòng lai, cu bèn lò vè buôn-lhàm quá 
dòi—tòi chira tírng Ibây ai buòn-lhàm 
nlur vày—, vi'ra cám-dòng. víra nò i : 

— Tlura ông, tòi gân ehêl, nèn ser-
hãi lâm I ! 

Tòi doc cbo cu nghe mây lói Chúa 
ln'ra chac-chan h<rn hê'l Irong Kinh-
Tliánh. song cu c:ìn lói tòi và buòn-
birc nòi nlnr vây : 

— Tòi biel các h'ri ln'ra ày, nlurng 
nó chăng yén-ui lòi chúl nào. 

— Cu có dírc-lin kbòng? 
— Cò chó, lòi hct lòng tin Chúa. 
— Cu tin mòt Ci 'ru-Chúa ìât oai-

quyèn, có sao còn srr-hãi ? 
— Thira ông, dàu tin, nhirng lòi van 

kinh-khiép làm. 
Tôi càm ciiôu Kinh - Thánh liòn 

giiròng cu, niô nhàm Thi-thien 2'.\, 
lòi hò i : 

— Cu thuôc Thi-lhièn 23 chăngV 
— Thuôc Thi-lhièn 23 à ! Tòi Ihuòc 

nó Inróc khi ông ra dò i . Bang klii 
chăn chièn trèn núi, lòi doc nó hàng 
ngàn làn, nèn kbòng ciìn nghe den nfra. 

— Dàu vày, còn mòt càu trong Ihièn 
dò cu cbira irng-dung cho minh. 

Cu nghièm sàc măt, nliìii lò i : 
— Tòi há chang nói râng lòi Ihuòc 

Ihièn dò lirng chĩr U'rng tiê'ng tn ròc 
khi ông ra dòi sao? 

Tòi Ihong-lhà doc càu : «I):ìu khi lòi 
di trong trũng bóng chèl, lòi sè chang 
srr lai-hon n à o ; vi Chúa b cùng tôi.» 
f)oan, lòi nói : 

thiiàt truyên liũu-icli niìtj : 

— Cu chăh chièn suôl dò i , chác thày 
bóng lòi vây-phù I rũng.che khuàl ánh 
sáng măt tròi it làn, Ibây vày, cu s(/-
hãi chăng? 

Cu mau uiièng cá i : 
— Tòi s o - h ã i à l ChAng khi nào. 

Tòi can-dàni lâm nèn chang so* hoac 
bóng lói, hoãc Ibú dũ . 

— Bóng tõi có khiên cu linVng mãl 
I rò idãh iên inát cho dê'n dòi dòi chăng? 

Chang khi nào. Tòi dàu có ngu-
d ó l d e n Ihe ! 

— Dàu vây, thái-dò cu bày giò làm 
cbúng râng cu có so\ có tirông nlnr 
Ihê. Này, hièn nay bóng cbêt hao-phù 
cu. che khuàl Măt Tròi Công-Blnh il 
làu, nlnrng Măt Tròi vàn sáng-chói . 
Bây giò cu chÌ thày bóng tõi. Cu nèn 
n b ò râng lác-giâ Thi-lhiên chĩ coi sir 
rlu :l là cái bóng mau qun. Bóng lòi 
qua rôi, cu sè Ibây Núi viiìb-qnang 
dò-i dò i . cbâng cò môt chúl bóng tô i ! I 

Cu gio- hai tay run-rày che măl và 
nin lăng vài phút , doan, buông hai 
tay Iròn mèn, nòi r âng : 

— La thay ! Ngoài dông cò, lòi doc 
càu này hàng ngàn làn mà chang bièu 
nghĩa. Cô sao lòi so- bóng lôi? 

Hòi cu quay vè phia lòi, vè măl có 
vinb-qaang Ihièn-llnro-ng ch iêu - ro i , 
gi(r tay lèn h ò i mà r âng : 

— Pbài . phâi, bây giò lòi thây sir 
chêt cbâng qua là bóng tôi, dâng sau 
có Bàng Cbrist. Quâ Ihàl, bóng lói sè 
bicn màl. Tòi kbòng so- nó nfra ! ! 

Hanh-phiróc thay, lín-dò diro-c o-n 
rièng dê'n mò-má, cbâng phâi nh i rdên 
nci-i mìnb kbòng hè biê't, nlnrng nlnr 
dên noi Bâng Chrisl đã trài qua . 
NCu anh em muón khòi so sir chêl và 
mò-niá, inuon có SU Iròng-cày châc-
chân diroi- sòng dòi dòi Irong niròc 
Diìc Chúa Trò i , thi hãy kip tin theo 
Bi'rc Chúa Jèsus , là Bâng dã chju chêì 
vi lôi-lôi cùa anh em. — Thuùl theo 
Tăn-sì Banks. 
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ANH EM CÓ NGHĨ ĐÊN LINH-HÔN MINH KHÔNG ? 

V r i I Ũ N G bàc dè'-virong Iri vi dàn 
niró'c, nlurng nhà văuy«sì Irír-danh, 

nlurng lay iãnh-lu chôn nglii-li uòng , 
nhirng dièn-giã dã làm say-inê hàng 
ngàn hàng van Ihinli-giâ, njnrng dai-
lircVng dã làp dirpc quàn'-eông hiên-
hách, - - hcl lliijy nliũng hàc áy dã 
birúc vào cõi wríì cííVi vò-lán. Ta clu 
còn hôi mòl cãu rál nghièm - Irong 
quun-hc den nh'irAg bàc à'y r âng : 

LINH-HÒN HO (V DÂl' ? ? ? 
Hõi dòe-gia yèu-qui. chúng lòi nài-

ní anh em dirng bù qíín ván-dc áy nê'u 
chira gini-quyct xong. 

Vi lìuli yèu- l lurong vò-hnn cùa Bírc;' 
Chúa Trú i , vi Báng C.hri.sl chju chè't 
Irèn Ihàp-Ur-giá, vi Dírc Thánh-Linh 
làm clu'rng có quycn, vi cõ cõi dói dói 
kinh-khicp dành sàn cho kè tòi-lói, vi 

linh-hòn bál-dicl cùa anh cni có giá-
Irj vô-cíihg, vi moi hanh-phirrYc và hì-
lac cùà thicn.-dàng, vi moi sir dau-dó'n 
dáug scr. c.ũĩi dia-ngtic, — vi thc cho 
ncn. híri •ni-chira liiroc círu linh-hòn, 
chúng lòi nài nĩ anh cm dcn cùng Bírc 
Cbúa Jêsus ngay láp-lírc. 

Chú hi hoãn, chò- biên-luàn. chtr 
b;1l-hc. Hay (}cn cùng Ngài ngay bày 
giú. Anh cm Ihe nào. hay dcn cùng 
Ngài Ihe "ív. dcm Iheo lám lòng ò-ue, 
mánh hõn yáu-xa. ciipc dòi hir-hoai, 
Ihi huycì háu cùa Bírc Chúa Jèsus sê 
hòi-xóa "hét Ihây. và cho anh em Irô 
ncn con-cái Ihánh-khiél cùa B ú c Chúa 
Trúi Toàn-năng. 

Ôi ! Hõi anh cm yòu-qui ! Anh cm 
có nghĩ dcn linh-hòn minh k h ò n g ? 
— C. H. AL, 'WSkt*l 

DÍTNG H I E U LÀM 
A T À O Ihe-kỳ Ihír hai, Í.V/.VC. uhà Iricl-

* Ijoc Rò-ma, k i n h - ì . i ! 10 Tin-
Lành. dám câl ngl'ĩa • ii l<Vi Dírc Cbúa 
Jèsus ])bán Irong Ma-lhi-o-'.): 13.—nTa 
den đăg khòngphài dc l.ru kècóno-hinli, 
song kvn kè có lòi.» 

ô n g than-phiên r âng : «Bírc Cbúa 
Jèsus den Ihé-gian dc làp mòl xá-hòi 
ghè-gúm, k inh -kh icp nhírt, vi Ngài 
kèu-goi ngirói tòi-lói, chò khòng ìtên-1 

goi kè còng-hình. Nlur vày, Ngài den 
tò-chírc mòl doàn-thè dòc-àe, bj phnn-
rê vúi hrong-dàn. Ngài xua-iluôi hel 
thày ngiròi lành và nhòm-hop hê'l thãy 
kè dũr.» 

Mòt ngirói dáp : «Thál Ihe', Bírc Chúfl 
Jêsus den dê kèu-goi lòi-iìhon : nlurng: 
Ngài kèu-goi ho ãit-năn. Ngài nbóm-
hop phucVng xáu-xn, song dè dòi hp 
ncn ugiròi mói . Thãy minh có lòng 
hà-hiên, t à -dàm. h u n g - t o n , vó- l in , 
chúng tôi bèti dcn cùng Ngài, lièn 
d i ro r - Ngà i dòi nên ròng-rãi, thanh-
khiè'l, nhu-mì, tin-ìdnh.n 

Sú-dò Phao-lô có n ò i : «Nè'u ai ò 
trong Báng Christ, thi náy là ngirói 

dirng ncn mòi : nhirng sir cũ dã qua 
di nay moi sirdi'u Iròiièn m«Vi» (II Có-
iinh-lò 5 : 17).—Scallereil Sn'il. 

JF > . 4. 'I' ' 

• CÓ TÔI BÀY ! !.. 
TVfll'A năm 187(1. mòl ngirói linh 

A bi I i - lhirong iliroc dièu-lri Irong 
binh-vièn niróc Pháp. T ò i - n g h i è p ! 
Chàng Ihicu-nièn cànj; láu càng yeu-
dufíi : Ibãy thuõc dangcanh-gác Ih'tnb-
linh nghechàngkèu rál rõ: «Còlòidày!n 

Khòng hicu là gi. òng lai gan ngr>ò-i 
háp-hói. òn-lòn hôi railg : 

— Chàng miiôn f.'i ? 
— Tòi khòng m n ò ú ' c h ú l chi hêl, 

nlurng lòi nghe Ircn Iròi dang dicm 
danh ; ugirói la goi dè'n'lèn tòi, lòi bèiì 
tlura : «Có lòi dày '.» ' 

Nghe máy lòi dò. lliay llniõc láy làm 
la. ghicng minh Irèn chàng chièn-sí 
thanb-n iên , cììm tít\ chàng. . . chàng 
chf l rÔi l . . . 

' !õi dóc-gii'i, khi tie'iìg oai-ngbiêm, 
v: ng-dày cùa Bírc Chúa Trói gpi lên 
b'.n, Ihi ban có Ihe binh-linh và ván-
tài tlura r âng : «Có tòi dàv» chăng? 
- Le Rfveil. 
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KHUYEN ONG T R U Y E N - B A O THANH-N1EN 
'TMU'ÓC lif-l. hãy hie't chinh mình 
* (liror Chúa eúu . Hãy fiiel chãc 

Chúa kêu-goi. Hãy chuyén làni làm 
môt chtrc-vu mã Ihòi. Hãy tìm sy 
dir-bj tól nhi'rli 

ChuYên t à m h o c - t â p , t i m - t ò i . — 
Nhieu ỳ khàc nhau là dò gia-vj cùa bài 
giàng. Nêu òng khòng t rũ sàn tài-liêu, 
thi bàì giàng sê vò-ích vi thiêu nhicu 
v. Ncu Iri-nào òng khòng qbúa dày 
tri-thírc Ihièng-Iièng, thi òng sê «nbir 
dòng kéu lcn hay là chàp-chòa vang 
tiêng» (I Cô 13: 1). Ai chang ch'm 
tra-xeni, hoc-hùĩ', mà lai mong Chúa 
ban cho mình lòi-lê Ihièng-Iièng, khôn-
sàng, ál s? nói lat-lco, bà-vnr. 

TlnuV xira có nhièu! nguòi truyên-
dao vò-hoc mà cùng điroc ket-q.UA tõt-
liroi. Nlurng òng c h ò vi dó mà khòng 
chiu hoc-tâp. Ngày nay khàc ngày 
x i ra . Nguòi ta chang nlurng nghe 
giàng, song còn hát-hè, hòi-hnn. Ngày 
nay nèn giáo-duc hinh-dàn, khoa-hoc 
và triêt-hoc hay phãn-dói vòi sir khài -
Ihi cùa B ò c Chúa Trò i . Nào nlurng 
vày thôi, nhièu tin-dò có hoc-tlu'rc 
hăng òng và lurn òng nfra, ncn òng 
dàng phài có công hoc-tâp cho tán-tòi , 
Ihì mói day-dò bo dirc/c. 

Mát x a n h t ì m b a n t r ă m năm.— 
Ncu òng clura có v</, thì hãy tìm mòt 
nguòi ban t răm nam xúng-hiêp viVi 
chúc-vii minh, và cũng có thè giúp 
mình dat tòi bàc d a o - d ò c cao tũt. 
Bùng hòi-ròi vi tháy môt cô thièu-iuĩ 
hán áo săc-sò; dòng ham-chuòng di?u-
hô (lòng-dánh cũa mòt ticu-tlur cò 
dong-nhan dicm-lc. Đ ò n g dc duycn-
sácgià-dói do sir khco dièin-trang lòa-
gat minh. Sir dièm-trang cũa «tâm-
thàn diu-dàng ini-lăng» (I Phie 3 : 4) 
sê chãng hc mát duyên-sác. 

Viêc n h ó In m e v i êc ló-n. — Chò 
coi khinh thòi-kỳ minh phăi làm viêc 
nhò. Khi dã săn-sàng, hãy bât lay 
làm vicc. Hãy vui lòng nhàn chi-hòi 
mà ngiròi ta giao cho mình . Nèu òng 

iiiiiôn có môt chi-hòi lòn, thi hãy làm 
cho chi-hòi nhò lòn thèm. Hèt sòc 
làm vicc, d"ó là pluroiig-pháp tól nlu'rl 
dè ra khòi dja-vj tháp-kém. B ò n g 
chon chi-hòi lòn nlu'rl. N è u ô n g d i r o r 
phcp chon mòl Irong hai chi-hôi, hãy 
nhàn chi-hôi nhò . Ncu òng nhàn chi-
hòi lòn, thi chi-hôi nho khòng nuion 
mòi òng ; nhirng nêu òng dirrrc kèt-
quà trong chi-hòi nhò, Ihì chi-hôi lòn 
sc inuõn mòi òng. 

B ò n g suy-găm vè sir lãm-lac vô-tòi 
cùa minh. Hãy thêm sir dó vào kho 
hicu-bicl và tòng-lrái cũa mình, rôi 
c ò tien birôc. Ai khòng hc làm-lac, 
át khòng hc làm dirí/c vi?c gì. Khi 
nào lòn lèn vè phàn thièng-lièng, òng 
chác sè khòng làm-lac mla. 

Phu*o*ng - thú-c g i ă n g - d a Y h ô i -
c h ú n g . — T r o n g buoi nhóm-hop , dìrng 
cho ngiròi la ăn ro-rj), ăn cám, nlurng 
hãy cho bo ăn cora . Cũng c h ò d è ho 
ăn caui lat, nlurng hãy cho ho món 
ăn và món tráng mièng. Phài tìm 
dip-tièn di nghe ngiròi khàc giàng. 
Tán-sĩ Holmes nói r ăng : «Mòt viên 
t r u y è n - d a o buon - lê giàng suót ba 
muoKjjăm và chang nghe mòl ngirói 
nào khàc giàng, át sê chèt nlur ngu-òi 
ngoai-dao, vì thiê'u àn-dièn cùa Tin-
Lanh Báng Christ.» 

B ò n g khi nào làm V Ì Q C khòng hc't 
sòc. Trong ngày Chúa-nlurt (ròi nura, 
nêu ông giàng mòt bài buõn-tc chang 
hay-ho gi, át thinh-giã dã hj irôt sê 
sanh ra chán lác. Thinh-giá it và bài 
gi:ing hay, cã hai sê giúp cho t inh-
hinh duorc lôt-dep ho -n. B ò c Chúa 
Jêsus giàng mòl bài la-líing lurn hèt 
cho mòt ngiff'ri dirn-bù <">• bên canh 
gièng (Gi. 4 : ) . ©õi vòi nlunig sô -
hăiíg la-Iũng lurn hèt cùa òng, còng-
viêc cũa B ò c Chúa Trò i chang h a o g i ò 
là nhò quá . 

B ò n g clura minh. Nêu ông khan 
tiéng, thì tir-nhiên thinh-già sê biêt. 
Nêu ông tbú thu-c ràng mình khòng 
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r. 
sùa-soan kỳ-càng hài giâng, lliì sy dó 
chang giúp-đô ông chút nào. Đ ù n g 
hung-liăng, nh img hãy có nghj - lyc ; 
dùng di qua di lai trên tòa giâng mà 
q u á l - l h à o . nlnrng hãy điryc Đú-c 
Thánh-Linh soi sáng. Hãy nghièm-
trang, nlnrng c h ó làm bô sôt-sáng. 
Không pliài luri ô trong còi, nlnrng là 
ho-i ô trong ông lhi.it (cylindre) làm 
cho toa dâu kéo doàn xe-lùa di . Chó 
gáng si'rc nói mãi dè làm cho hài giâng 
d ò hóa ra hay. 

Bfrng quô- t rách ai trong khi ông 
cát tiêng cău-nguyèn ôgiũ-a hòi-chúng. 
Làm nhir vày thi hèn-nhát l âm! Điro-ng 
lúc giâng, chó" g i á n - t i ê p gày chuyên 
cùng ai , e râng ông không thoál khôi 
kè'l-quá cùa sy dó. Đ ù n g lo-i-đung 
dja-vi mình trên tòa giâng dè nói ve 
ngiròi nào nlnrng dèu mà minh khòng 
muón, hoăc khòng dám nói riêng vòi 
ngiròi ãy, hoăc dè kéo cù-toa vào môt 
vicc thuôc riêng ve ban tri-sir. Lè-phép 
và dao Tin-Lành phâi hòa-hièp cùng 
nhau niói đuxrc. 

Bòi vó-i b à y c h i ê n c ù a m ì n h . — 
Chó xao-lãng bây chièn cùa mình. 
Hãy biêt tánh cũng nlnr hiêt lên cùa 
môi lin-dô. Hãy trin-mên ho và dè ỳ 
dên công-viêc cùa ho, thi ho sè dè ỳ 
dên ông và các hài giâng cùa ông. Chó 
phô-bày nlnrng vêt thiro-ng cùa òng. 
Hãy che-giãu di . Hãy hêt sírc hjt tai 
đ ù n g nghe lòi chè-trách. Hãy so-Búc 
Chúa Tròi mà thòi, c h ó dòng SO" lin-

dô. B ù n g cho ai imro-n tiên, vì dó 
chinh là phiro-ng-pháp l inh-nghièm 
ho-n hêt dè khiên ngiròi mâc nrr ghél 
minh . Birang khi giâng, c h ó ăn mày 
môt càch gián-tiêp hòi kè ra nlnrng 
sy rũi-rò, thiêu-thón cùa mình. ô n g 
là con cùa Vua Cao-cà, nên hãy ă n - ò 
xông-hi(q> vòi quyèn-tu-óc ãy. 

Chó khoe-khoang bãt Iuàn phăn nào 
cùa công-viêc mình , vì t iròng râng 
phân dó sê che-dây nhffng hòn-phàn 
khác mà mình xao-lãng. C h ó hô qua 
kê nghèo. Hãy tò cho lin-dô hiêt râng 
mình yêu-mên ho, c h ó không yêu-mên 
lùi bac cùa ho. ô n g có thè làm vièc 
gi cho chi-hôi mình , thi hãy làm di , 
c h ó d ò n g nghĩ râng vièc dó sê có icli 
hay có hai cho mình . Nêu òng hêt 
sóc làm vi?c, thi tin-dô sê triu-inên 
ông, và muõn òng ó trong'chi-hòi ho 
làu-dài. Nêu có ai mòi mình làm vièc 
gì, thi hãy làm viêc ãy mà thòi , c h ó 
d ò n g bam xen vào vièc khòng Ihuôc 
vè mình . 

Bõi vó-i no*i m ì n h l à m v i ê c — 
Đ ò n g nói xáu và cũng d ò n g nghe ai 
n ó i x ã u ngu-òi giâng tn róc minh . 
Nlnrng ai dói-dãi ngiròi giâng triróc 
dó lù-tê ât sê kè't ban thân n h ù i vòi 
minh . Chó nói vô-phép vè tĩnh hoĩ.ic 
làng, hoăc x ò mà minh diro-ng Ihi-
hành chôc-vu. Hãy nhân thay nhfrng 
sir tõt-dep cùa nòi ãy, c h ó d ò n g dà-
dpiig dên nhũ-ng sir bãt-toàn cùa no-i 
ãy .—The Wesleyean Melhodist. 

T H Ê - G I A N C ó M Ã Y THÚ* D A O ? 
( T i f p Iheo IrntlK 197) 

Chrisl sê láy công-dòc du--dàt cùa Ngài 
dành săn mà cho ta dè dèn-hù sir thiêu-
thón ãy, dên dôi n h ò dó Đ ò c Chúa 
Tròi có thè kè ta làcòng-bình tron-ven 
cũng nhu- chinh mình Con Ngài là tron-
ven vây. «Vâ, ãy là n h ò àn-dièn, bòi 
dòc-lin mà anh em dircrc ci'ru, dèu dó 
không phâi dên t ò anh em, hèn là sy 
BAN CHO cùa tìùc Chúa Trò i . Ãy 
chăng phâi bói viêc làm dàu , hâu cho 
không ai khoe minh» (Êph . 2 : 8-9). 

Khi dã diro-c xirng còng-binh và dirm-
cúu lôi , chúng ta mòi có thè làm lành 
Iheo y-muôn B ú c Chúa T rò i , và nlnrng 
vi?c lành sau nay mòi có giá-lr'j và 
chác-chân, nhu- cái nhà xày trên vâng 
dá khòng hè rúng-dõng. 

Nguyèn Chúa soi sáng cho qui òng 
bà dè biêt cái dao chăc-chăn điroc còn , 
và nhút -d inh tin theo Bórc Chúa Jèsus 
liòin nay, chó trê-nái mà mãt djp Ihì 
uòng l â m ! 
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NI-CO-BEM co Dirac ciru C H A N G ? 

r P Ô I rál hò-lhen mà thú-nhán ràng 
ngày triròe tòi bi kè vào hang 

ngiròi t lnròng chè-bai ông Ni-cô-đem 
và kliòng tin răng ông ãy điroc círu-
roi. Song kbi tòi dã ké-cúu qua nlnrng 
càu Kinh-Thánh chép vè ông ãy, Ihì 
tòi buòc |iliài dòi y nià tin răng ông là 
mòt ngiròi dã tin Chúa cách kin-giãu, 
ròi dên ngày Chúa chêt Ihì ông mòi 
có dù sir can-dãm mà xirng niinh là 
mòn-do Ngài. Tòi vàn biêt ràng ông 
\i-cò-dcm diro-c círu hay kbòng, dèu 
dó chang phâi là n h ò str phê-binh cùa 
tôi, nlnrng tòi xin kè ra nlnrng dèu 
sau này đăng khiên cho danh-giá ông 
ãy diroc tón-lroiig hon ò giũ-a vòng 
chúng ta. 

Sò-dĩ có ngiròi tin ràng ông Ni-cò-
deni kbòng diroc círu là chĩ vì hai chĩr 
«ban dèm» ò sách (ìiăng 3 : 2 ; song ho 
quèn lõi qui-bàu cbinh Chúa Jêsus dã 
phàn ò chõ kbàc r à n g : «Kê dên cùng 
Ta (hát cír ban ngày hay ban dcm 
cũng điroc) thi Ta kbòng bò ra ngoài 
<Iàu» (Giăng 6 :37) . Cái dèu cãn-yêu 
ãy cùng nbir õ đoan 3:2 có chép ràng: 
«Ngiròi này dè'n c ù n g Bírc Chúa 
Jêsus.» Nlnrng tai sao có ngiròi dám 
chê-bai ông này vì dã dên b a n d è n i ? 
lìiêt dàu dinnig lúc ban ngày Đírc 
Chúa Jèsus chang có thì-giò rành dè 
liêp chuyèn ngiròi, vì Ngài inàc giàng-
day dàn-chúng cà ngày, dên chicu lõi 
ho dã vê nhà Ihì ngirò-i ta niói có dj|)-
liên dên yêl -kiên Ngài. Hoăc dãu 
B-úc Chúa Jêsus có thì-giò rành, song 
vì ông Ni-cô-đem mâc làm vièc qaan 
(«là mòt ngiròi trong nhfrng kè cai-tri 
dân Ciiu-da») nên phài tói lúc dèm. 

Mvc-sir H . H. H a / . i . k t t ffy&X 
<- i 

Đên sau, khi Ni-cò-dem cò ỳ binh-
vu-c Bírc Chúa Jèsus ôgifra tòa công-
luàn, thi các nghi-\ ièn tòa ãy dã máng 
ông r à n g : «Ngir<ri cũng là ngiròi Ga-
l i - l ê s a o ? Nguoi hãy tra-xct, sc thãy 
răng chang cò tièn-tri nào tír xír Ga-li-
lê mà ra hêt.» Có lc tír ngày ã"y Ni-cô-
đem dã tír-chírc, và tòi dám chàc ràng 
ông ãy chang có liiòp ỳ vói ho vè sw 
dinh tòi Chúa và str nòp Ngài cho 
dán ngoai. 

Lnân dên đày, có 10 có ngiròi bình-
phàm nôi ràng dàu chúng ta còng-nhàn 
ông Ni-CÔ-đem đi yêl-kiên Bírc Chúa 
Jèsus lúc ban dèm chì có có-ticb tót, 
song chira dú băng-ccV khiên la tin 
ràng ông ãy dà có lòng Ihành-thàt lin 
Chúa. Vàj', xin xem (|ua mãy càu 
nũa (Giăng lí): 38-42) có chép vè viêc 
òng Giò-sép và ông Ni-cô-đem dã làm 
lúc các mòn-dõ Bírc Chúa Jèsus trõn 
hêl , lúc là hai òng ãy dên xin phép 
l 'hi-lát láy thi-hài Chúa dè chòn. Nhò" 
khÚC sách này chúng ta điroc biêt ràng 
Giò-sép là ngiròi wlàm mòn-đõ Bírc 
Chúa Jèsus môt cách kin-giãu vì so 
dàn Giu-đa,» còn «Ni-cô-dem... cũng 
đén, đem Iheo đò mòt trăm càn mòt-
điroc hòa vói hr-hòi,» ròi «hai ngiròi 
láy xác B ò c Chúa Jèsus , dùng vài gai 
và thuóc thom gói lai, theo nhir tuc 
khâm-licm cùa dàn Giu-đa» và đã chòn 
Chúa noi mòl cái huyèt mòi tai găn 
chõ Ngài đã bi dóng d inh . Dãu trâi 
qua thòi-gian ba năm Bírc Chúa Jêsus 
thi-hành chírc-vu, hai ông nay vón là 
kè tin Chúa cách kin-giãu vì so - dân 
Giu-da, song ngày Chúa đã chêt thi 
đírc-tin trong lòng ho đã lò ra cách tõ-
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tiròng !:ini,—«vì tin btri trong lòng mà 
diro-c su- công-b inh , còn bò-i iniêng-. 
làm chi'rng mà điro-c sir ci'ru-ròi» (Rò 
1(1:9, 10). ttang khi hai òng này di 
xin xác Chúa hay di chôii Ngài thi 
chang so--hãi gl, dàu ho chác phâi làm 
chúng cho quan Bòn-xo- Phi-lát cùng 
nhièu ngiròi khác biêt râng ho là môn-
dô Chúa ; vi ngoài kè k inh-mcn Ngài 
ra, nào có ai lo làm vièc ãy dàu . Và, 
vi B ù c Chúa Jèsus đã hi hành-h inh 
nlnr môt chánh-lrj phani (án Ngài là : 
«JKSUS , ngiròi Na-xa-rét, vua dàn Giu-
da»), nên theo hinh-luàl dàn La-inã 
thi xác Ngài phâi bi quăug ra ngoài 
thánh thánh , tai no-i ngiròi la llnròng 
dò rác và t ro (Ê-sa i 5 3 : 9 ) . Vây, khi 
Glô-sép và Ni-cô-dein làm viêc lò-Ihiên 
này thi khòng kè sir song minh là qui , 

dành lòng vì Chúa mà lièu mnng, dàu 
có ngiròi vu-cáo ho là dòng-dáng vòi 
Ngài cũng măc . 

Rôl lai, nêu la chì nghi cho Ni-cò-
deni khòng diroc còu là tai vi trài môt 
thòi-ginn ngân-ngùi ôngso- làm cln'rng 
vè lòng lin-ngirông cùa mình , thi la sê 
nói làm sao vè niiròi môt mòn-dò Ngài? 
Dàu nhũ-ng ngiròi ãy đã ln'ra Irung-lin 
vòi Chúa và quyêl khòng hè lia-ho 
Ngài, song khi lliãy Ngài hi hál thi ho 
đã truii di câ ; lai san khi Ngài t ò kè 
chè't SÔng lai thi ho vàn so-sêj dàn Giu-
da, dên nòi mòi khi nhóui lai thi dòng 
cù-a kin mít. Song la o-n Chúa, Ngài 
khòng phâi là khòng công-binh mà hõ 
nhũ-ng con-cái Ngài vi sir khuyêt-dièin 
ciìa ho, miên là ho có lòng fin-nãn và 
khàn-cãu Ngài Iha-llnr cho. 

T H I - C A S i r - B Ò 
H O C - S U I ' H A N - B l N H - L l f t U 

Su* hiôp mòt và lòng nlio-n-đú-c 
cùa tin-giáo ban d:m 

(Str 2 : 42-47) 

Kia 1 Hòi-Thânh dau-tién 
Vàog lò-i C.lnìii day-Uliuyèn, 
Anh em cùiif* bê lianli, 
c.âu n j ! u \ i M i cácli tliièng-llêng. 
Hòi-Tliáiih l.-n llièin dòng 
Vi quy&n-pliép la-lùng. 
N'liirl làm lliò- Chúa Tliánli, 
II11-1« cùa lai ftn chúng. 

Chũ-a ngu-ò*i què cho-n 
(Si> 3 : 1 - 1 1 ) 

Giò- thi'r chiu lii giò- càu-ngu\?n, 
Thánh Sè-pliii lèn diên cùng Giăng. 
Cò ngiròi què cang nâin lun 
Ò nffi cùa Bcp, xin ãn dò ngày,— 
•Xin liai òng xufing lay làm plnròc, 
Bòa lãl-ngii\cu ngõ diroc ãni no.» 
—»IJac vàng dàu có mà cho, 
Nlio-n (lnnh Bãng Chrisl, ngny giò bu-ó-c 

đi.» 
Ngirò-i què cang lòc-tliì lièn nianli, 
Y nlnr lò-i cùa Thánh Phn-rò ; 
Nhày iiiírng. lòn liéng lung-hô, 
Căp cùng hai Thánh dòng vò đèn-lbò-. 
Ai lliáy cflng sirng-sò chuyên la, 

Cà tiêng khen, câin-la Chúa Trò'i. 
Xini ngòi mòl cliò, thirniig ôi, 
Mà nay dòng hál Ihành-lho'i Iriròc 

dãi. 
Danh J é - S O S Ihãl dai-tãi I 

Phi-e-ro* giàng lan thũ- hal 
(SlT 3 : 12-26) t 

8. Nay, nghe Bi-riâc biên ilòi lò-i: 
Ai cliira ngiròi què vây, các ugiroi ? 
Châng bò-i qiiyèn nginVi tir dirói dai. 
Chì nhò-danh Chúa ngu lièn tròi. 
Tièn-lri iriig-iigliièiii lòi Kiuh-Thánh, 
Bâng Chrisl lii-sinh còu tõi uguòi. 
Tua klia xct minh mà hoi-cài, 
Thlên-đirông nlièu-IBnh phuòx dòi 

dòi. 
Thánh Phl-e-ro- và Giăng ò-

triró-c tòa còng-luân 
(Sir 4 : l-2'2) 

9. Triròc tòa công-lllftn nòi dinh-ninh, 
Bi-đtc <1ày o-ii Di'rc Tllánh-Llnh. 
Ngirò-i binh clura lành, nhò môt Chi'm; 
Diról trò-i điroc círu chang hai danh. 
J è - S U S , danh Bâng dáng iruyèn ra, 
Chiu chêt vì lòi, s6ng lai mà. 
Van-lù- thà vâng lòi Chúa Thánh, 
Ilir-sanh nào chiu Inih n»iròi ta. 
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D A N H - N H C N BOI VO*I KINH-THANH 
Viclor Iliif/o nú i : «Klii nào dân Pliáp 

liií'l <lpc, thi lu phài dira đirò'iig cho Iri-
kliòn nio-iitang ròi, bãng khóng thi lai 
roi-loan nfra. Thà n- u-clõi eôn licrn blCl 
sni. HOy IIIKV ràng quxcn sách trieTlỳ 
iiluYl, dirpr dâll chuQng nlu'rl vo síng làu 
nlu'rl chinli là Kinh-Thánh. Vày, hày gleo 
gi6ng Tin-Lànli kh lp các lang-xótn. Mòi 
túp lcu phài có mòt quye'n Kinh-Thánh.* 

Dũc Chúa Trói ban cho loài ngirỳi. 
Kliun;: có Kinh-Thánh thi ta khòng thè 
biêt dcu 11:10 lii công-binh, dèu nào là bát-
công. Kinh-Thánh giãi-luàn Diiihtg difcu-
kièn làm clio ngiròi ta dirpx hirù'ng lianh-
pluróc dòi này viì dòi sau.i 

fíoosruelt nó i : •Trpng bàng licl-ké 
Dlìffng hàe vì-nho-n thé-giói, la Iháy nhièu 
nliírt hi nhirng nginVi chuyèn-lãni kè-cúu 

A . 

Kinl i -Thnnh cl l ì rtlrfrng d e n s\f sfĩng 

Emile Faguet nól: «Chl dírng vì plunnig-
diên văn-cliirang, Kinli-Thánli cOug dã là 
mòt làu-iliii niy-lt' hon hêl cùa tir-UròaiR 
loài ngirò~i.>i 

Alexandre liibol nól: «Nê"u khi di đu-
l i c l i lòi cliĩ dirrrc đcni tlico ba quyèn sách, 
tôi s? clion Kinli-Thánh triróx hê"t.» 

Salomon Iicinach nól: «NÔ'u so-sánh 
Kinh-Thánh vói kinh-dien cùa khòng cír 
i l i i o nào, tlii sc Iháy Kinli-Tbánli rõ-ràng, 
bo-ich, nhnn-dao va cò láuli-cácli binh-
il.iii I K I ' I I O J ' I . C Ó thè nòi rSng Kinli-Thánh 
IA mà.11 lie!l thày lir-lirông cao-sicu cũn 
n í n van-miiih hiên-lluYi.a 

Charles Secrélan nòi: «Kinh-Tliánh diì 
I I M I li'io nhièu ninV: inát, soi sáug nhièu 
l i rcr i i j i - tàm, líiin nguôi nhièu niíSi àn-hàn 
và l i ièn-cãi uliicu lánh iu ' t lioai liíl nhfrii|> 
i n c l i kliác.a 

Abraham Lincoln nòi: tTôi chì cò thè 
n ò i mòl điJu này vè quyèn sách la-lùng 
• 11 r»J 11._; ríy : Nó là m lír qui-báu nhírt cùa 

Kinh-Thánh rál cln-tb&n. Tòi tán-thànu 
cái ỳ 11111611 str kc-cũu Kinb-Tliãiih càng 
ngày Càng lan rông và sâu-xa, 11 gô hàu 
dàn la Ihu-c-hánh I.òi Dírc Chúa Trói, 
chó- khòng láy iighc lâm díi.a 

Lacordaire nòi: «0' này, dã tròt ba 
nnroi iiăin tòi dpc Kinli-Thânh, ngày nào 
cũng lim diroc ánh sáng niòi-nic, cùng 
lliáy tlièin ỳ-nghĩa sàu-xn.» 

Giám-iiiuc tl'llulsl nòi riíng : «Tòi tin 
cbftc, ràng vi I I U I N I 1 ta khòng dpc Kinh-
Thánh trong mòl Irăni iiăm nay nên Hòi-' 
Thánh găp lai-hpa UVn, linh-hòn ngiròi la 
hóa ra ycu-duõi, và lòng tin đao càng 
ngày cànn hi dỳp lál.» 

Perreytie nòi: «Vi trong nhã-tliò cò dpc 
Kinli-TI'ánli khi hành lê, n í ' i i nhièu ngiròi 
lirò'iig làni ràng dpc Kinh-Tliánb nhir tlié 
là dù ròi. Ilci tiròng lãui ràn^ 111 i 1111 dã 
li lí'u l n r i Kinh-Thánh, chó Ihâl ra lip hièu-
biét il làm. Chang; cò gi vírn dc hicu, dpc 
vui, hay yèn-úi, ngpl-nnào, vír» nianh-niè, 

(Col lii'p 11 -111 „ 224) 



BA CÂU KHAU-H1ÊU 

&JHÀ-THÒ' thành-phÔ Milan, nvróc 
Ỳ, có ba cùa, moi cùa có mòl càu 

k h a u - h i ê u b a o - h à m ỳ-lt 'r s à u - x a . 
Birôi mòl cliíim hoa hòng la doc máy 
ch í r : «Moi str làm cho la Ihôa-thich 
chĩ còn trong giày-lál.» Lai dirói mòl 
cày thâp-lir la doc inãy ch í r : «Moi str 
làm cho la boi-rõi chi còn trong giày-
lát.» 

Nhirng trên cùa chánh có càu n à y : 
«Cái gi còn lai dòi dòi mói là quan-
trong.» 

U'óc gi ai này cũng nói nlur Phao-Iô 
r àng : «Chũng ta chang chăm sy thày 
diroc, nhirng chăm sir khòng thày 
d i r o c ; vì nhirng str tháy diroc chĩ là 
lam-thòi , mà str khòng Iháy diroc là 
dòi dòi khòng cùng váy» (II Cô4 : 18) ! 

o o o 
ÔNG TU-Ó-NG LA-KỲ 

f~*Ô truyên thuât ràng dai - liróng 
Gàrìbalđi mòl ngày kia nhóm-hop 

quàn-dòi ăn-bàn rách-riròi mà hièu-
du r à n g : 

—Ta cho các ngiro-i str dói-khát , 
lanh-lco, t l i t rong-t ich và chêt tràn. 
Ai vui lòng nhàn các deu áy thi hày 
theo t a ! 

Chang mòl ai lìa-hò (|iiàn-dôi. Anh 
em Iheo Đ ò c Chũa Jêsus cách n à o ? 
Ngài phán r à n g : «Ai gìn-giũ- sy song 
minh thì sê mát , còn ai vì c ò Ta mál 
str song minh Ihì sê tìm lai diror. (Ma-
lhi-o- 10: 39). 

O O O 
LÙl CON TRE 

TE7M Nam pham lôi, me bèn hál sang 
ngòi t rong phòng bèn c snb mà 

suy-nghĩ và xét mình môt lúc. Chòng 
mtròi phút sau, em. l i ò lai, măt-mày 

hón-hò , vui-ntòng, nói vòi me r à n g : 
—Con dà suy-nghĩ và c à u - n g u y ê n 

ròi, mà a. 
Me nó i : 
—Chà ! Tót quá ! Thàt là có ich 

cho con, châc con sê doi ra n g o a n -
ngoán, dáng yêu dàng qui . 

—Ò ! Thìra mà, con khòng càu-xin 
Đ ò c Chúa Tròi dòi lòng con nèn 
ngoan-ngoán, nhirng càu-xin Ngài làm 
cho mà nin-chiu moi den làm-lõi cũa 
con dă pham. 

Đó há chang phài cách ta l luròng 
dôi-dăi vòi nguòi khàc và muón ngirói 
khác dói-dăi vòi mình s a o ? Chúng la 
khòng chiu hi-sinh môt chút gì, nhirng 
hăl kè khác h i -s inh dũ thò . 

O • O 
Ỳ-TU'Ò*NG BI B Â U ? 

TV/TÔT cô bé, môt hòm, hòi me r àng : 
* * * —Ngiròi la nói răug khòng có 
gi mát dircrc. Vày thi ỳ-liròng cũa ta 
di d à u ? 

Me nghièin-nglii đ á p : 
—©i lèn den B ò c Chúa T r ò i . Ngài 

nhò- ỳ-liròng cùa chúng ta mãi mãi. 
—Măi m ã i ! 
Rôi cô guc dàu vào lòng me mà làm-

bàm r à n g : 
—Bêu ày làm cho con s õ 1am. 
Ai trong vòng chúng ta mà chang 

phài nói nlur cô bé áy ! 
O O O 

ĐÒ BIET VÌ SAO? 
\Jl O T òng muc-sir tõ cho ban biel 
*• *• nhòng lòi lin-dò trong ch i -hô i 
minh nói thác vì khòng s ièng-năng 
n h ó m - h o p t hò -p lu r r / ng B ò c Chúa 
T r ò i . Ông r à n g : 

—Nê'u tròi lanh , ho sq sanh h o ; nêu 
tròi náng, ho so- mòi- inèl ; nê'u tròi 
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nura, ho so" nhírc g à n - c õ l ; nê'u trúi 
nâng,... 

Thãy òng muc-str ngàp-ngirng, ban 
ln'ii hòi: 

— Trúi nltng Ihi SÌIO? 
Muc-str thong-lhà nòi licp : 
—Ho sff bui vi Irong bui có vò-sõ vi-

tn'mg Iruycn bjnh, nhírl lá hinh lao. 
Song nhirng ngu*ò*i <li xeni chóp bóng, 
coi hál và dtr cuôc vui-cho*i trong ngày 
('.húa-ulurt thi dtroc ngoni-trìr, vi ho 
chang càn sp lanll, nóng. nnra nĩìng 
thi hét. 

O O • 

SONG. CHET VINH-HIEN 
T ŨC gãn chcl, Caloin gói Iha cho 
* _ i ban, nói r âng : «Tòi khó thõ , sìSp 
làt hoi, nlurng lòi láy làm vui vi song 
và chcl trong Bírc Chúa .lèsus-Chrisl, 
là Báng khiê'n str song và str chc't giúp 
icb moi con-cái Ngài.)) Quâ thàl , ông 
(lòng-thinb vúi I'hao-lò mà nói r âng : 
«Vi Báng Chrisl là sir sõng cùa tôi, và 
sir chcl là ilèu ich-lpi cho tòi váy» 
(Phi-lip 1: 21). 

Ta song nlur Ihe chang? Ta sê chc't 
nlur Ihe chăng? Khòng có cuòc dòi 

nào hanh-pluróv diròng áy. Kbông 
có SÌI chcl nào vè-vang diróng áy. 
Nguyên Chúa cho chúng la sông yk 
chêt nlur vày ! 

O O • 

CÁNH TAY CMT CÚ'U DU'Q'C 
MANG NGUÒ'I 

r p H U ( V xira, bèn Hi-lap, òng Hschyle 

hi dàn Ihành A-thèn kêt án xir-tù, 
sá[) phài dem ra pháp-lrirò-ng. Anh 
òng, là Amynstas, dã nòi liêng làm vi?c 
cho nbà-iuróc, mál mòl bán (aydirong 
khi cám quàn và Ibáng Iràn lãy-lirng. 
Hay tin em hi khép án chc't, ông bèn 
dén dúng triróc lòa án, chang nói 
chang râng, chl gio cao cánh lay cul 
cho moi ngiroi xem. Sír-thàn chép 
r âng : «Tháy dáu-bièu vè sir dau-dón 
òng dà chju, các quan lòa lien n h õ 
nhOrng công-vièc òng dà làm cho dál-
n u ó c , nên vi có òng mà Iha bòng 
Eschyle, là qgirôi dàng hi xír-tú.» 

Bírc Chúa Jêsus «có Ihe círu loàn-
ven idiũng kè n h õ Ngài mà dcn gàn 
Bírc Chúa T rú i , vi Ngài hâng sông dè 
cãu Ihav cho nlurng kè áy» (Hé-bo-ro 
7 : 25).—7". K. B. dich. 

B I E U - L Ê 
CÙA HÔI T I N - L À N H B Ô N G - P H Á P 

OÒN-Ql 'ÁN dã in xong 2.000 quyèn Bièu-lê cùa Hòi Tin-Lành Bòng-I 'háp . 
Sách dày .'10 trang, có pbu thèm muc-luc, in bâng giáy lôt, ngoài có bia dcp. 

Nôi-dung quyèn áy cbia làm bôn phân : 1) Str lò-chúc cúa Tông- l ièn-bòi ; 2) Str 
lù-chùv cúa Bja-hat l iên-bôi; 3) Sir tò-chírc cùa (^hi-bòi : -1) Muc lin-kinh chúng 
cùa Hòi Tin-Lành Bông-Pháp. 

GIA BAN (kè cà tièn ctróc) 
í quyèn 0.05 
T ú 2 dén 25 quyèn—0.04 mòt <iuycn 
T ú 26 đên 100 quyèn—0.035 mòt quyèn. 

Anh em nào mua it, xin gói báng timbres cho tiên. 
Trong 2.IKMI quyên nãy, bòn-qqán sc gói vao Sài-gòn 1.250 quyèn. Vi phài 

di dtróng mà't gàn mòt tbáng, nên clu'rng tluro-ng-luan tbáng Aoùl mói tói. 
Anh em giáo-hfru trong Nam, ai muôn mua il hoãc nhièu, xin cír gòi t b o trtrc-
ticp cho òng Hugnh-minh-Ỳ, sìi 329, I'hõ Fr'ere Louis, Sài-gòn, Nam-kg. 

Còn các anh em ó Trttng, Bâc-kỳ, ai muun mua, xin cír gòi t h c cho bòn-
quán (V 1, I'hò NgnySn-Trãi, Hà-nòi. 
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BAI HOC TRITCTNG 
C H U A - N H U T 

Ô N G H. H. H A Z L E T T 

1 2 J U I L L E T . 1 9 3 6 

N A - Ô - M I V À R U - T O * 
(Ru-to 1 : 15-22; 4: 13-17) 

Câu gÔc: —Ngu-ò*i nũ- nào kinh-so- Búc Giè-hô-va sè điro*c khen-ngo*i 
(Cliãm-nRÔil 31 : 30) 

Gia-dình lê-bái 

C Juillel Xnâl 2 : 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Ru-io- 1 : 
» 2 : 
» 3 : 

.» 4 : 

1-10 
1-22 
1-23 
1-18 
1-20 

11 Vua 4 : 1-37 
I Ti-niô-lhè ">: i-l(i 

L ò m mò* đàng. — Ngoài ra nhỳng hài 
hoc thidng-liêng rál càn-yêu, quyèn sách 
nay còn bày-tô nhièu dèu vè phong-luc 
Dgày xira cùa dàn Giu-đa và vè gia-pho 
cùa vua Ba-vi l cùng chinh Dírc Chúa 
Jèsus-Chrisl nũ'a. Truyèn cllép vào sách 
Ru-to dã xày ra nhâni thòi-kỳ các quan 
xét, song sách này dirpc chép sau khi 
vua Da-vil dã tri-vi và thăng-hà ròi (4: 
22). Phàn nhièu nhíi giâi - nghĩa Kiuh-
Thánli tin râng lièn-lri Sa-niu-ên là tác-
già sách này. Dàu Mõ-áp là dòng-dõi 
cùa Lól (Sáng 19: 30-38), và ho thò- tà-
Ihàn Kè-mòc (Dàn 21: 29). Cuôc thò--
plurcnig ciia ho râ't là ô-ué và xău-xa lâm. 

Giăl nghĩa t i rng càu môt 
Ru-to* 1 : 15. — «Chj con dã Irò' vè.» 

Trèn càu 14 Qt-ba dã li'r-giã bà gia uàng, 
và hãy giò' Na-ò-mi cũng khuyèn Ru - la 
hãy tvà vè Iheo nó đi.» Lòi khuyèn-l)ào 
này rál là phi-lỳ, vi đáng 15 Na-ò-mi phâi 
khuyèn hai nàng dâu bà di t rô vè xír Ca-
na-an vó-i bà đăng thò'-phirpng Búc Giê-
hô-va, là Dáng Ciio-n-lliàt, hon là di vè 
xi'r ho dè sùng-bái tà-thàii, song có 15 lòi 
khuyèn-bào này châng qua là môt cách 
bà Na-ò-mi dùng dăng tlur-nghiêm đúc-
tin cùa hai nàng dàu ngirói. 

1 : 1 6 . - «Chò nài lôi phàn-rS ine,» 
hay đich là : eđírng ughich vó'i lôi» cùng 
dircrc. «Me di dâu v. v.» Dàu Na-ô-nii 
phài chiu khS dên mãy di nfra, Ru-to-

cũng sln lòng dòng chiu khS vó'i bà. 
«Dúc Chúa TnVi cùa me túrc là Di'rc Chúa 
Trò-i cùa tôi.o Châc Na-ò-mi dã năng 
làm cln'rng vè đao Chúa cho hai nàng 
dàu này, den nói R u - t o dã đinh bõ đirò-ng 
tôi-ác mà hfit lòng theo Bâng dã lira-chon 
niinh làm lò-niâu Bâng Círu-thé' vè sau. 
Lòng tín-ngirõng cùa Rii-l(>' là niõlsir lin-
cày rál linh-đông. 

l s 1 7 . - « T h á c và... chôn... Ru-tcr 
khòng còn hi-vong t rà vè xír ngoai-bang. 
•NgUJ'ên Dírc Giê-hô-va giáng hoa cho 
lôi !» «Giè-hô-va» là danh Búc Chúa 
Trò-i dã tir xirng khi Ngài lâp giao-iróc 
vúi tô-phu dàn Giu-da. Dàn ngoai-bang 
clitrig cò phàn vè danh rãt qui-bâu ãy. 
Bò'i càu này I U 1 - I 0 ' cũng gián-tiêp thè liúa 
s5 Irung-lin vói Dírc Giè-hò-va cho dên 
ché't. 

1 : 1 8. — «Na - ô - mi thay nàng quyê't-
dinli v. v.» Châc Ru-to" dã tin hòi Irong 
lòng, và tin Dáng Mê-si phài dên de cúu-
chuôc moi ngirò-i. Khi ay Na-ò-mi châc 
mùng-rò- khòn xiét kè vi dã dâl inõt sanh-
linh 1 r.V lai vó'i Chúa. Nàng dàu này 
ChSng nhfrng yên-ùi bà gia mình vè su-
niát chòng và hai con trai, song vi hai 
me con dòng mpt lòng tln-ngir&ng vòi 
nliau llii cãng có sy giao-thõng màl-thici 
ho'n nũa. 

1 t 19.—«Bi dên Hêt-lè-lieni,» it ra là 
80 hay 90 kí-lô-mét. oCà thành dèu cSm-
dông,» hoăc vi mó-i hay vè su buòn-hã 
đã xày dê'n cho Na-ô-mi, liay là vì nghe 
nói vè sy trò* lai đao cùa líu-to' và lòng 
hai me con yêu-lhirong nhau. 

1 : 2 0 . — •Chó* gpi v. v.» Na-ò-mi làm 
tirò-ng râng vi bà dã găp rânh-ngô rál 
khõ-khăn nèn có có mà dòi tén nhir lhc! 
Song Bãng Toàn-năng vân còn che-chõ-
con-cái cùa Ngài, và nêu bà có "lliè biêl 
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Iriróc lúc già-nua minh sê ra sao, át bà 
khòng có lò y niuõn doi tèn bao giò'. 

1 i 21.—cBìy-diy.* Khi bà di ra dìlu 
vào lúc đói-kém, song vi chòng và hai 
con Irai ba V9.II con khôe-manh, nèn bà 
kè là «dày-dày.» Str mál tài-sàn còn dê 
chiu lurn str mát bà-con, nèn khi 0- xír 
Mò-áp vè mòl minh, bà 11101 gpi là «tay 
khòng.* 

4 : 13.—«Bò-ô láy Ku - t a làm va.» 
Theo luãt-pháp Môi-se, khi nào chòng ai 
chêl thì mòt anh hay cm nào cùa chòng 
phài cirói ehj hay cm dàu ngtrài dũng noi 
ilanh cho ngtrài anh em chcl và khòi 
mát sãii-nghicp (Phpc 25: 5-10). 

4 I 15.—«Nó sè an-ùy lòng bà, dirãng 
già bà v. v.» Na-ô-mi hinh nhir đirpe bS 
sírc mà Irc lai vi dirpc bòng-àm cháu. 

4 : 1 7 . — «l)ăt tèn cho nó là Ô-bê't.* 
Tèn này rál là thtróng, song dày nó t rà 
nèn phi-thiròng vi ngtrài này thuõc Irong 
gĩa-plio Báug Christ. «Ò-bél là cha cùa 
V-sai, ông cùa Ba-vltl (Ma 1: 5, 6). Trong 
gia-phò Bírc Chúa Jèsus chép â sAcll Ma-
thi-a doau iuõi có kc tèn ba ugtrò'i dò'ii-
l)à là Tha-ma (nginVi Giu-đa) cũng lìa-
háp và Ru-ta (cS hai lá kè ngoai-bang). 
Lúc hay già Bírc Chúa Tròi há chang 
inuũn tõ cho luyeil dàu Ngài bicl rang 
tìang Mê-si cùa ho cũng phài círu-chuôc 
ìiuiõn dàn hay sao? Và lai, bài dò nlurng 
COn-cháu Ihièng-Iièng cùa Àp-ra-haiu sè 
dòng lian nlurng con-cháu theo phàn 
sác-thjt. 

i j ' n y - d i i i i j i bài hpc cho môi t ín-dõ 
Có khi lin-dò thàm (hay là làn liéng 

cùng cò) than-lhò' rang: ol'hài chi tòi 
kliòug dìrng trong cành-ngp khó-khãu 
này, át sè dirac vui-vè han.» Nhirng sy 
vui-inírng thàt <>• trong Chúa chang hc 
cál tai cùn-cãi nhièu, bà-con dòng v. v., 
bèn cát tai str qucu-hiê't Chúa và srr giao-

thòng vò-i Ngài. ()" giũa thài-kỳ kinh-tê 
rát quàn-hách Chúa có Ihè dò an-plurò-c 
thiéng-liéiig làn vàt-chál cho con-cái Ngài 
càng ngày càng thèm cũng nlur cho bà 
Na-ô-mi và bà Ku-la ngày xtra vày. 

Glâi-qiiYét van-dè khó 
Có ngirói hòi ràng: «Tai sao Bírc Chúa 

Tròi khòng chon loàn nguòi võn không 
111<">- hinh-lirang và có nci tál dc làm l(i 
plu.i Oáng (Christ? Làm sao Chúa cho 
phcp ngirò'i ngoai-hang, cà dén ngirài ky-
nír, thuõc Irong gia - pho Bàng Christ?* 
Chúng lôi xin dáp ràng: «Néu Bírc Chúa 
Trói phài chon kè chtra tùng pham tòi 
làm lò-phu phàn xác cũa Con Ngài, thi 
Ngài sè gàp ngirài dò à dàu? Và lai, 
luy là nguòi xáu net dèn máy di nũa,song 
sau khi dtroc cúu bài àu-đièn thi trtróc 
măl Chúa nào có Ihua-kcm ai dàu? Lai 
uíra, khi ta hiét rò táiih-nét cùa nhirng 
tò-phu Báng Christ, thi ta mói hièu rõ' 
Ngài dã ha minh xuõng chírng nào dè 
bài dòng-dõi áy sanh ra ( l } h i - l i p 2 : 7), 
dc niaug bon-tánh nhan-loai và thay ho 
mà hi-sinh minh trên cày Ihàp-lir. Vì cà 
áy Ngài hnòc phài sanh bài nguài n f i 
dòng-lrinh inù-i thoál khõi str mâc nguyèu-
I Õ I cũa tò-tòug di-lruyèn lai.* 

Câu hòl.—Gia - qtiyén Na-ô-mi qua xà 
Mò-áp có phài vi Ihièu dírc-tin chang?— 
Mac-lôn và Ki-li-òn ctrài vp ngoai-bang 
có dep ỳ Chúa không? 

Thi-du vê bài hpc 
<Rti-ta không chiu phàn-rè ngtrài.* Có 

mói bà già kia mâc binh làu nàm, phài 
nhó môt cô con gái chám-nom, sàn-sóc 
luôn. Bũa np, có ban-lnru dín Ihàm. 
Bà n i c chi con minh và nói rang: «Tòi là 
gáuh rát nluig cho nó.» Cô llucu-nn rál 
thirong bà me nèn Irà lòi lièu ràng: 
•Chang có bà mc nào có thè hóa ra gánh 
năng cho chinh con-cái hp.» 

3 0 E 
1 9 i l U I L L E T . 1 9 3 6 

VUA B A - V Í T 
(1 Sa-mu-én 26:5-12; II Sa-mu-ên I : 23-27) 

Câu g o c —Mòi môt ngiró-i t rong anh em cho* chăm vê Io*l r ièng minh, 
nhirng phài chăm vè lo-i kè khàc nũ-a 

(Phl - l ip 2 : 4 ) 

Gia-dinh Ié-bái 16 — II Sa-mu-ên 18: 1-38 
13 Juillct I Sa-mu-èn 16: 1-23 17 — - 19:1-40 
H _ - 20:1-43 18 - - 22: 1-51 
15 - 24: 1-23 19 - I Vua 2:1-35 
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Lói mò* đ à n g . - Danh vua Ba-vit (lirgc 
chép hffn 1.000 làn vào 26 quyèn sách 
cíin Kinh-Thánh. Da-vit la ngirôi chinh 
Bírc Chúa Trói ilfl làp lèn làm oVua cao 
hffn hêl các vua trèn đál» (Thi 89 :27). 
Theo hai hpc liôm nay, dàu Ba-vit đã 
chiu Sa-mu-èn xírc dáu ròi, song vi Sau-
Iff clnra thăng-llà iièn Ba-vit clura có thè 
kê-vi ngirói. Ba-vit dã sanh ra đp chtrng 
1085 nălll T. C, và dã đirp-c tôn làm vua 
dàn Giu-da năm 1055 T. C , Sau-lir và Ba-
vit là hai ngirò-i khác hãn nhau. Dàu Ba-
vit dã pham tôi mà Sau-lff khòng hè pham 
đén, nliinig mòi khi váp-pham, Ba-vit dã 
ha mình xuõ'ng và àn-nán iriróc măt Chúa 
(II Sa 12; Thi 51 v. v.). Sau-lff khòng hè 
làm nlur thè\ 

Giài nghfa t í rng càu mòt 
I Sa 2 6 i 5.—«Ba-vil... đi dên làn nffi,» 

tírc là gò lla-ki-la ò- dòng váng Xíp (câu 
1-3), cách phia nam tllành Giè-ru-sa-lcm 
chúng 32 ki-lò-mòl. «Áp-nc» và Sau-lo 
là anh cni Cllú bác (I Sa 14:50). «Sau-l<> 
ngù tai dòn.» Bàn khác dich là «ngù õ 
gifra các xe cô,» kèo Ba-vit xòng vào Irai 
quân mà giê't Sau-lff chãng. 

28 : 6.—«A-bi-sai» là niõt trong ha dõng-
sĩcò danli-liêng lón lím. Ông là con cùa 
Xè-ru-gia, là chj cm Ba-vit (II S a 2 : 1 8 ; 
10: 10; 21 : 16, 17; 23 : 13-1!); I Sù 18: 12, 13). 

26 i 8.— «Bírc Chúa Trói dĩt phó kè 
thù-nghich v. v.» Vi Sau-lff đ ! làm phen 
loan giêt Ba-vit ncnA-hi-sai tin chàc ràng 
Búc Chúa Trói dã dàn hpđên dò dc háo-
thù cho nguói. iCho pliép lòi láy giáo 
dâm...» có lè là cày giáo chinh Sau-lff dã 
dùng dc loan dóng Ba-vit vào vách (1 Sa-
mu-èn 18 : 10-16). 

26 i 8. -«Ba-vit hão... dírng giél.a Dàu 
Ba-vil vàn hiél ràng mình sc kè-vi Suu-lff, 
song ngirói dàuh nhin-nhiic và chó-đffl 
cliinh Chúa sc tòn niinh :èn. Ba-vi t 
khòng chiu tra tay liôn Sau-lff, hoàc cho 
phêp ngiròi khác làm dèu dò, vì luy Sau-
lff pham tôi và hãn h; Chúa hõ, song vàn 
là (kê ch|u xúc dàu cùa Bírc Giè-hô-va.» 
Sff-dì Ba-vit cù-dông nhir thè là vi ngtròi 
đã dáng tánli-maug mình trong tay Chúa. 
Khi la Iháy tin-dò nào cò-dpng cho ỳ 
ricng ininh dirpc Ihành-tiru, thi la có có 
bd-nghi ugirói dò clura phQc thánh-ỳ 
cùa Bírc Chúa Trói và chua dtrffc dày-dày 
Thánh-I.inh Nuài. 

26 : 10 . —Bóc Giè-hò-va chàc sc dành 
ngirói. Vi Ba-vil ò trong tay Chúa, nén 
òng cũng có Ihè trao moi si.r lo-láng cho 
Ngài, và riu chàc ràng Chúa sc h inh -v i rc 
minb. Ba-vil dã Iháy Chúa dành Na-
banh chêl (25 : 38). «Bín kỳ-djnb chét.» 
Sau-lff lón luoi hffn Ba-vil nhièu (16: 11-
13; 17:55). «Ngirffi ra t r ( iu v. v.» Sau-hr 
dã chè't cách áy (doan 31). 

6 111.—«Chì bSy láy cày giáo,» tóc cày 
phù-viêt cùa Vua và chì vè Chúa sc cách 
chírc Sau-lff dò. Níu niál cày giáo áy 
Ihì Sau-lff cũng khòng cò khí-giói khác 
dè dõ"i-dich thũ-nghich minh. (Cái binh 
nuòc.» VI ff nffi dòng váng Dên niát binh 
niróc áy thi cũng là nguy cho inang song 
Sau-lff. Khi sau (12-25) Ba-vit đ3 sai 
ngiròi dem dò này vè Irâ cho Sau-lff, càu-
xin Búc Gié-hô-va xù-doán giũa Sau-hr 
và minh, và Sau-lff dã chúc cho Ba-vit di 
diròng hinh-yén. 

II Sa 1 : 1 8. —«Sau-lff và Giò-na-thaii 
yôu nhau v. V.» Bàu Sau-lff là tlui-nghich 
cùa Ba-vit, khi Sau-lff dã thác Ihi Ba-vil 
chì nhó nhfrng vièc dáng khen cùa Sau-
lo- dã làm. 

t i 24.—«Ngirói dã m$c... trau-giòi áo-
xdng v. v.» Cò 15 câu này chì vè nlnrng 
cùa ciróp Sau-lff dã dem vèchia vói nho-n-
dân sau khi ngirò-i chiín-dáti và tháng 
trỳn kê thũ-nghich (I Sa 14:47). 

1 i 25.—«Có sao nguói dõng-sĩ ngã... 
Nlurn sao Giô-na-than Ihác trèn gò-nong?* 
Giò-na-lhan dã nhièu phen Iháng dàn 
Phi-Ii-tin trên gò-nòng, nèn Ba-vil lá\ 
làm la vi làn này nguói dã bi thát-bai (1 
Sa 14 : 1-46). Cò lè Ba-vit cùng láy làm 
ngac-nliiên vì Giõ-na-than luy khônglién-
can vào tôi Sau-lff dã pham, song dã < 1 fi n,•. 
clnu doán-phat víri ngirói. Ba-vit cfing 
dã híra làp Giô-na-than làm thù-liróng 
(I Sa 18 và 20). 

1:26.—«Uói Giô-na-than v. v.» Ba-vil 
khòng dám vui khi Sau-hr chê'l, song 
ngirò-i đã liSc Giò-na-lhan Ik v i i vi có' linll 
hàu-lian cùa hai ugu-ói. 

ÌTng-dung bàt hoc cho mói tin-dò 
Bàu ta nhó Ba-vit là mòl ugirói dõnft-

sT liír-danh, song Kinh-Thánh cũng tò-
hày lòng yèu-thuo'iig, str nhon-lír, si.r 
khií'm-nhuò'ng, $1f ngay-lluing, sir khòn-
ngoan, và dúc-tin lón-lao cùa nguói. 
Ba-vit rát xóng-dáng làm giro-ng cho la 



U I A N H - K I N M IIĂO 221 

vi? moi sir áy. Chúng la có lòng ganh-ti 
anh cm minh chàng? Chúng ta có co-
dòng .11- chiém lay chíre-phàn mà chinh 
Chúa dã liira ban cho ta cliáug? Tinh 
ycii-thirong chàng hè vui khi kè tlu'i-
Dglljch minh gap hoan-nan (ICÕ13:6). 
Nguyên Chúa giú|) ta giao phò dòi siSng 
iiiinli vào lav Chúa cách Iron-ven, Ihi 
chinh Chúa sc lo-Iièu vi? ngày tirang-lni 
cùa la ! 

Giâl-qiiYèt va'n-dè khó 
Nêu Ba-vil là tòi-lò cùa Dírc Chúa Trúi 

va lá ngiròi Dírc Chúa TnVi láy làm ira-
Ihich, Ihi lai sao ngiròi phâi qua môt 
Ihò'i-giaii khó khìin inó'i duirc làm vua 
hi dàn Chúa? Chúng lòi xin dáp nlur sau 
niìy : Néu Da-vil dil dircrc lòn làm vua 
Dgfly líic múi chiu xírc dàu, thi làm sao 
Ihoál khòi sir ttr-kiêu, vi ông còn trc híni 
(II Ti.'l :(">)? Da-vil buôc phâi hoc cho 
hií'l s i r yeu-duòi cùa nguòi ìiìri nhfrug 
nòi khó-khăn nguòi phài chiu, dang bíl 
límg iihò-căy sirc loàn-nàng cùa Chúa, 
chò- khòng hè nhõ' sirc rièng minh nlur 
Sau-hr dã lirng làm. Trãi qua llu'ri-kỳ 
Ihfr-rcn áy, (luuh-lhoàug ta diroc tháy 
nãn sir yêu-diiôi, nào sir manh-mc cùa 
Da-vit ; cũng cò lúc hinh nlur Da-vil dã 

niát líí'i) dirc-lin (I Sa 27 : 1), song có khi 
đirc-lin nguòi dã Ihcni lên hôi phàn, tĩ 
nlur khi ông khòng chiu giét Sau-hr. 
Song rtfl lai, Da-vit có lAm-tliiìii hoàn-
loàn nhú-cày Chúa và dcp v Ngài moi 
dàng, dín nòi Dang Christ khòng hò-lhcn 
vi dircrc goi lá (Con vua Da-vit» (Ma 21 :9), 

CAu hòi. - Ncn Da-vit và A-bi-sai dã giét 
Sau-Ur thi ho có hi càm là kc pham lòi 
sál-nhou Irirúc măt Chún chàng? Da-vit 
dâ trco girong sáng cho In noi theo vè 
nhũng dcu nào? 

Thi-du vè bài hoc 
• Bírc Giê-hò-va châc sS dánh ngiròi.» 

Tlnnh-thoang ta thãy trong báo dang tin 
cò ngiròi day lên tir xirnglà Dang Christ, 
là Dirc Tliánli-l.inli hay là mòt vi lliàn 
nào kbác. Khi ay có tin-dò ngã lòng và 
rãt lo-scrcho dao Chúa. Ho cfing ao-iròc 
Chúa trú nguòi ay khòi thé-ginn. Song 
ta hãy nlur Iruycn vua llê-rôl ngày xirn 
khòng nhiriVng si.r vinh-bicn cho Dirc Cluia 
Trúi, ncn dã hi Chúa dánh và bj Iriing 
đuc lllà chél (Sir 12:2(1-23). Khòng sòin 
Ihi muôn, mpi ngiròi bòi-ngbich cùng 
Dirc Chúa Trúi át sè hi doán-phat nlur 
vua Sau-hv vàv. 

26 JUILLET. 1936 
T I Ê N - T R 1 A - M Õ T 

(A-mól 7:7-17) 
Câu goc—Thà hày làm cho sir chành- t r i rc chày xuÕng nhir niró*e, 

và str còng-bình nhir sông lún cuon-ciiòn 
<A-inól 1: 24) 

Gia-dinh lè-bái 
Juillct A ni6l 1 
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26 -

và 2 
và I 
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1-11 
1-17 
1-H 

— 51:115 
Lòd mò- dàng . -Òng Aniôl dã hành 

clu'rc tiên-tri vào dòi O-xia, vua (•iu-dn 
và vào dòi (ìiê-rô-bò-ani, vua Y-scr-ra-cn 
(1:1), dò clu'rng nam 750 T. C. Lúc báy 
giò- ntrúc dàn Y-sa-ra-ên dã diro-c sir 
tliauh-viro-ng nhièu (II Vua 1-1:23-29), và 
vl cò' áy cò lâm kc làm lirò-ng râng tliòi-
ginn may - 1 1 1 â 11 ay sc khòng hi1 cùng. 
Nlurng vi dàn Y-Stf-ra-én dã pham lòi 
cùng Dirc Chúa Trúi nên Ngài dã kcn-

clion và dáy lcn òng A-mõ't, vôn là ngiròi 
làm ng . ic cliàn chicn, dàng bán-cáo clio 
dàn áy biél râng ho chàng có thc Ihoál 
khòi sir doán-phal cua Chún hon các 
dàn làn-eàn cua ho dàu. 

Giái nghia tirng câu mòt 
A-mÔt 7:7.—nCluia dirng... lay Ngài 

càm mòl dày chiiàn-nurc.n Dcu nSy ông 
ticn-lri chĩ Ihay trong sir. Iiicn-lbáv cũug 
nlur hai dcu Irèn kia (7:1,4) . Nlur bòĩ 
dày chuàn-nnrc, nguòi thp- niôc cò thc? 
biét búc tiròng nào tliang liny xiêu, Dirc 
Chúa Tròri cfing riitiõu dúng sir hièn-lháy 
niiy dè hày ra sir kbông ngay-lbang và 
sir lám-loi cua dàn Ngài. 

7:8.—(Khòng còn di qua nó nfra.o 
Vièc níly châc-chân, và Ngài đã dinh 
khòng cho ho nlur Ngài dà làm bni làn 
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IrinVc nĩra (2, 3, 5, (>ì. Crru-l."íre cũng có 
vài cho khác dùng dây clniàn mà chi ve 
si.r hùv-iliê' kc hòi-nghich cùng Chúa 
(E-sai 28: 17; 34 : 11 ; Ca-tlurrrng 2:8). 

7 : 9.—«Các noi cao cùa Y-sác sê bi 
hoang-vu» (xcm (Vsc 10:8), lúc là nhirnn 
noi dàn Y-so--ra-èn (dòng-dõi cùa Y-sác) 
dã dâng hi-sinh và xôug luro-ng cho các 
là-lhnn. nf'.ác no'i Ihánh... huy-phá.» 
Dàn Y-so-ra-èn dà làp bàu-thò- lai lìè-lèn 
và Dan (I vua 11 : 26 32), xirng các nrri 
íty là thánh, và klldng chiu lh<V-lay Chúa 
lai noi thánh thàt, là thành (ìiè -ru-sn-lcm. 
«l)ùng giro-m dánh nhà G i è - r ô - b ô - N N I . » 

tlu'r ha này dã ilnoc írng-nghiêm bo-i 
liÊI cùa A-xa-ria, con cùa Giè-rò-hô-

A N I (II Vua 15: 8-11). Bfri SI.r chfl nìiy nhà 
Vua Giê-hu dfl hj luyêt-diêl (II Vua 
10:30). 

7 : 10.— «A-ma-xia, Ihày lêlc,» là môt 
ngtròi thuõc vc dòng dòi nhirng Ihày tê--
lc già-dói cũa vua Giê-rô bô-ani Ihú nhíri 
làp lên (I Vua 13:33). «N'ói cùng Giê-rô-
b ò - A M v. v.» Bè-lèn có nghTa là unhà 
cũa Dírc Chúa Tròl» (Sáng 28: 19). Song 
vicác thày tê-lè này khòng hàu vicc Dáng 
Ch<rn-lhàt cùa Gin-có|>, là ngtròi ilã da' 
tèn chón áy, nlurng hàu vicc các là-thàn, 
N I ' I I nhirng lòi hain-dna cũa liên-trl A-mõt 
khòng cò thc dep ỳ ho. «.\infit làp-l$|> 
nghich cũng vna.s Phni chi thày l í- lc 
già-dõi này dã trimg ra lòi ém-diu cũa 
Ainot 4-5:4, 5, Ihì dã dánh do sir giâ-
dííi cùa minh. Chftc A-mól rat tròng-
niong vua Giò-rò-hô A I N hfii-cãi và Ihoát 
khôi sir đoán-phat. 

7 : «Th:*il vày...» Càu này nùa Ihàl 
và nfra già vì A-ina-xia có hõ xòt chír 
«nhà» ò càu 9. 

7 : 12.—ollòi kc licn-kiên.t Dó là IcYi 
nhao-háng cùa A-ina-xia. nTron trong 

Giu-đa.» VI A-iiiòl <|uc ò xír (iiu-da 
ncn A-nia-xia niunn ông Irò- vc xír áy 
cho X A - c à c h minh. Iìiét hao nguòi 
khòng muõn ngiròi truycn-dao cfla Dáng 
Christ ò- gàn ho vì hi lòi rao-giãng nga\ -
thang cáo-trách hoài. «Tai dò ăn hánh 
và nói lién-tri.a Vi A-ma-xia làm thày 
lc-lc dc kiím nrai ãu, nèn ngirói làm 
irũng ràng A-mót là môt «nhà nghc» cũng 
nhir minh. 

7 I 14.—Boi càu nìiy A-mõl làm chírng 
ò làng cho A-uia-xin hicl rang òng khòng 

INH H A O 

I T R làp minh lên làm clurc tlên-tri ílân. 
7 : 1 8 . - «Dírc Giê-hô-va dã hál láy la.» 

Phiróc thay cho lòi-tó Chúa cò Ihc quâ-
quyêt vc sir kèu-gpi cũa Ngài nlur A-mõt 
dày! nllãy di nói liên-tri.» Vi A-mól dã 
hiè't Dáng kèu-gpi minh, nèn òng chang 
sp A-ma-xia, dàu ngtròi áy dã hào òng 
di vi?. 

7 : 1 8.—nN'giroi nói iàng...» A-mõt llhâc 
lai cho A-INA-xia dai-v lòi ngiròi inói nói 
Irèn càu 13. 

7 : 1 7.—(il)írc Giê-hô-va phán...» A-mót 
niiión cho A-ma-xia hicu rõ làng I âng òng 
không lir ininh mà nói. O' dày A-mól dã 
di.r-ngôn vc niiin sir doán pluit: (1) «Vp' 
ngiroi sc huông dâlil trong Ihành.o Có 
lè lòi này chi vc quãn A-sy-ri sc hiep-dâm 
dôn-bà Y-so-ra-èn. (2) oCon Irai và con 
gái ngiro'i sc ngã hòi gtromt.* Dòng ho 
cũa A-ma-xia và nhicu nguòi khác sc hi 
tuyèl-li.r. (3) «Dát ngiroi sc hi chia hòi 
dày» cho nhfing ngtròi sc dèn kicu-ngu 
Irong xt'r sau khi dàn Y-so-ra-cn dà hi hál 
làm phu-tũ. (4) «Ngtroá sc chêl Irong 
môt dãl ò-uê,» lá noi chàng có ai thò-
plurong Dírc (ìiè-hõ-va (ô-sê 9:3-5). 
(5) «Y-so--rn-èn cllâc sc hi dày.n Khòng 
dày 50 nàm sau thi mpi lòi này dã írng-
nghièm cách trpn-vcn lâin (II Vua 17). 
Khòng klp thi chày str doánphal cũa 
Dírc Chúa Tròi sc giáng Irèn moi kc 
không chiu nghe lòi rao-ginng Tin l.ành 
círu-iòi Irong dòi àn-dicn này. 

Ú'ii(| - ( I I I I I Í I bài hpc cho mói t in-dò 
• Dírc (ìiè-hò-va plián.l Máy chũ- ãy dã 

chép vào sách này il ra là 59 làn. Dàu 
v(iy, lai-va dà thool dcn cho dàn Yso-ra-
ên vi hp (piyè'l khòng chiu nghe lòi phán-
dăn cũa Dáng áv. Ngu\ èn Chúa han cho 
ta có tàm-lhàn kinh-irpng và gifr Ihco lòi 
Chúa ! Tèn A-mól cò nghĩn là •gánli 
nãngn hay là «kc gánh-vác.» Ta cò sol-
sáng giãng Tin-I.ành dcn niìi lôi-lòi ngtròi 
la hinh nlur Irò nèn mòt ogánh năng» 
cho minh, cũng nlur cho A iufit chàng? 

Giài-quYè't vâ'n-dê khó 
Cò khi ngtròi Irnyèii-dao lu- hòi minh 

ràng: •Nêu nguòi ta chàng niuón nghe 
vè str doán-phal cùa Dírc Chúa Tròi, thi 
ta có phcp bò qua váu-dc áy chàng?» 
N'lurng A-mõt cò thc Irà lòi cho nguòi 
ãy ràng: tfông oi, 26 Ihêky Irnòc hp 
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clnìng mufín nghe lói tièn-lri cùa tsi đflu. 
Diiu vày, Iù-i íy dã điro-e irn^-tij^liiõm, vi 
là liiVi Chúa !>an cho ta ; và ngày nay các 
trirírng Chíui-nlurt luàu-càu dèu đtrong 
lipc lòi tiên-tri áy.» 

Cftu hói. —A-ina-xia là ai?—Lâm sao 
ngtròi có v ngliich vó-i liêu-tri A-niíU?— 
A-inòt đâ đir-ngòn vè vièc gi ?—I.ò-i ay có 
íriig-ngliièni ngay khòng? 

2 AOUT. 1936 

Thí-du vè bài hoc 
«llãy nghe lòi cua Dírc Gié-hô-va.* Mòt 

bà giáo triró-ngChúa-nhirl kia hòi mòt hpc-
trò rang: «Dao lac là gi?» Km nhò ay trà 
lói rang: «Tlurn bà, ay là khi thày ihuíu-
dira làm Ihuóc doc cho kè binh QÔng.i 
Dàu em khòng hu'-u gi, song nói vây cũng 
khòng sai (|iiâ vì giâng đao sai-laui nào có 
khàc tin-dò uóng thuô'e dpc lliiêng-lièng. 

VUA G I Ô - S I - A 
(II Vua 23: 1-5, 12-15, 21-23) 

Càu g6c: -Ngiro*ì phâi thò*-phiro*ng Chúa, là Dírc Chúa Trò*i ngu-o-i. 
và chl hSu vièc môt minh Ngài mà thòi 

(Ma-llil-cT I : 10) 

Gia-dinh lé-bái 
27 Jnillet II Vua 22: 1-20 
28 — - 23: 1-30 
29 - II Sír 30: 1 27 
30 — — 31: 1-21 
31 — — 33: 1-25 
1" Aoũt — 34 : 1-33 
2 - - 35: 1-20 

Lò-i mó" đàng. -Dàu dàn Y-SO-ra-én đfi 
hi dàv I;im phu-lũ vì có- lói-àc cùa ho, 
song dàn Glu-da chang sò*-hãi chi, cír 
ClVng lòng llió- hinh - tirp-ng luôn. Trâi 
qua 57 nfini hai vua Ma-na-se và A-inôn 
dã khiín cho dàn Giu-da càng ngày càng 
xa-cácli Dírc Chúa Tròi hon. Khi Giô-
si-n lèn ngòi thi niíri dirpc làm tuòi. Dàu 
& vào mòl thòi-kỳ ngiríri Giu-da râ't mô 
llicosir lliòr thàn-lirp-ng, song khi 18 ttioi, 
VUfl ív dã rán sírc ngán-càn (làn-sir cho 
kliõi lán-tò-i mãi trên con diròng t<)i-àc. 
Giò-si-n là vna sau-chòl cùa dàn Giu-da 
dS kinh sp- Dírc Giè-hô-va. Vi có- ay 
Kinh-Thánli chép râng: nNgirôi làm dèu 
lliifn Irirírc iiiỳt Dírc Giè-hò-va, di theo 
Irpn con diróng cùa Da-vil.» 

Giâi nghia tù-ng càu môt 
II Vua 2 3 t !.—«Trir<rhg-ISo» là cíic 

trirò-ng-tôe trong mòi chi-phài. Vi hp có 
chírc - Iràch cai-trj sir Ihò-phirpng cùa 
dàii-str. nèn vua Giò-si-a dã vòi hp dên 
nglic dpc luàt -phàp inói lìin ilirp-c khi 
ngirò-i la síra-soan lu-hò dèu-thò- Dírc 
Gic-hò-vn (đoan 22). 

23:2.—«l)oc... sách giao-iróc,» tírc năm 
quyèn sách cùa Môi-se (Xiiâl 24 : 7). Lúc 
niói chép thi quyèn này dã dè trong hòin 

giao-iròcl Pluic 31: 24-20). Có lèsách Phuc-
Iruvcndoan 28 và 30 cãni-dòng lòng Giô-si-
a ho'ii hêl, vi có chép vè sir đoán-phat sè 
xày den cho kè nào bôi giao-uòc Ihánh 
ay. Vì dân Giu-đa đa chuyèn-tâni thò- tà-
lliàu làn nàm nèn không ai llièm dpc luàt-
phàp này. 

28 i 8. — •I.àp giao-trírc... ln'ra đi theo 
Dírc (ìiè-liò-va v. v.i Dàu viêc tu-bìi nhà-
I I H V là rat càn, song vua Giô-si-a công-
nhàn rang có vièc tti-bo kliác càng càn-
yí'ii hon, lírc là lu-bo pliàn làm-thàn cùa 
hp. Hiêt bso ngirò-i tin-do bo sót viêc 
quaii-trpng này và làin luong rang viêc 
kliãc có thè Ihay-thê cho. 

2 8 : 4 . —«Iìa-anh.» Vua A-háp dã lâp 
bàn thò- tà-lliàn này Inróc hêt (I Vua 16: 
31, 32), vi nó võn là thàn cùa bà hoàng-
háu Giè sa-hcn, ngirôi Si-dôn, síing-hái. 
I.àu làn sir thò- - phirpng này dã dirp-c 
đcm vào trong dèn-thò- Dírc (iiè-hõ-va I 
«Ât-tat-tô» cfing là môt liình-tu-ong phu-
tlitiôc vòi sir thó-plurp-ng Ba-aiih và do 
vua A-háp lâp lèn (I Vua Ifi : 33). «Co-
biiih lièn trò-i,» tírc là các- ngòi sao, măt 
trăngi inSt Irò-i, v. v. So-dĩ hp tlnV-lny 
các co-blnh ãy là vì hp luò-ng nó là càc 
cung-điên cùa nhn-ng vi thàn hp ngir. 
«Thiêu các v(il dó... Irong dòng - ruông 
Xét-rôn.» Xét-ròii là môt cái trũng ngoài 
thành Gic-ru-sa-leni, ngiríri ta tlitrò-ng 
dùng làm noi dò rác. »Dem Iro nó dên 
Ilê-tén» đe làm ò-uê noi dàn Y-so-ra-èn 
dã tliòr-lay con bò vàng. 

2 3 : 5.—nDuòi nliũ-ng thày cà cùa các 
tà - thàn .» Vi bâng khòng duòi di thi 
châc cliâng bao làu hp lâp lai nlifrng 
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hinh-tirp-ug khác và xiii-giuc nhow.-dàn 
thò-lay nó. 

2 3 : 12-15—Máy càu này hày-tò'tiiém 
vè str dcp-bò moi hinh-lirp-ng míi các dói 
vua InnVc Giò-si-a dã làp lèn. Vua Giò-
si-a chang dc lai mòt dèu nào eó tlic 
khiên cho dàn Giu-da xày-bò di : 

chánh-đáng. 
2 3 : 21 — »Hoy gifr lè Virrrt-quá.a Khi 

moi hinh-tirnng dã hi đ à p h c và khi hpn 
thày cà cùa các tà- lhàn dã hi duòi di 
ròi, thi deu-lhú Dírc Gic-hò-vn mói điro'c 
thanh-sach. Lúc báy giô dàn Dirc Chúa 
Trói nuVi có thè giũ lc Virp-t-qua dè kỳ-
iiicni sir giãi-círu lón-lao mà Bírc Oiè hò-
va dã làiii cho hp ngày xira. Níu la côn 

huynh-hiróiig vè sir t hó phuong cũ cùa 
ta mòt chíil xiu, thi si.r thò-phupng mòi 
cùa t:i khòng tliè dcp y Chúa. Giò-si-a.;< 

dã (li'p-hõ cái cũ hêl Iron ròi m«Vĩ cò^flic 
làp cái mòi lèn. 

2 3 : 2 2 . 2 3 «Chàng hè cô giũ mòt 
lc Virirt-qua nào ••ĩôiii' iilur... v. v.» Dàu 
cò nhièu vua khác giũ lc này, song clura 
tírng CÓ ai gifr niól cách trpn-vc", Ifil-
dep bnng Giô-si-a (II Sir 35: 18, 19). 
«Nam Ihír nnnVi tám dói vua Giô-si-á.» 
Cách lli náiu .sau vua nãv dã chcl ò- no-i 
Chiên - triróng (29, 39) và tír dây lr<r di 
niróc Giu-da làn làn siiy-uhirrrc. 

Ú*ng-dung hài hoc cho niói tin-dÔ 
llõ-i ban Ihanh-nicn ! Nguói trc Itioi 

cò thè làm girmig sáng vè si.r thò'-phiiang 
Dáng Chon-Than cho các òng già bà câ 
cháng? Ta chl ncn xcm truyèn-tich vua 
Giò si-a thi sc du hiel và chang hè ngã 
lòng. Trong dói Giò-si-a Irj-vl, dai-da-só. 
dáu Giu-da dã hõ Chúa, nlnrng nhó' on 
Chúa, mòt phàn dã diroc phfín - lurng. 
)àu trong dói hàc-ám Ihicng-lièng này có 

ièu lin-dò l.hòng chiu nhó- Chúa cho 
din.vc phuc-lu'iiig, song la cò ncn hò lav 
mà chiu cháng? I'.l.áng hè nèn nhir thê! 
M I U I V ' M I Chúa khiên la nhó-cày Ngài và 

uyên cho dên itlii llòi-Thánh Ngài 
plmc - hirng rál lón, thi 

ngiròi ngoai-dao sc dên cùng Chúa mau 
hon. Cô hinh-lirong nào phàn-rc ta vói 
)áoó Christ chăng? •IIói các con-cái 
»-iuon, bfly giũ minh vè hlnh-tirp-nga 

P Giiíng 5 : 21). 

Ciài-quyèt vftn-dè" khó 
nròi hôi ràng: «Nêu loài nguói 

*u> 
cau-n 
dinrc niãe cón 

khòng lin Lói Dírc Chúa Trói là có Ihàn-
quyèn, thi la |)liài làm sao?» Trohg dòi 
Giò-si-a Lói Chúa dã hi hó láu năm, 
nhirng Giò si-a khòng tim pb irOQg - cách 
khác dãug phán-hirng con-cái Chúa ngoài 
s i r dpc Lói Chúa cho dàn nghc. S,r lo-
chirc, si.r giàng khco-lèo, Sl.r Irirng - dàn 
các hài Iho-, v. v. khòng thè thay cho I.òi 
hàngsô'ng và linh-nghièm áy. 

Càu bòi.—Tai sao Giô-si-a phài dcp-bõ 
nhrrug hinh-lirong ròi mòi giũ lc Virat-
<| i ia diroc?—Vi('c này cò hièu quã mỳ-
miiii nào chăng? 

Thi-du vè bài hoc 
4 «Dpc .. sách giao-tróc.* Máy năin Inróc 
đây, mòt ban ũy-vicii cùa Thánh - llur 
C.òng hôi dcn yêl-kiên và dàng cho ông 

• Tòiig-thõng mròc Mỳ mòl qiiycu Kinh-
Thánh Tàn-l"óc. Khi nhàu Sách Thánh 
ãy, ông Tòng-thông ban lói cho hp ràng : 
((Nôi-dung sách này gom du phuo'iig-
cácli dc giniquyêl moi vau-đc khò-khăn 
cua thê-giói ngày nay.i 

CAm o*n ban b l è p - tác. — Tír Iháng 
Octobrc nàm ngoái lói naj òng Muc-sir 
và bà II. II. Hazlell ilã giúp-dõ- bôn-báo 
Irnng vií'C hicn làp «BAÌ hpc triróngChún-
nliirl." Nay vi còng-vièc liiròng Kinh-
Thánh hè-hòu, ncn òng hà phài dinh sir 
hicn-tàp ãy. Thay măt anh cni dôc-già, 
bon-báo diing-nhon xin Ihành-lln.rc cám 
on òng bà và càu Chúa ban phiróc ilòi-
dào cho chírc-vM năng-nô cùa òng hà 
trong l iuóng Kinh-Thánh. 

Bon-báo cũng xin cám <rn hà G. C. I'crry 
dã vui lòng bién-làp giáp »Bài hpc Inróng 
Chíui-nhl.rt» kè lír sõ sau. Càu Chúa ban 
Dírc Thánh-LÌnh dir-dàt cho bà, ngõ bàu 
bà sc phàn-phát nhièu lôi-lc sàu-xa, ỳ-
nghĩa thicng-licng bòi-hò l inh-hòn cùa 
anh em trong llòi-Thánh ! — T. K . II. 

DANH-NHO*N DÕI V á l KINH-THÁNH 
(Tif'P ll irn li-ann !íIj> 

cao-liong hon qiiycn sách do Bírc Chúa 
Trói trír-lác dò. Trong Kinh-Thánh lôi-
lc nào cúnggiàn-di mà thléug-liông.» 

(iralil DÓI : "Trong cà kho sách Ihè"-.. 
chlcò mòl quyèn nguói ta goi tát làsác.b. 
Ay chinh là Kinh-Thánh. Anh cm bfly 
dpc sách ay.» 

Wultir SJBOll nòi: «Ngoài Kinh-Thánh, 
cón có gi dáng goi là sách nĩra ?»<§2K''$ 

lê-giói 


