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KIA, CANH S A P B I E U - T A N ! B A Y LAI B I ! 
(Sir-mang khan-câ'p cùa so báo nây) 

ÓNG lòng cfôn rông đao nglie càng thiêt-tha, khân-cáp: «Tiên 
Chúa, xày-duiig 11113-1110-, 
tro--cáp các ông muc-su, 
t ruyen-đao, và mó hôi 
phuc-hung, in sách phô-
bày cho*n-lỳ, nhírng phãn 

rát đông anh em phâi thô- dài, than 
rang: «Chao ôi! Kiê'm tiènô*đâu điro-c? 
Sô tín-đô còn ít-ôi mà lai nghèo-túng, 
thôi, ta dành bô tay.» Thé là chúng 
ta theo phu-o-ng-thírc loài ngirò-i mà lo-
tính nhũng viêc cãn-thiêt kia, chó ; 

không theo phuong-tbú-c cúa Chúa 
thiên-thumig. Thê lã cú- phâi đi xin 
tien, hoăc vay-muo-n, hoăc dành cán 
răng bóp bung dâng chút ít đê chàn 
lòi cáo-trách cũa liro-ng-tàm. Không 
có gì thuo-ng-tâm thâm-muc bâng tình-
hình áy, vì nó ngăn-trô công-viêc Đũc 
Chúa Trói và gieo năng vào linh-hôn 
ta nhũng lanh-lùng cùngchán-nân. Ta 
có biê't thê là thieu lòng tin Chúa và 
trái-pham lôi Ngài chăng ? Đũc Chúa 
Trò-i chang nhũng muón công-viêc 
Ngài đircrc vũa đũ nhũng thú cãn-thiêt, 
nhung muón đuo 'cdu-dà t t ràn- t rènhu 
khi Sa-lò-môn xày-dung đèn-thò nguy-
nga, tráng-lê hôi xua. 

HÒi chuông goi phâi h i - s inh 
]V[GÀY tái-làm cũa Đáng Christ hòng 

* gãn, tiê'ng Đũc Chúa Cha kêu-goi 

lên, các con ! Hãy lo làm xong trách-
nhiêm đem Tin-Lành cho ĩ icn hai 
inucri triêii nguôi râi-rác trên bán-đâo 
Đòng-ducmg!» Vây, su toi-căn cũa 
Hôi-Thánh xú nãy là đua theo phuo-ng-
thtrc Chúa đã bày-tô và day-dô trong 
Lò'i Ngài, tũc là dâng đũ phàn muôi 
huê-lo-i. Đói vói chúng ta, linh Chtì 
trujtèn rát rõ-ráng và lòi Chúa húa rát 
chác-cbán.—«Hãy láy tài-vât và u*è-
lai đâu mùa cũa con mà tôn-vinh Đúc 
Giê-hô-va; vây, các vua-lâm con sê 
đây du-dât» (Châm-ngôn 3:9). «Truóc 
hêt hãy tìm-kiê'm nuóc Đúc Chúa Trôi 
và su công-bình cũa Ngài, thì Ngài sê 
cho thêm các nguo-i moi đèu áy nũa» 
(Ma 6: 33). «Cú ngày đâu tuãn-lê, 
môi môt nguòi trong anh em khá tùy 
súc mình chát-lót đuo-c bao nhiêu thì 
dê dành tai nhà mình» (I Cô 16: 2). 
Anh em có nhân-biêt chăng, theo nhu 
ba mang-linh nây thì t ruóc hêt. tín-đô 
phâi dâng cho công-viêc Chúa, rôi 
mói đuo-c dùng phân còn lai cho công-
viêc mình? Than ô i ! Phân rát đông 
chúng ta há châng t iêu-dùng hoăc 
phung-phí gãn hêt só thâu-nhâp, rôi 
gàn hêt tháng mói trích môt phân còn 
lai mà dâng hâu viêc Đáng đã tù-bô 
moi su, thâm-chí chiu chêt thay t a? 
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Thí -nghiêm bí-quyè't thành-công 
/'"'UNG nhu- các mang-linh khác cùa 

Đúc Chúa Tròi , néu ta vàng theo 
lò-i Ngài bâo mà «đem hêt thây phãn 
muòi vào kho,» thì chính mình duoc 
phu-óc dõi-dào, và công-viêc Chúa cbác 
thâp phàn phát-đat. Nguyên-tâc dáng 
phàn muòi giúp tín-dò biê't sõ chi-thu 
chùng nào, biê't nông-nâ lo tròn phàn-
su, và biét tình-nguyên liêu thân vì 
Đãng đã liêu thân. Nguyên-tâc áy là 
nên-tâng cũa su thành-công mỳ-mãn 
trong bát luân chúc-nghiêp nào. Ai 
nhút-đinh dâng tron phàn muòi cho 
công-viêc Chúa, chác sê biê't đúng sõ 
tièn phâi dâng và sõ dáng giũ lai đê 
chi-dung. Đúc Chúa Tròi kêu-goi các 
ông muc-su, truyèn-đao đi sát bên 
canh Ngài thê nào, thì cũng đuo-ng 
tìm-kiém nhũng tín-đò sõt-sáng dâng 
tièn-tài, là huyét-mach, đê đông-lao 
công-tác vói Ngài the áy. Tìm điroc 
ròi, Ngài sê giù-gìn tín-đõ đó và ban 
cho nguòi nhúng tay làm viêc gì cũng 
đuoc thanh-vuong. Anh em có thuôc 
trong hang nguò-i áy không? Có đê 
Chúa kiêm duoc mình, hay lai t hôdà i 
mà tránh Chúa? 

Đírng thoái - thác , hãy v â n g - p h u c ! 

~T\ÂNG phàn muòi túc là trích môt 
só nhút-đinh đê dùng mò-mang 

thiên-quóc. Đùng đinh ỳ dùng só đó 
mà sám-sùa, mua-bán riêng cho mình, 
cũng nhu không ai đuoc phép nuôi 
cái tir-tirõng móc tièn trong túi kê khác. 
Này dáy, môt nguòi thoái-thác: «Tôi 
còn mac n o thì dáng phãn muòi sao 
duoc ?» Nhung phàn muòi pbâi dâng 
chính là món no tôn-nghiêm hon hêt 
càn trâ ngay cho Đúc Chúa T r ò i ; ta 
chĩ có phép trích õ chín phãn còn lai 
mà trâ các món no khác. Này đây, 
hai nguòi thoái- thác: «Tôi đã càm 
nhà-cùa, đát-ruông, nay phâi lo trâ, 
nên không the dâng phàn muò-i.» Vây, 
Đáng Christ đã «càm» và cũng đã «bãn» 
huyét báu cũa Ngài trên cây thâp-tu 
dê chuôc l inh-hòn anh em, há lai 

không có phép đòi anh em dâng cũa-
câi đê đèn cái on tròi biên áy? Này 
đây, ba nguòi thoái-thác: «Kê giàu mói' 
dâng phàn muòi đuoc, chó- tôi nghèo 
thì dâu muón cũng đành chiu thôi.» 
Nhung nhiêu bàng-có chúng thuc râng 
nguòi có môt đòng mà không dâng môt 
hào (cát, giác) cho Chúa, thì khi duoc 
ngàn dõng át cũng không dâng đù môt 
trăm đâu. Trái lai, hét thây gia-dình 
nghèo-túng dâng tron phàn muòi đèu 
làm chúng ràng Chúa giúp cho chín 
phàn còn lai dùng đũ nhu Ngài đã 
húa . Chúa giáng phuóc thiêng-liêng 
và vât-chát trên kê thành-tín vâng-
phuc Ngài, đó là tùng-trâi cũa chính 
tác-giâ bài này trong máy chuc năm. 

Thirc-hành chiro-ng-trình v ĩ - đ a i 

r \OC-GIA có nhàn-biê't nê'u môi tín-
đõ ò Đông-duong trung-tín dâng 

phàn muòi cho Chúa, thì môi năm só 
thu-nhâp cũa Hôi-Thánh sê tăng đén 
muòi van, chó không phâi chĩ ngót 
hai van nhu bây giò, chăng? Vói só 
tièn to-lón áy, la có thê làm biê't bao 
nhiêu viêc vĩ-đai trên bán-đâo Đông-
duong này : Tro-cáp hoc-sanh trong 
t ruòng Kinh-Thánh, cũ nguòi truyèn-
đao đê'n đia-hat mói, phân-phàt Lòi 
Chúa và sàch đao, thuê nhà giâng, 
dung nhà-thò-, đua giáo-sĩ Viêt-Nam 
đê'n gitta các bô-lac đirong đi thát-tbêu 
trong nêo mê-tín. Trên hê't moi su, 
Chúa và Cúu-Chúa chúng ta sê mau 
tái-lâm, vì Ngài phán ràng : «Tin-Lành 
này vè nuóc Đúc Chúa Trò-i sê duoc 
giâng ra kháp đát đê làm chúng cho 
muôn dàn. Báy giò su cuói-cùng sê 
đê'n» (Ma 24 : 14). 

Hõi đôc-giâ yêu-quí, nay cũng nhu 
xua, lòi đõ-thách cũa Đúc Chúa Tròi 
vân còn vang-dây: «Các nguoi hãy 
đem hêt thây phân muòi vào kho, . . . 
các nguoi khâ láy đèu này mà thú Ta, . . . 
xem Ta có mõ cùa sô trên tròi cho các 
nguoi, đô phuóc xuóng cho các nguoi 
đê'n nôi không chô chúa chăng!» (Ma-
la-cbi 3 : 10).—T. K. B. 
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N G I W I CON T H I E U M O T B E U 
( M á c 1 0 : 1 7 - 23) 

M U C - S T J P . E . C A R L S O N , M Y - T H O , N A M - K Ỳ 

"HPRONG nhũng câu Kinh-Thánh nây lam. Làm nhu thé rát hiêp lé, vì tô 
* Đúc Chúa Jêsus vê hình cũa môt ra mình biét rang linh-hôn bôi Đúc 

chàng thiéu-niên kia dã dê'n cùng Ngài Chúa Tròi ban cho là vĩnh-viên và rát 
có giá-tri, nên lỳ-
ung ta phâi lo đén 
n ó , c h ó k h ô n g 
phâi lo phàn xác 
mà thôi. 

Khi n g u ò i đ ã 
dê'n cùng C h ú a 
Jêsus rôi thì tô 
ra lòng k h i ê m -
nhuòng vì «...quì 
t ruóc măt Ngài...» 
Chúng ta há nên 
h ô -1 h e n v ì h a 
mình xuóng t ruóc 
m á t Đ ú c C h ú a 
Jêsus-Christ sao? 
Nguòi ta cú sáp 
măt xuóng thô-lay 
nhũng g i á o - c h ú 
cũa các đao mà 
không b i é t h ô -
then thay, phuong 
chi chúng ta đõi 
vói« Vua trên các 
vua, và Chúa trên 
các chúa.» Đ é n 

de duoc su day-dô 
vê m ô t v á n - đ ê 
rát q u a n - t r o n g . 
Nguôi đó có thê 
làm đai-biêu cho 
nhièu nguò'i khác 
trài qua các thé -
dai cho đén ngày 
nay. Xin quíđôc-
giâ x é t l a i s u 
t ù n g - t r â i c ũ a 
mình, xem thú có 
giong nguòi này 
không? 
I. — Nguròi đã 
dèn no'i g i âng 
Tin-Lành đ ă n g 
nghe cho h iêu 

rõ 
« . . . C ó m ô t 

n g u ô i . . . la i . . .» 
Tôi thiè't t u ó n g 
trâi qua hai muoi 
năm nay đao Tin-
Lành g i â n g t a i 
cõi Đ ô n g - P h á p 
này thì đã có môt vài trièu nguò'i dê'n 
du-thính. Có lê quí đôc-giâ cũng ô 
trong só áy; néu vày thì đã giong chàng 
thiéu-niên kia môt đèu rôi. Nguôi 
châng nhũng lai, mà còn «.. .chay 
lai...,» nhu thé tô ra môt lòng nông-
nâ tìm đao-đúc lám. Có vô-só nguò'i 
giong nguòi nãy vê đêu dó, vì chinh 
tôi đã tháy rõ nguòi Viêt-Nam mô dao 

ONG CARLSON VA Q U Í - Q U Y E N 

ròi thì nguòi«. . .hôi . . .» Có lê quí đôc-
giâ cũng đã hôi nhũng lê đao cũa Hôi 
Tin-Lành. Nguòi đó châng phâi hôi 
bây-ba hay cãi-lây vói Chúa đâu, song 
vì có lòng bõ i - rõ i mà hôi. ^Kinh-
Thánh chép: «Đúc Chúa Tròi ta đã 
phán : Nhũng kê gian-ác chang huông 
su bình-an.» 

Vày, ai là nguòi g i a n - á c ? T ô i 
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không dám nói quí đôc-giâ là gian-ác, 
song Kinh-Thánh day ràng ngrròi nào 
không kê su yêu-thuong lón-lao cũa 
B ú c Chúa Tròi đén đôi chê-bai thàp-
tu-giá, khinh-dê Đáng đã chiu chét vì 
tôi mình, Jthì nguòi đó là ác lám, 
không the nói cho xiét đugc . 

Chàng th iéu-n iên kia không hôi 
viêc đòi này, vì biét rang moi nguòi 
đèu phâi ú n g - h à u t ruóc tòa án cũa 
Đúc Chúa Tròi đê bi phán-xét, nên 
hôi vè tuong-lai cũa linh-hôn. «Tôi 
phâi làm chi cho đugc huông su sóng 
đòi đòi?» Tôi tuông chác ràng quí 
đôc-giâ cũng đã tu hôi mình vè dói 
sau. Dàu chua đén cùng nguòi giâng 
đao Tin-Lành mà hôi truc-tiép, song 
trong lúc ho khiêngcái hòm (quan-tài) 
cũa môt nguòi bà - con yêu-đáu đi 
chôn, chác phàn nhièu nguòi đã tu 
hôi ràng: «Chính mình tôi môt ngày 
kia cũng phâi qua đòi nhu vây, rôi 
đòi sau tôi sê ra thé nào ?» 

Đáng buòn thay! Nguòi bi mác 
muu-ké cũa ma-quĩ đén đõi tuông 
mình phâi láy súc riêng mà làm môt 
viêc rát xúng-đáng mói có thê vào 
nuóc th iên-đàng . «Tôi phâi làm 
chi...?» Đó có phâi là thái-đô cũa rát 
nhièu nguòi ô trong nuóc Viêt-Nam 
này châng ? Ho tuôngphâi rán làm đèu 
này đèu kia đăng lâp công-nghiêp đê 
đugc tha tôi và huông phuóc đói sau. 
Theo nhũng tôn-giáo khác thì loài 
nguòi phâi rán làm viêc đê đugc vào 
nuóc thiên-đàng, song Lòi cúa Chúa 
thiên - đàng chép râng: «Vâ, áy là 
nhò* ân-điên, bô'i đú*c-tin, mà anh 
em d u g c cúu, đèu đó không phâi đén 
tù anh em, bèn là su ban cho cũa Đúc 
Chúa Tròi . Ãy châng phâi bô'i viêc 
làm đâu, hàu cho không ai khoe 
mình.» Xin quí đôc-giâ hãy luu-tâm 
đê'n lê đao này, vì quĩ Sa-tan đã phĩnh-
phò y^ô-sô nguòi tuông ràng: «Nê'u 
tôi rán làm lành thì chác đugc cúu.» 

May thay ! Nguòi nây muón hôi vè 
tuong-lai cũa linh-hòn, nên đã đê'n 
cùng Đúc Chúa Jêsus, Con cũa Đúc 

Chúa Tròi ; Ngài là Đáng đã dung nên 
nó, thì có thê trâ lòi và day-dõ môt 
cách đích-xác lám. Giâ n h u nguòi 
đã hôi môt nguòi khác thì ho sê trâ 
lòi thé nào ? Tôi thiét tuông râng đói 
vói ván-đè năy, ông Không-Tù có thê 
làm đai-biêu cbo nhũnggiáo-chũ khác 
bói trâ lòi râng: «Vi tri sanh, yên 
năng tri tú.» Vì nuóc th iên-đàng 
châng thuôc vè nhũng bâc áy và linh-
hòn không phâi bôi ho dung nên, vì 
có đó ho không thê nói mòt cách quâ-
quyê't vè đói tuong-lai vây. 

Trong nuóc Viêt-Nam có nhièu 
nguòi đuong hét lòng tìm phuong 
bát-chuóc theo cách hành-vi cũ -ch ĩ 
cũa nguòi trong truyên-tích này, nghĩa 
là không pham tôi t à - đ â m , không 
trôm-cuóp, không giét nguòi, không 
làm chúng dói, không làm gian, hiê'u-
kính cha me. Nhung chua đũ đ à u ! 

II.—Ngu'ò'i đu*o*c day-dô rõ 
ve niró'e th iên-đàng 

Vì có' Ngài thuong nguòi nây và 
biê't nguòi hiêu sai, nên mói phán-day. 
Vây, Ngài day-dõ thé nào? Có phâi 
Ngài nói nê'u va đã ăn-õ môt cách 
xúng-đáng n h u thé, thì chác là có phép 
vào nuóc thiên-đàng không? Châng-
phâi vây đâu. Trái lai, Ngài day cho 
nguòi cùng cho hét tháy moi nguòi 
hiên bây giò đuong hiêu sai nhu 
nguòi ràng: «Châng phâi n h ò nhũng 
viêc làm tót cũa mình, hoăc bõi su 
ăn chay, ép xác, tu kièu bôi lô mà 
chúng ta đugc xung công-b ình và 
huõng su sóng cũa nuóc tliiên-đàng 
đâu.» Đao Tin-Lành day nhu thê', 
có lê sê có nguòi nói ràng : «Đao gì la 
quá mà nói ràng nguòi ta làm lành 
không có ích gì ; thôi, thà làm dũ thì 
tõt hon I» Song ta phâi nghe su day-
dô tiep theo cũa Chúa Jêsus mói có 
thê hiêu rõ ván-đè năy. 

Ngài phán thêm : «Hãy bán hét gia-
tài mình, đem thi cho kê nghèo khô...» 
Vây, muón đugc cúu không có phép 
giũ gia-tài mình sao ? Không phâi có 
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tièn-bac là môt đèu xáu, song nêu tièn-
bac hóa nên mòt hình-tuo'ng đên đôi 
ngăn-trô lòng tin Đáng Cúu-Tbê, thì 
truóc hêt ta phái bô nó đi. Có lê 
Chúa không biêu chúng tôi phâi bô 
t ièn-bac, song nêu chúng tôi có su 
ngăn-trô' khác, nhu su chai-bòi , su 
kiêu-ngao, hoăc tánh t u - i n ã n , là 
nhũng đeu có thê phá đũc-tin cũa 
mình, thì Chúa biêu chúng tôi phâi 
bô nó đi. Hay là cái hoc-thúc mình 
ngăn-trô mình đên cùng Chúa Jêsus, 
thì cũng hãy bô nó đi. Và nêu chúng 
ta có giũ môt tôn-giáo nào, và vì đó 
chúng ta không muón tin đên thàp-tu-
giá, thì Ngài biêu chúng ta bô tôn -
giáo đó di. Bát cũ là viêc gì không 
cho phép chúng ta tin đên công-lao 
cũa Chúa Jêsus trên thâp-tu-giá, thì 
chang khác nào môt cây cân đuòng đi 
dén cùng Đúc Chúa Tròi , nên Ngài 
biêu chúng ta phâi cát nó đi t ruóc đã. 
Nghe nhu vày, quí dôc-giâ láy làm scr 
không? Xin hãy biê't rõ ràng Chúa 
khòng biêu chúng ta bô môt đèu nào 
mà Ngài không ban lai môt đèu quí 
ban bôi phăn. «Bán hét g i a - t à i . . . 
chac sè eó cùa b á u õ trên tròi.» 

Chúa phàn thêm: «Ngivffi còn thiêu 
mòt đìu.» Câu này là cót-yéu cũa bài 
nãy: Chàng thiêu-niên thiêu dèu gì? 
Nguòi thiêu môt đèu đê phân-biêt đao 
Tin-Lành vói nhũng đao khác a trong 
thé-gian. Đèu đó là gì ? Ây là môt 
thú su sóng đăc-biêt mà moi nguôi tin 
Chúa Jêsus và đuo'csanh lai đã có rôi. 
Đúc Chúa Jêsus phán : «Ta là đuông 
di, lê thât, và s y song, châng bôi Ta 
thì khòng ai đuucđê'n cùng Cha.» Đói 
vói thiên - đàng, nguòi thiêu môt đèu 
vì không rõ nuóc thiên-đàng thê nào. 
Xin hãy coi hai câu Kinh-Thánh sau 
nây thì sê hiêu tai làm sao nguôi ngoai-
đao dâu có bôn-tánh tót, cũng không 
thê vào nuóc thiên-đàng. «Đũc Chúa 
Tròi không phâi là Chúa cũa kê chêt, 
nhung cùa kê sông.» (Ma-thi-o' 22: 
32). «Còn anh em đã chêt vì lãm-lôi 
và tôi-ác mình» (Ê-phê-sô 2: 1). Hõi 

quí đôc-giâ, nêu môt nguòi trong gia-
quyên cũa mình qua đôi, thì chúng ta 
đói vói ho thê nào? Có phâi chúng ta 
măc áo tũ-te cho ho và cũ đê nam õ 
trong nhà luôn không? Chác là không. 
Dàu thuò'ng ho đên đâu nũa, chúng ta 
cũng phâi bô ho trong hòm mà đem đi 
chôn. Có sao vây? Ay là vì kê chêt 
và nguôi sóng châng có thê giao-thông 
vói nhau. Cũng môt thê áy, Chúa day 
chúng ta ràng nuóc thiên-đàng là môt 
nai cho nhũng nguòi sóng õ trong 
Chúa, còn nguôi ngoai-đao đã chêt 
trongtôi-lôi nên châng đuac giao-thông 
vói dàn trên thiên-đàng. 

((Nguo'i còn thiêu môt đèu. . . ;» chang 
phâi là muôi đèu, hay là hai đèu, chi 
môt đêu mà thôi. Có lê nguôi đó 
cùng quí đôc-giâ có nhièu đèu rát là 
xũng-đáng cho nguôi ta bát-chuóc 
theo, song nêu thiêu su sóng cũa Chúa 
thì không thê lên thiên-đàng đucrc. 
Biét nhu vây rát buôn. Thê thì làm 
chi đây ? Cám an Chúa ! Ngài châng 
nhũng chĩ cho chúng ta đèu mình 
thiêu, song Ngài cũng day cách nhân 
đuo-c đèu đó. . . . «Rôihãy đên mà theo 
Ta...,» tũc là phâi tin Ngài. Nguòi 
nào đã tu hõi mình ràng: «Tôi phâi 
làm chi cho duoc huông su sóng đòi 
đòi ?» thì hãy nghe lòi đáp lai cũa Đũc 
Chũa T r ò i : «Chũng áy tũc là Đũc 
Chúa Trôi đã ban su sóng đôi đôi cho 
chùng ta, và svr song áy ó* trong Con 
Ngài. Ai có Đũc Chúa Con thì có su 
sóng ; ai không có Con Đũc Chúa Tròi 
thì không có su sóng.» Thê thì đêu 
chúng ta phâi tu hõi là : «Tôi có Con 
Đũc Chúa Tròi chua ?» 

III.—Ngu'ò'i đi ra, rãt buon-bã 
Phuóc cho nguôi nào gióng chàng 

thiêu-niên nây trong nhũng đèu mói 
kê trên đây, là chay lai, quì, hõi, và 
duoc d a y - d ô ! Song k h ó n - n a n ' c h o 
nguôi nào gióng nhu chàng trong đèu 
chót này, tũc là đi ra ! Kê nào đén 
cùng Chúa mà đuo'c Ngài day-dô vè 
cách vào nuóc thiên-đàng, rôi sau bô 
Ngài, thì còn có phuo'ng-pháp nào nũa 
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Nãng-đõ* tôi-tó" Chúa. — Tôi xin tlnra 
quí ông bà các Hôi-Thánh câ ba kỳ hay : 
Hiên nay ông Muc-su- Tràn-Dĩnh õ- Nha-
trang và ông Muc-su Kièu-công-Thâo ó-
Cân - tho - đau binh năng lâm, đén noi 
không thê hàu viêc Chúa trong hai chô 
ãy nũa, phâi vè tĩnh-duõ'ng. Ông Tràn-
Dĩnh đã 'ién Sài-gòn đê chũa binh, còn 
ông Kiêu-công-Thâo đã vè quê-huo-ng ô-
Sa-đéc. 

Vây, xin quí ông bà trong các Hôi-Thánh 
môi khi càu-nguyên nhò đén hai ông, 
nài-xin thiét-tha vó'i Chúa đê Ngài chũa 
binh cho, hàu hai ông có thê tró' lai mà 
lo viêc Ngài nhu truó-c. 

Xin thành-thât cám un truó'C. — Hôi-
trirông Lê-đình-Tirai. 

o o o 
Đâ gàn hét năm song sô' tièn báo đpng 

lai nhièu lâm. Đáp lai lòi bôn-báo, nhièu 
anh em đã chiu câm-đông và hêt súc góp 
trâ, song só tièn ãy so vó'i su nhu-càn cúa 
Thánh-Kinh Báo thì còn ít-õi quá. Vây, 
chúng tôi mong rãng nhân đupc só báo 
này, anh em sê hêt súc trâ xong só thiêu 
đê chúng tôi đup-c vũng lòng tính bu-ó-c 
đu-ò-ng năm tó'i.—Muc-siv Wm. C. Cadman. 

o o o 
Câm tám thanh-t ình.— Bôn-báo đòng-

nhon rãt câm-đông mà cám o'n anh em 
chj em thuôc Hôi Vientiane đã gó-i giúp 
2$00 và ông Nguyên-ngpc-Xuân 6- Hà-nôi 
đã gô-i giúp 1$00. Câu-xin Cho'ii-Chúá 
ban on du-dât cho các anh chi yêu-đãu. 
- T. K. B. 

TRUNG-KỲ 
Dalat. —Gàn đây Chúa làm nhièu phép 

la trong chi-hôi chúng tôi. Con các ông 
Huỳnh-vău-Út, Hò-Nghi, và Đào-Thúc 
đau gàn chét, không thè sóng đup'c, nhung 
sau khi càu-nguyên thì lành lièn túc-thì. 
Bà chăp-su Cao-kỳ-Nguyên đau mê-man, 
mát đã luân tròng (tron nguoc), chúng 
tôi nhóm lai kêu-càu Chúa, nay bà đupc 
manh-giói nlnr thuòng. Cám on Chúa! 
— Thay măt ban Tri-su: Phan-đình-Liêu. 

Ai-tín. — Ngày 29 Juillet, hôi 5 giò- 35 
buôi chièu, cu Elie Gidoin đã vè yên-ngbi 
trong nuóc vinh-hiên cua Chúa, huõng-
thp 82 tuôi. Tú năm 1914 cu giao-thiêp 
thân-mât vó-i các giáo-sĩ Hôi Tin-Lành, 
du phàn sáng-lâp chi-hôi Tourane và 
dung làu chuông cho hôi áy. Giuc lòng 
giáo-sĩ trong lúc khó-khăn, dân-dát đàn 
con đén cùng Cúu-Chúa, thành-tín g iũ 
cuôc gia-đình lê-bái hàng ngày, cu đã 
treo guong tín-đò trung-thành, chòng 
hiên-tù và cha khoan-hòng. 

Bôn-báo đòng-nho-n xin thành-thuc 
kính viéng cu và chia buòn cùng tang-
quyén. — T. K. B. 

Sông-câu. — Mó-i đén Sông-càu, chúng 
tôi hiêp vó-i ông bà C. E. Travis mà giâng 
luôn năm hôm cho ngu-ò-i ngoai. Ngp-i-
khen Chúa vì đuoe sáu linh - hòn tró' vè 
cùng Ngài. 

Sau hét, xin quí Hôi-Thánh nhó' càu-
nguyên cho chúng tôi đu-pc măc láy 
quyèn-phép cúa Chúa môt cách đày-dây 
mà hàu viêc Ngài. Khí-hâu ó' đây nóng, 
nên hai con chúng tôi hay đau, xin quí 
ông bà luu-ỳ càu-nguyên cho. Ba-ta! 
— Nguyên-Linh. 

Tourane.—Ngày 12 Seplembre 1936, ông 
bà Dir-phuó'C-Thuân làm lê thành-hôn cho 
t h ú - n ũ , là cô Du-thi-Duóng, đep duycn 
cùng thây Phan-nhút-Luong, thú-nam ông 
bà Phan-nhút-Thuyên. 

Bon-háođòng-nhon xin trân-trpng kính-
mùng hai hp và chúc đôi ban đu'oc huông 
hanh-phuóc tuoi-đep, ruc-rõ duói cánh 
Chúa Toàn-năng.— T. K. B. 

Hué. — Ông Truyèn-đao Hò-Phung đau 
phôi và ho ra huyét, hiên đuong đièu-tri 
ó nhà thuo-ng Hué. Còn bà Phung cũng 
đau, đuo-ng tĩnh-duõ'ng tai Tam-kỳ. Xin 
anh em nhó- càu-nguyên Chúa tô quyèn-
phép cúu-chũa ông bà..— T, K. B. 

Tin m ù n g . — Chúa-nhut 16 Aoùt, tai 
chi-hôi Câm-long có làm phép giao cho 

I 
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thày Pham-Thái, thú-nam ông Muc-su* 
Pham-Tliành, sánh duyên cùng cô Lê-thi-
Nghi, ái-nũ* ông bà Bá-hô Lê-Thièu. 

Vày,'bôn-hôi dòng chúc mùng căp uyên-
uo'ng kê't tóc trăm năm đăng lâp nên môt 
gia-đình mó'i trong Chúa.—Ban Tri-str. 

Phan-thiè't.—Tù 7 đen 12 Juillet bên-
hôi mô' cuôc phuc-hu*ng cho tín-đò và bõ-
đao cho nguò'i ngoai, có mò'i hai ôngMtic-
sir Paul E. Carlsou và Phan-đình-Liêu 
hiêp vó'i ông Muc-su bòn-hôi Ông-văn-
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đau - thirong, càu Chúa yèn - ùi ông bà. 
—Chu-nhiêm Boàn-oăn-Khánh. 

Tuy-hòa.—Chúa sai vo* chòng tôi đên 
đây hàu viêc Ngài đS hon hai năm, chúng 
tôi dàu tài so' đúc bac song Chúa cũng 
giao cho môt trpng-trácli. Nào su giâng-
day, nào là ban-bó lò'i Kinh-Thánh, tháy 
Chúa có ban o-n nhiêu theo lòi húa 
cũa Ngài. Nay Chúa sáp-đăt chúng tôi 
vè truò'ng hpc năm thú ba. Vây, xin 
quí ông bà trong Đáng Christ nhó' đên 

H ô i - đ o n g B ' a - h a t C a o - m ê n n h ó m tai P n o m - p e n h t h á n g A v r i l 1936 

Trung đê giâng-đay. Chúa dùng quí ông 
đê nhen lai và tài-bòi đò'i thiêng-liêng cho 
tín-đò. Ai náy đèu đup'c phãn-hung, có 
lòng niong-niôi đup'c măc láy quyèn-phép 
lù trên cao đê hàu viêc Ngài. 

Trong sáu đêm giâng cho nguò'i ngoai, 
đêm nào cũng có gân 300 nguò'i nghe, 
phàn nhièu rãt chăm-chĩ và câm-đòng, 
có 5 nguò'i càu-nguyên tin Chúa. Òng 
muc-sir bon-hôi có làm phép báp-têm cho 
12 nguò'i. Cám on Chúa. Anh em bôn-
hôi kê ít nguò'i nhièu quyên đupx só tièn 
21$00, chi các khoân ròi còn đuoc 3$16 
đê dâng vào viêc giâng đao cho nguò'i 
Moi. Ngp'i-khen o'n Chúa \—Ban Tri-su. 

Ai-tín. — Bup'c tin em Lê-thi-Huàn, 4 
tuôi, ái-iiũ* ông bà Lè-tán-Băng, Truyèn-
đao ó' Quâng-ngãi, mó'i ngũ yêu trong 
Chúa ngày 20 Juillet 1936. Buong lúc 

cliúng tôi, là kê hèn-nipn õ' truó'c măt 
Cliúa, mà giúp lò'i càu-nguyên cho. Rat 
câm on. 

Năm 1935 Chúa có kêu-gpi ông bà Lê-
Sũ* trô lai tiiò'-phup'ng Ngài, nay ông đã 
biét rõ hôn-phân con-cái trung-thành đói 
vó'i nhà Chúa. Tháng Mai vùa ròi ông 
có húa truó'c măt Chúa và truó'c măt anh 
em ràng : «Tù nay vè san, trong môt tuân-
lê tôi làm viêc tù thú hai đé.n thú sáu 
tièn công đup*c bao nhiêu thuôc vè tôi, 
còn qua ngày thú bây tièn công đup'c 
bao nhiêu thi thuôc vè Chúa ; ngày Chúa-
nhu't nghĩ đê thò'-phuong Ngài.» Bèu 
nây ông đă thuc-hành. Thât ngòM-khen 
ân-điên la-lùng cũa Cúu-Chúa chúng ta ! 

Xin nhó càu-nguyên Chúa làm phép la 
chũa bênh đau mât cho vp* ông. A-men. 
—Ng uyên-văn~ Phá. 
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BÂC-KỲ 
Hôi-đòng Linh-tu Báe-hat sê hgp tai 

chi-ĩiôi Tu-nhiên tò 27 đén 29 Octobre 
1936. Xin anh em chi em nhò cău-nguyên 
cho Hôi-đòng đtro'c đày-dây quyèn-phép 
Đúc Thánh-Linh và làm nguòn phuc-hu-ng 
cho công-viêc Chúa ô- Bâc-hat.—T. K. B. 

Ninh-bình.—Cám on Chúa, bôn-hôi nhò-
Chúa có mô cuôc giâng phãn-hirng trong 
ba đêm ngày, tòc là ngày mong 2, 3, 4 
Aoùt. Chúa dùng các ông bà Myc - su 
Pruett, ông Muc-sir Duo-ng-tu-Ap, ông Muc-
sir Lê-vău-thái giúp-đõ- đò-i thiêng-liêng 
cho các anh em tín-đò. Nhò- Chúa anh 
em đup-c phãn-hu-ng nhièu lâm ; và môi 
buôi tôi giâng cho ngu-òi ngoai, hp đén 
nghe rãt dòng và chăm-Chĩ, kêt-quâ đirp-c 
môt linh-hòn trô- lai cùng Chúa. Có làm 
phép báp-têm cho hai ngtrò-i. Câm-tao-n 
Chúa ! 

Xin quí hôi nhó- càu-nguyên cho Hôi-
Thánh chúng tôi, và càu Chúa chũa binh 
tliiro-ng-hàn cho bà cu Kỳ Anh, vì cu đang 
đau năng. Xin cám on Iructc.— Tho-kỳ 
B<ào-thiên-Muu. 

NAM-KỲ 
An-hóa.—Chúa biét chi-hôi chúng tôi 

thiéu-thôn các o-n-phuòc thiêng-liêng, nên 
Chúa ban cho môt co-n phuc-hung tù ngày 
26 đén ngày 28 Juin. Chúa dùng các tôi-
tó- trung-thành cũa Ngài, là ông Ferry, ông 
bà Carlson, ông Hiêu, ông Qué, ông Thông 
và ôngTrình, trung-dãn nhièu lò-i quí-báu 
cũa Chúa & trong Kinh-Thánh mà dúc-đãy 
đò-i thiêng-liêng cũa chi-hôi chúng tôi. 
Ai hãy đèu câm-đông, bàng lòng xu-ng các 
su vi-pham cũa mình mà càu-nguyên vó-i 
Chúa. Hp hét lòng nhò- Chúa nhút-đinh 
bô nhũng tôi-lôi đã làm. A-lê-lu-gia ! A-
men.—Nguyên-Bàng. 

Lôc-thuân.—Cám o-n Chúa vì Chúa thay 
chi-hôi này đuo-ng ô- trong đja-vi khó-
khăn, nghĩa là môi năm phâi trâ 10$00đè 
mu-ó-n đãt cãt nhà giâng. Làn-lup-t đã 10 
năm cú phâi trâ tièn nhu vây. Khi nào 
châm su trâ tièn đãt, thì nguò-i chũ đãt 
nói năng nhe, nhièu đèu thô-bl. Nhung 
lòng tù-bi bác-ái cũa Chúa không nõ- đè 
chúng^tôi sàu-thâm, nên Chúa ban cho 
ôngbà Bây Thù chia đup-c sô tièn 160$00, 
lièn mua miêng đãt nhà giâng đuo-ng 
muó-n cho chi-hôi. Ông bà săn lòng dâng 
môt phàn cho chi-hôi chúng tôi. Hiên 

bây giò- Hôi - Thánh đup-c binh - yên. 
Tôi xin thay măt Hôi-Thánh Lôc-thuân 

mà cám on ông bà Bây Thù, càu Chúa 
giúp ông bà cú dùng vũng-vàng trong ân-
điên cũa Ngài.—Nguyên-Bang. 

Bình-đai.—Trâi qua mãy năm nay Chúa 
dùng ông Muc-su Nguyên-Đàng đén day-
dô, khuyên-lon anh em tín-đò đuoc lòn 
lên nhièu trong ân-điên cúu-rôi cũa Chúa. 
Ông thuòng khuyên chúng tôi càu-nguyên 
nhièu đăng Chúa cho môt cái tu-thãt, và 
lo thêm phàn tài-chánh đăng xin thêm môt 
ông truyèn-đao đén day-dô chúng tôi. 
Rãt cám on Chúa, Ngài đã nghe lò'i khân-
nguyên nài-xin cũa chúng tôi mà ban cho 
Hôi chúng tôi đã có tu-thãt, và Chua đã 
sai ông bà Phùng đên đó mà lo viêc Ngài. 
A-lê-lu-gia ! A-men !—Ban Tri-sir. 

Đôĩ l ò i câm-ta.—Tôi xin trân-trpng cám 
o-n quí ông ó- Trung, Nam, Bâc đã chiéu-
có đên tôi, dùng nhièu lò-i chia buòn cùng 
tôi trong co-n gian-truân, thât là qui-hóa 
đuò-ng bao ! Mong rang quí ông cú nhó-
đên tôi môi khi càu-nguyên, 

Tôi cũng câm-đông vè tãm lòng yêu-mén 
cũa quí chi-hôi Sôc-sâi đã tân-tâm giúp-
đõ- an-táng vp- tôi rãt long-trpng.—Tran-
nggc-Giáo, Sô'c-sãi. 

Bãc-liêu.—Chi-hôi Bâc-liêu chúng tôi có 
mô- cuôc bô-đao trong bây đêm và phuc-
hung trong ba ngày kê tù l e r đén 7 Juillet 
1936. Có ông Chũ-nhiêm Lê-văn-Qué, ông 
P. E. Carlson và ông Nguyên-ngpc-Sáng 
giâng giúp. Môi đêm có nguò'i ngoai đén 
nghe rãt đông, phàn nhièu là quí ông làm 
viêc nhà-nuó'c. Hp nghe cách chăm-chĩ 
bình-yên lâm ; giâng xong, hp cũng không 
muôn đi ra. Cám on Chúa, đuoc ba linh-
hòn trô' lai cùng Chúa. 

Dàu vây, chúng tôi tin ràng sê có kêt-
quâ tô't vè sau. Vâ lai, phàn nhièu nguò'i 
húa sê tin, nhièu nguò'i phuc đao Chúa 
lâm, không có ỳ chê-bai nũa. Trong bây 
đêm không có mua gió chi câ, sô nguò'i 
đên nghe cú tăng thêm mãi, tbâthp đang 
khao-khát đao Chúa lâm. 

Xin quí ông bà nhó- càu-nguyên cho chi-
hôi Bâc-liêu chúng tôi đup'c kêt-quâ nhièu. 
Xin cám O'n truóc.—Nguyêii-tăn-Lgc. 

Cai-tãu-ha.—Ngày 29 Juin 1936 có làm 
lê hôn-phôi cho cô Tràn-thi-Bàm, con bà 
Tràn-thi-Hôi ô' Cai-tàu-ha, sánh duyên vói 
thày Luo-ng-hũu-Vi, con ông Luong-văn-
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Thiêt õ- Hôi-Thánh An-thái-đòng. Chúng 
tòi chúc cho đôi ban bách niên giai-lão. 
—Ban Tri-sir. 

Tàu Tin-Lành.—Bôn tháng trâi qua 
ban Tuyên-đao Liru-hành không thê làm 
chúng O'n-phuó'c vì phâi lo síra-sang tàu 
Tin-Lành bi hu* nhièu chô. Rãt cám o-n 
Chúa, chúng tôi clíí hai bán tay trang mà 
nhò' Chúa cho sy sùa-sang trong, ngoài, 
trên, dirúi, câ máy lân so'n phêt hét thãy 
192$22, mpi su- đã xong. 

Tàu Tin-Lành đanglo mô' thêm môt Hôi-
Thánh nũ-a ô- tai Ngã-Năm, hiên nay ban 
điro'ng làm viêc tai Ngã-tu Trà-cú giáp 
ranh hat Sõc-trâng. Chung-quanh vúng 
này đâ đirpx 43 nguài tín-đò ròi, sy ma 
Hôi-Thánh châc nhò- Chúa trong bôn tháng 
nũa là xong. 

Sau đó sê chuyèn chiéc Tin-Lành đén 
Cà-màu mà giâng cho nhũng ngu-ò'i gành 
biên. Vùng nây vâug-vê, không bao giò' 
có ai rao-giâng đao Chúa. 

Hiên nay chúng tôi cũng đã đuac quan 
Thông-đôc cho phép ty-do rao-giâng đao 
Chúa trong câ hat Bâc-liêu cũng nhu- à 
Racli-giá vây. 

Xin qui ông bà trong Hôi-Thánh nhó-
đén tàu Tin-Lành mà càu-nguyên cho đè 
ban đfi mpi sy càn-dùng mà hàu viêcChúa, 
câ tinh-thàn lân vât-chãt.—Tru&ng-ban 
Hufinh-vân-Ngà. 

Thù-thùa.—Chúng tôi có mó-i ông Muc-
su; Carlson và ông Myc-su Thông đén đây 
giâng tù- tôi 8 đén trua 10 Aoùt. Chúa có 
dùng dip-tiên này mà gây-dyng thêm cho 
con-cái Ngài và tô-bày lê thât cho nguò-i 
ngoai-đao nũa. Moi buòi tôi đèu có đông 
ngu-òi ngoai đén nghe chăm-chĩ và yên-
lăng. Có hai linh-hòn trô- lai cùng Chúa. 
—Tràn-nhir-Hõi. 

Trà-vinh.—Nhò- sy càu-nguyên cùa anh 
em chi em mà tu-thãt cúa giâng-su chi-
hôi Trà-vinh cãt xong giũa lúc khúng-
hoãng, tÕn han môt trăm bac. 

Hôi Trà-vinh có mò-i nhóm phuc-hung 
ba ngày 28, 29,30 Juillet. Quí ông Carlson 
và Tràn-xuân-Hĩ giâng giúp. Có ít anh 
em yéu-đuoi đup-c tuo-i-tĩnh lai; nhièu 
tín-đò câm-biét măt thiêng-liêng thiéu-
thô'n, nên hêt súc buó -c theo Chúa. 

Có làm phép báp-têm cho muài hai tín-
đò, có hai em nhô dâng cho Chúa. Trong 
ba đêm giâng, nguò-i ngoai đén nghe rãt 

đông. Két-quâ ba nguòi ăn-năn tin Chúa. 
Xin quí anh chi càu-nguyên cho Hôi-

Thánh chúng tôi có su khôn-ngoan mà lo 
công-viêc Chúa, và cho tiêu-ban truyèn-
đao trong hat đang tiên-hành. Cũng xin 
càu-nguyên cho con ông Truyèn-đao 
Tràn-thy-Quang và con tôi đau đã lâu sê 
đuac Chúa chũa lành. Cám o-n.— Tha-kỳ 
Huỳnh-kim-Diêa. 

Sa-đée.—Chúa-nhut 2 Aoùt 1936, ông 
Muc-su và bà Nguyên-hũu-Khanh tù-giã 
Hôi-Thánh Sa-đéc đê đi hàu viêc Chúa tai 
Nam-vang. Lê tiên-hành đan-so- nhung 
rãt câm-đông. Ông muc-su khuyên-nhũ 
Hôi-Thánh cú làm viêc cho Chúa, ròi ông 
Tir-hóa Nguyên-văn-Tièn thay măt Hôi-
Thánh cám o-n ông bà đã dày công giúp-
đõ- cho đô-i thiêng-liêng cũa anh em chi 
em đup-c lán lên trong Chúa. 

Hôi-Thánh cũng t§ng ông bà Khanh hai 
món kỳ-niêm và chúc ông bà thuang-lô 
bình-an, két-quâ mỳ-mãn.— Thcr-kỳ Tran-
vàn-Tân, 

Ké-an.—Cám o-n Chúa đã chũa cho tôi 
đuo-c lành binh. Hiên nay an-nghĩ no-i 
quê-huang và cùng anh em lo viêc Chúa 
tai Ké-an. 

ÔngTruyèn-đao Tràn-văn-Bi đuo-ng đau, 
nam nhà thuang Cha-rly, xin các anh em 
yêu-dãu càu-nguyên cho ông mau manh. 
—Ngugên-văn-Tivu. 

Thom.—Cám o-n Chúa vì Ngài có nhâm 
lò-i càu-nguyên chúng tôi, nên ban an cho 
chúng tôi ma đuac cuôc phuc-hung ba 
ngày đêm tù 23 đén 25 Juin 1936. Có môi 
quí ông P. E. Carlson, Lê-ván-Quê, Phan-
văn-Hiêu, Tràn-xuân-Hĩ, Tràn-thy-Quang, 
Diêp-văn-Cân đên giâng giúp. Thât Chúa 
có dùng quí ông tài-bòi đò-i thiêng-liêng 
cho anh em tín-đò và tĩnh-thúc nguò'i 
ngoai môt cách đăc-biêt. Két-quâ có ba 
linh-hòn trô- lai vó'i Chúa, và có năm em 
dâng cho Chúa. 

Vây, chúng tôi có mãy lò'i thành-thât đè 
tô lòng câm-ta o'n Chúa, và xin quí-hôi 
cũng yêu-thuo'ng công-viêc ó' đây mà càu-
nguyên giùm luôn, nhút là càu-nguyên 
cho sy thay-đôi năm nay õ' đây.—Nguyên-
ngoc-Chiéu. * 

Bén-tre.—Thày Nguyên-thâng-Ỳ dã tuc-
hôn vó'i cô Trà'n-thi-Chin, con ông Tràn-
Tài a Ba-tri. Xin chúc cho thày cô đuac 
đày vui trong gia-đình mó'i. 
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Tôi có ba con gái, đã cáu-xin Chúa cho 
môt con trai, ngày 3 Juin Chúa trâ lò'i, 
nên đăttên là Phan-úng-Nghiêm. Cám on 
Chúa 1 Xin các quí-hôi càu-nguyên giùm 
cho Hôi Bén-tre làm xong nhà muc-su, vì 
mó'i điro'C môt phàn tu-công-viêc mà thôi, 
và cho Hôi Bén-tranh đuo-c đúng vũng và 
tãn-tó'i, vì Hôi này rát nhõ mà lai yêu. 
Xin cám cn tru'ó'C—Phan-văn-Hiêu. 

CAO-MIÊN 
Pnom-penh.—Tôi đén Pnom-penh hâu 

viêc Chúa đã trâi qua hai năm, có Iiiêp-
tác vó'i tiêu-ban truyèn-đao gòm các 
ông Nguyên-văn-Bây, Nguyên-văn-Tuân, 
Nguyên-tán-Huỳnh và Lê-văn-Châm, mà 
làm chúng danh Chúa Jêsus, có dãt đirp'c 

lâm ngirò'i trò'vè vó'i Chúa. Nay két-quâ 
có làm phép báp-têm điro'c 25 nguòi. 
Cám O'n Chúa ! 

Só tín-đò Hôi-Thánh Pnom-penh nay 
công câ cũ và mó'i điro-c 108 nguò'i. Vây, 
xin quí Hôi-Thánh làm o'n càu-nguyên 
Chúa cho 108 ngu'ò'i này đèu đuo'c đúng 
vũng trong Chúa và làm sáng danh Ngài 
cho tó'i lúc Ngài dén, tôi thât cám om 
quí-hôi. 

Vè phàn tôi ó' đây cũng đã mãn han. 
Ngày 5 Aoùt 1936 tôi đòi vè Sa-đéc mà lo 
viêc Chúa. Vây, xin quí ông bà làm on 
càu-nguyên Chúa giúp cho vo'chòng cùng 
gia-quyén tôi có đũ O'n mà hàu viêc Chúa ô 
Sa-đéc, thì tôi rát cám o'n.—Lê-văn-Hiê'n. 

LÒ'I SÓNG 
( T i ê p t h e o 

không? Xin trâ l ò i : Không có. Chàng 
bô Chúa đi ra thì đi đâu ? Có lê chàng 
tu nghĩ ràng mình sê vè nhò cúa-câi 
mình đê đuoc vui la i ; song đã bô cũa 
bàu cùa Chúa ròi, nên tièn-bac châng 
có thê làm cho nguói đugc thôa-
nguyên đâu. «Kê tham tièn-bac chăng 
hè chán-lác tièn-bac; kê ham cúa-câi 
châng hè chán vè huê-loi. Đêu đó 
cũng là su hu-không» (Truyèn-đao 5 : 
10). Hoăc-giâ chàng tính vè nhó ban-
hũu yên-úi mình thì cũng không đugc , 
vì đă bô Ban-Hũu rát thiét, là Đúc 
Chúa Jêsus rôi, và theo bài hát, thì : 

((Chàng có bău-bqn oai-qug'ên ãvcac 
kính nhiv Ngài, 

((Chăng, có ai, chăng có ai; 
((Cũng chăng bàu-bqn khièm-nhiv&ng, 

tù-ái nhir Ngăi, 
((Chăng có ai, chăng có ai.» 
Và néu chàng (hoăc bát luân nguòi 

nào) muón n h ò su choi-bòi đê quên 
lũng su buõn-bã cũa lòng khao-khát, 
thì hãy nhó' ràng chĩ có «Ngài làm cho 
lòng khao-khát dugc thôa-thích, khién 
cho hòn dói dugc đãy-dây vât tót» 
(Thi-tbiên 1 0 7 : 9)'. 

Tôi dã luân vè môt nguói dén cùng 
Chúa có môt muc-đích mà thôi, áy là 
muón biét cách nào đugc rôi linh-hòn 
đê vào nuóc thiên-đàng. Vây, sau khi 

ĐON VANG 
t r a n g 273) 

đi ra mà bô Chúa, ròi qua đòi , có vào 
nuóc thiên-đàng đugc không? Xin 
trâ l ò i : Chác-chan là không. Néu 
chúng ta găp Chúa trên thiên-đàng và 
hôi Ngài làm sao chàng thiéu-niên sót-
sáng, kh iêm- nhuóng, đ a o - đ ú c kia 
không có ô đó, thì chính mình Ngài sê 
đáp ràng : «Than ôi! Nguòi áy đi r a , 
bô su sóng mà Ta muón ban cho, nên 
mói không có b đây.» Vì Kinh-Thánh 
chép ràng : «Châng có su cúu-rôi trong 
đáng nào khác, vì ô duói tròi châng 
có danh nào khác ban cho loài nguòi, 
đê chúng ta phâi nhò đó mà đugc cúu» 
(Sú-đõ 4 : 1 2 ) . Chĩ J Ê S U S cúu đugc ta I 

U'óc-mong su lùng-trâi cúa quí đôc-
giâ không gióng nguòi này. Than ôi! 
Có lám nguòi Viêt-Nam đã đén gàn 
Đúc Chúa Jêsus-Christ ròi, đã nghe 
giâng đén đôi chiu nhũng lòi-lê cũa 
đao Tin-Lành lám, song ho cú đúng 
truóc cũa nuóc thiên-đàng, chua bang 
lòng vào. Cũng có nhièu nguòi «đi ra, 
rát buõn-bã.» Nguyên Chúa ban on 
cho quí đôc-giâ nhân-biê't mình thiê'u 
môt đèu, rôi sau đén cùng Đúc Chúa 
Jêsus đê tiê'p-ruóc su sóng, vì «tièn 
công cúa tôi-lôi là su chê't, nhung su 
ban-cho cũa Đúc Chúa Trói là su sóng 
đói dòi trong Đúc Chúa Jêsus-Christ, 
Chúa chúng ta.» Muón thât hét lòng! 
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HOC CAI B O N G - H O 
TV/TÒT cuõn sách phô-thông, nhan-đè 

là « T H Ì - G I Ò * , C B Õ T A , » cùa nhà 

thiên-văii-hoc Charles Nordmann xuát-
bân đô muò'i năm 
nay, có mô-tâ rõ 
nhièu đèu tĩ - mĩ 
kỳ-diêu vè bô'n 
chiè'c đ ò n g - h õ 
quálac chay đúng 
la-lùng cũa thiên-
văn-đài ó Paris. 
Có lê là đòng-hò 
quâ lac tôt nhút 
thê'-giói; ít nũa, 
cũng là tôt nhút 
trong hôi đó vây. 
Muón g i ũ c h o 
thòi-tiêt thay-đôi 
khõi ânh - huông 
trên cách quay -
chuyên đèu - đăn 
cũa nó, nguòi ta 
bèn đê nó trong 
nhírng hâm nhõ 
õ dirói măt đát 27 
thuóc, tai đó khí-
h â u k h ô n g h è 
thay-đôi chút nào, 
lai đăt trong máy phòng kín mít, tai 
đó áp-lirc cúa không-khí bao giò cũng 
đèu. Châng ai điroc đên găn nhũng 
đòng-hõ áy. Nguòi ta lên dây nó 
bâng điên và chính nó dùng vô-tuyên-
điên mà tu truyên-báo cho câ thé-gió'i. 

Môt trong bón đông-hõ đó , tên là 
«1228 L,» có đông-co kièu Reid câi-
luong, chay đúng hàu n h u đén circ-
điêm. Năm 1925, tác-giâ chép ràng : 
«Nó chay đã bon năm, không hè 
ngùng, không phâi lau dàu ; trong 48 

T a h ã y ÌQ'i-đung thi-giò* n g a n - n g ú i m à g i e o l iôt 

g i o n g T i n - L à n h , th i đò'i s a u sê găt c t u o c 
phĩ ìn tii irô'ng t h i ê n g - l i ê n g tòt- t ĩep 

giò' chĩ sai không tói môt, hai p h â n 
t r ă m cũa môt giây, Vâ, thi-giò nó 
chĩ-đinh, có ba cái kiaxem-xét, duòng 

nhu là chac-thât 
hon thi-giò tháy 
bõi phuong-thũc 
t h i ê n - v ă n , và , 
la thay, lai thuòng 
sũa duoc két-quâ 
cũa phuong- thúc 
áy cho đúng nũa.» 

Chiéc đõng-hò 
la-lùng nay õ noi 
yên-lăng tói-tăm, 
châng ai ngõ tháy, 
song nó chĩ-đinh 
thi-giò cú luân -
chuyên, nó day ta 
biét già - tri cũa 
n h ũ n g g i ò v à 
nhũng phút đáng 
phâi đo-đán k ỳ -
càng duòng áy. 

Ai cũng đã biét 
đòng-hô đi biên 
mà các nhà hàng-
hâi dùng đê xét 
đia-thé tàu mình, 

càn phâi đúng là duòng nào. Thí-du, 
õ' đuòng xích-đao chĩ mau hoăc châm 
m ô t p h ú t , cho đóng tàu cũng đũ sai-
suyên ba muoi cây só ! Ta dê tuõng-
tirong hièu-quâ nguy-hiêm và thuòng 
kbóc-hai do nhũng lúc đi sai huóng 
n h u thé, nên các thũy-thũ càng ngày 
càng quen nhò vô-tuyén-điên njà theo 
thi-giò cũa đõng-hò trong thiên-văn-
đài Paris võn rát đúng hon đõng-hô đi 
biên cũa ho. 

Bò'i ta đã bõ phí biét bao giây-phút 
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quí-báu! Néu ta dùng nhũng giây-
phút áy cho phài cách, có lê dói mình 
đã theo môt phuong-chàm thuân-loi 
hon . Nguò'i ta nói Elisabeth, n ũ -
hoàng nuóc Anh, kêu - la trong con 
háp-hói rang : «Ta uóc-ao sóng môt 
phút nũa I Ta hàng lòng mua môt 
phút vài triêu bac!» Nhung quyên-
luc bà, tuóc-vi bà, tài khéo cũa các 
thay thuõc bà, hoăc nhiêt- tâm cúa' 
nhũng th i - thàn bà, đêu không thê 
tăng cho bà cái phút đó mà bà căn có/ 
đê phuc-hòa vó'i B ú c Chúa Tròi . 

Không mà't thì-giò*, đó là bí-quyét 
cũa nhũng cuôc đòi hung-thanh. Khi 
ngó môt năm qua đi, thì mói sau tát-
niên phàn nhièu giày-vò ta bói lòng 
quá thuong- t i éc nhũng giò, nhũng 
phút đã mát. 

Cái đông-hò i l 2 2 8 L» còn răn-bâo 
ta càn có tánh đúng mvrc. Tánh 
này làm nên-tâng cho các bài toàn cũa 
tay thũy-thũ hoãc nhà thiên-văn, cho 
cuôc tìm-tòi cũa nhà bác-hoc, và cho 
nhũng đêu cuc nhó trong buôc tién-
hành cũa cuôc x ã - h ô i s anh -hoa t . 
Đõng-hò chay sai, thì moi su lôn-xôn. 
Tánh đúng muc làm cho moi su đugc 
giân-di, thì-giò đugc nhiêu thêm, cát 
thói lât-đât, binh nóng-nây , chúng 
giut mình và, theo lòi nguòi ta nói, 
cũng chũa đ u o c câ binh yêu gàn nũa. 
Ông Bafl'on thuât r ang : «Theo lòi tôi 
bâo, ngày nào đãy-tò cũng dánh thúc 
tôi lúc sáu giò sáng, và néu căn, thì 
dùng súc ép tôi t rõ dây, măc dãu tôi 
chóng-cu hoăc ngăm-đe.» Nhà bác-
vàt áy lai nói minh làm thêm đugc 
muòi hoăc muòi hai cuón sách là 
n h ò tên đ â y - t ó cú theo dúng giò, 
chang chút thuong-xót. 

Ta cũng hãy n h ò luôn ràng không 
phâi chĩ vua giũ" đúng hen m ò i là 
l ê -phép . Nhũng kê «không hê đúng 
hen,» | iay tòi trê vô-có', bát phái đgi-
chò khó chiu, thât dê khién ta có.vê 
không v u i ; nhung vì lòng kính-trong 
kê khác, nên ta phâi nên đi. Ta 
không có quyên bõ phí thì-giò bát-

luàn là cũa ai. Đê đõng-hõ chay đúng 
cũng là môt bón-phàn thuôc trong 
tình yêu-thuong anh em. 

Luân vê giò thò Đúc Chúa Tròi , 
giò hen hôi-diên, thì nhũng lòi chú-
giâi nây há châng lai càng đích-thuc 
hon sao ? Môt n ũ tín-đò kia có lòng 
tin-kinh đugc nguòi ta đê ỳ đén vì lo 
tòi du lê dúng giò. Có ai chuc khen-
nggi bà, thì bà liên d á p : «Tôi coi su 
không ngăn-trõ kê khác thò-phugng 
n h u môt phăn trong cuôc thò-phugng 
mà tôi dâng cho Đúc Chúa Tròi.» 

Ta phâi nghĩ đén Chũ thât cũa thì-
giò, là Đáng tính só thì-giò thât phân-
ìninh hon moi nguòi . Truóc măt 
Ngài, ta phâi chiu trách-nhiêm vê thì-
giò- Ngài ban cho. 

Theo lòi nhà Truyên-đao nó i : «Lòng 
nguòi k h ô n - n g o a n b i é t t h ì - t h é » 
(Truyên 8: 5), ta có thê tháy trong 
Kinh-Thánh cách dùng t h ì -g iò quí-
báu, theo nhu chinh Đúc Chúa Tròi 
dã xác-đinh. Có giò- thú"e dâY> giò 
t ìm BúVc G i ê - h ô - v a , giò đi làm 
trong virò*n nho Ngà i ; có lê là sáu 
giò sáng, chín giò sáng, hoăc muòi 
giò sáng. Có thì-giò" thuân - t iên 
cho su" cú"u-rôi, túc là : Hiên nay. 
Có thì-giò" Ngài thăm - viè'ng ta : 
lòng nào đugc Ngài găp õ nhà, thì 
lòng áy có phuó -c ! Có môt giò cuói-
cùng mà Ngài đã nhút-đitì iL nhung 
không khâi-thi cho a i : áy l à g i ô á o á n -
xét. Moi giò khác phái du-bi clHÍta 
úng-hàu trong giò áy. — L. B. R. 

ÔNG BI ĐÂU VÔI T H Ê ? 
—Tôi đi ra nhà buu-điên mua măng-

đa trâ tiên Thánh-Kinh Bâo. 
—O, tuóng chi chó- cái đó thong-thâ 

ít lâu cũng đugc . 
—Ay nói vây không nên. Tôi phâi 

trâ só thiêu và theo tho cũng gói danh-
sách đôc-giâ năm 1937 nũa . 

—A, tôi lâm, ông nói phâi lám, tôi 
sê làm nhu ông. Thôi, hai ta cùngra 
nhà buu-điên. 
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SONG MOT • 
r^ITT, Chúa Tròi dã cho mõi ngiròi 

chúng ta cái đăc-ân đugc song 
môt thòi-gian ngán-ngúi. Tác-giâ Thi-
thiên nói rang: «Tuôi-tác cũa chúng 
tôi đén đugc bây muoi , còn néu raanli-
khôe thì đén tám muò'i)) (Thi 90 : 10). 
Phâi giâi-quyét ván-đè này : Chúng ta 
sê dùng nhũng năm nây làm gì? Nhũng 
năm áy sê có gì dê tôn-vinh Bũc Chúa 
Tròi và giúp-đõ kê đòng-loai chăng? 

Chác chúng ta buôc phâi lgi-dung 
cuôc đòi mình đê'n cuc-điêm. Thi-sĩ 
Longfellow ngày xua cho môn-đê câu 
này làm khàu-hiêu: «Phân tót nhũt 
trong arfh em là gì, hãy sông cho đăy-
đú phàn áy.» Bê đat muc-đích đó, 
chúng ta chăng nhũng phâi mô-mang 
tài-trí, só-năng cho đên cuc-điêm, song 
cũng phâi lgi-dung tài-trí, sô-năng 
cho nây ra nhũng hiêu-quâ to-lón, tót-
đep cuc-điêm. 

T h ô a - m ã n A-M 
Theo moi phuong-diên, loài nguòi 

đugc cáu-tao đê huông hanh-phuóc . 
Mach «thôa-mãn » phâi văng lên trong 
tâin-trí. Vui-thôa vè đèu tó t - l ành , 
chon-thât và vui-thôa vè đèu đôc-ác, 
giâ-dói, hai cái áy có khác gì nhau 
chăng? Su vui-thôa thú nhút cú còn 
mãi trong trí-nhó và đò'i sau, còn su 
vui-thôa thú hai sanh ra hói-hàn, thát-
vong và đau-đón. Phàn lón sàu-khô 
cũa loài nguói không do đia-vi hoăc 
hoàn-cânh cúa ho, nhung do ho kiêu-
căng, khoe-khoang và ôm-áp nhũng 
mói cuòng-vong. Môt ngày kia, có 
nguòi nói vói môt nhà hiên-triêt ràng: 
«Muón gì đugc náy thì có phuóc lón.» 
Nhung ông đáp : «Bành vây, nhung 
chĩ hain-thích nhũng cái mình có rôi 

BÔ'I B A Y - B U 
còn có phuóc hon.» Hiêp- lỳ thay! 

L a c - q u a n 
Chúng ta có biê't huông đăc-ân đugc 

sóng, có vui-vê làm công-viêc B ú c 
Chúa Tròi đã chĩ-đinh cho mình, thì 
mói sóng môt cuôc đòi cao-thugng 
đugc . Phâi coi nhũng mói l iên-lac 
cúa đò'i nguòi nhu là đăc-ân, thì mói 
có thê làm cho nhũng mói áy sanh ra 
hiêu-quâ tót-đep hon hêt. Bô là hòn 
đá thũ-nghiêm tâm- tánh chúng ta. 
Giáo-su chĩ ép-buôc hoc-sanh hoc-tâp 
thì không hè đugc hiêu-quâ tót bang 
giáo-su khêu-ggi tánh toc-mach cúa 
hoc-sanh đén nôi chúng hain-thích 
hoc-tâp. Trong vòng hôn-nhon cũng 
vây. Vg chòng giũ lòng t r inh-bach 
cùng nhau chĩ vì muón giũ tron bôn-
phân thì không gây-dung môt gia-đình 
hanh-phuóc đugc . Khi nào vg chòng 
tâm dãu ỳ hiêp, tình-nguyên hi-sinh 
vì nhau và vì con-cái, thì mói có thê 
gây-dung gia-đình tuyêt-diêu. Nguòi 
nào luôn luôn đác-tháng trong tâm-
hòn đê'n nôi có thái-đô lac-quan đói 
vói moi su ó đòi, nguòi áy sê làm cho 
thé-giói môt viêc lón-lao hon hét mà 
nhon-loai làm đugc xua nay. 

Hoa t -đông 

Néu đem úng-dung phuong-pháp 
thù-nghiêm trên dây, thì có thê chia 
loài nguòi làm ba hang : Nguòi chán-
chê bôn-phân và không chiu làm t ron ; 
nguòi chán-chê bôn-phân nhung bát-
đác-dĩ phâi làm tron ; nguòi giũ tron 
bôn-phân và láy thé làm vui- thôa. 
Hang thú ba này thât ít nguoi 1am. 
Hõi đôc-giâ, anh em thuôc vè hang 
nào? Bòi nguòi không có gì buòn-
thâm bang câm tháy bôn-phân là năng-
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nê, đáng ghê-so, đáng chán ; không có 
gì àu-său bàng tirõng ràng muón sung-
suóng thì phâi tránh xa bôn-phân. 
Nhung chúng ta biét ràng có đi đuòng 
phân-su thì mói huông duoc hanh-
phuóc c h o n - c h á n h . Có công-viêc 
xúng-đáng và có súc manh cùng tài-
năng đê làm xong công-viêc áy, đó là 
môt hanh-phuóc lón nhú t cũa đôi 
nguôi . Biêng-nhác là thuóc đôc cho 
thân-thê và l inh-hôn, là vú nuôi tánh 
hung-dũ, là căn-nguyên cũa moi muu-
chuóc quĩ-quyêt, là môt tôi chí-tù, là 
me đê ra tánh âu-sàu và nhièu chũng-
binh khác. Vì linh-hôn tu-nhiên ua 
hoat-đông, néu nó không lo làm công-
viêc lucng-thiên, át sê đâm ra suy-
nghĩ muu-chuóc quĩ-quyêt hoăc sa 
vào vuc âu-sàu. Không có gì đáng 
khinh và khón-nan bang môt nguài 
biêng-nhác. Nguòi Thô-nhĩ-kỳ có câu 
tuc-ngũ ràng : «Ma-quĩ cám-dô moi 
nguòi, nhung nguòi biêng-nhác lai 
cám-dô ma-quĩ.» 

Soi giro-ng Chúa 
Bũc Chúa Jêsus bao giò cũng chăm-

chú và vui-vê lo trôn bôn-phân. Mói 
muòi hai tuôi đàu, Ngài đã nói vói 
me ràng : «Há chăng biê't tôi phâi lo 
viêc Cha tôi sao?» (Lu 2 : 49). Rôi 
Kinh-Thánh cú chép : «Ngài theo vè 
thành Na-xa-rét và chiu luy cha me» 
(Lu 2 : 51). Chác trong xuông tho 
môc cúa Giô-sép, Ngài đã phâi làm 
biét bao nhiêu viêc tàm-thuông ! Chác 
nhiêu nguôi trong vòng chúng ta tránh 
nhũng «bôn-phân» áy đê tìm công-viêc 
dê-dàng và xũng-đâng hon. Không 
cũ găp B ũ c Chúa Jêsus ô chon nào, 
chúng ta cũng tháy Ngài sót-sang làm 
theo ỳ-chĩ cũa Cha Ngài, không bô mát 
môt giây-lát nào, hoăc kêo dài môt 
công-viêc nào. Chúng ta tháy Ngài 
luôn luôn vôi-vã đi tù chô nây đén 
chô khác, làm viêc kia viêc no, day-dõ 
và chua binh, làm phép la và càu-
nguyên riêng. 

Ngài không khi nào đi lũng-thũng, 
không bô mát môt giây-phút. Kinh-

Thánh tô cho ta biêt Ngài là môt Nguòi 
có viêc phâi làm, và nông-nâ hét súc 
tàn-tiên t h ì - g i ò đê làm tron. Ngài 
luôn luôn bình-tĩnh, không hè nóng-
nây vôi-vàng, nhung cũ lăng-yên hoat-
đông bàng môt nghi-luc vô-đich đê 
làm tron chũc-vu thánh-khiê't. Chúng 
ta phâi có tinh-thàn cũa Chũ mình. 
Thì-giò ngán-ngũi mà bôn-phân to-tát. 
Cái đăc-ân đuoc sóng mà chúng ta 
duong huông đây châng bao lâu sê 
qua đi. Trong khoâng thì-giò Đúc 
Chúa Trói đã chĩ-đinh cho chúng ta, 
néu muón làm tron công-viêc Chúa 
giao-phó cho thì dùng có bô mát môt 
giây-phút nào. Đòi ta phâi dâm-thám 
tinh-thàn mân-tiêp cũa Chúa dén nôi 
sê nông-nâ làm viêc này viêc no, không 
hè nghĩ-ngoi hoăc trùng-trình, biêng-
nhác, xao-lãng. 

Hi-sinh 
Chúng ta tu-nhiên là nguòi luói-

biéng và thích t h a n h - n h à n , phóng-
túng. Phâi lìa khôi bôn-tánh xác-thit 
cũa mình. Ngoài tình yêu-thuong đói 
vói Đũc Chúa Trôi và kê đông-loai, 
không có có-tich nào manh-mê hon 
đê thúc-giuc ta làm nhu thé. Tình 
yêu-thuo'iig cùng-tôt đói vói Đúc Chúa 
Trôi mói có thê khién ta nông-nâ và 
vui-vê làm theo moi đèu Ngài day-bâo. 
Tình yêu-thuong đói vói đông-loai sê 
kêo ta đi làm nhũng viêc nhon-ái và 
tù-thiên cho ho, không quan công-khó 
và tièn-bac. Bi nhũng có-tích áy ràng-
buôc, chác chúng ta sê không trùng-
trình, hô-hũng đõi vói phân-su. 

Ai cũng biê't bôn-phân không phâi 
là dê-dàng, nó thuông bât ta phâi hi-
sinh. Tù-bô nhũng tâp-quán và tu-
duc bát-khâ dung-hiêp, đó là già mua 
nhũng vât quí-báu trong cõi trí-thũc 
và đao-đũc. Muón t rô nên lucng-y, 
luât-su, nhac-su hoăc tín-đô tài-giõi 
và có tiéng tót, thì phâi tù-bô mình. 
Nhung có biê't bao nguôi chĩ nói duoc 
nhu thé, chó không hè làm duoc n h u 
thé. Ho tót môt nũa thôi, muõn nhung 
không dám chièu theo tôi-ác, bát-đác-

(Co i t i e p t r a n g 289) 
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DANG P H A N M U , C I CHO CONG-VIEC CHUA 
(Sú*-mang khàn-cà'p cúa sô báo nây) 

•yRONG Kinh-Thánh có ba lòi day-
dõ cót-yéu vê str dâng tièn và vè 

cách dâng tièn cho công-viêc Chúa : 
Môt .—(J sách Ma-la-chi 3 : 10-11, 

Búc Chúa Trò'i có phán-bâo chúng ta 
rát tô-tirò,ng rang: «Các ngiroi hãy 
đem hêt thây phãn mirôi vào kho, hâu 
cho có luong-thuc trong nhà Ta ; và 
tú nay các nguoi khá láy đèu nây mà 
thú'Tá, Đúc Giê-hô-va van-quàn phán, 
xem Ta có mô' các cúa sô trên tròi cho 
các nguoi, đõ phuóc xuóng cho các 
nguoi đén nôi không cho chúa chăng!» 
Ròi đê'n câu sau Đúc Chúa Tròi cũng 
bày-tô rõ-ràng râng su nôp phân muò i 
chang nhũng là đièu-kièn đugc Đúc 
Thánh-Linh đô xuóng du-dât song 
cũng là đièu-kiên đê đugc lòi húa 
chác-chán ban phuóc vât-chăt nũa. 

Hai.—Đúc Chúa Jêsus công-nhân 
cách dâng phân muòi là đúng, là phâi, 
vì õ sách Ma-thi-o 23: 23 Ngài khen-
ngoi nguòi Pha-ri-si làm tron bôn-
ptìân dâng phàn muòi các thú huê-lgi, 
thâm-chí dâng câ phàn muòi rau càn. 
Ngài phán ràng: «Đó là nhũng đèu 
các nguoi phâi làm, mà cũng không 
nên bô sót nhũng đèu kia.» 

Ba. — Phao-lô quâ-quyét khuyên-
bâo các chi-hôi phài giũ bôn-phân 
dâng tièn tùy theo só thu-nhâp, vì ò 
I Cô-rinh-tô 16: 1-3, ông nói r àng : 
«Cú ngày đàu tuàn-lê, môi môt nguòi 
trong anh em khá tùy súc mình chât-
lót đugc bao nhiêu thì đê dành tai 
nhà mình, hâu cho khôi đgi khi tôi 
đén ròi mói góp.» Dãu đây Phao-lô 
không day rõ phâi đê riêng môt phàn 
muòi, nhung trong môt đoan tnróc 

ông nói ràng Đúc Chúa Tròi muón 
chúng ta trg-cáp công-viêc Ngài cũng 
nhu ngày xua dân Y-so-ra-ên dâng 
phàn muòi đê trg-cáp nguòi Lê-vi. 

Vâ lai, phãn nhièu bâc Iãnh-tu trong 
Hôi-Thánh đâu-tiên là nguòi Giu-đa, 
chac các bâc áy không dám coi Đáng 
Christ kém Môi-se mà day nguòi đòng-
đao ràng có thê dâng duói môt phãn 
muòi cho công-viêc Đúc Chúa Tròi. 
Vây, Phao-lô cóỳday tín-đô Cô-rinh-tô 
dâng phàn muòi cho Chúa là rõ-ràng 
lám, không ai chói-cãi đugc . Trong 
câu 1 ông nó i : «Anh em cũng hãy theo 
nhu tôi đã đinh-liêu cho các Hôi-
Thánh xú Ga-la-ti.» Xem thé đũ biét 
trong Hôi - Thánh đâu - tiên có môt 
chirong-trình dâng tièn cho công-viêc 
Chúa ; các sú-đõ không xin tín-đò mò 
lòng rông-rãi mà quyên giúp, nhung 
đã khuyên-bâo ho phâi nôp trâ cho 
Chúa cái phàn tièn-cũa vón thuôc vè 
Ngài, túc là môt phàn muòi các thú 
huê-loi. 

O O O 

TÍN-ĐÒ ĐÓI VÓ"I TIEN-BAC 
1.—Tôi chĩ là nguòi giũ tièn-bac 

cũa tôi thôi. Nó thuôc vè Đúc Chúa 
Tròi cũng nhu tôi thuôc vè Ngài vây. 

2.—Tièn-bac không phâi «côi-rêmoi 
đêu ác,» nhung «su. tham tièn-bac» 
mói là côi-rê áy (xem I Ti 6 : 10). Nó 
không phâi là phân thuòng cũa ma-
quĩ cho đâu, nhung là súc-luc cũa 
loài nguòi dôn-chúa la i ; chúng ta 
đáng phâi dùng súc-luc áy đê hàu 
viêc Đúc Chúa Tròi . 

3.—Đúc Chúa Tròi nhò tièn-bac áy 
đê rao-truyên Tin-Lành kháp thé-gian. 
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4.—Tiêu tiên phâi đuòng là môt bôn-
phân đău-nhút cũa tôi. Nau tôi chira 
giũ tron bôn-phân ãy, thì lcfí tôi cău-
nguyên nào có khác chi nó i : «Lay 
Chúa ! Lay Chúa !» nhirng không làm 
theo ỳ-chi cũa Ngài. 

5.— Trong Kinh-Thánh Búc Chúa-
Tròi bâo tôi đê riêng môt phăn muòi 
só thu-nhâp cho công-viêc Ngài. Bói 
đó tôi nhìn-nhân ràng cũa-cái tôi cũng 
nhu - chinh thân tôi thuôc tron vê Ngài. 
Su dâng phàn muòi cúu tôi thoát khõi 
tôi vi-kỳ và day tôi tiêu tiên cho phâi 
phép. 

6.—Tôi phâi vì B ú c Chúa Tròi mà 
tiêu-dùng phàn muòi áy môt cách cân-
thàn cũng n h u tôi lo-lang các viêc khác 
cũa đòi mình. Tôi phâi lâp môt «Sô 
chi-thu tiên Chúa» và giũ-gìn hét súc 
cân-thân. 

o o o 
TIÈN-BAC LÀ G Ì ? 

1.—Tièn-bac là biét bao súc-luc cũa 
loài nguòi dõn-chúa lai. Luong-bông 
cũa tôi túc là giá-tri biét bao công-viêc 
cũa cho -n tay, tri óc tôi. 

2.—Tiên-bac là thé-luc. Có tiên-bac, 
tôi mói mua duoc com ăn, áo măc và 
nhièu vât uhu-dung khác. Nó truyên 
linh ra thì kê khác làm viêc cho tôi 
ngay. Nhó nó, tôi có thê hoat-dông 
õ bát luân chô nào, nghĩa là nhò nguò-i 
khác làm môi-giói truyên-bá Tin-Lành 
cho các linh-hôn hu-mát. 

3. —Tiên-bac lai là su hiêm-nghèo. 
Sách Tin-Lành có chép đén ba nguòi 
giàu. Môt nguói ngu-đai đén nôi đôi 
l inh-hòn láy vua-thóc và đòng-ruông. 
Môt nguòi cúng lòng và đui-mù đén 
nôi không tháy Búc Chúa Tròi , và 
cũng không tháy kê ăn mày đúng 
t ruóc cúa. Môt nguòi hèn-nhát đén 
nôi không dám bô hét cũa-câi mà di 
theo Chúa. 

4.—Tiên-bac cám-dõ ta sanh lòng vi-
kỳ và coi thuòng các vât quí-giá đòi 
đòi , túc là su công-bình, yêu-thuong 
và luong-tâm sáng-suot. 

5.—Tièn-bac là dip tót. Nó cho loài 

nguòi bao hhiêu co-hôi *phóng-túng 
theo tu-đu< thì cũng cho báy nhiêu 
co-hôi hàu iêc B ú c Chúa Tròi và kê 
đõng-loai . 

6.—Tièn-bac là trách-nhiêm. Chúng 
ta phài chiu trách-nhiêm vè tièn-bac 
đói vói Búc Chúa Tròi . Phâi lgi-
dung nó, phâi tiêu cho đúng phép, 
phâi có muc-đích kiém phàn ích-loi 
hon hét cho Chúa. Nào có chi ích-loi 
ho-n các l inh-hòn quí-báu kia, các 
linh-hòn có già cao hon câ thé-gian? 

o o o 
ĐITO'C LÒ'I VÌ DÂNG P H Ă N MU'Ò'I 

1.—Ta sê có môt quan-niêm minh-
bach hon vè bôn-phân mình đói vói 
Búc Chúa Tròi và loài nguòi . 

2.—Ta khién cho nguò'i ngoai-đao 
nhàn chác ràng đao Tin-Lành là chon-
chánh. Ho xét ta theo viêc ta làm 
hon là theo lói ta nói. 

3.—Hôi-Thánh và công-viêc cũa B ú c 
Chúa Tròi sê đugc cung-cáp đây-đũ. 

4.—Tiêu só dâng phãn muòi môt 
cách ích-lgi hon hét cho Chúa at ta sê 
đugc vui-vê, sung-suóng bôi phãn 
hon là tiêu chín phăn còn lai cũa huê-
lgi mình. 

5.—Kho báu riêng cũa chúng ta õ 
trên tròi sê thêm lên. 

« > < > < > 
CÁCH BÂNG TIÊN TRÁI LE 

1.—Lo xong các vât nhu-dung cho 
mình, rôi trích môt phàn còn lai mà 
dâng cho Chúa ; áy nghĩa là hàu n h u 
chang dâng chi câ. 

2.—Dâng tiên không bôi lôi càu-
nguyên, dúc-tin và lòng kbiêm-nhuông. 

3.—Kê khác dâng bao nhiêu, mình 
cũng dâng báy nhiêu, chó không xét 
xem mình đã thu-nhâp chùng nào và 
đáng phâi dâng cho Chúa chùng nào. 

4.—Dâng song không biét mình có 
thât dâng đũ môt phãn muòi hay 
chăng; nhu vây, ta mát phuóc thiêng-
liêng vì không hoàn-toàn vâng-phuc 
Chúa. Néu biét mình không ăn-cáp 
cũa Búc Chúa Tròi , thì ta đugc thânh-
thoi biét bao !—Gospel Banner. 



PHU-TRUÒ'NG THÁNH-KINH BAO 
(Xin tháo bon trang nây mà biè'u ngu'ò'i chu-a tin Chúa) 

NAM THIT 6 SÔ 68 —OCTOBRE 1936 

DANH HAY C i r U - P O I 
aChăng có sir cúu-rôi trong đáng nào khác ; vì & điráì tròi, chăng có danh nào 

khác ban cho loài ngirài, đe chúng to phâi nhà dó mà đirac cú-u.» 
( S ú - đ o 4 : 12) 

công-công cũng nhu có tánh-cách cá-
nlio-n. Sir cúu-rôi cú ticn-hành trong 
cuôc dòi cho lòi khi đugc đãy-tron 
trong cuôc sóng dòi đói. 

Tóm lai, nguò'i đugc cúu là kè chang 
nlurng duoc gôt-ríra kỳ quá-khĩr trong 
Imyê't Đúc Chúa Jèsus-Christ, song 
cũng yêu-thnong Đĩrc Chúa Trò'i và 
đòng-loai đén cuc-đièm. 

Í^Ó môt ván-đè càng làu càng rõ-rêt, 
^ túc là loài nguò'i càn đugc cúu. 

Báo-giòi moi mróc hàng ngày luân 
nlurng ván-đè này : Canh- t ranh vè 
công-nghê, kỳ-thi vè chũng-tôc và tôn-
giáo, tham-duc, lòng ghen-ghét giũa 
chánh-giói và tliuong-gió'i, tánh Ihò-o 
đô'i vói nhũng đèu quan-hê đê'n Đúc 
Chúa Tròi. 

Dàu cuôc thè'-giòi cliién-tranh kê't-
liêu ngót hai muui năm ròi, nhung 
hiên nay còn nhièu con hinh-đao xày 
đén. Cũng nlur moi khi, nhon-duc 
hung-hăng không sao kiêm-ché đugc . 
Tôi-lôi cai-tri lòng-da và ỳ-chí cúa úc-
triêu nguòi nam, nguò'i nũ . Phài, 
thé-gian càn đugc cúu. Ho cu-xũ 
khâ-ó và chiu dau-dón vò-cùng, đó là 
hàng-có tõ ra ho càn đirgc cúu. 

<> • <> 
Ỳ-nghĩa sir cú-u-rôi 

«Cúu-rôi» là chũ quan-trong cúa 
Kinh-Thánh, là miru-đinh cót-yéu cùa 
đao Tin-Lành. Chũ huyèn-diêu đó 
nghĩa là chuòc lai toàn-thân con nguòi, 
cà linh-hòn, xác-thit và tinh-lhàn, ngõ 
hàu môi phàn- tú cúa nguòi ăn-hiêp 
vói ỳ-chĩ Đĩrc Chúa Tròi. Cũng là 
chuòc lai moi tài-luc nguòi, lỳ-tirõng 
nguòi và muc-đích nguòi trên đòi. 

Chua đugc cúu trong công-viêc, 
trong nhũng mói liên-lac gia-dình và 
js:a-hôi, trong các cuôc giài-trí mà mình 
tìm-tòi, trong nhũng sõ-thícli mà mình 
phát-biêu, thì chua có thê kê là đugc 
cúu đâu. Vì su cúu-rôi có tánh-cách 

Nhírng phircrng ciru-rõi vô-hiêu 
Ngoài danh Đúc Chúa Jêsus, nguòi 

ta còn dùng nhièu danh khác dê cĩru-
vó't xã-hôi và niõ-mang văn-minh. Ta 
hãy xem-xét vài danh. 

Tĩ nhu Văn-Hòa, Giáo-Duc, Du-Lich, 
Phá t -Minh , Iloc-Thúc, và các cuôc 
giài-trí vì lâm bac nhièu tièn, dèu đugc 
nhièu nguòi kê là «đai-biêu» cũa moi 
su càn-yéu cho loài nguòi huõng đugc. 
hanli-phiróc. Nhung các cái đó chua 
hè cúu-vó't mòt ai. 

Thuong-Mai thuòng đugc bàn làm 
nhà giâi-phóng t r ú - d a n h . Máy năm 
truóc cuôc Âii-chién, bên Mỳ xuát-bân 
cnón (cMÔNG-Tiĩp'NG L A - L Ù N G , » làm nao 
lòng công-chúng: Tác-giâ quâ-quyét 
ràng cách đinh đúng giá-tri cũa tièn-
bac sê cúu thé-gian khôi bi chién-lranh 
phá-hoai. Phài đay cho ban thanh-
niên biét ván-đè đó. Néu nhân-biél 
chién-tranh gây cho phao-phí tièn-bac, 
thì chang nuóc nào chiu đành 'nhau . 

Nhung trái hân lai, ta biê't ràng 
nhũng nguòi đúng vào đia-vi xĩrng-
hiêp nhút đè hiêu ván-đè đó, nhũng 
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nhà đa i -k inh- tê cíia moi nuóc đèu 
kliông có ngàn - càn chiên - tranh. 
Thuong-Mai châng hè círn mvóc nào ; 
trái lai, nó nán-đúc t inh - thàn -ham-
muón, ghcn-tuông, ganh-ti không dút. 

Khoa-Hoc là môt đa i -danh khác 
thuông đuoc nguò'i ta súng-ái, hoan-
hô. Ngirói ta nói ràng nó thôi-thúc 
kiêm-tìm Chon-Ly, nó giúp cho dòi 
ngtròi đtroc sung-suóng, vui-vê hõi 
phát-minh kỳ-d iêu nhũng năng- luc 
trong cõi thiên-nhiên. Nhung nó có 
ânh-huõng gì đên lòng tham-duc cua 
loài nguò'i chăng? Nó kliiên lòng áy 
nên tót ho'n chăng? 

Nhièu nguòi bi chù-nghĩa quá-kich 
làm cho khiép-so*, bèn quâ-quyét rang 
thé-gió'i duoc cúu bô'i Tbe-Luc, bô'i 
thiét-làp luât-pháp và gày-dung cuôc 
Iri-an. 

Và, các nghi-viên thuông bô thăm 
iriig-chuân lám đao luât mó'i. Các 
dân-tôc kỳ đièu-iróc, và dièu-uóc cũng 
là luât-pháp. Nhung châng bao làu 
nhũng nguoi chang tiép-nhàn luât-lê 
nào vào lòng, bèn trái-phani và giày-
đap luât-pháp cùng dièu-uóc. 

Dãu sao măc lòng, nhièu kê giàu bác-
ái vân tuóng ràng nêu ban-liành luât 
n o luât kia, chác sê cúu-vãn xã-hôi 
duoc . Nhung nuóc La-mã—cbũ LA-
MĂ đugc kê là đòng-nghĩa vói chũ 
LUÃT-PHÁP — phô-triro'ng t hanh-thc, 
vày mà hoàn-toàn lur-hoai và dõ-nál 
vì không có luât-pháp cai-tri tám lòng. 

Theo lói môt só nguò'i nói, thì nhà-
thò', pbép-lác, lê-nghi tôn-giáo trong-
lliê, phãm-phuc loè-loet, các cách tô-
chírc Giáo-Hôi hoàn-toàn nhút , hêt 
thãy giúp vào côríg-cuôc cúu-vãh tbê-
gian. Song lich-sú còn kia, chúng rõ 
rang chè'-đô phâm-luóc Giáo-Hôi câm-
giũ linh-hõn nguò'i ta trong vòng ngu-
si, mê-tín, không sao thoát duoc. Đáng 
Christ dã ngliiêm-lrách nó. 

Het tliây nhà-thò- lòng-lày trong thé-
gian khòng thê ngăn-cán loài nguòi 
ghen-ghêt và đánli nhau trong giày-lát. 

O O O 

Su nhâp vào Hôi-Thánh khòng hè 
cúu-vót môt nguõi nào, néu nguò'i áy 
truó'C hêt không hiêp môt vói Cũu-
Chúa. Hét tháy lê-nghi đuoc nguò'i ta 
đôi cho cái tên «Thò'-Phuo'ng» chang 
có chút quyèn cũu-rôi nào, néu tôi-
nho'n không tan-nât lòng vì càm-biét 
mình gian-ác. 

Danh J ê s u s mó'i ctVu-rôi điro*e 
Chĩ có môt danh-hiêu cúu-rôi duoc 

ta môi khi ta kêu-câu dén. Ay là danh 
J È S U S - C H R I S T . Vày, quyèn la-lùng dó 
là gì ? Tai sao Đúc Chúa Jêsus cúu 
duoc thé-gian? Có nhièu duycn-có. 
Truóc hêt danh Jiĩsus bao-gôm Đúc 
Chúa Trôi. Đó là nèn-tâng cúa moi 
cho'ii-lỳ. 

Ta biét rang hôi Van-quõc cliăng 
chút ngu-ỳ nói dén Đúc Chúa Trò'i, 
măc dàu trong vòng thuôc-viên có 
nhièu nguò'i dao-dúc uyên-thâm. Hôi 
áy không cũu thé-gian thoát các cuôc 
chién-tranh, các nôi căm-bò'ii mai-hâu, 
là rõ-ràng lám. Vì chang có qnõc-gia 
nào cũng nhu châng có nguòi nào có 
thê đuoc cúu hoăc dã duoc cúu bôi 
môt nguyên-tác không do Đúc Chúa 
Trò'i mà ra. 

Đó là đièn-kiên thũ nhút . Boan, 
Đáng Christ hét sũc chú-trong dia-vi 
cũa tám lòng nguòi . «Vì tù noi lòng 
mà ra 'nbũng ác-tuóng, nhũng tôi giét 
nguò'i, tà-dàm, dàm-duc, trôni-ciró'p, 
làm chúng dói, và lòng-ngôn» (Ma 15: 
19). Con Đúc Chúa Tròi không hè 
biên-luân vói chánh-phũ La-mã. Ngài 
không nói môt tiéng nào vê «chê-(lò» 
mà Ngài phâi phuc-lhuôc. Ngài chĩ 
chóng-cu tám lòng gian-ác. 

Loài nguòi khón-khô chăng tai thiêu 
văn-bóa hoăc hoc-thúc, tai hoàn-cánh 
xáu-xa hoăc lai găp buóc nghèó-nàn, 
nhung vì dia-vi hu-boai cúa lám lòng 
ho. Không có lòng bác-ái dáng. làm 
còt-tru cũa đói ho. Đang khi lòng ho 
nhu vây, thì ho cũ ghen-ghêt và cân-
xé nhau. 

Vây, lỳ-tbuyél trên đây quan-trong 
lám. Không phâi- lỳ- thuyét cũa Câc 



mòn triêt-hoc loài nguò'i. Trong các 
hôi-nghi hoăc công - Iruòng bàn .ve 
chánh-tri, ta ít tháy giăi-bày lỳ-thuyêt 
dó. Nlurng nó là nèn-tâng cũa môi 
tir-tiròng chánli-(táng, môi công-viêc 
có két-quâ. Đáng Christ hét súcchuyên-
chú phuong-diên áy, vì nó quan-trong 
hon câ. Thâm-chí Ngài t ruyèn-day 
chúng la yêu-thuo'ng kê thù-nghich. 
Uoc chi các nuó'c chiu hát dàu làm 
nhu vây, thì chién-tranh sê hét, chang 
càn Hôi nào, hoăc dièu-uóc nào. Cuôc 
thông-thuo'ng thũy-bô giũa các đân-
tôc sê thanh vugng và sê là khúc nhac 
vang-lùng khen-nggi Đírc Chúa Trò-i. 

Vày, thé-gian này là khõ-i-diêm cũa 
thiên-dàng. Cõi dòi sê thay-đôi vì 
vàng theo luât-pháp Chúa Jêsus. 

o o o 
Môt bũa, Đáng Christ chuyen- t rò 

thàn-màt vó-i các sú-đô. Ngài phán 
cùng ho rang: «Các nguo-i hêt thây 
dèu là anh em» (Ma 23 : 8). 

Nhung Ma-thi-o vón là nguòi Giu-đa 
không có lòng ái-quóc, vì bang lòng 
thàu thué cho đân Rô-ma ; bôi đó, ông 
bi đòng-bào khinh-dê. Trái lai, Phi-
e-ro- là nguói Ga - li - lè nhièt-cuông. 
Trong môt thòi-gian, ông tuông đao 
Tin-Lành chì thuôc vê dàn Giu-đa. Câ 
bon sũ-dõ khác nhau hàu nhu kè Tàn 
nguò'i Sô', vày mà Đũc Chúa Jêsus 
phán cùng ho ràng : «Các nguo-i hét 
thây đèu là anh e m » 

Tù ngày có tbáp Ba-bên, loài nguò'i 
vân ghen-ghét nhau. Cúu-Chúa rao-
giâng tình yêu-thuo'ng. Chĩ có tình 
yêu-thuo'ng làm đugc phép la. Vì 
suót moi thòi-đai; các bác hièn-triét 
tnyên-bó ràng chang có gì tiên-dièt 
dugc tánh kỳ-thi chũng-tôc. Ho quâ-
quyél ràng tình-câm đó ò trong mach 
màu, và bon-lánh loài nguòi không 
sa' thay-đôi đugc. Nlurng đao cùa 
ĩ /úc Chúa Jêsus day ta trái hán. Bon-
tánh loài nguói CÓ THÊ THAY-ĐÔI. 
Thàin-chí Cúu-Chúa day ràng: «Các 
nguoi phâi sanh lai» (Gi. 3 : 7). 

Môt ngày.kia, Đáng Christ sê eai-tri 

thé-gian, thì tình bác.-ái công-công sê 
đày-tron. Loài nguò'i sê yêu-lhuong 
và giúp-đõ' nhau. Nhung khi nào 
nguò'i ta tung-hô Danh hay cúu-rôi, 
thì cái mông-tuô'ng la-lùng cúa thòi-
đai chúng ta mói thành-hiêu đugc . 

• O • 
Viên ehũ-bút tò n h u t - b á o lón kia 

viêt ràng : «Vây, há không tìm dugc 
môt cách-thé hán-buôn thanh-vugng 
mà không càn đê'n tinh-thàn chién-
tranh và phuong-phápchién-tranh sao? 
Tôi nóng-nây liông-mong nguò'i ta đat 
đén muc-đích áy, nhung hiên nay chua 
ai tìm đugc plurong-thô kia.» 

«Chua ai tìm đugc !» Chao ô i ! Nhà 
làm báo này không biét Danh hay 
cúu-rôi. 

Y-gió'i chua tìm đugc thuóc .chũa 
nhièu binh-tât góm-ghê nhút cúa thân-
thê. Nhung có thuóc chũa lành tôi-
lôi, là binh pliung cùa nhon-loai đáng 
thuong, còn ghê-góm hon moi binh-
tât trong thân-thê. Thuôc dó, túc là 
danh J È S U S , chàng nhũng không khó 
tin nhu biét bao vi thuóc khác, mà lai 
còn vô-ngò nũa. Suót các thòi-đai, ai 
ai dùng thnóc này cũng đugc chũa 
khôi ; lòi làm chúng cùa ho manh hon 
moi mói hoài-nghi. 

Nàm 1936 là clurong thám-khóc nhút 
cùa lich-sir thé-gian. Chiíòng này sê 
két-cuôc thé nào? Theo phuong-diên"* 
công-công ta dugc các lói tiên-lri báo-
cáo rát dáng, nên biê't rang két-cuôc 
kia đáng sg. Nhung theo phuo-ng-
dièn cá-nhon, ta có thê tu dinh cách 
giái-quyét. Phâi chăng l i nh -hòn ta 
dau-đón, lòng-đa ta buòn-ràu, cuôc 
dòi ta tiêu-ina, và đúc-tin nàm ngoài 
cũa ta đâ bi phá-húy ? 

Có môt vi thuóc uóng cúu-chũa tai-
uong cúa chúng ta. Nhung la phâi 
uóng. Chĩ có vi thuóc này cúu đvrgc 
các đân-tôc và cá-nhon. Túc là Danh 
Toàn-năng cũa Đúc Chúa Jêsus, Danh 
cũa Đáng «dã bi nôp vì tôi-lôi chúng 
ta, và sóng lai VÌ su xung công-bình 
cúa chúng ta» (Rô 4 : 25). Thâp-tu-
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giá Ngài còn dang đung cao hon moi 
su" hòn-ghét cũa thé-gian, còn làm 
bàng-còvĩnh-viên cùat ình Yêu-thuong 
thiên-thugng dã cúu-chuôc loài figuòi. 

Chĩ có Danh áj' cúu-rôi đugc Khi 

khác bi quên lũ'ng, thì 
ih >r c n . Hõi Ihiét-hũu, anh 

em kiiông'-hju kêu-eâu danh khâ-áj và 
• i'. • l- 1-đugccúu sao?—C.S.(Lu 
: t-11111 lìevué). 

LONG CHI T f i r a N G E M 
C M xem quyên sách chũ Pháp kia, 

có môt truyên làrrì ch< auj rát 
câm-đông. 

Hòi năm 1763, tron'."' tôi làng kia ó-
dua mé rìrng có mòt tùp lêu tranh. 
Trong lêu chì có hai chi em cô Mariétte 
mà thôi. Cha mecô qua dòi bón năm 
nay, phú-thác em bé Jean cho cô nuôi-
dirõng. Mòi có muòi làm tuôi mà 
phài mò-còi, môt mình làm viêc dê 
nuôi em vùa lên năm ; cô Mariétte tuy 
cuc-khô, song lúc nào cũng vui lòng 
vì làm tròn trách-nhiêm cha mc đã giao. 

Mùa đông dén, đã năm tuàn-lê rôi 
mà tuyét vân còn phú trên măt đát. 
Cô Mariétte nghe nguò-i ta nói mùa này 
chó sói đôi lam, nên thuòng đi tràn 
vào làng mà kiém ăn : nhung bôi 
nghèo, cô phâi di ra ngoài luôn dê 
làm viêc. 

Mòt buôi sâng kia, cô Mariétte dang 
náu ăn trong bê'p, thình-lình nghe tiéng 
khóc-Ia, câu cúu cũa em cô. Cô làt-
đât chay ra, thì chao ôi ! mòt con chó 
sói đang lôi em Jean ra ngoài cúa. 
Báy giò cô Mariétte thuòng em quá, 
không so nguy-hiêm, xông tó-i giirt em 
cô lai, chay riét vào nhà ; găp môt cái 
thang không, cô đăt Je,;íi, em cô, vào 
dáy và đày náp lai. Nlnrng vì lo cho 
em mà cô quên mình đang bi băy sói 
đuôi theo rát gáp. Mòt con sói me và 
năm con sói con tràn vào trong nhà, 
vây xung-quanh mình cô,tru-tréo om-
sòm, mùng vì kiém đugc mòi. Tôi-
nghiêp, cò Mariétte không nò bô em 
mà chay trón. Cò dúng truóc câi thùng 

1 em Jean, tay trái dè kín náp thùng, 
tay mát càm cày đâp bày sói. 

Thu.yng thay, súc cô không thé chóng-
cír noi vói bày sói dói áy ; cô bi thuong 
rát nhiêu, màu chây dàm-dê.. . Câm-
biê't mình không tháng nôi, cò Mariétte 
rán súc đày lui câi thùng vào môt góc 
kia, đoan chay xa ra ; băy sói vân duôi 
theo, nhây bô vào cò mà cán. Cô 
Mariétte kiêt súc, la lên rang : «Tôi đã 
cúu đuoc em Jean yêu-qui cũa tôi ròi.» 
Lièn dó cô ngã ra chêt. Băy sói dũ 
xúm lai tha cô vào rùng. 

Em doc đén đày, em câm-đông quá. 
Tháy cò Mariétte cúu em./ea;j, phâi hi-
sính su sóng cũa cô cho bày sói dói 
kia, em chanh lòng nhô' đén Chúa 
Jêsus-Christ vì yêu-thuong em, nên 
Ngài phó su sõng vì em, em câm-ta on 
Ngài vô-cùng. Ngài là Đáng vô-tôi, 
vì yên-tiui - >'iig thé-gian, nèn báng lòng 
hi-sinh mang bán Ngài trên cây thâp-
tu-, chiu đau-đòn, dô huyét ra đê cún 
chúng ta khôi su chét rát ghê-gò-m, 
tùc là su chét (.'o-i dòi trong hò lúa, và 
ch chúng la «tró nên con kê-tu cùa 
Ngài ' trong su- trông-cây cũa su sõng 
đò-i đòi« (Til 3 : 4-7). 

'ây nên chúng ta là kê đugc cúu ròi, 
thi liãy câm-ta on Ngài không thôi, và 
chúng ta cũng nên bô su sõng vì dòng-
bào chúng la (xem I Giăng 3: lb). Còn 
ai chua đugc cúu, hãy kip nhàn on 
lón cũa Ngài ban cho, không càn dòi 
tièn-bac, công-dĩrc đcn lôi hny'x„ ép 
xâc, ăn chay.—Cò Nguuèt-Dung, Caq 
lãnh. 

LINH-HÒN ANH EM SÊ Ó* Đ Â U ? THIÊN-ĐÀNG HAY HÕ LÙ*A ? 
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CO GI QUI HO'N Y A N G ? 
Câu hoe t h u ô c lòng . — Thi - th iên 119: 72. 

Sách Lu-ca 12: 16-34. 

Phi-e-ro- 1 : 7 ; xem Hê-bo-ro- 11: 1). 
Su khôn-ngoan (Châm-ngôn 16 : 16). 
Su cúu-rôi linh-hõn (Mác 8: 36, 37). 

Cũa b á u 
trên tròi (Ma 
6:19,20,21). 

SIR t h ô a -
mãn và tình 
yêu - thuông 
(Châm-ngôn 
15: 16, 17). 

Đoc K i n h - T h á n h . -

Danh-tiéng tõt và on-nghĩa (Châm-
ngôn 22 :-l). 

Sũc khoe (Công-vu các Sú-dò 3 : 1-6). 
Lòi Đ ũ c 

Cliúa T r ò i 
( T h i - t h i ê n 
119: 72). 
Luong-tâm 

tót (Ma 27 : 
3, 4, 5), 

Đúc-tin (I 

S A O LAI QUI HO'N ? 
Vì «su tham tiên-bac là côi-rê moi 

đêu ác» (I Ti 6 : 10). Tôi xin kê cho các 
em biêt mây thú tôi-ác do su tbám tiên 
mà ra. Các 
em hãy mõ 
Kinh - Thánh 
mà đoc các 
câu dân duôi 
đây và cũng 
nên đê nhièu 
t h ì - g i ò mà 
sur ^"'' '~' • 

Ich-kỳ (Lu-
ca 12: 19). 

Ham-muón 
(Giô-suê7:20, 

Phân-nghich 
(Ma-thi-o 27: 
•3, 4, 5). 

Trôm-cuóp 
(Lu-ca 10:30). 

Khôngtbõa 
lòng(Truyên-
đao 5 : 10). 

Gian 
Bây 

các tôi 

trà (Công-vu các Sú-dò5:1-11). 
giò các em hã' ; láy bũ tch ì biên 
áylàm roáynbánheũàcây '<ĐAU-

Đ Ó N » b è n 
đây. Các em 
có thê n g h ĩ 
ra vài nharih 
khíicmàthêm 
vào chăng? 

SUY-GÃM 
Có môt ông 

triêu-phú bên 
Au-châuđinh 
giũ cũa cho 
c h á c - c h á n, 
kín-đáo, bèn 
đào môt cái 
hàm vúa sâu 
vùa rông, ròi 
đem hêt vàng, 
bac, *ièn và 
châu-báu đê 
chũa vào đó. 
Đuòngxuóng 
hàm do môt 
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cái thang. Trên măt hâm là cái círa 
có khóa lò-xo, hê cũa đóng lai thì 
ngiròi đúng dirói hàm không tài nào 
mô1 đirgc. Môt ngày kia, không ai 
tháy ông triêu-phú dâu câ. Tìm khâp 
các noi, mãi sau mói kiêm đugc duòng 
xuóng hâm, phâ cùa di xuóng thì tháy 
ông năm chêt sâi trên sàn, bên canh 

có cái chon nên, chung-quanh mình 
có rát nhièu cùa báu. Thì ra ông 
xuóng hâm thăm cùa, châng may cùa 
đóng sàp lai; không có lói ra và thiéu 
thúc ăn, ông đành gâm nên (dên cây) 
và cân hai cánh tay cho đõ đói. Rót 
lai, ông chét đói trên đóng vàng. — Bà 
P. E. Carlson, Mij-tho. 

A N H S A N G 
Vât- I iêu . — Cây nén (đèn căy), dên 

dâu, đèn bám, bóng đèn điên. Giáu 
máy thú này ô đâng sau tòa giâng, vì 
vùa giâng-day vùa đem máy thú áy ra 
châc giúp cho con trê chú ỳ. 

Tho* t h á n h . — Hát bài 66: — «Jêsus 
biêu tôi lòa ánh sáng.» 

Hoe t h u ô c lòng . — Giăng 8 : 12. 
O O O 

Khi Đúc Chúa Jêsus ó thé-gian năy, 
thì nguòi ia chua có nlurng ngon đèn 
tõ-rang đê soi sáng ban đêm nhu bây 
giò, Ho dùng nhũng đèn nhô trông 
n h u chén uông nuóc . Trong cái bàu 
đèn có dàu, châc là dàu Ô-li-ve, và 
môt cái bác (tim) bàng da (nĩ). Nhung 
năm, tháng qua đi, nguòi ta bát đàu 
dùng nén. (Đem cày nê'n ra). Ai náy 
bên bát nghĩ ràng nên la-lùng lám vì 
sáng hon đèn nhõ-mon, cũ-kỳ kia. 

Tuy vây, nén cũng không sáng lám, 
nguòi ta làm đugc đèn dàu. (Đem đèn 
dàu ra). Đèn dàu dùng tièn lám. Kháp 
cõi Đông-Pháp ban đêm nhà nào cũng 
tháp đèn cho sáng-sũa. Anh sáng đèn 
vùi mát lám. Nhung ô thành-phó lón 
thì điròng-sá và nhà-cúa cao-rông đèu 
tháp đèn điên. (Đem bóng đèn điên ra). 
Đèn này sáng hon hét các thú đèn cũa 
loài nguòi ché-tao. Lúc đi đuòng đêm 
tói, nguòi ta hay dùng đèn bám (Đem 
đèn bãm ra; đe câ mãy thù trèn tòa 
giăng hoăc trên bàn). 

Cây nén và đèn dãu thât tót và cân 
lám, nfnrng néu không cô gì đê tháp 
thì nó vô-ích. Néu không có diêm 
(quet) đê tháp nên, thì nén soi sáng 
sao đ u g c ? Hay là ta có bao giò nghe 

ai thõa-mãn vói môt cái đèn không có 
dàu chăng? Câ đén đèn điên cũng 
không thê tõa ánh sáng néu không tiép-
nói vói dây truyên luông điên. (Môi 
khi nói đên thù đèn nào, thay dqy có thè 
thãp hoăc bàt đèn ăy tùy ỳ). 

Trong Kinh-Thánh Đúc Chúa Tròi 
nói đén nhièu thú ánh sáng; nhút là 
ô Ma-thi-o 5 : 14-16 Đúc Chúa Jêsus 
phán ràng CHÚNG TA đây là ánh sáng. 
Tôi muón biét có em nào hiêu nghĩa 
lòi phán áy chăng. Các em tuông 
Ngài muón chúng ta soi sáng khi nào 
và ô đâu ? 

Các em đèu biét ó trong nhà ba má 
các em không hè tháp đèn ban ngày. 
Không, phâi đò dàu dây đèn, đánh 
bóng cái bàu, đgi đén đêm mói tháp. 
Ban ngày không càn tháp đèn vì Đúc 
Chúa Tròi đã đăt môt ngon đèn la-lùng 
trên tròi đê soi sáng suót ngày. Ngon 
đèn la-lùng áy là gì, các em hăn cũng 
đã biét. Vây, ta hiêu ràng các thú 
đèn không phâi đè dùng ban ngày, 
nhung đê dùng lúc đêm tõi-tăpx., 

Khi Đũc Chúa Jêsn.s phan chung ta 
là ánh sáng, JM Ngài muón day ràng 
bóng tõi-f^m bũa-giăng kháp thé-giói. 
Bóng tói-tăm ãy túc là tôi-lôi và su 
không tin ô trong lòng đòn-ông, đòn-
bà và con nít. Đúc Chúa Tròi muón 
chúng ta soi sáng trong đòi tói-tăm 
bôi nói cho moi nguòi chung-quanh 
mình biét răng Đúc Chúa Jêsus có 
quyèn-phép la-lùng đ ê c ú u khôi tôi. 

Vì có danh Ngài, chúng ta hãy lòa 
ánh sáng ra đê giúp đông--bào tháy 
và nhân Ngài.—Bà N. M. Cressman. 
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MOT BÚ'C THO 5 NGO 
Cùng các em gèu-dăii trong Đăng Christ, 

báo vùa qua anb không viêt vì 
k - ' muôn các em có dù thì-giò suy-
nghĩ ve bài đó trong só báo 65. Anh 
đã chò-đo-i các em giâi-đáp, nhung 
không thay các em goi nhièu n h u kỳ 

đó chũ. So các em nân lòng, anh 
phâi vôi dùng nhũng hình cũa hai em 
Nguyên-sĩ-Bàng o Lang-son và em 
Vĩnh-Sinh õ' Bâc-nình đã giâi-đáp 
đúng. Xin các em đê ỳ xem-xét. 

X 

Vè viêc gôi các hình hoăc lòi giâi-
đáp các em có thê dùng tem 0$03 nhung 
phong-bì phâi đê ngô, và xin gôi đên 
đia-chĩ này: 

Nguyên-nggc-Chán 
1, Pho Nguyên-Trãi 

Hà-nôi — Bãc-kỳ 
o 

MÔT CUÔC ĐI THĂM 
1VTÔT buôi sáng thú năm ông Thanh 

sai tám em đi Ihăm và môi ban 
đên chièu đi hoc Lòi Chúa. Ông 
muón môi em phâi đi môt nhà, nghĩa 
là em A phâi đén nhà ban em A, em B 
phâi đén nhà ban em B, còn các em 
khác cũng vày. Nhung ông đã chĩ 

t ruóc cho môi em đi môt đuông riêng, 
khòng em nào đugc đi chung môt 
đuông hoăc đi qua duòng cũa em khác. 

Vây, theo hình duói đây các em lay 
bút chì thũ tìm các lói mà ông Thanh 
đã chĩ cho tám em kia. — Nguyên-
nggc-Chân, Hà-nôi. 

H A 

B C D C 

E E 

G G 

F F 

• 
H A 

B D 
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vuxrr c a N BAO-TO 

T A C - G I A : J . H A B D I B R O O K 

Cô biét chàng có t àm- t ình cao-
thirong, chiu hi-sinh vì kè khác, và 
thàt lòng yêu-mén Duê-la. Vây, cô tô 
cho chàng biê't noi lo-buõn, đau-đón 
cũa mình. Dâu Duê-la đi vang luôn 
hoăc làm viêc trong phòng riêng, 
thĩnh-thoâng Lô-huê cũng đén choi 
đâng nhà bà Vê-nô-linh câ buôi tôi. 

Ai náy biê't ràng Lô-huê châng có 
đia-vi nào trong gia-đình mình; nguòi 
nhà chóng-nghich nhũng ỳ-tuông quí-
báu nhú t cũa chàng. Dói vói chàng, 
gia-đình chì là môt danh-tú chó không 
phâi là su thuc. Trong g ia -đ ình 
chàng chĩ tháy bàu không -kh i ghê-
lanh và khinh thuòng. Vây chàng 
h ó n - h ô khôn xiét môi khi đugc ô 
trong gia-đình cũa bà Vê-nô-linh, là 
noi chàng vui-vê vì tháy tình thân-ái, 
vì găp nhũng ỳ - t u ô n g và h i - v o n g 
gióng nhau. 

Ê-mi-li và Lô-huê quen biê't nhau tù 
khi còn tho-áu, nên cô coi chàng nhu 
anh ruòt. Vè phàn Lô-huê, thì chàng 
tò lòng kính-phuc cô khôn xiét. Cô 
biê't cách đugc lòng moi nguòi bôi cù-
chĩ diu-dàng, êm-ái. 

Quâ thât, theo cách Lô-huê nhìn bô 
măt thiêng-liêng và rát muc tràm-tĩnh 
kia, ta biê't rõ ràng trong tám lòng 
chàng ân-núp môt câm-tình sâu-xa 
hon tình bàng-hũu. 

Môt buôi tói kia, Lô-huê đén c h o i ; 
nhon dip bà Vê-nô-linh và Luy-xi phâi 
đi khõi phòng khách môt lúc, Ê-mi-li 
bên nói râng: 

—Thày L ô - h u ê oi, tôi muón xin 
thày môt on. 

Căp ' inâ t thât-thà cũa Lô-huê láp-
lánh vì vui-vê ; chàng hõi ràng : 

—Thua cô, cái chi vây ? 
—Chính là vì Duê-la. Tôi không thê 

tuõng-tugng tai sao hân thay-đôi nhu 
vây, và hánchăm-chú làm nhũng viêc 
gì, đê'n nôi bây giò hân hâu nhu chang 
liên-hiêp vói gia-đình? Duy-liêng Vê-
niét cóquan-hêchitói co-su nây chăng? 

Tràm-ngâm nhìn ngon lúa trong lò 
suõi , Lô-huê đáp ràng : 

—Nào ai biê't? 
—Theo ỳ tôi, thì có môt đèu màp-

mò, túc là Duê-la không nhac đê'n tên 
Duy-liêng Vê-niét nũa, còn t ruóc kia 
hân nói đên chàng và tà i-năng cúa 
chàng luôn. Tôi e ràng Vê-niét có 
ânh-huõng xán đê'n bán. 

Lô-huê không trâ lòi, nhung cú 
trãm-ngâm nhìn ngon lùa nhu t ruóc . 
Chàng n h ó lai viêc mình tình-cò bát 
găp tuãn-lê t ruóc noi bàn giáy cũa 
Duê-la. Viêc áy khiê'n chàng lo-láng 
khôn xiê't. Chàng n h ó lai ràng Duê-
la tiep - nhân nhũng lòi eânh-cáo 
cũa mình môt cách cuc-càn. Ê-mi-li 
nói tiep : 

—Thày Lô-huê oi, tôi uòc-ao thây 
có tìm ra cho biê't su bí-mât áy. Tôi 
không biét chác, nên sanh ra lo-buõn 
biét bao ! 

—Tôi đã có nài Duê-la nói rõ, nhung 
anh áy có vê rát túc-buc, vì coi cách 
cõ nài đó n h u tánh toc-mach, là rõ-
ràng lám. 

— Õ ! Xin thày đùng vì thé mà ngã 
lòng ! Thày Lô-huê oi, xin thăy cũ cõ-
gáng nũa ! Nê'u có tai-hoa nào xây đén, 
thì má tôi và chi em tôi sê tan-nát lòng. 
Có lê thăy không biét rõ Duê-la đói vói 
chúng tôi có quan-hê thé nào. 

Lô-huê nói quâ-quyét: 
—Tôi biêt rõ lám chó. Tôi xin húa 

vói cô ràng dàu xây ra đèu chi, cô cũng 
có thê tin-cây tôi. Chang có viêc gì 
tôi không san lòng làm vì có Duê-la. 
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Châng phâi Lô-huê nhe miêng húa 
nhu vày đâu. Lòi húa áy truc-tiêp ra 
tù tám lòng chon-thành cũa chàng. 
Nhung chàng không thê đoán ra mình 
kip phâi giũ lòi húa áy trong nhũng 
truòng-hgp nào, và mình sê phâi chiu 
nhũng hiêu-quâ nào do su giũ lòi 
húa áy. 

CHUO'NG THL> TÁM 

Bàn - luân triró-c s au 

T7"HI đá trò-chuyên vòi Ê-mi-li rôi, 
Lô-huê lai hi-sinh thân mình vì cò 

Duê-la hon truóc. Chàng có dùng 
moi phuong-pháp đê đân Duê-la t rô 
lai con đuòng làm tron phân-su và ăn-
ó luong-thiên. Nhung chàng châng 
thành-công. 

Duè-la ghét nhũng lói-lê cũa Lô-huê 
mà chàng goi là «bài giâng buôn-tê.» 
Thuòng khi chàng không còn giũ 
phép lich-su, bõ măc ban mà đi chô 
khác. Ai kia thì đã túc-giân và ngã 
lòng rôi, nhung Lô-huê chí càn n h ò 
lói mình húa vòi Ê-mi-li thì lai đugc 
vũng chí kíên-quyêt. 

Bũa no, khi đã hêt giò1 làm, ai náy 
ra vè, duy có Duê-la ô lai buõng giáy. 
Chác da ràng không còn ai ngoài ra 
mình, chàng bèn láy môt kiêu-mãu 
cũa Lô-huê Vinh-tàn mói vê xong, ròi 
dùng kính hiên-vi mà xem-xét rát kỳ-
càng. Doan, chàng rũt môt tó giáy, 

vôi vê phác kiêu-mâu áy, biên máy 
con sô và máy đăc-điêm ó bên canh 
đê sau này có thê thong-thâ vê cho 
xong hét. 

Buong căm-cui làm viêc áy, chàng 
nghe có tiéng nguòi đi lai. Sg bi bát 
quâ-tang làm viêc trái phép làn nũa, 
chàng vôi xê'p tò giáy làm hai rôi ném 
vào ngăn kéo (hôc) cũa Lô-huê Vinh-
tàn không khóa. Doan, chàng bân áo 
ba-đó-suy, đi ăn com hói-hâ, đinh ỳ 
t rô lai láy búc vê phác. 

Nhung châng ngò có môt viêc khién 
chàng vè sô trê g iò ; chàng tói noi thì 
Lô-huê đã ngòi làm viêc, nhìn chàng 
mà min cuói thân-thiê't. Nhung Duê-
la vãn tro nhu sát đá và túc ban đén 
đúng giò. Chàng phâi đgi-chò dip 
tót đê láy lai búc vê. Néu càn, chàng 
sê viên môt có đê kéo Lô-huê ra ngoài 
buõng giáy truóc khi trói tói, là lúc 
hét giò làm. Vây, chàng hoi vũng da 
mà ngôi xuóng làm viêc, vì khòng chác 
Lô-huê có tháy búc vê giáu duói nhièu 
tò giáy khác. 

Chùng môt gió sau, có tin truyèn 
kháp các buõng giáy ràng ông Ê-tiên 
Lãm-bá, là nguòi hùn vón nhièu nhút , 
mói tói và đuong bàn-nghi vói viên 
chánh-đóc-công. Ông mang tât-nguyèn 
đã lâu năm, ít khi đê'n nhà máy, nên 
ai náy la-lùng đôi chút vì tháy ông 
thình-lình tõ măt. (Còn tiêp) 

SÓNG MÔT ì 
( T i ê p t h e o 

dĩphâi cu-xù hiêp lê ; ho coi bôn-phân 
nhu con voi cõi cô nguòi quân-tugng, 
dùng kìm kep tai nguói mà bát đi đê'n 
noi nguói không thích đi. Bát luân 
trong giói nào, nê'u muón đugc xuát-
sâc thì phâi bõ cái thái-đô áy. 

Song đê t i èn ! 
Ai có vui-vê làm lành thì su lành 

mói giúp ích cho đòi đugc . Nhũng 
nguói áy coi su sóng theo lê phâi n h u 
môt tiêng khuyên-mòi, môt đăc-quyèn 
và môt ân-huê. Soi tám guong sáng 
cũa ho, nguòi đòi sê lua-chon con 

>Ò*I ĐĂY-ĐÙ 
t r a n g 282) 

đuòng thièn-đúc. Chính vì lê dó mà 
Tolstoĩ tin theo Dúc Chúa Jêsus ; .ông 
nói rang : «Chung-quanh mình tôi tháy 
nhũng nguòi có đúc-tin áy, và đã đugc 
đúc-tin áy ban cho môt quan-niêm 
đăc-biêt vè cuôc đói dê'n nôi có năng-
luc đê sóng chê't bình-an, vui-vê.» 

Chính Dúc Chúa Jêsus-Christ phán 
ràng: «Ta đã đê'n hàu cho chiên đugc 
su sóng, và đugc su sóng du-dât» (Gi. 
10: 10). Nguyên chúng ta có su sóng 
du-dât, vê-vang áy 1 Nó chính là tinh-
thàn cũa Dúc Chúa Jêsus.—Bà C. soqn. 
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5 > v ' » 

C H U N G THITC Q U Y E N CHUA 

MONG ĐÁP 0*N SÂU 
r j P Ô I tên là Ngó-minh -Đuông , 39 

tuôi, ô chi-hôi Bac-liêu. Nguyên 
tôi là kê ác-nhân, gãm lai cái đòi tôi 
làm ác thì còn ai bang! Vì đòng tièn 
tôi làm mau có là do cái nghè cò gian 
bac lân, bình-sanh tôi chĩ lay nghè 
nây mà nuôi sóng; bói đó nó lôi-kéo 
tôi phâi virang-mang láy binh ghièn 
á-phiên, ghièn rugu, ghièn thuóc điéu, 
ghièn trãu, và thêm binh tình, là môt 
binh rát nên góm-gbiéc. Lúc áy tôi 
bi ví chăt bôi bón tám vách tuòng tôi-
loi, mong chi thoát khôi. 

Thât cám on Chúa, năm 1927 tôi găp 
ông Tràn-hà-Thanh, ông vui lòng cát 
nghĩa Tin-Lành cho tôi nghe. Tôi có 
ỳ câm-đông, ông ép-nài tôi càu-nguyên, 
tôi cũng theo ỳ ông câu-nguyên cho 
qua bôi qua buôi. Lúc áy tôi-lôi còn 
ngăn-trô lòng tôi, nó bat-buôc tôi tron 
Hôi-Thánh hét môt thòi-gian 5 năm. 

Rát cám on Chúa Toàn-năng, năm 
1931 ông Muc-su Phan-đình-Liêu duoc 
Chúa sai đén Bac-liêu; ông nghe ông 
Thanh tô lai ràng tôi có càu-nguyên. 
Ong có công tìm đén nhà tôi đăng 
khuyên-lon g iúp-đõ; ông thuông môi 
tôi đi nghe giâng, song trong lòng tôi 
còn chai-l ì , nghe mà châng hiêu chi. 
Đê'n năm 1934, nhàm ngày lê Giáng-
sanh, Chúa đánh thúc lòng tôi, nên 
tôi đugc vu i -vê 1am. Ngày đó tôi 
cuong-quyét tù-bô han các viêc tôi-lôi, 
tôi đugc can-đâm hon, nhút-đinh xin 
làm phép báp- t êm ngay. Cám on 
Chúa, khi ông Muc-su Liêu làm phép 
xong ròi, chùng đó Chúa day cho tôi 
biê't cách nào mà càu-nguyên. Thât 
Ngài châng góm-ghê chi tôi, Ngài cúu 
tôi cách nhung-không ; kê tù ngày 
làm phép cho đén nay, tôi đugc Chúa 
ban on bô hăn các thú t ình-duc cũa 

xác-thit và đugc sanh lai mói. 
Nhâc lai, ông Muc-su Liêu đôi đi 

Dalat, ông Truyèn-đao Nguyên-tán-
Lôc đén chi-hôi Bác-liêu, đugc Chúa 
ban on thêin nhièu, giâng đugc nhièu 
nguòi câm-đông quâ, n h ó đó mà tôi 
đugc lón lên, biét bôn-phân hâu viêc 
Chúa cách nào cho xúng-đáng vói 
công on trôi biên mà Ngài đã cúu tôi. 
Xin quí-vi nhó đén tôi mà câu-nguyên 
đê Chúa dùng tôi làm chùng vè Chúa, 
hàu cho có thê đem nhièu nguôi đén 
su ăn-năn. Rát cám on. 

Hiên nay Chúa cho tôi có nghè làm 
cao đon hoàn tán cũa ông bà truyèn 
lai, vì vây mà tôi có đũ dáp-đôi bàng 
ngày; thât đáng nggi-khen Chân-Thân 
tôi nhièu lám! 

Báy nhiêu lôi thành-thât đê quí-vi 
hiêp ỳ cùng tôi mà nggi-khen tài Cũu-
Chúa rát la 1—Ngô-minh-Đu-àng. 

o o o 
NGU*Q*C CŨNG NHU* XUÔI 

"LTOANH sanh nghicb sân ! Nó làm 
hai biét bao nhiêu sân-phu 1 Quí 

bà, có lê quí ông nũa , nghe máy tiéng 
áy cũng chát luõi chau mày mà hôi 
ràng: «Vây chó có hè gì không?» 
Xin đáp : «Không hê gì, Chúa ô cùng 
tôi.» Bôi có Chúa nên ngugc cũng 
n h u xuôi. 

Ông bà nào đã tùng găp tòi thì cũng 
biét tôi không có sũc -khôe , tuóng 
k h ô n g t h ê s a n h - đ ê đ u g c ; song chúng 
tôi n h ó lôi hũa cũa Ch.úa trong Xuát 
Ê-díp-tô Kỳ 15: 26—«Đúc Giê-hô-va, 
Dáng chũa binh cho nguoi,» và ô Ê-
sai 66: 9 — «Dũc Chúa Trôi nguoi 
p h à n : Ta là Dáng đã khién sanh-đê, 
há lai làm cho son-sê hay sao ?» Bói 
đó chúng tôi hét lòng khân-nguyên, 
Chúa bèn nhâm lòi. Tháng môt năm 
ngoái Chúa cho tôi sanh-ha đugc môt 
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cháu trai, su sanh-đê cháu nây có la, 
nên tôi xin làm chúng ra đây đê quí 
đôe-giá trong Báng Christ đông-thinh 
vói chúng tôi mà ngoi-khen quyên -
phép la-lùng cũa Ngài. 

Ngày 1(5 tháng môt năm ngoài tôi 
gàn tói kỳ lâin-bòn nên trong mình 
khó chiu ; tôi có đén nhà thuòng n h ò 
đôc-tò thăm. Ông nói còn môt tháng 
nũa mói đê. Nói sao hay vây, tôi 
bèn trô vê. Đén 10 giô tõi, tôi lai 
nghe trong mình hoi khác, nên nói 
vói nhà tôi đê đi nhà thuong. Khi 
đén đó, hai cô đõ bâo ô lai. 

Đén 11 giò thì lên bàn đê, nhung 
cái thai vân chua quay đâu. Hai cô 
đõ có vê lo-so, nói nhò vôi nhau, ròi 
xây lai hõi tôi ràng: «Ông ó nhà có 

niêm Kinh không? Cái thai này nó 
đi nguoc, cô a !» Tôi cát giong binh-
yên đáp : «Bên tôi không niêm Kinh 
n h u các tôn-giáo khác, chĩ câu-nguyên 
n h ó Chúa sanh thì Ngài duõng thôi.» 
Nói xong, tôi lièn nghiêng măt mà 
câu-nguyên, thì trong nháy mát đã đê 
rôi, trong mình tôi không nghe đau-
đón gì câ. Thât là quyên - phép la-
lùng cũa Chúa y n h u Đúc Giê-hô-va 
phán : «Ta là Đáng đã mô lòng me ra, 
há châng săn-sóc su sanh-đê hay sao ?» 
(Ê-sai 66: 9). Bôi đó mà hai cô đõ là 
nguôi ngoai cũng ngoi-khen Chúa 
mà nói ràng : «Lâu nay tôi chua tùng 
tháy nguòi nào sanh nghich mà mau 
hon sanh thuân n h u vây.»—Madame 
Nguyên-vãn-Phú, Tuy-hóa. 

Máy văn tho* 

LONG TIN 
(Tăng nhírng ai trên g i i ròng bênh) 

Súc 67iáa Jèsus cãt tiê'ng phán rang: «Hãy có đùx-tin đén Đúc Chúa Tròi» 
(Mác 11 :22) 

Âu-yém Thanh nhìn sác măt Mai, 
Tháy em sáng-sũa, vê tho-ngây. 
Căp môi son thám đây on-phuóc, 
Tóc lua ngang vai t ruóc giô bay.. . 

Lôi đon-so áy câm lòng chàng, 
Chàng tháy thân-tâm thoát nhe-nhàng, 
Vì Chúa đã dùng em bé đê'n 
Giúp-đõ chàng quên nôi nguy-nan. 

Bõng Thanh hón-hô dát tay em 

Vào chon phòng văn, vôi-vã tlm 

«Nhũng lúc bâng-khuâng, lòng trong- T h o thánh đê cùng vang tiéng há t : 
trâi, «Trông-cây nên nguyên yêu Chúa 

«Sao không thâm nguyên vói Thân-
Linh? 

Hôm nay Thanh tháy bênh tăng thêm, 
Chán-nán, chàng ra đúng canh rèm. 
Lo-đãng ngang nhìn mày tim nhat 
Phũ ngành mai tráng đong suong đêm. 

Ròn-rã ngoài nuong tiéng vong vè : 
«Anh buòn, em da lai đê-mê. 
«Lòi cha anh nhó, sao anh cũng 
((Lo-so thêm cho lòng ũ-ê.» 

Chay vè, Mai níu láy tay Thanh, 
Tha-thiét khuyên-lon : «Anh hõi anh, 

«Anh nghe lòi Chúa phán đây nay : 
«Con hãy yên lòng, Ta có đây /(*) 

((Trong ngày hoqn-nqn con nao-núng, 

((Súc-hrc con đà nhô-mon thay ! (2) 

t h ê m . » ( 3 ) 

—Đăng-đình-H'ông 
(Juillet 1936^ 

(1) Mác 6 : 50. 

(2) C h â m - n g ô n 24 : 10. 

(3) Tho- t h á n h s o 135, c â u 12. 
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Ttf-TtíÔNcT' 
H À N Q NGÀY 

(THÁNG OCTOBRE 1936) 

1 

1.—Phâi có tài-năng đê làm viêc ich-Iui 
chó - không phâi đê khoe-khoang. 

2.—Giúp ích cho ngirò'i còn hon nòi 
danh-tiéng. 

3.—Ban ngày làm tron bon-phân, thi tói 
đén bao giò - cũng đuoc vui-mirng. 

4.—Không chiu khó-khăn, nguy-liiêm 
thì không làm viêc ló-n đuo'c. 

5.—Chó- coi khinh lòi nhõ. Kê thù nhõ-
mon đên đàu cũng có tliê tlieo thò'i-gian 
mà hãm-hai ta. 

6.—Hãy chăm-nom vun-tiró-i khu vuò -n 
cũa mình, ròi hái hoa đem tăng kê khác. 

7.—Thay kê khác sung-suóng thì mình 
sung-suó -ng, thay kê khác vui-mùng thì 
minh vui-mùng, kê có tinh-thàn ãy mó'i 
câm-biêt giá-tri cùa cuôc đò'i.—E.Naville. 

* 8.—Nu cuò'i là môt tia sáng, cho nên nó 
làm cho nét măt sáng-sũa. 

9.—Nói thi có khi làm cho kê khác vui-
thich ; nlurng nghe thì bao giò- cũng làm 
cho nguò'i ta vui-thích. 

10.—Kê nào nhièu tât xãu ho'n hétât là 
nguò'i thú nhút hay chĩ-trich nét xãu cũa 
nguò'i khác. 

11.—Bùng làm viêc gì nũa cliùng ; néu 
là viêc tót thì hét súc làm đi; néu là viêc 
xãu thì đùng khi nào làm. 

12.—Anh em nhò môt cây gai trong cuôc 
đò'i cũa ai thi phâi trong môt cây huô'ng 
thé vào.— Abraham Lincoln. 

13.—Kê thù cũa ta không phâi õ' ngoài 
đâu; chính là tham-duc, ham-muón và 
cuòng-vpng õ' trong ta. Ta phâi cliiên-
đãu vó'i nó đò'i đò'i. 

14.—Néu ai làm phâi, ta hãy theo ho ; 
néu hp làm trái, ta hãy phân-đói ngay. 
—Abraham Lincoln. 

15.—Su xãu-xa buôc phâi giao-thông vó'i 
ma-quĩ; nó phân-chiéu ma-quĩ cũng nhu 
su tót-đep phân-chiéu Búc Chúa Tròi. 

16.—Néu ta lùi buó'c, không chiu hi-sinh 
thân mình, thì nhũng lò'i ta càu-nguyên 
cho công-viêc truyèn-đao bãt-quá là lòi 
nói bóng-gió rãt chua-chát.—F. Coillard. 

17.—Búc Chúa Trò'i chĩ có thê dùng ta 
làm loi-khí thuc-hành ỳ-muón Ngài tùy 
theo su thánh-khiét cũa đò'i ta và buó'c 
đuò'ng ta tãn-tòi trong ân-điên Ngài. 

18.—Bò'i ngãn-ngũi còn dài ho'n đò'i 
sóng lâu néu đò'i ngán-ngũi đã đat tó'i 
muc-đích và làm tron chúc-vu. 

19.—Cũa-câi đò'i này vón không hu-ác 
chi, nlurng nó có thê ngăn-trõ' ta câm-
biét mình đói-khát thiêng-liêng, và vì đó 
làm cho linh-hòn phâi chét. 

20.—Bùng quên ràng viêc lù-thiên có 
do lòng-da mà ra thi mó'i đáng goi là tù-
thiên. 

21. —Néu ai quõ'-trách nét xãu cũa mình, 
thì đùng phièn-giân nguòi áy, nhung hãy 
phièn-giân nhũng nét xãu mà nguò'i bày-
tõ cho mình. 

22.—Không yêu thì là chét; yêu túc là 
sóng; tình yêu đòi trái đãt ra thiên-đàng; 
còn néu thiên-đàng không có tình yêu thì 
không phâi là thiên-đàng nũa. 

23.—Tâm-tinh cao-thupng vi nhu hòn 
núi cao, õ' đó tàm con mãt ta rông-rãi hon. 

24. — Không có tình yêu - thuong thì 
không có gi đáng gpi là vĩ-đai câ. 

25.—O' noi đáy l inh-hòn ta mó'i câm-
biêt cái lac-thú vì làm tron phân-su. 

26.—Su đau-khò thóng-thiét là phuo'ng 
tót nhút đê tao ta nên bâc vĩ-nho'u.—A. 
de Musset. 

27.—Phâi nhó' rang dàu bão- tó hung-
bãng, ta vân phâi sõiig ; đùng bõ lièu thân-
thé, đùng cũi dàu. Hãy chóng-cu, hi-
vpng và vũng lòng tin ! 

28.—Muc-đích cót-yéu cũasucàu-nguyên 
không phâi là đê năm láy Búc Chúa Trò'i, 
nlurng là đê xô-đuòi quĩ Sa-tan.—Gordon. 

29.—Su tha-thú dân đén Búc Chúa Tròi, 
su căm-hò'n đân đén quĩ Sa-tan.—Gordon. 

30.—Búc Chúa Trò'i tháy con kién đen 
trên vàng đá đen trong đem tói đen. — 2 ' I Ĩ C -

ngũ phuong Bông. 
31.—Có biétcàu-nguyèn cho phâi đuò'ng 

thì mó'i biét sóng cho phâi đuò'ng. 
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T I Ê N - T R I G I Ê - R Ê - M I 
(Giê-rê-mi 1:6-10; 26:8-15) 

CÂU GÕC:—Vì ngu'ò'i sê đi kháp no'i nào Ta sai ngu-ò'i đi, và 
sê nói moi đèu Ta truyên cho nói 

(Giê -rê -mi 1 : 7 ) -

Gia-đình lê-bái 
5 Octobre Giê-rê-mi 6 

' - 8 
7 -
8 — 
9 -

10 -
11 -

26 
36 
37 
38 
42 

Lò'i mô' đàng.—Truó-c khi tiên-tri Giê-
rê-mi sanh ra, Dúc Chúa Trò-i đã chon 
ông đè làm môt viêc riêng cho Ngài. 
Giê-rê-mi khô-i-su nói tiên-tri chùng 70 
năm sau khi tiên-tri Ê-sai đã làm xong 
chúc-vu. Vi có- Giê-rê-mi là con trai cua 
môt thày tê'-lê, chãc ông có thè hoc nhièu 
vê Kinh-Thánh. Măc đàu trong đòi ông 
dàn Giu-đa đã lìa-bô Đúc Chúá Trò-i mà 
theo các thàn khác, nhung chính mình 
ông ló-n lên trong Đúc Chúa Trò-i và môt 
lòng thò'-phup'ng Ngài mà thôi. Khi Giê-
rê-mi còn tho--â'u, Đúc Giê-hô-va có phán 
hú-a vó-i ông và lâp ông làm tiên-tri cho 
các nuó'c, song Giê-rê-mi câm-biêt minh 
tài so- trí thiên, so- thi-hành chúc-vu áy 
khôngtrpn, nên đã thua ràng: «Tôi châng 
biêt nói chi, vì tôi là con trê.>> Đúc Chúa 
Trò-i lièn húa cùng ông rang Ngài sê ô-
vó-i ông và giúp-đõ- ông. Giê-rê-mi đã 
làm chúc-vu tiên-tri ho-n 40 năm. 

Giâi nghĩa tùng câu môt 
Giê-rê-mi 1 : 6.—«Ôi! Hõ-i Chúa Giê-

hô-va, nây lôi chang biêt nói chi.» Thât 
Giê-rê-mi không dám thoái-thác su kêu-
goi cua Chúa, song ông đã khiêm-tón 
nhân mình khòng ra chi câ (Sáng 18:27), 
sp- không đũ súc thi-hành chúc-vu câ-thê 
nhu- vây. «Vi tôi là con trê.» Dàu bây 
giò- Giê-rê-mi đáng là bâc thành-nho-n ròi, 
song ông cú kê mình nhu là môt con trê, 

vi ông thây chúc-vu là ló-n và tháy mình 
là hèn-mpn, yéu-đuôi. 

«Chó- nói,... vì nguo-i sê đi kháp no-i nào 
Ta sai nguo-i đi.» Khi Đúc Chúa Trò-i 
bâo chúng ta làm đèu chi, thì Ngài cũng 
ban cho o-n đê làm trpn. Khi Ngài chon 
và gpi ai, thì Ngài cùng sãm săn đù mpi 
su càn-dùng cho nguò-i ãy (Hê 13:20-21). 

1 : 8.—«Đùng sp-... vì Ta ô- vó'i nguo-i» 
Muô'n thi-hành chúc-vu, Giê-rê-mi buôc 
phâi chiu ghen-ghét và bát-bó- cuc-khô 
lám bô-i quĩ Sa-tan xui-giuc mà ra. Dân-,. 
su càng ngày càng đôc-ác, song Chúa đã 
gìn-giũ Giê-rê-mi y theo lò-i húa cua Ngài. 
Chúng ta khá nhó- luôn rang nêu có Ngài 
ó- vó-i mình thì không còn thiêu-thõn đèu 
chi nũa (Xuãt 3 :12). 

1:9 .—«Dùc Giê-hô-va giang tay rù 
miêng tôi.» Đèu này đã xây ra trong khi 
Giê-rê-mi đup-c su hìên-thãy la thuò-ng. 
Theo lê tu-nhiên, ta không thê biê't rõ có 
đèu chi đã xây ra trong lúc ãy. Song ta 
chĩ biét là chính Chúa đã rò - vây (Đa-ni-
ên 10:16). Rò' đén miêng nghĩa là Đúc 
Chúa Trò'i ban cho Giê-rê-mi đupc phép 
nói lai cho dân Giu-đa. 

1 : 1 0 . — « Đ ă n g nguò'i hoăc nhô, hoăc 
phá.» Đó là du-ngôn vè su hùy-phá các 
nuó'c trong thé-gian. «Hoăc dung, hoăc 
trong.» Giê-rê-mi, cũng nhu các tiên-tri 
khác cua dân Y-so'-ra-ên, thuòng nói tiên-
tri vè su hũy-phá và su lâp lai nũ-a (Giè 
29 :10-14; 31: 31-40). Néu dân-su cú cúng 
lóng và làm đèu ác, Chúa sê hùy-diêt, 
song néu hp xây-bô đèu ác, thi Ngài sê 
lâp lai nuóc ãy (Giê 18 : 5-12). 

2 6 : 8.—«Khi Giê-rê-mi nói xong» thì 
hét thây đèu cho ông nói lông-ngôn 
nghich cùng đèn-thò- Đúc Chúa Tròi. 
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Vì ho tuò'ng ông không có phép đúng đó 
mà nói nlnr vây, nên ho đã lên ân ông 
ràng: «Ngiro'i chăc sê chét» (Phuc 18 : 20). 

2 6 : 9.—«Nhà này sê trô- nên nhu Si-lô.» 
Đúc Giê-hô-va sê bõ nhà đó nhu Ngài đã 
đê cho nguò'i Phi-li-tin cuòp láy hóm 
giao-uòc tai Si-lô (I Sa 4 :10-12, 17). 

2 6 : 1 i.— «Ngirò'i này đáng chét, vì đã 
nói tiên-tri nghich cùng thành này.» Các 
thày té-lê và các tiên-tri khác đã bât-bó 
Giê-rê-mi nhièu hon hét; hp đã khuyên-
du dân-su làm chúng rang Giê-rê-mi đáng 
phâi chét vì các lò'i truyèn-giâng lông-
ngôn cũa ông. Tiéc thay, hp không hôi 
lò'i tiên-tri đó có thât hay không? Vì hp 
không muón lìa-bô tôi-loi, nèn cú buôc 
cho Giê-rê-mi phâi chét. Đò'i này cũng 
còn lám nguòi nlnrthuõ' xua vây, hp bãt-
bó' các tôi-tó' Chúa chăng qua vì làm bô 
sót-sâng và thiêng-liêng mà thôi. Lòng 
sót-sâng và su thiêng-liêng mà không theo 
lê thât thì chăng ích chi, nó giong nhu 
các tiên-tri và thày té-lê trong đò'i cũa 
Giê-rê-mi vây. 

2 6 : 1 2 . — « Ã y là Đúc Giê-hô-va sai ta 
đăng nói tiên-tri» (xem Giê 26 : 2 ; 1:17, 
18). Các lò'i truyèn-giâng cũa Giê-rê-mi 
là sú-mang tù Đúc Chúa Trò'i, cho nên 
ai phân-nghich các lò'i áy không phâi 
nghich cùng Giê-rê-mi mà là đõi-nghich 
cùng Đúc Chúa Trò'i vây. Giê-rê-mi rãt 
trung-thành vó'i Đúc Chúa Tròi, nên ông 
cú nói dan-dĩ, không sp'-hãi các đèu nguy-
hiêm sê xây ra cho mình. 

2 6 : 13.—«Bây giò - các nguo'i hãy sùa 
lai đuò'ng-lõi và viêc làm cũa mình.» 
Néu dân-chúng chiu nghe lò'i Chúa và hét 
lòng hõi-hân ăn-năn, thì Đúc Chúa Trò'i 
sê không giáng su hình-phat. Vì Ngài 
yêu-thuo'ng nhũng kê thât biét ăn-năn. 
Khi Kinh-Thánh chép : «Đúc Chúa Trò'i 
ăn-năn,» đó không phâi Ngài ăn-năn nhu 
loài nguò'i đâu, bèn là Ngài đõi viêc làm 
cũa Ngài vây. 

2 6 : 14—«Vè phàn ta, này, ta ô- trong 
tay các nguo'i.o Giê-rê-mi tõ ra su can-
đâm và bao-dan truó'C măt mpi nguòi, vì 
ông trung-tín giâng theo sú-mang cũa 
Đúc Cíhúa Trò'i. Òng đã vâng lò'i Đúc 
Chúa Tròi và cúvâng lòi luôn luôn, măc 
dàu ai náy đèu muõn làm hai ông đũ cách. 

2 6 : 15.—«Dàu vây, khá biêt chác rang 
các nguoi giét ta, thì cácnguo-i cùng thành 

này sê gánh lãy huyét vô-tôi.» Néu dân-
su giêt Giê-rê-mi, thì lièn bi Đúc Chúa 
Tròi.rũa-sâ (Sáng 4 : 10-11; 42 : 22), vì ông . 
là nguò'i vô-tôi. Sau khi nghe hét lò'i cfla 
Giê-rê-mi, dân-su đã suy-nghĩ nhièu và 
lai xung ràng bây giò' ông không đáng 
chét; vây, hp thoát khôi su rũa-sâ kia. 

Ú'ng-dung bài hpc cho môi t ín-đò 
Tín-đò buôc phâi tin, vâng lò'i và làm 

theo ỳ cũa Đúc Chúa Tròi luôn luôn. 
Cũng nhu Đúc Chúa Trò'i đã có môt 
chuung-trình riêng cho Giê-rê-mi, Ngài 
chác cũng có môt chiro-ng-trình riêng cho 
môi tín-đò. Chúng ta phâi nhò- Ngài gìn-
giũ trong mpi đuò'ng-lõi. Nhièu khi 
chúng ta cũng phâi chiu đau đó'n vì danh 
Chúa nhu Giê-rê-mi vây. Phâi khiêm -
nhuò'ng lãnli viêc Chúa han cho mình. 
Nhièu khi viêc áy ló'n quá, nhò súc minh 
thì thiéu-thõn lám, song nhò' quyèn-phép 
cũa Chúa thì chang thiéu-thón chút nào 
hét. Chúng ta phâi hàu viêc Chúa cách 
trung-tín, măc dàu mình phâi chiu nông-
noi chi. Phâi thuùng-yêii kê có tôi và 
giúp-đõ' hp đén cùng Chúa. 

Giâi-quyét vân-đe khó 
Có khi chúng tôi nói viêc này khó lâm, 

làm không đu'oc. Giê-rê-mi cũng có nói 
rang : «Này tôi chang biêt nói chi vì tôi 
là con trê*. Nhièu nguò'i thât làm đup-c, 
song cũng nói nhir vây vi có lòng khiêm-
nhuò'ng. Trái lai, có hang nguò'i cú khoe 
rang: «Cái chi tôi cũng làm đupc hét.» 
Thù coi hang nguò'i áy, ta sê tháy hp 
không làm đupc trpn-ven dâu. Đúc Chúa 
Trò'i có thê dùng Giê-rê-mi vì ông khiêm-
nhuòng. Đúc Chúa Tròi cũng dùng Môi-
se đupc vì ông cũng khiêm-nhuòng (Xuát 
3:11-12). Chúng ta không thê biét hét, 
song Chúa day chúng ta đugc. 

Giê-rê-mi biét mình thiéu-thõn, song cú 
nhò'-cây Chúa nên su thiéu-thõn thành ra 
quyèn-phép cũa Chúa. Chúng ta cũngcó 
thê làm viêc Ngài giao cho néu chiu theo 
ỳ cfia Chúa và đê Chúa ban quyèn-phép, 
su khôn-ngoan và su hiêu-biét cũa Ngài 
cho đày-dây lòng chúng ta. 

Thí-du v'é bài hoc 
«Vì nguoi sê đi khâp noi nào Ta sai 

nguoi đi và sê nói mpi đèu Ta truyèn cho 
nói.» (Giê-rê-mi 1:7).—Tai nuó'C Mỳ có 
môt ông chfl-nhiêm đi thăm các chi-hôi. 
Môt ngày kia, ông phâi đi đua đám xác 
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môt thiéu-níí. Vào nhà, ông găp muc-su 
cùa cò áy và hôi ràng : «Có phâi Ma-ri đã 
duoc cúu không?» Muc-su trâ lò'i râng: 
«Cách ba tuàn ròi tôi rãt uó'c-ao nói vó-i 
cò vê dèu này, song tôi không nói; bây 
giò' tôi không biét đ u o ' O ) 

Sau đó ông chũ-nhiêm găp giáo-su' cũa 
cô và cũng hôi bà vè su cúu-rôi cũa cô. 
Bà ãy thua râng: «Cách hai tuàn ròi tôi 
muôn nói cho Ma-ri vè linh-hòn minh, 
vì có mòt tiê'ng nhó nói vó'i tôi rang: 
'Hãy nói vói Ma-ri.' Tôi biét tiêng đó là 
tiê'ng cùa Chúa, tôi muon nói cho Ma-ri 

vè đèu đó,song lúc ãy tôi không nói và 
bây giò' tôi không biêt đupc.» 

Sau ông chũ-nhiêm găp thân-mâu cũa 
Ma-ri và hôi bà ràng: (iCó phâi con cũa 
bà, là Ma-ri, đã đupc cúu không?» Bà 
khóc mà đáp rang: «Cách môt tuàn ròi có 
tiéng nhó nói cho tôi rang: 'Hãy nói 
cho Ma-ri vè linh-hòn mình'. Tôi có suy-
nghĩ vè đèu đó và muón nói cho con 
song không có dip-tiên nên tôi không có 
biét.» Khi Đúc Chúa Jêsus biêu chúng ta 
nói cho nguò'i này, nguò'i kia vè linh-
hòn hp, chúng ta có vâng lò'i Chúa không? 

18 OCTOBRE, 1 9 3 6 
3 0 E 

LÒ'I T R U Y Ê N - G I Â N G CÍJA T I Ê N - T R I G I Ê - R Ê - M I 
(Giê-rê-mi 7:1-11, 21-23) 

CÂU GÕC:—Hãy nghe t ieng Ta, thì Ta sê làm Đú-c Chúa Tròi 
eáe ngiroM, eáe ngu'òi sê làm dân Ta 

(Giê -rê -mi 7 : 23) 

Gia-đình lê-bái 
12 Octobre Xuãt 19 : 1-6 
13 — Rô-ma 6 :15-23 
14 — II Cô-rinh-tô 10 :1-7 
15 - I Sa-mu-ên 15 :17-23 
16 — Thi-thiên 96 : 7-13 
17 — Giê-rê-mi 25 
18 — Giê-rê-mi 30 
Lòi mô' đàng.—Bài hpc hôm nay gòm 

nhũng lò'i truyèn-giâng cũa Giê-rê-mi khi 
ông đúng noi cua nhà Đúc Giê-hô-va. 
Sú'-mang này tù đoan 7 dên đoan 10 và 
cot đê quõ'-trách, khuyên-bâo nhũng 
ngtrò'i Giu-đa còn thò'-phup-ng Đúc Giê-
hô-va dâu chĩ hè ngoài mà thôi. Lúc ãy 
dân Giu-đa còn có dao, song chĩ giũ bè 
ngoài mà thôi. Tánh-hanh cũa hp rát là 
xãu-xa. Búc Chúa Trò'i sai Giê-rê-mi 
đúng ó' círa đèu-thù mà rao lò'i này cho 
hp, vì hp buôc phâi qua chô đó dê vào 
hành-lang, là cho hp thuò'ng nhóm lai. 

Giâi nghĩa tìrng câu môt 

Giê-rê-mi 7 : 3.—«Hãy sũa lai đuò-ng-
lôi và viêc làm.» Hp phâi bõ đèu xãu-xa 
và trô- lai cùng Đúc Chúa Trò'i. Lò'i đó 
rõ lâm, chác hp phâi hiêu chó'. Néu hp 
bàng lòng, Đúc Chúa Trò'i sê cho hp cú 
õ' trong xú ãy (Giê 3 : 11-18). 

7 :4.—«Chò uhò'-cây nhũng lò'i dõi-trá 
rang...» Vua Sa-lô-môn cãt đèn-thò' đó đê 
dàn Y-so'-ra-ên thò-lay Đúc Giê-hô-va vì 
Ngài ô' đó. Lúc này dân Giu-đa chĩ thò-

phup-ng Đúc Chúa Trò'i bè ngoài mà thôi. 
Hp chĩ nhò' chính đèn-thò', chó' không 
nhò' Đúc Chúa Trò-i dâu, vì hp cách xa 
Ngài. Nhũng tiên-tri giâ đay ràng Đúc 
Chúa Trò'i không khi nào bõ đèn-thò' cũa 
Ngài (Mi-chè 3:11). 

7 :5-6.—«Vì néu các nguò'i síra lai kỳ-
càng...» Giê-rê-mi cât nghĩa rõ các tôi-lôi 
hp đuo'ng làm. Hp phâi sũa lai kỳ-càng, 
nghĩa là phâi sũa lai ngay-thât, sõt-sáng, 
trpn-ven mó'i đirpc. Đúc Chúa Trò'i không 
chiu su giâ-hình nũa, Ngài không chiu 
hp theo các thàn khác nũa. Hp phâi thò-
lay Chúa hêt lòng, hét ỳ, hét súc. Đúc 
Chúa Trò'i nài-nĩ hp phâi thôi trôm-cuó'p, 
pham lò-i thè, giét nguò'i và thò' but-thàn 
(II Ti 2 : 19, 22 ; Thi 45 : 7). Su thò but-
thàn là góc-rê các tôi-lôi khác cfia hp. 

7 : 7.—«Thì Ta sê khiê'n các nguò'i ăn-
õ- trong noi này.» Đúc Chúa Trò'i có ban 
xú đó cho Áp-ra-ham và dòng-dõi ông, 
là dân Y-so'-ra-ên (Sáng 13:14-16). Néu 
hp sũa lai đuò'ng-lõi cũa hp thì Ngài sê 
cho hp ó' no'i đó luôn-luôn. Néu không 
thì dâu Ngài đã lâp giao-uó'C vó'i tõ-phu 
hp thuô' xua ròi, Ngài cũng sê đuòi hp ra 
khõi nuó'c ãy. 

7 :9.—«Há chăng trôm-cuó'p, giétjiguòi, 
pham tôi tà-dâm, thè dõi,» nghĩa là pham 
nlurng đièu-răn Đúc Chúa Tròi dã ban 
cho Môi-se thuô' xua. «Dâng huomg cho 
Ba-anh,» là thàn gó'm-ghiéc cũa dân 
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Ca-na-an. Su- thò-lay Ba-anh thât xãu 
lâm, nào là thiêu con trai làm cũa-lê dâng 
cho nó, nào là đũ thú hoang-dâm và 
nhièu lê khác đày-dãy moi thú xãu-xa 
(Giê 1 9 : 5 ; I Vua 14:23-24). 

7 :10 .—«Ròi các nguo-i đén chàu Ta 
trong nhà này.» Dân Giu-đa gian-ác là 
duò-ng nào ! Lòng cúa hp cúng-cõi lâm. 
Hp pham tôi gúm-ghiéc lâm, song châng 
lay thé làm xãu chút nào hét. Hp dám 
thò- các thàn khác vó-i Ba-anh nũa, dám 
trôm-cuóp, dám giét nguò-i, dám pham 
tôi tà-dâm và dám thè dói, ròi sau vào 
nhà Dúc Giê-hô-va và nói: «Chúng ta 
đup-c tha ròi.» Hp dám nghĩ trong lòng 
ràng vì mình giũ các lê-phép cùa Dúc 
Chúa Trôi, thì sê đep lòng Ngài. Phi-lỳ 
thay! Hp tu phĩnh-gat minh mà thôi, 
chó- không phĩnh-gat nôi Chúa đâu (Xuãt 
23 :24-25 ; 20 :3-5, 13-16). 

7 : 11.—«Gác nguo-i xem nhà này nhu 
hang trôm-cuóp sao ?» (Ê-sai56:7). Dân 
Giu-đa là kê trôm-cuóp, pham moi thú 
gian-ác, dàu vây, hp dám cú- nhóm lai 
trong đèn-thò- thánh-sach cũa Dúc Giê-hô-
va, làm bô thò'-phup'ng Chúa. Hp không 
ăn-năn chút nào, không coi đó là nhà càu-
nguyên đâu, nhung xem nhu hang trôm-
cuó-p. 

7:21 .—«Hãy thêm cũa-lê thiêu cũa 
các ngu-o-i vào các cũa-lê khác, và ăn thit 
đi.» Tù câu 20 đén hét đoan Ngài tô ra 
rang cũa-lê hp chang đèn tôi hp đup-c 
đâu, và Ngài cũng không nhân lãy nó 
đang khi hp c ũ không vâng lò-i Ngài. 
Dúc Chúa Trò-i bâo hp thêm cũa-lê thiêu 
vào các cũa-lê khác và ăn thit đi, nghĩa là 
sy dâng cũa-lê thiêu đó vô-ích lám, không 
đáng chi hét (A-mót 5 :21 ; Ô-sê 8 :13 ; Ê-
sai 1:11), nên tót hon hp ăn thit đi, vì 
su ãy là gó-m-ghiêc truó-c măt Dúc Giê-
hô-va mà thôi. 

7 : 2 2 . — «Vì khi Ta đem tô-phu các 
nguoi ra khôi đãt Ê-díp-tô, ta chang hè 
phán..\ vè cũa-lê thiêu và các cũa-lê.» 
Khi Dúc Chúa Trò-i đem dân Y-su-ra-ên 
ra khôi nuó-c E-díp-tô, Ngài có truyèn 
cho hp truó-c nhút phâi nghe tiéng Ngài 
và vâtg lò-i Ngài. Giê-rê-mi nhâc lai đèu 
này cho ho luôn vó-i giao-uó'c đàu hét 
cũa Đúc Giê-hô-va lâp vó'i dân Y-so'-ra-
ên ô- cho'n núi Si-na-i (coi Xuãt 19:5). 
Lúc ãy Dúc Chúa Trôi không truyèn 

mang-linh vè cũa-lê nào, chĩ truyèn cho 
hp phâi vâng lò'i Ngài. Đúc Giê-hô-va 
có húa vói nuó'c Y-so'-ra-ên néu hp vâng . 
lòi Ngài và đi theo câ đuò'ng-lõi cùa Ngài, 
thì hp sê đuoc phuó'c luôn luôn (Xuãt 15 ,: 
26). Đèu trong ho'n hét là vâng lò'i Ngài, 
chó- không phâi là cũa-lê dâu. 

7 : 23.—«Này là mang-linh mà Ta đã 
truyèn cho hp. Hãy nghe tiéng Ta.» Su 
vâng lò-i Đúc Chúa Trò'i làm cho Ngài 
dup'C vui-mùng ho'n là cái chi khác (coi 
Giô-suê 1:7-8). Các tiên-tri cú giâng vè 
đèu này (Phuc 7 : 12-13 ; 28 : 1-6). «Ta sê 
làm Đúc Chúa Trôi các nguo-i, các nguo'i 
sê làm dân Ta.» Đây có lò'i húa chác-chân 
cùa Chúa đói vói kê nào vâng lò'i Chúa 
hét lòng, hét ỳ, hét súc. Ngài sê chăng 
tù-chói đèu tÓt-lành gì cho nguò'i nào 
ăn-ô ngay-thang đâu (Lê-vi Kỳ 26: 3-13). 

Ú'ng-dung bài hpc cho moi t ín-đô 
Chúng ta phãi thò'-phup'ng Chúa cách 

trung-tín, sõt-sãngmó'i dup'C. Đúc Chúa 
Jêsus bâo tín-đò phâi hét lòng, hét ỳ, hét 
súc yêu-mén Chúa (Ma 22 :37), và phâi 
yêu kê lân-cân nhu mình. Kê nào yêu-
mén Chúa hêt súc át làm tín-đò tót. 
Đúc Chúa Trò'i cò húa vó'i dân Giu-đa 
râng: Néu hp bô đu'ông-lói cũa minh, 
thì sê cú dè hp ô trong nuó-c đó luôn 
luôn, và Ngài sê cú ban phuó'c cho hp. 
Đúc Chúa Jêsus có húa râng: Co'-nghiêp 
cũa mpi tin-đò không hu di, không ô-ué, 
vì là môt chô Ngài dành cho chúng ta à 
nuóc thiên-đàng. Co'-nghiêp dó quí hon 
co'-nghiêp Đúc Chúa Trò'i đã húa cho 
dân Giu-đa. Dâu dân pham đũ thú tôi-
lôi và có lòng cúng-cõi, song Đúc Chúa 
Trò'i bàng lòng tha tôi cho hp miên là 
hp bô tôi-lôi mà trô- lai cùng Chúa. Vi 
hp không bàng lòng bô nên bi hình-phat. 
Néu chúng ta không bàng lòng bô tôi-lôi 
cũa mình, ãt cũng phâi chiu su hình-phat. 

Giài-quyét vâ'n-đè khó 
Có hang nguò'i tuóng rang néu mình 

đi nhà giâng mà thò'-phup'ng Cho'n-Chúa 
thi đup'c ròi. Có lê nhũng nguò'i ãy cũng 
pham nhièu thú tôi-lôi nhu dân Giu-đa 
vây. Néu Giê-rê-mi thinh-lình trô' vè 
đúng & cùa nhà giâng chúng ta, và cũng 
giâng cho chúng ta nhu ông đã giâng 
cho dân Giu-đa thuõ' xua, chúng ta sê 
chiu câm-đông không? Chúng ta là tín-
đò trung-tín ngay-thât cũa Chúa không? 
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Klii chúng la đi vào nhà giâng mà thò*-
plurong Chúa, có phâi lòng và ỳ-tuõ'ng 
chúng ta sach-sê không? Chúng ta có 
hà-hiép kê nào không? Có ghen-ghét ai 
không? Chúng ta còn có đò cúng trong 
nhà minh không? Néu có, hãy bõ đêu ác 
ãy mà trô' lai cũng Chúa, thi Ngài sê ban 
plnró/c cho. «Không có thê làm tôi Đúc 
Chúa Trò'i, lai làm tôi Ma-môn nũ'a.» 
(Ma-thi-o- 6:24). 

Thí-du vê bài hoc 
«Hãy nghe tiéng Ta, thi Ta sê làm Đúc 

Chúa Tròi các ngu'0'i.» Tai môt xú bên 
Âu-châu có môt muc-su cát nghĩa đao 
cho môt ông kia. Ông đó điro'C câm-
đông lám và muón đén cùng Chúa, song 
thình-lình ông nghe tiéng nhó cũa ma-

quĩ bói ràng: «Néù ngiro'i tin hôm nay, 
ngày mai thê nào? Chác không bao lâu 
nguò'i sê bõ Chúa.» Òng nghe tiéng đó, 
khõ'i-su' hò-nghi và tô đèu đó vó'i muc-
sir. Gàn đó có môt cói xay chay bang 
súc nu-ó'c. Muc-su- chĩ mà hoi ông ràng: 

-Hôm nay có cái chi xoay đu'O'c bánh 
xe đó? 

Thua rang: 
—Dòng nuóc kia. 
—Ròi ngày mai có cái chi xoay nó? 
—Dòng nu'ó'c đó chó'. 
—Ròi sau đó có cái chi? 
—Tlura, cũng dòng nu'ó'C kia chó'. 
—Cũng vây Đúc Chúa Jêsus có ân-điên 

không phâi đũ giâi-cúu ông môt ngày 
mà thôi, bèn là đũ cho môi ngày. 

Nguò-i ãy trô lai tin Chúa (Hê 7 : 25). 

3-OE 
25 OCTOBRE, 1 9 3 6 

BŨ"A TIÊC CÙA VUA B Ê N - X Á T - S A 
(Đa-ni-èn 5: 17-28) 

CÂU GÓC: — Ru*o*u khién ngut*ò-i ta nhao-báng, do uong say làm eho hôn-hào, 
phàm ai dùng nó quá đô châng phâi là khôn-ngoan 

( C h â m - n g ô n 20 : 1) 

Gia-đình lê-bái 
19 Octobre Đa-ni-ên 5 
20 - Châm-ngôn 23 : 1-35 
21 - Ê-sai 28 : 1-13 
22 - A-mÓt6:l -8 
23 - I Cô-rinh-tô 6: 1-11 
24 ' - Thi-thiên 1: 1-6 
25 - Rô-ma 13: 12-13. 
Lò'i mô* đàng.—Bài hoc này day-dô vè 

str tiét-đò. Bên-xát-sa, vua nuó'c Ba-by-
lôn, đu'O-ng ăn tiêc-yén lón vó'i môt ngàn 
đai-thàn. Lúc ãy thành Ba-by-lôn bi đao 
binh nguòi Mê-đi vây kin. Xung-quanh 
Ba-by-lôn có môt vách rãt cao dày và rãt 
vírng-châc. Trong thành có đũ nuóc và 
đù luong-tliuc, không thiéu chi, nên ho 
không lo vè đao binli cũa nuó'c Mê-đi 
đâu, vì ho tuông ràng nguòi Mê-đi không 
đũ thê-luc mà chiém láy thành đuo'c. 
Bang khi hp vui-choi và say rupu ótrong 
thành, thi đao binh cũa nuó'c Mê-đi đánh 
ò ngoài thành ; trong đêm đó Bên-xát-sa 
bi giet và Đa-ri-út, nguòi Mê-đi, đuoc 
toàn-tháng. 

Giãi nghĩa t ú n g câu môt 
Đa-ni-ên 5 : 17.—«Vua hãy giũ lai cũa 

ban thu'õ'iig.» Đa-ni-ên khôngmuón đuoc 

ban thuõ'ng vì nó chĩ là tam-thò'i thôi. 
Trái lai, ông lo vè nhũng đèu thuôc vè 
Đúc Chúa Trò'i vì nó còn lai đò'i đò'i 
(II Cô 4: 18). 

5 : 1 8 . — «Hõ'i vua.» Truó'c Đa-ni-ên 
có đpc chũ viét ãy và giâi nghĩa nũa. 
Ông có thuàt lai cho Bên-xát-sa biêt nhũng 
đèu thuôc vè cha vua, là Nê-bu-cát-nêt-sa. 
Ông cũng tõ cho Bên-xát-sa biêt chính 
mình đói vó'i Chúa là thê nào. Các vua 
cũa thê-gian không phâi bô'i minh mà 
đuoc cai-tri nuó'c đâu, bèn là bõi Đúc 
Chúa Trò'i, đâu hp thò'-phup'ng Ngài hay 
không cũng vây. 

5 : 19.—«Vì có' Ngài đã ban cho nguò'i 
quyèn to.» Ông nói vè quyèn lón mà Nê-
bu-cát-nét-sa, cha vua, đã có. Quyèn đó 
là bô-i Đúc Chúa Trói ban cho (Giê-rê-mi 
27: 6-7), không phâi bõi su khôn-ngoan 
cũa vua ãy đâu. Vua đó có quyèn lón 
hon hét trong thê-gian, ai ai cũng sp-hãi 
vua lám. Không có ai bang vua đó. 

5 : 2 0 . — «Nhung vi ĩòng nguò'i ?U-cao, 
và tánh nguò'i cúng-cõi.» Đa-ni-ên thuàt 
lai khi lòng Nê-bu-cátrnét-sa tu-cao, nghĩa 
là lòng cúng-cõi không muón tôn-vinh 
Đúc Chúa Trò*i ntta, thi Ngài có đuôi 
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nguò'i khõi vòng các con trai loài ngiròi, 
và vua phài chiu cuc-khô hây năm. Su 
kiêu-ngao thât là môt tôi-lôi râ't năng và 
xãu-xa truó'C măt Chúa (Châm 16 : 5 ; Ê-
sai 14: 12-17). 

5 : 2 1 . — «Ngu'ò'i bi đuôi khõi giũa các 
con trai loài nguò'i.<> Đa-ni-ên tõ ra cho 
Bên-xát-sa biét rang su vinh-hiên cũa 
Nê-bu-cát-nét-sa đã bi cât-bõ khi nguò'i 
tró' nên kiêu-ngao và kboe mình ( Đ a 4 : 
30-33). Vua đó tró- nên moi-ro- cũng nhu 
con thú rùng kia, đén nõi muón ó' vó'i 
nó. Đúc Chúa Trò'i có làm cho vua ãy 
hóa ra khiêm-nhu'ò'ng là duò'ng nào. Vì 
Nê-bu-cát-nét-sa muõn nhu Đúc Chúa 
Trò-i vây, không muõn ngoi-khen tôn-
vinh Ngài chi hét, chĩ muón khen chinh 
mình mà thôi, nên Đúc Chúa Trò'i có làm 
cho vua nhân-biét rõ ràng ngoài chinh 
mình Búc Chúa Trò'i, không có ai khác 
làm Đáng Rát Cao đuo 'C Châc sau vua 
áy có nhân-biét đèu đó (Đa 4: 17, 25, 32, 
35, 37), vì ngu'ò-i có ăn-năn và khiêm-
nhuò'ng xung tôi cũa mình. 

5 : 22.—«Hõ'i vua Bên-xát-sa, con cũa 
nguò'i lòng vua cũng không chiu nhún-
nhuòng chút nào.» Đa-ni-ên trách Bên-
xát-sa môt cách dan-dĩ lâm. 

5: 23.—«Nhung vua đãlên mình nghich 
cùng Chúa trên trò'i, mà khién đem đên 
truóc vua nhũng khí-manh cũa nhà Ngài, 
và dùng mà uõng ruou.» Bên-xát-sa có 
pham tôi ló'n hon cha mình,là Nê-bu-cát-
nét-sa, vì nguò'i có đõ-thách và pham-
thugng vó'i Chúa trên tròi. Đúc Chúa 
Trò'i đè nuóc Ba-by-lôn phá đèn-thò' cũa 
Ngài vì có - tôi-lôi dân Y-so-ra-ên, song 
nhũng khí-manh trong đèn-thò' vân là 
cũa Đúc Chúa Tròi hang sõng. Truó'C 
lúc áy các khí-manh vãn đuo'c kính-trpng, 
song lúc này vi Bên-xát-sa say rupu và 
kiêu-ngao nên làm cho nó ô-ué, chó' khôjig 
kính-trpng đõ đó nũa. 

5 : 26.—«Mê-nê, mê-nê.» Vach chũ đó 
ra hai làn đê tõ ra nó nghiêm-trpng, vì 
có nghĩa là «Búc Chúa Trò'i đã đém nuóc, 
đã đém nu'ó 'O) «Tê-ken,» nghĩa là «cân 
trên cái cân.» Đúc Chúa Trò'i đã đém 
môi nfcày và môi giò' cũa nuóc Ba-by-lôn. 
Vua và dân Ba-by-lôn đă bi cân trên cái 
cân và thay kém-thiéu. «Phê-rét» nghĩa 
là «nuó'c bi chia ra.» 

5 : 2 6 , — «Đúc Chúa Trò'i đã đén nuòc 

vua và khién nó đén cuói-cùng.» Châc 
vua Bên-xát-sa không nghĩ rang lò'i Chúa 
đupc úng-nghiêm ngay đêm đó (Giê-rê-
mi 27 : 7 ; Ê-sai 13 : 6). 

5 : 2 7 . — «Vua đã bi càn trên cái cân, 
và tháy là kém-thiéu.» Vua áy kém-thiéu 
là duò'ng nào! Nguòi đã lo vè su lnr-
không mà thôi (Thi-thiên 62: 9). Nguôi 
kém-thiéu lòng kính-trpng Búc Chúa Tròi, 
su khiêm-nhuòng, su ngay-lành, su ngpi-
khen Chúa và su nhìn-biét Ngài nũa. 

5 : 2 8 . — «Phê-rêt... Nuó'C vua bi chia 
ra.» Đàu hét nguò'i Mê-đi làm chũ cũa 
nuóx áy, sau lai có nguò'i Phe-ro-so' nũa. 

Ú'ng-dung bài hoc cho môi t ín-đõ 
Tíu-đõ phâi bât-chuó'c Đa-ni-ên. Ông 

thò'-phuong Chúa cách trung-tin, ngay-
thât, không sp" ai ; chúng ta cũng phâi 
thò'-phupng Chúa nhu vây. Tín-đò nào 
theo ỳ cũa Chúa, vâng lò'i Ngài và nhìn-
biét thân-thê mình là đèn-thò' cũa Đúc 
Thánh-Linh, châc se không kém-thiéu 
khi Ngài cân minh. Vì khi ta thuôc vè 
Dúc Chúa Jêsus-Christ, thì Đúc Chúa Trôi 
sè cho ta sanh ra trái tõt. Chúng ta phâi 
ngoi-khen Đúc Chúa Trò'i, đúng ham su 
vinh-hiên cũa loài nguò'i. Đùng uõng 
rup-u, phâi làm đep lòng Đúc Chúa Trò'i 
luôn luôn cho đê'n ngày Đúc Chúa Jêsus 
tái-lâm. 

Giâi-quyêt vân-đê khó 

Tín-đò có uõng rugu đupc không? Xin 
đáp rang: Chang có. Nó làm hai cho 
thân-thê mình. Đúc Chúa Trò'i muón 
chúng ta giũ-gìn thân-thê mình vì nó là 
đèn-thò' cũa Đúc Thánh-Linh. Nguò'i 
say rupu bá có làm sáng danh Đúc Chúa 
Jêsus duoc sao? Kinh-Thánh chép rõ 
rang kê say-sua chăng huõ'ng đupc nuó'c 
Đúc Chúa Trôi đâu (ICÔ6.-10). Sughièn 
rupu làm cho trí-khôn nên tõi-tăm, không 
suy-nghĩ sàu-xa, minh-bach đupc đâu. 
Đang khi say rupu, Bên-xát-sa có pham 
tôi rát năng truóc măt' Chúa và bi giét 
trong đêm ãy. Su uõng rup'u sanh ra 
nhièu đèu xáu-xa, và nhièu khi gây nên 
án-mang nũa. 

Câu hôi. — Tai sao Bên-xát-sa so lâm 
đang khi ăn tiêc lón ãy ? — Ai giâi nghĩa 
các chũ đó cho vua?.— Đa-ni-ên có ham 
CŨa-câi thé-gian không?—Tai sao Nê-
bu-cát-nét-sa phâi chiu su hình-phat năng 
ãy? — S u hình-phat ãy là chi? — Bên-
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xát-sa có nliò' lò'i day-đo cliăng? — Vua 
15èn-xát-sa là nguò'i thê nào? — Nhũng 
clùr đã vach đó là chi? — Nghĩa cua chũ 
đó là chi? — Chũ đó úng-nghiêm khi nào 
và thè nào? 

Thí-du vè bài hoc 
((Cho đê'n khi nguò'i nhân-biét rang Đúc 

Chúa Trò'i Rãt Cao cai-tri trong nuó'c 
loài nguò'i, và Ngài muon lâp ai lên đó 
tùy ỳ» (câu 21). Năm 1920 õ- bên Tàu có 
môt ngivò'i sáp-đăt môt cuôc tôn-giáo 

jer NOVEMBRE, 1 9 3 6 

DÂN GIU-ĐA BI BÁT 
(II Các Vua 25 : 1-12) 

CÂU GÓC:—Su* công-bình làm cho niró'c cao-trong, song tôi-
lôi là su* hô-then cho các dân-tôc 

( C h â m - n g ô n 14 : 1-12) . 

chién-tranh. Hp nhóm lai đông lăm tai 
môt hang kia. Khi hp đuo'ng ô- đó, có 
co'n đông đãt ló'n và thinh-linh hang đó 
bi chôn duói nhièu tàng đãt, đén noi 
không còn có ai biét duoc cho dó nũa. 
Dâu sau có kê theo phe đó mãt nhièu 
tháng ngày hét súc đi tìm-kiém cái hang, 
cũng không tìm đuoc. Chùng hai trăm 
ngàn nguòi bi mãt tích xung-quanh cho 
đó, và trong sõ ãy phân nhièu là nguòi 
theo phe đinh gây cuôc luu-huyét kia. 

Gia-đình lê-bái 
26 Octobre II Các Vua 25: 12-30 
27 - Ê-xê-chi-ên 12: 8-16 
28 - Ca-thuong 2 : 5-10 

• 29 - - — 4 
30 - Thi-thiên 107: 10-16 
31 — Ô-sê 14 
1»>' Nov. Sú-đò 15 : 14-17 
Lò*i mô* đàng.—Vua Sè-đê-kia là vua 

tlnr hai miro'i môt và cũng là vua cuôi-
cùng cũa niró'c Giu-đa. Nguò'i cai-tri 
trong thành Giê-ru-sa-lem đuoc 11 năm. 
Ngu'ò'i kiêu-ngao, táo-bao và bãt-nhon. 
Sê-đè-kia là câu cũa vua Giê-hô-gia-kim, 
song bô'i Giê-hô-gia-kim không có con 
nào, nên vua Ba-by-lôn lâp Ma-tha-nia 
làm vua thé cho và đôi tên là Sê-đê-kia. 
Dâu mà Dúc Chúa Trò'i đã đoán-xét ba 
vua trtró'C Sê-đê-kia bô'i có' tôi-ác cũa 
ho, song nguò'i cũng không giũ theo su 
rãn-day ãy và cú làm đèu ác truó'C măt 
Đúc Giê-hô-va (II Vua 24: 19). Cho nên 
Sè-đê-kia phân-nghich vua Ba-by-lôn (II 
Vua 24: 20). 

Giâi nghĩa t ù n g câu môt 
II Vua 2 5 : 1—«Nâm thú chín đò-i Sê-

đè-kia... Nê-bu-cát-nét-sa, vua Ba-by-
lôn,... đén hãm đánh Giê-ru-sa-lem.» 
Đây nói rõ vè nãm, ngày, và tháng mà 
đèu này đã xây ra. Đúc Chúa Trò-i đã 
bão truó'C vè su chiém lãy và phá-hũy 
Giê-ru-sa-lem, và mpi viêc đã xây ra y 
nlur Ngài phán-bâo. Vè truyên này xin 
coi nhũng đoan II Sũ-kỳ 36: 17-21; Giê-

rê-mi 39: 1-2; Ca-thuo'ng 4. Su chiém 
láy Giê-ru-sa-lem là đo Đúc Chúa Trò'i 
mà ra bô'i có' tôi-lôi cũa các tiên-tri, các 
thày té-lê và nhon-dân (Ca-thuong 4: 11-
13 ; II Vua 25 : 2). «Su vây thành lâu-đài 
cho đên năm muòi môt đò'i Sê-đê-kia.» 
Su vây thành đó lâu môt năm ruõ'i. Nhu 
vây, dân đó không thê mua đò ngoài 
thành đó đup'c, nên có su đói-kém ló'n 
trong thành. 

2 5 : 3.—((Ngày mong chín tháng tu có 
su đói-kém.» Su đói-kém ãy thât cuc 
hét súc đén nôi đò'n-bà giét con mình 
mà ăn thit (Giê-rê-mi 21 : 7-9; Ca-thuo'ng 
4: 9-10: 5; II Vua 25: 4). «Báy gió quân 
Canh-đê làm lung môt lô noi vách tuông 
thành, đoau hét thây quân-lính đuo'ng 
ban đêm đèu chay tron bô'i cũa.» Kê 
vây thành đó phá vách mà vào thành. 
Giê-rê-mi chép ràng sau khi thành bi võ -, 
các quan-trirõ'ng cũa vua Ba-by-lôn vào 
thành và ngòi cùa giũa. Khi Sê-đê-kia 
và đôi líuh cliién tháy nhu vây, lièn trõn 
đi (Giê-rê-mi 39: 2-4), nhung không có ai 
thoát khõi su đoán-xét Đúc Chúa Trò'i đã 
báo truó'C, nhút là khi hp không muon 
ăn-năn tôi mình (Giê-rê-mi 32: 4-5). 

2 5 : 5.—«Đao quân Canh-đê bên đuõi 
theo vua, và theo kip nguò'i tai trong 
đòng-bang Giê-ri-cô, Câ co'-binh anguò'i 
đèu tân-lac và bõ nguò'i.» Có lê Sê-đê-
kia đuo-ng chay trõn tó'i sông Giô-đanh 
và tuô-ng néu mình tó'i phía đông mà Sr 
mièn núi đup-c, thi châc-chân khõi bi hai. 
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Song Iriró'c khi ngirò'i tó'i sông thi bi bát 
ròi. Triró'C klii vua bi bât thì co- binli 
ngirò'i đã bi tân-lac. Thuó' xua õ' chính 
đòng-bâng nây dàn Y-so'-ra-ên đã tháng 
trân dâu hét cũa ho vì có- ho nhú-cây và 
tin theo Đúc Giê-hô-va (Giô-suê 4 : 13; 
6: 12-24). Nlurng lúc nây dàn dó bi thua 
ô' no'i này vi có' hp dã bõ Búc Giê-hô-va 
và không trung-tín núa. 

2 5 : 6.—«Quàn Canh-đê bât vua, chúng 
nó xét-doán nguò'i.•> Coi Giê-rê-mi 32: 
4-5 thì biét rõ Sê-đê-kia bi bât dúng vào 
lúc đã nói trirfrc vè ngu'ò'i ròi. 

2 5 : 7.—«Chúng nó giét các con trai 
Sê-đê-kia tru'óx măt ngirò'i, đoan, chúng 
móc mãt Sê-đê-kia, xièng ngirò'i bang 
xích đòng, ròi đãn ngirò'i đén Ba-by-lôn.» 
Thay rõ đân Ba-by-lôn có làm bõn đèu 
cho Sê-đê-kia : (1) Giét các con trai Sê-đê-
kia triró'c măt ugu'ò'if" Viêc dũ-ton này 
là đèu cuói-cùng mà con mát Sè-đè-kia 
đã thay. Cliâc ho làm nhu- vây đè ngu'ói 
cú nhó' mãi. Vua Ba-hy-lôn làm nlur thé 
vi ngirô'i không chiu sir dô'i-trá cùa Sê-đê-
kia núa, và cũng vì không muón hâu-tu' 
ngu'ò'i có dip-tiên bât-chiró'c nguò'i đirpc. 
Vua Ba-by-lôn không muón Sê-đê-kia có 
hâu-tu nào hét (Giê-rê-mi 39: 6). Vua 
Ba-by-lôn cũng giét các kê cã nuóc Giu-
đa nũ-a. (2) Chúng nó móc mát Sê-đê-
kia. Phat nhu thé, nguò'i chang kiii nào 
làm viêc và cai-tri đuoc nfra, vi có luât-
pháp nuóc Phe-ro'-so1 cám nguò'i mù cai-
tri. (3) Xièng nguò'i hàng xích đòng. 
Tay và chon nguò'i bi xièng klióa hét. 
(4) Dân nguò'i đén Ba-by-lôn. Sê-đê-kia 
buôc phâi chiu giam trong nguc cũa môt 
nuó'c la, õ giũa nguò'i ngoai-đao cho đén 
ngày nguò'i chét (Giê-rê-mi 52 : 11). 

2 5 : 8.—«Ngày mòng bây tháng năm, 
quan thi-vê Nê-bu-xa-ra-dan, tôi-tó- cũa 
vua Ba-by-lôn, đên Giê-ru-sa-lem.» Nê-
bu-xa-ra-đan đén truyèn linh cũa vua Ba-
by-lôn bâo phá-hũy Giê-ru-sa-lem. 

2 5 : 9.—((Nguò'i thiêu-đót đèn-thô Búc 
Giê-hô-va và c.ũng cùa vua, và mpi nhà 
trong thành Giê-ru-sa-lem.» Thành Gìê-
ru-sa-lem bi thiêu-đót và phá-hũy hét, 
trù cá*; nhà nghèo mà thôi. 

2 5 : 1 0 . —«Đoan, đao quân Canh-đê 
vâng linh quan thi-vê, phá dò vách thành 
chung-quanh Giê-ru-sa-lem.» Su tháng 
trân cũa nguò-i Canh-đê và su thua cũa 

dân Giu-đa đén nlur thê là kêt-Iiêu ròi. 
. 2 5 : 11.—«Quan thi-vê Nê-bu-xa-ra-

đan bât đân-cu còn sót lai trong thànlt, 
luôn vó-i nhũng kê đàu-hàng vua Ba-by-
lôn và dám dân còn lai khác.» Nlurng 
kê đâu-hàng vua 'Ba-by-lôn nghĩa là 
nhũng kê đã đi theo bpn thù-nghich đê 
đup'c hp che-chó-(Giê-rê-mi 52: 28-30). 

2 5 : 1 2 . —«Quan thi-vê chĩ chúa lai 
trong xú nhung nguò'i nghèo-khò hon 
h é t , đăng trong n b o và làm ruông.» 
Nguò'i Canh-đê biét rang bang nguò'i 
này không có thé phân-ngliich nuóc Ba-
by-lôn đup'c, nên đê hp lai mà trong nbo 
và làm ruông. 

Ú'ng-dung bài hoc cho môi tín-dò 
Muón đirp'c phuó'C cũa Chúa, tín-đò 

phâi vâng lò'i Ngài, phâi thò'-phuong 
Ngài, phâi hàu viêc Chúa, đúng có làm 
dói-trá vi Chúa biét lòng nguò'i. Kê nào 
pham tôi phâi chiu hình-phat. Búc Chúa 
Tròi là thánh-sach, có lòng thuo-ng-yèu 
và thuo-ng-xót chúng la, song néu ta cú 
theo ỳ mình và không vâng lò-i Chúa, thi 
Ngài sê phat chúng ta. Su công-hình làm 
cho nuó'c cao-trpng và cũng làm cho môi 
nguói riêng cao-trpng nũa. 

Giâi-quvét van-đe khó 
Có nguò-i day ràng néu Búc Chúa Trò'i 

là hièn-lành và có lòng thuo'ng-xót, có 
làm sao Ngài phat chúng ta ? Xin trâ 
lò'i ràng: Búc Chúa Trò-i thât là hièn-
lành và có lòng thuo'ng-xót, song Ngài 
cũng là công-binh nũa. Néu môt nguòi 
cú pham tôi và không chiu ăn-năn, thi 
nguò'i ãy phâi chiu hình-phat chó'. Đúc 
Chúa Trò-i cho dân Giu-đa nhièu dip-tiên 
mà ăn-năn tôi mình. Ngài tõ ra lòng 
thuo'ng-xót đói vó-i hp biét bao nhiêu làn, 
song dân ãy không bang lòng bõ tôi-ác 
cũa hp, không bang lòng thú-phup-ng, 
vâng lò'i Ngài, nên hp phâi chiu su đoán-
phat cũa Chúa. Dâu Búc Giê-hô-va đã 
chon nguò'i Giu-đa đê hàu viêc Ngài, 
song dân áy không vâng lò'i Chúa, lìa-bõ 
Ngài, theo các thàn khác, và pham nhièu 
thú tôi-ác, nên Ngài bõ dân ãy, đê cho 
hp làm tôi-mpi cũa các nuó'c khác. Ngài 
đã sai nhièu tiên-tri đén khuyên hp bõ 
tôi-ác mình, ăn-năn trò lai cùng Búc Chúa 
Trò'i, song hp không muón nghe vì có 
lòng cúng-cõi, cho đén đôi co'n thanh-nô 
cũa Đúc Giê-hô-va nôi lên hình-phat hp. 


