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THAN C H I E N - T R A N H CANH-CAO TA ! 
HÁNG môt tây, tháng mà 
chúng ta kỳ-niêm điêu-
uóc đình-chién, không 
khôi bát ta phâi suy-nghĩ 
đê'n chién-tranh,—chién-
tranh trong buôi quá-khú 

và, than ôi, chién- t ranh thuôc kỳ 
tuong-lai! Đoan muòi sách L-sai có 
môt càu duòng nhu rát thích-hiêp vói 
ván-dè chúng tôi luân đây. Vua nuóc 
A-si-ri, môt cuòng-quóc thuô xua, nói 
ràng: «Ta đã làm đèu đó bôi súc manh 
cùa tay ta, bôi su khôn-ngoan ta, vì ta 
là thông-minh.» Nhung Đúc Chúa 
Tròi lièn phán môt lò'i thâm-thúy, ám-
chi ông vua áy, ràng: «Cái rìu há lai 
khoe mình cùng nguòi cám rìu u?» 
(Ê-sai 10: 13, lõ). Hõi các nhà đôc-tài, 
bál-tjuá nhu nguòi gio rìu đón cũi, 
Búc Chúa Tròi cũng đuong dùng các 
ông dê làm thành nhũng m u u - đ i n h 
cũa Ngài, câc ông có nhân-biét chăng ? 

Chién-tranh làm tron ehiro'ng-
trình eùa Chúa 

VT HA đôc-tài Hitler tuóng bát-bó dân 
* Giu-đa thì tây sach nuóc Đúc, nào 

ngò ông chi xô ho tró vê xú Pha-lê-tin 
dê duoc úng-nghiêm lòi Đúc Chúa 
Tròi phán truóc ràng: «Ta sê nhóm 
các nguoi lai tù moi nuòc và moi noi 
mà Ta đã đuôi các nguoi đén» (Giê 29: 
14). Chinh cuôc thé-giói chién-tranh 
hai miroi năm vè truóc, «cuôc chién-

tranh đê kê't-liêu ch ién- t ranh» mà 
chúng ta kỳ-niêm tháng này đây, cũng 
do Đúc Chúa Tròi dùng đê trâ lai xú 
Pha-lê-tin cho hâu-tu Gia-cóp. 

Lòng đây duc-vong, Mussolini tuyên-
bó ỳ dinh phuc-hòi đé-quõc La-mã, 
chuôc lai cho nó cái khí-tlié hùng-
tráng trong đòi các Césars (danh-hiêu 
cũa các hoàng-đé La-mã thuô xua). 
Mussolini chang qua là cái rìu trong tay 
Đúc Chúa Tròi đê làm úng-nghiêm lói 
Đa-ni-ên nói t iên- t r i 2.600 năm ve 
t ruóc ràng dê'n thò'i-kỳ cuói-cùng đé-
quóc La-mã sê phuc-hung và chia làm 
muòi nuóc nhô (xem Đa-ni-ên 2 : 40-
43 ; 7 : 7,8). Gây cuôc chién-tranh tàn-
khóc, Mussolini đã nuót chúng xú Ê-
thi-ô-bi, nhung chĩ coi đó là buòc dàu 
thuc-hành phuong- lugc . Này, đàng 
sau các áo so-mi đen và hiêu cò' phung-
hoàng cúa nuóc La-mã, nguói kê-cúu 
Kinh-Thánh tháj ' rõ ngày phuc-hung 
nuóc La-mã, — cái ngày sê xây đén 
t ruóc khi Đúc Chúa Jêsus-Chr is t 
giáng-lâm vói các thánh-đõ. 

Chiè'n-tranh vì «sát và đà't sét» 
x u n g - đ ô t 

/^HIEN-TRANH tàn-khóc thay 1 Bây 
^ giò- ta lai tháy nhũng cânji tàn-
khóc áy diên trong tán kich nôi-loan ó 
Tây-ban-nha: Thây chét đây đuòng, 
chiên-sĩ bi thuong kêu - la rên-siéc. 
Cuôc nô i - l oan nãy cũng làm úng-



nghiêm lài tiên-tri. Châng còn ngó 
chi nũa, chúng ta châc õ vào thói-kỳ 
xung-đôt kich-liêt giũa «sat và đát sét» 
trong pho tugng cũa Đa-ni-ên, túc là 
giũa hai súc manh vô-đich cũa thé-giói 
ngày nay : Chũ-nghĩa phát-xit và chũ-
nghĩa công-sân (Đa-ni-ên 2 : 34, vân 
vân). Hai súc manh áy là tír-thù vói 
Tin-Lành t inh-khiét cũa Búc Chúa 
Jêsus-Christ. Trong các nuóc nam 
đtrói bán tay sât cũa bai chũ-nghĩa áy, 
nguòi ta không đugc theo quyèn tu-do 
tín-nguõng mà thó-phuong Bũc Chúa 
Tròi theo nhu Ngài đã chĩ-bâo trong 
Kinh-Thánh. NirócNgavó -i cbũ-nghĩa 
công-sân, nuóc Đúc vói chũ-nghĩa 
quóc-gia xã-bôi, câ hai bát-bó môn-đô 
Đúc Chúa Jêsus. Ngày đai-nan càng 
gàn, thì tình-cât»b áy lai càng lan rông. 
Nhung ngày đai-nan vùa qua, «có mòt 
hòn dá châng phâi bói tay đucra,» tũc 
là Đúc Chũa Jêsus khâi-hoàn cai-tri, 
bày naôt cânh-tuonghòa-bình và công-
bình kháp trên măt đát. Lòng ôm môt 
hi-vong tuoi-sóng duòng áy, anh em 
sao châng tìnb-nguyên làm quân anh-
dũng cũa Đúc Chúa Jêsus-Christ, gio 
cao ngon cò thâp-tu, băng-hái xông 
vào mãt trân thiêng-liêng, giut lai nhiêu 
linh-hòn t ruóc •khi hêt ngày ân-đien? 

Chién-tranh là két -quâ cúa lòng 
hir-hoai 

O A O p h â i có chién-tranh? Theo tho 
^ Gia-co' 4 : 1 , thì «nbũng dèu chién-
đáu tranh-canh» cú dây-dtra mãi néu 
lòng nguòi cú xa-cách Đúc Chúa Trói , 
không đugc huyét Đáng Cúu-lhé tày 
sach, cú phuc-tòng các tu-duc bát-tri 
cũa xác-thit. Vói các cuôc phát-minh 
tói-tân, chién-tranh hóa ra ghê-góm và 
tàn-khóc hon t ruóc muôn phàn: Châng 
nhũng binh-sĩ, song đón-bà, con trê 
cũng chét l ây ; các tĩnh-thành đuong 
đêm ngũ yên bông bi tàn-phá; kê nào 
sóng ^ótthì cũng mang cõ-tât, đau phôi, 
cut tay, què chon, hoăc loan óc. Các 
nhà- thò tân-phái lo giâng triét-lỳ, hôi 
Van-quóc quyét duy-trì hòa-bìnb, tòa 
án quóc-té õ LaHaye thâng tay két tôi kê 

bôi uóc, nhung thé-giói càng ngày càng 
bién thành môt ch i én - t ruòng bao-la, 
khũng-khiép. Tai sao vây? Vì bành-
đông mà không theo phuong-lugc Đũc 
Chúa Trôi thì chi là đi mua phân thát-
bai. Muõn t rù tiêt t inh- thàn hiéu-
chién cũa con-cái, môt ông kia đua con 
đen nhà chiéu bóng xem nhũng trân 
đõ máu góm-ghê trong cuôc Âu-chién. 
Trái hân vói nguyên-vongcũa ông, bon 
trê lai càng ham-thích cái «vinh-đu» 
xông-pba hàng trân. Ãy đáy, thuc-
trang cũa i â m - k h â m chua dày-dãy 
tình yêu-thuong cũa Đũc Chúa T r ô i ! 

Chién-tranh thúc -g iuc t ín-đò 
tài-bòi đ a o - đ ú c 

Í~^AC nuóc duong hăm-hõ du-bi cuôc 
chién-tranh dôc-nhúl vô-nhi hòng 

xây đén. Đã đóng thêm phi-co-, chién-
ham, đã xây pháo-đài và thành-lũy 
kiên-có, đã ché boi ngat giét hàng van 
nguòi , nhung ho chua ngùng lay đâu. 
Sóng trong thòi-buôi khũng-khiép nãy, 
anh em tín-đô chúng ta cũng phâi theo 
chánh-sách du-bi thiêng-liêng. Đê 
đói-đich nhũng năng-luc thâm-khóc 
cũa tôi-ác, ai náy phâi sám săn nhũng 
khí-giói l inh-nghiêm cũa Tin-Lành: 
Áo giáp công-bình, mão cũu-rôi, thuân 
đũc-tin, và guom Thánh-Linh . «Vì 
chúng ta đánh trân châng phâi cùng 
thit và huyét, bèn là cùng vua-chúa 
cũa thé-gian mò-tói này» (Êph. 6 : 12). 
Cũng phâi trung-thành vói Đúc Chúa 
Trôi , là Vua mình, măc luói cám-dô 
và nan bat-bó' có coxây đén t ruóc khi 
Đúc Chúa Jêsus ngu trên dám mây 
cát chúng ta lên õ noi yên-ôn vói Ngài. 
Nguyên nhũng ai đã đugc huyét Đáng 
Christ cúu-chuôc và tày sach, nhút* 
quyê't dâng mình cách mói cho Đúc 
Chúa Trôi , vâng theo mang-linh Ngài 
mà làm moi viêc cót đe Tin-Lành đòn 
khâp muôn dân, hàu cho mau tháy 
Chúa tái-lâm và các nuóc «láy guom 
rèn luõi cày, láy giáo rèn luõi lièm. 
Nuóc nãy chang còn giá guom lên 
nghich cùng nuóc khác...» (Ê-sai 2 : 
4).—T. K. B. 
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B I - Q U Y E T B I W C P H U O H I T N G 
(I Sa-mu-ên 7 :1-11) 

M U C - S U P H I U P H I N K E Y 

(Giàng n g à y thvt h a i 18 Mai 1931 tai Hò i - ( tong T o n g - l i ê n - h ô i n h ó m cr H à - n ô i ) 

TVyfÃY câu Kinh-Thánh trên đây mô-
tâ quang-cânh phuc-hung cùa 

ngirò'i Y-so-ra-ên. I Sa-mu-ên 4 : chép 
vê dân áy thát-bai. Ho thua quân 
Phi-li-tin, bên khiêng hòm giao-uóc 
đén cliién-truòng, tuòng 
nhò dó sê đugc tháng, 
nhung lai thua. Ay vì 
ho có tôi, nên k h ô n g 
tháng nôi kê thù. Ho 
đai-bai: Nguò-i Phi-li-tin 
cuóp mát hòm giao-uóc. 
Nhírng nhon vì hòm đó, 
chúng bi Đúc Chúa Trôi 
giáng t a i - h o a . Chúng 
kinh-khiêp, bèn dem trâ 
lai cho dàn Y-so- ra-ên . 

Khi tru-óc hòm giao-
uóc vân đê ó Si-lô, song 
nay đăt tai Ki-ri-át Giè-a-
rim trong 20 năm. Trâi MUC-SU PHILIP HINKEY 

qua thòi-kỳ đó, nguòi Y-so-ra-ên càng đoán thú 
ngày càng xa-cách Đúc Chúa Trò-i, đi 
thò tliân-tirgng Ba-anh và Át-tat-tê. 
Suót 20 năm, không ai phung-su Đáng 
Toàn-năng; ho chĩ «th!nh hòm cũa 
Đúc Giê-hô-va, đem vào nhà A-bi-na-
đáp, o trên gò-nông, rôi biêt riêng Ê-
li-a-sa, con trai ngiròi, đăng coi-giũ 
hòm cúa Đúc Giê-hô-va» (câu 1). 

phung-su Ngài đugc . Sao ho than-
n h ó ? Vì trong 20 năm đàng-đang, 
mang ách nô-lê cũa nguòi Phi-li-tin, 
ho thât lâm-than, hô-nhuc; cho nèn 
ho than-nhó Đúc Giê-hô-va, trông-

I.—Phâi bèn lòng c â u - n g u y ê n thay 

Tôi câu 2, ta tháy «câ nhà Y-so-ra-
ên đèu t h a n - n h ó Đúc G i ê - h ô - v a . » 
Than-nhó nghĩa là khuynh-huóng vè 
Ngài, muôn thò-phuong Ngài. Lòng 
ho thì nhu vây, chó' thuc ra ho chua 

m o n g Ngài g i à i - c ũ u 
mình. Đó là khòi-điêm 
cuôc phán-hung. Sao có 
khòi-điêm áy? Anh em 
thúa biét ràng d á t - đ u a 
t ô i - n h o n t rô ve cùng 
Chúa thì dê, chó phuc-
hung môt H ô i - T h á n h 
nguôi-lanh thì khó, mà 
phuc-hung môt ông tiên-
t r i già nguôi - lanh lai 
càng khó hon. 

Sao có cuôc phuc-hung 
giũa vòng nguòi Y-so-ra-
ên đã bô Đúc Chúa Tròi, 
thò-lay hình-tuong? Xin 
Vì trong nuóc còn có Sa-

mu-ên. Bàng không át hông câ. Ông 
làm gì đê phuc-hung ho ? Ông câu-
nguyên. Trong 20 năm, ông hàng cãu 
thay cho đông-bào. Năm năy qua 
năm khác, dau môt dòi khi bi cám-dô, 
ông cũng chang hè ngã lòng. Càu-
nguyên 5 năm, chua tháy g ì ; 10 năm, 
chua tháy g ì ; 15 năm, chua tháy gì. 
Quái-la ! 16 năm, 17 năm, 18 năm, 19 
năm.. . cũng chua tháy gì! Néu tói 
năm thú 19, Sa-mu-ên thôi câu-nguyên, 
thì moi su át hông câ. Nhung may 
thay, ông cú câu-nguyên, và này, 
đê'n năm thú 20, vê phán-hung bèn 
phát-lô. 
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II.—Phâi e ã t - b ô het các trô'-Ivrc 
Triróc Chiia ò cùng dân Y-so-ra-ên, 

ho có phiróc biét bao ! Nay ho ó duói 
ách nguòi Phi-li-tin, thât là quá đôi 
làm-than nhuc-nhã ! Noi này kêu-ca, 
chô kia rên-siét, làm ông nghe đén mà 
đau lòng 1 Ho mòn con mát trông-đoi 
Đùc Giê-hô-va trô lai cúu mình. Đó 
là đê-muc càu-nguyên cua Sa-mu-ên. 
Tháy dân-tình, ông biét dip-tiên đã 
đén, lièn nhóm-hiêp bà-tánh, bâo bô 
hình-tugng, chuyên-tâm thò-lay môt 
mình Đúc Chúa Tròi. Rôi ông triêu-
tâp n h o n - d â n tòi Mích-ba dê càu-
nguyên.. «Ta sê câu Đúc Giê-hô-va 
giùm cho các nguoi» (câu 5). Tai đó, 
nguòi Y-so-ra-ên kièng ân, câu-nguyên 
và xung tôi. Sa-mu-ên đoán-xét ho, 
nghĩa là ông nói rãng: «Nguòi này đà 
pham tôi vòi kê kia, bà no đã làm hai 
cô k h á c ; hãy đièu-dình vói nhau cho 
ôn-thôa.» Ông giúp ho t rù -bô hêt 
trô-luc. 

Đoan, bông chóc có quãn Phi-li-tin 
đén đánh dân Y-so-ra-ên. Dân đó làm 
gì? Thinh h ò m g i a o - u ò c chăng? 
Không, ho nói cùng Sa-mu-ên : «Xin 
chò vì chúng tôi mà ngùng kêu-câu 
Giê-hô-va Đúc Chúa Tròi chúng tôi, 
đê Ngài giâi-cúu chúng lôi khôi tay 
dân Phi-li-tin» (câu 8). Ho chĩ n h ò 
súc c â u - n g u y ê n , c h ò không n h ò 
phuong-pháp nào khác, nên trong ngày 
đó ho tháng nguòi Phi-li-tin. 

Xin coi Thi-thiên 99:6—«Trong vòng 
các thày té-lê Ngài có Môi-se và A-rôn; 
trong vòng các nguòi câu-khân danh 
Ngài có Sa-mu-ên.» Đúc Chúa Tròi 
nhìn-biét ho là các bâc anh-hùng càu-
nguyên ; lòi ho nài-xin rát có linh-
nghièm. Kinh-Thánh làm chúng rang 
ho là nhfrng nguòi căn-nguyên siêu-
đâng, vì Đúc Chúa Tròi nghe lòi ho 
kêu-xin mà ban phuóc cho dân Y-so-
ra-ên. •» Tai sao Đúc Chúa Tròi nhâm 
lòi khân-nguyên cũa Môi-se và Sa-mu-
ên? Ngài tây-vj chăng? Sao lòi kj'-đâo 
cũa hai ông có năng-luc đuòng áy? 
Ho châng nhũng cãu-nguyên, song 

cũng càu thay. Đúc Chúa Tròi chăng 
tây-vi ho đâu. Nhò bí-quyét nào mà 
lòi càu-nguyên cũa Sa-mu-ên có hiêu-
quâ ? Tôi muón hoc-biét bí-quyét áy, 
vì Đúc Chúa Tròi không tây-vi Sa-mu-
ên, nên tôi cũng có thê cãu-nguyên 
linh-nghiêm nhu ông. 

III.—Phâi biet ràng day-dô 
cũng chira đú 

Xin coi I Sa-mu-ên 12 :23., Câu này 
gòm hai viêc: cãu-nguyên và day-dô. 
Viêc nào t ruòc? Cãu-nguyên. Anh 
em đăt cãu-nguyên ô t ruóc hay day-
dô ó t r u ó c ? Cãu-nguyên là ông Chánh; 
Day-dô là ông Phó. Tôi tuóng trong 
Hôi-Thánh có nhiêu ông truyên-đao 
làm trái han: Đê Cãu-nguyên làm ông 
Phó và Day-dô làm ông Chánh. Sao 
tôi dám quâ-quyét nhu thé? Tôi không 
đoán-xét anh em dâu, vì t ruòctôi cũng 
làm nhu vây. Tôi hét súc day-dô dén 
nôi mác binh, nhung cú dê Càu-nguyên 
làm ông Phó. Bí-quyét cũa lòi càu-
nguyên có hiêu-quâ là đăt nó õ' đàu. 

Xin suy-gâm vè Đa-ni-ên nũa. Ông 
nây cũng đúng vào bâc câu-nguyên 
siêu-đang. Ông làm thãy giâng châng? 
Không, ông làm tê-tuóng. Ông đugc 
Đúc Chúa Tròi ban nhiêu on, nhân-
lãnh su khâi-thi lón, lai đugc Ngài 
nhâm lò'i câu-nguyên mà đua tuyên-
dân t rô vè Giê-ru-sa-lem. Sao ông 
đugc vây? Vì ông đãt lòi câu-nguyên 
ô truó'C. Môi ngày ông ba lăn đóng 
cúa càu-nguyên. Ông đóng cúa cãu-
nguyên, ròi mói m ó c ú a làm viêc quan. 
Viêc quan ông làm có sai-suyên chăng? 
Không. Néu đóng cúa càu-nguyên đũ, 
thì sau mô' cúa làm viêc, át dê-dàng 
lám. Nhung ta hay làm viêc t ruóc và 
cãu-nguyên sau. Đa-ni-ên có nhièu 
viêc gáp, song cú mói ngày càu-nguyên 
ba lăn. 

Tôi tháy lám anh em sót-sáng giâng 
đao, m ô cúa Tin-Lành ra cho nhiêu 
nguòi , nhung có lê chăng vào phòng 
riêng, đóng cúa lai đê càu thay cho ho. 
Mô cúa giâng Tin-Lành chua đũ. Tôi-
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nhon nghe, song không có năng-krc đê 
hói-câi và làm theo đao-lỳ, vì bi Sa-
tan ngăn-trô'. Ho nói ràng : «Đao ông 
rao-truyên hay lám, song tiêc thay, tôi 
bi tôi-lôi trói-buôc lâu năm, nên không 
theo dugc.»" Néu anh em châng vào 
phòng kín câu thay cho ho, thì ho át 
không thoât khõi ma-quí g iam-câm 
và tôi-loi trói-buôc. 

IV.—Phái có lòng t h a n h - k h i è ' t 
Sa-mu-ên và Đa-ni-ên càu-nguyên 

linh-nghiêm, vì đătcãu-nguyên õ đàu. 
Lai còn vì môt có' nũa. Xin coi I Sa-
mu-ên 12:1-5. Máy câu này tõ ra ông 
có lòng thanh-bach, sach-sê. Bàn tay 
thanh-bach mói nhân đugc phuóc cũa 
Búc Chúa Trói. Néu gio hai tay 
bân-thĩu xin Ngài thuo'ng-xót phuc-
hung Hôi-Thánh, át Ngài châng chiu 
nhàm lói. 

Nhó lai khi tòi còn nhõ, khách tói 
choi nhà, thuòng hay goi tôi cho keo. 

—Philip đâu? Ra đây tôi cho gói quà. 
Me lièn kêu tôi đén, báo râng : 
—Bà cho con keo, con cám on bà 

mà nhân láy đi. 
Tôi vui lám, lâp-túc gio' tay lãnh quà, 

nhung me tôi càn la i : 
—Tay con do-bân, phâi đi rũa đã. 

Bà đúng cho nó vôi đê nó rũa tay rôi 
sê cho. 

Tôi rũa so-sài, me vân không chiu. 
Làn sau, tôi giáu hai tay vào túi ; 
me hôi: 

—Sach chua ? 
—Thua, sach rôi a. 
—Gio cho me coi! 
Tôi gio tay ra. Me xem, rõi nó i : 
—Chua sach mà 1 
Vè sau tôi rũa thât sach, thì hai tay 

bèn đugc đày keo. Tay Sa-mu-ên 
thanh-khiê't, hèn chi Đúc Chúa Trói 
ban nhièu phuóc cho ông! Xin coi 
Thi 24:3-4—«Ai sê đugc lên núi Đúc 
Giê-hô-va? Ai sê đugc đúng nôi trong 
nci thánh cũa Ngài? Ay là nguòi có 
tay trong-sach và lòng thanh-khiêt. . .» 

Đa-ni-ên chang nhũng đóng cũa đê 
càu-nguyên, xung tôi, k iêngăn, nhung 

cũng mô cũa sô huóng vê thành Giê-
ru-sa-lem. Đó là viêc quan-trong hon 
vây. Có nguòi đóng cũa lón, nhung 
không mô cũa sô, cho nên trong nhà 
tói-tăm. Phâi m ô cũa sô, ngô hãu 
không có chi ngăn-cách mình vó'i Đúc 
Chúa Tròi. Phâi cân-thân đóng cũa 
lón, nghĩa là phâi đuôi ra moi nôi lo-
láng, buôn-giân. Còn cùa sô huóng 
vè Đúc Chúa Tròi, thì phâi mô toang 
ra, đê su sáng Ngài chiêu vào lòng 
mình. Nhieu.nguòi càu-nguyên mà 
không đóng cùa lón; lám kê đóng cùa 
sô luôn vói cũa l ó n ; cũng có nguòi 
đóng cùa lón mà quên mô cùa sô, túc 
là càu-nguyên mà chang mô lòng ra. 

Phâi có tay thanh-bach mói càu-
nguyên đugc . Néu làm mích lòng ai, 
thì khi đê'n t ruóc măt Đúc Chúa Trói , 
tay kia sao khõi do-bân ? Hãy coi Ê-
sai 1: 15—cxVây nên khi các nguoĩ gio 
tay, thì Ta che mát khõi các nguoi . 
Khi các nguoi càu-nguyên ruóm-rà, 
Ta châng thêm nghe. Tay các nguoi 
đày nhũng máu.» Xin hô i : Tay anh 
em thê' nào? Có sg gia ra cho nguòi 
ta xem chăng? Khi vè nhà và đén Hôi-
Thánh, anh em có thê gio tay cho vg 
và g iáo-hũu xem chăng? Néu tay 
không sach-sê, anhem at châng có súc 
câu thay cho nguòi . 

V.—Phâi eó t i n h - t h à n h i - s i n h 
Xin coi Lu-ca 24: 39-40. Đúc Chúa 

Jêsus gio tay chon cho môn-đõ coi. 
Tay chon Ngài chác sach-sê, nhung 
cũng có vét đinh. Tay chon anh em 
sach-sê chăng ? Đ á p : «Theo nhu tôi 
biét, thì nó cũng sach-sê.» Nhung có 
vét đinh, là biêu-hièu cũa tinh-thân 
hi-sinh, chăng? Néu không thì anh 
em câu-nguyên vô-ích. 

Đúc Chúa Jêsus-Christ ô trong phòng 
kín, trông-mong ban phuóc cho moi 
tín-đõ và moi nguòi . Ngài chô-đgi 
anh em vào đó, gio tay lãnh piiuòc, 
rôi đem ra, phàn-phát cho kê khác. 
Anh em có thê nhân đugc , miên là tay 
chon sach-sê và có vê't đinh, túc là 
hành-vi xúng-đáng, tinh-thàn hi-sinh. 
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Bòn-báo khài-su* 
Cùng anh em yêu-dà'u.—Chĩ còn môt 

sô báo nũa thi năm 1936 nây sê chim trong 
vuc thò'i-gian. Chúng la không nên đírng 
yên môt chô, nlurng phài tiên, vì không 
tién thì lui ngay. Chúng tôi đuong thâu-
góp tài-liêu cho báo sang năm đup'c thêm 
phàn xuâ't-sâc, mái-niè. Vây, xin anh em 
trong Hôi-Thánh nhírng ai có tài nhà ngpc 
phun châu, hãy kíp tô măt giúp công-viêc 
Chúa. Càn nhút anh em gôi cho nhírng 
bài rât mó'i-mê và linh-hoat. Néu anh 
em có ỳ gì mó'i vè su sãp-dăt báo sang 
năm, xin chó - ngai gó-i tho -chĩ-bào, chúng 
tôi san da lioan-nghinh và cám o-n lâm. 

Vè só tièn thiéu tù- mãy năm nay, chúng 
tôi đã có tho - nhâc riêng tùng anh em, vây 
xin môi anh em thuong-tuóng công-viêc 
Chúa trong lúc khó-khăn mà cõ góp trâ 
cho. Đa-ta ! Xin anh em không cú đi đén 
đâu cũng cõ-đông cho Thánh-Kinh Báo 
1937 dirp-c rãt nhièu đôc-giâ, ngõ hàu 
công-viêc Chúa nhô anh em sê đup'cthâp 
phàn phát-đat. 

Mãy lòi thành-thu-c gpi ban, rãt mong 
anh em chăng nõ - bô qua. Xin cám o-n 
truóc—Mnc-sir Wm. C. Cadman. 

o o o 
Sô báo lêGiáng-sanh.—Muon sô'Thánh-

Kinh Báo cùa lê Giáng-sanh có tánh-cách 
đăc-biêt, muc «Chúng thuc quyèn Chúa» 
sê đăng riêng nlurng O'n-phuóc cùa ai 
đã ném-trâi trong chính nhũng ngày lê 
Giáng-sanh đâ qua, hoăc là su day-dõ, 
un-phuó'c, các ỳ-đinh tôt-lành, su găp-gõ-

la-lùng, hay là cuôc vui trong gia-dình, 
trong Hôi-Thánh, vânvân. 

Xin nhó viét rãt ngân. Đa-ta.— T. K. B. 

• O O 
Kíp trâ so thiéu.—Xin quí anh em thiéu 

tièn Ttiánh-Kinh Báo năm nay dotôi bâo-
lãilh, kíp mua mandat gõi cho tôi, đăng 
tôi gõi trâ cho nhà báo, rát trê là đàu 
tháng Décembre tói đây. Xin rãt luu-ỳ. 
Đa-ta l—Ông-văn-Huyên, Tourane. 

NAM-KỲ 
Ba-kè.—Trong sõ báo 62 chúng tôi có 

xin quí ông bà càu-nguyên cho hai Hôi-
Thánh Cai-ngan và Tam-bình nbâplai õ-
Ba-kè. Cám orn Chúa, nhò - nhũng lò-i càu-
nguyên đăc-biêl ãy, Chúa đã mô - dàng 
trong năm túng-ngăt này, chúng tôi kê 
công nguò-i cũa làm nên môt cái nhà đè 
thò'-plurp'ng Chúa, bè ngang 8 m 50, bè 
dài 14 m 00, chung-quanh toàn là ván đóng 
đúng, môi lòng căn đèu có cùa, ngòi đupc 
trên 300 nguôi. 

Khi làm ròi có giâng khánh-thành trong 
ba ngày đêm, tù 31 Aoùt đén 2 Seplembre. 
Có môi các ông Carlson, Tirol, Hiêu, Hĩ, 
Trình, Tranh, Giáo, Cuo'iig và Năm. Chĩ 
nhÒ* lôi Chúa trong mãy ngày mà tín-đõ 
đup -c tĩnh-thúc, ăn-năn, khóc-lóc truó'C 
măt Chúa, tình-nguyên không dám bõ 
qua sunhóm lai. Có giàng mãy buôi tõi, 
két-quâ đup'C hai ngu'ò'i tin Chúa. 

Cám o-n Chúa, trong khi làm nhà giàng 
cũng có thiéu môt sõ tièn rãt khá, nhung 
Chúa dùng ông bà Hinli có lòng tù -
thiên giúp sõ tièn áy, mói làm thành viêc. 
Vây, chúng tôi có mãy lò'i trân-trpng truó'C 
cám on Chúa, sau laicámo'n ôngbàHinh, 
nguyèn Chúa ban o-n cho ông bà càng 
thêm gãp bôi phàn. Cũng câm o-n ông 
đôi Giác ó- Vĩnh-long có lòng tù-thiêngô'i 
giúp 2.00, và ông Bô Phâm giúp 1.00. 

Sau dày chúng tôi xin quí ông bà nhó' 
càu-nguyên luôn cho Hôi-Thánh này, và 
cho hôt giõng đã gieo ra mãy ngày sê 
đup'c két-quâ mỳ-mãn.—Ban Tri-sy. 

Trà-ôn.—Chúa đã sai vp- chòng tôi dén 
Trà-ôn mà hàu viêc Ngài. Công-viêc Chúa 
& đây còn rông-ló-n, càn phâi mõ'-mang 
mà Hôi-Thánh thi ít tín-đò, chĩ nhò' năng-
luc càu-nguyên mà hâu viêc Chúa. Xin 
các ông bà trong Hôi-Thánh nhó'đénchi-
thê Chúa õ' tai đây mà càu-nguyên giùm, 
hàu cho chúng tôi đup'c măc láy quyèn 
phép Đúc Thánh-Linh. cùng đupc đù on 
mà hàu viêc Chúa cách két-quâ và tán-
tói. Đa-ta \—Pham-văn-Năin. 
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Ba-tpi.—Cám o-n Chúa vi Ngài húa ban 
Bang Yêu-ùi ò- cùng chúng tôi. Ông 
Nguyen-tán-Kién tin Chúa, còn cha me 
và vo- là ngiròi ngoai. ông găp su tlur-
thácli năng-nê, nào con đau, ké đúa con 
lòn cĩíng chét, thât rãt buòn-buc và bôi-
rãi. Bám xác con ông có cha me đê và 
me vp- ông đi đira. Cám on Chúa, vì đám 
xác cùa e m nhò này mà Chúa câm-đông 
cha me đê và me vo- ông, cho nên hai bên 
cha me khuyên vo- ông tin Chúa đi, đăng 
vo-chòng cùng nhau đi môt đirò'ng. Ké 
mãy ngày thì môt em nhó cũa ông cũng 
vê cùng Chúa iiũ-a, song ông cũng vui mà 
nlióm lai thò - phirp-ng Búc Chúa Trò-i 
luôn. Thât cám o-n Chúa! A-lê-lu-gia ! 
—Diêp-văn-Can. 

Bình-đai, Lôc-thuân.—Tôi rãt câm-ta 
o-n Chúa đã sai vp- chòng tôi đén hai Hôi-
Thánli này mà hàu viêc Chúa trâi qua ho-n 
môt tháng ròi. Khi chúng tôi đén thi thãy 
hai Hôi-Thánh thãt-bai,anh em nguòi-lanh, 
sa-ngã, bô lòng kính-mén ban đàu. Song 
liôm nay Chúa đã an-ũi hp đu-p-c tiro-i-tĩnb 
lai và cũng có phàn hét sú-c lo-lâng công-
viêc Chúa. Rãt cám o-n Chúa ! 

Sau cũng nhò- quí-hôi nhó càu-nguyên 
giùm cho hai Hôi này mau đu-p-c phuc-
lurng và có nhièu ngu-ò-i trò-lai con đuò-ng 
chon-cliánh cũa Búc Chúa Jêsus-Christ, 
và cho Hôi Bình-đai mau mu-án đu-pc đát 
mà đò-i nhà thò-Chúa. Xin cám o-n triró-c. 
—Phan-văn - Phùng. 

Sa-đéc—Ông Diro-ng-văn-Châu cr Cái-
sao nguôi-lanh bây năm khòng đi nhóm. 
Ngày giâng phuc-hung tai Sa-đéc có môt 
tin-đò ô- gàn mò-i ông đén nghe giâng; 
nghe ròi, ông đu-p-c Dú-c Thánh-Linh câm-
đông, khóc-Ióc nú-c-nô-, đú-ng lên càu-
nguyên nhùt-đinh tù* nay vè sau trpn đò-i 
thò- Chúa. Ông cũng xin Hôi-Thánh càu-
nguyên cho mãy con mình trô- lai tin 
Chúa. Cách ít làu, môt con gái ông càu-
nguyên tin Chúa. Hiên nay nhò- o-n Chúa, 
ông cú vui-vê đi nhóm thò--phu-p-ng Chúa. 
Thât cám o-n Chúa, phàm ai đén cùng 
Chúa thì Ngài châng bô ra ngoài đâu. 

Theo tò- biên-bân Tõng-liên-hôi biêu-
quyét kỳ ròi thì tôi đén An-hóa, song nay 
có su- thay-đòi lai, tôi đôi lên Nam-vang 
(Cao-mên) . Vây, tôi xin quí ông bà 
quen-biét tôi nhó- càu-nguyên cho vp-
chòng tôi đũ o-n, đũ sú-c hàu viêc Chúa tai 
đãy. Rãt cám cea.—Ngugên-hmi-Khanh. 

Ra,ch-giá.—Xin qui Hôi-Thánh ó- trong 
xú Bông-Pháp nhó- đén Hòi Rach-giá mà 
càu-nguyên hp cho nhírng đèu càn-kip 
nhu sau này : 

1) Xin Chúa cho môt miéng đãt đê cãt 
nhà giâng. 

2) Xin ('húa cho cò môt nhà-thò- đăc-
biêt đè thò- Chúa. 

3- Xin Chúa kêu-gpi nguò-i cbàu-thành 
trô- lai cùng Ngài. 

Sau lai có lò-i cám o-n Chúa, ông Nghi-
viên Nguyên-văn-Sang thãy trong nhà 
Chúa chua có cái đòng-hò, lièn đup-c 
câm-đông đem cái đòng-hò Vegilia đâng 
cho nhà Chúa. Càu Chúa thêm o-n trên 
ông, cùng các anh em khác đirp-c Chúa 
câm-đông, tân-tâm lo cho nhà Chúa. A-
m e n.—Ng ugên--Ban g. 

Sôc-sâi.—Tôi có nhân đup-c nhièu búc 
tho- và môt só tièn cũa quí ông Muc-su và 
Truyèn-đao cr Trung, Nam, Bác, đã gò-i 
đén chia buòn cùng giúp-đõ tôi trong co-n 
gian-lruân. Tôi xin trân-trpng cám o-n 
quí ông đã có lòng chiéu-cõ đén tòi.— 
Tra/!-/i(/pc-Giao. 

Cà-mâu.—Cám o-n Chúa vìNgài đã ban 
phuó-c cho Hôi này nhièu. Măc dàu tài-
chánh co-liep, song pluró-c thiêng-liêng 
dòi-dào. Mó-i đây chúng tôi đã đirp-c 
phép nió- ra hôi nhánh tai làng Khánh-an; 
anh em ô' đãy còn đang lo gópvât-liêu đè 
cãt nhà giâng. Hiên nay Đúc Thánh-
Linh dniig làm viêc tai làng Tân-duyêt, 
có nhièu nguò-i trô- tai đao. Xin qui anh 
chi yêu-dãu trong Bãng Christ câu-nguyên 
cho. Rát cám o-n ! 

Sóc-trăng. —Chúa dân-đua vp- chòng 
tôi đén dây hôm lu l' Seplembre nhân 
trách-nhiêm. Xin quí ông bà bói lòng 
yêu-thuo-ng trong Chúa càu-nguyên cho 
vp- chòng tôi đũ su khôn-ngoan, quyèn-
phép đăng lo làm công-viêc Chúa. Ba-ta ! 
— Lê-lrung-Hâu. 

TRUNG-KỲ 

Truò'ng Kinh-Thánh Tourane. —Giũ-a 
thòi-buôi khó-khăn, tuy luong sóng cũa 
ma-qul rãt dũ-dôi nhung công-viêc Chúa 
vân tiên-hành luôn. Chúng tôi thãy mùa 
găt thì trúng, nhung con găt lai*ít, nên 
Bú-c ('húa Trò-i thuò-ng năm lua-chpn 
môt sõ tôi-tó- Ngài dê sung vào truò-ng. 
Ta o-n Chúa, uăm nay tai tru-ò-ng Kinh-
Thánh hiên-diên câ thây nam nũ- đup-c 31 
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lipc-sanli : 4 thày tót-nghiêp, 5 thây nlii-
niên, 15 thày nhút-niên, và 7 cô. 

Tôi 11 Septembre đã làm lê ktiai trirò-ng, 
tôi-tó' Chúa đúng lên nhác-nhó' cho biét 
đàu só hoc-sanh rãt ít, nlurng đup'c Chúa 
phán trong Lu-ca 12:32 rang: «Hõ'i bày 
nhõ, đirng sp' chi; vi Cha các nguoi đã 
bang lòng cho các nguò'i nu'ó'c thiên-
đàng.)) Trâi qua hai ngày, Chúa dùng 
đóc-hpc và giáo-sir khuyên-nhù chúng tôi 
nhièu đèu càn-thiét. 

Chúng tôi cũng nhò- quí ông bà trong 
các chi-hôi nhó' càu-nguyên cho chúng 
tôi trô nên linh giõi đè đánh trân tót-
lành cho Ngài. Mong lâm thay !—Bùi-
lií-Hien, Iho-kij Thánh-Kinh Hgc-đuòng. 

Toàn-càu thirp-ng-du thièt-đâo ban. 
—Âin-àm sóng vô, ào-ào gió xao, ghê-sp* 
thayj trào-liru thé-giói hiên-tai đuong õ' 
đu'ó'i quyèn ma-quĩ! Biét bao sanh-linh 
đirong ngo'-ngáo, nhin nliau tìm phiro-ng 
thoát ách nô-lê tôi-lôi, nhút là dân-tôc 
thii'ong-đu niró'C Viêt-Nam chúng ta. 

Ngu-dõt, hèn-yêu, mê-tín, di-đoan, đa-
thàn, tôi-lôi, thâm-thuo'ng cho só-phân 
nhũ'ng ngirò'i Mpi này. Trong đò'i sóng 
tam này chiu biêt bao su lanh-lùng, đói-
khát, cu'c-khô, đén lúc chét, hòn đànb 
phâi sa vào tay ma-quĩ. Triró'C su thiêt-
tliòi thuong-tâm ãy, anh em nam nũ hpc-
sanh Thánh-Kinh hpc-đirò-ng Tourane 
đã quyét du phàn chung lo công-viêc đòn 
đao Chúa trên mièn tluip'iig-du trong 
muôn môt vây. 

Cho nên ngày l c r Octobre có su nhóm-
hop trong-tliè cũa nam nũ' hoc-sanh, có 
ông Đóc-hpc Hazlett chũ-tpa, ông Giáo-sir 
Ông-văn-Huyên và Hôi-thánh Tourane 
dtr-tri, cír ban «Toàn-càu tlurong-du tliiét-
đâo» gòm có ba thày: Bùi-trí-Hièn làm 
truõng-ban, Nguyên-văn-Phú, tu-hóa, 
và Pham-xuân-Tín, tlio'-kỳ. Chúng tôi 
quyét-đinh biêt riêng tói thú bây môi 
tuàn đê càu-nguyên và quyên tièn giúp 
hang tháng cho môt vi truyèn-đao ò 
thu'ong-du. 

Ké đó Chúa cũng có đùng ông Muc-su 
Van-Hine làm chúng vè an-phiró'C Chúa 
đã bantho , đai-dungvà gìn-gifrông trong 
lúc ông đòn đao Chúa ô' thupng-du xú 
Bâc-kỳ là thê nào. Đúc Thánh-Linh có 
cai-tri sy nhóm-hpp, nên ai nãy câm-biêt 
bôn-phân mình đói vó'i ngirò'i tlurong-du 

là phâi đem đao Chúa rao-truyèn chohp. 
Chúng tôi cũng xin quí-vi truyèn-đao 

õ' các mièn thup'ng-du thu'ò-ng thuòng 
cho chúng tôi biêt nhúng tin-lúc đê cùng 
ngpi-khen Chúa và càu-nguyên. Chúng 
tôi xin cám on truóc.—Ban 2W-sir. 

Phan-ri.—Hôi này anh em dàu ít, song 
Chúa đã câm-đông ông Nguyên-xuân-Ván 
dâng môt cái đòng-hò giá 7.50 và môt cái 
trong 6.50, ông Long dâng môt căn vân 
5.00. Rãt cám on Chúa ! 

Hôi này ít nguò'i, phàn tài-chánh thiéu-
thón, đò'i thiêng-liêng nhièu khuyét-điêm. 
Chúa đã chũa kê điên đuoc hét, kê ho 
đup'c lành, song lòng nguò'i cũng cúng. 
Nhò' quí ông bà anh chi trong Chúa càu-
nguyên cho. Rãt cám o-nl—Ngiiyên-Ú'ng. 

Càu-đàt (Dalat).—Anh em tín-đò đã 
chung nhau môt só tièn mua môt cái nhà 
õ- đây đăng nhóm-hpp thò-phupng Chúa. 
Xin quí giáo-hũu nhó' càu-nguyên cho 
chi-hôi Càu-đãt mau dup'C phép cũa Trièu-
đình.—Ban Tri-sir. 

BÁC-KỲ 
Bác-giang.—Chúng tôi tù khi tin Chúa, 

Chúa vân ban phuóc cho luôn. Vùa ròi 
Chúa nió-i tõ phép la trong gia-đinh tôi. 

Só là Vĩnh-Sanh, con tôi, bi yéu năng 
non môt tháng, vo chòng tôi và các nguò'i 
vào thăm ai cũng tuõ-ng là chét. Song 
nhò- nhfrng lò'i càu-nguyên cũa các quí-
hôi, lai nhon ông Hôi-truõ'ng và bà D. I. 
Jeffrey ghé qua thăm Hôi-Thánh Bác-
giang, có đén thăm chúng tôi và xúc dàu 
cho con tôi, nên nay cháu đã lành-manh, 
thuclà nhò- on Cúu-Chúa. Song xin anh 
em trong Chúa cú càu-nguyên nũa cho đê 
cho cháu thuc lành-manh và đuoc lón 
lên trong Chúa. A-lê-lu-gia !—Nguyên -
đác-Thành. 

Ai-tín.—Ngày 11 Octobre, em Nguyên-
ngpc-Toai, con trai ông Nguyên-đuy-Hũu, 
tho-kỳ tai tòa soan Thánh-Kinh Báo, đã 
ngũ yên trong Chúa, và ngày 12 Octobre, 
em Bùi-lê-Mai, con gái ông bà Bùi-xuân-
Thp, truyèn-đao & Bâc-ninh, cũng đã vè 
nuóc vinh-quang cũa Đúc Chúa Cha. 

Bôn-báo xin có lói chân-thànb chia 
buòn cùng các ông bà.—2". K. B. 

Xin nhó* càu-nguyên.—Bà Bùi-xuân-
Thp vùa găp subuòn, vùa đau mãt năng. 
Xin anh em nhó- càu-nguyên Chúa nâng-
đõ và chũa lành cho bà.—T. K. B. 
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CÁC ÔNG DÙ-NG ĐÁNH 

NHAU NŨA Vì.. . . 
Trong cuôc Âu - chàu đai - chién víra 

qua có: 
4 nguò'i bi giêt môi môt phút. 
64.000 ngirò'i bi giét moi môt ngày. 
Tiéng kêu-la, rên-siêc cũa kê hãp-hô'i 

ngày đêm bay lên trò'i không đút. 
Tình-cânh áy kéo dài trong 1.550 ngày. 
Kliăp câ thé-giói có : 
74 triêu nguò'i ra trân. 
10 triêu iigiròi chét. 
19 triêu ngirò'i bi thu-O'ng. 
10 triêu nguò'i qnè-cut. 
7 triêu tù-binh. 
9 triêu trê niò-côi. 
5 triêu bà góa. 
10 triêu đò'n-ông, đò'n-bà, con nít phâi 

bô quê-hu'o'ng và tài-sân mà chay tron. 
CV nu'ó'c Pháp có : 
319.269 tòa nhà bi phá-hùy tan-tành. 
313.675 tòa nhà bi phá-liũy ít nhièu. 
20.603 nhà máy bi phá-hũy. 
4.875 cái câu bi phá-hũy. 
52.754 cây só đirò-ng-sá bi phá-liũy. 
7.985 cày sóđirò'ng xe-lira bi phá-hùy. 
3.800.000 mâu tây rùug, đát bi tàn-phá. 

-Le Barrage (13 Mars 193fí). 
ĐAO CHÚA Ò* NU'Ó'C BÚ*C 

Tình-hinh Hôi-Thánh niró'c Đúc duói 
quyèn cai-tri cũa đâng quóc-gia xã-hôi 
thât nghiêm-trong lâm. Tán-sĩ Conrad 
Hoffman, tong-tho'-kỳ hôi-nghi truyèn-
giáo quóc-té, tù uuó'c Đúc vè tuyên-bó 
rang: 

«Muón trù dân Giu-đa khôi nuóc nào, thi 
cũng phâi trù đao Tin-Lành khôi nuúcãy 
nũa. Ai cũng nhân đao Tin-Lành quan-
hê raât-thiét vó'i cái nèn-tâng Giu-đa. Bó'i 
vây, măc-kê đièu-khoãn 24 cũa hiên-pháp 
đâng quóc-gia xã-hôi, chánh-phũ Bá-linh 
hiên điro'ng liung-hăng quay lai chô'ng-
nghich đao Tin-Lành tinh-túy. Mó'i đây 
môt yéu-nho'ii trong đâng quóc-gia xã-
liôi nói trong môt cuôc mét-tinh quái-ác 
rang: 'Nguò'i Đúc có thê theo đao Tin-
Lànli chăng? Nguò'i Đúc nào theo đao 

Tin-Lành thì không phâi là nguòi Đúc 
nũa, nhung là con đê hoang?' 

«Tháng Juillet vùa ròi, trên hàng ngàn 
tòa giâng Tin-Lành bên Đúc có đoc môt 
bân tuyên-cáo trpng-thê phân-đói chánh-
phũ quóc-gia xã-hôi đã bát ép nho'ii-dân 
công-nhân nhũng lê nghich vó'i Tin-Lành 
và vó-i Kinh-Thánh. Xin nhó- càu-nguyên 
cho môt só đông muc-su đuo'ng bi giam-
càm vì-quyêt trung-tín vó'i nhũng chon-
Iỳ cũa Tin-Lành.»—Prophecy. 

MÔT CUÔC THÔ-PHU*0*NG CHÚA 
Ó NU'Ó'C NGA 

Báo «Nga-quóc Phuó'c-âm Tân-văn» 
(Russia Gospel News) có đăng bài rãt vui 
tu'ò'ng-thuât môt cuôc nhóm-hpp thò-
pliupng Chúa ô kinh-thành Moscou. Tác-
giâ kê rang: 

Môt buôi sáng Chúa-nhut vào khoâng 
cuói năm 1935, tôi đi tìm-kiém môt nhà-
thò Hôi Tin-Lành. Tìm môt lúc lâu mó'i 
thay. Nhà rãt ròng, nhung khi bu'ó-c vào, 
tôi tháy nguò'i nhóm đã đông nguìn-nghit, 
nhièu nguò'i phâi đúng ngoài đuong có 
len vào. Cuôc thò'-phupng suót mãy giò'. 
Khi lê tát, thi ông miic-su bâo tín-đò kíp 
trô' lai nhà ngay lâp-túc. Các nhà đuo'ng-
cuc không cho phép hp trò-chuyên vó'i 
ban-bè sau khi giâi-tán nlnr õ các nuó'C 
khác thuò'ng có. 

Bây giò' tôi xin kê cùng đòc-giâ các đèu 
tôi nghe và tháy tôi đó. Đòng-hò vùa ròn 
rã buông bây tiéng, thi ông myc-sir đúng 
dây xin cũ-tpa hát môt bài. Nghe môi tin-
đò thành-tâm hát tho thánh, thì lòng ai 
cũng phâi dao-đông. Sau khi nhóm-hpp, 
tôi hõi sao tín-đò đén sóm thé? Ông muc-
sir đáp : «Hp không đu'p-c phép khuyên ai 
tin Chúa sau khi nhóm-hpp, nên phâi đén 
só'm đê làm chúng vè Chúa cho nhũng 
nguò'i chua tin và chua điroc cúu.» 

Thiêu rãt nhièu quyên tho thánh và 
Kinh-Thánh, nlnrng không hè chi, vì tin-
đò hpc thuôc lòng nhièu bài tho thánh và 
nhièu đoan Kinh-Thánh." 

Dâu có tình-hinh trên đây, nhung khãp 
-nuó'c Nga Sô-viét vân còn nan băt-bó', và 
nhièu tín-đõ bi phát-yãng. Ta on Đúc 
Chúa Trò'i, phàn đông tín-đò vSn làm 
chúng cho Chúa õ' khâp mpi noi, không 
quan su bât-bó- và nôi đau-khô. Chúng 
ta rát càn càu-nguyên khân-thiét cho đôi 
quân câm-tir ãy.—Prophecy. 
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T H A T CO DAN H E - T I T CHANG ? 
HIÊU làn Cuu-Uóc nói vê dân Hê-
t í t ; trâi máy miroi năm, nhũ-ng 

kê công-kich chói ràng không có dân-
tôc ây, châng qua vì lich-sũ thé-gian 
không nói đâ-đông dén ho. Chĩ có 
Kinh-Thánh chép truyên vè ho, nên 
nhũng kê công-kich càm bàng truyên 
ây là sai-lac. 

Ghi trong sách Giô-suê và sách Các 
Vua, nhũng đièn-có vè non-sông và vua-
chúa cùa dân Hê-tít khiê'n ta hiêu ràng 
có nuóc Hê-líl cuòng-thanh õ phía 
bâc xũ Pha-lê-tin (xem Giô-suê 1 :4 
và I Vua 10:29). Đê'n tân năm 1906 
châng ai biê't chút gì vè «đé-quõc mai-
môt» ây. Nhung tũ dó t rô đi, nguòi 
ta vân tìm duoc di-tích nèn văn-minh 
cúa ho. Các cuôc phát-kiê'n làm chúng 
rang nuóc Hê-tít chăng phâi nuóc nhõ, 
nhung là dê'-quóc lón ngang hàng vói 
nhũng đé-quóc Ê-díp-tô, A-si-ri và Ba-
by-lôn. Năm 1925, nguòi ta đào đugc 
tho-viên nhà vua tai Hatti, là kinh-dô 
cô cũa dân áy. Tho-viên chúa hai 
van bâng đá ; nguòi ta xét tháy tiêng 
ho là me đê cũa moi thú tiê'ng kim-cô 
bên Âu-châu. Phê-bình nhũng cuôc 
phát-kiê'n quan-trong áy, ông W. J. 
Phijthian-Adams, giáo-su truòng bác-
cô nuóc Anh, nói rang: 

«l)âu ghi nhũ-ng điêu-cõ tình-cò, Kinh-
Thánh cũng tu chú-ng là đ í c h - t h u c . 
Nhũng sũ-liêu cõ trong Kinh-Thánh cũng 
càng ngày càng đáng tin châc... Bên 
cuõi-cùng, thuc-su mó-i rõ-rêt, và khi nào 
thuc-su đãc-lhâng, thì toàn-lhê thuyét 
công-kich cõt-yéu sê đô nhu nhà hàng 
giáy vây.» 

Nói ràng ta đáng hoàn-toàn tin-cây 
Lòi Đúc Chúa Tròi đã ghi-chép thì đũ 

rôi, chác không càn nói thêm chi nũa . 
Nhũng kê toan phá hai Kinh-Thánh 
át cuõi-cùng chĩ chuóc láy su hô-then 
mà thôi.—S. S. T. 

CÁCH SANH-HOAT CÙA DÂN 
Ê-DÍP-TÔ 

Dao choi trong viên Bâo-tàng Mỳ-
thuât õ Nũu-uòc, ta sê tháy nhũng đô 
dùng và đô trang-súc cúa dân Ê-díp-tô 
vè triêu vua thú muòi hai. Tình ra 
thì vào khoâng 2.000 năm t ruóc Chúa 
giáng-sanh, là lúc Áp-ra-ham xuóng 
Ê-díp-tò. Vây, õ trong viên Bâo-tàng 
đó ta tháy t ruóc măt mình môt búc 
tranh l inh-đông vê cuôc sanh-hoat 
cũa dân Ê-díp-tô mà Áp-ra-ham đã 
tùng biê't. 

Môt giáo-su õ thành-phó Nũu-uóc 
nói r àng : «La-lùng thay, khâo-cô-hoc 
đào đén tân noi giáu kín nhũng thuc-
su cũa các thòi-đai đã qua, nhũng 
t h u c - s u mà ngày nay nguòi ta đã 
quên băng.» 

CÁC THÀNH XU*A CÙA MIEN 
TIEU Á-TÊ-Á 

Mièn Càn-đông còn có nhièu kho 
tri-thũc đirong đoi càn mai, cây thuòng 
cũa nhà bác-hoc. Ông W. H. Buckler, 
õ thành Philadelphie nuóc Mỳ, quâ-
quyê't ràng có hon 800 thành cô ó 
mièn Tiêu Á-té-á (nay goi là Anatolie) 
chua hè có ai rò tói . Nguòi ta đã 
đ à o - b ô i ít nhièu õ ngót hai muoi 
thành, nhu Ê-phê-sô, Bet-găm, Mi-lê, 
An-ti-ót õ mièn Bi-si-đi, Sat-đe và Lao-
đi-xê. Nhà khâo-co chác sê tìm đugc 
nhièu tài-liêu quí-báu õ Tiêu Á-té-á 
đê chúng thuc cho Lòi Đúc Chúa 
Tròi.— The Alìiance Weekly. 
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CHUA N H A M LÒ'I CAU 
II^Ú'C Chúa Tròi đăt con-cái Ngài 

trong hoàn-cânh xúng-hiêp nhút 
cho các àn-tú thiêng - liêng nây-nõ. 
Ngài đăt kê lanh-loi vói kê châm-chap, 
nguòi yên-tĩnhvói nguôi hay nói, ngõ 
hâu kê lanh-loi tâp-tành nhin-nhuc 
vói kê châm-chap, nguòi yên-lĩnh tâp-
tành nhin-nhuc vói nguò-i hay nói. 

Ngài đăt kê có trât-tu vói kê không 
có trât-tu, ngõ hâu câ hai hoc bài riêng. 
Hoàn-cânh ta thuông là cách B ú c 
Chùa Trôi đáp lòi câu-nguyên cùa ta . 

Ta xin su nhin-nhuc. B ú c Cliúa 
Tròi bèn sai kê đên choc giân ta, vì 
<đioan-nan sanh su nhin-nhuc» (Rô-
ma 5: 3). 

Ta xin su vàng lòi. Búc Chúa Trôi 
bèn khién ta đau-đón ; áy vì ta «hoc-
tâp vâng lôi bôi nhũng su khón-khô 
mình đã chiu» (Hê-bo-ro 5 : 8). 

Ta xin su tù-bô. Búc Chúa Trôi 
bèn cho ta dip-tiên hi-sinh mà «chăm 
vê loi kê khác» (Phi-líp 2 : 4). 

Ta xin su đâc-thang. Moi su trong 
thé-gian và moi co-n cám-dô hung-băng 
xông-hãm ta nhu bão-tó ; vì «su thang 
ho'n thé-gian, áy là đúc-tin cũa chũng 
ta» (I Giăng 5 : 4). 

Ta xin su khiêm-nhuông và năng-
luc Kìa, môt quĩ-sú cũa Sa-tan khuáy-
rôi ta cho dén khi ta nam trong bui 
đát và kêu-càu Búc Chúa Trói giâi-
cúu mình thoát khôi nó (II Cô 12: 7-8). 

Ta xin su hiêp môt vói Báng Christ. 
Đúc Chúa Trôi bèn cát đút nhũng dây 
thân-ái tu-nhiên và đê ban-bè thân-
thiét nhút cũa ta cũng hiêu sai hoăc 
hò-hũng vói ta (Giăng 15 : 9-10). 

Ta xin thêm tình yêu-thuong. Búc 
Chúa Trôi khién ta đau-đón ê-chè, đăt 

ta đũng vói kê có vê măt đáng ghét; 
lai đê ho choc giân ta, nói vói ta nhũng 
lôi làm đau lòng ta và làm thuomg-tôn 
liro-ng-tàm ta ; vì «tình yêu-thuo-ng 
châng kiém tu-lgi, châng nóng-giân,... 
tin moi su, trông-cây moi su, nín-chiu 
moi su. Tình yêu-thuong châng hè 
hu-mát bao giò» (I Cô 13 : 4-8). 

Ta xin theo B ú c Chúa Jêsus. Ngài 
phân-rê ta vói bà-con ho-hàng, vì chinh 
Ngài phàn rang : «Néu ai trong các 
nguo-i không bô moi su mình có, thì 
không đugc làm môn-đò Ta» (Lu-ca 
14: 33). 

Ta xin sanh-hoat nhu Chiên Con, 
nên phâi làm viêc hèn-ha. Kê khác 
làm hai ta, và ta phâi can răng chiu 
vây ; vì «nhu chiên con bi dát đén hàng 
làm thit Nguôi châng tùng mó 
miêng)) (Ê-sai 53 : 7). 

Ta xin su nhu-mì, nên bi cám-đô 
chièu theo tánh nóng-nây, cúng-cõi. 

Ta xin subình- t ĩnh, cho nên moi su 
õ quanh ta và õ trong ta đèu bói-rói, 
ngõ hàu ta hoc-biét ràng«khi Ngài ban 
cho bình-an, ai sê làm cho rói-loan?» 
(Gióp 34 : 29).—L. B. R. 

CÒN ĐC-T-CHÒ* CHI, ANH EM ! 
T / ' H I anh em nhân só báo Novembre 

này, xin hãy vui lòng có g iúp -đõ 
chúng tôi lo cho toàn-ven su tiên-hành 
cùa báo Thánh-Kinh. 

Càn nhút xin anh em vui lòng thu 
trâ xong ngót ngàn đõng còn thiéu, và 
cô-đông cho nhièu nguôi maa báo 
sang năm trâ tièn truóc. Su trâ tièn 
t ruóc, chúng tôi vì ich chung mà phâi 
làm nhu vây, xin anh em luong xét 
cho. Ba-ta !—7'. K. B. 
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NÁY. TA Cf CUNG NGU'O'I 
(Ma-thi-o- 28 : 20) 

(<"VTAY, ta thuòng ó cùng các nguoi 
^ luôn cho dén tàn-thê'!» Diu-

dàng thay, quí-báu thay, lò'i hĩra Cúu-
Chúa chúng la ! Trâi muòi hai năm 
thò - Chúa, tôi vân nhìn-nhân chác-chán 
Ngài là Đáng yêu-thuo-ng, nhon-tù, 
thành-tín. Tri ngu-dôt, thân xác-thit 
hay hu-nát này thiràng nhó" su đan-
đ á n xây dén cho mình hon là on cúa 
Chúa han cho. 

Nhó khi tôi biê't Ngài, lòng mùng 
hón-hô , tuy bàn viêc nhà viêc só, 
nhung trong ba tháng doc suõt qua 
Tân-Cuu-Có'c. Lam lúc vo- đau, không 
thuôc, tron 30 ngày chĩ càu-nguyên mà 
dàng lành. Khi thuyên gàn dám, kêu 
danh Ngài, liên có nguò-i đên cúu. 
Trong su chét, kêu cúu, lièn có Ngài. 
Kê nghich kiém thé làm hai, Ngài lièn 
g iâ i - thoát . Đau đàu tron ba năm, 
khân danh Chúa, Ngài bèn cho dàng 
lành hét. Khi găp su nguy-khón trong 
gia-đình, Chúa lièn cho nguò'i đên giúp. 
Không trai, càu-khãn, Chúa lièn cho 
ba dúa. Trong lúc truân-chuycn, lièn 
nghe tiê'ng : «Nây, Ta ó cùng nguoi!» 
Néu vê rành ra, giáy phâi nhièu trang 
mói hét. Ôi, la-lùng thay, diu-dàng 
thay là danh J Ê S U S , Cúu-Chúa ! 

Phuóc thay cho ai biét Ngài môt 
cách tuòng-tân ! Trâi máy nâm đi 
thiên-lô, tôi chang hè hói-hàn môt đèu 
gì, chĩ uóc-mong đăng hàu viêc Ngài 
tron đòi . Chang ai có quyèn nhu Ngài 
mà ban cho tôi su cúu-rôi linh-hôn. 
Ngài là Đáng nhon-tù. Nhiêu khi tôi 
cúnglcng , muón nghich lai Ngài, song 
Ngài vàn nhon-tù, khuyên-lon và tha-
thú . Thât «su nhon- tù cùa Đúc Chúa 
Tròi còn mãi mãi» (Thi-thiên 52: 1). 
—Huỳnli-kim-Diêu, Trà-vinh. 

LÊ ĐAO CÚTJ LINH-HON 
' D C I lê đao ve su giáng-sanh, su chêt, 

su sóng lai, và su tái-lâm cúa Chũa 
mà tôi đugc cúu. Tôi t ruóc đây là 
nguò'i đăy-dây tôi-lôi, không có tôi-lôi 
nào trong thé-gian này mà tôi không 
ua-thích. 

Môt ngày kia, nhon vì buòn nhũng 
hoàn-cânh éo-le trong buòc duòng dòi, 
mà cũng là dip ô nhà Hôi Tin-Lành 
Thom nhâm đêm có rao-giáng đao 
Chúa, tôi lièn làn chon buòc dén dê 
nghe choi cho giâi buòn. Khi tôi đén, 
buòc cho'n vô cúa, lièn có môt anh em 
đã quen-biét tôi tù lâu bát tay chào 
hôi, và nói nhô riêng vói tôi ràng: 
«Anh hãy dê ỳ mà nghe cho kỳ.» Tôi 
vàng lôi, ngòi yên. Khi đén giô ông 
Truyèn-đao Nguyên-ngoc-Chiéu giâng, 
tôi đugc nghe ông là lăn thú nhút và 
dê hiêu lâm. Bài giâng cùa ông có tõ 
ra bón dêu : Chúa Jêsus có giáng-sanh 
thât, có chiu đóng đinh trên thâp-tu-
giá thât, có sóng lai thât và sê tái-làm 
thât. Tôi vùa nghe qua các lê đao áy 
thì liên công-nhân là thât. Tòi giò-
cãu-nguyên, tôi cũng bát-chuóc cúi 
đãu xuóng mà càu-nguyên, và duong 
khi câu-nguyên thì lòng tôi cho dao 
Tin-Lành là dao chân- thâ t . Nhung 
mà sau khi giâi-tán thì tôi cũng chua 
chiu ăn-năn trô lai vòi Chúa. 

Kjp đên môt lúc kia, nhon vì cânh 
thát-nghiêp, tôi bô Thom mà qua Trà-
vinh đê kiém viêc làm. Khi qua đê'n 
chg nãy, tôi đi tìm nhà môt nguòi ban 
đông - nghiêp ( thg bac) cùa lôi, là 
Nguyên-văn-Năng. Vùa buòc vô nhà, 
ngó tháy trên bàn có đê môt chòng 
sách, tôi liên láy môt cuón lón mô ra 
xem, tháy nhan-đè là Kinh-Thánh. 
Rôi tôi cú ô dáy chuyên vân vói anh 
Năng, và anh đói vôi tôi ngay-thât lám. 

(Coi t i é p t r a n g »22i 
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Qiàì NGHĨA KINH-THÁNH 

I C O - R I N H - T O 
(Tiê'p t h e o ) 

Muc-su- J . D R A N G E O L S E N 

<d> T h f r - t h á c h Chúa (câu 9).— 
«Cũng chó- thù-thách Chúa nhu máy 
ngu-ò-i trong ho đã thũ-thách mà bi 
loài ran hũy-diêt.»—Có ba thũ su thù-
thách. Khi Búc Chúa Tròi muón bô 
thêm súc manh cho đúc-tin cũatín-dô 
và gia-thêm su nhin-nhuc cho ho, thì 
thuòng dùng su này đêu no đăng thù-
thách ho (Hê 11: 17). Khi qiiĩ Sa-tan 
hay là kê gian-ác muón phá-hũy tánh 
đao-đũc cúa nguò'i nào, thì thuòng 
dùng su cám-do đê thũ-thách ho (Ma 
4 : 1 ; Ga 6 : 1 ; Gia 1:3). Khi nguòi 
nào thù su nhân-nai cũa B ũ c Chúa 
Tròi, cùng nghi-ngò su thành-tin, lòng 
đoái thuong và quyèn-phép cúa Ngài, 
thì ho cũng dám lièu-lĩnh thù-thách 
Búc Chúa Tròi (Ma 4 : 7 ; Công 5 : 9 ; 
Hê 3: 9). Ãy là tôi năng, và là cách 
dân Y-so-ra-ên thù-thách B ú c Chúa 
Trò'i trong đòng váng. Chúa đã thi ân 
cúu ho ra khôi xũ Ê-díp-tô, khôi vòng 
nô-lê, làm phép la dáu kỳ đê dãn-dât 
•ho, nuôi-náng và phù-hô ho. Thé mà 
ho còn dám nghich B ú c Chúa Tròi và 
Môi-se, phàn-nàn vè s u đ e m ho ra khôi 
vòng nô-lê, làm-bàm vì đô ăn không 
vùa miêng ho, láy làm gòm-ghiêc ma-
na mà Ngài tù tròi ban xuóng cho ho, 
và quyêt-đinh t rô vè xũ Ê-đip-tô (Dân 
21: 5, 6). Bôi có các su áy, ho thũ-
thách su nhân-nai, ân-điên và câ lòng 
nhon-tù cúa Chúa, lãnh các on-phuòc 
cúa Ngài luóng-nhung vày. Cho nên 
Ngài bèn rút cánh tay phù-hô lai, đê 
cho rán lùa bò vào trong trai quân, 
cán hai và làm cho nhièu kê trong 
vòng ho phâi bô mang. 

Vâ, tín-đò ô Hôi-Thánh Cô- r inh - tô 

cũng cúng lòng dám trêu-choc su nhân-
nai cũa Báng Christ. Ho kiêu-ngao, 
cây «su hay-biét» cúa ho mà ham-
muôn nhũng đèu thuôc ve cuôc t hò 
hình-luorig. Néu không ăn-năn, m'au 
bô su ham-'muon tà-khúc áy, cũ thù-
thách Chúa mãi, thì sao thoál khôi bi 
cùng môt su đoàn-phat vòi dân Y-so-
ra-ên đăng? Còn hôm nay néu tín-dò 
nào có-ỳ pham tôi, tu huông mình vào 
chô có thê bi cám-dô, hoăc là không 
khũng tu-chê, không chiu phuc ỳ-chĩ 
Bũc Chúa Tròi , hay phàn-nàn vòi 
Ngài và vòi đày-tó cùa Ngài, quâ là 
đám thù-thách Búc Chúa Tròi , không 
thê nào thoát khôi bi Ngài hình-phat. 
Nên có lòi khuyên : «Chó thù-thách 
Chúa nhu máy nguòi trong ho đã thù-
thách mà bi loài ran hũy-diêt.» 

<e> L à m - b à m (câu 10).—«Lai cũng 
chó làm-bàm nhu máy nguòi trong ho 
đã làm-bàm mà bi chê't bôi kê hũy-
diêl.»—Kê làm-bàm là kê vón có lòng 
bôi-nghich t ruóc, roi tu lòng áy sanh 
ra su lâm-bàm vây. Su lãm-băm cúa 
dân Y-so-ra-ên trong đòng váng có 
chép trong Dân - só Kỳ doan 14 và 16. 
Trong 14: 2 có chép ràng : «Hê't thây 
dân Y-so-ra-ên làm-bàm cùng Môi-se 
và A-rôn; câ hôi-chúng nói cùng hai 
nguòi ràng : Chó chi chúng tôi đã chê't 
trong xũ Ê-đíp-tô, hay là đã chê't trong 
đòng vang này !» Còn trong 14: 11, 12 
thì rang: «Dàn này khitih (trêu-choc) 
Ta và không tin Ta cho đén* chùng 
nào, măc dău các phép la Ta đã làm 
giũa chúng nó? Ta sê giáng cho dân-
su này dich-lê và tiêu-điêt phàn co-
nghiêp cúa nó đi.» Lai trong 14: 27, 



29 Chúa cũng phán râng : «Ta sê chiu 
hôi-chúng hung-dũ náy hay lám-bàm 
cùng Ta cho đên chùng nào ?... Nhũng 
thây các nguoi sê ngã nam trong đông 
váng này.» Trong đoan 16 có kê lai 
su phân-loan cúa phe Cô-rê, và su làm-
bâm cũa dân-chúng vì có ho. Thâm 
thay ! Do su làm-bâm áy mà có 14.700 
nguói bi dich-lê chét. Ta khá chú-ỳ 
đén tôi làm-bâm nây. Dàu dân-chúng 
lâm-bàm cùng Môi-se và A-rôn, Đúc 
Chúa Tròi cũng thât kê là làm-bàm 
vòi chinh mình Ngài; bôi vì Môi-se 
và A-rôn chĩ là hai dày-tò cũa Ngài 
mà thôi. (Còn tiép) 
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Câu 5c : «Làm chúc té-lê thánh.» 
—Môi tín-đô đèu đugc làm chúc té-lê 
t ruóc măt Đúc Chúa Tròi , là chúc 
thánh, cao-trong hon chúc cũa thày té-
lê theo ban A-iôn ; vì Đáng Christ là 
Thây té-lê tbugng-phâm, duong «ngòi 
bên hũu ngai Đáng Tôn-nghiêm trong 
các tùng trò'i, làm chúc-viêc noi thánh 
và đèn- lam thât bói Chúa dung lên, 
không phâi bôi môt nguòi nào» (Hê 
8: 1,2). Tín-đô là con-cái Ngài tát-
nhiên làm thây tê'-lê; ho đugc nên 
thánh bôi huyét Ngài, nên đugc phép 
đên gàn Đúc Chúa Tròi mà hành chúc 
té-lê thánh (xem Xuát 40: 13-15; Hê 
2 : 13; 10: 19-22). 

Càu 5d : «Đăng dâng cũa-lê thiêng-
liêng.))—Cũa - lê thiêng-l iêng chĩ vê 
thân-thê hi-sinh cũa Đáng Christ làm 
cùa té-lê chuôc tôi dâng lên cho Đúc 
Chúa T r ò i ; môi lăn tin-dò thòrphugng 
Đúc CJiúa Tròi , nên láy đúc-tin dâng 
lên cũa-lê áy, mói đep lòng Ngài đugc 
(Hê 10: 5-10; Ê-sai 5 3 : 10). 

Căp theo cũa-lê cân-thiét áy, tín-đò 
cũng cân dâng các bông-trái cũa môi-

miêng, là lói càu-nguyên, ca-tung, cám 
on, cùng các viêc lành cũa dòi sóng 
mình dê làm sáng danh Đúc Chúa 
Tròi , áy là su thò-phugng thât và phâi 
lê(Rô 12: 1,2; Hê 13: 15, 16). 

Câu 5e: «Nhò Đúc Chúa Jêsus mà 
đep ỳ Đúc Chúa Tròi.))—Trong moi su 
té-lê thánh áy, néu muón đep lòng Đúc 
Chúa Tròi , phâi nhò súc cũa Đáng 
Christ và nhon danh Ngài mói đuoc 
(Côl. 3 : 17). 

T ù câu 6 đén 7, Thánh Phi-e-ro có 
trung ra lòi tiên-tri Cuu-U'óc nói vè 
Đáng Christ là Hòn Đá (Ê-sai 28: 16; 
Thi 118: 22; Ê-sai 8 : 14). Lai trong 
Kinh-Thánh thuòng dùng Hòn Đá đê 
chĩ bóng vè Đáng Christ (Sáng-thé 49: 
24; Ma 21 : 42-44; Ê-sai 28: 16) bang 
ba cách nhu sau nãy: 

1) Đói vói Hôi-Thánh, Đáng Christ 
làm nèn-móng vũng-chac (I Cò 3 : 11 ; 
Êph. 2 : 20-22; I Phie 2 : 4-5). Ai 
nuong-cây noi đá áy chang hè bi xáu-
hô, vì Đúc Chúa Jêsus là su trông-cây 
và làm úng-ngh iêm hoàn- loàn su 
trông-cây cũa ho. 

2) Đói vó'i dân Y-so-ra-ên thì tró' nên 
Hòn Đá váp-ngà, vì ho chang khúng 
công-nhân Ngài. Đúc Chúa Tròi c ó ỳ 
muón dùng dàn Y-so-ra-ên đê làm sú-
giâ tuyên-truyèn Tin-Lành cho van-
quóc, làm thg xây Nhà Thiêng-Liêng, 
nhung vì có ho tù-chói Đáng Christ, 
nèn bi vĩnh-bát-tu-dung. Thành thú, 
«Hòn Đá mà bi thg xây nhà loai ra, 
bèn t ró nên Đá góc nhà, là Đá gáy cho 
vâ'p-váp, là Đá lón làm cho sa-ngã» 
(Rô 9 : 32, 33 ; I Côr. 1 : 23). 

3) Đóĩ vói thé-gian, đén cuõi-cùng 
Đáng Christ sê là Hòn Đá đánh dô, hũy-
diêt (Đa 2 : 34 ; Thi 2 : 6 - 9 ; I Côr. 15 : 
24). Kê nào đông đén Đá áy, hoăc bi 
Đá áy roi vào, át só-phân phâi bi nguy-
hiêm lám (Sú-đô 26: 14; Ma 21 : 44). 

Câu 8 tõ ra cái duyên-có' váp-ngã.— 
«Vì không vâng-phuc đao,» túc là chói-
bõ Đúc Chúa Jêsus (Đao chĩ vè Đúc 
Chúa Jêsus). Các chũ Ngôi-Lòí trong 
Giăng 1:1, theo bân chũNholà«ĐAO.» 

( C ò n t i é p ) 
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B Â Y NAC T H A N G B Ê N BAC V Ĩ - N H C N 
(Bí-quyét thành-côn 

T A N - S Ĩ R. 

/ \ N G D. L. Moody sanh năoi 1837, 
trong túp lêu tranh lup-sup õ quân 

Northfield. Cha me òng thuôc hang 
bình-dàn,cânh nhànghèo-túng; nhung 
la thay, ông nên bâcvĩ-nhon cũa thòi-
đai mình. Tôi không có ỳ tàn-tung 
ông, songmuón tôn-vinh BaNgôi Chon-
Cliúa: Búc Cha đã dùng ông duòng 
áy tùy theo ân-điên vô-cùng; Búc Con 
đã cúu-chuôc ông vì chiu chét đèn tòi 
và sóng lai vê-vang; Búc Thánh-Linh 
đã ngu trong ông và làm viêc bôi ông, 
—môt mình Búc Thánh-L inh nung-
đúc ông nên quyèn-luc cao-câ giúp ích 
nguò'i đòi . Vâ, Búc Chúa Tròi dùng 
Moody trong thòi-đai t ruóc, cũng săn 
lòng dùng anh em và tôi trong thòi-đai 
nãy, mièn là chúng ta chiu làm công-
viêc nhu ông đè đugc Ngài đai-dung. 
Ông đã vâng theo các đièu-kiên nhân-
lãnh quyèn-phép Búc Chũa Trò'i, nên 
Ngài đào-luyên ông thành nhà truyèn-
đao la-lùng nhút thòi-đai mình. Bói 
ông có bay bí-quyét điroc linh-lirc đê 
hâu viêc BángToàn-năng.xin luân qua 
nhir d u ó i : 

1. Ông dâng tron thân cho Dú*c 
Chúa Tròi , không chút giũ* lai.— 
Môt bũa có ban thiét nói vói ông râng : 

| «Tôi chua he tháy công-viêc Búc Chúa 
Trò'i thi-hành bói môt nguòi hiên câ 
mình cho Ngài.» Ông bèn nói trong 
lòng: «Tôi sê làm nguòi đó.» Xét 
chúc-vu có kê t -quâ khác thiròng, ta 
nhân-biê't ông nói sao, làm vây. 

2. Ông là ngirò i câu-nguyên theo 
y-nghlasâu-pông nhút.—Ông lànhà 
truyèn-đao trú-danh, nhung cũng là 
nguòi chuyên tâm càu-nguyên. Chang 
nhũng giúp ônggánh-vâc moi viêc, lòi 
càu-nguyên còn phá tan moi núi khó- ' 
khău sùng-sũng trên duòng đòi ông. 
Trong cânh-ngQ nào ông cúng nhò-cây 
Chúa đên cuc-điêm. 

g cúa D. L. Moody) 
A . TOHREY 

3. Sâu-nh iêm thay, ông hoc-tâp 
và làm theo Lò*i Đii*c Chúa Tròi.— 
Cho tói khi buông tay nhám mát, ông 
hàng ngày dây sóm—lói bón giò sáng— 
tra-xem Kinh-Thánh. Tói kia, chúng 
tôi bàn viêc tòi khuya mói đi ngú. Lúc 
mò mò sáng, sau khi suy-gãm Lòi Sóng 
môt giò, ông gõ cúa phòng tôi, goi dây 
nói chuyên. Ông quen ân trong phòng 
riêng môt mình vói Búc Chúa Tròi và 
Kinh-Thành. Có l êanh em đoc nhièu 
sách-vó', du lám hôi-đõng, lai nhóm-
hop cău-nguyên suót đêm đê xin ban 
quyèn Búc Thánh-Linh ; nhung nê'u 
không kê't ban thân vói Sách đôc-nhút, 
hân công-phu chang ích-Ioigì. Moody 
lôi-kéo 'đugc muôn ngàn nguòi đên 
cùng Cúu-Chúa, chính vì hiêu-biét và 
làm theo câ K inh -Thánh . ô n g chĩ 
hiêu ít khoa-hoc, triét-hoc và văn-hoc 
phô-thông, nhung hiêu tháu Sách đôc-
nhút , mà thê'-giòi tói-cô đang hu-mát 
này van nóng-nây khát-khao biê't r õ ; 
ho sê ùa đén nghe nhũng ai hiêu-biét 
và rao-truyèn Lòi Sóng. Anh em o-i, 
nên hoc, nên giâng, nên day Sách đôc-
nhút , là Kinh-Thánh vón chúa tiê'ng 
phán cũa Búc Chúa Tròi , có quyèn lôi-
kéo, ban phuóc và giũ vũng nguòi ta. 

4 . Ông là ngu'ò'i k h i ê m - n h i r ò n g . 
—Tôi tuông suót đòi không găp ai 
khiêm-nhuòng bàng Moody. Ông thích 
trung-đân cách-ngôn này : «Búc-t in 
nhân nhièu nhút , Yêu - thuong làm/ 
nhièu nhút, nhung Khiêm-nhuòng giũì 
nhièu nhút.» .Theo ỳ tôi, trong các 
nhà truyèn-đao, Búc Chúa Tròi dùng 
Moody hon hêt ; song ông chăng có hê 
khinh nguòi nào núa con mát. Tu biê't 
là loài yêu-duói , ông hay sáp măt 
t ruóc Búc Chúa Tròi , kêu-xin và đugc 
Ngài c á tỳ tu-cao, tu- túc. 

Hõi các ban thanh-niên, tôi tin ràng 
ma-quĩ giăng bây nguy-hiêm nhút ó 
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dây. Néu không thê lay-chuyên chí-
khí, ma-qui sê gieo giông kiêu-ngao 
vào lòng ta ; nó nói thàm ràng : «Tiên-
sanh là nhà truyèn-đao nôi tiéng nhút 
đòi tìay.» Néu lang tai nghe, anh em 
sê bi nó phá hai. Găm trong lòng, thét 
trong trí, ngon cuòng-phong cùa tánh 
tu-cao xô-dăy anh em vào đá ngàm và 
làm cho chìm-đám. 

5. Ôngdiro-c buông-tha tron-ven 
khôi ách tbam tièn.— Ông có co-hôi 

Ilàm nhà đai-phú, nhung dói vói ông, 
bac-tièn thiê'u vê mỳ-quan. Ông ua 
khuyên góp cùa cho công-viêc Chúa, 
chó' không chiu thâu-trfr tài-sàn cho 

(mình . Máy triêu Mỳ-kini lot vào tay 
Moodij song lai biên mát, không hè dính 
trong muói ngón thanh-l iêm. 

6. Ông bi thiêu bô*i lù-a sót-sâng 
vó'i kê tràm-luân.—Vùa khi dugc 
cúu, ông qujêt trong môi khoâng hai 
muoi bón giò' vùn-vut qua đi, phâi bàn-
luân vè linh-hòn rát ít cho môt nguói 
nghe. Ông bân-rôn quá, nên thuòng 
khi tó'i giò' cuói-cùng, mói suc n h ó ỳ-
dinh. Ông bèn tù giuòng nhây xuóng 
dát, bàn áo, ra ngoài pbó cát nghĩa đao 
cho môt nguòi nghe. 

Đêm no, ông vè nhà khuya lám, 
thình-lình nhó chua khuyên ai tiè'p-
nhân Chúa Jêsus, lièn nó i : «Uông mát 
môt ngày 1» Ông nhìn quanh-quá t , 
tháy môt nguòi la măt dúng ô côt đèn, 
bèn lai gàn, gan hôi : «ông tin Đáng 

fCnfist chua ?»— «Viêc gì đê'n ông mà 
jông hoi ? Nê'u ông không phâi thày 
giâng, át tôi dành ngãvì tôi xác-xuoc.» 
Nguò-i biét chính la Moody, nên căm-
túc lám, phàn-nàn vói môt ban ông 
ràng ông «sõt-sáng.... không phâi theo 
trí-khôn» (Rô 10: 2). Nghe ban thuàt 
lai, ông hô-nguoi đôi chút. Dàu vây, 

\cách máy luàn-lê, vào lúc cânh làng 
[tròi khuya, ông đang nàm ngú, bông 
nghe <Mp cũa thình-thình. Hoâng bôn, 
nhây phat lên vì tuông nhà cháy, ông 

ilât-đât mô cũa, té ra chính nguòi la 
;măl kia dang tăn-ngăn dúng đó. Nguòi 
nói r àng : «Tũ khi nghe ông gan hôi, 

tôi chua hè đugc ngũ yên.» Ông môi 
nguòi vào phòng khách, và chính dèm 
áy nguòi đugc buông-tha khôi quyèn 
ma-quĩ. 

7. Rõ-ràng thay. ông nhân - l ãnh 
quyen-I ire tir trên eao.t ire là phép 
báp- têm bang Đírc Thánh-Linh t— 
Lúc buóc vào chúc-vu, ông ôm mói 
duc-vong làm viêc phi-thuòng, song 
chua dugc quyèn thât. Cóhai bà thuôc 
hang bình-dân hay nhóm-hop ó nhà 
giâng ông, nói ràng mình cú kêu-xin 
cho ông dugc phép báp-têm bang Đũc 
Thánh-Linh. Ban dàu ông không hiêu 
vì sao. Nhung ông làn làn biêt mình 
thiéii-lhón, bèn càu-nguyên vói ho và 
cũng càu-nguyên riêng. Môt bà cho 
tôi biê'tónghang nài-nĩ thiê't-tha. Khôi 
ít lâu, chính lúc ông thũng-thinh di 
ngoài đuòng pbó tâp-nâp, quyèn-phép 
Đũc Chúa Tròi giáng manh Irên ông ; 
ông phâi vào ô' phòng kín trong nhà 
mòt nguòi ban suót máy giò'. Đúc 
Thánh-Linh đâu trên ông, ban su vui-j 
mùng đày-dãy, đê'n nôi ông phâi xinl 
Ngài dúng taykêo mình chét mát. Tù) 
chô đó, quyèn Chũa cú theo ông, và / 
làm viêc trong ông tai thành Luân-dôn 
đên noi có máy trăm nguò'i nhâp vào 
Hôi-Thánh. í t ì i $ - 4 k * f < $ 

•O • • 
Ta đã tháy ông D. L. Moody chi là 

môt nguói hoc-thúc nông-hep, chfr-
nghĩa lò-mò'. Nhung bây bí-quyê't 
trên đây nán-đúc ông nên tay truyèn-
đao có quyèn-năng dén nôi nhièu làn 
ô các đô-thành thé-giói, lám kê không 
có cho đúng ngòi đê nghe ông giâng 
trong cácnhà nhómrhop vân chúa đ u g c 
hàng van thính-giâ. Ta có thê tháy 
bây dăc-tánh đó trong môi ban thanh-
niên dâng mình tron-vén và đày-dãy 
Đúc Thánh-Linh. Ta có thê tháy bây 
đăc-tánh đó trong nhũng ban yêu-quí 
đuong đoc bài này và đuong kín h-phuc 
Moody chăng ? Nguyên Đúc Chúa Trói 
giúp chúng ta «chay hàu cho giut dugc , 
vì.. . .đã dugc Đũc Chúa Jêsus-Christ 
giut láy rôi!» (Phi-lip 3 : 12). /, 
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G l Â N G - S l ? B Ô - P H U C T N G , S O ' N - T Â Y , B A C - K Ỳ 

nHÙ* khoa-hoc phát-minh, giúp cho 
""• nhon-loai vè măt quan-sát su-vât 

duoc nhièu đèu tinh-xác. 
Tĩ nhu nhò kinh viên-vong tình 

đugc đô-só các hành-tinh cách xa măt 
đia-càu muôn úc dăm, nhò kinh hièn-
vi tháy đuc/c vi-trùng mà mat thuông 
không trông tháy. Ta p h â i p h u c 
khoa-hoc vè phuong-diên thuc-hành 
áy. Tuy vày, khoa-hoc tinh-diêu đén 
đâu cũng chi xét đugc nhũng viêc 
hũu-hình, đén. viêc vô-hình thì khoa-
hoc không sao suy-đoán duoc. 

Nói ngay tám lòng là góc-rê cũa moi 
câm-tình con nguòi , khoa-hoc không 
sao đo-luòng, cân-nhác đugc . Chô 
nãy khoa-hoc đành nhuòng cho Kinh-
Thánh. Lòi Kinh-Thánh phát ra ánh 
sáng roi qua noi sâu-tham cũa lòng, 
khác nào quang-tuyén X soi tháu phũ-
tang bihh-nhon. «Lòng nguòi là đói-
trá...,» đó là lòi tuyên-bó tõ-tuòngsau 
cuôc khám - nghiêm cũa Đũc Chúa 
Tròi. Chinh loài nguòi cũng ám-nhân 
lòng mình là giâ-dói, nên có câu : 

«Dò sông, dò biên dê dò, 
«Nào ai láy thuòc mà do lòng nguò'i!» 

I.—Lòng d ò i - t r á là nguon 
tôi-lôi. đ a u - k h ò 

Ôi 1 Tám lòng dói-trá két-quâ bao 
nhiêu viêc tàn-ác mà ta tháy nhu lóp 
sóng còn phũ trên măt đia-cău, giũa 
vòng nhon-loai. Nhung nói vè súc 
manh cũa lòng cũng két-quâ nhièu 
viêc phi-thuòng. 

Ông Lu- thoa phát ra thuyét dân-

quyèn làm rúng-đông câ Ãu-châu, mà 
lúc dàu cái manh-mói áy cũng chĩ 
tìm-ân trong lòng. Ông Martin Lather, 
nhà câi-chánh Giáo-Hôi, giâi-phóng 
đugc lòng tín-nguõng ra khôi lè-thói 
bat-buôc và chê-đô hành-quyèn quá-
đáng, thành-công đugc cũng chĩ cây 
ô lòng tin lê thât, là lê phâi đac-tháng. 

Nhung, than ôi, tám lòng thành-
thuc, cuong-đũng nhu vây vàn í t-ôi 
thay ! Phàn nhièu là dói-trá. Môt 
tám lòng là noi nguòn-góc cũa tàm-
thàn, mà t rô nên dói-trá, thì phong 
con nguôi còn có giá chi, nêu không 
phuong thay-đôi ? Cái chô sa-sút áy 
thât là nguy-hiêm, nhung không phâi 
là không phuo'ng cúu-vãn. 

Hoàng - đé Đa - vít xua càu ràng : 
«Đúc Chúa Tròi ôi, xin hãy dung nên 
trong tôi môt tám lòng trong-sachi) 
(Thi-thiên 51 : 10). Su càu cúu thât 
muòi phân úng-nghiêm, nên đòi sóng 
cũa ông nhu môt bài ca thánh phân-
thanh nhũng điêu ru bôn tú đáy lòng 
trong-sach mà ra vây. 

Ôi ! Bao nhièu nguò'i còn giáu-giém 
tám lòng doi-trá, chua càu -dâo vói 
©úc Chúa Trôi đê đugc câi tâm. Ho 
cú đuôi theo l ỳ - t u ô n g h u - k h ô n g , 
tuóng rang viêc đó khó quâ cho Đúc 
Chúa Trôi . Vày cho nên lòng càng 
sanh ra cúng-côi, tói-tăm và dói-trá. 

Loài nguôi cò l inh- tánh, còn tám 
lòng là nguòn cũa linh-tánh mà bi hu-
hoai, dó i - t rá , thât đáng tiêc thay 1 
Con nguòi dâu có đũ ngũ-quan tú-thê, 
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nhírng tám lòng dã mát bân-tác, t ró 
nên dôi-trá khôn luòng, thì giá-tri còn 
đâu ? Nhírng dău sao, lòng ngiròi vãn 
còn dòi chút câm-giác thiêng-l iêng 
huòng vê Đúc Chúa Tròi , là nguõn-
góc sáng-sùa, nhon-tù, vui-vê. Phao-
lô bâo nguò'i A-thên rang : «Các nguoi 
tìm-kiém Đũc Chúa Tròi và hêt súc 
r ò tìm cho đugc.. .» Thât là câu nói 
xác-thuc cúa nhà tâm-lỳ đã mô-tâ tám 
lòng mff-hô, phuõng-phát duòng khát-
khao rò tìm Búc Chúa Tròi. 

II.—Các nhà h i è n - t r i ê t muon bõ 
lòng dói-trá nhírng luõng công 

Các nhà đao-đúc, luân-lỳ xua nay 
vân câm-biét cái nguõn hanh-phuóc 
là gìn-giũ sao cho tám lòng đugc trong-
sach, ngay-thãng, nhung châng ai gìn-
giũ đugc . 

Ông Viên-thtr-Trung làm cái quan-
tài bàng gô bach-đàn đăt trong nhà, 
đê tu kièm-ché tám lòng kiêu-hãnh 
cúa mình. Nhon su áy ông đinh 
nghĩa ràng cái kêt-quâ cùa đòi bát-quá 
sê nam trong quan-tài đó, đuy có tám 
lòng trong-sach, ngay-thãng là bát-
tú vây. 

Ông Trình-tú, môt nhà đ a o - đ ú c , 
vãn biét tám lòng là quí-báu cúa con 
nguòi , nên thuòng ngày ông dùng 
phirong-pháp tu đe - t ĩnh luôn luôn. 
Ông cho ràng cái tir-tirõng luu-xuát 
tù lòng thât có ânh-huõng lón lâm. 
Thuòng ông dùng hai cái lo, mòt lo 
dung đàu đen, môt lo dung đâu tráng. 
Khi ông nghĩ đugc đèu hay, ông bõ 
vào lo mòt hòt đâu tráng, và khi ông 
nghĩ phâi đèu dõ, ông cũng bõ vào lo 
môt hôt đâu đen. Ông tàn-tâm kinh-
nghiêm thì tháy lòng nguòi phàn nhièu 
huòng vè tu-tuõng xáu-xa, dói-trá. 

Hoàng-đé Philippe nuó-c Ma-xê-đoan 
thuô xua cũng không tin tám lòng 
mình, *nên dân nguò-i hâu-cân môi 
buôi sáng vào long-sàng nói r âng : 
«Xin bê-ha n h ò cho : Vua cũng là 
nguòi.)) Ay đê đè-nén tám lòng kiêu-
hãnh vãn làm hai biét bao nhiêu đúc-

tánh nhon-tù, khoan-dung cũa các 
bâc vuong-giâ. 

Hoàng-đé Marc-Aurèle, nuóc La-mã 
xua, vi tám lòng dói-trá cũa con nguòi 
n h u cái xe có hai con ngua kéo, con 
tráng muón kéo xe đi duòng tháng, 
song con đen không chiu, cũ chay 
quanh-queo, khiê'n cho cái xe lúc-lác 
luôn luôn. Con ngua tráng vi nhu 
tánh thiên, ngua đen ví nhu tánh ác. 

Trong Nho-giáo ông Manh-tùcó nó i : 
«Sy hoc-ván tuy là bao-la, song rút lai 
chĩ tìm sao cho tám lòng đugc giái-
phóng.)) Ô i ! Biê't bao tân-khô tràn 
kháp cõi đòi tù ngàn xua, chung-qui 
chĩ tai lòng nguòi là dói-trá ! 

Biê't bao nhà đao-đúc, giáo-duc Au 
A trái bao thó i -đa i , đã hao- tón bao 
nhiêu tàm-huyê't, mong bôi đáp cho 
tám lòng đugc t ron-lành, m ỳ - m ã n 
nhung vân chĩ là công-viêc cũa con 
da-tràng xe cát biên. 

III.—Chì Đú*c Chúa Jêsus t h ay -
đÔi đuro*c lòng dó i - trá 

May thay, đirong con han-hán găp 
mua dào, nhàm khi oi-â thoâng con 
gió mát ! Biê't bao tài cao chi cà cũa 
loài nguòi không sao kicu-chinh đugc 
tám lòng dói-trá, thì bông quyèn-phép 
màu-nhiêm Tao-Hóa thi-ân. 

Đúc Chúa Jêsus-Christ theo kỳ-han 
đã đinh tu ỳ-chĩ cũa Đúc Chúa Tròi , 
xuõng thé-gian giâng-day cho ta hiêu-
biét tám lòng nhon-lành tron-ven cũa 
Đúc Chúa Tròi . Ngài đã chiu treo 
mình trên cây thâp-tu theo ỳ tót cũa 
Đúc Chúa Cha và theo lòng tình -
nguyèn cúa Ngài. Trái tim bi môt 
ngon giáo xuyên qua, huyét tuôn ra 
cho đên khò kiêt trái t im. 

Ay đê cúu chúng ta ra khõi quyèn-
phép cai-tri cũa tôi-lôi õ trong lòng 
chúng ta, và đê làm phu-phĩ lòng Đúc 
Chúa Tròi vè khoân chúng ta trái-
pham cùng Ngài. 

Thánh P h a o - l ô nó i : «Vâ, lôi biét 
đèu lành châng õ trong tôi đàu, bõi 
tôi có ỳ muón làm đèu lành nhung 
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khòng có quyen làm tron» (Rô 7 : 18). 
ô i / Tãm lòng dói- t rá cũa mình 

tlnròng có nhũng tu-tuông hu-hoai 
hay dô-dành xui-giuc mình làm trái-
nghich vói ỳ tót cũa Đúc Chúa T r ò i ! 
ông Phao-lô sô-dĩ thánh áy vì ông đã 
nam đugc cái bí-quyèt tháng tôi. Bí-
quyét áy là : «Nhò* Đtre Chúa J ê s u s -
Christ)) (Rô-ma 7 : 25). Bí-quyét áy 
đo-n-so' quá mà màu-nhiêm vô-cùng, 
dãu ngon bút thàn cũng khôn tâ xiét. 

Cân phâi kinh-nghiêm.kinh-nghièm! 
Đôc-giâ muón hirông mòt cuôc đòi 

đày phong-vi tuo i -vui không? Càn 
phâi tám lòng không dói-trá. Muón 
vây, hãy thú nhò Đúc Chúa Jêsus-
Christ, hãy thú kinh-nghiêm ! Truóc 
khi gác bút, kê viét bài nãy xin thành-
thuc uóc-mong quí đôc-giâ dê lòng 
nhò-cây Búc Chúa Jêsus-Christ, át 
Ngài sê dung cho chúng ta môt tám 
lòng trong-sach. 

T E M DONG GIAU ROI 
ly/TOT ông kia vân quâ-quyét rang 

Đúc Chúa Tròi đói-đãi loài nguôi 
phâi có phân-biêt tùy theo đia-vi, tài-
năng, giá-tri và chũng-tôc cùa môi 
nguôi. Có ban đén thăm, ông bèn 
đem ván-đè áy ra bàn-luân. Nhon vì 
ông thíchsuu-tâp tem(cò) Đôug-Pháp, 
ban mói đáp ràng : 

—Ông t h ú coi nhũng cái tem nây. 
Cái môt phãn muòi xu, cái môt phãn 
năm, môt phãn nũa, môt xu, hai xu,-
ba xu, bón xu, năm xu, vân vân. Còn 
màu thì đô, xanh, tìm khàc nhau. 
Nhung xin hôi ông: Nhũng tem nãy 
bây giò có giá-tri khác nhau chút nào 
không? 

—Không khác nhau chút nào câ. 
—Sao vây? Xin ông cho tôi biét. 

—Vì đã có cái giáu đen đóng vào ròi, 
thì còn có già gì đâu. 

—Nhũng giátiènghi vào đó và nhũng 
màu sác khác nhau có quan-hê gì nũa 
không ? 

—Không, chĩ là nhũng tem chét mà 
thôi. 

—Loài nguòi cũng vây. Tuy đia-vi, 
chũng-tôc, tài-năng, giá-tri khác nhau, 
nhung ho đèu chét t ruòc măt Đúc Chúa 
Tròi vì đã mang cái giáu «tôi-lôi» đen 
thui. Kinh-Thánh day rang: «Moi 
nguòi dêu đã pham tôi, thiêu mát su 
vinh-hiên cũa Đúc Chúa Tròi , và ho 
nhò ân-đièn Ngài mà đuoc xung công-
bình nhung-không, bôi su chuôc tôi 
đã làm tron trong Đúc Chúa Jêsus-
Christ)) (Rô-ma 8 : 23-24).— BÕ-dú-c-Trí. 

GU'O'NG S A N G T R E O CAO 
A / T O T cò thiê'u-nũ kia là nguòi có 

hoc, song-thàn cô rát giàu-có. 
Đén khi duoc 18 tuôi, cô hàng dê lòng 
tra-xem hét thây các dao dê tìm Chon-
lỳ. Vây nên thuòng khi cô có dê'n 
nhà giâng HôiTin-Lành mà nghe giâng. 
Bũa uo, cô nghe ông muc-su giâng vè 
sách Tiên-tri Ê : sai , đoan 53. Nghe hét 
bài giáug ròi, lòng cô rát câm-đông, 
cô muón quay đău trô lai vói Đángđã 
chiu hét moi su vì cô. Nhung vì song-
thàn cô là nguòi đang giũ láy chũ-
nghĩa đa-thâns lai có lòng ghen-ghét 
nhũng nguòi tin theo Đáng Christ, nên 

cô đành phâi chăt - chúa nhũng đèu 
câm-đông vào môt bên lòng mà ra vè. 

Khi cô vèđén nhà, thì tháy song-thân 
cô đang cúng-té nhũngtà- thăn mà lòng 
nguòi sùng-bái. Cò nhó đén bài giâng 
cũa ông muc-su lúc nãy, thì lòng cô 
càng đau-đón bôi phãn. 

T ù đó cô phát lên môt binh rá t t răm-
trong, com chào châng ăn, dê'n nôi 
phài bô hoc-hành. Song-thàiir cô láy 
làm lo-so, bèn ruóc đông-bóng dén 
cúng-lê cho cô đugc lành, song châng 
tháy hiêu-nghiêm gì câ. Song-thàn cô 
lai càng lo-sghon nũa, phâi mòi luong-
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y đén chàn mach cho cô. Lu'ong-y 
nói rang binh cũa cô chi bôi quá 
thuông nguôi nào mà thành ra đó thôi. 
Vây, song-thân cô khuyên-dô cô ràng: 

—Néu con ung-thuân noi nào, thì 
cha me cũng vui lòng, chó con giàu 
làm chi cho đên nôi phâi sanh binh-
hoan. 

San dip ày, cô thua vói song-thân 
cô ràng: 

—Cha me o i ! Châng phâi con vì 
nhon-duyên màsanh binh đâu, nhung 
A'ì con quá yêu môt Nguôi mà con 
muón cha me cũng yêu nũa. Nguôi 
con yêu đó «đã bi nguò'i ta khinh-de 
và chán-bô, tũng-ti'âi su buòn-buc, biét 
su đau-óm, bi khirih nhu kê mà nguò'i 
ta che măt châng thêm xem... Nguòi 
đã vì tôi-lôi chúng ta mà bi vét, vì su 
gian-ác chúng ta mà bi thuông. Bôi 
su sũa-phat Nguòi chju, chúng ta đugc 
bình-an, bói làn roi Nguòi, chúng ta 
đugc lành binh.» 

Song-thân cô lien vôi-vã hòi r ang : 

Đêm ãy, môt đêm trăng mò sao lăn, 
Duó'i màn tròi đen thâm sóng liò'n reo. 
Bien Bò-so'n lúc đêm khuya thâm dăn 
Gipng não-nùng vó'i khách phiêu-lun. 

Khách lăng ngâm cânh trò-i mây bát-ngát 
Giâi tua đen tha-thuót bên phuo*ng xa... 
Rôi nhac-điêu cũa đp"t sóng còn dào-giat 
Nhũ khách rang: «Vũ-tru bao-la...» 

Hãi-hùng, trên tâng đá khách ngòi lăng-lê, 
Ngon cô-so'n ãp-ũ duòi chân mây. 
Cõi u-uyên vâng tiéng buông êm nhe, 
Tiéng đuo'm buòn cũa lá ngâm-ngùi bay. 

Xé màn suo'ng, tiéng hú hòn đua lai, 
Rung-đông lòng, thâm-thiét, năng-nè bao! 
Con tù-ô lúc đêm khuya so'-hãi, 
Truóc sóng còn, biên thăm, non cao. 
Cânh hùng;VĨ.. . Khách thãy lòng tróng-

trâi, 
Vì tù lâu rong-ruôi bón phuo-ng tròi, 
Mânh thanh-sam bô-i mua dàu nâng dãi, 
Đã tâ-to-i, và màu-sâc vô-tình phai. . 

Cha 11 h lòng, khách tiec ngày qua không 

—Nguò-i đó là a i ? . Con hãy nói đi. 
— Thua, Nguòi đó là Đúc Chúa 

Jêsus-Christ mà các nhà giâng Hôi Tin-
Lành đang rao-giâng. 

Nghe nhũng lòi đó, song-thân cô rãt 
buòn-bã, nhírng vì quá yêu cô, nên 
phâi chièu lòng mà cho cô tin Chúa. 
Hôi quí đôc-giâ, quí đôc-giâ có dùng 
nhũng tài hoc-thũc, nhũng su khôn-
ngoan, nhũng đèu hiêu-biét cũa mình 
mà tìm-kiê'm Đúc Chúa Tròi c h u a ? 
Nêu chua, thì kìa, tâm guong sáng-
lâng cho quí đôc-giâ soi chung : Môt 
cô thiéu-nũ sóng trong đôi chua đãy 
môt phàn năm thé-kỳ mà đã biét dùng 
su hoc-thũc cũaPmìnb đăng tìm Chon-
ìf, đén nôi châng so mãt lòng cha me 
yêu-quí. 

Vây, xin quí đôc-giâ chó dùng su 
hoc-thúc cũa mình mà chói-bô Đãng 
dung nên mình, «nhung truó-c hét hãy 
tìm-kiém nuóc Đúc Chúa Trôi và su 
công-bình cũa Ngài» (Ma 6:33). A-men! 
— Trăn-thi Thanh-Xuân, Sài-gòn. 

MÃY VÀN THO -

Ngày trê-trung, đàm-ãm, vui-vày. 
Thôn-thúc, khách tiéc thòi-gian châng 
Ôi! Lac-loài hâi-giác thiên-nhai. [đo'i. 

Cânh hùng-vĩ giuc lòng khách nhó-, 
Chón giâng-đuò-ng môt buôi khách vào 

nghe: 
«Búc Chúa Irài, Bang gêu-thirang muôn 
«Lqi vói Ngài bai Chúa Jêsus.» [Ihua, 

Cânh hùng-vĩ, khách thãy mình tro'-troi 
Vòi nhũng ngày luân-lac hãi-hùng bao ! 
Ròi khách nhó' tiéng êm, âu-yém gpi: 
«Hôi nhũng nguài mêl-mõi, gian-lao!...» 

Bông câm-đông, khách sãp mình trên 
tâng đá 

Giũa bàu tròi lanh thâm lúc đêm khuya. 
Khách kêu-xin : «Ôi! JÊ-sus, Đãng la, 
Thucrng hòn con, và cúu con thoát chón 

mê-ly.» 

Cõi u-uyên vâng tiéng buông êm nhe, 
Gió lay cành, lá rung hũng-hò bay. 

—Băng-đình-Hbng. 

Á O - H U Y E N 
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CAI L I W I 
Câu h o e t h u ô c lòng.—Lu-ca 6 
Đoc Kinh-Thánh.—Gia-co 3. 

V À I T Ô I C Ú A L U - ã l 

(Mô Kinh-Thánh ra và dùng bút chi II Ti-mô-thê 2 
ghi các tòi áy vào nhũng hàng chám 
chám) 
Châm-ngôn 12: 19.—(Luõ-i g.... 
Gia-co 5 : 12.— (Luõi t ... . . . .) 
Châm-ngôn 25 : 23.—(Lirõi nt\.. 

P H À I 

Có em nào đã đi choi vuòn Bách-
thú chua? O' dó ta tháy nhièu loài 
thú rũng dũ-ton bi nhót trong chuòng 
sát bên l ám. T ô i 

45. 

d ) 

b ) 

I Cô-rinh-tô 10: 
Thi-thiên 64: 
c ^ đ . . 

.. 1... 

.. b.. 
nói 

...) 
...) 
lôi 

chác ràng néu không 
có nhũng chuòng sát 
áy, thì các em không 
dám câ gan đén găn 
vuòn Bách-thú, có 
phâi không? Trong 
đoan K i n h - T h á n h 
chúng ta đoc hôm 
nay có hai câu nói 
ràng loài thú nào 
cũng tr i-phuc đugc, 
duy có cái luõi thì 
không ai t r i - p h u c 
đugc. Hai câu áy 
là gì? Các em thũ 
tìm xem ó chô nào. 

Vì có- không t r i -
phuc nó đirgc, và vì có nó hay đáy 
lên làm hai chúng ta, thì ta phâi trói-
buôc và giam-càm nó lai. Nó vãn bi 
trôi-buôc và phâi g i am-càm trong 
chuòng có ba muoi hai cây sát rát 
bèn. Nhũ-ng cây áy là gì ? Các em sê 
nói râng : «Nhung luõi tôi vãn ô dang-
sau ràng tôi.» Các em nói phâi lám, 

14.—(Luõi c... 
10.—(Luõi IÍ'ÍV 

3.—(Luõi bèn 
. . . . ) 

Châm-ngôn28 : 23.—(Luõ-i nói dav n...) 
Cô-lô-se 3 : 8.—Luõi nói lò-i tííír. tífií.) 

C À M - G I Ũ ' L l r Õ M 

bây giò tôi xin chĩ cho các em phuong 
thuóc tót nhú t dê chũa «binh» luõi . 
Nó chính õ trong câu các em hoc thuôc 

lòng hôm nay. Muon 
có luõi trong-sach, 
t ruóc phâi có lòng 
t rong-sach. Chĩ có 
môt phuong đ u g c 
lòng trong-sach, túc 
là ă n - n ă n t ô i - l ô i , 
tin-nhân Đúc Chúa 
J ê s u s - C h r i s t làm 
Cúu-Chúa cũa mình, 
và đê Ngài ban cho 
mình môt tám lòng 
tro ng-sach. 

• • O 
Môt p h ú t s u y - g â m 

Dãy núi Taums õ 
Tiêu Á - t é - á (Asie-
Mineure) có rãt nhièu 

chim phung-hoàng đóng ô õ- trên đĩnh. 
Phung-hoàng hay đánh giét loài bac, 
cú mô cho thũng xuong thì láy làm 
thích lám. Hac hay kêu àirvĩ nhút 
là lúc đuong bay (Ê-sai 38 : 14). Nghe 
tiê'ng kêu áy, phung-hoàng bèn hung-
hăng đuôi giét, và thuòng khi hac 
đành mát mang vì kêu. Nhũng con 



hac nhièu tuôi và tùng-trâi ho*n tu nguy-hiêm. Làm vây thât l àkhôn lãm. 
biét kèu là chét, nên khi nào bay thì «Hôi Đúc Giê-hô-va, xin hãy giũ 
ngâm môt viên đá đày miêng, buôc miêngtôi , và canh cùa môi tôi» (Thi 
phâi làm thinh và thoát đugc vòng 141: 3).—Bà P. E. Carlson, My-tho. 

VI THUOC S A N H LONG VUI-MITNG 
e 

Vât-liêu.—Nhièu lo dung các vi thuôc Bác. 
r p R O N G thé-g ian này có nhièu vi Nó không đáng hoăc khó chiu nhu 

thuóc lám. Vài vi không có mùi máy vi thuóc này (chĩ vào may lo 
gì, vài vi có mùi thom-tho dê chiu ; 
nhung phàn nhièu có mùi khó chiu 
và khó uóng lám, nên các em không 
thích. Có lê khi đau-óm mà phâi 
uóng thuóc, thì các em ngùi, rôi ném 
t h ù môt chút, ròi đên cùng me phâi có 
ép các em uóng can. 

Nhung trong các em có ai thích cho 
nguòi khác uóng thuóc không?—«Tôi 
không thích dàu!» Các em han vôi 
trâ lòi. Nhung hãy đgi-chò môt phút. 
Có môt vi thuóc tót, tót nhút thé-giói, 
tôi rát uóc-mong các em cho tôi uóng 
vi thuóc áy luôn. Trong Kinh-Thánh 
có môt ông vua rát khôn-ngoan nói 
cho chúng ta biê't vi thuóc áy. Ông 
ràng: «Lòng v u i - m ù n g vón m ô t 
phuong thuóc hay» (Châin 17: 22). 

Phàn nhiêu chúng ta đã tháy nguòi 
Trung-hoa ngâm ran, than-làu và môt 
vài loài sâu-bo khác đê làm thuóc. 
Có lê các em phâi rùng mình ghê-sg 
khi tháy ho mò binh, rút ra nhũng 
con ran dài lòng-thòng và đen nhánh, 
gio cho moi nguòi xem. Nhieu vi 
thuóc khác lai ché báng lá và rê cây. 

Bây giò em nào có thê nói cho tôi 
biét vi thuóc sanh «lòng vui-múng» tù 
đâu mà ra ?—«Tìv Búc Chúa Jêsus!» 
Phâi, cácem nói dúng lám. Khi nàota 
nhân Đúc Chũa Jêsus làm Cúu-Chúa 
và đê Ngài rúa sach hét tôi - loi cũa 
mình, thì ta mói có lòng vui-mùng. 

Ai aì cũng càn uóng vi thuóc áy. 

thuoc), cho nên mă t -mày chúng ta 
hòn-hô, sung-suóng, và mát chúng ta 
sáng ngòi vì vui-vê. Chúng ta thuòng 
hay hát bài gì thé? 

«...Ngài day tôi canli và cú cììu-nguyên, 
«Và có lòng kinh kben vì ân-điên. 
«Ngày vui-vê, ngày vui-vê ! 
«Khi JÊ-sus rùa lòng tôi sach sê.» 

(Tho- t h á n h s ó 27) 

Ai muón làm thày thuóc thì phâi hoc-
hành khó-nhoc lâu n ă m ; nhung néu 
chúng ta có tám lòng vui-mùng thì có 
thê làm thày thuóc ngay lâp-túc. Khi 
găp ai bói-iói, buòn-buc, ta có thê cho 
ho uóng môt ít thuóc bói nói cho ho 
biê't «ngày vui-vê khi Jêsus rùa lòng 
tôi sach-sê,» và bói nói cho ho biét 
ràng nê'u tiép-nhân Ngài thì ho cũng 
đugc huông cái ngày vui-vê không bao 
giò hét. 

Các vi thuóc trong máy lo này không 
chũa khôi binh luôn đâu. Ó' đòi có 
biê't bao nhiêu vi thuóc, thé mà nguói 
ta vãn chê't. Nhung nê'u chúng ta phát 
vi thuóc cũa tám lòng vui-mùng và đày-
dãy suyêu-thuong cũa Đúe Chúa Jêsus, 
thì dám chác kê uóng thuóc áy sê dugc 
cúu-chuôc khôi tôi-lôi và không hè bi 
hu-mát (xem Rô-ma 10: 13). 

Chính ngày hôm nay các em hãy bat 
đàu phát vi thuóc áy cho môi nguòi 
mình găp. Bây giò xin các em hát bài 
tho thánh só 27: «Ngày vui-mùng!)) 
—Bà N. M. Cressman, Nam-vang. 

HÃY MUA VÀ C Õ - Đ Ô N G CHO T H Á N H - K I N H BÁO NĂM 1 9 3 7 
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VÀI PHÚT GIÀI-TRÍ 

G I A I - B A P KY TRiraC 

CAC EM TÌM THIT 

Môt ông t h u ô c 
trong T h á n h - T h o 
Công-Hòi đugc cú 
cti bán sách và cât 
nghĩa vè Chúa cho 
20 làng tai môt tĩnh 
kia. Xin xem hình 
in ngang dây, môi 
cái khuyên tròn ià 
dàu chĩ mòt làng. 

Muon cho có thĩr-
tu* và khôi bói-rôi, 
ông phâi nhút-đinh 
chi đên moi làng mòt 
hwt, ròi lai t rô vè 

làng A, là noi ông 
đã bãt đàu đi. Vây, 
các em tìm thú- lói 
ông đi tù làng A đén 
kháp các làng kia. 
Xin nhó ông không 
líè đén làng nào hai 
làn.— Ar. N. Chán. 

O O O 
Hôp t h i r 

E m N g o c - B í c h , 
Càn-tho.—Đã nhân 
đuoc nhiêu bài cúa 
em. Còn viêc đăng 
báo quyèn tòa soan. 

B A N T R E VA BAO 1 9 3 7 
Các ban đã mua riêng Thánh-Kinh 

Báo đê gifr làm vât bàu cũa linh-hòn 
mình chua ? 

Ba mà, anh em, thây giáo, bè-ban cùa 
các ban đã mua Thánh-Kinh Báo chua? 

Thât đáng tiéc vì sáu năm trôi nay 
duòng nhu chua có môt ban trê nào 
ghi tên mua Thánh-Kinh Báo. Uóc-ao 
sang năm các ban sê mua và cô-đông 
cho Thánh-Kinh Báo. 

Thuòng thuòng có ít nhièu ban gôi 
bài vè đăng Thánh-Kinh Báo, thàt là 
quí-hóa lám. Các ban cú có-gáng và 
t ìm-tòi đê viét thêm giúp công-viêc 
Chúa. A, sang năm có inuc «Nhi-đông 
chúng thuc quyèn Chúa,» xin các ban 
nhó viét nhũng lòi làm chúng vè on-
phuôc mình đã đugc nêm-trâi tù khi 
nhìn-biét và tin theo Đúc Chúa*'Jêsus-
Christ.—T. K. B. 

NHÒ* ÔNG, T H Á N H - K I N H BÁO NÀWL 1 9 3 7 SÊ T1ÊN HAY L U I ? 
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ITNG-NGHIEM LÒ'I TIEN-TRI 

H I E N - T I N H XU P H A - L E - T I N 
TVTĂC các cuôc xung-đôt ehánh-lri, măc 
•i-'A các buôi náo-loan và su chém-giét 
thinh-linh lúc đêm khuya, ngu'ò'i Giu-đa 
cr xú Pha-lê-tin vân hăng-hái tiên lên đê 
đat đên muc-đích to-hiêp thành môt quõc-
gia thõ'ng-nhũt, tai đó ho chĩ phuc-tòng 
môt chánh-thl do ho thiét-lâp mà thôi. 

Chién-thâng diroc binh sôt rét, dich-lê, 
dich-lâ, han-hán và các cuôc xông-hăm 
cùa nguò'i A-ráp, áy đáy khúc anh-hùng-
ca vang-đây xúPha-lê-tin ! Ta khó tuùng-
tirp'ng rang dàn Giu-da ngày nay vãn là 
môt dân chuyên vè nông-nghiêp nhu ngày 
xira. Tãn-lac khăp các nuó'c nhírng vãn 
cùng giũ đirp'c tiéng Hê-bc--ro- cùa tô-phu, 
hp ràn-rô kéo nhau vè tõ-quóc và làm-ân 
thanh-vup'ng. 

Thât là môt phép la ! Môt dân-tôc già-
nua, liêt-nhirp'c, mát hét các mông-tuô'ng 
oanh-liêt và lai bi bàt-bó', thé mà thình-
lình trù nên môt nuòc Irê-trung, anh-
dũng, nhúng tay làm nhũng còng-viêc rãt 
đich-đáng. 

Hiên nay ó' xú Pha-lê-tin nguò'i Giu-đa 
láy tên Hê-bo'-ro', phàn nhièu lãy trong 
Kinh-Thánh. Abraham O Bnrzanski đôi 

ra Avram Ben-Barzel, nghĩa là «con cũa 
sât,» và Jacob Messongnik đôi ra Yaakov 
Kes ler, vân vân. Hp hay dùng các tên A-mót, 
Bê-bô-ra, Lê-a, Na-ô-ini. Truó'C kia hê ó-
nuó'c nào thi láy tên theo tiéng nuó'c ãy, 
nhung nay hp dôi lai theo tiéng me dê. 

Cótin đòn nên đè phé-đé nuó'c A-by-si-
ni lên làm vua xú Pha-lê-tin duúi quyèn 
ũy-nhiêm cũa nguò'i Anh ; nlur vây, vua 
áy có thè" dièu-hòa câ hai dân A-ráp và 
dân Giu-đa à xú Pha-lê-tin. Nguòi ta nói 
ràng vua Hailé Sélassié vè bên nôi là dòng 
vua Sa-lô-môn, còn vè bên ngoai là dòng 
nũ-hoàng Sê-ba. Tin này bát-quá là 
truyèn mua vui trên báo-chuo'ng, nhung 
đúng vè phuo'ng-diên khâo-cúu lò'i tiên-
tri mà suy-xél kỳ-càngtin dòn ãy thi cũng 
thti-vi lám. 

Năm 1920, khi Hôi Quôc-lièn trao quyèn 
ũy-nhiêm xú Pha-lê-tin cho nuó'c Anh, và 
khi ông Herbert Samuel, môt nguò'i Giu-
da, làm tong-trãn xú áy, thì ngon cò' Giu-
da lai phãp-phò'i trên tháp Ba-vit nhu hai 
ngàn năm vè truó'C. Chac chúng ta phâi 
tin râng sách Ê-sai 13: 3 đã đirp'c úng-
nghiêm.—Prophecy. 

T Á M LÒNG V À N G RÔNG IVlà 
Trà-vinh le 7 Seplembre 1936 

Ông Muc-su W. C. Cadman, 
Quãn-lỳ Thánh-Kinh Báo 

Hà-nôi. 
Thua ông, 

Tôi có tiép dup'C tlio* ông đòi tièn 
Thánh-Kinh Báo mà tôi có chiu trách-
nhiêm. Hiên nay tôi cũng chua thâu 
đup'c hét, song vì t r á c h - L i h i ê m bâo-đâm, 
nên chi tôi gô'i tát đè trâ xong no* thiéu. 

Vây tôi gô'i mandal 6$00 này đè trâ tièn 
Thánh-Kinh Báo mà lôi đã chiu trách-
nhiêin bâo lãnb vè tièn-bac. Thé thì hiên 
nay tôi không còn thiéu tièn Thánh-Kinh 
Báo nũa. 

Thànji-thât kinh chào tliăm ông bà và 
càu chúc Thánh-Kinh Báo đup'c thanh-
vup'ng trong o'n Chúa. A-men. 

Kinh tho', 
Trăn-lhiv-Qiiaiig, 

Truyèn-đgo, Trà-vinh. 

Rach-giá le 12 Seplembre 1936 
Thua ông bà, 

Chúng tôi trong kinh lòi ra thăm ông bà 
đup'c van su an-hâo trong Búc Chúa Jêsus-
Christ. A-men. 

Thua ông, chúng tôi tân-tàin thâu tièn 
Thánh-Kinh Báo năm 1936. Dàu anh em 
đóng chua đù, song chúng tôi nghe su 
thiéu-thô'n cũa quí-báo, nèn chi chúng tôi 
tam só tièn gô'i vè trâ dũ cho nhà báo 19$00. 

Nay kinh, 
Ngiujên-Bãng 

Muc-sw, Rqch-giá. 

Lò'i tòa soan.—Rãt mong còn nhièu 
tãm lòng vàng rông mcr, gá.nh chung trách-
nhiêm vó'i chúng tôi. Nhu vây, chúng 
tôi có thê vũng lòng tién bu'óx đè sang 
năm sê glii nhùng công-viêc tót-đep, la-
lùng trên lich-sù Hôi Tin-Lành Bông-
Pháp. Xin cám on truòc. 
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VITOT CCTN BAO-TO 

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

( T i ê p t h e o ) 

Ông Ê-tiên Lãm-bá dong-dõng cao, 
có vê măt lanh-lùng và ỳ-chí kiên-
quyét. Chóng manh cây «can,» ông 
đi năng-nhoc và châm-chap. Duói 
hai hàng lông mày ngàn và xám, căp 
mát xanh biéc sáng ngòi n h u hai mũi 
đinh thép. 

ô n g nghiêin-khăc và cuong-cuòng, 
nhung bao giò' cũng 
rát muc công-bình, 
nên danh-hièu ông 
đũ khiên cho môi 
nho-n-viên kính-so. 

Ô n g t i é p - đ ó n 
Minh-son, là nhon-
viên trong nhũt ô 
trong nhà máy, môt 
cách dê-dãi và thât 
tình. Dâu thê nào, 
ông cũng nhò cách 
áy mà đuoc lòng 
cũa moi nguò'i. Ông 
biét râng Minh-son 
có ỳ-ehí sánh ngang 
vói ỳ-chí cũa mình, 
nhung không có hê 
nói trái lòi mình. 
Dâu vây, hai nguòi 
h à n h - đ ô n g t h e o 
nhũng phuong-pháp khác hân nhau. 

Minh-son biét cách dũc-dáy nghi-luc 
cũa các thuôc-viên bòi truyèn cho ho 
môt phàn khí-thê cuóng-tráng không 
hè môi-mêt cũa mình. Vì vây, ông 
châng càn thúc-giuc, ngăm-đe, hò-hét. 
Ôug đê dành bàn tay sát cho nhũng 
co-hôi có càn nó đén cuc-điêm. 

Ông Ê-tiên Lãm-bá tù tù ngòi xuõng 
ghé ngai cũa nguò'i ta kéo cho. Doan, 
ông yên-lăng môt lúc đê nghĩ cho hét 
thô hào-hên; bàn tay tráng và t ro 
xuong cũa ông nam chàt láy cây «can.» 

Đính ! Đông ! Đính í Sông t— 
Ngân-nga, chuông Thánh-Kinh 

Báo goi ban đòng-chí . 
Đ ính! Đông! Đính! Đông!— 
Vang- lùng , chuông Thánh-Kinh 

Báo nháe môi anh emkíptrâ xong 
sÒ thieu bây lâu. 

Đính ! Đông ! Đính ! Đông!— 
R ò n - r ã , chuông T h á n h - K i n h 

Báo mò'i anh em mua và cò-đông 
cho báo 1 937 . 

Đính! Đông! Đính! Đông!— 
Văng-vâng, phâi chăng chuông 

cũa anh em đáp lai ? 

Biét thói quen cùa ông chũ, nên 
Minh-son lo ltra-chon giáy-má trên 
bàn và lăng-yên chò-đoi ông hêt mêt 
đê bát đâu trò-chuyên. Môt lúc sau, 
ông Lãm-bá nói ràng : 

—Ông Minh-son ! Ông đă cho mói 
tôi đén có viêc gì ? 

Xây lai lanh-le, viên đóc-công đ á p : 
—Thua ông, vâng. 

Linh-huynhđi váng 
đén cuói tháng, nên 
tôi không thê chò-
đoi lâu duòng áy 
đê bày-tõ môt viêc 
đáng buòn nhung 
hê-trong. 

—Môt viêc b á t -
mãn à ? 

—Tôi không biê't 
chac viêc nây quan-
trong dê'n thé nào, 
nhung có môt cho 
nút đáng tiêc. 

C a u l ông mày 
râm, ông Lãm-bá 
nói lón : 

—Mòt chõ n ú t ! 
Ông muón nói chi 
vây? Tôichuahiêu . 

—Tôi tuông ràng có môt nguói, mà 
tôi chua biét là ai, dã truyèn nhũng 
tài-liêu bí-inât cho môt nhà máy đuo-ng 
canh-tranh vòi nhà máy chúng ta. 

Có dùng súc manh môt cách đáng 
kinh-ngac, ông chú thình-lình đũng 
thang đây mà nói lón rang: 

—Hán bán nhũng tài-liêu áy chăng? 
—Tôi có tuông là n h u vây. Gà tình-

hình nay khién tôi nghi-ngò nhu vây. 
Có môt vài kiêu-mau tót nhú t mà chúng 
ta giũ-gìn bi-mât hon hêt hiên nay ô 
trong tay bon canh-tranh «bat-mang.» 
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Bon áy đã đetn lgi-dung nhũug kiêu-
mâu kia. Ho có thê theo-nhírng kieu-
mâu áy mà ché-tao máy-mócgăn giong 
máy-móc cùa chúng ta, nhung rê tiên. 

—Ông biêt là nhà máy nào chàng? 
—Môt nhà máy mói mó tên là : Mê-

linh Ha-đê. Bon này «bat-mang» lám 
và châng luong-thiên chút nào. Dâu 
bây giò ho ché-tao máy-móc tót, nhung 
t ruóc kia ho đã bi các nhà chuyên-
trách tình-nghi và dò-xét. 

—A ! Tòi đã biét hang nguòi áy ròi! 
Ho chãng ngai làm môt viêc hèn-mat 
hoăc do-bân nào đê đugc vugt hon kê 
khác. Còn nhũng phuong-pháp cũ-
rích, túc là làm-ăn lumig-thiên và kiên-
nhân, thì ho cho là châm-chap quâ. 
Nhung rút cuc ho chang đugc Igi-lôc 
gì. Cliăng kíp tliì chay, công-nghièp 
ho sê phâi suy'-sup. 

—Thua ông, cái đó đá han, Nhà 
máy mà chúng ta đuo'ng nói đén đây 
thuòng cám-dô nhon-viên cùa các nhà 
máy khác và thuòng gat nguòi ta đê 
láy cùa. Vây, chác ho đã xui-giuc 
môt nhon-viên cũa chúng ta. 

—Ông không hò-nghi ai sao ? 
—Thua, không. Nhung tôi e ràng 

chinh là môt nguôi làm trong buõng 
vê. Tôi đã nhiêu phen xét kỳ moi 
nho-n-viên trong buòng áy, nhung 
châng ai đáng cho tôi nghi-ngô. ít ra 
bê ngoài ho dêu là nhũng trang thiéu-
niên đúng-đán và đáng tin-cây. 

—Ông đã dùng cách nào đê tìm ra 
kê pham tôi chua? 

—Tôi có dùng mòt nguò'i linh kín. 
Nguôi đã dò-xét kỳ-càng môi nhon-
viên đê coi có ai giao-thiêp vói nhà 
máy Mê-linh Ha-đê chăng. Theo lói 
nguòi trình, thì không phâi n h u vày. 
Tôi hiêp ỳ vói nguòi ràng có môt 
nguò'i thú ba làm môi-gió'i cho moi 
cuôc bàn-tính. 

—Ckác vây. Nãy, ông tuóng nhũng 
cách giao-thông nhuc-nhã áy còn 
duong tién-hành không ? 

—Tôi không tin ràng nhũng cách 
giao-thông áy đã hét ròi. 

—Vây, ta phâi kíp đè-phòng lâp-túc. 
—Tlnra ông, chinh vì dó mà tôi 

muón ra mát ông. Tôi dà có sáp-đăt 
nhiêu phtrong tra-nã, xin ông ungcho . 

—Nhũng phuong nào dáy ? 
—Chinh buôi chiêu nay nguòi linh 

kín mà tôi dùng chac sê tói dây. Néu 
càn và néu đugc ông cho phép, thì tôi 
sê nhút-đjnh chokhám buòng vê, nghĩa 
là khám bàn giáy, khám tù và khâm 
các nhon-viên ó buõng áy. Có lê ta 
tìm đugc môt tang-chúng, và nhon đó 
ta có thê dò bát cho phâi d u ò n g . 

—Y áy tót lám. Thât là môt guong 
xáu néu ta tháy ràng môt trong các 
nhon-viên cũa nhà máy này vân đugc 
ta đói-đãi theo lê công-bình và lòng 
nhon-hâu là duòng nào, lai pham tôi 
hèn-mat thê áy! Ta tìm đugc và trùng-
phat quân gian càng sòm chùng nào, 
thì càng tót chùng áy. Tòi muón chò 
xem két-quâ cuôc đièu-tra cũa nguòi 
linh kín. (Còn tiép) 

CHÚNG THyC QUYÊN CHÚA 
( T i e p t h e o t r a n g 312) 

Cũng nhon đip này, tói t hú năm ô 
nhà giâng có nhóm lai càu-nguyên và 
giâng, anh đi nhóm, tôi cũng đi theo. 
Tôi nghe ông Tràn-thu-Quang giâng 
đè-muc «Chúa tái-lâm.» Giâng xong 
thì lòng tôi công-nhân là thât cũng nhu 
công-nhân bón lê đã nghe bên nhà Hôi 
Thom. Sau khi giâi-tàn, có nhièu anh 
em khuyên tôi hãy câu-nguyên tin 
Chúa, nhung lòng tôi cũng còn cú nghe 
tiéng ma-quĩ mà hen mai hen mót. 
Dâu thé nào đi nũa, các lê thât quan-
hê cũa đao Chúa đã đãt vào lòng tôi ròi, 
nên chi ngày thú năm tuàn sau đó, 
tôi lièn qui gói ăn-năn trô lai vói Chúa. 
Thât rát câm-ta on Chúa" vô-cùng ! 

Thât Chúa có dùng nhièu cách mà 
cúu tôi, nhung tôi xét lai cho kỳ thì 
cũng bô'i máy lê đao quan-hê, là su 
giáng-sanh, su chét, su sõng lai và 
su t á i - l âm cũa Dúc Chúa Jêsus đà 
câm-đông lòng tôi nhân on cúu-rôi. 
—Nguyên-ván-Lw, Bijoutier, Thom. 
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BAI HOC TRUONG 
C H Ú A - N H U T 

B A G. C . F E R R Y 

NOVEMBRE, 1 9 3 6 

Ê-XÊ-CHI-ÊN DAY VÊ TRÁCH-NHIÊM MÔl NGU'Ò'I 
(Ê-xê-chi-ên 33: 7-16) 

CÂU GÕC : —Nhir vâ.Y, moi ngtrò*i trong chúng ta sê khai-tr ình 
viêc mình vó'i Đ ú c Chúa Trò'i 

( R ô - m a 14 : 12) 

Gia-đình lê-bái 
2 Novembre Ê-xê-chi-ên 33 : 1-20 
3 - Lu-ca 16: 1-13 
4 - Ma-thi-o- 12:31-37 
5 - Rô-ma 14:1-12 
6 — Thi-lhiên 125: 1-5 
7 - Ê-xê-chi-ên 18: 19-24 
8 — Ê-xê-chi-ên 18: 25-32 
Lò'i mò* đàng.—Ê-xê-chi-ên là môt tiên-

ri bi luu-dày, nên ông nói tiên-tri ô-ngoài 
niró-c Giu-đa, song cõt truyèn-giâng cho 
dàn Y-so--ra-ên. Cũng nhu- Giê-rê-mi, Ê-
xê-clii-èn khuyên-bâo dân Y-sú-ra-ên phâi 
bô điròng-lô'i xãu cúa ho, ăn-năn và trô-
lai cùng Búc Giê-liô-va; song dân ãy 
khòng nghe lò-i khuyên-bâo, nên phâi chiu 
su- (toán-xét cũa Búc Chúa.Trò-i. Khi dân 
Giu-đa bi dày lân thú- nhút khôi thành 
Giê-ru-sa-lem (II Vua 24 :11-16), có lê Ê-xê-
chi-ên cũng bi dân đi nuó-c Ba-by-lôn vó-i 
kê khác. Lúc này Ê-xê-chi-ên đâ bi đày 
11 năm ròi, và ô- gân sông Kê-ba, nuó-c 
Ba-by-lôn. Ê-xê-chi-ên truyèn-giâng nhút 
là cho câ nhà Y-so--ra-ên, sau lai cho 
nguò-i Giu-đa còn ó- nuó'C Pha-lê-tin và 
cho kê bi phu-lù nũa. Chùng hai năm 
sau khi Giê-ru-sa-lem đã bi phá-hũy ròi, 
Đúc Chúa Trò-i có biêu Ê-xê-chi-ên phâi 
nói cho dân Y-so'-ra-ên nũa. Boan 33 là 
khôi-đièm cũa phân thú hai trong sách 
này. Phàn thú hai này chép nlurng lòi 
tiên-tri vè tuo-ng-lai cũa dân Y-so-ra-ên, 
hiên chua đuoc úng-nghiêm. Lò-i nói 
tiên-tri vèsu- phá-hũy thành Giê-ru-sa-lem 
đã đup-c úng-nghiêm ròi. 

Giài nghĩa tù-ng câu môt 
Ê-xê-chi-ên 3 3 : 7.—Tù câu 1 đén 6 có 

nóivè kêcanh-giũvà bôn-phân cũa nguòi 
áylàthê nào. Ê-xê-chi-ên là nguòi canh-

giũ nhà Y-so--ra-ên, và nguò-i phâi rao-bâo 
dân-su- ãy bô đuò-ng-lói xáu-xa cũa hp. 
Ê-xê-chi-ên phâi nghe lòi tù miêng Búc 
Giê-hô-va, và sau răn-bâo dàn Y-so--ra-ên. 
Su răn-bâo này và nhũng sũ răn-bão khác 
sau khi Giê-ru-sa-lem bj hũy-phá ròi, tô 
ra cho ta biét ràng không phâi là răn-bâo 
dân Giu-đa mà thôi, song cũng răn-bâo 
môi nguò-i tín-đò nũa. Nhu Ê-xê-chi-ên 
đu-p-c Búc Giê-hô-va cù canh-giũ nhà Y-
so--ra-ên, tôi-tó- cũa Búc Chúa Jêsus cũng 
là kê canh-giũ nhà thiêng-liêng cũa Búc 
Chúa Tròi (Hê-bo-ro- 13 : 17; Sú-đò 20 : 
28-31). Cũng nhu-Ê-xê-chi-ên buôc phâi 
giâng đèu đó cho hp cách trung-tín, tôi-
tó-cũa Búc Chúa Jêsus trong đòi này cũng 
phâi rán súc giâng cách trung-tín cho 
nguòi ta nghe (I Cô 4: 2). 

Câu 8.— «Khi Ta phán cùng kê dũ- râng: 
Hõ-i kê dũ, mày chac chét.» Lò-i Ê-xê-
chi-ên phâi nói cho kê dũ là lò-i Búc Giê-
hô-va : «Mày chác chêt.» Chinh là lò'i 
thánh và công-bình cũa Búc Chúa Trò'i, 
nên không có ai đôi dup'C. Lò'i này là 
chác-chãn, «vi tièn công cũa tôi-lôi là su 
chét» (Rô - ma 6 : 23 ; Gia-co - 1 : 15). Néu 
Ê-xê-chi-ên không răn-bâo kê dũ và hp 
chét trong tôi-lôi mình, thì Búc Chúa Trò'i 
se đòi máu hp no'i tay ông. 

Câu 9.—«Nê'u trái lai, ngiro'i đã răn-bâo 
kê dũ đăng xây-bô đuòng-lói xãu cũa nó 
mà nó không xây-bô, nó se chét trong su 
gian-ác nó.» Néu Ê-xê-chi-ên làm trpn 
su răn-bâo kê đũ mà nó không nghe, thi 
Ê-xê-chi-ên giâi-cúu mang sóng itìinh và 
đup'c vô-tôi. Coi câu này thì biét rõ ràng 
môi nguò'i có tôi phãi. chiu chét vì chinh 
tôi-lôi mình, nên môi nguò'i có trách-
nhiêm riêng truòc măt Chúa vè su ăn-ó 



cua mình trong đò-i này. Lò-i ràn-bâo này 
tô ra su- tluro-ng-yêu cùa Chúa đôi vó'i loài 
ngu-ò-i ta lón là dtrò-ng nào (II Phie 3: 9). 

Câu 10.—«Hõ-i con nguò-i, hãy nói cùng 
nhà Y-so--ra-ên rang: Các nguo-i nói nhu 
vây mà ràng: Vì gian-ác và tôi-lôi chúng 
tôi chãt nàng trên chúng tôi và chúng tôi 
hao-mòn vì có- nó, thì thê nào chúng tôi 
còn sóng đup-c ?» Có nguò'i Giu-đa bi đày 
đã lam-bàm vè lò-i húa cúa Đúc Giê-hô-
va ban cho hp, và nói là không công-bình, 
hièn-lành đâu. Songhp không bàng lòng 
ăn-nãn. E-xê-chi-ên có nói: «Các nguo-i 
sê bi hao-mòn vì có- tôi-ác mình, và các 
nguo-i cùng nhau than-thõ-» (24: 23). Vì 
hp có ỳ sai, nên E-xê-chi-ên nói đèu đó đê 
hp ăn-năn, song hp có ỳ-tuô-ng ràng su 
hao-mòn vi c ó tôi-ác mình nghĩa là hp sê 
hao-mòn cho đén chét, không sao tránh 
khôi đup-c. Bây giò- E-xê-chi-ên nói rang 
néu hp bô đu-ò-ng-lói xãu-xa cúa mình, thì 
hp sê đup-c su sóng. 

Câu 11.—«Chúa Giê-hô-va phán: Thât 
nhu Ta hàng sô'ng...các nguo-i khá xây-bõ 
đuóng-lôi xãu cùa mình...Sao các nguo-i 
muón chét, hõ-i nhà Y-so--ra-ên?» Lò-i 
đáp cũa Búc Giê-hô-va châc là phâi lâm. 
Thât nhu Ngài hàng sô'ng, Ngài cũng 
nóng-nây hét súc khuyên loài nguò-i khá 
xày-bô đu-ò-ng-loi xãu-xa cũa mình. Su 
thuo-ng-xót này ló-n là duòng nào ! Néu 
hp muón đup-c su sô'ng, hp chĩ phâi bô 
đuò-ng-lói xãu-xa cũa mình. Vây, Đúc 
Giê-hô-va có tôlòng thuo-ng-xót đóì vòi hp. 

Câu 12-13.— «Su công-bình cũa nguòi 
công-bình sê không cúu đup-c nó trong 
ngày nó pham tôi.» Su công-bình quá-
khúcùa nguò-i nào không có thê cúu hay 
là bàu-chũa nguò-i ãy trong ngày pham 
tôi, cho nên ngu-ò-i pham tôi đó sê bi Búc 
Chúa Trò-i đoán-xét. «Su đũ cũa kê dũ sê 
không làm cho nó sa-ngã trong ngày nó 
đã xây-bô s u d ũ ãy.» Su đũ- cũa kê dũ- sê 
không đoán-phat nguò-i trong ngày nguò-i 
ăn-năn và xây-bô su đũ ãy. Ngirò-i dũ 
nào mà ăn-năn tôi mình sê kiêm đup-c su 
tha tôi vàsu thuo-ng-xót cũa Chúa. Nguò-i 
công-bình sê không nhò- su công-bình 
quá-kluĩ- mà sõng đup-c trong ngày mình 
pham tôi. Néu ngu-ò-i công-bình chĩ cây 
su công-bình cũa mình cùng lòi húa ban 
su sô'ng cho nguò-i công-bình, thì các đèu 
này không cô ích chi cho nguò-i ãy trong 

ngày nguò-i sê pham tôi. Vì khi nguò'i 
pham tôi, thì tôi phâi bj Búc Chúa Trò'i 
đoán-xét. Trái lai, néu nguò-i ãy xung tôi 
mình ra mà ăn-năn, thì Búc Chúa Trò-i sê 
tha cho. Búc Chúa Trò-i đã ban lò-i húa 
này triró-c khi Búc Chúa Jêsus chuòc tôi-
lôi loài nguò-i ta trên cây thâp-tu bõ-i 
huyétcũa Ngài. Thé thì su công-bình cũa 
Búc Chúa Trò-i đã đup-c tõ ra khi Ngài 
không còn nhò lai tôi mà tín-đõ đò-i Cuu-
U'ó-c đã pham néu hp xây-bõ tôi-lôi mình 
(Rô-ma 3: 25). 

Câu 14, 13, 16.—«Khi Ta nói cùng kê 
dũ ràng: Mày châc chét. Néu kê dũ ãy 
xây-bõ tôi-lôi mình, theo luât-pháp và 
hiêp vòi lê thât, thì châc nó sê sõng và 
không chét đâu ; chăng có môt tôi nào nó 
đã pham sê đup'c nhó-lai nghich cùng nó; 
nó đã làm theo luât-pháp và hiêp vó-i lê 
thât, châc nó sê sõng.» Đúc Chúa Trò'i 
đã nói lai đèu này vi Ngài muón cho kê bi 
liru-đày hiêu rõ, nghĩa là dàu mà kê nào 
đã pham tôi, song néu nguòi áy ăn-năn 
và xây-bõ tôi-lôi mình, thì sê đuoc tha 
và châc sê sõng. Su thuong-xót và su 
nhin-nhuc cũa Đúc Chúa Trò-i ló'n là 
duòng nào. Vì hp dai-dôt, vô-ỳ, nên Đúc 
Chúa Trò'i phâi nói lai nhièu làn nhũng 
mang-linh nhon-tù này. 

Ú'ng-dung bài hpc cho môi t ín-đò 

Bài hpc này day rõ-ràng vè tôi-lôi và 
su tha tôi. Đúc Chúa Trò-i là Đãng công-
binh, nhung Ngài không muón chúng ta 
bi hu-mát bõ-i tôi-lôi mình ; trái lai, Ngài 
muon cho ta đup-c su sõng đò-i đòi trong 
nuó'c thiên-đàng. Ngài thuo-ng-yêu kê có 
tôi, song ghen-ghét tôi-lôi. Ngài buôc 
phâi đoán-xét tôi-lôi và phat kê pham tôi. 
Trong đò-i Cu-u-LPó-c, néu ai án-năn tôi 
minh thì Đúc Chúa Trò'i tõ lòng thuong-
xót và tha cho. Trong đò'i Tân-U'ó'C Đúc 
Chúa Trò'i ban Con môt xuõng thé-gian, 
chiu chét thay vì tôi-lôi chúng ta ; lúc õ-
trên cây thâp-tu, chính mình Ngài có chiu 
su-đoán-xét tôi-lôi cũa loài nguòi. Búc 
Chúa Jêsus là Đãng vô-tôi, song đã trõ 
nên tôi-lôi vì chúng ta, hàu cho khi nhò-
Đãng áy, chúng ta bèn trô- nên su công-
bình cũa Đúc Chúa Trò-i. Vây, trong đò-i 
ân-điên này, néu kê có tôi ăn-năn và đén 
cùng Chúa, thì sê đup-c tha tôi, đup-c su 
sõng đò'i đò-i trong Đúc Chúa Jêsus-Christ, 
và đup-c hòa-thuân vó-i Đú-c Chúa Trò-i 
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(Giăng 3: 14-16; Rô-ma 4: 25). Trái lai, 
néu kê có tôi không tin đên Đúc Chúa 
Jêsus, thi con thanh-nô cúa Đúc Chúa 
Tròi sê õ' trên kê ãy; kê â'y cú chêt vi 
làm-loi và tôi-ác mình và sê phâi ném 
xuõng lio lúa (Khâi 20 : 15). 

Giài-quyet vãn-đê khó 

(iVì gian-ác và tôi-lôi chúng tôi chát 
năng trên chúng ta, và chúng tôi hao-mòn 
vì có' nó, thì thê nào chúng tôi còn sóng 
điro'c?» Dân Y-so'-ra-ên nói rang Đúc 
Giê-hô-va không công-binh và sai-lâm, 
song mà chính ho là sai chó. Đúc Chúa 
Trò'i là Đăng công-hình, không có làm 
sai đu'Q'c đàu. Ngài cúlàm đèu phâi làm, 
cho nên só-phân loài nguói tùy theo su 
lu'a-chpn và su quyêt-đinh cúa hp. Nguò'i 
nào không muón ăn-ô hièn-lành là tai 
ngivò'i áy, chó' không phâi tai Chúa đâu. 
Môi nguò'i có trách-nhiêm riêng, hoăc là 
kê có tôi, hay là tín-đò cũng vây. Kê có 

tôi phâi chiu trách-nhiêm vè su nhân láy 
Đúc Chúa Jêsus hay là tù-bõ Ngài. Néu 
nguò-i áy không nhân láy Chúa, thì buôc 
phâi chiu só-phân y theo su lua-chpn cũa 
mình. Kê làm tín-đò cũng có trách-nhiêm 
đói vói Đúc Chũa Trò'i, vó'i tín-đò khác 
và vói nguò'i đòi nũa. Tín-đò phâi làm 
sáng danh Chúa đang khi ó- thê-gian này. 
Khi úng-hàu truóc lòa Đáng Christ, chúng 
ta phâi khai-trinh cách mình dã dùng 
quyèn tu-dođangkhi còn ó' thé-gian này. 
Càu-xin Chúa giúp-đõ' môi nguòi làm 
bôn-phân mình cho trpn-ven ! 

Câu hôi.—Đúc Giê-hô-va lâp Ê-xê-chi-ên 
làm chi ?—Ê-xè-chi-ên phâi làm chì đoi 
vó'i kê đũ?—Néu Ê-xê-chi-ên không răn-
bâo nhu thé thì sao?—Néu Ê-xê-chi-ên có 
răn-bâo kê dũ mà kê áy không nghe thì 
thê nào ?—Lò'i húa cũa Đúc Giê-hô-va cho 
kê bi đày là chi?—Tín-đò có trách-nhiêm 
nào dói vó'i Đúc Chúa Trò'i và vó'i 
nguò'i đò'i? 
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DÃN CÁC P H U - T Ù VÊ 
(E-xo'-ra : 1: 1-6; Thi-thiên 126: 1-6) 

CÂU GÕC:— Đúe Giê-hô-va đã làm cho chúng tôi nhũ-ng viêc l ó n , 
nho*n đó chúng tôi vui-mirng 

( T h i - t h i ê n 126 : 3) 

Gia-đình lê-bái 
9 Novembre Lê-vi Kỳ 26 : 27-36 

10 — Thi-thiên 136: 1-9 
11 — Đa-ni-èn 9 : 16-23 
12 — Ê-sai 44: 21-28 
13 — Thi-thiên 124: 1-8 
14 — Giê-rê-mi 29: 4-14 
15 — E-xo'-ra 1 : 1-11. 
Lói mô' đàng.—Sách E-xo-ra chép vè 

sir dân các phu-tù, là nguò'i Giu-đa, tú 
Ba-by-lôn vè đén quê-huo'ng mình, là 
nuó'c Pha-lè-tin. Giê-rê-mi dã nói tiên-
tri rangkè bi đày phâi ó- Ba-by-lôn 70 năm, 
ròi Búc Giê-hô-va sê khién hp trô- vè 
nuóc mình (Giê-rê-mi 29: 10). Bày giò' 
ta thây lò'i này điroc úng-nghiêm ròi. 
Dúc Giê-hô-va có câm-đông lòng Si-ru, 
vua Phe-ro-so', đên nôi vua đã rao-truyèn 
trong kháp nuó'c mình rang Đúc Giê-hô-
va có biêu nguòi phâi xây-căt môt đèn-
thò' tai Giê-ru-sa-lem. Vua cũng cho phép 
kê nào muón vè nuóc mình đê giúp-đõ 
xây-cât đèn-thò' áy thi vè đupc. Đang 

khi nguói Giu-đa bi đày ô'Ba-by-lôn, chác 
có nhièu đèu khó chiu lãm. Hp phâi 
vâng-phuc kê nghich, là nguò'i ngoai, 
không có đèn-thò- hay là bàn-thò' nào, 
song ó- giũa hp có tiên-tri Ê-xê-chi-ên và 
Đa-ni-ên. Đó là phuó'c cho hp. Vè phàn 
đò'i, có nhièu nguò'i giàu, nên khi hp đupc 
phép vè nuóc minh, thì chĩ ít nguò'i vè 
mà thôi. Phàn nhièu nguòi giàu vói phàn 
nhièu quan trãn-thú không muón vè, vi 
hp thanh-lp'i nhièu và không thuo'ng-yêu 
Đúc Chúa Trò'i đâú. 

Giâi nghĩa túng câu môt 

E-xo'-ra 1 : 1.—«Năm thú nhút đò'i Si-
ru, vua nuó'c Phe-ro-ro - trj-vì, Đúc Giê-
hô-va muón làm cho úng-nghiêm lò'i Ngài 
đã cây miêng Giê-rê-mi,... câm-đông lòng 
Si-ru.» Hãy coi II Su-kỳ 36 : 22-23f thì sê 
thay hai câu sau hét gióng nhu câu môt 
và câu hai trong E-xo-ra đoan 1. 

Chac đèu này hê-trpng lám vì có chép 
hai làn. Ta không biét Đúc Chúa Trói 
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có dùng cách nào đê câm-đông lòng Si-
ru. Có lê tiên-tri Ba-ni-ên thuât lai cho 
Si-ru nlnrng lòi Ê-sai đã nói tiên-tri vè 
nguò'i chírng 150 năm triróc klii ngiròi 
sanh ra (Ê-sai 44: 26-28 ; 45: 1). 

Câu 2.—«Si-ru, vua Phe-ro-so, nói nlnr 
vày : Giê-hô-va Búc Chúa Tròi đã ban 
các niróc thé-gian cho ta-» Vua Si-ru 
khiêm - nliiròng nhân-biét ràng quyèn-
phép cùa mình là bó-i fìírc Chúa Trò-i mà 
ra (Giê-rê-mi 2 : 5-7). «Ngài có hiêu ta 
xây-cãt cho Ngài môt đèn-thò' tai Giê-ru-
sa-lem.)) Lò'i này tô rõ rang Si-ru có coi 
lò-i tiên-tri cúa Ê-sai (Ê-sai 44 : 26-28), và 
có hiêu-biét lò'i tiên-tri ây chép vè chinh 
mình, nên đã làm tron viêc bôn-phân 
mình đê đupc úng-nghiêm lò'i tiên-tri ãy. 

Câu 3.— «Khá trô- lên Giê-ru-sa-lem 
đăng cãt lai đèn-thò- Giê-hô-va. Nguyên 
Búc Chúa Trò'i nguò'i ãy ó- cùng ngu-ò-i !» 
Không phâi chĩ cho phép nguò-i Giu-đa 
vè cãt lai đèn-thò' mà thôi, song Si-ru bâo 
nguò'i Giu-đa phâi vè. Si-ru nhìn-biét 
trách-nhiêm mình đói vó'i Đúc Chúa Tròi, 
nên có vâng lòi Chúa cách mau-mán và 
siêng-náng. Vua ãy cũng xung ràng Đúc 
Chúa Trò'i là ló'n hon hét các thàn. 

Câu 4.—«Hê dân Giu-đa còn sót lai măc 
dàu ô- đâu, thì bon-dân cũa noi hp ó- phâi 
tiép-tro hp bàng bac.» Si-ru có hiêu 
thàn-dân phâi giúp-đõ- nhũng nguòi Giu-
đa nghèo còn ó1 lai, phâi cho hp bac, 
vàng vân vân, và cũng hiêu hp phâi 
dâng cũa-lê lac-hién nũa đè cãt lai đèn-
thò tai Giê-ru-sa-lem. 

Càu 5.—«Bãy giò nhũng truó-ng-lôc cũa 
Giu-đa và Bên-gia-min, nhũng thày té-lê 
và ngu-ò-i Lê-vi, câ thây nhũng nguò'i nào 
Đúc Chúa Trò'i câm-đông lòng.» Nhũng 
nguò-i làm đàu cũa Giu-đa và Bên-gia-min 
có dât kê khác vè xú Pha-lê-tin đê xây-
cãt đèn-thò'. Câ thây nhũng nguò'i đã vè, 
bát kỳ ai, đèu có môt ỳ, là vè Giê-ru-sa-
lem đê xây môt đèn-thò- mà thò-lay Đúc 
Giê-hô-va, là Búc Chúa Trò'i mình, vì hp 
thuo'iig-yêu Chúa. 

Câu 6.—«Các nguò'i lân-cân chúng đèu 
tiép-trp chúng, cho nhũng vât bàng bac.» 
Nhũng^ nguò'i Giu-đa muón ô'lai Ba-by-
lôn vó'i nguò'iPhe-ro'-so đèu tõ lòng rông-
rãi đói vó'i kê đi vè Giê-ru-sa-lem. Dân 
Giu-đa không vè hét đâu. Có nhièu nguò-i 
còn õ' lai, song Búc Chúa Trò'i dùng cách 
đó đê khién hp giúp-đõ' nhũng nguò'i 

trung-tin vó-i Ngài có thê di vè đugc và 
vâng lò-i Ngài. 

Thi-thiên 1 2 6 : 1, 2 , 3 . - « K h i Đúc 
Giè-hô-va dân các phu-tù cũa Si-ôn vè, 
thi chúng tôi khác nào kê nàm chiêm-
bao,...đày su vui-cuò-i, hát nhũng bài 
mùiig-rõ.)) Khi các phu-tù ãy thình-
lình đuoc giâi-phóng, thì hp thât láy làm 
la. Hp tuông mình nàm chiêm-bao, không 
biêt đèu đó là thât hay già. Sau hp mùng 
hét súc. Khi õ tai Ba-by-lôn, hp buòn-
buc, khóc-lóc, báy giò- hp vui-mùng hát 
nhũng bài mùng-rõ -. Dân ngoai nguò'i ta 
nói ràng: «Búc Giê-hô-va đã làm cho hp 
nhũng viêc ló'n.» Dân ngoai đã nhin-biét 
phuóc lành cũa Búc Giê-hô-va đõi vó'i kê 
bi phu-tù, là dân cũa Ngài. 

Câu 4.—«Nhu các suõi, mièn nam chây 
nuó'c lai.» Máy suõi đó ô noi khô-han, 
chĩ có niró-c trong mùa mua. Nlnr môi 
năm các suõi đó đupc đày lai khi tó'i mùa 
mua, đâu Giu-đa cũng xin Đúc Giê-hô-va 
giuc lòng hp nhu vây. 

Câu 5-6.—«Kê nào gieo giong mà gipt 
lê, sê găt-hái cách vui-mùng, nguòi nào 
vùa đi vùa khóc đem giõng ra râi, ât sê 
trõ vè cách vui-mùng, mang bó lúa mìuh.» 
Kê bi phu-tù tai Ba-by-lôn có vùa gieo vùa 
nhô lê đă lâu rôi, nhièu khi hp ngă lòng, 
cũng có lo-buôn và khóc-lóc lám, song 
bây giò' su lo-buôn cũa hp đôi ra vui-
mùng. Tín-đò cũa Đúc Chúa Jêsus cũng 
có thê dùng thí-du này; dàu gieo giong 
cho Đúc Chúa Jêsus đén nôi phâi chây 
nuòc măt, cũng dùng ngã lòng, vì môt 
ngày sau mình sê tháy su két-quâ. 

Ú'ng-dung bài hoc cho môi t ín-đò 

Nhũng viêc ló'n mà Búc Chúa Trò'i đã 
làm cho chúng ta, là kê tin Đúc Chúa 
Jêsus-Christ, nhu sau này : (1) Ngài đã 
ban Con môt xuõng thé-gian đê cúu loài 
nguòi bi lnr-mãt (Giăng 3 : 14-16; Rô-ma 
5: 6-8); (2) Ngài đã ban Đúc Thánh-Linh, 
là môt Đáng Yên-ũi khác (Giăng 14 : 16, 
17, 26; 15:26); (3) Ngài đã ban Kinh-
Thánh bòi Đúc Chúa Tròi soi-dân (II Phi-
e-ro 1: 21 ; IITi-mô-thê3: 16,17); (4) Ngài 
đã ban su sõng đò'i đò'i cho kê tin Ngài, 
ãy là bô'i su yêu-thiro'ng và ân-điên cũa 
Ngài (Giăng 3 : 16; 10: 27,28; Rô-ma 6 : 
23); (5) Ngài ban mpi su luôn vó'i Con 
minh cho chúng ta (Rô-ma 8 : 32 ; I Cô-
rinh-tô 1: 30). 
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Birc Cliúa Trò-i đã làm nhièu viêc ló-n 
cho chúng ta là đirò-ng nào (E-phê-sô 2 : 
11-14)! Chúng ta có làm gì đê báo-đáp 
on Chúa chăng? 

Giâi-quyét ván-đè khó 
Trong Kinh-Thánh có nhièu lò'i tiên-

tri. Có nhũng lò-i tiên-tri đã điro'C úng-
nghiêm ròi, và cũng có nhũng lò'i tiên-tri 
kliác chira đirpc úng-nghiêm. Đúc Chúa 
Trò-i có nhièu cách làm cho úng-nghiêm 
lò'i cùa Ngài. Trong bài hpc nây Ngài có 
dùng môt vua cùa dàn ngoai đê làm cho 
úng-nghiêm lò'i tiên-tri vè các phu-tù Giu-
đa tai Ba-by-lôn. Đòng-hò cúa Đúc Chúa 
Tròi chăng khi nào đi sai. Đúc Chúa 
Tròi phán : «Các nuóc này sêphuc-sy vua 
Ba-by-lôn trong 70 năm»(Giê25 : 11). Báy 

giò' 70 năm đã qua ròi, và các phu-tù trô 
vè nu'ó'cmìnhy nhu- Chúa đã phán. Nhu 
Đúc Chúa Trò-i đã dùng vua Pha-ra-ôn và 
vua Nè-hu-cát-nét-sa mà hàu viêc Ngài, 
Chúa cfing có dùng vua Si-ru hàu viêc 
Ngài nũa. Dàu nhũng vua ãy không thò-
phirp-ng Dúc Chúa Tròi và là nguòi dàn 
ngoai, Ngài cũng khiê'n hp làm và hp buôc 
phài làm theo. 

Câu hò i : 

Đúc Chúa Tròi có làm chi cho Si-ru?— 
Si-ru bíêu kê bj đày làm chi?—Ai sũa-
soan trô' vè nuóc Pha-lê-tin?—Dân Giu-
đa bi đày qua nuó'c Ba-by-lôn bao nhiêu 
năm?—Nguò'i ngoai có nói chi vè các 
phu-tù?—Các phu-tù có xin Đúc Chúa 
Trò'i làm chi ? 

3<>H 
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TIÊN-TRI A-GHÊ VÀ X A - C H A - R I 
(A-ghê 1 : 2-8 ; 2 : 8-9 ; Xa-cha-ri 4 : 6-10) 

CÂU GOC :—Tôi vui-mirng khi ngu-ò'i ta nói vó'i tôi ràng: Ta hãy 
đi đén nhà Đú-c Giê-hô-va 

( T h i - t h i ê n 122 : 1) 

Gia-đình lê-bái 
16 Novembre A-ghê 1 : 12-15 
17 - E-xo-ra 3 : 8-13 
18 — Xa-cha-ri 4: 1-10 
19 — Thi-thiên 84: 1-12 
20 — Thi-thiên 122: 1-9 
21 — E-xo-ra 6 
22 - Thi-thiên 145: 1-9. 
Lò'i mô* đàng.—A-ghê và Xa-cha-ri làm 

tiên-tri ó' nuóc Pha-lê-tin cho sõ dân Giu-
đa đã trõ' vè Giê-ru-sa-lem sau khi bi bât 
làm phu-tù 70 năm. Viêc cũa câ hai tiên-
tri này là day-dõ, giuc lòng và quõ-trách 
sõ dân Giu-đa ãy, vì hp yéu-đuõi lâm và 
không hiêp môt vó'i nhau. Dân Giu-đa 
đã khõ'i-su xây-cãt đèn-thò' ròi, song mà 
sau hp ngùng công-viêc lai. Muc - đích 
str giâng cũa A-ghê và Xa-cha-ri là gpi 
hp thúc dây và cãt đèn-thò cho xong. 

Giâi nghĩa tìrng câu môt 
A-ghê 1: 2.—«Dân này nói ràng: Thi-

giò chua đén, túc là thi-giò' xây lai nhà 
Đúc Giê-hô-va.» Dân Giu-đa ãy thiéu 

đÚT-tin và không cólòng manh-mê. Néu 
ho có lòng tin Dúc Chúa Trò'i thì Chúa 
châc sêcho hpđirp'c thângtrân kênghich 
và giúp-đõ- hp cãt xong đèn-thò'. Vì hp 

không lo đên viêc Đúc Chúa Trò'i, nên 
nói thoãi-thác vàng: «Thi-giò chua đén.w 

Câu 3,4.—«Nay có phâi là thi-giò'các 
nguo-i ô trong nhà có tràn ván, khi nhà 
này hoang-vu sao.?» Khi homói khó'i-su 
cãt đèn-thò' thi siêng-năng lâm. Hp dã 
xây nèn ròi (E-xo'-ra 3 : 10), cũng xây-cãt 
bàn-thò và lâp lai trên nèn cũ cũa nó, 
song bây giò' hp ngúng lai vì không còn 
lo nũa. Trái lai, hp chĩ lo vè nhà mình 
và súa-sang cho đep-đê. 

Câu 5-6.—«Các nguoi khá xem-xét 
đuò'ng-lõi mình...» Cách ăn nêt õ'cũa hp 
không có ích chi vi hp không còn lo vè 
nhà cũa Đúc Giê-hô-va. Dúc Chúa Trò'i 
không ban phuó'C cho hp vì hp không 
vâng lò'i Ngài. 

Câu 7, 8.—«Các nguo'i khá xem-xét 
đuò'ng-lõi mình. Hãy lên núi, đem gõ vè, 
và xây nhà này, thì Ta sê lãy nó làm vui 
lòng... Ta sê duoc sáng danh.» Đúc Chúa 
Trò'i khuyên hp làn thú nhì phâi xem-xét 
đuò-ng-lõi mình. Bãy giò- Ngài bíêu hp 
lên núi, đem gô vè xây nhà áy. Khi hp 
làm xong viêc đó, Ngài sê ban phu-ó-c cho 
chang sai. 

Càu 8 , 9.—«Bac là cũa Ta, vàng là cũa 
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Ta, vinh-quang sau-rõt cùa nhà này sê ló'n 
ho'n vinh-quang triró'c, và Ta se ban su 
binli-an trong chon này.» Vinh-quang 
sau-rõt cũa nhà này sê ló-n hcrn vinh-
quang truóc. Lòi tiên-tri này chép vè 
su tái-lâm cũa Chúa. Các nuó -c cbò'-đo-i 
Búc Chúa Jêsus-Christ, là Bang Mê-si. 
Ngài sê làm Vua và đem bình-an cho loài 
nguòi ta. Vinh-quang sau-ròt ă"y là khi 
Búc Chúa Jêsus sê đén trong su vinh-
hièn cũa Ngài, thi Ngài sê nhân lãy đèn-
thò - ãy và chinh Ngài sê ò- trong đó (Ê-xê-
chi-ên đoan 40 đên 48). Vinh-quang ãy 
ruc-rõ'làdirò'ngnào ! «Vinh-quang truó -c» 
ãy là trong đèn-thò - do Sa-lô-niôn cát có 
mây đày-dãy vó-i su vinh-quang cũa Búc 
Giè-hô-va» (I Các Vua 8: 10-11). 

Xa-cha-ri 4-: G.—«Chang phâi là bô'i 
quyèn-thé, cũng chăng phâi là bô'i năng-
luc, bèn là bôi Thàn Ta.» Năng-luc gòm 
mpi thúsúc cũa nguò'i ta, ãy là thàn-thê, 
trí-khôn, cách ăn nét õ -, ?òn quyèn-thé 
nghĩa là súc cũa nhièu nguò'i hiêp chung 
nhu binh-lính theo đúng Iuât-phép. Búc 
Chúa Trò'i không càn nhò - sô đông nguò -i 
đè làm công-viêc cũa Ngài đâu (II Sũ-kỳ 
14:11 ; ISa-mu-ênl4:6) . Đúc Chúa Trò'i 
có bày-tô cho Xô-rô-ba-bên rang viêc cũa 
Ngài mà nguò'i sê làm đó là bô'i Thàn hàng 
sóng Ngài đã húa ban cho (A-ghê 2 : 5). 

Câu 7.— «Hõ'i núi ló-n, ngiro'i là ai? C 
truó'C măt Xô-rô-ba-bên nguo'i sè trô- nên 
đòng bàng...» Núi làm hình-bóng vè su 
ngăn-trô'ló'n (Ê-sai 40: 4), túc là không cú 
cái chi ngăn-trô- Xô-rô-ba-bên. Đúc Chúa 
Tròi sè cát lãy đê nguò'i sê đăt đá chót 
trên đèn-thò' đup'c, và hp sê biét đup'c 
râng su cãt xong đèn-thò' áy là bô'i on 
cũa Búc Giê-hô-va. 

Câu 8-9.—«Tay Xô-rô-ba-bên đã lâp 
nên nhà này, thì tay nó cũng sê làm 
xong.» Thuô' xuakêlàm quan trãnthuò'ng 
lâp nèn nhà và cũng đăt đá chót nũa. Xô-
rô-ba-bên dã lâp nèn nhà đó ròi (E-xũ'-ra 
3 : 10), và cũng sê đăt đá chót nũa, và câ 
dân-su ãy đèu sê ló'n tiéng kêu reo ngp'i-
khen Búc Giê-hô-va (E-xo'-ra 3: 11-13). 
«Nguo'i sê biét ràng Búc Giê-hô-va van-
quàn rjã sai ta đén cùng các ngiro'i.» Su 
cãt xong đên-thò' sê làm chúng cho Xô-
rô-ba-bên ràng thiên-sú áy đã chiu Búc 
Giê-hô-va sai đén. 

Câu 10.—«Vìailà kêkhinh-dè ngày cũa 
nlurng đèu iihô-mpn?» Búc Chúa Trò'i 
trách dân Giu-đa vì hp cúng lòng không 
tin nhũng dèu nhô-mpn. Ngày cùa nhũng 
đèu nhô-mpn ã}' đã làm xong viêc ló'n bô'i 
vì con mãt Búc Giê-hô-va nhìn-xem Xô-
rô-ba-bên và công-viêc Ngài đê giúp-đõ' 
và ban phuó'c cho. Bây con măt Đúc 
Giê-hô-va thãy hét mpi su, vây nên Ngài 
bao-phũ dàn mình cho khôi hiêm-nghèo, 
đén nôi Xô-rô-ba-bên cãt đup'c xong nhà 
ãy (coi E-xo'-ra 6: 15). Đèn-thò' ãy cãt 
xong ngày thú ba, tháng A-đa, năm thú sáu 
đò'i vua Đa-ri-út. Ta xem tháy rõ ràng 
khi Búc Chúa Trò'i giúp-đõ- và ó' giũa 
chúng ta, thì ta làm công-viêc nào cũa 
Ngài cũng đup'c hét, và kê thù-nghich 
chăng khi nào thâng trân đup'c đâu. 

Ú*ng-dung bài hoc eho moi tín-đ<5 
Tin-đò cũa Búc Chúa Jêsus phâi vũng 

lòng nhò-cây Ngài và phâi phân-rê khôi 
nguòi ngoai (II Cô-rinh-tô 7: 14-18); cũng 
phâi dâng minh cho Chúa cách sót-sâng 
mòi đup'c phuòc nhièu. Néu chúng ta 
lo hàu viêc Chúa, chác Ngài sêlo-liêu cho 
chúng ta, vi Ngài muôn ban phuó'c cho 
con-cái mình. Biét bao nguò'i muõn đup'c 
phuó'c lành cũa Chúa, song không bang 
lòng hàu viêc Ngài. Hp cú chũa mình, 
nói ràng không có thi-giò', hay là phâi lo 
viêc nhà, vân vân. Hp không khác dàn 
Giu-đa đâu. 

Giái-quyét vân-dè" khó 

Dân Giu-đa chi cát lai và sùa-chũa nhà 
cũa mình, song bô nhà cũa Đúc Giê-hô-
va. Hp chĩ lo vè chinh mình mà thôi. 
Đúc Chúa Trò'i không muón chúng ta bô 
nhà giâng cũa chúng ta, Ngài cũng không 
muôn chúng ta xao-lãng đèn-thò' thánh 
cũa Đúc Chúa Trò'i hang sông, vi đèn-thò' 
này phâi tãn-tòi trong ân-đièn và trong 
su tbông-biét Đúc Chúa Jêsus-Christ 
chúng ta. 

Câu hôi.—Ba tiên-tri nào đã nói tiên-
tri cho sô dân Giu-đa trô' vè đãt Giu-đa ?— 
Muc-đích lò'i truyèn-giâng cũa A-ghê và 
Xa-cha-ri là chi?—Haitiên7tri ãy có khuyèn 
dân Giu-đa cách nào?—Có'làm sao thiên-
sú có nói vó'i Xa-cha-ri?—Đúc Chúa Trò'i 
trách kê cúng lòng không tin thè nào? 
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29 NOVEMBRE, 193G 

E-XO'-RA TRÔ' VÊ GIÊ-RU-SA-LEM 
(E-xo'-ra 7 : 6-10 ; 8: 21-23, 31,32) 

CÂU GÕC:—Tay cùa Đ ú c Chúa Tròi chúng tôi phù-trp" 
moi kê nào t ìm-kiêm Ngài 

(E-xo ' -ra 8 : 22) 

Gia-đình lê-bái 
23 Novembre E-xo-ra 7 :6-28. 
24 - - 8:21-30. 
25 — - 9:5-9. 
26 — — 10: 1-8. 
27 — Nê-hê-mi 8: 1-6. 
28 - - 8: 13-18. 
29 — Thi-thiên 63:1-11. 
Lò"i mô" đàng.—Sách E-xo'-ra chép vè 

sír-kỳ dân Giu-đa tù Ba-by-lôn trõ'vè Giê-
ru-sa-lem. Song đén đoan 7 mó'i chép vè 
ôngE-xo'-ra. Lúc áy vua At-ta-xét-xe cai-
tri nuó'c Ba-by-lôn. Chùng 78 năm sau 
khi các phu-tù thú nhút đã tró'vè Giê-ru-
sa-lem rôi, thì E-xo'-ra mó'i đira nhũng phu-
tù khác vè nlnr có chép trong bài hpc này. 
Khi E-xo'-ra trô- vê Giê-ru-sa-lem, thì Xô-
rô-ba-bên.và Giê-hô-sua đă già rôi, còn A-
ghê và Xa-cha-ri cũng không làm tiên-tri 
nũa vi đã lón tuôi. E-xo'-ra là môt thày 
thông-giáo và thày té-lê, nên có day cho 
dân Y-SO'-ra-ên biét nhũng luât-pháp cùa 
Búc Giê-hô-va, và cũng có day-dô vè lò'i 
cũa Ngài nfra. 

Giâi nghĩa tìrng eâu môt 
E-xo"-ra 7 : 6. — «Vì tay cũa Búc Giê-hô-

va phù-trp nguòi, nên vua ban cho nguò'i 
mpi đèu nguò'i xin.» E-xo-ra có quyèn-thé 
lón noi vua At-ta-xét-xe, đén nôi vua cho 
phép ông trô- vè Giê-ru-sa-lem vó'i nhũng 
nguò'i làm phu-tù tai Ba-by-lôn. «Tay cũa 
Đúc Giê-hô-va» là cách nói cũa E-xo-ra 
(E-xo'-ra 7:6 , 9, 28; 8:18, 22), nghĩa là 
quyên-phép cũa Đúc Chúa Tròi điroc tõ 
ra bôi bao.-phũ, gin-giũ, cai-tri và ban 
pliuóc cho ông. E-xo'-ra tõ lòng khiêm-
ntnrò'ng vì có xung ra nhu vây. 

Câu 7, 8, 9.—«Nham năm thú bây đò'i 
vua At-ta-xét-xe, có máy nguò'i trong dân 
Y-so-ra-ên đi cùng nguò'i trô- lên Giê-ru-
sa-lem. Vâ, ngày mong môt tháng giêng, 
nguò'i ô' Ba-by-lôn khõi-hành, ròi ra nhò' 
tay nlio'n-lành cũa Búc Chúa Trò-i phù-
trp', nguò'i đên Giê-ru-sa-lem ngày mong 
môt tháng thú năm.» Hp phâi đi đirò-ng 
bón tháng mó-i tó-i Giê-ru-sa-lem. E-xo'-

ra phâi đi châm châm vì có nhièu nguò-i 
lâm, câ nguò-i ló-n và con nít. Hp cũng 
đem cũa-câi theo nũa. Sõ nguò'i đi chùng 
bây ngàn. 

Câu 10.—«Vi E-xo-ra đã đinh chi tra-
xét luât-pháp cùa Đúc Giê-hô-va, giũlàm 
theo.» Bôn-phân cũa môt thày thông-giáo 
là day cho dân Y-so--ra-ên biét nhũng luât-
pháp cũa Đúc Giê-hô-va (Phuc 33 :10 ; Nê-
hê-mi 8:1-8). Kê nào muón day nguói 
khác vè lò'i Đúc Chúa Trò'i và vè ỳ cũa 
Chúa, thi truóc hét chinh mình phâi hpc 
cho biét và giũ theo (Sú-đÒ 20 :26-28). 

E - x c - r a 8 : 21.—«Ta truyèn kiêng-cũ 
ăn, đê chúng ta ha mình xuóng triró'c 
măt Búc Chúa Trò-i.» Thuô- xua khi hp 
kiêng ăn cũng có càu-nguyên luôn (II Sù-
kỳ 20:3). E^xo'-ra truyèn cho hp kiêng 
ăn bó-i nhũng có' nhu sau này : (1) Đê hp 
khiêm-nhuòng truó-c măl Đúc Chúa Trò'i, 
ăn-năn tôi- lôi mình, bang lòng suy-
phuc ỳ cũa Đúc Giê-hô-va, ngõ hàu đuoc 
giao-thông vó'i Ngài và đuoc phuó-c lành 
cũa Ngài; (2) Đê Đúc Chúa Tròi dát hp 
đi đirò-ng chánh-đáng,khõi su hiêm-nghèo 
mà hp có thê găp dpc đuò-ng, nào là kê 
cuó'p, hay là kê thù-nghich, vì hp đêm 
theo nhièu vàng, bac và khi-duug rát quí. 

Câu 22.—«Ta láy làm then.» E-xo-ra 
đã dan-dĩ xung rang: «Tay cũa Đúc Chúa 
Trò'i chúng tôi phù-trp' mpi kê nào tìm-
kiémNgài,)) nên ông không dám xin đao 
quân và linh ky. Su xung ra nhu vây/ 
tõ ra Đúc Chúa Trò'i sê gìn-giũ và ba/ 
phuó'C cho kê nào tìm-kiém Ngài. "tm-
kiém Ngài nghĩa là càu-xin Ngài gingiũ 
minh, theo ỳ cfla Chúa và nhò'-cây Ngài 
trpn-ven (II Sù-kỳ 16 : 9). 

Câu 23.— «Ay vây, chúng ta kièng-cũ 
ăn và càu-xin Ngài đèu áy, Ngài bèn 
nhâm lò'i chúng ta.» E-XCT-ra vó'i các 
nguòi bi đày đông chung càu-ngúyên và 
kiêng ăn, Ngài bèn nhâm lò'i hp (Ma 18: 
19). Tín-đõ cũa Chúa không có đăc-quyèn 
nào ló'n hon là càu-xin Búc Chúa Trò'i ban 
cho nhũng đèu mình càn-dùng (Gi. 15 : 7). 



Câu 31 .— «Chúng ta ô- sông A-lia-va 
khõ-i-hành đăng đi đén Giê-ru-sa-lem. 
Tay cùa Đúc Chúa Trò'i phù-trp' cliúng ta, 
giăi-ciru chúng ta khõi tay kêthù-nghich 
và kliõi kê rình-phue dpc đirò'ng.» Tay 
cùa Đúc Chúa Trò'i phù-lrp - các ngu'ò'i ãy 
trong hòn tháng đang khi hp đi đuòng. 
Ngài có bao-phũ và gìn-giũ- hp suót că 
đirò'iig đi. Tín-đò nào làm theo ỳ cũa 
Chúa và có đúc-tin trpn-ven trong Ngài, 
sê đuuc phiró'c cũa Chúa và sê thanh-loi 
(Rô-ma 8:31). 

Câu 32.—«Boan, chúng ta đén Giê-ru-
sa-lem, ô tai đó ba ngày.» Hp đén Giê-
ru-sa-lem cách bình-yên, khõi bi hai, vì 
có'hp tim-kiêm và càu-xin Bú'cCbúa Trò'i; 
Ngài tliãy đúc-tin và su vâng-phuc cũa hp, 
nên có nliàin lò'i càu-nguyên. 

ITng-dung bài hoc cho môi tín-đo 
Chúng ta có thê biét châc-chán rang néu 

mình muón đup-c phuó'c lành cùa Chúa và 
đirp'c Bú'c Chúa Trò'i cai-tri, thì Iriró'c hét 
phâi càu-nguyên, phâi bang lòng nhò'-cây, 
vâng lò-i Chúa. Nhu- vày, Chúa châc sê 
nbâm lò'i chúng ta. Ngài là môt Bãng hang 
sóng muón giúp-đõ'con-cái mìnli (Na-hum 
1:7). Bú-c Giê-hô-va là tót-lành. Ngài có 
húa chăng hè lìa-bõ chúng ta đâu, song 
Ngài ò cùng chúng ta trong mpi no'i chúng 
ta đi. 

Giâi-quyèt vâ'n-đê khó 
Khi chúng ta đpc qua thí-du này khi thãy 

E-xo'-ra đinh chí tra-xét và làm theo luât-
pháp cũa Búc Giê-hô-va truó'c khi day 
dân Y-so'-ra-ên biét nhúng luât-pháp ãy. 
Chúng ta cũng phâi đinh chí tra-xét Lò'i 
cũa Chúa trong Kinh-Thánh. Bang khi 
mình đinh chi tra-xét, cũng phâi xin Búc 
Thánh-Linh soi lòng đê nhìn-biét lêthât 
bô-i quyèn-phép cũa Búc Thánh-Linh, đén 
nôi lê thât sê gìn-giũ- chũng ta và đêcho 
C'úng ta đúng v t t n g - v à n g trong Búc 

Chúa Jêsus-Christ. Thé thi chúng ta là 
tôi-tó- và tin-dò cũa Chúa, có thê ăn-õ' 
xúng-dáng và đu-oc két-quâ nhièu. Khi 
chúng ta đinh chi tra-xét Lò-i Chúa ròi, 
phâi liép-nhân nó, phâi tin nó, phâi vâng-
phuc nó đáng có lòng trong-sach, có su 
manh-mê thiêng-liêng và quyèn-phép. (I 
Phi e-ro- 1: 22 ; I Tê 2 :13). Chúng ta phâi 
làm theo 1S thât cách chăc-chăn, và quyêt 
đinh vâng-phuc nó, hàu cho chúng ta đuoc 
nên môt dò dùng cho Đúc Chúa Trò'i (II 
Giăng 4). 

Câu hôi.—E-xo-ra là ai?—Vua ban chi 
cho lĩ-xo-ra ?—Ai tró- vè vó-i E-xo'-ra?— 
Hp đi dirò'iig bao lâu?—Cú làm sao E-xo--
ra truyèn phâi kiêng ăn?—Có- làm sao E-
xo--ra không xin vua môt đao quân?—Hp 
có làm chi ? 

Thí-du vè bài hoc 
«Tay cũa Đúc Chúa Trò'i chúng tôi phù-

trp mpi kc nàp tìm-kiêm Ngài.» Có môt 
con trai kia làm nghè buôn-bán, và đàu 
hét đirp-c thanh-lp-i nhièu vì nghe theo 
lò-i cũa cha mình, là nguò-i khôn-ngoan, 
tùng-trâi và giàu-cò. Con ãy không hè 
giao-dich buôn-bán truó'c khi bõi ỳ cha 
mình. Chúng nào găp su khó, con lièn 
đi hôi cha và theo ỳ cha. Chúng nào phâi 
càn tièn-bac thình-lình, con cũng đi xin 
cha. Con nhò'-cây cha thê nào, thì cha 
giúp-đõ'con thê ãy. Vây, con ãy trõ- nên 
giàu-có. Sau đó ít lâu con ít bói y cfla 
cha nũa, vì nó không chiu phuc cha, muón 
theo ỳ cũa minh thôi. Nó không còn xin 
tièn-bac nũa, nên cha không cho, ròi nó 
buôn thua bán lõ, mãt tièn nhièu cho đén 
nôi bi khánh-tân. Anh em có láy làm la 
không? Con trai ãy có phâi là hình-ănh 
cũa chính mình anli em không? Néu vày, 
phâi coi chúng, phâi àn-năn và thua vó-i 
Cha õ- trên tròi ràng: «Xin Đúc Giê-hô-
va cú làm ban-hũu và khuyên-bão tôi.» 

6 D É C E W B R E . 1 9 3 6 

XÂY LAI VÁCH THÀNH G I Ê - R U - S A - L E M 
(Nê-hê-mi 4 : 6-9, 15-21) 

CÂU GÕC:—Vi dân-su* chuyên thành làm công-viêc 
( N ê - h ê - m i 4 : 6 ) 

Gia-đình lê-bái 3 Décembre I Cô-rinh-tô 3 : 1-9 
30 Novembre Nê-hê-mi 1 : 1-11 4 — I Giăng. 1: 1-10 
1<"- Décembre — 2: 1-20 5 — Sú-đò 1: 1-8 
2 «- — 4:1-23 6 — Thi-thiên 95: 1-11 
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Lòi mô" đàng. - Muòi bon năm sau khi 
E-xo-ra trô- vè Giê-ru-sa-lem ròi, tliì Nê-
liê-mi dãt môt đonn dân tĩr Ba-by-lôn dên 
Giê-ru-sa-lem, xây lai vách thành đó vàlâp 
lai luât-pháp. Nê-hê-mi là môt ngu-ò-i sõt-
sSng lâm dôi vó-i Búc Chúa Tròi và vó-i 
dàn mình, là Y-so--ra-ên. Ông õ- tai kinh-
đò Su-so-, và là niôt nguò-i cao-ti png lâm. 
Òng làm quan chuòc-tùu cho vua, nên có 
dip tôt xin vua ban o-n cho dân Y-so'-ra-
ên dirp-c. Nê-hê-mi có xin phép vè xú 
Giu-đa dê xây-cãt thành dó lai. Vua bàng 
lòng và sai nlurng quan tuó'iig cùng các 
quân ky đi vói ông. Nê-hê-mi là môt 
nguò-i giàu-cò. Ông làm quan tong-trãn 
xú Giu-đa đirp'c 12 năm, dàu vây, ông 
khiêm-nhuòng truó-c măt Chúa ; ông hay 
èàu-nguyên va cũng có kiêng ăn. 

Giâi nghĩa t ù n g câu môt 
Nê-hê-mi 4 : 6. — «Chúng tôi xây-cãt 

vách thành lai, vi dân-sy chuyên thành 
làm công-viêc.» Nê-hê-nii đã bi kê thù-
nghich ngăivtrô nhièu phen đang khi dân-
sy xây-cãt vách áy (Nê-liê mi 2: 10, 19). 
Song Nê-hê-mi không ngã lòng; trái lai, 
ông càu-nguyên nhièu vó'i Búc Chúa Trò'i 
(Nê-hê-mi 4 : 4, 5), nên hp xây xong vách 
thành đó đuoc. Vì đân-su đòng môt ỳ 
vói nhau, nên đã làm xong viêc đó. Nê'u 
tín-đò muón thâng kê thù-nghich, thì phâi 
làm hai đèu : (1) Càu-nguyên; (2) Bòng 
mòt ỳ vó'i nhau mà làm viêc. 

Câu 7-8—«Xây khi San-ba-lát....hay 
ràng viêc tu-bô vách thành tãn-tói, thi 
chúng nó lãy làm giân-đũ, bèn tâp-lâp 
nhau hêt thây đăng đên hâm đánh Giê-ru-
sa-lem và làm cho nó bi rô'i-loan.» Kê 
thù-nghich muón hãm đánh Giê-ru-sa-lem 
và làm cho dân Giu-đa có su loan-lac. Kê 
thù-nghich đê'n thình-linh nhu vây có thê 
làm cho nhũ-ng nguòi Giu-đa đã hũng-hò 
không lo-lãng viêc mình, sê hóa ra sp'-hãi, 
ngã lòng và thôi không làm viêc nũa. Thé 
thì phàn nguò'i còn có lòng dan-đĩ và làm 
viêc cách manh-mê, buôc phâi thôi su 
xây-cãt, không sao hoàn-thành đupc. 

Câu 9.—«Nhung chúng tôi càu-nguyên 
cùng Búc Chúa Trò-i và lâp kê ngày và 
đêm canh-giũ- hp.» Nê-hê-mi vó-i dân-sy 
càu-nguyên và cât nguòi canh-giũ. Su 
càu-nguyên là quan-hê lâm cho con-cái 
cùa Chúa. Khi chúng ta găp bãt-kỳ cái 
chi, mà lièn càu-nguyên vè cái ãy, thì Chúa 

sê giúp-đõ- chúng ta chang sai. Bó-i sy 
càu-nguyên Búc Chúa Trò-i thuòng cúu 
con-cái Ngài (II Sù-kỳ 20: 1-4, 17, 22-24; 
32: 20, 21). Bàu dân Giu-đa có càu-xin 
Búc Chúa Trò-i bao-phú và giúp-đõ mình, 
nhung hp cũng làm bôn-phân mình, áy là 
đăt kê canh-giũ. Búc Chúa Jêsus có 
khuyên chúng ta thi'rc canh và càu-nguyên 
(Ma-thi-o 26: 41). 

Câu 1 5.—«Thì hêt thây chúng tôi đèu 
trô- lai noi vách thành, ai nãy vè làm công-
viêc mình.» Câu 10-14 chép su iigãn-trô* 
cùa nhung nguò-i Giu-đa đã ngã lòng vè 
công-viêc mình. N ê - h ê - m i đinh môi 
nguòi xây-síra phâi đeo guom noi hrng, 
và cũng sâp-đăt cách nào hp phâi làm néu 
kê thù-nghich đén tbìhh-lình (câu 19-23). 
Nê-hê-mi có đăt đũ nguòi xung quanh 
vách thành ãy đê gìn-giũ Giê-ru-sa-lem và 
vách thành. Ông cũng giuc lòng hp hãy 
chién-đáu và nhò'-cây Búc Giê-hô-va, là 
Báng sê cho hp tháng trân kê thù-nghich 
(Lê-vi Kỳ3:22; 20: 3, 4, 13). Khi kê thù-
nghich nghe vè su sâm-sùa cfia Nê-hê-mi, 
thì hp bô ỳ minh, không hãm đánh Giê-
ru-sa-lem, ròi dân-sy trô- lai và làm công-
viêc mình. Nê-hê-mi giao cho môi nguò'i 
cai-quân môt viêc mình buôc phâi làm, 
và hp làm trpn viêc ãy, nèn trong 52 ngày 
hp xây-cãt xong vách thành ãy (Nê-hê-mi 
6: 15). Nê-hê-mi có xung ra cách khiêm-
nliirò'ng ràng Búc Chúa Trò'i đáng khen 
bôi su thâng trân cũa dân Giu-đa. Chĩ có 
môt mình Búc Chúa Trò'i làm hông đupc 
muu cũa kê thù-nghich. (II Sa-mu-ên 15: 
31; I Cô 3 : 19, 20). 

Câu 16.—«Tù ngày đó, phàn nùa só 
đày-tô- tôi làm công-viêc, còn phàn nùa 
kia càm cây giáo, khiên, cung và giáp.w 
«Đày-tó- tôi» túc là quân hô-vê Nê-hê-mi, 
vì chính ông làm quan tong-trãn (Nê-hê-
mi 5 : 10,16). Phàn nùa sô' đày-tó' ông làm 
công-viêc noi vách thành, và phàn nùa 
kia ông đăt làm Iinli canh nhièu chô. Các 
quan-truông đèu đúng ó'sau kê làm công-
viêc đê có thê truyên Iinh chùng nào phâi 
thôi kèn. Nê-hê-mi sâp-đăt mpi su rãt là 
chu-đáo. 

Câu 1 7 , 18.—«Nhũng kê xây-sũa vách 
thành, nhũng kê khiêng gánh và nhũng kê 
chát lên, môt tay thì làm công-viêc, còn 
môt tay thi càm binh-khí minh.» Nhũng 
kê xây-sùa ai nãy đèu đeo guo'm noi lung. 



Môi ngiròi làm viêc xây-s&a thè nào, cũng 
phâi làm lính thê ãy. Thí-du này tô rõ 
rang moi con-cái cùa Đírc Chúa Trò-i phâi 
làm công-viêc mình và cũng phãi biêt 
đánh trân nũ-a. Kê thù-nghich chúng ta 
không phâi là ngu-ò-i ta mà thôi, song cũng 
là Sa-tan và các quĩ cùa nó nũ-a. Chúng 
ta phâi làm công-viêc cách sôt-sâng và 
đũng vũng-vàng trong Đũc Chúa Jêsus-
Christ (Êph. 6: 11-18; II Ti 2: 3 ; 4: 7), 
thì mó-i đirp-cthâng trân ma-quĩ. 

Câu 1 9 , 20.—«Công-viêc thì ló-n và dài, 
còn chúng ta làm râi-rác ô- trên vách, 
ngirò-i này cách xa ngu-òi kia...No-i nào các 
ngiro-i nghe tiéng kèn, hãy nhóm lai cùng 
chúng ta ó- đó, Đũc Chúa Trò-i cùa chúng 
ta sê chiên-đãu cho chúng ta.» Nê-hê-mi 
coi-sóc hét, ông giuc lòng hp và nói cliâc-
chán rang Đú-c Chúa Trò-i sê chién-đãu 
cho hp. Nê-hê-mi tùng biét ràng su- đánh 
giăc ãy không phâi thuôc vè dân Giu-đa 
hay là chinh minh ông, bèn là cùa Đúc 
Chúa Trò-i. Dân Giu-đa buôc phâi làm 
công-viêc mình và nhò--cày Chúa, ròi Chúa 
se làm cho hp đu-p-c tháng trân kê thù-
nghich. Nê-hê-mi có nhò--cây Đúc Giê-
hô-va, không có hò-nghi chút nào hét 
(Xuãt 14 : 13, 14, 25; Lê-vi Kỳ 1 : 30). 

Câu 21.—«Phàn nũ-a hp càm cây giáo tù 
lúc rang dòng cho đén khi sao mpc.» Nê-
hê-mi chia quân hô-vê cùa minh ra làm 
hai dôi, đê làm công-viêc và canh-giũ. 
Dân Giu-đa bèn lònglàm công-viêc và uhù-
cây Đúc Chúa Trò-i, nêu đu-p-c thành-công. 

Ú*ng-dung bài hpc cho môi tín-đò 

Chăiig có cái chi quan-trpng ho-n cho 
tín-đò bàng su- càu-nguyên. Khi tín-đò 
càu-nguyên, canh-giũ và làm công-viêc, 
thì chác se có phép la xây ra. Dàu có su-
ngăn-trô-, cũng sê có su- tbáng trân. Khi 
nào có su- iró-c-ao, súc-luc, su- vũng-vàng 
và su- tin chác, thì mình có thê tháng su 
ngăn-trô- du-p-c và làm viêc cho xong. Néu 
muôn xong vièc, chúng ta đèu phâi có lòng 
manh-mè, cú bu-ó-c tó-i và giũ vũ-ng đúc-tin. 
Moi tín-đò cũng phâi nhó- rang mình có 
trách-uhiêm ló-n đói vó-i loài ngu-ò-i ta và 
vó-i Bôi-Thánh. Tín-đò phâi hiêp vói 
nhau mà ráu súc hàu viêc Chúa. Hiêp 
vó-i nhau thì có súc manh. 

Giâi-quyét ván-đè khó 

Tín-đò phâi làm ngirò'i lính giôi cũa 

Đúc Chúa Jêsus-Christ. Néu vây, phâi cú 
chux cho săn và cú canh-giũ, vì kê thù-
nghich khôn-ngoan lám, vân kiém cách 
làm hai tín-đò cũa BúcChúa Jêsus-Christ. 
Kê thù-nghich không đánh chúng ta khi 
chúng ta chóng-trâ nó, bèn là khi chúng 
ta không can-thân, không nghĩ đénv Nó 
kiém nhũng chô mình không canh-giũ, 
nhũnglúc mình không cân-thân, đè thâng 
trân chúng ta lúc ãy. Thé thi chúng ta 
hãy canh-giũ luôn luôn. Đúc Chúa Jêsus-
Christ và các sú-đò khuyên chúng ta hãy 
cũ thúc canh (Ma-thi-o- 26: 41; I Cô 16 :13). 
Khi chúng ta thúc canh và càu-nguyên, 
Đúc Chúa Trò-i sê cho chúng ta đu-p-c 
thâng trân Sa-tan và nhũng quĩ cũa nó. 
Chúng ta đánh trân cùng chũ-quyèn, cùng 
thé-luc, cùng vua-chúa cũa thé-gian, song 
mà cám o-n Đúc Chúa Tròi, chúng ta có 
môt Báng ló-n lio-n ma-quĩ, áy là Đúc Chúa 
Jêsus-Christ hàng sóng cũa chúng ta (Êph. 
6: 12-17). 

Câu hôi.—Nê-hê-mi là môt ngu-ò-i thê 
nào?—Có- làm sao dân Giu-da găp nhièu su-
ngăn-trô-?—Nê-hê-mi có giúp-dõ- dàn Giu-
đa thê nào ?—Nê-hê-mi có giuc lòng dân 
Giu-đa cách nào?—Hp xây-cãt xong vách 
thành thê nào ? 
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TIN SAU - CÙNG 

Ai-tín.— Bôn-báo mó-i đu-p-c tin cu Mijc-
su Jonathan Goforth, Thàn-khoa Tán-sĩ, 
nguyên giáo-sĩ ó-nuó-c Tàu và là thân-phii 
bà D. I. Jeffrey, đã vè nuó-c Chúa trong 
mpt giãc ngũ, vào thup-ng-tuàn tháng 
Octobre này. 

Ba muo-i năm truó-c, chinh cu đã giuc 
lòng bôn-báo chũ-nhiêm dâng mình làm 
giáo-sĩ. Bôn-báo xin thành-thu-c kinh 
viéng cu và chia buòn cùng ông bà Hôi-
truó-ng D. I. Jeffrey.—7". A'. B. 

Càu-nguyên giúp nhau.—Tôi tên là 
Nguyên-văn-Giáo, thuôc Hôi Tin-Lành õ-
Long-xuyên, xin yêu-càu quí ông bà anh 
chi trong Đãng Christ thuo-ng-xót mà càu-
nguyên giùm vp- tôi đau rát năng, thày 
thuóc Tây đã chay ròi. Bây giò- còn 
trông-cây no-i Chúa thôi. 

Vây, tôi xin quí ông bà hét lòng khân-
đâo cho ỳ cũa Chúa đu-p-c nèn. Ba-ta! 
—Nguyên-văn-Giáo. 


