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NEN NOP VAO KHO THANH THE NAO ? 
P. \V . THOMPSON 

C.ác ngiro-i hãy tleni lirt Iháy plián ininVi vào kho, hnu I ' IIO cá Iinrng-1liu"c 11'mu nlià l:i; và lir nay 

Các iiRU-o-i kliá láy «lcii nay iná lliír ta, Bljc (ìic-hõ-va van-qiián phán, xem ta có nio* 

CÚC ci'ra-sò 11-011 IrW cho các iigiro*i. <!<"> pliu-ó-c xuõng cho các n^irtri itcn 

nói khòng cho chíra cluìng ! Mn-la-chi '.i: 1" 

/^•AC.H đây máy tháng, lòi di tliăm 
mièn bièn-hò l)èn ninVc Anh, điror 

(ii|) chuyên-trò v<Vi môi châng thiì'u-
piên quí-phái, ngu'ò'i xú- To-cách-lan. 
Chàng lò Ihái-dò thích nói v8 vâ'n-di' 
tòn-gião. T rong túi tòi cò cuôn sách 
nho nì't hay, nhan-dè là « Y i c c anh em 
dáng l à m , » do giáo-sir kia soan; tòi 
hcn hif'ii ngiiòi thiêu-nicn dò dc xem 
trong hic rãnh-rang. 

Chàng licc màt nhìn cái phu-dc, ròi 
cáin on lòi, và hòi nghĩa inày cluT 
«ci'ia-lc hic |)-])háp.» Chàng nó i : 

—Chăc lòi sc doc sách này, nhung 
xin òng hãy nói s(r cho lòi biê'l rtó Itián 
vi' ván-dc gì dá. 

—Này, ìnuôn nói ngán hcì si'rc, tôi 
chí xin hòi òng m ò t càu: Òng là hãy 
lòi cùa vua George thú năm, vày òng cò 
phâi dóng thue cho vua dc giúp vào 
ngàn-sách chánh-phii hay khòng? 

—I'hái, tòi dóng Ihuc iduiinoi nguòi . 
—Tôt lâni. Ong cũng là hày tòi ciía 

Kua Jèsus. Vày phâi hièu rõ ràng: 
ìiiiu ta tình-nguyên dâng-nôp huc-loi 
và đóng dii lièn vào « K h o T h á n h , » thi 
ìuióc Ngài niò'i cò thè làm so du-chi 
(luoc. Ong cò hièu khòng? 

—Có, dc hièu lâin, mà dò cũng là 
mòt v ràt hay. Nhung tôi khòng hiet 
tlurc-hành y dò ra sao. « K h o T h á n h » 
là gì? Cò phái là niòt hòi nhàn lièn 
lac-quyèn chàng? 

—Không, « K h o Thánhw chí là inòl 
danh-tir Ihuán-lièn mà hác-sĩ bansdeil 

dăl cho inoi mòn lièn dùngđè hàu vièc 
Chúa. Hác-sĩ dã qua d ò i , lúc hinh-
sanh òng cò soan cuôn : «Phân niuò'i 
l)ièt riêng cho Chúa.» Còn sir thuc-
hành phucng-pháp dò , tôi xin hày-tò 
cho òng biet nhu sau này : 

1.—Hãy nhú't-djnh dàng hao nhièu, 
Ihi-du nhu phàn muòi huè-loi, hoãc 
ii hct Ihày phàn m u ò i » Iheo nhu-Kinh-
thánh dã nói. 

2.—Hãy mua cuôn sò chi-thu có hai 
hàng hièn các con só. (ìiá mua cuôn 
s ò d ò tính vào lièn dàng phiìn nnròi, vì 
òng khòng mua dè mình dùng, nhung 
dè hàu vièc Chúa. 

3.—Trong hàng hèn luru, hãy hièn 
phàn nuiòi nhu'ng mòn lièn mình kicm 
duoc . Neu môi luàn-lc kiêm dirocba 
l iăm quan, hày hièn ha nnroi quan. 
Cuôi năin, nèu diroc lòi-lãi hoăc duoc 
tièn khác, thì cũng phãi ghi phiìn muòi 
vào hàng này. 

4.—Trong hàng hèn tá, hãy hicn 
nliùng mòn tièn minh dàng cho Chúa. 
BuÔi sáng Chiìa-nhut, nèu mình dáng 
năm quan, Ihì hày hièn só đ ó vào hàng 
này. 

õ.—Khi cong hai hàng, ta dc Ihày 
mình no' « Kho T h á n h » hao nhièu. 

Ban dàu, chó tlè mòn tièn lan lân to 
qua, nlurng tôt hon là môi tháng nèn 
soát só tièn dàng, xem có ngáng vò i 
[)hàn muòi mình djnh nôp hàng tháng 
chăng. Vè sau.đãquen ròi, thì ha tháng 
môt làn soát sô chi-thu cííng đuòc . 



Làm vây, hê gStp vi£c xúng-dáng. thì 

la có thè dâng nhiêu liên hon. 

().—Hãy nhóiàngphãn muòi dc riêng 

dó Ihuòc vêChúu, Chó không Ihuòc vê 

òng. r)írng đánh mát, đCrng dùhg vào 

\'icc mình. Hãy xin Chúa nhàn lay và 

chi-dan cho mình biêt cách phàn-phál. 

Hãy cir-xi'r theo luong-tr i ." Th ĩnh-

Ihoãng r)úc Thánh-I.inh dát-dàn òng 

cách rál ló-liròng. 

7.—Dău lài-chánh (juá co-hep, cũng 

c h ó SO- h;1l dàu Ihi-hành phuong-pháp 

này. Kinh - Ihánh dav òng phài làm 

viêc áy, lai húa ban phiróc vàt-chál 

cho kc dâng phàn miròi . Nêu ông 

càu-nguyèn và Ihàt lòng làm theo, thì 

phuóc kia châc sê dên nhàm khi mân 

kỳ Chúa djnh, là kỳ tól-lành hon hêt. 

I lai nnroi ha niini nay, lòi lìrng-trài nhu 

vày, nên có thè nói quyêt ràng nhirng 

lòi Chúa húa vó i kc dâng phàn nuròi 

dcu là cho'n-thâl. Vây, chó- bó qua 

ván-dè này, nhung hãy manh-hao bát 

dàu giai-quyét di . 

(S.—Khi dâng phàn ìmrò-i, chó* lò «sác 

mãt cúa kê ti'r-dao,» nhirng hãy nhó 

râng « © ú c Chúa T r ò i ira kc Ihi ciia 

cách vui lòng)) ( I I C ò í ) : 7 ) . Nêu ông 

láv lòng lôl mà dâng phàn miròi, Ihi sc 

dirnc ICrng-trài su Chúa yèu-lluro-ng. 

Nguòi dao-di'rc circ-dicin mà ràu-n khi 

dâtlg licn, c-rmg không diroc It'rng-trâi 

nlnr thc. 

—Đói vó i tòi, vicc này Ihàt mói-la 

<|uá! Nhung rál ích-loi. Tòi sc doc 

Cuon sách này.sc dua cho kc khác cùng 

M ' M i , và sè nói cho muc-.sir tòi híft. 

Cùng nhau lír-giã, ai náy qtiyên-

luycn, k h ò n g n õ ' d ò i lay. 

/ 0 O O 

('huyèn này khicn lòi rál vui, nhung 

lai lio-i huon. \'ui \ i chàngthiêu-niên 

đó dã đu'OT Iháu niòl ván-dc lói-

trong. Buôn vì dã biêt òng muc-sir 

ciia chàng dàu là môt hác dìu-dSl ban 

lhanli-nièn, nhirng không h'c day ho 

(làng p11:ìii muòi cho phài phcp. Cá 

dí'n máv tiêng dó , l íocũng không hiên ! 

Nhiêu nhà giâng dao diròng dà hò 

hàn đê-muc nlìy. Có lc luòng rang hè 

ai hói-câi, thì lúi bac náy càng hoi-cài 

chăng? ('.(') Ic ho xêl \án-dc dâng 
phàn muòi này theo nhu dao Mòi-sc 

chăng? Tòi biêt chúng la thuôc vê o i i -

điên, chó- không Ihuòc \ c luât-pháp. 

Nhirng nêu la CÓ thè nhán-lãnh pluróc-

hanh ciia luàl-pháp hôi váng luàl-

pháp—nhu trong Inrò'ng-hop này—Ihi 

lai sao la không chiu nhâh-lãnh? Ta 

sóng trong àn-dicn, nèn có thc lình-

nguyên dàu-phuc luàl-pháp, há chang 

dúng lám ? 

Có kc dav ràng hcl Iháy ciia-cái la 

dêu thuôc yc Chúa ; vì ho cho ràng ncu 

bão ai chi phãi dâng phàn muòi mà 

Ihòi, át náy liròng mình duoc phcp 

liêu háy phăn lièn còn lai. 

llii Iv-luán nhu thêđáy, nhung la cú 

luàn licp d i : Búc Chúa Trô*i biSu la hièl 

riêng mòl ngày trong hãy ngày. Yì có 

dó la cir-xi'r dai-dòl trong sáu ngày kia 

chàng? Không phài. Trài lai, nguòi 

nào giù ngày (".húa-nhirl dc chuvèn-

tàni th<V-phuoiig và càu-nguyèn, Ihi 

nguòi àv duoc dii-bi hoàn-hào ho-n dc 

ãn-ò- hro-ng-lhicn suól sáu ngày kia. 

Vê liên-bac cũng vày. I lãv dâng cà 

phàn muòi cho Chúa, thì anh em sc 

duoc phuóc và biêt cách l icu-di ing 

phàn còn lai. Anh eni dc Chúa dúng 

dàu hàng trong phàn muòi . di'rnghàng 

thú hai trong phàn còn lai, Ihi dòi 

mình càng Ihcm sung-suóiig hicl bao! 

Cha licn tròi sc cho anh em giài-tri, 

sè siin-sòc nhũng cuôc vtìi-choi cùa 

anh em. 

Nh<m dip xin nói Ihcm dcu nàv: 

lòi gă | ) nhiêu nguòi hrong-lhicn tuycn-

bó ràng tiên-bac cúa mình Ihuòc tron 

\ i ; Chúa. Song, trù vài nguòi dâng 

khcn ra, tòi tháv chlnh kc nói dó dâng 

ít nhút! Chó bát-chuòc niòl nguòi 

kia lón licng phàn-kháng râng: «Phàn 

muòi íl qná, nên nhi'rl-dinhdángphàn 

hai imioi ! » 

Kinh-thánh dav râng nguòi (iiu-da 

nhon-lành nào dâng phàn miròi dúng 



TIIÃXII-KINH HÁO 

kỳ, thì điroc lòi húa làm cho thanh-
virong, dên nôi không nlurng có the 
nòp phàn inuòi và các cũa-lê, song lai 
có the dàng cùa-lê lac-ỳ nfra. 

L ò i húa vói dàn Giu-da dó cũng có 
thè đircrc úng-nghiêm cho tin-dô Bàng 
Christ, vì Ngài không tày-vi ai. Ta 
không miión duoc lò i húa ày sao ? Hãy 
suy-nghT dên moi vicc lành mà mình 
nhò- lièn-bac làm nèn ! Triróc hãy tòn-
vinh Chúa, rôi sau làm phuóc chó 
ngiròi dòng-loai. 

Tin-dò dàng lièn it <iuá, nên trình-
dò Ihièng-liêng cùa Hòi-thánh thirông 
tlià|) (|iiá. « N ê u cácngiroi không trung-
tín vê cùa bál-nghĩa, có ai dein cùa thàt 
giao cho các ng i ro i?» ( L u 10: 11).— 
Ciìa thàt túc là nhũng ãn-tú thuôc vê 

B ú c Thánh-Linh mà B ú c Chúa T r ò i 
giao cho chúng ta. 

Moi nguòi chúng ta sê làm gì ? Chinh 
ta có hoàn-hiio hon, thì tình-hinh mói 
hoàn-hão hon. Chinh ta phài hàtdàu 
phãn-hirng mình, rôi phài phán-lnrng 
nhũng kê quanh mình. 

Cũng hãy bàt-chiróc chàng Ihiêu-nièn 
kia, là ban cúa tôi, mà giái-quyêt ván-
dê này vói imic-sir mình. Hãy nói vói 
muc-sir ràng cuôc trò-chuyên v<" sirdàng 
phàn muòi sc diroc thinli-già hoan-
nghcnh mà háy làu ít nguôi hict cách 
phài dàng ra sao. 

« H ã y lày tài-vàt và huê-Iai dàu mùa 
cùa con, mà tôn-vinh Đ ú c ( ì iè-hô-va; 
vày, các vira-làm con sc dày dir-dàl» 
(Chàm 3 : 9-10). 

CÓ NÊN MÊ-TÍN BÓI-KHOA KHÔNG ? 
r p Ì N - B Ô Bàng Christ có nèn vì thír 
^ choi hoăc muón bièt mà xem bói 

chăng? Thày bói có quâ thàt biet vc 
tirong-lai không? Vê hai càu dó Kinh-
thánh day ra thè nào? Trong dòi tin-
dò Bàng Christ quyèt khòng nèn di 
xem hoăc nói den bói-khoa. \ ' \ có hai 
c ó : môt là bói-khoa giâ-dói, changqua 
thày bói loi-dung dê lùa-gat nlurng kè 
mè-tín mà thôi. Hai là thày bói dua 
mình vào coi thiêng-lièng, giao-lhông 
vói thè-giói các qu'i dfr. Nè'u vày, có 
lè thày bói bièt diro-c dòi chút tirong-
lai. Hòi thè mói xày ra nhũng lòi bói -
khoa, và nhò dó thày bói dircrc quĩ d ũ 
ban choquj 'ên-phép trên ngiròi ta, nhu* 
vày há chàng nguy-hiêm làm sao? 
Kinh-thánh răn-báo rõ làm. Phãi bièt 
ràngcó môt thè-giói các qui d ũ ôxung-
quanh ta, chúng là sú-giá ciìa Sa-tan, là 
vua-chúa càm quyèn noi khòng-trung, 
và là chúa ciìa thè-gian này. Chúng hèt 
si'rc dó nginVi phuc dirói cpiyèn Sa-tan 
dè nghich cũng Búc Chúa Trò i và 
Bàng Christ. Bòi bói-khoa ngiròi ta 
có thè !>j tà ám, kèt-quà thànhdiên, và 

chèt cà xác-thit lân phàn thièng-lièng. 

Sau-lo -, vua nuóc Y-so-ra-ên xira, vì 
mê-tin, nèn kiè'ni môt bà bóng dè càu 
vong ( I Sa 2<S : 7 ) . Vua vàn bièt Chúa 
càm,IxVi vi triróc dã« t r ì rkhòi xi'r idifing 
dòng-cót và nhfi-ng thà}'tà-thuàt)) ( I Sa 
28: \Y). Nlurng mà, tai ím-dù-ro -, Bi'rc 
Chúa Trò i cho Sa-mu-èn, là ngtròi dã 
chèt, hicn ra dè nói vó i vua ràng Chúa 
dã lìa khôi vua, doat lày niróc vua, và 
ngày mai vua sè bi tii-lràn. (Có lê là 
quí Sa-tan dùng quyèn nó mà khièn 
môt hình già giông Sa-mu-èn hièn ra, 
cũng khòng biêt chìrng). Song ft-sai 
8: 19, 20 cò c h é p : « N é u có ai băo các 
n g u o i : Hãy càu-hôi dông-bóng và thày 
bói, là kè nói ríu-rít liu-lo, thì hãy dáp 
ràng: Môt dàn-tòc há chàng nên càu-
hòi Búc Chúa T r ò i mình sao? Há lai 
vì nguòi song mù bói kê chèt sao? Hãy 
theo luàl-pháp và lòi chúng! Nêu dàn 
chàng nói nhu vày, chàc sè chàng có 
rang-dòng cho n ó . » Coi hai càu dó , 
thày Chúa càm nhăt biêt là diròng nào! 
Vày , tin-dò Bàng Christ rát khòng nèn 
xem bói bao giò.—.S. S. 7'. 


