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I—TÍN-DÕ VÓ'I NGÀY SA-BÁT 

T Z I X H - T I I Á X I l chép râng: «Anh em 

jliãy còn giũ- ngày, tháng, mùa, 

năm/u ! Tòi locl ioanh em, e lòi dã làm 

v'uV luóng-còng giũn anh é m » (Cìa 4 : 

l O / l l ) . Sa-hál là ngày lln'r hày trong 

lníìn-lc. Xira nguòi (ìiu-da Ihuòng 

•4iũ ngày dò dc ngh! còng-vicc và thó 

Chúa theo luât-pháp. Còn chúng ta là 

tin-dò Báng Clirisl, chí nhó àn-dièn mà 

dinrc cúu, c h ó chang phãi vàng-giũ 

ngàv nào, hoăc luât-pháp mà đirox ci'ru. 

Cò môt thuycl nói ràng: Tin-dò hày 

g i ò vàng-giũ ngày Sa-hát, U'rc là noi 

Ihco cái lói nguòi (ìiu-da gifr luàt Mòi-

se ngày xira. Xêu dcm sir lin-eày ciía 

lin-dò Báng Christ mà sánh vói cái lè-

thói giũ luât-pháp cũa ngiròi Giu-da, 

thì Ihày hai hèn khác nhau nhu tròi 

vó'i virc vày. Nhiêii nguòi dììu cò lòng 

thièl muôn lin Chúa Jèsus. nhung vì 

chua kè-ci'ru Kinh-thánh cho kỳ-luông, 

cho nèn Ihco làm cái là-lhuycl ày, khó 

khòi làm-lac. sa vào con diróng bál-

chánh ! Than òi ! trèn dòi hiet hao là 

dao, mà kỳ-thiêt khòng phài dao cúu 

nguòi ; hicl hao là dìrò-ng, nhung chĩ 

dira ngiròi tói chón hu-inál! Kinh-

thánh có càu : « C ò mòl con duòng coi 

(luòng chánh-dàng cho loài nguòi ; 

nhung cuói-cùng nò thành ra cái nco 

su chcl.. (Châm 16 : •_».">). ArC W t ' V 

Xua r>úc Chúa Trò i han luât-pháp 

lai núi Si-nai cho loài ngirò-i ; nhung 

không ai giũ Iron luàt-pháp ; cho nèn 

Chúa Jèsus dá tró nèn nguòi', Ihay vì 

loài nguòi mà làm Iron công-vièc dôi 

vói luât-pháp. Ay là nhò su chcl ciía 
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f)à'ng Christ cúu loài nguòi thoál khòi 

cái án cùa luât-pháp vày. The thì tin-

dò i>áng Christ chĩ nhò- o-n chuòc tòi 

cũa Chúa mà đuo*c CÚHi-roi; vì ((Báng 

Christ dà chuòc chúng la khòi su rũa-

sá cũa luât-pháp, hôi Xgài dã nên su 

rùa-sâ vi chúng ta,—vì cò lòi chcp: 

Báng rùa Ihay là kè lii treotrên cây go.>' 

((Nhung Uhi kỳ-han dã duo*C Iron, Bũc 

Chúa Trò i hèn sai Con Xgài hôi mòt 

nguòi nũ sanh ra, sanh ra duói luàt-

pháp, dè chuòc nhũng kè ô- duói luàl-

pháp, và cho chúng la diroc làm con 

nuòi Xgài . . . T ruòc khi đúc-tin chua 

dè'n. chúng ta hi nhôl duói su canh-

giũ-cũa luât-pháp mà chò-dú-c-lin phài 

hày ra. Ay vày, luât-pháp dà nlur 

Ihày giáo dăng dàn chúng la dèn Bâng 
Christ, hàu cho chúng la hôi dóc-tin 
mà duoc xirng còng-hình. Song khi 

đúc-tin dà dcn, chúng- la khòng còn 

phiic duói thày g iáoáy nũa» (Ga .'i: 13-; 

4 : 4, õ ; l\: 2.V25). 

II . — H Ò I NGU'Ò'I Gltr NGÀY S A - B Á T 

1.— Tho-Kò-ma 14: 4 : «Ngiro , i là ai 

mà dám xét-doán lòi-lò- cũa kè khác? 

X ò dùng hay ngă, ày là vièc chũ nò ;— 

song nò sè dúng, vì Chúa còquvèn cho 

nò tlúng vũng-vàng. Xgiròi này luòng 

ngày này han ngày khác, kè kia luòng 

moi ngày dèu hàng nhau ; ai này hày 

lin chàc ó tri ininh.» ('.(*)-!ò-se 2 : 16: 

<(Chò- cò ai doán-xcl anh em vè cũa ăn 
uông, hoăc ngày lè, hoăc ngày mál Irăng 
mói . hoăc ngày Sa-hát.» Kinh-thánh 
dà nói rò nlur vày, sao lai còn doán-xél 

nhũng ngu-ò-i dôi vói ngày Sa-hál cũng 

nhirnhùng ngày khác? (Ga 4 : 10, 11) 



102 THÁNH-KINH HÁO 

2.— Cái ỳ êp nguôi phài giũ- cho khòi 
pham vào công-vièc trong ngày Sa-bát 
thàl là môtđèu dirói dói ít ai làm tron. 
Ví nhir nhũngdo ăn đô măc tù- bên Âu 
M ỳ c h ó qua xú Bông-Pháp , dã phài ô 
Irong cái vòng quá bây ngày r ô i ; vây 
thì nhũ-ng ngu-ói vâng-giũ ngày Sa-bát 
có khi nào dùngđên cácvàt áy không? 

3:— Ci'r theo lỳ áy, thì" cũng không 
thê dùng đu-o-c hòa-khi, đièn-khí, và 
niróc máy, vân vàn, vì trong các xnòng 
áy phài có ngu-ói làm công-vièc luôn. 

4.—Còn nhir bâo ràng: Ngirói ta giũ: 
ngày Sa-bát thì phâi nghĩ tron công-
viêc tir khi măt trói lăn ngày thi'r sáu 
dè'n lúc măt trói lăn ngày thi'r bây, mó-i 
điroc cúu-roi. Vây đoán quyêt cho 
ngirói b xi'r Grcenland và xiV ĩslaride thê 
nào? Vì hai xú- áy không hè tháy 
măt trói trong sáu tháng, rôi lai tháy 
măt trói luôn trong sáu tháng khác. 

5.- -Tháy càu bôi kê trèn, thì rõ ràng 
luàt-lè giũ- ngày Sa-bát châng khác gì 
luàl nguôi Gin-đa xua ô nuróc Giu-da. 
Nhirng bây g i ó ngirói Giu-da liru-Iae 
khìip trên thê-gian , há lai còn g iũ 
d u o c cái luàt-lè áy sao? 

6 .—Theo tho- Hè-bo-ro- 4 : 6-10, thì 
thãy chũ- «Sa-bát» không quan-hê gì 
cho tín-dô Đáng Christ vè su- vâng-giũ-
môt ngày n à o ; song eàn-yêu dên câ 
dói Song. Vì hai chũ- «ngày nay» có 
nghĩa là Đúc Chúa T r ó i khuyên ngirói 
hè biêl mang-linh Chúa ngày nào, thì 
liên tuân-thes tù- ngày dó cho dên tron 
cá dói song mình. 

7.— V ì c ó gì ô i r c Chúa T r ó i xé rách 
cá imàntrongdèn- thóra làmhai miêng? 
Há châng phâi là môt dáu-hièu làm 
chúng vè thòi-kỳ luât-pháp dã bi húy 
rôi sao? Há chi'íng phâi là con du-ông 
vào noi chi-thánh dã m ô rông ra cho 
mõi ngu-ò-i dên gàn Bi'rc Chúa Trò-i, 
chang còn sir gì ngăn-tró- nfra ir? 

8.— Bĩi biêt cái giá chuôc tôi cho 
loài ngirói là chì nhó huyêt Chúa Jêsus 
dó trên cây thàp-tir; vây mà lai còn 
nhò-cây công-di'rc riêng cua ngirôi ta 
nhir thê, thì chang phâi là phu on-dièn 

và coi công Chúa chuôc tôi hã;,yên-
khiêm-khuyêt sao ? (Ga 1 : 2, 4 ; 2 năy 

9.—Ga-lã-ti 3: 11-12 n ó i : «Chã song 
có ai cây luât-pháp mà duoc xirng dó i • 
bình triró-c măt Hi'rc Chúa Trò i j nèn 
dó là rõ-ràng 1am, vì ngu-ò-i công xày-
sê sông bõi dú-c-tin. Vâ, luàt-phí 
không phâi đông môt thú- vó-i d'ta càn 
nhirng luât-pháp có chép ràngj-i năy ; 
nào vàng-giũ- các dièu-răn thìyà ban-
dó mà song.» Vây sao lai b i ô ó i B ú c 
ta phâi nhó luât-pháp, giũ- ng ràng: 
bát, mói diro-c ximg công-bình? cùng 

10.— Tho- Rô-ma 7 : 4-0 dàỳ cùng 
«Bô-i thân-thê cùa ©ãng Christ, arij nói 
dã chêt vè luât-pháp, đăng thuôí i a 

ngu-ói khác, ti'rc là ngirói dã tìr kè c ; } ) 
sông lai, hâu cho chúng ta đircrc kêt-q , c 

cho © ú c Chúa T r ó i . Vì khi chúng ta cò^ 
song theo xác-thit, thì các tinh-duc xâ'u-
xa bi luât-pháp xui-khiên, hành-dông 
trongchi-tbechúngta dã kêt-quá cho su* 
chêt. Nhirng bây g i ó chúng ta dã chêt 
vè luât-pháp, làdèu bat-buòc mình, thì 
du-o-c buông-tha khói luât-pháp đăng 
hâu vièc 0 ú c Chúa Trò-i theo cácli m ó i 
cua Thánh-Linh, chó- không theo cách 
cũ cua văn-tir .» Kinh-thánh phán vây, 
sao lai nói tin-đô ô â n g Christ phâi 
giũ- theo lè-nghi cua luât-pháp mói có 
thê gõ- mình thoát khói tôi-ác diro-c? 

11.— Tho- Ga-la-ti 3 : 10 : « V ì moi kê 
cây các vièc luât-pháp, thì bi rua-sâ, l)ô-i 
có chép rang: ©áng rua thaylà kê không 
bèn-dô trong moi su- dã chép ô- sách 
luàl, đăng làm theo nlrirng su á y ! » Sách 
Gia-co-2: 10 rang: « V ì ngu-ói nào gifi-
tron luàt-pháp, mà pham môt'dièu-răn, 
thì cũng đáng tôi hhu dã pham hè't 
l hây .» Vây xin h õ i : ftói vói hai càu 
Kinh-thánh nây, ta nên hay không nên 
giũ- luât-pháp nhir thê? 

12.— » o c iLio- Rô-ma 4 : l - l õ , thì biêt 
nguôi ta diro-c xirng công-bình không 
phâi bôi nhôícây luât-pháp, song bôi 
dúc-lin. Ông Ap-ra-hani có dúc-lin, 
nên du-o-c kê là công-bình triróc. Sau 
dó 4:50 năm, inó-i có luàt-pháj) ban-bó 
(xem Ga ;$: 17). 
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13;— Vày biêt chang phãi chúng la 
I h'ri phàn cúa Đúc Chúa T r ò i (Khái 

1'.)), nhung Chúa tu b u ô n g - t h a 
ăng ta khòi luàt-pháp dó (xem Rô 

Ga 3 : 23-25; Hè 8: 6, 7, 13). 
ĩ \4.— Sácli Sú-dô 15: 10 nói gán cái 

\ cùa luàl-pháp cho nguòi la mang 
ig nòi, ihc là tlú'r r>úc Chúa T r ò i . 
pc ta càn 23 dên càu 29, thì tháy 

<, buòc nguòi pliâi nghĩ còng-vièc 
ngày Sa-bát là su thò-phuo-ng 

!•—ic hay là sai-làin? 
T Z I r i — V í - d u , luàt-pháp cúa niróc 

r t -bôn không Ihc bát-buôc môt 
nãm/úi Pháp i'r Irong nuôc I'háp phài 

vjèq^n-theo. Cùng mòl lè ày, luàl-pháp 
lOJig Mòi-se xira chĩ rao-truyên chúclê-
l„è cho A-rôn mà thôi, c h ó không còn 
, linh-nghièni dcn nhũng nguòi nhò 
' chúc tê-lè theo ban Mèn-chi-xè-dèc 

(xem Hê 7 : 12-19). 

1(5.— T h o Bò-ma 7: 3-6 nói làn-lòn 
luàl-pháp vói on-diên là bi pham mòl 
tòi ngoai-tình thiêng-liêng. 

17.—Ông Tertullien <r vào thê-kỳ thú 
hai. còbình-phàm vê sir ngày Chúa-nhirl 
tín-dò- Dáng Christ nhóm lai vói ngiró-i 

Ihò là-thàn, rang: «M&C dàu chúng la 
hôi-hièp vói ngiròi ngoai-dao trong 
ngàj'ímúa-nhirl, nhu-ngchúng la chang 
gióng nhu nguòi ngoai dao .» 

ô n g Clémcnl.què ò-thành Alexandríe, 
là môt byc danh-nhon truyên-dao 
nhàm năm 194 S.C., có nói quycl ràng: 
« T h ò i - d o i này không phài là Ihòi-doi 
nên vàng-gifi- ngày Sa-bát nfra.» 

Ông Barnabas, giáo-phu, cóchép sách 
nhàm năm 70 S.C., cũng quâ-quyét 
rang: «BÚC Chúa Trò i chang còn ua-

.thich nhũng ngày Sa-bát nũa, vì Chúa 
dã làp lai mòl ngày mói , là ngày thú 
nhút. A y là khòi-sir môt thòi-doi mói . 
Bòi vày, chúng ta chi vàng-gifr theo 
ngày cúa Chúa, là ngày ftúe Chúa 
Jêsus lìr chêt sông l a i . » 

\"àv thì, ai là nguòi vàng-giũ ngày 
Sa-liút, xin dìrng luông làm nũa mà ngò 
ràng: vì hoàng-dê Constantin (năm 321), 
hoàc là giáo-hoàng Léon (năm 440-4()l) 
dòi ngày Sa-bát mà dùng ngày (}húa-
n hul. 

Nguyèn Búc Chúa T r ò i , Ba Ngôi , cq 
môt và thàt, dua dôc-giá vào con duòng 
chon-thât. — A-men. 
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BÒN-BÂO có nhàn diroc nhiêu bàigiài- 14) Ha-chên (Sáng 29: 18-20). 
dáp càu do dăng trong să 3, tháng 

Mars. Ong lluỳnh - kim - Diêo à Binb-
Pluróc trúng 29 câu và nói gon-gàng; Hòi-
tliánh Trà-ôn trúng 29càu; òng Nhung ò-
Hòi Bac-lièu trúng 25 câu; còn các bài 
khác tlii sai nliièu ho-n. Xin chúc mìrng 
anhcni dã có còng tra-xct Kinh-tliánh mà 
trúng diroc nhu thé. Vày bón-bâo xin 
giài-dáp 30 càu dó dó nhu sau này: 

1) Bét-lê-hem. 2) Na-than (II Sa 12:7). 
3) Nè-hê-mi. I) Sir 27 : 23. 5) Hõi nhũng 
kê nào khát, hãy dên su6i niróc ! và ngirói 
nào không có tièn-bac, liãy dô'n, mua mà 
ãnl Hãydén.inua rirou và sũa mà không 
càn tien, kliòng dòi giâ (K-sai 55: 1). (i)Gia-
ca, C.iu-đe. 7) Ma 7 :12. 8) Thành Phi-líp 
(Sn 12). 9) Giăng Báp-tit, Sú-đó Giăng, 
và Giăng Mác thuò-ng goi là Mác. 10) Gióp 
(1 : 9). 11) Giép-thè (Quan 11: 30 - 40). 
12) Giô-na (4 : 1-11). 13) Ma 13: 45, 40. 

15) Thày 
té-lê làm công-viêc cùa hôi-mac(I)ân 8:) . 
16) Ngirói tù-tnrông cùa dào Man-to- mà 
Phao-lô càu-nguyèn cho cha ngirò'i đirox 
lành binh(Sú28:7-10). 17) Con trai khôn-
ngoan làm vui cha mình; nTiung đúa ngu-
muôi gây buôn cho me nó (Châm 10:1). 
18) Giè-rè-mi (38: 10-13). 19) Khâi 22 : 2. 
20)Ba-vít (Th i23 : ) . 21)Giu-da2l. 22)Gia 
3: 1-18. 23) Gióp 37: 1-13. 24) Và, ta bào 
các ngiro-i, đê"n ngày phán-xét, ngirò'i ta sc 
khai ra moi It'ri hir-không mà mình đã 
nói ; vi bòi lói nói mà ngucri sè đuac 
xirng là còng-binh, cũng bài lói nói mà 
nguoi sc bi phat (Ma 12:36, 37). 25) Xir 
Ma-đi-an, bên kia dòng váng, núi Ilô-rèp 
(Xuát 3 : 1,2). 26) Anh-rê (Ma 10: 2; Gi. 
1: 40). 27) Ly-di (Sú 16: 14, 15). 28)Thi 
90. 29) Mac-dô-chê (lvxa-tè 2 : 5-7). 30) Vi 
các trc dó ra thành nhao-báng tièn-tri K-
li-sè (II Vua 2:23,24). 


