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c) Căn-nguyên cùa phe-dang (câu 
12).—«Tòi có ỳ nói rang Irong anh em 
mõi ngiròi nói nlur vay : Ta là môn-do 
ciìa Phao-lô,— ta là ciia A-bô-Iò,— ta 
là cùa Sê-pha,— ta là cùa Đíing Christ.» 
— Câu nay cal-nghĩa cho ta biet căn-
nguyên str Iranh-canh trong Hòi-thánh 
Cò-rinh-lò là su'kén-chonnguò'i truyen-
dao, nào kè này xirng là theo Phao-lô, 
kc kia theo A-bò-lò, còn nguòi khác 
lai quyel rang vê phe Sè-pha (Phi-c-ro'). 
Tn xin phàn-tích nià hoc niííy deu nlnr 
duó i dày, hau eho rõ<lau duòi cua |)he-
đâng là Ihe nào. 

(1) Sir t r a n h - c a n h giira tín-dÒ 
n g o a i - b a n g và t ín-do Giu-da.— Vâ, 
trong Hòi-lh'inhsáng-IAj) bni các Sú-<t(A), 
thuò'ng có sir trnnh-canh giùa lín-do 
ngoai-bnng và tín-đÔ Giu-da. Phao-lô 
là Sú-do cíia dàn ngoai-bang, eòn Phi-
c-ro' là Sĩr-do cúa <l:ìn (ìiu-<Ia (Gal. 2 : 
8), nèn phe ngoai-bnng lluròng xirng 
Pliao-lô là lãnh-Ur minh, còn phe (liu-
da lai tbeo Phi-e-ro-. Ta Ihi'r xeni hêì 
Iho- nay và Ihcr sau, Ihà'y cãc nòi-dung 
niinh-chĩrng rang sir I ranh-canh ve 
(|iiyen lãnh-lu trong Hòi-lhánh ííy deu 
do oác giáo-sir gii'i ciia phe Gíu-đa ni:i 
ra (II Côr. 11 : 18, 22). IIo t-hííy Phao-
lò diroc Cluĩa ban on giâng-day mòl 
cách inĩ-inân, Iãy làm ganh-ghét muõh 
phá-hùy quyên-phé© òng di, nên co-
dòng xui lín-dò hãy bò sir dnv-dò cun 
òng mà trô' Iheo phíá Plii-c-ro'. Thành 
Ihir, trong Hòi-lhánh Cò-rinh-tò Iruóc 
liĩ:l có safrh hai dnng lón, là lín-do 
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ngoai-hang và lín-do (ìiu-da. Hai <Iang 
à'y vì cái quan-dièm thièng-Iièng và 
cách hoc-hoi khác nhnu nhieu, nên 
mó'i gày nhau lìíin. 

(2) P h e P h a o - l ô và phe A-bô-lô.—-
Bã <Iành ])he Un-do Giu-da dăt Phi-c-
rcr làm dau - Iriròng inình, mà ehính 
trong phe tín-đô ngoai-bang lai không 
hicp-nhúi, chia rn him hai đâng nho, 
ke nay xirng minh l:i ciĩa Phao-Iò, kê 
khác nói ìninh là phe A-bò-Iò. Tai 
sao lai rac-roi Ihèm duòng â'ỳ? (>ó lè 
klió m;i giiíi-diĩp cho ininh, nhirng 
thict-luòng phe dăl Ph;io-lò làm dau 
tal-nhicn nhũrng kc trung-tín vói ông 
bo'i dã n h ò òng nui nghc dao Tin-
lành, và lin f>ĩrc Clnĩa .Icsus-Christ cho 
diro'C cĩru-ròi. Ho cùng Uính òng vì d;ì 
dĩrng sáng-làp Hòi-lhánh Cò-rinh-lò, 
và vì òng có lài thau-hieu các le niau-
nhièin ci'ia dao Bĩrc Chúa Tròi hon các 
giáo-sir khác.— Còn phe theo A-bò-lò 
châc Ià nhii-ng lín-do có hoc-lhĩrc ho-n 
chúng, thích A-bò-lò giang-day ho-n 
Phao-lò, vi A-bò-Iò vòn là inòl nhà 
lluĩc-gia (V thành Alexandrie, có tài 
khàu-bièn, giang gioi khéo hon Phao-
lò. T h e o y - k i c n cùa phe nay, ho 
cho Phao-lò chăng phi'u là mòt nhà 
tricl-hoc. ít Ihòng-lhao vc phan văn-
chirong, ìnv-lhuàt nhrrcàc hoc-giii khác 
<y Hi.-lap, vì có' dó ít thcm nghc òng 
giiing-day. \ 'c snn chúng In sc Iliay 
Phao-lò vin nhi'èu . ly-c(V đăng binh-
vu'c mình doi \<Vi ke kièu-ngao bát-bê 
inình vàv. 
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(3) Phe Đâ'ng Christ . - Còn phe thu 
tir lai la hon hè't, không thèm công-
nhân ngtròi phàm làm lãnh-lu, mà câ 
gan xirng chính mình Báng Christ làm 
dàu-truông mình. Nhũng ngiròi trong 
phe nay là ai, chúng ta thàl khòng lliê' 
nào biê't rõ ; nlnrng dám chác lio pham 
tòi năhg hon hai phe kia nhicu. Vì ho 
khoe-khoang ve sir thòng-eông khăn-
khil vói f>fíng Cbrist, cá gan xirng Ngài 
là díìu phe mình, khinh-tluròng quyèn 
thú-lãnh cuà loài ngirò'i, xem chìrng 
Phao-lò, A-hò-lò và Sè-pha là tháp-hèn, 
chang quyen-hành chi trong Hòi-thánh. 
Nói tóm lai mòt lòi , str t ranh-canh cùa 
phe nay có phan góm-ghiee hcrri các 
phe kia, \ i ho khién cho Bang Chrisl 
von là dău cũa câ Hòi-lhánh ehung, mà 
diròng .phâi Ihay burc dôi ngòi, ha làm 
dau mòt phe dè-mat ò t r o n g llòi-lhánh 
Cô-rinh-tò. 

(4) P h e - d â n g do lòng k i ê u - n g a o 
mà ra.— Vií, lai sao tín-dò (^ò-rinh-tò 
sanh ra nông-nôi da mòl lòng hai nhir 
vày? (̂ ó phai tai ha dav-l<V ciia Chúa 
là Phao-lò, A-hò-lò và Sè-pha mà ra 
chăng? Không p'hâi nhir vây dàu. 
lìa òng von là day-tó Irung-thành cũa 
Bííng Chrisìt, hììu vièc Ngài Iron-ven 
inoi he, lo dem truyen-há eáe phiró'c-
hanh thiêng-liêng cho tín-do Cò-rinh-
tô, cháng hi? xúi hieu ai theo inình, mà 
là khuyên ai nâ'y phâi nlu'rt-làni theo 
r>;íng Christ. Thé Ihì, lai sao sanh 
phe-dáng? Néu la kè-ciVu lè-(tao Irong 
Kinh-thánh day ve plu'-dang, thì thâ'y 
eái hinh ííy phát-hguyên lai lòng kièu-
ngao mà ra. Salomon có nói ràng: 
«Sir kièu-ngao cliĩ sanh ra (ÌOu eãi-lôn» 
{ChânV. 13: 10). Thàt vày, các phe-
đâng trong Hòi-lhánh ci'ia Chúa tìr dò'i 
Phao-lò eho dê'n ngày nay ehí do noi 
căn-nguyên â'y mà ra. Ta thtròng thay 
trong tín-do nguòi nay ké kháe tuô'ng 
mình lu-lúe lir-mãn thành ra lu-thi, 
khôhgchiu phuc- tùngday- tóeùa Chúa, 
du nhfrng tin-do khác Iheo mình de 
dííy ngliich vói ke hè trên, rôi ra khòng 
sao tránh noi cái nan phe-dân>£ 

Tì'Á 

<5> Sa-tan là cha cùa moi thir 
phe -đâng .— Mà Kinh-thánh cũng day 
ráng trong vÕ-tru cái lòng kièu-ngao 
sanh ra phe-dáng thi'r nhtrt là lòng eua 
Sa-lan, lúc nó và các qu! si'r nó h\p phe 
nghich r>úc Chúa Tròi . Trong Ê-sai 
đoaii 14 và Ê-xê-chi-èn doan 28, ta tháy 
rõ nguon lâp phe-đâng áy là su* dem 
ìnình lêii kiêu-ngao, khòng chju tùng-
plìuc Birc Chúa Trò i , quyê't Iên tím-vi 
làin chúa thê cho Ngài nên khô'i phan-
loan, rù-quen theo nó nhièu thièn-sir 
khác de kêt-lhành phe-dang l(Vn, nguy-
hai cho các vàt tho-tao cùa r>úc Chúa 
Tr(Vi, ket-quã lìím sir khon-khó cho vfi-
tru nììy và trò'-ngai còng-vièc cua Ngùi. 

Tliê thì, các phe-dâng trong Hòi-
thánh và trong còng-vièc cũa Chúa, 
dììu Hòi-thánh chung hay là tai chi-hòi 
nào hat-luân, deu do nc i lòng kiêu-
ngao nià ra ; còn lòng kièu-ngao ãy căn-
ct'r noi qui Sa-tan, muc-dích là phán-
ngliich f>úc Chúa Tròi de phá-húy 
còng-vièc ciia Ngài vày. 

<6> BÒn btèu-diên cùa lòng k i ê u -
ngao thu'írng sanh ra phe-đàng .— 
Nói rang lòng kièu-ngao vôn do nguon 
(|uĩ Sa-tan mà ra, phâi l á m ; n h u n g nó 
chang phâi ci'r theo niòt inăt mà llii-
hành kê-hoach nó dàu, bèn là tùy co 
irng-hien, 1am măt khác nhau khòng 
ngai mòt lôi nào. Nhir tai Hòi-lhánh 
Cò-rinh-tò lòng kiêu-ngao áy có bón 
bieu-dièn, môi bieu-dièn gày nèn plie-
dãng rãt quan-hè . Chúng ta dáng ehi'i-
ỳ dõ'n boil biêu-di^n dó 1am, vì ngày 
nay vò-luàn trong Hòi-thánb nào, neu 
có các biêu-dièn ay quã không sao 
tránh khòi sanh phe-dâng nlnr đàrÌ 
Phao-lò. 

Bi^u-diên thú* nhú*t là lòng kièu-
nga>0 hay khoe ve kê dác mình dtii 
cùng Bãng Christ. • Phe tir xirng mình 
là ci'ia Phao-lò tò ra cái bieu-diên ĩ\\. 
Tir ban dău ho nhò - òng mà dirov nghe 
biet dao Tin-lành de tin theo Clnia, nên 
ve sau có ngiròi nào dê'n the cho òng 
giâng-day hììtt vièc Chúa tai dó, ho 
khòng chju nghe, lir cho mình là btrc 
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d à n g - a n h trong H ò i - t h á n h , chia-re 
mình vói tín-đô mói , ci'r khoe Phao-lô 
là thãy cũa niình ch<V không khúng 
.phuc nguòi nào khác nfra. f)òì nay 
trong Hòi-thánh cùa Chúa cũng chang 
thieu chi ngu-òi nhir vày. Ho đã rihò* 
ông nay òng no giang-day dao Tin-lành 
mà dãn-dãc minh den cùng Chúa, nên 
biêt ríêng mòt lòng kính-yèu mâ'y òng 
dó. Sir kinh-yèu nãy thàt chí-dáng và 
phâi 1am, miên là phâi láy lòng doan-
ehánh, gifr buc trung-dung mà làm. 
Còn dè'n su- kính-yèu thái-quá, sahh 
lòng kiêu-ngao khoe-khoang, thàm chi 
nêu có ngiròi truyen-dao nào khác den 
trong hòi mìnb , ho chang thèm nghe 
sir giáng-day cúa ngiròi, tô lòng bà't-
phuc mà cĩr ngo'i-khen so-sánh vói 
nguòi truó'e mãi, n h u vày thàt là tr<V-
ngai sir tien-bò còng-viêc ci'ia Chúa, 
sanh ra biet bao tàt phe-dâng a trong 
Hôi-thánh, gày nên su* hièm-nguy cho 
dòi sông thièng-lièng cùa phan nliieu 
ngirò'i. O' doan ba và đoan bon ciia 
tho' nay Phao- lò chi ra cách tín-do 
khoe-khoang kén-chon và tày-vi ngiròi 
truyen-dao, thàt là vò-lỳ và sai-lãm 
vò-eùng. 

Bièu-d iên thú* hai là lòng kièu-
ngao ve sir hoc-thirc và các tài-trí thiên-
nhiên. Piie A-bò-Iò là bièu-dièn cũa 
lòng áy . Ngày nay Irong Hòi-thánh 
cũa Chúa cùng có inòt «phe A-bò-Iò,» 
nôn-nâ tìm-kiein nhù-ng nguò'i truy'èn-
dao có tiii-tri t b i èn -nh ièn trôi hon 
chúng, giói vê «àn» khiui-bièn, giáng-
day cao-xa và «hay» lííin. Neu có 
ngiròi t ruyên-daogiâng banglò i khòn-
ngoan hoc-thĩrc n h u thé mãi, ho vui 
lòng den nghe m ê ; bàng nlur khòng 
giãngcàch iíy, lìíy làm khò-khan khòng 
thích diroc, tu-nhièn lân lân xa nhà 
giâng. Òi ! có lè phe ay quèn ràng tu-
cácb quan-hè cho nguòi t r u y ê n - d a o 
chang phái o noi tài năm kinh sáu 
truyèn, uyèn-bác cò-kim, mà chính 
no*i quyen-phép cùa -Búc Tbánh-Linh 
h à n b - d ò n g o trong lòng nguòi ííy. 
Nhó* khi Đúc Chúa .Ĩêsus-Christ phong 

chúc cho các Sĩr-dò, Ngài khòng bào 
r ãng : «Hãy nôn-nà tìm-kiem su* hoc-
tlnVc cao-xa ;» trái lai Ngài pbán r â n g : 
«Hãy áa'i trong thành cho <len khi d u o c 
măc láy quyèn-phép t ír trên cao.» Lai 
t h ê m : «Khi Bĩrc Tbánb-Linh giáng 
trèn các nguo-i, thì các nguoi sè nbàn 
lay quyên-phép và Iàm chĩrng vê ta tai 
thành Giê-ru-sa-lem, câ xĩr Giu-đê, xú* 
Sa-ma-ri, cho đen cùng trái dát» (Lu-
ca 24 : 49; Sú-dò 1 : 8). 

Giiì nlnr môt c.hi-hòi kia can phái 
mò'i muc-sir móù den giâng-day, bàn-
bac càn-nhac nguòi có tir-cách thícb-
bièp vói hôi minh, thay có ba nguòi 
trúng tuyên theo ỳ so-nguyèn. Trong 
ba lai có môt nguòi thích-hièp moi bè, 
hôi muò'i phlìn bang lòng het mirò'i 
ruõ i . Đen khi truy-nguyèn, lai có 
mãy ông trong ban tri-sir doán n ing : 
((Khòng duoc , òng áy t ruóc khi clura 
di hiìu V Ì Q C Chúa thì bat quá môt anh 
tho' xây nhà.» Nghe nói dè'n càu ay 
ai náy deu biêu-dòng-tìnb bác ỳ-kién 
t ruóc, diìu rang thàt Chúa có ban 
phiróc cho ông iíy nhièu; dau chinh 
hiy òng có sáng-làp chi-hôi lón, và 
chính trong bòi nbìn tháy òng duoc 
n h à n - l ã n b quyen t>ĩrc Thánh - Linh 
ban-tĩr. Ho quyí't khòng cbiu mòi 
đen chi-hòi mìnb , duy mòt le òng 
niuc-su nììy chang phâi là mach thu-
huo'iig, con dòng cháu g i ô n g . — O i ! 
neu phàn giai-cap trong vòng nguòi 
truyen-dao, neu đan-đo càn tri càn lài, 
nào còn phâi là Hòi-thánh cùa Bĩrc 
Chúa Tròi ìnra, bèn là môt t h ú hòi 
khuyén-hoc, mòl tbĩr hòi á i -hũu mà 
chó*. Ho chang kê lòi cua Chúa phán : 
«Ay chăng phi\i là bòi quyèn-tbê', cũng 
chfing phãi là bò'i năng-1 uc, bèn là boi 
Than Ta» (Xa-cha-ri 4 : 6). Cho nên 
dáha chác rang ban tri-su ày c h a n g k í p 
thòi chày cnng dánb dô luòn ba ông 
Phao-lò, Anh-rè, Phi-e-ro', vì các ông 
áy bíít quá là ke dánh luói , nguòi tho 
may iihà trai mà thôi 1 

Thê thì, cái tinh-than kén-chon, so-
do và lày-vj các dãy-t<V cua Chúa o* su 



hoc-thirc thicn-nhièn, mà khòng nhìn 
dê'n tài-năng tu'-cách Ihièng-liêng cùa 
ho, quâ do lòng kicu-ngao cúa «đâng 
A-l)ô-lò» inà ra, có-tích gày nèn phe-
đáng trong Hòi-lhánh, làm thi<H-hai 
còng-vièc ciia Chúa chang phái íl vây. 

Cái biêu-diên t h i r ba là lòng kièu-
ngao ve phâm-tuóc va tuoi-tác. Phe 
Sè-pha (Phi-e-ro*) là kiêu-cách lòng ay. 
Chac ho quá khoe-khoang vè Phi-e-ro-
dã diro'c chính Hire Chúa Jêsus kèu-
goi và trirc-tiep phong cluVc cho ; và 
chac òng tuôi cũng cao ho-n Phao- lô 
và máy ông kia, nên ho mói hâng lòng 
khà in -phuc . Còn P h a o - l ô và máy 
giáo-sir kia đã khòng điroc thãy Chúa, 
luoi-tác lai còn kém hon ông nũa , nèn 
ho đem lòng khinh-dê, xem các õng 
fív bat quá là thuòng. 

Xét-suy cho kỳ, thì chãng nhirng 
Hòi-thánh ngày xira <"r Cò-rinh-tô có 
lòng kièu-ngao ay, mà chính ô- Hòi-
thành chúng ta ngày nay cũng khòng 
khõi cái dãc-tánh dó. Biê't bao nhièu 
lín-dò lanirtuô-ng rang su* quan-hè h<m 
hê'l là phâni-tiró-c và tuoi-lác, nèn nè'u 
òng nào có chúc-phân quan-hè trong 
Hòi-thánh den thăm-viêng, thì ai nãy 
deu nhóm lai dăng nghe òng giãng-
day. Còn neu là muc-sir cùa bòn-hòi 
dirng lèn giang thiròng ngày, thì miròi 
phììn hét năm bây không muón dê'n 
nhóm, nguò'i năy k e k h á c o n h à lo làm 
còng-vièc rièng, thùa quen niíít nê'l, 
quá nghe sanh lcVn. lìâng có den du-
thính di nũa , thái-dô coi bo-lhò', tàm-
tri diròng khòng chàm-chú, có măt 
dem đàu có vân nhir không. O i ! 
nhũng tín-dò duòng áy thtjt là quá 
theo xác-thit, chĩ biê't kính-trong cr 
pham-lmVc bè ngoiii, còn c h ú e - v u 
Ihièng-lièng bê trong là mòt chú*C-VÙ 
cao-llnrong cùa ngiròi truy'èn-dao, thàt 
ho khòng hieu gì hét. Ho cũng quèn 
ràng phàm nguòfi truyen-dao vô-luàn 
có chúc- tuóc cao hay tháp, deu là dìĩy-
tó- cùa r>úc Chúa Trò i , do 'tíai Ngài 
sai-khién dăng day-dô Hôi-thánh và 
chăn-giir băy cúa Ngài. Neu kê thân 

ngiròi thù, bên khinh dang trong, dó 
chánh là lòtig tày-vi, trái hân sir công-
bình, thàm chí khinh luòn r>iVc Chúa 
Tròi là r>áng sai ho den nũ-a. 

Cháng nhrrng thiên-vi òi pham- tuóc , 
lai cũngtháy có Hòi-thánh kén muc-su' 
hay truyèn-dao o noi tuoi- tác nva; 
quyel khòng công-nhân ngirò'i nào còn 
duo'ng-lhì tuôi tre. Ta vãn hiet Kinh-
thánh day 1 âng hon tre tuõi phâi phuc-
tùng ngirò'i trirong-lão (I Phi õ : 5), 
nhung c.ũng có càu khuyên lin-dò c h ó 
nèn khinh dây-l<V cũa Chúa còn luòi 
trê (I Tim. 4 : 12). Thê' thì, lira-chon 
ngirò'i Iruyen-dao tai noi tuoi cao tác 
lón, bàng lòng vàng lòi day ciía ho chi 
no'i tóc bac ràu dài , thijit làvò-lỳ phân-
dôi hán lè-đao r>irc Chúa Trò i , tô hai 
sanh ra phe-dâng õ' trong Hòi- lhánh. 
He Chúa sai-khien òng nào den day-dõ 
ta, tát-nhièn ta có cái trách-nhièm phái 
nghe,bôi có' ông ay là day-tó- cùa Chúa; 
còn nhu" khinh-de òngquâ là khinh-de 
Chúa vây. 

Vâ, nói dê'n nguòi t ruyen-dao râu 
dài tóc bac, mà nh<V năm xira d u o c 
nghe môt Hòi-thánh kia thieu muc-su, 
ban tri-sir hàn-luàn phâi mtri mòt ông 
khâc den giâng. Ehrorng khi cùng nhau 
bàn-bac, mòt chúc-vicn dirng lên nói 
ràng Hòi-thánh mình có môl tu-cách 
dăc-bièl, nèn eân phâi inòi mòt ông 
muc-sir luôi già lác h'm, dáng c.ó ràu 
coi mói dac-thê. Bàn bàn nói nói, rôt 
cuôc ban tri-sir biêu-dong-tình m<Vi 
ngirò'i tuòi-lác râu bac tóc ràm. ô i ! 
làm nliu- vày e khi b | anh-huòng tinh-
than cũa phe Sè-pha ngày xu'a mà chó . 
Ho thàl lãm thay ! 

Cái b ièu-d iên thú* tir là lòng kiêu-
ngao vê su* thiêng-lièng ciia mình. Phe 
tir xung thuòc ve i>áng Christ lô-bày 
cái lòng ííy. Ho khoe mình đirov, 
thièng-liêng h o n het, có r>;íng Christ 
truc-tiep diiy-do mình moi su , nên 
khòng cân giáo-sir nào cik Ho lai 
tu'ong-tiro-ng mình có sir thông-công 
khán-khí t yói Ngài, tát chang căn đàu-
p h u c ai cã, chĩ can phiic môt mình 



Ngài là đũ rôi. Ngày nay trong Hôi-
thánh chúng ta không thiêu chi hang 
tín-do «thiêng-liêng» áy. Khi có môt 
tín-đô nào phièn thãy giâng hay muc-
sir mình viêc gì, thu-òng trô* nên «thiêng-
liêng)) quá, không can nhóm lai nghe 
ngirò-i giâng-day nìra. Tín-dô áy có le 
suy-nghĩ rang : «Mình ngõi o nhà hău 
viêc Chúa cũng diroc chó*. Chúa là 
f>ăng vô-so-bãt-tri, vô-so-bát-tai, châc 
cũng có ngu* trong nhà mình , day-dô 
mình nhu* tai nhà giâng. Nhũ-ng hang 
tín-đô «còn ăn sũa» đi nhóm lai là 
phái 1am, chí u* ta đã khá rôi, dúng 
vũng trong Chúa rôi, giao-thông mât-
thiê't vói Ngài nhiêu, hăn khòng can 
đi nhóm cũng đ i r o c Thò* Chúa côt ô* 
noi tãm lòng, dũ rôi!...» Ôi, đáng tiê'c 
thay ! các lòi áy cháng phâi tir no-i tín-
đò nói đàu. Kìa quĩ Sa-tan gân quanh 
bên ta, thira co niróc duc thâ câu phè-
luân ay đê giuc lòng ta ban-nghich 
f>ú*c Chúa Trò i , xóc cho ta mòt «cái 
giàm» khiê'n cho đau-dó-n khô-sô-, de 
lán-thành miru-kê' cũa nó mà thôi. 
Thà t rál chãng may cho ho quên lòi 
Kinh- thánh day r ang : «Chó bo sir 
nhóm lai nhu* mãy kê quen làm, nhirng 
phâi khuyên-bâo nhau, và hê anh em 
thay ngày áy hâu gììn chtrng nào, thì 
phâi làm n h u vây chùng nay» (Hê-bo-
r c 10 : 2õ). 

Lai, phe nãy cũng châng chiu phuc 
ai cã, khòng to dáu kính-trong kê bê 

trèn trong Chúa, quă-quyet ràng ai náy 
đèu là anh em, bãt phân thvrgng ha, 
chi mòt mình r>áng Christ là f>àu mà 
thôi. Nhũng ke tuòng nhir vày thàt 
lãm to. Ho chârig khác nào đáng «quá-
khich», dáng «còng-san» thièng-liêng, 
luôn luôn làm cho rôi-loan trong n u ó c 
f>irc. Chúa Trò i , hòng khuynh-phúc 
các quyen-hành cũa Ngài đi . Hôi-
thánh khá coi chvrng nhĩrng kê áy, vì 
có le căn-nguyên gày nên phe-dâng 
dêu do noi ho mà ra chăng. Lòi Kinh-
thánh day ve sir kính-phuc. dăy-tó' cùa 
Chúa ràng : «H«ãy nghe lòi kê dãn-dat 
anh em, và chiu phuc c«ác nguòi áy,— 
boi các ngiròi ãy tĩnh-thirc vê linh-hôn 
anh em, duòng nlur phâi khai-trình,— 
hãũ cho các ngiròi áy láy lòng vui-
mirng mà làm xong chirc-vu mình, 
khòng phàn-nàn chi, vì ay châng ích-
loi gì cho anh em» (Hè-bo-ro' 1,3: 17). 
Cfing day nira r àng : «Hõi anh em, xin 
anh em kính-trong kê có công khó 
trong vòng anh em, là kê tuân theo 
Chúa mà chĩ-dãn và day-báo anh em. 
Hãy lay lòng rát yêu-thiro'ng dôi vói 
ho, vì có các công-viêc ho làm» (I Tês. 
5 : 12, 13). Theo nhfrng càu ay, ta dê 
tháy kê có tánh thiêng-lièng và thòng-
dông vói Chúa t h à n - n i â t ho -n hê't, 
châng phâi là kê bô quyên bè trên và 
khinh-dè đay-tó - cũa Chúa đâu, bèn là 
kê có lòng vàng-phuc. và hay kính-trong 
thuo'ng-yêu ho vây. (Còn tiep) 


