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C H U A T H A Y TOI ! 
HCOIÌ inìit cùa BútC Giè-hò-va soi-xcl klu'ip Ihc-gian, dàng QÌùp íùc cho l:è 

nào có lòng tron thành dõi oáì Ngài»(U Sìr-tty 16:'.») 

1_\Ú"C Thánh-Linh dã lãy làm dep 
* lòng mà ghi-chépeâu Kinh-Thánh 
ìrin iláv, Ihi hin càu ãy phài go-i niôl 
moi càin-súc dăe-biéj trong trái tim ke 
doc. Bđ'i-vòl loài ngirò-i míc tôi, Ihi 
lio hõi-iõi láill moi khi ngtal ring con 
mál ciìa Búc Chúa Trò-i Iheo dõi ho 
kháp no-i ho ili. Nhung ngirô-i thánh-
khiél, ( in-kinh doc càu n.iy Ihi lai 
ihrac gii.ic-lòng, đucrc yên-ùi là dirò-ng 
nào — (ulftng giúp sirc cho ke nào cò 
lòng tron thành dõi-vò-i Ngài.» 

Dtrc Chúa Trò-i tháy tôi I Ỳ-lirù-ng 
à'y nâng-dõ' lôi thay I Chúng ta hay 
nói nlitr vày vó-i tõi-nhoTi dang bi bõi-
iôi trong các vi?c tÕi-tăm cùa h o . 
Nhung v-tiròng ny lai là môt vi Ihuõc 
Ihtriti cho lòng con-cái Búc Cbúa Trò-i. 
Bú-c Chúa Trò-i thíiy lòi I Mál Ngài 
ngó trèn chúng ta I Vày Ngài có Ihc 
khieii lùa thir-lhàch không nóng h irc 

(|uá den nôi liéu-ituôt ta, h â u cho lòi 
húa này diro-c iVng-nghièm tron-vcn— 
«Ngài cháng b e cho anh em bj cám-dò 
quá sírc niìiili (lán. nbirug trong s y 

cám-dò, Ngài cũng 1110 dàng cho- ra 
khòi, bãu cho anh em có thè\ chju 
.luoxo ( I Cô 10: 13). 

Sú-do I'bi-tí-i-o- viet ràng : «Màt cùa 
Chúa doái-trông nguòi cõng-blnb» (I 
i'hie 3: 12). Ê-li-hu nói ràng: cMat 
Búc Cbúa Tiò-i xcui-xét duò-ng-lõi loài 
i»ftu-(>i»'(Gióp 34: 21). Châng có su- gl 
kin-giáu inà mál Ngài không tluiy 
lugc. «Thãy <r£u truo-trui, và lô ra 

i i i r ó i - mál Bãng mà chúng ta'phài thua 
lui»(He 1: 13). Thàt dàng ciao chúng 

la gln-giũ Inm-hõn và có-lích cùa iiiìuh 
cho (hánh-sach lllôn I 

Dúc Chúa Trò-I thn'v tôl I Nfiài 
thà'y no-i lõi-lăm cĩĩiig nlur Ihãy nci 
sáng-tõ Ngài Ihãy mn khò-khăn ciing 
nlur Ihãy.no-i dc chiu. Ngài bicl kbi 
chúng la ngõi xuõng và di'rng dáv, và 
«lùr xa Chúa hièu-bicl ỳ-turVng lòi» 
(Thi 130; 2). Vi nliln Ihãy chúng la 
bàng con niàl lũ-ái, nho-n-hien. nõn 
Ngài biet phãi làm cbi de ClVn-giúp 
chúng la. Ngài Ihãy nhfrng kè di clltra 
virng-vàng, nfill bi'ra vòi ho rang . «Ta 
sê dav-do ngiro-i, chi cho ugirn-i ron 
duò-ngphàitli;niállasPchãinchú HK>rOri 
mà klinycii-iiay ngu<ri» (Thi 32: 8) 

Tln-tbién 33: 13 chc'p rfing : n B i r » 

Gié-hô-va tir trõn Iròi ngó xuíing. nhlti 
Ihãy hííl Ihãy con-cái loài ugiròn.B 
Ngài Ihãy nliũ-ng ke căn diroc Ihirorilg-
XÓt, nhĩrng kè cf in diro-c giái-ei'ru. Con 
inãl Ngài ngó cliăm ho, vì càu \H, 19 
cbép râng: «Kia, Dlát cùa Bi'rc Ciic-bô-
va doái-xem ngirò-i kinh-so- Ngài, c.í 
đen nginVi li'ôiig-cây SU nho-n-lír Ngài, 
dàng ci'ru...» 

((Ngiró-i oòiig-blnh kèu-ciìu, Bi'rcíìié-
hó-va bèn nghen (Thi 34: 17). Chíie 
Búc Chúa Trò-i nghe và dáp lai (ie'ug 
kâtl cùa ngirò-i công-binh, vi con inãt 
cùa Ngài ngó chãin ngiró-i — *M£l Bi'rc 
(Jiê-hõ-va doài-xcm ngirò-i còng-hìnli, 
ló lai Ngài nghe tiíng kèu-cSu cùa llOk 
(Thi 34: 15). 

Đúc Chúa Trò-i thtíy tôi I Sao lôi 
phài sa-hãi? Sao tôi pbãi lo-l^ng? 
Tói biét ràng mál Ngài luôn luóu ngô 



Gvorn T H Ã U 
Ci'iíp ineo 

cliăin tòi, theo dõj inoi viêc xây ra 
liong dòi lòi, váy tlii sno lòi lai kbông 
có the" làm ilico Uri Phi-e-ro* khuyên-
day mà tttrao moi.dìhi lo-l.ìng mình 
cho Ngài, vì Ngài hay săn-sóc tôi» (I 
Phie 5: 7)V Mflt Ngài tír trò-i luôn 
luôn ngó-xem lòi, thê thi sao tôi lai 
không thi dõng-lhinh vó-i tãc-giiì Tbi-
lliiên mà nói rang: « T ò i ngiró-c niiU 
lèn hiró-ng cùng Ngài, bò-i Bâng ngir 
lièn các ti'rng lió-i» (Thi 128 : 1). 

Kbi jriât lòi nhin lôn găp mâl Ngài 
i\bìn xuóng, thì Ur long tòi pliftl ra mòl 
tieng xú-ng-ho-p «te. tò lòng kinb-niSn, 
(in-cây Cba tòi —(iA-ba ! Cha ! » (Rò 
S: 15). «Buòi súng'toi sê dáng l<Vi cău-
iitfuyèn NRãi và HRUffC niSt IGn» (Thi 

H Õ N L I N H 

Iranff !>3) 

5:3—theo mòl hân khnc). aHíri Dúrc 
Gié-hõ-va, Xiri soi I'rén x'húng lòi su 
sãng măl Ngài» (Thi •!: (>). « X i 1 1 hãy... 
làm cho màt Chúa sáng r.hói» ( T h i 
80 : 8, 7, 10). 

Málanh em hãy agó chăin Bùo Chúa 
Tròi Inòn. Chúng ta hãy lìin-kiffm 
miit Ngài vái su- (l:ìii-il;ìl cùa con mat 
Ngài. Chúng la hãy thành-lhire. nói 
i à n » : «Mãl kc tòi-tú- Iròng no-i lay ông 
chù mình. miìl con dòi trông mri lay 
bà cliA minh thi nno, lliì inàt rhúng 
tòi ngirõ-ng-vong Gic-hô-va Bi'rc Chúa 
Trò-i chúng tôi thè Ìyn (Thi 128: 2) . 
Hãy ci'r tin quyí l rang Búc Chúa Trò i 
Ihay lòi d£ dát-dira tôi bíít-cú chô nào 
con duòng lôi trài qua, 



BITC CHUA T R t f l PHAI CU*U LOAI NGLTO'l! 
' I 'HONG vuò-n nhà lòi mòt con gà me 

dăn bjũrn eliuc gà con di kiè'in ăn. 
•<Cyel Cucl Cucl» Gà me tlnh-lào, 
lunli-le, không ngòl chnm-nom, gìn-
giũ gà con. Tôi lliáy gà con xinh-dep, 
hc.ii ÌI lai chup môt con. Túc llil gà 
me nòi giãu, kcu lOn, gitrong cánb, 
gio- inõ, xông lai giao-chicn vòi lòi. 
Nó liành-dóng nlur vây môt các.li lu-
uhién, chaiig ai day-hâo. 

Tir gà me đè'n ngirò*! m e 
I'õi lilnli - plinc Báng Tao-Hóa vi 

Ngài dã phú c.lio loài gã hèn-ySu dó cái 
trirc-giáo binh-virc con-oài. Nhirng 
tôi càng kinh-phucNgài han nũn khi 
l ô i nghĩ dcn lòng nguòi me. Tôi 
tifi'rng r&ng buo nUiêii dúc-tánh cao-
qul cùa loài ngirúi dcu có llif llin dirov. 
trong lòng nguòi me dòi vói con. Ta 
thír kè xem: Yèu-thuo-ng, miôi-nãng, 
0116-0110, gln-giú, day-do, tha-lhú, hi-
sanh vô-han, còn gì iifra? Oi I Há có 
càm-tluli qúi-báu nno mà nguòi me 
kbòng dem liròi-do trèn thãn, hôn di'ra 
con minh dã mang nijng, dê dau? 

Và khi con dau-ySu, làt-nguyín, gáp 
tni-nan huy mno vòng nguy-hiêm, lai 
là lúc làm-llnli cao-qui cùa ngiròi me 
lèn dín chô tuyèt-vò-i. \\a\ các )>âc 
vAn-hao, thi-sĩ. hãy ca-ngo-i lòng yêu-
Ihiro-ng trõ-ĩ, liièn cùa ngirò-i me, — 1 1 0 
là phán-ãnh cùa 

Lòng Y * « - thiro-ng eùa 
Birc Chúa Trò-i 

Táiii-hôn tòi sũng-sò-, kinh-ngac, cúi 
sát dàt thíV-lay Báng Tao-Hóa, tírc là 
Búc. Chúa Trò i khòn-ngoan, quyên-
phép vò-cúng vì lòng yèu-lliuo'iig cùn 
Ngà i không ai dò dircrc. Môi kbi 
chúng-kiê'n lòng yéu-lhuong cùa gà 
nic và cùa ngirúi me, Ihl chiing ta hãy 
yftn thftn lãng tri mà suy-gfim v í lòng 
ycu-lbuong cùa Búc Chúa Trò-i doi 
vó-i loài nguòi, 

Nfiy dày, hinh li'inli cùa uguò-i dòi 
ifS tn rõ Irnnii Kinh-Thánh ì tChúnil 

la hè't thãy... sõngtbeo (ir-duc xác-thil 
minh, làm tron các su ham-mê cùa 
xàe-thjt và y-tirông cbúng ta, lu-nhièn 
làm con cùa su thunb-nò.n Loài nguòi 
nbir vày tliát đàng glièt, nhung «su 
yêa-tbuorng i'r tai dày i í y chang phài 
cbúng ta dâ yèu Búc Ctiúa Tròi , nhung 
Ngài dã yèu cbúng ta, và sai Con Ngài 
làm cùa-lè chuòc tôi c.'iúng lu.>> 

Be" laui cùn-li; chuòc tòi chúng ta, 
Con Búc Chúa T r ò i , lò Búc Cbúa 
Jésus-Clirisl, dã son| môt dòi tion-
ven, vô-tòi ; vl nêu Ngài bi tôi-lõi vKn-
vuo-ng.cai-trj. thì giâi-lhoàt loài nguòi 
tnac tòi sao diro-c? llôi Ngài dã dâng 
chính mang sõng cùa minh bàng cách 
dS huyè't bàn trèn Thflp-tu-giá. đì. 
chuôc tòi cho loài uguòi và cho chinh 
các anh em dang don liài này dày. 

Thi-du : 

Tòi quá ìin-liêii, l)Kn sacli gia-lài, 
trôV nên nghèo-khò, dói-rácb. Anh 
dòng lòng thuang, 1)6 tiên chuòc lai 
nhà, ruông, dàt cùa lôi, dè" tèn tôi vào 
lir khE rôi trao lò- kLÍ cho tòi. Tòi 
chì căn cáin crn anh, rM ky lèn vào lô 
khí, tlil licn Irô nèn gièll-CÓ nhu truóc. 
Nhung nru tôi không chju nbăn an 
anh, lai xè tú khc kia di, thi lôi vàn 
phài nghèo-khô, dòi-rãch. 

Gia-tài mà anh em bàn di túc là linh-
hrìn quí-báu, hãng còn •IcVi đò'i cùa anh 
em, dã vì pham tòi <tô cách mà phfii 
hir-mát. 

Nghèo-khò, đóí-rách túc là din-vi 
hién-tai cùa tÌDh-hõn loài ngin'vi. Vì 
CÒ xa-câch Búc Chúa Trúi, là Nguôn 
Su SÔng, nên Iinh-hon chúng ta khò-
hóo, cay-dâng, sttu-khô, bi ma-qui và 
tu-duc cai-lri. 

Nguôi ban chuôc ìai là Búc Cbúa 
Jèsus-Christ. Vi Búc Chúa Trôi ce 
lòng yèu - thuong vô-han, nên buõc 
Ngà i phài ki ím ekcb cúu-vôt loài 
nguò-i. Và vlBiVcl'.húiiTrò-i cóquyín-
phén vô-han, nèn Ni'í "hiíc phãi ct'ru-



TIIÁNII-KINH UÀO 

wVlduacloài ngiròi.. Chinh Đúc Chúa 
.lèsus-Christ là phirang-phàp dòc-nhúl 
cùa Bírc Chúa Tròi dúng dê círn-cbuôc 
loài ngiròi. nChang có su- ci íu-ròi 
Irong dãng nào khàc; vì ò tiircVi tròi 
cbâng có danh nào khàc ban cho loài 
nguòi(ngofti ra danh JÊSUS-CHRIST) 
ilcchúng ta phiii nbòdó inà dirrrcCÚ-O.B 

Giá chuôc lni ti'rc là liuyut v õ - t ô i 
cùa Dúc Clii'ia Jêsns-Cbri&t itâ ra trén 
Thàp-ln-già. Sír-dôPhao-Iònói rãng: 
nCbúng ta giâng Christ bi đông dinh 
trên cày Thàp-Iir, là su- nguòi Giu-đa 
láy làm girong xãu, dàn ngoai cho là 
dii-dai; BOng lc, vênhũng nguòi dtror 
gpi,... thi Điíng Christ là ijnye'n-phép 
cùa Bírc Chúa Tròi và sijr kbôn-ngoan 
cùa Bírc Chúa T r ò i . » Huyè't cùa Bírc. 
Chúa Jésus có llic chuúc moi tõi cùa 
moi ngiròi Ihuõc vÌ! moi ìuròc. trài 
(|iia moi dòi . Thàt là mòt quyen-phcp 
vô-cũng kỳ-diên.có linb-nghièm vimt 
iiuà Iri tiro-ng-Uri/ng cùa nbírng ngiròi 
lliòng-sàng hmi hel. 

T ò kbe tírc là công-o-n cúii-chnòc 
cùa Ngài dã hoàn-toàn và diro-c Bírc 
Chúa Tròi chírng-nhâq, ktióng ean ai 
Ihèm chút gi nfra. Triròc khi Bírc 

Chúa .Icsus trúl lioh - hõn trên cày 
Thàp-tir. thi Ngài phàn rãng : «Moi 
vié.c dã dirox tron l » Ky lên vào tò 
khí lírc là lin-cãy Bírc. Chúa JéstlS-
Christ, nhânNgài làm Círu-Chúa iuình, 
kê Ngài chiti cbét trên cày Thâp-tir là 
vl chinh inlnh ta. 

Anh cni i|iiá-quyet tin-cày Ngài, thi 
trong lòng dii và dòi songanh em sê 
có nhiYng vicc 1(1 - lòng thirc hiõn. 
(ìánb lòi-lõi dc niiiig anh ein b&y làti 
sê ròl hÌÌ ; giãy tõi- lòi trói-buòc nilll 
Clll bay làu sc dírl hcl. Thay vi huni-
incn tôi-lòi, anh em sê gòin-ghól nó, 
glií'-tòm nó, chõng-c.ir nó. liãt-luàn nó 
xòng-hãm anh Clll hũng hinh-trilng nào. 
Si.r vui-iiiù-iig, liìnb-an thành-sacli và 
hicn-hiít Búc. Chúa Trò i sc lràn-ng$p 
loàn-thãn cùa anh cin. Nói tóm l.ii. 
anh cm bàt dSu luròng sir song iliVi 
ilòi cùa Bírc Chúa Tròi han cho. hút 
dììu ncni phiròc làuh cùa Thiên-dàng, 
là no-i anh cm <V dòi dòi vô-cimg Slil) 
khi lia kbõi dòi nãy. 

Anh em hãy tin Bírc. Chúa Jêsus-
Christ chinh lúc nãyl Bàng không, anh 
em sê hicnc.-hinh díri dòi , chang khàc 
c.hi kê xé t<V khi- c.huôc gia-tài mình. 


