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h o a - t A w - h Q i 

C O N R A N 
r P R O N G inuôn vât Báng Tao-Hóa 

dirng nèn, con ran là môt loài 
khôn-ngoan, giâo-quyêt hon hêt, den 
noi khi ma-quĩ muón nhâp vào loài 
vât (lè cám-dô loài ngtròi, thì con ran 
vìra ỳ ma-quĩ hon het (Sáng 3 : 1). 
Tlieo lòi các nhà khoa-hoc, đò*i xira 
con ran có thê di bang duòi, khòng 
phâi bò bang bung nhir bày gi(V, và 

chĩ v§ ma-quĩ, là Sa-tan; cũng môt 
thê ây, lan dau và lãn cuôi-cùng nói 
ve ma-quí, thì Kinh-Thánh goi nó Ià 
«con ran» (Sáng 3 : 1 , 2 ; Khài 20 : 2). 

Lò*i tiên-tri thú nhãt trong Kinh-
Thánh luàn ve con ran bi doán-phat, 
nhirng cũng can chàn Bang Cúu-thè' 
(Sáng 3 :15). Khi Đáng Ciru-the đè'n, 
Ngài đií dap con rán (là ma-quĩ) dirói 

I\an ítu-o-ng enri mííi 

cũngcó mâ'y thú* rán mình có hoa, mùi 
rát đep-đe, lông-lãy. Nhirng tìr khi nó 
hiên thàn cho ma-quĩ, thì câ loài nó bi 
ghét-bô, iió phâi bò bàng bujig, ăn bui 
dát, và bi ngiròi ta ghê-so. 

Khi rùa-sâ nó trong viròn Ê-đen, 
Birc Chúa Tròi bát nó phài ăn bui dát; 
đen khi Clnia tái-làm, moi lò*i rũa-sà 
cùa Ngài bj bô di, nlnrng chi riêng con 
rán ci'r phiii ăn bui đát; dù tính-tình 
các loài vàt khác se dtroc dôi mói, con 
nln sê van cvr the ! (Sáng 3:14,15; 
Ê-sai 65:25). 

L È N V À O V I R Ò ' N Ê - Đ E N 

Lan dău và lan cuoi-cùng nói den 
con rãn, thì Kinh-Thánh dùng nó dê 

chàn Ngiii, nlnrng cùng môt lúc ma-
quĩ đã xui-giuc ngu*ò*i ác giet Ngài. 
Boi su* chê't trên núi Gô-gô-lha, Ngài 
dã tháng Sa-tan, đap dãu nó, và trir-
dièt nó dòi dòi vô-cùng ( I Gi. 3 : 8) . 

Dáu hõi thir nhú-t trong Kinh-Thánh 
ô- Sáng-thê kỳ 3 : 1 , tú*c là Sa-tan hôi 
Ê-va vè Lòi cũa Chúa. Ta thír nghĩ 
xem, có phâi dáu hôi (?) tròng nhir 
môt con rán mang-hoa sâp phun nguròi 
ta không? Va, khi nào chúngta đánh 
dáu hôi theo Lòi cùa ô ú c Chúa Trò i , 
thì tna-quĩ chác đang dùng lính nghi-
ngò mà can chét liph-hõn chúng ta ! 

Con nin đã vào viròn Ê-đen, vì Chúa 
cho phép nó thù* loài ngtrò-i; nhirng 
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chang có con ri'ín nào diro'c phép vào 
Ba-ra-đi, là vuòn Ê-đen cùa niró'c 
thièn-dàng. 

Chu-c làm hai Phao-lô 

Klii òng Phao-lò hi dìini tàu tai Man-
to, găp ìnùa dòng, lii-'l giòi lanh, moi 
nguòi đên kiê'm cùi dot dê su'ò'i ; khi 
đang dol mòl khúc go kia, thì niòt con 
rân lue ò- trong Ihâ'y nóng hò ra, và 
nhày vào lay òng Phao-lò ; nhfrng tho-
dàn Urong con rìin dó là mòl qui dê'n 
de liêu-kê't tính-mènh ciìa niôt kê sál-
nhàn, và chác rì'ing dó là sir báo-lhù 
tiv-nhièn. Nhimg ve sau ho thà'y òng 
Phao-lò khòng dau-dón gì ci'i, ho lièn 
doi ỳ, cho ông là mòl vj llian. Cùn 
òng Phao-lò chí rũ con ran dò vào liía, 
nó hi dot cháy, thê* là hel chuyên ! 
(Xem Còng-vu 28: 1-6). 

Chuyèn này cò mòl y thièng-liêng 
rãt hay. Phao-lô làm hình-bóng ve 
lín-dõ ; coii rán, là ma-qiii, lìr lùa dia-
nguclèn.muón can ehê't chúngla.nhung 
nó chăng làm hai ehúng ta diroc; 
chúng la nluV Đúc Chúa Jèsus mà 
tháng iĩó, và nó lai phiíi vào lúa dia-
nguc nfra, ô' dó dò'i dcVi vò-ciing. 

S9* ánh náng mùa ha 

Neu phoi nang nuia ha, thì loài rãn 
mau chê'l, nèn khi măt tròi chói-loi, 
nó phâi núp liong hóng toi. Các nhà 
hác-vàl-hoc ìii-hièm ri'ing con riin luc-
lac (serpvnl à sonnelles) pho'i niuig miia 
ha hai nuro'i phúl thì chê't. Tán-sĩ 
R. L. Ditmars, làiri ô* dòng-vàl hoc-vi^n 
eúa thành Nfru-iróc, dã ehi'rng thirc 
nhir thê'. Quá thàt, Măt TrcVi Còng-
Hình se huy-dièt moi sir thuôc \è cceon 
riìn dòi xu-a» (Khãi 20 : 2). 

Khi Búc Chúa Jêsus dã dùng Lòi 
Kinh-Thánh, là ánh nìing thièn-thirong, 
mà thiing co'ii cáin-dc-, thìcona-qui bèn 
bô di» (Ma 4:11). Cfing víìy, nê'u tín-
do di trong ánh sáng cùa Lò*i Đúe 
Chúa Tròi , fit sê thoát khòi nnru íic 
cùa ma-(|uĩ. 

Con RÒng rát oai-manh 
Có cho Kinh-Thánh nói con ìan là 

cccon ròng.» Con rong iàni hình-hóng 
rál rõ-ràng ve ma-qul, là rvua-chúa 
ei'ia the-gian mò-loi này» (Êph. (>: 12), 
duo'c nguòi ta tòn-lrong rât nhieu, 
dáng so'-h;ìi, và câm quy'èn trèn eác 
mien eao, den nõi dncVng nhir muon ô-
trèn tròi, chiem lííy noi rat tôn-nghiêm 
(Khi'ii 12 : 18 và 20 : 2 ; Ivsai 27 : 1 ; Gi. 
14 : 30; II Cò 4 : 4 ; Lph. 2 : 2; K-sai 14: 
18, 14, v . v . ) . 

Con ròng (V lièn cao và con rông ô-
du<Vi nirc're deu làin hinh-hóng v í Sa-
lan 1 1 1 1 1 6 1 1 chiê'ni láy sir lòn-kính ciia 
dòi, kiêu-ngao vô-cùng, và xung niình 
l:i tdt-Iành, dep-dè ( I I Cò 11:14); 
nhirng nó Ihàt ral nguy-hiêm, vì nó 
thuòng \ui-giuc lòng nguòi la nghi-
ngcV Biie Chúa TrcVi \à Lò'i cùa Ngíii. 

Lê-vi-a-than đáng so' 
Trong sáeh Gióp doan 40 và 41 có 

nói rât I'õ-ràng ve eon rong nucVc, là 
hinh-hóng vÊ ìfia-qui oai-manh và 
dáng so-; so-sánh vc'ri nó, thì ngiròi ta 
ral yôu-hèn, nhô-inon nlnr con cào-
câo vày! Khi chúiig la suj'-nghĩ v'S 
đoan này, thíiy ke thii - nghjch cua 
chiing ta lón là dii'ò'iig n.ào, thì chúng 
la se hè't cày mình, kíp chay dê'n cimg 
Chúa. Thàt rõ-ràng chí có Ngài ci'ru 
duoc chúng ta khòi tay kè thù-nghieh 
oai-manh v:i diing so, là nia-qui! « L è -
vi-a-lhan» liong Giõp 40, 41 cũng là 
con rãn dòi xua (Ivsai 27 : 1). Chfr 
«nu'óc)) có y-nghĩa hình-hóng chĩ ve 
các niróc, các dàn trèn Ihe-gian này 
(Khiii 17 : lõ và 18 : 1). Con rìin nuó'C, 
là ma-quí, dê'n (|ii:iy-i'6i loài ngirò'i, là 
tòi-iuoi ciia nó ; nó ăn bui dà't cua xác 
chet (Sáng 8: 14, 19; I G i . 5: 19). 

Nhirng, câm-ta Chúa, chang hao làu 
nó sè hi dõán-phat ! «Đi're Cluia TrcVi 
bình-an sè kíp giây-đap quì Sa-tan 
duó'i ehàn anh em... Trong ngày dó, 
&ú*c (ìic-hò-va sè dùng girom cúng, 
hVn, và manh mà phal lè-vi-a-lhan, là 
con riin le-Iàng, phat lè-vi-a-than, là 
con ran cong-queo, và,Ngài sê giê't con 
vàl lón dirói bien» (Rô 16: 20; Ivsai 
27 : l).—Ghi Hod-Hòng. 
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