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rT*U đòi thuong-cò dên Uìn-thê', trong 
câ loài kim chì'íc vàng là quí nhút. 

Trong Kinh-Tliánh dã ke den vàng 
triróc hê't vì gàn virò-n Ê-đcn có nhiì3u 
mò vàng, tai xir Ha-vi-la có nhieu vang 
râ'l lÕt. Kinh-Thánh eũng nói dê'n vang 
dô chvrng 475 lan, vì theo nghĩa hóng, 
thì vàng vãn là thí-du vê sir qui-báu, 
tniêng-liêng, cao-tlnrong, la-kỳ. 

Không biet gifr thì màt vât báu 
Khi Bt'rc Chúa Tròi mói dung nên 

the-gian, chác có nhièu vàng lam, vì 
lich-si'r thê-giói làm clnVng nlnr vây. 
Nhirng tiê'c thay, ngtrò'i ta khòng biê't 
chiiông vang, không bièì gitr vàt quí, 
phao-phí quá dôi, nên ngày nay the-
gian rãt hiem vàng, sinli ra bôn chír 
«kinh-tê khùng-hoăng.» Bòi thái-cô 
nguòi la dã dùng vàng làm bàn ghê' 
(II Str 9 : 18 ; Ê-sai 1 : 6, vân vân), Có 
le dói vói các vi đê-vircng, deu nây 
khòng phâi là tôi-lõi đáu, nhirngvèsau 
cà quan-than deu sa-ngã vào dèu rat 
xãu, lirc là dã phí không bic'l bao nhiêu 
vàng dê làm hình-luong nià thò-lay 
(Ba 3 : 1, vàn vàn). Khi nguòi la 
khòng biél gin-giũ- nhfrng sir ban-cho 
qui-háu cũa Bi'rc Chúa Tròi , thì dăn 
dan Ngài cát nhũng sir ay di, là rat 
phíii. Ngày nay van-quoc có mòt vâ'n-
de to-tát là tìin-kiê'm loài vàng, hay là 
che-lao loài- kim khác thay cho vàng. 

Linh-hòn đirtrc nên thánh 
ví nhir vàng 

Vàng ttr cíàu inà có? TCr dtrói dcà't, 
no-i tõi-lăm, thà'p-hèn ; linh-hòn nguòi 
thê'-gian eũng nlur bi chê't và dem chòn 
vi có- tòi-lôi; thàt dia-cau nay là cái 
mô thiêng-Iièng cùa Búc Chtia Jèsus, 
và Ngài dă xuong den các mièn tháp ô-
duói dát mà rihâc cbúng ta lèn (Ê-sai 
51: 1, Thi 139 : 15, Êph. 2 : 16 và 4 : 9). 

Trong các niò vàng tai xi'r Gia-nã-dai 
và mà'y noi khác, khi tbo- mô láy vàng 
ra roi, thì phài dem dê'n các khe suoi 
mh yívíx rà't ky-càng, sach-sê. Cũng 

môl thê áy, khi Đúc Chúa Jcsus c.i'ru-
vót chúng ta ròi, Ngài phài láy Lòi 
Thánh cùa Ngài, là mróc thièng-liêng, 
mà nia lòng chúng ta cho khôi các 
thói quen xâu-xa ctia tính cũ (T í t3 : 5 ; ' 
Êph. 5: 26). 

Đù ehua ? Chura ! Vàng dtroc rùa, 
thì hãy còn rò-i tùng mành, và cũng 
lan nhieu chât do-han. Tho inô pbai 
làm gì nCra ? Phài náu vàng cho trong-
sach và hop thành môt khói. Cũng 
vày, str luyèn-tàp, rèn-dúc linh-hon ta 
thàt lira nhu* str nau vàng cho trong-
sach. ông Gióp ô* trong ltra, dã lâ'y 
liê'ng dúc-tin la-kỳ mà ráng: «Chúa 
hiê't con duòng tôi d i ; khi Ngài dã thír-
rèn tôi, tôi sê ra nhir vàng» (Gióp 23: 
10). ông Phi-e-ro- cũng nói quà str 
thir-thách dúc-tin là quí hcm vangvíìt-
chál ( I Phie 1 : 7). Anh cm oi, có ai 
trong vòng chúng ta bây giò- (langchiu 
str Ihú-lhách, dau-Ôm, thiêu-thon, 
huôn-bã, khòng? Hãy nhó- riíng Bt'rc 
Clnia Jêsus hay dùng li'ra mà làm cho 
linh-hòn nèn thánh và trong-sach nlnr 
vàng. Hãy nhó rang Ngài <r v&i chúng. 
ta trong hòi buõn, trong lò Itra ííy (Ê -
sai 43: 2, và Ba 3: 24-26). Khi ba 
ngurVi Y-so-ra-ên trung-tín cùng Chúa 
bi trói bô vào lò li'ra nóng gap bay lân, 
thì li'ra thièu-dot gì? Chi thièu-dot 
giày trói ho inà thôi, và cbính ho khòng 
bi hai g ì ; cũng vàj', trong lúc thir-rèn 
chúrig la chi tháy giây cùa tòi-lõi bi 
Ihiêu-dÓt bãu cho mìnb dtroc ttr-do 
mà hãu vièc Chúa I 

Khi vàng dang bi liVa nung-nàu, thì 
m'êm Iâm, và chính lúc dó nguòi tha 
vàng dóng àn trèn nó và dúc nó ra theo 
ỳ ciia mình. Cũng mòt thê â'y, khi 
chúng ta chiu str tlur-thách buòn-rau, 
lòng cliúng ta diroc tay khõi str ctVng-
côi, và thành rá nieni-mai trong tay 
cùa Chúa, dê theo ỳ-nuiôn Ngài và 
cũng nhàn-lãnh hinh và ân ctìa Ngài 
( I I T i 2 : Ì 9 ; I ICÔ3: 18; Rô 8: 29, v. v . ) . 
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V à n g dát 
Trong loài k-im, vàng ròng là ro$l 

llu'r vira mem iion he'l, vira bèn hcn 
Irâh Tho có tfie dát vàng cho mdng 
ho'ii bac hoăc dõng, mà vàng vàn 
không Inn-nát. Nó chiu moi vièc, nào 
bi kéo ra, dát inóng, uon di niãi inà 
khòng dirt, không gay. Linh-hôn eiia 
nginVi tín-đò hi llu'r-thách nhieu se 
nhií vàng quí-bán vò-cùng, chiu diroc 
moi sir, uioi vièe, moi (Ija-Vj inà khòng 
ngã lòng. «Birc Chúa Trò'i han inoi 
011 dã goi anh em dè'n sir vinh-hicn 
dò-i dòi cũa Ngài trong Báug Chrisl, 
thi sau khi anh ein tam chiu. khò, 
chính Ngài se làm cho anh em tron-
ven, vmig-vàng, vá tiièm sirc clio)) 
( I Phie 5 : 10). 

Yàng không hir-nát 
Các nhà khoa-hoc nói rang vàng bèn 

hon inoi ioài kim khác, thirc khòng he 
Uir-nát hoãc han-gi (ten-rét) nlur sìil, 
đòng, vân vàn. \ ' : )v , vàng làm hình-
hóng \e ngiriri lín-do có sir song dòi 
d(Vi. «Vày nèn chúng ta châng ngã 
lòng, dau ngirò'i bè ngoài bi lur-nál 
(trong lũra thir-lhách), nlurng ngiròi be 
trong cir dôi inói càng ngày càng ho'n. 
\'ì sir hoan-nan nhe vii lain cùa chimg 
a sanh cho chúng la sir vinh-hiên cao-

trong dò'i dò'i, vò-hro-ng vò-hièn» ( I I 
Cò 4: 16, 17). 

Vàng thàt trong-sach, khòng còn gì 
ò-ue, (lo --baii, thì quí-báu diroiag nào ! 
Vàng dùng ve vièc làm den-lam, đen-
th(V,.hoăc thành (ìriè-iu-sa-leni. N'ay, 
linh-hòn ta bi thir-lhách ròi, sè hóa ra 
quí-báu cho Chúa. 

Vàng vât-chát không quí bàng 
vàng thiêng-liêng 

Khi loài ngiròi pham tôi, thì mat sir 
vinh-hiên thánh-sach, tinh-bach cùa 
Birc Chúa Tròi . Ngiròi ta nuòi-dirõ'ng 
trong lòng dù moi thir tòi-lôi, nào Ihain-
lain, giân-dir, vàn vàn. Sir thani-lain 
tirc là sir thò' hình-tuong, vì mình làp 
dô vàt-chát làm than cho mình, nào lá 
vàng bac, bích-ngoc, quân rông áo dàj 
(Eph. õ : 5 ; (^ôl 5 : õ ) . 

Tôi-loi cfing làm hãi chinh vâl-chãt, 
vi het cii the-gian này se hi Inìy-phá 
boi con thanh-nò ciiâ Dúc Chúa Trò'i 
( I I Phie ; } ) • Nhirng Birc Cluia Tròi 
vãn de dành cho con-cái Ngài hê't cà 
moi Ihir qui-bái) mà trong dòi này 
không có, hay dã có mà mãt vi có' tòi-
lòi. Noi loi-cao ò' trèn InVi là Kinh-dò 
cua vũ-trn nav, là quê-hirorig cùa 
chính Birc Thuong-Be. Thàhh Thánh 
dó toàn bãng vàiig ròng, mòl llu'r vàng 
mà o dirói tran-gian này ta chua he 
thiíy, vì thanh-qunng la-kỳ den nôi 
vàng â'y trong siĩôt nlur thiiy-linh. 

Không có gi trong cà thành dó bi 
che-khnal, hò-lhen ; vày, tir duó-i ngó 
lèn, ai náy nhin qua vò-so nhà-cùa 
lâu-đai lir be mà thay Ngôi cũa Birc 
Chúa Jèsus. Ta di khìip trong Thành 
Thánh mà văn nhìn thav Ngài diroc, 
liirc-tiê'p doi măt cùng Ngài, khòng có 
gi ngan-lro sir giao-lhòng tron-ven. 
Nguyên Chúa cho ehúng ta nhàn-lãnh 
co--nghièp trong Thành Thánh, và làm 
còng-dàn 'rhành đó. 

Thànli viiili-liien, noi pluióc v:ĩ thánli, 
Tluĩnli siuig (V trù'i, vui U\ ! 
Hào qtĩaiig cua ChcriirChúa giõ soi, 
Thành xuâli c.oi tròi, vui lioãi. 
Mnôn tliièn-binli d ù n h;it vui-viiy, 
Không c.lii vui foàtíg Cliúá (V d;iy. 
.Iic-scs sáiig-cliói iõ Uiíiy T.hiôn-tliànli, 
Sô'n»clio này lliì yêii-lènh. (Tliõ-thánh J4S) 

— Clii Hoa-Hftng. 

QUÁN-QUÂN TRUYEN-ĐAO 
( T i d p t h e o trai i f i 12.1) 

toi tai nhà-lh(V «I )en-Tam.» Lóp nay 
cir tien-hành Irông khoiing 'tf năm, 
khòng ai phiii trâ lĩoc-phí, và tính ra 
hàng mâ'y nnro'i ngàn trang Ihicn-nièn 
nhò' dó inà duoc nên ngnò'i- Lóp nay 
day doc, viel, loc.-kỳ (chép mau), ke-
toán ; lai CÓ các nhà khoa-hoc và van-
sĩdii tài dièn-giáng. Ta khó mà Itròng 
bê't giá-li'i cũa còng-cúòc cini-le eôl 
d;jy-dd nlnTng ngtròi Ihãt-hoc liongcác 
i.;iò- nhnn-ioi dó. òn^Spurgeon diroc 
cái vinh-dir khói-xuóiig còng-cuòc â'y, 
là rõ-iàng liim. . (Còn licp) 


