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/ ^ • H Ă C anh em chi em kê-cúu Kinh-
' Thánh, thfđã thãy nhiêu mang-

ljnh cũa Búc Chúa TrcVi. N h ũ n g 
mang-ljnh ãy răt là cao-xa, đê'n noi 
nhieu khi anh em muon ngã lòng vì 
không đat tcVi. 

Vì chinh Đúc Chúa Tròi là Bãng 
Công-bình, thánh-khiét: Ngài cómvrc-
thuác cao-xa cho con-cái Ngài, túc là: 
«Hãy nèn tron-ven nhir Cha cácnguoi 
íVtrêntrcVi là tron-ven»(Ma-thi-o5: 48). 
«Hãu cho ngiròi thuôc vè Búc Chúa 
Tròi đuo-c tron-ven và sám sãn de làm 
moi vièc lành» ( I I Ti 3: 17). 

Cám on Chúa, Ngài không bâo chúng 
ta làm deu gì mà Ngài khõng san lòng 
ban quyen-phép đê chúng ta có thê 
làm theo. Thât nhvr vây ! «Nguyên 
xin Ngài bòi Búc Chúa Jêsus-Christ 
khiê'n anh em nèn tron-ven trong moi 
svr lành, đăng làm thành ỳ-muon Ngài 
và làm svr đep ỳ Ngài trong chúng ta» 
(Hê 13: 21). 

Tin-túc la-lùng năy truyên cho moi 
ngirò'i, không vi-nê ai, «vì moi nguài 
đèu đã pham tôi, thièu mát srrvinh-
hiên cúa Đúc Chúa T r ò i » (Rô 3 : 23). 

Chúa biêt nhcrn-loai không thê' nào 
tvr mình làm tron ỳ-muôn Ngài, cho 
nên Ngài không cây loài ngvròi làm cái 
gì hêt. Dãu chúng ta dã tin Chúa làu 
năm, cũng không có quyèn-luc trong 
mình mà vâng theo mang-linh cũa 
Birc Chúa Trò i . 

Nhièu tín-dô tuàng lâm râng: Mình 
sê lãn lãn tói bvrc tron-lành bcVi ép xác, 
đoc Kinh-Thánh và cãu-nguyên nhieu. 
Nhvrng ho càng ngày càng câm-biêt 
svr yêu-đuôi, vô-quyên cùa xác-thit. 
Luong-tâm cvr cáo-trách mình luôn vì 
tôi-loi cú dính-dáp theo mình. 

Bvrc Chúa Trò-i phâi nhin-nhucchcV-
đai đên khi chúng ta thăt-vong vè 
chinh mình và chĩ nhò-cày Ngài làm 
tron ỳ-muõn Ngài trong chúng ta (Rô-

ma 7:18; Phi - l íp 3 : 3 ) . Chúng ta 
khôngcăn khóc-lócnài-xin Chúacúu-
giúp mình hoài, vì Ngài đã dvr-bi 
phvrong-pháp cvru-roi tron-ven cho 
chúngta ròi. « K ê nào tin.thì moi virjc 
dêu đuoc câ» (Mác 9 : 23). 

T Ô I - L Ô I 
Ban đãu Búc Chúa TrfVi và loài nguòr 

(A-dam và Ê-va) giao-thông cùng nhau 
cách thân-mât. Không có svr gì ngăn-
tiô- giũa ông bà tô-tông và Bâ'ng Tao-
Hóa. Moi svr là tron-ven vui-vê, bình-
yên câ. Chúa chĩ muôn ông A-đam, 
bà Ê-va hoc-biet lvra-chon theo svr lành 
và chôi-bô sir dũ, cho nên Ngài dăt 
truóc măt ông bà hai con ducVng, là 
con đucVng sõng và con điròng chê't 
(Giê 21: 8). Chúa bièu ông bà theo 
con điròng sõng đê gan-gũi cùng Ngài 
vàlãnh moi phuóc lành cua Ngài ban 
cho luôn luôn. Truócmăt moinguòi 
ngày nay cũng vày. 

Nhung vì có A-đam và Ê-va lvra-
chon theo sir giâ-dôi cùa ma-quĩ han 
là lòi phán cũa Búc Chúa TrcVi, nên 
làp-túc ông bà sa-ngã vào vuc sâu tôi-
lõi. Tù ngày dó câ the-gian bi cV trong 
svr tõi-tăm, phvic duói quyèn-hrc qui 
Sa-tan ( I Giăng 5: 19; Sú -26: 17, 18). 

A - B A M I VÀ A-ĐAM II 
Lúc ngiròi I pham tôi, Búc Chúa 

Trò-i liên húa sai ngiròi I I , làBúc Chúa 
Jêsus-Christ (Sáng 3 : 15), hãu cho bòri 
công-lao huyêt báu Ngài, thê-gian sê 
đucrc cúu (Côl. 1: 12, 13 ; 2 : 15 ; I Gi. 
3 : 8 ; Hê 2 : 14, 15). 

Lvra-chon theo ỳ riêng mình, A-đam 
I đã nêm trái cãm và đem su chêt cho 
moi nguòi (Sáng 3 :6 ; Rô 5: 12). 

A-dam II lua-chon theo ỳ-muon cùa 
Báng đã sai Ngài dén, và làm tron 
công-viêc Ngài. Vì ccV dã nê'm su chêt 
nên Ngài đem svr sõng cho moi ngucri 
(Giăng 4 : 34; Hê 2 : 9; Giăng 10 : 10). 



THÁNH-

Vì linb-bõn nào phahi tôi thi phài 
chê"t (E-xê 18: 4) , cho nên Đú-c Chúa 
Tròi phài làp phircng-pháp cúu-rõi 
b6i su dô huyêt chuôc tôi; vì sanh-
mang (linh-hôn) cùa xác-thit 6 trong 
huyè't (Lê-vi Kỳ 17 : 11 ; Hê 9 : 22). 

Nhũng cùa-le dên tôi trong Cuu-Uó-c 
chì vê Đúc Chúa Jêsus, là Bàng thay 
măt loài nguòi; vì Ngài dã hièn ra chĩ 
mòt lăn, dâng mìiih làm tê-le de" cãt 
tôí-lõi di (Hê 9 : 26 ; Giăng 1: 29). 

L U Â T - P H Á P 

Bia-vj loài nguò-i thàt Ià bai-hoai, 
vò hi-vong, vì loài nguòi khòng có 
phucng-pháp tir cúu mình. Nhung 
trucc khi Búc Chúa Trc i có thè cúu 
ai, chính nguci áy phâi câm-biè't dia-
vi l>;ii-hoai cùa mình. Băngkhôngthi 
chHng biet mình căn Ngài cúu-rõi. 

| Búc Chúa Trè-i dã ban cho dân Y-so-
ra-ên luàt-pháp ciia Mòi-se làm muc-
thuó-c cho ho. Ngài muon dân Ngài 
câm-biêt su công-bình, thánh-khiet 
cùa Ngài, hâu cho ho sê bang lòng làm 
(làn thánh cho Chúa mình. 

Dân Y-sc-ra-ên bj dui-mù thiêng-
liêng vì khòng hièu phucng-pháp cúu-
rôi cùa ĐúcChúaTrci. «Bci hp khòng 
nliàn-biét su công-hình cùa Búc Chúa 
Trò-i và tìm cách làp su công-hinh 
riêng cùa mình, nên kliông chiu phuc 
su công-bình cùa Búc Chúa Trc*i» 
( H ô - m a l 0 : 3 ) . 

Bôn ngàn năm trucc khi Búc Chúa 
Jêsus giáng-sanh, Búc Chúa Trc i sãn 
Jòng xung công-bình moi nguò-i cliiu 
nghì công-viêc riêng cùa mình và chì 
tin-cây mòt mình Chúa mà thôi. 

Bô-i dúc-tin, A-bcn lua-chon theo ỳ-
'muõn Bú*c Chúa Trc i và dã ducc xung 
công-bình (Hê 11:4). ông â'y còn nói 
cho chúng ta ngãy nay, vì ai theo ỳ-
muãn Búc Chúa Trc-i còn lai dci dci 
( I Giăng2: 17). 

B6i dúc-tin, Hê-nóc đôirg di cùng 
Búc Chúa Tr6i trong ba trăm năm, 
roi mfít biêt, b6i vì Chúa ti&'p ngu6i 
lên Thièn-đàng (Sáug 5 : 22-24). 

INII BAO ' 119 

Bci (I6c-tin,Nô-ê là mòt nguci công-
binh và trpn-ven, dông di cùng Búc 
Chúa Tr6i (Sáng6: 9) . 

Bci dúc-tin, Áp-ra-ham đã vàng 
mang-linh cùa Búc Chúa T.r6i và đi 
truóc mãt Ngài, làm môt nguci tron-
ven(Sáng 17: 1). 

«The thì, vì chúng ta duoc nhiêu 
ngu6i chúng-kien vây láy nhu dâm 
mây rát 16n, chúng ta cũng nênquăng 
hê't gánh năng và tôi-lõi dê vãn-vucng 
ta, lĩív lòng nhin-nhuc theo-dòi cuòc 
chay đua dã bày ra cho ta, nhìn-xem 
Búc Chúa Jèsns, là cpi-rê và cuõi-cùng 
cùa dúc-t in»(Hê 12: 1, 2). 

SU* C Ò N G - B Ì N H BÙl Đ Ú * C - T I N 

Chúc-vu luàt-pháp l«à djnh tòi cho 
loài ngu6i, vì lôi-loi túc là su trái luât-
pháp(I Giăng 3 : 4). Vì moi ngu6i dã 
trái luàt-pháp thánh cũa Búc Chúa 
Trò i , nôn moi ngu6i mâc tôi tru6c măt 
Ngài (Bô-ma 3 : 19). 

Vì Búc Chúa Trc i là Báng Còng-
bình, Ngài buôc phài doán-phat tòi-
loi. NhungChúa tò ra lòngyêu-thucng 
lón-lao cùa Ngài, vì Ngài khòng doán-
phatloài ngu6i. NhungNgài banCon 
môt cùa Ngài, hãu cho chinh Con ãy 
dúng vào dja-vj loài nguci và chiu sir 
đoán-phat tôi-lõi thay-thê' cho loài 
ngirci (Ivsai 53: 5, 6). Bôi Búc Chúa 
Tr6isai nguòi rao-giăngTin-Lành cho 
câ tliô'-gian râng : Bùng sc chi n&a, 
vi bây gic có su bình-an rõi. Hai bên 
đã nh6 su chét cùa Con yêu-dãu cùa 
BángTao-Hóa mà ducc hòa-thuàn lai 
(xem Ê-sai 53 : 5; Bô 5: 1; II Cò 5 : 18, 
19^001. 1 : 21, 22). 

Bi'rc Chúa Jêsus dã mang xác-tjiit 
giong nhu xác-thit cùa chúng ta, cbiu 
hình-phat, chiu chê't thè'chochúng ta, 
hâu cho chúng ta ducc măc lãy su 
công-bình cùaNgài(II Cô-rinh-tô5:21; 
Bô-ma 8 : 3, 4). 

Ngài dã vào dja-vj tõi-tăm, tôi-lõi 
cùa chúng ta, hâu cho chúng ta bu6c 
vào dia-vj tron-ven, vô-tôi cùa Ngài 
(CÒ-lÔ-Se 1 : 22). (Col ligp trang 121) 



TIN-TÚ*C L A - L Ù N G T H A Y Í 
(TiSp theo trang 119) 

Chúa Jèsus tlã trà nèn Con nguoi, Tròi nhir là đô-dùng vê sir công-bình 
hãu cho chúng ta trõ- nên con-cái Búc (Rò 6 : 13; II Cô 5: 14, 15). 
Chúa Tròi trong Ngài (Gal. 3 : 26, 27). Bôi quyên-phép cùa Búc Chúa T r ò i , 

TRONG DÂNG CHRIST chúng ta dã đ v o c tái-sanh rôi vì đă 
Ãy là đia-vi mói cùa tín-đô. Vì A - đ l x ( ? c d u n 8 n ê n mó-i trongBángChrist 

đam II dã cvu-chuôc chúng ta khôi (Gi. 1:12,13; I Phie 1:23; Êph. 2:10). 
đia-vj A-dam I (Bâu cũ cũa cbúng ta) «Vây , neu ai ô- trong Báng Christ, thì 
và khôi sir tôi-tăm tòi-loi duói quyèn n ă y >à nguòi mói ; nhũng su cũ đã qua 
quĩ Sa-tan, nên chúng ta bày g iođvng „ d i > p * j » m o i s u d ê u t r o " n ê n m ó i j ™9Ĩ 
trong dia-vi cùa Ngài(Còl . 1: 12, 1 3 ) . ' đêuđóđen bòi Búc ChúaTrò-i» ( I I Cò-

Vi Búc Chúa Cha kê chúng ta đã rinh-tô 5: 17, 18). 
đông chet, dông song, đông ngôi vói Trong dia-vi mói năy Chúa dã sâm 
Con Ngài cr câc noi trên tròi, chúngta săn moi siv càn-dùng cho con-cái Ngài. 
cũng hãy kê mình hièp môt cùng Búc «Quyên-phép Búc Chúa T i ô i đã ban 
CbúaJèsus trong moi su(Êph. 2:5, 6 ; cho cbúng ta moi đt?u thuôc ve su-sông 
R ò 6 : 11). Bang thiay măt chúng ta' và sir tin-kính... Ngài lai ban lòi htì-a 
dã trò nên Bău má-i cùa chúng ta, và rãt quí, răt ldVn cho chúng ta, hãu cho 
chúng ta là chi-thê cùa thân Ngài (Êph . nhò đó anh em điroc lánh khõi su- hu-
4: 15; 5: 30; Còl. 1 : 18). Cho-nên vì nát cùa the-gian bòi tir-duc den, mà 
có chúng ta là chi-thê cua Báng Cbrist; trô nên ngvò-i dir phăn bôn-tánh Búc 
thì anh em dám láy chi-thê cùa Báng Chúa Tròi ( I I Phie 1 : 3, 4 ) . 
Christ mà nòp cho tòi- lõi khòng? Nêuta kê thuc-su- la-lùng nây là phãi 
Không thê' nào đuocl Nhung b ò i cũng nhu Chúa kê là phâi, thì ta'sê 
quyên-phép cùa Birc Thánh-Linh, anh thãy su vinh-hiên cùa Búc Chúa Trò j 
cm hãy phó chính mình cho Búc Chúa (Giăng 11: 40). «Neu các nguoi không 
Tròinhuđãchétmknay trô- nên sông , tin, chác sê không đúng-vũng đ u o c » 
và dàng chi-the mình cho Búc Chúa (Ê-sai 7 : 9 ) . 


