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N' d<ri mòt Vua, là 
chiên-sĩ có thê cúu 
ho khò: ách mróc 
Rô-ma; thàt diróng 
không ai tròng - doi 

KIA, CHIEN CON.. . ! 
Kiù, Chiên Con cíia Đăc Chúa Trài, là ĐSng cál tòi-lòi ci'io 

llie-gian ili (Giăng 1: W) 

GU'O'I ta tròng- diroc su- sòng dòi (ĩtVi.» Cách vàidoan 
nfia, tliĩíy chinh Đúc Chúa .lèsus khéo 
tlií-du vê hòt giòng li'ia mì phái gieo 
xuõng đát inà chê't, thì mói duoc nhièu 
kêt-quá; bang châng, át ct'r <V mòt minh: 
"(".òn ta, khi ta (ìã diroc trèo lèn khói 
đát, ta sõ kéò moi nguòi den cìtng ta.» 

ften llnr cíia Giăng, ta tháy trong 
các càu dìui cũng có v dó. «Chínli 
Ngà) làin ciía-lè chuòc tòi-lòi chútíg 
ta, khòng nlifrng vì tòi-lòi chúng ta 
thòi dàu, 111 à cũng vì tòi-loi câ thè-
gian nũa,)> và (diiiyét cũa Đirc Chúa 
.lèsus, Con Ngài, làm sach moi tòi 
chúng la.» Bău sách Kh;íi-huyên, lai 
tháy: «Đang yèu-thiro-iig chúng ta, dã 
lay huyê't minh rira sach tòi-lòi chúng 
ta.» Lai, chinh giũ-a sàn kháu bày 
cănh thê'-giòi vinh-hièn, có : « M ô t 
Chiên Con... nhu- dã bj chct.)> Chiên 
Con dó có qiiyèn inò- các án, cani các 
chia-klióa, cai-trj moi sir xây ra trong 
lúc thòi-kỳ niìy qua di và íKrc Chúa 
Chà đáng dat cănh vinh-hièn mòt iigàn 
nãni. Ay chinh Chièn Con dó cai-tri 
dirói dfít trèn tròi. N'áy, ta tháy thâp-
tir-giá Báng Christ dúng dau các sách 
Giăng và sách Khài-huyèn Tàn-irúc. 

Lúc dó, châc Giăng nhó dèn mòt 
blnh-bóng ìát quan-trong trong Cuu-

. iróc, Ê-sai 53: «Nhir chièn con bj dăl 
dèn hàng làm thit, nhir chièn con ô* 
trinVe măt kè hòt lòng, Ngiròi cháng 
tírng mó mièng,)) bèn deni ỳ-nghĩa mà 
day Ihc-gian trông-đoi. Châc Giăng lai 
nhó mòt hình-bóng khác, rát dê càm, 
rát rõ-rèt, chèp trong các sách Môi-se: 

Chièn Con th'rc Chúa 
Tròi. Ma-thi-o 1 mó 
dãu tá Vua cíia dàn 

A. 11. SlUPSON Giu-da ; Mác tá Tho c:ì 
làm màu, kièn-nhàn qua xú Ga-li-lè 
giàng dao mói la; Lu-ca tá Trê thánh 
nâm trong máng có; Giăng tá Chièn 
Con th'rc Chúa Trói . 

Bèn Tày có mòt nhà-thó rirc-rõ, trèn 
cira dáp hình chièn con. Hói ra, mói 
bièt khi dang xáy-cát, có mòt tho- tìr 
mái ngã xuõng, tiróng chê't. Nhirng 
may tho- dó rát trèn con chiên dang 
dúng bèn nhà-thó, nên khói lè xuóng 
dát rán. Chièn dó bi dè chet, tho- kia 
duoc vò-sir. ìii'ri vãj', dirói hàng chũ: 
«Kìa, Chièn Con cúa Búc Chúa Trói ,» 
có dăp hình dó. Ay là nghĩa triròc 
nhút goi tri ngiròi mói vàq nhà-thó; 
cfing là y triròc nhút trong tri Giăng 
dùng mó dău sách minh; lai là dèu 
truóc nhút mà ngirói chúng-kièn cùa 
Chúa dó muõn thè-gian và Hôi-thánh 
hièu-bièt vì3 Chúa Jôsus: Đáng dê'n dè 
chiu dau, chiu chê't, và nhút là chiu 
làm hi-sinh chuòc tòi thièn-ha. 

Kê dó ít nhiêu, ta tháy Giăng lay 
chuyên treo con rán no*i dông váng 
làm hình-bóng dè cám vèBáng Christ: 
«Con ngirói cũng phái bi treo lèn diróng 
áy, hâu cho hê ai tin dên Ngài deu 
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môt con dè bi dát rièng ra ncrì váng sau 
khi dàn-chúng dã nhàn tay trên dau nó 
inà xirng tòi mình. Tai noi váng dó, 
giũa sa-mac nang nóng, xung-quanh có 
rán và rùng ràni, khòng nuòc uóng, 
không hrong ăn, không chuông ò, 
không ban-hũu, con dè à'y phãi chêt 
dè cát lòi-lôi dân-chúng vào xú khòng 
nguòi. Vày,cúa-lè dàng choôi'rc Chúa 
Tròi, Đáng chju dau chuòc tòi, Đâ'ng 
chêt thay nguòi, là ỳ cbinh cúa moi búc 
tranh mà Giăng vè Ci'rii-Chúa giáng-thê. 

Giăng nòi câu gôc năy: «Kia, Cliiên 
Con cúa í)úc Chúa Tròi ,» nhám sau 
lúc Báng Christ dã chiu phép báp-tèm, 
lèn kliòi măt nin'rc sòng Giò-danh. 
I'hép báp-tèm cúa Chúa cfmg chí bóng 
S U Ngài chêt và song lai. Nêu chua 
biè't su- dó, thi chua hicu v-nghĩa thàt 
cúa phép báp-tèm: khòng phãi chí 
bóng ve su iúa tòi, nhirng vê su chet. 
Chúa xuòng nuòc duòng nhu bi chòn 
trong mà. Chúa dem ìòi-lôi tbicn-ha 
chòn thco mìnli, và dèlrongmá không 
dáy. Khi song lai, lèn khôi mà dá 
Ngài khòng măc tòi-lôi nũa. Trong 
khi làm phép báp-tèm, Giăng thà'y moi 
ỳ-nghĩa dó, bèn la lèn rfing: «©áugcát 

lòi-lôi cúa thc-gian di .» Vày, khi ta 
I K I I iiiròc Chúa mà chiu phép báp-tèm, 
có v là chòn tánh cũ và tòi inình trong 
mà Chúa, ròi ra khôi dó, nhu nguòi 
duo-.c dung nên mói trong Chúa Jêsus. 

Giăng Iháy phép dó có ỳ càng ròng 
hon nũa. «Cát lòi-lôi cúa thê-gian di ,» 
tiiiig tòi-lôi dó, theo nguyên-văn, là sô 
inòt, chó không phâi só nhieu. Vày, 
Chúa cháng nhũng lo tha-thú nlning 
tòi vi-j)bam, mà lai lo húy-phá nguôn 
gôc tôi-loi khien inình váp-pham: Iòng 
gian-ác, tánh xáu-xa trong niinh. 

«Cál tòi-lôi cúa Uic-gian di .» Khòng 
nhũng lòi-lôi cúa lòi và dòc-già tbôi 
dàu, nlurng còlí ròng bon, <|iii hon 
nũa, là tòi-lôi cúa cá thièn-ha. «Chinh 
Ngài làm cúa-lê chuòc tòi-lôi cà 
thc-gian.» Anh cm o-i! môt Ci'ru-Chúa 
nhu vày, môt còng-cuôc cúu-rôi nhu* 
vây, mòt giá cao nhu vày,— neu huyê't 
Chúa dã laỳ hòn ta, — thi ta há chang 
nèn dôn huyê't linh-nghicm dó ra cho 
moi nguòi càn-dùng sao? Ta dã duoc 
chuòc, hãy vui di rao-truyèn, khien 
moi con-cái lòi-lôi cúa A-dam duoc 
hirô-ng chung gia-tài báng Bàng cúu-
chuôc dó.— A. li. Simpson. 

LCTI TIÊN-TRI VÊ T H à l KHÓ-KHĂN N A Y 
•X 'RONG Xa-cha-ri doan tám, có chép 

lòi tièn-tri rò-ràng vè nhũng ngày 
cuoi-cùng, khi dàn Giu-da sè tũ giũa 
các dàn-tòc trô- ve xú mình đe láp lai 
nên nhà cúa Chúa tai thành Giè-rn-sa-
lèm (8: 7-9). 

Boan dó lai có chép: «Truóc nhũng 
ngày dó, chãng có tièn-công cho nguòi 
ta, cũng chãng có tièn-công cho thú-vàl; 
\à vi có- ke cũu-dich, thi chang có su 
bình-an cho kê ra nguòi vào; vì ta 
dã khien moi nguòi ai náy nghich càng 
kè lân-càn mình» (8 : 10). Nhfi-ng 
lòi dó há chang duo-c úng-nghièm dòi 
nay sao? Vì kinh-te <puìn-bách, thcr-
thuyên thál-nghièp, dê'n nõi dàu dàu 
cũng kèu khôn-khó! II Ti-mô-lhè 3:1 
có lòi tièn-tri nhu văy: «Hãy biè't ráng 

trong ngày sau-rót sè có thòi-kỳ khó-
khăn.» 

Mói có tin rang trong truòng thăn-
dao cúa dàn Giu-da lai thành Giè-ru-
sa-lem, các thăy giáo dang hoc thê-lè 
vè su láp lai dèn-thò. Theo nhir các 
sách do truòng dó xuál-bân, Iháy có 
nói rang: «Sau se dê'n ngày dèn-thò' 
diroc xày lai, và làm các lê nhu xua 
làn nũa. Bèn-thò- dó sè dúng làm có-
cho vinh-quang oai-nghi cúa dàn Y-so-
ra-èn, và làm ngon duoc soi câ thè-
giói .» Cũng có nguòi nói các vàt-liêu 
dè xày dèn-thò mói hi vii dang sũa-
soan, và nhièu nhu-t-lrình cũng nói rang 
dàn Giu-da ô- Giè-rn-sa-lem dã làm don 
xin Hôi Van-Quôc dè rièng mòl phãn 
dát cúa dèn-thò cũ cho mình. 
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C H I E C T A U C I T U - R O I 
Muc-sir H . H . HAZLETT, BÕC-HOC (19.11) TnrõNc. K I N H - T H Á N H , TOURANB 

/ ^ H Ú N G tòi đi truyên đao cũa £>úc 
^ Chúa Jêsus, thuòng găp nhiêu 
nguòi nói rang: «Tòi khòng thê nào 
tin Đúc Chúa Tròi, vì tòi chira tùng 
găp Ngài,» hoăc nói: «Tôi khòng thê 
nào tin có thiên-ctàng hay là đia-nguc, 
vì tòi chira tháy hai chõ cló.» Vê phàn 
loài nguòi, hê tháy mói tin; song có 
lani nguòi mác binh càn-thj thièng-
liêng, hên có nhiêu dêu ó xa mà khòng 
thĩíy đuoc. Ho gióng nhir nguò'i trong 
đòi ông Nô-è thuó xua, vì ho chĩ tháy 
điroc nhũng dêu ô- gàn mình, ngày nào 
lo vièc ngày áy, khòng hê suy-gãm vê 
mòt dêu rál càn-yê'u và cr xa ho, lúc là 
su cúu-rõi linh-hòn mình. Vê phàn 
nhũng nguò'i (là biêt Đúc Chúa Tròi, 
thì ho tháy, vì ho đã tin ròi, bôi có' 
Kinh-thánh minh-chi'mg ràng: «Ta há 
chang tùng nói vòi nguoi rãng nen 
nguoi lin thì sê tháy sy vinh-hicn cũa 
&úc Chúa Tròi sao?» (Gi. 11 : 4 0 ) . 
Ngoài tín-dô Báng Chrisl ra, khòng ai 
có «bang-có cúa nhũng dêu mình chì'íng 
xem thăy» (Hè 11 : 1 ) . Thí-du nguòi 
tadocmòtbài trong nhirt-báo nói rang 
den ngày nào dó sè có nhut-thuc, Iliì ír 
kliap riioi noi có dòng ngiròi láy miêng 
kính den mà dòni-xem fhăt tròi. Làm 
sao vày? Holin chac-chan rang sè có 
nhyt-thirc, vì ho dã tin lòi nhirt-l)áo nói 
Iruóc ròi. Ho sè tháy vì hodã lin, chõ 
cliáng phâi ho tháy ròi mói tin dàu. 
ông Nò-è khòng càn nhò tliay thièn-
văn nào cho biet truóc vê mòt con 
hong-thúy sè tuyèt-dict moi loài trèn 
măt dát, vì ông dã «diro-c Chúa mách-
báo cho vê nhũng vièc chua tháy, và 
nguòi... dóng mòl chiec tàu dê ciru 
nhà mình.» U'ócgì chúngta tháy dêu 
có thê tin lòi phán cúa &i'rcChúa Tròi, 
cũng rihur lin lòi nguò'i ta vày. 

Cái Óng-dòm cùa ông Nô-ê 
Tru-óc hct ta hãy suy-xét vê cái óng-

dòm cúa ông Nò-è dòi xua, thir xem ông 
nhò ông áy mà tháy cái gì. Ông nhò 

&dc Chúa Tròi mách-bâo cho nhũng 
viêcchira xãyđén, cũng nhu* nhà thièn-
văn nhò kính thiên-lỳ mà nhìn xem 
hình-lrang măt tròi, măt trăng cùng 
các ngôi sao, và bão triróc cho nguòi ta 
biet vê nhũng vièc sê xày ra ô- noi 
không-trung. Ta cũng có thê nnron 
cái óng-dòm cúa ông Nô-ê, vì nêu ta có 
dúc-tin, thì Chúa sê dem moi dêu 
tuong-lai den gàn ta. Ông Nô-ê thièt 
có dúc-tin nhièu lâm. Ông nhìn xem 
trên tròi, và tháy nhũ-ng dám mày 
thanh-nô cũa f>úc (^húa Tròi, vì ông 
tin lòi phán cúa Chúa rôi. Xin hãy 
nhò- dêu nãy : chĩ bói dúc-tin, ông Nô-
è mói có thê tháy nhũ-ng dêu đó. Hang 
ngày, ông di ra ngó lên trên tròi, thì 
chô khoâng-không vãh nhir dã có tír 
buôi sáng-thê' cho den ngày dó, chua 
tùng có dám mày chi het. Tòi cũng 
xin nhác lai cho đôc-giá mòt dêu nfra, 
là trong ngày dó ông Nô-è khòng thê 
coi sách lich-si'r mà biet vê mòt con 
nuóc lut nào, vì lúc báy giò- tròi clura 
tùng mua mòt lãn nào hê't. Dàu vày, 
ông dã lin lòi phán cúa Đúc Chúa Tròi, 
mà ôngeũng khòng tháy ngirò'i nào tin 
lò'i ông. Có lê khi nguòi la mói nghe 
den lòi bó-cáo cúa ông, thì ho thál-kinh 
và run-so 1am. Có lê ho hôi idiau 
ràng: «Nêu thê-gian nãy thièt là tôi-
lõi theo nhir ông này nói, và sê có mòt 
cmi nuóc lut tuyêt-diêt chúng ta, thì 
làm thê nào?» Song ho suy di nghĩ lai, 
lo-lìíng bèn tró1 nèn chê-bai và nhao-
báng. Ho tu- nghĩ rang vì ô- sách.Sáng-
the Kỳ 2 : õ-6 có chép : «...fhrc Chúa 
Tròi chira có cho mira xuông trên dát, 
song có hai nuóc duói dát bay lên tuó'i 
kháp cùng măt dál,» nèn các nhà 
khoa-hoc dòng-thinh mà nói: «Khòng 
thê nào có nuóc lut bao giò.» Nhũng 
nguò-i áy đã cho ông là mòt ngiròi 
mê dao quá. Dãn ho nói và nhao-
cuòi the nào măc lòng, ông cũng cú 
tin lòi cúa Chúa. Néu nay ta muccn 
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cái óng-dòm cũaông, thì sè tháycái gì? 
Ta gur nó lên VÌ ' I dòm-XL'in mòt chãp, 
thì thày niìnli <lã là mòt nguòi già-câ, 
tóc bac gia môl ; buõi tuong-lai ày luy 
còn cr xa, nhirng han nó sõ làn-làn dên 
gììn mình. Nhìn xem mòt làn nùa, thì 
thày chi? Thiíy sychet. Chàc khòng 
nguòi nào dám cãi càu Kinh-thánh 
nây : «Theo nlur dãdjnh cho loài nguòi 
phâi chet mòt làn» (Hè ! ) : 27). Lai 
nhìn xem mòt lììiiiiĩta, thì thày sydoán-
xét cũa Búc Chúa Tròi trong ngày sau-
rót, vì doc hê't càu Kinh-thánh trên đây, 
thì có chép ràng : «Rôi phài chiu phán-
xél.» Vày thì ai thoát khòi duoc? 
Châng mòt ai, trír ra nhfrng nguòi hêt 
lòng nhò-cày còng-lao thàp-tu-giá cũa 
BÚX Chúa Jêsus. Ta quá tin chuyên-
lícli lhuong-cò chăng? Phài, ày cũng 
là mòt lê làt-nliièn, vì «ai gieo giông 
chi lai gãt giòng ày» (Ga (5: 7). Và lai 
«tiên công cũa tòi-lôi là sy chê't» (Rò 
(5: 2Ĩ>). Nlnmg xin dùng líra-dòi mình 
mà nói răng: «Moi sy ày còn õ cách 
xa tòi quà.» Có hc chi? Ông Nô-è 
dã truyên dao ciiu-iõi trong 120 năm, 
và hê ông giàng bao nhièu, thì sy 
doàn-phat ciia Chúa lai dên' gàn bãj' 
nhièu. Trong vòng chúng ta chiic ít 
nguòi sóng dên (>() tuòi, chírng phàn 
nũa khoàng thòi-gian đó mà thôi, và 
lòi phàn cũa Chúa vê mòt ngày doàn-
xét trong đíri sau-cùng sè dvrcrc úng-
nghiêm. Chúa khòng còn chàm-tre 
niãi dàu. Hõi đôc-giâ, xin hày nhò 
Cái òng-dòm ciia dúc-lin mà xem moi 
sir dó hày giò, kêo trê-nài thì màt 
pluròc nhieu làin. 

. Bú*c-tin cùa ông Nô-ê 
Bây giò tòi xin luàn dên dúc-tin ciia 

ông Nô-è noi BŨC Chúa Tròi, và viêc 
làm cũa ông. Theo lòi Kinh-thánh 
day, nguòi nào cho mình là ke có dúc-
tin, mà khòng có vièc làm, thì dúc-tin 
dó phâi chet mà thôi (Gia 2: 14-17). 
Dúc-tin cũa ngiròi nào thì duoc bày-tó 
ra trong viêc làm cũa nguòi dó. Vì 
duo-c Chúa mách-hâo, nên ông Nô-ê 
tin, và lièn khòi-su dóng mòt chiêc tàu 

d? cúu cã gia-(piyê'n mình. Thi-du, có 
cái nhà nguòi kia cháy trong lúc dèm 
khuyà, và có nguòi dên gõ cũa, kêu 
lón tiêng răng: «Anh oi, hày dày cho 
inau, vì nhà anh cháy!» thì nguòi dó 
sè lô dúc-tin mình ra the nào? Tô ra 
trong công-vièc làm, nghĩa là nguòi dó 
sè vôi-vàng dáy, dánh thúc va con cùng 
các dày-tô- mình dê khòi chêl. 

Có nhièu nguòi nghe giàng dã làu 
năm rôi, và khi CÓ nguòi truyèn-dao 
nào hõi ho râng: «Ông dã tin Búc 
Chúa Jêsus chua?» thì ho thuòng dáp: 
«Cũng tin chô ! » Song tòi xin hõi dòc-
giâ mòt dèu này : «Qui-vi dã làm gì?» 
Quí-vi dã xãy lirng quay dàu mà dên 
cùng Búc Chúa Jêsus hay chua? Qui-
\i dã tin-cày Ngài dê đuac cúu-rõi 
linh-hôn hay chua? Nêu chua, thì dúc-
tin ày khòng the cúu mình duoc, vìnó 
vãn chê't, chô- chua du<rc hày-tó trong 
còng-viêc mình làm. ông Nô-ê dã làm 
hai dèu quan-hè. Truác hê't, ông dóng 
mòt chiêc tàu de cúu nhà mình. Nêu 
ta tin ràng mình sè găp mòt lai-hoa rã't 
lón, nià lai khòng lo truòc dê cúu vo-
con anh em và chính mình, thì ta là kè 
dièn-cuông mà thòi. Song hièn nay, 
ta khòng càn dóng mòt chiêc tàu de 
cúu mình dàu, vì Búc Chúa Tròi dã 
làp sãn mòt phuo-ng-pháp dê cúu loài 
nguòi. Xin chô- cho Búc Chúa Tròi 
là Bàng khòng công-bình, vì dàu «Ngài 
dã chĩ dinh mòt ngày khi Ngài sè doán-
xêt thê-gian này hôi nguòi Ngài dã Iâp,» 
song Ngài dã ìnách-bâo cho loài nguòi 
hiêt v ì sy dó, và dã sai Con Ngài 
xuóng thê-gian dê cúu-vôt ho. Chính 
Búc Chúa Jêsus là cái cũa cũa chiêc 
làu cúu-rõi này, vì Ngài dã phán 
ràng: «Ta là cái cũa, neu ai hõi ta mà 
vào thì sè duoc cúu-rôi» (Gi. 10:9). 
Neu ta bàng lòng hiròc vào, thì duoc 
cúu; bàng chang vày, thì khòng có 
pluro-ng-pháp nào khác. Chúa dã bão 
òngNô-ê ràng: «Nguoi vàcánhà ngirci 
hãy vào tàu.» Chiec tàu dã sãn rôi, 
neu ho khòng chíu buòc vào, thì có 
ich chi cho ho? Quí-vi muõn birócvào 
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cliiéc tàu cúu-ròi chira? Cái cúa vàn 
CÒn niò' mãi cho ngiròi nào hăng lòng 
vàodó. Nêu ta cho minh là kê códúc-
lin, sòng cú a ngoài mà không chiu 
vào, thì dúe-tin áy không bao giògiúp-
dô- minh diroc. «Âi lin Con sê duoc 
cúu, ai chãng tin Con thì không tháy 
sir cúu-ròi đàu.» 

Có mòt dèu khác dè an-i'ii lòng tin-
dô, là òng Nô-ê làm «tháy giăng dao 
còng-bình» (II Phie 2: 5). tì'Ou dó an-
iii tin-dò cách tliê nào? Dân òng Nô-ê 
hiìng ngày làm chúng vè dao cúa sir 
cúu-rôi cho dên khi mãn 120 năm, 
nhirng chi có it ngirói chiu tin dè tboál 
khói str doán-xét cúa Chúa, lúc là mòt 
minh gia-i|uyí:n ci'ia òng mà thôi. Vây 
xin khuyèn các inuc-sir, các tháy giàng 
và các tín-dô hăy cú làm chúng vè sir 
cúu-ròi hoài, «bát luàn găp thòi hay 
không găp thòi,)) bát luàn có ngirói 
ehui tin hay không chiu tin cĩíng vây. 

Bò*i vâng lirì, N ô - ê dinh 
tôi thê-gian 

Khi fti'rc Chúa Jèsus còn ó thê-gian, 
Ngài dã nhác cho thièn-ha vè chuyèn-
tích dòi òng Nô-è ràng: «Trong dòi Nò-
è thè nào, khi Con nguòi dên cũng thè 
áy. Vì trong nlnrng ngày triróc iurúc 
Ii.it. ngiròi ta ăn, uòng, cirói, gá nlnr 
thuông cho den ngày Nô-è vào tàu,— 
và nguói ta không ngô chi bèt cho den 
khi niróc lut tòi mà díia dem di hè't 
tháy,— khi Con ngirói den cflng nlnr 
váy» (Ma 24: 37-39). Chúng ta hi-vong 
vè the-gian năy the nào? Có tròng-
mong the-gian năy sê càng ngày càng 
dòi mói, và Iró- nèn mòt chõ tòt-lành 
dep-đe hay khòng? Không, ngirói 
ta sê cú pham tôi cho dên khi con 
thanh-nò cúa Chúa giáng xuóng trèn 
ho, và trong ngày dó ai dúng cho nôi 
diroc? (Gi. :5: 36; Khâi6: 17; 20: 11-15). 

Nlnrng ngirói bj chê't trong con mróc 
lut dã nghe òng Nô-ê giàng làu năm rõi. 
Sir giàng dao Tin-lành có khi khiên 
cho lòng nguói càm-dòng và lin Chúa, 
cũng nlnr măt trói làm cho sáp hay là 
ninVc dá tan chày; nhungcó khi làm cho 

ho càng ngày càng cúng lòng lurn, cfing 
nlnr măt trói làm cho bùn cúng nhu 
dá. Quí-vi sê. cú hen dên clu'rng nào? 

()ng NÔ-ê dã càu-nguyèn cho ho 
nhièu 1:1m, nlnrng sir cău-nguyên áy 
không thè cúu ho diror, vì ho khòng 
chiu tin. Cháccó nhièu bà-con anh eni 
càu-nguyèn Chúa cúu linh-hòn cúa ipii-
vi.songsir càu-nguyèn dó không đirÒ-C 
Chúa nhàm lòi, vì (pii-vi cbua chju tin. 

Trong dòi òng Nô-ê, có nhièu nguò-i 
giúp òng dóng chiêc tàu dá làu năm 
ròi, song khi mróc lut dên, thì ho bi 
chìm-dám, vì ho chua kip tin. Còng-
viêc tôt-lành chúng ta dirmig làm, 
hoàc ò- ngoài Hòi-thánli, hoãc ó- trong, 
cũng khòng thè cúu minh diroc, vì 
«khÔng có danh nào khác ban cho loài 
nguói, dè chúng ta phài nhô dó mà 
duo'c CÚU)) (Sú 4: 12). 

Song nlnrng ngirôi này cflng dã tháy 
Búc Chúa Tròi làm nhièu phép |a dáu 
kỳ dè thúc-giuc ho tin, mà ho khòng 
cliiu. Ho dã tháy òng Nô-è dàn nhièu 
con thú, moi loài mòt căp xuóng làu 
cúng că gia-(piyê'n cúa òng. Có lè khi 
dó ho nghĩ ììing trói chác sê niira 
cbăng, nhung ho khòng tin. Hièn nay 
có nhièu ngirôi tháy &ùc Chúa Trói 
thay-dòi lòng cúa bà-con anh eiri ban-
hũu niình, song ho khòng tin. Ho còn 
dòi phép la khác, cho" ho khòng biêt 
ràng sir tái-sanh cúa mòt nguói tòi-
nlurn là mòt phép la rát lón. 

Ngày Đírc Chúa Trò*i báo thù 
Băy ngày triróc con nuóc lut, ngirôi 

ta cú tiróng òng Nô-ê nói sai, vì ho 
clura tirng tháy Chúa làm úng-nghièm 
lôi Ngài. Bên khi gia-tpiyê'n òng Nô-ê 
dã xuõng tàu ròi, và ftúc Chúa Trói 
dã láy chinh tay Ngài mà dóng cúa tàu 
lai (Sáng 7: 10), thì ho mói tháy minh 
lăm, nèn chay dên gõ cúa, xin ôngNô-
ê mô- cho minh vào, nlnrng dòi án-dièn 
dã mãn ròi. Xin qui-vi chó trê-nãi inra, 
vì châc ráng Đúc Chúa Trói sê 'doán-
phat thê-gian này mòt lãn nũa, và chĩ 
nlnrng ngirôi tin-cày Búc Chúa Jèsus 
trong dòi àn-dièn năy là có thè thoát 

http://Ii.it


'204 T H Á N H - K I N H IJÁO 

khôi su đoán-xét dó mà lliòi ( ( ì i . 5: 24). 
Xin mòi quí-vi hãy dê'n lin Bũc Chúa 
Jèsus túc thi, vì nay là thì-giò thuân-
tièn, nay là ngày cũu-rôi. Nêu nay ta 
ciròi mà nói: «Ta không tin Bũc Chúa 
Tròi sè doán-xét thê-gian dàu, vì chua 
tìrng tháy vày,» thi xin hãy hiêt rang 
trong ngày sau-rôt, có lè Chúa sè phán 
nhũng lòi này môt lãn nũa: ((Bòi VÌ ta 
kêu-goi mà các nguoi khòng khúng 
nghc, nên trong lúc các nguoi bi tai-
nan, ta cũngsè chè-cuòi» (Châm 1: 25-
31). «Sa vào lay cúa Búc Chúa Tròi 
háng song là môt dèu dáng kinh-khiê'p 
thay» (Hê 10: 31). 

Có lám nguòi tíidi đai dên khi già-
cã rôi mói tin, song sao ho hiêt rang 
khi dó có thè tin duoc? Có lè khi dó 
cúa dã dóng lai rôi, vì trong làu năm ho 
cũ chÕng-CV vói Bũc Thánh-Linh, khi 
Ngài cáo ve lòi-lôi ho. Xin dôc-già hãy 
mau niau tin di, kco trc thì vò-phiróc. 

Sir chêt cùa Chúa Jêsus 

Bây giò ta hãy gio cái ông-dòm cúa 
đúc-tin lèn mà xcm tnV vè máy trăm 
măm truóv, dè tháy núì (ìò-gò-tha là 
cho Đúc Chúa .lèsus bi treo trên cày 
gô, và dã chiu chêt thay vì chúng ta. 
ông Nô-ê dã ngó xa, và tháy su doán-
xét hău dê'n. Hãy xem trò lai và tháy 
su chêt cúa Chúa, vì lúcdó ta dã duoc 
cũu-rõi, miên là hiên nay ta báng lòng 
ãn-năn tòi và tin-cày Ngài. Quí-vi dã 
tháy duoc chua? Xin hãy tin, thì sè 
tháy rõ-ràng lám. 

Húc tranh la tháy noi núi (ìò-gò-tha 
có nghĩa gì ? 1) Chúa là môt Báng 
thánh-khiêtvà vò-tòi,dã vì lòi-lôi chúng 
ta mà bj dóng dinh vào thàp-tir-giá. 
ChínhNgài là «Báng vón chang hièt tòi-
lôi dã trò" nên lòi-lôi vì chúng la, hau cho 

chúng ta nhò Báng dó mà trò nên su 
còng-bình cúa Búc Chúa Tròi» (II Có 
5 : 21). Khi tháy Chúa ô noi dó, thì ta 
mó*i biè't quyèn cúa tòi-lôi. 2) Khi tháy 
Búc Chúa Jêsus ò- noi dó, thì ta mói 
biêt vè só-phàn tuong-lai cúa la, nêu ta 
cũ cũng lòng và khòng chiu lin Ngài. 
Búc Chúa Jêsus dã chêt, chãng phái dè 
tò su nhin-nhuc tron-vcn trong con tho-
li'r mà thôi dàu, song Ngài chju chêl dè 
dèn lòi cho chúng la, hau cho chúng ta 
có thè thoát khòi hình-phat dòi dòi. 
Và, Kinh-lhánh goi hình-phat này làsir 
chêt thú hai, vì nhũng nguòi không 
chiu tin-cày Bũc Chúa Jèsus sè bj quãng 
vào môt hô có lúa (cũng goi là dja-nguc), 
và chãng hê ra khòi duoc (Khài 20: 14, 
I f>). Song, cáin on Bũc Chúa Tròi, hièn 
nay chúng ta bòi Bũc Chúa Jèsus-Chrisl 
mà có thè biê'l môl dèu chác-chán 
rang mình duoc vuot khòi su chctthũ 
hai này, vì dà tin danh Ngài rôi (Gi. 3: 
16 ; 5 :24). 

Tình Yêu-thiro'ng vô-cùng 
cùa Chúa 

Su chêt cúa Búc Chúa Jèsus cũng tò 
cho ta hiêt tình yêu cúa Bũc Chúa Tròi 
lón là duòng nào (Gi. 3 : 16 ; I Gi. 
3 : 1-3, 16). ((Ngài dã khòng liê'c cbinh 
Con mình, nhuiig vì chúng ta hêtthâymà 
phó cbinh Coná}'cho» (Rô8:32). Quí-
vj dã nhàn-lãnh su ban-chorãtqui-háu 
cùa Ngài haychua? Bã báng lòng nhò 
Búc Chúa Jêsus bi đóngđinh mà buòc 
vào chiêc tàu cúa su cũu-ròi hay chira ? 
Chúng tòi mong rang cbinh ngày hôm 
nay quí-vi nhũt-dinh lin Ngài, vì Chúa 
cĩingcòn phán cúngqui-vi hoài: «Ngiroi 
\(Vi câ nhà nguoi hãy vào tàu,» và 
<(hê ai bòi la mà vào thì sè duoc cũu-
rõi.)) 

HÃY BÌNH-TĨNH. 
T / ' I I I quì gói càu-nguyên, nêu triróc 

hay càm trí yèn-lãng, Irong môt 
vài phút khòng hè làm gì cá, hoãc cãu-
xin hoăc suy-nghĩ, khien tinh-thãn 
mình duoc bình-tĩnh triróc măt Bũc 
Chúa Tròi, nhu thê sùa-soan linh-hôn 

MÓM CÀU-NGUYÊN 
dè cho Bũc Thánh-Linh lăn-tãn trên 
măt nuòc lãng-lê cúa linh-hôn dó, thi 
tòi tuòng ràng, ngoài sũc mình ra, 
chác sè có lòi Chúa trau vào trí mình. 
Bó là môt kêt-quâ qui-báu cúa su càu-
nguyèn chon-thàt.— M. H. 


