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D Ô I m á i 
(Ivphè-sò 4 : 23) 

MUC-SIT H O Ã N G - T R O N G - T H l ' * A , BÒNG-HCVl, T R U N G - K Ỳ 

•V"U'A, vua Thang làin cái châu utm, 
có chain máy chir ràiig: «Nhirt 

nhui tân, luru nlurt tàn.» Nglua là : 
Ngày ngày inrri, lai ngày nuVi. Bù rõ 
ngtrrVi xira còn cho s i r 
dôiiikVì là quan-hè tliay, 
huoiig chi chúng ta 
hòni nay (V ve thc'ri-dai 
văn-ininh, há lai không 
nòn-iu'rc đoi iikVì sao? 
Kìa, khoa-hoc, triet-
hoc, khi-dung, văn-héa, 
giáo-duc (V d(Vi năy 
thãy deu bô cũ, dòi ni'Vi, 
inòi ngày mòl thêm. Str 
tiên-hóa cùa d(Vi còn 
Ihè', Ihì nay chúng ta fV 
trong Biing Ghrist lai 
ciìn dôi nií'ri ho-n nũa. 

Hiri (ini dòc-giâ! ngày 
Tiay là ngày nào? Có 
phiii iiăin cũ vira qua, 
năin iikVì dã dè'n ? Năm dã inúi, cânb 
dã mcVi, lê nào cluing ta khòng cliung 
síra-dòi trong lúc c:inh-vât canh-tân? 
Bâ'ng Chrisl plián: « Xin dè" lai năm 
nây iu"ra» (Lu 13: 8"). Vì «k ìa , hièn 
nay l:i thì Ihuàn-liiỳi; kìa, bièn nay là 
ngàycíru-roi!» ( I I C õ ( ) : 2 ) . Vãyta jiliũi 
doi niúi di! Xin tô mííy v san niiv : 

I. Tánh-cáeh đfji mó*i 

a> Nói. làm mó*i .—«Và} ' , neu ai ô" 
trong Báng Christ, thì náy là ngtrùi 
đtrag ni'ii môT ; nhù-ng su cũ d:i qua 
di, năy nioi sir deu triVnèn m(Vi» ( I I Cô 
á: 17). Xua chúng ta btiòng lò*i (uc-
lìu, nay èm-tháni diu-dàng ; IruiVc kia 
Jàin vifjc hung-ác, bày giò- hien-lành 
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dao-dúc ; tnróc cho hi phâi, nay nên 
nhàn là sai, cũng nhu Tliánh Phao-
lò vây. 

b) T â m - tánh mó'i.—«Nlurng hãy 
bien-lióa btVi str dòi mcVi 
cùa tàni-tliiìn inìnhi) (Rò 
12: 2 b ) . Nói, làm dòi 
iikV'i dã là khó, nià làm-
tánh doi nitVi lai càng 
k b ó hcrn. Vì lir khi 
loài ngirtVi pham tôi dè'n 
nay, thì «Iòng ngtrcVi ta 
là doi-trá hcrn moi vãt 
và riíl là xáu-xa» (Giè 17: 
9*)! « V à các y-ttrông 
cùa lòng ho cbì lá xãu 
Iuôn» (S:ing6:5 1 ') . Cluia 
phán : « Hũi Giè-ru-sa-
lem, hãy làm sacb dèu 
ác trong lòng ngirrri, hau 
cho ngucri ducrc ciru. 
Ngucri nuòi iihirng y-

tufVnggian-áctrong lòngcliodôn chùng 
n; io?» (Giè 4 : 1 4 ) . Birc Chtia Trò-i 
bao gicV cũng mufSn cbo ta tu làin, 
duTrng tánh, dăng kluiynh-lurán!' vĩ' 
Ngài. Vày ta có nèn dòi mcVi inà dâng 
c:i clio Ngài khòng? 

o Su* sòng mó*i.—«Vày clning la dă 
bi chòn vcVi Ngài b(Vi phép báp-tèm 
tiong sirchetNgài, haucbo BángCluisl 
nln'r vinh-hièn cũa Cha tir kè chel sõng 
lai the nào, thì cluing ta cũng song 
trong iliri mó-i the ;"íy» (Rô (5: 4). T:im-
tánli dôi nuVi lá khó, mà sir song dòi 
iikVì lai càng khó hcrn. VI nè'n khòng 
cõ str song dtr-dàt cùa Ngãi, thi cbàng 
khác gì cày khòng còi,.nir(Vc khòng 
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hguõn, chíing hao làu cũng phiii kliò 
can. Hc dã có sir song inrri, Ihì ta có 
thc cách xa tõi-lòi inã ira-inuõn su 
CÔng-bìlih. fiirc-tin d:ì lieii-vfing, thi 
lòng dao (Iirac dòi-dào, liicp làm mõl 
vcVi Điing Christ trong sir sõng niói 
díing dat dê'n đja-vj Iron-lành, nhir 
Clia (V trên tnVi võn lii tron-ven vây 
(Ma 5 : 48). j 

I I . V iêe Iàm d<Si mcri 
a> Giũ* di<?u-răn mó*I.—«Ta ban 

cho các ngiroà mòt dicu-răn nnVi, nghĩa 
lii ciic ngirc/i pliãi yêu nhau» (Ciăng 
13: 84"). Vì su yèu-tliuong lii còi-rê 
cùa inuòn dêu lành vii lai trong hrrn 
trong ba dêu ló-n (I Cô 18* 18). «Vày 
ycu-Iluro'ng lá sir làin tron luàt-pháp» 
(Hò 18: 10). Thè' thl ai đã duo-c dòi 
niiVi, nên limi theo sir iíy. 

b> Văn-hóa mcri ,—I) B A C - A I . «Tô i 
niác no' cá ngirõ'i (ìcV-rcc làn ngircVi giã-
mnn, cii ngircVi thông-lliái Ifln ngiròi ngu-
d6t» (Hò I : 14). Ta phâi yêu-lhirong 
ta't ci't inoi ngirò-i. VI hicjn nav linh-
hon ho dang dám-chim trong tòi-lôi, 
nèn cluing la phãi lìun hct bon-phân 
nui doi \(Vi ho. Ai rao-giiing, hãy g ã n g 

sirc làm di ; ai dâng tien, nên vui lòng 
mà dàng, hãu cho su Iruyên dao Chúa, 
vièc Nha-in và Thánh-tbo Công-hòi 
ducrc phò-thông khãp cà. Nhu vãy, 
chìíc dep lòng Chúa, vi Ngãi phán: «Ta 
d:i ycu các ngircri thè niio, thi c á c ngtroi 
cũng h ã y y c u nhait thè á y » (Giăng 
13 : ii4''). 

2) T U - D O . Chúa phán : «Quã lluil, 
(|iiii Ihàl, t;i nói ( T i n g c á c ngtroi, ni phain 
lòi-lòi là tôi-nioi cùa tòi-lôi... Vàv ncu 
Con buông-tha các ngiroi. cácngucri sè 
thnt dirc/c tu -do» (Ciăng 8 : 34,36). 
Vàv kè náo «dtrc/ng vt trong mât dang 
và trong xiêng tôi-ác» (Sir 8: 23). thi 
chĩ cc') inòt pluro'ng-phiip inà thòi, là 
nh(V an ciru-iôi cùa Birc Chúa Jêsus-
Chrisl, vì ngoài Ngài, cbăngcòri ai ciru 
inình thoát vòng tòi-iic inii dtrt/c tu-
do dàu. 

e> G i a - đ ì n h mó*i.— I ) Stf T H C T -

PHUCrNO. Chúa phãn: «Br'rc Clnia T i (Vi 

N l l l Ì A Ò 

l:i Thìin, nèn ai Ihò-lay Ngài thì phiii 
liiy lãni-thăn và lc-th:it inii th(V-lay» 
(Giiìng 4 : 24). Trong khi !h(V-pliircnig, 
chting ta nêii thi'íp tli'ii h.àng lòi Kinh-
thánh, vi «L(ri Chúa là ngon đèn. . .» 
(Thi l l í ) : lOfV'). Lai |)hiii dâng lurirng 
hiing l(Vi caii-nguycn : «NlnTng hình 
vàng (lĩìy lircrng; (16 l:i nhfrng lcri ciiu-
nguyèii cũa các thiinhn (Khâi 5:8^) . 
Cũng phiii hál Ihcr Iliiinh : «Hãy hál, 
hâv liát cho Ngài nhfrng bài ca» (Thi 
105: 2"). Mòi ngãy hiii lìtn, ta nèn hièp 
ii hiin lai mà thcV-phuo'ng Chúa. Đó là 
str tlKV-pluiong phiii lè và là dcu «ni:i 
Cha ua-thich vfly» (Giăng 4: 23 h). 

2) L L ' À N - I . Ỳ . — a) Dtio utr chòng: «Mõi 
ngiròi tiong anh em phiii yêu vo- iniuh 
nliir ininh, còn vcrtbì phâi kinh chõngn 
(Êph. 6: 33). 

b) Dtio cha con : «11cVi các ngircVi làm 
cba... I híiy dùng sir sùa-phat khuyên-
biio cuia Chúa nià niiòi-niíiig chúng nó. 
Hõi kc làin con-ciii, liãj' vàng-phuc 
chii nie niình trong Cluia, vi dêu tló là 
pluii láin» (Êph. 6: 1-4). 

c ) Dtio chù It'r: «H&Ì kè làni tòi-tó', 
hãy iTin-scr, liíy lòng Ihiit-thà mà vàng-
[ilii.ic kê làm clui inình Iheo phân xác, 
nhir vâng-phuc fiáng Christ. Hõ'i kc 
làm clni, hãy doi-dãi kè tõi-tcV niình 
dông niùt thè áy» (Êph. tí:5-9). -Tning 
niòt nhii mà ducrc vg kinh, chông yiu, 
chii liuili, con tluio, clui tot, tó ngay, 
thì thãl là gia-dlnb lianh-phò<Vc vfly. 

I I I . — Hoàn-cánh m&i 
i n Găp-gõ* nhau.— Trong hgày Cluia 

den, cbúng ta, là kê dirong song vii dã 
ngii riii, «sc cùng iiliau dèu dtro'c câl 
lèn... giTra díim nviy tai hwi kliông-
trung inã gãp Cluia, nhu vày clning ta 
sScVcùngChúa luòn luòn»(I Tê4:13-17) 

b> T i è c cu-ó-i Chiên Con (Khãi 
19:6-9). — Lúc báy giò- «Tân-lang <lâ 
<len» (Ma 25: ti). Tàn-pliu săn-sàng 
niình niiic áo vài gai niin ra dón I U I V Í 

Tàn-lnng (Khâi 19:8) . Vgchônggăp 
gfr, mò tiêcđoàn-vièn.yè'ii-ticic bĩ-bàng 
ycu-thuong kliân-khít. Phu-óc tha; 
cho kè đugc du tièc nSy ! 



T H Á M I - K I N I I BÁO 

o Bình-an ngàn năm (Khái 211: 
—Trong nirói' ay cliáng còn ai cám-

dô, plũuh-gat, duy chĩ Iháy su bình-
yên vui-vê: « H o sĩi líív girr/m rèn lirõi 
eàv, láy giáo rèn Iirírĩ l iem» (Ksni 2: 4) . 
Bã'y giò' «cây lùng sè nioc. lòn Ihav cho 
bui gai» (Êsai 55: 13); «muông-sói sê 
ir vtVi chiên con» (fìsai 11 : ( i ) ; «không 
kêóm-diiii»(Iv>ai 33: 34); «khÔng ngtrtVi 
ehê't yèu» (Esai (>">: 20) ; chúng la, là 
tin-dô, cliroc lii-vì vtVi Chúa trong mõl 
ngàn năni (Khâi 20: (>). 

d> Su* phán-xét cuÔi-cùng (Khãi 
20: 11-15).—Liic hã'y gifr có inòt lòa lón 
và tráng, riít cbói-sàng, rat nghièni-
Irang. Bfíng ngu trên lóa ã'v ríít là oai-
qiiyen r i r c - r c r , Ihanh-lhc h'rn-lao, dè'n 
nòi trô*j diil deii tron hfT. VÔ-SÔ ngin'ri 
Òhai dèn Inri ' rc tò:i đ$ng ĩrng-hiiii nià 
chiu s i r phán-xét cii, cbang :ii tránh 
kbõi đirox. Nhirng phiróx thny cho 
ngurri nào diroc hièn lèn vào sách s i r 
song cùa Chiên Con ! 

d) Trò*i. ilàt vã thành thánh mó*i 
(Khiii 21 : 1,2,9-22 : 5) .— TrtVi, dãt tlu'r 
nhĩrt (ÌA hiìin mál, Ihành thánh mtVi tir 
trên trĩri hièn xuõng nhir vty intVi trang-
sirc dcp-dè (Kbâi 21 : 1-2). Nrri đó, 
chúng ln sè (V cùng Chúa dt'ri dtVi. Thàt 
\iiih-hi.inh thay ! qui-báu thay ! A-lê-
lu-gia ! 

K è t - l u â n 

Htri qui tlõc-giii! Ngày tái-lâm cùa 
Chúa (l;ì gân rôi, vãy chúng nèn niau 
tien lnróc, tlăng liêp-rutVc Ngài, nitri 
tránh khòi sir phán-xét, iiin lai dirtrc 
vão boàn-cânb iiit'ri dăng hirirng h.anh-
pluróc ĩíy. Muĩín dinrc nhir the, thì 
ti'inVc phâi có vièc l:tm doi inái do tàni-
tiinh nii'ri. Mà niiion tltrtrc tiini-tánh 
nió'i, thi pliiii chĩ nhĩr năng-luc ciin Đirc 
Chúa Jêsus-Chrisl nià thôi. 

Vày hirtVc sang iii'un nió'i niìy, chúng 
ta nèn nlu'r súc IIKVÌ cùa Bă'ng Toàn-
ìning nni hini nèn nió'i trong liini-chi 
inìnb ! A-nien. 

SONG TRONG COI N A O ? 
Hõjl cir i't trong sir ijêu-1hircrng cìia la (Giăng 15: 9) 

T OÀI ngirói có thè thànb-thu ho mal str lir-tièn và str vui-

* . II. SIMI'SON 

síing trong iihieu 
cõi. Có kèsõnglrong 
cõi lir-lirõ'iig: Ve iniit 
ho dăm-'đăm, tinh-
tliĩin ho Si'lllg- sttót. 
IIo sòng llieo nlifrng 
v-nghĩ cao-xa, tlico 
llhuilg dì5ii hièu-hiê't 
velè-lhàl, thco nhũng 

str ira-thich trong-sacb và tbeo tài 
phân-hiíjl cài dep v̂ Vi cái xáu. 

Lai có kc sông trongcõi ti'iìn-ti.ic: Ho 
htiòng thco sir mè-tham cfia xác-thit, 
theo sir mc-tbaiii ciia niiít, tbeo nhirng 
deu thõ-hì dè-tièn cùa CUOC dò'i hoang-
dàin, hoiic theo nliĩrng s i r x:íu-x;i ho*n 
n ira. 

(TTng có kè sóng trongcõi hòn-phán : 
Ho làin Ihco lirrrng-liini, là nét rõ-rèt 
nhirl cùii cnòc dĩri ho. Luong-tàin ho 
sanh ra dòi chút scr-hãi vien-vòng, 

Ihoa dmi - s ir cũa cuòc dò*i. Diìu vãy, 
hocõ tánh cong-binh, ngay-thftog. luôn 
vi'ri ỳ-djnh vã cách ;ín nè't tV (lĩuig-dãn 
inà ta không the pluin-dói hoi.ic nghi-
ngĩr đuOC 

Nhirng, kliác vóT cácfa song trong ba 
cõT nói li'èn dò, Bfing Chrisl truyên-
day chúng la phi'ii sfing trong CÕÌ yèu-
thtrirng: « N h u Chn tlã yèii-tluro-ng ta 
thè" nâo, la cũng yèu-lliirtriig các ngtrtri 
Ihi' â'y; hãy cú ô- trong sir yêu-thucmg 
cùa la» (Giiing 15: 9). Nguyên-văn ln : 
«Hãy sfing tiong sir yèu-tlnnrng cũa 
la .» Ngái iuuon (Tu'uig ta song niãi 
trong cõi yêu-thucrng, lighĩa là Ngài 
mnon chúng ta phai tin rangNgài liang 
yêu-thuo*ng chúng tn, phiii dòi cho 
híing dinrc Ngài khen-ngcri ngot-ngào 
v:i (Tiăni-noni èni-ái. Bó chính là cuôc 
d (V i y é u- th uo'n g I—A. fì. Sìmpson, 
ThSn-khoa TSn-sì. 
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