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«SIV kính-so- Búr Giè-hò-va là khóH-đàu siv tri-thi'vc» 

(Cham-ngôri 1:7) 

dòi ai lai không chuông sir kliòn-
ngoan, vì là môt bon-năng dê đôi-

phó vó'i dò'i. Sir khôn -. ngoan cung 
có ha hang : «Sanh nhi tri chi» (Sanh 
ra (ìã có biê'l) ; «Hocnhi tri chi» (Cóhoc 
mói biê't); «Khon nlii Iri chi» (Phai 
trài qua sir k h o n - k h ò nió'i biê ' l) . 
Thirò*ng Ihì ai cung cãn có giáo-ducdo 
gia-đình, hoc-duòng và xã-hòi dê biê't 
dõi-phó vói moi su* cho phâi lê. Ta 
tháy Ioài ngu'ò'i xira, hê l'anb thì kiê'm 
dà thú làm áo, đói thì kiem ăn, khál 
thì dào gieng. Lan lãn (ìê'n nay ho 
diro'C mò'-mang, tan-tó'i, (ìê'n dôi có thê 
khám-phá nhfrng lebí-tàng trong vòng 
tao-vàt, c.ùng xuóng-xuãt lám môn 
triêl-hoc và mỳ-thiiàl tài-xâo mà dò'i 
cho là khòn-ngoan tuyèt-dõi. 

I . — Su* khôn-ngoan eùa thê-gian 
là su* khôn qui.—Tai sao goi sir khòn-
ngoan ci'ia đòi là sìr khòn quĩ? Vì nó 
khòng phâi lù' Búc Chúa Tròi mà dê'u, 
bèn tìr ina-quĩ mà ra, nhir ô" Sáng-the 
Kỳ'.i: I cò chép rang: <<Vâ, trong các 
loài thú (iòng mà Giê-hò-và Búc Chúa 
Trò'i dã làm nên, có con ran là giông 
qui- quyêt ho-n hê't...» Ran (ma-quĩ 
nuron hinh con rán) thãy to-phu loài 
ngtrò'i, là A-đam và E-va, du-oc hítnh-
phiró'c dôi-dào, hèn sanh lòng ganh-
ti, nèn dùng sir qui-quyèt dê ctró'p câ 
co'-nghièp cúa ông bà. 

Trong the-gian, hiêu-qu«T viêc ííy ràt 
lón. Hièn nay 1am ntróc tìm cách 
ciró-p-phá, tranh-dâu, giành-xé lãn 
nhau, den dôi khói tôa đen trò'i, bui 

bay mit dát, máu chây thành sông, 
thày ( ĩhong bâng núi. Chang nhrrng 
thê' thôi, nào trong xã-hòi, chôn thi-
tnrò-ng, cùng no-i quê-mùa tich-mjeh, 
biel bao ke cày str qui-quytft inình inà 
l irÒTig-gat nhau, ciróp-gÌLrl nhau, áp-
chê' nhau ! Ho ỳ sirc, cày tài,. chó' 
châng kê gì nho-n-dao. Ôi ! Thâ'y dòi 
mà ngán, be ngoài ho măc áo công-ích, 
mà be trong deo cái túi tu'-Io-i! 

Sách kia có ngu-ngôn : Ngày no có 
hai con mèo dong di ăn vung, găp du-o'c 
mòt cái bánh sĩra. Thà chia nhau mà 
ăn thì vui biêt máy ! Song le con imy 
so' con kia nhièu ho*n, con kia s a con 
tífiy trõi hoTi, bèn rù nhau tói con khi, 
xin chia giùm. Dìit hai con mèo dên 
liu'óc mòt cái càn, khi ra dáng còng-
bình, bè cái bánh sũa làm hai, môt 
miê'ng dê bèn nììy, niôt miéng dê bèn 
no. Hai dĩa càn chích nhau khòng 
dong, khĩ bèn lăy bánh bên năng hon, 
cãn tnôt miéng rôi dê lai. Té ra cũng 
chua dông, vì can nhièu, nên hên kia 
lai năng ho-n. Khĩ bèn can bánh bên 
no mòt cái, CŨng chtra dong. Ct'r làm 
nhir Ihè' mòt hòi hê't cái bánh, hai mèo 
nhìn nliau, hò-then, Bo đi mòt niráe. 

Truyên nãy day cho ta biêt rang 
nhfrng kê tham-Iam muon cày sir khôn 
qui mà chiê'm phân tion, thi rút-cuc 
chi chuôc láy sir hô-then và si-nhuc. 

II.—Sur khôn-ngoan eùa thè'-gian 
chõi-bô Đirc Chũa Trò*i.—Nhà chũ-
truong thuyét tâ'n-hóa day rang võ-tru 
nay là do môt vâl nhô, goi là nguyên-
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tir (atome), lan lãn tán-hóa inà thành 
nên. Thàl ai eíĩng cho str áy là phi-

i ỳ . Có lê nào vÕ-tru to-lát luàn-chuyen, 
bon mùa lám tiét dôi-tliay, cãnh-vàt 
èm-dèm, thàn-hình và toàn-the la Ihay, 
lai tu-nhièn mà có ? Buòc phai có mòl 
Báng le-trj hêt moi su* mói hũ-u-ly. 
BcVi nay có nhièu ngucVi vô-thãn ct'r 
cày sir hoc-tln're, tìm str khôn-ngoan 
mà bài-bác ràng không có Bi're Chúa 
Tròi . Rô-ma 1 : 21 có chép : «Ho dau 
biet Búc Chúa TrcVi, mà khòng làm 
sáng danh Ngài là Bĩrc Chúa Trò i , va 
khòng ta o*n Ngài nũa ; song cir lam-
lac trong ly-tir<Vng lur-khòng, và lòng 
ngu-dot day nhfrng str tõi-tăm.» Chính 
nguyèn-tri cùa hocông-nhàn ràng phài 
có môt Báng càm quyen trèn ho, song 
ho choi-hò, vùi-láp \h cháng tin le áy. 

Ông Jean Jacques Rousseau có luàn 
rang : «Je erois que Dieu s'est snffisain-
tnent rêvélé aux hommcs par ses a'ttvres 
et dans leur cceur; et s'il tj en a qui ne Le 
connaissenl pas, c'est qu'ils ne veulent 
pas Le connaìtre,)) nghĩa là : « T ò i tirong 
râng Đi'rc Chúa Tròi dã tò mình dũ rõ 
vói loài ngiròi bcVi các công-viêc Ngài 
và ò- Irong lòng ho ; nêu ai không hiê't 
Btrc Chúa Tròi , thì tai ho không muon 
biet mà thôi.» Không cân dem nhieu 
bàng-có dè làm chirng ve Búc Chúa 
Tròi tlurc-híru, vì ai cũng rõ rôi. The 
thì ké nào chôi Ngài là tai ho cô-ỳ làm 
vây dó thòi. 

Nhà hóa-hocBerthelot theo pháichoi 
Chúa, song còn luàn nhu- the nây: 
«Derrière le vrai, le heau, t'humanilé a 
toujours senti qu'il existe une rèalitè 
souveraine dans laquelle rêside I'Jdêal, 
c'est-à-dire Dieu, le centre de t'unile' 
nujstérieuse el inaccessihle vers laquelle 
converqe I'ordre universel,)) nghĩa là : 
«Sau str thàt, sir dep, nhon-loai vàn 
câm-biét có môt thuc-str cao-câ, trong 
đó ngu* bâc Hoàn-Toàn, ti'rc là Búc 
Chúa Tròi ; Ngài là trung-tâm cùa le 
duy-nhút íìn-vi,khôngai dò-thãudircrc; 
câ công-lè cua càn-khôn deu xu-lnróng 
vê lê dó .» Híri nguòi choi Chúa, khá 

nghe lòi Cluìa phán : «Clnìng có sir 
khòn-ngoan nào, sir thông-inình nào, 
hay là muu-ké nào mà eliông-đtch 
Búc Giè-hô-va dtroc» (Chàm 21 : 30). 

I I I . — Su* khôn - ngoan cùa thè-
gian dãn dèln su* eliè't.—Xua nav có 
biet bao nhà dai-y-hoc nào sáng-che 
thuÔc nay thuoc no, nào mô-*xê, noi 
ruòt, chíìp xirong, rat nên tài-tinh. 
Cũng có òng bác-stdùng hach khĩ cho 
ngmVi sông làu ; dâu vày, chua he có 
ai dăng sông diri dò-i. Khôn-ngoan, 
hoc-tlu'rc, bác-hoc, thông-minh den dàn 
rôi cũng chê't. Vì Kinh-Thánh chép : 
«Bã dinh choloài ngtrò'i phai chêt mòt 
lan, ròi chju phán-xét» (Hè 9: 27). 

Hõi quí dòc-gia, dãu anh em khòn-
ngoan, bác-hoc den ríâu, hãy nlnV lai. 
ràng minh cũng chĩ dt'rng trong phani-
vi nhon-loai, và l)òi dó phăi chíi mòl 
lãn ròi chiu phán-xét! Nê'u dòc-gia ctr 
chuyên-chú vè con diròng hinh-tluic 
mà bô qua dircVng tinh-thân, Ihì mòl 
ngày kia, anh em dt'rng sao noi l iuóc 
măt Bííng Tao-Hóa, lúc là Búc Chúa 
Tròi Cuc-dai? Có càu cũa AÌÌmtesqìu-
eu luàn rang: «Science sans conscience* 
n'est que rnine de Vàme,)) nghĩa là : ; 
«H()c-thirc mà khòng có luong-tàm thi 
cht phá-hai linh-hòn mà thôi.» 

Xtra có nha dai-cách-trí niróc Hi-lap, 
khi gan qua dcVi, kêu con lai, trôi rang: 
«Khi cha chét, thì các con khá khàm-
lièm ttr-te, song phái làm cách nào 
chìra hai tay cha ra, và de mòt bèn hai 
chfr lón : KHÔN-NGOAN, còn bèn kia 
thì dè : T U Y Ê T - B Ó I . Boan, hãy 
khièng cha vòng thành-phÓ ba lìĩn, ròi 
se chòn.» Bó là tánh kiêu-ngao ciĩa 
dòi, dén chêi rôi cũng hãy còn khoe-
khoang. Khòn-ngoantuyêt-dôi làinchi 
mà phái nàm trong quah-tài! Kinh-
Thánh chép: «Vì có* đó, ta sè ct'r làm 
vièc la-lùng gifia dân nay, sir la ríít là 
la, đè'n noi sir khòn-ngoan cúa ngtrò-i 
khôn-ngoan sê ra hu-không, svr thímg-
sáng cũa nguòi thông-sáng sê bi giâu» 
(K-sai 29: 14). 

I V — S u * khôn-ngoan thât là thé 
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n à o ? — « V ì , tqi the-giăn cày svt kltón-
ngoan mình, chăng nh&siv ìchòn-ngoan 
Bivc Cluìa Trò'i má nhàn-biet Divc Chúa 
Trài, nèn Ngàì đành lòng dùng su- giáng 
d'ô-dqi cùa chúng ta mà ciru-ròi nhũng 
ngiv&i tin-cây. Vâ, divong khi nguiri 
Giu-da đòiphép Iq, ngir&i Gà-rèc tim siv 
khôn-ngoan, thì clúing 1a giâng Dãng 
Ghrist bi.đóng dinh trên cày thqp-tiv, là 
su ngnòi Giu-đa I(íy làm gmrng xâu, 
dân ngoqi cho là d'ô-dqi; song le, uê. 
nlnvng ngu&i divt/c gqi, bat luqn ngiv&i 
Giu-ita hay ngiv&i G&-réc, thì Đâng 
Chrisl lù quyhi-phép cùa DivcChúa Tr&i 
và sir khôn-ngoan cùa Dúc Chúa Tr&i» 
(I Cô I: 21-24). 

Khi nghe đên dao thâp-ttr-giá, tliì có 
ngirò'i khinh-bi, trè môi, 1:1c dàu, vì ho 
khòng tìm diroc dèu g ì iàm phí tành 
hiéu-kỳ, toc-mach cũa lio. «Nhirng 
Đúc Ghúa Trò'i dã chon nlurng sir dai 
ô- thê-gian dê iàm hô-tlien nhũ'iig kê 
kliòn,... nhũng sir yêu o tliê-gian dê 
làin hô-then nhĩrng sy manh» ( I Cô 1 : 
27). Trong khoâng ho-ii 4.000 năm, 
loài n g L r ò i dùng lhan-!i,rc, trí-não, 
tàm-huyet và linh-hôn mà ciím-cúi lìm 
sir ci'ru-rôi, song vô-hièu. 

Nhirng Đi'rc Chúa Trò'i ch! dùng 
MÔ'I' NGU'àl chiu chet trèn cày thàp-
tir dê cúu nhũng kê tin Ngirò'i áy, và 
ban cho hodiroc sir song dòi dò'i trong 
hgày sau-rot. Bó há chăng khôn-
ngoanlámir? Há chang quyen-phép 
láin ir? Nguòi ây, tirc là Birc Chúa 
Jèsus-Christ, cháng nhfrng dã cliê't, 
mà cũng dã sông lai, lên tròi, và n g ô i 

bên hiĩu Bi'rcChúa Trò-i tlieo l ò i Kinh-

Thánh. BcVi dó, dao Báng Christ có 
mòt (hic-quyên, là clio kê tin chang 
nhũ'ng diroc cúu-rôi dò'i sau, song dòi 
nây cĩíng diroc ciru khôi quyen-phép 
cùa tòi-iôi nũa. Bao Bãng Christ có 
môt ánli-liirong rat Lórí có thê khiên 
ngirò'i lòi-.ác lr& nên liiên-lành, dôi su 
CÔ-cháp ra khoan-dung, SLT khóc-lócra 
vui-circVi, cliiên-tru'ò'ng ra nhà thirong, 
nhà thí, há chang khôn-ngoan lám sao ? 

• • < > < > 

Kinh-Thánh chép: «Su* trí-tuê cùa 
nguòi khôn-khéo, ay Iàhièu rõ dirò'ng-
loi mình» (Chàm 14: 8). Hõ'i dòc-giâ, 
quí-vi cóxét rõcon dircVng mình duong 
di sê dăn mình dê'n noi nào chira? 
Quí-vi có rõ muc-dích mình se dat den 
là thê' nào không ? Nè'u câiíl-biét mình 
lac dtrò-ng gifra biên minh-mông, thì 
khá nhò" dja-bàn mà tìm loi, tt'rc là dò-
xent Kinh-Thánh, năng doc, năng suy, 
tit sê tìm du'oc con duò'ng chánh. 

«Ai có diroc sir khòn-ngoan thuong-
mê'n linh-hon mình» (Chàm 19: 8). 
Quí dòc-giii có thirong linh-hòn mình 
chira? Nê'u có, thì mó'i goi là nguòi 
khôn-ngoan thàt. «Ngtròi khòn-ngoan 
tháy deu tai-va, và an mình» (Chàm 
22: 3). Quí dôc-giá có tìm đtroc nò*l 
an-náu clio linh-hòn mình chua ? Nê'u 
chua, khá chay dê'n B L V C Chúa Jêsus-
Chiist, là noi an-náu vfrng-chác, vì 
Ngài ià Hòn Bá Song. Nguyèn Chúa 
giiip cho quí-vi tìr-bo con dtròng 1am-
lac, ti'rc Ià sir khòn-ngoan mình, và 
chiu ha mình lín-nhàn Bt'rc Chúa Jèsus 
làiti Cúu-Chúa mình, dê linh-hòn quí-
vi diro'c ci'ru ! A-nien ! 

ĐU'O'C Â N - X Á , NHITNG 

jVf ĂM 1829, George Wilson bi ket án 
xi'r-giáo vì ăn ciró'p và giét ngircVi. 

Quan Tòng-thóng Andrew Jackson kỳ 
sác-linh àn-xá cho hán. Nhirng hân 
không chiu lãnh, và quá-quyét rang đã 
khòng chju, thì sác-linh áy ra vô-dung. 
Luât ntróc chura he nói tcVi trirrVng-
hóp dó, nên quan Tòng-thong xin 
Thiro-ng-pham pháp-viên giái-quyêt. 

K H Ô N G CHIU L Ã N H ! 

Tòa áy đáp râng: nWilson cúng cô 
không chiu nhàn on, thì ci'r viêc xù-
gião hán d i .» Vày, hăh bi hành-hình. 

Báng Christ có quyen tha lòi và cúu-
vót moi ngiròi, không cú' ho là ai hoăc 
làm gì. Song muon dirgc nhvr vày, 
ho phâi tín-nhàn ai\ lón ciìa Ngài. 
«Birc. Chúa TrcVi có lòng nhon-tìr hay 
thu-ong-xób) ( I I Su-30:9).—S. S. Times. 


