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lìuget ciut Birc Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sqch moi tòi chiing ta 
(I Giiíug 1 : 7) 

f^Ol (ì(Vi vnt-ehãt càng M O - m a n g , 
k h o a - H O C Qàng tien-hóa bao nhièu, 

thì binh tôi-lõi càng bànb - trurVng, 
hoat-dòng, và thàin-nhàp' vào trong 
tàin-bòn cùa N H O T I - l o a i 

bâ'Y uhiêu. Tban ôi ! 
Ngiròi sanb ra trong 
cõi dòi n'ày kbòng cbi 
khô bang niang binh-
tàl, kbòng gì nguy-
biêni cbo bang gánb 
tô i - lò i . Dàu vày inà 
trong L O À N -câ dân - so 
trèn quâ dia-cau N Ì Ì Y , 

nào máy ai tboát khoi 
diroc? 

Trâi qna biê't bao 
th(Vi-kỳ kbó-nboc, các 
bàc y-sĩ danh-nhon dã 
căm-cui chuyên tiin 
nbieu pluroTig linli-
diroc dê cĩru-cap binb-
nbon trong đàì. Song 
đen cái binh tòi-lôi cùa nho-n-loai, 
thì vi nào cũng pbâi cúi dau mà tbú-
N H Â N rang mìnb vô-pbirong cĩru-tro. 
Nbir tliê' cbac quí dôc-giâ biét rõ bjnh 
tôi-loi thàt là hièm-nghco hon binb 
xác-tbit inuôn phân. Vây tliì chúng 
la cbĩ còn tròng-cây vào môt Lirong-y 
siêu-pbàm, toàn-tài,dòc-nhút, thì mói 
mong cĩru minh thoát kbôi tbĩr binb 
tôi-loi â'y duoc. Bang dó là ai? Là 
Bĩrc Cbúa .lèsus-Cbrist. 

I. GÕc cùa binh tôi - lô i .—Lúc ban 
dau Bĩrc Cbúa Trò i mói du-ng nên thĩ-
tô cùa Ioài nguòi, tbì ông bà von là 

( W L È - V Ă N - T R X M 

tot-dep, vinh-hièn và manb-kbòe cà 
phân xác phan bon. Tbĩ-to chúng ta 
aii-hirÔTig tbanh-nbàn trong cânh 
vuòn là't xinb-dep, tbò' bĩit kbông-kbí 

râ't dieu-bòa, tbanb-
sach ; tbàt Ià canb vui 
gió niát, toai cbí niuòn 
phân, lai còn diroc tir-
do ăn hôà-quâ sanh-
mang rât ngon. Qliâ 
tbàt, òng bà dã lnrong 
duoc cái cânh cuc-lac 
liong viròn Ê-den lúc 
dó, và Iai thuòng gap 
măt Tbièn-Phu tir-ái, 
nbon-bien cĩia mìnb 
n fra. 

Song tiêc tbay, tìr kbi 
ông bà trái mang-linb 
cĩia Cbúa, ngbe tbeo 
tie'ng cĩia ma-quĩ du-
dô, ăn trái câ'm, thì 
ông bà dã viróng cái 

noc dôc cùa loai vi-trùng mà Iàm binh 
tòi-lôi rõi, dã mát cái vê xinh-dep Iàm 
con Trò-i, sir vinh-biên cao-trong, sĩrc 
kbôe-nianh cĩia tâm-tban, linb-bòn và 
thàn-tbc, dã trò nên yeu-duoi, suy-' 

'kéin. Kbon thay ! Tìr đáy IIIIOTI-IO.TÌ 

buóc vào tbòi-dai tòi-ác, phâi cam-
dành so-phàn, cùng nbau cbuiig cbju 
láy cái binh mà tbĩ-tò mìnb dã mang. 
Cbang ai tránb duoc, vì cbúng ta von 
bõi mòt goc-côi dó mà sanh ra trong 
cõi dòi nay. 

Tuc-ngfr có câu: «He cây đáng thì 
sanh trái đăng.» Tbĩ-lò ta, là dau cũa 
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nhon-loyi, mà đã virong-inang lâ'y cái 
bjnh tòi-ác kliòng vàng-phuc Chúa 
ròi, thì chúng ta ciíng dèu mae binh 
ây, vì mình bô*i góc cây dáng mà sanh 
ra trái dang vày. «Clio nèn, nlnr bô*i 
niòt ngiròi mà tòi-lõi v'àp trong thè'-
gian, lai IxVi tòi-lôi mà có sir chê'l, tbì 
sir chèl dã Irài qua trèn hê't thiiy nioi 
nguòi nhir vày, vì moi nguòi de-u 
pham tòi» (Rò õ : 12). «Roi sir khòng 
vàng-phue cùa mòt ngiròi mà moi 
ngiròi kbác dèu tbàuh ra kê có tòi» 
(Rò õ : 19). «Moi ngiròi deu dă phsim 
tòi, thiéu inat sir vinh-hien ci'ia DiVc 
Chúa T r ò i » (Rò 3 : 23). &ô là cái binh 
cha truyên con noi ; ví nlur ông cba có 
binh phung-cùi hê sanh con ra thì tir-
nhièn nó phai bjnh phung-cìii, vi có" 
cái noc j)hung-cùi â'y di-truyen lai. 

Quí dòc-gia ôi, bày giò' bãy lir xét 
lây mình, bãy dinb tàm yên trí coi thir 
cái noc dòc ciìa binh phung-cùi tbièng-
lièng dó thàni-nhiìp v.ào Irong tàm-hòn 
cùa ìninh the nào. Nó là llu'r binh 
vò phirong diêu-tn, boi loài vi-írìmg 
đòc-ác ăn trong buyê't, ăn trong linli-
hõn và óc trí, nó can-phá làm cho vò-
sò linh-hòn cũa nhon-loai phâi dâm-
chìm trong biên khô. Nào li'ru, sác, 
yên, dô, nào binh nghi-ngò- bói tir-
tuong hu-nát, thù-oán, giet nguòi, 
dói-lrá, tham-lam, thò' bình - luong, 
say-sira, cbát-bóp, mê ăn-uông, tà-
dâm, xác-xiro'c, kièu-ngao, trai-bó 
©irc Cbúa Tròi hang sông mà vui-say 
theo tà-thuàt di-doan. Quí dòc-giâ 
ôi, dó là các cbirng-binh goc bôi tôi-
lôi mà ra, rat dôi góin-ghê, nó dirong 
xòng vào niòi nguò'i mà giêt hai mang 
sông và linh-hòn khòng di'rt, khòng 
thôi. 

II. Sir h i ê m - n g h è o do binh tô i -
lôi.—Rinb lòi-lôi cháng nhiing làin hai 
cho mòt ngucVi, mà lai làm hai cho 
moi nguòi ; vì nó mà làni cho vò-so 
gia-dlnh phãi dièu-tàn lun-bai, biê't 
bao xã-hòi pbàidô-nát nguy-vong, hang 
nguòi tot trir nèn xãu, khòn hóa dai, 
sang tiò- lai hèn ; nguòi sáng nlnr dui-

ìnù, thàm-chi khòng phàn-bi^l diroe 
thàt già tót xaii gì câ. Hìr\ binh tôi-
lôi, ngiro'i dòe-ác là dirò-ng nào ! Nghe 
dên ngiroi thì cam-tuõiig dên noi 
đoán-phat rat kinh-khiep ciìa tòi-nhon, 
túc là dia-ngue tôa ra sir dau-dón câ 
ngàj' lãn dêm châng thôi. 

Tiêng rèn-siê'c, kêu-la, Ihan-tluV ghè-
so cúa tòi-nho'n dirong háp-hoi Irong 
gicV hình-phat, ai ngbe cbăc cũng phiíi 
rùng mình s(Vn gáy. Kìa, ho nam trèn 
giirò-ng dau-dón vô-ngan, kèu-la tham-
thiê't; nài-xin giai-cúu, mà cbĩ luõng 
công vò-ícb thòi. «Chao ò i ! Tòi bi 
khò trong lúa năy quá doi ! » Bó là 
tiê'ng kêu-la rên-siec cìia môt vi dai-
phú dòc-ác kia ; lúc bìnb-sanb nguòi 
nay tho on cũa Trò i , sông, dòng và có 
là hô-i Ngài, nhò Ngài, song dem lòng 
bòi-ngbich chói-bô Cbúa, là Thièn-
Pbu lìr-ái. Nhũng ai thò- các tban -
but, pbam di'i các dêu tôi-ác, ỳ chnng 
hiep cô, luò-ng-làn gian-tham, ỳ lài 
Cí ìy sirc, chi lir-luông vè các vièc the-
gian, lh(V y rièng mình va cái bung, 
song dè cham-nom vè xác-thit, lo hìm 
cho phu-phi cái nbuc-duc mà thòi, thi 
ìot-cuòc dê'n giò- cuói-cùng, xuòi tay 
nham mát, xác-lhit qui vè bui dà't, còn 
linh-bon cir song mà chiu sir dau-dón 
khô-hình trong dja-nguc vày đó. 

O' d â y nguòi muón chè't cho tboát 
khôi cái canh kbò-hình g h ê - s o â'y 
song sir chet tránh xa, muõn ăn-năb 
hòi-tàm huóiig vè Chúa song hô'l d|p-
tiên rõi. Cho nèn dâu ngiròi cô súc 
kèu-la nài-xin cho mòn-mòi den dòi 
đòi , thì ciing vân bi d a u - d ó n khòn 
xiét. Đó cĩing vì binh tòi-lôi mà dê'n 
nôi nbir tbe. 

Rinh lòi-lôi lai bay tiuyèn -ìrbiêin 
ìâl mau-chóng bô'i các IbiV dòc-lriing 
thièng-lièng vãn ân-bí trong ngũ-quan 
và t:\ni-bon cùa chúng ta. Nó khòng 
trìr ra ai, bâ't ci'r hang nào, thuong-
liru, hoăc trung ha-luu nó cũng ci'r 
truj'ìĩn - nbiêm câ ; dàu bàc đa-văn 
quáng-kien, hoc-thirc cao-minh gì 
cũng bi cái binh tôi-lôi truyen vào 
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tàm-hôu và thàn-thê. ccChâng có mòt 
ngircVi còng-bình nào hê't, dãu mòt 
ngircVi cfìng không. Châng có uiôt 
ngucVi nào hiêu-biet, chang có mòt 
ngircVi nào tìm-kiem Birc Cliúa TrcVi. 
Chúng nó deu sai-Iac, thây cùng nhau 
ra vô-ich; chang có niôt ngircVi làm 
dfèu lànli, dãu mòt ngircVi cũng không» 
(Rô :?: 10-12). 

Quí dòc-già òi , binh tôi-lôi hiêm-
nghèo nlur thê, 
n ó v 6 n h a y 
t ruyen-n h i ê m 
lanh-chóng cho 
nioi ngircVi trong 
xã-hòi khôngtiLr 
ra ai. Thê' thì 
chúng ta dánh 
lieu nhám mát 
dira chon, li'èu 
mang tó i đàu 
hay dó ir? Chac 
ehúng ta phiii lo 
t ì m p h ir o- n g 
thuô'c hay ti'rc-
thì dê cúu-chfra 
cho lành binh 
tôi-lôi â'y. Neu 
dê làu và trì-
h o ã n c h ír n g 
nào, thì càng 
nguy-hiem và khó-khăn chírng náy. 

I I I . Linh-dircrc chũ*a lành binh 
tô i - lô i .—Đang Luong-y siêu-phàm 
đòc-nhirt dã tir che ra phirong thuõc 
bang huyêt ehí-thánh vô-tôi cùa Ngài 
dê ciru lành binh tòi-lôi cùa nho*n-
loai dây. Không phài nhir vi thuôc 
lrir&n(j-sanh cũa ông Lão-tir ché dâu. 
Vì thuõc ciia ông khòng có linh-nghiêm 
đũ nià ciru binh xác-thit diroc, thì 
làm sao cúu duoc binh tôi-lôi trong 
linli-hòn? Vâ lai cũng khòng giõng 
nhir vi thuoc chán đ&i vì cái sanh, lão, 
binh, ti'r mà nhà triet-hoc kia dã chê' 
ra dè ei'ru-đô chúng-sanh dàu ; vì vô-
so chúng-sanh dã uông thuoc dó mà 
vãn còn binh tô i - lô i . Cũng không 
phâi là vi tlmoc mê-lín đè'n noi kliô-

"LJIEN nay tình-hình tài-chánh cua 
N H À - I N và T H Á N H - K I N H B Á O rat 

khôn-quăn. Chúng tôi dã het sirc tính-
toan cho công-vièc Chúa diroc tien-hành 
nlur tnrcVc và ho'n trircVc nũ-a, vì phììn cùa 
chúng ta là toàn-thang chó- không phâi 
thát-bai. Nhirng liée thay, nan kinh-tè' 
khũng-hoâng ngăn-trcV rà't nhieu anh em 
yêu-dáu trang-trâi xong so thiè'u N H À - I N 
và T H Á N H - K I N H B Á O , den nôi bày giò" còn 

(loiuj tcri hai ngàn đong. Chúng tôi 
châng biet láy dàu inà hù vào chô thieu 
dó, chĩ ben lòng cau-nguyèn nluV-cây 
Chúa, và hêt sirc trông-mong anli em co-
gang giúp-dõ chúng tôi qua biróc khó-
khăn. Vày, nhfrng anh em nào còn 
thieu hàt lnàn ít nhi'êii, xin láij lòng yêu-
ihíxcthg kip kíp gô-i uìì trà cho. Ba-ta ! 

—Nhá-in uà Thánh-Kinh Iìáo. 

tu ép xác, xièng-xích mình vào luâl-
pháp, làp eông-dirc riêng, gifrngày Sa-
bát và kiêng ăn. Bó là cây v i^c l àm 
theo luàt-pháp và dièu-răn cũa loài 
ngirtVi bói xác-thit mà làp nên, chac 
cũng khòng ci'ru dăng binh tòi-lôi dàu, 
lai còn thêin nguy-hiêm thì có. 

Quã thât, binh-nhon không the nào 
tir mình chũa lành binh-tàt cũa mình, 
hoâc uông sái thuoc inà diroc lành 

b inh bao giò-. 
NgircVi có binh 
t ô i - l ô i cfing 
vày; ho không 
thé nào cây sir 
t u -hành d a o -
di'rc, ép xác khô 
thàn cúa ho , 
hoăc nhò- sir tu 
kieu bòi Iô, bo-
thi phóng-sanh 
inà diroc sach 
hc't binh tòi-lôi 
bao giò\ Nlnrng 
chi bòi huyê't 
thánh vò-tôi cùa 
Birc ChúaJêsus 
dóng dinh trèn 

t h à p - t ir - g i á ; 
huyê't â'y đo ra, 
1 à m nên m ôt 

thi'r linh-dircrc dòc-nhiVt vô-nhi vàj'. 
Iluyet đó ((dirÒTig nhir huyet cùa 

chiên con khòng lôi k h ô n g vít, dã 
dinh săn truóc buôi sáng-the, và hiên 
ra trong cuoi các thòi-kỳ vì cfrt anh 
em,» cĩê ciru chúng ta khôi binh tòi-
lõi (xem I Phie 1 : 18-19). Ãy íà huyè't 
cua mrc Chúa Jêsus, Con Birc Chúa 
Trò i , làm sach moi tòi chúng la, ch(V 
ngoài ra thì ((o dirói tròi châng có 
danh nào khác ban cho loài ngiròi dê 
chúng ta phâi nhò- (ìó mà diroc ciVu» 
(SÚ-dÒ 4: 12). Lai Kinh-Tli<ánb có 
chép lcVi hira rang: «Neu chúng ta 
xung tòi mình, tlii, Ngài là thành-tín 
công-bình dc tha tôi cho chúng ta, yà 
làm cho chúng ta sach moi đeu gian-
ác» (1 Giăng 1 :9) . 


