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| _TO'I quí dòc-gia, muôn thi-nghièm 
kliòng? Hãy xày hrng chúng ta 

lai cho ngay noà mal tròi, chác cái 
bòng tói-lăm cũa chúng ta se o trtróc 
măt chútig ta vày. Báy g iò quí đôc-
gia hãy Ihi'r làm clio cái hóng toi-tìím 
dó hién di ; ehúng ta chay, chay Ihàl 
mau hêtstrc, dùngxe máy 
dap, hoăc (iùng xe lnri, 
chúng ta cũng khòngkhi 
nào đat diroc ỳ-nguyèn 
ciia mình, nghĩa là làm 
cái hóng toi dó bien di. 
Chúng ta dàu có rán hê't 
sirc mà h:ít nó đătlg hõ 
ra dàng sau lirng, hay là 
bài-xóa nó di, hoăc kiein 
eách-thirc nào mà che-
dày nó 'lai, cũng khôug 
the nào làm cho nó lièu-
tari mál diroc. Nó van cir 
làm bóng toi-tăm triróc 
măt chúng ta mà thôi. 

Bây giò' quí dòc-giâ hãy ngó ngay dên 
nriãt tròi, thì lir-nhiên măt tròi se làm 
deu đó cho chúng ta, là dèu mà chúng 
ta không thè nào tir strc mình làm 
tron diroc. Măt tròi sê duôi cái hóng 
lôi-tăm dó ra dàng sau hrng chúng la. 
Và hê chúng ta càng ngó đên măt tròi 
hao làu, thì cái bóng tôi-tăm dó lai 
càng ô" sau lu-ng chúng ta báy làu. 
Châng khi nào nó có thè an triróc măt 
chúng ta nũa, và cĩing không khi nào 
nó ngăn-cân giĩia chúng ta vói măt tròi. 

Đu*o*c cú*u bô*í nh ìn-xem 
Chúa Jêsus 

Đú-c Chúa Jêsus là Măt Trò i Cao-cà, 
mòi và có khuyên anh chi ngó Ngài, đe 
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bao nhiêu tõi-loi chúng la du-ocxóadi, 
và de cho cái bóng tôi-lăm không có 
the án l iuóc măl chúng ta nfra. «Hõi 
các ngiroi het thiìy 6- các noi dau cùìig 
dat hãy nhìn xem la và dtro-c cúu.» 
Dirc Cluìa .lèsus-Clirist dã làm tron 
công-vièc ciru-rôi hau cho chúng ta 

,,. duoc sach het moi deu 

gian-ác. Công-viêc ciru-
roi cua Ngài dã tò ra rang 
chúng ta là kè tòi mà tin 
den Ngài thì chác-chan 
chúng taduoccúu, nghĩa 
là diroe ciru ra khôi het 
moi deu tôi-lõi. 

Không có the nhò vièc 
làm nào cua xác-th|t mà 
dtrgc xirng công-bình ò-
triró'C măt Đúc Chúa 
Trò"i : str sot-sang dê làm 
tron bôn - phàn minh, 
nhũng công-dú-c, su* tin-
ttrong, cùng sir ăn chay 

ép xác, vàn vân... hêt thày các dêu dó 
không có thê cát bóng tói-tăm cũa tôi-
lõi di khôi duoc. Nó cú- vàn còn 
truóc măt cliúng ta hoài. (múng ta 
chi cãn ngó đén í>úc Chúa Jêsus, là 
Măt Tròù Công-bình, môtcách don-so, 
vì Ngài dã làm tron moi viêc roi. Birc 
Chúa Jêsus sê trô* nên Vua và Chũ cúa 
lòng chúng ta, và Ngài ban cho chúng 
ta mòt str song mói . Ngài sê cát-bò 
hét moi tâm-tir ỳ-tu-ang xãu ra khõi 
lòng chúng ta. Ngài cho chúng ta sir 
binh-yên trong lòng, str Ur-do, srr yên-
ui, súc manh, cùngnhvêu hanh-phu-ó'c 
khác kê ra khôn xiê't. Nhir vây, chúng 
ta trâi qua m'ôt svr sanh lai mái, môt 



248 T H Á N H - K I N H B Á O 

str sõng mói, và tirng-trai rãng: « A i õ-

trong ©áng Christ, náy là nguò-i du-ng 
nên mói, moi su- cũ dã qua, nay moi 
sir đèu trô* nên m ó i . » 

Su- cú-u-rõi cũa Búc Chúa Trò i ban 
cho hét moi ngiròi, cũng nhir măt tròi 
soi cho hê't moi ngiròi vây. Mãt trcVi 
chieu sáng cho ìnôt ngon cô yè'u-ót và 
cũng cho nhfrng núi tuyét dcVi dcVi. 
Mãt trcVi chiêu sáng cho ngtrò-i ngu-dót 
cùng cho ngucVi thông-thái, cho ông 
già cùng cho đira Irê. 

£H'rc Chúa Jêsus, Măt TrcVi Công-
bì'nh, dã chiu treo mình trên thâp-tir-
giá dê kéo nhièu ngiròi dên vói Ngài, 
hàu cho tôi-lõi ho diro-c tha bô-i ho lâ'y 
dtrc-tin rjrià nhìn-xem dên Ngài môt 
cách khièin-cung. Búc Chúa Jêsus, 
Đâ'ng Cú-u-thé trpn-ven, dã làni xong 
sir chuòc tòi khi Ngài chiu trút linh-
hon trên cây thâp-tir, hâu cho lu' ai lin 
dên Ngài thì đtrorC sir song dò'i dòi . 
«Hãy t'm t>i'rc Chúà Jèsus, thì ngiroi và 
cã nhà ngiroi se diroc sir cúu-rôi.)) 

Bú*c-tin là nguon phiró*c 
Het thây các phircVc nói trên dày deu 

là bo-i nhò1 dúc-tin mà di roc; nhir vây 
thì di'rc-tin là cái gì ? 

Mòt ngày kia, hoàng-de Nã-phâ-luàn 
(Napolèon) dã ra hièu cho ngira ông 
chay tói, 'và rùi cho ông vì quên mà 
làm clio rót giây cu-ong ngira. Ngua 
vìra nghe hicu thì cliay sâi. Bãy giò-
có tên lính giũ- ngira (V gân dó, làp-túc 
chay theo, áp vào, năm giây cucrng 
ngu-a trì cho đú-.ig lai, rôi trao giày 
curyng cho hoàng-đê'. Iloàng-dé lièn 
phárí ràng: , 

—Trãm cám o*n quan ba. 
Bâ'y g iò tên lính giũ ngira tin chác 

râng hoàng-dê' đã phong cho mình làm 
quan ba rõi, nên tâu lai mòt cách 
khiêm-cung vói vua ràng : 

—Muôn tâu bê ha, vây bày giò kê ha-
thãn nãy thcôc ve co-vè nào? 

• Tháy tên hVih giír ngira kià có đtrc-
tin dày-dãy nhir thé, thì hoàng-đê lai 
phán rãng: 

—Quan ba hàu-cân ta. 

Tên linh lai khiêm-cung lâu ràng: 
—Bãy giò kê ha-lhãn là quan ba hãu, 

thì chac không nèn tro vè trai lính, mà 
chac cho o cũa kê ha-thàn là nhà hôi-
quán cũa các quan võ. 

Tcn lính lien di ngay vào dó. Các 
quan ba kia bèn tra-vâ'n nó mòt cách 
hăng-hái rang: 

—Măy dê'n dày djnh làm g ì ! Mãy 
đã tin ai mà dê'n dày? 

Ngu-ò-i lính dó lien thung-dung và 
vui-vc tiâ lòi ràng: 

—Tôi dày ciìng là quan ba hau-cân 
nhir máy anh vày chó 1 

—Mãy là quan ba hàu-càn à, mây 
trô- nên đren ròi sao ? Vâj ' lon cùa 
may đàu? Và mãy phâi làp-túr, trình 
chi-du cho chiing ta xem. 

Tên lính trâ lòi rãng : 
—Hoàng-đê' dã phong cho tôi, và môt 

tieng cũa vua cũng đu cho tôi rôi. 
Các quan ba cũ nghe bây nhièu Iòi 

thì het thây liên đú-ng dày mà chào 
mùng viên quan ba mói . Ay là dúc-
tin, «là sir biê't chac vũng-vàng cùa 
nhũng đèu mình diro-ng tròng-mong, 
là bàng-có- cũa nhũng dêu minh châng 
xem tháy.» Tèn lính nhô kia díìu là 
khòng có lon, cũng không có chi-du 
phong làm quan ba, nó chĩ nghe lòi 
phán cũa môt vua ô- duó-i dát này mà 
hê't lòrìg tin, ehó- không h ò - n g h i 
Iirõng-Iir. 

Cũng môt thê áy, chúng ta càn phâi 
dem lòng lin tron-ven mà lin dê'n ô ú c 
Chúa Jêsus và nhũng lò-i phán cũa 
Ngài. Ngài dã phán rang : «Bi'rc Chúa 
Trò-i yèu-thuong thê'-gian dên nôi dã 
ban Con môt cùa Ngài, hau cho hê ai 
tin Con ay không hi hu-mà't mà dupc 
str song dò-i d ò i . » «Ta 1à duò-ng di, lê 
thât và su- song; chang bò-i Ta thì 
không ai duoc đê'n cùng (^ha.w « K ê 
đê'n cùng Ta thì Ta không bô ra ngoài 
đâu.» 

Búc-tin nói rang : « T ô i tin Búc Chúa 
Jêsus-Christ là Con môt cũa Đúc Chúa 
Trò-i và cũa bà Ma-ri, là ngu-òi nír 
dông-trinh chiu thai boi Búc Chúa 



Thánh-Linh mà sanh ra Con là Búc 
Chúa Jèsus, là Chúa eũa chúng tôi. 
Ngài dã chju khon-eirc duói tay quan 
Bòn-xo Phi-lát, Ngài dã hi dóng dinh 
trên cày thàp-tir, Ngài dã ehet, Ngài 
(tã bi dem chôn, Ngài dã xuong dirói 
Àm-phù. Ngày thir ba Ngài dã song 
lai khôi nhfrng kê chêl; Ngài dã lèn 
Irèn Iròi, Ngài dã ngòi bên hfru Bire 
Chúa Tròi, là Búe Chúa Cha quyen-
phép vô-cùng; tir dó Ngài se dê'n de 
mà doán-xét nhfrng kê song và nhfrng 
kè chêl.» 

Còng vièc nhon-dirc là bông-trái cua 
đúc-tin. Nhfrng công-vièc ây thàl 
không phâi là góc-rê, mà là bông-tiái 
vày. Tòi khòng dâng cho me tôi mòl 
cua-lê dè (luoc inc lòi ycu-thiro'ng tòi, 

song vì tòi có lòng yèu-thirong me tòi. 
Ta khòng làm còng-vièc dè Bire Chũa, 
Tròi ngoi-khen, song la làm vì siryèu-
Ihirong cùa Bâng Christ đã làm tron 
moi vièc cho la và ban cho ta cách 
nhung-khòng boi dúc-tin trong danh 
Baug ãy. 

HcH ban-hfru rát yèu-dau, hãy cõ 
doc Kinh-Thánh và cô nài-xin Cluia 
ban Thánh-Linh Ngài tò-bày ỳ-nghĩa 
cùa nhũng lòi thánh ay dê chúng ta 
(luoc hiêu và tin theo. Chác Ngài'sê 
tô cho chúng ta và soi sáng cho chúng 
la bò'i lòi phán cũa Ngài, dê chúng ta 
duoc liò' nên sír-giâ cũa Birc Chúa 
Jêsus-Christ, là môt danh han cho 
loài nginVi đè chúng la het tháy deu 
phai nh(V dó mà diroc cúu.-
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H A Y C O I C H U * N G L O I N H E ! 
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Đăng cô ttíê gìu-giĩv anh em 

Ó là môt lò'i liira 
quí-báu hon hê't. 

Dich n h ir l h e t h à t 
dúng nguyèn-văn và 
goi nhieu }'-tirôngsâu-
xa. Birc Chúa Trò i 
chăng nhũng muôn 
giũ' chúng ta khôi 
sa-ngã, nhung cũng 

A. B. S I M P S O N muon giũ cho khõi 
váp chon rál nhe. 

Kinh-Thánh chép rang Áp-ra-ham 
«chãng có IirÕTig-Itr hoăc ho-nghi vê lòi 
hi'ra Búc Chúa Trò-i» (Rô 4: 20). Bi'rc 
Chúa Tròi muon chúng ta biróe di 
vfrng-vàng, đen nôi khi doi măt vói 
quân thù thì các hàng chiê'n-sĩ cùa Ngài 
chang chút run-ray. Chính là nhfrng 
su'«váp nhe» trong dòi làm cho chúng 
ta ngã lòng hoăc ngăn-tiô- chúng ta 
ho-n het. Mà ph'àn nhieu chúng ta 
váp-pham trong nhfrng viêc nhõ-mon. 

Quĩ Sa-tan muón dùngcái lôngchim 
mà dánh ngã chúng ta hon là dùng 
súng đai-bác. Néu dùng miru nhõ-
mon mà dsính bai diroc con-cái Búc 

khôi oiíp-phqm» (Giu-de 24) 

Chúa Trò i , thì uia-quì láy làm vinh-
hanh và khoái chi hon là vì dùng con 
cám-dô dũ-dôi. 

Hõi anh em rát yêu-dâu, trong thòi-
buôi nay chúng ta phái dè - phòng 
nhfrng «vô chuôi» có thê khiê'n mình 
sây chon, de-phòng nhfrng con sàu 
nhò phá hai cày nho, nhĩrng con ruôi 
chét có khi làm hir cá mòt bình dau 
tho-m quí-giá. «Nhfrng vièc tót dãu 
íiliò-inon cũng khién ta dat dén bàc 
hoàn-toàn.» Chúng ta càng tân-lói 
trong dò-i dao-dirc, thì Bi're Chúa Tròi 
càng giúp chúng la vàng-phuc Ngài 
trong nhfrng đeu diròng nhir không 
quan-trong chút nào.—A. B. Simpson, 
Ttíăn-khoa Tăn-sì. 

CHUNG CÔNG GÓP CÙA 
/ ^ 1 Ă P hôi tièn-tài eo-hep, chúng tôi 

không dám nân chi chút nào, 
nguyèn cir hăng-hái lién. Vày, xin 
anh em co giúp-ve phàn tài-chánh, 
ngõ hàu công-viêc cùa (^húa giao 
chung cĩio chúng ta diroc thàp phan 
mỳ-mãn.—Wni. C. Cadman. 


