
V I T O T Q U A T R I L O A I NGLFO'I 
(Lóng ijcu-tlunrng cùa fìĩing Christ) 

A H N O C L E M E N S G A E B E L E I N , T Ì I A N - K H O A T I Í Í N - S Ĩ 

0 ( ° yèu-thuong cùa Bã'ng Christ! 
^ Lòng tôi hău phài liii lai, khõng 
diuii viê'l vil sir yèu-tliirong lnyQt-ttõi, 
kliòng (iò diroc cùa Ckúa đáug kben-
ngoi và tcin-thcV. Tiít cà các thánh-dô 
(lã nói hoăc viêt ve sir yêu-lhirong cùa 
Đà'ng Cbrist, vãn kliòng thè bày-tô hêi 
su yèu-thirmig áy là (lìiy-dù, rông-rãi, 
cao-sàu dircrng nào ! «Sir ycii-tlnrong 
ciia Bà'ng Christ là sir Irôi hon moi sir 
thòng-biet» (Êph. 3: 19). Ã y Ihe má 
chúng ta bièi sir yèu-tbirrrng cùa Báng 
Christ. Diìu khòng thè* «n:Ìin» het sir 
yèu-lhuong cao-câ và vĩnh-viên d ó , 
nhirng lòng ta v;in duoc lurô-ng, vàn 
cimg ngày cãng biê't thèni. Vá chinh 
Ngài, là Biíng yèu-thuong clning ta, 
iniiôn clning ta uông luôn noi bièn yèu-
thiro-ng không he kbò-can hoăc dòi -
dòi cùa Ngài . 

I. Lòng- yêu -thiro*ng cùa Đâng 
Chr is tcó dò*i đò*L—Lòngyèu-thircrng 
ãy chãng thuôc vê tbcri-gian, nhirngcó 
tir Inróc khi dung nèn vũ-tru. Báng 
Chiist là chiiân-dích cùa yèu-thircrng, 
vì Ngài là Con Birc Chúa Trcri và ò 
trong lòng Birc Chúa T r ò i — « C h a dã 
yêu Con Iriróc kbi sáng-the» (Gi . 17: 
24). Ngài biê'l cluing ta, và yêu chúng 
ta tir triróc khi cbiuig la sanh ra. Ngài 
biét clning ta mâc tõi-lõi, tbù-nghicb, 
hir-hoai, nhirng Ngài vàn niong chò 
lhòi-kỳ sê li) cho ciiúng ta biê't Ngiii 
yèu-tbuang clning la, là loái tbo-tao dã 
sa-ngã. «Su tri-tbirc dircrng ã'y thàt là 
dii'ii-kỳ (iiiá cbo tòi, cao dê'n nõi tôi 
khòng vói kjp» ( T b i 139: 6). 

Cbínb lòng yèu-thir(rng dĩĩ khien 
Ngài tù-bò su vinh-hièn vôn có noi 
BircChúa Trò i mà xuong thê-gian nây. 
Phài có lòng yèu-thircrng sàu-rõng bièi 
bao niói cbiu xuõng cõi dòi tôi-t.ini,bj 
rùa-sã vì cir tòi-Iôi và dăy-dày tòi-loi 
nây ! Plnii có lòng yèu-tlurong lirn-lao 
biét miíy miri tinh-ngiiyèn lia-bò Nbà 
vinh-hièn sáng-Iáng kia mà hièn ra 
nlnr inõt ngircVi, láy hinh loài Iho-tao 
mà vào troiigcõi đò i Ngài dã tao ncn! 
The nià trong nhà quán lai khõng có 
cho cho Ngài . Thàt là vircrt quá tri 
chiing tòi. 

II. Yêu-thu*o*ng là dăc - sác cúa 
dò'i sõng Đâ'ng Christ t rên thè '-gian 
nây.—Clning ta tháy Ngài bày-tô lòng 
yêu-lhircrng dinVng nào dirong kbi di 
môi buóc trèn con diròng hiu-quanh ! 
Trong nioi vicc làm, niòi lòi nói cùa 
Ngài c.hiing ta thâ'y sir tlnrong-xól, tù-
ái hiòn luôn tiroi-mói. Nhìn ve phía 
nào cũng thà'y lòng yêu-tlnrong ãy. 
Scr tlnrong-xót bao-tnim muôn trimg 
ngirc'ri: Kè nghèo-kbô, tòi-loi, bi úc-
hiep, său-thàni và bi xò-duôi. Lòng 
yêu-tlnrong úy nãng-dã nhirng tin-dô 
yêu-duõi và thiêii-thoii. 

Pbirirc Ihay là Icri chép cr dău doan 
13 ciia sách Tin-Lành Giăng—«Ngái dã 
yèu kè thuóc vc mình Irong tbê'-gian, 
thi cir yèu cho clê'n cuôi-cùng.» Ngài 
tô lòng yèu-tlurong kê tbuôc vi ; niìnb 
bòi hìĩu viêc ho. Ngài chãng col làm 
dep lòng mình, nbung dã dén de liău 
vicjc. Vày nên Ngài íhì'ít lirng và rira 
chon cho n iòn-dô . Ha mình biêt 
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bao! Pbài, su lia inìnli áy lá bông-
trái cùa lòng yên-thirorig. Ngài làni 
viijc gì cũng tlo lùng yèu-lhirong cà. 
O' dòi nãy, Ngài có lòng yêu-tlnrong 
làu-bèii, khòng he inòn-inôi, nhtrng 
dung-chiu moi str. 

Tà't câ sir ich-kỳ cùa inôn-dô Ngài 
không thè" dàp tiìt lòng yêu-thuong â'y. 
Chãng gì có thè dàp tál lòng yêu-tlnrong 
cùa Ngài dÔi vtVi kê thuôc ve Ngài . 
Phi-e-ro chõi Chúa, nhtrng «Chúa xày 
măt lai ngó Ph i -e - ro»(Lu 22: 61). Phài 
cbăng Ngài nhin tlè tõ y qutV-lrách? 
I'hi'ii chăng Phi-e-ro dã thiiy Ngài giàn 
càu nét măt? Chang phâi vây dãu. 
Lòngycu-thironglion-ven bièii-lõtrong 
mál cùa Con Đúc Chúa ì ' r ò i . Ngái 
chíing quò-tnich, nhung chì côl phuc-
lnrng Phi-e-ro dè òng hììu vicc Ngãi. 
Tbeo lòng yèu-lhirong và tir-ái loi-
thugng, Ngài giao bìĩy chièn yéu-qui 
cho môn-do dã chôi Ngài môt cách 
nhuc-nhã dó ((ìiiing doan 21). 

Chúng ta lai phãi kèu râng: « Ò i ! 
Yêu-thuong ! Ngiroi virgt quá tri ta ! » 
Str tutVng-tugng cùa loãi ngtriri sao 
hay bày-dăt inòt NgtreVi tir-ái nhir 
Chúa chiuig ta ? 

I I I . Dan'j Chris t yêu-thu*o*ng ta 
dè'n nôi phó m a n g sõng .—Ngài dii i 
thê-gian dè chct, dc dàng mình tlcn 
tòi-lói chúng ta. Ngài dén đe Ihay-thc 
chúng ta trèn Thàp-lir-giá. Ngãi dôii 
dè uõng cbén thanh-nò thay chimg ta 
và chju sir hình-phat kinh-khicp do 
tòi-lôi chúng ta. 

«Tbà t vày, khi chúng ta còn yeu-
duôi, Bâng Chrisl đfi tbeo kỳ ben cbju 
chê't vi kè có tõi. Va, hoa mói có kc 
chju cbêt vì ngiròi nghĩa ; dè thirõng 
cũng có kè bang lòng chct vi ngiròi 
lãnh. Nhirng Birc Chúa Trò i tò lòng 
yêu-thuong Ngái doi vói chúng ta, khi 
chúng ta còn là nguòi có tòi, thì Băiig 
Christ v ìchúi ig l : ichi i ichct»(Rò5:( . -8) . 

Nhu vày, Birc Clnia Trò i ban Con 
Ngài v i lòng yêu-thuong, và Con áy 
chiu chêt cũng vì lòng yèu-thuong. Tir 

hò-nhucden hò-nbuc, tir dau-dón d6ii 
đau-đó*n, tú său-lhãm dên său-thâin, 
tir hãp-hõi dtii háp-hõi , lòng y iu-
Ihtro-ng dó cir tan-lói cho dên khi chiin 
vào su khon-ctrc sàu-xa hon ht.t, v:i 
mièng tir-ái cùa Ngài phâi kèu lèn ìâi ig: 
«Birc Chúa Trò-i tôi o i ! Búc Chúa 
T r ò i tôi o-i! Sao Ngài lia-bò tôi ?» 
(Ma- tb i -o27 :46) . 

Chao ò i ! Mièng-ltrõ-i cùa ngiròi nào 
có tbè day hoác luàn vê lòng ycu-
tbuo'iig dã dua Chúa lcn Thãp-tu-giá? 
Thàl vugt quá trí loài nguò i ! Nhung, 
vó i tam lòng kinh-mcii, câm-kích, thò--
phugng và sùng-bái, chúng ta có thc 
nhìn lên Thàp-lir-giá, là noi Vua Vinh-
hièn chê't, và dòng-lhanh vói Pbao-lò 
mà nói ràng: «B:íng dã yêu tôi và tlã 
phó chinh ìnình Ngài vì tô i» (Ga 2 : 2<J). 
Và hi?p chung vtVi ìnuôn-vàn ngutVi dã 
ihrgc Ngãi ciru-chuòc, chúng ta hãy 
hát ràng: «Bi"íiig ycu-thuong chúng ta, 
dã lăy buycl ininb rùa sach tòi-lôi 
clning ta, và làm chúng ta nèn nutVc 
Ngài, nèn thăy tiS-lé cùa Birc Chúa 
T r ò i , là Cha Ngãi, tláng dugc su vinh-
hièn và quyen-năng dõi dói vô-cùngl 
A-men ! » (Khiii 1 : ( i ) . 

I V . L ò n g Yèu-thiro*ng cùa Bâ'ng 
C h r i s t k h ô n g h'ê thaY-đoi .—IIõ i tlôc-
giá yêu-dáu, Bãng Yèu- thuong tló 
quen-biè't anh cni lir truóc khi anh ein 
sanh ra, bò noi vinh-hièn mà xuong 
tltVi vi ctV anh eni, phó niình váo nanb-
vuôt cùa Tfr-than,. chju Thâp-tu-giá 
và khinh susĩ-nhuc, tình-ugiiyèii ban 
trn cbo chúng la, — Biíng ây hiòn nay 
viin nhu ngãy xua. Ngài khòng Ihay-
tlòi. Lòngyèu-lhuo-ngcũa Ngài khòng 
hê rúng-dòng, không hê nguòi-lanh, 
phai-lat hoìic hfrng-htV. 

Cluing ta tlf'ii có lòng yt'ii-llurtnig 
ban dău. Khi llia'y Ngài liìn Ihirnhút 
bùi mât dirc-lin, lòng clning la hoan-
hi biê'l ináy ! Chìing bao lâu Iòngyèu-
llnrongcùa t inii igla nguòi-laiih, pbaí-
lal, hót tli chó" tiiang thèm lèn. Báy 
gitV ta di tlutVng tlao-dúc vá bâu virjc 
Cbúa khòng tu-nhièn nũa. Kbông sao 



tránh khòi tình-hình â'y klii lòng ta 
không hòa-hiêp vói lòng yèu-thirong 
cũa Ngãi , và không giao-tiê'p sanh-
dòng và êm-ài vcVi Ngài . ô i ! Năm, 
tliáng qua đi , mà đcVi thiêng-l iêng 
clning ta châng huôrig tron sur yèu-
thirong và hiên-dièn cũa Ngà i ! 

Nhirng lòng j'èu-thtro'ng cũa Đáng 
Christ có vì dó mà thay-doi chăng? Sir 
hãt-trung, cirng-côi, khuyê't-dièm và 
tlíoái hirócciia chúng ta có anh-hirõ-ng 
gìdê'n lòngyêu-lhuongcùaNgài chăng? 
Ngài vãn yêu-tlui'ong,nàng-dõ',gìn-gifr 
'và cău-nguyèn cho ehúng ta. Bát cir 
Iiic nào chúng la quay ve vcVi Ngài vcVi 
líím lòng tan-vcV, xung he't lòi-loi, che 
măl mà kè cho Ngãi nglie moi str 
khuyet-diem cùa minh, thì lien lliáy 
Ngài vàn là Đà'ng xira kia dã ngó Phi-
e-ro\ Ô i ! Ngài yêu-thuong chúng ta 
biè't bao ! Thàl vuot quã tri loài ngutri! 
Lòng yèu-thtrong ãy q u í - b á u dirò-ng 
nào, châng he khô-can, nlnrng circhây 
tràn-trê vào linh-hôn chúng ta. 

Ngài đau-dcVn biè't hao vì thíiy cluing 
ta hwng-hcr, hàm-hàm, chăng nóng 
mà cũng chăng lanh, vì cbúng ta ít 
htrtVng láj' lòng yêu-thuong ciia Ngài, 
it eho Ngài dip-tièn tõ lòng yèu-thuong 
tõi-tlurgng dõi vái chúng ta, i tdèNgà i 
giúp-dõ- chúng ta tùy theo lòng yêu-
t h t r o T i g ãy. 

Than ôi ! Có khi chúngta khôngtin-
cây lòng yêu-thuong â'y. Khi str dau-
dtVn và thua-mál dòt-nhiên xày den cho 
t a , khi ta g ă p boan-nan chó không 
t l i a n h - v u t r n g , thì ta liên nghi-ngòTòng 
yêu-thuong ctia Điíng Christ. So-hãi 
yà lo-lang chinh là nhfrng lr(V-lirc cho 
l ò n g - y è u - Ihtro-ng vu'crt quá tri loài 
ngirtri dó. L ò n g y é u - t h t r o T i g e ù a Đáng 
Chris't không he thieu-sút. Ngài sê 
tháy chúng ta bình-an vô-str ò Th iên-
d à n g . Măc quyên-ltrc ciia quãn t h ù 

hò -hó t , măc' con t h ù ' - r è n và hoan-nan, 
lõng y è u - t h u o T i g cua Ngài vàn g ìn -g i iT 

chúng la. Lòng yêu-thu'cVng ctia Ngài 
là co-nghiêp dòi dòi ciia chimg ta. 

« V ì tôi chac ràng băt-kỳ str chet, str 

sông, các thièn-sú, các kê căm quyên, 
viècbày g iò , vièc hău dè'n, quyên-phép, 
bè cao, hay là bê sâu, hoăc môt vât 
nào/chãng có thè phàn-rè chúng ta 
khói str yèu-thtro'ng mà Đúc Chúa 
Trò-i dã chfrng cho chúng ta trong Đúc 
Chúa Jêsus-Christ, lá Chúa chúng ta» 
(Bô-ma 8: 38-.Ì9). 

V. T h á i - đ õ cùa chúng ta đòi vó*i 
lòng Yèu-thu-o-ng eùa Đâ'ng Christ 
đáng phâi thê nào?—Hõi con-.cái 
Birc Chúa T r ò i , tìím lòng nghco-khó, 
lang-thang, vo-vân ciia anh em có 
duoc hâm nóng lai chăng? Su ãm-áp 
do lòng yêu-thuong cũa Đãng Chrisl 
có làm tiroi-tĩnh linh-hôn anh em 
chăng? Neu có, thi đãng câm-ta Đirc 
Cluia T r ò i . 

Chúngtahũ'ng-hò'.nguòi-lanli.không 
cău-nguyên, Ifim theo tu-duc, khòng 
hoat-dòng, và tlê moi su khác làm hu-
hai dòi Ihièng-lièng cũà mình, â'y chĩ 
vì không có str yèu-thtrong cũa Bâng 
Christ ô trong lòng mình. Nêu chúng 
ta luôn luòn hucVng láy Iòng J'êu-
thtrong cùa Ngài, neu lòng yèu-thuong 
manh-mè â'y ép-biiôc chúng ta, thi 
chúng ta se song môt đòi hi-sinh biê't 
mâj ' ! Chúng ta sè yèu-thiro'ng và hâu 
vièc nhau. Nhũng kè có chung môl 
đúc-tin quí-báu sè ăn-cV hòa-bình vó i 
nhau. Lòng dã biet str yêu-thuong 
cũa Đáng Chrisl nhieu ho'ii, chúng ta 
sè vui-mirng bict bao trong moi con 
thir-thách và dau-dón, chúng la sêdan-
dĩbiê't bao mà dè'n găn Ngôi OTi-PhucVc 
và luôri Itiòn dùng dăc-quyèn cùaBúc 
Chtia T r ò i , tirc là su câu-nguyên. 

Lòng yêu-thuong cùa BâTig Christ 
cãng ngày càng dát-dtra chúng ta trong 
str yèu-thuong các linh-hôn hu-mát, 
hău viêc khõng biêt mêt-môi và tròng-
mong, câu-nguj'èn Chúa mau tái-Iàm. 

Lay B ú c Chúa Trò-i, xin cho tát câ 
con-cái Ngài hieu-biet sàu-xa hon, 
díeh-thtrc hon vê str yèu-thtrong cùa 
Con Ngài , và cho chúng tôi nhò su 
hiêu-biêtdó mà dirgc dãj'-dâj' moi on-
phti'óc du-dàt cùa Ngài . A-men I 


