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LO*I NGU"0*I VA LO*I CHUA 
!UA Sa-IÔ-môn nói rSng: « H ê liìin l<ri, vi-pham nào có lhiê'u» (Chàm 

10:19), oũng nhu chfr Nho có cãu : «r>a ngôn, <Ia quá .» Limg 
ngirò'i xi'iii-xa, nên lòi hp thiròng <Iiìy tõi-lôi. Liri ta nói hay viê't, 
nghe liay doo, thàt dir mòt phàn tôi-lrong trong cuòc sanh-hoat 
liìing ngày cùa inình. -Boc sách-vò*, báo-chí, và nghe giâng-day, 
dièn-tluiyet, c luiyên-I iò, Ihì tir-liròng cùng y-kicn ta chju nán-

(bic lùy theo lcVi ininb đã ngbe và doc. T i o n g nuiòn loài, cb? có i iguòi la 
duoc Chúa cho bièl nói. Ta pbiii g iũ ora vò-giá áy càn-lhàn din'rng nào ! 

Ghê t h a y . Ur&i rán. miêng hùm!—Xli i rng liri dõi-trá, lira-gal, hiing-hò 
(lã gày nèn bicl bao cuòc cbieii-tninb, cânh dau-dó-n và dao sai-liìm ! Liìin 
inrôc niat danh-du và vinh-bièn vì bôi b'ri In'ra và coi nluTng dieu-iró-c cùa 
minli bát-quá nlnr mànb giíiy. Các báo bang ngáy tbuàl lòi nbieu chánh-
khách nói kboác dè tăng tbê'-lirc inróc minh. Có khi ho dua-ninb, pbĩnb-pbir 
dê liit inát dai-bieu 111100 khác. I Io nói vi? hòa-binh trong khi lén dir-bi cbien-
tranh. IIo dã bi Birc Tbánb-L inb cbĩ-vach rõ-ràng: « H o n g cluing nò nlnr 
huyèt-mii mct ra ; dùng luõi mình dè phĩnh-gal; dirói inõi cluing nó có noc răn 
hò-mang. Mièng cbúng nó diiy nluTng liri nguyen-rùa và cay-dang» ( I \ ò ; ( : 18); 

Triró*e tòa. song c h è t vì đâu?—ftirc Chúa Jêsus phán rang: « B o ĩ Itri 
nói iiià nginri sè dirírc xirng lá còng-bìnb, cũng bi'ri liri nòi inà ngiroi sè bj 
phat" (Ma 12:37). Chúng la diju bii-t giá cao cùa nhrrng liri nói tru-óc còng-
(IinVng Ihê-ha. (>ó biin cáo-lrang, liri làm cbirng, liri bièn-bò, lúc ngbĩ tôn-
pgluêm dè càn-nbác Ibirc lnr, và liri quan tòa tuyên-phán răng bj-cáo-nho'ii 
(broc lliii liay pbiii tù, dinrc siing bay pbi'ii chè'l. Liím kè liìm tirirng ràng già'y 
viil có kỳ tên infri là chánh-thúc, còn lòi uói là vò-giá-tri . Nlnrng bièì bao 
tòi-nli(rn bi bât vì máy thu-thanh dii g iũ nhũng liri bo nói, vã Irin'rc pháp-vièn, 
ho nghe cbinb tiê'ng mìnb cáo-giác và kbép án ininh ! Nguiri dò i còn biê't che 
máv tbu-tbanh, huóng cbi Bái ig Toàn-năng, bá lai cbâng cõ dè ghi ngòn-ngir? 

Viè't văn hay, ki^m bae van.—Ngoài giá-trj đao-đirc, thièng-Iiêng, lcri 
ngiròi l:i có kbi còn dáng bac van. Các nhà văn-sĩ trú-danh tlnròng diroc trã 
brong ìiíl bàu. Các nuóc trèn thé-gió-i tung tiên cho chánh-khách, là ngiròi 
biel tó i i i tài-lri biíng tie"ng dúng, liri bay. Sau khi Iìa clu'rc tòng-tbdng niró'c 
Mỳ, òng Caluin Cooliilae viet bài dăng báo mói khi ngiriri ta trirng-cau ỳ-kiên 
cùa mìnli, và diroc ho trà bõn dong inòt c h ũ ; nêu viê't inòt bâi 2.000 chũr, tbì 
òng diroc 8.0(H) dòng. Charles Dickens, văn-hào nuóc Anh , de lai cbo con-cháu 
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inõt cuõn sách, nlian d e : « B ò i cùa Cluia chúng t a .» Sách â'y mó*i bán duoc 
giìn -10 van dong. Bãn cào có 14 ngàn clnT, vày niôi chír dáng giá tiên 25 dông. 

K i n h - T h á n h là Lò*i vô-g iá .—Trcn dày niói luân ve lòi nhon - loai thòi. 
Nlnrng ta thir dánb giá L ò i Búc Chúa T r ò i sao d u o c ? L ò i ã'y diroc làp vfrng 
mãi mãi <V trên t ròi . Đirc Chúa Jêsus phán ràng: «Trò*ì dâ't sè qua, nhung lòi 
Ta nói chfing bao gicV qua d i » (Ma 24 :36) . L ò i Ngái là «Than-L inh và susông» 
(Gi. 6 : 63). Phi-e-icr tuyèn-ho : «Chúa có nhfrng lòi ciia sir song dòi d ò i » (Gi . 0: 
68). Đa-vít n ó i : «Luát-pháp cùa inièng Chúa pbán là qui cho tòi ho*n hàng 
ngán dòng vàng và bac» (Th i 119:72). Biin Kinh-Thánh tiê'ng Anh có 773.093 
clur; hàn tiê'ng Viè l -Nam chác có niõl trièu chũ. Vày, nê'u dãnh giá ríít ha, thì 
Kinh-Thánh ciia anh em dáng 25 trièn hac ! Hãy yêu LcVi Chiin hon niang mình. 

MÔN TOÁN-HOC CUA CHUA 
r r , I I K - G I A N có hàng ngàn ngucVi thòng-minh xuat-chúng làm dirc/c nhũng bài 
•*• toán khó nhút chì trong giày-lát. Trí-khòn sáng-suôt ciia loài ngiròi cũng 

che diroc mây dè trìr, còng, nho'n, chia. 

Ngo' i -khen tài la Hóa-Công !—Nlnrng chang ai hieu nòi môn toán-hoc 
c.iia Đi'rc Chúa T r ò i . T i r cõi lnr-khòng, Ngãi dã lao-thành muòn vàt. Ngài do 
các tùng tròi và khoi'ing ngăn-cách môi vì linh-lú. Ngài dè'ni các scri tóc tièn 
dâu, các con chiin ngã xuông, và hiet moi tir-tircrng trong tàm-trí chúng ta. 
Bõn mùa khòng he sai-suyèn thõi-han, ngáy dèm ke-tiêp nhau dúng g i ò . Mòi 
giày dông-ho, các vì tinh-tú vàn-liành hàng ngàn cày so, thê' mà chfing hè mau 
hon hoăc chàm lai. T i r lúc thái-so', Chúa dã thííy, hiê't và rao cùng-làn moi sir. 

Chu*o*ng - tr ình ngircVi, phiromg - lu*o*c Chúa.— N u ó c Nga thão mòt 
chirong-tr'mh năm năm dê chan-lnrng kỳ-nghè và khôi-phuc tinh-hinh kinh-lè. 
Ni róc Thò-nhĩ-kỳ cũng thi'io môt chirong-trình nbir Ihê. Mói dày, Mussotini, 
thii-tuóng inróc Ỳ , dem ra nghi-vicn niòt chuong-ti ình 00 năm dê nàng tô-quôc 
lèn dău hàng thê'-gicVi. Qiiã thàt, nhirng ke-hoach ãy sê châng hoán-toàn 
thãnh-tuu, vi loài nguòi thuíVng tinh môt dàng, chăng inôt nêo. So vó*i 
])hu(rng-luoc ciia Bâng hàng sông, thi nhũng kê'-hoach síy yeu-hèn, nhô-mon 
du*ò*ng bao ! Ngài chang thiio churong-trình năm, m u ò i , hoăc môt trăm năm. 
Ngài là «Cha dò-i ( l ò i » và câm sõ-phàn moi nuóc. T i r úc trièu thòi-dai dĩ-vãng, 
Ngà i dã thiio chuong-trình nià, suót inuòn dòi , Ngài cú làin cho thuc-hièn. 

N g h e chuông đi3ng-ho thò*i-dai—Luân ve Chúa tái-làm, Phi-e-ro- nói 
răng: «Trir(Vc măl Chúa mòt ngày nhir ngàn nìím, ngàn nìim nhu mòt ngày» 
( I I Phie 3 : 8 ) ; ông nói vây dè khuyèn lín-dò phài kièn-làni cbò-dcri. « N g à y cùa 
Chúa sè den» ( I I Phie 3 : 10), thát s? í/ê'/i, soiii/ den theo kỳ-hqn cùa tìi'rc Chùa 
Tr&i!! Ngài khòng hê vôi-vàng, và cũng chãng chju ai thôi-thúc Các sir-dô 
và tín-do dau-liên luõng Chúa sè tiĩi-làin nhiiin the-kỳ lln'r nhút hoăc thú hai, 
song náo có nhu vày. Kìa , 19 thê-kỳ dã chìm sàu dirói vuc thcVi-gian, thè' inà 
Ngài v i n chua tnV lai, nên biet bao ngircVi cùng hòi rang: «Chó* nào lò i húa ve 
sir Chúa dên ò d à u ? » ( I I Phie 3 : 4 ) . Nhung Đirc Chúa TrcVi luôn song trong 
kỳ hiên-tai, Ngài là Đĩing Chl-cao Hàng-hìrii. Biíi vó-i Ngài , thì diròng nhu 
m ó i hôm qua là ngày Bâ'ng Christ chiu chê't, sông lai, toán-thãng Tir-thân, dia-
nguc và mô-inâ. Hicjn nay ta tliáy các bien-dông trong thê-gian vùn-vut lên tói 
tuyQt-đièm dè làm úng-nghiíin các du-ngôn trong Kinh-Thánh. B ú c Chúa 
TrcVi chãng tính lììm dàu. B í n dúng plnit mà Ngài dã thãy t,rucVc và chl-dinh, 
thi BÚC C H Ú A j f tSUS SE T Á I - L Â M và căm quyen tè-trj. Hõ i tin-dô, «hãy 
iigiróc dău lên, vi su giài-cúu cũa anh em găn t ó i ! » ( L u 21 :28).—T. K. B. 


