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T I M D A U T H A Y L E H U Y E N - V l ? 
( i l ' Y Ê N - T H U Y Birc. Cliúa Trò'i dtrng nèn loài ngtrcVi gic'ing ánh-
tirtrng Ngài ve phììn Ihièng-lièng và dao-dirc. Loài ngircVi làm 
inãt ành-tircrng ay, nèn khòng liiĩ dtrrre thóa hĩng cho den klii trrr 
ve cùng Biíng dirng nèn ininh. Tir dtcVi llnnrng-co, loài ngtrrVi cir 
liuv-lain lè ìnăii-nhiêni eiia inoi str, song kliòng tliànli-cõng, vi ho 
cirng cò, chàm nhìii-biè't ìnìnli lani-lac, v;ĩ khòng chiu di Biróng 

thiéiig-liêiig, Ihãnh-khiet cùa Bang Chi-cao. 
Khoa-hoc không thàu.—Khoa-hoc cir tìin lè inau-nhièni vè sir siing vân 

liànli-dóng trong muòn vàt. Mòt nhà khoa-hoc trir-danh d:i nhàn-hiet khoa-
hoc khõng dò thãu lê mãu-nhièm ay, mà r.àng: «Khoa-hoc khám-nùm lUjitm 

mìêng trirrVc lê mău-nlii?m hao-la câ võ-tru.» Khoa-hoc chììng khi nào khám-
phá (Itnrc lè mìĩu-nhièm dó, vì chính Birc Cluia Trcri là Nguyèn-c5 moi sir, và 
Ngài khirng tò mình viri ai, thi nay iniri hièu-hiê't Ngài dirrrc. Kinh-tliánh có 
cliép rang: «('.hang hê ai thãy Birc Chúa Triri ; c.liĩ Con mòl (V trong lõng Cha, 
là B;ing dã gi:ìi-hày Cha cho cluiiig la hiêt» ( ( i i . 1 : 18). 

Khí-e&u dò-xét.—lía năni trtrcVc, giáo-sir Piccard ir nirirc Hĩ, cãi khí-cãu, 
lèn cao 10.(II)!) ngàn thirirc de khão-sál c.ác tia sáng <r tirng trèn khòng-khi. Mòt 
năin sau, trung-t;i Setlle, ngiriri nuirc Mv, lèn dirrrc 17.6IK) llnrirc. Bãu năin 
nay, mòt khi-cău cùa nirírc Nga lên tiri 20.61)1) thirirc, nhirng klii ha xuong, 
chãng niay g;)p nan, uèn phi'ii tan-tành. Hi^n nay hèn Mỳgăn chê-tao xong mòt 
chiée khí-câu lirn giíp ha lãn ririri chiiic khi-cau cùa nuóc Nga, lirn den nòi 
chira đirp*c tòa nhà nnriri mõl lìrng; chác khi-ciìu nay se lên cao rat it lã 25 
hoăc 'Mì ngàn tliuác và siĩ miV thôm tri-khòn eũa loài ngirò-i ve tliièn-viin-hoc. 

Võ-tru minh-mông.—Nhirng, sánh viri võ-lru khòngbcr, kliòng hen, thì 2"), 
100, baylà 1.000.000 cày-so có thám vào dâu I Bâu hay tcVi nuìt trăng và míit 
IrcVi, loài ngcrcVi cũng mcVi tcVi khcVi-diein ciĩa võ-tru mà thòi. Tai dó , ho vãu 
chfuig giìn Birc Chúa Triri h(rn khi cV dia-ciìu. NgircVi ta che-tao nliiTng kính 
tliièn-ly khòng-lô dè nhìn thiiu úe tri$u dăm cùa khòng-gian, và ngftm-xem 
inuòn vàn ngcĩi sao mà mat tran khòng tháy dirrrc. Nhung còn biél hao vì 
tinh-tú, biet hao khoàng minh-mcĩng nià kinh thièn-lỳ lo nhirt khòng thê uào 
bày-tcĩ eho clning ta tháy diro-c I 

Biè't eõl vô-cùng.—Birc Chúa TnVi là B;ing Vò-linrng, nèn inoi còng-vièc 
cùa N'gài trong cõi thièng-Iiêng và ccTi vàt-cliat dêu là vô-ttrcrng. Lo;ĩi ngtrcVi 
phâi biè't Btrc (^húa Triri trtrcVc hêl, rôi mrVi biè't dtrcrc cõi vò-cting. Chì ánh 
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sáng khâi-thi cùa Bi'rc Chúa TnVi có Ihe lò rõ lè nrôu-nhi$m vê sir sõng và võ-
tru. Nói cácli thicng-licng, thi Kinh-lhánh là kinh thièn-lỳ manh nhi'rt cùa Birc 
Chúa Trò-i dúng dè (iem thien-quõe xuõng gãn the-gian, và dè hày-tò clio con 
m;1t di'rc-tin tháy «sir giáu-có khôn.j dò du*o*c cùa Bãng Christ» (Êph. : 8) . 

Miru sir T A I NHÍFN, T H À N H sir T A I T H I Ê N • • • • 
" V T ' A kia vua Nã-phá-luân cũng than-thà nhir thê' dirong khi đăn dao binh 

đói-rét ia ngo&i cuo ,ng-gjó ,i liiró-c Nga. Tir cììin quàn đi chinh-phuc, vua 
tin-cày lài thao-hroc cũa inình và lòng trung-thành cúa hò-tirórig hi'ing-hinh 
clnra hí bai liãn. Nhirng, chang bao làu, bâ quàn lanh cóng vi luyê'l |)hi'i khâp 
no-i, lai tliém ruòt dói nhu bao, vi ngirói Nga dã dôt hè't thành-thi, thòn-què 
triróc khi lui khôi dao quAn xAni-cliif'iii. .Tiêt laiili, nan đói,b}nh djch và thãn 
Chêt khiè'n liiiĩt hao dõng-sĩ cùa Nã-phá-Iuân phài phm xirong dãt khách, dòn 
nòi ho huòc phài nho trai, lui ve. 0 ó , talháy y-chì cùa Bãng Toàn-năng làm 
hòng vièc loài ngiròi toan-tính ! 

Hóa-co" xây-chuY^n-- Vfiv, Ea đáng hiet imru-dinh vô-ngò ciia Thánh-
Chúa, ch(V khôhg nên trông yà'o phuang-liro'C hat-toàn cùa loài ngircVi. BiVc 
Chúa TrcVi có niòt chuang-trình đoi vó"i the-gian, llõi-thánh, dàn Y-S0"-ra-ên và 
mõi nguòi. Ỳ-dinh cũa nhfrng hàc tên tuòi lăy-lìrng thiròng khi cũng khòng 
thành-tiru, nhirng Đúc Chúa Tr<Vi dã tinh thè náo. thi châc có thê ă'y. . « V ì 
Bi'rc Ciè-hò-va van-quàn dã toan-djnh, thì ai bãi di diror? Tay Ngài dã giang 
ra, thì ai day lai dircrc?)) (fi-sai 14: 27). Vua Hè-rót quĩ-quyèt chirc giet Ciru-
Chúa nió-i giáng-sanh,.vua S'cron dùng hè't oai-quyen cùa niróc La-niã đ l hùy-
dièt Hõi-lhánh mói nãy chôi ni'rt mòng. Nhirng ho láin vièc luong còng, vì ỳ-

,đinh cùa f>úc Chúa TriVi cháng là nlnr vày. Kia, Cúu-Chúa lón lèn và làm 
xong chi'rc-vu I Kìa, Hòi-thánh triii qua moi cirn bát-bó' dir-to'n ho-n he't, 
nhirng vàn vinh-hièn và mò-mang I 

Phiro*ng-liro*e cao-slêu.—Vi không thao Kinh-lhánh, nên nhieu ngiròi 
chira hièu cái ke-hoach cùa Bi'rc Chúa Trò i doi vói thòi-dai này. Ho tiròng 
lam Chúa sê khién cà chánh-tri, công-nghè, xã-hỳi trèn the-giói deu phái theo 
tòn-chì cùa dao Báng Chrisl, vá nh(V sir giãng dao inà là[) thièn-quôc trong the-
ha. Chang phâi vày đâu. Khi nào Báng Christ tái-làm, thì chính Ngíii sê làp 
nirí'rc Biic Chiía Ti(Vi trên ilfíl, và cS thé-gian sê hoàn-toàn nhân-biét (|uyen-
phép, hanh-phiró'c vã vinh-hien cũa dao Tin- lanh . Hi?n nay, giira moi 
chùng-tòc, moi thi'r tiê'ng và moi quoc-gia, Bi'rc Chúa TiíVi chì lo kêu-goi mòt 
dàn hièt riêng cho danh Ngài, khiè'n ho nen thánh tron-ven, và sìra-soan cho 
ho di'rng váo dia-vi tòn-qui dã dánh săn cho ho Irong niró-c cùa Con Ngài, 
lá Jèsus-Christ, Chúa chúng la. 

Ỳ Cha du*o*c nên!—Ỳ-chì CÙa Bi'rc Chúa T i ó i là luãt-pháp cai-trj ci'i võ-tru. 
Cácdao thiên-binh hay vul đí làm théo inang-linli Ngài. Cii cõi thiêii-nhièn xãy-
chuycn luan-hoan hièp vói v Ngiii dã dinh. Cúu-Chúa day chúng ta phãi câu-
nguyên cho « ỳ Cha diroc nèn (V đat iihir trcri.» Theo v áy, Chiên Con phâi chiu 
hi-sinh dc den lòi nhon-gian, v;i liièn nav diroc danh eao hon het moi danh 
trèn tnVi, du(Vi dăt. Vã, theo ỳ-chì và ÂuroTig-trinh cùa Ngài, thi mõt ngày 
kia, Bi'rc Chúa Jèsus sê trò lai Ihe-gian dè" làin Vua tièn muôn vua, Chúa trên 
muô'n chúa. Lqài ngir<Vi khòng thè hày trèn dia-câu inòt cành công-hinh, hòa-
hièp và thanh-viro-ng; nhirng khi Chúa Binh-an Inr lai, thì sw còng-binh, hòa-
hièp, vinh-hièn và thanh-virong tfíl-nbièn sè phù kbap dja-câu nhir niróc hao-
trúm bièn câ.— T. K. B. 


