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B 
Tô nôi lòng, lúc tam ehia tay đa het lòng giúp-dcr, lìii ehac anh eni 

ÒN-BÁO chù-nhièm xin hày-tò dòi cìíng sê vui lòng mà dông-còng eÓng-
Iòi dê anh em biê't lãng ông gàn làc luòn. Xin anh em cau Chúa đira 

P'nghiitlâu. Tir triróe dê'n nay, bôn- ông hà chũ-nhiêm di dirò-ng bình-an, 
l);'io cnù-nhiêin vui-thôa vì diro-c chù- lai dùng òng bà dê cô-đông cho công-
trirowg tò- hâo v i ê c và H ò i -
nay, va cung mrc 
lòng ngoi-khen 
Chúa luôn, bô*i 
tliav anh em báy 
lâu vàn hê't lòng 
g i ú p - d õ - : n à o 
vièt bài , n à o 
mua báo, nào 
cho tien, nào cô-
(1 ò n g v à c ă u -
nguyèn. V â y 
xincátn on Chúa 
và anh em. Nè'u 
cháng diroc anh 

Anh em có chô- fllúp môt ta^ à'ê con thuyín «Tin-lành« 
diro*c phà'n-hirng irà cir tiè'n lên khònp, ? 

em gom conggop 
sirc, thì trong 
thài-kỳ kinh-tê khúng-hoâng, chac 
T H Á N H - K I N H B Á O khó dúng vfi-ng dc 
làm chirng v'c Tin-lành ciru-ròi, và dc 
gánh-vác môtphân xày-dirngHòi-thánh 
cùa Birc Chúa T i ò i ôrcõi T>òng-diro-ng. 
Dàu nătn nay sô dòc-giâ không bang 
năm ngoái, nlnrng thàt ra anh cm dã 
hi-sinh và làm-lung gap bôi ba nãm 
triróc. Bon-báo chu-nhièm lây làm 
hàn-hanh mà gió'i-thiêu vói anh em : 
trong khi vang măt, thì òng muc-sir 
VV. A. PituEii, và ve sau thì có lê òng 
tnuc-sir J. J. V A N HrNE, sõ tam thay mà 
lo công-viêc trong tòa báo. Anh em 

thánh Ngài o1 xir 
Đông-d irongn'ây 
diroc them mò1-
mang và may-
m a i i . Nê'u Bi're 

Chúa Jèsus còn 
chua tííi-làni, thì 
bon - báo mong 
rííng châhg bao 
l.àu òng bà sc lai 
sang xir Bông-
duo-ng và dem 
theo ((O 'n-phiró'c 
doi - dào» (Bò 
15: 29) dê cir lai 
làm c h i r c - v u . 

Hôi-thánh eàn điro*c phuc-
h i rng thiêng-liêng 

1\/f AV năm nay Hòi-thánh nuóc Anh 
và niróc Mỳ duoc mòt con phuc-

hirng la-lùng, goi là Oxfo'rd Movement 
(cuòc vàn-dòng a thành O.vford). Có 
lè trong co'ii phuc-lurng av còn mòt vài 
dcu khòngăn-hicp lion-ven vói nhũiig 
kVi day-dô sàu-xa ciia Kinh-thánh, và 
nhirt là còn cììn giãi-tò rõ h(ni vêcông-
laochuòctòi trèn núi Gò-gò-tha. Nlurng, 
la-lùng thay, làn sóng phuc-hirng â'y 
tràn vào lòng mày miroi van ngiròi 

moi thiV-bâc vàn tríu-men thc-
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gian I Nh'ò" ce/n phuc-hirng â'y, nên sir 

xirng tôi, str dên tòi va sir cùng nhau 
chia-xê biroc tìrng-trai thiêng-liêngcàng 
đircrc phô-bày rõ-rèt. Ô i ! Nguyên ánh 
chi trong Hôi Tin-Lành Đông-Pbáp lia 
niình truróc măt Chúa, xung toi vóa Ngài 
và vtVi nhau, đèn-trâ nlurng viêc trái 
phép, và duoc dày-dăy Đirc Thánh-
Linh ! Chĩ Đi'rc Thánh-Linh mói có 
thê khiên chúng ta sc ăn-ô" xúng-đáng 
vó-i danh Đang Christ và dãt-dân nhieu 
linh-hòn trô" lai ciing Ngái. Sif' càn-
dùng gáp-rút cũa Hòi-thánh ngày nay 
là phâi thàt diro-c phuc-lurng ve dòi 
thièng-lièng và duo'c dày-dây Thánh-
Linh eùa Chúa. Nlur vây, Hòi-thánh 
sê không có phe-dăng day lèn hoăc ta-
giáo xen vào, eòn lòng cluing ta thì sè 
tttro'c ìàng-buòc chal-che vó'i nhau boi 
tình yêu - thuo-ng cùa Đáng Christ. 
Chúng ta nên càu-xin f>úc Chúa TrtVi 
ban corh phuc-hung can-kíp duòngáy, 
ngõ liau «snôi chây noi dát khô» (Êsai 
44: 3), ti'rc Ià dãt Bòng-duong có hon 
hai nuro'i trièu linh-hon dirong lur-niât. 

Môi sáng só*m, tpiró'e phái giao-
thông piêng vó*i Cluía 

TVÍHU'NG eon phue-lurng goi là O.r-
ford Movément dó còn khien cluing 

ta chú-ỳ hon den ìnòt sir can-diing 
khôn xiet, lire là môi buòi sáng lin-do 
phâi • dè Ihì-giò yèn-tinh nià & rìèng 
vó-i Đúe Chúa Tròi , và xét mình theo 
nlur lòi Ngài day-dõ. ( ) ' Xuat Ê-díp-
tô Kỳ 34:2-3, Đirc Chúa Tròi hieu 
Môi-se lèn dính núi lúe só'in mai dê 
lai nhàn cáe bâng luàt-pháp ; nhirng 
chĩ môt minh ông dê'n truóc măl Cluia 
thòi, ehó' khòng điroc dem theo ìnòt 
ngiròi nào eá. Kluic. Kinh-lhíinh n'àv 
day chúng la nhieu deu quí-báu. Hõi 
dòc-gia yèu-(|uí ! Môi huôi só-m, lúc 
rnó'i dày, truó'c khi tiêp ai và làm vièc 
gì, cluing la buôc phâi doi măt vó-i 
Bi'rc Cluia Trò'i dã. Néu ngày nào 
chua thòng-còng vtVi Cluia, thì ehó' 
nên giao-liê'p efmg ai. Giao-thông vói 
Chúa và tra-xem Kinh-thánh môi buôi 
sáng só'm, dó là chìa-khóa ciia sir song 

thièng-liêng sàu-nhiêin, cùa sir dánh 
Ihang eon cám-dõ, cùa sir quét saeh 
tòi-lôi, và cùa sir dìu-dat nhiêu lính-
hõn tiõ' lai cùng Chúa Jêsus. Nê'u 
không dê Ihì-gitV ô- riêng vó'i Chúa dó, 
thì chúng la se không diro-c Ngài ban 
plnróc và chi loi dua duòng, lai se 
không diroe kê't-quâ tuoi-tot. Kìa, 
các ông Moodi), Prayìng Uyde, Spurge-
on, Fihney và nhièu ông khác dã duoc 
Chúa dùng đe phuc-lurng Hòì-thánh, 
de cúu-vót mâ'y ngàn linh-hòn, dèu là 
nlurng ngii(Vi biê't dành riêng thì-giò 
lúc sóni mai mà cãu-nguyèn Chúa 
luôn. Nguyèn môi tín-dô sê nhò1 ân-
đien Chúa mà eau-nguyên inoi huoi 
sáng sóm mòl eách trung-tín, ngõ hiìu 
câ Hòi-thánh se diro-c phuc-lurng! 

Lò*i tiên-tpi gàn điro*c irng-nghlêm 
' X ' Ì N H - H Ì N H ligày nay to ra the-gian 

chang bao làu se ò- du(Vi quyen 
Antichrist (kê nghich t>à'ng Christ) cai-
tri. Vì trong nhieu nu-óc, quỳèn cai-
tri lan lan thu vào mòt tay khác thu"ò"ng. 
Kìa, Mussolini ô- Ỳ , Hitler ô- Bi'rc, Doll-
fus b Ao , Staline cr Nga, đeu dò ngón 
dòe-lài cií. Hiên nay Roosevelt cr Mỳ, 
là mróc dàn-chii, cĩìng hau nhir cam 
quyèn the à'y. Quà thàt, cluing ta thay 
sat tròn làn vói dát sét, (xem Đa-ni-
ên 2: 33, 35, 42, 43), túc là hình-bóng 
chĩ vè chánh-lhe eluiyên-chê' lòn vó'i 
chánh-thê dàn-chii, song không hê 
dinh-dáp vói nhau, y nhtr lòi tiên-tri 
chép trong Kinh-thánh. Vâ, đoi vói 
ngiròi dã nam hét chánh-quyen, nho'n-
dân khòng nlurngtòn-trong, mà lai híìu 
nlur thtV-lay nũa. Còn lin-dÕCIuia? 
Phâi nhó' luòn rang sau nlurng ngay 
buòn-tham và Ihò'i-kỳ khó-khan, thì 
thê'-gicVi tôi-ác nây se tot-dep ho'n 
het và btróc vào thò'i-dai hoàng-kim 
mà loai ngiròi bày lâii vân mong-môi. 
Bao gi(Y se dircrc nlur vày ? Chính 
nhàm Iúc Đang Christ tìr trtYi tái-lâm, 
vì «quyèn eai-tri—câ thé-gian—sê nây 
trên vai Ngài»(Ê-sai 9:5). Nay,anh em 
O ' i ! Hãy dirng thang, hãy ngiróedau, vì 
sirgiâi-ei'rti ciia niinh g'àn tói. — T. K. B. 
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BA T R A N B A I - C H I E N 
M U C - S U P H A N - Đ Ì N H - L I È U , B Â C - L I È U , N A M - K Ỳ 

T RA-XEM lich-sir chiè'n-tranh cúa 
thê-gió'i: (tòi thirong-co, ho đánh 

phau bàng cày, ném nhau bang đá ; 
dê'n đtVi trung-co, mó*i có cung băn, 
girom chém, khièn dõ, giáo dàm. Tìr 
dó, ngiròi ta mói chép ra nhièu sách 
binh-tho dô-tràn. Gan dây khoa-hoc 
càng ngày càng phát-minh, ho che ra 
bhiêu klií-giói dè chiê'n-
tianh rãt kieh-lièt. Trân 
Àu-eliien 1914-1918 mói 
dó và cuôc Nhtrt-Hoa 
ximg-dòl vìra roi, đánh bô 
clnra cam, lai kéo xuòng 
bièn; dánh bien chira thõa, 
lai bay lên không; da i -
bác nò vang trò-i, trái-phá 
kèu dày dal, máy hay 
truo-ng cánh vù-vù, khí 
dòc llia ra mò-mjt, làm 
cho tiróng-quàn mát vía, 

dõng-sĩ kinh hôn hiè't baol Mvr.-su P I I A N - B Ì N H - L I È U 

Còn tín-dò Cliúa thì đánh trân thiêng- chô't chăng. 
lièng vói ma-quĩ. Ma-quĩ là đira vô-
hình vô-tuong, giro'm chémchâng dirt, 
giáodàm khòngvô, trái-phã ném không 
tan, đai-bác bán không phùng. Neu 
chúng ta nhò sú'c riêng mình, thì chác 
tlià'p trí thua nurii, al phâi nhirt Irirò'ng 
đai-hai. Nê'u nhò mòt dièu-kê' vach ra 
lù Chúa van-quân o noi thiên-thirong, 
thì ma-quĩ chac phâi hó lay, bô khí-gió-i 
màxa chay. Dicu-kè' ay là gì? Tú*c là lòi 
cúa Birc Chúa Tròi chép trong Kinh-
thánh. Tôi xin ve ra ha cuôc dai-chien 

nlnr sau (tày de hien dòc-giâ đòng-Iãm : 

11.—Trái mancj Chúa, A - d a m 
thua "trân 

Búc Chúa 'J'rò'i cho ngu*ò*i ô* vuòn 

Ê-den đê trông và giũ- virÒTi, rôi Ngài 
phán rang : «Ngu*oi diroc tir-do an hoa 
quâ các thir cây trong viròn, nhung ve 
cây l)iet deu thiên và dèu ác, thì chcV 
he ãn dên, vì mòt mai ngiroi ăn, chac 
se cheb) ( S á n g 2 : 15-17). «Trong loài 
thú dòng mà Giè-hô-va Đ-i'rc Chúa Trò-i 
dã lãm nên, có con rân là giong quĩ-

quy^t hon het, ran nói cùng 
nguòi n ũ r a n g : Mà chi ! 
Đirc ChúaTrcVì há có j)h:'in-
d(in cácngiroi khòngduoc 
phép ăn trái các cây trong 
vuòn sao? Ngiròi nir dáp 
rãng: Chúng ta đuoc ăn 
trái các cây trong vuòn, 
song ve phăn trái cũa cây 
moc giua viròn, Búc Chúa 
Trò i có phán rang: Hai 
ngu-oi chang nên ăn den, 
và cũngchang nên dá-dòng 
dcn, e khi hai ngiroi phăi 

Ran bèn nói v<Vi ngiròi 
nfrràng: Hê ngày nào hai ngiroi ăn 
trái cày dó, mat minh mô- ra, se nhir 
Búc Chúa TrcVi, biè't deu t!iièn và deu 
ác. Ngiròi nfr thâ'y trái cùa cày dó hò 
ăn ngon, lai dep mìít và qui, vì de mõ -

trí-khôn, bèn hái ăn, ròi trao cho 
chong dú'iig g'àn minh. Chòng cũng 
ăn nfra» (Sáng 3 : 1-0). 

Ay là tràn thi'r nlu'rl ma-quĩ dùng 
'binh-khi b&ng rán mà dánh lùa tô-tòng 
chúng ta. ô n g A-dam khòng gifr lòri 
Chúa, sa vào ba cluró-c ác-nghièt eiia 
quĩ Sa-tan, tirc là sir mê-tham cùa xác-
lliil, mc-tham cũaimat và sir kiêu-ngao 
cùadòi ( I Gi.2:16). «Bõi su-khôngvâng-
pluic cùa môt ngiròi, nià ni()i ngiròi 
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khác đèu thành ra kc có tôi» (Rô 5:19). 
II.—Dăn Kinh- thánh, Cú*u-Chúa 

thãng ma-qu i 
«Báy giò', Birc Thánh-Linh đtra Búc 

Chúa Jêsus đén noi đòng-váng, dăng 
chiu ma-quĩ cám-dõ. Ngài dã kièng 
ăn bôn mtroi ngày bõn muoi đêm ròi, 
sau t'hì dói . Quĩ cám-dô đên gãn Ngài, 
mà nói ìang: Nêu nguoi phâi là Con 
Birc Chúa Trò i , thì hãy khiê'n đá nây 
tro nên bánh đi'. Búc Chúa Jèsus dáp: 
Có lòi chcp ràng : Ngtròi ta sõngchang 
phâi chĩ nhc bánh ìnà thôi, song nhò 
moi lò'i nói ra ttr miêng BúcChúa Tròi . 
Ma-quĩ bèn đem Ngài vào noi thành 
thánh, dăt Ngài trên nóc đen-thò, và 
nói ràng: Nêu ngtroi phâi là Con Búrc 
Chúa. T rò i , thì hãy gieo mình xuong 
đi; vì có lòi chéprâng: Chúa sê truyen 
các thiên-si'r gìn-giĩr ngirci, thì các 
đãng ãy sê nàng ngtroi trong tay, keo 
chon nguoi vap nhãm dá chăng. Birc 
Cbúa Jcsus phán: .Cũng. có lòi chép 
rãng: Ngtrci đìrng thu- Chúa là Bt'rc 
Chúa Trò i ngu-ci. Ma-quĩ lai dem 
Ngài lèn trên núi rát cao, chi cho Ngài 
các ntróe thé-gian, cùng str vinh-hiên 
các nuó-c áy, mà nói ràng: Ví bãng 
nguoi sãp mình triróc măt ta mà thò-
lay, thì ta se cho nguci hêt thây irioi 
su năy. Búc Chúa Jcsus bèn phán cùng 
nórâng : Hci qui Sa-tan, nguoi hãy lui 
ra! Vì có lci chép rãng: Ngirci phâi thc-
phircng Chúa là Búc Chúa Trò i ngiroi, 
và clii hãu viêC môt mình Ngài mà thôi. 
Ma-quĩ bèn bò di; lien có thiên-sir dê'n 
gàn mà hau yiêc Ngài» (Ma 4 : 1-11). 

A y là trân thú hai ma-quĩ cũng dùng 
ba chucc trên dó mà cám-dõ Birc Chúa 
Jêsus. Song Ngài đã dùng gucm cũa 
Đ-úc Thánh-Linh, dirng vũng trên lci 
Búrc Chúa Trc i , mà hát khúc khâi-
ca, dtrng cc toàn-tháng, nên có thê 
cúu nhũng kê bi cám-dõ (Hê 2 : 18). 

III .—Nhò* lò-i khâi- thi , t ín -đò 
đu*9*c thang 

« A n h em phâi làm manh-dan trong 
Chúa, nhc súc toàn-năng cíia Ngài. 
Hãy mang lăy moi khí-gici cũa Búc 

Chúa Trò i , đe dircc đirng vfrng mà 
đichcùngmiru-kè'cũa ma-quĩ. Vìchúng 
ta đánh trân, chang phái cùng thit và 
huyét, bèn là cùng chũ-quyèn, cùng 
thê'-lirc, cùng vua-chúa cùa thê-gian 
mò-toi nãy, cùng các thàn dũ c các 
mièn trên trci vây. Vây nên hãy Iáy 
moi khí-gici cũa Birc Chúa Trc i , hãu 
cho trong ngày khôn-nan, anh em có 
thê cir-dich lai, và khi tháng hcn moi 
svr rõi, anh em dircc dirng vtrng-vàng. 
Vây, hãy dirng vũng, láy lê thàt làm 
dây nit hrng, măc lăy giáp bàng sir 
công-bình, dùng sy san-sàng cũa Tin-
lành bình-an mà làm giày-dép. Lai 
phái lây thêm đirc-tin làm thuân, nhc 
dó anh em có thê dâp lat đircc các tên 
líra cũa kê dũ\ Cũng hãy lâ'y sir ciru-
chuôc làm mão tru, và cam gucm Birc 
Thánh-Linh là lò-i BúcChúa Trc i . Hãy 
nhò- Búc Thánh-Linh, thiròng thiròng 
làm đũ moi thir càu-nguyên và nài-xin. 
Hãy dùng sir ben-dõ tron-ven mà tĩnh-
thúc vê dèu đó, và cau-nguyên cho hê't 
thây các thánh-đo» (Êph. 6 : 10-18). 

Bó là lci hich cũa Búc Thánh-Linh 
truyên cho chúng ta, là nguòi lính cũa 
Birc Chúa Jêsus, duong chong-ctr cùng 
ma-qui vây. Trong trâri thú* ba bày 
giò', muon đtrcc bách chiê'n bách thang, 
thì ta phâi vàng-theo lòi Ngài, dtrng 
vào chô chét cũa Birc Chúa Jêsus trên 
cây thâp-ttr, cũng đông song lai vó'i 
Ngài, thàt nhtr lò-i binh-pháp dã nó i : 
«Chí chi tũ-đia nhi hâti sanh.» (Băt 
vào chô dát chét, rôi mói biê't tìm cách 
mà sông dtrcc). 

<> • <> 
C N T H Á N H DÒI-DÀOt 

/ ^ Ó nguòi thuât râng vua Sê-sa xtra 
^ có ban dô-vât rát quí giá cho môt 
quan đai-thân. Quan đó tâu ràng: 
« B ò vua ban cho thât mât giá quá ! » 

Vua dáp ràng: «Nhtrng dôi vói vua 
Sê-sa, thì đò-vât này có phài là mátgiá 
quá đâu!» Búc Chúa Trò i chúng ta 
là Vua cao-cá thích ban cn cho chúng 
ta; vây, nguyên chúng ta thich xin Ngài 
ban cn rông-rãi la-lùng !—Moodg. 
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G A M BV\ 
MUC-SU GEO. M. BLACKETT Ò-

JCH-SU cúaGia-cÓp bày-tô hai deu 
trái nhau la-lùng. Ây là str hcn-

mal cùa loài ngiròi và àn-diên ci iaBúc 
Chúa Tròi. Tèn Gia-cop nghĩa là 
«qiH'0-ngáng cho ngã xuong,» hay là 

«ko lâp miru hai ngtròi dè chiém 
quyèn.» Tên cùa ông thàt xirng vói 
vicc làm cũa ông. 

ông là môt ngtròi hày mtru-chuóc 
quĩ-quyèt và có tài lìra-gat. Ông dirtVng 
nhtr dã san-sàng dê duoc hau hê't moi 
str, miên là nhirng str ííy không thúc-
giuc ông làp chtróc bày miru. ông tin 
Bt'rc Chúa Tròi , nhirng ông cháng nhò*-
cây Ngài. Bi'rc Chúa Tròi làp giao-
ir<Vc vói Ap-ra-ham và Y-sác ; Ngài cfmg 
làp Y Í í n g giao-tróc áy vói Gia-cop. Bi'rc 
Cln'ia Tròi húa vói Gia-côp rãng Ngài 
sc 1;"i111 tron môi dèu ông ao-uóc, nhirng 
òng chang tin-cây Ngài se giũ lòi hi'ra. 
Ông thich dùngtài khéo và miru-chu-óc 
cùa chính mình mà làm thành moi su*. 

GIA-CÕP LI>A-G^T VĂ BI LŨ'A-CAT 

Triróc hê't ông bày muu-chiróc đê 
(liioc quyên trirong-nain. t>irc Chúa 
Tròi ht'ra rang ông duoc quyèn áy, 
nhung ông câm-biet mình can lâp meo 
dè chiê'm quyen áy, chó không cãn tin-
cây Bt'rcChúa Tròi dè diroc quyèn ãy. 
Vây, òng dã bát chet ngiròi anh điro-ng 
dói, nghĩa là dã dem món canh phan-
dàu dòi lày di'rt quyen tnrõ'ng-nam mà 
minh ham-muon. 

Rôi (tê'n viêc ông tòc-tnrÔTig Y-sác 
chúc pluró'C. Vièc nay cjuan -trong 
lam, vì nó quyet-dinh cái sô-phàn 
tirang-lai cùa kê nhàn phu*(Vc à'y. Theo 
lilurang-hro'c cùa t>úc Chúa Trò i , thì 
Ngài dã chĩ-đinh clio Gia-cop nhân 
plnrác tíy. Nhirng Gia-côp không tin-
cãv Bi'rc Chúa Tròi làm thành viêc ay 
cho ìnình. Gia-cÔp hièp vói me dê 
làp mtru cuóp phu-óc cùa E-sau. Cir 
theo miru áy, thì ho buòc phái líra-gat 
và nói doi đê ăn-cu*óp phiróc áy. Nhirng 
su" buòc-phâi dó diròng nhu* không 

G I A - C Ó P 
THÀ.N'H TORONTO Xt> CANADA 

ngăn-càn Gia-côp ăn-ô' trái phép. 
Ket-quâ nguy-hiêm látn. Gia-cop 

muon giír ven mang song, nên phài 
tron di dê khôi chê't bô'i str trá thù cúa 
ngirò'i anh dã bi ăn-cuóp và duong 
giàn diên tiét. Nêu Gia-cop yên-lăng 
chò-dí/i fh'rc Chúa Tròi.yên-huig nhìn-
xein Ngài làm tron phtrong-hroc la-
lùng ctia Ngài doi vói mình, thì moi 
str sê tot-đep hon biet bao ! Nhtrng 
cách liành-dòng nhtr the châng qua là 
cái dííc-sac cda tííni lòng loài nguòi ! 
Xác-thit iáy làm de-dàng mà ttr làm 
tion lihũrng phtro-ng-ltroc cùa minh 
hon là chà-doi Bú*c Chúa Trò i . Chúng 
ta mát nhièu thì-gi(V de hoc biêt rang 
r>úc Chúa Tròi có thê làm cho chúng ta 
mòt cách tõt bôi phãn hon Ià chính 
chúng ta có thê làm cho mình. 

GIA-CÕP ĐU'O'C CN CÙA BITC CBÚA TRÒ*! 

Khi Gia-cop ò Cha-ran vói c:ìu, là 
La-ban, thì tánh-nè't ông châng làm 
cho ai thôa lòng het. Trtróc kia ông 
gieo cái gì, thi bày giò òng bát dau găt 
cái dó. Kê lira-gatlai bi lìra-gat. N h ò 
nhi'èu btróc tìrng-trai cay-dáng, ông thay 
ràng «con dtròng ke pham tôi lãy làm 
khon-ctrc thay ! » (Chàm 13 : 15). Bon-
lánh hay bày mtru-chtróc cú-cai-tri òng 
cho dê'n nôi òng dã dura vào Itrng c;)u 
mà nèn giàu-có và dã dirt tình thtrong-
men bà-con. 

Nhung có môt mìit khác cũa truy(?n-
tích buôn-thâm vè loài nguòi bát-toàn 
dó. « N o i nào tôi-Iôi dã gia-thêm, thì 
ân-đien lai càng dtr-dât hon nìra» (Rò 
5:21) . Gia-cop dtroc htròng àn-dièn 
la-lùng. Btrong khi òng tránh khòi 
str giàn-dũ- ciia anh mình, thì Đt'rc 
Chúa Trò i hièn dcn cùng ông tai Bê-
tên và làm vurng lòi Ngài giao-uróc vói 
òng. Cuôc găp-gÕ' áy duòng nhtr cot 
dè Btrc Chúa TrcVi phán vói ông iàng: 
« H õ i Gia-cop, ta dã hira ban cho ngtroi 
moi str năy, ngtroi há châng nèn thòi 
gáng súc rièng dê tin-cày ta sao?» 
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Nuurig Gia-cop râ't u-trê vê phãn thiêng-
lièng. ông châng nhfrng không Iioc 
bài Búe Chúa Trò i day niìnb, songlai 
còn có cò-kè trâ giá (măc-câ) vói Ngài. 
Nlurng Birc Cluĩa Tròi cir xír-chí vói 
Gia-eôp. Ngài nhin-chiu ông môt cách 
kiên-nhàn và nhon-lành. Búc Chúa 
TrcVi yêu-tlurong Gia-cóp. Moi cách 
Ngài xír-chí vói đira con di dòng-dài 
đó dêu cot dê dân con đê'n chô dău-
phuc và tin-cây. Nhfrng viêc xây ra 
trong dò-i Gia-cÔp đua-dây ông cho 
mau tó'i chõ phài quyê't chon bè nào. 

CIA-CÔP sfrA-SOAN CĂP Ê-SAU 

Rút lai, Gia-cÔp phái tù-giã Cha-ran 
dê cùng gia-quyê'n và cà tài-sân trô' vè 
què-lurong. ô n g vira càt biróc lèn 
diròng, thì có môt vân-dê quan-trong 
hièn đê'n trong tri ông. Ong găp L-sau 
thé' nào dày ? Co'n giân cũa anh òng 
có theo năm qua tháng lun mà ngnôi 
di chăng? BúcChúa Tròi lai can-thièp 
dé kèu-goi Gia-côp tin-cây Ngài. 

Birong lúc ông di diròng, thì Birc 
Cluìa TreVi cho ông thã'y thoáng qua 
đao thiên-binh oai-manh eũa Ngài 
(Sáng 32 : 1-2). Birc Chúa Trò'i dirò-n g 
nhir phán vói Gia-cÔp rang: « H õ i Gia-
côp, bày giò' ngiroi hãy tin-cây rang ta 
săn-sóc ngiroi. Hãy coi đao thiên-binh 
oai-manh cũa la, ta se thay nguoi mà 
đõi-phó vói Ê-sau.» Nhirng ông chvra 
săn lòng tin-cày Birc Chúa Trò i , nên 
ông bèn bày nuru-cluróc đc găp Ivsau. 

Truóc het ông sai máy sir-giá di 
thăm-dò thái-đô cùa Ê-sau. Ho trõ* 
\ê và báo tin vân-tât rang: «Ngu,ò*i 
dirong dem bõn trăm ngirò'i den dê 
riró-c chú)) (Sáng 32 : 6). Nghe vày, 
ông càng so'-hãi cuong-cuông. Tin báo 
áy dáng phai doi lòng òng môt cách 
mỳ-mãn den nõi òng tin-eây Búe Chúa 
Trò'i ; nhirng òng còn tuong mình có 
thê bày nuru-meo dc thoál khoi nlurng 
buóc khó-khăn. Ông không có khí-
giói dc dánh tràn. Nhirng òng râ't tin-
cây lài ngoai-giao cùa mình. 

Biró'C tlu'r nhút cùa ông là chia bon 
ngrrcVi đó vó-i mình làm hai dòi ; nhir 
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vây, nê'u E-sau đánh dòi này, thì dôi 
kia se thoát nan. Boan, ôngmói eâu-
nguyèn. Thât là mòt lòi càu-nguy£n 
râ't tol, nhu-ng rõ-ràiig thay, Gia-cop 
nhò-cày nuru-cluróc cũa mình hon là 
nhò-cày sir câu-nguyèn ! Có nhiêu lòi 
càu-nguyèn khòng thãu dê'n ngôi Birc 
Chúa T i ò i diroc, vì chi là môt phan 
phu vào công-viêc và svr nuru-toan cũa 
chính minh chúng ta. Mói cãu-nguyèn 
xong, ông lai bày nuru làp chu-ó'C. 

GIA-CÒP VÃT-LÕN VCyi THIÊN-SÚ* 

Su* khó-khăn thât là góm-ghè, còn 
su' cãn-dùng thì gáp-rút 1am. ô n g 
phãi đem hét tài-năng đê làm cho anh 
nguôi dàn. Nlurng gia-côp chmi găp 
Birc Chúa Tròi , thì ông chira duoc 
sán-sàng dê găp anh mình. Ruôi loi 
dó ông ò- môt inình. V o con, day-tó' 
và tai-sân cũa ông deu qua rach Gia-
boc. Búc Chúa Trò i muon Gia-eop õ' 
môl niình. Bó là ỳ-muon mà Ngài 
tlurò'ng thây là rát khó đu-gc tron. 
Ngài cân có Gia-cop, là con-cái Ngài, o 
niòtminh. Bâ'ygiòNgài Vât-lôtíwiông. 

Gia-cop von hay bày nuru-chiróc, bèn 
đem hét sirc manh và tăí-năng de vàt-
lôn. Bó là luyèl-diêm, là lúc phân rõ 
điroc thua trong cuòc chien-cìâ'u dai-
dang gifra Búc Cluìa Trò -i và Gia-cop, 
là kê làp nuru hai ngiròi dê chiem 
quyên. Bó là cuôc chiê'n-dáu giũa 
xác-thit và Búc Thánh-Linh. Gia-eop 
vàt-lôn hăng-hái diròng nào! Òng 
không chiu dau-hàng. 

Vi Thièn-sir vât-Iôn vói ông l)èn dánh 
ông nhàm ehô nianh-mê cũa ông, thành-
thi'r òng hóa ra yeu-duoi. Báy giò- ông 
chiu dau-hàng tron-ven, ông không 
vàt-lôn nùVa, nlurng cir níu chăt và nài-
xin Bâng thãng mình ban cho on-
pluróc tnróc khi tir-giã mình. Birc 
Chúa Trò i ban. o'n-pluróc áy, và Gia-
côp tro nên Y-so-ra-ên, tro nên môt 
ông hoàng o vói Birc Chúa Trò i . Gia-
cop tháy rang lúc mình bi thua và chiu 
hàng-phuc, thì mình lien tro nên môt 
ông hoàng, môt ngirò'i đac-tlnlng. 
Chúng ta cíĩng se thâ'y nliir vây. 
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Nhirng Gia-cop râ't u-trê vê phãn thiêng-
liêng. ông châng nhfrng không hoc 
bài EH'rc Chúa Trò i day inình, songlai 
còn có cò-kè trã giá (măc-câ) vói Ngài. 
Nlurng Birc Chúa Tròi cir xír-chí vói 
Gia-eôp. Ngài nhin-chiu ông môt cách 
kiên-nhân và nho*n-lành, Búc Chúa 
TrcYi vêu-thuong Gia-cóp. Moi cách 
Ngài xír-chí vói đira con di dòng-dài 
đó dêu côt dê dân con đê'n chô dàu-
phuc và tin-cây. Nhfrng viêc xây ra 
trong dò-i Gia-cÔp đua-dây ông cho 
mau tó'i chõ phài quyet chon bè nào. 

GIA-CÔP S*J*A-SOAN CĂP Ê-SAU 

Rút lai, Gia-cÔp phái tir-giã Cha-ran 
dê cùng gia-quyen và cà tài-sân trô' vè 
què-lurong. ô n g vira càt biróc lên 
diròng, thì có môt vân-dc quan-trong 
hièn dê'n trong trí ông. Ong găp L-sau 
thê' nào dày ? Co'n giân ciìa anh òng 
có theo năni qua tháng lun mà ngnôi 
di chăng? BircChúa Trò'i lai can-thièp 
đe kôu-goi Gia-côp t incây Ngài. 

Birong lúc ông di duòng, thì Birc 
Chiia Tròi cho ông thã'y thoáng qua 
đao thiên-binh oai-manh cũa Ngài 
(Sáng 32 : 1-2). Birc Chúa Trò'i dirò-n g 
nhir phán vói Gia-cÔp rang: « H õ i Gia-
côp, bày giò' ngiroi hãy tin-cây rang ta 
săn-sóc ngiroi. Hãy coi đao thiên-binh 
oai-manh cũa la, ta sõ thay nguoi mà 
đõi-phó vói Ê-sau.» Nhirng ông chua 
săn lòng tin-cây Búc Chúa Trò i , nên 
ông bèn bày nuru-chuóc de găp Ivsau. 

Truóc het ông sai máy sú-giá di 
thăm-dò thái-dô cùa Ê-sau. Ho tiõ' 
\ê và báo tin vân-tât rang: «Ngirò'i 
du'ong dem bõn trăm ngirò'i đên dê 
riró'c chú» (Sáng 32 : 6). Nghc vày, 
ông càng so'-hãi cuong-cuông. Tin báo 
áy dáng phai doi lòng òng inôt cách 
mỳ-mãn den nôi ông tin-cây Búc Cluìa 
Trò'i ; nlurng òng còn tuong mình có 
thê bày nuru-meo dc thoál khoi nlurng 
buóc khó-khăn. Ông không có khí-
giói đe dánh tràn. Nlnrng òng râ't tin-
cây lài ngoai-giao cùa mình. 

Biró'C thir nlurt cùa ông là chia bon 
ngtrò'i đó vó'i mình làm hai dòi ; nhir 
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vây, néu E-sau đánh dòi này, thì dôi 
kia se thoát nan. Đoan, ôngmói câu-
nguyèn. Thât là mòt lòi cau-nguy?n 
râ't tòl, nhifng rõ-ràng thay, Gia-Cop 
nhò-cày nuru-cluróc cũa mình hon là 
nhò'-cày sir câu-nguyèn ! Có nhiêu lòi 
càu-nguyèn khòng thãu dên ngôi Birc 
Clu'ia Trò'i duoc, vì chi là môt phìĩn 
phu vào công-viêc và svr nuru-toan cũa 
chính minh chúng ta. Mói cãu-nguyèn 
xong, ông lai bày miru làp chu-ó'C. 

GIA-CÒP VÃT-LÕN VC>1 THIÊN-SÚ' 

Su* khó-khăn thât là góm-ghè, còn 
su' cãn-dùng thì gâ'p-rút 1am. ô n g 
phãi đem hét tài-nàng dê làm cho anh 
nguôi dàn. Nlurng gia-côp chira găp 
Birc Chúa Tròi , thì ông clura duoc 
sán-sàng dê găp anh mình. Buôi loi 
dó ông ò- môt mình. V o con, day-tó' 
và tài-sân cũa ông dcu qua rach Gia-
boc. Birc Chúa Trò i muon Gia-cop õ' 
môl niìnli. Bó là ỳ-muon mà Ngài 
tlurò'ng thây là râ't khó đu-gc tron. 
Ngài cân có Gia-cop, là con-cái Ngài, o 
niòtminh. BaygiòNgài vàt-lônvóiòng. 

Gia-cóp von hay bày nuru-cluróc, bèn 
đem hét sirc manii và tăí-năng de vàt-
lôn. Bó là luyèl-diêm, là lúc phân rõ 
điroc thua trong cuòc chien-dâ'u dai-
dang gifra Búc Cluìa Trò'i và Gia-cop, 
là kê làp miru hai ngiròi dê chiê'm 
quyên. Bó là cuôc chiê'n-dau giũa 
xác-thit và Birc Thánh-Linh. Gia-côp 
vàt-lôn hăng-hái diròng nào! Òng 
không chiu dau-hàng. 

Vi Thièn-sir vât-Iôn vói ông bcn dánh 
ông nhàm chô manh-mê cũa ông, thành-
thiV òng hóa ra yeu-duoi. Báy giò- ông 
chiu dau-hàng tron-ven, ông không 
vàt-Iôn níra, nlurng cir níu chăt và nài-
xin Bâng thang mình ban eho on-
pluróc tnróc khi tir-giã mình. Birc 
Chúa Trò i ban. on-pluróc áy, và Gia-
cop tro nên Y-so-ra-ên, tro nên niôt 
ông hoàng o vói Búc Chúa Trò i . Gia-
cop tháy rang lúc mình bi thua và chiu 
hàng-phuc, ihì mình lien tro nên môt 
ông hoàng, môt ngirò'i đac-tlnlng. 
Chiing ta cũng se thâ'y nliir vây. 


