
TIM DAU THAY NGU"0*I TRUNG-TIN ? 
QUAN-LY là ngircVi dircrcquyên trông-

nom tài-sàn hoăc còng-vièc cùa 
ngirò-i khác. Tir-cách tôi-cãn cùa 
ngtrrVi :"íy là phài trung-tin—«Cái dêu 
ngtrcVi ta trông-inong ncri ngtrcVi quàn-
tri lâ phâi trung-thành»(Cô4: 2) . Đâ'y, 
lói P H A O - I . Ô , nguò-i võn có tài nhám 
dúng goe-rê cùa str-vàt. Bày giò- chúng 
ta chang may sõng trong tliái-dai mà 
lòng tliành-tin lá môt dĩrc-tánli klió 
tim tháy hon cà. 

Mòt hii5m-tu-o*ng thiè'u lòng thành-tin ! 
/ " ' A C nir<Vc hop hòi-nghi long-trong 

<tè ky <tieu-ir<Vc, nhung ai dám 
niongrfuigcácdieu-uócãy sêđucrc tôn-
trong? Các nuó'C dăc-tháng trong hòi 
Au-ehiè'n dã nèu eao hi-vong klii cù> 
hành lé Binh-chicn thĩr nhĩrt, vì lir-hào 
ràng đã dir vào chién-tranh dêket-liên 
chien-tianh ! Nlnrng tlian ô i ! Hòa-
binh iihir ehim hò-càu nhu-mi <t:ĩ àni-
thiìm bay mát. Chúng ta tlifiy các 
mróc kliông thành-tin vâng-giir l<Vi 
hĩra trong-tliè, và các hòi-xã cũng thè'. 
Biet bao iiguòi mát het tièn-nong chât-
bóp Iáni mĩri dành-gium dirtrc vì dã 
nhe da dem giao cho các nhà ngàn-
hâng, các hòi tiet-kièm và cáò công-ti 
thieu sir thành-tín. Ly-do cót-ycu cùa 
sir khòng thành-tín đó chínli là nguròi 
ta kliông còn chú-ỳ vàng-giũ; lòi hĩra 
nũa. Mãy miroi năm triróc t rong 
triròng thuong-mai, Itri ngiròi nói ra 
tirc là dày buòc lãy ngucVi. Nlnrng các 
nguyèn-tac luàn-ly dã bi giày-xéo. 
Bát-trác và hìi-nghi dã thay vào tôn-
trong và danh-dir. Há chăng phài vì 
« k è ác bò măt kiêu-ngao mà râng: Ngài 
sê khòng hê hach-liòi.—Chang có Birc 
Chúa TrfVi, đó là Irr-tirô'ng cũa hán.» 

Soi girirng thành-tín trong Kinh-Thánh 

r~\()C Kinh-Thánh chúng ta tháy môt 
thièn giai-thoai vê mòt ông tên là 

A I ' - B I A , trung-thành vói nliièm-vu <Iã 
giao cho mình. Bõ-rãng lám cái ccV 
òng dircrc tin-cày nlur thé—ông «rat 
kính-so' Bĩrc Giè-hò-va» ( I Vua 18: 3) . 
Xin nhàii rõ rì'íng ông không «kính-scr 
Bĩrc Giè-hõ-va» vì mõtccV-tich vi-ky dè 
cau-canli àn-huè hoăc tìin-kiem V Ì Q C 

làm. Tòn-giáo lã nguyên-tâc eùa d<Vi 
òng, vì òngnói rang: « T ô i kính-scrBĩrc 
Giê-hò-va tírkhi thcr-áu»(I Vua 18:12). 
Còn mòt truyên khác cùa ông nSy rfít 
dáng dircrc ta chú-ỳ, là vua A-HÁP dã 
chon òng làm quiin-gia. V â , A-HÁP lã 
môt bao-cliúa thò-lay hìnli-tir<rng và 
«làp mòt bàn tliò cho B A - A N H » ( I Vua 
16: 32). HÍin anh em phài kinh-ngac 
vì mòt vua nlnr Ihê lai dùng mòl ngirò-i 
kinh-so Bĩre Giè-hò-va làm quàn-gia. 
Clntc có rát nliieu ngircVi tài-giôi cúng 
theo mòt dao vói vua, ntnriig vua nliàn-
biet ràiig cliăng ai dáng tin biíng Ai>-
B I A . Chúng ta nliá vua P I I A - H A - Ò X thcV 
hiiih-tirorng cũng tin-cày Glô-SEP nhir 
the. Ò' Sáng-thè'-Kỳ 39: 8, 9, khi Giò-
SEP bi vrr P I I Ô - T I - P H A eám-dò, ta thííy 
hi-quyêì òng drrcrc tin-cày nhir the. 
ô n g rang: «CInì đã giao noi tay tôi 
moi vàt cùa nguòi. . . Thê nào tòi dám 
lám deu dai-ác diràng áy, ni.ĩ pham 
tòi cùng Bĩrc Chúa Trcri sao ?» (Sáng 
39: 8-9). V ì ông scr mác tôi v<Vi Đĩre 
ClniaTrcri nèn dircrc gifr vĩrng trong ccrn 
cám-dò. Ngucri ngoai-dao hiet tin-clò 
kinh-s<r Bĩre Chúa TrfVi có mòt yeu-to 
thiêng-lièng tao nguòi thành mòt hàc 
quftn-tú*, trung-tin và hiru-ich. Voìtai-
re, nhà hoc-giâ trír-danh cùa nircVc 



Pháp thuòc phiti hoài-nghi, D Ó Í ràng: 
« T ò i khòng tin dao ĐángCHHisr, nhirng 
ngtrcVi trông-noin các thìa (niuòng) bac 
cùa tòi phâi là môn-dô Đâ'ng C I H U S T . » 

Tin theo ĐángCuiusT, chúng ta phài 
Iàm «ngiròi quàn-lỳ trung-tin g iũ các 
thi'r o-n cùa Đirc Chúa T r o i » ( I Phie 4: 
10), và phâi gioi-thicju dao Tin-Lành 
cho inoi ngtrcVi bòi tánh thanh-lièm và 
Iòng trung-tin ò khòng ctr pham-vi nào. 

Trung- thành quãn- Iy tiên-bac 

" ^ H U N G chúng ta cũng là quàn-lỳ 
' phiìn tiên-bac Đúc Chúa Triri giao 

cho niìiih, và phiii dàng rát ít là inôt 
phiìn mircVi cho công-viêc Chúa dê lo 
giãng Tin-Lành cho đông-bào chira 
tirng diro-c nghe. Vè vãn-dè nãy, StV-
dò l'ii.\o-i.ôkhuyèn-bâo Hòi-ThánhCò-
rinh-tò t át ttròng-tãn ràng: «Nênquyên 
ra, klióng phâi phàn-nàn hay là vi ép-
uòng, vi Bùc Chúa Trò i yèu kê thí cùa 
cách vui lòng. Bt'rc Chúa TrtVi có 
quyc'ii ban cho anh em dii nioi thi'r on 
dăy-dày, hâu cho anh em hăngdù dêu 
cãn-dũng trong moi sir, lai còn có ròi-
ròng nũa dè làin các thir vii-c lãnh» 
( I I Cò i ) : 6-8). Nguyên anli em giáo-
hfru liiin ngiròi quãn-ly thành-tin càng 
han trong su tro-cãp các òng Muc-su-, 
Truyen-dao ! Khi sai bây miroi môn-
dò di giiing dao, Hi'rc Chúa Jêsus trông-
mong ràng nliũ-ng ai dirr/c ho ban 
plnróc thiêng-lièng sê cung-ciíp phăn 
vât-chát căn-dùng cho ho, vì Ngài 
pháii ràng: «Ngircri liuncôngdángdiro'c 
tiên hrong mình» (Lu 10: 7) . P H A O - I . Ô 

cũng nói nhirth6:« Nguòi làm côngthì 

dáng điroc tien công minh» ( T T i õ : 18). 
A I ' - B I A , ngucVi quân-gia trung-thành 

cùa A - H Á Ì ' , treo girong cho chúng ta vê 
phàn-su- nãy nira, vì Kinh-thánh chép: 
« K h i G I È - S A - H É N dièt hêt cácdáng tièn-
tri cùa Đirc G I Ê - I I Ô - V A , thì Ap-dia có 
deni môt trăm dã'ng tièn-tri đi giííu 
trong hang dá, mòi hang năm miroi 
ngircVi, dùng hánh yà nircVc mà nuôi 
ho» ( I Vua 18: 4 ) . A y đáy, môtngircVi 
trung-tín nuòi mòt trăni ngtrfVi, nhtrng, 
than òi, Hòi-Thãnli ngiiy nay dáng 
phài liô-thcjn vi có chi-hõi hàng triím 
giáo-híru hoăc hon nfra nià khôngtro-
cáp dù cho mòt tièn-tri cùa Chúa. 

Môi ngtròi quàn-Iỳ tien-bac cùa 
Chúa nên hòi Ngài ràng: «Lay Chiia, 
Ngài muon tõi (làngchirng nào?» Lai 
CÒn các sanh-vièn trtróng Kinh-Thánh 
phììn nhièti dã hán hèt gia-liii và dàng 
minli tron-ven dè hâu vi(>c Chúa, tin 
râng Ngài ban cho moi str căn-tlimg 
trong khi dir-bi di giangđao. La icòn 
nhfrng kê nghèo-nàn, bjnh-hoan dáng 
dtrcrc ta giúp cho nh? bót gánh đau-
tlurong. Có vàng lòi nhir vày, chiing 
ta inói có hi-vong dtroc Vua C H B I S T 

khen-ngoi ning: «Hõiđay-t(Vngay-lànli 
trung-tin kia, dtroc l;1m; ngtroi dã 
trung-tin trong viêc nhò, Ta sê làp 
ngtroi coi-sóc nhiêu; hãy dè'n hirông 
str vui-mùng cùa Chúa ngtroi»(Ma 25 : 
21). Nguyèn Chúa giúp cho khi trình 
sò quàn-lỳ vái Ngài, clning ta sê dtroc 
licjt vào hang xt'rng-dáng nhân «mão 
trieu-thiên cùa str song» mà Ngài dã 
hira ban cho!—lìà C. soqn. 

Hãy nhìn, 
Hãy dén, 
Hãy láy, 
Hãy nêm, 
Hãy nghe, 
Hãy chon, 
Hãy tin, 
Hãy bièt. 

TIN, TÚT LÀ T I Ê P - N H Â N 
tirc là tiep-nhàn boi con mãt (Ê-sai 45 : 22; Hè 12 : 2) . 

cái chon (Ma 11: 28; Gi. 6: 37). 
cái tay (Ma 11 : 29 ; Êph. (5: 13). 
niôi-niitìng ( I Plỳe 2 : 3 ) . 
lo tai (Giê 7 : 23 ; Ma 17 : õ ) . 
y-niuón (Phuc 30: 19; Thi 119 : 30). 
cái lòng(Gi . 20: 31; I G i . 5: 13). 
sir tri-thtrc (Gi . 4 : 42 ; II T i 1 : 12). 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

—Muc-sir Jean Funé, San-tiy. 


