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TÍN-DÒ NÊN DÁNH SO C H A N G ? 

N ( 'GrÒ'I tathirò-ng bán vésô so de líi'y 
lien'giúp hôi lir-lhièn, làp hòi thè-

thao, ci'ru dàn bi nan, và có khi xày 
nhà-thcV nũa. Muc-dích' ãy tÕt-đep 
lám, cho nên nhièu ngucVi tin-do tirông 
rang mình cóphép mua môt vài vé so. 

Phâi, nnic-ctich tot-dep 1am, nhung 
plnrong-pháp dùng dè ctat tcVi muc-
dích áy có tot-dep và hitjp vcVi ctao cíia 
Bi'rc Cluia TrcVi không? 

NgucVi bán vé so sô lor-dung tánli 
tham-lam cùa kê khác đè thu món 
tièn lón. Còn nguÒT ctánh so cũng do 
tánh tham-Iam mà mong ctuo-c bac 
van môl cách mau-chóng và cte-dàng. 
Nhung, trong Kinh-thánh, Chúa cám 
nhăt sir (ham-Iam Cxin coi Xuâ't 20: 17; 
Êph. 5 : 3-5 ; Hc 13 : 5; I T i 6: 10). 

Có ngircVi nói râng: « T ò i mua vé sô 
vì có lòng tir-thi()n.» Bi roc , chcV he 
doi minh, nêu anh em lliàt vì lòng tir-
Ihicn, thì khi dã mua vé roi, anh em 
hãy xé hoăc dcít nó di . Nhui ig lliàl 
ra anh em inucín làm vic)c tìr-thièn thì 
ít, mà mucín l:im giàu lo thì nhieu. 
Khi vé sô đã nam trong taj', anh em 
có mĩn ciròi vì mo-tucVng râng minh 
sê ctiroc tiên ngàn bac van, sê tãu nhà, 
tàu ìuòng chăng? 

ccNeu trúng sô, tòi sê dem lien làin 
vièc lir-thiên kia mà ! » T o t Ii1m, song 
Inióc khi làm đuoc mòt vièc tir-thÌQii 
nào, thi anh em dã pham lõi, túc là 
ctã gày cho hàng ngàn hàng van ngircVi 
phâi nghèo di mòt ít. Môt suói có thè 
vùa chày niróc ngot, vira chây niróc 
dang chang? Mòt nguòi thain-Iain có 
tliè Ihàt Iàm vièc tù-thièn chăng? 

((Nlnrng, neu Hòi-thánh mcV cuôc sô 
sô ctè lííy tiên xày nha-thò -, thì tín-dô 

có phép mua vé chcV?» T h i í t tireVng 
Hõi-thánh chãng khi nào nèn làm n h u 
vày. ©en-thcV thánh-sach ciía Báng 
thánh-sach há nên xày-dung bang tien 
không thánh - sach ? Ai đ ó ? Sao n õ 
gày tánh tham - Iam cho bãy chiên 
tbánh-khi^ t? Sao không chiu dùng 
phuong-pháp thièng-lièng sãn có, túc 
là cau-xin Bang cclàm cho daj'-dii m o i 
su can-dùng cùa anh em y theo sir 
giàu-có cùa Ngài cr noi vinh-hicii trong 
B ú c Chúa Jêsus-Chrisb) ( P h i l . 4 : 19)? 
Còn tín-dô sao khòng dem tien đánh 
sõ mà dãng ngay cho Chúa ? Quâ thàt, 
neu tín-cto dâng môt phSn muÒT cho 
Chúa, thi lo gì moi chi-hôi chãng có 
nhà-thcV rièng? 

ccNhung tôi nghèo- túng, nên mcVi 
dánh so dè cău inay.w Anh em cri, 
cchãy lây cteu iiiình có làm ctù roi, vì 
chinh B ú c Chúa T r ò i có phán rang : 
T a sê chãng lìa nguoi dâu, cliang bô 
nguo'i dàu» ( H ê 13: 5 ) . ccMiSn là dù 
ìín dù măc thì phâi thõa lòng» ( I T i 6 : 
8) . Hãy nhcV rãng tham-lam là ine dè 
ra khõn - khó. Anh em càng kliông 
trúngso, Ihì lai càngham dánh s ô đ è g õ ' ; 
nhung càng g& càng cay, rút cuc anh 
em chĩ chác láy nghèo-túng, khô-sô-. 

ccKìa, mãy ngurVi lính chang bát 
thăm ctè lâ'y áo dài cùa Chúa là gì ?» 
V à y ra anh em muon noi giro-ng cùa 
nhtrng nguò-i giet Chúa hay sao? V â , 
Kinh-thiinli chĩ chép lai, chcV khòng 
ung-chiu su bát thăm ãy. 

Ket-Iuàn bài nìiy, chiing tôi xin nói 
riing: Trong Kinh-thánh, B ú c Chúa 
TrcVi khòng he tc'i ỳ ung-chiu sir dánh 
so de ducrc nhieu tièn, hoãc de ctuac 
đÔ-đac—T. K. B. 
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T H À N H B A - B Y - L Ô N 
T ^ H I E U ngircVi tra-xét lài t iên-lri 

Irong Kinh-thánh tin ràng châng 
bao làu thành Ba-by-lòn se ctuo-c làp 
lai. Bang vây, ta sê nói làm sao vè 
sáu lììn LcVÌ B ú c Chúa TrcVi tuyên-bô 
ràng: « N ó se khõng có ngircri ò*nĩra?» 
(Giè-rè-mi 50: 13, 39,40; 5 1 : 37,43,62). 

Ve ván-đê thành Ba-by-lòn sê lâp lai 
hay chăng, các nhà tra-xét IcVi tièn-tri 
trong Kinh-thánh khòng hièp y nhau. 
ô n g Luther quâ-quyêt râng: ccThco Ê-
sai 13: 19-22, thì thành Ba-by-lôn dã 
bi hùy-phá. Châc có mc)t thcVi-kỳ ke-
tiô'p ccm hiĩy-phá dó, vì 'nó sê khòng 
có ngircVi cr nũa.' T h e o nhir tôi hieu, 
thì Ba-by-lôn cV trong sãch Khâi-huyên 
không phãi ngu-y nói vè thành Ba-by-
lòn thucV xira, song ngu-y nói vê 'thành 
hình-bóng, ' ti'rc là quyèn cùa Giáo-
fao;ĩng.» 

Mc)l vài nhà khão-ci'ru Kinh-tháhh 
tiú-danh hiêp y vcVi ông Luther, l iong 
só áy có Tán-s ĩ Scofield; trong bân 
Kinh-thánh so-sánh ciia ông, ông có 
chú-thich Ê-sai 13: 19-20. Hai càu dó 
l à : ccBa-by-lòn, là sir v inh-h ièn các 
nircVc, str hoa-inỳ cùa lòng kiêu-ngao 
ngirài Canh-dê, sê gióng nhu* Sô-dôm và 
Gõ-mò-ra màĐi'rc Chúa TrcVi dã l à tdò . 
N ó sõ châng hê có ngucVi cr nũa, tiài 
đcVi no sang đcVi kia không ai cr cló ; 
ngircVi A-ráp khòng dóng trai tai dc'), 
nhtrng kè chăn cũng châng căm bây 
mình cV d ó . » Tán-s ĩ Scofield chiĩ-thích 
hai cãu dó rãng: ccThành Ba-by-lcĩn dã 
bi hùy-phá, thi khòng hê làp lai nfra 
(thain-khâo Giê-rè-mi 51 : 61-64). Moi 
lcVi năy dã duc/c irng-nghièm tion-ven. 
Nhirng y'-nghĩa tièn-lri sàu-xa hon nũa 
( t ú c L;ĩ nói yè can hùy-dicjt thành Ba-
by-lôn ciìa chánh-tri và tòn-giáo trong 
thcVi-kỳ cũa con thú) tò ra rang can 
hiiy-di(«l thành Ba-by-lõn thuâ xua làm 
hình-bóng ve can hiiy-dièl kinh-khie'p 
han sê dò trèn thành Ba-by-Iôn cùa 
chánh-tij và tôn-giáo.» 

Còn y-kiên khác cùa máy nhà khào-

SÉ L Â P LAI C H Ă N G ? 
cúu Kinh-thánh rát dáng tin-cày thì 
nhu- dircVi: 

ccTa tin râng thành Ba-by-lôn thàt sè 
làp lai vi măy duyên-cc'r nììy : 

ccNhírng lcVi tiên-tri vê can hùy-dic)l 
' thành Ba-by-lôrj chira úng- nghicjm 
t ron-ven . Ê - s a i 13: 20 chép ràng: 
' N ó sè chang he có ngirc'ri cV nũa, trâi 
dcVi no sang dài kia không ai à đcĩ; 
ngurái A-ráp không dóng trai tai dó . ' 
Nhirng ngày nay có mõt thành - phô 
sam-uat cr giũa nhrrng dáu-tích cùa 
thành Ba-by-lôn cô. Mõt nhà làm báo 
nói ràng: 'Thành Ilillah cV giũa nhrrng 
dáu-tich cũa thành Ba-by-lôn, trèn hai 
bò 'sòng ()'-pha-rát. Có 30.000 cir-dàn, 
phan nhieu là ngirài A-ráp và ngircVi 
Ba-tir.' Vày, ta tháy hièn nay có ngirài 
à trèn khu-virccũa thành Ba-by-lòn cô. 

ccTheo lc'ri t iên- t r i , thì diràng nlnr 
thành Ba-by-lôn sê bi hùy-dièt bcVi can 
cloán-phat cùa Bĩrc Chiĩa T r à i han là 
bài các dao binh loài ngircri xàm-hãm. 
N ó 'sê gióng nhir Sô-dcĩm và Gô-mò-ra 
mà Đi'rc Chúa T r ò i dã làl-clô'(Ê-sai 13; 
19). Ta biet làngSô-dcVm và Gô-mcVra 
dã bi hũy-dièt bài can doán-phat cùa 
©irc Clnĩa T r à i . TrucVc khi hũy-dièt Sô-
dôm và GcV-mô-ro-, Đi'rc Chúa T r à i răn-
bâo dAn Ngài tránh nan. Khâi-huyèn 
18: 4 chép v'ê thành Ba-by-lòn rìíng: 
' H ã i dân ta, hãy ra khòi Ba-by-lôn, kêo 
các ngircri dir phan tôi-lòi vái nó, cũng 
chiu nhũng tai-hoa nó nira chăng.' 

ccKhài-huyèn 18: 8 chép rãng : ' N ó s è 
bi lira tbiêu mìnhd i inra ; vì Đi'rcChúa 
T r à i phán-xét nó là Chúa cc'» quyèn-l t tc ' 
Lai nhcV càu 10 ta nhàn thãy can doán-
phat Ihình-lình xây dê'n : 'Khõn thay ! 
Khôn thay! Ba-by-lôn Iá thành lán, là 
thánh circVng-thanh kia ! Trong mòt 
gicV mà sir phán-xét ngircri dã den rô i ! ' 

ccKhai-huyen 16: 19 làm chirng chĩic 
cho mâ'y càu trên : 'Thành-phõ lán bi 
chia ra làm ba phììu, ccVn các thânh 
cũa cAc dàn ngoai dêu do xuõng, và 
B ú c Chúa T r à i nhá dê'n Ba-by-lôn lcrn 

(C:oi l i íp Irang 71) 
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(Tiêp theo trang 58) 
đăng cho nó uôngchén nrcrii thanh-nô gc'rm-ghè.' 
Ngái.' Bó là co-n doán-phat cùa Bi'rc 
Ghúa TrcVi. Xin clcn- hai cãu lic'|) Ihco : 
'Moi clâo clcu àn-lrôn, các mii châng 
còn lliâ'y nfra. Nhfrng cuc irnra cJá lc'rn, 
nãng liang môt la-làng, à trèn trcVi rcVt 
xucíng Ircn loài ngircVi; loài ngircVi bèn 
nói pham clcn Birc Chúa TrcVi bcri cá 
tai-nan nura ilã ãy, vi là môt tai-nan 

ccMoi lài niĩy đã irng-nghiêin chira? 
Chac'clura. Thành Ha-by-lôn clã bi 
hùy-dièt trong inòt gi<V bôì co-n cloán-
|>hat cũa Bi'rc Chúa Trò-i chua? Vâ, 
IcVi ticn-lri nói v'ê Iúc hùy-phá thành 
Ba-by - lôn râng: 'Các thành cùa các 
dànngoaideu dô xuõng' (Khâ i 16:19) .» 
—S. S. T. 


