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( T i í p iheo) 

CÃNH-VÂT ò đây Iúc n'ây tliât t i êuđ ièu , 
t ròi nóng-búrc klió chiu. Nhirng 

Chúa chúng ta đã sõng ô- đãy. Kỳ'-niêm 
cùa Ngài & đó há chăng linh-đông ho -n o -

trong nhírng nlià-thó - ma.ng danh-hiêu 
Ngài nhirng cháng có Ngài ngvr giĩra s ao? 

C A - B Ê - N A - U M 

Thành Ca-bê-na-um <r gàn ngay đó, vè 
bir hò phia tày. Ngirò'i hircnig-đao chl cl io 
chúng tôi thãy ngpn đòi có liai đĩnli gpi 
là «Sirnfl c.ìia Hatlin.a Tl ieo lò-i truyèn-
khãu, tliì tìùc Chúa Jêsus ngài ò đó nià 
giâng bài chép ò- sácb Ma-lhi-o' 5-7. Mpi 
str dirò-ng nlur tõ ra lò-i truyèn-khlhi ãy có 
lỳ . Cũng ô' gàn đó, nàm 1187, Thàp-tir-
quân đã bi chém-giê't kinh-khiê'p. Sau klii 
ô Đãt Thánli lâu lâm, Thàp-lir-quàn bi 
bao-cl iúa Saladin đánh bai và tàn-sát ò' 
gàn thànb Ca-bè-na-um. Su - thãt-bai thât 
đau-đó*n, sâu-cay đê'n noi giãc mông vĩ-
đai cùa Tliàp-ttr-quàn tiêu-lan tír đó. Có -

sao hp kliông nlió- UYi Chúa phán rang: 
«Niró'c cùa Ta chang phăi thuôc vè tlié-
gian này. Vi bàng niró-cTa thuôc vè thé-
gian này, thi lòi-ló' cùa ta sè đánh tràn» 
(Gi . 18 i .36). 

Trong xú Plia-lè-tin, c ác niõ'i kỳ-niêm 
cua Kinh-Thánh ci'r van-viro -ng ta không 
dút. Vi vây mà có bai viêc đánh manh 
vào tâm-não chúng tôi trên con dirò'ng 
đi dén tliànli Ca-bê-na-um. Triró-c hê'tmât 
ngir-phu kéo hrói khiè'n chúng tôi tirô'iig 
đê'n nhírng ngirò-i v5n làm nghè khó-nhpc 
áy và sau đirp-c B ú x Chúa Jêsus chpn làm 
nhírng ban công-tác và nlirnig tay «đánh 
hró-i ngiròi.» Roi tói mièn chúng tôi đi 
qua đó làm clu'rng quă-quyê't clio thí-du 
vè ngiròi gieo gitfng ; chúng tôi de tim ra 
bô'ii Ihú - đãt mà Đirc Chúa Jêsus đã nói 
đên. Bên trái chúng tôi cp nhírng bui 
gai ; xa ho'n môt cliút, kia, nhírng đóa lioa 
klioe tiro'i, ròi đãt lan đá sôi, là môt đăc-
điem chì tliãy trong xi'r Pha-lê-tin ; rô'tlai, 
tó-i cho đãt khó bè trò-ng-tĩa. tìpc mãi 

lòi Chúa phán, phăi chăng anh em thãy 
ít còn mùi-vi? Ilãy đi đén xír Pha-lê-tin, 
anli em sèngheNgài phán vó'i mình dirò'ng 
nhu - là làn tliir nhú-t vây. 

Sau-rđt tói Teìle Hum, là thành Ca-bê-
na-um điro-ng đò'i Bírc Chúa Jêsus . Chinh 
tai đây Chúa đã chũ'a lành ngirô'i bai do 
bfSn ngirài khiêng, đã kêu con gái Giai-ru 
sõ"ng lai, ciru-chira môtngirò-i đò-n-bà tât-
nguyèn, đem Lê-v i ra khòi phòng thâu 
thuê -, đè lãnh cln'rc Sir-đò, tvr f nôp thuê" 
cho Hoàng-đê - Sê-sa, và giăng-day trong 
nhà hôi . Lò-i thâm-đoán tiên-tri cùa Chúa 
đã úng-nghiêm, nên thành-phõ 11S3 ' chì 
còn tro- môt đÕ"ng điêu-tàn. Nhà hôi do 
môt viên đôi-truô'ng La-mã xày-cãt, nên 
ngirò'i Giu-đa nói rang: «Ôngãy yêu niró-c 
chúng tôi . đã xày cho chúng tôi môt cái 
nhà hôi.» Nhièu lăn Đi'rc Chúa Jêsus đã 
cãt tiê'ng phán trong nhà hôi đó ; ò no'i 
ãy Ngài đã giàng-day vè Bánh Hàng Sõng. 
Chúng tôi nlur dirpc nghe tiê'ng lam-băm 
cùa nhírng kê bi lò-i Ngài làm cho vãp-
pham và chang bao lâu đã lìa-bò Ngài. 
Néu đã biê't nói, nó hSn đã thuàt cho chúng 
tôi nghe biét bao đcu quí-báu! Đi qua 
nhírng cânh điêu-tàn này, chúng tôi tir 
nói rang mình đăt cho -n vào dãu cho -n 
cùa Chúa, vi nhfrng đi-tích õ- đây tliàt là 
đích-xác. Hinh c l iam-t io trên các côt-tru 
hày-tô nhírng cành-tup-ng đ<Vi ('iru-U'ó-c : 
nào vò đirng đày bánh ma-na, nào náp 
thi-àn vó-i các chè-ru-bin, nào chon đèn 
bày ngpn. Chúng tôi hru-luyê'n cânh điêu-
tàn riây đècàng thãu rõ hiên-diên cùa Círu-
Chúa ; sau mirò'i chì 11 tliê'-kỳ, Ngài dirò-ng 
nlur v5n còn hièn-hièn n<ri đây. 

HAI NGU'Ò'I ĂN-MÀY 

TRUYEN ngiròi giàu-có và La-xa-ro- là 
truyên liai ngiròi ăn-mày. Môl ngiròi 

án-mày c o m ò' trên đãt, còn môt ngiròi 
ăn-mày niró-c diró-i đ ia -ngyc—Ticn-s ĩ Will 
H. Houghlon. 


