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KEO NGU'Ò'I DEN HAY X O NGU'Ò'I ĐI ? 
IRONG dip Hôi-đÒng Tông-

l i ê n - h ô i n h ó m b H à -
thành, môi tói căn nhà 
tranh r ô n g - r â i , t u n g -
bìmg, sáng-sùa nhu có 
thãn-luc hút hàng ngàn 

nguòi vào nghe giâng on c ú u - r ô i . 
Châng bô qua djp tót, nhièu anh em 
nicm-nô* dón-cliào nguòi chua biét 
Chúa, cú thiét-tha bày-tô tình thuò'ng 
cúa Đáng bi dóng đinh, nên hon bón 
chuc cá lliiêngfliêng đã vui lòng inac 
thân vào luói Tin-Lành. Két-quâ tót-
đep, ai cũng nói thê. Nhung néu anh 
em snót năm sót-sáng làm chúng cho 
Chúa nhu khi nhóm-hop Hôi-dòng, 
thì khu vuòn Giáo-Hôi trên dát Viêt-
Nam sê tro biét máy là hoa thom, quâ 
ngot, đep lòng thôa da Chúa chúng ta. 

T i r ô n g - m a o dê thvrrrng, 
nh t rng . , , còn h ã p - l t r c ! 

TAI làm chúng vè danh Đúc Chúa 
Jêsus, ta tháy tín-đò này có háp-

luc vô-đich mà tín-đò kia không có. 
Hoăc đúng trên tòa giâng Tin-Lành, 
hoăc bày-tô on cúu-rôi cho túng nguòi 
môt, hang trên lôi-kéo tôi-nhon đén 
suôi huyét cúa Đáng Christ, châng 
khác gì dá nam-châm hút manh loài 
kim. Thoat xét, ta tháy môt só tín-
đò có tuóng-mao đáng yêu và cù-chĩ 

• đep mát hon nguòi khác. Dìnig các 

dăc-ân áy môt cách đày-đú và phâi 
duòng, đò là trách-nhiêm cúa hang 
này đói vói Đúc Chúa Tròi đã phú-
bam hp dòi-dào nhu thé. Lai có tín-
đò khác dãu không duoc on riêng áy, 
nhun'g trong mình san môt háp-luc 
đăc-biêt, duòng nhu màu-nh iêm và 
khó hiêu. Theo lòi truyèn-khâu thì 
Sú-dò Phao-lô thân-hình tháp-bé, lai 
thêm hai mát yéu súc, môi-mêl, xón-
xang luôn-. Tuóng-mao áy tu-nbiên 
không khién ai vì-nê, câm-phuc, thé 
mà ông lai có môt năng-luc vô-đich 
kêo bát luàn nam, phii, lão, áu đén 
cùng Đáng Christ. Tuó'ng-mao đãng 
mén hoăc khó thuò'ng, câi áy châng 
quan-hê gì ; néu tín-đò thiêu háp-luc 
thiêng-liêng, thì đáng bi Chúa trách 
vì làm chúng lat-lêo, vô-hiêu. Không 
gì thuong-lâm thâm-muc bang tháy 
tín-đô xô-đây, duôi-bô tôi-nhon di, 
chô không lôi-kéo ho đén vói Đáng 
mà mình thành-thuc uó'C-ao phuc-su 
và tôn-vinli, Đáng đã dâng mình làm 
giâ chuôc tôi nhon-loâi. 

Hai ehũ ' đffn-so" g o m câ bí-quYê't 
"\ 7ÂY, bí-quyét cúa háp-luc áy là gì? 

* Môt nhon-vât ' k h â - á i hon hét 
trong moi thòi-đai, là vua Đa-vít, viét 
bài anh-hùng-ca dôc -nhú t vô-nhi ô-

dàu sách Thi-thiên, có bày-tô cái bí-
quyét đáng thêm-thuông, kliao-khát 
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(ĩó. Ông mô-tâ đòi tín-đò có háp-luc 
bàng lò'i so - sánh tuyêt-diên năy : 
«Ngivòi sê 11110 cây trong găn dòng 
mróc, sanh bông-trái theo thì-tiêt, lá 
nó cũng chang tàn-héo ; moi su ngirò'i 
làm đêu sê thanh-vugng» (Thi 1 : 3). 
Hai chũ do'n-so gõm tron môt bí-quyét: 
«Tròng» và «Găn.» Có nhà kliâo-ci'ru 
Kinh-Thánh nói ràng chũ «tròng» đây 
theo tiê'ng Hê-bo-ro ngbĩa là đem cây 
ngnyên hoăc cây chiê't trong vào khu 
đát m à u - m õ ó gàn dòng niróc, có 
ngiròi làm viròn chăin-nom đăc-biêt, 
chó' không phâi bõ măc cho gió đâp, 
nang thiên. Ãy dáy chính là su lùng-
trâi cũa môt ngiròi đirgc rũl khõi đia-
vi tôi-lôi, sa-ngã có-hũu và điroc trong 
vào ân-điên hay cúu-rôi cũa Chúa y 
nhir S ú - đ ò P h a o - l ô đã day ràng: 
«Chàm rê và lâp nên trong Ngài» (Cô 
2 : 7). Đáng Christ là sir sóng, còn 
Đúc Thánh-Linh truyên su sóng áy 
cho ta. Đáng Christ có quyèn-phép 
làm cho nên thánh và kê't quâ,— 
quyèn-phép áy t ù góc nho chay kháp 
các nhánh, khiê'n linh-hòn bên trong 
duoc mói-mê, t u o i - t i n h và hành-vi 
bên ngoài duoc kê't quâ, tho 'm-lho. 
Nhu vây, tín-đõ có «châin rê» trong 
Đáng Christ, thì mói hút duoc linh-
luc dõi-dào đê cú khoe vê xanh-tuo'i, 
tót-đep. Tín-đõ không kéo tôi-nhon 
đê'n cùng Đáng Christ nhièu khi vi 
liru-lac trong đòng vâng khô-han, chó 
không đuoc trong bên dòng nuóc 
hàng sóng. 

Xem cây tot-tiro'i, biet có 
dòng niró'c 

' V ' l N hãy tuõng-tuong mòt khách bô-
^ hànb mõi-mêt, nóng-nirc, mang 

năng, di qua sa-niac duó'i ánh náng 
thiêu-đót cúa măt trò'i mùa ha. Kìa, 
nguòi nhón-nhác tìm noi cây xanb, 
bóng mát, nuóc trong. Pluró'c thay, 
nguò'i tháy môt cây, ròi nhièu cây,— 
«lá nó cũng châng tàn-héo.» Nguò'i 
càng đê'n găn, càng không thát-vong 
nhu Đúc Chúa Jêsus đúng t ruóc cây 
vâ ngày xua. Nguò'i tháy cành lá sura-

sê, trái ngon chi-cliít, nên dãu chua 
nhìn dòng suói trong veo, cũng biê't 
gãn dáy có nuóc. Hõi a n b e m tín-đô, 
Chúa muón chúng ta phô-bày su hiên-
diên cũa Ngài cho nhũng linh-hòn hu-
mátvà khát-khao õ'chung-quanh mình 
nhu thé đay. Ho có tháy lá xanb, quâ 
chín cũa ta chăng? Ta có ban choho 
bóng mát đê nghĩ-ngo'i chăng? Hay 
là chi nây gai và tât-lê, chó không sanh 
hoa thom, trái ngot nào câ. Dâu 
tuóng-mao tlié nào cũng măc, nguyên 
ai náy bi kéo đên Đáng Christ vì tháy 
phép la cũa dòi ta đ ă đ u o c biê'n-câi và 
giáu-kín trong Ngài ! 

Thâm thay, nèu chi là âo-tiro-ng t 
T7"EO đè'n hay là xô đi ? Châng ai 

dám tránh câu hõi bát mình phâi 
suy-nghĩ dó. Nê'u lá xanb, trái ngot 
kia chi là môt âo-tirong, thì khách bô-
hành thát-vong, chán-nân, qnõ-trách, 
rũa-sâ, và có lê bô mang giũa dòng cát 
nóng. Ay chi vì âo-tugng kia đã che 
khuát mach nuóc bàng song, là Đúc 
Chúa Jêsus. Hôi-Thánh chung và tín-
đò riêng phâi tu hõi mình là khu vuón 
thuc-tai hay là hu-âo. Ai náy phâi 
đàm rê trong mach nuó'c vĩnh-sanh và 
nhàn-biét trách-nhiêm dói vói các linh-
hòn hu-mát. Muón sóng môt cuôc đò'i 
luôn luôn manh-mê, tuoi-mói, kê't quâ 
cho Đúc Chúa Tròi , luôn luôn kéo kê 
khác đê'n cùng Đáng.Christ vì cho ho 
đuoc ngbĩ-ngo'i, bô khõe õ chô bóng 
mát, thì phâi theo lòi khuyên-răn cúa 
vua Đa-vít mà tránh các thói quen và 
các noi hôi-hop có thê đánh hai dòi 
thiêng, kéo xa Đáng Christ. Trái lai, 
phâi hăm-hõ ham-mên Lòi Đúc Chúa 
Trò'i, là nguòn đôc-nhút vô-nhi cũa 
moi năng-luc và quyèn-phép dê hâu 
viêc Chúa. Vây, anh em sê «nhu cây 
trong noi bò- suói, dâm rê theo dòng 
nuóc chây ; ngô khi tròi náng, chang 
hè so-hãi...» (Giê 17 : 7, 8). Ãy dáy, bí-
quyét quí-báu dê kéo tôi-nhon dê'n cùng 
Đáng Christ, là «đuòng đi, lê thât và 
su sóng» (Gi. 14: 6).— T. K. B. 
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B c n N G i r a i DAI H A Y N G A N ? 
M U C - S U " B O À N - V Ă N - K H Á N H , C H Ù - N H I Ê M T H U N G - H A T 

I I J O I đên càu này chac phàn nhiêu 
ai cũng Ihan mà đáp ràng đò'i 

nguòi nào có bao lâu ! Tù lúc tráng 
ràng dê'n thuô bac đàu, lui-hui không 
máy ngày mà 
dãchét. Phâi, 
đói vói đô'i, 
cái đó i thât 
là ngán-ngúi; 
này , ta t h ù 

nghĩ lai xem, 
s ó n g c. ó l âu 
lámlà bày lám 
m u a i t u õ i, 
t r o n g ngàn 
nàm áy hé t 
vài chuc năm 
cho'i-giõ'n, vài 
ba chuc năm 
lao-tâm, lao-
luc, ròi còn 
vài chuc nàm an huóng tnôi già. Đó 
là vê hang nguòi bình-thuòng, không 
làn-đân lao-đao, không khô tâm khó 
trí ; còn nói đén hang nguói tron đôi 
khô-nâo, nay đàu non, mai góc biên, 
ch? muón doc ngang trò'i dát, thì ngânh 
lai đòi niinh quá ngãn mà su đôi thì 
be-bôn dài thay ! 

Thât, đòi nguò'i rát ngán-ngúi, tù 
ngàn xua đông tây dòng môt ỳ cùng 
than-vãn vè cái ba van sáu ngàn ngày, 
cho nho'n s a n h n h u k ỳ mòng, biét rang 
cái niânh hình-hài không có có không 
này châng qua là han-đinh. (7 xũ ta, 
biét bao nguòi thi-gia hoc-giâ than-oán 
đũcách vè «cuôcthé không bang mòng,» 
mà chính trong Kinh-Thánh cũng có 
lám đoan chép vi đò'i nguòi nhu đóa 

hoa tuo'i só'm nô tói tàn, n h u phù-du 
nay còn mai mát (Truyèn 2 : 11 ; 6 : J2), 
lanh-le nhu thoi dêt cùi lai qua (Gióp 
7:6) . . . Ôi ! Ihoatcóthoatkhông, nhu 

mây tan, nhu 
khôi tôa, nhu 
chóp nhoáng, 
nhu gió bay... 
«Toán lai dô 
t h i m ô n g 
trung nho'ii)) 
(Ngâm ra thôi 
cũng giác mo-
màng). 

I.— Bò i e ũ a 
ngiròd dài 

ngán 
Ãy vây, ai 

còn dám nói 
đòi nguò'i là 

fiOÀN-VÃN-KHÀNH V À Q U I - Q U Y E N dài ? Mà C O -

nhon vãn biê't đâu cho bây, tám, chíri 
muòi miroi, thì bát-quá trong vòng 
trăm năm là han. Nên ho lai muón 
cho thòi-gian mình đuoc dài thêm, 
bèn cùng nhau đót đuóc dong choi đêm 
(Cô-nhon binh chúcđa đĩ du), sau khi 
choi ban ngày đâ chân. 

U', ỳ nguòi dòi muón làm cho ngày 
mình ra dài thêm, nên mói «bĩnh chúc 
da dĩ du,» kỳ-trung biê't đàu ho càng 
muón ra dài, lai càng rũt ngan lai. Vì 
cho'i là chú-j v nhi quí thích chi, choi 
cho thôa cái duc-vong mình, đem cái 
mânh hình-hài không có có không áy 
buông vào trong vòng tiêu-dao tué-
nguyêt. Nguòi dòi không tuông dê'n 
cuôc dĩ-vãng, không nghĩ đê'n buôi 
tuong-lai ; mà dàu có nghĩ luó'ngchâng 
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nfra, thì lai ngâm-ngùi tlnròng hão 
tiêc huyên bo-bo trong cái hiên-tai. 
Thât ho j)hàn nhièu song trong cái 
hièn-tai, láy càu sanh-kỳ, chang hiêu-
hiêt gì đén cái hàu-thân mà măc tình 
lolàm cho thôa-thích cái xác-lhjlmình, 
dàu gáy lòi sau này muôn vân nào ngai. 
Ho chang liru-ỳ đè rõ biê't ràng cái hièn-
tai này thât là ngán-ngùi quá, thoal 
đén lai thoat đi ; đôi vó'i cái thò'i-gian 
và không-gian vô-cùng-tân kia, thì nó 
bát-quá là môt cái điêm ti-vi trong 
vòng bao-la cua tròi đát vây. 

Cái hièn-tai là môt thòi-han quí-báu, 
dê cho ta gày-dirng môt cái tuong-lai 
xúng-dáng, hiêp-cách nlnr ỳ cua Chúa 
muón, đúng thúc-iê nlnr búc toàn-đò 
cúa Chúa đăt ó triróc măt ta. Néu ta 
bô cái hièn-tai cho vut qna nlnr bóng 
câu círa sô, nlnr nuóc trên nguòn đô 
xuóng ròi tuôn-tràn đi mát, thì sau này 
ta chang thé nào tránh khôi măt Chúa 
đi đuo'C Cái hièn-tai là cái thì gieo, 
cái tuong-lai lai là thì găt, cái hièn-tai 
là thò'i-kỳ du-bi, cái tuong-lai là cái 
thò'i-kỳ tho-huông. Mà néu la không 
đugc găt, không duoc tho-huòng là tai 
làm sao? 

Kia, xua kia khi Đĩrc Chúa Tròi mói 
đung nên loài nguòi, lai sao A-dam 
sóng 930 tuôi ? Chàu là Mê-tu-sê-la 
sóng 969 tuôi? (Sáng 5 : õ, 27). Nay 
tai sao đò'i ta chĩ còn trong năm, sáu, 
bây tâm, chín, muòi niiroi là ban? 
Nào có la gì! Ta không găt, không tho-
huóng, áy cũng vì nôi gânh năilg tôi-
lôi khién cho ta coi rê viêc phái làm 
cúa Chúa, mà lo làm tron máy cái 
vong-tuóngnó lay-đôngđén tâm-hònta! 
Ta sóng môt cách ngán-ngúi duòng áy 
cũng vì tòi-lôi làm cho hao-mòn xác-
thit, nhul mát kbí-bâm ta. Oi! Cúng 
«bôi môt nguòi màtôi-lôi vào trong the-
gian, lai bói tôi-lôi mà có su chê't» 
(Rô 5 :12). Su chét rõ-ràng là cái công-
giá cúa tôi-lôi vây. 

Khoa-hoc ngày nay trám hay ngàn 
khèo, cây xáu làm cho nên tót, trái 
chua khién cho trô nên ngot, giong bô 

trô lai đugc ngon, là do ó cách cháp-
tugt , vô phán đôi chát. Thàm-chí bác-
sĩ Wóionoff lai đõi hach cho con nguòi 
sóng lâu, toan gat-bócái công-lê «bách 
tué vi kỳ...,» câi láo hoàn đòng ; nhung 
nào có công-hiêu gì bao nhiêu, cái thòi-
han sóng lâu bát quâ trăm tuôi. Ôi ! 
«Chúng la đêu chét môi ngày». (Nous 
mourons lous les jours). Corneille tiên-
sanh cũng tùng nó i : «Chúng la giò-
nào cũng có chét, còn sóng mà có 
sung-suông bâc nào đi nfra, thì môt giò 
sóng áy là môt buòc làn tòi chõchê'l.» 
Ay vây «bách bang đoat đac tbiên-co 
xão, nhút tú do hru Tao-Hóa quyèn.» 

II.—Đòi ngu 'ò i n g á n dài 

Đòi nguòi đành ngán không đày 
gang-lác, đó có phâi là ỳ-muón cúa 
Đúc Chúa Tròi đăt-đê loài ìiguò'i n h u 
vây chăng? Y cúa loài nguòi còn 
không muón, phuong-chi y cúa Đúc 
Chúa Tròi. Kia, tù xua đén nay biét 
bao nguò'i bàc-hoc liièn-lriét đông tây 
lo tìm phuong này thuóc no đê giúp 
loài nguòi khôi tât-binh, đugc sóng 
lâu. . . ; ông Louis Pasteur tìm ra giông 
vi-trúng, bà Curie p h á t - m i n h luòng 
quang-tuyê'n X, ho tu lo cúu lâ'y mình 
mà nào tháy hiêu-quà gì bao. Ôi! 
Đòi càng tán-bô chùng nào, làt-binh 
lai càng l an- t ràn nhièu chùng nây, 
binh càng lan-tràn thì càng tháy dê 
chét, dê hao-tõn nguòi chùng nâ'y ; nên 
có câu : «Tam llión khi tòn thiên bang 
đung, nluit đán vô thuòng van su luru» 
(Minh-tâm). 

Cách làm cho đòi nguòi ngán 
thành ra dài, chang phâi tu ó- đêu 
làm cho su -ngh ièp đugc vê - vang 
khãp năm chàu bón biên, và làm nên 
nhfrng Ihìi-đoan hiên-hách đcn.muôn 
đòi . Đó chang qua là vâl-cbál. Ho 
cây tài cây luc, lo kiê'm plníong-thé đê 
tu cúu mình mà lai quên mát Đà'ng 
Thay Thuõc ó gàn bên mình, Đáng 
san lòng lluro'iig-yêu, cún-vót, giõihét 
moi kboa. Đáng áỳ không buôc ta 
phâi làm gì rác-rói, mà chĩ buôc ta 
phâi bô hét cái khôn-khéo cúa mình, 
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ci'r mòt lòng tin-cây ó noi Ngâi, thì 
Ngài vùa làm cho xác- lh i t ta điro-c 
bình-an, tàm-liòn ta đugc tho-thui, và 
cùng song vĩnh-viên vói Ngài sau này. 
Báng áy là Búc Chúa Jêsus, Con môt 
cùa Búc Chúa Tròi, ngnòn sông cúa 
moi su sóng. Ai tin-cây đê'n Ngài dèu 
tháy còng-hiêu, Ngài dã nhièu làn day-
háo cho ta biét nlur thé khi Ngài ngu 
tai thé-gian này vây. 

Vâ, trong Kinh-Thánh biét bao nhiêu 
lói húa cúa Búc Chúa Tròi vê suvĩnh-
sanh, ta Ihù đem môt vài câu mà dân 
chúng. Ô' sãch Giăng 14: 19, Búc 
Chúa Jêsus phân : «Vì Ta sóng thì các 
uguoi cũng sê sóng ;» trong I Tê-sa-lò-
ni-ca 4: 13-15, Thánh Phao-lô lai nó i : 
«Hôi anh em, chúng lôi châng muón 
anh em không biê't vè phàn nguòi dã 
ngũ, hàu cho anh em chó bnòn-rău nhu 
nguòi khác không có su trông-cây. Vì 
néu chúng ta tin Đúc Chúa Jêsus đã 
chét và sóng lai, thì cũng vây, Đũc 
Chúa Tròi sê đem nhũng kê ngu trong 
Đúc Chũa Jêsus cùng dén vói Ngài. 
Và, này làdèu chúng tôi nhò lòi Chúa 
mà rao-báo cho anh em: Chúng ta là 
kê sóng, còn ó lai cho đén kỳ' Chúa 
đén, thì khòng lên truóc nhũng nguòi 
đã ngũ ròi.» Máy lòi Kinh-Thánh trên 
dày chúng chác vè su sóng lai đôi đòi 
và linh-hon ô vói Chúa vĩnh-viên. Vì 
chinh mình Đũc Chúa Jêsus là Đáng 
đã sóng lai, hiên còn sóng và còn sóng 
đòi đòi, có phàn rang: «Kê nào theo 
Ta thì có su sóng vô-cùng.» 

Câm-ta Đúc Chúa Tròi, Ngài tô ân-
diên cũa Ngài đói vó-i loài nguòi thât 
là thâui-trong biét là duòng nào ! 
Chúng ta toàn là kê có tôi, Ngài láy 
lòng thirong-yêu tù buôi sáng-thé, dã 
đăt mòt cãi hoat-đò đê cúu-vót nhũng 
kê nào nhò-cây đén và tin. Cái hoat-
đò áy là Đúc Chúa Jêsus, Con mòt cũa 
Ngài, đep lòng Ngài moi đuò-ng. Ta 
nhò- bôi Đúc Chúa Jêsus nuôi .sóng 
trong ân-diên cũa Ngài, duoc cúu khôi 
các tôi-lôi, đugc ngôi các noi trên tròi 
trong Đúc Chúa Jêsus (Êph. 2 : 5-6), và 

chung huông hanh-phuòc đòi đòi noi 
tân-thiên tân-đia (Khâi 21 : 1-4) vây. 

Ay vây, có hai điêu-kiên càn 'phâi 
làm theo cho ta đugc su sóng đòi đòi 
cũa Đúc Chúâ Jêsus, túc là ăn-năn và 
đúc-tin. 

1" Ngày xua, Tăng-lũ môi ngày xét 
mình ba làn cho biét mình có pham 
tôi gì — «Ngô nhut lam tình ngó thân» 
(Luân-ngũ). Không-tù lai day ràng: 
«Quàn-lũ tìm dén kê có đao-nghĩa đê 
tu chinh thân, mói dâng goi là mén 
hoc đao-đúc» (Quân-lũ hũu đao nhi 
chinh yên, khâ vi hiéu hoc dã dĩ). 
Bâc quân-tũ đã vây, huông chi chúng 
ta ngày nay. Cũng lai vi lêđó mà xua 
càc vi minh-quân hièn-đé không t u y 
mình quyèn cao thécá mà lu-phu, làm 
viêc gì cũng sg pham lôi nèn thuông 
ăn-năn. Nhu vua Võ-Đinh, khi cú 
Duyèt-Công làm lê-luóngcó phàn ràng: 
«Sóm lói nhà nguo-i dàng lò'i khuyên 
dê giúp dúc thành cũa trâm, trâm nhu 
loài kim, nhà nguoi làm dá mài, trâm 
nhu kê sang qua sông lón, sê dùng 
nhà nguo-i làm thuyên làm giâm 
(Chièu tich nap hói, dĩ phu dã dúc. 
Nhugc kim, dung nhĩ tài lê, phuó-c té 
cu xuyên, dung nhĩ tác lâtn vũ). 

Ay dúng vè bàc quân-lũ mà còn lo 
sg sai-làm nên dân kê khác nhác mình 
ăn-năn, thì chúng ta là kê có Chúa 
làm muc-dích , láy guong Chúa làm 
tiêu-chuân lê nào chăng nhò-cây noi 
Ngài mà ăn-năn moi lòi-lôi cũa mình 
dã pham, mong Ngài láy lòng thuong-
xót xóa hél các viêc làm t ruóc , đê ta 
có thê rùa mình trong huyét báu cũa 
Ngài mà dugc sach nhu tuyét trong? 
Chúng ta là hang bình-dân, nhút cũ 
nhút dòng biét dân tránh khôi su 
pham tòi, gia-dĩ hoàng-kim hác tlié-
tâm, thòi-buôi ìnat-kiép này máy ai là 
thánh, là q u â n - t ũ ! !! « T i ê u - n h o n 
không biét mang Tròi mà không sg» 
«Tiêu-nhon hát tri thiên mang phi bát 
úy đã» (Luân-ngũ), trách nào bèn Âu-
Mỳ trong dân-gian có câu thành sáo 
ràng: «Tôì châng giét ai, châng đi ăn 

( C o i t i e p t r a n g 192) 
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Đã nũ-a năm roi. —Thê theo thòi-kỳ 
tièn-bac eo-hep, kliá : hăn vói báo nào 
eũng đòi tièn truó-c, bôn-l)áo vui lòng 
chiu thiêt đê anli em trâ tièn châm ítlâu. 
Su- iróc-nguyên duy-nhútcũa bòn-báo là 
thâ'y anh em hang tháng điroc Thánh-
Kinh Báo đem hiên su- yên-ũi, linh-luc và 
nirò-c hàng sõng do Lòi Đire Chúa Trò-i 
văng ra. Hăn anh em cũng thìra biê't 
trong năm tháng tròi chĩ tliâu đup-c ho-n 
300$ (môt ph'ân năm tièn báo) thì khó mà 
đú-ng vũ-ng đupc ; ây là chua kê ho'n ngàn 
đòng đpng lai tù mãy năiii tru-óc. Vây, 
mong anh em lu-p-ng tình góp trà gâ'p đê 
chúng tôi đup'c yên lòng gánh-vác Irách-
nhiêm nàng-nè mà Chúa và các anh em 
đã giao cho. Đa-ta !— T. K. B. 

Bòn-báo khâi-su-.—Bát đàu tù sô báo 
tháng Juillet, tiêu-thuyét «Vuot co'n bão-
tó» vân đăng ô' phu-truong sê đăng vào 
chô khác đê tiep theo tiêu-sù ông Hudson 
Taylor. Nhu-vây, có thê đăng thêm nhièu 
bài vào phu-truung đê giúp-đõ- ngirò-i 
chu-a biêt Chúa. Xin anh em viét giùm 
nhièu bài giâng, hoăc thí-du, hoăc làm 
chúng, hoăc su- lùng-trâi dê đăng vào 
phu-truo-ng. Xin cám on truóc.— T. K.B. 

Cài-chánh. — Trong muc «Hôp tho» sõ 
Thánh-Kinh Báo tháng Février, bõn-báo 
đăng tin ông Dâu trâ 1.00. Nay đupc tin 
sõ tièn 1.00 này ông gôi giúp Thánh-Kinh 
Báo chó- không phâi ông trâ phàn tièn 
báo cũa ông. Bon-báo xin trân-irpng 
cám o-n ông và càu Chúa đô phu-ó-c thiêng-
liêng và vât-ehât cho òng cách du-đât. 
— 2'. K. B. 

Xin anh em chú-y. —Khi viét bài, néu 
có tru-ng-dân Kinh-Thánh thì xin glii luôn 
sách, đoan và câu.đê tòasoan khõi phâi tra-
cúu. Cũngxin đùng viét tăt, tĩ nlur Đ?C. T. 
thay cho Đúc Chúa Tròi, K. T. thay cho 
Kinh-Thánh, trg thay cho trong, ng thay 
cho ngu-òi, đê khi sâp chũ- khõi phâi tô'n 
công sũa lai. Xin anh em kru-ỳ cho, cám 
on lâm.—T. K. B. 

BÂC-KỲ 
Đai-hôi-đông Tong-Iiên-hôi Hôi Tin-

Lành Đông-Pháp nhóm-hop lân thú-1 3 
tai Hà-nôi t ù 2 6 đèn 3 0 Avril 1 9 3 6 . 
Có 50 dai-biêu chánh-lhúc, hon 600 tín-
đò đu Hôi-đõng, và nhièu ông bà Muc-su-
Mâu-hôi du-tri và giâng-đay. Môi tôi có 
ngót ngàn nguò-i ngoai-đao đén! nghe. 

Su- giâng-day cho lin-đõ đã tài-bòi đòi 
thiêng-liêng con-cái Chúa,vàai náy nhân-
biêt trách-nhiêm và bôn-phân cũa mình 
càng rõ-ràng hon. Su- rao-truyèn Tin-
Lành cho ngu-òi clura biet Chúa đu-pc 
kél-quâ mỳ-mãn, thính-giâ hiêu biêt 
và hoau-nghinh đao Chúa, có 41 ngu-ò'i 
càu-nguyên tõ lòng tin Đúc Chúa Jêsus. 
Su- làm chúng cũa môt vài ông muc-su, 
truyèn-đao vèon thiêng niinh Irâi qua thât 
đã câm-đông và thúc-giuc lòng mpi nguòi. 

Ông Hôi-truõ-ng Lê-đinh-Tuoi trinh Hôi-
đòng ràng công-viêc Chúa trong năm vùa 
qua đup-c on-phuó-c đõi-dào, thêm chi-
hôi, thêm tín-đò, thêm nguò-i càu-nguyên, 
đuy có phàn tài-chánh thì kém đi. Hôi-
dòng cũng duyèt lai hân thão đièu-lê và 
biêu-quyét đem thi-hành ngay. 

Sang năm Hôi-đõng sc nhóm tai chi-hôi 
Lac-thành õ- Trung-kỳ. 

Ban T r i - s u mó-i nhu sau này: Hôi-
truõng: Ông Lè-đình-Tuoi (chua mãn-
khóa); Phó Hôi - truô-ng : Ông Lê-văn-
Long; Tho--kỳ: Ông Ông-văn-Huyên(chua 
mãn-khóa); Tu-hóa: Ông Nguyên-xuân-
Diêm ; Phái-viên Nam-hat: Ông Huỳnh-
văn-Ngà; Phái-viên Trung-hat: Ông 
Hoàng-trpng-Thùa ; Phái-viên Bâc-hat : 
Ông I)uong-tu-Âp ; Chũ-nhiêm Nam-hat: 
Ông Lê-văn-Qué; Chũ-nhiêm Trung-hat: 
Ông Đoàn-văn-Khânh {•' Chũ-nhiêm Bâc-
hat: Ông Lê-văn-Thái.—Trích biên-băn. 

Hà-nôi. — Trong dip Hôi-đõng Tong-
liên-hôi nhóm õ- Hà-thành, ông Vũ-văn-
Ninh, môt ntron-viên 'cũa Phuó-c-âm án-
quán, đã tiép-nhân Đúc Chúa Jêsus làm 
Cúu-Chúa mình. Càu-xin Chúa cho ông 
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đutvc vũ'iig-vàng trong đúc-tin và tán-tói 
trong àu-điên Ngài.— •Bô-đúc-Tri. 

TRUNG-KỲ 
Hĩ-tín.—Tôi nhân đuoc tin mùng ngày 

10 Mai, bà Nguyèn-chàu-Tuân, cháp-su 
chi-hôi Tourane, làm lê tliànli-hôn cbo 
thú'-nĩr, là cô Ngu\ ên-lhi-Hiên, đepđuyên 
cùng thày Lê-trung-Bâu, sanh-viên Thánh-
Kinh Hpc-Điròng. Xin fcinh mùng bà 

Cà-lo nhóm-hop; Ong Muc-su- Stebbins 
và tôi cât nghĩa đao cho nguò-i An-nam 
và Cà-lo-. Ho nghe râ't chăm-clù và J'én-
lăng, nhièu nguòi câm-phuc đao 'Chúa, 
có nguò'i ô' lai hôi đao tó'i kbuya mó'i 
thât giâi-tán. 

B a i - h ò i - đ ô n g T ô i i g - l i è n - h ô i n h ó m 

Tuâ'n và càu Chúa cho căp uyên non trăm 
năm châp cánh bay-liêng trên cõi trò'i 
thanh đao-nghĩa và sánh vai ca-hát, lo 
tròn nhiêm-vu Chúa giao.—Bô-đúc-Trí. 

Khe-sanh. —Trung-tuàn tháng Février 
vùa ròi, ông Mue-sir Stebbins có lên Khe-
sanh thàm viêc Chúa giũa nguò'i Moi Cà-
lo-. Nho'n dip này, có làm phép báp-têm 
thêm cho năm nguò'i tín-đò Cà-lo; ho 
vui-vê chiu phép áy. Kê đó, cùng nhau 
nhóm lai du tiêc tháiib, có cát nghĩa cho 
ho đtrp'c rõ thêm nhièu ỳ Chúa cùng ỳ-
nghĩa cùa phép báp-têm và tiêc thánh. 

Buòi tô'i đó chúng tôi có mò'i nguòi ta 
nghe đao ; Chúa han on, hp vui lòng nhóm 
lai chàt nhà, cũng có mây anh em tín-đò 

tai H à - n õ i tù 2B t len 30 A v r i l 1936 

có tó'i ngót 100 nhà, Chúng tôi tó'i, hp 
rát vui-vê, chúng tôi ò- cùng hp môt buòi 
chièu và môt đêm; hp nhóm lai nhà nguò-i 
tín-dò chúng tôi đuong ô4 rát dòng, chàt 
câ Irong lân ngoài. Nho-n dip đó, ba 
chúng tôi là ông Muc-su Stebbins, ông 
Nguvên-Hâu và tôi làn-hrp't giãi-hày đao 
Chúa hàng tiêng An-nam cho hp nghe, 
tôi dich ra tiéng Cà-lo-. Hp nghe đao 
Chúa rát câm-đông, biét ghê-so tôi-lõi 
mình và su hình-phat tuo'ng-lai ; phàn 
đòng tó lòng rát muón tin theo Chúa đê 
huóng phuóc tuo'ng-lai và hiên nay thoát 
khói các su di-đoan, tôi-lôi bó-buôc, 
nhung chua dám quyêt tin Chúa lièn. 
Dàu chua két quâ ngay, song chúng tôi 
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eũng rãl ta o'n Cliúa cùng Thánh-Linh 
tàui viêc trong lòng kê nghe đao, nên 
đirpx dip-tiên quí đê giãi-hày Tin-Lành 
cúu-rôi cho hai dân-tôc Cà-Io và An-nam. 

Vây, nhò quí-hôi khàn-nguyên, nài-xin, 
kèu-van cho nhũ'ng linh-hòn đã nghe đao 
Chúa và cho nhũ'iig hôt giông chúng tôi 
dã gieo mau moc lên, kêt quâ tót-tuo'i 
dày-dây cho Chúa trong mièii rùng-núi 
này. Ba-ta l—Ngô-văn-Lái, 

Thu-bon. — Ngày 1« Mars, ông Myc-
sir bôn-hôi đã làm phép háp-têm cho 16 
nguò'i, trong so đó có năui căp vo chòng 
cùng chiu phép báp-têm môi làn, rát 
cám O'n Chúa. 

Hiên nay đã làm đon xin mô hôi nhánh 
tai làng Khánh-bình ròi, nlnrng còn đp'i 
đirpc giáy phép sê mô. 

Lúc này nhò'Chúa giúp-đõ cho chi-hôi 
chúng tôi mua đugc môt cái nhà lâu bang 
ngói đê làm lir-thát; nhà này đã dirng 
ngày 17 Avril ròi, nhung còn đuong lo 
khép đóng cùa, ngõ, xông, Ipp cho xong, 
nên phàn tài-chánh có thiéu-thón. Xin 
nhò' anh em càu-nguyên Chúa cho đày-
đii đê đupc làm xong, thì chúng tôi cám 
o'n lám. 

Song có môt đèu thù-thách ló'n là nôi-
tuó'ng ông muc-su bôn-hôi rôi bi ho đã 
nãm tai nhà thup'ng Hué môt tháng ròi 
mà binh chua duoc khôi; xin anh em yêu-
dáu trong Chúa nhò càu-nguyên Chúa 
chũa cho bà mau lành dăng tró' vè chung 
lo viêc Chúa, thì chi-hôi chúng tôi đôi on 
lâm 1 â m.—27io' - kij : VÕ-Ha nh, 

P h a n - t h i é t <Mièn h â i - đ á o ) . - T a on 
Chúa, Ngài đã đát-dân ông cháp-su Lê-
Chàu cùng tôi ra tó'i Hâi-đâo ngày 28 
Mars; qua ngày 30 Mars, chúng tôi kliô'i-
su đi làm chúng bán sách cho đén ngày 
4 Avril thi vùa khap chiu làng. I)âii-cu 
ò đây còn chát-phác tbât-lhà lám ; chúng 
tôi đén đàu, hp cũng hoan-nghinh đao 
Chúa, không ai cãi-lây gì. Chúng tôi bán 
duoc 104quyên Tin-Lành quóc-ngũvà chũ 
nôui, 71 quyên sách cúa nhà in Hôi Tin-
Lành Hà-nôi. Két-quâ đupc 5 nguòi càu-
nguyên tin Chúa. Tói ngày 5 Avril chúng 
tôi xuóng thuyèn, vè tó'i Mũi-nésáng ngày 
7 Avril. Tói áy chúng tôi nhóm lai tai 
nhà ông Lê-khâc-Chán đê càu-nguyên thò-
phup'ng Chúa, có hai nguòi đòn-bà càu-
nguyên tin Chúa nũa. Trua ngày 8 Avril, 

chúng tôi đi đò vè tói Phan-thiét lói 8giò 
tói, nhò- Chúa dát-dân đuoc mpi subình-
yèn. Ta o'n Chúa ! 

Câ nam, phu, lão, áu trên hâi-đâo này 
chùng bón ngàn nguò'i, hp cuc-khô lám, 
nhà nào giàu mó'i duoc ăn co-ní tlnròng, 
còn phàn nhièu thì ăn háp ngò, khoai.có 
khi phâi ăn trái dúa và cùi dúa (dúa gai 
hoang). Hp mê-tín lâm, gàn nhu nguòi 
Chàm, có đau-óm thì lo cúng-bái, hét gà 
tói heo, trâu. Có đèu đáng thuo'ng, áy là 
ó- dày tú hè thì biên bào-bpc, cách xa 
quan-quyèn, nên bpn cuòng-hào dê bè 
bóc-lôt đè-nén, nhon-dân phâi chiu ngãni 
đáng nuót cay. 

Xin các quí-hôi nhò càu-nguyên Chúa 
giũ-gìn năm nguò'i mó'i tin Ngài đó đupc 
dúng vũng. Cũng xin càu-nguyên cho 
nhièu nguò'i biét cãi-quá tùng-thiên, tin-
cây Búc Chúa Jêsus. Ba-ta \—Ông-văn-
T r u"9- Jí)> t ^ ^ ^ ^ í ^ 

Mũi-né.—Opff c u u - g i a o - s u Lê-khac-
/Chãll vón ljMgirò'Ì llieo đao Phâi, mà r-finfl 

Uur^i^jigl4£h_cCing đao Chúa. Câm-ta 
^on Chúa, tù thang Mars òng hai minh tin 
Chúa, lièn đup'c quyèn-phép cúa Chúa 
ban-cho, đén nôi ông tró- vè quê-huo'ng 
mình mà làm chúng cho nguò'i nhà òng 
tin Chúa, câ thây đupc 10 nguòi. 

Bòng-thò'i v o ông bi môt chúng binh 
rát nguy-hiêm, gàn chél, ai ai cũng hiêu 
phâi đem đi nhà tlurong mà đièu-tri mó'i 
nhe. Song ông cú láy dúc-tin mà nhò-
cây súc toàn-năng cũa Chúa và hiêp cùng 
anh em càu-nguyên luôn máy đêm, thi 
tháy Chúa chũa nianh ngay. A-lè-lu-gia ! 
Ngp'i-khen Cúu-Chúa ! 

Xin anh chj yêu-dáu ô'các Hôi nhô càu-
nguyên cho gia-quyén ông đirp'c dúng 
vũng đê dât-đem nhièu nguòi tró' lai nũa; 
cũng xin càu-nguên Chúa cho ó- Mũi-né 
mau có Hôi-Thánh. Cám o'n.—Châp-sir 
Nguyên-Dan. 

Ai-tín.—Ông cháp-su Huỳnh-Đich ò 
Búc-phô đau ho hon bón tháng nay, hôi-
chúng hét lòng càu-nguyên, song binh 
ngày càng năng. Ông đã vè vó'i Chúa 
ngày 10 Avril. Tôi xin thay măt cho anh 
em trong câ Hôi-Thánh Búc-phô mà chia 
buòn cùng tang-gia. — Lè--Băng. 

Ai-tín.—Em Lê-thj-Nhàn, con cũa ông 
bà Lê-văn-Bu ó- Thanh-hóa vùa vè vó'i 
Chúa trong tháng Avril. Em năm nay 11 
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tuôi. Tôi thay măt anh em chi em trong 
Hôi-Thánh mà chia buòn cùng ông bà 
Lê-văn-Du, và câu Chúa yên-ùi ông bà. 
—Luu-văn-Ky. 

Quâng-ngãi.—12 Avril ! Ngày lê Phuc-
sanh và cũng là ngày dàu-tiên chúng tôi 
nhóm lai trong nhà giâng mói. Câm-ta 
o-n Đívc Chúa Trò'i! 

Đao Chúa turyèn (tên Quâng-ngãi ho-n 
sáu iiăni nay, Mâu-hôi phâi tliuê nhà giá 
rãt đát, môi tháng trên đu-ó'i 15$00. Chúng 
tôi luôn luôn trông-mong cãt đup'c nhà 
giâng đê bó't đu'Q'c khoân phí-tôn áy. Năm 
1931, nhò- Mâu-Hôi giúp-đõ', và anh em 
trong Hôi-Thánh quyên-góp, chúng tôi 
làm đu'p'c tu'-thát cách môt cây sô vê 
phía nam thành-phô Quâng-ngãi. Tó'i 
đây, súc anh em nlur cũng kiêt, thành-
thíi' chúng tôi phâi nhóm tam trong tu-
thát mà thò'- plurp'iig Chúa tù- nam 1934 
tó'i nay. Lòng chúng tôi vân iró'e-ao ngày 
kia s ê nhò' Chúa mà cát đèn-thò- rông-rãi 
cho Ngài. 

Cái ngày quá uó'c-ao đó nay nó đã đên 
ròi! Chúng tôi vùa xây xong nhà giâng, 
tôn hêt thày ho-n 435$00; nhà khoâng-
khoát, cao-ráo, inái ngôi, václi gach, chúa 
phong đirp'c trên đôi trăin ngu'ò'i. Viêc 
Chúa là viêc chung, anh em kê it nguò'i 
nhièu, ai cũng góp sìrc. Ta o'n Chúa 
khôn xiêt! 

Xin anh em càu-nguyên cho ông Đăng-
Trung điro'iig đau, và cho chúng?tôi có 
thê trâ sô thiéu 20$00 cùng sâp-đăt su 
truyèn-đao trong câ tình Quâng-ngãi này. 
Đa-1a. — Tho-kỳ Nguyên-đgt-Nlwn. 

NAM-KỲ 
Gò-công. -Cám o'n Chúa, chi-hôi chúng 

lòi qua nâni 1936 có Chúa làm viêc, nên 
môi tháng có ha bón ngu'ò'i tin Chúa luôn ; 
và ban Tri-sir năm nay cũng đirp'c hiêp 
môt, nên trong Hôi có su vui-vê. Nhú't 
là huôi tói thú' bây có nhóm lai càu-nguyên 
luôn,khòng ai dám bò-bê bôn-phân. Vì 
có' dó nên bôn-hôi có su tãn-bô. Cám on 
Chúa. Xin anh em yêu-dãu trong Đáng 
Christ nhó - càu-nguyên cho vp' chòng tôi 
đù o'n Chúa mà hàu viêc Ngài, và cũng 
xin càu-nguyên cho bôn-hôi có đũ tài-
chánh đăng cát lir-thát. Xin cám o-n 
triróc — Tran-oăn-Chnông. 

Quòi-so'n.—Cám o-n Chúa vi Chúa biêt 
chi-hôi này kém phàn vât-chãt và đói phàn 

thiêng-liêng, nên Ngài ban cho môt co -n 
phuc-hung . Chúng tôi có môi quí ông 
Muc-siv Hiêu, Hĩ, Đàng, Thông và Clùiông 
giâng ba ngày làm cho tin-đò thêm lên môt 
buóc đu'ò-ng thiêng-liêng nũa. Anh em 
biêt rõ su thiéu-thô'n cúa mình, nên càu-
nguyên, ău-nán, khóc-lóc truóc niăl Chúa, 
và húa bô mpi tôi- lôi . Cũng có giâng 
bón đêm cho nguòi ngoai, moi đêm có 
chùng ngoài trăm nguòi dén nghe đao 
Chúa rát chtì-ỳ, két-quâ đăng 11 nguò'i 
bàng lòng ăn-năn bô tôi, tin theo Chúa. 
Và có ông bà huoiig-chánh Đàu là chũ đăt 
chúng tôi miró'n cát nhà giâng, dâng cho 
Chúa 6$00 tièn đát. Cám o-n Chúa. 

Nho'n dip có làm phép giao cho con trai 
ông Kièu-văn-Kiêu ô' Au-lióa đep duyên 
vói con gái ông bà cháp-su Nô'. Anh em 
chúng lôi chúc cho hai gia-dinh và đôi-
lúa này đupc o'n-phuó'c dòi-dào cũa Chúa. 
A-men.—Ban Tri-sir. 

Cai-tàu-ha.— Chúa sai vp' chòng tôi (lên 
dây hàu viêc Ngài gàn ba tháng nay. Vp-
chòng tôi súc yêu tài món mà Chúa giao 
cho môt trong-trách no-i đây. Xin qui 
anh chi yêu-dãu trong Đáng Christ càu-
nguyên cho vp- chòng lôi dũ o'n mà hàu 
viêc Ngài. Rát cám o-n. 

Anh em trong Hôi-Thánh kècông nguò'i 
cũa chung đâu lai lo nicV ba ngày phuc-
hung tù 9 đên 11 Avril 1936. Chúa có 
dùng ông Hôi-truông Lê-đình-Tuo'i, ông 
Nguyên-hũu-Khanh, ông Kièu-công-Thâo 
và ông Châu - văn - Cuo-ng láy lò'i Chúa 
bô súc thiêng-liêng, giúp đòi tín-đò đupc 
tán-tó'i. Có hai linh-hòn ăn-năn tin theo 
Chúa, và ba tín-đò hãy lâu nguôi-lanh 
không (ii nhà giâng, nay quyêt-đjnh ăn-
năn thò- Chúa trpn đòi. Sau cuôc phuc-
hung, anh em trongHôi-Thánh hiêpchung 
lai lo dáp nèn nhà giâng và nhò1 Chúa sê 
cát rông thêm ra dê mong khi sau sê tiép-
ruó'c Hôi-đòug Linh-tu. 

Xin anh chi trong Hôi-Thánh nhó'càu-
nguyên cho công-viêc Chúa ó- đây đuo'c 
két-quâ. Rát cám o'n.— Võ-văn-Thogi. 

Biên-hòa. —Hôi chúng tôi có mô' cuôc 
phuc-hung trong ba ngày đêni, tù 3 đén 5 
Mai. Các ông Lè-văn-Ngp, Lê-ngpc-Anh, 
Nguyên-văn-Còn vâ Quày dùng Lò'i Chúa 
tài-hòi đò'i thiêng-liêng cho chúng tôi, và 
có bai nguò'i ăn-năn, tin Chúa. Ta ó'n 
Chúa !—Nguyên-châii-Điràng. 

(Coi t i ê p t r a n g 180) 
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PHAM-CÁCH ĐÂNG CHRIST 
1. Bói vó-i nhà h p a s ĩ : Ngài là Bang toàn 

thê-cách đáng yêu-đtro-ng (Nhã 5:16). 
2. Bô'i vó'i nhà kién-trúc: Ngài là hòn 

đá đã chpn-lu-a và quí-báu (I Phie 2 : 6). 
3. Bói vó-i nhà thiên-văn : Ngài là măt 

trò-i còng-bình (Ma 4:2) . 
4. Đói vó-i nguò'i làm bánh : Ngài là bánh 

hang sóng (Gi. 6: 51). 
5. Đói vó-i ông clui ngân-hàng: Ngàilà 

cũa qui giàu kín (II Cô 4 : 7 ) . 
6. Bói vó-i nhà sanh-vât-hpc : Ngài làsu 

song (Gi. 14:6). 
7. Bói vó-i thp- xây nhà: Ngàilà cái nèn 

vũng-vàng (I Cô 3 : 11). 
8. Bói vói ngu-ò-i thp- môc : Ngàilà cái 

cií-a (Gi. 10: 9). 
9. Đói vói luong-y : Ngài là thày thuõc 

đai-tài (Lu 4: 18-21). 
10. Bói vó-i nông-phu : Ngài là Chù mùa 

găt (Lu 10: 2). 
11. Đô'i vó-i ngu-ò-i trong hoa : Ngài là 

hoa tuò-ng-vi cũa Sa-rôn, bóng huê cfia 
trũng (Nhã 2 : 1). 

12. Đói vó-i nhà đia-chãt-hpc : Ngài là 
vàng đá muôn đò-i (I Cô 10: 4). 

13. Bói vó-i nhà trong cây: Ngài là cây 
nho thât (Gi. 15: 1). 

14. Bói vó-i quan tòa : Ngài là quanán 
cũa câ trái đăt (Sáng 18: 25). 

15. Bói vó-i thp- kim-hoàn : Ngài là ngpc 
cliâu quí-giá (Ma 13: 4)5. 

16. Bói vó'i nhà lâp-pháp: Ngài là có-
vãn (Ê-sai 9: 6 Iheo bân tiéng anh). 

17. Bói vó'i nho'ii-viên sô- xe-lũ-a : Ngài 
là đuò-ng mói và song (Hê 10: 20). 

18. Đói vó-i nhà điêu-khãc: Ngài ìà đá 
góc nhà (Êph. 2 : 20). 

19.' Đói vó-i nhà triê't-hpc : Ngài là su 
khôn-ngoan cũa Đũc Chúa Trò-i (ICô 1: 30). 

20. Bô'i vói nhà truyèn-đao: Ngài là Bang 
đup-c xúc dàu đê giâng Tin-Lành (Lu 4: 18). 

21. Bói vó-i nguói chăn chiên : Ngài là 
Nguò-i chăn nhon-làuh (Gi. 10: 11). 

22. Đô'i vó-i nhà làm báo : Ngài là tin rãt 
vui-mùng (Lu 2 : 10-11). 

23. Bói vó-i giáo-su: Ngài là giáo-su-trú-
danh (Gi .8: 28, 58). 

24. Bói vói chién-sĩ: Ngài là nguyên-soái 
cũa su cúu-rôi chúng ta (Hê 2 : 10—theo 
bân tiéng Gò--réc).— The Wonderful Word. 

o o o o 
BÍFC CHÚA TRÒ'I DÁT-DÂN 

( T h i - t h i ê n 78 : 53) 

Ngài hâo đi, Ngài dìu-đât, Ngài săn-sóc, 
Ngài đem vê. 

1. Bang dăt-đãn —Quan-truóng và quan-
tuó'iig cũa muôn dân (Ê-sai 55:4). 

2. Nguò'i đup'c dãt-đãn — Nhũng kêđuoc 
Ngài chuôc (Xuăt 15: 13). 

3. Cách Chúa dãl-dân—Trong đuò'ng 
cho'n-chánh (Ê-sai 48:17). 

4. Vây, ta «dùng sp» (Ê-sai 41: 10-13; 
Hê 13 :5-6).—Pham-văn-Năm. 

• • O <> 
PHAO-LÔ NĂNG THUYÊT, NĂNG HÀNH 

1. Láy đêu mình có làm đù (Hê 13: 5 so 
vói Phil. 4 : 11, 12). 

2. Đánh trân tô't-lành (I Ti. 6: 12, so vói 
II Ti. 4: 7). 

3. Chiu kho (II Ti. 2 : 3, 4 so vói II Cô 11 : 
22-29). 

4. Có súc giâng hoăc găp thôi hay không 
găp thò-i (II Ti. 4: 2 so vó-i Sú-đó 20: 31). 

5. Làm guong cho tín-đó (I Ti. 4: 12 so 
vó-i I Cô 4: 16 và Phil. 3 : 17-19).— Muc-su 
Nguyên-hũ-n-Khanh. 

o o o o 
Đt>C THÁNH-LINH 

1. Lò-i t iên-tri vê Đúc Thánh-Linh 
(Giô 2 : 28-32). 

2. Lòi húa ban Đúc Thánh-Linh (Gi 16: 
7-11). 

3. Su giáng-lâm cũa Đúc Thánh-Linh 
(Sú-đò 2:1-13). 

4. Công-viêc cũa Đúc Thánh-Linh (Rô 
8:10-17). 

5. Quyèn-năng cũa Đúc Thánh-Linh 
( S ú l : 8 ; 4 : 3 1 ; Gi. 3 ; 1-8; Phil. 4 : 13). 

6. Su yên-ũi cũa Búc Thánh-Linh (Gi. 
14 :25-31; Ê-sai 66 : Vi).-Nguyè~n-duy-Hmi. 
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MOT GIAC C H I E M - B A O 
(Truyê 

'T'HÌNH-LÌNH môt bàn tay vo vào 
đâu tôi đang guc trên quyên Kinh-

Thánh vân mô đê trên bàn. Giut 
mình nhìn lên, tôi tháy đúng bên tôi 
môt ông nhu quen lâm. Nhìn ông, tôi 
vùa yêu, vùa so*. Tòi đúng dây môi 
ông ngòi. Nét măt ông rát khoan-liòa, 
nhu-mì, lai sáng-loi, khiê'n tôi càng 
thêm kính-sg. Không đoi tôi hôi, ông 
tu- giói-thiêu ngay : «Ta là J Ê S U S õ Na-
xa-rét đây.» 

Nghe nói, lòng tôi kháp-khõi , nhung 
còn bán tin bán nghi. Tôi đua mát 
nhìn bàn tay ông đê trên bàn ; chang 
còn hòVnghi nfra. Chao ôi ! Ngót hai 
ngàn năm nay, tuông râng vê't seo phâi 
hét ròi. Song cũng phuóc , nê'u không 
tháy vét seo õ- giũa mu bàn tay suót 
qua lòng bàn thì chua chác tôi đã đám 
nhân là Chúa. Tôi bi câm-đông quá, 
chĩ kêu đuo-c môt tiê'ng: «Chúa o-i!» 

Săn quyên sách đang mô, Chúa chĩ 
vào giòng 11, côt 2 trang 61 cúa Tân-
U'óc mà bâo tôi đoc. Vùa vui vùa so-, 
tôi cát tiê'ng đoc, ho-i run run, khác lúc 
thuòng: «Bày giò các nguò'i ngú và 
nghĩ-ngo'i ul» Chúa láy tay ra dáu 
cho tôi im. Đoan, Ngài cát giong rát 
nho-n-tù mà nghiêm-nghi phán cùng 
tôi râng: 

—Giò nây là giò con ngũ và nghĩ-
ngo'i u ? Con có biê't giò Ta sê t ró lai 
gãn rôi không? Con có đê mát nhìn 
xem linh-hình thé-giói cùng moi viêc 
xây ra y nhu lòi Ta đã nói và đugc 
chép trong sách nây khòng? Sa-tan 
biê't ngày cuói-cùng cũa nó gân ròi, 
nên nó hét súc tán-tói trong công-viêc 
nó, con có tháy không? Con khá coi 

n đăt) 
chùng muu-chuóc nó. Lám kê đang 
tìm phuo-ng phâ-hũỳ công-viêc Ta và 
muón làm hai anh em chi em con ó 
các no-i, con có hay không? Phàn 
nhiêu anh em chi em con lòng nguôi-
lanh o--hó, khiê'n Ta đau-dó'n không 
thua gì lúc bi treo lên tbâp-lu-giá vì 
tôi các con, con rõ chua? Con có 
nghiêin tháy lòng nguòi đò'i ngày càng 
cũíig-côi không? Đáy con coi, con 
làm chúng vè Ta thì ho chê-cuói, bát-
bê. Mói đén nghe giâng thì ho châng 
đê'n. Só-pbân tuong-lai ho ra sao, 
hăn con còn nhó' lòi Ta nói, chép trong 
sách nây. Con oi, t ính phác ra trong 
xú Đông-Pháp con hai ngàn nguòi 
mó'i có môt nguòi tin Ta. Nhu vây đó, 
con ngú và yên-nghĩ u ? 

Nghe bây nhiêu lòi, tôi toát câ mô-
hôi, chĩ cúi đàu làm thinh. Hôi lâu, 
không biê't sao lòng lai duoc yên-ũi. 
Tôi tin râng tai Chúa ó đó vó-i tôi và 
săn lòng tha-thú moi su- vi-pham cho 
tôi. Lòng đuoc bình-yên rôi, tôi môi 
dám sê-sê cát tiê'ng n h u kê thát-vong 
mói duo-c yên-ũi, hôi râng : «Chúa oi 1 
Con cú làm đây-tó vô-ích cúa Chúa 
đê'n chùng nào? Nhó ngày Chúa sai 
con đê'n tĩnh kiá vùa môt năm tròn mà 
châng nên công-cán gì cho Chúa. Lai 
bây giò ô đày clióc đã tám tháng 
truò-ng, chĩ tháy công-viêc ngày càng 
sa-sút. Anh em đã tan-lac hàu hét, 
còn sót lai năm ba nguòi , nhung châng 
ai chiu nhóm lai thò-phugng Chúa. 
Còn chính con thì đòi thiêng-liêng khi 
chim lúc nôi, thiê'u-quyèn-luc Chúa đê 
kéo tôi-nhon đén vói Ngài.» 

Chúa chĩ tay vào chính quyên Kinh 
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Thánh lôi vùa mói đoc và hõi tôi ràng : 
—Con có tin nhũng lò-i chép trong 

năy chăng? 
—Lay Chúa, con tin... Song triróc 

măt Chúa con đâu dám nói dói, vì 
Chúa biét lòng con. Xin Chúa tha tôi 
cho, nhièu khi con tân-ngăn ngòi t ruóc 
quyèn sách này ; lám lúc cách ăn-ô 
cũa con thât không muón mà lai trái 
vói lôi sách này7. 

—Vây, con có thay nhũng lúc đó 
lòng con nhu mê chgt tĩnh, hõi-hôp 
nhung ròi hón-hò không? 

—Da, lay Chúa, quâ có. 
—Nhũng lúc áy chinh là nhũng lúc 

Ta đén đê yèn-ũi và day-dô con đó. 
ftoan Chúa láy Kinh-Thánh chi cho 

tói sách Giăng đoan 15. Nhung ngón 
tay Chúa đua di đua lai mãi trên câu 5. 

Con tôi khóc to môt tiéng, tôi giut 
mình tĩnh dây, té ra môt giác chiêm-
bao.— Vũ-tam-Hqnh. 

O <> • <> 
TRONG NGHĨA, KH1NH TÀI 

Í^Ó môt hôi bán dâu hop ban tri-su 
, đê bàu-cũ môt nguòi làm quân-

lỳ chi nhânh mói mó ô bên Tàu. Ông 
hô i - t ruông báo-cáo đ ièu- lê ràng : 
«Phâi có đũ ba tu-cách này thì mói 
duoc nhân chúc quán-ly áy : Phâi có 
hoc-tlu'rc, phâi biét tiéng Tàu, phâi có 
tài cát-đăt công-viêc.)) Nguòi thì giói-
thiêu nguòi này, kê thì giói-lhiêu kê 
kia, song chua ai đũ ba tu-cách áy. 

Bén khi hôi-dòng gàn giâi-tân, có 
môt nguòi trê tuôi dùng lên thua 
ràng : «Tôi biét môt nguòi có dũ ba 
tu-cách áy. Nguòi này đuong ó bên 
Tàu, tai chinh thành - phó các ông 
muón mó chi nbánh. Nguòi 28 tuôi, 
có ba bàng cao-đâng, thông-thao tiê'ng 
Tàu lám, nên đuo-c nguòi Tàu kính-
trong, và có danh-tiéng vang-Iùng.» 

Cô nguòi hôi ràng: «Ong áy duoc 
luong bao nhiêu?» Nguòi trê tuôi 
d á p : «Mói năm đuoc 600$00.» Nghe 
vây, ai náy láy làm la mà ngò ràng 
nguòi này nói dói. Nguòi trê tuôi 
biét ho nghi-ngò mình, bèn đũng lên 

nói rõ-ràng : «ít luong không phâi tai 
ban lôi vô-tài, nhung là theo đièu-lê 
hôi, vi ban tôi làm muc-su.» 

Ông hôi-truông bèn cùđai-biêu sang 
Tàu tìm muc-su đó mà giao viêc cho. 
Khi hai bên găp nhau, đai-biêu tô-bày 
su-thê rôi nói rang : 

— Hôi tôi bàng lòng trâ ông môi năm 
môt van đông. 

—Không đugc I 
—Thé thì hôi tôi xin trâ van hai. 
—Không đ u g c ! 
—Vây ông đòi bao nhiêu ? 
—Tôi không nhân không phâi vì 

tièn luong ít đàu ; kê thê'thì nhièu lani 
ròi, song tôi so-sânh viêc bán dàu A'ói 
viêc giâng đao, thì viêc bán dàu là nhó 
quá. Thà tôi làm viêp lón mà ít lièn, 
còn hon làm viêc nhô mà nhièu luong. 
Néu tôi bô viêc giâng đao mà nhân 
viêc bán dàn, thì thât diên-dai lám. 
Cám on ông, tôi không dám nhân viêc 
đó.—Bà B. M. Jackson dich. 

o o o 
NÉU MÓI NĂM 

ìy/TÕI tín-đò ó Bông-duong đát đugc 
môt nguòi tró lai cùng Chúa thì 

(hiên nay có chùng 10.000 tín-đò) đéu 
năm 1937 sê có 20.000 tín-đò 
— 1938 — 40.000 — 
— 1939 — 80.000 — 
— 1940 — 160.000 — 
— 1941 — 320.000 — 
— 1942 — 640.000 — 
— 1943 — 1.280.000 — 
— 1944 — 2.560.000 — 
— 1945 — 5.120.000 — 
— 1946 — . 10.240.000 — 
— 1947 hét thay là tín-đô. 

Anh em có nghĩ đén chũc-vu cua môi 
tín-đô là quan-trong không?—7'. K. B. 

o o o 
. BÍ -QUYET ĐU'O'C YÊN-VUI 

a môt mình, hãy coì chùng ỳ-tuòng 
mình ; ó nhà, hãy coi chùng vê 

măt m ình ; ra xã-hôir hãy coi chùng 
luôi mình. Nhu vây, ta sê tránh đugc 
phân núa các suphièn.— Trích-luc. 

1 
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ì í í ith giôi mcf đdng 
Lich-su* c á c nhà -truyên-giáo trú'-'ianh 

HUDSON T A Y L O R 

C H U O ' N G T H I I * H A I 

TU'Ó'NG THUA MÀ THANG 
( T i ê p t h e o v à h e t ) 

H p H Â T là môt cuôc loan to ; đoàn dân òng; ho chau mày tron mât la rang: 
đông-đâo nhóm lai và la ràng : 

—Diêt hêt bon giâo-sĩ đãng ghét di 
C h ú n g t i én dén 

trong bóng tói, múa 
nhũng bò duoc .sáng 
r i r c , và di lũ-lu-o-l vè 
phía càn nhà Tàu dã 
cũ, là noi các òng bà 
truyèn-giáo và gia-
quyén duong ó. Có 
nhièu tin báo cho ho 
biét su nguy'-hiêm ; 
ban-hũu cũng nài-
khuyèn ho tron di. 
Nhung ho cú ó lai, 
vì tin chac ràng mình 
đén dê giúp ích cho 
nho-n-dân, thì không 
hè bi hai. 

Nhu-ng dâm đông 
xòng vè phía nhà ho. 
Tháy nhũng ngirò'i 
á y, Hudson Taylor 
bèn nhân-biét ràng H U D S O N T A Y I . O H ( i832-t»0ft) 

chúng túc-giàn và manh-mê biét bao, 
còn két-quâ cúa cuôc xông-hãm dó sê 
ghê-gôm là du-ò-ng nào. Chi còn làm 
đugc môt đèu : Ông cùng môt nguòi 
ban di theo mình do cúa nàch mà ra 
ngoài, chay đên dính quan tông-đóc, 
báo cho quan biêt viêc chang lành và 
nài-xin quan làp-túc hoat -dông dê 
ngăn-ngùa hoa lón. 

Chinh lúc hai ông đén dinh quan, 
thì đoàn dân nhân-biét ông; chĩ trong 
giây-lát, ho hung-hăng xông-hãm hai 

—Giêt chúng nó đ i ! Bùng de chúng 
nó trón thoát! Giêt chúng nó đ i ! 

Cúa đinh đã khép 
c h ă t . Q u a n đugc. 
tin có cuôc nôi loan, 
nên đã truyên linh 
khép cúa lai. Nhung, 
máy thay, cúa không 
gài chót, nên k h i 
đoàn dân xô-lán, cúa 

| bènmótoang . Hud-
I son cùng ban chay 
| t h á n g v à o c ô n g -
I đuòng. Tói đáy, ho 
I dugc v ô - s u , vì có 

môt quan phâi nghe 
lò'i ho khai và phâi 
phân-xù. Vây, hai 
ô n g v ù a râo căng 
tiê'n đén, vùa la ràng: 

—Xin q u a n cúú 
m a n g! Xin q u a n 
cúu mang! 

Ho d â n hai ông 
vào buòng giáy cúa môt viên Iho-lai. 
Bám đông bi quân- l ính đùôi tan và 
duong càn-nhàn ó noi xa lac. Môi 
khi có tiê'ng la-lói, thì lòng Hudson lai 
bòn-chòn, vì chinh lúc đó có lê gia-
quyén và ban-hũu ông bi xông-hãm 
bôi nhũng nguò-i ngoai -đao điên -
khùng. Phút nào ho cũng có co bi 
giét. Ông lo-buòn khôn xiét vì tháy 
nhièu nguò'i khác hung-hăng càm 
đuóc đô ruc, cùng chay vè phía Hôi 
Tin-Lành... 
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Vân phâi đgi-chò quan. Mãi sau 
quan mói trô vè. Ban dàu quan hôi 
la-lùng lám : 

—Các ông thât án-cap con trê và giét 
chét chúng cliâng? Các ông xír-trí 
thé nào vó'i nhũng con trê mà các òug 
duòng nhu dã mua ? Các ông dã bát 
bao nhiêu con trê? Các ông dã làm 
gì dén nôi gây nên cuôc náo-loan này? 

Taijlor dáp : 
—Bàm quan lón, cuôc náo-loan này 

xãy ra thât vì quan lón tre-nái. Néu 
khi mói có dáu-hiêu bày-tô su hòn-
ghét nhũng nguòi ngoai-quóc, quan 
lón đã tra-hôi và tháng lay trùng-tri, 
thì moi viêc này châng xày ra. Bây 
giò không phâi là lúc tranh-luân vè 
các duyên-có, nhung là lúc hành-dòng. 
Tôi nài-xin quan lón lâp-tũc dùng 
phuong dep cuôc náo-loan. Ròi sau 
sê có thì-giô' làm biên-bân. 

Quan tràin-ngàm nhìn Taylor, xoa 
tay, gàt đàu tô ỳ ung-chiu, gât đàu 
đén nôi cái lòng công trên mũ quan 
đua qua đua lai mòt cách oai-nghiêm; 
đoan, quan nói rang : 

—Thât vây, thât vây, t ruóc hét hãy 
dep yên dân-chúng, ròi sau hãy làm 
b i ê n - b â n . Đó là viêc tôi sê làm. 
Nhung xin hai ông dùng ra măt. Néu 
tháy hai ông, thì dân-chúng lai sê túc-
giân. Các ông hãy chò-doi ô dây. 

Vây, Taylor và ban cú chò-đgi. Sau 
hai giò dai-dâng và bói-rói thì quan 
t rô vè, nói ràng : 

—Bà dep yên cuôc náo-loan ròi. 
Nhièu nguòi đúng lên xui-giuc đã bi 
bát và sê bi trùng-phat. 

Ròi quan cho quân-lính hô-vê hai 
ông vê nhà. Hai ông vè dén khu Hôi 
Tin-Lành, thì lòng-da hòi-hôp lo-láng 
lám. Quân-lính di hô-vê hai ông quâ-
quyét ràng nhà hai ông dã bi hùy-phá 
trmi-troi, và hét thay nguòi ngoai-
quóc dã bi giét chét. Hai ông đén 
t ruóc nhà mình. Chĩ còn là môt đóng 
đô-nát có khói bay lên. Hai ông lang-
lăng đi quanh đãng áy. 

Chĩ còn nhũng mânh tuòng, nhũng 

dô-đac chây hêt phàn nũa, và nhũng 
giáy-má râi-râc. Nhung hai ông tháy 
môt phòng còn nguyên-ven, trong đó 
vãn còn ba trăm đông bac mà hai ông 
mói nhân đuoc máy bũa t ruóc. 

Song câc ông bà truyèn-giáo ô đâu ? 
Không có dáii-tích bà Taylor cùng máy 
đúa con và máy nguòi ban. Nhà cũa 
các ông bà truyèn-giáo rông-rãi và đã 
cũ, dâng sau có môt gian hep ít khi ho 
di đén. Taylor tìm tai đó và thình-
lình nghe tiéng con nít hôi nhô ràng : 

—Má ai, tói nay chúng ta sê ngũ 
đâu? Bon nguòi gian-ác kia đã đót 
giúòng cua chúng la rò i ! 

Ròi có môt tiéng khác diu-dàng âu-
yêm dáp rang: 

—Con yêu-dáu oi, Đúc Chúa Tròi 
sê sám săn cho chúng ta. 

Chinh là bà Taylor và câc con vân 
duoc bình-an vô-su. Chăng nhũng 
có me con bà mà thôi, song còn có hét 
tháy các ông bà truyèn-giáo. 

Sáng bũa sau, các ông bà truyèn-
giáo tù-giã thànb-phó Hàng-châu, vì 
cuôc náo-loan lai bóng nôi lên. Ho 
di qua các phó và đuoc quân-linh hô-
vê. Dân-chúng chê-nhao ho mà rang: 

—Lai đén nũa, hĩ! 
Quâ thât, ho phâi đén nũa. 
Cuôc chiên-dáu ó trong tay Đúc 

Chúa Tròi, và chínb Ngài phâi dân 
câc tôi-tó Ngài t rô lai, vì Ngài dã chĩ-
đinh Hàng-châu làm môt noi truyèn-
giáo t rong-yêu. T h ò i - k ỳ đau-dòn , 
buôn-thàm châng phâi là vô-ích dâu, 
nên su đác-tháng vê-vang đã căp theo 
su thát-bai trong môt lúc. 

HÊT 

XIN ANH EM CÓ GIÚP1 
/ ^HÚNG lôi thât chăng muón nhác 

^ đén tiên-bae hoài vì nhiêu có', song 
muón cho Thánh-Kinh Báo đugc sóng 
manh-mê đê hàu viêc Chúa Thánh và 
Hôi-Thánh, thì càn thâu đugc đũ tièn 
mua báo. Dám xin aub em luong xét 
mà có kíp trâ cho hét só thiéu. Đa-ta I 
—Muc-sir Wm. C. Cadman. 
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( K H O A - H O C H I Ê P VÓ'I C Ô N G - C U Ô C S Á N G - T A O NHU* K I N H - T H Á N H C H Ê P ) 

CHUO'NG THÚ NĂM 
Ngày thú* ba — Phán VI 

HÔT GIÓNG 
«Bàt sanh eàY-eô: cô kè't hôt tùy theo loai, cây kè't quâ 

eó hôt trong mình tùy theo loai» 
( S á n g - t h e Kỳ 1 : 11, 12, 21) 

HÔT G I Ô N G N Ú T MÒNG nb#ng kim-tu-thâp (pijramiđes) cách 
TVIÓNG quá, lanh quá, hoăc sáng 

quá cũng ngăn-trò - hôt gióng nút 
mòng. Néu dugc bóng mát, niróc, 
khi trò'i và súc nóng vùa muc càn-
dùng, thì hôt gióng sê moc lên và trô 
hoa. Khi ta gieo hôt ngô xuóng ruông, 
thì môt cái choi non sê đâni lên huóng 
vê ánh sáng và khi trói, còn ó phía 
duói thì có nhièu só dàm xuóng thành 
rê. La-lùng thay, néu hôt gióng gieo 
ngugc xuóng dát, thì choi non dàm 
xuóng, nhung chang bao lâu lai uón 
cong mà dàm lên, và các rê con cũng 
kíp trô xuóng đê dugc dùng huóng. 
Trong viêc này, ta tháy su khôn-ngoan 
và lòng nhon-hâu cũa Đũc Chúa Tròi 
rõ-rêt là duòng nào ! 

H Ô T GIÔNG S Õ N G LÂU 

Hôt gióng sóng lâu, hay là hôt gióng 
có só-năng đê giũ su sóng trong môt 
thòi-gian khá đài, đó lai là môt thuc-
su la-lùng đáng đugc ta chú-j ' . Vùi 
duói các đòn-lũy xày-dung tù lâu đói, 
hôt gióng cíia nhũng hoa dai cũng moc 
lên vùa khi đugc măt trói chiê'u-roi và 
nuóc mua nhuân-tuói. Các thói-đai 
kê-tiêp nhau không thê giê't chê't su 
sóng cùa máy thú hôt gióng quí-báu 
hon hét. Có thú hôt gióng vùi duói 
dát đén 1.7(10 năm cũng nút mông 
và moc thành nhũng bui cây tù-bao 
(framboisiers) tót-đep. Có nguòi nói 
rang nhũng hôt lúa mì chôn vói thi-
hài cùa các vua nuóc Ê-díp-tô trong 

đây đã máy ngàn năm, thé mà khi 
đem gieo, nhũng hôt lúa mì áy cũng 
moc lên và sanh ra nhiêu thú lúa mì. 
Vây, trong môt hôt gióng có môt công-
trình sáng-tao la-lùng biét bao! Bàn 
tay làm nên hôt gióng áy chác là bàn 
tay cùa Đúc Chúa Tròi . 

NHŨ'SG CÂY ĂN B U O X VÀ CÓ tCH 
Nhũng cây ân dugc và nhièu thú 

cây khác có ích, đó lai là môt ván-đè 
ggi lòng câm-kích cùa chúng ta. Đây 
này, thúc ăn đê nuôi-náng chúng ta, 
vài đê che thàn chúng ta, nhũng vi 
thuôc dê chũa lành chúng ta ! Đũc 
Chúa Tròi đá dung nên moi thú cây-
có sanh trái cho loài nguò'i. Các trái 
cây có nhièu vj, nhiêu huong, nhièu 
màu, lai chín nhăm moi mùa và ó' moi 
xú có khí-hâu khác nhau. 

Lai nũa, Đâng Tao-Hóa rát muc 
khôn-ngoan đã làm cho nhũng cây 
sanh trái áy có thê biê'n-đôi ra tót hon 
vô - han. Thé là Ngài khèu -gg i và 
thuòng cho tánh siêng-năng cùa loài 
nguò'i. Lúa mì, khoai tây, cũ cái, băp 
câi, táo, lê và nhièu thú trái khác mà 
chúng ta dugc biê't ngày nay chang 
qua chĩ hoi gióng hình-trang nguyên-
bôn cùa các loài áy. 

Cây-cõi chang nhũng nuô i -náng 
chúng ta, song còn dùng đê dêt vâi 
che thân chúng ta nũa. Có nhièu thú 
vài dêt bang to cô, rong, vô cây và gai. 
Còn cây bông sanh-truóng ô An-đô, 
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Ê-díp-lô, Nam-Mỳ-châu và nhièu mièn 
khác lai quí-báu bon nũa. Trên hoàn-
câu, nguò'i ta dùng bông kéo soi, dêt 
nhièu thú vài vùa đep, vùa bên dê 
may quàn-áo nhiêu nhút . Vây, Báng 
Tao-Hóa dã sáni sãn nhũng su cân-
dùng cho loài nguòi ó kháp moi mièn 
thé-gió'i. 

SUY-GÃM 
Phòng thí-nghiêm bóa-hoc cùa Búc 

Chúa Tròi dã phàt-minh đuoc loài 
thuc-vàt. Bây chúng ta tháy bón hoăc 
năm nguyên-chát có nhũng hiêu-quâ 
khác ban nhau, nghĩa là tô-hièp thành 
cây-cói, hoa cõ. Muòingàn loài cõ, cây 
và hoa cùng moc lên trong mòt mièn 
đát, cùng đugc nuóc mua nhuân-tuói, 
cùng đugc khi tròi bao-boc và cùng 
duoc măt tròi chiéu nóng! Nhung 
tánh-chát cùa các loài cãy-cò áy khác 
nhau là duòng nào 1 Có thú ngot, có 
thú chua, có thú đáng, có thú ăn điroc, 
có thú đôc, có thú làm cho vui-vê, có 
thú làm cho mê, có thú chúa dàu, có 
thú tno'in nhya. Moi thú dò cùng 
duo-c tò-hiêp bâng bón hoăc năm 
nguyên-chát; nhung moi thú đó khác 
nhau chăng qua tai nhũng tỳ-lê mà 
Báng tài-khéo vô-cùng đã nuong theo 
đê hóa-hiêp nhũng nguyên-chát áy. 

Cũng la-lùng thay, môi cây do môt 
hòt gióng nhò-mon, rút nuóc tù lòng 
đát, hút không-khí, và láy màu-săe tù 
tia sáng măt tròi 1 Nhung có hàng 
muòi van thú cây-cói khác nhau vè 
vóc-giac, hình-dang, tuôi-tác, bông-
trái và hòt gióng. Trí-khôn cúa Búc 
Chúa Tròi phâi tính-toán vô-so trong-
tuong (poids), đô-luong (mesures) và 
tỳ-lê (proportions) ! Chác không có nhà 

sáng-tao nào ó duói Búc Chúa Tròi 
chê ra duoc nhũng vât tài-khéo và dep-
dê la-lùng duòng áy ! Diu-dàng thay, 
Cúu-Chúa ban cho chúng la bài hoc 
hay yên-ùi nây: «Hãy ngám xem nhũng 
hoa huê ngoài dòng moc lên thê n à o ; 
châng làm khó-nhoc, cũng không kéo 
chĩ; nhung ta phán cùng các nguoi , 
dâu vua Sa-lô-môn sang-trong dén dâu, 
cũng khòng duoc măc áo tót nhu môt 
hoa nào trong gióng dó. Hôi kê ít 
đúc-tin, loài cô ngoài dòng, là gióng 
nay còn sóng, mai bô vào lò, mà Búc 
Chúa Tròi còn cho nó măc đep thè 
áy thay, huóng chi là các nguoi!» 
(Ma 6: 28-30). 

Loài thuc-vât cũng răn-day chúng 
la. Có lùng ô trong thí-du cùa Chúa 
chúng ta là môt loài lúa mì giá, ban 
dâu có bô gióng vó'i lúa mì thàt, đén 
nói nguòi làm ruông không thê phân-
biêt thât giâ t ruóc khi lúa trô bông. 
Trong vòng loài nguòi cũng vây, có lè 
bè ngoài ho chĩ khác nhau chút ít, 
hoăc không khác nhau chút nào. 
Nhung bè trong ho khác hăn nhau, 
đén mùa găt linh-hôn, con mát cúa 
Búc Chúa Tròi sê không khôi tháy rô 
đugc chô khác. nhau đó. 

Lá cũng nhâc cho chúng ta nhó câu 
Kinh-Thánh râng: «Chúngtôi hét thây 
đèu héo nhu lá» (Ê-sai 64:6) . Hoa 
cũng ghi-khăc bài hoc áy vào lòng 
chúng ta, vì «nguòi sanh-truóng khác 
nào bông hoa noi dòng» (Thi 103: 15). 
Cô cũng nói vói chúng la ràng: «Moi 
xác-thit gióng n h u cô» (Ê-sai 4 0 : 6 ) ; 
buôi sáng, cô trô hoa và lón lên, 
nhung đén tói nguòi ta cát nó và nó 
khô-béo.—Bà C. thuáf. 

T H I - C A S I T - B O 
MUC-SU" PHAN-BÌNH-LIÊU 

Phi-e-ro* giâng 
(Sú 2 : 14-41) 

5. Đirong co-n dàn-chúng da huyèn-nghi, 
Bĩ-đãc (Phi-e-ro-) gio- tay, biên thi plii : 
Đãng Christ đóng đinh trèn thâp-tu, 

Ú'ng lò-i Cuu-U'ó-c các tiên-tri. 
JÊ-sus sóng lai lên ngôi !>áu, 
Thàn-Thánh quang-làm tô dãu kỳ. 
Ai nãy nghe qua, lòng câni-đông, 
Hôi: «Tôi đup-c cúu, phâi làm chi;?* 



P H U - T R U a N G THANH-KINH BAO 
(Xin tháo bon trang nây mà bièu ngirò-i chira tin Chúa) 

NĂM THÚ* 6 SÔ 64— JUIN 1936 

sir T H i r a N G - K H O CUA BITC CHUA J E S U S Í 
G I A N G - S U ' N G U Y E N - V Ă N - T H Ì N , H A I - P H Ò N G , B A C - K Ỳ 

«Ngivài đã lán lên trivác măt Ng 
tìr đăt khô...» 

C A U khi đoc câu sách trên đây cúa 
k ^ tiên-tri Ê-sai, tháy ông duòng nhu 
đã nhò bút than mà hiên cho mát đúc-
tin chúng ta môt búc tranh tuyêt-xâo. 
Trên búc tranh ãy, nét mà, né tđăm, 
kliéo vach ra nlnrng vét- t ích đ a n -
thuoTig cúa Con Đáng tói-cao tu hiên 
minh vào tãn thâm-kich. 

Thiêt tuóng không có su nào câm-
đông sàu-xa bàng Đâ'ng công-bình 
chiu hình-phat thay bon nguò'i gian-ác. 

Ôi ! t ruóc tán kjch sàn-thâm vô-cùng 
đuàng áy, la thay, biét bao kê còn nhu 
bit mát bung tai ! 

Néu theo lòng ngay-thâng cũa mình 
mà xét, thì khó chi tháy su llnrong-
xót cũa Đúc Chúa Jêsus lõ cho các đôc-
giâ rõ tám lòng nbãn-nai và lùrà ícũa 
Đúc Chúa Tròi dõi vói nhon-loai . 
Khi áy, tu-nhiên các đôc-giâ sê đê 
kính-mén, ta o-n môt Đáng đã hâu-đâi 
mình nhu vây. Lòng phâu-loan, cúng-
coi han dê tièu-lan mà đôi ra lòng hõi-
câi. Song âc-nghiêt thay'! su khuynh-
huóng tõi-cao ngày càng thêm lanh-
lêo nhu tuyét bàng, lan-lành nlnr mây 
khôi trong cõi lòng mõ-mit. 

Có*-tíeh cúa sir t h i n r n g - k h ó 
Đúc Chúa Jêsus chiu thuong-khó 

túc là thuc-hành lòng yêu-thuo-ng cúa 
Đúc Chúa Trài dói vó-i .nho'n-loai. 
Thé mà nguói dài coi khinh su á}', 
không chút đoâi-hoài, há châng phâi 
bô'i luông kliói tôi-lôi đã xòng mô- mát 
kê không tin? Oi 1 Ihau vànglân-lòn, 

ài nlnr môt cái chõi, nlnr cái rê ra 
(Ê-sai 53: 2-6) 

ngoc đá mâp-mà, khõi óc vô-tín còn 
xét đâu đén nêo tà đuàng chánh ! 

Khi xem các sách Tin-Lành chép 
su thuong-khó cúa Ngài, các đôc-
giâ không khõi ngâm-ngù i , k ính -
mén và thuang-xót cho thân báu cúa 
Đáng vì tôi-lôi moi nguói đành chiu 
cuc-khô, lìa khõi su sung-suóng chon 
thiên-đuò'ng, chiu khó-khăn nói tràn-
tuc, chiu hèn-ha bon nguói rát hèn-
ha, tùng-trâi buòn-ràu, ném đũ đau-
đón. Nguòi dói Y U cho Ngài là quĩ-
quái, coi là kê la-lùng, điên-cuõng, 
ham ân-uõng, ban-bè vói kê xáu nê't 
xh phuò'ng gian-ác. Ngài lai chiu nôp 
mình trong tay kê dũ, bi bán bôi chinh 
môt môn-đõ nôi-phân, măt bi khac-
nhô, huyét tuôn, thit nât, cho đên chét 
trên cây thâp-tu bô'i nhfrng ngon luõi 
dô va vu oan. 

Đõi vói bon hung-thũ cuóng-bao 
kia, càc đôc-giâ không khõi trê môi, 
tron mat, góm-ghiéc cái thũ-đoan cũa 
bon lòng lang da thú sao dâm táo gan 
rân mât, dói-phó vói Đáng công-bình 
bang án t ù - h ì n h noi cây t h â p - t u ! 
Nhuc-bình tàn-bao, khi áy quõc-dân 
llô-ma chĩ đành cho bon nguói trong-
tôi rát dáng chè-ghét. 

Kè't-quâ cua su- thu /o 'ng-khó 
Su thuong-khó cúa Đúc Chúa Jêsus 

là đeu khôn-ngoan cuc-điêm cũa Đúc 
Chúa Trài . Néu các đôc-giâ biêt n h à 
su khôn-ngoan cúa Đúc Chúa Trài 
(lòi Kinh-Thánh), thì mói tháy và 



nhân đuoc su thtro*ng-khó cùa Đúc 
Chúa Jêsus có linh-nghiêm truc-tiê'p 
vói mình theo hai phuong-diên: 

Nhó su thuong-khó cũá Ngài mà kê 
tin đuoc hòa-thuân cùng chính Đúc 
Chúa Trói . Hanh-phuóc áy không sao 
kê xiét. Phao-lô ràng : «Nhò- huyét 
Ngài trên thâp-tu-giá, thì đã làm nên 
hóa-binh, khiên muôn vât duói dát 
trên trói đèu nhó Ngài mà hòa-thuân 
cùng chính mình Đúc Chúa Trói» (Côl. 
1 : 20). Đò là phuong-đièn thú nhút . 

Bói thâp-tu-giá, trong cách hành-vi 
chúng ta có cái mãu-mirc tron-ven đê 
noi theo (Phil. 2 : 5-8). Đó là phuong-
diên thú hai. 

Sau khi tiên-tri Ê-sai đã tâ-vê tam 
lòng chua-chát cũa nguò'i đói dói vói 
Ngài ròi, thì vôi chuyên bút, ông chĩ 
cho chúng ta tháy cái đô-luong khoaiv-
hòng tuyêt-đích cúa Ngài đói vói cbúng 
ta không hè lay-chuyên. 

«Thât Ngài đã mang su đau-óm cúa 
chúng ta, đã gánh su buòn-buc cúa 
chúng ta...» , Biét bao ỳ - t u ô n g á c -
nghiêt vu-khóng cho Ngài. Ho tù-
chói, khinh-dê và chán-bò Ngài. Song 
Ngài vân bèn lòng chiu h ình -pha t 
thay ho. 

Sùa-phat Ngài chiu túc là nguòn-góc 
bình-an cũa chúng ta, lân roi Ngài 
chiu cũug là l inh-duoc đièu-tri cho kê 
tâ t -nguyên. Nhó măt đúc-tin nhìn 
qua màn bí-mât, các đôc-giâ sê tháy 

giá-tri vô-song nây ra tù su thuòng 
khó cúa Ngài. 

Nguyên Đúc Thánh-Linh soi sáng 
lòng các đôc-giâ, khién tháy tán thâm-
kich áy đã gây nên vì tôi chung cũa 
moi nuóc moi dân. 

Lón-lao thay! Mâu-nhiêm thay! 
«Đúc Chúa Trói dã làm cho tôi-lôi 
cúa hét thây chúng ta đèu chát trên 
Nguói.)) Đó là búc màn kín cũa Đúc 
Chúa Trói đã hiên riêng cho con mat 
đúc-t in . Đôc-giâ sê tháy chính su 
thuong-khó áy là giá cao trâ no cho 
chúng ta truó'c su công-bình cũa luât-
pháp, và cũng bô'i đó đep nguòi co'n 
thanh-nô cũá Đúc Chúa Tròi hàng tô ra 
nghich vói bon nguói cúng-cõi không 
chiu vâng-phuc. 

Anh em nghĩ s a o ? 
Truó'c khi gác bút, xin các đôc-giâ 

hãy mau đén cùng Đúc Chúa Jêsus. 
«Dâu tôi nhu hông-điêu sê trô' nên tráng 
nhu tuyê't ;• dàu đô nhu son, sê t rô 
nên tráng nhu lòng chjên» (Ê-sai 1:18). 

Ai khoe mình vô - tôi ? Ai tuông 
mình ít tôi? Há có tôi nào lón hon 
tôi không yêu-mén Đáng yêu mình đén 
nôi chiu chét vì mình ? Tôi áy là đàu 
moi tôi. «Ngii'oi hãy hét lòng, hét 
linh-hòn, hét ỳ mà yêu-mén Chúa là 
Đúc Chúa Trói nguo'i. Ãy là điêu-răn 
thú nhút và lón hon hêt» (Ma 22: 37). 
Ai đàm xung là vô-tôi hoăc il tôi mà 
trái đièu-răn áy ? 

BA V A N S A U NGAN NGAY 
Tuàn-báo «Vie et Liberté» có đăng 

môt bân thóng-ké cuôc dói 100 chàng 
thiéu-niên 25 tuôi nhu d u ó i : 

Lúc 35 tuôi.—10 giàu, 10 khá, 40 có 
làm mó'i có ăn, 35 nghòo, 5 qua đôi . 

Lúc 45 tuôi.—1 giàu, 3 khá, 65 có làm 
mó'i có ăn, 13 phâi n h ó kê khác, 16 
qua dòi . 

Lúc 55 tuôi.—1 giàu, 3 khá, 46 có làm 
mói có ăn, 30 phâi nhò' kê khác, 20 
qua dói. 

Lúc 65 tuÕi.—1 giàu, 4 khá, 5 có làm 
mói có ăn, 54 phâi nhò' kê khác, 36 
qua dòi . 

Lúc 75 tuoi.—1 giàu, 2 khá, 34 phâi 
nhó kê khác, 63 qua đói. 

Lúc 100 tuôi.—Qua đói hêt, và neu 
không tin Đúc Chũa Jêsus thì hét thây 
bi hình-phat đói đò'i. 

Hõiai trong cõi hông-tràn, hãy kíp ân 
mình duói dòng huyét Chúa Jêsus đè 
thoát khõi con thanh-nô. - Vieet Lìbertc 



U O T CCN BAO-TÔ 

Vê-niét lai nhân ra ràng cũng nhu 
nhiêu chàng thiéu-niên khác, Duê-la 
khòng dám làm công-viêc quan-trpng 
và lai không chiu gang-gôi. Dãu muòi 
phân chac cá muòi môt, Duê-la sê làn 
lân duoc chũc lôn trong nhà máy 
Lãm-bá, nhung chàng coi su leo thang 
danh-vong là châm-chap ghê. Chàng 
muõn leo môt buóc hêt Ihang. Vê-
niêì tháy nhũng ỳ-huóng đó ăn-hiêp 
la-lùng vói các phuo-ng-luoc cùa mình. 
Mòt bũa, Vê-niét nói vó-i Duê-la ràng: 

—Nây anh Vê-nô-linh, tôi nói cho 
anh biét ràng anh phí mát thì-giô và 
tài-nãng trong mòt nhà máygióng nhu 
nhà máy Lãm-bá. Máy lão chũ tu-
nhiên đúng dàu công-viêc và cũ đúng 
dàu mãi. Môt bâc thiéu-niên có tài-
nãng la-lùng nhu-anh mà năm này qua 
năm khác phâi chô luo-t mình đuo-c 
thăng chũc và phâi chiu ho sai-khiê'n 
mãi mãi, thì còn tìm đâu đuge vân 
may thành-dat? Chà ! Néu tôi thông-
minh nhu anh, thì lôi... 

Duê-la nói l ó n : 
—Anh Vê-niét! Anh diên ròi! Néu 

anh thông-minh nhir tôil Anh lãng trí 
đáy à ? 

—Tôi không nói vè su thông-minh, 
hpc-lhúc theo môt ỳ-nghĩa phò-thông. 
Tôi ngliĩ dê'n biét-tài cũa anh. Néu 
nguòi ta cho anh có dip-tiên, thì anh 
s | trô đugc hét tài. Tôi biét ràng anh 
có thê chê và vê k'ièu cũa mpi thú máy. 
Hàn anh biêt ràng ngày nay kê có 
thiên -tài sáng-kién mói có g iá- t r i . 
Quâ thât, công-viêc tâm-thuông chang 
'ũng vói tài-trí cũa anh dâu. Néu tôi 
là anh, ãt tôi sê vào làm trong môt nhà 
máy có ông chũ hay kinh-doanh, là noi 
ỳ-kién tôi đuo-c mô-mang gáp bôi và 
tôi lâp-túc chiém duoc đia-vi cao nhút . 

Sa vào bãy, Duê-la hôi ràng: 
—Anh có biét nhũng nhà máy nào 

nhu thékhông ? 

H A H D I B U O O K 

( T i e p t h e o ) t 

—Có chó'. Tôi biê't môt nhà máy sê 
hân-hanh khôn xiét néu đuo'c anh 
giúp viêc mòt cách không ngò. Tôi 
biét ràng ông giám-đóc nhà máy áy 
càn môt viên kỳ-su trê tuôi có tài kinh-
doanh, rát lanh-lgi và có nlifêu i) mói. 
Ban yêu-quí o-i, dó là viêc ban nên làm! 

-^Nhà máy nào đáy? 
—Thiét tuòng bây giò- tôi không thê 

cho anh biét tên nhà máy áy, vì nguòi 
ta mói nói chuyên kín vói tôi. Nhung 
tôi sê đi thăm các hôi-viên trpng-j'éu, 
và sê tô cho anh biét két-quâ cũa cuôc 
hôi-kién là thê nào. Truóc khi nhút-
đinh, chác hp tu-nhiên sê xin anh 
cho môt kiêu-mãu cũa công-viêc anh, 
ngõ hâu ho đugc biét anh có tài-năng 
thé nào. 

— O ! Dói vói tôi, đèu dó dê lám. 
—Kiêu-mãu mói-mê, la-lùng và cũng 

đăt-biêt nũa sê làm chũng rát tót cho 
anh. Hp rát ua-chuông su mói-la. 
Tôi tuòng ràng anh có thê láy ô nhà 
máy Lãm-bá nhũng vât-liêu càn-dùng 
đê làm viêc đó. 

Duê-la vói d ã p : 
—O ! Cái đó không thê đugc . Nhà 

máy áy giũ-gìn nhũng su bí-mât rát là 
nhăt-nhièm. Có môt kỳ-luàt nghiêm-
khác vè cách giũ nhũng su bí-mât áy. 
Hp sê đuôi tôi làp-tũc. 

—^Nhung, thiét-hũu oi, ai bâo anh 
tiét-lâu su bí-mât nào? Anh chĩ càn 
tô mình có lài làm hôi-hpa kỳ-su. 
Công-viêc anh làm sau này mói có giá-
tri bôi phân ho'n bũc vê áy. Và, hp sê 
trâ lai anh búc vê, và anh có.lhê xé đi 
tùy f-

Cát gipng dè-dăt hon, Duê-la đáp : 
—Này, tôi sè suy-nghĩ vè su đó. 
Hai ngiròi chuyên-trò nhu vây nhãm 

máy bũa t ruóc buôi tói Vê-niet dê'n 
ân-núp trong nhà bà Vê-nô-linh, vì dã 
mác môt tai-nan 'cũng bí-mât bàng 
mpi dèu quan-hê đê'n chàng. Vê-niê't 



chác chiu câm-đông bõi lòng nhon-
lành cũa ho doi vó'i chàng trong truòng-
hopáy . Dãu sao, chàng cũng hay mũi 
lòng và có it nhièu tình-câm nũa, nên 
tói đó chàng vê, ôm mói ao-uóc bông-
lông đat tói môt bâc cao-thirgng hon 
cuôc đòi phiêu-luu cũa mình, không 
có muc-đich và lỳ-tuõng. Chàng biê't 
rang nhũng nguôi mình tói-Iui bè-ban 
và ò lôu ăn chung đèu không có luong-
tâm và tánh cân-trong. Vây, chàng 
láy thé làm hô-then trong giây-lát. 

Duê-la không biê't chút nào vè cái 
măt áy cũa cuôc đói Vê-niêì. Có lê su 
hoi-hân buôi tói đó là dnyên-có- Vê-
niét không kiê'm cách găp măt Duê-la 
suói máy tuân-lê. 

Nhung lút cuc su tháng lai vè phàn 
các bè-ban không đáng tin-cây, các 
lỳ-thuyê't 'màp-mó và các cách hành-
đông khâ-nghi đã thêu-dêt nên đòi 
chàng. Hôt gióng «ro'i nhăm chô đát 
đá sõi» (Ma 13 : 5). 

Biê't mình có thê loi-dung chàng 
Duê-la, nên Duy-liêng Vê-niét sung-
suòng vô-cùng vì găp chàng nhăm 
buôi tói chàng cùng Lô-huê Vinh-tân 
trô vè nhà. Lô-huê di khõi ròi, Vê-
niét nói vói Duê-la râng : 

—Ban oi, tôi xin báo tin vui cho anh. 
Tôi tuõ'ng đã tìm đuoc cho anh môt 
chô làm «cù» lám. Anh sê duoc 
Jvi'ong-bông gáp hai khi làm cho nhà 
máy Lãm-bá. Ho lai húa sau náy sê 
cho anh vào công-ty. Thât là dip-tiên 
đôc-nhút, nên tôi khuyên anh chó' bô 
qua. Bây g'uV néu anh thong-thâ, xin 
đên nhà tôi, ròi tòi sê giãi-bày cho anh 
biêt moi lê. 

Duê-ìa krông-hr. Dâu chàng hăm-
iiô' muón nam láy co-hôi may-mán 
t ình-cò dê mau đat tói muc-đích đã 
nhám báy lâu, nhung chàng cũng so 
phâi bô đia-vi vũng-vàng cùa mình 
trong nhà máy Lãm-bá. Cbúc-nghiêp 
chăiig tăng-tién tù-tù thât dáy, nhung 
nó chác-chán duò'ng nào P Song chàng 
nghĩ thâm rang mình xem-xét lòi đè-
ilghi cũa Vê-niét cũng chang có sao. 

v 

Vây, chàng đi dén nhà Vê-niét lúc-thì. 
Lúc chàng vè dén nhà thì tròi đã 

khuya lám. Ai náy nhân-biét chàng 
trãm-ngâm và lăng-lê biê't bao ! Chàng 
mát hân bô-dang rát muc vui-mùng, 
hó 'n-hó mà chàng vân có. Chàng 
duòng nhu mang lo nhũng viêc quan-
trong. Lúc chàng vào nhà, Ê-mi-li 
nói r ang : 

—O! Duê-la oi, Lô-huê Vinh-tân 
chò em cho tói muòi giò. 

Ngôi phich xuóng ghê ngai, chàng 
d á p : 

—Măc-kê! Tôi muón yêngay, nhung 
lai găp Vê-niét. Anh ta dãn-đua tôi vè 
nhà đê nói cho tôi biêt nhũng viêc 
quan-trong. Tôi ò nhà anh ta lâu quá 
thành phâi vè khuya. 

—Tôi trông-mong thây áy đã lành 
vê't thuòng. 

—O I Aìih ta có bô kbóe-manh lám. 
Thât ra thì tôi đã qnên hôi anh đèu 
đó. Chúng tôi nói tói nhièu viêc quá, 
nên tôi quên phút đi mát. 

Ai náy chuyên qua viêc khác, v 
chàng duòng nhu không muón nói 
thêm vè chuyên dó. Nhung bà Vê-nô-
linh và hai cô thiéu-nũ thinh-thoâng 
đua mát lo-so mà lên nhìn chàng. 
Chàng chua hè có vê trãm-ngâm duòng 
áy. Chàng thuòng nói-năng rát mau-
mán, hõi-han moi viêc trong gia-dình, 
câ đén nhũng viêc nhô-mon hon hét. 

Nhung tói áy không có nhu vây, cho 
nên me và chi chàng lai bát so Duy-
liêng Vê-niét. Chác có tai-hoa hòng 
xây đén. Khi bà Vê-lô-linb, theo lê 
thuòng môi tói, láy Kinh-Thánh đê 
nhóm-hop gia-dình, lê-bái, thì Duê-la 
lui gót, viên có phâi viét môt búc tho 
quan-trong t ruóc lúc di ngũ. • 

Chàng dòng cùa xong, thì ba trái 
tim tù-ái mà chàng bô măc lai bói-ióì 
bôn-chõn bon nũa, vì tù xua đén nay 
chàng mói bõ cuôc gia-dình lê-bái lân 
nay là môt. Vây, khi ba nguòi quì gÓi 
bên có lòi cău-nguyên rát sõl-sáng và 
rát buõu-thâm tù lòng bà me bay lên 
ngôi Đúc Chúa Tròi . (Còn tiep) 
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BA CAY B U T CHI 
'M'GÀY 15 Juin ! Em Thanh đã môi 

măt trông cho dê'n ngày 15 Juin, 
vì ngày đó là ngày bãi truòng và là 
ngày phát phàn tlnrõ'ng. 

Ngày 15 Juin đã đen, lê phát phàn 
thirõng cũng vùa xong; năm giò'chiêu, 

chi thích có ba cây bút chi mà thôi. 
Theo lò'i em Thanh nói thì ba cây bút 
ehì đó ô' ngoài pbó không tiêm nào có, 
mua tân H à - n ô i hay Sài-gòn mói 
đuoc mà thôi. Cũng theo lòi em 
Thanh thì ba cây bút chì đó là ba cây 

Có p h « i ln'U ch ì c ũ a 

em Thanh vui-vê mang câ nào sách, 
nào vô, nào giáy, nào bút mà em vùa 
lãnh tù tay thày giáo, đi môt mach vê 
nhà. Lòng em Thanh vui-vê vì em đã 
tân-tâm hoc-tâp trong môt năm, nên 
em chác thê nào Chúa cũng đ u o c vui 
lòng, cha me em thôa da. 

Vè nhà, bô áo mũ xong, em Thanh 
làt-đàt soan gói đô thuòng ra mà khoe 
vói moi nguòi : Này là quyên tàp đoc 
giá nhũng 1$20, này là quyên sô xinh-
xán ngoài pbó ho bán ít nũa cũng 
0$5(), này là... này là... toàn nhũng 
vât quí, đât giá câ, nhung em Thanh 

càu T h a n h k h ô n g ? 

bút chì màu: môt cây màu đô, môt 
cây màu xanh và môt cây nũa màu 
vàng. Em Thanh chua gol, sao em 
biét rõ nhu thé? Có khó gì đâu? Em 
chĩ xem đa gô mà đoáii thôi ! Kìa, 
chó - không phâi cây" chì đõ thì ho 
nhuôm da gô màu đõ, cây chi. xann 
thì da gô màu xanh, cây chì vàng thì 
da gô màu vàng, sao? 

Em Thanh tin ô su đoán không s a i 
cũa em. Em Thanh vùi-su 'ông vô-
cùng! Rôi đ â y níac s ú c c h o èsj 
Thanh vào màu máy cái đia-dô cùa 
em vê, em không càn nuron hôp viét 
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hì màu cùa thang Binh dê cho nó 
hôi nói năng nói nhe nũa. 
Em Thanh vui-suó-ng vô-cùng. . . 

rui-siróng vô-cùng, em Thanh lâl-đât 
ucm dao lên dê got ba cày bút chi 

rát quí cũa em. Bát dàu em got cây 
da vàng, càng got dén câi chi õ trong 
chùng nào, sác măt em càng bién ; em 
nói thăm môt m ì n h : «Có lê dâu!» 
Vôi-vàng, em gach càn lên trên câi bìa 
vô' cũa em. Chao ô i ! Ai có n g ó ! 
Ai có ngô' cây bút chi da vàng này là 
cây bút chì đen. Tuy vây, em Thanh 
chua đén nôi thá t -vong han, còn 
nhũng hai cây mà. Lât-đât, em got 
cây bút chì da dô. Chao ô i ! Chao 
ôi ! Cây bút chì da dô này cũng là 
cây bút chì đen nũà ! Em Thanh bát 
đàu thát-vong. Nhu-ng còn môt cây 
xanh nũa, em cũng got phút đi. Em 
Thanh got phút cây bút chì da xanh. . . ; 
chao ô i ! Em Thanh chĩ còn dũ súc 
ngôi phich xuóng chiéc ghé mây. Cây 
da xanh này nó cũng là cây bút chì 
đen, chang khác gì hai ban cũa nó. 

Ném ba cây bút chì xuóng dát, em 
Thanh thó ra, úa hai hàng lê, thát-
vong. 

T ù nãy giò anh ruôt cũa em Thanh 
dúng sau tám màn xem em Thanh got 
ba cây bút chì mà mĩn cuòi . Bên 
khi tháy em Thanh ném ba cày bút 
chì xuóng đát, mòi buóc ra lu'crm ba 
cây bút chì lên, kêu em Thanh mà nói : 

—Tòi-nghiêp em tôi, sao em k h ó 
thé? Dâu ba cây bút chì này màu da 
săc-sõ, sao em không coi hai đàu thú 
màu gì ? Nên em đã còi thì đâu em 
có su thá t -vong 4ón đén thé nây. 
Nhung thôi, em hãy vui-vê đi vì là 
môt bài hoc Chúa dùng day em đó. 

Nghe đén đây em Thanh ngó lên 
măt anh và lòng tai đê nghe anh nói. 

Tháy vây, nguòi anh tiép : 
—Châc em biét trên măt đál còn có 

biê't bao nhièu trê nhô khác không 
giong màu davó i em: códúa da trángí 
có dúa da đen, có đúa da đô tùy theo 
tùng xú, cũng nhu ba cây viét chì nây 

màu đa gô khác nhau vây. Nhung 
Kinh-Thánh day cho ta rõ ràng khác 
màu da không quan-hê, em a; vì -Búc 
Chúa Trò'i không ngó màu da, mà 
Ngài ngó cái lòng cũa la, cũng nhu ta 
muón biét chì đen, chì đô, hay chì 
vàng thì không ngó cái da gô ô' ngoài 
mà ngó cái chì ó trong vây. Nây, ba 
cây bút chì cũa em đây, tuy ô ngoài 
da gô môi cây môi màu, nhung õ trong 
cây nào cũng chì đen câ. Chúng la 
cflng vây, dàu Tây, dàu Moi, dàu An-
nam cô khàc nhau là khác màu da 
thôi, chô- lòng ai cũng nhu ai, đèu 
đen cá truóc măt Đúc Chúa Trò'i. 
Em hãy nhô- càu nây trong sách Rò-
ma đoan 3 càu 23: «Moi nguói đèu 
đã pham tôi, thiêu mát su vinh-hiên 
cũa Đúc Chúa Tròi.» Nhung, em oi, 
ta có nên thát-vong không? Không, 
vì ta có p h u o n g - p h á p đôi lòng nên 
mói. Em có biét p h u o n g - p h á p đó 
không? Dê lám ! Chĩ đê Chúa Jêsus 
ngu vào lòng là đũ ròi. Em cũng nên 
n h ó câu này nũa ó thff Giăng thú 
nhút , đoan 5, câu 12 : «Ai có Đúc 
Chúa Con thì cô su sóng; ai không có 
Con Đúc Chúa Tròi thì không có su 
sóng.» 

Nà}' em oi, em có phuôc duoc nghe 
lòi Chúa só'hi, chó còn bên em, vè 
miên thuong-du, trê con Moi chua cò 
dip nghe lòi Chúa. Em phái biét 
ràng má}7 em dó cũng có linh-hòn n h u 
em, cũng càn huyét cũa Con môt Đúc 
Chúa Tròi nhu em vây. Em nên n h ó 
càu-nguyên xin Chúa saT nhièu nguò-i 
đem Tin-Lành đén cho ho, và néu ỳ 
Chúa muón, càu-xin Chúa dùng chinh 
mình anh em ta vào viêc lón-lao đó, 
em a! 

Em Thanh nghe xong nhũng lòi ánh 
bày-tô, càm-đông vô-cùng, bèn cùng 
anh quì xuóng càu-nguyên cho công-
viêc Chúa ô' mièn thuong-du. Càu-
nguyèn xong, em dúng dây, quên su 
buõn-ràu khi nãy. Ti'ái lai, ta nhìn 
tháy măt-mày em vui-vê vô-cùng. 
— Nguyên-đqt-Nhon thuâí. 



T H Ã N H - K I N H B Á O 179 

VÌ SA R Ã N H , 
Ó'C-HAN, con nhà giàu, ít tuôi, 
khòng biét gì. ()' nhà sang, nuôi 

ngua con, măc qnàn-áo đep. Tánh 
kiêu-ngao làm! Nghĩ mình đuov 
sanh làm con nhà giàu, hanh-phuó'C 
biét bao ! U'óc không hè nghĩ hoc 
làm nguòi hang tôt. Càng ngày càng 
vô-lê: đãi tôi-tó rát bac ; có khi lai 
ngiro'c-đãi cà chó nfra. Môt bũa, U'óc 
gio- chon đà chó. Chó đó tên goi 
Tháu-tac vón dfr. Sau khi bi đá, nó 
nhe ràng, làm bô muón cân trâ. U'ó-c 
so, tù đó kliòng dám nguoc-dãi nó 
nũa. Còn tôi-tó- so U'óc, thì U'ó-c lai 
cú- làm già. Găp trê nhà nghèo, Uòc 
tluròng đoi-đãi môt cách hung-ác. 

Môt hôm U'óc đang cho-i trong vu-òn 
hoa ô t ruòc sàn, vùa găp môt câu bé 
trac tuôi vó-i U'óc, măc ào cũ, đôi mũ 
rách, di chon khòng, đúng cúa vuò-n, 
lay cám môt cái thùng nhô chúa day 
trái mo, tô vè yêu Uòc. Bó là môt 
càu bé con nhà nghèo. U'óc đên gàn, 
máng ràng : «Đi mau ! đi mau ! Ta 
không muón tháy môt đúa ăn - măc 
rách - ruó-i đén đúng õ đây.» Anh 
nghèo. nói : «Hãy t h o n g - t h â . Tô i 
duong khát, xin anh làm on cho tôi 
chén nuòc uông. Arih là con nhà 
giàu, chac không tiêc gì cái đó.» Uòc 
nói : «Ta không thê cho mãy môt vât 
gi duoc. Mày không di ngay, thì ta 
xuỳt chó ra đuôi bây giò.» Không 
làm sao duoc, anh nghèo bèn di. 

Giày-lát, U'óc nghĩ dén mo, thèrn ãn 
quá, cũng di ra ngoài tìm-kiém. Tháy 
môt cây ô chô lói rê, sai trâi lám. 
Bèn kia rãnh, lai có môt cây, trái sai 
hon và lón ho-n. Uòc muón hái 
nhũng trái ló.r dó, tháy rãnh không 
ròng lam, tuông nhây qua duoc , bèn 
lùi lai vài buòc, ròi chay vòi lên, nhây 
phat môt cái. Chang dè rãnh ròng 
quá tàm, nên U'óc sa ngay xuóng. 
Trong rãnh nhièu bù'n lày, quánh và 
dính lam. U'óc sut xuóng gàn nùa 

i á l LÀM LÀNH 
nguòi, không thoát ra duoc . So quá ! 
Lón tiéng kêu cúu, không ai trâ lòi 
hét. Vì ò gàn dáy khòng có nguòi ó-. 
Uòc vân biét vây, nên cũng không láy 
làm la. Song cú kêu không dút tiéng, 
dén dôi mêt quá, không ra hai n ũ a ; 
vân chang có ai dén cúu. Nghĩ bung 
bũa nay chác phâi đúng hoài trong 
rãnh. Bang khi bôi-rôi, bông nghe 
trên đuòng cô íiê'ng nguòi đi, nhìn 
lên té ra là anh nghèo mà mình mòi 
đuôi khõi cúa vuò-n buôi sòm. U'ó-c 
chang ròi kê đén su mình đã đuôi 
bán, cũng không ròi kê đên bán có 
thú mình hay không, vôi la lên ràng : 
«Anh o i ! Cúu tôi vôi ! Tôi sê hiêu 
anh môt đòng bac.» Anh nghèo nó i : 
«Giu tay ra ! Tôi không mong anh 
dèn on đâu.» Anh nghèo lièn phuc 
xuóng đón láy tay U'óc, có súc lòi lên. 

Uòc lên đén chô đát khò-ráo, suót 
mình lám-láp, mũ mát, giày tut môt 
chiéc ô trong rãnh không thê láy lên 
đuoc , tròng rát là khón-nan ! Anh 
nghèo mĩn cuòi mà rang: «Thân-thê 
đôi ta bày giò ai l em-nhem hon ?» 
Uòc nói : «Tôi. Song tôi dã nhò anh 
cúu khõi nan này, lòng thât áy-náy ! 
Vì sòm nay tôi dã đuôi anh ra khõi 
cúa vuò-n.)) Anh nghèo không đáp. 

Hôm sau, anh nghèo qua cúa nhà 
Uòc, Uòc ô trong ngó tháy, lièn ra rô 
vào choi, đem tho và vit con ra cho 
xem, lai đem ngua con ra cho cõi. 
Anh nghèo hôi : «Sao nay anh có lê-
phép nhu vây?» U|ó-c d à p : «Vì cái 
rãnh bùn nó đã day tôi.» 

Bát mong các em đoc truyên này thì 
ai giàu chó- có tu-kiêu, song phâi ăn-ò 
nhã-nhăn, ai nghèo chò láy làm then, 
song phâi giũ tron bõn-phân. Bùng 
cây tài, cây cũa mà khinh-dê ai, nhung 
phâi san-sànggiúp-d& moi nguòi , dãu 
là nguòi đã ó bac vôi mình cũng vây. 
Trong moi su, hãy noi guong sáng cũa 
Búc Chúa Jêsus.—Dieh báo Tàu. 

U 
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G I A I - B Á P K Ỳ TRirác 
DÀN-SÕ KỲ và I SA-MU-ÊN 

K H Ó N G H Ĩ 
Môt hôm anh mang lai nhà em Binh (thày me em mô* hiêu làm đô vàng 

bac) môt lá vàng vuông, môi chiêu 2 phàn (0m02) đê nhò' em và cũng đê thũ' ỳ 
em, phăi dùng chính iniê'ng vàng đó, cãt ra và xê'p thành môt cái hinh thàp-tir 
ngang doc đúng nhu- hinh vè duói đây, nhwng không [đirac cãt thìra hay thiêu. 

Em rát tinh ỳ, quá-quyét nhân ngay. Vây, nê'u các em ó' đia-vi em Binh 
thì các em sê cát và xê'p lá vàng đó thé nào?— Nguyên-ngvc-CIiàn. 

T I N - T i r C 
( T i ê p theo 

Ba-tri.— Cám on Chúa, ô' dây cólàm lê 
k-hánh-thành nhà giâng. Sau có mõ'cuôc 
phue-lurng và bó-đao, có mò'i ông Carlson, 
ông Hiêu, ông Hĩ, ông Chiêu, và ông bà 
Diêu đén du. 

Chúa dùng qui'-vi Mue-sir, Truyèn-đao 
láy Lò'i Chúa khuyén-khích tín-đò duo'C 
dúc dáy đò'i thiêng-liêng và quyét chi lo 
công-viêc Chúa. Ba đèm giâng cho nguò'i 
ngoai, thinh-giâ đén nghe rát đông và 
chăin-chì, két-quâ có ba linh-hòn trô' vè 
cùng Chúa. Có làm phép báp-têm cho 14 
tín-đò. Có môt gia-đình nguôi-lanh, con 
bi quĩ uhâp vào, khi đó biét ăn-năn đem 

GAN XA 
t rang 169) 

đên nhà giâng, nhò'quí ông Muc-su dăt tay 
càu-nguyên Chúa chúa, nay đup'c manh, 
thât cám on Chúa !—Diêp-uăn-Can. 

Vĩnh-traeh (Bac-Iiêu).—Ngày 16 Mai 
1936 tai giâng-đuò'ng Hôi Tin-Lành làng 
Vĩnh-trach, ông Bùi-tu-Do có làm phép 
hôn-phói cho thày Tràn-quúi-Chuyên, 
con ông bà Tràn-vàn-Tu. Hôi-đòng đia-
liat Bãc-liêu, sánh duyên vó'i cô Lâm-
ngoc-Thanh, con ông bà Làm-tài-Nguon, 
Tu'-hóa Hôi Tin-Là.nh Vĩnh-trach. 

Chúng tôi chúc đôi-lúa đuoc kê't tóc 
trăm năm đè làm sáng danh Chúa đén 
khi Ngài tái-lâm.—Nguyên-tãn-Lôc. 
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T H O 1 G I A - C a 
( T i e p t h e o ) 

M y c - s r H. H. H A Z L E T T 

2. H i ê u - q u â m ỳ - m ã n cúa sir 
n h i n - n h u c t r o n - v e n (4). Hâu câu này 
cũng có thê dich ràng: «Khâ dê cho 
su nhin-nhuc làin-lung cách tron-ven,» 
vì dàu su nhin-nhuc cũng là môt ân-
tú bôi Búc Chúa Tròi ban cho, song 
le nó châng trô nên tron-ven tũc-thì 
dàu, nó phâi làm-lung và cũ-đòng lân 
ngày, ròi mói duoc tron-ven. Theo 
nhu Kinh-Thánh day thì tù-liêu «tron-
ven» hay là «tron-lành» có nghĩa rông 
mòt chúl. Truóc hêt nguòi nào có 
nhám mue-đich, túc là Báng tron-lành, 
dê chay dua thì kê là kê tron-ven ròi 
(Phil. ,3 : 14, 15 ; Gia 3 : 2 ; I Gi. 4 : 18); 
nhung cũng có khi dat dén muc-dích 
áy thì mói xung là tron-ven thât (Ma 
5 :48 ; I Cô 13 : 9, 10 ; Êph. 4 : 13 ; Phil. 
3 : 12, 13; Cô 1 :28 ; 4 : 12). Vây, ta 
hiêu ràng dàu môi làn ta nhò súc toàn-
nâng cũa Chúa hành-dòng trong ta mà 
nhin-nhuc duoc thì có thê kê là viêc 
tron-ven. song néu ta muón có su nhin-
nhuc rát tron-ven hon thì piiâi trâi 
qua nhièu con thũ-thâch, và phâi vui-
vê chiu moi su mói duoc (Cô 1:11). 

3. Thiè'u-thÓn k h ô n - n g o a n (5-8). 
Ai là nguòi không thiéu su khôn-
ngoan? Tù-liêu «khôn-ngoan» đây 
châng nhũng chĩ vè su tri-thúc mà 
chúng ta duoc bôi hoc-hành thôi dàu, 
song cũng chĩ vè cách chúng ta biét 
dùng các co-hôi trong dòi sóng thiêng-
liêng cũa chúng ta nũa. Chúng ta hãy 
noi guo'ng sáng cũa Búc Chúa Jêsus 
dê chĩ sông theo thánh-ỳ cũa Búc 
Chúa Trói mà thôi. Có nguòi nói ràng 
chúng ta càn phâi có su khôn-ngoan 
nhièu môi hiêu thãu cái giá-tri cũa 

moi su thũ-thách mình phâi chiu. 
Y-kiên đó đúng lám vì néu ta kém su 
khôn-ngoan thì ta sê coi su thù-thách 
n h u là «dèu vui-mùng tron-ven)^ thê 
nào đugc? Ròi nhon su kém-thiéu áy 
ta cũngsê thêm cho mình môt su kém-
thiéu rát nguy nũa, túc là la sê thiéu-
thón su nhin-nhuc mãi. 

Vì Búc Chúa Tròi là nguòn cũa su 
khôn-ngoan, nèn kê nào kém on-
phuóc áy thì hãy nài-xin noi Ngài, 
«là Báng ban cho moi nguòi cách rông* 
rãi, không tràch-móc ai, thì kê áy sê 
đugc su ban cho.» Dàu Búc Chúa 
Trò'i có săn lòng ban cho su khôn-
ngoan này cho kê nào xin, song ta nên 
giũ tron môt đièu-kiên này thì môi 
lãnh đugc , túc là ta «phâi láy đúc-lin 
mà càu-xin, chó nghi-ngô.» Búc Chúa 
Jêsus đã day cho các môn-dò ràng: 
«Hãy xin, sê đugc» (Ma 7 : 7 ) ; nhung 
cùng có lám càu Kinh-Thánh khác 
day ta vè su càn-yéu cũa dúc-tin dói 
vói su càu-nguyên. Chũ «dúc-tin» 
dày không phâi chĩ vè môt lê tin-kính 
ìnàu-nhièm cũa Hôi-Thánh Ihôi dàu, 
bèn chĩ vè su tin-cây Búc Chúa Tròi 
câch cho'ii-thât, túc là «su biét chác 
vũng-vàng cũa nhũng dèu mình duong 
trông-mong» (Hê 11 : 1). Có khi chúng 
ta càu-nguyên mà không tháy Chúa 
trâ lôi chi hét, há chang phâi là tai 
chúng ta càu-nguyên trái ỳ cũa Chúa? 
Bã dành ràng kê nào càu-xin su khôn-
ngoan áy là càu-nguyên theo thánh-
ỳ cũa Chúa, song néu.khôngcó su khôn-
ngoan trong giò ta duong càu-xin thì 
cũng không đugc , vì «kê hay nghi-ngò 
gióng nhu sóng biên...» (Còn iiê'p) 
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I CO- 'RWX-TO 
( T i ê p t h e o ) 

Mi;c-sr J . D I Ì A N G E Õ L S É N 

Vâ, t í n -đô Hôi -Thánh Cô-rinh-tô 
cũng không xem sy dtr tiêc cúng-te 
trong các chùa-miêu là suquan-hê , cũ 
nirong mình vào lê «thân-tuong trong 
thê'-gian thât là htr-không,» và «bung 
vì đò ăn, đô ăn vi bung,» châng ngò' 
ràng str ho làm đó quâ là str thò hình-
tuong thât. Măc đàu dân Y-so-ra-ên 
tin-tuông thê nào vê str dúc bò con và 
cuôc tê'-lê nó đi nũa, nhung Đúc Chúa 
Tròi vân kê su áy là su thò- hình-tuong, 
và vì có sy pham tòi năng áy mà ho 
phâi sa-ngã trong đòng vâng, bi hu-
hoai ô doc duô'ng, châng đat đén co-
nghièp hanh-phuóC Chúa đã húa ban. 

Trong vòng tín-đò hôm nay, kê nào 
theo dáu chon dàn Y-so-ra-ên xua 
cũng chác phâi bi hu-mát vì tôi-lôi cũa 
mình pham dó ; tuy ho tin-tuông đèu 
mình làm đó là phâi cũng châng đũ 
khiê'n cho đèu áy thât trô nên phâi 
đâu. Nê'u đèu nào thyc-tánh là phâi, 
thì phâi ròi; còn nê'u thyc-tánh nó là 
quáy, thì sy tin-tuông cũa chúng ta 
chang hè làm cho nó hóa ra phâi bao 
giò. Tín-đô không nên theo sy tin-
tuõ'ng mình mà đoán-dinh phâi quáy 
vè gì; duy phâi theo lòi Đúc Chúa 
Tròi tô ra trong Kinh-Thánh mói có 
thê đoán-đinh dúng-đán vây. Dân Y-
so-ra-ên vì có ăn-uóng và choi-giõn 
mà bi phat năng-nè, còn tín-đò Hôi-
Thành Cô-rinh-tô và chúng ta hôm 
nay, nê'u đòng dám noi theo con đuò'ng 
bát-chánh cũa ho, há sê thoát khõi bi 
hình-phat nhu ho sao ? 

(c) H a m - m ê d â m - d u c (câu 8).— 
Hai đêu thò hình-tuong và sy tà-dâm 
lám khi tiê'p-xúc nhau rát khan-khít. 
Tôi nây thuòng dan đê'n tôi kia. T h ũ 

xem su-tích dàn Y-so-ra-ên tai xú Mò-
áp thì rÕ, ta tháy t ruóc hét ho Ihò-
cúng thân Ba-anh-Phê-ô, rôi pham tôi 
tà-dâm vói con gái Mô-áp (Dân 25 : 1-9). 
Thân nây vón môt thân dân Mô-áp hay 
thò' bàng sy dâm-duc, làm cho cuôc 
thò-phuong và cuôc dâm-duc theo lièn 
nhau. Tai thành Cô-rinh-tô xua cũng 
vây ; chúa nguy-nga ho-n hét cũa thành 
áy là chúa cúa nũ-thân Vénus. Khi 
dân-cu thò' thân áy thì thò' bàng su tà-
dâm. Thé thì nê'u cuôc thò-phuong 
trong các chùa-miêu Cô-rinh-tô là ô-ué 
đuò'iig áy, và nê'u.tín-đõ Hôi-Thánh 
Cô-rinh-tô dám câ ,gan du đén cuôc 
cùng tê' trong các chô áy, thì thê nào 
tránh khõi bi cám-dô mà sa vào tôi 
ghê-gó'm k ia? Dám chác cái thuyét 
biên-bô ràng thàn-tuo'ng không ra gì 
và là hu-kbông chang bao giò cúu ho 
khõi su pham tôi áy. Hê ai muôn 
thoát khõi pham tôi, rá tcăn phâi tránh 
khõi chô c á m - d ô mói duoc . Néu 
muón girr mình cho khõi bi tôi dàm-
duc, khá lành khõi nguòi nào, chô 
nào và vât nào có thê làm cho tình-
duc un-đót (I Tê 5 : 22 ; I Ti 6 : 11; II 
Ti 2:19-22). Trong viêc năy tín-đò 
Chúa cân phâi tír-ché, kiêng-ky moi 
sy có thê làm thiêt-hai, thao-trì moi 
vâ t -duc và k i êm- thúc các ỳ - t u õ n g 
không trong-sach tron-ven, mói dám 
mong toàn-thâng, thoát khõi só-phân 
ngã chét doc duòng. (Con tiep) 

%i ' f 
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1 I P H I - E - R O " I 
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Phãn chót cúa câu 12 ràng: «Các 
thiên-sú cũng uóc-ao xem tháu nhũng 
sy đó.» Chác các thiên-sú đã tùng 
muc-kích sy cúu-rôi đuoc tõ ra trong 
Đáng Christ rôi, và sê còn «xem tháy» 
sy giâi-cũu tron-ven hon nũa, nhung 
ho chua aĩe/n thău, bõi châng kinh-
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nghiêm ân-điên trong lòng, thê nào 
thán-friêt điroc lê diêu-kỳ áy. Chĩ 
nguòi tôi-toi đã đugc cĩru, nhò Đúc 
Thánh-Linh làm chúng trong lòng. 
mó'i có thê hiêu tháu đirgc su màu-
nhiêm kín-giáu trâi càc đòi truóc vây. 

Duòng áy, su cúu-rôi tín-đò đuong 
luròng là quyèn-phép râ't diêu-kỳ, đê'n 
đoi càc thiên-sú uòc-aothèm-khát 1am, 
huóng chi hê ai đã nê'm-biét và hiêu 
tháu su áy cách đích-xác, thì há chang 
láy làm vinh-hiên Iho'-suóng lám u ? 

3 . Giúp t iê 'n -hành t r ê n đ u ò ' n g 
t h á n h - k h i è ' t (câu 13-25).— Phàm ai 
có su trông-cây sóng, at phâi don mình 
cho xúng-đáng đê đê'n khi Đâ'ng Christ 
hiên ra, đuoc săn-sàng mà gáp Ngài 
cách múng-rõ dan-đĩ (II Cô 7 : 1 ; I 
Giăng 3:3) . 

Câu 13 ràng: ((Vâ}', anh em hãy bèn 
chí nhu thê thât lirng...»—Chũ «vây» 
ngu-ỳ nói-liép các phàn kê trên, nghĩa 
là : ta đã huóng đugc su cúu-rôi râ't 
quí-vinh dtròng áy, thì phâi có đu 
nghi-luc đê giũ vũng, vì ma-qui vón là 
kê tír-lhù vói con-cái Đúc Chúa Tròi , 
thiròng dùng các muu-chuó -c quái-qui 
cũa nó khuáy-rói và hâm-hai tín-dò, 
nên ho càn phâi có tâm-chí vũng-bèn 
mà chiu-đung và chõ'ng-chõi vói muu-
kc cũa ma-quĩ cho tói ngày Đáng 
Christ hiên ra đê phà-diêt kê càm 
quyên su chét (Êph. 6:10-18; Hê 3:14). 

Hãy tiét-đò, thìn mình và cãn-trong 
trong moi cách cu-xũ hành-đông, vì 
ìna-quĩ đuong rình-mò, thùa dip xen 
vào cám-do ta luôn (Lu-ca 2 1 : 3 4 ; I 
Phie 5:8). «Láy su trông-cây tron-
ven...,)) túc là hi-vong tuyêt-đích cũa 
tín-dò, giũp ho vui lòng vũng chí chiu 
noi nhũng su hoan-nan ván-vít quanh 
mình mà chò-đgi su vinh-hiên hău 
dê'n (xem Rô 5: 2-5; Hê 3 : 6 ; 10: 23 ; 
12:1-3). 

Trong Hôi-Thánh thuòng có ba hang 
tín-dò: 

1. Dàu xung là t ín-đò, cũng theo 
lê-phép bè ngoài càu-nguyên, chiu 
phép báp-têm, nhung chũ tâm chĩ tìm-

kiê'm các hanh-phuó'c nhân-tièn, chó 
không có su trông-cây thiêng-liêng; 
hang nguòi áy khi gàp su tlur-thâch, 
át sê bõ Chũa. Thánh P.hao-lô goi 
hang áy là «kê khón-nan hon liet» (ICô 
15: 19; Ma 13:21). 

2. Hang này vũa tin-cây Chúa, vùa 
ham-mê đói , đao trong ho vì đó nghet-
ngòi, không kê't quâ, lòng ho xao-xiê'n 
nhu sóng biên, mát su trông-cây tuo'ng-
lai. Xin tam đăt ho là «hang phân-
tâm» (Gia-co 1:7-8; Ma 13: 22). 

3. Còn môt hang «thành-tâm nhân 
đao,» sanh ra bông-trái thiêng-liêng, 
láy su trông-cây tron-ven vê đò'i tirong-
lai làm chuân-đích, biêt-lâp khôi các 
viêc ác thê-gian, tìm-tôi các hanh-
phuóc trong cõi thiêng-liêng, và chó-
đgi ngày Chũa trõ - lai, kê mình sóng 
gói, mong đê'n ngày vê mà thôi (Ma 13: 
23; Cô 3 : 1, 2; Hê 11 : 13; 12: 1-3). 

Tù câu 14 đê'u 25 lô ra năm có' khién 
tín-dò càn phâi nên ihánh : 

a) Vì tín-đò đã nên nhir con-cái hay 
vâng lò'i (câu 14).—Truói kia chúng 
ta vón là kê chóng-chói vói Đúc Chúa 
Trói, và bi Kinh-Thánh goi là «các con 
ban-nghich» (Êph. 2 : 1-3). Nhung bây 
gió chúng ta đã n h ò huyét cũa Đáng 
Christ bôi-xóa các đêu tôi-lôi, đôi mói 
tám lòng, khién chúng ta bô'i đúc-tin 
có thê nghe và hiêu tiéng cũa Chúa, 
cùng có cái tinh-thân vàng-phuc Ngài, 
nên chi Kinh-Thánh goi ta là «con-cái 
hay vâng lói.» Thé thì, t ruóc mang 
danh «câc con ban-nghich,» chói-bõ 
Đũc Chúa Trói , phuc-tùng ma-quĩ, 
làm tôi cho s u â c thê nào, thì hiên nay 
đugc tiê'ng là ((con-cái hay vâng lòi,» 
át phâi đàu-phuc Chúa, tuân-hành 
mang-linh cũa Đũc Chúa Tròi , làm 
tôi su công-bình, ô cho đep lòng Chúa, 
túc là phâi nên thành vây (Êph. 2 : 1-
6 ; Rô 6: 16, 19, 22; 12:12). 

Vì không thê nào tin-cây Chúa mà 
còn đeo-đuôi mê-thích cũa dói , nên 
Thánh Phi-e-ro khuyên rang : «Anh 
em đã nên n h u con-cái hay vâng lòi, 
thì chó có làm theo su dàm-duc...» 

(Còn tiê'p) 
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1 CHÍTNG THITC Q U Y E N CHÚA á 

LLFA CHÁY MÀ KHÔNG CHÊT! 

"LJÕT "năm 1932, gia-quyên tôi hãu 
viêc Chúa tai Hôi-Thánh Lôc-

Ihuàn, Nam-kỳ. Chúng tôi ò riêng 
môt nhà bèn canh nhà giâng. Vì nhà 
chât-hep không có nhièu giuòng phân, 
nên vo chông tòi và môt con phâi ngù 
chung nhau môt giuòng nhô ; con tôi 
mói sanh, còn nhô dai lám, thuòng 
hay khóc và thúc đêm ; bói đó, chúng 
tôi phâi thap môt cây đèn nhô đê chây 
sáng đêm, phòng khi em nhô Ihúcgiác 
dây, tièn bê cho vo tôi giúp-đó em, 
khôi bi tói-tăm mù-mit. Thuòng cây 
đèn đó chúng tôi dê gàn g iuóngmùng. 

Xây ra môt đêm no, ba chúng tôi 
tháy đèu ngù mê n h u chét vây, chang 
ai hay chi hét! Lai trong nhà chúng 
tôi cũng không có nguòi nào khác õ 
vói, thùa khi chúng lòi đèu an giác, 
thì cũng do cây dèn nhô dó mà phát 
lên con bôa-hoan, không rõ vì có gì. 
Bát tù phía mùng con tôi nàm vè gàn 
cây dèn mà cháy lên làn nóc. Bát-
thình-lình vo tôi giul mình thúc dây, 
tháy lúa cháy đô trên nóc mùng, gàn 
bat lên lá mái nhà, lièn kêu tôi dây, 
rôi cùng nhau dâp tát ngon lúa kia. 
Đã cháy tiêu gàn nua cái mùng, chúng 
tôi xem kỳ lai, tháy nhũng tàn lua rót 
xuóng trên áo con tôi đày-dãy, mà nó 
cũng còn ngù mê nhu thuòng, chang 
cháy-phóng nó chút nào hé t ! Thé là 
moi su đèu binh-yên ! 

Chuyên xây ra ghê-góm n h u vây, 
chúng tôi tin chãc-chãn rang chinh 
mình Chúa đã kêu vo- tôi thúc dây, và 
Ngài giũ-gìn nhũng tàn lúa mà không 
cho nó làm hai đén con tôi. Thât là 
chúng tôi chang xiét câm-ta, ngoi-khen 
quyèn-phép vô-han cúa Ngài giúp-đõ 
chúng tòi thiêu đèu chét mà khôi chét I 
—Ngô-văn-Lái, Khe-sanh. 

TÙ* KHI THÃY JÊSUS 
rpRU >Ó 'C kia chua biét đén Chúa, tôi 

tuóng nguòi ta sóng ô trên đòi 
cót vui-choi thõa tri, lúc chét thì hét. 
Ngó đâu chét ô trong tôi-lôi mà tòi 
Uhông biét. May thay, lòi đuoc nghe 
Tin-Lành, nhò on Đúc Thánh-Linh 
thúc-giuc lòng tôi biét nhũng su cũ là 
tói-tăm 1 Nên tôi quay tró lai tin Đúc 
Chúa Jèsus-Christ, thì nhàn đuoc su 
sáng đò-i đò-i, thôi nhũng cái dai tú xua. 

Tôi tin Chúa rôi bi gia-dình ghét-bõ, 
nhút là anh tôi đánh-mang rát là khô-
sô, nguòi ngoai cbê-cuò-i. Tôi tin 
Chúa năm 1934, đén năm 1935 ông bâc 
tôi qua đôi , song cũng đuo-c Chúa kêu-
goi linh-hòn t ró lai cùng Ngài. Anh 
ruôt cũa tôi khi đuo-c khôe-manh thì 
ghét lê đao Tin-Lành. Đén khi đau-
yéu, tôi nhò- Chúa láy lòng nhjn-nhuc 
mà làm chúng vè Chúa, thì anh tôi 
câm-đông tám lòng, công-nhàn tin 
Ngài. Vây, nay anh lòi đâ vè yên -
nghí noi Ngài. Cách hon môt tháng, 
bà cn thân-sinh ra tôi lai qua đòi . 
Nguòi ngoai-đao chê-cuòi bâo là đông 
phàn-mô và cótrùng. Nhung tôi trăm 
su chĩ nhô-cây Chúa, só-phân doNgài 
sáp-đăt cho tôi. Dàu ó cánh-ngô nào, 
tôi cũng cú n h ó lòi Thánh Phao-lô đă 
day : «Vây nên chúng ta chang ngã 
lòng, dàu nguòi bè ngoài h u - n â t , 
nhung nguòi bê trong dôi mói càng 
ngày càng ho-n. Vì su hoan-nan nhe 
và tam cũa chúng ta sanh cho chúng 
ta su vinh-hiên cao-trong dói đòi , vô-
luong vô-biên» (II Cô 4 : 16-17 ; xem I 
Phie 1 : 6 ; Khâi 1: 17, 18).—Nguyên-
nggc-Xuân, Hà-nôi. 

"V"IN các ông muc-su, truyên-đao lên 
^ v tiê'ng chúng thuc quyèn Chúa. 
Chúng tôi sê làn-luot đăng lên báo. 
Xin cám on truóc.—T. K. B. 
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BAI HOC TRUO'NG 
C H Ú A - N H U T 

ÔNC H. H. HAZLETT 
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14 JUIN. 1 9 3 6 

T Í N - Đ Õ LÀ Q U À N - G I A CÚA CHÚA 
(I Cò-rinh tô 9 : 1-15) 

Câu g ó c : —Và lai, cái đèu nguò'i ta t rông-mong no'i nguò'i 
quân-tri là phái trung-thành 

(I C ô - i i n h - t ô 4 : 2) 

Gia-dình lê-bái 
8 Juin Phuc 8 : 1-20 
9 — Ma-la-chi 3 : 7 - 4 : 6 

10 — Mii-thi-o 25 : 14 30 
11 - I Cô-rinh-tÔ 16 : 1-9 
12 — II Cô-rinh-tô 8 : 1-24 
13 — II Cô-rinh-tô 9: 1-15 
14 — Rô-ma 12: 1-21. 
Lò'i mô' đàng.—Nho'n-loai mác n g B ú c 

Chúa Trò-i vì hai có' này : Môt là vi Chúa 
là Đáng tao nên loài nguòi ; hai là vì 
Chúa dã làp ra phuoag-pháp cúu-rôi rat 
tron-ven. Vây, t ín-đò chang nhfrng là 
mâc np Chúa vè su sóng cùa thân-lhe, 
mà lai cũng mác np vè su sóng thiêng-
liêng nũa. Món no áy, nào ai có đũ tài-
tri tinh-toán nôi? Mà nê'u có ai tinh ra 
đirp-c, thì ai là nguòi có đũ súc trâ lai 
cho Chúa ? Chĩ có môt phuo-ng-cách hoãn 
lai món np áy, là hôi tín-đò đâng tron 
tánh-mang, mpi lài-năng cùng tièn-cũa 
cho Ngài lp'i-dung đăng đòn ra lè thât vè 
su cúu-rôi cũa Báng Christ cho kê khác 
đirp'c biét vói. 

Giài nghĩa tirng eâu môt 
II Cô 9 : 1, 2.—«Không càn viét... anh 

em sSn lòng.» Sô'-đĩ tin-đò Cô-rinh-tô dã 
hiêu rõ vè srr đàng tièn là vi linh cũa 
Phao-lô đã truyèn cho hp ó- I Cô 16: 1, 2. 
«Giuc lòng nhièu ngiròi khác,» túc là tín-
đò ô- xú Ma-xè-doan có su câm-đông đê 
dàng tièn vì nghe òng sú-dò nói lai cho 
hp vè lòng sót-sâng cùa tín-đò Cô-rinh-tô. 

9 : 3 . —«Sai các anh em kia,» túc là Tít 
và hai nguò-i khác (8: 18-22). «Hàu cho 
anh em sàn-sàng.» Có lê năm truóc có 
nguòi bói lòng sót-sâng đã quyên tièn, 
sau vì hp đã ngupi-lanh lai, nên Phao-lô 

phâi dùng phuong-cách này đê tĩnh-thúc 
luong-tâm hp. 

9 : 4 . — «Néu nguòi Ma-xè-đoan đên 
v. v.» Vì cò- lín-đò ó- Ma-xê-đoan muón đ é n 
thăm Hôi-Thánh Cô-rinh-tô vói ông Phao-
lô, nên ông mó'i có su lo-láng nhu thé. 

9 : 5. — «Bò'i lòng thành v. v.» Chũđich 
là (dòng thànhn ô- đây cfing có ỳ là «cũa 
đâng» hay là "iđir-đât;» còn «gáng-gup'ng» 
là có y «tham-lam» hay là «ép-buôc» (Lu 
12 : 15 đjch là hà-liên). Ta chó- nên thani-
lam đèu chi ta đã húa đâng cho Chúa, 
hinh nhu đã dàng vì so Chúa dòi nhung 
vè sau rát muón láy lai. 

9 : 6 . — «Gieo... găt.» Ông sú-đò dùng 
ví-du vè viêc đò'i đê thúc-giuc tin-đò dàng 
nhièu cho đirp'c nhièu phuó'C lành cũa 
Chúa (Ê-xê 34: 26). Chũ «nhièu» và chũ 
(dông thành» tièn kia theo nguyên-văn 
đèu do môt chũ mà ra. 

9 : 7 . - «Theo lòng mình đinh.» Môi 
nguò'i phâi có có'-tích lót là đep lòng 
Chúa, không phâi là đep lòng nguòi ta ; 
vì Chúa hiêu tháu cái lòng mpi nguò'i. 
«Thi cũa cách vui lông.» Ông Arislole 
luàn ràng: «Kê nào không thi cũa cách 
vui lòng thì tó ỳ rát niuô'n dùng tièn-bac 
áy dê đep ỳ minh hon là dùng vào viêc 
tù'-thiên mà nguò'i đã đinh dùng nó.» 

9 : 8.—«Búc Chúa Tròi có quyèn ban 
cho anh em đũ mpi thú o-n đày-dây v. v.» 
Lò'i húa này thuôc riêng vè lín-đò dâng 
tièn-cũa cách du-dât và vui lòng. 

9 : 9 , 10.—Trong hai càu này ông sú-
đò quâ-quyét ràng kê líào vàng lò'i Chúa 
mà dâng tièn cho ,Chúa, hay là vi danh 
Chúa mà giúp-dõ' kê nghèo-khô, ât đ u T r c 

Chúa ban thêm on lành thiêng-liêng và 
vât-chát nfra. 
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9 : 11.—«Giàu trong moi su.» Câ phàn 
thiêng-liêng lân phàn vât-ehát nlur trên 
kia. «Bõ'i cliúng tôi mà ta on Đúc Chúa 
Trò'i,» nghĩa là khi Phao-lô đã phâu-phát 
tièn dâng ãy cho tin-đò nghèo ô' thành 
Giê-ru-sa-lem thì ho sê ta o'n Đúc Chúa 
Tròi. 

9 : 12.—«Viêc phát tièn» này có thè 
iàm sáng danh Chúa theo hai cách khác 
nhau, túc là : (1) «đõ' ngăt cho các thánh-
đò» và hôi đó nguò'i ngoai-đao sê nhìn-
nhân rang Chúa đã nhó' đén tín-đò trong 
lúc hp găp su túng-thiéu; và (2)«xui nhiêu 
ngu'òi càng thêm lòng ta O'n Búc Chúa 
Trò-i.)) 

9 : 13.—«Biét lòng rông-rãi anh em,» 
vì có dip-tiên tót đê tô ra nhir tlié thì kê 
khác mó'i biê't đupc. «Vâng-phuc trong 
su làm chúng...» Có nhièu cách tín-đò 
làm chúng vè đao Chúa. O' đây Phao-lô 
cú day thêm su làm chúng vè lòng tín-
ngirõ'ng cua mình bô'i viêc làm (Gia 2 : 
18-19). 

9 ! 1 4 . —«Càu-nguyên cho anh em, yêu 
anh em.» Lòng rông-rãi cúa tín-đò Cô-
rinh-tô châng nhũng sanh su câm-ta noi 
lòng tín-đò Giê-ru-sa-lem doi vó'i Chúa, 
mà lai khiê'n cho hp yêu-mén và càu-
nguyên cho nhũng nguò'i đã thi-ân cho 
hp. «Ân-điên.» Kê nào đã đupc cúu bô'i 
ân-điên thì cũng hãy tô ân-điên áy ra cho 
kê khác bô'i viêc làm cua mình. 

9 : 15.—«Ta on Búc Chúa Tròi vi su 
ban cho cùa Ngài khòng xiét kê.» Dàu 
tín-đò dâng tièu-cùa cho Chúa nhièu đén 
mãy di nũa, song sánh vó'i su Chúa ban 
Con môt cùa Ngài đê cúu nhon-loai, thì 
trong muôn phàn ta ehua có môt (Giăng 
3 : 16 ; Rô 8 : 32 ; II Cô 8 : 9). 

ÍFng-dung bài hoc cho môi t ín-đô 

Tin-đò hãy câm-bíét ràng Chúa là Chù 
cũa mpi str trong thé-gian, dã giao-phó 
mpi cũa-câi trong taj' hp đê hp làm kê 
quân-gia cho Ngài (Gióp 41 : 11 ; Thi 24: 
1 ; Â-ghê 2 : 8). Chĩ có môt phuong-pháp 
hay hon hét đê tõ lòng ltro'iig-thiên đôi 
vó'i Chúa truó-c măt mpi nguò'i, áy là 
dùng tièn-cũa ãy đê làm sáng danh Chúa 
(Ma 6: 19, 20). Bô'i nôp tièn thuê cho 

nguòi chũ nhà ta đuung õ', ta công-nhân 
nguò'i là chũ nhà áy ; cũng môt thê áy, 
bô'i su dâng tièn-cũa cho Chúa, ta tôn 
Ngài là Chũ cũa mpi su Ngài đã giao-phó 
cho ta quân-tri. 

Giâi-quyèt ván-đê khó 

Có nguò'i hò-nghi su dâng phàn muòi 
cho Chúa và cho ràng viêc áy chĩ can-hê 
đê'n nguòi đò'i Cuu-U'óc thôi. Song ta 
hãy biêt rang Áp-ra-ham và Gia-cóp đã 
dâng phàn muòi cho Chúa truóc khi ban-
bÕ luât-pháp (Sáng 14 : 20 ; 28: 22). Vâ 
lai, vì Áp-ra-ham là cha thiêng-liêng cũa 
kê nào có đúc-tin đén Đáng Christ (Rô 
4: 16, 17), nên chúng ta đáng noi guong 
sáng cũa nguòi mà dâng phàn muòi cho 
Chúa là du'ò-ng nào (Hê 7 : 4-10)! Lai nũa, 
nguòi Giu-đa duó'i luât-pháp không nhũng 
dâng môt phàn muòi, nhung đã dâng ba 
phàn mtrò'i (Ma-la3: 8—«các phàn muò'i»), 
túc là (1) cho Búc Chúa Tròi (Lê 27: 30 ; 
Gtiâm 3 : 9 ) ; (2) cho ngu'òi Lê-vi, là kê 
hàu viêc Búc Chúa Tròi (Dàn 18 : 21 ; II 
Str 31 : 4, 5 ; Nê 10 : 37 ; Hê 7 : 5); (3) cho 
nguòi nghèo và các ngày lê (Phuc 14: 
23-28). Nõ nào tín-đò duó'i ân-điên lai 
chiu thua ngu'òi Giu-đa sao? Sau khi đã 
nôp ít nũa là môt phàn muòi cho Búc 
Chúa Trò'i (phàn vô'n thuôc vè Chúa), thì 
mói có thê dâng vât hay tièn khác đáng 
gpi là «cũa dâng» (Ma-Ia 3: 8— «và trong 
các cfla dâng»). 

Câu hõi : —Tin-đò phâi dâng tièn-cùa 
cách nào cho đep ỳ Chúa?—Cô càn phâi 
dâng phàn muòi không? 

Thí-du vê bài.hoe 
«Thí cũa cách vui lòng.» Tháy môt bà 

góa bên nuó'c Tô-cách-lan bô câ môt đòng 
bac vào hôp đung tièn dâng cho Chúa, 
ông cháp-su bèn đua lai cho bà áy và dăn 
rang : «Vì bà rát nghèo và càn-dùng tièn-
bac, nên lôi xin bà lãy lai đòng bac này 
và càu-nguyên Chúa tõ ỳ Ngài cho bà 
biét.» Sáng ngày sau bà gõi hai đòng 
bac đên cho ông cháp-su áy. Cò nguò'i 
hõi ông ràng: «Bây giò' ông sê nhân 
không?» Cháp-su đáp rang: «Ví hang 
không nhân làn này, ăt ngày mai bà gôa 
sê dâng bôn đông.» 
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21 JUIN, 1 9 3 6 

TRUYEN-BÁ TIN-LÀNH KHĂP THÊ-GIAN 
(Sú'-đò 1 : 6-8; 12: 1-12) 

Câu g ô c : —Hây đi kháp thé-gian, giâng Tin-Lành eho moi ngu'ò'i 
(Mác 16 : 15) 

Gia-đình lê-bái 
15 Juin Ê-sai 6: 1-13 
16 — Giô-na 3 : 1-10 
17 — Sú-đò 13 : 1-12 
18 - Sú-đò 16: 1-15 
19 - Phi-líp 2 : 1-18 
20 — Phi-líp 3 : 1-16 
21 — Thi-thiên 66 và 67 
Lò'i mcr đàng.—Câ bô Kinh-Thánh Cuu-

U'ó'c đcr-ngôn vè phucrng - pháp cúu-rôi 
Búc Chúa Trò'i sõ lâp ra bô'i su chét cũa 
Bâng Mê-si ; còn câTân-U'ó'c minh-chúng 
phu'ong - pliáp áy đã dup'C thành-tuu. 
Trong đò'i Cuu-U'ó'C phàn nhièu tuyèn-dân 
Búc Chúa Trò'i làm tuóng ràng su cúu-rôi 
áy thuôc riêng vè hp, song ít lâu sau khi 
Búc Thánh-Linh đã sáng-lâp Hôi-Thánh 
Báng Christ nhàm ngày lê Ngũ-tuàn, thi 
Ngài đã kêu-gpi hai giáo-sĩ đàu-tiên, biêt-
lâp hp đê truyèn-bá Tin-Lành cho các dân-
tôc ngoai-bang. Tùlúc áy (dô 17 năm sau 
khi Chúa thăng-tliiên) trô' vè sau, hê Hôi-
Thánh nào sõt-săng vè đao Chúa thi dèu 
biét rõ trách-nliiêm rao-truyèn Tin-Lành. 

Giâi nghĩa tìrng câu môt 
Sú1 1 : 6.—«Lâp lai nuó'c Y-so'-ra-ên.» 

Các stì'-đò vân chua biét rõ viêc này thuôc 
vè ngày tuo'ng-lai (Ê-sai 2: 1-4; Mi-chê 4: 
1-8; Rô 11 : 1, 12, 15, 25, 26, 29). 

1 : 7.—«Các nguoi chăng nên biét.» 
Chúa không có ỳ quô' các sú-dò vè câu 
hôi cũa hp, vì hòi đó hp đã tô ra đúc-tin 
vũng-hèn noi Chúa, và tin Ngài là Báng 
Mê-si. Néu hp hét lòng lo vè viêc hiên-
tai, là lâp Giáo-Hôi, thì Bìrc Chúa Cha sê 
lo-liêu viêc chinh Ngài «đã tu quyèn đinh 
là'y» (Ma 24 : 36). 

t ì 8.—«Bii'c Thánh-Linh giâng,.. nhân 
láy quyèn-phép.» Bèu cô't-yéu các sú-đò 
cùng Hôi-Thánh ngày nay phâi nhân-lãnh 
là quyèn-phép bô'i Búc Thánh-Linh đê rao-
giâng Tin-Lành cách có quyèn. Thánh-
Linh sc khién cho ta nên thánh truó'C đã, 
hàu cho câ hành-vi lân lò'i nói cũa ta đèu 
tô ra quyèn-phép Ngài. Su làm chúng 
đao ciia kê nhu thé mòi có hiêu-quâ my-
mãn. «Làni chúng vè Ta.» Búc Thánh-

Linh không hè tu làm chúng (Gi. 15 : 26; 
16: 13-15). «Giè-ru-sa-lem... đên cùng trái 
đát.» Vì các sú-đò khòng giũ trpn lò'i 
dăn này, cú ô' lai Giê-ru-sa-lem, nên vè 
sau Chúa phâi gpi kê khác đi giâng cho 
«dén cùng trái đát» (Rô 15: 19, 20). 

13:1..—«Hôi-Tliáníi... An-ti-õt» là Hôi-
Thánh ngoai-bang đàu-tiên (11: 19-26). 
Lúc báy giò- «Ba-na-ba» làm muc-su Hôi-
Thánh này (4: 36; 9: 27; 11 : 22-26). 

4 3 : 2.—«Búc Thánh-Linh phán.» Có 
lê Ngài dã phân bôi miêng máy tiên-tri kê 
ra trong câu môt. Chác muc-đích su càu-
nguyên đăc-biêt và su kiêng ăn này là đê 
hiêu tltau ỳ-inuõn Chúa đõi vó'i su sai 
thuôc-vièii Hôi áy di giâng đao lai no'i 
danh Báng Christ chua hè truyèn đén. 
Vâ, Thánh-Linh Chúa đã nhâm lòi càu-
xin cũa hp cách tò-tuò'ng. 

1 3 : 3 . —«Môn-dò bèu đăt tay.* Ban 
tri-su Hôi-Thánh không kêu-gpi hai nguò'i 
này dâu; trái lai, bôi dáu-hiêu hè ngoài 
này hp chĩ công-nhân su kêu-gpi cũa Búc 
Thánh-Linh thôi. Vâ, dàu Hôi-thánh rát 
càn hai nguò'i áy day-dô hp thêm, song 
cũng vui lòng sai hp đén no'i khác. 

1 3 : 4.—«Chiu Bú'c Thánh-Linh sai đi.» 
Rõ-ràng lám Thánh-Linh Chúa đã chũ-
truo-ng viêc vĩ-đai này. Có lê Hôi-Thánh 
này cũng có quyên tiên làm lô-phi cho hai 
giáo-sĩ, song vì su kêu-gpi và susai đi bô'i 
Búc Thánh-Linh là quan-hê ho'n muôn 
phàn, nên Kinh-Thánh không chép đén. 
«Sè-lo-xi» là hâi-câng cũa An-ti-pt, cách 
thành áy 96 ki-lò-mél. «Chíp-ro'» là quê-
hu'o-ng Ba-na-ba, cách An-ti-ót 224 ki-Iô-
mét(4:36) , và lai đó chinh Ba-na-ba đã 
giâng đao ròi (11 : 20). 

1 3 : 5 . —«Các nhà hôi» là noi thuân-tièn 
hàn hét dê giâng Tin-Lành. «Giăng» túc 
là Mác, cháu Ba-na-ba. 

1 3 : 6. —('Thành Ba-phô» là kinh-thành, 
no'i cu-trú cũa quan trán-thũ Rô-ma. Tay 
((thuât-sĩ và tiên-tri giâ.w Lúc báy giò-
cũng có nguòi Giu-đa nhó' phù-chú, tà-
tliuât và quyèn nia-quĩ phĩnh-dô nhièu 
nguò'i bô đao-giáo Giu-đa. 
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1 3 : 8.—«ÍMy-mn... ngăn l i a i nguò'i đó.» 
Bàu có môt tay thuât-sĩ tô ỳ muón tin 
Cluia, song ngirò'i bi ban ngăn-trô'. 

1 3 : 9.—«Sau-lo -, cũng goi là Pliao-lô.» 
Phao-lô là theo tiéng Gò'-réc và có nghĩa 
là «nhó» (II Cô 10: 10), «Sau-lo')) là tiéng 
Hè-bo'-ro'. «Bày-dây Búc Thánh-Linh.)) 
Chính Đâ'ug sai hai si'r-đò này đi đã bôi 
miêng Phao-lô mà ehóng-trâ kê ác này. 

1 3 : 1 0 . —«Bày moi thír gian-trá v. v.» 
Vi nguò'i này là con cũa ma-quĩ (Ma 13: 
38; Gi. 8 : 44; I Gi. 3 : 8), cho nên mó'i làm 
và buóc phâi làm mpi suxáu-xa này đăng 
nghich vói lê thât cùa Chũa và «làm hu 
đuò'ng tháng» cũa Ngài. Nhu Phao-lô và 
Ba-na-ba đày-dây Đúc Thánh-Linh đê hàu 
viêc Chúa và làm sáng danh Ngài thê nào, 
thì E-ly-ma cũng đày-dãy ma-quĩ đê hàu 
viêc nó thê áy. 

1 3 : 1 1 . —«Nguoi sê bi mù.» Chính 
quĩ Sa-lan đã lám mù lòng Ê ly-ma ròi 
(II Cô 4: 4). Su liinli-pliat này tiro'ng-xúng 
vó'i su phân-nghich cũa nguò'i. Bô'i su 
mù-init đã giáng trên Phao-lô khi truó'c 
thì ông đã dup'c đén su sáng cũa Chúa ; 
chác Phao-lô trông-mong viêc này cũng có 
hiêu-quă mỳ-mãn cho Ê - l y - m a v â y . 
«Không tháy măt trò'i trong ít lău.» 

1 3 : 12.—«Quau tián-thũ tin.» Bôi su 
•tháy su dã xây đén* quan ló'n nay đã đuoc 
mô' sáng con mát thiêng-liêng ra và đã tin 
Chúa. Trong Hôi-Thánh đàu-tiên có nhiêu 
phép la căp theo vói su truyèn-bá Tin-
Lành Chúa (Mác 1 : 27 ; 16 : 20). Nguyên 
Chúa ban cho sugiâng-day cũa tôi-tó'Ngài 
ngày nay cũng có quyên Ngài nhu vây ! 

Ú*ng-dung bài hoc cho môi t ín-đò 
Moi tín-đò rát càn măc láy quyèn-phép 

tù trên cao nhu Hôi-Thánh đàu-tiên, ât 
đao Chúa sê mau bành-truó'ng ho-n. Hôi-
Thánh nào có phàn đông tín-đò đày-dây 

Búc Thánh-Linh cũng sê có lòng lo-lâng 
truyèn đao cho nhũng nguò'i chua túng 
nghe vè su cúu-rôi cũa Báng Christ, nhu 
Hôi-Thátìh An-ti-ót đâ làm vây. Néu 
Hôi-Thánh nào chua hè có hân-hanh sai 
thuôc-viên đi giâng đao Chúa, có lê tai 
Hôi áy chua hè càu-nguyên dăc-biêt và 
kiêng ăn đê giâi-quyè't ván-đè áy chăng. 

Giâi-qiiYét vâ'n-đè khó 
Có tín-đò nói ràng : «Khi nào câ làng tôi, 

câ phũ huyên tôi, hay là câ hal tôi ô' tin 
Chúa hêt, thì Hôi-Thánh tôi sê lo giáng 
đao cho nguò'i ngoai ó' xa hon nũ-a.» 
Hôi-Thánh An-ti-ót chang làm nhu vây. 
Trái lai, hp đã vui lòng sai hai nguò'i giòi 
hon hét trong vòng hp đi giâng đao cho 
kê ngoai-bang. Néu Hôi-Thánh Viêt-Nam 
đpi cho đén khi mpi nguò'i Viêt-Nam tin 
Chúa hêt, thi các dân thup'ng-du không có 
dip-tiên nghe đao truó'c khi Chúa tái-lâm. 
Vâ lai, có lòng ich-kỳ nhu thé thì cũng 
ngăn-tró- Chúa tái-lâm là đuò'iig nào! 

Câu hôi.—Bèu càn-yéu hon hét cho kê 
muón hàu viêc Chúa là chi?—Hôi-Thánh 
ngày nay có bòn-phàn nào dói vó'i nhũng 
nguò'i chua túng nghe Tin-Lành? 

Thí-du vê bài hpc 
«Cho đén cùng trái đăt.» Môt nguò-i Do-

thái truyèn-bá Tin-Lành ó- thành Rô-ma 
truóc hét; môt nguò-i Rô-ma đã truyèn 
đao áy sang nuóc Pháp ; môt nguòi Pháp 
đã truyèn đao áy sang các xú Scandinavic; 
môt nguò'i Scandinave đã truyèn đao áy 
sang xú Tô-cách-lan ; môt nguòi Tô-cách-
lan dã truyèn đao áy sang xú Ái-nhĩ-lan ; 
và môt nguò-i Ái-nhĩ-lan'đã truyèn đao áy 
sang xú Tô-cách-lan trô- lai. Tù xua đên 
nay châng hè có dân-lôc nào nghe vèđao 
Báng Christ miên là có nguói ngoai-quóc 
truyèn đên cho hp. 

3 0 E 
2 8 JUIN. 1 9 3 6 

SU* TIT-DO CÚA TÍN-ĐÕ ĐÁNG CHRIST 
(Rô-ma 14: 13 21 ; I Cô-rinh-tô 8: 9-13) 

Câu g ô e : - B è u thiên ãy là đìrng ăn thit , đ ù n g uong ru*o*u, và k iêng-
cũ* moi su* làm dip và'p-pham cho anh em mình 

( K ô - m a 14 : 20) 

Gia-đình lê-bái 25 Juin I Cô-rinh-lô 8 : 1-13 
22 Juin Rô-ma 14 : 1-23 26 - I Cô-rinh-tô 9 : 1-27 
23 — I Cô-rinh-tô 1 : 1-31 27 — I Cô-rinh-'ô 10: 1 33 
24 — I Cô-rinh-tô 2 : 1-16 28 — Rô-ma 6: 1-33 
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Lò*i mó' đàng.—Đói vó'i nguò'i ngoai-
đao, hai chũ «lu-do» lám khi có nghĩa la 
chièu tlieo tu'-đuc đê pham tôi, chang có 
sir hó-buòc gì;» nhung đôi vó'i nguò'i 
tin Chúa, chũ áy chĩ vè Dúc Chúa Jêsus 
Christ đã buông-th.a ho khôi quyèn cũa 
tôi hàu cho ho có quyèn tu-đo đê làm theo 
ỳ-muô'n Búc Chúa Tròi (Gi. 8 : 32, 36; Ga 
5: 1). Vi tín-đò láy làm mùng-rõ' huô'ng 
su tir-đo áy nên cũng vui lòng kê mình là 
tôi-mpi cũa Búc Chúa Trò'i (I Phie 2 :16). 
Vây, ta tháy trong bài hôm nay phàm 
tín-đò nào làm tôi-mpi Búc Chúa Tròi thì 
chăng hè dám làm đèu gì hai anh em mình 
trong Chúa, hoăc xui cho hp váp-pham. 

Giâi nghĩa tìrng câu môt 

Rô 1 4 : 1 3. — «Chó' xét-đoán nhau,» túc 
là vè su ăn-uóng nhu ông sú-đò mó'i luàn 
trong khúc sách trên (1-12). «Đùng đê 
hôn dá... đùng làm dip cho nguò'i sa-ngã.» 
Ta không có phép đoán-xét kê khác, song 
ta hãy hang ngày tu xét láy ta vè hai đèu 
này. 

1 4 : 1 4 . —((Chang có vât gì vôn là do'-
đáy» (Mác 7: 19; Sú 10: 15, 28). Theo 
luât-pháp Môi-se, có thit nhièu loài thú 
dân Giu-đa phâi càm bang ô-uê ; duó'i àn-
điên, tín-đò dupc phép ăn hát-cú thit loài 
thú nào. Chi nên kiêng-cũ nhũng món ta 
biét là làm hai cho thân-thê mình ( ITÌ4 : 
4), hoăcgày cho kê khác váp-pham. 

1 4 : 15.—«Anh em mình lo-buòn,» áy 
túc là bi luo'iig-tâm yéu-đuói cáo - trách 
(câu 2) khi tháy tín-đò manh (túc là kê 
có su hiêu-biét vè thúc ăn troi ho'n mình) 
àn-uông thú gì hp tuòng mình không nên 
ăn. ((Cu'-xir theo dúc yêu-thuo'ng.» Dàu 
bôi su1 ăn-uõng áy tín-đò không pham tôi, 
song néu nhon thúc ăn gì hp đã xui cho 
ai sa-ngã thì đã pham luât yêu - thuò'ng 
(Ga 5: 14). «Chò nho'n thúc ăn làm hu-
mát v. v.» Khi ta tu hôi mình rang: «Ta 
có phép ăn món này và làm viêc này 
chàng?)) thì ta nên dùng câu Kinh-Thánh 
này mà trâ lò'i. Dàu viêc áy chang làm 
hai ta, song vi bàng có làm hai tín-đò khác 
thi bôi dó ta pham tôi. 

1 4 : 16. —«Vây, chó' đè sir lành minh» 
—túc là ỳ-kién mình dôi vó'i dò ăn-uõng 
nlur trên kia —«trũ nèn có- gièm-chê,» túc 
là vì có- nguò'i mà tín-đò áy dã xui cho 
vãp-pham bôi «su lu-đo» cũa mình. 

1 4 : 17.—((Niró'c Đúc Chúa Trò'i chăng 
tai su ăn-uõng,» nghĩa là su cũ thit v. v. 
không dũ làm bàng-có' cho kê khác.biét 
ràng mình đã vào nuó'c Đúc Chúa Trò'i 
ròi. Trái lai, có ba dáu-hiêu công-dân cũa 
nuó'c ãy sê bàng tô ra: (1) «Su công-bìnli,» 
là đja-vi lòng t ín -đò đô'i vó'i Chúa; (2) 
«Bình-an» rát quan-hê cho su giao-thông 
vó'i anh em mình trong Chúa ; và (3) «Vui-
vê» dói vó'i chinh mình mình. Su vui-vê 
áy vôn không có trong tín-đò, nhung bô'i 
Búc Thánh-Linh ban cho (I Tê 1 : 6). 

1 4 : 18.—«Bep lòng Đúc Chúa Trò'i... 
nguòi ta khen.» Hai đèu này thuò'ng đi 
đôi vó'i nhau (Châm 3 : 4 ; Lu-ca 2 : 5 2 ; 
Sú-đò 2: 47). 

1 4 : 19.—«Hãy tìm cách v. v.» túc là 
theo cách đã bày ra ó- câu 17 ròi. 

1 4 : 20.—«Chó' vì môt thúc ăn v. v.» 
Đây ông sú-dò lăp lai su day-dõ cũa câu 
15 và lai nói quâ-quyét, manh - niê ho'n. 
«Mpi vât là thanh-sach,» đó là tôn-chĩ cũa 
các tín-đò tu-do. Ông sú-đò hiêp ỳ vói 
hp, song nói quyét thêm ràng có thêsanh 
ra viêc «ác.» 

1 4 : 21.—«Đèu thiên v. v.» Ay là tôn-
chĩ rát khôn-ngoan cfla Phao-ló nhò' su 
soi sáng cũa Đúc Thánh-Linh mà giãi-tô. 

I Cô 8 : 9.—«Hãy giũlãy v. v.» So-sánh 
vó-i Rô 14: 15, 20, 21. 

8 : 10 , 1 1 . —((Luo-ng-tâm yéu-đuói,» túc 
là nguò'i tin rang thàn-tup'ng thuc-tai (câu 
7). ((Nguò'i có su hay-biét,» túc là nguòi 
biét rang hình-tirp'ng chăng phâi là vi thàn 
(câu 4). «Bát-chuó'c.» Đáng lê tín-đò làm 
guo'ng cho anh em mình vè viêc tót. Néu 
kê tu-kiêu vì có' su- hiêu-biét tròi ho-n 
chúng dám làm viêc gì võn không phâi là 
pham tôi, nhung bôi đó xui cho kê có 
lii'O'ng-tâm yéu-đuói bát-chuó'C mà làm đèu 
luong-tâm mình cho là lôi, thì kê tu-kiêu 
áy đã làm hu-mát nguò'i yê'u-đuói (Rô 14: 
23). «Hu'-mát» nghĩa là bô'i su pham tôi 
cách áy hp sê làn làn bô Chúa, trô'lai làm 
nguò'i ngoai-đao. «Đáng Christ dã chét 
thé cho.» Bô'i su xui cho anh em mình 
pham tôi đuò'ng áy, còng-lao thâp-tu-giá 
Báng Christ dã hóa ra vô-ich ròi. 

8 : 1 2 , 1 3 . —((PÍiam tôi cùng Báng 
Christ.)) Đã làm hai môt chi-thê cũa Chúa, 
thì cõ-nhiên pham tôi cùng chinh Chúa, 
là cái Đàu cũa thân-thê ay (Hôi-Thánh). 
((cliang hè ăn thit v. v.» Ây là cái gió'i-han 
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cua Phao-lô dã đăt cho su tu -do minh 
đăng khôi xui cho ai vãp-pham. Môi tín-
đò ngày nay cũng nên noi girong sáng ãy. 
Hãy xem lai Thánh-Kinh Báo sô 43 và 44, 
truò'ng 316 và 364. 

Lrng-dung bài hoc eho môi t ín-đo 
Dâu moi nguò'i trong thê'-gian phâi tin 

Chúa mói đuo'c cúu-rôi , song đã đtroc 
tha tôi ròi thì ta có trách-nhiêm gây-dung 
thân-thê Đáng Christ bô'i str làm guo-ng 
sánglâu cho nhau. Câu hôi cúa Ca-in ngày 
xua ràng : «Tôi là nguòi giũ em tòi sao?» 
diro'C đáp lai rõ-ràng lâm ô- Rô-ma 14: 7 
ràng: «Châng có nguò'i nào trong chúng ta 
vì cliinh mình mà sô'ng.» Trái lai, ta sõng 
cho Chúa yà sô'ng đê làm girong sáng cho 
anh em mình. Chang có nguòi nào có 
phép han-ché su tu-docũa lôi trong Dang 
Christ; chính tôi phâi đăt han-ché ãy 
trong viêc gì có thê xui cho anh em tôi 
pham tôi. 

Giái-quyét vâ'n-đê Uhó 
Tín-đò ăncua cúngcótô ichăng? Theo 

su đay-do cìia Phao-lô trong hai khúc 
sách chúng ta đã kê-cúu qua hôm nay, 
vi hang moi tin-đò đèu có su hay-biét vè 
thàn-tuo-ng là vât chang thà l -hũu , thì 
viêc ãy là vô-tôi, vì «chăng có môt vât gì 
võn là do'-dáy,» măc đàu đã dâng làm 
cũa cúng cho muôn vàn tà-thàn. Song 

vì có' su làm guo'ng tôt cho anh em minh 
thì ta chó' nên dùng đén lu'O'ng-thuc ãy. 
Dàu vây, tá chang nên hiêp môt vói kê 
ngoai-đao trong str cúng-té các tà-thàn 
vi ho cúng-té «các quĩ.» Lê nào con-cái 
Dúc Chúa Trò'i lai «thông-đòng vó'i các 
quĩ» áy? (I Cô 10: 14-22). 

Câu hôi. —Su tu-do cũa tin-đò Đáng 
Christ côt tai viêc gì ?—Tai sao ta không 
nên lam-dung quyèn tu đo này?—Ai có 
phép đăt han-ché cho quyèn tu-do áy ? 

Thí-du v'ê bài hoc 
((Chang có nguòi nào trong chúng la vi 

chính mình mà s("íng.» Xú Gia-nã-đai có 
mòt tín-đò hàng ngày kiém thé kluiyêu 
môt anh em minh vôn theo thuvét vô-
thàn phâi tin theo Chúa. Môt đêm no, 
có nguòi ban cũa tín-đò áy rfi nguò'i đi 
xem hát. Khi đang ngòi tai nhà íiát áy 
tliì nguò'i tín-đô b| luong-tâm cán-rút 
lâm, chĩ trông mong cho mau ròi đê đi 
vè, và tu nghĩ ràng: «Ta sê chăng hè bi 
cám-dô nhu thê này nũa.» Diên kich 
xong ròi, và mó'i buó'C chon ra ngoài cùa, 
thì tín-đô đã găp nguò'i ban vô-thàn. 
Nguòi áy sũng-sò- nói rang: «Ban o'i, tôi 
không bè ngù sê găp anh lai chô này.» 
Tù đãy trõ' di ông tín-đò áy không thê 
có ânh-huõ'ng tõt trên ban mình và ban 
dã chê't trong su vô-tín. 

5 JUILLET, 193G 

M O I - S E 
(Xuát Ê-díp-tô Kỳ 24: 1-8, 12-18) 

Câu g o e : —Nu"ó*e nào có Giê-hô-va làm Đúc Chúa Trò'i mình, dân-tôc nào 
điro*e Ngài ehon làm eo*-nghiêp mình có phuó"c thay J 

( T h i - t h i ê n 3 3 : 12) 

Gia-đình lê-bái 
29 Juin Xuát Ê-díp-tô Kỳ 19: 1-25 
30 — Xuát Ê-díp-tô Kỳ 24 : 1-18 

lw Juillet Xuát Ê-díp-tô Kỳ 32 : 1-35 
2 — Xuát Ê-díp-tô Kỳ 33 : 1-23 
3 _ Dân-só Kỳ 21 : 1-35 
4 — Phuc-truyèn 33: 1-29 
5 — Phuc-truyèn 34: 1-12. 

Lò'i mà" đàng. — Trong ba tháng này 
chúng ta se kê-cúu nlurng truyên Kinh-
Thánh đã chép vè máy bâc vĩ-nhon trong 
câ đò'i Cu'U-U'óc lân đò'i Tân-U'óc. Trong 
nlurng nguò'i Đúc Chúa Tròi đã lua-chon 
dân-đát dân Do-thái vè đò'i Cuu-U'ó'c, thì 

ông Môi-se đúng đàu hàng. Môi-se đã ra 
đòi 3.400 nàm truóc đây. Vi hàng Dúc 
Chúa Trò'i chang kêu-goi Môi-se hành 
chúc-vu lói-cao áy, át ông đă chét noi 
dòng vâng Ma-đi-an và chang có ai biêt 
vè lich-sù ông bao nhie.tr. Môi-se cũng 
điro'c hân-hanh làm kê trung-bâo giũa 
Dúc Chúa Tròi và dân Giti-đa đăng han-
bô' luât-pháp cho dân áy (Ga 3 : 19). So-
sánh đò'i sóng Môi-se vói đò'i sóng Dang 
Christ, ta tháy lám chô giõng nhau. Tĩ 
nhu: (1) Lúc tho-ãu đir.o-c Dúc Chúa Tròi 
bâo-hô (Xuát 2: 1-10; Ma 2 : 14, 15); (2) 
Bi ma-quĩ cám-dô và chóng-trâ (Xuát 7: 
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11; Ma 4 : 1 ) ; (3) Kiêng ăn 40 ngày (Xuà't 
34: 28; Ma 4 : 2 ) ; (4) Có quyèn trên biên 
(Xuát 14: 21; Ma 8: 20); (5) Pliân-pliát 
luo'ng-thuc cho môt sóđông nguòi (Xuát 
16: 15; M>i 14: 20-21); (6) Măt-mày sáng 
lòa (Xuát 34: 35; Ma 17: 2); (7) Bi dân-
cluing lăm-bSm (Xuát 15: 24; Mác 7 : 2 ) ; 
(8) Bi ánh em chói-bô (Dân 12: 1 ; Giáng 
7 : 5 ) ; (9) Càu thay cho dân-chúng (Xuát 
32 : 32; Gi. 17 : 9, 10); (10) Lâp bây muo'i 
nguòi giúp viêc (Dàn 11:16,17 ; Lu 10 : 1); 
(11) Hiên ra sau khi chét (Ma 17 : 3; Sú-
dò 1 : 3). 

Giâi nghĩa tìrng câu môt 
Xuát 2 4 : 1, 2. —«Môi-se... dén gàn... 

ho không dén gàn... dân-su cũng khòng 
Iên.» Lòi hăm-doa ciìa luât-pháp là : 
Hãy «ó' dàng xa mà lav ;» còn nhfi-ng lò'i 
khuyèn-iuòi cùa Tin-Lành là : «IIãy dén 
gàn Búc Cliúa Tròi thi Ngài sê dén gàn 
anh e in» (Gia 4: 8). Bòi huyét báu cùa 
Dúc Chúa Jêsus-Christ tín-đò mó'i đuoc 
hân-lianh áy (Hê 10: 22; Êph. 2: 11-13). 

2 4 : 3.—«Cliúng lòi se làm mpi lò\i...» 
Lò'i này tô-bày ra lòng tir-phu cùa dân 
Y-so-ra-ên ngày xua, vi hp chua câm-biét 
tòi-ác ó' trong lòng hp. Vi có - áy Dúc 
('.húa Tròi khòng thê lâp giao-uó'c ân-điên 
cùng hp nlnr Ngài đã toan làm & đoan 
19:7-9. Luât-pháp Chúa phâi xen vào 
giũa thò'i-kỳ giao-uó'c và thòi-kỳ ân-điên 
đăng clú cho loài nguò'i nliin-hiét tôi-lói 
và dân hp đén cùng Báng Christ đê đugc 
cúu-rói (Bô 7 : 7 ; Ga 3 : 15-20). 

2 4 : 5.—«Môi-se chép...» đê truyên lai 
rát đúng cho hâu-tu dân Y-so-ra-ên. 
«Dâng cua-lê thiêu.» Õ' đoan 20: 22-26 
dã chép kiêu bàn thò' phâi dùng đè dàng 
câa-lê cho Búc Chúa Trò'i. Vì nhon mpi 
lòi Búc Chúa Trò'i đã day-bão tír đoan 
20 dén đoan 23, Môi-se đã nhin-nhân Y-
so-ra-èn lâm-loi nhièu lám ; vùa mó'i hiêu 
nlnr thé thì ông lièn dâng con sinli đê câu 
su clmòc tôi cho dân-su (Lê 1: 4). Còn 
«ciia-lê thù-ân1)) là đê câm-ta Búc Chúa 
Trò-i vì các àn-huê cùa Ngài (Lê 3 : 1). 

24 : 8.-«Môi-se hòn láy huyêt...» Ãy là 
phăn nũ-a huyét dung trong các châu 
(càu 6). Vì esanh-mang cùa xác-thit ó' 
trong huyét)) (Lê 17: II), nên su rirói 
huyét nây trên dân-su chì bóng vè srr 
dâng mình cho Chúa <tlàm eũa-lê sóng và 
thánh, đep lòng Búc Chúa Tròi» (Rô 12: 

1). «Bây là huyét giao-uó'C.» Huyét này 
cũng là dáu-hiêu vè dân-su thè-húa giũ 
theo luât-pháp Chúa. Giao-uóc mó'i cũtig 
đirp'C lâp ra và đóng án bang huyét Báng 
Christ (Ma 26 : 28 ; Hê 9 : 13, 14, 18-22). 

2 4 : 12.—«Hãy lên núi.» Sau khi Môi-
se đã truyèn-day mpi lò'i Chúa cho dân-su 
ròi thì ông phâi đi tró- lên đê Chúa day-
bâo nguò'i thêm vè su dung đèn-tam, v. v. 
Nhũng lò'i «Ta sS ban» tõ ra Môi-se không 
hè tu mình truyèn-dăn dân Y-so'-ra-ên 
đèu chi. 

2 4 : 1 3 . — «Giô-suê, kê hàu mìnli.» Khi 
Giô-suê còn trê thì đã đup'c làm tuóng 
dê kéo đao binh Y-so'-ra-ên ra chién-đáu 
cùng kê thù-nghich hp (17: 9). Khi Môi-
se qua đò'i thì Giô-suê đã thé cho'n cho 
nguò'i, và lúc 84 tuôi ông đă dân dân Y-
so'-ra-ên vào xú Ca-na-an. 

2 4 : 1 4 . — «A-rôn» là anh. Môi-se đă 
đtrp'C Chúa lua-chon làm thày t é - l è 
thup'ng-phâm thú nhút cho dân Y-so-ra-
ên. Truóc kia vì có' môi-se có ỳ chói-bó 
chúc-vu Búc Chúa Trò'i muón giao-phô 
cho, nên Chúa dã lâp A-rôn giúp viêc 
Môi-se (4: 14-16; 7: 1). Theo lò'i truyèn-
khău cũa dân Y-so'-ra-ên thì Hu-ro' này 
là chòng cũa Mi-ri-am ; còn Mi-ri-am là 
cln cũa Mòi-se. 

2 4 : 15 . — «Mây che-phũ núi.» Bám 
mây này tuy tô ra sir oai-nghiêm cũa Búc 
Chúa Trò'i, song nó cũng minh-chúng vè 
su mù-init cũa luât-pháp đói vói dân-
cliúng, vì chăng có su sáng-láng nhu ân-
điênvà Tin-Lành đâu (19: 9; IICô 3: 12-17). 

2 4 : 17.—«Bám lúa hù'ng» (Hê 10: 27; 
12: 29; II Tê 1 : 8). Chì rõ vè su đoán-
pliat đã đinh cho kê nào bôi-nghich và 
trái-pham luât-pháp Ngài. 

2 4 : 18 . — «Giũa đám mày.» O' môt 
mình vó'i Chúa. «Bón imro'i ngày và bón 
miro'i đêm.» Trong lúc áy Búc Chúa Tròi 
đã han súc la-lùng cho Môi-se. Đi ngang 
chót núi này không quá 30 biró'C chon. 

LTng-dung bài hoc eho môi t ín-đò 
Theo đoan sách này chúng ta tháy Môi-se 

dã treo ba guong sáng cho chúng ta noi 
theo trong su thò'-pluipng Chúa. Truó'C 
hét dàu chì môt mình Môi-se có phép đén 
gàn Búc Cliúã Trò'i, song ông chang vì 
đèu đó mà tu-kiêu ; trái lai, òng đã đén 
gàn Chúa cách khiêm-nhuò'ng, túc là bói 
su đô huyét. Bàn ta nên dan-dĩ môi khi 
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đén gàn Chúa, song ta cũng nên nhó rãng 
con đuò-ng dân ta vào triró'c măt Búc 
Chúa Cha phâi rây huyét háu Búc Chúa 
Con đã tuôn ra trên cây thâp-tu- (Hê 10: 
19, 20). Kê nào không có su- khiêm-
nhuòngvà không xung minh là kê phâi 
nhò- huyét mói dén cùng Chúa duoc, ãt 
chang nhân-lãnh on gi noi Ngài. Lai nũ-a, 
ông Môi-se cũng làm guong vè su lãy lò-i 
Chúa làm chuân-dích cho dòi sóng minh. 
Dàu ta hay nói vè (đuât-pháp cùa Môi-se,» 
song le Môi-se chang tu- minh truyên ra 
mang-linh nào hét (Gi. 1 : 17). Khi ông 
dã biét luât-pháp Chúa ròi, thi ông là kê 
dúng đàu thuc-hành luât-pháp ây. 

Giài-quyêt vâ'n-đè khó 
Luât-pháp có chùng-han chăng? Kinh-

Thánh minh-chúng vè su hũu-han cũa 
luât-pháp nhu sau này : (1) Bén đò-i Giăng 
Báp-tít thì mãn-han (Ma 11: 12, 13); (2) 
Su- xu-ng công-bình bó-i đúc-tin là ó- «ngoài 
luât-pháp» (Rô 3 : 21), nghĩa là không bô'i 
luât-pháp mà có, nên luât-pháp bi bô ; 
(3) Luât-pháp chĩ xen vào cho đén khi 
Đáng Christ đă đén (Ga 3 : 19-25); (4) Bói 
su chêt cũa Đúc Chúa Jêsus, luât-pháp 
đuoc úng-nghiêm và bi trù'-bõ ( p p h . 2 : 
15 ; Cô 2 : 16, 17 ; Hê 10 : 8, 9 ) ; (5) Đúc 
Chúa Jêsus đă han đièu-răn mói, túc là 
su yêu-thuong (Ma 22: 37-39; Gi. 13: 34, 
35; 15: 12; Ga 5: 14). 

Câu hài. — Trong đò-i Cuu - U ó c loài 
nguò-i có đup-c dan-dĩ dén gàn Đúc Chúa 
Trò-i chăng?—Cuu-U'ó-c và Tân-U'ó-c đupc 
lâp bó-i su rirói huyét khác nhau thê nào? 

LÒ'I SÕNG ĐÕN VANG 
( T l e p t h e o t r a n g 165) 

i - i F f i n s íJe n'ni ni Uip. ììi nolè). Té ra 
V " " r " \ ' " ho chĩ biét có hai đêu đó là tôi thôi. 
Chao ôi I Néu có tôi nên càn phâi ăn-
năn, còn ngoài rakhôngđâng là tôisao? 

2° Hõi các quí đôc-giâ, chang nhũng 
chúng ta ăn-năn là đũ, mà còn càn 
phâi tin ó noi B ú c Chúa Jêsus. Vì 
đúc-tin là su ban-tú cũa Đúc Chúa 
Tròi — «La foi c'est le don de Dieu» 
(Pascal). Ta tin noi Đáng C ú u - T h é 
đê cho đòi mình còn đài ra mãi. O' 
đò-i biê't bao viêc phâi tin, mà tin ô 
Đáng Cúu-Thé thì lai ít nguòi và bô 
khó-khăn hon là tin ó di-đoan. 

Dãu vây, mong rang chúng t a c ú c â m -
biét chác có Đúc Thánh-Linh ô trong 
lòng, tìm thé biêu-duong Ngài ra môt 
cách rõ-ràng mà đáp vôi phái vô-thàn 
ràng : «Máy cái bang-cô- cúa các ông, 
tôi không càn giâi-đâp mà làm chi. 
Tôi nhân chác Đúc Chúa Tròi có 
thât hiên-hiên, tôi biét ràng Ngài có 
tái-sanh tôi môt dòi mói, dòi áy truó-c 
khi tôi chua tiép Đúc Thánh-Linh vào 
lòng tôi, máy ông khoa-hoc không tài 
nào biê't duoc , cũng phâi chiu thôi.» 
Câu đáp nàỳ dàu cho kê hiéu-kỳ kia 
chua thõa lòng duoc , nhung anh em 
có thê láy vây làm ta dũ ròi. Ta biét 

Chúa có hiên-hiên, ta tin Ngài môt 
cách quâ-quyét dàu rang không lliáy 
Ngài duoc . Kìa, bao quanh mình ta 
muôn vàn su-vât chúng ràng có Ngài 
cám câ quyên-bính. Khong-Tú nói 
rang: «Muôn vât sanh ra, bón mùa 
thay-đôi, còn nói Tròi là gì» (Van vât 
sanh yên, tú-thòi hành yên, Thièn ìià 
ngôn tai). Ông./. H. Fabrelà môt nhà 
côn-trùng-hoc trú-danh, chung ràng: 
«Châng nhũng tôi câm có Đúc Chúa 
Tròi hiên-hiên, mà lôi còn thây chinh 
mình Ngài nũa (Non seulement je sens 
que Dien existe, mais je Le vois même). 

Hôi quí đôc-giâ, muón cho dòi mình 
duoc dài trong Đúc Chúa Jêsus-Christ 
thì ta phâi môt lòng tin và ân-nàn, bô 
hét moi su khôn-ngoan co-xâo ó đòi, 
vì máy viêc áy chãng cúu mình đâu, 
trái lai, càng dìm mình xuóng duói vuc 
sâu. Môi phút la đi gàn dén Ngài, tin 
ô Ngài, mà không càn cây ô ngũ-quan. 
Ta môt lòng thông-công cùng Chúa, 
không càn dén ngũ-quan, không càn 
dén bát kỳ viêc gì là xác-thit. 

Nguyên Đúc Chúa T r ò i vì l ò n g 
thuong-xót cũa Đúc Chúa Jêsus báy 
gia-tăng các on-phuóc cho đôc-giâ, là 
nguò-i đá tin và ăn-năn. A-men ! 


