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"THÌ-GIÒ* LÀ T I E N - B A C ! -
(Hpp tai Ba-Iál tir 10 dê'n 20 Mai 1936, Hôi-<!on«< Mau-Hôi cliuyên lo sao 
cho Tin-Lành đòn rông kháp cõi Dông-duung và công-viêc xong-xuôi 
truóc khi Búc Chúa Jêsus trô lai. Tuy đupc tin mùng Mãu-Hpi cù* ba 
giáo-sĩ sang Xiêni-la, Ai-lao và Cao-mên, nhirng Hôi-đòng còn bieu-quyêt 
dành diên-tin gáp xin thèin ngay ba vi nũa cho nuóc Viêt-Nam. Đông 
nguòi Iàtn viêc trong virò-u nbo Chúa dà* là qui lâm, nlurng lgi-dung tlii-
giò dê làm viêc còn qui hon bôi phàn. Vãy, chúng tôi viêt bài này) 

TÔA SOAN BÁO i 

SS 1. Pho N g u y i n - T r ã i 

H n - n ô l . Bi\c-kỳ 

\Ù ngày hàng-phuc Đãng 
Christ trên diròng Đa-
inách, Sĩr-dô P h a o - l ô 
hròng hiô'l nhrrng ngày, 
giò*, nàm, tháng Chúa cho 
mình sông trên tràn-thé 

là qui-bàu diròng bao ! Nào may trai 
kiém ăn, nào sól-sáng giâng đao, nào 
nghĩ viêt tho-tin, nhút cũ* nhút dòng 
Phao-lô dà tu* ló là ngiròi muôn sóng 
mòt cuôc dói dày-dú, hũu-ich. Nhung 
kìa, biêt bao tín-dò hó-hũng, biê'ng-
nhác, măc thói-gian thám-thoàt thoi 
dua, nên Phao-lô càm Thánh-Linh mà 
hô mòt hiêu-linh oai-nghièm ràng: 
«Hãy Igi-đung thl-giò vì nhũng ngày 
là xà'u» (Êph. 5 : lf>). «Thì-gió là lièn-
bac,» càu tuc-ngũ cùa dân Anh ua 
hoat-đòng và có óc thirc-liên ãy há 
chang dáng làm khnu-hièu cho nguói 
kháp các giói sao? Nguói di buòn 
không llu'rc khuya dày sóm. xem-xét 
giá hàng, tìm noi tiêu-thu, buòn lúc 
rê, bán lúc dát, nói tóm lai là không 
«đàu-co,» thi còn hòng lòi lãi đên 

tièn ngàn bac van thé nào điro-c nũa? 

Thì-giò- bô phí. dõ kièm lai điro-e 

TPRONG dói vàt-chát ta càu lgi-dung 
thì-giò* thê nào, thi trong cõi 

thiêng-liêng ta lai càng càn hon nũa 
dê gày lãy co-nghiêp chang hè lun-bai, 
và dê mài-dũa nhũng viên ngoc sáng 
ngòi tièn mão tricu-lhièn muôn nám 
không tàn-héo. Thì-giò là môt Ihiên-
àn qui-bàu hon hè'l, song cũng bi 
nguòi la phao-phí bo*n hél. Anh em 
đà-đàn mòt lúc u? biéng-nhác. mòt 
gió ' i r? Lúc áy, giò á\ dã vô cánh vò-
hình bay mát, tièn ngàn cũng không 
mua lai dugc. Nào viêc lír-lhiôn, nào 
lòi làm chúng cho Búc Cbúa .lêsus, 
nào liêng yêu-lhirong'yên-ũi và nàng-
dó nguòi buòn-iàu, bói-rói, néu ta 
không làm và nói ugay bày gió. có lê 
lúc khác châng còn. linh-nghièm ;\ũa. 
Anh em muôn can-thàn lgi-dui i:ì-
giò chàng? Hãy nhó r: i tay 

vò-tir cùa Đúc Chúa Tròi íhro>*g i-
chép .ìhũng ngày cùa dòi 



Chinh Đúc Chúa Jêsus plián râng: 
«Đén ngày phán-xél, nguò-i ta sê khai 
ra moi lòi hu-không mà mình dã nói.» 

Vàng ngoc sáng ngò i . cô 
ro*m thiêu cháy 

T AM viêc dã dành, nhung cũng phâi 
xét xem công-viêc có giá-tri hay 

không. Đành ràng nguòi làm còng 
dáng duoc luong-bòng, ai cũng mong 
kiem duoc tiên dê uuôi sóng mình và 
gia-đình mình. Nhung chúng ta phâi 
có luong-tâm nhà nghe, coi công-vièc 
là mòt phân bôn-phân làm nguòi, tìm 
su thóa-mãn vì giúp icli cho dòi. Neu 
cl Irông-ngóng ngày phát luong, làm 
viêc ciiiê'u lê; cho qua năm doan tháng, 
thì ta dã bô mãt y-nghĩa cao-thugng 
cùa đòi nguòi. Đăt'đanh-đu lên trên 
tièn-bac, láy luong-tâm dê tánh luòi-
liiè'ng. đó là bi-quyêt trô nên mòt tay 
tân-tâm, trung-lín, đáng trong ò bát 
luàn chúc-nghiỳp nào. Công-viêc fa 
làm dáng kè là vàng, bac, bùu-thach 
dê xày nhà Chúa, hay là gõ, cô khô, 
rom-ra sê bi dót cháy, áy dèu do có-
tích thúc-giuc ta là tót hay xáu. Ông 
Ghadwick, môt nhà truyèn-đao trũ-
"anh, dã hoc biêt nguyên-tác ã'y tù 

hòi tr.o-áu. Ông nói : rTôi lau giày 
cũa thân-pho [ôi p \&-au\* cho xong 
chuyên. Nhln giày, 
bòi lòi muc-su inój 
đánh giày ch i bóujg 
dè chínb Búc Cluì-
là viêc tàm-lhuòii 
theo mòt nguyên 
khòng hê lìa k: • 
viêc duòng nh : ìiiL 
'hún Jêsus.?> 

bi cáo-trách 
i : râng phâi 

iròng nlur 
o di. Thât 
inì dã làm 

.•'ìi-uiídì ma lòi 
ià jiliâi iàm nu'i 

• ho chirii Du. 

Bô'i nũv toì 

dâu. •: i 

tán tuòi 
dén: N; 
th'n thu rní. 

• p n c u t - d ô n g 
o >» Qua thê, 
nwVr^õt.«'l thòi-

« • ; : 1 >• V p 
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du- i môt cuôc chiên-tranli tàn-khóc 
hor. hêt. Đã chiém duoc xú Ê-thi-ô-
bi, lliù-tuòng Mussolini còn ôm chăl 
duc-vong khôi-phuc dé-quõc La-mã. 
Tũy theo lòi tiên-tri trong Kinh-Thánh, 
ôngcóco thành-công, nhung su thành-
công áy chĩ thuc-hièn sau khi gây nèn 
biêt bao cânh-trang thuong-tâm thám-
muc. Su thành-công ãy cũng chĩ nay 
còn mai mát, vì khi Cúu-Chúa tái-làm, 
còng-nghièp bá-cliú kia sê tan-tành. 
dò-nát. Vây, truôc khi bão-tó nôi 
dày, đêm tói bũa giâng không ai làm 
viêc duoc nũa, chúng ta phâi lgi-dung 
môi giò phúl vùn-vut qua di đê làm 
cho nuóc bình-an cùa Đúc Chúa Jêsus 
mau lâp vũng trên măt dia-càu. 

Gu*o*ng Chúa dè" lai. ta 
hãy soi chung 

f^HÌ thi-hành chúc-vu trong vòng 
hon ba năm, Đúc Chúa Jêsus dã 

lgi-dung hêt thì-giò, nên dè lai môt sir-
nghièp muôn dôi bát-hù. Kìa, hon 
thù-nghich mài nanh dũa vuõt chô 
dip hãm-hai, nhung Ngài cũ dên xú 
Giu-đè tién-hành chúc-vu, vì biê't rang 
nêu Đúc Chúa Tròi không cho phép, 
thì châng ai làm chi noi nguòi di theo 
ỳ-muón và gánh-vâc công-viêc cùa 
Đúc Chúa Cha. Đòi Ngài dài hay 
ngán? Cái dó khòng quan-hè, vi 
nhũng dip-tiên qui-báu, ngân-ngùi và 
cân-kip kia, Ngài đã lgi-dung hêt dè 
sóng mòt cuôc dòi dãy-dù có Đúc 
Chúa Tròi làm trung-tâm. Dàp tãt 
lũa căro-hòn, đep tan mây sàu-thàm, 
Ngài cú bình-tĩnh đi tói cái dich cao-
sièu. Hoat-dông và sót-sáng, Ngài 
phân ràng : «Trong khi còn ban ngày, 
Ta phâi làm tron nhũng viêc cùa 
Đáng dã sai Ta dén ; tòi lai, thi khòng 
ai him vièi dugcw (Giăng í): 4). Ngày 
sáp qua, còi mãt tròi lân, ròi tói-tăm. 
Anh em có nghe tiéng gáp-rút kêu-goi 
mình sôt-sãng vun-lrong đao-đúc và 
sanh lòng vèu-thuong d â m - t h â m 
r h ă n g ? - V . n. li. 



CHLTO'NG-TRÌNH HOC T R O N G T R I W N G CHUA 
«Cô (jiáo-sir nào giõng nhiv Ngài :hãng ?... Đèu chi tôi chũng thcig, 

xin Chúa chĩ-dqij cho tòi» 
( G i ó p 3B : 22 vn 34 : 32) 

1. Nguò-i dinh llieo hoc phâi hiêu- tuyèt-đói trong truòng đôc-nhút nây . 
biet nhũng lè'so-hroc cùa on cúu-rôi 9. Môi sanh-vièn phâi Iheo hoc het 
và«gângsircnhìn-biè'tNgài.)(C)-sè(>:3). cl i irong-tr ình cùa nhà truòng, phai 

o 14 .> i. » h o - g i á o 
«nl!U môt 

2. II <> c 
khòng inà'l 
t ien gi, — 
•khôngcãn 
tièn. không 
dòigiá»(Iv 
sai õó : 1). 

3. H o c -
sanli nào 
cũng (Ui-oc 
G i á o - s \i 

y ê u - m ê n , 
và c h ă m -
nom luôn. 

4. Chang 
có s a n h -
v i c n n à o 

Muón liúl "Riinli nA"K 

phâi hoc- trong lóp khòng vìra súc 
minh, nhung ai náy duoc hoc ò noi 
fài-năngm'mhcó thè niò-mang hon het. 

5. 'Phâi hoc h í t câc bài. Ai trái lê 
dó thì đáng bi nhièu su sùn-phat khác 
nhau. Sanh-vièn nào quâ-lang_khôi:„ 
chiu hoc-hành, Ibi suot đòi mát cá 
daùh-dir, chju khò-kh-.n, vô-quy5u, 
nghèo-túng mãi vè phàn íhiêiig-liêug. 

6. Òng Bóc-hoclà Báng b'.ct .;-.oi -
ò moi n o i ; ông iróc-ao đuoe íhó 
công và thân-thict vói mói - i 

7. I5ài hoc nào cũng co v 
sanh bông - trái trong :>•' • i 
vicn và kbiétt ho săn-s:V.i'4 " 
viêc Ihánh-khiêt, hũu-icii. ' . * 

X. Ỳ-chl cùa òng Bóc hoe tV ; 

liũy víio hoc Ironn trir 

đóngđ ali ti 
mà th' ĩhvag 

10. Khtfe: 
òng Bò---r.. 
giài-lri •.iio 

H. Ni*3^ 

đ ú- a t r è » 
( M á c 1 0 : 
1 5), p h â i ' 
chõi-bô cà 
su- k h ô n -
ngoan cùa 
t li é - g i a n , 
phái u ó c -
ao biet rõ 
«Búc Chúa 
J è s u s -
Ch r i s t , và 
B ú c C h ú a 

. J C S U S r 

C h r i s t b j 
fcpPCò 2 : 2) 

Úâ. Chlnh 

Ul-VI 
íuftè. 

ìraLóp n-iv goni 
(fcc-tàp nhân-biè't 
rajlQÌ su, ô moi 
Blhi-hành mòt 
2»h-tè cùng làm 
Ùangngày. 





Sóc-sãi.—Vp-tôi đau Irâi qua bóntháng 
trò-i, nhièu plicn liròng vè vó-i Cliúa ò-
Phú-an và ò- Càn-lho -. Song Chúa ciurn 
cliojjliép ; nay đtrpc Ngài đua vè dén què-
luro-ng (Sòc-sài), vp- lòi đã ngú yèu trong 
Cliúa hòi 7 giò- sáng ngày 13 Juin, đè" lai 
uéii con tho- cho tôi, môt con mó-i năm 
tháng, chác phâi uõiig sũa ho luôn mà 
chiu. Xin ông hà nhó- càu-nguyên cho 
lòi, rât cám o-n. — Trhn-nggc-Giáo. 

Bon-hôi Irân-trong clllfl buòn cúng ông 
Truyên-dao Tràn-ngpc-Giáo, và nguyên 
Chúa yèn-ùi ông.—Thay măt chi-hôi Sóc-
scìi: Trăn-xuăn-Hi, 

1'ij-mo.-iMio- l.lnìa mó-i mô- cupc I'hyc-
lurng lù ngày 26 đén 28 Juin, có niò-i òng 
bà G. C. Ferry, ông bà P. E. Carlson, ông 
Chũ-nhiêui Lê - văn - Qué, ông Muc-su 
Nguvcn-Dàng và ông Truyèn-đao Tràn-
nhtr-Hõi giâng giúp ba ngày đêm, két-quâ 
dirrrc hai nguòi tin Chúa. Só tièn chung 
cupc dir lai đirp-c 1$88. 

Tôi cũng xin quí-hôi càu-nguyên cho 
chi-hôi dây ba dièu : 1) Cô tièn đóng tièn 
đát mói tháng 5$00. 2) Tín-đò dircrc nên 
thánh, bô hét y-tirông cũ. 3) Anh chi 
trong llòi-Thánh biél yèu nhau và cũng 
yên đén linh-hòn cùa nguòi ngoai nũa. 
Điro-c nhu- vày thi tòi rát ta on Chúa cùng 
hét thày anh em chi em yêu-dáu trong 
danh Dáng Christ. — Ngagcn-chdu-Thòng. 

Xi> MÍÍVJI chií' l.'i.OOO s á c h *<-.c <|ui v o u s U M C I K U |4<Vi <Ti b õ n n i r á c ngoí i i 

CfSn - tho*.—Tnrò-i- cáin o-n ông Chù-
nhiêni Thánh-Kinh Báo vi nghe tin tòi 
đau nên cò xin qui-hòi càu-nguyên cho. 

Sau dáy tin cho qui-hòi hay tôi hièn-
diên ò- càn-tho- mà lo vi?c Chúa ; có ông 
Võ-thanh-Thòi dén liép giúp lôi, nên tôi 
vân lo viêc Chúa xiilur nguòi gàn chét ô-
giũa nguò-i gàu chél.» Xin qui-hòi nhó 
càu-nguyên cho lôi đirp-c on thâng ho-n 
tàt-binb. Rát cám (rn\ — Ki'ên-công-Th(io. 

T a m - b ì n h và Cai - ngan.— Hai tlôi-
Thánh đã đem vè gàn càu sál Ba-kè, làng 
Mỳ-thanh-trung ròi; xin qui òng bà cú 
càu-nguyên cho sy xày-cát nhà giàng 
điro-c i i i h u hoàn-thành. 

Tù nay vè sau ông hà có gò-i tho- cho 
tôi thi đè bao tha nhu sau dây: PIKIIII-

hũ-u-TriK, Hòi Tin-Lành Mg-thanh-lriing, 
Tam-bình, Vĩnh-long (Naiu-kỳ). 

TRUNG-KỲ 
Nha-trang. —Chi-hôi chúng tòi cò mò-i 

ông Muc-su- IIuynh-vàn-Ngà giâng hó-dao 
tù ngay 4 dén 6 Mai, mõiđêm nguói ngoai 
dén nghe giàng rát đông và yên-lăng, có 
7 linh-hòn đén cùng Chúa. 

Tòi đau binh rát hièin-nghèo, néu Chúa 
khòng chũa, khòng ai làm lành đirp-c.xiii 
qui thánh-đò nhó đén lôi iníi càu-nguyên, 
tôi rát cám o-n.— Tr an-Dĩnh. , 

Djiring. — Cám-ta ó'ti Dúc. Chúa Trói 
vã anh chi ycu-dáu trong Dáng Christ dã 
càu-nguxên nhièu cho vp- chòng lòi tò-i 
xú Djiring dè lo trpng-trâch Chúa giao 
cho. Chúng tôi lói xú Djiring ligày 28 
Juin 1936.. Có ông L. Ourgaud mirò-ncho 
môi nhà gach bón thirúc vuông ù đó, dè 
lo làm nhà giàng bàng tòle vè sau. Cho 
dát nhà nirúc cho đô chùng ho-n nfra niâu 



in-đò Hôi-Thánh Trà-ôn, Natn-I.ỳ, dâng 
môt xe máy còn lô't đ? giúp lôi <li hàu 
viêc Chúa. Càu-xin Cluìa bnn nhiêu plmòc 
clio ông Hinli trong su tù-lbiên này. 

Xin nhò qui ông l)à anh chi yêu đáu 
trong Chúa nhó" dén viêc Chua nió-i niô-
ô- Djiring, là xú đôe-đia, nià càu-ngu\cn 
clio các vãn-đè nay : 

(1) Vo- chòng và hai con tôi có súc manh 
và tri-khôn cùa Chúa bnn cho đ5 day 
nguòi mpi biét rõ Chúa Jèsus là Dáng 
Cúu-Thé cùa ho. 

(2) Cho có đù vàt-lièu dc xây-cál đèn 
thánh cho nguòi Mpi nhóm lai 11)0- Chúa. 
Tòlc clurn có, cây ván cun chira xong vi 
trò-i mira hoài. 

(3) Tièn chúng tôi có it, còn viêc phâi 
làm tlii nhiêu vi là chô niòi iuò--niang. 
Néu có nhà lú-lhiên nàođirp-c Chúa càiii-
dông lòng nhièu thuo-ng-xót dén đòng-
l)ào làn-cãn, xin gùi tièn nhièu it cho ông 
Muc-sir H. A. Jackson ù Dn-lát, hàu lo mó-
tlinng viêc Chúa trên miéng dãl niòi này. 

(4) Òng Ourg-iuđ lo giúp viêc Chúa môl 
it.là imròii ngiròi Mpi làm môt nhà tranh 
dài 12 thiròc, ngang 6 Ibuòc dè tam cho 
ngiròi Mpi uhóin lai. Xin càu cho y ('.húa 
dirorc tliành-iuu òc l . ô mó-i. Chúa da mò 
cùa ròi, càu cho có nhièu nguò-i vào cùa 
cúu-rôi cùa Chúa Jèsus-Chrisl(Khâi-hu\ èn 
3 : 8 ; Giăng 10: 9). 

Anh enì yêu-dãu gòi tho- cho tôi, xin 
dè hi nhu vày : M. Trinlì-un-Meo, Mixsĩon 
Eoangéliqtie, Djiring (Annam). 

Vinh. -Ngày 23 Juin 1930, lúc 9 giò-, nôi-
ttròng ông I.è-kl ác-Tuo-ng, chãp su cũa 
lii'ín hòi, đâ lír-già con duòng đày-đãy 
chòng-gai niá òc vào Thiên-thành, Ifl 
no-i jèn-nghì dòi dòi. Trong djp dau-
dòn này, tôi thay mãt Hòi-TI-áiih Ibành-
thtrc chia'.huòn cùng ông và tang-quyén, 
Dgliyêu Chúa yên-uì ông và quy-quyén 
bô-i lòi này : •Plnrôc cho nhũng nguòi 
chét, là ngiròi chét trong Chúa vi 
nhũ-ng nguòi áy nghì-ngo-i khôi su khò-
nhpc» (Kliil 14: 13). Xin Chúa nl ác cho 
ông cùng quy-quyén. nhò rang cl fng bao 
làu nũa minh sê il.ip mSt nguòi lãt vêjl-
dáu no-i khòng-truiig trong ngày Chúa 
tái-làm.—Tluiji iniil Ilòi-1 háiih : l.ê-Châu. 

lHHIH^^^SHBfl̂ Hflfl̂ ^^&X^^^E29 

Hà-nôl. — Cám o-n Chúa, Ngài dá đát-
dân lôi vào hàu viêc Ngài trong nhà in 
cùa Nôi Tin-Lành Dông-Pháp tai Ilà-nòi 
l ír l o r Mai 1936. Xin qui ông bà càu-nguyên 
cho tôi có đù o-n Chúa dè lo viêc Ngài. 

Qui ông bà, ai inuón viét thp-riêng thám 
tôi, xin dè nhu sau này: Yũ-đan-Chinh, 
phó Quùn-lỳ nliã in Ilòi Tin-Lành, 1, I'ho 
Nguỳên-Trãi, Hà-nói. 

Tur-nhlên.—Chúa da trà lòi càu-nguvèn 
báy làu cũa bôn-hôi, nèn ngày 27 Juin, 
Ngài đff dân-dát hai lôi-tò Ngài, là ông bà 
Hô-dírc-Thóng, dén Tir-nhicn hàu viêc 
Ngài. Chúng lôi rát ngp-i-khen Chúa vi 
dirò-ng-lói cũa Ngni đõi vói ông bà rãl la-
lùng. Ilòm sau, 28 Juin, anh em trong 
Hôi-Thánh hpp lai đóng-đũ dc licn-biêt 
ông bà Vũ-dan-Chinli yit hoan-nghinh'òng 
bà Bòđírc-Thõng. Lai có<5 ông Muc-su 
Jean I'uné vè giàng-đay môl bài rãl ( 5ni-
đông, khién Irong giò- nghièm-trang thnnh-
khiét ãy, ai cũng yèn-lăng, lu hôi lòng 
mình dói vòi tiéng kêu-gpi thiél-tha cùa 
Dúc Thánh-Linh là thé nào. 

Nhon dip ông bà Yfi-dan-Chinh lù-biêt 
Hôi-Thánh Tir-nhiên dè ili Hà-đòng hàu 
viêc Cluìn, Hôi-Thánh cô kinh-lăng ông 
bà mòt món quà Ihièng-1iéng, lúc là môt 
bírc truòng, có hai câu ràng: «/í<ì/i lay 
trang vun-trong cày Gido-liôi, tãc lòng son 
chwu-iqng ánh Thiên-cung.» Sau máy giò 
trò chuyên vui-vê, nòng-nàn, ai náy thàm 
nguyên Dáng Toàn-nàng dãn-dâl òng bà 
Chinh và ban o-n giúp-ilũ ehúc-vy ông bà 
Dô-dìrc-Tbõng dè hàu viêc Ngài lai bôn-
hôi dirp-c kél-qiiâ mỳ-inãn. — Tho-kg: 
Nguyên-diitj-Hirii. 

Mè-tri (Hà-ctÕT ()>. — Dã máy i-àm nay 
anh eni chúng lòi lliuôc làng Mc-lii cú 
uó-c-ao đirp-c iihóni-hpp tliò-phirpng Chúa 
buôi sáng Chúa-nhu-t ngay trong làng dè 
làm sáng danh Chúa. Nay nhò su sáp-
đăl cũa ông Muc-su Jean Funé, su nlóm-
hop ãy dã bât dàu có : Ngày 5 Juillcl, anb 
em chi em tin-đò vui-vê láy tàm-lliàn 
thò-phupng Chúa. 

Theo guong các chi-hôi khác, anh cm 
chúng tôi cũng nhúl-đinh dâng lièn giúp 
viêc truyèn-đao Thup-"g-đu. Xin anb em 
nhò càu-nguyên cho, nãm nguòi đir-bi 
chiu phép báp-lêm, và cho viccChúa duoc 
kcl-quà niay-niãn. Dn-ln!—Mi)t liu-dô. 



B.i i-giang. — Viêc bõ-đao đirpe Chúa 
ban on nhièu lâm I Só là giàng có sáu 
đèm lliòi, nlnrng vui thay, máy ilcm sau-
cùng su thinh-già càng đòng dê'n nói 
klinng có chS mà ngôi, ncn chúng lòi 
giàng llièin hai đêm nffa, túc là tù 4 ilên 
11 Juin 1936. Kêi-quà duoc 5 ngirò-i ăií-
hăn tõi. Thât cám o'n Chúa! Vây-, sin 
qui ông bà nhó1 càu-ngu\cn cho các hôi 
giong uià chúng tôi đã gieo. —Litu- văn-Mõo. 

CAO-MIÊN 
Kampot.—Truóc đây vo tôi làj^guyèn-

thi-Mão mác phâi binh điéii; nhò o'n 
Chúa han pluróc và niiàm lói càu-nguyên 
cùa qui òng bà, nay vo tòi dã binli-pliuc. 

Vây, tòi Wàn-lipng it lòi cám on qui 
ông bà có lòng chiè'u-có.—Nguyln-an-Cu. 

o • o 
Tin s a u - c ù n g 

Thánh-Kinh hoe-đu'ò'ng, Tourane.— 
VI bììng Chúa cho phé|> thi dén ngày 11 
Septembre 1936 chúng tôi sê klial trirò-ng. 
tlièn van còn có nliièu hpc-sanli cũ và 

mói clnra gòi tò- khai-lrinh vè cho lôi đ í 
xin phép nliflp triróng. Tù nay dén cuói 
tháng Aoúl, xin gô'i theo đia-chĩ sau này: 
Monsicur II. II. Hazlett, Villa Heniíelte, 
Hue Champouđry, à Dalat (Aunam). 
—Đõc-lioc II. II. Ũuzlelt. 

Dalat.—Khi tôi đi llõi-đòng Hà-nôi, ra 
găp rc, con và ba cháu, lòng vui-vê mol 
ngày bòng cháu, dói vói linh-hôn ugiròi 
ngoai diròug nhir lat-lèo vày, ncn Chúa 
dùng roi day tòi : Tliinli-Iiuli cháu ngoai 
tôi, là Vũ-dan-Bàng, đau gàn chét, môi 
anh em iihóm lai, ông Muc-sir Iloàng-
Irpng-Thùa xírc dàu càu-nguyên, Chúa 
chũa lành túc-lhì. 

Sau khi áu-nàn tôi ròi, thi Chúa sai tôi 
đén Hôi Thanli-hóa, Vinh, Hà-tTnh, l lué, 
Tuy-hòa, ròi vè Dalat. Tôi giâng phán-
hirngchocác Hôi, nhô Chúa kèu-gpi e i 
thây 33 linh-hòn tró lai cùng Chúa. Khi 
đi Iruyèn đao vè gàn đén Dalat, thi xe 
ô-lô lón bô 'ai đèo mà lòi' van ngòi yên. 
Ta O'n Chúa ! — Plum-đình-Licu. 

GIÀY CHÚi 

XĨGAV kia có môt ông theo phái 
^ ' boái-nghi dén hôi môt bà già dót-
nát ràng: 

— Có phâi bà là môt nũ thánh-dô 
cùa Búc Chúa Jêsus-Christ không? 
Hôm nay lôi muón biêt ngirói tbánh-
dô là Ihc nào? Bà có biét chi vè dao 
cùa Báng Christ ? 

Bà áy lièn dáp: 
— Tlnra òng. ông dir biét lòi CÓ phái 

là niòt dúa hoc-trò nhò đâu mà khòng 
QÓ thê cál nghĩa rõ các <lêu áy đirgc. 
Song chinh minh lòi chì biét inòt dcu, 
áy là lòi tin cách quâ-quyét chác-chán 
ràng tòi dá diroc cúu bòi àn-dièn cúa 
Búc ('húa Jêsus-Christ. Và bói cóáy 
tôi đirov. vui-mùng Irong dói này, và 
lôi cũng tiông-cày vào niróc thièn-
dàng trong dòi sau nùa. 

Òng kia lai hôi nfra : 
— ua, bà chi biét bao nhièu iló thôi 

sao? Chác bà còn biét nhièu hon 
nhfrng su* áy n&a chò? Vày dã đtroc 
cúu ròi là thê nào? 

Bà áy đáp rang : 
— Sir diroc cúu-rôi cùng vi nlnr Đúc 

, GIÀY TÔI 
Chúa Jêsus-Christ dã di dòi giày cùa 
lôi, và tòi dã đi dòi già)' cúa Ngài. 
Túc là Ngài dã chiu ô trong đia-vj ô-
ué, tôi-lôi, xáuxa triróc kia cùa lòi, lúc 
là Ngài dã lliay-lhé moi sir cùa nguòi 
cũ tôi. Mà hôm nay lôi lai điroc ô Irong 
đja-vj tliánh-sach, viiili-biên cùa Ngài, 
và sè duoc hién-hóa giong nhir Ngài. 

«Ngtròi dã vi tôi-lôi chúng ta mà hj 
vét, vi sir gian-ác chúng ta mà bj 
tlnròng)) (Ê-sai 53: õ).—Hà G. C. I'erry. 

• • O 
NGQN LU'A DIÊM-SANH 

T7" HOA-HOC Ihuc-nghièm chúng 
ràng dàu la không càn nhân-hiél 

tô-tiròng, diêm-sanh vân nàj' sâng vì 
dã giâi-lbc, và giái-tbê vì dã hu'-nãt. 
Trong inôt vài co-hôi, sir khôn-ngoan 
cao-siêu cúa Ihc-gian rù-quén tin-đõ; 
nhung này, súnh vói sir khôn-ngoan 
cúa Đúc Chúa Tròi Irong Đúc Chúa 
Jêsus, nó chang qua là dièin-sanh cháy 
hùngdóthôi. Sir khôn-ngoan llié-gian 
có lê cao-siêu, nhirng chĩ lam-thòi và 
giâ-dói, vì là hòng-lrâi cùa loài n^uòi 
lur-hoai. — T. K. B. 



CITU-CHUA KEU-GOI VA GIIT-GIN 
T/"HI lòi còn đuong nliô, nghe nôi 

VÍ đao thì lòng lòi dã ira-thich ; 
song sir ira-thích và hiêu-biét dó vân 
còn l ì i -mù. . . May lliay! Bên năm 
1924, găp đao Tin-Lành, Chúa kêu-goi, 
tôi lièn quay dàu ăn-năn tin Cluìn. 
Lòng tôi vui-vê vô-cùng vì biè'l chác 
tôi dugc tha, linh-hòn dugc cúu. 

Sau khi càu-nguyên, tôi còn Irù-
chuyên vói ông truyèn-đao vài giò-
dòng-hò dăng nhò ông cliĩ-hăo càch-
thúc Ihò-phugng Chúa. Boan, tôi 
tù-giă ông truyên-dao mà vê nhà. 
Đcn lúc ăn corn, tôi lièn cúi dàu càu-
nguyên, không nhút-nhàt gi câ. Tù 
dó nào inc, nào vg, nào là anh em chi 
em đên biê'l tôi tin Chúa. Ban dàu ho 
dùng nhièu cách khuycn-răn. Kão lòi 
phâi bô, môt phâi bò, hai phâi bõ dao 
áy đi ! ! Nôi gi, khuyên gì, song thày 
tôi môi ngày càng lán-tói trong đao. 
Kê đê'n rày-Ia, quàt-màng cũng vô-
hiêu; thàm chi xóm-làng cũng ghcu-
gliét. Su hát-bó dó dai-dâng cho dén 
ba bón năm truòng. 

Có mòt đêm no tôi nàm ngú, nùa 
dèm giut minh thĩrc dày, lièn suy-
nghĩ: «Nêu hu Chúa mà môi ngày chĩ 
thày su khò-sò, thà bò là hon !» Cũng 
lièn trong khi đó có môt tiê'ng ó- trong 
tàm-hõn tói phán - kháng lai: «Tin 
Chúa mà không làm sáng danh Chúa, 
cú làm cho nhièu nguòi khác váp-
pham, thà không tin. Vì nhu vàv lòi 
càng năng hon nguói chua lin.» Đêm 
tăm-tÓi dó Búc Thánh-Linh càtn-đóng 
lòng tôi, nuóc mâl dàm-dê. Tôi tuông 
trong dòi sóng cúa tôi không có đêm 
nào kho-sò han đêm đó, cũng không 
có đêm nào vui-mùng hon dèm đó, là 
dèm mà Chúa đã cho lòi loàn-thãng. 

Trong lúc hát-bó, Chúa có kêu-goi 
em tói ăn-năn tin Chúa. Bên năm 
1927. Chúa có mò dáng kêu-goi tôi đi 
hpc Kinh-Thánh tai Tourane. Đen 

năm 1929, Chũa kêu-goi vg tôi tin 
Chúa. Bên năm 1983, Chúa kêu-goi 
bà thàn tôi trô lai cùng Ngài. 

Hiên nay vg chòng tôi hàu viêc 
Chúa tai Quáng-ngãi. Truóc kia vg 
chông tôi son-sê, nlurng bây giò Chúa 
cho tôi dã dugc hai con, mòt châu 
trai và mòt cháu gái, câ hai dèu khoc-
manh. Thât cám on Cúu-Chúa vô-
cùng !— Trmjêii-diH) Lê-lăn-Săng, 

BÍ-QUYÊT ÁY LÀ GÌ? 
r i T , UC truyèn mòt hoa-sĩ đã tìm ra 

mòt thú Ihuóc màu dô la-kỳ-, rãt 
Uroi-thám, lót-dep không gi bang. 
Hoa-sĩ qua dòi nhung không truyèn 
lai cái bi-quyct cũa Ihuóc màu đó la-
kỳ đó cho ai câ. Sau khi hoa-sĩ áv 
thò boì cuói-cùng, nguòi ta thãy ò 
trên nguc hoa-sĩ gàn bên trái lini môt 
vct thuong uhuóm màu đô tuoi. Vêt 
thiro-ng áy mô- tung cái màn bi-mât 
cho ta tháy rõ thú thuóc màu la-kỳ đã 
làin cho nhfrng búc hoa cúa ông áy 
dugc giá-tri lón. Thú thuóc mùi áy 
chính là huyét cúa nguòi mà nguòi 
dã dùng dê tò-dièm nlurng búc hoa 
cùa mình vàv. 

Truyên cô này cho ta biét mòt lê 
thât thiêng-liêng rát t h à m - t h ú y . 
Nhũng công-vicc cũa chúng la hát 
luân trong giói nào phâi do noi làm-
luiyê't mà ra (làm-huyét dày chĩ vè s y 
yêu-thuong Ihál lòng). Công-viêc 
không phâi bôi tìnli yêu-llurong cũng 
tira nhu dám suong mù găp súc nóng 
cũa măl trói dành lan bay đi vày; 
nhung nhũng công-viêc bôi linh ycu-
thuong mà ra thì còn lai mãi. Ãy 
chính ngon lùa yêu-thuo'ng là giâ-trj 
thât cùa công-vicc chúng ta. Mà chính 
Búc Chúa Jêsus cùng phâi dùnghuyêl 
Ngài tò-điêm cuôc dòi cùa biét bao 
tôi-nhon cho dugc đcp-đê, ruc-rõ , 
thánh - khicl. - Duona-iiliù-Ticp dich. 



Q U Y E T circn vo* MU 
I. Trong phòng già'y ông đóc -

hoc Mai-so*n 
Mai-so*n.— ông Thiêt-tâin, mòt 

nguòi theo dao Tin-Lành, hiên làm 
giáo-su- dirói quyên ta, vãn khoe ràng 
mình đuoc Đúc Chúa Jêsus han cho 
mòl tàin-hòncao-thugng. Ta muón biét 
òng có phâí là tay năng thuyêt năng 
hành chăng. Đê òng vào dày coi. (Có 
liêng (jõ ciìa). Mói vào ! 

Thiè't-tâm.—Chào òng I 
Mai-scn.—Chào ông ! Moi òng ngòi 

choi. (Dài ra giong giêu-arl). Nghe 
nói òng gàn thành-hòn vó-i mòt trang 
thicu-nũ giàu-sang, tinh-anh lâm 

Thièt-tâm.—(7Vii măt nlurng lai 10 
vè tu-hào ngay). Da, thua òng, gàn 
thãnh-hôn thì có, nhung giàu-sang và 
tinh-anh thì thât là không. Yi-hòn-thê 
cũa lòi là mòt nguòi nghèo-khò, đui-
mù, rát dáng thuong-xòl. 

Mai-som.— (Lám bò ngqc-nhicn). 
Nghèo-khò I Đui-mù I Ông sê cuói 
mòt nguòi vo* nghèo-khò, đui-mù ! 

Thièt - tâm.— (Binh - linh). Vàng. 
Nghèo-khò nhung có tà'm lòng giàu 
đúc-hanh, dui-mù nhung cò linh-hòn 
sáng-suõt. 

Mai-so*n.— (Cá cuòi). ô i ! Nhà 
hiên-lriél I (Bõi ra vi' nghicm- nghi). 
ôngTliiét-làm, tôi có mòt tâin-suinuón 
ngò cùng òng, hay nói là mòl lòi 
klmyèn thì dùng hon. ô n g không nên 
đê môt nguòi han trăm năm dui-mù 
ngăn - tró buóc đuòng tién-thũ cùa 
minh. Phâi cuói mòt nguói vo có hoc-
thúc và giàu-có mói là khôn-ngoan. 
Bòn-tânh nguòi đòi văn chon phàn tót 
hon câ. 

Thièt-tâm.—Da, thua ông, nguòi 
dòi thì nhu vây, nhung nguòi đao thì 
phâi khác. Néu vì ỳ-trung-nhon găp 
lai-bién, hóa ra nghèo-khò, dui-mù, mà 
bòilòi nguyèn-iróc, thì thât không dáng 
mang đanh-hiêu lin-dò Đâng Christ. 

Mai - so-n.— Thôi, nói gàn nói xa 
chang qua nói thât, lòi muón gà con 

gái cùa tòi, là Lè-vàn, cho òng. Nódã 
thi đân Tũ-lài, rát giói âm-nhac, chac 
có thê làm nguói han dòng-tâm dong-
chi cũa òng. Tôi hàng lòng cho nó 
Iheo dao Tin-Lành 

Thiét-tâm.— (Xgàp-ngtrng). Thua 
òng,... 

Mai-so*n.— (Làm bò không nghe). Vê 
cũa hòi-mòn, tôi xin nhuòng truòng 
Trung-hoc này cho ông quán-dóc. Tôi 
láy danh-du mà húa chu-cáp cho ngiròi 
mù kia suót dò-i. Tòi dã quyêt-đinti, 
không hè dòi v. Néu không ung-lhuàn, 
òng sê phâi ra khôi nhà truòng này. 
Tôi cho òng môt luàn-lê dê suy-nghĩ 
càn-lhán. 

II. Cánh nhà nghèo 
Tuyèt-lan.—Đúc Chúa Cha ô trên 

tròi dã láy làm dcp lòng mà hát tôi dui-
mù, lòi không dám oán-trách. Ta on 
Ngài, Ngài dà cáin-dòng anh Thiè't-tâm 
đên nôi anh chang lìa-hò tòi. Ngài lai 
cho anh tìm đinre viêc làm nên chúng 
tòi có thê Ihành-hôn cuói tháng này. 
Có tiéng giày đàn thang làu, chác anh 
Thiê'l-tàm đá đi day hoc ve. 

Thièt-tâm.—(('/> gin/ng vui-ve). Em 
Tuyê't-lan I Em có vui không? Anh 
làng em đóa hoa hòng tuoi-dep này. 

Tuyèt-lan.—(Tiroi-ciròi). Em sung-
suóng lám. Lòng yêu-tlurong cao-
thuong cùa anh khién em câm-dòng 
khôn xiê'l. Em chí àn-hân mòt dèu... 

Thièt-tâm. — (Biu-clàng). Xin em 
đúng àn-hân chi câ. Tuc-ngfr Pháp 
có càu: «Trong con đau-khò ta mói 
biê't ban mình.» 

Tuyèt - lan . — (Sùng-sot). Ò! Anh 
Thièt-tâm I Sao anh nói ngàp-ngúng, 
thòn-thúc nhu vây? 

Thièt-tâm. — (Quà-quyêl). Anh có 
môt viêc rát thuong-tàm, đáng lê phâi 
giáu em ; nhung vì em đã hôi nên anh 
phâi tò cho em biêt. ô n g đóc-hoc 
Mai-son ép anh bõ em đê cuói con gái 
òng; nê'u khòng ung-chiu thì ông sê 
duôi anh, nhung... 



(Ngã làn bên giiiòng). 
. T h l è ' t - t â m . — Nlurng lòng yêu-

thuong cùa anh dòi vói em chàng vì 
dó mà lay-chuyèn hoăc giàm-bò-t; trái 
lai, anh càng Ihuong-mén em bòi-phân, 
anh quyêl cùng em chia-xê moi cành-
ngô ô dói . Chúng la ci'r hêt lòng nhò 
Chúa săp-đăt moi sirvà binh-virc minh. 

III. Trong phòng t iêc eiró-i 
Thiè't-tâm. —Tòi xin cám on thãn-

bâng eó-hũu và anh em trong Hòi-
Thánh dã dén dáy chung vui vó-i vo 
chõng tôi trong bũa tièc nãy. Tòi mát 
chúc giáo-sirò t ruòngTrung-hoc Yièl-
minh, nhung duoc Chúa ban cho mòt 
nguòi ban trăm năm hiên-dúc. 

Muc-su* Thircrng-minh.—Trong 
dòi ai náy chuông phú khinh băn, coi 
thuòng đao-nghĩa năy, ông Thiél'-lâm 
dã Ireo cao guong sáng cúa môn-đò 
Dáng Christ, thât dáng khen lám. 
Chúng ta nên cú hét lòng nhò-cày 
Chúa mô- duòng cho òng. 

(Có tiêng gõ ciìa) 
ThiSt-tâm.—Môi vào 1 
Mai-so*n.—(Tum-cuài, tay cám bô 

hoa) Xin chào các ông bà ! (Nói vái 

năy dê tô lòng kính-phuc môt môn-dô 
Đáng Christ dã lôn cao dao-nghìa. 
Nhung truyên xây ra báy làn ch! do 
lòi muón thú-nghiêm ông, xem ông 
thàt có lâin-lình cao-thuong chăng. 
Néu ông Iheo lò-i lôi mà bõi nghĩa, thì 
tòi dã môi òng ra khõi truòng Vièt-
minh thât. Nhung nay tôi xin nhnòng 
quyèn quán-dóc t ruòng áy cho ông, lai 
táng ông cá nhà truò-ng và hét thây 
khí-cu dê tô lòng kính-phuc môt bâc 
chính-nhon quàn-lú. (Nói vái Tngêt-
lan) Tôi xin chúc mùng bà tìm duoc 
nguòi ban trăm năm biê't coi tình-
nghĩa hon su giàu-sang. Tôi có quen 
mòt bâe-sĩ rát giòi chuyên-môn vè 
nhõn-khoa mói ó Pháp vê, tôi sê mói 
ông áy chũa cho bà, phí-tôn bao nhiêu 
tôi xin chiu cá. 

Muc-su* Thu*o*rtg - m i n h . — Thàt 
Đúc Chúa Cha chúng la dã làm tron 
lòi húa cúa Ngài ! Xin anh em chi em 
đúng dây đòng-thinh bát ngoi-khen 
áii-diên la- lùng và tình yêu vô-han 
cúa Ngài. 

(Cù-tga đáng dáy hút) 
— Đ Õ - B Ú C - T R Í . 

T H I - C A 
MUC-SU- PHAN 

Câu-nguyên v'ê sir bát-bó* 
(Sir 4 ; 23-31) 

10. Nguò-i tlò-i hàm-đoa chăng àn thua, 
Tà.chánh chi cho kliôi dông-xua. 
Các nuó'c đòng-tinh imru ngliich Chúa; 
Chúng ta hiêp ỳ khân-càu Vua. 

Tình yèu-thiro'ng cùa t ín-đo 
(Sú- 4 : 32-37) 

11. Tinh yèu Hòi-Thánh lúc ban dàu, 
Châng luàn nghèo-nàn, châng lugn 

giàu ; 
Hê có bao nhiêu chung lai hét, 
Anh em hàni-hút huông cùng nhau. 

• O • 
Vo- chong A-na-nia 

(Sũ- 5 : 1-11) 
12. Bòng-muu giũ lai giá lièn minh. 

s i r - e o 
-BÌNH-I.lliU 

Pham tôi vn-ngôn vó-i Thánh-Linh. 
Bl-đâc mô- lòi vùa quô--lrách, 
Cà hai đèu chét, thàt nên kinh. 

Bao Tin-Lành ngày càng tà'n-tó"i 
(Sú- 5 : 1216) 

13. Hôi-Thánh càng đông-đúc, 
Cu-đân kéo đén thành. 
Tàt-binh đèu thuyên-giãm, 
Tà-ma đirp-c chfra lành: 

• • • 

Sú>-đÒ bi bát-bó* và du*p*c e ú u 
(Sir 5 : 27-32) 

14. Ban đêm thiên-sú báo l ièn-co, 
Chuyên la ai nghe chăng sũng-sò? 
Mói đó điro-ng ngòi trong nguc tói, 
Thoat đây dúng giàng truóc đèn-thò-. 



(KH0A-H0C HIÊP VÓ'I CÒNG-CUÔC SÁNG-TAO NHU* KINH-THÁNH C H t P i 

CHU'O'NG THÚ - SÁU 
Ngày thú- tir 

(BÚC Chúa Trò'i lai phán rãng: Phâi có các vì sáng trong khoâng-không 
trên tròi, đăng phàn ra ngày vòi dêm, và dùng làm dãu đè đinh thi-tiêt, 
ngày và năm ; lai dùng làm vi sáng trong khoâng-không tièn tròi đè soi 
xuóng đát; thi có nhir vây. Búc Chúa Tròi làm ncn hai vi sáng lón ; vì 

lón hon dè cai-tri han ngày, vi nhò hon dê cai-trj ban dêm » 
(SáiiK-lli? Kj 1 : 14-19) 

«Búc Chúa Tròi làm nên hai vì 
sáng lòn.» Trong nguyên-văn Kinh-
Thánh bàng tiê'ng Hè-bo-ro, thi tiéng 
tày đich là «làm nèn» khòng giong vói 
tiéng djch Ià«đung nên.» Nhung chinh 
là môt chũ' mà Kinh-Thánh thuòng 
dùng và có nghĩa là «đăl» hoăc «đjnh.» 
Hãy coi câu này: «Búc Giè-hô-va dã 
đăt sông Giò-danb làm giói-han gifra 
chúng ta và các ngiro*i» (Giô-suê 2 2 : 2 5 ) . 

Vày, trong ngày thú tir, «Búc Chúa 
Tròi đãt hai vi sáng lón.. . đăng soi 
sáng dát.» Ãy chang có nghĩa là lúc 
dò hai vì áy mói đuor. «đung nên,)) 
nhung nghĩa là lúc dó hai vì áy mói 
chiêu sáng làn thú nhúl sau khi bóng 
tói cùa thò'i-kỳ hôn-dòn dã qua. Hai 
vì tinh-tú áy chác đã đirov dung nên 
máy mtroi dòi ve truóc, và dã soi sáng 
cho trái dát suól các thòi-dai cũa lich-
sú trái dát truòc khi đungnên A-đam. 

Công-viêc trong ngày thú lu chinh 
là cát-bô nlnrng lùng inày đen kil 
dirò'iig nhu lám da (nĩ) lièm, chinh là 
làm sach khoàng-khc" igcho thành môt 
viing tròi Irong-ti'èo dén nói lò ra măt 
Irăng chõi sáng và măt tròi có vinh-
quang khòng hè lu-lò. 

Măt tròi chang duoc dung ncn trong 
ngày thú tu, là rõ-ràng lám. Trái đát 
cùa chúng ta thuôc trong thài-duo-ng 
Ihóng-hc (systèmê solaire) ; cũng nhu 
cáchành-t inh khác, trái dát phuc-thuôc 

măt tròi, và chiu háp-luc manh-mê 
cũa măt tròi giũ vũng trong đia-vi và 
cai-tri cách vàn-hành. Vày, trâi đát 
không thê có truóc raăt tròi, cũng nhu 
con mát không llie có truóc câi dàu, 
hoăc nhánh khòng thê có truóc rê. 
Bó'i vây, chúng lôi nói ràng công-vièc 
trong ngày thú tu chang phâi là hoàn-
toàn dung nên măt tròi và măt trăng, 
nhung là bày-tõ vinh-quang cũa hai vi 
tinh-tú áy. 

«Hai vì sáng lcVn.» Gpi màt trăng 
là «vi sáng lón,)) vi nó hìnli nlnr lón 
bàng ìnăt tròi, măc dàu nó là tinh-tú 
nhô nhúl . So măt trăng vói măt tròi 
tioăc vói mòt(liiih-tinh lliì chang khác 
chi so mòt hôt câi vói môt trái càu có 
đuòng kinh ròng (5õ phàn tày. 

«Vì ló*n ho*n dè cai-tri ban ngàY-
vì nhô ho*n dè c a i - t r i ban đêm.» 
Ay nghia là moi vì phai toa ánh sáng 
Irong thi-giò n h ú t - d i n h dè giúp ich 
cho thé-giói vùa duoc dung nên. 

«Dùng làm dàu đè đinh thì - t ièt . 
ngày và năm.» Hai vì t i n h - t ú áy 
hàng vàn-hành tuàn-hoàn và hàng có 
nhul-lhirc, nguyèl-thuc, nên làm dáu-
hi(}u cho moi loài sanh-vâl vè B ú c Chúa 
Tròi có quyên-phép dè nâng-dõ và dál-
đân, làm dãu-hièn cho thũy-thũ vèchõ 
phâi đi trên biên khòng có duòng-lói, 
làm dău-hiéu cho nông-phu vê kj' gieo 
giong và kỳ găt-hái, làm dãu-hicu cho 



trong rùng hoăc- trên đòng vang. 
Bè" đinh thì - t iêt . — Hai vi tinh-tú 

ãy cú- vàn-hành theo đuùng-lói nhúl-
dinh, nên sanh ra xuàn, ha, thu, đòng. 
Đè" đinh ngày- — Hai vì tinh-lú ãy 
vân-hành, nên làm ra ngày đêm khác 
nhau. Dê đjnh năm. — Hai vì tinh-
tú áy cú phàn-đinh năm này dè'n năm 
khác, châng hè thòi-dúl hoăc sai-làm. 

• • • ; -
Phân thú* nhú-t — Măt trò*i 

«í)úc Chúa Trài làm nèn... vì làn hon 
dè cai-tri ban ngáy» 

MÃT TRÒ 'I LÀ TRUNG-TÀM 

Các nhà khoa-hoc di nhièu buóc 
chàni-chap và khó-nhoc dè tìm cho 
biét tánh-chát đich-tlnrc cúa măt tròi. 
Trâi qua nhiêu đòi đâng-đăng, và thât 
ra thì lù xira cho lòi máy trăm năm 
gàn đây, loài nguòi có môl ỳ-kién 
chung, là dia-càu làm trung-làm cúa 
võ-tru, còn mãt tròi, măt trăng và các 
ngôi sao thi xày-vàn chung-quanh đia-
cãu. Ról lai, có ỳ-kién đúng rang măt 
tròi thât là trung-tàm nhúl-đjnh; ỳ-
kien này này ra trong tàin-trí cúa ông 
Copernic. Ông Galilée, ông Kepler cùng 
nhièu nguòi khác dã tín-nhàn và mõ-
mang ỳ-kién áy. Rót lai, ỳ-kiè'n áy 
điroc tron-ven và chi'rng rõ bôi nhung 
su phát-minh tót-đep cùa ông Isxac 
Newton. Năm 1687, òng này dã bày-tô 
châc-chân và rõ-ràng ràngchãngnhũng 
dia-càu chúng ta, song cá mòt thõng-
hê tinh-càu rôhg-lón và tól-dep đêu ô 
cách xa nhau và theo nhũng lóc-đô 
khác nhau mà xày-vàn chung-quanh 
măl tròi duòng nhu chung-quanh mòl 
trung-tàm nhút-djnh và còng-còng. 

MĂT TRÒ'I XA RftNG THAY I 

Bây giò dã minh-chúng đia-vj và su 
tuong-quan cũa măt tròi rôi, chúng ta 
cãn gang sũc kê-círu cho biêt măt tròi 
cách dja-cãu chùng nào. Các nhà 
khoa-hoc dê xét tháy ràng măt tròi 
cách dia-càu rát it chùng 140 tri§ii cây 

dén nôi tàni-tií cùa loài nguòi khòng 
thê nghĩ Ibáu, miên là ta so-sánh 
khoáng duòng áy vói mòl khoãng 
duòng mà mình quen-biét bun. Muón 
dén măt tròi, chúng ta phâi di mòt 
duòng dài bàng 3.300 vòng trái đát. 
Hay là ta so-sánh môl cách khác. Môt 
nguòi đê 500 năm và môi ngày di 750 
cây só thì cũng chua đi tôi măt tròi. 

Rôi chúng la phâi xem-xét mòl 
phuo-ng-dièn khác, là măl tròi ròng-
lón khòng sao kê xiét. Đuòng kinh 
(diamètre) cùa măt tròi chùng 1.323.000 
cây só, nghĩa là trôi hon duòng kinh 
cũa trâi dát già 111 làn. Còn chu-vi 
(circonfèrencc) cũa niăl trò'i thì chùng 
4.145.000 cây só. Nêu phàn-lich và râp 
khuôn các vât-lièu làm nên măl trói, 
thi ta có thê làm ra chùng 1.384.000 
tinh-càu lón bàng trái đát. Néu gom-
góp hè'l thày liành-linh (planètes) và 
vê-tinh (salelliles) lai môt noi, thì măt 
trôi còn lón hon già 500 làn. Măt tròi 
rông-lón nhu thé đáy. 

Hiên nay chúng ta chĩ biét có han 
vê cách tô-hiêp (constitution) hay là 
tánh-Chát đich-thuc cũa măt trôi. Các 
nhà khoa-hoc thuông kê măt tròi là 
mòt vì tinh-tú nóng huc, có hai vùng 
không-khi bao vây. Ho giá-đjnh ràng 
vùng khòng-khi bên trong chang có 
ánh sáng, còn vùng không-khi bên 
ngoài thì nôi trên bàu không-khi bèn 
trong, lai sáng-lâng ruc-rõ và là vòng 
chói-lòa cũa măt tròi. Vùng không-
khi sáng-lâng này duòng nlur cháy 
bùng-bùng và luôn luôn chuyên-dòng, 
chang khác chi tun.g lên nhũng luong 
sóng cao-ngál bàng lúa hùng. Nguòi 
ta dùng tám kinh pha-lê có ba canh 
(prisine triangulairc) dê tlií-nghiêm, và 
dã lô ra rang các loài kim-khoáng 
(métaux) nhu sát, tù-chát (magnésium), 
sodiuin, chroniuin và kèn là nhùng vât-
lièu làm nên măl tròi. Cũng nhu moi 
liành-tinh khác, măt tròi xây-vàn 
chung-quanh truc riêng cũa nó, môi 
vòng mát 25 ngày, 7 giò, 48 phút. 

(Còn t i í p ) 



I P H I - E - R a 
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4. Su* t rông-câY diro'c lâp t r ê n 
Hòn Dá ' sòng (2 : 1-10). Klui'c nây tô 
ra su trông-cây sông là chác-chân vi 
dã đugc láp trên mòl nên vũng-chãi, 
lúc lâ Hòn Bá qui-bàu dã bi thy xày 
nhà loai ra, bèn trô nên Há góc nhà, 
làm nèn-inòng đòi dói cbo Hôi-Thánh 
và su*trông-cây cùa tin-dõ, mà Hòn Đá 
áy là Đáng Christ vây (xem 1 Cô 3 : 11). 

Càu 1, 2 khí-su báng chũ* «vây,» có 
ỳ thíra-tiêp các s u đ a y - đ õ ó Irên, nghĩa 
là các lin-dò diroc lurông các hanh-
plnnVc dõi-dào trong àn-dicn đ u - đ â t 
cùa Đáng Christ ròi, tát-nhièn phâi 
tìr-bô nlurng su thuôc vê thè'-gian và 
xác-thit. Ho ira-lhich Lòi Chúa y nlnr 
con Irè thèin-khál sũa me, nhó sũa me, 
thân-thê con trê đugc lón lên thê nào, 
thì tin-dò cũng phâi nhó sũa cúa dao 
l)òi-hô tàm-thàn dê đugc Iruóng-lhành 
thê áy (Thi 131 : 2 ; Nliã-ca 5 : 1 ; Ê-sai 
53: 2 ; Giãng 4 : 34; 6 :35) . Vi hàng 
đã lin Chúa mà không nhó lê thât làm 
đõ-ãn hàng ngày, át linh-hòn khó bên-
dõlrongsucùu-ròi(xeniThi 119:50,92). 

Càu 3 tô ra lin-đòyêu-inén Lòi Chúa 
vì đã ném-biét Ngài (Thi 34: 8; Hè-bo-
ro 0 : 4, 5). 

Càu 4 ràng: «Hãy đén gàn Ngài...» 
Cùng nhu lác-già tho Hê-ba-ro* sau khi 
dã chĩ-vè càc duyên-có khién tin-đõ 
dugc phép vào làn noi chí-thánh, thì 
khuycn-lon ràng: «Nên chúng ta hãy 
láy lòng Ihât-thà vói dúc-tin đSy-dãy 
Iron-ven, lòng dugc luói sach khõi 
lũong-tâm xáu,thân-thê rũa bang nuóc 
Irong, mà dén gàn Đũc Chúa Trói» 
(Hê 10: 19-22). 

Thé thì, trong đói àn-dicn, lin-đò 
đuoc nghe tiê'ng énĩ-dju cúa Đ ũ c 

Thánh-Linh khuyên-mòi «Hãy dê'n gàn 
Ngài, là Hòn Đá sõng,» khác bân vói 
thói-kỳ' ban-bó luàt-pháp noi núi Si-
na-i, là «hòn dá chét.» Khi áy dân 
Giu-đa nghe liêngphán-truyên nghiêm-
t r o n g r à n g : «Cám đàn-su đùng xông-
pha đê'n gàn Đũc Giê-hò-va mà nhìn» 
(xem Xnát 19: 11-25; 24: 1-2). Đén 
gàn núi Si-na-i, nghe tiéng phán nhu 
loa thôi kinh-thiên đòng-đia, đèu đó 
khiên đàn-su khùng-khicp, còn nhìn 
xem Bũc Chúa Trói là vi-pháp, đáng 
bi xù-lú. Nhung trong đò'i ân-điên, 
ta nghe tiêng rát ngpt-ngào êm-diu 
khuyên-inòi dén gàn núi Tin-Lành, 
lãnh su thuong-xót, su an-ùy, đugc 
thông-công vó'i Bũc Chúa Tròi , đugc 
su sóng đói đói , đugc vinh-hiên, đugc 
kê là hièp-pháp, vì Báng Christ đá chiu 
xũ-lũ mòt làn đũ cà thé cho tôi-nhon. 
Ngài đă vào tân noi chi-thánh, cái màn 
ngăn-trò bi xé hai, noi chi-thánh mô 
toang đê moi nguói đugc phép vào ra 
thóng- thâ , Mièn là láy đ ũ c - t i n do 
đuóng huyét báu cúa Chiên Con B ú c 
Chúa Trói đã dô ra . thi chúng ta đugc 
đén gàn Búc Chúa Trói , «đugc su 
thuo-ng-xót và tìm đugc 0*n dê giúp 
chúng ta Irong thì-giò có càn-đùng» 
đuong lúc còn phâi xông-pha trong 
dò'i gió-bui (Êph. 3 : 12 ; Hê 12 : 18-24 ; 
10: 19-22 ; Côl. 1:21, 22 ; Hê 4 : 14-16). 

«lli nguò'i la loai ra.» Nguòi la dày 
chác chi vè dân Giu-đa dã biêt lòi tiên-
tri trong Kinh-Thánh nói dê'n Hòn Bá 
là chĩ vè Báng Mê-si cũa ho. JS'lnrng 
ho không tin tron-ven, chĩ theo su làm-
lac, Iròng-đgi Báng Christ sê đê'n cách 
vê-vang mà giâi-phóngho khõi cái ách 
cùa nuóc La-niă. Nên khi Búc Chúa 



jesus u e n Ki iung i i i eu y n y , 1111 n y 
quyê't-djnh chói-bô Ngài, y nlur Sĩr-đô 
Giăng có chép r âng : «Ngài dã dén 
trong xú mình, song dàn mình chăng 
hè nhân láy» (Giăng 1:11). 

«Song diroc lya-chon và quí t ruóc 
măt B ú c Chúa Trò*i.» B ú c Chúa Tròi 
dã chon Đáng Chrisl dê làm thành-tyu 
ỳ-chĩ cùa Ngài dõi cùng n h o n - l o a i . 
Su chél cùng su sóng lai cúa Búc Chúa 
Jêsus làm giá'rál quí dê lâp Hôi-Thánh 
(Ê-sai 5 3 : 10; Ma 13: 44-46). 

Càu 5a: «Anh em cũng nhu dã sóng.» 
—Vi có Đãng Chrisl là Hòn Đá sóng 
duoc chon vàquí t ruóc măt Đúc Chúa 
Tròi , nên tín-đô thuôc vè Đáng Christ 
cũng đuoc giong nhu Ngài, thành-lhú 
chúng ta đuoc goi là đá sóng. 

Càu 5 b : «Đuoc xày n h à t h i ê n g -
liêng »—Chi vêHôi-Thánh, chinhĐáng 
Chrisl là Hòn Đá nên, còn các tín-đô là 
các hòn đá sóng duoc xày lên trên cái 
Nèn sóng áy, thành nhà thiêng-liêng, 
làm đèn-lhò thánh cho Đúc Chúa Tròi 
ngu (Êph. 2 : 20-22; I Cô 3 : 9). 

(Càn tiep) 
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Sy kém khôn-ngoan trong gió đnong 
câu-xin Chúa ban cho sy khôn-ngoan 
chính cót lai ta còn chan-chúa sy nghi-
ngò trong lòng, nên nôi Ngài khòng 
thê nào ban àn-tú áy cho ta. Ngày 
xua Đúc Chúa Jêsus dã phâi quô- máy 
môn-đô cúa Ngài vì ho kém đúc-tin và 
so gió cùng sóng biên (Ma 8 : 26). Xua 
kia ông Phi-e-ro- di trên măt biên vì so 
gió mà thiéu dĩrc-tin. Găn chét chim, 
ông câu Chúa giâi-cúu cho thì Ngài đã 
quô-ông râng: «Hõi nguòi ít đúc-tin, 
sao nguoi hò-nghi làm vây ?» (Ma 14 : 
31). Thiét tuông Đúc Chúa Jêsus 
cũng có thê phán hôi ông Phi-e-ro môt 
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ngoan làm vây ?» 
Hê nguòi nào chúa sy hoài-nghi 

trong lòng thì bi Chúa goi là «nguòi 
phàn-lâm,» vì dàu cóquì gói duói chon 
Chúa mà câu-xin mòt on rát phâi lê, 
nlurng ho duòng nhu- chàng muón 
nhàn-lãnh vì còn có sy nghi-ngò. Kê 
áy châng nhũng mát phuóv vì không 
«đuoc vât chi tù noi Chúa,» nhung sy 
phân-làm và su hò-nghi áy sê duoc tô 
ngay ra bè ngoài trong cách hành-vi 
cù-chĩ. Cho nèn tác-giâ day thêm 
râng: «Phàm làm viêc gì đèu không 
đinh.» Kê nào nhu vây thì chàng 
khác chi môt nguòi đã đi đén góc 
duòng song khòng biê't mình phâi di 
ngõ nào, cú đúng tai ngã ba mà chêt 
đói. Thiéu gì tín-đò it đúe-tin và chân-
chúa su hoài-nghi lân lân lìa-bõ Chúa 
vì Ngài không thê nào nhàm lôi câu-
xin cùa ho. 

4 . S y b ì n h - đ a n g cùa h a n g ngu'ò'i 
có đ í r c - t in (9-11). Dãu nguòi lin-đõ 
õ vào đia-vi tháp-hèn và nghèo-khò 
đén máy đi nũa, song vì đao Tin-Lành 
kê moi nguòi là anh em vói nhau, nên 
ho cũng có thè khoe mình vè đia-vi cao-
trong cúa ho õ- trong Đúc Chúa Jêsus, 
lúc là ho dã trõ nên kê dõng kè'-tu vói 
Đúc Chúa Jêsus rôi, chang có đia-vi 
nào sang-trong hon (Rô 8 : 17). Cũng 
mòt thê áy, nê'u tin-đò giàu có ỳ láy 
cùa làm trong, thì thà ho láy sy minh 
đuoc nhâc lên cao vói Đáng Chrisl 
làm trong còn hon (Êph. 1 : 3 ; 2 : 6 ) , 
vì co-nghiêp áy châng bao giò- làn-
tuyêt (I Phie 1 : 4). Vá lai, ta thuòng 
tháy trong Hôi-Thánh có khi tín-đõ 
giàu-có vèphăn tài-chánh thì rát nghèo-
khò vê phăn thiêng-liêng, còn có khi 
tín-đò nghèo-túng lai đnoc Chúa kê là 
rát giàu-có vì đã nhàn-lãnh àn-tú noi 
Chúa, túc là lòng đãy-dăy sy yêu-
thuong, su vui-mùng và su bình-an. 
Thiét tuông chàng có cúa-câi vât-chát 
nào dáng so-sánh vói cũa-cái rát quí-
giá áy. Vây, t ruóc măt Chúa ta nên 
kê hang tín-đõ nào là nguòi thât giàu? 

(Còn l iSp) 



C H U O N G 
BÙC MÀN 

Gia-quyén Duê-la càng ngày càng 
bõi-rõi là rõ-ràng lám. Ai này nhân-
biét chàng dã bicn-câi nhièu. 

Buôi tõi vè đén nhà, chàng õ tjt trong 
phòng de làin viêc \ à chì ra de ăn coin 
thôi. Boan, chàng lai làn mát, chang 
hè lõ ỳ muõn dir cuôc gia-dình lê-bái 
nhu- truòc. 

Chàng nói chuyên qua-loa và lúng-
túng. Ai nay càm-biét ràng càng ngày 
chàng càng phai-lat dói vói ho ; nlnrng 
ho không thê hiêu duyên-cò vì dàu. 

Có lài hiêu-biét lanh-le hon hét, E-
mi-li dô tai ânh-hirõng cùa Duy-liêng 
Vè-niét. Cô cõ-gSng răn-bâo em mòt 
cách tbàn-yêu hon hét. Nlnrng Duê-
la cõ-quyél tránh văn-đè áy, dén nôi 
cũng nhir Lò-huè, cò xét tháy ràng chĩ 
nên làm thinh. Cò nhút-đinh Irao 
mói lo-huòn cho em gái nuòi vì em có 
tình yêu-lhuong êm-ái dói vói'môi 
nguói trong nhà. Bũa no, chì có hai 
chi em, Ê-mi-li bèn nói ràng: 

— Luy-xi oi, tôi so-hãi cho Duê-la 
khòn xiét 1 

Có giàu nhfrng mõi hoài-nghi dã nây 
ra Irong lòng minh, Luy-xi gan hôi : 

— Sao vày, chi ? 
Và, Luy-xi có mòt viêc kin ìnà cô 

chang muón bày-tô. Dâu Duê-la không 
biét, nhirng thât ra chàng dã d u o c cô 
thiéu-nũ trinh-khiét áy tăng trái tim 
mà chàng không dàng nhàn chút nào. 
Vây, chang ai doán ra ràng Luy-xi 
chiu dau-dòn hon hét vì Duê-la thình-
lình bién-câi. 

Ê-mi-li nói tiép: 
— Em há không nhân-biét ít lâu nay 

Duê-la có thái-dò kỳ-khôi ? Tòi quâ-
quyét vòi em rang hán có dêu chi giáu-

r H ú - BÀY 
LO-LÁNG 
giém chúng ta. Tôi không thê tuòng-
tuong ra tinh-hinh nào... niiên là... 

Trái tim dâp Ihinh-thich, Luy-xi hôi: 
— Micn là làm sao ? 
— Này, tòi vân so* Vê-niét. Kè tù 

buôi tói dén nhà chàng, thi Duê-la 
khòng duoc nhu truòc nũa. 

— Tòi tuóng anh Duê-la lo-láng là 
vi cò công-viêc. Có lê anh găp chuyên 
phicn-muòn noi buông giày. 

— Tòi không tuòng nhu vày. Vón 
hêt lòng vòi Duê-la, chàng Lò-huè 
Vinb-làn nói vòi lòi ràng khòng càn 
so chi vè chô dó. Ta phâi tim duyên-
có ò ngoài nhà máy. 

— Chi Ê-mi-li oi, chúng ta cò thê 
làm chi ? 

— Này, uòcgì em Ihir nài Duê-la tõ-
bày tàm-su vòi em 1 Tõi dá hoàn-toàn 
thál-bai rôi. 

Tòi-nghièp! Hai mát chan-hòa 
châu-lê, Luy-xi nói ràng : 

— Em sê thircoi. ô i 1 Chìn nguyên 
không có viêc gi nguy-hièm I 

• O • 
Luy-xi thú... nhung luóngcòng. Dâu 

vày, Duê-la khòng hát-hùi cò. Chàng 
cũng có vê chiu càm-dông bôi lòng 
Ihuong-nién cũa cò và bôi ỳ cô uòc-
ao yèn-ùi chàng trong nhfrng buòc 
khó. Song chàng cõ-quyét làm thinh. 
Luy-xi nài-nì: 

— ô i ! Anh Dug-la oi, châc có 
chuyên chi, xin anh ngõ cho tôi biêt 1 
Má, chi Ê-mi-li và.tôi dêu dã nhàn 
tháy nhu thé. 

Duê-la dáp: 
— Tòi xin nói vòi em lăn nũa ràng 

không có chi hét. Cách dày ít lâu tôi 
có nhièu nôi Io-lâng, vây mà thôi. 



— Nhung 11011 anh nói ra thi se đugc 
khuày-khòa. 

— Không mà, em Luy-xi a. Tôi xin 
tó cho ein hay râng lòi không thê nói 
chuyèn áy báy giò-; sau nây ta sê xét coi. 

Cô Ihiéu-nũ thò dài. Ch! còn mòl 
cách. Cò bèn cál giong nhò-nhè, nghet-
ngòi ho-n vi cùm-dòng mà râng: 

— Anh Duê-la oi, nên giãu chúng 
tôi chuyên chi, thì anh chi gày cho 
chúng lòi thcin lo-buòn. Anh nên 
nghĩ dén má. It lâu nay má chét 
diéng vì cò anh. 

Chàng thiéu-niên đúng dây, đi vùng-
vàng trong căn phòng. Nlurng dây 
Ihàn-âi cũ-rlch cùa gia-đình và nhũng 
dày Irói-buôc mòi-mê ò bèn ngoài cùng 
nhau tranh - giành lám lòng chàng. 
Đugc chàng kinh-mén khôn xiét, lên 
cũa me chàng vàn làm cho chàng bói-
rõi vò-cùng. Chàng diròng nhu- hrông-
lir giày-lát; đoan, chàng làm mòl bò-
tich túc-huc tuòng chúng dè xua-đuòi 
moì su khòng vùa ỳ. Chàng lai ngòi 
xuóng, này mòt nu ciròi cò duyèn nlur 
nhũng buôi triróc mà ràng: 

— Em Luy-xi yêu-quí oi, tòi tuóng 
má, chi Ê-mi-li và em dá coi mô dát 
lo bàng ([iiá núi. Mâ, chj và em tuóng 
tôi hir-hông rôi, vì tháy il lâu nay moi 
viêc không đugc êm-thám. Nlurng 
má, chi và em đèn sai-làm tron-troi. 
Tòi xin.quá-qùyet vói em râng châng 
cò vièc chi hét. Moi su sê niỳ-mãn. 
và có lê chàng bao lâu tói sê làm cho 
má, chi \à em đugc thòa-thich khòng 
ngò. IJây giò, em yêu-quí oi , xin 
dùng khuáy-rói lôi nũa. Tói nay lòi 
phâi làm viêc và phâi đugc yên-lĩnh. 

Luy-xi lir-giã Duè-la. Còhuòn-lliàm 
lam, tuy ràng dã hoi vùng da vì tin 
chác «moi su sê inỳ-mãn.» Nhung 
dâu thé nào, cò cùng nghi-ngai sê có 
tai-hoa xáv ra. Cũng nhu Lò-lmê, 
Vinh-tàn, cò mói đugc thòa lòng mòt 
đôi phàn. 

Hõ-ràng thay, dâu l)uè-la có in tri 
râng mình có hi-vong, nhung tàin-trí 

muôn, nghi-ngò! 
Còn Iro mòt mình, Duè-la vào phòng 

riêng, nhung không làp-lúc làm viêc, 
vì Irí-luè chàng không chju làm viêc. 
Dep nhũng lò giáy mò rông Iruóc măt 
mình, chàng lai di bách-bò Irong 
phòng, lòng riêng bói-iói vi \án-vuong 
mòl mói lo-buòn vo-vân. 

Cuôc chién-dáu lai nôi lên. Hai súc 
manh vô-hinh và màii-nhièin vãn 
tranh-cuôp linh-hòn chàng lai hál đàu 
làm vièc. 

Tói đó chàng còn càm-biét mình 
đ ú n g ó c h õ rè cũa đôi mình. Chàng 
biét mình còn có thèlui buóC dê tránh 
khôi con duòng nguy-hiêm mà mình 
đã di vào, lúc là con duòng sê kéo 
mình di xa nhũng nguòi yêu-qul dá 
đugc buôc chăl vói mình bôi nlurng 
đây ináu-mũ và lliàn-âi. 

Quâ Ibâl, chàng càm-biét ìninh dã 
khuáy-iói su bình-an trong gia-dinh 
truóc kia vàn có lac-thú và su doàn-
vièn là tluóng nào 1 Chàng láy thé 
làm đau-dón dâng-cay. Nlurng chàng 
dá sa vào luói càng ngày càng riél chăl 
lai. Châng bao lâu chàng khòng gõ 
mình duoc nũa. Thé là hét! 

Thĩnh-lhoâng cò mòt mói hoài-ngh) 
mó mát chàng Ironggiàv-phũl. Chàng 
giul mình vì ngó- mình hj phĩnh-phò, 
lúa-gal. Nhung chàng vòi dcp-bò ỳ-
I ui'V11 g á y. Chàng muôn chò*-đo*i, trông-
mong mòl cách luyêt-dói rang «moi su 
sê mỳ-mãn.)) 

Duírng khi Ê-mi-li gang súc làm cho 
Duê-la câm-phuc, gâng sũc bâo cho 
chàng hiét muu-djnh cũa nhũ'ng kê có 
làm hai chàng, thì cò cò mòl han dông-
chi duoc cô tin-cây lám. Chinh là 
Lô-huè Vinh-tàn. (Còn licp) 

KHÀN-THIET CÀU-NGUY$N 
/"\NG George W'hilefield, nhà Iruycn-

đao trú-danh cũa nuóc Anh.cãu-
nguyèn râng: «Lay Chúa, xin cho lôi 
nhũng linh-hòn nây, bàng không, xin 
cát linh-hòn lòi đi!» 



ONG B A U - P H U N G • • 
«Ngir&i nào neu đirov cá thiên-hq mà mãt linh-h'ôn mình, thi cò ich gi?» 

(Mác 8 : 36) ' 

cũa òng mà thôi, lũc là cái vo này. 
Đũc Chúa Tròi dung nèn cái nhà này, 
nèn nó thuôc ve Chúa, Các em muón 
biét cái nhà ò cùa ông Đ à u - l ' h u n g 
bàng cái gi, thì hãy xem sách Sáng-thê' 
Kỳ 2 : 7. Nhà dó vùng-chác khòng? 

F \ À Y có môt hòt dàu phung (lac). 
Ai ai cũng ua ăn dàu phung hét, 

pliài không? Cái vôdàu phung có ngon 
khòng? Khòng ngon. Vày, cái nào là 
quí hon, cái vò hay là hòt dàu ô trong? 
Các em tr:ì lòi ràng hòt dàu là qui 

I 1 
• 0 

moi mien9 

Thiên-sú' 

hon nhièu. Còn cái vò là vò-icb sao? 
Không, vì Đũc Chúa Trói dung nên nó 
de làm cái nhà ô- cho hòt dâu, và làm 
cho cho nó lón lên. Khi láy hòt này ra 
thì cái vò không còn giá gì nũa ; dàu 
vày, hòt dàu phâi n h ó vô mà sóng ó 
duói măt dat. 

Tôi xin giói-thiêu vói các em, môt 
ông lên là Đâu-Phung ô Nam-Vang. 
ô n g này là môt nguòi giàu-có. sang-
trong, thuôc vê hang thuong-luu. Máy 
em tháy duoc ông khòng? Chác là 
không tháy duoc , ch? tháy cái nhà ô 

rhf in- lhr vi nhir tòa n h à 

—Coi Thi-thiên 103: 14-16, vân vân. 
Máy em dã nói mình chí tháy duoc 

cái nhà ò , lũc là thân-thê cúa ông Đâu-
IMning mà thôi; vày thì chinh mình 
ông ô dàu ? Chác là ông ó Irong nhà 
này. Làm sao biél d u o c ? Sáng-thé 
Kỳ 2 : 7 có chép : «Đúc Chúa Trôi hà 
sanh-khí vào lò mũi, thì nguòi trô nên 
mòt loài sanh-linh.» Các em hãy biê't 
ràng con thú có giãc-hõn, con loài 
nguòi thì có linh-hòn. Ai ai cũng dã 
tháy môl em trê cõi con trân. Em trê 
nhó lám niăc dàu, song nó biét cai-tri 
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phâi so* nó. Vì có sao vây? Vì Chúa 
phán trong Sáng-thé Kỳ 1 : 28 rang: 
«...IIãy làm cho đâ't phuc-tùng, hãy 
quân-trj loài cá duói biên, loài chim 
trên Irói cùng các vât sóng hành-đòng 
trên măt đát.» 

Chúng tòi dã nói rang nhà bi.ii này 
không đlTO*C kiên-có bao nhiêu ; nó đè 
bi hir. Côn linh-hòn thê nào? Linh-
hòn chang hè chê't; môt trièu nàm sau 
dày thì nó cũng còn sóng luôn, vì có 
dó linh-hòn qui-báu lám. Nó bói Búc 
Chúa Trói dung nên và nó thuòc vè 
Ngài. Nhung mà Kinh - Thánh day 
ràng ban dàu quĩ Sa-tan dã dén cùng 
tò-phu chúng tòi và dã xui-giuc ho 
nghe lòi dói-lrá cùa nó mà bôi-nghich 
Búc Chúa Tròi. Thành ra bát dàu tir 
lúc dò ma-qui làm chù mà cai-tri loài 
nguòi la. Song cám on Chúa 1 Các 
em và chúng tòi không càn phâi thuòc 
vè nó nũa dàu. Néu chúng lòi hét 
lòng, hét ỳ nói mòl càu Kinh-Thánh, 
thì chúng tôi có thê tró lai ruóc Chúa 
làm Chú môt làn nũa. Câu dó là gì ? 
—«Lay Búc Chúa Tròi, xin tlurong-
xót láy lòi, vì tôi là kè có lôi» (Lu 18: 
13). Các em có trô lai cùng Chúa 
chúng ta chua ? 

Tôi tuông ông Bàu-Phung là mòt 
nguòi dai quá, vì òng nói râng òng 
không có linh-hòn gi hét, ôngcúlo rièt 
vê thân-thê cùa ông mà thôi. Buòn 
không? Thân-thê chĩ báng bui dát, 
Không nèivlo dê'n nó quá. Vì ông giàu-
có lám, nên òng không thiê'u dò ãn rát 
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đep, xũc dàu Ihoni và di Đa-lát ngliĩ 
mát. ô n g duong ngòi Irong xe hoi, 
coi bò nhu môt nguòi tu*-mãn lám. 
Còn linh-hòn cúa òng thê nào? Nó 
thuôc vè Chũa chua ? Than ôi! Nó 
còn thuôc vè ma-qui, tũy là ông tuông 
không có linh-hòn nào. 

ô i ! Làm sao òng Đàu-Phyng dai quá 
vây ? Có lê sê găp su* rùi-ro mà phâi 
bi thièt-hai. Xe chay Irên núi mau 
lám, song ông ngòi dó môt cách râ't 
bình-yên, chĩ suy-nghĩ vè su vui cũa 
dói này mà thôi. Thình-lình nô bánh 
và xe làt xuóng bò1 ham (ghenh dà). 
Khi nguòi ta kicm đugc ông Bàu-
Phung ròi, thì òng dã chét, cái dàu bi 
dâp nhep. Còn linh-hòn cùa ông ò 
dàu ? Lúc còn sóng thì òng khòng lo 
dén linh-hòn, cho nên khi ông chê't 
thì nó phâi theo chũ nó, túc là quĩ Sa-
tan, mà di xuóng dia-nguc. Co-khô 
thay, linh-hòn bi mát! 

Vì linh-hòn dã ra khôi xác thì thân-
thê không có giá gì nũa ; nguòi ta chi 
dem chòn, ròi phàn nhièu nguòi quên 
lírng ông Bàu-Phung di. Thân-thê 
hòi bui dát mà làm nên, và nó cũng 
trô nên bui dàl mà thôi. Thê thì lôi 
Kinh-Thánh day là phâi lám: «Câ 
tháy do bui dál mà ra, câ thày sê trô 
vè bui dát» (Truyèn-dao 3 : 20). 

Xin các em hãy làm môt cách khôn-
ngoan hon ông Bàu-Phung; hãy lin 
Chũa trong lúc còn lho-áu, át không 
càn so* su chcl vi linh-hòn thuôc vè 
Chúa.—lìà P. K. Carlsoh, Mtj-lho. 

TRON LÒ'I HITA VCTI ME 
•ÂU Hiêu mói muòi tuôi dàu mà dã 

biét kinh-mén cha me. Nàm dó 
chang may me càu dau năng; truóc 
khi qua dòi, bà goi càu dén bên giuóng 
mà dàn ràng: 

—Con oi, bày giò Búc Chúa Cha ô 
trên tròi sáp riròc me vê vói Ngài. Con 
phâi hêt lòng tin-kinh Chúa, và nluil 
là phâi gâng súc gìn-giũ, trông-nom ba 

con, vi ba con rát càn dugc con giúp-dò. 
Hiêu húa dúng-dân râng: 
— Con xin vâng-gur lòi me. 
Mà câu vâng-giũ thât! Tù* khi bà 

Lac qua dòi, thì ông sanh ra cò-bac, 
chè-rugu hon truóc. ông làm ó nhà 
máy điên, môi tháng dugc hon hai 
muai dòng; néu biét ăn-tiêu dê-dăt, 
thi hai cha con cũng thùa đugc it 



nni iu . iMiirng ong unrong liiua nac, 
nên trong nhà lúng-thiéu luôn. Ông 
tliuê môt cái lâu có hai đõng bac mòt 
tháng, õ chât-hep, l)ân-thĩu 1am. 

Câu Hiêu cũng môt ngày hai buôi di 
hoc. Dãu lòng chang duoc vui chi, 
nlurng câu vân gáng súc hoc-hành vì 
biêt ràng dõt là khô. Càu muón di 
làm kiêm tièn, nhung câu còn bê quá, 
ai dùng? Tuy vây, nhírng ngày thú 
năm duoc nghi, càu dên giúp viêc ông 
chù nhà buòn ó bên canh, nên môi 
tháng kiêm dur/c môt vài dòng. Ông 
chù kia có lòng nhon-đúc nèn mói 
dùng câu, chó thât ra câu chua làm 
diroc viêc gì ich-loi cho òng hêt. Cũng 
có khi càu buòn nhut-tiinh dein bán 
kiêm lòi. 

Tôi nào ông Lac cũng rnò dén quán 
ruou, vìra uóng rirou, vìra dánh bac. 
Ói chao 1 (Tđó ho xáu-xa, tuc-tìu, bày-
ba quâ lám. Câu Hiêu phâi dân lòng 
dén dó, đúng ngoài cúa mà chó dát 
cha vè. ông có ve sóm đàu. Muòi 
mòt, nnrôi hai gió khuya, lúc đã say 
inèm hoăc thua hét nbăn tièn, òng mói 
đúng dây vè nhà. Kia, òng đi loang-
fehoang, cà xièu cà tò, giong nói lè-nhè! 
Càu Hiê'u vòi chay đê'n dát òng vè. 

Nguói dã say ruou thi châng còn 
biêt khôn dai là gì. Câu Hiê'u đén đón 
ông Lac, òng châng cám on thì chó, 
có khi lai còn đánh máng càu rát tàn-
nhăn. Nlurng càu Hicu chang ngã 
lòng chút nào câ ; câu luôn luôn nhó 
lòi mình húa vói me, nên hêt sùcnhin-
nhuc đè gìn-giũ và chăm-nom cha. 

Khi ông Lac tfnh ruou, thì lai thtrong 
con và sanh ra ăn-năn. Có lân ông 
nói vói câu Hiê'u râng: 

— Con có môt nguòi cha nlur ba đây, 
thàt là vô-phuóc quá! Néu con sanh 
vào môt nhà khác, át đuoc sung-suòng 
bõi phân. Hõi ôi 1 Con dã làm gì 
nên tòi? 

Iìõi ông năm lăn trèn giuòng mà 
khóc. Háy giò càu Hiê'u hét súc võ-vè, 
yên-ùi cha. Nhung dén tôi òng bi con 
ma ruou và ma cò-bac cám-dô, thì 

dâu lai vào dây cá, thât là dáng buòn. 
Môt buôi tôi kia, càu Hiê'u đua cha. 

vè nhà theo lê thuòng. Lúc qua đirông 
cái, châng may ông truot chon, ngã 
sáp xuõng. Hiê'u cõ nàng cha dây, dìu 
vào lê duòng. Nhung càu duói súc, 
nèn ngã vât xuóng duòng. Chính lúcì 
dó, mòt chiêc xe hai chay vut dên, 
mau nhu chóp, đè phâi hai chon câu 
Hiê'u. Môt tiê'ng kêu-la ghê-góm làm 
cho xóm-gièng chay tói. Càu Hiêu i 
năm mê-man bát-tĩnh, máu chây lênh-
láng, còn ông Lac cũng mê đi. 

Xe hoi vòi chô hai cha con vào nhà 
thuòng. Khi òng Lac tình ruou, biêt 
đãu-duôi tai-nan là vì có mình mà thôi, 
thì ông đau-đón, buõn-rău khòng đê 
dàn cho hét đuoc. ông khóc-lóc luôn, 
ngòi rũ ó chon giuòng con, không ăn, 
không ngú đugc. Câu Hiêu mê-man, 
đau-đón suót máy ngày. 

hòi môt buôi tói kia, càu lính lai, 
giuòng mát nhìn quanh-quát, có vê la-
lùng lám. Triróc măt câu, đúng môt 
ông trông hièn-lành lám. (minh là 
ông thây thuôc dó. Càu hõi râng: 

— Tôi õ đàu đây ? Cha lòi dàu ? Dã 
xày ra vièc gì ? 

Thây thuôc dáp: 
— Hai chon càu bi llurong năng, Z 

phâi cua di roi. Nhung câu đúng bõi- f 
rôi. Tôi xin hét súc giúp-đõ càu. 

Càu Iliéu khóc lên mà rang : 
— Oi má oi I Con cut mál hai chon i 

thì làm thê nào mà đi theogìn-giũ cha J 
con đugc nũa ?... Ông oi 1 Ông có thè I 
cho lòi hai cái nang đê tôi chông theo 1 
cha lôi chăng? 

Ông thây thuôc chây nuóc mát, đáp 
thong-lhă râng: 

— Lòng hiê'u-tháo cùa câu thât đáng 
khen lâm. Nlurng càu cú yên-tàm, 
khòng cân lo vè đèu đõ. 

— Không cân sao? Không đugc đâu, 
òng a. Tôi phâi gìn-giũ cha tôi^lê làm 
tron lòi húa vói me tôi chô ! 

Câu Hiê'u mái nhìn òng thây thuôc, 
nèn khòng tháy cha mình, là òng Lac, 
ngôi ò chon giuòng. ông Lac khóc-



— Hiêu ai, con yêu-qui cùa l>a oi, 
con khòng càn dùng nang dè Iheo gin-
giíí ha nũa. Hicn nay Ba ô- gàn con, 
và nhúl-đinh chăni-noni, gin-giũ con 
dê dèn-hõi nhũng lòi cha đã pham 
cùng con. 

ông Lac nay đã trô- nên mòt nguòi 
mòi. ô n g Hiày thuôc nhon-lành dã 
nói chuyên vói ông làn lâm. và khuyên 
ông tin theo Đúc Chúa Jêsus. ông 
bàng lòng, nên Chúa thay-dôi lòng ông, 
và ông khòng còn ham-muón nóng 
ru-o-u, đáiđi bac nũa. Càu Hiêu nghe 
moi yièc áy, thi vui-mùng khòn xiél. 
Ròi ba-nguòi cùng cúi dâu xuóng, càu 

i i n n taiu-ia n7 uc i.uua i ro'i vi ixgai ua 
dùng tai-nan mà chinh càu mác phâi 
đè dân cha câu tró vê cùng Ngài. 

Vài bũa sau, câu Hiêu tù-giã cõi dòi 
mà vè ô Irong nuòc bình-an, sáng-lâng, 
vui-mùng cúa Đúc Chúa Jèsus. Truòc 
lúc ngũ yên trong Chúa, càu nói vòi 
cha rang: 

— Ba oi, con đã hél súc gìn-giũ ba. 
Tù nay tró đi Đúc Chúa Tròi sõ làm 
phàn viêc cùa Ngài. 

Trong phút cuói-cùng, mãt càu sáng 
lòa vì sung-suó-ng, càu làm-bàm ràng; 

— Má yêu-qui oi. con đãgiũtron lòi 
húa vói njá, hìin má đã duoc vui lòng f 
—Thirát Iheo IX'KI ttGosvèl fhràld.a 

TÌM NO*T 

"Vĩ GBI nang ròi. Ông Lôc vui-vê lâm" 
vi có máy cháu ó-lluí- èquêji^h 

nang. Hàng ngày ôiiii đup .aii 
đi cho-i chô này chô no. Máy cháu yên 
ông làm, cú đòi òng kê truycneho nghe. 

Cô Duòng hôi òng ràng : 
— Tlítra cliú, buôi cbieu nay chú 

dinh đira chúng chàu di đàu ? 
Ông vui vv đáp rang :^iMsijriBfc* 
— Đi đên no-j II.à -.' '•' • .. 1 .. !ie 

dê'n bao giò. '' . 
Ông Diê'n va Lón ••t ' 1 i, "nh đòi 

cao. Ho đúug đày thì co iuc Iháyxú 
tót-đep n»ôt cách rõ-ràng hon. Thinh-
linh •••'<•• Luong nói lòn ràng: 

— Thua chú, còdám máy đcn kjt ó 
trên tròi. 

i'n- ! òcnhinvèphiatày.iôinói ràng: 
' o-i. liày hét súc chay theo 

tôi. ' 
Đonr .i cál buòc. 
I ••i- j.- đén chon lòi. Ong Lôc 

qui •, n-. và bò vào 11191 cái bang đá. 
Ho ò •- chang máy c.'ioo :.hi <ì> ' v 
chòn ìii.oing và ngl-.- vin • rèri. liió 

111a; ' !áin. ròi nua !:út xuóng. 
Thã iìu mot còn l>áo gòm-glíê. 

Cò Hành vù'! i-un-.-.i-, . ("ra hôi ràng: 
lura CIiíi ehÚHf la khòng lìm 

. môt chÔ --ìi.'' :-iiian hon sao? 
•115; Lôc. bc.i quyét (lá|> ràng: 

Ă N - N Ú P 
— Còh I - Miòng thê làm hai chúng 

ta đirong khi chúng ta ô dây. Nhung 
lòi sc nni cho các cháu biét môt noi 
an-iiúp la-lùng hoii hél. 

ông Lôc nghĩ môt lúc, rôi tiép : 
V ù ay ( 1 1 1 1 1 1 1 là Đúc Chúa Jêsus. 

Các Cnáu oi, khi Đúc Chúa Tròi nhìn 
xcm iòng-da chúng ta, thi Ngài tháy 

ỳ-nghĩ và viêc làm hung-ác. 
iN'filíTÍg ỳ-nghĩ và viêc làm áy đen kit 
nlĩtr nhũng dáni mày ô ngoài kia. 
Đúc Chúa Tròi ghét tòi-loi nên Ngài 
phái hình-phat tôi-lôi. 

Càu Túy nói chàn : 
— Thua chú, tòi luòng dã cò làn 

chú nói cho chúng cháu biêt rang Đúc 
Chúa Tròi yêu-thuong chúng ta. 

Ông Lôc đáp : .•>&ãKfó.. 
— Ngài yêu-thuong chúng ta, nhung 

chang yêu-thuong lôi-lõi cùa chúngla. 
Vì vày ncn tgài sai Đúc Chúa Jêsus 
đén thé-gian đê chiu chét trên cày thàp-
tu. Đúc Chúa Jêsus muõn chúng ta 
ân-núp ó trong Ngài. Néu chúng ta 
chĩ làm môj đcu, là xin Đúc Chúa Jêsus 
tha-thú tôi-lôi cho mình, thì Ngài sê 
rúa sach hét lòi-lõi áy. Nhu vây, khi 
ĐÚc Chúa Tròi nhin-xem chúng la, thì 
Ngài sí thá\ Chúng la điro-e ân-núp 
trpng Dúc Chúa Jèsus, và chúng la sê 
đuoc binh-an tron-ven. — S. S. T. ^ 



PHU-TRITO'NG THANH-KINH BAO 
(Xin tháo bon trang nây mà biè'u ngu-ò*i chu-a tin Chúa) 
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KHONG S t t C H E T 
EVA T. K. POOI.K 

—Chj Vân o-i, chi không sg chêt sao? —Chj còn nhò anh Khác tòi day 
Cô Hòng kéo ghé ngòi bên giuòng chó? Hán chi cũng biê't khi anh vào 

hinh cũa han, àu-yêjn nh'm ban nià 
liôi càu íy . Vãn dâp: 

—Truòc kia tòi cÒ sg, nhung bây 
giò hét râi. 

Hòng sóc-uòi nói râng: 
—Tôi ghél su chêt lâm. Tôi rùng 

minh sòn óc vì nghĩ dén cái xe tang 
và mò-nià, nghĩ dê'n vùng dãt đen sê 
đè nianh thàn mình. I'ói sung-súóng 
vì khòng biét dau-óin ià gi. 

Vân không dâp, chì trâm-ngâm nhìn 
ban, nên Hòng hòi râng : 

—Tai sao ban khòng so chêt nũa? 
Vân nói: 

Irac tuôi tôi thi .p.a dói vi dan phí 
Anh *ôi thfch lua nai cùa so ma 
ngáni-xein măt tròi lân. Anh cũng ua 
qua dòng có xuóng bò sông, đi lũiig-
thũng nhìn bóng cây rũ Irên mâl nuóc. 
Anh Khác str chct lâm, anh cú luôn 
luôn trông-mong, khao-khát đucrc 
sóng ò dòi ; anh yêu nghe- - nghiêp 
riêng, và muón mòt ngàj kia làm 
durrc công-viêc gi lúng ' ? y < ã l.ìié-giói. 
Anh muón nghe môt su-m '.i)v binti-an. 
và yêu-thuong tù noi Ch • nà uiình 
sáp phâi úng-hàu. Buòi sang và buòi 
lói anh hay câu-xin Đúc '.h. Jêsus 



giai-cuu minu Kiiui su sg c n e i nay 
lâu vãn khuáy-rói mình nhu ông cliù 
biSp - bách tô i -moi . Chang- bao làu 
Đúc Chúa Jèsus giâi-cúu anh thât, và 
vièc xáy ra nlur thò' này:— ; 

Môt buôi tôi mùa ha, anh lũng-
thũng vè nhà, trong mình môi-mèt: 
anh (lírng chon dúng thô bên canh 
còng môt nghĩa-dia. Cô mòt dúa trê 
trong làng di qua, anh bèn hôi ràng: 
«Bây giò tròi vùa khuya vùa tôi, em di 
qua nghĩa-dia nây mà không so sao?» 
Em nhò mĩn ciròi tiroi-tĩnh, đáp râng: 
«So à! Ò không! Tôi tu biêt phâi 
di qua nghĩa-dia này. Mà ông không 
tháy nhà tôi ó- bên kia sao?» 

Anh nhin vè pliía ngón lay em nhò 
dó chĩ thì tháy ngon đòn láj)-ló bên 
cùa só môt túp lèu Iranh, là nhà cùa 
cha me; em. Em thãn-nhiên cbào-bièt 
anh Khác rôi cú đi. Anh mái nhin 
theo, thì nlurng lòi em mói nói vahg-
đòi bèn tai anh, soi sáng lãm lòng anh, 
duòng nlur là chinh lòi Báng Christ 
phân cùng anh vây. Anh l âm-bàm 
mòt mình râng: «Thât thê, lôi không 
cân so chêt. Tòi phâi di qua irùng 
bóng chél và nàm Irong mò-mâ, vì ô-
bên kia có nhà cùa Cha tòi. Trong 
nhà dòi đòi cúa B ú c Chúa Tròi sè cô 
ánh sáng chiéu-roi tôi.» T ù buôi tói 
dó trô đi anh không còn so chêt nũa. 
Lúc qua đòi , aub vui-vê đoc Thi-thiên 
23 : 4 rang: «Dàu khi tôi đi trong trũng 
bóng chét, lôi sè châng so tai-hoa nào, 
vì Chúa ó- cùng lòi.» Anh nói thêm : 
«Tôi không so mò-mâ ; nhà Cha lòi ò-
bên kia.» Ròi ngii yên trong Chúa. 

i o i K u o n g ue quen iiuyeu ay. ua j 
giò-lôi cũng mác cùng môt bi.nh nhu 
anh, néu B ũ c Chúa Cha đep lòng đem 
tòi di thi tôi cũng chang so gì, vì trên 
cây thâp-tu* Ngài dã thay tôi mà chiu 
hét moi mùi eay-đãng, moi nôi khiép-
kihh cũa su chél. 

<> • • 

Uông tù nây đén giò nghe rãl chăm-
chĩ, nèn thô dài mà ràng: 

—Vây ra chi có phuóc. lám nhĩ? 
—Thât thê, Vãn vùa đáp vùa mĩn 

cuòi vui-vê. 
Hong tràm-ngàm nói ràng: 
Tôi so chét vì chua biêt chác mình 

có nhà Cha ó bên kia mò-mâ. 
—Sao lai chua biét chác ? 
— Biê'l chác thé nào đây? 
—Phâi hoc - bíet và yêu-mén B ú c 

Chúa Jèsus. Bói vói tòi, thiên-dàng 
chĩ là môt noi có Búc Chúa Jêsus 
ngu. Tôi đã hoc-lâp yêu - mén Ngài 
dén nôi tin ràng néu không có Ngài ô" 
thiên-dàng thì thiên-dàng không còn 
là thiên-dàng nũa.. 

Hong kinh-ngac, hôi ràng : 
—Thât vây à ? 
Nghĩ mò l ' chăp làu, Hong lai nói 

t iép: 
—Tôi luong có môl Cũu-Chúa nhu 

chj có thât là phuóc lám. Bũc Chúa 
Jêsus cùng sè là ban thiél cũa tôi, dó 
chi. 

Vàn mĩn cuòi dáp r àng : 
—Nguyên B ũ c Chúa Trôi làm thành 

y-nguyèn cũa chi! Hê tin theo Búc 
Chúa Jèsus thi không còn so* chét vì 
dã đugc Ngài ban su sóng dòi dòi. 

ĐÃNG CHRIST CHIU CHÊT VÌ AI ? 

Nhũ*ng kê mêt-môi.—«Hõi nhũng 
kê mêt - môi và gánh năng, hãy đè'n 
cùng Ta, Ta sê cho câc nguoi duoc 
yên-nghĩ» (Ma 11 : 28). 

Nhírng ké có tôi.—«Thâl vây, khi 
chúng ta còn yéu-dnói , Đáng Christ 
đã theo kỳ-hen chiu chél vì kê có tòi» 
(Rô-ma 5: (5). 

Nhírng kê không c ô n g - b ì n h . — 
«Vâ, Đáng Christ cũng vì tôi-lôi chju 
chét mòl làn, là Đáng công-bình .thay 
cho kê khòng công-bình, dê dân chúng 
ta đên cùng Đũc Chúa Tròi» (I Phi-e-
r o 3 : 18). 

Nhírng kê t h ù - n g h i c h . — «Khi 
chúng ta còn là thù-nghich vói Đũc 



«.nua Tròi, (thi) đã đuoc hòa-thuàn 
vái Ngài.bô'i sir chél cùa Con Ngài» 
(Rô-ma 5 : 10). 

Nhírng kê h i r - m à ' t . — «Bôi Con 
nguòi dã dén tìm và cúu kê bi inã'l» 
(Lu-ca 19: 10). 

Nhũrng kê di lac—«Chùng ta thây 
dêu nhu chiên di lac, ai theo duòng 

náy ; Búc Giè-hò-va dã làm cho tôi-lôi 
cũa hét thây chung la dêu chát trèn 
Nguòi)) (Ê-sai 53 : 6). 

.IKSUS, CHÚA CHÚNG TA, <<»Ã a\ NÔP vi 

TÕI-I.Ôl CHUNG TA, VÀ SÕNG I.AI VÌ S l ' 

XONG CÔNG-BÌNH CUA CHÚNG TA» (RÔ-ma 
4 : 25). Hãy tin theo Ngài ngay !—Le 
Iielèi'enienl. 

J Ê S U S LAM VITNG CHI TA 
BĂNG-BÌNH-HONG 

Thanh-Lang lá môt thiéu-niên giang-hò, phièu-lãng. Song-thàn khuát 
núi tù nâm chùng muói sáu tuòi. Cliõn tràn-hoãn chàng câni tháy 
lanh-lùng, thc-thàm. Vi khòng noi nirong-di,ra, nên toan iniro-n gióng 
iiuúc biêc dè rũ sach no tràn. May lúc sâp quyên-sinli, găp cu già 
là tin-đò cùa Chúa, an-ùi và khuyên nên tin Clnia tlii sè đirpc virng 
clii vui lòng. Cliàng càm-đùng càu-nguyên tin theo Dang Cúu-thé. 

Vàng trăng bac lirug-lo treo giũa kboâng, 
Tòa muôn ngàn tia sáng xuô'ng Iràn-gian. 
Tboàng bên tai nhung tiêng tban-van 
Cũa khóni trúc vói dàn da-đièu. 
C.âni thàii-thé ly da ho-p thièu 
Cùa môt đòi nièn-thiéu vói pbong suo'ng. 
Thanb-Lang thêm ngày-ngát lúc dèin 

tru-òng, 
Cânh-vàtáy chi thêm thiro-ng ngày lám-bé. 
Chàng tuông lai buôi xua vui-vê, 
Cha uic già cùngem béngâm trăng thanh. 
Mà ngày nay bô'i môt con giông-ló bát-

binh, 
Gia-sân vói gia-dình tan-tác cà. 
>íghĩ dén dáy dòi hàng chàu lã-cli3, 
Ngâng nhin tràng, tráng chà doái thuo-ng 

nào ; 
Nhin cò cây, cõ cây còn mSi dao khúc 

ly-tao, 
Nhin niây bac, nhung máy vòi làn sau 

hrng chi nguyèt. 
Cành-vàt châng ra chièu mén-tiéc, 
Dc mác chàng vói làn nuóc biéc luo-n 

bèn sõng. 
Chõn tha-huong chàng chiu lanh-lùng, 
Câm thAn-thé bènh-bòng trôi-nSi. 
Gat lê tliàm, thién-niên tu hòi: 
Tinh-cành này khó nôi nói-năng gi. 
Thôi dành lieu bô quá tiiòi xuàn di, 
Thàn cò-đòe vui gi mà mén-tiéc? 
Ỳ nghĩ áy xui chàng vĩnh-quyét 
Hân cuôc dói ô-hiêp vói tràn-gian. 
I Tránh nòi daii-lhiro-ng và su làm-than, 
'1 Tièn Ihé-lô khõi than-van túc-buc. 

Nhin trăng bac mòt làn sau-chòt, 
Chàng hôi trăng: «Tiàng hiét nòi nây 

khòng ? 
Nguò'i dòi vui, la vân lanh-lùng, 
Bo'i ta trăng hõi, la cùng tráng đi.» 
Dirng truòc canh sàu-bi, chànglâng-lăng, 
Bem thàn hén quyè't tăng thũy-thàn. 
Bóng l)én tai có tiéng ca thanh, 
Giong Iràm bông cùa khách du-hành canh 

'đó. 
Khách tháy chàng nlur có dáng băn-khoán 

lo-so--
Dòng nôi lòng hòi rõ càn-nguyên : 
«TÌiiéu-niên o i ! cânh-ngô sao mà lai uu-

phièn. 
Xin phàn rõ iiõi-nièni cho lão biet. 
Néu có thè, lão sè tìm phuong an-ùi, 
Khá phàn di, chó tũi, chó phièn. 
Thiéu-niên o i ! Phâi chàng là thiéu-niên 

dang-dô bõi lình-duyên, 
Hay danh-lp-i dã dâo-đién nguòi tuán-tú? 
Hay tiuh-lhé bac den, thé-nhan ghét-bó? 
Hay vi nghèo-nàn nên châng chô dung 

thàn ? 
Hay đnóng dói i'ũi biró-c gian-lruàn? 
Thiéu-niên hãy phàn-tràn cho lão biét.» 
Chàng nghe nói, la-lùng khôn xiét, 
Lò-i cùa già sao vê hêt mói lãm-can. 
Phâi chàng là Khuôn Thiéng chua quã 

phŨ'-phàng, 
Xui già lai chi duòng cho trè tién. 
lièn vpi dáp: «Càm on già quyén-luyén, 
«Đáp thinh-tình xin lò chuyên già hay : 
«Tãni thàn này tù truóc tói nay, 
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Năin mirò'i sáu thòng-huyén đá khuál núi, 
Chõn tràn-hoàn tro-trpi môt minh tôi. 
Tám năm truòng ném-trài biét l>ao niiìi, 
Cay-iláng có, ngol bùi chtrá dê tháy. 
Noi thé-lô gãp-ghènh gai-góc máy, 
Phàn cò rom sông vày sóng mà chi? 
Thôi CŨng đành bò quá môt thi, 
Noi thé-tuc thoát di là khói kho. 
Còn hon chiu nay dáy mai đó, 
Biên Irâm-luàn sónggió biét bao thòi?» 
Khách nghe song tác da luóng hòi-bòi, 
Càm tay trê, khách tim lò-i an-ũi: 
•Thiéu-niên hõi, vôi chi sàu tùi, 
biét thièn-co thi rũi cũng thành may, 
Tròi sanli ta mà ta chju đoa-đày, 
Là bô'i lòi khòng hay tim «Lc Thât !» 
Lê Thât áy ai tin không htr-mãt, 
Mà còn thêm thàn-màt vói Hoàng-Tliièn. 
Néu thiéu-niên muón khôi iru-pliièn, 
Tin-Lành kip nghe truyên dao-lỳ. 
Muón tránh khõi ném mùi tuc-Iuy, 
Chúa Jêsus ehuyên-tri cliũa tâm-thàn. 
Ai tin Ngài, Ngái s? ô gân, 

"NEU DÁM. CÚ* BÁN ĐIt» 
_CV\Y, mòt thí-du rõ-ràng vê on bão-

hô cùa huyét Đáng Christ có giâ-
trj là thê nào : 

Môt ngiròi Anh bi cáo là ean-đu 
vào cuôc phién-lo.-.tn và bi bál tai mòt 
Ihành-phõ bên Nam-Mỳ thuôc quyên 
cai-trj cùa nuòc Y-pha-nho. Sau khi 
h\ ân xú bán, hán phài điêu dén dúng 
ruóc dòi quàn hành-hinh. Lãnh-su 
iróc Anh và ban đòng-nghiêp, là vh'-n 

lãnh-su Huê-kỳ, dã gáng súc cúu hán, 
nlnrng luõng công. 

Lúc quan binh gàn truyên linh bán, 
thì lãnh-su nuóe Anh thình-lình xông 
tòi chò tòi-nhon, rôi víra láy cò nuòc 
Anh cbe-phú hán, víra la lên rang: 
«NÕu dám, cú hán di!» Viên lãnh-su 
Huê-kỳ cũng láy cò nuòc minh che-
phù hán, ròi dúng mòt hên. 

Linh hasúngxuõng; và nguòi dó duoc 
giao trâ các quan-quyen nuòc mình. 

Tòi-nhon tin dén Đúc Chúa Jêsus-
Christ, bèn duoc cúu vì măc láy su 
ông-bình cũa Ngài. «Hiên nay chang 

n cò su đoán-phnl nào cho nhfmg 

ii|4 i,iru-i.nua na jnian ngiroi 1011, oe r 
Ngài là Báng Luong-y té-thé, 
Mòi duoc Ngài rát dê, khó gi dãu? 
Miên là ta láy tâm-thàn, 15 thât khàn-càu, 
Vi chang có no i dãu Ngài chang ò. 
Tim Ngài ât vê-vang muôn thuô, 
Ngài khuông-phù khi đát lò trò-i long. 
Tám thàn ta Ngài ngu ò- trong, 
Ngài dân nco ta thoát vòng trufln-kien.n 
Thiéu-niên nghe nôi buòn thoât bién, 
Lòng nhe-nhàng vi Chúa hiên bên trong. 
Vôi sáp minh càu-nguyên vói Thiên-công, 
Xin tha tòi, thú-dung con-cái lac. 
Truôc cành vgt bao-Iá, man-mác, 
Ngpn thu-phong nhu tâm mát tám linh-

hÒn, 
Cũng cánh này mà thiéu-niên không lo-sp-

bòu-chòn, 
Vi Cúu-Chúa dã rúa hòn bãngsuõi huyét. 
O'n Báng Christ tò ra ro-rêt, 
Ai tin Ngài, lành hét vét tâm-thirong. 
Báng Mé-si phép la khôn hròng, 
Giáng phàm, Ngài chì tim duòng cúu dân. 
Tin Ngài, Ngài sê ban ân. 

kê ò trong Búc Chúa Jêsus-Christ» 
(Rô 8: 1). Ho duoc cúu-chuôc bói 
huyét hàu Búc Chúa Jèsus \à , Iheo 
tu-cách con-cái Búc Chúa Tròi , duoc 
Ngài bâo-hô. "^^lilf t 

O O O"1 

MO1 MÂT LINH-HÒN! 
r o mòt dúa con trai dui-mù tù lúc 
^ mòi ra dòi . Nguòi la dùng phép 
inò-xê dè cúu-chũa nó và đucrc kêl-
quă mỳ-màn : nhung phái cho nó tháy 
ánh sáng liìn lâu mà thôi. 

Mòt bũa , mo nó dát nó ra t ruóc cúa 
nhà, ròi còi cái bàng bit mát de nò 
duoc tháy cõi Ihiên-nhièn lân thú nhúl . 

Nó la rãng: «Chà, má ôi. sao truòc 
má không nói cho con biét tròi dál 
đep-đè" duòng này?» 

Me d á p : «Má dã có nói cho con 
hiêu, nhung con không hê hiêu nôi.n 

Búa trê giò lâu núc lòng mùng-rò, 
ngâm-xem nhũng cânh'vât la-lùng mà 
B ú c Chúa Tròi dã dung nên. 

Cĩrng vày, néu muõn biê't moi su 
trên tròi, thi la phâi mò mát linh-hòn 
ra.—Dõ-dù-c-Tri dich. 



N G L T N G T H A N G I A Y - L A T 
T H É - G I Ó I CÀN G Ì ? 

rr,HK-GI()*l căn có ngay !àp-l|>c : 
*• Nùũyig nguòi không chiu di' ai 

inua mình . 
Nhũng nguói giũ lói hĩra. 
Nhũng nguói dê danh-đu lên Irên 

tiên-bac. 
Nhũng nguói có môt ỳ-kiê'n và môt 

ỳ-chi, theo su phâi, nghjch su trái. 
Nhfrng nguói luong-thièn trong viêc 

nhó cùng nhu Irong viêc lón. 
Nhũng nguói can-dâm và không vu 

Igi, có khi chiu hi-sinh Igi riêng vi lgi 
chung cùa đoàn-thè. 

Nhũng hàc thanh-niên trung-thành 
.dnôi theo lỳ-tuông, dàu bi bè-han chê-
cuói cũng mác. 

Nhfrng hàc lánh-tu thiêng-liêng nghe 
theo môt tiê'ng kêu-goi cao-quí hon 
tiêng kêu-goi cũa còng-chũng hoan-hô, 
cùa Iirong cao hông hàu và cũa nhà-
thó đep-đê. 

Nhũng nhà báo không so* du-lũân 
cùa só dòng, càm bút vì công-lỳ và 
chon-lỳ, dàu phong-trào hièn-thòi là 
thé nào cfiHg măc. 

Nhfrng nhà chánh-trj bên gan sât 
đá, không đùng muu-meo guĩ-quyêt; 
không làm theo đuc-vong riêng, nhung 
chĩ tiin-kiêm hanh-phuóc cho lô-quóe. 

Nói tóm mòt lói, thé-giói càn nhũng 
nguói đi theo Đáng Christ, khòng chút 
nghi-ngó, sa-sút. 

Anh em có thuôc trong sõày khòng? 
o o o «> 

NU ClfÒ'I 
U cuói không mâc-mogì nhimgcó 
nhiêu hiêu-quâ. Nguói nhân nu 

cuói giàu thêm, nlurng nguói ban nu 
cuói cũng châng nghèo di. Nu cuói 
chi này Irong giày-lál, nhung thuòng 
khi nguòi ta tuông-nhó nó dòi dòi. 
Chang ai giàu-có dê'n noi không càn 
nu cuói, cũng châng ai nghèo đêu nôi 
không thê dugc cái nu cuói làm cho 
giàu-có. 

Nu cuói gày nên hanh-phuóc trong 
gia-đình, náng-đõ các còng-'viêc và là 
dáu-biéu thàn-ái rát đê cám-biét. Nu 
cuói bõ sũc cho kê mèt-nhoc, ban su 
can-đâm cho kê thát-vong, yên-ùi kè 
buòn-rau, và là mòt phân-lir cùa bòn-
tánh ta dê chóng lai moi nôi đau-
th irong, 

Nhung ta khòng thê mua nu cuói, 
hoăc nurgn nó, hoăc cuóp nó. Vì ta 
có ban nu cuói thì nu cuói mói có giá-
tri. Môi khi anh em găp nguòi nào 
khòng han cho mình cái nu cuói mà 
mình đáng dugc, thì hãy ròng lugng 
mà ban nu cuói cho nguòi áy. Vì 
châng có ai càn nhân mòl nu ciròi 
hàng kè không thê ban mòl nu cuói 
cho nguòi khâc. 

• < > < > • 
LỲ-THUYÊT VÀ THITC-HÃNH 
JLjkANG Christ, Chúa chúng ta, phán 

cùng chúng la nhuj vày : 

Các nguoi kèu Ta là Thày, nlurng 
không đê ỳ đen Ta. 

Các nguòi kèu Ta là Anh Sáng, 
nhung không nhin-xcm Ta. 

Các nguoi kèu Ta là Đuòng Đi. 
nlurng không cùng di vói Ta. 

Các nguoi kèu Ta làSuSóng. nhung 
không hain-thicb Ta. 

Càc nguòi kèu Ta là Hièn-Trict. 
nlurng khòng theo Ta. 

Các nguo*i kèu Ta là Vĩ-Nhon. nlurng 
khòng yêii-incn Ta. 

Các nguoi kèu Ta là Báng (ìiàu-Cò, 
nhung không xin Ta ban chút chi. 

Các nguoi "kèu Ta là Báng Hâng-
Hfru, nlurng khòng liiu-kiêm Ta. 

Các nguoi kèu Ta là Báng Thuong-
Xól, nhung khòng nhò-cày Ta. 

Các nguoi kèu Ta là Báng Cao-
Tlurgng, nlurng khòng hàu viêc Ta. 

Các. nguoi kêu Ta là Báng* Còng-
Bình. nhung khòng kinh-sg danh Ta. 

Néu mòl ngày kia, Ta phal các nguoi, 
thi chó trâch Ta. 



"\7IÊC gì có thè làm hôm nay thì 
. dirng dè dén ngày mai. 

Vièc gi mình làm đugc thì dirng 
giao cho kê khác làm. 

Triróc khi có món lièn nào trong 
tay thì dòng đinh dùng món tièn áy 
vào viêc gì. 

Đòng viên có giá rê mà mua món 
nào mình khòng cân dén. 

Phâi xem-xét moi sy Iheo phuong-
dièn tót -lành. 

Nê'u dirong giàn Ihì phâi dêm lìr mòt 
dén muòi ròi hãy nói; néu giàn lám 
thì phâi dém dén môt trăm. 

Moi vièc ta vui lòng làm dêu là dê-
dàng cà. 

Nguòi la thiròng lo-lang quá vè 
nhũng tai-hoa không he xày dcn. K 

O O O 

LÀM NGITÒ'I 

/^ON có biét chăng? Làm nguòi 
không phâi chuyên dê. Phâi kiên-

nhân, phâi công-bình, phâi manh-mê. 
Phâi muón, phâi yèu, phâi dâng trori 
dòi sõng và sírc-lyc cho khòng cú công-
cuôc cao-thuyng nào. 

Phâi dem súc manh mà hàu viêc kê 
yéu. Phâi chiu khõ, phâi phán-dáu 

cnung voi nnirng ne ni na-nicp. r na i 
muÓn nâng-đõ hét thây nlurng ai bi 
kè khác ha xuõng, phâi tha-lhiét ycu-
thirong nlurng nguòi tàn-tàt, cùng-kliô. 

Muón làm nguòi, phâi tin dén nliũng 
mông-tuông thánh-khiêt, lòng phâi cô 
sy tlurong-xót cùa Đúc Chúa Tròi, 
phâi muÓn di nêo duòng ky-khu, cách 
xa nhũng cho vui-choi, sung-siròng 
phàm-tuc. 

Làm nguòi túc là di theo dáu chon 
tót-lành cũa Đúc Chúa Jêsus dè lai 
trong thé-gian nây, là yèu-lhuong nhu 
Ngài yêu-thuong, sõng nlur Ngài sõng, 
là duoc Ngài nâng-đõ- trong nhũng cuôc 
chién-đáu mãnh-liêt.—Bà fíe Pressensé. 

O O O 
LO GÌ TRU'Ó'C? 

T"\AN Giu-đa tuông giél Búc 

Jêsus thì tiêu-dièl hét dao 
quyèn-phép, tình yêu-thuong. 
thánh-khiét và su-nghièp cũa 
Nào ngò nhfrng dúc-tánh áy lai 
rõ-rêt bòi su sõng lai cũa Ngài. 
nên ta châng nèn lo ai vùi-đàp 
di, chĩ nên lo sao cho có tài-đúc 
dù, thi sy-nghiêp mình dõi vòi 
Chúa sê càng ngày càng vihh-
rõ-rêL—J. W'.R. 

Chúa 
-dúc, 
lòng 

Ngài. 
càng 
Cho 

mình 
! dày-
I1UÒC 
hiên, 

MOT BLTC THO* 

BÔN-BÁO nhân duoc húc thodiròi dáy 
cũa nn)t ban dòc-giâ hãy lâu dã uhân-

biét giá-tri tliánh-khiét và cno-thup-ng 
cũa Thánh-Kinh Báo, là co-quan chung 
cũa các thánh-dò kháp cõi Bông-duo-ng. 
Chùng tòi xin đăng nguyèn-văn búc tho 
áy, mong râng anh em luung xét còng-
khó cùa Ttiánh-Kinh Báo và hét súc giúp 
cho no đup-c thèin thiéng-liéng, tliánh-
khiét, có két-quâ mỳ niăn và đây-đù tài-
chánh.— T. K. II. 

Hano'i, le 27 Juin 1936. 
Vài lò-i tõ-bày cùng ông quãn-lỳ và 

tòa soan tò Thánh-Kinh Báo, Hanoi, 
Trâi qua gan sáu năm tròi, tôi duoc 

hân-hanh tùng quen vói tò báo Thánh-

Kinh, và coi nhu là nguòi ban rát 
thân-thiél vây. Nguòi ban áy hang 
an-ùi, nâng-đõ và day-báo tôi vè dòi 
thiêng-liêng, và giúp-đõ tòi đuoc vũng-
vàng và manh-bao vi danh Đáng Christ 
mà cú tán-tòi trên con duòng thiên-ló. 

Tò Thánh-Kinh Báo thât khòng hô-
then vòi máy giòng chũ trung ò ngoài 
bia Thánh-Kinh Báo: «Co-quan cúa 
Hòi Tin-Lành Đông-Pháp đè cát nghĩa 
lê thàt trong Kinh-Thánh, soi sáng 
đuòng-lói, mò-mang lrí-khôn...» 

Kính tho-, 
Nguuên-liùii-Giuc, 

V" 29, Ihieílc Thinh-Dũc, Hanoi. 
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Lúc tho'-à'u 
Lúc òng mãi 11 tuòi thi cha qua (iòi. 

Trong thòi-Uỳ áy cha cô-gáng ghi-khâc 
vào tàm-hòn ông su yèu-qui Lòi Đúc 
Chúa Tròi, su kinh-trong các lê-nghi 
và su duy-tha. Hòi vây, òng suót dòi 
làm theo nhung nguyèn-lác cao-qui áy. 
Ông cũng chiu ánh-huóng rát sàu-xa 
cũa l)à me hien-dúc. Lúc 13 tuôi, ông 
dã nghièni-lrang và hay suy-gãui, dã 
nây ra nhung lu-tuông dao-dúc thâm-
thúy. Tĩ nhu Irong cuón nhui-kỳ ông 
chép nhũng càu : 

Khi nào nói vi? Dúc Chúa Trói và các 

,<Iúc-lánli cũa Ngài tliì phâi nghièm-trang 
và cung-kinh. —Hăy tõn-kinh và vâng-
phoc cha me, dãu liai Ngài nghèo cũng 

7 vây .—Nlurng cuôc giai-lri cùa anh em 
phâi thanh-sach, không bi váy băn tòi-lôi. 
—Hãy gíuìg súc giũ ven cái dom lũa ò 
trong minh, n'rc là Iirong-làm. 

Lòng nho-n-đao 
Trong thòi-kỳ khói - nghĩa, ông bi 

ban-hè niun-phân và vu-cáo nhiêu 
phen, nhung tâm-tinh òng châng vi dó 
mà hién-cái, dũ tô ra linh-hòn ông cao-
thuong duòng nào. Nhò nghjch-cânh, 
ông Ijch-duyêt hon và càng lán-tói 
trong dòi dao-dúc. 

Vân-dê giâi-phóng tôi-moi rát dugc 
òng chú-ỳ ; chfnh òng cũng giâi-phóng 
nhièu tôi-moi cúa ông, lai cáp cho 
ruông-dát và nhà-cũa. Năm 1769 cô 
máy nguòi tôi-moi cũa ông mác chúng 
dàu mùa (trái gióng), ông thàn dén 
thăm-viéng, sai luong-y dén khám 
hinh, lai cho thuóc uóng và mên đáp. 
ông cũng cho hoăn nhũng món hô-
duõng do chính tay bà náu-nuóng. 

x Đò*i t in-k ính 
Hoa-thinh-dón mũc su yên-uì và 

nghj-luc ó- trong Kinh-Thánh. Đoc 
nbut-kỳ cùa òng, ta tháy ông siêng-
năng nhóm-hop thò-phugng Chúa 
trong ngày Chũa-nhut, dău lúc tbanh-

nhàn hoăc khi rói-loan cũng vây. Môt. 
nguòi dân Mỳ nói râng: tHiên nay ai 
náy giày-đap ngày thánh duói chon, 
dùng làm môt ngày choi-bòi, thê-thao 
và phóng-túng, thiét tuông nên nhò 
dén cha cũa dát-nuòc chúng la (chi 
Hoa-thinh-dón). Ngài coi su tin-kính 
là càn-yéu cho dòi minh. Đói vó i ' 
ngài, su thò-phugng vào buòi sáng[ 
Chúa-nlurt, su hôi-hop cùa dân Chúa) 
là nguòn vui-vê và nên thánh. 

Lúc ăn co*m, ông luôn luôn càu-
nguyên câm-ta Chúa, dãu gáp-rút lám 
cũng không bô. ông xung Đúc Cbúa 
Tròi là «Đáng Toàn-năng sâp-đăt moi 
su,» là «Đáng te-trj muôn mròc,» là 
((Đánglàin ra moi sutõt-lành cho quôc-
gia và cá-nhon.» Ông ham doc Kinh-? 
Thánh và cũng sót-sáng càu-nguyên. 
Cú bôn giò sáng òng vào phòng giáy 
dê doc Kinh-Thánh và càu-nguyên. 
Châu ông làm tho-kỳ riêng cho òng,? 
nói ràng mòt ngày kia, mình bát găp 
òng qui truóc môt quyên Kinh-Thành. I 

Hãy sol giro-ng sáng 
Ông khòng luóng-lu, cũng khòng, 

hò-then mà công-nhiên tuyên-bó mình / 
là tín-dò Đăng Christ. Khi làm tòng-) 
thõng, ông cũng han-hành nhũng sác-
lènh khuyên nho-n-dân ha mình càu 
nguyên vi dã pham tôi nghich cùn 
Đúc Chúa Trói. Khi có nôi-loan, 
tòng-thóngÀbrahain Lincoln cũng làm 
nhu thé, và trong hòi Au-chién, tòng-
thóng Wilson cũng làm nhu thê. Hiên 
nay chúng ta trâi qua môt thòi-kỳ 
khúng-hoàng, néu nhó làm theo sâc-
linh cùa ông thì phuóc biét chúng nào. 

Tú bõi tho-áu, Hoa-thinh-dón dã tô; 
ra có lòng quá-quyèì tin Chúa. Lúc? 
qua dòi, ông càng bày-tôdúc-tin inanh-1 
mê vì nói văn-tât môt càu : «Moi su^ 
tót-làirh,» ròi linh-hòn vè trói chàu-
chuc Đáng mình dã phung-su và kính-
mê'n suót dòi.— Tlniùt theo C. E. Scolt. 



CHO MLTO'N KHOA BO*N 
T^A lâu năm truóc đây, có chàng 

thiéu-niên dohg-dôngcao, gày-gò, 
vê măt nlur nguòi Y-so-ra-ên, buòe 
vào môt nhà-thò cô ò mien nam chftu 
Àu. Nhà-thò nôi tiêng vì có nhírng 
đòn phong-càm qui-háu và cũng vì có 
môt nhac-su đai-tài. 

Môt ông cu vón là nhac-su*, chuyên 
giũ chla khóa đòn phong-càm. Buôc 
vào nhà-thò buôi sángđó, chàng thiéu-
niên hôi cu râng: 

— Thua cu, cu có nhũng đòn phong-
càm kỳ-diêu lám, phâi không a? 

Căp mát cu già lòe sáng, cu đáp ràng: 
— Phâi, kỳ-diêu nhút nuóc. 
— Cu có thè cho tôi đánh thù không? 

Xincucó vui lòng trao chiu khóa cho tôi. 
Cu già đúngdây, lô vè nghièm-trang, 

ròi nói lê-phép ràng : 
— Thua òng, khòng duoc. Xin òng 

đírng nài-ép tôi, ông cũng biét ràng 
nhũng đòn phong-càm này qui-bàu 
lám, khòng thè cho nguòi la dòng tòi. 

Nlurng chàng thiéu-niên cũ năn-nl: 
— Tôi rát hain-uiê âm-nhac. Tòi tù 

xa đén dây xem các dòn pliong-càm 
cùa cu. Tói dánh cũng khá khá... Xin 
cu làm on cho tòi iiurrrn chìa khóa. 

Chàng cú năn-nĩ... Sir kiên-nhàn 
bao giò cũng thành - hiêu. Rõl lai, 
chàng thiéu-niên duoc chia-khóa, mô* 
<lòn, kéo máy cái ngú (registres), Bap 
bao gió. Lúc áy cu già đúng tua vào 
cày còl, tu hôi minh lũ ê'm-chú hay sao 
mà lai đua chìa-khòa cho chàng. Rôi 
chàng thiéu-niên bát đàu đánh đòn, 
cu lâiir-bàm râng: 
. — Tòi vãn tuông mình biét các àm-
điêu cùa dòn phong-càm trong nhà-

(1) Ô n g lù nl>iic-sir lrĩr-<l:inh nguò' i niró-c Bú-c. 

thò này. Nguòi nây làm nây mòt diên 
nhac thánh-thót, du-duong mà tôi 
không ngò cò. Nguòi này là ai ? 

Cu s ũ n g - s ò dúng tràn, hai mát 
giirong to, nín thò dê nghe. Thoat-tiên 
tiêng nhac êm-ái nlur luòng gió hin-
hiu thô-than trên ngon cày ; ròi làn làn 
lên bông nlur tiêng oni-nghiêm ô cõi 
xa-xăm. Rôi thi bão-tó nôi dây, sáin 
vang-đòng, chóp lòe làm cho cu <[uáng 
mát. Rôi tròi mua, cu cám thây mình 
irót tôi xuong; ây cu luòng moi su 
thàt là nhu thé. Nlurng... bón bè lai 
yên-lăng, chim-chóc lên tiê'ng ca-hát. 
Hòi tiêng nhac êm-đèm nhu hoi thô 
cùa dúa trè nâm trong tay me. 

Ròi hét. Chàng thiéu-niên khóa dòn 
lai, trao trâ chìa khóa mà ràng: 

— Cám on cu lám. Đòn phong-càm 
này tót la-lùng. Tôi rát dòi on cu. 

— ông là ai ? Tên òng là gì ? 
— Thua cu, tên tôi là Fèlix Meiuleh-

sohn Barthohly ('). 
— Than ôi! Vi nhac-su lùng danh 

nhút môt lliò'i dén đây mà ban đàu lòi 
dám không cho muon khóa 1 

Đãng Tao-Hóa dã dãt sãn trong môi 
nguòi chúng ta nhũng dièu nhac dièu-
kỳ, du-duong hon hét. Song chi hai 
bàn tay bi đòng đinh cúa Đúc Chúa 
Jêsus có thè đao đòn và làm này điêu 
Véo-von. Ta chiu trao chia-khóa cho 
Ngài chăng? — L. B. R. 

DÍNH-CHÁNH 
Muc «Nuòc thièng đã khátw sõ báo 

h'irò'c (tháng Juillet), trang 216, còl 2, 
dòng cuõi, xin đoc là: «...lròi nóng..-.» 
chò khòng phâi «... tròi náng ...» 



Ttí-TirôNG 
R À N G NGÀY 

( T H Á N G A O U T 1 9 3 6 ) 
MUC-SXJ* KlìiU 

1. Khi ò' gĩũa dám đông nguò'i khen 
niiuh, thi dùngsp'su'-tù hai mình, mà phâi 
sp' môt giông đũ - ho-n sir-tù-, là lòng kièu-
ngao cùa mình. 

2. Khi nghe nguòi ta khen mình, thi nên 
nhó- rang cũng có kê khác chê mình. 

3. Tiê'ng cliè cùa nguò'i có giúp íoh cho 
mình, nhírng không cho lòng tu-phu xui 
cho niinh tùe-giân ! 

4. Khi nguòi ta chi lôi mình thi minh 
buòn, mà đèu đáng buòn hon là mình 
khòng biê't chíra loi. 

5. Ai nói minh Ihuân ỳ Chũa mà còn 
chíra lòng kièu-ngao thì là chóng-nghich 
Cùng Chúa. 

6. Ma-quĩlên mi nh, Báng Christ ha minh ; 
hiên nay có ai ò- trong minh ta? 

7. Lòng tu-phu làm cho kê hay ra dò , 
nó thu-ò-ng xô nguòi té khõi ghé danh-đu. 

8. Minh hay ghét nguò-i có tánhtu'-cao, 
mà phâi coi chùng kêo mình cò tánh dó 
nhièu ho-n nguò-i. 

9. NgH-òi ta nói minh có loi mà mình 
cãi rang không, có khi là tai minh chua 
tháy minh bàng nguò-i khác tháy mình. 

10. Khi minh có lôi mà ban minh châng 
chi giùm vi so; minh phièn, dó châng phâi 
là nguò'i ban tót. 

11. Hãy dăt cái đõ- cùa minh truó'C măt 
minh, ho'n là khoe cái hay cùa minh truôc 
măt ngu'ò'i ta. 

12. Có lõ' miêng mà khoe cái hay cũa 
mình, thi cùng dùng quên cái dò-. 

13. Tháy cái xáu cũa nguòi hô'i mât mình 
mà dùng cho cái xáu cũa nguò'i ô' lòng 
mình, nhu thuyèn ò' trong niró'c mà nuó'c 
khòng ò- diro'c trong thuyèn vày. 

14. Khi tu-tuóng, khi nói, khi làm, dùng 
quên nho'n-danh Chúa, 

15. Tròi tói, ai cũng dùng dèn đăng tránh 
dèu hai cho thân-thê, thì cũng phâi dùng 
Lòi Chúa, là ngon dèn, đè tránh nhũng 
dèu làm hai cho linh-hòn. . 

16. Khi đi duòng thâp-tu-, néu có nguò'i 

- C Ô N G - T H A O 

chũ'i-măng minh thì dùng giân ho, mà phâi 
thuò'ng ho, vi ho bi nlãt dúc lót; chó' néu 
la dùng cho'n cu lai thi mãt dip đi đirò'ng, 
mãt ngày giò', mà ât cũng mãt dúc. tõt nũa. 

17. Su gây thù két oán, lòng ganh-ghét 
giân-hò'n, nguò'i chăng càn kiém nó mà 
nó cũng cú đén hoài; song muón kiém su 
yêu - thuò'ng, hòa-thuàn, thi ngoài suói 
huyét cũa Báng Christ châng đâu có. 

18. Néu ai hét lòng, hét.linh-hòn, hét ỳ 
mà yêu-mén Chúa thi chang còn du cho 
dê chúa-dung tôi-loi. 

19. Ma-quĩ muô'n nguò'i thò' Búc Chúa 
Tròi hè ngoài, còn bè trong Ibi dc cho nó. 

20. Ma-qnì Ihõa lòng khi nào tháy con-
cái Chúa pham môt tôi nhò, nó mùng 
cũng nlur nguò'i tho' câu dùng miêng mòi 
nhò mà câu đirp-c cá lòn vây. 

21. Nhu-mì khicm-nhuòng bè ngoài, mà 
kièu-ngao tu-cao ô- bè trong, dó là cái bây 
gài kin cũa nia-quĩ. 

22. Tánh cùa Bájig Christ là hay hòa-
thuân, tánh cũa ma-quĩ là hay thù-nghich. 

23. Thãy minh hay ho'n nguòi viêc này 
mà chua thãy minh dò' ho'n ngirò'i viêc 
kia, là lai mình chua thãy chô chang phâi 
mình tron giõi. 

24. Ha mình xuóng tháp là phàn minh, 
còn cho mình lên cao là phàn Chúa. 

25. Dùng lo-so- Chúa bô minh, mà phâi 
lo-so- minh bô Chúa. 

26. Con còng chét bô'i sâc lòng, nguòi 
chêt bôi lòng tu-cao. 

27. Nguò'i dao-đúc rãt cao là nguòi biét 
ha minh rãt thãp. 

28. Nguòi biét ha mình. thi it bi té, mà 
lũ có té cũng không đén noi chét. 

29. Néu có tánh hay nghi-ngò- thi nên 
nghi ràng nguò-i này có lánh tõt, chó 
dùng nghi cho nguò-i có tánh xáu,. 

30. Dúc Chúa Trò-i là Chúa cùa su thãy 
rõ, chò chăng phâi Chúa cũa su nghi-ngò-. 

31. Minh trách nguòi mà chua õ- dĩa-vi 
nhu nguò-i thi có khi làm. 



BAI HOC TRlTttNG 
CHUA-NHUT 

ÔNO H. H. H A Z L E T T 

9 AOUT, 1 9 8 6 
Đ A - N I - Ê N 

(Ba-ni-èn 1 : 8-20) 

CÂU GÕC:-Anh em há chàng biêt râng thân-th*è minh là đèn-thò-
cùa Dú*c Thánh-Linh đang ngu* trong anh e m ? 

(I Cô-r inh- tò (1: 19) 

Gia-dình lê-bál 
3 Aoùt Ba-ni-ên 1 : 1-21 

2: 
2 : 
3 : 
4: 
5: 
6: 

1-30 
31-49 
1-30 
1-37 
1-30 
1-28 

Lò'i mò* đàng.—Khi Ba-ni-ên hi hât làm 
phu-tũ thì mói 16 hay 18 tuôi, nhâm năm 
thú nhút cùa Nè-bu-cál-nét-sa, là vua xú 
Ba-by-lòn, và nhãm nám thú ha cùa Giè-
hô-gia-kim, vua xú Giu-da. Lúc bã\ giò 
là dô 605 năm trirúc Chúa. Ba-ni-èn da 
hành chúc tièn-1ii cho dèn năm dàu vua 
Si-ru, lúc là trâi qua 72 nam. Dàu dèn-thô 
cùa vua Sa-lò-môn xây-cát cho Búc Giê-
hô-va tai thành Giê-ru-sa-lem dã hj quân 
Canh-dé phá-hùy và thicu-dót ròi, song 
khi Ba-ni-èn bi đày ò xìr ngoai-bang thi 
ông cùng các ban-hfru dã hi'cu rõ-ràng 
ràng vi thàn-tlic hp cũng là dèn-thô- Chúa 
nên hp chang dám làm n-uí đèn-thô áy. 

Glài nghla tírng câu môt 
Ba 1 : 8.—nBa-ni-ên quyét-dinh...» Xy 

là biróc thiêng-liêng thú nhúl trong dói 
s6ng cùa Ba-ni-ên, rát hfru-ich cho nguói 
và có ãnh-hiròng rát sàu-nhièm trên ba 
ban trê cùa ngiròi (12-17). «Không chiu 
ô-ué.» Châc vua Ba-hy-lôn đã ăn thit 
luôn vói huyét và khòng dàng huyét thú-
vât áy cho Búc Giè-hô-va (Lô-vi 3 : 1 7 ; 
17: 10-14), hay là dã dâng cho tà-lh&n nfra 
(Xuát 34: 15; I Cô 10:20). VI vây dàn 
Giu-đa phâi càm thúc ăn áy là ô-ué cho 
hp, và cũng khòng dám hiêp môt vói dân 
ngoai-bang mà té các tà-thàn. «Ru-p*u 
vua uóng,» túc là môt iS-quán cho tă-thàn 

cùa vua sùng-bái (Phuc 32 : 37,38). «Càu-
xin ngirôi làm dàu hoan-quan.» Cò lê 
Ba-ni-ên thuôc vè hoàng-tpc niróc Giu-đa 
và đâ phSi làm hoan-quan (II Vua 20 : 18). 

1 s 9.—«Búc Chúa Tròi khién Ba-ni-ên 
dirp-c on và tliirong-xót...» Vi dàu hoan-
quan này không quen-biét Chúa song 
chinh Ngài dã quàn-trj đòi sóng ngirôi, 
và bôi đó sy càu-nguyên lâu năm vè Iriròc 
cùa vua Sa-lõ-môn đã đirpc nhâm (I Vua 
8: 50; Thi 106: 46). 

1 i 11.—«Ham-nièn-xa.» Tên này nghĩa 
là «quàn-gia,»bay là«kêcoi-sóc.» Vì nguòi 
làm đàu hoan-quan dã bãng lòng, nên Ba-
ni-ên mó'i dám xin quan nhô này cho 
phép nlnr ô câu 12. «Ba-ni-ên» có nghĩa 
là «Búc Giô-hò-va là Báng đoân-xét tôi,» 
«Ha-na-nia» có nghĩa là «Búc Chúa Tròi 
là Đáng 11 iic i-,i - 1 Ì i . •• «Mi-sa-éu» có ngbĩa là 
«Su: phò-lrp-cùa BírcGiê-hô-va,» và «A-xa-
ria» có nghĩa là «Ai bàng Búc Chúa Tròi ?» 
Dàu vua Né-bu-càt-nét-sa có thè dòi tên 
bón ban trai-trè này cho xúng-hiêp vói 
tên các là-thàn cùa vua (1 : 7), nhung 
chang có quyèn gi trên tâm-thàn hp vón 
hay vàng-phuc Dúc Giê-hô-va. 

1 t 12.—«Tõi xin ông hãy thú...» Tin-
đò châng nên sp- sy tlur-nghiêm đírc-tin 
hp, vi Chúa n 5 nào bò con-cái hét lòng 
nhò-cây Ngài ? 

1 : 15.— «Miròi ngày áy qua ròi 
Chúng ta không thè quă-quyét hoăc Búc. 
Chúa Tròi dã làm phép la cho bón nguò-i 
này, hoăc chi tai sur án-uóng cãn-thân 
mà hp khôe-manh tròi hon chúng dén thé. 
Có lê tai câ hai. 

1 i 18.—«Vây Hani-inên-xa cát...» Vi 
đã kinh-nghièm ròi nèn i|uan này không 
sp cál dò ãn kia luôn. Tôi-nghicp thay 



cno nlurng oan trai-tre tie-l)0'-ro' kia, vi 
có- ham-mê thúc ăn cùa nhà vua, hay là 
vi kém đúc-tin má không noi guung sáng 
cùa hôn ban-hũu này 1 Bây giò' môt quan 
ngoai-bang buôc hp phâi ăn nlurng món 
đáng 16 liro'ng-tàm đã bâo hp ăn truòc 
kia ròi. 

1 : 1 7.—«l)úc Chúa Trò'i ban...sy khôn-
ngoan.)) Dàu Dúc Chúa Trò'i là Dâng vô-
sò' bãt-năng và vô-sò' bãt-lri, song néu 
bôn nguòi Hè-bo'-ro' này châng biét kiêng-
cũ nhũ'ng món làm hai thân-thê lân trí-
não, thi chăng hè đirp'C su khôn-sáng này. 
«Da-ni-ên cùng biét... chiêm-bao» (xem 
đoan 2, 4, 7, 8 và 9). 

1 : 18.—«Dén kỳ,» túc là mãn ba năm 
đã đinh (1 : 5). 

1 1 1 9 , 20.—«KI)ông thay ai bang... thãy 
hp giõi ho'n gãp muò'i.» Hét lòng nhò-
câyChúa thì hũu ieh thay! Nhũng «đòng-
bóng và thuàt-sĩ» hay cây phù-chú châng 
có thê sánh kip vó'i bôn nguò'i này. Ngày 
xua có bôn nguò'i Hê-bo'-ro- vì hêt lòng 
nliò'-cây Dãng Toàn-năng nên hành chúc 
cao ô- xú ngoai-bang, túc là Giô-sép làm 
phó-vuong xú Ê-đip-tô, Đa-ni-ên làm 
quan tê-luông nuó'c Mê-đi và Phe-ro'-so1, 
E-xo'-tê làm hoàng-hâu cũa A-suè-ru, vua 
nuó'c Mê-đi và Phe-ro'-so-, và Nê-hê-mi làm 
quan tũu-chánh cho vua At-ta-xét-xe. 

Ú*ng-dung bài hoc cho môi tin-đò 

Dàu Đa-ni-ên đã đup'c làm quan ló'n 
trú-đanh cr xú ngoai-bang, song chúng ta 
ghi-nhó' Da-ni-èn lio'n nũa vi ông đã tôn 
Đúc Chúa Tròi làm vua-chúa trong thân-
thê và kê thân-thê" mình là đèn-thò' cũa 
Ngài. Có khi tin-đò yéu-đuói sp- mãt 
chúc-phân trong đò'i mà không làm sáng 
danh Chúa, song vi Da-ni-ên không sp' 
đèu áy nên đã đup'c Chúa nli&c minh lên 
cao. Còn nhũng nguò'i Hê-bo'-ro' đã ăn 
thit cùng uông rupu cũa vua thi ta châng 

tnay sach tía-ni-en có cliep đèn ten lip 
hay môt viêc vĩ-đai hp đã làm. Ta sê noi 
guo'ng ai ? 

Giâi-quyè't vâ'n-đè" khó 
Tín-đò có nên uô'ng rup'u hay là hút 

thuõc chăng? Xin đáp: Châng nên v i : 
(1) Làm hai thân-thê Đúc Chúa Tròi đã 
dung nên cho mình ; (2) Làm ô-ué đèn-
thò cũa Dúc Thánh-Linh ; và (3) Có ãnh-
lurông xáu trên tin-đò khác cùng ngăn-
trô' nguòi ngoai-đao t iép-nhân Dãng 
Christ làm Cúu-Chúa minh. 

Câu hòi.—Tai sao dân Giu-đa đã bi dày 
qua xú Ba-by-lôn ?—Tai sao tin-dò nên 
phân-rê vó-i thé-gian ?—Nguòi thanh-niên 
có thê vâng-phuc Chúa cách trpn-ven và 
không chièu theo tu-đyc chăng?—Tin-đò 
thanh-niên có thê làm guo'ng cho kê khác 
không? 

Thí-du vè bài hoc 
«Đa-ni-ên quyét-djnh... không chiu ô-

ué.» Trong thê-lê cúa môt truò'ng cao-
đăng kia bên nuó'c Mv có môt khoân cãm 
hpc-sanh hút thuóc lá. Bũa np có môt 
hpc-lrò đén nói vó'i ông đóc-hpc râng: 
((Thua ông, tù khi nhâp truò'ng đén nay 
tôi dã hét súc thin mình, nhung vi bàng 
tôi không hút thuóc ăt tôi sê chél.s ông 
đóc-hpc bâo nguòi ãy ràng: «Anh hãy 
ngòi dày mà chét đi, vì thà chét vi không 
hút thuóc ho'n là hút thuóc đê sông.» 
Khôi môt cbăp ông đõc-hpc lai bâo hpc-
trò ãy thêm rang: «Chúng ta hay qui 
xuóng càu-nguyên.» Khi càu-nguyên xong 
ròi hpc-trò áy láy làm ngac-nhiên vi 
khòng còn thèm hút thuõc nũa, và tù 
ngày ãy trô' vè sau chăng bè có hút làn 
nào nũa. Phâi chi tin-dò nào có ghièn 
thuõc lá, thuõc á-phipn, hay là ăn tràu, 
v. v. rãt muõn trù su ãy đi và hét lòng 
nhò'-cây Chúa bô'i su càu-nguyên, thi 
Chúa sê ban đù súc mà trù cho khôi. 
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M A - T H Ê VÀ M A - R I 
(Lu-ca 10: 38-42; Giâng tl : 17-28) 

CÂU GÕC:—Vâ, Bú-c Chúa J ê s u s yêu Ma-thê, em nguò'i, và La-xa-ro* 

u 

Gia-đinh lê-bái 
10 Aoùt Lu-ca 10: 21-42 
11 - Giâng 11: 1-46 
12 - II Ti-mô-lhè 1 : 1-14 

(Giăng 11 : 5) 
13 Aoùt I Sa-mu-ên 2 : 18-36 
14 — Thi-thiên 91 
15 — — 103 
16 — Truyèn-đao 12 : 1-14 



ì.o*i mo* aang. —l)au nhiéu khi ta hay 
nhâc dê'n bà Ma-thè bói-rói và lo làng khi 
bà ãy tiép-đai Búc Chúa Jêsus, song ba 
ãy có đôi ba <Ièu dâng khcn. Trong vóng 
trám ngàn nguò-i hay theo Búc Cbúa 
Jcsus hang ngày, it có nguòi dám rirô-c 
Ngài vè nhà vi so - dân Giu-đa, song bà 
Ma-thê là môt trong nlurng nguòi có hân-
hanh ãy. Lai, Ma-thê cũng em minh, là 
Ma-ri, là nguò'i đup-c Chúa yêu-mê'n vi 
lu? đà tin Ngài là Bang Mè-si và Cúu-
Chúa ho. Ngoài hai khúc sách chúng ta 
kê-cúu qua hôm nay tlii Kinh-Thánh lai 
có chép ò Ma-thi-o' 26: 6 và Mác 14 : 3 vè 
gia-quyén cũa Ma-thê. Vì ó' đây có nói 
vè nhà «Si-mòn là kè phung.v nên nhièu 
nhà giãi-nghĩa Kinh-Thánh đoán ràng 
òng ãy là chòng cùa Ma-thê (so-sánli Giăng 
12: 2, «Ma-thè»—túc là bàchù nhà—«hàu-
ha»). Có lè lúc bãy gió Si-niôn đã qua 
dói ròi, nhung đang lúc sanh-ticn Bírc 
Chúa Jêsus da chũa binh phung cho nguó-i 
đuoc lành. 

Giâi nghia tù*ng câu môt 
Lu 1 0 : 3 8 . —«Bcn môt làng kia,u túc 

lá Bê-lha-ni (Gi. 11:1, 18), cách Giê-ru-
sa-lem môt it. Khi nào Búc Chúa Jêsus 
day-do đàn-chúng tai Giê-ru-sa-lem, thì 
Ngài ung trú-ngu làng nhò niĩy, vi đân-
cu tai đây không cúng-côi bang õ- Giè-ru-
sa-lem. Lúc bay gió dàn thòn-què tliuóng 
hay tijp-ubfin SU đay-đò cùa Chúa hon 
nhũng nguòi ó noi tliành-thi, cũng nhu 
ngày nay vây. 

1 0 : 39.—«Ma-ri ngòi duó-i cho-n Chún» 
theo thói qucn xua cũa hoc-lrò ò xú ãy 
khi nghe thày giào day (Sú 22: 3). Có lè 
khi Búc (.húa Jèsus iiiim au (theo nhu 
cách :in cùa nguò-i Giu-đa), thi Ma-ri ngòi 
duói chon Ngài đê hôi vè lè đao cùa Ngài. 
Chác Ma-ri đã giúp chi nguòi đon bũa 
cho Chúa ăn, song khi đaug ăn Ma-ri 
trông-mong đup-c Chúa ban bánh hang 
sóng cho nguò-i—Kiighc lò-i Ngài.n 

10: 40.—«Ma-thé màng lo...» Hai chi 
em này có tánh khác hán nhau. Bàu 
Ma-ri chác có du phàn hàu bàn, soug 
Ma-thê it có thì-giò- râiih dè chú-trong vè 
nhfrng Jói ngpt-ngào cùa Chúa. Trái lai, 
Ma-thé so- Chúa không thich nlurng món 
ău cùa bà dpn cho Ngài hon là sp- Chúa 
buòn vi bà il nghe su day-đò cùa Ngài. 
•Chúa há khòng nghĩ đên...» Bây Ma-thê 

có ỳ trách că Chúa làn em minh, hinh 
nlurbirng com là quí hon nghe lò-i Chúa. 

10: 41.—«Hõi Ma-thè, Ma-thè.« Chúa 
lâp lai lên Ma-thê hai làn vì là kè Ngài 
yêu (KliSl 3 : 19), và đè t'ính-lhúc nguò-i 
( L u 2 2 : 3 l ) . «Nguoi... bói-roi.» Su- b6i-
rói trong khi hàu viêc Chúa chang có thê 
dep ỳ Ngài bao gió (Phi-lip 4 : 6 ) . Ma-
thê đă hpc thuôc lòng bài này, vì khi sau 
diiu bà vãn hàu-ha Chúa luôn, song chang 
vi c ó su bói-rói gi mà bi Chúa quó-trách 
inni (Giăng 12 : 2). 

10: 42.—«Ma-ri đã lira phàn lô't.o Bói 
su hpc-hành duói chon Chúa bũa ãy, 
Ma-ri dfl Ihãu hiêu su chê't cùa Búc Cbúa 
Jcsus tròi hon kê khác và hon 12 môn-
đò Ngài nũa. Vi c ó ãy bà dã xúc dàu 
tl.o-m rãt qui giá cho xác Ngài khi Ngài 
chua lu dóng đinh (Ma 26: 6-13; Mác 14: 
3-9; Giãng 12: 1-11). Khi Chúa chét ròi, 
thi chiìng ai kip làm viêc ãy (Mác 16: 1, 
6) Iruóc khi Ngài sóng lai. «Khòng có ai 
cãt lãy đirp-c.» Nhũngsir phú-qui thiêng' 
liêng ai àu-câp dirpc? 

Giăng 11 : 18.—«Mu-ói làm êch-ta-đo-» 
là hai kl lô-mél và 800 thuóc. 

11 : 20 .-«Ma-thè... đi đún... Ma-ri thì 
ngòi.» Câu này hiêp tánh cùa hai chi 
cm này lám vi Ma-thê hay cũ-đòng, còu 
Ma-ri thì ua su yên-tinh hon. 

11 t 21.—-.Nê'u Chúa có đây...» Ma-thê 
tô đúc-lin bà ra, chó- bá châng có y phàn-
nàn chi hét. 

I 1 : 22. —« lòi cùng biét...» Khi ta so-
sánh càu này vói hai càu 24 và 3!) thi ta 
thãy rõ Ma-thè chua có đúc-tin dũ mà 
tin ràng anh nguòi sè sóng lai l ièn; trâi 
lai, bôi càu 22 Ma-thè chl iigu-ỳ-nói ràng: 
«Hãt cú Chúa làm gi cũng là lót-lành câ. 
Nê'u Ngài đén châni thi tôi khòng dám 
trách chi hít.» 

I I i 25.—«Ta là su sóng lai và su 
sóng...» Câu rãt quí-báu này day tô-
tuò-ng. rang Búc Chúa Jêsus là Báng ban 
su- sóng đói đói cho kê vón chét trong 
lÒi-lôi, túc là cho kê nào tin Ngài, và là 
Báng sê khién cho mpi nguói sõug lai 
trong ngày sau-rót (5: 28, 29). 

1 1 : 26.—«Không hè chél.a nghĩa là 
không hè bi quăng vào đia-nguc, túc là 
si.r chél thú hai (5:24; 8 :51; Khài 20:14). 

11: 27T— «Tôi t in . . . » Ma-thè xung 
Chúa là Báng Mê-si dàn Giu-đa đã trông-



Sy xung ra cùa Ma-thê đây gióng su xu-ng 
ra cùa Phi-e-ro - ngày triróc (Ma 16: 16). 

11 : 28.—«Kèu em... Thày... đuo-nggpi 
em lai.» Dáng Yên-ũi đã đén, song Ngài 
yên-ùi đăc-biêt nhũng kê yêu-mén và tin 
Ngài. Vi có- áy Chúa khòng đén tân nhà, 
là cho có lâm kê clura tin Ngài đã đén 
yên-ùi hai chi em này. Ngày nay Chúa 
vân kêu-goi moi nguòi đén cùng Ngài. 
Ta đã đén và nhân láy sir sóng đò'i đò'i 
ô" no-i Ngài y nlur Ma-thê và Ma-ri chăng? 

ÍTng-dung bài hoe eho môi t ín-do 
Dàu đang hàu viêc Chúa, ta cĩíng chó-

nên bói-rói vè nhièu viêc, đén noi quên 
lũng viêc rát càn-yéu, là sirciru-roi Chúa 
đã làm nên cho ta (Hê 2: 3 ; II Phie 1: 10, 
11). Ta có khi nào quên ăn-uõng nlur 
Ma-ri vi có' láy làm vui-mírng khôn xiét 
mà nghe lò'i Chúa hay là vì hàu viêc Ngài 
chàng? (Giăng 4:32). Bát cú moi đèu 
trong gia-dình ta (gia-đình lê-bái, sir cãm-
ta khi dùng bũa co'in, v. v.) đèu đep ỳ 
Chúa, đên nôi ta có thè «riró'c» Chúa vào 

luôn ràng Dúc Chúa Jêsus rát săn-sàng 
ngu- vào lòng kê nào tiép-riró'C Ngài(Khài-
huyèn 3 : 20). 

Thí-du vè" bài hoc 

("Hõ'i La-xa-ro-, hãy ra !» Môt ngày kia, 
nhà vò-thàn Ingersoll đaug diên-thuyét 
tai môt no-i, thi có nói nhao-báng phép la 
Búc Chúa Jêsus khién La-xa-ro- tù kê 
chê't sóng lai. Theo ỳ ông áy phép la ' 
này châng qua là môt su phĩnh-gat rát 
lón, L-.i-xa-ro- dã giă-mao chét, và Ma-thê 
cùng Ma-ri đã bâo nguò'i nam ò- niò-inà 
cho đén khi Búc Chúa Jêsus kêu râng: 
«Hõi La-xa-ro -, hãy ra!» Khi áy ông 
Ingersoll do-thách các. thinh-giâ ràng: 

—Tai-toa đây có ai biét làm sao Đúc 
Chúa Jêsus phâi kêu ràng: «Hõ'i LA-XA-
BO\ hãy ra,» mà không kêu vân-tât ràng: 
«Hãy ra» cháng? 

Mòt òng già đùng dây can-đâm đáp : 
—Thua ông, vi bàng Chúa không phán 

nlur thé thì moi nguò'i chét ô' nghĩa-đia 
Bè-tha-ni đèu đã sõng lai và đi ra dòn Ngài. 
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B A - N A - B A 
(Sír-đò 4 : 36, 37 ; 11 : 19-26) 

CAU GÕC:-Vì Ba-na-ba thât là ngu-ò-i lành, đây-dây Thánh-Linh và đúc - t in 
( S ũ - đ o II : 24) 

ba rát giàu, có nhièu dãt-ruông õ cù-lao Gia-dình lê-bái 

17 Aoùt Sú-đò 4 : 32-5 : 16 
18 - - 6:1-15 

f . 19 - — 9: 1-30 
20 — — 11: 1-30 
21 — Phi-lip 4 : 1-23 
22 — Gia-co- 1 : 26-2: 26 
23 — Thi-thiên 96 và 97 
Lò*i mô* đàng.—Òng Ba-na-ba đã trô- lai 

đao só-m trong Hôi-Thánh đàu-tiên, và 
đup-c rãt nhièu nguòi yêu-mén, lin-cãy. 
Ba-na-ba không phâi là sú-đò códanh-tiê'ng 
hon hét, song là kê tièn-khu cùa Phao-lô, 
môt sĩr-dò trĩr-danh vô-đõi. Vi bàng Ba-
na-ba không gió'i-thiêu và gô-i-gâm Phao-
lô cho Giáo-Hôi Dáng Christ hai làn, thi 
Phao-lõ khó làm s ú - d õ cũa Chũa duoc 
(Sú 9: 27; 11 : 25, 26). Dàu Ba-na-ba và 
Phao-lô có bôn-tánh khác hăn nhau, song 
câ hai dèu chi có môt tôn-chi đáng khen, 
là truyèn-bá Tin-Lành ò' khâp moi no'i 
chua hè có rao-truyèn đén. Dàu Ba-na-

Chip-ro-, song đã dâng hét tài-sân cho 
Búc Chúa Tròi. 

Giâi nghĩa tìrng câu môt 
Sú- 4 : 36.—«Ba-na-ba... vè hp Lê-vi.» 

Chi-phái này có chúc-trách là coi-sóc viêc 
ò- đèn-thò'. Có nguò-i đoán râng Ba-na-ba 
thuôc vè 70 môn-đò Dúc Chúa Jêsus đã sai 
đi giâng đao (Lu 10:). 

4 : 37.—«Bán đi, đcm tièn...» Nguò-i Lè-
vi cũng có phép làm đièn-chũ, ngoài ra su 
phu-cáp cũa dân-su (Phuc 18: 8). Dàu 
chang có thê-lê bó-buòc làm nhu thé, song 
châc Ba-na-ba đã bán-hét gia-'tài minh, 
không hèlàm nhu A-na-nia và Sa-phi-ra. 

1 1 : 1 9.—«Kê bi tân-lac...» Câu này tiép 
theo đoan 8: 3. Mpi truyên đã chép vào 
máy đoan giũa dó là su du-bi licjiyèn-bá 
Tin-Lành cho nguòi ngoai-bang. «Phê-
ni-xi» là xú nhõ õ vè phía tây-hSc xú Ga-
li-lê. «An-ti-õl» là kinh-đô xú Sy-ri, cách 
thành Giê-ru-sa-lem 480 ki-lò-mét vè phia 



uac, uan-so la Ì M W . U U U . <u.ui giaug ciao clio 
ngiròi Giu-đa.» Dàn Giu-đa buòc phài 
chói-bò đao-giáo cùa Bãng Mô-si bp đã, 
ròi dao áy mó'i đupc truyên cho kê ngoai-
liang (Sìr 13 : 46 ; 18 : (i; Rô 1 : 16 ; 11 : l i ) . 

11 : 20.—«Ngiròi què ô- Chip-ro và Sy-
ren... giàng đao cbo nguôi Gò-rée.» Dâu 
ìhũng nguòi truyèn-dao này võn là ngiròi 
ìiu-da, soug vi què ò đát ngoai-bang nèn 
lip có linli-thân ròng hon anh eni bp ò 
xú Giu-đa. Ay là su khòi-đàu Iruyèn đao 
ra ngoai-quõc. (Tin-Lành cùa Dúc Chúa 
Jèsus,* vì chăng có Tin-Lành nào khác 
(Ga-la-ti 1 : 6-9). 

11 : 21.—(Tay Chúa ôcùng...» Dàu các 
sú-đò clura hè đăt tay trên nhung ngiròi 
truyèn-đao này, song vi hp có su pliong 
chúc bói Chúa và đà đày-đãy Ttiánh-Linh 
Ngài, nên «só nguói tin và trô1 lai cùng 
Chúa rát nhièu.» SuÔt lich-sfr Hôi-Thánh 
chângcó con phán-lurng nào bang làn này. 

11 i 28.—«Thăy on...» Chăng ai có thè 
giâ-mao trô- lai đao Chúa, vi làm nlnr llie 
thì khòng có án-chúngcùa Chúa cãp theo, 
túc là hành-vi đòi mói, sirham-mê'n khác 
vó-i khi triróc v. v. «Vui-mùng.» Néu 
nhũng ngiròi này dâ t iép-nhân Dáng 
Christ bôi sy giàng-day cúa chinh minh 
Ba-na-ba, thi ông áy chang có thè vui-' 
lùug hon. (Khuyên... vfrng Iòng,» vi Ba-
ìa-ba biét hp sè gup sybát-hóvà sucám-

dõ nhièu. 
I i ! 24 . -«Ngirò i lành, đày-đãy Thánh-

linii v. v.» Vì có' áy Ba-na-ba mói có 
thái-đp đâ lò ra ô càu 23, và mói có két-
quâ mỳ-màn nlnr cuói càu 24 này dã nôi 
đén. Báng tiéc thay, sy ganh-tj cùa con-
cái Chúa ngăn-trô công-viêc Chúa biét 
duòng nào! 

I I : 2 5 . — (Ba-na-ba... tim Sau-lo.n Sò-
lĩ Ba-na-ba khòng đi tim môt ông-sú-đò 
khác châc là vi Búc Thánh-Linh đày-dây 
trong nguòi đã đàn-đât ngirôi đén cùng 
Sau-lo ( K ô 8 : 14). V8 lai, có lê Sau-lo 
cũng tô cho Ba-na-ba biét Chúa kêu-goi 
linh. Ngày tnrò'c Sau-lo', túc là Phao-

lô, phài tam àn-núp xa xú Giu-đa (9 : 30); 
lúc báy giò kỳ thiiâii-tiên Chúa djnh 
cho ngiròi nhàn chúc-vu đă đén ròi. 

11:26.—«Bira dén... An- t i -á t .» Tù 
dáy vè sau Ba-na-ba dâ bi ha xuóng và 
Sau-lo đà đirp-c dáy lèn (13: 4)—(Sau-lo và 
Ba-na-ba,» không phài (Ba-na-ba và Sau-

iu .» » 1 1 U I I mpi i iaui.. . i ia \ -uo .» vi nang 
chăng ai day cho tin-đò biét dao Chúa 
thât rõ, thi làm sao hp sè đúng cho nôi? 
Búc Chúa Jèsus chãng nhfrng báo la thây 
đi đay-đô muõn dân» vùa dũ đc (làm 
phép báp-têm cho hp,» song lai thêm rang: 
(Và day hp giũ hét câ MOI BEU mà ta đà 
truyôn cho các ngiroi.» Su day tin-đò là 
quan-hè bàng sy truyên Tin-Lành cúu-
r5i cho nguòi ngoai-đao. (Bâl đàu xung 
môn-đò là Ca-rê-tièn.» Tai An-ti-6t kè 
ngoai-bang đă đăt tên Co-rê- t ièn (chi 
dùng ô dây, ó 26 : 28 và ò I Phie 4 : 16) 
cho tin-dò, vi tháy hp khác liăn vói nguòi 
Giu-đa chua tin Chúa và vi lin-đò áy giong 
Búc Chúa Jêsus lâm (Sú 4: 13). 

Ú*ng-duug bài hoc cho mõi tín-đÒ 
VI Ba-na-ba dày-day Búc Thánh-Linh 

nèn ông đă kè tài-sân cùng tièn-bac minh 
là thuôc vè Chúa, chăng có sy ich - kỳ, 
chăng kiém bâc thú nhút trong Giáo-I lòi, 
lăv làm m ù n g - r õ khi tháy nguôi la tin 
Chúa bôi sy giàng cùa kè khác, có đùc-tin 
lón, hay làm viêc lành và đuoc on Chúa 
căp theo, dén noi có đông nguòi trô' lai 
cùng ('húa bói c h ú c - v u nguòi. Ta có 
nhung dăc-sâc áy chăng? Trong IIc>ì- • 
Thánh dâu-tiên có nhũng tín-đò chua hè 
đtroc phong chúc gi hõ-i chúc-viôn Ilòi 
Thánh đăl tay trên hp, song Chúa đã lpi-
đting nhũng kè áy đè làm nên niòt con 
phán-hung rát lón. Hõi l i n - đ ò Báng 
Christ, anh em hãy tluh-thúc và làm trpn 
bõn-phân minh ngày nay, c h ô dùng dè 
cho m u c - s u làm chúng dao, còn minh 
thi khôngI 

Giài-quyêt vân-đè khó 

Tai sao dàu lúc ban dàu Phao-lô và Bn-
na-ba là ban-hũu rát Ihàn-thiél, song \c 
sau hp phân-rè nhau? Có lè vi Ba-na-ba 
có lòng rát rông-rãi nên muõn dung-thù 
sy yéu-đuói cùa Mác, hay là vi Mác là 
cháu minh nên có ỳ h inh-vyc nguòi. 
Còn Phao-lô thi muõn tháy sir kè*t,-quã 
xùng-đáng vó'i sy ăn-năn, và khi sau ông 
dâ tháy đèu dó trong Mác nên dà vui lòng 
tiép-nhân nguòi trô lai (II Ti I: II), Cò 
lê trong sy câi-cp vè Mác (15:35-41), Phao-
lô dã cù-đông bói Búc Thánh-Linh hon 
Ba-na-ba. 

Câu hói.—Ba-na-ba có đăc-tánh nào? 
Ba-na-ba đ3 giúp-đõ Phao-lô cách thè uào 
vè sy giâng đao ? 



I U I - U U V E UÌI I MOC 

éBa-na-ba... đày-day Thánh-Linh.» Cái 
tìm (bác) đèii lliăm vào dâu và bò-i dó chây 
(tô đăng ehiéu su" sáng cho câ nhà, có 
the làm hình-hóng vè tín-dò điìy-diìy Bírc 

i i K I i) 1 1 i . i ii 1 1 . U H I l l t l l u e u K l l O I I g n r i n 

đól cliáy khi có diì dâu. Tin-dò cũng 
không nèn sp- Dírc Thánh-Linh Ip-i-dung 
hp làm sáng danh Dáng Christ, vi c h ĩ s è 
cháy dàu thôi. 

3<>E 
3 0 AOUT, 1 9 3 6 

P H A O - L Ô 

(Sú-dò 20 : 33-35 ; Phi-lip 4 : 4-13) 
CÂU GÕC :—Tôi làm đu-o-c moi su- nhò* Dà'ng ban thêm sú-c cho tôi 

( I ' l i i - l ip 4 : 13) 

Gia-đình lê-bál 
21 Aoùt Sú-dÒ 22 : 1-30 
25 — — 23: 1-34 
26 — — 24: 1-27 
27 - — 25: 1-27 
28 — — 26: 1-32 
29 — — 27: 1-44 
30 — - 28: 1-31 
Lò'i mò* dãng.—N'goài Dúc Chúa Jêsus 

ra, ông Sú-đò Phao-lô cò finh-lurùng UVn 
ho'n hét mpi ngirôi trèn nlio*n-loa.f cùng 
trên Giáo-Hpi Dáng Christ. Bũa nay la 
châng hpc vè ông Phao-lô vi cò- lâm-tri 
sâu-xa cùa ông, hay là vi có- công-viêc 
vì-đai ông dã làm nlur môt sú-đò trú-
danh, mà lai vi òng đáog làm giro-ng vè 
sir đâc-thâng trong dói sóng thiêng-liêng 
cùa tin-dò. Có ngu-ò'i nòi rát h&u-ly ràng: 
«Dúc Cluia Jêsus dã kén-ehon Phi-c-ro-
đè chĩ rõ vè quyèn-phép Ngài vtfn có đe 
ban mpi su càn-dùng cho tin-dò; còn 
Cluia đã kén-chpn Phao-lô dè chĩ rõ vè 
quyèn-phép Ngài vô'n có dc khiê'n cho 
tin-đõ lù-hô mpi sir vì có' danh Ngài.» 

Giâi nghĩa tù-ng câu môt 
Sú- 2 0 : 33.—«Tòi châng ham...» Lúc 

háy giò' là cuói cuôc hành-trinh Ihú ba 
cùa Phao-lô. Khi òng ghé lai thành Ê-
phc-sô dang khi di điròng lcn thành Giè-
ru-sa-lcm, thi đă răn-bào các triròng-lão 
llòi-Tliánh áy nhièu dèu càn-yéu vè lê 
đao Dáng Christ và vè sir cai-tri tlòi-
Thánh. Khi ãy ông lai nhâc cho hp vè 
tòn-cln dáng khen cúa òng, kèo e có 
ngirò-i nào ngô-nhàn ràng òng di truyên 
đao Chúa vi lièn-bac. 

2 0 : 3 4 . — «Ilai bàn tay này đã làm ra 
sir càn-dùng* (18: 3 ; 1 Cô 4 : 12; I Tê 2: 
9; II Tê 3: 8). Khi Phao-lô mói dén môt 
no-i nào thi òng châng quyên tièn chi hét, 
song sau khi có Hôi-Thánh nào dirp-c 

sáng-lâp ra thi ông châng tlien chi mà dè 
cho Hôi'ãy gô-i tièn giúp cho công-viêc 
mò-niiing chô khác (II Cô 11 : 7-9 ; Phi-lip 
4: 10, 15-19). 

2 0 : 8 5 . - « T ô i tùng bày-bào...,» nghĩa 
là «Tôi dã làm giro-ng.» Mùng thay cho 
ngiròi truyèn-dao nào có thè nói nlur thé 
trong Chúa (I Cô 4 : 15, 16; 11 : 1 ; Phi-lip 
4 : 9 ) ! «Phài chiu khó... dc giúp-dã nguòi 
yéu-duõi.s túc là nguò'i dau-õm. (Báù 
cho v. v.» Cò nhièu lò'i Dúc Chúa Jêsus 
đã phán-day và nhièu phép la Ngài đã 
làm mà không đup'c chép vào bón sách 
Tin-Lành (Giăng 20:30, 31), và trong 
nhírng lò'i ãy càu này là môt. Song dai-
khái thi-đu ó' Lu 14:7-15 đã ngo-ỳ day 
gióng nlur vỳy. Cũng có nguòi tin râng 
lói này đã ban cho Phao-lô bô'i su măc-
thi dăc-bièt (Ga 2 : 2— «tò ra* theo nguycn-
văn là «su- măc-thi»). 

Phi-lfp 4 : 4 . —ollãy vui-mùng trong 
Chúa l i i n i i . i i Phao-lô đã chép tho'-lin nây 
tai khám-tù ò' thành Bõ-ma. Dàu ông 
đang chiu khô nhièu cách, song Chúa dã 
ban cho ông sir mùng-rõ' khôn xiét, đén 
nõi òug cò thè khnyên kê khác «hãy vui-
mirng TRONG CHÚA LUÔN.» Trong búc 
tho- này cò tô ra su vui-mùng ho-n là 
trong tho tm nào khác cùa Phao-lô (1 : 
18, 25 ; 2 : 2, 17, 18, 28, 29 ; 3 : 1 ; 4 : 1, 10). 
Trong mpi ugirùi dă tin Chúa bò-i s i r 
giàng dao cua Phao-lô thì ông lay tin-đo 
Phi-lip làm yèu-qui ho-n hét (4: 1). La 
thay, cfing tai no-i ãy Phao-lô dã chiu 
khS-sò- nhièu (Sú 16: 16-40)! Vây, vi su-
vui-iiiùng cùa tin-dò chăng cót tai cò tièn-
bac nhièu, hay là găp cành-ngô dê chiu, 
nên Phao-lô lai bào hp thêm rang: «Tôi 
lai còn nòi nũa : Hãy vui-mùng di!» 

4 : 3.—«Nét nlui-mi... Chúa đã gàn ròi.» 
Nhièu khi nguòi ngoai-đao muón đén cùng 



Chúa vì thãy hành-vi dáng khen cùa tin-
đò. Và, vì Chúa gàn tái-làm thi la phãi 
làm thé nào (I Phie 4: 7; Hè 10: 25)? 

4 i 6—«Lo-phièn.» Vi bàng tin-đÒ biê't 
ctrinh các su càu-xin cũa minh cho Bírc 
Chúa Trò'i,» thì moi su lo-phièn đã trír 
khõi đòi sông hp ròi. «Chó- lo-phièn» là 
mòt đièu-răn cũa Chúa mà ta buôc phâi 
giũ theo (Ma 6: 31, 32; I Phi-e-ro- 5: 7). 
«Lòi càií-nguyên» cũng có nghĩa là «quì-
lay» và chi vè su-càu-nguyên vào lúc binh-
Ihuò-ng, còn «su nài-xin» là trong lúc ta 
găp su khó-khăn bãt-tluró'iig. «Sula o-n.» 
Ta hãy ta o-n Chúa vì Ngài đã nhièu làn 
nhâm lò-i ta truó-c kia, ròi ta mó'i dám 
mong Ngài sè ban thêm c n cho ta. 

4 : 7.—«Su bình-an» này chăng nhũng 
lá su bình-an khi ta mó'i tin Chúa vì đã 
dup'c tha tôi (Rô 5: 1), mà lai có trong 
moi co'-hôi ta đã trinh-bày su - càn-dùng 
cho Chúa (Gi. 14 : 27 ; 16: 33 ; Còl. 3 : 15). 

4 : 8.—«Cho'n-thàt»—nhút là trong lò-i 
nói. «Dèu chi dáng tôn»—hành-vi cù*-chĩ. 
«Công-binh» — dô'i vòi kê khác. «Thanh-
sach» — dói vó'i lòng minh. «Yêu-chuông.. 
tiéng lõt» —bãl cú trong ngirôi nào. 
«Nhon-đúc» —hay là su can-đâm (II Phie 
1:15). «Ilãy ngliĩ dén» nghĩa là bât-chuóc 
làm theo nhu- òng bâo ò câu 9. 

4 : 1 0 , 1 1 . — «Anh em lo-tuòng.. .» 
Chĩng có Hôi-Thánh nào giúp-đũ Phao-lô 
bàng Hôi-Thánh Phi-lip (15, 16). Trong 
càu này ông sú-đò cám o-n tin-đò Phi-lip, 
vi hp mó-i gôi cung-cãp cho ông. Trong 
viêc ãy có môt su buòn gì cho hp mà 
chúng ta không rõ, và Phao-lô kiém thê. 
yên-ũi cho hp. Có 16 nhò'câu 11 ta có thê 
doán răng vi hp gò'i tièn dén và khòng 
sòm biét ông túng-thiéu, nên hp có lòng 
buòn-bã—«không có dip-tĩê)n.» 

4 : 18.—«Tòi làm đup'c mpi su(miên là 

có phép làm) nhò'Dãng ban thêm súc cho 
tôis (Gi. 15 : 5; II Cô 12: 9). Dây là su bi-
quyét dác-thâng và vui-mírng cùa Phao-
lô trong bát cú cânh-ngô nào. 

Ú'ng-dung bàl hoc cho moi tín-đò 1 

Néu ta chua biét vui-mirng Irong môi 
cânh-ngô khú-khán,thi ta hãy xin Chúa 
ban ân-tú áy cho ta. Sô-dĩ có lâm tin-đò 
không bi tièn-bac cám-dô là vì hp chàng 
tham-lam cũng nhu Phao-lô vây. Phao-
lô có môl hai su tròng-mong dáng khen 
mà ta hãy bât-chuòc, túc là «đcp lòng 
Chúa» (II Cò 5 : 9) và «rao Tin-Lành ó-
no-i nào danh Dãng Christ Chua đupc 
truyèn ra» (Hô 15:20). Su càu-nguyên là 
thuóc linh-nghiêm hon hét dêchũa su lo-
phièn. Ta dă dùng đén nó chua ? 

Giâi-quyêt vãn-đê khó 
Vi Phao-lô đã làm-lung luôn dè l y nuôi 

minh nên có kê it hiêu Kinh-Thánh quã-
quyét rang môi muc-su ngày nay cũng 
phâi làm nhu thé. Vi bàng Chúa tluìc-
giyc nguò'i nào làm nhu vây vào lúc công-
viêc Chúa chua đirp-c mó-uiang nhièu thi 
duoc, song khi công-viêc Chúa đã lón-lao 
đù khién cho miic-sir phãi dâng trpn thi-
giò- mà lo gánh-vác thì Hôi-Thánh buôc 
phâi nuôi muc-su htì môt cách trpn-vcn 
mói phãi lè (I Cô 9 : 11-14 ; Ma 10 : 9, 10). 

Thí-du v'ê bài hoc 
«Hãy vui-mírng trong Chúa luôn.» Co 

môl ông muc-su trú-danh bèn nuó'c Anh 
vui-mírng hó'n-hó- luôn, dén nôi môt em 
nhò kia hay nói vè ông ràng: «Òng muc-
su lên trò'i môi đêm ròi sáng hòmsautrõ 
xuóng thé-gian.» Có làn ông muc-su áy 
tháy c ò riêng cũa nhà vua nuòc Anh treo 
no'i cung-điên cùa vua, thi ông nói ràng: 
«Su vui-mírng cũa tín-đò lá cái cò' treo 
noi tãin lòng lió khi Dúc Chúa Jèsus ngu 
tai no'i ãy.» 

6 SEPTEMBRE, 1 9 3 6 

LY-BI VÀ BÊ-RÍT-SIN 
(Sú-dò 16 : 11-15; 18: 1-3, 24-28) 

CÃU GÕC:—Hãy ban cho nàng bòng-trái cùa tay nàng, khá các công-
vièc nàng ngo'i-khen nàng tai trong cù*a thành 

( C l i á m - n g ò n 31 : 31) 

Gia-đình lê-bái 3 Seplembre Sú-dò 18: 1-28 
31 Aoùt Sú-đò 16: 1-15 4 — — 19:1-41 
t« Seplembre Sú-đò 16: 16-40 5 - Tít 2 : 1-15 
2 — — 17:1-34 6 — Chàm-ngôn 21 : 1-3) 



vón iã nguòi lao-đông, song vì tin Chúa 
và dâng tron mang sõng elio Chúa, nên dã 
cliiém điroe phàn rát ló-n trong Hôi-Thánh 
đâa-lièn. Bà Ly-đi là ngu-ò-i thìr nln'rt dã 
tin Chúa tai cõi Àu-chãu trong cuôc liành-
trinh thír hai ciìa Phao-lô. Cách it làu vè 
sau Phao-lô dã găp Bê-rit-sin và chòng 
ngiròi, là A-qui-la, tai thành Cô-rinh-lô, 
Ly-đi và Bê-rit-sin không hõ nghc-nghièp 
mà hàu viêc Chúa nhu Phao-lô, vi chang 
đirpc Chúa kêu-goi làm nlnr thé, song hai 
bà ãy vùa làm viêc, vùa giúp-đõ - Phao-lô 
truyèn-bá le thât Chúa ra. Vây nên hai 
bà này đáng làm girong cho moi nguòi 
nũ vè su hàu viêc Chúa tùy theo on Ngài 
dã han cho, hát cú hp ô- bâc tháp-hèn dén 
máy đi nũa. 

Giâi nghĩa tìrng câu môt 
Sú* 1 6 : 1 1. —«V£iy... tir thành Trò-ách 

đi...» vi cô-su- hipn tháy trên kia (9, 10'. 
«Nê-a-bô-IÌ» cách Trô-ách 100 ki-lô-mét, 
và là hăj-câng thành Phi-lip. Vì cò- hai 
cliũ ttchúng ta» trong càu này, ta biét rang 
òng Lu-ca, là lác-giâ sách này ,dã khôi-
liành đi vó-i Phao-lô tù thành Trô-ách. 

1 6 : 13.—«Bè'n ngày Sa-bát.» Vi dân 
tai đày không hoan-nghinh cácsú-đõ, nèn 
hp phâi đpi đên ngày Sa-bát đè đi tìm 
nhũng nguò-i có lòng ái-mò đao Giu-đa, 
và nhò- cái lac-đièm ây mà giáng cho hp 
vè Báng Christ. Vi chô này it có nguò-i 
Giu-đa (duòi 10 gia-quyén), nên khòng có 
nhà hôi. Dàu vây, Phao- lô , theo thói 
quen cú viêc tó-i no-i nguòi Giu-đa nhóm 
Cau-nguyên o- hò sòng dê giâng đao Chúa 
cho hp. 

1 6 : 14.—«Ly - đi... vân kinh - sp- Búc 
Chúa Tròi.» Dàu bà này vón là nguòi 
ngoai-bang, song vi đã mô đao-giáo Giu-
đa nèn cò thê hicu lòi-lè Phao-lô phô-
bày cho các thinh-giâ vè su- tha tôi bó-i tin 
Báng Mê-si. «Chúa nuv lòng ngtrò°i>> bò'i 
su cáo-trách cùa Búc Thánh-Linh Ngài 
(Giăng 16: 8). 

1 6 : 15.—«Chiu phép báp- têm vó-i 
nguói nhà minh.» Theo Rô 10 : 10 thi dáu-
hiêu hè ngoài ngirò-i nào đã đirp-c cúu-rôi 
là «bòi niièng làm chúng,» nên ta biê'l Ly-
di thât đirpc tái-sauh vì đã dâtcà nhà trô-
lai cùng Chúa (16: 31). «IIãy vào nhà 
tôi.» Vi bà này rát kinh-mén Chúa-, nên 
muõn tiép các lôi-ló- Ngài vào trp nhà 

111 Giăng 5), và bô'i đó bà du phàn rát ló-n 
trong su sáng-lâp Hôi-Thánh Phi-lip chinh 
lai nhà bà, dén nôi khi cácsù-đò phái tù-
giã no-i ây thi có môt sõ ngirò-i đã tin 
('húa rôi («khuyên-bâo anh em»—16: 40). 
Hôi-Thánh đàu-tiên không cát nhà-thò, 
chì nhóm tai nhà lin-đò đè thò-phupng 
Chúa (Sú 2 : 46; 5 : 42; 20: 20; Côl. 4 :15). 

1 8 :1.—«Cô-rinh-tô» cách thành A-thên 
72 ki-lô-mét, là thành thú lu trong câ đé-
quóc Kô-ma và là no-i đô-hpi cúa mpi su 
gian-ác. Tai đây có môt dèn-thô- tà-lhàn 
có 1000 điém-đĩ «hàu viêc» (I Cô 6: 9-11). 

1 8 : 2.—«A-qui-la, quê ô- xú Oông,» là 
môt tĩnh ô- vè phía dông-bác Tièu A-té-á. 
«Tl'r nuó-c Y-ta-li đén.» Trâi qua các thò-i-
dai dân Do-thái đã bi luu-đày nhièu 
phcn, song vi là tuycn-dân Dúc Chúa Trò-i 
nèn không hè bi luyêt-diêt. Vi Phao-lô 
hiêp vó-i hai vp- chòng này lièn, và vi ò-
đây chang nói vè su hp trô- lai đao, nên 
chác hp dã tin Chúa tai thành Hô-ma (Sú 2: 
10—Nhũng «kõ tù Rò-ma <1én» châc đã đi 
vè thành áy, năng làm chúng đao, và sáng-
lâp môt Hôi-Thánh tai đó). Dàu hai v o 
chòng này đă mát nhièu lài-sán,song nhò 
găp quán-quân các sú-dò thi dã duoc biét 
Chúa càng rõ hon. Vi môi cho Kinh-
Thánh chép vè hai nguò'i này ( S ú l 8 : 2 6 ; 
Rô 16 : 3 ; II Ti 4 : 19) thi có tên Bê-rit-sin 
đúng đàu, nên có lê bà có tài làm chúng 
đao ho-n chòng minh. 

1 8 : 8.—«Vi đòng nghè...» Dàu Phao-
lô vón là nhà văn-sĩ, song theo thói-tuc 
nguò'i Giu-đa, thi dàn áy bát cú ô- bâc nào, 
thây đèu phâi hpc môt nghè c â ( L u 2 : 5 1 ; 
Mác 6: 3). Theo môt măl, su làm-lung 
cùa Phao-lô đã ngãn-trô' ông giâng đao 
it nhièu ; song theo măl khác, su-cú'-đông 
áy rát giúp-đõ- cho chúc-vu ông đirp-c 
may-mân vì òng vùa làm viêc, vùa cât 
nghĩa đao cho ban đòng-nghiêp. Ay là 
trirò-ng Kinh-Thánh đàu-tiên. 

1 8 : 2 4 «A-hô-lô, quê tai thàfth A-léc-
xan-tri,» ò' xú Ê-đip-lô, là noi có lâm 
nguòi Do-thái kièu-ngu tù năm 300 T. C. 
Tai đó câ Kinh-Thánh Cuu-U"ó'c đã đirp-c 
dich ra tiéng Gò-réc (bân Scplanlc^ «Tay 
khéo...,» nhút là vè sir giâi-nghĩa nhũng 
lòi Cuu-U'óc đã dir-ngôn vè Đúc Chúa 
Jêsus-Christ. 

1 8 : 25.—«Chĩ biét phép háp-têm cũa 
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Giáng,» nghĩa là A-bô-lô cliì túng-trâi su 
tái-sanh, lâ phép báp-têm lô ra lòng àn-
nău lòi (Ma 3 : 1 1 ; Sú 19: 4), chcVclura liè 
chiu pliép háp-lêni hang Oírc Thành-Linh. 

1 8 : 26.—-d'è-rit-sin và A-qui-la... giãi-
bày dao Dúc Chúa Trò-i.» Vi hai nguói 
nfly dà hoc dao rát ròng tai «lrirò-ng» cùa 
Phao-lô (18: 2), nôn có thê giúp-đũ cho 
A-bõ-lô biét iihfi-ng lè ngirò-i còn kém-
Ihiéu, tírc là vè giá-trj su chét và susõng 
lai cùa Dáng Christ dói vói sir nên thánh 
cùa liu-do. 

1 8 : 27.—«A-chai,» tóc la dia-hat có 
thành Cô-rinh-tô. Sù-đĩ A-bô-lò muón qua 
dó là «;!('• bò-ich cho kc dâ tin* Chúa ròi 
(I Cô 3 : 6—«tuúi»), và khiiycu ho phâi 
dày-dây Thánh-Li nhCliúa cQng nhir minh. 
Dâu có plie-dâng day lèu bôi su- giàng-đay 
cùa A-bò-lô (l Cô 3 : 4-8), song Phao-lò 
chiìng sanh lòng ganh-li dói vói A-bò-lô, 
trái lai, vè sau dà kliuyên nguòi trô lai 
đó (I Cô 16: 121. 

1 8 : 28.—«Bè-bác ngiròi Giu-đa,» là kc 
chang tin Dóc Chúa Jcsus là Dáng Christ 
(Mé-si). 

frng-dung bài hoc cho mòl tin-clò 
Ly-di và Bè-rit sin dà Irco guong sáng 

cho mcSi lin-đò vè si.r lgi-dung ngliè-nghièp 
và sir buòu-báu đè khién cho đao Chúa 
mau bàiih-triróng. Ly-di cùng làm girang 
\-S su liép-đãi tôi-lò- Chúa. Vâ, su áy là 
mòt àn-tú- bói Chúa ban cho. Bè-rit sin 
và A-qui-la dòng tálll hièp v hàu viêc 
Chúa, làm guong sáng cho các anh chi 
chúng ta phâi hiêp môt trong viêc rãt càn-
yéu áy, c h ó chăng nèn phàu-rS nhau. A-

bô-Iô tuy là nhà hùug-bièn trú-danh, song 
cũng có đũ đi'rc khiéiu-nluròng dăng ngoi 
nghe- môt ngiròi dó-n-bà (liè-rit-sin) day 
thèni dao cho minh. Nguyên Chúa ban 
su khiôiu-nhuòng nhu thê cho nhfrng tin-
dò nào còn kcin-thiéu 1 Bò'i môt buòi 
nliôni-liop càii-nguycii lai thành Phi-lip 
thi dao Chúa dà phát-khôi lai noi áy, két-
quâ có môt llôi-Thánh sáng-lâp. Ai biél 
duox kél-quâ cùa iihũ-iig buòi càu-nguyên? 

Giâi-quyét vft'n-dè khó 
Có ngirói làm tuông rang vi mác buôn-

báu ngày và đèm thi không thê hàu viêc 
Chúa diroc. Hòi qui ông bà chũ liêm, 
cáC òng bà cùng cò thc buôn-bán sách 
Tin-Lanh, sách cál nghĩa dao v. v., và bôi 
đó làm chúng đao chăng phâi là it. 

Câu hòi.—Theo su- đay-đò cũa Kinh-
Thánh Tàn-Uóc, Ihi nũ tin-đò có phép 
hàu viêc. Chúa chăng?—A-bò-lô có Ihê 
làm guong sángcho iin-ilò thc nào? Cho 
nguói truyèn-dao thê nào? 

Thi-du v'ê bài hoc 
ul.áy Kinh-Thánh mà bày-lô ràng búc 

Chúa Jêsus là DángChrisl.o Khi các giáo-
sĩ mói ilén truyèn đao Tin-Lành ó nuóc 
Nhi.rl-bòn làn đàu, tíii ho dã muón mòt 
nguói dich sách Tin-Lành Giăng ra tiéng 
nuóc áy. Chang bao làn nguòi áy chiu 
câni-dòng sâu-xa, dén nòi chay dén hôi 
các giáo-sĩ rang: tThtrfl các ông, ngiròi 
mà sách này chép dén là ai? Các òng dã 
day cho lòi hiél ràng òng áy đã lnèn ra 
trong xác-thit gióng nhu chúng la, song 
lòi tin lang nguói áy buôc phâi là Dúc 
Chúa Trò-i nuVi điro'c.u 

BÀ G. C. FERRY 

13 SEPTEMBRE, 1 9 3 6 

Ô N G T I - MÔ - T H Ê 
(II Ti-mô-thè 1 : 1-14) 

Câu g ó c : —Hãy chu\'én tãm cho diro-c dep lòng Dú-c Chúa Trò'i 
nhu* ngu-ò-i liim công không cho trách diro'c, l&y 

lòng ngay-thăng giâng-day lò'i cùa lè thât 
(II Tl-inò-llie 2 : 15) 

Gia-dinh lê-bái Lò'i mô* dàng.—Òng Ti-mô-lhê là con 
7 Septembre Sú-dò 16: 1-40 tĩiiêng-liêng cùa Thánh Phao-lò. Thánh 
8 — 1 Ti-mò-lhè 1 Phao-lô Ihiro-ng yèu ông Ti-mò-thê lâm, 
9 — — 2 đén nôi đang khi ô tù cùng còn nhò- mà 

10 — II Ti-niò-thê 1 gôi tho thămviéng và goi òng Ti-iuò-thé 
11 — — 2 báng ( i c o u rát yèu-dáu cũa la.» Nhfrng 
12 — - 3 lò-i trong búc tho- này là lò-i cuõi-cùng 
13 — — 4 cùa Thánh Phao-lô dã viél truóc khi òng 



qini diVi cúa ta gàn rõi»). Trong liai búc 
tli€r iisìy, Thánh Pbao-lò CÓ chép clio Ti-
niô-lhè nhũng lò'i rãl qifT-báu vè nhũng 
cácli hành-vi cir-cbl cùa môt tin-dò Dáng 
Christ dè nliin-biét (1) Dúc Chúa Jèsus-
Christ là Cúu-Chúa bàng thàng trân cùa 
mình ; (2) Lò'i Chúa trong Kinli-Thánb 
mà hét súc liQotùp và lám theo; (3) Dè 
nhin-biét qu>èn - phép dãng bău viêc 
Chúa bô'i Dúc Thánh-Linh. 

Giâi nghĩa tìrng câu 

II Ti 1 : 1.— «Lòi húa cùa su-sô'ng trong 
Dírc Chúa Jèsus-Chrisl.» Thánh Phao-lô 
là mòl sú-dò, nghĩ.i là «kc chiu sai» di 
rno-truyèn sy sông dò'i dòi do ân-d icn 
và hòi dùc-tin trong Dúc Chúa Jèsus -
Chrisl (Til 1 : 2; Ga 1 : 16). 

1 : 3.—«Ta câm-ta Dúc Chúa Trò'i.* 
Không phãi vi c ò sy càu-nguyèn cũa 
chinh minh òng dàu, song vi có° đùc-lin 
cùa Ti mò-thc vây (càu 5). «IIàu vièc 
bàng liro-ng-làm thauh-sach nlur t'ò-lièn 
ta dã làm.* Thánh Phao-lò nhò' to-tièn 
nên cú thc hoc biét nhièu vè Kinh-Thánh 
Cyu-UWc. Thánh Phao- lô dã nhâc lai 
tô-ticn cùa òng dã có đùc-lin cho-n-lhât 
trong Dírc Chúa Tròi. Yày.ai dã lù-chô'i 
Dírc Chúa Jèsus-Chrisl, nãy dã lìa-bô 
đírc-lin cũa tô-licn minh lòi (Sír-dò 26: 
6, 7 ; Lu-ca 1 : 17; Rô-ma 11: 23). «Cà 
ngày lân dèm la ghi-nliô con không lliôi 
trong khi câu-nguyên.» Nlur vây, la tháy 
ông không thicu ii.ríu sy càu-ngu\ên cho 
anh em minh (Rô 1: 8-9). 

1 : 4. i-Miiìin dén tbam c o n q u á 
chùng.» Thánh Phao-lò tirõiig-nhó- Ti-
mò-thé lâm và trông-mong dupc găp-gũ 
triró'c klii chiu chét. Khi Thánh Phao lô 
điro-ug bi giam-càin Irorig khám, nhièu 
ban-luru dã lìa-bô òng vi sy lièn-lyy dén 
thân. Báy giò' Thành Phao-lò nhò dén 
Ti-mô-lhè lám. và muõn ông dén dè giúp-
>lfr và dcm các dò-đac cho minh, nên 
mói viêt llnr này (4:9, 10). «Ta nhò dén 
niró-c m'ât con» (Sú 20: 37). Khi Thánh 
Phao-lô bô thành E-pliè-sô, ai náy dèu 
khóc, hãy .giò õug còn nhò và nhâc lai 
cho Ti-niô-lhè. 

II Ti 2 : 8.—«Ta kliuyên con hãy nhen 
lai O'n cũa Dírc Chúa Tròi.» Khi các 
trir.rug-lão đăt lay trên Ti-inô-lhè, òng 
lièn đirye o-n cũa Chúa. Dúc Tlláull-

(I Ti 4 : 14). Ti-niôthê là môt nguòi có 
đúc-l in lòn Irong Chúa. Ông có làm 
chúng tõt-lành Inròc mát nhièu nguò'i 
( I T i 6 : 12). Anh em trong Hôi-Thánh 
dèu làm chùng lõl vè òng (Sú-dò 16: 2). 
Ti-mô-thê là môt ngiròi hàu viêc Chúa 
àn-càn lâm ( I T i 4 : 6 ) . ThâtThánh Pliao-
lô có nhò Ti-inô-tbê giúp-dõ' mình nhièu 
lâm, vi Ti-mô-thê là môl lin-dò lãl vũng-
vàng (I Cô 4 : 17; Sú 17 : 15; 18 : 5). Dàu 
vày, Ti-mô-thê vãn còn lánh hay nhát-so-, 
nèn Thánh Phao-lò phâi nhâc lai nhũng 
o-n mà Dírc Chúa Tròi đã ban cho ông 
ròi. Chúng la là con-cái Chúa, néu lòng 
minh còn sy-hãi dèu chi, phãi càu Chúa 
giúp-đò, vi Ngài muón,cho chúng ta cô 
tâm-thàn manh-mè (Gi. 14: 27;Ma8: 26). 

II Ti 1 : 8.—«llãv cây quyèn-phép Dúc 
Chúa Trò'i mà chiu khô vói Tin-Lành.» 
Khi Thánh Phao- lò viét Iho" này, ông 
diro-ng chiu khô tai khám lù, nên ông 
cũng klíuyèn Ti-mô-lhê phãi chiu kho vòi 
ông vi đao Tin-Lành. Dírc Chúa Jésus-
Christ chiu cuc-khô vì loài ngirò'i, vây 
chúng ta cũng phãi chiu khô vi danh 
Ngài. Quyèn-phép inà chiu khô là tù 
Dírc Chúa Jèsus-Chrisl mà ra, song khi 
nào la càn dén quyèn-phép ãy, lìrc-thì 
Ngài sc bnn cho. 

II Ti 1 : 9.—(iChinh Chúa dã cúu chúng 
ta.» Dúc Chúa Jêsus-Chrisl dã chiu chét 
dè cúu-cluiôc loài nguòi, song ai nãy 
dèu có ly-do hoăc nhân láy Ngài là Cúu-
Chúa minh, hay là tù-chói Ngài. Dúc 
Chúa Tròi dã bicl turòc ai sè nhân lãy 
Ngài, vi Ngài dã chon chúng la trong 
Dãng Christ truòc khi sàng-thé. «Chang 
phãi theo vièc làm chúng ta — llico ân-
(hèn.n Tù Iriró'c vò-cùng, Dírc Chúa 
Trò'i dã đy-bi ân-dièn cho chúng la (Tit 
1 : 2 : Rô 16 : 25). 

II Ti 1 : 10.—«Bây giò- mòi bày ra bôi 
su hiên ra cũa Dúc Chúa Jèsus-Chrisl.* 
Tir Inròc loài ngiròi chíra hièu lc niàu-
nhiêiu này (Rõ 16: 25; Cô 1: 26-27). «Ngài 
dã hũy-phá sy chél.» Dírc Chúa Jèsus 
đã hùy-phá sy chét khi Ngài dã chél ihê 
cho chúng la. Bùi sy chét và sy sõng 
lai, Ngài dã tháng ma-quĩ và círu-chuôc 
du-o-c loài nguò'i. Nèn he ai nhân Ngài, 
nãy sc đirp'c thoát khôi quyèn-phép cũa 
sy lỳi và sy chél. Ma-quĩ không l ò n có 



54.. .). Măc dàu xác-lhit phâi chê't, song 
linh-hòn cùn lin-dò cĩr đirp-c sóng đòi 
đò-i vó-i Chúa (Giăng 11 : 26; I Cò 15: 53). 

II Ti 1 : 12—«Vì biét ta dă tin Báng 
não.n Nhân dao Tin-Lành, Thánh Phao-
lò đă tin dén mòt Báng, mà Báng áy là 
chinh minh Bi'rc Cluia Jôsus-Chrisl. «Có 
quyèn-phép gifr sir la dã phó-thác.» 
Trong bài hpc này, chir «PIIÓ-THÁC» là 
chia-khóa cùa su đay-đõ mà Thánh Phao-
lô dã viét cho Ti-mô-thê. Thánh Phao-
lô đã «phó-thác» mình cho Chúa ròi, òng 
cũng muón Ti-mô-thc theo guo-ng òng 
mà phó-thác cà đòi cho Chúa. Búc Chúa 
Jêsus-Christ có quyèn gin-giũ sy phó-thác 
cũa chúng ta luôn luôn, cho nên tin-đò 
cũng có thè" rán súc mình hàu viêc Ngài 
cách vui-mùng. 

II Ti 1 : 13.—«Mn giir láy mâu-myc 
cua các sy đny-đô.» Phâi cú ăn-ô - Ihánh-
sach theo lòi Kinh-Thánh. (I Ti 6: 3). 

II Ti 1 : 14.—«Giũ láy đèu phó-thác 
tõ"t-lành.» Bèu phó-thác tót-lành cùa 
Búc Chúa Trô*i cho Ti-mô-thê là lòi qui-
báu cũa Ngài Irong Kinh-Thánh. Ti-mô-
thê càn phâi giĩr láy lò'i đó và chuyên-
tâm cho điro-c đep lòng Ngài nlur kc làm 
công khòng chô trácli đirprc. Ti-mô-thê 
phâi giũ sy phó- thác áy và giir điroc 
vi cô Chúa sóng Irong mình (Rô 8: 13). 

ITng-dung bài hoc cho mõi t in-dò 
Môi tin-đò đèu có nhân điro-c các llùr 

ân-tù riêng cùa Búc Chúa Trói (Rô 12: 
3-8), nên chúng ta buôc phâi hét súc càu-
nguyên, hét lòng hàu viêc và sièng đoc 
Kinh-Tháiih, thi sè ituyc lán-lói trong 
ân-đièn và sy thòng-biét Búc Chúa Jêsus-
Christ. Chúng ta phâi làm nguòi linli 
glôi cũa Ngài. Chúng ta phâi đãng tronj 
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bùi đúc-tin nià chiu khù dàng đágh tryn 
tól-lành. Nlur Ti-mô-thc, nguòi t in-dò 
thanh-niên phai nglie lôi khuyên-bao 
khôn-ngoan cùn bâc truùng-thành. Phâi 
hpc Kinh-Thánh nhièu đè hièu-biét rõ ỳ-
iiiuóu Chúa. Phâi dùng lòi Kinh-Thánh 
nhu môt cái giro-m cùa Búc Thánh-Linh 
dê giúp-đõ- và dât-đân nhièu nguũi đén 
cùng Chúa. Phâi dùng lò'i Kinh-Thánh 
dè đup-c thâng ina-quì. 

Câu hòi.—Thánh Phao-lô có viét tha 
này cho Ti-mô-thê đirong khi ông ù tai 
đàu?—Khi Ti-inô-lhê còn nhò, ai đã day-
dò cho ông biét Búc Chúa Trôi?—Chia-
khóa cùa bài hpc này là chi?—Ti-mô-thê 
là nguòi thè nào? 

Thí-du vê bàl hpc 
«llăy chuyèn-tàin cho đup-c đcp lòng 

Búc Chúa Tròi.* Ô" bên Tàu có môt 
nguòi lin-dò kia điro-ng lo xày-cát môt 
tir-thàt cho muc-sir. Khi nhà xây gàn 
ròi, tin-dò dó bi đau, nên lièn sai nguói 
môi myc-sir. Khi muc-sir dén, iháy tín-
đò gàn chét mà bô còn bói-róilâm. ông 
bôn hòi ràng: «ông có sy binh-yèn trong 
Chúa không?» Báp: oTlurn có, tôi biét 
nhũ-ng tòi-lõi cùa tòi đã dup-c tha ròi, và 
lòi sê di ù vói Chúa.* Dàu vây, tin-dò 
áy cũng có bô bói-rói. Nèn muc-su lai 
hòi nũa, bây gió tin-đò dó lièn khóc-lòc 
và xirng ràng: •Thura ông, vè phàn lôi 
thi qua dòi binh-yén, và sè đirp-c doi màt 
vòi Cha & trèn tròi, song tôi còn đau.-
đò-n môt nói mà tòi kliòng muón đi, là 
tôi lo xày-cát tir-thát ò dây chua ròi. 
Xin òng tha tpi cho tôi, vi tòi biét súc lôi 
khòngjthè làm kip.» Phuòc thay, néu inòi 
tin-dò ò Bòng-Pháp đèu có tâm-chi lo 
làm xong viêc mà Chúa dã giao-phó 1 

2 0 SEPTEMBRE. 1 9 3 6 

SÚ*-BÕ GIA-CO" 
(Gia-co - 1: 1-17) 

g8c. -Phu-ó-c cho ngu-ò-i bi cám-dô, vì l ú c đ ã chju nòi su- thùr-thách roi, 
thì sê lành mào triSu-thièn cùa sir sông mà Đú-c Chúa Trò-i đâ 

hú-a cho kê kính-mén Ngài! 
(Ciia-co - 1 : 12) 

Gla-dình lê-bái 17 Seplembre Gia-co- 2 
14 Seplembre Sú-đò 15 18 — — 3 -
15 - — 21 19 — - 4 
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L O * I mo" aang.— .~»ir-uu u i a - c u la em 
xác-thit cùa Bírc C.liúii Jèsus, và đtroc kè 
nlur còt-lru manh-mê Irong Hôi-Tliánh 
thun- xira. Thánh Phao-lô đã chép vè 
ông Irong tho - Ga-la-li 2 : 9 . Ó"đó cô chép 
vè ha ngirò-i, là các Thánh Gia-co, Sê-phn 
và Giăng. Trong lúc ãy, môt ngirò-i có 
biróc túng-trâi nhu -Thánh Gia-co* thât rãt 
qui-háu cho Hôi-Thánh, vì lúc bay gió 
nlurng ngirói t in-đò trong Hôi it liièu rõ 
án-điên là thê nào. Vi phàn nliièu lin-
dò vôn là ngirói Giu-đa, còn chiu nhièu 
anli-hirông do su tliò'-phupng cũ cũa ho. 
Hp cũng còn chiu lám su hát-bó, klión-
khó nfra. Clio nên búc tho cùa Thánh 
Gia-co- viét cho Hôi-Thánh dày dã giúp 
ich cho hp nhièu lâm, vì chính mình ông 
da nhò- on Chúa dc loàn-lhãng nhfrng 
Inr-ltrc mà ông diro-ng lô cho hp Irong 
bírc tlio- này. Chăng nlifrng vfy tliôi.cho 
dén hôm nay su đav-đò ãy cũng vln còn 
quan-hc lam cho Hôi-Thánh nũa. Vi bòi 
đírc-lin Irong Bírc Chúa Jèsus-Chrisl, moi 
thi-dò đã điroc cúu-rôi; nhó ân-dièn cũa 
Bírc Chúa Jèsus, tin-đò đupc Ihãng trân 
moi ngày, và trong đói minh thirông tô 
ra su- day-đò cùa Bírc Cbúa Jêsus-Christ 
là qui-háu cliróng nào. 

Giâi nghla tĩrng câu 

Gia-co* 1: 1.—«Bat cho mirói hai chi-
pliá:.» Nlu'rt là đal cho tin-đò Giu-đa dã 
vi su bât-bó mà pliSi tan-lac, song cũng 
đat clio nhũ-ng nguò-i Giu-đa clura tin Bírc 
Chúa Jèsus đê khuyên hp cũng nên tin 
Ngài là Bãng Mê-si cùa chính minh hp vàn 
•diro-ng trông-dp-i. 

Gia-co* 1 : 2.— cNhirlà đèu vui-múng.» 
Nhfrng su thù-thách và khón-khó nià tin-
đo Gui-đa điru-ng chiu lúc ãy sc sanh ra 
M.r vui-mùng châng ai kè CliO xiét đtrpc. 

1 : 3.—«Vi biét râng.» Khi ngiròi lin-
đõ đă găp su* tliù-tliách mà biét nhú-cây 
Chúa giúp-đõ' đè đupc tháng trân, Ihi sc 
lãn-lúi trong su nhin-nhuc (Rô-ma 5: 3). 
Nên anh em lin-đò thâl đúng phâi vui-
mírng khi găp su Iliìr-lliácli, vi là ich-loi 
lám cho linh-hòn minh, và làm cho minh 
dirp-c càng ngày càng tãu-tói trong Chúa, 
càng hàu viêc Ngài cách niay-inán hon, 
vi minh dã đupc lirng-trâi su nhin-nhuc 
ròi (I Phie 1 :6 7). 

1 J 4.—«Sir nhjn-nhuc phâi làm trpn 
viêc nó» ò- giũa mpi đèu thũ- lhách. 

i.nang I I C I I iciill-Ajnuj, I I I < I C u a u v n i u 

sir thũ-lhách năng-nè. «Cũng Irpn-lành 
toàn-vcn.» Sír-dò Gia-co day-dê râng svr. 
nhin-nhuc phâi cho trpn-ven, thi tin-đò sê • 
duac lir-cách hoàn-loàu theo nhu ỳ-niuíín 
cùa Chúa (I Tê 5: 23). 

1 : S. —«Có kè kcm khôn-ngoan.» Su 
khôn-ngoan là cái bi-quyét Ihièn-thirp-ug 
làm cho dò-i sông minh đupx trpn-vc;n 
mpi cách.và đup-c tháng trân luôn luôn. 
Mpi đèu thuôc vè đói sông và nhon-dírc 
là tũ Búc Chúa Jèsus và bói su cíiu-
nguyèn có đúc-tin mà ra vây (II Phie 1 : 3). 

1 i 6.— nGióng nhu sóng bièn.x Bira 
qua dua lai, không cò inuc-đich châc-
chán nào câ. 

1: 8.—«Ay là môt nguò'i phàn-làm.» 
(Xém Gia-co 4 : 8). Nguói ãy đã phyc-su* 
Búc Chúa Jèsus mà cũng còn làm tôi-mpi 
cho thé-gian nfra, <lã lin mà lòng còn hò-
nghi, ngò bèn này mà cũng ngó bèn kia 
(Ma 6: 24). 

1 : 9.—«Anh em nào ò đja-vi tliãp-hèn, 
hãy khoe minll.» Mpt nguòi hèn-ha , 
nghèn-cuc, song c ú sóng theo àn-đièn 
Chúa, thi trô- nên giàu-cò trong Búc Chúa 
Jêsus-Christ. Su nghèo-hèn Irong Bírc 
Chúa Jêsus-Christ là qui hon su giàu-cò 
ò thé-gian này. 

1 s 10.— «Kè giàu cũng hãy khoe minh 
vè phàn đê-hèn.» Tin-đò giàu dúng khoe 
vè su-nghièp lo-lálcùa minh, Irái lai, hãy 
khoe vè su dê-hèn truóc mă.l Chúa. Tiu-
đò thât phâi luôn luôn măc lãy su khiêm-
ulnrò-ng cũng nhu cllinll minh Búc Chúa 
Jêsus-Christ vây. 

1 : 1 1.—aKê giàu cOng sê khô-héo nhu 
vây.» Kinh-Thánh Ihuóng chép vè ngiròi 
giàu là hang nguói rãt khó-nhân dup'c su 
eúu-rôi, vì hp chi muón nhõ-rà\ su plui-
qui cùa minh mà thôi. Trái lai, môt 
nguoi lin-đò thâl tuy rãt giàu-cò, cũng 
châng hè nhò'-cây cùa-cài không bèn-vfrng 
cùa minh đàu; hp chi dè lòng trông-cây 
Búc Chúa Jèsus-Christ trnng mpi s u ( I Ti 
6: 17-19). 

1 : 12.—«Vì lúc dfl chiu nòi su thù-
thách ròi.o Khi dă chiu su Ihù-thách ròi, 
thi đup-e đc|) ỳ Chúa bòi không lâri bi'uii 
hoăc pliàn-nàn chi hêt. «Sè lãnh mão 
trièu-lhiên cũa su sóng.n Su sóng dòi 
dòi' vói Chúa, ãy là mâo Irièu-lhiên. 
Mãotrièu-thiên khôngphài là phàn tbiiông 



vi I I I I I I I I u í i e m u Burinii-inacn roi đau, mâ 
la bài biét uhò-cây âit-dĩeii cùa BúcChúa 
Jùsns-Christ mòt cách tron-ven vây (Hê-
bu-ro 6: 12-15). 

1 : 18.—cChô có ai dirong bi cám-dõ,» 
nghĩa la tin-đò nào mi/ó/t làin ban vòi kè 
xãu dirang lúc áy, tbl đũ b| cáni-dâ ròi. 
Bire Chúa Tròi không cúm-ciô ai, khòng 
gây cho ai váp-pham cà, chi tu hp chièu 
theo str cám-đô dó thôi. 

1 : 1 4 . -«Khimâc tir-ducxui-giucniinli.» 
Str cám-dô ià dèu ham-muõn chièu theo 
lir-đuc cùa xác-thit, áy là dèu nghich ỳ 
Búc Thánh-Linh. Cpi-rê cùa mpi dèu 
xáu là tú Irong lòng nguòi ta và cũng tír 
ma-qul và các quĩ-sú liung-ác, xãu-xa cùa 
nó ma ra nũa. 

1 s 15.—«Boan, lòng tu-duc ciru-mang, 
sanh ra tôi-ác.» Hè ai chiu theo sir cám-
dô túc là ííũ pham lôi-lôi ròi đó. «Tôi-
ác» lá tôi-lôi trong dòi sõng minh. «Chél» 
nghĩa là chét đòi đòi, hiêu-quà cúa lôi-lôi. 

i t 17.—(Moi àn-điên tôt-lành cũng su 
ban-cho tron-ven.» Bây bày-lô rõ su 
khác nhau giũa tôi-lôi và ân-đièn tôt-lành, 
gifra sir chét hòi tôi-lòi vòi sir ban-cho 
tron-ven. Búc Chũa Tròi khòng cám-dô 
ai sa vào lôi-lôi, trái lai, Ngài là côi-rê 
cùa moi dèu tôt-lành mà thôi. Chinh minh 
Búc Chũa Jêsus-Christ là su khôn-ngoan 
thât inà Búc Chúa Tròi dâ ban cho loài 
nguòi (II Phi-e-ro 1: 3). 

Ú'ng-dung bài hoc cho môi t ín-đo 
Lũc nào tin-dò găp su hât-bò, khôn-

khó, hoan-nan, phài hét lòng nhò-cây, 
vâng lòi Cluia và càu-nguyên, thi Ngài sp 
giũp-đòcho tliâng mpi dèu đó và sè" ban 
su binh-an cho (Giăng 16:33). Búc ('húa 
Tròi là thogò'ni, chúng ta là dát sél Irong 
tay Ngài. Nlur nguòi thp- gõm làm cái 
binh kièu nào tùy ỳ minh muôn, thi Chúa 
cũng nhân chúng la và dăl chúng ta vào 
mpi đia-vi và moi cãnh-ngô tùy theo ỳ-
muõii cùa Ngài. Nghĩa là Ngài thuòng 
cho đòi chúng ta gàp nhièu đèu hoan-nan, 
khón-khó, óin-dau, nghèo-ngăt, vân vân... 
Bô là Chúa điro-ng dè cho chúng la hpc 
triròng NHIN-NliyC, đăng sau khi chúng 
ta lót-iSghiêp truòng dó ròi, Ngài sê dùng 
chúng ta vào các công-viêc Ngài mptcách 
hay hon (Hê 12: 6, 7, 11). Nguòi tin-đò 
nên cú càu-xin cho điroc su khôn-ngoan 
tù Búc Chúa Jêsus-Christ. Su khôn-

ngoan là côi-rê cách ăn nét ò- cùa lin-đò. 
Tin-đò đáng theo guong vua Sa-lò-môn 
mà càu-x in cho đirp-c su khôn-ngoan. 
Tin-đò phài có đùc-lin nianh-dan Irong 
Chũa, không còn hò-nghi, vi Lòi Chũa là 
châc-chân châng sai. Ngoài ău-đicn 
Chúa, chúng ta không tliê làm chi đè 
đuoc cúu, nlur vây, mpi tin-đò dáng phâi 
theo ỳ Cbúa đè đuoc dcp lòng Ngài mpi 
duòng (Côl. 1 :10). 

Giài-quvét vàn-đè khó 
Trong thê'-gian còn lám nguòi tiròng 

râng minh duoc cúu lá nhò công-đúc 
riêng cùa minh. Thuô xua, tin-dò Giu-
đa cũng có ỳ-tuòng sai vè đèu đó. Hp 
chua hiêu rõ rang loài nguòi chi đuuc 
cúu-rõi linh-hòn bòi ân-đièn cùn Búc 
Chúa Jêsus-Christ. Nlur vây, ai náy khá 
biét râng, dâu ta làm dù các viêc lành, 
có siryêu-thuong tron-ven,có lòng khièm-
nluròng dày-dù đi nũa, các đèudó châng 
giúp ta duoc cúu-rôi dàu. Muón điro'C 
cúu thi phài tin dén Búc Chũa Jésus-
Christ, là Cúu-Chúa dã chiu chét vi minh 
(Sú-đò 4: 12). 

Càu hòi.—Búc Chúa Tròi dã húa chi 
cho tin-dò?—Tai sao tin-dÒ Giu-đa thuô 
xua chua hiêu rõ vè ân-đièn?—Vi c ò nào 
tin-đò có thè coi sir thù-lhách nhu- là 
đèu vui-mùng dirpc?—Xin kè ra hai su 
thù-thách.—H ai su thú-thách đó khác 
nhau thè nào?—Hai su áy cũng giong 
nhau thè nào? 

Thí-du vê bài hoc 
«Vi lũc đã chiu nôi su Ihir-thách ròi.n 

Ò" thành-phó kia bên Mỳ có nguò'i đén 
tliàin môtvi nnic-sir. Nguòi áy dã bi thù-
thách quá, dén nôi cô khi muôn làm-bãm 
vói Chúa, vì ông tuùng ràng minh không 
còn súc đù mà chju noi nũa. Bàu ông 
còn trè tuòi, tóc òng đã bac tráng ròi, vì 
c ò ông lo-ràu quá lc. Ông dã mát hét 
cúa-cài, nhà-cũa và vo cũng khòng còn 
nna. ông chi còn lai hai đúa con dai 
mà thôi, và ông thiro-ng-yêu hai con.đò 
lâm. Ông còn s ú c - l u c manh-niê. Khi 
đén cùng muc-sir, ông cú ngó chăra vào 
muc-su và chiu cãm-đông, suy-nghĩ nhièu 
ròi nói ràng: «Saukhi suy cùng, nghĩcan 
vè mpi nôi buòn-lhàm cùa viêc nhà tôi, 
bây giò tôi đup-c biét rõ ròi, thât Bũr 
Chúa Tròi không có làm đèu nào sai 
đtrp'c. Ngài làm chi cũng phâi lê.» 



S Ú ' - D Õ G I Á N G 
(III Giăng) 

CÂU GÕC: -Hõ'i kè I'ăt yêu-da'u, chó* bát-chiró-c đÔu dũ-, nhu-ng bât-ehuóe 
đêu lành. Ai làm đèu lành là thuôc vè Bú-e Chúa Trò-i, còn 

kê làm đèu dũ- châng hè thft'y Đú-c Chúa Trò-i 
(III * i i .11.1 ii) 

linli-hòii.» M(ic dâu xác-thit này đã già-Gia-đinh lê-bái 
21 Septembre Giàng 21 
22 1 Giáng 1-2 

.23 - 3 
24 - — 4 
25 — — 5 
26 II Giăng 
27 III Giáng 
Lò-i mò- đàng.—Sú-đò Giáng là môt 

tiên-tri lón hon hét trong dói Tàn-Cóc. 
Ong có chép sách Tin-Lành Giăng, ba 
tho-tin và sách Kliài-huyèn. Khi chép 
tlio thú ba này thi tuôi ông cũng dã ngoài 
tám miroi. Ông là môt inôn-dò yêu-dáu 
cùa Búc Chúa Jêsus-Christ. Bày vày, 
òng là môt ngiròi rát khiêm - nhiròng. 
Khi chép vè minh trong tho thú hai và 
tlu'r ha, ông ttr xung là môt Irong các 
truòng-lão mà thôi. Bài hpc này bày-tô 
Sú-dò Giáng nhu môt vi muc-su- dõi vó-i 
anh em, là nlnrng tin-dõ cùa Bãng Christ. 
Chúng ta suy-nghĩ vè ông nhu môt vi 
muc-su đã niên-cao kỳ- truòng duong 
khuyên «các con-cái bé-mpn* phài yêu-
mén lâii nhau. Khi Búc Chúa Jèsus còn 
ô- thé-gian và S ú - đ ò Giàng đirp-c hân-
hanh mà găp-gfr và làm môn-đò Ngài, thi 
tuôi ông chi dô dôi inu'o-i mà thôi. 
Đirong lúc xuàn-xanh, S ú - d ò Giăng có 
tánh hăng-hái và lòng sõt-sSng lám. Đén 
khi trirò'ng-thành, ông là nguò-i rãt mèm-
mai, hièu-tù và cũng khicm-nhuò-ng lâm. 
Vi vây su tìrng-trài trong dòi sõng ông 
có thè làm girong cho bang tin-đò trè và 
nhfi-ng tin-đò già-cà nfra. 

Giâi nghĩa tìrng cáu 
III Glăng 1. — «Triròng- Ião.» Thánh 

Giăng là s ú - d ò cùa Chúa, song khòng 
tu khoc minh, mà chi kè mình bàng môt 
trirông-lăo thôi. «Cho Gai-út, là nguòi 
yêu-dáu.» Gai-úl là mpt tin-đò hièn-lành, 
siêng-nàng và rãt sõt-sâng, đup-c Sú-đò 
Giăng yêu-mén lâm. 

Câu 2.—«Và duoc khòe-manh phàn xác 
cũng nhu đã điroc thanh-vupng vè phàn 

cà hay là còn thanh-xuãn, chúng ta phâi 
nhò súc Ngài mà cú dõc chi trirp-ng-phu 
và manh-mê (Kô-ma 8 : 11). 

Câu 8.—«Vè cách anh làm theo lê 
thâl.» Lê thât cùa Búc Chúa Jêsus-Christ 
c ú đât-dãn tín-đò ăn-ò- cách sót-sâng. 

Câu 4.—«Con-cái tôi,» là m ô n - đ ò cũa 
chinh minh ông, hoăc kè nào dã kè ông 
là muc-str hoăc kê chăn minh. 

Câu 5. — <«Các anh em ò' trp nfra.» Bói 
vòi nguò-i ò trp hoăc ù trong Hôi-Thánh, 
Gai-út có nièni-nô lú-té lâm, nên Sú-dò 
Giàng khen òng vè đèu dó. 

Câu 6.—«B3 làm chúng truòc măl Hpi-
Thánh.* Trong tò khai-trinh mà Hôi-
Thánh gói cho S ú - d ò Giáng, có làm 
chúng tót vè su- nho-n-lù cũa Gai-út. 
«Anh sc giúp-đõ- su di duòng.* Phâi cú 
giúp-dõ- nguòi truyèu-đao Irong các cuôc 
hành-trinh, vi đó là môt công-viêc đáng 
phài làm, và là làm cho danb Chúa. 
Đãng Christ rát thòa lòng khi tháy tin-dò 
tiép-riiòe các tôi-tó Ngài cách phài lê. 

Câu 7.—«Khòng nhân-lãnh vât chi cùa 
nguòi ngoai hét.» Các viên truyèn-đao 
thuò dó là ngiròi Giu-đa, song cũng dã 
giàng cho các tin-dò dân ngoai và các 
dâu ngoai chira tin Chúa nfra. Các òng 
ãy khòng nuióii nhàn tièu dâng cũa các 
chi-hôi mói thành-lãp, vi không muõn 
các chi-hôi còn nhó ãy phâi lo chút gl 
cho minh. 

Câu 9 .— «Tôi đã viét máy chfr cho Hôi-
Thánh ròi.» Sú-đò Giăng dã viét thor 
mà khuyên Hôi-Thánh tiép-đài nguòi 
truyèn-đao ròi. Gai-út thuôc vè Hôi ãy, 
song liéc vi chi-hôi đó cũng có môt nguòi 
tên là Đi-ô-lrép; ngiròi này không chju 
dèu đó, nèn dã cho búc tho ãy châng có 
giá-tri chi. «Kè ung đúng đàu.n Có lê 
ông Đi-ò-trép lúc hãy giò đã làm đJìu chi-
hôi ãy và cai-tri mpi viêc theo ỳ minh. 
Có lê ông có thé-luc và có tài làm cho 
tin-đÒ suy-phuc lâm. «Không muõn tiép-



sír-mang cù;< Sú-đò 0jììiti•>, là mòl môn-
đò yêti-tlitrong cùa Chúa, cũng khòng 
bang lòng liép-rirúc các viên truyèn-đao 
mà òng sai dê'n nfra. 

Câu 10.—«Tòi sè bó-i viêc xáu nguói.» 
Sír-dó Giâng híra sê kiém dip dén dcnhâc 
lai các dèu khòng xúng-đáng cùa Bi-ô-
trép, hâu cho có lliè bê-trácb và sùa-trj 
ông (II Cô 13: 1-10). «Ai muón tiép-ruúc 
thi ngu-ò-i ngan-trò.» Ông Gai-út muón 
tiép-riròc các viên Iruyèn-dao ãy, song bj 
Bi-ô-lrép khòng cho «và duõi ra khôi 
Hôi-Thánh.» 

Câu 11.—nChò- bât-cluróc dèu dũ-.» 
Chó- nên theo girong Bi-ô-trép, «uhirng 
bât-chiró-c dèu lành.» Thât dáng theo 
guong Bè-iné-triu (càu 12). «Ai làm dèu 
lãnh là thuôc vè Búc Chúa Trôi.» Bô là 
mòt lò-i day-dô riêng cùa Sír-oò Giăng: ai 
sanh bài Bírc Chúa Tròi, vnãy sê lò ra 
moi viêc lành trong dòi sóng mình, lúc 
là các Ihír trái cũa Bírc Thánh-Linh (I 
Gi. 2 : 2 9 ; 3 : 6, 9) . «Còn kê l à í ú ' « P dfi;-? 
châng hè thây Búc Chúa Trúi.» Trong 
tho Ihír nhút cùa Sú-dò Giáng, ông dã 
day-dô rõ-ràng vè con-cái Búc Chúa Trò'i 
và con-cái cùa Sa-ran. ông cùng day-dô 
vè sy lírng biét Bírc Chú;' Tròi và vè sir 
châng túng btét Ngài uũa. Nhu vây, 
viêc lành là bài'i'-có rõ-ráng i.r -
thiéng-lièng. 

Câu 14.—«Tôi iróc-ao lói thàm anh 
cl.o sòin.u Trong Iho thú ba;., càu 12, 
òng cũng vict râng òng muón đéu ihăin 
anh cin trong llôi-Tliánh. Bây òng nhâc 
lai lòng irúc-ao dó. 

Ú*ng-dung bài hoc cho mõi tfn-dÒ 

Các tin dò Irong Hòi-Thául. phâi tp . 
lòng yêu-mén lâu nhau. Chìa-khóa cùa 
tho- tin mà Sír-dò Giăng chép dây là «su 
yèu-lhiro-ng." Chính Bírc Chúa Jèsus cô 
đè laí môt dièu-ràn mó'i, ãy là : «Các 
ngiroi phâi yêu nbauu (Giàng 13: 31). 
Nguói lin-ilò nào đày-dây su yèu-thuong 
thâl, chác sè ghcn-ghèt sy giâ-hinh (Thi 
119: 101, 127). Sy chon-lhât mà không 
có linh yèu-llurong là giă, và sy yêu-
tluroi", m.i không có sy chon-thât cũng 
là giá nfra. Nhu vây, sy chon-thât vói 
su yèu-thuong phâi luôn luôn hiêp 1 1 1 1 1 1 

nhu vy vói chòng. Syyêu-ll iuong không 
thc chiu dirp-c dèu nào không chon-thât. 

vè Búc Chúa Trò-i là Búc Chúa Tròi yêu-
thiro'ng và cũng là Búc Chúa Tròi cho'ii-
thât nũa. Ai dà iliãl lòng tin Búc Chúa 
Jésus-Chrlst thi hang bày - tô sy yêu-
thuong và sy chon-lhât cũng nhir Ngâl 
dã bày-tô vỳy. Tin-dò nào dfl dtrp-c măc 
lãy sy yêu-lbirong và lòng chon-lhàl, sè 
khòng hè ung đúng đàu HQÌ-Thánh. 
Trái lai, tin-dò đó hét lòng kiiihmén 
Chúa và yêu-thu-ong tô i - tó hàu viêc Ngài. 

Giâi-quYèt vàn-đè khó 
Tin-đò nào irng đírng dâu trong Hôi-

Thánh là nghich vói lê thâl. Chinh Bírc 
Chúa Jêsus-Christ dã phán-day iò ràng: 
«Ai ly nhâc minh lên, sè bi ha xuóng, 
song ai ly ha minh xuóng, sè dirp-c nhâc 
lên.* Chúa châng nhũng phán vây thôi, 
song Ngài còn dè lai cho ta mòl girong 
rãt qui khi Ngài rù•• chon cho các môn-
dò. Lúc dò Ngài cũng dã phán-bào hp 
phâi lúa chon clio niiau nũa (Giãug 13: 

17). Guo'iig dò day chúng la phâi yêu 
mén làn nhau, hàu viêc nhau, phâi rãt 
khièin-nbuóng nĩà làm đày-ló lân nhau. 
Chinh Bírc Chúa Jèsiis đă dén dè hàu 
viêc ngirói la (Ma 20 : 26-28). 

Câu hòi. —Chia-khóa cùa búc tho thú 
bá này là chi? —Trong tho- Ihír nhút cùa 
Sír-dò Giàng, câu nào đã tô cho Gai-úl 
biét minh đã virp-l khõi sy chêt mà qua 
sy sóng?—Giàng là ai?—Là ugirói the 
nào?—Giăng cò chép câ thày mãy quyèn 
sách?—Xin kè lên các sách ãy.—Tho thú 
ha này cò sy day-dô chi cho lin-đu? 

Thf-du vè bài hoc 
«Kc ung đúng đàu Hôi-Thánh.» Môt 

l lò i -Tháni i kia ò Àii-chàu có mòl cây 
đò'ii phoug-càm lón lâm. Khi nào muón 
dáuh dón ãy, phâi có n>(: nguòi Ihut 
hcri vào. Nguói ãy phâi biét dành dón 
giói lâm dè thul ho-.i vào theo dùng nhip 
đón. Môl bũ-a kia, Hôi-Thánh đuo'ng 
nhóm hpp và xin hát môt bài tho thánh 
mói. Uài ãy nguòi lln.il hoi vô dón nay 
chua bao gió lùug l-.át dén. Làn này 
thâl khó cho ông lâm, song ông cú theo 
gipng hál mà Ihul hoi nhu Ihiròng. Khi 
giâng ròi, òng hôi lin-dò ràng: «Tôi ll.u: 
hoi cho iliêu hát dó thè nào?* Hòi ông 
IÔ vc đ â c - c h i , nói tiép và khoe rnng: 
•Trong câ đòi lôi, lòi chua túng Ihut hoi 
đón cho bài hát đó mpt lân nào .e 
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SIT THirO*NG-KHÓ CÚA DĂNG CHRIST 
(Ê-sai 53: 1-12) 

CÀU GÓC: - Nhírng Nguò-i đã vì tôi-lôi chúng ta mà bi vè't. vì sir 
gian-ác chúng ta mà bj th i rcng 

(Ê-sai 53: 5) 

Gia-dinh l l-bál 
28 Seplembre Ê-sai 50 và 51 
29 
30 
1»- Octobre 

»Jì; — 
3 -
4 — 

52 đén 54 
55 và 56 
59 
60 
61 
62 và 63 

Líri mò'đàng. — Doan 53 mà chúng ta 
nghiên-cúu hôm nay là môt đoan rãt qui-
báu vi tò ra côi-rè cùa đao-lỳ Dáng Christ. 
Ê-sai là môt tiên-tri cao-cS trong nlurng 
tiên-tri cùa dân Giu-đa. ông hàu viêc 
Dúc Chúa Tròi chùng 10 năm, và ông cr 
vào hun 700 năm truòc Chúa giáng-sanh. 
Ê-sai 53: 5 cũng có thê gpi là Giăng 3 : 16 
cùa Kinh-Thánh Ciru-U'óc. Đoan này 
bày-tô su thuong-yèu cùa Dúc Chúa Jêsus-
Chrisl đôi vòi loài nguòi ta, và đã du-
ugòn hon bày trăm năm truóc (xem Ma 
26: 67-68; 27 : 27-30). 

Giài nghia tù*ng câu 
Ê-sai 53 : 1.—«Ai tin dèu dâ rao-tru\ èn 

ho chúng la'?» Dày lô ra su ngac-hhiên 
vi ch! có it nguòi bàng lòng tin nlurng 
dèu mà các tiên-tri dã chiu tin và nhân 
láy tir Dúc Chúa Tròi (Ê-sai 49 : I ; C.iăng 
1 : 11-12). 

5 3 : 2.—oNhir mòl cái chòi, nhu cái re 
ra tù đát khô.» Dây tò ra su - khiêm-
nhiròng thât và su giáng-sanh tai nai rát 
hén-ha cùa Đúc Chúa Jèsus (Ê-sai 11: 1). 
• Châng có hình dung, châng có su đep-
dê,... khòng có su tót-đep cho chúng ta 
ira-thich dirp-c.» Trong su giáng-sanh 
hén-ha cùa Chúa Jêsus-Christ và phuo'ng-
pháp Ngài thuc-hành dê cúu-chuôc loài 
nguòi, không có chi tót-đep vui-vê theo 
su* vinh-hièn cùa xác-thit, dê bât-buôc 
loài nguòi phâi ua-thich mà thò-lay Ngài 
nhu môt Đé-Vùang vây. Song khi đén 
d^ng làm Vua thât, Ngái dã giâng xuóng 
dê làm tõi-tò cho loài nguòi ta (Phi-lip 
2 : 7). Tánh xác-thit không nhân đup'c 
dèu tù thièn-thupng. Con mãt xác-thit 
khòng tháy su đep-dê cùa Dáng Christ. 

5 8 : 3 . — «Nguòi dâ bi nguòi ta khinh-
dè và chán-bò.» Châng nhũng hp không 
thò-lay Dúc Chúa Jêsus, là Dãng Mè-si 
thât, trái lai, hp còn ngupc-dãi Ngài là 
khác nũa (Ê-sai 49:7; 50: 6 ; Giâng 8:48). 
aTùng-trSi su buòn-buc.» Trong chúc-
vu Ngài, Ngài đã găp nhièu su buòn-buc: 
dân-su không chiu tin Ngài, lòng hp cúng-
còi, lai nũa, Ngài thãy mpi nguò'i ai theo 
dirò-ng nãy nhu chiên đi lac. 

5 3 : 4.—«Thât Nguòi đã mang su dau-
óra cũa chúng ta, gânh su buòn-buc cũa 
chúng tn.» Bài nhon-loai đã pham Ipi 
ngh|ch cùng Dúc Chúa Tròi, nên chinh 
Dúc Chúa Jêsus, là Đãng trpn lành, vò-
tôi, đã dâng minh làm Cúu-Chúa cho loài 
nguò-i ta, dè ai náy lai đup'c liòa-lhuâu 
vòi Đúc Chúa Tròi. Bàng chang vây thi 
mpi nguòi dèu phãi chiu hinh-phat dòi 
dòi à nai dja-ngyc hét. Khi Đúc Chúa 
Jêsus chiu chét trên cây thàp-tu, Ngài đã 
gánh-vác su- dau-õm, buòn-buc cho ta. 

8 3 : 5 . - «Bj'vèl*. igli ĩa là Ngái đã bi 
đâm vi tpi-loi cùa chúng tr. (Thi 22: 16). 
«Vi su girn-ác c'uuítg !P..> Ngài chju chét 
thay chung ta (Rô-ma 1: 25), nên moi 
nguòi buôc phãi tiép-nbân Ngài làm Cúu-
Chúa riêng cũa mình mòi a .ruc uBòisu 
sùa-phat Nguò'i chiu, chúng ta đup-c binh-
an,» nghTa là chúng ta đup-c binh-un bòi 
vi Chúa đâ chiu chét mà làm xong s u 
chupc tôi cho minh rôi (Rô 5: 1; Kph. 
2 : 14). BBÙÌ làn roi Nguòi.» Ngài đã 
chju dánh đòn truòc khi bi dòng đinh 
trên cây thâp-tu (Ma 27:26). Châng nhũng 
Ngài phâi chiu đánh đòn mà thôi, song 
cfing dã chiu đù mpi su dau-đò'n cho đén 
chét nũa. aChúng ta dup'C lành binh* 
trong tâm-thàn, linh-hòn và thân-thê. 

5 3 : 6.—"Chúng ta thày đèu nlur chiên 
đi lac* (xem Thi 119 : 176). Bây giò nguòi 
ta ai theo duòng nãy, chó khòng tbéo Đúc 
Chúa Tròi (Rô 3 : 19). «Tpi-lòi cua hét 
thày chúng ta đèu chãt trên Nguòi.» Đúc 
Chúa Jêsus gánh-vác mpi tpi cùa nguòi 
trong thé-gian khi Ngài chju treo minh 



53 : 7.— «Bi hiép-đáp.* Ho ngirc-c-dai 
Ngài, măc dàu Ngài là Dâng vô-tôi. «Chang 
be mo miêng.» Xem máy câu này, ta 
thay rõ sy ây dã đirpc úng-nghiêm cliâc-
chân (Ma 26: 63; 27 : 12, 14 ; I Phie 2: 23). 

53 : 8. — «Bói sy ùc-hiép và xù-doán, 
nên Nguòi đã bi cát lãy.» Ngài dã bi 
cát láy bói sy hiép-đáp và lên án. «Bã 
bi dút khôi dat,» !à phái chiu chét sòm 
và mau quá (Ba-ni-ên 9: 26). «Vi c ò tpi-
loi dàn ta đáng chiu hình-phat.» Dúc 
Chúa Jêsus rát hièn-lành và vô-tôi, song 
Ngài dã chiu su hinh-phat thay-thé cho 
loài nguòi, vi Ngài có lòng bác-ái tron-
ven. Khi treo minh trên cây thâp-ty, 
Ngài duoc thòa lòng vi biêt dã làm tron 
chúc-vu Cúu-Chúa theo ỳ-đjnh cùa Dúc 
Chúa Cha ròi. 

53 : 1 0 . — «Dúc Giê-hô-va láy làm vùa 
ỳ mà làm tôn-thirung Ngiròi.w Dúc Chúa 
Con chn'nghê làm theo ỳ minh, nhung cú 
làm theo j cùa Dúc Chúa Cha (Hè 10: 7,9). 
•Sau khi dã đàng mang"sóng Nguòi làm 
té chuôc tôi.» Chúng ta !àm đèu này khi 
chúng ta nhàn Ngài làm Cúu-Chúa minh 
(Giãng 3 : 36). «Ngiròi sè tháy dòng-dõi 
niinh.n là các con-cái thiêng-liêng (Thi 
22: 30). nNhũng ngày Nguòi sê thêm dài 
ra,» là sy sóng lai cùa Chúa và,su sóng 
đòi đòi cùa Ngài (Rô-ma 6: 9). xỲ-cbl 
Dúc Giê-hò-va nhò tay Nguòi duoc thauh-
vuong.n Vì c ò Đúc Chúa Jêsus đâ bàng 
lòng chiu su đau-đòn cho loài nguòi, nèn 
Đúc Chúa Tròi dcm Ngài lên và ban :uo 
Ngài dnnh cao-cà (Côl. 1 : 19, 20). 

53 s 1 1 . — « Nguòi sê tháy két-quâ cùa 
sy khón-khô linh-hòn min'.i.» Nghĩa là 
các con-cái dông-dúc mà Đùc Chúa Tròi 
sè kéo dén cùng Ngài. «Làm cho nhièu 
nguòi duoc xung công-bình.» Đúc Chúa 
Jêsus dã biét khi Ngài phó su sóng minh 
trên cày thâp-tu, thi nhièu nguò-i sc duoc 
sy sông và duoc xung công-binh nũa. 

53 : \ 2. — «Ta sê chia phàn cho Nguòi 
đòng vòi nguòi Ión.» Đày lò ra búc ành 
thâng trân và khãi-hoàn cùa Dâ'ng Mê-si. 

Ú'ng-dung bài hoc cho môi tin-dò 
Suyjlén thàp-ty-giá cùa Chúa, chúng ta 

cũug nghĩ rang Ngài dã chiu chét vi có 
chinh minh ta. Mòi tiu-đò nên gâm dén 
linh-hòn minh dói vòi đòan Ê-sai 53 này. 
Néu Dúc Chúa Jèsus không chiu chét thé 

nào? Nhu vây, ai náy nên xung tpi cua 
minh ra và tin rang Ngài đã chiu chét 
tbé riêng cho môi nguòi. Chúng ta phài 
tin rang Đúc Chúa Jêsus đã làm cũa-lê 
chuôc tôi áy cho chinh mình tôi, dâu i:i 
thé-gian ai náy không càn nhò su áy, trù 
ra chinh minh tôi mà thôi. Chúng ta 
cũng nên càu-ngfuyèn nhièu cho dân Giu-
đa dè ho mau tình-thúc và chiu Ihò-lay 
Ngài cũng nhu chúng ta vày. Tin-dò cũng 
nèn hiêp nhau, chung công góp cũa mà 
hàu viêc Chúa cách sót-sâng. Chúng ta 
cũng phâi nhò súc Ngài và đòng chiu sy 
đau-đôn nhu Ngài đã chiu vi c ò chúng ta 
vây. Chúng ta khòng thè làm cùa-lê chuôc 
tôi đup-c, song ai náy phâi theo duòng 
cũa Ngài, nghĩa là truó-c hét phài sóng 
vi danh Ngài, măc dàu phài chiu lám đèu 
lao-khò, ròi sau sê đuoc vinh-hiên gióng 
nlnr Ngài (Rô 8 :1-25). Chúng.ta cĩing nên 
nhin-nhuc và cú chò-đp-i Ngài tái-làm. 

Giăi-quyèt và'n-de khó 
Ai đă giét Đúc Chúa Jêsus? Dó là lòi 

ta muón hôi khi dpc đén Ivsai 53. Tră lòi: 
«Quĩ Sa-tan đã giêt Đúc Chúa Jêsus; Giu-
đa, sú-đÒ cùa Chúa, đă giêt Ngài; dân Giu-
đa, dân mà Đúc Chúa Tròi lya-chpn, đâ 
giêt Ngài; Phi-lát, quan lông-đoc nuóc 
lìô-ma, và dân ngoai dã giêt Ngài; Dúc 
Chúa Tròi, là Đúc Chúa Cha, đã giêt Con 
mòt Ngài, là Búc Chúa Jèsus. Kỳ-thyc, 
nhũng nguòi này không có giét Đúc Chúa 
Jêsus đâu, vì chinh Đúc Chúa Jèsus dã 
phán râng: ••Chang có ai cãt s y sóng Ta đi, 
nhung lu Ta phó cho, Ta có quyèn phó 
sirsóngvà có quyèn láy lai» (Giăng 10:18). 
Nhu vây, ta lai hôi ràng: «Ai giét Đúc 
Chúa Jêsus?» Đáp ràng: «Tôi-lõi cũa 
chúng tôi đã giét Ngài.» Nhu vây, sy 
màu-nhiêm này đupc cát nghĩa rõ-ràng 
Irong Ê-sai 53: 5 — «Nhung Nguòi dã vì 
tpi-lõi chúng ta mà bi vél, vi sy gian-ác 
chúng ta mà bi Ihuong, vân vân...* Hôi 
anh em chi em, nhu vày, môi nguói trong 
chúng ta ncn nói riêng vòi chinh minh 
ràng : «Chinh tôi đã giét Đùc Chúa Jèsus.* 
Bây giò tôi nhin-xem mang sóng cùa Ngài 
nhu cùa té-lê chuôc tôi-loi cùa tôi. 

Câu hôi.—Tai sao Đùc Chúa Jèsus chiu 
chét? — Néu ta muón duoc cúu thì phài 
làm chi? — Đùc Chúa Jèsus dã chiu chét 
thé cho nlnrng nguòi nào? 


