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TIIANH-KINH BÁO 

H O A - T Â M - H Q " R 

CON CHO 
T T ' I N H - T H Ã N H chép rát ít vè loài chó. Luât-pháp Mòi-se kè nó Ià loài 

rát c-iie-, nên cám khòng ai diroc đem giá con chó vào nhà cíia Chúa 
(Phuc23: 18). Trong nguyên-văn Kinh-thánh có chép bón miroi lân chũ 
«loài chó,» và cliác hon ba miroi lăn có ỳ khinh-dè nó I Loài chó hay ăn 
đÒ-vât dc-bân ( I Vua 14:11; 16: 4 ; 21: 19, 23,24; 22 : 28; Thi 68:23 v . v . ) . 

Loài chó trong xi'r Ca-na-an phãn nhiêu là lai giong chó rirng hoác 
giõng muông-sói ci'i, tlnròng hay đi chung-quanh các thành-thi cliirng vài 
chuc con, siĩa tieng rãt to, lie gàp gì là phá-hai, và cũng ăn thit ngiròi ta 
hoàc cán súc-vàt khác dè'n găn chet (Thi 22 : 16, 20 ; 59 : 6, 14 ; Giè 13 : 5) . 

Con chó giúp nglrò'i chìín chiên 

Loái c!ió hay cán ngiròi (Chàni 26 : 17), nhu- chódai thì rát nguy-hiêm, 
có tlĩè gày nên iiliiêu tai-nan. r3ò"i xira ai náy cũng khinh-dè loài chó, 
nèn (Iiĩu dàu cũng có tuc-ngii ví ngiròi xáu-xa, hèn-ha, dôn-mat hon het 
vói loài chó (nlur Irong I Sa 3: 8; 9: 8 ; 16: 9 ; I I Vua 8: 13). 

Loài chõ ehĩ v'ê tính-nét cũ cùa ngu*ò*i ta (Gic 17: 9) 

(1) Không bigt chuông đfi tháiih (Ma 7 : 6 ; Xuát 22: 31). 

(2) Hay tham-lam (Ê-sai 56: 11). 

(3) Hay trô vê đô rát ô-uê (Chãm 26 : 11 và I I Phie. 2 : 22). Nlnr tho 
Hê-bo-ro 4 : 4-6 nói đên ngiròi đã diroc lnrong ít nhiêu sir bình-yên, vui-

mirng trong Chúa, nlnrng vê sau thain-mén the-gian quá, nèn lai trô-
ve cùng tôi-lôi xĩíu-xa. 
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Vì vày, Kinh-thánh đay rãngloài clió 
không điro*c vào Thành Thánh (V trên 
liò-i, nghĩa là ngtrrVi dsí biróc lên con 
dirrVng ehánli-trirc ròi lai quay gót trô-

vê, thì khòng the nào diroc ci'ru (Khài 
22: 15; Phil. ĩ l : 2). 

Loài ehó giúp íeh cho ngiríri ta 
Có khi chó rát ích-lo-i cho nguòi ta, 

trung-tindoi vói chù ininh, hiè't hi-sinh 
mình inà gisìi-ciru chù mình khòi csinh 
nguy-hiêm. Ta khòng ke xiêt dtroc 
nhrrng ehuyên vê loai chó dã quyêt-
đinh theo clnì mình cho dê'n chêt, thât 
là khòn-ngoan và trung-tín la - lùng! 
Vì ccr gì có nhir vày? Xin llura rãng: 
Tir-nhicn loái chó ô-iiê, xău-xa, nhirng 
vi ngiv&i la nuôi-dây nó, nèn nó Ihánh 
ra khòn-ngoan vá hi'cn-lánh. 

Chó biét ăn-iV hièp vói dia-vi inình. 
Nó cr trong rirng, bi ngtrrVi la khinh-de, 
ghen-ghét, bi dói - khát, bèn Ihiinh ra 
hung-ác, ô-uê, ghê-góm; nlnrng nó dircrc 
ngircVi tir-tê, hièn-lành nuòi-nang, dircrc 
ăn no, dircrc yèn-òn, thì nó thành ra 
hien-lánh, khôn-ngoan và biet rrn cíia 
ngirc'ri chũ nó ìura. 

Chó dói là nhir con muõng-sói; 
chó no là nhu* con chiên J 

Lâm ngiròi cũng the'. Đuo-c dia-vj 
sung-siróng, hodê ăn-ô- tir-te ; găpcánh-
ngô khóchiu, ho llnròng thành ra liung-
ác đáng ghê. 

Tir d<Vi thirong-cô, ngiròi ta hay 

nuôi chó dè gifr nhà và canh-gur băy 
ciru, chiên (Xuát 11 : 7; Ê-sai 56: 10; 
Gióp 30 : 1). Có khi ngiròi ta nuôi chó 
& nhà cho vui, thì nó tliành ra rát 
ngoan, nhir chó con (V dinVi bàn ăn 
iniêng dô-ăn cùà ngiròi ta virt xuong. 

Khi Đirc Chúa Jèsus pbá'n ve «con 
chó» tròng Ma 7 : 6 và 15: 2(5, thì Ngài 
dã dùng inôt tiê'ng êm lâm, vì Ngài 
châng khinh-dê loài vàt nào. Ngiii 
hiè't niuòn vàt buòc phài plnic tòi-lói 
Irong Ihò'i-kỳ này, vi có' loíti ngirò'i, lá 
chù niuôn vàl, dã phuc ma-quì (xeni 
Rò-ma 8: 19-22). Khi Ngiii lái-làm, 
iiiuôn vàt sè kliôi cái ách cùa lòi-lôi, 
mà lnrõng sir tir-do thánh-khiet tl'on-
ven hiri àn-dièn Ngài. 

Loà i chó (jionci tinh chú nó 
Lani nguò'i nuôi con chó. Chó sê 

giong lính ngiròi chù. Neu trong niáy 
dcVi ngircVi chiì vàn hien-lành, không 
dánh vò-có-, khòng ác vói nó, thì nó se 
dĩìn dăn thành ra hièn-lành, tĩ nlnr 
nhĩhig giong chó ò Au-chàu. Nlnmg 
nó vàn ò-uê. Tinh-nêt cùa loài ngirò'i 
c.hìm-dani trong tôi-lôi cũng vày: Có 
lc ngiròi la liiên-lành tir-lê tòPbàc, 
nliirng nè'u chu*a đu*o*c tái-sinh. thì 
vãn hircrng ve str ô-ué cũa dcVi! 

Hãy coi chíriig nhirng ngiròi giã-hình 
dã nê'm llii'r sir ciru-rõi bcri àn-diên, rôi 
lai trò gót vê gifr luât-pháp, nlur tho 
i'lii-líp ;>: 2 <ln nói dín.—C/iiHoa-Hòng. 

S A O C H Ó SO* C H U Ô T ? 

T 3 H A N nhieii tin-dô hay nóng lòng 
m o n g t h o á t khoi str hoan-nan. 

Nlnrng Kinh-thánh day rang: «Hoan-
nan sanh str nhin-nhuc (Rò-ma 5 : 3 ) ; 
nó cũng sanh ra can-đam níra. 

Mòt òng kia có con chó so cliuòl; kỳ-
Ihtrc chó dáng hál noi chuôl chó I Vãy, 
òng bát bôn con c.huòt, nhót trong 
tln'ing sàu, rôi thà chó vào. Chuòt 
hãm dánh chó, nlnrng chính str hãm 
dánh dó dã khêu cho chó xông-xáo 
diên-ctiông. Rút cuc chó bi căn dau 
lám, nhtrng chuot chet! Tìr dó dàn 
chuôt khiep-so' ehó. Chó hoc-tàp đánh 

nhaii vì bi gián vào dám dánh nhau. 
Nêii anh em khòng dám phál sách 

dao vì so* b ú a - r ì u du*-Iuân, thì 
plurong-pliáp tol nluil dè dep str so-
hãi dó cliính là di pluil gifra dám ngircVi 
ngoai-dao hay che-giêu. Lòi máng-
nliiêc ciia ho sè choc giàn anh em, và 
có lè anh cm llnrirng bi hò-thcn ; nlnrng 
à chính giũa chiên - IrircVng, anh em 
dtroc nèn manh-inè. Ghér lo tránh 
hoan-nan, song hãy hoc nlurng bs'ii Đirc 
Chúa Trò'i day mìnli Irong ccrn hoan-
nan. Hsiy soi gtrong eliiu hoan-nan 
cũa Đirc Chúa .lcstis !—Elim Evangel'. 


