
THÃNII-KINH B A O 

t>AC.—Trir vàng ra, ngtrtVi ta (\uí-
chuông bac hon các loiii kim kliác, 

vì bac có Ibc dùng làm tièii và các dô 
hang-sircdep-dè. Kinli-iiiánb có luàn 
dêii bac khòng? Ỳ tliièng-lièng vc bac 
là gì ? Xin dáp iilur dtrt'ri đây : 

N'guyèn-vìui Kihh-1 uánb nói ve bac 
chirng 2H8 lììn,. 
v;i Iheo y lliièng-
nêng ibì bsc cfiì 
ve str chuôi 
m a n g so n g 
ngirtri ta. Váng 
liun hìrih-bóng 
ve Búrc Chúa 
liòi.cón bacebi 
vi" loai ngircVi 
(hi-oc cluiòc. roi. 

Khi dàii Y-so-
I'ii-èn làp di'ii-
lam (V ncri đSng 
vang, I h ì ô i rc 
(iuia TrtVi hiio 
ho dáng bac cho 
Ngài lãin giá 
c h u ò c in a n g 
EXufit 30:11-16). 
Bac dcn mang 
liiin hình-bóng 
vc'Sirlhánh-sach 
((triing xóii» ciiii 
Birc(>húa.lèsiis, 
tirc là Biíng vô-
I'ii (lâiigininhilc 
làin giá tiitiòc 

lòi-nhon (I Phie 3:18). ("ii <len-tam dòi 
xira ilircrc hip Irèn nen hăng hac, vì sir 
clmôc linh-hôn là nen-liing ctĩa inoi 
mói giao-lhòng vtVi Birc Chiia i'riri 
(Xuiil 20: 18-2.")). 

Chúng la diroc chuòc lai bò-i Birc 
Clnia Jèsus, là Bâiig dã Irô" nên Ngirò-i 

[ vii líi Ngtròi Iron-vcn có mòl khòng liiii; 
vày, viuig và bac lô ra cà hai bon-tinh 
cùii Birc Chúa Jêsus, lirc là thiin-tinh 
(Cò 2 : 9) và nhon-lính tron-vcn (I i 'i 
2 :5 ) . Miifín diro'c chuòc lai, ta phiii 

BAC. DÔNG, SÁT, DAT 
nhtV Bac Ihièng-liéng, lirc là fìirc Clĩúa 
Jêsus. C.ó biel hao nhièu hacgiâ Irong 
Ihí'-gian nay, nlitrng ai dtĩng den nó 
Ihì hi hình-phat năng-ne. ("ting inòl 
thè íiy, ai làp cách cirii-chiiòc giã-<lói 
thì sè bi hình-phat <I<Vi <l<Vi. 

DÒng. — Kinh - i'hiinh cũng chcp 
nbieu vè dòng, 
là inòt loài kini 
ngtrtVi la ihĩng 
tir d<Vi thái-cô. 
Y (híéng-liêng 
cùa dông liĩ str 
<1 o á n - x é I bô'i 
lira. Chinhdiĩng 
đánh Ihãt hóng 
thisángnhirlira. 

B<Vi xtra ngtròi 
la làin girmigsoi 
hiing dong, và 
nhò'girongsoi la 
mtVi biet măl la 
ban hay là sach. 
Vày, kln Birc 
Chlia Tr<Vi <lán-
bàodànV-so-ra-
i'li l:ĩiii den-tain, 
lln c á c ngiròi 
dàn-bà Irong 
dàn â'y d à n g 
gtro'ng soi cbo 
Clniadelàiilliiòl 
cái thùng b:ĩng 
(1 o n g ; I li li n g 
dtrng niróc dè 

các Ibăy te-lí rira chon lay Itic siip vào 
iiffithánh. Nc'u la niiion giao-lhòng viri 
C.litia, Ihi nt'ii nhò Lòi C.luia nià bô 
lòi-ác. Kinh - i i iánl i virn nlnr nuóc 
Irong chiiti, vira nliirehính cái chàn ;ĩy, 
lai vira nhir là gtnrng soi ((ì ia-co 1: 2'.i, 
24; 6ph. 5: 20 ; Xufí t ;«) : 17-21 và 38: 8) . 

Khi Birc Cluiii Jèsus <lirng chính 
giira Hòi - i i i á i ih , Sir-dô Ciiăng Ihiíy 
chon Ngài nlur là'«<l<5ng sáng luyèn 
trong lò lira» (Khâi 1: 14), vì N'gài dang 
đoán-xét còng-vièc ciĩa Ilòi - Thánh. 



THÁNH-KINH i)A(> 

Chon Ngài di trên lòng ta và sè tliiêu-
dôt nhĩrng dêu khòng víra ỳ Ngài. 
Đông thàt là mòt loài kim dcp-dè, sáng-
láng và bên-chac, làm hình-bóng ve svr 
doán-xét cũa Chúa va tin-dô tir doán-
xét, síra-dòi mình ( I Cò 11: 31, 32). 

Sát.—Loài sát thàt tièn-loi nlurng 
khôiig quí-báu máy. Theo sir day-dõ 
trong Kinh-Thánh, sìit văn chi vê sírc 
manh, nào là quy'èn-phcp ciia Birc 
Clnia Trò-i dê gìn-giũ - con-cái Ngài 
(Phuc 33 : 25; E-xê 4 : 3, v. v . ) , nào là 
năng-lirc cùa Đãng Christ dè cai-lri 
the-gian khi Ngài lái-làm (Thi 2 : 9 ; 
Khài 2 : 27 ; 12: 5 ; 19 : 15, v. v . ) , nào là 
sirc manh cùa tôi-loi và quĩ Sa-lan 
(Phuc 28 : 48 ; Quan 4 : 3; 7 :7, 19, v. v . ) . 

Bát.—Hèn-ha thay, dát không quí 
nlnr vàng, không sach nlur bac, không 
sáng nlnr dòng, không l)en nlnr sát; vày 
dál có qui không? Ngiròi ta hay lám 
vàng giã, bac giâ, cíing có khi làin giâ 
dông và sat, hoăc so-n gõ giâ làm dá 
hoa, dông và sát. Nhung ta clnra tùng 
tháy ai có sirc làm úíil (jiã ! 

Bát cũng thàt có ich lìiiii, nlnr nhũng 
noi dát ìneiii lliì có nhiêu tho-sàn. 
Nlurng bui đìít thì có ích gì chăng ? Ai 
buòn-bán bui dát? liao nhiêu tiên 

môt cãn ? Bui dat là lúnh-bóng vè loài 
nguòi! Đírc. Chúa 'rròi không tao ncn 
chúng ta b&pg dá, e ràng cluing ta cirng 
lòng và khoe minh bên-chac; Ngài 
khòng làm chúng ta bang loài kim nào, 
e ràng clning ta khoe mình quí-giá. 
Nlnrng Ngài dã làm chúng la bang bui 
dál, là châ't tir-nhièn vô-giá-trj, chang 
ich gì, chĩ diing nuòi con rán (Sáng 2 : 
7; 3 : 14; 3 : 19; Ivsai 65: 25). 

• • • <> 
Muôn trò tài, mòt tha cham rãt danh-

tieng kia lííy mr)t tâng dá ngiròi ta dã 
virt di mà cham ra mòt pho tirrrng dep-
dê circ-xào. Cũng mòt thè áy, Đáng 
Tao-Hóa dã láy bui dãt năn nên mòt 
loài có dii tri-khôn, sirc khoe, hánh-
dòng diroc, che-lao dù moi s ir , và nhirt 
là giao-thông vói chính mình Ngài 
diro'c. Tlnrc viccdirng riên loài ngiròi 
dã tõ ra tài-năng ciia Ngãi mòtcách la-
kỳ, di-thuò'ng võ-cùng. Chinh ìriòt 
Điíng rĩít cao, rĩíl oai-nghicm cũrig ha 
mình láy xác-lhit cùa loài ngiròi Ihâ'p-
hèn nlnr chúng ta, dê ciru-vót clning 
ta khõi tòi-lõi. Đó là ìnòt 15 mau-
nhicm cao-sàu khôn xiê't. Nguycn 
cluing ta thò-phirong Ngài dòi dòi vô-
ciuig!—Chi-Hoa-H'ông. 


