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II.— PHUOiNG-PHÁP CÚA SU" 
TÌNH-THÚ*C (càu 17-25) 

Tác-giâ Giu-de sau khi dã bày-tô ra 
câi duyèn-có cùa str tlnh-thúc, nhir 
các dêu dã nói cr trên, bèn quay lai 
bày-tõ ra cái phuong-pháp dè giúp cbo 
tín-dõ dùng dê tĩnh-tliúc mà giũ lâ'y 
su cúu-roi chung (càn ',]). Ông spcho 

nhũng tín-dô ô vào trong doi gian-ác, 
lai bi su niè-hoăc cùa bon thãy dôi ĩíy 
dãn-du, mà quèn mình là nguòi đupc 
Chúa kêu-goi, lai sa vào luói cùa lio 
chăng, nên ông tha-tbic't khuyên-răn, 
và bày-tô ra cái phirong-pháp dùng 
dè tĩnh-thúc nhu tbè' năy.— 

1. ccHãy nhcV lãy nbũng lòi các Sú-
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do dã nói triró-c» (càu 17). Ti'rc là IcVi 
Kinh-Thánh. ( I I P h i 3 : 2 ) . «IIau cho 
ghi Iâ'y lòi nói triróc cùa các Ihánh 
tièn-tri, cùng mang-linh cìia Chúa và 
Cúu-Chúa chúng ta đã cày các Súr-đô 
ciia anh em mà Iruyèn Iai .» Hai chũ 
«ghi láy» hay «nhó' lâ'y» râ't là quan-
hè ; muõn khôi sa vào su mê-hoăccũa 
bon nguòi ác iíy dàn-du, thì phiii «ghi-
nhcV» láy ldri Chúa dã cây các tièn-tri 
và Sú-dô dã chép trong Kinb-Thánh. 
Muôn «ghi-nh<V» llii phâi hang tra-xem 
Kinh-Thánh và hoc thuoc lòng: Bât-
luàn ò- lúc nào, găp viec gì, ta nèn nhcV 
lai lòi Kinh-Thánli, dè làm cái plnrang-
pháp mà vfrng lòng, làm vièc, cVđòi, và 
tluV Chúa, ciing biè't cách nào dè chông-
cii vcVi tôi-ác, sõl-sáng lám vièc lành. 
(càu 18). «Trong nhfrng ngày sau-rot.» 
Tìr khi Chúa Jèsus thăng-thièn cho 
de"n hic Ngài tái-làm d'èu goi là thcVi-
kỳ sau-iôt câ, mà trong hic chúng ta 
dày lai găn ngày sau-rõt hori nũa. 
Trong thòi-kỳ nììy ta tháy có nhiêu kè 
chôi Chúa, bòi dao, tbeo lòng ham-
mutm không tin-kính cùa mình, rôi 
triV lai chê-bai nhao-báng dao Chúa. 
Đêu naj' r>úc Chúa Jèsus dã nói trucVc 
(Ma 24: 11). ông Phao-lô và Phi-e-m 
cũng tùng nói (Sú-đô20: 29-30, II Phi-
e-ro" 2: 1). Bon ngiròi nììy chông-cu 
su càm-đông cùa Đirc Thárih-Linh, 
dâp hìt Đúc Thánh-Linh, làm buôn 
Đi'rc Thánh-Linh, nên Ngài dành lìa 
khôi ho; bòi dó, ho buông-tuõng theo 
tânh xác-thit mà gày nèn phe-dâng. 
Trong lòng bo dã kbông có Bi'rc Thánh-
Linh, thi tat-nhièn sê có bon tà-linb 
nhàp vào mà xui ho làm deu âc. Thàt 
đáng scr thay! 

2. «Hãy làp la'y trèn nen dúc-tin rât 
thánh cũa mình» (câu 20). 

Chúng ta nèn biêt dao mình tin dó 
là thenào? Ay Ià dao rã't thánh. Có 
nhiêu tín-dô dJiu dã chiu phép báp-tèm 
vào sô Hòi-Thánh, nhirng cbua biet 
đao mình tin dó là the' nào. Thây 
ngircVitinthìminhtin. Chuane'mdugc 

mùi ngot-ngon cùa đao, chira tìrng-trâi 
su tái-sanh, sir nèn thánh, là làm sao. 
Nên lăn lăn nguòi-lanh, sanh lòng ngôr-
virc.kbòngbietchác-cbán, khôngdúng 
virng-vàng. Khi găp sir cám-dõ dua 
tód, thì ho sa-ngã bõ dao, mát bfín 
dúc-tin. Muõn tránh khôi su sa-ngã, 
thi ta phâi nhàn chác dao mình tin dó 
là dao rál thánh, và cú hăng ngày «tu 
làp láy trên nen đúc-tin rat tbánh cùa 
mình.)) Cũng nhu nguò-i Hio- xày nhà 
moi ngáy mõi xày lènchodè'n noi tuy(;t-
dích, là tãn-l(Vi trong su nên tbánh \ã \ . 
Trong tho nììy dău viín-tát, mà nói 
nhièu ve chũ «thánh» là vì trong lliùi-
kỳ sau-iôt niìy, có rĩít nliitm su- x;íu-xa 
ò-ue, nèn chiT «thánh» riít c'àn cho lin-
dô, phâi treo nó lên tuòng, mang nô 
vào nguc, cham nó trèn bia lòng, dè 
nhcV mãi mà không quèn vày. 

3. «Phâi nho'n Birc Thánh-Linh nià 
c'âu-nguyèn.» Chúa Jèsus có phán: 
«Hãy tln'rc canh và cău-nguyèn, kêo 
các nguoi sa \ ào chuóc cám-dõ.» Muón 
tránh khòi su cám-dò thi phãi tbi'rc 
canh vá cau-nguyèn. Vày, su cìiu-
nguyèn ríít là quan-hè cho tín-do, 
nlnrng khòng phâi theo y rièng minh 
mà c'àu-nguyèn, phài nhon BúcTbánb-
Linb mà cau-nguyèn mói dircrc (Rò-
ma 8: 26-27). 

4. «Hãy giũ mình trong sir yêu-men 
Búc Cbúa Tròi)) (càu 21). Su yèu-
mê'n không phâi tír loài ngtrài má có, 
bèn là bòi Búc Chiia Tròi ban cho, 
nhirng ma-quĩ luôn luôn làp cácb dè 
cuóp lay plnrócdóciia clningta. Muón 
cbo khói mtít lòng yèu-inen Chúa, thì 
la tbúc canh cău-nguyèn mà giũ lâ'y. 

5. «Hãy lrông-đoi.» Sir tròng-doi 
cda chúng ta là gi? Ay là trông-dcri 
sir tái-lâm ciia BúcChúa Jèsus-Christ. 
Nhfrng ngirtVi thãt có lòng tròng-dcri 
dó tbì xem kbinh moi vi^c mà nguòi 
đòd dirong ham-chuòng, coi nó nhu 
rom-rác Sùa-soan s;ĩn-sàng nhudãy-
tó doi chii trô; vè, nhu tàn-phu trông 
găp tàn-lang, nèn ho luòn luôn ăn-õ-
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cácli thánh-sach. ( I Giăng 3: 1-3). 
Bupc vây thì khi Chúa dén, chúng ta 
sê vinh-hièn biét bao ! (Giăng 3 : 1-2). 

6. «Phâi vì Chúa mà lãm v i A c » (câu 
22). Virjcdólà viêcgì? Ãy là: l )Trách-
pliat nhfrng kê năy. 2) Cirii-vó-t nhfrng 
kê kia. Trong bon sa-ngã bô Chiia 
dó, có kê đáng trácb-phat, không nên 
dung-tbir. Nhung có ngucVi cũng nên 
thuong-xót. Vì ho có khi biê't tòi, 
nbirng kbòng đù súc tbiìng lòi. Ta 
nèn lã'y lòng thuong-xót, nhcV Đúc 
Thánb-Linh mà khuyên-lon dăn-dSt, 
de cúu-vot ho ra khôi tpi, mà dem 
ve duòng cháiib-đáng. Nbung trong 
khi làm vicì/c cúu-vót dó, ta pbài có 
lòng thirong lãn v<Vi sp. Cbììng nhũng 
thuong má thôi, lai phâi sp nfra, nhu 
òách cúu ngiròi ra khôi nucVc, lua. 
Chúng ta pliâi càn-thàn, e bo nhân 
cbìm niình chăng, hoăc bj cbáy lây 
vcVi su tõi-ác ciìa bo tbi khõn. Đoi 
vó-i nhfrng tôi-ác gcVm-gbè kia, thì 
ta phíìi nhò Chún mà cu-tuyc)t cách 
cuong-quyê't, ghêt den câ cái áo bi xác-
thjt làm ò-uê. Đó là dêu ta vì Chiia 
nià hini vièc vày. 

7. «NbcV Cbúa gìn-gifr» (càu 24-25). 
Mây đìSu nói trên là lpi-khí rat lót dê 
giúp lín-dô tĩnb-thúc mà chien-dau vói 
lỳi. Nhung căn phâi nhcV Chúa giúp-
ilõ giũ-gìn, mói có hiêu-luc dè tlioát 
kboi su váp-pham, mà đúng trucVc noi 
vinh-hièn cách rát vui-mùng không 
chõ trách dupc. Hai câu cuõi-cùng 
iiSy là lcVi chúc phuóc trong dótác-giã 
to ra mpi su vinh-hièn, tôn-trpng, lliê'-
luc, và quyen-năng tù truoc vô-cùng 
và hièn nay cho dê'n dcVi dcVi dèu thuòc 

ve Cúu-Ghúa ilning ta, là Đirc Clnia 
Jèsus-Christ. 

Lò*i kèt-luãn. — Tban ô i ! T õ i á e 
lan-tràn, kbácnàoluóinbên bùa-giăng, 
dao-gi;i, thìiy dõi làm mê-boăc lòng 
nguòi, nhu su-tir gììm-thét. Nbũng 
nguòi dupc huyet báu cùa Chúa mua-
cbuôc, dupc àn-dièn cũa Chúa buông-
tha, lai sa váo sirò-ue, buông-lung llico 
tu-duc xâ'u-xa, thì châng nhũng mát 
hi-vpng, inà lai không thoát kbòi su 
gia-hình. Tuy tliê, ke duong cuôcthi 
mê-muôi tói-tăni, nguòi bàng-quan lai 
rõ-ràng, sáng-láng. Đã trông tliay 
chiên lacciuèn ducVng, sap sa vào mj$hg 
sói, há dê khoanh tay! Vì vày ông 
Giu-de nóng lòng xót ruòt, mupn bút 
tô lòi, ân-căn khuyèn-giâi. TrucVc lt\ 
mong cbo iilnlng kê sa-ngã ăn-năn, 
sau ngăn-ngira cho nhũng tín-dô tbàt, 
kbôi bj mè-ho;)c mà maclirabpn giáo-
sugiã. Ai oi, ngày Chúa hâu gãn, khá 
nên tĩnh-thúc. Phâi giũ mình cho 
tliánh-sacb, dirng Iiuòng theo tình-
duc xâ'u-xa. Kè mirpn đao Chúa mà 
gat nguò-i, chác bj djnh tòi; nhung 
ngucVi theo su mè-hoăc, dê cho bi v:il-
duc lãp-che, cho râng ngày Chúa còn 
xa, tien-dô mcV-mit, rôi cú buông mình 
vào tôi-lõi, mà không biet ăn-năn, chi 
khôi sa vào su doán-phat. Tbàt dáng 
thuong thay! 

Vây, sau khi dpc hêt tho nãy, xin ai 
dó nèn mau mau tinh-tbúc, nbò Cbúa 
gifr mìnb, dè khòi sa vào chuóc cáni-
do, mà dupc dúng truóc măt vinh-
liien ciìa Clnia Jèsus-Cbrist. Mong 
lam thay ! 


