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THIEN - BANG T R E N MAT BAT 
Khăi-huyèn 22: 3-5 

"p\K giâng bài hôm nay, tôi mói nghĩ 
den môt vièn ngoc nhô cV Phuc-

truyên 11: 21 —«Nh£rng ngày cùa trcVi 
ò-trênđãt.» Cãu nãy thàt cho ta tháy 
tát câ các hanh-phuóc cùa'Búc Chúa 
Trcri húa ban cho tuyèn-dân cùa Ngài 
khi ho vào Bãt Húa. Buong khi ho 
di ducVng vàng-pUuc Búc Chúa TrcVi, 
thì nhũng lcVi húa ây sê ducrc úng-
nghiíìm trong bucVc tírng-trâi vê-vang 
cùa ho. Thàt là Thiên-đàng tr trèn măt 
dát. Nhũng đeu dôi vói dàn Y-so-ra-
èn là thàt ve phuong-diên dia-du, thì 
cũng là thàt vê phucmg-dièn thiêng-
lièng trong su tùng-trâi cùa môn-dô. 

Cái gì là bí-quyô't thãt dè hirõng 
ducrc Thiên-dàng cV trên mat dăt dó? 
Muôn biêt bí-quyê't đó, truóc hê't phâi 
biêt chút it ve Thiên-dàng. Kinh-
Thánh không nói nhièu vè Cõi Vinh-
Quang. Ta không thè cát nghĩa Thièn-
dàng, nhung phâi nêm-trâi Th iên-
dàng. Nhirng có môt bài mô-tà tuyêt-

,dièu, măc dãu ngân-ngũi, trong sách 
cuôi-cùng cùa Kinh-Thánh. Trong 
sách ãy có tô ra bày đêu, và nÊu chúng 
ta muôn biêt rõ sir vui - mírng cùa 
Thiên-đàng trèn con đu-cVng lên Thiên-
dàng, thì bây dêu dó phâi đu-crcthyc-
hiên trong dòi sõng chúng ta. 

i.—Châng còn có sir nguY^n-rùa 
nũra.—Nhu-anhemdãbiêtrõ.tòi-lôivà 
sir rùa-sâ là hai dêu mà &úc Chúa Tròi 
dã hiêp lai. Trên Thièn-dàng sê 
không có khò-sò vì không còn sy rũa-
sii nũa. Chãng còn mòt dău-vít nhõ-
mon cùa tôi-lôi làm cho vinh-quang 
cùa Thiên-dàng bi mò-ám. Muon 
Thiên-đàng thirc-hièn trên măt dát, 
cũng phâi thành-thu'C giãi-quyel xong 
vãn-đè tõi-lõi. Anh em không thè co 
giũ tòi - loi mà lai thât sung-su*óng 
điroc. Tôi-lòi là kê phá-hoai sir vui-
mùrng. Thiên-dàng là trong-sach, và 
ta có trong-sach trong tàm-hõn thì m ói 

nêm-ti ãi du-ocThiên-dàng lúc bày gicV. 

2 . — N g ô i eùa Đúrc Chúa TPCVÌ và 
Chiên Con ô* đó. — Trung-tâm cùa 
vinh-quang Thiên-dàng sê là cái ngòĩ 
trên dó Chiên Con cùa Đúc ChúaTrài 
sê đircrc tôn cao. Báng Christ ngir 
trên ngòi là trung-tàm cúa vinh-quang 
và sir thò-phu-o'ng trèn Thiên-dàng. 
Anh em muon biê't sir vui-mírng cùa 
Thièn-dàng trênmătdát chăng? Vày, 
trong lòng anh em phài có mõt ngòi 
dè Chúa Jêsus ngir. Ngài irác-ao làm 
cho lòng anh em thành ra cung-dièn 
cùa Ngài. Phâi chăng anh em đã tõn 
Ngài lên noi cao-tôt, cai-quân toàn-
thàn anh em ? NgircVi ta có lỳ lám mà 
nói ràng sir vui-mirng là ngon ccV bay 
phãt-phói trên cung-dièn khi Vua 
ngu- & dó. Hãy tôn Đi'rc Chúa Jè-su s 
làm Vua, thì Thièn-dàng sê bât dău. 

8. —Các tô i - tó- Ngài sê hău-k i 
N g à i . — Hãy nhó.ràng chĩ tôi-tó ciia 
Cuúa diroc ò Thiên-dàng. Khi ãy sè 
IàthcVi-kỳ sum-hop và thông-còng tron-
ven, không có chút chi là cãi-lãy ho^c 
bãt-hòa. Nêu anh em nmôn biêt 
Thièn-dàng trên măt dát, thì anh em 
phâi hòa-thuăh vói con-cái Birc Chú.i 
Trò-i chinh noi nãy và chính lúc nây. 
Hõi anh em, anh em hay lui-tói vcVi 
ai? Anh em có ket ban vói con-cái 
Bi'rc Chúa Trò i chăng? B ó là bâu 
không-khí làm ra Thièn-dàng trên mftt 
đăt; và cũng hãy nhcV ràng là môt noi 
hâu VÌQC Chúa. «Các tôi-tcV Ngãi sê 
hau-ha Ngài .» Muôn huòng hanh-
phucrc cùa Thièn-dàng, anh em phãi 
làm viêc cho Búc Chúa T r ò i . LucVi-
biêng châng phâi là thiêng-liêng dâu. 
Anh em chcr làm hành-khách trên 
chuyè'n tàu Tin-Lành mà thòi. Thiên-
đàng tirc là thòng-công và hãu vièc. 

4. — Chúng sê đurcrc thãy miSt 
Chũa.—Bôi vói moi mt)t tin-dô,tuytjt-
đièmfùasvrvui-mirngtrènThiên-dàng 
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chính là diror thâ'y măt Cbúa. Không 
phâi là thãy màp-mò qua môt tám 
kính nũa, nhung là dôi mătcùng Vua 
và tháy tã't câ vè tôt-dep cùa Ngài. 
Nhung bày giò- chúng ta thãy Ngài bõ-i 
dúc-tin, và su thâ'y dó thàt rát căn nè'u 
ta muon hiê't sir vui-mùng cũa Thiên-
dàng trên măt đât. «Ngài là Bãng 
auh em không thâ'y mà yêu-men ; dau 
hày g iò anh em không tháy Ngãi, 
uhung tin-'Ngài, và vui-mírng lăm» 
(I Phie 1: 8). Birng khi nào xày mãt 
khõi Đúc Chúa Jèsus. 

5. —Danh Chúa sè <V trên trán 
mình. — Bó là mòt dãu-hitĩu tõ-tuòng 
hè ngoài dè tõ rá cbũ-quyen. Nê'u 
khòng tõ ra dúc-tin thât, thì tín-dô 

. không thè nào sóng mot dò-i dãy hanh-
phiró-c. Tin-dô thàt có banb-phuóc 
châng nhũng tin dao Tin-Lành, nhung 
cũng sõng theo dao Tin-Lành tirng 
ngày môf. Nhu tbê còn thuyê'l-phyc 
duoc ngiròi ta hon môt ngàn bài giáng 
hùng-hôn. Kê kbác có tháy Đúc Chúa 
Jèsus trong tõi cbăng? Pbâi chăng 
tòi mang danh Ngái nhu inòt <láu-hièh 
bên ngoài trong chõn gia-dình, trong 
còng-viijc, trong công-sô-, trong các 
cuôc vui, áĩín nôi kê khác có thè tháy 
Ngài trong lôi và bi Iôi-kéo dè'n Đâ'ng 
Christ yêu-dáu? Thiên~-dàng túc là 
làm cbúng vê Chúa. 

6. — Đêm không còn có nũ*a.— 
Thiên-dàng sê là môt ngày vĩnji-viên, 
mãt tr<Vi không hè lăn. Ban dèm có 
qu.in-hê vói tô i - lõ i và svr tói-tăm. 
Trên Thiên-đàng khõng cãn ánh sáng 
cũa măt tròi, măt trăng hay dèn duõc. 
Cliièn Con là i'uih-sáng cùa Thiên-
dàng. Phâi, Thièn-dàng là quang-
minli và vinh-hièn ; nhirng dírng bao 
giôr quên rhng muõn biét Thièn-đàng 
trên măt dát thì phãi hàng ngáy đi 
trong ánb sáng măc dău là <V trong 
the-gi6i tôi-lôi tói-tăm nãy. 

Rôi cuôi cùng: 

7. —Chúng sè t r i -v ì đtri đò-i.— 
Thièn-dàng sê là môt noi toàn-thâng 

đòi dò-i. Sir dác-tháng thuôc vSNgài, 
dó là su-tir-nhiên ; nhirngThãp-tu-giá 
kỳ-diêu cùa Ngài khiên cho nhĩi-ng tin-
dô chan-thât có thè cùng Ngài huòng 
cuõc tri-vì toàn-tháng trong ngày la-
lùng hàu den. Nhung có lê chúng ta 
còn phâi sõngtiongđòinàyít làunũa. 
Thàt vinh-hièn thaj' nÊu chính lúc năy 
ta có thê nhò Ngài mà tháng xác-thit, 
the-gian và ma-quì. Có dè Ngài làm 
thuc-hièn cuôc dòi toàn-tháng cùa 
Ngài trong anh em, ihì anh em mói 
nêm-biêt Thiên-dàng trên măt dãt. 

Khi Bãng Christ cúi dăn xuông và 
trút linh-hôn, tbì muõn trièu tã'm lòng 
buõn-tbàm, đau-sót. Nhung, cám on 
Biic Chua Tròi , dê'n ngày thúbaNgài 
đã sông lai, toàn-tháng Tiì-thân và 
mô-niâ. Vì Ngài đãc-thâng nèn anh 
em cũng có tbl dác-thang. Ngài là 
Bãng Toán-Tbang song trong lòng cùa 
moi môt tín-dô. 

Trèn dây là nhũngdieu-ki<>n giân-di 
đe duoc huông Thiên-dàng Irèn măt 
dâ't. Có bãy diêu-kièn, nhung <Iii u-
kièn nào cũngquan-hè lám-Vt?phuo-ng-
diên thuc-bànb. Xin anh cm đoc lai 
Khài-huyèn 22: 3-5, và cău-xin Búc 
Chúa Trò-i bòi Búc Thánh-Linh làm 
thuc-hièn moi sir nììy trong dòi sõng 
cùa het tbây chúng ta. — Reyinal Wallis 

S A O T H I Ê U V U I - V Ê T R Q N - V E N ? 

/ ^ H Ũ N G tôi có thè bitft tai sao tín-dò 
^ BángChrist khôngđuoc vui-mirng 
trQn-ven. Ay vì nguòi chira tir-bô 
minh cách tron-ven ; chĩ lieu,mình 
mà kính-men Bâ'ng Tao-Hóa nùa 
chirng, cb! hãu viêc Ngài níra chùng. 
Vgy, trong nguò-i dó còn có môt phăn 
huó-ng ve thê-gian, và bi trqj-buôc bõi 
thê-gian. Vòng xièng cuói-cùng chua 
dút, và linh-hôn nguòi cbira hoàn-
toàn «say-dám» Đáng Christ, thì nguò i 
khõng hè dat dê'n su vui-vè tron-vcn. 
Nguòi chùa chêt muòi phăn, thì 
chua có thè sông muò-i phãn. — / { . D. 
Hitchcock. 


