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A I T R Á N H K H Ò I SIT D O Á N - X E T C Ù A ĐÚ*C C H Ú A T R Ò T ? 
(Uò-llln 2 l 1-11) 

ÔNO DXTOTÍO-Tir-Xp, THUYÊN-BAO, THANH-HÓA, THUNO-KỲ 

X ' ^ - Ó ' C khi tòi nói v í ván-tlê «Btrc 
Cluìa 'l'rõi doán-xét,» lòi xin bày 

ra nhũng ch'úng-có- vc Btrc Chúa Trò-i 
là lliàt có. D Ú T Chúa Tr<Vi phán r&ng: 
«Ta là BANO nr-nũ-u HANO-IU>U» (Xuà't 

sàng, tòn-(|ui bo*D muõn vàt là diròng 
oào, nià Ngài lai khòng xem-xét dè'n 
sao ! Khòng có lỳ nhir thí. 

Vâ lai, cácdâ'ng thánh-hicn cíingcác 
kinh-dien deti nói vê Bi're Chúa TnVi 

OIIJĨ D m r n g - l y 

3: 14). Qmì thàt nhir vàv, ta cír xem-
ngâm trèn khoâng-khòng, nào lá Irăng, 
sao, niày, gió, eìing là nura, niing v;'t 
nóng, lanb dòi -thay luòn mãi. Ù 
dirái dát, nào là cò, 'eày, sông, iuii, 
cùng lá mtiòn hòng ngàn tía dua ttroi. 
Nhĩrng vât áy ttiv không nói, nhirng 
dinVng nhir làni eln'rng cho ta bie"t 
chác rííng có Bi'rc Cluia TrtVi qnàn-tri. 
Muôn vàt còn eó Bt'rc Chtia TrrVi qnàn-
trj thay, huõng chi loài ngtrói linh-

A p va q i i i -qnvcn w * y .1 

nliien và rõ liún. Kinh Iloàng-circ có 
chép: ((Thììn vô sô tai, vò sò bát la i ,» 
nghĩa lã : Bt're CluiaTròi khõng ô e.hô 
nào, khõng chò nào mà Ngái khòng ò . 
Kinh Thir chép: «Hoàng-Th iên vô 
thân, duy dúv thi phi.i,» nghĩa là : Bi'rc 
Cbúa Trùi khõng thãn \(Vi ai, hê ai eó 
di're. thì Ngài giiip. Thi-lhièn 33: 13 
ehép rang: «Bi'rc Giê-hò-va tír trèn tròi 
ngó xuông, nhin tháy hê't thây con-cái 
|oài ngir(Vi.» Nhirng càu day-dô t | « í -
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báu ã'y làiri elu'rng cho ta thâ'y rõ Đi'rc 
Cliúa T iò ido i vói loài ngiròi không[)liài 
là khòngcó tình, khòng c ó ỳ , khòng có 
sir doán-xét sau nây dâu. Quí òng hà 
o i ! Nlur vày, thi trong cái kiep phù-
sanh ciia ta, la phãi càn-thàn vê cách 
ăn, nê't õ, lòi nói, viêc làm, kêo sau 
nây chang thê' nào trànfa khôi sir doán-
xét công-bình cũa Chúa diroc. 

Ngày xira, vào khoâng sáu bây miroi 
năni sau Chúa giãng-sanh, có mòt ông 
von dòng sang-trong, faoc-vã'n uyên-
thãm, gifr luãt-pháp râ't tron-ven, và 
lir xirng là ngiròi công-bình. Tir khi 
điro'c Chiia kèu-goi, nhò' Birc Tbánh-
Linh soi sáng, òng inói câm-biêt mình 
còn thieu-thõn moi be ; còn quyên-loi 
kbi triróc thi òng kê là sir lô. ô n g 
buòn-birc dau-dón nhirt vi thãy nhfrng 
ngirò-i dong-thòi vói mình dèu dììy tòi-
ácvã dói-trá, bengoài xúng-xính nhrrng 
bõ áo còng-hình, bê trong chira-chan 
nhfrng ỳ-tiròng tham-dôc. Ho doán-
xét kè no kê kia, tôi nây tòi khác, 
nhirng chinh mìnb ho thì cũng pham 
hêt các tôi áy. ô n g dó chính là Thánh 
Phao-lô. Cho nên ông viét khúc sách 
năy CRò-ma 2 : 1-11) đe" tĩnh-thirc cho 
dòi biê't pbâi ăn-ô tbè' nào, vi sau năy 
còn phi'ii doi măt vói Chúa. Quí-báu 
thay, sàu-siic thay, nh&ng lòi day nbir 
mòt tà'm giro-ng soi tbáu đên tãm-can 
ciía loài ngirò'i, boăc nhu' mòt birc 
danb-boa bày-tô hêt thói dò'i bí-bièm 
vây ! ©ú -c Cbúa Jêsus có phán : «Các 
ngiroi giông nhir mo-mâ tô triing bè 
ngoài cho dep, mà bê trong thì dây 
xuong ngu'òi chê't và moi tbir do--dáy» 
(Ma 24: 27). 

Hièn bày gió chúng tòi cũng tháy 
trong dòi nay biêt bao nhièu nguò-i bê 
ngoài làin bô dao-dúc, còng-binb dê 
che tai, bil mâl thièn-ha, bê trong tbì 
quá bon Pba-ri-si tbuò' triróc ! Có mòt 
nhà xã-hòi-hoc nói ràng : « ô i ! Tôi có 
ngò dàu cái xã-hòi hi?n nay còn già'u 
kin biêt bao nbièu su- giâ-doi, và moi 
sir giâ-doi á'y vàn nãp sau nhũ-ng bô măt 
sáng-sũa cùa nhũ-ng kè mà ta văn in 

trí là hoc-thirc và thíìt-lhà.» Các òng 
bà o i ! Bày giò* ta doi vó'i ngirò-i còn có 
tfae lãm faò nhir thé, nhirng sau niìy ai 
chiu tòi áy chota trirác măt Bírc Chiia 
T r ò i ? Vì sau nay sê có sir doán-xét 
còng-binh, ta không tliê giáu-giem và 
chfra-chôi, song phãi trình-bây liê't lò-i 
nói, vièc làni, và tir-tiròng trong lòng 
ra nũ-a. • 

I.—Chúa đoán-xé t lõ'i nói 
Ngirò-i dòi thirò-ng tiròng lãm rãng 

Đú-c Cbúa Trò-i và loài ngiròi xa-cáeh 
nbau 1am, còn lòi nòi ra thì bay tan 
mâ't di, khòng có gi là thè-lánh. Cho 
nèn ngu'õ'i ta hay vjn lây càu : «Khãu 
thuyet vô bàng» mà thot ra nhfrng lòi 
giêu-cot, kièu-ngao, xác-xiroc, gièin-
chê, dôi-trá, ninh-not. Nhien khi 
nhfrng lòi â'y gày nên biè't bao nhiêu 
tán tbâm-kicb trên dòi, nhir cha con 
ghen-ghét nhau, anh em dánh-giêt 
nhau, v o chông lìa-bô nhau ! Rôi lan 
ròng ra dên xã-hôi, dén cà nhon-Ioai 
cũng vì nhfrng lò'i khòng chánh-dáng 
mà thành ra hai-hoai. 

Co-nbon có câu: «Nhirt ngòn lurng 
bang, nhirt ngòn tángbang,» nghĩa là : 
Mòt lòi nói dáy nnóc, mòt lòi nói mâ't 
niró'C. ô n g Không-tìr daj' ràng : «Pb i 
lê vàt ngôn,» nghĩa lã : Chó nói cán dè 
muu loi riêng cho mình. Chúng ta 
nghe thiêu chi ngiròi nói liêu, nói lĩnh, 
miên có loi cho minh thi thôi! Kinh 
©ai-thùa cùa Phàt-giáo có cliĩ nnrõi 
đeu ác, thì có ba tôi bòi mièng, tirc là 
chiri, rùa, và nói dôi. Còn Kinh-tliánh 
cùa Đirc Cbúa Trõi thì ví cái hrõ'i nhir 
bánh lái, nhir dáin lira (xem Gia-cpĩ 3 : 
1-12). Y à'y day cho ta hiê't lò'i nói có 
quan-hè lón liìm. 

Ta nên cân-thàn, vì ta nói ra lò'i gì , 
thì Chũa có nghe, và sau năy Chúa sê 
doán-xét. Đirc Chúa Jêsus pbán i âng: 
« V à , ta hâo các ngiroi.'den ngãy phán-
xét, ngiròi ta sê khai ra moi lò'i hir-
không mà minh dã nói ; vì bòi lòi nói 
mà ngiroi đuoc xurng là công-bình, 
cũng bòi lò-i nói mà ngiroi sê bi phat» 
(Ma 12 : 36-37). Thua qui ông bà, ninr 
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vày, klii tn nõi lln nèn nh(V răng lò*i 
nói áy san niiy sè <r Inrác măt Chúa. 

II.—Chúa đoán-xé t v iêc Iàm 
I,('ri nói còn bi đoán-xét nliir \ày, llii 

vicc làm cúa chúngla Iránh khoi diro-c 
sao? Châc kliòng Iránh diroc. 'l'ir 
xira (li'ii nay, la thã'y trong Ijch-sìr loài 
ngirói có nhicu Iruycn báo-úng, dirò-ng 
nhir Cliúa dùng nhũ-ng bài hoc iíy dè 
day cho loãi ngirò'i cliòn sãu vào óc, 
tthòng llie nào quên điroc râng, Ngài 
doán-xét vièc làm. Nhir trongsách Ê-
xir-lc có h u v i ' i i lla-man vã Mac-dò-chè. 

Nguyèn lla-man làm quantfâu triiui, 
dirrre quyèn hiìt inoi ngirò*i phái qul-
lay ininli; nliirng òng Mac-dò-chè là 
ngin'ri Giu-da cliĩ tln'r-lay Birc Chúa 
TIÍVÌ , kliòng chju quì-lay ai inra. Ha-
niau lã'y làm lírc-giàn lâm, nhirng 
knõnglhèm gii'l niòt iiiinli Mac-dò-chè, 
duih lâp niiru gián dc giét că chùng-
tòc cũa Mac-dò-chè thì IIKVÌ thòa lòng. 
Ai hay Búc Cluia 'I'nVi là f)ang báo-
úng công-binh, máy luiycn-dicu quay 
liii ti'rc-lhi: Baonhiêu nhũ'ngdcu vinh-
hièn iiiá Ha-man niuon diro-c, thánh 
ra Mac-đò-ché lai đuqre Inrông, bao 
nhicu nlurng sir thàm-siĩu mà lla-nian 
muón cho Mac-đô-chê c.hju, tlu'inh ra 
11:i 111:111 lai pbăi chiu. Thàm chi cái 
tru-liinh m;i lla-man di.rng cho Mac-
dò-chc, Ihì sau Ila-inan phãi lên chinh 
cái Iru-hinh ã'y niá chè't I 

Lai nlur Giu-đa lch-ca-ri-ot lã kè 
liani hri phan Thay, kít-quâ cQng chét 
bcri soi dày oan-nghièl. Hicn dòi niìy 
cũng có lám truyèn Chúa dã báo-irng 
ngay cho, thàt nlur bóng theo nêu, 
vang theo tiêng vày. Chir nho có càu : 
•Thiro-ng-dè' bãt tluróng, tác thiín giã, 
giáng chi bácb tinVng, tác bat Ihicn gi;ì, 
giáng chi bách ircrng,)) nghĩa lã : r>irc 
Chúa Ti(Vi chang thu-iVng, ai làni lành 
thi giáng c.lio trăm deu bay, ai làm 
chilnglánh, thì giáng cho trăni deu dfr. 
N I K V nioi sir kè dó, ta tbáy có Birc 
Chúra TnVi (juàn-trj. Tliè'mà ta khòng 
biet dein lòng lòn-kính dè thò"-pliiro,iig 
Ngài, nlurng lai lâ'y chi-thè đep-dê, tri-

khòn qui-bán cùa Ngài ban cbo mà 
làin tòi-ác, v;i duc-dèo hình-kn/ng rôi 
th(V-lay. Nlurng cõng-vi('C ííy deu là 
phani tòi viVi (ỳhúa c.â. Cbúa cliãng 
nhũ-ng báo-irng bàv gi(V thôi dàu, song 
nguy-hièm nbúl là sir phán-xét linh-
bon mlnh nũa. «BW viclning ta thãy 
dcu phăi irng-liau IrinVc tòa-:in Bâ'ng 
Christ, bau cbo inõi ngiròi nbàn-lãnh 
liiy theo diui thièn bay deu :ic mình dã 
làm lúccòn tròng xác-lhit» ( I I C.òĩ): 10). 

III .—Chúa doán-xé t cái lòng 

Ngirc'ri d(Vi hay tir cày rãng iiiinh là 
con nhà có giáo-duc tir-te, chang phãi 
nlnr ai nià nói láo, lãm càn. cũng clura 
he giò't hgiroi, Ifíy cùa, hay tranh vcf, 
CircVp chijng. Cón nlur niìnli có tri-
khòn bii't rõng, suy-nghĩ nhirng kí 
s;iu-hicni hirn ngiròi de kiem là'y danb 
cao Urì h'rii, Ihi vicc gi niá tòi, ai hiè't 
mà doán-xi't din/c? Nghĩ nlnr vày là 
sai-lam liiin. NghT deu ãc cũng nlur 
nói dcu ;ic, làni deu ác vàv, bò-i vi sir 
suy-nghĩ là cái nguyên-nhcn, Str hành-
vi là cái bicu-(|n;i. VI nhir ta gieo cái 
hòl gì xuongdal, tuy ngiròi khãc khõng 
Ihíiv dinrc, nliirng ta lin và biè't chác 
cái hòt ay sè moc lèn. Cũng mõt lê áy, 
nlurng ác-tiWVng cùa la, tuy nuVi pbát-
sanh <r trong t;im-lri nlnr cái nguyên-
iiho-n, song Birc Clnia TnVi dã biét tò-
tiri'rng, la khòng thè che-giáu Ngài 
dirm'. "Birc Cluia Tiò-i ai , xin hãy 
tra-xét tòi, và biêl lòng tòi ; bãv thi'r-
tbách tõi, và bièì tur-tiraúg tòi» (Thi 
139: 23). «NgàÌ pbán ciing ho ràng: 
Các ngiro-i làm bõ còng-binh qua măt 
ngiròi ta, songBirc Chúa Trò i bietlòng 
các ngiro-i)) (Lu 1(>: 1">). 

Qui õng bíi (ri! Kinh-thánh day rõ 
rang: Birc Cbúa TnVi sê doán-xét líri 
nói, vicc. lãm, và tir-tiràng trong lòng 
nlur vâydó. Théthi , ai lã ngirrri không 
có tõi, hay là ai trãnhdàu cho khòi su 
đoán-xét cõng-bình áy diro-c chăng? 
« T ô i sê di dàu xa Thãn Clnia? Tôi sê 
trón dàu kbòi măt Clnia? Neu tôi lên 
trrri, Chúa ò- tai dõ, vi tõi nâm dir6i 
Âm-pbù, kìa, Chúa cũng có & dó. 
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Nhiror băng lòi lâ'y cánh hĩrng-dòng, 
bav qua õ- tai cuõi-cùng bièn, tai dó 
tav Chúa cũng sè dãn-dát tõi, tay liĩru 
Chúa sè nâm-giĩr lõi» (Tli i 139: 7-10). 
Kliái-huyen 20: 11-15 cũng day rõ vè 
sir doàn-xét cùa Ngài. Nê'u ta nghĩ kỳ, 
thì thííy d<Vi năy lâ tam. và lúc chét, 
loãi ngirò-i phãi chju đoán-xél kinh-
khĩê'p. Thàt dau-dón thay cho loài 
ngin'ri (V váo cái dja-vj tuyèt-vong áy! 
Ta dang suy-nghĩ, dang lo-láng, dang 
sàu-tliàm, đang lìm phiro-ng-lhe dè 
ciru minh, nlnrng khòng tim diro-c, mà 
Ugirõi la cũng không ai ci'ru diroc. 

May-man thay, tìíre Chúa TrcVi có 
lòng nlion-lĩr ròiig-rãi ! Ngái kliõng 
nõ dè cho cluing la hir-mát, nên Ngài 
dã ban Con mòtcũa Ngãi, là tìircChúa 
Jêsus - Christ, xuõng the-gian, làm 
Trung-hào cho loài ngiròi, gánh-vác 
thay tòi-lòi cho loài ngiròi ìr trén cãy 
Thàp-tir. khiĩn cho ai hiet lõi. nhân 
tõi mình và tin-cày dê'n Ngãi. thi diroc 

tha tòi, khòi bi đoán-xét kinh-khiep. 
« A i tin Ngài thì chãng bi đoán-xél dàu, 
ai không tin Ihi dă bi doán-xét rôi, vi 
khõng tin dên danh Coh mòt Đirc (Lliúa 
Ti(Vi» (Gi. 3 : 18). « V I nhir Cha có sir 
siiiií; trong ininli, thi Cha cũng dã ban 
cho Con có sir s6ng trong minh vày. 
Cha dã ban quySn thi-hãnh sir phán-
xét cho Con, vi là (^on ngiròi. Cliù lăy 
dìui dó làm la ; vi giàc den, khi moi 
ngiròi ô- trong mô-má nghe tiè'ng Ngài 
và ra khôi : ai dã lám hinli thi song 
lai dè du-oc sõng, ai dã làm dfr thì song 
lai dè bi x('t-doán» (Gi . 5: 2(5-29). 

Kinb-thànb đã day tò - tirrrng thay, 
nghiém-trang thay là sir xét-doán ciia 
Birc Chúa Trò i , nào ai trãnh diroc! 
Birc Chúa Tròi cbâng lây-vi ai, mà 
cũng khòng ai tránh khoi hr<Vi cùa Ngài 
dircre. Vày, (|iii òng bà maii ìnau iiliàn 
lõi niìnli, tin-c:jy Birc Chúa Jêsus dè 
sau năy mói khõi su- doán-xét còng-
bình áy! Mong lám thay ! 

L A N H , NONG, HAY SOI ? 
« . . . 77nr c/io biet ij-nuwn tít-lănh, (/<•/> lóng và tron-ven cùa Dt'rc Chũa 

Trùi Itt the nào» (Hò-ina 12: 2) 

N ' ITO'C tmng toa 
máy xc-li'ra kia 

có Ihè ô vào ba lình-
hinh. Mòt là, noĩ sũp-
de (chaudière) có thè 
cln'ra dìiy nuóc trong-
sacb. Ilai là, cbang 
nlurng nôi súp-đe có 
thè diìy niróc, song 

B. MMISON nir(Vc còn nóng lèn, 
nóng láin, nóng dê'n nôi CÓ Ihc lãm 
phông da ngii'òi ta. VÌ IIIKVC gân sôi. 
Ba là, niró'c ĩiy nóng Ihèm niòl dù niia 
và sõi hiìn, phi h(ri nlur niãv mù, dè 
manh các náp (soupapes), xô-day căi 
nòng (piston) tnanb sirc ; rõi cái nòng 
làm cho các bãnh xe phái quay và câ 
doãn xe-Iira phi'ii chay rát iiiau-chóng. 

Cũng vày, có ba hang tin-dò. Xin 
goi hang tlu'r nlu'rt l:i tin-dò mróc lanh, 

hoiic là tín-d() niróc trong, thì dimg 
han. Hang tlu'r hai là tín-dô niró-c 
nóng ; ho gĩìn sôi rôi. 

Tlu'iii mòt dò nũ-a, thì cluing ta den 
hang tin-dò llu'r ba, tirc l:'i hang tín-do 
niróc. sõi. Kliác nliau lliãt kliõng máy 
cluil. Nê'ii niró'c. khòng nóng thêm inũl 
dò nĩra, nghĩa lã neu mróc khòng sõi 
hiìn, Ihì tinli-hinh sè khác hi'l câ. Mol 
dò dò thay-dòi loa máy xe-lõa thiinh 
ra niòt sirc làni cho quay-chiiyèn. Hày 
g iò toa máy chìing là niõl vàt dc la ngó-
xem nĩra, nlurng là inòt vâl di đuròc. 
—A. B. Siinpson, Thàn-khoá Tăn-sĩ. 

o o o 
r¥~'ÔI nliàn-liii'l nguòi nào là mòn-dô 

Đáng Cluist btVi thíiy ngirò'i dó 
khóng hò-then vè Tin-lành, và cũng 
khòng làm cho Tin-lánh vì ngu-cri dó 
mà phài ho-then.—Malthew llenry. 


