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B i E T T H l S O N G 

MUC-SIT I I U Ỳ N l l - K U Â l - l l l J A N , KÍÊ-AN, N A M - K Ỳ 

«Sir song đ&i đ&i là nhin-biet Cha, tiic lá Đi'rc Chùa Tr&i có fíiôt uà thât, 

cìuHj Jêsns-Chrìst, Ui Bôiig Cha đã sai den» (Giâng 17: 3) 

/MIUNG la ghé nuit xein the-gian, Lành duong soi-tò Đâ'ng Christ, xin 
? À Ihn'y khòn, dai, giàu, nglièo cfmg ehnng la hãy dê lòng suy-xét! Mnôn 
chê't, ( [ u n n , dàn, già, lie efing chet. sòng, truóe nhút càn phâi biet hai 
Nlur vây, chê't hê't tháy sao? .Không deu nãy: 
phâi I Có inôt plurong-pháp ei'ru ngirài 1 . Biê't mình là ngircri có tôi 
ta khòi chel, !à : Ai «hiêt thì sô'ng!» Kinh-Thánh chép r&ng: « V í bâng 

Thi-du, có niôl chiê'e dò ^,——;— chúngtanói mình không có 
chi') (lù hang nguòi dã nói o N̂ ^ tôi chi hè't, áy là chính 
Irèn. Hò ri'ii chìin. Trong / jăk fHjgJlto \ ehúng la lùa-dõi mình, và 
nlurng ngiròi khòn, dai, / W y lê lliàt khòng cV trong chúng 
giàu.nghèo, quan, dàn, già, ÍM \ la. Còn neu chúng ta xirng 
trê kia, ai khòng hiê'l lôi Ihi / l | ; \ tòi minh, llii Ngài là lliành-
chêl, ai hiel lôi thì sông. I lín, eòng-hình de tha tòieho 

X U Í I nay hiê'l hao nhà cao- 1 ^tSSSÊSÊÊSBmì c ' u i n o ' a - v a ' a m c n o chúng 
ininh kien-lluVe, kinh-lich \ÊÊÊ WSl , a s a c n m o ' ( ' 1 ' 1 1 gian-ác» 
(hiòng (!òi. hay mau, chay \ ! S S B § B H 9 B a ^ H S / (J Gi. 1 : 8-9). 
gioi, lièo niíi, lăn sòng , ' Có tôi cũng nlnr có binh, 
choi inăy, giõn gió, luòng ngucVi nào gián hjnh thì 
iiiinli có thè ra khòi chôn ^ ^ S Ê S B ^ nguy! Thír xem chuyên vua 
tran-gian mà song, ngtvdâu Muc-sir Huỳuii-khíii-iiuíín Tè-hoàn-Công ngày xira. 
cfing chêt! Tai sao ho chet ? Tai ho KhiôngBien-ThircVcden thăm vua.thay 

vua có binh, òng lien tàu : « T ô i tháy 
vua có binh, song mcVi nhiêm ngoài 
da ; neu vua không lo thuõ'c-lhangđiêu-
tri, làu ngày iU se nguy hìm.» Vua Te 
eircVi, nói : «Ta khòng có bjnh g ì .» Ông 
Bien-TlurcVc ve. Ba ngày sau, òng lai 
den Ihăm vua nfra. Thâ'y binh vua 
nhàp-ly, ông lièjti tàu : «Tôi thâ'y binh 
vua dã nhàp-lỳ, năng klm. Vua kliòng 
lo tri, chae se nguy-nan.» Vua cũng 
ciròi mà nói rang: «Ta có binb chi 
dàu, sao ngircri nói vày?» 

ông Bien-TlnreVc vê. Ba ngày nfra, 
lai dè'n thăm vua - Ong mcVi huóc vào 
tói ci'ra, thííy vua, bèn vòi chay ve. 

càv sir khòn-ngoan ci'ia Ihôí-gian. Ho 
khòng l i n gì dao-dúc, kliòng thiro-ng 
chi linh-hon, choi Đâ'ng làm chù càn-
khôn, chê-dùa ngiròi giàng-giài. Nên 
Thánh Phao-lô hoi râng : <(Ngu-(Vi khôn-
ngoán (')• đâu ? Thay Ihòng-giáo (Vđàu? 
Nguò'i hicMi-luàn dòi nãy (Vdàu ?... V ì , 
tai thê'-gian cày sir khôn-ngoan mình, 
Châng nhò* sir khôn-ngoan Đi'rc Chúa 
Tròi mà nhàn-hiê't Đúc Chúa TrcVi, nèn 
Ngài dành lòng dùng sir giang dò-dai 
cùa chúng la mà ciru-roi nlifrng nguò-i 
tin-cày» (I Cò 1 : 20, 21). 

Ai muòn duírc cú-u khòi chê't? Tôi 
xin săn lòng chi giúp. Kìa, duoc Tin-
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Vua lây làm la, sai quàn-gia chay thco, 
clòi òng Biên-ThircVc lai hoi coi. Khi 
ông Biên-Thiróc trcV lai, vua hôi: «Sao 
ngiroi tháy ta lai vyt chay?» ông tra 
lcVi: « T ô i thâ'y birih vna ming quá, ngny 
rôi, bày gicY vô plnrong khâ ci'ru!» 

Vua hèn ciròi lcVn mà ràng: «Ngircyi 
hoc nhièu quá, hóa lãng trí sao? Ta 
có (lau chi mà ngiro-i quá lo nlnr vày?» 
Ke ba ngày nfra, vua phát b)nh nguy-
hiêm, sai ngircVi chay tìm ông Biên-
Thiróc, nhimg tìm chang dăng. Vua 
phái mang vong! 

HcVi ông hà, Chúa có phán trong 
Kinh-Thánh raiig: ccKê nào giáu tôi-lõi 
mình thì không diroe may-mán; nhirng 
ai xirng nó ra và lìa-bò nó sê ctircrc 
thirong-xót» (Chàm 28: 13). «0oan , 
lòng tir-duc ciru-mang, sanh ra tòi-ác; 
tôi-ác dã tron, sanh ra sir chet» (Gia 
1 : 15). Nhir vày, ai là ngiròi biét xct 
vicc dcVi, há lai châiig gcVm, chăng ghê 
cái tôi-ác nó hai nguòi nhir Ihê'? 

Có ngircVi nói : «Tôi không có lòi, Ihì 
biê't tôi gì mà xirng?» Có lòi ehcV! Anh 
có gian-dâm không? Chi có ô-uê' 
không? Luòng-tuòng, IhcV hình-tirong, 
phù-phép, thù-oán, ghen-ghét, tranh-
dãu, buòn-giàn, cãi-lày, bâ'l-bình, bè-
dàng, ganh-gò, say-sua, mè ăn uong, 
v. v., anh chi có pham không? Song 
tôi ló-n hòri hê'l là tôi choi-bó Búc Chúa 
Trò'i, ăn trái chang nhcV kc trông cày, 
không suy-xét bô/i ai dirng nên mó-i 
có cho ìnình dùng. 

Hõi anh em, hãy ghé mal mà xem, 
cìc trí mà nghĩ : Kìa, trcVi che, dâ't chòr, 

ìììììI trcVi chiê'u sáng, trăng soi tô rang, 
trên rùng có diêu-thú, dirói biên có cá 
tòm, non xanh cây dá, dât hóa bac 
vàng, thé-gian chi'ra biet bao cùa quí I 
Vày, sao ta khôngnhcV Đâ'ng ban cho? 
Thàt là uong niró-c quèn ngiròi dào 
giêng, hiróng cn chang nhó- Bâng 
ban (7ii. Khòng có tôi nào I Ó T I I I O T I tôi 
dó. Nê'u ai biét mình có tòi, thì hãy 
xung ra dê diroc Đáng Thánh dat qua 
ncri hanh-iíhuóc. Ngan rang : «Ai lãnh 
crn tiâ oán, at se thay nan vào nhà.» 

I I . Btét tin Đirc Chúa Jêsus 
«©irc Chúâ Jèsus đáp râng : Ví bàng 

ngiroi biêt sir ban-cho cùa Đi'rc Chúa 
Tròi , và biel ngiròi nói: 'Hay cho ta 
uong' là ai, thì chac ngiroi se xin ngircVi 
cho uong, và ngircVi sechongucyi mrcVc 
song» (Gi. 4: 10). «Dàn ta bi dièt, vì 
ccV thiêu sir thông-biê't» (ô-sê 4 : 6). 

Anh em (muon theo thê'-gian mà chet, 
hay nniõn tin Đirc Chúa Jêsus dăng 
song? Ngan r.ang: ccNgircVi song hcrn 
dong vàng.» Cc') songmcVi làm ra tien-
bac, mói lièu-bièn chanh tà, mói chon 
deu giôi sir hny, mcVi huong cíiror str 
vui-siróng. Dau ngircVi 'quê-mùa dot-
nát cũng biet song làu là quí. Nghièm 
cho kỳ, suy cho cùng, thì thày ngircVi 
thê'-gian duong lo sir song. Ho thirò'ng 
dâin sirong, giãi naug, cuoc bam, cày 
sàu, làp viròn, làm ruông cho có hìa 
thóc quà cây dang nuôi sir song. Còn 
ngiròi buôn-bán viro-t bien, lên dèo, 
chay ngiro*c, lôi xuôi, tim tien-bac dè 
nuòi sir song. Tir liê dê'n già, câ Ihay 
deu ham sir song. 

Hõi ông bà, dìrng luó-ng mình song 
môt ít liên dòi nay là dù dàu. Chang 
phãi ta chét ròi lnr-nál nlnr loài cam-
thú dàu. Trái lai, ta có su- song dòí 
sau. ChcV lung-lo- itíà bj mat! 

Su-song IhàtcVdàu? Ó' trong Dúc 
Chúa Jèsus-Christ, vi Ngài phâi chiu 
chét trên thâp - tir-giá dê làm nên 
phiro*ng-pháp cúu-rôi loài ngircVi. Ngài 
dã chêt, dã chòn trong mo-ma, nhung 
ba ngày sau, Ngài song lai. Hôm nay 
ai quyét-dinh tin theo Ngài, al se dòng 
song vói Ngài, măc dau phâi tam chê't. 

Xiranay biet bao nhà khoa-hoc, triê't-
hoc ctánh do IhicH-sir nììy, song la thay, 
ho càng dánh dô bao nhièu, thì dao 
Chúa lai càng lâ'n-bô bâ'y nhiêu, và cir 
di'rng vung nhir tru dòng, bình-yèn 
nlnr bàn Ihach ! Dau bi dòi-dàp, day-
xô, dao â'y vàn khòng nao-núng. Nlnr 
vày, nêu Chúa không song lai, thì lai 
sao loài ngircVi không ai dánh đô nòi ? 
Ngài dã song lai rôi. ' Ai tin Ngài, thì 
sÔng ctcVi dcVi. 



Có ngircVi nói: ccBírc Chúa TrcVi đã 
djnh thê chét thì chét luôn, chcV Ngài 
khòngđinh kỳ sõng lai bao gicV.)) Kinh-
Thánh ch.ép : (cCó kỳ giét v à có kỳ chũa 
lành, có kỳ phá-dõ* v à có kỳ xây-cát» 
(Truyen 3 : 3). Thàt thê'. Ngan râng : 
ccHãy mua sir thât mà dùng; đăng 
khòn, lo gifr, khuyên cĩìrng bán d i . » 

Xem trong sír-ky thì thãy Louis IX, 
vuanirócPháp, là môt vua khòn-ngoan, 
bi^n-liêu moi phirong-pháp giúp cho 
ciàn mình điroe hanh-phuóc. Lúc vua 
còn nhô, me là bà hoàng-hàu Blanche; 
day eho biét phan đao, phàn dcVi, và 
iihi'rt là sii' song dcVi sau. Bà ine nói 
cìing con rãng : ccThà me tháy con chê't 
oòn hori là llià'y con phain môt tòi 

T A C Â N 
VJGÀY nay Birc Thánh-Linh cũng có 

~ thê khien lcri giàng sanh ra bièu-
quá nhir trong dcVi các si'r-dò. Ngài có 
the ciru hàng trăin, hàng ngàn ngircri 
cũng nhir ci'ru tírng ngircVi mòt. Ta 
không diroc kel-quâ mỳ-mãn vì tbiè'u 
quyèn-phép cua Búc Thánh-Linh 
dã bày-tô trong Hôi-Thánh dau-tièn. 
Neu lìùc Thánlì-Linh dóngan cho chivc-
im la bang quyhi-phép cua Ngài, thì 
trinh-đô tài-hoc caa ta không quan-
trong lám. 

Có lê sir-gia ci'ia Chúa ngbèo-lúng, 
vô-hoc, nóisai meo và khòng lièn-tiep, 
dèn nôi ngircVi ta chang (tiroc ngbe 
văn-chirong cao-kỳ hoăc lcVi bièn-bác 
hùng-hôn nlnr ci'ia các tay dai-diên-giâ; 
nluing néu có quyên-phép cũa B L V c 

Thánh-Linh, thì bài giang cùa viên 
tiuyèn-dao tbãp-kém bon hét sê có 
hiêu-quâ ho-n bài giâng cùa các nbà 
truycn-dao hùng-hôn bàc nhirt và cũa 
các òng than-kboa tán-sĩ tri'r-danb. 

C6t ô- ân-tú la-lùng, chcV tài-năng 
không quan-lrong 1am. Ta cân có 
quyen-phép thiêng-liêng la-lùng hon 
là căn có trí thông-minh la-lùng. Nhà 
giâng có thê clay-dăy năng-lirc cũa trí-
khòn, nlurng Hòi-Thánh phâi cìuoc 

trong nào.» Có càu ràng : ccThà nghèo 
mà ô- cho ngay, còn hon giàu-có mà 
say nêo tà.» 

Bèu cãn nhi'rt là biê't mìnb dimcí 
vĩnh-sanh, tirc là diroc sir sông cúa 
Cbúa. Theo dao, làm lành và hoc 
Kinb-Thánb chira dù. Bèu côt-yéu là : 
«Bict Đúc Chúa Tr&i và Di'rc Chúa 
Jêsm.» NhcV sir biê't đó, ta diroc sir 
song dòi dòi . ô i , phiróc-banh và quí-
báu thay là sir song ãy! Bicit Chúa 
cách tbân-màt, trirc-tiep nhir con biét 
cha, giao-thông vói Ngài, nám lay Ngài 
mà cùng di tri'ii qua các dòi tirong-lai 
vĩnh-viên! Nào ai khòng muôn bié't 
Ngái dê dtro-c hirông str sông tbánb-
sach vô-cùng ííy ? 

C Ò G Ì ? 
day-dãy quyèn-phép thièng-lièng. Can 
có tri thông-minh dê sap-dat Hòi-
Tbánb, song chĩ có quy'èn-phép thièng-
lièng ci'ru-vcVt dircrc linb-bòn ngucVi ta. 
Vây, la bá cbáng cãn có quyèn-phép 
thiêng-liêng láiu sao ? 

Tòi biê't nbièu ngiròi tài-trí ho-n tòi 
bòi pban, nhung chang có mòt chút 
quyen thièng nào het. Birong khi 
giang-day, ho không có Birc Thánb-
Linb ô" vó-i mìnb. 

Trái lai, tôi quep nhiêu ngircVi khác 
có lòng don-so, có giá-tri, không nói 
cao-kỳ, song mõi lòi môi dircrc dóng 
â'n bcVi Tbánb-Linh Birc Chúa TrcVi. 
Nghe bo giáng, nhicu tám lòng tan-
cbáy, nhièu linh-hòn diroc ciru-rõi,... 
nhiêu tôi-nhon điroc tái-sanb. 

Lay Tbánb-Linb cùa Búc Cbúa Trò i 
biìng song, cbúng tôi cân có Ngài ! 
Ngài là su* sông, linh-hõn và nguõn 
tbànb-còng cùa dàn Bĩrc Chúa Trò i . 
Kbông có Ngài, chúng tôi không làm 
chi diroc. Có Ngài, chúng tôi làm 
duoc moi sur. «LcVi nói và str giàng 
cua tôi cliang pbâi băng lcVi dõ-dành 
do sir kbòn-ngoan loài nguò*i, nlnrng 
bàng sir tô ra Thánh-Linh và quy'ên-
phép» ( I Cô 2 : 4).—C. H. Spurgeon. 


