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'T'HON'CI thòi-dai công-vi^c không 
•*• ngcrt năy, kháp dó đáy vang-dày 

tiêiig kèu-goi loài ngiròi liun-lung nhiè'u 
Ihêm; vây nên tín-đS manh-dan nhirl, 
sõt-siìng nhirt ciing có liic càni-hiè't 
ininh mêt-nhoc, scr-hãi. 
Ho khòngdii sirc làm vicjc 
Ho vira lo-láiig, vira xét 
xem ininh bcVl dinrc cái 
g ì ; ho co hini vièc cho có 
thir-tir, có phinrng- pháp 
vã dirrrc tinh-lé' hcrn. Nào 
nhfrngthe thôi, chiìng bao 
làiiho laichini-ngàp trong 
cõi dòi vàt-chát bân-ròn 
klión \iet; nlurng moi su 
trong cõi dcVi iíy dircrng 
nhir cãn-yè'u hci Ihây. 
tìw \ói phiin nhièu cbúng 
la, thi cày thâp-tir nang 
nhirt inã inình ph.ii vác 
chính lii sir cãiii-bieiniình 
hâng thieii-thón^nhir thê ; 
nói vàv tirirng cũng chãng ngoa dãu. 

Sir thiè'u-lhôn iíy khieu ta buÒn-riiii, 
(lau-dirn, nhirt là vi ta câm-biet diing-
cay ràng còng-vièc ininh kém be icb-
lcri, vii inình dã có phSn hóa ra ináy-
inócchay Ihco súc mau nhirt-dinh và 
chì chay trong mòt han mà thòi, cbó* 
khòng đi lai cùng làm-lung nhu ngircri 
ván làm chù inình và làm cbù các vicic 
xày ra. 

Bén cuõi-cùng, ta e ràng su* suy-
nhircrc này hóa ra nguy-hièm híin, %i 
nó phá hai câ tircrng-Iai. Sir suy-
nhircrc nSy chãng tai công-viêc to-tát 
quá, song tai nbcrn-công bãt-tài; ta 

Hourì Deviuix 

Ihiiii cái d i i i c i i n - y c i i , tire là su* sòng 
th i êng - I i êng . 
I.—NguÔn-g6c su* s6ng th iêng- I i êng 

T i n - d i ) hay quén rang phãi siíng rõi 
niD ' i 1 :i 111 vièc dircre, vi s i r s6ng khòe-

innnh và sàu-nhièm ciia 
ngirò'i ta l:i deu căn nhirt 
d è liim vièc ; và, chì có sir 
s ô n g s a n h (lircrc iihicu s i r 

song khác, nghĩa là linn 
d i rcrc n h i i' n v i èc k b :i c. Đó 

là n i õ t c h c r n - I ỳ ríit c lc /n-

g i i n ; iiluing có lè chính 
bcVi nó chrn-giiin, IUMI h;iy 
giir ngucri la bay <IIICII nó, 
và biét bao nhiêu tin-dò' 
mòn-mòi vi gáng cõnginii 
bau nlur vô-Ich ! 

Đirc Ghúa Jèsus phán: 
nNhánh nbo nê'u kbóng 
diiili vào 'cày, thi kbòng 
tir niuih k i ' t quii dircro) 
( ( ì i . lõ : 4) . Chiia (l:ì phán 

IrVi nây cho tin-dò, vá lcVi nây khòng 
phô-bày su riing-buòc lu-nhièn du<rc 

t r o n ' m c i t lììn dii cii nhâm lúc ta 
tni' lai đao, nlnrng phò-bày môi lièn-
lac Inru-co'và sanh-dòng. Nhánhnho 
hao g i i r cũng lnit nlnra cùa cày ; neu 
C ĩ i n dirrVng iuu-lbòngbò-icb dó bcVi gicr 
<lao racb nbe môt cái, Sl nhánb dau-
dirn, v:i có lê cũng rung lá rõi cbêt khò. 

Ve tin-dô cũng vây. Ho khòng tir 
có su-song; BãngChiist làsusong ciia 
bo vii truySn su sõng cbo ho, miên là 
h<> hâng tiep-xúc vói Ngài, hâng dinh 
cbăt vàoCày thiêng-Iiêng clè ducrcNhira, 
bi Tbánh-Linb cùa Đáng Christ, hâng 



lirii-thòng trong ho. S ir diìy tràn không 
dírl dó gifr ven sir sSng cũa lin-do và 
chinh l:i si.r sóng cíia ho, Iai cũng giú|i 
cho ho bày-lô sir siing ra ngoài. Moi 
licn-lac dó, mõi t hông-công sòng v ó i 
Đã'ng Christ dó cliinh lit s ir sông 
Ihiêng-Iiêng ciia lin-dS; (a phái inong-
ircVc nó Iriióc n h i r l . 

i'a hãy xeni-xi'l cách str sSngiiv dang 
phiil-hicn Irong la, và hãy xem-xct inoi 
str ta có Ihe li'òng-cíiy noi nó. 

II.—Bi-quyè't điro*c su* sóng 
th iéng- l i éng 

Moi tin-dò clnrn-thàl <leu biêi rõ râng 
nhfrng công-vicc và niSi lo hèn ngoài 
khòng Ihè nào ván-vtrtrng niinh dê'n 
vò-han. Vày, vira khi ciim-liiêi str ycii-
duSi xõng-hiim inình, Ihì ho không 
nên l i i K i n - i ' i i u . nhirng phài v u i - v è . 
Chúa phán : «Ni ìv , la dirng ngoni ciia 
mà gõ ; ncii ai nghe tuiig la inà mcrcTra 

cho, thi ta sc vào cimg ngirõi iiy, ă n 
hfiii tSi vó'i ngn'ó'i, vii ngircVi vó"i la» 
(Khiii . ' l : 2í)). Môn-do nào dirov lăn-
bão v;i hay vàng lòi, iit sè nghe diro'c 
ticiig Ngài ; ho kièirj inòl l ú c rânh-rang, 
di vào noi vìing-vc, IIKV cú*a tiep-iTrtVc 

Báng Christ, lii Ban thièng-lièng vâ 
Chù cùa inình. Báy gió' bo <V mól 
mình viVi Ngiu trong noi cõ-Ijch, IIKV 
Kinh-Ihimh, suy-gâm và cău-nguyèn. 

Ho khó qriêri công-vic;c và dep sir 
hSi-rSi. Thiròng khi lòng ho khò-
khan vii trSng-khòng, bo quì gSi dè 
iiiii-nĩ Chúa ytMi-iii, bo sirc và ban str 
sSng cho minh. Ho iTin-rày vì Ihii'y 
thi-gicV qna di inà không có l i i i ig đáp 
lai tó-tircVng; trong C O T I lo-srr, ho nhiic 
lai dè Ngài nln'r nhiing lieng Ngái k c u -
goi, irng-hira, và cũng càm-la Ngãi vi 
Ngài vàn hièn-dièn, inãc (lĩìu ìninh 
khòng tháy dircrc Ngiii. Iloi Ngài trii 
lcri cho ho. 

ThurcVng khi Ngài l i á lò-i mòt cách 
âm-thìiiu, và trong lòng ho có str thay-
dôi chút ít; dtrong khi nghe các lrVi 
hira ciia Birc Clnia TrcVi và lăplai tirng 
lò-i mòl, thì ho hièu răng c à m - g i á c 
khòng càn bâng hoc-biè ' t , không 

cììn hiing nhò dúc- l in m:i náni lã'v 
Ngiròi Ban dã đen vói niình, khòng 
ciìn hiing tin-cãy Ngài niòl cach lion-
vcn. Bay gicV ho niãi str eay-dãng, lirc 
lii niiít kèi-ipiií ciia sti' ci'tm-bièi nilnb 
yeu-duSi vã cò-do'ii ; Ihay vào str CÌIV-

dang iíy, ho đu-c/c niòt ciinh èni-diiii 
tliiíni-lhin,tircbilòng v u i - v ê v i không 
thãv mà tin. 

i h e l i i hi'l. Tín-docó llu'dirngil:i\ ; 
ho khòng cô-dcrn nfra. IIo có Ihc di 
líiiu vicc, ìighĩa là <Ii thi-hiinh công-
vu niii Birc Chúa TrcVi giao cho ; diiu 
ho vân khòng Ihiíy Ngài, lllurng Ni;:ii 
dal-diin và giuc lc'ing ho. 

III.— Tirng - trài su* sõng 
th iêng- l i êng 

Tbình-tboiing tin-dõ (TÌngdiroc limg-
tiài niòl ciich tõ-tucVng ban, nlnii là 
khi ho biè't lcri-dung giir thuàn-ti('n 
dc diro-c suy-gàni cho tron-ven hoii. 
Cliún liìn liìn hoăc bong-chSc khiiii ho 
eam-biti lâng Ngài ô* Irong ho : Micn-
dièn Ibáiib-kbiêi ciiii Ngài hóa ra vê-
viing, khó lii, nèn iinli-hiin lín-do náy 
ra s ir kính-iniii và Vtii-inirng khòn xièi. 

Ay liiíingphiii niiilho hi <piáng-<iiói, 
hoãc inõt troiig ngũ-quan cũa Ihãii-
the ho bi xúc-dòng; nliirng chính là 
Chúa bièn-dièn tiong tâm-tri bo niõt 
căch (hàn-niiit và dieh-lhire vô-cùng, 
niăc diìu khòng ai tii xiê't. 

Tàni-lri ta ilirng tnróc niòt Thăn. 
Mát tliièng-lièng cùa la IIKV ra, ngàni-
xeni Dirc Cluia Jèsus, vã thăy vi' iSl-
dcp cũa Ngài ; lai Ihièng-lièng ciia ta 
nghe và nhàn-biét tieng Ngài, lirc là 
tieng ciia Biíng chìiii nhon-liinh nlii'íc. 
lai lòi Kinh-tliínili, v:i lè/i iíy thiinh ra 
minb-bach và linh-hoat: «Bù*ng scr, 
chĩ tiu mà lhõi» (Mác 5: . i ( i ) ; «Ni iv , la 
tliiiò'iig (Vcùng cácngtro'i luòu cho dè'n 
tàn-thè'» (Ma 28 : 20) ; «Néu ai yêu-men 
ta, thi vàng-giir liri ta, Cha ta sê yèu-
thinrng nginVi, chúng ta deu den c.ùng 
ngircVi. và (V trong ugircVi» (Gi . 14: 23). 

Tin-dò lang tai nghe. Báy g iò các 
diini mày nghi-ngcVticu-taii, các va'n-dè 
dtrc/c giãi - <iuyét, các l<Vi cam-doan 



T U Á N H - K I N H BÁO 2 0 1 

nhlVt-djnh ihroc luyên-bô, c:ic ciia-lê 
dircrc dàng Iron-ven chăng cliúl hói-
hàn, và các y-djnh diroc nlurt-quyet 
chang liê bãi-bô. Ay vì Clnia ngir vão 
lòng ta cũng nhir ngir vào niòt dcn-thcV, 
và khiìii la nèn lliánh bcVi líun cho 
la sõng. 

Ai dã nê'm sir thòng-công thièn-
thiro-ng ã'v dàu chì môt làii, át cũng 
ghi-iilió niãi, châng khác chi iigiròi la 
nlió gifr môt. kho-làng. Ho tìni-kicm 
và uó'c-ao sir thòng-công fíy nhir cùa 
báu nliirl, nhir chíiih nguôn-goc cùa 
moi sanh-mang và ciia moi lài hoat-
dòng. Ho lo cho diror thõng-còng nlnr 
thè' càng ngày cfmg hon. PlurrVc cho 
nhũng kê duo-c lliông-còng luòn-inãi 
vói Bfrc Clnia Jêsus, vi biíy g iò su 
sõng thiêng-liêng cùa ho sc diroc du-
dàl, nianh-niê, vinh-hièn, và dòi ho 
ra nlifriig (tngircVi du-ng nên mo*i» ( I I 
C.ò 5 : 17), nbfrng ngirò-i làm chirng cho 
Birc Chúa Jèsus-Christ! 

Ho vira llKV-iiluro-ng, vira kèu-la r&ng: 
«Moi suõi mróc lòi dêu h trong Ngài.B 
Chúa dá|): «Phâi, ai thuòc vS la, náy 
khõng hê kliát.» Trái lai, ho t i ò nên 
nlifrng «mach nucre hàng sõng vân 
ban su* sòng.» «Hê ai lin ta thì dugc 
su* s6ng dcri đò*i» (Gi. 6 : 47) ; «Ta là 
duòng di... ; clifing bcVi ta Ihì kliông 
ai điro-c dê'n ciing Cha» (Gi . 14: (5); 
«Chúng la dcu dcii cùng ngirò-i và ò* 
Irong ngirò-iii (Gi. 14 : 23). 

IV.—Giao-thông trong su* s6ng 
thiêng-Hêng 

Tãm-thãn la nhìn-xein Biíng Christ, 
bèn diro-c sir vui-niìriig thánh-khiêt 
Iàin cho linh-hoat. Đoi vcVi ta, Kinh-
thánh thànhinòt cuôn sáchìnõra, dãy-
dày nhirng lê thàt côt-yc-u vii qnang-
ìninh, vi ta doc Kinh-thánh vcVi Báng 
Cluisl. Bôi vói ta, thê-gian ducVng 
cũng thay-dôi, vì Báng Christ—hièn 
nay la sõng Irong Ngài—tháy nó thè 
nào, thi Ngài tò cho ta biêt nó thè áy: 
túc là th?-gian bi tòi-lôi làin cbo hu-
niát, song duoc Chúa chien-thSng và 
ciru-vót. Cũng nhir chính Ngài, ta sê 

có tain lòng vira ral ghé-so- tòi-lòi, v£rt 
rài ycu-thuong tòi-nhon. 

CÔD vì ; phSn ta, thi ta chi iróc-:io 
dir(»c ô vói Ngái, duoc sõng cho N'gài, 
v;i dinrc Ngái thàu-nhàin càng ngfty 
càng hon, ngõ liău sir songciia ta càng 
ngãy càng «giáu vc'ri Báng Chrisl trong 
Birc Cluia Trô*i» (Cò 3 : 3) . 

Ngái làin cho moi lúc cò-tich giõng 
nhir bfra ăn vói Ngirói Ban càng ngáy 
càng thàn-tbict; trong bfra áy, loàu-
lliàn (a đuoc bò sirc inoi bê vì lai lìin 
diroc lircrng-thirc và infíi giao - tbòng 
kbòng dirl. Thàl lá lúc giao-tliông 
th:iiih-khiĩ''t, vi trong lúc dó, iiiòn-do 
cáiii-ta, liìng nghc, thĩiili-thoiing hòi-
hiin v:i cũng khiiii-ngiivi'ii cho iiiinli 
hoãc cbo ngirò'i niìiih rát yêu-qu i ; 
Tliàl là lúc giao-thông lianh-pluróc, vi 
trong liic dó, ho ciim-bifi niiiili duoc 
Ur-do nirc-nò' khóc trén ngirc Thién-
Hfru, lai cũng có llic hát và nirc lòng 
mirng-i'õ'. Thàt là lúc giao-lhõng iniĩu-
nliicm, vì trong lúc dó, Chúa lir plió-
thác cliinh niĩnh Ngài cho ngucVi nià 
N'giii dii ciVu-chuòc, lô cho ngirói biSl 
nhfriig pliirong-lugc ycu-thuong cùa 
Ngài, chì cho ngucVi thííy nhfrng bucVc 
khó-khăn và nhfrng cách gĩãĩ - quy6t 
dich-lhirc, lai khií^n ngirùi dirgc siin-
sàng nhin-nhuc, quí-mêii, nhirt-quyèi 
đ&U-phuc vàtir-bô tion-vcn. B ó , tliánh-
khiè't thay.inau-iiliiciii lliay.chinh Birc 
Clnia Triri ngir vào trong ngucVi khôn-
circ, và ngu'ò'i ãy vào trong Ngài ! 

Nlnr vày, lè mău-nhièm vê on cúu-
chuòc dirgc bày-tô, và ngircVi bê trong 
dinrc l(Vn lên, tirc là nguòi mà sir-dô 
Phao-lô goi là «Bĩíng Christ ô- trong 
anh em, là sir trông-cày ve vinb-hicim 
(Cò 1 : 27). Nhu vày, «chúng ta ai nãy 
deu dè măt trăn nhin-xem vinh-hicn 
Chúa nhu trong guong, thì hóa nên 
e ũ i i o môt ành-tu*o*ng Ngài, tir vinh-
hièn qua vinh-hièn, nlnr bô*i Clnia, là 
Thánh-Linh» ( I I Cò 3 : 18). Nlnr vày, 
Ngài khièn ta nên kè làm chirng 
cho Ngài ò troiíg thè'-gian toi-tăm, 
tòi-lôi nãy. 


