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GAM CHUA CHIU CHET 
( I I Cò-i-inh-lò 5 : 14-15) 

Myc-sir H. M . S H U M A N , I I < ) I - T I U " < V N G Hrti « C H I I I S T I A N A N D M I S S I O N A U Y A I . I . I A N < : K » 

(Sáng Chúa-nhtrt, 23 Décembre 1934, ông Muc-su H. M. 
Shuman, Htỳi-trir&ng Màti-hòi, giáng tai nhà-tìu'r Hù-nòi. 
Bòn-báo xin thuât ra đâg <li: clur đôc-giă đòng-lãm.) 

' T ' Ò l răt cám on Đirc Clnia Tròi vì 
• buòisángnay diroc hân-hgnhcùng 

câc anli em thó-
plnrong Ngài ò-
đây. T ô i iihoii 
danli B-ãngChrist 
inàkinhchàoanh 
cm, và ca'u Chúa 
dò plnró-c l à n h 
du-dtHtrênchúng 

• la. Bây gi<V xin 
cTiúng la suy-găin 

• vell Cô-rinh-tôo: 
14-15. H a i c à n 
nâychúabí-quyêt 
Phao-lò sõt-sâng 
và tàn-tuy vì c<V 
BăngChrist. Khi 
viê'l hai tlicr Cò-
rinh-tô, Phao- lô 
có hai muc-dich. 
là day-dò cách tò-
chirc H()i-Th:inh, 
và niò-tâ sir hau 
viêc Biíng Christ. 
Vày, muõn hièu 

chirng tai sao ininh vui lõng chiu kbô— 
« V ì tinli yèu-Ilnrong ciia Báng Christ 

ciiin-dông cliúng 
tòi .» Tbàt vày! 

Vi'BfíngChrist, 
òng trirrVc het nói 
dè 'n sir Ih i rong-
khó cùa N g à i . 
Thãp- t i r -g iã là 
cho'ii-ly cot-ycu 
ciia T à n - C i r u -
LTóc. Lftu dòi vì: 
Cu 11-1700 triróc, 
<lã <1 i r - n g ô n v<5 
Báng Ghrist chiu 
chê't ( x e i n Thi-
thicn 22 và E-saÌ 
53). Birc Thánh-
L i n b đã dùng 
mòi- in ièng các 
dáng tièn-tri mà 
rao triróc moi sir 
xây ra trong khi 
Bĩíng Christ chiu 
chê't. Các nghi-
tict trong Ciru-

càu gõc bira nay, 
chũngtii rát cĩin đocnhvngđoaD triróc. 

I . Đà'ng Christ chiu chè't v i moi 
ngu'iri.—Trong mfíy doan niìy, Phao-
lò nói vè nbũng nòi khó-khăn niinh 
gàp dirong khi hììu vièc Birc Cluia 
Tròi , và nhfrng àn-tir inình nliiin-lãiih 
<Ie điroc kê't-quà inỳ-niãn. ô n g nói \i"' 
chiVc-vu lón-lao cùa ininh, vã minh-

Ong Mno-tn víi lm H. M. Sluinian U'<Vc, n h ir c o n 
sinh, dò huyê't, bàn-thò, dcu làin hinh-
bóng ve Bãng Christ dê'n the-gian, ch ju 
khò và chiu chct. Ngài chiu chê't trèn 
thàp-tir-giá chímg phiii là trnyên t'mh-
(•(Vitiiu.iihirngliidoThièn-inang. Kinh-
Thiinh có chép: cChÌên Con dã bi giêt 
tir buôi sáng-thc» (Khâi 13 : 8 ) . Tán bi-
kichBangChristchiuchetdãdicntrong 
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ỳ-tir&hg Đírc Chúa TrcVi tìr Iàu đai vê 
trirrVc và đã tô rõ tinh ycu cũa Ngài. 

Bâ'ng Christ chiti chét clĩang phâi 
vì Ngài có tòi. Phi-e-ro' tuyèn-hõ rãng 
Ngìii là «Chiên Con không lòi khôiíg 
v i t» ( I Phie 1 : 19). Ngài chiu c.hêt 
chiíng phiii nhir niòl iigiròi tuàn-dao, 
hoăc vì yêu-hèn dên nõi hj cluing irc-
hiê'p và giêt di, nhtrng chinh «vì Bire 
Chúa Trò i yèu-lhirong thc-gian, dê'n 
nòi đã han Con mòt ciia N g à i . . . » ( G i . 
3 : 16). Ta cloc Kinh-Thánh kỳ-càng, 
thi sê tháy Phao-Iô hay nói vê thàp-
tu-giá ( I Cô 2: 2; Ga 2 : 20 ; 6 : 14; v . v . ) . 

Môi tín-dô và niôi chi-hôi phài nhó 
và suy-gãni tìnli yèu-thuong cùa Bire 
Chúa Trò i dã tò ra trên cày thàp-ttr; 
hhir vày, chúng ta sê chiu cám-dòng và 
sè lo khuyên dõng-hào den cùng Clnia. 

I I . Str chè't cùa DàTiji Christ có 
quy&n-phép đÔT mcVi lòng ngtrò'i.— 
Sir chè't ciia Báng Christ và sirdoi nió'i 
lòng ngirò'i thàt lirong-quan màt-lhiêt. 
Noi niio có Đã'ng Christ thi có str dôi 
mói . «Chang có sir ciru-rôi trong dáng 
nào khác, vi (V dirói trcVi chãng có danh 
náo khác ban cho loài ngiròi, de chúng 
ta phâi nhrV dó inà điroc ciru» (Sir 4 : 
12). Nêu ta tiêp-nhàn Đáng Christ, thì 
Đirc Chúa TrrVi khiên ta tái-sánh. Ciru-
rôi linh-hôn loài ngtrcVi, dó là kê't-quíi 
ctia str chêt Bâ'ng Christ. Bãy, dáu-
hièu ctia tín-dõ chon-thàt: «Néu ai ô -

trong Bâ'ng Chri'st, thì nâ'y là ngtròi 
dtrng nèn m ó i ; nhírng str cũ dã qua di, 
niìy, moi sir deu trõ* nên m ó i » ( I I Cò 5 : 
17). Ay chãng phâi là ticp-nhiin mòl 
giáo-Iỳ, hoăc thay-ilòiciichthò-phirong, 
nhtrng là ăn-năn tòi-Iôi và thàt tic'p-
nhàn Bang Christ dê diroc N'gài làm 
phép la thay-đoi tàm-hõn mình. Kê 
thàt dtrc/c ciru át xày-bô moi strcũ, tirc 
là xàc-thit, tòi-lôi, the-gian. Nêu kbòng 
dtrcrc dòi m<Vi, thì chúng ta khòng thê 
nào tr6 nên con-cái B6c Chita T r ò i . 
«Nêu môt ngu'òi chăng sanh lai, thi 
không thè thã'y diroc ntróc B 6 c Cbúa 
T r ò i » (Gi . 3 : 3) . Bã quay vê str sáng, 
Phao-lô ghét các dêu truóc mình tra. 

I I I . Str chè't cùa Báng Christ 
thúc-g iuc chúng ta dâng minh cho 
Chúa. — Phao-lô kliuyên râng : «Xin 
anh em ch6 chiu on Birc Clnia TTòi 
Itiong khôhg» ( I I Cò 6: 1). Vây, kè 
diroc Bã'ng Christ cirti-ròi (dchông vì 
chính mình mà sông nĩra, nhtrlig song 
vì Báng dã chê't và sông lai cho ininh.» 
Phâi dâu-phuc ỳ-chĩ Birc Chúa Trò'i và 
de Ngài cai-lii dõi niình. Bírc (^luia 
Trò'i dòi-buòc mõi ngtròi truyen-dao và 
tíii-dõ phiii dàiig tron miiih trê'n bàn-
thò' Ngiii. IIôi-Thiinh iiào chua diìu-
phuc Birc Clnia Trò i , thi không duoc 
day-dãy quyên-năngNgìii. Ncucliting 
ta ăn-ò- thco xác-Ihit, ì'ít Birc Tbánh-
Linh buôn-râu và Hôi-Thánh yeu-duoi. 
Ncu quycn-phép ctia Birc Clnia Trò'i 
hành-dông trotíg ta, thì ta inói kéo linh-
hòn lòi-iihon dên cùng Ngài dtro-c. 
Khi nào ta dàiig tron ininh cho Chúa, 
thì Ngài Iien doc dô het quyen-phép 
thièn-lhuong vào lòng ta. 

Hãy chú-ỳ dèu năy : Ta phâi sông vi 
Clnia hon là sông vì iiiìnli lioăc vi kê 
khác. Bêu col-yeu là làm dgp lòng 
Ngài inoi bìì. Nêu ta phani tõi, khòng 
noi giro'iigBãngChrist, thi BiVcThánh-
Linh cbju dau-dó'ii inuòn phan (Eph; 
5 : 30). Ngày nay anh em có bàng lòng 
dàng moi str cho Chúa và vàng theo ỳ-
chĩ ciia Birc Thiinh-Linh cliăng? Có 
le trtróc kia anh ein diĩ dììu-phuc Ngìii, 
nhtrng bày giò' lai tion khôi bàn-tliò* 
Ngài. Bãng vày, hăn Birc TTiánh-Linh 
vân nài-nĩ anh cni trôlai và dàng niìiih 
tron-vcn cho Chiia. Hôi-Thnnh dirc/c 
on-phuóc và ngucVi ngoai-dao điróc 
ciru-iôi là tai chiuig fea dâng tron miiih 
dâ'y. Ncu Ihât duo'C ciru, liãy song vì 
Chúa và phó niình vão tay Ngíii. • 

Trong Ctru-U'óc có chép ve ciia-lê 
thiêu vôn khác hãn moi ctia-lê kia. 
Có hu-ong thoin ngào-ngat bay lên tòa 
Birc Chúa Trò i , cũa-lê năy trtróc het 
làm hình-bóng vê Bãng Christ chju 
chêt chuôc tôi, rôi saujàni hình-bóiig 
vè tin-do dâng minh bãti vi(jc Chúa. 
B ó là ỳ-tirõng cùa Phao-lô dã bày-tô 6 
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Hô-iiia 12:1-2.—«...dàng Ihãn-thè niình 
làm cùa-lê sõng và thánli, dep lòng 
Đirc Clnia iT(Vi.» 

Mòt khi duu-phi.ic Birc Cbúa TrcVi, 
chúng ta bèn dirgc thõng-cõng vái Ngài 
và nhãn-lãnh qùyen-phép Ngài. Birc 
Clniii Tròi inuõn chúng ta Ircr nên 
nliirng cái kinh sÔngdãn an-phircVccho 
muùn dàn. Neii cat dày dièn, thì ta 
không có ánh sáng, vi dã mã't inôi lièn-
lac vói nhà máy dièn. Nê'u noi dây, 
cliác lai sáng nlnr IlurcVng. Birc Chúu 
TnVi iniiõn clning ta thông-còng sanh-
dòng vái Ngài liâi lài càTi-nguycjn, dên 
noi niinli dirc/c quyên-phép cùng sir 
cong-binh Ngài bao-phù, và có thè 
(iiiiii sir sáng cùa Ngài cho inoi ngiròi. 

IV. S i rehè teùa Đà'ng Chr is tdáng 
phài sanh ra t inh - thán t r u y è n -
giáo.—«Đúc Cbúa Trà i . . . ilã phó đao 
giãiig-liòa cho cluing lô i» ( I I Cò 5: 19). 
Hòi-iiiánh đáng diro'c «tìph yèu-
thirong cũa Đi'íng Cbrisl ciim-dòiig,» 
dáng gbé vai giuili trách-nhicm giãng 
Tiii-I.ànli. Hicn nay ĐángChrist ngoi 
bcii liiiu BircChúa i'rò'i, và nh(Vcliimg 
ta ciru-ròi linh-hôn nhan-loai. Ngài 
|6u-goi ta vii tòn-vinh ta l>cri ban cho 
chiri' khâm-sai ciia Thiên-qu6c. Triiíu-
ilinli tbiên - thirong cir cliúng ta di 
rao sú'-mang ciru-roi kliap trái dá't. 

IMiao-lô có lòng nhièt-cuong (lira-diin 
tòi-nli(rn đên vcVi Đáng Christ. ( ing 
biet con thanh-nô cũa Birc Clnia TrcVi 
ngbjch ciing tõi-lôi lii dáng sa lâm. 
ông bièu liing ii6'u ngircVi ta khòng 
tie|)-nliiiii on cúu-iôi ciia Birc Chúa 
Triri, Ibì chiing Ininh đirgc can thanli-
iió và s i r đoàu-phat. ô n g iiiuon dcp 
lòng Birc Clnia Trò i và dinrc Ngìii 
ngoi-klien. ông luôn luôn gh.i-iihávà 
suy-gàin liing niình sc phiii tính sò 
vói Birc Cliúa TrcVi vè nioi vièc ininh 
làin, cbo nèn chirc-vu và dcri song õng 
diro'c dep lòng Ngài nioi be. Chiing ta 
ha cháng diroc câm-dòng vá tĩnh-tiiirc 
khi suy-nghĩ rììng mình sc phiii tinh sò 
vói Chù ? Plnio-lò chiu càin-dông nhir 
Ihi', bèn dàng tron minh hău vicc Chúa, 
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scil-sìing giâng dao, dc dcp lòng Ngài. 
Cliiing la clifing (Iiiírc ciru vì liun 

limli, nhirng sê đurgc thvcVng lùy l l i o o 

cáchinình hâu viècBangChrist. Còng-
vièc chúng ta doi vói (-lnia sõ còn lai, 
hoãc bj lira Ihièu-dol (I Cò 3: 9-15). 
Chúng tii (lã bict Bâ'ng Chrisl, thì phi'ii 
h ã i i vicc Birc Cluia TrcVi và diin đao 
giâng-hòa cho moi nginVi. Ngoài IIòi-
Thánh Vicl-Nam.Birc ClniaTrcVi cluing 
có pbirang-pháp nào khác dè rao-truyen 
iin-Liinli khi'íp Nir'cVc Viijt-Nam. 

Phao-lò nói : « T ò i mìic ng cii ngircVi 
GcV-réc láii ngircVi clã-nian, cà ngiriri 
thòng-lluii lAn ngin'ri i i g u - d 6 t » (Rò 1 : 
14). Tôi tin ràng Birc Cliúa i i i r i vàn 
săn lòng vá vâncó quycn-phcp dc ciru-
rõi moi ngiró'i ; nliirng N'gãi «dã ]ihó 
dao giàng-hòa cho chúng tõi .» Cluing 
ta có triich-nhièm dõi vcVi linh-hõii kè 
khiic, vii pliiii kliai-trìnli vc linli-hiin 
ho. Môi ngiròi phiii hii lòng lluiii vó'i 
Cluia r&ng: « T ò i xin dàng tron minli 
cho Cluia dè hâu vic}c Ngài .» 
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Birc Cluiii TrcVi hnn C O T I pliuc-hirng 
cho noi não lá vì lín-dô cV noi â'y liiet 
kè dông-loai khon -khc) ve phãn thièng-
liêng, bèn giingsirc rao-giãngTiii-Lành 
cho ho. Hãy cãu-nguyèn và xirng tòi, 
t h ì Chúa sê kh(Vi-sir plu.ic-lurng. IIòi-
i i i i inh ninVc. Cao-Iy dã Isiin nlnr vãv, 
I U ' T I Birc i i i i inli-Linh bành-đòng trong 
lóng lii'mg ngàn, hiing van tôi-nhmi và 
khiên ho lin Iheo Bâ'ng Cluisl. Khi 
nào Ilõi- i i iánli biet inìnli nghèo-đói 
tbiêng-liêng, thi lièn dirgc (rn Cbúa. 

(^im-ti.i Cliiiii, Ngiii dã ban pbirirc du-
(làt cho Hòi-iiiárih Vi(>t-Nam ! Nhirng 
hicn nay ti'ÌHÌi-nhiéni c.liúng ta năng-
ne ho'ii nioi khi. Búc Chúa TicVi S Ì I I I -

simg ciru-iôi vò-sõ linh-bôn, songNgãi 
CÒn chcV ta ha iiiình, xirng tòi, dàiìg 
hét và di'ui-phuc Ngài. Hãj' nói nbu-
IMiao-lò lííng: «i"mh yèu-tlurong ciia 
Bìing Christ cĩ im-dòng chúng tô i !» 

Hãy ci'ii lòng, cht'r-ilirng cùi tltiii mà 
tlwi. Hãy ciuôi-bò lòi- lõi , và dè Birc 
Thánh-Linh (làn-diit niình. A-inen I 


